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  باب:اإلسالم والعامل
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  مقابلة مع طالل أسد

  

أّن  )الدين، والدولة الوطنية، والعلمانية،(: ذكرَت يف مقالتك: السؤال األول
فلماذا ما عاد  بطرائق غري تارخيية؛جرى استعماله مصطلح"الدين" غالبًا ما

التطبيقات، وطريقة  - األبعادأو مصطلحه أن يتضمن كل  الدينممكنًا ملفرد 
ح طلاملص فهم ىلعلى وجٍهما؟ وملاذا جرت الصريورة إ تعلق بذلك احلياة وما

 خياٍر بديل للمفهوم الذي يسوِّغ لك التأكيد على الطريقة،وهل هذا هو ذه
  واملصطلح؟

نا لسُت أف ني هنا؛إّن هناك نوعًا من سوء الفهم اهل :: أود أن أقولب الجوا
تعريف أكثر  مهتمًا بإعطاء تعريف آخر للدين، لسُت مهتمًا بأن يكوَن لدينا
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هي أّن الدين  مشوًال أو أكثر حركية..اخل. إمنا أرغب يف التأكيد على حقيقةٍ 
، وأّن للناس دائماً تارخييةو  مبدئيًا كان يُعرَُّف دائمًا يف سياقاٍت اجتماعيةٍ 

ذه م اخلاّصة لتعريف الدين  ال شكتلك. فالدين مرتبٌط بأ الطريقة أو أسبا
 جاجات وماوحِ  متنوعة، وحركات ومبؤسَّسات متنّوعة، التجربة، من خمتلفة

إليه. وبكلماٍت ُأخرى، فليس التعريف  الذي أرْدُت اإلشارة شابه ذلك. وهذا
للدين  ذين يستعملون تعريفات نظرية الأهتمُّ به. و ما  النظري للدين هو

 يتجاهلون مسألًة مهمًة جداً: أّن الدين واقعٌة اجتماعيٌة  وتارخيية، وهلا جوانب
- . ولذا فإّن ما ينبغي النظر فيهقانونية، ووجوه حملية وسياسية واقتصادية..اخل

الناس دائماً يت حياول ال ري الظروفهي الطرائق، عندما تتغ - بكلماٍت ُأخرى
ا تدخل  - على أي حالٍة كانوا-  من خالهلا أن جيمعوا العناصـر اليت حيسبون أ
أن تدخل يف تعريف الدين. يستعمل الناس إذن مفاهيم معينة للدين أو ينبغي 

لقد كان مهي يف  قد كان ذلك حقاً هو مركز اهتمامي؛يف احلياة االجتماعية. و 
الصريورة من الناحية التارخيية إىل تركيب نساب الدين" أن أتتبع كيف جرت أ"

كل   مفهوم الدين. وما كان من مهي أن أستظهر تعريفًا شامًال يتضمن
  الديانات، وميكن أن يصحَّ على كل جمتمع. هذا ما كنُت أحاوُل أن أقوله.
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ّن عمليات التحديث ستؤدي إىل تراجع الدين إ :: لقد قيل غالباً السؤال الثاني
اّص والشخصي. حبيث إنه يف كل موطٍن يظهر فيه الدين يف اجملال إىل اجملال اخل

، فذلك يعين نقصًا يف التحديث أو فشل احلداثة. أو أّن دثائر وبقايا العام
التقليد (الديين) تقف حائًال دون االنتصار احملقَّق للحداثة. كيف جتيُب على 

  ذلك؟

كان   -ولزمٍن طويل- النظرية بالتأكيد؛ إمنا وبالطبع : نعم، هذه هياإلجابة
فاحلقيقة أنه ما كان  ّن التاريخ ما سار على هذا النحو؛هناك من أدرك أ

حىت منذ مطالع القرن التاسع  هيناً واضحًا أّن "تراجع الدين" ما كان شيئًا 
 -لدينيعين الفصل بني الدولة وا-  والطريقة اليت فكر فيها الناس بالعلمنة عشر.

جرى تبّنيها بأشكاٍل متعددٍة يف دوٍل خمتلفة. فدْعنا نتفّكر يف أمثلٍة ثالثٍة من 
ليرباليًة ودميقراطيًة وعلمانية: فرنسا وبريطانيا والواليات  دّ الغرب تُع الدول يف

هو دولٌة  - من الناحية الشكلية على األقلّ  - املتحدة. إّن الذي جنده يف فرنسا
ِجدَّ اين. أّما يف بريطانيا فنجد ديانًة سائدًة وجمتمعًا علمانيٌة وجمتمٌع علم

علماين. ويف الواليات املتحدة، جند جمتمعًا شديد التدين ودولًة علمانية. 
وهكذا هناك طُُرق خمتلفة جدًا من التفاُوض الذي جيري بني الدين واجملتمع 



 

4 
 

الناس يف فهم متباينة. هناك ردود أفعال خمتلفة لدى  السياسي وتنتج عنه نتائج
  التجاُوزات على املبادئ العلمانية.

يف فرنسا يف النقاش حول  وعلى سبيل املثال: هناك حساسياٌت موجودةٌ   
حّق الفتيات املسلمات ارتداء احلجاب يف املدارس العامة.  أي هل من النِقاب؛

(باعتباره  فرنسينيفمن املثري لالهتمام أّن احلجاب أثار نفورًا لدى العلمانيني ال
ا. فما  شعارًا دينياً)؛ بينما مل تُثر القلنسوة اليهودية (اليارمولك) احلساسية ذا

يكون  دون أن للقواعد العلمانية، احلجاب أو النقاب خارقاً  الذي جيعل من
تتعلق بالتمييز  حظيت هنا المالمر بالقلنسوة؟ و عندما يتعلق األ ذلك َخرقاً 

 هناك اختالفاٌت يف تقييم اجلمهور العلمانية اتاجملتمع حىت يف مناإ ،الديين
 قواعد فهناك أمريكا؛ الدينية" يف اجملال العام. ولننظر إىل "الرموزألمهية العلماين 
ون تدخل دلكّن ذلك الوضوح ال حيول  الدولة والدين؛ للفصل بني واضحةٌ 
 فإّن اليمنياحلالية. فكما نعلم  ظّل احلكومة العلمانيني" يف السياسة يف "غري

. وهذا اليمني املسيحي  رئيس بوشالبقوة يف قلب إدارة  اضراً ح املسيحي كان
 دعمت احلرب األمريكية على العراق،كان حليفًا للمنظمات الصهيونية اليت 

فاحلرب  ( يف آخر الزمان). اإليذان بواقعة هرجمدون دهايع وقد كان اليمني
إّن  :حية ألسباٍب دينية. وأقول ثانيةً (العلمانية) تلك دعمتها التنظيمات املسي

هذا الرأي ليس املقصود به معارضة اليمني املسيحي(رغم أنين مشمئٌز منهم 
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بل الوصول إىل أنه حىت يف دولٍة علمانيٍة مثل الواليات املتحدة،  بالفعل)؛
  (ذات دوافع وأهداف دينية). ميكن التالؤم مع سياساٍت كهذه

وما  ؤال عما هو عصري وما هو غري ذلك،سفلنعد مرًة ُأخرى إىل ال  
تغيري أّن  ظن أنه يكون علينا اإلدراك أوالً املنتظر من دولٍة ليرباليٍة عصرية: أ

يتضمن شّىت أنواع وأشكال التالؤم، وشّىت أشكال  اجملتمعات باالجتاه احلديث
وأخريًا شىت أشكال التناُزالت. والسياسات (العلمانية) املتكونة  ،إعادة التوجيه

ذا املعىن فإّن احلداثة/العلم انية هي جزئيًا نامجة عن كل هذه املتغريات. و
ولذا فإنين شخصيًا شديد التشكُّك بشأن  ليست يف احلقيقة قصًة بسيطة؛

انية ّن العصر أ مفهوم العصرنة، وأنه مساٌر مستقيٌم لكل الناس. لديَّ إحساس
ا أيضاً   ميكن فهمها باعتبارها حتقيبًا تارخيياً، وباعتبارها ظواهر مؤقتة، كما أ

ا ومن خالهلا   ط"العصرانية" تشرت  نّ أ الناس. ولسُت متأكداً  ُسُبل خاصة حييا 
 اأ مانيةعلليربالية و  اليت تعدّ اليت يفّكر شعٌب يف هذه الدول  موركل األ

  ق.ضروريٌة لكي تتحقَّ 

العلمانية دائمًا عامًال أساسيًا يف عمليات  ُعّدت: لقد السؤال الثالث
  تُعرُِّف العالقة بني الدين والعلمانية؟ فالتحديث. فكي
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). وقد 2003: صدر يل كتاٌب عنوانه:"تكونات العلماين" (فرباير، اإلجابة
الضمنية، اليت  وباملفاهيم حساسية، بالتجربة، حاوْلُت فيه النظر يف أسئلٍة ذات

ُه مفاهيم العامة تتبطَُّن وتسري يف ذاك املوضوع، عن  واجلمهور وُتوجِّ
ا،لماالكتاب يف النظرية السياسية للع كاحلقيقة.وقد نظرُت يف ذل كما   نية ذا

 أسئلة مجيعاً وهذه  خالق يف الدول احلديثة،القانون واأل نظرُت يف علمنة
ال نفهم متامًا ماذا تعنيه تأثريات أشكال ومسائل معقَّدة. وإنين ألظنُّ أننا 

العلماين اليومية بالنسبة للسياسات. وأحسب أنه يكون علينا النظر بعمٍق يف 
هذه املسائل يف اجملتمعات اإلنسانية، أكثر مما فعْلنا حىت اآلن. فالعلمانية 
باعتبارها نظريًة سياسيًة أجُدها شديدة االتصال بتكوين الدين ذاته، مثل 

اليت من  - . وبشكٍل عملي فإّن الدولة العلمانيةخر" يف العقيدة الدينية"اآل
ا منفصلٌة عن الدين ا أن حي - متاماً  املفرتض أ د مرًة ثانيًة دِّ يكون على قانو

وثالثًة، ما هو "الدين األصيل واألصلي"، وأين ينبغي أن تكون حدوده. 
بل على  املستقلَّ متاماً؛يست ذلك الكائن وبكلماٍت ُأخرى؛ فإّن الدولة ل

اول العلمانية العكس، ال ميكن فصل السياسات املعاصرة عن الدين كما حت
بل هناك ضرورة عملية أن تبقى للدين ذاتياته، وأن تبقى له  الشعبوية أن تزُعم؛

سياسياته. أّما الدولة (الكائن السياسي) فمن ضمن عملها تعريف وحتديد 
  ن. الوجه العاّم املقبول للدي
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مثل حركات  - ّن احلركات اإلحيائية الدينيةإ:: لقد قيل كثرياً السؤال الرابع
هي حركاٌت سابقة على  -هااإلحياء اإلسالمي إمنا األمر ليس مقصورًا علي

بيد أّن اإلمكانية الوحيدة لبقائها هي يف أن تصبح حركات حديثة.  احلداثة؛
  هل توافق على ذلك؟

هذا االستظهار صحيح. ميكنين املوافقة على ذلك : إىل حٍد ما، فإّن اإلجابة
إذا كنَت توافقين على إدراج الدولة/األمة، وطموحات الدولة/األمة، ضمن 

 حلديث لإلمكان. إّن بوسعي القول: إن كال نوَعي احلركات اإلسالمية:الشرط ا
غاً والليربايل أو املعتدل إمنا ظهرا يف القرن التاسع عشر. ويشّكالن ِصيَ  ،العنيف

للتالؤم مع واقعة أّن الدولة لديها طموحاٌت إلعادة تكوين القضايا وإدارة 
م على حٍد سواء. م ومو وهذه األمور كانت يف  الناس معاً، فيما يتعلق حبيا

األصل من اهتمامات جهات ُأخرى، ومن ضمن تلك اجلهات ما ميكن 
ظائف على تسميته بالديين، أو أنه ما كانت هناك جهاٌت هلا تلك الو 

اإلطالق. أّما اآلن فهناك هيئٌة سياسيٌة واحدٌة: الدولة الوطنية احلديثة، اليت 
 احلركات نّ : إتريد أن تتوىل هذه األمور كلَّها. أنا أظن أنه من الصحيح القول

تعّربان عن نوعني من  اُألخرى ذات التوجهات الليرباليةالدينية الراديكالية و 
م ميثلون حماوالت التالؤم لكي  ؛"التالؤم" مع الدولة احلديثة. أما الليرباليون فإ
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يتأهلوا لدخول اجملال السياسي الشامل وامليزات اليت يشرعنها. ومن ذلك 
ْقِدُر عليها وتقّننها. وأما الراديكاليون ال اخلصوصية واالستقاللية اليت تأشك

م ين ألّن الرِهان هو بشكٍل أساسي على  يضًا للعامل املعاصر نفِسه؛تمون أفإ
باعتبارها املركز السلطوي الذي يقرر يف أموٍر كثرية وبطرائق كانت يف  الدولة،

ذا املع  وهي ىن فإّن تلك احلركات عصرية أيضاً،السابق غري مقنَّنة أو ُمدارة. 
قنيات ووسائل االتصال، حديثٌة أو عصريٌة مبعًىن آخر، فهناك كل أنواع الت

ا (الوسائل اإللكرتونية للتواصل،  والِصَيغ العلمية للمعرفة. وهم يستخدمو
واملناهج العلمية للمعرفة، وكل األدوات والوسائط اليت ميكن اكتساب املعرفة 

ّن هناك أبعادًا هلذه : إمن طريقها ونشرها). ولذلك يكون صحيحًا القول
م نال نة. ويضاف لذلك أنه يكون علينا أتتشكل بطرائق عصري احلركات سى أ

يستندون إىل مواريث إصالحية وُأخرى إلعادة التفسري َسَرْت عرب التاريخ 
تاريخ االختالف، واجلدال واالشتباك اجلسدي. وهذه مسائل يُعاد  -القدمي

  بأساليب جديدة. إظهاُرها وعرُضها

ربة احلركات إىل جتاستنادًا - : هل يكون أو جيب علينا السؤال الخامس
  إعادة النظر يف مفاهيم العصرانية العلمانية؟ - اإلسالمية املعاصرة
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: بشكٍل عام، ال يبدو الراديكاليون اإلسالميون وال املعتدلون اإلجابة
اإلسالميون قادرين على َجعل الناس يعيدون النظر يف مفاهيم احلداثة الغربية. 

ا من ّن عدًة من ويعود ذلك جزئيًا أل م ُأخذت كثٌري من افرتاضا مشروعا
م كما سبق القول هم أنُفُسُهم من نواتج احلداثة. ومن  ؛السياسات احلديثة أل

جهٍة ُأخرى ما تزال هناك تلك الكراهية يف الغرب جتاه اإلسالم، واألفكار 
ذاك االفرتاق أو االختالل  :والسبب الثالث هناك اآلتية من التقليد اإلسالمي.

بينما  ناجحاً؛ ألّن املشروع الغريبَّ يبدو اسع يف تواُزن القوى بني الطرفني؛شال
حالت وحتول دون تأثري  تبدو اجملتمعات اإلسالمية ضعيفة. وهذه األمور مجيعاً 

 -األفكار اإلسالمية احلديثة يف الغرب. بيد أنين أرى أّن الظاهرة بشكٍل عام
ا يف - وأعين بذلك اإلسالمية اجلديدة ركات الدينية اُألخرى  ذلك شأن احلشأ

تدفعنا إلعادة النظر يف املقوالت السائدة والسرديات بشأن  ينبغي أن يف العامل؛
العلمانية املنتصرة، وبشأن ما هو الضروري سياسيًا وأخالقيًا للحياة العصرية. 

أن جتعلنا نفّكر مرًة ُأخرى يف مقوالتنا حول  ظواهر ينبغيالإّن ظهور هذه 
  ني.ثيروري لنكون عصريني أو حداالض
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: لقد كانت هناك نقاشاٌت مؤخرًا بشأن عداء اإلسالم السؤال السادس
للدميقراطية الليربالية ولكل ما تتضمنه( املساواة، الفردية، حقوق اإلنسان، 

  التعددية، التسامح..اخل)، كيف جتيب على هذه الدعوى؟

فإذا كنت نعتقد أّن  السابق؛مر يتعلق أو يتصل بالسؤال : هذا األاإلجابة
اإلسالم والتقليد اإلسالمي اكتملت صياغتهما منذ آماٍد وآماد؛ وبذلك فهما 

بطبيعته  إّن اإلسالم ُمعادٍ  :حيتويان على جوهٍر ال يتغري، فعندها ميكن القول
ما هو إسالمي فما هو حديث يكون غري إسالمي، و  للدميقراطية الليربالية؛

الذي حياول نقاٌد كثريون  )Catch‐22( هو الفخُّ ا يكون غري حديث. وهذ
يعيدوا النظر يف تقييم  أن اك أُناٌس حياولونهنوبالطبع  وا املسلمني فيه،يضع أن

 الدميقراطية. الليربالية مع تالؤمٍ  تضعه يف أن ائق ميكنبطر اإلسالمي  التقليد
لة ءَ مبسامي بطرائق تسمح له الاإلس مل التقليدأتمٌّ أكثر بتهم على أنين

ا.  القول: "نعم، ميكن لنا أيضاً أن نكونَ  فضل منأوهذا  املقوالت الليربالية ذا
 متثل من وماذا كانت الليربالية، ل ماذا تعين املقوالتأنسال مثلكم". ملاذا 

واع نمثًال حافلة بشّىت أ فردانيةال لة الفردية أوأتارخيية؟ فمسالالناحية 
املوضوع بعناية  سني ممن نظروا يفار الد من كثريونمر يعرفه  األ وهذا املشكالت.

واألمر نفسه ميكن قوله عن مسألة املساواة. فنحن نعلم أّن املساواة  الغرب. يف
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يف الليربالية الدميقراطية هي مساواٌة قانونيٌة وليست مساواًة اقتصادية. وهذان 
ملساواة الشكالن من أشكال املساواة ال ميكن ربطهما بشكٍل وثيق. وحىت ا

اوية لكل املواطنني من أجل أن يتدخلوا سمت اً السياسية ال تُعطي بالضرورة فـَُرص
ماذا تقول األفكار اإلسالمية  أو يشاركوا يف صنع السياسات حبظوظ متساوية.

بشأن الفردانية، وبشأن املساواة..اخل، وَأخربونا عن األفكار الليربالية بشأن هذه 
  املسائل؟ 

اَألجَدر بدًال  ت تستحق املتابعة والتدقيق. وهي املقاربةهذه كلها سؤاال  
"نعم، نستطيع مجيعًا أن نكون ليرباليني". إّن األمر األكثر  :من القفز والقول

إنه  ؛"ماذا يعين الليرباليون متامًا بالتسامح؟" :أمهيًة أن نسأل على سبيل املثال
. وهذا الكثري تعين لك من السهل عليك أن تكون ليرباليًا يف األشياء اليت ال

هل تقف  يف بيتك؟ فعليف اجملتمعات الليربالية. مباذا تؤمُن، وماذا ت هو السائد
 جمتمع يف كله يتعلق بك باعتبارك فرداً   تقرر أال تفعل؟ هذا على رأسك أو

ا ال  يقرون هذه م؟ الليرباليونيهتايل. ما اهلمُّ ومن الذي رب لي  تعين هلماألمور أل
 ُأخرى كلماتٍ وبحدث عن "حتمُّل األمل". نتالسائدة حنن  اللغة يف فحىتشيئاً. 

نكتشفه، وأن أن علينا  ئًا حقًا هو الذي يكونشيالتسامح الذي يعين إّن ف
التسامح  عنالمي اإلسيد التقل يف تسوداليت  وما هي املفاهيم -فيه أكثر نفكِّر

سئلة. فتح الباب لأل يًا تكن تلك املفاهيم حمدودة). كل ذلك يساعد علىأ(
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 -سهولةيكون علينا أن نفّكر يف هذه األسئلة بدًال من أن نأخذ األمر بوهكذا 
وحنن  تقاليد إسالمية شديدة الليربالية،هناك "فنقول:  - أو بأسلوب دفاعي

نستطيع أيضًا أن نكون ليرباليني". إّن األكثر أمهيًة هو السؤال:" ماذا تعين 
بالتعددية؟ وهل مفهوم الفردية واضٌح متاماً، وهل هو الليربالية بالتسامح أو 

بالفعل مرغوب؟ وهل يعطينا استكشاف التقاليد اإلسالمية فهماً أعمق للفردية 
إنين أريد أن أرى أسئلًة كهذه أكثر ورودًا ونقاشاً،  "أو التسامح أو التعددية؟

  بدًال من جلوء البعض إلثبات ليرباليتهم.

هم التقارير املتكاثرة عن انتهاك حقوق اإلنسان يف : كيف تفالسؤال السابع
 قارير مماثلة عن العامل األورويب"العامل الثالث"، يف حني ليست هناك ت

  األمريكي؟

أّن العامل الثالث فيه كثريون من  : إحدى اإلجابات على هذا الواقعاإلجابة
والصني، وليس الديكتاتوريني. وهذا األمر يصدق على أمريكا الالتينية وإفريقيا 

بيد أّن هناك أمراً  كما حتاول هذا التقارير أن تؤكد؛  على العامل اإلسالمي فقط،
ففي أغلب  ي يف هذا السؤال عن حقوق اإلنسان؛آخر هو الذي يثري اهتمام

كما يفهمها األحيان هناك بعض االشرتاكات واملفاهيم الكامنة وراء املسألة  
ا يف العامل الثالث.  ؛لإلدانةالغرب. هناك أشياء يف العامل الثالث تُعترب مثريًة  أل
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تنتمي إىل طرائق يف  األ ؛األشياُء نفُسها مثريًة لالستنكار يف الغرب تعدّ وال 
احلياة مفضَّلة أكثر. وقد أثار لديَّ هذا االنطباع استطالٌع قرأته مؤخرًا يف 

إّن  :قيل فيه )قطر(س مونيتور. كان هناك مقال طويل عن نايالكريستيان س
جمتمٌع  )قطر(إّن  :تلك اإلمارة أكثر ليرباليًة وتساحمًا من البلدان اُألخرى. قيل

واألمل يف ذلك اإلقليم. وعندما أورد الكاتب شواهد  متقدم، ومثٌري لالهتمام
ا يف  األسواق على ذلك ذكر مقاهي الستارَبك والسندويتشات وحمّال

األمريكية، يف الوقت الذي كان فيه العسكرية واملوالت. وبالطبع هناك القواعد 
السعوديون يتخلصون من مراكز احللفاء على مشارف احلرب على العراق. 

توماتيكي و وأ غري واعٍ  وبالطبع أنا ال ُأحاوُل هنا أن ُأشّوه مسعة أحد، إمنا بشكلٍ 
م صاروا أكثر  ؛القطريني أفضل إنّ  :يقول الرجل َشَبُه هنا الَبهًا بنا". و شَ "أل

فه تشاألمر الذي يك (وهو ثالامل لوروبيني على سبيكيينوليس األ  باألمري
امللف املتعلق كوجٌه آخر مهم هلذا   نزعاجهم). وهناايشتد ف اآلن وروبيوناأل

حبقوق اإلنسان. فكثري من االنقسامات يف العامل الثالث ال تعود لسلوك 
الديكتاتوريني فقط؛ بل وإىل كيفية ربط هذه اجملتمعات بالنظام العاملي. 
واملشكلة أّن األوضاع الداخلية يف كل بلد ليست مسؤولية أحد بقدر ما هي 

فالقضية يف حقوق اإلنسان أّن املسؤولية القانونية عن  مسألة حكومتها الوطنية.
ه. وهناك أسباب بالطبع عاتق الطاغية الذي حيكم هذا البؤس إمنا توضع على
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قرِّرة جتعل من لكّن األوضاع العاملية احمليطة وامل لذلك وهي سياسيٌة وتارخيية؛
أي اعتبار سوء األوضاع يف أي بلد مسؤولية حكومته  هذا األمر عبثياً؛

الرتبوية والبؤس على أنواعه  وحْسب. ومن ذلك اعتبار الفقر وسوء األوضاع
ينا واجٌب يف الغرب أن عل - وهذا أمٌر ُمْدَرٌك متاماً - ع طب. وبالاً حبت اً داخلي اً شأن

طاعة نصائح صندوق النقد حكومة البالد املعنية  لىنقّدم املساعدة، ويكون ع
الدويل والبنك الدويل، اللذين تستدين منهما تلك الدول. وبعد هذا كّله تظل 

ان. إن ، وعن اخرتاقات حقوق اإلنستلك البلدان مسؤولة عن بؤسها اخلاصّ 
أكرب  نسان هناما أقصده أّن هناك أسبابًا للتفكري يف أّن اخرتاقات حقوق اإل

  من اخرتاقات حقوق اإلنسان هناك. 

: قامت بعض الدول اإلسالمية أو حاولت تطبيق الشريعة مثل السؤال الثامن
من جانب  ةومن أجل ذلك فقد لقيت انتقاداٍت شديد جرييا؛يباكستان ون

 :ذلك صحيحاً، وهل ميكن مالءمة أحكام الشريعة اليت يقال دّ الغربيني. هل تع
ا متخّلفة وضد احلداثة، مع حكم القانون الذي هو ضرورة لكل حكومٍة  إ

  عصرية؟

مث إنه مل  اك أمور ال ميكن مالءمتها بالطبع؛: هل ميكن مالءمتها؟ هناإلجابة
ثرية سادت القوانني ت كجتر حماوالت لتلك املالءمة. وعلى سبيل املثال يف جماال
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والقوانني اإلدارية، منذ القرن التاسع عشر. هناك  القانون التجاري، الغربية مثل
ا منذ زمٍن بعيد،أحكام شرعية ك ُ مهلت وهناك مسائل كثرية أُ  ثرية جرى هجرا

كّن هذه املسائل تتعلق بكيفية إدارة دولٍة رأمسالية، وليس ل اجلنائي؛ الفقهيف 
حكام ليربالية (مثل الفكرة عّما هو فظيع، وال ميكن بكم كانت تلك األ

حتمُّله). هناك رفض للممارسات يف الرتتيبات املتعلقة باجلسد اإلنساين، واليت 
لكّن الطابع  ؛تُثري حساسياٍت لدى الليرباليني. وأنا أملك النفور ذاته باملصادفة

القاهرة للدولة  ن عدم التالؤم مع القوةم لبعض اإلجراءات ال يشكو إلرغاميا
 املركزية احلديثة. أما يف جمال أحكام اُألسرة، فقد جرت كل أنواع التعديالت

وفيها تتعرض  الب كثريٌة تتعلق مبساواة املرأة،. وتظهر اآلن مطواملالئمات
ة  يوأودُّ أّن أؤكد أّن هناك مساعي اجتهادية وجتديد لضغوطاٍت شديدة، الشريعة
لُألصول. لقد كان هناك نوٌع من التشبُّث  صلتوهي أحيانًا جذرية  ،كثرية
يتجه للتالؤم أكثر مع القيم الليربالية  لكّن امليل اإلصالحيَّ العام قليد؛بالت

الغربية. ولسُت أدري ملاذا ال تكون املالءمة ممكنًة، وهي حتدث قليًال أو كثرياً 
دة هي يف شىت اجملاالت. وعلى سبيل املثال، فقد راقبت وقرأُت أعمال سي

زيزة اهلربي، وهي حمامية، وأستاذة يف  جامعة ريتشموند، وقد كان مهُّها طوال ع
الوقت تأويل الشريعة تأويًال ليربالياً. وتتزايد التحركات من النوع ذاته، والتالؤم 

  حيدث مع القيم الليربالية يف الدولة احلديثة.
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ا  : ما العالقة بني األشكال احلديثة للقوة،السؤال التاسع والطريقة اليت يُنظر 
  إىل الدين وحقوق اإلنسان والعلمانية، وكيف ُتصاغ؟

موجزة. أريد أن وسُأكّرر ما سبق أن قلُته بطريقة  واسع،: هذا سؤاٌل اإلجابة
 ا فيما يتعلق بالتسامح الليربايلإّن كثريًا من األشياء اليت يُنظر إليه :أقول فقط

تستحق املساءلة. هناك أشكاٌل متعددٌة من اإلخضاع والعنف واليت حتدث سراً 
مالئمًة للحساسيات الليربالية. ال ُمتارُس القوة باملوازين  وعلنًا لكي جتعل األمور

بل مبا هو مالئم للحساسيات الليربالية.  اليت تتيح اعتبار احلريات أساساً؛
ُمْرٍض له أو  لعلماين أو الليربايل، وهل هوواإلصغاء حيدث استنادًا إىل الذوق ا

تسمح بالسماع، واألخرى  ال. ال بد من البحث يف اإلقفاالت اليت غري ُمرضٍ 
على سبيل املثال دراسة  W. Connollyوقد حاول  اليت تنفتح هلا األمساع.

األمر يف اجملال السياسي، ومىت ُيسمح هلذا أو ذاك بدخول ذاك اجملال، ومىت ال 
لتأمالٍت  السياسي ح. لقد سعى كونويل بنقده اجلذري أن يفتح اجملالُيسم
  بالنسبة للشروط واإلمكانات واالنطباعات السائدة. مغايرة

امك بالتعاُطف مع اإلحيائيات (األصولية عاشرالسؤال ال : لقد جرى ا
مك مع آخرين لشكٍل  مبيلك اإلسالمية) وما شابه. وأخريًا كان هناك َمن ا

ام؟األصاليةمن أشكال    : كيف ميكن اإلجابة على هذا اال
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ام : أول ردود الفعل لدىَّ على هذهاإلجابة أنين ال ُأجيب عليها إالّ  اتاال
امات ُمثرية للخيبة. إّن ما  أمام حمكمة! وبصراحة فقد وجدُت أنّ  هذه اال

ا دراسات العل حيصل هو تعبٌري عن العشوائية وم اإلنسانية هذه اليت حتفل 
األيام. إنه نوٌع من  التصرف غري املسؤول والذي يعربِّ على حنٍو غري مالئم عن 
ميول مثرية لالنزعاج من الناحية األخالقية. وهؤالء الناس يذّكرونين بالرئيس 
بوش الذي قال مرة: " إما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدنا". وال خيتلف هؤالء  

ينون كلَّ حماولٍة لفهم بعض األحداث املقلقة باعتبارها كثريًا عن أُناٍس يد
احٍد يقرأ ليست أكثر من حماوالٍت لالعتذار. ولسُت أرى لألمانة أّن أيَّ و 

باُألصولية مضي يف ُسُبل غري عقالنية وتعصبية فيما يتعلق أعمايل بعناية أنين أَ 
. وأعرف ال أستعمله ألسباب نظرية وُأخرى سياسية)(وهذا مصطلٌح أفضل أ

 مر يفاألأصالية. وهذا عى لتقديس نزعات إنين أس :اد قالأيضًا أّن أحد النقّ 
إّن هذا  :على ذلك جابةوأريد القول يف اإل جانيب. خطًا سياسيًا من عدّ نظره ي

قرأ عمل فالرت بنيامني الذي استخدم ي القائل ما قرأ أعمايل بعناية، كما أنه مل
نتاج امليكانيكي". اإل"تقديس األصالية" يف مقالته: "العمل الضين يف زمن  تعبري
ذين يستشهدون الثقافية واألنثروبولوجية و ال راساتدعديدين يف ال مثقفنيإّن 

م الحظوا أّن بنيامني ميلك موقفاً  متأرجحاً أو غامضاً من  ذا النّص ال يبدو أ
ستجد أنه كان من جهة ينظر  تعيد قراءة نّص بنيامني "األصالية".عندما
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وجه اخلصوص  وعلى من السلطات، م فيه أنواعٌ تتحط بإجيابية إىل زمنٍ 
 أخرى دعم جهةٍ  ، ويتوّقُع منالشمولياتالدينية مع حتطُّم أجماد  السلطات

وحنن  . ممكناً  اليت ستجعل تقنيات اإلنتاج امليكانيكي منها أمراً  جبهة احلريات،
  كان مربَّراً.  جانبه ما نهذا التفاؤل م نعرف أنّ 

صالية وهالة ويف الوقت نفسه، فإننا نعرف أّن فكرة بنيامني عن األ  
انية، دة التعقيد. وهذا املفهوم من جهٍة ثانيٍة له عالقٌة بالتارخييالتقديس شد

يكون  مر يكون بالفعل ألّن الشيءصيل.وهذا األاأل تارخيانية أو تارخيية الشيء
فإن وكما حيدث  ذي يكتسُبُه.ال الزمن آخر، هو إىل مننه ينتقل أل الً أصي

"األصيل" يف بعض خصائصه ودثاره املوروثة خيُلُق له هالة. فأصالته  الشيء
طيم اهلالة هي بسبب تارخييته. وبنيامني يدرك بغموض أّن حت باعتباره شيئاً قدمياً 

قع سببه الوا . وهذا يفخيية ذلك الشيءار كن أن يعين حتطيم تمي عقَّدامل باملعىن
تارخيية، وجتعل من املمكن الظهُر جتربتها  ُ األ أّن بعض الوثائق القدمية أصيلة؛

 .وبكلماتٍ ورية لبعض األُمارخيمن خالل تلك الوثائق إعادة تركيب قصة ت
 املعاصرة فقط للمفاهيم ليس ضرورياً  لهالةل ُأخرى فإّن بنيامني عنده مفهومٌ 

 ؛خالّقاً  توتُّراً مر يـََهُب عمَلُه األقليد". وهذا ت"ال يف أيضًا جزءٌ  للتارخيية، بل هو
 عمل بنيامني هذا تقدميًا على طول اخلط. أجد إذن أنّ  -ببساطةٍ –ألنه ليس

 التقدميني اليوم. بعضُ  - طريقٍة تبسيطية-يفهمه  وليس كما ،جدايل ومعقَّد
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 ليس فامهًا ال - صاليةباعتباره منتصرًا لأل- ولذلك أجد أّن من يقرأ عملي 
  بل لعمل بنيامني أيضاً.  لعملي فقط؛

ذايت يف الشرق األوسط. : لقد حتدثَت عن النقد الالحادي عشرالسؤال 
سرتاتيجية تتحدث الواليات املتحدة أيضًا عن "تقليَدين" داخل وألسباٍب إ

تقدمي أو العصري أو التعددي إذا صحَّ ال اإلسالم، وهي تريد تشجيع التقليد
أين تضع  أو مريكيني؟ري. هل جتد مشرتكاٍت بني تصورك وتصور األالتعب

  سات التنويرية اليوم؟سيار يُعَرُف بالانفسك، وكيف تقرأ ما ص

 وأنا أقول ذلك بوضوح؛ أبرأ إليك من السياسات األمريكية،: أوًال دْعين اإلجابة
دينية، فالسياسة األمريكية تبحث عن أطراف يف الشرق األوسط، دينية وغري 

وُصّناع  تستطيع التحاُلف معها سياسياً. وأنا لسُت مهتمًا بذلك بالفعل.
هؤالء ميلكون تصورات رتيبة للشرق األوسط. وقد أشرُت  السياسات األمريكية

فإّن الصحايف الوطين  املثال لسبيعلى و  عن بنيامني. إىل ذلك عندما حتدثنا
وهذا يعين أنك إذا "حنن" و"هم".  بلغة يقيّم تلك احلركات توماس فريدمان

مور مثلهم. وأنا ال أرى األ أردُت أن تكون عصريًا ومعقوًال فينبغي أن تكون
ذلك فهذا  لذا حصإو  جتاه.االذا مور تتطور األ الوآمل أ هذا النحو، على

وهذا إمكاٌن  فريدمان. يتطور بالشكل الذي يريده أمثالس العامل يعين أنّ 
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والتصرف؛ وأنا يف الرؤية  قة واختفاء التعدديةطلالسيطرة املألنه يعين  ُمزعج؛
لكنين واقعي وأُفرُِّق بني الرغبات واإلمكانات. واألمور  لسُت هنا أو هناك؛

يسلِّم به  بينما ؛سىً تسري باجتاه اهليمنة. ولذلك ميكن أن ُأسلِّم مبا حيدث بأ
 وأنا أُعّزي نفسي بذلك؛املفاجآت. ب التاريخ مليء فريدمان بفرٍح ومحاس. لكنّ 

يت االختالف أما خيطط له هذا الطرف أو ذاك. ومن هنا ي إذ ال حيدث عادةً 
 وحنن األكادمييني ال منلك تأثريات كبرية على رية.نويالت اتسالسيا بشأن

استثناء ما إذا كنَت مثل كيسنجر ني والسياسيات كما يُعتقد. وهذا بالسياسي
ن أقول شيئًا مفيدًا يف هذا أ). ولذا ال أرى أنه ميكن يل اً ومثقف اً (سياسي

متلك خميِّلًة شاسعة  واليت يف األجيال األصَغر سناً  املوضوع. واألمل يف الشباب،
 حولنا. التأكُّد من  ن مساحات من عدمأنا أرى اآل لتزام.االرًا أكرب من دوق

  وأكرب مما نظن. ما فإننا يف ظالٍم أكثر وعلى حنوٍ 
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 باب: المحور

 

  حركة االعتماد1، والوعي المرتخي 

 

 

 ناجي احلجالو ي

  

  ة:ـئـتوط

حقوقها ضمان قة حبرمة الّنفس البشريّة و إّن الّناظر يف فلسفة الّدين املتعلّ 
وأّن  ،2ّمنا قتل الّناس مجيعاكأالعينّية يقف على أّن من قتل نفسا واحدة متعّمدا ف

وهي أشّد من  ،هانائمة ملعون من أيقظوأّن الفتنة  ،3الظّلم ظلمات يوم القيامة

                                                            

الفرق  إبراھيم الّنّظام حركة االعتماد حركة سكونّية تدور حول محور ثابت، ومقابلھا حركة الّنقلة . انظر البغدادي، يعدّ  1 
ص  ،1982، 5وبيان الفرقة الّناجية منھم، تحقيق لجنة إحياء الّتراث العربي، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، ط  بين الفِرق

121.  
 .أستاذ حضارة بالجامعة التّونسيّة 

ُه َمن : "05من المائدة  32تقول اآلية  2  لَِك َكَتْبَنا َعلَٰى َبِني إِْسَراِئيَل أَنَّ َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد فِي اأْلَْرِض ِمْن أَْجِل َذٰ
َما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا َما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَھا َفَكأَنَّ   ". َفَكأَنَّ

حّدثنا أحمد بن يونس حّدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما عن  3 
ْلُم ُظلَُماٌت َيْوَم القَِياَمِة". انظر صحيح البخاري، تحقيق طه عبد الّرؤوف سعد، مكتبة اإليمان، مصر،  الّنبّي (ص) قال: "الظُّ

  .2447، حديث رقم 2003
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 فلسفة إلسالمل، وأّن 5ويلفي حرصا متزايدا على إشاعة روح احملّبة واألخّوة 4القتل
ضروب الّتفرقة والعصبّية والطّبقّية والفساد االجتماعي  - بطريقة ناجعة-  تعاجل

ا ،والّسياسي واالقتصادي ّ  ل واملساواة، كما أنّ دعوة صرحية للّتعاون والّتكاف وأ
ذيب الّنفوساإلسالم  ألّن القلوب الطّاهرة العامرة  ؛"يأمر بتطهري القلوب و

ا إىل  باإلميان والّنفوس الّصافية املهّذبة باملعاين الّسامية هي الّيت تدفع أصحا
  .6الّتقّدم والّتطّور"حتقيق احلضارة و بناء ذيب عقوهلم، كما تدفعهم إىل 

يقف عليها الّناس مجيعا ُصلبة أرضّية  عوامل تساعد على تشكيل هذه وكلّ 
ومن شأن هذه العوامل  .فة خاّصةبصفة عاّمة واّلذين يعتقدون املعتقد ذاته بص

 ّ تقّوي الوازع األخالقي اّلذي حيول دون املنافسة من أجل حتقيق املآرب  اأيضا أ
لقيم وحتقيقها متّثل هذه ايف  املسلمونفهل جنح  الّشخصّية على حساب اآلخرين.

م املعيشة فعال على تلك ؟ وهل الواقع ال عليا وأفكارا جمّردةثُ بقيت مُ  مأ يف حيا
  من هذه األدبّيات؟ نصيب املسلم يف الواقعما  :وبعبارة أخرى الّشاكلة؟

  

  الّلحظات الّثالث:

                                                            

    .191اآلية  2البقرة  4 
َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ " 5    .10/ 49" الحجرات إِنَّ
  .11ص ، د.ت،ثورات في اإلسالم، دار اآلداب، بيروت 10علّي حسني الخربوطلي،  6 
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قبل اإلسهاب يف حتّسس ما من شأنه أن يشّكل إجابة عن هذه الّتساؤالت 
ظهر ممارسة تُ  اخلوض يف مسألة الّصراع من أجل الّسلطةجتدر اإلشارة إىل أّن 

الّسلطة كعالقة بني قّوتني غالبا ما تكون عالقة صراع وسجال وتدافع أو تأثري 
وقد  ،أو املقّدس والّدنيوي يندرج ضمن إطار أمشل هو عالقة الّدين بالّدولة 7وتأثّر.

واّلذي نروم الّرتكيز  ؛8ُعرف هذا اجملال من الّثقافة الّرتاثّية باسم األحكام الّسلطانّية
وهو جتاذب  ،أطراف متنازعةملعريف هو حمور الّتجاذب بني عليه ضمن هذا الفضاء ا

 .موّلد للّصراع والّتسارع من أجل امتالك األدوات املوّلدة للّسلطة واملتحّكمة فيها
عمومّية الّنّص  يالفكريّة املغّذية هلذا الّصراع ه للّنزاعاترة املوّلدة ؤ البويبدو أّن 

ممّا وّلد فراغا داللّيا سعى املسلمون يف بعض  ،والّرمزيّةالقرآين وطبيعة لغته اإلشاريّة 
م اإلداريّة  ، واإلستفادةاألحيان إىل ملئه مبحاكاة جتارب األمم اجملاورة من أجهز

  والّتنظيمّية والسّيما زمن الّتدوين وبعده.

ومل يرسم  ،صراحة على نظام احلكم يف صورته الّنموذجّية ينصّ مل  إّن القرآن
، والسّيما أّن الّرسول قد صمت عن تعيني من مثاله األوىف اّلذي جيب اتّباعه

القرآن ال  كثري من أي  يف )احلكم(لفظة و  خيلفه، فبقي اجملال واسعا أمام املسلمني.
 منهااملراد  كان  وإّمنا ؛تعين نظام احلكم كما توّمهه العديد من الفقهاء واملفّسرين

                                                            
  .78، ص 1986انظر جيل دلوز، المعرفة والّسلطة مدخل لقراءة فوكو، تعريب سالم يفوت، باريس،  7 

ُوسم بھذا العنوان كتابان تراثّيان ھما: األحكام الّسلطانّية والواليات الّدينّية ألبي الحسن الماوردي، تحقيق وتعليق خالد  8
. وكتاب األحكام الّسلطانّية ألبي يعلى الفّراء، تعليق محّمد حامد الفقي، دار 1990، 1عبد اللّطيف، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

. ويمكن العودة أيضا لكتاب القاضي أبي يعلى الفّراء وكتابه األحكام الّسلطانّية لمحّمد عبد القادر أبي 2000، 2ط الكتب العلمّية،

عبد الّسالم بن عبد العالي مقال بعنوان: دولة الخالفة بين المشروعّية والمعقولّية، تعليق حول . و1983، 2فارس، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، ط

  .170-139ص ص ، 1985، 1د للماوردي ضمن كتاب جماعي بعنوان مداخالت، طبعة دار الحداثة، بيروت، طدراسة سعيد بن سعي
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ا و مل يكون ، فهموموسى ة كاّلذي أوتيه عيسى وحيىيالّنبوّ احلكمة و و والّرشد الفهم 
ّص النّ احلكم يف  بلفظةفليس املراد إذا  ،حاكمني باملعىن االصطالحي للكلمة

، كما نفهمه واالجتماعي واالقتصادي لألّمة نظام احلكم الّسياسيالّتأسيسي هو 
، حبّجة أنّنا نلفي ضروبا من احلكم يف األّمة الّسياسي احلديث اليوم يف أدبنا

وملّا جاز أن تكون يف  يف حني أّن اآلية تشري إىل نوع من احلكم واحد. الواحدة،
ئك لّشرائع فقد بطل ما ذهب إليه أولاحلكم واعديدة من أشكال األّمة الواحدة 

ومن مثّ مل يتضّمن القرآن الكرمي أيّة آية تتعّلق باحلكم الّسياسي . الفقهاء واملفّسرون
أّي حديث يف هذا  -بدورها– أو حتّدد نظامه، ومل تتضّمن األحاديث الّشريفة

ل حكمهم على شكوما ذلك إّال ألّن القرآن قد أراد للّناس أن يبتدعوا  .شأنال
  .9 حنو ما يريدون على أسس من الفهم الّديين اّلذي يستلزم العدل والفضل

فإّن املثال احلّي للفعل  ؛احلكم مفهوموإذ غاب يف الّنّص الّتأسيسي ضبط 
ا نابضا قد ظّل حيّ  - كما رمسه اهلدي الّنبوي وسار عليه أبو بكر وعمر- الّسياسي 

م بالّرغم  لّسياسي اّلذي اتّبعه الّصحابة من أّن الّنظام ايف عقول الّناس ووجدا
وإّمنا هو جمال  ؛مسوه اخلالفة مل ينّص عليه ال القرآن وال احلديث وال حّىت اإلمجاعو 

  .10مفتوح أمام العقل للّتدبري واالستفادة من جتارب األمم واألخذ بقواعد الّسياسة

                                                            
وما بعدھا. والمستشار محّمد سعيد العشماوي، اإلسالم  121، ص 1980، 1محّمد عمارة، الّتراث في ضوء العقل، دار الوحدة، بيروت، ط 9 

  .126و  82، ص 1992، 3. وكذلك كتابه أصول الّشريعة، سينا للّنشر، القاھرة، ط166وص  46-45ص   ،1992،  3سينا للّنشر، طالّسياسي، 
. وفھمي جدعان، نظرّية الّتراث ودراسات عربّية وإسالمّية 13، ص 1925، مطبعة مصر، 1علّي عبد الّرازق، اإلسالم وأصول الحكم، ط 10 

ين أحمد أمين، حول الّدعوة إلى تطبيق الّشريعة اإلسالمّية، دار سعاد الّصباح، الكويت، . وحس65، ص 1985، عّمان، 1أخرى، دار الّشروق، ط
  .118 -115،  ص 1992، 3ط
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جدت بوادر اخلالف وُ  وملّا تضاربت بعض األفهام املتعّلقة بداللة الّنّص فقد
لّسقيفة اع بامواالختالف بني أبناء اجلماعة الّنواة منذ وقت مبّكر زمن االجت

ولقد طرح رحيل الّنّيب وقائد الّدولة الفتّية يف  .الّرتاب يف وجثمان الّرسول مل يُوارَ 
وقد ظّلت هذه األسئلة  ،املدينة أسئلة عن حمّددات الّدولة وضوابط العمل الّسياسي

إّن  .11زادها غياب الّنّص القاطع غموضا وعوصا، و معّلقة دون إجابة شافية
الّسقيفة قد تضّمنت وعيا سياسّيا استثنائّيا مبا دار فيها من جدال حول األحقّية يف 

فقد هاج احلاضرون وماجوا وعّنف  ،وما تضّمنته من تشاجر ،12استخالف الّرسول
وامتنع سعد بن عبادة وعلّي بن أيب طالب عن مبايعة  ،احلاضرين اخلباب بن املنذر

  .14وقد كانت فلتة وقى اهللا املسلمني شّرها على حّد قول عمر ، 13أيب بكر

األوىل  :فارقةات ظالوعي الّسياسي اإلسالمي ثالث حلمسار لقد شهد 
وقيمة الّسقيفة حينئذ تكمن  املشار إليها آنفا، أحداث الّسقيفة فيما سّجلتهتتمّثل 

ا احتضنت أّول مشكلة سياسّية اعرتضت املسلمني، وقد    كادت تشقيف كو
اجرين ضّد مهاجرين من جهة أخرى، صفوفهم مهاجرين ضّد أنصار من جهة ومه

فقد تعّدد أدعياء الّنبوءة وتزايد رافضو  اأّما خارجه .داخل املدينة مقر احلكمهذا 

                                                            
  .60، ص 2005، 1عبد اإلله بلقزيز، تكوين المجال الّسياسي اإلسالمي النبّوة والّسياسة، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت، ط 11 

استثنائّيا؛ ألّنه تمّخض عن ثالث أطروحات سياسّية: األولى ترى أّن الخالفة يجب أن تكون في قريش. والّثانية ترى ُيعّد حدث الّسقيفة حدثا  12 
 تجوز في غير قريش. والّثالثة تنّص على وجوب قيامھا في الھاشمّيين تحديدا من قريش. انظر في ھذا المجال أحمد أمين، فجر اإلسالم، دار

  .253-252، ص ص 1979، 11الكتاب العربي، بيروت، ط
-12، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ص ص 1ج يمكن العودة في ھذا المجال إلى كتابي اإلمامة والّسياسة البن قتيبة، تحقيق طه محّمد الّزيني، 13 

  وما بعدھا. 233، ص 1986، 1، دار الكتب العلمّية، بيروت، ط2. و تاريخ األمم والملوك للّطبري، ج16
م من ي المفاجأة والمباغتة واألمر الّذي يقع من غير إحكام وقيل: الفلتة ھي آخر ليلة من األشھر الُحُرم، فيختلفون فيھا أَ من الحّل ھي أالفلتة ھ 14 

م، ويوم موته بالفلتة في باألشھر الحر - صلّى هللا عليه وسلّم - الَحَرم؟ فيسارع الموتور إلى درك الّثأر، فيكثر الفساد، وُتسفك الّدماء، فشّبه أّيام الّنبّي 
  .67 - 66صماّدة 'فلت'،  ، دار صادر، بيروت، د.ت،2، لسان العرب، مجابن منظورانظر وقوع الّشّر من ارتداد العرب. 
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 ينافسه من الّصحابة؛الزّكاة. وعموما فقد آل أمر اخلالفة إىل أيب بكر" النعدام من 
ل للّرسول صّلى اهللا مبثابة املستشار األوّ قد كان و  ،إذ كان أّول من أسلم من الّرجال

من قبيلة  ، كما أنّهائقةف ولكونه عارفا بأحوال العرب وذا قدرة سياسّية عليه وسّلم،
القبائل الرائدة يف الزعامة والقوة اليت تبث وهي قبيلة صغرية ليست يف مصاف ،تيم

  .15اخلوف يف القبائل األخرى

 دّبت يف صفوف املسلمنيالفتنة اّليت  تتجّلى يففحظة الفارقة الثّانية اللّ أّما و 
ا  ّ  بن عّفانانتهت مبقتل عثمان اّليت فتنة الوتسّببت يف تقسيمهم شيعا وأحزابا. إ

له فكّسروا  ،تنكيال ومثلوا جبثته ،اّلذي أىب قاتلوه أن يُدفن يف مقابر املسلمني
فن فيها اخلليفة ودفنوه يف مقابر اليهود حّىت ُويل معاوية فأضاف املقربة الّيت دُ  ،ضلعا

  .16الثّالث إىل مقابر املسلمني

الّسياسّية والعقائديّة يف اجملتمع مفتاح كّل اخلالفات قد ظّلت هذه الفتنة ل
 تمتدّ وا ،نيبني املسلمالفكري والّسياسي إذ نشب االختالف  ؛17اإلسالمي

اخلليفة أو  علىروج اخل وأاعة طّ الفاملسألة الّسياسّية مبا تستتبعه من  ،ظالله إىل اليوم
لّدين وّلد عن ذلك من صراع على الّسلطة هي حجر الزّاوية يف عالقة اتاإلمام وما ي

وقد جتّلت هذه الثّنائّيات كأوضح ما يكون يف ثّوار  ،بالّدنيا أو اإلسالم بالّسياسة
ومعركة  ،وخروج معاوية ،ونصرة علّي وتقدميه للخالفة ،مصر واملطالبة بدم عثمان

                                                            
  .131، ص 1991، 2محّمد عابد الجابري، العقل الّسياسي العربي محّدداته وتجلّياته، المركز الّثقافي العربي، بيروت، ط 15 
القلم  يمكن العودة في ھذا المجال إلى ابن الّطقطقي، الفخري في اآلداب الّسلطانّية والّدول اإلسالمّية، تحقيق عبد القادر محّمد مايو، دار 16 

ليل . وھشام جعّيط، الفتنة، ترجمة خ46، ص 1. وابن قتيبة، اإلمامة والّسياسة، تحقيق طه محّمد الّزيني، ج104، ص 1997، 1العربي، حلب، ط
  وما بعدھا. 112أحمد خليل، دار الّطليعة، بيروت، د.ت، ص 

    .12نصر حامد أبو زيد، االّتجاه العقلي في الّتفسير، دار الّتنوير، د.ت، ص  17 
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فيه احلّق  اختلطصراع فكري ديين حتّول إىل دموي إنّه  ،19ّمث صّفني 18اجلمل
األطراف  خيّطئامتالك احلقيقة صدقا وإميانا و طرف كّل عي فيه  بالباطل يدّ 

وما خدعة الّتحكيم إّال دليل على دهاء معاوية املوّجه لتغذية الّصراع  .األخرى
عّدوه إذ  ؛ادوا للّرسول وناصبوه العداءكطاملا  صاحل بين أمّية اّلذين كّفته لوترجيح  

أطماعهم يف الّنفوذ، هم ويبّدد تخصما عنيدا ومنازعا قويّا يهّدد شوك قبل إسالمهم
دا باملنافحة إىل بدايتها زمن الّتنافس على زعامة قريش بني الفرعْني الكبريْين ومها عوْ 

 "ه:قولعن هذا الّتنافس بعمرو بن هشام بن املغرية وقد عّرب  ،بنو هاشم وبنو أمّية
تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الّشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا 

يأتيه الوحي نّيب مّنا  :عطينا، حّىت إذا حتاذينا على الرّكب وكّنا كفرسي رهان، قالوافأ
  .20"؟!هذهمن الّسماء، فمىت ندرك مثل 

الفكر الّسياسي القدمي قد ارتبط بالّصراع على احلكم إثر  وهكذا يتجّلى أنّ 
حلبة وأّن  21عثمان بن عّفان، "الفتنة الكربى" اّليت تلت مقتل اخلليفة الثّالث

ولعّل أنصع دليل على هذا األمر  ،بالزّينة الّدينّية تيّنزُ قد الّصراع سياسّية باألساس 
ئة اهللا دفاعا حادث جيري أو واقعة تقع إّال مبشي ال أن حرص بين أمّية على إظهار

 ،يبكتهمو ّن األساس الّديين يفحم اخلصوم إذ إ ؛باسم الّدينعلى سياستهم الغامشة 

                                                            
، ص 1982، بيروت، 4يمكن العودة في ھذا المجال إلى سيف بن عمر، وقعة الجمل، جمع وترتيب: أحمد راتب عرموش، دار الّنفائس، ط 18 

  .183- 107ص 
مّية'، ُتطلب تفاصيل ھذه الحرب في كتاب محّمد بن علّي بن طباطبا المعروف بابن الّطقطقي وھو 'الفخرّي في اآلداب الّسلطانّية والّدول اإلسال 19 

  .99- 94ضبط وتحقيق: عبد القادر محّمد مايو، ص ص 
  .157ص ، 1991، 1ط ،2ج، 1مج ل، بيروت،، الّسيرة الّنبوّية، تحقيق طه عبد الّرؤوف سعد، دار الجيبن ھشاما 20 
  .187، ص 1990انظر عبد المجيد الّشرفي، اإلسالم والحداثة، الّدار الّتونسّية للّنشر،  21 
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معبد اجلهين على يد عبد امللك  ي راح ضحّيتهذّ ال 22وهكذا انتشر الّتفكري اجلربي
خالد بن عبد اهللا القسري ذحبا يف يوم على يد اجلعد بن درهم كما راح بن مروان  

  .23ضحىاألعيد 

بعض الّسنن الّتدوين إذ رّسخ  ؛وينالّتدتبدو يف عملّية فالّلحظة الثّالثة أّما و 
من الّتجارب  انطالقاواستحضاره  كما وقع متثّله  ،الّتفكري الّسياسية باملتعلقالّثقافّية 

حيث رّسخ الفقهاء أدبّيات دأب املسلمون على تقليدها معتربين  اإلسالمّية األوىل
، بالّرغم من أّن هذه احلوادث اّليت ّمت تدوينها قد انقضت وانتهى إيّاها أمرا ملزما

ا أعادت  . وعلى أيّة حال فقدتأثريها استمّدت حلظة الّتدوين قيمتها من كو
لت إطارا مرجعّيا وقد مثّ  ،تشكيل املاضي فسكتت عن أشياء وذكرت أشياء أخرى

ه من مفاهيم وأدوات فكريّة ورؤى وقيم مجالّية تمبا تضّمنثقافّيا ضاغطا 
  .24وأخالقّية

ملّا تسارعت األحداث واّتسعت رقعة البالد واّلذي جتدر اإلشارة إليه أنّه 
وتربّر  ،تضفي عليه املشروعّية ،ّلت املمارسة الفقهّية تالحق الواقعظاإلسالمّية 

فيما  وذلك يبدو ،عصا الطّاعة يف وجه الّسلطة املركزيّة شقّ املتمثّلة يف وقاته خر 

                                                            
. ومحّمد عابد الجابري، العقل الّسياسي العربي 16ص  1990، 6زھدي جار هللا، المعتزلة، المؤّسسة العربّية للّدراسات والّنشر، بيروت، ط 22 

  .328- 299،  ص 9داته وتجلذياته'، الفصل'محدّ 
. ونصر حامد 69-67، ص 2007، تحقيق محّمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرّية، بيروت، 1عبد الكريم الّشھرستاني، الملل والّنحل، ج 23 

  .19أبو زيد، االّتجاه العقلي في الّتفسير، ص 
  .62- 61، د.ت، ص 1انظر محّمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، دار الّطليعة للّطباعة والّنشر، بيروت، ط 24 
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ومصارعته لّلذين وعليه فقد أصبح متّرد الوايل القوّي  ،25بواليات االستيالءيسّمى 
والغلبة شرط ظهور  ،ة للغلبةنامضألّن قّوته  ؛مشروعاينافسونه على الّسلطة عمال 

 لطمع اخلصوم ْني باجلال واخلنوعظهر املناعة واحلصانة بدال من الّضعف مباملسلمني 
  .واألعداء يف االستحواذ على دار اإلسالم

 بني الفئات لة واملساواةدوائر االهتمام بالعدا على هذه الّشاكلة تضاءلتو    
فتشّكلت بذلك ما ُميكن تسميته بدوائر الفراغ يف  ،قيم احلّق واحلرّيّةاالحتفال بو 

وإذ تُعّد هذه الّدوائر الفارغة من أهّم مظاهر الوعي الّسياسي العريب واإلسالمي، 
بني فإّن من أهّم جتّلياته البون الّشاسع  ؛يف الوعي الّسياسي اإلسالمي الّتأّزم

من جهة وبني مستوى  - القرشّية يف اخلليفة كاشرتاط عنصر-  الّتنظريمستوى 
جوقي صدارة احلكم والّتحّكم يف لسّ لالواقع اّلذي يتبّوأ فيه العنصر البويهي أو ا

وهكذا قفز الواقع  .من جهة أخرى بصفة مطلقة واملالّية والّسياسّية يّةاألجهزة اإلدار 
الّتنظري وظّل  ،وتطّورت البىن االجتماعّية ،متقاعسا اّلذي ظّل مرختياعلى الفكر 

  يالحق هذه البىن ليربّرها ويضفي عليها املشروعّية الّدينّية.

                                                            

جاء في األحكام الّسلطانّية للماوردي وبالّتحديد في تعريف إمارة االستيالء،  25 
، ما يلي:" وأّما إمارة االستيالء الّتي ُتعقد عن اضطرار، فھي: 77-76ص ص 
ي األمير بالقّوة على بالد يقلّده الخليفة إمارتھا، ويفّوض إليه تدبيرھا أن يستول

وسياستھا، فيكون األمير باستيالئه مستبّدا بالّسياسة والّتدبير، والخليفة بإذنه منّفذا 
  ألحكام الّدين".
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إّن الّتشّبث ببعض املؤّسسات اّليت بدت ضمن الّتجارب األوىل يف بناء 
عن ذلك من مفردات دالّة على  توّلدوما  -زمن الّرسول أو بعده-الّدولة اإلسالمّية 

دالّة على أّن عالمة هي  - كاخلالفة أو اإلمارة- أشكال من األنظمة الّسياسّية 
 مع الّدائم حوارهأمناط عابرة أنتجها العقل البشري يف  جمّردهي تلك األشكال 

فال إمكانات تأويلّية متعّددة إىل واسع يّتسع داليل فضاء الّنّص  إذ ،والواقعالّنّص 
وجب حينئذ للّتشّبث بأمناط اجتماعّية أو سياسّية أفرزها واقع ثقاّيف بعينه حمكوم م

ونستدّل يف هذا املقام على ختّبط العقل  بعالقة تفاعلّية بني العقل والّنّص والواقع.
الّسياسي العريب اإلسالمي يف خطأ منهجي قاتل تسّبب فيه بطش احلّكام 

هاء إليهم من جهة أخرى، وهذا اخلطأ وتسّلطهم من جهة، وتذّيل بعض الفق
والسّيما إذا  ،يتمّثل فيما رّوجه هؤالء الفقهاء من أّن االجتهاد ال يستقيم مع الّنصّ 

  بالّنّص ومعه. واحلال أّن االجتهاد ال يستقيم إالّ  ،صرّح باحلكم

إّن عقلّية حمافظة تنهض على هذا الّتصّور اخلاطئ للّنّص ترفع شعار الّتكفري 
مبا يُنسب إىل عّمار بن ياسر من القول يف اقتداء سالحا يف وجه من يعّن له تأويله 

وهكذا بوجوب حماربة املخالفني على الّتأويل كما وقعت حماربتهم على الّتنزيل، 
أغلب وتقليديّة  من جهة، سفاهة احلّكام :ة بقيدْيناملنظومة الّتقليديّة حمكومظّلت 
فكّل اخلالفات وضروب االنقسام بني املسلمني إّمنا  26.من جهة أخرى العلماء

                                                            
، وبذلك تّمت مھزلة دامية، م 26  ن أعجب مھازل الّتاريخ، بل من أبشع مآسيه، مھزلة أنفذ حامد ، كبير وزراء المقتدر، الفتوى إلى المقتدر با

ذين اشترك فيھا الخليفة وكبير قّواده مؤنس وحامد من ورائھم حشد ضخم من المنافقين والمرتشين والمحتكرين ومحترفي الّسياسة المنتفعين الّ 
د الّتصّوف اإلسالمي، دار نھضة مصر للّطبع والّنشر، يسبحون مع الّتّيار المنتصر. انظر طه عبد الباقي سرور، الحسين بن منصور الحالّج شھي

  .135القاھرة، د.ت، ص-الفّجالة
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سبب سياسي وإن عمد أصحابه إىل إظهار مظهر إىل  -يف غالب وجوهها-  عودت
  .27اخلالف العقائدي

قد مثّلت املؤثّرات املوّجهة للوعي  آنفا إّن الّلحظات الّثالث املشار إليها
وإذا كانت الّتجربة  الّسياسي العريب اّلذي جند له امتدادا فعلّيا يف الواقع الّتارخيي.
فاجلدير بالّدارس  ،خري دليل على صّحة الّنظر والواقع خري دليل على جناعة الفكرة

ياسة هي فّن طاملا أّن السّ  ع ومسار األحداثقائنظرة على جمريات الو  قيأن يل
 .تأّمال املمكن تطبيقه وليس فّن الّتنظري

  عين على الّتاريخ:

جينح الّدارس إىل استقراء صفحات الّتاريخ من أجل الوقوف على منطلقات 
ا يف الواقع وكما ترّسخت يف الّسّنة الثّقافّية  ،املسألة الّسياسّية كما وقعت مكابد

يلفي الّناظر أّن أربعة من اخللفاء من  وإذ، اّليت تناقلتها األجيال جيال بعد جيل
بأيادي معارضني حلكمهم وهم  قد قُتلوا قتال 28عمر بن عبد العزيز عدّ مخسة ب

ا تصفية جسديّة متّثل  ّ تبادر إىل يأّول ما و  29.خالفا حقيقّيامسلمون مثلهم. إ
يف  خيبو أبد ق الوحي اّلذي ظّل حّيا متدّفقا يف حياة الّرسول قداّلذهن هّو أّن ألَ 

                                                            
عبد الّسالم بن عبد العالي مقال بعنوان: دولة الخالفة بين المشروعّية والمعقولّية، تعليق حول دراسة سعيد بن سعيد للماوردي  27 

  .147، ص1985، 1طضمن كتاب جماعي بعنوان مداخالت، طبعة دار الحداثة، بيروت، 
، 2انظر يوسف القرضاوي، شريعة اإلسالم خلودھا وصالحھا للّتطبيق في كّل زمان ومكان، المكتب اإلسالمي للّطباعة والّنشر، بيروت، ط 28 

  .177ھـ، ص 1397
ّق الّطبقة الّسياسّية الّتي ھي قوام الّدولة. يذھب الّدارسون إلى اعتبار الفتن الّتي عاشھا المسلمون منذ وقت مبّكر حروبا أھلّية ألّنھا لم تكتف بش 29 

الّنبّوة  وإّنما كانت بين المجتمع والّدولة من جھة وبين أبناء المجتمع من جھة أخرى. انظر عبد اإلله بلقزيز، تكوين المجال الّسياسي اإلسالمي
  .69- 68والّسياسة، ص ص 
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 ،مظاهر هذا احلياد عن سبيل الوحي وقد تباينت مبجّرد وفاته. نفوس الكثريين
ومنهم من رفض الزّكاة  ،فمنهم من جاهر باملهجور من الكالم يف الّدين واألعراض

 ، ممّا حدا بأيب بكر إىل أن حيزم أمر اجليش للّتصّدي هلذا اإلجراءإيّاها جبايةمعتربا 
لّرصيد املايل املوّظف على ا للحفاظإيّاه مّسا من الّسيادة الّرمزيّة للّدولة الفتّية و  عادًّا

لك باجلند واجلند باملال كما ت
ُ
 أدبّيات القدامى الّسياسّية. لو قخلدمة اجملموعة، فامل

ومنهم من دّس الّسّم يف الطّعام ورفع الّسيف يف وجه من كان يُعّد أخا يف الّدين.  
 اناألساسيّ  اناحملرّك امه والّتطّلع للخالفة ّدارس أّن املنازعة يف الّسلطةكما يبدو لل

  .30للوقائع والّتاريخ انالرّئيس انلألحداث واملوّجه

كّل الغزوات   قبل إسالمة اّلذي شهدو  إّن أبا سفيان اّلذي هو شيخ بين أمّية
كناية   زمن تولّيه للخالفة، وأبو فصيل بأيب فصيلقد استهزأ  ضّد الّرسول واملسلمني

ذا اإلرث ِلموأ ،أّن اخلالفة إرثمعتربا أيب بكر عن  ا أوتوه من قّوة ّن بين أمّية أوىل 
أمور خدشت  وملّا آلت اخلالفة إىل عثمان أظهر نفوذه يف ،لّيةماّديّة ومناعة قبَ 
طريد النّيب إىل ب املعروفكم بن أيب العاص عّمه احلَ  منها إعادة ضمائر املسلمني

 ،أقربائه: الوليد بن عقبة بن أيب معيط على الكوفةإىل  ، وأسند الوالياتاملدينة
س مخُ وسّلم  ،وعبد اهللا بن أيب سرح على مصر ،وعبد اهللا بن عامر على البصرة

اهلامشّيني وأّجج  حفيظةفأثار ذلك  .ملروان بن احلكمالوافدة من إفريقّية الغنائم 
 ،عثمان تلوانتهى املطاف مبق ،فيهم نوازع الّصراع واالحتجاج على هذه الّتجاوزات

                                                            
  .179محّمد عمارة، الّتراث في ضوء العقل، ص  30 
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 ،قاتله من بايعه باألمسوسرعان ما إىل علّي بن أيب طالب بعد ذلك وآلت األمور 
نتيجة وكان الّتحكيم  ،د معاوية فكانت معركة صّفنيومترَّ  ،وكانت موقعة اجلمل

معاوية إىل مجع اّلذين  وهرعسقطت الكرة يف بئر بين أمّية هكذا و  ،سياسّية حيلة
 إىل معاوية قائال:خطيبا فأشار  فيهم املغرية بن شعبة وقامعتربهم أهل احلّل والعقد ا

ّمث أمسك  ،وقال: فإن مات فهذا ّمث أشار إىل يزيد بن معاوية ،أمري املؤمنني هذا
ذا اإلجراء حتّولت املؤّسسة الّسياسّية من  31بسيفه وأشهره قائال ومن أىب فهذا. و

اعتماد العالقات األفقّية املرتّفقة بالّناس إىل عالقات عموديّة تنهض على الّتهديد 
، فكان لبين أمّية قصب الّسبق يف تغليب القيم الّدنيويّة والّتوّعد وإشاعة اخلوف

اسة الّشرعّية، مدّشنني بذلك جماال واملصاحل الّسياسّية اآلنّية على القيم الّدينّية والّسي
لفظة اخلالفة هي أّن فاستبان من سلوكهم  ،والثّأر منهم خبصومهمخصبا للّرتّبص 

  تزيّامشحونة بداللة دينّية جمّرد عبارة 
ُ
يف و  وأّن الّدين غطاء يواري تسّلطا، ،لكا امل

وظهر  ،مللكانقلبت إىل ا "من أّن اخلالفة ابن خلدونما قاله يندرج  شأنهذا ال
ة وسيف. لقد ذهبت معاين اخلالفة يّ بالّتغّري يف الوازع الّديين اّلذي انقلب إىل عص

 ،وجرت طبيعة الّتغّلب إىل غايتها ،تالكا حبوصار األمر مُ  ،ومل يبق إّال امسها
ذهب رسم ، واستعملت يف أغراضها من القهر والّتقّلب يف الّشهوات واملالذ

وال  32".األمر ملكا حبتا كما كان الّشأن يف ملوك العجم باملشرق يوبق، اخلالفة
املسلمني من  عّدتو  ،خيفى على الّدارس أّن الّدولة األمويّة قد تعّصبت إىل العروبة

                                                            
  .132، ص1992، 2انظر المستشار محّمد سعيد العشماوي، الخالفة اإلسالمّية، سينا للّنشر، ط 31 
  .608، ص 2، د.ت، ج3ابن خلدون، المقّدمة، تحقيق عبد الواحد وافي، دار نھضة مصر، القاھرة، ط 32 
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م عن املناصب الّسياسّية والقياديّة ،غري العرب أناسا من درجة ثانية  ،أبعد
ت الّزواج منهم وخّصتهم وحّجر  وقللت عطاءهموفرضت عليهم ضرائب مضاعفة 

سُيعرف يف ما تسّبب يف نشأة تّيار مضاّد  وهو ،33وبلباس خاصّ  مبساجد بعينها
اّلذي عمد إىل  تّيار الّشعوبّيةبوبالّتحديد يف العصر العّباسي األّول فرتة الحقة 

وإن كانت هذه  مهامجة املاضي العريب اإلسالمي والطّعن فيه فكرا وثقافة وحضارة.
ا دعوة إىل املساواة بني خمتلف الّطوائف يف الّشعوب اإلسالمّية.  احلركة يف منطلقا

ا يُدعون بأهل الّتسوية قبل أن يتحّولوا إىل دعاة متييز عنصري   .34وقد كان أصحا

ون من حّىت املقرّب أحد  مل يسلم من بطشهموال غرو يف ذلك فبنو أمّية 
وأغاروا على املدينة ورموا بيت  ،ومثّلوا جبثّته لوا باحلسني ّمث قتلوهنكّ إذ  الّرسول ذاته؛
الّصور  أردأينتج ممّا يوّكد أّن البطش الّسياسي إذا استند إىل الّدين  ،اهللا باملنجنيق

فهل الّصراع الّسياسي يف العهد العّباسي  القهريّة اّليت عرفتها البشريّة عرب الّتاريخ.
  ؟حّدة سيشهد انفراجا؟ أم ستزيد مضايقه

ليس حال الّتكالب على سّدة احلكم يف الّدولة العّباسّية بأقّل ضراوة 
اّلذي  هذا العهد هّو امللّقب بالّسّفاحيف لفاء اخلفأّول  من العهد األموي، ووحشّية

 ،اخلالفة أمرا خّصه اهللا به عدّ إذ  ؛معا سلك سياسة احتكرت الّدين والّسياسة
عل له الّدين مالذا حصينا، وكان يقول عن نفسه: أنا الّسّفاح املبيح والثّائر وجُ 

                                                            
  .48- 47، ص ص 1988، 1حداثة، بيروت، طمقابلة مع محّمد الّطالبي ضمن كتاب "ھموم الّثقافة العربّية" لفرحان صالح، دار ال 33 
. وحسين مرّوة، ُتراثنا ... كيف نعرفه، 124، ص 1981، 2انظر إميل توما، الحركات االجتماعّية في اإلسالم، دار الفارابي، بيروت، ط 34 

  .270وص  257، ص 1985، 1مؤّسسة األبحاث العربّية، بيروت، ط
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م 35املنيح. فُضربوا إىل أن  ،وممّا يُروى أنّه اجتمع لديه بعض األموّيني فأمر بضر
وأكل فوقهم الطّعام وهو يسمع أنني بعضهم  ،وُمّدت فوقهم الُبسط ،أغمي عليهم

إىل أن لفظوا أنفاسهم، فقال بعد شبع: إنّه مل يأكل أشهى وال ألّذ من ذاك 
  .36الطّعام

 املتعلقةتقّلد املنصور مقاليد احلكم فصدع بفلسفته العاّمة وبعد الّسّفاح 
سكم بتوفيقه.. بالّسياسة حني قال:"أيّها الّناس إّمنا أنا سلطان اهللا يف األرض أسو 

فليس بغريب حينئذ أن تنطلق يد  37"وحارسه على ماله اعمل فيه مبشيئته وإرادته.
قتل عّمه عبد اهللا بن علّي خوفا من أن  املنصور لتفعل بالّرعّية ما تشاء فهو اّلذي

وانقلب على قائد جيشه أيب مسلم اخلراساين اّلذي قال له:  ،ينازعه الّسلطة
  ؟هو أكثر عداوة منك: وهل مثّة من بقوله عليه ردّ فاستبقين ألعدائك، 

ا بسبب الوصول إىل احلكم واالستيالء عليه غينة ضّ ولقد وصلت ال بأصحا
م وجدوا  العّباسّيون كما فعل  باألمواتإىل نبش القبور والّتمثيل  ّ ببين أمّية حّىت أ

وصلبوه وحرقوه جثّة هشام بن عبد امللك مازالت بعُد مل تتغّري، فضربوه بالّسياط 
يف بدعا من أمر الّسياسة وليس هذا الّسلوك العن .38وذّروا رماده يف الرّيح

                                                            
  .162اإلسالمّية، ص  المستشار محّمد سعيد العشماوي، الخالفة 35 
  .18المستشار محّمد سعيد العشماوي، اإلسالم الّسياسي، ص  36 
  .365انظر محّمد عابد الجابري، العقل الّسياسي العربي 'محّدداته وتجلّياته' ، ص  37 
  .163المستشار محّمد سعيد العشماوي، الخالفة اإلسالمّية، ص  38 
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جثّة زيد بن علّي زين العابدين بعد دفنها  األمويّون من قبلُ  أخرج إذ الغامشةح
  .39وصلبوها أمام الّناس حّىت حتّللت

وطالبّيني، وتطّلع البطش الّسياسي انقسم العّباسّيون إىل هامشّيني وإزاء هذا 
اهلامشّيون إىل اخلالفة، وثار الّنفس الزّكّية حمتّجا على العّباسّيني اّلذين غمطوا حقوق 

 باعتبار أنّ  املسلمني والسّيما من هو أوىل باخلالفة منهم، وهو علّي بن أيب طالب
  .40خيّص ذا رحم لرمحه ثاره للحّق وعدم اتّباع اهلوى وملعلّيا قد ُعرف بإي

عرب اغتصاب البيعة يف إعراض شديد  ت الّسالالت مؤّسسة اخلالفةتوارثوقد 
إالّ  ،من األّمةالقيادة ملن هو أهل هلا  الّضامنْني إليالء احلرّيّة واالختيار يْ عن مبدأ

أّن مبدأ الوراثة مل ُحيْل دون الّصراع وإثارة الفنت. وإذ تعّج كتب الّتاريخ باألمثلة 
وهو مثال   /ع فإنّنا نسوق حادثة على سبيل املثال ال احلصرالّدالّة على هذا الّصرا 

بويع دخل بغداد فوجد الّناس قد بايعوا أخاه اّلذي ملّا آل إليه األمر و موسى اهلادي 
  .41الّرشيد فعزم على خلعه من والية العهد

أّن االنشغال بالّطمع يف الّسلطة وبريقها غالبا ما يسّد األبصار  وليس خافيا
فينقلب اهلّم األكرب منصّبا على حتقيق أكرب قدر ممكن من الّشهوات  ،والبصائر
لتاثا مُ اّلذي توّىل اخلالفة وهو مازال صبّيا فكان املقتدر وخذ لذلك مثل  ،وامللّذات
مبا هو فيه من الّلعب والّسرف والّتبذير، أحّب جارية رومّية حسناء،  الهيا  عربيد

                                                            
  .18المستشار محّمد سعيد العشماوي، اإلسالم الّسياسي، ص  39 
  .30، ص 1987، بيروت، دار الفكر، 3انظر ابن األثير، الكامل في الّتاريخ، ج 40 
، 1ج، 1920، البوالق مصر، 1.بھامش عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات للقزويني، طالّدميري، حياة الحيوان الكبرى،   41 

  .70ص
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وكانت والدته  42الياقوت بثالمثائة ألف دينار. أسلمها الّدولة وأهدى هلا فّصا من
وقد أمرت قهرمانتها  ،تتالعب باحلكم ،املدعاة باسم 'شغب' صاحبة نفوذ واسع

احلالة املرتّدية  ممّا حدا بالّدمريي إىل وصف ،أن جتلس يف جملس القضاء للمظامل
انطلقت األلسن فأشار إىل أّن  ،افّيااّليت كانت تعيشها البالد سياسّيا وقضائّيا وثق

ل املنّجمون خوالقتل، ود وعّماله وقضاته، وكثر الّسيب ووزرائهيف املقتدر وأّمه 
قد و  43واملتخّرصون على الّرؤساء والّنساء، وقعد الّدّجالون للّناس يف الطّرقات."

اّلذي كان كوالعقائد مّتسعا وجماال حيويّا ليشتّد وحيتّد  املذاهب وجد الّصراع بني 
  .اخلوارج واملرجئة والّشيعة والّسّنة واملعتزلةبني 

سّجل علّي وإزاء هذه الّصفحات الّتارخيّية املليئة بالّصراع على الّسلطة 
شهدها اجملتمع  اّليت جتماعّيةاالياسّية و سّ الورات ثّ ال بعضحسين اخلربوطلي 

وثورة  ،وهي كالّتايل: الّثورة على عثمان بن عّفان يف عهوده املبّكرة اإلسالمي
وثورة املختار بن أيب  ،وثورة الشُّراة ،وثورة التّـّواّبني ،وثورة عبد اهللا بن الزّبري ،احلسْني 

وثورة زيد بن  ،ن بن األشعث امللّقب بناصر املؤمنني، وثورة عبد الّرمحعبيد الثّقفي
وهو دليل كاف على أّن اختالال يف  44وثورة الزّنج. ،علّي املعروفة بالّثورة املعتدلة

الّتوازن الّسياسي واالجتماعي والقضائي قد دّب يف أوصال الّنسيج اجملتمعي لألّمة 
  منذ وقت مبّكر. اإلسالمّية

                                                            
  .680- 670، ص ص 5ابن جرير الّطبري، تاريخ األمم والملوك، ج 42 
  .82، ص1، جالكبرى الحيوان حياةالّدميري،  43 
  ثورات في اإلسالم. 10انظر علّي حسني الخربوطلي،  44 
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مما  ،خالف االختالف اّلذي سرعان ما حتّول إىل الّثورات هي مبثابة إّن هذه
ويعمد يف ذلك إىل تشريك  ،يقتله عمدا ،املسلمَ  فيها املسلمُ  يصارعأنتج حلبة 

 .املنجرّة عن ذلك الّتبعةلتختلط الّدماء وتضيع  ؛العديد من األمصار اإلسالمّية
عن الّتفاوت  - بس فيهابطريقة ال لَ - بآرائه  م)652هـ/  32(ت. وقد عّرب أبو ذرّ 

  .45الّصارخ اّلذي شهدته بالد الّشام، ممّا أثار حفيظة معاوية بن أيب سفيان

وانتصرت  ،تصّدعت الُبىن االجتماعّية إذ، أبو ذرّ وال غرو فيما ذهب إليه 
 ،أضحى للموايل نفوذ  ومازالت الفوارق تتعاظم حّىت  ،القيم الّدنيويّة على الّدينّية

ون ر وال أدّل على ذلك من الّصراع اّلذي نشب بني ها ،شيئا فشيئا يتزايدأخذ 
تعاظم  ناألتراك اّلذي وكذلك ،األجهزة الّسياسّيةمتّكنوا من امكة اّلذين رب الّرشيد وال

 الّصراعرجم املنتصر خليفة بعده وقد تُ  ابنهقتلوه ونّصبوا ف ،نفوذهم زمن املتوّكل
 حرب ثقافّيةمتعّددة: الّشكل األّول بدا يف ل اشكأ إىل العربو بني املوايل  الّدائر
تفّنن األّول  ،ن أصل فارسيلّذي كان من أدب بّشار وأيب نّواس وكالمها مكا  وقيمّية

يف جمتمع متدّين يندرج منط تفكريه وطبيعة  وصيانة العرضاحلياء  يتْ يف حماربة قيم
يف جمتمع حيّرم  اخلمروتفّنن الثّاين يف إشاعة حّب  .سلوكه العاّم يف إطار أخالقي

ا اّلذي يذّكر اهلجاء خصوصا روح الّصراع  وشعروقد تضّمن الّشعر عموما  .شر
بأّن  م)869/ هـ25.ت(ى كتاب البخالء للجاحظ وقد وش 46.لّيةبالعصبّية القبَ 

ا األكرب هو حماربة قيمة الكرم عند العربكان مجاعة من أصول غري عربّية    ديد
                                                            

  .177، دار الّتنوير، بيروت، د.ت، ص 1انظر حسن حنفي، قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، ج 45 
، ص ص 1981، 1انظر مونتغمري وات، الفكر الّسياسي اإلسالمي "المفاھيم األساسّية"، ترجمة صبحي حديدي، دار الحداثة، بيروت، ط 46 

  .20، ص 1984، 2. وعبد هللا العروي، مفھوم الحّرّية، دار الّتنوير، بيروت، ط114-115
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. إّن بتمجيد الُبخل وإظهاره مبظهر الّصالح واالقتصاد يف الّنفقات وعدم الّتبذير
ة املهذه احلرب الثّقافّية واحلضاريّة  ّد اّختذت هلا مربّرا يتمّثل يف العجز عن جما
الّشكل أّما و  ،العسكريّة واملغالبة عن طريق القّوةاإلسالمي عن طريق املصارعة 

نوا على ايف زمن ضعف فيه اخللفاء وهوالّتشّفي الّتنكيل مظاهر  يتمّثل يفف الثّاين
 يهعلكان و  ،بصره فّ كاّلذي جرى بالقاهر اّلذي ك  ،وايلمن وقعت تسميتهم بامل

يتسّول قائال: يا أيّها الّناس  خرج على الّناسفقاب خشيب، ثياب رثّة وبرجليه قب
  .47أمري املؤمنني وأنا اليوم من فقراء املسلمني كنت  باألمس ،تصّدقوا عليّ 

حفر ابن خلدون يف الّدوافع الّنفسّية الكامنة وراء االستماتة يف  لقدو 
رغم ما يرتّتب عن ذلك من واإلمساك بأدوات الّسلطة  احلكمدواليب االحتفاظ ب

خسائر ماّديّة وبشريّة، ويبدو ذلك يف قوله:"إّن املغالبة واملمانعة إّمنا تكون بالعصبّية 
لك  ،ملا فيها من النُّعرة والّتذامر واستماتة كّل واحد منهم دون صاحبه

ُ
ّمث إّن امل

منصب شريف ملذوذ يشتمل على مجيع اخلريات الّدنيويّة والّشهوات البدنّية واملالذ 
مه أحد لصاحبه إّال إذا ُغلب عليه فيه الّتنافس غالبا، وقّل أن يسلّ  الّنفسانّية فيقع

 48فتقع وتفضي إىل احلرب والقتال واملغالبة، وشيء منها ال يقع إّال بالعصبّية".
ما ذهب إليه ابن خلدون باد كأوضح ما يكون يف قولة معاوية ملّا أغلظ  ومصداق

                                                            
  .166المستشار محّمد سعيد العشماوي، الخالفة اإلسالمّية، ص  47 
  .521، ص2ابن خلدون، المقّدمة، تحقيق عبد الواحد وافي، ج 48 
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وملّا ُسئل عن ذلك قال: إّين ال أحول بني الّناس وبني  ،إليه رجل فعفا عنه وحلم
  .49ألسنتهم ما مل حيولوا بيننا وبني سلطاننا

م  ّ د ائكملوك ال هّم هلم إّال الّتفّنن يف االستحواذ على الّسلطة وتدبري املإ
ثري العثار سريع كالواحد منهم غّدار   :ملوك يصدق عليهم القول ،ملن نافسهم

يستند تصّورهم للفعل الّسياسي إىل أّن من اشتّدت وطأته وجبت طاعته  ،50الّدمار
  ضاربني مببدأ الّشورى عرض احلائط.

ا مسألة تندرج ضمن الّصراع لالستحواذ على وحّىت ظاهرة ا ّ ّدعاء الّنبوءة فإ
لك فبمجّرد ما سرى خرب وفاة الّرسول سارع األسود العنسي ومسيلمة الكّذاب 

ُ
امل

  وسجاح إىل اّدعاء أّن الوحي قد انتقل من حمّمد إليهم.

ا كتب الّتاريخ أّن  وبصفة عاّمة تكشف املمارسات الّسلطويّة اّليت حفلت 
وثقى ودينه احلنيف الّسلطان اّلذي متّسكوا به إّمنا هو حبل اهللا املتني وعروته ال

ينّية الكلّية فاجنّر عن ذلك متعّمدين اخللط بني القيم الّسياسّية الّنسبّية واملفاهيم الدّ 
 ،بس املقصود بني سلطة اهللا وسلطة احلاكم اّلذي ُيصّور على أنّه معصوماللَّ 

س ّدين استلهم ألقه املقدّ ، فمن الفأُنتجت الّسياسة بالّدين وأُنتج الّدين بالّسياسة
املتمّثل -  وقد عمد اجلهاز اإلداري والعلميلُتمست فلسفة احلكم والّتحّكم. وفيه ا

جناعته صالحه من صالحهم و  ىفأضح ،على الّدين إىل اهليمنة - يف الوالّة والفقهاء

                                                            
  .237محّمد عابد الجابري، العقل الّسياسي العربي محّدداته وتجلّياته، ص  49 
  .71، ص 1، حياة الحيوان الكبرى، جالّدميريكمال الّدين  50 
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 هو توظيفذا الّتمركز حول الّذات هلوالّنتيجة املنطقّية  .من جناعتهم وليس العكس
 .دمة الّصراع من أجل الّتسّلطخل - 51باعتبارها تتمّتع مبصدر علويّ -  املسألة الّدينّية

فقد أرادت بعض القبائل منذ وقت مبّكر  ،الواحدمتّزق أوصال الوطن اإلسالمي و 
وساءهم أّن األموال اجملباة يف أمصارهم ترسل إىل  ،االنفصال عن سلطة احلجاز

 بين محدان،بالد الّشام بيد كانت و  ،بنو بويه بفارساستبّد  مثّ  بيت املال يف املدينة.
وكان األندلس  ،وكانت إفريقّية بيد الفاطمّيني ،مصر يف يد اإلخشيدّينيوكانت 

 حتت وطأة الّصراع الّسياسيوال أغرب من استعانة املرء  .حتت ملوك الّطوائف
ر حلمايته من اّلذي استنجد بالّتتااخلليفة الّناصر شأن باألعداء كاّلذي كان من 

  املستعصم.

يف  العريب اإلسالمي وقد اختزل حمّمد عابد اجلابري صريورة الوعي الّسياسي
إذ أشار إىل أنّه قد تدرّج عرب ثالث مراحل: األوىل مرحلة الّدعوة  ؛حلظات ثالث

اّليت بدأ فيها الوعي بالّذات والّشعور بالكينونة املستقّلة يتبلوران. والثّانية تتجّلى 
كر يف خطبة توليته من حمّددات سياسّية وأخالقّية تنّم عن وعي فيما سطّره أبو ب

خلدمة  فيها الّدينُ  استغل موضوعي باملسألة الّسياّسة. والثّالثة املرحلة العّباسّية اّليت
  .52الوعي املطلق

  

                                                            
كر في من األمثلة الّدالّة على ھذا الّتوظيف ھو نسبة الحديث القائل: "األئّمة من قريش" للّرسول ولو صّح ھذا الحديث الحتّج به عمر وأبو ب 51 

  الّسقيفة، والسّيما أّن األوس والخزرج ليسوا من قريش.
  .365محّمد عابد الجابري، العقل الّسياسي العربي 'محّدداته وتجلّياته'، ص  52 
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  الخاتمة:

جب الوقوف من ّمث و و  ،دين ودنياّن اإلسالم كثريا ما يرتّدد على األلسن أ
يف هذا  االّلغة رأيلعلماء علما بأّن  ،بني لفظْيت الّدين والّدنيا هذا العطفداللة لى ع

فمكّونات الّدين ليست  .اجملال مفاده أّن حرف الواو داّل على املغايرة واملفاصلة
بالّضرورة مماثلة للّدنيا والعكس صحيح وإن كانت بينهما وشائج وصالت. إّن 

اهللا  وإذا أراد أبدا من دائرة اإلسالم.رج صاحبه الفصل بينهما منهجي ال خيُ 
 ،أن يكون مطبوعا بالّسياسةقد أرادوا الّناس فإّن بطابع الّدين لإلسالم أن ينطبع 

أّما  ،يف حني أّن الّدين ذو أبعاد إنسانّية شاملة وفيه بعض احلقائق اإلميانّية املطلقة
قام، تنهض أغلب الّسياسة فهي آنّية مقّيدة بقيود احلوادث، حمدودة بظروف امل

فاحلياة الّدنيويّة ليست كّلها حمكومة بالّدين كما  .الّشؤون فيها على الرّأي واملكيدة
مبقتضى الوحي ما عاتبه هو ، ولو كان كّل ما صدر عن الّرسول يتوّهم الكثريون

على أّن  ولعّل يف تصّدي أمحد بن حنبل للمأمون يف قضّية خلق القرآن دليالربّه. 
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وأّما املسائل الّدينّية  .شؤون الّناس الّدنيويّة تقتصر علىدوائر اهتمام الّسائس 
م مع اهللا وحده.   53فشأ

جوهر اإلشكال ال يكمن يف قيام مؤّسسات الّدولة على دعائم أخالقّية إّن 
ما ك  ،وإّمنا اإلشكال يتجّلى يف عملّية الّتوظيف الّسياسي للقيم الّدينّية؛  54دينّية
فإن ذهب املرء إىل اعتبار  55حصر الّدين يف الّسياسة تعّسف عليه وإضرار به.أّن 

عرب تارخيهم  واالختالفات اّليت نّدت بينهم أّن املنازعات اّليت شهدها املسلمون
القيم  علىالّطويل منذ أحداث الّسقيفة إّمنا هو من قبيل تغليبهم للقيم الّدنيويّة 

، والسّيما أّن اجليل اإلسالمي األّول كان يعي جّيدا جيانب الّصواب الفهو الّدينّية 
إىل الّتفريق املبني  - على سبيل املثال-  وانظر الفرق بني ما هو ديّين وما هو دنيوّي.

فقد   بن احلنفّية وأتباعهاأنصار عبد اهللا بن الزّبري وهم يصارعون حمّمد  يف أذهان
حّىت إذا حانت ساعة الّصالة انصرفوا هلا مثّ عادوا  ،يف املسجد احلرام يتقاتلون كانوا
م يع .56للقتال ّ خالفهم قد تعّلق بشأن دنيوي هو  ّدونوهو ما يدّل على أ

وإذا استقام هذا الّتفريق يف األذهان فال  .، وليس يف مسألة دينّيةاجلانب الّسياسيّ 
ضري أن تقع اإلشارة إىل األخطاء املنجرّة عن اجلري وراء لّذة املنصب وشهوة 

  .يف رقاب الّناس الّتحّكم

                                                            
  .47، ص 1990، 1محّمد أركون، اإلسالم األخالق والّسياسة، ترجمة ھاشم صالح، مركز اإلنماء القومي، بيروت، ط 53 
ملّة من يذھب الماوردي إلى اعتبار أّن ما جرت عليه أمور العالم واستمّرت عليه عادات األمم أّنه لم يكن مملكة إالّ كان أّسھا ديانة وأصلھا  54 

يت شرائطھا وفروضھا وجرت أحكامھا وحدودھا. وھو عين ما ذھب إليه ابن خلدون من أّن الملك ال يتّم عّزه إالّ بالّشريعة. مقّدمة الملل عليھا بن
  . 333، ص 1ابن خلدون، تحقيق عبد الواحد وافي، ج

  .17و ص 15المستشار محّمد سعيد العشماوي، اإلسالم الّسياسي، ص  55 

  .57ص  ،لبنان، د.ت -دار إحياء الّتراث العربي، بيروت، 5، ج ابن سعد، الّطبقات الكبرى 56 
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وغري خاف على الّدارس أّن الّنطق باسم الّدين لدى حّكام املسلمني هو 
 ،بسربال املقّدس الّديين هم الّسياسّيةاؤ املنزلق اّلذي جّرهم إىل أن تتسربل أخط

صورة قامتة للقائمني بأعباء اخلالفة يف عالقتهم بالوزراء واملقرّبني من بذلك نتجت فأُ 
 جهة ومدارها احلظوة واحملاباة وعالقتهم الّتسّلطّية باحملكومني اّلذين يسّمون بالّرعايا

  ، وحمورها االضطهاد والّتنكيل.من جهة أخرى

مظاهر الّتأّزم املنجرّة عن الّطمع يف الّسلطة عرب لسنا بسبيل استعراض  وإذ
تعّمدنا اإلشارة  فإنّنا ؛ذلك جمال يطول احلديث فيه ألنّ  ؛امتداد الّتاريخ اإلسالمي

فادة ممّا جرى من : حتقيق اإلاألّول :إىل بعض الّلمحات منه لسببني أساسّيني
الوحدة الّسياسّية أحداث على يد أجيال هي أقرب إىل جتربة الّنبوءة يف إقامة 

وهي عملّية عقلّية تنهض على الّنظر  ،فادة تُعرف عادة بالعربة، وهذه اإلاألوىل
أغلب و  ،إشكالّيات الفكر متتّد يف الّزمنوالثّاين يتمّثل يف أّن والّتمحيص. 

ففي واقع املسلمني احلايل نشهد  57رغم اختالف الفرتة الّزمنّية.تتشابه  هموضوعات
ّصراع من أجل الّسلطة حبكم احنياز بعض املؤّسسات الّدينّية تغذية الفتة لل

وظهور ما ُيسّمى بالّصحوة اإلسالمّية اّليت اجنّر  ،الّتقليديّة إىل األنظمة احلاكمة
وهي الّناطقة  ،عنها تشّكل بعض احلركات اإلسالمّية الّيت تقف يف صّف املعارضة

إىل أّن الفكر الّسياسي اإلسالمي وحسبنا حينئذ أن نشري  .باسم اإلسالم الّسياسي
وضروب  رققد شهد انطالقته الّتأسيسّية مع حادثة الّتحكيم وما اجنّر عنها من فِ 

                                                            
  .56، ص 1985، 4محّمد عابد الجابري، نحن والّتراث قراءات معاصرة في تراثنا اإلسالمي، دار الّتنوير، بيروت، ط 57 
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يف الّسياسة مع الّدولة رؤية بلورة يتمّثل يف  جوهريّامثّ شهد انتقاال  خمتلفة ،يف الّرؤى
  العّباسّية.

ويبدو أّن املخرج الّسليم من أغلب املآزق الّنظريّة اّليت يّتخّبط فيها الفكر 
ضة  ويف عالقته بالّدين بصفة خاّصة؛ بصفة عاّمة، اإلسالميالّسياسي  هو حتقيق 
 إن اجتهد فأصابمادها جتديد الّروح وحتديث العقل اّلذي يؤّجر صاحبه شاملة ع

ويبدو أّن اخللل املعريف اّلذي وجب  58طأ.خ إن كان يف اجتهاده شيءمثلما يثاب 
على البعد الواحد يف معاجلة سقوط العقل الّسياسي يف الّرتكيز  االنتباه إليه هو

وعليه فإّن الّصراع على الّسلطة متأّت من الّرتكيز  ،قضايا اجملتمع املتشّعبة اجلوانب
 زد على على معاجلة قضايا اجملتمع اإلسالمي من خالل البعد الّسياسي مبفرده.

أّن أغلب املعاجلات يف املنظومة الفكريّة الّتقليديّة قد رّكزت على اجلوانب  ذلك
لك تسّميهاالّسياسّية اّليت 

ُ
ا و  ،امل ّ   ه.أسس تضبطمل احلال أ

رها هجو  ،أّن احلكم يف اإلسالم يرتكز على أسس مدنّية البدهيولعّل من 
احلريّة واالختيار فيما يتعّلق بكّل األفعال والّتكاليف، والسّيما اختيار احملكوم 

، إّال أّن الواقع الّتارخيي قد جرى على غري هذه الّصورة، إذ انزلق احلّكام 59حلاكمه
حتّمل يف األرض ال خلفاء رسوله يف الوالية و  إىل اعتبار أنفسهم خلفاء اهللا

هذا االنزالق فنت وأضغان وصراعات سياسّية  ترتب علىوإذ  املسؤولّية الّسياسّية.
                                                            

، ص 1986، 1، دار الفكر للّدراسات والّنشر والّتوزيع ، القاھرة، ط4انظر محّمد رضا محّرم، تحديث العقل الّسياسي اإلسالمي، كتاب الفكر  58 
7.  
سات راالمؤّسسة العربية للدّ تحسن العودة في ھذا المجال إلى علّي عبد الّرازق في كتابه "اإلسالم وأصول الحكم"، دراسة محّمد عمارة،  59 

  .176، وبالّتحديد ص 2000شر، ط. جديدة، والنّ 
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بسبب الّدين يف  كانتهل األخطاء اّليت وقعوا فيها   :فإّن الّسؤال اّلذي يوّجه إليهم
  وإخراج هذا الّتوظيف خمرجا سياسّيا؟ أم من جرّاء توظيفهم له ؟حّد ذاته

إذا مل يُتعّهد  ،أجهزة فّعالة ومؤثّرةينهض على جمال حيوّي إّن الّسياسة 
باملؤّسسات املراقبة واالحتضان املؤطّر فإنّه سرعان ما حييد بأصحابه عن جادة 

 احملكومني على الوالّة ويتسّبب يف الويالت على أبناءمن الّنقمة  فيجلب ،الّسبيل
مل ُيشرّع يف الوقت اّلذي وال تفوت الّدارس اإلشارة إىل أّن اإلسالم  .الواحد اجملتمع

 ذات أرسى قيما وموجِّهات تصّب كّلها يف إنتاجقد فإنّه  حمدد كملنظام حفيه 
  حتّمل مسؤولّية اجلماعة.قادرة على 

أرسى قد استغالل موقع الّدفاع عن الّدين من اّلذي ينبع إّن سلوك احلاكم 
 ،نةاستإىل اهلزائم املتعّددة كسقوط بغداد وقرطبة واألأّدى ممّا  ،االستبداد وغّذاه

هذا ظّل مربّرا لتواصل  معريفّ  يشكو من فراغالعقل الّسياسي العريب وهكذا بات 
وال  ،الّتداول الّسلمي على الّسلطة ممّا فّوت على الوعي الّسياسي العريب ،االستبداد

الّتنوير اّلذي يضطلع به ّن إ إذ الفراغ من رجل الفكر والثّقافة؛ا أجدر مبلء هذ
باسم  سلطانه اّلذي يدومضرب مقولة املستبّد العادل واخلليفة العامل من شأنه أن ي

مسؤولّيته املتمثّلة يف اندماجه يف الّنسيج  اّلذي يتحّملدور املثّقف  هإنّ  .الّدين
هو أقدر الّناس على حتّمل املسؤولّية و  ،إذ ال حريّة خارج الوجود ؛االجتماعي

احلرّيّة احلقيقّية هي اّليت تتجاوز حدود األنا لتشمل علما بأّن  ،والّتصّرف يف احلرّيّة
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اّليت تنصّب على الّتنمية  60ة املثّقفبرسالاملقصود  ذلك هوو  ،بأسرهماجملتمع أفراد 
البشريّة وبناء الّذوات الّثوريّة، والسّيما أّن بناء اإلنسان اجلديد لن تقوم له قائمة إالّ 

م؛إذا أ ألّن املستقبل هلم، وألّن رجال الفكر قد درسوا  حّس الّناس بأّن اإلرادة إراد
ّدث إّال وقد هلم طريق الّسري، حبيث ال يكتب هلم كاتب أو يتحّدث إليهم متح

بناء على ما قرؤوه أو مسعوه على حّد  ،تركهم أكثر علما وأوضح رؤية ملا يعلمونه
ظّل يف مفرتق الوعي العريب ي إنّ ودون حتّقق ذلك ف 61.عبارة زكّي جنيب حممود

وعيا  يظل ويف أحسن أحواله ،الّدين والّسياسة يدور حول ذاته يف حركة اعتماد
  لواقع الّسّيار.مرختيا بالقياس إىل حركة ا
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  باب: المحور

  

  اإلسالم السياسي ومسألة الشرعية

  والمستقبل الظهور والمآالت

  رضوان السيد                

I  

ا بني   األمة واجلماعة كان ملسألة الشرعية وجدليات ظهورها وصريور
تأثريات عميقة يف مصائر الدولة ومفهوم السيادة على مدار  والدار والسلطة

العصور. وقد عادت املسألة لتلعب دوراً كبرياً يف أفهام وأخالد وذهنيات كثريين 
من العامة واخلاصة يف القرنني التاسع عشر والعشرين. ولذلك رأيتها حقيقة 

ني ومع اإلسالم بالقراءة من جديد وسط اجملريات الراهنة والعاصفة مع اجلهادي
   اإلمكانيات واالحتماالت املستقبلية.لتبنيُّ  السياسي

-وكنُت قد استظهرت يف دراسايت ملسأليت الشرعية والسيادة أو العكس   
أّن ما صار إليه الفقهاء واملتكلمون  -ة الكالسيكية املتقدمة واملتأخرةيف األزمن

فيما بني القرنني الثاين - واملؤرخون واجلغرافيون بالنسبة هلذين املفهومني 
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أّن هناك مفهومني  - والثامن إىل احلادي عشر للميالد واخلامس للهجرة،
، واآلخر  Legitimacyشروعيةامل ومسيُتهُ أحدمها تأسيسي،  :للشرعية

وهيكل الشرعية التأسيسية  Legalityإذا صحَّ التعبري  "شرعية مصاحل"
ووحـدة السلطة. ويبدو هذا  الوحـدات الثالث: وحدة األمة، ووحدة الدار،

املكتمـلة يف أقدم التعـريفات اليت وصلت إلينا مـن  السيادةالفهم للمشروعية أو 
م) يف رواية 767هـ/150-طريق الفقيه الكبيـر أيب حنيفـة النعمان بن ثابت(

م) عنه. يذكر أبوحنيفة أّن 804هـ/189-تلميذه حممد بن احلسن الشيباين(
 تسود فيها شرعُة املسلمني وإماُمُهم، وأن تكونَ  دار اإلسالم هي الدار اليت

وَن ـرب، وأن يكـمن دور الكفر واحل جياوُرهاعّما  والتخومي الشرعة ـمستقلًة ف
م) 819هـ/204-ني باألمان األول. مث جاء الشافعي(يُّ آمنَ ـفيها املسلم والذم

إّن املسلمني أمجعوا أن تكوَن الداُر واحدة، وأن يكوَن اإلماُم  :الرسالةفقال يف 
إذا صحَّ  ،افعي أنه جمرَّدنالحظ يف تعريف الشواحداً، مثلما هي األمة واحدة. و 

حني أّن تعريف أيب حنيفة   فقهية، يفالالنظرية  ألنه كان يكتب يف ؛التعبري
ر ـخيية لألمة وتكوُّن دار اإلسالم زمن الفتوحات والعصار الت مستمدٌّ من التجربة

أقِصُد هنا إىل دراسة التكون التارخيي لألمة  م). ولستُ 750- 632األُموي(
ها. ـراءًة حتليليًة ملالحظة مآالتـبل إىل قراءة املفاهيم األساسية هذه ق والسلطة؛

م) ومدرسته، 795هـ/179-فأبو حنيفة ومدرسته، وكذلك مالك بن أنس(
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أعَطوا األولوية للوحدتني: وحدة األمة (الستنادها إىل القرآن)، ووحدة الدار 
يف التماُسك السياسي ويف األحكام. يف حني حاول الشافعية إقامة تواُزٍن بني 

هتمَّ احلنابلة على وجه او   هذين األمرين، وأمر وحدة السلطة أو اإلمام الواحد.
يف الدار. ولذلك  هو صاحُب األمراخلصوص بوحدة السلطة أو اإلمام أو َمْن 

تتعرض لالختالل الواحدة  فقد اختلفت آراؤهم عندما بدأت تلك الوحدات
بعد اُألخرى. إمنا قبل الدخول يف احلكم على االختالالت، وأيُّها تُزيُل 
ا تلك  الشرعية؟ أودُّ التعرض بإجياز إىل ما مسيُتُه "شرعية املصاحل"، وقد عنيُت 

ّلًة بامل عية. ومن و شر االختالالت اليت ما اعتربها الفقهاء وبعض املتكلمني خمُِ
الوصول للسلطة، وجتاوز حّد السلطة من جانب ويل األمر، مث  ذلك طريقة

 انقسام السلطة أو ظهور السلطات رغم بقاء اجلميع من الناحية الشكلية
- الفقهية حتت والية اإلمام أمري املؤمنني. كان احلسن البصري(

ألنه قام  ة معاوية بن أيب سفيان غري شرعية؛م) قد اعترب إمار 728هـ/110
شورى، ووىلَّ ابنه األمر من بعده، واحتكم  غريبتزَّ األمة أمرها با بثالثة أمور:

وليس ( إىل اهلوى واملصاحل يف الدماء واألموال. بيد أّن أكثرية الفقهاء
وّمست عاَم اجتماع املسلمني عليه: عام  املتكلمني) قالت بشرعية سلطته،

ى الفتنة  م). وقد جرى تعليلُ 660هـ/40اجلماعة( ذلك فيما بعد بأنه أ
 ق االستقرار، واستمّر يف الغزو والصوائف والشوايت إىل حني وفاتهحقّ و 
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فإّن ذلك ما كان رْأي املعارضني من احملكِّمة  م). وبالطبع678هـ/59(عام
والشيعة واملرجئة وبعض املعتزلة. لكّن هذا األمر صار تقليدًا ظهر يف العقيدة 

 قوهلم: الصالة وراء كّل إمام، واجلهاد مع كّل أمري. وهناك السنية فيما بعد يف
م) بوجوب طاعة املتغلِّب إذا ساد 855هـ/241قوٌل مشهوٌر ألمحد بن حنبل(

جاهد العدّو. وهكذا ومنذ زمٍن مبّكٍر ما عاد يف دار اإلسالم، وقمع الفتنة، و 
ا يُعرفون بأهل احلّل جتاُهُل الشورى أو جتاُهُل إرادة الناس أو جتاُهُل َمْن صارو 

ويف كتب األحكام السلطانية والسياسة الشرعية . والعقد مربراً الختالل الشرعية
الكفاية  يف زمن السلطنات اشرتاط الكفاية والشوكة لشرعية السلطة. وتشمل

لكنها تشمل أيضًا قمع الفتنة بالداخل. أما الشوكة  بالطبع العدالة بشروطها؛
د اخلارج، ضدَّ ُدور العدوان واحلرب، وقد صارت بالقتال ض فهي خاصٌة  

لكنها شرعيٌة انُتزعت بالغلبة  السلطنات يف نظر الفقهاء؛أساس شرعية الشوكة 
قلُت  ولذلك فقد العسكرية كما هو معروف قبل الغزوات اخلارجية وبعدها.

بأّن االختالل يف "شرعية املصاحل" ال خيُِلُّ بالشرعية التأسيسية يف نظر الفقهاء، 
وإن بقيت هناك ِقّلٌة ترى إمكان الثورة على املتغلِّب أو الظامل. ومع كلِّ هذا 

م)، 1055هـ/450- فقد اختلف الفقيهان الشافعيان الكبريان املاوردي(
اسعًا على مسألتني حدثتا يف م) اختالفًا ش1085هـ/478- واجلويين (
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ظهور السلطنات ومدى إخالهلا بوحدة األمة، ووحدة  األولىعصرمها: 
  ر خروج السلطة العليا من قُريش؟هل ميكن تصو  والثانيةالسلطة. 

إْن جرى  ،إّن الشرعية التارخيية للخالفة ولقريش فيها :قال املاوردي  
ما فقد جرى اإلخالل بالشرعية التأ يبقى  سيسية. ولذلك ينبغي أناإلخالُل 

، وأن تبقى اخلالفة شكًال على األقّل كما تواضع عليها الصحابُة اخلليفة قرشياً 
. أما السلطان الذي يتوىل تدبري األمور دون اخلليفة؛ فيمكن زمن الراشدين

. شرعنته بأن يعلن والءه ألمري املؤمنني فتظلَّ السلطة واحدًة لوحدة مرجعيتها
فقد رأى أّن شرط القرشية ما عاد ضرورياً. كما   على املسألتني؛وخرج اجلويين

مة يف تدبري األُمور، وما دام قد صار ألنه وكيٌل عن األ ؛فة فقد الشرعيةأّن اخللي
إىل السلطان الذي  عاجزًا عن مباشرة األمور بنفسه، فينبغي أن تنتقل السلطة

يتوىلَّ التدبري بالفعل. وما اتّبع أحٌد بالطبع رأي اجلويين، لكّن امللحوظ أّن 
وبقيت يف نظر اجلميع  ة والسلطان سقطت أو تغري مفهومها،وحدة السلط

  األيدي املدبِّرة. تعدد الوحدتان: وحدة األمة، ووحدة الدار، رغم

يف -إلجياز أّن الشرعية التأسيسية إّن الذي أردُت الوصوَل إليه من هذا ا  
ترتبط مبفهوم السيادة ارتباطًا وثيقاً، وليس  - النظر اإلسالمي الكالسيكي

بالتطورات الداخلية مهما بدت ُمفزعة. والسيادة منذ أيام أيب حنيفة ومالك 
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 ي أمران: النظام الداخليُّ العام(َصون الدين على أصوله املستقرة)،والشافع
اخلارج وعدم التبعية له مباشرًة أو بشكٍل غري مباشر من خالل  واالستقالل عن

عراف السائدة يف هذا املوضع أو ذاك من دار قوانينه وأنظمته حملَّ األ إحالل
عليها النورمان  استوىل اإلسالم. وقد حدث ذلك أوَل ما حدث يف صقلية اليت

 ،باألندلس  اإلمارات واملمالكاملدن و  طمث تواىل سقو  ،م1175هـ/571عام 
غرناطة كما هو  طم بسقو 1492مية هناك عام سالن انتهت الدول اإلأإىل 

الذي كان يعرف الثقافة اإلسالمية، وحيرتم  ملك صقلية الثاين معروف. روجر
ي، أتى باملسلمني إىل بالطه فعملوا يف العلوم والرتمجة واِحلَرف، الدين اإلسالم

م وبعض مساجدهم،   م التجارية. لكّن فقهاء اجلزيرةومعامالوترك هلم قضا
 -ألعظم من املالكية وبعض اإلباضيةوكانوا يف سوادهم ا- وفقهاء مشال إفريقية 
باهلجرة إن عجزوا عن اجلهاد. وكانت عندهم ثالث  أفتوا املسلمني مجيعاً 

أنه ال واليَة لغري املسلم على املسلم، وأنه ال تصحُّ املعامالت واألنكحة  :ُحجج
ا "الطاغية" وما عاد  املسلمون ألنَّ ويل األمر غري مسلم،  ؛وإن مسح 

ا القرآن يف أول اإلسالم مل وألّن اهلجرة اليت أمر والذميون على األمان األول، 
، باألعراف املستقرةخ وإمنا تعود للسريان على كلِّ داٍر إن جرى اإلخالل تُنسَ 

املاَزري التونسي أجاز لألئمة واملعلِّمني  ه الفقيهدَ حْ وَ مسلم.  ها غريُ مَ كَ أو حَ 
وقد  وقراء القرآن البقاء لتعليم املسلمني من املستضَعفني الباقني أمور دينهم.
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توالت الفتاوى باهلجرة عند سقوط كل مدينة أندلسية إىل أن سقطت غرناطة 
فجرى الطلب من مجيع املسلمني مغادرة البالد إذا استطاعوا. وكما نعلم فإّن 

لفقيه الونشريشي من القرن العاشر اهلجري مجع هذه الفتاوى يف رسالته: ا
فيمن غلب على وطنه النصارى ومل يهاجر. ويف تلك الفتاوى  )أسنى المتاجر(

ليست هناك استثناءات إّال للمستضعفني الذين ال ميلكون النفقة، أو خيشون 
  خشيًة حمقَّقًة من املوت يف الطريق. 

II 

ل من القرن التاسع عشر اكتملت السيطرة الربيطانية على يف الربع األو   
اهلند، وجرى بالتدريج جتاهل االتفاقيات بني شركة اهلند الشرقية وحكومات 

بدأت الفتاوى تظهر أباطرة املغول لصاحل احلكم االستعماري املباشر. ولذلك 
وألّن دار إسالم.  إّن  اهلند ما عادت  :واليت تقول ،م1804عام ابتداًء من 

اف، والفقيه احلنفي يهتم بسواد أحكام اإلسالم يف الدار، فقد حناهلنود مجيعاً أ
قال بعُضهم: ما تزال الشكليات حمفوظة، فالسلطان مسلم، وال أحد يتعرض 
م. لكّن نزعًة سلفيًة قويًة ظهرت وقتها من  م ومعامال للمسلمني يف عبادا

يم، ومن خالل كتب اإلصالحيني خالل التعرف على كتب ابن تيمية وابن الق
وزاد الطني بلًة أّن  السلفيني اليمنيني الذين كانت هلم ِصالٌت وثيقٌة باهلند.
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م أرادوا إنشاء مزارع   ؛الربيطانيني بدأوا يتدخلون يف األوقاف، ويف املِْلكيات أل
كبرية على الطرائق احلديثة. ولذلك كثُر جلوء الفّالحني الفقراء إىل الفقهاء. 

الظلم واللجوء إىل  حناف أوًال كما سبق القول بتحمُّلفأفىت الفقهاء األ
السلطات املغولية، حىت إذا تعذر الصرب؛ فإّن َمْن قُتل دون ماله فهو شهيد. أما 

إىل أفغانستان  السلفيون اجلدد فأفتوا باجلهاد فإن مل ميكن فباهلجرة، وإىل أين؟
قرناً  اليت عجز الربيطانيون والروس عن احتالهلا. وكانت مأساًة هائلًة استمرت

. وأفظُع ما جرى ثورة 1920من الزمان؛ ألّن آِخر فتاوى اهلجرة تعود لعام 
وسقط منهم عشرات م واليت شارك فيها سائر مسلمي اهلند، 1857عام 

اُء السلطنة املغولية؛ ألّن السلطان جرى إلغ األُلوف، وُقضي علي خنبتهم، كما
وقف مع الثائرين بقدر ما استطاع. وأحسُب أّن هذا الوعي  املغلوَب على أمره

هو السبب يف رفض كثرٍة كاثرٍة من  صامي وعلى مدى قرنفاملأساوي وال
املسلمني بعد االستقالل. وكانت  املسلمني البقاء يف دولٍة واحدٍة مع اهلنود غري

، واكتملت ماليني املسلمني واهلندوسمقتل  1947- 1946ية مأساة البدا
مطلع السبعينات من القرن املاضي،  املأساة بانقسام الدولة إىل دولتني
  واالضطراب املستمر هناك إىل اليوم.

يف منوذج اهلند لفقد الشرعية: تغيري نظام احلياة  شيءلقد أطلُت بعض ال  
قْسراً، واحلاكم غري املسلم أو ما صْرنا نعرفُُه باالستعمار. كما أطْلُت بسبب 
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سائر أحناء العامل اإلسالمي الوعي يف النتائج املرتتبة على ذلك، واليت أثّرت يف 
بالطبع يف اجلزائر جرى مثُله  د وعليهمبيد أّن ما جرى ملسلمي اهلن إىل اليوم.

م، ويف آسيا الوسطى يف أربعينات القرن التاسع عشر، ويف البوسنة 1831عام 
واهلرسك يف سبعينات القرن التاسع عشر، ويف السودان يف مثانينات القرن 

ألّن املثاَل فيها  ؛ولنذكر اجلزائر .1911التاسع عشر، ووصوًال إىل ليبيا عام 
املالكية  وعلى رأسهم األمري عبد القادر دعوا  فالفقهاء نقصده؛ دالٌّ على ما
بينما قال الفقهاء رة إىل املغرب، إىل تلمسان بالتحديد. هجاجلزائريني لل

وا يف ألّن الفرنسيني ما تدخل ؛إّن اهلجرة غري ضرورية :- وكانوا قلة- حناف األ
وحلسن احلّظ ما هاجر غري الشّبان، وقد جتمعوا من  العبادات الشرعية. وبالطبع

األمري  وُأسر ،خسروا احلرب القادر وجاهدوا الفرنسيني إىل أنحول األمري عبد 
شرعية ت احلالة اجلزائرية مسألة فقد الم. وقد ثبَّت1847ونُفي عام  ،عبد القادر

اً، ويريد ألّن االستعمار الفرنسيَّ كان جارف الكاملة يف أذهان املسلمني؛
هو ، وبالتايل ال حلَّ إّال برتك الدين أو ترك البالد. وهذا شيءالعصف بكل 

رْأي فقهاء املالكية باجلزائر واملغرب وتونس ومصر. وقد قال الفقيه املغريب علي 
إنه لو أّن  :بن عبد السالم التسويل، والفقيه املالكي املصري حممد عليش

، لكّن ويلَّ األمر غري مسلم؛ فإّن على غري على حاله شيءالفرنسيني تركوا كل 
. وكانت الظروف أقّل سوًءا يف القادرين على ُجماهدة الكفار اهلجرة عن الديار
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قطار ذات الفقه احلنفي، ليس ألّن الفقهاء كانوا ينصحون بالصرب واملهادنة األ
م مل حيُصل؛ بل وألّن دولتهم الكبرية العثمانية   كانت ما ما دام التعرض لعبادا

، ولذلك بقي األمل حىت بعد اهلجرة بإمكان العودة من طريق الدولة تزال باقية
ا. ا أو مفاوضا -أّن اهلنود  علُّق باخلالفة العثمانيةتال ومما له داللته على وحرو

أنشأوا يف العقد الثاين من القرن  - خيضعوا بتاتًا للسيطرة العثمانيةالذين مل 
مانية، واضطروا غاندي ثع"حركة اخلالفة" لدعم الدولة ال االعشرين حركًة مسَّوه

رو وذكر ذلك  ،إىل املسايرة ودعم تلك احلركة، وهو األمر الذي أثار تعجب 
بالطبع قامت  الظروف االستعمارية املتفاقمة؛ يف مذكراته فيما بعد. فوسط
لماء لكّن ذوي الذهنية الدينية من البسطاء، وع حركاٌت وطنيٌة وإصالحياٌتح

املذاهب الفقهية احملرتمني، وبعض شيوخ الصوفية، تقّلصت "الشرعية" يف 
نظرهم إىل دائرة العبادات، وكراهية األجانب املستعمرين، والتطلع إىل أمري 
م كانوا يأملون به باعتباره حمرِّرًا بالدرجة األوىل؛ بل  املؤمنني العثماين؛ ليس أل

 جانب؛نه ما يزال مستقًال وال خيضع لأله يرمز إىل اخلالفة الكربى، وألألن
اية احلرب اُألوىل عام ولذلك كانت السنوات الواقعة ب عام و  1918ني 

شديدة اهلول والقطع يف وعي ذوي الذهنية الدينية من العرب  1924
وإندونيسيا (جاوة وسومطرة واملاليو)  تركستانواملسلمني، وفيما بني اهلند و 

، ومصر والشام، واجلزيرة العربية. ففي كل هذه األقطار وآسيا الوسطى، والبلقان
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 هوالنواحي، وحبسب كتاب لوثرب ستودارد:" حاضر العامل اإلسالمي" (ترمج
عجاج نويهض، وعّلق عليه تعليقاٍت ضافيًة شكيب أرسالن) كانت هناك 
عامليٌة إسالميٌة صاعدٌة، تقول باجلامعة اإلسالمية، وترى يف رمزها (اخلالفة 

  كيا) املظهر الوحيد الباقي للشرعية اإلسالمية الكالسيكية. وتر 

III 

رب ستودارد أن الحظه فيما يتعلق ثما سبق للو  الحظ تشارلز آدامز  
كان   لكّن آدامز رعية يف أذهان الُنَخب اإلسالمية؛باجتاهات التفكري يف الش

). وأمهيُة مالحظات 1930 -1910معنيًا بالوضع يف مصر يف العقدين (
 آدامز أنه ما كان معنيًا باحلركة اإلصالحية أو ما صار يُعرف بتيار حممد عبده

الدينية  ؛ بل وبالتيارات اإلسالمية اُألخرى، أو ما مسّاه بتيار اجلمعياتفقط
ت هلا ثالثة أهداف معلنة: واخلريية. فقد ظهرت مئاُت اجلمعيات اليت كان

إحياء الوعي الديين أو جتديده، واألعمال اخلريية واالجتماعية، واألعمال 
الرتبوية يف جمال اهلوية املوجَّهة لألطفال والفتيان. وقد افتتح هذا النوَع من 

الشيخ حممد عبده يف "اجلمعية اخلريية يف القرن العشرين ظاهرًا اجلمعيات 
ّن اجلمعيات اُألخرى كانت مهتمًة أكثر بالوعي الديين اإلسالمية". بيد أ

ضوية مثل مجعيات املقاصد يف معيجف . بالتحديد ة عبده كانت إصالحيًة 
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حقاق اهلوية إمعنية ب اجلديدة فهي إحيائية اجلمعيات أما عشر. التاسع القرن
، احملمدية لسنةأنصار امعية الشرعية، ومجعية ومن ذلك اجل .ومكافحة التغريب

. ومما له داللته أّن حسن ومجعية الشبان املسلمني، ومجعية اإلخوان املسلمني
مصطلح سين عريق رمبّا زوَّده  وهو خبالف اآلخرين، "مجاعة" تهعيالبنا مسَّى مج

 معني،ٍن مة يف موطاأل وله عدة دالالت حبسب املصادر: ،به رشيد رضا
إىل بالد  ظاهرة اجلمعياتوقد امتدت  إمام. علىتماع جواال الفقهي، مجاعواإل

اليت ما كانت حتكم يف مصر منذ عام  الشام والعراق. لقد سقطت اخلالفة
لكّن رمزيتها ظّلت على عالقٍة بالشرعية التأسيسية  على احلقيقة؛ 1805

م ينتمون إىل أمٍة للوحدات الثالث السالفة الذكر ، وشعور عامة الناس أ
ا.واحدٍة على اختالف جتلي االستعمار احتالًال وحسب؛ بل ما كان و  ا

أحدث تغيرياٍت اجتماعيًة مزلزلة ليس يف الواقع فقط؛ بل ويف الوعي أيضاً. 
مصطفى كامل، - لة مرح ركة الوطنية املصرية يف مرحلتيهاوصحيح أن احل

، وهلا مجهوٌر هائل. الوطين العامكانت تستقطب الوعي   - ومرحلة حزب الوفد
كانت حركة   - على ضآلة أعدادهم يف البداية- نية الدينيةلكّن ذوي الذه
لفة. وبعبارٍة ُأخرى فإّن هذه اجلمعيات كانت تتحول إىل بؤٍر تالوعي لديهم خم

هي البقية الباقية للشرعية الدينية مبعناها العميق. وهذا األمر جتاوز حّىت 
ما وجد حرجًا يف تركيز  - على سبيل املثال-فاألزهر ؛ املؤسسات الدينية
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، وإن شاركت قلٌة من علمائه يف الدستوري القوميالشرعية يف النظام امللكي 
وبعكس اجلمعيات اخلريية العامة مثل مجعية  - وقبل ذلك وبعده اجلمعيات.

فإن جناحات اجلمعيات اجلديدة ما متثّلت يف أعماهلا  - عبده السالفة الذكر
ا الكارزماتية. اخلريية؛ بل يف تركيزها على م سائل اهلوية واالنتماء، وعلى قيادا

وهكذا فإنه ومنذ أواسط الثالثينات بدا أّن أجنح مجعيتني مها: مجعية الشبان 
دن –املسلمني، ومجعية اإلخوان املسلمني. وقد أثار ذلك اهتمام هيوارث 

انية خبارات الربيطتيبدو أنه كان مكلَّفًا من االس تلميذ تشارلز آدامز، الذي
 ملةفقد شّبهها حبركات اإلحياء الربوتستانتية العا ؛مبتابعة نشاط تلك اجلمعيات

وٍض ديٍين جديد، وهي  للغرب؛ لكّن البّنا زعيم أكربها معاديٌة عادًة على 
. وقد أفاد حسن البنا يف حركته أو مجعيته من أربعة وميكن التفاُوض معه ،رنٌ م

الديين، حركات اجلهاد واهلجرة وآِخرها  حبركات اإلحياء وعيه الحادّ أمور: 
أّن الباقي  واعتبارهاحلركة السنوسية اليت كانت ما تزال تقاتل الطليان بليبيا، 

ج الكتاب والسنةللشرعية اإلسالمية  ، حْسب ف الدولة السعودية الناشئة على 
 مع سائر التيارات الوطنية الراديكالية  وعدم القطعالتنظيمية اهلائلة،  والقدرة

اليت يتشارك معها يف الوعي القاطع ضد االستعمار والتغريب، وغري الراديكالية 
ة أو انكماشها إىل حدود تنظيمه. ولذلك رعيوإن مل تشاركه رأيه يف تركُّز الش

ان تقدَّم لدى اإلخو أو بؤرة الشرعية الباقية واملتجددة   التنظيماستظهرُت أّن 
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على اعتبارات العقيدة يف السنوات العشر اُألوىل. ولذلك فقد  املسلمني بالذات
. 1938/1939جرتاح "النظام اخلاص" إىل ا بعد اتساع التنظيم دعم

بني  الناشئوأعضاؤه املرتبطون به وحده هم خالصة أو خنبُة النخبة يف التطابق 
رسالة البنا للمؤمتر اخلامس. التنظيم والعقيدة. ويبدو ذلك على خري حنٍو يف 

فاألهداف هي: تكوين الفرد املسلم، مث األسرة املسلمة، مث اجملتمع املسلم، مث 
العامل. ويتم ذلك  احلكومة املسلمة، فالدولة، فاخلالفة اإلسالمية، فُأستاذية

وإيصاهلا إىل  على ثالث مراحل: مرحلة الدعاية والتعريف والتبشري بالفكرة،
طبقات الشعب، مث مرحلة التكوين وختريُّ األنصار وإعداد اجلنود  اجلماهري من

وتعبئة الصفوف من بني هؤالء املدعوين، مث بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ 
يف نظره والعمل واإلنتاج. فماذا يعين هذا كلُّه؟ إنه يعين أّن أزمة الشرعية 

هناك وصلت إىل أعمق األعماق. ما عادت هناك دار إسالم، وال عادت 
ب خليفٍة حىت بتنصي إسالمية بزوال اخلالفة. وما عادت املشكلة تنحلُّ مرجعية 

إذا  "اإلسالم العودة إىل مرحلة "دعوةبل ال بد من  أو زعيم يف إحدى البقاع؛
، والدولة املتغربة صحَّ التعبري برتبية أفراٍد عليه بعيداً عن أوضار ثقافة  االستعمار

ضّي ُقدُ الناشئة
ُ
اجملتمع املسلم فالدولة واخلالفة.  عيدمًا بالتنظيم الذي ي، مث امل

مك اجلميع مبن فيهم أستاذه حممد رشيد رضا مبحاوالت  ولذلك ففي حني ا
استعادة اخلالفة، ومصارعة أعدائها، رأى حسن البنا أّن املوقف بلغ من الفساد 
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أي أّن األمر هو أمُر إعادة  دعوة النيب حممد(ص) اُألوىل؛بظروف حدًا يذّكر 
أقامه الحتضان الشرعية أو الدعوة  تأسيس، تكون فيه النواُة ذلك التنظيم الذي

، مث تأيت اخلطوات التالية حبيث تكون اخلالفُة املكتملة أو اجلماعة األوىل اُألوىل
اية املطاف. وما ذكر الشيخ البّنا مسألة اهلجرة إّال َعَرضاً، مع  الشرعية هي 

ا جزٌء من التأسيس لإلسالم األول. لكّن سيد قطب ذكرها ورّكز عليها. أ
كبرياً؛وبالطبع فإّن الظ كانت يف الواقع   لكنها روف كانت قد تغريت تغريا ً

وظلت ضمن املشروع األصلي، وإن كانت هجرًة داخليًة أيام البنا، وصارت 
ا للمجتمع اجلاهلي أيام سيد قطب. فالشرعية لدى الب ةً هجر  نا حتتاج يف تكو

اجلديد إىل اهلجرة الداخلية، إىل البؤرة أو التنظيم أو دار األرقم بن أيب األرقم، 
ا فشلت خالل أكثر من قرٍن بسبب  ؛وحذاِر من اهلجرة اخلارجية ألّن جتار

على وجه اخلصوص. وهذا الرتكُّز وليبيا التغول االستعماري باهلند واجلزائر 
يف زمين اجلاهلية والغفلة هو الذي حّقق ثالثة أمور:   التنظيميف  للشرعية

أو اجلماعة، وكارزماتية املرشد أو اإلمام الذي جرى اإلقبال  كارزماتية التنظيم
الدولة اإلسالمية. ولذلك فإّن  ، وبالتبع كارزماتية اهلدف وهوعلى مبايعته

واالضطهاد التنظيم يستعصي على االنقسام أو التزعزُع يف أزمنة املالحقة 
بالذات، ولو مل يبق منه خارج السجن إّال ثالثة أفراد كما قال لنا الراحل 

فمن غري املتصوَّر أو  .الشيخ حممد الغزايل نقًال عن البّنا يف إحدى املرات
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مسلم اإلمام الذي يرويه  يف األثر جاء املعقول أن ختتفي اجلماعة، أو حيدث ما
  القيامة! ، باعتبار ذلك من أمارات يومماماإلو  اختفاء اجلماعةإمكان عن 

 التكون التنظيمي واآلخر الَعَقديأراه أّن الدخول بعد  ومع ذلك فالذي  
يف مشروع الدولة اإلسالمية أو احلاكمية أو النظام الكامل، ليس من عمل 

 ذلك د، وإن يكن من ضمن أهدافه بالطبع؛بالتحدياملباشر  الشيخ حسن البنا
أّن الدولة أو االستيالء على السلطة لتحقيق املشروع ضروريٌّ الكتمال 

اليت تتأستذ على العامل،   لدينالشرعية. فالنيب(ص) ما بُعث إّال إلقامة دولة ا
لُيظهره (وقوله:  (لتكونوا شهداء على الناس)،كما فهم البّنا من قوله تعاىل: 

اليت صاحبت قيام دولة باكستان  . لكّن البّنا شهد األهوال)على الدين ُكلِّه
. ويف الوقت نفِسه كان قد بدأ ِصالته بضباط اجليش، 1947اإلسالمية عام 

فرمبا اجته تفكريه إىل استخدامهم وسيلًة للوصول إىل السلطة، وحتقيق برناجمه 
. 1949. وعلى أي حال، فإنه قُتل عام يف املدى األطول من خالل ذلك

السلطة اليت خالل  ورًا بإكمال املشروع واملشروعية منَخَلفوُه فّكروا ف نوالذي
ا بأنُفسهم، س، كالع بل على ربة باكستان؛وما ارتعبوا مثله من جت يتولَّو

عن ذلك رغم انتكاسة عام  تراجعوا وما صارت باكستان النموذج واملثل.
 طار النظري إلسالمية الدولةاإلكمال لك دفعهم إل ذبل إّن  ؛1954

يب األعلى املودودي اليت تفعل أمرين: جالء أبعاد أتابات مسرتشدين بك
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 يش اإلسالم والكفر يف داٍر واحدة،الطهورية اإلسالمية اليت يستحيل معها تعا
 .املعتربة يف إحالل الشرعيةية للدولة يف ظّل الظروف احلديثة والرتتيبات التنظيم

سبون ني املاضيةك اليوم بل وخالل العقود وعندما يتحدث الدارسون عن ذل
وال شّك أنه كان األبلغ يف التعبري عن املشروع احلركي  ذلك إىل سيد قطب.

 لوا يف ذلك قببوالنظام الكامل حتت قبعة احلاكمية. لكّن آخرين عديدين كت
يف كتاب  هقائٌم كلُّ  اليت تطّبق الشريعة اإلسالمية فاملشروع للدولة سيد قطب؛

اإلسالم (، وكتابه اآلخر: )ضاعنا السياسيةاإلسالم وأو (عبد القادر عودة: 
أّن اإلخوان تأخروا كثريًا يف العمل اجلاد  رى. بل إّن عودة ي)وأوضاعنا القانونية

، والشريعة هي والدولة هي الدين مة الدولة، ألّن الدين هو الدولة؛من أجل إقا
. بل أحكامهااليت تتقدم على األمة وتعطيها الشرعية ملا تقوم به وفقًا ملبادئها و 

أن يؤثّر هذا التأخُّر يف السعي احلثيث إىل تبخُّر شرعية التنظيم أو  ىإنه خيش
"ُدعاة ال  استناداً إىل كتاب-  بعضهم رىويف حني ي من التنظيم. تبخر الشرعية

 أنه كان هناك - يف السجون أواخر الستينات اجلماعةالصادر عن شيوخ  "ُقضاة
الدعوي غري الدوليت الذي رعاه تيار حسن  المشروعمشروعان يف اإلخوان: 

 املعربِّ عن روح مشروع حسن البنا،اهلضييب والتلمساين واآلخرين باعتباره 
الذي قاده سيد قطب؛ فإّن الذي أراه  االستيالئيالراديكايل الثوري  والمشروع

أّن مشروع قطب جمرَّدًا عن حواشيه البالغية واإلبالغية واإلنشائية هو األكثر 
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الكتاب املذكور  جاءورمبا  األوىل بزعامة حسن البنا. خوانتعبريًا عن دعوة اإل
تعبريًا عن االنكسار الذي نال من  - روَّجت له إدارة السجون املصرية الذي- 
يوخ نتيجة االضطهاد، أو أنه كان محايًة ألعضاء التنظيم من اإلبادة. قام الش

ذا القدر أو  تنظيم اإلخوان الستعادة الشرعية اليت انفقدت يف كل مكان 
على اختالف من بعد،  مثل سيد قطب  من قبل ذاك، ولذلك كان حسن البنا

 ننسى أنّ ال ويكون علينا أ ( يف السجن أو خارجه).الزمان بل واملكان
يت ال القرضاوي ما واجهت التحديات طب مثقات وعنفيات سيد ديعقائ

احلتميات  تالستينات كان واجهتها "دعوة" حسن البنا. ففي النصف الثاين من
ويف نظر   اليسار.ىلقوميني املتحولني إال ها لدى اليساريني العرب أوأوجيف 

الشيوعية، فلماذا ال يكون القرضاوي أنه إذا كانت القومية حتمية، وكذلك 
ّن شرعية الدولة واملعروف أنه يف الوقت نفسه فإ حتمياً؟! مياحلّل اإلسال
  كانت تتعرض لالستنزاف على أيدي العسكريني.  الوطنية العربية

إّن السرعة اهلائلة اليت استعاد فيها التنظيم حيويته منذ مطالع   
يف اجملتمع، ورأسيًا يف أحشاء  السبعينات، وخططه لنشر مفهومه للشرعية أفقياً 

فقط؛ بل هو دليٌل أيضًا على عقائدية  على قوة التنظيم الدولة، ليس دليالً 
ضرورة إقامة الدولة اإلسالمية. أّما الذي عاد فيه التنظيم إىل بالتنظيم، ويقينه 

حتت اسم أسلوب حسن البنا بالفعل فهو التخّلي عن فكرة الصراع املسلَّح 
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التدرجيي  على املستويني احمللي والعاملي، واعتماد االنتشارة الدولة، اجلهاد إلقام
ما مسيُته يف إحدى  للتغلغل يف بطن السلطة، وللسواد االجتماعي والقيمي أو

. وقد واجهت تلك ، وهي أبرز ظواهر الصحوةمتية اإلسالميةدراسايت: الس
يف ثالث مشكالت: انفجار اجلهاديات من ُقطبيي  تبل وتسبب الْسمتية

الوسطى واملدينية عنهم، والُشُبهاُت  سلِّفيهم، وإعراض الطبقاتتاإلخوان وم
من حوهلم يف اجملتمع الدويل. وحيتاج األمر إىل حبٍث مستفيٍض يف كيفية 
 جتاُوزهم لعقبيت اجلهاديني، واجملتمع الدويل. لكنين أُريُد الرتكيز على مسألة

م من جانب الطبقات الوسطى يف اجملتمع املصري واجملتمعات العربية  القبول 
اليت هي والتأهُّل والتمكني  الشرعية مبسائلاُألخرى؛ التصال هذا األمر 

حممد حسني  دموضوُع هذه الورقة. فمنذ عبد القادر عودة وحممد الغزايل وحمم
وىل، جرى الرتكيز على األُ  مرحلته قرضاوي يفالوإىل سيد قطب وحممد قطب و 

العصر وأنظمته  االنفصال الشعوري والثقايف والرتبوي والقانوين والسياسي عن
م  بالطهورية وهذا التأصيل أحد أسبا هذه وثقافاته؛ حىت لقد صارت قو

التنظيم  ، وأساس كل ذلك بالطبع تركُّز "الشرعية" املرتبطة بالشريعة يفالتنظيمية
اإلحساس بعدم هذه االنفصالية  . يف الوقت الذي عمقت فيه اجلماعة يف أو

ات القرن املاضي نتأهُّلهم للسلطة يف جمتمٍع كاجملتمع املصري. إمنا يف مثاني
استيعابيًة  وتسعيناته، جرت مساٍع حثيثٌة جلعل السْمتية االنفصالية أو التمامية



20 
 

أطراف و تمع املدين، إذا صحَّ التعبري. وما ظهر ذلك يف سلوكهم جتاه فئات اجمل
اجملتمع السياسي فقط؛ بل كانت له مظاهر قانونيٌة وتشريعيٌة. فعلى يد عشرات 
القانونيني والفقهاء الدستوريني احلاضرين يف صفوفهم أو املتقربني منهم، جرى 

ت ثة. كانديالدولة احل ُمساويًة حلكم القانون يف ة جيعلهايعنشر فهٍم حلكم الشر 
ْلزم ضمن هلا طبيعة القانونقد صارت  يعةالشر 

ُ
لكنها   ؛الكامل النظاممقولة  امل

أّن مبعىن  كانت هناك ذات أصل تكليفي إهلي، أّما هنا فقد اختلف األمر،
اهللا (املتجلِّي من خالل الشريعة) ال  حكم املؤوِّلني واملرشِّدين ذهبوا إىل انّ 

 طية يف الدولراالدميقطبيعة الالقوانني ذات  تنزالته الواقعية عن خيتلف يف
 ستينات عنالو  اخلمسيناتو األربعينات  فبدًال من كتاباتلذا و  املعاصرة.
ثالث، صار ال والنظام الوضعيةواالفرتاق بني الشريعة والقوانني قطيعة الالتمايز و 

م،  يرعى حقوق مي" املراد إنشاؤه أو إقامته إمناال"النظام اإلس الناس وحريا
ن ينقض ما وصل إليه الناس أليسعى  ال وحيافظ على مدنيتهم، وال ينقض أو

حكم  التسوية بني ولذا فإىل جانب .يف الدول الليربالية، ويف النظام العاملي
- ستعانة مبقولة الشاطيب(اال الشريعة وحكم القانون، عادوا إىل

منهم   وساط القريبةمقاصد الشريعة، فكثرت يف األ ) يفم1388/هـ790
ظّل   يف واإلعالنات العاملية حلقوق اإلنسان كتابة الدساتري اإلسالمية،

. وكما سبق القول فإّن أساتذًة  الفقهاء ملقاصد الشريعة لدىاخلمس  روراتضال
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كثريين معروفني، وما كانوا حمسوبني على اإلخوان وإمنا على السْمتية اإلسالمية 
م اجلديدة، دخلوا يف هذه  التسويغات، اليت أفاد منها اإلخوان يف إغناء خمزو

يف التسعينات والنشري. لقد صاروا يف نظر أبناء الطبقة الوسطى  اجياِحلج
يف أوروبا. فبدوا احملافظة حزاب الدميقراطية املسيحية األ من حزباً  يشبهون

بل  فيها.  ةيون بشعبظحي مالئمني ومتالئمني؛ ليس فقط للفئات الريفية اليت
م يتجنبون العنف، ئاتٍ ولف ، القوانني وحيرتمون  املألوف،ريوغ مدينيٍة واسعٍة رأ

ويتمّدحون  ويدخلون يف الرأمساليات النيوليربالية، وال يشاركون يف الفساد،
   وال أقّل. األمثل ال أكثر باعتبارها القانون بالشريعة

IV  

حتوالت  إجراء عاماً جلديدة خالل ستني أو سبعني استطاعت اإلسالمية ا  
لعاملية. ومن خالل للدين وعالئقه االجتماعية والدولتية وا الفهمضخمة يف 

وأحيانًا ضرورًة يف بعض اجملتمعات  ،صار اإلسالميون حاجةً  تلك التحويالت
. وصحيح أّن واالجتماعية والسياسية يةباملعاين األخالق العربية واإلسالمية

جناحي اإلسالمية اجلديدة أحد  باعتبارهمالسلفيني يشاركون اإلخوان اليوم 
وال ميلكون رؤيًة سياسيًة متماسكة  ،لكّن السلفيني انفجاريون ؛عند أهل السنة

ميهم يسكما   –فني وال تنظيمات متماسكة. ولذلك يظلٌُّ◌ اإلخوان متسلِّ 
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ني هم الفريق األبرز يف هذا اإلسالم فغري متسلِّ  وأ -الباحث الراحل ُحسام متام
براهيم فييه روا وجيل كيبيل وسعد الدين إليو السياسي. ويذهب باحثون مثل أ

، وهو يف طريقه إىل إىل أّن اإلسالم السياسيَّ هذا فشلوفرانسوا بورغا 
تنا لعدة لطالكنين أرى أّن له مستقبًال يف جمتمعاتنا إن مل يكن يف س االنقضاء؛
حظيت بوزٍن  شرعية اليتالاستعادة  تأسُّسه على فكرة أو عقيدة :أولهاأسباب؛ 

. كان شرعية الدولة الوطنية العربية ُمضاَعٍف بسبب تضاؤل الشرعية اُألخرى،
الشرعية املتشبثة بالشريعة بوجهها اجلديد ذي اجلانب  جهة مقولة لدينا من
 لعربيةالدولة الوطنية ا جهٍة ثانيةٍ  ولدينا من ./ السياسي والتنظيميالعقائدي

 عن الدولة واملشروع، تختلّ  اليتبالعسكريات واألمنيات والفئويات ممثَّلًة 
لطة البقاء يف الس عتماد يفاالو  والتقسيمات بالداخل، ملذابحا ىلرفت إصوان

 اهليمنة أحضان  ستقرار يفاال ىلمية وصوًال إيالدولية واإلقل التوازنات على
 وثقًة بنفسه ويف النظر العاماكتسابه مشروعية  :ثانيهاو .مريكية املتجددةاأل

ة  بالفوز يف االنتخابات بعد الثورات فقد كانت لدى اإلخوان واحلركات املشا
 حركات أقليةٍ  1967عام هزمية  دائمًا مشكلٌة مع اجلمهور، ولذا بدوا حىت

م مع الدمي  ولذا ما كان إعراضهم وما وعنف. ا قكانت جداال غربية راطية أل
هم حىت يف حلبل ولإلحساس بأّن الناس لن حيسموا األمر لصا بية فقط؛يوتغر 

انتخابات حرة. لقد كانوا يقولون ويكتبون: كيف نُقدِّم حكم العامة على 
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 :قال حرة؟ ومن وهي ليست حكم اهللا يف صناديق االقرتاع على فرض حريتها
لكّن  .بل هي هللا عز وجلّ  الغربية؟! قراطياتالدمي إّن السيادة للشعب كما يف

من  يجر أُ السائدة، مث ما األمنية والعسكرية ظمة نٍة لألرعيسقوط كل ش
حدوث مث  طية اإلجرائية،الدميقراو  العليا، يةرجعاملبني تالؤماٍت وتأويالٍت 

دفعت شرائح عريضًة من اجلمهور  كل تلك األمور  الثورات اليت ركبوا أمواجها،
ا قليالً  ،كسبهم ذلك ثقًة بالنفسأوقد  باجتاههم. غري ما  ما كّف من غر

عصمة  سواد وما قّلل ذلك من اقتطعه منهم السلفيون يف صناديق االقرتاع.
شريعة ال حكم على  لاجلمهور إمنا أقب إنّ  :حدهم قالأ بل إنّ  لديهم؛ الشريعة

ويف  العام، املشهد لك صار مفيدًا يفذّن أإىل  إلميانه. إضافةً ًا واجلماعة َصون
وبالطبع فإّن الفشل يف إدارة السلطة كان ميكن أن يؤثر يف  .الغريب املشهد

سف فإّن  الظروف البديلة يف سائر لأل إمنا وحىت يف شرعيتهم؛ شعبية اإلخوان
 رعيةالتقليل من ش ما ساعدت على مصر ثورات وخباصٍة يفال دبالربوع 
 :وثالثها  . ام السابقاألخرى املعادية للنظالصحوية، و الشرائح  ظريف ن اإلخوان

ألنه ميتلك   ؛صالبة تنظيماته الَعَقدية، رغم افتقاره إىل القيادات الكارزماتية
 ،أو اجلماعة اليت حتتضنهاالنوموقراطية، وكارزما التنظيم  كارزما الشريعة أو

ُنُه وأمهُّ  :رابعهاو الشرعية. تطبق الشريعة وتستعيد الدولة اليت وكارزما إقامة ها متكُّ
ا  ،من القيام بعمليات حتويل مفهومية يف قلب الدين ارتبطت به وارتبط 
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دياٍت  العامة وبعض اخلاصة إّال يف  مويصُعب إخراجه وإخراجها من يقني
دين  اإلسالم ل. وذلك مثواحلكم الصاحل املدنيةمتطاولٍة من جناج الدولة 

واإلسالم هو  وارتباط الشرعية بالشريعة،، والدولة ضروريٌة لصون الدين، ولةود
  .احلل

إذن للتمكن من البدء مبراجعٍة عميقٍة لألوضاع  الشرط األولإّن   
يتمثل يف  ت اإلسالمية اجلهادية والتنظيميةالسائدة اآلن فيما يتعلق باحلركا

احل" "احلكم الص واحلكم الصاحل". وأنا أرّكز على "جناح الدولة الوطنية املدنية،
دنية هي املثقافيًة ال تتوافر اليوم. فالدولة   ّن للدولة املدنية شروطاً أل بالتحديد؛

وَصَيغها املمتزجة يف ران ثيوقراطية يف إيالنقيض الدولة الدينية القائمة يف صيغتها 
يف  إسرائيل. وحنن نعلم أّن الدولة املدنية مستحيلةٌ  أبرزها وٍل ُأخرىدعدة 
اجات اهلوية ما تزال رجتا مآًال. بيد أنّ  وداثة مبدًأ أأزمنة احل ويف م،الاإلس

تيجة نو  ية والعوملة،ار ثقايف واحلضاري نتيجة التجربة االستعماليف جمالنا  عاصفةً 
حتدث عن  شرعيتها. كان ماكس فيرب قد ل  ترّدي الدولة الوطنية العربية وفقدها

ْلك التقليدية القائمة على الصيغة ثالث ِصَيٍغ للشرعية هي: 
ُ
تقاليد وأعراف امل

احلديثة الدستورية  الصيغةو جتماعية واالقتصادية واألخالقية.والرتتيبات اال
وقد أحلق  القيادة. الكارزماتية املتمثلة يف القائد أو والصيغة والقانونية.



25 
 

Hudson  ماتية األنظمة الثورية العربية، اليت مل تتوافر هلا شرعيٌة ز بالصيغة الكر
ا تعتمد يف املدىد تقليديٌة أو توسط امل ستورية. لكْن حىت الشرعية الثورية فإ
دىن أن احلّد األ أي اإلجناز. ويف لى حتقيق األهداف الوطنية الكربى؛لبقائها ع

. حليانقسامه الدا تتمكن من َصون اجملتمع، واحليلولة دون استتباعة للخارج أو
 من الوفاء والسبعينات تالستينا البيون العرب يفنقمتكن العسكريون اال وما

بأيٍّ من هذه املظاهر والظواهر والشروط. بل إّن فشلهم يف ذلك هو الذي رفع 
من شأن عقائديات اإلسالميني اليت ترتبط فيها الشرعية بالشريعة والتنظيم( 
الذي حلَّ حملَّ اجلماعة واألمة). ولذلك فقد ذهبُت إىل أّن املطلوب اليوم هو 

العام، مبا يعيد إىل اجملتمعات حتقيق احلكم الصاحل أو ُحْسن إدارة الشأن 
متاُسكها، وحيقق استقرارًا ركائزُُه العدُل االجتماعي واالقتصادي والتنمية 
واحلريات األساسية. لقد أرهقت املوجة األول من الثورات اجملتمعات والدول، 
واستطاع اخلليجيون حفظ استقرارهم والتأثري إجيابًا يف استعادة الزمام وترميم 

أنه ما تزال  ، والقيام مبهمات الدفاع عن االنتماء العريب. ويبدواالستقرار
 ق، أو يف هذه املرحلة االنتقاليةللجيوش الوطنية مهماٌت ووظائف يف هذا السيا

 باجتاه الدولة املدنية. 

فالذي أقِصُدُه أنه بالتسانُد بني دائرة االستقرار العريب، ودائرة اجليوش  
دة للتسلُّط بل تريد احلفاظ على التماُسك الوطين الوطنية اليت ال تريد العو 
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، حبيث تتمكن احلكومات اجلديدة من توجيه املؤسسات باجتاه اإلدارة والقومي
ذا التساند، وتلك اإلدارة  - الصاحلة اليت تعيد بناء املؤسسات وتطويرها

الصاحلة، ميكن للجمهور أن يطمئّن للجهتني: جهة االستقالل الوطين 
وجهة الكفاءة يف إدارة الشأن العام. ومن ضمن تلك الكفاءة بالطبع  والقومي،

استيعاب َمْن ميكن تعاُونُُه من مجاعات اإلسالم السياسي، وليس من العنيفني 
الذين يعتربون أنفسهم جهاديني يف مواجهة الدول واجملتمعات. وبالطبع فهناك 

اآلخر يتعلق  بعضهاو  تفصيالٌت كثريٌة بعضها يتعلق مبفهوم الدولة املدنية،
بأهداف حركات التغيري اليت مرت موجُتها األوىل. لكنين إمنا أردُت يف هذه 

احلديث عن مستقبل اإلسالم السياسي من خالل مسألٍة مركزيٍة عنده  الورقة
  هي مسألة الشرعية.

إّن  احلكم الصاحل يف املرحلة االنتقالية (بني الثورات والدولة املدنية) ميهِّد   
وكنُت قد ذهبُت يف  زاخرٍة لإلصاحل اإلسالمي. كُِّن من الدخول يف عملياتٍ وميُ 

صالح اإل السياسي يدلُّ على أنّ  اإلسالمي أّن تفاُقم ظاهرة ىلعدة حبوٍث إ
للدخول يف عمليات اإلصالح الديين. فمن وجوه  السياسيَّ أصبح ضرورياً 
 ني أوسعمُلُه على حت حتظى باستحسان اجلمهور: اإلسالم السياسي اليت

 الذين أساءوا اإلدارة، العسكريني العام، بانتزاعها من أيدي الشأن إدارة حالإص
قسٌم كبٌري من اجلمهور أّن  رأى ولذلك فقد الناس. وطَغوا على وفوَّتوا املصاحل،
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. فال ميكن خماطبُة الناس خبطاٍب مدينٍّ حبٍت يف دولة الدينيف إقامة هو احللَّ 
إذا كانت إدارة الشأن العام سائرًة إىل َصالٍح بعد خروجها وف إّال هذه الظر 

اليت ينبغي  هيُمهُ افمن أيدي الطُغاة والفاسدين. لكْن حّىت اإلصالح  له م
  وراء ما حيتمله اجلمهور وما ال حيتمله.  التدقيُق فيها

 ؛، وله تاريخٌ المفهوم األول هومان ُمتداَوالن لإلصالح الديين:هناك مف  
 فقد بدأ أيام حممد عبده، بل وأيام الطهطاوي وعلي مبارك وخري الدين

أّن نصوص اإلسالم األول وقيمه ال تتناقض  تونسي. وأصحابه يذهبون إىلال
مداثة األوروبية. ولذلك احلمع قيم التقدم و  األزهر  يخمستعدون مثل ش فإ

  - ريعة، مث الذهابمثل تطبيق الش اإلسالميني يف الظاهر حاترو أط اليوم لتبّين 
إىل أّن مبادئ  -يف مصر نظام الحكمكما يف بيان شيخ األزهر عن مستقبل 

مصر   يف 1971عام  الثانية من دستور يت جاءت يف املادةال-  الشريعة
وتعدديٍة  عصريةٍ  ال تتناقض مع قيام دولةٍ  - باعتبارها املصدر الرئيس للتشريع

 ،مضى شيخ األزهر ُقُدمًا يف هذا السبيلنة. وقد طاملوا ودميقراطيٍة قائمة على
 تصدي للطغيان، ويفالفأسَّس يف بياٍن ثاٍن لشرعنة حركات التغيري السلمية و 

ساسية، ويف بياٍن رابٍع دعم حقوق املرأة األبياٍن ثالٍث قال باحلريات األربع 
ا. ا وحريا بالطبع  هوال وافق على ذلك احملافظون، هوما وافق ومساوا
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ويف رأي أهل  .حضروا إعالنات األزهر يون الذين شارك بعضهم أواإلحيائ
ذا املعىنالاإلص  ظى بدعم اجلمهور ال حتتمل أكثراليت حتاهلوية  أّن حركات ح 

تمله. فاملسألة مسألُة أهداف ومسألُة أسلوٍب حتإذا كانت  هذامن ذلك، و 
. وأنا أرى أنه ال مشكلَة يف احتمال  اجلمهور ووعيه، ناجٍم عن إدراٍك معنيَّ

أو  المفهوم الثانيأّما  العام. الشأن ح إدارةالبشرط السري يف عمليات إص
. وهو يعتمد على قيام النهضويأو  التنويريهو الذي أمسيه اإلصالح اآلخر ف

خنبٍة من املفكرين الذين ينطلقون من الثقة بالدين وبوعي اجملتمع وإدراكه. 
أّن  رونإّن العرب واملسلمني ال يْشكون خوفاً على الدين، بل ي :وهؤالء يقولون

ما يراُد إصالُحُه إمنا هو إدارُة الشأن العام. وفيما عدا ذلك فإّن إدخال الدين 
يف بطن الدولة، أو الزعم أّن الدين غري مطبٍَّق اآلن وإمنا ينبغي االستيالُء على 

فيه خطٌر على الدين أكثر من  الدولة وتطبيُق الشريعة بواسطتها، كلُّ ذلك
التماسك  خطره على الدولة. فالدين يف حضن اجملتمع، وأساس منظومة قيم

مجاعة بإصالح إدارة الشأن  وتكليُف الدين من جانب حزٍب أو وأخالقياته.
له مبا ال يُطاق. ولذلك فلكي يستقيم  كليفٌ افتئاٌت على الدين وت فيه  العام

اعي ينبغي أن يظلَّ مستقًال عن الدولة، فال خيضع أمر الشأن الديين/ االجتم
لكالسيكية كان عليه احلال يف األزمنة ا  هلا، وال ختضع له، بل يتعاونان كما

 مون اإلمامة(= السلطة السياسية) باعتبارها أمراً عندما كان الفقهاء يفه
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ين أو أكثر من ذلك. فالدولة ال تقيُم الد شيءوال مصلحياً وتدبريياً واجتهادياً 
تستنقذه،  والدين ال يطمح أن حيلَّ حملَّ النخبة السياسية يف إدارة الشأن العام. 

ألّن  مانية من فصٍل بني الدين والدولة؛ما تقوله العلبني ما نقولُُه و وهناك فرٌق 
املشروع الراديكايل الفرنسي يريد فصل الدين عن اجملتمع وثقافته أيضاً. والرأي 

 دون  منظومة القيمال يستقيم أمر متاُسِكه  ألفراد فقط)أّن اجملتمع (وليس ا
عصفت باألعراف االجتماعية  واليتالدينية. فهجمُة التغريب واحلداثة والعوملة 

 ،ورالدين لدى اجلمه الشديدة على املخاوف اخلاصة والعامة، هي اليت أثارت
عواصف  االعتماد على الدولة (اإلسالمية) يف َصون الدين من ودفعت باجتاه

ثارة إ لالغرب واألنظمة القائمة. وقد احرتف اإلسالميون الصحويون مسائ
  يمقولة اعتبار الدولة والنظام السياس  لاملخاوف على اهلوية من أجل تسهي

   هنا تأيت ضرورة استيالئهم على الدولة! ومن الدين، أركان من ركناً 

 ن تنصلح إدارةللخروج من هذه الدائرة املفرغة، يكون من الضروري أ  
ا إىل الناس بدًال من الطاغوت العسكري أو االستيالء  الشأن العام بعود

م ال يصري ممكناً  عاماألصويل. وعندما يصبح الناس مسؤولني عن إدارة شأ
التصدي لعمليات حتويل املفاهيم الدينية على مدى السبعني عامًا املاضية، 

الذي كان فيه العسكريون العرب  واليت أخرجت الدين عن طبيعته، يف الوقت
لة والنظام و وبعض العسكريني املسلمني (يف الدول غري العربية) ُخيرجون الد
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م وأمنهم. ونتيجة عمليات  السياسي عن مهاّمه يف حفظ مصاحل الناس وحريا
عن النظام السياسي يف  أدبياٌت هائلةٌ نشأت  الدين، بيف قل املفاهيم لحتوي

، مرجعيته العليا)، والنظام االقتصادي، والنظام االجتماعي اإلسالم( واحلاكمية
 القول قسب وأساُس ذلك كّله كما وضرورة الدين للدولة. وضرورة الدولة للدين،
وتعطيل  ا،هعلييني ة بسبب استيالء العسكر العربيلة الوطنية و اختالل شرعية الد
م وإنسانيتهم. وال ياومصادرة حر  جهزٍة لقمع الناس،أ ىلإ مهاّمها، وحتويلها

جهاديني وحزبيني.  الصحويني من خيلو األمر بالطبع من مسؤوليٍة لإلسالميني
لكّن اللجوء  عة؛رو وصحيٌح أّن معارضتهم ألنظمة الطغيان العسكري مش

فيه تدمٌري للدين  عنف باسم اجلهادج على الدولة واجملتمع والعامل بالرو للخ
للناس.  األمن العميقةتمعات ومشاعر مع اجمل حتضاناالوسكينته وتباُدله 

ينزل  ا ملمنفاجلهاديون يواجهون الدول واجملتمعات بالتكفري واستحالل الدم كأ
يريدون احللوَل حملَّ  ماحلزبيون فإ ديُن اهللا إّال هلم. أّما التنظيميون أو

م! الالشريعة أو اإلس تطبيقعادة إالعسكريني باسم استعادة املشروعية من أجل 
 ويأسه من مستغّلني خوف اجملتمع على الدين، هذا سعٌي وراء وهٍم اخرتعوهو 

ٌة مؤقتٌة رعيأّن شرعيتهم ش ولذا فالذي أراه فاسدة.الالقامعة و  نيدول العسكري
  ائية يف الشأنني الدوليت والديين.تثنوضاع االسب األببس
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إدارة إّن مربط الفرس هو يف العمل من جانب قوى التغيري على إصالح   
الشأن العام، واستعادة الزمام يف الدولة. وقد بدأت هذه العملية، ولذلك ينبغي 

صراحة  إىلحالة املواربة والتأويالت املتضاربة،  أن يتطور اإلصالح الديين من
 الشأنإدارة مع البدء يف َصون  ،الدينتنويري لصون الالنهضوي و  الحاإلص

الديين)  حالالسياسي فاإلص حال (اإلصحها. وكال هاتني العمليتنيالالعاّم وإص
شاسعٌة يف  تائجن اخلصوبة، وستكون هلا يدةكربى، لكنها شد  حتفل بصعوباتٍ 

 أزمنٍة تغيرييٍة متسارعة. 
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  باب: دراسات
  

  ومقاصُده مقصُد العمل الخيري
  

  إبراهيم البيومي غانم  
  

مفهــــوم "اخلــــري" معــــروف يف أغلــــب احلضــــارات اإلنســــانية، و"عمــــل اخلــــري" 
مألوف يف معظم جتارب األمم؛ القدمي منها واحلديث، ويكاد اخلــري يكــون قامســاً 

الشــر قاســم آخــر مشرتكاً بني مجيع بــين آدم علــى مــر العصــور واألزمــان، كمــا أن 
مشــــرتك بيــــنهم، والســــعيد مــــنهم مــــن هــــداه اهللا لفعــــل اخلــــريات والتســــابق فيهــــا. 

ولكنهــا تتفــق  ختتلــف يف تفاصــيلها حبســب كــل حضــارة؛وللخــري وعمِلــه مقاصــُد 
ـــا بـــني مجيـــع احلضـــارات؛ حيـــث "اإلنســـان" هـــو َمـــْن تُنتظـــر منـــه املبـــادرة  يف كليا

ل اخلــري معنويــاً، أو ماديــاً، أو معنويــاً بعمــل اخلــري، وهــو أول َمــْن يســتفيد مــن عمــ
  وماديا يف آن واحد. 

علينــا قبــل اإلجابــة  العمل اخلريي" مــن مقاصــد الشــريعة؟أين يقع "اخلري" و"
أن نعرف أن مفهوم "اخلري" متجذر يف اللغــة العربيــة، ، وهــو ذو مقاصــد متنوعــة 

                                                 
 ـ مصر رئيس قسم الرأي العام ـ المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.  
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فرعيـــة بعضـــها خيـــدم مقاصـــد عامـــة وثابتـــة ، وبعضـــها يســـهم يف حتقيـــق مقاصـــد 
  ومتغرية.  

  ـ الخير في اللغة1
تشري كلمة "اخلــري" يف اللغــة العربيــة إىل كــل مــا فيــه نفــع وصــالح، أو مــا كــان 

)؛ كاملــال، واملــال الــوفري يقــال لــه خــري. 1أداة لتحقيــق منفعــة أو جلــب مصــلحة(
قال حكيٌم يعُظ ابنه: "ال خري فيمن ال جيمع املال ليصون به عرضه، وحيمــي بــه 

يصــــل بــــه رمحــــه". وينظــــر األصــــفهاين إىل اخلــــري نظــــرة فلســــفية ففــــي " مروءتــــه، و 
املفردات يف غريب القرآن" يقول: إن  "اخلري ما يرغب فيــه كــل البشــر؛ كالعقــل، 

إن اخلــــري هــــو "  :)، وقــــال آخــــرون2والعــــدل، والنفــــع، والفضــــل. وضــــده الشــــر"(
ا ضرباً من العمل الذي يعم نفعه". وكثريون من فالسفة اإلسالم وحكمائه أقامو 

كـــان   د بـــني "اخلرييـــة" واإلبـــداع؛ فكلمـــا كـــان اإلنســـان خـــرياً وحمبـــاً للخـــري؛التوحيـــ
أقدر على اإلبداع واالبتكار والتجديد وإفادة البشرية وإعمار األرض. يقول ابن 

).                                   3إن اخلري هو "ما يتشوقه كل شيء ويتم به وجوده"( :سينا
ويــــرتبط اخلــــري يف لغــــة العــــرب حبســــن االختيــــار، وتعــــدد البــــدائل الــــيت ميكــــن 
االختيـــار مـــن بينهـــا. ويشـــري أبـــو هـــالل العســـكري إىل الفـــرق بـــني اخلـــري واملنفعـــة 

كــل خــري نــافع، ولكــن لــيس كــل نفــع خــرياً" ، واستشــهد بقولــه تعــاىل : إن  فيقــول
وإمثهمـــــا أكـــــرب مـــــن  قـــــل فيهمـــــا إمث كبـــــري ومنـــــافع للنـــــاسر:  عـــــن اخلمـــــر وامليســـــ

)؛ فــال تكــون املعصــية خــرياً وإن جلبــت نفعــاً، ويقــول أبــو 219نفعهمــا"(البقرة:
                                                 

  .206ـ205ر الشروق،  ) صـ انظر: محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادية (القاھرة:دا 1
  ـ انظر: أبو القاسم الحسين بن محمد األصفھاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد الكيالني، مادة "خير". 2
  .229ـ انظر، أبو علي بن سينا، كتاب النجاة، ص 3
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هالل أيضاً: "إن اإلنسان جيوز أن يفعل بنفسه اخلــري، كمــا جيــوز أن ينفــع نفســه 
، والنفــع باخلري، وال جيوز أن ينعم عليها؛ فاخلري والنفع مــن هــذا الوجــه متســاويان

هـــو إجيـــاب اللـــذة بفعلهـــا، أو الســـبب إليهـــا، ونقيضـــه الضـــر، وهـــو إجيـــاب األمل 
  ). 4بفعله أو التسبب فيه"(

ويـــربط كتَّـــاُب احلكمـــِة السياســـية يف الـــرتاث اإلســـالمي بـــني "اخلـــري" ومكـــارم 
األخـــالق، والعـــدل، وعمـــارة البلـــدان؛ أي تنميتهـــا وتطويرهـــا. فـــابن هـــذيل مـــثالً 

لة من خصال اخلري، وخلة من خالل الــرب، وشــيمة تعــزى إىل يقول: إن كل خص
مكارم األخالق، وسجية تضاف إىل حماسن الطبائع واألعراق؛ فهي واقعــة علــى 

البلــدان، يقــول: "إذا  ). أمــا ســبط بــن اجلــوزي فــريبط اخلــري بعمــارة5اســم الكــرم"(
  ).6كثرت اخلريات، وإذا كثرت اخلريات عمرت البلدان"(  اتسع الرزق
   Philanthropiaإطار املقارنة، جند أن كلمة "العمل اخلريي"  ويف

مشتقة من مصدرين يف الالتينية: األول هو كلمة يف اللغات األوربية 
Philein  وتعين "حب"، والثاين هو كلمةAnthropon  ،وتعين اإلنسان

ومعىن الكلمتني معًا هو "حب اإلنسان". وتكون كلمة خري مبعىن "الطيبة" 
Kindnessن اخلريية هي صفة ملن يشعر بآالم اآلخرين، ويرغب يف ؛ أي أ

م، أو يف دفع األذي عنهم"( ). وخيتلف فهم العمل اخلريي يف 7حتقيق سعاد

                                                 
  .162ـ161)، ص1981:دار الكتب العلمية،ـ انظر: أبو ھالل العسكري، الفروق اللغوية، ضبطه وحققه حسام الدين القدسي(بيروت 4
) 1981ـ انظر: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ھذيل، عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة(بيروت:دار الكتب العلمية،  5

  .105ص
  .67) ص1989ـ انظر: سبط بن الجوزي، الجليس الصالح، واألنيس الناصح (لندن: دار رياض الريس، 6
  .320مراد وھبة، المعجم الفلسفي: معجم المصطلحات الفلسفية(القاھرة:دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع) ص ـ انظر: 7
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بتباين اخللفيات التارخيية واألعراف اخلاصة بكل دولة، جتارب اجملتمعات الغربية 
  أو بكل جمموعة من الدول.

" كمرادف Charityح اإلحسان "جنلرتا مثًال يستخدم مصطلففي إ 
أما يف الواليات املتحدة فهناك ". Philanthropyملصطلح العمل اخلريي "

متييز بني املفهومني؛ إذ يشري اإلحسان إىل املنح والعطاء املتوجه ملعاجلة نتائج 
حني أن العمل اخلريي يوجه موارده ملعاجلة أسباب يف مشكلة أو قضية ما، 
  الوقاية منها وتفادي وقوعها.املشكلة من جذورها و 

  ـ العمل الخيري مقصد عام للشريعة اإلسالمية 2
سلكنا مسالك استنباط املقاصــد العامــة للشــريعة الــيت قررهــا املقاصــديون حبثــاً 

ووجــدنا أن "العمــل اخلــريي" مقصــٌد  عن موقــع العمــل اخلــريي مــن هــذه املقاصــد،
رى؛ بعضــها يهــدف إىل مــن مقاصــدها، وأن لــه يف ذاتــه مقاصــد أخــ عــام وثابــت

 -مثـــل مقصـــد احلريـــة كمـــا ســـنرى-خدمـــة مقاصـــد عامـــة مـــن مقاصـــد الشـــريعة 
وبعضــها يهــدف إىل خدمــة مقاصــد فرعيــة ومتغــرية بتغــري ظــروف الزمــان واملكــان 

  وأحوال اجملتمعات.
)؛ وذلــك بداللــة كثــرة 8مــن مقاصــد الشــريعة( مقصــد عــام فالعمــل الخيــري

، والتحــذير مــن مناوئيــه يف كثــري مــن آيــات األمــر بــه واحلــض عليــه ومــدح فاعليــه
الكتاب العزيز، وأحاديث النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم. وقد ورد لفظ اخلري 

 8مـــــرة يف القـــــرآن الكـــــرمي. وورد لفـــــظ "أخيـــــار"، و"خـــــريات"، و"خـــــرية"  180
                                                 

ـ تحدث الشيخ محمد الطاھر بن عاشور عن مقاصد التبرعات، وھي تندرج في العمل الخيري بال شك، ولمزيد من التفاصيل انظر كتابه:  8
. 210ـ204ھـ)، ص1366اإلسالمية(تونس: مكتبة االستقامة بسوق العطارين، طبعة أولى، محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشريعة 

  وتختلف رؤيتنا لمقاصد العمل الخيري بعض االختالف مع ما قدمه الشيخ رحمه هللا، كما سيأتي.
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مــرات يف ســياقات متنوعــة تــربط "اخلــري" جبوانــب أساســية مــن احليــاة املدنيــة الــيت 
لنــاس، كمــا ورد يف بعــض احلــاالت ضــمن ســياقات (أقــل عــدداً) تربطــه يعيشــها ا

  باحلياة اآلخرة. 
أمـــا عـــن الســـياقات الـــيت ورد فيهـــا ذكـــر اخلـــري، فمنهـــا مـــا ورد يف القـــرآن عنـــد 
احلديث عن العلم، ومن ذلك قوله تعاىل: " ذلكــم خــري لكــم إن كنــتم تعلمــون" 

ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ). ومنهــا مــا ورد عنــد احلــديث عــن العمــل، 11(الصف:
). وورد يف ســـــياق احلـــــديث عـــــن 7"فمـــــن يعمـــــل مثقـــــال ذرة خـــــرياً يره"(الزلزلـــــة:

ــــه تعــــاىل: " إن خــــري مــــن اســــتأجرت القــــوي  الكفــــاءة واملقــــدرة، ومــــن ذلــــك قول
  ). ويف ســـــياق احلـــــديث عـــــن العدالـــــة جـــــاء قولـــــه تعـــــاىل:26األمني"(القصـــــص:

). 35(اإلســـــراء:يًال)) وأحســـــن تـــــأو خـــــري  ((وزنـــــوا بالقســـــطاس املســـــتقيم ذلـــــك
وللحـــــض علـــــى املنافســـــة والســـــبق يف األعمـــــال املفيـــــدة قـــــال تعـــــاىل: " فاســـــتبقوا 

. )6ابق بــاخلريات بــإذن اهللا"(فــاطر:: " ومنهم ســ ال)، وق148اخلريات"(البقرة:
ويف ســـياق احلـــديث عـــن اإلنفـــاق قـــال تعـــاىل:" ومـــا أنفقـــتم مـــن خـــري فللوالـــدين 

اطراد ورود األمــر بعمــل  ويشرياضع أخرى كثرية، ). ومثة مو 21واألقربني"(البقرة:
عليــه، والثنــاء علــى مــن يقومــون بــه إىل أن "العمــل اخلــريي"  اخلــري فيهــا ، واحلــض
  من مقاصد الشريعة الغراء. مقصد عام  وثابت

ويف الفلســـفة اإلســـالمية أيًضـــا جنـــد أن الفالســـفة واحلكمـــاء قـــد أدركـــوا هـــذا 
ذلــك قــول ابــن ســينا الــذي أوردنــاه، وفيــه يؤكــد املعــىن الواســع ملفهــوم اخلــري. ومــن 

  على أن "اخلري هو ما يتشوقه كل شيء ويتم به وجوده". 
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إذ تربطـــه مبفهـــوم  ؛تنظـــر الفلســـفة اإلســـالمية إىل العمـــل اخلـــريي نظـــرة عميقـــة
احلرية؛ فالعمل اخلريي عندما يكون عطاًء بال مقابل مادي هو حترير للنفس إمــا 

ك، أو مــن قيــود اآلثــام واجــرتاح اخلطايــا، أو مــن قيــد مــن قيــد األثــرة وحــب التملــ
ا االنتمــــــاء إىل أصــــــل  ــــــى اآلخــــــرين ممــــــن يشــــــاركو ــــــنفس عل الكــــــرب واســــــتعالء ال

  دم من تراب". آواحد"كلكم آلدم و 
يف مقابــل الفلســفة اإلســالمية، جنــد أن فالســفة األنــوار يف عصــر النهضــة مــن 

 يتحـــدثون عـــن مفهـــوم أمثـــال: تومـــاس هـــوبز، وجـــون لـــوك، وبنثـــام، وغـــريهم، ال
"اخلـــري"، وال عـــن مفهـــوم "اخلـــري العـــام"؛ ألن جـــل اهتمـــامهم كـــان منصـــباً علـــى 
"اللــذة"، و"املنفعــة" الفرديــة، وكــل شــيء جيــب أن يقــاس حباجــة الفــرد أوًال وقبــل  

"لــيس لفكــرة اخلــري العــام أي مكــان عنــد  :كــل شــيء. يقــول مــوريس كرانســتون
ة الفرديــة كهــوبز ولــوك وبنثــام؛ ألن كــل املفكــرين السياســيني مــن أصــحاب النزعــ

). ومرجعيــة قيــاس اخلــري والشــر هــو ذات 9قضــية جيــب أن تقــاس حباجــة الفــرد"(
اإلنسان وتقديره للمنفعة اليت تعود عليه يف إطار عام مــن تبــادل املنــافع واملصــاحل 

  ).  10الفردية(
يف  ويتعارض منطق العطاء بال مقابل مع منطق السوق والكفــاءة االقتصــادية

الرؤيــة الرأمساليــة. ولكــن التجربــة اإلســالمية تؤكــد أن املنفعــة ليســت فقــط حصــيلة 
ون هــــذه املنفعــــة وإمنــــا ميكــــن أن تكــــ الت ماديــــة بــــني األفــــراد واجلماعــــات؛مبــــاد

  ون مقابل مادي. حصيلة فعل خريي من د
                                                 

  .90) ص1969ـ انظر: موريس كرانستون(محرر)، المصطلحات السياسية (بيروت: دار النھار للنشر، 9
. حيث ينتقد النظرة 88ظر: على فؤاد باشكيل، موقف الدين من العلم، ترجمة أورخان محمد علي(الكويت: دار الوثائق، ب.ت) صـ ان 10

  النفعية في الفلسفة المادية الوضعية.
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  ـ مقاصد العمل الخيري 3
يعة، ولــه مقصــد عــام وثابــت مــن مقاصــد الشــر  -كما ذكرنا- العمل اخلريي

الحريـــة، والتمـــدين، والســـلم األهلـــي، ومحاربـــة يف ذاتـــه مخســـة مقاصـــد هـــي: 
). إن "مقاصد العمــل اخلــريي" الــيت 11(الفقر، واإلسهام في بناء المجال العام

نتحــدث عنهــا هنــا هــي الــيت تنقــل "العمــل اخلــريي" مــن حيــز التشــريع ـ باعتبــاره 
يز املشروعات. أو هي اليت تنقــل مقصداً عاما وثابتاً من مقاصد الشريعة ـ إيل ح

مقصد العمل اخلــريي مــن حيــز األفكــار إىل حيــز املؤسســات واملمارســات, أومــن 
حيز النظرية إيل حيز الفعل والتطبيق. وجيب أن نكف عن تكرار املقاصد ومنها 

، ونغــض الطــرف عــن احليــز مقصــد العمــل اخلــريي فقــط مــن منطلــق احليــز األول
, يعــدم قيمتــهالتطبيــق  ين ومتابعــة انتقــال املقصــد إىلثــادون احليــز الالثــاين؛ فمــن 

 قطعة حمفوظات ال تغين وال تسمن من جوع.  يصبحو 

  وإليك فيما يلي بعض التفصيل:
  : أـ "مقصد الحرية"

ففـــــي مقدمـــــة  ل اخلـــــريي اإلســـــالمي وأعالهـــــا منزلـــــة؛هـــــو أول مقاصـــــد العمـــــ
يــر" الــنفس اإلنســانية األهداف اليت يتوجــه إليهــا العمــل اخلــريي أن يســهم يف "حتر 

ــا.  ــدر طاقا مــن األغــالل الــيت قــد تكبلهــا لســبب أو آلخــر، وتعــوق حركتهــا، و
بعــض هــذه القيــود معنــوي ينــتج عــن ارتكــاب الــذنوب واآلثــام، وبعضــها مــادي 
ينتج عن حب املال ومتكــن شــهوة التملــك مــن اإلنســان، وبعضــها سياســي ينــتج 

                                                 
المراد بشكل  ـ سنوالي بيان مقصودنا من ھذه المقاصد، وقد اخترنا التعبير عن مقاصد العمل الخيري بمصطلحات مستحدثة للتعبير عن 11

وإنما لما تسھم به في توجيه الواقع  ؛مباشر وقريب من لغة االجتماع السياسي المعاصر؛ ألننا نؤمن أن نظرية المقاصد ليست مقصودة لذاتھا
  والتأثير فيه، وبما تسھم به كذلك في جعلنا أكثر قدرة على فھم ھذا الواقع والتعامل معه. 
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األســــباب فــــإن بعــــض بــــين آدم عــــن احلــــروب وصــــراعات القــــوة . ونتيجــــة لتلــــك 
ا أن  تقضـــي علـــيهم الظـــروف االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصـــادية الـــيت يعيشـــو
تكـــون حـــريتهم مقيـــدة معنويـــاً ومـــنهم العصـــاة واملـــذنبون، أو مقيـــدة ماديـــاً، ومـــن 

ـــامى، واملســـاكني، واأل ســـرى، واجلهلـــة، واملرضـــى، هـــؤالء: الرقيـــق، والفقـــراء، واليت
هــــذه احلــــاالت جيــــب شــــرعاً املســــاعدة يف حتريــــرهم، ورفــــع ن؛ ويف مجيــــع واملــــدينو 

اإلصــر عــنهم، وحتطــيم األغــالل الــيت وضــعت علــيهم؛ كــي يكونــوا حمــًال صــحيحاً 
هــا كمــا يريــد ى اســتقبال التكــاليف الشــرعية وأدائلإلميان، وكــي يكونــوا قــادرين علــ

اهللا ســــبحانه وتعــــايل؛ ألن غــــري احلــــر يكــــون غــــري قــــادر قــــدرة احلــــر علــــى إقامــــة 
لتكاليف الشرعية ـ أو هو ليس مثله علــي األقــل ـ وهلــذا يريــد اإلســالم أن يكــون ا

ا.    اإلنسان حراً أوًال، مث خياطبه باألحكام الشرعية ويكلفه 
ولســائل أن يســأل: كيــف يكــون مقصــد احلريــة مــن مقاصــد العمــل اخلــريي؟ 

ت وكيف يسهم العمل اخلريي يف حتقيــق هــذا املقصــد؟ وجنيــب فنقــول: دلــت آيــا
القـــرآن الكـــرمي علـــى أن مـــن أعظـــم القربـــات حتريـــر األرقـــاء، ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء 
النص عليه يف سورة البلد وعربت عنه بـ "فك الرقبة". ولسنا مع قصر معــىن فــك 
الرقبة على " حترير الرقيق" أو "عتق العبيد واإلماء" كمــا ذهــب أغلــب املفســرين. 

ـــا متهـــد الســـتقبال  مكيـــة، ومـــن األهـــداف العامـــة للســـور فســـورة البلـــد املكيـــة أ
يئ النفوس كي تثبت فيها هــذه العقيــدة علــى صــفحة نقيــة.  العقيدة اجلديدة، و
وضـــمن هـــذه الغايـــة نعـــت آيـــات الســـورة علـــى بعـــض كفـــار مكـــة الـــذين أنفقـــوا 

ظنا منهم أن جمرد  هلم الكثرية للمباهاة واملفاخرة (( يقول أنفقت ماًال لبداً))أموا
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 يضـــمن هلـــم الفـــوز والنجـــاة. ولكـــن ملـــا مل يكـــن هـــذا اإلنفـــاق إنفـــاق املـــال الـــوفري
بــــ  مثـــل هـــذا اإلتفـــاقمتضـــمنا "فـــك الرقـــاب" خـــاب ســـعيهم. وعـــرب القـــرآن عـــن 

"اإلهــــالك" إظهــــاراً لعــــدم االكــــرتاث. والنتيجــــة هــــي أن مــــن أنفــــق مالــــه دون أن 
ــــه للمشــــاركة يف فــــك الرقــــاب؛ أي حتريرهــــا، فلــــن يكــــون مــــن  خيصــــص جــــزءاً من

يقول اإلمام حممد عبده يف تفسريه: " ورد يف فضل العتق ما بلغ معناه  الناجني.
حد التواتر، فضال عما ورد يف الكتاب، وهو يرشد إىل ميل اإلســالم إىل احلريــة، 

). وهــذا مــا أكدتــه آيــات ســورة البلــد قــال تعــاىل: " 12وجفوته لألسر والعبودية"(
طعــام فــي يــوم ذي أو إ .فــال اقــتحم العقبــة. ومــا أدراك مــا العقبــة. فــك رقبــة

ـــوا  مســـغبة. يتيمـــاً ذا مقربـــة. أو مســـكيناً ذا متربـــة. ثـــم كـــان مـــن الـــذين آمن
أولئــك أصــحاب  وتواصــوا بالصــبر وتواصــوا بالمرحمــة.وعملــوا الصــالحات 

ــة ). وقــد ذهــب أغلــب املفســرين إىل أن املقصــود بفــك 18ـــ11"(البلــد: الميمن
الــرق والعبوديــة. والعتــق عمــل مــن يقــع يف أســر  نْ الرقبــة هــو "العتــق"، وإطــالق َمــ

األعمــال العظيمــة الــيت هلــا عنــد اهللا رفعــة ومنزلــة؛ فمــن أعتــق رقبــة كانــت لــه فــداًء 
يتيماً  طعم الفقري يف يوم عصيب ذي جماعة، سواء أكانمن النار، ومثله الذي ي

قد لصــق بــالرتاب مــن فقــره وضــره،  اً بائس اً ذا قرابة، أو مسكيناً ذا مرتبة؛ أي فقري 
قـــال ابـــن عبـــاس: هـــو املطـــروح علـــى ظهـــر  ؛و كنايـــة عـــن شـــدة الفقـــر والبـــؤسوهـــ

األعمـــال العظيمـــة مطلوبـــة علـــى  ال يقيـــه مـــن الـــرتاب شـــيء. ومثـــل هـــذه الطريـــق
" فـــال اقـــتحم  :ســـبيل الســـرعة وبـــال رويـــة، وهـــذا هـــو مـــا يشـــري إليـــه قولـــه تعـــاىل

                                                 
  .428، ص5)ج/2006، 2لكاملة، تحقيق  وتقديم محمد عمارة(القاھرة: دار الشروق،طـ اإلمام محمد عبده، األعمال ا 12
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ري العقبـــــة"؛ واالقتحـــــام يف األصـــــل: الـــــدخول يف الشـــــيء بســـــرعة وشـــــدة مـــــن غـــــ
  ).   13روية(

ونضــيف إىل مــا ســبق أن عمــوم داللــة "فــك الرقبــة" ال يقتصــر علــى حتريرهــا 
مــــن أســــر العبوديــــة والــــرق بــــاملعىن االصــــطالحي الــــذي قصــــده أغلــــب املفســــرين 
والفقهاء ـ وكــان أكثــر الــرق قــدمياً بســبب احلــروب ـ وإمنــا يشــمل أيضــاً فــك الرقبــة 

هــل يقيــد حريــة اإلنســان، كمــا مــن كــل مــا يقيــدها؛ فكهــا مــن قيــد اجلهــل؛ فاجل
يقيــد الــرق حريتــه. وفــك الرقبــة يكــون أيضــاً مــن قيــد املــرض؛ فــاملرض قيــد علــى 
حريــة اإلنســان وحركتــه، وقــد يقعــده، أو مينعــه مــن االســتمتاع بكثــري مــن احلريــات 
ـــا. ويكـــون فـــك الرقبـــة مـــن قيـــد الـــديون؛  الـــيت ال تكتمـــل إنســـانية اإلنســـان إال 

أيضاً وتستذل املدين. وأخرياً ولــيس آخــراً: يكــون فــك الرقبــة فالديون تقيد احلرية 
لطة التقاليــد كانت سأمن قيود االستبداد اليت متارسها السلطات الطاغية؛ سواء 

اخلرافــــــات واألوهــــــام ســــــلطة  واآلبــــــاء األولــــــني، أم ســــــلطة احلكــــــام املتجــــــربين، أم
االت الــــيت تســــتذل الكبــــري وتســــرتذل الصــــغري. وتلــــك هــــي أهــــم احلــــ واألســــاطري

االجتماعية اليت يكون بعــض بــين اإلنســان عرضــة هلــا يف كــل زمــان ومكــان. وقــد 
صــنفت آيــات ســورة البلــد األعمــال الــيت تســتهدف فــك الرقــاب ضــمن "أعمــال 
ـــا اإلنســـان باختيـــاره وفطرتـــه، وهـــذا هـــو معـــىن قولـــه  اخلـــري" الطوعيـــة الـــيت يقـــوم 

ل مثل األعمال املذكورة، "وهديناه النجدين"؛ أي طريق اخلري الذي يشم :تعاىل
وطريـــق الشـــر املقابـــل لـــذلك. وملـــا كـــان اإلســـالم متشـــوفاً إىل احلريـــة، فقـــد جعـــل 

                                                 
ى الصابوني، صفوة التفاسير(بيروت:  13 ـ ما ذكرناه ھو خالصة مكثفة ألھم ما ورد في كتب التفسير المشتھرة، وقد لخصھا الشيخ محمد عل

رآن( . وانظر أيضاً:الشيخ 563ـ562، ص3)ج/1981، 4دار القرآن الكريم، ط اني الق ان لمع ه صفوة البي حسنين مخلوف، القرآن الكريم ومع
  .543ـ542، ص 2) ج/1956ـ  1القاھرة: دار الكتاب العربي بمصر، ط
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األعمــــال املســــارعة يف "فــــك الرقبــــة" بــــاملعىن الواســــع الــــذي ذكرنــــاه مــــن أفضــــل 
الطوعيــة؛ وهلــذا أكثــر املســلمون علــى مــر التــاريخ مــن بــذل الصــدقات،  الخيريــة

وقــاف لإلنفــاق علــى التعلــيم، والعــالج، وعتــق وختصيص قسم معترب من ريوع األ
الرقيـــــق، وافتـــــداء األســـــرى مـــــن يـــــد األعـــــداء حـــــىت ال يصـــــريوا رقيقـــــاً، ومســـــاعدة 

ـــديون( ). وحتولـــت هـــذه األعمـــال اخلرييـــة إىل مؤسســـات 14أصـــحاب املغـــارم وال
ذات أنظمة ووظائف، وهلــا أهــداف وغايــات تصــب كلهــا يف اجتــاه دعــم أســباب 

  ت اليت أشرنا إليها. احلرية، وخباصة للفئا
ــا يزلــزل إنســانية  ال يقبــل اإلســالم أي مســاس بـــ "احلريــة"؛ ألن أي مســاس 
اإلنســـان، واإلســـالم يريـــد لإلنســـان أن يكـــون حـــراً كامـــل احلريـــة. وتؤكـــد مبـــادئ 
اإلسالم وتعاليمه على أن أي إضرار باحلرية يفسد تعبري اإلنســان عــن ذاتــه، وأن 

بري عــــن فكــــره، والتطــــور الروحــــي غــــري ممكــــن دون اإلنســــان ال يكتمــــل إال بــــالتع
اتصال حر باآلخرين، وتبادل الفكر، فال جيوز تقييد احلرية، ناهيــك عــن إلغائهــا 

 صــيل الــذي جــاءت بــه رســالة اإلســالم؛حبجــة تصــحيحها. وهــذا هــو اجلــوهر األ
  ).  15إنه بكلمة واحدة: احلرية(

ال اإلمام أيب حنيفــة وجند يف آراء واجتهادات علماء السلف الكبار من أمث
مـــا يـــدل علـــى إدراكهـــم العميـــق للحريـــة باعتبارهـــا جـــوهر الرســـالة اإلســـالمية إىل 

                                                 
تقلة  14 ـ تناولنا إسھام نظام الوقف في مختلف المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية في أكثر من عمل سابق لنا، وخصصنا دراسة مس

ة للشريعة، انظر: لبحث موقع فك ة المقاصد العام ري اإلسالمي ـ من نظري ة العمل الخي ان نظري رة الوقف ـ باعتبارھا ركنا أساسياً من أرك
ق،  "مقاصد الشريعة في مجال الوقف" في: محمد سليم العوا(محرر)، مقاصد الشريعة اإلسالمية: دراسات في قضايا المنھج ومجاالت التطبي

  .483ـ425. مرجع سابق، 
ه في  15 ام وتحوالت انم، أصول المجال الع ومي غ راھيم البي ة اإلسالمية، انظر: إب ة" في الرؤي ة "الحري د من التفاصيل حول مركزي ـ لمزي

ؤتمر   ي : الم دم ف ث ق المي، بح ي اإلس اع السياس الســـنوي لمركـــز البحـــوث والدراســـات السياســـية ـ كليـــة االقتصـــاد/جامعة القـــاهرة ـ االجتم
  تحوالت المجال العام في مصر: سياسات االنتقال من مجتمع جماهيري إلى مجتمع استهالكي" . ـ 13/12/2007و12
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اإلنســانية كلهــا؛ فمــن غــري اجلــائز عنــد أيب حنيفــة ـ مــثًال ـ احلجــر علــى الســفيه، 
واحلجر نوع من أنواع تقييد حرية اإلنســان يف التصــرف. ويعلــل أبــو حنيفــة ذلــك 

إن احلجــــر عليــــه "إحلــــاق لــــه  :هــــذا الســــفيه! ويقــــولبــــأن احلجــــر إهــــدار آلدميــــة 
بالبهـــائم"، والضـــرر اإلنســـاين الـــذي يرتتـــب نتيجـــة احلجـــر عليـــه أكـــرب بكثـــري مـــن 
الضـــرر الـــذي يرتتـــب علـــى ســـوء تصـــرفه يف أموالـــه، وال جيـــوز دفـــع الضـــرر األقـــل 

  بضرر أكرب منه.
م، أو غفلتهم ـ أل زمنــة ومن املستغرب استمرار تغاضي الفقهاء ـ أو سكو

طويلــة عــن احلــديث يف مقصــد "احلريــة" كأحــد املقاصــد العامــة للشــريعة، إىل أن 
فطـــن إليـــه العالمـــة الشـــيخ حممـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، وحـــاول تأصـــيل "احلريـــة" 

وعلينــا أن نتــابع البحــث والتأصــيل يف نظريــة  ).16مقصــداً عامــاً مــن مقاصــدها (
ســلمني تــأخروا كثــرياً يف احلريــة كمقصــد عــام وثابــت مــن مقاصــد الشــريعة؛ ألن امل

م يف  البحـــث يف هـــذا البـــاب، وتـــأخروا أكثـــر بســـبب غيـــاب احلريـــات عـــن حيـــا
  أغلب األحيان. 

   
  ب ـ مقصد التمدين وعمارة األرض: 

يسهم العمل اخلريي يف حتقيق درجــة أرقــى مــن التمــدن اإلنســاين ورفــع كفــاءة 
 متــدين اجملتمعــات اجملتمعــات يف إعمــار األرض. ويأخــذ إســهام العمــل اخلــريي يف

صـــوراً متعـــددة: منهـــا مـــا هـــو مـــادي يف شـــكل تربعـــات ومســـاعدات تعـــني غـــري 

                                                 
  .146ـ139ـ انظر الرؤية المتعمقة التي قدمھا الشيخ عن "مقصد الحرية" في كتابه: مقاصد الشريعة اإلسالمي، مرجع سابق، ص 16
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بــاً للمــرض أو للجهــل أو  القادرين على حتســني مســتوى معيشــتهم، وال تــرتكهم 
معرفيـــة وعلميـــة  إســـهاماتللفاقـــة والعجـــز، ومنهـــا مـــا هـــو غـــري مـــادي يف شـــكل 

صــفة عامــة، وغالبــاً مــا كــان متويــل ــدف إىل تنــوير اجملتمــع ورفــع قــدرات أبنائــه ب
إنتــاج العلــم واملعرفــة علــى حســاب العمــل اخلــريي حتديــداً يف االجتمــاع السياســي 

  اإلسالمي إىل ما قبل نشوء الدولة الوطنية احلديثة.
ن أغلبيــة صــور األعمــال اخلرييــة الــيت أســهمت يف وميكننــا القــول باطمئنــان: إ

ا الشــاخمة، قــد جتلــت يف "نظــام  "متــدين" اجملتمعــات اإلســالمية، ويف بنــاء حضــار
الوقف" يف معظم مراحل تاريخ هــذه اجملتمعــات. فمــن خــالل األوقــاف وبتمويــل 
منها نشأت أغلبية مؤسسات العلم والثقافة؛ داخل املساجد وخارجها يف صــورة 
مدارس ومعاهد، وكليات جامعية للمتخصصني، ودروس ومكتبات عامــة. ومــن 

تعلــيمهم يف تلــك املؤسســات اخلرييــة ختــرج رواد كثــريون بــني أولئــك الــذين تلقــوا 
يف جمـــــاالت علميـــــة وتطبيقيـــــة متنوعـــــة، مشلـــــت الطـــــب، واهلندســـــة، والكيميـــــاء، 
والزراعــــة، والصــــناعة، والفلــــك، والصــــيدلة، إىل جانــــب خمتلــــف الفنــــون واآلداب 

  ). 17واملعارف النظرية األخرى(
أن العمـــــل اخلـــــريي  ويهمنـــــا هنـــــا أن نفنـــــد الـــــرأي الـــــذي يؤكـــــد أنصـــــاره علـــــى

اإلسالمي هو عمل ديين باملعىن الضيق الذي يقصره على جمموعــة مــن األنشــطة 
اجة(غــذاء ـ كســاء ـ اإلغاثية، وتقدمي مساعدات عينية لذوي اخلصاصة وقــت احل

ويؤكدون أيضاً أن العمل اخلريي هو مرحلــة أوليــة تتســم بالبدائيــة  مأوى ...إخل)،
                                                 

. وانظر 289ـ196)، ص1998والسياسة في مصر(القاھرة: دار الشروق، ـ لمزيد من التفاصيل انظر: إبراھيم البيومي غانم، األوقاف  17
ثقافة أيضاً أعمال ندوة" مؤسسة األوقاف في العالم العربي واإلسالمي (بغداد: معھد البحوث والدراسات العربيةـ المنظمة العربية للتربية وال

  ).1983ـ  1403والعلوم، 
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ي التطوعي املعــين بالشــأن العــام، وهلــذا الســلم على سلم مراحل العمل االجتماع
درجات أكثر رقياً من مرحلة العمــل اخلــريي تتمثــل يف: العمــل مــن أجــل التنميــة، 
والعمــــل مــــن أجــــل التمكــــني والتأهيــــل، والعمــــل مــــن أجــــل الــــدفاع عــــن احلقــــوق 

ا.    واحلريات العامة واملطالبة 
ليــة"من مراحــل تطــور وحنن نــرى أن العمــل اخلــريي اإلســالمي لــيس "مرحلــة أو 

وإمنـــا هــو ركـــن أصــيل يف بنـــاء  مــاعي الطـــوعي املعــين بالشـــأن العــام؛العمــل االجت
اجملتمــع ويف متدينــه وبنــاء تقدمــه العلمــي واملعــريف، كمــا أنــه يتســع معنــاه ملختلــف 
املراحـــل الــــيت يشـــريون إليهــــا. وقـــد أثبتــــت التجربـــة التارخييــــة أن تطبيقاتـــه تشــــمل 

ا يف ذلك األعمال اإلغاثية ـ وهلــا أمهيتهــا الــيت ال جيــادل خمتلف جماالت احلياة، مب
فيها أحد ـ واألعمال التنموية، وأنشطة التأهيل والتمكني، والدفاع عــن احلقــوق، 
وحتصيل احلقوق األساسية، والدفاع عنهــا. ومثــة العديــد مــن األدلــة والرباهــني الــيت 

ــــه. فاملــــدارس ــــذهب إلي ومراكــــز  ،اغلواملشــــ ،واملستشــــفيات ،تثبــــت صــــحة مــــا ن
التــــدريب املهــــين، ودور اإليــــواء، وكثــــري مــــن األشــــغال العامــــة(الطرق، والقنــــاطر، 
وقنــوات امليــاه، واإلضــاءة...إخل) كــل ذلــك أســهمت األعمــال اخلرييــة اإلســالمية 
يف تشــــــييده ، وحتــــــول العمــــــل اخلــــــريي يف هــــــذه اجملــــــاالت ويف غريهــــــا إىل نظــــــام 

ياً، وقانونيــــــاً، وجتســــــد يف "نظــــــام مؤسســــــي متكامــــــل األركــــــان إداريــــــاً، واقتصــــــاد
). وقــــد انتشــــر هــــذا النظــــام ـ غــــري احلكــــومي ـ علــــى امتــــداد العــــامل 18الوقــــف"(

صــــرح احلضــــارة اإلســــالمية،  اإلســــالمي، وأســــهمت مؤسســــاته املختلفــــة يف بنــــاء
                                                 

ـ في تطوير مرفق المياه، وبلورة قواعد قانونية إلدارته انظر: إبراھيم البيومي غانم، إسھام  ـ لمزيد من التفاصيل حول دور الوقف ـ مثالً  18
ـ الوقف اإلسالمي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه، في: المجلة االجتماعية القومية ( المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

  .67ـ  31ـ ص2007واألربعون ، مايو القاھرة) ، العدد الثاني ، المجلد الرابع 
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ا لقرون طويلة، ومل يتحول إىل "نظــام حكــومي" أو نظــام تســيطر  ومتدين جمتمعا
عصــر احلــديث مــع ظهــور "الدولــة الوطنيــة" احلديثــة يف عليــه احلكومــات إال يف ال

  ). 19بلدان العامل اإلسالمية(
واحلاصل أن األوقاف وسائر عقود التربعات اخلريية تندرج ضمن وسائل 
املصاحل (املقاصد) ، الضروري منه واحلاجي والتحسيين، وهذا وجه آخر من 
وجوه تعلق العمل اخلريي اإلسالمي بنظرية املقاصد العامة للشريع. ومن هنا ـ 

ر العمل به يف خمتلف يف رأينا ـ تلقت األمة نظام الوقف بالذات بالقبول، وانتش
األقطار واألمصار بالرغم من أن التوجيه الشرعي اخلاص به قد جاء على سبيل 

  الندب، وليس على سبيل الوجوب أو الفرض. 
   ج ـ مقصد السلم األهلي:

يعزز العمل اخلريي حالة السلم األهلي بني الفئات االجتماعية املختلفة 
ملبادرات اخلريية تشكل شبكة من لعل من أمهها أن حصيلة ا ،بطرق متعددة

العالقات التعاونية، وتدعم روح األخوة والرتاحم والتعاطف يف االجتماع 
السياسي اإلسالمي بصفة عامة. وإىل ذلك أشار العالمة ابن عاشور؛ حيث 

" عقود التربعات قائمة على أساس املواساة بني أفراد األمة، اخلادمة  :يقول
حاجية وحتسينية جليلة، وأثر خلق إسالمي مجيل؛  ملعىن األخوة؛ فهي مصلحة

                                                 
ـ لمزيد من التفاصيل حول وقائع االستيالء الحكومي على األوقاف في العالم اإلسالمي الحديث انظر: إبراھيم البيومي غانم، سياسات  19

لحضارات والمسارات المتنوعة الدولة العربية الحديثة تجاه األوقاف: نموذج للتحيز ضد الذات في العمل الخيري. بحث قدم في ندوة : حوار ا
  ).     13/2/2007ـ10للمعرفة ـ برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات ـ كلية االقتصاد جامعة القاھرةـ 

 ولمعرفة االتجاھات الرئيسية للسياسات التي طبقتھا الدول العربية تجاه األوقاف خالل النصف الثاني من القرن العشرين انظر بصفة خاصة:
راھيم البيومي غانم(محرر)، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، واألمانة العامة إب

  ).2003لألوقاف/الكويت، 
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فبها حصلت مساعفة املعوزين، وإغناء املقرتين، وإقامة اجلم من مصاحل 
  ). 20املسلمني"(

وإذا كان اإلنسان "ذئباً" ألخيه كما يرى بعض فالسفة النهضة األوربية 
يسعى  احلديثة مثل توماس هوبز مثًال، فهو أخ لإلنسان يف الرؤية اإلسالمية؛

إلسعاده ويتعاون معه على عمل اخلري، وحمرم عليه أن يتعاون معه على الشر أو 
وال تعاونوا على اإلمث  والتقوى اإلضرار بالغري. قال تعاىل: " وتعاونوا على الرب

 "فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره. ومن والعدوان". ويف سورة الزلزلة يقول تعاىل
  ). 8ـ7زلزلة:(اليعمل مثقال ذرة شراً يره"

يت حتض على فعل وقد تكررت وصايا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال
أنفعهم  : "خري الناسمطلق الناس، قال صلى اهللا عليه وسلم اخلري لنفع الناس

"كل معروف  :للناس" . ويف البخاري عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ان شيئًا بسيطًا جداً، صدقة".  كما حض النيب على املبادرة بفعل اخلري ولو ك

" ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن  :ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
ق(أو : بوجه طليق)، وقوله: "اتق النار ولو بشق مترة"، لْ أخاك بوجه طَ  ىتلق
 :، فقالمن الصدقات الرسول صلى اهللا عليه وسلم التبسم يف وجه اآلخرعّد و 

وغري ذلك كثري من األحاديث الشريفة اليت "تبسمك يف وجه أخيك صدقة"، 
تركز على املبادرة بعمل اخلري بكشل عام، وتنبه إىل ضرورة أن ينتشر على أوسع 

                                                 
  .204ـ انظر، ابن عاشور، مقاصد.، مرجع سابق، ص 20
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ا كل  رقعة ممكنة من النسيج االجتماعي عرب املبادرات اليت يستطيع أن يقوم 
   .إنسان مهما بلغ ضيق ذات يده

هلي" بصور أخرى ويسهم العمل اخلريي يف حتقيق مقصد "السلم األ
متعددة منها: املسارعة إىل إزالة نقاط التوتر من اجملتمع، ودفع احلراك 

  االجتماعي.
عمل اخلريي بالنسبة للمسارعة إىل إزالة نقاط التوتر من اجملتمع، جند أن ال

وذلك يف أوقات األزمات اليت قد يتعرض هلا  يسهم فيها بشكل مباشر،
واألوبئة اليت قد تصيب فئة أو أكثر من فئات اجملتمع، أو عند وقوع الكوارث 

اليت تقدم املساعدات  ،اجملتمع. وهنا تظهر أمهية األعمال اخلريية اإلغاثية
  العاجلة من كساء وغذاء ومأوى وإسعافات أولية وما شابه ذلك.

وحيدث العمل اخلريي أثره اإلجيايب ليس فقط يف الوسط االجتماعي  
وإمنا على معنويات فاعل اخلري نفسه؛ إذ  اخلريية؛ه الذي يقدم له الفرد مبادرت

يكون عمل اخلري سببًا من أسباب سعادته يف احلياة، وتزكية نفسه، وانشراح 
صدره، وتقوية حبه لآلخرين، والسعي يف جلب النفع هلم، ودفع األذي عنهم، 
 إىل جانب أن عمل اخلري يشعر فاعله مبكانته ودوره يف حميطه الذي يعيش فيه،

ويدعم إحساسه بأن لديه مقدرة ـ حىت وإن كانت حمدودة ـ على مواجهة 
  مشكالت جمتمعه واإلسهام يف إصالحه.

وأما عن أثر العمل اخلريي يف دفع احلراك االجتماعي، فيتجلى بشكل 
واضح يف نظام الوقف قبل أن تسيطر عليه احلكومات املعاصرة يف العامل 
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اجملتمعي املدين إىل حيزها احلكومي  اإلسالمي، وقبل أن تنقله من حيزه
م على وصف  لبريوقراطي. وكثريًا ما نص مؤسسوا األوقاف يف حجج وقفيا

الفقر واملسكنة كشرط من شروط إدارة ما أوقفوه، وكشرط أيضًا من شروط 
م( ذه الطريقة استطاع كثريون من غري 21االستحقاق يف ريع وقفيا ). و
االجتماعية، وأن يرتقوا يف سلم التعليم ويصلوا  القادرين أن حيسنوا أوضاعهم

إىل أعلى درجاته، وكذلك يف سلم الوظائف واألعمال اليت تتطلب مؤهالت 
  خاصة؛ كانت املؤسسات الوقفية توفرها جماناً. 

وقد أسهم ذلك كله يف ضح احليوية يف "احلراك االجتماعي" إىل أعلى 
ر هذا احلراك بشكل إجيايب يف . وأثّ )22ألبناء الفئات األفقر أو غري القادرين(

احملافظة على السلم األهلي؛ إذ كانت مثرات العمل اخلريي تفتح باب األمل 
م املادية عن حتصيل العلم  م إمكانا باستمرار يف مستقبل أفضل ملن قعدت 
واملعرفة، وكانت تتيح الفرص ملن لديه املهارة والكفاءة ليصل إىل أقصى ما 

له مهارته وكفاءته، ومن مث تضاءلت فرص إقصاء الضعفاء  ميكن أن تتيحه
والفقراء، مبن فيهم غري املسلمني من اليهود والنصارى؛ فقد ظل نظام الوقف ـ 

  ). 23مثًال ـ مفتوحاً أمام اجلميع دون متييز(
كشفت التجربة احلضارية اإلسالمية عن أنه كلما زاد العمل اخلريي وقد  

وفرها، قل نطاق ساته واخلدمات العامة اليت تُ وتشعبت موارده وتعددت مؤس
                                                 

  .316ـ307ـ انظر: إبراھيم غانم، األوقاف والسياسة.، مرجع سابق، ص 21
  .36) ص1997انظر: عبد الحميد براھيمي، العدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالمي(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ـ 22
انم (محرر) نظام الوقف  23 ومي غ راھيم البي ي، في: إب ة الوقف في المجتمع العرب اريخي لوظيف وين الت انم، التك ـ انظر: إبراھيم البيومي غ

اف والمجتمع ا ة لألوق ة العام ة، واألمان دة العربي ا مركز دراسات الوح ي نظمھ ة الت لمدني في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكري
  . 89) ص2003بالكويت(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،
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االستبعاد االجتماعي لبعض الفئات بسبب الفقر أو العجز، وتراجعت بالتايل 
فرص القالقل والنزاعات األهلية واالنقسامات األهلية، وتعزز االستقرار، 

يأت فرص اإلبداع واالبتكار.   و
  

  د ـ مقصد محاربة الفقر
ره هــــــو أحــــــد السياســــــات االجتماعيــــــة الــــــيت العمــــــل اخلــــــريي مبختلــــــف صــــــو  

تســتهدف القضــاء علــى الفقــر، وتســعى بشــكل دائــم ومســتمر لتجفيــف منابعــه، 
وإخــــراج مــــن يــــدخل يف دائرتــــه، وإعــــادة إدماجــــه يف دورة العمــــل واإلنتــــاج؛ كــــي 
يصبح معتمداً على ذاته، مسهماً يف بناء جمتمعــه ويف مســاعدة غــريه، خاصــة أن 

 )،24أخــرى كثــرية مثــل اجلهــل واملــرض والبطالــة واجلرميــة(علة الفقر تصحبها علــل 
  وهي علل ذات آثار سلبية، تدمر قدرات اجملتمع، وتعوقه عن التطور والنمو.  

ويســـــعى النظـــــام اإلســـــالمي عامـــــة إىل اجتثـــــاث الفقـــــر مـــــن اجملتمـــــع بوســـــائل 
متعددة، وكلما نبتــت بــوادر جديــدة للفقــر ـ وهــذا أمــر يتكــرر وال ميكــن حتاشــيه ـ 

ع اإلســالمي مــن هــذه سرع إىل حماصرته وجتفيف منابعه. واملثــل األعلــى للمجتمــأ
  ).25ال يكون فيه فقراء(الزاوية هو أ

ف للزكــاة املفروضــة هــم "الفقــراء واملســاكني" بــنص قولــه تعــاىل:" رِ إن أول مصْ 
). ووردت الزكــاة يف 60إمنا الصدقات للفقراء واملساكني" (التوبة: من اآلية رقــم 

موضــــعاً جـــــاءت مقرونـــــة بالصـــــالة،  27يف القـــــرآن الكـــــرمي، منهـــــا  موضــــعاً  32
                                                 

رمان والتخلف في ديار المسلمين(قطر: ـ في تحليل عالقة الفقر بالمرض واألمية وضعف قدرات المجتمع انظر: نبيل صبحي الطويل، الح 24
  .75ـ32ـ ب ت) ص 2كتاب األمة ـ سلسلة فصلية تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية، ط

  .105ـ101) ص1983ـ1403ـ انظر: محمد قطب، شبھات حول اإلسالم(القاھرة: دار الشروق،  25
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موضعاً إذا أضفنا إىل ذلك املصــطلحات األخــرى الــيت  80ووردت يف أكثر من 
تشرتك معها كلياً أو جزئياً يف املعىن مثل النفقة والصدقة الــيت اســتعملت للحــض 

  على معاجلة مشكلة الفقر على وجه التحديد. 
اة املفروضـــــة حثـــــت شـــــريعة اإلســـــالم علـــــى املبـــــادرة ولكـــــن إىل جانـــــب الزكـــــ

باألعمــال اخلرييــة الطوعيــة لإلســهام يف مواجهــة مشــكلة الفقــر، ومــن أهــم صــور 
هـــذه األعمـــال اخلرييـــة: الصـــدقة التطوعيـــة، والوقـــف، واهلبـــة، واالنتفـــاع بفـــائض 

دون حتصـــــــيل فوائـــــــد واملـــــــنح الـــــــيت تعطـــــــى لغـــــــري القـــــــادرين مـــــــن رؤوس األمـــــــوال 
حلسن). ومن ذلك كله عرفنا أن حماربة الفقر مقصــد أساســي مــن منهم(القرض ا

مقاصــد العمــل اخلــريي. وتتجلــى يف ميــدان مكافحــة الفقــر اجلــدوى االجتماعيــة 
  واالقتصادية للعمل اخلريي الذي يثاب فاعله باألجر اجلزيل من رب العاملني. 

 املســـائل :ميتلـــئ تراثنـــا الفقهـــي مبطارحـــات عميقـــة حـــول مشـــكلة الفقـــر  و
مــا و  واملشــاكل الــيت تــرتبط بــه؛ بــدءاً بتعريــف الفقــر مــا هــو؟ مــروراً بكيفيــة قياســه

أهــــم مؤشــــراته، وكيفيــــة مواجهتــــه، وصــــوالً إىل مناقشــــات فلســــفية عميقــــة حــــول 
املفاضلة بني الغىن والفقر، وأيهما حباجــة إىل اآلخــر: الغــين إىل الفقــري، أم الفقــري 

  ). 26اآلخر؟( إىل الغين؟ أم أن كالً منهما حباجة إىل
لالنتباه أن ما تتناوله البحوث والدراســات االقتصــادية احلديثــة  الفتومن ال

حتت عنوان معضــلة قيــاس الفقــر، وكيفيــة حتديــد "خــط الفقــر"، قــد تناوهلــا فقهــاء 
اإلسالم منذ قرون طويلة خلت.  فاحلسن البصري وأبو عبيدة مثًال كانا حيددان 

                                                 
ي الرزق المستطاب، تلخيص محمد بن سماعة، ترجمه وعلق ـ انظر في ذلك على سبيل المثال: محمد بن الحسن الشيباني، االكتساب ف 26

  .52ـ44) ص1995ـ  1416عليه محمود عرنوس(ھدية مجلة األزھر ـ جمادى األولى 
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نقــدي مقــداره أربعــون درمهــاً، واســتدال علــى  ما نسميه اليوم "خط الفقر" برصــيد
ـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم:"ال يســـأل رجـــل أوقيـــة، أو عـــدهلا إال ســـأل  ذلـــك بقول

). وذهب احلنفية إىل أن الفقري هو من ميلــك أقــل مــن نصــاب الزكــاة؛ 27إحلافاً"(
ربع أو مخس النصاب كما قــال البصــري وأبــو عبيــدة، واملســكني عنــدهم هــو مــن 

. أما الطربي فريى أن الفقــري هــو احملتــاج املتعفــف. ومجهــور املالكيــة ال ميلك شيئاً 
إن معىن الفقر مرتبط مبســتوى الكفايــة، ومــدى تلبيــة  :والشافعية واحلنابلة يقولون

  احتياجات اإلنسان األساسية. 
وِمـــــن قـــــدماء العلمـــــاء َمـــــن اهـــــتم بتحليـــــل ظـــــاهرة الفقـــــر حتلـــــيًال اجتماعيـــــاً 

تــب الــرتاث حبوثــاً شــبه ميدانيــة تتضــمن معلومــات وآراء واقتصادياً؛ بل وجند يف ك
تساعد على فهم األبعاد املختلفة اليت تنطوي عليها مشــكلة الفقــر، وكيــف تــؤثر 
علـــى بعـــض الفئـــات وخاصـــة العلمـــاء واملثقفـــني، وكيـــف تـــؤثر أيضـــاً علـــى جممـــل 

  ). 28العالقات االجتماعية واالقتصادية(
اســــتغرق ل وبــــاملرض.  وقــــد باجلهــــوللفقــــر صــــلة وثيقــــة بــــالقهر، ولــــيس فقــــط 

 الكـــواكيب يف حتليـــل خمـــاطر الفقـــر، وصـــلته اجلدليـــة بـــالقهر وباحلريـــة واالســـتبداد،
أســهب يف بيــان ســلبيات اتســاع الفجــوة بــني األغنيــاء والفقــراء. وكشــف برباعــة و 

دقة اخليوط اليت توثق الفقــر بــالقهر، وتــربط الفقــراء بأوتــاد االســتبداد، وقــارن بــني 

                                                 
ن ـ ال نعرف كم تساوي األربعون درھما بعمالت اليوم، ويمكن ألحد االقتصاديين أن يقوم بتقديرھا، وانظر على أية حال: أبو عبيد القاسم ب 27

  .277، ص2، وانظر أيضاً المغني البن قدامه، ج/664)ص1988ألموال(بيروت، دار الفكر،سالم، ا
ـ من أھم كتب التراث في ھذا المجال انظر: شھاب الملة والدين أحمد بن علي الدلجي ، الفالكة والمفلوكون، تقديم زينب محمود  28

  ).  2003الخضيري(القاھرة: الھيئة العامة لقصور الثقافة، 
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معــات الشــرق والغــرب يف الفقــر والغــىن، وتبــاين قــدرة كــل جمتمــع علــى أحــوال جمت
  ). 29التخلص من شرور الفقر، ومن أوزار االستبداد (

وعلـــى أيـــة حـــال، فقـــد توصـــلنا ـ يف دراســـات ســـابقة لنـــا ـ إىل أن "التصـــدي 
للفقـــــر" كـــــان يف مقدمـــــة أولويـــــات العمـــــل اخلـــــريي يف املمارســـــة االجتماعيـــــة يف 

اإلســـالمي، وجتلـــى ذلـــك يف نظـــام الوقـــف اإلســـالمي عـــرب االجتمـــاع السياســـي 
تبلــورت أربــع وســائل لتنظــيم إســهام العمــل اخلــريي يف و أغلــب مراحلــه التارخييــة. 

  ).30حماربة الفقر، واختصت كل وسيلة بشرحية أو أكثر من الفقراء(
الوســيلة األوىل هــي "املســاعدات النقديــة" الــيت تقــدم للفقــراء مومسيــاً، وخاصــة 

  ياد واملناسبات الدينية ، أو تقدم هلم يف أوقات حاجتهم إليها.يف األع
والوســـــيلة الثانيـــــة هـــــي "املســـــاعدات العينيـــــة" الـــــيت تشـــــمل: الطعـــــام، واملـــــاء، 
والكســاء، بعــض أدوات اإلنتــاج البســيطة، والــدواء، واملــأوى أحيانــاً، وهــي تقــدم 

شـــأن املســـاعدات للفقـــراء واملعـــوزين مومسيـــاً أيضـــاً أو يف أوقـــات حـــاجتهم إليهـــا؛ 
  النقدية.  

ـــــــا تلـــــــك  أمـــــــا الوســـــــيلة الثالثـــــــة فهـــــــي "املســـــــاعدات املؤسســـــــية"؛ ونقصـــــــد 
ـــــا فـــــاعلو اخلـــــري مـــــن أجـــــل دعـــــم أو متويـــــل أو إنشـــــاء  اإلســـــهامات الـــــيت يقـــــوم 

ـــــل: املســـــاجد، واملـــــدارس، واملستشـــــفيات  مؤسســـــات تقـــــدم خـــــدمات عامـــــة مث
ا لأليتــــام ومستوصــــفات العــــالج، ودور الرعايــــة االجتماعيــــة الــــيت  تقــــدم خــــدما

  والعجزة واألرامل وذوي االحتياجات اخلاصة.
                                                 

ظر: عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، تقديم أسعد السحمراني (بيروت:دار النفائس للطباعة والنشر ـ ان 29
  .83ـ70) ص1984ـ 1404والتوزيع، 

  عدھا. وما ب 170ـ لمزيد من التفاصيل واألمثلة التطبيقية على الوسائل األربع انظر كتابنا، األوقاف والسياسة، مرجع سابق، ص 30
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والوسيلة الرابعة هــي "املســاعدات الفنيــة"، وتشــمل مــا يتطــوع بــه فــاعلو اخلــري 
ا مــن مــن خــرب  دون أجــر مــادي، ويســهمون ات واستشــارات ومشــاركات يقــدمو

مــــل ولكــــنهم غــــري قــــادرين علــــى حت ؛ــــا يف تــــدريب وتأهيــــل الــــراغبني يف العمــــل
  نفقات التأهيل املهين الالزم لدخوهلم سوق العمل.

وجــرى متويــل هــذه املنظومــة اخلرييــة عــرب طــرق متعــددة منهــا: الزكــاة، والوقــف، 
  والوصاياً، واهلبات اخلريية، والنذور، والكفارات، والصدقات التطوعية األخرى.

   
  حب الحصيد

ريي عمل اخلحب احلصيد الذي خرجنا به من تلك النظرات يف مقاصد ال
أن هذا العمل يقع يف صلب التكوين االجتماعي والسياسي اإلسالمي  هو

حبكم تعاليم ومبادئ املرجعية اإلسالمية العليا(القرآن والسنة النبوية الشريفة)، 
حبكم وأن هذا "العمل اخلريي" متحيز لإلنسان أوًال وقبل أي شيء آخر 

زم الذات ملصلحة الغري دون مقابل خلري مفهوم يلمبادئ هذه املرجعية نفسها. فا
مادي للمتربع ال عاجًال وال آجًال؛ اللهم إال ابتغاء الثواب عند اهللا، عرب 

  اإلسهام الفعال يف مواجهة املشكالت واألزمات اليت يعاين منها اجملتمع. 
ال زلنا يف حاجة إىل مواصلة البحث عن صلة "العمل اخلريي" بنظرية 

ة، وكيف تسهم هذه النظرية العمالقة يف تطوير أمناط املقاصد العامة للشريع
العمل اخلريي، ويف تفعيل أداء مؤسساته؟ أقول ذلك يف ضوء ما نعرفه مجيعاً 
من أن مدار نظرية املقاصد هو حتقيق "املصلحة" الشرعية، وإذا كان األمر  
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كذلك فإن العمل اخلريي جيب أن حيتل موقعه الصحيح ضمن منظومة 
امة؛ باعتباره مقصدًا عامًا وثابتًا من جهة ، وكأحد وسائل حتقيق املقاصد الع

  املقاصد العامة األخرى للشريعة من جهة أخرى. 
إن مبـــادرات العمـــل اخلـــريي ـ مبختلـــف أمناطـــه ـ هـــي التـــدريب األول علـــى 
مشــاركة الفــرد يف شـــئون جمتمعــه، ومـــن مث يف خدمــة اإلنســانية كلهـــا مــن حولـــه؛ 

ري يف أمــة اإلســالم إىل يــوم القيامــة كمــا قــال الرســول األمــني ليعــرف العــامل أن اخلــ
  "اخلري يف ويف أميت إىل يوم القيامة".  :حممد صلى اهللا عليه وسلم
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  حديث التفاهم: التغيير والمصالحة والتضاُمن

  عبد الرحمن السالمي

  

التطور  أنّ يقرن القرآن الكرمي املصاحلة والتضاُمن والتوحُّد بالتغيري، مبعىن   
السليم والبّناء ينبغي أن يكون سببًا للوحدة والتضامن. يقول تعاىل(آل عمران: 

إذ   عليكم): {واعتصموا حببل اهللا مجعيًا وال تـََفرَّقوا. واذكروا نعمة اهللا 103
صبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا ُحْفرٍة فأَ كنتم أعداًء فأَلَّف بني قلوبكم 

ُ كذلك  يا.  النار فَأنقذكم منه من فقد كان  تدون}. لكماهللا لكم آياته لع بنيِّ
مث اعتنقوا دعوة  ،سًة ومتصارعةاملكيون واليثربيون قبائل وبطونًا متنازعًة ومتناف

وهي تغيٌري كبٌري، فصاروا بنعمة اهللا إخوانًا متحابني  لى اهللا عليه و سلمصالنيب 
اع واالقتن ومتضامنني. وهكذا فإّن التضاُمن جاء مثرًة للتغيري الذي هو اإلميان،

وقد كان التنازع السابق ليس سببه اهلوى  بقيم اإلسالم والدخول يف أمته،
بري. ولذلك لوجي إذا صحَّ التعيو الدنيوي وحْسب؛ بل وعدم وجود اجلذر األيد

انقسمت آية النعمة إىل قسمني: قضية الوحدة ( وال تفرَّقوا) ونعمة اُألخوة، 
اختلف املفسِّرون يف معىن:  وقد وقضية االعتصام وسبيله اجملازي: حبل اهللا.

 لاألص عود إىلي وهذا االختالف ال .لطانهللا، بني القرآن واجلماعة والسا لحب
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في اآلية من فوائد دنيوية وُأخروية، ف ورد يف، بل إىل ما للغوي ملفرد (حبل)ا
وأما الفوائد  هو الذي تتأسُس عليه النجاة، الفوائد اُألخروية ال شكَّ أن القرآن

ا ترتبط وال شكَّ مباشرًة   ينوالسلطة السياسية. ومن معا ماعةباجلالدنيوية فإ
األمران: السلطة اجلماعة: اإلمجاع، والسواد األعظم أو الرأي العام. فإذا اجتمع 

الواحدة القوية واجلماعة املؤتلفة والوادعة يف ظّل سلطة العدل والرمحة؛ فإّن 
وا ما  التغيري الذي ذكره اهللا سبحانه يف قوله: { إّن اهللا ال يغريِّ ما بقوٍم حّىت يغريِّ

  خري وجه. نفسهم} يكون قد حتّقق علىأب

العداوات،  شيع بينهاتفسد إذن أحوال اجلماعات، وتتشرذم صفوفها، وت  
وبذلك يصبح الطريق لإلصالح من خالل التغيري  والتظاُمل مع السلطات،

ا ينبغي حبسب  ضرورياً. بيد أّن التغيري الذي ُيصلح األمور أو يعيدها إىل نصا
القرآن ومفسِّريه، أن تتوافر له ثالثة شروط: أن تكون إرادة التغيري صادرًة عن 

 ،التصاُحل بني الناس أهدافهوأن يكون من  -اتاجلماعالداخل، داخل األفراد و 
وأن يُنشئ هؤالء املتصاحلون أو يدعموا حكماً  - واحدة يعودوا مجاعةً  وأن

وقد حتدث عنه الكتاب الكرمي  صاحلاً. والتغري النفسي الداخلي معروف املعىن،
{ واتقوا فتنًة ال معرٍض آخر:   يف معارض وسياقاٍت ُأخرى. فقد قال يف

اجملتمع كلُّه  اركنّه ينُذُر أن يشأمنكم خاصة}. ومعىن هذا  صبّني الذين ظلمواتُ 
ِقّلٌة ال تلبُث أن تطغى  تُفسد األُمورَ يف الفساد واإلفساد. إمنا الذي حيصل أن 
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سبحانه وتعاىل يُنذر اجلميع  ا صرب عليها اآلخرون أو خضعوا لَغَلبتها. واهللاذإ
الضرر من ألّن  ين،ر و معذ غري الِقّلة، فهم جانب منإْن كانت  الَغَلبة هذهأّن ب

ملبادرة للتغيري يف ا مسؤولني عن يكون اجلميع كذاوه الفساد نازٌل باجلميع.
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وباألساليب والطرائق السلمية ما  وضاعاأل

عادة اللُّحمة، وإ أمكن، وتعُقُب ذلك مباشرًة إجراءات وترتيباُت التصاُحل والتوادّ 
ألّن التغيري املذكور يف القرآن  بالفعل، حبيث ميكن اعتباُرها جزًءا من التغيري

الكرمي هو تغيري العقليات والذهنيات والرؤى واإلقبال على الرمحة والتعاُرف 
لحوا بينهما. فإّن بغت طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصواملساملة: { وإن 

اءت فتِلوا اليت تبغي حىت تفيَء إىل أمر اهللا. فإْن إحدامها على اُألخرى فقا
يتحدثون  فأِصلحوا بينهما بالعدل وأقِسطوا إّن اهللا حيبُّ املقسطني}. املفكرون 

بعد الثورات عن "العدالة االنتقالية"، والقرآن يتحدث عن" الُصْلح" يف اآلية 
العجيبة مرتني. والصلح يتطلب عدالة، ألّن القرآن يذكر الِقْسط أي اإلنصاف 
مرتني أيضاً. لكّن الصلح يف رؤية القرآن أعلى من العدل يف القيمة، ألنه جتاُوٌز 

 ُت اهللا وسالُمُه عليه مرتني، وملقد جرّبه النيب صلواو  وأخالقيٌّ كبري، إنساينٌّ 
سبب بتحّقق ما أراده يف املرة األوىل، ليس بسبب إصرار القرشيني املّكيني، بل ي
ني ُصْلح احلديبية، وكان هذا هو تفضيُلُه، عراض أصحابه. فقد أجنز مع القرشيإ

نه ُصْلٌح بدون ، أي أاآليةمن ول كرمي يف اجلزء األال كما هو تفضيل القرآن
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 مل مألمعروف،  اهللا وسالُمُه عليه كما هو غضب أصحابه صلواتُ  وقد قتال.
لكنه أجنزه بعد فتح مكة  عقوبة، نوا يتصورون أن تذهب جرائم قُريش بدونيكو 

 ين القرشيني.جر املها من ابهوأصح قُريش، مباشرًة ومبوافقة الطرفني: خصومه من
يبقى النيبُّ يف مكة ما دام  خشيًة منهم أن الشيءنصار بعض وقد أعرض األ
: " بل الدَم الدَم هلمسالم قال الصالُة و لا لكنه عليه قومه. بينقد تصاحل مع 

 واهلْدَم اهلدَم، أنا منكم وأنتم مين. لو سلك الناُس مجيعًا ِشعبًا وسلك األنصار
وخراب. لكنه ". يؤدي التغيري أحياناً إىل دٍم شعباً آخر لسلْكُت ِشعب األنصار

لو اقتصر على ذلك ملا كان تغيرياً، بل هو استمراٌر حلالة التشرُذم واالنقسام 
واالقتتال. فالصلح يف نظر القرآن أو عودة األخوة والرتاُحم والتضاُمن هو دليٌل 
على حدوث التغيري وسواده، وليس انتصاره باللغة القتالية. ولو اقتصر األمر 

ار َغَلبًة ال تستقيم على طول املدى بني أمتني أو على االنتصار العسكري لص
وهذا هو سرُّ أو  ل األمة الواحة، واجملتمع الواحد،دولتني، فكيف تستقيم بداخ

  معىن الُرْعب الذي عرفه تُراثُنا من "احلرب األهلية"(= الفتنة).

صاحلة بالتعبري احلديث قسطاً   
ُ
وإنصافًا ملن  يقتضي "الُصُلح" إذن أو امل

هللا" ا لالتغيري وأثناءه. وهذا اإلنصاف هو متهيٌد الستتباب "حب لبه ظُْلٌم قبنزل 
وحبُل اهللا هو "اجلماعُة" أو الوحدة االجتماعية والسياسيُة العائدة،  من جديد،

لضعيف من القوي وتأخذ ل ية تأسو اجلراح،ظّل سلطٍة قويٍة وواحدٍة وتصاحل يف
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ا ال ا الُسُبل، وُجياَهُد  أمري املؤمنني علي بن أيب تعبري  بعدّو، حبسوتأمُن 
ْلك الَعضوض" ليقالط

ُ
أو هلية األ بوا يف احلر عب. فالناُس ال يهربون من "امل

حتوطُُهم وتدفُع عنهم  من أجل سلطةٍ  جيمعاً  وإمنا يعملون والفوضى.الشرذمة 
 وكما أنّ الُصْلح القرآين).  القيمتان اللتان جيمُعهما مفردُ  ارمحة( ومهالبالعدل و 

 فإنّ ظلم والنزاعات؛ ال الناس بعد اخلروج من الرتاُحَم يسوُد بالداخل بني
جاور والعاملي. فالتعاُرُف هو القيمُة اليت الداخل واخلارجالتعاُرف يشمُل 

ُ
 امل

 افًا باالختالف يفرت ا تعين اعألم. عاماملؤمنني وجمت مجاعةُ  تتأسَّس عليها
وعندما  االعرتاف، أساٍس من ذلك تالقي علىالو  تصاحلُ الاملشارب واملصاحل و 

ينتظم هذا الُصْلح التعاُريف بالداخل، يصبُح مألوفاً أو ممكناً مع اآلخر الديين أو 
السياسي باجلوار والعامل. وبالتعاُرف الذي ُحيدُث تفاُمهًا بالداخل، وآَخَر مع 

لتغيري "عمليًة" وليس اخلارج، يكوُن التغيري قد اكتمل. وهذا االعتبار جيعُل من ا
 اانقالبًا كما يفعُل كثريون عندما يتمدحون بالثورات. ودائمًا يكوُن علينا إذ

وجّل أّن اهللا ال يغّري ما بقوٍم  تقريره عزّ  ىلأرْدنا فهم منطق القرآن أن نرجع إ
حىت يغّريوا ما بأنُفِسِهْم. فالعملية الدؤوبة والصعبة هي عمليٌة تربويٌة وترويضيٌة 

. يقة وطويلة األمد. فنفسيُة اإلنسان أو عقليُتُه ال تتغري بني عشيٍة وُضحاهاعم
إذا تعّلق باألفراد، فكيف إذا تعّلق األمر  نياً ضوإذا كان هذا األمر صعبًا ومُ 

باجلماعات الكبرية. وهكذا فإّن التغيري يبدُأ ذاتيًا وداخليًا مث يتجاوز الفرد إىل 
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ورات العلمية. فعندما حيدث تقدم اجملتمع كما يقول توماس كون عن الث
أّن تغيري الواقع  يبدو كأنه ُمفاجئ أو باملصادفة، بينما يف الفيزياء َمَثالً  أساسي

"الرباديغمات" يتمُّ عرب سنواٍت وأحياناً عرب أجيال من التجربة واخلطأ. وال خيلو 
ا  األمر من أحداٍث زلزالية، إمنا حىت يف حالة الزالزل صار من املمكن التنبؤ 

ا الطبيعية،مب فهي استثناٌء من ناحية، و"عملية" تطورية أو  عرفة شروطها وأمارا
  ثانية.تدرجية من ناحيٍة 

وهذا ُكلُُّه يعين أّن التغيري هو ظاهرٌة طبيعيٌة إذا صحَّ التعبري. وإذا كانت   
ا مفتوحًة فإّن األمر ال حيتاج إىل ثوراٍن وزالزل. وهذا االعتبار كما  مسارُ

نظمة السياسية. فعندما يصُدُق يف الطبيعة، قد يصدُق يف اجملتمعات واأل
اليد السياسية للتحديات بسالسٍة، ميكن عراف االجتماعية والتقتستجيب األ

الناُس إّال بعد مدة. لكْن أن تتمَّ عمليُة التغيري حنو األفضل دون أن يالحَظها 
عندما تكوُن مسارُب التغيري مقفلًة؛ فقد حيدث انفجاٌر أو انفجاراٌت يف 
الطبيعة كما يف اجملتمعات واألنظمة. وهذا دون أن نتجاهل الفروَق األساسية 

اإلنسان. وهذه االنسدادات املتطاولُة املدة هي اليت  طبيعة وعاملعامل ال بني
داد جتلُب سجتعُل من التغيري عمليًة صعبًة، وعندما حتدُث يف ظل ظروف االن

. البلدان العربيةوُعنفًا هائًال، كما حدث وحيدث يف بعض  معها مشكالتٍ 
وهناك َمْن يقول اليوم إّن مصاعب التغيري اليت ظهرت تعود لتلك االنسدادات 
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أو لعدم التهيُّؤ (= التغيري النفسي والذايت واالستعداد) أو أخريًا بسبب 
التدخالت اخلارجية. وهذه التعليالُت كلُّها واردة وإن أمكن أن يتقدم يف 

   خر.سبب للتمايز بني البلد واآلاالعتبار سبٌب على 

له أو  ويهيئيتمُّ التغيري حبسب النّص القرآين لالنتقال إىل حالٍة أفضل.   
يسبُقُه التغيري النفسي على مستوى األفراد واجلماعات. وتتوقُف سرعُة النجاح 

ُر ذلك تبعاً  تتقارُب يف التصعيب أو  أو لشروٍط داخليٍة وخارجية تتباينُ  أو تأخُّ
اهلدف  يكونَ  خمتلف الظروف، ينبغي أنالتسهيل. إمنا يف كّل األوقات و 

الوصول إىل انتظاٍم اجتماعيٍّ وأخالقيٍّ وسياسي، تتمُّ يف ظّل سواده عمليات 
املتجدد بداخل اجملتمعات ومع  اُرفوالتع التصاُحل والتآخي واملوّدة والتضامن،

  .العاملَ 
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  باب: المحور
  

  أوربا على مشارف العصر الحديث  الحروب الدينية في  
  

  محمد على محمد عثمان
  مدخــل:ال

منــذ  انــدلعت سلســلة مــن احلــروب الدينيــة ،علــى مشــارف العصــر احلــديث     
ــا يف القــرنني الســادس عشــر والســابع عشــر  القــرن اخلــامس عشــر ، بلغــت ذرو

يف معظــم األحيــان مــن أجــل حتقيــق أهــداف ، تســربلت بــرداء الــدين  املــيالدي
وليـدة فاجئـة وال ، مل تكـن ممصاحل شخصـية واقتصـادية واجتماعيـةسياسية ، و 

ا عــرب الزمــان كانــت حــروب مســتمرة امتــدت جبــذورهولكنهــا   العصــر احلــديث؛
ــا كانــت أ منــذ العصــور الوســطى ؛ نظــراً ثــر تــدمرياً يف العصــر احلــديث، كبيــد أ
على األسلحة واملعدات والذخائر كإفراز لعصر النهضة لالبتكارات اليت طرأت 

 .  
الــديين والقــومي  :هــذه احلــروب اتســمت بالتعصــب الشــديد بشــىت أشــكاله    

 تالشــــى، و  بكافــــة أشــــكالهواختفــــت فيهــــا روح التســــامح الــــديين  والعنصــــري،
ومل يظهــر  ،قليلــةيف فــرتات إال  ؛مصــطلح التســامح مــن قــاموس الغــرب األوريب 

ايــة احلــروب الدينيــة وبدايــة عصــر التنــوير .  والواقــع أن موضــوع جمــدداً إال بعــد 
احلروب الدينية من املوضوعات الشائكة ، اليت ختتلط فيهـا األوراق وتعلـو فيهـا 

                                                           
  جامعة الزقازيق، مصركلية اآلداب ـ   أستاذ في   
  



شــحني املســتغلني  للــدين واملتاخلــيط الرقيــق بــني  وات التعصــب ، ويتالشــىأصــ
، ومـــن يـــدافع عـــن العقيـــدة بصـــدق  بردائـــه لتحقيـــق مصـــاحل خاصـــة وهـــم كثـــر

  . قّلةوإخالص وهم 
يف هـــذه احلـــروب مفهـــوم التســـامح وروح التفـــاهم والوفـــاق ،  فقـــد تالشـــى     

وسادت نزعات الالتسامح، وتفشت موجة األحقاد واإلحن والضغائن والفهم 
 أسـكت، و  ممـزقكـل   ت الشعوب وتشرذمت وانقسمت ومتزقـتاخلاطئ، وتشتَّ 

  ق. صوت العقل واملنط
وصــراعات وانقســامات  ،ومعــارك داميــة ،كانــت هــذه احلــروب صــراعاً طاحنــاً    

امــــات  بــــالكفر والزندقــــة واإلحلــــاد ، وأحكامــــاً بالقتــــل والتعــــذيب واحلرمــــان، وا
وســاد الشــك والريبــة يف عالقــات الــدول ، وبــني   ،الثقــةأدت إىل هــدم جســور 

ـــــادل والســـــالم  اهلـــــادف واالحـــــرتاماألفـــــراد واجلماعـــــات ، واختفـــــى احلـــــوار  املتب
وسـاد  وخلفت الكثـري مـن الـدمار واخلـراب، ،والتعاون ، وعصفت بأمان الناس

ات الدينيــــــة ضــــــطهادوانتشــــــرت االالضــــــطراب والفوضــــــى يف شــــــىت األرجــــــاء، ا
، وعجـز الكثـري عـن تأديـة شـعائرهم وطقوسـهم يف أمـان واضطرب املناخ الـديين

م الدينيـــة ، وراحـــت ، ومت إجبـــار النـــاس علـــى اعتنـــاق مـــذاهب ختـــالف عقيـــ د
، أفئدة اآلالف من املضطهدين واملعذبني يف األرض األوربية مـن خـرية العقـول 

أمــاكن  مــن، وراحــوا يلتمســوناملهــرة يبحثــون عــن مــالذ آ عمــال واحلــرفينيومــن ال
ــا األمــن واألمــان جيــدون  انتشــار ثقافــة  امح ، وذلــك مــعواملــالذ والتســ يف رحا

  كشكل قبيح من أشكال الالتسامح .   اضطهاد املخالفني للعقيدة
والواقــع أن مجيــع البشــر شــعروا بلهيــب نــار الفــنت الدينيــة ، الــيت اســتمرت      

 واكتـوى الكـل بنارهـا، ولقـي مئـات اآلالف مـن النـاس مصـرعهم سنوات طوال



والسـرقة والفسـاد ، والتـربم بسـبب الفوضـى  ،  ، وانتشر السلب والنهـببسببها
ـــاراً ، وأهـــدرت نوا واالضـــطراب املســـتمر ، تشـــرت املـــذابح ، وســـالت الـــدماء أ

، وســاد عــدم اإلخــالص والتفــريط يف مصــاحل الــوطن، وانتشــار ميزانيــات الــدول 
وزادت   ،نــــــاس جوعــــــاً ال األزمــــــات الداخليــــــة، فارتفعــــــت األســــــعار ، وتضــــــور 

ع والرتويــــع ، واإلرهــــاب القمــــ ، وانتشــــررالضــــرائب بشــــكل يفــــوق طاقــــة البشــــ
ت الفوضى أرجـاء البلـدان يف الغـرب األوريب ، وزاد االسـتياء وعم  ،والتخويف

لدان احلروب فساداً ، فقطعـوا الطـرق ، ودمـروا بعد أن عاث اجلنود املرتزقة يف ب
بـوا ، ،   -مثـل أملانيـا-وحلقـت باجملتمعـات الـيت كانـت ميـدان املعـارك وسلبوا و

اأرزاقهــم، وخربــت فقــد تعطلــت مصــاحل النــاس و  أضــرار بالغــة ، قراهــا قبــل مــد
سـتحكم بـني وعمتها الفوضى ، وتصاعدت موجـات احلقـد واحلسـد والعـداء امل

كانت تلـك احلـروب مصـدراً للرعـب واهللـع ، وكانـت ، و  شعوب الغرب األوريب
ـــاً بـــني الكاثوليـــك والربوتســـتانت ،  ـــهصـــراعاً دموي دمـــاء اآلالف مـــن  أريقـــت في

  البشر . 
اع الغرب األورويب فـرتات طويلـة مـن الزمـان واختفى اهلدوء والسالم من بق     

، إال مـــن بعـــض اهلـــدوء والســـالم املؤقـــت غـــري ثابـــت األركـــان ، وأصـــبح الغـــرب 
األوريب عامل ال سالم فيه ، مع انتشار املذابح والقتل واإلعدام ، وإبادة العديد 

ـــادة مـــن بـــين البشـــر،  وانتشـــار الســـلب والنهـــب والتشـــريد ، ومـــوت وهـــالك وإب
وقطــع الــرؤوس ، وانتشــار  النــاس املخــالفني للعقيــدة أحيــاء  ، وإحــراقالكثــريين 

ـــــب  ـــــات وحـــــرق الكت ـــــة واخلديعـــــة، واختفـــــاء احلري ـــــد واملـــــؤامرات ، واخليان املكائ
لمـــاء حماكمـــة وإحـــراق عأدت إىل  واملكتبـــات، والكنـــوز الفنيـــة واألدبيـــة الثمينـــة

علــــى الصــــحف ، وتكمــــيم األفــــواه ، والرقابــــة  ، وأربــــاب الفكــــر والعلــــم الــــدين



والوحشــــــية، وصــــــعد  والرببريــــــة اهلمجيــــــة،  وانتشــــــرت املمارســــــاتواملطبوعــــــات 
   .ن للحكم املتعصبو 

، بـــل تصـــر علـــى بلـــدان الغـــرب األوريب فقـــطبيـــد أن هـــذه احلـــروب مل تق       
وربيـون قارات األخرى بنار هليبها، فمع االتشاح بـرداء الـدين خـرج األاكتوت ال

م الـــدين ماليـــني البشـــر يف القـــارة األمريكيـــة ســـابـــادوا بإىل مـــا وراء البحـــار ، وأ
بـــوا ثـــروات تلـــك   ،واألفريقيـــة واآلســـيوية ومارســـوا جتـــارة النخاســـة بوحشـــية ، و

   القارات . 
ساسـي يف العـب أكعودته  والواقع أنه مع ازدياد الدور الذي يلعبه الدين و      

ين،وما يرتتـب عليـه والعشـر العـامل يف القـرن احلـادي ون اجملتمع الـدويل وإدارة شـؤ 
ف والالتســـامح واحلـــروب ظـــواهر التعصـــب والعنـــ وانتشـــار مـــن حـــروب دينيـــة،

فإن دراسة احلروب الدينية تصبح ضرورة حتمية ، حـىت ميكـن جتنـب  ؛اإلقليمية
الـذي نعـيش ، ومع السـعي والرغبـة يف عـامل أفضـل يف عصـرنا بمثل هذه احلرو 

وذلــك  لدينيــة علــى وجــه اخلصــوص ؛احلــروب ا وخاصــةفيــه،ختتفي فيــه احلروب،
نــــه ألح ؛ ألن احلــــروب الدينيــــة تعــــد مــــن أصــــعب أشــــكال العنــــف والالتســــام

ومـــع التطلـــع إىل عـــامل يســـود فيـــه التســـامح يصـــعب مواجهتهـــا بالعقـــل واملنطق،
، والرغبــة يف ة والســالم ، ويســود األمــن واألمــان، واحملبــة والوئــام، واملســر والوفــاق

قناع والرغبة واإلاهم وتبادل اآلراء واحلوار وقبول اآلخر ترسيخ ثقافة احلوار والتف
، فـــإن دراســـة احلـــروب الدينيـــة تكتســـب أمهيـــة خاصـــة يف يف التعـــايش املشـــرتك

   )1(البحث التارخيي
  :  م1415أوًال : الحرب البابوية ـ البوهيمية 

  :  بواعث الحرب



التغيـري  مع مطلع العصر احلديث ، انشق عصر النهضـة األوربيـة ليشـمل       
جمــاالت أوربيــة كثــرية ، ومــن بينهــا الكنيســة الكاثوليكيــة الــيت كانــت أحــد أهــم 
يـــاراً بســـبب تراجـــع مكانـــة وهيبـــة  أروقـــة احليـــاة األوربيـــة ؛ والـــيت كانـــت تعـــاين ا

فقـد  الـدنيوي ،مـاين رجال الدين بسـبب أعمـاهلم الـيت غلـب عليهـا الطـابع العل
راح رجــال الكنيســة ينحــون الــدين جانبــاً ، وينافســون امللــوك واألمــراء يف الــرتف 

وخاصــة يف القضــاء الكنســي، والــيت أصــبحت  واإلســراف واالحنــراف والفســاد ؛
تعيـــني األقـــارب واملقـــربني يف املناصـــب ســـاد فيهـــا و  ،العدالـــة فيـــه تشـــرتى باملـــال

ئف الكنســـية ، وبيـــع الســـيمونية ، أو بيـــع الوظـــا ، وانتشـــار ظـــاهرةالعليـــا الدينيـــة
ا طــاط اخللقـــي واإلمهــال والتســيب ، ممـــوانتشـــار اجلهــل واالحن صــكوك الغفــران 

  أشاع بني الناس الشعور بالسخط على الكنيسة . 
ومـــع تطـــور العقليـــة األوربيـــة وشـــيوع روح النقـــد وحتـــرر املفكـــرين مـــن قيـــود     

ـــدينيني علمـــي ، راح بعـــض املفكـــرين الكنيســـة علـــى حريـــة الفكـــر والبحـــث ال ال
ا آلــت إليــه الكنيســة مــن يعكفــون علــى الدراســة الدينيــة اجلــادة ، ووقفــوا علــى مــ

ــفســاد ظــاهر ا .  ، فنــادوا بضــرورة إصــالح الكنيســة مــن املفاســد الــيت علقــت 
 Johnاملصــلح الــديين التشــيكي جــون هــيس  كــان مــن بــني هــؤالء املفكــرين

Huss  1470 ســـــــار علـــــــى درب أســـــــتاذه املصـــــــلح م ، والـــــــذي 1415ـ
  .  Wycliffاإلجنليزي حنا ويكلف 

قـــل واملنطـــق واحلكمـــة ، كـــان هـــيس مييـــل إىل حـــل املشـــكالت الدينيـــة بالع      
، كانت حياتـه رمـزاً للرزانـة  هذاته بالقوة والروعة واجلرأة يف الوقت واتسمت آراؤ 

م سـخطه وغضـبه علـى البابـا دين، راح يصب جاوالتعقل والتمسك بأهداب ال
وسلطانه ، وحتكمه يف كنيسة بـالده ، وكـان علـى قناعـة راسـخة يف وجدانـه أن 



أخطاء الكنيسة ومفاسـدها تعـود معظمهـا إىل حماولـة الكنيسـة اإلثـراء الفـاحش 
ول عــدها عــن بســاطة احلــواريني األُ الســلطة الزمنيــة ، وبُ الســريع، واحلصــول علــى 

مـن بوهيميـا إىل البابـا يف  مطلقـاً لـذهاب الضـرائب ، وكان رافضاً رفضاً هدهموز 
وذلك ألن الكتاب املقدس خيلو متاماً مـن اإلشـارة الـيت تتـيح للبابـا حـق  روما ؛

  حصوله من املناطق التشيكية على تلك الضرائب السنوية . 
اً ، ويــــــدعو إىل عــــــدم طاعــــــة بابــــــا راح يهــــــاجم الكنيســــــة هجومــــــاَ ضــــــاري      

دين للرذيلـــــــة والفـــــــواحش ر بشـــــــدة ارتكـــــــاب رجـــــــال الـــــــالفاتيكـــــــان ، واســـــــتنك
وضـمائرهم ، ن أيدي رجال الدين ملوثـة بالـدماء، وكان على قناعة أواملوبيقات

؛ فهـــم باخليانـــة ، وألســـنتهم ال تنطـــق إال كـــذباً ، وأعيـــنهم تتســـمملوثـــة بالفســـاد
، وخيتصـون أنفسـهم  ةويعيشـون يف تـرف يصـرفهم عـن الرمحـ ، يطاردون النسـاء
ومباهجهـــا ؛ فهـــم جيمعـــون املـــال بشـــىت الطـــرق غـــري املشـــروعة ، مبلـــذات احليـــاة 

ومنهـــا بيـــع الوظـــائف الكنســـية وصـــكوك الغفـــران الـــيت تبـــدو أمـــام ناظريـــه أبشـــع 
  أنواع جرائم السرقة . 

ات ر ويف جرأة وشجاعة وإصرار، راح هيس يلقـي جبامعـة بـراغ جمموعـة حماضـ   
ة الرومانيـــة ووســـائل عالجهـــا، وســـرعان مـــا انتشـــرت هـــذه حـــول فســـاد الكنيســـ

راء ولقيت آ، علمة، وأثارت محاسة شعبية عظيمةاآلراء حىت جتاوزت الطبقة املت
يف وإمنــا  ، يس يف بــراغ ومنطقــة بوهيميــا فحســبلــ الرجــل انتشــاراً واســع النطــاق

  وخاصة يف املناطق األملانية . أصقاع القارة األوربية 
 Constanceوُدعي هيس للمثـول أمـام جملـس كنسـي يف كونسـتانس       

اجلرمانيـــة إمرباطـــور اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة  مـــنم ، بعـــد أن تلقـــى وعـــداً 1414
املقدســـة التـــابع لـــه املنـــاطق التشـــيكية باألمـــان ذهابـــاً وإيابـــاً ، إال أنـــه يبـــدو أن 



قد مت إلقـاء القـبض الغدر واخليانة وعدم الوفاء بالعهد كان من مسات زمانه ، ف
واهلرطقـــة ، وأصـــدر اجملمـــع الكنســـي قـــراراً علـــى هـــيس وحـــوكم بتهمـــة اإلحلـــاد 

  .   م1415بإحراق هيس حياً 
  :  اندالع الحرب ونتائجها

 من أن يؤدي ، فبدالً املروعة هليس كان هلا أبعد األثروالواقع أن هذه النهاية    
الشـــــعب  إخافــــة وإســــكاتري اهللــــع يف النفـــــوس إىل ذلــــك التصــــرف الـــــذي يثــــ

ارم ، وأفضـي ذلـك إىل حالـة ثـورة ثـارت ثـائرة البـوهيميني بشـكل عـالبوهيمي ، 
  تباع هيس بتلك البالد . أل

ونشأت يف بوهيميا حركـة دينيـة قوميـة ؛ اتسـمت بـالعنف واسـتهدفت إقامـة     
، وتطلعت  كنيسة بوهيمية على أسس قومية، واخلروج السافر على طاعة روما

بوهيميا سياسياً عن الدولـة الرومانيـة اجلرمانيـة املقدسـة؛ وقـاد هـذا الل إىل استق
؛ إىل نشـــوب واشـــتعال أول حـــرب يف سلســـلة متالحقـــة مـــن احلـــروب الدينيـــة 

  اليت كانت فاحتة متزق عامل النصرانية الالتينية . ، تلتها تلك احلرب 
أو عصـيان (صـليبية لقمـع ذلـك الراح البابا مارتن اخلامس يدعو إىل حـرب     

 البابويـة مبعىن أدق الثورة) ، واشتعلت احلرب بني البوهيميني من جانب وقوات 
 ضـد هـذا وقوات الدولة الرومانية املقدسة من جانـب آخـر، والـيت راحـت تسـّري 

ايـــة املطـــاف بالفشــــل  الشـــعب الصـــغري الباســـل محـــالت صـــليبية ، بـــاءت يف 
  الذريع . 

هـــت إىل بوهيميـــا كـــل متشـــردي أوروبـــا فعلـــى الـــرغم مـــن أن الكنيســـة وج     
، ومل تشيك كانوا يؤمنون باملقاومـة املسـلحةفها املتعطلني ، إال أن أهايل الوزعان

بـاع تكد آخر احلمـالت الصـليبية املسـرية إىل بوهيميـا تسـمع قعقعـة عجـالت أت



حـىت تبخـرت وتسـللت مـن ميـادين القتـال ،  هيس وأناشيد جنودهم من بعيـد 
ـا مل تنتظـر قـط حـىت تقاتـل م ) 1431معركـة ( ومـازليس  يف وبلغ من أمرها أ

، وانتهــت هــذه احلــرب بانتصــار البــوهيميني ، واضــطرت الكنيســة الكاثوليكيــة 
 م 1436قـــد جملـــس جديـــد للكنيســـة عـــام ألول مـــرة يف تارخيهـــا الطويـــل إىل ع

س وحوارييـــه ، واضـــطرت الكنيســـة إىل قبـــول بعـــض مـــع أتبـــاع هـــي لعقـــد صـــلح
ـــوهيميني، وأزي ـــاملطالـــب للب ت كثـــري مـــن االعرتاضـــات اخلاصـــة علـــى تصـــرفات ل

إلغــــاء ومنهــــا  ، )2(م 1436يف  uIghlaالكنيســــة مبقتضــــى اتفاقيــــة إجــــالو 
ـــزام القسيســـني بـــالعودة إىل حيـــاة التقشـــف  ســـلطة البابـــا يف املســـائل املدنيـــة وإل

  .  )3(لك صدمة عنيفة أصابت الكنيسة الكاثوليكية والبساطة ، وكان ذ
ـــاً دينيـــة تســـربلت في     الكنيســـة بـــرداء  هـــاوالواقـــع أن هـــذه احلـــرب كانـــت حرب

ا كانت حرباً  الدين للحفاظ ا الدنيوية يف تلك املناطق ، كما أ على مكتسبا
مـا كـان الصـراع اقتصـادياً يف مـن قبـل التشـيك ، كسياسية أخذت طابعاً قوميـاً 

، فــاهتزت صــوت املعارضــة بــالقوة إســكاتجــوهره ، وفشــلت فيهــا الكنيســة يف 
ا يف عيون كثري من البشر يف الغرب األوريب.    صور

ورمبا كانت لتعـاليم هـيس ومـن قبلـه أسـتاذه ويكلـف أثرهـا العميـق يف توجيـه    
 أسـهم، و  باديـاً للعيـان  فـاح فسـادها وأصـبحإىل إصالح الكنيسـة الـيتاألذهان 

يف خلق جو من املعارضة للكنيسة ، على الرغم من أنه مل يكن يقصد اخلروج 
   . )4(والثورة واالنفصال عنها  

 1547ثانيـــــــاً : الصـــــــراع املســـــــلح بـــــــني الكاثوليـــــــك والربوتســـــــتانت يف أملانيـــــــا 
  م: 1555ـ

   ـ دوافع الصراع واندالع الحرب : 1



إصــالح الكنيســة مــن الــداخل مــن قبــل اجملــامع الكنســية ومــن قبــل  مــع فشــل  
، يكلــف وهـــيس ويوحنـــا روكلـــن وارازمـــوسرجــال الـــدين املصـــلحني مـــن أمثـــال و 

، وهــي مرحلــة فــرض اإلصــالح مــن رحلــة الثانيــةحركــة اإلصــالح إىل امل انتقلــت
  جديدة على يد لوثر وكلفن . واالنفصال عنها وتكوين مذاهب اخلارج 

ح األمــراء األملــان الربوتســتانت وثريــة يف بضــع ســنني ، ورا لتطــورت احلركــة ال     
وعقــدوا العــزم علــى االنفصــال عــن كنيســة  ،ولــون مســألة الــدفاع عــن اللوثريــةيت

م 1530ديســمري  25يف  Schmalkaldالكالــد حلــف مش نــوارومــا ، وكوّ 
دنربج ( ، وكانــــت الواليــــات الظــــاهرة يف هــــذا احللــــف سكســــونيا وهــــيس وبرانــــ

الت وسـيليبروسيا بعد ذلك  ، زيا وهولشـتني واجزبـرج ) ، وكاسل ومكلنربج وا
قــد تكــون   باإلضــافة إىل واليــات أخــرى ، ويبــدو أن هــذا احللــف الربوتســتانيت

  رغم معارضة مارتن لوثر زعيم الثورة الدينية . 
أصــبح هــذا احللــف الربوتســتانيت يف مواجهــة احللــف الكــاثوليكي الــذي تكــون   

بقيـــــادة البابـــــا شـــــارل اخلـــــامس ( شـــــارلكان ) إمرباطـــــور اإلمرباطوريـــــة م 1534
، وهكــذا  هنفســالرومانيــة املقدســة ، والــذي كــان ملكــاً علــى أســبانيا يف الوقــت 
لعـــامل وانقســـم ا ، انقســـمت الواليـــات األملانيـــة مـــا بـــني كاثوليكيـــة وبروتســـتانتية

فتهيـــأت بـــذلك إىل معكســـرين متصـــارعني ،  املســـيحي يف دول الغـــرب األوريب
  . )5(نار حروب دينية يف أملانيا وغريها ، مل يبق إال شرارة إلشعاهلا 

ــــني       ــــةوالواقــــع أن دوافــــع الصــــراع ب ، اختلطــــت فيهــــا احللفــــني كانــــت متباين
وجية بشــــكل جتماعيــــة والســــيكولاألوراق الدينيــــة والسياســــية واالقتصــــادية واال

   يصعب فصله حبد السكني.



األول ،  ملقـــامفقـــد كانـــت احلـــروب الدينيـــة صـــراعاً اقتصـــادياً سياســـياً يف ا      
ظهـــرت فيهـــا األطمـــاع الشخصـــية بشـــكل واضـــح ، فاخلالفـــات واالختالفـــات 

 -غالـب األعـميف ال-مل تكـن  نـت متـزق أوربـا إىل أشـالء متنـاحرةالدينية اليت كا
، ولكنهـا كانـت اختالفـات ومصـاحل سياسـية واقتصـادية، اختالفات دينيـة حقـه

رطــوا يف الصــراع واحلكــام األوربيــني الــذين اخنومل يكــن يبــدو علــى معظــم األمــراء 
م يعملون بإخالص من أجل العقيدة، ومل يكن االضطراب الديين الذي عم  أ

م  أرجاء العامل كافة إال ذريعة لألمراء واحلكام لتحقيق   .  )6(طموحا
الـــذين  م صـــادي لســـلوك األمـــراء وامللـــوك وشـــعوري االقتويبـــدو أن التفســـ     

هـو الـذي يشـفي الغليـل يف يف جانـب الربوتسـتانت  ةاشرتكوا يف احلـروب الدينيـ
ــا  ؛هــذا املضــمار  وذلــك ألن الكنيســة الكاثوليكيــة كانــت قــد تضــخمت ثروا

بفضـــل املـــنح واهلبـــات ومواريـــث  ؛ وذلـــكائلـــة منـــذ العصـــور الوســـطى بصـــورة ه
ــــاء واألوقــــاف الكنســــية ، ولكــــن امللــــوك واألمــــرا ء وأتبــــاعهم ، أو الطبقــــة األثري

ـا قـد اعتـادت أن تنظـر بعـني  -واليت كانت حباجة إىل املال- احلاكمة  يبـدو أ
، وتلقف هؤالء أفكـار لـوثر النظريـة ، واختـذوها إىل ثروة الكنيسة احلقد واحلسد

الًال يف عيــون العــامل ، وتطلعــت هــذه الكنيســة أمــراً حــــب  وســيلة لكــي يبــدو
ا الشاسعة.    النخبة احلاكمة إىل االستئثار بأموال الكنيسة وممتلكا

طبقـة التجـار كثـرية ل  بـأموالكان احلكام وأمـراء املقاطعـات األملانيـة مـدينني       
م يف صو  وممتلكـات   رة أراضواملصارف األملانية، وكان بوسعهم أن يدفعوا ديو

مة للمال  ومال يأخذونه من الكنيسة ، وهكذا نشأت طبقة حاكمة جديدة 
.  ومـــن مث فقـــد كـــان أمـــراء  ، وهـــي الـــيت أفـــرزت الرأمساليـــة يف العصـــر احلـــديث



املقاطعات األملانية املستفيدين من نزع ممتلكات الكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة 
 .  
أحــد أهــم أســباب الصــراع ، فقــد هــيمن  كــان ثــراء رجــال الــدين الفــاحش       

بعض األساقفة والرهبان على االقتصاد األملاين بـامتالكهم ملسـاحات كبـرية مـن 
ــــا، وهــــو مــــا  األراضــــي واإلقطاعيــــات الــــيت أصــــبحت يف حــــوزة الكنيســــة وإدار

اعيني متوجني أكثر منهم رجال دين. ومن مث فإن هذا الثـراء جعلهم سادة إقط
الــدين قــد أثــار نقمــة الطبقــة احلاكمــة علــيهم ، كمــا  الفــاحش بــني كبــار رجــال

   أثار حقد وغضب الشعب األملاين. 
جأرت أصوات الشاكني يف كـل مكـان يف أملانيـا وغريهـا مـن ارتـزاق رجـال      

بـــــالغ الضـــــخمة الـــــيت ترســـــل علـــــى وامل ،الـــــدين الكاثوليـــــك املهـــــني باملقدســـــات
الوظـــــائف  رشـــــوة وبيـــــعومن مـــــال الللبابـــــا، ىبومن الضـــــرائب الـــــيت جتـــــدفعـــــات،
جيـــــب أال " :ســـــاء األســـــاقفة األملـــــان راح يســـــجل، حـــــىت أن أحـــــد رؤ الكنســـــية

  . لكهنوتية بسلب الذهب على دفعات"يستنزف اإليطاليون دماء اهليئة ا
ا إىل رومــــا ، كانــــت هنــــاك ضــــرائب جتمــــع باســــم البابــــا وترســــل حصــــيلته       

واســعة تتمتــع باإلعفــاء الضــرييب ، وكانــت كنيســة رومــا  وكانــت للكنيســة أراض
املســتفيدة مــن هــذا اإلعفــاء ، وكانــت تــذهب أيضــاً إىل خزانــة الكنيســة أمــوال 
األديــرة وغريهــا مــن املؤسســات الدينيــة ، فضــًال عــن احلصــيلة الضــخمة النامجــة 

ــا نــوع مــن اإل، الــيت نظــر إعــن بيــع صــكوك الغفــران    تــاوة ،ليهــا األملــان علــى أ
ـــا صـــدرت دون موافقـــة ورغبـــة مـــن قبـــل أســـاقفة أملانيـــا ، باإلضـــافة إىل  كمـــا أ

  ضرائب العشور . 



كــان الــرأي العــام األملــاين قــد أمجــع علــى أن احملكمــة الرومانيــة الــيت كانــت       
العدالة تباع وتشرتى فيها باملال قد ركزت الضغط يف مسـألة الضـريبة إىل درجـة 

رات عديــدة مــن مســتحقات احملكمــة العليــا يف ال حتتمــل، وارتفعــت الشــكوى مــ
ل روما ـ اليت كـان يـتم اسـتئناف القضـايا أمامهـا ـ والضـرائب الـيت تـدفع للبابـا كـ

ا   عام ، ونفقات الكهان ، كما أنه مقنـع ، ومت التوسـع  بال مـربركان يتم زياد
 عــالنفيهــا بطريقــة غــري قانونيــة ، هــذا الوضــع دفــع رجــال الــدين األملــان إىل اإل

كانـت يف معظمهـا قائمـة علـى أسـاس سـليم مـن   بأن شكاوى األملان مـن رومـا
كما لـو كـانوا برابـرة   عومل األملان من قبل كنيسة روما وجهة النظر املالية ، فقد

  أغبياء، واستنزفت منهم األموال بألف حيلة ماكرة. 
ماليــة  حبيــث تطلبــت إنشــاء إدارة ارد املاليــة مــن الغــزارة والتعــدد كانــت املــو      

ا يف الــــبالط البــــابوي يف رومــــاقائمــــة  الــــيت تقــــوم  ة املاليــــةز تراقــــب األجهــــ ،بــــذا
بوات رومـا وكبـار رجـال الـدين البابـا، ورأى حكـام أملانيـا أن بـاجبمعها وإرسـاهلا 
اجتـــه اهتمــــامهم األول للحصــــول علـــى مزيــــد مــــن األمــــوال  ،طبقـــة مــــن املرتفــــني
م لتحقيــق مصــاحله ومــن مث ازداد الشــعور يف  م اخلاصــة، ومصــاحل أفــراد عــائال

كــــان  )7(لعامــــة األملانيــــة إىل دولــــة أجنبيــــة.أملانيــــا بــــاملرارة مــــن تســــرب األمــــوال ا
فقـد   )الطبقة الوسطى (البورجوازيـة اع االقتصادي واضحاً بشكل أكثر معالصر 

طى كانــت تواجــه كانــت األقــاليم األملانيــة متــر بأزمــة اقتصــادية ، فالطبقــة الوســ
أزمــة خطــرية هــي حماولــة اســتعادة مــا كــان هلــا مــن ثــروة ومركــز اجتمــاعي حمــرتم 

  متتعت به منذ العصور الوسطى . 
كانت نوعية التفكري لدى أبنـاء الطبقـة الوسـطى عـامًال هامـاً يف الصـراع ؛       

ورجـال  بني أعـدائهم مـن اإلقطـاعيني اً عضوي اً فتلك الطبقة ترى أن هناك ترابط



ألن املناصب العليا داخل الكنيسة الكاثوليكية كان يشغلها يف  وذلك الدين ؛
الـــــذين يتمتعـــــون باملزايـــــا املاديـــــة واملعنويـــــة مـــــن مناصـــــبهم  العـــــادة أبنـــــاء النـــــبالء

الكنسية، واليت حرم منها أبنـاء الطبقـة الوسـطى اجلديـدة ، ممـا كـان مثـاراً للغـرية 
نفوســـهم ، وأصـــبحوا علـــى اســـتعداد لتغيـــري هـــذا النظـــام الـــذي تســـتفيد منـــه يف 

  طبقة اإلقطاعيني . 
كــــــان رؤســــــاء األديــــــرة واألســــــاقفة يقــــــاومون النزعــــــة االســــــتقاللية للطبقــــــة       

البورجوازية ، حىت ال تنقص مواردهم، وكان األساقفة يصدرون أحكام احلرمان 
ل القضـاء علـى احلكومـات احملليـة العنف تارة أخرى مـن أجـتارة، ويستخدمون 

ألن األديـرة  حنـق رجـال األعمـال األملـان أيضـاً ؛كما   البورجوازيون،اليت أقامها 
  اليت تطالب باإلعفاء الضرييب نافستهم يف جمال الصناعة والتجارة . 

منذ  هذاتكانت الطبقة البورجوازية موتورة من الكنيسة واإلقطاع يف الوقت       
اعي تعرقــل التجــارة الداخليــة ، فقــد كانــت قيــود اجملتمــع اإلقطــالعصــور الوســطى

 ،، وكانـــت الطبقـــة اإلقطاعيـــة تـــزدري التـــاجر وختدعـــهرض الضـــرائب عليهـــا بفـــ
، والـيت   وتعاون الكنيسة عليه بتحرمي الفائدة على النقود وفـرض أسـعار مالئمـة

   كانت تصب يف مصلحة الرجل اإلقطاعي .
كانـــت مصــــاحل الطبقــــة الوســــطى واضــــحة جليــــة يف تأييــــدها للربوتســــتانت       

م ضـــد الكنيســـة الرومانيـــة الـــيت حتـــاول فـــرض وســـائل اقتصـــادية تنـــاقض  وحـــرو
  مصاحلهم. 

قـــد اختـــذوا  ع املـــال مـــن أفـــراد الطبقـــة الوســـطى إىل مجـــ لطـــاحمنيوالواقـــع أن ا    
ذريعة  -عليا األخالقية الربوتستانتيةأي املثل ال-االجتاه الربوتستانيت حنو احلياة  

 أفكــــار لنهــــب الكنيســــة الكاثوليكيــــة، كمــــا أن األفكــــار الربوتســــتانتية صــــاغت



وصــنعت مــنهم  ،وجعلــتهم أكثــر مالءمــة جلمــع املــال  ،النــاس الــذين اعتنقوهــا
أكدت علـى العمـل  -بشقيها اللوثري والكلفيين-تانتية طبقة وسطى، فالربوتس

ألن الشيطان باملرصاد لأليدي العاطلـة ، وأباحـت  ؛ك، وأحلت على ذل ودوره
ت عن اإلسراف والتبذير والبذخ والرتف ،الفائدة ( الربا ) على عكـس مـا   ،و

كان حادثـاً يف الكنيسـة الكاثوليكيـة ، وشـجعت علـى االدخـار ، ومـن مث فـإن 
التحــوالت االقتصــادية العميقــة ، وحتــول اجملتمــع مــن جمتمــع زراعــي إىل اقتصــاد 

ة اإلصــــالح كــــان مرتبطــــاً حبركــــ  جتــــاري يعتمــــد علــــى الســــوق الواســــعة؛ قــــدين
وهكــــذا كــــان كفــــاح البورجــــوازيني ضــــد رجــــال الكنيســــة  ،الربوتســــتانيت وحروبــــه

ومؤيديها شاقاً ومريـراً إىل أقصـى حـد ، مـن أجـل القضـاء علـى الكنيسـة ، الـيت  
أكثـر ة ن الصـراع قائمـاً علـى أسـس ماديـكـاكانت حتتضن النظام اإلقطـاعي ، و 
   .  )8(مما هو قائم على اختالفات دينية 

علــى أيــة حــال ، فقــد كــان الصــراع الــديين املســلح هــو صــراع علــى الســلطة      
بشــكل مســتمر بــني الســلطتني الزمنيــة (السياســية) ، والروحيــة (الدينيــة) ، فقــد  

علــى قناعــة بــأن بــابوات رومــا قــد زجــوا بأنفســهم يف غمــار كــان حكــام أملانيــا 
مـــن أجـــل إخضـــاع الســـلطة وا مشـــروعات سياســـية نتضـــ، واحالسياســـة الدوليـــة 

    .، وعملوا على زيادة رقعة الواليات البابويةالزمنية هلم
كانـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة علـــى قناعـــة بـــأن مـــن حقوقهـــا خلـــع األبـــاطرة     

أي وقــت تشــاء ، وراحــت تــزعم بــأن أي إمرباطــور ال  وامللــوك خــارج إيطاليــا يف
  حاكما شرعياً إال يف حالة تأييد البابا له .  عدّ ي

بـني السـلطتني السياسـية والدينيـة علـى التعيينــات يف  االصـراع مسـتمر كـان        
وعلى تداخل االختصاصات بني القضاء املدين واحملاكم األسـقفية ، املناصب، 



اكم البابويــة نــوع مــن ف بعــض القضــايا الدينيــة أمــام احملــورأى احلكــام أن اســتئنا
م ، كما كانـت النخبـة احلاكمـة سـاخطة علـى حصـانة رجـال التدخل يف شؤ  و

وهـذا أدى بـدوره إىل حقـد ،  التشـريعات املدنيـة علـيهمالدين مـن تطبيـق مجيـع 
طائفـــة األشـــراف األملـــان علـــى ممتلكـــات وســـلطات الكنيســـة الغنيـــة ،  وحســـد

ألي نوع من السـلطات يف  احلكومات واألمراء ملمارسة الباباوازدادت معارضة 
م؛ وذلــك ألن منــو الــروح الوطنيــة دفــع الكثــري مــن حكــام شــعوب الــدول  أوطــا
ــ إىل رفــض دفــع الضــرائب إىل البابــا؛ املختلفــة م نظــروا ألســباب سياســية هــي أ

ـم كـانوا يـرون أن إليه من اجلانب الدنيوي فاعتربوه أحـد أمـراء إيطاليـ ا ، كمـا أ
البابــــا السياســــية واملاليــــة يف بالدهــــم حتــــد مــــن حــــريتهم واســــتقالهلم ،  ســــلطات

ونظروا إليه على أنه نوع من النفوذ والتغلغل األجنيب غـري املرغـوب فيـه، خاصـة 
ار رجــــال الــــدين أن يبســــطوا نفــــوذهم وقــــد أصــــبح الشــــغل الشــــاغل للبابــــا وكبــــ

ون السياســــية التــــدخل يف شــــؤ الــــدينوي الــــزمين علــــى الواليــــات التابعــــة هلــــم ، و 
م الروحيةالدولية   . )9( ، واالنشغال جبمع املال وانصرافهم عن تأدية واجبا
وتتجلى الدوافع السياسـية بشـكل واضـح يف حلـف مشالكالـد الربوتسـتانيت      

لدفاع عن أنفسهم ضد اخلطر الكـاثوليكي ، ورمبـا يعـد ، الذي تأسس بغرض ا
خاصــة يف تــاريخ القــرن الســادس هــذا احللــف هــو أخطــر حلــف ديــين لــه أمهيــة 

ثــاره السياســية واحلربيــة فرضــت نفســها ، لــيس علــى أملانيــا عشــر ؛ وذلــك ألن آ
  على معظم الدول األوربية . بل  فقط ،

ومتسكهم بالدفاع عن  ،لرضوخ راح أعضاء احللف اللوثري يعلنون رفضهم ل   
ومصـــاحلهم وحقـــوقهم ضـــد البابـــا واإلمرباطـــور مهمـــا اقتضـــى األمـــر ،  مبـــادئهم

وكانــت الداللــة الواضــحة لتكــوين هــذا احللــف هــو انتقــال أمــر اإلصــالح الــديين 



من أيـدي رجـال الـدين إىل رجـال السياسـة والعسـكرية ، وحتـول النضـال القـائم 
  .  )10(ل حول املصاحل السياسية واملادية حول املبادئ الدينية إىل نضا

وهنــاك منوذجــان علــى ســبيل املثــال لألمــراء الربوتســتانت الــذين اخنرطــوا يف      
األحالف واحلروب ملصاحلهم اخلاصة فقط ، بعيداً متاماً عن الدين ؛ فقد كـان 

أراد أن و نصــــرياً خملصــــاً للربوتســــتانتية،  -ويــــدعى فيليــــب-حــــاكم إقلــــيم هــــيس 
؛ نظــراً لطــول فــرتة ألنــه ســئم ومــل احليــاة معهــا ؛ويةكريســتني الســافيطلــق زوجتــه  

وراح يضــغط علــى   ،مــن وصــيفة أختــه مارجريــت دي الســالليتــزوج  الــزواج ؛
لـــوثر ألن يســـمح لـــه بطـــالق زوجتـــه ، والـــزواج مـــن معشـــوقته ، ومســـح لـــه لـــوثر 

ــــــك األمــــــر ضــــــجة  ــــــار ذل ــــــزواج ، وأث ــــــذلك ، وتســــــرب خــــــرب ال ســــــاط األو يف ب
ا دفـع لـوثر إىل إنكـار موافقتـه علـى الـزواج ممـا دفـع الربوتستانتية والكاثوليكيـة ممـ

، والتقـــــرب إىل اإلمرباطـــــور لســـــخط علـــــى رجـــــال الـــــدين الربوتســـــتانتفيليـــــب ل
ـذا التقـارب؛وابتعاده عن املعسكر الربوتستانيت ، وقـد  ألنـه  رحـب اإلمرباطـور 

  يضعف من حلف مشالكالد . 
: هــو مــوريس أحــد أمــراء سكســونيا اللوثريــة ، الــذي راح  ل الثــانيوالمثــا     

رل اخلـامس يف ينشق عـن صـفوف احللـف اللـوثري ، وينضـم إىل اإلمرباطـور شـا
، يف مقابل وعد صريح من اإلمرباطور أن حيصل على  م1547معركة مهلربج 

افع واملصــــاحل الشخصــــية والسياســــية دوقيــــه سكســــونيا لــــه ، وهنــــا تتجلــــى الــــدو 
  .  )11(خلفها الدوافع الدينية لتتوارى 

بيد أنه مل تعدم احلروب الدينية من دوافع دينية حقيقية هدفها إصالح ما      
شاب العقيـدة مـن مفاسـد وجـرائم تتنـاىف متامـاً مـع املسـيحية ، فقـد كـان مـارتن 

ئف الكنسية منافية متاماً للدين لوثر وحواريوه من بعده على قناعة أن بيع الوظا



، وراح لــوثر يصــر علــى إباحــة زواج القســس، نظــراً للمخالفــات والزجيــات غــري 
قــد راح ، ولــذا فرجـال الــدين الرهبـان مــن الكاثوليـكالشـرعية الــيت كـان يرتكبهــا 
    . )12(ورا رين ب، وهي كاتلوثر يتزوج من راهبة مثله

رون على أن حترمي الطالق علـى مجـوع وراح لوثر ورجال دينه من بعده يص     
املسيحيني يف الكنيسة الكاثوليكية هو أمر بعيد متاماً عن الـدين، وأكـدوا علـى 
أن الطـــالق أمـــر شـــرعي ، وأنـــه لـــيس مـــن حـــق البابـــا وحـــده أن حيتكـــر تفســـري 

ران وأن العشاء الرباين ال عالقة له بالدين ، وأن صكوك الغفـالكتاب املقدس، 
ــــة وال متــــت  ــــدينباطل ــــرة وأصــــ ،بصــــلة لل ــــى عــــدم إنشــــاء أدي ر الربوتســــتانت عل

نزالئهـــا إىل احليـــاة املدنيـــة ، وإلغـــاء عـــدد مـــن األديـــرة القائمـــة وحتويـــل  ،جديـــدة
وإلغاء الرهبنة ، وكان زواج لوثر ورجال دينه تطبيقاً عملياً وتدعيماً هلذا اإللغـاء 

يف إباحة زواج رجـال  ه يبدو أن مارتن لوثر كان متأثرا. وعلى أية حال فإن)13(
  . )14(الدين وإباحة الطالق بالرتاث اإلسالمي 
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 كانـــت الواليـــات األملانيـــة بشـــقيها اللـــوثري والكـــاثوليكي تابعـــة لإلمرباطـــور      

أسـبانيا ابعـاً يف لرومانيـة املقدسـة ، وكـان قإمرباطور اإلمرباطوريـة اشارل اخلامس 
الكـــاثوليكي املعـــادي  كـــان شـــارل علـــى رأس احللـــف  ،حبكـــم كونـــه ملكـــاً عليهـــا

، وكـــان الرجـــل متعصـــباً ، ولكـــن يبـــدو أن االعتبـــارات السياســـية  للربوتســـتانت 
   .ماتكانت تكبح مجاح هذا التعصب وتدفعه لعمل مساو 

بدو أنـه ولقد أثار حنق شارل ظهور التعاليم الربوتستانتية بالقرب منه ، وي     
،  أشـالء متصـارعة هـي خالفـات دينيـة توهم أن اخلالفات اليت فرقت أوربـا إىل

فراح يكثر من عقد جملس األمـراء وكـرباء الدولـة واجملـامع الكنسـية حمـاوًال بـذلك 



علــى الــرغم مــن أنــه كــان حيــدوه األمــل يف   ،)15(والصــلح دون جــدوىالتوفيــق 
فشـل يف  ، ولكـن اجملمـعم1545الدينية من خالل جممـع ترنـت إعادة الوحدة 

، ورفـض الربوتسـتانت قـرارات اجملمـع ، ومـن مث فقـد حل اخلالفات بني الطـرفني
للقضاء على االنقسام الديين قرر اإلمرباطور أنه ال مناص من االشتباك املسلح 

التفــاق ، قــرر اإلمرباطــور اســتخدام القــوة با الــذي شــطر الــبالد األملانيــة شــطرين
كــان مــدفوعاً للــدخول يف صــراع مســلح مــن أجــل   و أن شــارلمــع البابــا ، ويبــد

ــــــا ووحــــــ ــــــى وحــــــدة أملاني ــــــه دة إاحلفــــــاظ عل ــــــدو أن مشــــــاغل  ،)16(مرباطوريت ويب
اإلمرباطور شارل اخلـامس هـي الـيت حالـت دون وقـوع احلـرب بـني الربوتسـتانت 

ألنــــه كــــان مشــــغوًال يف حروبــــه مــــع فرنســــا  ؛م 1547والكاثوليــــك حــــىت عــــام 
  ، وتلك قصة أخرى .  )17(ومعاداة األتراك 

م ، 1546ه األخـرية عـام اسـعلى أية حال فقد راح مارتن لوثر يلفـظ أنف     
قبــل أن تبــدأ احلــرب، وراح شــارل اخلــامس جيمــع جيشــاً كبــرياً، وبــدأت احلــرب 

بغزو  -على خيانة حلفهه الشخصية، وعزم الذي آثر مصاحل-بأن قام موريس 
ومل تلبـــــث اجليــــوش اإلمرباطوريـــــة أن  ،قريبــــه منتخـــــب سكســــونيامجيــــع أراضـــــي 

ر األلب يف إبريل عام    م . 1547انتصرت يف موقعة مهلربج على 
والواقع أن القوات اإلمرباطورية أوقعـت جبيـوش الربوتسـتانت هزميـة سـاحقة      

أسـهم حنـا فريـدريك ناخـب ( ، ووقع معظم قوات اجلـيش يف األسـر ، وعلـى ر 
حاكم ) سكسونيا ، حىت أضحت أملانيا بأسـرها يف قبضـة اإلمرباطـور ، وبـدًال 
مــن ســحق البقيــة الباقيــة مــن الربوتســتانت حــاول اإلمرباطــور عبثــاً الوفــاق بــني 

بعالقتــه الســيئة مـــع البابــا بــول الثالــث ، الــذي كـــان الطــرفني مــدفوعاً يف ذلــك 



يبادله الكراهيـة وعـدم الثقـة ، يف ظـل صـراع حمتـدم بـني السـلطة الزمنيـة ممثلـة يف 
   اإلمرباطور ، والسلطة الدينية ممثلة يف البابا . 

ا كانـــــت تســـــتانت يف مهلـــــربج متعـــــددة ، فبينمـــــكانـــــت أســـــاب هزميـــــة الربو       
ريقها إىل ساحات القتال ، كان مارتن لوثر يلفظ حشودهم العسكرية تأخذ ط

أنفاسه األخرية ، وخسر الربوتستانت زعمـيهم الروحـي ، وعلـى اجلانـب اآلخـر 
امًال مهمـاً يف تلـك كان ع  مامه إىل صفوف اإلمرباطورفإن خيانة موريس وانض

وذلـــك ألن القـــوات الربوتســـانتية خســـرت قائـــداً عظيمـــاً مـــدرباً ، ومـــن  اهلزميـــة؛
ـــاثالثـــة فإنـــه علـــى الـــرغم مـــن وفـــرة عـــدد القـــوات الربوتســـتانتية جهـــة  كانـــت   فإ

ط الفاعـل ، وعلـى اجلانـب الرابـع القديرة والتنظيم الدقيق والنشـا تعوذها القيادة
جنلـــرتا يف ســـا وإفـــإن حلـــف مشالكالـــد الربوتســـتانيت كـــان يتطلـــع إىل مســـاعدة فرن

 وال رجــاًال وال عتــاداً ، دم أيــة دولــة مــن هــذه الــدول أمــواالً احلــرب ،ولكــن مل تقــ
ن التمنيــــات الطيبــــة ، وأخــــرياً فــــإن قــــوات وإمنــــا قــــدمت كالمــــاً معســــوًال يــــنم عــــ

اإلمرباطوريـــة كانـــت تضـــم جنـــوداً مـــن أســـبانيا وإيطاليـــا ، وهـــي قـــوات منظمـــة 
  ويقودها القائد األسباين الكبري ألفا . 

ائن علـــى ل مـــوريس أمـــري سكســـونيا اخلـــوحصـــ ،راح اإلمرباطـــور يفـــي بوعـــده   
كان يطمح فيه ، وهو منتخب ( أو حاكم ) سكسونيا مكافـأة املنصب الذي  

ل لنفسـه مـن اإلمرباطـور علـى أفضـل هـيس أن حيصـله ، وحاول فيليـب حـاكم 
اإلمرباطــور عاملــه  الشــروط رغــم أنــه مل يكــن موجــوداً يف ميــدان القتــال ، ولكــن

   معاملة مهينة ، وقام بأسره . 
رغـــم أنـــه كـــان  وفـــق بـــني الكاثوليـــك والربوتســـتانتحـــاول اإلمرباطـــور أن ي    

، وذلــك ألنــه كــان يقــدر مــدى متســك رعايــاه الربوتســتانت مبــذهبهم  ؛منتصــرا



يـدعو اجمللـس  يه ، ونكاية يف البابـا . راح شـارلاألمراء الربوتستانت عل وحرص
ح اجمللـــس ، ورا  م حلـــل اخلـــالف بـــني الفـــريقني1548اإلمرباطـــوري يف أوجزبـــرج 

نطوائـــه علـــى شـــيء مــــن ، كـــان كاثوليكيـــاً يف روحـــه رغـــم ا يضـــع نظامـــاً مؤقتـــاً 
لـــس يف نظامـــه املؤقـــت علـــى ضـــرورة التســـامح مـــع الربوتســـانت ، فقـــد أصـــر اجمل

تبـــاع الطقـــوس الكاثوليكيـــة القدميـــة ، واستحســـن عـــدم زواج رجـــال الـــدين مـــن ا
بالتماثيل بشـرط أال تكـون  كما أجاز االحتفاظ  ،حيث املبدأ ، وأجاز زواجهم

  موضع عبادة . 
رفــــض الكاثوليــــك والربوتســــتانت هــــذا النظــــام املؤقــــت علــــى حــــد ســــواء ،      

ــاء  وفشــلت احملاولــة الســلمية الــيت بــذهلا اإلمرباطــور بعــد انتصــاره يف مهلــربج إل
وعـــاد الصـــراع حيتـــدم مـــن جديـــد بـــني الواليـــات الكاثوليكيـــة والواليـــات  ،النـــزاع

تية ، وســـارت األمـــور يف غـــري مصـــلحة اإلمرباطـــور هـــذه املـــرة ليحقـــق الربوتســـتان
  الربوتستانت انتصاراً يف اجلولة الثانية . 

ــــة        كانــــت أســــباب انتصــــار الربوتســــتانت وهزميــــة اإلمرباطــــور يف هــــذه اجلول
ماكــاد حيصــل علــى يا مـوريس نــب األول فـإن أمــري سكســونمتعـددة ، فعلــى اجلا

مبتغــاه ويتــوىل إمــارة سكســونيا حــىت انقلــب ضــد اإلمرباطــور وعــاد إىل صــفوف 
خملصـــاً، ليؤكـــد مـــوريس علـــى املبـــدأ الـــذي ســـاد حلفـــه الربوتســـتانيت قائـــداً قـــديراً 

األوربيـــة منـــذ تلـــك احلـــروب وحـــىت اآلن أنـــه العالقـــات السياســـية الدبلوماســـية 
  " . ن، ولكن هناك مصاحل دائمةائمو أعداء دائمون وال أصدقاء د ليس هناك"

راح موريس يربر خصومته العنيفة لإلمرباطور بعد أن كان حليفاً خملصاً لـه      
يف مهلـــربج علـــى أســـاس اســـتمرار اإلمرباطـــور يف اعتقـــال صـــهره فيليـــب حـــاكم 



هــيس ، وإســراف اإلمرباطــور يف ســوء معاملتــه ، كمــا أنــه تــذرع بــأن اإلمرباطــور 
ا بعض املدن الربوتستانتية . قضى على احلريات    اليت كانت تتمتع 

 ،علـــى أيـــة حـــال فقـــد اكتســـب الربوتســـتانت بعـــودة مـــوريس قـــوة جديـــدة      
واســـرتد املعســـكر الربوتســـانيت عافيتـــه بعـــودة قائـــد عســـكري موهـــوب تشـــابكت 

السياســــــية يف موقفــــــه اجلديــــــد، كــــــي يكيــــــد  أطماعــــــهمــــــع نزعتــــــه الربوتســــــتانتية 
نري الثاين ملـك فرنسـا تكوين حلف  لإلمرباطور وشرع يف ضده، وراح يتصل 

  ابتغاء احلصول على مساعدته العسكرية واملادية . 
كان السبب الثاين يف هزمية اإلمرباطور هـو أن اإلمرباطـور كـان قاسـياً بعـض      

مــن األمــور الــيت ألبــت الــرأي  وكــان هــذاالشــيء مــع الثــائرين عليــه يف مهلــربج ، 
يف مجيـــع أحنـــاء أملانيـــا ، وانفـــض مـــن حولـــه كـــل األمـــراء الكاثوليـــك  م عليـــهالعـــا

دي الذين ساعدوه يف بداية احلرب الدينية ، حينما شرع يف وضـع نظـام اسـتبدا
م   وأخذ يتدخل يف أمر استقالهلم .  ،للحكومة سوف ينقص من سلطا

ج كان السبب الثالث هو أنه علـى الـرغم مـن أن انتصـار اإلمرباطـور يف مهلـرب    
البابــا   فــإن لحة الكنيســة الكاثوليكيــة يف رومــا؛كــان يف مصــعلــى الربوتســتانت  

كــان خيشــى مــن أن نشــوة االنتصــار قــد تــدفع اإلمرباطــور إىل تــدعيم نفــوذه يف 
ولــذا شــرع البابــا يف ته، وحماولــة إخضــاع الكنيســة لســيطر  اإليطاليــة شــبه اجلزيــرة 

ممـــا يقلـــل مـــن أمهيـــة مس،اخلا نســـا ليكـــون حليفـــاً ضـــد شـــارلاالتصـــال مبلـــك فر 
ويكشف جبالء أن احلروب الدينية كانت صراعاً على  ،الدافع الديين عند البابا

  السلطة . 
وأخرياً فإن جناح البابا وجناح موريس يف احلصول على مساعدة فرنسا الـيت      

أرسلت بعض القوات الفرنسـية واشـرتاك بقيـة األمـراء األملـان يف احلـرب أدى يف 



ىل هزميــة اإلمرباطــور ، الــذي راح ينــزوي يف أحــد األديــرة األســبانية جيــرت إالنهايــة 
أحزانــه ، تاركــاً ألخيــه أمــر تســوية املشــكالت الدينيــة يف أملانيــا ، وراح فردينانــد 

وعلــــى أســــاس الشــــجاعة  ،الواقــــع يواجـــه تلــــك املشــــكالت علــــى أســــاس األمـــر
،  ال ســبيل إىل إنكارهــا أو جتاهلهــا  لــديين كحقيقــةاوســلم باالنقســام  ،األدبيــة

كمـــا أنـــه كـــان يف حاجـــة إىل معاونـــة الشـــعب كلـــه مـــن كاثوليـــك وبروتســـتانت 
وارتقـــاء عـــرش اإلمرباطـــور دون مقاومـــة،  عثمـــانيني ،للتغلـــب علـــى هجمـــات ال

ائية يف أوجزبرج.     )18(وعلى هذا األساس وضع تسوية 
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  : برج إىل صلح ديين أهم ما جاء فيهتوصل جملس أوجز     

إلمــــارات اللوثريــــة، وتعهــــد اإلمرباطــــور رر صــــلح أوجزبــــرج احلريــــة الدينيــــة لأ ـ قــــ
تانتية تؤدي شـعائرها راء بأن يرتكوا الواليات الربوتسواملنتخبون ( احلكام ) واألم

  الدينية بكل حرية ، وبأال يتعرضوا هلم بأي أذى . 
ســـــبري عـــــام وذلـــــك ألن جملـــــس  ؛والواقـــــع أن هـــــذا املبـــــدأ مل يكـــــن جديـــــداً      

املـذهب الـذي  م قد نص على إعطاء احلرية الدينية لكل أمري أن خيتار1536
ويــــرى بعــــض املــــؤرخني أن هــــذا املبــــدأ كــــان مــــن أخطــــر  يــــروق لــــه يف إمارتــــه ،

ملسـائل سلبيات صلح أوجزبرج ؛ ألنه أعطى لألمـراء حريـة التصـرف يف أخطـر ا
األمــراء علــى  شــأناً وقتئــذ ، وهــي املســألة الدينيــة، ونــتج عــن ذلــك ازديــاد نفــوذ

املصــري   هلــم حــق تقريــر بحـالكاثوليكيــة ، إذ أصــة ـلكنيســحســاب اإلمرباطــور وا
م ، وحرم منها األفراد ومجهور الناس   .  )19(الديين يف واليا

نوا باملـــذهب الـــذي ب ـ علـــى الرعايـــا الـــذين يريـــدون البقـــاء حيـــث هـــم أن يـــدي
، ، وإال فلهم احلق يف مغادرة الوالية اليت يعيشـون فيهـا احلاكم يف واليتهاختاره 



وممتلكاتـه ، دون التعـرض لـه ولكل شخص منهم احلق يف أن يأخذ معه أموالـه 
ــذا الشــكل قــد اعــرتف بــبعض بــأي أذى  ، ويــرى بعــض املــؤرخني أن الصــلح 

مــن واليــة إىل أخــرى ص علـى عمليــة تســهيل انتقــال الفـرد احلريـة للفــرد عنــدما نــ
   . )20(دومنا قيود 

الفــرد رغــم إعطائــه حريــة يــرى الــبعض أن هــذا الصــلح كــان إجحافــا حبريــة و    
ومل متتــد  ،راً علــى احلكــامألن مبــدأ احلريــة الدينيــة كــان مقتصــوذلــك  االنتقــال ؛

إذا اختلـف مـذهبهم مـع  ، الـذين كـان علـيهم اهلجـرةهذه احلرية لتشـمل األفـراد
مذهب الوالية، وكانت اهلجرة أبعد ما تكـون يف هـذه احلالـة عـن احلريـة الدينيـة 

  . )21(للفرد 
ــــة لألمــــراء ج ـ   ــــة الديني كمــــا قــــرر الصــــلح أن حيــــرتم األمــــراء الربوتســــتانت احلري

واملقاطعــــات الــــيت الزالــــت خملصــــة للكاثوليكيــــة ، وأن تبقــــى أمــــالك الكنيســــة 
يف أيـدي مـن اسـتوىل  م 1552خذها الربوتستانت قبل عام اليت أالكاثوليكية 

ا بعـد  عليها من رجال الدين أو العلمانيني أو غريهم ، وأما األمالك اليت فقـد
، وكان الغرض من ذلـك احملافظـة علـى إىل الكنيسة م فيجب ردها1552عام 

  أمالك الكنيسة الكاثوليكية . 
 ،ئـة أملانيـا مـن الوجهـة السياسـية والدسـتوريةوالواقع أن الصلح أدى إىل جتز      

ـــا إىل دويـــالت كثـــرية منفصـــل ، وأدى إىل إضـــعاف  بعضـــها عـــن بعـــض وبعثر
ألنـــه دعـــم اســـتقالل حكـــام املقاطعـــات األملانيـــة علـــى حســـاب  اإلمرباطوريـــة ؛

  اإلمرباطور من الناحية العملية . 
ذاهب لح مل ميــــــنح املــــــوكــــــان مــــــن ســــــلبيات الصــــــلح أيضــــــاً أن هــــــذا الصــــــ   

مــــع أن  ،احلريــــة الدينيــــة -كمــــذهب كلفــــن وزوجنلــــي-األخــــرى   الربوتســــتانيته



كثــري مــن األملــان وســكان اإلمرباطوريــة ، وكــان هــذا   مــذهبيهما كــان قــد اعتنقــه
ــــــى اســــــتئناف الصــــــراع  ــــــاً عل ــــــديين يف القــــــرن الســــــابع عشر،باعث خاصــــــة وأن ال

قد خاضوا معارك مع الكاثوليك قبل  -أتباع زوجنلي يف سويسرا-وتستانت الرب 
م وعلـــى الـــرغم مـــن قتـــل 1531م ، اســـتمرت إىل عـــام 1528ذلـــك يف عـــام 

م ، نـص علـى 1532صلح معهـم عـام فإن الكاثوليك اضطروا لعقد  زوجنلي؛
قيادة  تاره ، وراح كالفن يتوىلتباع املذهب الديين الذي ختحق كل مقاطعة يف ا
   احلركة بعد زوجنلي .

كـان   فإنـهى الرغم من أن صلح أوجزبرج حفـل بكثـري مـن السـلبيات علو        
حماولة ناجحة لتسـوية أخطـر مشـكلة واجهتهـا أملانيـا يف مطلـع العصـر احلـديث 

فقد كان هذا الصلح من الناحية الدينية انتصاراً كبرياً   ،شكلة الدينية، وهي امل
ة مـن الناحيـة العمليـة فقد دعم استقالل املقاطعـات الربوتسـتانتي ؛للربوتستانتية 

ذا الصلح ، واسرتاحت أملانيا فرتة من الزمن من احلروب األهليـة ،  ، فارتضوا 
وســتني ســنة، فأصــبح الصــلح أساســاً  ع الصــلح حــداً للنــزاع املســلح ثالثــاووضــ

 اً قيام حرب الثالثني عامحىت  ية والدينية طيلة هذه املدة صاحلاً للحياة السياس
  كان صلحاً وهدنة مؤقته مل تستمر طويًال .    ، مما يعين أنهم1618

كان احلسـاب اخلتـامي هـو تسـرب حركـة اإلصـالح الـديين مـن أملانيـا إىل         
ــا كنيســة قوميــة ســنة  الــبالد االســكندنافية ، ومنهــا الــدامنرك ، حيــث تأسســت 

ا كنيسة قوميـة 1560 م ، كما دخلت الربوتستانتية إىل السويد ، وتأسست 
قاطعـات السويسـرية ، وانتشـرت يف كما وصـلت إىل املن كنيسة روما ،  بعيداً ع

  .  )23(جنلرتا وفرنسا إ
  م ) : 1598ـ  1560ثالثاً : احلروب الدينية يف فرنسا (



ـا  أخـذت طابعـاً دينيـاً  ةعلى الرغم من أن هـذه احلـروب األهليـ       كانـت فإ
 الربوتســتانت اهليجونــوت الفرنســيني حروبــاً سياســية للصــراع علــى الســلطة بــني

الدســــائس واملــــؤامرات واملكائــــد واخلــــداع  هــــاظهــــرت فيوالكاثوليــــك األغلبيــــة ، 
لربوتسـتانت الفرنسـيون بشكل يتناىف مـع الـدين متامـاً ؛ فعلـى سـبيل املثـال راح ا

جنلرتا ودعمهــا ضــد الكاثوليــك يف مقابــل تســهيل احــتالل قــوات يســتنجدون بــإ
فرنســـية ، وعلـــى هـــذا األســـاس فقـــد أدى التفـــريط يف بقعـــة مـــن اجنلــرتا للهـــافر ال

اعتــربوهم خــائنني و  ور الكثــريين مــن حــزب اهليجونــوت ،الــوطن الفرنســي إىل نفــ
  للوطن . 

حلــروب دينيــة أهليــة ضــارية تتابعــت ســبع مــرات يف  أصــبحت فرنســا موطنــاً      
، تـدهورت أثناءهـا أحـوال فرنسـا واضـطربت  اً خالل ما يزيد على الثالثـني عامـ

األمــور فيهــا ، وكثــرت حــوادث االغتيــاالت السياســية وإزهــاق كثــري مــن األرواح 
  من اجلانبني ، وظهر التربم بسبب حالة الفوضى واالضطرابات املستمرة . 

إذ  أزمـات داخليـة طاحنـة؛والواقع أن فرنسا عانت من جراء هذه احلروب      
مقدار الضرائب وخلفت هذه احلروب يف فرنسا من اخلراب والـدمار مـا زيد يف 

ري بعـــد اخلـــراب ، وأصـــبحت فرنســـا يف حاجـــة إىل البنـــاء والتعمـــحصـــرهال ميكـــن 
، ويبـــدو أن مهمـــة التعمـــري أشـــد مـــن قهـــر اجليـــوش بتعبـــري الـــذي شـــهدته الـــبالد

  امللك الفرنسي هنري الرابع . 
ختتفي من البحار بسبب هذه احلـروب ،  فبحرية فرنسا التجارية كادت        

وبلــــغ عــــدد البيــــوت الــــيت دمــــرت ثالمثائــــة ألــــف بيــــت ، وأعلــــن احلقــــد تعطيلــــه 
للفضـــيلة ومســـم فرنســـا بشـــهوة االنتقـــام ، وأغـــار اجلنـــود املســـرحون علـــى الطـــرق 

رائحــة الرشــوة والفســاد أكثــر مــن املــألوف يف  توالقــرى ســرقة وتقتــيًال ، وانبعثــ



ــــرب النــــاس مــــن الضــــرائب وكثــــر االخــــتالس مــــن قبــــل األوقــــات العاديــــة ،  و
العملـة وارتفعـت األسـعار قيمـة  واخنفضـت ، املوظفني عـدميي الكفايـة والضـمري

ا قد  وكثر لصوص املوظفني ، كما أن التفسخ الذي أصاب إنتاج فرنسا وجتار
معـه إال احلقـد والكراهيـة القاتلـة ، جلبت على البالد مـن الـدمار مـا مل يبـق هلـا 

 ختلفــة ، وتناقصــت املــوارد املــايل،التســامح بــني أصــحاب املــذاهب امل واختفــى
وحدث عجز عن دفع الرواتـب ، وخاصـة رواتـب اجلنـد املرتزقـة الـيت اسـتدعتهم 

الربوتستانت فتحرق هؤالء اجلنود شوقاً إىل السلب احلكومة الكاثوليكية حملاربة 
ــــون حــــذوهموحــــذا اجلنــــود والنهــــب ، وعــــاثوا يف األرض فســــاداً ،  كمــــا   الوطني

القطــط طويلــة ، وراح الباريســيون يــأكلون حلــم  اً وحوصــرت بــاريس أيامــ ،أشــرنا
هم وانتشـــــر الـــــن ،وفســـــدت األخـــــالق العامـــــة ،ويقتـــــاتون بالعشـــــب والكـــــالب 

 ،املومســـات إلشـــباع الطلـــب اجلنســـي علـــيهنوجهـــدت  ،اجلنســـي عنـــد الرجـــال
الجتماعيـة الفضـائل ا وعانـت ،ووجدت الفـواحش والصـور العاريـة سـوقاً رائجـة

انتشــر الفســاد ومت التوســع يف بيــع الوظــائف العامــة ، و  ،والسياســية مــن احلــروب
، وأصــــبحت اجلرميــــة مألوفــــة ، وأفرخــــت هــــذه اجلرميــــة الســــرقة يف اإلدارة املاليــــة

وأصـبح السـفر يف الريـف خطـراً يهـدد  ،والقتل ، وانتشـرت الفوضـى يف الشـوارع
ـــاة ، و  ون ، وعلـــى األخـــص بـــني نســـاء ليـــتلـــك الســـننياالنتحـــار يف  انتشـــراحلي

   )24(ومرسيليا . 
حينمــــا منحــــت فقــــد جلــــأت احلكومــــة إىل صــــوت العقــــل علــــى أيــــة حــــال      
وذلـــــك ألن تلـــــك احلـــــروب  ؛ نانـــــتم مرســـــوم 1598ت يف فرنســـــا يجونـــــو اهل

ه م على حتدي التاج ، وحشد اجليوش ضدأكدت على قوة اهليجونوت وقدر
  :، نص هذا املرسوم على 



ـ منح اهليجونوت حرية العبادة يف أماكن معينـة ومنهـا قـالع النـبالء وغـريهم  1
 .  
  ـ كما أعطتهم احلقوق املدنية واالجتماعية املمنوحة لغريهم .  2
  ـ وأكدت هلم احلماية القانونية .  3
 ائــة ومخســني مدينــة مــن الربوتســتانت،ـ ومســح هلــم أن يقيمــوا حاميــات يف م 4

  من الدولة . أجورهم  ويتقاضوا
صـغرية  هيجونـوتومن مث فإنه مبقتضى هذا املرسوم أصبحت هناك دولة       

نــت ا يعــد مرســوم ناجيشــها وقالعهــا ونظمهــا اخلاصــة ، كمــيف قلــب فرنســا هلــا 
أول اعـــرتاف عـــام مـــن قبـــل الدولـــة بقيـــام أكثـــر مـــن طائفـــة دينيـــة داخـــل الدولـــة 

لتســـامح الـــديين جـــزءاً مـــن الشـــهرية جعلـــت االتســـوية الواحـــدة ، كمـــا أن هـــذه 
  ت طويل . قو عرتاف به يف اجنلرتا وأملانيا بالقانون الدستوري لفرنسا قبل اال

ـــذا املرســــوم ثالثـــني عامــــاً رغـــم معارضــــة ا        مث لكاثوليــــك،اســـتمر العمــــل 
الـــذي قضـــى حبرمـــان م ، 1629الـــوزراء ريشـــيلو بصـــلح ألـــيس اســـتبدله رئـــيس 

 إلبقـاء علـى حـريتهم الدينيـة كاملـةالسياسية مقابل ااهليجونوت من االمتيازات 
غري منقوصة ، ومحاية قانونيتـه، حـىت أصـدر لـويس الرابـع عشـر مرسـوم فونتبنلـو 

وترتب على هذا اإللغاء محلة  ،ياً مرسوم نانت الغم ، وبصدوره أصبح 1685
مــن االضــطهادات الســافرة ضــد اهليجونــوت ، فهــاجر مــنهم عــدد كبــري يعــدون 

م يف أمـــــان ؛بـــــاآلالف ومحلـــــوا معهـــــم عقـــــوهلم  ،ليتمكنـــــوا مـــــن ممارســـــة عقيـــــد
م وأمــــواهلم إىل ا  أســــهمواجنلــــرتا ، و لبلــــدان اآلمنــــة يف أوربــــا ، وخاصــــة إوخــــربا

، فقـد   لرتا يف منتصف القرن الثاين عشرجنإسهاماً فعاًال يف الثورة الصناعية يف إ
قتـــــه احلـــــروب ، ويبـــــدو أن الشـــــعب الفرنســـــي الـــــذي أره لنـــــابغنيكـــــانوا مـــــن ا



، وراح رجـــال تبدة والفوضــى مســـح مللـــوك فرنســـا بتأســـيس ملكيـــات مطلقـــة مســـ
لكــــي يســــتبدوا مــــن أجــــل وضــــع حــــد  ؛املــــال واألعمــــال يتوســــلون إىل امللــــوك

للحـــروب ، ولـــذا فقـــد كانـــت االســـتبدادية امللكيـــة نتيجـــة للحـــروب األهليـــة يف 
   فرنسا.

  م : 1648ـ  1618رابعاً : حرب الثالثني عاماً 
  :  ـ األسباب والدوافع الً أو 
 م 1555ق صــلح أوجزبــرج الــديين عــام فــاإخ مــن اســباب تلــك احلــرب ـ كــانأ 

وعــــّد  ،التــــام بــــني مطالــــب الكاثوليــــك والربوتســــتانت علــــى الســــواءيف التوفيــــق 
مبثابــة هدنــة مؤقتــة اللتقــاط األنفــاس تتــيح لكــل طــرف أن حيســن  الطــرفني إيــاه

اإلمرباطور أن يفرض الكاثوليكية  استطاعتةوعدم مواقفه على حساب اآلخر، 
إىل تـــرك احلريـــة لكـــل حـــاكم يف اختيـــار  ارهواضـــطر  ،علـــى الشـــعب األملـــاين كلـــه
  املذهب الذي يروق له . 

ربج مــا جــاء يف هــذا الصــلح بشــأن جــوكــان مــن بــني أســباب فشــل صــلح أوز    
 ،وتســتانتيةالرب احملافظــة علــى أمــالك الكنيســة الكاثوليكيــة يف الواليــات األملانيــة 

) والعلمانيــــة عمومــــاً مــــن االســــتيالء عليهــــا . ومنــــع الســــلطة الزمنيــــة (السياســــية
باإلضــــافة إىل ذلــــك فــــإن صــــلح أوجزبــــرج مل يكــــن يفســــح جمــــاًال للربوتســــتانتية 
ـذه  الكلفينية الـيت أخـذت تنتشـر يف أوربـا وأملانيـا، فلـم يعـرتف صـلح أوجزبـرج 

وبقيت الكلفينية يف أملانيا ال  ،عموماً الديين  العقيدة اجلديدة  أو مببدأ التسامح
، رغــــم أن الكلفينيــــة أصــــبحت ســــاس قــــانوين ميكنهــــا االرتكــــاز عليــــهجتــــد أي أ

  املذهب الرمسي لبعض الواليات األملانية مثل براندنربج وبالتني . 



م هبـــوا يعارضـــون  ب ـ ومـــع جتاهـــل أتبـــاع جـــون كـــالفن يف صـــلح أوجزبـــرج فـــإ
ـــم كـــانوا يف نفســـهم للتضـــحية دون خـــوف ؛ حيـــث إويقـــدمون أ ،احلكومـــات

إىل ســـند قـــانوين يســـتندون إليـــه الســـتمرار وجـــودهم ، وعلـــى أيـــة حاجـــة ماســـة 
حالــة فــإن الســالم الــذي ســاد بعــد صــلح أوجزبــرج مــدة طويلــة مــن الــزمن كــان 
بسبب خوف الكاثوليك واللوثريني والكلفينيني من أن يؤدي الصطدام املسـلح 

 لـــذي منـــع هـــذه اجلماعـــات مـــن التطـــرف ؛عواقـــب ، األمـــر اإىل أوخـــم البيـــنهم 
اية املطاف حبثاً عن حقوقهم .  وصلوالكن أتباع كالفن    لالنفجار يف 

ج ـ كانـــــت شخصـــــية إمرباطـــــور اهلابســـــيورج ( يف النمســـــا ) فردينادنـــــد الثـــــاين 
م عـــــامًال يف اشـــــتعال هـــــذه احلـــــروب ، فقـــــد كـــــان الرجــــــل  1637ـ  1619

وكان ميقت الربوتستانت مقتـاً شـديداً ، وقـد أقسـم  ،متعصباً كاثوليكياً يسوعياً 
ـم سلسـلة مـن االضـطهادات  أمياناً مغلظة على اقتالعهم من أمالكـه ، فـأنزل 

، مث استأنفها يف سـائر  هترييا ، وواصل اضطهاده هلم يف بوهيميا التابعة ليف اس
أحناء أمالكه النمساوية ، وجنح يف حتقيق أهدافه ووضع احليـاة الدينيـة والفكريـة 
يف بـــالده حتـــت ســـيطرة اليســـوعيني الكاثوليـــك املتشـــددين ، ولكـــن كـــان الـــثمن 
 ،باهظــاً ، وهــو التحطــيم العنيــف الــذي أصــاب بنــاء اجملتمــع البــوهيمي بأكملــه

  ب الثالثني عاماً . وما تال ذلك من اندالع حر 
الربوتسـتانتية يف مشـال أملانيـا  انتشـارد ـ كان السـبب الرابـع هـو أنـه عنـدما ازداد 

ا اضطرت الكنيسة واألمراء الكاثوليك إىل العمـل جبـد ونشـاط يف حركـة  وجنو
خــدمات  واليســوعيني وقــدم فيليــب الثــاين ملــك أســبانيا  ،اإلصــالح الكاثوليكيــة

 ،حلكومـة الكاثوليكيـة يف أملانـا تضـطهد الربوتسـتانتوأخذت ا ،كبرية للكنيسة
فخــــــاف  ،وعــــــاد عــــــدد كبــــــري مــــــن األمــــــراء إىل اعتنــــــاق املــــــذهب الكــــــاثوليكي



وأمسوه االحتاد  ، م1608يف عام  اً نوا احتادو وك ،الربوتستانت عاقبة ذلك األمر
مــن جهــة للــدفاع عــن مصــاحلهم املشــرتكة ودفــع األخطــار القادمــة الربوتســتانيت 

م عصــبة كاثوليكيــة أو 1609ليــك ، وراح الكاثوليــك يؤسســون يف عــام الكاثو 
وبذلك انقسمت أملانيا إىل معسكرين كانا  ،حلفاً مقدساً ملواجهة الربوتستانت

تســــنح بــــذلك، وكــــان علــــى اســــتعداد لالشــــتباك يف حــــرب عنــــد أول ظــــروف 
يف الوقـت الـذي   ،مكسمليان دون بافاريـا أكثـر قـوة وتنظيمـاً  الكاثوليك بزعامة

ف بيــنهم المـرتددين ، ووصـل اخلـ -بسـبب انقســامهم-كـان فيـه الربوتسـتانت 
يف كثــري مــن احلــاالت إىل درجــة العــداء الســافر ، وكــان هــذا أحــد أهــم أســباب 
انتصـــــار الكاثوليـــــك يف أغلـــــب حـــــروب الثالثـــــني عامـــــاً ، فالربوتســـــتانت كـــــانوا 

حتديــــد مبــــادئ  وتباينــــت وجهــــات نظــــرهم حــــول، منقســــمني علــــى أنفســــهم 
 ؛، وكـان الربوتسـتانت الكلفينـني حاقـدين علـى اللـوثرين الربوتستانت وشـعائرها

هـــو ألن صـــلح أوجزبـــرج جتـــاهلهم ، وكـــان الســـبب الثـــاين النتصـــار الكاثوليـــك 
ي عــــن طريــــق الثــــورة اإلصــــالحية املضــــادة داخــــل انتعــــاش املــــذهب الكــــاثوليك

اجلزويـت ن يت بـذهلا اليسـوعيو هـود العمليـة الـوسـاعدت اجلالكنيسة الكاثوليكية،
علــــى تثبيـــــت دعـــــائم الكاثوليكيـــــة يف بولنـــــدا، واألراضـــــي املنخفضـــــة األســـــبانية 

 االنتعـاش الكـاثوليكي إىل بعـث أمـلأدى هـذا وقـد   ،وفرنسا وأسـبانيا وإيطاليـا
ووهـــم كـــاذب يف احتمـــال القضـــاء علـــى الربوتســـتانتية والعـــودة إىل كنيســـة رومـــا 

  جمدداً . 
أن نشــــاط الكاثوليــــك اجلزويــــت اليســــوعيني يف عهــــد اإلمرباطــــور هـــــ ـ والواقــــع 
أن ينفـذوا إىل كـل بيـت  قد ازداد واستطاعوام 1612ـ  1572رودلف الثاين 

 يف فينـا وميـونخ ، ، وجعلـوا مركـز نشـاطهم الـرئيسمن بيوت األسر الكاثوليكيـة



يوســــعون دائــــرة نشــــاطهم يف جــــد ومثــــابرة ونشــــاط ، ويف حــــذر ودون  وأخــــذوا
يف الوقـت نفسـه . فخـدموا يف اإلمـارات املختلفـة كآبـاء يقومـون بسـماع ضجة 

االعــــرتاف ، أو كــــوزراء لألمــــراء ، ويف هــــذه احلالــــة كــــانوا هــــم الــــذين يوجهــــون 
وبعثـــوا مبنصـــريهم إىل كـــل  سياســـة هـــؤالء احلكـــام ، وأســـس اجلزويـــت املـــدارس

ا أثـار أحقـاد الطوائـف الربوتسـتانتية ، ، ممـ، ونشطوا يف تدعيم الكاثوليكمكان
   وأدى إىل قيام حرب الثالثني عام . 

و ـ كـــان الســـبب الســـادس هـــو أنـــه كانـــت هنـــاك أطمـــاع سياســـية للـــدول الـــيت 
، وقد اتضحت أغـراض ثني عاماً مثل السويد والدامنرك اشرتكت يف حرب الثال

يف النمســـا وأســـبانيا ، سياســـتها العدائيـــة إزاء أســـرة اهلابســـيوج و فرنســـا احلقيقيـــة 
وحـارب السـويديون يف صـفوف الربوتســتانت ، وكـان لتـدخلهم النتـائج احلامســة 

يطرة السياســـية والتجاريـــة يف النصـــر النهـــائي ، كمـــا اهتمـــوا باحلصـــول علـــى الســـ
احل اجلنـــــويب للبلطيـــــق ، وقـــــد جنحـــــت يف حتقيـــــق ذلـــــك بالفعـــــل ، علـــــى الســـــ

داللـة كاملـة علـى ضـعف  تـدل وأصبحت سيدة على البلطيق ، وهذه األطماع
  الدوافع الدينية يف هذه احلروب .  

   :  الحرب ـ أدوار ثانياً 
  ة هي : لثالثني عاماً بأربعة أدوار رئيسعلى أية حال فقد مرت حرب ا     

انطلقــــت مــــن  حيـــث، م1623ـ  1618ـ الــــدور البــــوهيمي البالتينـــي  1
معاقـــل الربوتســـتانت بســـبب قيـــام امللـــك النمســـاوي الكـــاثوليكي بوهيميـــا أحـــد 

ئس الربوتسـتانتية ـدم بعـض الكنـا -واليت كانـت بوهيميـا تابعـة لـه- املتعصب 
زميــة البــوهيميني والالتينيــني يف موقعــة التــل  فانــدلعت احلــرب؛ ولكنهــا انتهــت 

ت ، ونفـى األبيض ، وراح فرديناند يضرب بيد من حديد على أمراء الربوتستان



عــدد كبــري مــنهم، واســتخدم الــبطش والتنكيــل لــريغم املــواطنني يف بوهيميــا علــى 
 وترتب على ذلك هجرة آالف األسر الربوتستانتية وتـدفق ،اعتناق الكاثوليكية

وأمخــدت أنفــاس  ،لكــة بوهيميــا مــن جديــداليســوعيون علــى الــبالد ، وبــدأت كث
وأدت النكســة إىل حــل  ،لبوهيميــا اً نتصــار االربوتســتانت يف النمســا عنــدما ثــاروا 

ـــــــك 1621االحتـــــــاد الربوتســـــــتانيت  م ، وانتقلـــــــت زعامـــــــة الربوتســـــــتانت إىل مل
  الدور األول . الدامنارك لينتهي 

: مل يكن انضمام كريسـتيان الرابـع  م1629ـ  1625الدور الدانماركي ـ  2
 ملــــك الــــدامنارك إىل الربوتســــتانت بســــبب اهتمامــــه باملســــألة الدينيــــة ، ولكــــن

الســبب احلقيقــي هــو رغبتــه يف احلصــول علــى بعــض املكاســب يف مشــال أملانيــا 
على حساب اجلانب الكـاثوليكي  وتكـوين مملكـة باسـم ولـده ، ومـن مث انتقـل 
ميــدان احلــرب مــن جنــوب أملانيــا إىل مشاهلــا وانتصــر الكاثوليــك مــن جديــد علــى 

ة والنشــتني الربوتســتانت بســبب تفــوق جيوشــهم وكفــاءة قائــدهم تلــي ومســاند
 أطماعـــــه أيضـــــاً انـــــت حتركـــــه هـــــو والـــــذي ك ،لكاثوليكيـــــةبوهيميـــــا اأحـــــد نـــــبالء 

التوسعية ورغبته يف القضاء علـى اإلمـارات األملانيـة املبعثـرة وتكـوين أملانيـا حتـت 
رئاسته مع تبعية امسيـة لإلمرباطـور، ممـا يـدل علـى ضـعف الـوازع الـديين يف هـذه 

اعتماد الكاثوليك علـى اجلنـد املرتزقـة  ربكانت أهم مالمح هذه احلاحلروب ،  
، والــــذين كــــانوا يتســــمون بالســــلب ن خمتلــــف اجلنســــيات ضــــد الربوتســــتانتمــــ

نــص علــى أن يتنــازل  و م ، 1629وأخــرياً مت صــلح لوبــك  ،والنهــب والتخريــب
   كرستيان عن كل ما يدعيه يف األسقفيات األملانية .

- ستاف ويدي جو : كان امللك السم 1635ـ  1630ـ الدور السويدي  3
يســاند الربوتســتانت،   -ريف القــرن الســابع عشــ وهــو مــن أعظــم القــواد األوربيــني



، وقــد دفعتــه محاســته  كمــا أراد أن يكســب لــبالده مركــزاً ممتــازاً يف حبــر البلطيــق
ة ري يعيشـون يف مأسـاة كبـالـذين كـانوا -الدينية وغريتـه علـى طائفـة الربوتسـتانت 

وراح يســــاعد إىل القيــــام مبغامرتــــه احلربيــــة ضــــد اإلمرباطــــور ،  -عقــــب هــــزميتهم
وميــدهم باملــال الــالزم ملواجهــة الكاثوليــك ، ونــزل بقواتــه يف  ،بروتســتانت أملانيــا

  م . 1635أملانيا سنة 
كان جوستاف ميلك جيشاً ممتازاً ، ذا مهارة فائفـة ومـدرباً أحسـن تـدريب       

انتصارات باهرة ملدة عـامني  رز للربوتستانتح، كما كان الرجل قائداً مقداماً أ
زم الربوتسـتانت عـام  م ، ومت عقـد صـلح 1634، ولقي جوستاف مصرعه وا

  م . 1635منفرد بني السويد واإلمرباطور سنة 
: قـررت فرنسـا بعـد  م1648ـ  1635ـ الدور الفرنسي ـ السـويدي عـام  4
مل يعــد و د بالتــدخل ، ي علــى عــرش الســويهلزميــة الســويدية أن تلــيب طلــب الوصــا

يكيــة ، وذلــك ألن فرنســا دولــة كاثول ديين هــو الــدافع هلــذه احلــرب ؛اخلــالف الــ
كاثوليكيـاً تابعـاً للكنيسـة الرومانيـة ، إال أنـه بـدوافع   وكان رئيس وزرائهـا ريشـيلو

، سياســـــية أظهـــــر نوايـــــاه عالنيـــــة يف احلـــــرب إىل جانـــــب الربوتســـــتانت األملـــــان 
سياســــية  مــــرامٍ ة ذات أهــــداف و دوليــــ حلــــة الرابعــــةرت احلــــرب يف هــــذه املر وصــــا
احلــرب صــراعاً علــى الســيادة بــني آل ، لقــد كــان هــذا الطــور األخــري مــن بعيــدة

ليــــــك بفــــــرعيهم األملــــــاين الكاثو  كاثوليــــــك يف فرنســــــا وآل هابســــــبورجوربــــــون الب
    .واألسباين

ــاً : صــلح وســتفاليا عــام  ــة والتســامح 1648ثالث ــة الحــروب الديني م " نهاي
  : الديني "



ـ نص الصلح على أن يتمتع أتباع لوثر وكلفن على السواء باحلرية الدينية يف  1
مبا كان يف أيـديهم وأن حيتفظ الكاثوليك والربتستانت  ،مجيع أحناء اإلمرباطورية

روط صــلح شــم، مــع االحــرتام الكامــل ل1624مــن أمــالك الكنيســة منــذ عــام 
تبـاع املـذهب ه علـى ا إجبـار رعايـاوأنه لـيس ألمـري احلـق يف ،م1555أوجزبرج 

  الذي يروق له ، وهذا يعد ترسيخاً لثقافة التسامح الديين . 
اعتمد هذا الصلح املبادئ اليت قررها صلح أوجزبرج الديين السـابق ، والـيت ـ  2

مارتـه ، ولكـن يف إ يف اختيـار املـذهب الـذي يسـريأكدت أن لكـل أمـري احلـق 
مــع فــارق هــام ، هــو أن صــلح وســتفاليا اعــرتف رمسيــا مبــذهب كلفــن ، فشــمل 

  التسامح الديين الكفلينيني ، كما مشل اللوثريني من قبل . 
مـنهم ـ وقد نـص الصـلح علـى أن يسـرتد رجـال الـدين الربوتسـتانت مـا انتـزع  3

منذ هذا م ، كذلك حيتفظ الكاثوليك مبا حتت أيديهم 1624من أمالك قبل 
أيــــــدي الكاثوليــــــك مجيــــــع يف العــــــام ، وتكمــــــن أمهيــــــة هــــــذا القــــــرار أنــــــه أبقــــــى 

أبقــى يف أيــدي الربوتســتانت مجيــع ســقفيات الكاثوليكيــة يف اجلنــوب ، بينمــا األ
  األسقفيات واألراضي يف الشمال الربوتستانيت . 

 ،على أيـة حـال فقـد خرجـت أملانيـا مـن صـلح وسـتفاليا مفككـة األوصـال     
ـــا املتعـــددة ســـوى جملـــس الـــدايت أو اجمللـــس اإلمرباطـــوري ، ال يـــر  بط بـــني إمارا

ـــاً أن يتـــدهور  ا مـــا يقـــرب مـــن الثلثـــني، وكـــان طبيعي ـــا مـــن ســـكا وفقـــدت أملاني
وعطـــل ذلـــك اســـتكمال  ،اجملتمـــع األملـــاين تـــدهوراً شـــديداً يف اقتصـــاده وثقافتـــه

  وحدة أملانيا ما يزيد عن قرنني من الزمان . 
حيـــث انـــدثرت فيهـــا معـــامل الصـــناعة  ،تـــأثري هـــذه احلـــروب ســـيئاً  فقـــد كـــان     

ـ ،والتجارة والفنـون ـا   ذه احلـروب أكثـر مـن الـدول األخـرى؛وتـأثرت أملانيـا  أل



فقــــد خضــــبت هــــذه احلــــرب أرض أملانيــــا بالــــدماء ،  ،كانــــت ســــاحة للمعــــارك
لـــــت ، وحعامـــــل بـــــني الطوائـــــف املتصـــــارعةوبلغـــــت القســـــوة فيهـــــا مـــــداها يف الت

واضـــطر الكثـــريون إىل أكـــل أوراق  ،املصـــائب النكبـــات واجملاعـــات علـــى النـــاس
  الشجر وحلوم البشر . 

والواقــــع أن صــــلح وســــتفاليا يعــــد بدايــــة طــــور جديــــد يف تــــاريخ احلضــــارة      
ا  ،األوربيـــة جنـــاة فقـــد أقـــر بعـــد فـــرتة احلـــروب الدينيـــة الطويلـــة مبـــادئ مـــن شـــأ

ائيــاً مــن األخطــار الــ ــددهاالربوتســتانية  واختفــى االضــطهاد الــديين مــن  ،يت 
ملألوفــة ، بعــد أن  غــري ا وصــار االضــطهاد مــن األمــور الشــاذة حلــني أو كــاداهــذا 

وحتــــدد االنقســــام الــــديين  ،يــــةيشــــكل ثقافــــة اجملتمعــــات األورب كــــان االضــــطهاد
ايـة لعصــر اإلصـالح واحلــروب الدينيـة ، فقــد رمسيـاً  ، فقـد كــان صـلح وســتفاليا 

 تتبـع الـيت، انيـة صلحني يف حتطيم الكنيسـة الرومعلى أمل امل قضى هذا الصلح
الء املطلــق يف إعــادة الــو ادة املضــ، وكــذلك فشــلت حركــة الثــورة اإلصــالحية رومــا

تعايشــهما جنبــاً إىل ومــن مث كــان البــد مــن بقــاء املــذهبني و  ،للبابــا وكنيســة رومــا
  . )25(، فساد مبدأ التسامح الديين يف أوربا جنب يف أوربا

باسـم  كري سياسـي اقتصـاديعسـ لى أية حال ، فقد كان هنـاك صـدامٌ ع     
مـــــدفوعني -الـــــدين بـــــني العثمـــــانيني وأوربـــــا ، راح العثمـــــانيون يف هـــــذا الصـــــراع 

، وإعـالء يرفعـون رايـة اإلسـالم -برغتبهم يف التوسع وتكوين إمرباطوريـة عثمانيـة
ا ، ومت تتــــويج هــــذا شــــأنه كمــــربر رمســــي لوجــــود اإلمرباطوريــــة العثمانيــــة يف أوربــــ

ووصـلوا إىل أسـوار  ،م1453الصراع بفتح القسطنطينية على يـد حممـد الفـاتح 
 ومل حيـاولوا فـرض ،مح الـديين الكامـلم ، وقاموا بتطبيق مبدأ التسـا1529فينا 



اإلســالم بــالقوة ، فضــًال عــن عــدم التمييــز بــني املســلم واملســيحي ، فقــد كــانوا 
  ينية باعتباره الدعامة األساسية لقيام الدولة . على إميان تام مببدأ احلرية الد

الكـــاثوليكي ي وتنـــافر املصـــاحل بـــني قـــوى الغـــرب ويبـــدو أن العـــداء التقليـــد     
قد حال دون احتاد أوربا يف وجـه الفـاتح العثمـاين ، كمـا أن  والربوتستانيت أيضاً 

العثمانيني مل يزجـوا بأنفسـهم يف الصـراع الـدموي بـني الكاثوليـك والربوتسـتانت 
ـ أفئـدة املضـطهدين واملعـذبني يف  وي إليـه، ولذا كانت الدولـة العثمانيـة مـالذا 

التعصـب الشـديد ورغم  األمن والتسامح ، ، يلتمسون يف رحابهاألرض األوريب
 املصـــاحل السياســـية كانـــت فـــإن، وكراهيـــة اإلســـالم ، الفـــاحتني  ضـــد العثمـــانيني

الكــــاثوليكي  تطغــــى علــــى ســــلوك القــــوى الغربيــــة ، فلقــــد حتــــالف ملــــك فرنســــا
  .  )26(الغرب األوريب املسيحي  دمانيني ضثعفرانسوا األول مع ال

تتسـربل بـرداء الـدين ب اآلخـر ولقد راحت قوى الغرب األوريب علـى اجلانـ     
ل حتقيـــق مصـــاحل اقتصـــادية وسياســـية واســـتعمارية فيمـــا وراء البحـــار يف مـــن أجـــ

القـــارات األخـــرى ، فلقـــد مت القضـــاء علـــى ماليـــني البشـــر مـــن اهلنـــود احلمـــر يف 
، وكـان يف أفريقيـا وآسـيا القارة األمريكية ، ومت القضاء على املاليني مـن البشـر 

املــوتى ، وراح تعــذيب األحيــاء يف أمريكــا اهلنديــة أكثــر مهجيــة مــن أكــل حلــوم 
وكـم  تسـويتها بـالرتاب يف بعـض األحيـان املـدن العـامرة ، ومت  األوربيون ينهبـون

ومــــن مجيــــع املراكــــز  ى مــــن النــــاس األبريــــاء مــــن اجلنســــنيمــــن ماليــــني ال حتصــــ
بــوا ، وأعمــل فــيهم الســيف قــد واألعمــار ، وقلبــت أغــىن بقــاع األرض  قتلــوا و

وأمجلها ظهراً علـى عقـب ، وخربـت وشـوهت مـن أجـل جتـارة اللؤلـؤ والبهـارات 
والـــذهب والفضـــة ، والنخاســـة ، والعـــاج ، والعطـــور ، بشـــىت أنواعـــه ، والبخـــور 



، ممــا يــدعو للتشــكك يف هــذه احلضــارة  )27(بعيــداً متامــاً عــن الــدين لكــن بامســه 
   األوربية . 
  ائج : اخلامتة والنت

ال ضـرورة  احلروب الدينية على مشارف العصر احلـديث هـي احلـروب الـيت     
هلــــا فلــــم تكــــن حتميــــة ، وكــــان بوســــع الغــــرب األوريب جتنبهــــا ، لــــو اســــتجابت 
الكنيسة الكاثوليكية لإلصالح من الداخل ، أو اسـتجابت ملبـادئ مـارتن لـوثر 

لإلصــــالح بإزالــــة وجــــون كــــالفن اإلصــــالحية ؛ فقــــد كانــــت اســــتجابة الكنيســــة 
ـــا كفـــيالً  بـــأن تنجـــو أوربـــا مـــن هـــذه احلـــروب الدينيـــة الطاحنـــة  مفاســـدها وعيو

املدمرة ، ولكن يبدو أن البابوية وكبار رجال الدين اعتقدوا أن جناح املصـلحني 
يف الــداخل واخلــارج ســوف يــؤدي إىل زعزعــة نفــوذهم ، والقضــاء علــى هيبــتهم 

م ا، ومصــــاحلهم  فراحــــوا ، االقتصــــادية ، واالجتماعيــــة لسياســــية ، و ومكتســــبا
اجليوش للحفاظ على هذه املكتسبات متسرتين برداء الدين يف غالـب  جييشون

  األحيان . 
واحلكـام ، كانت احلروب الدينيـة صـراعاً علـى السـلطة بـني رجـال الـدين         
واألمـراء املـدنيني ؛ فقــد كـان كثـري مــن احلكـام الـذين عاصــروا احلـروب الدينيــة ، 
رون مصــــلحتهم الشخصــــية والسياســــية واالقتصــــادية يف فصــــم عــــرى الــــروابط يــــ

م برومـــا ســـاء لعقيـــدة ذات لـــوا مـــن أنفســـهم رؤ فجع  ،الدينيـــة الـــيت تـــربط شـــعو
حتقيقـاً -عصـر ضـعفت فيـه العقائـد ، وراحـت دول كثـرية  طابع قومي أقـوى يف

ك تنفصـــل الواحـــدة بعـــد األخـــرى ، ومنـــذ ذلـــ -لرغبـــات النخبـــة احلاكمـــة فيهـــا
هي أن أحـداً مـن هـؤالء منهـا إىل حظـرية رومـا ، ومـن البـد احلني مل تعد واحـدة

مــن الناحيــة  هاألمـراء علــى اخــتالف أجناســهم مل يعتمــد أدىن عنايـة حبريــة رعايــا



ــــم اســــتخدموا الشــــكوك والريــــب  اخللقيــــة ، أو الذهنيــــة ، وكــــل مــــا يف األمــــر أ
م ذريعــة لتقويــة أنفســهم ضــد ر  ومــا، وحــاولوا أن حيــافظوا الدينيــة وثــورات شــعو

التماســاً لكبحهــا مبجــرد أن مت هلــم علــى إحكــام قبضــتهم علــى احلركــة الشــعبية 
ذلك االنفصال عن روما ، ومبجرد أن أنشئت كنيسـة قوميـة حتـت هيمنـة التـاج 

م عهـداً ااملستبدون بعض الشيء ور ، ولو تنازل هؤالء احلكام   وذمـة عوا لشـعو
م كاألغنــــام إىل حــــتفهم ومصــــريهم، ومعانــــاة اجلــــوع  ؛وحرمــــة مــــا ســــاقوا شــــعو

ــم كــانوا  :واحلرمــان، وارتفــاع األســعار واألزمــات  وتكمــيم األفــواه ، أقــول لــو أ
م واحلفـــاظ علـــيهم يضـــعون يف حســـبا م مـــن  م حريـــات شـــعو لنجـــت شـــعو

  اإلبادة واجملازر واملعاناة . 
 غـــرب أوربـــا ، بالوحـــدة املســـيحية يف روب الدينيـــةولقـــد أطاحـــت هـــذه احلـــ     

وحطمت سلطان الكنيسة الرومانية املستبد ، وحـررت الفكـر مـن عقالـه ، فلـم 
يعــد العلــم خادمــاً مطيعــاً للكنيســة ، وتقــدمت العلــوم العلمانيــة دون رقابــة مــن 

، الفكريــة باإلرهــاب والقمــع الســلطويالكنيســة ، الــيت كانــت تفــرض وصــايتها 
أسـره ، وانطلقـت العلـوم ، ومت إفسـاح الطريـق أمـام املـد ن انطلق مارد الفكر مو 

  العلماين والليربايل ، وانبعاث احلركة القومية . 
الــــيت أصــــبحت ثقافــــة سياســــية  احلــــروب الدينيــــة فكــــرة التحالفــــات أفــــرزت     

راسخة يف الدبلوماسية األوربية ، وظهور مبدأ توازن القوى ، والتـوازن الـدويل ، 
صاحل اليت تتحكم يف سياسـات الـدول حتـت شـعار " لـيس هنـا وترسيخ مبدأ امل
  ولكن هناك مصاحل دائمة " .  ؛وال صداقات دائمة ،عداوات دائمة

وظهــــور ولقــــد أدت احلــــروب الدينيــــة إىل زعزعــــة كيــــان النظــــام اإلقطــــاعي      
، وبـــــذور النظـــــام الرأمســـــايل يف الغـــــرب الطبقـــــة البورجوازيـــــة الرأمساليـــــة التجاريـــــة 



يف حتكـــــيم ســـــلطان  الطبقـــــة البورجوازيـــــة الـــــدور الـــــرئيساألوريب، كمـــــا لعبـــــت 
إىل سـلطان اإلقطـاع ، فقـد كانـت الطبقـة البورجوازيـة هـي الكنيسة ، باإلضـافة 

الطبقــــة الثوريـــــة يف ذلـــــك الزمـــــان ، وقـــــد صـــــاحب منـــــو هـــــذه الطبقـــــة املعارضـــــة 
  لوم الطبيعية . للكنيسة عملية إحياء الع
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  باب: المحور
  

  أوربا على مشارف العصر الحديث  الحروب الدينية في  
  

  محمد على محمد عثمان
  مدخــل:ال

منــذ  انــدلعت سلســلة مــن احلــروب الدينيــة ،علــى مشــارف العصــر احلــديث     
ــا يف القــرنني الســادس عشــر والســابع عشــر  القــرن اخلــامس عشــر ، بلغــت ذرو

يف معظــم األحيــان مــن أجــل حتقيــق أهــداف ، تســربلت بــرداء الــدين  املــيالدي
وليـدة فاجئـة وال ، مل تكـن ممصاحل شخصـية واقتصـادية واجتماعيـةسياسية ، و 

ا عــرب الزمــان كانــت حــروب مســتمرة امتــدت جبــذورهولكنهــا   العصــر احلــديث؛
ــا كانــت أ منــذ العصــور الوســطى ؛ نظــراً ثــر تــدمرياً يف العصــر احلــديث، كبيــد أ
على األسلحة واملعدات والذخائر كإفراز لعصر النهضة لالبتكارات اليت طرأت 

 .  
الــديين والقــومي  :هــذه احلــروب اتســمت بالتعصــب الشــديد بشــىت أشــكاله    

 تالشــــى، و  بكافــــة أشــــكالهواختفــــت فيهــــا روح التســــامح الــــديين  والعنصــــري،
ومل يظهــر  ،قليلــةيف فــرتات إال  ؛مصــطلح التســامح مــن قــاموس الغــرب األوريب 

ايــة احلــروب الدينيــة وبدايــة عصــر التنــوير .  والواقــع أن موضــوع جمــدداً إال بعــد 
احلروب الدينية من املوضوعات الشائكة ، اليت ختتلط فيهـا األوراق وتعلـو فيهـا 

                                                           
  جامعة الزقازيق، مصركلية اآلداب ـ   أستاذ في   
  



 

 

شــحني املســتغلني  للــدين واملتاخلــيط الرقيــق بــني  وات التعصــب ، ويتالشــىأصــ
، ومـــن يـــدافع عـــن العقيـــدة بصـــدق  بردائـــه لتحقيـــق مصـــاحل خاصـــة وهـــم كثـــر

  . قّلةوإخالص وهم 
يف هـــذه احلـــروب مفهـــوم التســـامح وروح التفـــاهم والوفـــاق ،  فقـــد تالشـــى     

وسادت نزعات الالتسامح، وتفشت موجة األحقاد واإلحن والضغائن والفهم 
 أسـكت، و  ممـزقكـل   ت الشعوب وتشرذمت وانقسمت ومتزقـتاخلاطئ، وتشتَّ 

  ق. صوت العقل واملنط
وصــراعات وانقســامات  ،ومعــارك داميــة ،كانــت هــذه احلــروب صــراعاً طاحنــاً    

امــــات  بــــالكفر والزندقــــة واإلحلــــاد ، وأحكامــــاً بالقتــــل والتعــــذيب واحلرمــــان، وا
وســاد الشــك والريبــة يف عالقــات الــدول ، وبــني   ،الثقــةأدت إىل هــدم جســور 

ـــــادل والســـــالم  اهلـــــادف واالحـــــرتاماألفـــــراد واجلماعـــــات ، واختفـــــى احلـــــوار  املتب
وسـاد  وخلفت الكثـري مـن الـدمار واخلـراب، ،والتعاون ، وعصفت بأمان الناس

ات الدينيــــــة وانتشــــــرت االضــــــطهادالضــــــطراب والفوضــــــى يف شــــــىت األرجــــــاء، ا
، وعجـز الكثـري عـن تأديـة شـعائرهم وطقوسـهم يف أمـان واضطرب املناخ الـديين

م الدينيـــة ، وراحـــت ، ومت إجبـــار النـــاس علـــى اعتنـــاق مـــذاهب ختـــالف عقيـــ د
، أفئدة اآلالف من املضطهدين واملعذبني يف األرض األوربية مـن خـرية العقـول 

أمــاكن  مــن، وراحــوا يلتمســوناملهــرة يبحثــون عــن مــالذ آ عمــال واحلــرفينيومــن ال
ــا األمــن واألمــان جيــدون  انتشــار ثقافــة  امح ، وذلــك مــعواملــالذ والتســ يف رحا

  كشكل قبيح من أشكال الالتسامح .   اضطهاد املخالفني للعقيدة
والواقــع أن مجيــع البشــر شــعروا بلهيــب نــار الفــنت الدينيــة ، الــيت اســتمرت      

 واكتـوى الكـل بنارهـا، ولقـي مئـات اآلالف مـن النـاس مصـرعهم سنوات طوال



 

 

والسـرقة والفسـاد ، والتـربم بسـبب الفوضـى  ،  ، وانتشر السلب والنهـببسببها
ـــاراً ، وأهـــدرت نوا واالضـــطراب املســـتمر ، تشـــرت املـــذابح ، وســـالت الـــدماء أ

، وســاد عــدم اإلخــالص والتفــريط يف مصــاحل الــوطن، وانتشــار ميزانيــات الــدول 
وزادت   ،نــــــاس جوعــــــاً ال األزمــــــات الداخليــــــة، فارتفعــــــت األســــــعار ، وتضــــــور 

ع والرتويــــع ، واإلرهــــاب القمــــ ، وانتشــــررالضــــرائب بشــــكل يفــــوق طاقــــة البشــــ
ت الفوضى أرجـاء البلـدان يف الغـرب األوريب ، وزاد االسـتياء وعم  ،والتخويف

لدان احلروب فساداً ، فقطعـوا الطـرق ، ودمـروا بعد أن عاث اجلنود املرتزقة يف ب
بـوا ، ،   -مثـل أملانيـا-وحلقـت باجملتمعـات الـيت كانـت ميـدان املعـارك وسلبوا و

اأرزاقهــم، وخربــت قرافقــد تعطلــت مصــاحل النــاس و  أضــرار بالغــة ، هــا قبــل مــد
سـتحكم بـني وعمتها الفوضى ، وتصاعدت موجـات احلقـد واحلسـد والعـداء امل

كانت تلـك احلـروب مصـدراً للرعـب واهللـع ، وكانـت ، و  شعوب الغرب األوريب
ـــاً بـــني الكاثوليـــك والربوتســـتانت ،  ـــهصـــراعاً دموي دمـــاء اآلالف مـــن  أريقـــت في

  البشر . 
واختفى اهلدوء والسالم من بقاع الغرب األورويب فـرتات طويلـة مـن الزمـان      

، إال مـــن بعـــض اهلـــدوء والســـالم املؤقـــت غـــري ثابـــت األركـــان ، وأصـــبح الغـــرب 
األوريب عامل ال سالم فيه ، مع انتشار املذابح والقتل واإلعدام ، وإبادة العديد 

ـــادة وانتشـــار الســـلب والنهـــب والتشـــر مـــن بـــين البشـــر،  يد ، ومـــوت وهـــالك وإب
وقطــع الــرؤوس ، وانتشــار  النــاس املخــالفني للعقيــدة أحيــاء  الكثــريين ، وإحــراق

ـــــب  ـــــات وحـــــرق الكت ـــــة واخلديعـــــة، واختفـــــاء احلري ـــــد واملـــــؤامرات ، واخليان املكائ
لمـــاء حماكمـــة وإحـــراق عأدت إىل  واملكتبـــات، والكنـــوز الفنيـــة واألدبيـــة الثمينـــة

، وتكمــــيم األفــــواه ، والرقابــــة علــــى الصــــحف  علــــم، وأربــــاب الفكــــر وال الــــدين



 

 

والوحشــــــية، وصــــــعد  والرببريــــــة اهلمجيــــــة،  وانتشــــــرت املمارســــــاتواملطبوعــــــات 
   .ن للحكم املتعصبو 

، بـــل تصـــر علـــى بلـــدان الغـــرب األوريب فقـــطبيـــد أن هـــذه احلـــروب مل تق       
وربيـون قارات األخرى بنار هليبها، فمع االتشاح بـرداء الـدين خـرج األاكتوت ال

م الـــدين ماليـــني البشـــر يف القـــارة األمريكيـــة ســـابـــادوا بإىل مـــا وراء البحـــار ، وأ
بـــوا ثـــروات تلـــك   ،واألفريقيـــة واآلســـيوية ومارســـوا جتـــارة النخاســـة بوحشـــية ، و

   القارات . 
ساسـي يف العـب أكعودته  والواقع أنه مع ازدياد الدور الذي يلعبه الدين و      

ين،وما يرتتـب عليـه العـامل يف القـرن احلـادي والعشـر ون ة شـؤ اجملتمع الـدويل وإدار 
ف والالتســـامح واحلـــروب ظـــواهر التعصـــب والعنـــ وانتشـــار مـــن حـــروب دينيـــة،

فإن دراسة احلروب الدينية تصبح ضرورة حتمية ، حـىت ميكـن جتنـب  ؛اإلقليمية
الـذي نعـيش ، ومع السـعي والرغبـة يف عـامل أفضـل يف عصـرنا بمثل هذه احلرو 

وذلــك  احلــروب الدينيــة علــى وجــه اخلصــوص ؛ وخاصــةفيــه،ختتفي فيــه احلروب،
نــــه ألح ؛ ألن احلــــروب الدينيــــة تعــــد مــــن أصــــعب أشــــكال العنــــف والالتســــام

ومـــع التطلـــع إىل عـــامل يســـود فيـــه التســـامح يصـــعب مواجهتهـــا بالعقـــل واملنطق،
والرغبــة يف ، ة والســالم ، ويســود األمــن واألمــان، واحملبــة والوئــام، واملســر والوفــاق

قناع والرغبة واإلترسيخ ثقافة احلوار والتفاهم وتبادل اآلراء واحلوار وقبول اآلخر 
، فـــإن دراســـة احلـــروب الدينيـــة تكتســـب أمهيـــة خاصـــة يف يف التعـــايش املشـــرتك
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التغيـري  مع مطلع العصر احلديث ، انشق عصر النهضـة األوربيـة ليشـمل       
جمــاالت أوربيــة كثــرية ، ومــن بينهــا الكنيســة الكاثوليكيــة الــيت كانــت أحــد أهــم 
يـــاراً بســـبب تراجـــع مكانـــة وهيبـــة  أروقـــة احليـــاة األوربيـــة ؛ والـــيت كانـــت تعـــاين ا

فقـد  الـدنيوي ،مـاين رجال الدين بسـبب أعمـاهلم الـيت غلـب عليهـا الطـابع العل
راح رجــال الكنيســة ينحــون الــدين جانبــاً ، وينافســون امللــوك واألمــراء يف الــرتف 

وخاصــة يف القضــاء الكنســي، والــيت أصــبحت  واإلســراف واالحنــراف والفســاد ؛
تعيـــني األقـــارب واملقـــربني يف املناصـــب ســـاد فيهـــا و  ،العدالـــة فيـــه تشـــرتى باملـــال

ئف الكنســـية ، وبيـــع الســـيمونية ، أو بيـــع الوظـــا ، وانتشـــار ظـــاهرةالعليـــا الدينيـــة
ا طــاط اخللقـــي واإلمهــال والتســيب ، ممـــوانتشـــار اجلهــل واالحن صــكوك الغفــران 

  أشاع بني الناس الشعور بالسخط على الكنيسة . 
ومـــع تطـــور العقليـــة األوربيـــة وشـــيوع روح النقـــد وحتـــرر املفكـــرين مـــن قيـــود     

ـــدينيني علمـــي ، راح بعـــض املفكـــرين الكنيســـة علـــى حريـــة الفكـــر والبحـــث ال ال
ا آلــت إليــه الكنيســة مــن يعكفــون علــى الدراســة الدينيــة اجلــادة ، ووقفــوا علــى مــ

ــفســاد ظــاهر ا .  ، فنــادوا بضــرورة إصــالح الكنيســة مــن املفاســد الــيت علقــت 
 Johnاملصــلح الــديين التشــيكي جــون هــيس  كــان مــن بــني هــؤالء املفكــرين

Huss  1470 م ، والـــــــذي ســـــــار علـــــــى درب أســـــــتاذه املصـــــــلح 1415ـ
  .  Wycliffاإلجنليزي حنا ويكلف 

قـــل واملنطـــق واحلكمـــة ، كـــان هـــيس مييـــل إىل حـــل املشـــكالت الدينيـــة بالع      
، كانت حياتـه رمـزاً للرزانـة  هذاته بالقوة والروعة واجلرأة يف الوقت واتسمت آراؤ 

م سـخطه وغضـبه علـى البابـا صب جادين، راح يوالتعقل والتمسك بأهداب ال
وسلطانه ، وحتكمه يف كنيسة بـالده ، وكـان علـى قناعـة راسـخة يف وجدانـه أن 



 

 

أخطاء الكنيسة ومفاسـدها تعـود معظمهـا إىل حماولـة الكنيسـة اإلثـراء الفـاحش 
ول عــدها عــن بســاطة احلــواريني األُ الســلطة الزمنيــة ، وبُ الســريع، واحلصــول علــى 

مـن بوهيميـا إىل البابـا يف  رفضاً مطلقـاً لـذهاب الضـرائب ، وكان رافضاً هدهموز 
وذلك ألن الكتاب املقدس خيلو متاماً مـن اإلشـارة الـيت تتـيح للبابـا حـق  روما ؛

  حصوله من املناطق التشيكية على تلك الضرائب السنوية . 
اً ، ويــــــدعو إىل عــــــدم طاعــــــة بابــــــا راح يهــــــاجم الكنيســــــة هجومــــــاَ ضــــــاري      

دين للرذيلـــــــة والفـــــــواحش اســـــــتنكر بشـــــــدة ارتكـــــــاب رجـــــــال الـــــــالفاتيكـــــــان ، و 
وضـمائرهم ، ن أيدي رجال الدين ملوثـة بالـدماء، وكان على قناعة أواملوبيقات

؛ فهـــم باخليانـــة ، وألســـنتهم ال تنطـــق إال كـــذباً ، وأعيـــنهم تتســـمملوثـــة بالفســـاد
، وخيتصـون أنفسـهم  ةويعيشـون يف تـرف يصـرفهم عـن الرمحـ ، يطاردون النسـاء

ومباهجهـــا ؛ فهـــم جيمعـــون املـــال بشـــىت الطـــرق غـــري املشـــروعة ، لـــذات احليـــاة مب
ومنهـــا بيـــع الوظـــائف الكنســـية وصـــكوك الغفـــران الـــيت تبـــدو أمـــام ناظريـــه أبشـــع 

  أنواع جرائم السرقة . 
ات ر ويف جرأة وشجاعة وإصرار، راح هيس يلقـي جبامعـة بـراغ جمموعـة حماضـ   

عالجهـــا، وســـرعان مـــا انتشـــرت هـــذه حـــول فســـاد الكنيســـة الرومانيـــة ووســـائل 
راء ولقيت آ، علمة، وأثارت محاسة شعبية عظيمةاآلراء حىت جتاوزت الطبقة املت
يف وإمنــا  ، يس يف بــراغ ومنطقــة بوهيميــا فحســبلــ الرجــل انتشــاراً واســع النطــاق

  وخاصة يف املناطق األملانية . أصقاع القارة األوربية 
 Constanceكنسـي يف كونسـتانس وُدعي هيس للمثـول أمـام جملـس        

اجلرمانيـــة إمرباطـــور اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة  مـــنم ، بعـــد أن تلقـــى وعـــداً 1414
املقدســـة التـــابع لـــه املنـــاطق التشـــيكية باألمـــان ذهابـــاً وإيابـــاً ، إال أنـــه يبـــدو أن 



 

 

الغدر واخليانة وعدم الوفاء بالعهد كان من مسات زمانه ، فقد مت إلقـاء القـبض 
واهلرطقـــة ، وأصـــدر اجملمـــع الكنســـي قـــراراً علـــى هـــيس وحـــوكم بتهمـــة اإلحلـــاد 

  .   م1415بإحراق هيس حياً 
  :  ع الحرب ونتائجهااندال

 من أن يؤدي ، فبدالً املروعة هليس كان هلا أبعد األثروالواقع أن هذه النهاية    
الشـــــعب  إخافــــة وإســــكاتري اهللــــع يف النفـــــوس إىل ذلــــك التصــــرف الـــــذي يثــــ

ارم ، وأفضـي ذلـك إىل حالـة ثـورة ثـارت ثـائرة البـوهيميني بشـكل عـالبوهيمي ، 
  تباع هيس بتلك البالد . أل

نشأت يف بوهيميا حركـة دينيـة قوميـة ؛ اتسـمت بـالعنف واسـتهدفت إقامـة  و    
، وتطلعت  كنيسة بوهيمية على أسس قومية، واخلروج السافر على طاعة روما

بوهيميا سياسياً عن الدولـة الرومانيـة اجلرمانيـة املقدسـة؛ وقـاد هـذا إىل استقالل 
؛ ب الدينيـــة إىل نشـــوب واشـــتعال أول حـــرب يف سلســـلة متالحقـــة مـــن احلـــرو 

  اليت كانت فاحتة متزق عامل النصرانية الالتينية . ، تلتها تلك احلرب 
أو صـليبية لقمـع ذلـك العصـيان (راح البابا مارتن اخلامس يدعو إىل حـرب     

 البابويـة مبعىن أدق الثورة) ، واشتعلت احلرب بني البوهيميني من جانب وقوات 
 ضـد هـذا وقوات الدولة الرومانية املقدسة من جانـب آخـر، والـيت راحـت تسـّري 

ايـــة املطـــاف بالفشــــل  الشـــعب الصـــغري الباســـل محـــالت صـــليبية ، بـــاءت يف 
  الذريع . 

فعلـــى الـــرغم مـــن أن الكنيســـة وجهـــت إىل بوهيميـــا كـــل متشـــردي أوروبـــا      
، ومل نون باملقاومـة املسـلحةتشيك كانوا يؤمفها املتعطلني ، إال أن أهايل الوزعان

بـاع تكد آخر احلمـالت الصـليبية املسـرية إىل بوهيميـا تسـمع قعقعـة عجـالت أت



 

 

حـىت تبخـرت وتسـللت مـن ميـادين القتـال ،  هيس وأناشيد جنودهم من بعيـد 
ـا مل تنتظـر قـط حـىت تقاتـل م ) 1431معركـة ( ومـازليس  يف وبلغ من أمرها أ

بــوهيميني ، واضــطرت الكنيســة الكاثوليكيــة ، وانتهــت هــذه احلــرب بانتصــار ال
 م 1436قـــد جملـــس جديـــد للكنيســـة عـــام ألول مـــرة يف تارخيهـــا الطويـــل إىل ع

مـــع أتبـــاع هـــيس وحوارييـــه ، واضـــطرت الكنيســـة إىل قبـــول بعـــض  لعقـــد صـــلح
ـــوهيميني، وأزي ـــاملطالـــب للب ت كثـــري مـــن االعرتاضـــات اخلاصـــة علـــى تصـــرفات ل

إلغــــاء ومنهــــا  ، )2(م 1436يف  uIghlaالكنيســــة مبقتضــــى اتفاقيــــة إجــــالو 
ـــزام القسيســـني بـــالعودة إىل حيـــاة التقشـــف  ســـلطة البابـــا يف املســـائل املدنيـــة وإل

  .  )3(والبساطة ، وكان ذلك صدمة عنيفة أصابت الكنيسة الكاثوليكية 
ـــاً دينيـــة تســـربلت في     الكنيســـة بـــرداء  هـــاوالواقـــع أن هـــذه احلـــرب كانـــت حرب

ا كانت حرباً  الدين للحفاظ ا الدنيوية يف تلك املناطق ، كما أ على مكتسبا
مـا كـان الصـراع اقتصـادياً يف مـن قبـل التشـيك ، كسياسية أخذت طابعاً قوميـاً 

، فــاهتزت صــوت املعارضــة بــالقوة إســكاتجــوهره ، وفشــلت فيهــا الكنيســة يف 
ا يف عيون كثري من البشر يف الغرب األوريب.    صور

ورمبا كانت لتعـاليم هـيس ومـن قبلـه أسـتاذه ويكلـف أثرهـا العميـق يف توجيـه    
 أسـهم، و   فـاح فسـادها وأصـبح باديـاً للعيـانإىل إصالح الكنيسـة الـيتاألذهان 

يف خلق جو من املعارضة للكنيسة ، على الرغم من أنه مل يكن يقصد اخلروج 
   . )4(والثورة واالنفصال عنها  

 1547ملســـــــلح بـــــــني الكاثوليـــــــك والربوتســـــــتانت يف أملانيـــــــا ثانيـــــــاً : الصـــــــراع ا
  م: 1555ـ

   ـ دوافع الصراع واندالع الحرب : 1



 

 

إصــالح الكنيســة مــن الــداخل مــن قبــل اجملــامع الكنســية ومــن قبــل  مــع فشــل  
، يكلــف وهـــيس ويوحنـــا روكلـــن وارازمـــوسرجــال الـــدين املصـــلحني مـــن أمثـــال و 

، وهــي مرحلــة فــرض اإلصــالح مــن الثانيــةرحلــة حركــة اإلصــالح إىل امل انتقلــت
  جديدة على يد لوثر وكلفن . واالنفصال عنها وتكوين مذاهب اخلارج 

ح األمــراء األملــان الربوتســتانت وثريــة يف بضــع ســنني ، ورا لتطــورت احلركــة ال     
وعقــدوا العــزم علــى االنفصــال عــن كنيســة  ،ولــون مســألة الــدفاع عــن اللوثريــةيت

م 1530ديســمري  25يف  Schmalkaldالكالــد مش حلــف نــوارومــا ، وكوّ 
، وكانــــت الواليــــات الظــــاهرة يف هــــذا احللــــف سكســــونيا وهــــيس وبرانــــدنربج ( 

الت وسـيليبروسيا بعد ذلك  ، زيا وهولشـتني واجزبـرج ) ، وكاسل ومكلنربج وا
قــد تكــون   باإلضــافة إىل واليــات أخــرى ، ويبــدو أن هــذا احللــف الربوتســتانيت

  رغم معارضة مارتن لوثر زعيم الثورة الدينية . 
أصــبح هــذا احللــف الربوتســتانيت يف مواجهــة احللــف الكــاثوليكي الــذي تكــون   

بقيـــــادة البابـــــا شـــــارل اخلـــــامس ( شـــــارلكان ) إمرباطـــــور اإلمرباطوريـــــة م 1534
 ، وهكــذا هنفســالرومانيــة املقدســة ، والــذي كــان ملكــاً علــى أســبانيا يف الوقــت 
لعـــامل وانقســـم ا ، انقســـمت الواليـــات األملانيـــة مـــا بـــني كاثوليكيـــة وبروتســـتانتية

فتهيـــأت بـــذلك إىل معكســـرين متصـــارعني ،  املســـيحي يف دول الغـــرب األوريب
  . )5(نار حروب دينية يف أملانيا وغريها ، مل يبق إال شرارة إلشعاهلا 

ــــني       ــــوالواقــــع أن دوافــــع الصــــراع ب ، اختلطــــت فيهــــا ةاحللفــــني كانــــت متباين
وجية بشــــكل األوراق الدينيــــة والسياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والســــيكول

   يصعب فصله حبد السكني.



 

 

األول ،  ملقـــامفقـــد كانـــت احلـــروب الدينيـــة صـــراعاً اقتصـــادياً سياســـياً يف ا      
ظهـــرت فيهـــا األطمـــاع الشخصـــية بشـــكل واضـــح ، فاخلالفـــات واالختالفـــات 

 -غالـب األعـميف ال-مل تكـن  متـزق أوربـا إىل أشـالء متنـاحرة نـتالدينية اليت كا
، ولكنهـا كانـت اختالفـات ومصـاحل سياسـية واقتصـادية، اختالفات دينيـة حقـه

رطــوا يف الصــراع واحلكــام األوربيــني الــذين اخنومل يكــن يبــدو علــى معظــم األمــراء 
م يعملون بإخالص من أجل العقيدة، ومل يكن االضطراب الديين الذي عم  أ

م    .  )6(أرجاء العامل كافة إال ذريعة لألمراء واحلكام لتحقيق طموحا
الـــذين  م صـــادي لســـلوك األمـــراء وامللـــوك وشـــعوري االقتويبـــدو أن التفســـ     

هـو الـذي يشـفي الغليـل يف يف جانـب الربوتسـتانت  ةاشرتكوا يف احلـروب الدينيـ
ــا  وذلــك ألن الكنيســة الكاثوليكيــة كانــت ؛هــذا املضــمار  قــد تضــخمت ثروا

؛ وذلـــك بفضـــل املـــنح واهلبـــات ومواريـــث ائلـــة منـــذ العصـــور الوســـطى بصـــورة ه
ــــاء واألوقــــاف الكنســــية ، ولكــــن امللــــوك واألمــــرا ء وأتبــــاعهم ، أو الطبقــــة األثري

ـا قـد اعتـادت أن تنظـر بعـني  -واليت كانت حباجة إىل املال- احلاكمة  يبـدو أ
، وتلقف هؤالء أفكـار لـوثر النظريـة ، واختـذوها إىل ثروة الكنيسة احلقد واحلسد

ــب  الًال يف عيــون العــامل ، وتطلعــت هــذه الكنيســة أمــراً حــوســيلة لكــي يبــدو 
ا الشاسعة.    النخبة احلاكمة إىل االستئثار بأموال الكنيسة وممتلكا

طبقـة التجـار كثـرية ل  بـأموالكان احلكام وأمـراء املقاطعـات األملانيـة مـدينني       
م يف صو وامل رة أراض وممتلكـات  صارف األملانية، وكان بوسعهم أن يدفعوا ديو

مة للمال  ومال يأخذونه من الكنيسة ، وهكذا نشأت طبقة حاكمة جديدة 
.  ومـــن مث فقـــد كـــان أمـــراء  ، وهـــي الـــيت أفـــرزت الرأمساليـــة يف العصـــر احلـــديث



 

 

الكاثوليكيـة الرومانيـة املقاطعات األملانية املستفيدين من نزع ممتلكات الكنيسـة 
 .  
أحــد أهــم أســباب الصــراع ، فقــد هــيمن  كــان ثــراء رجــال الــدين الفــاحش       

بعض األساقفة والرهبان على االقتصاد األملاين بـامتالكهم ملسـاحات كبـرية مـن 
ــــا، وهــــو مــــا  األراضــــي واإلقطاعيــــات الــــيت أصــــبحت يف حــــوزة الكنيســــة وإدار

منهم رجال دين. ومن مث فإن هذا الثـراء  اعيني متوجني أكثرجعلهم سادة إقط
الفــاحش بــني كبــار رجــال الــدين قــد أثــار نقمــة الطبقــة احلاكمــة علــيهم ، كمــا 

   أثار حقد وغضب الشعب األملاين. 
جأرت أصوات الشاكني يف كـل مكـان يف أملانيـا وغريهـا مـن ارتـزاق رجـال      

لـــــيت ترســـــل علـــــى بـــــالغ الضـــــخمة اوامل ،الـــــدين الكاثوليـــــك املهـــــني باملقدســـــات
الوظـــــائف  ومن مـــــال الرشـــــوة وبيـــــعللبابـــــا، ىبومن الضـــــرائب الـــــيت جتـــــدفعـــــات،
جيـــــب أال " :ســـــاء األســـــاقفة األملـــــان راح يســـــجل، حـــــىت أن أحـــــد رؤ الكنســـــية

  . لكهنوتية بسلب الذهب على دفعات"يستنزف اإليطاليون دماء اهليئة ا
إىل رومــــا ، ا كانــــت هنــــاك ضــــرائب جتمــــع باســــم البابــــا وترســــل حصــــيلته       

واســعة تتمتــع باإلعفــاء الضــرييب ، وكانــت كنيســة رومــا  وكانــت للكنيســة أراض
املســتفيدة مــن هــذا اإلعفــاء ، وكانــت تــذهب أيضــاً إىل خزانــة الكنيســة أمــوال 
األديــرة وغريهــا مــن املؤسســات الدينيــة ، فضــًال عــن احلصــيلة الضــخمة النامجــة 

ــا نــوع مــن اإلليهــا األملــ، الــيت نظــر إعــن بيــع صــكوك الغفــران  تــاوة ،  ان علــى أ
ـــا صـــدرت دون موافقـــة ورغبـــة مـــن قبـــل أســـاقفة أملانيـــا ، باإلضـــافة إىل  كمـــا أ

  ضرائب العشور . 



 

 

كــان الــرأي العــام األملــاين قــد أمجــع علــى أن احملكمــة الرومانيــة الــيت كانــت       
جـة العدالة تباع وتشرتى فيها باملال قد ركزت الضغط يف مسـألة الضـريبة إىل در 

ال حتتمــل، وارتفعــت الشــكوى مــرات عديــدة مــن مســتحقات احملكمــة العليــا يف 
ل روما ـ اليت كـان يـتم اسـتئناف القضـايا أمامهـا ـ والضـرائب الـيت تـدفع للبابـا كـ

ا   عام ، ونفقات الكهان ، كما أنه مقنـع ، ومت التوسـع  بال مـربركان يتم زياد
عــالن جــال الــدين األملــان إىل اإلفيهــا بطريقــة غــري قانونيــة ، هــذا الوضــع دفــع ر 

كانـت يف معظمهـا قائمـة علـى أسـاس سـليم مـن   بأن شكاوى األملان مـن رومـا
كما لـو كـانوا برابـرة   عومل األملان من قبل كنيسة روما وجهة النظر املالية ، فقد

  أغبياء، واستنزفت منهم األموال بألف حيلة ماكرة. 
حبيــث تطلبــت إنشــاء إدارة ماليــة  ارد املاليــة مــن الغــزارة والتعــدد كانــت املــو      

ا يف الــــبالط البــــابوي يف رومــــاقائمــــة  الــــيت تقــــوم  ة املاليــــةز تراقــــب األجهــــ ،بــــذا
بوات رومـا وكبـار رجـال الـدين البابـا، ورأى حكـام أملانيـا أن بـاجبمعها وإرسـاهلا 
مزيــــد مــــن األمــــوال اجتـــه اهتمــــامهم األول للحصــــول علـــى  ،طبقـــة مــــن املرتفــــني
م لتحقيــق مصــاحله ومــن مث ازداد الشــعور يف  م اخلاصــة، ومصــاحل أفــراد عــائال

كــــان  )7(لعامــــة األملانيــــة إىل دولــــة أجنبيــــة.أملانيــــا بــــاملرارة مــــن تســــرب األمــــوال ا
فقـد   )الطبقة الوسطى (البورجوازيـة اع االقتصادي واضحاً بشكل أكثر معالصر 

بأزمــة اقتصــادية ، فالطبقــة الوســطى كانــت تواجــه كانــت األقــاليم األملانيــة متــر 
أزمــة خطــرية هــي حماولــة اســتعادة مــا كــان هلــا مــن ثــروة ومركــز اجتمــاعي حمــرتم 

  متتعت به منذ العصور الوسطى . 
كانت نوعية التفكري لدى أبنـاء الطبقـة الوسـطى عـامًال هامـاً يف الصـراع ؛       

ورجـال  بني أعـدائهم مـن اإلقطـاعيني اً عضوي اً فتلك الطبقة ترى أن هناك ترابط



 

 

ألن املناصب العليا داخل الكنيسة الكاثوليكية كان يشغلها يف  وذلك الدين ؛
الـــــذين يتمتعـــــون باملزايـــــا املاديـــــة واملعنويـــــة مـــــن مناصـــــبهم  العـــــادة أبنـــــاء النـــــبالء

الكنسية، واليت حرم منها أبنـاء الطبقـة الوسـطى اجلديـدة ، ممـا كـان مثـاراً للغـرية 
نفوســـهم ، وأصـــبحوا علـــى اســـتعداد لتغيـــري هـــذا النظـــام الـــذي تســـتفيد منـــه يف 

  طبقة اإلقطاعيني . 
كــــــان رؤســــــاء األديــــــرة واألســــــاقفة يقــــــاومون النزعــــــة االســــــتقاللية للطبقــــــة       

البورجوازية ، حىت ال تنقص مواردهم، وكان األساقفة يصدرون أحكام احلرمان 
ل القضـاء علـى احلكومـات احملليـة العنف تارة أخرى مـن أجـتارة، ويستخدمون 

ألن األديـرة  حنـق رجـال األعمـال األملـان أيضـاً ؛كما   البورجوازيون،اليت أقامها 
  اليت تطالب باإلعفاء الضرييب نافستهم يف جمال الصناعة والتجارة . 

منذ  هذاتكانت الطبقة البورجوازية موتورة من الكنيسة واإلقطاع يف الوقت       
اعي تعرقــل التجــارة الداخليــة الوســطى، فقــد كانــت قيــود اجملتمــع اإلقطــالعصــور 

 ،، وكانـــت الطبقـــة اإلقطاعيـــة تـــزدري التـــاجر وختدعـــهرض الضـــرائب عليهـــا بفـــ
، والـيت   وتعاون الكنيسة عليه بتحرمي الفائدة على النقود وفـرض أسـعار مالئمـة

   كانت تصب يف مصلحة الرجل اإلقطاعي .
كانـــت مصــــاحل الطبقــــة الوســــطى واضــــحة جليــــة يف تأييــــدها للربوتســــتانت       

م ضـــد الكنيســـة الرومانيـــة الـــيت حتـــاول فـــرض وســـائل اقتصـــادية تنـــاقض  وحـــرو
  مصاحلهم. 

قـــد اختـــذوا  ع املـــال مـــن أفـــراد الطبقـــة الوســـطى إىل مجـــ لطـــاحمنيوالواقـــع أن ا    
ذريعة  -عليا األخالقية الربوتستانتيةأي املثل ال-االجتاه الربوتستانيت حنو احلياة  

 أفكــــار لنهــــب الكنيســــة الكاثوليكيــــة، كمــــا أن األفكــــار الربوتســــتانتية صــــاغت



 

 

وصــنعت مــنهم  ،وجعلــتهم أكثــر مالءمــة جلمــع املــال  ،النــاس الــذين اعتنقوهــا
أكدت علـى العمـل  -بشقيها اللوثري والكلفيين-تانتية طبقة وسطى، فالربوتس

ألن الشيطان باملرصاد لأليدي العاطلـة ، وأباحـت  ؛ذلك، وأحلت على  ودوره
ت عن اإلسراف والتبذير والبذخ والرتف ،الفائدة ( الربا ) على عكـس مـا   ،و

كان حادثـاً يف الكنيسـة الكاثوليكيـة ، وشـجعت علـى االدخـار ، ومـن مث فـإن 
 التحــوالت االقتصــادية العميقــة ، وحتــول اجملتمــع مــن جمتمــع زراعــي إىل اقتصــاد

ة اإلصــــالح كــــان مرتبطــــاً حبركــــ  جتــــاري يعتمــــد علــــى الســــوق الواســــعة؛ نقــــدي
وهكــــذا كــــان كفــــاح البورجــــوازيني ضــــد رجــــال الكنيســــة  ،الربوتســــتانيت وحروبــــه

ومؤيديها شاقاً ومريـراً إىل أقصـى حـد ، مـن أجـل القضـاء علـى الكنيسـة ، الـيت  
أكثـر ديـة ن الصـراع قائمـاً علـى أسـس ماكـاكانت حتتضن النظام اإلقطـاعي ، و 
   .  )8(مما هو قائم على اختالفات دينية 

علــى أيــة حــال ، فقــد كــان الصــراع الــديين املســلح هــو صــراع علــى الســلطة      
بشــكل مســتمر بــني الســلطتني الزمنيــة (السياســية) ، والروحيــة (الدينيــة) ، فقــد  

علــى قناعــة بــأن بــابوات رومــا قــد زجــوا بأنفســهم يف غمــار كــان حكــام أملانيــا 
مـــن أجـــل إخضـــاع الســـلطة وا مشـــروعات سياســـية نتضـــ، واحاســـة الدوليـــة السي

    .، وعملوا على زيادة رقعة الواليات البابويةالزمنية هلم
كانـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة علـــى قناعـــة بـــأن مـــن حقوقهـــا خلـــع األبـــاطرة     

وامللــوك خــارج إيطاليــا يف أي وقــت تشــاء ، وراحــت تــزعم بــأن أي إمرباطــور ال 
  ا شرعياً إال يف حالة تأييد البابا له . حاكم عدّ ي

بـني السـلطتني السياسـية والدينيـة علـى التعيينــات يف  االصـراع مسـتمر كـان        
وعلى تداخل االختصاصات بني القضاء املدين واحملاكم األسـقفية ، املناصب، 



 

 

اكم البابويــة نــوع مــن ورأى احلكــام أن اســتئناف بعــض القضــايا الدينيــة أمــام احملــ
م ، كما كانـت النخبـة احلاكمـة سـاخطة علـى حصـانة رجـال التدخل يف شؤ  و

وهـذا أدى بـدوره إىل حقـد ،  التشـريعات املدنيـة علـيهمالدين مـن تطبيـق مجيـع 
طائفـــة األشـــراف األملـــان علـــى ممتلكـــات وســـلطات الكنيســـة الغنيـــة ،  وحســـد

لسـلطات يف ألي نوع من ا احلكومات واألمراء ملمارسة الباباوازدادت معارضة 
م؛ وذلــك ألن منــو الــروح الوطنيــة دفــع الكثــري مــن حكــام شــعوب الــدول  أوطــا
ــم نظــروا  إىل رفــض دفــع الضــرائب إىل البابــا؛ املختلفــة ألســباب سياســية هــي أ

ـم كـانوا يـرون أن إليه من اجلانب الدنيوي فاعتربوه أحـد أمـراء إيطاليـ ا ، كمـا أ
دهــــم حتــــد مــــن حــــريتهم واســــتقالهلم ، البابــــا السياســــية واملاليــــة يف بال ســــلطات

ونظروا إليه على أنه نوع من النفوذ والتغلغل األجنيب غـري املرغـوب فيـه، خاصـة 
وقــــد أصــــبح الشــــغل الشــــاغل للبابــــا وكبــــار رجــــال الــــدين أن يبســــطوا نفــــوذهم 

ون السياســــية التــــدخل يف شــــؤ الــــدينوي الــــزمين علــــى الواليــــات التابعــــة هلــــم ، و 
م الروحية، واالنشغال جبالدولية   . )9( مع املال وانصرافهم عن تأدية واجبا
وتتجلى الدوافع السياسـية بشـكل واضـح يف حلـف مشالكالـد الربوتسـتانيت      

، الذي تأسس بغرض الدفاع عن أنفسهم ضد اخلطر الكـاثوليكي ، ورمبـا يعـد 
خاصــة يف تــاريخ القــرن الســادس هــذا احللــف هــو أخطــر حلــف ديــين لــه أمهيــة 

ثــاره السياســية واحلربيــة فرضــت نفســها ، لــيس علــى أملانيــا لــك ألن آعشــر ؛ وذ
  على معظم الدول األوربية . بل  فقط ،

ومتسكهم بالدفاع عن  ،راح أعضاء احللف اللوثري يعلنون رفضهم للرضوخ    
ومصـــاحلهم وحقـــوقهم ضـــد البابـــا واإلمرباطـــور مهمـــا اقتضـــى األمـــر ،  مبـــادئهم

وكانــت الداللــة الواضــحة لتكــوين هــذا احللــف هــو انتقــال أمــر اإلصــالح الــديين 



 

 

من أيـدي رجـال الـدين إىل رجـال السياسـة والعسـكرية ، وحتـول النضـال القـائم 
  .  )01(حول املبادئ الدينية إىل نضال حول املصاحل السياسية واملادية 

وهنــاك منوذجــان علــى ســبيل املثــال لألمــراء الربوتســتانت الــذين اخنرطــوا يف      
األحالف واحلروب ملصاحلهم اخلاصة فقط ، بعيداً متاماً عن الدين ؛ فقد كـان 

أراد أن و نصــــرياً خملصــــاً للربوتســــتانتية،  -ويــــدعى فيليــــب-حــــاكم إقلــــيم هــــيس 
؛ نظــراً لطــول فــرتة ل احليــاة معهــاألنــه ســئم ومــ ؛ويةكريســتني الســافيطلــق زوجتــه  

وراح يضــغط علــى   ،مــن وصــيفة أختــه مارجريــت دي الســالليتــزوج  الــزواج ؛
لـــوثر ألن يســـمح لـــه بطـــالق زوجتـــه ، والـــزواج مـــن معشـــوقته ، ومســـح لـــه لـــوثر 

ــــــك األمــــــر ضــــــجة  ــــــار ذل ــــــزواج ، وأث ــــــذلك ، وتســــــرب خــــــرب ال ســــــاط األو يف ب
إىل إنكـار موافقتـه علـى الـزواج ممـا دفـع ا دفـع لـوثر الربوتستانتية والكاثوليكيـة ممـ

، والتقـــــرب إىل اإلمرباطـــــور لســـــخط علـــــى رجـــــال الـــــدين الربوتســـــتانتفيليـــــب ل
ـذا التقـارب؛وابتعاده عن املعسكر الربوتستانيت ، وقـد  ألنـه  رحـب اإلمرباطـور 

  يضعف من حلف مشالكالد . 
: هــو مــوريس أحــد أمــراء سكســونيا اللوثريــة ، الــذي راح  والمثــال الثــاني     

رل اخلـامس يف ينشق عـن صـفوف احللـف اللـوثري ، وينضـم إىل اإلمرباطـور شـا
، يف مقابل وعد صريح من اإلمرباطور أن حيصل على  م1547معركة مهلربج 

افع واملصــــاحل الشخصــــية والسياســــية دوقيــــه سكســــونيا لــــه ، وهنــــا تتجلــــى الــــدو 
  .  )11(ها الدوافع الدينية خلفلتتوارى 

بيد أنه مل تعدم احلروب الدينية من دوافع دينية حقيقية هدفها إصالح ما      
شاب العقيـدة مـن مفاسـد وجـرائم تتنـاىف متامـاً مـع املسـيحية ، فقـد كـان مـارتن 
لوثر وحواريوه من بعده على قناعة أن بيع الوظائف الكنسية منافية متاماً للدين 



 

 

يصــر علــى إباحــة زواج القســس، نظــراً للمخالفــات والزجيــات غــري  ، وراح لــوثر
قــد راح ، ولــذا فرجـال الــدين الرهبـان مــن الكاثوليـكالشـرعية الــيت كـان يرتكبهــا 
    . )12(ورا رين ب، وهي كاتلوثر يتزوج من راهبة مثله

وراح لوثر ورجال دينه من بعده يصرون على أن حترمي الطالق علـى مجـوع      
املسيحيني يف الكنيسة الكاثوليكية هو أمر بعيد متاماً عن الـدين، وأكـدوا علـى 
أن الطـــالق أمـــر شـــرعي ، وأنـــه لـــيس مـــن حـــق البابـــا وحـــده أن حيتكـــر تفســـري 

ران ن ، وأن صكوك الغفـوأن العشاء الرباين ال عالقة له بالديالكتاب املقدس، 
ــــدين ــــة وال متــــت بصــــلة لل ــــرة وأصــــ ،باطل ــــى عــــدم إنشــــاء أدي ر الربوتســــتانت عل

نزالئهـــا إىل احليـــاة املدنيـــة ، وإلغـــاء عـــدد مـــن األديـــرة القائمـــة وحتويـــل  ،جديـــدة
وإلغاء الرهبنة ، وكان زواج لوثر ورجال دينه تطبيقاً عملياً وتدعيماً هلذا اإللغـاء 

يف إباحة زواج رجـال  ه يبدو أن مارتن لوثر كان متأثرافإن. وعلى أية حال )13(
  . )14(الدين وإباحة الطالق بالرتاث اإلسالمي 

  :  " صوت المدافع " Muhlburgمعركة مهلبرج ـ  2
 كانـــت الواليـــات األملانيـــة بشـــقيها اللـــوثري والكـــاثوليكي تابعـــة لإلمرباطـــور      

أسـبانيا ابعـاً يف لرومانيـة املقدسـة ، وكـان قإمرباطور اإلمرباطوريـة اشارل اخلامس 
الكـــاثوليكي املعـــادي  كـــان شـــارل علـــى رأس احللـــف  ،حبكـــم كونـــه ملكـــاً عليهـــا

، وكـــان الرجـــل متعصـــباً ، ولكـــن يبـــدو أن االعتبـــارات السياســـية  للربوتســـتانت 
   .ماتكانت تكبح مجاح هذا التعصب وتدفعه لعمل مساو 

اليم الربوتستانتية بالقرب منه ، ويبدو أنـه ولقد أثار حنق شارل ظهور التع     
،  أشـالء متصـارعة هـي خالفـات دينيـة توهم أن اخلالفات اليت فرقت أوربـا إىل

فراح يكثر من عقد جملس األمـراء وكـرباء الدولـة واجملـامع الكنسـية حمـاوًال بـذلك 



 

 

علــى الــرغم مــن أنــه كــان حيــدوه األمــل يف   ،)15(والصــلح دون جــدوىالتوفيــق 
فشـل يف  ، ولكـن اجملمـعم1545الدينية من خالل جممـع ترنـت إعادة الوحدة 

، ورفـض الربوتسـتانت قـرارات اجملمـع ، ومـن مث فقـد حل اخلالفات بني الطـرفني
للقضاء على االنقسام الديين قرر اإلمرباطور أنه ال مناص من االشتباك املسلح 

التفــاق ، قــرر اإلمرباطــور اســتخدام القــوة با الد األملانيــة شــطرينالــذي شــطر الــب
كــان مــدفوعاً للــدخول يف صــراع مســلح مــن أجــل   مــع البابــا ، ويبــدو أن شــارل

ــــــا ووحــــــ ــــــى وحــــــدة أملاني ــــــه دة إاحلفــــــاظ عل ــــــدو أن مشــــــاغل  ،)16(مرباطوريت ويب
اإلمرباطور شارل اخلـامس هـي الـيت حالـت دون وقـوع احلـرب بـني الربوتسـتانت 

ألنــــه كــــان مشــــغوًال يف حروبــــه مــــع فرنســــا  ؛م 1547الكاثوليــــك حــــىت عــــام و 
  ، وتلك قصة أخرى .  )17(ومعاداة األتراك 

م ، 1546ه األخـرية عـام اسـعلى أية حال فقد راح مارتن لوثر يلفـظ أنف     
قبــل أن تبــدأ احلــرب، وراح شــارل اخلــامس جيمــع جيشــاً كبــرياً، وبــدأت احلــرب 

بغزو  -ه الشخصية، وعزم على خيانة حلفهآثر مصاحلالذي -بأن قام موريس 
ومل تلبـــــث اجليــــوش اإلمرباطوريـــــة أن  ،قريبــــه منتخـــــب سكســــونيامجيــــع أراضـــــي 

ر األلب يف إبريل عام    م . 1547انتصرت يف موقعة مهلربج على 
والواقع أن القوات اإلمرباطورية أوقعـت جبيـوش الربوتسـتانت هزميـة سـاحقة      

ت اجلـيش يف األسـر ، وعلـى رأسـهم حنـا فريـدريك ناخـب ( ، ووقع معظم قوا
حاكم ) سكسونيا ، حىت أضحت أملانيا بأسـرها يف قبضـة اإلمرباطـور ، وبـدًال 
مــن ســحق البقيــة الباقيــة مــن الربوتســتانت حــاول اإلمرباطــور عبثــاً الوفــاق بــني 

ن بعالقتــه الســيئة مـــع البابــا بــول الثالــث ، الــذي كـــاالطــرفني مــدفوعاً يف ذلــك 



 

 

يبادله الكراهيـة وعـدم الثقـة ، يف ظـل صـراع حمتـدم بـني السـلطة الزمنيـة ممثلـة يف 
   اإلمرباطور ، والسلطة الدينية ممثلة يف البابا . 

ا كانـــــت تســـــتانت يف مهلـــــربج متعـــــددة ، فبينمـــــكانـــــت أســـــاب هزميـــــة الربو       
حشودهم العسكرية تأخذ طريقها إىل ساحات القتال ، كان مارتن لوثر يلفظ 
أنفاسه األخرية ، وخسر الربوتستانت زعمـيهم الروحـي ، وعلـى اجلانـب اآلخـر 

امًال مهمـاً يف تلـك كان ع  مامه إىل صفوف اإلمرباطورفإن خيانة موريس وانض
وذلـــك ألن القـــوات الربوتســـانتية خســـرت قائـــداً عظيمـــاً مـــدرباً ، ومـــن  اهلزميـــة؛

ـــاتســـتانتية جهـــة ثالثـــة فإنـــه علـــى الـــرغم مـــن وفـــرة عـــدد القـــوات الربو  كانـــت   فإ
ط الفاعـل ، وعلـى اجلانـب الرابـع القديرة والتنظيم الدقيق والنشـا تعوذها القيادة

جنلـــرتا يف ســـا وإفـــإن حلـــف مشالكالـــد الربوتســـتانيت كـــان يتطلـــع إىل مســـاعدة فرن
دم أيــة دولــة مــن هــذه الــدول أمــواًال وال رجــاًال وال عتــاداً ، احلــرب ،ولكــن مل تقــ
ن التمنيــــات الطيبــــة ، وأخــــرياً فــــإن قــــوات معســــوًال يــــنم عــــوإمنــــا قــــدمت كالمــــاً 

اإلمرباطوريـــة كانـــت تضـــم جنـــوداً مـــن أســـبانيا وإيطاليـــا ، وهـــي قـــوات منظمـــة 
  ويقودها القائد األسباين الكبري ألفا . 

ل مـــوريس أمـــري سكســـونيا اخلـــائن علـــى وحصـــ ،راح اإلمرباطـــور يفـــي بوعـــده   
( أو حاكم ) سكسونيا مكافـأة كان يطمح فيه ، وهو منتخب املنصب الذي  

ل لنفسـه مـن اإلمرباطـور علـى أفضـل هـيس أن حيصـله ، وحاول فيليـب حـاكم 
اإلمرباطــور عاملــه  الشــروط رغــم أنــه مل يكــن موجــوداً يف ميــدان القتــال ، ولكــن

   معاملة مهينة ، وقام بأسره . 
 رغـــم أنـــه كـــان وفـــق بـــني الكاثوليـــك والربوتســـتانتحـــاول اإلمرباطـــور أن ي    

، وذلــك ألنــه كــان يقــدر مــدى متســك رعايــاه الربوتســتانت مبــذهبهم  ؛منتصــرا



 

 

يـدعو اجمللـس  يه ، ونكاية يف البابـا . راح شـارلاألمراء الربوتستانت عل وحرص
ح اجمللـــس م حلـــل اخلـــالف بـــني الفـــريقني ، ورا 1548اإلمرباطـــوري يف أوجزبـــرج 

نطوائـــه علـــى شـــيء مــــن ، كـــان كاثوليكيـــاً يف روحـــه رغـــم ا يضـــع نظامـــاً مؤقتـــاً 
لـــس يف نظامـــه املؤقـــت علـــى ضـــرورة التســـامح مـــع الربوتســـانت ، فقـــد أصـــر اجمل

تبـــاع الطقـــوس الكاثوليكيـــة القدميـــة ، واستحســـن عـــدم زواج رجـــال الـــدين مـــن ا
كما أجاز االحتفاظ بالتماثيل بشـرط أال تكـون   ،حيث املبدأ ، وأجاز زواجهم

  موضع عبادة . 
وتســــتانت هــــذا النظــــام املؤقــــت علــــى حــــد ســــواء ، رفــــض الكاثوليــــك والرب      

ــاء  وفشــلت احملاولــة الســلمية الــيت بــذهلا اإلمرباطــور بعــد انتصــاره يف مهلــربج إل
وعـــاد الصـــراع حيتـــدم مـــن جديـــد بـــني الواليـــات الكاثوليكيـــة والواليـــات  ،النـــزاع

الربوتســـتانتية ، وســـارت األمـــور يف غـــري مصـــلحة اإلمرباطـــور هـــذه املـــرة ليحقـــق 
  وتستانت انتصاراً يف اجلولة الثانية . الرب 

ــــة        كانــــت أســــباب انتصــــار الربوتســــتانت وهزميــــة اإلمرباطــــور يف هــــذه اجلول
ماكــاد حيصــل علــى يا مـوريس نــب األول فـإن أمــري سكســونمتعـددة ، فعلــى اجلا

مبتغــاه ويتــوىل إمــارة سكســونيا حــىت انقلــب ضــد اإلمرباطــور وعــاد إىل صــفوف 
خملصـــاً، ليؤكـــد مـــوريس علـــى املبـــدأ الـــذي ســـاد حلفـــه الربوتســـتانيت قائـــداً قـــديراً 

األوربيـــة منـــذ تلـــك احلـــروب وحـــىت اآلن أنـــه العالقـــات السياســـية الدبلوماســـية 
  " . ن، ولكن هناك مصاحل دائمةائمو أعداء دائمون وال أصدقاء د ليس هناك"

راح موريس يربر خصومته العنيفة لإلمرباطور بعد أن كان حليفاً خملصاً لـه      
يف مهلـــربج علـــى أســـاس اســـتمرار اإلمرباطـــور يف اعتقـــال صـــهره فيليـــب حـــاكم 



 

 

هــيس ، وإســراف اإلمرباطــور يف ســوء معاملتــه ، كمــا أنــه تــذرع بــأن اإلمرباطــور 
ا بعض املدن الربوتستانتية . قضى على احلريات    اليت كانت تتمتع 

 ،علـــى أيـــة حـــال فقـــد اكتســـب الربوتســـتانت بعـــودة مـــوريس قـــوة جديـــدة      
واســـرتد املعســـكر الربوتســـانيت عافيتـــه بعـــودة قائـــد عســـكري موهـــوب تشـــابكت 

السياســــــية يف موقفــــــه اجلديــــــد، كــــــي يكيــــــد  أطماعــــــهمــــــع نزعتــــــه الربوتســــــتانتية 
نري الثاين ملـك فرنسـا لإلمرباطور وشرع يف تكوين حلف  ضده، وراح يتصل 

  ابتغاء احلصول على مساعدته العسكرية واملادية . 
كان السبب الثاين يف هزمية اإلمرباطور هـو أن اإلمرباطـور كـان قاسـياً بعـض      

مــن األمــور الــيت ألبــت الــرأي  وكــان هــذا الشــيء مــع الثــائرين عليــه يف مهلــربج ،
يف مجيـــع أحنـــاء أملانيـــا ، وانفـــض مـــن حولـــه كـــل األمـــراء الكاثوليـــك  م عليـــهالعـــا

دي الذين ساعدوه يف بداية احلرب الدينية ، حينما شرع يف وضـع نظـام اسـتبدا
م   وأخذ يتدخل يف أمر استقالهلم .  ،للحكومة سوف ينقص من سلطا

أنه علـى الـرغم مـن أن انتصـار اإلمرباطـور يف مهلـربج  كان السبب الثالث هو   
البابــا   فــإن لحة الكنيســة الكاثوليكيــة يف رومــا؛كــان يف مصــعلــى الربوتســتانت  

كــان خيشــى مــن أن نشــوة االنتصــار قــد تــدفع اإلمرباطــور إىل تــدعيم نفــوذه يف 
يف ولــذا شــرع البابــا ته، وحماولــة إخضــاع الكنيســة لســيطر  اإليطاليــة شــبه اجلزيــرة 

ممـــا يقلـــل مـــن أمهيـــة اخلامس، نســـا ليكـــون حليفـــاً ضـــد شـــارلاالتصـــال مبلـــك فر 
ويكشف جبالء أن احلروب الدينية كانت صراعاً على  ،الدافع الديين عند البابا

  السلطة . 
وأخرياً فإن جناح البابا وجناح موريس يف احلصول على مساعدة فرنسا الـيت      

بقيـة األمـراء األملـان يف احلـرب أدى يف  أرسلت بعض القوات الفرنسـية واشـرتاك



 

 

إىل هزميــة اإلمرباطــور ، الــذي راح ينــزوي يف أحــد األديــرة األســبانية جيــرت النهايــة 
أحزانــه ، تاركــاً ألخيــه أمــر تســوية املشــكالت الدينيــة يف أملانيــا ، وراح فردينانــد 

وعلــــى أســــاس الشــــجاعة  ،الواقــــع يواجـــه تلــــك املشــــكالت علــــى أســــاس األمـــر
،  ال ســبيل إىل إنكارهــا أو جتاهلهــا  لــديين كحقيقــةاوســلم باالنقســام  ،ةاألدبيــ

كمـــا أنـــه كـــان يف حاجـــة إىل معاونـــة الشـــعب كلـــه مـــن كاثوليـــك وبروتســـتانت 
وارتقـــاء عـــرش اإلمرباطـــور دون مقاومـــة،  عثمـــانيني ،للتغلـــب علـــى هجمـــات ال

ائية يف أوجزبرج.     )18(وعلى هذا األساس وضع تسوية 
  :  م " صوت العقل "1555جزبرج ـ تسوية أو  3

  : برج إىل صلح ديين أهم ما جاء فيهتوصل جملس أوجز     
إلمــــارات اللوثريــــة، وتعهــــد اإلمرباطــــور رر صــــلح أوجزبــــرج احلريــــة الدينيــــة لأ ـ قــــ

تانتية تؤدي شـعائرها راء بأن يرتكوا الواليات الربوتسواملنتخبون ( احلكام ) واألم
  الدينية بكل حرية ، وبأال يتعرضوا هلم بأي أذى . 

ـــــداً وذلـــــك ألن جملـــــس       ـــــدأ مل يكـــــن جدي ســـــبري عـــــام والواقـــــع أن هـــــذا املب
م قد نص على إعطاء احلرية الدينية لكل أمري أن خيتار املـذهب الـذي 1536

يــــروق لــــه يف إمارتــــه . ويــــرى بعــــض املــــؤرخني أن هــــذا املبــــدأ كــــان مــــن أخطــــر 
جزبرج ؛ ألنه أعطى لألمـراء حريـة التصـرف يف أخطـر املسـائل سلبيات صلح أو 

األمــراء علــى  شــأناً وقتئــذ ، وهــي املســألة الدينيــة، ونــتج عــن ذلــك ازديــاد نفــوذ
    هلم حق تقرير بحـالكاثوليكية ، إذ أصة ـلكنيسحساب اإلمرباطور وا

م ، وحرم منها األفراد ومجهور الناس   .  )19(املصري الديين يف واليا
ب ـ علـــى الرعايـــا الـــذين يريـــدون البقـــاء حيـــث هـــم أن يـــدينوا باملـــذهب الـــذي 

، ، وإال فلهم احلق يف مغادرة الوالية اليت يعيشـون فيهـا احلاكم يف واليتهاختاره 



 

 

وممتلكاتـه ، دون التعـرض لـه ولكل شخص منهم احلق يف أن يأخذ معه أموالـه 
ــذا الشــكبــأي أذى  ل قــد اعــرتف بــبعض ، ويــرى بعــض املــؤرخني أن الصــلح 

مــن واليــة إىل أخــرى ص علـى عمليــة تســهيل انتقــال الفـرد احلريـة للفــرد عنــدما نــ
   . )20(دومنا قيود 

يــرى الــبعض أن هــذا الصــلح كــان إجحافــا حبريــة الفــرد رغــم إعطائــه حريــة و    
راً علـــى احلكـــام ومل متتـــد ألن مبـــدأ احلريـــة الدينيـــة كـــان مقتصـــاالنتقـــال ، وذلـــك 

هذه احلرية لتشـمل األفـراد الـذين كـان علـيهم اهلجـرة، إذا اختلـف مـذهبهم مـع 
مذهب الوالية، وكانت اهلجرة أبعد ما تكـون يف هـذه احلالـة عـن احلريـة الدينيـة 

  . )21(للفرد 
ــــة لألمــــراء ج ـ   ــــة الديني كمــــا قــــرر الصــــلح أن حيــــرتم األمــــراء الربوتســــتانت احلري

ات الــــيت الزالــــت خملصــــة للكاثوليكيــــة ، وأن تبقــــى أمــــالك الكنيســــة واملقاطعــــ
م ، يف أيـــــدي مـــــن 1552الكاثوليكيــــة الـــــيت أخـــــذها الربوتســـــتانت قبــــل عـــــام 

أو غـــريهم ، وأمـــا األمـــالك الـــيت  عليهـــا مـــن رجـــال الـــدين أو العلمـــانينياســـتوىل 
ا بعــد عــام  ، وكــان الغــرض مــن ذلــك إىل الكنيســة م فيجــب ردهــا1552فقــد

  افظة على أمالك الكنيسة الكاثوليكية . احمل
والواقــع أن الصــلح أدى إىل جتزئــة أملانيــا مــن الوجهــة السياســية والدســتورية      

ـــا إىل دويـــالت كثـــرية منفصـــلة بعضـــها عـــن بعـــض ، وأدى إىل إضـــعاف  وبعثر
اإلمرباطوريـــة ، ألنـــه دعـــم اســـتقالل حكـــام املقاطعـــات األملانيـــة علـــى حســـاب 

  لناحية العملية . اإلمرباطور من ا
لح مل ميــــــنح املــــــذاهب وكــــــان مــــــن ســــــلبيات الصــــــلح أيضــــــاً أن هــــــذا الصــــــ   

، األخرى كمذهب كلفن وزوجنلي احلرية الدينية مع أن مذهبيهما   الربوتستانيته



 

 

كثــري مــن األملــان وســكان اإلمرباطوريــة ، وكــان هــذا باعثــاً علــى   كــان قــد اعتنقــه
وتســتانت أتبــاع خاصــة وأن الرب الســابع عشر،الــديين يف القــرن اســتئناف الصــراع 

قد خاضـــــوا معـــــارك مـــــع الكاثوليـــــك قبـــــل ذلـــــك يف عـــــام زوجنلـــــي يف سويســـــرا،
م وعلى الـرغم مـن قتـل زوجنلـي ، إال أن 1531م ، استمرت إىل عام 1528

م ، نــص علــى حــق كــل 1532الكاثوليــك اضــطروا لعقــد الصــلح معهــم عــام 
تـاره ، وراح كـالفن يتـويل قيـادة احلركـة مقاطعة يف إتبـاع املـذهب الـديين الـذي خت

   بعد زوجنلي .
علــى الــرغم مــن أن صــلح أوجزبــرج حفــل بكثــري مــن الســلبيات إال أنــه  و        

كـــان حماولـــة ناجحـــة لتســـوية أخطـــر مشـــكلة واجهتهـــا أملانيـــا يف مطلـــع العصـــر 
فقـــد كـــان هـــذا الصـــلح مـــن الناحيـــة الدينيـــة  شـــكلة الدينيـــة احلـــديث ، وهـــي امل

كبــــرياً للربوتســــتانتية إىل حــــد كبــــري ، فقــــد دعــــم اســــتقالل املقاطعــــات   انتصــــاراً 
ذا الصلح ، واسرتاحت أملانيا فرتة  الربوتستانتية من الناحية العملية ، فارتضوا 

، ووضع الصلح حداً للنزاع املسلح ثالثـة وسـتني  من الزمن من احلروب األهلية
ية والدينية ، طيلة هـذه املـدة سنة، فأصبح الصلح أساساً صاحلاً للحياة السياس

، ممـــا يعـــين أنـــه كـــان صـــلحاً وهدنـــة م1618قيـــام حـــرب الثالثـــني عـــام ، حـــىت 
  مؤقته مل تستمر طويًال .  

كان احلسـاب اخلتـامي هـو تسـرب حركـة اإلصـالح الـديين مـن أملانيـا إىل         
ــا كنيســة قوميــة ســنة  الــبالد االســكندنافية ، ومنهــا الــدامنرك ، حيــث تأسســت 

ا كنيسة قوميـة 1560 م ، كما دخلت الربوتستانتية إىل السويد ، وتأسست 
كما وصـلت إىل املقاطعـات السويسـرية ، وانتشـرت يف بعيداً عن كنيسة روما ،  

  .  )23(اجنلرتا وفرنسا 



 

 

  م ) : 1598ـ  1560ثالثاً : احلروب الدينية يف فرنسا (
ـــ       ـــا   ةعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه احلـــروب األهلي أخـــذت طابعـــاً دينيـــاً إال أ

الربوتســــتانت اهليجونــــوت  كانــــت حروبــــاً سياســــية للصــــراع علــــى الســــلطة بــــني
الدســـائس واملـــؤامرات واملكائـــد  هـــاظهـــرت فيوالكاثوليـــك األغلبيـــة ،  الفرنســـيني

واخلــداع بشــكل يتنــاىف مــع الــدين متامــاً ؛ فعلــى ســبيل املثــال راح الربوتســتانت 
ــــاجن ــــل تســــهيل الفرنســــيون يســــتنجدون ب لرتا ودعمهــــا ضــــد الكاثوليــــك يف مقاب

احــتالل قــوات اجنلــرتا للهــافر الفرنســية ، وعلــى هــذا األســاس فقــد أدى التفــريط 
 ور الكثـــــريين مـــــن حـــــزب اهليجونـــــوت ،يف بقعـــــة مـــــن الـــــوطن الفرنســـــي إىل نفـــــ

  اعتربوهم خائنني للوطن . و 
مــرات يف  حلــروب دينيــة أهليــة ضــارية تتابعــت ســبع أصــبحت فرنســا موطنــاً      

خــالل مــا يزيــد علــى الثالثــني عــام ، تــدهورت أثناءهــا أحــوال فرنســا واضــطربت 
األمــور فيهــا ، وكثــرت حــوادث االغتيــاالت السياســية وإزهــاق كثــري مــن األرواح 

  من اجلانبني ، وظهر التربم بسبب حالة الفوضى واالضطرابات املستمرة . 
أزمــات داخليــة طاحنــة ، ب والواقــع أن فرنســا عانــت مــن جــراء هــذه احلــرو      

مقدار الضرائب وخلفت هذه احلروب يف فرنسا من اخلـراب والـدمار إذ زيد يف 
ري بعـد اخلـراب ، وأصبحت فرنسا يف حاجة إىل البنـاء والتعمـحصرهما ال ميكن 

، ويبـــدو أن مهمـــة التعمـــري أشـــد مـــن قهـــر اجليـــوش بتعبـــري الـــذي شـــهدته الـــبالد
  امللك الفرنسي هنري الرابع . 

فبحرية فرنسا التجارية كادت ختتفي من البحار بسبب هذه احلـروب ،         
وبلــــغ عــــدد البيــــوت الــــيت دمــــرت ثالمثائــــة ألــــف بيــــت ، وأعلــــن احلقــــد تعطيلــــه 
للفضـــيلة ومســـم فرنســـا بشـــهوة االنتقـــام ، وأغـــار اجلنـــود املســـرحون علـــى الطـــرق 



 

 

ــ ــ توالقــرى ســرقة وتقتــيًال ، وانبعث ر مــن املــألوف يف رائحــة الرشــوة والفســاد أكث
ــــرب النــــاس مــــن الضــــرائب وكثــــر االخــــتالس مــــن قبــــل األوقــــات العاديــــة ،  و

العملـة وارتفعـت األسـعار قيمـة  واخنفضـت ، املوظفني عـدميي الكفايـة والضـمري
ا قد  وكثر لصوص املوظفني ، كما أن التفسخ الذي أصاب إنتاج فرنسا وجتار

معــه إال نشــوة احلقــد والكراهيــة جلبــت علــى الــبالد مــن الــدمار مــا مل يبــق هلــا 
القاتلة ، واختفي التسامح بـني أصـحاب املـذاهب املختلفـة ، وتناقصـت املـوارد 
املاليـــة وحـــدث عجـــز عـــن دفـــع الرواتـــب ، وخاصـــة رواتـــب اجلنـــد املرتزقـــة الـــيت 

الربوتستانت فتحرق هـؤالء اجلنـود شـوقاً استدعتهم احلكومة الكاثوليكية حملاربة 
وحــــــذا اجلنــــــود الوطنيــــــون ، وعــــــاثوا يف األرض فســــــاداً ، إىل الســــــلب والنهــــــب 

كمـا أشـرنا وحوصـرت بـاريس أيـام طويلـة ، وراح الباريسـيون يـأكلون ،  حذوهم 
وفســدت األخــالق العامــة وانتشــر  ،ويقتــاتون بالعشــب القطــط والكــالب حلــم 
املومسات إلشباع الطلـب اجلنسـي علـيهن وجهدت  هم اجلنسي عند الرجالالن

الجتماعيــة وعانــت الفضــائل اووجــدت الفــواحش والصــور العاريــة ســوقاً رائجــة 
انتشـر الفسـاد يف ومت التوسع يف بيع الوظائف العامة ، و والسياسية من احلروب 

، وأصبحت اجلرمية مألوفة ، وأفرخت هذه اجلرميـة السـرقة والقتـل ، اإلدارة املالية
الفوضــى يف الشــوارع وأصــبح الســفر يف الريــف خطــراً يهــدد احليــاة ،  وانتشــرت

ون املـــرة ، وعلـــى األخـــص بـــني نســـاء ليـــ وظهـــر وبـــاء االنتحـــار يف تلـــك الســـنني
   )24(ومرسيليا . 

حينمــــا منحــــت فقــــد جلــــأت احلكومــــة إىل صــــوت العقــــل علــــى أيــــة حــــال      
روب ، وذلـــــك ألن تلـــــك احلـــــ نانـــــتم مرســـــوم 1598ت يف فرنســـــا يجونـــــو اهل



 

 

ه م على حتدي التاج ، وحشد اجليوش ضدأكدت على قوة اهليجونوت وقدر
  ، نص هذا املرسوم على :

ـ منح اهليجونوت حرية العبادة يف أماكن معينـة ومنهـا قـالع النـبالء وغـريهم  1
 .  
  ـ كما أعطتهم نفس احلقوق املدنية واالجتماعية املمنوحة لغريهم .  2
  ـ وأكدت هلم احلماية القانونية .  3
ـ ومســح هلــم أن يقيمــوا حاميــات يف مائــة ومخســني مدينــة مــن الربوتســتانت.  4

  يتقاضون أجورهم من الدولة . 
صـغرية  هيجونـوتومن مث فإنه مبقتضى هذا املرسوم أصبحت هناك دولة       

نــت م نايف قلــب فرنســا هلــا جيشــها وقالعهــا ونظمهــا اخلاصــة ، ممــا يعــد مرســو 
علــى أنــه أول اعــرتاف عــام مــن قبــل الدولــة بقيــام أكثــر مــن طائفــة دينيــة داخــل 

الشــهرية جعلــت التســامح الــديين جــزءاً التســوية الدولــة الواحــدة ، كمــا أن هــذه 
  ت طويل . قو عرتاف به يف اجنلرتا وأملانيا بمن القانون الدستوري لفرنسا قبل اال

ـــذا املرســــوم ثال        مث لكاثوليــــك،ثـــني عامــــاً رغـــم معارضــــة ااســـتمر العمــــل 
  استبدله رئيس 

الــذي قضــى حبرمــان اهليجونــوت مــن م ، 1629الــوزراء ريشــيلو بصــلح ألــيس 
االمتيازات السياسية مقابل اإلبقاء على حريتهم الدينية كاملة، غـري منقوصـة ، 

م ، 1685ومحايـــة قانونيتـــه، حـــىت أصـــدر لـــويس الرابـــع عشـــر مرســـوم فونتبنلـــو 
وترتــــب علــــى هــــذا اإللغــــاء محلــــة مــــن  يــــاً مرســــوم نانــــت الغأصــــبح وبصــــدوره 

االضــــطهادات الســــافرة ضــــد اهليجونــــوت ، فهــــاجر مــــنهم عــــدد كبــــري يعــــدون 
م  م يف أمـان ومحلـوا معهـم عقـوهلم وخـربا باآلالف ليتمكنوا من ممارسـة عقيـد



 

 

فعالة يف وأمواهلم إىل البلدان اآلمنة يف أوربا ، وخاصة اجنلرتا ، وسامهوا مسامهة 
، فقــــد كــــانوا مــــن  لــــرتا يف منتصــــف القــــرن الثــــاين عشــــرالثــــورة الصــــناعية يف اجن

، ويبـــدو أن الشـــعب الفرنســـي الـــذي أرهقتـــه احلـــروب والفوضـــى مســـح  لنـــابغنيا
، وراح رجــال املــال واألعمــال تبدة مللــوك فرنســا بتأســيس ملكيــات مطلقــة مســ

روب ، ولــذا فقــد  يتوســلون إىل امللــوك لكــي يســتبدوا مــن أجــل وضــع حــد للحــ
   كانت االستبدادية امللكية نتيجة للحروب األهلية يف فرنسا.

  م : 1648ـ  1618رابعاً : حرب الثالثني عاماً 
  :  ـ األسباب والدوافع أوالً 
التـــام بـــني م ، يف التوفيـــق 1555فـــاق صـــلح أوجزبـــرج الـــديين عـــام ـ كـــان إخأ 

مطالـــب الكاثوليـــك والربوتســـتانت علـــى الســـواء واعتـــربه الطرفـــان مبثابـــة هدنـــة 
مؤقتــــة اللتقــــاط األنفــــاس تتــــيح لكــــل طــــرف أن حيســــن مواقفــــه علــــى حســــاب 
اآلخر، ومل يستطع اإلمرباطور أن يفرض الكاثوليكية علـى الشـعب األملـاين كلـه 

  لذي يروق له . واضطر إىل ترك احلرية لكل حاكم يف اختيار املذهب ا
ربج مــا جــاء يف هــذا الصــلح بشــأن جــوكــان مــن بــني أســباب فشــل صــلح أوز    

وتســـتانتية احملافظـــة علـــى أمـــالك الكنيســـة الكاثوليكيـــة يف الواليـــات األملانيـــة الرب 
) والعلمانيــــة عمومــــاً مــــن االســــتيالء عليهــــا . ومنــــع الســــلطة الزمنيــــة (السياســــية

 يكــــن يفســــح جمــــاًال للربوتســــتانتية باإلضــــافة إىل ذلــــك فــــإن صــــلح أوجزبــــرج مل
ـذه  الكلفينية الـيت أخـذت تنتشـر يف أوربـا وأملانيـا، فلـم يعـرتف صـلح أوجزبـرج 

عمومـاً وبقيـت الكلفينيـة يف أملانيـا ال الديين العقيدة اجلديدة  أو مببدأ التسامح 
، رغــــم أن الكلفينيــــة أصــــبحت ســــاس قــــانوين ميكنهــــا االرتكــــاز عليــــهجتــــد أي أ
  مسي لبعض الواليات األملانية مثل براندنربج وبالتني . املذهب الر 



 

 

م هبـــوا يعارضـــون  ب ـ ومـــع جتاهـــل أتبـــاع جـــون كـــالفن يف صـــلح أوجزبـــرج فـــإ
ـــم كـــانوا يف  احلكومـــات ويقـــدمون أنفســـهم للتضـــحية دون خـــوف ، حيـــث أ

إىل ســـند قـــانوين يســـتندون إليـــه الســـتمرار وجـــودهم ، وعلـــى أيـــة حاجـــة ماســـة 
م الــذي ســاد بعــد صــلح أوجزبــرج مــدة طويلــة مــن الــزمن كــان حالــة فــإن الســال

بسبب خوف الكاثوليك واللوثريني والكلفينيني من أن يؤدي الصطدام املسـلح 
إىل أوخـــم العواقـــب ، األمـــر الـــذي منـــع هـــذه اجلماعـــات مـــن التطـــرف ، بيـــنهم 

اية املطاف حبثاً عن حقوقهم .    لكن أتباع كالفن اضطروا لالنفجار يف 
نـــــت شخصـــــية إمرباطـــــور اهلابســـــيورج ( يف النمســـــا ) فردينادنـــــد الثـــــاين ج ـ كا
م عـــــامًال يف اشـــــتعال هـــــذه احلـــــروب ، فقـــــد كـــــان الرجــــــل  1637ـ  1619

كاثوليكياً يسـوعياً متعصـباً وكـان ميقـت الربوتسـتانت مقتـاً شـديداً ، وقـد أقسـم 
ـم سلسـلة مـن االضـطهاد ات أمياناً مغلظة على اقتالعهم من أمالكـه ، فـأنزل 

، مث استأنفها يف سـائر  هترييا ، وواصل اضطهاده هلم يف بوهيميا التابعة ليف اس
أحناء أمالكه النمساوية ، وجنح يف حتقيق أهدافه ووضع احليـاة الدينيـة والفكريـة 
يف بـــالده حتـــت ســـيطرة اليســـوعيني الكاثوليـــك املتشـــددين ، ولكـــن كـــان الـــثمن 
باهظاً ، وهو التحطيم العنيف الذي أصاب بناء اجملتمع البوهيمي بأكملـه ومـا 

  الثالثني عاماً .  تال ذلك من اندالع حرب
الربوتسـتانتية يف مشـال أملانيـا  انتشـارد ـ كان السـبب الرابـع هـو أنـه عنـدما ازداد 

ا اضطرت الكنيسة واألمراء الكاثوليك إىل العمـل جبـد ونشـاط يف حركـة  وجنو
خــدمات  واليســوعيني اإلصــالح الكاثوليكيــة وقــدم فيليــب الثــاين ملــك أســبانيا 

ومــة الكاثوليكيــة يف أملانــا تضــطهد الربوتســتانت كبــرية للكنيســة وأخــذت احلك
وعــــــاد عـــــــدد كبـــــــري مـــــــن األمــــــراء إىل اعتنـــــــاق املـــــــذهب الكـــــــاثوليكي فخـــــــاف 



 

 

وأمسـوه االحتـاد  ، م1608نـوا احتـاد يف عـام و الربوتستانت عاقبة ذلـك األمـر وك
مــن جهــة للــدفاع عــن مصــاحلهم املشــرتكة ودفــع األخطــار القادمــة الربوتســتانيت 

م عصــبة كاثوليكيــة أو 1609اح الكاثوليــك يؤسســون يف عــام الكاثوليــك ، ور 
حلفاً مقدساً ملواجهة الربوتستانت وبـذلك انقسـمت أملانيـا إىل معسـكرين كانـا 
علـــى اســـتعداد لالشـــتباك يف حـــرب عنـــد أول ظـــروف ســـنحت بـــذلك، وكـــان 
الكاثوليك بزعامة : مكسمليان دون بافاريا أكثر قوة وتنظيماً يف الوقت الـذي  

ف بيــنهم يف  اليــه الربوتســتانت بســبب انقســامهم مــرتددين ، ووصــل اخلــكــان ف
كثـــري مـــن احلـــاالت إىل درجـــة العـــداء الســـافر ، وكـــان هـــذا أحـــد أهـــم أســـباب 
انتصـــــار الكاثوليـــــك يف أغلـــــب حـــــروب الثالثـــــني عامـــــاً ، فالربوتســـــتانت كـــــانوا 

وتباينــــت وجهــــات نظــــرهم حــــول حتديــــد مبــــادئ ، منقســــمني علــــى أنفســــهم 
، وكــان الربوتســتانت الكلفينــني حاقــدين علــى اللــوثرين  نت وشــعائرهاالربوتســتا

هـــو ألن صـــلح أوجزبـــرج جتـــاهلهم ، وكـــان الســـبب الثـــاين النتصـــار الكاثوليـــك 
ي عــــن طريــــق الثــــورة اإلصــــالحية املضــــادة داخــــل انتعــــاش املــــذهب الكــــاثوليك

اجلزويــت وســاعدت اجلهــود العمليــة الــيت بــذهلا اليســوعيني الكنيســة الكاثوليكية،
علــــى تثبيـــــت دعـــــائم الكاثوليكيـــــة يف بولنـــــدا، واألراضـــــي املنخفضـــــة األســـــبانية 

، االنتعـاش الكـاثوليكي إىل بعـث أمـلأدى هـذا وفرنسا وأسـبانيا وإيطاليـا  وقـد 
ووهـــم كـــاذب يف احتمـــال القضـــاء علـــى الربوتســـتانتية والعـــودة إىل كنيســـة رومـــا 

  جمدداً . 
جلزويــــت اليســــوعيني يف عهــــد اإلمرباطــــور هـــــ ـ والواقــــع أن نشــــاط الكاثوليــــك ا

م واســتطاعتهم علــى أن ينفــذوا إىل كــل بيــت 1612ـ  1572رودلــف الثــاين 
من بيوت األسر الكاثوليكيـة وجعلـوا مركـز نشـاطهم الرئيسـي يف فينـا وميـونخ ، 



 

 

يوسعون منهـا دائـرة نشـاطهم يف جـد ومثـابرة ونشـاط ، ويف حـذر ودون ضـجة 
اإلمـــــارات املختلفـــــة كآبـــــاء يقومـــــون بســـــماع  يف الوقـــــت نفســـــه . فخـــــدموا يف

االعــــرتاف ، أو كــــوزراء لألمــــراء ، ويف هــــذه احلالــــة كــــانوا هــــم الــــذين يوجهــــون 
وبعثـــوا مبنصـــريهم إىل كـــل  سياســـة هـــؤالء احلكـــام ، وأســـس اجلزويـــت املـــدارس

ا أثـار أحقـاد الطوائـف الربوتسـتانتية ، ، ممـ، ونشطوا يف تدعيم الكاثوليكمكان
   حرب الثالثني عام .  وأدى إىل قيام

و ـ كـــان الســـبب الســـادس هـــو أنـــه كانـــت هنـــاك أطمـــاع سياســـية للـــدول الـــيت 
، وقد اتضحت أغـراض ثني عاماً مثل السويد والدامنرك اشرتكت يف حرب الثال

سياســـتها العدائيـــة إزاء أســـرة اهلابســـيوج يف النمســـا وأســـبانيا ، و فرنســـا احلقيقيـــة 
ســتانت ، وكـان لتـدخلهم النتـائج احلامســة وحـارب السـويديون يف صـفوف الربوت

يطرة السياســـية والتجاريـــة يف النصـــر النهـــائي ، كمـــا اهتمـــوا باحلصـــول علـــى الســـ
احل اجلنـــــويب للبلطيـــــق ، وقـــــد جنحـــــت يف حتقيـــــق ذلـــــك بالفعـــــل ، علـــــى الســـــ

وأصـــبحت ســـيدة علـــى البلطيـــق ، وهـــذه األطمـــاع داللـــة كاملـــة علـــى ضـــعف 
    الدوافع الدينية يف هذه احلروب .

   :  الحرب ـ أدوار ثانياً 
  على أية حال فقد مرت حرب الثالثني عاماً بأربعة أدوار رئيسية هي :      

، والــــيت انطلقــــت مــــن م1623ـ  1618ـ الــــدور البــــوهيمي البالتينــــي  1
معاقـــل الربوتســـتانت بســـبب قيـــام امللـــك النمســـاوي الكـــاثوليكي بوهيميـــا أحـــد 

ــدم بعــض الكنــائس الربوتســتانتية  املتعصــب ، والــيت كانــت بوهيميــا تابعــة لــه ، 
زميــة البــوهيميني والالتينيــني يف موقعــة التــل  فانــدلعت احلــرب ، ولكنهــا انتهــت 
األبيض ، وراح فرديناند يضرب بيد من حديد على أمراء الربوتستانت ، ونفـى 



 

 

املــواطنني يف بوهيميــا علــى  عــدد كبــري مــنهم، واســتخدم الــبطش والتنكيــل لــريغم
 وترتب علـى ذلـك هجـرة آالف األسـر الربوتسـتانتية وتـدفقاعتناق الكاثوليكية 

لكــة بوهيميــا مــن جديــد وأمخــدت أنفــاس اليســوعيون علــى الــبالد ، وبــدأت كث
لبوهيميــا وأدت النكســة إىل حــل  اً نتصــار إالربوتســتانت يف النمســا عنــدما ثــاروا 

ـــــــك  م1621االحتـــــــاد الربوتســـــــتانيت  ، وانتقلـــــــت زعامـــــــة الربوتســـــــتانت إىل مل
  الدور األول . الدامنارك لينتهي 

: مل يكن انضمام كريسـتيان الرابـع  م1629ـ  1625الدور الدانماركي ـ  2
ملــــك الــــدامنارك إىل الربوتســــتانت بســــبب اهتمامــــه باملســــألة الدينيــــة ، ولكــــن 

مشــال أملانيــا الســبب احلقيقــي هــو رغبتــه يف احلصــول علــى بعــض املكاســب يف 
على حساب اجلانب الكـاثوليكي  وتكـوين مملكـة باسـم ولـده ، ومـن مث انتقـل 
ميــدان احلــرب مــن جنــوب أملانيــا إىل مشاهلــا وانتصــر الكاثوليــك مــن جديــد علــى 

ة والنشــتني الربوتســتانت بســبب تفــوق جيوشــهم وكفــاءة قائــدهم تلــي ومســاند
 أطماعـــــهر ه هـــــو اآلخـــــانـــــت حتركـــــلكاثوليكيـــــة والـــــذي كبوهيميـــــا اأحـــــد نـــــبالء 

التوسعية ورغبته يف القضاء علـى اإلمـارات األملانيـة املبعثـرة وتكـوين أملانيـا حتـت 
رئاسته مع تبعية امسيـة لإلمرباطـور، ممـا يـدل علـى ضـعف الـوازع الـديين يف هـذه 

رب اعتماد الكاثوليك علـى اجلنـد املرتزقـة كانت أهم مالمح هذه احلاحلروب ،  
، والــــذين كــــانوا يتســــمون بالســــلب الربوتســــتانت ن خمتلــــف اجلنســــيات ضــــدمــــ

م ، نـــص علـــى أن يتنــــازل  1629والنهـــب والتخريـــب وأخـــرياً مت صــــلح لوبـــك 
   كرستيان عن كل ما يدعيه يف األسقفيات األملانية .

ســتاف : كــان امللــك الســويدي جو م 1635ـ  1630ـ الــدور الســويدي  3
ر، يســاند الربوتســتانت،  يف القــرن الســابع عشــ وهــو مــن أعظــم القــواد األوربيــني



 

 

، وقــد دفعتــه محاســته  كمــا أراد أن يكســب لــبالده مركــزاً ممتــازاً يف حبــر البلطيــق
ة ري يعيشــون يف مأســاة كبــالدينيــة وغريتــه علــى طائفــة الربوتســتانت الــذين كــانوا 

وراح يســــاعد عقــــب هــــزميتهم ، إىل القيــــام مبغامرتــــه احلربيــــة ضــــد اإلمرباطــــور ، 
بروتســـتانت أملانيـــا وميـــدهم باملـــال الـــالزم ملواجهـــة الكاثوليـــك ، ونـــزل بقواتـــه يف 

  م . 1635أملانيا سنة 
كان جوستاف ميلك جيشاً ممتازاً ، ذا مهارة فائفـة ومـدرباً أحسـن تـدريب       

، كمــــا كــــان الرجــــل قائــــداً مقــــداماً أحــــرز للربوتســــتانت بفضــــل هــــذه العقبــــات 
ـزم الربوتسـتانت عـام  انتصارات باهرة ملدة عامني ، ولقي جوستاف مصرعه وا

  م . 1635م ، ومت عقد صلح منفرد بني السويد واإلمرباطور سنة 1634
: قـررت فرنسـا بعـد  م1648ـ  1635ـ الدور الفرنسي ـ السـويدي عـام  4
مل يعــد و ي علــى عــرش الســويد بالتــدخل ، هلزميــة الســويدية أن تلــيب طلــب الوصــا

يكيــة ، ديين هــو الــدافع هلــذه احلــرب ، وذلــك ألن فرنســا دولــة كاثولاخلــالف الــ
كاثوليكيـاً تابعـاً للكنيسـة الرومانيـة ، إال أنـه بـدوافع   وكان رئيس وزرائهـا ريشـيلو

، سياســـــية أظهـــــر نوايـــــاه عالنيـــــة يف احلـــــرب إىل جانـــــب الربوتســـــتانت األملـــــان 
مرامـــي سياســـية ة ذات أهـــداف و دوليـــ رت احلـــرب يف هـــذه املرحلـــة الرابعـــةوصـــا
احلــرب صــراعاً علــى الســيادة بــني آل ، لقــد كــان هــذا الطــور األخــري مــن بعيــدة

ليــــــك بفــــــرعيهم األملــــــاين الكاثو  كاثوليــــــك يف فرنســــــا وآل هابســــــبورجوربــــــون الب
    .واألسباين

ــاً : صــلح وســتفاليا عــام  ــة والتســامح 1648ثالث ــة الحــروب الديني م " نهاي
  : الديني "



 

 

ـ نص الصلح على أن يتمتع أتباع لوثر وكلفن على السواء باحلرية الدينية يف  1
مبـا كـان يف أيـديهم مجيع أحناء اإلمرباطورية وأن حيـتفظ الكاثوليـك والربتسـتانت 

روط صــلح شــم، مــع االحــرتام الكامــل ل1624مــن أمــالك الكنيســة منــذ عــام 
ه علــى إتبــاع املــذهب م وأنــه لــيس ألمــري احلــق يف إجبــار رعايــا1555أوجزبــرج 

  الذي يروق له ، وهذا يعد ترسيخاً لثقافة التسامح الديين . 
اعتمد هذا الصلح املبادئ اليت قررها صلح أوجزبرج الديين السـابق ، والـيت ـ  2

مارتـه ، ولكـن يف اختيـار املـذهب الـذي يسـرى يف إأكدت أن لكـل أمـري احلـق 
يــا مبــذهب كلفــن ، فشــمل مــع فــارق هــام ، هــو أن صــلح وســتفاليا اعــرتف رمس

  التسامح الديين الكفلينيني ، كما مشل اللوثريني من قبل . 
مـنهم ـ وقد نـص الصـلح علـى أن يسـرتد رجـال الـدين الربوتسـتانت مـا انتـزع  3

م ، كذلك حيتفظ الكاثوليك مبا حتت أيديهم منذ هذا 1624من أمالك قبل 
أيــــــدي الكاثوليــــــك مجيــــــع يف العــــــام ، وتكمــــــن أمهيــــــة هــــــذا القــــــرار أنــــــه أبقــــــى 

أبقــى يف أيــدي الربوتســتانت مجيــع االســقفيات الكاثوليكيــة يف اجلنــوب ، بينمــا 
  األسقفيات واألراضي يف الشمال الربوتستانيت . 

على أية حال فقد خرجت أملانيا من صلح وستفاليا مفككـة األوصـال ال      
ــــا املتعــــددة ســــوى جملــــس الــــدايت أو اجمللــــس ا إلمرباطــــوري ، يــــربط بــــني إمارا

ـــاً أن يتـــدهور  ا مـــا يقـــرب مـــن الثلثـــني، وكـــان طبيعي ـــا مـــن ســـكا وفقـــدت أملاني
اجملتمع األملاين تدهوراً شديداً يف اقتصاده وثقافته وعطل ذلك استكمال وحدة 

  أملانيا ما يزيد عن قرنني من الزمان . 
 فقـــد كـــان تـــأثري هـــذه احلـــروب ســـيئاً حيـــث انـــدثرت فيهـــا معـــامل الصـــناعة     

ـا   ـذه احلـروب أكثـر مـن الـدول األخـرى ، أل والتجارة والفنـون وتـأثرت أملانيـا 



 

 

كانت ساحة للمعارك فقد خضبت هذه احلرب أرض أملانيا بالدماء ، وبلغـت 
لــــت املصــــائب ، وحعامــــل بــــني الطوائــــف املتصــــارعةالقســــوة فيهــــا مــــداها يف الت

وراق الشـجر وحلـوم واضطر الكثريون إىل أكل أالنكبات واجملاعات على الناس 
  البشر . 

والواقع أن صلح وستفاليا يعد بداية طور جديد يف تاريخ احلضارة األوربية      
ا  جنــاة الربوتســتانية فقــد أقــر بعــد فــرتة احلــروب الدينيــة الطويلــة مبــادئ مــن شــأ

ــددها واختفــى االضــطهاد الــديين مــن هــذا  حلــني أو  اائيــاً مــن األخطــار الــيت 
ملألوفـــــة ، بعـــــد أن كـــــان ، غـــــري اكـــــاد وصـــــار االضـــــطهاد مـــــن األمـــــور الشـــــاذة 

، يـــة وحتـــدد االنقســـام الـــديين رمسيـــاً يشـــكل ثقافـــة اجملتمعـــات األورباالضـــطهاد ، 
ايــة لعصــر اإلصــالح واحلــروب الدينيــة ، فقــد قضــى  فقــد كــان صــلح وســتفاليا 

،  تتبـع رومـاالـيت، انيـة مصلحني يف حتطيم الكنيسة الرو هذا الصلح على أمل امل
الء املطلــق للبابــا يف إعــادة الــو ادة املضــوكــذلك فشــلت حركــة الثــورة اإلصــالحية 

تعايشهما جنباً إىل جنب يف ومن مث كان البد من بقاء املذهبني و وكنيسة روما 
  . )25(، فساد مبدأ التسامح الديين يف أوربا أوربا
كرياً سياسـياً اقتصـادياً باسـم على أيـة حـال ، فقـد كـان هنـاك صـداماً عسـ     

الدين بني العثمانيني وأوربا ، راح العثمانيون يف هذا الصـراع مـدفوعني بـرغتبهم 
، وإعــــالء شــــأنه  يف التوســــع وتكــــوين إمرباطوريــــة عثمانيــــة يرفعــــون رايــــة اإلســــالم

كمـــربر رمســـي لوجـــود اإلمرباطوريـــة العثمانيـــة يف أوربـــا ، ومت تتـــويج هـــذا الصـــراع 
م ووصـــلوا إىل أســـوار فينـــا 1453طينية علـــى يـــد حممـــد الفـــاتح بفـــتح القســـطن

ــــدأ التســــا1529 ــــق مب ــــديين الكامــــل ومل حيــــاولوا فــــرضم ، وقــــاموا بتطبي  مح ال



 

 

اإلســالم بــالقوة ، فضــًال عــن عــدم التمييــز بــني املســلم واملســيحي ، فقــد كــانوا 
  على إميان تام مببدأ احلرية الدينية باعتباره الدعامة األساسية لقيام الدولة . 

ويبــدو أن العــداء التقليــدي وتنــافر املصــاحل بــني قــوى الغــرب والكــاثوليكي      
د أوربـا يف وجـه الفـاتح العثمـاين ، كمــا والربوتسـتانيت أيضـاً ، قـد حـال دون احتـا

أن العثمــــــــانيني مل يزجــــــــوا بأنفســــــــهم يف الصــــــــراع الــــــــدموي بــــــــني الكاثوليــــــــك 
والربوتستانت ، ولذا كانت الدولـة العثمانيـة مـالذا تسـتهوي أفئـدة املضـطهدين 

ـــــا األمـــــن والتســـــامح ، ورغـــــم  واملعـــــذبني يف األرض األوريب يلتمســـــون يف رحا
إال أن املصـاحل ، وكراهيـة اإلسـالم ، الفـاحتني  عثمـانينيالتعصب الشـديد ضـد ال

 تطغــى علــى ســلوك القــوى الغربيــة ، فلقــد حتــالف ملــك فرنســا السياســية كانــت
  .  )26(الغرب األوريب املسيحي  دمانيني ضثعالكاثوليكي فرانسوا األول مع ال

الـدين ب اآلخـر تتسـربل بـرداء ولقد راحت قوى الغرب األوريب علـى اجلانـ     
ل حتقيـــق مصـــاحل اقتصـــادية وسياســـية واســـتعمارية فيمـــا وراء البحـــار يف مـــن أجـــ

القـــارات األخـــرى ، فلقـــد مت القضـــاء علـــى ماليـــني البشـــر مـــن اهلنـــود احلمـــر يف 
، وكـان يف أفريقيـا وآسـيا القارة األمريكية ، ومت القضاء على املاليني مـن البشـر 

جيــة مــن أكــل حلــوم املــوتى ، وراح تعــذيب األحيــاء يف أمريكــا اهلنديــة أكثــر مه
وكــم  تســويتها بــالرتاب يف بعــض األحيــان األوربيــون ينهبــوا املــدن العــامرة ، ومت 

ـــاء مـــن اجلنســـني ، ومـــن مجيـــع املراكـــز  مـــن ماليـــني ال حتصـــى مـــن النـــاس األبري
بــــوا ، وأعمــــل فــــيهم الســــيف ، وقلبــــت أغــــىن بقــــاع األرض  واألعمــــار قتلــــوا و
وأمجلها ظهراً علـى عقـب ، وخربـت وشـوهت مـن أجـل جتـارة اللؤلـؤ والبهـارات 

والـــذهب والفضـــة ، والنخاســـة ، والعـــاج ، والعطـــور ، بشـــىت أنواعـــه ، والبخـــور 



 

 

، ممــا يــدعو للتشــكك يف هــذه احلضــارة  )27(بعيــداً متامــاً عــن الــدين لكــن بامســه 
   األوربية . 

  اخلامتة والنتائج : 
ال ضـرورة  احلروب الدينية على مشارف العصر احلـديث هـي احلـروب الـيت     

هلا فلم تكن حتمية ، ولكـن كـان بوسـع الغـرب األوريب جتنبهـا ، لـو اسـتجابت 
نيسة الكاثوليكية لإلصالح من الداخل ، أو اسـتجابت ملبـادئ مـارتن لـوثر الك

وجــــون كــــالفن اإلصــــالحية ؛ فقــــد كانــــت اســــتجابة الكنيســــة لإلصــــالح بإزالــــة 
ـــا كفيـــل بـــأن تنجـــو أوربـــا مـــن هـــذه احلـــروب الدينيـــة الطاحنـــة  مفاســـدها وعيو

اح املصـلحني املدمرة ، ولكن يبدو أن البابوية وكبار رجال الدين اعتقدوا أن جن
يف الــداخل واخلــارج ســوف يــؤدي إىل زعزعــة نفــوذهم ، والقضــاء علــى هيبــتهم 

م ا، ومصــــاحلهم  فراحــــوا ، لسياســــية ، واالقتصــــادية ، واالجتماعيــــة ومكتســــبا
جييشوا اجليوش للحفاظ على هـذه املكتسـبات متسـرتين بـرداء الـدين يف غالـب 

  األحيان . 
واحلكـام ، كانت احلروب الدينيـة صـراعاً علـى السـلطة بـني رجـال الـدين         
واألمـراء املـدنيني ؛ فقــد كـان كثـري مــن احلكـام الـذين عاصــروا احلـروب الدينيــة ، 

يــــرون مصــــلحتهم الشخصــــية والسياســــية واالقتصــــادية يف فصــــم عــــرى الــــروابط 
م بروما  يدة ذات طـابع ساء لعقلوا من أنفسهم رؤ فجع الدينية اليت تربط شعو

عصر ضعفت فيه العقائـد ، وراحـت دول كثـرية حتقيقـاً لرغبـات  قومي أقوى يف
النخبة احلاكمـة فيهـا تنفصـل الواحـدة بعـد األخـرى ، ومنـذ ذلـك احلـني مل تعـد 
واحدة منهـا إىل حظـرية رومـا ، ومـن البـديهي أن أحـداً مـن هـؤالء األمـراء علـى 

أو  اخللقيــة ،ريــة رعايــا مــن الناحيــة اخــتالف أجناســهم مل يعتمــد أدىن عنايــة حب



 

 

ــم اســتخدموا الشــكوك والريــب الدينيــة وثــورات  الذهنيــة ، وكــل مــا يف األمــر أ
م ذريعـــة لتقويـــة أنفســـهم ضـــد رومـــا، وحـــاولوا أن حيـــافظوا علـــى إحكـــام  شـــعو

التماساً لكبحها مبجرد أن مت هلـم ذلـك االنفصـال قبضتهم على احلركة الشعبية 
أن أنشـــئت كنيســـة قوميـــة حتـــت هيمنـــة التـــاج ، ولـــو تنـــازل عـــن رومـــا ، ومبجـــرد 

م عهداً ااملستبدون بعض الشيء ور هؤالء احلكام  وحرمـة مـا وذمـة ، عوا لشعو
م كاألغنـــــام إىل حـــــتفهم ومصـــــريهم، ومعانـــــاة اجلـــــوع واحلرمـــــان،  ســـــاقوا شـــــعو
ــم كــانوا يضــعون يف  وارتفــاع األســعار واألزمــات  وتكمــيم األفــواه ، أقــول لــو أ

م من اإلبادة واجملازر ح م واحلفاظ عليهم ، لنجت شعو م حريات شعو سبا
  واملعاناة . 

ولقد أطاحـت هـذه احلـروب الدينيـة بالوحـدة املسـيحية فقـي غـرب أوربـا ،      
وحطمت سلطان الكنيسة الرومانية املستبد ، وحـررت الفكـر مـن عقالـه ، فلـم 

العلــوم العلمانيــة دون رقابــة مــن  يعــد العلــم خادمــاً مطيعــاً للكنيســة ، وتقــدمت
، الفكريــة باإلرهــاب والقمــع الســلطويالكنيســة ، الــيت كانــت تفــرض وصــايتها 

أســره ، وانطلقــت ولكــن بعــد حتكــيم ســلطة الكنيســة ، انطلــق مــارد الفكــر مــن 
العلــــوم ، ومت إفســــاح الطريــــق أمــــام املــــد العلمــــاين والليــــربايل ، وانبعــــاث احلركــــة 

  القومية . 
أفــرزت احلــروب الدينيــة فكــرة التحالفــات ، الــيت أصــبحت ثقافــة سياســية      

راسخة يف الدبلوماسية األوربية ، وظهور مبدأ توازن القوى ، والتـوازن الـدويل ، 
وترسيخ مبدأ املصاحل اليت تتحكم يف سياسـات الـدول حتـت شـعار " لـيس هنـا 

  ئمة " . عداوات دائمة وال صداقات دائمة ولكن هناك مصاحل دا



 

 

وظهــــور ولقــــد أدت احلــــروب الدينيــــة إىل زعزعــــة كيــــان النظــــام اإلقطــــاعي      
، وبـــــذور النظـــــام الرأمســـــايل يف الغـــــرب الطبقـــــة البورجوازيـــــة الرأمساليـــــة التجاريـــــة 

األوريب، كمـــــا لعبـــــت الطبقـــــة البورجوازيـــــة الـــــدور الرئيســـــي يف حتكـــــيم ســـــلطان 
كانـت الطبقـة البورجوازيـة هـي   إىل سـلطان اإلقطـاع ، فقـدالكنيسة ، باإلضـافة 

الطبقــــة الثوريـــــة يف ذلـــــك الزمـــــان ، وقـــــد صـــــاحب منـــــو هـــــذه الطبقـــــة املعارضـــــة 
  للكنيسة عملية إحياء العلوم الطبيعية . 
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 باب: االسالم والعالم

 معطيات جديدة عن أصول اإلباضية وإقامة نظرية اإلمامة

 

 

فرجيني بريفوست   

 

 ؛، دارا باألساس على عمان2010صدر كتابان هامان عن اإلباضيني عام 
تني الدراستني تتأطران افسحا جماال واسعا إلفريقيا الشمالية. واحلال أن هألكنهما 

ا إباضية املشرق واملغرب واليت يف سياق موجة األمهية  الكربى اليت صارت حتظى 
ذلك ما نشر أخريا من نصوص مل  على ت هذه العشرية األخرية. وقد شجعتبد

هلا سلطنة عمان. ولقد بدا ذي قبل، وذلك بفضل اجلهود اليت تبيسبق نشرها من ذ
جون . س.  لنا من األمهية مبكان تقدمي األطروحات األساسية اليت تطورها كتابات

ما بينها إذا ما هي تعذرت املالءمة. وبالفعل، لكنسون وآدم غايزر، واملواجهة فيو 
يقف هذان املؤلفان وقفة طويلة على احلقبة احلامسة اليت خالهلا تشكلت احلركة 

اإلباضية بالبصرة، قبل أن تؤكد حضورها البدي، وذلك سواء بعمان مع إمامة عبد 
باملغرب مع إمامة أيب  مأ  م، 747-746/ـه 129حوايل  اهللا بن حيىي (طالب احلق)
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، قدمنا بعده م. فإذا ما حنن فعلنا ذلك 758-757/ـه 140اخلطاب املعافري عام 
اية القرن  ،حتقيق نشرة ثالثة نصوص إباضية مل يسبق نشرها من قبل تعود إىل 

  التاسع [امليالدي].

وقد  ،له جبهوده اً  معرتفعد ولكنسون باحثا متخصصا يف التاريخ العماينيُ 
م. وهو يقرتح علينا يف   1964خصص هلذا التاريخ العديد من الدراسات منذ عام 

خالصة جامعة تعيد استئناف تناول موضوع أصول اإلباضية الذي كان  1كتابه هذا
قد تطرق إليه من ذي قبل يف العديد من املقاالت اليت كان قد أفردها إىل هذا 

ستفتح كتابه بفصلني خيصصهما لإلرث ما قبل اإلسالمي وللبعد املوضوع بعينه. وي
القبلي لعمان، حيث يربز املؤلف العناصر اليت متهد لإلباضية. مث يعرض بعد ذلك 

احلامسة اليت حدثت، شأن اجلليلة اهتداء العمانيني إىل اإلسالم، وإىل اخلطوب 
ن البصرة وع مقتل عثمان أو معركة اجلمل، وبعده يقدم بعض املعطيات عن

فيدخل املؤلف يف  - املخصص ألصول اإلباضية-  املهالبة. أما يف الفصل اخلامس
 ،إذ يظهر ولكنسون كيف شقت اإلباضية الناشئة طريقها ؛صلب موضوعه

ووجدت هلا مكانا بني خمتلف التيارات األخرى مثل خارجية األزارقة واملعتزلة 
واملرجئة. مث يعود إىل معركيت صفني والنهروان احلامستني، وإىل شخصية أيب بالل 

                                                            
1 John C. Wilkinson, Ibadism: Origins and Early Development in Oman, New York, Oxford 

University Press, 2010, XXXVII + 472 p., ISBN : 978-0-19-958826-8, 102,03 €, relié. 
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مرداس أحد ُحمَكِّمة النهروان. وبعد ذلك خيصص العديد من الصفحات الطوال 
ض، الذي اشتهر بأنه هو من منح امسه للدور احلقيقي الذي لعبه عبد اهللا بن إبا

لإلباضية، والذي ـ حسب ما يذهب إليه املؤلف ـ مل تتم اإلشارة إليه يف املصادر 
كتاب أصول الدينونة [الصافية] لعمروس الفتح (والصواب:   على اليت تتقدم

م). واحلق أن إحدى احلجج اليت يوردها  896/ـه 283عمروس بن فتح املتوىف عام 
للتدليل على أن عبد اهللا بن إباض عاش يف فرتة متأخرة عن تلك اليت ولكنسون 

ملؤلف استند ذلك أن ا ؛أنه عاش فيها إمنا هي حجة مغلوطةاعتقد لزمن طويل 
رسالة لإلمام الرستمي الثاين  يف) على أيب زكريا الوارجالين، الذي أشار 151 (ص

بن حبيب، و"ابن إباض". عبد الوهاب إىل شخصيتني من إباضية املشرق : الربيع 
وفعال، يشري أبو زكريا إىل شخص يدعى "ابن إباض" أو "ابن أباض"، لكن ال 

  .2ميت هذا الشخص بأية صلة إىل الشخصية اليت تسمت اإلباضية بامسها

ؤلف "احلقبة الذي هو خمصص للفرتة اليت يدعوها امل-  أما الفصل السادس
يدرس على وجه بة إثارة يف نظرنا. وهو فهو أشد فصول الكتا - األوىل أو املبكرة"

م) وأيب  712- 711/ـه 93جابر بن  زيد (ال شك أنه تويف عام  التفصيل الدقيق دور
عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي. وقد فسر ولكنسون كيف أن العامل املغريب أبا 

ريخ م) أعاد كتابة تا 1174/ـه 570يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالين (تويف عام 

                                                            

رة وأخبار األئمة، تحقيق عبد الرحمن أيوب، تونس، الدار  2  أبو زكريا الوارجالني، كتاب الس
 .116، ص. 1985التونسية للنشر، 
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اإلباضية من بدئه بغاية إثبات أنه كان لإلباضية مذهبها اخلاص. وقد مجع هلذا 
نسب إىل سند الربيع بن حبيب، وقدم ي ،الغرض مسندا من ألف حديث ومخسة

أبا عبيدة بومسه الشخصية املفتاح اليت روى علم جابر بن زيد إىل الربيع بن حبيب. 
من  الثاين فتطورت يف املغرب بدءا من النصية املعقلنة اليت اواحلال أن هذه الرو 

إمنا ختتلف عن تلك اليت يتبناها العمانيون الذين  القرن احلادي عشر [امليالدي]
أبا  ّدونوال يع ،يرون يف الربيع بن حبيب الشخصية احملورية يف احلركة اإلباضية

إال شخصية ثانوية. ذلك أنه بعد أن عمد أبو  -يف أحسن األحوال-  عبيدة
عقوب بن يوسف بن إبراهيم الوراجالين إىل إجراء اختزاالت وتبسيطات كثرية، ي

إىل إخفاء بعض األمور الغريبة وبعض األخبار اجملانبة ملا حدث هو وبعد أن بادر 
تارخييا بالفعل، نصب جابر بن زيد بومسه األب املؤسس لإلباضية وَصيـََّر من أيب 

ما كانا عاملني يف. وكالمها ُقدِّما وارثًا لعملهعبيدة  حال الكتمان. والذي  على أ
أن أبا يعقوب يوسف هو الذي َنظَّر بالفعل ألحوال اإلمامة  عند ولكنسون

، وذلك باستناده إىل تصور خاطئ عن اجلماعة اإلباضية األوىل بالبصرة 3األربعة
ة؛ إذ كانت أشبه ما تكون بضرب من احللق ؛كانت تتميز بالتوافق بني العلماءاليت  

يئة علماء تدريس واستشارة يتغيا نشر املذهب، مكونة م ن مجاعات من أي 
ما بينهم. ولئن كان فصلة، مث يتفقون فينقاشات من العلماء يتناقشون فيما بينهم

فما كان أحد منهم إماما، مبا يف ذلك الربيع بن  ؛بروز بعض العلماء منهم أمرا بديا

                                                            

ي ما سيأتي بعده مراجعة كتاب غايزر. 3    أنظر 
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ذي قاد حركة سياسية، وذلك يف الفرتة الذي يبدو أنه الوحيد ال ،حبيب نفسه
  احلامسة خلالفة اإلمام الرستمي األول واحملاوالت املتجددة إلقامة إمامة بعمان. 

ابر بن زيد إماما صاحب دعوة وحسب استنتاجات ولكنسون، ما كان ج
وما كان أغلب طلبته بإباضيني، حىت وإن انفتح  ،وإمنا كانت رسالته كونية ؛سرية

ض تالمذته الواعدين شأن ضمام بن السائب أو سامل بن ذكوان، أكثر على بع
ا دعوة حقيقية.  وهذا يف الوقت الذي بدأت فيها اإلباضية تؤكد نفسها حبسبا
ووفق هذا املعىن، ميكن اعتبار جابر بن زيد األب املؤسس لإلباضية، والشخص 

النسبة إىل حون شديدي األمهية بالذي كون ووجه بعض التالمذة الذين سوف يضْ 
طرحوا أسئلة ختص بروز احلركة. وما كان الرجل على احلقيقة سوى عامل يأتون إليه لي

ا هيةوالفق املسائل الدينية ، وهو يطابق إسالم األصول، إمنا هو اليت اشتغل 
ملؤسس استدمج استدماجا يف آثار اجلماعة اإلباضية. وما ظهر دوره بزعمه الرجل ا

كان يف اتصال مهم   همن فقياستحال جابر بن زيد  فإذنإال بعد ذلك باملغرب. 
إىل إمام إباضي  - سفيف الرواية املعقلنة اليت يوردها أبو يو -  مع مبكري اإلباضيني

وإىل راوية لعلم ابن عباس الذي من خالله استطاع اإلباضيون  ،يف طور الكتمان
ما نسب إىل أيب فيلة بصحابة النيب. ويف الوقت نفسه متت املبالغة أن تكون هلم ص

عبيدة من دور حىت تتم مالءمة ذلك مع هذه الرؤية إىل تاريخ اإلباضية اليت تنتقل 
من جابر بن زيد إىل أيب عبيدة فإىل الربيع بن حبيب، وذلك بإقصاء اجليل من 

  العلماء الذي قام بني جابر بن زيد وأيب عبيدة. 
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لصائب أو سامل بن شأن ضمام بن ا بعض العلماءويربز ولكنسون أمهية  

ن تبوءا يف احلقبة األوىل من تاريخ اإلباضية منزلة أكرب من تلك اليت الذيْ  كوانذ 

تنسب إليهما يف التاريخ الرمسي. ولقد كان ضمام بن الصائب ناقال كبريا لتعاليم 

جابر بن زيد وراوية عنه، ال سيما إذا ما حنن قارناه بأيب عبيدة، هذا الذي مل يرو 

ن زيد برواية مباشرة، وذلك على خالف ما ادعاه أبو يعقوب يوسف عن جابر ب

قيل أصول اإلباضية. ذكوان بدوره أو تناسيه عندما مت تع بن . وقد مت إقصاء سامل4

لتشهد على  -كانت أقدم عقيدة إباضية حفظت لنااليت لرمبا  -  ذلك أن سريته

ا   فكر اإلباضيني األوائل، وإن كثرة االستشهاد بالشواهد القرآنية لينظر إليها على أ

يف إمهال كل مصدر آخر لالستشهاد مة، وإن كانت وال تزال مدينة لتقليد احملكّ 

دليال ينهض على أن املدرسة اإلباضية ما كانت قد اختذت بعد صورة مهيكلة. 

ال  ،دود] الطائي  كان وجها حامسا من وجوه اإلباضيةوأخريا، فإن حاجب [بن مو 

سيما يف حماولة عبد اهللا بن حيىي (طالب احلق) إقامة إمامة بعمان. وبعد موت 

                                                            

ي كتاب املحاربة (تلزم اإل  4  ى أنه  ، يؤكد أبو املنذر أن جعفر بن السماك 55نظر أدناه)، صاشارة إ
ر مما روى عنه أبو عبيدة، موحيا بأن أبا عبيدة روى مباشرة عن جابر.  [العبدي] روى عن جابر أك

  لكنه يفهمه فهما مخالفا. ؛ى هذا املقطع) يومئ إ167سون (ص،ال شك أن ولكن
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 عدّ حاجب الطائي مت تثبيت دور أيب عبيدة، ولكن حىت يف ذلك الوقت، ما كان يُ 

ى وجه عل-  فقيه األشهر الذي يتكون على يديهسوى شيخ من الشيوخ الكبار وال

محلة العلم القادمون من املغرب. واحلال أن دوره يف نشر اإلباضية ال  - اخلصوص

الربيع بن حبيب  يتجاوز هذا احلد. إمنا الذي أثر أكثر يف البعثات هو تلميذه أبو

أهم شخصية إباضية بعد وفاة  - ولكنسون يف تصور- الذي سوف يستحيل

بأن الربيع بن  -حسب تصوره-  ائي. وتظهر املصادر العمانية حقاحاجب الط

  ة بعد جابر بن زيد، وليس أبا عبيدة.كان الشخصية الرئيسحبيب  

ذلك أنه على عهد أيب عبيدة  ؛لفصل السابع على انتشار اإلباضيةويدور ا  

إذ  ؛وها بني أيادي املبادرات احملليةتكفل إباضيو البصرة بالدعوة بالبدل من أن يرتك

إىل اجلهاد، بدءا من البصرة، وكان  - اجب الطائيبتعاون مع ح- دعا أبو عبيدة

ذلك الدور الذي ينسبه إليه وحده  ؛بدأ يلعب دور القائد الروحي والزمين  قد

التاريخ اإلباضي املعقلن. هذا وقد مت اختاذ مخس قنوات لنشر الدعوة: الشبكات 

ولكنسون واملراسالت. وقد كرس  ،واملبعوثون ،واحلج ،والشبكات التجارية ،القبلية

مهية احلج إىل مكة، وذلك باعتباره يف الوقت عينه مكان اللقاء ألصفحات بديعة 
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بني اإلباضيني املشارقة واملغاربة، ومكان نشر اإلميان. مث ذكر بعد ذلك إقامة 

اإلمامة بعمان وأحل على الدور املهم الذي لعبه بالبصرة الربيع بن حبيب. وقد 

اية القرن الثامن عشر اهلجري إىل  استعرض أئمة عمان على التوايل بدءا من 

ميالدي. أما الفصل املوايل فقد  886حدود عزل الصلت بن مالك اخلروصي عام 

خصصه آلل الرحيل؛ أي إىل أسرة العامل أيب عبد اهللا حممد بن حمبوب [بن 

 الرحيل].

 ألخالقياتاملعنون "اآليني اإلباضي [أي العوائد وا-  ويدرس الفصل العاشر  

القواعد العلمية املتعددة اليت أقامها الفقه اإلباضي بغاية  - جتماعية اإلباضية]"اال

حماربة الطرائق الفاسدة، السيما يف جمال الفالحة وتربية البهائم؛ وذلك بغاية 

وأن الزوجات مل يتم  ،التحقق من أن الضعفاء مل يتم غشهم من لدن األثرياء

ن من لدن أزواجه ن. وقد بدا كما لو أن كل شيء مت وضعه التالعب مبمتلكا

بغاية الدفاع على مصاحل األشخاص املستضعفني أكثر من غريهم، وذلك وفق 

مبادئ املساواة اليت دعا إليها املذهب. وهكذا، ما كان  الصيادون يؤدون املكوس 

البحر. ويف جمال الفالحة مت وضع املكوس على املنتوجات اليت ميكنها  صيدعلى 
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 مثارقيمة سلعية تباع (التمور اجلافة أو احلبوب مثال)، هذا بينما  أن تشكل

.  ما مت فرض أية مكوس عليها - كالفواكه الطرية أو اخلضر-  الواحات غري الدائمة

رائب من أداء الض - وهي وسيلة خدمة القرويني-  كما أنه مت إعفاء مالكي احلمري

إىل عواقب احلرب األهلية  فتشري على وجه اخلصوص عليها. أما الفصول املوالية

  اليت تلت عزل اإلمام الصلت بن مالك اخلروصي وإىل تطور الفقه.

ويعىن ولكنسون  ،من الكتاب على "مذهبة" اإلباضية ويدور الفصل األخري  

(النصف  الصحاري]العوتيب [ سلمة بن مسلم بن إبراهيم]أوال بالعامل العماين [

ي)، والذي يبدو أنه أول من وسم اإلباضية الثاين من القرن احلادي عشر امليالد

عاد  يطابق مقتضيات معايري أهل السنة مبيسم املذهب [أي مساها مذهبا]. ولكي

ا، واليت عادة  ،إىل اآلثار اإلباضية وتناوهلا بأن منحها سلسلة عنعنة قصرية عن روا

بن  ما كانت هي: ابن عباس إىل جابر بن زيد إىل الربيع بن حبيب [عن الربيع

حبيب عن جابر بن زيد عن ابن عباس]. والربيع بن حبيب هذا كان بالنسبة إىل 

العوتيب الوحيد الذي روى مرويات جابر بن زيد وعلمه، وذلك على خالف الرواية 

املغربية اليت تضع أبا عبيدة يف صلب النسق. مث يعود ولكنسون بعد ذلك إىل 
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ين وقد استعاد العناصر اليت أقامها النسق الذي أقامه أبو يعقوب يوسف الوارجال

واليت  - إليه، فإن األحاديث األلف ومخسة يف الفصل السادس. وحبسب ما ذهب

ة أحاديث املدارس السنيةكانت لغا إمنا هي توليفة يسودها التكرار وعدم  - ية جما

ا توجد أصال يف  التماسك؛ ومن مثة مل ختدم هي اإلباضيني إال قليال ألن ماد

  جوامع ومسانيد األحاديث السنية، والسيما يف مسند ابن حنبل.

واحلق أن املؤلف يظهر أملعية ونبوغا بسبب معرفته العميقة باملصادر املتعلقة    

، وهو يستفيد من البحوث املتأخرة اليت قادها باخلصوص ببدايات اإلباضية

مارتن هندس. ولئن كانت قيمة  ميكائيل كوك وباتريسيا كرون وولفرد مادلونع أو

قراءة العمل صعبة فإن  ؛نكارها بوجهإحات اليت يقدمها الكتاب ال ميكن األطرو 

ملرؤ على مع األسف، إن مل نقل متعسرة معتاصة، حىت ولو كان ا غاية الصعوبة

استئناس باإلباضية. وعلى الرغم من عرض على ما يبدو كرونولوجي للوقائع، فإن 

الكتاب يفتقد إىل البناء املتماسك، مما يضطر معه القارئ إىل مواجهة متاهة 

 ،وقد تشبع بروح موضوعه أميا تشبع-  كون ولكنسون  حقيقية. لرمبا يفسر هذا

كل الصعوبة يف درك تعقد ما يقدمه، فكان وجد الصعوبة    - فاستغرق فيها استغراقا
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ائية كان  ؛فاءً خأن خفي عنه هذا األمر  ذلك أننا ال نعثر عنده على خالصة 

ا أن تستعيد األطروحات األساسية اليت دافع عنها صاحب الكتاب، كما  بإمكا

يغيب عن الكتاب تذكري موصول بتواريخ املصادر وبوظيفة بعض الشخصيات 

؛ وذلك 5نهجي للتأريخ اهلجري واستعمال هوامش أسفل الصفحة واالستعمال امل

ا لو هي حضرت أن  من بني ما يغيب عن هذا الكتاب من أمور. وقد كان بإمكا

تساعد القارئ مساعدة أفضل على أن جيد نفسه، فال يتيه يف ركام املعلومات اليت 

  مت جتميعها.

إن بتأليفه الواضح.  6روعلى عكس كتاب ولكنسون، يتميز كتاب أدام غايز    

نظرية اإلمامة اإلباضية يف العصر الوسيط، واليت حتدد العديد هو موضوع دراسته 

                                                            

ي ص  5  ي العديد من الحاالت. وهكذا، فإنه   213نأسف لعدم حضور املراجع أسفل الصفحات 
ي املصادر املشرقية  ى أوائل أئمة اإلباضية سواء  ن الذي خلع ع ر املؤمن ى لقب أم يؤكد املؤلف ع

 حميدالدرجي ذكرا أن أهل نفوسة دعوا أبا عبيدة أو املغربية: وحسب ما أورده، فإن أبا زكريا و 
ن. ويضيف بأنه ن األول ن الرستمي ي ذلك مثل اإلمام ن، مثله  ر املؤمن ى  (هكذا!) أم وجدت ع

ي إمامة طالب الحق. والحال إاألقل فرصة واحدة حيث  رفوا بإمامة واحدة،  ن اع ن كل اإلباضي
ى هذين    العنصرين الشديدي األهمية.أنه لم يورد أية إحالة ع

6 Adam R. Gaiser, Muslims, Scholars, Soldiers. The Origin and Elaboration of the Ibàdi 
Imàmate Traditions, New York, Oxford University Press, 2010, xiii + 203 p., ISBN: 978-
0-19-973893-9, 51,40 e, relié. 
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من مسالك الدين اليت تنطبق على وضعيات خمتلفة عاشتها اجلماعة اإلباضية؛ 

نسبة إىل كل وهي الوضعيات اليت كانت تتطلب أصنافا متباينة من األئمة. وبال

عصر حيدد غايزر العناصر املستقاة من العصر اجلاهلي ومن  حالة من هذه احلاالت

تلك اليت تنبع من تركة اخلوارج األوائل؛ مما يسمح بفهم ك،  النيب واخللفاء الراشدين 

ا نظرية اإلمامة. واحلال أن الصالت التارخيية اليت  أفضل للكيفية اليت أقيمت 

وذلك  ؛ذات أمهية خاصة رجي عند بدايته واملذهب اإلباضيأقامها املذهب اخلا

 رىومحية. وهو ي  7ألن غايزر يعاجل هذه التقاربات على حنو خيلو من كل هوى

كما   ،أن اإلباضيني يظلون مرتبطني باخلوارج القدامى - يف استعارة مجيلة- )4(ص

) على أن مثة عقودا 34ويؤكد (صتظل بعض الطيور احلديثة متصلة بالديناصورات، 

م والتأسيس احلقيقي للحركة  656نشأة اخلوارج بصفني عام من الزمن تفصل بني 

  م. 740و  720اإلباضية الذي يرجعه إىل ما بني عام 

 ؛ما بني املغرب وعمان اجذري اواحلال أن تاريخ اإلمامة اإلباضية متباين تباين  

إذ مل تشهد مشال إفريقيا إال على حقبة طويلة من اإلمامة حتت حكم الرستميني 
                                                            

ى نقاش حام لدى اإلباضي 7  ن الذين يرفضون إلحاقهم عادة ما تأدت دراسة هذه املسألة إ
ى جماعات إرهابية متطرفة.  ؛بالخوارج  وذلك ألن هؤالء ينسبون إ
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قد نصب إماما عام  - عبد الرمحن بن رستم-  من بينهمبتاهرت. ولئن كان األول 

م بفضل مزاياه وحدها، فإن مثال  778/779هـ/162م أو عام  777- 776هـ/160

وذلك ألن ابنه  ؛ اختفى بسرعةخري املؤمنني أمجعنياإلمامة وطرازها املوقوف على 

 م 909اثيا. وبعد سقوط تاهرت عام عبد الوهاب فرض بعد سنوات حكما ور 

م يستغنون فعال عن اإلمام  ؛املغاربة على اإلمامة نظريا فحسبحافظ  وذلك أل

 إىل اليوم بتعويضه بنظام احللقة، وهو جملس رجال دين يدعون العزابة يسّري 

رية اإلمامة املقامة باملغرب حتدد أربعة أصناف من األئمة اجلماعة. واحلال أن نظ

والدفاع. وقد  ،والشراء ،جتسد األحوال األربعة املختلفة للجماعة: الظهور والكتمان

مسحت هلم هذه النظرية خبلق سلسلة موصولة مصطنعة من األئمة، ومن مثة بنقل 

إليه. واحلق أن تقسيم األحوال األربعة إمنا مت التعبري ن يعائدو العلم، آيبني إىل النيب 

عنه قدميا لدى العامل اجلريب أيب زكريا فيصل بن أيب مسور، الذي كان يقود اجلماعة 

. أما بعمان، 8اإلباضية باجلزيرة خالل النصف األول من القرن العاشر امليالدي 

                                                            
ر  -8 ن املؤرخ أيذكر غايزر "أبا زكريا" من غ ن يتمم اسمه بالكامل، تاركا املجال للخلط بينه وب

 اللبس، فال توضح توضيحا أدق 148بالصفحة  20اإلحالة  ترفعاإلبا أبي زكريا الوارجالني. وال 
ى لألحوال األربعة  ى أن هذه اإلشارة املغربية األو قبل الدرجي  -هوية الشخص. وتلزم اإلشارة إ

ي القرن  -زر الذي يعود إليه غاي لكنه  ؛ هانفس ي، الذي يورد املرويةنالوسيا دم عن12إنما وجدت 
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ل عقد الدولة اإلباضية األوىل بعد احنال فاظ على تقليد اإلمامة بالتناوبفإنه مت احل

م. واحلال أن نظرية 1958م، وذلك حىت نفي آخر إمام عام 893هـ/ 280عام 

إذ ليس  ؛أشد تعقيدا من مثيلتها املغربية اإلمامة العمانية يف العصر الوسيط كانت

اإلمام الشاري  :الظهور والكتمان، وليس مثة  إال إمامان :نيحالإال مثة من أحوال 

طابقة احلالتني لدفاع. واحلق أن هذين اإلمامني ليسا يطابقان متام املوإمام ا

ما ميكنهما معا أن يسودا زمن الظهور. وإن أصول  ؛املذكورتني أعاله وذلك أل

الفقه العمانية ال تعرف أمر اإلمام مقرتنا حبال الكتمان. ويف حال ما مل يكن 

فإنه ميكن اعتبارمها  ؛علم الضرورييتوفر فيهما شرط الاإلمام الشاري وإمام الدفاع 

إمامني ضعيفني. وعلى خالف أهل املغرب الذين ليست هلم إال رؤية نظرية وجمردة 

لإلمامة، فإن العمانيني استندوا إذن إىل اعتبارات عملية بغاية إنشاء مؤسسة تكون 

  مطابقة بالتمام والكمال حلاجتهم.

                                                                                                                                                                                          

ى نحو غريب ال يقف عند حال الشراء.  ر الوسيانالوسيانظر: اوع ي ألبى الربيع سليمان بن ني، س
م)، تحقيق عمر بن  لقمان بو عصبانة، 12هـ/ق6عبد السالم بن حسن بن عبد هللا الوسياني (ق

راث والثقافة،مسقط، وزارة ا   .   306-305، ص. 2009ل
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 ،ظهور الذي حيكم دولة مستقلةام الوقد أفرد املؤلف الفصل األول إىل إم   

وهو اإلمام الذي يشبه أكثر من غريه اخلليفة السين القائم. وحسب نظرية اإلمامة 

عدل هي اليت جتعل من ستقامة األخالقية والفإن مفاهيم التقوى واال ؛اضيةاإلب

سلطة شرعية. واحلال أن هذا التصور  - السيما يف حال الظهور-  سلطة القائد

سابقة عن اإلسالم مبنية على قيم أخالقية (الشجاعة، الصرب،  يستلهم مفاهيم

الكرم، محاية الضعفاء، الوالء إىل القبيلة، إخل) وعلى املفهوم القرآين للتقوى. واحلق 

أن مناذج الرسول واخلليفتني األولني أيب بكر وعمر، وإمام احملكمة عبد اهللا بن 

وعلى  ،ستقامة اخللقيةى االما مسح بإضفاء طابع مؤسسي علوهب الراسيب هي 

التقوى بومسهما صفتني أساسيتني للسلطة الشرعية. هذا من جهة، ومن جهة 

حتمل مما مينعه من -  ن مرتكب الكبرية كافربأاخلارجي القائل أخرى فإن املذهب 

 ؛مة اعتربوا عليا مرتكب كبريةإمنا جيد أصله يف واقعة أن احملكّ  -مسؤولية السلطة

  ألنه قبل بالتحكيم يف صفني.

 حنيويتعلق الفصل الثاين بإمام الكتمان، وهو اإلمام الذي يفرتض أن حيكم 

ال يكون مبكنة اإلباضيني أن يعلنوا إمامة، فيضطرون إىل العيش يف حال السر. 
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عن بعض حكام احلركة  ويبدو أن األمر يتعلق مبفهوم نظري أقيم بغاية إعالن بعدي

وجابر  ،تظارية البصرية بوصفهم أئمة كتمان ـ  شأن عبد اهللا بن إباضناخلارجية اال

أو أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ـ وذلك بغاية إثبات تلك السلسلة  ،بن زيد

ة بدل اصطالح "اإلباضي-  إىل النيب. ويفضل غايزر صلاملتصلة من األئمة اليت ت

واليت  ،نتظارية"جية االتسمية "احلقبة اخلار  - املبكرة" الذي يستعمله ولكنسون

هذه الفرتة  أن رىتسمح له بتفادي اإلشارة إىل الفرق اخلارجية العديدة. وهو ي

 - يا مجاعة البصرة على حال الكتماناليت من خالهلا كانت حت-  اخلارجية االنتظارية

م تقريبا. وبالنسبة إليه، ليس ميكن  740/ ـه 123م إىل  684هـ/  65إمنا متتد من 

ن اإلباضيني إال بدءا من هذا التاريخ، وذلك ملا انبثقت احلركة حتت احلديث ع

- أول زعيم سياسي إلباضيي البصرة. وبالفعل، فإنه  ّدهقيادة أيب عبيدة، والذي يع

يف -  يب عبيدة دورا حامسا. فأبو عبيدةيعزو غايزر أل - وعلى خالف ولكنسون

فهو الذي يعطي  ؛مهمةظاري يتحمل مسؤوليات سياسية عامل خارجي انت - عرفه

قتصادية نسقيا، وهو الذي ينظم املوارد االللمذهب اخلارجي االنتظاري شكال 

باضيني جلماعة البصرة، وهو الذي ينشئ مؤسسة بعثات نشيطة تسمح لإل
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نتظارية اخلارجية بومسها طائفة بينة األوصاف، وذلك بغاية باالنبثاق من اجملموع اال

وعني قيما  ،النهاية. ولقد أقام هو بيت مال البصرةالتمكني إلعالن الظهور يف 

مما   عليه هو حاجب الطائي. وإذا ما كان غايزر قد عزا أمهية أكرب إىل أيب عبيدة

فإنه يتفق مع هذا على حقيقة أن جابر بن زيد ليس إال  ؛كان قد فعله ولكنسون

وهو رجل عامل، وجها من بني الوجوه املهمة للحركة اخلارجية االنتظارية البصرية. 

مشهود له بكونه حجة يف الفقه اإلسالمي، سواء من لدن اخلوارج أم من لدن 

. هذا كما أن 9غريهم. على أن أنشطته ما كانت لتجعل منه إمام مجاعة البصرة 

إىل أشكال عدم  - مثله يف ذلك مثل ولكنسون- نتباه كذلك غايزر يثري اال

  تساق يف شخصية عبد اهللا بن إباض.اال

أن أهم مسة سلطة متيز إمام الكتمان هي عمله. ويظهر غايزر إظهارا  على

جيدا أن الصلة بني العلم والسلطة كانت مهمة سواء يف احلقبة ما قبل اإلسالمية 

                                                            

ى أن أبا يعقوب يوسف الورجالني هو الذي نحت مفهوم إمام الكتمان،  9  بينما يؤكد ولكنسون ع
ي كتاب الدليل 177. الهامش 165فإن غايزر (ص.  ى هذه املؤسسة  ى إحالة خاصة إ ر ع ) لم يع

ى اإلمام ى الكتمان وع رهان، وذلك بالرغم من أنه يتضمن إحاالت عديدة ع ى نحو  ؛وال لكن ع
ي القرن التاسع امليالدي أبمن ي  يخلعاملؤثر كان  افصل. ويضيف بأن الفقيه العماني الذي عاش 

ى زمانه    ئمة. لقب األ قدماء علماء البصرة ع
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أو يف حقبة اخللفاء األوائل. ويلمع إىل ذلك بأمثلة كثرية تربز أن اخلوارج األوائل  

املعرفة. واحلال أن هذا العلم كان أيضا كانوا هم أيضا يقرنون بني السلطة وامتالك 

ن بن رستم أو لدى عبد ر؛ وحنن جنده مثال لدى عبد الرمحمسة ضرورية إلمام الظهو 

بن مسعود الذي حكم  ىحلق). وبالضد من هذا، فإن اجللنداهللا بن حيىي (طالب ا

م صار أمنوذج اإلمام الضعيف الذي حيكم بال علم مبساعدة من  754- 752حوايل 

  لماء.الع

أما الفصل املوايل، فيحلل مفهوم إمام الشراء، ذلك الذي يبيع أو يشرتي 

روحه من اهللا ويفتديها مقابل وعد باحلياة اآلخرة، والذي يقاتل من أجل إقامة 

الدولة اإلباضية. ويف املغرب حيث يبقى هذا املفهوم غامضا، يتعلق األمر مبؤسسة 

إلمام قائدا عسكريا يسعى إىل إقامة نظرية خالصة، مؤسسة يتصور فيها هذا ا

ا مؤسسة عملية االدولة اإلباضية أو إىل املوت وهو يروم ذلك. أما يف عم ن، فإ

ن إوحيث  ،راء كامل السلطاتشن إلمام الإحبيث  ؛ترمز إىل أعلى درجات احلكم

مسؤوليته األوىل تكمن يف احملاربة إلقامة شروط الظهور أو احلفاظ عليها. ويف 

احلالتني معا يتميز بالشراء؛ وهو مفهوم عرفه قدماء اخلوارج يطابق داللة الشجاعة 
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والبطولة وإرادة التضحية من أجل مصلحة وخري اجلماعة. وقبل اإلمامة اإلباضية  

ا كان مفهوم الشراء يرتبط باملفاهيم الشعبية عن البطولة والشهادة على حنو م

راة. وبناء على تكوينهم بالبصرة، متثل الش :جسدمها أبطال اخلوارج املبكرون

م ما لبثوا أن وظفوا بعد ذلك  اإلباضيون مرويات الشراة اخلوارج العراقيني، مث إ

ينبئون عن جميء إمام  - أبطاال وشهداء- هذه املرويات، حبيث استحال الشراة 

الشراء. وقد وضع فقهاء العصور الوسطى قواعد متشية وتدبري ما كان يف األصل 

الدولة اإلباضية؛  من سسة غري رمسية وعفوية، وقواعد جعل ممارسة الشراء مراقبةمؤ 

حبيث أمسى اصطالح الشراة ينطبق على اجلنود اإلباضيني املتطوعني الذين 

  يدافعون عن اإلمامة ضد أعدائها.

أما الفصالن الرابع واألخري فمدارمها على إمام الدفاع؛ ومها تعلة لدراسة الدور 

به اجلماعة يف ممارسة السلطة. وإن توازن السلطة بني اإلمام واجلماعة الذي تلع

لينهض على االعتقاد يف مسؤولية اإلباضيني اجلماعية على ضمان جناحهم يف 

فإن اإلمامني الزمنيني ـ  إمام  تكون اجلماعة مهددة حنياحلياة الدنيا واآلخرة. و 

ا قد قبال يف وضع عادي ، يتم ن ال ميكن أن يكونالشراء وإمام الدفاع ـ والذيْ 
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و مراقبة هذين اإلمامني ملصلحة اجلماعة. ها تنصيبا. وإن دور العلماء هنا تنصيبه

ا قط عند سواهم.  وهذه مقاربة ليست ختص إال اإلباضيني وحدهم، وما مسع 

وبإمكان العلماء أن يضعوا بعض الشروط على حكم هذين اإلمامني الضعيفني 

 فضال عن-  تقادمها إىل العلم الضروري. فإذنم الدفاع) بسبب اف(إمام الشراء وإما

نية كانت تتحمل جتاه فإن اجلماعة اإلباضية العما -اختيار األئمة ومراقبتهم وعزهلم

 كامالجانبا من اإلمامة  _بوفق هذا األمر  - كانت تشكل  ؛األئمة مسؤولية إضافية

السلط هذا لينهض على سوابق  . وإن توازنومندجما؛ أي جزءا ال يتجزأ من اإلمامة

شأن سلطات القبائل العربية يف صلتها مع السيد أيام اجلاهلية، ومبدأ الشورى 

الذي أخد النيب به وشجعه، والسلطة اليت أوكلها اخلليفتان أبو بكر وعمر لألمة، 

  عليه. اأو توازن السلطات الذي أقامه اخلوارج األوائل وحافظو 

 )، فإن إمام الدفاع بقي مؤسسة137 (صوحبسب ما ذهب إليه غايزر 

كانت اجلماعات   حني-  كان األمر يتعلق بالفعل  افرتاضية يف مشال إفريقيا. وإذا

ول من القرن احلادي عشر اإلباضية باملغرب حمكومة من لدن حلق منذ النصف األ

فإنه يبدو من الضرورة مبكان التذكري بأن مؤسسة إمام  ؛ببناء نظري جمرد - امليالدي
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الدفاع كانت ذات أمهية خاصة يف مشال إفريقيا، سواء قبل إقامة اإلمامة الرستمية 

بتاهرت أو بعد سقوطها. وبطبيعة احلال، فإن املصادر املتأخرة عن األحداث تأخرا  

لكن السياق التارخيي يظهر بالفعل  ؛هي اليت أطلقت ألقاب إمام الدفاعكبريا 

ا    . 10فراد

إن كتاب غايزر يثري البحث بإتيانه بعناصر وبسلكه ملسلك جتديدي، ف

تسمح للقارئ بأن يفهم فهما أحسن إقامة نظرية اإلمامة اإلباضية،  ،جديدة مهمة

بعمان. ميكننا أن نعيب على هذا الكتاب بعض التكرارات  مواء بشمال إفريقيا أس

الع طوامش يف آخر الكتاب؛ مما جيعل االاملستثقلة أحيانا، وأن نأسف لتجميع اهل

بذله على اجلهد اجلبار الذي  - تلقاء ذلك-  لكن ينبغي التأكيد ؛ا أمرا مرهقاعليه

إىل ال يتوجه  - باملناسبة– هذا الكتابذلك أن  ؛املؤلف لكي جيعل نصه مقروءا

                                                            

ى -  م)772هـ/155زوزي (تـ. للقب أبو حاتم امل فإنه قبل إقامة اإلمامة الرستميةوهكذا  10  وكان ع
ن بإفريقية. أبو العباس أحمد بن سعيد  ،إمام الدفاع - رأس إباض طرابلس وحارب العباسي

، كتا ، البعثمطبعة ، براهيم طالي، قسنطينةإب طبقات املشايخ باملغرب، تحقيق الدرجي
روت، دار املدار م. أبو العباس أحمد الش37،ص 1974 ر. تحقيق محمد حسان، ب ي، كتاب الس ا

ى والية  ر يش ال وهو ، 78، ص ر، كتاب الس،أبو زكريا الوارجالني263/ ص،2009اإلسالمي،  إال إ
  .الدفاع
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وإمنا يتوجه أيضا إىل كل قارئ يهتم بشبه اجلزيرة  ؛املتخصصني يف اإلباضية وحدهم

  وبنشوء احلضارة اإلسالمية. العربية يف فرتة ما قبل اإلسالم

دقيق بالكتابات اإلباضية وكالمها عارف - إن كال من ولكنسون وغايزر

بنشر ثالثة نصوص مل تنشر من ذي  -شك يف ذلكما من -  قد سعدا - املبكرة

م). لقد ولد الرجل  908هـ/290(ت حوايل  11قبل كتبها أبو املنذر بشري بن حمبوب

عاملا مهما، واشتهر بتأليفه لعدة تآليف كالمية  يف املرفأ العماين صحار، وكان

 جدهإذ كان  ؛من أشهر علماء اإلباضية يف عصره وفقهية. وهو ينحدر من أسرتني

أبو سفيان حمبوب بن الرحيل  ـ صاحب كتاب أيب سفيان ـ آخر من تأمر على 

 -أبو عبد اهللا حممد بن حمبوب-  ضية بالبصرة، وكان ابن أيب سفياناجلماعة اإلبا

اية مدرسة البصرة. ويف  ائيا بعمان، مما أدى إىل  قد درس بالبصرة قبل االلتحاق 

 ،م عني قاضيا بصحار من لدن اإلمام الصلت بن مالك اخلروصي 863هـ/249عام 

                                                            

11 Early Ibàdi Literature. Abu l-Mundhir Bashir b. Muhammad b. Mahbûb. Kitab 
al-Rasf fi l-Tawhid, Kitab al-Muharaba and Sira, éd. Abdulrahman al-Salimi et Wilferd 
Madelung, Wiesbaden, Harrassowirz («Abhandlungen far die Kunde des 
Morgentandes», 75), 2011, xi + 80 p., ISBN : 978-3-447-06435-4, 19,80 €, broché. 
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وصار بذلك فقيها شهريا أنشأ قواعد فقهية عملية تعلقت باخلصوص بالتجارة 

 - فيما يتعلق بأسرة آل الرحيل-  إفادةن للقارئ أن يعود عودة ذات البحرية. وميك

الذي يصف وصفا دقيقا الدواعي اليت  ،إىل الفصل التاسع من كتاب ولكنسون

محلت اإلباضيني على مغادرة البصرة املغادرة النهائية: تطور األسطول التجاري 

العماين بصحار، ثورة الزنج، لكن باألساس وجود األئمة بعمان وباملغرب 

لف يتطرق يف هذا الفصل أيضا إىل بداية اجلدل حول مسألة وحبضرموت. واملؤ 

ا أبو عبد اهللا حممد بن حمبوب، وإىل تأثريات املعتزلة  خلق القرآن، واليت اشتهر 

ا فعلت فعلهاعلى اإلباضية، وهي تأثريات  السيما يف ابنه أيب املنذر.  يبدو أ

هلذه النصوص الثالثة جيعل من ويقدم لنا عبد الرمحن الساملي وولفرد مادلونغ حتقيقا 

ا أمرا ميسرا بأشد يسر يكون. واحلال أن التعليقات النقدية املزدوجة املستعملة  قراء

يف الكتاب تسمح بتمييز اهلوامش املخصصة للمالحظات التحقيقية اخلالصة عن 

 ايف حال ما إذ-  ة واألحاديث النبوية، واليت تقدمتلك اليت حتيل إىل اآليات القرآني

تعليقات تارخيية. وإن املقدمة املختصرة (ص.  - مل يتعلق األمر بآية وال حبديث

VII-XI(  - لتشري إىل أن  - نأسف على طابعها الشديد االختصارواليت قد
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ا التلف يف غري -  املخطوطات اخلمس إمنا تأتت كلها من  - موضعاليت أصا

تعاين هي نفسها من بعض التلف. وإن أربعة من  ،خمطوطة واحدة أصلية

ها غري ر ومصد- امن عشر امليالدي، بينما اخلامسةاملخطوطات لتعود إىل القرن الث

ال تعرف إال على شكل صور مشسية. وقد أشار احملققان  - معروف وهي غري كاملة

، إىل أن بعض التصويبات اليت أجرياها على النصوص األصلية تبقى جمرد فرضيات

أن بصيص األمل يبقى ضئيال يف أن يتم إصالح تلف النصوص األصلية  يريانومها 

  إصالحا تاما.

) كان قد ألف ما بني 28- 5وال خفاء أن "كتاب الرصف يف التوحيد" (ص 

ويبدو أن هذا الكتاب قد مت توليفه بدءا من  ،م 884هـ/270م و 874هـ/ 260عام 

ملنذر، وهو يضم فصوال عدة يب ادروس مجعت وخلصت من لدن أحد تالمذة أ

وحدانية اهللا والقرآن والسنة أو ضرورة  - من بني ما تتناوله من موضوعات-  تتناول

لسنة واإلمجاع. اإلمامة؛ تلك الضرورة اليت مت التدليل عليها بشواهد من القرآن وا

فمخصص لدار الكفر ودار الفسق، وهو يذكر الشروط اليت  أما الفصل األخري

 كن لإلباضيني أن يقيموا فيها.بوفقها مي
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اية حكم اإلمام الصلت 60-29ويبدو أن "كتاب احملاربة" (ص.  ) قد ألف 

م، ومثله مثل النص السابق، كان  886هـ/ 272بن مالك اخلروصي الذي عزل عام 

ر أبو املنذر يعد كتاب احملاربة مفقودا حىت عهد قريب. ويف هذا الكتاب يذكّ 

باآليات القرآنية الكثرية وبتعاليم النيب املتعلقة باحلرب، كما يقف طويال عند 

الواجب القرآين املتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. وأخريا، حيدد كيف 

لطة اإلباضية العمانية أن تتصرف جتاه املسلمني من غري اإلباضية ينبغي على الس

  جتاه غري املسلمني.و 

هذا بينما الكتاب الثالث، "سرية الشيخ بشري بن حممد بن حمبوب يف احلدث 

ة اليت حدثت بعمان ما بني )، يصف األحداث التارخيي75-61الواقع بعمان" (ص. 

م واالحتالل العباسي  886هـ/272مام الصلت بن مالك اخلروصي  عام عزل اإل

أدت إىل ملسلحة اليت الثورة ام. ويدين فيه أبو منذر بشدة  893هـ/ 280للبالد عام 

عزل الصلت، وحيدد األسباب اليت ميكن وفقها إقامة حاكم شرعي. وميكن للقارئ 

ذا ال إىل الفصل احلادي عشر من كتاب ولكنسون، وهو الفصل  شأنأن يعود 
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الذي يذكر احلرب األهلية اليت تلت عزل الصلت واملعارضة بني احلزبني املدعوين 

  ليت قسمت لقرون عديدة إباضيي عمان.ا ،نزوى والرستاق

     

 



 

1 
 

  باب: المحور
  

مسؤولية النخب الدينية والثقافية في الحفاظ على سلم المجتمعات 
  وتضامنها

  محمد بن الطيب                                                     
  تمهيد:

تشهد اجملتمعات العربية واإلسالمية على وجه العموم وعلى حنو متفاوت 
تلك التحوالت  وقد رافقت  متسارعة، واقتصاديةالت سياسية واجتماعية حتوّ 

 د السلم االجتماعي يفمن بلد إىل آخر، وهو ما هدّ  تتفاوتضروب من العنف 
ها شى تأثريُ بات خيُ  اً نتَ فِ زرع و  ،الناسبني  وأثار شقاقاً  ،بعضها وقضى عليه يف أخرى

ا  ديدُ و  عدواها إىل البالد اجملاورة، وامتدادُ  ،نسيجها االجتماعيل دّمرامل وحد
ا وأفرادهاوخطرُ  ،الوطنية    .ها على تضامن فئا

والبواعث اليت أفضت إليها  ،ت إىل ذلك كثريةولئن كانت األسباب اليت أدّ 
من الظواهر الغريبة اليت تلفت  فإنّ  ؛دةوالعوامل اليت ساعدت عليها معقّ  ،دةمتعدّ 

يف  ىوسع ،وارهاأُ  وتأجيج الفنت نارإذكاء  يف أسهمأبرز من من  نظر املالحظ أنّ 
ادها وصمام تكون عنوان احتّ فرتض أن كان يُ   خنباً  انقسامهاو  فتيت اجملتمعاتت

ا   .أما
خيطب خطباؤها ويصرح به و  ،هافيما كان يكتب أعالمُ -فقد رأيناها  

ما يبدو من جداهلا وسجاهلا يف منابر احلوار فيو  ،زعماؤها يف وسائل اإلعالم
احلّث و  ،والدعوة إىل السلم ،الشمل وملّ  ، توحيد الصفوفال تسعى إىل - املختلفة

                                                            
  أستاذ الفلسفة اإلسالمية والتصوف، جامعة منوبة، تونس.
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ا تنزع يف األغلب وإمنّ  ؛والتساعد التناصراحلّض على و  ،ب والتضامنالتحابُ على 
ا و  ،األعم إىل الدفاع عن مصاحلها الفئوية ا و  ،الضيقةاملذهبية انتماءا  احلزبيةألوا

ا ووحد ،احملدودة اة غري عابئة مبصلحة بلدا ا أوطا مثلة على واأل .وأمن شعو
حىت  صاخبةالربامج احلوارية ال شاهدنقرأ اجلرائد أو نإذ يكفي أن  ؛ذلك كثرية

مملوءة  ،والتناكر والتدابركتشف ما فيها من خطابات مشحونة بالعنف والتعصب ن
االستعداد لالعرتاف حبق  طنة اآلخر املختلف وعدمشيْ موسومة ب ،والتباغضبالكره 
قعة اإلمكان بُ  أو لكأنّ  ،التعايش بني املختلفني ضرب من املستحيل كأنّ   ،املخالف
فهل من جمال بعدئذ  .الشقاقالفراق و  والتدابر، فليس إالّ التنايف  يه الوحيدة

دّ  وحدة اجملتمعات وسلمها وتضامنها للحديث عن دها أمام هذه األخطار اليت 
  .بسبب عقوق أبنائهامن داخلها 

وهو احلفاظ  ،ولعل ذلك ما يستدعي البحث يف الدور شبه الغائب للنخب
على سلم اجملتمعات وتضامنها، سواء أكانت خنبا دينية أم ثقافية. ولالستدالل 

يف األغلب عنه ت تلك النخب قد ختلّ  على حيوية هذا الدور وضرورته، وعلى أنّ 
ضت بنقيض ما هو مطلوب منها، يتعّني تها ل مسؤوليّ ، ومل تتحمّ األعمّ   فيه، بل 

مع إىل ما كانت لْ مث نُـ  ،علينا أن نضبط مفهوم النخب الدينية والنخب الثقافية أوال
على  يف توحيد اجملتمعات وإشاعة السالم فيها واحلثّ  دورمن  تنهض به قدمياً 

  .ثر يف العصر احلديذا الدو هلض رِ نعْ  مثّ  ،تضامنها وتعاضدها وتساعدها
ر احلديث فيه على صِ سنقْ  نافإنّ  ،سع املدىا كان املوضوع بعيد الغور متّ وملّ  

 التمثيلسنسلك سبيل و  ،أّوالً اجملال التداويل العريب اإلسالمي فهو الذي يعنينا 
  اإلحاطة واالستقصاء. سبيل إىلإذ ال  ؛والتقريب
I - :في مفهوم النخب الدينية والثقافية  
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  مفهوم النخبة  -1
ز يتميّ  ،استعمال مفهوم النخبة للداللة على الصفوة من الناس يف اجملتمعشاع 

 حّدةساع الباع يف الثقافة و وباتّ  ،ة الناس يف العلم واملعرفةأفرادها بالتفوق على عامّ 
فهي طليعة  ،مقام الريادة ئهالها لدور القيادة ويبوّ وهو ما يؤهّ  ،الفطنةقّوة الذكاء و 

 ههوجّ وت ،سهم يف ارتقاء وعيهوتُ  ،وتؤهله إىل التقدم ،مّدنالتإىل  قودهاجملتمع اليت ت
هو جمال اهتمامنا يف هذا املقال  إىل حتقيق ما يصبو إليه يف مجيع امليادين. غري أنّ 

  .باخلصوص احلديث عن النخبة الدينية والنخبة الثقافية
صفوة املشتغلني بالدين  تشمل - عليها نعتها "الدينية" كما يدلّ -  وىلفاألُ  

فيندرج ضمنها الدعاة والفقهاء  ،وممارسة وتطبيقا تعليما وتدريسا ووعظا وإرشادا
أن يكون  شرطَ  وسائر املشتغلني بالعلوم الدينية فةاد واملتصوّ والزهّ  واألئمة واخلطباء

 ا النخبة الثقافيةوأمّ  .ر ونفوذ معنوي واسعهلم يف جمتمعهم حضور بارز ومقام مؤثّ 
والفنانني  واألدباء واملفّكرين من الكتاب فتشمل املثقفني على وجه العموم

 .املشتغلني بإنتاج األفكار ونقدها وتأويلها وسائر والصحفيني
ال الفريقني يستخدم سلطة الكالم أو الكتابة ويعمل يف حقل اإلنتاج كِ   ومبا أنّ 

النصوص  العقائد أولة يف أي ينتج أو يستخدم السلع الرمزية املتمثّ  ؛الرمزي
 
ُ
وة ظْ ف باعتباره صاحب حُ ويتصرّ  ،جات الثقافيةنتَ واخلطابات أو سواها من امل

طليعة اجملتمع وينتمي إىل خنبته املمتازة وصفوته  يففهو إذن يعّد نفسه  ،وامتياز
  . 1املختارة
 في مفهوم المثّقف  -2

                                                            
  .37، ص 2004الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  - ،  بيروت3، ط.أوھام النخبة أو نقد المثقف علي حرب، - 1 
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ورمبا مل يتجاوز  ،ثقافتهاحديثة يف اللغة العربية وافدة يف  "فمثقّ "كلمة إّن  
وجيد الناظر يف كتابات الباحثني  2.تاريخ استخدامها مطلع القرن العشرين

متفاضلة  ،اوضيقً  سعةً  متفاوتةً  ،كثرةً   دةً ف متعدّ للمثقّ  واملفكرين العرب تعريفاتٍ 
ّ ار ستعال امناسب. وليس اجملال عمقا وإحكاما  ؛3اضها إذ ميكن العودة إليها يف مظا

   .أليق بسياقناو أنسب مبقامنا  نراهما  هاي مننا سنستصفولكنّ 
أو  ،لعقّ تالو الذكاء و  وروبية يعين الفطنةيف اللغات األ "فمثقّ "أصل كلمة  إنّ 

 تعين الصفة منها العاقل املتفهم ومن مثّ  ،اإلدراك والفهم واالستنتاج على قدرةال
على فني" كلمة "املثقّ تطلق  و  .ن التفكريسِ طلق على الرجل الذي حيُ وتُ  نطِ الذكّي الفَ 
ا البارزة املمن اجملتمع  وهم خنبة ،أهل الفكر ا وقوّ  وفطنتها ذكاؤهاميزة هي صفا

إنسان  كلّ   من ّمث فإنّ و  .اهذا هو معىن املصطلح لغويّ  ،العقلية وطاقتها الفكرية
فيكون  خرى يف حياته وجمتمعهسائر مواهبه األ لىه وفكره وفهمه عؤ ز ذكارُ بْـ يَـ  ذكيّ 
  . 4فهو مثقّ  ،اله عقليّ عم

 ،وينأى عن التقليد واجلمود ،قة أفُ عَ ر بوضوح وسِ يفكّ هو الذي ف املثقّ  إنّ 
 سُ انغماالو ، 5مع قومه والتفاهمُ  ،ه معرفة حقيقية ومباشرةه جمتمعَ ه البارزة معرفتُ تُ ِمسَ 

وتقدمي  آلخريناحتليلها وإفهامها  على القدرةُ و  ،جمتمعه ومشكالت شعبهيف مهوم 
 يعانيها شكالتأمامه م بسط. وعلى العكس من ذلك فإن الذي تُ احللول هلا
ّ  ،ه ال يستوعبهاولكنّ  ؛ومعضالت يقاسيها شعبه جمتمعه  ،ياتهحب تتعلقا وال يدري أ

ّ  ىري ف ّ -ا ليست من شأنه أ ال  - فرتض أن تكون يف طليعة اهتماماتهيُ ا يف حني أ
   أصال. فامثقّ  يعدّ 

                                                            
  .46، ص 2012، بيروت، دا الساقي، 1،  ط. المثقف العربي والحاكمحسين العودات،  - 2 
  .79 -  46، ص  المرجع نفسهانظر مثال:  - 3 
  .50.، ص 2007، تعريب: إبراھيم الدسوقي شتا، مراجعة: حسن علي شتا، بيروت، مسؤولية المثقفعلي شريعتي،  - 4  
  .281،  ص 2011القاھرة، دار الكتاب المصري اللبناني،  –، تعريب: إبراھيم الدسوقي شتا، بيروت العودة إلى الذاتعلي شريعتي،  - 5 
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فمن املمكن أن  ،اف وحده هو الذي يزاول عمال فكريّ فليس املثقّ ومن هنا 
ز ويتميّ  ،والتفكري حيسن الفهمهو ا و ا أو يدويّ اجملتمع عمال بدنيّ أحد أفراد  يزاول

ذا ا عمال عقليّ  من ذلك أن يزاول غريهعلى العكس ميكن و  ،فكره بسعة األفق
نرى  ناسْ ألَ  .مثقفا يُعدّ وال مبقتضى ذلك إىل أهل الفكر  وينتمي ،فكري أساس

م كلَّ أُ   ؛موا تعليما عاليا ويقومون بأعمال عقليةيوم تعلّ  ناسا نعرفهم ونلتقي 
وال حيفلون  ،إىل قضاياه ون باالً قُ لْ وال يُـ  ،جمتمعهمهم مع ذلك ال يفهمون ولكنّ 

ّ  ؛فنيون مثقّ عدّ فهؤالء ال يُ بشؤونه.  القرار وعقالنية زون بوضوح الرؤية م ال يتميّ أل
ّ  ونيظنّ  الناس جتعلأعماال عقلية  هممزاولتَ  ولكنّ  ،ة االنتماء االجتماعيوقوّ   مأ

ّ  ؛ليسوا كذلكو  ،فنيمن املثقّ  ف هو "ذلك الشخص فاملثقّ  6.ليسوا مستنريين مأل
القادر على فهم حركة اجملتمع من حوله أو الذي حياول فهم هذه احلركة، ومن مثّ 

قد يكون أساسا لبناء مشروع حول طبيعة هذه احلركة اذ موقف فكري منها اختّ 
  . 7ومستقبلها"

 ف في المجتمعدور المثقّ   -3
وال لكونه يكسب  ،ال بنوع عالقته بالفكر والثقافةإذن ف املثقّ يتحّدد وضع 

د وضعه بالدور الذي يقوم به يف اجملتمع بل يتحدّ  ؛بيده العيشه بالعمل بفكره 
ه ضمري إنّ  ،صاحب رأي وقضية أو على األقلّ  ،مبشروعرا مشّرعا ومعرتضا ومبشّ 

حلمل هذه الصفة ما مل  ف، بل وال يكون أهالً فال تكتمل صورة املثقّ  8.اجملتمع
يستكمل وظيفته املعرفية بوظيفته االجتماعية اليت" خترجه من فرديته إىل كينونة 

ذه اجتماعية أعلى يدرك فيها صالت املعرفة باالجتماع املدين  والسياسي، 
                                                            

  .53 -  52ص   المرجع نفسه - 6 
  .163، ص 1999، بيروت، دار الساقي، 1، ط. الثقافة العربية في عصر العولمةتركي الحمد،  - 7 
، 2000، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2، ط.فون في الحضارة العربية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشدالمثقّ محمد عابد الجابري،  - 8 

  .24ص 
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خترج به من حلظة "أنا أفكر" إىل  الوظيفة املضافة يولد معىن املثقف والدة جديدة
  .9حلظة "أنا أمارس"

فاملثقف هو "الشخص امللتزم والواعي اجتماعيا حبيث يكون مبقدوره رؤية  
وما يتبع ذلك من دور  ،اجملتمع والوقوف على مشاكله وخصائصه ومالحمه

. 10املفروض أن يقوم به لتصحيح مسارات اجتماعية خاطئة" اجتماعي فاعل من
ومن ّمث فإّن ما ميّيز املثقف صفتان أساسيتان: الوعي االجتماعي الذي ميكنه من 
رؤية اجملتمع وقضاياه من زاوية شاملة ومن حتليل هذه القضايا يف مستوى نظري 

  .11متماسك، والدور االجتماعي الذي ينهض به
ّ  دور القيادة والتوجيه يف اجملتمع؛ن باملثقفني هم الذين ينهضو  إنّ      مذلك أ
لهم للنفاذ إىل اجملتمع والتأثري فيه بفضل صفات ثقافية وعقالنية مميزة تؤهّ  ونحيمل

ة ويّ "وتقوم وظيفتهم على إنتاج اخلطابات الضامنة هلُ  .12املنجزات القيمية الكربى
و"ميكن اعتبارهم  .13ها يف الزمان واملكان"السائدة فيها وبثّ اجلماعة والقيم املركزية 

 املثقفني الكبار يف كلّ  ولذلك الحظنا أنّ  .14محَلة سلطة رمزية ثقافية وفكرية"
ون السلطة فنجدهم يتحدّ  ،15والعدل كون باملعايري اخلالدة للحقّ سِ تمْ العصور يسْ 

 Julian)ويفضحون الفساد ويدافعون عن الضعفاء، يقول جوليان بندا  ،الغامشة
Benda)" : وماسيون لبعض  تراين حباجة إىل تذكري القارئ مبعارضة فينيلون

حروب لويس الرابع عشر؟ أو كيف أدان فولتري تدمري احلكومة القائمة يف مقاطعة 
وكيف  ؟نابليون من أعمال العنفالراين البالطينية؟ أو كيف أدان رينان ما جلأ إليه 

                                                            
  .10، ص 2010، بيروت الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2، ط.: الممكن والممتنع في أدوار المثقفيننھاية الداعيةعبد اإلله بلقزيز،  - 9 
  .37- 36، ص 2011، تعريب: أسعد الحسين، دمشق، دار نينوى، خيانة المثقفينإدوارد سعيد،  - 10 
  .129ص  ،1984، بيروت، الدار المّتحدة للنشر، مقدمات لدراسة المجتمع العربيھشام شرابي،  - 11 
  .36، ص 2006، تعريب: محمد عناني،  القاھرة، رؤية للنشر والتوزيع، ف والسلطةالمثقّ إدوارد سعيد،  - 12 
  .17، ص 2008، بيروت، دار الكتاب الجديد، 1، تعريب: جورج كتورة،  ط.فينسوسيولوجيا المثقّ جيرار ليكلرك،  - 13 
  .90، ص المرجع نفسه - 14 
  .35، ص  والسلطةف المثقّ إدوارد سعيد،  - 15 
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ما أبدته إجنلرتا من مظاهر  "باكل" )السري توماس هنري(استنكر املؤرخ الربيطاين 
يف زماننا هذا من  هأو ما أبداه نيتش ؟الضيق والتعصب يف معارضتها للثورة الفرنسية

  .16"اليت ارتكبتها أملانيا ضد فرنسا شجب لألعمال الوحشية
ض به تشومسكي   وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل الدور الذي 

(Chomsky) رضته اوسارتر يف مع ،يف معارضته احلرب األمريكية يف فيتنام
ة حرب إمربيالية حتت شعار قيم الوجود الفرنسي يف اجلزائر "كالمها عارض راديكاليّ 

  .17مغشوشة (الدفاع عن الغرب، الصراع ضد "اهلجمة الشيوعية")
ورفعوا  ،فني الذين محلوا لواء الدفاع عن السلموعلى النقيض من هؤالء املثقّ  

في أمريكا ثنا إدوارد سعيد عن خيبة األمل يف مثقّ حيدّ  ،شعار التضامن بني األمم
ا إّن ""فيقول:  املناقشات اليت جرت يف سياق فرتة ما بعد احلرب الباردة اليت أنشأ

وظهر فيها اتفاق اآلراء حول ما  ،التحالف الغريب حدة علىهيمنة الواليات املتّ 
خطر  حملّ  يسمى النزعة اإلسالمية األصولية باعتبارها اخلطر اجلديد الذي حلّ 

اذ املثقفني مواقف التفكري النقدي التفكري اجلماعي  إىل اختّ  الشيوعية. وهنا مل يؤدّ 
فاق اآلراء لون اتّ ميثّ  ك يف داخل ذهن الفرد لدى أفرادسم بالتساؤل والتشكّ الذي يتّ 
كون يف أسسه العقالنية والسياسية ناهيك بأسسه املنهجية، بل بل يتشكّ  ،املذكور
فزادوا بذلك من  ،د صدى النظرة السياسية السائدةفون إىل جوقة تردّ ل املثقّ لقد حتوّ 

ا إىل القول مبا يزداد طابعه وتدرجييّ  ،سرعة اندفاعها وانضمامها إىل الفكر اجلماعي
دنا الالعقالين باطراد القول بوجود اآلخر الذي ميثله الضمري "هم" الذي يتهدّ 

ال املعرفة والتواصل أو  ،علينا. والنتيجة هي التعصب واخلوف ل خطراً "حنن" وميثّ 
                                                            

 16 - f the Intellectuals, trans. Richard Aldington (1928, New York, Norton,1969), Julian Benda, The Treason o
p.43.  

  .)36، ص المرجع نفسه(نقال عن: 
  .125، ص فينسوسيولوجيا المثقّ جيرار ليكلرك،  - 17 
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وهكذا عوض أن يكونوا دعاة سالم وتعارف وتآلف كانوا مساعري  18"املشاركة.
رين بالسالم بني األمم والتآخي بني ملبشّ وبدل أن يكونوا يف طليعة ا ،تباغض وتناكر

كانوا يف   ؛الشعوب يف عامل أضحى قرية صغرية بفضل أدوات التواصل العاملية
ب والصراع والتقاتل، فال ميكن أن يعّد هؤالء ضني على الكراهية والتعصّ مة احملرّ مقدّ 
 فني على احلقيقة.مثقّ 

إليهم ع ما يتطلّ  وكثريا ،فكرية حضارية رسالة حيملونأفراد  فونا املثقّ إمنّ 
فاملثقفون البارزون تربطهم عالقات " ،للدفاع عنهمة يف أوقات الشدّ  هممواطنو 

مرمزيّ  لون يف وعي اجلماهري العريضة معاين اإلجناز والشهرة وذيوع فهم ميثّ  ،ة بزما
أو لصاحل جمتمع  ،وهي قيم تستطيع اجلماهري تعبئتها لصاحل الكفاح الدائر ،الصيت
  . 19"ره الصعاب والتحدياتحتاص

  جسامة املسؤوليّ من هنا نتبّني 
ُ
دورهم يف  فة، إنّ ب املثقّ لقاة على عاتق النخَ ة امل

أي األنبياء  ؛يشبه الدور الذي كان ينهض به قادة التغيري والتبديل اليوم العامل
ورؤى  ،مبادئ جديدةسون يؤسّ كانوا ، فقد  يف اجملتمعات القدمية املرسلنيو 

م وعصرهم دةمتجدّ وطاقة  ،دائبة وحركة ،مستحدثة  ،يف أعماق وجدان جمتمعا
  ظروفا لوتبدّ  أوضاعا وتغّري  ،جذورا وتغرس جذورا احلركة العظيمة اليت جتتثّ  تلك

  .20مصري جمتمع ساكن راكد عن طريق الرسالة النبوية تبديلكانت سببا يف 
املعرفة والوعي للجماهري نح أن ميأهدافه أمسى ف و ات املثقّ أعظم مسؤوليّ  إنّ 
ف يف زمانه ة املثقّ مسؤوليّ  وإنّ  ،ق للعبقريات العظيمةالوعي هو اخلالّ  ألنّ  ؛الضعيفة

                                                            
  .71، ص المرجع نفسه - 18
  .87، ص المرجع نفسه - 19 
  .125، صمسؤولية المثقفعلي شريعتي  - 20 
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ومواصلة  ناسونقل الرسالة لل ،ة يف جمتمعه حني ال يكون نيبٌّ هي القيام بدور النبوّ 
  .اجلماهري مسامعنداء الوعي واخلالص يف 

السبب احلقيقي  يقف علىأن  ويف جمتمعه ه فأعظم دور للمثقّ  إنّ و 
يقوم بعد ذلك بتنبيه جمتمعه  مثّ  ،فه وركودهختلّ  ةعن علّ ويكشف  ،الحنطاط اجملتمع

 للخروج من ذلك ويهديه إىل احللول املثلى ،ذلكالغافل الغائب عن الوعي إىل 
  . 21جاتهحاته و مراعيا يف ذلك إمكانا املأسوي الوضع

ة من أمسى أهدافه أن يسهم مبا لديه من مواهب إبداعيّ  نّ  أيف وما من شكّ 
يف نشر الوعي لدى مواطنيه بضرورة الوحدة ونبذ  ة فائقةة وتوجيهيّ وقدرات إقناعيّ 

 الفرقة وإشاعة السالم والوئام واإلعراض عن العنف والصدام، وأن يتعايشوا مجيعاً 
م متضامنني متآزرين متعاونني مهما اختلفت مذاهبهم وأعراقهم واجتّ   ألنّ ؛اها

وضهم  مذلك هو شرط    .وتقدمهم ورقّيهم ومتّد
غائبة عن أذهان خنبنا الدينية  على وجه العموم هذه املعاين مل تكن أنّ  واحلقّ 

يات فما هي جتلّ  ،فة باخلصوصنا نراها أجلى ما تكون عند املتصوّ ولكنّ  ؛قدميا
م وتضامن أمّ  ملْ شعورهم باملسؤولية عن سِ    تهم؟جمتمعا

II -  ّفة أنموذجاة قديما: المتصوّ ب الدينيّ خَ ة االجتماعية للنُّ المسؤولي  
  نشأتها  -1

ال شّك يف أّن التصّوف يف أصله وجوهره جتربة ذاتّية، ولذلك شاع عند الّناس 
واستبطان للّنفس،  ،وفرار من الّناس ،وهروب من الواقع ،أنّه انكفاء على الّذات

عن  فة أمنوذجا للحديثخذ من املتصوّ نتّ فإذا كان ذلك كذلك فمن املفارقة أن 

                                                            
  . 130 - 129المرجع نفسه،  - 21 
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ته موقوفة ع يف ذاته ومسؤوليّ مِ جَ نْ واحلال أّن هّم املتصّوف مُ  ،جتماعّيةاالة سؤوليّ امل
  .عليها، ومهّته مّتجهة إىل خالقه

فمن املعلوم أّن التصّوف نشأ من داخل احلركة الزهديّة اليت كان من أبرز  
جتها، واإلقبال بكُ  ا اإلعراض التاّم عن زخرف الدنيا و ه اهلّمة على اهللا، نْ ممّيزا

وتقضية احلياة يف التوبة والذكر  ،فلذلك متّيز أوائل الزّهاد بالتفرّغ للعبادة
  اجملتمع بعدم التواصل. واالستغفار، فتمّيزت عالقتهم ب

 
َ
ل األعلى اإلسالمي، ثَ لقد راعهم ما شاهدوه من تعاظم تباعد اجملتمع عن امل

وضعف الوازع الديين، وما عاينوه من فنت داخلّية اصطراعا على السلطان بالشوكة 
بة، وما الحظوه من نزعات التعّصب والتطاحن بني األحزاب السياسّية والغلَ 

افت على مباهج الّدنيا ونعيمها واستهانة والتشاحن بني الفرق  الدينّية، ومن 
بالضوابط الشرعّية والقواعد األخالقّية، فاختاروا اإلعراض عن هذا اجملتمع املتوّغل 

م يئسوا من إصالحه ّ ا، وكأ أو خافوا على  ،يف متع الّدنيا املنغمس يف شهوا
م ينعزلون هم تيارُ فَ رِ أنفسهم من أن جيْ  عنه ويقبلون على خاّصة أنفسهم، ه، فإذا 

 ،نادمني على ما اقرتفوه من املعاصي وما اجرتحوه من اآلثام، خملصني يف التوبة
  متحّسرين على الذنوب ولو كانت يسرية. ،جمتهدين يف االستغفار

م الّذايت منصرفني إىل حماسبة الّنفس وتزكيتها غري  وبذلك أقبلوا على شأ
ني بتغيري اجملتمع  وإصالحه. ولذلك كان الّزهد يف البدء سلوكا فرديّا انقبض فيه آ

واختاروا العزلة  ،عن جمتمعهم -وهم أفراد متفّرقون غري منتظمني يف مجاعة - الزّهاد 
عن سابق وعي وتصميم، فلم خيالطوا الناس إّال للضرورة القصوى، فكان ّمههم 

م، فلم يكن بي نهم وبني فئات اجملتمع االنشغال بأنفسهم واإلقبال على عباد
م االجتماعّية، إذ تكاد تكون منعدمة أو  وطبقاته تواصل تتجّلى من خالله عالقا



 

11 
 

النشغاهلم عنه بأنفسهم، ومل يتأثّروا  مأو انعدَ  يف جمتمعهم همتأثري  ففضعُ عابرة، 
  صَِّة النفس. اع صلتهم به وتفريغ اهلّم خلَُويأي انقط ؛إالّ التأثّر املعكوس هب

من حتّمل الذي يبدو يف الظاهر استقالة تاّمة، وهروبا - ّن هذا املوقف ولك  
 ؛ره أنّه موقف احتجاجّي يف باطنهيتكّشف لنا عند تدبّ  - املسؤولّية االجتماعّية

ف احلّكام ذلك أّن ممّا شّجع على ظهور الزهد وانتشاره ما عاناه املسلمون من عسْ 
. فكان امليل 22م وآراءهم الدينّية على غريهمواضطهاد املستبّدين الذين ُميُْلوَن إراد
مل خترج على  ،ها ثورة  يف غاية املساملةولكنّ  ؛إىل الزهد مرتبطا بالثورة على السلطة

ا قصارى ما جلأ إليه وإمنّ  ،ومل متارس عنفا على اإلطالق ،ر سالحاهِ شْ ومل تُ  ،احلاكم
ا ّ  - احتجاجا على ما ينكرون من حكومة ونظام-  أصحا حياة  م أقبلوا علىأ

ذلك أنّه إذا  ؛لذي رفعوه هو "الفرار من الدنيا"الّزهد واالعتكاف، وكان الشعار ا
ارتّدوا بآماهلم يف الغالب إىل ما كانت تتعّلق به قدميا من صور  ةٌ عَ نزلت بالناس قارِ 

أمسى من هذه األرض وما عليها، ولذلك كان من أشهر تعريفات التصّوف أنّه 
، ومن ّمث تغلغلت حركة الزهد يف نفوس 23قائق واليأس من اخلالئق""األخذ باحل

صفوة من املسلمني نظروا إىل احلياة ومتاعها نظرة استخفاف واحتقار، ففّروا ممّا 
وا إىل الكهوف ؤ وجل ،ملال واجلاه واملنصب والسلطةيتعّلق به عاّمة الّناس من ا

  الصحارى واجلبال وسواحل البحار.واملغارات واملقابر، أو هاموا على وجوههم يف 
إّن احلركة الزهديّة اليت كانت مقّدمة ضروريّة لربوز  :ومن ّمث ميكن القول  

 تنامى فسادها للفئة احلاكمة اليت ةسلميّ  صيحة نقدب أشبه ما تكونالتصّوف هي 
ا  ّ ا من  ؛ىل الذات تبتغي إصالحها وتقوميهاإن كانت حركة ترتّد إوإفسادها، إ ّ فإ

هة أخرى تروم بطريق غري مباشر إصالح الواقع املرتّدي والعودة باجملتمع إىل قيمه ج
                                                            

  .46، ص1956، تعريب: أبو العال عفيفي، القاھرة، في التصّوف اإلسالمي وتاريخهنيكولسون،  -22 
  .280، ص 1990، تحقيق معروف زريق وعبد الحميد بلطه جي، بيروت، دار الجيل، الرسالة القشيريةعبد الكريم القشيري،  - 23 
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 ،تعّرب عن ضرب من الشعور باملسؤولّية جتاه اجملتمع فهي ،24له العلياثُ النبيلة ومُ 
حقة ولكّنها مسؤولّية سلبّية غري فاعلة، ستتطّور إىل مسؤولّية إجيابّية يف األطوار الالّ 

وحياولون التأثري يف جمتمعهم عرب السلوك  ،الصوفّية خيرجون من عزلتهمعندما بدأ 
الرشيد والقدوة احلسنة والكلمة الطّيبة والوعظ املؤثّر، وبدأ يظهر فيهم املشاهري 

ورّمبا  ،وتـُْرَوى عنهم األخبار اليت ترسم هلم سرية أمنوذجّية تُنتقى أخبارها بعناية
كون موافقة للصورة األمنوذجّية اليت استقّرت معاملها يف ُتصَنُع وُختتَـَلُق وتـُْنَسُج لت

َُتَخيَّل اجلمعي. ومع التقّدم يف الزمان متتلئ كتب الطّبقات واملناقب باألخبار اليت 
امل

متّجدهم، واليت رّمبا عّربت عن متّثل املتأّخرين ِلِسَريِ األّولني أكثر من تعبريها عن 
م يف واقع احلال.    حقيقة سري

صدوره عن  مألوفٍ  ن سلوكهم االجتماعي نزّاعا إىل املثالّية، غريَ فكا  
ال عن املسلمني  ،املسلمني العادّيني، يستبطن إىل حّد بعيد شعورا باملسؤولّية

يستلهم األمنوذج املثايل للكمال البشري جمّسدا و بل عن اخللق أمجعني،  ؛فحسب
  والتماهي معه.، وكثريا ما يتّم التماثل الكرمي يف شخصّية الرسول

فلم تكن وظيفة النموذج النبوي مقصورة على إسباغ مشروعّية للتصّوف   
ا ضّد خصومه من الفقهاء فحسبيتقوّ  وإّمنا كان جيّسم املثال واملعيار، فهو  ؛ى 

املقياس الذي به تُقاس األقوال واألفعال وأمناط السلوك واملرجع الفيصل الذي 
اإلسالمي عموما، ويف الضمري اجلمعي الصويف  ُحيتذى، وذلك يف الوعي اجلماعي

  .خصوصا
(تـ  ومن األقوال املؤّكدة ملكانة النموذج احملّمدي ما جاء منسوبا إىل اجلنيد 
من قوله: "الطرق كّلها مسدودة على اخللق إّال من اقتفى أثر  م)910/ـه298

                                                            
  .18، ص2007، بيروت، دار الطليعة، إسالم المتصّوفةمحمد بن الطّيب،  -24 
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. ولذلك تبّدت 25الرسول وتبعه ولزم طريقته، فإّن طرق اخلريات كّلها مفتوحة عليه"
لنا شخصّية الصويف يف كتب الطبقات شديدة احلرص على مراقبة سلوكها مراقبة 
صارمة، ال خوفا من انفالته من الضوابط الشرعّية فحسب، وإّمنا من أجل أن 
يكون على الدوام املثال احلرّي باالقتداء، اجملّسم للقيم األخالقّية اإلسالمّية العليا، 

  النبويّة احلسنة، احملاول التماهي معها. لقدوة ا إىلالناظر 
نا كتب الطبقات تنهض بصنع النماذج السلوكّية احلسنة يْ فَ ومن ّمث ألْ   

ُثل 
ُ
وإشهارها وإظهارها مبظهر القدوة األخالقّية والقيمّية والسلوكّية املشدودة إىل امل

  العليا من جهة، اجملّسمة يف أرض الواقع من جهة أخرى.
زعة كتب الطبقات إىل التعايل بنماذجها الصوفّية إىل أعلى مقام ورّمبا فّسرنا ن

وتصوير سلوكهم االجتماعي على حنو مثايل بسّنة التقليد اليت  ،وأمسى درجة
لمني من املقّلدة يف رسخت يف الذهنّية اإلسالمّية يف املستوى النظري، فعاّمة املس

كانت العاّمة يف حاجة إىل أن ألئّمة املذاهب، ويف املستوى العملي  شؤون دينهم 
تستهدي بسرية هؤالء األعالم الرموز داخل اجملال الثقايف اإلسالمي، فنهض كّتاب 

وتقييد  ،الطبقات بوظيفة حترير الفضائل املمّيزة هلؤالء األعالم وتدوين مشائلهم
حماسن أخبارهم تشكيال للنموذج األمسى. فما كان لألمنوذج القيمي والسلوكي 

أن يتمّحض للوجود إّال من خالهلم باعتبارهم أهل الصالح والفضل وحمّل األمثل 
  األسوة احلسنة.

 فِ طْ ويف ذلك تعبري عن شعورهم باملسؤولّية عن إصالح جمتمعهم، وذلك بعَ 
م، وجتسيم مناذج الكمال يف الرجال، فذلك مظهر من مظاهر يَ القلوب على القِ 

  يمّية، ابتغاء الرقّي به إىل مستوى أخالقّي رفيع.املسؤولّية االجتماعّية األخالقّية والق
                                                            

  .430، ص1990، الرسالة القشيرّيةعبد الكريم القشيري،  -25 
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  اتجلياتها فرديّ   -2
إذ  ؛ب الطبقات غري منعزلة عن جمتمعهاالنماذج الصوفّية اليت رمستها لنا كت إنّ 

يكاد يكون تدّخلها يف سائر ميادين احلياة االجتماعّية شامال، وهلا فيه تأثري ينزع 
ففي عالقة املتصّوف بإخوانه من  ؛اإلسالميجتسيم ذلك املثل األعلى دوما إىل 

املتصّوفة يتمّيز سلوكه حبسن املعاشرة وترك اخلصومة ومالزمة اإليثار واملعاونة يف أمر 
إذ هو  ؛الدنيا. وما اإليثار إّال مظهر جمّسم لتناهي الشعور باملسؤولّية الغرييّةو الدين 

  لبا لألجر واملثوبة. تفضيل اآلخر على الذات ال ملصلحة مرغوبة، وإّمنا ط
م، لّني العريكة يف التعامل معهم،  ويف عالقة املتصّوف بالناس يبدو رحيما 

 وما أكثر األخبار اليت .عهم، متحّلّيا خبصلة نكران الذاتفقا عليهم، متساحما مشْ مُ 
، لضعفاءَ ا، ونصرته لفقراءَ ا تهمساعد هعن يرتو ف ،رائعة ةم له صورا تضامنيّ سُ ترْ 

  فاخللق هم غاية سعي الصويف، وفناؤه يف اهللا يوازيه فناؤه يف اخللق. 
 التقسيمات لعالقات الصويف ما ذكره ذو النون املصري ومن أَْوَعبِ 

، فهو "عون للغريب، أب لليتيم، بـَْعٌل لألرملة، َحِفيٌّ بأهل م)859/ـه245(تـ
اليومّية مع الناس هّشاش بّشاش. املسكنة، َمْرُجوٌّ لكّل كربة"، وهو يف معاملته 

ا حىت ال حتتاج غْ أنّه يُـ  يعين "بعل لألرملة" :فقوله نيها عن فقدان زوجها مبساعد
 ْرب حة اخلالية من الكِ عيل، أّما اهلشاشة والبشاشة فهما عنوان شخصّيته السمْ إىل مُ 
ال يف ب والتعايل، وهي صفات ذميمة معهودة عند ذوي اجلاه والسلطان واملوالُعجْ 

  تعاملهم مع العاّمة. 
إّن من القيم األخالقّية املطلوبة يف الصوّيف أن يتلّطف بالّناس وال يبغي 

 اقوله: "ال يكون العارف عارفا حىت يكون كاألرض يطؤه عليهم، ُروي عن اجلنيد
 ،ظّل كّل شيء، وكاملطر يسقي ما ينبت وما ال ينبت"البَـّر والفاجر، وكالسحاب يُ 
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يتعامل يف منتهى اللطافة والسماحة مع الصاحل وغري الصاحل من عاّمة مبعىن أنّه 
م، ويشمل مبعروفه  م ومعتقدا الناس، إنّه يعّم خبدمته اجلميع بغّض النظر عن أديا

ؤولّية االجتماعّية من يستحّقه ومن ال يستحّقه، ويف هذا ما يدّل على أّن املس
ياته السلوك الصويف أبعد ما يكون عن العنف يف سائر جتلّ  وأنّ  ،صيصة صوفّيةخَ 

املتصوفة هم بناة ثقافة السلم والتضامن  إن زعمنا أنّ  دُ عِ بْ فهل ترانا نُـ   مظاهره.وشّىت 
  يف حضارتنا العربية اإلسالمية.

أن يعاجل الصوّيف اليت يستشعرها الصويف يف جمتمعه ومن مقتضيات املسؤولّية 
مأّي خلل يراه يف ا م أو تشنيع عليهم أو فضح لعيو بل إنّه  ؛لناس دومنا تشهري 

 على نقائصهم وإخفائها عن الناس، ويف هذا املعىن ْرت يروم إصالحهم بإسبال السّ 
: "إذا رأيت سكران فـََتَماَيْل لئّال تبغَي م)884 /ـه271ـ(ت قال محدون القّصار

عليه، فـَُتبتَـَلى مبثل ذلك"، ومقتضى هذا التوجيه أن ُتظِهَر من نفسك العيب الذي 
تراه يف غريك، حىت ال تعتقد أّنك أفضل منه، وحىت تكون له عونا على مواجهة 

جتاه هذه عن حساسّية حرجة تعيري الناس له أو سخريّتهم منه، واملتصّوفة يصدرون 
حلرصهم على عدم إحلاق األذى بالناس بسبب ما قد يـَْبُدُر منهم من  ؛األمور

  ي الرفق والتجايف عن العنف ولوه منتهى احلرص على حترّ إنّ . 26أخطاء أو هفوات
  بكلمة جارحة. كان

ثاقة، يف احلياة اليومّية على غاية من الوَ الفقراء ب  فةة املتصوّ كانت صللقد  و 
م لالّطالع على أحواهلم وتقدمي العون  عبد  هم، فقد ُروي عنيلإفكانوا خيتلطون 

أنّه كان يساعدهم على تنظيف مالبسهم من  م)1428/ـه832(تـ اجليلي الكرمي
أّن الفقراء كانوا يف جملسه   م)777/ـه161(تـ ل، وُروي عن سفيان الثوريالقمّ 

                                                            
  .185، ص1997، دمشق، دار المدى، 1، ط.مدارات صوفّيةھادي العلوي،  -26 
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ذلك أّن عبادة  ؛روا منهخِ ياء أنّه متعّبد سَ كالسالطني، وإذا بلغهم عن أحد األغن
 فجوهر عبادة الغينّ  الغّين عندهم توزيع ما زاد عن حاجته من األموال على الناس،

أّما الصالة والّصوم فال جيديانه شيئا ما مل يؤّد  ه مع الفقري،تضامنُ  -رهميف تصوّ  - 
  .زكاة ماله

أّن من أخالق  م)1565/ـه973(تـ الشعراين عبد الوهاب وقد ذكر 
الصوفّية تقدمي إنفاق الدراهم والدنانري يف طعام اجلائع وكسوة العريان وقضاء الديون 
ا على بناء الزوايا واملساجد. ونُقل عن عبد اهللا  ا على الوفاء  اليت ال يقدر أصحا

: "لقمة يف بطن جائع أرجح يف ميزاين من عمارة )م797/ـه181(تـ  بن املبارك
 ون التضامن يف اجملتمع احمللَّ لّ القوم حيُِ  ة أخرى على أنّ مرّ  ذا يدلّ وه. 27مسجد"

مة على العبادة مقدّ عندهم ة العبادة التعامليّ  وأنّ  ئونه املكانة العليا،بوِّ األمسى ويُ 
  ة.الشعائريّ 

قطاب الصوفّية ممّن انصّب إّن هلذا املنحى االجتماعي حضورا بارزا حىت عند أ
مل  م)864/ـه261(تـ العرفاين من التصّوف، فالبسطاميهم على اجلانب اهتمام

 ؛وإن مل ينخرط يف النضال من أجله خيرج عن مقتضيات التصّوف االجتماعي
م يف الدنيا ويف اآلخرة.  ،ولكّنه رجع يف شطحاته إىل حقوق اخللق فعّرب عن مهّه 

حقوق الفقراء ما بإيفاء كْ وعن حقوقهم يف الدنيا تأيت هذه احلكاية اليت تتضّمن حُ 
بدال من إنفاق املال يف احلّج، قال: "خرجت إىل احلج فاستقبلين رجل يف بعض 
املتاهات فقال: أبا يزيد إىل أين؟ فقلت: إىل احلّج، فقال: كم معك من الدراهم؟ 

                                                            
  .222وص 187، صالمرجع السابقنقلنا ھذه األخبار عن  -27 
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ِين املائيت درهم، فإّن قلت: معي مائتا درهم، فقال: َفُطْف حويل سبع مرّات، ونَاِولْ 
  .28وله وناولته املائيت درهم"فطفت ح ،يل عياال
تفضيل اإلنفاق على الفقراء  أه احلكاية من صنعه هو لتثبيت مبدولعّل هذ 

بدال من احلّج، وقد ساقها مبنطق الصوفّية ولغتهم، فجعل الرجل الفقري مبثابة 
  .هُ جُّ الكعبة، وطاف حوله مثّ سّلمه املال وعاد إىل بلده معتربا أّن ذلك هو حَ 

عنه من األخبار اليت يعّرب فيها عن خوفه على الناس وإشفاقه عليهم وممّا يروى 
َيُة العارف يف الدنيا بقاءُ   وُ اإلميان، ويف اآلخرة العفْ  من عواقب يوم القيامة قوله: "ُمنـْ

الّلهّم "إن كان يف سابق علمك أّنك تعّذب أحدا من خلقك  :عن اخللق". وقوله
  .29معي غريي" عَ تسَ  قي (=جسمي) حىت اللْ بالنار فعّظم خَ 

ا خطأ من ثالث م)1200/ـه597(تـ وقد رّد عليه ابن اجلوزي ّ أوجه،  ةبأ
فلو قال: ألدفع عن املؤمنني، ولكّنه  ،يهّمنا منها الوجه الثاين: قوله "فعّظم خلقي

ع غريي، فأشفق على الكّفار أيضا، وهذا تـََعاٍط على رمحة اهللا عّز قال: حىت ال تسَ 
مبعىن مزايدة على اهللا يف الرمحة. وابن اجلوزي يوافق على افتداء  وجّل"، و"تعاط"

لكّن أبا يزيد  ؛بشرط أن خيتّص الفداء باملسلمني أيب يزيد الناس بنفسه من العذاب
جلميع الّناس. وهذا هو الفرق بني ذهنّية الفقيه احملدودة وآفاق  يريد أن يكون فداءً 

  . 30الصويف الرحبة
ف شعورا مرهفا باملسؤولّية عن البشر مجيعا، فهم إّن لدى أقطاب التصوّ 

مّتفقون على العمل من أجل إنقاذ البشر من الفقر والذّل يف الدنيا ومن العذاب يف 
باعتباره متصّوفا  م)922/ـه309(تـ اآلخرة. ولعّل أبرز منوذج ممّثل لذلك احلّالج

                                                            
  .164، ص1978، تحقيق: عبد الرحمان بدوي، الكويت، وكالة المطبوعات، النور من كلمات أبي طيفورالسھلجي،  -28 
  .168، صالمصدر نفسه -29 
  .61-60، صمدارات صوفّيةھادي العلوي،  -30 
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، ورّمبا كان هذا على اجلهتني: جهة التصّوف االجتماعي وجهة التصّوف العرفاين
والقطب  (Massignon) الصوّيف الكبري مركز الصدارة من اهتمامات ماسنيون

حتّمل مسؤولّية  اً ألنّه رأى فيه شبها باملسيح املصلوب، باعتباره رمز  ؛من حبوثه
  خطايا الناس أمجعني. 

ذه املسؤولّية العاّمة، فقد اّتسم  سلوكه ويف سرية احلّالج من األخبار ما ينطق 
ضى والبؤساء ال من املسلمني فكان يزور املر  ،بالتسامح املطلق واالستعداد للفداء

بل من النصارى واليهود والوثنّيني أيضا. لقد عّرب أمام اجلمهور سنة  ؛فحسب
 وهو مام عن رغبته الغريبة يف املوت منبوذا من أجل جناة اآلخرين، 908هـ/296

  .31بنفسه هللا قربانا يفتدي مجيع اخلالئقيدّل على رغبة جاحمة يف أن جيود 
بل  ؛اعي اإلنساين على متصّوفة املشرقوال يقتصر مثل هذا السلوك االجتم 

إنّنا جند له أشباها ونظائر وشواهد كثرية عند متصّوفة املغرب اإلسالمي تدّل على 
ا مهّه مساعدة زع، ال تعنيه ذاته الفرديّة ومصلحتها ونفعها، وإمنّ املنْ  أّن الصوّيف غرييُّ 

 والسيما الفقراء واملستضعفون وذوو احلاجة، فقد روى أبو العرب القريواين ،غريه
جريانه بالليل تطحن، خادمة أّن رباح بن يزيد كان إذا مسع  م)945/ـه333(تـ
وهو من زّهاد - ، وأّن أبا خالد عبد اخلالق 32نالطحْ اجلدران ليكفيها مؤونة  رَ وَّ تسَ 

رأى رجال من أهل البادية وقد بدا عليه أثر البؤس، فهو "يقضم الشعري   -القريوان
ره مبا محله إىل زوجته املريضة من حلم وخبز، بعد ثِ ؤْ كما تقضم الدواب"، فإذا به يُـ 

  . 33أن أفلح يف إقناعها بأّن اهللا يضاعف هلا األجر يف اآلخرة

                                                            
31 ‐ Massignon, La passion de Hallāj, Paris, 1978, Tome III, pp. 224‐225.  

-123، ص1968، تحقيق: علي الشابي، تونس، الدار التونسّية للنشر، طبقات علماء إفريقية وتونسأبو العرب القيرواني،  -32 
124.  

  .142، صالمصدر نفسه -33 
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ّمث يشرتي منه،  ،السعرد إىل بيع طعامه عندما غال مَ هلول بن راشد يعْ والبُ 
فرح  إذاوعندما سئل عن هذا السلوك املستغرب يف مألوف العادة قال: "نفرح 

 التضامن. ويف هذا القول تعبري عن صميم الشعور ب34الناس وحنزن إذا حزنوا"
ا الذاتّية، ومصاحلها اآلنية،  ،االجتماعي وذلك بنكران الذات والتغّلب على شهوا

  ة.من أجل إسعاد اجلماع
وإّن الناظر يف كتب الرتاجم والطبقات الصوفّية ليظفر بإشارات هاّمة ُتذكر 

ربز على وجه تُ  ،َعَرًضا يف سياق أخبارهم تتعّلق مبظاهر من احلياة االجتماعّية
ا، واألوضاع السياسّية القامعة اليت   اخلصوص الظروف القاسية اليت كانوا يعيشو

ا، وما أكثر ما يتوا ز والفقر والبؤس وَ تر يف تلك األخبار مظاهر العَ كانوا يعانو
 ،ة عنهم "كرامات اجتماعّية" يف معظمهاواجلوع، ولذلك كانت الكرامات املرويّ 

ا كانت مّتصلة بشؤون احلياة املاديّة متعّلقة باملعاش، مثل تكثري املال  ّ مبعىن أ
وإطعام الفقراء وجلب الغيث. وهنا تكون الكرامات ذات وظيفة اجتماعّية 

  تستجيب ألماين اجملموعة.
ا  ويعّرب سلوك الشخصّية الصوفّية يف جمتمعها من خالل األحداث املّتصلة 

ا عّما يعتمل والوقائع اليت تن قلها كتب الطبقات باعتبارها ومضات الفتة يف سري
ه من خماوف نُ طِ يف دخائل اجملموعة اليت تنتمي إليها من آالم ومعاناة، وما تستبْ 

  وهواجس وما تصبو إليه من آمال وطموحات.
تلك بعض جتّلّيات املسؤولّية االجتماعّية عند بعض أعالم الصوفّية، يف 
مستواها الفردي عند اآلحاد منهم. فكيف جتّلت تلك املسؤولّية من خالل 

  ؟تهامؤّسساجلماعة الصوفية و 
                                                            

  .134، صالمصدر نفسه -34 
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  اياتها جماعيّ تجلّ   -3
سبق أن ذكرنا أّن التصّوف يف البدء كان جتربة شخصّية متّحضت فيها 

للّذات، مل يقبل عليها سوى صفوة من الّناس انكفؤوا على أنفسهم املسؤولّية 
م وسعوا إىل القرب من موالهم، فكان تصّوفهم أشبه حبركة خنبويّة،  واستبطنوا ذوا

بداية من القرن  ثْ بَ . ّمث مل يلْ 35م "ظاهرة اجتماعّية"11هـ/5ّمث صار منذ القرن 
فشا يف األوساط احلضرية على م أن اّتسع نطاقه و 17هـ/11م إىل القرن 12هـ/6

م تصّوفا طُرُقّيا حتّول إىل "ظاهرة 17هـ/11وجه العموم إىل أن صار منذ القرن 
  .36شعبّية"
إّن أّول طريقة صوفّية ذات تنظيم حمّدد وشكل واضح منّظم  :وميكن القول  

قى والورع جيتمعون . فقبل ذلك كان أهل التُّ 37م12هـ/6مل تظهر إّال يف القرن 
قون حوهلم منذ العقود األوىل للعصر اإلسالمي، ِلَما ني ويتحلّ هم الروحيّ بشيوخ

وة يف اخلُُلِق ومثال يف دْ ا قّدروه فيهم من قُ مَ أِنُسوا فيهم من أهلّية التعليم، ولِ 
ها من أجل استدامة تأثريها على على آثارهم واستبقاءَ  . فأرادوا احلفاظَ 38الّسلوك

م وانتشرت يف اآلفاق. ومتّيزت ست حلقات الصو نطاق واسع. فتأسّ  فّية ومجاعا
  بثالثة عناصر بنيويّة هي : 

  ِّدوة يف الطريق ورئيسا للجماعة باع وقُ تْ جعا لألس باعتباره مرْ الشيخ املؤس
  ومنّظما للرابطة.

                                                            
35- , Monaco, 1991, p.86.: civilisation et société Islam : in»,  Le soufisme D. Mortazavi, « 
36- »,     Assises matérielles et rôle économique des ordres soufis, l’époque prémoderne J.C. Garcin, « 

in : Les voies d’Allah : les ordres mystiques dans l’Islam d’origines à aujourd’hui, sous la direction  
de : A. Popovic et G. Veinstein, Paris, 1996, p.214.  

37- , Paris, 1974, p.203.       Le Soufisme ou l’ivresse de Dieu dans la tradition de l’IslamJ. Chevalier,  
38- : B. Lewis,  , sous la direction deL’Islam d’hier et aujourd’hui : in»,  La voie mystique F. Meir, «   

Paris‐Bruxelles, 1981, p.145.   
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 .الطريقة الروحّية والّسلوكّية اليت سّنها 
 وهي عالئق تتوّثق حينا  ،نوع الروابط اليت تصل بني أفراد اجلماعة

 وتضعف حينا آخر.
ا  هذه العناصر الثالثة هي اليت حتّقق لكّل مجاعة صوفّية أصالتها ووحد

  .39ا، ومتّد أعضاءها مبشاعر االطمئنان إىل االنتماء إىل تنظيم قاّر مكنيوقوّ 
وممّا ساعد على ظهور هذه اجلماعات الصوفّية ما شهدته مناطقها يف عصرها 

وخالفات دينّية  ،ونزاعات على احلكم فّككتها ،وحروب مزّقتها ،ات عّمتهامن غزو 
كّله وصراعات حضاريّة وثقافّية أرهقتها. وال شّك يف أّن ذلك   ،ومذهبّية قّسمتها

ا على االنسجام بْ فكان االنتماء إىل مجاعة تَـ  ؛وّلد مناخا باعثا على القلق ين عالقا
كان يُْطَمُع معه يف التخفيف من وطأة ذلك   الروحي والتضامن املذهيب هو الذي

  .40املناخ الكئيب
 ظهور هذه اجلماعات وَتَسارُعَ وال شّك يف أّن بعض العوامل التارخيّية تفّسر 

ا. فمن ذلك املّد الصلييب يف الغرب، وتناقص األراضي اليت يسيطر عليها  تكّو
وقد  ،غويل يف الشرقاملسلمون يف األندلس بفعل سطوة الكاثوليك، واالجتياح امل

زعزع الشعور باألمان يف حميط سّين قوّي ومتناغم نسبّيا، وتفّكك اخلالفة العباسّية 
اوي البىن الدينّية التقليديّة، إذ استقْ  سلطة شيوخ املتصوفة  تْ وَ الذي أسلم إىل 

يف هذا السياق غّذت الطريقة الصوفّية و فنافست سلطة األمراء وسلطة العلماء. 
ا روح ال ا ورباطا تكافل والتضامن وعّززت الّشعور بالطمأنينة، واستطاعت خبانقاوا

                                                            
  .96، ص 2007، بيروت، دار الطليعة، إسالم المتصوفةمحمد بن الطيب،   - 39 

، ص ص 1999الدار البيضاء،  –، تعريب : عبد القادر قنيني، بيروت التصّوف والمتصّوفة، Jean Chevalierجان شوفليي  -40
71-72.  
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وأن متّكن احلياة الصوفّية من عماد ماّدي استفادت  ،وزواياها أن جتمع الّناس حوهلا
  .41منه الطّرق الناشئة

ضت به الشبكات الصوفّية يف تلك  وإذا رمنا مثال على عظيم الدور الذي 
ا هي اليت استطاعت أن حتافظ على  ّ احلقبة من تاريخ اإلسالم تكفينا اإلشارة إىل أ
نوع من الوحدة بني املسلمني يف املناطق الشرقّية من العامل اإلسالمي بعد سقوط 

على بقائه بعد املذحبة املغولّية بفضل الثقافة اخلالفة. فالعامل الفارسي إّمنا حافظ 
الروحّية اليت كانت ُتَساِكُنه، حّىت إّن كثريا من أمراء املغول الذين حكموا آسيا 

  .42الوسطى والشرق األوسط اعتنقوا اإلسالم تأثّرا بشيوخ التصّوف
لقد كان ظهور الطرق الصوفّية استجابة حلاجة البناء الروحي واالجتماعي يف 

ة ظَ لني لسّدها، فالفقهاء انغلقوا يف دور حفَ . هذه احلاجة مل يكن العلماء مؤهّ آن
م يف عالج أدواء الشريعة وضعُ  ف تأثريهم يف املؤمنني، أّما املتكّلمون فال أثر خلطا

النفس. ومن هنا برز شيوخ املتصّوفة ليحدثوا هذا التحّول العميق الذي شهده 
ة تستجيب حلاجات جديدة للمجتمعات التصّوف، نعين تطويره إىل مؤسس

فجعلوا نصب أعينهم متكني الّناس من بناء عالقة شخصّية محيمة مع  ،اإلسالمّية
م، فصار التصّوف منذ  اهللا ورسوله، واستطاعوا أن يوّسعوا دائرة املنتمني إىل مجاعا

فيه  دُ لقد جاء زمن ال جتَِ  ا لإلدماج االجتماعي ال نظري له، حّىت بً طْ ذلك احلني قُ 
من الطرق الصوفّية أو  شخصا يف َأيٍّ من البالد اإلسالمّية ال ينتمي إىل طريقة

  .  43ا بشكل أو بآخراخيضع لسلط

                                                            
41- ka, Tome X, p.263 [E.Jeoffroy].ī, Art. Tar2EI  
42- New York, 1992, p.31. ‐, Londonlegacy of medieval persian sufismThe L. Lewishon,   
43-, Paris, 1991, p.79.  Le Soufisme et la spiritualité islamiqueC. Bonaud,   
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ضت الطرق الصوفّية منذ ظهورها إىل اليوم بأدوار على غاية من  لقد 
على خطورة املهام اليت  يدلّ  وهو ماوكان هلا عظيم األثر يف شّىت اجملاالت،  ،األمهّية
  وعلى شديد التصاقها باجملتمع وشواغله.    ،مارستها
انطالقا من تصّور رسخ يف وظيفة اجتماعّية تُفهم للطّرق الصوفّية إّن   

ة تلبية قي، فحواه أّن الشيخ الصويف يأخذ على عاتقه مسؤوليّ التصّوف الطرُ 
تاح له ذلك شيء. وال يُ حاجات اجلماعة، فذلك من مقتضيات الوالية قبل كّل 
وحّل  ،وحتّمل أعبائهم ،إّال إذا متّيز مبجموعة من الصفات أمهها محاية الّناس

العتقادهم بقربه من اهللا،  نيطت به هذه املهامّ ورعاية مصاحلهم. وإّمنا أُ  ،مشاكلهم
ذا االعتبار تقتضي الرعاية والعناية واحلماية   .44فالوالية 

استطاعت  - وفروعها لتيجانيةكا–ضها الصوفية أّن بعويالحظ دارس الطرق 
ن تبين يف حميطها احملّلي الذي مارست فيه نشاطها وحدات اجتماعّية واسعة أ

واسعة جّدا حتتوي جتاوزت احلدود القبلّية واإلثنّية، ومتّكنت من تكوين مجاعات 
العادة، بل ات واألنواع االجتماعّية املنفصل بعضها عن بعض يف يّ القبائل واإلثن

يف النهوض  . ففي إفريقيا السوداء مثال استمر اإلسالم الطرقيّ 45املتعارضة أحيانا
وقد قامت الطرق   .46بدور أساسي يف التوفيق بني العادات احمللية واإلسالم العريب

الصوفّية بتقوية الروابط االجتماعية بني املريدين الذين ينتمون إىل القبيلة الواحدة، 
روابط االنتماء القبلي روابط االنتماء الطرقي، فتعاضدت القرابة فانضافت إىل 

  .47والطريقة لتزيد الروابط االجتماعّية الْـتحاما ومتانة

                                                            
 44- , p. 339. Le soufisme au quotidienR. Chih,    
 45- , p. 235. voies d’Allah: Les  in»,  Confréries, sociétés et sociabilité C. Hamès, «  
 46-   Miracle et  : in»,  Le Brame du saint de la Prouesse du chamane au miracle du sufi T. Zarcone, « 

Karama : Hagigraphies médiévales comparées, Paris, 2000, p. 416. 
 47- , p. 235. voies d’Allah Les : in»,  Confréries, sociétés et sociabilité C. Hamès, «  
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ض به شيوخ  ية االجتماعية للمؤسسة الصوفية دورلومن جتلّيات املسؤو  مهّم 
بني م الوسيط واملصلح بني الناس واملوّفق كَ ن عموما هو دور احلَ و الطرق املشهور 

م   .48املتخاصمني والفيصل يف نزاعا
هكذا يستبني لنا أّن التصّوف سواء أكان ممارسة فرديّة أم مؤّسسة مجاعّية مل   

بل  ؛ عن الناس منفصال عنهم مل يكن منقبضا الصويف أّن و  ،يكن مبعزل عن اجملتمع
مومهم مشغوال مبشكال ايَ كان حيْ   م، يسعى جهده إىلبني ظهرانيهم مسكونا 

م على سّد حوائجهم، مُ  م ومساعد ا النصح هلم، منتصرا يً دِ سْ التخفيف من معانا
لفئة الفقراء واملستضعفني على وجه اخلصوص. وهل املسؤولّية االجتماعّية إالّ 

وض مبا يتقاصرون عنه ومقامستُ  انغماسٌ  هم هم آالمَ يف الناس ومحل ألعبائهم و
  واالستجابة آلماهلم.
تهم عن والشعور املرهف مبسؤوليّ  اء على مثل هذا الوعي احلادّ فإذا كان القدم

م األوطان م الذين يقامسو ذا السلوك ،إخوا الذي بلغ الغاية يف  الغرييّ  وكانوا 
فة على هذا القدر اإليثار والنهاية يف نكران الذات، فهل كانت النخب العربية املثقّ 

وعظيم دورها يف احلفاظ على سلم تها االجتماعية ل مسؤوليّ قَ من استشعار ثِ 
ا وفْ  ا وتضامن شعو ليه عليها واجب الوقت ومقتضيات املرحلة ق ما ميُ جمتمعا

 ّ ا  مل تكن يف األغلب األعّم يف مستوى التارخيية احلرجة اليت تعيش فيها؟ أم إ
 اآلمال املعقودة عليها والنتائج املرجّوة منها؟ 

III -  ُّب الثقافية حديثا:خَ المسؤولية االجتماعية للن  
  ن مسؤوليته االجتماعيةف العربي عي المثقّ من وجوه تخلّ   -1

                                                            
  انظر شواھد لھذا الدور التحكيمي لألولياء في البالد التونسية مثال :   -48 

J. Dakhlia, « De la sainteté universelle », p. 188‐189.                           
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 اجة يف تارخيهرحلة حرِ مبرُّ مت اتنا العربية يف هذه األيامجمتمع ما من شّك يف أنّ 
الة حل مرآة البالد العربيةفي مثقّ يف ؤسف له أن نرى ا يُ وممّ  ،السياسي واالجتماعي

مواالحتقان الطائفي املوجود يف  تشرذموال واالنقسام التجزئة اتنْ  ،جمتمعا   طق 
م  واقع املالصحف و و الفضائيات اإلذاعات و من خالل  وأفكارهمكتابا

والعنف  ،والعنف اجلنائي ،مثل "ثقافة العنف عباراتحيث تشيع  ،لكرتونيةاإل
 ،موالعنف املنظّ  ،يّ ضرَ والعنف العَ  ،والعنف اجلماعي ،والعنف الفردي ،الطائفي

 وما ذاك إالّ   49..."والعنف اخلطايب اللفظي ،يوالعنف املادّ  ،والعنف السياسي
 مبتنوير الناس وه واأن يقوم موأّىن ملثله ،نيفمبثقّ  ني وما هماملثقف بزيّ  ْونيتزيّـ  مأل
ر من مجلة القيود ر الذايت: التحرّ وإىل "التحرّ  50،إىل التنوير ونحيتاج واأصبح نالذي

املعريف املوضوعي واالجتماعي  موبني أداء دوره ماليت حتول بينه 51والعوائق الذاتية"
ة اديّ "النرجسية والسّ  - كما شخصها عبد اإلله بلقزيز  - وهي  ،الاإلجيايب الفعّ 

لفكري ا مدث حالة من االضطراب يف سلوكهة اليت حتُْ ضيّ ة والفوبيا املرَ واملازوشيّ 
ا  ا –ويضيع   ولذلك 52النظرية، متهواء املطلوب يف فعاليّ السّ  خطّ  - وحتت وطأ

 ،مجتاه جمتمعهاألخالقية واإلنسانية  متهمهمّ و  ة الفكريّ  متهعظيم مسؤوليّ  واكدِر مل يُ 
على االرتقاء بوعي  واومل يعمل ،األصلية متهوهي مهمّ  املعرفة يف إنتاج واهمسْ فلم يُ 

ضني على العنف، ، احملرّ يف جوقة القارعني لطبول احلرب واأصبح اوإمنّ  اجلماهري؛
 .به ونينهض واخلطورة الدور الذي صار  نيغري آ ،التقاتلو  التصارع الداعني إىل

 قضاياو  مو شعمهوم  إزاءالفكري واإلنساين واألخالقي والوطين  مالتزامه سوالقد ن
  .متهأمّ 

                                                            
  .230، ص 2013، القاھرة، 1، ط.اليةالنخبة والثورة: الدولة واإلسالم السياسي والقومية والليبرنبيل عبد الفتاح،  - 49 
  .13، ص 3، ط.أوھام النخبة أو نقد المثقفعلي حرب،  - 50 
  .67، ص نھاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفينعبد اإلله بلقزيز،  - 51 
  والصفحة نفسھا. وللتوسع في التحليل ينظر في الصفحات التي تليھا. المرجع نفسه - 52 
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 نيدعو  واإىل نقيض ما كانعواطف الناس  واشحذي أن مكان من األجدر و  
حواجز العزلة وعوائق التفرقة  ا واليهدم ممهقالأ واأن ميسك مإليه. فما كان أحراه

د اجسأ واوينحر ، ماجمتمعبناء أاهلوة بني  واعيوسّ  عوض أن. ماوطأبني أبناء 
 لتخفيف االحتقان الطائفي طريقة والم يبتكر فمسمومة.  بأفكار ماوطأ

ن اجلهل الذي استشرى يف من براث متهأمّ قاذ إنإىل  واعمل يسْ و  ،واالحرتاب الداخلي
  والتسامح واالعتدال. غياب العقل صفوفها بسبب

ودعوة إىل قيم  ،ط واهليمنةلكل أشكال العنف والتسلّ  ذٌ نبْ  الثقافة احلقّ  إنّ 
واملعّرب عن الضمري احملتجب للمجتمع "عّد تُ هي اليت و واحلرية والسالم. العدل 

مها يَ فمن مل يلتزم بقِ  53تطلعاته اإلنسانية والسبيل حنو التقدم والتطور االجتماعي".
دْ  ها العليا، كيف يسوغ له االنتساب إليها لِ ثُ من مُ  يٍ اإلنسانية الرفيعة، ومل يعمل 

ا؟  واالتّ    صاف 
 مسؤولية المثقف في تعزيز قيم التضامن  -2
ّ  ؛عسرية عظيمة نيفة املثقّ مهمّ  إنّ     وقادة  ةخنبة اجملتمع وصفوة األمّ  مأل

ّ  موقون من قبل الشعوب.فون من قبل احلكام مرْ وهم مستهدَ  .الرأي فيها م ومبا أ
م نشرميلكون الوعي بالواقع ويسعون إىل   ونويستطيع ذلك الوعي يف جمتمعا

ّ  ؛احلماسة للتغيري يف نفوس اجلماهري السواكن، وبثّ حتريك  ما ال يراه  م يرونأل
ّ ف - م غريه دي باجملتمع إىل مظاهر التشرذم والتفرقة اليت تو  لّ ذ كبنبْ  ونملزَ مُ م إ

  .ق نسيجه االجتماعي والثقايف والدييناهلاوية ومتزّ 
فيها ة الناس يرتك العقول البسيطة من عامّ صيب التشويه الفكري الذي ي نّ إ 

يف  يبف العر املثقّ  يواجهالذي  كربالتحدي األ نّ إو  .يف غاية اخلطورة آثارا سلبية
                                                            

  .48، ص 2010، دمشق، صفحات للدراسات والنشر، الصراع والمواجھة بين المثقف والسياسيصاحب الربيعي،  - 53 
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  ،بالكثري من فئات اجملتمع الذي حاقصالح العطب الفكري إالوقت الراهن هو 
العنف ثقافة  وإنّ  ل.يعطّ ال يهدم و  الو  ،يبين وينتجتاج إىل فكر حتاليوم  ةمّ األ وإنّ 

  .الدمارالفوضى و  ق إالّ ال حتقّ  الصراعو 
نتماء على تغليب االالناس  ثّ أن حت والثقافيةب الدينية خَ كان لزاما على النّ ف 

له كْ ا يؤيت أُ وهذا ممّ  الطائفية أو املذهبية أو احلزبية،على غريه من االنتماءات الوطين 
ي بعضهم باعتباره التزام اجملموعة بأن يؤدّ التضامن  إنه ه،كلّ مثرا طيبا ينعم به اجملتمع  

يقصرون عن أدائه أو ال يستطيعون وا جمتمعني عن غريهم ما عن بعض أو أن يؤدّ 
القيام به. فيقوم من كان قادرا على بذل املعروف واخلري مبعونة من مل يكن قادرا 

ومن . 54الغين مبساعدة الفقري تعّهدصرة الضعيف ويبنُ  فيلتزم القويّ  ،على ذلك
الظامل عن ظلمه والشفاعة احلسنة  املظلوم وردّ  رةُ صْ تضامن األفراد واجلماعات نُ 

 
ُ
، ر وعيادة املريضسِ عْ وتفريج الكرب عن املكروب وإغاثة امللهوف والتيسري على امل

  عليها الدين احلنيف. وهذه كما نرى من القيم اإلسالمية اليت حثّ 
اد النهضة العربية احلديثة اهتماما وّ لدى رُ  مُ دِ ال نعْ  فإننا ويف هذا اجملال

فهو من الظواهر اليت  ودعوة إليه وترغيبا فيه وحثّا عليه، االجتماعيبالتضامن 
صحبة بخالل زيارته فرنسا  )م1874(تـ الشيخ أمحد بن أيب الضياف انتباه لفتت

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك  يف كتابه ، فقد عّرب م1846سنة  باي تونس
التكافل االجتماعي يانا من مظاهر عن إعجابه مبا شاهده عِ  تونس وعهد األمان

غيث ة واجلمعيات اخلريية اليت تُ ى يف اخلدمات الصحيّ ني، وقد جتلّ بني الفرنسيّ 
 ا من طريق املؤسساتوإمنّ  ؛امللهوف وتساعد الضعيف، ال من باب املبادرة الفردية

االجتماعية واجلمعيات التضامنية، فكان جهدها اجلماعي أعمق أثرا وأعظم نفعا، 
                                                            

  .9، ص 2001بيروت، دار الشروق،  -، القاھرة 1، ط. التضامن في مواجھة التحّدياتأحمد عمر ھاشم،  - 54 
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ل إعجابه مبا فسجّ  ،"مأوى العواجز وسواقط احلرب بباريس ايفقد زار صحبة الب
ا يدّل على مدى تكرمي الذات البشرية ممّ  ،شاهد من نظام الرعاية االجتماعية

"ووجد من ال قدرة له على القيام   ويف ذلك يقول: .55واحرتام الكرامة اإلنسانية"
عنه كل ما يلزم زواله،  وتزيل ،كّل واحد يف سريره موكول به امرأة تناوله ما يشتهيه

 نّو الوالدة على الفطيم. وبه مارستان كبري ملن طعن يف السنّ وهي حانية عليه حُ 
جتري على اجلميع جرايات واسعة ونفقات هلا بال من أحسن  ،وعجز عن اخلدمة

  .56 اإلنسان"ما يتمّىن 
ة ة يف األمّ وال يكتفي صاحب اإلحتاف مبجرد مالحظة الظاهرة التضامنيّ 

بل يتجاوز نطاق الرصد والتقرير إىل التفسري والتعليل، عن  ،نسية وتسجيلهاالفر 
فهم دقيق للظاهرة ووعي ملقاصدها وعلم بفوائدها، مع حرص على تأصيل السلوك 

املشاهد يف اجملتمع الفرنسي يف الشريعة اإلسالمية، وذلك يف قوله:" وهذا  التكافليّ 
سيا ك نِ رتَ ه ال يُ وأنّ  ،ون مآل العاجز منهماحملّل ممّا يقّوي قلوب عساكرهم حني ير 

شرعي يف بيت مال  وهذا الشأن هو شريعة اإلسالم، وملثل هؤالء حقّ  .اسيّ منْ 
فكان أهل أوروبا يف مثل هذه اخلدمات اإلنسانية وهذه الروح  57املسلمني".

التضامنية وهذه النزعة التكافلية عاملني حبكم الشريعة اإلسالمية وإن مل يكونوا من 
  أهلها. 
مها الوافدون نا لنجد يف حديثه عن اخلدمات اإلنسانية اجلليلة اليت قدّ وإنّ 
 ،وتنويهه مبا بذلوه من جهود ،1867 يون إىل مرضى الكولريا يف تونس سنةاألوروبّ 

ذا املنزع اإلنساين وإعجابَ  ،مبا أظهروه من رمحة إشادةً  ،وما أنفقوه من أموال ه 
                                                            

  .261، ص 1999، تونس، دار اإلتحاف، ن خالل كتابه اإلتحافقيم اإلصالح والتحديث في فكر ابن أبي الضياف معبد الجليل الميساوي،  - 55 
، تحقيق: أحمد الطويلي، تونس، الدار التونسية للنشر، 4، جإتحاف أھل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد األمانأحمد بن أبي الضياف،  - 56 

  .117، ص 1989
  .118-117، ص ص المصدر نفسه - 57 
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النبيل الذي مسا على االختالفات العرقية والدينية، وبذل املساعدة ملن هو يف 
ة دّ يف هذه الش فقال:" ر جلنسه أو لونه أو دينه أو وطنه.دون اعتبا ،حاجة إليها
 ،باعهم من اليهود حنان ورمحة باملرضى من بين آدمار اإلفرنج وأتْ ظهر من جتّ 
 به وحنانه، وجعلوا حمالّ واحد من ماله على قدر كسْ  ودفع كلّ  ،ة رمحةفجعلوا مجعيّ 

اء وحنو العشرين خادما ملعاجلة مرضى املسلمني به أطبّ  ،داخل باب البحرية
وما يلزمهم من األدوات واألقوات، كّل ذلك من هذا املال املتجّمع، ورمبا  ،وغريهم

بعثوا الطبيب والدواء لبعض املرضى العاجزين عن الوصول إىل هذا احملّل. تقّبل اهللا 
  .58والرامحون يرمحهم اهللا" ،صنيعهم
ذه العاطفة   فالحظ كيف جعله هذا الشعور اإلنساين النبيل يف غاية التأثر 
 وهو أنّ  ،راؤه من الفقهاءظَ انية الغامرة، فأنساه احلكم الشرعي الذي يقول به نُ احل

مل يكن مسلما مل عند اهللا مشروط باالنتماء إىل اإلسالم، فمن  قبول أعمال الربّ 
ل يدعو اهللا أن يتقبّ  اإلتحافبينما نرى صاحب  ال؛فا وال عدْ ل اهللا منه صرْ بَ قْ يَـ 

ّ  ؛صنيع هؤالء النصارى واليهود   "والرامحون يرمحهم اهللا". ،م رمحوا الناسأل
ة ا من القيم التضامنيوحرّي بالدعاة والوعاظ واألئمة واخلطباء أن جيعلو  

ا واألعمال التكافلية م الديين حىت يتفّهمها الناس ويتشّبعوا   ،من أركان خطا
ء فريسخ الشعور بالتضامن واإلخا ،فتنعكس على سلوكهم الشخصي واالجتماعي

   ويعّم السالم والوئام.  ،بني أبناء الوطن
بل  ؛ال يقتصران على اجلوانب املادية فحسب اوتعاو اتتضامن اجملتمع إنّ 

 إقامةاالستقرار والسكينة و حتقيق يشمالن التعاون على نشر األمن والطمأنينة و 
مناخه  ه تقوم الوحدة ويف يف ظلّ و  ،"السلم"وبذلك تتوّطد أركان ،العدل ورفع الظلم

                                                            
  .106 -105المرزوقي، ص ص ، تحقيق: رياض 6، ج المصدر نفسه  - 58 



 

30 
 

ق ذلك فإذا حتقّ  .ن اجلماعات واألفراد من التعارف والتآلف والتآزر والتعاطفتتمكّ 
  آمنني مطمئنني.  واوعاش تآخى الناس وتآنسوا وتضامنوا

  ف في بناء ثقافة السلممسؤولية المثقّ   -3
ال تغرق يف وهم الطائفية اليت تنخر فة العربية أب املثقّ خَ النّ  إن من واجب

 واملذهبية ف أن يذيب العصبيات الطائفيةت وحدته. وعلى املثقّ اجملتمع وتشتّ 
 األصلية مهمته عن ضلّ ال يأو  ،صهرها يف بوتقة اجملتمعياملتوارثة من األزمنة الغابرة و 

بية، فيخسر تعصّ  حتريضية نزعة املعرفية التنويرية إىلل مهمته فتتحوّ  ،يف اجتاه التغيري
ضت به طالئع مثقّ دوره األخالقي التثقيفي التنويري  فينا منذ التوحيدي الذي 

   فجر النهضة العربية احلديثة.
فة اليت استطاعت أن بنا املثقّ م يف تارخينا احلديث مناذج من خنَُ دِ نعْ  الحنن و 

ا الدينية والطائفية واملذهبية لتكون وحدة األمّ  تتعاىل على والسلم  ،ة هدفهاانتماءا
ا رائدها ،غايتها م) 1902/ ـه1320(تـ فقد كان الكواكيب .والتضامن بني فئا

 .ي من أجلهابقضايا أمته املضحّ  ف الديين امللتزممنوذجا للمثقّ أ على سبيل املثال
الديين واملذهيب حني دعا إىل االنتماء ح الوفاق الوطين والقومي على قد رجّ ف

وأثىن على األمم اليت جنحت يف حتقيق ، املساواة واإلخاء والوطنية مع غري املسلمني
ا الوطنية وجتاوزت االنتماءات العرقية واملذهبية الضيقة ري نزعة مْ . وتلك لعَ وحد

ن بني حَ فال صراع بني الطوائف وال إِ  ،تروم احلفاظ على السلم االجتماعي
 ليقو  هي الكفيلة بتحقيق السلم والنماء.  ،متينةا هي رابطة وطنية وإمنّ  ،املذاهب
أدعوكم إىل  - وأعين بكم الناطقني بالضاد من غري املسلمني - يا قوم ": الكواكيب

تناسي اإلساءات واألحقاد، وما جناه اآلباء واألجداد، فقد كفى ما فعل ذلك 
تدوا لوسائل االحتّ كم من ألُّ جِ على أيدي املثريين، وأُ  رون اد وأنتم املتنوّ ال 
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وأمريكا قد هداها العلم لطرائق وأصول راسخة  59م أوسرتيامَ السابقون، فهذه أُ 
واالرتباط السياسي  ،دون املذهيب 60والوفاق اجلنسي ،لالحتاد الوطين دون الديين

بع إحدى تلك الطرائق أو شبهها. دون اإلداري. فما بالنا حنن ال نفتكر يف أن نتّ 
هؤالء  دعونا يا :  62واألجانب 61ناء من األعجامفيقول عقالؤنا ملثريي الشحْ 

ونتساوى  ،اءونتواسى يف الضرّ  ،ونرتاحم باإلخاء ،نتفاهم بالفصحاء ،شأننا ندبـّرْ 
دعونا حياتنا الدنيا وجنعل األديان حتكم يف األخرى فقط،  رْ دبـِّ دعونا نُ  ،اءيف السرّ 
طلقاء  فْلَنْحيَ  ،َي الوطنحْ يَ فلْ  ،ةاألمّ  : فْلَتْحيَ على كلمات سواء أال وهي جنتمعْ 
  . 63أعزاء"

فينا اليوم إىل ج مثقّ وَ وتلك دعوة إىل الوحدة واإلخاء والعزة واحلرية ما أحْ 
ا ا واالقتداء  ذه الكلمات اخلالدات اليت قاهلا منذ ما ، لكأنّ استعاد ه خياطبنا 

ومل تكن سريته يف حياته بعيدة . يزيد على قرن من الزمان وهو يعيش بني ظهرانينا
ح مكتبه لنصرة املظلومني ومساعدة احملتاجني حىت عن هذه القيم واملبادئ فقد فت

با، فكان "يأنس ، ومل يكن مع متسكه باإلسالم متعصّ 64لقب بـ"أيب الضعفاء"
ألنه كان يرى رابطة الوطن فوق   لم واملسيحي واليهودي على السواء؛مبجلسه املس
  .65كل رابطة"

يرى  )1945ر السوري (ولد سنة اح واملفكّ الطبيب اجلرّ  وهذا خالص اجلليب
بالنزيف املصاب حاجة ة اليوم أكثر من العامل العريب حيتاج إىل األفكار السلميّ  أنّ 

                                                            
  النمسا. - 59 

  القومي. - 60
  األتراك. - 61 
  الفرنسيون واإلنجليز. - 62 
، تحقيق: محمد جمال طحان، بيروت، مركز دراسات 2، ط. األعمال الكاملة للكواكبي، ضمن: طبائع االستبدادعبد الرحمان الكواكبي،   - 63 

  .515الوحدة العربية، ص 
  .40، ص المصدر نفسه - 64 
  .22، ص المصدر نفسه - 65 
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ع العامل العريب مل يعد حيتمل االنتظار أمام كوارث نقل الدم إلنقاذ حياته، فوضْ إىل 
مكان... ولذلك دعا اجلليب   ر مثل القنابل املوقوتة يف كلّ العنف اليومية اليت تتفجّ 

نية األطراف من عرقية وإثْ  الن (ميثاق األمن واألمان االجتماعي) لكلّ إىل "إع
 ،كان موقعه  مهمالكل من يعيش يف هذا اجملتمع  ،للمرأة والرجل ،ودينية وجنسية

آلية اإلعدام واإلفناء املتبادل تفعل فعلها  ذلك أنّ  للحكم واملعارضة للدولة والفرد؛
ورمبا ما حنتاج إليه أكثر من الصلح مع  ،يومر بني كل األطراف االجتماعية الاملدمّ 

ا  إسرائيل هو صلح اإلنسان العريب مع اإلنسان العريب والدولة العربية مع جار
   .66"العربية
ه وكلّ  ،نسبح يف مستنقع العنف وندفع فواتريه اليومية" - يف نظر اجلليب - نا إنّ 

ميشه وعدم االعرتاف به،  دخل إىل روع فعندما تُ ينبع من ثقافة إلغاء اآلخر و
ل ومنحه كرامة أن اهللا منحه الوجود باألص ك لن تسمح له بالوجود مع أنّ اآلخر أنّ 

والوصول إىل كسر حلقة  ،ه لن يسمح لك بالوجود أيضافإنّ  خلقه بشرا سويا؛
ة واحدة إىل األبد كما فعل ابن ومرّ  يةً السالح كلّ  يِ مْ رَ العنف والعنف املضاد هو بِ 

توليد عامل جديد ليس فيه مكان للحقد هو السبيل  ومن ّمث فإنّ  67."آدم األول
األكيد للسالم العاملي الشامل والدائم الذي كان حيلم به الفيلسوف األملاين  

  . 68كانط
 ح فكريّ ر إسالمي هو جودت سعيد بطرْ مفكّ  1965م يف عام وقد تقدّ 

األساسية للفكر زال يف تغيري البىن ي ة ومالساحة العمل اإلسالمي أثار ضجّ 

                                                            
  .9، ص 1999، دمشق، المنبر، 1، ط.بناء ثقافة السلمخالص الجلبي،  - 66 
  .12، ص المرجع نفسه - 67 
  .1996، تعريب: عبد العزيز زمزم وعاللة البوعزيزي،  تونس، من أجل سلم أبدية: محاولة فلسفيةكانط،  - 68 
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العمل اإلسالمي  يرى فيه أنّ  69مذهب ابن آدم األول ه:واملمارسة يف كتاب عنوان
ى عن العنف وأن نتخلّ  ،ة يف تغيري اجملتمع والسلطة الطريقة السلميّ جيب أن يتبّىن 

ف إىل شجرة العنف اخلبيثة من قول وتصرّ  ما ميتّ  كلّ   ، وعنلإلقناع والتغيري وسيلةً 
هذا األسلوب يف تغيري الفرد واجملتمع هو  أنّ  - وهو األهم- ويرى ثالثا  ،روتصوّ 

السلطة  عدم الدفاع عن نفسه أمامب الفرد فيها على يتدرّ  ،وسيلة األنبياء املثلى
 يف حني أنّ  ،شرعية بالشرعيةل األذى يف طريق تغيري الالّ ويتحمّ  ،من أجل أفكاره

إعادة جمنونة حللقة العنف والعنف املضاد دون شرعية بالالشرعية يف  الالّ العنف يغّري 
  ف. توقّ 

  الخاتمة
هكذا نكون يف هذه املقالة قد نزّلنا موضوعها يف سياقه العريب اإلسالمي 
املعاصر حيث شاعت ثقافة العنف واستْشرت حّىت هّددت سلم اجملتمعات 

وعرّفنا بالنخب الدينية  ،وآذنت بالفرقة والشقاق والتنابذ والصدام ،وتضامنها
ا وأخصّ  ا عن أهمّ نَّ بَـ أَ والثقافّية فَ  وكشفنا عن عظيم دورها يف  ،خصائصها ميزا

ا، و  ا والتضامن بني تها يف احلفاظ على ل مسؤوليّ قَ ثِ نا أّكدْ جمتمعا السلم يف شعو
ا. ونبّ  ينجّر ي عن هذه املسؤولية اجلسيمة وما ا على خطورة التخلّ نهأفرادها وفئا

ذناها مثاال عنه من الرزايا والباليا واآلفات، واستدعينا مناذج من تراثنا القدمي اختّ 
ض به  ة قَ ثِ من دور عظيم يف توْ املتصّوفة أفرادا ومجاعات لالستدالل على ما 

م، و  م وإشاعة السالم والطمأنينة يف بيئا مناذج انتقينا أواصر التضامن يف جمتمعا
قيم  أنّ على  كانت شاهدةا  بً رِ ا ومغْ قً رِ نهضة العربية احلديثة مشْ من تراث رّواد ال

م،  السلم والتضامن والتآخي والتآزر كانت يف صميم مشاغلهم ويف طليعة اهتماما
                                                            

. (صدرت طبعته األولى 1993، بيروت، دار الفكر المعاصر، 5، ط. العمل اإلسالميمذھب ابن آدم األول: مشكلة العنف في جودت سعيد،  - 69 
  )1966سنة 
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ذوا من ثقافة السلم ن اختّ رين العرب املعاصرين ممّ م باإلشارة إىل بعض املفكّ تِ لنخْ 
ُ  َبَدتْ  حمور تفكريهم وقطب اهتمامهم. ولئن -  م مثالية متعالية عن الواقعدعوا

نا اليوم أحوج ما نكون إىل إشاعة أفكار السلم فإنّ  - هلا ُمْصغيا دْ ورمبا مل جتَِ 
  ،واالعرتاف باملختلف

ُ
  ،خالفوالتسامح مع امل

ُ
  غاير.والتعايش مع امل

ية واللفظية ص من ثقافة العنف جبميع أشكاهلا املادّ بالتخلّ  كن البدايةْلتَ و 
صنع "ثقافة متهيدا ل ،ومنها متجيد العنف وتربيره وإضفاء الشرعية عليه ،والرمزية

وهذه الثقافة اليت  ،ثقافة شرط لقيام العيش املشرتك بسالمهذه الصنع  ألنّ  ؛م"السلْ 
ة اجلماعية التقليدية اليت تنظر إىل العنف ل الذهنيّ ينبغي أن نصنعها هي اليت ستبدّ 

ق هذه النقلة الثقافية وما مل حنقّ  ،ه جرميةأنّ على ه بطولة بدال من النظر إليه على أنّ 
   مذكورا. ة فلن نكون قد صنعنا شيئاوالقطيعة املعرفيّ 

  



1	

	

  مدن وثقافاتباب: 
   اتريمَ العُ 

  أقدم مساجد صدر اإلسالم
  ياسر محمد أبو نقطة

  
ا القدمية، املفعمة ب يأسرهالزائر ملدن جنوب سورية  التاريخ، املزدانة  عبقمجال عمار

ات ال ممن تركوا وراءهم أبنية وخمطط بيعة، املعتقة بأعرق قصص األجداد،بألوان الط
 شادتهوأ، فيها روعة الفن األصيل الذي مارسوهلنزال إىل اليوم نقف باحرتام 

  ديهم.أي
وتعد املساجد القدمية من أبرز ما ميكن للمرء أن يشاهده يف كل مكان، وخاصًة 

، وقوامها أبنية حجرية من البازلت القاسي، مع اإلسالماملساجد العائدة لصدر 
ناءات مكشوفة وبعضها مسقوف بالقرميد األمحر، فطر وأقواس وقبب حجرية، و قنا

إنه فن قائم بذاته أجنزته يد األجداد على عصور قدمية للغاية، دعت احلاجة 
  لتوسعتها كل فرتة، ومدها بعناصر القوة واالستمرار.

وثنية تعبد فيها آهلة الرومان  أبنيةإن بعض تلك اجلوامع كانت حقًا عبارة عن 
يذكر فيها اسم اهللا، إن أقدمها  ملساجد اإلسالمواليونان، قبل أن تتحول مع جميء 

 ونسبت للمنطقة زيارته عند )عنه اهللا رضي(	اخلطاب بن عمر للخليفة عودي
 -بصرى الشام، ازرع -ة هي: درعاإليه، وهي تقع يف أربع مدن رئيس بأمسائها

																																																													
 درعا سورية - باحث وإعالمي	
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وبعض آخر مشابه هلا كثرياً يقع يف منطقة اللجاة موقع مسيكة، صلخد، مع واحد 
كنها مسيت عمرية ل ؛يف عصور الحقة كالعصر اململوكي والعثماين منها قدمي بين

ة  ا أقيمت بطريقة مشا  حيث ؛سيدنا عمر ملساجدتيمنًا باخلليفة الفاروق، ولكو
ا بازلتية وتضم األجنة الرئيس   لصحن واملئذنة.: احلرم واةة املعروفإ

  
  :مصغر أموي درعا جامع
 يف وثنياً  معبداً  فكان قدمية عصور منذ مقدس ديين مكان يف درعا مسجد بين

 مسيحية لكنيسة البناء حتول ، مث)اآلن حىت موجودة دالئل أقدم(	الروماين العصر
   البيزنطي، العصر يف

 فقط استعني ، وقديزيلهالكن اجلامع بين يف اجلهة الشمالية من الكنيسة دون أن 
 لكميات إضافةبعض العناصر من بنائها املتهدم يف عمارة هذا اجلامع الكبري، ب

 املنطقة من مجعت اليت املنحوتة 	األخرى والعناصر واألعمدة احلجارة من كبرية
	.به احمليطة

كملك عام تعود ملكيته للدولة   مع يف السجالت الرمسية العثمانيةمت تسجيل اجلا
يف بداية القرن التاسع عشر من قبل وايل سورية على إثر زيارته ملدينة درعا، مث مت 
تسجيله كبناء أثري يف سجالت املديرية العامة لآلثار واملتاحف يف وزارة الثقافة 

  ).1( م1/6/1968/ آ، تاريخ 72رقم /
بداللة النص الكتايب  اهلجري السابع القرن ترميمات أبرزها عدة مرات املسجد رمم

على حجر وسط الرواق الشرقي لصحن اجلامع ومفادها: ("بسم اهللا  املوجود
الرمحن الرحيم: إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر، أمر بعمارة هذا 
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الرواق املبارك موالنا السلطان الناصر صالح الدنيا والدين يوسف بن حممد غازي 
 املؤمنني يف والية األمري الناصر صالح الدين عثمان بن على الكتكي، وذلك أمري

  ).2( يف سنة إحدى ومخسني وستماية").
ع عشر، حيث مت ترميم وجتهيز البهو اجلنويب للصالة، قبل أن خيضع التاس والقرن
واجلدير ذكره أن الصلوات مل تنقطع  ات شاملة يف منتصف القرن العشرين.لرتميم

  ).3( اإلطالقمن اجلامع على 
 للمئذنة إضافة والصحن،	)املصلى(	احلرم مها رئيسني قسمني من املسجد يتألف
 ما أشبه بل بدمشق األموي املسجد كبري حلد يطابق هذا مبخططه وهو ،الكبرية
  ).4( عنه مصغرة صورةب يكون

 املنحوت باحلجر مبلطة بأرضية الشكل مستطيلة فسيحة باحة عن عبارة :الصحن
 قوام للحرم، الشمايل اجلدار بتشكيل يدخل ورابع أروقة ثالث عليها تنفتح

 مثانية منها الواحد حيوي األعمدة من صفني على مرتكزة أقواس عدة منها الشمايل
  .أعمدة
 عددها يصل األعمدة من صفني على تقوم أقواس عدة من يتألف: الشرقي الرواق
 الشمالية اجلهتني يف إضافيني وعمودين كتفني وجود مع صف كل يف ألربعة

 مداميك قوامه والذي الثقيلة، السقف كتلة حبمل للمساعدة وذلك واجلنوبية
 ميازين على منها كل يرتكز حيث ،بعض جبانببعضها  مرصوفة طويلة حجرية
 عكس على مغلقان واجلنويب الغريب جانب،الرواقان كل من صغرية حجرية
 حيوي البناء، جسم يف الرواقني هذين دخول والسبب ،املفتوحان والشرقي الشمايل
 بوابات ثالث للصحن .قرآنية آيات تتضمن عربية كتابة فيها لوحة الشرقي الرواق
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 أقواس حتت درج عرب للنزول الداخل يضطر حيث الغرب يف :األوىل: ةرئيس
 ليصبح اخلارجي جداره رمم املدخل هذا وأكتاف، أعمدة على ترتكز متقاطعة
ة الشمالية البوابة .عامة واملسجد للصحن الرئيس املدخل  ومير للغربية مشا
  .األبيض الكلسي احلجر من قوسني حتت منها الداخل

 ذات الصحن أعمدة أقواس، أي مالحظة دون منها الدخول يتم	:الثالثة البوابة 
 لوجود إضافة أخرى هندسية وطرز واحد بارتفاع السمكخمتلفة ومتنوعة  أحجام
	.التاج مكان وضعت األعمدة قواعد بعض
 صفان يقطعها الشكل مستطيلة قاعة عن عبارة الصالة إقامة مكان وهو: احلرم
 أربعة وجود مع أعمدة مثانية منها الواحد حيوي ،القبلة جلدار موازية األعمدة من

  .متاماً  احلرم منتصف يف أكتاف
 دورية األعمدة تيجان ،القبلة جلدار موازية أجنحة ثالثة األعمدة هذه تشكل
 شرق، إىل  غربمن  متتد فوقها رشيقة أقواساً  حتمل أخرى وطرز كورنثية وأيونية
 وهي القبلة، جدار مع متعامدة جنوب مشال باجتاه موجودة أقواس لستة إضافة
 جهة يعامد رئيساً  جناحاً  تشكل نسق كل يف أقواس ثالثة: نسقني على ممتدة
 الصحن على تطل عالية بواجهة املسجد يتميز اجملاز، عادة يسمى ما وهو ،القبلة
 املذكورة الواجهة يتوسط ،لألمام نكبريتا نِعَضادتا منها تربز اجلنوب، جهة من
 يف النوافذ من عدداً  احلرم حيوي مجيل، قوس يعلوه م4 املنتصف يف كبري باب
  .جدارية خزانة شكل على جتويف عن عبارة: احملراب اجلدران، من العلوي القسم
 عن ارتفاعها يزيد األعلى باجتاه تتناقص األسفل من عريضة ،مربع شكلها: املئذنة
 يلتف حجري درج وسطها يوجد ،العلوي قسمها يف شرفتان هلا ،مرتاً  عشرين
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 العلوية الشرفة خالل من وميكن ،واإلنارة للتهوية فتحات مالحظة مع تصاعداً 
  .احمليطة السهول بعض مع بكاملها درعا مدينة مشاهدة

منذ بنائه وحىت اليوم، حيث يقع يف  املهمال يزال جامع درعا يلعب ذات الدور 
 كان الذي بين عليه مرتفعامل ؛ ألنوسط درعا البلد، ويشاهد من مسافات بعيدة

عما حوله، ومن خالل اإلطاللة على مئذنته ميكن مشاهدة القرى واملدن احمليطة 
وتراهم يقصدونه من خمتلف أحناء املدينة اليت  ،بدرعا، أهايل درعا حيبون الصالة فيه

يعج باملصلني  اجلمعة حيث يوم توسعت مؤخراً، مرًة يف األسبوع على األقل خاصةً 
  ).5( والزائرين

  
 فريد معماري نموذج بصرى جامع

 سقف وجود مع ،مرتفعة مركزية مصطبة على تشرف ،االجتاهات كافة من أروقة
 املسجد من جعلت معمارية مسات رشيقة، أعمدة السقف وكتلة ترفعه هرمي
  .متميزاً  أثرياً  صرحاً  التارخيية بصرى مدينة يف العمري
 يهف ،منحك محام منه للشرق وشيد ،قدمي وثين معبد أنقاض فوق املسجد أقيم

 كتابات داخله ويف ،التينية كتابة يتضمن وثالث ،يونانية كتابات حيويان عمودان
	.املكان أمهية تؤكد وعربية نبطية ونقوش

  للجامع ميزات فريدة جندها تتمحور يف: 
وال يزال حمافظًا على  ،نه واحد من أقدم املساجد يف العامل اإلسالميأ - 1

  أصوله املعمارية األوىل. 
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األروقة والساحة  ىل املساجد ذات املخطط اهلندسي ذيينتمي إ - 2
بن العاص  وومنها املسجد األموي يف دمشق، ومسجد عمر  ،املكشوفة

	يف فسطاط القاهرة. 

قصرية جداً  على بعد مسافةيف مدينة بصرى  مهمةيوجد يف منطقة أثرية  - 3
صروح من عصور خمتلفة من أبرزها: محام منجك اململوكي، دير  من

لسوق املركزية من العصر الراهب حبريا من الفرتة البيزنطية، املسرح الفين وا
	).6( الروماين

  مراحل ترميم المسجد
امللحوظ يف إقبال السكان  املنطقة، والتزايداألمويني بللخلفاء نظرًا للعناية الكبرية 

بأمر من اخلليفة يزيد على املسجد توسعة تناق الدين اجلديد، فقد طرأت على اع
/ هـ، 102/ م، ومت االنتهاء منها يف عام /721- 720/ هـ /101الثاين عام /

منوذج الوسط أاألموي،  ن باخلط الكويف/دوِّ  نص كتايبوقد تأكد ذلك من خالل 
  ذكر فيه التاريخ.

هـ شهد اجلامع عملية ترميم وصيانة، 132- 127 ويف عهد اخلليفة مروان الثاين
طراز الوسط أيضاً  نص كتب باخلط الكويف األموي، لذلك من خالوقد تأكد 

ثالث كتل حجرية نصبت يف الواجهة الشرقية جاء فيه: نقش على استقامة فوق 
مري عثمان بن احلكم أعز اهللا نصره من  الرمحن الرحيم، مما أمر به األ("بسم اهللا

  سنة مثانية وعشرين ومائة للهجرة").
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منور   ، وكانت يف زمن أيباألوسع واليت تعدّ  التالية من التوسعةجاءت املرحلة مث 
كمشتكني وبتأكيد النص الكتايب املنقوش باخلط الكويف  املتطور فوق حجر بازليت 

  وهذا نصه: املسجدمستطيل وجد يف الواجهة الشرقية من جدار 
 األمري قضهن بعد املبارك اجلامع املسجد هذا بتجديد أمر:الرحيم الرمحن اهللا بسم("

 ثواب يف رغبة املؤمنني أمني اإلسالم ربيع الدين عز املخلص الكبري السيد األجل
 أمري سيف أتابك طغتكني الدين ظهري امللك موالنا أيام من وغفرانه تعاىل اهللا

  ").ومخسمائة ست سنة شهور يف  املؤمنني
 األيويبم كذلك على يد حيىي بن علي مهام، من خالل نص باخلط النسخي ورمِّ 

وجد فوق اجلدار الشمايل يف الواجهة الغربية هذا ما جاء فيه: (" جدد عمارة هذا 
الصحن املبارك العبد الفقري إىل رمحة ربه احلاج الضعيف حيىي بن علي بن مهام رمحه 

  وستمائة. ةعشر  توفيقه يف سنة مثاين. أدام اهللا اهللا تعاىل يف والية...
صنعه األستاذ م أيضًا ومن خالل شاهد كتايب يف قاعدة املئذنة جاء فيه: (" ورمِّ 

 عبيد بن صمصام املصري رحم اهللا من ترحم عليه وعلى والديه ومجيع املسلمني")
)7.(  
 أسلوب مع تتفق بصورة الغريب الرواق بناء إعادة املاضي القرن سبعينات يف ومت
 املسجد يتميز ، بكامله مهدوماً  الرواق هذا وكان ، عشر الثاين القرن يف بنائه
 ذروة املسجد بلغ عندما امليالدي عشر الثاين للقرن بتارخيها تعود مجيلة ةمربع مبئذنة
	.توسعه

 كتابات جمموعة ظهرت جدرانه برتميم واملتاحف لآلثار املديرية العامة قيام أثناء يف
 آيات فيها اجلص على حمفورة وهي املصلى جبدران حتيط كانت  عربية ونقوش
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 ويرى الكرسي، وآية اآلية آخر إىل	))وسعها الإ نفساً  اهللا يكلف ال( قرآنية
 وكان عشر، الثاين للقرن تعود تلك املذكورة الكتابات أن سوفاجيه الباحث
ا اليت الرتميم ألعمال  اإ إذ ؛كبرية أمهية واملتاحف لآلثار العامة املديرية أجر
 منها قَ بْ يَـ  مل أروقة وثالثة املصلى يف ذلك جتلى ،القدمي رونقها إعادة على حرصت
 أعمدة من املكون املصلى فرمم األقواس، ترفع كانت اليت األعمدة قواعد سوى
 مسقوفة أقواسا حتمل واليت الكورنثي، واأليوين الدوري منها الطراز خمتلفة رخامية
  .مسلح بإمسنت استبدلت طويلة حجرية مبداميك

 تؤدي أبواب مثانية وللجامع مجيلة قبة تعلوها كانت فوارة الداخلي الصحن يف
 ةلتجار ل وازدهارا بصرى مدينة اتساع على مؤشر وهذا اجملاورة، واألسواق للمساكن

 الشرقي املسجد جدار إىل املستند الرواق نصف األنقاض تراكم حجب ،وقد فيها
  .حالياً  موجود هو ما بعكس درج عرب للباب يصعد وكان ،اخلارج من

  ة:أقسامه الرئيس
املساكن واألسواق الشعبية، مما يدل  إىلتؤدي  أبوابللجامع قبة لطيفة مع مثانية 

وصحن على زخم احلياة االقتصادية يف مدين بصرى عاصمة األنباط والغساسنة، 
  مع مئذنة. وأروقةداخلي حماط باألعمدة 

مرت ومساحة ملحقة  34×36ه على شكل شبه منحرف بامتداد جاء بناؤ 
. وقد بين على منهج الساحة املكشوفة يف الوسط 2م1842جانبية ليصبح /

  واألروقة احمليطة من اجلهات األربعة، ويأخذ الضلع األطول اجتاه القبلة.
للشمال  اً مرت  13للشرق والغرب، و اً مرت  16وقد بلغ طول الساحة املكشوفة 

ا على منط حوض مربع طول ضلعه اليت جاء شكله امليضأةواجلنوب، تتوسطها 
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وتاج من سم،  50رخامي قطره  عمودا ، تتوسطه نافورة ماء، وحييط مرتني
، يف كل زاوية خترج من احلوض صنابري مياه الوضوء ينمرت الطراز الدوري ارتفاعه 

  للجلوس.لتسيل يف جمرى رخامي حتيط به كراسي 
ذنة: وجاءت يف الزاوية الشمالية الشرقية من املسجد، على شكل مربع حيث ئامل

 6وحىت ارتفاع  4,80× 4,80جاء القسم السفلي على شكل قاعدة مربعة 
من اخلارج.  خرواآلمرت ونفذ فيها مدخالن أحدمها يفتح على املسجد من الداخل 

مث تقل طول كل ضلع  مرت، 18سم حىت ارتفاع  60مث تتقلص من كل ضلع 
  ). 8( اً مرت 24 غمقدار مخسني سم، حىت طوهلا الكامل والبال

  
 صلخدأطالل جامع 

 املئذنة تشييد على مبفردها حالياً  القائمة املئذنة على املوجودة الكتابات تؤكد
 أيبك الدين عز قبل من م/1233- 1232/ هجرية630 معا املسجد ورواق

 بإضافة توسعاً  األغلب على شهد أقدم جامع وجود على يدل وهذا املعظمي،
  .له املعاصر بصرى جلامع حدث كما متاماً  ،إليه جناح

 ،والسبب يف ذلك على ما يبدو هو حماولة استيعاب حاجات السكان املتزايدة
املوقع القدمي  نإ :، وباالفرتاض ميكن القولاألقدمولكننا ال نعرف شيئاً عن اجلامع 

-1073/هجري 466امه بعد تأسيس القلعة من جديد يف عام دأعيد استخ
تكون عدة عقود من الزمن قد انقضت قبل  أنونتيجة لذلك فال بد /م 1074

ا  أن وهذا ما دعا لبناء جامع  ،املسلمنيتتوسع املستوطنة اجملاورة ويزداد عدد سكا
	.ضخم
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 الدولة فخر رتةف يف إما حدث قد مايكنه ميخائيل يقول وكما هذا يكون أن وجيب
 عام من صلخد حكم والذي السابق بعلبك حاكم التاجي كمشتكني

 كمشتكني منصور أبو الدين عز خلفه عهد يف م،أو1131وفاته عام حىت1110
  .م1146 عام حىت أيضاً  صلخد منطقة بصرى إىل باإلضافة حكم الذي

تقدمًا كبريًا يف  ،على أية حال فإن الكتابات الباقية تشري إىل تقدم مدينة صلخد
ا يف صلخد وكان  أيبكعهد عز الدين  املعظمي الذي كان حيكم منطقة حاضر

  .يف اجلنوب ، ومدينة ازرع يف الشمال الغريب األزرققد وصل حبكمه إىل واحات 
 املئذنة وحتتل م،1232عام املئذنة مع املسجد بناء توسع احلضاري التطور قمة ويف
 املآذن أمجل من وتعد اآلن حىت املسجد من قائماً  يزال ال الذي الوحيد اجلزء

 باملآذن صلة ذات وهي م،12 ارتفاع منها بقي مضلع فشكلها ،الباقية اإلسالمية
 باآلجر املشيدة الكبري مسكنة جامع مئذنة وتشكل الفرات، منطقة يف املثمنة
ا إال م1210 عام املئذنة هذه شيدت معروف، مثال أحسن  مآذن ختالف أ
  ).9( الرافدي والشمال السوري الشمال
 على بكامله اإلسالمي العامل يف اآلن حىت يعثر ومل Kالشكل مسدس جذع فلها
  ).10( هلا مطابق مثيل
 بعلبك مبعبد اهلندسي النموذج هذا تربط اليت اهلندسية الصلة أيضاً  للدهشة واملثري

 للقلعة الدفاعي النظام يف املندمج الشكل املسدس بصحنه املتميز لبنان يف الروماين
 نأ االحتمال سبيل على نفرتض أن بإمكاننا الوسطى،ولذلك للعصور العائدة
 مناذج من مباشراً  اقتباساً  مقتبس الشكل املسدس صلخد جامع مئذنة خمطط
  .قدمية كالسيكية عمرانية
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  جامع ازرع

 مارإلياس كنيسيت بني املسافة يتوسط ازرع مدينة من أثرية منطقة يف اجلامع يقع
 املطري اخلط ضمن ويقع 017 األثرية درعا خريطة على رمزه	جرجس، ومار

  . م 594 حوايل البحر سطح عن ويرتفع ،ملم 300 ـ 250
 نظامي، قيد إخراج مبوجب درعا حمافظة يف اإلسالمية لألوقاف وقف املوقع ملكية
/ 21/10 تاريخ/  آ/ 142 رقم بالقرار درعا آثار دائرة لصاحل مسجل وهو

	.م 1968
	
	

	لمحة تاريخية

 تعود اليت الكبرية احلورانية  اجلوامع بدراسة قام ماينكه ميخائيل األملاين املهندس
 أطالل هو البناء هذا:""( جامع ازرع وصف يف وقال ،األوىل اإلسالمية للفرتات
 غرب مشال كم 45 حوايل تبعد اليت اللجاة ملنطقة اإلداري املركز ازرع جامع
 املساجد، عمارة هندسة يف احمللية املدرسة على مثاالً  ''عرَ زْ أَ  جامع'' دويع. بصرى
 وهو. م 33×47 مساحته تبلغ إذ بصرى جامع من اتساعا أكثر املذكور واجلامع
 العمارة بأسلوب تأثرياً  اجلامع هذا ظهريُ  وال درعا، جامع من صغرأ بالتأكيد
  .الدمشقية

 ‐فيه كتابه من نستخلصه ما وفق- دشن اجلامع أن ذأ ؛االستغراب يثري ما هذا
 األمري قبل ومن ،نفسه درعا جامع تاريخ متاماً  أي ؛م 1253/ هـ 651 عام

  . نفسه يوسف الناصر
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 من متفاوتة  بأعماق أجنحة ستة من البداية منذ يتألف) القبلية( املصلى كان
 النسب وتشري. ناجلنوبيا ناجلناحا إال قائماً  منها يبق ومل م، 3،20 إىل م 2،80
 ألواح من مستوية سقوفه لتكون مصمماً  كان بأكمله البناء أن إىل واضح بشكلٍ 
 عمارة إىل بصلة متتّ  اليت العمرانية املالمح ومن. بسهولة املتوفر البازليت احلجر

 ضواألبي األسود باحلجر املبنية احملراب زخارف إال منها يوجد ال السورية العاصمة
 العصر يف دمشق يف تطورها اكتمل الرائعة الزخرفية النماذج فهذه بالتناوب،
 وعلى. الوسطى للعصور يعود أنه فيفرتض بأكمله البناء لـتأريخ بالنسبة أما األيويب،
 تيار تعكس الثانوية ازرع جامع زخارف فإن ودرعا بصرى جامعي من متاماً  النقيض
 النماذج يتبع العام التصميم بينما ؛الوسطى القرون يف سورية لعمارة الرئيس التطور

  .حوران يف التقليدية
 من حتول أنه على يفهم أن ميكن ازرع جامع يف أجنحة ستة إىل املصلى تقسيم إن

 يف املعمارية اهلندسة أسلوب منوذج إىل درعا جامع يف األجنحة ثالثي ترتيب
 وصلخد وازرع ودرعا بصرى من كل يف كبري جامع بقايا فإن العموم على. حوران

ا -تقدير أقل على البناء من جزءاً  إال متثل ال البقايا هذه كانت نإو -   يوضح أ
 دراماتيكياً  ازدهاراً  املنطقة شهدت عندما الوسطى العصور يف حوران ضة ذروة

  ).11( "") واقتصادياً 
 وصفاً  وأورد) حوران وتراث آثار تاريخ(  كتابه يف الراضي بركات األستاذ قد ذكرو 

  .املعمارية ومواصفاته ألقسامه دقيقاً 
 وحتيطه القدمية املدينة وسط جيثم كونه ازرع مدينة أهايل لدى كبرية قيمة للجامع
 أعمال من كبرية موعةجمل تعرضوقد  اجلهات، كل من اجلميلة والبيوت الكنائس
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 إعادة مع كامل بشكل احلرم أعمدة من صفوف ثالثة أسقطت والتخريب اهلدم
 من الغربية الشمالية اجلهة يف الواقعة املئذنة وتدمري للصحن الشمايل اجلدار بناء

 إلشادة عناصره أمجل وسرقة نقل من حصل وما عاماً  ستني من أكثر قبل البناء،
  .منها احلديثة البيوت
 أبناء لتعليم عامرة كمدرسة الزمن من قرن حوايل منذ منه اجلنويب اجلزء استخدم
 عقيل سليم اجلليل الشيخ يد على وذلك القرآن، وحتفيظ الكتابة أصول القرية

 به يقيم حيث الوحيد البلدة إمام كان الذي م)1982 ـ1883( الشوحة
 ترميمه جتاه  ممكناً  جهداً  ليوفر يكن مل أنه  عنه يعرف وما. اخلمس الصلوات
  ذلك على شاهداً  بقي الذي الشرقي جداره وخاصةً  له، احلياة وإعادة

  ةاألقسام الرئيس
 وحيدة لدراسة ووفقاً  البناء، من اجلنويب القسم وحيجز الصالة إقامة مكان الحرم:
 من مؤلف بأنه تفيد. ماينكه ميخائيل األملاين املهندس ا قام اجلامع شهدها
 كبرية دائرية نصف اً أقواس حتمل اليت األعمدة من صفوف تقطعها أجنحة مخسة
  . وامليازين الربدان قوامه حجري وسقف غرب، شرق جهة
 حيمل وساكف دائري نصف قوس فوقه يقوم ،الغربية اجلهة يف يقع الرئيس الباب
 مردوم آخر باب يقوم منه اجلنوب إىل. املفتوحة الدوائر من عدد فيه ا،مربع اً حجر 
  .قليلة مساحة إال منه تظهر وال

 140 ارتفاعه من ويظهر ،سم 119 عرضه الشرق من باب فيه اجلنويب اجلدار
. مرت ونصف وارتفاعها مرت واحد عرضها نافذة الغرب وباجتاه) حايل ارتفاع( سم

 طراز وفق مشكلة مقببة حنية وقوامه الرئيس احملراب يقوم مث ،باحلجارة مغلقة
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 عن يزيد وارتفاعها سم 167 عرضها واألسود، األبيض احلجرين تناوب أي األبلق
  .جداً  عالية نافذة تعلوها مرتين،

 عرضه آخر حمراب مث ،مرت واحد بعرض نافذة تقوم احملراب هذا من وللغرب 
يار فوقه يوجد ،مستوٍ  هسقفُ  ،متقنة بطريقة مس 140  من وجزء للجدار كبري ا
  .السقف من قريبة علوية نوافذ مخس وجود مع السقف
 الشرقي اجلدار من مهدمة أخرى وأساسات والقناطر األعمدة صفوف تنطلق
 الشمايل اجلدار أما. نوافذ ستة ومالحظة كامل بشكل السقف فقدان مع جنوباً 
                                                     .شيء أي منه يظهر وال بالكامل مهدم فهو

	:الصحن

 درعا جامع يف احلال كما املكشوف الفناء وميثل البناء من الشمايل القسم هو 
. الطراز هذا وفق املبنية اإلسالمية اجلوامع من والعديد دمشق، يف األموي واجلامع
 على وأتت طالته قد واإلمهال التخريب قوامها كثرية أعمال فإن ولألسف لكن
 معادة وكتلة. الشرقي اجلدار من صغري جزء سوى منه يبقى يعد ومل أجزائه أغلب
 أطاح فيما الحقة فرتةعد ب إغالقها مت ونصف قنطرتني عن عبارة الشمال يف البناء
 .منها الغريب اجلزء الغرب يف الواقع احلديث الطريق
 فاجلزء منها، بقي ما ً◌على بناء املعلومات بعض الكتلة هذه عن نورد أن وميكن
 ،تقريبا م10 بطول أبواب وال فيه نوافذ ال مصمت جدار عن عبارة منها الشرقي
 ختص حديث، وبعضها قدمي بعضها ميازين جمموعة مع متقنة غري بنائية بطريقة
 كجامع متاما الصحن جهات كامل على يوجد أن يفرتض الذي األمامي الرواق
  .درعا
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 منها للغرب وواحدة هندسية، قواعد على تقوم دائرية نصف قنطرة توجد ذلك بعد
  .حديث قطري مرور جراء نصفها إال يبق مل وثالثة ،واملواصفات نفسه احلجمب

 وتشكيل القناطر إغالق منها الحقة يف فرتات إضافات لعدة الكتلة هذه تعرضت
 185  راهن بارتفاع سم 103 عرضه الشرق من األول منها ،واحدة لكل باب
.                                          للغاية حديث جدار وضع مع درجتني من ودرج سم،

 شرق الشيء بعض نقدميتا نقنطرتا يوجد الداخل من الكتلة هذه منتصف يف 
 وجود مع والربد امليازين من سقفاً  حتمالن البيزنطية الفرتة من تكونان قد غرب،
  .العناصر بني كلسية مونة
 بالفرتة كإسطبل استخدمت قد القاعة هذه تكون ورمبا ،متقنة القناطر قواعد
  .فيه تنتشر التنب من وكميات معالف وجود والدليل ،األخرية
 مزخرفة عناصر يضم لكنه ؛الشرقي عن خيتلف ال الكتلة هذه من الغريب القسم
 شكل منه اجلنويب اجلانب يضم تاج شكل على حجر منها. األمهية غاية يف وفنية
 وشريطني أوراق مع  كبريةً  ◌ً  وردة فيضم الشمايل أما.   الشرقي كذلك صديف
 لكننا ؛حجارة جمموعة فتغطيه الغريب أما اهلندسية، األشكال من دائريني نصف
  . اجلمال غاية يف صديف شكل مشاهدة استطعنا
 أربع الكتلة هذه يف ويوجد مسيحية، كنيسة أو لدير يتبع ورمبا بيزنطي التاج طراز
 مشال الداخل نم الكتلة هذه عرض والغريب، الشمايل اجلدارين على موزعة نوافذ
 بعرض اخلفان وحجر الكلس من طبقة فيها سم، وثالثني أمتار مخسة جنوب
  . األتربة من كميات مع عازل كسقف الربدان فوق سم70 حوايل
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	المئذنة
ا يعتقد لكن ،القدمي شكلها على يدل شيء منها يبق مل  الشمالية الزاوية يف بأ

 أبناء من األشخاص بعض وحدثنا. درعا جامع يف توجد كاليت الصحن من الغربية
ا والذين املنطقة ا طفولتهم، منذ جيداً  يذكرو  ترتفع األسفل من الشكل مربعة أ
 ممرات فيها والفتحات، النوافذ من وعدد فيها اجرس13 وجود مع. م 37 حلوايل
ا عند  ذهبت أين ندري وال ،احلجر من بكاملها مبنية تكون أن جيب قاعد

ا 	.اجملاورة للكنائس ورمبا أخرى سكنية ألبنية تكون قد حجار
 بأن ويقال ،بالكامل معاملها أخفى قد اجلامع غرب من احلديث الطريق مرور إن

 ).12(باحلجر اً مرصوف كان سمارجرجيو  لكنيسة املوصل الطريق

 

  األثري التنقيب أعمال
 أكثر قبل وذلك ،منه اجلنويب اجلزء يف خاصة أثرية تنقيب عمليات  اجلامع شهد
 اليت النتائج ما ندري وال األعمال تلك تنشر أو توثق ،ومل سنوات عشر من

 .والشرقية الغربية اجلهتني من وحديدية بيتونية أسوار ا حلقوأُ  إليها، وصلت
 

 عن اإلمهال غبار إزالة بغية 2005 عام من آب مطلع فيه التنقييب العمل متابعة مت
 حتت ترزح تزال ال اليت أجزائه كامل كشف وحماولة املقدس، الديين الصرح هذا
 عملية ه وهيجتاه خطوة أهم وتنفيذ السنني مئات منذ واألتربة األنقاض ركام

  .النسيان هذا كلببناء كهذه أن يُنسى   يليق فال له، احلياة وإعادة الرتميم
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 يف اآلثار عن للتنقيب األول مومسها درعا آثار لدائرة تابعة وطنية آثارية بعثة نفذت
  .الكبري العمري اجلامع موقع
 من للبناء العام املوقع تنظيف ضرورية خطوة وكأول بداية الضروري من كان

 مناطق من إليه اجمللوبة الغشيمة احلجارة ترحيل مت تطمره، كانت اليت األوساخ
 املفرتضة، الصحن أرضية مستوى من مرت ونصف ارتفاعه ما تشكل حيث. أخرى
 احلجرية العناصر آالف نقل من متكنوا الذين الوطنيني املنقبني قبل من ذلك فتم

 من األتربة إزالة ليتسىن مؤمتن قريب مكان إىل اليدوي العمل طريق عن الغشيمة
  .الضرورية واحلفريات سباراأل وإجراء حتتها
ا ومعرفة األرضيات سرب عملية أن فيه شك ال ومما  املخطط وكشف مستويا

 لفهم املتوخاة النتائج على للحصول عملنا أولويات من كانت للجامع األصلي
 بأعمال للبدء  تتأهب اليت اهلندسة شعبة مهمة وتسهيل والتارخيي املعماري واقعه
  .هبنائ وإعادة ترميمه

  ازرع مدينة أبناء من املتطوعني عشرات وتواجد ومدربة خبرية عمل ورشة وجود إن
 فرصة أتاح بلدهم وتراث أثار على والغيورين ا، احمليطة واملناطق والقرى املدن ومن

. اجلامع مناطق معظم يف أسبار جمموعة وتنفيذ ممكنة، مساحات أكرب كشف
 التصورات كامل وبشكل غريت مثرية معطيات على للحصول نتائجها أدت

  .العظيم الصرح هلذا والتارخيية املعمارية
أعطتا ، 2007 - 2006:  الالحقتنيوشهد اجلامع أعمال ترميم يف السنتني 

	نتائج يف غاية األمهية.

  معطيات ونتائج
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 العريب العاملني جوامع أقدم من هو ازرع مدينة يف العمري اجلامع إن - 1
 بن عمر الراشدي اخلليفة اسم حتمل أربعة من واحد وهو واإلسالمي
 بصرى درعا: مدن يف موجودة الباقية والثالثة عنه، اهللا رضي اخلطاب
  .صلخد

 عرب  بناء وإعادة وجتديد ترميم لعمليات باستمرار خيضع اجلامع كان - 2
 يف البشري السكن كثافة بالضرورة يعين الذي األمر كافة، التاريخ فرتات
	. املصلني تستوعب إضافية ملساحات باستمرار امللحة واحلاجة ازرع مدينة

 زلزاالً  أن يرجح الصرح هذا له تعرض الذي اهلائل الدمار حجم - 3
 منه اجلنويب اجلزء أن مراعاة مع فيه ما كل وحطم ◌ً  متاما دمره قد ◌ً  عنيفا
  ازرع مدينة فيها تكن مل متأخرة بفرتة كجامع استثماره ليتم هبناؤ  أعيد قد

 كبريا هجوماً  أن أو. واألحوال واملتغريات الظروف نتيجة بشرية كثافة تضم
	.باحلاضرة ليست  ذلك دالئل لكن شهدها قد منظمة ختريب وعملية ◌ً 
 وسرقة نقل ومت ،سنة مائيت عن يزيد ما منذ ◌ً  متاما اجلامع جرهُ  - 4

 ،للشرق الغرب من وسطه شارع وقد مرّ  ،ةاملعماري وعناصره حجارته معظم
 االحتالل فرتة يف املاضي القرن ثالثينيات يف الرشيقة مئذنته وهدم تدمريمت و 

	. الكنوز عن البحث والسبب ،الفرنسي
 والتعزيل الكشف أعمالو  األثري التنقيب أعمال أكدت حال يف - 5

 أجنحة بعشرة حرم: قوامهنتوقع أن يكون   الذي املفرتض خمططه والرتميم
 حجري وسقف دائرية النصف القناطر حتمل اليت األعمدة صفوف تقطعها
	.قناطر جمموعة عن عبارة الشمال من أمامي لرواق إضافة ،كبري
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 اباب وحيوي للجامع الغريب الضلع يتقدم جنوب مشال مفرتض أمامي ورواق
 يف واحداً  جناحاً  خيص منها كل أبواب وعشرة باملدينة، البناء يربط ارئيس
 الزاوية يف تقوم كانت الشكل مربعة رشيقة ومئذنة. للرواق الشرقي الضلع

 املعمارية العناصر وعشرات وأبواب نوافذ وجود مع. للبناء الغربية الشمالية
  ).13( فريداً  ◌ً  معماريا ◌ً  طرازا اجلامع خمطط من جيهل هذا كل الفنية،

  جامع قرية مسيكة
جاة الصخرية الوعرة، هناك جنوب دمشق بني برز حواضر اللّ تعّد مسيكة من أ

ملدينة يف غاية األمهية ترقى للعصرين الكالسيكي  درعا والسويداء، وتضم أطالالً 
  ، على أن املسجد العمري هو أهم صروحها الباقية.واإلسالمي

زيارتنا  أنبنائه، سوى  خة وال توجد أي دراسات تشري لتارييقع جنوب املدين
  أعطتنا معطيات بأن البناء يف غاية األمهية، حيث يشبه حلد 2004للمكان عام 

لكنه أصغر  املشاد منها؛كبري جامع ازرع من حيث طريقة البناء ونوعية العناصر 
غرب شرق، مع بقايا جدار قبلي فيه  ه من صفني من القناطر املتوازيةإذ جاء بناؤ 

حمراب متطاول، وسور مشايل متهدم بعض الشيء، مع عدم مالحتنا للمئذنة 
يار قسم كبري وتراكم لعناصر حجرية كانت خاصة بالبناء وأخرى من  بسبب ا

  أبنية قريبة منه.
يدة هذه بسبب هجر السكان ملدينة مسيكة القدمية، وقيامهم اجلغري ه رمبا حالت

  إشادة بلدة حديثة للشرق منها، مزودة بكل وسائل احلياة احلديثة.ب
مديرية اآلثار من العمل على إقامة مشاريع إحياء  تكذلك لوعورة املكان منع

  هلذه املدينة من خالل ترميم صروحها العريقة.
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  باب:وجهات نظر

  ْنجقات الثقافية بين المسلمين والفر العال
  أكملت حّبات العقد الذي طوَّق جيد النهضة األوروبّية

  بلؤلؤة صقلية وواسطته األندلسّية 

  *كفكتور الكِ 
 

  

ـــة والفارســـية مصـــطلح  مل يســـتعمل املؤرّخـــون ومـــدّونو الوقـــائع يف املصـــادر العربّي
احلــــــــروب الصــــــــليبّية أو الصــــــــليبّيني، بــــــــل مصــــــــطلَحْي الِفــــــــرنج واإلفــــــــرنج، بالعربيــــــــة 

علـــى  -يف هـــذه اللغـــة- فـََرنكـــان. مث أُطلـــق مصـــطلح فرنكـــي وبالفارســـية، مصـــطلح(
   يف مراحل الحقة).  غربّيةلا أوروباومصطلح فـََرنك على  ،روبينيو مجيع األُ 

ورد ذلك يف كتاب "الِعَرب" البن خلدون، و"الكامل" البن األثري، و"رحلة ابـن 
ُجبــري"، و"ُمفــرّج الكــروب" يف أخبــار بــين أيّــوب البــن واصــل، و"ســلجوقنامه" البــن 
بييب، وكذلك يف اجملاميع األدبية مثل "مطلع الفوائد وجممع الفرائد" جلمال الذين بن 

  تة املصري، و"خريدة القصر" للعماد األصفهاين، وسواها.نُبا

                                                           
 جامعات اللبنانيّةالحضارة العربيّة اإلسالميّة، واألدب المقارن، والفلسفة العربيّة اإلسالميّة، في الفي ممتاز أُستاذ دراسات عليا  * 
  .األمين العام للمجمع الثقافي العربيّ .
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ظاهر األمر أن هذه التسمية أخذت وجهها من أن قوم الفرانك شّكلوا أكثرية 
الطليعة من احلمـالت علـى الشـرق، وهـم مجاعـة كـانوا يسـكنون املنطقـة الُسـفلى مـن 

  .وَأعطوها امسهم La Gauleر الراين، فاحتّلوا غالِيَة الرومانّية 

  مجتمعان متباينان: فرنجّي وإسالميّ 
احلمالت  ر يرتبط مبوضوعنا الثقايف، وهو أنال بّد من ذكر أم ويف هذا السياق

تمعــاً فرجنيّــاً م مل تؤلّــف جم1270م حــىت عــام 1095الفرجنيــة الــيت امتــّدت مــن عــام 
ف نســيجها االجتمــاعّي مــن طبقــات متباينــة علــى الشــكل اآليت: متجانســاً، بــل تــأل

امللــوك، األشــراف مــن حــاملي لقــب دوق وكونــت وبــارون، رجــال الــدين مــن خمتلــف 
الرُّتــــــب، الفرســــــان النُــــــبالء أو الشــــــفالييه، التّجــــــار، العاّمــــــة أو الــــــّدمهاء مــــــن النــــــاس 

كثريــة يف األلت ومعظمهــم فقــراء ُمــدقعون ومغــامرون. وهــذه العامــة أو الــدمهاء شــكّ 
  احلمالت.

ثقافيـة  هذا املعطى األرض الصاحلة لقيـام حيـاة يهىيءكان من طبيعة األمر أالَّ 
خــرى، بينهــا أن البلــدان األوروبيّــة الــيت وفــد منهــا هــؤالء  جانــب عوامــل أُ  إىلســويّة، 

ب واملســلمني. كــذلك كانــت يف مســتوى متــدنٍّ مــن الثقافــة إذا قورنــت ببلــدان العــر 
نُج معظم وقتهم خالل فرتات تسّلطهم على بـالد املشـرق يف شـّن الفر  صرف أولئك

احلـــروب وجتهيـــز احلمـــالت وَردِّ محـــالت العـــرب واملســـلمني عـــنهم. أّمـــا التجـــارة الـــيت 
والــــيت ازدهــــرت إبّــــان  ،تشــــّكل عــــامًال مــــن عوامــــل انتشــــار الثقافــــة والتبــــادل الثقــــايف

 -نســبّياً يف مملكــة الُقــدس وســواها احلمــالت الصــليبّية وخــالل أزمنــة احلكــم املســتقرّة
ـــــا اقتصـــــرت علـــــى فئـــــة حمـــــدودة مـــــن جمتمـــــع  ؛فلـــــم تكـــــن لتفعـــــل فعلهـــــا املعهـــــود أل

  ".ني"الصليبيّ 
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ــــوافر احلــــّد يّن هــــذا الوضــــع اخلــــاص باجملتمعــــات "الصــــليبإال أ ة" مل ُحيــــْل دون ت
ـــة اإلســـالمية.  األدىن مـــن االخـــتالط بـــني بعـــض شـــرائحها وجمتمعـــات البلـــدان العربّي

ـلم قامـت عالقـات طبيعيّـة وأحيانـاً  -وأحيانـاً يف أثنـاء احلمـالت- فخالل فرتات السِّ
ــدة بــني الطــرفني، وال ســّيما علــى مســتوى احلّكــام، يف خمتلــف درجــات مــراتبهم،  جّي

ــــــبالء والتّجــــــار.  ــــــذ (والفرســــــان الُن ــــــن ُمنِق -488فهــــــذا األمــــــري الســــــورّي ُأســــــامة ب
مشــــايل محــــاة،  1نقــــذ أصــــحاب قلعــــة َشــــريَزم) مــــن آل مُ 1188-1095ه/584

" قّصــة صــداقة كتــاب االعتبــارد "الصــليبيني" يــروي لنــا يف "و ذ معــاركالــذي خــاض 
فقــد رســخت العالقــة بينهمــا حــىت إن الفــارس نشــأت بينــه وبــني فــارٍس نبيــل مــنهم. 

فيتسـّىن لـه لقـاء النُـبالء ويـتعّلم  أوروبـا إىلالفرجني عرض عليه أن يصطحب ابنه معه 
داقة القائمــــة علــــى الــــرغم مــــن الّصــــ-لكــــنَّ ُأســــامة  كمــــة ونظــــام فروســــّية النُــــبالء.احل

حــرج يف آن، قتضــرّع بــأن  إىلعمــد  -بينهمــا
ُ
طريقــٍة لِبقــة لــرفض العــرض الســّخي وامل

ـ خـرج مـع ا اشـرتطت عليـه أن يُعيـده إليهـا بعـد أن جّدة الصيب شديدُة التعّلق بـه وأ
. قـال نعمقال أسامة:  أما تزال والدُتك حّية؟ي: الفرجن والده. عندئٍذ سأله الفارس

علـى أن العاطفـة  -فيمـا تـدّل عليـه- . هـذه احلكايـة اجلميلـة تـدلّ 2أطع رغباتهـاله: 
اإلنسانّية هي من العمق حبيث تتجاوز اعتبار اخلصومات والعداوات واحلروب لتقيم 

الزاحفــة علــى املشــرق العــريب واإلســالمي  أوروبــاصــداقة حقيقيّــة بــني فــارس مــن نـُـبالء 
فـــاألول جـــاء حاّجـــاً ، وكالمهـــا متمّســـك بدينـــه وعقيدتـــه. لطبـــعوعـــريبٍّ مســـلم نبيـــل ا

 ,King Fulkجـيش امللـك فـَْلـك بـن فـَْلـك  إىل -حبسـب قـول ُأسـامة- وانضـمّ 
Son of Fulk ه الفرنج ذوداً عن حياضه وبلده. ومـع ذلـك، مَ وْ ؛ والثاين قاوم وقَـ

                                                           
. واألمري هو ابو املظّفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقّلد بن نصر بن منقذ الِكناين، الكليب. Sigajarتقع على ضفة العاصي الغربية. أطلق عليها الفرنج اسم 1 

  ، وسوامها.197- 2/173ياقوت  إرشاد، 547-1/498(الشام)  الخريدةراجع 
Kegan, Paul, F. Gabrieli (ed.), Costello (transl.); Arab Historians of the Crusades, London: Routledge and   2

1969, pp. 82-83.  كتاب االعتبارظر أيضاً: فيليب ِحّيت يف ترمجته باإلنكليزية ان An Arab Syrian Gentleman   ترمجة فيليب حّيت، ص
160.  
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مـــن أهـــل صـــحبته احلميمـــني  -يعـــد حـــنيٍ - غـــداامة أّن الفـــارس الِفرجنـــي يـــذكر ُأســـ
وقــد ذكــر  والزم األمــري العــريب مالزمــة شــرع معهــا يناديــه يــا أخــي! ،وخاصــته املقــرَّبني

ُأســامة أنــه قامــت بينهمــا أواصــر أُلفــة وروابــط صــداقة. ولــيس عــرض الفــارس الفرجنــي 
يتجــاوز إال مــن قبيــل الوفــاء للصــداقة وإرادة اخلــري ُألســامة وابنــه الفــىت الــذي مل يكــن 

بــالده رجــًال حكيمــاً، ومل  إىلإنــه ســيعود  -خــالل عرضــه-الرابعــة عشــرة، إذ قــال لــه 
ألن للفروســــية آدابــــاً  ورســــوماً ال يشــــّكل  مقــــاتًال مــــدرّباً؛نــــه ســــيعود فارســــاً إ :يقــــل

  لذلك اختصر الفروسّية يف حاصل احلكمة.  لتدّرب على القتال سوى واحد منها؛ا

تمع الِفرجني يف الشرق على أّن اجمل -يف الوقت نفسه- إال أّن نادرة ُأسامة تدلّ 
مل يـُْفـِض  -رنني مـن الزمـانعايشهما نّيفاً وقبالرغم من ت- تمع السّكان األصلينيوجم

تفاعل حقيّق بينهمـا. فـأّلف كـلٌّ منهمـا عاملـاً قائمـاً بذاتـه، ولـو جمـاوراً  إىلما ذلك 
لآلخر. ففي حني قام اجملتمع الِفرجني علـى احملـاربني والعسـكر والّتجـار، كـان جمتمـع 

 –ة دينيـــة تعدُّديـــقـــد َخـــَرب جتربـــة - كـــان ُمســـلماً يف أكثريتـــه  الســـّكان األصـــلّيني، وإن
  ج حياة سَلك مخسة قرون من عمر الزمان. إىلطائفية وعرقّية ارتفعت 

نــاخ االجتمــاعي مــن أثــر يف إغنــاء التجربــة الفرديّــة وتفــتُّح وال خي
ُ
فــى مــا هلــذا امل
  املواهب وازدهار الثقافة.

  عوائق التفاعل: اللغة وسواها
أو مـــا ُعـــرف  ،وضـــع اجملتمـــع الِفرجنـــي يف الشـــرق -يف اجلهـــة املقابلـــة-راقبنـــا إذا 

مل ينفـــتح انفتاحـــاً  ،ألفينـــاه جمتمعـــاً مقفـــالً ، outremerمبجتمـــع مـــا وراء البحـــار 
ـا املتنوعـة يف العمـق؛واسعاً جـّدياً علـى البيئـات الشـر   إىلبـل ظـلَّ متوّجهـاً  قية وثقافا

جــه يف أســلوب العــيش وإقامــة املؤ  سســات السياســية الغــرب الــذي جــاء منــه يــنهج 
واالقتصادية واقتباس الشرائع غَري مفيٍد ممّا قام يف الشـرق يف هـذه امليـادين منـذ قـرون 
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يف العصـــــور  يعـــــيشوغـــــدا ذا مســـــتوى عـــــاملّي. وإذا عرفنـــــا كـــــذلك أن الغـــــرب كـــــان 
حضــارته العريقــة الــيت هضــمتها احلضــارة العربيــة  كــان قــد وعــىوأّن الشــرق   ،املظلمــة

أدركنــا أّن اجملتمــع الفرجنــي مل يكــن -بعبقريتهــا حضــارًة جديــدة  ومتثّلتهــا ،اإلســالمية
وال  ،مؤهًال ومل يُعّد نفسه إلطالق حضارة خاّصة به. فـاجملتمع املقفـل ال ينـتج ثقافـة

  يف حني ينهض بذلك اجملتمع املنفتح الذي يقتبس ويهضم فيبدع. ،يبين حضارة

حضـــارُة  -واإلســـالميّ النمـــوذج العـــرّيب  إىل إضـــافةً - ودونـــك علـــى ذلـــك مـــثالً 
ــا. وميكــن القــول إن الــّدول  :الرومــان الــيت قامــت علــى حضــارة اإلغريــق فورثتهــا ومثّر

فــات املرحليــة بصــورة عامــة، علــى رغــم التحال- جملتمعــات الفرجنيــة يف الشــرق بقيــتوا
 إىليَّ ليفضـي بـه األمـر التنافذ االجتماعجسماً غريباً مل يعرف  -والتفاعالت اجلزئية

الذي حكم أقسـاماً -وهكذا مل تنشأ بني الشرق الالتيّين الفرجنّي . فّعال تناُفذ ثقايف
العالقــة االجتماعيــة والتنافــذ  -مهّمــة مــن الشــرق األدىن واألوســط والســّكان احمللّيــني

ــا مــن جهــة، وشــعوب  الثقــاّيف اللــذان قامــا بــني الشــعوب العربيــة واإلســالمية وثقافا
  قّلية من جهة أخرى.أسبانيا والربتغال وصِ 

ال ننفي مجيع أشكال االختالط بـني طـرَيف النـزاع  -كما أملعنا سابقاً - وإذا كّنا
يف الشــــــرق األدىن الوســــــيط كالعالقــــــات االجتماعيــــــة العاديـّـــــة، والّصــــــداقة، والــــــزواج 

فإّن ذلـك مل يكـن ليجـري علـى نطـاق -املختلط، واقتسام احملاصيل الزراعّية وسواها 
 إىلقــح بــني األفكــار، أو علــى األقــل، تفاعــل بــني الثقافــات وتال إىل واســع، ومل يــؤدِّ 

العوامـــل الـــيت  إىلإضـــافة  -فيمـــا نـــدر. ويف تقـــديري أّن اللغـــةتبـــادل املعلومـــات، إالّ 
فحالـت  ،قامت حاجزاً أساسّياً بني الطـرفني -ممّا مل نتناوله يف هذه الُعجالةذكرناها 

علــــى الصــــعيد املســــتوى االجتمــــاعّي، وتاليــــاً دون االقتبــــاس والــــتالقح والتنافــــذ علــــى 
تعلُّـم لغـة  إىلاحلاجـة الثقاّيف. وإذا كّنا ندرك أسباب الشعور باالكتفاء الـذايت وبعـدم 

، وال نعـــذر أنفســـنا، مـــن منطلـــق الـــرتاث املســـيحّي ى العـــرب واملســـلمنياآلخـــرين لـــد
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الـــذين جـــاؤوا إلينـــا الُســـّنة النبويـــة اإلســـالمية، قـــوًال ومنهجـــاً، فكيـــف نعـــذر الِفـــرنج و 
ــهم وقضيضــهم ومل يكّلفــوا أنفســهم دراســة العربّيــة دراســة  ،واســتقّروا يف بلــداننا ،بقضِّ

جّديــــــة تفــــــتح أمــــــامهم آفــــــاق العقــــــول املشــــــرقّية ورحــــــاب اإلرث احلضــــــاري العــــــرّيب 
م كانوا يف حاجة ماّسـة إليـه؟ وخالفـاً للتوقّـع، جـاء الرتيـاق الواإلس مي، وال سّيما أ
أو املتــأثر بــه، عــرب األنــدلس وصــقّلية. ففــي  مــن الغــرب اإلســالمي يومئــذالغــرب  إىل

أواســـط القـــرن الثـــاين عشـــر للمـــيالد تـــوافرت لألوروبيـــني بعـــض وجـــوه اإلملـــام مببـــادئ 
، وهو يهودي متنّصر استقّر Pierre Alfonseري ألفونس باإلسالم على يَدي 

لـوين من ذلك ما حـدث يف ك ينية. واألهمباللغة الالت فكرة يف مقاطعة أراغون ونشر
Cluny ري بـ، قاعدة البندكتيّني، حيث ترعرعت فكرة احلمالت الفرجنية. فقـد أمـر

رئـيس رهبنـة ْكلـوين برتمجـٍة للقـرآن، صـحبتها  Pierre le Vénérableاملـوّقر 
مسلم ومهّي تعّرب عن رغبته يف مقاربتـه، ال بالسـيف بـل بـالكالم.  إىلرسائل وّجهها 
اإلســالم خطــوة واســعة خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن الثــاين  إىلف مث خطــا التعــرُّ 

  . 3النبوية واملغازيإذ قام جوفروا القيرتيب برتمجات من السرية  ،عشر

  واقع التفاعل الثقافّي بين المسلمين والِفرنجة
ـا عـدم نشـوء حركـة عافيـٍة ثقافيّـة يف  ومهما يكن من أمر األسـباب الـيت يُعلّـل 

يف  يومئــذالالتيــين فــإّن حــّداً أدىن مــن احليــاة الثقافيــة والتفاعــل احلضــارّي توافر املشــرق 
  هذه الرقعة من الشرق.

وفـــاق األخبـــار املتناقلـــة يف اجملـــاميع التارخييـــة وكتـــب التـــذاكر، يُـــذكر أّن َغليـــون 
رئـيس أسـاقفة ُصـور - م)Guillaume de Tyr )1130-1183الصُّـوري 

نــه كــان إذ إ. كتابــاً فــي تــاريخ العــربألَّــف  -الالتــني ومــؤرخ الِفــرنج يف الشــرق علــى

                                                           
 .p.114mps des Croisades: Orient et Occident au TeClaude CAHEN ,راجع:  3 
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م. وملّا  1130عام  إىلأهايل فلسطني ومواليدها حو  يتقن العربّية واليونانّية، وهو من
بـه لكـنَّ كتا ني الثقافتني الغربيّـة والشـرقّية؛كان قد تلّقى دراسته يف الغرب فقد مجع ب

بتأليفــــه امللــــك  إليــــهمفقــــوداً حــــىت اآلن، وكــــان عهــــد  رب يُعــــدّ املــــذكور يف تــــاريخ العــــ
 23الذي وصلنا. وهـو يقـع يف  )تاريخ احلروب الصليبّية( بكتابةأَمْلريك، كما كّلفه 

 Historca rerum in partibus، وعنوانــــه بالالتينيــــة: جــــزًءا
transmarinis gestatarum مؤلفــــه باملوضــــوعية، وعــــدم  اتســــم. وقــــد

ـرّجح أّن هـذا املؤلـف هـو ترمجـة لكتـاب أّلفـه مسـيحي  االحنياز، ودقّـة املعلومـات.
ُ
وامل

م) واملعـــروف يف تراثنـــا  933شـــرقي هـــو أُوطيخيـــوس بطريـــرك اإلســـكندرية امللكـــي (
خلّـف تــاريخ م). كــان طبيبـاً ومؤرخــاً 940-877العـريب باســم سـعيد بــن البطريـق (

أن بعض معاوين غليوم الصُّوري كانوا  إىل -يف هذا السياق- وُيشار "نظم اجلوهر".
قاموا برتمجة الكتاب املذكور.  وممـا يـدعو  قد يعرفون العربية. وميكن أن يكون هؤالء

  نسخة نفيد منها. -حىت اآلن- أّن هذا الكتاب ضاع ومل تسلم منهلألسف 

نطــاكّي برتمجــة كتــاب ســطفان األل القــرن الثــاين عشــر للمــيالد قــام إويف مســته
جوســّي طبيــب عُضــد الدولــة البُــويهي املوســوم 

َ
. ويبــدو أن 4بكتــاب الملكــيعلــّي امل

  املدرسة النورمنديّة اإليطالية يف الطب. إىلإسطفان كان ينتمي 

ـــاملعّلم- م اإلكلرييكـــيُّ فيليـــب الطرابلســـيّ كـــذلك قـــا بنقـــل رســـالة  -املعـــروف ب
أرســطو ضــّمت معلومــات يف فــّن اُحلكــم ويف الطــّب والتنجــيم، وُعرفــت  إىلمنســوبة 
الالتينّية، يف منتصف القرن الثالـث عشـر  إىل، وذلك من العربّية ِسّر األسراربعنوان 

                                                           
  .3/578. أما رانسيمان فيذكر رسالة: 117غرب، ص يف املشرق وامل: احلروب الصليبية حممد العروسي املطوي 4 
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ــذه الرتمجــة رئيســه األســقف  للمــيالد. وقــد شــّجع فيليــب علــى   Guy يگــالقيــام 
  .5الثالث عشرإنطاكية يف أواسط القرن  إىلالذي اصطحبه يف رحلة 

 يكن حالـة منفـردة يف هـذا امليـدان؛ مل Guyي گواجلدير بالذكر أّن اُألسقف  
 ،أســــاقفٌة آخـــرون مــــن أصـــل التيــــين أو شـــرقي، فــــربّزوا يف العلـــوم املختلفــــة بـــرعفقـــد 

ـــة يف تلـــك العهـــود الصـــليبّية. مـــن أولئـــك بطريـــرك  وأســـهموا يف تنشـــيط احليـــاة الثقافّي
الـــذي كـــان شـــغوفاً  Aimery de Limogesإنطاكيـــة إميـــري اللّيمـــوجي 

ا. أوروباإقامة عالقات مستمرّة بشعراء  إىلفدفعه ذلك  ،باألدب   وكّتا

ُأسـقف عّكـا أبـدى اهتمامـاً  Jacques de Vitryيـرتي ڤالــكذلك جـاك 
) وتعّمــق يف النظريــات املتعّلقــة بــاهلزّات األرضــية 13(القــرن باحليــاة الثقافيّــة يف زمانــه 

فقــد كــان  Rainaldكانــت رائجــة يف ذلــك الزمــان. أّمــا حــاكم صــيدا رينالــد   يتالــ
 Raymondباحلضارة اإلسالمية وعلومها. كما يُذكر أّن رميون التولـوزي شغوفاً 

de Toulouse -حتّصـــل لـــه معرفـــة مقبولـــة باللغـــة العربيـــة.   -كونـــت طـــرابلس
األول وأمالريـــــك  Baldwin IIIالقـــــدس بالَـــــْدِوين الثالـــــث  اكـــــذلك ملكـــــ
Amalric .رعَيا األدب واألدباء وأبديا اهتماماً ملحوظاً يف هذا اجملال  

 إىليـرتي واهتمامـه جبغرافيـة األرض واهلـزّات األرضـّية ُيشـار ڤوعلى ذكر جاك الــ
أن اهتمامــــــاً خاصــــــاً بـُـــــذل يف احلمــــــالت الصــــــليبّية األخــــــرية ومــــــا تالهــــــا يف دراســــــة 

  .6اجلغرافيا

م) 1154-1130ملـــك صـــقّلية ( Roger IIوعلـــى غـــرار روِجـــه الثـــاين 
النورمنـــــدّي الـــــذي شـــــّجع انتشـــــار احلضـــــارة العربّيـــــة وكـــــذلك اليونانّيـــــة واهـــــتّم بعلـــــم 

                                                           
Maurice CHEHAB: Tyr à l’époque des Croisades, 2, Paris, Biulletin du muse de Beyrouth, 1979, pp.638-راجع:  5 

639.  
 6 1951, 1952, 1954. , Cambridge: Cambridge University Press, S. RUNCIMAN: A History of the Crusades

CF3, 577 and 317.  
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اجلغرافيـا. فـإن طـول ُمقــام الفـرنج يف الشـرق حـداهم علــى دراسـة اجلغرافيـا واالهتمــام 
اســـتقرارهم  إىلفيـــه كانـــت ضـــرورية بالنســـبة  يعيشـــونألن معرفـــة احملـــيط الـــذي  ؛ـــا

ـــة، مثـــل جنـــوى  م وجتـــارة املـــدن األوروبّي وتـــأمني نـــوع مـــن املنعـــة هلـــم، وتوســـيع جتـــار
  والبندقية.

  

م مــن  إىلأضــف  شــرقنا العــرّيب كانــت حتــّتم علــيهم  إىل أوروبــاذلــك أّن مســري
ـــم  إىلمعرفـــة املســـالك الربّيـــة، إضـــافة  البحريّـــة، فغـــدا علـــم اجلغرافيـــا مـــن لـــوازم محال

  شرٍق معاٍد هلم، كارٍه الحتالهلم.وضرورات استقرارهم يف 

مث إنَّ استقرار الفرجنة يف ديارنا أثار شهيّتهم ملنـافع التجـارة مـع أهـل الـبالد ومـا 
آسيا الوسطى، وما ينطوي عليه هذا الشرق املرتامي األطـراف مـن  إىليليها، وصوًال 

ارتيــاد مســالك جديــدة ســهلة العبــور. ونتيجــة لــذلك، قامــت يف  إىلثــروات. فســعوا 
الشرق مستودعات جتاريـة للسِّـلع القادمـة مـن أقصـى الشـرق، منهـا مـا قـام يف عّكـا، 
ــــــة وجنــــــوى  مث يف فاماغوســــــتا بقــــــربص، بعــــــد ســــــقوط عّكــــــا، كمــــــا شــــــّكلت البندقّي

ــلع الوافــدمســتودَعْني  أن تــوزّع  عــية مــن الشــرق األدىن، وكــان مــن الطبَضــخَمني للسِّ
، ملتمسـًة مسـالك حمـّددة. فـّربز طريـق رئـيس ميتـدُّ مـن البندقيّـة، عـْرب برنـر، أوروباعرب 

ر الراين و  مـدن شـّيت، يف  مدينة بـروج. وهكـذا منـت بفضـله إىلصوًال سالكاً مسار 
  وفالندريا، وازدهر االقتصاد األورويب نتيجة لذلك.  ،لومبارديا، وأملانيا

البعثـــات و ، أوروبـــاّي املتعـــاظم الـــذي ربـــط أقصـــى الشـــرق بهـــذا النشـــاط التجـــار 
اكتشـــــاف ديـــــار نائيـــــة، بينهـــــا آســـــيا الوســـــطى.  إىلأّديـــــا  الـــــيت صـــــاحبته ةالتبشـــــرييّ 

 Piano Carpini deيـــين پيـــانو كـــارپفاملبّشـــرون، مـــن جهـــة، وأشـــهرهم 
Joannes توّغلــوا  -ولــو مــن البندقّيــةپمــن جهــة أخــرى، علــى غــرار آل - والتّجــار
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 إىلُيضـاف كـانتون يف جنـوب آسـيا.   إىلكني، وحبراً مـن البصـرة ببرّاً، من عّكا حىت 
بـالط خاقـان  إىلالراهب ولـيم روبـروك  -1252عام - ذلك توجيه القديس لويس

يين. بكــار املغــول الكبــري ملفاوضــة املغــول فبلَــغ أقصــى الــبالد حــىت قراقــوم، علــى غــرار  
مطلع القرن الرابع عشر أمهية اكتشـاف  إىليته حو وهذا كشف عظيٌم يضاهي يف أمه

  أمريكا على يدي كريستوف كولومبوس.

ــــه بدايــــة اســــتقرار الفرجنــــة يف  ، منــــذكــــان مــــن الطبعــــي- ويف مــــوازاة هــــذا التوجُّ
مجـع املعلومــات العسـكريّة، عـن طريـق انتشـارهم عــْرب  علـىأن يعمـل هـؤالء  -الشـرق

ـــاً جهـــ  إىلاراً، فـــأّدى هـــذا التوّجـــه املثّلـــث املقاصـــد املســـالك واملمالـــك، ســـرّاً، وأحيان
ظهـور ثقافــة جديـدة هــي ثقافــة الداللـة أو اإلرشــاد مثــل الداللـة الســياحّية يف أيامنــا، 

للحّجاج اآلتني من كل فّج عميٍق لزيارة األماكن املقدسة اليت وردت  إرشاداوكانت 
يف اإلجنيــل. وكــان لــذلك أثــر ملحــوظ يف تثقيــف احلّجــاج وســواهم جبغرافيــة البلــدان 
اجلديدة املتعّددة اجلوانـب املعرفيّـة. وهكـذا، انفتحـت آفـاق أمـام األوروبيـني الوافـدين 

م، أخــرجتهم ن احتّكــوا بــاآلالف، واملقيمــني يف ديــار الغــرب الــذي ــؤالء، بعــد عــود
م لتقّبل احلضارة الوافدة إليهممن ع عرب الرتمجـات كذلك،   .زلتهم القروسطّية، وهّيأ

ـــاء  ـــة يف أســـبانيا اإلســـالمّية وصـــقّلية، والبن ضـــَيتْ مـــن العربّي ـــاعليهـــا إلطـــالق  ، أوروب
  عشر والسادس عشر.اُألوىل يف القرن الثالث عشر، والثانية خالل القرنني اخلامس 

 -جنــوب شـرقّي فرنســا -كلريمـون  إىلن الثـاين الــذي انتقـل وملّـا كـان البابــا أُورمـا
ــا ألنــه شــأًلقــى بــذور حــروب الفرجنــة يف تربــة فرنســّية، وهــو مــن أصــل فرنســّي، و  رع 

عي أن مملكـة الفرجنـة الـيت فكان من الطب -واستمّرت فرنسّية نورمانّيةمشروعاً فرنسّياً 
ــا ولغتهــا وانتشــار قامــت يف ا لشــرق كانــت مملكــة فرنســّية الــنهج، يف حكمهــا وعادا

ـــيل ڤها ســادة مــن بيوتــات هوتـــالفروســّية فيهــا. كمــا كــان مــن الطبعــي أن يقــود جيوشــ
Hauteville  .اليت حكمت صقّلية وجنويب إيطاليا  



11  

وهكــذا كــان مــن أثــر تلــك الثقافــة أن انتشــرت يف شــرقنا اللغــة الفرنســية، لغلبــة 
ــــمة الفرنســــية علــــى احلمــــالت الصــــليبّية، وتاليــــاً يّســــرت انتقــــال ثقافــــة فرنســــا   إىلالسِّ

لــرتا وأملانيــا، مــع فــارٍق قوامــه ن ثقافــات األُمــم الغازيــة، مثــل إجنبلــداننا قبــل ســواها مــ
ى جتـاريت النقـل البحـري والسـلع الغذائيـة والصـناعّية، سيطرة بعض املدن اإليطالية عل

عهـد جديـد خـالل القـرن  إىلتبعاً لذلك، ما يّسر هلا النهوض من العصور الوسـطى 
الثالــــث عشــــر، مفيــــدًة كــــذلك مــــن موقعهــــا اجلغــــرايف الــــذي ســــّهل هلــــا التفاعــــل مــــع 

  حضارَيت األندلس وصقّلية.

للفرجنـــة املقيمـــني يف بلـــدان املســـلمني أو عـــن إّن الثقافـــة اجلغرافّيـــة الـــيت تـــوافرت 
ـــة أو طريـــق احتكـــاكهم باملســـلمني الـــذين آثـــروا البقـــاء حتـــت حكـــم املما لـــك الالتينّي

ديهم، فخـرج هـدفهم توسيع أفق التفكـري الـديّين لـ إىلأّدت  أوروبا إىلالعائدين منها 
ـــديّين األّول ـــر  -ال ـــاآلخرة واخلـــالص عـــن طريـــق اجلهـــاد لتحري وهـــو حـــافز االهتمـــام ب

التكّيــف مــع حيــاة مدنّيــة "علمانيــة"،  إىلعــن مســاره  –األمــاكن املســيحّية املقّدســة 
م  ميسرها هل االتصال بديانة ُأخرى هي اإلسالم. كما حّففت من تعّصبهم وعقيد

ــــوا أّن مــــن املمكــــن العــــيش يف جمتمــــع تعــــدُّدي، وأّن  يف احتكــــار احلقيقــــة، وقــــد تبّين
ـــابع مـــن  ـــائج هـــذا التوّجـــه اجلديـــد الن ـــال وحـــدها، وكـــان مـــن نت ّـــة ليســـت املث األحادي

 –مـا ذكرنـاه مـن أثـر األنـدلس وصـقّلية  إىلإضافُة  –على الشرق احلمالت الفرجنية 
توجُّـه موضـوعّي يف  -وال سّيما يف فرنسـا- أوروبار يف القرن الثامن عشر يف ن انتشأ

شــؤون احليــاة، بعيــداً عــن الــدين املســيحّي، فُولــد تيّــار يقــول بعــدم احتكــار  ىلإالنظــر 
– ات الشـرقّية نظـرة مسحـاء، مـا أّدىاإلسالم والـديان إىلاملسيحّية للحقيقة، والنظر 

حول هذه الديانات. وكان من رّواد ذلـك التيّـار أعـالم ازدهار اَألحباث  إىل -الحقاً 
وســواهم. وكانــت النتيجــة لــذلك التفاعــل القريــب ولتــري ومونتيســكيو وديــدرو ڤمثــل 

 ترمجات آثـار عْرب - من الشرق ومن داخلها أوروباحاط باَألمد والبعيد اَألمد الذي أَ 
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 بالعقــل علــى كّفــة اإلميــان بالــدين أن رجحــت كّفــة اإلميــان -ابــن رشــد، بوجــه خــاص
لعلمــّي، مــن دون لــدى النَُّخــب متهيــداً الزدهــار الصــناعة األوروبيــة، بســيادة التفكــري ا

القضاء على التوّجه الشعرّي الذي بلغ أوجه يف القرن التاسع عشـر يف فرنسـا وأملانيـا 
مّدها وجزرها بني املغرب واملشرق حروب الِفرجنة يف  إىلفإذا عدنا وإيطاليا وسواها. 

قـد زّودت  -ا، ممـا ذكرنـاهيف سياق األمور بالغة األمهّية اليت متّخضت عنهـ -ألفيناها
  بثقافة زراعّية وصناعّية مل تكن متوافرة لديها. وباأور 

حضـارات  إىل فـاد الفـرنج مـن خـربات شـرقّية تعـود قـدماً ففي مضمار الزراعـة، أ
العتيقـة وإيـران األمخينيّـة وسـوريّا وشـواطئ فينيقيـا. وقـد جتلّـى ذلـك يف ما بني النهرين 

الـيت تغاضـت عنهـا يـد   بعض املصـادر القدميـةسواه، ويفاآلثار املنقوشة يف الصخر و 
ـــة" املنســـو  ـــدهر القـــاهرة، مثـــل كتـــاب "الفالحـــة النبطّي ابـــن وحشـــّية وســـواه.  إىلب ال

نباتات غري معروفة لـديهم، وصـناعات مل يعرفوهـا أو  أوروبا إىلل الفرجنة وهكذا، نق
مل يتقنوهـــــا، وأمناطًـــــا مـــــن احليـــــاة املرّفهـــــة مل يألفوهـــــا. مـــــن ذلـــــك: القطـــــن، واحلريـــــر 

َمقْ  (املوصـــــلّي)، والليمـــــون، والبطـــــيخ، والســـــّكر والـــــّذرة... كمـــــا نقلـــــوا  القـــــزّ  سوالـــــدِّ
وهـــــذه املتتجـــــات والـــــالزورد. اَألصـــــبغة واأللـــــوان مثـــــل األرجـــــوان، والليلـــــق، واألمحـــــر 

حـــىت اآلن. أّمـــا أمنـــاط  -حمـــّوراً  -بلفظهـــا العـــريبّ  -أحيانـــاً  -واملصـــنوعات احتفظـــت
ّرفهـــة فكانـــت بالنســـبة 

ُ
األوروبيـــني حتـــوًُّال حنـــو حيـــاة مـــن الدعـــة والتـــنّعم  إىلاحليـــاة امل

لــــى اخلــــوف مــــن إمث اخلطيئــــة مببــــاهج احليــــاة يف مقابــــل الصــــرامة الســــائدة والقائمــــة ع
فكأمنـا كـان مـا جلبـه الفرجنـة مـن الشـرق مـن أسـباب التـنّعم  ،وعذاب جهنَّم واآلخرة

  .))نصيبك من الدنياوال تنَس ((باحلياة ينطق بقول اآلية القرآنّية 

ـــاتعّرفـــت  وهكـــذا مســـابح املـــاء، واحلّمامـــات، وتـــربُّج النســـاء مبهـــارة  علـــى أوروب
تلون واملقيمــون يف الشــرق فرســانا ووســائل هــذا التــربُّج الدقيقــة. فقــد كــان الفرجنــة املقــا

ا بالزخـارف  شؤون أخرى إىلومنصرفني  قد ابتنـوا هلـم القصـور والـدُّور، وزيّنـوا جـدرا
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ـــة الرائعـــةأراضـــي وازركشـــة، وفرشـــوالســـتائر احلريريـــة امل كانـــت ، و ها بالســـجاجيد اإليرانّي
ا بقطع من الزجاج األبيض. مزينة سقوفها وأراضيها ا أو كوا   بالفسيفساء، وروزنا

غــرار مــا اســتحدثه العــرب واملســلمون مــن أواٍن مــاعون ُدورهــم فكــان علــى أّمــا 
حناســـّية وفّضــــية، متفاوتــــة األحجــــام لرباعــــة هـــؤالء يف فنــــون الطــــبخ واختالطهــــا بــــني 

، وتفوقهم كذلك يف إعداد أصناف احللـوى تساكنهمفارسّية وعربّية وشعوب أخرى 
ا يف اآلفاق ، ويف ومـا زال الشـرقّيون ُجيلّـون يف إعـدادها ،واملرطّبات اليت طارت شهر

اولــة الطعــام قبــل أن يوضــع عليهــا)، واألبــواب أي ط صــناعة اخلوانــات (مجــع خيــوان؛
  الفخمة املصنوعة من أخشاب نادرة. 

لفرجنـــــة فارتـــــديَن نســـــاء ا إىلبـــــس النســـــاء الشـــــرقّيات كـــــذلك، تســـــّرب زي مال
بالرســـوم، يف  -أحيانـــاً – يقـــة املطـــّرزة بـــاحلرير واملزيَّنـــةاملالبـــس الســـابلة الفضفاضـــة الرق

  ذ عليها السّكان املسلمون عدم احلشمة.حني غلبت على لباسهّن أزياء ُأخرى أخ

عطـى  إىلوإذا ما ُعدنا 
ُ
تناول الشؤون العلميّـة والثقافيّـة العاّمـة، بعـد إذ تناولنـا امل

ـــة ـــا انـــدرجت يف ســـياق  ؛اجلغـــرايف واملقتبســـات احليويّـــة مـــن حيـــاة الطـــرفني اليومّي أل
تكّشــفت لنــا جمــاالت -احلــديث عــن التجــارة وعالقتهــا باألوضــاع اجلغرافّيــة الشــرقّية 

إبـــــداع وعطـــــاء بـــــني الطـــــرفني أســـــهمت يف تقـــــدُّمهما، وال ســـــّيما الطـــــرف األورويب. 
فاالهتمام باجلغرافيا قارنه اهتمـام بكتابـة التـاريخ مـن قبـل الطـرفني، ألمهيـة األحـداث 

مــن خالهلــا عاملــان خمتلفــان طــوال نّيــف وقــرنني مــن الزمــان، مث خــالل مــا الــيت تواجــه 
واء يف ذا، خلَّــف لنــا املســلمون والفرجنــة تراثــاً تارخييــاً ضــخماً، ســأعقــب ذلــك. وهكــ

ى الفرجنة (وسـُنفرد ريخ األديب اُألسطوري امللحمي، لدالتا جمال التاريخ الوقائعي، أم
ـــــوري أو غليـــــوم انـــــاً خاصـــــاً). ومـــــن أبـــــرز تلـــــك املصـــــلـــــه مك نفات تـــــاريخ ولـــــيم الصُّ
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Guillaume de Tyr  راء البحار". املشهور بعنوان "تاريخ ما وHistoria 
Transmirina.وكان غليوم هذا رئيس أساقفة صور اللبنانية على الالتني .  

عــرب الفرجنــة. فعلــى الــرغم  أوروبــا يفثــر كــان لعلــوم الرياضــيات يف الشــرق أ  كمــا
مـــن املســــلمني  أوروبــــاجـــاء  ]العـــرب واملســــلمني[مـــن أّن التــــأثري األقـــوى لرياضــــّيات 

عـامل مسـيحّي يف إذ املعـروف أّن أول  رق كـذلك كـان حاضـراً؛فإنَّ أثر الشبأسبانيا، 
إىل سـوريا ارحتـل  -Leonardo Fibonacciوهو ليوناردو فيبوناتشـي - اجلرب

الرتباطهــــا بالبعثـــــات التبشـــــريية يف  ومصــــر، وانصـــــرف إىل دراســــة اللغـــــات الشـــــرقية؛
ــر الــدؤوب  ُبشِّ

يينــا ڤحــثَّ جممــع  Raymundus Lullusالشــرق. كمــا أّن امل
. غري أن أوروباعلى اختاذ قرار بإنشاء سّت مدارس للغات الشرقّية يف  1311سنة 

ثـر أمهيّـة اجملال اجلديد ملا متّخضـت عـن احلـروب الصـليبّية مـن آداب منظومـة كـان أك
إذ تــوافر مــن املنظومــات اجلديــدة مــا عــاجل تــاريخ احلــروب  مــن هــذا التطــّور العلمــي؛

ــا منظومــة أمــربواز  الصــليبّية، ســواء بوســيلة الروايــة األمنيّــة الصــادقة، كــاليت اشــتهرت 
Ambroise (شاعر نورماّين) تروي تاريخ احلملة الصليبّية الثالثةEstoire de 

la guerre Sainteث مــن منظومــة ، أو يف روح شــارعّية حــرّة، كــاليت تنبعــ
  .La chanson d’Antioche 7أنطالية 

أّن القــديس فرنســيس األســيزي أَرســى ُســّنة  -يف هــذا الســياق-واجلــدير بالــذكر 
فقــد قــام بزيــارة ســلطان مصــر الكامــل أيّــوب، خــالل  إىل الشــرق؛البعثــات التبشــريية 

أمثـــرت م)، حمـــاوًال تنصـــريه! هـــذه اخلطـــوة األوىل  1230احلملـــة الفرجنيّـــة اخلامســـة (
بّشــرين علــى 

ُ
مرباطوريــة الشــرق،  وال ســّيما خــالل ســيطرة اإلتــدّفق عــدد كبــري مــن امل

املغولّية اليت ضـّمت نسـبة كبـرية مـن أتبـاع الـدين املسـيحي. ونتيجـة لـذلك، اسـتقّرت 

                                                           
الصليبّية" (بتصّرف، لعدم أداء البيان العريب للمرتجم أصل النص، وركاكته)، ص  روباملعنون "احل Ernest Barkerعن الرتمجة العربية لكتاب إرنست باركر  7 

  ، من منشورات دار النهضة العربّية، بريوت، د.ت.150-151
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يف أحنائهــــا، مــــن الشــــرق  يحية يرفــــدها األســــاقفة املســــيحّيونالبعثــــات التبشــــريية املســــ
  الصني. إىل األدىن وبالد فارس وصوالً 

وكـــان اهلـــدف مـــن هـــذه احلمـــالت التبشـــريية أن حتـــّل حمـــّل احلمـــالت العســـكرية 
ّديس فرنســيس اَألســيزي وقــد تــابع خطّــة القــ إرســاء املصــاحلة بــني الشــرق والغــرب،و 

الذي خّلف ُأسـرته ونـذر  ؛Ramon Lullالراهب الكاتالوين الشهري  رامون لولّ 
تـــه مؤلفـــات متعـــّددة، ومناضـــًال يف ســـبيل واضـــعاً بلغنفســـه للتبشـــري بـــدين املســـيح، 

 إىل، ســعياً لبلــوغ هدفــه بالتوّجــه أوروبــاتأســيس منــابر لتــدريس اللغــة العربيــة يف أحنــاء 
 إىلويتعّرفـون ،، وتنشئة أجيال مـن املسـيحّيني يتقنـون اللغـة العربيّـة 8املسلمني بلغتهم

إقامــة حــواٍر بــني الطــرفني  إىلمقاصــد القــرآن الكــرمي وعلــوم الــدين اإلســالمي، بلوغــاً 
  .9حيلُّ حمّل احلروب اليت كانت نتائجها وخيمة عليهما

م، راهباً 1245عام أرسل يف  Innocent IVمث إّن الباب إنًّوسنت الرابع 
 Joannes de Pianoريين پيانو كاپمن مجعّية الفرنسيسكان يُدعى يُواّنس دو 

Caprini بعثــــة مــــن رهبــــان  إىل، إضــــافة ً املغــــول املســــتقرّين يف جنــــوب روســــيا إىل
بــالد فــارس حيــث كــان احلكــم بأيــدي  إىلالفرنسيســكان املتمّرســني بالتبشــري وّجههــا 

قد بلغ يف رحلتـه قراقـوم عاصـمة  -ذكرنا يف مكان آخركما - ريينپاملغول. وكان كا
  على ختوم الصني. اخلاقان الكبري

بـــــالط اخلاقـــــان  إىل -م1252خـــــالل عـــــام - كـــــذلك وّجـــــه القـــــديس لـــــويس
وكـان اهلـدف مـن . William of Rubruckالكبـري، الراهـب ولـيم روبـروك 

تلــك البعثــات اســتمالة املغــول الســرتداد بيــت املقــدس، بالقتــال مــع قــوة فرجنيــة ينــاهز 
                                                           

  .ory of the Crusades, vol. III, p 159Runeiman: Histراجع   8 
الرمو پالذي ألقيناه يف مؤمتر دوّيل جبامعة  islamiques-arabo-KIK: Dialogue des cultures euro-Victor Elراجع حبثنا املعنون:  9 

  إيطاليا) عقده اجملمع الثقايف العريب (بريوت) باالشرتاك معها. –(صقّلية 
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 James Vitryيــرتي ڤعــدد مقاتليهــا أربعــة آالف. وكــان هــذا خمطــط جــيمس 
عّني ُأسقفاً على عّكا عام 

ُ
األمور سـارت علـى غـري مـا أُريـد هلـا،  م. إال أنّ 1220امل

 شـأنهمـا حنـن بفي- سرتسال يف هـذا اجملـال. مـا يهّمنـاوليس من شأن هذا البحث اال
- هــو أّن هــذه البعثــات واألســفار أغنــت الفرجنــة -الفرجنــةمــن البعــد الثقــايف حلــروب 

ووّسعت  آلسيويّة،قلب القارّة ا إىللتوّغلهم  باملعارف اجلغرافّية؛ -والغرب بواسطتهم
  . 10اإلملام بلعبة األُمم إىلمن عزلتهم السابقة  آفاقهم وأخرجتهم

وهنــا أتســاءل: أمل يكــن فُقــدان الفــردوس الشــرقّي بســقوط املمالــك الالتينيــة يف 
الغربيّــة  أوروبــا إىلالشــرق، وازدهــار علــم اجلغرافيــا يف إســبانيا وصــقلية الــذي تســّرب 

ارتيـاد آفـاق جديـدة تعويضـاً عـن اخلسـارة العظيمـة، وسـعيا  إىلعاملَني دفعـا بـالغرب 
م  إىل   بعد ذلك؟ إىل ارتياد العامل اجلديدفردوس موعود آخر أّدى 

ـا ظلّـت  واجلدير مـن األفـراد:  وقفـاً علـى النخبـةبالذكر يف جمال الثقافـة هـذا أ
 إىلود ذلـك من امللوك والنّبالء ورجال الدين ومل ُيشارك الشعب يف حركتهـا. وقـد يعـ

أي  ؛وســـطى بـــاملعىن الصـــحيح للكلمـــةأنـــه مل تقـــم يف اجملتمعـــات "الصـــليبّية" طبقـــة 
طبقـــة بورجوازيـــة واســـعة القاعـــدة ومســـتقرّة تُعـــىن بـــالتعّلم والتعلـــيم وتنـــتج ثقافـــة حّيـــة 
تتفاعـــل وحميطهـــا العـــرّيب واإلســـالمي. ومـــا حتّقـــق يف هـــذا اجملـــال ظـــلَّ حمـــدوداً أو يف 

. يــن يف العهــود  وضــع علــم الطــّب والتطبيــبهض دلــيًال علــى ذلــك مســتوى متــَدنٍّ
ومــا رواه ُأســامة بــن  بــني "الصــليبيني" أّي مســتوى مقبــول،فإنــه مل يبلــغ  "الصــليبّية"؛

منقـذ يف كتـاب "االعتبـار" خــري شـاهد علـى تـرّدي مســتوى هـذا العلـم لـديهم وعلــى 
ــــا مرضــــاهم الطــــرق البدائيــــة والوحشــــّية الــــيت كــــانوا يعــــ  -وجرحــــاهم. وميكــــناجلون 

 ممـا ال شـك فيـه أّن الِفـرنج كـانوا. و 11أن يُراجع كتاب ُأسامة هلذا الغرض -اختصارًا
                                                           

  .The Journey of William of Rubruck to the Eastern Part of the World, London, 1900ماكن متفّرقة: راجع يف أ 10 
  ، يف نّصه األصلي أو يف ترمجته باإلنكليزية اليت أجنزها فيليب حّيت.كتاب االعتبارراجع:  11 



17  

أدىن مســتوًى يف ميــادين املعرفــة والثقافــة مــن الشــعوب الشــرقّية الــيت   -بصــورة عاّمــة-
قــدم العصــور، ســواء أكانــت منــذ أ كانــت تســكن بلــدان الشــرق العريقــة يف احلضــارة

ا كانــت مســرحاً لنشــوء أقــدم حضــارات ة أم مســلمة؛ إذ إيهوديّــة أم مســيحيّ  ّن بلــدا
  .  12العامل اليت استوعبتها احلضارة العربّية اإلسالمّية

أنَّ ُأســـامة وســـواه مـــن مصـــادر العهـــود "الّصـــليبية"  إىلوهنـــا ال بـــدَّ مـــن اإلشـــارة 
الِفرجنّية كانوا  يُفيدون أنَّ أشهر األطباء وأكثرهم كفايًة سواء يف اجملتمعات العربّية أو

  من الّسريان املنتشرين يف الّشرقني األوسط واألدىن.

مـا قبـل اإلسـالم يف  إىلفقد كان هلـؤالء تـراث مـن العلـم واملمارسـة الطّبيّـة يعـود 
قبــل اإلســالم يف  العــراق وإيــران وســوامها، حــىت إّن جامعــة ُجنديســابور الــيت اشــتُهرت

ــ -يف ركــن كبــري منهــا- جنــوب إيــران قامــت يهم يف تــدريس الّطــب، والســّيما آل عل
بغــداد يف خالفــة الرشــيد. ومــن أشــهر مــا يُــروى يف هــذا  إىلُخبتيشــوع الــذين انتقلــوا 

الّســياق أّن امللــك أَماْلريــك األول رفــض عــالج طبيبــه الســرياّين وأخــذ مبــا قدَّمــه إليــه 
  طبيب ِفرجنّي فمات من جرَّاء ذلك.

التينيّـة، يف العهـود لأّن ما ذُكر من ترمجات طبـِّيَّة من العربّية با نشري إىلكذلك 
املختلفـــة، مل يتجـــاوز مـــا قـــام بـــه َأســـطفان األنطـــاكّي وفيليـــب الطرابلســـّي املـــذكوران 

  . tresBernard Sylve 13سابقاً وبرنار ِسيْلِفْسرت

ضــة مدرســة أنطاكيــة للطــّب الــيت دّرس فيهــا الطبيــب  غــري أّن عهــدهم شــهد 
كــر مــن أشــهر أطّبائهــا باســيل احللــيب الــذي كــان ملشــهور ثيودوســيوس األنطــاكّي. وذ ا

ـــــاء كـــــانوا 1249عـــــام يف يســـــكنها  م. ومـــــن تقاليـــــد تلـــــك الكّليـــــة الطبّيـــــة أّن األطّب

                                                           
  .2/151راجع كذلك: كتاب الروضتني،  12 
 13 .3-Gentleman, pp. 162Philip HITTI: An Arab Syrian  
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ـــرون األدويـــة للمرضـــى واملعـــاجلني بأنفســـهم. أّمـــا مـــن الناحيـــة القانونيّـــة فكـــانوا  ُحيضِّ
  لى أخطائهم.مسؤولني عن حياة مرضاهم وُحياسبون ع

الطــب، اقتــبس "الصــليبّيون" عــن العــرب واملســلمني العلــوم الطبيعيّــة  إىلوإضــافًة 
والعلوم الرياضّية وعلَمي اجلغرافيا والفلك، كما ورد يف حبثنا الكالم على بعضـها، يف 
مقابــل التنظــيم السياســي للبلــدان والتشــريع للحيــاة السياســّية االجتماعيــة الــيت قــّدمها 

ايــة القــرن الثــاين عشــر للمــيالد قــام رشــيد الــدين الّصــوري الصــليبّيون  ألولئــك. ففــي 
دراســة طبيعــة  إىليــرتي ڤيف حــني انصــرف جــاك دو  ،بدراســة نباتــات املنطقــة العربّيــة

ــا. و  عمــل أيب اهليــثم عــن غفــل لســنا نأراضــيها وأحواهلــا اجلّويــة والــزالزل الــيت نزلــت 
  الذي رسم ألنطاكية خطوط طوهلا.

َدرج الِفــرنج علــى األخــذ بُســّنة إقامــة املستشــفيات الــيت ازدهــرت يف مــع ذلــك، 
ــة الزّاهيــة. فأّسســوا منهــا عــدداً، والســّيما يف صــور وعّكــا بــالقرب مــن  العصــور العربّي

الشـــرق، متغّنيـــاً جبمـــال دمشـــق  إىلوقـــد ذكـــر ابـــن ُجبـــري ذلـــك يف رحلتـــه  الكنـــائس.
ا ومدارســـها ومســـاجدها، مشـــرياً مـــن طـــرف  أثـــر  إىلخفـــّي أو مباشـــرًة، ومستشـــفيا

ضة فرجنّيةاملسلمني في   .14ما شاهده من معامل 

وقــد ذاع لطــرابلس صــيٌت عظــيم يف تــدريس الطــب بصــفتها مركــزاً طّبيــاً، فكــان 
طالب هذا العلم يتوافدون إليها من مجيع بلدان املشرق العـرّيب اإلسـالمي يف العهـد 

 ،افّيــــة ممّيــــزة يف عهــــد بــــين عّمــــارالصــــليّيب. وال غــــرو، فقــــد كــــان لطــــرابلس ســــابقة ثق
ا يف اآلفــاق . وقــد وصــفها ناصــر ُخْســرو الشــاعر واملفّكــر 15ومكتبــة طــارت شــهر

ا وفُـنت بازدهارهـا يف  ـا وحضـار اإليراين والّداعية اإلمساعيلي، وأَثىن على معامل عمرا
                                                           

  .406، ص. رحلة ابن جبير 14 
). اختذت 1109-1070جنوب أنطاكية ( إىلبلس، شيعّية املذهب، حكمت الساحل اللبناين السوري من مشال بريوت بنو عّمار: ُأسرة من طرا15 

  .1109طرابلس عاصمة هلا اشتهرت مبكتبتها. احتّلها الفرنج عام 
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ف غـــــــي قســـــــوقـــــــد ذكرنـــــــا آنفـــــــاً أّن األ. 16كتـــــــاب رحلتـــــــه املعـــــــروف "َســـــــفرناِمه"
  . 17الطرابلسي نبها من هذه املدينةواإلكلرييكي فيليب 

بـني أيـدينا مـن املصـادر مـا يُتـيح لنـا تقـومي مـا فأّما يف ميدان فن احلـرب والقتـال 
قَبسه كلٌّ من الفرنج، والعرب واملسلمني، من الطّرف اآلخـر. ففـي حـني يـرى بعـض 

ال التسـلُّح ومدفعيّـة احلصـار الباحثني أّن بعض التقّدم الذي أحـرزه  املسـلمون يف جمـ
إّن الفـــرنج قبســـوا مـــن  :القـــول إىلاحتكـــاكهم بـــالفرنج، تـــدفع بنـــا القـــرائن  إىليعـــود 

عـّدة لتـدمري احلصـون 
ُ
نجزات الصـناعية والتقنيّـة امل

ُ
العرب واملسلمني استعمال بعض امل

كــان القــذائف النارّيــة الشــبيهة باملنجنيقــات  أو املــدن احملاصــرة. ومثــال ذلــك نــوع مــن 
ــــا مبــــواد خاّصــــة ــــا ســــفن الفــــرنج أو القــــالع واملـــــدن  ،املســــلمون ميزجو ويقـــــذفون 

ـــون  ـــة". وكـــان البيزنطّي اســـتعملوها يف قـــد احملاصـــرة. وقـــد ُعرفـــت باســـم "النـــار اليونانّي
م ضــّد العـرب، فا سـّرها واســتخدموها ضـّد الفــرنج. كمــا  ســتطاع هـؤالء كشــفحـرو

قريـــب واملتّوســـط. وقـــد نقـــل الفـــرنج هـــذين اســـتخدموا نوعـــاً مـــن القـــذائف للمـــدى ال
فيمــا بعــد حيــث لقيــا رواجــاً بســبب فعاليتهمــا. وقــد  أوروبــا إىلالنــوعني مــن الســالح 

ذكــر أن اســتعماهلما وفّــر جلــيش صــالح الــدين األيّــويب بعــض أســباب التفــّوق علــى 
  الفرنج.

لهـا زد على ذلك أن العرب واملسلمني عرفوا خالل فرتة احلروب "الصـليبّية" وقب
  .أوروبا إىلفنقلها هؤالء من بعد  ،يف نزاعهم مع الفرنج هحتضري البارود واستخدام

بفضــل اتصــاهلم مــن جهــة بــالبيزنطيني، وبســبب نضــاهلم مـــن - "وتعلّــم الفــرنج
طرقاً جديدًة لتشييد االستحكامات احلربّية ومهامجتها.  -جهة أخرى ضّد املسلمني

                                                           
،  5، س 60الكويتّية، ع  البيانسفرنامه: راجع مقال فكتور الكك "طرابلس الشام يف القرن احلادي عشر، كما وصفها ناصر خسرو" يف جمّلة 16 

  .1971آذار 
et Maurice -: Le Moyen Age (Notice), Paris, 1993, pp. 1366Dictionnaire des Lettres Françaises ;1370: نظرا17 

CHEHAB: Tyr à l’époque des Croisades; in Bulletin du Musée de Beyrouth, 2, Paris, 1979, pp. 31-32. 
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اشـتهرت بـه األسـوار املتتاليـة، أخـذت ، ومـا Concentricفالقلعة املسـتديرة 
حتــّل مكــان مــا كــان معروفــاً عنــدهم مــن قبــل مــن الــربج القــدمي والفنــاء الــداخلّي، ومــا 
جيمعهما من سور واحد، وذلك حينما نقل الصليبّيون معهم مـن الشـرق أبنـاء تلـك 

  .18القالع"

فــــــــــإذا ابتعــــــــــدنا عــــــــــن صــــــــــناعة احلــــــــــرب وميّمنــــــــــا شــــــــــطر صــــــــــناعات الســــــــــالم 
بيني" يُفيــدون مــن صــناعات مشــرقنا وإجنازاتــه احلضــاريّة، وينقلــون ذلــك "الصــليوجدنا
الـــيت أخـــذت تتحّفـــز للنهضـــة شـــيئاً فشـــيئاً، بفضـــل مـــا تســـّرب إليهـــا مـــن  أوروبـــا إىل

 إىلحضـــارة العـــرب يف األنـــدلس وصـــقّلية، ومـــا أثـــاره فيهـــا الصـــليبيون مـــن تشـــوُّف 
  إجنازات وارتياد آفاق جديدة.

اعة الزجـاج، والزجـاج املتشـّكل بـالنفخ. وكانـت هـذه من ذلك ما نقلوه من صن
الصـــناعة متقادمـــة املـــيالد يف لبنـــان وســـوريا، وقـــد عرفـــت ازدهـــاراً خاصـــاً يف منطقـــة 

املوضــــــوع أّن بوِمهــــــون الســــــابع  طريــــــف مــــــا ســــــّجله التــــــاريخ يف هــــــذاحلــــــب. ومــــــن 
Bohemond VII عقـد م) 1287-1275ري انطاكيـة وطـرابلس (أم
وتعّهد له فيه نقل سـّر صـناعة الزجـاج املشـرقي  Veniseاتفاقاً مع حاكم البندقّية 

  .19مدينته إىل

نظري ذلك ما تعّلمه الفرنج يف آسيا الصغرى يف جمال عمل طواحني اهلواء وفن 
م  ـــا إىلصـــناعتها، فنقلـــوا خـــرب مـــوّفرين هلـــا ُســـبل الطاقـــة الـــيت تفـــتح آفاقـــاً  20أوروب

ـــپللتفكـــري والعمـــل واإلبـــداع األديب كمـــا يف رائعـــة "دون كيخوتـــه" للكاتـــب األســــ اين ـ
  م).Cervantes )1547-1616انتس ڤثر

                                                           
  .146، ص الحروب الصليبّيةإرنست باركر:  18 
  .206املرجع نفسه، ص 19 
  .1334، ص 3اامرباتورى روم (بالرتمجة الفارسّية)، ج احنطاط وسقوط  Gibbonغيبون:  20 
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صــناعات وفنــون وأفكــار ومهــارات قبســها اإلفــرنج مــن الشــرق  -كــذلك– مثــة
املنطقـــة حّجاجـــاً أم جنـــوداً أم رّحالـــة أم هـــذه  إىل، ســـواء جـــاؤوا أوروبـــا إىلونقلوهـــا 

ــــلع تثــــري فضــــول ا للتجــــارة مــــن أثــــر يف نشــــر الثقافــــة؛ إذ إفــــى مــــّجتــــاراً. وال خي ن السِّ
مــا حّتمتــه  إىلكســف أســرار إعــدادها وصــناعتها، إضــافة   إىلاملســتهلكني فيعمــدون 

مـــــن  ومـــــا اســـــتدعاه االســـــتقرار يف الشـــــرق احلـــــروب مـــــن نشـــــوء حاجـــــات ووســـــائل،
ار لرعاياها. ولذلك، كان مستلزمات إقامة الدول وتنظيمها ومحايتها وتأمني االستمر 

ــة اإلســالمّية ممــا مــن الطب عــي أن يفيــد "الصــليبيون" مــن خمتلــف وجــوه احلضــارة العربّي
تناولنــاه ومــا نــذكره هنــا ســريعاً علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، كتطــوير صــناعة الســفن، 

ذلـك.  غـريوتـأثُّر بفـّن املعمـار املشـرقّي وصـناعة الـورق و وكشف طرق حبريّة جديـدة، 
قبــل احلمــالت - رق يف ســوريا وطــرابلس ولبنــان كانــتواجلــدير بالــذكر أّن صــناعة الــو 

بلغـــت شـــأواً رفيعـــاً حـــىت إّن الرّحالـــة اإليـــراين املـــذكور آنفـــاً قـــال يف   قـــد -"الصـــليبية"
. ومـا يقـال يف ورق 21ديإّن ورقها أجود من الـورق الّسـمرقن :كالمه على طرابلس

يقـــال يف نظـــريه يف دمشـــق وحلـــب ومنـــبج وطربيـــة وعســـقالن. فقـــد ذكـــرت طـــرابلس 
بعض املصادر التارخيية العربّية وسواها أربع ورّاقـات يف دمشـق جـاء ذكرهـا متفرِّقـاً يف 
مصــادر حمتلفــة لقلّــة عنايــة املــؤرِّخني وأصــحاب التــذاكر بأخبــار احليــاة االجتماعيّــة، 

 إىلخبـــار التجـــارة والصـــناعة والفـــّن وســـائر منتجـــات احلضـــارة، وانصـــرافهم وتاليـــاً بأ
  أخبار احلروب والنزاعات وامللوك واألشراف، من دون االهتمام حبياة الشعب.

 أوروبـــا إىل، نُقلـــت روايـــات كثـــرية حـــول انتقـــال صـــناعة الـــورق شـــأنويف هـــذا ال
خالل احلكم الصلييب يف الشرق، خالصـتها أّن جمموعـة مـن اَألسـرى الفـرجنيني، مـن 

دمشـــق َمحْلـــة امللـــك لـــويس التاســـع الفرنســـّي تعلمـــوا فـــّن صـــناعة الـــورق يف ورّاقـــات 
ــــــا حتــــــّرروا مــــــن األســــــر،  ــــــوعســــــقالن. فلّم ــــــدين وقفل وطــــــنهم يف مقاطعــــــة  إىلوا عائ

                                                           
ا املرحوم د. حيىي اخلّشاب، ص نامه سفرراجع:  21   Charlesأو الرتمجة بالفرنسية:   13، يف متنها بالفارسّية أو ترمجتها بالعربّية اليت قام 

SCHEFFER: Relation du voyage de Nasiri Khausrau, Paris, 1881, p 41.  
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يهـا، وأطلقـوا علـى مـا حـوهلم مـن بعـض اسـتحدثوا الِوراقـة ف، Auvergneأُوِفْرنَيه ِ 
م  إىلالقــرى أمســاء تُعيــدهم   ,La Dameيف دمشــق وعســقالن مثــل: ذكريــا

Escalon تســّرب هــذه الصــناعة عــن  إىل؛ وإن َيكــن بعــض املــؤرخني يــرّدون ذلــك
  طريق األندلس.

فـن حقل مهم من حقول العالقات احلضارية بني الطـرفني وهـو  إىلذا انتقلنا فإ
والبحـث. دخلنا جماًال رحباً للحديث والدراسة  Architectureوالبناء  المعمار

فنقـول: يف القـالع واحلصـون والقصـور اإلجياز يف إطار حبثنا العام،  إىلإال أننا نعمد 
بعُضــها مــا يــزال قائمــاً و  -يّــة الــيت أقامهــا الفــرنج يف الشــرقواملنشــآت العســكرية واملدن

، قبــل أوروبــاالــذي ترعــرع يف  بفــن العمــارة يخــتلط المــوروث الشــرقيّ  -حــىت اليــوم
احلمـــالت الفرجنيــــة وخالهلـــا، ويف عهــــود اســـتقرارها دوًال وممالــــك. وهنـــا، ال بــــّد مــــن 

 أوروبااإلقرار بأّن الصليبيني كانوا بُناًة عظماء ضاهت عمائرهم  يف املشرق ما رفعته 
 إذ مـا يلـزم؛ وذجها. وكان ذلـك مـن لـزوممن قالٍع وحصون ومعابد، ناسجًة على من

فأقــاموا حوهلــا ويف النقــاط  للهجــوم املتواصــل، قامــت ممــالكهم يف أرٍض غريبــة عرضــة
م تبّدت لك  إىلسرتاتيجية منها ما أْعَلوه وحّصنوه. فإذا نظرت من البعيد اإل منشآ

فــــإذا اقرتبـــَت فتفّرســـَت يف التفاصــــيل وتقرَّيتهـــا بســــائر الصـــورة منهـــا التينيّــــة الطـِّــراز. 
ــــ ــــة واإلســــالمّية، بوجــــه عــــام. حواّســــك ت ذّكرت معــــامل مــــن العمــــارة البيزنطيــــة والعربّي

اقتبسوا عـن  Les Chevaliers de l’Hôpitalففرسان املستشفى، مثًال: 
ـــــور املـــــزدوج، واألبـــــراج املســـــتديرة، واحملـــــارز   réduitsالعمـــــارة البيزنطيـــــة نظـــــام السُّ

احلصــــــينة املتحكِّمــــــة بــــــاملواقع الضــــــعيفة مــــــن احلصــــــون... أمــــــا مدرســــــة اهليكليــــــّني 
Templiers  ا استقت من َمعني العمارة العربّية، فنقلـت عنهـا األبـراج املربّعـة فإ

الشــكل وغــَري الناتئــة، وكــذلك اجلــدران املرتفعــة واخلنــادق احملفــورة عميقــاً يف الّصــخر 
الـــذي توارثتـــه العمـــارة الســـورية منـــذ الســـحيق مـــن  والنظـــام البـــديع للتـــدعيم باخلشـــب
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ــيماء األوروبيّــة يف معمارهــا  العهــود. إال أنَّ املظهــر العــام هلــذه املنشــآت حيــتفظ بالسِّ
 Chevaliersاملعهـــــــود. فـــــــإذا عاينـــــــت قلعـــــــًة رفعهـــــــا فرســـــــاٌن توتونيـــــــّون 

22Teutoniques  ،ــر الــرّاين يف فلســطني، مــثًال تــذّكرَت علــى الفــور حصــون 
ــر فرنســا مثــل اللــوار ومــراِبض  إىلتشــرة علــى العمــائر الســابقة الــذكر، املن ضــفاف أ

جباهلــــــا الراســــــيات. نظــــــري ذلــــــك التفاعــــــل يف التفاصــــــيل يُقــــــال يف أبنيــــــة الكنــــــائس 
د والكاتدرائّيات. فقد رفع الصليبّيون عدداً كبرياً منها فوق املواقع اليت يقّدسها التقلي

م. وعلى غرار القالع أخذت خطّة بنائهـا أو ماملسيحي على امتداد ممالكهم وإ ارا
ــا العاّمــة. إالّ أّن املعمــاريني الــذين  تصــاميمها املعماريّــة بنظــام البنــاء الالتيــين يف مسا

مـــن تـــراثهم  gôthiqueوالقـــوطي  romanاســـتلهموا يف بنائهـــا الفنيّـــني الـــّرومين 
. ففي حني ارتفعت فوق وناينّ الالتيين استخدموا يف التفاصيل فّن الزخرفة العرّيب والي

يف الكاتدرائيات الروَمنّية الطراز القّبة البيزنطيّـة، نـرى  Transeptصالب اجلناح امل
 comblesالســطوح الشــرقّية الطــراز حتــّل حمــّل الســطوح املقرّنــة املســتدّقة الــرأس 

pointus ـــانيون بتغطيـــة اجلـــدران ـــاؤون يون ـــة. وإذ قـــام بّن  يف الكاتـــدرائيات األوروبّي
والتينيـة يف آن  inscriptionsبشرائح من املزاييك والرُّسوم طُعِّمت بـرُُقٍم يونانيّـة 

نُعاين الزينة العربية وقد شغلت ُمنحنيـات  -خرف البيزنطيبأسلوب الز  متوالية آخذة
، جامعًة بني وجوه حيوانـات خرافيّـة ونـَُقْيشـاٍت واطئـة romanesالقناطر الرُّومنية 

  الالتيين. مثل الرتاث التقويّ 

خرج من هذا التفاعل بني فّن املعمار الالتيين ونظريه مـن عناصـر شـرقية خمتلفـة 
فــنٌّ معمــاري صــلييب طريــف وُمرّكــب، جــدير بــأن يُــدرس دراســة علميّــة علــى أيـــدي 
مهندسينا املعماريني وأساتذة اآلثار وأساتذة الفّن يف عاملنا العـرّيب، ال أن نِكـل هـذه 

يأتون من أقاصي الدنيا ليتدارسوه، وهو قائم يف ديارنا على طول  الغربيّني  إىلاملهمة 
                                                           

  التوتونّيون هم سكان جرمانيا الشمالية. 22 
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-الفلسـطيّين. ففـي طرابُلسـنا  –ساحلنا اللبناّين والساحل السورّي والعمـق السـوري 
م صـمدت قلعـة رميـون دوسـان جيـل 1289اليت خسـرها الصـليبيون عـام  -مثالً 

ئهــا حيامشــرفًة علــى أ Raymond de Saint-Gillesاملعروفــة بصــنجيل 
القدميــة. ويف ُجبســل مــا تــزال كنيســة مــار يوحنــا قائمــة كمــا كانــت، وهــي مــن أمجــل 

الـيت شـّيدها ت كنيسة القّديس يوحنّـا املعمـدان يف بريوت حتّولمناذج الفّن الصليّيب. و 
اجلــامع العمــرّي الكبــري املعــروف. إال أّن  إىلم 1110بــوْدوان ملــك القــدس عــام 

اجملّســــمة يف شــــكل صــــليٍب التيــــّين، ووجهتهــــا تينّيــــة يف هندســــتها الالذلــــك مل يُغــــّري 
ر الـيت كـان ميكــن أن يتجلّـى فيهـا متــازُج  إال أّن الصـو الشــرق.  إىلالشـرقية مـن الغـرب 

وكـذلك يف . 23كما ذكر صاحل بن حيـىيطُليت باملالط،   قد الفنّيني الالتيّين والعريبّ 
بطابعــــه الفرجنــــّي هــــو حصــــن  منــــوذج احــــتفظ إمجــــاالً  إىلفلســــطني واألردن، إضــــافًة 
هذه وسواها، تتوزّع املباين الصليبّية على نواحي قربس  إىلاألكراد أو قلعة احلصن. و 

تعـود  طردهم من املشرق. ففي جزيـرة قـربص اليت تراجع إليها الصليبّيون بعدوروُدس 
م املعماريّــة  القــرنني الثالــث عشــر والرابــع عشــر، يف حــني تعــود يف روُدس  إىلمنشــآ

  القرن اخلامس عشر. إىل

ــــض  ومــــن خــــالل مــــا ورد يف كالمنــــا علــــى فــــّن العمــــارة الصــــليبّية وتأثّرهــــا يف 
اإلسالمية، ومن خالهلا بالفنون املتوارثة يف بلدان -التفاصيل املعماريّة بالفنون العربية

ديارنا. املعماريّة اليت خّلفها الصليبيون يف الشرق الالتيّين، يتبّني لنا مقدار اإلجنازات 
جانب القصور والقالع واحلصـون والكنـائس الـيت مل نـذكر سـوى بعضـها ُيشـار  إىلف

بعــض األبنيــة الــيت مــا تــزال قائمــة حــىت اليــوم، ولــو مهدَّمــة جزئيــاً، يتقرَّاهــا علمــاء  إىل
اآلثــار بلمســهم أو يُعملــون اخليــال يف إعــادة تركيبهــا، مثــل كاتــدرائييت صــور وبــريوت 

  وسوامها.
                                                           

  .58تاريخ صاحل بن حيىي، بريوت، ص  23 
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وال يّتسـع اجملـال تركهـا فـرنج الشـرق منوذجـاً ُحيتـذى يف فـن العمـارة،  هذه اآلثـار
ما قام ببالدنا بعدها من عمـران. ويشـار يف هـذا حبثنا هذا للكالم على تأثريها فييف 

لُتلقــــي الضــــوء الكاشــــف علــــى هــــذا  بعــــد أن دراســــات جديــــدة مل تُعــــدّ  إىلالســــياق 
  اجلانب من حياتنا الفنّية.

ـــا في ـــأثري صـــليّيب يف بعـــض مـــا ســـوى ذلـــك، أّم ـــاً التحـــدُّث عـــن ت فـــيمكن أحيان
منــاحي ثقافتنــا، إال أننــا نــؤثر، ألســباب موضــوعّية، تتبّــع نتــائج الوجــود الصــليّيب يف 

مهمـا لظهـور جتّليـات ثقافيّـة يف تراثنـا، وإن الباً ما كان هذا الوجود حـافزاً الشرق. فغ
  املصطلح.مل يكن تأثرياً جذرياً باملعىن الذي يدّل عليه هذا 

بـل مشلـت   ذه النتائج مل تقتصر علـى ثقافتنـا بوجـه عـام، وأدبنـا بوجـه خـاص؛ه
  كذلك ثقافات الغرب وآدابه.

وســــنتناول ذلــــك بالقــــدر الــــذي يســــمح لنــــا املقــــام، حمــــاولني تبــــنيُّ صــــورة املــــرأة 
  "الصليبّية" من خالل مدّوين وقائع تاريخ الفرنج يف الشرق. 

َن احلمـالت والغربيّـة أّن نسـاء فرجنيّـات كثـريات رافقـ تروي لنا املـدّونات الشـرقّية
ــــة أو ســــواها  إىلوقــــد قرنــــت كثــــريات مــــنهنَّ  اإلفرجنّيــــة علــــى الشــــرق، أعمــــاهلّن املنزلّي

اشــرتاكهّن يف احلــروب. وعجــب العــرب واملســلمون ملنــزلتهّن االجتماعيّــة حبيــث كــّن 
السياســـّي واحلكـــم.   جانـــب مشـــاركتهّن يف القـــرار إىليشـــاركَن يف القـــرار العســـكري، 

كمـــا عجبـــوا ملشـــاركتهّن يف احليـــاة العاّمـــة مبظاهرهـــا االجتماعّيـــة املختلفـــة، فتتعـــاطى 
ـــــراح واألالتجـــــارة، شـــــراًء وبيعـــــاً، وتظهـــــر  ـــــاد وســـــائر يف مناســـــبات األف حـــــزان واألعي

ــا كانــت تظهــر عواطفهــا للرجــل علنــاً  إىلاألنشــطة، جنبــاً  جنــب مــع الرجــل. كمــا أ
ه أمــور مل تعتَــدها اجملتمعــات الشــرقّية املســلمة احملافظــة الــيت مل . وهــذحيــاءمــن دون 

تكـــــن لتســـــمح للمـــــرأة باالشـــــرتاك يف احليـــــاة العاّمـــــة. لـــــذلك كانـــــت نظـــــرة املـــــؤّرخني 
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 إىلبالنســـبة الشـــرقّيني املســـلمني قاســـية مل تـــتفّهم تقاليـــد اجملتمعـــات الغربّيـــة الســـائدة 
ـــــك  ـــــيت ســـــادت جمتمعـــــات الفـــــرنج يف الشـــــرق، يف املمال ـــــد ال املـــــرأة، وخباصـــــة التقالي
ـــا باحلــّب وخيانـــة نســـاء فرجنيّـــات ألزواجهـــّن،  الالتينيّــة. وقـــد اســـرتعى نظـــرهم جماهر

  فحكموا عليهّن بالفساد والشذوذ عن املألوف والغرابة يف التصّرفات. 

ّن على اجملتمع الشرقي آنـذاك، احرتامه نورغم أّن بعض النساء الفرجنّيات فرض
 وإن أظهـــروا بالنســـبة إلـــيهّن تقـــديراً. -ت هلـــّن، فـــإّن املـــؤّرخني املســـلمنيملـــآثر ُســـّجل

ّن خـالل السـلم واحلـرب وعجبوا لدورهنّ  ايـة األمـر -كـانوا– وخدما قسـاة يف  يف 
أحكـــامهم. فقـــد حتـــّدت األصـــفهاين، بإعجـــاب مضـــَمر عـــن فعاليـــات ســـّيدة فرجنّيـــة 

القْدر، وافرة الوفر، يف مجلتها مخسمائة فارس، وهي كافلـة بكـل مـا حيتـاجون  "كبرية
ـا...". كمـا حتـّدث عـن نسـاء ُأخريـات  ـا وحيملـون حبمال إليه... وهـم يركبـون بركبا

ّن "يــ ربزَن يف جوقــة القتــال". إال مارســَن فنــون الفروســية يف املعــارك واصــفاً إيــاهّن بــأ
 يف اً علـى سـّنة احليـاة الـيت تعّودهـاذلـك خروجـ دّ عـ -ز هلنّ رغم هذا الواقع املميّ - أنّه

  .24جمتمعه، وضالًال مبيناً، فختم بقوله: "فسبحان الذي أضّلهّن"

مــــن ثقافــــة الفرجنــــة املتجّليــــة يف أًعــــرافهم وتقاليــــدهم شــــاعت يف هــــذه املواقــــف 
ت صـدًى لنظـرة اجملتمعـا -بطبيعة احلـال- مني، وكانتمدّونات سائر املؤّرخني املسل

ــــيهم، حبيــــث إ ــــات أّديــــَن الشــــرقّية املســــلمة إل ن الفئتــــني مل تُقــــرّا بفضــــل لنســــاء فرجنّي
امللـــك املعظّـــم ابـــن العـــادل. فقـــد ت للســـلطان صـــالح الـــدين حـــامي احلمـــى و خـــدما

اديــه وتعّلمــه كثــرياً مــن األحــوال  ذكــروا أّن امــرأة فرجنّيــة مقرّبــة مــن الســلطان كانــت "
  . 25علمها" اليت يؤثر

                                                           
  .349العماد األصفهاين: الفتح القسّي، ص  24 
  .2/1317أبو شامة: كتاب الروضتني يف الدولتني،  25 
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كما رووا أن نسوة فرجنّيات كنَّ يف خدمـة امللـك املعظّـم ابـن العـادل يقـدِّمَن لـه 
. ومع ذلـك، فـإّن مثـل هـذه املـآثر مل تسـهم يف حتسـني صـورة 26معلومات عسكريّة

 إىلاملرأة الفرجنّية يف تـراث املـؤّرخني املسـلمني. وهـو موقـف جتلّـى يف رحلـة ابـن ُجبـري 
الرجــــال خــــالل عــــرس شــــاهده يف عّكــــا، الشــــرق إذ راعــــه أن ترافــــق نســــاٌء فرجنيــــات 

ولئـك النسـوة حـدود . فرّمبـا كـان لتجـاوز بعـض أ27فاستعاذ باهللا من "فتنـة املظـاهر"
التقاليـــد الزوجيـــة، أو وقـــوعهّن يف مصـــائد اخليانـــة أثـــر يف نفـــوس اجملتمعـــات الشـــرقّية 

حكــام علــى عــن النســاء الفرجنيّــات وتعمــيم األ رســم صــورة منطيّــة إىلواملــؤّرخني أّدت 
  كما سنرى.  -وال سّيما شعراء العربية- إال أّن ذلك مل يكن رأي الكّتاب مجيعهن.

اجملتمعـــــات الصـــــليبّية يف  إىلإال أّن بعـــــض العـــــادات الشـــــرقّية وجـــــدت ســـــبيلها 
 منـع سـفور إىلالشرق، بسبب األحوال املعيشـّية، أو تـأثّراً بـاحمليط، فعمـد الصـليبّيون 

نســائهم فارتــديَن احلجــاب خــارج منــازهلم، وُمــنعَن مــن حضــور احلفــالت الدينّيــة إال 
الرمـــو (بـََلـــْرم أو باَلرْمـــة پخـــالل اُألســـبوع املقـــّدس. وهـــذا كـــان شـــأن نســـاء صـــقّلية يف 

ا أحناء من    .أوروبابالعربية) اللوايت أحدثَن أثراً هلذه العادات أخذت 

أن نبّـه شـعراء وكتّـاب بالعربيـة  ية" واحلروب املضـاّدةفمن آثار "احلمالت الصليب
وصـــفوا القتـــال وميـــادين احلـــرب، وحّضـــوا اجملاهـــدين علـــى القتـــال ومـــدحوهم. وكـــان 

ميــادين القتــال لتحمــيس املقــاتلني. إال أن الشــعر اجلّيــد  إىلبعــض الشــعراء حيضــرون 
مســـتوى شـــعر املتنـــيب يف وصـــفه  إىلالـــذي كـــان مثـــرة هـــذه العهـــود الصـــليبّية مل يرتفـــع 

امللحمــي الفــّذ يف براعــة هــذا حــروب ســيف الدولــة اَحلْمــداّين ضــّد الــروم، ومل يقــارب 
  األدب العريب. 

                                                           
  .646، ص 8، ج 2مرآة الزمان،قسم  أبو شامة: 26 
  .213بن ُجبري: الرتحلة، ص ا 27 
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 -ة األســـلوبمـــن ناحيـــ- أّمـــا النثـــر فلـــم حيّلـــق كـــذلك يف جـــٍو ملحمـــي، وظـــلَّ 
طروقــة. حمافظــاً علــى املصــنوع منــه، مســّجع الِفقــر، مــزوَّق املفــردات، يكــّرر املعــاين امل

ومثالــه، علــى ســبيل الــذّكر ال التعيــني، رســالة حميــي الــدين بــن عبــد الظــاهر اجلــذامي 
ـــــــــــــــــعدي املوقـِّــــــــــــــــع كاتـــــــــــــــــب اإلنشـــــــــــــــــاء بالـــــــــــــــــديار املصـــــــــــــــــريّة ( -1223السَّ

. 28الفرنج، وقد أخـذت شـواين السـلطان إىلهـ) 692-620م/1293
كانـــت   إال أّن الســـيف مل يكـــن باســـتمرار عنـــوان الوجـــود الصـــليّيب يف املشـــرق. فقـــد

االختالط بني الفرنج والسّكان احملليّـني. وهكـذا  إىلضي فرتات السلم واالستقرار تُف
أنفســهم فيتواصــلون وميرحــون ويفرحــون ويعشــقون، ويقولــون  إىلكــان النــاس يعــودون 

 نــــوب الــــدهرولــــو مل تعبــــث يف ذلــــك شــــعراً أو يرســــلونه نثــــراً، وإن مقيّــــد اجلنــــاَحني. 
بدواوين الشعراء الذين عاصروا تلك العهود الفرجنية وساكنوا "الصليبّيني" لتبدَّت لنـا 
جوانـــــب منهـــــا بقيـــــت مظلمـــــة حـــــىت يومنـــــا هـــــذا، وال ســـــّيما يف احليـــــاة االجتماعيـــــة 
املختلطة يف بعض النواحي. ومهما يكن من أمر، وصلنا من فرتات الدَّعة واسرتاحة 

م  احملـــاربني شـــعر غـــزّيل عـــرّيب رقيـــق  إىليـــنمُّ عـــن اخـــتالط الشـــعوب واخـــتالف نظـــر
 -بوجـه خـاص- شعور اإلنسـاين الواحـد. جتلّـى ذلـكاحلياة، ويف الوقت نفسه عن ال

نــزل  قــد يف غزلّيــات القيســراين العّكــاوي الــيت ّشــبب فيهــا بالنســاء الصــليبّيات. وكــان
يبّيات، لأنطاكيــة عــام أربعــني ومخســمائة للهجــرة، وتنّقــل فيهــا، وشــاهد نســاءها الصــ

وقال يف ذلك شعراً نقلـه إلينـا العمـاد األصـفهاين يف "خريـدة  وأملّ ببيوت الّلهو فيها،
القصـــر" وصـــف فيـــه زرقـــة عيـــون الصـــليبّيات وطـــول شـــعرهّن وطيـــب الرائحـــة املنبعثـــة 

  منهّن، قال:

ا يَـ   ...  فرجنّيةٌ  نتينتلقد ف   قُ بَ عْ نسيم العبري 
                                                           

 إىل. كما ميكن العودة 475، ص 1972جلمال الدين بن نُباتة املصري، حتقيق عمر موسى باشا، دمشق،  الفوائد ومجمع الفرائدمطلع ورد يف 28 
  البن ممايت وسوامها. وقوانين الدواويناملقريزي  ُخططمصادر أخرى لتبّني مناذج من هذا النثر يف: 
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  قمٌر مشرقُ ويف تاجها   ... ا غصٌن ناعمففي ثو

  نا أزرقُ فإن سنان الق  ...ُك يف عينها زرقٌة وإن ت

ضــمور خصــور  -مــا تقــّدم إىلإضــافًة  -ني مــّر مبدينــة أعــزاز اســرتعى نظــرهوحــ
  الفرجنّيات، فقال:

رهفات امل
ُ
  وقدود مثل القنا اهلزهاز،  واضي ...بعيوٍن كامل

  ريقها َذْوب ُسّكر األهواز   وٍر   ...وٍر تقّلدت بثغوحن

  .29ه مواقع املهمازمنِرس ...   خصٍر يكاد خيفى على الفا ذات

هذان النموذجان من الشعر العرّيب الذي نشأ يف حميطات ُحكم الفرجنة لشرقنا 
ففـي ذلـك  يدّالن علة تبّدل مقاييس اجلمال املتناقلـة يف الشـعر العـرّيب الكالسـيكي.

املمتلئــــني املســــتديَرْين،  الــــرتاث كــــان الشــــعراء يتغنّــــون بــــاملرأة الســــمينة ذات الــــردَفني
  والَصدر العامر، والفخَذْين السمينَـْني. قال طرفة بن العبد: 

  ببهكنٍة حتت اخلباء املعمَّدِ   ...  وتقصُري يوم الدَّجن، والدًّجُن معجبٌ 

ـــم، ّ كـــانوا يقرنـــون تلـــك -وعمـــر بـــن أيب ربيعـــة وســـواهمكـــامرئ القـــيس -إال أ
َْيف القوام ودّقة   اخلصر. قال امرؤ القيس: األوصاف املستحّبة 

  ِل.جَ نْ جَ ترائبها مصقولٌة كالسَّ     ُمهفهفٌة بيضاُء غري مفاضةٍ 

فـــإذا جتاوزنـــا العصـــر اجلـــاهلّي وميّْمنـــا عصـــر بـــين العبّـــاس نتبـــّني مقـــاييس اجلمـــال 
  نفسها. قال ربيعة الّرقّي:

                                                           
  .574- 571، ص 27، م ومجّلة المشرقمن خزانة باريس،  3329، رقمها خريدة القصرحبيب زيّات، عن  29 
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  روادُف مل تدْع للناس دينا  ...  بدت منِك الروادُف مشرفاتٍ 

  د ُمحِّلِت ما ال حتمليناوق    ...        االً أردافاً ثقلقد أُعطيِت 

  31ميانعك القيام فتقعدينا   ...  30إذا رمِت القياَم خناُل ِدْعصاً 

هذا النموذج للجمال جـاء كـذلك يف "ألـف ليلـة وليلـة" وأدبيّـات النثـر العـريب.  
ــــة املفجــــر (قــــرب أرحيــــا)، عــــرب رســــوم أو لوحــــا ــــرة وِخرب ــــى يف ُقْصــــر َعْم ت كمــــا جتّل

  . 32لنساء

ين لكــنَّ مقيــاس اجلمــال تبــّدل عنــد شــعراء عهــود الفرجنــة الــذي ميــثّلهم القيســرا
ألن مجـــال الفرجنّيـــات اختلـــف عـــن مجـــال العربّيـــات  العّكـــاوي يف األبيـــات املـــذكورة؛

واملســلمات الشــرقّيات، فاستســاغ قــوامهّن يف بيئــة جديــدة اســتدعت مقــاييس مجــال 
  جديدة.

                                                           
  الدِّعص: كثيب الرمل اجملتمع. 30 
  .163، ص 1968، 20ابن املعتز: طبقات الشعراء، حتقيق عبد السّتار فرّاج، دار املعارف مبصر (ذخائر الغرب 31 
et de scènes de chasses dans l’art omeyade”  ALI Nadia: “Combinaisons de représentations féminines راجع: 32 

Actes du colloque - Femmes d’Orient – Femmes d’Occident,  Espaces, mythes et symbols, Toulon (France), 
2005.  
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  خاتمة
طــالع ة علــى الشــرق الــيت يسَّــرت لنــا االيف ثنايــا حــروب الفرجنــبعــد هــذه اجلولــة 

 إىلالفرجنـة و  إىلعلى جوانب ظليلـة مـن الكـوارث الـيت أنزلتهـا تلـك احلـروب بالنسـبة 
جمتمعات بلـداننا العربيّـة واإلسـالمّية، يتبـّني لنـا أّن البعـد الثقـايف هلـا جـدير بـأن تـدور 

يرمسـه القتـال ومـا يعقبـه مـن مصـائب حوله األحبـاث. فللحـروب وجهـان: وجـٌه قبـيح 
جســـديّة ونفســـّية وروحّيـــة تســـتمّر حلقـــب مـــن الـــدهر، ووجـــٌه خفـــيٌّ مصـــقول حيكـــي 
ْني خمتلفــني مــا كانــا ليتفــاعال ويتنافــذا ويُنتجــا حضــارة جديــدة ذات آثــار 

َ
التقــاء عــامل

اً خصـم -لى ما عند اآلخر، والتعرُّف إليهطالع عة لإلنسانّية لوال احلروب. فاالخريِّ 
يشحذ العقل املطمئنَّ الراكد، وحيرِّره من عقاله، ويُثري العاطفة املسـتكينة  -مث إنساناً 

  ذات الُبعد الواحد، وحيفز الروح على ارتياد محيمّية ما خيالفها لوناً وعمقاً وجتلّيات.

فـــإذا مـــا قامـــت هدنـــة بـــني الطـــرفـَْني املتقـــاتلني تعارفـــا وأَفـــاد الواحـــد منهمـــا مـــن 
تتبّدل حياة اجملتمعات، وتنشأ ألوان من احلضـارات جديـدة مـا كانـت  اآلخر. هكذا

 إىللتنشــأ يف بيئــة أحاديّــة التوّجــه. وشــبيه ٌ بــذلك األســفار الــيت تغــريِّ نظــرة املســافرين 
ـــر الفرنســـّي ُمـــونتيْين  م والكـــون. َأمل يعلِّـــم املفكِّ  Montaigneأنفســـهم وجمتمعـــا

ا ســــفار؛ كيمــــا نشــــحذ أذهاننــــا باحتكاكهــــهــــذه احلكمــــة يف قولــــه: ينبغــــي القيــــام بأ
  بأذهان اآلخرين.

نرى يف حروب الفرجنة وما أعجقها، ويف األسفار اليت جـاءت  من هذا املنطلق
مرحلـًة جديـدة  -الشرق إىلبأهل الغرب املنطوي على نفسه خالل القرون الوسطى 

ــة غــري  املقبولــة. مــن مراحــل اإلنســانّية، وإن تكــن نتيجــًة ألعمــال بلغــت حــدَّ اهلمجّي
ـا  -لتخّلفـه عـن الشـرق -فـادة الثقافيّـة رجحـت لصـاحل الغـربوإذا كانت كّفة اإل فإ

  أنتجت جديداً مفيداً لكال الطرفني.
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إّن قيــام مملكــة مدنّيــة يف  :وملـّـا كانــت السياســة جــزءاً مــن الثقافــة فــيمكن القــول
ارجـــة عـــن بيـــت املقـــدس يرأســـها نبيـــل فرنســـّي (ُعرفـــت مبملكـــة القـــدس الالتينّيـــة) خ

لرتاجع نفوذ السلطة الدينّية  اململكة البابويّة الدينّية مّهد يف الغرب شيئاً فشيئاً نطاق 
ــــة، وِإن مبــــرور بضــــعة قــــرون. كمــــا مّهــــد احتكــــاك مســــيحّيي  الغــــرب املركزيّــــة األوروبّي

لنشــــوء  -ُأســــوًة باملســــلمني املــــوزَّعني مــــذاهب، -مبســــلمي الشــــرق ونصــــارى الشــــرق
ّــــة مفهــــوم اجملتمــــع التعــــ ّددي يف الغــــرب، وحتــــرُّر الفكــــر األوروّيب مــــن النظــــرة األحادي

  للحقيقة، واحلقيقة القصوى، وعدم احتكارمها. 

، خــــالل القــــرن أوروبــــاوقـــد كانــــت لــــذلك أصــــداء جتــــاوزت قيــــام النهضــــات يف 
القرن الثامن عشـر الـذي  إىلالثالث عشر، واخلامس عشر، والسادس عشر، وصوًال 

  ، والتجربة منهاجاً، متجاوزًا العقيدة اُألحاديّة.اّختذ من العقل هادياً 

لصــعيد احلضــارّي، والشــرق علــى ا النظــر عّمــا أفــاده الغــرب مــن الشــرقفبصــرف 
 قـرنني، مث انسـحبا علـى ثالثـة قـرونفإن التقاءمهـا خـالل كـرٍّ وفـرٍّ اسـتمّر  من الغرب؛

لـــــوال تلـــــك  ليكــــون ة وتصـــــّوراً للعـــــامل مــــا كانـــــااحليــــا إىلتقريبــــاً، َولَّـــــد نظــــرًة جديـــــدة 
مرحلـة التفاعـل  إىلإضـافة  -ار هذه املرحلة يف تـاريخ الطـرفنياألحداث. وميكن اعتب

املســيحّية مــن جهــة أخــرى،  أوروبــاو  -ةي حــدث بــني األنــدلس وصــقلّية مــن جهــذالــ
  جممع البحرين الذي ولَّد عاملاً أوروبياً جديداً.

مـا ذكرنـاه ومـا مل نـذكره لتقيّـدنا حبـدود  إىلإضـافًة  -إال أّن الذي أفاده الطرفان
حلروب ال حتّل املشكالت هو االقتناع بأّن ا –هلذا البحث، وهو األهّم رّمبا  مرسومة

ا، وجترب املتصارعني  واألزمات؛  إىلعلى اجللـوس معـاً بل تعّقدها وتزيد من مشاعفا
ــــثمن. فقــــد انت ــــة ال ــــدم الغالي ــــة املفاوضــــات، بعــــد أداِء ضــــريبة ال ن هــــى عــــدد مــــطاول

 إىل -خــالل الفصــول األخــرية مــن حــروب الفرجنــة -املســؤولني ورجــال الــدين والــدنيا
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 إىلقناعة خالصتها أّن القتـال ال حيّقـق األهـداف املنشـودة، وأّن املعرفـة هـي السـبيل 
بـل بـاحلوار واعتمـاد السُّـُبل  خـر مبـا نـؤمن بـه ال يكـون بـاإلكراه؛ّن إقناع اآلاآلخر، وأ

اعتمـاد العقـل  إىليـدعون  أوروبـالك قـام بعـض البابـاوات واملبّشـرين يف احلضاريّة. لـذ
املســـلمني، متوّســـلني باملعرفـــة عـــن طريـــق تعلُّـــم العربّيـــة، لغـــة  إىلواحلجـــاج يف التوّجـــه 

القرآن الكرمي، والعلوم اإلسالميّة، واحلضارة العربية اإلسالمية، فأّسسوا املـدارس هلـذا 
وظهــر دعــاة بــارزون يف هــذا املضــمار مل يكــن م، الغــرض يف عــدد كبــري مــن جامعــا

حـــدهم، كمـــا ذكرنـــا يف مـــنت ســـوى أالكاتـــالوين  Ramon Lullرامـــون لـــوّل 
  البحث.

واملغــرب، لكــّن املفارقــة العجيبــة جتّلــت يف عــدد مــن النفــوس الكبــرية يف املشــرق 
ــر فـّذ هــو  ن عــريب (حميـي الــدين)، ويف مسـيحيٍّ ممثلـًة يف مسـلم مفكــر فـّذ هــو ابـ مفكِّ

دمشـــق، وحضـــوره  إىلاملايســـرت (املعلّـــم) إكهـــارت. فـــرغم قـــدوم األول مـــن األنـــدلس 
حـــروب الفـــرنج وقربـــه مـــن بعـــض الســـالطني املســـلمني، واقتســـامه شـــعور املـــرارة مـــع 

فوق اجلراح، جامعاً يف جنانه بني اإلسالم واملسيحّية وسائر الديانات  إىلجمتمعه، تع
ا. وقــد جتلّــى ذلــك يف مســاره العــارج ومؤلفاتــه وشــعره الــذي حــىت غــري املوِّحــدة منهــ

ـــة التعـــايل، املنقطعـــة  انـــدرجت فيـــه هـــذه األبيـــات اخلالـــدة اإلنســـانّية النزعـــة، الروحانّي
  النظري حيث يقول:

  ِدينه داين إىلإذا مل يكن ِديين   ...  وقد كنُت قبل اليوم أُنكر صاحيب

  فمرعًى لغزالٍن وديٌر لرهبان     ...ورٍة  فأصبَح قليب قابًال كلَّ ص

  وألواح توراٍة ومصحَف قرآن؛  ...  فمسجَد أوثاٍن وكعبَة طائفٍ 

  ركائُبه، فاحلبُّ ديين وإمياين!  ...  أديُن بدين احلّب أىنَّ توّجهتْ 
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فــوق اخلصــومة الدمويّــة الــيت فّرقــت بــني الشــرق  إىلتعــ كــذلك املايســرت إكهــارت
والغرب، وسلك مسلك صنوه املسلم ابن عريب، جامعاً بينهما يف عروجـه الروحـاّين، 

الثــاين وحنــن يف العقــد  -ا تفرقــه أو متييــز. فهــالّ اعتربنــامؤمنــاً بــاُألخوة اإلنســانّية، دومنــ
والـذي فـّرق بـني  -اليوم–أّن العنف الذي حنيا فصوله  -من القرن احلادي والعشرين

أيّـة فُرجـة، وأّن حتكـيم  إىللـن يـؤدي  -أهل الشرق أنفسهمن، وأهل الغرب أَنفسهم
ة مهــا خمرجنــا الوحيــد   إىلاحليــاة معــاً بســالم، و  إىلالعقــل واألخــذ مبــا متليــه الــروح اخلــريِّ

  مرضاة خالقنا!
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  باب:المحور

  ليات الجديدة واهتماماتها السياسية واالستراتيجيةياإلنج

  سباستيان فات

بني جممل غازي ن الفصيل ال، حيث يشكلو 1يرتبط اإلجنيليون بالربوتستانتية احلديثة
املؤسسة -. وضمن التقليد الربوتستانيت، يرفضون فكرة الكنيسةفصائل هذا اخلط الديين

م حازم. ولكو تبشريي يف حشد جتميع املهتدين وينحون باجتاه، سياذات الطابع القد
م، جندهميذهبون مذهبا بروتست  وحده املقدس يرفعون شعار الكتاب انتيا يف اعتقادا

احلق  اهللا" "كالم - القدمي واجلديد-  باعتبار العهدين - Sola Scriptura- ودليالً  هادياً 
، 2تبشرييال الفعل على تعويلهم الكبري وفق منظورهم العقدي. ومما مييز اإلجنيليني

 جذور. وجراء الطموح التنصرييمّد كثر منه إىل وكمسيحيني يرنون إىل كسب أجنحة أ
أكثر من  تضماحلركة اإلجنيلية اليوم باتت  عليهم اغيطاهلم التبشريي الو  نهمالقوي بي

عام مع مطلع  أعدادهمر بلوغ قدَّ ويُ  ،يةالعاملالساحة ثلثي الربوتستانت املتواجدين يف 
وما مدى  مليونا. لكن ما هوية هؤالء املتحولني إىل هذه احلركة اإلجنيلية؟ 565 2014

م العابرة للقارات يف املسرح السياسي اليوم   ؟الثقل الذي متثله شبكا
                                                            

  فرنسا.العلمية ابحث يف املركز القويم لٔالحباث ،  
  راجع بشأن ذكل: .1 

Paolo Ricca, Storia del protestantesimo moderno, in: Storia del cristianesimo, vol. IV, Laterza, Roma-Bari, 1997.  
  انظر يف هذا السـياق: .2 

S. Fath (dir.), Le protestantisme évangélique, un christianisme de conversion, (dir), Paris, Brépols, 2004. 
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إبان - الح حيث متثل حركة اإلص ،ئس اإلجنيلية يف الفضاء األورويبالكنا كان منشأ
مع كان ذلك الذي تولدت منه هذه الكنائس،  الرئيس  الرحم - القرن السادس عشر

، عات من املهتدين ينادون بالتعميد يف سن الرشد)وهم مجا"األناباتيزم" يف القارة ( ةحرك
على هامش الكنيسة يقعون راديكاليون بروتستانت وهم اإلجنليز ( "نيالالامتثالي"حركة و 

ليات ياإلجنعلى  ةالالمركزي مالمحالتشظي و مسات طغى وبشكل عام ت ليكانية).األجن
ااجلديدة شخصية باملسيح" أساسها العالقة المبسيحية متمحورة حول " ، مع منادا
مر بعرض ديين فردي، متأسس . يتعلق األ3لبناء اجلماعي"التطلع "لواإلميان، و  ،الصفح
 النضالية والتبشريية، وماة ال آلثار اجتماعية جراء الديناميلكنه محّ  ؛ةذاتيات ختيار على ا

 حيزتوسيع  ىلإ التطلعَ  اهلدُف املشرتكُ مع ذلك يبقى جنيلية. ه من أخوة انتقائية إخرسّ تُ 
 ، وأحيانا عرضة لالضطهاد طيلةبقي اإلجنيليون األوائل هامشينيلقد مملكة الرب. 

اشتّد عود هذه  فشيئاً  شيئاً و القرن الثامن عشر)،  -العصور احلديثة (القرن السادس عشر
من حركات  التاريخ الربوتستانيت، انطالقاً  تهز نهوض اليت مع موجات ال اإلجنيلية

(القرن السابع عشر)،  انيني والتقوينيدحركيت املعم، مثل ةواحلماسي ةاالهتداء، التقوي
مذهب (الدربية و القرن الثامن عشر)، خالل ( - الصراطيني- وكذلك حركة امليتوديني 

جيش اخلالص و الرج،  اإلخوانو ، )نلسون دريب الرافض لإلكلريوسجون اإلجنيلي 

                                                            
3. Christophe Pons (dir.), Jésus, moi et les autres. La construction collective d'une relation personnelle à Jésus dans les 
Églises évangéliques, Paris, CNRS éditions, 2013. 



3 

 

3 

 

خالل مية (والكاريز  (اخلمسينية) ةالبنتكوتي احركت االقرن التاسع عشر)، وأخري خالل (
  ن).القرن العشري

، مقارنة ارتباطا باملشاريع االستعمارية للقوى الكربى أقلّ تبدو اإلجنيلية عرب تارخيها 
 يف تنشيط أشكال مجعوية طوعية.جادة عت وسَ  ،دةعملت على حِ بدين الدولة، فقد 

يف  ةطنشاألتكثيف ، عرب ارست اإلجنيلية تأثريا سياسيا خافياطويل متاريخ على مدى ف
التاريخ  خاللف هذا املعطى، رَ . اليوم تغيّـ هويتها لىعمن خالل التسرت و اجملتمع املدين 

"بعد أن اقتحموا  على اخلارطة السياسية الدينية مؤثرينو اإلجنيليون فاعلني  رزب الراهن
  ألثناء تطورت هويتهم وفق خطني متوازيني.يف او . 4العامل"

 ). من ناحيةborn again( "االوالدة جمدد"مجاعة  هناك حساسيتان تتقامسان مغامنف
للروح غالبا ما يلح على التدخالت اخلارقة ، اً وكاريزمي (مخسينيا) بنتكوتياً  اً توجهجند 

 ،"ا، يثمن "املذهب الصائبأورثوذكسي اً تقويا توجهجند خرى، ومن ناحية أ القدس؛
 ). الشكل األول البنتكويت والكاريزمي يلقىorthopraxieاالستقامة الفعلية (ينادي بو 

يف هذا  ر بروزاً األكثوحدها ليست أمريكا الشمالية و . غريه مبا يفوق اليوم معترباً  جناحاً 
 احتداماً تشهد فهذه األصقاع أوروبا أيضا، و  وآسيا وأمريكا الالتينية إفريقيا بل ؛،الاجمل
إن بقي حىت و و لتجربة اإلجنيلية املتمحورة باألساس على "جتليات الروح القدس". ل

ذلك فإن  - اهلادية الكلمة باعتباره-  مقروءا وحمور الرسالة التبشريية الكتاب املقدس

                                                            
4. "Les évangéliques à l'assaut du monde", Hérodote, 4e trimestre 2005, n°119. 
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ي إىل مستوى بشكل عفو  ميرّ " ودليلٌ  املقدس هادٍ  الكتاب "وحدهاملقول الربوتستانيت 
 !النيب املفعمة باإلشفاء- لكاريزما الراعي املفرتضةالواقعية أو  ثانوي أمام الفاعلية

  !واخلالص !واألنبيائية

  لوفونيةالثقل التاريخي للشبكات األنج

مة متمحورة حول التقوية املستلهَ  حركات مية، أوكاريز كانت حركات بنتكوتية و   اوأي
 األجنلوسكسوين الطابعات اإلجنيلية بغلبة ما متيزت احلرك غالباً فمن الكتاب املقدس، 

(انظر جدول اإلرث التارخيي اإلجنيلية اليوم ذلك  وبالفعل تتوارث اخلارطةعليها. 
ن إات، حىت احلوار اإلحصاءات). مل ينته العم سام مع هذه اإلجنيلية الدائمة احلضور يف 

مل جيدا اجلمهوري)  يت رومين (مرشح احلزبباراك أوباما (مرشح احلزب الدميقراطي) ومِ 
خالل االنتخابات الرئاسية وذلك  ،أقلية وإن كانوا اإلجنيليني ةعداو ما من حميص

املساندة القوية والوفية إلسرائيل من جانب األمريكان  وتشكلُ . 2012األمريكية سنة 
الصهيونية  ثقل احلركة اإلجنيلية يف الواليات املتحدة حركةَ يغذي حيث صورة أخرى. 

يهوديا يف يغدو املسيح ف"، األربعني مليونايناهز املسيحية اليت تضم مجعا من األنصار 
  .5"!أمريكا

 لكن يف أمريكا تضم هذه احلركة، إلجنيليةاملميز ل يبقى خط احملافظة هو الطابع
لساحة املثري على اعه و نز و  احلاد ثله بات روبرستون، املعروف مبزاجهمي أصولياً  اً جناح

                                                            
5. Célia Belin, Jésus est juif en Amérique: Droite évangélique et lobbies chrétiens pro-Israël, Paris, Fayard, 2011. 
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مات بدت عالوإن )، 2005عام أغسطس من شافيز يف  الدولية (نادى باغتيال هوغو
. فمنذ اإلعالمية نابريف امل ظهورال حيرص على ما فتئ فهوالشيخوخة على هذا الزعيم 

 تداوالً ين الكورن أن "احلركة اإلجنيلية غدت الشكل األكثر ديالباحث الحظ  1980عام 
 فهي حاملة لطابع مقاواليت نحوهذا العلى و . 6"للربوتستانتية األمريكية واألكثر رواجاً 

 ي أن يكون مثاراً ال ينبغ . ومماعلى حد سواء قادر على إغراء اجلمهوريني والدميقراطيني
باراك أوباما طلب مع اإلجنيليني، جلورج بوش االبن التقارب املشهود  عقب أن للدهشة
كنيسة املشرف على  -  ريك وارن جنيلياإل يراعالمن  أثناء دورته الرئاسية األوىل أيضا

). ومل يرتدد 2009سبتمرب  20( االفتتاح إقامة قّداس - )megachurch( العمالقةسادلباك 
 National Association of Evangelicals-لإلجنيليني يف دعوة مسؤويل اجلمعية الوطنية 

(NAE)- ملناقشة مواضيع متعلقة  2012ين عشر من أكتوبر البيت األبيض يف الثا إىل
على  هذه الشبكات النضالية الدينية، فهو يدرك قوةخالقية واهلجرة واحلرية باملسائل األ

تصدير يف جمال  األمريكيةلقوة الناعمة" "ل سندمن  وفرهوما ميكن أن تاملستوى العاملي، 
  .، املعتمدة على مجعيات حملية فاعلةالشركات احلرةيف جمال دعم ة أو يطاقر ميالد

(حيث يتجمع جممل  والفتاً  يف الكنيسة األنغليكانية قوياً اإلجنيلية الربيطانية يلوح تأثري 
يف أوروبا ويف دول الكومنويلث.  كما تبقى فاعلة  ،الطبقة الدنيا من اإلكلريوس)أفراد 

 ،لسودان، الدولة اإلفريقية الفتيةجنوب ا أيضا، السيما يف لوفونيةإفريقيا األجننراها يف 

                                                            
6. Célia Belin, Jésus est juif en Amérique: Droite évangélique et lobbies chrétiens pro-Israël, Paris, Fayard, 2011. 
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 اليت - السودانالكنيسة األسقفية في  تلعب ، حيث2011يف التاسع من يوليو  اشئةالن
 يستند ،على خالف ذلك يف مسار بناء الدولة. رئيساً  دوراً  - هلا ميوالت إجنيلية

ىل تراث إو  ىل ثقافة تبشريإ (سبعة ماليني من األتباع) أيضا اإلجنيليون يف األوقيانوس
األنغلوسكسونيني  "الطهريني اجلدد) و"امليتودينيالصراطيني (الهويت وثقايف متوارث عن 

هيلسون  كنيسة"موسيقى مديح الرب" يف   أعمالالذين يعودون إىل القرن التاسع عشر. 
وتغري  ،السامعني تشكل اليوم مادة للتصدير تسرّ  - megachurch - سرتاليةاأل العمالقة
لرجل فاإلجنيلي النموذجي يظهر يف صورة ا، األصقاعمن عديد اليف  بيع املوسيقى نقاط

والغيور على شهادته  ،إجنليزيةلغة الطبقة الوسطى، والناطق ب األبيض املنتمي إىل
يف بعض -  قيم احملافظة اليت ميكن أن تقودهة بالفعماإلميانية، فضال عن روحه امل

  إىل االلتزام السياسي النشيط. - احلاالت

  جنوب-شمال وجنوب-جنوب :الجديدةاإلنجيلية الشبكات 

العاملي التوسع ف ،تزلةة األجنلوفونية هي صورة خمة هلذه اإلجنيليثابتلكن هذه الصورة ال
اخل دينامية متعددة املراكز، أين يتنزل منذ وقت د عقَّدمييز هذه احلراك املسيحي امل الذي

 ال يفسر كلبات  وقداالحندار،  السائر بنيويا باجتاهثقل الواليات املتحدة، يهيمن 
، أيضا فل باألنبياء والنبياتحي فهذا املدّ ، قوياً  يبقى التأثري األمريكي مع ذلكشيء. 
ضواحي  أرواح سكان يشحذون حبماس  ،دعاةال و الدينيني واملرتلنين، واملبشري، واحلواريني

 ايشهد منذ أربعني سنة احندار التأثري األمريكي ذلك وإن كان  ،كربيات املدن األوروبية
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م من املبشرين السواد األعظال يتأتى واليوم . مرتبطا بصعود احلركات اإلجنيلية يف اجلنوب
يف  ما حصل فعلى خالف من الواليات املتحدة. عاملالاإلجنيليني املوزعني يف 

ى يف ستدعَ تُ والفرنسية والربتغالية (الكونغو) نغاال ، غدت لغات مثل اللعينياتالسب
الِسنثَسيزر آلة  أين حتاذي طبلة اجلاميب ،الروحي اجتماعات اإليقاظيف مناشري األجنلة و 

  .املوسيقية

مثل الربازيل  ا من أنشطة التبشري العاملي،وافر تغذي قسطا  نشهد اليوم بلدانا صاعدة
مجهورية الكونغو مليونا)،  20مليونا)، كينيا ( 45مليونا من اإلجنيليني)، نيجرييا ( 45(

األمر  . ينطبقماليني) 10مليونا)، كوريا اجلنوبية ( 14مليونا)، أثيوبيا ( 15( الدميقراطية
ستني مليونا ال، قد يتجاوز الصني حيث يرصد كثري من اخلرباء تناميا إجنيليانفسه على 

فهذه التكتالت اجلديدة لإلجنيليني من األتباع، مبا يساوي جممل سكان فرنسا؟ 
ن وبفعل متأتية جراء جتمعات املهتدي ،حملية واملدفوعة بديناميات هجينة التكوين

وأمناطا من التبشري،  معها طقوسا، التكتالت اإلجنيلية جتلب حيث". "املبشرّين احلفاة
اخلامس  من السادس عشر إىلحدث . ، تشهد على إعادة تشكيل داخليوتراتيل دينية

(جنوب  تاون بؤمتر العاملي األخري ألجنلة كياملانعقد أن  2010والعشرين من أكتوبر 
الب الكربى للحركات املط املؤمتر ذلكيف  وقد أثريت ،وزان الثالث"املسمى "لإفريقيا)، 
برز اللون الغالب للحركة الكنائس اإلفريقية. ا يشغل ، بدءا مبالعامل جنوبيف  اإلجنيلية
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وا من قدممن أربعة آالف ممثل أكثر  يف التجمعات العامة، اليت حضرها يةاجلنوباإلجنيلية 
  القارات. خمتلف

حاجة لعبور املتوسط، أو بلوغ  مل تبق من اجلنوب قدمتلصعود املهذا ا واليوم ملتابعة
ئات الكنائس القارة األوروبية، عرب م بلمشارف احمليط اهلندي. نرى ذلك يف ق

ة اليت تسائل الضواحي السمراء مليالن وباريس الكنائس اإلثنيالكونغولية والغانية و 
كن أن تثريه ما مي سخ يف غيابهذه املوجة اإلجنيلية اجلديدة ال ترت . 7وبروكسيل أو مهبورغ

  دون مظاهر التنافس، ال سيما مع اإلسالم.أو  طائفي، زيمتيمن توترات، أو 

  التنافس بين اإلسالم والحركات اإلنجيلية

حيث  ، وإفريقيا.تشهد ثالثة فضاءات هذا التنافس: جنوب شرق آسيا، وأوروبا
 ،واإلجنيليني البنتكوتينيجحافل و  ،غالتبليالدعوة و ومجاعات  ،التيارات السلفيةجتوب 

أوليست تلك عن مهتدين جدد وعن متحمسني للدين.  التجمعات السكنية حبثاً 
مبنتهى ليس  ن، لكأن حيدث ذلك كننائمة "لصدام حضارات" منتظر؟ مي مكونات

ترسم مشهدا  - لشأن يف أندونيسيا أو يف نيجرييااهو كما -  اليقني. هناك خطوط توتر
من  ريبةهناك  و يف إيران،حني يف املغرب، أو يف اجلزائر، أ من الصراعات العنيفة، يف

ديد  جراء ما ميكن أن يثريهنه ال يزال هامشيا، اإلجنيلي، رغم أ التسرب للوئام من 

                                                            
7. Voir Sandra Fancello et André Mary (dir.), Chrétiens africains en Europe. Prophétismes, pentecôtismes et politique des 
nations, Khartala, 2010. 
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 اإلجنيلي، مثة تركيز هائلالتبشري بني صّناع محالت ف املكان.على  خييمالديين الذي 
، هذا املفهوم الذي 10/40شهورة املطموح قوي على النافذة ب وعدفوم مشوب بقلق

يف مشروع التبشري ولوية األ لتحديد موقع املناطق ذات 1990عام حنته خالل  جرى
على و . مشال خط االستواء  °40و   °10الواقعة بني خطي العرضوهي املناطق ، اإلجنيلي

 ي جونسري مثل الراعي ت ،لكنها خانقة ،لةو عز املالوجوه  الساحة اإلعالمية الدولية، بعض
(حرق نسخ  السافر التحريضمن  األرواح بأنواع تلهب ،فلوريدا (الواليات املتحدة)يف 

يف الوقت الذي يدعو )، ملسلمنياكراهية على   حتّرضاألفالم اليت  القرآن الكرمي، دعم
احلركات اإلجنيلية. يف نيجرييا  حنوإىل قتل الناكصني  - وبشكل علين- فيه بعض األئمة 

لباحثة باربرا كوبر الدراسة امليدانية لفيها النريان...  الكنائس اليت أضرمت ال نقدر عدد
يف منطقة  -Sudan Interior Mission- إرسالية السودان الداخليةلفائدة مؤسسة 

تنافس من  هشهدي وما ،التعايش الديين اهلش ، تصور بوضوح أوضاعالساحل (النيجر)
الصحية  املدين احمللي (املدارس واملؤسساتتمع لتحكم مبقدرات اجملدف ا حمموم

 .8وشبكات اجلمعيات األهلية)

بل  ؛فحسب منطق الصراع  يذكيال - ال سيما يف الواليات املتحدة- اإلجنيلي الفوران
ا يبلغ يف بعض مب إلسالم،ضد امن العداء السافر  أشكاال - يف جزء منه- يغذي

ضمن -  فتيحة قواسالباحثة األكادميية . جلية من اإلسالموفوبيا احلاالت مستويات

                                                            
8. Barbara M. Cooper, Evangelical Christians in the Muslim Sahel, Bloomington, Indiana University Press, 2006. 
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ا  ،"في الشرق األوسط النشاط التبشيري اإلنجيليمميزة بعنوان: " دكتوراه رسالة أعد
تصف على سبيل الذكر  - 9يف معهد الدراسات العليا للعلوم االجتماعية يف باريس

يكائيل  م نو الكاتب واألستاذ احملاضر أرغالقى فقد . كره اإلسالم   جر، مؤجّ عملية كان
ط  سيما يف أوسايف الواليات املتحدة األمريكية، ال ) ترحيبا1966من مواليد كانر (

بيع منه أكثر من الذي ، 10"اإلسالم ف حقيقةكشْ " مؤلفه املثري عقب نشراإلجنيليني، 
من عائلة مسلمة،  هحتدر عن وي الكاتب عن مولده يف تركيا و مائيت ألف نسخة. ير 

وسط يعادي الغرب، مث تنصر بعد أن   يفكانر ترىب   شديد التزمت. امؤذنكان    والدهف
 اديد دين اإلسالم يتضمن سوءا يف جوهره، ما ميثل أنكانر يصرح  كما كان جماهدا.  

  القت هذه األطروحة رواجا وال تزال.وقد . فة أشكال احلريةلكا امفتوح

 واستخفّ  ،الذاتيةسريته يف  أوردهجممل ما أن كانر قد زّور  دّققحتقيق مأثبت 
وحظوة حالت دون  مصغيةجنيلية آذانا يف األوساط اإل وجد بعد أن ،11سامعيه وقرائهب

ومبا أسهم يف زيادة حدة ، ألقواله من وقائع، األمر الذي منح صدى ما سرداختبار 
د فيه كانر يف لِ عرضه كدين عدائي. يف الوقت الذي وُ  العداء لإلسالم، بعد أن

جيهل  كان، كما  ةهاديمشحون باألجواء اجل، ومل ينشأ يف وسط وليس يف تركيا ،ستوكهومل
ن يغالط األوساط اليت خياطبها، األمر وال يعرف اللغة العربية، واستطاع أ تقريبا اإلسالم

                                                            
9. Fatiha Kaoues, «L’activité missionnaire évangélique au Moyen-Orient, Liban-Egypte (et évolution des relations islamo-
chrétiennes)» Paris, thèse de doctorat EPHE/EHESS, 2013, sous la direction de Jean-Paul Willaime (EPHE) et de Farhad 
Khorsrokhavar (EHESS). 
10. Ergun Caner, Unveiling islam, An Insider's Look at Muslim Life and Beliefs, Kregel Publi, 2009 (première édition). 
11. Walid Zafar,  "Ergun Caner, Ex-Muslim Evangelical Leader, Exposed As Fake", Huffington Post, 19 mai 2010. 
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ات من كربيات املؤسس، وهي -Liberty University- دفع "جامعة احلرية"  الذي
ذلك يف ب ، بعد أن كلفتهعمادةمنصب الن م تنحيته إىل األصولية يف الواليات املتحدة،

على  فتيحة قواس قتعلّ ، ن كانرو بالتعرض إىل هذه احلادثة املتعلقة بأرغو  .12مرحلة سابقة
 أسهم، قةوالوقائع املختلَ  "من خالل تغذية األوهام عرب التحاليل املنحازة :بقوهلا احلادثة

فقد  ،احلادي عشر من سبتمربأحداث هؤالء األشخاص يف تأجيج املخاوف يف أعقاب 
دى املسلمني ت لزعزعة السلم االجتماعي، كما خّلف من االفرتاءاتهذه  زادت

  .13"إحساسا باإلهانة

شقا ما مييز دون شك اإلسالم، وهو  اليت تلف عمق الفوبيا هذا املثال احلييربز 
تعقدات  ها منمن احلركة اإلجنيلية يف أمريكا الشمالية. فهي تتغذى يف جانب من واسعا

مبا يلتقي  تايل، وبالاية األزمنةملقوالت  مذهب التدبريية األمريكية وما يوليه من عناية
س بني احلركة التنافواقع التذكري أن مع ذلك ينبغي  مع تأويالت التحدي اإلسالمي.

احلروب،  بواسطة الصراع ليسفسلميا. بقى يف جممل احلاالت ي اإلجنيلية واإلسالم
. فاإلجنيلي ، واخلصم ليس دائما عدوا لدودااملتبادل والتنافس ال يستدعي بالضرورة الكره

ضمن توتر مشرتك و لعامل، توحيدية لنفسه ضمن رؤية علوية  ميوقع - على غرار املسلم- 
 لذي يطغى عليه الطابع العلماين،ا كاملستهلِ  األورويباإلنسان مع الالإميان، بدءا من 

ما وراء الصحراء، يف بلدان ويف إفريقيا يا، في أندونيسفر إليه مبثابة الغافل عن اهللا. نظَ يُ و 
                                                            
12. John W. Kennedy, Ergun Caner Out as Seminary Dean, Christianity Today online, 7 février 2010. 
13. Fatiha Kaoues, op. cit., p. 243. 
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شكالن من املعروضات الدينية،  رحبالفضاء اليف هذا  ضرحيويف آسيا الوسطى، 
 جممل كل يوم ويتعايشان بشكل سلمي يف  ، يلتقي املتنافساناإلسالمية واإلجنيلية

ف نفسه أنه مؤمن. هما يعرّ يدات نفسها، لكن كلاعتقان االاحلاالت. ال يتقاسم الطرف
 ،كفاعلني ناشطني  اإلسالم واملسيحية يتموقع - ةنَ القارة املعلمَ يف أحضان - أوروبا فيف

. كثرية  طابع االحرتام ي يطغى عليهالتنافس الذ اليت تربزاألمثلة وضاع األقلية، و ضمن أ
 Réseau Evangélique Suisse- شبكة سويسرا اإلنجيليةفمثال يف سويسرا، تثمل 

(RSE)-  َرمسيا عن رفضها  عربتقد  هذه اهليئة كانتة لإلجنيليني،  الرئيس لتمثيليةَ ا اهليئة
شبكة  باسمتشييد الصوامع، وأعربت يف بيان صادر مينع  قانونلتصويت لصاحل ا

من خالل صياغة  يح التعبري عن هذه االنشغاالت"رفضها الصر  سويسرا اإلنجيلية
ال حيل  شبكة سويسرا اإلنجيلية". ففي منظور تتعلق بطائفة دينية بعينهاقاعدة خاصة 

 الراعي يف فرنساو . 14ة"من املشاكل الفعلي ا"أيالتصويت الرافض للصوامع باألغلبية 
حدة  خفيفيعمل جاهدا لت -ةول مسلممن أصمغريب األصل و - اإلجنيلي سعيد أوجيبو

كما   ،بني األديانوامللتقيات  حلركة اإلجنيلية عرب عقد الندواتالتنافس بني اإلسالم وا
  .15حول طاولة مشرتكة ورعاة إجنيلينيمسلمني أئمة ع يمى جتلع حيرص

                                                            
14. "Réaction au vote sur les minarets", Communiqué du Réseau Évangélique Suisse, Genève, 1er décembre 2009, 
consultable sur le site internet http://www2.each.ch/aer/news/ 
15. Exemple : la "Conférence Internationale pour une Cohabitation Pacifique entre Christianisme et Islam" organisée à 
Paris (7-8 novembre 2013). 
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ولكن سياسي املزعوم بني اإلسالم واحلركات اإلجنيلية هو نسيب. يو اجل الصدامذلك أن 
؟ نرتك التساؤل مفتوحا. لكن ر بعيد الغورآخ ذلك الصدام صداماخيفي  اليف الواقع أوَ 

اية املطاف عن الصدام احلقيقي ناجتا  إن كانأيضا التساؤل من املشروع  أوليس يف 
  الورع إىل املتحف.تدفع بحتيل اإلميان و  ،نةرؤية دينية للعامل، يف مواجهة رؤية معلمَ 

: أشكال والكنائس العمالقة والمنظمات غير الحكومية سوق الموسيقى
  اجتماعية مستجدة

ة يف عالمة اإلميان اختزال للتجرب وإن كان ينبين على- ال يتحّدد العرض اإلجنيلي 
ار آث هل اإلجنيليفهذا العرض  ،الديين جمرد آلة باحثة عن التبشرييف  - بيسوع املسيح
وسبل" محوالت ثقافية بعيدة املدى، حيث "موسيقى الغ كما له  ،بولوجيةو اجتماعية وأنثر 

منذ أن متت دمقرطة الغناء الكورايل من فللمالحظة.  (موسيقى اإلجنيل) تشكل حقال
، غدت املوسيقى عنصرا مهما يف الفعل االجتماعي الربوتستانيت، 16قبل "ابن اإلصالح"

عرب - رت فقد طوّ  ،ضمن هذا السياقتندرج جنيلية واحلركة اإلعابد وخارجها. داخل امل
حيث فضاءات االجتماعية. ال خمتلفطرق إنشاد متنوعة تتالءم مع  -الغوسبل غناء

، الطابع نكوفوينا، فر غوسبل أوروب - شيئا فشيئا-  انضاف إىل غوسبل أمريكا الشمالية
مع اليوم  . هذا التعبري املوسيقي يتآلفأيضا ومبالمح إفريقية وعائدة إىل جزر األنتيل

 مليون نفر وتصور من أربعني تتشكل أغلبية إجنيلية) ات(ذ بروتستانتية فرنكوفونية
                                                            
16. Cf. Sébastien Fath, Les fils de la Réforme.  Idées reçues sur les protestants, Paris, Le Cavalier Bleu, 2012. 
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تتجاوز حدود الدولة... ال ختلو من آثار  الرفاه واملوسيقى أشكاال جديدة من
توفر بالفعل  ةو الكنغولية أوالغابوني ةالغوسبل الكامرونيموسيقى  جيوسياسية: حفالت

 لوران غباغبو استندفقد آخر  من جانبالسياسي؛ و فضاءات لالحتجاج االجتماعي 
من أتباع على عدد من املنشدين  -2011سنة  إىل حني سقوطهو - يف ساحل العاج

  .السلطة اليت طاهلا االنتقادعية احلركة اإلجنيلية لتعزيز شر 

آخر  حموراللمنظمات غري احلكومية ذات التوجه اإلجنيلي  كما يشكل التنامي املطرد
تتخطى غربية ة. فهناك منظمات غري حكومية يف التأثري العاملي للحركة اإلجنيلية املعاصر 

 Samaritan- سماريتان بورسو –World Vision- رؤية العالم، مثل حدود الدول

Purse - ،ف بكل ثقلها يف رهانات التنمية، وتكثّ  لقيمرتسخة يف الواليات املتحدة، ت
كومية احلنظمات غري امليف جمال االستثمار واألعمال مع الكنائس أو مع  بادراتاملمن 

تستطيع حيازة مساندة  - USAID-  األمريكية وكالة التنمية العالميةاحمللية... وعرب 
 ة مليون دوالرئا(اليت تفوق ميزانيتها ثالمث سماريتان بورسعمومية جوهرية. تلك حالة 

 عمليات إعادة بناء عا يف الواليات املتحدة يف أعقابأثارت جدال واسواليت ) سنويا
أنه  . ومما ال شك فيه2010عام الذي ضرب املنطقة يف يناير من  الزلزال هاييت، على إثر

  .واضحااإلجنيلي ملنظمات غري احلكومية ذات التوجه يف جمال ا يبقى تأثري مشال أمريكا

التطور الذي  مستوىيف  تتمثلُ الشبكات اإلجنيلية احلديثة  خاصية أخرى متيزُ جند 
استيعاب أكثر من ب كفيلة  رحبة فضاءات، فهي megachurches العمالقةالكنائس  بلغته
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متنوعة جتماعية ا اعروض دينية توفر باتمركّ  داخل  من األتباع كل أسبوع،ألفني
. الظاهرة القسم األوللكرة القدم من  تضم نواديأحيانا و ، هائلة ها ميزانياتتسندو 

قدمية يف الواليات املتحدة، وهي تضرب جبذورها يف "ميادين اللقاء" لليقظة األمريكية 
 العمالقةظاهرة الكنائس  بدا تصاعدمطلع القرن احلادي والعشرين  فمنذالكربى الثانية. 

 يف غضوننا ، مرر 1970سنة كنيسة عمالقة   ةعشر  يف أمريكا الشمالية صاعقا. من ست
ألف أكثر من  وجتاوزت اليومط التسعينيات، اسئة يف أو اممخس وعشرين سنة إىل أربع

، من الصني إىل الربازيل مرورا يف كافة القارات للعيان ئة. تبدو الظاهرة بارزةاموأربع
إجنيلي عشرين ألف أتباعها اليت يبلغ عدد  سفارة الرب يف كيافجبنوب إفريقيا وأكرانيا. 

دورا فاعال يف الثورة  تصانداي أديالجا، لعب النيجريي الكاريزمي يبقيادة الراع
  الربتقالية.

 تعددم اسع كومسوبولييتو للحركات اإلجنيلية ضمن سياق تتنزل حماور التأثري اجلديدة 
حيث الدينية.  املادة توظيفية اليت ال تتواىن عن أين ترتسخ اجملتمعات األهل ،األقطاب

لناعمة" األمريكية، مصبوغة بطابع "القوة ا ومصادر التحريك،، ةاملرجعية اإلجنيليتبقى 
لوفونية ذات بني العم سام (اإلجنيلية األجنمرتاوح دة عبور متطور للشها لكن على أساس

،  "العم طوم" .والعم طوم: املستعَمر (العبد) يف العهد السالف الغالب)األمريكي اللون 
 ، وقد حاز اإلمكانياتشري الشمال الربوتستانتمبوتنصريه عن طريق  وقد مت ترويضه
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من أجل "ثأر اجلنوب" أو ملجأ خادعا حنو  لإلجنيلية. وسيلة يف منتهى األمهيةالنضالية 
  جنات افرتاضية؟

  

  

  2013عام حصاءات اإلنجيلية الشاملة خالل اإل

  تيني أيضا)(اليت تشمل البنتكو 

  العالم أرجاءشتى  فين يتوزعو مليونا  565قرابة 

  من أربعة مسيحيني) اواحد فوقومبا ي(من مجلة ما يفوق املليارين من املسيحيني، 

  مليونا 183القارة اآلسيوية: قرابة 

  مليونا 60   الصني

  مليونا 25    اهلند

  مليونا 15  أندونيسيا

  مليونا 13  الفلبني

  ماليني 10كوريا اجلنوبية 

  مليونا 154القارة اإلفريقية: 
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  مليونا 45  نيجرييا

  مليونا 20    كينيا

  مليونا 15 مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مليونا 14   أثيوبيا

  مليونا 11   جنوب إفريقيا

  ماليين 107أمريكا الجنوبية (أمريكا الالتينية + الكراييب): قرابة 

  مليونا 45  الربازيل

  ماليني 10  املكسيك

  ماليني 5  غواتيماال

  ماليني 5  األرجنتني

  مليونا 96أمريكا الشمالية: قرابة 

  مليونا 92  الواليات املتحدة

  ماليني 3    كندا

  مليونا 20القارة األوروبية: قرابة 

  ماليني 5  اململكة املتحدة
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  مليونان  روسيا

  مليونان    أكرانيا

  مليونان  رومانيا

  نمليونا    أملانيا

  ماليين 7األوقيانوس: قرابة 

  ماليني 3  أسرتاليا

  مليونان  غينيا اجلديدة  بابوا

  مليون  زيلندة اجلديدة

فية الدراسات الدميغران م متوفرةمن املعطيات  مجلةمت ضبط األعداد اعتمادا على 
 2012املتوفرة سنة  مع املعلومات الدميغرافيةباملقارنة  تصويبهامت ، كما احلديثة

  .)ةاجلزئي اتأو اإلحصاء ةاألخري  ةالعام ات(اإلحصاء

المركز القومي لألبحاث  اإلحصاءات الواردة من قبل سباستيان فات،تم إقرار 
  .2013، فرنسا، العلمية
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  باب : المحور
    

  لة السياسية في اإلسالم في القديم والحديثالمسأ
  

  فضل اهللا محمد إسماعيل
  

طـــال فيـــه األخـــذ والعطـــاء ، خـــالل حقـــب تارخييـــة مضـــت ،  موضـــوعٌ   
يطفــــو علــــى الســــطح حينــــاً ، وخيتفــــي أحيانــــاً ،تبعــــاً للمعتنقــــني واملعارضــــني، 
خالصته : كيف ميكن فهم العالقة بـني اإلسـالم والسياسـة ؟ أو كيـف ميكـن 

  ؟  الدين يف جمالنا الثقايفاخلروج من مسألة تسييس 
 بالدرجـة األوىل اسـي يف اإلسـالم  يـرتبطومن املعروف أن اجلانب السي  

يف القرآن الكرمي تتحدث عن شـكل حمـدد  حدةٌ او  يةٌ آمل ترد  ألنه باألخالق؛
  به .  ذُ للدولة ينبغي على املسلمني األخْ 

وهـــذا املوقـــف مـــن القـــرآن الكـــرمي هـــو الـــذي تقتضـــيه طبـــائع األشـــياء ،   
فيــه بتفصــيل ، ومــا فــاملوىل عــز وجــل هــو الــذي يعلــم حبكمتــه مــا جيــوز القــول 

جيـوز القــول فيــه بإجيــاز ، وهــو الــذي يعلـم مــا جيــب أن يــرتك لألمــة اإلســالمية 
  لتتناوله بالقدر الذي تسمح به أحواهلا وظروفها . 

ــــــادئ    ــــــه مب ــــــت الســــــماء رفيقــــــة باإلنســــــان حــــــني حــــــددت ل   وكــــــم كان
دون تفاصــــــيل دقيقــــــة ، فأصــــــول احلكــــــم  –الســــــيما يف السياســــــة  –عامــــــة 

                                                 
 وعميد كلية اآلداب جامعة دمنھور.ستاذ فلسفة السياسة أ  
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ن ينال منها بالتعديل يف الدستور اإلسالمي ، ال حيق ألحد أ وقواعده حمددة
موضـع  وضـعه فإن الشكل وطريقـةولكن إذا كان املبدأ قد قرر ،  أو التبديل؛

ا التنفيــــذ التــــزم اإلســــالم  املرونــــة الكاملــــة ، بشــــكل يســــمح بصــــالحيته بشــــأ
  للتطبيق يف كل زمان ومكان . 

فــــإذا كــــان اإلســــالم قــــد أقــــر الشــــورى كمبــــدأ سياســــي عــــام يأخــــذ بــــه   
اجملتمع، فقد ترك طريقتها الجتهاد كل عصر ، وذلك يعكس الرغبـة الكامنـة 
يف األخذ بالروح قبل النص ، ومراعـاة الواقـع قبـل املنـاداة مبـا ينبغـي أن يكـون 

 .  
 ن الــــدعوة إىل إقامــــة نظــــم احلكــــم يف الــــدولمــــن هنــــا ميكــــن القــــول: إ  

اإلســـالمية علـــى أســـاس مـــن اإلســـالم جيـــب أن تقـــوم علـــى استصـــحاب هـــذه 
املعـــاين، كمـــا جيــــب أن تكـــون قاصــــرة علـــى القواعــــد الكليـــة دون أن خيــــوض 
ا يف التفاصــيل الــيت جتلــب اخلــالف الــذي يشــتت مشــل األمــة ، فلــئن  أصــحا

فيهـــا، فإمنـــا أراد بـــذلك أن  تعقيـــدال  ســـهلةثـــر اإلســـالم تـــرك صـــورة احلكـــم آ
يبون مـــن أســـباب احلضـــارة س املســـلمون يف بنـــاء جمـــتمعهم تبعـــاً ملـــا يصـــيتنـــاف

  . والعمران 
مــــن هــــذا املنطلــــق جــــاءت هــــذه الدراســــة عرضــــاً لكيفيــــة اخلــــروج مــــن القــــول 

  بتسييس اإلسالم . 
  

  التشريعات العامة والتشريعات الوقتية : 
وضـع  -الذي خـتم اهللا بـه الشـرائع والرسـاالت السـماوية-إن اإلسالم   

اهللا فيه عنصر الثبات واخللود ، وعنصر املرونة والتطور معاً ، وهـذا مـن روائـع 
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اإلعجــاز يف هــذا الــدين ، وآيــة مــن آيــات عمومــه وخلــوده، وصــالحيته لكــل 
  .  )1(زمان ومكان 

فهنــاك تشــريعات خالــدة ال تتبــدل بتبــدل األوضــاع ، وتشــريعات وقتيــة   
تنتهــي بانتهــاء وقتهــا ، وتــأيت الشــريعة مبــا  –سـواء بآجــال طويلــة أم قصــرية  –

  .  )2(هو أوفق لألوضاع الناشئة أو الطارئة 
وحيدد الدكتور يوسف القرضاوي جمال الثبات  وجمال املرونة يف شريعة   

اإلسالم ، فيقول : إن الثبات علـى األهـداف والغايـات، واملرونـة يف الوسـائل 
، واملرونـة يف الفـروع واجلزئيـات. واألساليب. الثبات علـى األصـول والكليـات 

  .  (*)الثبات على القيم ، واملرونة يف الشؤون الدنيوية والعلمية 
فأحكـــام الشـــريعة تنقســـم إىل قســـمني أساســـيني : قســـم ميثـــل الثبـــات   

واخللــــود ، وقســــم ميثــــل املرونــــة والتطــــور ، فالثبــــات واخللــــود يتمثــــل يف أركــــان 
ات الفضـائل ، ويف احملرمـات ، ويف شـؤون الم ، وأركان اإلميـان ، ويف أُّمـاإلس

الزواج والطالق واملـرياث واحلـدود والقصـاص. أمـا القسـم اآلخـر الـذي تتمثـل 
فيه املرونة ، فهو ما يتعلق جبزئيات األحكام وفروعها العملية ، وخصوصاً يف 

  .  )3(جمال السياسة الشرعية 
د تشــريعاً عامــاً ويؤكــد الــدكتور عبداحلميــد متــويل ذلــك بقولــه :" إنــه يعــ  

مــن أقــوال وأفعــال بصــفته رســوًال وكــان  ثابتــاً أو خالــداً مــا صــدر عــن النــيب 
مقصـــوداً بـــه التشـــريع ، مثـــل حتليـــل شـــيء أو حترميـــه، واألمـــر بفعـــل شـــيء أو 

أمــا التشــريعات الوقتيــة أو الزمنيــة فتشــمل مــا . النهــي عنــه ، وكبيــان العبــادات
والرياســة العامــة جلماعــة املســلمني ، لــه مــن اإلمامــة  باعتبــار مــا صــدر عنــه 
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مثــل بعــث اجليــوش وتوليــة القضــاة والــوالة وعقــد املعاهــدات وتــدبري الشــؤون 
  .  )4(املالية للدولة ، وما صدر عنه بصفته قاضياً"

وتعود أمهية التفرقة بني ما يعد تشريعاً عاماً ومـا يعـد تشـريعاً وقتيـاً كمـا   
  يقول الدكتور متويل لسببني : 

 مسـتمد مـنننا حينما نريد وضع تشريع معني يف هذا العصر : أ األول
أحكام الشريعة اإلسالمية فإننـا ال نلـزم شـرعاً بـأن نأخـذ مـن األحكـام إال مـا 

 –هي أن األحكـام يف الشــؤون الدســتورية د منهــا تشـريعاً عامــاً ، ومـن البــديعـ
زئية أو املتعلقة ال يعد تشريعاً عاماً يف املسائل اجل –أي املتصلة بنظام احلكم 

إىل باألســاليب ، كطريقــة الشــورى واألحــوال الــيت كــان يرجــع فيهــا الرســول 
  أصحابه. 

الثـــــــاين : أن النصـــــــوص التشـــــــريعية ليســـــــت عقبـــــــة يف ســـــــبيل التطـــــــور 
  .  )5(التشريعي

ولقـــد ازدانـــت مباحـــث الكثـــري مـــن علمـــاء األصـــول وأئمـــة احلـــديث يف 
ذا    . املهم املبحثتراثنا باآلثار الفكرية اليت عنيت 

: ( األحكـام يف املهـمجيعل هـذه القضـية حمـور كتابـه  (*)القرايف فاإلمام 
متييز الفتاوى عن األحكام وتصـرفات القاضـي واإلمـام ) ، وفيـه يقسـم السـنة 

  :  )6( النبوية الشريفة إىل أقسام أربعة
 بالرســــالة : أي حبكــــم كونــــه رســــوًال يبلــــغ أوهلــــا : تصــــرفات الرســــول 

  ربه ويبشر وينذر بوحي السماء .  رسالة
وثانيهــا : تصــرفات الرســول بالفتيــا : أي املتعلقــة بالفتــاوى الــيت تفســر 

  ا غامض الوحي ويفصل بواسطتها جممله . 
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وثالثهــا : تصــرفات الرســول بــاحلكم : أي القضــاء ، وهــي الــيت تتعلــق 
  بقضائه بني الناس يف املنازعات . 
أي السياسـة : وتشـمل كـل أقوالـه وأفعالـه  ؛ورابعها : تصرفاته باإلمامـة

  يف خمتلف امليادين واجملاالت  .   بالدولةوقراراته اخلاصة 
األول والثــاين  :وبعــد هــذا التقســيم ، حيــدد اإلمــام القــرايف أن القســمني

مهــا تبليــغ وشــرع ،  –أي التصــرفات بالرســالة والفتيــا يف الــدين  –مــن الســنة 
  يدخالن يف باب الدين . 
إذ هــي   ؛فليســت دينــاً بالقضــاء  أي تصــرفاته  –أمــا القســم الثالــث 

ــا عنــد حمــل  مغــايرة لتصــرفاته  بالرســالة ، وبالفتيــا؛ ومــن مث جيــب الوقــوف 
ــ ؛ورودهــا ات الــيت حكــم ألن أحكامــه فيهــا مرتتبــة علــى مــا ظهــر لــه مــن البين

  فقاً هلا . وقضى بناًء عليها وو 
يف اإلمامــة  يف تصــرفاته وســنته  –يف القســم الرابــع  –وكــذلك احلــال 

ا العامـــة واملتنوعـــة وفـــق املصـــلحة  ، الـــيت هـــي رئاســـته للدولـــة وسياســـته لشـــؤو
  فيما هو مفوض إليه . 

ويف هــذا القســم تــدخل اآلثــار والســنن واملــأثورات الــيت تتحــدث عــن : 
مة الغنائم ، والتصرفات املاليـة املتعلقـة بـاألرض والزراعـة والتجـارة واحلـرف سق

والصــناعات ، وجتيــيش اجليــوش وجتهيزهــا وقتاهلــا ، وكــذلك عقــد املعاهــدات، 
خل راء والوالة والقضاة والعمال .. إواألمور اإلدارية املتعلقة بتعيني القادة واألم

 .  
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مـــن أقســـام الســـنة النبويـــة  –الثالـــث والرابـــع  –ففـــي هـــذين القســـمني 
باملبـادئ واملعـايري الكليـة  وسـنته بالتزامنـا يتحقق التأسـي واالقتـداء بالرسـول 

  ، يف كل من القضاء والسياسة . واملقاصد والغايات اليت حكمت تصرفاته 
ن اجملتمـع السياسـية م والقضـاء ، وليسـت السياسـة ، وشـؤو فليس احلك

دينــاً وشــرعاً وبالغــاً جيــب فيــه االلتــزام مبــا يف الســنة النبويــة مــن وقــائع وأوامــر 
ــا أمــور تتقــرر بنــاًء علــى بينــات قــد يتبــني لنــا غريهــا ، وتعــاجل  ؛وتطبيقــات أل

مصــاحل متطــورة ومتغــرية ، وذلــك علــى عكــس مــا هــو ديــن وبــالغ ، مــن هــذه 
  السنة النبوية املطهرة . 

، واإلمــــام اجملتهــــددد، واألصــــويل وبعــــد اإلمــــام القــــرايف يــــأيت الفقيــــه اجملــــ
يف   عينهـا املبـادئو  انفسـهاحلقيقـة ، ليقـرر  )*(*احملدث ، ويل الـدين الـدهلوي 

  كتابه : " حجة اهللا البالغة " الذي قسم فيه السنة النبوية إىل قسمني : 
  غ الرســـــــــــالة ، وفيـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل : يـــــــــــأوهلمـــــــــــا : مـــــــــــا ســـــــــــبيله تبل

ويــدخل يف هــذا  ) 7("  ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا نـََهــاُكْم َعْنــُه فَــانـْتَـُهواَوَمــا آتَــاُكُم الرَّ " 
م اآلخــرة وشــرائع ضــبط العبــادات ، وبعــض هــذه العلــوم وحــي ، القســم علــو 

مـه اهللا مـن مقاصـد الشـرع ، فهـو مبنزلـة وبعضها اجتهاد جاء بناًء علـى مـا علّ 
  الوحي . 

: " إمنــا أنــا  وثانيهمــا : مــا لــيس مــن بــاب تبليــغ الرســالة ، وفيــه قولــه 
أمـــرتكم بشـــيء مـــن ديـــنكم فخـــذوا بـــه ، وإذا أمـــرتكم بشـــيء مـــن  ابشـــر ، إذ

يف قصة تأبري النخل : " فإين إمنـا ظننـت ظنـاً ،  رأيي فإمنا أنا بشر " وقوله 
عـن اهللا شـيئاً فخـذوا بـه ، فـإين ال  حـدثتكموال تؤاخذوين بالظن ، ولكن إذا 

  .  )8(أكذب على اهللا " 
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والزراعــــة ، والصــــنائع  ،بعلــــوم الــــدنيا : الطــــ ويف هــــذا القســــم تــــدخل
واحلرف ، وكل ما كان سنده ومصدره التجربة ، واألمور املتعلقـة بالسياسـة ، 

وكــذلك أمــور القضــاء ... إخل  والســلممــا يــأمر بــه اخلليفــة يف احلــرب  لمــن كــ
)9 (  .  

مــن الســنة -عــن القســم اخلــاص بتبليــغ الرســالة الدينيــة  خــرجفكــل مــا 
ـــ -النبويـــة الشـــريفة ـــدينفلـــيس مـــن ثواب ـــدنيا  ؛ ت ال وإمنـــا هـــو مـــن متغـــريات ال

ا ابتــــداًء بــــالنظر  والسياســــة ، الــــيت علــــى العقــــل املســــلم أن يتنــــاول موضــــوعا
واالجتهـــاد ، علــــى أن يكــــون نظـــره فيهــــا واجتهــــاده حمكومـــاً باإلطــــار الــــديين 
واملتمثل يف روح الشريعة ومقاصدها ، ويف حتقيق املصلحة جملموع األمة ودفع 

  عن مجهور املسلمني . الضرر والضرار 
ــى أصــحابه عــن انتحــال  واملــدقق يف الســنة يــرى أن رســول اهللا  قــد 

الصـــفة الدينيـــة اإلهليـــة ، وطلـــب مـــن قـــادة اجليـــوش وأمـــراء الســـرايا أن تكـــون 
م مــــع مــــن حيــــاربون ويصــــاحلون معاهــــدات واتفاقــــات موضــــوعة يف  معاهــــدا
اإلطـــار البشـــري والسياســـي دون أن يـــزعم هلـــا نســـبة خترجهـــا مـــن دائـــرة الـــرأي 

  . واالجتهاد ، وتضفي عليها قداسة حكم اهللا 
  ر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه : أنه كان إذا أمَّ   فلقد روى عنه  

فـــأرادوك أن تنـــزهلم علـــى حكـــم اهللا فـــال  رت أهـــل حصـــنصـــ" إذا حا
تنزهلم على حكم اهللا ، ولكن أنزهلم على حكمك ، فإنك ال تدري أتصيب 

  .  )10(حكم اهللا فيهم أم ال " 
وقضـــــائه (املـــــأخوذ مـــــن  فهـــــو هنـــــا يـــــدعو إىل التمييـــــز بـــــني حكـــــم اهللا

النصـــوص القطعيـــة الداللـــة والثبـــوت وحـــدها) وبـــني حكـــم النـــاس وسياســـتهم 
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م وقضائهم ، وينهى عـن أن يضـفيو  شـر علـى أحكـامهم االجتهاديـة الب حر
  هلية متنحها قداسة أحكام اهللا . صبغة إ

غــري هــذا احلــديث الشــريف لكفــى يف رفــض  ولــو مل يكــن يف ســنته  
زعم الذي دينية الكهنوتية ، ولقام دليًال على خطل الرأي اإلسالم للسلطة ال

وسياســـته للدولـــة إمنـــا كانـــت هـــي حكومـــة اهللا  أصـــحابه أن حكومـــة النـــيب 
وحاكميته اليت جتعل يف الدولة والسياسة ديناً خالصـاً ، فتنـزع مـن األمـة احلـق 

  . )11(ق فيه حكم اهللابلسلطان فيما مل يسيف أن تكون مصدراً للسلطة وا
  

  اإلسالم وعدم التسييس 
بع آليات القرآن الكرمي يستطيع أن يلمس أنه سكت متاماً عن تإن املت  

الدولة والطريقـة املتبعـة يف إقامتهـا ، ومل يتعـرض لشـيء مـن هـذا مـن قريـب أو 
بعيــد، أضــف إىل ذلــك أن رياســة الدولــة ، وملــن تكــون ، والشــروط الــيت يلــزم 

يب ممارســة الســلطة ، كــل هــذه األمـــور مل توافرهــا فــيمن يتــوىل اخلالفــة وأســـال
  . )12(ينظمها القرآن الكرمي 

ا أحكامـاً عامـةهذا فضًال عن أن الرسـول    وإمنـا كـان  ؛مل يضـع بشـأ
بطبيعتهـا ممـا يعـد تشـريعاً عامـاً ملزمـاً يفصل أحياناً يف مسـائل عرضـية ليسـت 

إمنـا   األمـوريف مثـل هـذه  لألجيال التاليـة ، ومـا كـان يصـدر عـن رسـول اهللا 
أي أن أساســــه هــــو املصــــلحة القائمــــة يف  ؛كــــان يقــــوم علــــى املصــــاحل املرســــلة

  .  )13(عصره 
ويؤكــد الفقــه اإلســالمي هــذه النظــرة ، فالشــريعة اإلســالمية التزمــت يف   

أحكامهـــا مببـــدأ رعايـــة النـــاس يف الـــدنيا ويف اآلخـــرة ، ومصـــاحل النـــاس تتجـــدد 
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يتطـور تبعـاً هلـا أصـيبت الشـريعة بـاجلمود وتتطور ، فإذا مل يتجدد التشريع ومل 
، وأصــيبت املصــاحل بالتعطــل والركــود ، وذلــك يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة 

أنـه ال يعـد  . لذلك يرى بعض علماء الشريعة يف هذا العصـر )14(اإلسالمية 
أي طبقاً حلكمتها، ومل نقـف  وص الشرع إذا عملنا بروح الشريعة؛خمالفة لنص

ضـــت املصـــلحة بـــذلك ، طاملـــا مل يكـــن يف عملنـــا خمالفـــة عنـــد حرفيتهـــا إذا ق
بـــيح احملظـــورات " قاعـــدة صـــول اإلســـالم ، فمبـــدأ " الضـــرورات تألصـــل مـــن أ

متفق عليها لدى مجيع العلماء بال استثناء ، وفيها ما فيها من عـدم الوقـوف 
عند حرفيـة الـنص  ، بـل األخـذ بروحـه إىل حـد إباحـة أكـل وشـرب احملـرم إذا 

  .  )15(اإلنسان اضطر إليه 
فقهــــاء الشــــريعة اإلســــالمية أن األحكــــام يف مجلتهــــا وتفصــــيلها ويؤكــــد   

علـــى أحـــد جـــاءت لتحقيـــق مصـــاحل النـــاس ، وأن املصـــاحل ترجـــع إىل احملافظـــة 
  .  ) 16(الدين " و املال ، و العرض ، و العقل ، و األمور اخلمسة : " النفس ، 

  :وجيدر هنا أن نشري إىل أصلني أساسيني يف هذا املوضوع   
 –يف الغالــب  –أوهلمــا : أن القواعــد اإلســالمية التشــريعية قــد عنيــت   

بتقرير األحكام الكلية الـيت تنـدرج حتـت كـل منهـا مـا ال حيصـى مـن احلـاالت 
  . ) 17(اجلزئية 
مـن القـوانني وثانيهما : إنه جيوز لوالة األمور من املسـلمني أن يتخـذوا   

ويضعوا من النظم ما حيقق مصـاحل النـاس والعـدل بيـنهم، ويـدخل  ،والقرارات
  . )18(ذلك حتت ما أمساه الفقهاء " السياسة الشرعية " 

وأساس إقرار هذه السلطة للحكام فيما يعرب عنه ابن القيم هو : " أن   
ي قامــت اهللا أرســل رســله ، وأنــزل كتبــه ليقــوم النــاس بالقســط وهــو العــدل الــذ
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بــه الســماوات واألرض ، فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل بــأي طريــق كــان " فــثم 
  .  )19(شرع اهللا ودينه " 

ومــن هنــا جــاز لــوالة األمــور أن يقتبســـوا مــا هــو صــاحل ونــافع مـــن أي   
مكــان، وأن يأخــذوا بأفضــل الوســائل والســـبل الــيت تــؤدي إىل حتقيــق مصـــاحل 

ــــا حكــــام املســــلمني ، ســــواء يف ذلــــك أكانــــت تلــــك الوســــ ائل الــــيت يأخــــذ 
من ابتكارهم ملواجهة ضرورات تطور اجملتمع وحاجاته ، أم كان قد  املسلمني

والشــعوب األخــرى وتبــني مالءمتهــا  مــن األمــم  ســبق إليهــا غــري املســلمني ...
م    .  ) ***(*كذلك لتحقيق مصاحل املسلمني أو حل مشكالت حيا

، أو يتعلــــق  الــــوحييؤكــــد علــــى أن كــــل مــــا يتصــــل بتبليــــغ  إن النــــيب   
بكليـات الـدين ، وقيمـه ، وأسسـه العقائديـة واألخالقيـة ال جمـال فيـه للتهـاون 

، ويف مقابـــل ذلـــك مثـــة مرونـــة واســـعة يف مواقـــف السياســـة  *)***(*أو التنـــازل 
ومواجهة األعداء ، مبا يتطلبه املوقـف املعـني ، مـن حركـة ووعـي وتقـدير لكـل 

  . )20(وانب واملالبسات ، دون تزمت أو تشنج أو مجود اجل
شـــروط  واألمثلـــة علـــى ذلـــك كثـــرية نســـوق منهـــا : قبـــول رســـول اهللا   

، وأخـذه بـرأي أصـحابه  )21(صلح احلديبية مع قريش رغم مـا فيـه مـن قسـوة 
يف اخلـــروج يـــوم بـــدر ، ويف املنـــزل الـــذي ينزلـــه عنـــدها ، وأخـــذه بـــرأي ســـلمان 

املنجنيـــــق يف غـــــزوة  باســـــتخدامخنـــــدق حـــــول املدينـــــة ، و الفارســـــي يف حفـــــر 
األحــــزاب علــــى ثلــــث مثــــار  القبائــــل يف غــــزوة الطــــائف ، ويف مصــــاحلة بعــــض

  .  )22(املدينة 
قــد أنكــر علــى مــن اشــرتط شــرطاً خمالفــاً حلكــم  وإذا كــان رســول اهللا   

: " ما بال رجال يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب الشرع يف عقد ، فقال 
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وإن كــان مائــة شــرط  ،فأميــا شــرط كــان ، لــيس يف كتــاب اهللا فهــو باطــل اهللا ،
أقــر كــل شــرط يتفــق عليــه املتعاقــدان أو املتعاقــدون مــادام مل  ، إال أنــه  )23(

خيـــالف نصـــاً وقاعـــدة شـــرعية ... وبعبـــارة أخـــرى مـــا مل حيـــل حرامـــاً أو حيـــرم 
. ويف هـذا )24(حالالَّ ، ويف هذا جاء احلـديث : " املسـلمون علـى شـروطهم 

  يدخل كل عقد يستحدثه املسلمون إذا مل تكن فيه خمالفة للشريعة . 
قــــد رفــــض القضــــاء إذا كــــان علــــى جهــــل وإن وإذا كــــان رســــول اهللا   

ألنــه مل يــأت األمــر مــن بابــه ، وإمنــا هــي رميــة  ؛أصــاب صــاحبه احلــق اعتباطــاً 
إىل ء حـــني بعثـــه اجتهـــاد معـــاذ بـــن جبـــل يف القضـــا أقـــر  فإنـــه ؛مـــن غـــري رام

 رض لــك قضــاء ، فأجــاب معــاذ : " أقضــيتقضــي إذا عــ الــيمن ، وســأله: مب
جتهــد رأيــي " ، فــإن مل أجــد أرســول اهللا بكتــاب اهللا ، فــإن مل أجــد فبســنة 

 رسـولِ  على ذلك : " احلمد هللا الذي وفق رسـولَ  فكان تعقيب رسول اهللا 
  . )25(اهللا ورسوله "  اهللا إىل ما يرضي

هنــا أن القــرآن والســنة مهــا املصــدران األساســيان  لقــد بــني رســول اهللا   
للمسـلمني ، ومرجـع كـل جمتهـد إسـالمي يف  األسـاسومهـا القـانون  ،للتشريع 

وذلـك  ،جيتهد يف ضوئها ، ويهتدي بروحهمـاأي زمن ، يأخذ بأحكامها ، و 
أمـا إذا مل يكـن يف الكتـاب والسـنة نـص قطعـي  إذا كان النص قطعـي الداللـة

ما خيتلـــف الشـــأن يف تقـــدير الروايـــة بالنســـبة للحـــديث ، فـــإن ، وعنـــد) *****(*
  .  )26(األمر يقتضي االجتهاد من فقهاء املسلمني لتحديد املقصود 

: " إذا اجتهـــد احلـــاكم فأصـــاب فلـــه أجـــران ، وإذا اجتهـــد ويف قولـــه   
فأخطــأ فلــه أجــر " يقــرر مبــدأ " االجتهــاد " الســتنباط احلكــم الشــرعي لكــل 

  ا من نص أو من قياس عليه . واقعة حتدث ، إم



 

12 
 

ـا كـان  :من هنا ميكن القول   إن اإلسـالم حـني قـرر خلـود املبـادئ وثبا
يهدف من ذلك ضمان صـالح أمـور احليـاة واسـتقامة حركـة اجملتمـع ، ولكـن 
مبـــا أن احلركـــة تتطلـــب التكيـــف واملواءمـــة فقـــد جـــاءت التفصـــيالت مرنـــة دون 

  إحداث تغيري يف اجلوهر. 
حتتــــــاج إىل اجتهــــــاد الفقهــــــاء واحلكــــــام معــــــاً وإىل  يةاإلســــــالمفاألمــــــة   

حكمـــــتهم ليضـــــعوا الضـــــوابط والقواعـــــد الكليـــــة املســـــتمدة مـــــن روح الشـــــريعة 
ا العـــام لتطبـــق علـــى الوقـــائع الـــيت ال يوجـــد نـــص صـــريح حيكمهـــا ،  ومضـــمو

  .  )27(وهي وقائع كثرية متجددة ومتغرية بتغري ظروف الزمان واملكان 
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  الهوامش 
القاهرة : مكتبـة وهبـة ، ، اخلصائص العامة لإلسالم (يوسف القرضاوي ) 1

  .  200 ) ص 2003
دار عبـــــدالرمحن خليفـــــة ، يف علـــــم السياســـــة اإلســـــالمي (اإلســـــكندرية ، ) 2

  210 ) ص 1990املعرفة اجلامعية ، 

يؤكــــد الــــدكتور القرضــــاوي أن الشــــرائع الســــماوية قبــــل اإلســــالم كانــــت  *) (
مرحلية ، لزمن موقـوت ، ولقـوم خمصوصـني ، فلـم تكـن يف حاجـة إىل املرونـة 
، الـــيت تؤهلهـــا للعمـــوم واخللـــود ، خبـــالف اإلســـالم ، الـــذي بُعـــث رســـوله إىل 

 الناس كافة . 

، ص ع ســـابق يوســـف القرضـــاوي ، اخلصـــائص العامـــة لإلســـالم ، مرجـــ     
201  .  

) يوســف القرضــاوي ، اخلصــائص العامــة لإلســالم ، مرجــع ســابق ، ص : 3
205  .  

) عبداحلميــد متــويل ، أزمــة الفكــر السياســي اإلســالمي يف العصــر احلــديث 4
ا  –(مظاهرهـــــا  (القـــــاهرة : اهليئـــــة املصـــــرية العامـــــة  3عالجهـــــا) ط –أســـــبا
  .  75) ص  1985للكتاب ، 

ــــادئ نظــــام 5 ــــويل ، مب ــــد مت درية : احلكــــم يف اإلســــالم (اإلســــكن) عبداحلمي
  .  42 ) ص 1978منشأة املعارف ، 

  .  م1285 -هـ 684باس أمحد بن إدريس أبو الع*) (*
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ـــاوى عـــن األحكـــام وتصـــرفات القاضـــي 6 ) القـــرايف ، اإلحكـــام يف متييـــز الفت
 ، ص 1967لفتاح أبــو غــدة ، طبعــة حلــب ، واإلمــام ، حتقيــق الشــيخ عبــدا

  وما بعدها .  86
 – 1699هـــ / 1176 – 1110*) أمحــد بــن عبــدالرحيم الفــاروقي ((**

  م). 1762
  ) . 7) سورة احلشر ، اآلية : (7
  ) رواه مسلم وابن حنبل . 8
هــــ)، 1353(القـــاهرة :  1) ويل الـــدين الـــدهلويل ، حجـــة اهللا البالغـــة ، ج9

عــــن : حممــــد عمــــارة ، الــــدين والدولــــة (القــــاهرة : اهليئــــة . ونقــــًال  128ص:
  .  63 ) ص 1986ملصرية العامة للكتاب ، ا

والنســـائي وأبـــو داود وابـــن ماجـــه وابـــن حنبـــل ،  ) رواه مســـلم والرتمـــذي10
  .  57وذكره حممد عمارة يف كتابه ، الدين والدولة ، مرجع سابق ، ص : 

  . 581 سابق ، ص  الدين والدولة ، مرجع ) حممد عمارة ،11
) ثروت بدوي ، أصول الفكـر السياسـي والنظريـات واملـذاهب السياسـية 12

  .  115 ) ص 1970ة : دار النهضة العربية الكربى (القاهر 
  ، نفس املوضع .  نفسه ) املرجع13
) عبــــد احلميــــد متــــويل، الشــــريعة اإلســــالمية كمصــــدر أساســــي للدســــتور 14

  .  133 ) ص 1975درية : منشأة املعارف ، (اإلسكن
  .  151 ) نفس املرجع ، ص 15
 2،  1) أبـــــو إســـــحاق الشـــــاطيب ، املوافقـــــات يف أصـــــول الشـــــريعة ، جــــــ16

  .  38،  10 ص حتقيق الشيخ عبداهللا دراز (القاهرة ، بدون) 
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دون ، إلســــــالم عقيــــــدة وشــــــريعة (القــــــاهرة ، مــــــن لتوت ، ا) حممــــــود شــــــ17
   . 510 )، ص 1964

) حممــد ســليم العــوا ، يف النظــام السياســي للدولــة اإلســالمية (القــاهرة : 18
  .  151 ) ص 1983املكتب املصري احلديث ، 

) ابن القيم اجلوزيه ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، حتقيق حممـد 19
  .  14 ) ص 1977قاهرة : مطبعة احلليب ، مجيل غازي (ال

لفرق بني األخذ حبل عملي ملشكلة معينة ، وبني *) ينبغي أن ننبه إىل ا(***
عليهـا ، فـإذا   مبنيـاً األخذ باألسس الفكرية أو العقائديـة الـيت قـد يكـون احلـل 

وبعبــارة أخــرى فإننــا ال خنــالف  –كــان األول جــائزاً ، فــإن الثــاين غــري جــائز 
األحكــام الشـــرعية اإلســـالمية مـــادام أخـــذنا مـــن غـــري املســـلمني مقتصـــراً علـــى 
احلل دون العقيدة، ومادام احلل ال يعارض نصاً صرحياً يف الشريعة اإلسالمية 

 .  
حممد سليم العـوا ، يف النظـام السياسـي للدولـة اإلسـالمية ، مرجـع سـابق ، -

  .  152ص:
خــالف يــرى  الوهــاب مــع أن املفكــر اإلســالمي الكبــري الشــيخ عبــد**) (***

كــان ينهــى عــن الشــيء ملصــلحة تقتضــي حترميــه ، مث يبيحــه   أن رســول اهللا 
  بعد ذلك إذا تبدلت احلال ، وصارت املصلحة يف إباحته . 

لقــــــــاهرة : دار األنصــــــــار ، عبــــــــدالوهاب خــــــــالف ، السياســــــــة الشــــــــرعية (ا-
  .  ) ص:1977

ضاوي ، اخلصائص العامة لإلسالم ، مرجع سـابق ، ص : ) يوسف القر 20
209  .  
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مكتبــة القــاهرة ) صــابر طعيمــة ، اإلســالم والثــورة االجتماعيــة (القــاهرة : 21
  .  303 ) ص 1970احلديث ، 

م يف اإلســالم ، مرجــع ســابق ، ) عبداحلميــد متــويل ، مبــادئ نظــام احلكــ22
  .  24ص:
  . ) رواه البخاري يف كتاب " العتق " 23
  ) رواه أمحد وأبو داود واحلاكم عن أيب هريرة . 24
) عمـــر شـــريف ، نظـــام احلكـــم واإلدارة يف الدولـــة اإلســـالمية (القـــاهرة : 25

  .  73) ص  1985دار االحتاد العريب للطباعة ، 
  *) مثل حتديد عقوبة شارب اخلمر مثًال . (*****

  .  76 م واإلدارة ، املرجع السابق ، ص ) عمر شريف ، نظام احلك26
رة : دار الفكــر ) حممــد يوســف موســى ، تــاريخ الفقــه اإلســالمي (القــاه27

  .  27 ) ص 1961العريب، 



 

 
1 

 

  باب: المحور

  أحكام البغاة في كتب الفقه اإلسالمي

  وداللتها القيمية والسياسية

  خالد بن سعيد المشرفي

  

ب فيما بعد الفصل بني يف دولة املدينة امتزج الديين والسياسي امتزاجا صعَّ 

وبتعبري الفقهاء من - ممارسة نبوية مصدرها السماء  بني ما هومها والفرز ياقضا

مساه أوهو ما  ،ةوتدبرييوما هو ممارسة سياسية  - سالةلر لبالغ هو حيث 

 فإنورغم هذا الفرز بني اجملالني يف الوعي الفقهي  .الفقهاء بالسياسة الشرعية

  اج.ذلك االمتز  أو استغالل كثريا من املمارسات التارخيية تعمدت فرض

محلت  واالندفاعيف حاالت القوة  هلااحلركة الطبيعية  بفعلالدولة توسع ف

الل مفهوم غمت استو  ،وتيسري وصول الدعوة ،سالماجلهاد ونشر اإل مبضامني



 

 
2 

 

ي معارضة سياسية والتخلص منها باسم الدين أيف رمي الل غاست أسو أاخلوارج 

  ومبباركته.

ياسي وتطويعه يف خدمة الل السغيكن مصطلح (البغي) مبنأى عن است ملو 

وليس أدل على ذلك من املرويات الكثرية يف التحذير من  ،هاتهمآربه وتوج

إىل غري ذلك من املصطلحات اليت ترد  مفارقة اجلماعة  الفتنة أو اخلروج أو

  .يف تلك الرواياتكثريا 

ا وبلورة مفاهيمها حول أحكام البغي ليس  وتتباين املدارس الفقهية يف توجها

ولكن بتأثري الواقع  ؛تأويال النصوص ثبوتا أوحبكم االختالف حول مرجعية 

  الناتج الفقهي. يفال حمالة تؤثر وضاع االجتماعية السائدة اليت السياسي واأل

  البغي كاصطالح فقهي

منها: الطلب كما يف قول اهللا تعاىل:(ذلك ما   ،معانالبغي يف اللغة يأيت على 

 2 أو مبعىن الظلم كما يف قوله:(خصمان بغى بعضنا على بعض)،  1 كنا نبغ)

                                                            

 .64اآلية ،سورة الكهف 1
 .22اآلية  ،سورة ص2



 

 
3 

 

 ،ومن معانيها أيضا الفساد كما يف قول العرب: بغى اجلرح إذا فسد وننت،

  والبغي هو قصد الفساد.

اختالف  إىل فيها يعودن كان اخلالف إتباينت تعريفات الفقهاء للبغي و وقد 

روج عن طاعة اخل :عرف ابن عابدين البغي بأنهفقد  ؛عيةيف بعض املسائل الفر 

م )م1340ـ/ه741(ت ويعرف ابن جزي 3.إمام احلق بغري احلق  :البغاة بأ

قوم  :هم)م1641ـ/ه1051(ت البهويت وعند 4.على التأويل الذين يقاتلون

وهلم  ،و خمالفته بتأويل سائغ أو خطأأه عوراموا خل ،مامهل احلق باينوا اإلمن أ

  .5ج يف كفهم إىل مجع جيشمنعة وشوكة حبيث حيتا 

جلرمية البغي ل عام على أهم األركان األساسية تتفق هذه التعريفات وبشكو 

والعصيان البة الدولة (الثورة غوم ،اخلروج (قصد جنائي)إىل وهي القصد ،

وهذا املفهوم للبغي يف الشريعة يقابله  ،سياسي) والتأويل (باعث ،املسلح)

  اجلرمية السياسية أو اجلرائم املاسة بأمن الدولة كما تنص القوانني الوضعية.

                                                            

 .426ص 3،جحاشية ال ابن عابدين، 3
 .195القوانين الفقهية، ص ابن جزي،4
 .139ص، 5ج،كشف القناع  البهوتي،5



 

 
4 

 

ومع ذلك فهناك مسائل أخرى ظلت مثار جدال بني الفقهاء وشرائط أخرى 

  حىت تكتمل عناصر (جرمية البغي) وتستحق عقوبتها املقررة. 

  آية الحجرات وشغب الروايات

كل الكتابات الفقهية يف موضوع البغاة حتيل إىل آية احلجرات باعتبارها 

األصل الذي تستند إليه تلك األحكام من كتاب اهللا وهي قوله تعاىل: (وإن 

حدامها على األخرى إن بغت إفصلحوا بينهما أاقتتلوا فطائفتان من املؤمنني 

 لصلحوا بينهما بالعدأن فاءت فإمر اهللا فأىت تفيء إىل فقاتلوا اليت تبغي ح

خويكم أصلحوا بني أخوة فإمنا املؤمنون إ .ن اهللا حيب املقسطنيإقسطوا أو 

  . 6واتقوا اهللا لعلكم ترمحون)

روايات  )م1372ـ/ه774(ت روي ابن كثريويف أسباب نزول هذه اآليات ي

انتهى اخلالف  اهللا بن أيبّ  صحاب عبدأو يف أصحاب النيب  :األوىل اً ثالث

  والنعال. باجلريدوضرب  باأليدي باشتباك

  ىل قتال بالسعف والنعال.إ: خالف بني األوس واخلزرج انتهى والثانية
                                                            

 .10-9اآليات ،الحجرات 6



 

 
5 

 

ىل إعها زوجها من زيارة أهلها انتهى والثالثة: خالف بني قوم بسبب امرأة من

  .7بالنعال دتدافع واجتال

املذكورة سببا لنزول اآليات جيد الباحث أن هذه هذه الروايات  إىلوبالنظر 

يتحدث ففي حني  ؛دىن لتأصيالت الفقهاءتكاد تفي باحلد األ الالروايات 

جند  يديولوجي تأويليأعد سياسية ذات بُ خالفات بسبب الفقهاء عن اقتتال 

ك باأليدي بسبب خالفات أن الروايات تتحدث عن حدث عارض واشتبا

لون على و  يأخذون خبصوص السبب بقدر ما يعالفقهاء الورغم أن  ،عارضة

 ،زالة الغموضإل هلا أمهية يف توضيح السياقات و أسباب النزو  فإن عموم اللفظ

لكبار صحابة وقد أخذ الفقهاء أغلب تلك األحكام من املمارسة العملية 

  مام علي.حداث يف خالفة اإلالنيب ال سيما يف األ

  

  البغي وسيادة الدولة

                                                            
 .363ص، 3ج ،مختصر تفسير ابن كثير ابن كثير،7
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ألمن وحفظ السلم وا ،أهم وظائف الدولة احلفاظ على السيادةمن 

والبغي  ،ي اخنرام يف تلك الوظائف يهدد بذهاب الدول وزواهلاأو  ،االجتماعي

دد السيادةمن اجل يص غها وتنماخرتا أوىل انتزاعها إبل تسعى  ؛رائم اليت 

وهذا ما تعارف عليه كل البشر وتواضعوا عليه تؤكد  ،زعاجهإو  السلم األهلي

ا ديد لسيادة الدولة  دُّونويع ،عليه دساتري الدول وتنص عليه تشريعا أي 

  .يسمح باالقرتاب منه ال أمحر اً خط

ألنه عّد  ؛نعي الزكاة يف عهدهشعواء على ما حربا أعلنبو بكر الصديق أف

واهللا لو  :وقال قولته املشهورة ،ةانتقاصا من سيادة الدول رفض دفع الزكاة

  ه.م حىت يؤدو هلرسول اهللا لقاتلت هيؤدون وامنعوين عناقا كان

ث ارتكبوا ذكرناها آنفا مانعة لدخول غريهم يف أحكامهم حيوالتعريفات اليت 

وا نباي(وقد  )الذين يقاتلون(وهم  )مام احلقإاخلروج عن طاعة (جرمية 

  .)مجع جيش إىلمام...وحيتاج يف كفهم اإل

  شرائط البغي
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ب توافرها يف اخلارجني عن النظام سالمي الشروط الواجتناولت كتب الفقه اإل

ني قتال املشركني وقتال ب الفقهاء قحيث يفر  ؛البغاة أحكام تشملهمحىت 

متثل ممارسات بني وقطاع الطرق بناء على نصوص و وقتال احملار لة قبأهل ال

هو  )التأول(أي مسألة من هذه املسائل فعند احلديث يف و  .مرجعية فقهية

 يقول الشربيين ؛وأكثرها أمهية يف وعي الفقيه البغيأول شرائط 

 و منعأجواز اخلروج عليه به  تأويل يعتقدون وبشرط :)م1569ـ/ه977(ت

  .8لف من غري تأويل كان معاندا للحقألن من خا ؛ماحلق املتوجه عليه

 بفتغلّ  ،السياسي للقيام باخلروج أو الثورةو الباعث أاملربر ميثل التأويل 

ب حبس يابغ خذ املال دون تأويل ال يعدّ أو القتل و  ما اللصوص على مدينة

  .9فالتأويل مل يوجدوجدت  ولألن املنعة  ؛املوصلي

أو خروج معاوية هل اجلمل أاخلارجني من  لتأول كتأويللثل بعض الفقهاء ميو 

عثمان رضي  نه يعرف قتلةأاهللا عنه بعلي رضي بن أيب سفيان صفني على 

                                                            
 .260ص16،ج ،مغني المحتاج الشربيني،8
  .160ص، 4ج ،االختيار الموصلي،9
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تأويل بعض مانعي و  ،همياإوال يقتص منهم ملواطأته  ،ر عليهمويقد ،اهللا عنه

م ال يدفعون الزكاة  يب بكر رضي اهللا عنهأ يف عهدالزكاة  ه تملن صال الإبأ

ن أوال يشرتطون يف التأويل  10.سكن هلم وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم

وبتعبري الشربيين:  ،تستحق النظر فيها رؤيةبل يكفي أن ميثل  يكون صوابا

  .11ط يف التأويل أن يكون فاسداً ال يقطع بفسادهرت يش

ففي  ة يقول:لب السياسيااملط مفصليةوجمدي عز الدين حسن يؤكد على 

فأرسل إليهم يزيد  سني بن علي ومن ورائه أهل العراقخرج احل عهد يزيد 

ونقض أهل املدينة  م)680/هـ61( جيشاً فقاتلهم وقتل احلسني بن علي سنة

 هللا بن الزبريبيعته وخرجوا عليه وخرج عليه أهل مكة وعلى رأسهم عبد ا

كانوا على فقاتلهم جيش يزيد وما نريد التنبيه عليه هنا أن صحابة رسول اهللا  

عود هذا األمر هم األساسي هو أن يوقد كان مطلب رأس اخلارجني على يزيد

أن الذين خرجوا دفاعًا عن مبدأ الشورى كانوا فقهاء  شورى بني املسلمني

                                                            
 .260ص ،16ج،مغني المحتاج  ،الشربيني10

  ن م11
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وحاربوا من أجل ذلك   ذاك الزمان ورعًا وعلمًا وتقوىالصحابة وأفضلهم يف

  .12وقتلوا

ىل ) البغاة إم1064ـ/ه456يقسم ابن حزم (تـ  وبالنظر إىل املربر والباعث

فيه كاخلوارج وما جرى  فأخطأوارجوا على التأويل يف الدين خقسمني: قسم 

نفسهم دنيا فخرجوا وقسم أرادوا أل .ئر األهواء املخالفة للحقجمراهم من سا

ن تعدت هذه الطائفة إىل فإ ،يف السرية مثلهمعلى إمام حق أو على من هو 

إىل  ،حكمهمانتقل إخافة الطريق أو إىل أخذ مال من لقوا أو سفك الدماء 

  .13لوا ذلك يف حكم البغاةعفمل ي وهم ما ،حكم احملاربني

عصبية لا) الذي يرى أن أهل م1881/هـ1299(تـ يضا عليشويؤكد ذلك أ

  .14وأهل اخلالف بال تأويل احلكم فيهم القصاص ورد املال قائماً أو فائتا

فاخلوارج كما يقول إذا خرجوا فأصابوا  ،املتأولني عصبية وويفرق به بني أهل ال

مث تابوا ورجعوا وضعت الدماء عنهم ويؤخذ منهم ما وجد  ،الدماء واألموال
                                                            

  لكترونية.اإلسالمي . مجلة الحوار المتمدن اإل مجدي مقال بعنوان: الثورة وثقافة الديموقراطية في الفقة السياسي12
 .97ص، 11ج ،المحلي ابن حزم، 13
 .355ص ،19ج ،الجليل حمن عليش، 14
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م  ؛ن كانوا أولياءنه وما استهلكوه فال يتبعون به وإبأيديهم من مال بعي أل

   .15خبالف احملاربني فال يوضع عنهم من حقوق الناس شيء متأولون

لتفرقة تلك إال أن أغلب ثورات العصور األوىل كانت وعلى الرغم من وضوح ا

وكانت أول هذه  كما يقول حممد ولد اجلودة  وهم وقودهابقيادة فقهاء كبار 

الثورات ثورة عبدهللا بن حنظلة الغسيل وكان شريفا فاضال سيدا عابدا فلما 

املدينة وكان عبد  أهلقدم علي يزيد ورأي حاله رجع إيل املدينة وخلعه وبايعه 

هللا من صغار الصحابة وقتل يوم احلرة وقتل معه من الصحابة عبد هللا بن زيد 

بن عاصم األنصاري وعبد هللا بن السائب املكي القارئ ومعقل بن سنان 

قاله مالك  األشجعي ويدل علي وجود العلماء والفقهاء يف شهداء احلرة ما

  16القرآن سبع مائة قتل يوم احلرة من محلة : رمحه هللا تعاىل

وهو ما أسهم وعيا أصيال لدى الفقهاء باعتبار الباعث السياسي أو املطالب 

  املشروعة ضمن تصورهم ملوضوع البغي.

                                                            
 .ن.م 15

 مقال بعنوان (الفقهاء والثورة تاريخ العالقة). محمد ولد الجودة، 16



 

 
11 

 

 ،يلوعصيانا على غري تأو والفرق بني الباغي واحملارب أن احملارب خيرج فسقا 

 رورية وهامة فيما يرىهذه التفرقة ضو  ،والباغي الذي حيارب على تأويل

صحاب رأي ووجهة فهم أ ،باعتبار املقاصد وباعتبار احتمال الصواب الفقهاء

  نظر ومطالب قد تكون مشروعة.

وبسبب ارتباط أحكام البغاة باملمارسة العملية لإلمام علي وكون اخلارجني 

الفقهاء ال يذكرون مسألة االحرتاب بني  فإنعليه أصحاب تأويل سياسي 

وهل يتعامالن فيما بينهما وفق أحكام البغاة  ،دولتني مسلمتني أو مجاعتني

وهو ما يدعو إىل التساؤل حول مناط  ؟باعتبار أن اإلسالم هو دين اجلميع

الفقهاء تفريعات ذلك تشري إىل خصوصية أحكام البغاة هل هو التأول كما 

إن التالزم يف الوعي الفقهي بني البغاة  ،كما يؤيد الباحث،أم هو اإلسالم 

م متأولني هو الذي ورث تلك وخصوصية اخل ارجني على اإلمام علي كو

بل إن اإلمام طبق أحكام على وهي أن البغاة جيب أن يكونوا متأولني  ،املقاربة

ولة إسالمية أخرى على تنازع يف أن حيارب د لهولو قدر يف حربه على معاوية 

  !مثال  أيا كانت فهل كان سيطبق عليهم أحكام املشركني الدولتني مصاحل
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عموم احرتاب يقع بني عود إىل آية احلجرات اليت تتحدث عن نقول ذلك ون

طائفتني من (املؤمنني) يوجب على اجملتمع املسلم حكومات وأفرادا السعي 

  دون أي تفرقة بني متأول أو غري متأول. بالصلح

الفقيه إىل اعتبار التأول شرطا لتطبيق  يدعوهنا حيق لنا التساؤل ما الذي 

وجعل  ،ي حتت تأثري النص مبالبساتهدون وع هعو هل وق ؟كام البغيأح

أم  العامة والشاملة؟ ل الرؤية القرآنيةامهمناطا للحكم وإ خصوص املالبسات

ع حتت تأثري السياسي الذي يرغب يف تصفية وق _وبعض الظن إمث_ أنه

م غري  ،بأبشع الصور السياسيني  معارضيه وإجياد مربر لتصرفاته حتت ذريعة أ

  متأولني؟

ما يفتح اجملال واسعا للنظر يف هذا املوضوع أن الساملي ذكر صورتني من صور 

  قال: فبعد أن حتدث عن املعىن اللغوي للبغي ،البغاة

ويثبت  ،ملتصف بالبغيومنه يشتق اسم الباغي ا ،هذا كالمه يف معىن البغي

عن طاعة اإلمام العادل بعد وجوب البغي شرعا بأمور: منها أن خيرج  عليه
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طاعته عليه ... ومنها أن يعطل اإلمام احلدود ويتسلط على الرعية ويفعل 

وى نفسه ما شاء فيستتيبونه فيصر على ذلك فيصري بعد اإلمامة جبارا  فيهم 

  17 عنيدا...

ا احرتاب  اجيمع بينهالفرتاض صور أخرى هذه الصور تفتح جماال واسعا   أ

  ني فئتني مسلمتني.ب

 :)م1277/ـه676ي (ت الشوكة واملنعة ويفسرها النوو  :وثاين شرائط البغي

عداد رجال لفة ببذل مال أو إكىل  إىل الطاعة ث حيتاج اإلمام يف ردهم إحبي

  .18يسهل ضبطهم فليسوا بغاة فراداً أكانوا ن  فإ ونصب قتال

وضعها مبوميتنع مثلها  ،ا مجاعة تكثرفإ )م819/ـه204(ت الشافعي وبرأي

ا ال ينال حىت تكثر همثل بعض االمتناع حىت  يعرف أن هالذي هي ب

  .19ةنكايت

                                                            
 .86ص، 3الجوابات ج السالمي،17
 .52ص ،10جروضة الطالبين  النووي، 18
 .218ص ، 4جم  األ الشافعي، 19
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 ،العام النظامهدد ي وكةن صاحب الشباعتبار أ - وكةاشرتاط الفقهاء للشو 

ىل عدم استناد الفقهاء إ فيه يالحظ -تماعيوميثل خطورة على السلم االج

ومن  ،األمر الذي حييل إىل التقدير الشخصي للفقيه ،املوضوعنص مباشر يف 

املكان يظل هو سيد القضية غيري والتبديل حبكم عامل الزمان و مث فإمكانية الت

  .العامل اليوم أصبحت أكثر تسارعا واختالفا ال سيما أن متغريات

ظهار املعارضة السياسية ليس مربرا ألي عمل مسلح أيضا أن إ يؤكد الشافعي

ظهروا رأي اخلوارج وجتنبوا مجاعات الناس قوما أمن قبل السلطة يقول: ولو أن 

م على حرمة اإلميان مل يصري  ؛ل بذلك قتاهلملُ حيَ وكفروهم مل  وا إىل احلال أل

وهو ما يعين عدم جواز استخدام العنف من  .20وجل بقتاهلم اليت أمر اهللا عز

ضد املعارضة ما دامت ملتزمة مببدأ  - حىت لو كانت شرعية-قبل السلطة 

ديد لألمن العام. ،السلمية جتاه النظام واجملتمع   ومل تشكل أي 

  إلى الحوار الدعوة

                                                            
 .217ص، 4األم جالشافعي، 20



 

 
15 

 

مكانات التوصل إىل حل علن السلطة احلرب ال بد أن تستنفد كل إقبل أن ت

ي دعوة البغاة للجلوس ، تلك هي فكرة (الدعوة) أعرب احلوار واملفاوضات

: فينبغي إذا بقوله وهو ما عناه الشافعي ،همومعرفة أسباب خروج ،للحوار

عودا ملا  :هلم قيل ،ذا ذكروا مظلمة بينةفإ ؟ما نقموا :سأهلمن أنفعلوا هذا 

ن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين اهللا على وأ ،فارقتم من طاعة اإلمام العادل

  .21املشركني واحدة

اسية ال جيوز النظرية الفقهية تلك (الدعوة) حقًا واجبًا على السلطة السي وتعدّ 

د دعا املؤمنني إذا اقرتفوا يقول الشافعي: فحق على كل أح ،دونه املباغة بقتال

 بيت أهلال يُ  :وبذلك قلت ،ال يقاتلوا حىت يدعوا إىل الصلحرادوا القتال أوأ

قبل  - وجل كما أمر اهللا عز- مام الدعاء ألن على اإل ؛البغي قبل دعائهم

  .22القتال

                                                            
 .218ص ،4جاالم الشافعي،  21
 .214ص ،4جاالم الشافعي، 22
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مام علي ) مبراسلة اإلم1641ـ/ه1051شاف القناع (تـويستشهد صاحب ك

ليهم ابن وملا اعتزلت احلرورية بعث إ ،اجلملألهل البصرة قبل وقعة 

وإن  ،االستعجال باملعاجلة العسكرية دممتخذ القرار بع وهو ينصح23.عباس

نظار أوىل من ألن اإل ؛رجوعهم فيها أنظرهمم مدة رجاء نظرهن يُ طلب البغاة أ

  .24معاجلتهم بالقتال املؤدي إىل اهلرج واملرج

تهم من بفتجوز حينئذ حمار  ،ذا بدأ البغاة باحملاربةال إوال يسقط واجب الدعوة إ

  . 25)م17هـ/ق11ق( غري دعوة كما يقول الشقصي

  حكام القتالأفي 

 ،فتذكر أنه إذامسائل قتال البغاةث الفقهي يف الرتا تفصل كثريًا مدوناتُ 

قد نظر ف ،سنة مركباً ومل جتد السلطة دون األ ،واحلوار فشلت مراحل التفاوض

 ؛منها عدم قتل األسرىو  ،خالقيات حرب البغاةالفقهاء ملا ميكن أن نسميه أ

وإراحة  ،دفع ظلمهم - كما يقول الشقصي- ن قصدهم يف حماربة البغاة أل
                                                            

 .70ص ،21كشاف القناع ج ،يتالبهو 23
 .ن.م 24
 .60ص ،8جمنهج الطالبين  الشقصي، 25
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صار هذا الباغي أسرياً يف أيدي املسلمني موثوقاً عن  ذافإ ،املسلمني من شرهم

ن بغري قتله مل املسلمون من شره، وما كفي املسلمو  البغي على الناس أمن

  26يعرض لقتله.

هل البغي فئة ن كانت ألإ قول:) فيم1191ـ/ه587اساين (تـأما الك

شاء ن وإ ،األمام قتله استئصاًال لشأفتهمن شاء ينحازون إليها فاألسري إ

  .27حبسه الندفاع شره باألسر واحلبس

سري مل حيصل أيضًا اتفاق حول وكما تباينت اآلراء عند الفقهاء يف قتل األ

جهاز فالشقصي مثال يذكر أن املسلمني ميتنعون عن اإل ،جهاز على اجلريحاإل

على  جهازفيما يذهب الكاساين إىل جواز اإل .28على اجلريح من وجه التكرم

  .29حيز إىل فئةاجلريح لئال يت

                                                            
 .71ص، 7جمنهج الطالبين  الشقصي، 26
 .445ص  ،15 ج الصنايع بدايع الكاساني،27
 .72ص ، 7 جمنهج الطالبين  الشقصي، 28
 . 445ص ، 15ج  الصنايع بدايع الكاساني،29
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م انكسكما يذكر الفقهاء عدم اتباع املدبر من البغاة على اعتبار أ رت ن قو

م اهلزمية منهزمني  –كما يقول الشقصي- ذا كانوا وهذا جيري إ ،وحلقت 

 ،حرب املسلمني عند ذلك إىلليها ويرجعون ينحازون إ ىل غري فئةمتفرقني إ

م وأمن ا إىل حرب  .املسلمون من معاود وإذا كانوا منهزمني إىل فئة يرجعون 

وظلمهم اتبعهم املسلمون وأخذوهم وأسروهم  ىل بغيهماملسلمني ويعودون إ

مام فإن كان للمسلمني إمام أُوِصلوا إىل اإل ،وحبسوهم إىل أن يأمنوا منهم

  .30حىت يشاور فيهم أهل العلم

ويؤكد الفقهاء على عدم جواز قتل األطفال والنساء والشيوخ والعميان من 

ن قتلهم لدفع شر قتاهلم أل ؛ومن أهل البغي حبسب الكاساينأهل احلرب 

  .31فيختص بأهل القتال وهؤالء ليسوا من أهل القتال

يف احلرب فحكمهم حكم احملاربني يقول  ذا شارك هؤالءأما إ

قتلهن  ن قاتل النساء مع البغاة بالسالح فلناوإ: )م1285ـ/ه684ت(القرايف

                                                            
 .71ص  ،7 جمنهج الطالبين  الشقصي، 30
 . 446ص  ،10 ج الصنايع بدايع الكاساني،31
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التحريض ورمي احلجارة فال يقتلن إال أن يقتلن ال ب يقاتلن إن ملوإ ،يف القتال

  .32ن أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال مل يقتلنوإ ،أحداً بذلك

لبغاة بالكفار ويتحدث الفقهاء يف هذا الباب عن حكم االستعانة على ا

م  هويت: حيرموعلى حد قول الب أي قتاهلم -أن يستعني أهل العدل يف حر

ار فلئال يستعان يف قتال مسلم يف قتال الكفيستعان  ال هنأل ؛ربكاف - للبغاة

  .33ال قتلهميقصد إ وهو ال ،القصد كفهم ال قتلهموألن  ،بطريق أوىل

 ؛مام عليرجعية نصية ال سيما املروي عن اإلم إىلحكام تستند أغلب هذه األ

 ونصوص وال ختتلف مع روح ،نسانيةتتفق مع جممل املبادئ والقيم اإل لكنها

دف  بهم يإىل محاية املدنيني وجتناملواثيق واملعاهدات الدولية احلديثة اليت 

ورد لبعض الفقهاء من جواز اإلجهاز على اجلريح  ا مافيما عد ،احلرب ويالت

فاملثخن باجلراح هو إىل العالج أحوج  ،ينحاز إليهان إذا كان هناك فئة ميكن أ

                                                            
 .9ص ، 12جالذخيرة  32
 .77ص ،21جكشاف القناع  البهوتي، 33
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و عدم عودته فهذه مسألة ميكن أن منه إىل اإلجهاز عليه أما عودته إىل فئته أ

  حتل الحقاً.

  موال البغاةفي أ

 يف حترزاحكام اخلاصة بأموال البغاة ويبدون باأل بالغةعناية يويل الفقهاء 

ا بأمواهلم املساس بلة ال سبيل أهل الق فالشقصي يذكر أن بغاة ،أو مصادر

م ومعونة هلم للمسلمني يف أمواهلم...  ا على حر ما مل تكن آلة يتقوون 

وإن كان مما يتقوون به على املسلمني جاز  ،على بغيهم على املسلمني

رجع املوصلي سبب حرمة أمواهلم إىل حديث ويُ  34.للمسلمني حبسه عنهم

م مسلمون واإلسالم ع ،علي رضي اهللا عنه وإمنا حيبسها عنهم  ؛اصموأل

تقليال عليهم وفيه مصلحة املسلمني فإذا تابوا ردت عليهم لزوال املوجب 

  .35للحبس

                                                            
 .07ص، 7منهج الطالبين ج الشقصي،34
 . 162ص ،4االختيارج الموصلي،35
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ن كل حمارب و أكثر وضوحا فيما ذكره الشقصي: إولغة التحرز والتحوط تبد

ر هللا وألوليائه بالعداوة جماه لى املسلمني بظلمه وعدوانه مبارزممتنع ببغيه ع

بغري احلق فجائز للمسلمني أن حيتالوا فيه بكل ما يرجون بالفساد يف األرض 

نكايته وإهالك نفسه  به الظفر عليه من مجيع الوجوه اليت يرى املسلمون فيها

إىل تلفه لغري معىن من املعاين  وأما غري النفس فال يعجبين أن يقصد ،وإتالفها

ال به املسلمون إال ما ق ،اليت جيوز فيها إتالفها من مال أو دواب أو غري ذلك

  .36مد فال يعجبين بالنار وال بغريهايف حبس املواد وقطعها عنهم وأما التع

صية حبتة عطلت أن أصل التحرز يف أموال البغاة يرجع إىل اعتبارات ن وواضح

 قلي والتفكري املقاصدي يقول السامليإمكانيات العمل الع

فإن قيل ظاهر احلديث حترمي دماء من أقر  ):م1914ـ/ه1332(ت

وقتال  ،بالتوحيد وحترمي أمواله وأنه ال حتل دماؤهم إال من حيث حتل أمواهلم

أن قتال البغاة جائز لقوله  :فاجلواب ؟فما الوجه يف ذلك ،البغاة جائز إمجاعا

تعاىل: (فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا) فظاهر احلديث غري مراد 

                                                            

 .74ص  ،8منهج الطالبين ج الشقصي،36



 

 
22 

 

وا إىل أمر اهللا يف هذه حانه قد أحل دماء البغاة حىت يفيئفإنه سبذه اآلية هل

  .37اآلية وبقيت أمواهلم على التحرمي لظاهر احلديث

 مع عدميرجع إىل عدم النص اجمليز  - برأي الباحث–فالتحفظ املبالغ فيه 

العمل على توسيع زاوية النظر إىل املسألة برؤية أكثر مشولية واستيعابا بدال من 

كما –فهل يعقل أن الكتايب احملارب تقطع خنيله  ،انتظار النص اجمليز وال نص

م حنو اخلروج واالستسالم -حدث مع بين النضري أما املسلم فال  ،للدفع 

ا حمرتمة ؛جيوز أن يتعرض ألمواله جيوز أن تزهق روحه ألن النص لكن  ؛أل

  أجاز ذلك!

يصرح الفقهاء جبواز االستعانة بسالح البغاة وكراعهم على قتاهلم إن احتيج 

  .38ويرد لربه إذا زالت احلرب ،إليه

ما يقول القرايف: وال بضمان ما أتلفوه أثناء احلرب كوال يطالب البغاة 

وأهل  ،بتأويل اخرجو  تلفوه يف الفتنة من نفس أو مال إن كانوايضمنون ما أ

                                                            
 .372ص ،3شرح المسند ج  السالمي،37
 .11ص  ،12الذخيرة ج القرافي،38
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ألن اإلذن يف  ؛39العصبية وخمالفة السلطان بغري تأويل يلزمهم النفس واملال

  .40القتال يسقط الضمان حبسب القرايف

فإن ما أصاب كل واحد من الفريقني  )م1284ـ/ه683(توحبسب املوصلي

من اآلخر فهو موضوع ال دية فيه وال ضمان وال قصاص وما كان قائما يف يد  

  .41كل واحد من الفريقني لصاحبه فهو لصاحبه

  فقه التعايش مع البغاة

الفقهاء ذكروا  فإنرغم كل أحكام القتال وتبعات احلرب اليت سبق ذكرها 

ت الواقع اليت رمبا لضرورات وإجلاءامسائل كثرية ميكن اعتبارها فقه تعايش 

املفارقات ستيعاب أشكال التنوع و اد صيغ قادرة على اتفرض على اجملتمع إجي

يخ عريض من االحرتاب إىل تار  رسيما بالنظال ،إمكانيات الواقعبني املأمول و 

 يقول النووي ،ي ودولهمسالبني طوائف ومذاهب العامل اإل

 ااحلدود على جناة البلد الذي استولو  قام البغاة: إذا أ)م1277ـ/ه676(ت
                                                            

 .01 ص، 12الذخيرةج القرافي،39
 .11 ص، 12لذخيرةجا القرافي، 40
 .162ص ،4االختيار ج  الموصلي،41
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 ا،تد مبا فعلو عاُ  هالذميني في وأخذوا الزكاة من أهله وخراج أرضه وجزية ،عليه

  .42هل العدل مل يطالبوهم بشيءوإذا عاد البلد إىل أ

لنووي بني القاضي ويفرق ا ،وضبط مصاحل العباد وهذا من باب السياسة

 ،ألنه ليس بعدل ؛ينفذ حكمه فاألول ال ،املستحل لدماء أهل العدل وغريه

ملصلحة  ومنهم من يطلق نفوذ قضاة البغاةة... العدالاضي من شرط القو 

  .43الرعية

م ليسو فسقة ة مقبولةالبغا وشهادة ولو  :لفظ الشافعي رمحه اهللاو  ،بناء على أ

 ،ملوافقته لتصديقه ةشهد منهم عدل قبلت شهادته ما مل يكن يرى الشهاد

  .44مع البغي فأثبت العدالة

ع مبصاحل العباد إىل األمام  يف الدف ةوالرغب ةالشرعي لكن كل اعتبارات السياسة

: البغاة  يف )م1064ـ/ه456( ن يغري من رأي ابن حزملك ال ميكن أكل ذ

وكل زكاة قبضوها مما قبضها إىل إمام وكل  مامإىل إفكل حكم حكموه مما هو 
                                                            

 .54ص  10،روضة الطالبين ج النووي،42
 .53ص ،ن م 43
 .ن م44
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ن وان ومن الباطل ألم وعدفكل ذلك منهم ظ - حد أقاموه مما إقامته إىل إمام

  .45تنوب معصية اهللا عن طاعته

فكيف  ،رعية لوجوده أصالفالباغي ال ش ؛صل املسألهينظر ابن حزم إىل أ

يف  حكامه بل يبحثال ينظر إىل الواقع ليملي عليه أ هو ،حكامهتصح أ

  ).الشرعية( اجلذور األساسية

متثل اآلراء الفقهية يف موضوع البغي مرحلة من مراحل التفكري البشري و 

أن تلك اآلراء تظل ثوابت لكل األجيال  ذلك ال يعينو  ،والتطور اإلنساين

يوجب علينا أن  ،مع الواقع االتساقبقدر ما هي حماولة بشرية لتطبيق النص و 

لقد تطور التفكري السياسي  .مع معطيات خمتلفة وواقع مباين عاطىنت

وأصبحت هناك قوانني وتشريعات دولية وحملية تنظم املعارضات السياسية 

كثر قدرة على االستجابة للتطورات سي بشكل عام يعد أوالعمل السيا

  .46املتسارعة ومناسبة للراهن

                                                            
 .112ص، 11المحلى ج ابن حزم،45
 كترونية في اإلحالة على مراجع التراث الفقهي.لإلاملة امالحظة: استخدم الباحث المكتبة الش46
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  باب: دراسات

  الحرب العادلة وأخالقيات المسؤولية

  

  جون بيتك إلينشتاين

  

؛ هذا  دون سواها خيتص باحلرب وحدها "احلرب العادلة"أن [مفهوم]  تظنال 
بطريقة  "احلرب العادلة"مفهوم يتعلق ا إمن الذي ما فتئت أنبه عليه منذ زمان؛هو األمر 

وإمنا تعم احلياة السياسية  ؛عداها مايف التفكري ليست ختص احلرب وحدها دون 
 استعمال قسر القوة أمراً فيه يكون الذي ذاك اجلانب منها ال سيما و ا، لتشملها برمته

. واحلال أن تلك الرؤية يف بعض املرات بالفعلقد جلئ إىل استعماله ، إن مل يكن وارداً 
 ،قع داخل السياسةالعادلة أمر ي بالسياسية ـ أو اإلطار السياسي ـ اليت ترى أن احلر 

لك أن ذسم "أخالقية املسؤولية". ااألفضل أن نطلق عليها  من ويساعد على تشكيلها
لنفسه جماال يضعه يف تعارض مع القلب الصلب ل"واقعية"  تخذموقف احلرب العادلة ي

املؤرخ [الفظيع الذي أورده  ونيسيلي[سياسية] من ذاك الصنف الذي صوره احلوار امل
إذ صور هذا  ابه الكالسيكي "حرب البيلوبونيز"؛توقيديدس يف كتاليوناين الشهري] 

أن: "على  نيسييونليالعمل العظيم جنراالت أثينا وهم يعلنون بعجرفة إىل األشقياء امل
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القوي أن يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله، وعلى الضعيف أن يتحمل ما ينبغي عليه أن 
ن احلرب العادلة تتعارض مع االدعاءات اليت جتسدها النزعة أكما هذا،   يتحمله".

 حسب-يعين أنه  السلمية بوصفها موقفا للحكامة السياسية ممكن التبين؛ وذلك مبا
السبع يرقد إىل جانب  إذا وجدنا على وجه هذه البسيطة - رؤى مارثن لوثر [كينغ]

   . دائمااخلروف، فإنه يلزم استبدال اخلروف 

ملا حنن نسلك بوفق هذه تنقدح يف البال عدة سؤاالت  - بطبيعة احلال- واآلن
ا: مسؤولية من؟ وإزاء  الطريقة يف احلديث، وملا ننخرط يف إطار أخالقية مسؤولية ونلتزم 

تنتهي ـ أفكار "العدالة الكونية" أو شيء من  ماذا؟ واحلال أنه لئن كانت مسؤولياتنا ال
يكون علينا ا أبدا أن حنصل مجلة أفكار وأحداث. وهكذا، هذا القبيل ـ فإنه ليس ميكنن

نح إىل ضرب من األثري الكوين الذي نعوم فيه كل األشياء، وذلك حبيث يصبح  جنأن 
مسؤوال عن كل شيء. واحلق أن تقليد احلرب العادلة  - مبعىن ما من املعاين- كل امرئ 

إمنا جيسد لنا جتسيدا ملموسا جماال معينا من جماالت املسؤولية: مسؤولية رجال ونساء 
ا، ومسؤولية نظام سياسي عن آخر، واملسؤولية  السياسة على السياسة اليت ينهجو

مشكل من خمتلف على عامل املشرتكة لكل الدول على نظام يساعد على احلفاظ 
  اهليئات السياسية. 

على  -فيما بعد احلرب العاملية الثانية -انبنت أخالقية املسؤولية هذههذا ولقد 
أساس الطابع الكوين حلقوق اإلنسان، وعلى التقزز املشرتك من اإلبادة اجلماعية، وعلى 

دث أن حتعلق األمر ببعض الفظاعات اليت ملا  وذلك ؛"أبدا، لن يتكرر هذا" :صرخة
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ال ينبغي لنا أن نفاجأ من أن موضوع املسؤولية صار مطروحا  ،وهلذا السبب. تارتكب
مرة أخرى، وقد صيغ هذه املرة بوفق مفاهيم مسؤولية احلماية حتت قيادة األمم املتحدة. 
وتقضي هذه األخالقية بأنه إذا ما كانت أمة أو طائفة من األمم ضحايا عنف منظم 

وأن يتخذ خطوات  ،بقوة أن يتحرك وبنيِّ ومسرتسل، فإن من مسؤولية اجملتمع الدويل
إزاء هذا الوضع. وإذا ما رفضت األمم املتحدة التحرك والفعل، فإنه يرتتب عن ذلك أن 

سم واسع على إذا ما مت إمجاع متقا-  عضوا أو طائفة من الدول األعضاء دولة
  شرعيا ملنع العنف والحتواء الفظاعة. أن تتصرف عليها ينبغي  -الفظاعات املرتكبة

مبا أن مثة رهانا على الشلل الذي يصيب األمم املتحدة، ومبا أن القوى األوربية و 
التدخل "وال تكون مهيأة ألن تفعل اللهم إال القليل عن طريق  كثرياً   قوالً عادة ما تقول 

أمسى يسمى اليوم، وذلك حىت يف أوضاع ميكن للمرء  اإلنساين"، على حنو ما
ق على أن هذه القوى كانت متورطة يف النزاع (تعد االستدالل فيها باحلجج وبالوثائ

ه عادة ما ما يستتبع ذلك هو أن رواندا مثاال صارخا وفاضحا على هذه املسألة)، فإن
عن  بوصفها الدولة اليت متلك من القوة إلثناء أي دولة أخرى- تكون الواليات املتحدة

ن أن يُطلب منها أو حتمل نفسها على أن تتحرك. ومهما يكن من كهي اليت مي -الكثري
أمر، فإن هذا املعيار الضمين للمسؤولية، إذا ما أضيف إىل اإلعالن العاملي حلقوق 

ما مبا–اإلنسان وإىل املعاهدة املتعلقة باإلبادة اجلماعية  إمنا هو  -فيةاخللما يرسم مها  أ
  ية املسؤولية.حزمة مسات أخالقضمن مسة أساسية من 
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يضاف إىل ذلك التقليد املتعلق باحلرب العادلة. ما الذي تقوله لنا احلرب العادلة 
ا؟ وكيف ترتبط هذه بأخالقيات مسؤولية؛ مبا يف ذلك  عن أهداف احلرب وغايا
اء حرب واخلروج منها، يف حال ما إذا كانت دولة قد تدخلت يف وضع  أخالقية إ

ن ترتبط غاية احلرب ارتباطا داخليا حبجة إعمال قوة السالح معني؟ احلال أنه ينبغي أ
أو عدوان غاشم حادث، ومعاقبة املعتدين. شديد واقع أوال؛ أي بإصالح أو جرب ظلم 

، شبه أكيدمجاعي الوقاية من ضرر إىل  املبادرةوقضية عادلة أخرى ينبغي أن تتمثل يف 
، على الرغم من أن هذه املعضلة شكلت دوما حمل قبل أن حيدث أن يقعخمافة  وذلك

استعمال القوة أيكون أمرا اتقائيا أم  شأنتنازع حبيث انقسم مفكرو احلرب العادلة يف 
يتفق اجلميع على أن هدف استعمال القوة استعماال مربرا إمنا هو حتقيق  وقائيا؛ لكن

  ملسلح. وضع أعدل من ذاك الذي يكون ذا صلة مبا قبل نشوب النزاع ا

ات الالهوتية الكالسيكية اليت االهتماميف - ولقد كان يسمى هذا الوضع
أي السلم املدين  ؛ءه" و "سكينة النظام أو هد - دشنت تقليد احلرب العادلة بالغرب

ا هو معيار حذر حكيم الالئق. واملعيار احملدد الختاذ قرار باستعمال القوة املسلحة إمن
 لنجاح يف مسعاك؟ فليس يسمح المرئ أن جيعل وضعاً متلك حظا وافرا ل متعقل: هل

ما من امرئ إال هو جمرب على فعل كل ما  :باألحرى لْ أسوأ مما هو عليه، أو لنقُ  سيئاً 
يف  االهتماماألخذ بعني . وبةسيالكارثية التع نتائجبوسعه لتفادي هذا الضرب من ال

ما الذي تدعونا مسؤولية أخالقية محاية إىل حيق لنا أن نعرف ، التقومي هذا اإلطار اجلاهز
. فعله، ال سيما يف أوضاع تكون فيها قوة متدخلة تتهيأ ملغادرة البلد الذي تدخلت فيه
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اء احلرب واخلروج هذا الكالم ما سوف يلحق وبعبارة أخرى، أركز في على أخالقية إ
ماية، فما الذي عليه أن منها. ولئن كان املرء يتبىن معايري احلرب العادلة ومسؤولية احل

ل واحتالل عادلني مع إمكان سحب يلتزم به؟ ميكننا أن نسمي هذا األمر أخالقية تدخّ 
  القوات املقاتلة. 

وقبل أن نبدأ بصوغ معايري أخالقية خروج [من وضع التدخل] تكون متوافقة مع 
على وصف  - أوال– أخالقية مسؤولية، علينا أن نتوفر[مبادئ] التفكري يف حرب عادلة و 

وذلك  الصعوبة مبكان؛شامل ومناسب للوضع "على امليدان". على أن هذا أمر شديد 
مبا أن األطراف املتنافسة بشأن حرب متجادل فيها سوف تسعى إىل توصيف الوضع 

ا اخلاصة املتعلقة مبا ينبغي أن يعمل واحلالة هذه.  ويف إطار تقليد بطرق ختدم استنتاجا
وة باسم "الواقعية" (واليت ال ينبغي خلطها مع مفهوم "مصلحة حماججة أخالقية مدع

 - سواء أكان ذكرا أم أنثى– الدولة" الكالسيكي)، فإنه يلزم املفكر األخالقي نفسه
بإيراد كل التفاصيل واحليثيات؛ أي بتجميع أكرب قدر من املعارف ممكن يتعلق بأي 

  وضع معني. 

قيل لنا  الدائرة على حرب العراق، التفاصيلما يتعلق ببعض في - مثال– وهكذا
فإن الواليات املتحدة ـ وهنا كان على شفا حفرة من حرب أهلية، ومن مثة   البلدبأن 

منحشرة يف أتون هذه احلرب األهلية. والنتيجة اليت ختطر املقارنة مع فيتنام على البال ـ 
سري حنو األسوأ، من شأنه أن جيعل األمور تكان مت التوصل إليها هي أن حضورها إمنا  

وأن علينا أن ننجلي عن البلد بأسرع ما يكون، ملجئني بذلك العراقيني أنفسهم إىل 
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قبل أن يتم بلوغ حلظة املصاحلة  ف املؤلفةاآلالمنهم  حىت ولو ماتما بينهم، فيالتصاحل 
  تلك. 

فلح. وإذا ما حنن وصفنا النتيجة بطريقة أ امن البني بذاته أن هذا السيناريو م
خمتلفة، فإنه سوف يكون علينا أن نقول بأنه بقدر ما مل نكن حنتاج إال إىل قليل من 

  وإمناتلوح يف األفق، حرب أهلية  حيف البدء مالمق األمريكية، فإنه ما كانت مثة رَ الفِ 
أدى  - يف النهاية- "انتفاضة" حتاول أن تستثري حربا أهلية، وأنه  - باألحرى– كانت مثة

إىل قفزة كربى حنو العنف، وأنه ما   - بالفعل– سرع للفرق األمريكيةالنسحاب املتهذا ا
اية سعيدة" في - واحلال هذه-  كان ميكن أن تكون مثة   ما بعد. "

ألنه عادة  االهتمام التفاصيل؛أشرت إىل هذا األمر املتعلق بكيف نأخذ بعني ا
تقليد احلرب العادلة كما األخذ بعني النظر هذه التفاصيل إذا ما املرء عاجل عدم ما يتم 

" عليها "أن يؤشر - على حنو آيل باألحرى-  ة من املبادئ اجملردة ميكن للمرءلو كان حزم
كال، ما كان األمر على هذا النحو، وإمنا عندما جيد نفسه أمام وضع [حرب] معني.  

" من هذا، فهي منغرسة يف أوضاع متجذرة قوة"بالبدل من ذلك احلرب العادلة أمر أشد 
يوضع على األحداث ويؤشر عليها. إذ  مسيكفيها بعمق أكثر مما هي طالء سطحي 

ينبغي على املرء أن حياجج ههنا بإعمال مقوالت بدال من تنزيلها على الوقائع كما لو  
العواقب املمكنة على العراق، يبدو أن  هتمامكانت "مترينا" آليا. وباألخذ بعني اال

قوات األمريكية أمر مطلوب بغاية تفادي رعب حرب أهلية أن تعزيزا لل رأواأولئك الذين 
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م إمنا وصفوا الوضع العراقي القائم وصفا أدق وأنسب  شاملة كانوا على صواب، وأ
  وأشد مالءمة. 

سبق يل أن وما الذي ختربنا به [مبادئ] احلرب العادلة عن أهداف احلرب؟ 
ارتباطا وثيقا باحلجة األولية أحلحت على أنه ينبغي ألهداف وغايات احلرب أن ترتبط 

األصيلة اليت يبىن على أساسها قرار خوض احلرب، على حنو ما هو معرب عنه يف معايري 
ذلك أن اهلدف ـ  جرب ظلم حادث، ومعاقبة املعتدين؛ احلرب العادلة؛ أقصد رفع أو

ذا مرة أخرى ـ إمنا هو حتقيق وضع أشد عدال من ذاك الذي محل من ذي قبل ولنذكّ  ر 
على اللجوء إىل قوة السالح. وباألخذ باحلسبان إطار التقومي هذا األويل اجلاهز، ما 

  الذي تتطلبه أخالقية خروج من احلرب إذا ما تبىن املرء معايري احلرب العادلة؟ 

ا امل ختزلة، ويف تطابق مع احلرب العادلة، وهي ههنا عرض للمعايري يف صور
تتمثل يف أخالقية احتالل عادل وخروج عادل باعتبارمها مستني مركزيتني ألي أخالقية 

  مسؤولية شاملة: 

جة مسؤوليته يف م در أوال؛ على البلد الذي اخنرط يف أعمال عسكرية أن يقوِّ 
ليص مسؤوليته تبعا لذلك. فإنه يتم تق ما كان دوره ضئيال؛ وإذا وضع ما بعد احلرب،

هم ما أمكنها ذلك عندما تنخرط يف احلرب، ملؤكد أنه على كل قوة كربى أن تسومن ا
عن شلل وعجز األمم املتحدة ملا يتعلق نعرفه ما  االهتمامخصوصا إذا ما أخذنا بعني 

. ذلك اليت ترتكبها الدول الفاشلة االنتهاكاتاألنظمة الديكتاتورية وبتكاثر رائم األمر جب
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أن يكون أشد  -يف العديد من هذه األوضاع- أن من شأن انتظار تدخل األمم املتحدة 
  على النفس استثقاال من انتظار غودو [رمز ملا يُنتظر الدهر كله وال يأيت]. 

ثانيا؛ يتحمل البلد املنخرط يف القسم األكرب من العمليات العسكرية كذلك 
ا كبريا يف إصالح الضرر الذي يصيب البنية التحتية والبيئة والذي يكون نتيجة ئعب

مباشرة للعمليات العسكرية. مثال، ينبغي على الفرق املدنية أن تركز على ضروريات 
املاء والكهرباء. مث بعد ذلك، ميكن إيالء العناية للمدارس وللمستشفيات  :احلياة األوىل 

  ة ألي نظام سياسي الئق. ولسائر املؤسسات األساسي

حرب كل يف   اهلدف األساسن ؛ إذ إثالثا؛ إصالح البنية التحتية أمر ضروري
يف الذين حييون يف بلد كان ساحة نزاع  عادلة إمنا هو سالم عادل. وهذا يعين ترك الناسِ 

ذلك أن البلد املعين عضو يف اجملتمع التدخل. أن يتم أفضل مما كانوا عليه قبل  وضع
أطلق على الدول اليت يل، وعليه أن ينتمي إىل بعض معايري دنيا باعتباره كذلك. وأنا الدو 

الئقة ـ ذات كرامة ـ ولو بأدىن درجات اللياقة.  وبطبيعة احلال،  دوالً  يُفعل ذلك معها
لكي حييا فيها الالزم توجد عدة دول أبعد ما تكون عن أن تتوفر على القدر األدىن 

راض التدخل واخلروج ينبغي أن يكون من الناحية غن أحد أالناس بكرامة، على أ
األخالقية العمل على إقامة نظام جديد ينتمي إىل معايري الدول ذات حد ولو أدىن من 
اللياقة والكرامة [أي اليت ال يهان فيها مواطنوها، وإمنا يعيشون العيش الكرمي ولو يف 

  حده األدىن]. 
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التواضع، وتبدو للبعض اآلخر يف  مْفرطة -العديدبالنسبة إىل -  غيةتبدو هذه البُ 
شديدة "املثالية". إال أن هذا األمر ليس ينبغي أن يفاجئنا إذا ما حنن أخذنا بعني 

خمتلفني،  أن احلرب العادلة تنسج طريقها املعقد بني طوباويني [مثاليني حاملني] االهتمام
حلال أن هذا األمر يقتضي من جهة أخرى. وا جهة، ونواة صلبة من "الواقعيني" من

على أن األمر يتعلق هذه املرة  ،مبا أن املرء يعمل على إعادة السلطة  حتقيق توازن صعب
بسلطة شرعية. وإن النتيجة احملتملة واألكثر سوءا لتدخل ما يف بلد معني هلي املتمثلة يف 

ـ وهو املؤلف  ذلك السيناريو الذي يذكرنا به الفصل الثالث عشر من كتاب "اللوفياتن"
"غري مستساغة، الكالسيكي العظيم ـ أعين إنشاء عامل تستحيل فيه احلياة البشرية 

فللمجتمع الدويل مصلحة كبرية يف مراعاة املآل وما يسفر عنه التدخل، وفظة، وقصرية". 
ن من شأن الدول املفلسة ذلك أوملغما.  عائقاوعليه أن يلعب دورا مساعدا وليس دورا 

ا يف ذلك شأن الدول املارقة.  الفاشلة أن ديدا للسالم العاملي، شأ   تشكل 

ذلك أنه لئن مت  ؛متوين موصول للدفاع ولألمن؛ التخصيص املستمر ألموال رابعاً 
توفري األمن للبلد احملَتل نزع سالح بلد معني، فإنه يكون من مسؤولية السلطة احملتلة 

أما مدى بقاء متوين األمن، ومدى امتداده، ومحايته من أعدائه اخلارجيني والداخليني. 
ا البلد احملتل بناء  درجةوإىل  ،فذاك أمر موكول إىل تقومي التهديد السرعة اليت يعيد 

  دفاعه، وإىل مدى قدرته على حتقيق األمن الداخلي لنفسه. 

؛ وأخريا، مثة فائدة  كربى ومسؤولية [واقعة على عاتق الدولة املتدخلة] خامساً 
على اإلثناء عن اقرتاف أية فظاعة يف املستقبل يتسبب فيها ـ إذا ما حنن بقينا يف  للعمل
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رب املثال العراقي ـ ضرب آخر من النظام يكون شبيها بنظام صدام [حسني]؛ أي ض
وجهه. ووجه تعقد األمر هنا مالمح ن يبدأ يف إبداء من "مجهورية اخلوف"؛ وذلك ما إ

ذلك كما ينعكس   ،لضرورة طابعا "داخليا" و"خارجيا" معاأن هذا اإلثناء والردع حيمل با
فكما أن .  Jus post bellum                  "قانون ما بعد احلرب"يف مفهوم 

الواليات املتحدة محت أوربا الغربية، مبا يف ذلك دولة دميقراطية أملانية جديدة، طوال 
األقطاب، فإن أحد مسات أخالقيات عقود من النظام الثنائي طيلة احلرب الباردة و 

 أساليباخلروج [من احلرب] كانت تلزم الواليات املتحدة بالبقاء مرتبطة بعراق جديد ب
  ". قوية"تكون 

أملانيا،  وكما أن احللفاء ما كانوا ليسمحوا أبدا أن تربز دولة نازية من جديد يف
الالئقة الكرمية  حلياةإذا ما قوى االستقرار الداخلية وا - فكذلك نتحمل املسؤولية

ارت يف القيام بالعمل نفسه يف العراق، وقياسا عليه يف كل وضع  - تضعضعت وا
فال ميسي العراقيون (أو غريهم) أبدا ضحايا مرة أخرى.  ؛يف املستقبل هلذا الوضعمشابه 

وبطبيعة احلال، وقياسا على هذه احلالة وتعميما هلا، فإن هذا املثال اخلاص بالعراق 
لنا إىل استنتاج أعم عرب هذه السطور. أنا أظن أنه لئن كانت معايري قانون ما بعد يوص

املشاكل اليت يطرحها قرار احلرب قد نوقشت وعدت عدا واضحا جزءا من جممل 
الشيء الكثري إىل عمق الوضع. ال حمالة استخدام القوة، فإن هذا األمر سوف يضيف 
  وهذا أمر مناسب متاما من جهة نظر أخالقية. 
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ا كانت بالفعل كذلك-  كانت إدارة بوش نزيهة مستقيمةولئن   فإن  -وأعتقد أ
 - ينات اإلرهابية من القرن املنصرمفضال عن هجومات التسع- سبتمرباحلادي عشر من 

سرتاتيجي جديد. وقد ترتب عن هذا وال ط إواقعة أننا أمسينا حيا يف حمي إمنا تشري إىل
هذا احمليط  االهتماميزال يرتتب أن تفكرينا يف احلرب والسلم ينبغي أن يأخذ بعني 

مدى سنوات احلرب الباردة طرحت عدة قضايا عادلة ما كان من املمكن  فعلىاجلديد. 
خل املفتوح لصاحل ـ مثال التد ةعسكريمبتابعة كان من املمكن متابعتها   معاجلتها، ال وال

حرب قيام ـ وذلك بسبب خماطر رعب  1956من أجل احلرية عام الثائرين اهلنغاريني 
  متني. ينووية بني القوتني العظ

 اوالء حننها على أن العديد من ضغوطات العامل الثنائي األقطاب قد انتهت. و 
اعتبار مسؤوليات جديدة،  سياقحنيا اليوم يف إطار سريورة ضغوطات جديدة، ويف 

عساها أن تكون يف هذا الوضع اجلديد. واحلال أن العديد من هذه  فيماونفكر 
وذلك على اعتبار أننا ال  تلك اليت نضعها يف أنفسنا،هي الضغوطات سوف تكون 

د - على هذا املستوى- نواجه  أنه  يدا مباشرا وبديا. ويرتتب عن هذاعدوا كبريا يهددنا 
احلسن بالنسبة إلينا أننا نتوفر على تقليد من التقييد حىت يف قضية عادلة، وأن ملن األمر 

إمنا هو استمرار لتقليد التقييد هذا. ويف الوقت قانون ما بعد احلرب الذي نتحدث عنه 
اإلدانة نفسه، ما كان التقييد ليعين الشلل أبدا، وال ليعين عدم فعل أي شيء، ال وال 

إقامة أخالقية نشيط وفعال ينبغي اعتباره. وتشري عمل ة بعض إذ مث األخالقية وحسب؛
  املسؤولية وصياغتها إىل واقعة أن اإلدانة وحدها ليست تكفي يف مثل هذه الوضعيات. 
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ا  - بُعْيد احلرب العاملية الثانية- مثة العديد ممن رثى حلال الفوضى اليت بدا أ
ي ساد؛ مبا عىن عنده أن القيود ترتبت عن الوضع اجلديد، أو حلال عدم اليقني الذ

التقليدية اليت كانت موضوعة على القوة املسلحة قد مت التخلي عنها. لكن، يبدو أنه ما  
هو احلال على التحقيق. حقا، ما دامت نقاشاتنا هلذه األمور تتم بوفق  هذا كان

إذ تبقى  ؛ه املتضمنة أمر ال سبيل إىل إنكار مقوالت تقليد احلرب الباردة، فإن التقييدات 
  حاضرة. وإننا لنحتاج من اآلن فصاعدا إىل التفكري عربها وبواسطة منها. 

لة قانون ما بعد احلرب مرح هوعلى أن ما حنتاج إىل النظر إليه بالضرورة 
من جهة، بسبب أن العديد من صورنا عن أوضاع ما بعد احلرب وما بعد  التنازعية

وييت امن خالل ز  - بدءا– إىل األمراالحتالل ال تزال إىل حد ما عتيقة. وإنين ألنظر 
، ومن خالل اإلسرتاتيجيات ةالشهادات املاضية عن احلرب والدبلوماسينظر: من خالل 

  الكربى االستباقية. 

ذاهبة إىل أن بغية احلرب إمنا هي إعادة الوضع إىل ما كان احلجة ال -أوال-مثة 
ا: الدولة (أ) . والنموذج هنا منوذج مألوف عندن Status quo anteعليه من قبل 

فكان أن  على جتنيد قواها وحماربة جمتاحها،والدولة (ب) عملت  اجتاحت الدولة (ب)،
 اوض من أجل السالم،، وأمست تفوقفت عند حدهاحدث أن الدولة الغازية (أ) أُ 

وصارت الدولة (ب) تطالب بالعودة إىل حدود ما قبل احلرب اليت كان قد مت اجتياحها؛ 
ف، ومثة تنويعة عليه: هذا منوذج كالسيكي معرو أي إىل الوضع القائم السابق للغزو. 

ا ضحية عدوان غاشم-  الدولة (ب) تلح على ضرورة معاقبة الدولة  - وقد ادعت أ
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(أ). واملعاهدة اليت توقف النزاع تعاقب الدولة (أ) بضم جزء من أراضيها إىل الدولة 
هذا (ب)، أو تلح على أن تدفع الدولة (أ) تعويضات عن األضرار، وما إىل ذلك ... 

 - يف قسم كبري منه- الوضع إىل حال ما قبل احلرب ليس عودة أمر معهود شائع. لكن؛
هو ما يشكله مفهوم قانون ما بعد احلرب املعاصر، وذلك يف حال ما إذا كان استهدف 
النزاع جتاوز نظام طغياين خطري وقمعي. فلرمبا ههنا ينبغي أن تظل احلدود كما كانت 

  ال شيء آخر أكثر من هذا. عليه. لكن 

يف مثل على حنو أوسع  وهو منوذج حنن مستأنسون به استئناساً -  النموذج الثاين
ان بعد بهو وضع احتالل أملانيا واليا ينحدر تارخييا عن وضع معروف ، - هذه الظروف

لقد متت املزاوجة بني احتالل أملانيا ونظام طغيان مسؤول عن احلرب العاملية الثانية. 
حتاد د الذي قضى بأملانيا هتلر؛ عنيت اموت عدد من البشر لرمبا كان أكرب من العد

من الصعوبة يف احلديث  يئاالذي كان أحد احملتلني. واحلال أن مثة ش ستالني السوفيايت
  حتاد السوفيايت] يف مثل هذه الظروف. حتالل عادل" [ألملانيا من لدن االعن "ا

اجلانب الغريب من التحالف كان اهلدف ثابتا ال  لدىفإنه  ومهما يكن من أمر؛
دولة الئقة يف  :لْ لنقُ أو تغري فيه، وهو إقامة نظام جرماين دميقراطي ودولة دميقراطية؛ 

حدودها الدنيا. وقد مت بالفعل حتقيق هذا األمر بأملانيا. أما يف اليابان، فقد حدث شيء 
وتعمل على تنزيله.  ،ورا لدولة مغزوةال ميكن تصوره اليوم: دولة غربية قوية تكتب دست

ينم عن عجرفة، بل قد نذهب حىت إىل حد التساؤل وكأنه سوف يبدو لنا األمر اليوم 
قيام كانت احلصيلة   مشروعا. لكن، يف حال الياباننظاما عما إذا كان مثل هذا النظام 
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 ملو -  اليابانيف  سٌ مُّ ة حتََ مث كانإذ ما حدث أبدا أن   ؛ردميقراطي دستوري مستقنظام 
اية احلرب العاملية حي إىل عودة جمتمع شديد العسكرة  - الثانيةدث مثل هذا األمر منذ 

  ومفرط يف االستبدادية.

واحلق أن ال مثال من النموذجني الذين ناقشنامها أعاله "يغطي" وضعنا احلايل. 
ك احلد يستجيب إىل حتدي خلق دولة متل منوذجأ ؛إمنا حنن حباجة إىل أمنوذج ثالث

تكون مستقرة، وتقوم قياما واسعا على أساس عملية  وكيتكون دولة  الالئق كياألدىن 
وأنا أومئ هنا دميقراطية لتحقيق بغية نظام سياسي يتسم بقدر أدىن من اللياقة والكرامة. 

إىل االنتخابات وإىل اجلمعيات التمثيلية وإىل التحالفات االستشارية وإىل كتابة دستور 
، ومفروش بالشوك، بل ومن حيث واحلال أن هذا الطريق مليء بالصعابتأيت.  والبقية

سارت إذا ما -  االستقرار؛ لكنه يقود بانتفاءاملبدأ يفضي إىل مرحلة مليئة بعدم اليقني و 
كانت ستفقدها لو إىل تنصيب حكومة جديدة حتظى بشرعية   -األمور على خري ما يرام

يتعلق بالنزاعات اليت تتورط فيها بلدان  فيماهي صارت األمور على حنو مغاير، ال سيما 
  ذات مرويات واختالفات ثقافية شديدة التعارض كثرية التباين. 

ذه ميكننا التأكد من املسار الذي سوف تتخ يف املثال العراقي: احلال أنه ال قَ لنب
ميكن فصل السريورة املتواصلة بعد ختلينا عن  ال لكن األمور بعد مضي أمد طويل.

وليس ميكن إنكار أمر أنه التزامنا عن اعتبار من طبيعة أخالقية جدي بكل اجلدية. 
إليها من لدن شعوب  يُنظرمهما فعلنا من أمر، وكيفما فعلناه، فإن النتيجة سوف 

ا مؤشر على ما سوف يبدو  مد مديدالشرق األوسط وأل عليه أي تدخل ما دو على أ
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كمنت يف وإن املأساة يف مثل هذا الوضع قد  للواليات املتحدة األمريكية واحتالل. 
آمل أن فشلنا املبكر يف توفري ضروريات حميط آمن ومستقر لفرتة ما بعد نزاع عسكري. 

رغم -نكون قد تعلمنا دروسا عسرية بسبب أننا إذ حتركنا بعدم تريث وبفقدان صرب 
فإن من شأن ذلك أن يلقي بظالله على السياسة اخلارجية األمريكية  - وصولاخنراطنا امل

ا، لن يكون هلذا األمر أي بُ    عد أخالقي باخلصوص. للعقود القادمة. وآ
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  باب: الدراسات

  الحرب العادلة في تصور التقليد الفلسفي العربي

  

  مــحمد الشيــخ
  
لطاملا عاىن اإلسهام الفلسفي الكالسيكي العريب يف موضوع "احلرب العادلة" 

ميش مزدوج: من جهة أوىل، عادة ما  الفلسفية الغربية  الكتاباتُ  أغفلتْ من 
 ،متنقلة من القديس أوغسطني إىل ريتشارد فالتزر ،املهتمة باملوضوع هذا اإلسهام
. ومن جهة ثانية، ِإْن َعَرَض هلذه أو حىت التفاتة إليه دومنا وقفة عند هذا التقليد

 للرتكيزإمنا  ذلك يكون إنالكتابات أن حتدثت عن "احلرب العادلة يف اإلسالم"، ف
ا (اجلهاد) ما سواها من  ل، وتغفعلى اإلسهامات املتعلقة بالهوت احلرب وآدا

ا مبعزل  فإن. هلذه احليثية، أنظار يف احلرب قد تكون عن الهوت احلرب وآدا
قيمة  لنفسها أن تكون حتليلية ونقدية ـ بيانُ  تريدـ اليت  قالةالغرض من هذه امل

عن إرث اجلهاد واحلرابة  وع "احلروب العادلة"لعريب يف موضالفلسفي ا اإلسهام
، وذلك من وجهني: أوال؛ بيان إىل أي مدى صار النظر يف "احلرب العادلة" مببعد

                                                            

 أستاذ الفلسفة السياسية وفلسفة الدين،  
  .الدار البيضاءجـــامعة احلسن الثاين، 
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 )على وجه اخلصوص ابن رشدو موضوعا خمصوصا يف الفلسفة اإلسالمية (الفارايب 
ثانيا؛ و . وذلك ببيان مظانه ومنزلته يف الفلسفة السياسية العربية الكالسيكية، 
حدوده: مثاليته الشديدة  إبانةوذلك من خالل  ،ستشكال هذا اإلسهاما

هذا  األقدار أن عجيبي، بل لرمبا من وإطالقيته اليت غيبت واقعية الفعل السياس
ـ وقد اعترب أن "احلرب العادلة" هي تلك  تسبحيلتقي" من حيث ال ي" التقليد قد

ـ مع باسم القيم اإلنسانية الفاسدة"  اليت ختوضها "املدينة الفاضلة" ضد "املدن
منطق احلروب اليت ختاض اليوم بني "معسكر [فسطاط] اخلري" و"معسكر 

  [فسطاط] الشر".

أن املهتمني بالفكر الفلسفي ـ من حيث مساره ـ الحظوا أن  خيفىال 
بعض املفكرين  األثرية لدىموضوع "احلرب العادلة" صار من بني املواضيع 

ـ يف صدر من الكتب ييكفي أن يلقي املرء نظرة على ما السياسيني املعاصرين. 
"احلرب عنوانه منذ عقد من الزمن حيمل جمال الفلسفة والفكر والنظرية السياسية ـ 

ما ينشر يف هذه الكتب حىت وإن مل يدل  العادلة"، هذا ناهيك عن تضاعيف
ا على ما يشي مبعاجلتها  ، ليكتشف أن مثة عشرات ملوضوع "احلروب العادلة"عنوا

من الكتب حتمل العنوان ذاته مع تباين يف التناول: ما بني التناول التارخيي والتناول 
واختالف يف توطني املوضوع: الفلسفة السياسية، الواقعي والتناول األيديولوجي...

حلق، نظرية احلق، النظرية السياسية، الفكر السياسي، الفكر احلقوقي، فلسفة ا
  العالقات الدولية، البحوث اإلسرتاتيجية ...
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ا معظم األجناس البشرية يف و  ال شك أن احلرب  ـ بومسها واقعة بشرية شهد
لكن خطاب اليوم يف خطاب الفالسفة.  خمتلف العصور ـ كانت دائما حاضرة 

 ،هوباين خطاب األمس من وجه أساسي على األقل. التأمل الفلسفي بقي هو 
الفيلسوف الفرنسي إميل بني خطاب  - مثال - لكن جهة االعتبار تبدلت. لنقارن

وخطاب ـ ) Alain )1868 -1951ـ     "أالن"شارتييه املعروف بلقب 
 Michael  )        - 1935(فالتزر ميخائيلالفيلسوف األمريكي املعاصر 

Walzer  "اعرتاضا  "أالن"يعرتض . يف كتابه "مارس أو احلكم على احلرب
للسلطة ـ  املتأصله ئباسم نزعته السلمية الراديكالية وعداعلى فكرة احلرب  مبدئيا 

أن اإلنسان يف احلرب يتحول حبيث يرى "املواطن ضد السلط" عنوان أحد كتاباته ـ 
ضرورة توجيه األسئلة التالية عند تناول بينما يذهب فالتزر إىل إىل "قرد مسلح". 

وأية حرب؟ وما الوسائل اليت يتبناها؟ وهل هذه  ؟ربأية حرب: من يقود احل
ا مشروعة بقطع النظر عن الغايات؟ ؟الوسائل تتماشى مع الغايات وشتان ما  أم أ

  بني التناولني.

من بني ما أذكاه ما صار  كان  "احلرب العادلةأمر "والغريب أن النظر يف 
ينسب إىل بعض اجلماعات اإلسالمية املتشددة املعاصرة من أفعال إرهابية شكلت 

هلذا استحث . وجهها األشد قسوة وتراجيدية سبتمربأحداث احلادي عشر من 
لنظر وإعادته يف تصور اإلسالم واملسلمني عمال اهذا األمر بعض الباحثني إل

يعيشون ـ على األغلب ـ على التصور القدمي وريث  ، وذلك بعد أن كانواللحرب
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 .أو ما عربوا عنه باسم "احلرب املقدسة" "اجلهادأعين "ـ وما قبلها احلروب الصليبية 
  تربيرها أحيانا: يعسر لكن هذا االستحثاث ال خيلو من مفارقات 

تصور اإلسالميني املتشددين باألحرى للحروب.  مركز على أوال؛ أنه نظر
بعض ما يربره يف أن هؤالء هم ـ مع األسف ـ من صار خيلق "احلدث" على وهلذا 

حني واحلال أنه  مع ما نعرفه اليوم من تعلق باحلدث حد العبادة. ،املستوى العاملي 
م  القامتةحياول بعض املفكرين الغربيني تلوين هذه الصورة  يستحضرون فإ

التصورات الفقهية القدمية اليت كان مدارها على ما ميكن أن نسميه "الهوت 
ما  و ،أي النظر يف مسألة شرعية احلرب من جهة النظر الدينية احملضة  ،احلرب" 

وخري ما . أخالقيات احلربأي  ،أو "إتيقا احلرب""آداب احلرب" ميكن أن ندعوه 
الباحث األمريكي يف األخالقيات الدينية جون   كتابكن أن منثل به هلذا املوقف  مي

حيث ـ "مسألة احلرب العادلة يف اإلسالم" ـ  1John Kelsayكيلسي 
ويهمل التقليد الفلسفي يف  ،لتقليد العريب اإلسالمي القدمي يف "اجلهاد"ايستحضر 
  احلرب. أمر  النظر إىل

فيلسوف حضر موقف حىت حني استُ لوحظ أنه نفسه، فإنه ويف هذا اإلطار 
ما مت استحضار موقف بالذات ـ فإنه ابن رشد عريب كالسيكي من احلرب ـ موقف 

ابن رشد الفيلسوف كما هو باد يف تلخيصه جلمهورية أفالطون، وإمنا استحضر 
                                                            
1 John Kelsay, Arguing the Just War in Islam (Harvard University Press, 2007) 
See the arabic translation : 
 

  .2009ترجمة رلى ذبيان، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ، مسألة الحرب العادلة في اإلسالم :جون كيلسي
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اية "موقف ابن رشد الفقيه عاقد باب اجلهاد يف كتابه الفقهي  بداية اجملتهد و
  Rudolph Petersرودلف بيرتز  اهلولندي املستشرق  إذ ترجم "؛املقتصد

إىل اللسان من كتاب ابن رشد الفقهي ) الفصل اخلاص باجلهاد       - 1943(
مت والذي  2)1977"اجلهاد يف اإلسالم الوسيط واحلديث" (اإلجنليزي، يف كتاب 

 2005حتيينه حتت عنوان "اجلهاد يف اإلسالم الكالسيكي واحلديث (نصوص)" (
وذلك مثلما أن كيلسي نفسه حني حدث له أن استحضر فيلسوفا . 3)8200و

 إال اأساسمل يستحضر  "اجلهاد"وليس عن  "احلرب العادلة"يف كتاب يتحدث عن 
مل ـ ابن رشد ـ فيلسوف عريب كالسيكي وحني استحضر اسم  ،أمساء الفقهاء

اية  بداية اجملتهد"الفقيه صاحب كتاب وإمنا بومسه  ؛ه بومسه فيلسوفايستحضر  و
ويف أقل من صفحتني خصصهما لتصور ابن رشد لألحكام الشرعية  ،"املقتصد

 . وليس للحرب

يف العريب الكالسيكي ويف كلتا احلالتني، فإن املغيب هنا هو النظر الفلسفي 
وىل ـ ضمن الفلسفة السياسية ألاج ـ بر هذا النظر الذي يندأمر احلرب. 
واحلال أن منزلة "الفلسفة السياسية" يف الفكر العريب القدمي كانت الكالسيكية. 

االستشراقي املعروف الذي جيعل من دوما مثار جدل بني الباحثني: مثة املوقف 
من الفلسفة وصدى مبحوحا العربية نسخة باهتة الكالسيكية الفلسفة السياسية 
هلذه  يبحث عن متيزٍ ي الذي املدحاإلطرائي ة، ومثة بالضد املوقف يالسياسية اإلغريق

                                                            
2 Rudolph Peters, Jihad in Medieval and Modern Islam, Leiden : E.J. Brill, 1977. 
3 Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam,   Markus Wiener Publisher, 2005 and 2008. 



  6 

الذي  ومثة املوقف النقدي الثمن، كلفالفلسفة السياسية وفرادة وخصوصية مهما  
 فهذا أحد أبرز ممثليهوهو الذي يستوقفنا هنا.  ،يريد الوقوف على اإلسهام واحلدود

م بقوا دائما على هامش الشأن السياسي:  "إن يعيب على الفالسفة املسلمني كو
إما أنه لزم الصمت، أو أظهر الالمباالة، أو أنه تعاىل فوق السياسة الفيلسوف 

وصناعها والدائرين يف فلكها مستعيضا عن هذا كله حبديثه الغريب عن "السياسة 
إن األمر يتعلق بسياسة الفيلسوف وجدانه  ...املدنية" و"عن "املدينة الفاضلة"

وفكره ومسلكه املنفرد أكثر منها سياسة جمتمع أو مدينة. لقد انتهى الفيلسوف يف 
ه أن يقدم مشروعا ياجملتمع اإلسالمي إىل أن يبين "مدينته" داخل ذاته، ومل يكن يعن

ايب: "إن ويقول عن مدينة الفار . 4لبناء جمتمع ولو على سبيل االحتمال البعيد"
ب من قراءة جلمهورية أفالطون، كِّ مدينة الفارايب الفاضلة هي بناء ذهين جمرد، قد ُر 

ومما بلغه عن سياسة أرسطو، ومن آراء أفلوطينية، وطبعا فال صلة هلذه املدينة 
ا مل تكن  الذهنية املركبة باملدينة اإلسالمية. ولكن ليس هذا هو املهم، بل املهم أ

اسية إىل اإلصالح أو التغيري، فهي "مدينة" يستبطنها الوجدان مشروعا لدعوة سي
ا غربته"  أمكنه قول الشيء نفسه لكن هالَّ  .5الفلسفي املغرتب، عسى أن يدبر 
  عن تلخيص ابن رشد جلمهورية أفالطون؟ 

                                                            
  .23،  ص1996الطبعة األولى، بيروت،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،السلطة الثقافية والسلطة السياسيةعلي أومليل:  4 
  .187 نفسه، ص المرجع 5 
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عن "شرح ابن رشد النصوص السياسية األرسطية املفكر النقدي يتحدث و 
مكان آخر: "إن الذي نراه أن أفكار ابن رشد ، ويضيف يف  6اليت عرفها"

كتابات أرسطو يف   السياسية ال توجد ـ على عكس ما قيل ـ ضمن شروحه على
ولسنا . 7بل ينبغي البحث عنها يف صنف آخر من كتبه غري "الشروح"" السياسة؛

نعلم ما هذه النصوص، ال سيما وأن ابن رشد نفسه يصرح يف مستهل تلخيصه 
اضطر إىل تلخيص كتاب اجلمهورية: "نظرا ألنا مل حنصل  طون بأنهجلمهورية أفال

ه ألخالق اللهم إال إن كان يقصد تلخيص، 8على كتاب أرسطو [=السياسة]"
رواية عمار إال إن هو استند إىل أيضا واللهم وهو الضائع يف العربية،  أرسطو

على سياسة الطاليب اليت يشهد من خالهلا أنه رأى بأم عينه تعاليق ابن رشد 
تلخيص ابن رشد  وعلى أية حال، فإنه بالرغم مما يتخلل. 9أرسطو باللسان الالتيين

يف  من حديث يف السياسيات، فإنه نصٌّ  لكتاب األخالق إىل نيكوماخوس
وهلذا نستغرب من أن يسلك الباحث هذا خالق باألوىل واألحرى واألجدر. األ

 سية األرسطية اليت عرفها ابن رشد]املنهج: "هل ميثل هذا الشرح [للنصوص السيا
بالفعل أفكاره السياسية احلقيقية؟ إن كثريين ممن كتبوا عن ابن رشد يرون ذلك. أما 
حنن فنرى أن أفكار هذا األخري ومواقفه السياسية احلقيقية ينبغي البحث عنها 
خارج شروحه على النصوص السياسية األرسطية. وهو ما سنحاول أن نربهن 

                                                            
  .198نفسه، ص.  المرجع 6 
  .221نفسه، ص.  المرجع 7 
  .73، ص. الضروري في السياسة :بن رشدا 8 
، الذكرى المئوية الثامنة لوفاته، المؤسسة الوطنية للفنون مؤتمر ابن رشد"، ضمن كتاب: النظرية السياسية لدى ابن رشدعمار الطالبي: " 9 

  .219، ص. 1985المطبعية، الجزائر، 
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هلذا تراه يبحث عن السياسة الرشدية يف تلخيص كتاب اجلدل ـ وهذا  .10"عليه
تكميلي يف تصورنا يأيت بعد تلخيص اجلمهورية ـ  وليس مطلب لكنه  ؛حمق مطلب

  يف تلخيص كتاب اجلمهورية.

ه [= ابن رشد] على السياسة الفلسفية ما يسميه "شروح دّ وهو يع
أي موقفه  سة؛ أما مفهومه الواقعي هلا؛ا متثل :"مفهومه اجملرد للسيااألرسطية" إمن

. الغريب يف هذا كله أنه ال 11السياسي، فهو أمر خيتلف [عن موقف أرسطو]"
. واملوضوع "الضروري يف السياسةكتاب "يشري ال من قريب وال من بعيد إىل  

األحق كان هو ملاذا ضاع هذا املخطوط وما بقي له من أثر يف تلقي فلسفة ابن 
  . يف نظرنا هو السؤال األهم هذا رشد؟

إذا ما حنن صوبنا نظرنا حنو من اهتم بفلسفة ابن رشد السياسية ـ أو على و 
األصح أنظاره السياسية ـ ال سيما منها تصوره للحرب، فإننا جند ـ على النقيض من 
املوقف السابق ـ من جعل مما مساه "إصالح املدينة" هم ابن رشد السياسي األول. 

رأى أن ابن رشد يرهن هذا اإلصالح بشن احلرب، متحدثا  ، مثة منذاأكثر من ه
عن: "ميل رشدي ناحية إصالح سياسي/تربوي جيد يف احلرب وسيلة بذلك 

 فحسب؛ "مفكر حرب" ليسوقد جعل بذلك ابن رشد  .12أساسية لتحقيقه"
مساها اليت حماوال "التدليل" على هذه النزعة أيضا "مفكرا حربيا"، أنشأ منه وإمنا 

                                                            
  .198ص. ، السلطة الثقافية والسلطة السياسيةعلي أومليل:  10 

  11 المرجع نفسه، ص. 221.
  .244، ص. 2008ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: م)، 24سلسلة أطروحات الدكتوراه ( ،رؤية ابن رشد السياسيةفريد العليبي:  12 



  9 

ـ "وهذه النزعة  14أو "نزعة ابن رشد العسكرية" 13"النزعة العسكرية الرشدية"
ـ عما من كتابه متحدثا ـ يف غري موضع ـ  15العسكرية اليت نبتغي التدليل عليها ..."

. أو "نزعته العسكرية"، بل "نزعته العنفية/العسكرية" مساه "نزعة ابن رشد احلربية"
"يعلي من  أو "صاحب نزعة عسكرية" حربية"فهو ليس فحسب "صاحب نزعة 

، وإمنا هو "صاحب نزعة حربية ال جتد غضاضة يف 17بله "ميجد احلرب" 16احلرب"
، رادا ما مساه 19بالنزعة العنفية/العسكرية"القائل "هو و  ،18اإلفصاح عن نفسها"

ابن كون    حيثيتها [الواقعية] إىلمعيدا ، و 20"أصوهلا" [الفكرية] إىل أرسطو والفارايب
    .21"منا تفكريه يف ظل مناخ حريب" رشد إمنا

صورة أنظار ابن رشد يف  -على الوجه اجململ دون املفصل- هي  هذه 
لرمبا ما كانت لتحفظ لنا  والذي عندنا بالتلقاء أنهالسياسة ويف "احلروب العادلة". 

ْشكاحلروب العادلةشأن "آراء ابن رشد  يف 
ُ
لوال  ِل معا ـ " ـ بوجهها الواضح وامل

  حزمة من الصدف عجيبة: 

، لرمبا ما احتاج إىل التعليق لو أنه وجد كتاب "السياسة" ألرسطو أوالها:
  .يِّ دِ ذو اهلوى األرسطي البَ املتفلسف العريب وهو  ،على فلسفة أفالطون السياسي 

                                                            
  .242المرجع نفسه، ص.  13 
  .242المرجع نفسه، ص.  14 
  .241المرجع نفسه، ص.  15 
  .233المرجع نفسه، ص.  16 

  17 المرجع نفسه، ص. 237-236.
الحكمة العملية أو األخالق والسياسة التعاملية : الفلسفة ( يعزز العليبي رأيه بإيراد مقتطف من كتاب علي زيعورو .216نفسه، ص.  رجعالم 18 

ن كتاب "تلخيص السياسة" بأنه: يقول فيه متحدثا ع ]) 429، ص. 1988[دار الطليعة، بيروت،  في ميدان الفعل والمعيار والعالئق اإلجتماعية
  ).236"يمجد الحرب ويعلم طرائق غرسھا ويظھر فضائلھا" (أنظر ص، 

  .239المرجع نفسه، ص.  19 
  .241المرجع نفسه، ص.  20 
  .243المرجع نفسه، ص.  21 
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ومنه  اللسان العربيإىل تلخيصه جلمهورية أفالطون لو ما نقل نص  وثانيها:
ملا عرفنا مواقف ابن رشد السياسية يف زمانه تيين فاإلجنليزي اليوم الالاللسان إىل 

أمر هذا حقا غريب  ،فإذن على وجه اخلصوص. "احلروب العادلة"وموقفه من 
  : اثنتني من ناحيتنيعلى األقل الكتاب 

وجدت ترمجة كتاب لو  - وكما أسلفنا اإلشارة إىل ذلك- من جهة أوىل
أفالطون ـ وهو األرسطي مجهورية باألندلس، ملا شرح ابن رشد ألرسطو  "السياسة"

  .أو مدافعة اهلوى بال منازع

للنص سواء يف شرحه أو تلخيصه ومن جهة ثانية، عادة ما تقيد ابن رشد 
، وامللخص املتِقن الشارح املَِفنِّ  دَ يُّ قَ تَـ  األرسطي ـ وما أكثر شروحه وما أشدها تنوعا ـ

من النص  "حترر"بأن  وذلك ؛خالف نفسه كتاب اجلمهوريةشرح  إال أنه يف حالة 
حبجة ـ بل الفصول ـ يف مواضع عدة، إما رافضا التعليق على بعض املواضع أميا حترر 

ا غري وجيهة ، أو ومقنعة ـ أو تعلة ـ طابعها اجلديل، أو ناقدا مقوما ملا يراه من أ
. وما زال ابن رشد يفعل، شديدة اجلراءة باحثا هلا عن مثاالت يف واقعه املعيش

يربو عن  من التعليق ماحىت الحظ حمسن مهدي أن هذه اإلضافات تكاد تستغرق 
   .  22هثلثي

                                                            
22 Muhsin  Mahdi,  «Alfarabi  et  Averroès :  Remarques  sur  le  commentaire  d’Averroès  sur  la  république  de 
Platon », in Multiple Averroès, Actes du colloque international organisé à l’occasion du 850e anniversaire de la 
naissance d’Averroès, Paris 20‐23 septembre 1976, Paris : Les belles lettres, 1978, p. 93. 
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هل شكل النظر في أمر "الحروب العادلة" موضوعا للنظر وبعد، 
حيث موطن الكالم في  ،ما كتب ابن رشد عن السياسةفيمستقال 
  الحرب؟ 

على المسائل المتعلقة  ليقهاوقد ختم بعض تع- يقول ابن رشد 
: "وإذ تبني من هذا القول ما املقصود من - للحرب يف مجهورية أفالطون بالتدريب

نزعم أن هذه العبارة تشي بأن الرجل بالفعل نظر وحنن . 23احلروب العادلة ..."
عم أنه لرمبا  ز بل نموضوعا للنظر قائما بذاته.  ايف أمر "احلروب العادلة" باعتباره

ف العريب الوحيد ـ بالرغم من سبق الفارايب ـ الذي جعل من موضوع كان الفيلسو 
ا.   "احلروب العادلة" "تيمة" مستقلة بذا

من توجد يف تلخيصه للمقالة األوىل  "النظر يف احلرب"مظان هذا احلق أن و 
عن طرق الرتبية على الفضائل ـ ومنها  هيف ثنايا حديثوبالذات "كتاب اجلمهورية"، 

قي ي). فبعدما يذكر ابن رشد طر 29 - 22فضيلة الشجاعة ـ  (ال سيما الفقرات 
اإلكراه ـ ويبسط القول يف الطريق األول، يأيت طريق اإلقناع و طريق ـ  ينالرتبية هذ
الطريق الثاين فيقول ـ وهو مربط الفرس يف تصوره للحرب العادلة ـ :  على ذكر

وأما الطريق الثاين فهو السبيل اليت تسلك مع املتمردين واألعداء ومن ال يتحلى "
ٌ مبا جيب له من الفضائل، وهي سبيل اإلكراه والعقاب بالضرب. وبَـ  أن هذا  نيِّ

                                                            
، نقله عن العبرية أحمد شحالن، سلسلة التراث الفلسفي العربي، مؤلفات كتاب السياسة ألفالطون)الضروري في السياسة (مختصر ابن رشد:  23 

  .83ص.  ،2002بية، بيروت، الطبعة الثانية )، مركز دراسات الوحدة العر4ابن رشد (
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إال أن يكون ذلك للتمرين، وهو أفعل الطريق ال يستعمل مع أهل املدينة الفاضلة، 
ا"يف التنشئة على املكاره، أعين فن احل يف  . مث سرعان ما يضيف24رب وامتها

: "وأما سائر األمم غري اخلرية عبارة تلخص تصوره للحروب العادلة أميا تلخيص
ال هذه، أعين إواليت ال جتري أفعاهلا على اجملرى اإلنساين، فال سبيل إىل تأديبها 

   . 25إكراهها بواسطة احلرب على األخذ بالفضائل"

  

املتميزة عن "الفارايب وابن رشد: مالحظات عن ينهي حمسن مهدي مقالته 
ببيان املواضع اليت خالف فيها ابن رشد  يق ابن رشد على مجهورية أفالطون"تعل

خالفة هذه النظر يف أمر لعل من بني أشد مواضع املالذي عنده، أنه و  .26أفالطون
فقرات ذلك أن أفالطون كان ـ يف كتاب "اجلمهورية" (الكتاب الثاين، ال "احلرب"؛

a372 وc 374  ( يف الرتفه املدن رغبة هو عائد إىل ـ قد بني أن منشأ احلرب إمنا
ذه املدن  الشيء الذي يكون من شأنه أن يدفعويف ثروة ال تعد وال حتد،  والتنعم

ذا ، وذلك يتمإىل طلب التوسع فإن املدينة  ،بالطمع يف ضم ثغور املدن اجملاورة. و
املرتفة حتتاج إىل شن احلرب حىت حتصل على ثغور أوسع، مثلما حتتاج إىل الدفاع 

ا ضد مدن أخرى يف العدوان والرتفه هلا نظرية. وهلذه احليثية،  عن ثغورها وثروا
الذي يرشح عن تصور حتتاج إىل جيش متخصص يدرب هلذه الغاية. وباجلملة، 

                                                            
  .80المصدر السابق، ص.  24 
  .81- 80المصدر السابق، ص.  25 

26 Muhsin  Mahdi,  «Alfarabi  et  Averroès :  Remarques  sur  le  commentaire  d’Averroès  sur  la  république  de 
Platon », op. cit., p. 100. 
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توجد فضيلة  فال .رية إراديةوليست خِ  حاجيةورة احلروب ضر أفالطون للحروب أن 
تعد بالطبع إىل احلرب، لكن احلاجة ـ الضرورة الطبيعية ـ هي اليت تنشئ احلرب. 
يقول ابن رشد ملخصا موقف أفالطون: "أما ما يف كتاب أفالطون يف هذا الشأن 

بية] غري (=احلروب يف املدينة الفاضلة)، فهو أن هذا اجلزء [من النفس=القوة الغض
ما على معد (بالطبع) هلذه الغاية (=احلرب)، وإمنا يكون ذلك فيها عن اضطرار: إِ 

ا عليه من القصد األول (بأن يكون غرضهم) أن يأخذوا من سائر املدن ما يُ  كرهو
ما على القصد الثاين بأن األموال، لضرورة تدعوهم إىل ذلك، أو طلبا لألفضل؛ وإِ 

. 27مبثابة وقاية املدينة مما ميكن أن يروعها من خارج"يكون (استعدادهم للحرب) 
الباب ـ على عادته ـ  أما موقف ابن رشد ـ ومعه موقف الفارايب ـ فهو يتبع يف هذا

ا الصناعة  موقف أرسطو؛ ذلك أن فضيلة الشجاعة "ال يتم فعلها إذا مل تقرتن 
  .  28احلربية"

أكان يف الداخل أم يف سواء وإذ يعي ابن رشد ضرورة اللجوء إىل اإلكراه ـ 
ل أسري ظوقد  ،اخلارج ـ فإنه يكاد يطرح سؤال املشروعية الذي مل يطرحه أفالطون

وسؤال رب ضرورة طبيعية ـ  ـ احل "الضرورة الطبيعية"و "الطبيعة"و "الطبع"منطق 
مبشروعية اللجوء إىل اإلكراه: إىل أي حد يباح  - بدءا– املشروعية عنده يتعلق

أن ب دُّ رُ اللجوء إىل اإلكراه سواء ضد من بداخل املدينة أم ضد من خبارجها؟ ويَـ 
لجأ يُ إذ الشأن يف املدينة الفاضلة أال  هذا السؤال رهني بطبيعة املدينة؛ اجلواب عن

                                                            
  .82، ص. الضروري في السياسةابن رشد:  27 
  .81المصدر نفسه، ص.  28 
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ذلك أنه بالنسبة  ند.اللهم إال للتمرين وإشاعة روح االنضباط يف اجل ،إىل اإلكراه
ينبع  رأم يوإمنا ه التهىيء للحرب؛الشجاعة ليس القصد من  هإىل أفالطون، فإن

من الضرورة: فعل ما هو ضروري لتحقيق غايات املدينة الفاضلة اخلارجية وللدفاع 
عنها دفاعا ذاتيا. أما بالنسبة إىل ابن رشد، فإن اإلكراه يهدف إىل نشر احلكمة 

شاعة الفضيلة بني خمتلف األمم واملدن، ال سيما منها تلك املدن الفاسدة إو 
بالقوة حىت تتبىن  اواليت ينبغي إلزامه ،اينغري إنس اليت يكون فعلها فعالً واملعتاصة 
ذا تصري  الفضائل. ، وليست ضرورة طبيعية  اً أخالقي مطلباً  عند "الشارح"احلرب و

  . كما كان لدى "املاتن"

سن مهدي مل يثر مسألة "احلروب العادلة" إثارة واضحة، لرمبا ألنه غري أن حم
  مل تكن مثارة زمن كتابته املقالة بوضوح. 

يذكر أفالطون يف "اجلمهورية" ويف "القوانني" أن احلرب إمنا تكون ضد من 
أمساهم مرة باسم "الربابرة" ومرة أخرى باسم "الغريب األجنيب"؛ أي ال تكون 

 بارة وإال فهي "نزاع" ـ ع" ـ اللهم إال بتوسع يف الأهليةاملخصوص ـ " احلرب ـ مبعناها
"إنه : على لسان سقراط . يقول يف الكتاب األول"قوميةاحلرب ما كانت "وإمنا 

هناك اختالفا يف  ان عن احلرب والنزاع احمللي يعين أنليبدو يل أن وجود كلمتني تعربّ 
ناس من نفس البلد واجلنس، والصراع بني ثنني: أعين الصراع بني أالطبيعة بني اال

أناس غرباء، فالعداء بني األقارب يسمى نزاعا حمليا وبني األجانب يسمى 
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] قاتل اليونانيون الربابرة أو الربابرة نْ "[إِ ويضيف يف مكان آخر: "، 29حربا"
ما بطبيعتهما أعداء، وإن هذه ، وإإن بني الفريقني حربا :فعندئذ نقول ،اليونانيني

إن القرابة  :العداوة تستحق اسم احلرب، أما إذا قاتل اليونانيون بعضهم بعضا فلنقل
ولكن اليونان يف هذه احلالة تبدو مصابة بداء االنشقاق  ؛بني الفريقني مل تنعدم

على نفسها، حبيث يكون اسم النزاع احمللي هذا هو ما ينطبق على هذه 
ـ كتاب القوانني ـ هذا النزاع الداخلي ، غري أنه يصف يف الكتاب الثاين 30العداوة"

، فيقول: "إن هناك نوعني من احلرب، هناك ما يسميه كل الناس ببوسم احلر 
وهي ما  ،أما األخرى بالطبع أكثر أنواع احلروب ضررا ... بالفتنة والشغب، وهي

ا تلك اليت تندلع عندما  ا أخف بكثري، وأعين  أتصور أننا كلنا نوافق على أ
  .31مع غريب أجنيب"خنتلف 

  

يقف على موقف ابن رشد، ف هيلَ عَ  لُ كِ شْ يُ أول من  ما كنتأين  قواحل
سبق للحروب العادلة. فهذا حمسن مهدي  هالصعوبات واملفارقات اليت يثريها تصور 

إىل حد ما  رُ سِ يْ أنه قد يَـ من غم بالر أن ختم مقالته الشهرية باملالحظة التالية: له 
إقناع حراس مدينة أفالطون الفاضلة باخلضوع إىل التمرين العسكري الضروري 

مدينتهم، فإنه يعسر أن جند عن لتحقيق غايات املدينة الفاضلة الداخلية وللدفاع 

                                                            
  .374، ص. 1974، ترجمة فؤاد زكريا، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، الجمھوريةأفالطون:  29 
  .375ص. المصدر نفسه،  30 
  .91-90، ص. 1986المصرية العامة للكتاب، القاھرة،  الھيئة، ترجمة محمد حسن ظاظا، القوانينأفالطون:  31 
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ما حيفز حراس مدينة ابن رشد الفاضلة على اخلضوع إىل التدريب نفسه الضروري 
تتحدث األمم اليت ال كل و  يانات السياسية"لكي ينخرطوا يف حروب ضد كل "الك

 إىل نييكون احلراس متحمس الأجدا إذ من احملتمل  لغتهم وال تشاطرهم عوائدهم؛
؛ أي أن يكونوا مستعدين للموت من منهم تطلبه ابن رشد ماالفضيلة على حنو 

ا أمم  غري أجل سعادة أمم بعيدة عنهم ال يعلمون عنها شيئا، اللهم إال باستثناء أ
ا شرسة    . 32"معتاصة فاضلة، وأن سلوكها غري إنساين، وأ

من شأنه  سبتمربواحلال أن جتدد النظر يف هذا املوضوع بعد احلادي عشر من 
ا أن يعيد املرء إىل هذا التعليق  وأن ينعم النظر يف تعابري قد تكون بدت يف أوا

ت أمهية. ومنها للناظر غري ذات بال، بل قد تكون بدت للمؤلف نفسه غري ذا
  .عبارة "احلروب العادلة"

استشكال موقف ابن رشد من تعلقت بلعل إحدى أقدم اإلشارات اليت و 
ما ة حمسن مهدي املذكورة آنفا ـ "فيبريمان ـ يف تعليقه على مداخل هالحظ مااحلرب 

خيص التسوية بني الشريعة وأفكار أرسطو عن احلرب، [فإنين] أتساءل عما إذا  
كانت داللتا "احلرب" يف احلالتني ـ احلرب واجلهاد ـ  خمتلفتني؟ أمل يعط ابن رشد 
للجهاد داللة جتعل منه يطابق الداللة األرسطية؟" لست أدري ما إذا كان حمسن 

ن ـ على أية حال ـ ال يوجد جوابه مهدي قد أجاب على هذا االستفسار، لك
  منشورا ضمن أعمال الندوة املذكورة. 

                                                            
32 Muhsin  Mahdi,  «Alfarabi  et  Averroès :  Remarques  sur  le  commentaire  d’Averroès  sur  la  république  de 
Platon », op. cit., p. 100‐101. 
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إذ يبدأ العلييب ببسط تصور ابن رشد  عند بعض الباحثني أن ال فرق؛الذي و 
غل وعندما نعود إىل السجل الفقهي نرى أنه قد انشللجهاد، وسرعان ما يقول: "
اية املقتصدبدا(بواب كتابه أني من بإشكالية احلرب يف بابني رئيس  )،ية اجملتهد و

 ّدهعما يع ونعين بايب "اجلهاد" و"احلرابة"، ففي باب "اجلهاد" يتحدث حتديداً 
احلرب العادلة (اجلهاد) اليت يتوجب على املسلمني خوضها ...". ولسنا نعلم من 

ن يساوي بني "اجلهاد" و"احلرب العادلة"، وإذا حق أن ابن رشد أأين هلذا الباحث 
ـ يف هذا املقام الفقهي ـ  بني "اجلهاد" و"احلرب" ـ إذ حتت مسمى "كتاب  ال مييز

شىت، ومنها إتيقا احلرب من املنظور  جلهاد" يتحدث عن "احلرب" من مناحٍ ا
إىل قط ال يشري هنا  إال أنه حيق أيضا أنهالفقهي (ما جيوز يف احلرب وما ال جيوز)، 

املدينة الفاضلة على بقية املدن غري مفهوم "احلرب العادلة" ـ اليت تشنها عنده 
وهو أن احلرب هنا يشنها  ،وإمنا يرى رأيا آخر   ؛الفاضلة باسم نشر الفضيلة 

م حياربون "إما لدخول اإلسالم، وإما 33املسلمون على "مجيع املشركني" ، وأ
ذا األمر وال يأخذ بعني النظر هذا الفرق إلعطاء اجلزية".  غري أن صاحبنا ال يعبأ 

ا  فيقول: "وعلى هذا النحو فإنه ينظر إىل احلرب العادلة من الزاوية الفقهية على أ
من ال  تعين اجلهاد املقدس الذي تأمر الذات اإلهلية املؤمنني بالقيام به ضد كل

أي الكافرين واملشركني كافة. أما احلرب اجلائرة فهي  ميتثل للدعوة إىل اإلسالم؛

                                                            
  .389و  381، ص. 1982دار المعرفة، بيروت، الطبعة السادسة، الجزء األول، ، بداية المجتھد ونھاية المقتصدابن رشد:  33 
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ن اجلهاد املقدس من حيث هي حرب تستهدف تلك اليت تقع موقع النقيض م
  .34أغراضا غري تلك اليت نص عليها القرآن واحلديث" 

هل يسوي ابن رشد بني "اجلهاد" غري ما هو أهم أن يثار هذا السؤال: 
ال". إذا ما حنن ""نعم" وقد يكون:  ـ  رأييواجلواب ـ يف و"احلروب العادلة". 

قصرنا "الفضيلة" على "الشريعة" ـ وال أحسب ساوينا بني "الشريعة" والفضيلة"، بل 
ا. لكن  فاحلرب تفهم هنا مبعىن "اجلهاد"؛ أن ابن رشد كان فاعال ـ فال مشكلة آ

منوذجا للفضيلة وليست هي الفضيلة وحدها ـ وما أإذا ما حنن جعلنا "الشريعة" 
ا تصري احلرب هأظنين إال ذاهبا هذا املذهب يف فهم فكر ابن رشد ـ فإن أوسع  آ

ة ـ ضيلة ـ الفضيلة اإلسالمية الدينيمن اجلهاد، ويصري اجلهاد فرضا لصنف من الف
وقد أملح ابن رشد إىل هذه املسألة يف قوله: "ويشبه أن على من ال فضيلة دينية له. 

يكون ذلك كذلك يف الشرائع اليت وجهتها الشريعة اإلنسانية، كشريعتنا هذه 
اىل تكون بأحد سبيلني: سبيل املوعظة وسبيل اإلهلية، فالدعوة إىل اهللا تع

  . 35اجلهاد"

رؤية دينية "نتقال من فإن املشكلة هنا هي يف االومهما تصرفت األحوال، 
وجتيز للمؤمن ،  فسطاط اإلميان وفسطاط الكفر : تقسمه إىل فسطاطني "للعامل

اللجوء إىل اإلكراه ـ بعد أن يستنفذ هو وسيلة اإلقناع ـ ليعلن احلرب على الكافر، 
الغاية منها فرض الفضيلة الدينية باإلجبار على من ال  ،فتصري احلرب بذلك عادلة

                                                            
  .212، مرجع مذكور آنفا، ص. رؤية ابن رشد السياسيةالعليبي،  34 
  .81، ص. الضروري في السياسةابن رشد:  35 
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املدينة  :" تقسمه بدورها إىل فسطاطنيرؤية أخالقية للعامل"إىل فضيلة دينية له، 
احلرب حتمية لنشر الفضيلة  اتصري فيه ،الفاسدة مبختلف أصنافها  الفاضلة واملدن

واحلكمة، مما يشي بأن املنطق املانوي بقي هو هو. إما متارس احلرب العادلة باسم 
مما قد يكون من آثاره تربير كل احلروب ، (الفضيلة) أو باسم اخللق(اإلميان) الدين 

وفسطاط الشر. هذا على الرغم من اليت تتم اليوم باسم فسطاطني: فسطاط اخلري 
أن حديث ابن رشد عن "احلروب" بني املدن ال يلزمه أن ينسينا البعد الكوين 
اية املطاف على قيم أخالقية مشرتكة، بل  اإلنساين لفكره. البشر قد يتفامهون يف 
حىت على فكرة "نسبية القيم"، لكن من الصعب أن يتفامهوا على القضايا املتعلقة 

   ر وباإلميان. بالكف

وإذا ما حنن عدنا إىل التقليد الفلسفي العريب نقارن بني رأي ابن رشد يف 
املالحظ احلروب العادلة ورأي فيلسوف آخر، فإننا ال جند أفضل من الفارايب. ومن 

 أن الفارايب الذي ميكن أن يعد حبق أكرب فيلسوف سياسي عرفته الثقافة العربية
ا املسألة  اإلسالمية يف العصر الوسيط؛ وذلك بالنظر إىل عدد الكتب اليت خص 

ظلت فلسفته  ؛فضال عما انبث يف تضاعيف كتبه غري السياسية ، هذاالسياسية
، من التحليل الواقعياألحايني ـ يف أغلبها ـ على مستوى املبدأ والتجريد، وخلت 

ا حظيت باهتمام العديد من الباحثني هود جبر هنا  املميزين: يكفي أن نذكّ رغم أ
-Leo Strauss )1899                  ليو شرتاوساملفكر السياسي الكبري 

تلميذه وجهود  )1945مقاله الشهري عن "أفالطون الفارايب" (يف ) 1973
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يف كتاب "الفارايب وتأسيس الفلسفة ) 2009- 1926(حمسن مهدي وصديقه 
   .)2001( السياسية اإلسالمية"

ـ موضوع  ما حنن أمامهجلوهري بني الفارايب وابن رشد فيالفارق اواحلال أن 
يف غياب اصطالح "احلروب العادلة" يف   - بداية– يكمنإمنا "احلروب العادلة" ـ 

كتابات الفارايب السياسية. لكن، هذا ليس يعين إطالقا غياب اإلشارة إىل معناها 
على حنو غري مباشر. واحلال أنه يف هذا األمر يكاد يتفق رأيا ابن رشد والفارايب. إذ  

عن "تأديب  ـ متحدثا الطوعي والكرهيكان الفارايب قد أشار إىل طريقيت التأديب ـ 
"استعمال آالت احلرب  :ـ إىل يف كتابه "حتصيل السعادة"األمم واملدن"، مشريا ـ 

والناس احلربيني يف مغالبة األمم واملدن، الذين ال يتعادون لفعل ما ينالون به 
ذا، . 36السعادة اليت ألجل بلوغها كون اإلنسان" إذا كان ابن رشد يعد "حروبا و

املدينة الفاضلة ضد "سائر األمم غري اخلرية واليت عادلة" تلك احلروب اليت ختوضها 
ال جتري أفعاهلا على اجملرى اإلنساين"؛ أي " إكراهها بواسطة احلرب على األخذ 

، فإن الفارايب يعلن عن مبدأ "احلق يف سعادة كل األمم" سببا مربرا بالفضائل"
    حروب املدينة الفاضلة عن غريها من املدن تكون حروبا عادلة. خلوض

                                                            
  .75، ص. 1995الھالل، الطبعة األولى، . دار ومكتبة كتاب تحصيل السعادةالفارابي:  36 
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  المحورباب: 

  فَرق الفكر البروتستاني : االنجيليات والكالفينية واللوثرية
   كريستوفر ج. ر. هوفيتز

  تقديم: 
 ثالث من فرق الفكر الربوتستانيت، فرقتلك  جنليكانية والكالفينية واللوثرية،األ

وهي تشكل بنيات أيديولوجية تأسيسية بالنسبة إىل عدد مهم من األشخاص يف عاملنا. 
وإين ألود يف هذه الورقة التالية التمييز بني هذه الفرق الثالث داخل املسيحية، وبيان إىل 

ما بينها. وتأسيسا عليه، فيأي حد ختتلف كل واحدة منها عن األخرى، وكيف تتفاعل 
االستنتاجات تكون هلا صلة وثيقة مبجال احلوار بني األديان آمل أن أستخلص بعض 

  (مذاهب اإلميان). 
من شأن أولئك الذين ال ميتون إىل الكنيسة املسيحية بصلة أن يتساءلوا تساؤال 

أَنَا : "[الرب] مناشدا شروعا: كيف حدث أن صلى يسوع الرب من أجل الكنيسةم
مَِّلَني ِإَىل َواِحٍد، َولِيَـْعَلَم اْلَعاملَُ أَنََّك أَْرَسْلَتِين، َوَأْحَبْبتَـُهْم َكَما ِفيِهْم َوأَْنَت ِيفَّ لَِيُكونُوا ُمكَ 

ومع ذلك، مثة تعبريات كثرية عن معىن أن يكون املرء يتبع السبيل الذي ،  1"َأْحَبْبَتِين 
  سلكه يسوع املسيح. 

أنه لطاملا مت التشديد على هذه الفوارق وتضخيمها، وقد حدثت بفعل  احلق
، املتبعة والسنةالدينية : اجلغرافيا، الشعائر استدعت وجود مثل هذه الفوارق دواع عدة

  تعقيداته. اللغة، السياسية، التاريخ، الثقافة واملزاج، وبطبيعة احلال الالهوت و 

                                                            
يس أنجيليكاني بسلطنة عمان   باحث وقسِّ

  .23: 17التوراة: إجنيل يوحنا  1 
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حول تفاصيل طريقة اتباع سبيل نقاش سليم  - على وجه الدوام-جرى وقد 
داللة تطبيق تعاليم الكتاب املقدس. وقد تطلبت حول يسوع اتباعا خملصا وفيا، و 
بالتفكري املستقيم" ـ واألرثوتطبيقية ـ ومدارها على "الفعل "األرثدوكسية ـ وهي تتعلق 

ؤوال؛ املستقيم" أو "السنة الصحيحة" ـ معا بذل اجلهد يف تطبيق كلمة الرب تطبيقا مس
وذلك بغاية تنظيم أفكارنا وحيواتنا. وعلى هذا النقاش وهذا العمل الدؤوب أن يتواصال 
ما دام املسيحيون يسمحون لثقافتهم وملنظورهم أن يلهمهما الكتاب املقدس وأن 

ومع ذلك، فإنه أتت على تاريخ الكنيسة املسيحية ثالث حقب يشكلهما تشكيال. 
انشقاق  إحداث قاش واخلالفات يف التفكري واملمارسة إىل مفتاحية حامسة انتهى فيها الن

  كبري. 
وقد تسببت يف هذا  ،نشقاق بني الشرق والغرب"م، وقع "اال 1054في عام ف

واالختالفات يف أداء الشعائر والفرائض،  ،عد الشقة اجلغرافيةوبُ  ،االنفصال السياسة
أو مقصود حول  متعمدما قد ينظر إليه البعض على أنه "خالف" فيه أكثر مما تسبب 

  . 3الدائرة على الالهوت التورايت اخلاص مبسألة التثليث 2اجلوانب الصغرى ىحدإ
نيسة الرومانية والربوتستانتية" أن "الشقاق بني الك ما نشب، م 1517ويف عام 

طريقه، وذلك ملا أثار راهب أملاين النقاش حول بعض ممارسات الكنيسة اليت تعود  أخذ
                                                            

طبيعة يسوع هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة البشر يف عقيدة اجملمع املسكوين األوىل مسألة  2 
  يتعمق أكثر.  حىتالحق  أجل. واحلال أنه كان على هذا النقاش اإلمجايل أن ينتظر إىل بنيقية

على الرغم من أن لفظة "التثليث" ال توجد يف التوراة [اإلجنيل]، فإن املسيحيني، ومنذ عهد  3 
 نظر، مثال، إجنيل مىتان يعطي معىن للشهادة التوراتية. مبكر، رأوا أن مذهب التثليت هو وحده م

: 10، وإجنيل يوحنا 53- 45: 24، وإجنيل لوقا 11ة 10: 1، وإجنيل مرقس: 20- 18: 28
  خرى. األبني عديد من املصادر من  31-26و  30

  



 

3 
 

عيه األساسي اخلالفات اإىل القرون الوسطى. وقد أسفر هذا النقاش عن انشقاق كان د
الالهوتية، ولكن ساعدت عليه التالعبات السياسية وصراعات القوى. وجتدر اإلشارة 

يف جعل التوراة متوفرة  م) John Wyclif )1329 -1384إىل أن رغبة جون ويكليف 
 كتاب، و م) 1456للجميع بلغته القومية، وتدخل الطباعة (توراة [طبعة] غوتنبورغ عام 

]، قتداء باملسيح" (م)الورعي الوعظي [كتاب "اال م) 1471-1380(الكمبيسي توماس 
الفساد  يف فضح م) Erasmus )1467 -1563 والتحدي الصحفي الذي قام به إرامسوس

هذه األمور جمتمعة كانت عوامل أدت إىل متهيد كل   ـ الذي استشرى بداخل الكنيسة
أشري إليه نشقاق بني الكنيسة الرومانية والربوتستانتية، والذي عادة ما الطريق هلذا اال

 -بالرغم من كل ذلك-  هذه القطيعة الكربىحتت مسمى "اإلصالح" [الديين]. ومع 
أدت إىل ظهورها أخالط  - داخل "الربوتستانتية" نفسها-  فقد وجدت فرق صغرى

  متنوعة من اجلغرافيا والسياسة والشعائر والالهوت.
العديد من شهدت الكنيسة الربوتستانتية  ويف القرنني التاسع عشر والعشرين

ارتبطت مبختلف ا ما بنقسامات الصغرى. واحلال أن الطائفية اإلميانية أو الدينية غالاال
ولقد  بات لتحديات التصنيع وللهجمة الالهوتية الليربالية وللفلسفات اإلنسية.ستجااال

كلم   جوامعإىل  استمعواخمتلفة متاما لو أن الناس  صبح األمورتكان باإلمكان أن 
دعا إىل: "الوحدة يف األمور  حني Rupertus Meldeniusالالهويت ريربتوس ملدينيوس 

  . 4اجلوهرية، واملعاملة باليت هي أحسن يف كل األمور"ة يف األمور غري اجلوهرية، واحلري

                                                            

  احملبة والسخاء بدل الصدقة والزكاة.  4 
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حنو دؤوبا كا ا مثة حر أن  - يف األزمنة األخرية- صار يبدو فإنه  ومن حسن احلظ
ملا حبث  5وقد برزت حركة توحيد الكنائس ،اجلماعة املسيحية بنيالتعاون والتآزر 

أَنَا ِفيِهْم [ 23: 17يوحنا ، كما ورد يف إجنيل ودعائه املسيحيون عن تشريف صالة املسيح
َوأَْنَت ِيفَّ لَِيُكونُوا ُمَكمَِّلَني ِإَىل َواِحٍد، َولِيَـْعَلَم اْلَعاملَُ أَنََّك أَْرَسْلَتِين، َوَأْحَبْبتَـُهْم َكَما 

، وتطبيق تذكرة ملدينيوس الداعية إىل السلم. واحلال أن الكفاح من أجل ].َأْحَبْبَتِين 
فليس . من املسألة موقع القطب من الرحى - بطبيعة احلال-  ةليقع يف احلقيقالتوحد 

تم التوحد يف الباطل، وإن النقاش حول ما يوصف على أنه جيدي نفعا يف شيء أن ي
"احلقيقة األساسية" لسوف يظل يرافقنا على وجه الدوام. وهكذا، فإنه إىل غاية هذه 

ن مطلوبا اك  ام هو اخلالف  إن حيسن بنا أن نشري إىل أن ههنا النقطة اليت وصلنا إليها
الوحدة على أن ستكره. امل هو باألمرليس فإنه  ؛لذاته [أي اخلالف من أجل اخلالف]

كفاحا مريرا. ولن تتأتى   الكفاح  كونمن أجله ياألمر الذي  على وجه الدميومةتبقى 
بحث عن جمد الرب، وأن يكون هو من عرب رغبة متواضعة من لدن اجلميع يف الإال هي 

يلهمها ويسدد خطاها أوال وقبل كل شيء. ويف شأن يوم احلساب هذا، فإن فهمنا 
غري تام، ولسوف تظل دواعينا ممزوجة غري موحدة. واحلال قاصرا سوف يبقى أبد الدهر 

 أن هبة الكنيسة التوحيدية هذه ميكن أن تكون مثرة هوى حمدود، مثلما ميكن أيضا أن
تكون عائدة إىل رغبة صادقة يف الوحدة. ولرمبا تكون الكنيسة املسيحية تبحث عن أن 
تؤلف بني اللطف اإلهلي واحلق، وذلك يف سعي متواضع منها إىل متجيد الرب عن طريق 

  حمبة إخوته وأخواته يف املسيح. 
                                                            

تجاوز السياجات اليت وضعت داخل املبذولة لإىل جهود املسيحيني  "توحيد الكنائسمفهوم "حييل  5 
  التاريخ والالهوت واملمارسة. فعل  سبب منبالكنيسة 
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دعونا اآلن منعن النظر يف ثالث فرق داخل اجلماعة املسيحية: اإلجنليكانية 
من فرق الكنيسة الكاثوليكية إمنا  احلال أن هذه الفرق الثالثاللوثرية والكالفينية. و 

االنشقاق الذي حدث بني الكنيسة الرومانية والربوتستانتية، والذي منشأها يف وجدت 
عرف حتت مسمى "اإلصالح". وسوف نسعى إىل النظر إىل كل واحدة من هذه 
التعبريات الثالثة عن الكنيسة عرب منظار الشخص األكثر تعبريا عنها. وهكذا، سوف 

باعتباره مفكر الكالفينية،  يكون مارتن لوثر ممثال للوثرية، وسوف حنيل إىل جون كالفن
  . Thomas Cranmerنقف بالنظر على توماس كرامنر سوف وبالنسبة إىل األجنليكانية 

  مارتن لوثر ـ إيقاد نار اإلصالح
جتد الفرقة املسيحية اليت تطلق على نفسها نعت "اللوثرية"، والتعاليم واملمارسات 

- 1483رجل واحد هو مارتن لوثر ( املعروفة حتت مسمى "اللوثرية"، منبعها يف تعاليم
حول  1517إىل فتح نقاش أكادميي عام  . ولقد كان الرجل راهبا أملانيا سعى)1546

  تعود إىل القرون الوسطى. كانت الهوت بعض ممارسات الكنيسة اليت  
تساءل لوثر عما إذا كان من الالئق بالكنيسة أن توحي إىل ولقد حدث أن 

 فكان أنسبيلهم إىل اجلنة. ضمان من أجل   بعض املاليدفعوا الناس بإمكان أن 
 إتيانهوب املطهر،فكرة عتقاد يف الغفران" اليت كانت مرتبطة باالهاجم ممارسات "التوبة" و"

السلطة البابوية وسلطة الرتاتبية الكنسية يف أن تكون هي مارتن لوثر ، حتدى الفعل ذلك
وف يوجد فيه شخص ما يوم احلساب أمر املكان الذي س من هلا الكلمة الفصل يف 

مسألة مهامجته صكوك املسألة [أإىل اجلنة أم إىل النار]. وإذا ما حنن أضفنا إىل هذه 
  . كتب هلا أن تتم  إدانة النشغال الكنيسة باألمور املاديةأعم الغفران، صرنا أمام 
لوثر "أطروحاته اخلمس والتسعني" على باب  ق فيها اليت علَّ سابيع األ ويف خالل

باحلديث عن  الكنيسة بأوربا كان أن أهلب ذلككنيسة فيتنبورغ (تقع شرق أملانيا)،  
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باملذهب الكتايب  الرجل ووعيه ةما وراء حجج لوثر، كانت مثة يقظحجج لوثر، ففي
ر يشدد على وبتذكريه بذلك، كان لوثالقائل: "إمنا اخلالص باإلميان وليس باألعمال". 

أولئك الذين يؤمنون باملسيح باعتباره خملص اللطف اإلهلي غري املستحق يف إنقاذ 
شديدة تعاليم الكنيسة يف تلك  مناقضة -حسب ما رآه- . وهذا يناقضالوحيد البشرية

 التعبداحلقبة، والقائلة بأن شخصا ما ميكنه أن يفوز بالنجاة عرب األعمال الصاحلات أو 
يمكن لوإن اهلوة بني طبيعة اإلنسان املذنبة اخلطاءة وقداسة الرب وكماله بأية طريقة. 

ب اللطف اإلهلي مت وهْ  نفسه متت إقامة العدالة ويف الوقت فقط جتسريها بالصليب حني
وقد اعتقد لوثر أن الرب ليس يكلم أحدا اللهم إال من خالل كلمته . إىل اجلميع

، وإذنها يوجد باألساس يف بؤرة يسوع املسيح. واليت كان تركيز ، (الكتابات املقدسة) 
إىل القناعة الشخصية، واليت فقد آمن لوثر أن الوحي الرباين إمنا الشأن فيه أن يؤدي 

مثلما -  الدعوة. وهلذا السببلكي تغمر اآلخرين عن طريق  -بطبيعة احلال-  تفيض
ركز أوال وقبل كل شيء يإمنا  -املتعلقة بأداء الشعائر العمومية هأنت واجد لوثر يف تعاليم

زاوجة الدعوة بإقامة الشعائر اجلماعية على حنو ما يقوم مبعلى دعوة الكتابات املقدسة، و 
واألغاين الدينية اجلماعية  التسابيحإقامة يعمل على و  ،6تدعو إىل ذلك هذه الكتابات

  . 7(كما تأمر الكتابات املقدسة أيضا بذلك)

                                                            

  .26- 23: 11رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس  6 
لَِتْسُكْن ِفيُكْم  . [يشري املؤلف هنا إىل اآليات التالية: 17-16: 3رسالة بولس إىل أهل كولوسي  7 

ُتْم ِبُكلِّ ِحْكَمٍة  اِميَر َوَتَسابِيَح ُمَعلُِّموَن َوُمْنِذُروَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا، ِبَمزَ َكِلَمُة اْلَمِسيِح ِبِغنًى، َوأَنـْ
 .ُروِحيٍَّة، بِِنْعَمٍة، ُمتَـَرنِِّميَن ِفي قـُُلوِبُكْم ِللرَّبِّ  َوَأَغانٍ 
 َواآلَب وَُكلُّ َما َعِمْلُتْم ِبَقْول َأْو ِفْعل، فَاْعَمُلوا اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّبِّ َيُسوَع، َشاِكرِيَن اهللاَ  17

  (المترجم)].ِبهِ 
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جتماع بالسلطات الكنسية يف مدينة مرا باالم تلقى لوثر أ1521يف عام و 
أنا إمنا وهناك متت جمادلته يف شأن كتاباته. ومن أجوبته املأثورة عنه قول: "  ،8فورمس

ا ولست تراين  وضمريي مأسور بكلمة الرب، ،متقيد بالكتابات املقدسة اليت أستشهد 
ذا األمر ألتزم، تراين أرغب يف ذلك ... أنت أقدر على أن أنكر أي شيء، ال وال 

ولست أستطيع فعل أي شيء آخر [اللهم إال ما فعلت]. فليعين  عند هذا احلد أقف،و 
الرب. آمني". وإذ قال لوثر ما قاله، فإنه كان قد أعلن بذلك عن "مبدأ احلرية 

ضد الضمري  الكنيسة، عندما تسري واحلال أنه ميكن النظر إىل رفض سلطة. الربوتستانيت"
وشهادة الكتابات املقدسة، على أنه هو ما كان من شأنه أن قاد إىل االستقالل واحلرية 

ذا ومما ينبغن ميزا الدول القومية الغربية إىل حد اليوم. ذيْ لال ي أن حيظى بأمهية خاصة 
يقف اليوم يف تعارض أمسى ، أن هذا التعبري عن االستقالل يف األزمنة احلديثة الشأن

) عنده مربرينالرب ( عادلني عندمباشر مع تعاليم لوثر. لقد علمنا الرجل بأننا نكون 
 - يف أعني لوثر-أعمالنا. ولقد كان البشر  بفضلإمياننا وحده فحسب، وليس  بفضل

يتة روحية، وهم حيتاجون إىل فعل سيادة الرب فيهم حىت يزرع اإلميان يف قد ماتوا م
م م وقد صار أكثر - ، بينما أمسى الفكر الغريب اليوم. هذاياةً حفيحيهم  ،ن جديدقلو
على حرية اإلرادة البشرية يف اختاذ القرار. إذ بالنسبة إىل العديد من يؤكد  -حداثة

[أمام التربير كان يُنظر إىل هذا "الفكر احلديث" على أنه إمنا يدفع مبقام   9اإلصالحيني
ميان وهبة الرب [لطفه]؛ أي إىل جمال اإلجناز البشري [وليس الرب] إىل خارج مملكة اإل
  الرباين] وإىل جمال العمل.  

                                                            

  احلديثة.  اتقع هذه املدينة باجلنوب الغريب من أملاني 8 
  امليالدي.  16من أولئك الذين اخنرطوا يف إصالح القرن  9 
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ولة إلسكات لوثر وحركته إىل أن عمد العديد من ا، انتهت حمم 1529ويف عام 
ها حتجاج" "االإىل و  ،األمراء األملان إىل الوقوف باسم لوثر ضد املعارضة اليت كان جيا

  . 10حتجاجية]"الكنيسة "الربوتستانتية [االنشأت وهكذا  ـ عليها
وإمنا كان قد ارتأى  جديدة؛يرغب يف إنشاء كنيسة ما كان لوثر واحلق أن 

ا من مبالغات وتشويهات حدثت مع  فحسب ضرورة إصالح البىن املوجودة مما أصا
ما  إىل ما كانت التوراة قد أمرت به. وباعتباره العودة كان يدعو إىل انصرام الزمان، و 

إىل ذلك (كما سعى إليه أتباعه اللوثريون)، فإنه حافظ على العديد من األمور إال سعى 
اليت سعى غريه من املصلحني إىل التخلي عنها، وذلك شأن تركيز الكنيسة الرومانية على 
سر القربان املقدس وسائر الشعائر املختلفة. وإن اخلالف األعظم مع الكنيسة ما قبل 

"اخلمس وحدها" يف الرتكيز على  -بطبيعة احلال- يتمثللاك الزمان اإلصالحية يف ذ
11five Solae  ،ا املصلحون (بالكتابات املقدسة وحدها، وباإلميان وحده واليت تشبث 

وباللطف الرباين وحده، وعرب املسيح وحده، وجملد الرب وحده). واحلال أن هذه األركان 
لسلطات الكنسية (البابا بأنه ميكن لألداء إىل ازعزعت ادعاءات روما اخلمسة هي اليت 

  أن يأيت للفرد باخلالص.   واألعمال)
أن اللوثريني هم أولئك الذين واصلوا احلفاظ على تعاليم لوثر، وهم  الواحل

سكندنافيا ودول د انتشرت اللوثرية عرب أملانيا وإمليون منتم. وق 75يعدون اليوم حوايل 

                                                            

تنبغي اإلشارة إىل أن "الكنيسة اللوثرية" أمست اليوم فرعا من "الكنيسة الربوتستانتية". ورغم أن  10 
اج/النقاش حول حالة ومنزلة الكنيسة، فإن سري النقاش أسفر عن جَ لوثر كان هو الذي دشن احلِ 

  تعابري خمتلفة حول ما الذي يعنيه أن يكون املرء "بروتستانتيا".  
  فهي صيغة اجلمع.  Solaeباللسان الالتيين الوحيدة/وحدها، أما  Solaتعين  11 
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اجر أيضا إىل أجزاء من أمريكا الشماليةدية البلطيق. ومعاقلها التقلي  ،جعلت اللوثرية 
  حيث متثل هذه اجلهات متثيال حسنا يف الساكنة املهاجرة.

"كتاب الوفاق". وهو  والوثيقة اليت تصف وصفا مستفيضا املوقف اللوثري هي 
ا (يصدِّ  12كنسية مبكرة  إميانية كتاب عبارة عن مجاع ثالث عقائد )، املسيحيني لُّ جُ ق 

وثالث مقاالت خطتها ريشة لوثر، وثالث مقاالت كتبها زميله (فليب ميالنشتون 
Philip Melanchton   حسم النقاش كان قد )، فضال عن مقال كتب بعد وفاة لوثر

[اخلبز  القربان املقدس عشاء يْ الذي دار على مادة عنصر و  ،داخل الكنيسة اللوثرية
  . واخلمر]

إىل الرتابط املوجود بني الكنيسة  -أوال– الوفاق هذا األولويةويعطي كتاب 
مثة رغبة أكيدة يف إظهار أن هذا  وكنيسة املاضي التارخيية. وهكذا بدا أن الكاثوليكية

إىل الكتاب املقدس وإىل الصيغ  ةٌ بَ وْ وإمنا هو باألحرى أَ  ؛األمر ما كان باألمر اجلديد
اليت دجبها لوثر املقاالت  مضامنيُ  - _ثانيا وحتددقدس. املبكرة األوىل لتعاليم الكتاب امل

. وثالثا، توجه وما الذي تعنيانه العليا ألمهية ممارسة التعميد والقربان املقدس الدرجةَ 
م م يف حيا م وممارسا إمنا وهذا الطابع التلمذي . 13املقاالت لرتبية األفراد على معتقدا

الرتكيز الذي مت من لدن لوثر على القناعة الشخصية اليت تتأتى عن تبليغ  هو عنينحدر 
   كلمة الرب.

  توماس كرانمر ـ والدة كنيسة في حاشية هنري الثامن

                                                            

  وعقيدة احلواريني وعقيدة أتناسيا.  ةعقيدة نيقي 12 
 Creed باسم املوسم Carl Truemanذه اإلضاءة إىل كتاب كارل ترومان  أنا مدين 13 

imperative )Crossway, 2012.(  
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،  تنحدر الفرقة من الكنيسة الربوتستانتية املعروفة بتوصيف "الفرقة األجنليكانية"
حتت مسمى "النزعة األجنليكانية" من اللفظة  نيالالهوت واملمارسة املعروفكما ينحدر 

وعلى  على "الكنيسة  اإلجنليزية" الرمسيةهي الالتينية اخلاصة بداللة "اإلجنليزي"، وحتيل 
ا خارج إجنلرتا في ما وراء البحار. وبالرغم من وجود تنويعات عديدة للكنيسة تعبريا

ا على أ هذا ولقد مت ا "كنيسة إجنلرتا". بإجنلرتا، فإن مثة فرقة من الكنائس معرتف 
عن  كان اإلصالح، وهي التعبري الرئيسربط "كنيسة إجنلرتا" هذه بالدولة منذ أن  

  الربوتستانتية بإجنلرتا. 
على  -أكثر من غريه-  الرجل الذي ساعد )م1556- 1489كان تومس كرامنر (

تشكيل الكنيسة األجنليكانية، وكان هو الذي نصح [أفىت] امللك هنري الثامن يف أمر 
قبول يف الكنيسة باألمر املواحلال أن أمرا كهذا [الطالق] ما كان رغبة هذا يف الطالق. 

للزواج من وسيلة ذريعة و الرومانية. وهكذا، حدث أن استعمل هنري الثامن "اإلصالح" 
كان . على أن البعض يذهب مذهب الرأي القائل: بل األمر  Anne Boleynآن بولني 

ذريعة لى العكس؛ أي أن بعض املصلحني استعملوا رغبة هنري الثامن يف الطالق ع
م يف إنشاء كنيسة تكون أكثر بروتستانتية. وهكذا، كسب اإلصالح  بغاية حتقيق مآر

مبعىن من - ا األمر شكلفقهية [الطالق]، وهذ بإجنلرتا دافعا عظيما بفعل مسألة
لرئيس الدولة السلطة الشرعية على الكنيسة  يكون حيث ،الكنيسة األجنليكانية - املعاين

  بالبدل من أن تبقى تابعة لروما. 
زعيم الكنيسة  - عامل الهوت لوثريالرجل وكان -  لقد أمسى توماس كرامنر

، مفضال رية اإلصالحم. وكان أن قاد كنيسة إجنلرتا عرب مس 1532كانية عام ياألجنل
[اللجوء إىل] فن اإلقناع على إعمال القوة. وكان أن نقل التوراة إىل اللسان اإلجنليزي 

مضمون  تْ رسَ ، كان أن أَ  1552و  1549 مجاعية عاميم، وأنشأ كتب صالة  1538عام 
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األول ـ  العظاتأيضا كتاب  . كما وفرّ وشكل هذه الشعائر إقامة الشعائر بكنيسة إجنلرتا
عظة ـ لكي يتلى بالكنائس عرب بالد إجنلرتا. وهذه  ةثنيت عشر وهو عبارة عن جمموع من ا

السلسلة من العظات إمنا كانت تبلغ التعليم الرباين وتشكل احلصن احلصني الواقي من 
لت الهوت اإلصالح بأن يتجذر على مستوى اخلورنية يف زمن وقد أهَّ  زلل الكنائس. 
  تعويل فيه على خوريي اخلورنية لنشر املذهب اإلصالحي. ما كان ميكن ال

ىل جذورها إ - يف فكرها-  غب يف أن تعود الكنيسة اإلصالحيةلقد كان كرامنر ير 
ذه الرغبة، سعى الرجل إىل الوحدة [بني الكنائس] حتت  يف الكتاب املقدس احلق، و

لكالفينيني بأوربا حىت يسعوا إىل إىل ايافطة احلقيقة. فكان أن مد يده إىل اللوثريني و 
غري أن مشروعا وحدويا هذا شأنه أثبت أنه كان متعذر املنال يف  .حتقيق وحدة كنسية

  ذاك الزمان. 
وقبل أن ننكب انكبابا على بسط القول، كل القول، يف "النزعة األجنليكانية"، 

 تناولناهم ههنا الثة سنا (والذيندعنا نلتفت اآلن صوب جون كالفن أصغر مصلحينا الث
أن  -بطبيعة احلال-  مره، فإن عليناميالدهم). وإذ ننظر يف أ حسب سين - بالرتتيب–

   "الكالفينيني".ختذوه قدوة، واملعروفني بـنستقصي أمر تفكري وممارسة أولئك الذين ا
  جون كالفن ـ جنيف أو "مدينة الرب"

ا بعد لوثر األكثر تأثري م) الرجل الثاين  1564-1509جون كالفن (كان الفرنسي 
ال سيما يف كتابه "مبادئ الديانة - إسهام الهوته النسقي يف زمن اإلصالح. وكان

  . إسهاماً عظيما - )1536ة" (الذي نشر ألول مرة عام املسيحي
، فإنه  وإذ سعى كالفن إىل تطبيق الروح النسقية الصارمة على الالهوت املسيحي

ة جممل حياة اإلنسان وقد مت ترتيبها بوفق [تعاليم] يف رؤي - يف الوقت ذاته-  كان يرغب
وال بناء "مدينة اتطبيق أفكاره مبدينة جنيف، بسويسرا، حماإلجنيل. ولقد سعى كالفن إىل 
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وحدث أن أقام العديد من املصلحني من بريطانيا، ومن العديد  ["مدينة اهللا"].  "الرب
م.  كان أن عادوافمن األقطار األوربية، مبدين جنيف،  حيملون معهم أفكاره إىل بلدا

  . 14وكذلك فعل الطهرانيون الذين غادروا إجنلرتا إىل "العامل اجلديد" يف أمريكا الشمالية
جهود كرامنر املومأ  ولقد كان كالفن يدعم فكرة تعاون الكنائس املوحدة، ويساند

ما خيص الربوتستانتية في فرق من كنائس وحاول هو بنفسه أن يوحد بني إليها سابقا،
 Consensus، وذلك من خالل وثيقته املدعوة أمر الهوت قداس القربان املقدس

Tigurinus   م). ولسوف نتطرق إليها تطرقا أوسع يف  1551وريخ" (يأو "وفاق ز
القسم اخلاص مبقارنة أشكال الطوائف الدينية املسيحية (ويف القسم الفرعي الدائر على 

  ). القربان املقدس
وعادة ما يطلق على جممل الالهوت اإلصالحي اسم "الكالفينية"، وذلك بفعل 
التأثري الغامر الذي مارسه كالفن على تفكري الكنيسة الربوتستانتية. على أن هذا متثل 

وإمنا  عن الربوتستانتية. ليس هذا فحسب؛ خاطئ لطائفة متنوعة من التعبريات املختلفة
وفية لروح كالفن. ووجه أبدا  ظلتأن األجزاء من الكالفينية املتأخرة ما  بعضهميرى 

من [جتاوزا عسفيا] مت جتاوزه إمنا النقد، أن التفسري التورايت الثري الذي قام به كالفن 
دفع الكالفينيون املتأخرون . إذ لرمبا [الذي أنشأه التالمذة] لدن النسق الكالفيين الصارم

الصورية املنطقية الصارمة] دفعا مشتطا بالصرامة النسقية الكالفينية إىل [الغالة يف النزعة 
احلد األقصى، فكان أن جتسدت هذه الصرامة وتيبست قبل أن يعيشوا التفاعل [احلي] 

  مع النصوص التوراتية. 
ومن بينهم غالبية حتمل  ون مؤمن كالفيين يف الوقت احلاضر،ملي 80مثة حوايل 
 Presbyterian"الكنيسة الربسبيرتيانية"  عضهم حيمل اسموب ،اسم "اإلصالحية"

                                                            

  م. 1640-1630حدث هذا حوايل  14 
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Church.  ُظهر التسمية األوىل من هاتني التسميتني كيف أن كالفن هيمن كل وت
اهليمنة على املشهد اإلصالحي [حىت احتكر التسمية]. على أن التسميات الثالث 

بوفق املعىن  - تـَُعدُّ كلها-  نتية والكالفينية واألجنليكانية الواردة يف هذه الورقة ـ الربوتستا
ذا التحديد. وإن فينيون يعرّ لالتارخيي ـ "إصالحية"، لكن وحدهم الكا فون أنفسهم 

لينحدر عن فهم كالفن إليالة وتدبري الكنيسة "  Presbyterianاصطالح "
منا هم فريق فرعي صغري هذه الطريقة إ ضمنية. وأولئك الذين يصنفون أنفسهم تالتورا

  ضمن الفريق "اإلصالحي" الكبري. 
ا كالفن الالهوت يف ضوء  وميكن النظر إىل مثار املقاربة النسقية اليت قارب 

ر:  أ ـ التفكري الشامل يف شأن مىت نشأ هذا الالهوت. ب ـ و انشغال الكافينية بأم
ه. ج ـ ارة يسوع املسيح ورجعتالصرامة الالهوتية يف استغالل مناجم احلقائق العميقة لبش

   .مركزية الرب يف كل شيء
  األنجليكانية ـ  "الطريق األوسط"

مسؤوال عن  ، جند أن الرجل كانإىل كرامنر وإىل الكنيسة األجنليكانية تناعودب
الكنيسة طوال الطريق األوسط الذي اختطه بني اللوثرية والكنيسة الكالفينية. هذه قيادة 

ج ا الرجل وبعدما تويف  م 1563إلصالح الالهويت. ويف عام استمرت الكنيسة على 
نشرت ألول مرة الوثيقة املعروفة باسم "البنود التسعة والثالثون"، واستندت يف أساسها 
إىل الكتابات املقدسة املسيحية، وإىل التعبري عن الكتابات داخل العقائد (املنظومات 

قد كان تأثري كرامنر على توجيه الوثيقة تأثريا غامرا. العقدية) التارخيية للكنيسة املبكرة. ول
لتعاليم الكتاب املقدس، وذلك بغاية  ةومكثف ةمنظم مجلةوسعت البنود إىل وضع 

  توضيح ما الذي يعتقد فيه األجنليكانيون. 
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دون النزعة التبسيطية املخلة أن نعزو إىل كرامنر وحده الوقوع يف غاية  من دُّ عَ يُـ و 
 - ال مساغ للشك يف ذلك بأي وجه-  حقاعلى أنه تشكيل األجنليكانية، سواه أمر 

عرفتها أوربا يف  قد هم األكرب يف هذا التشكيل. وبسبب قالقل السياسة اليت كانتاملس
يف إجنلرتا. ذلك أن علماء ذاك الزمان، وجد العديد من رواد الفكر الربوتستانيت موئلهم 

نفسهم أ -اوْ فَ لْ أَ  Lascoوالسكو  Vermigliوفرميلي   Bucerشأن بوسر -الهوت 
منخرطني يف احلوار الالهويت الذي ساعد على تشكيل الكنيسة األجنليكانية. كما أن 

 Matthew Parkerم) وماثيو باركر  Richard Hooker )1554 -1600ريتشارد هوكر 
  جهني معروفني يف تأسيس النزعة األجنليكانية ويف تشكيلها. و م) كانا  1575- 1504(

ت ميالدها، ما بقي أثناءمنذ إسهام كرامنر يف إرساء دعائم الكنيسة األجنليكانية 
ا؛ سعى فريق يعرف  1841إىل عام م  1833إذ من عام  هذه الكنيسة جامدة على الهو

املشرتكة بني الكنيسة األجنليكانية سم "حركة أوكسفورد" إىل الرتكيز على اجلوانب حتت ا
وكان األثر املرغوب فيه يتمثل يف رد قسم شاسع من [تعاليم]  والكنيسة الرومانية.

 أن صار سر القربان املقدس حدثو كاثوليكية.   أشدالكنيسة األجنليكانية إىل رؤية 
والزي الكنسي وممارسات [كنسية] رومانية أخرى غريها أكثر توحدا [مركزية] وأكثر 

  انتشارا. 
سم قرارات معروفة حتت ا ةم تبنت الكنيسة األجنليكانية أربع 1888ويف عام 

. وقد مت Chicago-Lambeth Quadrilateral المبيث" - "رباعي األضالع شيكاغو
ا توفر االنظر إىل هذه النق ط األربع بومسها تعبريا موجزا عن حقيقة األجنليكانية، وبكو

يف الوقت ذاته أساس النقاش الوحدوي الكنسي مع باقي طوائف املسيحية اإلميانية 
   التالية:  األمور،  توحد األجنليكانيون يف تأكيدهم على تأسيسا عليهاألخرى. 
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مها ما لضرورية لتحقيق اخلالص، و األمور ايتضمنان ن القدمي واحلديث اـ العهد 1
   .15النهائي" ضابطه [معياره]اإلميان و  قاعدةيشكل "
  قد تبنتهما الكنيسة املبكرة.املذهبيتان اللتان كانت  16القضيتان العقديتان – 2
  .قداس التعميد وسر القربان املقدس - 3
  دور القساوسة يف إقامة نظام الكنيسة وحتقيق الوحدة [الكنسية].  – 4

م يشكلون الفرقة  85ويفوق عدد األجنليكان اليوم  مليون، وباعتبارهم كذلك فإ
الكاثوليكية الرومانية  الثالثة األوسع من بني فرق الكنيسة املسيحية، وذلك بعد الكنيسة

م احلدثني الذين كانا  21والكنائس األرثدوكسية الشرقية. وتعكس األجنليكانية يف القرن 
نفسها  دّ كان تعيديدا. ذلك أن فرقة واحدة من احتاد املؤمنني األجنلقد حددا تارخيها حت

اجرتحه بني اللوثرية قد تسري على هدي خطى كرامنر و"طريقه األوسط" الذي كان 
، هذا بينما تضع الفرقة الثانية الكربى من فرقيت الكنيسة األجنليكانية نفسها والكالفينية

قة مبمارسات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. إىل جانب "حركة أوكسفورد" يف صلة وثي
واحلال أن ما حيدد األجنليكانية إمنا هي أمور ثالثة: الصورة املكثفة املختزلة من "رباعي 

لبنود التسعة والثالثني"، مع الشكل املفصل املوسع "ل ،المبث" –األضالع شيكاغو 
لصالة اجلماعية". واحلق أن يضاف إليهما املزيد من الشعائر العملية وتعاليم "كتاب ا

هذه الوثائق الثالث تؤكد على مركزية الكتاب املقدس بالنسبة إىل اجلانب األرثدوكسي 
[العبادي]، وداخل هذا اإلطار، شهادة  تطبيقي[االعتقادي] وإىل اجلانب األرثدو 

   الكتاب املوحد لشخص وعمل يسوع املسيح.
  مقارنة بين الطوائف الدينية الثالث

                                                            

  .1888الصادر عن مؤمتر المبث لعام  11 رقم نظر القرارا 15 
  وعقيدة احلواريني.  ةعقيدة نيقي 16 
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هذه الفقرة أن أنظر يف كيف تتعلق كل من اللوثرية واألجنليكانية  أود يف
والكالفينية الواحدة باألخرى، وذلك بالنظر إىل بعض اجلوانب من قضاياها اإلميانية 
اجلوهرية. ينظر اللوثريون إىل "عقيدة أوغسبورغ اإلميانية" بوصفها جزءا من "كتاب 

م على  م بطريقة منظمة وخمتصرة، حتديد معتقداالوفاق" الذي يأخذون به يف مساعد
"عقيدة ــــ  بأما الكالفينيون فيأخذون  ،األجنليكانيون ب"البنود التسعة والثالثني" ويعتدّ 

أشكال الوحدة "ويستمنسرت اإلميانية" أو "كتاب تعاليم هايدلربغ" (وهي جزء من 
  ).  "الثالثة

لذين أود النظر فيهما لذوي صلة بــ واحلال أن اجلانبني من هذه العقائد اإلميانية ا
سر القربان املقدس /  قداس: أ ـ مذهب التربير الرباين والنعمة اإلهلية. و ـ ب ـ إقامة 

  عشاء الرب. 
  أ ـ مذهب التبرير الرباني:  

: "بين البشر ليس مبكنتهم أن يربروا تنص عقيدة أوغسبورغ اإلميانية على أن 
م أو  م وإىل استحقاقا أعماهلم اليت إىل أنفسهم  [يُقبلوا] أمام الرب بالنظر إىل قو

هو سعي إمنا ينعمهم يغفر هلم و وإمنا بالضد من ذلك ما يربرهم أمام الرب و  قدموها؛
   . 17عن ذنوبنا" -سهبالتضحية بنف-ر فَّ املسيح عرب اإلميان ... وعرب موته، فاملسيح كَ 

وباملثل، جيعل البند احلادي عشر من "البنود التسعة والثالثني" املعتمدة من قبل 
عادلني أمام الرب اللهم إال باعتبار  دُّ عَ لسنا نُـ الكنيسة األجنليكانية هذا اإلطار واضحا: "

استحقاق ربنا وخملصنا يسوع املسيح عن طريق اإلميان، وليس بفضل أعمالنا احلسنة أو 
  . أفعالنا الطيبة"

                                                            

  البند الرابع من عقيدة أوغسبورغ اإلميانية. 17 
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وتوجز القول يف ذلك عقيدة هايدلربغ اإلميانية إجيازا: "لست أكون مقبوال 
ضى وعدل وقداسة املسيح وإمنا فقط بفضل ر  ُمَساًحما] عند الرب بفضل قيمة إمياين؛[

  يكون عديل مقبوال أمام الرب".
أولئك وتذهب عقيدة ويستمنسرت اإلميانية إىل بسط القول أكثر يف هذا األمر: "

م بالفعل، قد  دعاهمالذين  وما كان  ]؛بنعمته بالفداء الذي بيسوع[جمانا ساحمهم ر
م ومت قبوهل زرع فيهم العدل؛ذلك ألنه  م عادلنيوإمنا غفرت هلم ذنو وليس  ؛م حبسبا

وليس بفعل  ؛وإمنا بفضل املسيح وحده نع هلم أو قاموا به؛قيم فيهم أو صُ بفعل شيء أُ 
م وال بفعل اعتقادهم، وال بأي طاعة إجنيلية مت نسب العدل  مت  وإمنا ألنه إليهم؛إميا

عزو طاعة املسيح ورضاه إليهم، فباإلميان تلقوا املسيح وعدله الذي أسلموا أمرهم إليه، 
  . 18الرب"لدن وهذا اإلميان ما وجدوه يف أنفسهم، وإمنا كان هبة من 

واضحا أن التجمعات  يتبدىسرعان ما  ةقتباسات األربعهذه االخالل من 
والكالفينيني واإلجنليكانيني ـ يتفقون اتفاقا تاما على ـ عنيت اللوثريني  الربوتستانتية الثالثة

ما دام أن مذهب التربير أمام الرب ا، هذا األمر مستغربا من َلُدنَّ ما كان هذا املذهب. و 
هذه الكنائس الثالث يف رفض أي تتحد يف قلب اخلالف مع روما. وهكذا، يوجد 

على أن عمل  اب، ويف تأكيدهأمام الر وتربيرهم دخل لبين البشر يف قبوهلم وقيمتهم 
   بوصفه من العادلني. ومربرا املسيح وحده هو ما جيعل الشخص مقبوال لدى الرب 

تفاق الواضح بني األجنليكان والكالفينيني توحي مركزية مذهب التربير، واالو 
ذا ال إمنا  -مجعا أو مثىن- ، بأن كل شراكة تتشكل بني هذه الكنائس شأنواللوثريني 

ا موسعا، فإنه من األفيد . وبالنظر إىل توحد الكنيسة توحدواقعيتقوم على أساس 
الصالت الوحدوية بني إحدى هذه الطوائف على إىل أن  - يف هذا املستوى-  اإلشارة

                                                            

  ستمنسرت اإلميانية. يالفصل احلادي عشر من عقيدة و  18 
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ا فيالربوتستانتية والكنيسة الرومانية   ذا املعتقد أن تعرتف باختالفا ما يتعلق 
ا إىل أن هذا األمر ينطبق أيضا على املسألة األوسع املتعلقة األساسي. وأود أن أشري هن

باحلوار بني األديان [أشكال اإلميان]. فهذا األمر ال يؤهل أي أحد لإلعالن بأن كل 
ختالفات اهة ومن روح الواقعية القبول باالاألديان متفقة سواء، بل إنه ملن باب النز 

ما أنه من املثمر أكثر أن ننظر سوية وجدت دو  ،ومناقشتها. ويف حديثي مع املسلمني
  ؛مس كل واحد منا لرأيه بشغف شديدإىل اختالفاتنا. ولطاملا اختلفنا، وغالبا ما حت

  . بعضا ولكننا مع ذلك كنا قادرين على أن نظل أصدقاء وأن حيرتم بعضنا
  / عشاء الرب:  (أكل الفصح) ب ـ إقامة قداس سر القربان المقدس

عن الالهوت الكامن وراء قداس عشاء الرب، جند أن مثة عندما يدور احلديث 
إذ ملا أقام املسيح  ؛توحدا يف الرأي أقل بني موقف اللوثريني واإلجنليكانيني والكالفينيني

اختيارا اختار كان قد ،  أن يتم صلبهقبل يسرية مع أتباعه مديدة  أكل الفصح مأدبة
الفصح  لُ كْ أَ قبل كان ذي من ولة. أن مينح هلذا القداس اجلنيين داللة متحب واضحا

سرائيل من العبودية اليت كانوا عليها مبصر عرب مياه إإحياء لذكرى ختليص الرب لبين 
البحر األمحر. كما كان للعشاء أيضا عنصر داللة آخر متعلق بإجناز وعد الرب يف 

أعظم - شار املسيح نفسه بكونه هو من سوف ينقذ أختليص شعبه مرة أخرى. وقد 
حنو  شعبه يقودمن سو شعبه من عبودية الذنب عرب مياه املوت [الصلب]،  -إنقاذ

وقد سوى ميكن أن حيقق هذا األمر [املعجز]. هذا عمله بمستقبل عظيم، والذي وحده 
 .ُخُذوا ُكُلوا" -26" :املسيح بني نفسه وبني داعي التخليص والتضحية هذا ملا هو قال

َها ُكلُُّكْم،"َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوأَْعطَاُهْم قَاِئًال: ـ  27 ."هَذا ُهَو َجَسِدي  اْشَربُوا ِمنـْ
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َألنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اجلَِْديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثريِيَن ِلَمْغِفرَِة ـ   28
  .19"اخلَْطَايَا

أيام زمن  - لرومانيةكان مدار جزء من شكوى الربوتستانتية من الكنيسة ا
حلاح الكنيسة على أن جسد ودم املسيح كانا حاضرين جسديا يتعلق بأن إ -اإلصالح

ا  يف] فقط وماديا [وليس معنويا وروحيا  مبعىن-  كل إقامة لقداس هذا العشاء، يبدو وكأ
تعيد صلب املسيح أكثر من مرة. ولقد أراد الربوتستانتيون أن يتفادوا  - ما من املعاين

حال أن يثريوا الشك يف أن يظهروا مبظهر من يعيد إقامة قداس التضحية، كما لو  بأي
 اأن كل ما قام به املسيح ما كان ليكفي. ومن مثة ثار السؤال: ما الذي قصده يسوع مل

  هو قال: "هذا هو جسدي ... هذا هو دمي"؟
للوثرية تعاليمه وتعاليم اظلت ويف توافق مع رغبة لوثر يف االنشقاق عن روما، 

 نواخلمر يتحوال حيثما يقال: إن اخلبزلصيقة بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (
. وقد حتدث )بالفعل إىل جسد املسيح ودمه يف كل مرة يقام فيها قداس سر القربان

ما يكون وكان كالفن نفسه يعتقد أن هذا األمر أقرب  اسية".دّ اللوثريون عن "وحدة قُ 
ولكنه يف الوقت نفسه أراد أن يتفادى الداللة الرمزية  الكنيسة الكاثوليكية؛إىل أفكار 

 Huldrych Zwingli )1484 -1531 20هولدريش زوينغلي دعا إليهاالتبسيطية اليت 
. ولذلك، قال كالفن بفكرة "احلضور الروحي" ليسوع يف قداس سر القربان. كما م)

كالفن يف نظرته، ولكن بفعل تأثري   - ظريملستوى النعلى ا- النزعة األجنليكانية تبعت 
وجد العديد ممن تشبثوا بفهم شديد الكاثوليكية  -املشار إليها أعاله- كة أوكسفورد حر 

  للقداس.
                                                            

  .28- 26: 26إجنيل مىت  19 
  إصالحي سويسري شهري.  20 
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موقف  - هو مطلوبلرمبا على حنو أبسط مما -  عقيدة أوغسبورغ اإلميانية زكيوت
صورة ورا بطتوقد  ،جسم ودم املسيح يكونان حاضرين حضورا فعلياإن لوثر القائل: "

خبز ودم، ويقدمان إىل أولئك الذين أكلوا عشاء الرب". والسؤال الذي ميكن أن يطرحه 
صورة ..."، تطور باملرء هو: ما الذي يعنيه حقيقة القول: "حيضر حضورا فعليا وقد 

عن النظرة الكاثوليكية القائلة بأن اخلبز واخلمر يستحيالن إىل التأكيد وكيف خيتلف هذا 
  دة جسم ودم املسيح الفعلية. ما

ن األمر ال يتعلق وتزكي عقيدة هايدلربغ اإلميانية املوقف الكالفيين القائل بأ
هل استحال اخلبز واخلمر إىل " :وإمنا هو غذاء روحي حقيقي فحسب برمز بسيط؛

حبسب طبيعة القداس -  األمر يَ جسد املسيح ودمه حقا؟ اجلواب: أبدا ... لئن ُمسِّ 
ذه األمارات البادية و جسد  - تأديتهوطريقة  الرباهني الساطعة، املسيح يسوع ... فإنه 

هم يف جسده ويف دمه، عن طريق عملية الروح القدس، سْ قد أريد طمأنتنا بأننا أمسينا نُ 
عذابنا  اوأننا نتلقى بأفواهنا هذه األمارات املقدسة، ختليدا لذكراه، وأن عذابه وطاعته مه

قد ، فإننا بكل تأكيد، وإننا إن حنن قاسينا عذابات ذنوبنا يف أنفسنا حنن أيضا وطاعتنا
- كالفن يف وثائق "وفاق تيغورينوس". وقد انتهى ما أسهم به  21أرضينا ربنا من أجلها"

إىل إحداث مزيد  - د الكنائسما من املعاين مشروعا لتوحي على الرغم من أنه كان مبعىنً 
ما ما  ن ولوثر.  ولقد كان كالفن واضحا يف قوله ختالفات التمايزية بني كالفمن اال بأ

ما (بأيد من الروح القدس) مها ما  ؛كانا األمارتني (اخلبز واخلمر) وإمنا الوعود املتعلقة 
ما أن  املسيح تبقى األمارات شخص فبال الشخص إىل [مالقاة] املسيح.  ايقودمن شأ

. وحده باملرة تكسب لطفا ربانياما كان هلا ـ لوحدها ـ أن فارغة من احملتوى. وهي أمور 
ذا أوضح  . وإن األمر الرب من يتوىل ذلك علينا أخذ كلمات املسيح على وجه اجملاز، و

                                                            

  من عقيدة هايدلربغ اإلميانية.  79و 78اجلوابان عن السؤالني  21 
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كالفن أفكاره القائلة بأن موقف لوثر من جسد املسيح حتت اخلبز إمنا هي فكرة ال تقل 
   وماين. إحالة وعدم معقولية عن املوقف الكاثوليكي الر 

ل عقيدة ويستمنسرت اإلميانية القول تفصيال يف الهوت هذا القداس، وتفصِّ 
ال سيما يف العبارات التالية:  ،وحىت املوقف اللوثريمعارضة يف ذلك املوقف الكاثوليكي 

[اخلبز  نياملرئي ين"أولئك الذين يتلقون بتواضع هذا القداس، عندما يأخذون العنصر 
م باإلميان؛املسيح املصلوب ] إمنا يتلقون اخلمرو  م نإذ يتلقو لكن  يف قلو ه نيتلقو ه فإ

 منه يقتاتونروحيا؛ وهم معنويا تلقيا ، يتلقوه وليس تلقيا حسيا جسديا ،تلقيا واقعيا
ذا  كل حماسن موته،[تلقيا معنويا]  ويتلقون منه [اقتياتا روحيا]  يصري جسد املسيح و

، مرسماين أو حسي، يف ومع وحتت اخلبز واخلال على حنو ج بصريورة  - إذن– ودمه
وروحيا من أجل إميان أولئك الذين يؤمنون حاضرين حضورا حقيقيا  يصريانولكنهما 

متمثلني ذا القداس، وذلك بالقدر نفسه الذي يكون به هذان العنصران حاضرين 
. واحلال أن التنصيص على العبارة "ليس حسيا وجسديا" إمنا  22حلواسهم اخلارجية"

ينهض ضد التعاليم الكاثوليكية، أما التنصيص على العبارة "ليس على حنو جسماين أو 
   املوقف اللوثري.  ضدحسي، يف ومع وحتت اخلبز واخلمر" إمنا هو إشارة 

إن جسد املسيح " )28ثالثون" اإلجنليكانية (البند وتقول "البنود التسعة وال
لكن بطريقة مساوية وروحية فحسب.  ومأخوذ ومأكول يف العشاء الرباين؛معطى 

والوسيلة اليت بوفقها نتلقى جسد املسيح يف العشاء الرباين إمنا هي اإلميان". واحلال أن 
لكن ممارسة العديد من  وت الكالفيين وتتوافق معه؛هذه العبارات تسري على خطى الاله

  الالهوت "الروماين". على حنو أكثر جنليكانية إمنا تعكس فعليا الكنائس األ

                                                            

  .7، املقطع 29عقيدة إميان ويستمنسرت، الفصل  22 
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أن مثة فوارق مشروعة يف فهم ما الذي واآلن، فإن املقصد من هذه الدراسة بيان 
يقع يف حال مثل هذا التعبري املركزي عن هوية الكنيسة املسيحية. واحلال أن هذه 

الطوائف الدينية. وبطبيعة احلال، االختالفات املشروعة بادية متام العيان لدى خمتلف 
الطوائف اإلميانية التارخيية. املواقف اليت عربت عنها هذه  عنفإن الواقع قد تطور اليوم 

حيني العاديني ياملسلدن وقسم من هذا التطور يعود إىل غياب الصرامة الالهوتية من 
ونأمل أن - يعود  وجزء منهالذين ينظرون إىل هذه الفوارق كما لو كانت غري ذات بال.  

نعرف إال بعض إىل اعرتاف لطيف بأننا يف هذه احلياة "لسنا  - يكون ذلك كذلك
  إىل يوم الدين. لنا  لغزا، وبعضها سوف يبقى  23"املعرفة

من أؤ يف هذا األمر: "أنا لنا يقوله كي ل يءش 24كان لعامل الالهوت توم ورايت
بوضع نقاشنا عن العبادة يف  وذلك، بأنه ميكننا أن خنلص من هذه النقاشات العقيمة

 ةإطار صورتنا املوسعة عن السماء واألرض، وعن مستقبل الرب وحاضرنا، وعن الطريق
  هذان الزوجان يف يسوع ويف الروح".  ا اجتمع يتال

"من غري ما أن يكون أحد قد التفت إىل ذلك، كان مثة خالف كبري بني خمتلف 
رية القليلة حول ما الذي يعتقدون أنه حيدث يف هذه الكنائس املسيحية عرب العقود األخ

، وما الذي تعنيه، وكيف لنا أن نتملكها على أحسن وجه ةالشعرية [القداس] األساسي
وذلك ألن يسوع قال لنا  اخلمر، وحنن حنكي قصة يسوع وموته؛.. نتقاسم يف اخلبز و 

معىن موته أكثر من هكذا بأن حنكي عن ذلك ... وألن هذه اجلملة من األفعال تفسر 
سحر اليقتدر على فعل ذلك أي شيء آخر ... وثانيا ليس هذا األمر قطعة من أن 

                                                            

  .12: 13ة الرسول بولس إىل كورنتوس األوىل، رسال 23 
، كان سابقا أسقف دورهام، مؤلف العديد من الكتب الالهوتية، أشهرها 1948ولد عام  24 

  "يسوع وانتصار الرب"، "متفاجئون باألمل" وسلسلة "لكل واحد". 
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اليت تلتقي فيها السماء واألرض.  ... إذ هذا الفعل ... يصري إحدى النقط اللطيف
س ختربون مبوت أكلتم هذا اخلبز و شربتم هذه الكأنكم كلما إف ولقد قال بولس: "

ا  )26: 11رسالة بولس الرسول إىل أهل كورنثوس (  "ن جييءأىل إالرب  . وما قصد أ
كانت فرصة ساحنة إللقاء عظة. كما لو كانت مصافحة باأليدي أو قبلة، ال وال كانت 

عندما إمنا تكسري اخلبز وتقامسه فرصة لتذكر شيء حدث منذ زمان بعيد ... هي، ثالثا، 
يف الغرفة [تالمذة املسيح] التالمذة نكسر اخلبز ونشرب اخلمر، جند أنفسنا نلتحق ب

بني يدي كيافاس هو  مثلالعليا ... وحنن نتوحد مع يسوع نفسه يف اجلسمانية، وكما 
ذا يلتقي إذ يسمر على الصليب ويقوم من ال توحداً وبيالط. وحنن نتوحد به  قرب. و

واألحداث اليت حدثت منذ أمد ختتلط بالفصح الذي نتقامسه هنا  ،املاضي باحلاضر
واآلن .. [و] متاما شأن أبناء إسرائيل وهم ال زالوا يف التيه، يتذوقون الطعام الذي محله 

اخلبز  كسر  إذ نتقاسممعهم اجلواسيس من رحلتهم السرية إىل األرض املوعودة، فإننا 
الذي طرازه وأمنوذجه وأصله هو يسوع نتذوق خلق الرب اجلديد، اخللق اجلديد 

  . 25نفسه"
عادة ما تتبدى االختالفات ملا نسعى إىل أن نعرب يف كلمات عما نؤمن به. على 
أنه ميكن أن يكون مثة متسع فضاء للكالفينيني واللوثريني واإلجنليكانيني حىت يتقامسوا يف 

يسمح  شأنه أن منتفسري القداس  ومع ضرب من التحديد يفهذا القداس األساسي 
    .يسوعبتعدد يف فهم ما حيدث بالفعل وما الذي تعنيه كلمات 

  الشأن الكنسي مقارنة حكامة

                                                            

ص.  .2006، لندن   SPCK توم ورايت: "مسيحي ببساطة" [باإلجنليزية] ، منشورات 25 
  (م) 132-4



 

24 
 

بالنظر إىل قداس سر القربان، كان التمايز التارخيي يف املواقف واضحا بني 
اللوثريني والكالفينيني، مع احتالل األجنليكانيني يف األغلب (لكن ليس دائما) املنزلة 

الطوائف اإلميانية وكيف تتم هذه  تدارمقارنة كيف الوسطى. لكن عندما نأيت إىل 
ون يصري خمتلفا متاما، حبيث خيتلف األجنليكاني ، فإن التقسيمإيالتها وكيف تساس

بينما يظهر اللوثريون على كل ضفة من ضفيت  ؛اختالفا واضحا عن الكالفينيني
  االنقسام.

يتبع األجنليكانيون البنية ما قبل اإلصالحية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
وذلك باعتماد نظام سياسي أسقفي أجنليكاين. وهو أساسا نظام والكنائس الشرقية، 
الرعايا العاديون [من غري رجال الدين يشرف قس على الرعية (وهم  تراتيب البنية حيث 

إىل منطقة معينة  ونالذين يتولون اإلشراف عليهم])، والقساوسة أنفسهم الذين ينتم
الكنيسة األجنليكانية يضرب يشرف عليهم أسقف. وكما سبق أن قلنا، فإن تشكيل 

جبذوره ال فحسب إىل عهد اإلصالح، وإمنا إىل رغبة امللك هنري السابع يف عدم التبعية 
تراتبية املناطق قام يف ت يتال ات الدينيةالذي يرأس القداسللسلطة البابوية. وهكذا، فإن 

يقود يف الواقع إىل  الربيطانية. وهذا ال يف إقليم بريطانيا العظمى إمنا هي اجلزرالواقعة 
يف الرتاتبية  تتوقفمزيد من التدخل يف سياسة احلياة الكنسية من لدن رئيس الدولة، و 

  األسقفية احمللية.  عند حدوداألقاليم األخرى من الكنيسة األجنليكانية 
بنظام سياسي   - ترتيبه ألمر احلياة يف صلة بالربيف إطار -  على أن كالفن أتى

جذريا عما نعهد. وبالبدل من تراتبية السلطة من األعلى إىل  كنسي خمتلف اختالفا
سعى  الروماين ورفضوها،  النظام الكاثوليكييف  قد وجدوها األدىن اليت كان اإلصالحيون

كالفن إىل إقامة بنية سلطة صارت معروفة حتت مسمى التنظيم األسقفي أو 



 

25 
 

جلمعيات األبرشية بني اويشكل هذا التنظيم السياسي طريقا أوسط . 26اريتالربيسبي
املتمتعة بالسلطة والرتاتبية الصرفة. إذ ما من كنيسة حملية إال وتنتخب فريقا من 

ا وحيكموها. وإن عمل "الشيوخ"  إىل ليكون "القدماء" [الشيوخ] لكي يديروا شؤو
يدير مها معا من من يشرف على اجلمعية احمللية و معا هما ، فجانب إدارة األبرشية احمللية

أمورها. وعلى مستوى اجلهة، مثة مجعيات عليا مكونة من "الشيوخ" من خمتلف الكنائس 
ا إدارة موسعة.    ترعى أمور الكنيسة الكالفينية وتدير شؤو

بإعمال اصطالحات التنظيم  -عرب العامل-  عن نفسها أحيانا تعرب اللوثرية
إعمال وحىت طورا باري، تالسياسي األسقفي، وأحيانا التنظيم السياسي الربسبي

تقريبا. ومبعىن ما من املعاين، فإن مبقدرة اللوثريني  27أبرشانية [مجعية أبرشية]اصطالحات 
إذ يتحدد أن يكونوا أكثر مرونة من األجنليكانيني والكالفينيني يف هذا الشأن. 

األجنليكانيون حتددا واضحا من خالل تنظيمهم السياسي األبرشي كما يتبدى يف عبارة 
دة من عبارات رباعي األضالع شيكاغو ـ المبث األربع. أما الكالفينيون فقد واح

الهوت احلياة العميق الذي أنشأه آباؤهم  ا شديد الوضوح من خاللدحتددوا حتدي
صالح حكامتها أو إيالتها. هذا ولقد قاد اإلو والذي يتضمن نظام الكنيسة املؤسسون 

                                                            

" (مشتق من شيخ العجوز" اليت تعين "الرتاري" هو "بريسبيتاألصل االشتقاقي الصطالح "بريسبي 26 
  .اليونانية)

يتحقق نظام "األبرشانية" مىت كانت األبرشية احمللية مستقلة عن كل سلطة أخرى، ومىت ما كانت  27 
  مراقبة هيئة موسعة جهوية. حتت  هاصرفأن تكون تتقرر كل األمور اليت ختصها من غري 
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طبيعيا إىل تعددية  - االنشقاق عن روما مع نفوره من-  الالهويت الذي قام به لوثر
  املمارسات اإلشرافية والتدبريية داخل األسرة الكنسية اللوثرية الواسعة. 

  نظرية التعاون
ما ية واألجنليكانية والكالفينية فياقتصرت هذه الدراسة على املقارنة بني اللوثر 

يتعلق باملذهب يف بساطته، وجبانب من الهوت الشعائر والعبادات، وبوجه من بنية 
فإنه ميكننا أن نلفي أن  املنظار الذي اختذته هذه الدراسة؛الكنيسة. وبالرغم من حمدودية 

ففي جمال . ختالفلال مناسباتوبال شك ما يكفي من ئتالف لالمثة جماالت كثرية 
ئتالف حول املسائل األساسية املتعلقة بالتربير وما يذهب النظرية، مثة جماالت لال

مذهبه، كما أن املذاهب الثالثة تتفق على سلطان الكتاب املقدس، وعلى التعبري 
ويف الكتايب املقدس يف العقائد اإلميانية التارخيية الثالث، فضال عن أمور أخرى كثرية. 

أن مثة تباينات يف  ال لشك شاكٍّ إقامة قداس الكنيسة األساس، اتضح مبا ال يدع جما
األفكار تتعلق مبا الذي جيري يف إقامة قداس سر القربان. ولقد قادت هذه التباينات إىل 
أن تركز كل طائفة إميانية على جانب معني، وإىل أن تعمل كلمات تفسري متباينة، وإىل 

حلكامة وإيالة حياة وعندما يتعلق األمر بتقاسم أبدى وأبني . 28أن تتبىن ممارسات خمتلفة
ما أكثر  إىل حدٍ يصري من الواضح أن األمور ميكن أن متسي  ،الكنيسة اليومية ونظامها

الذين  اإلشراف الروحي ألولئكتعقيدا. من جهة أوىل، مثة قيمة تكتسب من خالل 
م معا وا  دمة ال الكنيسة احملليةعلى خ  م وبعث همهليوأ طفاهمصدعاهم الرب وأقرا

ا ، وذلكإمنا اجلماعة املسيحية اجلهوية الواسعةو  فحسب، . ومن وزعماءها بومسهم قاد
جهة أخرى، فإن نقطة انطالق اإلصالح إمنا كانت هي األوبة بكل األمور إىل الكتاب 

                                                            

  بعضها سعت إىل اإلعالء  من شأن اخلبز واخلمر، وبعضها رأت فيه حرمة.  28 
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املقدس وإىل إقناع كل فرد بالرب. ومن هنا، فإنه ميكن للزعامة من األعلى إىل األسفل 
  ساسي من أوجه اإلصالح. أن تبدو مناقضة هلذا الوجه األ
ميكن للوثريني واألجنليكانيني  -وبفضل أوجه ائتالفهم-  من الناحية النظرية

والكالفينيني أن يتعاونوا بوفق خمتلف الطرق. وعمليا، تبقى أحناء التعاون هذه مقتصرة 
وأنه  -اليوم قبل أي وقت مضى-  لعميق من حكامة الكنيسة، ال سيماعلى املستوى ا

بقداس  ةتعلقاملمت  وضع العناصر الباعثة على القسمة واالنشقاق يف الهوت  كل كنيسة 
يف  بيننا يوحد ا من شأنه أنعلى م  - بالبدل من ذلك-  رتكيزالمت سر القربان جانبا، و 
  إقامة هذا القداس. 

  بعض األمثلة الحديثة عن التعاون
مثال من أمثلة  قلبهذه املقالة من وجهة نظر شخص ممن يوجدون يف  كتبتُ 

بسلطنة عمان، فإنين أشتغل داخل منظمة تسمى  قسيساوبوصفي هذا التعاون. 
) واليت هي شريك ل" كنيسة أمريكا اإلصالحية PCO"الكنيسة الربوتستانتية بعمان" (

تية بعمان" مثاال للتعاون األجنليكانية". وبعبارة أخرى، تعد "الكنيسة الربوتستان
ليكاين الكالفيين. ذلك أنه يوجد بالسلطنة العديد من املهاجرين املسيحيني اهلنود، األجن

) CSIاملنحدرين من جنوب اهلند. ومن مثة، فإن لكنيسة جنوب اهلند ( ال سيما من 
د عن طريق احتا 1947متثيل قوي يف البالد. وقد أسست كنيسة جنوب اهلند نفسها عام 

نتية جبنوب اهلند. االكنيسة األجنليكانية والكنائس الكالفينية وغريها من الكنائس الربوتست
ويف عمان، فإن كل الكنائس الربوتستانتية املمثلة يف السلطنة ذات صلة باحلكومة عن 

إن برزت ف ، ومن مثَّ (RCA)كنيسة أمريكا اإلصالحية جنليكانية و طريق الكنيسة األ
لتواجه مجعية كنسية معينة، فإن السلطات احمللية األجنليكانية والكنسية مشكلة كبرية 

األمريكية اإلصالحية (األسقف األجنليكاين واملشرف على الكنيسة األمريكية 



 

28 
 

اإلصالحية معا) ميكن أن يتدخال للتعاون مع احلكومة للعمل على حل املشكلة. 
على املستوى اجلهوي وعلى املستوى فإن هذه اخلطوة تعين أن مثة تعاونا  تأسيسا عليه،

  احمللي هنا بالسلطنة. 
وعلى مستوى أوسع، عقدت الكنيسة األجنليكانية اتفاقا شكليا وشراكة مع 

 the Porvoo Communion ما يعرف حتت مسمى " ضمن الكنيسة اللوثرية
الشمالية). ويف احلالتني معا، إىل القيام مبهمة مشرتكة" (يف أمريكا  ة" (بأوربا) و"الدعو 

  مثة اتفاق بداية للعمل املشرتك مع حفاظ كل طائفة دينية على هويتها املخصوصة. 
  اإليمانية الطوائفبين  التفاعلمنظور من 
يف توفري نظرة عامة وخلفية لثالث فرق واسعة من  أحد عناصر هذه الورقة يتمثل

بني الطوائف اإلميانية املختلفة،  التفاعلمنظور فرق اجلماعة املسيحية. وإذا ما حنن تبنينا 
مسيس فإن هذا األمر يفيد يف التشجيع على فهم "الغري". أوال؛ مثة على وجه الدوام 

ولرمبا أيضا  ،تصحيح بعض أحناء سوء الفهم املتعلقة بتاريخ الكنيسة املسيحيةإىل حاجة 
ا أن تصحح تلك عنها، وذلك سبقة املمساءلة اآلراء  بتبين صورة أكثر تدقيقا من شأ

ثانيا؛ بغاية فهم النزعة الصورة املختزلة التبسيطية السائدة عن الطوائف املسيحية الثالث. 
اكانية واياألجنل من أولئك الذين يوجدون أمتىن  ؛ا أكربمً هْ فَـ  للوثرية والكالفينية، وتفاعال

سمعوا قلب الرسالة املسيحية على حنو أوضح ، يأن و  يبصرواخارج اجلماعة املسيحية أن 
  تعرتي بين البشر. عادة ما ومبعزل عن ضجيج أحناء الضعف اليت 

يع على مزيد من التفكري يف مثة عنصر آخر يف هذه الورقة يتمثل يف أمل التشج
املشاكل اليت توحد أو تفرق  علىطالع على تاريخ آخر و االمن شأن ذلك أن  الذات؛

يف وضعنا حنن.  التبصرإال إن دفعنا دفعا إىل اللهم  ،حمققةأكيدة ال تكون له من فائدة أ
ولرمبا سوف يدفع كل واحد منا إىل جتديد االعتبار يف معتقداته، ويف عالئقه، ال سيما 



 

29 
 

ما هو أبعد. إن مشاكل  املضي إىلداخل مجاعات إميانه، ولكن من املمكن أيضا 
ـ واملمارسات من متعلقات املذهب  ـ بالنسبة إىل من نكون اليت هي أساسية ـ املذهب

كل هذه األمور حياتنا اجلماعية الروحية؛  والبنيات اليت تؤهل إىل تنظيم  ـ واليت هي هامة
  .مبفردهاأو املسيحية لوحدها ال ختص النزعة األجنليكانية 
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  باب: المحور

  
  تيارات السلم والمصالحة والحكم الصالح في الزمن المعاصر  

  نموذج: جودت سعيد
  

  محمد أبو رمان
  

 باهتمام حبثي وأكادميي -املفكر اإلسالمي السوري- مل حيظ جودت سعيد
لفكر سالميني، وتكاد أغلب الكتابات اليت أّرخت لمماثل لغريه من املفكرين اإل

  !، أو تناولت بعض قضاياه، تتجاهل الرجلواملعاصر اإلسالمي احلديث
أّن عشرات الدراسات العربية والغربية تناولت يف  تتمّثل املفارقة هنا    

يف  إسهامأي  دراسة كتابات فكرية إسالمية، ال تضيفختصصت بو  ،مفكرين
جريت دراسات عليا يف اجلامعات العربية والعاملية على الفكر اإلسالمي، كما أُ 

صيات إسالمية، ال متلك إنتاجًا فكريًا سوى كتابات تقليدية، متخمة شخ
ا تع اربالتكرار واالجرت  ّ ملا متلكه من تأثري  ّد مهمة؛للرتاث اإلسالمي، إّال أ

  على أتباع احلركات اليت تنتمي إليها هذه الكتابات.

                                                 
 متفرغ في مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية باحث.  
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األسباب الكامنة وراء جتاهل مفكر  يضعنا أمام مناقشة - حبد ذاته-  رمبا ذلك
 لك التأثري النافذتأنّه مل مي ويأيت يف مقدمتهاإسالمي بقيمة جودت سعيد، 

ول أفكاره والكبري يف األوساط اإلسالمية، وحىت اجملتمعية، بقدر ما بقي تدا
  من الشباب اإلسالمي واملهتمني. حمدوداً يف خنٍب قليلة

أثري آخر: ملاذا افتقد سعيد إىل القدرة على التيقودنا إىل سؤال  ذلك بدوره    
بالرغم  فضًال عن الثقافية والسياسية العربية، ،واحلضور يف األوساط اإلسالمية

  البارزة يف الفكر اإلسالمي؟ إسهاماتهمن 
اإلمساك بطرف اجلواب على هذا السؤال يبدأ عند اللحظة التارخيية اليت     

إذ أطّل الرجل للمرّة األوىل على  هاماته؛إس جاءت خالهلا كتابات سعيد و
ينيات، من خالل كتابه يف منتصف الستلعامل العريب واإلسالمي بأفكاره ا

ة دم األول"، الذي حيّرم فيه وجيّرم استخدام السالح يف عملي"مذهب ابن آ
 الصراع بني التيارات اإلسالمية والعلمانيةبينما  التغيري وإدارة الصراع الداخلي؛

أي أّن أفكار سعيد كانت ؛ بلغ مدًى كبرياً  الصدام األيديولوجي، و أشده على
رات اإلسالمية، حىت تلك اليت لتيااعكس التيار اإلسالمي، وال جتد قبوًال لدى 

جلبة الصراع السياسي واأليديولوجي لكّنها مستغرقة يف  خرط يف الصراع؛نتمل 
  مع اخلصوم.

فكر سعيد وعملية االنتشار، على اجلدار بني  ذلك السبب وحده ال يقيم
عن  أعلنواّن اإلخوان املسلمني ساط اإلسالمية الواسعة؛ إذ إاألقل يف األو 

سلمية الدعوة ورفض اللجوء إىل العنف، بعد أن ذاقت اجملتمعات واإلسالميون 
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لكن ذلك مل سس الستخدام السالح وتربيره؛ أنفسهم ويالت الفكر الذي أُ 
أول من جترأ يف العامل العريب على اختاذ مواقف  يسّجل لسعيد، الذي كان

هنالك أي أّن فكرية صارمة وحامسة من استخدام السالح والعمل السري. 
بعيداً عن املزاج و آخر جيعل ما يقّدمه سعيد يف هذه اللحظة التارخيية غريباً  اً سبب

 ابن ًا هووهو سبب أكثر أمهّية من األول؛ ذلك أّن سعيداإلسالمي العام؛ 
ا املدرسة مجال الدين األفغاين وحممد  اإلصالحية اإلسالمية، اليت دّشن خطا
ايات القرن التاسع عشر وبداياتعبده  - القرن العشرين، وهي مدرسة  ، يف 

ت منذ سعاليت ظهرت الحقًا وانتشرت وتو  خبالف احلركات اإلسالمية
،  احلضاريعلى جانب القصور والنقد الذايت ترّكز  -ثالثينيات القرن العشرين

هيلها معرفيًا وحضارياً األولوية لإلصالح الديين وتطوير اجملتمعات وتأ وأعطت
فكرة نقد  دارت حول ثِيمة اهلوية، وقفزت من بينما احلركات اإلسالمية وثقافياً؛

 مع التياراتاإلسالمي إىل االخنراط يف املواجهة اجملتمعات وتطوير الفكر 
  العلمانية والتغريبية.

متّثل هاجس املدرسة اإلصالحية بالتخلف العلمي واجلمود الديين والفجوة 
األمراض االجتماعية، يف املقابل بدا هاجس احلركات اإلسالمية يف و احلضارية، 

، ومواجهة التيار العلماين، وجودهااخلوف على هوية اجملتمعات اإلسالمية و 
  اإلسالم وصالحيته لكل مكان وزمان.والتأكيد على مشولية 

سافر من القنيطرة يف  بدأ سعيد بتكوين أفكاره وتطويرها وإنضاجها، بعد أن
، وبقي هناك إىل ، يف سنٍّ مبّكرةإىل القاهرة يف منتصف األربعينيات سوريا
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وشهد بنفسه الفصول األوىل من اخلمسينيات، فدرس اللغة العربية يف األزهر، 
إذ كان مهتمًا بالقراءة والتفكري  والعسكر يف مصر؛ خوانالصراع بني اإل

والدراسة، واالطالع على األفكار اإلسالمية املختلفة واملتنوعة، فوقف عند  
بن نيب، املفكر اإلسالمي اجلزائري، "شروط النهضة"، وتابع اكتاب مالك 

ما قدمه إنتاجه باهتمام شديد، قبل أن يلتقي به، ويشارك الحقاً يف البناء على 
  .1بن نيب من أفكار يف جمال النهضة واإلصالح والتغيري

ركة تعّززت أفكار سعيد مع عودته إىل سورية، واستشعاره املبّكر بأّن احل     
اإلسالمية هناك تسري يف اجتاه الصدام مع السلطة، والوقوع فيما وقع فيه إخوان 

األحداث لـ"جتنيب مصر، فقّرر أن يؤلف كتابه األول، يف حماولة الستباق 
سورية من مثل ما حدث يف مصر من النزاعات الدموية املؤملة"، لكن ذلك مل 

  !2ينجح "وما حدث عندنا بعد ذلك كان أسوأ"
 -التالية منذ السبعينيات إىل اآلنيف العقود -  مل يكن املزاج اإلسالمي العام   

مي تعبوي ألن يقرأ لسعيد أو يستمع له، فأغلب النشاط اإلسالمستعدًا 
التجنيد يف سبيل املشروع املطلوب، وخياطب التعبئة و وحركي، يقوم على 

بينما يطرح سعيد مشروعًا خمتلفاً  العاطفي والوجداين لدى اجملتمعات؛اجلانب 

                                                 
انظر: غطفان القادري، جودت سعيد، نبذة عن سيرته وفكره وأعماله، من كتاب "جودت سعيد: بحوث ومقاالت  1

 .20- 17، ص2006، 1مھداة إليه"، دار الفكر، دمشق، ط
، 111عة مؤلفين، جودت سعيد، مرجع سابق، ص نظر: خالص جلبي، رحلتي الفكرية مع جودت سعيد، في: مجموا2

 وذلك النص كتبه جودت سعيد حول سيرته الفكرية بطلب من خالص جلبي.
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انتمائه ب- إذ كان  يف والتعليمي، والنهضوي والتنموي؛يرّكز على اجلانب الثقا
  !3عن السرب خارج السياق وبعيداً  - للمدرسة اإلصالحية

-  اربة اإلصالحية وإن تراجع بريقهاحىت أصحاب املقليس ذلك فحسب، ف   
نالوا حظًّا كبريًا من االهتمام البحثي  قد -بدايات القرن العشرين معمقارنًة 

والعلمي، ووجدوا هلم موقعًا حمجوزًا يف األدبيات اليت تناولت الفكر اإلسالمي 
أنّه جاء مثله بعد من بالرغم  - احلديث واملعاصر، حىت أستاذه مالك بن نيب 

 ، وبالرغم من أنّ 4درسة اإلصالحيةوتراجع امل - صعود املدرسة اإلحيائية احلركية
بقي خارج التأثري يف احلالة اإلسالمية العامة، اليت هيمنت عليها  بن نيبا

ا األيديولوجية املختلفة وجد قد  - احلركات واجلماعات اإلسالمية، بألوا
اهتمامًا حبثياً، ومريدين داخل اجلزائر وخارجها، وتقديرًا من احلكومة اجلزائرية 

  .5بعد  االستقالل
بقي هنالك سبب آخر يف تفسري "غربة" سعيد يف  -نعالوًة على اآلخري- إذاً 

يتمّثل ذلك يف الظروف احمليطة ية واألكادميية، وحىت اإلسالمية، ر األوساط الفك
بشخصية سعيد نفسه، فهو من أصول شركسية، ابن اجلوالن احملتل، بدأ ينشر  

بعيدًا عن ، ما جعله ةاملواجهة بني اإلخوان والسلطة يف سوري أعقابكتبه يف 
                                                 

ستراتيجيات، الشبكة المقاربات، القوى، األولويات، اإلمحمد أبو رمان، اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي:  3
 .30- 28، ص2010، 1العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط

الحركية، انظر: رضوان السيد "المسألة الثقافية في العالم  -يةحول شواغل كل من المرحلتين اإلصالحية واإلحيائ 4
، 2001، 3اإلسالمي"، في كتاب "المسألة الثقافية في العالم اإلسالمي: حوارات لقرن جديد"، دار الفكر، دمشق، ط

 .93- 85ص
المي الحديث: محمد شاويش، مالك بن نبي والوضع الراھن، دار انظر حول موقع مالك بن نبي في الفكر اإلس 5

. وكذلك حول تراجع أھمية المراقبة اإلصالحية والثقافية في الفكر اإلسالمي 83- 70، ص2007، 1الفكر، دمشق، ط
. وكذلك 64-60خالل العقود الماضية: محمد أبو رمان، اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي، مرجع سابق، ص

ن السيد حول عودة االھتمام بالمقاربة الثقافية خالل السنوات األخيرة، في: رضوان السيد، مشاھد التغيير رضوا
 .24-21، ص2005، صيف 11ومناھجه في الفكر العربي الحديث والمعاصر، مجلة التسامح، ع
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النظام السوري حاول توظيف أفكاره حول أّن من تلك األوساط، وبالرغم 
يف مرحلة الثمانينيات، مبا خيدم دعاية النظام يف  رفض العنف اإلسالمي

ستند إليه الرجل، والفلسفة الكامنة وراء املواجهة املسلحة؛ إالّ أّن املنطق الذي ي
كل ذلك خيدم النظام،   مل يكن-  عنف، وموقفه الواضح من االستبدادنبذ ال

آخرين، ليبيع  كغريه من مفكرين وعلماء سوريني  - مل يكن مستعداً  فصاحبنا
  .6دولةهذه األفكار لل

زاهدًا إىل أبعد مدى يف التقرب من السلطة أو  نراه على النقيض من ذلك   
بعد  -بئر عجم- ب مادية شخصية؛ إذ عاد إىل قريتهيف احلصول على مكاس

ليعمل مع إخوته يف الزراعة وتربية النحل، متفرغًا للتأليف  ،1973العام 
ومطبقًا ما ينادي به من تعزيز قيم اإلنتاج  والتعليم يف مسجد القرية، والكتابة،

  على نفسه! - جزءاً مهماً من اهتمامه وأفكاره اليت تشّكل-  لفعاليةوا
العواصم يعيش سعيد إىل اآلن بعيدًا عن األوساط السياسية والفكرية و     

ة اإلعالم واهتمامه، مقيمًا يف قرية نائية من املناطق العربية الصاخبة، وعن مرآ
ا أن حتّجم وحتدد انتشاره عرب  احملررة يف اجلوالن، وهي حيثيات كفيلة حبد ذا

  .7اإلعالم واملنتديات واملريدين
" سعيد إسهاماتكانت هذه هي األسباب اليت تقف وراء جتاهل "  إذا    

الفكرية يف األوساط الفكرية واإلسالمية، فما أمهية احلديث عنه اليوم يف حقبة 
الثورات الشعبية العربية، وهل مثة ما يفيد فيما يقدمه من أفكار وتصورات 

                                                 
 .110- 107انظر: جودت سعيد، رحلتي الفكرية مع جودت سعيد، مرجع سابق، ص 6
)، مركز 2010-2000الحاج، الدولة والجماعة : التطلعات السياسية للجماعات الدينية في سورية ( عبد الرحمن 7

 .23- 21، ص2010ستراتيجية، لندن، التواصل واألبحاث اإل
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ما تزال تعاين يف لكنها  الشعوب العربية األنظمة اجلائرة؛ اآلن، بعد أن أسقطت
  بناء النظام الدميقراطي؟

ورمبا هذا أيضًا يطرح سؤاًال آخر نرتكه للخالصات، فيما إذا كان ما قّدمه     
لسياسي مل يعد له سعيد من أفكار تتحدث عن التأكيد على سلمية التغيري ا

  إذ كان الشعار الرئيس للشعوب العربية هو "السلمية"! داٍع بعد اليوم؛
األكثر نفعًا وجدوى أن نؤجل اإلجابة على هذه التساؤالت إىل  أحسب أنّ 

الفكرية،  إسهاماتهخالصات هذه املقالة، بعد أن نكون قد وقفنا على أبعاد 
  وهي باإلمجال:أي قبل الربيع العريب،  قود املاضية؛اليت جاء أغلبها خالل الع

صالحية يف الفكر األسس اليت حكمت املقاربة اإلأوًال؛ أنّه بىن رؤيته على   
حجر الرحى  يف جعل إعادة تأهيل الفرد املسلم واجملتمعاتوتتمثل اإلسالمي، 

عرب عملية إصالح ديين، حترر العقل يف تغيري واقع اجملتمعات العربية واملسلمة، 
وببناء املسؤولية  املسلم من األوهام واألساطري واخلرافات، وتطلقه من القيود،

األخالقية واجملتمعية للفرد املسلم، ويبدو تأثري حممد عبده واضحًا عليه هنا، 
لكن التأثري األكرب ملالك بن نيب وأفكاره، اليت متّثل لبنة أساسية يف مشروع 

  .8سعيد الفكري

                                                 
اإلصالحية: محمد أبو رمان، اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي، مرجع  -انظر حول أسس المقاربة الثقافية 8

افده، التي تأثر بھا سعيد، انظر جواب سعيد نفسه على سؤال أحد ل مصادر الفكر ورو. وحو30- 28سابق، ص
نترنت، عن أھم المحطات في مساره الفكري، على الرابط التالي: ء، على موقعه الرسمي على شبكة اإلالقرا

http://jawdatsaid.net/index.php?title=%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%

B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9:_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A4%D
9%84_8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A 
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تأكيده على ربط التغيري والنهوض بالسنن الكونية  ثانياً؛ يرتبط مبا سبق   
سنن التغيري يف النفس ه العنوان الرئيس ملشروعه "معية، وهو ما كرس لواجملت

على أّن حركة الكون  لدى املدرسة اإلصالحية "السننية"واجملتمع"، وتقوم فكرة 
ختضع لقوانني عامة، تفسر تقدم  -كما هي حال اجملتمعات والدول-  والطبيعة

ا والعمل وفقا هلا؛وانني ومرااألمم وختلفها، وال بد من استكشاف هذه الق   عا
لعربية واملسلمة من النهوض، وجتاوز حالة الضعف كي تتمكن اجملتمعات ا

  .9والوهن والتخلف
اكتشاف السنن مفاتيح ثالثاً؛ االهتمام باملعرفة والفكر والتعليم بوصفها    

  .10الكونية واالجتماعية والسري يف طرق التقدم والنهضة
السلمية ونبذ العنف، وحترمي استخدام السالح يف العمل ؛ الدعوة إىل رابعاً    

اإلسالمي، والتأكيد على العلنية يف األفكار، ورفض التنظيمات السرية، وهي 
الركيزة اليت أخذت حيزًا كبريًا من اهتمامه ومشروعه الفكري، بل أصبحت 

نادى  عالمة مسّجلة له يف األوساط اإلسالمية العربية، بالرغم أنّه ليس أول من

                                                 
درسة اإلصالحية؛ محمد أبو رمان، بين حاكمية هللا وسلطة األمة: الفكر حول فكرة السننية والسببية في رؤية الم 9

 .217-191، ص2010السياسي للشيخ محمد رشيد رضا، وزارة الثقافة في األردن، عمان، 
ماھر الشريف، من غروب اإلصالح الديني إلى تجديد الفكر اإلسالمي، في: مجموعة باحثين، تيار اإلصالح الدين 10

 . 255-247، ص2003ومصائره في المجتمعات العربية، دمشق، 
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ٌ لكّن دوره  ؛11بذلك من املفكرين اإلسالميني يف التأكيد على هذه الفكرة  بنيِّ
  .12والتنظري هلا، و"توطينها" يف العامل العريب

عمق ما كتبه الرجل من الضروري أن نعرب اآلن من هذه "العناوين" الرئيسة إىل 
وما  ؟تهحنلل كيف بىن رؤيالفكرية،  إسهاماتهونظّر له خالل مخسة عقود من 

وما الوظيفة  ؟هي احلجج اليت اعتمد عليها ووظفها إلثبات ذلك والربهنة عليه
 "،الرسالة اإلصالحية"األيديولوجية هلذه الكتابات واألفكار، أو بعبارٍة أخرى 

ا  اليت كان حيملها سعيد ويتبّناها، وجيعل مما يكتب وسيلة لتوضيحها وإثبا
  ؟والربهنة عليها

                                                 
عبد وكان رفيقًا للمھاتما غاندي، وطيب هللا، وخان  ،) 1958بو الكالم آزاد (توفي عام أول من نادى به العالمة أ 11

م)، والمفكر المعاصر وحيد الدين خان. وقد تبنَّى ھؤالء المفكرون في القارة الھندية 1988الغفار خان (توفي عام 
. ومن أبرز دعاته  ٍل اجتماعيٍّ سلميٍّ راع كفيلٍة بإنجاز تحوُّ تعبير "الالعنف" ليحمل فكرة ومفھوم تقنيَّة فاعلة في الصِّ

تأصيل السَّالم في الخطاب «لص جلبي. انظر: كريم دوجالس كرو: في العالم العربي: جودت سعيد، وخا
 .157، ص 2001، 25، عدد: 7السنة » إسالمية المعرفة«مجلة » اإلسالميّ 

أخرى أّكدت على رؤية سعيد بتحريم ومنع استخدام  فكرية إسالمية تجدر اإلشارة في السياق ذاته إلى مقاربات12
لسياسية الداخلية، ومن ھذه المقاربات كتاب عبد الحميد أبو سليمان "العنف السالح في المعادالت أو الصراعات ا

، 2000، 1، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، طوإدارة الصراع الداخلي بين المبدأ والخيار (رؤية إسالمية)"
المنھج الشمولي التحليلي، الذي يستند  إذ يحدد لنا الكاتب منذ البداية أّن التعامل مع ھذه القضية البد أن يكون من خالل

إلى دراسة تحليلية لمصادر التنظير اإلسالمية وإلى سيرة الرسول (صلى هللا عليه وسلّم)، ودراسة محاوالت التغيير 
  على مر التاريخ اإلسالمي . 

سيا في داخل أي مجتمع ال و يبين أن دراسته وتأمله في ھذه القضية قاده إلى النتيجة التالية: " ال شك أّن ما كان سيا
يحل بشكل إيجابي بناء، إالّ سياسيا، وأنّه ال يصح إعطاء المشروعية ألي حل من الحلول ، يقوم على أساس وسائل 
القھر واإلكراه، من قبل أي فئة من فئات المجتمع حاكمة أو محكومة، في كل ما يتعلق بقضايا المجتمع ذات الطابع 

  )8السياسي العام". (ص 
ويشير المؤلف إلى قضية منھاجيه أساسية كان لغيابھا دور كبير في الغبش والتذبذب في فھم موضوع العنف، حيث    

البد من التمييز بين مستويات ثالث في تناول قضايا الصراع، فھناك الصراع السياسي داخل األمة أو داخل المجتمع 
ت المتقابلة وقضايا المدافعات الناجمة عن واجبات السعي السياسي وقضايا الصراع السياسي بين األمم والمجتمعا

  بالدعوة نحو األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والحض على مكارم األخالق والدعوة إلحقاق الحقوق.
الذي  سبق سعيد في ومن مقاربات رفض العنف والعمل المسلح ما قدمه المفكر الباكستاني أبو األعلى المودودي    

أبو األعلى المودودي، بين يدي مل المسلح والسري، حتى لو كان مضمون العواقب والنتائج، انظر: تحريم الع
. وكذلك أبو األعلى المودودي، واجب الشباب المسلم 70-68، ص1983، 2الشباب، مكتبة الرشيد، الرياض، ط
لوحيد للوصول إلى الحكم ھو ، حيث يؤكد على أّن السبيل ا28، ص1988، 1اليوم، الدار السعودية للنشر، جدة، ط

صندوق االقتراع والمسار الديمقراطي، ويرفض بصالبة أي حلول تأتي باإلسالميين إلى السلطة عن طريق العمل 
ال تقوموا بعمل جمعيات وجه لكم في الختام نصيحة وھي: أالسري والمسلّح، ويوجه نصيحة للشباب المسلم " أود أن أ

 .يجدي بشيءسرية لتحقيق األھداف فذلك ال 
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 -1 -  
  سنن تغيير النفس والمجتمع في استكشاف

ينطلق سعيد من أّن أية عملية تغيري وإصالح جادة ال بد أن تنطلق من تغيري 
اإلنسان ذاته، ونقله من حالة "الكاللة" إىل "الفعالية"، وهو ما يؤدي إىل تغيري 

  . 13الواقع االجتماعي وصوًال إىل الواقع السياسي
ت احلضارة" عنوانًا جلميع  وإذا كان مالك بن نيب قد وضع "مشكال     

كتاباته؛ فإّن سعيدًا وضع "سنن تغيري النفس واجملتمع" عنوانًا لكتاباته 
ومشروعه الفكري، حماوًال التفكري والبحث يف كيفية االنتقال من حالة 
"التخلف" احلضاري إىل "النهضة" عن طريق إدراك وفهم قوانني وسنن تغيري ما 

من ناحية أخرى، وصوالً  وإدراك "سنن اآلفاق" ع من ناحية،باألنفس واجملتم
إىل إفادة اإلنسان بالصورة املثلى من "القدرة التسخريية" املودعة يف جنبات 

  األرض الواسعة.
يؤسس سعيد مشروعه على القواعد اليت وضعها بن نيب من االنتباه إىل      

أمام مشروع األمراض واألزمات الداخلية، اليت تشكل العائق األول واألساس 
النهضة واإلصالح، ومنح اجلانب احلضاري األمهية الكاملة، باعتبار أّن كالًّ من 

والقيم واملشاعر واألنظمة. كما  التخلف والتقدم منظومتان كاملتان من املفاهيم
                                                 

، 1993 1انظر حول مفھوم الكاللة والفعالية: جودت سعيد، اإلنسان كالًّ وعدالً، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط13
أغلب فقرات الكتاب، وھو بالمناسبة من تأليف أخت سعيد، ليلى، لكن سعيداً تبنى الكتاب ووضع اسمه عليه باعتباره 

  يمثل أفكاره.



 

11 
 

يسري سعيد يف السياق نفسه الذي يدفع للحديث عن الواجبات ال احلقوق 
  .14عل اإلنسان مع الوقت والرتابواعتبار شروط النهضة كامنة يف تفا

موقفاً سلبياً من االنشغال بالعمل السياسي بدًال  -كذلك  –ويتخذ سعيد      
من االنشغال باإلصالح الثقايف واحلضاري، معترباً أّن "ما يف الواقع هو انعكاس 

 ،، ومؤكداً أن املطلوب هو األمة الراشدة وليس احلاكم الراشد15ملا يف النفوس"
"األمة الراشدة أهم من اخلالفة الراشدة؛ ألّن األمة الراشدة هي اليت تصنع 
اخلليفة الراشد وليس العكس، واألمة غري الراشدة تقتل اخلليفة الراشد، كما قُتل 
علي بن أيب طالب. ولذلك علينا أن نعيد األمة الراشدة، وبعد ذلك ينتج عنها 

  .16تلقائياً اخلليفة الراشد"
"العمل قدرة  كتابه  يكرس سعيدبالنهضة والتنمية، ا االهتمام يف سياق هذ

توليد العمل والفعالية لدى الفرد املسلم ويف اجملتمعات املسلمة، ل وإرادة"
لتحقيق هدفه بـ"تغيري ما يف األنفس" وصوًال إىل تغيري الواقع العام والواقع 

  السياسي كذلك.
ا اإلرادة والقدرة. ويرى أّن ويقسم عناصر العمل إىل قسمني رئيسني: مه    

اإلرادة تتشكل من توافر عنصرين مها العقل واملثل األعلى (أي وجود قيمة 
ا اإلنسان ويسعى إىل حتقيقها)، ومن الواضح أّن "املثل  وفكرة عليا يؤمن 

                                                 
الدين، مراجعة لتقويم مشروع التغيير، في: مجموعة مؤلفين، جودت سعيد: بحوث  قارن ذلك بـ: جمال جمال 14

. وھذا الكتاب يضم بين دفتيه مجموعة من المقاالت واألبحاث 272، ص 2006، 1ومقاالت مھداة إليه، دار الفكر، ط
  حول فكر جودت سعيد تكريماً له ولمشروعه الفكري.

 5ل: مشكلة العنف في العمل اإلسالمي، دار الفكر المعاصر، بيروت، طانظر: جودت سعيد، مذھب ابن آدم األو 15
  . 199-198، ص 1993

، وقارن ذلك بـالمرجع نفسه 135، 134، ص 1995 1جودت سعيد، مفھوم التغيير، دار الفكر، دمشق، ط 16
  .183ص
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وهي شرط تفاعل  ،مياثل "الفكرة الدينية" عند مالك بن نيب (لديه) األعلى"
رتاب، أّما القدرة فتنتج عن تفاعل عقل اإلنسان مع اإلنسان مع الوقت وال

  .17"القدرة التسخريية" املودعة بالكون
ما يفتقده العامل اإلسالمي اليوم ليس اإلرادات إمنا القدرات،  مث يقرر أنّ     

وحتديدًا "القدرة الفهمية" يف إدراك سنن النفس واجملتمع والطريق إىل التخلص 
إىل استثمار القدرات التسخريية يف الكون وحتقيق  من األمراض والعجز، وصوالً 

الفعالية املنشودة. ولعّل هذه الفكرة هي اليت تلخص أهداف مشروع سعيد 
إدراك "سنن األنفس واآلفاق"، فالتغيري يتحقق عندما يدرك اإلنسان قدراته ب

رار وإمكانياته فيسعى إىل تغيري اجملتمع باستثمار ما أودعه اهللا يف الكون من أس
علوم إال باملعرفة والفكرة واالطالع على وقدرات. وهذا اإلدراك الذي ال يتأتى 

اإلنسانية والطبيعية، وهو ما يفسر تأكيد سعيد على أمهية األفكار واملعرفة 
  .18والثقافة يف عملية التغيري واإلصالح

يف املقابل؛ فإّن أحد أسباب اخللل واخلطأ يف املقاربات الفكرية السائدة     
م جعلوا املشكلة يف اإلرادات ال يف القدرات، ففسروا مشكلة  عند املثقفني أ

غري  - وفقًا لسعيد –العامل اإلسالمي بنقص اإلرادة واإلميان، وهو تفسري 
فر لدى أعداد كبرية من صحيح. فاملشكلة ال تكمن بنقص اإلميان وهو متو 

                                                 
  .238، 237انظر: جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، مرجع سابق  17
عمار، جودت سعيد كما أفھمه، وكيف عرفته، مجموعة المؤلفين، جودت سعيدـ مرجع سابق، قارن ذلك بـ: محمد ال18
  .60- 50ص
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املسلمني، وإمنا يف نقص القدرة الفهمية يف إدراك جوانب اخللل والقصور 
  .19واألمراض والقدرة العملية بتحقيق ذلك على أرض الواقع

ويدلل سعيد على آثار غياب الشعور بأمهية "القدرة الفهمية" لدى     
ال يعد القوة، بينما ال  املسلمني بأّن " املسلم يشعر بالقصور ويدين نفسه حني

يشعر بأدىن وخز يف الضمري حني يقصر عن السري يف األرض والنظر يف عاقبة 
  ". 20الذين خلوا من قبل

لكن هذه  صدق حتقق اإلسالم يف واقع احلياة؛الكثري من املسلمني يريدون ب   
م ينتظرون "أن  ؛األمنيات أو اإلرادات ال تبعثهم على التفكر والعمل أل

بطريقة سحرية غامضة  - ما دام منزًال من عند اهللا –قق هذا الدين يتح
  . 21األسباب"

  
 -2 -  

  سلمية التغيير ومذهب "الالعنف"
يتخذ سعيد انطالقًا من تلك األسس يف إدراك مشروع اإلصالح السياسي     

ال تردد فيه ضد استخدام السالح للوصول إىل احلكم أو  موقفًا حامسًا ومعلناً 
تغيري الواقع االجتماعي والسياسي بالقوة املادية، ال بقوة الفكرة والبالغ 

  واخلطاب.

                                                 
  .260- 230جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، مرجع سابق، ص  19
  .255انظر:  المرجع السابق، ص  20
  .245المرجع السابق، ص21
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ويرجع االهتمام الكبري لدى سعيد وإصراره على مذهب "الالعنف" إىل     
عض ب معايشته حقبة الصراع السياسي بني السلطة واإلسالميني واختاذ

سالمية العمل املسلح والسري يف مواجهة "عنف السلطة". ولعّل اإل االجتاهات
حيث كان سعيد يدرس يف  - اخلمسينات والستينات خاللالتجربة املصرية 

مّثال الدافع  ة يف منتصف الستينات؛مث بوادر تكرار التجربة يف سوري -القاهرة
دم األول" هب ابن آصدار أول كتبه بعنوان "مذالرئيس له للمسارعة يف إ

رًا اإلسالميني من العمل املسلح، مهما كان جربوت الطرف 1966( )، حمذِّ
  اآلخر.

يوضح سعيد طابع تلك املرحلة واألسباب اليت دفعته إىل تبين هذا املذهب 
بالقول: " كنت هناك (يقصد مبصر) حني أُعِدم عبد القادر عودة وأصحابه، مث 

نفسي هم مشكلة العامل اإلسالمي، ويف سورية   غادرت القاهرة.. وأنا أمحل يف
، وبعدها مباشرة أحسست بدافع 1965كنت يف األحداث اليت حدثت عام 

ال ميكن مقاومته بضرورة أن أكتب (مذهب ابن آدم األول) أو مشكلة العنف 
، كتبته 1966يف العمل اإلسالمي، وطُبع الكتاب ألول مرة يف دمشق عام 

األحداث من غري أن أكون قد بّينُت موقفي من  بعجلة خشية أن أضيع يف
أسلوب العمل اإلسالمي، وخاصة بعد أن شهدت األحداث اليت حدثت يف 

يف جتنيب سورية من مثل ما حدث يف مصر من  أسهممصر ومتنيت أن 
  .22النزاعات الدموية املؤملة، وما حدث عندنا بعد ذلك كان أسوأ"

                                                 
، جودت سعيد، مرجع سابق، ص انظر: خالص جلبي، رحلتي الفكرية مع جودت سعيد، في: مجموعة مؤلفين22

  ، وذلك النص كتبه جودت سعيد حول سيرته الفكرية بطلب من خالص جلبي.111
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يتجّمد عند ما سّطره سعيد يف كتابه  لكن مشروع "التغيري السلمي" ال     
األبرز يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر،  إسهامه(ذلك)، بل يستمر معه ليطبع 

ويشكل مرتكزًا أساسيًا له وملدرسته واملتأثرين به، ويف مقدمتهم شقيقته (ليلى) 
. 23وزوجها خالص جليب، الذي يطلق على سعيد لقب "غاندي العرب"

لالعنف " ومن خالل النقاش الطويل يف مشكلة ويكتب جليب عن  مذهب ا
العنف والالعنف وصلت أخريًا إىل القناعة اليت بدأت أمجع أطرافها وأحبك 

  . 24خيوطها أّن عامل السالم والكفاح السلمي قارة مميزة"
وعلى هذا األساس الفكري واملعريف والتأثر مبدرسة مالك بن نيب وجودت     

النقد الذايت للحركة  "يف النقد الذايت: ضرورة سعيد أّلف خالص جليب كتابه
مها من منظور املدرسة "الثقافية" اإلسالمية"؛ إذ ينقد احلركات اإلسالمية ويقوّ 

بتغليب جانب "النقد الذايت" واإلصالح الداخلي على االهتمام بالعمل 
  .25السياسي والوصول إىل السلطة والقوة

إدراك السبب الرئيس الهتمامه بنبذ بالعودة إىل سعيد ومشروعه؛ فإّن      
العنف هو أّن العمل اإلسالمي بوجهته الواقعة (االهتمام بالسياسة واملواجهة 
مع السلطة) كان يسري باجتاه مغاير متامًا ملقاربة سعيد اإلصالحية، اليت تقوم 
على االهتمام باملعرفة والتغيري الثقايف واالبتعاد عن االشتباك املباشر مع 

  . 26سة، والرتكيز على الواجبات بدًال من احلقوق السياسيةالسيا

                                                 
  .95المرجع السابق، ص23
  .107انظر: المرجع السابق، ص 24
  . 1984 1خالص جلبي، في النقد الذاتي: ضرورة النقد الذاتي للحركة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط25
  .15، ص 1993 2انظر: جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط 26
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ذلك أّن سعيدًا يرى أّن طريق العنف يف العمل اإلسالمي هي حمصلة     
"إّن الدعوات والطرق اليت تتبىن التغيري تأيت  :املداخل اخلاطئة لإلصالح والتغيري

 البيوت من ظهورها، لذلك ال بد من تغيري أساسي يف أساليب العمل
ومن أمثلة ذلك العمل على أساس  اإلسالمي ليتوافق مع سنن التغيري،

الواجبات ال احلقوق، وإصالح اجملتمع قبل السياسة، وسلوك سبيل اإلقناع 
  .27والرتبية ال سبيل العنف واإلكراه"

  
 -3 -  

  "مرض العنف" لعالج لثقافةا )أنسنة(
القراءة األكثر عمقًا ملقاربة سعيد تذهب إىل أبعد من حرص الرجل على   

جتنيب اجملتمعات عواقب صراع دموي بني اإلسالميني والسلطة، أو جمرد 
احلرص على العمل اإلسالمي من االنزالق إىل الطريق اخلاطئة يف اإلصالح 

س واجملتمع، أو ومحل السالح بدًال من القوة أو العمل بالسياسة بدًال من النف
بينما يرى هو أّن السلطة األقوى  ؛تصور أّن السلطة السياسية هي األقوى
  واألعىت هي سلطة املعرفة والفكرة والثقافة.

ا الرئيس (أنسنة) احلياة  - يف مقاربة سعيد-  فلسفًة ثاويةّن هنالك إذ إ  مضمو
احلياة والوجود وتقديس قيمة اإلنسان وحقه يف  ،االجتماعية والسياسية العربية

والتفكري واختيار حكومته، وتعزيز قيمة األفكار وسلطتها بدًال من سلطة القوة 

                                                 
  .271المرجع السابق، ص 27
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ام القوة حلل اخلالفات واحلكم، واالعتداد باإلنسان الفرد ودوره، وحترمي استخد
  .28ملا يف ذلك من إزهاق للروح البشرية واعتداء عليها بني البشر؛

" إّن اإلنسان اليوم ال يزال  :بالقوليوضح سعيد أصول فلسفته اإلنسانية      
يعيش أزمة الثقة باإلنسان وأزمة حتقري اإلنسان مع ما أراده اهللا له من تثيبت 
الثقة بقدرته، وذلك مبا وضعه فيه وهيأه له، وهذا النظر الذي يعرض به القرآن 

سان، وأنه سيحقق ما َعِلمه اهللا وضع اإلنسان يوحي بالثقة مبستقبل اإلن
  .29وجهلته املالئكة"

ليت تقدس اإلنسان ا - فإّن البديل عن الثقافة السلمية على الطرف املقابل؛
هو سيادة شريعة الغاب ومنطق القوة يف الوصول إىل السلطة  -وحياته وكرامته

ة ويف العالقة بني البشر، والغلبة لألقوى، عندئٍذ ال معىن للحديث عن حرم
  النفس البشرية وقداستها. 

ليست مبن ميسك  - استنادًا ملقاربة سعيد- ملشكلة يف العامل اإلسالميا    
بل املشكلة أبعد  أو غري ذلك؛إذا كان "إسالمياً" أو دميقراطيًا  مبقاليد السلطة

ا ثقافية وتربوية وأخالقية، وهي ليست وليدة اليوم ؛من ذلك ّ إّمنا متجذرة يف  ؛إ
ضاعت سنة الرسول صلى اهللا عليه  بعد اخللفاء الراشدين " :اإلسالمي التاريخ

م  وسّلم بني املسلمني، وفزعوا عندما أخذ معاوية احلكم بالقوة، وشعروا أ
فقدوا شيئًا كبرياً؛ لذلك أباحوا الغدر للتخلص من البغي، فوقعوا يف دّوامة ال 

  .30اية هلا، أباحوا أن يسرتدوا احلكم بالقوة"
                                                 

  .70-62قارن ذلك بـ: جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص  28
  .78انظر: جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، مرجع سابق، ص 29
  .115، 114جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص  30
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ويرى سعيد أّن ثقافة العنف والسالح والقوة أصبحت مرضًا خطرًا حيكم     
حياة الناس االجتماعية والسياسية، وّولدت حالة من الفصام لدى املسلم فهو 
خائف مستنكف عن العمل اإلصالحي "يسكت لعجزه عن مواجهة الغري، 

  .31مث ينتظر الفرصة الساحنة ملمارسة العنف ضده"
يف مقابل غياب ثقافة  - ذي يعتربه سعيد "آفة العصر"ال- ومرض "العنف"

اإلصالح والتغيري السلمي، هو ما يفسر عجز العامل اإلسالمي عن الدخول 
متام الذي قال منذ زمن  فكار. فاملنطق السائد هو منطق أيبيف زمن احلداثة واأل

. يقول سعيد: " إّن فكرنا ما زال )نباًء من الكتبإالسيف أصدق (بعيد: 
  .32يطر عليه ما توحي به كلمة (عنرتة) حني تذكر يف األدب الشعيب"يس

هذا املرض (العنف) هو الذي يفّسر ملاذا يتقاتل العلماء واملشايخ يف      
فهو "جرثومة خمبأة يف  فيما بينهم بالصواريخ والطائرات، أفغانستان ويتعاملون

أيضاً، ومجيع من ترّىب أعماقهم وأعماقنا، وهو موجود عند اليساريني والقوميني 
  .33ضمن هذه الثقافة"

فإّن  وره يف التاريخ واملوروث الثقايف؛وإذا كان "مرض العنف" جيد جذ    
الرتبية اُألسرية واملدرسية والعالقات االجتماعية واحلياة السياسية العربية تعزز 

ا ال تقوم على تعزيز ثقاف ة اإلنسان هذا املفهوم ومتنحه "املشروعية الواقعية"؛ ألّ
 ،بل تقوم على التقليل من شأنه وعلى التلقني والوصاية وكرامته وحريته وحقوقه؛

                                                 
  .115المرجع السابق، ص 31
  .121جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، مرجع سابق، ص 32
. ويقصد سعيد بقتال العلماء األفغان الحرب األفغانية الداخلية 115جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص 33

سوفيتي في أواخر ثمانينات القرن المنصرم، وقبل ظھور إمارة طالبان األولى في التي اندلعت بعد خروج االتحاد ال
  . اضيالنصف الثاني من تسعينات القرن الم
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تناقض مع مشروع بناء إنسان سوي مستقل قادر على وتريب فيه خصاًال ت
  .34اإلبداع والعطاء واإلنتاج

 -مجال مجال الدين-   أحد أبناء "املقاربة الثقافية"يؤكد على هذا املعىن    
املفِكَرين احملرتمني (يقصد مالك  بالقول: " إّن هدف التغيري الذي نادى به كال

بن نيب وجودت سعيد) هو حتويل اإلنسان املسلم إىل إنسان راشد فّعال متوازن 
إىل إنسان يرفض الدجل والشعوذة  .يف املنزل والعمل واملدرسة واملكتبة..

إنسان يعرف قيمة هذا املخلوق االستثنائي  .والتقليد واالنقياد من غري دليل..
  ،خالقه، ويثق بكرامته وكرامة كل إنسان، فريفض الظلم واالضطهاد الغالية عند

كما يرفض الذل واخلنوع واالستسالم، فال يرضى بالعبودية وال يقبل 
  .35االستعباد"

ولعّل ما يشري إليه مجال مجال الدين مبثابة إحدى األفكار البنيوية لدى جودت 
ره، إن مل يعربِّ عنها مباشرًة، سعيد، واليت ميكن تلّمسها يف ثنايا كتاباته وأفكا

أال وهي حترير اإلنسان من خالل حترير أفكاره. وما دعوته للتغيري السلمي 
واالبتعاد عن العنف إّال للتأكيد على ثقافة ُتكرِّس قيمة اإلنسان بوصفه فرداً 

ويسعى إىل أن يتحرر من االستعمار واالستبداد  ،حرًّا يؤمن بإنسانيته وعقله
نفسه ينعتق من سلطة األشياء واملفاهيم اخلاطئة اليت تعيق ترسيخ ويف الوقت 

  .36مبدأ "إنسانية" اإلنسان يف العامل العريب واإلسالمي
  

                                                 
  .72-70انظر: جودت سعيد، مذھب ابن ادم األول، مرجع سابق، ص 34
  .277، 276جمال الدين، مراجعة لتقويم مشروع التغيير، في مجموعة مؤلفين، مرجع سابق، ص جمال35
  .60-52قارن ذلك بـ: جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص  36
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-4 -  
  للديمقراطية تأسيسفي ال تجذير الثقافة السلمية

بل هي مشكلة ثقافية  ملشكلة ليست مشكلة "سلطة سياسية"؛إذن؛ ا     
بامتياز. وال تعدو السلطة احلالية أن تكون انعكاسًا للواقع النفسي 
واالجتماعي، ومن ّمث فإّن اإلصالح السياسي ال يتأتى من تغيري احلاكم بطريق 
السالح أو االنقالب أو الثورة املسّلحة، وإّمنا من خالل تغيري اإلنسان واجملتمع 

ي، حبيث تتأصل وتتجّذر ثقافة سلمية إنسانية الفكر /من املدخل الثقايف
  .37إىل تغيري الواقع السياسي نفسه - بالضرورة –تنساب 

أّن الدميقراطية تتأسس على ثقافة سلمية متنع استخدام  بيت القصيد هنا   
القوة والسالح يف اللعبة الداخلية.  " الدميقراطية معناها أّن الناس اتفقوا على 

حلكم بالقوة والعنف، فهم ال جييزون ألحد أن يقوم بانقالب حترمي الوصول إىل ا
  .38للوصول إىل احلكم"

تأسيسًا على هذه الفلسفة اإلنسانية، وانطالقًا من مدخله الثقايف يف اإلصالح 
والتغيري، تقوم مقاربة سعيد (مذهب ابن آدم) واليت خصص هلا كتابه "مذهب 

ووّسعه يف كتابه "كن كابن  ابن آدم: مشكلة العنف يف العمل اإلسالمي"،
  .39آدم"

                                                 
  .233المرجع السابق، ص 37
  .239المرجع نفسه ص38
كار الواردة في غلب األفأ. الكتاب يضم بين دفتيه 1997 1ط انظر: جودت سعيد، كن كابن آدم، دار الفكر، دمشق، 39

  ءة والتغيير، ومؤشرات من تجربة الوحدة األوروبية.دم" مع أفكاره حول المعرفة والقراآكتابه "مذھب ابن 
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العنف يف العمل أّما كتابه "مذهب ابن آدم" الذي يعاجل فيه مشكلة     
صالح أي مقاربات اإل باعتباره يف صلب موضوعنا؛-  اإلسالمي حتديداً 

فإنّه يقوم على توضيح رؤيته ألسباب نبذ  -السياسي يف اخلطاب اإلسالمي
د على أمهية العمل السلمي بأبعاده املختلفة.  والتأكي ،العنف والعمل املسّلح

  د حججه وآراءه.فنّ كما حياجج التيار الذي يتبىن العمل املسّلح، وي
أال ُيرتك أمر التغيري بالقوة واستخدام السالح  - وفقًا لسعيد-  األصل     

لتقدير األفراد واجلماعات، وأن يكون األمر قضائيًا ومؤسسيًا " إذا اجتمع 
د سرّاً، وأصدروا حكم اإلعدام، أو قرروا القيام حبركة انقالبية، بعض األفرا

يكونون قد خدموا وأعطوا ألنفسهم سلطة تنفيذ مثل هذه األحكام، ال 
 -أمر إصدار مثل هذا احلكم وتنفيذهألّن اإلسالم ال يعطي  اإلسالم وأيّدوه؛

المي، ألي فرد عادي يف اجملتمع اإلس -حىت يف القصاص من القاتل املعتدي
وال لبعض األفراد الذين مل يسلم هلم اجملتمع بذلك. فكيف خيول املسلم لنفسه 
تنفيذ هذا األمر اخلطري، واستباحة الدماء يف أوضاع فيها كثري من االلتباس 

  .40والغموض"
واستنادًا هلذه الرؤية يعّرف سعيد الفرق بني اخلروج واجلهاد املشروع: "     

واجلهاد هو استخدام  والعنف للوصول إىل احلكم، م القوةاخلروج هو استخدا
  .41ملنع اإلكراه يف الدين" بعد الوصول إىل احلكم برضا الناس؛القوة 

                                                 
  .97المرجع السابق، ص40
  .46انظر:  المرجع السابق 41
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ويشرتط سعيد للجهاد املشروع شرطني رئيسني؛ األول متعلق باجملاهد، وهو أن 
يكون قد وصل إىل احلكم برضا الناس واقتناعهم. والثاين للمجاهد ضده وهو 

د أكره الناس على دين معني أو منعهم حقهم يف اختيار دينهم. أن يكون ق
ومن الواضح أّن هذه الشروط متعلقة بـ"جهاد الطلب" وليس جبهاد الدفع وهو 

أي حق املسلمني  ؛منع اعتداء الغري على أراضي املسلمني وأعراضهم وأمواهلم
  .42يف "الدفاع عن النفس"

ستند عليها تيار العمل املسلح، ويف ويدحض سعيد احلجج والذرائع اليت ي     
مقدمتها تكفري احلكام، فاستباحة اخلروج عليهم، وفقًا للنص النبوي "إّال أن 
تروا منهم كفرًا بواحا"، ومع تأكيد سعيد عدم رغبته يف الدخول يف إشكالية 

إالّ  هوم اجلاهلية والكفر أم اإلسالم؛تعريف الواقع فيما إذا كان ينطبق عليه مف
إعالن إنكارهم  يرى أن احلكام وفق مفهوم املسلمني مل يصلوا بعد إىلأنه 

  .43السافر باإلسالم، وهو ما مينع اخلروج عليهم موجحوده
سعيد سري األنبياء باإلصالح والتغيري ليصل إىل نتيجة رئيسة وهي  ئيستقر 

م مل يس بل اعتمدوا مجيعهم طريق  تخدموا طريق العنف والعمل املسلح؛أ
جتاههم. وهي الطريق اليت سار  االبالغ املبني يف مواجهة ظلم السلطة وتعسفه

 ؛عليها الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) إذ "مل يصل إىل احلكم بالقوة املسلحة
  .44وإمنا بقوة الفكرة"

                                                 
  .145-140، وقارن ذلك بـ: جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص48-41انظر: المرجع السابق،  42
  .148- 145انظر: جودت سعيد، مذھب ابن ادم، مرجع سابق، ص 43
  .131- 103ص المرجع السابق، 44
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لكن، ماذا لو رفض احلكام منطق "البالغ املبني" يف اإلصالح السياسي 
واستخدموا أساليب اإلكراه والضغط والتعذيب والسجن حبق دعاة اإلصالح، 

  اخليار يف مواجهة ذلك؟ فما
يصر سعيد على أّن البالغ املبني هو اخليار الوحيد، ويرفض الرد على     

" ال مانع أن يبتلى املؤمن وأن يسجن يف سبيل إخراج اإلسالم  :العنف بالعنف
  .45من سجن الكتمان والتحريف"

ويرى سعيد أّن التأكيد على واجب الدعوة لإلصالح والتغيري والصرب على     
" نقول احلق، وال  ذلك إىل القتل هو اخليار الوحيد: أذى احلكام حىت لو أدى

ومع ذلك  ئخنرج على احلاكم وال نقتله وال نغتاله، وال نفرح باغتياله، إنه خمط
وأواجهه بكلمة احلق وال أكف ال أخرج عليه وإن ضرب ظهري وإن أخذ مايل 

  .46عنها"
بل يذهب سعيد إىل عدم القبول مبنطق القوة يف الوصول إىل احلكم، حىت      

ذه الطريق م  ؛لو توفرت لـ"اإلسالميني" كافة أسباب الوصول إىل احلكم  أل
. فضًال أّن املضار املرتتبة على طريق العنف 47بذلك "يستنون سنة سيئة"

إذ جتعلهم ميارسون التقية والكذب  الدعاة وعلى أخالقهم؛ مة على صورةوخي
ويبتعدون عن الوضوح الشديد والصدق والنقاء، وهي الشروط  ،والسرية

  .48األساسية لنجاح الدعوة اإلسالمية

                                                 
  .92المرجع السابق ص 45
  .236انظر: جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص 46
  .233المرجع نفسه ص47
  .161 - 158المرجع نفسه ص48
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يف املقابل، فإّن االبتعاد عن "العمل املسلح" مينح اإلصالح اإلسالمي     
نح الفرد القدرة على القيام وحده إجيابيات عديدة أبرزها: اجلو الصحي وم

إزالة الرهبة من السجن واالبتالء، و بواجب الدعوة والبالغ واإلصالح، 
إيقاظ روح االجتهاد واالستيقاظ الفكري، و استخالص النماذج الفاضلة، و 

  .49طاملا أن اإلصالح يعتمد على احلجة الفكرية وليس القوة املسّلحة
بعد ذلك؛ ليس غريبًا أن يؤيد جودت سعيد مذهب غاندي بالتغيري     

) باعتبارها كانت سلمية ومل تكن 1979وأن ميتدح الثورة اإليرانية ( ،السلمي
ا اجلماعات اإلسالمية يف  مسلحة، وأن ينتقد األعمال املسلحة اليت تقوم 

  .50العديد من الدول ضد احلكومات
  

-5 -  
  لنخبوية" والالواقعية الفكريةاعتراضات ودعاوى: "ا

ا اليت تُوّجُه ملقاربة مالك بن نيب، وحتديداً      تُوّجه ملقاربة سعيد االنتقادات ذا
ما يتعّلق بالقفز عن الشروط السياسية، اليت حتد من قدرة اإلصالحيني على 

  العمل واإلنتاج يف اجملال الثقايف الذي يركز عليه الرجالن. 
د يطالب بإعادة الفعالية لإلنسان وإخراجه من حالة اجلمود فإذا كان سعي    

والركون (الكاللة) إىل الفعالية؛ فإّن االستبداد السياسي مبعاوله يف اجملتمع 
ألنه يضع العوائق  الصعوبة مبكان إجناح هذه املهمة؛ والنفس البشرية جيعل من

                                                 
  .194-185انظر: جودت سعيد، مذھب ابن آدم األول، مرجع سابق، ص 49
  .240، 239انظر: جودت سعيد، مفھوم التغيير، مرجع سابق، ص  50
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أبرزها يف وجه أي حماوالت إصالحية، من خالل أدوات وجماالت عديدة 
املناهج التعليمية واإلعالم والسياسات وأغلبها قد يسري باالجتاه املعاكس ملسار 

  اإلصالح.
الرد على استثناء العمل السياسي املباشر من مشروع اإلصالح هو املقولة     

كانت ثورية أم إصالحية، وهي أّن أاليت يرددها دعاة املقاربة السياسية، سواء 
القرآن". فاحلاكم (أو السلطة السياسية) إما أن با ال يزع السلطان مب"اهللا يزع 

يكون عامل تسريع ملشروع اإلصالح وإما أن يكون عامل تثبيط وعرقلة له، مبا 
  ميتلك من قدرات وأدوات حضور ونفوذ داخل اجملتمع. 

وإذا كان سعيد يهتدي يف بناء مقاربته لإلصالح السياسي بِسَري األنبياء      
واملرسلني فإّن داللة هذه القصص تشري من الوجه اآلخر إىل أّن أغلب األنبياء 
لقي مصرياً قاسياً على يد أعداء اإلصالح، ومل يتمكن إال القليل منهم الوصول 

يكن بالتوسل باألسباب اليت دعا إليها  إىل مرتبة القيادة والسلطة، لكن ذلك مل
وإمنا ألسباب أخرى، إما مرتبطة باإلرادة اإلهلية أو  ؛سعيد (املدخل الثقايف)

الظروف السياسية اليت وصلوا من خالهلا، كما هي حال كلٍّ من سليمان 
  ويوسف عليهما السالم. 

ملقاربات أّما دولة الرسول حممد (صلى اهللا عليه وسلم)؛ فإّن العديد من ا
ا قامت بعدما استجاب له أهل القوة والنفوذ ، اإلصالحية اإلسالمية ترى أ

"الشوكة السياسية والعسكرية" يف املدينة املنورة فبايعوه يف بيعة العقبة  أصحاب
أرض الواقع عندما حتول  علىاألوىل والثانية. مبعىن أّن املشروع اإلسالمي حتقق 



 

26 
 

لنفوذ والقوة، بينما كان الرسول والصحابة الكرام ومحله أهل ا ،إىل سلطة ودولة
يعانون من التعذيب واالضطهاد، واخللل يف ميزان القوى عندما كانوا يف مكة 
وكانت السلطة والنفوذ بيد زعماء قريش. فاملشروع اإلسالمي ال يتحقق إّال 

قاطع  بعد امتالك الدولة والسلطة والقوة، وهو ما عّرب عنه اإلمام الغزايل بوضوح
عندما قال: "الدين أّس والسلطان حارسه، فما ال أس له فمهدوم وما ال 

  حارس له فضائع".
على وجاهة هذه االنتقادات وامتالكها حججًا قوية؛ إّال أّن دفاع سعيد      

رأينا عن "سلمية اإلصالح" هو دفاع معزز أيضًا حبجج وأدلة متينة، كما 
حترِّم استخدام السالح يف املعادالت  ، أبرزها ضرورة تكريس ثقافةسابقاً 

السياسية الداخلية، حفاظًا على قدسية النفس البشرية وكرامتها، خباصة أّن 
هنالك دوًال عربية وإسالمية ابتليت باحلروب األهلية والصراعات الدموية، ومل 

اليت عززت  ،يشفع تبدل وتغري السلطات باالنقالبات بالتخلص من هذه اآلفة
ث الثقايف والثقافة الشعبية أن القوة وحدها هي عنوان التغيري، فافرتق يف املورو 

وبني ثائر خارج على احلكومة، والضحية األوىل يف كل  ،الناس بني يائس حمبط
  ذلك ثقافة التغيري السلمي املدين.

 - إن جاز يل التعبري-  سعيد القيام به هو شق طريق ثالثةإذن؛ ما حياول     
العربية واملسلمة من اخليارين السابقني، وتقوم على إمكانية خترج باجملتمعات 

التغيري من خالل مستويات أخرى غري املستوى السياسي، مبعىن التغيري الثقايف 
يف بناء اجملتمعات واألمة الراشدة اليت تفكر يف دورها ومسؤوليتها،  اإلسهامو 
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ير ختليها عن وتتذرع بالسلطة لترب  ،بدًال أن ترمي احلمل بأسره عن ظهرها
  واجبها التنموي واإلصالحي.

اليت ميكن من خالهلا  يداً مل يُلِغ العديد من األدواتفإّن سع ومع ذلك كله    
معارضة السلطة أو القيام باملشروع اإلصالحي، كاالحتجاج السلمي والعصيان 

لكنه طالب أن يكون هنالك  ول احلق ومواجهة الفساد وغري ذلك؛املدين وق
واضح وصريح من قبل اإلسالميني بتحرمي العمل املسلح والسري داخل إعالن 

بناء ثقافة  :اجملتمعات العربية واملسلمة للتأكيد على مسألتني مهمتني؛ األوىل
إنسانية راسخة يف اجملتمعات العربية واملسلمة، والثانية منع التذرع بتهم 

سالمية، وهو ما اإلرهاب والعمل املسلح للقضاء أو التنكيل باحلركات اإل
  حصل يف جتارب عربية معاصرة.

ا حتقق نتائج واق     ّ  - عيةامليزة األخرى ملقاربة سعيد (وقبله مالك بن نيب) أ
ا دون احلاجة إىل انتظار الوصول إىل السلطة أو تغيريها؛ ذلك أّن  -إذا ُأخذ 

مل الثقافة هذه املقاربة تركز على القيم األخالقية يف التعامل اليومي، حيث تش
املعىن املعريف والسلوكي، وبالتايل هي ذات شق تنويري يسعى إىل تطوير 
اجملتمعات وإحداث اخرتاق فكري وثقايف واجتماعي، وعدم التوقف على 

  اجلانب السياسي.
 يف تعقيبه على مشروع سعيد الفكرة السابقة مجال مجال الدين يوضح     

غيريات الصغرية يف النفس واملواقف " إّن على الذين يستخفون بالت فيقول:
ا باألفعال البطولية يف مكافحة االستبداد  ،والسلوك ويتمسكون دو
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واالستعمار والقوى الكربى أن يعلموا أننا لن نستحق شرف اخلالص من 
ولن نستحق احرتام شعوب العامل ولن  ،االستبداد والقهر والسيطرة االستعمارية

 .. وحنرتم قوانني السري...أن تصبح شوارعنا نظيفة.حيسبوا لنا حسابًا إال بعد 
. وأننا لن نستحق شرف اخلالص من العبودية ما مل خنلص .وال نؤذي جرياننا.

 .نفوسنا من االستعباد، ولن نتخلص من الذل ما مل ننب الكرامة يف نفوسنا..
 . وهو لن يتغري ما مل يغري أفكاره.وكل هذا لن حيصل ما مل يتغري اإلنسان.

  .51ومعتقداته ومفاهيمه ونظرته إىل نفسه والعامل من حوله"
  
  
  

  الخالصة: 
  ؟أين يقف سعيد في "حقبة" الثورات العربية

اليت رّحلناها إىل هذه اخلالصة؛ ما أمهية ما يطرحه جودت عودة إىل التساؤالت 
سعيد يف حقبة الثورات العربية؟ وفيما إذا كان ما قدمه خالل العقود املاضية ما 
يزال حّيًا مفيدًا مهمًا أم أنّه يتناسب مع شروط التغيري يف مواجهة األنظمة 

روعه الفكري االستبدادية فقط؟ وهل جاءت هذه الثورات مبا يؤكد وخيدم مش
  أم مبا يتناقض معه؟

                                                 
  .180جمال جمال الدين، مراجعة لتقويم مشروع التغيير، مرجع سابق، ص 51
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من حسن احلظ أنّنا نتحدث عن مفّكر ما يزال حّياً، شاهدًا على هذه      
املرحلة وما فيها من نيل حلرية الشعوب، وما واجهته أيضًا من إخفاقات 

  انتكاسات الحقاً، وولوج إىل صراعات أيديولوجية وطائفية وسلطوية.و 
ف إىل بل أيّد سعيد الثورة السلمية يف سورية، ووق ليس ذلك فحسب؛    

وروبا إللقاء غادر سورية إىل أ وقد ،52جانب مطالب احلرية والتحرر الشعبية
سطنبول يف اآلونة األخرية، وبالرغم من موقفه الواضح يف حماضرات، وعاد إىل إ

جتنب توجيه  فإنه السالح بديًال عن التغيري السلمي؛نبذ العنف ورفض محل 
لى األغلب خشيًة من توظيف النظام النقد العلين لـ"عسكرة الثورة السورية"، وع

يزال تالميذه ومريدوه يشاركون يف  يف الوقت الذي ال، 53السوري هلذا املوقف
لجيش ل ة يف سوريا، وقد قتل شقيقه (حممد) يف قصفاالحتجاجات السلمي

 سعيدجودت ، بينما جنا 2012على قريتهم بئر عجم، يف نوفمرب  السوري
  .54من القتل عاماً) 81(
قبل ذلك  أسهمسعيد قد اجته أكثر إىل التفاعل مع الشأن السياسي؛ فكان و 

)، مع أطياف 2005يف حركة املعارضة السلمية، ووّقع على إعالن دمشق (

                                                 
انظر على سبيل المثال خطبته في مدينة جاسم في درعا تأييداً للثورة السلمية، لمشاھدة الخطبة، الرابط التالي على موقع اليوتيوب: 52

.youtube.com/watch?v=urTzcRC8njshttp://www 
وكذلك: "الشيخ  .2013-11-9مقابلة خاصة مع عبد الرحمن الحاج، الباحث السوري وعضو المجلس الوطني السوري، عبر الفيس بوك، 53

، موقع التغيير السوري، الرابط التالي: 2011-9-24جودت سعيد يشدد على أھمية الحفاظ على سلمية الثورة"، 
-https://syrianchange.wordpress.com/2011/09/24/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF
-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8/  
 .2012- 11- 7ر: "مقتل شقيق المفكر جودت سعيد في قصف على الجوالن"، صحيفة الدستور المصرية، انظ54
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اء حالة الطوارئ  املعارضة هناك، مبا تضمنه من مطالب بالدميقراطية واحلرية وإ
  واألحكام العرفية.

ما يسميه "هجرة  عبد الرمحن احلاج ياق نفسه يرصد لنا الباحث السورييف الس
سعيد إىل السياسة" يف السنوات األخرية، ومشاركته بصورة واضحة يف 

  –نشاطات املعارضة السورية، وغلبة النشاط السياسي على حضوره، ورمبا هذا 
يبدو ظاهريًا مغايرًا الهتمامات الرجل األساسية  -كما يشري عبد الرمحن نفسه

  !55يف مشروع التغيري الثقايف الذي كّرس أغلب كتاباته له
ذلك يضعنا أمام إشكالية قد تثار حول مشروع سعيد، يف حقبة الثورات 

 بني هذه -على أقل تقدير –العربية، فيما إذا كان هنالك تناقض أو تباين 
الثورات الشعبية من جهة واملسألة الثقافية، اليت جعلها سعيد شرطًا للتغيري 

  ؟56والنهوض من جهة أخرى
راء سعيد يف الدميقراطية والتغيري توضيح ذلك، من الضروري أن منّيز آل   

موقفه من العمل املسّلح والتنظيمات السريّة وتأكيده على أمهية السلمي عن 
العنف يف التغيري وإدارة الصراع الداخلي؛ إذ اجلانبان  مبدأ العمل السلمي ونبذ
  متكامالن، وال يتناقضان.

                                                 
مرجع )، 2010- 2000عبد الرحمن الحاج، الدولة والجماعة: التطلعات السياسية للجماعات الدينية في سورية (55

 .48- 47صسابق، 
، 1فلسفة التاريخ؟" (دار الساقي، بيروت، طيطرح ھاشم صالح في كتابه "االنتفاضات العربية على ضوء 5656

)  سؤاال متعانقاً مع ھذه اإلشكالية، وھو: ھل الثورات العربية: حدث تاريخي أم زوبعة في فنجان؟ في تساؤله 2013
عن أھمية التنوير في قدح شرارة التغيير والتقدم، ليصل إلى نتيجة تتمثل في أّن الثورات أنھت حقبة االستبداد والتكلس 

اإلخوانية"، وفتح الطريق أمام مشروع التنوير  -والجمود السياسي، وھي في طريقھا إلى إنھاء األصولية "السلفية
 ).24-13(ص
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أجنزت الثورات الشعبية العربية السلمية شطرًا مهمًا من مشروع التغيري لدى 
ف اليت هيمنت على الشعوب ويتمّثل يف هدم ثقافة االستبداد واخلو  ،سعيد
عندما خرج املواطنون إىل الشارع  خالل العقود، ورمبا القرون املاضية، العربية
يطالبون حبريتهم وبالدميقراطية، وحبقهم يف حياة كرمية، فتحرير اإلنسان  سلمياً 

وحريته هاجس رئيس يف التغيري والتقدم، فيما يطرحه الرجل، بل رأى يف الثورة 
ض اإليرانية السلمية مثاًال وتأكيداً ملا يدعو إليه من العمل السلمي املدين املناه

  لالستبداد.
ستخدام السالح يف التغيري، ا - حتديداً – إّمنا كان نقد سعيد ورفضه هو    

والدخول إىل دهاليز التنظيمات السرية، أو الوصول إىل احلكم عرب القوة 
والسالح، فهذا ما رفضه بشدة، وفّنده يف كتاباته، ومل يكن أبدًا ضد التغيري 

هو تأكيد على  يف تونس ومصر السلمي، بل ما حدث من ثورات سلمية
  جدوى هذا اخليار بديًال للعنف والسالح.

الت املدرسة اإلصالحية من جهة أخرى، فإّن الثورات العربية ال تسقط مقو    
بل ما حدث بعد ذلك من ختبط وجتاذبات  والثقافية اليت ينتمي إليها صاحبنا؛

ال إىل بناء األنظمة االنتق عملية يف - وصراعات وصلت حّداً دموياً  وإخفاقات
تأكيد آخر على أّن اجلانب الثقايف واملعريف، الذي ينجم عنه وعي  - الدميقراطية

جمتمعي بأمهية املعرفة والفكر، وبوعي مواٍز ألمهية إدارة الصراعات الداخلية 
  لسالح!سلمياً، وجترمي العنف وا
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تخلف، والدفع ّمث إن املقاربة اإلصالحية مبا محلته من نقد للمجتمعات وال   
حنو التقدم والتنمية واإلصالح، وما ينجم عن ذلك من تطور معريف وصناعي 
واقتصادي مبثابة إشارات مبكرة من لدن الفكر اإلسالمي بأّن متكني النظام 
الدميقراطي يتطلب روافع ثقافية جمتمعية وازدهار اقتصادي خيدم املرحلة اجلديدة 

  ويعّززها.
ذ العنف ورفض استخدام القوة يف إدارة الصراع الداخلي، أخرياً، تربز قيم نب   

والتأكيد على قيمة اإلنسان وقدسية  السلم اجملتمعي، اليت كّرس سعيد جزءاً  
كبريًا من مشروعه الفكري هلا يف اللحظة التارخيية الراهنة من حياة الشعوب، 

ستهتار مع صعود النزعات الطائفية والعرقية واالحرتاب األيديولوجي، واال
بالدماء وحرمتها واملخاطر اليت تضرب السلم اجملتمعي واألهلي يف دول الثورات 

  الدميقراطية العربية.
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  باب: المحور

  

 جه في القرآن الكريماومنه "التغيير" قضايا 

 

 احميده النيفر 

 

متيزت املدرسة اإلصالحية احلديثة يف البالد العربية مبا قدمته من معاجلة جتّلت يف 

هي اليت صيغت يف سؤال:  ملاذا تأخر املسلمون ، و فكرها السياسي واالجتماعي

 ؛قدم الطهطاوي أطروحة " املنافع العمومية "وتقّدم غريهم؟ ضمن هذه املعاجلة 

وكانا يف ذلك مبعية عموم  ؛بينما ركز خري الدين على أطروحة " التنظيمات "

ا  اإلصالحيني يعملون على ضرورة الفصل نظريا وعمليا بني الثقافة الغربية ومبتكرا

ي من جهة وبني السياسات الغربية التوسعية جتاه العامل اإلسالم ،التقنية من جهة

  ثانية. 

                                                            
  استاذ أصول الدين بجامعة الزيتونة ، تونس
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ا الرائدة يف إصالح لكن اجلانب املغمور و  الذي متيزت به هذه املدرسة هو مبادر

الفكر الديين. أبرز من جّسد هذا التوجه هو األستاذ اإلمام حممد عبده ( 

)  الذي كان يرى أن اإلصالح ينبغي أن يعتين بالفكر الديين 1905 -1849

وفهم الدين على  ،حترير الفكر من قيد التقليدأساسا لذلك عّرفه بقوله : " هو 

والرجوع يف كسب معارفه إىل ينابيعها  ،طريقة  سلف هذه األمة قبل ظهور اخلالف

 ،من شططه واعتباره ضمن موازين العقل البشري اليت وضعها اهللا لرتدَّ  ،األوىل

من مث . 1لتتم كلمة اهللا يف حفظ نظام العامل اإلنساين" ؛وتقلل من خلطه وخبطه

الذي أواله  هتماماالالسياسي و االجتماعي  اإلصالحَ وِل حممد عبده فلم يُ 

صالح الفكر الديين و مؤسساته التعليمية و منظومته القيمية و الرتبوية. لقد كان إل

ة حضارية مع الغرب و مواجهة سياساته املعادية للمسلمني يّ أن بلوغ ندّ  رىي

تقتضي ابتداًء إعادة بناء الذات عرب مراجعات نقدية للرتاث و قراءات جتديدية 

 لقضايا فكره الديين و مناهجه التعليمية.      

                                                            

  .1980عبده ومدرسته ، القاھرة محمد  عمارة ، تجديد الفكر اإلسالمي عند محمد  1
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مثل هذا املشغل مل يكن قدرا مشرتكا بني صاحب املنار و بني عموم اإلصالحيني 

ذا ذه السيد مجال الدين األفغاين كان ال خيفي تربّمه من التمحض هلناهيك أن أستا

مبا يشبه التقريع ليطالبه باالعتناء بالتوجيه  التوجه. لذلك كان يكاتب الشيخ

السياسي االجتماعي وما يلزم ذلك من إيقاظ اهلمم، وإهلاب املشاعر قصد إزاحة 

  . 2أنظمة احلكم املستبدة

منهجه النقدي مركزا باخلصوص اهتمامه على تفسري  مع ذلك فقد واصل الشيخ يف

القرآن الكرمي رافضا ما كان سائدا لدى عموم املفسرين من النظر إىل التفسري على 

:" عبارة عن االطالع على ما قاله بعض العلماء يف كتب التفسري على ما يف   3أنه

ْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا القرآن القائل : " َوَلْو َكاَن مِ  هكالمهم من اختالف يتنزّه عن

  . 4ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا" 

كان صاحب املنار بذلك يقف بوعي على مشارف حتّول مفصلي متمثل أوال يف 

، أنه يتحدد ثانيا بإعادة بناء املعرفة الدينيةو  ،أن منطلق اإلصالح يكون من الذات

أنه ختاما يقتضي ص القرآين، و منهج التعاطي مع الن أنه يكون ثالثا مبراجعةو 
                                                            

" انظر ، يقول األفغاني لتلميذه الشيخ عبده في إحدى مراسالته: " كن فيلسوفا يرى العالم ألعوبة، وال تكن صبيا ھلوعا  2
  .121محمد البھي : الفكر اإلسالمي الحديث وصلته بالغرب ص 

  .16األعمال الكاملة الجزء الرابع ص   3
  .4/82سورة النساء   4
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ك كان جوهر املقاربة مراجعة دقيقة للمفاهيم املفاتيح يف اخلطاب القرآين. ذل

احلديثة يف مستوى فكرها الديين: إرساء بناء فكري خمتلف عما ظّلت اإلصالحية 

املدرسة الرتاثية تعتمده باستمرار دون أن يعين ذلك تنكرا للعّدة املعرفية اليت 

  القدماء ولبعض أساليبهم يف شرح النص املؤسس.اعتمدها 

معىن هذا أن عمل الشيخ عبده يف خصوص قراءته اإلصالحية املتعاملة مع النص 

  ؛إن مل تبلغ طور التجاوز للمناهج املوروثة آين كان يف حقيقته عتبة تدشينية،القر 

ا وضعت أول  القرن من معامل القراءات التجديدية اليت ستظهر طوال  مْعلمفإ

 ،املنصرم. يف هذا يقول حممد عبده : "التكّلم يف تفسري القرآن ليس باألمر السهل

ورمبا كان من أصعب األمور  ...وأهم وجوه الصعوبة أن القرآن كالم مساوي تنزل 

بعد من حضرة الربوبية اليت ال ُيكتَنه ُكــنــُهــها على قلب أكمل األنبياء". يضيف 

وإمنا  ؛ال يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه : " إن اهللا تعاىلذلك 

  .5يسألنا عن كتابه الذي أنزله إلرشادنا وهدايتنا"

                                                            

  .  24و  18ص  1تفسير المنار ج    5
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رائد اإلصالح  عّدهاهكذا صيغت دعوة التحّرر من عبء املدونة التفسريية اليت 

  الديين أخرجت الكثريين عن املقصود من الكتاب اإلهلي.

  

  القرآن كتاب هداية.    - *- 

و  6مواجهة هلذا االحنراف قام الشيخ عبده برتكيز مقولة: " القرآن كتاب هداية"

صاغها أستاذه السيد مجال الدين يف عبارة توجيهية عامة حني   قد هي اليت كان

أّما ما تراكم عليه  ،إن "القرآن وحده سبب اهلداية والعمدة يف الدعاية :كان يقول

م فينبغي أواستنباوجتّمع حوله من آراء الرجال    .  7ال نعّول عليه"طهم ونظريّا

علميا و  فيما اهتم به حمّمد عبدهيظهر ز مقولة " القرآن كتاب هداية " لكن ما ميّ 

افتتاحا لتوجه منهجي جديد للعالقة بالنّص إذ جعل من تلك املقولة  ؛فكريا

استقر عليه القرآين و بقضاياه و مفاهيمه. هو توّجه حيّدد للتفسري هدفا مغايرا ملا 

املفسرون التقليديون، إنه : "ذهاب املفّسر إىل فهم املراد من القول وحكمة التشريع 

يف العقائد واألحكام على وجه جيذب األرواح ويسوقها إىل العمل واهلداية املودعة 
                                                            

  م. س.    6
  .99، ص1931محمد المخزومي، خاطرات جمال الدين األفغاني، ط. بيروت   7
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هو التوّصل إىل  "املنارنظر صاحب ". الغرض اجلديد للتفسري يف 8يف الكالم"

ع و تغيري جيعل وظيفة النّص القرآين حمددة يف إصالح اجملتم االهتداء بالقرآن مبا

  لك و منهج خمصوص.  مضمونه و وجهته عرب مس

ما تركزه مقولة: " القرآن كتاَب هداية"، يف املقام األول، هو قطع مع الرؤية املثالية 

اليت تتصّور أن حقيقة القرآن تقع خارج التاريخ و مبعزل عن العاَمل و اإلنسان مبا 

يشتمل عليه مفهوم " اهلداية " من معاين اإلصالح و التغيري و الكدح و 

ئرة املرجعية اليت ينبغي أن يعتمدها املفّسر يف التصويب. هي مقولة توسع من الدا

فهم النص و يف تعاطيه مع مفاهيمه املفتاحية و فيما ترسيه تلك املفاهيم من 

  حقول داللية متضافرة للتعاطي مع خطابه اجلامع سعيا لفهم احلقيقة املودعة فيه.     

ينية الالتارخيية يف تواصال مع هذا التحّول املفصلّي الداعي إىل جتاوز املعرفة الد

التفسري و سعيا للوقوف على قضايا اخلطاب القرآين و منهجه ُتطرَح مجلة من 

األسئلة عن قضايا "التغيري" يف اخلطاب القرآين باعتماد منهج تفسريي قادر على 

                                                            

  .2000انظر دراستنا عن اإلنسان والقرآن وجه لوجه ، دار الفكر دمشق    8
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إدراك أفضل لــــ"مقاصد الشارع " اليت ال تنفصل عن مشاغل اإلنسان  وآفاقه 

  وإمكاناته.

ات الوقوف على قضايا " التغيري" نتوصل إليه من خالل مفهوم أول مستلزم

"اهلداية" ذاته الذي ميثل عنصرا من عناصر الركيزة الصلبة اليت تتحرك عليها تلك 

القضايا يف اخلطاب القرآين. ما يشدد ذلك اخلطاب على تأكيده يف هذا الشأن 

ُحظَوة وتفضيال إهليًّا  در أساس للتغيري املنشود شريطة أال تعّ هو أن  اهلداية عنص

أو ناُموٍس حاِكم. ما يفيده  ةعشوائيا خيتص ِبه َمن يشاء من عباِده دومنا سّنة ناِظم

د من فكر متجسّ  9" اخلطاب" ما يعنيه ب القرآين يف هذا اخلصوص باعتباراخلطا

هو أن اهلداية ال ميكن أن حتصرها داللة التلّقي الضيقة  يف كامل مفاصل النص

 بناء-  اين للتواصل و الفاعلية. املهتديينبغي أن تكون مطبوعة حبس إنس بقدر ما

هو الذي يسلك يف سريه قاصدا هدفا واضحا متخذا يف ذلك سبيال  - على ذلك

                                                            

ر المصاغة في تعبير استداللي المقصود بالخطاب معناه الحديث الذي يعني المقوَل الجامع الذي يحمل وجھة النظ 9 
باستعمال مفردات و تراكيب ومفاھيم إلثبات عالقات خاصة. ھو بذلك نسيج أكثر ثراء باعتبار أن المعنى في الخطاب ليس 

متناظرا مع المفردات بل ھو بناء قائم على مختلف مواد النص حين تفھم في تكاملھا وبعد قراءة تركيبية فيھا تقديم وتأخير و 
  و إخفاء.   إبراز
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على سلوك  عونٌ طالب اهلداية ر لسيتوفّ عند ذاك بّينًة لديه هلا عالمات جلّية، 

  ىل اهلدف بسالم. طريقه ليصل إ

صلية و اإلرادية للهداية اليت تستدعي من اإلنسان الكدح مع هذه الداللة التوا

والوعي نقف على َمْعَلم أول من معامل "التغيري" كما يرسيه القرآن الكرمي و كما 

  ، 10َجلَّْته آية " ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم" 

 

  ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا "َوالَِّذيَن َجاَهُدوا "   

عن هذا املعلم األول حتدثت أكثر من آية من القرآن اجمليد. ذلك ما جنده واضحا 

َلى َما فـَرَّطُت ِيف َجنِب اللَِّه َوِإن ُكنُت يف قوله تعاىل: "َأن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرَتى  عَ 

، و كذلك يف 11اللََّه َهَداِين َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقَني" َلِمَن السَّاِخرِيَن. أَْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ 

َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن   :قوله َنا َآلتـَيـْ " َوَلْو ِشئـْ

                                                            

  .13/11 سورة الرعد  10
  .39/57 سورة الزمر   11
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ُة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاء 12اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني"  ، و هي كذلك يف قوله: " ُقْل فَِلّلِه احلُْجَّ

  . 13َهلََداُكْم َأْمجَِعَني" 

اليت تتجاوز املئات يف كامل النص القرآين 14من غريها الكثريةمن هذه األمثلة و 

ا ،يتبني أن "اهلداية" مسلك من مسالك " التغيري" القرآين بذلك تقتضي تربية  و أ

ذا اخلصوص هو أن هلذا املسلك اإلرادة و على  االختيار. ما يفيده النسق القرآين 

  ثالثة موجهات كربى حتدد طبيعته و سبيل فعله يف جمال " التغيري" و هي أن :

انب من جوانب اهلداية ظاهرة عامة يف الوجود، فهي ال تقتصر على ج -1- 

ا تستلهم منها سر وجودها  ولةاحليوان و سائر الكائنات مشماحلياة إذ النبات و 

  .15َق هدى َغريزي َتكويين فْ و 

                                                            

  .13/ 32السجدة   12
  .9/ 16 و ارجع أيضا إلى سورة النحل 149 /6سورة األنعام   13

ْذُكوراً مثل قوله تعالى:"   14 ً مَّ َن الدَّْھِر لَْم يَُكن َشْيئا نَساِن ِحيٌن مِّ نَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاٍج نَّْبتَلِيِه إِنَّا َخلَْقنَا  .ھَْل أَتَى َعلَى اإْلِ اإْلِ
ا َكفُوراً  .فََجَعْلنَاهُ َسِميعاً بَِصيراً  ا َشاِكراً َوإِمَّ بِيَل إِمَّ َولَِساناً  .أَلَْم نَْجَعل لَّهُ َعْينَْينِ أو قوله:"  3- 76/1 اإلنسانسورة  "إِنَّا ھََدْينَاهُ السَّ

 .10-9-8/  90 البلد" سورة النَّْجَدْينِ َوھََدْينَاهُ .َوَشفَتَْيِن 

بُُّكَما يَا ُموَسى. قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ ھََدى"  15  -49/ 20سورة طه  انظر مثال قوله تعالى: " قَاَل فََمن رَّ
  .3 / 87 األعلىو"َالَِّذي قَدََّر فَھََدى" سورة و قوله  50
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تراعي مكانته يف سّلم تشمل هذه الظاهرة اإلنسان لكن خبصوصية  - 2- 

تكليفية حتقيقا ملبدأ مبا جيعلها  ،الغاية املميزة من خلقه ووجودهالكائنات، و 

  . 16جتسيدا ملعىن مسؤوليته  و مساءلتهاستخالفه و 

اإلنساين" الذي   و التكليفي يتولد مبدأ "التكافؤاهلداية التكويينمن وجَهْي  - 3- 

تحقاق هذه اهلداية سعيا لتعني يساوي بني الناس و األمم السابقة و الالحقة يف اس

اقي   .   17م احلرية و الفاعلية و اإلبداع اليت ال يتحقق إعمار األرض إال 

ا تقتضيه من حرص و مكابدة القرآين مب- خنلص من هذا أن "اهلداية" يف اخلطاب 

القضية األوىل املفضية إىل متّثل  - اجلماعيعلى املستوى الفردي و 18إنسانية موصولة

ا تتض ،"التغيري" ة أخرى حتدد حقيقة هذا " افر يف ذلك مع أربعة مفاهيم رئيسو أ

                                                            

  .14/  17" سورة اإلسراء بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا اْقَرْأ ِكتَابََك َكفَى تعالى: كقوله  16

َل َعلَْيَك لم تُ   17 ستثن من الھداية أمة من األمم تعبيرا عن العدل الشامل و في ذلك يقول تعالى فيمن سبق من األمم:"نَزَّ
ً لَِّما بَْينَ  قا  ،4 -3/3 آل عمران" سورة يََدْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل. ِمن قَْبُل ھًُدى لِّلنَّاِس َوأَنَزَل اْلفُْرقَانَ  اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

 ولويق. 38/ 47سورة محمد  "تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكم نْ وإ"  :كما قال فيما سيأتي من الزمان
  .49 /23المؤمنون " سورة َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب لََعلَّھُْم يَْھتَُدونَ ": أيضا

َ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن" سورة العنكبوت مثل قوله تعالى:  18  َولَْو أَنَّھُمْ ، و قوله: "29/69"َوالَِّذيَن َجاھَُدوا فِينَا لَنَْھِديَنَّھُْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ هللاَّ
ا أَْجراً عَ  تَْينَاھُم مِّن لَُّدنـَّ ْستَقِيماً"سورة ِظيماً. َولَھََديْ فََعلُوْا َما يُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخْيراً لَّھُْم َوأََشدَّ تَْثبِيتاً. َوإِذاً آلَّ  النساءنَاھُْم ِصَراطاً مُّ

وا َعلَى أَْدبَاِرِھم مِّ ، و قوله: " 68 - 4/66 َل لَھُْم َوأَْملَى لَھُمْ إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّ ْيطَاُن َسوَّ  محمد"سورة ن بَْعِد َما تَبَيََّن لَھُُم اْلھَُدى الشَّ
47/25.  
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و األولويات اليت ينبغي أن  ،و الطرق املوصلة إىل ذلك ،و إمكان حتققه ،التغيري"

  فيه.  عىرات

 

     إلنسان  املهتدي  يف موكب العاملَ ا  - *-  

كانت مقولة " القرآن كتاب هداية " عنوانا داّال و مدخال لتوّجه جديد يفتح 

عَلن والدة " إنسان 
ُ
الباب على حتّول مفصلي حامل خلطاب تغيري نوعي هدفه امل

من إرادة و يتوصل إليه من وعي و يعرب عنه جديد"، إنسان مستحق للهداية مبا 

ا.    فاعلية. تلك هي القضية الثانية اليت ال يتأتى " التغيري" القرآين إال 

ملزيد حتديد هذه القضية يعرض لنا اخلطاب القرآين اخلصائص الكربى هلذا 

  "اإلنسان اجلديد" فيقدمه على أنه: 

 وعي مبسؤوليته  يف كائٌن متميز يف ُسـّلم املوجودات باإلرادة وبإمكان ال

  .  19عاَمل هو موضوع املعرفة و أحد مصادرها

                                                            

َويَْسفُِك ْن يُْفِسُد فِيھَا انظر مثال قوله تعالى: " َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيھَا مَ   19
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما ال تَْعلَُمون   .  2/30" سورة البقرة الدِّ
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  ا بصفتها جماال أعمق من نفّسية الفرد العادية كاشٌف لذاته، يرتقي 

معتمدا يف ذلك على جتربة حيوية تنطلق من توقه إىل ذات احلق 

  . 20العليا

  ّه ل مقاصد اخلطاب القرآّين مبا جيعل إنسانيتباٍن لتجارب واقعّية تتمث

 يف سريورة مبدعة ومتفاعلة مع أعمق رغبات العاَمل احمليط به. 

  بعبارة واحدة: اإلنسان القرآين الفاعل للتغيري كائٌن متجدد باستمرار يف رؤيته لذاته

 .  أيضا هو وملن خيتلف معه وللكون الالمتناهي و املتغّري 

باخلاصية الداللية ملفهوم " على هذا فإن " التغيري" يف اخلطاب القرآين يرتبط عضويا 

وما تستدعيه خاصيته تلك من رؤية جديدة للعاَمل  ،اإلنسان اجلديد" من جهة

 املمتد و احمليط به. 

مقتضى هذا الرتابط منهجيا هو حتّول " العاَمل " يف اخلطاب القرآين إىل قضية ثالثة 

تمل عليه من طاقة ذ أنه َميُْثل أمامنا يف موكب متحرك مبا يش؛ إمن قضايا التغيري

 إجيابية حافزة على الفعل و قابلة للتغيري. 

                                                            

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ   20   .15-75/14 القيامةسورة َولَْو أَْلقَى َمَعاِذيَرهُ  " .انظر مثال قوله تعالى: " بَِل اأْلِ
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تأكيدا هلذه الرؤية اجلديدة فإن القرآن الكرمي يبدأ بنزع كل قداسة عن العاَمل جاعال 

منه بكافة مكوناته جماال ممتدا و ُمَسخَّرا بنواميس ال جنوح عنها  و منضبطة 

آلياُت القرآنية العديدة تؤكد أن . إضافة إىل هذا فإن ا21بأنساق تكوينية بّينة 

و مبا يعّزز رؤيًة مغايرة  ،الكون يف زيادة مطّردة مبا يدحض الرؤية القارّة و الثبوتية

  . 22و مسرية منفتحة ال تفتأ تنمو  و تزيد ،تقوم على َخـْلٍق للعاَمل ال يتوقف

  أهم ما ينجم عن هذين العنصرين أمران:

إمكانية إقامة عالئق موضوعية بني "اإلنسان اجلديد" و العاَمل املسخر و  :األول

هي العالئق اليت تسمح مبيالد معرفة جديدة يف عاَمل يصبح موضوعا ، و املتسع

  للبحث وجماال للفعل و التغيري. 

من جهة ثانية تتضح غائية العاَمل و صريورته يف ضوء املكانة املتميزة لإلنسان 

فاق املنفتحة أمامه ضمن منّو العاَمل املنضبط و املتحرك و القابل للتغيري اجلديد و اآل

  و احلفّي به. 
                                                            

َماَواِت َواأْلَْرِض طَْوًعا َوَكْرھًا َوِظاَللُھُْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل " في قوله تعالى  21 ِ يَْسُجُد َمْن فِي السَّ َّ ِ   .15/  13الرعد سورة "َو
َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر " قوله تعالى انظر مثال   22 َواْلَخْيَل " ، و قوله 35/1فاطر سورة" يَِزيُد فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنَّ هللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ُكلَّ " ، و قوله 16/8النحل سورة"  َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لِتَْرَكبُوھَا َوِزينَةً َويَْخلُُق َما اَل تَْعلَُموَن  يَْسأَلُهُ َمْن فِي السَّ

  .55/29الرحمن  سورة" يَْوٍم ھَُو فِي َشأٍْن 
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إن "التغيري" القرآين متعّني يف إحكام الصلة بني السيادة  :من مث جاز القول

لكنه يظل منضبطا و  ؛االستخالفية لإلنسان و بني عاملٍَ ال حيمل قداسة ذاتية

بذلك الغاية من هذا املوكب احلافل الذي يلتحم فيه متحركا بصورة متواصلة رامسا 

  .  23متداِجلْرم الصغري يف حراكه ضمن العاَمل امل

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَىل رَبَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيِه ي" :يف هذا نقرأ قوله تعاىل  24"ا أَيـَُّها اْإلِ

قق السيادة توليدية، عنها تتح الدنيا إمنا هي فندرك أن طبيعة هذا احلراك يف عاملَ 

ا اإلنسان اجلديد مركز تفاعالت عاملٍَ هو سبيله  االستخالفية اليت َيْضحى

لتجسيد إنسانيته. على ذلك فاهلويّة القرآنية لإلنسان جتعله كائنا تارخيّيا يفهم نفسه 

بل من خالل التجارب املتجّددة و املوضوعّية  ؛ليس من خالل التأّمل العقليّ 

و من خالل الغائية الكربى اليت توجه تلك التجارب. ذلك  ،ياة اليت يكتسبهاللح

هو الكدح الذي يكتشف اإلنسان به نفسه فيعي أنه كون صغري أودعت فيه من 

                                                            

  إشارة إلى قول الشاعر:   23

  و فيــك انطوى العـالـــم األكـــبر    أتـــزعــم أنــك جــرم صغـيــر 

  بـأحـرفــه يظھــر الـــــمضمـر    و أنــت الكتــاب المبيـن الــــذي 

  .84/6االنشقاق سورة    24
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القوى و الطاقات ما يستطيع به التأثري أثناء رحلة العمر داخل العاَمل الكبري بنظامه 

لك يكون مقصود العاَمل  يف اخلطاب القرآين هو املوزون املؤثِّر فيه و املتأثر به.  بذ

ما "احلق"؛أنسنة ا -بالدرجة األوىل-  منتهى سعيه وغائية   إلنسان وحترره ليلقى 

  .25كدحه

  

  ابة احلرية اخلامتية بوّ   - *- 

إذا كان "التغيري" القرآين متعّينا يف إحكام الصلة بني السيادة االستخالفية لإلنسان 

فإن  ؛القداسة مع كونه  متأثرا بالذات اإلنسانية ومؤثرا فيهاو بني عاملٍَ منزوع 

القيمة الدالة على عالقة اإلنسان بالعاَمل و التاريخ يف اخلطاب القرآين حتدد يف 

ة". على هذه القيمة تتأسس منزلة اآلدمي الوجودية و يتبّني أن إرادته ووعيه "احلريّ 

يف حالة تشكُّل مستمر. بذلك بل هي  ؛و فعله ال ميكن أن تكون حمّددة سلفا

                                                            

 .14ص  2007عبد الوھاب بوحديبة، اإلنسان في اإلسالم، دار الجنوب للنشر تونس  25
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باعتبارها قيمًة مركزية ته يف املستوى التارخيي حريلإلنسان يؤسس اخلطاب القرآين 

  .26ملشروع استخالفه يف األرض

يتأكد هذا املعىن يف اآلية الكرمية اليت تقرن بني حرية اإلنسان وما يتصدى له من 

اَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ عوائق جيّسد الشيطان جانبا منها  حني يقول: " َوقَ 

اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعدتُُّكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكم مِّن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن 

  .27َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُموا أَنُفَسُكم" 

اخلطاب اختاره طرح نفسه عند هذا احلد هو: أيُّ أساس ديين السؤال الذي ي

القرآين تتوجيا لقضايا " التغيري" اليت سبق أن عرضناها حبيث يكون مكّمال لنسقها 

  منهجه؟  خصوصيةالتجديدي بصورة جلّية تكشف 

هذا ما يدفعنا لتناول قضية "ختم النبوة" باعتبارها القضية الرابعة من قضايا التغيري  

اخلطاب القرآين. يف ضوء ما سبق أن سقناه تكون قضية " اخلامتية " ربزها ا يكم

رآين لتناول العنصر املكّمل للقاعدة املفهومية للبناء املركب الذي يقيمه اخلطاب الق
                                                            

ر عن أحد أبرز محددات تعبّ حيث يرى أنھا  ؛راجع قراءة محمد إقبال لقصة "نزول" آدم الواردة في القرآن الكريم  26
وھي الحرية التي انتقل من أجلھا بذاتيته في نمّوھا من حالة بدائية إلى مرحلة أكثر تطّورا، تجديد الفكر  ، إنسانية اإلنسان

  استنا المذكورة عن "اإلنسان و الزمان في منظومة محمد إقبال التجديدية".درانظر  و 101و  100الديني ص 

  .22/  14سورة إبراھيم    27
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ذلك أن الدعوة إىل اهتداء اإلنسان بصورة جتّدد ذاته وتفّعلها  إشكالية " التغيري "؛

حبيث ال يبقى العاَمل جملرد الرؤية أو أنّه يُعـرف  ؛يزة بالعاملَ مبا يكسبه رؤيًة و عالقة مم

هذه -  28بل يصبح اجملاَل الذي يُعرف ويُعاد بالعمل املستمر  ؛بالتصّور فقط

الدعوة تستدعي تأسيسا دينيا و فكريا مميزا. ما جاءت قضية " ختم النبوة " لرتسيه 

ديد جسيد ملشروع اإلنسان اجلبل هو الت بوة أخرى" فقط؛ليس جمرد " نفي ظهور ن

مبّشرا صّلى عليه و سلم الذي مل يعد حباجة إىل نبّوة جديدة بعد أن جاء حمّمد 

كمال، اإلنسان الواعي مبسؤوليته و الصانع لذاته ق و الباإلنسان الساعي إيل احل

  مسّخر له معرفيا و موضوعيا. يف عاَمل 

سلم هي آخر الرساالت لذلك فالقول بأن رسالة حممد صلى اهللا عليه و 

الناظم و القيمة املتفق عليها بني للخيط  -من جهة أوىل- هو إبراٌز  29السماوية

تلك الطاقة الشاملة واملطلقة اليت  ،مجيع الرساالت وهو االرتباط باملفارق و بالوحي

ا التعبري عن احلّي السميع البصري. من جهة  ؛ال تصمت ولكّنها ال تكّرر نفسها أل

هو تصريُح الرسالة اخلامتة باملسكوت عنه يف موكب األنبياء السابقني و ثانية، 
                                                            

  .226تجديد الفكر الديني ص   28
ُسوَل هللاِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاُ  "في قوله تعالى    29 َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ  بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما " سورة َما َكاَن ُمَحمَّ

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه لِ  ، و قوله: "40/  33األحزاب    .25/1الفرقان يَُكوَن لِْلَعالَِميَن نَِذيًرا" سورة تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
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اجملسد للسريورة التارخيية  اليت تتمثل طاقَة الوحي و حضوره املوصول. من مث فإذا  

كانت النبّوة اخلامتة تنطوي على مبدإ استحالة بقاء الوجود معتمدا إىل األبد على 

وم " استخالف اإلنسان يف األرض" من داللة فإن ذلك ميّكن مفه ؛ِمقَود يقاد منه

واضحة يف مداها اإلنساين و بعدها القيمي. هو نفي أن يكون منو احلياة ومصريها 

رهني إحالل العقل حملَّ الشعور الديين أو إلغاء للرياضة الروحية و إثبات لرؤية 

  جديدة و جمددة لإلنسان والعاَمل.

سيتجه إليه الفكر الديين لعدة قرون يف محأة  على هذا تناهض ما امتية "قضية " اخل

ما فرضه واقع سياسي و فكري ،  و اجلدل العقدي و الروح الدفاعية عن اإلسالم

ائي للحقيقة و  اعتقاد أن اخلالص و النجاة مأزوم من عقلية اإلحياء بامتالك 

لنهاية حكٌر على مّلة بعينها ال تتجاوزها لغريها.  ذلك التوجه مل يكن ليفضي يف ا

إال إىل إفراغ االستخالف من كل حّس تارخيي و من كل فاعلية جتديدية حيفز 

عليها الوحي. قراءة قضية " ختم النبوة" وفق مقتضيات إشكالية "التغيري" الذي 

عنصرا فاعال و  ،" اخلامتية " إسهاما يف إذكاء قيمة احلريةرّكزه اخلطاب القرآين جيعل 

ة و ي أقامه اخلطاب القرآين بني السيادة االستخالفيالذمن عناصر ترسيخ التكامل 
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ما يتضمنانه من معاين اإلرادة و احلرية و احلراك و مقتضيات االجتماع والتاريخ، و 

  التجديد. 

  

  إضاءات منهجية:  - *- 

السابقة يف داللتها املنهجية هو إيصالنا  متّثل القضايا التغيريية األربعما يفيده 

ما  :للوقوف على خصوصية املنهج القرآين يف التغيري. للتوصل إىل هذا نتساءل

ل آية: " َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا " فضي إليه النظر عندما نتمثّ الذي يُ 

فرديته و جمتمعيته، و مع العاَمل  يف ترابطها مع اهلوية االستخالفية لإلنسان، يف

سّخر بالسنن و املتسع يف أبعاده باستمرار
ُ
عندما نعي ذلك مث إىل ماذا نتوصل  ؟امل

مبا يعنيه من أن النبوة بلغت قّمة وعيها بإدراكها احلاجة إىل  "اخلامتية"ضمن مبدأ 

  إلغاء النبّوة نفسها؟ 

  مبادئ منهجية هي: عن هذا الرتابط املفاهيمي القرآين تتولد ثالثة 
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فضي إىل اعتبار أن كتاب اهلداية هو  " أن مقولة "القرآن كتاب هداية" تُ  -

من تنزيله و حياته هو التغيري  و أن املقصد ،كالم املتعايل املنزَّل و احلّي "ال

لذلك فـ"كتاب اهلداية " ينبغي  االنضواء يف املنظومة احلضارية؛باإلصالح و 

و باعتبار أن التغيري  ،لى أساس خصوصيته و مراميهأن يـُْقرَأ و يـَُفعَّل ع

 والتطور يف حياة البشر واجملتمعات اإلنسانية من السنن الكونية املستمرة. 

أن نبّوة حممد عليه السالم إيذان بنهاية عصر و بداية عاَمل، يف تلك النبوة  -

لد باعتبار مصدر الرسالة و بداية لعامل حديث وُ  ة القدميصور استمراٌر للع

وظهرت فيه مَلكة النقد والتمحيص والتفكري الفردي و  ،معه العقل اإلنساينّ 

االختيار الشخصي بعد أن كانت األحكام و االختيارات تعّد من قبُل 

  خارج إرادته ودون اعتبار ألساليب عمله.

أن مجاع ذلك بشارٌة باإلنسان الّساعي إىل الكمال سعيا جيعله ال خيشى من  -

جماِل صنعه لذاته و اتساع معرفته و تعّلمه من العاَمل اخلارجي و التاريخ، 

اليت تعينت  ،ارتقائه برياضته الّدينية املتمثلة لنبّوة حممد عليه الصالة و السالم



 

21 
 

ضمن را يف الواقع املوضوعي الدنيوي و يف " العروج" الذي استتبع حضو 

  شروط التاريخ.

رفية وأدوات مفهومية قادرة على أن تتيح هذه املبادئ مبا تشتمل عليه من داللة مع

  التقعيد للمنهج القرآين يف " التغيري". 

و مقرٌّ التاريخ و اإلنسان  يف ةحكماملتعامة الربية هو منهج رافض للحتمية و اجل

أمامها غايات ومطالب خمتلفة و صبح قّوة حرة ن تألالقابلة تطّور مفهوم الذات ب

رآين ال يستقيم معه " التغيري" إال عندما يكون جديدة. مؤدى هذا أن املنهج الق

 هذاتألن احلراك الدائم و املتدرج للعاَمل و اإلقرار يف الوقت  ؛منهجه "غائيا انتقائيا"

ران موازين و تقديرات خمتلفة لألمور، مثل ذلك بأن التاريخ و حركة الكون يوفّ 

  .  ائزةاجلمكنات تلك املتحقيق أي ل ؛قابلة للتغيريكون حركة الزمان يؤدي إىل أن ت

فيه  اإلنسان حلرية ال جمال  اجربي اآليهلذا فـ" التغيري" ال مسوّغ له إن كان املنهج 

اعىن للقدرة و اإلرادة كما ال م موضوعيته ضرورة " التغيري " و  .يف جمرياته اإلهلية ذا

ألن ذلك يوفر توازنا تركيبيا بني  ؛تتعّينان حني يكون املنهج املعتمد غائيا و انتقائيا
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من جهة ثانية مع رتابط بني مراحل احلياة من جهة و بني الحركة الكون يف الزمان 

  و للمواقف من جهة ثالثة.  لألشياءاإلنساين  تقديراليف املتاحة تغيريات ال

ربع السابقة ذا حته قضاياه األإىل جانب هذا فإن ما جيعل منهج "التغيري" كما وضّ 

منهج اشتمايل ال يقبل  - ة إىل مسيت الغائية و االنتقائيةإضاف-  ة مميزة هو أنهمس

اية الثنائيات  احلديّة اليت ينتجها فكر القطع. هو منهج يعلن بوضوح عن 

 ؛الفردية  ضد اجلماعة( و العكس)  ؛املتناقضة: التعايل ضد القرب ( و العكس)

لكونه يقّر  ؛التجديد ( و العكس) الرتاث ضد ضد العاملية(و العكس)، اخلصوصية

االحتفاظ جديد مع قدر من حتقيق حاضر بإمكان "التقاء" هذه النقائض من أجل 

  . باملاضي واإلضافة إليه

يف بنائيته اليت تتمّثل ما حققه اخلطاب القرآين حني انطلق من اشتمالية هذا املنهج 

ا سورة " اجلمعة" إىل العاملية املنصوص عليها يف  30خصوصية األميني اليت أورد

ذا الطابع االشتمايل يكون املتعايل املنزه 32و سورة "الفتح" 31سورة "الصف"  .

                                                            

يِھْم َويَُعلُِّمھُُم اْلِكتَابَ " في قوله تعالى- 30  يِّيَن َرُسواًل ِمْنھُْم يَْتلُو َعلَْيِھْم آيَاتِِه َويَُزكِّ  َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن ھَُو الَِّذي بََعَث فِي اأْلُمِّ
  .2/ 62الجمعة قَْبُل لَفِي َضاَلٍل ُمبِيٍن 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ في قوله تعالى: "  31  الصف " سورة بِاْلھَُدى َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ
61/9.  
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هو املدخل إىل  هنفسو بنفس هذا الطابع يصبح تغيري الفرد  33من العبد  "قريبا"

  .  34تغيري اجملتمع

يّة لإلرادة وتعزيز باشتمالية منهج التغيري القرآين تتأكد احلاجة إىل الوسائل املقو 

مقتضيات تقدير الذات والثقة بالنفس وتأسيس دعائم احلرية والعدالة و اإلبداع 

ضرورة احرتام احلياة و تعزيز الكرامة اإلنسانية بشكل ال يهمل ذلك ينفي دون أن 

ر بنية اجملتمع و مستلزمات الوعي اجلديد و التحوالت الكيفية اليت يقتضيها تطوّ 

  شروطه. 

  

  التغيري و استمرارية األمة.    - *- 

خنلص من هذا كله أن مقولة " القرآن كتاب هداية " كانت يف جوهرها و مآهلا 

  تأسيسا ملبدأ " التغيري " بداللة متميزة يف واقعيتها و غائيتها و إنسانيتها. 

                                                                                                                                                                                          

ِ َشِھيًدافي قوله تعالى: 32  َّ يِن ُكلِِّه َوَكفَى بِا   . 48/28لفتح سورة ا ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلھَُدى َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ

   .186 /2البقرة" سورة َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َدَعانِ " كقوله تعالى: 33 
ْسلَِمةً لَّكَ في قوله تعالى:"  34  يَّتِنَا أُمَّةً مُّ   .2/128البقرة " سورة َربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمن ُذرِّ
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عات الضعف و اهلوان ـبِ هو "تغيري" يبدأ برفض للخطاب الذي يلقي على اآلخرين تَ 

التخلف مستعيضا عن ذلك بالوعي بأن التغيري القرآين يقوم على فهم لقول اهللا و 

ما يؤكده من في  35إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم"تعاىل: "

  مناهضته للنزوع إىل الفردية. 

يف حرصه على إنشاء وعي جديد متجاوز -  ذات الوقت فإن اخلطاب القرآين يف

ال ميكن أن  - اٍط مع الظواهر وفق مبدأ الوحدة و قانون الصريورةللثنائيات و متع

يتخّلى عن أساس التغيري الفردّي يف فكره و واقعه و تصّوره و الذي ال ميكن أن 

  متدرجا . إالّ يكون 

يف رفضه للنزوع الفردي هو أنه لكن أهم ما ميّيز هذا املنهج التغيريي للقرآن الكرمي 

ا تبقى  على أساس االهتمام بالفرد و تقوية الذات التغيرييةيبين منظومته  القوة لكو

ماعة. و ذلك أخص ما ينبغي أن يرّكز عند الفّعالة اليت حتول دون احنالل اجل

إشكالية " التغيري" حبيث يتعّني حتقق غائيتها باستجابتها املعرفية و معاجلة 

                                                            

  .11/ 13 سورة الرعد  35 
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خرية مكانتها احلضارية و االجتماعية ملتطلبات استمرارية األمة و باستعادة هذه األ

 فاعليتها بني سائر األمم. 

***** 
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    باب: المحور

  الدين و الدولة

  خطاب األدبيات السياسية اإلسالمية الوسيطةدراسة في 

  عزالدين العالم

  

ذا اخلطاب السياسي تلكقصن   ليت تزامن ظهورها السياسية ا بةكتاال د 

حبدث "انقالب اخلالفة إىل  - عن صواب أو خطأ- ميعه اجلدعو اجلنيين مع ما ي

اث السياسي الفارسي،  ن الرت اقتباسا عمنها نقال و  جزء كبري كانت يفو  ملك"،

األمر يف تسيري شؤون أوىل  أساسها على مبدأ نصيحة يف  ومقت كما كانت

مّ قو و  قيةأخالنصائح  هانتضمّ ب ،سلطتهم  يف شخصهاحلاكم  اعد سلوكية 

لوكه مع أعدائه. س و ،ارهمه واختبة اختيار حاشيتيرا بكيفو مر  ،مع رعيته هتعاملو 

                                                 

 الدار البيضاء ، املغربجامعة احلسن الثاين ، أستاذ العلوم السياسية ،  

  
  



 

2 
 

 الكتاباتلنصائحها اهلادفة إىل تقوية السلطة ودوام امللك، تتبع هذه  ارضهعويف 

ية فكرا سياسيا هالنا را عمليا برامجاتيا جيعل منها يفتصو  :للنقُ أو  منهجية،

التجربة،  ا يعتمدمالتنظري بقدر  إىل يطمحال  إذ ، يكاد يكون "تقنيا"؛"أداتيا"

دومنا قفز عما يتيحه  حدود الواقع السياسيقدر ما يلزم شمولية بال ق  إىلو وال يت

زة ة مميّ ياسيفة س" ثقاهذه "األدبيات أمور جتعل من هي كلهاو  من إمكانيات،

نقصد باخلصوص الثقافة ة اإلسالمية من ثقافات، و يعما عرفته الرقعة العرب

  .أو كتب األحكام السلطانية عيةر لشا ة السياسيةفو الثقا ،السياسية الفلسفية

ا السياسية اا أا مك على ثالث منظومات  األخالقيةعتمدت يف صياغة تصورا

 ،يةتلنساهل /ليونانية كم ااحلو نية اساسال/ مرجعية كربى هي السياسة الفارسية 

تعارض حمتمل  ىل تذويب كل تناقض أوإ ية، ساعيةً ماإلسال /والتجربة العربية 

نظومات معه اختزاهلا يف إحدى هذه امل ولحي  حدبني املنظومات الثالث إىل

الفكر اليوناين، ناهيك  و جمرد صدى خلريفثر فارسي أواعتبارها بالتايل جمرد أ

  .1" نقيا" مياً إسال اً فكر رها عن اعتبا

                                                 
دراسة في بنية –داب السلطانية انية، انظر : عزالدين العالم "اآلحول  التعريف باألداب السلط 1

. الكويت.  و لمزيد من التفاصيل انظر 2006فبراير  لخطاب السياسي" نشر عالم المعرفة،وتوابث ا
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؟ مىت حيصل التطابق م سياسة أو تصبح السياسة إسالماً مىت يكون اإلسال  

وما سر السلسلة الالمتناهية من  ؟هذا التطابق ني، وهل حدث تارخيياً بني املفهوم

املفارقات بني اخلالفة وامللك، واجلهاد واحلرب، واحلاشية والصحابة، والشرع 

  واالصطالح، والدين والدولة، والقرآن والسلطان...؟

ذه الكتابات، والدولة أو الدولإن نعت "السلط    اليت  اين" امللحق هنا 

فهو وعلى الرغم من أنه  بحث.ذا الموضوع ه حده جوهر اإلشكالو يثري  رعتها

حظ كيف يواجه تارة بالرفض املطلق نال شكل حقيقة تارخيية واقعية وفعلية؛ي

بدعوى "إسالمية" مفرتضة للدولة وفقهائها، فيصبح السلطان واإلسالم على 

والتصاحل بينهما، ويف أحيان أخرى يتم قبول اجلمع طريف نقيض ال جمال لاللتقاء 

على حنو سليب، فينظر إىل التاريخ السلطاين الفعلي على أساس أنه  بني املفهومني

أنوار اإلسالم  ه، فتشعَّ هدي اهللا ملوكمفارقة وزيغ عن "روح اإلسالم" بأمل أن ي

ثل الدين املطلقة. وتارة ليتصاحل تاريخ الوقائع النسبية مع مُ  ؛وتنمحي املفارقات

                                                                                                                                                    
مقدمات تحقيق رضوان السيد لعدد من ھذه األدبيات نذكر منھا "اإلشارة في أدب اإلمارة" للمرادي، و 

"تسھيل النظر و تعجيل الظفر في أخالق الملك و سياسة الملك" و "قوانين الوزارة و سياسة الملك" 
صول االستبداد، قراءة في نظام كمال عبد اللطيف "في تشريع أ شأنال للماوردي. و انظر أيضا بھذا

 .1999داب السلطانية" دار الطليعة اآل
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ون االعرتاف طة واإلسالم، ويكأخرى، يتم اإلقرار بالتداخل بني حقيقيت السل

وافتقار هذا لذاك، فينمحي كل تناقض بني السلطان  بتبعية الواحد لآلخر

"املفارقات" إىل حد الذوبان بني "الواقع السلطاين" و "املثال  وختفّ  ،واإلسالم

  اإلسالمي".

ب والشديد التعقيد يف املركّ  السؤال املركزي، يف حماولة اإلجابة عن هذا   

لن ننشغل بتأييد هذا اجلواب أو معارضة ذاك، بقدر ما داته وتقاطعاته، امتدا

للمجال الديين  ورات هذا النوع من الكتابة السياسيةينحصر مسعانا يف طرح تص

م   اتبعادهاسثانيا و  ،ةاملرجعي امنظوماأّوال وذلك من خالل جمموعة من النقط 

املسألة اخلالفة مقابل  مث  حد يكاد يصبح معه دينا "مدنيا"،" الشرع" إىل ل تقرّ

على بعض  اتأكيدهأخريا , و ا جلهاز الدولةتصورامن خالل بعض ثالثا 

  .لتمييز بني جمايل الدين والسياسةمظاهر ا

 و انحالل "المرجعيات"   Citationبنية االستشهاد -1

     
. ذه األدبيات السياسيةهل ليس من الصعب حتديد املنظومات املرجعية  

وحواشي احملققني، وتعليقات  " هؤالء األدباء،تصفح "مقدمات يكفي
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تتجلى يف السياسة  ،رجعية أساسيةالباحثني لنستنتج تواجد ثالثة ثوابت م

  .2ةاإلسالمي والتجربة  ،واحلكمة  اهللنستية ،سيةالفار 

 -" للماوردييل النظريف تقدميه لكتاب "-يالحظ د. رضوان السيد  

الفارسي، وتداخل الفهم األخالقي الفارسي للتاريخ مع التجربة ل حضور املثَ 

كيف "أن شخصية تارخيية شديدة احليوية واحلياة  , كما يالحظ  اإلسالمية

ل يف ظل الصورة اخلطاب أو عمر بن عبد العزيز تتبدّ كشخصية عمر بن 

ثل الفارسية املستعارة من صورة ابرويز أو أنوشروان أو أردشري األخالقية إىل م

   .3أعلى جاف مطموس املالمح ضئيل احلظ من احلياة"

رضوان السيد يسبغ نوعا من التناقض األصلي  فكركما لو أن امليبدو   

يستحيل معه التوفيق بينهما. ففي تقدميه  " و هذه الكتاباتبني "اإلسالم

يربز كيف أن تصور العالقة بني "اإلشارة يف تدبري اإلمارة"، لكتاب املرادي 

                                                 
في كتابه "الّشھب الالمعة في  ) عن ذلك بوضوح782 – 718يعبر ابن رضوان ( - 2

عندما يحدد في مقدمة كتابه مادة تأليفه في "سياسة الملوك األقدمين، السياسة النافعة"
الخلفاء الماضين وكلمات الحكماء األولين"، ومن الواضح أنه يقصد بسياسة الملوك  وسير

  التجربة الفارسية وبسير الخلفاء التجربة اإلسالمية، وبكلمات الحكماء التراث الھللنستي.
 
، 97ص ،الماوردي "تسھيل النظر و تعجيل الظفر في أخالق الملك و سياسة الملك"  3

 1987السيد. دار العلوم العربية. بيروت رضوان تحقيق و دراسة 
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األخالق والسياسة القائم على "مبدأ انتهاز الفرص" ال يتالءم و "الفكر  

" الذي يربطه األديب السلطاين أن مفهوم "العدلو السياسي اإلسالمي"، 

ة" ال يتالءم مع املفهوم اإلسالمي للعدل كـ "قيمة  يبسلسلة "الدائرة األرسط

مبدأ سيد يف العديد من كتاباته كيف أن . كما يربز رضوان ال4كربى

يصطدم يف كثري من ممثلة يف نظام الطبقات الفارسي "االجتماعية  ""املراتبية

 الف املفاهيم العربية اإلسالميةكما أنه "خي  ،األحيان باملضامني اإلسالمية"

وخيتم كل مالحظاته  اس "سواسية كأسنان املشط"...نالقائمة على اعتبار ال

على  - ومن ضمنهم الفقيه املاوردي-  فيما إذا كان هؤالء األدباء ساؤلبالت

     .علم باملضامني احلقيقية ملا يقتبسونه من ثقافات أخرى

"العقل األخالقي العريب"  يف ز يف كتابهوإذا كان حممد عابد اجلابري قد ميّ   

 واملوروث العريبيم" املتمثلة يف املوروث الفارسي واملوروث اليوناين بني "نظم الق

فإن التساؤل يظل قائما عن السبب أو األسباب اليت ،  5و"املوروث اإلسالمي

جعلت هذه "النظم األخالقية" على اختالف أشكاهلا ومصادرها يف منأى عن 
                                                 

 1981وما يليھا. دار الطليعة  23انظر مقدمة تحقيقه لكتاب المرادي. ص   4

د. محمد عابر الجابري : "العقل األخالقي العربي" دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية" المركز الثقافي  5 
 .2001العربي 
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ا أن تزعزع بناء النص السياسي السلط وي خلق تصورات سياسية مغايرة من شأ

يعتمد يف لنفيس يف سياسة الرئيس" يف "اجلوهر ا. فهذا ابن احلداد القدمي

يف "سلوك املالك يف تصوراته على أخالق "املروءة العربية"، وهذا ابن أيب الربيع 

 املاوردي بل و- اليوناين"، وهذا ابن املقفعيعتمد على "املوروث تدبري املمالك"

ما على "املوروث الفارسي"، وهذا أبو بكر  -أيضا يرتكزان يف تصورا

 ينطلق من "مكارم األخالق" اإلسالمية... كلّ  "سراج امللوك" يفالطرطوشي 

دون يف هؤالء املؤلفني، ومهما اختلف النبع األخالقي الذي ينهلون منه يتوحّ 

فكرهم السياسي، وال شيء يدل يف كتابتهم على أي اختالف نوعي من شأنه 

القيم"  دث "نظام. وبعبارة أخرى مل حيُ لوكيتكسري سلسلة الفكر السياسي امل

الذي يعتمده هذا املؤلف السلطاين أو ذاك أي تأثري على فكره السياسي، مما 

  .نصوص النصائحيدل على تعايش هذه النظم على اختالفها، وتساكنها داخل 

 أن هناك تناقضاً  -وحسب ما توصل إليه أغلب الباحثني-  ال يبدو إذن

بني التصورات السياسية الفارسية، ومثيلتها اهللنستية، فالباحث  جوهرياً 

واجلمع بينهما  ،إحسان عباس أبرز العديد من أوجه التماثل بني املنظومتني
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. كما أوضح األستاذ عبد اجمليد 6دومنا ارتباك يف الثقافة السياسية اإلسالمية

ها مقارنة مع تعلى قلّ -  رجم من أدبيات سياسية هلنستيةالصغري أن ما تُ 

"الذين قاموا يدافعون  وأنّ  نفسها، املفاهيم السلطوية سكرّ   -مثيلتها الفارسية

عن الثرات السياسي اهليللنسيت مل يفعلوا سوى أن ترمجوا مفاهيم وقيما 

سياسية تلتقي يف العمق مع تلك اليت راجت بني الكتاب والوزراء املتعاطفني 

وعلى الرغم من تأكيده -  ضوان السيد. وحىت ر 7غالبا مع النموذج الفارسي

على بعض الفروقات النظرية بني املنظومات الثالث الفارسية واهلللنستية 

نظام الطبقات" و "عالقة املركز سالمية، خاصة ما تعلق منها بـ"واإل

ا يف - باألطراف" د ذلك كّ كما تؤ   ،ية"جوهرها "منظومات وحدو  يشري إىل أ

  .8شروان والتجربة النبوية اخلليفيةسكندر وكسرى أنو حماوالت اإل

واحدة،  تني، بل مبنظومة سلطويةال يتعلق األمر إذن مبنظومتني خمتلف

- لطانية اليت جتمع بينهما مستشهدةوهذا ما تؤكده العديد من النصوص الس

                                                 
 .1977،المؤسسة العربية للدراسات و النشر  األدب العربي"،"مالمح يونانية في انظر إحسان عباس، 6
 س.- . م92ص 1994دار المنتخب العربي  كالية السلطة العلمية في اإلسالم،عبد المجيد الصغير الفكر األصولي و إش 7
 ،سبتمبر 11/12عدد  ،بيمجلة الفكر العر ،قضايا المركزية والوحدة وعالقة المركز باألطراف رضوان السيد ، 8

1979. 
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)، وما قاله أردشري، ! لوه إياهمبا قاله أرسطو (أو قوّ  - وحول النقطة نفسها

  العظيم أو كسرى أنوشروان. اإلسكندروما قام به 

ليس هنا جمال مناقشة العالقة بني نظريات "السياسة الفارسية" ونظريات 

ا كذلك، ولكن ميكن القول وأة "السياسة اإلسالمية" احلقّ  ن : إاملفرتض أ

السلطانية يبطن تصورا لإلسالم السياسية نزع صفة "اإلسالم" عن اآلداب 

على "املثال" و "البناءات الذهبية". حينما يتحدث األديب السلطاين  اً مبني

فإنه يفعل ذلك من منطلق  ،عن اإلسالم مستشهدا بقولة أو مستدال بتجربة

عملي حتكمه التجربة الفعلية ووقائع التاريخ ومقتضيات التالؤم مع مسار 

نبغي أن ( السلطانية)، وليس من منطلق ما يالدولة أو الدول اإلسالمية 

تجاوز دائرة البناء تيكون عليه اإلسالم احلق والدولة اإلسالمية احلقة اليت مل 

  .الذهيب

عليه  سالمية الفعلية األساس الذي انبنتلقد شكلت التجربة اإل

على تكييف  النصائحياملرجعيتان السابقتا الذكر، حيث عمل األديب 

ما لتتالءم مع ما يبتغيه،  لكل تناقض حمتمل مع منظومته  مطوعامقتضيا
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نه من الصعب اجلزم فيما إذا كان األديب : اوال نبالغ إن قلنا ."اإلسالمية"

 ،ع املرجعيتني الفارسية واهللنستية لتتماشى مع مفهومه لإلسالمالسلطاين يطوّ 

 9ف اإلسالم نفسه ليتالءم مع مقتضيات املرجعيتني املذكورتني.أم أنه يكيّ 

تالقح الثقافات واالستفادة من : ا تكون النتيجة واحدة ويف احلالتني مع

ع فسياسات وجتارب األمم السابقة. وهذا ما عرب عنه بصريح العبارة ابن املق

الذي ينطلق يف أفكاره من "مبدأ متاثل التجربة التارخيية للمجتمعات 

بضرورة   عنه الطرطوشي يف مقدمة كتابه حيث أقرّ وهو ما عّرب  .10البشرية"

إذ ال وجود ملربر "عقلي"  ،استفادة من سياسات أميت فارس والروم وغريمهاال

وهو أيضا ما عرب عنه املاوردي بإشارته إىل "تشابه أحوال  11حيول دون ذلك،

  .12األمم

                                                 
: " أيھا الملك، إن الملك لن  ابن بھرامللملك بھرام - وھو الرئيس الديني عند  الفرس،-تقول إحدى نصائح "الموبذان"  9

يتم عزه إال بالشريعة والقيام  بطاعته والتصرف تحت أمره ونھيه، وال قوام للشريعة إال بالملك...."، ويعلق عبد هللا 
وأن المعرب وضح كلمة ،العروي على ھذه القولة بما نصه : " من الواضح أن العبارة ترجمة إسالمية لواقع تاريخي 

طورية ألن الشريعة اإلسالمية في زمنه أصبحت مجرد قانون داخلي تنتظم به أمور اإلمبرا مة فارسية؛لشريعة محل ك
 .1981المركز الثقافي العربي  ،107العباسية المختلطة األجناس،" مفھوم الدولة ص 

 .64ص  س، –م ،كمال عبد اللطيف  10
 1990يس لندن الر ، تحقيق د جعفر البياتي. رياض51،ص الطرطوشي. سراج الملوك 11
مؤسسة شباب الجامعة  وما يليھا، تحقيق و دراسة   فؤاد غبد المنعم أحمد،  85الماوردي ، نصيحة الملوك، ص  12

1988 
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يف اهلضم  رٍ سْ نوع من عُ  هذه أدبياتوحىت فيما لو حدث للمؤلف 

 اختصاصهوهذا -  فإنهنات املرجعيات املذكورة، النظري إلحدى مكوّ 

ح ما يلجأ ويصب ،مبختلف اآلليات والتقنيات يعمل على تذويبها -بامتياز

عن "احلاجة  اً حماكاة" و"تناص" و"تلخيص" و  "التقاط" .... تعبري إليه من "

إذا  و  .أكثر من كونه جمرد مترينًا أدبياً  التارخيية" املاسة القتباس أمة عن أخرى

م يف الدائرة اإلسالميةحيصرون اس "السياسة الشرعية"رو كان منظّ   تشهادا

من اآلية القرآنية واحلديث النبوي إىل ما أمجع عليه الفقهاء... ناهيك  بدءاً 

هلذه احلجج املعرفية، فإن األدباء لسل القيمي عن احرتامهم الشديد للتس

 طارحينها جنبا إىل جنب ،السلطانيني يلجؤون بدورهم هلذه االستشهادات

دون مأثورة أو حكمة يونانية هلنستية مع قولة فارسية  - وعحسب املوض- 

ين هكذا بني ما قال اهللا أو الرسول وما نطق به أدىن تفاضل مرجعي، مسوّ 

  .13حكيم يوناين أو ملك فارسي، واألمثلة أكثر من أن حتصى

    

                                                 
سواء تعلق األمر مثال بمفهوم "العدل" أو "الحلم" أو أي صفة خلفية أخرى يلجأ األديب السلطاني إلى أقوال مأثورة  13

 لحكيم ليعود إلى حديث نبوي.قول يتبعها بآية قرأنية و 
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   استبعاد الخالفة وتقريب الشرع -2  

ة ور ومع صري  ،"خالفة"صبح كذلك إن كانت تكون الدولة إسالمية، أو ت

التاريخ، واندحار هذه (على حد تعبري عبد اهللا العروي)، تساهل الكثري من 

  .ئ الشرع لتدخل يف دائرة اإلسالماملفكرين، مكتفني بشرط مراعاة الدولة ملباد

كان مؤلفو األدبيات السياسية السلطانية، العارفني بالسياسية وأهواهلا، 

بني لإلنسان وطبيعته والدين وحدوده، واجملرّ والسلطان وبأسه، واملدركني 

عد للبالطات ودسائسها والرعية وفسادها، واملدركني أيضا صعوبة "املثال" وبُ 

 - بكل حّس تارخيي بكل بساطة، وأيضاً - كانوا  مناله والتاريخ وحقيقته... لقد

  ويتجاهلونه. يتغافلون عن موضوع اخلالفة

ه "أراد بإمهاهلا أن يكون  ة اخلالفة، ولعلّ س بكلمة حول مشكلبِ نْ فاملرادي ال يَـ 
فحقائق السياسة أهم من مظهر مل يعد حينئذ  كتابه حبثا يف السياسة املوضوعية؛
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أو أنه "مل يكن ممكنا أن يتحدث عن  14سوى مظهر شكلي ال قيمة عملية له".
  .15خالفة ورسوم خالفة مادام املرابطون ال ينوون االنضواء فعليا يف ظل خالفة" 

وهو الذي يتفق يف - : كيف أمهل الغزايلومن جهته يتساءل أحد احملققني

موضوع "اخلالفة" يف كتابه   - أوجه عدة مع الباقالين والبغدادي واملارودي...

"، واكتفى بذكر واجبات السلطان ووظائفه يف نصيحة امللوك "الترب املسبوك

لربيع يف "سلوك كيف يشري ابن أيب ا  :ويتساءل آخر ،16وصفاته اخللقية...

"ال سيما إذا علمنا أن املؤلف كتب كتابه  ،املالك" إىل ذكر امللوك دون اخللفاء

ويالحظ ثالث كيف أن املوضوع مل يستحق أكثر  .17يف ظل الدولة العباسية"

دون أن قلعي الذي يكفيه وجوب نصب اإلمام "من سطر ونصف عند ال

  .18" اختالفات الفقهاء يف "أوصافه وشرائطهبينشغل 

جممل اإلنتاج الفكري السياسي للماوردي  ويقدم الباحث رضوان السيد

إذ "يتوارى البعد  ؛ويالحظ متيز كتبه السياسية عن كتاب "األحكام السلطانية"

                                                 
 .34ص  ،انظر مقدمة تحقيق سامي النشار لكتاب المرادي 14
 22ص  ،رضوان السيد لكتاب المرادي انظر مقدمة تحقيق  15
 1987بيروت  ،دراسة و تحقيق محمد أحمد دمج ، 23ص  ،التبر المسبوك في نصيحة الملوك الغزالي ، 16
 1978بيروت ، دراسة وتحقيق  ناجي التكريتي، عويدات، 27ص ،في تدبير الممالك ك"سلوك المال ابن أبي الربيع ، 17

  1981األردن  تحقيق ابراهيم يوسف مصطفى، المنار ،66، ص  ،تهذيب السياسة و ترتيب الرياسة ،القلعي  18



 

14 
 

القانوين أو التشريعي إىل حد ما ليفسح اجملال لنزعة أخالقية تؤكد على الدين يف 

ويكاد الطابع  ىل،لكنها تسرتشد بالواقع وظروف العصر بالدرجة األو  ؛املبدأ

و"األمر  لك فإن كلمات "الشرع" و"الشريعة". ومع ذ19الفقهي خيتفي فيها متاما

حيانا أن أ أغلب النصوص السلطانية. بل حيدث الديين" عموما تظل حاضرة يف

موضوعات على  - وهو فقيه يف الغالب األعم-  يتطاول األديب السلطاين

ا، وينصب نفسه مدافعاً    .20عنها "السياسات الشرعية" ويفصل يف جزئيا

السماء عن األرض، ولنتحدث عن  دَ عْ بُـ  لنرتك "اخلالفة" البعيدة املنال

م اجملتمعية، إن مل نقُ  ،"الشرع" الذي طبع دنيا املسلم ل والتصق بالرعايا يف حيا

  اليومية.

 ؟ وهلالشرعية والسلطانية سياستني: الهل يصح القول بوجود تناقض بني

  ؟وجود السلطان يعين انتفاء الشرع

لكي يتضح اجلواب، جيدر بدءا أن ننظر يف مواضيع السياستني اليت ال 

تبدو متطابقة ومتماثلة متاما. فما يشغل بال مؤلفي "السياسة الشرعية" ليس هو 

                                                 
 .96نظر مقدمة تحقيق رضوان السيد لكتاب الماوردي "قوانين الوزارة وسياسة الملك"، ص. ا 19
 "الشهب الالمعة...." على سبيل المثال. ،من كتاب ابن رضوان 20و 19ظر الباب نا 20
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نعم قد جند تقاطعات عدة بني ما  .ما يشغل بال مؤلفي "السياسة السلطانية"

فأغلب اهتمامات ؛ ولكن الفرق يظل قائما؛ 21نه هذان النوعان من املؤلفنيدوّ 

م اجلانب "املدين" من حياة املسلم من حقوق وحدود، وأغلب  22األوىل 

م اجلانب السياسي للدولة من "وظائف" و"جيش" و  أشكال مواضيع الثانية 

"احنالل عايا"... ناهيك عما أمسيناه أعاله بالر و حكم ""التدبري السياسي" 

  الشرعيات" يف السياسات السلطانية.

إذ ال يستبعد  ؛يصعب اإلقرار بوجود انفصام بني "الشرع" و"السلطنة"

كيف حيدث لفقيه متشبع بالدين وعلومه   الواحد منهما اآلخر وال ينفر منه. وإالّ 

ما تصوره كذلك، ليتحول يف أن يدون يف الصباح ما أمرت به الشريعة، أو 

قتضيات التدبري السياسي املساء إىل أديب يسامر السلطان حمدثا إياه عن م

من كتبوا عن السلطان وله هم فقهاء؟ هل   أن جلّ  أيضار فسّ السلطاين؟ وكيف ن

                                                 
ال ننسى أن أغلب األدباء السلطانين فقهاء، وأن منهم من نبغ في هذين النوعين من التأليف وهذا يستدعي، كما يقول عبد اهللا العروي  21

 التمييز بين واجهتي الشخصية

يكفي تصفح فهرس، كتاب ابن تيمية في "السياسة الشرعية" أو كتاب تلميذه ابن القيم الجوزية في "الطرق الحكمية"  22
الدولة وتوابعها، فإن لنستنتج ما كان يشغل بال مؤلفي السياسات الشرعية فإذا كان الفكر السياسي يهتم مبدئيا بموضوع 

ود والحقوق المفروضة على المسلم لتنظيم البيوعات واإلجارات واألنكحة والطالق أو عقوبات "السياسة الشرعية" تهتم باألساس بموضوع الحد
ت" اليابل وأنها غالبا ما تبدأ بموضوع "الو  بكون األدبيات الشرعية خصصت فصوالٍ  وقد يحتج البعض ،السارق والزاني وشارب الخمر... إلخ

ولنقارن بين اللغة العامة واألخالقية التي تطبع  -هو األكثر تداوالً و -ي السياسة السرعية"ابن تمية" ف وهو موضوع "سياسي" ولكن، لنأخد كتاب
 بال مؤلفي السياسات الشرعية.لنتأكد مما يشغل فعال ً ؛حديثه الموجز عن "الواليات" واللغة المدققة والمفصلة التي تطبع باقي الفصول 
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أم كانوا يهضمون ازدواجيتهم متساكنني  ،يف شخصيتهم كانوا يعيشون انفصاما

؟ وأال يقوم ون معه أي نشاز وباألحرى تناقضها بشكل ال يستشعر مع طرفي

الية الكثري من املعاصرين، ويف هذه النقطة بالذات، بعمليات إسقاط مهومهم احل

ذه "السكيزوفرينيا" اليت  على فقهاء، تؤكد معطيات عدة م مل يكونوا مرضى  أ

م.   يريدون إلصاقها 

فال شيء   اين: الشرعي والسلطبني التصورين هنفسالكاتب وكما جيمع 

ال أحد . كان مينع السلطان من اجلمع بني األمر الشرعي والتدبري السلطاين

عاء امنحاء الشرع يف خمتلف التواريخ اإلسالمية : السلطان والشرع ادّ اليوم ميكنه 

خر ضالته، فكما أن إقامة الشرع كل واحد جيد يف اآل  يتكامالن ويتساكنان، 

 خري واستمراره يستلزم حضور الشرع؛فإن وجود هذا األ ؛يتطلب وجود السلطان

إذ حتقق  ؛ياإليديولوجبعدها تزل يف بل إن تطبيقات الشرع هي أكثر من أن ختُ 

م للسلطان  م وفض منازعا م "املدنية" ومعامال انتظام الرعايا يف حيا

"إن  ،جتماعي... وكلها شروط أولية لوجود أي سلطة سياسيةاستقرارهم االو 
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ا ختدمه باطنا"، ؛السلطان خيدم الشريعة ظاهرا  عن ذلك أو كما عّرب  23 أل

  أحد الشعراء :

  والدين بالملك يقوى      الدين يبقىالملك ب

أكثر من  .لقد أصبح جلباب الشرع واسعا جدا، ولكل سلطان مقاسه

ويصبح جمرد آلة  ،عده "الدنيوي"د بُ  يفقد الشرع بُعده "الديين" ليشتهذا، مل

ا سري اجملتمع، بل  للسياسة حني يؤكد الفقيه السلطاين أن   دا مرادفاغينتظم 

بح لكل كل ما هو صاحل سياسيا ونافع دنيويا يكون "شرعيا"... هكذا يص

ر هذا السند فيجب خلقه وهذه مهمة ن تعذّ سلوك سياسي سند شرعي... وإ

  الفقهاء.

ع ال يعين أبدا أي خلط بني ومع ذلك فإن تساكن السلطان والشر 

  جماالت السياسة الدنيوية وجماالت الدين التشريعية.

  "التمييز بين الدين و السياسة -3 

                                                 
 .107عبد هللا العروي، مفھوم الدولة ص  23
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مييز املارودي بني "أدب شريعة" و"أدب  يف كتابه "أدب الدنيا والدين"

وبالثاين كل "ما عمر  ،ويعين باألول كل "ما أدى إىل قضاء الفرض" ،سياسة"

 وضعه من ل "سراج امللوك"، وبعد تأمله فيما مت مقدمتهويف  ،24األرض" 

مييز أبو  ،ل"حَ التزموه من القوانني يف حفظ النِّ ما "سياسات يف تدبري الدول و 

بكر الطرطوشي بني "األحكام" و"السياسات". ويعين باألحكام كل ما تعلق ب 

وم املوضوعة "احلالل واحلرام والبيوع واألنكحة والطالق واإلجارات وحنوها والرس

ما هلا واحلدود القائمة على من خالف شيئا منها"، ويقصد ب "السياسات" كل 

 ،وحفظ األموال ،وأمن السبل ،وتدبري احلروب يتعلق ب "التزام األحكام...

ويف مقدمة كتابه "اجلوهر النفيس يف سياسة  .25وصون األعراض واحلرم" 

 ،"سياسة دين" و"سياسة دنيا"يرى ابن احلداد أن السياسة نوعان :  ،الرئيس"

تتعلق السياسة األوىل بكل "ما أدى إىل قضاء الفرض" أما سياسة الدنيا فتتعلق 

  26بكل "ما أدى إىل عمارة األرض"

                                                 
 1979، دار إحياء التراث العربي  114ي ، أدب الدنيا والدين، ص المارود 24
 .51 – 50الطرطوشي ، م س .ص  25
 .62 – 61ابن الحداد، م س. ص  26
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أدب الشريعة شيء وأدب السياسة شيء آخر، واألحكام شيء 

والسياسات شيء آخر، كما أن سياسة الدين هي غري سياسة الدنيا. أكثر من 

لسياسي والديين، يتعلق األمر هنا بنصوص واضحة تفصل بني اجملالني اذلك، ال 

يوليها هؤالء املؤلفون "الفقهاء" إىل اجملال السياسي  بل جند نوعا من األولوية

فمن  .كما نقول اليومأن العام أو باملصلحة العامة،  على أساس أنه يتعلق بالش

خرج عن قواعد "أدب الشريعة" يلوم نفسه، وال يتعدى الضرر احلاصل عن هذا 

اخلروج صاحب الفعل نفسه كرتك الصالة مثال، يف حني أن خرق قواعد "أدب 

ض وظلم الناس وحصول الضرر للعموم، السياسة" تؤدي إىل ختريب عمارة األر 

  و هذا أمر ال جيوز.

ا األمم السابقة "أمرا اصطلحوا عليه األحكام" اليت اتبعتهوإذا كانت "

ما اتبعوه  فإنّ  ؛بعقوهلم ليس على شيء منه برهان و ال أنزل اهللا به من سلطان"

فماذا مينع األمة اإلسالمية من  . 27من سياسات "ال ينايف العقول شيء منه"

  ؟يف أحكامهاذه األمم "اجلاهلية" االستفادة من الرتاث السياسي هل

                                                 
 .26و  25و  24نفس المراجع المذكورة  في الهوامش رقم  27



 

20 
 

ؤالء املؤلفني رغم أمهيتهم داخل الفكر اإلسالمي، ال يتعلق األمر ف قط 

رة يف جممل ضجندها حا ن فكرة التمييز بني الدين والسياسة: إميكن القولبل 

  ، وإن كانت تتجلى يف لباس آخر.هذه الكتابات

عن "أنواع السياسات" أو أقسامها،  ففي حديث العديد من املؤلفني

م. قد ختتلف العبارات يف الذي تن نفسه نالحظ تواتر املعيار بين عليه تقسيما

و  اس يف مدلوهلا الفاصل بني ما هو ديينلفظها لكنها تتوحد يف معناها وباألس

  .ما هو سياسي

مييز فقيه "املرابطني" بني "سلطان عدل وأمانة" و "سلطان جور 

كما مييز   ، 29ز ابن املقفع بني "ملك دين" و "ملك حزم"وقبله ميّ  ،28وسياسية

ويطرح ملك  30فقيه الطرطوشي بني "العدل النبوي" و"العدل االصطالحي"،ال

امللك اجلاري  و ،يف كل شيء بني "امللك العادلتلمسان أبو محو الزياين متييزا 

                                                 
 .107ص  المرادي ، 28
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،111ص  ،ابن المقفع األعمال الكاملة 29
 .11الباب   ،الطرطوشي، سراج الملوك 30
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 ،31وال إحداث زيادة ،غري خرق عادة من ،على العوائد املألوفة واألحوال املعروفة

ابن األزرق أن النظر الفقيه و القاضي ، يرى "ويف حديثه عن "رعاية السياسة

واآلخر من جهة  ،فيها يقتضي منهجني : "أحدمها حبسب املعتمد منها عقال

  ... إخل.32املعترب منها شرعا"

فاألقسام األوىل جتمع بني "الدين" و  إن أساس التمييز هنا واضح؛

أن  كما  ،ذلك أن "سلطان العدل واألمانة" يضمن "األجر والبقاء" ؛"الدنيا"

"العدل النبوي" يقوم على حتقيق "الشرع" و"مشورة" العلماء، ويكون حكم 

 ،"موافقا لألحكام الشرعية"... إخل - حسب أيب محو الزياين- "امللك العادل" 

وابن ابن اخلطاب  - مرين"وليس صدفة أن يرى كل هؤالء املؤلفني يف سرية "العُ 

  ي.الدنيو  –منوذجا هلذا احلكم الديين  - عبد العزيز

ساس توجهها ، ميكن أن نطابق بني باقي األقسام على أ هنفس يف السياق

كما يرى   ،فالسلطان يقوم ويستقر ب "احلزم" الدنيوي أو االصطالحي؛

                                                 
الرباط ، 1298(مخطوط)  الخزانة الوطنية رقم د  110ورقة  ،واسطة السلوك في سياسة الملوك  ،أبو حمو الزياني 31

 .المغرب
بغداد  ،منشورات وزارة اإلعالم ،تحقيق سامي النشار،  Iج  ،46ص  ،بدائع السلك في طبائع الملك ،ابن األزرق 32

1977.  
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كما أن السياسة "االصطالحية" وإن كان أصلها   ،34وقبله ابن املقفع 33املرادي

وكانت  ،(يستعمل الطرطوشي هنا اجلور يف معىن منافاة الشرع) 35على "اجلور"

تقوم على "قوانني مألوفة" كما يقول املرادي، و"العوائد املألوفة واألحوال 

ا تستطيع أن تضبط "أمور  الزياين،كما يقول أبو محو   36املعروفة" الدنيا" و فإ

فلم  ء املؤلفونالذي كان يستحضره هؤالأما النموذج األساسي  "قيام السلطة"،

دّ  الساسانية/يكن شيئا آخر غري السياسة الفارسية  ت حتت ضربات اليت ا

  احملاربني املسلمني.

إذا كان التمييز واضحا، فإن طرح العالقة بني طريف هذا التقسيم من 

قيمة  اً الذي غالبا ما حيدث أن يعطي أحكام - سلطاينجهة، وموقف األديب ال

يستحق إبداء بعض  - هذا التقسيم من جهة أخرىت" بشأن بل و "تفاضال

املالحظات اليت توضح بعض اخليوط املتقاطعة بني "مثال" يستعصي تطبيقه و 

  "واقع"  يفرض نفسه.

                                                 
 .108ص  ،ى –م  المرادي ، 33
 111.ص  ،س –م  ،ابن المقفع 34
 .س –م  ،الطرطوشي 35
 .س –م  ،أبو حمو الزياني 36
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التصريح  مل يكن بإمكان األديب السلطاين وال أي مفكر مسلم - أ

ري هذا أمر غ .على "الدين" صطالح" على "الشرع" وال أولوية الدنيابتفضيل "اال

ر من األساس القاعدة الثقافية اليت انبنت عليها احلضارة والدولة ألنه يكسّ  ؛وارد

  العربيتني اإلسالميتني.

بالنسبة للحكم الدنيوي إن أفضلية احلكم املبين على الشرع  -ب

أفضلية  -وغريهم لفقهاءاكما عند "  - ديب السلطاينهي عند األ االصطالحي

  "سياسية" فبالتبعية ال غري. وإن أصبحت ،"أخالقية" و"قيمية"

اخلالفة،  حلكم الديين وبطويبيعرتف الفكر الواقعي السلطاين مبثالية ا - ج

  على القوة، والشوكة، والعصبية. ويتشبث بالواقع السياسي السلطاين الذي ينبين

ين يف عقده ملقارنات بني أكثر من هذا، قد يصل األديب السلطا - د

إىل حد التفضيل الصريح للحكم الدنيوي احملافظ  -الديين والدنيوي-  احلكمني

ع للصاحل د السياسة على احلكم الديين املضيّ على الصاحل العام واملراعي لقواع

هكذا يتفق الطرطوشي وابن رضوان وابن األزرق  .العام واملهمل لقواعد السياسة

حية ر احلافظ لشروط السياسة االصطالايل...إخل، على أن "السلطان الكافوالغز 
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.  37ع للسياسة الشرعيةاملضيّ  نفسه، أبقى وأقوى من السلطان املؤمن العدل يف

يدوم ويستمر حىت ولو كان قائما  العادل كما يتفقون مرة أخرى على أن امللك

 هنفسويف السياق  ينهار ويسقط إن قام على "الظلم". نهكما أ،   38على "الكفر

ألحد امللوك الذي ضاعت الرعية يدرج السلطان أبو محو يف تقسيماته مثاال 

وتضرر كل من دخل حتت إيالته نتيجة تشاغله بالعبادة، ويقابله بنوع  ،لعبادته

من امللوك الذين رغم تفريطهم يف األمور الشرعية، وإقباهلم على الدنيا، استقام 

  39ملكهم ودام نتيجة ل "عدهلم".

  تصالح الجهازين الديني و الدنيوي -4

ة بعض العناصر اجلوابية عن "الصورة"، نعمل على صياغوحىت تكتمل هذه 

 األمر مبجموع ويتعلق ، 40من بني جمموعة من األسئلة ميكن طرحها سؤال

                                                 
/ واسطة  184 ، 183ص ، / تسهيل النظر  1ج ، 292ص  ،/ بدائع السلك 91ص  ،انظر : سراج الملوك 37

 .....إلخ 111ورقة  ،السلوك
 120ص  ،س –و  ،المارودي 38
 114س  ورقة  –م  ،أبو حمو الزياني 39
طبعا يمكن طرح مجموعة من التساؤالت حول ھذه " البيروقراطية السلطانية" تخص مثال أصولھا االجتماعية  40

وعالقة ذلك بالتوازنات القبلية التي يقوم عليھا النظام السلطاني، أو يخص تكوين ھذه الفئة السلطانية وجذورھا التي 
ن المنحدرين أغلبھم من الفرس في بدايات الدولة اإلسالمية أو دور" األندلسيين" في تعود إلى ظھور فئة الكتاب اإلداريي

 لنسبة للغرب اإلسالمي فيما بعد.تطعيم ھذه الفئة با
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"اخلطط الدينية" وما تطرحه علينا من استفهامات ختص العالقة بني الدين، أو 

 باألحرى "الفضاء الديين"، وجهاز الدولة. 

 الدولة، متّيز هذه الكتابات السياسية هازن جللوظائف اليت تكوّ  ايف عرضه

بني "وظائف سلطانية دنيوية" و "وظائف خالفية دينية"، سواء تعلق األمر مبا 

بني الوزارة والكتابة وخطيت القضاء والفتيا، أو تعلق األمر  اكتمييزه  ؛هو "مركزي"

 ؛بني العامل وصاحب الشرطة أو حاكم املدينة مثال امبا هو "حملي" كتمييزه

.. ويبدو هذا التمييز .وظيفيت احملتسب (أو صاحب السوق) وقاضي البلدةو 

ال ابن األزرق أكثر وضوحا من ناحية الشكل على األقل عند بعض املؤلفني أمث

ن خصا موضوع "تولية اخلطط الدينية" بفصل مستقل يوازي أو ابن رضوان اللذي

هكذا جيمل  41.ختصيصهم ملوضوع "ترتيب املراتب السلطانية" حبديث مستقل

: "إمامة الصالة، هذه اخلطط بذكره لسبعة منها تشملابن األزرق احلديث عن 

والسكة". وهي جممل ما تبقى  ،واحلسبة ،والعدالة ،والقضاء ،والتدريس ،والفتيا

إذ منها "ما ذهب بذهاب ما ينظر فيه كاجلهاد يف األقطار اليت  ؛من خطط

                                                 
 .346 – 322ص م س ، ،ابن رضوان الجزء األول، ،268 – 236ص ، ابن األزرق 41
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كاإلمارة والوزارة واحلرب واخلراج ، وما صار سلطانيا  ةعدوها غري كافر 

  .42والشرطة"

أن  - بشكل عام-  ني أيدينا ميكن أن نستنتجومن خالل النصوص اليت ب

يف حديثها عن جهاز الدولة ما كانت تعري كثري اهتمام قلّ  هذه الكتابات

ا توجز يف  الديين مقارنة مع مثيله الدنيوي. لجانبل مله كلية، وإما أ ا  فإما أ

ا تبعثر حديثها ع تناوله ن هذه "اخلطط" مكتفية بذكر وباألحرى حتليله، وإما أ

موضوع "تولية اخلطط الدينية"  وحىت ابن األزرق الذي خصّ  43بعضها.

ا، جنده يستدرك من حني آلخر، مشريا ملن يريد أن يتعمق  بصفحات ال بأس 

بعضا  ا اإلمهال، ولرمبا جيد هذ44يف املوضوع أن يعود ملا هو مقرر يف الفقهيات"

من مربراته يف كون ما يهم السياسات السلطانية هو "الوظائف" اليت هلا مساس 

مباشر بقوة الدولة واستمرارها، من "وزارة" تضبط أمور الرعية، و"كتابة" حتفظ 

                                                 
 .268ص م س ،  Kابن األزرق 42
في حين اكتفى المرادي والطرطوشي بالحديث عن خطة القضاء، ولم يتحدث كل  ،القلعي موضوع "الخطط الدينية" الحظ مثال كيف أھملن 43

من أبي حمو الزياني ونظام الملك سوى عن خطط "القضاء" و "المظالم" و "صاحب الصالة"، أما ابن أبي الربيع والماوردي والثعالبي، 
 األخرى الالزمة لقيام الدولة السلطانية... فيكتفون بإدراج خطة "القضاء"ضمن الوظائف

لخطط الدينية . والمالحظ أن مثل ھذه االستدراكات تذكرنا بابن خلدون وطريقة معالجته لموضوع "ا238س ص  –م  ،ابن األزرق 44
واليات الدينية" للماوردي : إلى االستئناس بما ھو مقرر في الفقھيات وخاصة كتاب "األحكام السلطانية وال -غير مرة- الخالفية" حيث ينبه

 دار الفكر (ب,ت).    – 173"المقدمة"  ص 
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و"بريد" خيرب السلطان مبا جد  ،و"شرطة" تسهر على أمن املدينة ،جبايات الدولة

  ر املال... إخل.امل" يوفّ و"ع ،يف األقاصي والنواحي

يب السلطاين مع يبقى تعامل األد وعلى الرغم من هذا النوع من اإلمهال،

يتعامل به مع "الوظائف مماثال ملا  _ن هو حتدث عنهاإ_ "اخلطط الدينية"

تقليدا أو عزال، مث يسهب  ،فهو يطرح "اخلطة" يف عالقتها بالسلطان الدنيوية".

لقية الالزمة فيمن يتوالها، وهي شروط وصفات ال يف ذكر الشروط والصفات اخل

تكاد ختتلف يف جمملها عما سبق ذكره إال بإضافة شرط "العلم" (مبفهومه الديين 

ا كما خيضعهم إىل نفس  طبعا). ويؤكد ضرورة تسديد أرزاق وجرايات أصحا

د أحوال املفروضة على نظرائهم الدنيويني، املتمثلة يف تفق نفسها املراقبة السلطانية

سالمة طويتهم واستقامة  للتأكد من ؛واختبارهم بنصب األفخاح ،القضاة

، أو "االستخبار" عن أحوال "املدرسني" 45"عزل من يف بقائه مفسدةو ،سلوكهم

ملن  لكربى" التابعة مباشرة للسلطان أمكانوا يف "املساجد اأوما يدرسونه، سواء 

                                                 
P 85. Traité du gouvernement/ Trad Charles Scheffer  Sindbad MULK. -Nizam ALوأيضا   99المرادي ، ص  45

Paris 1984   
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بقوم أو حملة، وذلك حفظا للدين  ختتصّ عنه، أو يف مساجد "العامة" اليت ينوب 

  .46وحفاظا على "اجلماعة"

الدنيوي" يف هذه وحنن نقارن بني "الديين" و"-  ةغري أنه جتب اإلشار 

لكنه عميق يف  وبسيطا يف ظاهره؛ إىل اختالف بينهما يبدو إجرائيا -الوظائف

 يف تولية أصحاب لتشدد الذي تبديه ُكتب النصائح هذهداللته. فمقابل ا

الوظائف الدنيوية، نالحظ نوعا من التساهل مع أصحاب "اخلطط الدينية" 

رتك أمر تعيينهم إىل أهل املنطقة أو احمللة أنفسهم. حيث يُ  ،وحتديدا "احمللية" منها

يذهبان إىل حد مطالبة السلطان  - ابن رضوان وابن األزرق- بل إن الكاتبْني 

فمن واجب السلطان  مل تستطع؛تويل لنفسها إماما، وإن "إلزام كل حملة أن 

نه" من ؤذإرسال إمام هلم"، ويف احلالتني معا يكون أمر إعالة "إمام املسجد" و "م

  .47 نواجب هؤالء القوم أنفسه

                                                 
 .247س، ص  –ابن األزرق ،م  46
 .322، ابن رضوان، م س.  ص 238س، ص  –م ابن األزرق،    47
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وكما - يف عالقتهما بالسلطان - لدينية والدنيويةا-  ال ختتلف الوظيفتان

اخلتم و ما يدفعنا إىل وه ،"إال من حيث "االختصاص - يتصورمها أديبه

  التالية: باملالحظات

يف اعتباره لوظائف "الدنيا" عماد الدولة،  ياسيلو سايرنا األديب الس –أ 

  ملفيت أو العامل على إمام املسجد،وتبعناه يف تفضيله "الضمين" للوزير على ا

ن "إمامة الصالة" هي أرفع اخلطط، وكيف تكون إ ه:نفسر قول املؤلف كيف نربّ 

ة حتول السلطان إىل "طالب" واملفيت إىل "مطلوب"، وملاذا "الفتيا" مرتبة شريف

وبإجياز  .سني" وهم حيظون ب "شرف العلم"جيب على السلطان مراقبة "املدرّ 

 - للمراقبةوطرقا - وأسبابا لإلقالة  ،ملاذا يضع لكل "خطة دينية" شروطا للتعيني

  ؟ ووسائل لتسديد املرتبات

اخلطط هلذه  وظيفياً  صوراً يف واقع األمر ت ياسيالس يصيغ األديب

رغم اختالف ظاهر األشياء، بطابع دنيوي حيكمه غايات عملية ونفعية. يطبعها،

هم ؛ إذ كالمها يستلف يف شيء عن الوظائف السياسيةوهي من هذا الباب ال خت

يف تنظيم وتوجيه عمل الدولة وعالقات اجملتمع. فإذا كانت اخلطط السياسية 



 

30 
 

فإن  مع الرعايا سوى موضوعا لسلطتها؛ترى يف جمْ تعمل لقوة السلطان، وال 

إن  –اخلطط الدينية تعمل باألساس على تنظيم شؤون الرعايا اليومية و "املدنية" 

" يضمن السري العادي هلذه وال ترى يف السلطان سوى "شرطي –جاز التعبري 

  .تالشؤون دون فنت وال اضطرابا

 العتقاد_وكما شاع ا مية)؛خل الدولة السلطانية (اإلسالهل هناك دا –ب 

بني  خلط بني الدين والسياسة؟ هل ميكن أن حيدث تنازع يف االختصاص

؟ هل يهيمن على من نْ السياسية ومنفذي األوامر الشرعية؟ مَ أصحاب السلطة 

بوصفه -؟ وهل يطمح السلطان بفصل السلطتني السياسية والدينيةيتعلق األمر 

 أم أنه-  ين على الوظائف السياسيةطابع ديالدين إىل إضفاء  - احلافظ لشرائع

  ؟"اخلطط الدينية" يعمل على إضفاء طابع دنيوي على -على العكس من ذلك

وعلى خالف  -ى أسئلة من هذا احلجم، ولكن يبدوال ندعي اجلواب عل

ا يف امنحاء كل تعارض بني الدين وأوامره وا - ما يعتقده البعض لسياسة ومقتضيا

على   كانوا أم حمليني_نيكزيْر مَ -  عمل "املوظفني" الدينيني هذا اجملال؛ ذلك أن

تطبيق مقتضيات الشرع ال يلغي احلياة السياسية السلطانية، كما أن عمل 
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فكيف للسلطان   48 حيل دون تطبيقات الشرع ومبادئه."الوظائف السياسية" مل

أو "مؤذن" ينادي من أعلى  وأعوانه أن ينزعجوا من "إمام" يتقدم الناس للصالة

" يفصل يف ن "حمتسب" يراقب األسواق أو "قاض؟ وملاذا سينزعجون مصومعته

على العكس من ذلك متاما، يبدو السلطان يف حاجة  ... ؟ منازعات الرعايا

هلذه "اخلطط" اليت تغطي عن سلطته "العصيبة" ببعدها الرمزي والديين، وتقيه 

مبا يتضمنه من أوامر -  هذا السياق يتجاوز الدينجملتمعي". يف شرور "النظام ا

كونه أداة "أدجلة" أو وسيلة هيمنة، ليصبح باألساس وراء انتظام الرعايا   -وشرائع

م اليومية واملدنية. حيتاج السلطان إىل هذا "االنتظام" الذي حتققه شرائع  يف حيا

سلطان حيميها الدين ومن يعمل على تطبيقها، وحتتاج هذه الشرائع نفسها إىل 

من كل بدعة ختل بركائزها، وحيقق هلا حدا أدىن من األمن والطمأنينة 

  .49لتفعيلها

  

  

                                                 
 الغالب ھو تساكن السلطان والشرع، ولكن ھذا ال يمنع من حصول االستثناء وحدوث بعض التناقضات التي قد تذكيھا ظروف خاصة. 48
ب السلطانية للملك والدين داجة المتبادلة تتمثل في اعتبار اآلاحتياج السلطان للشرع، والشرع للسلطان متبادل، ولعل أبلغ تصوير لھذه الحا 49

 "أخوين توأمين".
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  باب:آفاق

  

  تعليم التفاهم عند إدغارموران

  قراءة في المعرفة السادسة الضرورية لتربية المستقبل

  اشد د بالرّ محمّ 

وسيلة وغاية التواصل اإلنساين. فال ميكن أن  هنفسإن الفهم هو يف الوقت 
دون فهم ت بني األفراد واألمم والثقافات يكون هناك تقدم يف جمال العالقا

ولفهم األمهية احليوية للفهم، جيب إصالح العقليات، الشيء الذي متبادل. 
  يستلزم بطريقة متناظرة إصالح الرتبية.

  إدغار موران

  مقّدمة :

 Lesعنوان : املعارف السبع الضرورية لرتبية املستقبل يف كتابه الذي محل 

sept  savoirs  nécessaires  à  l’éducation  du 

futur، ألمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ( والذي صدر عن منظمة ا

                                                            

 باحث من تونس 
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حّدد املفكر الفرنسي الكبري سبع معارف  19991بباريس سنة  اليونسكو)
  ضرورية وأساسية لرتبية املستقبل وهي على التوايل : عّدها

 Lesأنواع العمى املعريف : اخلطأ والوهم  1 cécités  de  la 

connaissance :  l’erreur et  l’illusion  /2  - مبادئ من
 Les principes d’une connaissanceأجل معرفة مالئمة 

pertinente /3  -تعليم الشرط اإلنساين Enseigner  la 

condition humaine  /4 - تعليم اهلوية األرضيةEnseigner 

l’identité terrienne /5  - مواجهة الاليقينياتAffronter 

les  incertitudes  /6  -أخالق -  7فهم) / تعليم التفاهم (ال
 L’éthiqueاجلنس البشري  du  genre  humainعدّ  . لقد 

عنده   بل هي ؛إدغارموران تعليم التفاهم معرفة ضرورية لرتبية املستقبل
ال بّد أن ترتكز عليها تربية املستقبل. فتعليم  السبع اليت الدعائمحدى إ

تفاهم يفتك التفاهم بني البشر صار حتّديا تربويا وذلك بعد أن غدا "الال
م. إنّه ينتشر يف كّل  بعالقات اآلباء بأبنائهم، وبعالقات األزواج بزوجا
مكان كسرطان يسري يف جسد احلياة اليومية، خمّلفا الوشايات واالعتداءات 
                                                            

  قراءتنا ھذه لتعليم التفاھم كمعرفة ضرورية للمستقبل على النسختين األصلية باللغة الفرنسية : نشير ومنذ البداية إلى أننا اشتغلنا في1 

MORIN ( E), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation  du futur, Paris, Unesco,1999 

تقبل، ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي، والنسخة العربية : إدغار موران، تربية المستقبل: المعارف السبع الضرورية لتربية المس
  .2002،  1الدار البيضاء،ط ،دار توبقال  -منشورات اليونسكو باريس
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- مبوت الغري). فحىت عامل املثقفنياملتمنيات و والتصفيات النفسية (
 ، والذي من املفرو تاب منهم أو اجلامعينيالكُ 

َ
 حيّقق تفامهاً  اً ض أن يكون عامل

  .2جنده أكثر فسادا" ايضاأكثر هو 

ي حتقيقه وكهدف يؤدّ  لقد نظر إدغارموران إىل الرتبية على التفاهم كتحدٍّ 
 تفاهم؛، أو هي وسيلة للتغّلب على الالّ  تفاهمإىل تقليص مساحة الالّ 

ولكّنه يقّر بأّن املسألة ليست سهلة، مبعىن أّن " مشكلة الفهم أو التفاهم 
صارت مشكلة أساسية بالنسبة إىل اإلنسان، وعليه جيب أن يكون هذا 

. ولكن األمر ال خيلو يف 3"املفهوم املشكلة ضمن تربية املستقبل وأهدافها
 ،لرياضيات شيء" تدريس األّن  ؛هذه احلالة من تبسيط خمّل جبوهر املسألة

والرتبية من أجل تدريس فهم اإلنسان والتفاهم بني الناس شيء آخر. إّن 
وإن على  ،الوظيفة الروحية للرتبية هي تدريس التفاهم بني األشخاص

مستوى العالقات بني األقرباء أو على مستوى العالقات بني الناس 
  . 4والدول"

                                                            
  .91 – 90إدغار موران ، تربية المستقبل، المرجع السابق ، ص 2 

  .20، ص 2005يدة، العربي اسليماني ، التواصل التربوي، مدخل لجودة التربية والتعليم، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجد3 

  . 20المرجع نفسه، ص 4 
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 ،مةً كْ حِ  تْ هَ التفاهم من مفارقة أنْـ لقد انطلق إدغار موران يف مقاربته لتعليم 
وانتهى إىل حتديد كوكبية الفهم أو إىل الرتكيز على البعد "العوملي " للفهم 

  .5مقّدرا أّن "العوملة اليت ختدم اجلنس البشري هي املتعّلقة بعوملة الفهم"

: عندما تنهي وسائل االتصال حكمة وتنتج أخرى ويظل الفهم  1
  خاصية إنسانية

   فارقة(أ):الم

الرتابطات تضاعفت "ف؛ يرى إدغار موران أّن أرضنا تعيش على مفارقة
إذ مت اخرتاق الكوكب بشبكات الفاكس واهلواتف النقالة  والتواصل ازدهر؛

واحملطات الصوتية واالنرتنيت. صحيح لقد تنامى الوعي بضرورة تضامن  
م. لكن رغم ذلك فقد مع بعضالناس بعضهم  م ويف مما أصبح  يف حيا

وبأشكال  تقدم حصل مثّة تفاهم عملية سائدة بني الناس، وبالتأكيد، الالّ 
ولكن باملوازاة مع ذلك يبدو أّن الالّفهم ال  ؛كبرية ومتنوعة يف جمال الفهم

.املفارقة اليت يعيشها كوكب األرض حينئذ هي : 6زال يعرف تقّدما كبريا"
اتطّور وسائل االتصال احلديثة وتنّوعها  بالرغم من مل متنع الالتفاهم أو  فإ

فشبكة وسائل االتصال احلديثة مل تعرف  الالفهم من أن يعرف تقّدما كبريا.

                                                            
  .96إدغار موران ، المرجع السابق، ص 5 

  .87المرجع نفسه، ص  6 
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تعيشه اليوم، وسهلت بذلك التواصل واالتصال  ما تقّدما يف تارخيها مثل
زماين واملكاين بني البشر يف أرجاء املعمورة املختلفة مقّلصة من البعدين ال

بعض (ال مع بعضهم  فأسهمت من خالل ذلك يف دعم تضامن البشر
سيما يف حاالت الكوارث الطبيعية وغريها). ولكّنها مع ذلك مل تستطع أن 

بل على العكس من ذلك الزال يعرف تقّدما   نع الالّتفاهم بني الناس؛مت
ئلة بأنّه كّلما كّنا كبريا. لقد ألغت هذه املفارقة تلك احلكمة املتوارثة القا

  .ىن اجلغرايف)عقريبني من بعضنا صرنا أكثر تفامها (القرب هنا بامل

  

   الحكمة الوافدة -(ب)الحكمة الضائعة

إدغار موران أّن "احلكمة اليت تقول أّن "احلكمة اليت تقول كّلما كّنا  يرى
تفامهنا بشكل أفضل هي حكمة ليست صحيحة  بعضمن قريبني بعضنا 
من ذ ميكن أن نعارضها باحلكمة التالية : كّلما كّنا قريبني بعضنا إال نسبيا. إ

ألن التقارب يغذي كل أنواع سوء الفهم وأشكال الغرية  ؛بعض قّل تفامهنا
ا أكثر تطّورا من الناحية  والعدوانية حىت يف األوساط اليت يبدو ظاهريا أ

ت حكمة عندما جعلت التفاهم 7ية"العقل . فوسائل االتصال احلديثة أ
 ؛ليس مشروطا بالقرب، وميكن أن جند لوجهة النظر هذه صدى يف عائالتنا

                                                            
  .88المرجع نفسه، ص  7 
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اآلباء تفاهم العالقات العائلية ال سيما بني حيث كثريا ما يسود التوتر والالّ 
من خارج واألبناء، فيلجأ هؤالء إىل بناء عالقات تفاهم مع أفراد آخرين 

ومن وراء البحار واحمليطات. لقد "  ،بل من خارج البالد أصال ؛العائلة
 presentielleعّوضت عالقات اجلوار احلضورية اليت ميزت    

 communicationاجملتمعات القدمية بالتواصل عن بعد  à 

distance ;  ولذلك حّلت مقولة الشبكةle réseau  حمّل اجملتمع أو
وصار البّد أن  la communauté concrèteاجلماعة احملسوسة 

 connecté   8ومرتبطا  inséréومندجما  branchéتكون متصال 
  هي الكلمات املفاتيح لعملية التفاهم.، تلك 

عد حمّل التفاهم عن قرب، وذلك بفضل تطّور لقد حّل التفاهم عن بُ 
وسائط االتصال احلديثة وبذلك غابت حكمة وجاءت حمّلها أخرى، 

  ملشكل الفهم عند إدغار موران مزدوجان: جة لذلك صارونتي

  قطب أصبح كوكبيا، أال وهو التفاهم بني املتباعدين حبيث
تضاعفت اللقاءات والعالقات بني األشخاص وبني الثقافات وبني 

 الشعوب املنتمية لثقافات خمتلفة.

                                                            
8 GALICHET (F), Combattre l’analphabétisme, in Galichet (F) direct, Citoyenneté : Une nouvelle 

alphabétisation, Strasbourg ;CRDP d’Alsace2003,p17. 
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 إذ أصبحت  ؛بالعالقات بني املقرّبني قطب فردي ويتعّلق األمر
 .9هذه األخرية مهّددة أكثر فأكثر بالالّتفاهم

التخّلي عن القرب اجلغرايف   يفالتغّري الذي عرفته عملية التفاهم  مثليت
كمحّدد للتفاهم اإلنساين، وذلك بسبب التطّورات اليت عرفتها وسائط 

 ته خاصي حمافظا على ظّل التفاهميف مقابل ذلك إال أنّه  ؛االتصال احلديثة
  نسانية.إلا

  

  

  (ج): ويظّل التفاهم خاصية إنسانية  

 اً ومهمّ  اً بارز  اً عة أثر مما الشك فيه أّن لوسائل االتصال احلديثة املختلفة واملتنوّ 
ا أوجدت حكمة ولكّن إدغارموران  ّ يف تعميق التفاهم بني الناس حىت أ

يف نرتنت حتمل من تقنيات التواصل من هاتف ومن إ " ال تقنية أن يؤّكد
ا خاصية الفهم. فال ميكن إضفاء الطابع الرقمي على الفهم" . 10 ذا

ولذلك يظّل التفاهم خاصية إنسانية باألساس وال عالقة آلالت الذكاء 
ا.   االصطناعي 

                                                            
  .87إدغار موران، المرجع نفسه، ص  9 

  87.إدغار موران، المرجع نفسه، ص  10 
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وبالتايل هو نتيجة  حصيلة ثقافة، لتفاهم ميزة البشر فهذا يعين انهوكون ا
رة أخرى إّن "الفهم هو يف بعبا تربية، أو هو مكّون من مكّونات الرتبية.

فال ميكن أن يكون هناك تقّدم  وسيلة وغاية التواصل اإلنساين. هنفسالوقت 
، ولفهم دون فهم متبادلت بني األفراد واألمم والثقافات من يف جمال العالقا

بطريقة  الذي يستلزم الشيء ،جيب إصالح العقليات األمهية احليوية للفهم
  . 11متناظرة إصالح الرتبية"

خل يقتضي ني األفراد والثقافات واألمم ...إإّن انتشار الفهم والتفاهم ب
وذلك حىت تكون هذه األخرية سبيال للتفاهم والتقارب  ؛إصالحا يف الرتبية

ولكي تكون هذه الرتبية  بني الناس ال سبيال للتفرقة واحلروب بني البشر.
 ،ىن واضح للفهمهادفة وواعية وناجعة يكون من املفيد أن ترتكز على مع

ومن بعدها من الوقوف عند  ،وأن تنطلق من حتديد دقيق لعوائق الفهم
  أخالق الفهم.

  : التربية على التفاهم 2

  (أ): معنى الفهم

هكذا فإذا  اإلنساين حييل على" معرفة الذات، يرى إدغار موران أّن الفهم
ولكن  ،رأيت طفال يبكي سأفهم ليس اعتمادا على درجة ملوحة دموعه

                                                            
  .97إدغار موران ، المرجع السابق، ص  11 
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ّل الشدائد اليت عشتها يف على الغوص يف أعماقي واستخراج ك اعتماداً 
كما أجعل نفسي متماهية   ،إذ أجعل هذا الطفل متماهيا معي طفوليت؛

بل إنّنا ندركه كذلك كذات  ؛إدراكا موضوعيا فقط غرينا. إنّنا ال ندرك معه
إنه أصبح غريا (جنعلها متطابقة معنا. إنّه آخر، وقد  أخرى نتطابق معها أو

. ويتضّمن الفهم بالضرورة سريورة مكّونة من حماولة معرفة الغري أنا مستقلة)
. ومبا أّن الفهم دائما هو والسعي حنو التطابق معه والقيام بإسقاطات عليه

  .12مسألة بني ذاتية، فإنّه يقتضي بالضرورة االنفتاح والتعاطف واألرحيية"

التفاهم هو "فسح اجملال لعقل اآلخر ليمتزج بعقلنا، ومزج  :بلغة مغايرة
هو الكفيل بتحقيق التفاهم  عقلنا بعقله، فامتزاج عامل األنا بعامل اآلخر

جنليزية لفظان الذي يقابله يف اإل  -  أي أن التفاهم.13احلقيقي"
understanding  وcomprehension  واألول أكثر شيوعا

 mutualيف التفاهم املتبادل  mutualل ليه عادة لفظ متبادإويضاف 

understanding  أو لفظ مشرتكcommon  يف التفاهم املشرتك
common understanding   -  يعين "االستعداد للفهم والقبول

دون الرفض املبدئي واالستعداد لتغيري املواقف وليس فقط لتحسينها أو 

                                                            
  .88المرجع نفسه، ص 12 

  نقال عن : 20العربي اسليماني، التواصل التربوي، مرجع سابق، ص 13 

LABOT (M), Dynamique des groupes non directifs, Paris,PUF,1974 



 

10 

 

النفس الصافية أو وهو يتّم "أوال مع النفس من أجل إنقاذ  ،14لطالئها"
. ولتحقيق التفاهم 15اخلالصة من األهواء واالنفعاالت واملصاحل الوقتية"

تنأى بنفسها عن الرفض ف هتتفاعل معو وجعل الذات منفتحة على اآلخر، 
القاطع لآلخر واجلنوح لالنكفاء عن الذات، يكون من املهّم جدا حتديد 

  الفهم والتفاهم.العوائق اليت كثريا ما حالت دون حتقيق عملية 

  (ب):عوائق الفهم

. فهم عند إدغار موران إىل عوائق خارجية و أخرى داخليةلتنقسم عوائق ا
ّن "الغري مهّدد دائما من كل حدب وصوب والعوائق اخلارجية متعّددة حىت إ

.وهي 16بعدم فهم معىن كالمه وعدم فهم أفكاره وعدم فهم رؤيته للعامل"
  تشمل:

  ويؤّدي إىل سوء الفهم  ،على نقل اخلربالضجيج الذي "يشوش
 .17واإلنصات"

 وقد يعطيه اآلخر  ،ما " والذي قد نقوله مبعىنً  ،تعّدد معاين مفهوم ما
ارة حقا عن مفهوم معىن مغايرا. وهكذا فكلمة "الثقافة" هي عب

                                                            
  .29ه، ص  1432-2011شتاء ، السنة التاسعة  31حسن حنفي، من التسامح إلى التفاھم، تحليل فينومينولوجي، التفاھم عدد  14 

  أنفسھا.المرجع والصفحة  15 

  .89إدغار موران، المرجع السابق، ص  16 

  أنفسھا.المرجع والصفحة  17 
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 ،طبيعة فطرية إذ ميكن أن يعين كل ما ال يكون ذا متعّدد املعاين؛
وجيب تعّلمه واستيعابه. وميكن أن يعين كل السلوكات والقيم 

ة أو بأمة. كما ميكن أن يعين كذلك واملعتقدات اخلاصة جبماعة إثني
 .18ما أنتجته اإلنسانية من آداب وفن وفلسفة"

 واليت ميكن أن  ،وخاصة طقوس اجملاملة "اجلهل بطقوس وعادات غرينا
الغري أو حنو تبخيس قيمتنا تقود ال شعوريا إما حنو التهجم على 

 .19جتاهه"

  عدم الفهم اجتاه القيم اإللزامية املتعلقة بثقافة مغايرة، مثلما هو الشأن
 ،والتزام األطفال بالطاعة الالمشروطة ،بالنسبة الحرتام الشيوخ

كما هو الشأن بالنسبة   ،واملعتقد الديين يف اجملتمعات التقليدية
 .20يف اجملتمعات الدميقراطية املعاصرة"لتقديس الفرد واحرتام احلريات 

  عدم فهم اجتاه االلتزامات األخالقية اخلاصة بثقافة ما، مثل لزوم
 .21االنتقام يف اجملتمعات القبلية أو لزوم القانون يف اجملتمعات املتطّورة

 

                                                            
  أنفسھا.المرجع والصفحة  18 

  أنفسھا.صفحة المرجع وال 19 

  أنفسھا. المرجع والصفحة 20 

  .أنفسھماأالمرجع والصفحة  21 
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  22عقلية لبنية مغايرة بنيةاستحالة فهم. 

  

ا ال ّ تقتصر على الالمباالة وعدم  أما العوائق الداخلية فريى إدغار موران أ
بل تشمل أيضا نزعة التمركز حول  ؛االكرتاث
ونزعة التمركز  ،قرْ ونزعة التمركز حول العِ ، l’égocentrismeالذات

. وهو ethnocentrisme et sociocentrisme حول اجملتمع
ا يف  رىي ا متوقع ذا أّن القاسم املوّحد بني النزعات الثالث يكمن "يف كو

 شيئاً ثانوياً، ال معىن له، أو شيئاً كل ما هو غريب أو بعيد   دّ العامل وتعمركز 
  . 23هلا" ياً معاد

وحنن  - يركز إدغار موران على شرح التمركز حول الذات حماوال إبراز خطورته
مجيعا نعرف ما أّدت إليه نزعة املركز حول الذات من حروب بني الشعوب 

" تؤّدي نزعة التمركز  :فيقول - الواحدوأحيانا كثرية داخل اجملتمع  ،والدول
حول الذات إىل الكذب على الذات، وبالتايل إىل خداعها، وهذا ناجم عن 

وإىل تزكية الذات وامليل حنو جعل الغري مصدر  ،اللجوء إىل التربير الذايت
  .24قريب لنا" أكان هذا الغري عبارة عن غريب أمسواء  ،الشرور

                                                            
  .أنفسھماأالمرجع والصفحة  22 

  .90 – 89المرجع نفسه، ص 23 
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للفهم تتصل برؤية الذات للذات، فتضخيم  العائقة إن العوامل الداخلية
مش اآلخر وتقزمه،  لن يتعدى يف نظرها و الذات جيعلها تتعاىل على الغري و

ألنه يف حاالت عديدة يكون  من خداع؛ خيلو كونه مصدر الشر. واألمر ال
 جداً مهم و"عدم فهم الذات هو مصدر  ذلك نامجا عن عدم فهمنا لذواتنا.

ن خنفي عن ذواتنا عيوبنا ونقاط ضعفنا، الشيء الذي لعدم فهم الغري. فنح
. بلغة مغايرة، 25جيعلنا غري متساحمني مع عيوب ونقاط ضعف الغري"

وإمنا هو  ؛تضخيم الذات والتمركز حوهلا ليس دليال على سوء اآلخر وقبحه
دليل على عدم فهم الذات. فمن مل يستطع فهم ذاته كيف يستطيع أن 

حول الذات حىت بعامل  ه؟ لقد فتكت نزعة التمركزيتفهم عيوب غريه وزالت
أن يكون عاملا ، والذي من املفروض "املثقفني : الكتاب منهم أو اجلامعيني

والذي  ،جنده أكثر فسادا بسبب تضخم الذات أيضا هو حيّقق تفامها أكثر
  .26تنامى بسبب حاجة املثقف للتقديس وللمجد"

الفهم مبنية باألساس على متثل الذات لنفسها،  مإن العوائق الداخلية لعد
خاصة قد تكون تلبيتها سببا يف إثارة عدم الفهم ومستندة إىل حاجات 

والذين أفسدت عاملهم احلاجة إىل  ،وذلك شأن املثقفني مبختلف أصنافهم،
التقديس واجملد. لقد صاروا ال خيتلفون يف شيء عن السياسيني السيما يف 
                                                            

  .أنفسھماأالمرجع والصفحة 25 

  .أنفسھماأ المرجع والصفحة 26 
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ا لفئة السياسيني ما يوجهو  بالتايل تبدو االنتقادات اليت كثرياً العامل النامي، و 
بل إن الرأي العام ال يكون على استعداد لتفهمها اعتبارا  يف غري حملها؛

لصورة الذات اليت رمسها املثقفون ألنفسهم. مبعىن أن العائق الداخلي للفهم 
عدم  كوالنابع من صورة خاطئة للذات كثريا ما يتحول إىل نقيض ذل

ولكن هذا العائق الداخلي املتجسد يف التمركز  استعداد الغري لفهم املثقفني.
حول الذات ال يقتصر على األفراد مثلما هو الشأن بالنسبة للمثقفني على 

وإّمنا جتاوز ذلك ملا أمساه ب "نزعة  ؛النحو الذي أشار إليه إدغار موران
. ويف احلالتني تكون 27ع"التمركز حول العرق ونزعة التمركز حول اجملتم

ومن النزعات العنصرية اليت ميكن  ،النتيجة أنواع "خمتلفة من كره لألجانب
. وهلذا يقدر إدغار 28أن تصل إىل حدود نزع صفة اإلنسان عن األجنيب"

موران أن " الصراع احلقيقي ضد النزعات العنصرية من األفضل أن يتم ضد 
تمع عوض أن يتم ضد جذورها املتمركزة حول الذات وحول اجمل

. مبعىن أن مقاومة كره األجانب وإتيان أعمال مكروهة ضدهم 29أعراضها"
( تشويه املقابر مثال، حرق أماكن العبادة، تعنيف بعض املهاجرين، املطالبة 

القبض  بإلقاء..اخل) ال ميكن القضاء عليها أو مقاومتها األجانب.بطرد 

                                                            
  .91المرجع نفسه، ص 27 

  .أنفسھماأ المرجع والصفحة 28 

  .أنفسھما أ المرجع والصفحة 29 
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ا  وإمنا بالولوج إىل جذور الظاهرة ؛على جمموعة من الفتيان الذين قاموا 
 .أي مقاومة البنية الذهنية اليت أنتجتها منعا إلعادة إنتاجها ثانية ؛قاومتهامو 

 Piagetعرب عنه عامل الرتبية جان بياجيه قد ولعل هذا حييلنا إىل ما كان
 Patriotisme    وطنية طاهرة كيف نرّيب على  :بسؤاله الذكي واخلطري

sainوهو ما  ،30خالية من كل ضروب التعصب والتطرف وكره األجانب؟
 dimensionيعّرب عنه بالبعد العاطفي للرتبية على املواطنة 

affective  الرغبة يف العيش اجلماعي  والذي من أبرز خصائصه
désir de vivre ensemble ، والشعور باالنتماءsentiment 

d’appartenance 31.  

ددان العيش  نزعة التمركز إن حول العرق ونزعة التمركز حول اجملتمع 
وإمنا بني شعوب  ؛املشرتك ال يف اجملتمع الواحد ويف البلد الواحد فحسب

ما تقلصان من مساحة التفاهم بني البشر وذلك على  ودول العامل. إ
الرتكاب احلماقة أي  حساب الفهم املتبادل. ومها بذلك ميهدان السبيل

فهم يتسّبب يف احلماقة بقدر ما تتسّبب احلماقة يف لألن " عدم ا ؛العنف
ومن هنا تتأتى أمهية تعليم التفاهم كسبيل حلل اخلالفات  .32عدم الفهم"

                                                            
  د عند رو 30 

XYPAS (c)  direct; Les Citoyennetés scolaires, Paris, puf,2003,p290 

  325ص  -279للمزيد يرجى الرجوع إلى المرجع السابق ص 31 

  91إدغار موران، المرجع السابق، ص 32 
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بطرق سلمية من ناحية وكسبيل ملقاومة نزعات التعصب وكره األجانب بدال 
تسمح  بية على التفاهم وحدها. الرت من ناحية أخرى من مقاومة أعراضها

بالصراع احلقيقي ضد األفكار الكامنة وراء سلوكات وتصرفات املتعصبني 
  للعرق أو للمجتمع.

إىل جانب التمركز حول  –للفهم  العائقةويضاف إىل العوامل الداخلية 
 l’esprit عائق آخر هو ما أمساه إدغار موران  الفكر االختزايل -الذات

réducteur       الذي يرى موران أنه يؤدي إىلّ نتائج وخيمة يف اجملال
. فالطابع االختزايل يف نظره "يفضي 33األخالقي أكثر من اجملال الفيزيائي"

اية األمر إىل اختزال شخصية متعددة األبعاد يف بعد واحد وإذا "   ،يف 
كانت هذه اخلاصية إجيابية فمعىن ذلك أنّه سيتم جتاهل اخلاصيات السلبية 

وإذا كانت سلبية فمعىن هذا أنّه سيتّم   جتاهل خصائصها  ،هلذه الشخصية
  .34ويف كلتا احلالتني حنن أمام عدم الفهم" ،اإلجيابية

يؤدي التفكري االختزايل إىل عدم الفهم، والدليل على ذلك أننا خنتزل إنسانا 
ا، واحلال أن الفهم يتطلب منا " أال خنتزل كائنا  إنسانيا ما يف جرمية قام 

ال جيب علينا اختزاله يف  :يف جرمية، أو حىت يف جرائم عديدة اقرتفها، نقول

                                                            
  .أنفسھما أ المرجع والصفحة 33 

  .92المرجع نفسه، ص 34 
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" إن التفكري اجملرد ال يرى يف  :. ومثلما يقول هيجل35نزعته اإلجرامية"
اجملرم شيئا سوى هذه الصفة اجملردة (واليت يتم عزهلا عن طبيعته املركبة) 

اء على ما تبقى من واعتمادا على هذه الصفة األحادية يتم القض
  .36إنسانيته"

ألنه ال ينظر إال من زاوية واحدة ال  ؛يقدم الفكر االختزايل نظرة حمدودة
- غري، ولذلك فهو يتبىن مواقف مطلقة وحقائق مطلقة. واحلال أن الفهم 

 ويدعو إىل ،طلقةيستدعي جتنب األحكام امل - وعلى النقيض من ذلك متاما
. ما ال يتم إال بالنظر من خالل زوايا متعددة وهو ،نسبية احلقيقة مبدأتبين 

 ،فهو مسألة قناعة ودربة ،ولكن النظر من زوايا متعددة ليس باألمر اهلني
أي الرتبية  ؛ومن مثة ال ميكن أن يكون إال حصيلة تربية ،وهو بالتايل ثقافة

ذه الرتبية على التفاهم فقط ميكن النظر من زوايا خمتلفة  على التفاهم. 
خذ بعني االعتبار خمتلف األبعاد املكونة لشخصية اإلنسان أو  خمتلف واأل

  األبعاد املكونة هلوية شعب ما أو جمتمع ما. 

ومهما يكن من أمر فإن "عوائق الفهم متعددة ومتنوعة األشكال وأكثرها 
           خطورة هي تلك اليت تتكون من حلقة : التمركز حول الذات 

ا عبارة عن بنيات متجذرة بشكل قوي يف  التربير الذايت، خداع الذات. إ
                                                            

  .أنفسھماأ المرجع والصفحة  35 

  .أنفسھماأ ورد عند إدغار موران، المرجع والصفة  36 



 

18 

 

ولكن رغم ذلك  ؛اإلنساين إىل درجة أنه ال يستطيع التخلص منها الفكر
. ويقر إدغار موران أن هذا التجاوز ال يتم فقط 37جيب عليها جتاوزها"

  بل أيضا بسبل عقلية وأخالقية.  ؛بسبل اقتصادية وقانونية واجتماعية وثقافية

  لسبل العقلية واألخالقية للفهما ج:

ومن بني هذه  ،توجد سبل خمتلفة لتجاوز عوائق الفهم املختلفة واملتعددة
وهي  ،السبل تلك اليت تتصل مبا عرب عنه موران بالسبل العقلية واألخالقية

  :تشمل لديه 

  l’éthique de la compréhensionأوال : أخالق الفهم 

أن نكون قادرين على  يتطلب منا أوالً  وهي " عبارة عن فن العيش الذي
ا تتطلب جمهودا كبرياً  ال ميكننا أن ننتظر من اآلخر  إذ الفهم بشكل نزيه، إ

أن يعاملنا باملثل، فالشخص املتسامح عندما يكون مهددا باملوت من طرف 
شخص آخر متعصب، يفهم ملاذا يريد املتعصب قتله، مع العلم أن هذا 

املتعصب الذي هو عاجز عن فهمنا يعين  همَ فْ نَـ  نْ . وأَ األخري لن يفهمه أبدا
ملاذا؟ وكيف حنقد  فهم جذور وأشكال التعصب اإلنساين، وبالتايل فهم

                                                            
  .أنفسھماأ المرجع والصفحة  37 
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. وحىت نتملك 38الفهم تتطلب منا أن نفهم عدم الفهم" أخالققر؟ إن وحن
  من : فن العيش هذا الذي هو أخالق الفهم البد

  التفكري احلسنle bien penser أي ذلك التفكري الذي " ؛
يسمح لنا بفهم الشروط املوضوعية والذاتية للسلوك اإلنساين ( خداع 
الذات وكل ما يستحوذ علينا من إميان ومن أنواع اهلذيانات 

 .39واهلسترييات)"

  االستبطانl’introspection  ويقصد به " املمارسة الذهنية
اصة أو نواقصنا املتجلية يف الفحص الذايت ألن فهم نقاط ضعفنا اخل

. فنحن مدعوون 40هو السبيل حنو فهم نقاط ضعف ونواقص الغري"
أو التأمل يف الذات حبثا عن نواقصنا ومنعا ؛ إىل ممارسة التأمل الذايت

لنزعة التمركز حول الذات اليت كثريا ما كانت سدا منيعا بيننا وبني 
ذه املمارسة التأملية فقط " ال ننصب أنفسنا قض اة اآلخر. و

 .41حيكمون على كل األشياء"

                                                            
  93المرجع نفسه، ص 38 

  أنفسھما. أ المرجع والصفحة 39 

  أأنفسھما. المرجع والصفحة  40 

  .94نفسه ، صالمرجع 41 
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 la ب لإلنسانثانيا : الوعي بالطابع املركَّ  conscience de  la 

complexité  humaine   

ا هذا الوعي على وجه اخلصوص من تفادي وجتنب الفكر االختزايل، " نميكن
وهذا الوعي  ،42الغري يتطلب منا الوعي بالطابع املركب لإلنسان" ففهم

يتأتى بالرجوع إىل اآلداب والسينما. وعرب تلك السبل نكتشف اجلوانب 
 أعمالاما مثلما " نكتشف يف مت ،كانشخص   املتعددة لشخصية أي

كما نكتشف   ،شكسبري اجلوانب املتعددة لشخصيات امللوك املتسلطني
 اجلوانب املتعددة لشخصيات قطاع الطرق الذين حييون حياة امللوك كما

يسمح الوعي بالطابع املركب لإلنسان  .43تشخصها األفالم السوداء"
بتجاوز النظر من زاوية واحدة وبتناول خمتلف األبعاد املكونة لشخصية 

ذه الطريقة فقط يتم الفهم أي يتم جتاوز النظرة اليت جتعل  ؛اإلنسان. و
  عد واحد على حد قول هربرت ماركوز.اإلنسان ذا بُ 

 l’ouverture  على الغري (التعاطفي) الذايت ثالثا : االنفتاح

à autrui subjective (sympathique) 

                                                            
  أأنفسھما. المرجع والصفحة  42 

  أنفسھما. أ المرجع والصفحة 43 
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املقابل غالبا ما نكون  ويف ،غالبا ما نكون منفتحني على املقربني منا
فادة مما توفره اآلداب . ومرة أخرى حنتاج إىل اإل44جتاه الغريمنغلقني 

ال مبالني بأنواع البؤس  والسينما ألنه " بينما نكون يف حياتنا اليومية شبه
فإننا أثناء قراءة رواية أو مشاهدة فيلم نشعر بالشفقة  ؛املادي واملعنوي

. بلغة أخرى يعد االنفتاح على اآلخر والتعاطف معه مكونا 45"والعطف
أساسيا للفهم. ودون هذا االنفتاح يظل عدم الفهم حاجزا قائما بيننا وبني 

  اآلخرين.

 l’intériorisation رابعا استدخال التسامح: de  la 

tolérance 

" ال يعين التسامح احلقيقي  :يف حتديده ملعىن التسامح يقول إدغار موران
نوعا من الالمباالة جتاه األفكار أو جتاه النزعات الشكية املعمقة، بقدر ما 

افرتاض وجود قناعة أو إميان أو اختيار عقالين لدينا، ولكن يعين   ينيع
بالتعبري عن أفكار وقناعات واختيارات  هنفسأن نقبل يف الوقت  كذلك

موران أن التسامح يتطّلب "  ولذلك يرى .46مناقضة لتلك اليت لدينا حنن"

                                                            
  أأنفسھما. المرجع والصفحة  44 

  95ص نفسه،المرجع  45 

  أنفسھما. أ المرجع والصفحة46 
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كما يقتضي إرادة   ،نوعا من املعاناة يف حتّمل التعبري عن أفكار تبدو لنا سيئة
  .47يف حتمل مسؤولية هذه املعاناة"

ية نوع من جماهدة الذات، مكابدة ملشقة الصرب إن التسامح وفقا هلذه الرؤ 
أو هي أفكار  عن أفكار هي بالنسبة إلينا سيئة، عربعلى اآلخر الذي ي

مناقضة متاما ألفكارنا وقناعاتنا. ليكون اإلنسان متساحما ال بد أن حيتمل 
ولذلك يتطلب  مهما بدت له غريبة وغري منطقية ؛ وجهات نظر غريه

  التسامح نوعا من املعاناة.

  وحيدد إدغار موران أربعة أبعاد للتسامح هي :

  املستوى األول : " وهو الذي عرب عنه فولتري ملا طلب منا أن حنرتم
احلق يف التعبري عن مقصد قد يبدو لنا دنيئا، ليس املقصود هنا 

ء كمربر بل أن نتجنب فرض تصورنا ملا هو دين؛ احرتام ما هو دينء
. ففي هذا املستوى يرفض كل مربر ملنع 48ملنع حق الغري يف الكالم"
 من الكالم. منعه أي ؛اآلخر من التعبري عن رأيه

                                                            
  أأنفسھما. المرجع والصفحة 47 
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 فأساس  ،املستوى الثاين : " غري مفصول عن التوجه الدميقراطي
الدميقراطية هو وجود آراء خمتلفة ومتناقضة. هكذا فاملبدأ الدميقراطي 

 .49م التعبري عن أفكار مناقضة ألفكارنا"يلزم كال منا باحرتا

الدميقراطية اليت تضمن  اللعبة التسامح يف هذا املستوى متليه قواعد
، بغض النظر عن االختالف الرأيللجميع املساواة يف التعبري عن 

يف املستوى الثاين فالتسامح  ؛تكون هناك دميقراطية نن ذلك لو ود
  للدميقراطية. هو مكّون رئيس

  أعطاه نيلز املستوى الثالث يتعلق يف نظر إدغار موران بالتصور الذي
إذ حسب هذا األخري " نقيض فكرة ما عميقة هو فكرة  بوهر للفهم؛

االعرتاف بوجود حقيقة يف الفكرة  :أخرى عميقة، وبصيغة أخرى
. 50املناقضة لفكرتنا. وهذه احلقيقة هي اليت يتعني علينا احرتامها"

 هذا املستوى على صلة بأنه ال توجد حقيقة مطلقة يبدو التسامح يف
وبالتايل اجلميع ميلك جزءا من هذه احلقيقة،  ،كان  أحد ميلكها أي

وفقط عن طريق التفاعل بني وجهات النظر تتعمق األفكار أكثر 
 .وتؤلف احلقيقةوتثرى 
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  ،املستوى الرابع " مصدره " الوعي خبضوع اإلنسان لألساطري
وكذا الوعي باالحنرافات اليت  ،ولآلهلة ،لألفكارو  ،لأليديولوجيات

حتمل األفراد إىل مدى أبعد وخارج عن ذاك الذي كانوا يودون 
مهما يف التعاطي  . يبدو تأثري سياقات التفكري ومرجعياته51بلوغه"

مع أفكار اآلخرين. لذلك يكون من الضروري الوعي خبضوع 
 اإلنسان لألساطري وغريها.

للفهم، مبعىن أنه دون التسامح يف مستوياته  رئيسإن التسامح مكّون 
املختلفة ال ميكننا أن نتغلب على عوائق الفهم الداخلية واخلارجية، فال 

ستنمو  عندها و  ،نستطيع بذلك أن نفهم غرينا وال هو يستطيع أن يفهمنا
  نزعة التمركز حول الذات وكل عوائق الفهم األخرى.

لفة للممارسة الدميقراطية اليت تلزم الكل يؤسس التسامح يف مستوياته املخت
- فلكل فكرة  ،باحرتام آراء الكل، وهو من خالل ذلك يقر بنسبية احلقيقة

عنها عمقا. وهلذا السبب ال  وال تقلّ  ،فكرة مناقضة هلا - مهما بدت عميقة
  ميكن ألي كان أن مينع غريه من التعبري عن رأيه ولو كان يراه رديئا.

 ،آراء األفراد وأفكارهم السياقات اليت تتنزل ضمنها يقتضي التسامح فهم
الفهم عملية  وهي تلك اجلذور الضاربة يف األساطري وغريها. هلذا يكون
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ولكنه مع ذلك يظل متعلقا "باألفكار وليس  تتطلب جهدا ومكابدة؛
  52بالشتائم وباالعتداءات وباألفعال اإلجرامية"

 

  ,compréhension:خامسا كوكبية الفهم واألخالق والثقافة

planétaires éthique et culture 

وحنن يف عصر العوملة فاألكيد " أن للعوملة دورها يف دعم الفهم أو يف احلد 
عوملة خادمة للجنس البشري البد أن تكون متعلقة بعوملة وحىت تكون ال ،منه

أي البد أن " تتعلم بعضها  ؛فيد من ذلكت أن. والثقافات البد 53الفهم"
. وهذا دليل على أنه ال توجد ثقافة يف غىن عن غريها من 54بعض"من 

واألمر نفسه ينطبق حىت على "الثقافة الغربية املتكربة اليت فرضت  ،الثقافات
  . 55نفسها كثقافة معلمة"

وحىت تتواصل الثقافات  وحىت تتفادى الصراع والصدام البد أن تتجاوز  
والبد  ،و حول اجملتمع من ناحيةأرق العقليات  ذات نزعة التمركز حول العِ 

" عقليات هجينة باعتبارها مثرات زواج خمتلطة تشكل  أن تستفيد من وجود
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أنه يف غالب األحيان . علما ب56اجلسور الطبيعية الرابطة بني الثقافات"
م تّ يكون " املنحرفون عبارة عن كُ  اب أو شعراء ينجحون يف جعل خطا
م وداخل العامل   .57اخلارجي كذلك" مشعا داخل بلدا

ي يف أ ؛ا البعض جيعل من العوملة يف خدمة الفهممبعضهإن فهم الثقافات 
فيبعدها عن منطق الصراع ومنطق  ،خدمة التعاون والتفاهم بني الثقافات

فرض ثقافة لرؤاها على غريها من الثقافات. بقي أنه من الضروري التأكيد 
املتبادل بني اجملتمعات  على ما أكد عليه إدغار موران من أن " الفهم

يفرتض جمتمعات دميقراطية متفتحة، وهذا يعين أن الطريق حنو الفهم املتبادل 
. 58بني الثقافات والشعوب واألمم ميّر عرب اجملتمعات الدميقراطية املتفتحة"

يقتضي االنفتاح  -أفرادا وجمموعات وثقافات- فالفهم والتفاهم بني البشر 
ليم التفاهم يعين الرتبية على االنفتاح على اآلخر ن تعفإوعليه  ،على الغري

عىن فقط تصري ذا امل ومن مثة فالرتبية هي أداة الفهم وغايته. ،والتفاعل معه
" املدارس أماكن يف اجملتمع يلتقي فيها أطفال وشباب من خلفيات خمتلفة. 

قايف ومن مث فهي أماكن ينبغي أن يتم فيها االندماج االجتماعي واملشرتك الث
وما يتجاوز الفواصل بني الثقافات. فاملدارس أماكن ينبغي أن يتعلم فيها 
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التالميذ التسامح مع املتنوع واالستفادة منه. وعليهم أن يتعلموا فيها علة 
ا" ،وكيف تعمل ،وجود الدميقراطية   . 59وكيف ينبغي القبول 

  مالحظات ختامية

امات املتبادلة بني البشر -  -يف عصر طغت عليه نزعة التصادم واال
  .يكون من املهم الرتكيز عن الفهم / التفاهم -اً ثقافات وأفراد

الفهم خاصية إنسانية متيز اإلنسان عن كائنات الذكاء االصطناعي اليت - 
  .اكتسحت خمتلف جوانب حياة البشر

ن عندما يتم التغلب على هذه اخلاصية تكون ناجعة يف حياة اإلنسا- 
  .عوائقها الداخلية واخلارجية

 ،هذه اخلاصية اإلنسانية اليت هي الفهم البد أن تتم يف إطار احرتام مبادئ- 
والوعي بالطابع املركب للظاهرة  ،أخالق الفهم (التفكري اجليد...) :منها

طوير فادة من اهلامش الذي تتيحه العوملة لتاإلنسانية فضال عن التسامح واإل
  .التفاهم بني الثقافات

نظرا لتعقد ظاهرة الفهم عند اإلنسان فإنه من الضروري أن تكون نتيجة - 
  .تربية

                                                            
ن، التربية وآخريالمرزوقي، ضمن فتحي التريكي يعرب  اق بيداغوجيا المشاركة، ترجمة أبيإكرت ليباو، التربية الديمقراطية: ٮف  59 

  .438م، ص 2010ھـ /  1431تونس  -وروبية تتحاور، بيروتسلمة وأوالديمقراطية؛ أقطار عربية وم
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وعلى  ،وعلى نسبية احلقيقة ،الرتبية على التفاهم هي تربية على التسامح - 
ا جتسيد ملا عربت عنه اليونسكو ب"تعلم لتشارك اآلخرين".   احلوار، إ

إن ما روج له البعض من صدام احلضارات إمنا هو نتيجة قصور يف فهم - 
الضروري أن تسهم الرتبية الثقافات واحلضارات األخرى . لذلك يكون من 

وهو أمر ليس باهلني. نعم إن الفهم يقتضي  ،يف بناء الثقة بني الثقافات
  املعاناة.

يه هذه األخرية من  الرتبية على الفهم هي تربية على الدميقراطية مبا تعن- 
ا أسلوب حياة  ويرتكز على احلوار  ،لى حل اخلالفات سلميا،يقوم عكو

  فال يوجد رأي أمحق. ،واالستماع إىل رأي اآلخر

بالقراءة املعمقة هلذا الفصل من كتاب إدغار موران "املعارف السبع..." - 
نستطيع من ناحية أن نفهم ملاذا محل معجم مصطلحات الرتبية على 

فهم ن"عنوان :  2003واطنة الدميقراطية الصادر عن جملس أوروبا سنة امل
صياغة  ونتبني من ناحية أخرى ملاذا متت ،60"أفضل بشكل تفاهمن حىت
دف الرتبية إىل  الرئيس فاهلد للرتبية يف النرويج على النحو التايل : " 

                                                            
60 O’SHEA (K), Comprendre pour mieux se comprendre, Glossaire des termes de l’Education à la 

Citoyenneté Démocratique, Conseil de l’Europe2003 ;DGIV/EDU/CIT/2003,29 
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تنمية  استعدادات الفرد للفهم واملشاركة والتجريب والتطابق مع الغري 
  .61والتميز"

لرتبية على التفاهم لنظل يف العامل العريب اإلسالمي يف حاجة أكيدة وملحة 
وعلى  ،الغريواالنفتاح على  ،تنمي لدى ناشئتنا القدرة على التواصل

إفادة الغري واإلفادة وعلى الثقة يف النفس ويف قدرة ثقافتنا على  ،التسامح
  .منه

  

  

 

 

                                                            
61 MIKKELSEN ( R ), Education à la Citoyenneté Démocratique2001‐2004, Etude paneuropéenne des 

politiques d’Education à la citoyenneté Démocratique (ECD), Etude régionale, Région d’Europe du 

Nord. Conseil de l4Europe, Strasbourg2004,p20  
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  باب: آفاق  
    

  نموذجًا إرشاديًَّا للهيرمينوطيقاأالترجمة بوصفها 
  حسام الدين درويش

" paradigme" اًّ أمنوذجًا إرشادي الرتمجة أن يكونفعل بأيِّ معىن ميكن ل
 ؟ هذا هوبشكٍل خاصٍّ  كوربشكٍل عامٍّ، وهلريمينوطيقا بول ري للهريمينوطيقا

 .هذا البحث حوله دوري سؤال أو التساؤل األساسيُّ الذيال

، هذا ما أكَّده ريكور مراراً، على غرار جورج )1("أن تفهم يعين أن ترتجم"
الرتمجة  لَعدّ عن اإلمكانيَّة القويَّة  - بوضوٍح وإجيازٍ -  . وتعربِّ هذه اجلملة)2(شتاينر

 - )3(يف مقالتني مهمَّتني-  جريفولوينووقد حاجَّ  دومينيك منوذجًا هريمينوطيقيَّاً. أ
ا النموذج اإلرشادّي الثالث للهريمينوطيقا  َّ أنَّه ميكن النظر إىل الرتمجة على أ

                                                 
 أستاذ الفلسفة في جامعة حلب، سوريا  

(1)Paul Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, Paris : Éd. duBayard, 
2004, p. 23. Ce texte a été initialement présenté par Ricœur comme leçon inaugurale à la 
Faculté de théologie protestante de Paris, octobre 1998, et a été publié ensuite dans 
Esprit, n° 853, juin 1999, pp. 8-13. 

: الدار العربيَّة للعلوم ناشرون/منشورات االختالف، ، ترجمة: حسين خمري، (بيروت/الجزائرعن الترجمةبول ريكور، 
على المصدر بلغته األصليَّة، وعلى الترجمات العربيَّة (في  -توثيقنا لالقتباسات من كتب ريكورفي - سنحيل.31، ص)2008

حال وجودھا)، وسنقوم بالتعديالت التي نراھا مناسبة على الترجمة، عندما نرتئي أنه يمكن ترجمة النص بطريقٍة أفضل أو أنسب. 
 ٍر وتقديٍر.وال ينبغي اعتبار ذلك انتقاصاً من قيمة الترجمات الموجودة، التي يستحق أصحابھا كلَّ شك

  ن:عن الترجمة، على كتابين رئيسي يحيل ريكور، في دراساته)2(

George Steiner, Après Babel, Paris : Albin Michel, 1998. Antoine Berman, L’épreuve de 
l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris : Éd. du Gallimard, 
1995. 
(3)Domenico Jervolino, « Herméneutique et traduction. L’autre, l’étranger, l’hôte », Ricœur, 
Herméneutique et traduction, Paris : Ellipse, coll. « Philo », 2007, pp. 71-89. Cet article a 
été publié initialement in Archives de philosophie, n° 1, 2000, pp. 79-93. Le deuxième 
article est « La question de l’unité de l’œuvre de Ricœur à la lumière de ses derniers 
développements. Le paradigme de la traduction », ibid. pp. 91-103. Cet article a été publié 
initialement in Archives de philosophie, n° 4, hiver 2004, pp. 659-668. 
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. وقد حتدَّث ريكور نفسه عن الرتمجة  الريكوريَّة، بعد منوذج الرمز ومنوذج النصِّ
حتت -  املقصود «: - اخلصوصيف هذا - وكتب) 4(.اًّ بوصفها منوذجًا إرشادي

هو ظاهرٌة عامليٌَّة تقوم على قول الرسالة نفسها، بطريقٍة أخرى.  - عنوان الرتمجة
ويف الرتمجة، ينتقل املتكلِّم إىل العامل اللغويِّ لنصٍّ أجنيبٍّ. ويف املقابل، هو يستقبل 

هذه  يف فضائه اللغويِّ كالم اآلخر. وميكن استخدام ظاهرة الضيافة اللغويَّة 
توضيح منوذجيَّة فعل الرتمجة بالنسبة إىل اهلريمينوطيقا و ، )5(»كنموذٍج لكلِّ فهمٍ 
، واليت تتمثَّل عمومًا يف: اهلريمينوطيقاهذه املسائل اليت تتناوهلا يقتضي إثارة أهم 

الفهم وسوء الفهم أو عدمه، أخالق احلوار والتواصل، العالقة اجلدليَّة بني األنا 
  لغريب، بني فهم الذات وفهم اآلخر.ألوف واواآلخر، بني امل

التداخل بني سنقوم باستكشاف التوازي و  ولتوضيح هذا النموذج اإلرشاديِّ 
وسنقوم يف البداية  فعلي الفهم والتأويل من جهٍة، وفعل الرتمجة من جهٍة أخرى،

إظهار السمة العمل على بعرٍض موجٍز لتحليل ريكور لفعل الرتمجة، قبل 
بالنسبة إىل هريمينوطيقا احلوار، والتدليل على  موذجيَّة اإلرشاديَّة هلذا الفعلالن

لثالث للهريمينوطيقا األطروحة القائلة بأنَّ الرتمجة ُمتثِّل النموذج اإلرشاديَّ ا
.   الريكوريَّة، بعد منوذجي الرمز والنصِّ

يبٌّ. وقد وضع الرتمجة هي منوذٌج للِّقاء مع الغرييَّة، مع ما هو غريٌب أو أجن
ريكور الصعوبات املرتبطة بالرتمجة حتت العنوان الذي اختاره أنطوان بريمان 

". ويرى ريكور L’épreuve de l’étrangerامتحان الغريب لكتابه "
                                                 

(4)Paul Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., pp. 21-52. 

 .)58-31، ص عن الترجمة(
(5) Paul Ricœur, « L’universel et l’historique », Magazine littéraire, n° 390 septembre 2000, 
p. 41. 
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"عذاٌب  صطلح "االمتحان" أو "احملنة" هنا مبعنيني: أوَّهلما:أنَّه ينبغي أن يُؤَخذ م
وما هو موضع امتحاٍن أو حمنٍة هو  .)6(حان"ُمعاىن"، وثانيهما، "مدَّة االمت

الرغبة أو الدافع إىل الرتمجة. ويكمن االمتحان يف حتقيق الوساطة بني ما هو 
والقارئ ولغته وثقافته.  –العمل، الكاتب، لغتهما وثقافتهما  –غريٌب أو أجنيبٌّ 

ور مع كما يقول ريك  –وتشكِّل هذه الوساطة حمنًة، بقْدر ما يقوم فعل الرتمجة 
خدمة سيِّدين: «على  –" Franz Rosenzweigفرانز روسينزفيغ "
ولكن، كيف ميكن  .)7(»ه، والقارئ يف رغبته يف التملُّكاألجنّيب داخل عمل

ذا العمل املتناقض؟ وملاذا يبدو صعباً أو مستحيًال القيام به؟   القيام 
ا تواجه حتدي -العالقة مع ما هو غريبٌ بوصفها حمنًة يف -  متثِّل الرتمجة اً؛ ألَّ

مقاومًة مزدوجًة من جانب اللُّغة املستقِبلة ومن جانب اللغة املستقَبلة أو 
ما أمساه ريكور ا اللغة املستقِبلة عن نفسها فياألجنبيَّة. وتعربِّ املقاومة اليت تقوم 

 ففي مواجهة عمل الرتمجة، مثَّة مقاومٌة وكفاحٌ  .)8("عمل الذاكرة" و"عمل اِحلداد"
ذه لقداستها والكتفائها الذايتِّ. ومن ضدَّ خسارة اللغة املستقِبلة  دون القبول 

اخلسارة اليت ال ميكن جتنُّبها يف عمل الرتمجة، ال ميكن الفوز بالرهان أو التحدي 

                                                 
(6)Paul Ricœur, « Défi et bonheur de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p. 8. Ce 
texte est un article tenu à l’Institut historique allemand le 15 avril 1997. )16، ص عن الترجمة( . 
(7)Ibid. p. 9. (المعطيات السابقة نفسھا). 

ھذين المصطلحين، إلى التحليل النفسي الفرويدي. وللمزيد حول التناول الريكوري لھذين يستند ريكور، بخصوص معنى )8(
 العملين (عمل الحداد وعمل الذاكرة)، انظر:

Paul Ricœur, « La question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de Freud », Écrit 
et conférences 1. Autour de la psychanalysetextes ressemblés et préparés par Catherine 
Goldenstein et Jean-Louis Schlegel, présentation par Jean-Louis Schlegel, postface par 
Vinicio Busacchi, Paris : Éd. du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2008, pp. 19-71. Cf. 
surtout pp. 29-33. Une version anglaise abrégée « The Question of Proof in Freud’s 
Psychoanalytic Writings » a été publiée dans Journal of the American Psychoanalytic 
Association, 25, 1977, n° 4, pp. 836-871. Une version française abrégée a été publiée 
dans Qu’est-ce que l’homme ? Philosophie / psychanalyse : Hommage à Alphonse De 
Waelhens(1911-981), Bruxelles : Faculté universitaire Saint-Louis, 1982, pp. 591-619. 
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الذي ميثِّله عمل الرتمجة. ويف املقابل، جند مقاومًة موازيًَة من جانب اللُّغة 
املقاومة بدايًة يف شكٍل استيهاميٍّ أو خيايلٍّ متمثٍِّل يف وهم األجنبيَّة. وتظهر هذه 

أو حلم الرتمجة املثاليَّة الكاملة. ووفقًا هلذا الوهم، ينبغي أن تكون الرتمجة مطابقًة 
وال تقتصر مقاومة اللُّغة األجنبيَّة لعمل الرتمجة  .لألصل وتكرارًا له بلغٍة أخرى

ا تنبع أيضًا من صعوبةذه الصيغة املثاليَّة اخلياعلى ه ا استحالة-  ليَّة؛ وإمنَّ  -ورمبَّ
التوفيق بني احلقلني الدالليني املختلفني للغة االستقبال واللُّغة األجنبيَّة. وفضالً 
عن ذلك، تظهر هذه املقاومة يف اختالف اإلرث الثقايف الذي حتمله كلمات 

املتضمَّن يف كلمات لغة اللغة األجنبيَّة وتعابريها ومجلها، عن الرتاث الثقايف 
االستقبال وتعابريها ومجلها. وقد أشرنا إىل غىن وتعقُّد دالالت الكلمات وتنوُّعها 
بني دالالٍت أوَّليَّة قاموسيَّة ودالالٍت إضافيٍَّة أو ملحقٍة. وحىتَّ إذا أخذنا بعني 

ات ويستبعدها، عمل السياق الذي يُغرِبل الكثري من دالالت الكلم هتماماال
نقل كلِّ الدالالت  - ومن املستحيل أحيانًا أو غالباً  بل- بقى من الصعب جداً ي

  اليت تعربِّ عنها كلمات لغٍة ما إىل لغٍة أخرى.
أن يظهر يف عدَّة  –الذي ينبغي التخلُّص منه  –وميكن لوهم الرتمجة الكاملة 

 األمنيةن هذا الوهم أو احللم أو ٍغ. وقد أشار ريكور إىل شكلني مأشكاٍل وصي
ه حنو العامليَّة، ويتمثَّل يف السَّعي إىل . يرتبط الشكل األوَّل بالتوجبشكٍل خاصٍّ 

تأسيس مكتبٍة شاملٍة وكاملٍة، تضمُّ كلَّ الرتمجات لكلِّ األعمال، يف كلِّ اللُّغات. 
وهذا حلم تأسيس كتاب كلِّ الكتب، حيث ُتستبَعد كلُّ إمكانيٍَّة لعدم القابليَّة 

أمَّا الشكل الثاين حللم الرتمجة الكاملة فيتَّسم بطابع انتظار املسيح  للرتمجة.
". واملنشود يف هذا الشكل un caractère messianiqueاملخلِّص "

 ما يشبه صدًى خملِّصاً  ل كلُّ الرتمجات عنها، يف داخلهاحتم«هو لغٌة صافَيٌة، 
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نية حتقيق ربٍح دون تكبُّد أيِّ وجند يف كلِّ صَيغ الرتمجة املثاليَّة الكاملة أم .)9(»
ة على هذه األمني خسارٍة. وينطوي التخلِّي الضروريُّ عن هذه األمنَية على ِحدادٍ 

ة املستحيلة التحقيق. والتخلي عن الرتمجة املثاليَّة الكاملة، وعن العقالنيَّة املطلق
ا، ينبغي أن يقودنا تالف الذي ال إىل تقبُّل االخ - بشكٍل ال مفرَّ منه- املرتبطة 

ميكن جتاوزه بني املألوف أو اخلاصِّ واألجنيبِّ. والعامليَّة أو الكونيَّة املنشودة من 
بل هي  يَّة الكاملة ليست مستحيلًة فحسب؛ِقبل كلِّ أشكال حلم الرتمجة املثال

تريد الكونيَّة «أيضًا ضارٌّة وخطرٌة. ويوضِّح ريكور هذه الفكرة، فيكتب: 
ا حبحمو ذا املستعادة  اللُّغة اخلاصَّة، يف الضغينة ضدَّ حمليَّة اللُّغة  كرة األجنيبِّ ورمبَّ
أن جتعل من  -اليت تقوم حبذف تارخيها اخلاصِّ -  كن ملثل هذه الكونيَّةاألمِّ. ومي

م، وضحايا للتمييز اللغويِّ، ومنفيِّني ميكن أن يتخلَّوا عن  اجلميع غرباء على ذوا
  )10(»البحث عن مالٍذ للغة استقباٍل؛ باختصار، جتعلهم بدواً تائهني.

أو رهانًا ال ميكننا الفوز به أو فيه إال من خالل  فالرتمجة ال متثِّل فقط حتدياً 
بل ميكن احلديث أيضًا عن الفرح  لناجتة عن عمل الذاكرة؛املقاومة االكفاح ضدَّ 

التحدي  –والسعادة يف الرتمجة. ويظهر هذان البعدان الكامنان يف الرتمجة 
تحدي " بـمعاً يف عنوان إحدى مقاالت ريكور عن الرتمجة، واملعنونة  –والسعادة 

املة، وبإقرار عدم ". فبإعالن احلداد على الرتمجة املثاليَّة الكالترجمة وسعادتها
قابليَّة اختزال اخلاصِّ إىل الغريب، أو بالعكس، جيد املرتجم التعويض عن ذلك 

يف االعرتاف بالوضعيَّة غري القابلة للتجاوز حلواريَّة فعل «ومكافأته أو "سعادته" 
 الضيافة اللغويَّةفيما أحبُّ أن أمسِّيه  الرتمجة مثل أفٍق معقوٍل للرغبة يف الرتمجة،

                                                 
(9)Ibid. p. 18. (23 المصدر السابق نفسه، ص). 
(10) Ibid. p. 18-19. (المعطيات السابقة نفسھا). 
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"’hospitalité langagièrel"« )11( . فـ"الضيافة" أو "االستضافة" هو
عن أخالق احلوار والفهم والتأويل، اليت  -بشكٍل منوذجيٍّ -  املصطلح الذي يعربِّ 

 يف هذا البحث. وعلى صعيد الرتمجة خطوطها العريضة أو األوَّليَّةحاولنا رسم 
بواسطة لذة استقبال كالم  اآلخروَّض لذَّة اإلقامة يف لغة تُع«ويف هذه الضيافة، 

وجند يف التحليل الريكوريِّ  .)12( »اآلخر عندنا، يف منزل االستقبال اخلاصِّ بنا
هذا الفعل نموذجاً  السمات أو العناصر التي تجعل منلفعل الرتمجة كلَّ 

  بامتياز. اهيرمينوطيقي
". ال ينظر ريكور إىل هذا التعدُّد والتنوُّع تنوُّع اللُّغات وتعدُّدهاـ "بفلنبدأ 

على أنَّه أمٌر ضارٌّ أو غري مفيٍد. وميكننا أن نستخلص من كتاباته حججاً عديدًة 
فعلى ضدَّ القائلني بسلبيَّة هذا التعدُّد والتنوُّع واحلاملني بلغٍة واحدٍة كاملٍة. 

ٍة  الصعيد التاريخيِّ  الكونيَّة أو العامليَّة  –بقًا كما بيَّنا سا  –انتقد ريكور بشدَّ
ي مثل هذه املتعلِّقة حبلم اللُّغة املثاليَّة الكاملة، بأشكاله وصوره املتعدِّدة. فف

تارخييَّة الثقافات واللُّغات اخلاصَّة احملليَّة، يف تنوُّعها  الكونيَّة، سيتمُّ قمع بل وطرد
 كهذه  كونيَّةٍ أو أحاديٍَّة. ويف   ٍة واحدةٍ واختالفها الغينِّ، لصاحل هيمنة ثقافٍة أو لغ

فقد أكَّد ريكور  على الصعيد األنطولوجيِّ سنكون مجيعًا غرباًء أو أجانب. أمَّا 
ا ليس سوى أحد مظاهر  ، «أنَّ تعدُّد اللُّغات أو كثر الشرط اإلنساينِّ الواقعيِّ

تنوُّع  عدّ وهو شرط التعدُّديَّة على كلِّ مستويات الوجود؛ وهي التعدُّديَّة اليت يُ 
هكذا؛ حنن «اللُّغات أكثر مظاهرها إثارًة للقلق. ملاذا كلُّ هذه اللغات؟ اإلجابة: 

"، وفقاً بعد بابلهكذا بالتكوين، وليس باملصادفة اليت ميكن أن تكون خطًأ، "
                                                 

(11) Ibid. p. 19. (24-23 المصدر السابق نفسه، ص). 
(12) Ibid. p. 20.(24 المصدر السابق نفسه، ص). 
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وتذكِّرنا معاجلة ريكور ملسألة تعدُّديَّة اللُّغات  .)13( »لعنوان كتاب شتاينر
. وعلى هذا )14("صراع التأويالتبأطروحته عن أنطولوجيا الفهم، يف كتاب "

األساس، ميكن القول بأنَّ تعدُّديَّة اللُّغات وتعدُّديَّة التأويالت هلما مصدٌر أساسيٌّ 
وساطته بني التأويالت  يف- كور واحٌد هو التعدُّديَّة األُنطولوجيَّة. وهلذا أكَّد ري

أحد جوانب أو  )15(أنَّ كلَّ نسٍق هريمينوطيقيٍّ يبتكر أو يكتشف -املتنافسة
نًة   أو ُمنخرِطةأبعاد الوجود. وال ميكن هلذه اهلريمينوطيقا إال أن تكون متضمَّ

"impliquée "إال  ميكن إدراك الكينونة أو معرفتها وغري منفصلٍة؛ ألنَّه ال
أنطولوجيا قائمٌة على التعدُّد  - باإلضافة إىل ذلك-بوصفها كينونًة مؤوَّلًة. وهي 

والتنوُّع، وليس على الوحدة أو األحاديَّة؛ فالكينونة تُقال بطرٍق متعدِّدٍة، ومثَّة 
ا. ٌل دائٌم ألن تُقال بطريقٍة أخرىجما   غري تلك اليت قيلت أو تقال 

"، هي الصيغة اليت ميكن ريقٍة أو بصيغٍة أخرى، بطالشيء نفسه تقريباً  و"
يف هذا  وقد ميَّز ريكور )16(ا. - باملعىن الواسع- بواسطتها تعريف الرتمجة 

لغة الواحدة نفسها، والرتمجة الداخليَّة، اليت حتصل داخل ال بني الرتمجة التعريف
ق. وانطالقًا من ضيِّ اخلارجيَّة اليت حتصل بني لغاٍت خمتلفٍة، وهي الرتمجة باملعىن ال

 لداخليَّةميكن إجياد الكثري من نقاط التقاطع والتماثل بني الرتمجة ا هذا التعريف

                                                 
(13) Paul Ricœur, « Un « passage » : traduire l’intraduisible », Sur la traduction, op. cit., pp. 
58-59. 

  ).62(المصدر السابق نفسه، ص 
دار : بيروت(جورج زيناتي،  ترجمة منذر عياشي، مراجعة، ھيرمينوطيقية، صراع التأويالت: دراسات بول ريكورانظر: )14(

 .57-51ص )،2005، الكتاب الجديد المتحدة
 انظر، في ھذا الخصوص: »يتضمَّن االكتشاف والخلق معاً.«" بمعناھا المزدوج الذي inventerيستخدم ريكور كلمة ")15(

Paul Ricœur, La métaphore vive, Paris : Éd. Du Seuil, coll. « Point/Essais », 1975, pp. 
387-388. 

(بيروت: ، ترجمة أحمد الصمعي، مراجعة نجم بو فاضل، أن نقول الشيء نفسه تقريًباانظر، مثالً خصوصاً: أمبرتو إيكو، )16(
 ).2012المنظمة العربية للترجمة، 
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من ناحيٍة ثانَيٍة. ويقودنا ريكور نفسه  أوىل، والتفسري والفهم والتأويل من ناحيةٍ 
إىل التفكري يف السمة النموذجيَّة لفعل الرتمجة، من خالل وصفه هلذا الفعل 

على صعيد اللُّغة - تعدُّديَّة اليت دافع عنها ريكوررشادي. كما أنَّ البالنموذج اإل
على صعيد اجلماعات اللغويَّة. ففي  متَّ تأكيدها أيضاً  -ختلفةأو اللُّغات امل

لصاحل تعدُّديَّة أشكال اخلطاب «"، ترافع ريكور االستعارة الحيَّة"
ذه التعدُّديَّة تنوُّع امليادين اليت يتمُّ استخدام اللُّغة  )17(»ومستوياته. وهو يقصد 

أو اخلطاب فيها: اخلطاب العلميِّ واخلطاب الشعريِّ واخلطاب الديينِّ واخلطاب 
الفلسفيِّ أو التأمُّليِّ ... إخل. ولكنَّ التشديد على هذه التعدُّديَّة ينبغي أن يرتافق 

الذي " Wittgenstein"العكس من فيتجنشتاين مع تأكيد نسبيَّتها. فعلى 
 اللُّغة املتعدِّدة، يرى ريكور أنَّ  تعابريحتدَّث عن تبايٍن أو اختالٍف جذريٍّ بني 

بوحدٍة تضمُّ خمتلف صيغ اخلطاب  - على مستوًى أعلى-  هذه التعدُّديَّة مشمولةٌ 
فبإمكان كلِّ والتفاعل القائم بينها. وعلى الرغم من هذه الوحدة وهذا التفاعل، 

صيغٍة أو نوٍع من اخلطاب أن تسهم يف قول الواقع بطريقٍة ومضموٍن متميزين 
-  ة القائلة بأنَّ اخلطاب العلميَّ وخمتلفني. وهلذا عارض ريكور األطروحة الوضعيَّ 

إىل مستوى اللغة. يستطيع التعبري عن الواقع ونقله  - أو اخلطاب الوصفيَّ وحده
ديث عن خصوصيَّة اخلطاب الشعريِّ أو األديبِّ، واملرجعيَّة متَّ احل ويف هذا اإلطار

  واحلقيقة االستعاريَّة.
قائمٌة  - لى مستوى اللغة وأمناط اخلطابع-  تعدُّديَّة اليت دافع عنها ريكوروال

يف كلِّ لقاٍء أو حواٍر مع اآلخر، حىتَّ عندما يكون املتحاورون منتمني إىل 
اجلماعة اللغويَّة نفسها. فكلُّ حواٍر هو لقاٌء بني أمناٍط خمتلفٍة من التفكري وأنساق 

                                                 
(17)Ibid., pp. 323-324. 
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االعتقادات وأساليب التحدُّث والتعبري ... إخل. وعلى الرغم من االختالف 
ممكنًا دائماً.  - من حيث املبدأ- آلخر، يبقى التواصلحواٍر مع ا املالزم لكلِّ 

، ميكننا القول حينها ختالف أقصى درجاته، ويصبح جذرياً ولكن عندما يبلغ اال
مبأنَّ "املتحاورين يتحدَّثون لغتني خمتلفتني"، مع العلم  لنظر من وجهة ا-  أ

ذا املع - اللغويَّة احملضة والعامَّة مع دومينيك  –ىن نقول يتحدَّثون اللغة نفسها. و
إنَّ االختالف اللُّغوي أو تنوُّع اللُّغات له مسٌة منوذجيٌَّة؛ فمع هذا  :–جريفولوينو

إىل  - يف كلِّ أشكاله-  يدخل التنوُّع اإلنساينُّ «االختالف وهذا التنوُّع، 
  .)18(»تفكرينا

الكبري واالختالف العميق بني البشر وعلى الرغم من هذا التعدُّد أو التنوُّع 
م ... إخل، فقد راهن ريكور دائماً على إمكانيَّة التواصل بينهم،  م ومعتقدا ولغا

ا الرهان على وترمجة الغرييَّة وفهمها، مبا يف ذلك الغرييَّة الثقافيَّة. وقد تأسَّس هذ
، الذي يقتصر على رْفض التخيري الثنائّي احلصريّ  ما:أوَّهل افرتاضني أساسيَّني؛

 traduisible versusالقول إنَّ الرتمجة إمَّا ممكنٌة وإمَّا مستحيلٌة "

intraduisible ؛ وطرح ثنائيَّة عمليَّة بديلة، تنبين على ممارسة الرتمجة"
 ". وثانيهما:fidélité versus trahisonنفسها: األمانة مقابل اخليانة "

يَّته ال ميكن أبدًا أن تكون مطلقًة؛ ولذلك التأكيد أنَّ غرييَّة اآلخر أو أجنب
ن من حيث املبدأ. وعلى هذا األساس ميكن أ فالرتمجة والتواصل ممكنان دائماً 
يف إطار ما يسمِّيه ريتشارد كريين "اهلريمينوطيقا  نضع اهلريمينوطيقا الريكوريَّة

                                                 
(18)Domenico Jervolino, « La question de l’unité de l’œuvre de Ricœur à la lumière de ses 
derniers développements. Le paradigme de la traduction », Ricœur, Herméneutique et 
traduction, op. cit., p. 99. 
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انيَّة . وتتعلَّق اإلمك)l'herméneutique diacritique")19احلركيَّة 
بالعالمات  ريكوراليت أكَّدها - لدائمة للرتمجة والتواصل بني الثقافات اإلنسانيَّةا

اللغويَّة وبالقيم، وبكلِّ ما يدخل يف إطار اهلُويَّة الثقافيَّة. ويف توضيحه هلذه 
  اإلمكانيَّة، يكتب ريكور:

بالتأكيد، ال ميرُّ كلُّ شيٍء يف الرتمجة، ولكن دائمًا ميرُّ شيٌء ما. 
هناك علٌَّة، وليس هناك احتماٌل يف أن يكون نسٌق لغويٌّ  فليس

يعين  واالعتقاد بأنَّ الرتمجة ممكنٌة إىل حدٍّ ما ما غري قابل للرتمجة.
 التأكيد أنَّ األجنيبَّ هو إنساٌن، وباختصار، يعين االعتقاد بأنَّ 

يصحُّ  –عن العالمات  –عن اللغة  التواصل ممكٌن. وما قلناه توا
بالنسبة إىل القيم واالنطباعات األساسيَّة والرموز اليت تكوِّن أيضًا 

  .)20( األرضيَّة الثقافيَّة لشعٍب ما
، ويف هذه الرتمجة ال يتمُّ عبور  "الفهم ترجمةٌ أو " "أن نفهم يعني أن نترجم"

بالتأكيد". وانطالقًا من  ربُ عْ كلِّ الدالالت واألفكار والقيم، ولكنَّ بعضًا منها يُـ 
ذلك، ال ينبغي أن ننتظر من الفهم ومن الرتمجة أن يكونا مطابقني متاماً 

- صل عنه. وميكننا بالتايل احلديثملوضوعهما، حبيث يشكِّالن نسخًة طبق األ
                                                 

" إلى علم اللغة، ويشير إلى العالمات التي توضع عادًة فوق أو تحت الحروف. ولتوضيح diacritiqueينتمي مصطلح ")19(
في إمكانيَّات التواصل «معنى ھذا المصطلح، في ھذا السياق، نقتبس ما كتبه كيرني، في ھذا الخصوص: تنظر ھذه الھيرمينوطيقا 

د ھذه المقاربة الحركيَّة على أنَّ الصداقة تبدأ مع  البينيَّة، بين ذواٍت متباعدٍة بالتاكيد، لكن ليس لدرجٍة ال تسمح بالمقارنة بينھا. وتؤكِّ
استقبال االختالف. وھي تجعل من نفسھا رسول ممارسة الحوار، مع رفضھا ألن تخضع للجدل االختزاليِّ لألنانيَّة المحكومة 

  » للذات عينھا كآخر. المنطق الثنائيَّ اآلخر، فنجد  منطقالواحد، وال  منطقالذاتيَّة، بين  بمنطق

Richard Kearney, « Entre soi-même et un autre : l’herméneutique diacritique de Ricœur », 
Cahiers de L’Herne 2 : Ricœur, sous la direction de Myriam Revault d’Allonnes et de 
François Azouvi, trad. par Patrick DiMascio, traduction révisée par Myriam Revault 
d’Allonnes, Paris : Éd. de L’Herne, coll. « Point/Essais », 2004, p. 59. 
(20) Paul Ricœur, « Civilisation universelle et cultures nationales », Histoire et vérité,Paris : 
Éd. du Seuil, coll. « Point/Essais », 1967, p. 336.Cet article a été publié initialement en 
Esprit, octobre 1961. 
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عن معاِدٍل أو مكافٍئ نسيبٍّ، عن "مكافٍئ غري  - مجٍة ما أو فهٍم ماخبصوص تر 
 يف الوقت نفسه_- ناقبولَ  باستحالة بلوغ املعرفة املطلقة رُ مطابٍق". ويعين اإلقرا

اختزال الغريب أو األجنيبِّ إىل ذواتنا أو إىل ما هو مألوٌف أو معروٌف  استحالةَ 
بالنسبة إلينا. وبتخلِّينا عن حلم الفهم الكامل أو الرتمجة املثاليَّة الكاملة، وعن 

بالسمة اهلريمينوطيقيَّة  - اآلن ذاته يف-  ة الكاملة أو املطلقة، حنن نعرتفاملعرف
- الوضعيَّة املؤقَّتة والناقصةإلدراكنا أو لفهمنا لآلخر وللعامل وألنفسنا. وُتظِهر 

حىتَّ ذلك  –أنَّ عدم الفهم هو جزٌء من الفهم  -اليت جيد كلُّ فهٍم نفسه فيها
ثنائيَّة  أكثر من كونه نقيضًا له. ومثلما أنَّ  –الذي ميكن وصفه بالفهم الكايف 

ال تشكِّل مدخًال مناسبًا لتناول مسألة الرتمجة،  ابٌل للرتمجة/غري قابٍل للرتمجة""ق
ال متثِّل أيضًا مدخًال مالئمًا لتحليل  ة "قابٌل للفهم/غري قابٍل للفهم"فإنَّ ثنائيَّ 

 العالقة احلواريَّة مع اآلخر. وال تكمن املسألة األساسيَّة يف معرفة ما إذا كان ميكن
ا تكمن باألحرى يف سؤال "كيف نفهم اآلخر؟"، و"ما  فهم اآلخر أم ال، وإمنَّ
الشروط اليت تسمح حبصول هذا الفهم، أو تساعد على ذلك؟". ويكمن العالج 

 بميكن تسميته ا التحلي مباجلزئيُّ والنسيبُّ لظاهرة عدم الفهم أو سوئه يف 
وهي األخالق القائمة على االحرتام والتسامح (املتمثِّل  "أخالق احلوار والفهم"

يف تقبُّل االختالف) وافرتاض معقولية كالم اآلخر وصدقه، إىل أن يثبت عكس 
بشكٍل كامٍل وحاسٍم؛  اهرة سوء الفهم أو عدمه، وحلُّها. وال ميكن جتنُّب ظذلك

ينا لتجاوز سوء سع يف س سوى وهٍم ال ميكن حتقيقه. ولكنألنَّ الفهم الكامل لي
عدم ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار أنَّ  -ألقصى درجٍة ممكنةٍ - الفهم أو عدمه

إىل ذاتيَّة األنا. عن عدم قابليَّة اختزال غرييَّة اآلخر  الفهم أو سوءه ناتٌج جزئيا
ذا املعىن م يشكِّل "مدرسًة أنَّ عدم الفه يفنتَّفق متامًا مع كريستيان ِبرنِر  و
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ه باستطاعة الفهم ، ولكنَّنا نرى أنَّه ينبغي أن نضيف إىل ذلك أنَّ )21(للغرييَّة"
ما هو ذايتٌّ أو مألوٌف الغرييَّة، من دون اختزاهلا في إىل هذه النفاذ جزئيا ونسبيا

  ومشرتٌك.
هي  –بوصفها امتحانًا يف العالقة مع ما هو غريٌب أو أجنيبٌّ  –والرتمجة 

ويل، بقدر ما يشكِّل فهمنا مثاٌل أو منوذٌج إرشاديٌّ موضٌِّح لفعلي الفهم والتأ
رحلًة أو "مغامرًة خميفًة"، وفق تعبري ريكور.  لغرييَّته ولقيمه ولنظرته للعاملو  لآلخر

ليس أجنبيَّة اآلخر  فه وإدراكه يف هذه املغامرةوما ينبغي استكشافه واكتشا
الشاعر األملاين  هو خاصٌّ وذايتٌّ أيضاً. وميكن القول مع وغرييَّته فحسب، بل ما 

، بقدر تعلُّم ما هو أجنيبٌّ «: "Hölderlin"هولدرلن  ينبغي تعلُّم ما هو خاصٌّ

يكور يف كلِّ وليس هناك فهٌم مباشر للذات، كما تبنيِّ هريمينوطيقا ر  .)22(»
متوسَّطًا عرب فهم ففهم الذات لنفسها ال ميكن إال أن يكون  مراحلها املختلفة؛

"، يرى ريكور Louis Lavelle" عامل العالمات. وعلى غرار لويس الفيل
أنَّ "أقصر طريق بني الذات ونفسها ميرُّ عرب اآلخر". ويف هذه الرحلة أو املغامرة 

نكتشف أنَّ هذه الغرييَّة موجودٌة يف قلب الذات  الساعية إىل فهم غرييَّة اآلخر
" واهلُويَّة الذاتيَّة altéritéنفسها، على شكل جدٍل بني الغرييَّة "

                                                 
(21)Cf. Christian Berner, Au détour du sens. Perspectives d’une philosophie herméneutique, 
du sens. Perspectives d’une philosophie herméneutique, Paris : Éd. du Cerf, coll. « 
Passages », 2007. 
(22) Cité dans : Paul Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p. 
39. )43، ص عن الترجمة( . 
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"l’ipséité تُقال بأشكاٍل أو طرٍق  –كما يقول ريكور   –". وغرييَّة اآلخر
  .)23( متعدِّدةٍ 

ة املتمثِّلة يف الفهم، وهكذا جند أنَّه ميكن املقاربة واملقارنة بني املغامرة املخيف
يتمُّ احلصول  تا احلالتنيويف كل العالقة مع الغريب أو األجنيبِّ، وحمنة أو امتحان

اية األمر. ففي الرتمجة اخلارجيَّة  تعويٍض أو على نوٍع من املكافأة على  –يف 
تفسح الضيافة اللغويَّة اجملال لتوسيع أفق  –وهي الرتمجة باملعىن الضيِّق للكلمة 

لغتنا اخلاصَّة، وإعادة اكتشافها من جديٍد، والكشف عن غرابتها أو أجنبيَّتها 
ا أنفسهم. ومن دون امتحان الغريب أو األجنيبِّ،  اجلزئيَّة، بالنسبة إىل أصحا

فراد وال على ليس مثَّة حواٌر، ال على صعيد األ من دون مغامرة فهم غرييَّة اآلخرو 
فات أو احلضارات. وبتعبٍري آخر، من دون هذا االمتحان وهذه صعيد الثقا

مهدَّدين باالنغالق على أنفسنا يف مرارة احلوار املنفرد مع «سنكون  املغامرة
  .)24( »ذواتنا، ومعزولني مع كتبنا

وال ينبغي أن يكون التقريب بني الرتمجة واحلوار مفاجئًا أو مدهشاً؛ ألنَّ 
العرتاف مبا أمساه ريكور "الوضعيَّة غري القابلة للتجاوز لفعل الرتمجة" يشكِّل ا

الذي تكمن  –األفق املعقول للرغبة يف الرتمجة. وال ميكن فصل هذا االعرتاف 
اآلخر.  يفعن عدم قابليَّة اختزال اخلاصِّ والغريب، أحدمها  –فيه مكافأة املرتجم 

فهمنا  ميكن أن تنتج عن الرتمجة وعن احلوار هي توسيع والنتيجة األكثر أمهِّيًَّة اليت
                                                 

(23)Cf. Paul Ricœur, « L’interprétation de soi, allocution prononcée devant l’Université de 
Heidelberg en janvier 1990 » (présentation par Jeffrey Andrew Barash), Cité,n° 33 2008/1, 
p. 146. 
(24) Paul Ricœur, « Le paradigme de la traduction », Sur la traduction, op. cit., p. 52. 

 .)52، ص عن الترجمة(
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 آلخر وفهم خطابه. ويف هذا اإلطاربواسطة فهم ا لذواتنا وتعميق هذا الفهم
ا نستطيع القول بأنَّ منوذج الرتمجة هو النموذج اإلرشاديُّ الثالث للهريمينوطيق

هريمينوطيقا للذات أو  -وخالل مسارها الطويل- الريكوريَّة، اليت كانت دائماً 
ا   نرى أنَّ اهلدف األساس لكلِّ فهٍم ولكلِّ تأويلٍّ لفهم الذات. وهي كذلك؛ ألَّ

يق فهم هو فهم الذات. ونظراً إىل أنَّه من غري املمكن بلوغ هذا الفهم إال عن طر 
فإنَّ ريكور قد صبَّ اهتمامه على دراسة هذه  العالمات والرموز والنصوص؛

فهم أو تأويل انشغل ريكور بدراسة لقد  ٍت أخرىسيطة. وبكلمااملواضيع الو 
أنَّ فهم الذات ميرُّ بالضرورة عرب هذه  رأىالرموز والعالمات والنصوص؛ ألنَّه 

  التأويالت.
تتَّسم اهلريمينوطيقا الريكوريَّة باالهتمام  وباإلضافة إىل االهتمام بفهم الذات

عها. وهلذا ميكن القول بأنَّ هذه اهلريمينوطيقا هي باللغة وبالتعدُّديَّة اللغويَّة وتنوُّ 
ريفيلينو حمقاًّ، يف هذا هريمينوطيقا اللغة و"هريمينوطيقا عرب اللُّغة"، كما يشري ج

  :الشأن
فهي "فلسفٌة  أكثر من جمرَّد "فلسفٍة للُّغة" إنَّ فلسفة ريكور هي

ا َتعُرب ظاهرة اللغة  َّ نسى أن تدون  - يف غناها- عرب اللغة"؛ أي أ
عن شيٍء ما، وأنَّه ال ينبغي أن  - عرب اللغة- بتاتًا أنَّنا نتحدَّث

نسقاً مغلقاً  –إن مل يكن جتريداً متعمَّداً ومقصوداً  –تصبح اللغة 
 على نفسه، من دون مرجعيٍَّة على العامل وعلى متحدِّثي اخلطاب

)25(.  
                                                 

(25) Domenico Jervolino, « La question de l’unité de l’œuvre de Ricœur à la lumière de ses 
dernier développements. Le paradigme de la traduction », Ricœur, Herméneutique et 
traduction, op. cit., p. 97. 
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ألنَّ  عابرة للُّغةهيرمينوطيقا للُّغة وهيرمينوطيقا فهريمينوطيقا ريكور هي 
الرتمجة) موجودٌة على صعيد اللغة؛ مناذجها األساسيَّة الثالث (الرموز والنصوص و 

َّ هيرمينوطيقا الرموزفاهلريمينوطيقا الريكوريَّة كانت بدايًة  ذت بدايًة "، مبعىن أ ا اختَّ
ي العالمة هذات معاٍن متعدِّدٍة؛ و والرموز هي عالماتٌ من الرموز موضوعًا هلا؛ 

قصديَّته مزدوجٌة أو . وما مييِّز الرمز عن بقيَّة العالمات، هو أنَّ وحدٌة لغويَّةٌ 
انطالقًا من التحديد -  دائماً. ومن املفيد أن نتذكَّر يف هذا السياق أنَّه متعدِّدةٌ 

عاين املالزمة " أو من تعدُّديَّة املla surdéterminationاملتضافر املعىن "
إقامة جدل بني التأويالت  أظهر ريكور إمكانيَّة بل وضرورة قد - لكلِّ رمٍز أصيلٍ 

املتناقضة واملتكاملة، يف الوقت نفسه: بني احلفريَّات أو األركيولوجيا 
"l'archéologie (الذي جتسِّده الفرويديَّة خصوصاً) والتوجُّه الغائي أو "

يغليَّة، " (وهو ما يظهر يف الفينومينولوجيا اهلlatéléologieالتيليولوجيا "
( ، بني هريمينوطيقا التدمري وهريمينوطيقا استعادة املعىن، بني )26(بشكٍل منوذجيٍّ

هريمينوطيقا االرتياب والشبهة وهريمينوطيقا اإلميان. وال ميكن فصل هذه 
رؤيٍة (تعدُّديَّة املعاين والتأويالت) عن  التعدُّديَّة المعرفيَّة أو اإلبستيمولوجيَّة

دٍة وكثريٍة"، وأنَّ كلَّ أُنطولوجيَّة تعدُّديٍَّة  ترى أنَّ "الكينونة تُقال دائمًا بطرٍق متعدِّ
هريمينوطيقا توضِّح جانبًا من الوجود؛ وعلى أساس هذا اجلانب، تنبين هذه 

  اهلريمينوطيقا بوصفها منهجاً.

                                                 
إلى إظھار السمة األركيولوجيَّة للمقاربة الفرويديَّة،  -وبالدرجة االولىأساساً - إن كتاب ريكور عن فرويد يھدف :يمكن القول )26(

، في  ليقوم في خطوٍة الحقة بمحاولة مفصلتھا مع تيليولوجيا ضمنية كامنٍة فيھا وتيليولوجيا صريحة الممثلة، بشكٍل نموذجيٍّ
أطلس : دمشق، ترجمة: وجيه أسعد، (فرويد في التفسير: محاولة فيالفينومينولوجيا الھيغلية. انظر خصوصاً: بول ريكور، 

 .409-347، ص )2003، للنشر والتوزيع
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 –يقيَّة (النصوص) وبانتقاله إىل النموذج اإلرشاديِّ الثاين ألحباثه اهلريمينوط
مل يغادر ريكور احلقل  –هيرمينوطيقا النصوصأي من هريمينوطيقا الرموز إىل 

هي  التعدُّديَّةأنَّ  . وجند يف هذا النموذجفالنصُّ هو أكبر وحدٍة لغويَّةٍ  اللغويَّ؛
ا، أممسٌة سائدٌة،  على  سواٌء على مستوى دالالت النصوص أم معانيها ومرجعيَّا

أو تأويل هذه الدالالت. فانفصال الداللة املوضوعيَّة للنصِّ عن مستوى فهم 
و تكوين هذه الداللة أو يفسح اجملال أمام بناء أ لقصد الذهينِّ الذايتِّ ملؤلِّفها

ذه  دى ريكور دائمًا اهتمامًا خاصاًّ . ولقد أبمتعدِّدةٍ بطرٍق  الدالالت وكبريًا 
ا، وأكَّد أنَّه يوجد دائماً يف الدالالت، وبصراع التأو  التعدُّديَّة يالت املرتبط 

ومتنوِّعٍة وخمتلفٍة، ولظهور أكثر من طريقٍة أو  متعدِّدةٍ إمكانيَّة لظهور تأويالٍت 
بق ينط اه عن النصِّ ودالالته وتأويالتهأسلوٍب يف بناء أو فهم نصٍّ ما. وما قلن

ست على ة للفعل تأسَّ فدراسة ريكور اهلريمينوطيقيَّ  على الفعل ودالالته وتأويالته؛
، ومتَّ اعتبار الفعل موضوعاً هريمينوطيقيَّاً بامتياٍز؛ ألنَّه مماثٌل للنصِّ أو  منوذج النصِّ

  شبيٌه به.
بوصفه النموذج اإلرشاديَّ الثالث يف اهلريمينوطيقا  –نموذج الترجمةومع 
ولقد أوضحنا آنفاً بأيِّ  وبتنوُّعها واختالفها، ترتبط التعدُّديَّة باللغات–الريكوريَّة 

معًىن ميكننا احلديث عن السمة النموذجيَّة لتعدُّد اللغات وتنوُّعها. وتعدُّد اللغات 
هو علَّة وجود الرتمجة أصًال. وكما أنَّه من املمكن دائمًا أن نروي أو أن نتحدَّث 

نَّه من أو أن نفهم أو أن نؤوِّل، بطريقٍة خمتلفٍة، أو بشكٍل ومضموٍن خمتلفني؛ فإ
  بطريقٍة خمتلفٍة. يضاً أن نرتجماملمكن دائماً أ
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بشكٍل - اجملاليفسح لفعل الرتمجة  التحليل الريكوريَّ وخنلص إىل القول:إنَّ 
ليس  ،ًا إرشادياً منوذجلقائلة بأنَّ هذا الفعل ميثِّل أمام األطروحة ا - جليٍّ وقويٍّ 
"الفهم ـ فأيضاً. كٍل عامٍّ بش بل وللهريمينوطيقا ب؛فحس بول ريكور هلريمينوطيقا
مرارًا عن كما حتدَّث ريكور نفسه ؛  جورج شتاينر مع أكَّد ريكوركما   هو ترمجٌة"

كما ميكن مقاربة أو مقارنة مفهومه عن "الرتمجة .لرتمجة بوصفها منوذجًا إرشادياًّ ا
فالتفسري ترمجٌة؛ ألنَّه حياول قول الشيء  ؛يلوالتأو  هومي التفسريالداخليَّة" مبف

، بقدر ما يتضمَّن قول املعىن نفسه، بصيغٍة ترمجةٌ  تأويلنفسه بكلماٍت أخرى؛ وال
 اقتضائها الفهم أخرى، ويف املقابل، الرتمجة ال تتضمَّن التأويل (إضافًة إىل

ألنَّه من املمكن دائمًا ترمجة كالٍم  أيضاً؛ أويلٌ مثل الت بل هي بالتأكيد) فحسب؛
فمع الرتمجة، مثلما هو احلال دائمًا مع التأويل، نكون دائماً  ما، بطريقة أخرى.

يف حقل املمكن ال الضروري، يف حقل املفاضلة بني خيارات، لكلٍّ منها 
 معقوليَّته النسبيَّة واجلزئيَّة.
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 المجتمع واألوقاف والرعاية الصحية في المجتمعات اإلسالمية 
  خالد عزب 

  
كــان املنطلــق األساســي لإلســالم هــو احلــرص علــى كرامــة اإلنســان وحريتــه، وإليــه 
يرجــع الفضــل يف تقــدمي أرقــى مضــامني احلريــة والكرامــة اإلنســانية، وانطلــق اإلســالم يف 

ـــا بـــين  آدم"، فالكرامـــة اإلنســـانية هـــي أســـاس هـــذا مـــن قـــول اهللا عـــز وجـــل "ولقـــد كرمن
الرعايــة االجتماعيــة قبــل كــل شــيء، هــذه الرعايــة ســياج مــن احلرمــة والعصــمة والصــيانة، 
تصــون كـــل فـــرد يف اجملتمـــع أن يهـــون علـــى النــاس أو ينتهكـــوا حرمـــة مـــن حرماتـــه، أكـــد 

حــق  القرآن الكرمي على حق الفقراء وذوي احلاجــة يف مــال األغنيــاء "والــذين يف أمــواهلم
ــــوم للســــائل واحملــــروم" ســــورة ــــة أخــــرى "ويف أمــــواهلم حــــق للســــائل   معل املعــــارج، ويف آي

  واحملروم".
أمجــل الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم صــورة اجملتمــع واملســلم كمــا يريــده املــوىل وكمــا 
شــرعه متكــامالً برعايــة أفــراده فيقــول "مثــل املــؤمنني يف تــوادهم وتــرامحهم كمثــل اجلســد 

ى منه عضو تداعى لــه ســائر األعضــاء بالســهر واحلمــى"، ويف حــديث الواحد إذا اشتك
آخــر "مثــل املــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه بعًضــا" فــاجملتمع املســلم بنــاء متكامــل 

 متكافل ال يتخلى عن فرد من أفراده وال يرضى ألحد منهم أن يذل أو يهون.
نشــآت الرعايــة مــن هــذا املنطلــق شــهدت احلضــارة اإلســالمية تشــييد العديــد مــن م

االجتماعيـــــة، الـــــيت هـــــي يف أوضـــــح مفاهيمهـــــا رعايـــــة اجلماعـــــة ألفرادهـــــا، وخصوًصـــــا 
احملتــــاجني مــــنهم، جــــاء اإلســــالم ليــــنظم هــــذه الرعايــــة علــــى أســــاس الــــرتابط بــــني الفــــرد 
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واجلماعــة والتكافــل بــني النــاس يف ســبيل اخلــري وحيــض النــاس علــى الرمحــة والــرب والعــدل 
ا مــن ريــع الوقــف، األوقــاف محلــت واإلحســان، وكانــت هــذه املن شــآت تــؤدي خــدما

صــبغة احلضــارة اإلســالمية، الــيت قننتهــا وحولتهــا إىل مؤسســة لعبــت دورًا حيويًــا يف بنــاء 
  صرح احلضارة.

احنســـر دور الدولـــة يف اجملتمعـــات اإلســـالمية، فركـــزت علـــى رعايـــة الـــبالد والعبـــاد، 
 تقــدم بعــد ذلــك خــدمات لرعايــة والدفاع عن أرضهم وأرواحهم وأعراضهم وأمــواهلم، مث

مرافـــق الـــبالد وشـــئون العبـــاد خاصـــة الطـــرق بـــني املـــدن، وغالًبـــا مـــا كـــان الـــدور اخلـــدمي 
للدولــــــة حمــــــدوًدا، اليفــــــي مبــــــا ينشــــــده اجملتمــــــع يف جمــــــاالت التعلــــــيم والرعايــــــة الصــــــحية 
واالجتماعيــة، هنــا جيــيء دور مؤسســة الوقــف الــيت كــان يغــذيها رجــال الســلطة تــارة أو 

ار تــارة أخــرى أو كبــار مــالك اآلراضــي أو علمــاء الــدين، وهــي يف دورهــا متاثــل مــا التجــ
تعرفـــــه عـــــرب احلضـــــارة الغربيـــــة باســـــم املؤسســـــات املعنيـــــة بتمويـــــل األنشـــــطة االجتماعيـــــة 
والصـــحية والثقافيـــة والعلميـــة والتعليميـــة، الـــيت تعتـــرب شـــرحية هامـــة يف دور اجملتمـــع املـــدين 

  املكمل لدور الدولة.
  
  الوقف:ماهية  -

  قصيدة رائعة جاء فيها: [i]صاغ العالمة أمحد بن شقرون
  من األوقاف جيرب من كسر     اذا عطب اللقالق يوما فانه مبال
 فدار من األوقاف تنقذ من فقر      وان مل جتد انثى مكانا لعرسها
 يعار من األوقاف يوصل للخدر          وان مل جتد عقدا جليد، فانه
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  مبال من األوقاف يصرف للفور        عالجهوان جن جمنون، فان 
  ا يعزف الفنان مبتسم الثغر   تعاجل املوسيقى دماًغا من األذى

  يهشمها طفل، فتقطع من أجر      وقد أوقفوا جرب األواىن، رمبا
  بالعوض منه، فيسلم من خسر   ولكن مبال الوقف يأخذ غريها
   حياء ويف سرتيردن الصالة يف   وقد أوقفوا دار الوضوء لنسوة

  
  احلبس، يقال: وقف فالن داره على كذا، حبسها. :الوقف لغة

وشرًعا يعرفه الشيخ حممد أبو زهرة "بأنــه قطــع التصــرف يف رقبــة العــني الــيت يــدوم 
ا، وصرف املنفعة" ، ويعرف كذلك بأنه "منع التصرف يف رقبة العــني، مــع [ii]االنتفاع 

جهـــات اخلـــري ابتـــداء، وهـــو الوقـــف اخلـــريي، أو بقـــاء عينهـــا، وجعـــل املنفعـــة جلهـــة مـــن 
  .[iii]انتهاء، وهو الوقف األهلي"

  
  
  
  
  

 مشروعية الوقف:
 تعود مشروعية الوقف يف احلضارة اإلسالمية لألسباب التالية:



 

4 
 

فكـــرة الصـــدقة اجلاريـــة، فقـــد روي أبـــو هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه، أن النـــيب صـــلى اهللا  - 
طع عمله إال من ثالث: صدقة جاريــة، عليه وسلم، قال: "إذا مات ابن آدم انق
  .[iv]أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له"

ما أثر عن النيب عليه الصالة والسالم من صدقات قــبض عنهــا، وهــي مثانيــة ممــا   - 
آل إليه عليه السالم بأحد حقيه يف مخس اخلمــس مــن الفــيء والغنــائم، أو أربعــة 

ممــا مل يوجــف عليــه املســلمني خبيــل وال أمخاس الفيء الذي أفاءه اهللا على رسوله 
ركاب، فما صار إليه عليه الصالة والسالم بواحد من هــذين احلقــني، تنــازل عــن 
جــزء منــه لــبعض أصــحابه، وتــرك البــاقي لنفقتــه وصــالته ومصــاحل املســلمني، حــىت 
مات عنه صلى اهللا عليه وســلم، فــاختلف النــاس يف حكمــه، فجعلــه قــوم موروثــا 

املواريــث ملكــا، وجعلــه آخــرون لإلمــام القــائم مقامــه، والــذي عنه ومقســوما علــى 
ـــا صـــدقات حمرمـــة الرقـــاب خمصـــومة املنـــافع، مصـــروفة يف  عليـــه مجهـــور الفقهـــاء أ

  .[v]وجوه املصاحل العامة
ثالث أساس قام عليه الوقف ماروى عن البخاري ومسلم عن نافع عن عبــد اهللا  - 

، [vi]قـــف مـــن الصـــحابةبـــن عمـــر، بشـــأن وقـــف عمـــر بـــن اخلطـــاب، وهـــو أول و 
ونــص وثيقــة وقفــه كمــا يلــي: "بســم اهللا الــرمحن الــرحيم هــذا مــا اوصــي بــه عبــداهللا 

وصــرمة بــن  [vii]عمــر بــن اخلطــاب امــري املــؤمنني ان حــدث بــه حــدث، إن مثغــا
، تليــه حفصــة مــا [ix]والعبد الــذي اطعمــه رســول اهللا (ص) بــالوادي [viii]االكوع

ال يبــاع وال يشــرتي، ينفقــه حيــث راي، مــن عاشــت، مث ذوي الــراي مــن اهلهــا، و 
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ــــه ان أكــــل او آكــــل او  الســــائل واحملــــروم وذوي القــــريب، وال حــــرج علــــى مــــن ولي
  [x]اشرتي رقيا منه.

قــــام عمـــــر بــــن اخلطـــــاب رضـــــي اهللا عنــــه يف خالفتـــــه باحضـــــار نفــــر مـــــن املهـــــاجرين 
ا يف واالنصــار فاحضــرهم كتابــة وقفــه واشــهدهم عليــه، وكــان هلــذا الفعــل تــاثريا عجيبــ

نشر االوقاف يف اهــل املدينــة املنــورة وغريهــا مــن االمصــار، وطبقــا لــنص الوثيقــة فقــد 
 حددت جهات الصرف او من يستحقون ريع الوقف وهم:

 الرقاب "العبيد": وقيل يف شراء الرقبة "العتق" وقيل املكاتب وقيل غري ذلك.
 ابن السبيل: هو املسافر الغريب، الذي انقطع عن ماله وأهله.

  ملساكني: مجع مسكني وهو الذي اسكنه العجز عن الطواف والسؤال.ا
  ذوي القريب: املراد قريب الوقف.

  احملروم: املتعفف.
  السائل املتكفف: فله حق املسألة.

  
  

 ، الواقف، واملوقوف، واملوقوف عليه، والصيغة:[xi]أركان الوقف أربعةأركان الوقف: 
 أوًال: الواقف: 

الوقــــف... وحــــىت يصــــح وقفــــه، البــــد أن يتــــوافر علــــى عــــدة وهــــو الــــذي ينشــــىء 
  شروط:

  أن يكون أهًال للتربع. .1
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  بالًغا. .2
  عاقًال. .3
 حرًا. .4

 غري حمجور عليه لسفه، أو غفلة، أو دين. .5

 ملكية الوقف:

اتفــق العلمــاء علــى أن الوقــف ال يكــون إال يف عــني مملوكــة لصــاحبها ملًكــا تاًمــا، 
ــــا كــــامًال، فــــإذا ا عنــــد   وأن تكــــون معرفــــة تعريًف كانــــت معروفــــة بالشــــهرة اكتفــــى بشــــهر

 احلنفية، وإن مل تكن معروفة بالشهرة، وجب حدها حبدودها األربعة.
 ثانًيا: الموقوف:

أمجـــع الفقهـــاء علـــى أن الوقـــف يكـــون علـــى وجـــه التأييـــد، وقـــد خـــالف يف ذلـــك 
  اإلمام مالك واإلمامية من الشيعة، وقرروا أن الوقف جيوز أن يكون مؤقًتا.

ك اشرتط احلنفية أن تكون العني املوقوفة صاحلة للبقاء، وقد خالف التأييــد ولذل
فيها، وهلذا قرروا أن األصل يف الوقف أن يكــون عقــارًا، وجــواز وقــف غــري العقــار جيــيء 

  على خالف األصل.. وقد قرروا أن املنقول جيوز أن يكون وقًفا يف أحوال استثنائية:
  التابع للعقار قسمان:أن يكون تابًعا للعقار، و  أولها:
مـــا اتصــــل بالعقــــار اتصــــال قــــرار وثبـــات، وذلــــك كالبنــــاء واألشــــجار، ألن البنــــاء  .1

واألشجار عنــدهم مــن املنقــول، وليســت مــن العقــار، وقــد خــالفهم اإلمــام مالــك 
رضــى اهللا عنــه، وهــذا النــوع مــن املنقــول يــدخل يف العقــار تبًعــا لــه مــن غــري نــص 

  عليه.
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ة العقـــار، كاحملاريـــث والبقـــر وحنـــو ذلـــك ممـــا هـــو مـــا كـــان منقـــوالً وخصـــص خلدمـــ .2
  خمصص خلدمتها، وهذه تدخل يف الوقف عند احلنفية بالنص عليها:

"أن يكون قــد ورد أثــر جبــواز وقفــه، كوقــف األســلحة والكــراع (احليوانــات املخصصــة 
للحــروب) وهــذه جيــوز وقفهــا، ألنــه يــروى أن خالــد بــن الوليــد، وقــد وقــف ســالحه 

  هللا تعاىل.للغزو يف سبيل ا
 
 
  

ثانيهــا: إذا جــرى بــه عــرف، وذلــك كوقــف الكتــب واملصــاحف، فــإن العــرف قــد جــرى 
بوقفهــا، والعــرف مصــدر فقهــي عنــد احلنفيــة مــامل يعــارض نًصــا، وإال كــان عرفًــا فاســًدا، 

  والعرف الفاسد غري معترب بإمجاع العلماء.
عقـــارًا، فـــإن وإذا كـــان احلنفيـــون يشـــرتطون يف املوقـــوف أن يكـــون ـ يف األســـاس 

غــريهم مــن املالكيــة والشــيعة األماميــة، والشــافعية واحلنابلــة، أجــازوا وقــف املنقــول، كمــا 
  أجازوه يف العقار.

  
  ثالثًا: الموقوف عليه:

إمــا أن يكــون إنســانًا: واحــًدا، أو متعــدًدا، وإمــا أن يكــون مؤسســة اجتماعيــة أو 
  ًسا، أو حيوانًا أو غري ذلك..ثقافية أو صحية أو تعليمية، وإما أن يكون مكانًا مقد
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  رابًعا: الصيغة:
وهلـــا ألفـــاظ متعـــددة، وكمـــا تكـــون صـــرحية، تكـــون كنايـــة، فالصـــرحية، كـــأن يقـــول 

  الواقف: حبست أرضي، أو داري على الفقراء، أو على أوالدي أو على غريمها.
والكنايــة، البــد فيهــا مــن النيــة، كــأن يقــول: أرضــي جعلتهــا للفقــراء، فــإن عــرف 

ذا اللفظ، كانــت وقًفــا بداللــة العــرف، وإال ســئل عــن قصــده، فــإن كانــت نيتــه  الوقف
  .[xii]منصرفة إىل الوقف، كانت وقًفا، وإال كانت مرياثًا، ال وقًفا

بــالنظر يف اجتهــادات الفقهــاء اخلاصــة بأحكــام الوقــف ومســائله وتفريعاتــه علــى 
ا يف مجلتهــا ـ عبــارة عــن ترمجــة ملفهــوم "السياســة  ا الــذي يعــين التــدبر أ املدنيــة" مبضــمو

يف شــــئون املعــــاش علــــى قاعــــدة جلــــب املصــــاحل ودرء املفاســــد، وحتقيــــق قــــيم التضــــامن 
، وأن هـــذه األســـس [xiii]االجتمـــاعي، ففقـــه األوقـــاف مبـــين علـــى ثالثـــة أســـس كـــربى

وفـــرت نوًعـــا مـــن احلمايـــة الشـــرعية لنظـــام الوقـــف ومؤسســـاته ضـــد احتمـــاالت اســـتيالء 
عليــه، وجعلــت حــدوث مثــل هــذا االســتيالء أمــر غــري شــرعي، إذ مل يكــن  سلطة الدولــة

  هناك ما مينع سلطات اجلور من إرتكابه يف الواقع العملي، وهذه األسس هي:
احرتام إرادة الواقف (شرط الواقف كنص الشارع): "إرادة الواقف" املقصودة هنا  - 

ن إرادته تلــك يف صــورة هي اليت يقوم بالتعبري عنها يف وثيقة الوقف ـ وهو يعرب ع
ـــا كيفيـــة إرادة أعيـــان الوقـــف، وتقســـيم ريعـــه،  جمموعـــة مـــن الشـــروط الـــيت حيـــدد 
وصرفه إىل اجلهات اليت يــنص عليهــا أيًضــا يف الوثيقــة نفســها، ويطلــق علــى تلــك 
الشــــروط يف مجلتهــــا إصــــطالح "شــــروط الواقــــف" وأضــــفى الفقهــــاء علــــى تلــــك 

، أو حتــل حراًمــا، وجعلــوا هلــا حرمــة ال الشــروط صــفة "القداســة" مــامل حتــرم حــالالً 
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جيوز انتهاكها ـ إال يف حاالت استثنائية ـ وذلــك بــأن رفعوهــا إىل منزلــة النصــوص 
ــا فقــالوا إن "شــرط الواقــف كــنص  الشــرعية مــن حيــث لزومهــا ووجــوب العمــل 

  الشارع".
اعتــرب الفقهــاء والقضــاة وثيقــة الوقــف (احلجــة) دســتور جيــب الرجــوع إليــه يف كــل 

رية وكبــرية مــن شــئون الوقــف ومــا قــد يــرتبط بــه مــن أنشــطة ومؤسســات وأعمــال صــغ
م جعلوا طرق تفسري حجج األوقاف "هــى الطــرق  خمتلفة، ليس هذا فحسب بل إ
الـــيت يســـلكها الفقهـــاء يف تفســـري النصـــوص الشـــرعية فيحمـــل املطلـــق علـــى املقيـــد، 

من الشروط املتقدم  والعام على اخلاص، إذا كان مثة مسوغ للحمل، وينسخ املتأخر
ــي مــن  منهــا، ويف اجلملــة إن شــروط الواقــف ... هــي الــيت تــنظم الوقــف مــامل يــرد 

  .[xiv]الشارع عنها
أعطى الفقهاء "لشروط الواقف" تلك القوة اإللزامية الكبرية، ولكــنهم يف الوقــت 
نفســــه حــــدودها بــــأن تكــــون حمققــــة ملصــــلحة شــــرعية، أو موافقــــة للمقاصــــد العامــــة 

وهـــي املتمثلـــة يف: حفـــظ الـــدين، والـــنفس، والعقـــل، والعـــرض واملـــال،  v][xللشـــريعة
وأبطلــوا كــل شــرط يــؤدي إىل إهــدار مصــلحة شــرعية، أو خيــالف مقصــًدا مــن تلــك 

  .[xvi]املقاصد. وعلى ذلك درج القضاء وجرى اإلفتاء يف مسائل األوقاف
ية العامة" اختصاص القضاء بالوالية العامة على األوقاف: قرر الفقهاء أن "الوال - 

علــى األوقــاف مــن اختصــاص القضــاء وحــده دون غــريه مــن ســلطات يف الدولــة 
االســالمية، وأن هــذه الواليــة تشــمل الفصــل يف املنازعــات اخلاصــة باألوقــاف أو 

 .[xvii]مايسمى باالختصاص القضائي
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يشــــمل االختصــــاص الــــوالئي شــــئون النظــــارة علــــى األوقــــاف وإجــــراء التصــــرفات 
مــن أمههــا: اســتبدال أعيــان الوقــف إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، املختلفــة عليهــا، و 

واإلذن بتعديل شروط الوقف ـ أو بعضــها منهــا ـ إذا أحلقــت هــذه الشــروط ضــررًا 
بالوقف أو باجلهات املستحقة فيه، وكذلك احلكم بإبطال الشروط اخلارجــة عــن 

  .[xviii]حدود الشرع ومقاصده العامة
ا التـــأثري علـــى اســـتقاللية ومـــن الواضـــح أن تلـــك التصـــرفات ـ و  أمثاهلـــا ـ مـــن شـــأ

ــــة،  ــــة، والوظيفي ــــا، وخاصــــة يف جوانبهــــا اإلداري األوقــــاف واملؤسســــات املرتبطــــة 
والتمويليـــــة، وذلـــــك يف العديـــــد مـــــن احلـــــاالت الـــــيت تعـــــرض لألوقـــــاف يف الواقـــــع 
العملــــي، وقــــد نــــص الفقهــــاء صــــراحة علــــى منــــع "الســــلطان" وممثليــــه مــــن رجــــال 

مـــن التـــدخل يف شـــئون الوقـــف، أو االعـــرتاض علـــى التصـــرفات  احلكـــم واإلدارة ـ
  .[xix]اإلدارية للقاضي

معاملة "الوقف" علــى أنــه شــخص اعتبــاري: تعامــل الفقهــاء مــع الوقــف علــى أن  - 
لــه شخصــية اعتباريــة، ومــن أدلــة ذلــك: مــاقرروه مــن ثبــوت حــق القاضــي للوقــف 

وقوفــة لالســتغالل ـ نفســه، فهــو "يقضــي لــه وعليــه"، ومنهــا أن عمــارة األعيــان امل
أي الــيت تــدر ريًعــا ـ ومؤنــة املوقــوف مــن زكــاة وخــراج أو عشــٍر، واجبــه يف غلتــه، 
وهــذ الوجــوب لــيس علــى إنســان بعينــه لــه ذمــة وأهليــة حقيقيتــان، وإمنــا هــو علــى 
جهـــة الوقـــف (بالنســـبة ألداء املونـــة) وهلـــا (بالنســـبة للعمـــارة)، ومـــن تلـــك األدلـــة 

قــــف علــــى " اجلهــــات" كــــالفقراء ـ الــــذين ال حيصــــى إجــــازة الفقهــــاء الوصــــية والو 
عــددهم ـ وبنــاء القنــاطر، واملــدارس وكــل مــا يعــود نفعــه علــى العامــة، وقــد جعلــوا 
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ــا ليســت شخصــيات حقيقيــة،  تلــك اجلهــات مالكــة ملنفعــة الوقــف بــالرغم مــن أ
م خبصــوص الوقــف وشــئونه املختلفــة  والشاهد هــو أن أحكــام الفقهــاء واجتهــادا

أن لـــه أهليـــة الوجـــوب فيمـــا لـــه ومـــا عليـــه، وأن لـــه ذمـــة حكميـــة  قــد جـــرت علـــى
 .[xx](معنوية) تكتسب احلقوق وتتحمل بااللتزامات

  
  الرعاية الصحية: 

يف فجر اإلسالم وبداية دعوة حممد صــلى اهللا عليــه وســلم حــدث شــيء غايــة يف 
األمهيــة بالنســبة للطــب ذلــك أن الرســول أوىل صــناعة الطــب واألطبــاء أولويــة ذات بعــد 
عملي، إذ كان يسيطر علــى الفكــر العــريب قبــل اإلســالم شــيء جيــيء مركــزه بعــد اهتمــام 

ة، فلمـــا دخلـــوا اإلســـالم صـــار ديـــنهم العـــرب بـــأمورهم املعاشـــة: ذلـــك الشـــيء هـــو اللغـــ
اجلديد أول مشاغلهم الفكرية، وصــارت آيــات اهللا الكرميــة وأحاديــث نبيــه الشــريفة هــي  
كــل شــيء لــديهم مبــا فيهــا اللغــة، ومــن هــذا الطريــق قومــت املعــارف الطبيــة علــى أســس 

  من فرائض وسنن الشريعة اإلسالمية.
غـــريهم ممـــن ميارســـون الصـــنعة  فأصـــاب األطبـــاء مركـــزًا حمرتًمـــا يتقـــدمون بـــه علـــى

بالعرافــة أو الكهانــة أو الشــعوذة، وصــارت وصــاياهم الصــحية الــيت أيــدها الرســول ســنًنا 
ا بإميان وعقيدة.   يعملون 

حتــدث الرســول يف الطــب، والصــحة واملــرض، والوقايــة مــن العــدوى، ويف فضــائل 
ـــذ ا املوضـــوع مسيـــت األطبـــاء، حـــىت جتمعـــت للـــرواة عنـــه ثالمثائـــة مـــن أحاديثـــه الشـــريفة 

. وهـــي تشــــمل وصــــايا صـــحية يف الوقايــــة مــــن األمــــراض، [xxi]بعدئـــذ (الطــــب النبــــوي)
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واختيار األطعمة النافعة، ولــزوم استشــارة األطبــاء، والرتكيــز علــى أمهيــة النظافــة والرياضــة 
  للصحة.

كــــان للســــحر ومــــا ينــــاظره مكانــــة وســــيعة يف أفكــــار النــــاس قبــــل اإلســــالم، ويف 
فحــرم الرســول ممارســته وأبــان كذبــه وضــرره، فــأزاح بــذلك قطاًعــا كبــريًا  املعاجلــات الطبيــة

ممــن ميارســون الطــب بالــدجل والشــعوذة، فــتح الرســول الكــرمي البــاب للنــاس أن يلتجئــوا 
م الطبيــة. قــال عليــه الســالم لســعد بــن  إىل خربة األطباء يستشفون بوصاياهم وعالجا

" [xxii]احلــــارث فإنــــه رجــــل يتطبــــب أيب وقــــاص وكــــان يعــــوده أثنــــاء مرضــــه مبكــــة: "أدع
واحلـــارث املـــذكور هنـــا هـــو احلـــارث بـــن كلـــدة الثقفـــي، وكـــان وثنًيـــا، ومل يلتفـــت الرســـول 

، مــن هنــا جــاءت القاعــدة الفقهيــة الــيت [xxiii]لديانتــه بــل لعلمــه الــذي ينتفــع بــه النــاس
  مفادها أن حفظ النفس قبل حفظ الدين.

  
  
  
 

 :[xxiv]البيمارستانات
األنـــواع مـــن األبنيـــة، بناؤهـــا علـــى قاعـــدة: كـــل مادعـــت احلاجـــة  األصـــل يف هـــذه

 والضرورة إليه من البناء فهو واجب.
فقــد ســن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إنشــاء مقــار للعــالج والتطبــب، فقــرر 
بعــد رجوعــه مــن غــزوة اخلنــدق وضــع خيمــة يف املســجد للتــداوي، وتأســى احلكــام أهــل 
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ـــذه الســـنة، وســـعوا إىل إنشـــاء "البيمارســـتانات" الـــيت تـــوفر العـــالج ألهـــل  الـــرب واخلـــري 
املدينــــة والقــــادمني إليهــــا، وأقفــــوا األوقــــاف الكثــــرية عليهــــا فبلغــــت مســــتوى متقــــدًما يف 

  .[xxv]العالج والتطبيب
لــيس لــدينا معلومــات موســعة عــن أوائــل البيمارســتانات يف احلضــارة اإلســالمية،  

يات النظاميــــــة مـــــن العــــــرب، وأقــــــدم كـــــان احلكــــــام األمويـــــون أول مــــــن أنشــــــأ املستشـــــف
بيمارســتان عــرف يف دمشــق عاصــمة األمــويني، تنســب عمارتــه إىل اخلليفــة معاويــة بــن 

م، كـــان مكانـــه حتـــت املئذنـــة الغربيـــة يف اجلـــامع 683هــــ/ 60أيب ســـفيان، شـــيده ســـنة 
األمــوي، معلوماتنــا عــن هــذا البيمارســتان قليلــة جــًدا، ومل يشــهد لــه املؤرخــون املتــأخرون 

  . [xxvi]أثر
م)، 715هـ/ 96يعترب عدد كبري من املؤرخني الوليد بن عبد امللك (املتوىف سنة 

م، بــىن 707هـــ/ 88أول من بىن املستشفيات يف احلضــارة اإلســالمية، كــان ذلــك ســنة 
الوليـــد هـــذا املستشـــفى للمجـــذومني بالدرجـــة األوىل، وأمـــر حببســـهم فيهـــا لـــئال خيتلطـــوا 

بيــنهم، وأجــرى علــى العميــان فيهــا األرزاق، وجعــل لكــل بالنــاس وينشــروا املــرض فيمــا 
 [xxvii]واحــــد مــــنهم دلــــيًال، يفهــــم مــــن تأســــيس هــــذا املستشــــفى تفشــــي مــــرض اجلــــذام

  .[xxviii]آنذاك، ومعرفة األطباء طبيعته املزمنة القاتلة اليت الينفع فيها دواء
آنــذاك،  انتشــرت البيمارســتانات يف ظــل اخلالفــة العباســية مبــدن العــامل اإلســالمي

وارتقـــــت مـــــن حيـــــث العمـــــارة واخلـــــدمات املقدمـــــة للمرضـــــى ومســـــتوى العـــــالج، ويعـــــد 
ـ  786هـــ/ 193ـــ 170مستشفى الرشيد ببغداد الذي أسسه اخلليفــة هــارون الرشــيد (
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م)، وأمـــر أن يشـــرف علـــى بنائـــه وتنظيمـــه طبيبـــه اخلـــاص جربائيـــل بـــن خبنتيشـــوع، 809
  .[xxix]باء جند نيسابوروأسند رئاسته إىل ماسويه اخلوزي وهو من أط

  
  

  البيمارستان العضدي:
هـــ/ 371م، ومتــت عمارتــه ســنة 978هـــ/ 368بنــاه عضــد الدولــة البــويهي ســنة 

وكان يقع يف اجلانب الغــريب مــن بغــداد، متتــع هــذا البيمارســتان بأوقــاف كثــرية   م،981
 ومتنوعة أسهمت إىل حد بعيد يف خدماته من حيث عدد األطباء واخلدمات الصــحية
ـــــــروذ راوري يف بيـــــــان أوقافـــــــه: "ووقـــــــف الوقـــــــوف الكثـــــــرية  املقدمـــــــة للمرضـــــــى، قـــــــال ال

"، بينمــا ألقــى ابــن اجلــوزي بعــض الضــوء علــى نوعيتهــا فقــال: "ووقــف عليــه [xxx]عليــه
ــر عيســى ووقفهــا عليــه " يقصــد هنــا [xxxi]وقوفــا كثــرية وعمــل لــه أرجــاء بالزبيديــة مــن 

 .رحى لطحن احلبوب تدار بقوة جريان املاء
يدل توايل نظار الوقف على البيمارستان العضدي لفرتة طويلة على اســتمراره يف 
تقــدمي اخلــدمات الصــحية للنــاس وتــوفر األوقــاف عليــه، غــري أن اإلمهــال الــذي أصــاب 
البيمارســتان العضــدي يف النصــف األول مــن القــرن اخلــامس اهلجــري، تســبب يف انــدثار 

وفضــًال عــن ذلــك فقــد تســلط علــى أوقافــه سوق من أوقافــه حيتــوي علــى مائــة حــانوت، 
، والظــــاهر أن ســــنة [xxxii]الطــــامعون واســــتولوا عليهــــا بشــــىت الطــــرق يف فــــرتات أخــــرى

ــذه الســنة تــوىل 1057هـــ/ 449 م تعتــرب فاصــلة يف تــاريخ البيمارســتان العضــدي، إذ 
 النظارة فيه عبد امللك بن يوسف امللقب بالشيخ األجل، فشرع بعمارتــه واحملافظــة علــى



 

15 
 

ـــا، وضـــمنها مبـــا وفـــر الزيـــادة يف الـــواردات  أوقافـــه فانتزعهـــا مـــن املتســـلطني والطـــامعني 
، هكــذا يتضــح لنــا أمهيــة الوقــف يف [xxxiii]فضــًال عمــا اشــرتاه مــن األوقــاف اجلديــدة لــه

متويــل منشــآت الرعايــة الصــحية، فيصــف املــؤرخني وضــع البيمارســتان بعــد أن أعــاد لــه 
فأعــاده ومجــع فيــه مــن األشــربه واألدويــة والعقــاقري الــيت يعــز الشــيخ األجــل دوره قــائلني: "

وجودهــا شــيًئا كثــريًا، وأقــام الفــرش واللحــف للمرضــى واألرايــج الطبيــة واألشــربة والـــثلج 
واملستخدمني من األطباء والفراشــني، فكــان فيــه مثانيــة وعشــرون طبيبًــا ونســاء طباخــات 

أنواع الثمار والبقــول والســفن علــى بابــه وبوابون وحراس واحلمام والبستان إىل جانبه فيه 
م بكــرة وعشــية وينــامون عنــدهم بالنوبــة، وكــان  تنقــل الضــعفاء والفقــراء واألطبــاء ينتــابو
فيـــه عـــدة حبـــاب فيهـــا الســـكر املطبـــوخ واللـــوز واملشـــمش واخلشـــخاش وســـائر احلبـــوب 

 ][xxxviفيهـــــا األهلـــــيلج [xxxv]الصـــــيين وفيهـــــا العقـــــاقري وأربـــــع قواصـــــر [xxxiv]والـــــرباين
األصـــــفر والكـــــابلي واهلنـــــدي وأربـــــع قواصـــــر متـــــر هنـــــدي وزجنبيـــــل وعـــــود ونـــــد ومســـــك 

الصــــيين يف الــــرباين والرتيــــاق الفــــاروقي ومجيــــع العقــــاقري وصــــناديق فيهــــا  [xxxvii]والروانــــد
ثياب جدد للمرضى ومناديل وصناديق فيها ألفــان وقــدور كبــار وصــغار وآالت، وأربعــة 

د يف دور اخللفــــاء وامللــــوك، وكــــان خيــــنت بــــه يف الســــنة وعشــــرين فراًشــــا، وأشــــياء ماتوجــــ
، وكــان راتــب املقيمــني مــن املســتخدمني يف كــل [xxxviii]ثالمثائــة وواحــد ومثــانون صــبًيا

  . [xxxix]يوم ألًفا ومثامنائة وسبعني رطًال من اخلبز
  
  

  البيمارستان المنصوري:
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مي، وأقــدم هــذه عرفــت مصــر البيمارســتانات منــذ فــرتة مبكــرة يف تارخيهــا اإلســال
البيمارســتانات كــان بالفســطاط بزقــاق القناديــل وال يعــرف مــن أنشــأه وال كيــف انتهــى 

، وتعددت البيمارستانات يف مصر عرب العصور، لكن أعظمها كان بيمارستان [xl]أمره
ــــار دهشــــة وإعجــــاب الرحالــــة  قــــالوون مفخــــرة احلضــــارة اإلســــالمية يف مصــــر، ظــــل مث

مــــة منشــــآته ودقــــة نظامــــه وحســــن انتظــــام العمــــل بــــه، بــــل واملــــؤرخني لفــــرتة طويلــــة بفخا
وبإجنازاتـــه العلميـــة كمدرســـة طبيـــة متميـــزة فقـــد عمـــل بـــه آالف األطبـــاء وأشـــهرهم ابـــن 

  النفيس.
كــان البيمارســتان جــزءًا مــن اجملموعــة الكبــرية الــيت أنشــأها املنصــور قــالوون والــيت 

ر الفــاطمي الصــغري، وعــرف مشلت املدرسة والقبة والبيمارستان، وأقيمت يف موقع القص
بقاعة ست امللك ابنة العزيــز بــاهللا الفــاطمي، وأخــريًا آلــت إىل امللــك قطــب الــدين أمحــد 
بـــن امللـــك العـــادل األيـــويب فعرفـــت بالـــدار القطبيـــة، وظلـــت يف يـــد ورثتـــه حـــىت أخـــذها 
الســـلطان قـــالوون مـــن الســـيدة مؤنســـة خـــاتون ابنـــة امللـــك العـــادل وعوضـــها عـــن ذلـــك 

  .[xli]برحبة باب العيدبقصر الزمرد 
تبلغ املساحة اليت أقيمت عليها جمموعــة قــالوون املعماريــة عشــرة آالف وســتمائة 

، وكــان البــدء يف اإلنشــاء يف ربيــع [xlii]ذراع، وهي متثل جزًءا مــن القصــر الغــريب الصــغري
م حتت إشراف األمري علم الدين سنجر الشــجاعي الــذي 1283هـ/ 682األول سنة 

  .[xliii]يف مباشرة العمل مامل يسمع مبثله أظهر من اهلمة
ملــا متــت العمـــارة وقــف عليهــا امللـــك املنصــور مــن األمـــالك بــديار مصــر القياســـر 
والربــــاع واحلوانيــــت واحلمامــــات والفنــــادق واألحكــــار وغــــري ذلــــك والضــــياع بالشــــام مــــا 
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يقـــارب ريعـــه ألـــف ألـــف درهـــم يف كـــل ســـنة ورتـــب مصـــارف املارســـتان والقبـــة واملدرســـة 
  كاتب األيتام.وم

مت إجناز عمارة اجملموعة كلها مبا فيها املارستان يف زمــن قياســي، وهــو أحــد عشــر 
ـــا يف ربيـــع اآلخـــر ســـنة  م. وتوجـــه 1284هــــ/ 683شـــهرًا وأيـــام حيـــث انتهـــى العمـــل 

الســــلطان الفتتــــاح جمموعتــــه املعماريــــة يف موكــــب حافــــل مث جلــــس بالبيمارســــتان ومعــــه 
وأخــرب مــن شــهد الســلطان وشــهد عليــه أنــه اســتدعى قــدًحا األمــراء والقضــاة والعلمــاء، 

  .[xliv]من الشراب فشربه وقال: "قد وقفت هذا على مثلي فمن دوين"
كان ممن حضر هذا االحتفــال الشــاعر الشــرف البوصــريي حيــث ســجل إعجابــه 

  ذا املشروع العظيم يف قصيدة أوهلا:
  لتصحح األديان واألبدانا    أنشأت مدرسة ومارستانا

  
يشــري الواقــف يف وثيقــة وقــف البيمارســتان املنصــوري إىل الغــرض مــن وقــف هــذا 
البيمارســتان ويعــدد املنتفعــني بــه، كمــا يعــدد األمــراض الــيت تعــاجل فيــه، ممــا يعطينــا صــورة 
واضــــحة عــــن مــــدى أمهيــــة هــــذا البيمارســــتان، والــــدور الــــذي قــــام بــــه يف تقــــدمي الرعايــــة 

اململــوكي وحــىت أوائــل القــرن العشــرين، فجــاء  الصحية، ملختلف فئات اجملتمع يف العصر
ــــا  يف وثيقــــة وقــــف الســــلطان قــــالوون: ".... هــــذا البيمارســــتان هــــو الــــذي وقفــــه موالن
الســلطان امللــك املنصــور املوكــل املوقــوف عنــد خلــد اهللا ملكــه بيمارســتانا ملــداوة مرضــى 

ــــرين والفقــــراء احملتــــاجني بال ــــاء املث قــــاهرة، ومصــــر املســــلمني الرجــــال والنســــاء مــــن األغني
مــا والــواردين إليهمــا مــن الــبالد واألعمــال علــى اخــتالف  وضــواحيهما، مــن املقيمــني 
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م مــن أمــراض ألجســام قلــت أو كثــرت،  أجناســهم وأوصــافهم وتبــاين أمراضــهم وأوصــا
اتفقـــــت أو اختلفـــــت، وأمـــــراض احلـــــواس، خفيـــــت أو ظهـــــرت واخـــــتالف العقـــــول الـــــيت 

ماجيـــب اإلقبـــال عليـــه دون اإلحنـــراف عنـــه، حفظهـــا أعظـــم املقاصـــد واألغـــراض، وأول 
واألعــــراض، وغــــري ذلــــك ممــــا تــــدعو حاجــــة اإلنســــان إىل صــــالحه وإصــــالحه باألدويــــة 
والعقاقري املتعارفة عند أهل صناعة الطب، واالشتغال فيــه بعلــم الطــب، واالشــتغال بــه، 

نًا، يقــيم بــه يدخلونــه مجوًعــا ووحــدانًا، وشــيوًخا، وشــبانًا، وبلغًــا وصــبيانًا، وحرًمــا وولــدا
م إىل حــني بــروئهم وشــفائهم، ويصــرف مــاهو  املرضى الفقراء من الرجال والنساء ملداو
معد فيه للمداوة، ويفرق للبعيد والقريب، واألهلي وللغريب والقــوى والضــعيف، والــدىن 
والشـــــريف، والعلـــــي واحلقـــــري، والغـــــين والفقـــــري، واملـــــأمور واألمـــــري، واألعمـــــى والبصـــــري، 

فاضل، واملشــهور واخلامــل، والرفيــع والوضــيع، واملــرتف والصــعلوك، واملليــك واملفضول وال
واململــوك، مــن غــري اشــرتاط لعــوض مــن األعــواض، وال تعــويض بإنكــار علــى ذلــك، وال 

  .[xlv]اعرتاض، بل حملض فضل اهللا العظيم..."
وجاء يف وثيقة الوقــف وصــف تفصــيلي لعمــارة البيمارســتان منــه "..... وبأقصــى 

ليز باب كبري معقود حنية بالطوب اآلجــر واجلــبس بعقبــة، ســفلى صــوانًا يغلــق هذا الده
عليـــه زوج أدراف مـــدهون مـــذهب، حبشـــوات منقوشـــة مذهبـــة وصـــفائح حديـــد مذهبـــة 

 [xlvi]يــدخل منــه إىل قاعــة كــربى وهــي البيمارســتان املبــارك حتــوي أربعــة أواويــن متقابلــة
ألصـــباغ، املختلفـــة وأربـــع قاعـــات مســـقفة بقبـــاب وأخيـــاط معرقـــة بالـــذهب والـــالزورد وا

متفرقة ومطبخ وبيوت برسم احلواصــل، وفســقية كبــرية بديعــة الشــكل تعلوهــا قبــة حممولــة 
على أربع عمد رخام أبيض مكملة، القواعد الرخام املذهبة وأربعة أركــان حجــر حنيــت، 
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علــو  مــرخم ظاهرهــا بالرخــام األبــيض واألزرق واألمحــر والكريــدانات املنوعــة اجملزعــة، إىل
  ".[xlvii]صحاف العمد املذكورة...

كـــان البيمارســـتان مقســـًما إىل قســـمني أحـــدمها للـــذكور، واآلخـــر لإلنـــاث، وكـــل 
ـــة، وقاعـــة للجراحـــة وقاعـــة للكحالـــة  قســـم مقســـم إىل قاعـــات: قاعـــة لألمـــراض الباطني
"أمراض العيون"، وقاعة للتجبــري، وكانــت قاعــة األمــراض الباطنيــة مقســمة هــي األخــرى 

ســـام صــــغرية تبًعـــا الخــــتالف األمـــراض فمنهــــا قســـم للمحــــومني، وهـــم املصــــابون إىل أق
بــــــاحلمى، وقســــــم للممــــــرورين وهــــــم مرضــــــى اجلنــــــون الســــــبعي، وقســــــم للمــــــربودين أي 

وهكـــذا، وكـــان لكـــل قســـم مـــن أقســـام  [xlviii]املتخـــومني، وقســـم ملـــن بـــه إســـهال....
رضــى، ولكــل قســم البيمارستان مابني طبيب وثالثة حسب اتســاع القســم وعــدد مــن امل

  .[xlix]رئيس، فكان فيه رئيس لألمراض الباطنة، ورئيس للجرائحيني، ورئيس لكحالني
حتــدد وثيقــة الوقــف اخلــدمات الــيت تقــدم للمرضــى، ومنهــا تــوفري األســرة والفــرش 
الالزمــــة للمرضــــى، وتــــوفري األدويــــة والعقــــاقري علــــى اخــــتالف أنواعهــــا، وتــــوفري الغــــذاء 

حالته الصحية، فضًال عن توفري اإلضاءة، واملــاء العــذب، املناسب لكل مريض حسب 
وترتيــب الفراشــني والقومــة الــذين يتولــون أعمــال النظافــة وغســل مالبــس املرضــى والقيــام 
مبختلــف مصــاحلهم الــيت حيتــاجون إليهــا، كمــا يوضــح لنــا الواقــف يف وثيقــة وقفــه بعــض 

ا، واليت تعترب من أسس الرعا ية الصحية احلديثــة، مــن ذلــك األنظمة اليت كان معموًال 
ــا وختزينهــا حلــني احلاجــة إليهــا، علــى أن  مــا يشــرتطه مــن ضــرورة حتضــري األدويــة، يف أوا
يصــرف لكــل مــريض مــا حيتــاج إليــه فقــط دون زيــادة أو نقصــان، فقــد كــان للبيمارســتان 
ــــة كاملــــة للشــــرب، كــــذلك راعــــى الوقــــف حالــــة الطقــــس يف مصــــر خــــالل فصــــل  خزان
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رة صــرف مــراوح مــن اخلــوص ليســتخدمها املرضــى يف التخفيــف الصــيف، فاشــرتط ضــرو 
مـــن حـــرارة الصـــيف، كـــذلك حـــرص الواقـــف علـــى أن يكـــون هنـــاك مـــايغطي بـــه غـــذاء 
املرضـــى ملنـــع تلوثـــه، وأن يتنـــاول كـــل مـــريض غـــذاءه مـــن غـــري مشـــاركة مـــع مـــريض آخـــر 
ـــزمن، ونتيجـــة للعمـــل ـــا ألســـاليب صـــحية، أصـــبحت مبـــرور ال ـــادة يف احليطـــة، واتباًع  وزي

بشـــــرط الوقـــــف، مـــــن التقاليـــــد الصـــــحية املرعيـــــة، فجـــــاء يف وثيقـــــة وقـــــف البيمارســـــتان: 
"ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف مثن مــا تــدعو حاجــة املرضــى إليــه مــن ســرر حديــد 
أو خشب، على ما يراه مصلحة، وحلف حمشــوة قطنًــا، وطــراريح حمشــوة بــالقطن أيًضــا، 

ى مــايراه، ويــؤدي إليــه اجتهــاده ... ومالحــف قطــن، وخمــادع طــرح، أو آدم حمشــوة علــ
فيجعــــل لكــــل مــــريض مــــن الفــــرش والســــرر علــــى حســــب حالــــه، ومايقتضــــيه مرضــــه.. 
ويصرف الناظر يف هذا الوقف مثن سكر يصنعه أشــربة خمتلفــة األنــواع، ومعــاجني، ومثــن 
ماحيتــاج إليــه ألجــل ذلــك مــن الفواكــه واخلمــاير، رســم األشــربة، ومثــن ماحيتــاج إليــه مــن 

، والـــذرورات [l]دويـــة واملعـــاجني والعقـــاقري واملـــراهم، واألكحـــال، والشـــيافاتأصـــناف األ
، واألقــراص، وغــري ذلــك، يصــنع كــل صــنف يف [li]واألدهــان، والســفوفات، والــدرياقات

وقته وأوانه، ويدخره حتت يده يف أوعية معــدة لــه، فــإذا فــرغ اســتعمل مثلــه مــن ريــع هــذا 
إال بقدر حاجتــه إليــه واليزيــده عليهــا، وذلــك الوقف، وال يصرف من ذلك ألحد شيًئا 

حبســب الزمــان، ومــا تــدعو احلاجــة إليــه حبســب فصــول وأوقــات االســتعمال، وقــدم يف 
ذلـــــك األحــــــوج فـــــاألحوج مــــــن املرضـــــى واحملتــــــاجني، والضـــــعفاء واملنقطعــــــني، والفقــــــراء 
واملســـاكني، ويصـــرف النـــاظر مـــن ريـــع هـــذا الوقـــف مـــا تـــدعو حاجـــة املرضـــى إليـــه مـــن 

يف كـــل يـــوم، وزبـــادي فخـــار برســـم أغـــذيتهم، وأقـــداح زجـــاج برســـم أشـــربتهم،  مشـــموم
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م  وكيــزان وأبــاريق فخــار، وزيــت للوقــود علــيهم، ومــاء مــن حبــر النيــل املبــارك برســم شــر
وأغــذيتهم، ومثــن مكبــات خــوص ألجــل أغطيــة أغــذيتهم عنــد صــرفها علــيهم، ويف مثــن 

لنــاظر مثــن ذلــك مــن ريــع هــذا مــراوح خــوص ألجــل اســتعماهلم إياهــا يف احلــر، يصــرف ا
الوقــف يف غــري إســراف وال إجحــاف، وال زيــادة علــى مــا حيتــاج إليــه كــل ذلــك حبســب 

  .[lii]ماتدعو احلاجة، لزيادة األجر والثواب....
ومـــن الوظـــائف الـــيت رتبهـــا الواقـــف بالبيمارســـتان، مـــا مياثـــل الصـــيديل فقـــد رتـــب 

ا حفــظ األدويــة والعقــاقري، ويكــون رجلــني اشــرتط فيهمــا األمانــة والديانــة، يتــوىل أحــدمه
مســئوالً عــن صــرف األدويــة حســب أوامــر األطبــاء، فيســلمها آلخــر يقــوم بتوزيعهــا علــى 
املرضى، وعليــه أن يتأكــد مــن أن كــل مــريض تنــاول الــدواء املوصــوف لــه، وعليــه كــذلك 
اإلشــراف علــى املطــبخ، وتوصــيل الطعــام إىل املرضــى كــل حســب ماوصــف لــه، فنصــت 

أن "يصـــرف النـــاظر يف هـــذا الوقـــف لـــرجلني مســـلمني موصـــوفني بالديانـــة  الوثيقـــة علـــى
واألمانـــة، يكـــون أحـــدمها خازنـــا ملخـــزن حاصـــل التفرقـــة يتـــوىل تفرقـــة األشـــربة والكحـــال 
واألعشــاب واملعــاجني واألدهــان والشــيافات املــأذون لــه يف صــرف ذلــك مــن املباشــرين، 

أقــداح الشــراب املختصــة باملرضــى ويكون اآلخر أميًنا، يتســلم صــبيحة كــل يــوم وعشــيته 
ــذا املارســتان، ويفــرق ذلــك علــيهم، ويباشــر  واملختلــني، مــن الرجــال والنســاء، املقيمــني 
ــذا املارســتان، ومــايطبخ بــه  شــرب كــل مــنهم ملــا وصــف لــه مــن ذلــك، ويباشــر املطــبخ 
للمرضى من فراور ودجاج وفراريج وحلم وغري ذلك، وجيعل لكل مريض ماطبخ لــه، يف  

يوم، يف زبدية منفردة له من غري مشاركة مع مــريض آخــر، ويغطيهــا، ويوصــلها إىل كل 
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املريض، إىل أن يتكامل إطعامهم، ويستويف كل منهم غذاءه، وعشــاءه، ومــا وصــف لــه 
  ....".[liii]بكرة وعشية

أمــــــا أطبــــــاء البيمارســــــتان فكــــــانوا حســــــب ماجــــــاء بوثيقــــــة مــــــن ثــــــالث فئــــــات: 
ن بعــالج األمــراض الباطنيــة، وجرائحيــون، وهــم الــذين "الطبــائعيون" وهــم الــذين يقومــو 

يقومــــون بالعمليــــات اجلراحيــــة، والكحــــالون، وهــــم املختصــــون مبعاجلــــة أمــــراض العيــــون، 
تشرح الوثيقة أن األطباء يباشرون املرضى، ويصفوا لكل مريض ماحيتاج إليه مــن عــالج 

مواعيـــد وغــذاء "يف دســتور ليصــرف علـــى (حكمــه) أي روشــته، كـــذلك حــدد الواقــف 
تواجد األطباء بكل دقة، فشرط ضــرورة تواجــد األطبــاء الكحــالني صــباح كــل يــوم حــىت 
ال يأيت مريض للعالج ويرد، كذلك توضــح لنــا وثيقــة الوقــف نقطتــني علــى جانــب كبــري 
من األمهية األوىل: ضرورة مراجعة الطبيب الكحــال (طبيــب العيــون) للطبيــب الطبــائعي 

نظر ســويا يف عــالج املــريض الــذي قــد يرجــع مــرض عينيــه (طبيب األمراض الباطنية)، لل
إىل أســباب باطنيــة وتوضــح لنــا هــذه النقطــة مــدى التعــاون بــني األطبــاء يف فــروع الطــب 

ـــــا ابـــــن أصـــــيبعة أمهيـــــة ـــــاء فيقـــــول:   املختلفـــــة يف ذلـــــك العصـــــر، يـــــذكر لن تشـــــاور األطب
الكـــالم يف  "فتتضـــاعف الفوائـــد املقتبســـة مـــن اجتماعهمـــا، وممـــا كـــان جيـــري بينهمـــا مـــن

ا، وما كانا يصفان للمرضى   ".[liv]األمراض ومداوا
والنقطة الثانية: هي حرص الواقف على ضرورة تواجد األطباء بالبيمارستان لــيًال 
"جمتمعـــــني أو متنـــــاوبني" ممـــــا يـــــدل علـــــى اهتمـــــام الواقـــــف بالرعايـــــة الصـــــحية، وضـــــرورة 

قــد نصــت وثيقــة الوقــف: االحتيــاط ملــا قــد حيــدث مــن أزمــات للمرضــى أثنــاء الليــل، ف
ــذا املارســتان مــن األطبــاء املســلمني  "ويصــرف النــاظر مــن ريــع هــذا الوقــف ملــن ينصــبه 
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الطبائعيني والكحالني واجلرائحني حبسب مــا يقتضــيه الزمــان وحاجــة املرضــى، وهــو خمــري 
، مــــامل يكــــن يف ذلــــك حيــــف وال شــــطط، يباشــــرون [lv]يف العــــدة، وتقريــــر اجلاميكــــات

ــذا املارســتان جمتمعــني ومتنــاوبني، باتفــاقهم علــى املرضــى واملختلــ ني، الرجــال والنســاء، 
التناوب، أو بأذن الناظر يف التناوب، ويأتون عن أحواهلم، ومــا يتجــدد لكــل مــنهم مــن 
زيــادة مــرض أو نقــص، ويكتبــون مبــا يصــلح لكــل مــريض مــن شــراب وغــذاء وغــريه، يف 

كــل ليلــة بالبيمارســتان جمتمعــني   دســتور ورق ليصــرف علــى حكمــه، ويلتزمــون املبيــت يف
ــذا املارســتان، وملــداواة  أو متنــاوبني، وجيلــس األطبــاء الكحــالون ملــداواة أعــني الرمــداء 
ذا املارستان، وملداواة من يــرد إلــيهم بــه مــن املســلمني حبيــث ال يــرد أحــد  أعني الرمداء 

اواة، ويتلطفـــون مـــن املســـلمني الرمـــداء مـــن مـــداواة عينيـــه بكـــرة كـــل يـــوم، ويباشـــرون املـــد
فيهــــا، ويرفقــــون بالرمــــداء يف مالطفــــتهم، وأن كــــان بيــــنهم مــــن بــــه قــــروح أو أمــــراض يف 
عينيه، تقتضي مراجعة الكحال للطبيب الطبائعي راجعه، وأحضــره معــه مــن غــري انفــراد 

  ". [lvi]عنه، وراجعه يف أحواله إىل حني برؤه وشفائه...
مارســتان، وكــان مــن أبــرز علمائــه نصــت الوثيقــة علــى ترتيــب تعلــيم الطــب يف البي

ابــن النفــيس وأســرة القوصــي وداود األنطــاكي وغــريهم، فتــذكر الوثيقــة عــن تعلــيم الطــب 
بـــه مبـــايلي: "ويصـــرف النـــاظر يف هـــذا الوقـــف ملـــن ينصـــبه شـــيًخا لالشـــتغال عليـــه بعلـــم 
الطب علــى اختالفــه، جيلــس باملصــطبة الكــربى املعينــة لــه يف كتــاب الوقــف املشــار إليــه، 

شتغال بعلم الطب على اختالف أوضاعه يف األوقات اليت يعينها له الناظر، مــايرى لال
  ".[lvii]صرفه إليه
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لقد أجريت عمليات صيانة مستمرة للبيمارستان، حبيث وجدنا تفصيًال لعناصر 
البيمارســـتان يف وقفيـــة األمـــري عبـــد الـــرمحن كتخـــدا، الـــذي تـــوىل نظـــارة وقـــف الســـلطان 

جـــدد كتابـــة وثـــائق الوقـــف الـــثالث الـــيت كتبـــت يف الســـنوات املنصـــور قـــالوون، حيـــث 
م)، يف وقفيــــة جديــــدة ســــنة 1286 -1285 -1284هــــ/ 685 -684 -683(
م) عرفـــت باســـم األمـــري عبـــد الـــرمحن كتخـــدا الـــذي جـــدد عمـــارة 1760هــــ/ 1174(

  م جاء فيها:1776هـ/ 1190البيمارستان سنة 
ومكتــب الســبيل علــو بــاب  "ومجيــع البيمارســتان بصــدد الــدهليز اجلــامع لــذلك،

القيســارية املســتجدة والصــهريج بــداخل البيمارســتان املرقــوم، ومــايتبع ذلــك مــن األواويــن 
والقاعــات واألروقــة واخلــالوي والطبــاق وبيــوت املختلــني مــن الرجــال والنســاء، وأواويــن 
الضــعفاء واملرضــى، وفســاقي امليــاه وبيــوت األخليــة (املــراحيض) وغــري ذلــك.. علــى أن 

املســطبة الكــربى الــيت بالبيمارســتان املرقــوم مرصــدة جللــوس مــدرس مــن احلكمــاء  تكــون
األطبــاء.. وجللــوس املشــتغلني بعلــم الطــب علــى اختالفــه. وتكــون املســطبة املقابلــة هلــا 
ـــــوم وتكـــــون القاعـــــة  ـــــوس املســـــتخدمني واملباشـــــرين إلدارة البيمارســـــتان املرق مرصـــــدة جلل

إلقامة الرمــداء. ويكــون املخــزن الكبــري املتوصــل  املتوصل إليها من الباب الثالث مرصدة
إليــه مــن البــاب الســادس مرصــًدا حلفــظ األعشــاب، وتكــون القاعــة املتوصــل إليهــا مــن 
الباب السابع برسم إقامة املرضى.. وتكون املسطبة الكــربى املتوصــل إليهــا مــن الــدهليز 

  ساء....إخل"الذي بأوله باب املطبخ برسم إقامة اجملروحات واملكسورات من الن
ــــريًا أمــــام وصــــف أوليــــا جلــــيب الرحالــــة الرتكــــي هلــــذا  ــــا نســــتطيع أن نقــــف كث لكنن

م، الــذي نستشــف منــه مــدى ماكــان عليــه بعــد قــرون 17هـــ/ 11البيمارستان يف القــرن 
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مــــن إنشــــائه حيــــث يذكر"مستشــــفى عظــــيم يف ســــرة القــــاهرة يف ركــــن مــــن حــــرم جــــامع 
عجيـــب ال نظـــري لـــه يف بـــالد الـــرتك الســـلطان قـــالون الـــذي وصـــفناه فيمـــا ســـبق. بنـــاء 

"الــروم" والعــرب والعجــم، فقــد بــين علــى أســلوب لــو اختــل عقــل امــرئ عاجلــه احلكمــاء 
فارتـــد عـــاقال، بوســـط حرمـــه العظـــيم الـــذي تبلـــغ مســـاحته مائـــة ومخســـني خطـــوة طـــوال 
وعرضا، واملفروش برخام جملو، حوض عظيم يتفجر املاء مــن فوارتــه طــول قامــة رجلــني، 

وض مصــلى، وعلــى احلــوض قبــة منقوشــة الســقف حيملهــا اثنــا عشــر عمــودا وجبانــب احلــ
رشــــيقا. وبكــــل جانــــب مــــن جوانــــب احلــــرم األربعــــة قاعــــة عظيمــــة تتســــع أللــــف رجــــل، 
جبانبيهــا أروقــة ذات ســقوف منقوشــة معقــودة بــاجلري، والقاعــات مفروشــة برخــام خمتلــف 

ل قامــة رجلــني طــويلي األلــوان ميثــل نقــش األرتنــك. وبنهايــة كــل قاعــة ســبيل ارتفاعــه طــو 
القامــة، جيــري منــه املــاء كالســيل إىل تلــك األروقــة، مث يصــب يف احلــوض الكبــري الــذي 
يتوســط احلــرم. وقــد بنيــت القاعــات األربــع كلهــا علــى هــذا النظــام. وينــام املرضــى حتــت 
أحلفـــــة حريريـــــة فـــــوق تلـــــك األروقـــــة. وإذا مـــــا قـــــارب بعـــــض املرضـــــى اإلفاقـــــة مســـــح هلـــــم 

م فــراش باالســتحمام علــى حا م كــأ فــة تلــك امليــاه اجلاريــة، وحــوهلم املمرضــون خيــدمو
م يف أركان مظلمة، وبعضــهم  حول الشمع. بيد أن بعض إخواننا اجملانني يقضون أوقا
ا يف جحر مكشوفة ذات أحواض وفوارات مقيدين بالسالسل هازمني كالرعــد،  يقضو

صــر اليبوســة، فــإن مجيــع على حني يظــل بعضــهم هــادئني. وملــا كانــت يف طبيعــة أرض م
أهلها سوداويون، ولكنهم لقدمهم ذوو شهرة ومكر وحيلة فلمــا إن يظهــر مــريض حــىت 
يعرضــــه أهــــل احلــــي علــــى الباشــــا ويستصــــدرون األمــــر بوضــــعه يف املستشــــفى ومعاجلتــــه. 
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وذلك ألن املستشفى ال يقبل املريض إال بأمر منه، ألنه يكلفــه قرشــا يف كــل يــوم. فقــد  
  ثالمثائة وستة بني مريض وجمنون.كان فيه زماننا 

ويف مكــان صـــرف الطعـــام للمرضــى مـــن العمـــارة اثنـــا عشــر طبيبـــا مـــع تالميـــذهم 
حيضرون لكل مريض ما يوافق طبعه من الطعام والدواء. وللحكماء أتباع من املمرضني 
هلــم جــرأة وطبــع اجلالديــن، يطعمــون بعــض األخــوان الفاقــدي العقــل خشــافا مــن عصــا 

  الشوم فيعقلون.
وإذا قــدم إىل مستشــفى قــالون مــريض مضــى عليــه ثالثــة أعــوام أفــاق يف أربعــني 
يوما بإذن اهللا، وانقلــب لــون وجهــه الشــاحب ورديــا. ألن فيــه حكمــاء كبقــراط وســقراط 
وأفالطون وفيثاغورث والتوحيدي وأيب علــي بــن ســينا، كــل مــنهم حكــيم كاملســيح حييــي 

ــم مــن املوتى. لكن ال يظهر أن احلكماء من أهل امل دينة، فكل احلكماء غربــاء، بيــد أ
ـــاء العـــرب، ألن الطـــب علمهـــم. والطـــب ألـــزم العلـــوم، فقـــد قـــال رســـول اهللا "العلـــم  أبن
ـــان" ويفهـــم مـــن هـــذا احلـــديث أن الطـــب نشـــأ عنـــد  علمـــان علـــم األبـــدان وعلـــم األدي
العرب. كان الطب موجودا يف عصــر اإلســكندر األكــرب وفليقــوس وجــالينوس، حــىت إذا 

ول اهللا اشتهر حكماء املسلمني بالطب، مث وصل حكمــاء اليونــان والفــرنج إىل جاء رس
دقائق علم الطب فاشتهروا ولكنهم ال يزالون حمتاجني إىل حكمــاء العــرب، ألن العــريب 
إن عــىن بــاملريض قلبــا وروحــا متمســكا بالزهــد والتقــوى وقــوة العلــم شــفي بــإذن اهللا، وال 

م مج يعا من أكمل األساتذة ومهــرة الفصــادين، فــال سيما حكماء مستشفى قالون فإ
جيـــس أحـــدهم نـــبض مـــريض ويصـــف لـــه الـــدواء املوافـــق ملزاجـــه حـــىت يشـــفى بـــإذن اهللا، 
وذلــــك ألن يف بــــالد اإلقلــــيم األول بالصــــعيد والواحــــات واحلــــبش وبــــالد الفــــرنج وجبــــل 
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لــــك القمــــر أنواعــــا مــــن النبــــات واألعشــــاب واحليــــوان ال يوجــــد يف اهلنــــد أمثاهلــــا. فــــرتد ت
العقــــاقري إىل القــــاهرة فيســــتعملها احلكمــــاء يف عــــالج املرضــــى فيشــــفون. فلهــــذا اشــــتهر 

  .[lviii]مستشفى قالون يف بالد الرتك والعرب والعجم
  

  البيمارستانات المتنقلة:
يبــــــدو أن وســــــائل الدولــــــة واملوســــــرين يف الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض مل تقتصــــــر علــــــى 

ت الصحية للمجتمع، بل وجدت وسائل أخرى البيمارسـتانات الثابتـة يف تقدمي اخلدما
منهـــا البيمارســــتانات املتنقلـــة. وهـــذا النـــوع مـــن البيمارســـتان ينشـــط يف ظـــروف حتـــددها 
احلاجـــة، ويـــرى فريـــق مـــن املعنيـــني أن املســـلمني هلـــم الفضـــل يف ابتكـــار هـــذا النـــوع مـــن 

أوقــات تفشــى ، وقــد ازداد االهتمــام مبثــل هــذا النــوع مــن الرعايــة ىف [lix]البيمارســتانات
األمــراض وانتشــار األوبئــة ، وىف مواســم احلــج . ومــن أبــرز رجــال الدولــة العباســية الــذين 

ذا النوع مــن البيمارســتانات الــوزير علــى بــن عيســى (ت  م)  947هـــ /  335اهتموا 
م) بتقــدمي اخلــدمات  943هـــ /  331(ت  [lx]فيمــا أمــر بــه الطبيــب ســنان بــن ثابــت

أهل القرى واألرياف البعيدة من جهة ثانية باعتبارهم مــن الصحية للسجناء من جهة و 
  اجملتمعات املفتقرة إىل الرعاية االجتماعية والصحية .

ومـــن ضـــروب هـــذه البيمارســـتانات البيمارســـتان املنســـوب للســـلطان حممـــود بـــن 
م) احملمول على أربعــني مجــًال ىف أوقــات احلــروب ،  1030هـ /  421سبكتكني (ت 
 566لبيمارستان استمر حمموًال من بعده حىت عهــد اخلليفــة املقتفــى (والراجع أن هذا ا

  .[lxi]م)1198 –م  1170هـ /  575 -هـ 
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إن الوقايـــة الصـــحية ومراعـــاة ذلـــك يف املـــدن وختطيطهـــا بلغـــت ذروة نضـــجها يف 
رؤيــــة علمــــاء املســــلمني، ففــــي كتــــاب يف الطــــب أليب عبــــد اهللا حيــــىي حممــــد بــــن الشــــيخ 

ــا وكيــف  السوس يقول حني يتكلم عن الوبــاء والعمليــات الطبيــة الــيت جيــب أن يعامــل 
يتعامل األصحاء مع املرضى، يقول: "وحيرتس من تنــاول احلــوايج مــن املرضــى خصوًصــا  
م  كســوة ولباســهم وفراشــهم واملــايع مــن فضــل طعــامهم وماوصــله عــرق املرضــى ورطوبــا

ملرضى ويفــرد هلــم وروائحهم واملكث يف موضع مريض أو ميت قال ويتحفظ يف حفظ ا
ــم بعيــًدا عــن مســكن غــريهم بنحــو قــدر رمــح وال يكــون يف جهــة الــريح  موضــع يليــق 
م باســــتعمال  لألصــــحاء وجيــــدر يف متــــريض املرضــــى وغســــل املــــوتى ومحلهــــم ومــــس ثيــــا
م بعد الربء أو املوت مباء بارد  الضماء على األنف والبعد منهم إن أمكن، ويغسل ثيا

ا ويــرتك الكســوة خــارج البيــت يف تلــك املــدة للريــاح وينبغــي بعــد مضــي ثالثــة عشــر يوًمــ
غسل ثياب األموات يف جمرى املاء على حجر صلد مستو حبيث يذهب املــاء املنفصــل 
بسرعة وكذا غسل األموات إمنا يكون باملــاء البــارد يف موضــع مكشــوف ويقــف الغاســل 

ـــــورد  عنـــــد خمالطـــــة املرضـــــى واملعـــــني وراء الـــــريح وميســـــح أنفـــــه بـــــالقطران أو الصـــــرب أو ال
واألمــوات أو الصــرب والرحيــان مــع اخلــل أو مــاء الليمــون أو املــاء وحيــذر عنــد دفــن امليــت 
ذكــر أو أنثــى فيــأمر النــاس بالبعــد عــن القــرب جــدا ويقــف مــن يتــواله وراء الــريح ويفعــل 
ذلــك بســـرعة مشـــمرا ثيابـــه مالئًـــا أنفـــه بالصــرب واخلـــل ونشـــر النـــارنج املـــدقوق وهـــو جيـــد 

  ".][lxii...إخل
كــــان النــــاس يــــدركون منــــذ فــــرتة مبكــــرة يف تــــاريخ احلضــــارة اإلســــالمية، أمهيــــة أن 
تكـــون أمـــاكن إقامـــة ذوي العاهـــات واألمـــراض املعديـــة بعيـــدة عـــن مهـــاب الـــريح، ففـــي 
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روض القرطاس البن أيب زرع من أن باين فاس اإلمام إدريس حني بــىن ســور املدينــة إىل  
يســة ومنــه خيــرج إىل حــارة املرضــى ليكــون كرواة صــنع هنــاك بابــا شــرقيا يعــرف ببــاب الك

م واليصــل إىل أهــل املدينــة منهــا  سكناهم حتت جمرى الريح الغربية فتحمــل الريــاح أجنــر
 .[lxiii]شيء، وليكون تصرفهم يف املاء وغسلهم بعد خروجه من البلد

  
هــــ/ 571لكـــن أروع االبتكـــارات جـــاءت حـــني هـــاجم الطـــاعون مـــراكش ســـنة 

 خيــرج مــن منزلــه حــىت يكتــب امســه ونســبه وموضــعه يف بــراءة م، فكــان الرجــل ال1175
وجيعلها يف جيبه، فــإذا مــات محــل إىل موضــعه وأهلــه. وهــذا النــوع مــن االبتكــارات كــان 

  .[lxiv]سابًقا لعصره
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