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  آفاقباب:
  اجتهادات تاريخية  ةثالث
  : العروبة الجديدةو ين اللغة العربية في فهم العالقة ب
 ابن باديس ومحمد الشافعي وابن تيمية 

 
  

  رناؤوطمحمد األ
  

" يكشف د. رضوان مفاهيم الجماعات في اإلسالميف كتابه املرجعي "  
ذه املسألة يعود  (وهو  ،القرن الثاين للهجرة إىلالسيد عن أن انشغال الفقهاء 

الوقت الذي بدأ فيه مجع األحاديث النبوية سواء الصحيحة أو املوضوعة، مبا 
إلمام الشافعي (تويف ). وهكذا ينقل عن اموضوعنا هذافيها تلك اليت تتناول 

" بعد تناوله للصلة "الرسالة) مجلته املهمة اليت أوردها يف م 820هـ/204
فإذا  ،وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه" :واللغة العربيةالوثيقة بني القرآن 

قبول اللغة  عدّ  إىلح كيف أن الشافعي سبق " اليت توضّ صار إليه صار من أهله
أي أن  ؛(العربية) دخوًال يف الصلة اجلديدة اليت جتمع ما بني الناس (العروبة)

  .)1(رء عربياً من حينه أن اختاذ العربية لساناً جيعل من امل رأىالشافعي 

                                                           
  أستاذ الدراسات اإلسالمية في جامعة العلوم اإلسالمي العالمية، األردن
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 ذات الداللة البالغة حيّلل د. السيد القصةويف هذا اإلطار يستعرض و   
طلق سر يف بالد الروم خالل عهد معاوية بن أيب سفيان وأُ العريب الذي أُ  لألسري

الفرج بعد يف كتاب التنوخي " عهده خالل عهد عبد امللك بن مروان الواردة
باللسان ينقل  "العلمن إ :وجود رأي مبكر يقول إىل أشارت، اليت  الشدة"

ا رمبا تكون  إىل، ويصل )2(" جنس من حفظ لسانه إلىاإلنسان من جنسه  أ
موضوعة حلرمان املوايل املقبلني على اإلسالم والعربية من شرف النسبة 

ا    .)3(واستحقاقا
شيخ اإلسالم ابن تيمية  إىلومع أن د. السيد يشري أيضًا يف هذا السياق   
م) إال أن أمهية ما كتبه يف هذا اجملال تفرض علينا أن 1328هـ/728(تويف 

نعود إليه مرة أخرى وننطلق منه كأرضية ملتابعة بعض االجتهادات الالحقة حول 
  هذا املوضوع القدمي/املتجدد حىت القرن الذي نعيش فيه.

فنا على جانب آخر ن يف أنه يعرّ ويبدو لنا أن أمهية ما كتبه ابن تيمية يكم  
 الحقنييف شخصية هذا الفقيه الذي اشتهر بكونه ملهمًا للسلفيني ال

وملعاناته يف "حمنته" اليت عايشها يف  ،ملا أصدره من فتاوي ؛والتكفرييني املعاصرين
أن ما كتبه . وقد يبدو من املفارقة )4(الدولة اململوكة نتيجة لسجنه عدة مرات 

 اقتضاء الصراطاجلديدة إمنا ورد يف مؤلفه املعروف " ن العروبةابن تيمية ع
" الذي أهلم اجلماعات السلفية والتكفريية المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
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ا على عكس القوميني والعروبيني املعاصرين الذين أغفلوه  يف تفكريها وممارسا
  على الرغم من أمهية ما كتبه بالنسبة هلم.

إذ أنه  ؛العرب منذ البداية إىلويالحظ هنا أن ابن تيمية يبدو منحازًا   
أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب  الذي عليهينطلق من أن "

، )5(" وفرسهم وغيرهم أفضل من جنس العجم: عبرانيهم وسريانهم ورومهم
حب العرب إيمان وهو يستند يف هذا على بعض األحاديث النبوية كـ"

ابن  رى. ولذلك ي)6(" وغريها اليت مل تسلم من التشكيك فيها نفاق ضهموبغ
تيمية أن ما ذهبت إليه الشعوبية "الذين ال حيبون العرب وال يقرون بفضلهم" 

  .)7(إمنا هو "بدعة"
على حنو "العرب" ومع هذا االحنياز جند أن ابن تيمية يتوسع يف مفهوم   

واللغة/الثقافة واملكانية بعد التطورات اليت طرأت غري مسبوق جيمع فيه اإلثنية 
على املنطقة نتيجة النتشار اإلسالم والفتوحات اجلديدة. وهكذا يقّر ابن تيمية 

  فئات:  األصل" كانوا يشتملون على ثالثأن العرب "يف
م العربية". - 1   "من كان لسا
 "من كانوا من أوالد العربية". - 2
 . )8("من سكنوا أرض العرب"  - 3
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" يقتصر على "جزيرة العرب اليت أرض العربيالحظ هنا أن حتديده لـ"و     
أوائل الشام،  إىلحبر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن  إىلهي من حبر القلزم 

  .)9(حبيث كانت تدخل اليمن يف دارهم وال تدخل فيها الشام" 
ولكن بعد ظهور اإلسالم وانتشاره وامتداد الفتوحات يف األمصار "وهذه      
  قسمني: إىلانت مساكن فارس والروم والرببر وغريهم" انقسمت هذه البالد ك

"من غلب على أهله لسان العرب"، و"هذه غالب مساكن الشام  - 1
  والعراق ومصر واألندلس".

"ما العجمة كثرية فيهم أو غالبة عليهم"، وهذه "يف بالد الرتك  - 2
  .)10(وخراسان وأرمينية وأذربيجان وحنو ذلك" 

وبعبارة أخرى فقد أصبحت األمصار اجلديدة بعد استقرار الفتوحات     
 ،على ثالثة أقسام من السكان: "ما هو عريب ابتداء - حسب ابن تيمية- حتتوي 

  وما هو عجمي"، وهو الذي يربطه باللغة: ،وما هو عريب انتقاال
  "قوم يتكلمون بالعربية لفظاً ونغمة". - 1
ا لفظاً ال نغمة "قوم  - 2  وهم املتعربون".يتكلمون 
ا إال قليًال  - 3  .)11("قوم ال يتكلمون 
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ل الصلة اجلديدة اليت أصبحت ومع هذا الرتكيز على عامل اللغة يف تشكّ     
تربط ما بني الناس يف األمصار ال يفوت ابن تيمية أن يستشهد باحلديث النبوي 

أم إنما  أن العربية ليست ألحدكم بأب والمالك بن أنس " إىلاملعروف املرفوع 
افه بوضعه "كأنه على الرغم من اعرت  "ان، فمن تكلم بالعربية فهو عربيهي لس

ولكنه يربر ذلك بأن "معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من  ؛مرّكب على مالك"
  . )12(بعض الوجوه" 

أن ابن تيمية كتب ما كتبه يف ظل الدولة اململوكية  إىلويبقى أن نشري هنا     
اجلديدة، اليت قامت شرعية حكامها األتراك والشراكسة على اإلسالم وليس على 

عي نسبًا عربيًا يقربه مع أن بعضهم (كالسلطان برقوق) حاول أن يدّ  ،العروبة
  .)13(أبناء املنطقة  إىلأكثر 

ظت على األقل على الوجود العريب وعلى عكس الدولة اململوكية اليت حاف    
فإن الدولة اليت  ؛يف بالد الشام ومصر يف وجه التهديدات املغولية والفرجنية

أعقبتها (الدولة العثمانية) قد أثارت من جديد مسألة اللغة والصلة اجلديدة اليت 
 باملفهوم اجلديد) نتيجة للفتوحات اجلديدة ستعربةط ما بني الرعية املسلمة (املترب

اليت نشرت اإلسالم واللغة العربية يف مناطق جديدة بآسيا الصغرى وجنوب شرق 
  .)14(أوروبا 
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ويف هــذا السياق لدينا عامل آخر أال وهو حممد الشـــافعي من منتصف     
القــرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليــــالدي، الــذي اجتهد بـــدوره يف فهم 

تأليف أول رسالة  إىلوانتهى به األمر  ،الم والعروبةالصلـــة بني لغة القرآن/اإلس
" اليت يعرب "رسالٌة في أن كّل مسلم عربي أال وهي ،من نوعها يف هذا اجملال

ا  ا عن مضمو   .)15(عنوا
أن الشافعي ينطلق  - اليت تنشر هنا ألول مرة-  ويالحظ يف هذه الرسالة    

تبارها لغة القرآن/ اإلسالم من الصلة اجلديدة اليت تربط كل مسلم بالعربية باع
أن يتعلم من األلسن غير  ال يجب على أحد من المسلمين" :نه يقولإحىت 
ذلك يرى الشافعي أن "كل من تلّبس باإلسالم وجب  إىل". وباالستناد العربية

ة ما يلزمه من الصوم والصالة واحلج والزكاة وغري عليه اإلتيان بالشهادتني ومعرف
ما معرفة شيء من ذلك إال بعد معرفة  إىلذلك من األحكام ... وال سبيل 

 إىلل به القرآن". وبعد هذه املقدمة يصل الشافعي حتتاج إليه من اللسان الذي نز 
حيكم له  "إذا بلغ من تلّبس باإلسالم هذه املرتبة ... ال جرم :النتيجة اليت تقول

" أي عربيا، بعد "أن التصق ؛بأنه من أهل الكتاب يوصف مبا يوصف به الكتاب
  وإن مل يكن يف األصل منهم". ،بالعرب ودخل معهم يف النسب

الفتوحات األوىل يذكر الشافعي أن هذه الصلة  إىلويف إشارة ذات مغزى     
انطبقت على الفتوحات العربية تنطبق أيضاً على  اليت) اجلديدة (كل مسلم عريب
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ومن ثم حكموا على مصر وأهلها ... بأنهم دخالء الفتوحات العثمانية "
متعربة لصقاء مستعربة، وكذا حلب ودمشق الشام وقسطنطينية وسائر بالد 

  اإلسالم".
طراف لالحتالل األجنيب ض بعض األومع انكماش الدولة العثمانية وتعرّ     

هذه  إىلبرز جيل جديد من العلماء الذين نظروا  ؛ اجلزائر وغريها)(كما يف
ا يف ضوء املستجدات اجلديدة الفكرية  الصلة بني لغة القرآن/اإلسالم والناطقني 
والسياسية اليت كانت متيز العامل العريب/اإلسالمي يف مطلع القرن العشرين، حيث 

امعة العربية واجلامعة اإلسالمية اجل:الوطنية والعروبة إىلظهرت آنذاك الدعوات 
)16(.  
-1307بـاديس ( ويف هذا السياق جند أن اإلمـــام عبد احلميـد بن    

الزعيم الروحي حلرب التحرير اجلزائرية" كان من " )1940- 1889هـ/1359
ذه الصلة م وخصّ  ،العلماء الرواد الذين اهتموا  . وجتدر )17(صوا هلا بعض كتابا

إذ أنه  ؛احلالة اليت يكتب عنها - بشكل ما-أن ابن باديس ميثل  إىلاإلشارة هنا 
  من الرببر الذين تعربوا باعتناق اإلسالم واختيار العربية لغة وثقافة.

وال خيفى هنا أن ابن باديس قد تأثر فيما كتبه باملصلحني حممد عبده     
يف اجلزائر ، ولكن كتاباته كانت تنبع أساساً من خصوصية احلالة )18(ورشيد رضا 
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 :اليت حاولت فيها فرنسا سلخ السكان احملليني عن هذين املكّونني املهمني
  .)19((اإلسالم واللغة العربية) بوسائل متعددة طيلة حكمها للجزائر 

" (العربية) "األمةويالحظ يف كتابات ابن باديس اهتمامه أوًال مبكونات     
اعتبار  إىللغوي/ثقايف، مع ميله  الواحدة اليت جتمع ما هو إثين/ساليل مع ما هو

اللغة هي العامل احلاسم يف تكوين األمة. وهكذا فهو يكتب يف مقال له يعود 
ن أنه "تكاد ال ختلص أمة من األمم لعرق واحد، فليس الذي يكوّ  1936 إىل

غايتها هو هبوطها من ساللة  إىلاألمة ويربط أجزاءها ويوجد شعورها ويوجهها 
ي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد. ولو وضعت أخوين وإمنا الذ ؛واحدة

  - مثالً  –شقيقني يتكلم كل واحد منهما بلسان، مث وضعت شاميًا وجزائريًا 
ينطقان باللسان العريب، ورأيت ما بينهما من احتاد وتقارب ... ألدركت 

  .)20(باملشاهدة الفرق العظيم بني الدم واللغة يف توحيد األمم" 
على اعتبار أن -  اجلزائري القارئما وصل إليه مقبوًال أكثر من وحىت جيعل     

 - انت توزع بشكل رئيس يف اجلزائـراليت ينشر فيها مقاالته ك الشهـاب"جملة "
تناول هـذه املسألة (أولوية اللغة على الساللة يف تشكل  إىليعود ابن باديس 

الجزائر صارت  "كيفبعنوان  1938األمة) يف مقال آخـر نشر يف صيف 
". ففي هذا املقال يبّني ابن باديس سريورة التعريب اليت حدثت يف صفوف عربية

 :الرببر/ األمازيغ نتيجة النتشار اإلسالم واللغة العربية. وهكذا يقول ابن باديس
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نه "ملا جاء العرب وفتحوا اجلزائر فتحًا إسالميًا ... دخل األمازيغ من أبناء إ
فوجدوا أبواب التقدم يف احلياة   ،ا لغة اإلسالم طائعنيوتعلمو  ،الوطن يف اإلسالم

 ،يف جمالس العلم قامسوهمفامتزجوا بالعرب و  ،يف وجوههم كلها مفتوحة
وشاطروهم يف سياسة امللك وقيادة اجليوش ... فاحتدوا يف العقيدة والنحلة كما 

  .)21(فأصبحوا شعباً واحداً عربياً متحداً" ،احتدوا يف األدب واللغة
" باالسم األمة العربية) لـ"1938( هنفسويف مقاربة أخرى يف العام     

ذا  والتحديد جند أنه يذكر اللغة على رأس املكونات اليت مل ترد لديه جمتمعة 
 ؛"إذا قلنا العرب :الشكل يف املقاالت السابقة. وهكذا يقول ابن باديس هنا

احمليط األطلسي غرباً، واليت  إىلفإننا نعين هذه األمة املمتدة من احمليط اهلندي 
ا وتتغذى من تارخيها... وقد  فاقت سبعني مليونا عّدا، تنطق بالعربية وتفكر 

ا القرون يف بوتقة التاريخ حىت أصبحت أمة واحدة   .)22(صهر
  
األمة واألهم من هذا أن ابن باديس مل يتوقف عند حتديد املكونات لـ"    

ا الكامنة العربية نه تناول أيضًا مسألة إبل  ؛(النحوية/الثقافية)" وتقرير وحد
الوحدة السياسية هلذه األمة، وهي املسألة اليت كانت تطرح آنذاك يف املشرق. 

ن "الوحدة السياسية إ :م ابن باديس رؤية واقعية مبكرة تقولويف هذه املناسبة قدّ 
فتضع خطة واحدة تسري عليها يف  ،ال تكون إال بني شعوب تسوس نفسها
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ا مع غريها من األمم وتتعاقد على تنفيذها"ع وهو ما مل يكن ينطبق على  ،القا
"الوحدة السياسية" بني العرب آنذاك  أن إىلالعرب آنذاك، ولذلك فهو ينتهي 

  .)23("أمر غري ممكن وال معقول وال مقبول" 
هذا املوقف من شكيب أرسالن، ويالحظ هنا أن ابن باديس يقرتب يف     

مثل  إىلتوصل بدوره  وقد، )24(كان له حضور مؤثر يف بالد املغرب العريب   الذي
إذ أن ابن باديس ميتدحه ألنه "رجل عملي ليس خبيايل وسياسي  ،هذا املوقف

رق بني العمل املثمر والقول الفارغ الذي يثري الضجيج فوي ،ب يعرف ما يقولجمرّ 
  .)25(الغرية واحلماس"  إىللينسب صاحبه 

على انفتاحه على املشرق،  ن ما كتبه ابن باديس إمنا يدلّ إارة أخرى وبعب    
ساطع  "القومية العربيةلـ" املؤدجلالسوري أو  الوقت الذي برز فيه هناك املفكر يف

 واإلسالمالقومية العربية  ج للفصل بني) الذى روّ 1968-1880احلصري (
ميثل أبرز  ماإلسالين / يالد ن العامل اللغوى الثقايف  وليس العاملأ إىلباالستناد 

ن تكون علمانية أالقومية العربية البد  ن دولةإالعروبة, ولذلك فعوامل تكوين 
قد استلهم التاريخ  ين احلصر أومن الواضح هنا  ).26تفصل بني الدين والدولة(

ا) كوسوف( قوصوه والواقع البلقاين , حيث أقام عدة سنوات يف والية يبو األور 
), أكثر مما استلهم الرتاث العريب البالغ 27(1908-1904ل خال العثمانية
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) 1989-1910جملال, وذلك على عكس ميشيل عفلق(الداللة يف هذا ا
  ).28(واإلسالمالذى أكد على اللحمة بني العروبة 

  
  
  
  
  
  

  هوامش:
  
دار املنتخب  ،هيم اجلماعات يف اإلسالم، بريوترضوان السيد، مفا )1(

 .13و  11، 9 ، ص1993،العريب
 هذه القصة لدى التنوخي: انظر )2(

دار ،التنوخي، الفرج بعد الشـدة، حتقيق عبود الشاجلي، بـــــريوت   
  .194- 193، ص2، ج1978 ،صادر



 

12 
 

داللة هذه القصة اليت رأى  إىل اإلشارةقد سبق يف  يوكان الدور          
وال ترى اللغة أساسا لالنتساب ،تؤكد على االنتماء البشرى ا " أ

  ":األمة إلى
دراسة يف  –عبد العزيز الدورى , التكوين التارخيي لالمة العربية        

مركز دراسات الوحدة  ،بريوت  , 3اهلوية والوعي , ط 
 . 94- 93, ص 1986،العربية

 . 14 السيد، مفاهيم اجلماعات، ص )3(
حمنة ابن تيمية يرويها بنفسه يوما بيوم ، مجع وحتقيق حممد عبد احلليم  – )4(

 نرتنت ،منشور على اإل القاضي ،
Donald P. Little, “The Historical and 

Historioyraphical Significance of the 
Detention of Ibm Taymiyya”. International 
Journal of Middle Eastern Studies 4, 
Cambridge 1973, Pp. 
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بن تيمية، د بن عبد احلليم بن عبد السالم شيخ اإلسالم أمح )5(
اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، حتقيق عصام 

 .141، ص1972الدين الصبابطي، القاهرة (دار احلديث) 
هذا احلديث بالصيغة املذكورة ضّعفه احملدث األلباين يف "ضعيف  )6(

اجلامع الصغري"، كما أن األلباين حكم بالضعف على الصيغة 
" حب العرب من اإليمان وبغضهم من األخرى اليت ورد فيها 

 الكفر":
 3حممد ناصر الدين األلباين، ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، ط

 .397، ص1990بريوت (املكتب اإلسالمي) 
"رويُت  فيقول:للنظر أن ابن تيمية نفسه يعرتف  الفتومن ال  

أحاديث النكرة ظاهرة عليها" يف هذا اجملال، كاحلديث الذي رواه 
العرب لم يدخل  غشّ  منالرسول " إىلحصني بن عمر مرفوعًا 

هذا الذي رواه قد  األن "حصين ؛"في شفاعتي ولم تنله مودتي
  يثه":أنكر أكثر احلفاظ أحاد

 .149-148ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، ص  
 .142ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، ص )7(
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 .156-155املصدر السابق، ص )8(
 .156املصدر السابق، ص )9(
 .156املصدر السابق، ص )10(
 .156املصدر السابق، ص )11(
 .158املصدر السابق، ص )12(
 دراستنا: انظرللمزيد حول ذلك  )13(

"األصول العربية لبعض الشعوب املسلمة يف حممد م. األرناؤوط،   
، عدد 2أوروبا: الشراكسة"، جملة "املنارة" (جامعة آل البيت) جملد 

 .82- 65، ص1997، املفرق 1
كتابنا الذي يتناول البوسنة كنموذج على   انظرللمزيد حول ذلك  )14(

 ذلك:
ربد، إف يف اللغة العربية يف البوسنة، حممد م. األرناؤوط، التألي  

 م.2001دار الشروق (  - ن (مؤسسة محـــادةعّما
(ق  4:9133خمطوطة يف دار الكتب الوطنية بتونس رقم  )15(

 ة يف مكتبة جامعة الريموك/األردنم)، نسخة مصور 64ق - م61
 M.Film 211 Bp 134  .6 R47 
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ومل جند حىت اآلن ترمجة للمؤلف وال يوجد لدينا إال السنة اليت أجنز   
وجود السلطان العثماين سليمان  إىلفيها املخطوطة واإلشارة 

  ).1566-1521القانوين يف احلكم (
 :انظرللمزيد عن ذلك  )16(

ألربت حوراين، الفكر العريب يف عصر النهضة، بريوت (دار النهار)   
؛ علي احملافظة، االجتاهات الفكرية عند العرب يف عصر 1977

؛ منذر معاليقي، معامل 1978النهضة، بريوت (دار األهلية) 
  م.1986لفكر العريب يف عصر النهضة العربية، بريوت (دار إقرأ) ا

والسياسية  للمزيد عن ابن باديس وأفكاره ودوره يف احلياة الفكرية )17(
 :انظريف ا جلزائر واملغرب 

حممود قاسم، اإلمام عبد احلميد بن باديس الزعيم الروحي حلرب   
بسام  ؛1979، القاهرة (دار املعارف) 2التحرير اجلزائرية، ط

، 2العسلي، عبد احلميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة العربية، ط
؛ مازن مطبقايت، عبد احلميد بن 1983بريوت (دار النفائس) 

  م.1989باديس/العامل الرباين والزعيم السياسي، دمشق (دار القلم) 
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دراستنا  انظرللمزيد حول تطور تفكري رشيد رضا يف هذا اجملال  )18(
 العروبة: إىل"من العثمانية 

مشاركة رشيد رضا يف احلركة/الدولة العربية احلديثة "يف كتابنا:     
، 1920-1918دراسات حول احلكومة/الدولة العربية يف دمشق 

  .76- 59، ص2000اربد/عّمان (مؤسسة محـــادة/دار الشروق) 
 :انظرللمزيد حول ذلك  )19(

، 1930-1830أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية   
  .95- 79، ص1992بريوت (دار الغرب اإلسالمي) 

عبد احلميد بن باديس، " حممد (ص) رجل القومية العربية"، جملة  )20(
هـ/جوان 1355، ربيع األول 3جزء  12"الشهاب" جملد 

 .106، ص1936
عبد احلميد بن باديس، "كيف صارت اجلزائر عربية"، جملة  )21(

ـ ، ه1356، ذي احلجة 12، جزء 13"الشهاب" جملد 
 .510م، ص1938

عبد احلميد بن باديس، "الوحدة العربية"، جملة "الشهاب" جملد  )22(
 .472، صم1938هـ/ 1356، ذي القعدة 11، جزء 13
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 .472املصدر السابق، ص )23(
وصالته مع العلماء يف مشال أفريقيا  نالارسللمزيد عن شكيب  )24(

 :انظرومواقفه 
يف  : دراسة1946- 1869حممد سامل عمايرة، شكيب أرسالن   

فكره السياسي، رسالة دكتوراة غري منشورة، اجلامعة األردنية 
، ظاهر حممد صكر احلسناوي، 171- 120، ص2000

شكيب أرسالن: الدور السياسي اخلفي، بريوت (رياض الريس 
 .159-135، ص2003للكتب والنشر) 

، جزء 13ابن باديس، "الوحدة العربية"، جملة "الشهاب" جملد  )25(
 .473، ص11

, حماضرات يف نشوء الفكرة العربية ,  ياحلصر ساطع  )26(
وغريها ؛  156- 116, 42- 2, ص 1951القاهرة 

ساطع احلصرى , أحباث خمتارة يف القومية العربية, 
  360- 354القاهرة(دار املعارف ), ص 

وتأثري ذلك  والية قوصوة (كوسوفا)يف  ياحلصر  إقامةحول  )27(
 مقالتنا: انظرعليه 
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 اإلسالمللمزيد حول تطور تفكري عقلق من االنفتاح على  )28(
 :انظر واإلسالمالتماهي بني العروبة  إىلوصوال 

نصارى , حتوالت الفكر والسياسة حممد جابر األ
, الكويت  1970-1930يف الشرق العريب 

 125- 121, ص  1980(سلسلة عامل املعرفة)
أبو البندورة ، عفلق  إمساعيل ; 128-127و 

عّمان (دار دجلة) والبعث: القراءات املضادة ، 
  . 37- 33، ص  2014
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  الثالث واألربعونالعدد 
  چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ :التفاھمحديث 

يمان والعمران المحور: رض بين ا   عمارة ا
يمان والعمران :عبدا لرحم فتتاحية:حديث التفاهم:ا  نا

  السالمي
  

 المحـــــور
  محمد المنتار  عالقة اإليمان بالعمران في الرؤية القرآنية.1

صالح الدين   قضية التكليف بين المسؤولية ودعوى الحق.2
  الجورشي

 أحمد محمد سالم العمران والدين: قراءةٌ في مدونات األخالق اإلسالمية.3

القيم الدينية والتنمية وإنسانية اإلنسان في الفكر العربي .4
  محمد الحداد الحديث والمعاصر

أوغسطينوس في "مدينة هللا" والفطرة والقانون .5
  عامر الحافي الطبيعي

قھا في الفلسفية ينظرية "السعادة" ووسائل تحق.6
  منى أبو زيد اليونانية اإلسالمية

األزمنةفي  واألوروبيينالمدن الفاضلة عند المسلمين.7
  محمد الشيخ الوسيطة

  رضوان السيد  الخلدونية وعالقتھا بالدين نظرية العمران.8

"الھوت التحرير" في أمريكا الالتينية وعالقته .9
  ميكائيل لوفي باإليمان والعمران

  ولد أباه عبدهللا  نظرية كانط بالسالم الدائم قراءة: يورجن ھابرس10
 إبراھيم البيومي   الفنون والجماليات في خدمة مقاصد الشريعة11

 الدراســــات
   الفكر السياسي اإلسالميفيدراسات1

  عبد اإلله بلقزيز  أنموذج: عبدهللا العروي ورضوان السيد

الشريعة والسلطان: الدولة األوروبية الحديثة أنموذجا  2
  أسامه عرابي لمصر محمد علي

  فينال نبيل  اإلسالميمفھوم المواطنة في الفكر السياسي   3

السياسية: نظرة تاريخية ية والسلطةالكنيسة الشرق  4
 إجمالية

كوستانتينوس 
  باباستاثيس

 وجھـــات نظـــر
  مصطفى محمد طه  تفسير التاريخ اإلسالمي بين الموضوعية والذاتية 1

الدين والسياسة: وقفات في كتاب إشكالية العالقة بين  2
  الحسان شھيد الدين والسياسة
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  آفـــــــــاق

1 
 ثالثة اجتھادات تاريخية

  : ين اللغة العربية والعروبة الجديدةفي فھم العالقة ب
 ابن باديسومحمد الشافعي وابن تيمية

 محمد األرناؤوط

  أمل مبروك رمزية الشر عند بول ريكور  2
مدن وثقافات

  عبدالحميد ناصف  مطبعة حيدر أباد الدكن 
                                                                                                   متابعات

0 

  
أزمة التطور الحضاري في الوطنإعادة التفكير في "

محمد نور الدين   "العربي
  افاية

 اإلسالم والعالم
  بشار بكور  الھجوم على اإلستشراق  1
  روبرت كروز موسكو والجامع ، اختيارات المسلمين في روسيابوتين  2
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  الشرقية والسلطة السياسية األرثوذكسيةالكنيسة 

  إطاللة تاريخية موجزة 

  1يسذتينوس باباستانكونستا

  مدخل:

الشرقية هي إحدى العقائد اإلميانية املسيحية األربع، فضال  األرثوذكسيةالكنيسة 
الشرقية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة  األرثوذكسيةعن الكنيسة 

 من الناحية التارخيية، كانت هذه الكنيسة هي [ذكر ثالثة أين الرابعة؟].الربوتستانية
العقيدة اإلميانية اليت سادت يف شبه جزيرة البلقان وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء 

ا  وجورجيا، كما  حية املهيمنة يف بعض األطراف كانت العقيدة اإلميانية املسيأ
. ومذهبها حددته قرارات اجملمع الكنسي السابع اإلسالمية، شأن تركيا وسوريا وفلسطني

لة من كيانات  كَّ شَ مُ  األرثوذكسيةللكنيسة املسيحية املوحدة. هذا مع العلم أن الكنيسة 
ينية البيزنطية املراكز الدكنيسة ذات استقاللية تامة. وحتظى باملرتبة الشرفية األوىل فيها 

 يُعدّ بول) واإلسكندرية وأنطاكية والقدس. و نسطإمية اليت قامت بالقسطنطينية (القد
   .2األول بني نظرائهة و الكنسيكبري أهل   ةك القسطنطينير بطري

                                                            

  تيساللونيكا، البريد اإللكتروني.أرسطو بشعبة العلوم السياسية، جامعة أستاذ في  1 
طالع . لالاألرثوذكسيةف. لوسكي الزعماء الروحيين والمذھبيين واألخالقيين للكنيسة و يعد ج. مييندورف وج. فلوروفسكي 2 

  الببليوغرافيا.   انظرعلى أعمالھم 
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 ةاملمتد األرثوذكسيةبالبلدان واسعة معرفة  السياسة املعروفةسمات الوإن إحدى 
الدور البارز الذي ينسب فيها إىل الدين. وعلى مستوى املنظور  تكمن يفلَ األرجاء 

وإمنا هو انعكاس للتماهي العميق اجلذور  ،العام، فإن واقع األمر هذا مل يبزغ من فراغ
 - وقراطية الكنيسة ري ن وظيفة البأذلك  ؛القائم بني رجال الدين واملؤسسة السياسية

يس الدين من أجل عملية بناء األمة، أو ، وتسي3إيديولوجيا للدولة" ا"جهاز بومسها 
 ؛ العديد من الدول املذكورة آنفايف األرثوذكسيةلي للمؤسسات يالوضع القانوين التفض

إمنا يعكس التفاعل القوي بني الدولة والكنيسة والوضع االعتباري املتميز لرجال الدين 
ومن املثري هنا أنه داخل السياق الدنيوي احلايل، ال زال هلذا  ي.جتماعداخل الفضاء اال

بالنسبة إىل   - نهأل؛ وذلك "مهيمنطابع " -  شأن اليونان -  ناالوضع يف بعض البلد
ي للكنيسة باعتبارها جتماعينظر إىل املوقع اال - قطاع عريض يشكل معظم الساكنة

ا تعاليمها إىل "أمرا طبيعيا"، و  تعد ومن مثة  ،جزأ من "احلس املشرتك"جزءا اليتحبسبا
  . 4ستشكاللالأو غري قابلة للمساءلة 

الغرض من هذه الورقة تقدمي حملة تارخيية عن التفاعل بني اجملالني أما بعد؛ فإن 
، مع إيالء عناية خاصة إىل األرثوذكسية اليونانيةالدول  احتادالديين والسياسي داخل 

األطروحة  يسرإىل اتساع آماد الورقة، فإنين أعرض بوجهة النظر الكنسية. وبالنظر 
بناء و . األرثوذكسيةاألساسية كما هي موجودة لدى خمتلف املتخصصني يف الكنيسة 

                                                            
3 Althusser, ‘Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)’, pp. 127-186. 

  عن مفھوم غرامشي عن الھيمنة:  انظر 4
L. Phillips and M. W. Jørgensen, p. 32. 
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ا  أصلي إسهامأدعي بأن هذه الورقة  ستعليه، ل مين، وإمنا ينبغي النظر إليها على أ
فإن البيلوغرافيا الواردة يف  ؛ومن مث  ؛خالصة موجزة عن املعرفة املتحصلة يف هذا احلقل

ذا املوضوع، شريطة  على الدراسات ذات الصلة امؤشر  امنوذجأتعد هذه الدراسة  اية
  .أكثر تعمقايقود إىل قراءات وهاديا أن تستعمل دليال 

  إىل املواضيع التالية:يف هذه الورقة سوف يتم التطرق  ،وعلى وجه اخلصوص

ية جتماعوظيفتها اال - . بألرثوذكسيةاالالهوت السياسي للكنيسة أ ـ 
   الصلة بني الدولة والكنيسة. -  والسياسية.  ج

ذا اخلصوص، فإنين أرى أن الوضع العام للكنيسة  وتبعا لألطروحة املصاغة 
عرب كل املراحل التارخيية لوجودها بقي إىل هذا احلد أو ذاك كما هو مل  األرثوذكسية

يتغري؛ أقصد أن التوازن بني اجملالني هو توازن التعاون الوثيق يف أداء املهمة. على أن هذا 
إمنا تشكل على و  ؛بني شريكني متكافئنيخل املشرتك ما قام على أساس تعالق االتد

 األرثوذكسيةالكنيسة عالقة اسي. بعبارة أخرى، مت حتديد أساس مبدأ أولوية احلقل السي
ن عليه مَ يوامله ن (الدولة)مِ يبني امله بالدولة بعالقة – مبا هي جمال تابع للدولة - 

 (الكنيسة).

مل يبق هو هو من دون أي تغيري  -  على الرغم من ذلك - هذا الواقع واحلال أن 
إىل إعادات هيكلة وصياغة، كانت وقد خضع بذلك ا تغري عرب املكان والزمان، وإمن
من هذا  ية والسياسية واالقتصادية.جتماعمع التطورات اال سبانبالت ،أو تكرب تضاءلت
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لكنيسة اأن سلوك أي دون أن ننسى اإلشارة إىل أمهية العامل الدميغرايف الديين؛ 
هي الديانة املهيمنة يف الدول املذكورة  األرثوذكسيةا كانت ذمبا إهو تعلق إمنا السياسي 

اليونان أو بالد كما يف   -  ةمنالقائمة املهي األرثوذكسيةأم ال. نذكر هذا ألنه داخل إطار 
أكثر مما   حظوةتبني أن الوضع املؤسسي للتنظيم الكنسي كان يشهد  -  صربيا مثاليف 

ي دنيويا علمانيا أو مسلما. وقد مت تبين جتماعكان حيدث يف حال ما إذا كان احمليط اال
بانة السياقية إليديولوجيا املؤسسة إلامنهج نقدي يف التحليل، وهو منهج قائم على 

ا. بناء عليه، مت تقسيم هذه الورقة إىل أقسام ثالثة تبعا و الدينية  ا وممارسا خطا
  املعاصرة.األزمنة يثة و احلداألزمنة للتحقيب املعروف على نطاق واسع: األزمنة الوسيطة و 

  األزمنة الوسيطة:

ه ذإن إحدى حلظات االنعطاف يف التاريخ العاملي كانت هي القرار الذي اخت
ها جزءا ال يتجزأ من دّ دماج العقيدة اإلميانية املسيحية بعور قسطنطني العظيم إلمرباطاإل

رمزية بامتياز لبناء  كذلك استعمال املؤسسة الكنسية آليةكان  اإليديولوجيا املهيمنة، كما  
ذلك أنه إىل حدود ذلك  ؛ويةمرباطنتاج السلطة اإلإي وسيلة إىل إعادة جتماعوافق االالت

 هاهيكلة أسس تعادأو ، طعت الكنيسة روابطها باليهودية احلني، والذي خالله ق
ه مثة نظرتان أساسيتان مت تبنيهما من لدن اهليئة املسيحية جتا تاملذهبية والتنظيمية، كان

  :5السلطة السياسية

                                                            
5J. Canning, pp. 3-4. 
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 - اتسعت أم ضاقت -  االضطهاد لوانة. وكانت مبثابة ردة فعل ضد أأـ نظرة سلبي
 رفضوا املشاركة يف طقس تقريب نية أن املؤمنلّ عِ تَ اليت كان قد تعرض هلا املسيحيون بِ 

  آهلة روما والقسم باسم عبقرية األباطرة.إىل القرابني 

)، 36:18التفسري احلريف لرؤية يوحنا القيامية (بـ ـ نظرة حمايدة قامت على أساس 
احلياة الدنيوية مرحلة انتقالية قبل احلياة "احلقة" بعد عودة املسيح  عدّ واليت تبعا هلا مت 

سلطة الفق هذا املنظور، فإن على املسيحيني أن يطيعوا و والعودة إىل الفردوس املفقود. و 
م. واحلال أن بعض آيات ص، وذلك من غري ما أن يتةكما احلالزمنية  رفوا مبا حيرمه إميا

حبوا أكرموا اجلميع أ“و ،6”هللا ما هللادعوا لقيصر ما لقيصر، و ‘‘ ثل العهد اجلديد، م
ألَنَُّه لَْيَس  ؛ٍس لِلسََّالِطِني اْلَفائَِقةِ لَِتْخَضْع ُكلُّ نـَفْ “أو  ،7”كرموا امللكأخوة خافوا اهللا اإل

َحىتَّ ِإنَّ َمْن يـَُقاِوُم السُّْلطَاَن  2 ، َوالسََّالِطُني اْلَكائَِنُة ِهَي ُمَرتـََّبٌة ِمَن اِهللا،ُسْلطَاٌن ِإالَّ ِمَن اهللاِ 
ومغزى كانت ذات داللة   ،8” ةَسَيْأُخُذوَن ألَنـُْفِسِهْم َديـُْنونَ يـَُقاِوُم تـَْرتِيَب اِهللا، َواْلُمَقاِوُموَن 

  .شأنذا ال

ة خالل القرن وريمرباطا رمسيا لإلنوإن اإلقامة التدرجيية للمسيحية بوصفها ديهذا 
"الشأن  مركانت تعين تغيريا واسعا يف سلم اإلدراك الكنسي ألالرابع [امليالدي]  

ا مع الغايات الرومانية بادرت إىل تكييفذلك أن الكنيسة  ؛السياسي" واليت  ،خطا
كان   :رعية للحكم، بعبارة أخرىورية بوصفها البنية الشمرباطمتثلت يف ترسيخ البنية اإل

                                                            
 .21: 22إنجيل متى:  6
  17: 2إنجيل بطرس  1 7
  2- 1: 13رسالة إلى أھل رومية  8
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وريةـ وقد مت التعبري مرباطمع السلطة اإلالتماهي كل مذهب الكنيسة السياسي قد متاهى  
  عن هذا الوضع أساسا يف حقلني:

الكنسي؛ أي جممل القواعد اليت حتكم النظام الداخلي للكنيسة  أ ـ حقل القانون
خالقها كما أل،  األوىل ملذهبها وإيديولوجيتهااملبادئ وبنيتها التنظيمية، وحتدد 

من القانون الكنسي؛ أي أن املراسيم  سماقِ وري مرباطالتشريع اإل عدّ وأخالقيتها. وقد مت 
  أن تكتسي سلطة قانون ديين. هاميكن صارور مرباطاليت كان يصدرها اإل

، والذي األرثوذكسيةب ـ يف املوقف املهيمن للسلطة السياسية داخل الكنيسة 
وإمنا أيضا يف صياغة املبادئ  ؛يس فحسب يف تسيري الشؤون الدينيةلعب دورا جوهريا ل

  . 9يف حل خمتلف املناظرات الالهوتيةو ، املعيارية األيديولوجية 

ا - األيديولوجيا السياسية ج روّ مُ  احلال أنو     ورية الكونية" مرباط"اإل اليت قالت 
حكم قسطنطني فإن إذ بالنسبة إليه،  ؛10هو أوزيبيوس أسقف قيصرية كان  - البيزنطية 
ورية مرباطورية الرومانية إىل اإلمرباطالذي حول وحدة البلدان التابعة إىل اإل -  العظيم

مبا أنه شكل غاية خطة الرب  ؛ وذلكإمنا كان نقطة حمورية يف تاريخ العامل -  املسيحية
منوذج اخلالصي للتاريخ، الذي يرى أن قا هلذا األبالصية النتصار اإلميان احلق. وطاخل

ورية إمنا كان من أجل مرباطفإن وجود اإل ؛ن البشر إمنا حتكمه مشيئة ربانيةسري شؤو 

                                                            
9 J. Canning (pp. 3-15); D. M. Nicol, ‘Byzantine Political Thought’, in J. H. Burns (ed.), pp. 51-79. 

 
  للمزيد عن يوسيبيوس يرجى النظر في :10
 T. D. Barnes, S. Inowlocki and C. Zamagni  

 في حال الفن. للمزيد من التفاصيل ترجى العودة إلى الببليوغرافيا المرفقة.  فقد نظروا H.A. Drake, G. F. Chesnut, and R .M. Grantأما 
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. وإذ استلهم مبادئ الفلسفة اائي اباب أمره استتبابتواست إقامة الدين املسيحي وانتشاره
فقد وصف أدسيبيوس امللك املسيحي على  ؛األفالطونية احملدثة املناصرة للحكم امللكي

منوذج األول يف االنسجام احلادث حبيث أن حكمه جيد األوذلك  ؛أنه ظل اهللا يف أرضه
صورة مصغرة تعكس هي ة كما لو كانت يف اجلنة. بناء عليه، مت تصور الدولة البيزنطي

واحد (وهو مفهوم رب إال  ربنظام األشياء كما هو يف العامل اإلهلي. ومبا أن ال 
منازعته يف  كانتأال يوجد إال ملك واحد، ومن مثة،  باملثل ينبغي ، فإنه الوحدانية)

وذلك  ؛سلطتهل فإن على الكنيسة أن ختضع ،ومن مث يدينه الرب. ا سلطته وقراراته أمر 
ا السلطة املختارة للت ور بومسه خليفة مرباطرف بامسه. وباجلملة، مت تصور اإلصمبا أ

  .11ورية بوصفها مملكة الرب يف األرضمرباطومت تصور اإل ،الرب

فإن نظام الصالت بني الدولة والكنيسة كان  ؛النظري السابق تصورتأسيسا على ال
 ،ور) هي الرأسمرباطالسلطة الزمنية (اإلكانت له   نظام البابوية القيصرية، والذي تبعا

 - إهلي حقما يتمتع به من في -  يُعدّ  امللككان و وهي كذلك أعلى وظيفة يف الكنيسة. 
، وكان يدير الشؤون الدينية من Pontifex Maximusاألعلى البابوية السلطة الدينية 

ا وقعوي ها،وحيضر فياجملالس الكنسية وراء حجاب، يستدعي  ويعني  ،على قرارا
تهم من مهامهم، ويقرر بشأن البنية اإلدارية لة واألساقفة، مع امتالكه حق إقاكالبطار 

. وكان متثيل السلطات 12للكنيسة، وله كلمته اليت يقوهلا يف صياغة التعاليم املذهبية

                                                            
11 S. Runciman, pp. 5-50. 

 
12 F. Dvornik, pp. 1-23; D. J. Geanoakopoulos, pp. 381-403. 
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ال  الزعيم السياسي بومسه جزءاحيدد  - مبا هي أداة الرب يف حتقيق مشيئته -  الدنيوية
أفراد من ال أحد  هيتجزأ من النظام الرباين الذي تنتظم وفقه األشياء. وبناء عليه، فإن

ُتسائل أو تعارض السلطة  - بصفتها اجلماعية  - وال الرعية  - بصفته الفردية  - الرعية 
وذلك ألن عصيان السلطة السياسية إمنا معناه يف  ؛ورية إال وكان ينبغي إدانتهامرباطاإل

وري  مرباطد ضد احلكم اإلجوهره إعاقة خطة الرب اخلالصية. تأسيسا عليه، فإن التمر 
 يُعدّ ور مرباطاإلكان   -  بالنسبة إىل الكنيسة -  لرب. ومن مثة، فإنهلمعاداة  دهعكان يتم 

  .13ريةالفاعل الوحيد املشروع املخول له ممارسة السلطة القس

ا نظام صالت وكنيسة  على أنه ما كان ينبغي النظر إىل البابوبة القيصرية على أ
بوصفه ينبغي النظر إليه وإمنا  ؛جمرد بناء نظري أنشأه أوزيبيوسعلى أنه ُخلق من عدم أو 

 ؛وريةمرباطية ومعايري اإلجتماعاالأرسومة أو أخطوطة تعكس الثقافة السياسية والرتاتبيات 
ا الب وصفه قد  ماكس فيربمركزة. وهو ما كان وقراطية املري حيث كانت إحدى أهم مسا

؛ أي أن العملية Patrimonialismusيكون بالنظام األبوي ما أشبه  نظام حتكميّ   أنهب
يرات مل تكن تستند إىل تقد -  عملية اختاد القرار فضال عن -  السياسيةو ية جتماعاال

ما   :بعبارة أخرى وإمنا كانت تنهض على إدارة احلاكم. ؛عقالنيةغري شخصية وإجراءات 
وإمنا كان القانون  ؛كانت شؤون الدولة تدار على أساس مجلة قواعد مؤسسية قانونية

  .14ا يف امللك العاهل نفسهدجمس

                                                            
13 G. Ostrogorsky, pp. 4-6. 
14 R. Sweldberg, pp. 195-196. 
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كان من نتائج التماهي بني املسيحية والسلطة الزمنية توفري وضع شرعي ومايل ولقد  
باستثناء تقديس السلطة اللهم وفضال عن هذا، تسييسها،  امتيازي للكنيسة.

 خيص السياسة الداخليةفيما  الكنيسة أداة لتحقيق غايات احلكم رَ يـَّ صَ إمنا ورية، مرباطاإل
توسيعا، مما  إذ مت توسيع اهليئة الدينية  ورية.مرباطانتشار األطراف الدولية لإليتعلق بوفيما 

ي، مفككا طنالكنيسة عنصرا تالمحيا يف اجملتمع البيز عل مؤسسة ج كان من أثره يف
ورية، العبا بذلك دورا مرباطة والثقافية الواقعة على ثغور اإلثنيبذلك خمتلف الكيانات اإل

ويف غضون ذلك، مولت  ي.جتماعالسلم االيف أساسيا يف احلفاظ على وحدة الدولة و 
غريها، السيما اجلماعات األثنية شأن بالد الروس و  ،الدولة بعثات إىل البلدان األخرى

قوت هي من  ومن مث  ؛سيع حتكم الكنيسة يف هذه املناطقالسالفية، وعملت على تو 
امرباطمقدرات تأثري اإل ويف اجلملة، استقت السلطة الدنيوية وضعها   .15ور على سكا

دئة ية من اجملال الديين، وهي احلماية اليت كانت وسيلة جتماعالرمزي وشرعيتها اال إىل 
غايتها االقتصادية والعسكرية إىل للدعاية كانت أداة كما    ،يةجتماعالتوترات اال

"املؤسسة"  األرثوذكسيةفإن الكنيسة  ،فيد مارتنيوالدبلوماسية. وكما أشار إىل ذلك د
ا من بداية وجودها؛ إذ صارت هلا بنية بريوقراطية تمتقد  وشكلت عامال أساسيا  ،دنو

  .16للعمل السياسي

                                                            
15 D. Obolenski, pp. 23-78; A. Poppe, pp. 195-244. 
16 D. Martin, The Religious and the Secular, p. 23. 
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النظرة اليت تذهب إىل أن العالقات بني 
أيام بيزنطة، مل تكن من منط البابوية به مقامة  على النحو الذي كانت ،الكنيسة والدولة

 أيضا وعرضهاتصورا القيصرية، وإمنا قامت على قدم املساواة يف التعايش، إمنا مت تصورها 
  كانت هي: قد  ن العناصر الكربى هلذه األرسومة . وإعرضا

مبا أن االثنني أقرا بأن وذلك التعاون الوثيق بني السلطتني الدنيوية والدينية؛   - أ
  يسوع املسيح هو سلطتهما العليا.

 خيص حتقيق أهداف مشرتكة.فيما  املساندة املتبادلة  -ب

  حدود كفاءته.  ة كل جمال من اجملالني وحريته يف الفعل داخليصو محاية خص –ج 

؛ أي وبعبارة أخرى، مت تصور الدولة والكنيسة باعتبارمها سلطتني متكافئتني
ما  تتعاونان يف إطار منسجم باسم الرب. واحلال أن هذه النظرية هي نيسلطت حبسبا

، أدخله البطريرك فوتيوس، الذي أعرب "بالفعل أسطورة تارخيية مشيدة، و"تقليد مبتدع
 ـ خيص الشؤون الدنيويةفيما  لكنسية يف أن تكون هلا كلمة تقوهلاعن طموح للسلطات ا

  . 17التحقيق مت حتقيقه يف الواقع أبًدا ام -  بالرغم من كل ما قيل -  وهو الوضع الذي

احلركة النسكية. و من األمهية مبكان اإلشارة هنا إىل الفارق بني الكنيسة "املؤسسة" و 
من جهة، والسمو الروحي وقداسة النساك من ،وهو فارق بني الطابع الدنيوي للمؤسسة 

جهة أخرى. وبالنسبة إىل املخيال اجلماعي للمؤمنني، فإن احلياة النسكية شكلت طراز 
إذ مت  ؛، حمددة بذلك ناموس التعاليم الالهوتية  ومعيار األخالق املسيحيةاألرثوذكسية

                                                            
17S. Troyanos, 489-504.   
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م ما   ؛أملية)صور النساك بوصفهم ممثلي العيش املسيحي "احلق" (احلياة التت وذلك أل
كانوا متأثرين باألمور الدنيوية وال ساعني إليها. وبالضد من ذلك، سَعْوا إىل التعايل على 
الشؤون املادية الدنيوية والصريورة جزءًا من الزمن واملكان اإلهليني غري الفاسدين وال 

ا السبب، ما  الفانيني، صائرين بذلك التجسيد الفعلي لضمري املسيحية املتعفف. وهلذ
باملعىن السياسي، وإمنا صفاء املذهب و"املمتلكات" "اخلريات" هي كانت بؤرة قوهلم 

ميُعدّ الذي كانوا    .18ون محايته مبثابة القضية الوجودية اليت ندبوا هلا حيا

ة مع رئيسها مثوما كان بالظاهرة النادرة احلدوث نزاعهم مع الكنيسة الرمسية (ومن 
ور) يف إطار سعيهم إىل التجديد املذهيب أو التحول عن التقليد الكنسي. وإن مرباطاإل

 787-726الدور األعظم املنسوب إىل اجلماعة النسكية يف مناظرة حترمي الصور (
) أو يف االنقسام داخل الكنيسة بني مناصري ومناهضي الوحدة مع 842- 814و

قوية ) لذو داللة 1439- 1437انس (فلور  –ارة ري الكنيسة الرومانية مع انعقاد جملس ف
  . الشأنذا ومغزى بـَنيِّ 

البيزنطي حقبة صياغة وختليص األيديولوجية السياسية  دوباجلملة، كان العه
ومع األخد بعني . لدولةلللكنيسة، وذلك على أساس املبدأ األكرب الذي هو استتباعها 

اين للقسطنطينية، فإن خط النظر السياق التارخيي املختلف الناشئ بعد الغزو العثم

                                                            
  ببليوغرافيا أعمال كل من:  انظرللمزيد من التفاصيل عن الحركة النسكية  18

Α. De Vogüé, C. Burton, S. Elm, and P. Rousseau. 
 



12 
 

12 
 

، من لدن البريوقراطية الكنسية -  ر أو باألقلثباألك -  مت اتباعهقد  إياه وبعينهالتفكري 
   كسية داخل الدولة املسلمة.ذ و حلماية االستمرار التارخيي لألرثحبسبانه وسيلة  وذلك

  حتت احلكم العثماين األرثوذكسيةالسياسة 
والها العثمانيون أاخللفية العميقة اليت مبثابة عملت البنية الرتابية للحكم الديين 

 األرثوذكسيةهتماما خاصا بغاية احلصول على توافق الساكنة املسيحية. على أن توسيل ا
وإمنا كانت مستندة إىل الالهوت  ؛خلدمة غايات العثمانيني ما كانت ظاهرة مبتدعة

يتعلق بوضع الرعايا املسيحيني، فإن الباب العايل  وفيما  ذاته.السياسي للكنيسة يف حد 
مع  -  لكن هذا ليس يعين ؛سياسة تسامح ـ على األقل من حيث املبدأ ـ كان ينهج

أنه على مستوى التطبيق ما كان املسيحيون مضطهدين من طرف الدولة،  -  ذلك
م اإلميانية، أو أنه كانت هلم منزلة مكافئة أمام القانون ويف احلياة  - بسبب من عقيد

م املسلمني ملنزلة - اليومية رها أن سياسة التسامح هذه كانت جتد جذو . واحلال يف بلد
 :فإن ديانات أهل الكتاب؛ أي تعييناً  ؛إذ حسب القرآن ؛الراسخة يف التقليد اإلسالمي

ينبغي أن تتم  ودية واملسيحية فضال عن اإلسالم)اجلماعات الدينية املعتنقة للتوحيد (اليه
م رت حتُ أن و  ،ضمن حرية تدين أتباعهاتأداء شعائرها وطقوسها، وأن ُيصان محايتها، وأن 

  .19من لدن السلطات السياسة
الطوائف وإىل حدود العقود املتأخرة من القرن الثامن عشر والتبين التدرجيي لنظام 

اإلدارة العثمانية مبا هو ، فإن العنصر غري املسلم كانت قد حددته (نظام املِلل) يلّ املِ 

                                                            
19 C.E. Bosworth, ‘The Concept of Dhimma in Early Islam’, in B. Braude and B. Lewis (eds.), pp. 37-51. 
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وكان هذا االصطالح يعين مجلة  - فةئطا وكل "طوائف الكفار" أو"أهل الشرك".
تعيش حتت رعاية زعامتها  - ة تتقامسها مجاعة من الساكناليت مشرتكة من القيم الدينية 

ا  ةمحاحلال ليس يعين صوغ مجاعة موحدة متالهذا على أن  الدينية. (ملة) معرتف 
ا تتمتع بوضع كيان رمسي  بوصفها كذلك من لدن الباب العايل، ال وال يدل على كو

 حمددةإذ ما كانت هوية الرعايا العثمانني الثقافية  ؛20شرعي حيكمها قانون عام أو خاص
إىل مجاعة بوفق اصطالحات انتمائهم الشخصي، وإمنا كانت متعلقة مبا إذا كانوا ينتمون 

بطريرك  عدّ ري املؤمنني). وما كان يتم لمني أم ال ("الكفار"، غري املسلمني، غاملس
ورية يف مجلتها، مرباطلإل األرثوذكسيةكسي السلطة العليا للساكنة وذ القسطنطينية األرث

 ماعة من غري املؤمنني القاطنني داخل حدود منطقة حتدجلوإمنا كان يعد السلطة العليا 
موافقة  ابتداءالزعماء الدينيني كان يتطلب  هذا دون أن نذكر أن تعيني .21ه الديينءقضا

من  األساقفةالسلطات السياسية اليت ميكنها أن تفرض أية عقوبة، بل حىت إعفاء 
ا تستدعي ذلك. يُعدّ مهامهم، يف احلالة اليت  خمتلف احلقوق واالمتيازات مل تكن ون أ

حتتكم  -  ملؤمنني الذين يقعون حتت قضائهمثلها يف ذلك مثل واجبات أسقف حنو ا - 
 األسقفوإمنا إىل  وال إىل تابعي حاملي الوظيفة الكنسية، ة يف مجلتها،رَ معتبَـ  إىل الكنيسة

صدرها السلطات للموافقة ت) اليت براتفإن الوثيقة الشرعية ( ا يف فرديته. وباجلملة،معتربَ 
املوكولة إليه  طابع مناسب له وحده  لمهام كان لو  ،على تعيني زعيم ديين كانت شخصية

                                                            
20 Β. Braude, ‘Foundation Myths in the Millet System’, in B. Braude and B. Lewis (eds.), pp. 69-74; P. Konortas, p. 
299. 
21 ‘Berat of Souleiman the Magnificent of October 17th 1525’, in E. A. Zachariadou, pp. 176-177. 
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 الصالحيات كانت مثة فوارق كربى بني  ،). وهلذا السببعلى مقاسه وحده ه(خيص
  .22 هانفس الذي ينتمون  إىل األبرشية لألساقفةاملمنوحة 

 يةبدءا من احلقبة املتأخرة من القرن الثامن عشر فما بعد، سعت البطريركية الكنسو 
ا ومهامهااإىل أن توسع  برمتها يف جممل  األرثوذكسيةعل الكنيسة جب ؛ختصاصا

األخرى (بطرياركات  األرثوذكسيةعرب االستتباع الفعلي للمراكز  -  مرباطوريةاإل
ا. وقد صار هذا التطور أمرا ال - اإلسكندرية وأنطاكية والقدس) مرد له؛  حتت إمر

ورية، واهليمنة املالية للنخب مرباطوذلك بسبب وضعها اإلسرتاتيجي يف عاصمة اإل
)، كما بسبب الالمباالة "الفناريوتيون"بالقسطنطينية (الذين كانوا يدعون  األرثوذكسية
األخرى لباب العايل، وكان من نتائج ذلك أن كل البطرياركات من طرف ااملقصودة 

 سهر علىتاملستقلة نظريا أمست تابعة آللية كنيسة القسطنطينية، وذلك بغاية أن 
ا.  ا من لدن ياحتلت بطريرك ،ومن مث شؤو ة القسطنطينية عمليا وضع الزعامة املعرتف 

االباب العايل     .23املوحدة األرثوذكسيةالسلطة العليا للجماعة  على أساس أ
وكان النظام امللي ينظم شؤون اجلماعات غري املسلمة من أهل الكتاب. وكان 

زعيمها  طريقشغلها األول اإلدارة املستقلة للشؤون الداخلية لكل فرقة دينية عن 
االروحي؛ ويف حالتنا هذه اليت حنن ب دائرة  للبطريرك تالبطريرك الكنسي. وكان شأ

بوي واخلريي، والبت يف األمور القضائية لرجال شأن العمل الرت  ؛موسعة من املسؤوليات
األحوال قضايا على من الطائفة، واليت كانت مقصورة رمسيا  الدين ولغري رجال الدين

                                                            
22  Ibid., pp. 49-50 and 71-72; B. Braude, p. 79.  

 
23 D. Stamatopoulos, pp. 370-372. 
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ذه الطريقة، كانت الربوقراطية  متلك إىل حد   األرثوذكسيةالشخصية  وقضايا اإلرث. و
هذا  عن. وقد نتج 24الروماملسماة ملة  اكنة املسيحيةسكم يف الحكبري زمام سلطة الت

  اهلوية السياسية للرعايا العثمانيني يف تناسب مع انتمائهم الديين.كانت حتدد ن  أاألمر 
بوصفها  - هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوضع املفضل للزعامة الكنسية

حتكما مطلقا يف الساكنة مل يكن ليعين  -  األرثوذكسيةاملمثل السياسي للجماعة 
مسي التشريعات املقننة العامة أو  ما 25وذلك ألنه كان قد نتج عن التنظيمات ؛املسيحية

ا قد) 1862القومية مللة الروم (  تصار  ،وحسب ما تنص عليه .صدرت اليت كانت آ
بغاية صياغتها كلمته الفعالة يف عملية اختاذ القرار. و   "مؤسسيا"للعنصر الدنيوي 

ني نواث أساقفةمسي اجمللس اجلماعي املؤقت، واملكون من سبعة  نصب ما ،حتريريهاو 
 إىلوعشرين مشرعا. وحبسب هذه التنظيمات، صار يلزم أن تعود إدارة الشؤون اجلماعية 

ذي األغلبية من املقدس للبطريركية الكنسية. ب ـ اجمللس املختلط  سينودسـهيئتني: أ ـ ال
من لدن الكيانني اجلماعيني  يلزم تعيني البطريركدنيني]. وكان من املغري رجال الدين [

املختلط أن يكون مسؤوال عن أنشطة اجلماعة الرتبوية  معا، بينما كان على اجمللس 
قد  هفإن األرثوذكسية. وقد ترتب عن هذا، أنه فيما يتعلق بالكنيسة 26والثقافية والقضائية

داخل  يةجتماعدة توزيع األدوار االلتنظيمات العثمانية حنو إعالتثبيت النزوع التطوري مت 
  .27إىل إنتاج ضربني من املشروعية السياسية ذلك أدىوقد  .اجلماعة

                                                            
24 N. Edelby, pp. 784-800; J. Fattal, pp. 85-119. 
25 S. N. Fisher, pp. 315-320. 

 
26 G. Young, pp. 21-34. 
27 Y. S. Petrou, pp. 89-90. 
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تفاعلية بني اهلوية الدينية  تبعا لألمنوذج القدمي، خلقت هذه احلالة من األمور صلةو 
ا  األرثوذكسيةوالفكرة القومية الناشئة. وباجلملة، فإن النظرية القائلة بأن  اشتغلت كأ

. 28اثبااجلماعة اليونانية ـ قد مت إهذه اجلماعة القومية ـ ويف حالتنا  اءاللبنة األساس لبن
واألمر كان على هذا النحو ألن  ؛اكبري   انقاش أثارومن جهة أخرى، فإن هذا املنظور 

كان ورية العثمانية، وإمنا  مرباطال يعين اجلماعة اليونانية القومية لإل"ملة الروم" اصطالح 
بصرف النظر عن أصوله  ، وذلكالعنصر األرثدوكسي املسيحي يف مجلتهيطلق على 

الفرد اليوناين شأن الروماين  شأنذلك أنه بالنسبة إىل السلطات العثمانية، كان  ؛اإلثنية
ى ما داموا أرثدوكسيني مسيحيني. وعل ، فكانوا متساوينعضوا يف امللةيعد أو العريب 

وإمنا كان االنتماءان  ؛يكن لتتم تسويته باهلوية القوميةالرباط الديين مل  وجه اجلملة، فإن
  .29ثنان يشكالن بالفعل مجاعتني دينيتني متخيلتني متمايزتنياال

ا الكنيسة املؤسسة يف صلب منوضعت وخالل احلقبة العثمانية املتأخرة،  اظرا
ما دعي كل وكانت احلجة املهيمنة للبريوقراطية الدينية تقول: " ،املبادئ املمهدة للحداثة

وتبعا لألمنوذج البيزنطي، فإن سلطة .  30"خوة فليلبث يف ذلك مع اهللا يها اإلأواحد فيه 
ا مرحلة تارخيية يف إطار خطة اخلالص، وفعل رباين ملنع  السلطان قد مثلت على أ

دوكس أجربوا على ثو ي. وهكذا، فإن الرعايا األر قللغرب الديين اهلرط األرثوذكسيةاستتباع 
فإن أي  ،سعوا إىل تغيري التوازن السياسي. ونتيجة ذلكيوأال ، العثمانية  ةالقبول بالسلط

                                                            
28 W. J. Cahnman, p. 527; G. Arnakis, ‘The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism’, in C. 
Jelavich and B. Jelavich (eds), pp. 115-144. 
29 M. Todorova, ‘The Ottoman Legacy in the Balkans’, in L. C. Brown (ed.), p. 67; V. Roudometof, p. 33. 

  . 24: 7رسالة إلى أھل كورنث  1 30 
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كانت   -  سب مبادئ التنويرحب -  ية القائمةجتماعزعزعة الرتاتبيات االد يسعى إىل جه
وإمنا   ؛فقطغري أن هذا ال يعين أن اخلطاب الديين كان حمافظا  ؛وحبزم تتم إدانته جبالء

قد  – السلطوي اخلالص ومن مث  - أيضا. وذلك أن طابعه التوجيهي قمعيا كان
 ؛، مانعا بذلك الرتويج احلر ألفكار احلداثةاستقوى على اجلانب الروحي وغلب عليه

  .31ده احلركات القومية الناشئةكان عائقا أمام التجنيد السياسي الذي كانت تقو   ومن مث 
  سياسة الكنيسة والدولة القومية
ي بناء وتبلور جتماع، هيمن على الفضاء االفصعدابدءا من القرن الثامن عشر 

عن ورية العثمانية. وقد أسفر ذلك مرباطداخل اإل -  األمة – اهلوية اجلماعية اجلديدة
سبق؛ أي لالنتماء فيما  كان مهيمناتدمري روابط الوالء لعنصر التالحم اجلماعي الذي  

ية من أجل بلوغ اجتماعالديين، والذي كان قد مت "تسييسه" بوصفه أداة تسرب 
السياسية العثمانية /يةجتماعالبنية االكانت األهداف القومية. ونتيجة ذلك، فإنه بينما  

فإن ما كان ينظر إليه سابقا على أنه   ؛إىل عهد عشية احلداثة قد تأسست على "الديين"
سم بعدها إىل كيانات ق،امللة) قد اناألرثوذكسيةكل صلب ومنسجم (أي اجلماعة 

سياسية وثقافية خمتلفة: الكيان اليوناين والبلغاري والغريب، إخل. وبدل أن تعمل 
ية السياسة ثنيني املتمايزين يف اهلوية العثمانالتنظيمات على تشجيع استدماج الرعايا اإل

 فقد  وريةمرباطحبيث متنع حدوث نزوعات انشقاقية داخل اإل -اجلماعية اجلديدة 
  .32عملية حتديد مصري الساكنة غري املسلمةعلى النقيض من ذلك أثارت 

                                                            
31 Ph. Iliou, ‘Dogmatismos kai authentia stis diadromes tou neoellinikou stochasmou’                                                 
  .in P. Mpitsaxis et. al. (eds.), pp. 43- 46 ,[الدوغمائية والسلطة في الفكر الھليني الجديد"‘] 
32 D. Stamatopoulos, pp. 20-21. 
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كتست عملية "تعميم" و"تسييس" اجملال الديين طابعا معياريا و"تطبيعيا"، ا ولقد 
من "متثيل"  األرثوذكسيةات التنظيمية للكنيسة بذلك على التحول التدرجيي للبني ةدال

نتماء ديين مبين على ما هو قومي. وقد حدثت هذه العملية تقريبا يف اإىل ديين غري إثين 
ورية مرباطوكانت بكل السبل نتاجا للتحول من الدولة اإل ،األرثوذكسيةكل التنظيمات 
اية احلرب العامية الثانية .إىل الدولة القومية انتهى إىل كان أن و  ،وقد دام األمر إىل 

والذي كان منظما يف كيانات   - م السابقحدوكسي الكنسي املتالو تشتيت االحتاد األرث
إىل خنب حاكمة دينية  - وفقا لنظام إداري مركزي اكنيسة موسعة وحمكوما من لد

. وإن إنشاء كنيسة اليونان نكفئة عليهام يف أراضي الكنيسة مركونةذات أساس عرقي 
بية اليونانية تالعربية ضد الرتا األرثوذكسية) أو انتفاضة 1915- 1872) والبلغار (1833(

اية القرن  أنطاكيايف كنيسيت  ذا 19والقدس (   .33الشأن) لذات داللة 
 األرثوذكسيةولقد كان من نتائج قيام حركات قومية متمايزة داخل اهليئة 

حدوث تنافس شرس بينها. وقد وللتوسع ورية الرومانية وتنشيطها لالنتشار مرباطلإل
ملة مهما من هذا التصور، والذي هيمن فعليا داخل  امثين اليوناين قسشكل الفريق اإل

لشرق ا، متحكما بذلك يف اجمللس املختلط والبطريركية الكنيسة كما يف بطريركيات الروم
الفرق اآلثنية األخرى أن تنشئ كان على و  والقدس). يةوأنطاك األخرى (اإلسكندرية

على أنه ينبغي أن نوضح  .الظروف املناسبة لتحررها القومي والديين من النخب اليونانية
متلكت العنصر الديين بغاية تشييد هوية  أن احلركات القومية املتعددة التوضيحمتام 

                                                            

  ُتراجع أعمال: الشأنللمزيد بھذا  33 
D. Hopwood, P. Matalas, and T. A. Meininger.  
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 هي القالب، وإمنا كانت هي األرثوذكسية. فلم تكن 34العكسوما كان األمر ب ،قومية
. وقد أظهر هذا التفاعل يف الوقت 35ي وتثبيتها النهائيجتماعالوسيط يف تغلغلها اال

كما أظهر أيضا عملية الدنونة   ،جينفسه التغيري الذي حدث يف توجه الكنيسة اإليديولو 
  .36يجتماعالتدرجيية للجسد اال

املرويات  ةجملاضع من لدن القومية اليونانية واحلال أن العائق اإليديولوجي الذي و 
 واحلق أنه ما كانتاهللينية".  األرثوذكسيةومية األخرى املنازعة إمنا كان هو ما مسي "قال

 ياعالقة مؤسسة ومتاه بدعة تدعي أن مثة ؛ليس إال بدعة نظريةإال اهللينية  األرثوذكسية
الفرد األرثدوكسي ينتمي بالقوة إىل حبيث استحال ؛ األرثوذكسيةبني اهلوية اليونانية و  اتام

وبغض النظر عن املعايري  ،اجلسد القومي اليوناين؛ وذلك بسبب من عقيدته الدينية
 ،األخرى الثقافية أو الدينية، شأن اللغة واألعراف اخل. إمنا اليوناين يعين األرثدوكسي

ا هي ألو  ،ميان احلقاإلهي  -يف معتقدهم  – األرثوذكسيةن وأل .37والضد بالضد
وكل  ،فإن الشعب اليوناين هو شعب اهللا املختار ؛كلمة الرباإلميان الذي يرتجم عن  

بني يدي  -  مسطورحبق إهلي  - ينبغي أن تكون -  من مثة - األرثوذكسيةاملؤسسات 
  اليونانيني.

                                                            
34 N. Demertzis, ‘Politiki kai epikoinonia: opseis ekkosmikeusis tis Orthodoxias’                                                          
  .in Th. Lipovats et al. (eds.), p. 151 ,[السياسة والتواصل: الجوانب الدنيوية لألرثدوكسية‘]    
35 . Kitromilides, ‘ “Noeres koinotites” kai oi aparches tou ethnikou zitimatos sta Valkania                                           
               [‘ "الجماعات المتخيلة" وأصول المسألة القومية بالبلقان  ], in Th. Veremis (ed.), pp. 116-117.   
36 P. E. Lekkas, I ethnikistiki ideologia, p. 182. 
37  P. E. Lekkas, To paixnidi me to chrono, pp. 78-79; S. Anagnostopoulou, pp. 481-488; P. Matalas, ‘To 
Patriarcheio Ierosolimon kai i ellino-orthodoxia,’ [ اليونانية األرثوذكسيةبطريركية القدس و ] in Moraiti School (ed.), p. 116. 
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كان فإن الوعي اجلمعي للفرق القومية األخرى   ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى
توىل على تراثهم الثقايف اليونانيني إمنا ميثلون "الغري" الذي اسبأن  عتقادإىل االيذهب 
ذا الشأن امللحوظة الواقعة مربيالية الدينية اإلأن تكون ليس ميكن أنه ذلك  ؛واستغله

إلدارة الدينية كما ينبغي على ا  ،إجالء جالء العنصر اليوناينإ مقبولة؛ ومن مثة ينبغي
ا. وهذه املسألة سوف  طريقمن تتم اضي القومية أن ر لأل ساعد على ترجال دين بلدا
البلغارية والعربية مجيعا إىل حد ما قد  األرثوذكسيةملاذا كانت عملية حتديد مصري  :فهم

 .)يني، العرب ضد اليونانجتلت يف الصلة بالعنصر اليوناين املهيمن (البلغار ضد اليونانيني

ليس ميكن أن يكون مثة كيان مستقل يعرتف بأن يف أنه يكمن  . وهو السبب الذي
مثل هذه احلالة ضربة موجعة  تعدسلطة كنيسة أجنبية. ولسوف  تنتصبعلى رأسه 

ا سوف تتضمن  ؛للكربياء القومي أن الفرقة اجلماعية ال تقدر على فعال الربهنة مبا أ
ا تقبل ب ،على أن تستقل بنفسها ومن جهة  ،الثقافية. هذا من جهة تدين هويتهاوأ
يفرتض أن خيدم إمنا  ؛من لدن أجنيبقوية التغلغل إيديولوجيا  يةأخرى فإن التحكم يف آل

  ن شأنه أن يضع الوحدة القومية موضع خطر.ملأغراضا أجنبية 
كسية قومية خمتلفة تتناسب مع الدول وذ رثأكنائس مة  هذا التصور إقاكانت نتيجة 

بالنسبة إىل كل دولة  مبدأ الكنيسة القومية استنبات. وإن 38الناشئةالقومية اجلديدة 
قاد إىل إنشاء الكنائس البلغارية واليونانية وكنائس أخرى مستقلة، قد كسية وذ رثأقومية 

أو جنمت عنه انقسامات داخلية على حسان البنيات الدينية العتيقة. وقد أحدث هذا 

                                                            
38 Ph. Walters, pp. 357-364; L. N. Leustean, pp. 421-432.  
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يار االحتاد السوفيايت واستقالل بعض البلدان اليت يعد فيها  املبدأ دفعة جديدة بعد ا
 برزت سرعان ماختصاص القضائي اليت كل االن مشا . وإ39أمهيةالعنصر األرثدوكسي ذا 

لرتتبط ارتباطا مباشرا بالبعد  -  تونيا وجورجيا أو أوكرانياإسحدث يف  على حنو ما - 
  يف تعارض مع األفق الكنسي. 40ثين ألفق وظيفة الديناإل

به العمل يف  الذي جرىهذا ولقد كان نظام الصالت الشائع بني الدولة والكنيسة 
األغلب ضربا من البابوية القيصرية،  األرثوذكسيةالديانة كانت تشكل فيها البلدان اليت  

تضع يدها  ت. وتبعا هلذا النظام، فإن السلطة الزمنية كان41"حكم قانون الدولة" قصريية 
الذي يعود إليه حل واألخري النهائي والفيصل وكانت احلكم ، العليا على اإلدارة الدينية 
، ل"و بوصفها الدين "األ األرثوذكسية ديانةكان معرتفا باللقد  و خمتلف املشاكل الكنسية. 

بوصفها  -  بقا لذلك، كانت للكنيسةتتمتع مبعاملة خاصة من لدن الدولة. طوكانت 
ا توكان ،شخصية قانونية تقع حتت سلطة القانون العام -  مؤسسة  التنظيمات اخلاصة 

. 42ببعض املراسيم القانونية ةحمكوم -  اليت حتدد بنيتها الداخلية وتنظيمها اإلداري - 
 ؛فاء شرعية رمزية على السلطة السياسيةضوكان من نتائج تسييس مؤسسة الكنيسة إ

ي وإيديولوجية الدولة اليت تقوم الدعاية جتماعبني اجلسم اال ةنأنسوذلك بإحداث 
التسييس عملية كانت إليها، وعرب التأثري املمارس على السلوك السياسي. وباختصار،  

بارة عن تطور ع - أوال وقبل كل شيء  -  كسية، اليت حدثت داخل احلداثةثوذ لألر 

                                                            
39 D. P. Payne, pp. 831-852.   
40 K. Matsuzato, pp. 239-262; Keleher, pp. 125-137.  

تحاد السوفياتي على بعض الدول التي كانت بھا لحرب العالمية الثانية وسيطرة االبحثا عن مزيد من التوضيح، أحيل ھنا على الحقبة السابقة عن ا 41 
  تاريخيا الدين الرسمي.  األرثوذكسية

42 Ch. K. Papastathis, pp. 27-28.   
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ا تضمنت استتباعا مؤسسيا للمجال السياسي إىل الفكرة  ؛دنيوي وذلك مبا أ
الديين من لدن اهلوية الشأن "امتصاص  ، حدث أن متوبعبارة أخرى .43القومية

يف  أدى قد بالفعل من الكنيسة مؤسسة قوميةل الذي جعاحلال أن األمر و  .44القومية"
وإن  بال حضور رمزي قوي.إيديولوجيا  حنوإىل حتول تدرجيي لألرثدكسية  الوقت نفسه

وما أدى إليه من  ،ربط الكنائس احمللية بالسلطات السياسية للدول املتكونة حديثا
ير غري هم يف التصو قد أس ؛إليديولوجيات القومية لكل بلد بلدوتقديس لتكريس 
العنصر الالحم بامتياز للفرقة القومية املؤمنة هي كما لو كانت   ،لألرثدوكسية املناسب

ة ملعظم الكنائس املستقلة للدول منوية املهير املغالطة تبقى هي املهذه واحلال أن  ا.
  حىت أيامنا هذه. -  شأن اليونان -  األرثوذكسيةالقومية 

سرتاتيجية اإلجديدة من طرازات دخلت البريوقراطية الدينية بعض أهذا وقد 
ا اخلاصةإبغاية إعادة  ،السياسية يف زمن كان يشهد فيه العامل  ، وذلكنتاج سيطر
دد اخلطاب املعاصر أمست حت يتعلى عملية الدنونة ال -  على نطاق واسع -  املسيحي

فعل من لدن الزعماء الدينيني الكنيسة. وبعبارة أخرى، حدثت مثة ردات حتدد دور و 
ي والسياسي، على حنو ما شهد جتماعبالنظر إىل الفقدان التدرجيي لوضعها املركزي اال

واملطلب املتزايد على ذلك اخنفاظ منسوب التدين وتدين نسبة الرتدد على الكنائس، 
املايل ي مت التعبري عنه ضد التعامل أو النقد الشرس الذ، للفصل بني الدولة والكنيسة 

. وعلى 45احلاكمة من لدن السلطات األرثوذكسيةص به املؤسسات التفضلي الذي ختُ 
                                                            

43 P. Kitromilidis, p. 179. 
44 N. Demertzis, p. 152. 

  أعمال:  انظرالنقاش الذي دار حول عملية الدنونة أو العلمنة،  شأنمن أجل ببليوغرافيا مفيدة ب 45 
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على الكنائس واجهوا حتديني يف العقود القليلة  وجه اخلصوص، فإن املسؤولني الرمسيني
  املاضية:

الفعل العمومي احلد من رد بيعة. وقد متثل يف ول إيديولوجي الطاأل ديتحالأ ـ 
، وكل ذلك أمال التنظيم الكنسي، وذلك عن طريق إعادة املصداقية الدينيةجتاه السليب 

  والثقايف. يجتماعتأكيد الدور األساسي للكنيسة يف اجملال اال يف
تيازي ماحلفاظ على وضع الكنيسة اال. وقد جتلى يف ب ـ حتد من منط سياسي

أن الوضع  حبكمن، وذلك اتني املشكلتني متعالقاواحلال أن ه ،داخل بنية السلطة
مها يف اسهإ، ب- على األقل إىل حد ما -  متيازي الذي تتمتع به الكنيسة يتعلقاال

ا  ذلك أنه يف  ؛لتأثري والتعبري عن الوعي اجلمعيا علىصياغة اخلطاب املهيمن، وبقدر
اليت هي يف متناول الزعامة  -  سائد، فإن اخليارات اإلسرتاتيجيةي الجتماعالسياق اال
،  حمدودة باحلدين التاليني: أ ـ احلد األصويلتكون  - للحفاظ على سلطتهاالكنسية 

  ب ـ حد التكيف.و 
تتمثل إسرتاتيجية التجنيد األصويل يف دعوة اجلماهري الدينية إىل التحرك ضد أي 

شأن "األمة" أو  ،، وذلك عرب إثارة العناصر اخلطابيةعلمانية من طبيعة دنيوية يُعدّ شكل 
املخيال اجلماعي. يتعلق بفيما  واليت حتمل بكل الوسائل داللة رمزية عالية ،"الشعب"

ميكن تفاديها واحلادثة بني اجملالني الدنيوي  وعلى الرغم من ذلك، فإن األزمة اليت ال
والديين ميكن أن تقود إىل نتيجة عكسية؛ أي حنو تأكيد ديناميات أجندة الدنونة، وهذا 

                                                                                                                                                                                          
P. Berger, S. Bruce, O. Tschannen, D. Yamane, F. G. Lechner, D, Martin, R. Stark and L. Iannaccone. 

 



24 
 

24 
 

الوضع القائم اليوم. ولرمبا يكون هذا األمر هو ما يفسر  سوف يؤدي إىل تغري تام يف
ميش املدافعني على املقاربة األصولية داخل البريوقراطية  - على وجه العموم -  ملاذا مت 

  ميارسوا القدر العظيم من التأثري يف عملية اختاذ القرار. أو على األقل مل ،الدينية
على رفض الرؤى هي مبنية ف ؛كم فيهأما التكييف أو إسرتاتيجية الوفاق املتح

 األمد طويل "أبقار  دت عيتاملتشددة داخل مؤسسة الكنيسة وتدبري املشاكل ال
 نتقائي لبعض اإلصالحات الدنيوية الصغرى قد أقاممقدسة". واحلال أن هذا القبول اال

ميكن للكنيسة أن تتعداها. كما أنه أسفر أيضا عن  احلدود اليت ال -  على حنو فوري - 
ما حدث مع يف بعض البلدان، شأن  األرثوذكسيةالتحول التدرجيي لصورة الزعامة 

سرتاتيجية الوفاق املتحكم فيه إ. وقد متت صياغة 46برشية اليونانيةزعيم األنيموس و ري هي
اد ديسة الرمزي وإعادة اسرت يف املبادئ املتقاطعة التالية: أ ـ إعادة ترميم رأمسال الكن

مع فرق من كل  أواصر وصالت وعالقاتإقامة األصالة الدينية للرتاتبية الكنسية. ب ـ 
 :تفادي حتويل وضعييت الكنيسةلشرطا حامسا األمر وقد كان هذا  .السياسيالطيف 

  الشرعية واالقتصادية حنو األسوأ.
ومن املنظور الديين، فإن هذه اإلسرتاتيجية إمنا شيدت على فكرة أن السلطتني 
الدينية والدنيوية جماالن منفصالن، ال تتقاطع أبدا وال تتداخل جماالت اختصاصهما. 
واحلال أن هذه النظرة مبنية على فكرة أن الرعايا الذين متارس عليهم الدولة والكنيسة 

مها الشيء نفسه؛ أي جممل اجملتمع. وهذا التماهي املالحظ بني  معا املراقبة والتحكم إمنا
                                                            

46 K. Papastathis, ‘From Mobilization to a Controlled Compromise: the Innovative Strategy of Archbishop 
Hieronymus’, in T. S. Willert and L. Molokotos-Liederman (eds.), pp. 208-213.  
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ي، جيعل من الضرورة قيام روح جتماعالسياسي واجلسم الديين يف الفضاء االاجلسم 
التعاون بني اجملالني، وتوافقهما معا على اعتبار املسائل ذات االهتمام املشرتك. ويف 

قسامات نحتدث ا فإنه سوف -  اجملالنيحالة القطيعة بني يف  أي - السيناريو املضاد
أثر سليب على اجلانبني معا. إن حتقيق تعاون منسجم بني حبيث تكون ذات ية اجتماع

نوايا إصالح ديين أصويل ينهض  -  مقابل ذلك - الكنيسة وجهاز الدولة سوف يثين
ن لسرتاتيجية التوافق املتحكم فيه إضد مصاحل الكنيسة. وداخل هذا السياق، فإن 

فحسب حتوال يف سوف حتدث ة للكنيسة، وإمنا ييمنا يف األهداف اهليشكل تغريا جوهر ت
ينتج عنها فقدان الكنيسة لوضعها  ولنة من أجل حتقيقها؛ ال ذالوسائل املتخ

   وإمنا سوف تشكل بالفعل واسطة السرتداده. ؛جتماعي والسياسياال
  حتصيالت:

داخل السياق  يلها اليوناينوال سيما فصِ  -  الشرقية األرثوذكسيةواجه الكنيسة ت
ذلك أن  ؛باجملال السياسي مباشراً  مرتبطة ارتباطاً  عددا من التحديات -  التارخيي القائم

يار التدرجيي لنظام  -  ية الناشئةجتماعاألزمة املالية، وتدبري املشاكل اال شأن الفقر واال
منوذج لبعض املشاكل العصبية اليت أإمنا هي  - دولة الرفاهية، أو أزمات الشرق األوسط

حتتاج إىل أن تعاجل معاجلة مناسبة من لدن املسؤولني الدينيني، ليس فحسب على 
فضال عن هذا، فإن الوضع و وإمنا أيضا على املستوى العملي. ؛ املستوى النظري 
صار أكثر  - ي يتدنون على حنو مستمراجتماعداخل سياق جمال  -  املؤسسي للكنيسة

 األرثوذكسيةدول ال، مثة بعض املشاكل داخل جمموعة نفسه الوقتللجدل. ويف  مدعاة
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بالنظر إىل اختصاصات كل واحدة  ، وذلكةيكز الكنيسالشرقية قائمة بني خمتلف املرا 
 األرثوذكسيةمنها على بعض األراضي. واحلال أن االنشقاقات الناشئة بني املؤسسات 

ومن التصرف   من صياغة خطاب منسجم متالئم، األرثوذكسيةمينع من شأنه أن 
أن  نظر. ومع األخد بعني الأتباعهاكجسد موحد، وذلك يف وقت عصيب بالنسبة إىل 

سرتاتيجية احلكومية وإمنا تعكس اإل ؛نقسامات ليست هلا خلفية دينيةالعديد من هذه اال
لطابع القومي ا نزعو للدول اليت تتبع هلا هذه الكنائس، فإن فصل الكنيسة عن الدولة 

أجل حلها. وهلذه الغاية، ليس من يعدان شرطني ال بد منهما  عن اإلدارة الدينية
وإمنا  ؛للكنيسة أن تنتهي إىل إحداث قطيعة بنيوية مع املبادئ القدمية اليت قامت عليها

ا السياسية  مع بيئة متغرية. وهذا لرمبا يشكل تكييفا جزئيا عليها أن تكيف إسرتاتيجيا
  الرهان التارخيي احلقيقي الذي سوف حيدد إىل حد كبري وضع الكنيسة يف املستقبل.

  
  
  



  الشريعة والسلطان: الدولة األوروبية الحديثة نموذجاً لمصر محمد علي
  اسامة عرابي

  
دف هـذه الدراسـة تبيـان أثـر احلداثـة األوروبيـة علـى مفهـوم الشـريعة ودورهـا 

حبـق مؤسـس الدولـة املصـرية احلديثـة وحـاكم  دّ يف مصر حممـد علـي، الـذي يعـ
الســـابق علـــى والدة القـــرن أي نصـــف  ؛1848 – 1805مصـــر يف الفـــرتة 
  ).1905-1849حممد عبده ( الشيخ اإلمام

وتقعيدة علم الكالم وأصـول الفقـه  تتاح لنا دراسة الحقة يف فكر اإلمام وقد
ثرنا يف هذه السطور أن نظهر اخللفية السياسية آمبا يتالءم مع احلداثة، لكننا 

النظــري ونشــاطه  جلهــدهوضــعت اإلمــام و القانونيــة الــيت ســبقت عمــل الشــيخ 
ها وجزائيـــــة حمـــــددة، أبـــــرز مـــــا فيهـــــا منشـــــؤ أطـــــراً قانونيـــــة  العملـــــي يف القضـــــاء

اللحــــاق بركــــب  يف -أي حممــــد علــــي-رتباطهــــا برغبــــة الســــلطان ، وااألورويب
ة بــني مــا هــو قــانوين الدولــة األوروبيــة احلديثــة . وقــد جتلــت هــذه الصــلة الوثيقــ

كلمــة " قــانون"، وهــو اللفــظ يف املفهــوم العثمــاين األصــلي ل ومــا هــو سياســي
دس عشـــر علـــى تشـــريعات الـــذي أطلقتـــه النخـــب العثمانيـــة منـــذ القـــرن الســـا

ــــى وجــــه ا طــــار الشــــريعة يف جمــــايلْ الســــلطان خــــارج إ ــــات عل ــــات واجلناي لعقوب
احلديثـــة تشـــكل قطيعـــة  األوروبيـــةوملـــا كانـــت بنيـــة الدولـــة املركزيـــة  اخلصـــوص.

ى والـيت كانـت يف القـرون الوسـط يـةاإلقطاعمعرفية وعملية مـع البـىن السياسـية 
االســـلطنة العثمانيـــة إ معـــىن احلداثـــة يف اجملـــال معرفـــة  وجـــب ؛حـــدى جتســـيدا

                                                            
  أستاذ جامعي، لبنان



القانوين ذاته، اي التغيريات اليت ادخلتها السلطة األوروبية احلديثة علـى معـىن 
التشــريع والقــانون وعالقتهمــا بــاملواطن، منــذ ذلــك احلــدث اجللــل الــذي قضــى 

قاطبـة عــلى  أوروبـاىل ايـات احلداثـة إومحـل ر  ،يف فرنسـا عيـةاإلقطاعلى الدولة 
ـــــدماء، عنينـــــا الثـــــورة الفرنســـــية العظمـــــى والفتوحـــــات النابوليونيـــــة حبـــــر  مـــــن ال

)1789-1815.(  
  

  المشهد األوروبي : عقلنة العقوبة وترشيد الهيمنة
ـــة- ألوروبيـــة يف منـــط املـــواطن النمـــوذجختتـــزل احلداثـــة ا  اخلاضـــع لقـــوانني الدول
عرفية شائكة بـني السـلطة واملـواطن قـد ال عالقات قهرية/م -والقابل لسلطتها

الشـعار الـذي وضـعته  ن تلـك العالقـةعـتبدو علـى السـطح. ولعـل أبلـغ تعبـري 
وضـــع  قبــل نـــابليون، حــاكم فرنســا املطلـــق الــذي املكلفـــة مــن نيقــوقيجلنــة احل

قـــانون املـــدين أو قـــوانني دولـــة فرنســـا احلديثـــة يف أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر: ال
قــــانون  ،م1804: شــــرعة نــــابليون يف امللكيــــة والعقــــود واألحــــوال الشخصــــية

قـــانون  ،م1807القـــانون التجـــاري:  ،م1806أصـــول احملاكمـــات املدنيـــة: 
هــذا  م . ، 1810القــانون اجلزائــي:  ،م1808أصــول احملاكمــات اجلزائيــة: 

وقــد القــانون" بعــدم معرفــة  " ال حيــق ألي مــواطن التــذرع الشــعار يــنص علــى
. ارتأى قانونيو نابليون تثبيت هذا الشعار واملبدأ على رأس لوائحهم القانونيـة

 كــم الــنظم القانونيــة احلديثــة، وضــعته فرنســا بعــد الثــورةوهــذا مبــدأ أساســي حي
 أخــــذت بــــه الــــدول كافــــة. وهــــو حيمــــل مضــــمونني يتعلقــــان باملعرفــــة وشــــوكةو 

السـلطة األمنيـة  أجهـزةىل ، وإناحيـة مـن السلطة موجهني،إىل املـواطن العـادي



نــابوليوين املــواطن احلــديث علــى ث املبــدأ ال. حيــو القضــائية مــن ناحيــة أخــرى
ملــام بــالقوانني احلاكمــة لعالقاتــه مــع املــواطنني اآلخــرين ومــع الدولــة، حمــذراً اإل
بـأي منهـا، ال ميكـن لـه االختبـاء خلـف أي ادعـاء  اإلخـاللأنـه يف حـال  إياه

ـا.  ن هـذا املبـدأ أجهـزة الشـرطة والقضـاء مـن مـن ناحيـة أخـرى، ميّكـباجلهل 
عـن  كونـه مسـؤوًال◌ُ لأي فرد خمالف القانون  وإحضارالعمل بسالسة لضبط 
. ُحبكــم وقانونيـــة مــا ارتكبـــهالنظــر عـــن معرفتــه الذاتيـــة  تصــرفاته حكمــاً بغـــض

هـو و القـانون لـيس حكـراً علـى احلداثـة  بالطبع فإن الطابع املوضـوعي لشـوكة
ا م مسة مشرتكة للمنظومات العقابية منذ بزوغ احلضارة يف مصر القدمية وبالد

والقــانون الرومــاين والعثمــاين يف القــرون  ،نــا الدميقراطيــةروراً بأثي, مــبــني النهــرين
الوســـطى. لكـــن املبـــدأ النـــابوليوين يكتســـب أمهيـــة خاصـــة كونـــه يطبّـــق يف بيئـــة 

ــــة  ــــةتستحضــــر مكتســــبات الثــــورة الصــــناعية والعلمي حيــــث التقنيــــات  ،احلديث
مبـا -أكثـر جناعـة وفاعليـة  وإحضاروضبط  انونية من حبث وتقصٍّ اجلزائية والق
ا يف اجملتمعات السابقة على احلداثة  -ال يقاس   . من مثيال

لمنظومـــة العقابيـــة األوروبيـــة بعيـــد الثـــورة الفرنســـية لمـــا هـــي الســـمات املميـــزة 
نشــــأت منظومــــات مماثلــــة يف  القــــرن الثــــامن عشــــر؟ وهــــل العلميــــة يفوالثــــورة 

م العمـل يالشرق العريب واألسالمي خارج منظومته القانونية القائمة على تقس
بــني القــانون العثمــاين القــدمي والشــرع اإلســالمي ؟ تلــك هــي التســاؤالت الــيت 

  .سنحاول اإلجابة عليها فيما يلي
" التأديـــب صـــاحب كتـــاب  رمبـــا كـــان املـــؤرخ الفرنســـي الشـــهري ميشـــيل فوكـــو

مـــن أهـــم البـــاحثني يف الطـــابع القســـري املمّيـــز  1نشـــأة الســـجن"والعقاب:



هلــذا   أساســيتنيإذ يــرى مستــني  1نون يف الدولــة األوروبيــة احلديثــة.لشــوكة القــا
أوًال: امتداد الفعل القهري لسـلطة املركـز علـى كافـة النـواحي اجلغرافيـة  التمّيز:

ال حبيــــث داخــــل أرض الدولــــة الوطنيــــة وتســــلطها علــــى كــــل القــــاطنني فيهــــا، 
تقنيـــات معرفيـــة غـــري  اعتمـــاديتخيـــل أحـــد أنـــه خـــارج عـــن هيمنتهـــا . ثانيـــاً: 

 ة مـــنابعـــة، عـــرب األســـاليب العقالنيـــة النمســـبوقة يف القســـر والـــتحكم واملراقبـــ
أواخـر القـرن  أوروبـاتارخيي وثيـق يف حلف ذن املعرفة العلمية اجلديدة. يظهر ا

ـــز القـــانون  ـــة يف حي ـــة املركزي ـــدة واهليمن ـــة اجلدي الثـــامن عشـــر بـــني املعرفـــة العلمي
 –" الشبكة املعرفية  اسمن ما يطلق فوكو عليه إ. اجلزائي ( قانون العقوبات)

لنسيج بل هي باجلوهر مالزمة ل يقتصر فعلها على احليز القانوين؛ القهرية" ال
و  اجملتمـع اإلقطـاعي وهيمنـة األكلـريوس احنـاللثـر اجملتمعي األورويب اجلديد إ

طبقة النبالء، و نشوء أقتصاد السوق الرأمسايل. فكان ال بـد مـن تربيـة روحيـة 
رأمساليـة اجلديـدة يف ال –جديدة للفرد متناغمة مع متطلبات املرحلة الصناعية 

واجلـــــيش  واملدرســـــة واملصـــــنع األســـــرة: يف االجتمـــــاعيســـــائر جمـــــاالت الفعـــــل 
 القهريـة –اجلديـد" أو الشـبكة املعرفيـة  األمـري"ن والقضاء والشرطة السجن، إ

الدينيـة املهيمنـة يف فسـية سعت إىل فـرض بنيـة نفسـية و روحيـة خمتلفـة عـن الن
بــــني  بامتيــــازاألورويب حلبــــة الصــــراع  . فكانــــت روح الفــــرداإلقطــــاعياجملتمــــع 

لكنهــــا مل تكــــن معركــــة  لــــة واألخــــرى صــــاعدة؛حــــدامها آفقــــوتني تــــارخييتني، إ
الرأمسـاليني والصـناعيني الطبقات الصـاعدة مـن كبـار  تحيث سيطر  ،متكافئة

رية كعســالقضــائية و التنفيذيــة و التشــريعية و العلــى كــل مفاصــل الدولــة والتجــار 
ـــة، واضـــعة املعـــار الو  ـــة ثقافي ـــدة يف خدمـــة مشـــروعها ف والتقنيـــات العلمي اجلدي

ــــروح اجلديــــدة ؛فكانــــت  .يالتــــارخي روح املــــواطن الصــــاحل اخلاضــــع لقــــوانني  ال



خــارج الوجــدان املســيحي للفــرد، ذلــك  كانــتدولتــه، املطيــع ألوامــر ممثليهــا،  
وسـعيه الـدؤوب للخـالص مـن اخلطيئـة  ،الوجدان القائم علـى التعبـد والعقيـدة

" تلــــك هــــي احلقيقــــة التارخييــــة هلــــذه الــــروح اجلديــــدة، علــــى ،اإلهلــــيوالعقــــاب 
عكــس روح الالهــوت املســيحي املولــودة باخلطيئــة. الــروح اجلديــدة تنبثــق مــن 

ذلـك أن روح املـواطن الصـاحل هـي نتـاج  ؛أساليب العقاب والتأديـب واللجـم"
 ، للســـلطة السياســـية املعرفيـــة اجلديـــدة الـــيتدعمـــل قهـــري عميـــق لألمـــري اجلديـــ

ىل الوجــود، جاعلــة مــن جســده وحــاً تســكن املــواطن، ال بــل تبعثــه إتنــتج " ر 
ا تعبري عن الكيفية إ أداة لبنية سياسية... أداة لتسلطها. هذه الروح نتاج و
سـجن  لعالقات التسلط اجلديـدة. الـروح هـياليت أصبح فيها اجلسد خاضعاً 

  .)2(اجلسد"
قـــد شـــكلت ثـــورة يف عالقـــة  بـــرى فوكـــو أن والدة الســـجون والعقوبـــة بـــاحلبس

ســدي للجــاين أمــام مجهــور حيــث كــان التعــذيب اجل ،مجــاهري العامــة بالســلطة
. هـــذا التعـــذيب كـــان أســـلوب أوروبـــاالشـــكل الغالـــب للعقوبـــة يف  املتفـــرجني
اف املتهم يف الوقت عينه، لدرجة أنه يف حال عدم اعرت  واالقتصاصالتحقيق 

لـــيس الســـجن احلـــديث يف أوائـــل بريئـــاً ويطلـــق ســـراحة.  ت التعـــذيب يعـــدّ حتـــ
 السـجني اعتبـارىل نويرية إالت اإلنسانيةالقرن التاسع عشر جمرد تسجيل للنزعة 

ـــا أنظمـــة التعـــذيب كانـــت تع  أساســـيةحقـــوق  مواطنـــاً ذا . القروســـطيةصـــف 
الســجن مظهــر مــن مظــاهر شــبكة التســلط والــتحكم العقــالين بأعــداد غفــرية 

عرب التأديـب واملراقبـة املسـتمرة. فمـع الثـورة الصـناعية واملعـارف  ,من األجساد
- النـازحني مـن الريـف أالفمئـات  دت املدن األوروبيـة هالطبية احلديثة، ش

الســلطة السياســية ضــمان  للعمــل يف املصــانع الناشــئة.وكان هــمّ  -أفــراداً وأســراً 



كبــــرية مــــن شــــبكة مراقبــــة وتأديــــب هلــــذه األعــــداد البواســــطة الســــلم اجملتمعــــي 
وذلـك ضـمن ممارسـة تأديبيـة  ،اليـومي االجتمـاعياألجساد يف جماالت فعلهـا 

ـــدف  جمـــاالت  بـــاختالفالـــتحكم حبركـــة األفـــراد، رغـــم متايزهـــا  إىلعقالنيـــة 
 ،لمؤسســة احلكوميــةلو  ،صــنعمدرســة، وللمفعلهــا: الســجن منــوذج للثكنــة، ولل
غالبــاً مــا  اقبــة الدائمــة، والتأديــب عــرب املر واملستشــفى حيــث التأديــب واملراقبــة

  . )3(سدياجلرجوة دون اللجوء إىل العنف حيقق األهداف امل
غمـــايت تلـــك رب هـــذا وقـــد حلظـــت الفلســـفة الغربيـــة احلديثـــة جبناحيهـــا املثـــايل وال

بــــني الــــروح والقــــانون، الــــيت وصــــفها فوكــــو بتقنيــــة للــــتحكم  ميمــــةالعالقــــة احل
بأجســاد املــواطنني مــن قبــل الســلطة أو الســلطات القهريــة املعاصــرة مــن دولــة 

الفيلســوف األملــاين   ذا وهــا هــو .يش ومدرســة ومؤسســة وســجنجــ ووشــرطة 
ـا كانط اخلضـوع  :يف أواسط القرن الثامن عشر يعّرف احلرية الذاتية للفرد بأ
ين لقــوانني اجلماعــة السياســية. بــالطبع ال يــربز كــانط اجلانــب القســري العقــال

واطن أي ينبـــع مـــن رغبـــة املـــ إرادة عقالنيـــة حـــرة؛ إيـــاه، جـــاعًال ضـــوعهلـــذا  اخل
 .، ولـيس بـالقهرباإلقنـاعذلـك العقـل الـذي يعمـل  الذاتية اليت يسّريها العقـل؛

إطاعـــة : نأمـــريهـــي خيـــار أو اختيـــار بـــني  -حســـب كـــانط-احلريـــة املعاصـــرة 
أي  ، أو عــدم إطاعــة القــوانني؛)4(لقــانون، وهــذا واجــب علــى كــل ذي عقــلا

  إليــهالــذي ال يشــري هــو اخليــار و العقوبــة شــبه املؤكــدة يف روح الفــرد ووجدانــه، 
الفيلسوف الربيطـاين واألب الروحـي -كانط يف تعريفه لتلك احلرية. أما بنتام 

أن يكشـــف الـــدول  يضـــريه فـــال -يف القـــرن الثـــامن عشـــر مـــايتللمـــذهب الربغ
واجــيب ن إ املباشــر للســلطة يف تعريــف الواجــب القــانوين للمــواطن احلــديث: "

ن إذ مل أفعـل يعـاقبين القـانون ... إطاعتـه، فـهو كل أمر يفرض القـانون عـّل إ



رادة علــــــى األقــــــل ختلقــــــه إ سياســــــي القــــــانوين ختلقــــــه العقوبــــــة، أوالواجــــــب ال
ة يـــــتفتكـــــون الربغما .)5("العقوبـــــةالـــــذين متلـــــك أيـــــاديهم ســـــلطة األشـــــخاص 

  الكانطية. ب احلرية الذاتية يف امليتافيزيقاه لغياالربيطانية اجلواب الشايف
احلريـــة الذاتيـــة أمـــام  ســـألةمل هن كـــانط علـــى حـــق يف تصـــور : إوقـــد يقـــول قائـــل

ــذه الطريقــة الفجــة املباشــرة: أمــا أن فالواجــب القــانوين،  قلمــا يفكــر أحــدنا 
قــع حتــت طائلــة العقوبــة، تلــك هــي حــرييت ! وهــذا صــحيح أطيــع القــانون أو أ

وقـــد يفيـــدنا هنـــا  ,علـــى األقـــل بالنســـبة جلمهـــور املـــواطنني يف الغـــرب األورويب
، وصاحب مؤلف الفرنسي االجتماعيأحد أكرب منظري علم - ياسلإحتليل 

عندما يكشف الغطاء عن اجلانب الالواعـي يف عالقـة  -" ديناميكية الغرب"
املـــــواطن باجملـــــاالت االجتماعيـــــة القســـــرية كاملصـــــانع مـــــثًال: " حيـــــث ختضـــــع 
تصــرفات أعــداد كبــرية مــن األشــخاص للتنســيق واملراقبــة، وحيــث يعتمــد فعــل  
كل شخص على دقة ومتام فعل الشخص اآلخـر وهكـذا دواليـك. عنـدها ال 

ن ركــة مــن حركاتــه بشــكل دقيــق وصــارم. إبكــل حمنــاص للفــرد مــن الــتحكم 
هذا الـتحكم ال جيـري فقـط يف نطـاق الـوعي. مـا مييـز البنيـة النفسـية للفـرد يف 

رف النمطــي الــذي علــى التصــ اصــرة هــو تلــك الرتبيــة منــذ الطفولــةاحلضــارة املع
رد منــذ نعومــة أظــافره، والــذي يفضــي نــه ذلــك التكييــف للفــميكــن التنبــؤ بــه. إ

ن الفرد اقبة الذاتية داخل الالوعي، حيث إتوماتون، ميارس املر ىل نوع من األإ
ليـــاس أن لـــو أراد". وأخـــرياً يـــرى إيســـتطيع الفكـــاك مـــن هـــذا الرقيـــب حـــىت ال 

 ليــتم لــوال هيمنــة املركــز السياســي؛ تعزيــز هــذه البــىن النفســية الالواعيــة مــا كــان
لدولــة القوميــة أي الســلطة املركزيــة احلديثــة علــى كافــة النشــاطات احليويــة يف ا

ـــــة الذاتيـــــة احملـــــددة للتصـــــرفات ال ن جناعـــــة" إاملعاصـــــرة:  ـــــة آليـــــات املراقب نمطي



حتكـار سـلطة اسـتعمال السائدة عند الفـرد املتحضـر؛ مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً با
  . )6(لدى اهليئات السياسية املركزية" تعاظمها و العنف
  

قانون العقوبات مصر محمد علي: النموذج الجنائي األوروبي وأثره على 
  الجديد والمحاكم الشرعية

زائـــي وبالتحديـــد النظـــام اجل تـــواترات الدراســـات مـــؤخراً حـــول النظـــام القـــانوين
- 1805بــان حكمــه املمتــد ملصــر يف الفــرتة الــذي أقامــه حممــد علــي باشــا إ

يف مصـر كانـت تلـك التغيـريات اجلوهريـة  ك، كـذلأوروبـام . وكما يف 1848
بتحــوالت يف بنيــة الســلطة مرتبطــة  اجلنائيــة وقــانون العقوبــاتلعدالــة يف بنيــة ا

حــاكم مصــر األلبــاين األصــل  جنــحالنصــف قــرن  يف فــرتة ال تتعــدى السياســية.
ىل أرض املعاصـرة إ أوروبـايف نقل بىن عسكرية وصناعية وقانونية وقضائية مـن 

 الكنانـــة. ومثـــة عـــدة مؤلفـــات وثقـــت هلـــذا اإلجنـــاز التـــارخيي ظروفـــاً وحيثيـــات
وتفاصــيل ميكــن للقــارئ العــودة إليهــا. مــا يعنينــا يف هــذا الســياق أمــران : أوًال 

م يف اكم املخولــــة احلكــــ البنيــــة القانونيــــة اجلنائيــــة ســــواء مــــن ناحيــــة احملــــتغــــّري 
ا. وثانياً: أثر هـذا التحـول يف اجلنايات، أم من ناحية طبيع ة العقوبة ومضمو

  ها يف النظام القانوين العام.قانون العقوبات على احملاكم الشرعية ودور 
علــى خطــني متالزمــني:  قــام التحــول يف القــانون اجلنــائي يف مصــر حممــد علــي

 1829كـــان القـــانون اجلنـــائي اجلديـــد لعـــام ف ,واحملـــاكم ،النصـــوص القانونيـــة
حمـاكم نظاميـة  إنشـاءعلى خط مواز مت و أول عهدة مصر بالتشريع األورويب. 

ــ, مسيــت جمــالس طبيــق هــذه النصــوص منتــدبون مــن الدولــة لترها موظفــون ديي



ـــاً إ ـــة  مـــع ىل جنـــبالوافـــدة، جنب احملـــاكم الشـــرعية الـــيت تنظـــر يف قضـــايا امللكي
مـيش كامـل للمحـاكم الشـرعية يف قضـايا واإلرثوالعقود والنكاح  . ومل جير 

قضـايا  ، إذا صـح التشـبيه؛االبتدائيةاجلنايات، بل أصبحت نوعاً من احملكمة 
والتعـــدي والقـــذف بقيـــت جزئيـــاً مـــن اختصـــاص قاضـــي الشـــرع، القتـــل والزنـــا 

ذات  )المجــالس النظاميــة( الــذي دخــل علــى عملــه ســلطة قضــائية جديــدة
صالحيات أوسع للحكـم يف هـذه القضـايا. إذ كانـت أحكـام الشـرع اجلنائيـة 

لفعـــل اجلرمـــي، األمـــر الـــذي مل يكـــن لتتوقـــف علـــى وجـــود شـــاهد أو شـــهود 
أي  إصــدارفــال يكــون قاضــي الشــرع عنــدها خمــوًال  ,متــوفراً يف معظــم احلــاالت

النظـــر فيهـــا وفـــق  إلعـــادةاحملكمـــة النظاميـــة  إىلعنـــدها حتـــال القضـــية  حكـــم
  نظر الحقاً). والربهان (ا لإلثباتمقاييس مغايرة 

  اعتبارات: ةكانت هذه البنية اجلنائية اجلديدة حمكومة بثالث
 أشـكالم مبختلـف طاشاحتّكم األجهزة املركزية حبركة األشخاص ون  - أ

 ة وكشف وجلب وحماكمة.بقار ممن  ،هذا التحكم

صــــالح ، حبيــــث يكــــون اهلــــدف منهــــا إحتــــديث وعقلنــــة العقوبــــة  -ب
 .سلوك اجلاين وتأهيله حلياة سوية بدًال من العقاب اجلسدي

يف اجلرمـي، و  واإلثبـاتمفاهيم ومقـاييس جديـدة يف الـدليل  اعتماد -ج
واحملاكمــــة. يقــــول رودلــــف بيــــرتز يف اإلجــــراءات القانونيــــة يف االعتقــــال 

": 1871-1842 دراســة لـــه حـــول " ظهــور القضـــاء املـــدين يف مصـــر
وباحلاجـة  رتـبط" ببنـاء أدارة مركزيـة قويـة وفاعلـةإن نشوء القضاء املـدين ا

غلبـــت   1830إىل التخصـــص املهـــين يف إدارة الدولـــة. بـــدءاً مـــن عـــام 



ب أن يبـىن علـى قواعـد على النخبة احلاكمة الفكرة بـأن النظـام العـام جيـ
مثّبتــة يف نصــوص قانونيــة رمسيــة. وكــان اهلــدف مــن ذلــك تطويــع الســلطة 

والغامشـــــة حلكـــــام األقـــــاليم باملقـــــام األول، وجعـــــل اجلمهـــــور  الالحمـــــدودة
 . )7( املصري أكثر قبوًال ألحكام القانون اجلنائي اجلديد باملقام الثاين"

أقــره حممــد علــي باشــا عــن القــانون الــذي  1829ن اجلزائــي لعــام متّيــز القــانو 
ريات أساســــية يف طبيعــــة يــــبتغ الســــاري املفعــــول حــــىت ذلــــك التــــاريخ العثمــــاين

 االبتـزازو  السـرقةنايات موضوع العقوبـة كانـت القتـل و العقوبة، كماً ونوعاً. اجل
ــــد  واخــــتالس ــــود القــــانون اجلدي ــــادئ ذي بــــدء حــــددت بن األمــــوال العامــــة. ب

ملرتتبـــة علـــى كـــل جـــرم، بينمـــا كانـــت البنـــود بشـــكل واضـــح ومباشـــر العقوبـــة ا
ـا تسـتحق  ،العثمانية اجلزائية تكتفي بتحديد طبيعـة اجلنايـة أو اجلـرم وتـذكر أ

  هـا.يف نوعيتهـا وكميت لالجتهـادالعقوبة، تاركة للسلطات التنفيذيـة جمـاًال كبـرياً 
كــــذلك حصــــر القــــانون اجلزائــــي اجلديــــد العقوبــــات اجلســــدية بنــــوعني فقــــط: 

واجللـد، وذلـك خالفـاً للقـانون العثمـاين التقليـدي الـذي يلحـظ طيفـاً  اإلعدام
اجلســدية مــن بــرت األعضــاء (األنــف واألذنــني و اليــدين  واســعاً مــن العقوبــات

.أمــــــا الشــــــريعة )8(و اخلــــــازوقوالعضــــــو الــــــذكري) والوشــــــم باحلديــــــد احملّمــــــى 
أو  وتبــالرجم حــىت املــ ايناقــب الســارق بقطــع اليــد اليمــىن، والــز عاإلســالمية فت

باجللـــد. وكمـــا ذكرنـــا آنفـــاً مل يقـــر  مـــر، والقـــذف باجللـــد، وشـــارب اخل اجللـــد
 من العقوبات اجلسدية, الصورة املتعددةقانون حممد علي إال نوعني من هذه 

باإلضــافة إىل  .1861عقوبــة اجللــد عــام  ألغيــت, وقــد مهــا اإلعــدام واجللــدو 
منطـــاً عقالنيـــاً يف التحديـــد بيـــرتز اإلنســـانية واحلضـــارية، يالحـــظ   االعتبـــارات

الكمــي للعقوبــة : " أضــحت العقوبــات متجانســة وخاضــعة للقيــاس الكمــي، 



وأصبحت  جنسني فقط: الّسجن (احلبس) أو اجللد، وأبلغ مثال على ذلـك 
 -ًال أو قصـــراً طـــو - يـــث جعـــل القـــانون اجلديـــد مـــدة احلـــبسيف الســـرقات، ح

ترشـــيد العقوبـــة هـــذا هـــو  " والقصـــد مـــن وراء. بقيمـــة املـــال املســـروق تبطـــةمر 
القــــدمي. منــــه كمــــا يف القــــانون العثمــــاين  االنتقــــامالتأديــــب وتربيــــة اجلــــاين، ال 

أجسـادهم، خماطبـة  اجلنـاة أكثـر مـن النصوص اجلزائية اجلديدة ختاطب عقـول
ة أي متناســـبة مـــع طبيعـــ ؛واهلـــدف منهـــا قبـــول اجلـــاين العقوبـــة بوصـــفها عادلـــة

الطبع كانــت العدالــة األوروبيــة هــي املصــدر بــرتكبــه نوعــاً وكمــاً. اجلــرم الــذي ا
ىل مزيـد مـن " إن التحـول إ :يشـري بيـرتز وامللهم هلذه التغـّريات يف مصـر، كمـا

علــى تأديــب اجلــاين  االهتمــامتركيــز و  العقالنيــة يف النظــام العــديل،  و املركزيــة
هــذا التحــول يتماشــى مــع تغيــريات كثــر مــن ردعــه وجعلــه عــربة للجمهــور , أ

  . )9("أفول القرن التاسع عشر الغربية مع أوروبامماثلة حصلت يف 
أصــدر حممــد علــي فرمانــاً بإنشــاء " اجلمعيــة احلّقانيــة"، أول  1842يف عــام 

حمكمـــة نظاميـــة يف الشـــرق العـــريب للفصـــل يف اجلـــرائم اخلطـــرية مـــن قتـــل عمـــد 
عيـــة ، فكانـــت " اجلماإلعـــداموســـرقات كبـــرية. أمـــا اجلـــرائم املســـتحقة لعقوبـــة 

. وأمــا اجلنايــات لــذلك ةاملخولّــ األصــليةها احملكمــة صــفانيــة" تنظــر فيهــا بو احلقّ 
 )ة(الشـرطالسـلطات التنفيذيـة: الضبطية اختصـاصاألقل خطورة فكانت مـن 

احلّقانيــــة" اجلمعيــــة "م بعــــدها و والســــلطات احملليــــة يف األقــــاليم، تقــــ يف القــــاهرة
مــــا يلفــــت الباحــــث أن  تعــــديلها.أو ل إلقرارهــــا امــــمبراجعــــة هــــذه األحكــــام إ

النصـــوص اجلزائيـــة اجلديـــدة والبـــىن القضـــائية املبتكـــرة الـــيت قامـــت يف مصـــر يف 
منـا صـدرت عـن وعـي ورغبـة ألول من القرن التاسع عشر ميالدي؛ إالنصف ا

ية بعقلنــة وترشــيد عالقــة األفــراد بالســلطة. لقــد ســصــرحيني لــدى النخبــة الشرك



الفــرد لتلــك العالقــة أمــر بــالغ  –م املــواطن أصــبح هلــذه النخبــة قناعــة بــأن فهــ
حيـث أضـحت عقالنيـة العقوبـة  ،األمهيـة، وخاصـة يف اجملـال القهـري والعقـايب

عنصــــراً حمفــــزاً للــــوالء للدولــــة عنــــد األفــــراد، ولتعزيــــز قبــــوهلم لقــــوانني دولــــتهم 
ـــــا معلقـــــاً علـــــى أمهيـــــة - يقـــــول حممـــــد علـــــي بشخصـــــه ذا . وهـــــا هـــــووإجراءا

ة يف إنتــاج أمنــاط جديــدة مــن خضــوع الفــرد للســلطة، قائمــة العقالنيــة األوروبيــ
ذا صـدر حكـم : " إ-نطقي حليثيـات ومـربارات قوانينهـاعلى العقل والقبول امل

ون أي احنيـــاز، وبعدالـــة علـــى اجلـــاين بالعقوبـــات املنصـــوص عليهـــا بالقـــانون د
ن هـــذا الشـــخص لـــن يعـــرتض بعـــد ذلـــك. مـــن الواضـــح أن تـــأثري ونزاهـــة، فـــإ

بــذل  إىل أوروبــاددة قانونــاً هــو تــأثري هائــل، وهــذا األمــر  حــدا بالعقوبــات احملــ
ــــذه املســــألة. وعنــــدما يقــــوم  واالهتمــــاماجلهــــد  بوضــــع  األوروبيــــنيالكبــــريين 

م ميحّ  العقوبــــــات ملرتكــــــب والعقوبــــــة صــــــون ويوضــــــحون طبيعــــــة اجلــــــرم افــــــأ
 )10(ا طوعـــاً" ـــويقبـــل  ،ن اجلـــاين ال يعـــرتض بعـــد ذلـــكاملســـتحقة، حبيـــث إ

وم .وهكــذا تتبــدى رغبــة خنبــة الســلطة يف اســتتباب األمــور هلــا عــن طريــق مفهــ
. وكــان القــانون اجلزائــي أوروبــار ضــشــهدت لــه حوا ،عقــالين للعقوبــة والقضــاء

بـواكري الفتوحـات القانونيـة الـيت  1842واجلمعية احلقانية عـام  1829لعام 
رن التاســع النصــف الثــاين مــن القــ يف اســتمرت مــع أبنــاء وأحفــاد حممــد علــي

  عشر.
ت ، أنشـئ1853د للعقوبات يف مصـر عـام قرار القانون العثماين اجلديومع إ

 ,وهــــي أول حمــــاكم نظاميــــة ال ختضــــع للشــــرع اإلســــالمي ،جمــــالس األقــــاليم""
يف  اإلداريــة واالنتهاكــاتاألصــلي يف اجلــرائم  االختصــاصوأصــبح هلــا ســلطة 
- وأصــبح هلــذه األخــرية العاصــمة.رار اجلمعيــة احلقانيــة يف احملافظــات علــى غــ



ـــــري أمسهـــــا  ســـــلطة املراجعـــــة  -1849"جملـــــس األحكـــــام" عـــــام  إىلبعـــــد تغي
 عــادة صــياغةال بــد مــن إألحكــام جمــالس األقــاليم يف القضــايا اجلنائيــة. وكــان 

الشـــرع لجماعـــة املصـــرية الـــيت درجـــت علـــى اعتبـــار قاضـــي لالـــوعي  التـــارخيي 
ة عــن الســقوط يف أهــواء اآلدميــني مــن هليــة منزهــوالشــريعة اإلســالمية عدالــة إ

حتكمهـــا قـــوانني جديـــدة  امهـــا، خاصـــة وأن اجملـــالس القضـــائيةاملتخاصـــمني أم
هـذا الواقـع يفسـر مـا  .غريبة عن القضاء الشرعي واملوروث الفقهي اإلسالمي

ورد يف فرمان تشكيل تلك اجملالس من تطمني للجمهور، عـرب حتـذير القضـاة 
ملصاحل السلطة ضد مصاحل األفـراد احملتكمـني  االحنيازالنظاميني من احملاباة و 

للمصـاحل املرييـة، وعلـيهم أن  االحنيـازلديهم:" على قضاة اجملالس أن يتجنبـوا 
مصـــــلحة الدولـــــة، وأن يعـــــاملوا الرعيـــــة  إىل ة باإلضـــــافةيأخـــــذوا مبصـــــاحل الرعيّـــــ

ب أن ينصب دائماً على أن يأخذ كل ذي حق إن جهد القضاة جي بالعدل.
  .11حقه"

-كـان مــن الطبيعــي هلــذه التحــوالت اجلذريــة يف القــانون اجلزائــي نصــاً وروحــاً 
ضـــافة اىل نشـــوء بـــىن قضـــائية العقوبـــة، باإلو  بطبيعـــة اجلـــرمخاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

أن تؤثر على العمل اليومي جلهاز الشرطة يف مصر. يقـول الباحـث  -جديدة
حـدثت تغيـريات املصري خالد فهمي يف حبث له حـول تلـك العالقـة: " لقـد 

جذرية يف عمل مؤسسة الشرطة يف القرن التاسع عشر جعلتهـا ختتلـف نوعيـاً 
ا. لقــد أصــبح لــدى أجهــزة الشــرطة لــوائح قانونيــة جديــدة حتــدد  عــن ســابقا

طبيعــة اجلــرائم بدقــة والعقوبــة املســتحقة لكــل منهــا، وبالتــايل لــزم عليهــا تقــدمي 
ـــــا  ضـــــمن هـــــذه األطـــــر القانونيـــــة اجملـــــالس القضـــــائية مـــــن   إىلنتـــــائج حتقيقا
الضـــبطية بالتقنيـــات احلديثـــة يف الطـــب الشـــرعي  اســـتعانتاجلديـــدة. كـــذلك 



 ،وأسباب الوفاة،وعملت على وضع سجالت جنائية للمضـبوطني واملطلـوبني
ا على احلفاظ على النظام العام   . )12("األمر الذي عزز قدر

  
فـي  الشرع: النظـام العـدلي الحـديث فـي مصـر  وانحسارصعود القانون 

  ن التاسع عشرر قالالنصف الثاني من 
احلديثة، أو ما يطلق عليه فوكو  رأينا سابقاً أن تشكيل وعي األفراد يف احلقبة

كمـا    ،سم " الروح اجلديدة" ترافق مع تراجع الرموز والوالءات الدينية للسوادا
يف الـــوعي اجلمـــاعي  واحنســـارهاى، يف القـــرون الوســـط أوروبـــاكانـــت احلـــال يف 

لصــاحل شــبكة اهليمنــة احلديثــة املكونــة مــن الدولــة املركزيــة ونظمهــا القانونيــة / 
القضــــائية املبتكــــرة بعــــد الثــــورة الفرنســــية، تعززهــــا التقنيــــات العلميــــة واملعرفيــــة 

م مــن املواكبــة لعمــل أجهــزة الســلطة القســرية مــن شــرطة وأمــن وجيش.وبــالرغ
 ،املسـيحي األورويب –ريني وتـارخييني خمتلفـني اضني جمالني حصعوبة املقارنة ب

فقــــد رصــــدنا صــــعوداً ممــــاثًال للبــــىن القســــرية   -طي ســــالشــــرق أو  واإلســــالمي
. أوروبــاعقــود فقــط عــن بضــعة  مصــر حممــد علــي بفــارق  واملعرفيــة اجلديــدة يف

ــ اإلســالميوال شــك بــأن الــوعي اجلمــاعي  بصــفة  ز عــن الــوعي املســيحييتمّي
بينمـا   علـى اجلانـب العقـدي واإلميـاين فقـط؛ األخـريهـذا  اقتصارامة بسبب ع

ىل العقيدة واإلميان. باإلضافة إ فقهياً وقضائيا كان اإلسالم منذ نشأته نظاماً 
وكان القاضي يف الوعي اإلسالمي التارخيي رمزاً دينياً باملقام األول، واخلضوع 

كانـت   وإذا .عقيـدة عنـد املسـلمنيحلكم الشرع جـزءاً جوهريـاً مـن العبـادة و ال
منــذ القــرن - ية قــد أملــت علــى الدولــة العثمانيــةالعمليــة والسياســ االعتبــارات

جهازها القانوين اخلاص بالتوازي مع احملاكم الشرعية،  إنشاء -السادس عشر



فإن العناصر الرمزية األساسية يف الـوعي اجلمـاعي جعلـت الشـريعة اإلسـالمية 
فكـــــان قاضـــــي الشـــــرع هـــــو  .وقبـــــل السياســـــة والقـــــانون وممثليهـــــا يف الصـــــدارة

الوحيـــد للنظـــر يف القضـــايا املدنيـــة واجلزائيـــة، مبـــا فيهـــا  االختصـــاصصـــاحب 
، والقـذف، مـا عـدا والزناواخلطف،  ،، واالعتداءواالغتصابالقتل، والسرقة، 

 احلـــاالت النـــادرة الـــيت كانـــت مـــن اختصـــاص الـــوايل: " كـــان لقاضـــي الشــــرع 
 ،يف مصــر يف القــرن الســابع عشــر يف كــل القضــايا اجلنائيــة االختصــاصلطة ســ

كـــان الـــوايل وحكـــام   , حيـــثكـــان املتخاصـــمون مـــدنيني أم عســـكرينيأ ســـواء
ل يف املســائل اجلنائيــة.أما يف صــللف إليــهاألقــاليم والشوباشــي واألفــراد يلجــؤون 

ا أو الفصــــحــــاالت اجلــــرائم العســــكرية وت ل فيهــــا لــــك الــــيت ال ميكــــن مقاضــــا
نظـــراً لغيـــاب الـــدليل القـــائم علـــى الشـــهود، فكـــان  ؛حكـــام الشـــريعةســـب أحب

ى للســلطان. الـوايل الشــخص الوحيــد املخــول النظــر فيهـا بوصــفه املمثــل األعلــ
, من ممثلي السلطة التدخل فيها ألي مل يكن يسمح يف كل القضايا األخرى

وكــــــــان القاضــــــــي هــــــــو الوحيــــــــد املخــــــــول النظــــــــر فيهــــــــا وإصــــــــدار األحكــــــــام 
  . )31(والعقوبات

لتقريـــب صـــورة النظـــام العـــديل اجلديـــد، نعـــرض فيمـــا يلـــي لقضـــيتني جنـــائيتني 
يظهــــر مــــن خالهلــــا تقســــيم العمــــل اجلديــــد بــــني احملــــاكم الشــــرعية، واجملــــالس 

يف القضــية  ثــائق القوميــة املصــرية.القضــائية النظاميــة، كمــا وردتــا يف ســجل الو 
 ســــكندرية،جملــــس حمافظــــة اإل 1860يف ســــجالت عــــام  دتر و األوىل الــــيت 

 ،أم مكلومــة بوفــاة ابنتهــا دعــوى قتــل ضــد املــتهم لــدى قاضــي الشــرع قامــتأ
شــفى، الــذي أكــد أن ستوذلــك بنــاء علــى نتــائج فحــص مــا بعــد الوفــاة يف امل

 القتصـاربطال الـدعوى نظـراً عن استعمال للقوة. فقام القاضي بإالوفاة ناجتة 



د شـــاهد بـــالغ يف ولـــة، وعـــدم وجـــو تعلـــى صـــديقتني قّصـــر للفتـــاة املق الشـــهود
ث هم ثالتوحكم حببس امل ،جمللس النظامي يف القضيةامث نظر  ،مسرح اجلرمية

 ادة الفتاتني ودليل التقرير الطبعلى شه ءً بنا سكندريةاإلسنوات يف  ليمان 
جلـــي هنـــا الــــدور احلاســـم للمجلــــس النظـــامي كطـــرف قضــــائي مســـتقل عــــن 

ـا الدولـة اخلتمد أحكامـه مـن قـوانني أوروبيـة املنشـأ سي ,الشرع يويـة. أمـا دأقر
 إحـداهنفقـدان  إىلالقضية الثانية فهي تدافع بني زوجتني لرجل واحد، أدى 
وشــــهدت طبيبــــة  ,جنينهــــا بعــــد أن دفعتهــــا األخــــرى عقــــب خــــالف بيــــنهن

عنـــدما اشـــتكى الـــزوج والزوجـــة لـــدى احملكمـــة  .إجهـــاضاملستشـــفى حبصـــول 
زم بأن وقـوع املـرأة احلامـل أرضـاً  لكنه مل جي مل يتوفر إال شاهد وحيد؛ يةعالشر 

الزوجـة الثانيـة، وبالتـايل مل يسـتطع القاضـي أن يـدين الزوجـة دفـع كان نتيجة 
املتهمــة وأســقط املــدعيان الــدعوى. مث جــرت املقاضــاة أمــام اجمللــس النظــامي 

ــامن كــان يســقط ، وإاإلدعــاءالــذي رأى أن ختلــي الــزوجني عــن  حســب  اال
ــــه الالشــــريعة اإلســــالمية؛ فإ مــــن  اإلجهــــاض , " كــــون يســــقط احلــــق العــــام ن

وألن الشهود أقروا حبصول عراك، وألن تقرير املستشفى أفـاد  ،القضايا اجلدية
وصـدر حكـم مـن . )15("بوقوع اإلجهاض نتيجة السقوط على جسـم صـلب

علــى احلقــائق اآلنفــة  الزوجــة املتهمــة مــدة شــهرين بنــاءً  اجمللــس النظــامي حبــبس
  الذكر.

لتغـــّريات يف العالقـــة بـــني الشـــريعة والسياســـة مـــن منظـــارين ميكـــن فهـــم تلـــك ا
شديد التجريد، ومنظار تارخيي عملـي. املنظـار املطلـق  مطلق خمتلفني: منظار

يف  الـزود عـن  ةة اخلمسمقاصدها الكليّ  –ينطلق من أهداف الشريعة العامة 
وبالتـــايل فـــإن  والعـــرض، وامللـــك جملمـــوع املســـلمني، الـــدين، والـــنفس، والعقـــل،



دخـــول البـــىن القضـــائية و املعرفيـــة األوروبيـــة علـــى اجملـــال العـــديل اإلســـالمي ال 
الـذي يـرى  . وهـذا هـو موقـف فهمـيبـل خيـدمها هـذه األهـداف مـع يتعارض

منوذجــاً أتشــكل انون العثمــاين يف القــرون الســابقة أن العالقــة بــني الشــرع والقــ
ن املوقــــع احملــــوري " إ ع عشــــر:لفهــــم حتــــوالت النظــــام العــــديل يف القــــرن التاســــ

حاً، فهــذا املوقــع ال للطّـب احلــديث يف النظــام العــديل املصــري قــد أصــبح واضــ
ن اســـتعمال هـــذه التقنيـــات اجلديـــدة يف  للشـــريعة، حيـــث إ انكفـــاءىل يـــؤدي إ

- ز الشرع. كل هذه الوسائل اجلديدةتعزي إىلكشف الدليل القانوين يفضي 
الفـة خم ال تعـدّ  -ملخربيـة، شـهادات الوفـاةتشريح ما بعد الوفاة، الفحوصات ا

القـانون للسـالطني العثمـانيني، كـان  علـى  غـرار تشـريعات وهـي بل ؛للشريعة
لــــيت كانــــت اســــتعمال الطــــب احلــــديث وســــيلة لتكملــــة الشــــريعة يف القضــــايا ا

ثبات الـدليل حتـول دون إصـدار أحكـام جزائيـة حبـق شروط الفقه القاسية يف إ
كــــــان يــــــرى حصــــــافة يف املنظــــــار وإن  - الثــــــاين أمــــــا املنظــــــار  16."املتهمــــــني
-أن مثة تغيرياً يف عالقات القوة واهليمنة بني املؤسسة الدينيـة  فريى -السابق

ممثلــــة باجملــــالس -مــــن جهــــة، والســــلطة السياســــية  -ممثلــــة باحملــــاكم الشــــرعية
صـاحبة  فكانـت تلـك اجملـالس النظاميـة. مـن جهـة أخـرى -القضائية اجلديدة

- والــيت يــديرها موظفــون مــدنيون تعيــنهم الدولــة اجلنــائي الواســع ختصــاصاال
هي احملـور الفعلـي لألحكـام اجلنائيـة حـىت مـع اسـتمرار قضـاة الشـرع يف القيـام 

التـــارخيي يف مصـــر مـــن نظـــام  االنتقـــالهـــذا  .مبهـــامهم حســـب الفقـــه احلنفـــي
ب عليـه نظـام تغلـ إىل قضاة الشرع منـذ القـرن السـابع عشـرجزائي كان حموره 

يف النصـف  -كامها وفق قـوانني أوروبيـة املنشـأاحملاكم النظامية اليت تصدر أح
حتـــــول يف ميـــــزان القـــــوى  إىلشـــــارة كـــــان إ  -لثـــــاين مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــرا



االجتماعي لصاحل السلطة املركزية على حسـاب املؤسسـة الدينيـة، وهـو حتـول 
مل يكن مقتصراً علـى مصـر، بـل موازيـاً للتحـوالت يف الدولـة العثمانيـة لصـاحل 

 .17(صفحات هذه اجمللة املوقرة  على ل سابقاملركز، كما بّينا يف مقا
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  : عمارة األرض بين اإليمان والعمرانالمحور

   چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ: اآلية 

  

 ،واالستخالف ،اإلميان ته ارتباطًا بني ثالث مقوالٍت هييقيم القرآن الكرمي يف كثٍري من آيا
اإلنسان يف األرض، ه كتاُب اهللا النهج السليم إلحالل دعيَسمات ٌج واضٌح القوالُعمران. وهذا 

إعمار األرض. وتلك  يف سبيلاحلقُّ الطريق وجلَّ هو  والستمراره وازدهاره فيها. فاإلميان باهللا عزَّ 
 ُد أّن الناس كانوا أمًة واحدة،فالقرآن الكرمي يؤكِّ  يف الوحي اإلهلي بأشكاٍل خمتلفة؛ حقيقٌة ظهرت

ج السأمن. وهذا يعين أّن األصل يف إنسانية اإلنسان هو اإلميا داد ا االختالف، واخلروج على 
 ؛إرسال الرسل، ونشر الرساالت كان السبب يفحصل بعد ذلك. وهذا اخلروج  قد والتسديد ف

عندما ربط  - كما سبق القول   - وضحها القرآُن إىل جاّدة الصواب. ولذلك فلسفٌة إلعادة البشر 
ُمثَّ { البشر باستخالفهم على األرض:سبحانه لبين الوجود اإلنساينَّ األول باملهمة اليت َأوكَلها اهللا 

  ). هل كان14}(سورة يونس: َجَعْلَناُكْم َخالِئَف ِيف اَألْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم لِنَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ 
عليه قولُُه تعاىل:{ألسُت بربكم قالوا بلى}. اإلميان شرطاً من شروط االستخالف؟ هذا الذي يدلُّ 

َهديَّ أي اإلميان واالستخالف؛ فإّن اإلعماَر  األمران؛ أما وقد حصل
هذا هو الذي يكفل  امل

وُحْسن الرشاد واالسرتشاد. فالعمران  السوادغايته الكربى يف  وصول الوجود اإلنساين إىل غاياته أو
  مرين السالَفي الذكر. األ الناجم عن هو ،يف املنهج القرآين، واملْعين العمران الباقي
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(وهي مجيعاً  جمملهايف أو احلضارات التارخيية واحلاضرة  لكّن اإلعمار املشاَهد :يقول قائلٌ وقد 
أو اثنني  أو أّن َمْعَلمًا واحداً ُعمراٌن من نوٍع ما) ال ميكن وْضُعها يف سياق املقوالت الثالث، 

جديداً. فقد ذكر ليس  -إذا صحَّ التعبري - اُلُف خيكونان غري حاضرَين بالقوة املنتظرة. وهذا الت
ج الس خرجوا أو رعان ماس - وبعد املرحلة اُألوىل  -ّن البشر القرآُن أ داد، خرج بعُضهم على 

م فأرسل اهللا . وهكذا وعلى الرغم من أّن ج السداد األولإىل  سبحانه األنبياء والرسل إلعاد
ظاهرًا يف فطرة البشر وعملهم. االستخالف ارتبط بالعهد األول مع اهللا، فإنه صار أمرًا وجوديًا 

طوٌر على األُنس أو فوهم يستطيعون بالفعل وبفطرة اخلَْلق إنشاَء التجمعات البشرية. فاإلنساُن م
كما يعربِّ الفالسفة أّن إنسانيته ال تكتمل إّال باالجتماع مع نظائره، وتأسيس اُألَسر واجملموعات. 

قضاء كلِّ حاجاته مبفرده، فيحتاج األمر إىل تقسيٍم  – حبسبهم –بل إّن اإلنساَن الفرد ال يستطيُع 
بدائٍي للعمل ال يلبث أن يتطور ويتعقد، من االشرتاك أو التشارك والتباُدل يف قضاء احلاجات 

ات. . مث يتجاوز األمر ذلك إىل احلاجات والتحسيناألساسية يف املأكل واملشرب واملسكن واللباس
التجمعات اإلنسانية والدخول يف االستقرار، تتدخل األهواء ومع تعقُّد االحتياجات، وتطور 

الطمع  لكي ال ُتدمِّر نزعاتُ ؛ والغرائز، فيعي عقالُء الناس أنه ال بُدَّ من ُسّنٍة وَمْعَدلٍة والنوازع 
 ُ ج  ما اجملتمعاتِ والشر ومزايدا األهواء بالقوة اجملرَّدة،  مكافحةالناشئة. وهنا يتفارق النهجان: 

ا تُلزُم باحل ؛ُج اهلداية الدينية اُألوىل أو املقياسية اليت ُيسلِّم هلا اجلميعُ و ق والتساوي بني احلقوق أل
ا تُلزُِم مبا هو خٌري للجميع. وهذا معىن إرسال الرسل للتوعية من طريق الدعوة  والواجبات؛ أي أ

لكّن التجمعات الباقية  ؛واستقامةعلى غري ديٍن  إىل النهج األرشد. فمن املمكن أن تقوم جتمعاٌت 
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واملزدهرة هي تلك اليت تقوُم على الرضا والرتاضي من خالل اهلداية الربّانية. فاالستخالُف حاصٌل 
من خالل  - لكّن اهللا سبحانه وتعاىل ضمن للبشر  الناس؛ بعضعلى العهد األول الذي قد ينساه 

م إىل درجة أن يستقيم وجوُدهم، وأن ترت - الرساالت املتوالية  أو احلضارة، كما  ةينالمدفع جتمعا
على يثرب بعد  -  صلواُت اهللا وسالُمُه عليه - يقول املؤرخون  واملفكرون. فقد أطلق رسول اهللا 

مهما بلغ من  يليب احتياجات الناس ة جتمٌع حَضريٌّ كبري،ين، واملدةينالمداسم  هجرته إليها 
َوَضَرَب اللَُّه َمَثال {سوُدها وجوُه التغاُلب والصراع:تتعقُّدها. وليس األمر كذلك يف التجمعات اليت 

 َها اللَُّه لَِباسَ قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه َفَأَذاقَـ 
  .)112النحل( }اجلُْوِع َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 

 - يقوَد إىل الُعمران املكتمل الذي  -بيد أن االستخالف احلقيق  إّن االستخالف حاصٌل إذن؛
خيطئون،  إّن البشرهذه احلالة؛ ف دعوة خٍري سامية. لكن حىت يف جامٍع أو دينٍ  ستند إىلامل هو
االجتماع االستغفار  هذا من القائمني على - عاىل وت سبحانه - يطلب اهللا قوياء يطغون. ولذا األو 

اآلية  مر تؤكُِّدهُ . هذا األألولا اإلميان عهدىل ج الصواب املستند إ إىل يعين الرجوعوالتوبة. وهذا 
َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اَألْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن الكرمية: { وَ  . 115األنبياء }َلَقْد َكَتبـْ

عين التقوى، وقد يعين ي صالح قدالالح. و األمهية، وهو رْبط اإلصالح بالص ويف اآلية ملحٌظ شديد
فردي أيضاً. أما امللحظ النساين، و اإلكوين و اليات اإلعمار لمهذا السياق الكفاءة والتأهُّل لعيف 
رَُكْم ُمثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ { خر فيعّرب عنه القرآن باالستبدال:اآل }. َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْ
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مة ئاالدان واملراجعة ميىل اإلإ داملستن تمل أيضًا قد يصبح أنواعاً: العمرانكّن العمران املإوبذلك ف
لكنه يظلُّ ُعرضًة  هائًال؛ الذي يزدهر ظاهرًا ازدهاراً  والصواب؛ والعمران رياخلوتلمُّس احلق و 

الذي يقع بني بني بسبب  لعدم استناده إىل اإلميان والصالح واإلصالح. والعمران ؛لالنتكاس
ج االستخالف الصاحل، واآلَخر امل سريع، وقدرات رت بالنجاح الغالرتدد بني النهجني أو بني 

  منك ماًال وأعزُّ نفرا}. السيطرة والسطوة، على طريقة:{ أنا أكثر

ج الرتابط بني اإلميان واالستخالف والعمران، كما يعرض  يعرض القرآن إذن مشاهد كربى لنجاح 
يار يف  مشاهَد هائلًة أيضًا لفقد عنصر أو عنصرين من هذا املثلث مما يؤدي إىل الفشل واال

  و يف اآلجل.العاجل أ

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم يقول اهللا سبحانه وتعاىل عن النهج الذي برتابط فيه اإلميان والعمران:{ 
ُم ْم ِدينَـهُ َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هلَُ 

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيًئا َوَمْن   َكَفَر بـَْعَد َذِلَك الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيَُبدِّ
العمران السليم: ج عوامل تتضافر يف   هناك إذن خطواٌت أو )55(النور )َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

اإلميان الذي يستدعي العمل الصاحل فيدفع بالوعي اهلادف إىل تأسيس ُعمراٍن مزدهٍر يف األرض 
سلوك ومعروف من مالطريق  يقّرر أّن هذا - سبحانه وتعاىل  - يقوم على اإلصالح والصالح. واهللا 

الصالح الديين وانتشار  ظهور أيضاً  قبل كثرياً. وكما يرتتب عليه استقرار العمران، يرتتب عليه
. واألمن هنا يتناول األمن 4قريش}الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ { من واألماناأل
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اية اآلية هناك تنبيٌه بارٌز  إىل  الشخصي واألمن العام، مبعىن استقرار احلضارة واستمرارها. ويف 
إمنا حنن نعلم  : لكّن هذه أمور فردية؛ّح النفوس. وقد يقالاألخطار اليت تتهدد العمران املزدهر: شُ 

احلضارات أّن هذا " الُشّح" بالذات يتحول إىل منحًى عام فيما مسّاه تومس هوبز: من قراءة تاريخ 
وإمنا  ؛كما قد ُتشعر األنثربولوجياتدائمًا  حرب اجلميع على اجلميع! وهذه ليست حالًة بدائيًة 

سيطُر منازُع ا ضررًا تلك اليت تكون يف احلضارات الكربى واملسيطرة؛ إذ تُ أفظع مظاهرها وأكثره
سياسات ُحتدُث أضرارًا وكوارث على تلك الدولة أو  ىلجلشع والتغالب بالداخل، وتتحول إا

ا الُسنُة اليت   الداخلية، وباحلروب اإلقليمية اُألخرى بالِفَنت احلضارة، وعلى احلضارات  والعاملية. إ
فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال ُسنََّة اَألوَِّلَني فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديال َوَلْن حتدث عنها سبحانه وتعاىل يف قوله: {

  .43فاطرسورة }جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه َحتِْويال

ال تعين حصول التبدل يف  -د ب الصالح والفسااليت ال تتغري لعواق -أو الثوابت  بيد أّن "السّنة"  
ُنُذُر اخلفيفُة أو الثقيلة الفقد تأيت  ؛كٍل واحدمم واحلضارات بصيغٍة واحدٍة أو شحظوظ األفراد واألُ 

لالتعاظ والعربة والرّد إىل األمر األول. وإن مل تؤّد تلك الُنُذُر إىل املراجعة، فقد حتدث انتكاسٌة  
مث ال يكونوا الصاحلني بالذين ظلموا يف النهاية: {يستبدل املوىل أو ، متطاولة فرتات كربى على

رمحته  أنّ  - عزَّ وجلَّ  - عىن أّن الصالح حيلُّ حملَّ الفساد. ويف احلاالت كلِّها خيربنا أمثالكم}، مب
قَاُلوا {: البشر هي ثابٌت دائٌم أوضحه عزَّ وجّل للمالئكة عند َخْلق الكون واإلنسان بينوحياطته ل

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ َأعْ  َلُم َما ال َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
  .30البقرة }تـَْعَلُمونَ 
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كرمي إّن غاية االستخالف الكربى هي العمران البشري واإلنساين يف  العامل وللعامل. والقرآن ال  
جًا وسنًة لالستخالف واإلعمار معاً، ويعا مبا يشّكل  جل االختالالت اليت ميكن أن حتصليشرع 

جًا قرآنيًا إلعماره. كما أنه يوّضح العواقب على املستويني الفردي واجلماعي  رؤيًة للعاَمل و
  النهج أو االختالالت فيه. واإلنساين ملفارقة هذا

يقرأ من خالل مقاالت ُكّتابه هذه اُألطروحة الواسعة للوجود  التفاهممجلة إّن هذا العدد من   
اإلنساين والعمل اإلنساين، يف الدين والفلسفة والتاريخ ومنظومات األفكار واملفكرين يف احلاضر. 

ا اٍت معينٍة يف املسائل الكربى اليت تتعلق بوجودنا وحضارتنر ونتوّخى من وراء ذلك بلوَغ استنا
  ومصائرنا.
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  الدين والدولة والعمران

  في رؤية ابن خلدون

  رضوان السيد                  

: الدين مواطنلعالئق الدين بالعمران يف ثالثة ) 1(عرض ابن خلدون يف املقدمة  
ْلك واملدينة.

ُ
ْلك، والدين وامل

ُ
  واالجتماع اإلنساين، والدين وامل

لسفية للوجود واالجتماع الف: يتبّىن ابن خلدون الرؤية الدين واالجتماع البشري: أوالً   
" إّن االجتماع لإلنسان ضروري، ويعّرب احلكماُء عن  :وهو يعّرب عن ذلك بالقول اإلنساين،

ع الذي هو املدينُة يف أي ال بُدَّ له من االجتما  بقوهلم: اإلنساُن مدينٌّ بالطبع؛ هذا
ال تصحُّ معها حياتُه إالّ  َخَلق اإلنسان وركَّبه على صورةٍ  -سبحانه  -فاهللا ،  )2("اصطالحهم

قضاء كّل حاجاته األساسية  ستطيعالوقت ال ي سكن. وألنه معامللباس و الشرب و املكل و أبامل
 غريه معارضًة ومعاوضًة أوع م عمالاالجتماع" وتقاُسم األإنه حمتاٌج إىل "رده؛ ففمببنفسه أو 

 االحتياجات أو بشأن هانالرب  الدليل أو وهذا األساسية. حبيث تُقضى احلاجاتُ ؛ تباُدًال 
 فقد قال يف ؛ق.م)347-هو تصوٌُّر موروٌث عن أفالطون( تقسيم العمل فيهاو ،  الضروريات

 الدولة تنشُأ عن عجز الفرد أحد املتحدثني: " يف اعتقادي أنّ ان حماورة"اجلمهورية" على لس
 أفالطون يقرن بني ظ فإنّ وكما هو ُمالحَ . )3(منا عن االكتفاء بذاته، وحاجته إىل أشياء كثرية"

                                                            

والتي أنجزھا األستاذ إبراھيم شبوح:  كتاب ، عتمد في ھذه المقالة على النشرة الجديدة لمقدمة ابن خلدون وتاريخه أ )1(
  .2006تونس  المقدمة،الجزء األول،العبر وديوان المبتدأ والخبر.الكتاب األول: 

  .69، ص 1م مقدمة. الجزء األول، نشرة شبوح،ال )2(
  .54ص  أفالطون: الجمھورية، ترجمة فؤاد زكريا، )3(
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ا لهو االجتماع البشري  م) فإنه يقرن االجتماع 390-أّما ثامسطيوس(، الدولة باعتبار ضرور
فاحتاج بعض  ،ألّن اإلنسان الواحد ليس  ميكنه أن يعمل الصنائع كلَّها" ة؛ينالبشري باملد
وا . واختذ.وحلاجة بعضهم إىل بعض اجتمع الكثري منهم يف موضٍع واحد. ،بعض الناس إىل

ُدَن 
ُ
ألّن اهللا خلق اإلنسان بالطبع مييل إىل  ؛ع من ُقربـاملنافليناَل بعُضهم عـن بعض ؛ امل

  . )4"(اء كلِّهاـه يف األشيـي الواحُد من الناس بنفسـس  يكتفـإذ لي ؛ماع واألُنسـاالجت

- ي(ـل الفارابـون من مثـرون األخالقيـواملفكِّ  ونـاملسلم السفةـذ الفـأخت راـذا امليـوعن ه
، وإليهم استند ابن )7(هـ)843-، وابن سينا ()6(هـ)364-دي(ـ، وحيىي بن ع)5(هـ)339

وهو ميتدُّ على ثالث ورقات  ،السالف الذكر الذي أورْدناه عنه اإلجيازهـ) يف 808خلدون(
  .)8(شديدة التفصيل يف شأن احلاجات الضرورية لعيش اإلنسان وآليات حتقيقها

ع بني أمرين: األُنس احلاصل باالجتماع، قبعد العمل على العناصر الطبيعية اليت ت  
ة : إّن  هذا والضروريات للعيش املتحققة به أيضاً، يصل ابن خلدون إىل هذه اخلالصة املعربِّ

وما أراده اهللا من اعتمار ، وع اإلنساين، "وإّال مل يكمل وجودهم االجتماع إذن ضروريٌّ للنَّ 
م واستخالِفه إيّاهم. وهذا    .)9(هو معىن الُعمران الذي جعْلناه موضوعاً هلذا العلم"العامل 

                                                            

دار  مطبعة سليم سالم،مد تحقيق مح وتدبير المملكة،سة ياليان الملك في السوثامسطيوس: رسالة ثامسطيوس إلى ي )4(
  .30-28ص  ، 1970لكتب، ا

ونصوص أُخرى،  ملةوكتاب ال -117، ص 1973لبير نصري نادر ، أ نشرةآراء أھل المدينة الفاضلة، ارابي: فال )5(
  .70- 69ص  ،1974والسياسة المدنية.نشرة فوزي النجار،  ،54-53، ص 1968نشرة محسن مھدي، 

. وقارن بتھذيب األخالق لمسكويه. نشرة قسطنطين 72، ص 1968خالق.نشرةناجي التكريتي،بن عدي: تھذيب األ ىيحي)6(
  .29، 14، ص 1966زريق، 

. وقارن بالشفاء 62- 4/60، م1968نشرة سليمان دنيا،  نبيھات مع شرح نصير الدين الطوسي،)    ابن سينا: اإلشارات والت7(
  .304-303والنجاة له، ص  ،442-2/441اإللھيات قسم له، 

  .72-69ص  ،1)    مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، م8(
  .70، ص 1)    مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، م9(
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هي مسألة  - اليت ربط فيها ابن خلدون بني الدين والعمران -إّن املسألة األوىل إذن   
متصٌل أوثق اتصال باالستخالف  -ه ر من وجهة نظ -فهذا االجتماع  ؛"االجتماع البشري"

وهي العمران الذي حيّقق الوظيفة ، سان. وهلذا االستخالف مقتضيات أو نتائج ناإلهلي لإل
يأْت بوضع شروط طبيعية، اقتادت احلكمُة اإلهلية الب شر اُألوىل واألخرية لبين البشر. واليت 

عد هذه اخلطوة األوىل تأيت عند ابن خلدون اخلطوُة الثانيُة تحقيق باقي املقتضيات. وبإليها ل
:" إّن هذا الوازعاليت يفتتح احلديث عنها مبفرده الِسْحري السائد يف كل كتابته التارخيية وهو 

م؛ انر مع ومتّ  -ررناهق كما  -شربلل لاالجتماع إذاحص بُدَّ من وازٍع يدفُع بعَضهم  الف العامل 
. إّن هذا الوازع الذي حيوُل دون )10(احليوانية من الُعدوان والظلم" مملا يف طباعه ؛عن بعض

آخر  ءٍ فال بدَّ من شي ،"ألنه موجوٌد جلميعهم ؛التغاُلب املدمِّر لالجتماع ال يتحقق بالسالح
رؤيته  نّ أأي  ؛عبريتا صحَّ ال. ابن خلدون هنا هوبزي إذ)11("يدفع ُعْدوان بعضهم عن بعض

حتدث عن  حيث، هوبز يف كتابه: "اللفياثان"  ماستشبه رؤية تو العدوانية البشرية  للطبيعة
 "يكون واحداً  لدى ابن خلدون الوازعَ . إّن )12("حرب الكل أو اجلميع ضّد الكل أو اجلميع"

معىن صَل أحٌد إىل غريه بُعْدوان، وهذا هو يتكون له عليهم الغلبُة والسلطان حىت ال منهم، 
ْلك
ُ
الفطرة واهلداية، وموجوٌد لدى  . وهذا الوازُع موجوٌد لدى احليوانات الُعجم مبقتضى)13("امل

أيضًا يف كماء هنا احلالسفة و الف البشر مبقتضى الفكرة والسياسة. وابن خلدون يتفق مع
الفارُق أّن الفارايب أو ابن سينا ال يسّميانه رئيسًا أو ملكاً   إمنا ؛كضرورة وجود رئيس أو َملِ 

                                                            

  .71، ص1)  مقدمة ابن خلدون، م10(
  .الصفحة نفسھا  )  مقدمة ابن خلدون،11(
صعب، مراجعة وتقديم  ترجمة ديانا حرب وبشرى الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة،ياثان، األصول ف)  توماس ھوبز: الل12(

  : " في أسباب نشوء الدولة وتعريفھا".281-175ص  ،2011أبوظبي:  ،  رضوان السيد،
  
  .72-71، ص 1مة ابن خلدون، مد)   مق13(



 

4 
 

. وهكذا )14(حْسب؛ بل يُدخالن عنصراً آخر أو وظيفًة ُأخرى حني يسميانه سانًّا أو شارعاً ف
ط الضرورية الستقرار رو الرئاسة أو ضمن الش الشارعة ضمن أصول النبوةضعان ي فهما

 - )15(يف أدب الدينا والدين حبسب املاوردي -قاهرةال ةالسلط ألنّ وذلك ؛ االجتماع وازدهاره
ا ستتحول إىل ؛كافياً   ليست شرطاً  ا بذا ا ُيسلُِّم ذإذ ملا ؛اب التنازُع والتغلببجزٍء من أس أل

دون أن تكون  أو،  وق االجتماعف مما دة عليهم دومنا ضماناتٍ يابالس منهم البشر لواحدٍ  رُ ئسا
م مقياٌس يسلِّمون به مجيعاً  أوُسّنٌة  السلطة لتلك   إىل الطمئنا

َ
عدم  أو ،ةلَ دَ عْ التساوي وامل

م ابن خلدون  منهم. سيطرة اآلتية من واحدٍ الالتمرد على أحكام السطوة و تسويغ على  قدر
ت من الشروط الطبيعية الضابطُة ليس سلطةال اليت تستند إليها سنةال الشريعة أو إىل أنّ  يذهب

ون ك: "ي-راه احلكماءي حبسب ما -هذا اُحلْكم  تقراره وازدهاره. إنّ ساو  اعجتملوجود اال
 ودُع اهللا فيه منمبا يعنهم  البشر، يكون متميزاً  اهللا يأيت به واحٌد من عند مفروٍض من بشرعٍ 

وال  ارٍ غري إنك َقبوُل منه حّىت يتمَّ احلكُم فيهم وعليهم منالليَقَع التسليُم به و  خواّص هدايته؛
ألّن حياَة البشر قد تتمُّ من  ؛غري بُرهانية -كما يقرر ابن خلدون  -. هذه القضية)16(تثريب"

ا على قهرهم وَمحْلهم  على دون ذلك" مبا يفرُضُه احلاكم لنفسه، أو بالعصبية اليت يقتدُر 
  .)17("جاّدته

 المجوس لألنبياء قليلون" بالنسبة إىل أّن أهل الكتاب أو الكتب واملتبعنيوحجته على ذلك  
م أكثر أهل العامل،الذين ليس هلم كتاب  ومع ذلك فقد كانت هلم الدول واآلثار فضالً  ؛ فإ

                                                            

سابق، ، وابن سينا: اإلشارات والتنبيھات، مصدر 118-117ص  الفارابي: آراء أھل المدينة الفاضلة، مصدر سابق،)  14(
  .62، ص 4م

  .207 -205ص  ،1968نشرة الحلبي،  )  المارودي: أدب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى السقا،15(
  .72، ص 1)   مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، م16(
  .72، ص 1)   المقدمة، م17(
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غري أهل الكتب (وهم عنده  دّ عُ . املشكلة يف تصور ابن خلدون هذا أنه يَـ )18("احلياة عن
، واجملوس من أهل المجوسفهو يسميهم  ،اليهود واملسيحيون واملسلمون) ليسوا ذوي دين

 من مث و  ،هلم كتاٌب معروف سَمْن لي - بعامة –لكنه هنا يعين باجملوس  ؛يونتهم زرادشالدين ف
أديان  -زمنهحىت يف  –عندهم  واألفارقةالصينيني واهلنود  وهو يتجاهل هنا أنّ  ليس هلم دين!

وتقاليد وعادات مسلَّمة من جانب عامتهم وخاصتهم. فهو ميتلك هنا مفهوماً  وأعراف
الطبيعية والضرورية بغّض النظر عن أّي أمٍر  قهريًا للسلطةحصريًا للدين، ومفهومًا حصريًا 

آخر. فالشرط يف السلطة( اليت يسميها وازعاً) أن تكوَن قادرًة على القهر، إّما جبربوت 
أو أنه يقتدر على التسلط ، دار من خالل عصبيته اليت حتكم معه تق، أو باالاملتسلِّط 

السلطوي وشروطه موجوٌد يف سائر أجزاء تاريخ ابن خلدون.  للوازعبواسطتها. وهذا الفهُم 
 -. لكنه يعود فيذكر )19(دون العصبية؛ لكنه ال يتمُّ دون الدينمُّ عنده من التسلُّط قد يتو 

ال تتمُّ السلطة عندهم إال  -بل والرببر -أّن العرب خباصة -فيما يأيت من فصول كتابه 
 ؛ليس بعقلي" - كما يقول  -وجوَب النبوات" " بيد أنّ بالدعوة الدينية إىل جانب العصبية ! 

. "فالوازع قد يكون بسطوة امللك، وإمنا ُمْدرَُكُه الشرُع كما هو مذهُب السَلف من هذه األمة"
ممن ليس له كتاب،  أو مل  ،كما يف أُمم اجملوس وغريهم،  رٌع ولو مل يكن ش أهل الشوكةوقهر 

بل هو ُلْطٌف  ؛إرسال األنبياء بشرٍع إذن ليس ضرورًة عقليًة أو بُرهانية إنّ  .)20(تبُلْغُه الدعوة"
دون  وحي جمتمعات العامل  روجود أكث لكعلى ذ األوضحوالدليل  ،ومرمحة من اهللا سبحانه

 -فاُحلْسُن والقبح يف األشياء واألعيان واألفعال لدى األشاعرة قبيحاً؛ ودين. وهذا الواقع ليس
                                                            

  .الصفحة نفسھا  )   المقدمة،18(
  .277-275، ص 1المقدمة، م   )19(
  .336، ص 1) المقدمة، م20(
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الربهان العقلي. وهذا الفهم فيه َخْلٌط بني بشرع وليس بالإمنا يُدركان  -ومن ضمن ذلك النبوة
لكي  ؛" أوُعرف أو شرع أو سنةآينيفكلُّ سلطٍة أو كّل ُمْلك حيتاج إىل " ؛الديين والسياسي
. بل ودون هذا الرمزية، دومنا اعتباٍر هلذه املباحث الكالمية ذات التوظيفات يستقرَّ ويستمرَّ 

  الفهم اخلاّص جداً للدين احلّق وأصوله ووظائفه.

شروطًا طبيعية أو  -ابن خلدون بحبس -يناسوعلى أيِّ حاٍل؛ فإّن لالجتماع اإلن  
ضرورية ال يدخل فيها الدين إّال يف مسألة االستخالف املتصلة بُأصول العمران أو بالوجود 

  اإلنساين على وجه البسيطة ويف هذا العامل. 

ْلك أكثر مما يرتبُط الدين والُمْلك والعمران: ثانياً   
ُ
: يرتبط الُعمران عند ابن خلدون بامل

ذلك إىل رؤيته يف التفرقة بني الطبيعي (= الربهاين!) والصناعي األكثر حضارًة  ويرجع ،بالدين
دونه يظلُّ ممكناً االستمرار اإلنساين واالجتماعي من  لكّن االستغناء عنه أو إمكان ؛وتقدماً 

خرِجة من الفوضى 
ُ
حياة البشر فوضى من دون وازٍع  (ألنّ وواقعاً. وأول متطلبات السلطة امل

العصبية.  ابن خلدون هور الذي يتحكم بتصور املفتاح الساِحر اآلخو  -)21()ممِتنع أمرٌ  ألبتة
غالبة  يةوالعصبية وعٌي"طبيعيٌّ" أيضًا ضمن اجملتمعات الَقَبلية والعشائر 

ُ
حفظًا للبقاء وسط امل

فإّن ؛ ومع ذلك . )22("حٍد منهم دون صاحبهأ واملمانعة، قوامها:" الُنعرُة والتذاُمُر واستماتُة كلّ 
ْلك حمتاٌج إىل الدين يف حالتني: حالة قيام الدولة اجلديدة، وحالة "الدول العامة االستيالء، 

ُ
امل

ْلك". ويف احلالتني فإّن الدين يكون"إّما من نبوٍة أو دعوة حقّ 
ُ
وهو جيد أمثلًة ،  "العظيمة امل

املغاربية مثل األدارسة احلالة اُألوىل يف قيام الدولة اإلسالمية األوىل، ويف قيام الدول  لىع
                                                            

  .72، ص 1) المقدمة، م21(
  .269، ص 1) المقدمة، م22(
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ُرابطني واملوحِّدين: " إّن الصبغة الدينية تذهُب بالتناُفس والتحاُسد الذي يف 
والُعبيديني وامل

وتـُْفرُِد الوجهة إىل احلق. فإذا حصل هلم االستبصار يف أمرهم مل يقف هلم ، ل العصبية صأ
وهذه  ،)23(مستميتون عليه"ألّن الوجهة واحدة، واملطلوب ُمَتساٍو عند مجيعهم وهم  شيء؛

الوضع األول يف قيام الدول اجلديدة عند العرب والرببر.  هي الصيغة األوىل يف احلالة اُألوىل أو
اجة وهوَّارة هأّما الوضع الثاين يف هذه احلالة: عصبية َأوربة وَمغيلة لألدارسة، وُكتامة وصن

الدعوة  هو يستدلُّ على أمهية الدين أوللُعبيديني، وملتونة للمرابطني، واملصامدة للموحدين. و 
يار تلك الدول فيغلُب  )24(" إذا حالت صبغُة الدين وفسدت" :الدينية يف الدول اجلديدة با

ذين الدة القوة عليها: الزائ املكافئة هلا أوولة من كان حتت يدها من العصائب "تلك الد
ا،  غلبتهم(من قبل) مبضاعفة . فهل )25(أشدَّ بداوة" عصبيًة منها أو روكانوا أكثالدين لقوَّ

ْلك بني العص
ُ
بية والدعوة؟ ال، ليس يعين هذا أّن ابن خلدون ُحيلُّ شيئاً من "التواُزن" يف إقامة امل

ا من غري عصبيٍة ال تتمّ  هذا صحيحاً؛ َ ففي احلديث الصحيح:  ؛عنده ألّن الدعوة الدينيَة ذا
اليت هي جزٌء طبيعيٌّ من طبائع  -. فالعصبيةُ )26(قومهما بعث اهللا نبيًا إّال يف َمَنعٍة من 

لًة  -االجتماع البشري ُْلك، أّما الدعوُة الدينية فتأيت مكمِّ
ولو ، هي العنصر الضروري لقيام امل

ا ال تنجح، وابن خلدون يورُد أمثلةً  على فشل  -من املغرب يف األغلب األعمّ  -انفردت فإ
  .)27(الفتقارها إىل العصبية احلاملةالدعوات الدينية يف إنشاء الدول 

                                                            

  .276، ص 1) المقدمة، م23(
  .277، ص 1) المقدمة، م24(
  .277، ص 1) المقدمة، م25(
  .277، ص 1) المقدمة، م26(
  .282 -277ص  ،1) المقدمة،م27(
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ذا املعىن يكوُن    وقبل االنصراف لتحليل هذه النزعة الغالّبة للطبيعي والصناعي( و
الديُن صناعياً) وأدوارمها يف االجتماع اإلنساين والعمران، لنذهب  لقراءة إسهام الدين يف 

ْلك":"الدول العامة 
ُ
فابن خلدون حيُصُر  ؛الدين هنا أيضًا تكميلي دور االستيالء العظيمة امل

ويتسع نطاق  ،جبمع القلوب وتأليفها، فتتحد الوجهة ويقلُّ التنافس واخلالف"ذلك الدور 
  .)28(الكلمة لذلك، فتتعاظم الدولة"

 بيد أّن  ؛إّن أصل التصور اخللدوين للطبيعي والصناعي يف االجتماعي اإلنساين يوناين  
الذي عرفه  أردشيرحتقيقه يف التاريخ أردشريية إذا صحَّ التعبري، نسبًة لعهد تطبيقاته أو آليات 

افتوا على االقتباس منه. وقد رأى األستاذ اجلابري أنه أثّر يف الفلسفة  املسلمون وعشقوه و
 رالذي أراه أنه أثر أكثبل ؛ )29(، وأنا ال أرى ذلكات مفزعةري ثااألخالقية يف عاَمل اإلسالم ت

 جاء يف سقوطها.و  وقوانني قيامهاعالئقها بالدين، و ها يينرؤيتهم لفلسفة الدولة وآ يفما أثّر 
ْلُك ت

ُ
ْلك ، ألّن الدين ُأسٌّ  ؛إّال بصاحبه دمهاألحوأمان ال ِقواَم عهد أردشري: "الدين وامل

ُ
وامل

ضائع، وما ال  رَس لهاألّن ما الح ؛وال بُدَّ للُمْلك من ُأسِّه، وال بُدَّ لُألسِّ من حارسه ارس،ح
. فالدين مهمٌّ يف أصل االجتماع، ومهمٌّ يف مآالت الدول أو استمرارها. )30(ُأسَّ له مهدوم"

 فإالنهاية؛ بني البداية و  أّما ما
ُ
دى عنها حىت للدين عْ مَ  ضرورُة اليت الالالدولة مها  ْلك أوّن امل

ه كما أعطى الدين نأل ؛ه هناون يضيُِّق على نفسِ لدالدولة. وابن خ يضيع" إن مل حترْسهُ " الذي
ظهور الدولة لدى  بارزًا يف ( ما رأى للدين دوراً  ر فقطالرببخاصة لدى العرب و  مهمات

                                                            

  .275، ص  1) المقدمة، م28(
؛ في كتابي :التراث العربي في الحاضر، هوكتابات يالجابرإشكاليات التراث ومناھج قراءته في فكر : ) قارن بدراستي29(

  .208-205ص  ،2014
 . وقارن بدراستي : الدين والدولة، وإشكالية الوعي التاريخي؛  في54، ص 1967تحقيق إحسان عباس،  ) عھد أردشير،30(

  .412-357ص  ،1997: الجماعة والمجتمع والدولة، كتابي
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أعطى للدولة مهمات دينية يف اإلسالم على وجه  الَقَبلية!)؛ طبيعةلا الرتكية ذات الشعوب
 لعموم الدعوة، ومحل الكافة على مشروعاً  اخلصوص: " إّن املّلة اإلسالمية ملّا كان اجلهاُد فيها

ُْلك لتوجُّه الشوكة منا فيها تحتدادين اإلسالم طوعًا أو كرهاً، 
اال خلالفُة وامل إليهما  قائمني 

ا بكّل سبيل،ر  - . إمنا)31(عاً"م ها أصًال يف االجتماع وجعل غم تضخيمه للدولة ومهما
ليل لتقل -شعريةاألتبعًا اللتزامه برؤية أهل السنة و  –يعود  -دينية مهماتنساين، وإعطائها اإل

ا عند الشيعة: "وشبهة اإلمامية يف  من شأن السلطة السياسية رداً على نظرية اإلمامة وممارسا
صاحل ي من املوإمنا ه ؛ذلك إمنا هي كون اإلمامة من أركان اإلميان كما يزعمون، وليس كذلك

ينيًة، وال ُتصبح د. فكيف تُعطى السلطة السياسية مهماٍت )32("ضة إىل نظر اخلَْلقالعامة املفوَّ 
الُمْلك إّن قريرية الفاصلة عند ابن خلدون: "الدين؟ ولنقرأ هذه العبارة الت أركان دَّسًة أومنقم

هو محُل الكافة على  والسياسيهو محُل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة.  الطبيعي
هي محل الكافة على  الخالفةمقتضى النظر العقلي يف جلب املصاحل الدنيوية ودفع املضاّر. و

. وقد قرر يف موضٍع )33("خروية والدنيوية الراجعة إليهامقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األُ 
ْلك،  -كما سبق ذكره  -آخر

ُ
من مث كان على و أنه يف اإلسالم اجتمع األمران اخلالفة وامل

حمنٌة ما استطاع  الغريبةأن تتوىل األمرين معاً. وهذه النظرة أو الرؤية -بعد ختم النبوة -دولة ال
طبقه باجلهاد ت رعى الدين وأنت فالسلطة يكون عليها أن !املسلمون اخلروَج منها حىت اليوم

ا بالدين  وغري اجلهاد. وإذا كان ذلك مهمًة هلا، فلماذا ال تستعمله وتستعملها يف إدامة سطو

                                                            

  .400، ص 1) المقدمة، م31(
  .371، ص 1) المقدمة، م32(
  .334، ص 1) المقدمة، م33(
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عند ابن خلدون (والسلطة هي هو)  الوازعوبالعصبية، وليس بالعصبية فقط؟! وخباصٍة أّن 
 يعمل أيضاً لصاحل تلك الشوكة الضاربة!

ة الثانية. يف اخلطوة األوىل اخلاصة بالدين وهكذا تستمر الرؤية اخللدونية يف اخلطو  
صبية هي من اجلزء العطبيعي وصناعي. و ىل جتماع البشري، جرى تقسيم الوجود إاالو 

 الدين. ويف اخلطوة الثانية انعقد احلديث حول الدين سالوجود، ولي الطبيعي/ االجتماعي يف
فضي إىل النظ

ُ
ْلك امل

ُ
الُعمران  طبيعة ام واالنتظام هو جزٌء منوالدولة والعمران. وقد تبني أّن  امل

ْلكيف متوسط األمهية دين فيلعب دوراً ال ماأو ضرورٌة له. أ
ُ
 الدول تنشأ عند نّ أل ؛ قيام امل

ُيسهم الدين يف  العظيمةويف الدول  إليها الدعوة الدينية. العصبية مضافاً على العرب( والرببر) 
ألنه يف  ؛عامله يفبالنسبة للدولة  متقدمٍ  موقعٍ  يف خاصة سالموإمنا يأيت اإل ؛تأليف القلوب
يعين "محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي"،  -ب ابن خلدونسحب - رسالته األصلية

هذا السياق؟ هل  يف ابن خدلون الدين دّ عُ فماذا يَـ  هي اليت متلُك مهمة "محل الكافة"؛ دولةُ الو 
ْلك؟ هنا حيتار  ه جزًءا منديع

ُ
ابن خلدون بني نفي ضرورة  طبيعة الُعمران أو طبيعة امل

ينية د عطاء الدولة مهماتٍ إ ُمِصرٌّ على الوقت نفِسه هو شيعي لذلك، ويفال ىناإلمامة" باملع"
موقع  ! ولنقرأ أخرياً هذا اإلجياز يفيف نطاق تطبيق الدين أو الشريعة من جانب الدولة ضرورية 
ْلك:ال الدين من

ُ
" إّن االجتماع للبشر ضروري، وهو معىن العمران الذي نتكلم فيه.  ُعمران وامل

وحكُمُه فيهم تارًة يكون مستنداً إىل  ع من وازٍع وحاكٍم يرجعون إليه،وأنه ال بد هلم يف االجتما 
  من عند اهللا، شرٍع منزٍَّل 
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اخلاّص بأّن "الدول أقدُم : يقول ابن خلدون يف الفصل الدين والُمْلُك والمدينة: ثالثاً   
ْلك"

ُ
ا إمنا توجد ثانيًة عن امل واألمصار ذات هياكل  : " املدن)34(من املدن واألمصار، وأ

فتحتاج إلى اجتماع إذ هي موضوعٌة للعموم ال للخصوص،  ؛وأجرام عظيمة وبناٍء كبري
ا  وليست من األمور الضرورية ،التعاون كثرةو األيدي  البلوى حىت يكوَن للناس اليت تـَُعمُّ 

بل ال بُدَّ من إكراههم على ذلك وَسوقهم إليه مضطهدين  زوُعُهم إليها شوقيًا واضطرارياً؛ن
ْلُك والدولة. 

ُ
األمصار واختطاط المدن من الدولة  من تمصيرفال بد بعصا امل
  .)35("والُمْلك

 :املدنهناك عدة مالحظات فيما يتعلق بتقدمي ابن خلدون للفصول اليت عقدها يف   
أي إىل ما هو  ؛أنه أخضع املدينة ملا أخضع له االجتماع البشري ومقتضياته المالحظة األولى

أو أنه ليس من األساسيات. ، غري ضروري  من مثضروري، وما هو صناعي، و من مث طبيعي و 
إمنا  الدولة متقدمًة على املدينة يف الوجود، ولذا فإّن املدن العظيمة أنه عد والمالحظة الثانية

والمالحظة تصنُعها أو تشّيدها الدوُل العظيمة، وال يستطيع تشييدها األفراد وال اجملتمعات. 
ْلكهيمرغوبة، ولذلك ُيساُق الناُس إل أّن الُسكىن يف املدن غري الثالثة

ُ
. وهذا ا مكَرهني بعصا امل

لفقهاء التصور بشّىت أجزائه، خمتلٌف عن تصورات الفالسفة واحلكماء، وعن تصورات ا
املسلمني، وقد كان ابن خلدون واحدًا منهم! فصحيٌح أّن أفالطون يربط ظاهرًا االجتماعي 
البشري بالدولة مباشرًة يف حماورة اجلمهورية؛ لكّن اآلخرين ومنهم أرسطو، (بل وأفالطون يف 

                                                            

  .3، ص 2) المقدمة، م35(
دراسة في رؤيتي الماوردي وابن خلدون؛ و. وانظر دراستي: المدينة والدولة في اإلسالم، 3، ص 2) مقدمة ابن خلدون، م36(

  .355- 335ص  مرجع سابق.في كتابي: الجماعة والمجتمع والدولة. 



 

12 
 

ارها االكتمال بتعن املدينة باعبعض أجزاء اجلمهورية والنواميس أو القوانني) يتحدثون 
(الطبيعي) االجتماعي والعقلي والسياسي لالجتماع اإلنساين. أو أنه ال ميكن حتقيق السعادة 

ا أو فيها. أّما االجتماعات اُألخرى البدوية والريفية أو الزراعية فهي  الفارايب  حبسب -إّال 
قصود هنا االنتصار لوجهة نظر اجتماعات ناقصة. وليس امل -  )36(وابن سينا وابن رشد

للطبيعي والصناعي. فالفالسفة  الفالسفة أو ابن خلدون، بل السري مع الطرفني يف مفهومهم
ومناطق حتقيق  ذورة الوجود الطبيعي والعقالين، المدينة دوناهليللينيون واإلسالميون يع

دُن تدخل يف طبائع العمرانبين السعادة اإلنسانية؛
ُ
الذي يتقزم  ما ال يرى ابن خلدون أّن امل

ُدن فتبنيها الدوُل من أجل اآلطرفني: العمران البدوي و  ىلإعنده 
ُ
خر الريفي الزراعي. أّما امل

 حىت ال يتحّصَن فيها تدخلها اإالسلطان بالضخامة. وإذا كانت قائمًة قبلها ف الرفاهية وعزة
دنُ  و يزُعُم أنّ هأعداؤها ومنافسوها! و 

ُ
ًال مح هاوإمنا ُحيملون على الدخول إلي ،الناس يكرهون امل

 .حديثاً  أو تارخيي قدمياً  غريوهذا بالفعل مذهٌب غريٌب وغري صحيح و )37(!كراه السلطةإب
اليونان بابليني و الالقدامى و  ينياملصر  ومنذ أيام املدينة ىلاهلجرة إ كثرة  من دائماً  كوىفالش
يريد من "األعراب" أن يصبحوا من أهل اَحلَضر. هذا احلّد؟ فاإلسالم  رومان. وملاذا نبُعُد إىلوال

 ):هجر(رة إليها. وجفرض اهلوالقرآن ثرب عندما انتقل إليها: املدينة، يوالنيب (ص) مسَّى بلدة 
ن أجل االستقرار أو إىل وهي تعين االنتقال م، ٌل مزدوج املعىن من أصل عريب جنويب فعْ 

ُُدن ومسَّوها أمصاراً، عهَدهم وعرُب الفتوحات بدأوا مستَـَقّر،
 صالة الجمعةوربطوا  ببناء امل

                                                            

. وابن رشد: 87-85ص  ،1978) قارن بالفارابي: تحصيل السعادة. تحقيق جعفر آل ياسين. بيروت: دار األندلس، 37(
اسة ألفالطون. ترجمة أحمد شحالن. مدخل ومقدمة تحليلية لمحمد عابد يالضروري في السياسة، مختصر كتاب الس

  .1998العربية،  الجابري. بيروت: مركز دراسات الوحدة
  .5، ص 1) مقدمة ابن خلدون، م38(
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جزًءا  . وهكذا فقد صارت املدينة)أي السلطة السياسية (واإلمام( أي املدينة) صربالمِ 
كان   كانت الدولة أو  . مث إذا38حْسبماع البشري فأساسيًا يف اكتمال الدين وليس االجت

اإلنساين،  االجتماع طبيعيًا يف اكتمال يًا أوجزًءا أساس -التعبري اخللدوين ب حبس -"الوازع" 
الشعوب  رببر، والحقاً الالعرب و  عند حىت يف الباديةمر الدولة؟ هل تقوُم وتست فأين تقوم

 باملغر  هو بإنشاء مدينة. وهذا املدينة أو الدخول إىلبالرتكية؟ إّن الدولة ال تصبح كذلك إّال 
كلَّ دولة(عظيمة) أنشأت ُمُدنًا لكي   ير أنّ ه، أمل مر الذي عاش فيه ابن خلدون ثلثي ع

الفاطمية أو  الدولة ذي ط ومراكش. وها هيبار الو  فاس ىلوان وإالقري  تكتسب الشرعية: من
دولة الُعبيديني كما يسميها أقامت املهدية بالغرب. وأقامت القاهرة، عندما انتقلت إىل 

  املشرق.

ُدن لسببني:  :فابن خلدون يقول وهنا تأيت املسائل األخرى؛  
ُ
إّن الدول ختتّص بإقامة امل

 – أي اإلنفاق، واحلشد - ضخامة اإلنفاق، والقدرة على حشر ودفع الناس إليها. واألمران
لكننا نعرف ُمُدنًا قبل اإلسالم ويف اإلسالم قامت لضرورات التجارة واملعاش  صحيحان؛

ا. فأمر ، والزراعة واحلرفة  اإلنشاء أو التمصري مشرتٌك هلذه الناحية. وقد  وال نعرُف دوًال أنشأ
كان املاوردي يف فصله عن املدن واألمصار يف "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" أكثر رحابًة 

ُدن إىل ثالثة أقسام: ُمُدن زراعية،
ُ
أو رضة (ن فُ وُمد ومنطقيًة من ابن خلدون حني قسم امل

على انفراد الدول رغم شدة تأكيده  -ون . وابن خلد)39(فرصة) وجتارة، وُمُدن سياسة وُمْلك

                                                            

  .45-40ص  ،1993) رضوان السيد: مفاھيم الجماعات في اإلسالم، بيروت، 39(
دار ابن األزرق للتراث السياسي،  ر في أخالق الملك وسياسة الُمْلك، بيروت،) الماوردي: تسھيل النظر وتعجيل الظف40(

  .263-259ص  ،2011



 

14 
 

دُن 
ُ
واليت تؤّهل املدن ، يتحدث عن"الشروط الطبيعية": يف املوقع واملناخ واملوارد  -بإنشاء امل

عىن أّن مب. مث إنه يعرتف بوجود " ُمُدن دينية" إذا صحَّ التعبري؛ )40(تعّرضها للزوال بقاء أولل
ا كانت ألسباٍب دينيٍة  وهي مكة وبيت املقدس واملدينة ، لتلك الِعّلة  وقد بقيت، نشأ

ا  املدينة مفرٌد آرامي؛و . )41(املنوَّرة لكّن اللغويني العرب واملسلمني ذهبوا يف أصلها مذهبني: أ
تقّر. واملعنيان عندهم مقصودان سأقام وا من َمَدن مبعىن أو ،وسيطر مَ كَ حَ  مبعىن من دانَ 

  للُمْلك والدين القائمني على االستقرار والتحضُّر. 

ميلك ابن خلدون إذن نظريًة يف االجتماع والعمران البشري تقوم على التفرقة بني   
الطبيعي والصناعي. فالطبيعي  يشمل الضروريات أو األساسيات الالزمة ملعاش اإلنسان يف 
جمتمعاته الصغرية. والصناعي (وهو حمموٌد إن مل يكن فيه إسراف) هو ما ليس ضروريًا وال 

وده مشروعًا أحيانًا إذا جاء من جهة الشرع كما يف حالة الدعوة الدينية الزماً، وإن يكن وج
بإزاء العصبية. أما الدولة (وأصُلها الوازع الضروري لبقاء االجتماع) فهي من القسم الطبيعي يف 

ا. ْلك العظيم من ضروريا
ُ
  أصلها، وإن مل  يكن امل

ران الحتوائه دين يف أصل العمما عالقة الدين بالعمران إذن عند ابن خلدون؟ يقع ال  
لعب ي بيد أنه يف العمليات الالحقة لالجتماع اإلنساين وتطوراته ال على فكرة االستخالف؛

ْلك ثالثة أقسام: طبيعي  دورًا رئيساً؛
ُ
ْلك وال يقتضي الدين. وامل

ُ
ألّن االجتماع يقتضي امل

ْلك الجمع إسالمي، ومن الواضح أّن ابن خلدونو وسياسي 
ُ
سياسي القائم على حتصيل ٌب بامل

لْ 
ُ
 ك اإلسالمي فيدخل فيه الدين بقوة؛املصاحل الدنيوية املعقولة. أّما السياسة اإلسالمية أو امل

                                                            

  .16- 11ص  ،2م) المفدمة، 41(
  .32- 16ص  ،2) المقدمة، م42(



 

15 
 

ة مبهام دينية. وبذلك ختتصُّ التجربة اإلسالمية فلَّ كألّن الدولة يف اإلسالم(= اخلالفة) م
ْلك السلطاين يف قلبها. هذا

ُ
 تصوٌر ُمشِكٌل لعالقة الدين بالعمران، باجتماع اخلالفة الدينية وامل

  بالدولة.   لعالقتهو 
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  2- اإلسالم والعامل

  موسكو واجلامع

  يف روسيابوتني(*) لمنياختيارات املس

  (روبرت كروز)

ب على مشارف األلعا -صحَّ التعبري إن - أنفاسهم حيبسونكان الروس   
أُريد إقامة  اليت - فمدينة سوشي  ؛ألسباٍب وجيهة 2014األوليمبية الشتوية عام 

وهي تقع على جبهة  ،كانت منتجعًا حمببًا لكوادر وموظفي الكرملني  -  األلعاب فيها
ذات احلكم  ميًال إىل الغرب من منطقة القوقاز 50عد بُ  روسيا اجلنوبية، وتقع على
 واالنفصاليات ،نطقة اليت تغصُّ باالضطراب اإلثينوهي امل ،الذايت يف روسيا االحتادية

حتاد السوفيايت. ويف السنتني األخريتني فقط؛ منذ سقوط اال والضغوط األمنيةالقومية، 
مبا يف ذلك تفجري السيارات املفخخة،  -فإّن العنف يف هذه الناحية اجلبلية

أوقع أكثر من  - ملسلمنيواالغتياالت، والصدامات بني قوات األمن واملقاتلني ا
وكان الثائرون املسلمون يف مشال القوقاز يناشدون املسلمني الروس  قتيل، 1500
م واالنضمام إليهاآلخرين  م يف كفاحهم الوطين. ويف الصيف املاضي دعا دوكو مآزر
كًال من   - على مجهوريٍة خيالية  السيطرة ونأحد املقاتلني الذين يزعم - عمروف

الرئيس الروسي بوتني الفرصة  رتوستان أن يضّيعوا على منطقيت تتارستان وباشكو
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جداد. بيد أّن توية يف سوشي، على رفات وعظام األإلقامة األلعاب األوليمبية الش
القوقاز  ماكان هلا أثر. ويبقى إلثارة املسلمني الروس ضد بوتني حماوالت أوماروف

أحد املناطق اليت للمسلمني أكثرية فيها. وبعكس الظاهر فإّن املدينة مستقرة، 
وسيا االحتادية نادراً معظم املسلمني يف مجهورية ر  جمة، وفيها بعض االزدهار. إنّ ومند

م يف مشال القوقاز وكما يدل التاريخ؛ فإّن هؤالء  عاطفاً ما أبدوا ت مع ثوران إخو
مسلمي مشال بعض أظهروا دائمًا االستعداد للتالؤم، وليس امليل إىل التمرد خبالف 

  القوقاز.

الكرملني يدبِّر أموره مع املسلمني سيظل  : هلّم اليوم إّن السؤال األه  
. لقد ؟وهل سيتمكن من االحتفاظ بوالئهم يف املدى األطول املختلفني عرقيًا ولغوياً؟

أهدافها جتاه كْسب املسلمني   عملت احلكومات الروسية أيام بوتني بقوة من أجل
اء احلرب يف مشلكّن إجياد  ؛السياسية ويف القضايا الداخلية واخلارجية ال طريقة إل

  . القوقاز ظلَّ جزًءا من تلك القضية

 ------------  
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الدولة الروسية املسلمني ب يف األقاليم اإلسالمية اُألخرى يف روسيا فإّن عالئق أّما 
هؤالء يف رعاية "تقاليدهم" الدينية، وما هو احلّد املقبول للتالؤم  إلفهامستتحدد تبعًا 

م وأعرافهم من جهة، ومصاحل الدولة الروسية من جهٍة ثانية. لقد تبىن  بني معتقدا
وتدخُّل املسؤولني الروس  ،عقود املاضية اجتاهات دينية خمتلفةالاملسلمون الروس خالل 

يُهّدد بتنفري أولئك الناس، وخباصة  مية املختلفةنية للجماعات اإلساليف احليوات الدي
 ٍ م وتقاليدهم بطرائق سلمية متاماً. إّن فرض درٍع معنيَّ  على الذين ميارسون عبادا

الرمسية يف بعض السلطات الدينية وإْن بالتوافق مع  -حركية هذه اجلماعة أو تلك 
ديات اليت تواجه لن ُيسهم يف حّل اإلشكاالت والتح - مواجهة جمموعٍة ُأخرى 

   أقاليم روسيا اإلسالمية.يف السلطات الروسية

: ليس من السهل وضع املسلمني الروس ضمن نظرٍة أو قاعدٍة تحديات اإلحصاء
 فاليوم افيتهم تظلُّ مثار جداالٍت عميقة؛واحدة. فحّىت أعداد املسلمني الروس ودميوغر 

ني الروس تقّدر احلكومة الروسية، والصحفيون، وهيئات حقوق اإلنسان أعداد املسلم
سكان البالغ عددهم من جمموع ال %14أي حوايل الـ  مليوناً؛ 20يف حدود الـ 

وهذا التقدير ال جيعل من املسلمني الروس الديانة الثانية يف البالد  مليوناً، 143
 حصائياتث اإلحدأ بيد أنّ  ؛ة يف أوروبا كّلهايالماإلس فقط؛ بل وأوسع اجملموعات

 -"اإلثنية" لت عن الديانة بل عن أواليت ما س - 2010العامة اليت جرت عام 
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ع الشعب من جممو  %9عن الـ  ما يزيد قليال ، أومليوناً  13ني بـملقّدرت عدد املس
 عىن أنّ سياق اإلثنية مب حساب الدين يف عن هذه األعداد املتضائلة نامجةالروسي. و 

 رأىوقد  ،مجيعًا مسلمني زريني والكازاخ والتتار والشيشان اعُتربوااآلالبشكرييني و 
إىل التقليل من شأن لتقديري املنخفض يهدف ا عدادهذا الت أنّ  قادة املسلمني بعض

مسلماً. إمنا  ن يُعدساليف اإلثنية ل ّن كلَّ من يذكر أنه روسي أوأإىل  اً ملسلمني، ذاهبا
تقّدر أعداد  تزال الدوائر القريبة من بوتني ما الرغم من هذا اخلالف فإنه حىت على
الدول  ط. وهم يفعلون ذلك لكسب االحرتام يف أوسامليوناً  ني حبوايل العشرينملاملس
 األعداد امليل لزيادةهذا و  ،خاباتتاالن املسلمني يف أصوات مية، ولكي يكسبواالاإلس

ولنأخذ َمَثل  ،شّجع اإلثنيات على ذلكي الذي كانوفيايت الس موروٌث من الزمن
ثنية اجليورجية) (وهو من اإل لينني وستالني ول أياميت األففي العهد السوفيا ؛تتارستان

إظهار زيادة يف إلسهام لإلثنيات ُأخرى  هورياتمجو  جرى خلق مجهورية تتارستان
  يف وجه الكثرة الروسية. األعداد

السابقة بسبب اّدعاء  تتمسك بتلك األساليب واليوم؛ فإّن الُنَخب هنا وهناك 
التمثيل ملصلحة تلك اإلثنيات أو القوميات. إمنا حىت يف تتارستان واجلمهوريات 
ة، ويف العهد السوفيايت؛ قد كان صعباً دائماً االحتفاظ باألكثرية هلذه اإلثنية أو  املشا

سبب كثرة الروس يف كل مكان، وبسبب اهلجرة. فالتتار تلك يف مجهوريتها. وذلك ب
من جمموع مواطين اجلمهورية البالغ عددهم  %53اليوم ال يشكلون أكثر من نسبة 
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مليون نسمة. ويتهم كثريون الناشطني املسلمني والُنَخب احمللية بزيادة الضغط  8.3
  إلحصاء لزيادة األعداد وَصون املصاحل.ابعلى القائمني 

فقد قيل يف  ؛حدثت يف موسكو الة صعبًة مثلما ذكرنا وأكثرّن حإ  
مليوناً  17إىل  12ألف من  300إّن املسلمني هناك عددهم  :اإلحصائيات الرمسية

هم عدد املقيمني بالعاصمة. إمنا هناك من يقول بوجود مليونني أو أكثر من املسلمني 
ذربيجان وطاجكستان أغري املسجَّلني واهلاربني بسبب الظروف االقتصادية من 

بيد أن وجودهم املؤقت وغري الشرعي جيعلهم معرَّضني الضطهاد  ؛وأوزبكستان
وهذه األمور كّلها حتبط جهود احلكومة  ،البوليس واالستغالل والعنف العنصري

إلظهار نوٍع من التسامح. ومن جهٍة ُأخرى فإّن اإلحصائيات غري الصحيحة، وعنف 
ري؛ كلُّ ذلك حييل املسلمني إىل جمموعٍة واحدة، رغم الشرطة، واالستعالء العنص

م اإلثنية و  مناطق اّتساع البالد الشاسعة املساحة. يف ذهبية وتناثُرهم على املاختالفا
 القوة الروسية فهم كثرةال املناطق ذاتيف  ون النخبة، إمناملمثل تتارستان يشّكل املس

 تياالنظام الفيدرايل الروسي يعطي األقل لَّم. إنّ السُ  درجات ل أسفيف العاملة ويقعون
 احلكومية، ساتياالس نّ أ ديب ؛التأثري والنفوذ ثنية درجًة معتربًة مناإل واجملموعات

  -العملن كا ثَّقة، واملالحقات يف الشوارع واألحياء وأمو املو  البوليس املشهودة قسوةو 
مني على اإلحصاء، اهلوامش، وجيعلهم غري مرئيني للقائ كل ذلك يضع املسلمني على
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يف الوقت الذي يظلون فيه ظاهرين كثرياً يف عيون الروس القلقني من اهلجرة اإلسالمية 
م. م وبلدا   إىل ُمُد

الطويلة  لدى الروس املواجهاتُ  املسلمني أثارته : إّن هذا القلق منما وراء الشيشان
صّعد  - مشال القوقاز الذي امتّد على مدى  - مع الشيشان االنفصاليني. وهذا النزاع 

يف أذهان الروس املخاوف من العنف اإلسالمي.  قّوىمن الراديكالية اإلسالمية، و 
اد يف ديسمرب املاضي، على أيدي وعندما حدثت التفجريات واهلجمات يف فولغوغر 

م حدود م سلَّحني من مشال القوقاز تبني للسلطات أّن القوقازيني جتاوزت محال
فقد  ؛لكّن احلكومة أيضًا أفادت من هذه املخاوف ؛ي الروسيةاإلقليم إىل األراض

وكثريًا ما  ،دأبت احلكومات الروسية على اصطناع إرهاٍب حيث ال إرهاب هناك
مت عناصر حمليًة بالعنف و  دون أدلٍة غري شكل اهليئة أو اللباس. وغالباً ما اإلرهاب ا

بنسبة العنف إىل "الوّهابيني" دعم رجال ديٍن حمليون موالون للحكومة تلك الدعاوى 
فاحلكومة تستخدم هذا  ؛يف هذا الشأن املعروف الذين تأثروا بالتوجه الديين السعودي

املصطلح بشكٍل واٍع، ورجال الدين التقليديون يسارعون لذلك حفظًا لنفوذهم لدى 
م ال حي سلمني ة عن تقاليد املبيبون ظواهر التدين اجلديدة والغر احلكومة من جهة، وأل

، وهي أوسع جماعة التبليغالروس! ومن ضمن اجلماعات الراديكالية اجلديدة: 
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الذي يعمل على استعادة  وحزب التحريراجلماعات الدعوية اإلسالمية يف العامل، 
  اخلالفة!

ا السلطات هذا التخوف من لقد كانت هناك ظروٌف وأوقاٌت استخدمت فيه  
وهو األمر الذي  ،نتهاج إجراءات أمنية قاسيةحوهلا، ولتربير ا اإلسالم جلمع الناس

، ورئاسة سلفه يلتسني. ومن ذلك ما يذهب إليه حدث يف رئاسة بوتني األوىل
املراقبون من شكوك بشأن دور أو أدوار أجهزة االستخبارات يف بعض اهلجمات 

، وتفجري مسرح دوبروفكا عام 1999عام  املباين يف تفجرياتاإلرهابية، من مثل 
من الرهائن.  130ون الشيشان األربعون، ومجالذي ذهب ضحيته املها 2002

ومتيل موسكو على الدوام على ربط االضطرابات يف مشال القوقاز بالتمردات خارج 
؛ 1999األراضي الروسية. وعندما بدأت اهلجمة الروسية الثانية على الشيشان عام 

بيد  ؛ةاملقاتلني هناك شنوا محلًة إلقامة إمارٍة إسالميٍة على األراضي الروسي فإّن بعض
 أّن هذه التصرفات اخليالية مسؤولٌة جزئيًا فقط عن النزاعات اليت انتشرت يف كل

أما يف أغلب احلاالت فإّن املقاتلني كانوا يسعون  مكاٍن على األرض الروسية وغريها،
األمن، وقليًال  السلطة أو بالغنائم، واالنتقام من قواتمتعلقة ب لتحقيق أهداف حملية

  ما استخدموا الدوافع الدينية من أجل ذلك.
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الواقع أّن الغالبية العظمى من املسلمني الروس يظلُّون متشبثني باالستقرار،   
ا وهناك بالطبع جاذبية متزايدة لدى الشباب  ،وبالوالء للسلطات القائمة ومؤسسا

التقاليد يف  لكّن املسلمني الروس الذين يتمسكون ببعض ؛يةاإلسالم لنداء العاملية
لالستقرار، وال طمحوا إلقامة  يوهلمزعزع ممل ت احلالل،اللباس، ويف أكل اللحم 

اٍت من نوٍع جديد. وتظل هذه الغالبية غري معنية مبا حيدث خارج روسيا، أو طسل
اجملموعات الدينية اُألخرى أفادوا  وهم مثل ،بالدعاة اآلتني من مواطن وبلداٍن ُأخرى

من احلريات اجلديدة بعد سقوط الشيوعية، وراحوا حياولون استكشاف دينهم 
ومع ذلك فإّن معظمهم ما استجاب للدعاة األتراك أو السعوديني  ،وتقاليدهم العريقة

أو املتحمسني اآلخرين، والذين حاولوا مجيعًا احللول حملَّ احلزب الشيوعي السابق، 
لكنها تتعلق  ؛ومنظماته اجلماهريية. وقد كانت للسلفية الروسية وما تزال تأثريات باقية

بشكٍل من أشكال اإلسالم يستلهم عهد الراشدين من خلفاء النيب حممد(ص) يف 
على اللباس والتصرف، وال يتخذ يف العادة أشكاًال عنيفة. لقد  ظهر التأثري السلفي 

وجه اخلصوص يف داغستان. أّما بقية نواحي مشال القوقاز فالغالب عليها الرتكيز على 
. ويف هذا املسعى فإّن املسلمني الروس حظوا الدينية التقليديةإعادة بناء مدارسها 

اخلاص. وروسيا  إسالمهاذاك اإلسالم التقليدي هو  رأتبدعم الدولة الروسية اليت 
ا دول :تقول رمسياً  لكنها تبقى حريصًة على محاية اإلسالم التقليدي  ؛ة أرثوذكسيةإ

والبوذية واليهودية باعتبارها ديانات تقليدية روسية املنحى والطابع. وهذا يعين العمل 
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على محاية املؤسسات الدينية التقليدية البعيدة عن اآلثار الواردة من اخلارج باعتبارها 
  جزًءا من الوطنية الروسية.

: وجد هذا املنحى من اإلسالم تعبريه اخلاص يف االحتفال اترين العظمىنموذج ك
احتفاًء باإلدارة  ؛الذي أقيم مبدينة أوفا جبمهورية باشكوركوستان يف أكتوبر املاضي

اإلسالمية املركزية اليت أُقيمت بأوفا قبل مائتني ومخسٍة وعشرين عامًا أيام كاترين 
الم إحدى الديانات الروسية اليت تتمتع اعتبار اإلسحني أعلن ) 1762-1796(

حظيت املؤسسات الدينية اإلسالمية باعرتاف احلكومة  حبماية احلكومة. ووقَتها ما
القيصرية فقط؛ بل وجرى االعرتاف بقوانني األحوال الشخصية اإلسالمية يف شؤون 

ة بالبوليس األسرة واألخالق العامة. وكثريًا ما استعان رجال اإلدارة الدينية اإلسالمي
ضرب جرائم الشرف، أو معاقبة الذين ال يقيمون الصالة. وبذلك صار لالقيصري 

أن يعّلم  يف املقابل وكان املنتظر ،اإلسالم احملافظ جزًءا من اإلدارة اإلمرباطورية الروسية
املسلمون أوالدهم أنه لكي تكون مسلمًا جيداً، فينبغي أن تكون مواليًا للدولة 

يعظون من على منابرهم ضد الكحول  -كما باألمس   -  القيصرية. واملسلمون اليوم
مراض االجتماعية، كما كانوا يفعلون قبل مئات األعوام، والسلطات األواملخّدرات و 

ومن بني  ،الذي كان يقوم به البوليس القيصري سلك نفسهتسلك يف تناُسٍق معهم امل
رجال الدين هؤالء من يدعو لدعم التوجهات الروسية يف مواجهة اإلمربيالية األمريكية. 
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اهلوية الروسية، ويف التاريخ  بوتني اإلسالم جزًءا أساسيًا يف عديف احتفالية أوفا 
من بعض  حذرو  وسية الصاعدة،يدعمون الوطنية الر  وامتدح الشيوخ الذين ،الروسي

 ،وضع اإلسالم يف مواجهٍة مع الوطنية الروسية العناصر الراديكالية املعاصرة اليت تريد
مهمًا يف الوطنية ويف االستقرار واالستعصاء  ونّبه إىل أّن املسلمني كانوا دائمًا عنصراً 

اً بعمل إدارته على الواردات من اخلارج. وأجابه حبماس املفيت طلعت تاج الدين مشيد
املركزية على الدعوة لإلسالم التقليدي يف مواجهة الراديكاليني، ويف التأكيد على 

  تجّذرة يف صفوف املسلمني.الوطنية الروسية الباقية وامل

الذي ما انقطع بني اإلدارة احلكومية الروسية ورجال  -: إّن هذا احلوار لعبة بوتين
 شأن؛يف هذا ال لكّن بوتني يواجه حتدياتٍ  ؛الكثري ءيعين الشي -  الدين التقليديني

طلعت تاج الدين يريد  ؛غري موحَّدين - حىت من الناحية  اإلدارية  - فاملسلمون 
ال  - رئيس جملس شورى املفتني القدمي -  لكّن منافسه رافيل عني الدين ؛التعاون

ا. وما غاب عني الدين عن االحتفال ث طويًال يف لكنه ما مك ؛ميلك األفكار ذا
احتفال أوفا. لقد تصارع الرجالن لسنواٍت ضمن املؤسسات الدينية واإلدارية الروسية 

أراد تاج الدين وضع حوايل الثمانني منظمة  ؛على النفوذ واملوارد والُقرب من احلكومة
لكّن عني الدين منزعج من حكم حمكمٍة حمليٍة مبنع نشر وتوزيع ترمجة  ؛حتت سلطته
لكّن  ؛سان على إرضاء احلكومة الروسيةفوهكذا فالرجالن يتنا ن الكرمي.جديدة للقرآ
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كرناه وهذا الصراع الذي ذ  صار ألحدمها حىت ال يغضب اآلَخر،تبوتني ال يستطيع االن
وكلٌّ منهم ينادي  ورجاُل الدين الشباب منهمكون فيه، يتمدد يف سائر أحناء روسيا،

وجهة نظره.  ع، ويريد من الدولة أن تدعمالدولة للتدخل لصالحه، وهو يهاجم البدَ 
ين مبهامجة اثنني من ُدعاة دقام اإلمام سيد جعفر لطف ال ويف حادثٍة قبل شهور

حزب التحرير، ودعا الدولة للقبض عليهما، وهذا هو الذي متَّ بالفعل. وهذا يعين أّن 
عض أئمة التتار فب ؛هناك صراعاً خفيًا على ماذا يعين أن تكون مسلماً يف روسيا اليوم

كلَّ خمالفة خروجًا على الدين. دون  اإلسالم جزًءا من  هويتهم اإلثنية، كما يع دونيع
شبيه مبا  إمنا هناك تتاٌر أيضًا أكثر ليربالية، يدعون إلصالح إسالمي، وإسالم عصري

ما ُمدانان من جانب فإيف أوروبا. ورغم اختالف ذينك االجتاهني فيما بينهما؛ 
اجلدد الذين ينتشرون يف أوساط شباب املسلمني الروس. والسلفيون هؤالء  السلفيني

يريدون اخلضوع للتيار السائد يف اهم ومالبسهم، وال حغري مسيَّسني ويتميزون بل
هؤالء  عد الصحيحاإلسالم الروسي. لكن رغم هذا االنتشار السلفي فمن غري 

سكو وبطرسربغ كل التيارات ففي باشكورتوستان وتتارستان ومو  ؛مستقبَل اإلسالم
حاضرة، وتتنوع االجتاهات باهلجرات اجلديدة من اجلمهوريات اإلسالمية السابقة. 

زيادة.  يفلكّن املزارات  ؛ويُدين السلفيون مزارات األولياء وزوارها كما يدينون الصوفية
  وتتحاور وختتلف لكنها ال تنقسم. ، واالجتاهات كلها تصلي معاً 



 

12 
 

ديينٌّ يف روسيا إذن. إمنا ال ينبغي أن نبالغ يف حدوده، كما ال هناك إحياٌء   
ففي استطالٍع قامت به مؤسسٌة حمرتمٌة للرأي  ؛ينبغي أن نبالغ يف درجات راديكاليته

أقّل من نسبة  سلمني املتحمسني للدين والعباداتوالتوجه الديين، تبني أّن نسبة امل
 %6تبني أّن نسبة  2012ارستان عام املتدينني من األرثوذكس. ويف استطالع بتت

ميلكون شكوكًا قويًة بشأن الدين.  %17نفسها ملتزمًة دينيًا بعمق، وأّن  دفقط تع
منهّن  %7لكن  ؛منذ مطلع التسعينات جبنساء مسلمات عادة التح توقد مارس

ديكاليات تظهر يف ظروف افقط يضعن ما يُعرف باحلجاب الشرعي. وإذا كانت الر 
 اؤس؛ فإّن تتارستان ال خوف عليها من ذلك، فهي غنيٌة بالبرتول، ولديهاحلرب والب

الروسية يف مسائل التنمية  األقاليم بنيزراعٌة مزدهرة وصناعة معتربة. وهي تأيت رابعًة 
 ونوعية احلياة بعد بطرسربغ وموسكو، وموسكو الكربى. والذين أظهروا محاسًا دينياً 

بل معظمهم من الشيوخ املتقاعدين ؛ ما كانوا من الشبان الغاضبني يف االستطالعات
يف مجهوريات ُأخرى مثل الشيشان يف النواحي الريفية. وبالطبع خيتلف الوضع 

نغوشيا حيث احلروب واالضطرابات املختلفة األنواع واألسباب. وهناك بالفعل ثلث وأ
  واليأس. عاطلون، ويسود يف أوساطهم البؤسعلى العمل القادرين 

 فهناك من ؛: تبدو مقاربة الكرملني لإلسالم حافلًة باملتناقضاتتناقضات الكرملين
وهناك من جهة ُأخرى نشر  ،هة احلرص على كسب املسلمني إىل جانب احلكومةج
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احلكومة مع سائر الديانات على قدم  وتتعامل ،انطباعات سلبية عن اإلسالم العنيف
ا لإلسالم إلسالمية واملسيحية واليهوديةاملساواة، وكذلك مع الِفَرق ا ؛ لكْن بنصر

املتكاثرة، سواء أكانت  جتازف بإغضاب اجملموعات واجلماعات اُألخرى التقليدي
 سالم ديانة تارخييةاإل أنغري عنيفة. لقد أكد بوتني يف احتفاالت أوفا على عنيفًة أم 
وأضاف أّن روسيا  ؛ بل2009كذلك فعل ميدفيديف يف القاهرة عام و  ،يف روسيا

يف آسيا  حضور أن تعود ذاتَ  عضٌو من العامل اإلسالمي! وهي بذلك تريدو جزٌء 
  والشرق األوسط.

دًة أفكارًا  إذن متلك موسكو والشيوخ التقليديون    ريدهتاإلسالم الذي عن حمدَّ
سيكونون هم الذين  ني بأوساطهم وخنبهم املتكاثرةلملكّن املس ؛الدولة الروسية

خيياً ار اليٌة تهويٌة إشكوهي  دينهم، ارةهويتهم وإدأشكال حيددون يف األجيال القادمة 
ال يف  أوساط املسلمني الروس لن تكون اجتاهًا سائدًا يف اتلكّن الراديكالي راً؛وحاض

 احلاضر، وال يف املستقبل.
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  2- اإلسالم والعامل

  موسكو واجلامع

  يف روسيابوتني(*) لمنياختيارات املس

  (روبرت كروز)

على مشارف األلعاب  -صحَّ التعبري إن - أنفاسهم حيبسونكان الروس   
أُريد إقامة  ، وألسباٍب وجيهة. فمدينة سوشي اليت2014األوليمبية الشتوية عام 

كانت منتجعًا حمببًا لكوادر وموظفي الكرملني. وهي تقع على جبهة   األلعاب فيها؛
ذات احلكم  ميًال إىل الغرب من منطقة القوقاز 50مبعدة  روسيا اجلنوبية، وتقع على

 واالنفصاليات ،نطقة اليت تغصُّ باالضطراب اإلثينالذايت يف روسيا االحتادية. وهي امل
الحتاد السوفيايت. ويف السنتني األخريتني ، منذ سقوط اوالضغوط األمنيةالقومية، 

مبا يف ذلك تفجري السيارات املفخخة،  - فقط؛ فإّن العنف يف هذه الناحية اجلبلية
أوقع أكثر من  - واالغتياالت، والصدامات بني قوات األمن واملقاتلني املسلمني

روس قتيل. وكان الثائرون املسلمون يف مشال القوقاز يناشدون املسلمني ال 1500
يف كفاحهم الوطين. ويف الصيف املاضي دعا دوكو  إليهملقيام واالنضمام ااآلخرين 
كًال من   - على مجهوريٍة خيالية  السيطرة ونأحد املقاتلني الذين يزعم - عمروف

رتوستان أن يضّيعوا على الرئيس الروسي بوتني الفرصة  منطقيت تتارستان وباشكو
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جداد. بيد أّن توية يف سوشي، على رفات وعظام األإلقامة األلعاب األوليمبية الش
القوقاز  حماوالت أوماروف إلثارة املسلمني الروس ضد بوتني، ماكان هلا أثر. ويبقى

أحد املناطق اليت للمسلمني أكثرية فيها. وبعكس الظاهر فإّن املدينة مستقرة، 
سيا االحتادية نادراً و معظم املسلمني يف مجهورية ر  ومندجمة، وفيها بعض االزدهار. إنّ 

م يف مشال القوقاز وكما يدل التاريخ؛ فإّن هؤالء  عاطفاً ما أبدوا ت مع ثوران إخو
مسلمي مشال بعض أظهروا دائمًا االستعداد للتالؤم، وليس امليل إىل التمرد خبالف 

  القوقاز.

ني إّن السؤال األهّم اليوم ما إذا كان الكرملني سيظل يدبِّر أموره مع املسلم  
املختلفني عرقيًا ولغوياً، وهل سيتمكن من االحتفاظ بوالئهم يف املدى األطول. لقد 

كْسب املسلمني ألهدافها   عملت احلكومات الروسية أيام بوتني بقوة من أجل
اء احلرب يف مشال  السياسية ويف القضايا الداخلية واخلارجية. لكّن إجياد طريقة إل

  حجية.القوقاز ظلَّ جزًءا من تلك األُ 

 Foreign(*) عن جملة أّما Affairs. March‐  April  2014.  PP 

الدولة املسلمني ب يف األقاليم اإلسالمية اُألخرى يف روسيا فإّن عالئق  143‐125
هؤالء يف رعاية "تقاليدهم" الدينية، وما هو احلّد املقبول  إلفهامالروسية ستتحدد تبعًا 

م وأعرافهم من جهة، ومصاحل الدولة الروسية من جهٍة ثانية. لقد  للتالؤم بني معتقدا
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عقود املاضية اجتاهات دينية خمتلفة. وتدخُّل املسؤولني التبىن املسلمون الروس خالل 
الروس يف احليوات الدينية للجماعات اإلسالمية املختلفة، يُهّدد بتنفري أولئك الناس، 

م وتقاليدهم بطرائق س ٍ وخباصة الذين ميارسون عبادا لمية متاماً. إّن فرض درٍع معنيَّ
بعض السلطات الدينية الرمسية يف على حركية هذه اجلماعة أو تلك، وإْن بالتوافق مع 

مواجهة جمموعٍة ُأخرى، لن ُيسهم يف حّل اإلشكاالت والتحديات اليت تواجه 
   أقاليم روسيا اإلسالمية.يف السلطات الروسية

املسلمني الروس ضمن نظرٍة أو قاعدٍة  : ليس من السهل وضعتحديات اإلحصاء
واحدة. فحّىت أعداد املسلمني الروس ودميوغرافيتهم تظلُّ مثار جداالٍت عميقة. اليوم، 
تقّدر احلكومة الروسية، والصحفيون، وهيئات حقوق اإلنسان أعداد املسلمني الروس 

عددهم من جمموع السكان البالغ  %14مليوناً، أي حوايل الـ  20يف حدود الـ 
مليوناً. وهذا التقدير ال جيعل من املسلمني الروس الديانة الثانية يف البالد  143

 حصائياتحداث اإلأ بيد أنّ ية يف أوروبا كّلها. الماإلس فقط؛ بل وأوسع اجملموعات
"اإلثنية" قّدرت لت عن الديانة بل عن أ، واليت ما س2010العامة اليت جرت عام 

ع الشعب الروسي. من جممو  %9عن الـ  ً ما يزيد قليال ، أواً مليون 13ني بـملعدد املس
 مبعىن أنّ  ،سياق اإلثنية حساب الدين يف عن هذه األعداد املتضائلة نامجةو 

مجيعًا مسلمني. وقد ذهب  زريني والكازاخ والتتار والشيشان اعُتربوااآلالبشكرييني و 
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إىل التقليل من لتقديري املنخفض يهدف ا عدادهذا الت قادة املسلمني إىل أنّ  بعض
أن يكون  كنمي ّن كلَّ من يذكر أنه روسي أوساليف اإلثنية الأ ملسلمني، معترباً شأن ا

 تزال الدوائر القريبة من بوتني ما الرغم من هذا اخلالف فإنه حىت مسلماً. إمنا على
كسب االحرتام يف . وهم يفعلون ذلك لمليوناً  ني حبوايل العشرينملتقّدر أعداد املس

امليل هذا و  خابات.تاالن املسلمني يف أصوات مية، ولكي يكسبواالالدول اإلس طأوسا
شّجع اإلثنيات على ذلك. ي وفيايت الذي كانالس موروٌث من الزمن األعداد لزيادة

ثنية لينني وستالني(وهو من اإل ول أياميت األولنأخذ َمَثل تتارستان. ففي العهد السوفيا
زيادة يف إلسهام لإلثنيات ُأخرى  هورياتمج ية) جرى خلق مجهورية تتارستانواجليورج

تتمسك بتلك  األحجام، يف وجه الكثرة الروسية. واليوم؛ فإّن الُنَخب هنا وهناك
املصنوعات السابقة بسبب اّدعاء التمثيل ملصلحة تلك اإلثنيات أو القوميات. إمنا 

ة ، ويف العهد السوفيايت؛ فقد كان صعبًا دائماً حىت يف تتارستان واجلمهوريات املشا
االحتفاظ باألكثرية هلذه اإلثنية أو تلك يف مجهوريتها. وذلك بسبب كثرة الروس يف 

من  %53كل مكان، وبسبب اهلجرة. فالتتار اليوم ال يشكلون أكثر من نسبة 
اشطني مليون نسمة. ويتهم كثريون الن 8،3جمموع مواطين اجلمهورية البالغ عددهم 

إلحصاء لزيادة األعداد وَصون ااملسلمني والُنَخب احمللية بزيادة بالضغط على القائمني 
  املصاحل.
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إّن حالة صعبًة مثلما ذكرنا وأكثر، حدثت يف موسكو. فقد قيل يف   
مليوناً  17إىل  12ألف من  300اإلحصائيات الرمسية إّن املسلمني هناك عددهم 

هم عدد املقيمني بالعاصمة. إمنا هناك من يقول بوجود مليونني أو أكثر من املسلمني 
ذربيجان وطاجكستان أة من غري املسجَّلني واهلاربني بسبب الظروف االقتصادي

وأوزبكستان. بيد أن وجودهم املؤقت وغري الشرعي جيعلهم معرَّضني الضطهاد 
البوليس واالستغالل والعنف العنصري. وهذه األمور كّلها حتبط جهود احلكومة 
إلظهار نوٍع من التسامح. ومن جهٍة ُأخرى فإّن اإلحصائيات غري الصحيحة، وعنف 

العنصري؛ كلُّ ذلك حييل املسلمني إىل جمموعٍة واحدة، رغم الشرطة، واالستعالء 
م اإلثنية و  مناطق اّتساع البالد الشاسعة املساحة. يف ذهبية وتناثُرهم على املاختالفا

 القوة الروسية فهم كثرةال املناطق ذاتيف  ون النخبة، إمناملمثل تتارستان يشّكل املس
 تيا. إنّالنظام الفيدرايل الروسي يعطي األقللَّمالسُ  درجات ل أسفيف العاملة ويقعون
 احلكومية، ساتياالس نّ أ ديالتأثري والنفوذ. ب ثنية درجًة معتربًة مناإل واجملموعات

  -العملن كا ثَّقة، واملالحقات يف الشوارع واألحياء وأمو املو  البوليس املشهودة قسوةو 
اهلوامش، وجيعلهم غري مرئيني للقائمني على اإلحصاء،  كل ذلك يضع املسلمني على

يف الوقت الذي يظلون فيه ظاهرين كثرياً يف عيون الروس القلقني من اهلجرة اإلسالمية 
م. م وبلدا   إىل ُمُد
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: إّن هذا القلق من املسلمني، بعثت عليه لدى الروس املواجهات ما وراء الشيشان
. وهذا النزاع الذي امتّد على مدى مشال القوقاز، الطويلة مع الشيشان االنفصاليني

يف أذهان الروس املخاوف من العنف  قّوىصّعد من الراديكالية اإلسالمية، و 
اد يف ديسمرب املاضي، اإلسالمي. وعندما حدثت التفجريات واهلجمات يف فولغوغر 

م سلَّحني من مشال القوقاز تبني للسلطات أّن القوقازيني جتاوز على أيدي م ت محال
حدود اإلقليم إىل األراضي الروسية. لكّن احلكومة أيضًا أفادت من هذه املخاوف. 
فقد دأبت احلكومات الروسية على اصطناع إرهاٍب حيث ال إرهاب هناك. وكثريًا ما 
مت عناصر حمليًة بالعنف واإلرهاب بدون أدلٍة غري شكل اهليئة أو اللباس. وغالباً  ا

حمليون موالون للحكومة تلك الدعاوى بنسبة العنف إىل ما دعم رجال ديٍن 
يف هذا الشأن. فاحلكومة  املعروف "الوّهابيني" الذين تأثروا بالتوجه الديين السعودي

تستخدم هذا املصطلح بشكٍل واٍع، ورجال الدين التقليديون يسارعون لذلك حفظاً 
م ال حيبون ظواهر الت دين اجلديدة والغربية عن لنفوذهم لدى احلكومة من جهة، وأل

، جماعة التبليغتقاليد املسلمني الروس! ومن ضمن اجلماعات الراديكالية اجلديدة: 
الذي يعمل على  وحزب التحريروهي أوسع اجلماعات الدعوية اإلسالمية يف العامل، 

  استعادة اخلالفة!
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لقد كانت هناك ظروٌف وأوقاٌت استخدمت فيها السلطات هذا التخوف من   
اإلسالم، جلمع الناس من حوهلا، ولتربير انتهاج إجراءات أمنية قاسية. وهو األمر 

، ورئاسة سلفه يلتسني. ومن ذلك ما يذهب إليه الذي حدث يف رئاسة بوتني األوىل
املراقبون من شكوك بشأن دور أو أدوار أجهزة االستخبارات يف بعض اهلجمات 

، وتفجري مسرح دوبروفكا عام 1999لعام ا املباين يف تفجرياتاإلرهابية، من مثل 
من الرهائن.  130ون الشيشان األربعون، ومجالذي ذهب ضحيته املها 2002

ومتيل موسكو على الدوام على ربط االضطرابات يف مشال القوقاز بالتمردات خارج 
؛ 1999األراضي الروسية. وعندما بدأت اهلجمة الروسية الثانية على الشيشان عام 

بيد  .ةاملقاتلني هناك شنوا محلًة إلقامة إمارٍة إسالميٍة على األراضي الروسي فإّن بعض
أّن هذه التصرفات اخليالية مسؤولٌة جزئيًا فقط عن النزاعات اليت انتشرت يف كل 
مكاٍن على األرض الروسية وغريها. أما يف أغلب احلاالت فإّن املقاتلني كانوا يسعون 

األمن، وقليًال  السلطة أو بالغنائم، واالنتقام من قواتمتعلقة ب لتحقيق أهداف حملية
  ما استخدموا الدوافع الدينية من أجل ذلك.

الواقع أّن الغالبية العظمى من املسلمني الروس يظلُّون متشبثني باالستقرار،   
ا. وهناك بالطبع جاذبية متزايدة لدى الشباب  وبالوالء للسلطات القائمة ومؤسسا

التقاليد يف  . لكّن املسلمني الروس الذين يتمسكون ببعضيةاإلسالم لنداء العاملية
لالستقرار، وال طمحوا إلقامة  يوهلمزعزع ممل ت احلالل،اللباس، ويف أكل اللحم 
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اٍت من نوٍع جديد. وتظل هذه الغالبية غري معنية مبا حيدث خارج روسيا، أو طسل
بالدعاة اآلتني من مواطن وبلداٍن ُأخرى. وهم مثل اجملموعات الدينية اُألخرى أفادوا 
من احلريات اجلديدة بعد سقوط الشيوعية، وراحوا حياولون استكشاف دينهم 

ما استجاب للدعاة األتراك أو السعوديني وتقاليدهم العريقة. ومع ذلك فإّن معظمهم 
أو املتحمسني اآلخرين، والذين حاولوا مجيعًا احللول حملَّ احلزب الشيوعي السابق، 
ومنظماته اجلماهريية. وقد كانت للسلفية الروسية وما تزال تأثريات باقية. لكنها تتعلق 

حممد(ص) يف بشكٍل من أشكال اإلسالم يستلهم عهد الراشدين من خلفاء النيب 
على اللباس والتصرف، وال يتخذ يف العادة أشكاًال عنيفة. لقد  ظهر التأثري السلفي 

وجه اخلصوص يف داغستان. أّما بقية نواحي مشال القوقاز فالغالب عليها الرتكيز على 
. ويف هذا املسعى فإّن املسلمني الروس حظوا الدينية التقليديةإعادة بناء مدارسها 

اخلاص. وروسيا  إسالمهاالروسية اليت اعتربت ذاك اإلسالم التقليدي هو  بدعم الدولة
ا دولة أرثوذكسية، لكنها تبقى حريصًة على محاية اإلسالم التقليدي  تقول رمسيًا إ
والبوذية واليهودية باعتبارها ديانات تقليدية روسية املنحى والطابع. وهذا يعين العمل 

تقليدية البعيدة عن اآلثار الواردة من اخلارج باعتبارها على محاية املؤسسات الدينية ال
  جزًءا من الوطنية الروسية.
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: وجد هذا املنحى من اإلسالم تعبريه اخلاص يف االحتفال نموذج كاترين العظمى
الذي أقيم مبدينة أوفا جبمهورية باشكوركوستان يف أكتوبر املاضي، احتفاًء باإلدارة 

قيمت بأوفا قبل مائتني ومخسٍة وعشرين عامًا أيام كاترين اإلسالمية املركزية اليت أُ 
عالنًا العتبار اإلسالم إحدى الديانات الروسية اليت تتمتع ) إ1762-1796(

حظيت املؤسسات الدينية اإلسالمية باعرتاف احلكومة  حبماية احلكومة. ووقَتها ما
سالمية يف شؤون القيصرية فقط؛ بل وجرى االعرتاف بقوانني األحوال الشخصية اإل

األسرة واألخالق العامة. وكثريًا ما استعان رجال اإلدارة الدينية اإلسالمية بالبوليس 
ضرب جرائم الشرف، أو معاقبة الذين ال يقيمون الصالة. وبذلك صار لالقيصري 

أن يعّلم  يف املقابل اإلسالم احملافظ جزًءا من اإلدارة اإلمرباطورية الروسية. وكان املنتظر
املسلمون أوالدهم أنه لكي تكون مسلمًا جيداً، فينبغي أن تكون مواليًا للدولة 
القيصرية. واملسلمون اليوم كما باألمس، يعظون من على منابرهم ضد الكحول 

مراض االجتماعية، كما كانوا يفعلون قبل مئات األعوام، والسلطات األواملخّدرات و 
كان يقوم به البوليس القيصري. ومن بني   الذي تسلك يف تناُسٍق معهم املسلك نفسه

رجال الدين هؤالء من يدعو لدعم التوجهات الروسية يف مواجهة اإلمربيالية األمريكية. 
ويف التاريخ  اهلوية الروسية يف احتفالية أوفا اعترب بوتني اإلسالم جزًءا أساسيًا يف

الروسي. وامتدح الشيوخ الذين يدعمون الوطنية الروسية الصاعدة. وضرر من بعض 
وضع اإلسالم يف مواجهٍة مع الوطنية الروسية.  العناصر الراديكالية املعاصرة اليت تريد
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مهمًا يف الوطنية ويف االستقرار واالستعصاء  ونّبه إىل أّن املسلمني كانوا دائمًا عنصراً 
الواردات من اخلارج. وأجابه حبماس املفيت طلعت تاج الدين مشيداً بعمل إدارته على 

املركزية على الدعوة لإلسالم التقليدي يف مواجهة الراديكاليني، ويف التأكيد على 
  تجّذرة يف صفوف املسلمني.الوطنية الروسية الباقية وامل

احلكومية الروسية ورجال الدين  : إّن هذا احلوار الذي ما انقطع بني اإلدارةلعبة بوتين
يف هذا الصدد. فاملسلمون  التقليديني، يعين الشيئ الكثري. لكّن بوتني يواجه حتدياتٍ 

حىت من الناحية  اإلدارية غري موحَّدين. طلعت تاج الدين يريد التعاون. لكّن منافسه 
ا. وما غاب عني الدين، رئيس جملس شورى املفتني القدمي، ال ميلك األفكار ذا راوي

عني الدين عن االحتفال، لكنه ما مكث طويًال يف احتفال أوفا. لقد تصارع الرجالن 
لسنواٍت ضمن املؤسسات الدينية واإلدارية الروسية على النفوذ واملوارد والُقرب من 
احلكومة. أراد تاج الدين وضع حوايل الثمانني منظمة حتت سلطته. لكّن عني الدين 

وهكذا  كمٍة حمليٍة مبنع نشر وتوزيع ترمجة جديدة للقرآن الكرمي.منزعج من حكم حم
صار تسان على إرضاء احلكومة الروسية، لكّن بوتني ال يستطيع االنففالرجالن يتنا

ألحدمها حىت ال يغضب اآلَخر. وهذا الصراع الذي ذكرناه يتمدد يف سائر أحناء 
هم ينادي الدولة للتدخل روسيا. ورجاُل الدين الشباب منهمكون فيه. وكلٌّ من

لصالحه، وهو يهاجم البدَع، ويريد من الدولة أن تدعم وجهة نظره. ويف حادثٍة قبل 
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ين مبهامجة اثنني من ُدعاة حزب التحرير، دشهور، قام اإلمام سيد جعفر لطف ال
ودعا الدولة للقبض عليهما، وهذا هو الذي متَّ بالفعل. وهذا يعين أّن هناك صراعاً 

لى ماذا يعين أن تكون مسلمًا يف روسيا اليوم. فبعض أئمة التتار يعتربون خفيًا ع
اإلسالم جزًءا من  هويتهم اإلثنية، كما يعتربون كلَّ خمالفة خروجًا على الدين أو 

. إمنا هناك تتاٌر أيضًا أكثر ليربالية، يدعون إلصالح إسالمي، اً وتشدُّد اً وهابية أوتطرف
أوروبا. ورغم اختالف ذينك االجتاهني فيما بينهما؛ شبيه مبا يف  وإسالم عصري

لكنهما ُمدانان من جانب السلفيني اجلدد الذين ينتشرون يف أوساط شباب املسلمني 
يريدون اهم ومالبسهم، وال حالروس. والسلفيون هؤالء غري مسيَّسني ويتميزون بل

السلفي فمن غري  اخلضوع للتيار السائد يف اإلسالم الروسي. لكن رغم هذا االنتشار
اعتبار هؤالء مستقبَل اإلسالم. ففي باشكورتوستان وتتارستان وموسكو  الصحيح

وبطرسربغ كل التيارات حاضرة، وتتنوع االجتاهات باهلجرات اجلديدة من اجلمهوريات 
اإلسالمية السابقة. ويُدين السلفيون مزارات األولياء وزوارها كما يدينون الصوفية، 

الجتاهات كلها تصلي معًا وتتحاور وختتلف لكّن املساجد واملزارات إىل زيادة. وا
  لكنها ال تنقسم. 

هناك إحياٌء ديينٌّ يف روسيا إذن. إمنا ال ينبغي أن نبالغ يف حدوده، كما ال   
ينبغي أن نبالغ يف درجات راديكاليته. ففي استطالٍع قامت به مؤسسٌة حمرتمٌة للرأي 

للدين والعبادات، أقّل من نسبة  والتوجه الديين، تبني أّن نسبة املسلمني املتحمسني
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 %6تبني أّن نسبة  2012املتدينني من األرثوذكس. ويف استطالع بتتارستان عام 
ميلكون شكوكًا قويًة بشأن الدين.  %17فقط تعترب نفسها ملتزمًة دينيًا بعمق، وأّن 

منهّن  %7منذ مطلع التسعينات، لكن  جبنساء مسلمات عادة التح توقد مارس
ديكاليات تظهر يف ظروف اما يُعرف باحلجاب الشرعي. وإذا كانت الر  فقط يضعن

 ااحلرب والبؤس؛ فإّن تتارستان ال خوف عليها من ذلك، فهي غنيٌة بالبرتول، ولديه
الروسية يف مسائل التنمية  األقاليم بنيزراعٌة مزدهرة وصناعة معتربة. وهي تأيت رابعًة 

 موسكو الكربى. والذين أظهروا محاسًا دينياً ونوعية احلياة بعد بطرسربغ وموسكو، و 
يف االستطالعات، ما كانوا من الشبان الغاضبني. بل معظمهم من الشيوخ املتقاعدين 
يف النواحي الريفية. وبالطبع خيتلف الوضع يف مجهوريات ُأخرى مثل الشيشان 

فعل ثلث وانغوشيا حيث احلروب واالضطرابات املختلفة األنواع واألسباب. وهناك بال
  القادرين عاطلون عن العمل، ويسود يف أوساطهم البؤس واليأس.

م حافلًة باملتناقضات. فهناك : تبدو مقاربة الكرملني لإلسالتناقضات الكرملين
ة احلرص على كسب املسلمني إىل جانب احلكومة. وهناك من جهة ُأخرى جهمن

احلكومة مع سائر الديانات على  نشر انطباعات سلبية عن اإلسالم العنيف. وتتعامل
ا لإلسالم  قدم املساواة، وكذلك مع الِفَرق اإلسالمية واملسيحية واليهودية. لكْن بنصر
التقليدي، جتازف بإغضاب اجملموعات واجلماعات اُألخرى املتكاثرة، سواء أكانت 
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ديانًة  سالمغري عنيفة. لقد أكد بوتني يف احتفاالت أوفا على اعتبار اإل عنيفًة أو
؛ بل وأضاف أّن 2009كذلك فعل ميدفيديف يف القاهرة عام تارخييًة يف روسيا. و 

يف  أن تعود ذات حضور روسيا جزٌء عضويٌّ من العامل اإلسالمي! وهي بذلك تريد
  آسيا والشرق األوسط.

دًة أفكارًا  إذن متلك موسكو والشيوخ التقليديون    ريدهتاإلسالم الذي عن حمدَّ
ني بأوساطهم وخنبهم املتكاثرة، سيكونون هم الذين لموسية. لكّن املسالدولة الر 

خيياً ار اليٌة تهويٌة إشكدينهم. وهي  ارةهويتهم وإدأشكال حيددون يف األجيال القادمة 
ال يف  أوساط املسلمني الروس لن تكون اجتاهًا سائدًا يف اتراً، لكّن الراديكاليوحاض

 احلاضر، وال يف املستقبل.
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  باب: المحور

  المدن الفاضلة عند المسلمين واألوروبيين في األزمنة الوسيطة

  محمد الشيخ

  

أتى حني من الدهر على  "اليوطوبيات" ـ وعديلها العريب "املدن الفاضلة"ـ  
ا، -  املدن الفاضلةواليوم كادت  رائجة؛ كانت فيه سوقها نافقة أن مبختلف لوينا

 ؛ وذلكحيظى بالثقةفال شبهة يثري ال، إىل موضوع غري يسري أمد ذتستحيل، من
سواء على املستوى الفلسفي أو على املستوى السياسي.  ولقد حدث أن استعمل 

وا نه الفاضلة، السخرية سالحا؛ فأنشأاملعاصرون، ضد يوطوبيات املاضي ومد
لليوطوبيات الكثري من التقليدات الساخرة واملسوخ املستهزئة، وحتدثوا عن 

على النحو نفسه الذي كان قد حتدث به القدماء عن  "دات اليوطوبياتمضا"
ذلك كله يف زمننا هذا الذي هو زمن الثقافة املضادة  ."مضادات املدينة الفاضلة"

هذا الربم من وما بعد النزعة اإلنسية وثقافة الشبكة العنكبوتية ... وما زال أمر 
إذا " املختصني يف الفكر اليوطويب: حىت كتب أحد الباحثني ،يف ازدياداليوطوبيات 

جنس الكتابة اليوطويب ... ما  أن ما حنن اعتربنا أعمال املاضي العظيمة، بدا لنا
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ه يف القرن الواحد إال وهو متعب ُجمَهد ومشوَّ ـ معشر أبناء اليوم ـ بلغ إلينا 
  . 1والعشرين"

 األملاينوقد أفرد الباحث  على هذا النحو الذي وصفنا،كيف ال يكون 
اية [أهي] ذا األمر كان عنوانه عبارة عن تساؤل إنكاري: "هلساج كتابا  شاردتري

ملا ، اللميتافيزيقحدث كان قد مل حيدث لليوطوبيا ما   وَ اليوطوبيا السياسية"؟ أَ 
كتابه الشهري ة األوىل من  طبعاليف مقدمة - الحظ الفيلسوف األملاين إمانويل كانط 

دهر كانت أتى على امليتافيزيقا حني من ال« أنه - )م 1781( "نقد العقل اخلالص"
واليوم، فإن املوضة الرائجة «لكنه سرعان ما أضاف:  ؛»تتسمى فيه ملكة العلوم

ا. وهكذا ألفينا السيدة النبيلة ـ وقد ُهجرت دهي احتقار امليتافيزيقا واإلز  راء 
ونُبذت ـ ما تفتأ تشكو، ولسان حاهلا يردد مع هيكوبا: "باألمس كنت العظمى 

؟ 2»ذا اليوم منفية وعارية"اها أنأزري كثري من األصهار واألبناء، بني اجلميع، يشد 
  عن "نقد العقل اليوطويب"؟  بعضهموباملناسبة، أمل يتحدث 

واملدن  صار موضوع فقد املعاصرين الثقة يف اليوطوبيات ،من هذا أكثر
أشرفت الباحثة حىت  ريا سيارا،وما زال ذلك ساالفاضلة نفسه موضوع حبوث، 

 اإليطالية املختصة يف األدبيات الطوباوية كارملينا إمربوشيو على مصنف مجاعي

                                                            
1	Jacques	 Berchtold,	 «	Regards	 sur	 l’utopie	»,	 in	 Europe,	 Numéro	 spécial:	 Regards	 sur	
l’utopie,	89°	année,	N°985/	Mai	2011,	p.	12.		
2 Emmanuel	 Kant,	 critique	de	 la	 raison	pure,	 Traduit	 par	 A.	 Tremesaygues,	 B.	 Picaud,	
Quadrige,	PUF,	1984,	p.	5.	
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صالة [أهي يا ترى] ": شأنهالداللة مبا حنن ب ل من العناوين العنوان التايل ذامح
  ؟ )م 1986على اليوطوبيا؟" ( يةز ئجنا

ا إىل كوابيس؟ وأمل تستحل وبعد،  أمل تتحول أحالم املدن الفاضلة وأخوا
ما الذي انتهت إليه و  غاث أحالم جحيمية؟ضرؤى اليوطوبيات النعيمية إىل أ

وفضاءات ة الشيوعية، الكلخوزات والسفخوزات، والقرى البيئية يتجارب الزراعال
ـ واليت كانت يف أصلها يوطوبيات مجاعية متمردة  ذهبيةالنحل الدينية والطوائف امل

أحد كبار  محلما هو ك ا؟ ذمفزعة على فردانية الليربالية ـ غري أن أمست كوابيس
-  ما إذا كانيتساءل ععلى أن املختصني يف الفكر اليوطويب ـ ميكيل أبنسور ـ 

األملاين أدورنو الشهري عن استحالة كتابة قصيدة شعر بعد قياسا على كالم املفكر 
تستحيل  أمست اليوم ميكن القول بأنه  - سكرات االعتقال والتعذيب النازيةمع

ما شهده القرن العشرون من كوارث  كتابة يوطوبيا أو رسم معامل مدينة فاضلة بعد
  ؟شديدة االحتمال

عن "استمرارية اليوطوبيا  حلديثاإىل ومع ذلك، أمل يعد هذا الباحث نفسه 
ل: "يبدو اق ام وَ ؟ أَ "مقاومتها"عن عن "صمودها" و إىل الكالم بل وحىت  ،وبقائها"

على اآلمال  ةبال رجع تقد قضـ إقامة عامل جحيمي  ـ الكارثةأن عند أول النظر 
ميكن إيقاف ال تبني كذلك أنه  قد ليسألكن  ملها اليوطوبيا ...حتكانت اليت  
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يكون حبيث تماعي آخر، اج آخر، ورباط تصور جمتمعستمر يف أن ياإلنسان عن 
      ؟ 3إخراج اإلنسان من جحيمه" وظميلك حظحبيث إنسانيا حبق، و 

تلف نظرة على العهود القدمية، بدا لنا أن خمبإذا ما حنن ألقينا وبالفعل، 
اكان   مهما - الظروف الثقافية والتارخيية الفكر اليوطويب ما فتئت تنبت  - شأ

عديدة ؟ شأنذا ال أن يشكل االستثناءهذا لعصرنا يراد فكيف  ه.وتلهم هوختصب
ا اإلنسان مبا ال يكاد لكن أحد أغرب  حيصر عدا؛ هي التعريفات اليت ُعرِّف 

وألطف وأعجب هذه التعريفات القول: إن اإلنسان كائن حي بـَنَّاٌء للمدن 
ذا عرفه أحد "حيوان طوباويأنه اإلنسان  "حد :الفاضلة، أو قل بلغة الغرب  .

ميكيل أبنسور، صاحب رباعية يف الفكر  ني يف الفكر الطوباوي:املختص أبرز
) 2010( ": "اليوطوبيا من مور إىل والرت بنيامنيهاالطوباوي، أشهر عنوانين

لعصرنا هذا أن  - مرة أخرى-  فكيف يراد). 2013و"اإلنسان حيوان طوباوي" (
  يشذ فيه اإلنسان عن هذا التعريف؟ 

خالل النصف الثاين من القرن العشرين، ما  ،على أن حماكمة العقل اليوطويب
 ؛ليوطويبإىل الشأن امفكري هذا القرن من إيالء العناية كبار منعت قط بعض  

) وكتابه "روح م 1977- 1885الفيلسوف األملاين إرنست بلوخ ( نظريوذلك 
امي (  االجتماععامل  هِ يِّ دِ لَ بَـ مثيل )، و 1918طوبيا" (اليو  ) م 1947- 1893كارل ما

الفيلسوف اإليطايل  شبيه و  ،)1929( "اإليديولوجيا واليوطوبيا" الشهري وكتابه
                                                            
3	Miguel	 Abensour,	 «	L’utopie	 au	 risque	 de	 l’incandescence	:	 Entretien	 Avec	 Miquel	
Abensour	»	in	Europe,	Numéro	spécial:	Regards	sur	l’utopie,	op.	cit.,		p.322.	
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)، م 1998-1974( "اليوطوبيا وانبطال سحر العامل" ومؤلفه  كالوديو ماغريس
"اإليديولوجيا ومصنفه ) م 2005- 1913الفيلسوف الفرنسي بول ريكور (عديل و 

إىل تأليف املعاجم واملوسوعات يف املدن  بعضهم... كما سار  )1997واليوطوبيا" (
و"معجم  ،)2000نظري "معجم األدب اليوطويب" ( ؛ وذلكالفاضلة واليوطوبيات

بل حىت . .. )2010)، و"دليل كامربدج لألدب اليوطويب" (2008اليوطوبيات" (
املعارض تلو املعارض بفرنسا وبكندا، حول اليوتوبيا؛ شأن معرض أقيمت 

)، ومعرض "رؤى املستقبل: 2000"اليوتوبيا: البحث عن اجملتمع املثايل يف الغرب" (
ومعرض "قصص من ال مكان: اليوطوبيات  ،)2000تاريخ البشرية وآماهلا" (

ا" (ومعرض )، 2002نية" (ياملد   ) ... 2008كندا "اليوطوبيات وضديدا

وقد قرئت املدن الفاضلة واليوطوبيات بقراءات كانت من التنوع مبكان:  ،هذا
على التقدم وعلى معارضة اإليديولوجيا السائدة  حثٍّ  فيها  أماراتِ  واجدٍ  نْ مِ 

امي)، إىل عاثر فيها على رمز األمل وعالمة التغيري اجلديل (إرنست  (كارل ما
ث على التمرد (موتشييلي)، إىل ملتمس فيها بلوخ)، ومن متبني فيها عالئم احل

و)، بل وإضفاء كباالحتجاج القوي والتشكيك اجلذري يف الواقع القائم (باكز  البيان
  ... الطابع الدنيوي على األدلوجة املؤمنة باأللفية القيامية (سريفيو)

عرب  تور صُ كثرية هي "املدن الفاضلة" و"اليوطوبيات" اليت تُ واحلال أنه  
، يوطوبيا املفكر األملاين اليهودي والرت بنيامنيإىل  ،من مجهورية أفالطون :التاريخ

و"مدينة  ،"يوطوبيا" توماس مورو ،و"مملكة" دانيت ،مرورا مبدينة الفارايب الفاضلة
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ا إرازموسمدينة إقامة مبادئ املسيحية" و"، مشس" كامبانيال  ومدينة  ،اليت قال 
  ومدينة أسرتي هلونوري أوريف ...  ،ومدينة جينا لغونزاليس مندوزا ،أركاديا لسونازارو

ط: واحد إسالمي، على أننا سوف نقف ههنا على منوذجني من العصر الوسي
  واآلخر مسيحي .

  

  املدن الفاضلة يف الفكر اإلسالمي 

  منوذجا)أ(الفارايب  

م يظهر إن إلقاء نظرة على املوضوعات اليت خاض فيها أوائل فالسفة اإلسال
م ما عنوا حق عناية ـ يف أنظارهم الفلسفية السي اسية ـ مبسألة "املدينة الفاضلة"؛ أ

ومها  ـ د الكندي وال عند الرازيعنال  - فيما وصلنا من أعماهلم-  فنحن ال نعثر
كان علينا أن لقد  و . "املدينة الفاضلة"على أفكار ختص  ـ أوال فالسفة اإلسالم

تعبريا  "،املدينة الفاضلة"نعثر لديه على فكرة  حىتمقدم الفارايب حىت ننتظر 
اسم مثلما ارتبط ارتبط بالفارايب،  ن اسم "املدينة الفاضلة"حىت إوذلك وتصورا، 
  باملدينة الفاضلة.  "الفارايب"

اإلعجاب من لدن فالسفة اإلسالم فحسب ـ  على ز الفارايب اح واحلق أنه ما
ومن بينها مناسبة انفتاح فهم كتاب  ،العديد من املناسبات تقريظ ابن سينا له يفك

تتلمذ و امليتافيزيقا ألرسطو له بعد أن كان قد انغلق عليه ألمد طويل وملرات عدة، 
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ـ وإمنا نال اإلعجاب من لدن  ... الفارايبابن رشد يف بداياته األوىل على تصانيف 
من و  ،وأعطر من أعطر زهرة  ابن ميمون أزهر من زهرة فقد عّدهفالسفة اليهود ـ 

ل توما األكويين فقد  ؛الفالسفة النصارىلدن  أفاد ألبري الكبري من كتبه املنطقية، و
ه حجة يف أمور ر من آرائه عن العقل الفعال، واستند إليه روجيه بيكون باعتبا

الالهوت والدين، ويف بداية العصر احلديث (النهضة) أعجب بيكو املريندويل 
   ... 4األنيق التأمليبأسلوبه 

من كالسيكيات الفلسفة  5وقد أمسى كتاب "آراء أهل املدينة الفاضلة"
قل الكتاب إىل اللسان األملاين (دييرتيسي نُ  وكان أناإلسالمية يف العصر الوسيط، 

وإىل اللسان اإلسباين (ألونسو  ،)1980و 1949وإىل اللسان الفرنسي ( ،)1900
   ... )1985 وإىل اللسان اإلجنليزي (ريتشارد فالزر  ،)1962- 1961

بتغى من وشأن األعمال الفلسفية العظمى، اختلف الباحثون يف تأويل امل
ون  وجد فيه الليربالي مدينة الفارايب الفاضلة؛ بل ذهبوا يف تأويله مذاهب شىت؛ فقد

ق، وألفاه بينما وجده احملافظون جذريا ال يطا كتابا معاديا للمجتمع املفتوح؛
ـ كتابا "رجعيا"، واقتفى  املاركسيون ـ اخللص واملشوبون، واحلقيقيون والشبيهيون معا

 عشري خفي، ووجدوا فيه كتاب "مناضل ملتزم" بعضهم اآلخر أثر تشيع اثىنفيه 

                                                            
4	Muhsin	Mahdi,	«	Al‐Farabi’s	Imperfect	State	»,	Journal	of	American	Oriental	Society,	vol	
110,	n°4	(October‐December,	1990),	p.	691.		

نصوص ودروس، المجموعة الفلسفية، تحقيق: ألبير  ، سلسلةكتاب آراء أھل المدينة الفاضلةبي: اأبو نصر الفار 5	
  .2002نصري نادر، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثامنة، 



8 
 

8 
 

ورأى فيه آخرون "تطلعات األمة العربية إىل احلرية والعدالة  ...بقضية اإلمامة 
   والدميقراطية" ... 

وعلى الرغم من حماولة املستشرق ريتشارد فالتزر تقطيع فقرات املدينة الفاضلة 
كل إرب إىل مصدر مفرتض أو متخيل، فإنه فشل يف ذلك فشال   دَّ رَ إربا إربا، وَ 

إما حبجة  ،ذريعا. هذا بينما غاىل بعض الباحثني العرب يف إثبات أصالة الكتاب
راء الفلسفية اإلغريقية اليت اختارها اختياره لآلتقصدية خصوصية ظروف تأليفه و 

طية"  او"الدميقر  العربية "التحررية" "القومية"أو بالنظر إىل أدلوجته  ،(أركون)
  (اجلابري) ... 

   يف املدينة الفاضلة

كتاب لقد يستغرب القارئ غري املستأنس بكتابات الفالسفة العرب القدامى 
 - إن مل يكن أشهرها إطالقا-  كتب الفلسفة السياسية اإلسالمية  يعد من أشهر

هذا القارئ يف متاوه اإلهليات كل التطويح. يكفي  وهو يطوح به قدر ثلثي الكتاب
على ، فيجدها ويبدأ يف قراءة فصوله وموضوعاتهيفتحه الكتاب ميد يده إىل أن 

في الشريك والضد واحلد عنه، ويف  ل يف املوجود األول (اهللا)، ويف نالتوايل: القو 
يشرع يف حقا وحيا وحياة، ويف عظمته وجالله وجمده، مث و كونه عاملا حكيما 

باحلديث عن   ؛ وذلكعن العامل - عن الرباملستفيض  احلديثهذا بعد - احلديث 
كيفية صدور املوجودات عنه، واحلديث عن مراتب املوجودات، مث يعرج على 
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باحلديث عن احلركة والصورة وذلك  ؛يعية، بعد اإلهليةاحلديث عن الفلسفة الطب
واملادة واهليوىل، فاحلديث عن اإلنسان وأجزاء نفسه وقواه الناطقة (العقل)، مث 
احلديث عن اإلرادة واالختيار والسعادة، فاحلديث عن سبب املنامات وعن الوحي 

 مع أوالء وعن رؤية امللك ... وبعد أن ميضي من الكتاب قرابة ثلثه ها حنن
وإمنا االجتماعي والسياسي للمدينة الفاضلة؛  ؛التأسيس، ال الالهويت هذه املرة

وذلك يف الفصل املعنون بعنوان: "القول يف احتياج اإلنسان إىل االجتماع 
يف الكتاب قراءة القارئ يزول حني ميضي  قدهذا واقع االستغراب  نوالتعاون". لك

، ليكتشف  األشياء املشرتكة ألهل املدينة الفاضلة": "القول يفبـ إىل الفصل املعنون
ا ـ  وذلك ألن هذه اآلراء املعنية هنا  ؛أن يف الكتاب ضربا من الدور ـ  فجأةآ

به الفارايب كتابه، ومنها  استهل(الالهوتية والطبيعية والنفسانية) هي بالذات ما 
  . ها، وإمنا بآراء أهلباملدينة الفاضلةاألمر إذ ال يتعلق  استمد الكتاب عنوانه؛

 - 2السبب األول (اهللا) ومجيع ما يوصف به،  – 1وهكذا، فإنه بعد معرفة: 
اجلواهر  - 4العقل الفعال،  - 3األشياء املفارقة للمادة (العقول العشرة) وأوصافها، 

ـ  اإلنسان وقواه النفسية - 6األجسام الطبيعية وأحكامها،  - 5السماوية وأوصافها، 
ثلثي الكتاب ـ سرعان ما يستأنف الفارايب احلديث عن "املدينة  وهو ما استغرق

معرفة الرئيس األول وكيف يكون  - 7الفاضلة" ختصيصا؛ وذلك باحلديث عن:
معرفة املدينة الفاضلة وأهلها  - 9معرفة الرؤساء الذين ينبغي أن خيلفوه،  - 8الوحي، 
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ضادة ومآالت أنفس معرفة املدن امل - 10أو السعادة اليت تصري إليها أنفسهم، 
  معرفة األمم الفاضلة واألمم املضادة.  - 11بعد املوت،  اأهله

من شأن الفلسفة ف ؛منطقي دور - على وجه اجلملة- والذي عند الفارايب 
الفاسدة أن تؤسس للمدينة احلقة أن تؤسس للمدينة الفاضلة، ومن شأن الفلسفة 

تفرعت منها آراء انبثت منها ملل الضالة: "واليت ذكرناها من آراء القدماء فاسدة، 
بتدار إىل معرفة الفلسفة احلقة أوال، ولذلك وجب اال. 6يف كثري من املدن الضالة"

وهو ما استغرق ثلثي الكتاب، حىت تأسيس املدينة الفاضلة، فعودة من جديد إىل 
  .  .. ء حقةاآراء أهلها باعتبارها آر 

 فهوم "االجتماعات اإلنسانية"،كل املدينة الفاضلة مبنية على مواحلال أن  
جتماعات كاملة، على ضربني: ا عند الفارايب اإلنسانية" االجتماعاتوهذه "

 أضرب أربعةا على هواجتماعات غري كاملة. واالجتماعات غري الكاملة بدور 
إىل هي القرية واحمللة والسكة واملنزل. وال ترقى  :مصنفة من األكرب إىل األصغر

فهي بدورها على ثالثة  ،كامل. أما االجتماعات الكاملة  تأسيس اجتماع بشري
(اجتماع  صغرىو  ،ووسطى (اجتماع األمة) ،أضرب: عظمى (اجتماع البشرية)

املدينة). لكن، ِمل مل خيرت الفارايب االجتماع السائد يف عصره (االجتماع األوسط، 
الذي كان سائدا على العهد  االجتماع -من ذلك دالً ب-اجتماع األمة) واختار 

جرد تقليد هل يتعلق األمر يا ترى مباليوناين (االجتماع األصغر، اجتماع املدينة)؟ 
                                                            

  .170المصدر نفسه. ص.  6	 



11 
 

11 
 

ال جند من تسويغ فارايب هلذا احلق أننا للنموذج اإلغريقي حىت وإن كان ال واقع له؟ 
حيدث يف اجتماع الناس يف إمنا  االجتماعاالختيار سوى أن أول ما حيدث كمال 

  ناقص. فأدناه من االجتماع  مادينة، أامل

  ومهما تصرفت األحوال، ما املدينة الفاضلة؟

بالغاية املرجوة منها ـ وهي حتصيل  - عند الفارايب-حتدد املدينة الفاضلة 
اليت يقصد باالجتماع فيها التعاون على األشياء  السعادة: "املدينة [الفاضلة هي]
ا السعادة يف احلقيقة واألمة  الفاضل"، االجتماع"، واجتماع أهلها هو "اليت تُنال 

ا كلها على ما تُنال به السعادة هي "األمة الفاضلة"، وقس على  اليت تتعاون مد
تعاون على بلوغ تاليت فيها  مذلك "املعمورة الفاضلة" إمنا تكون "إذا كانت األم

  . 7"السعادة

يلجأ الفارايب إىل "آلية املماثلة"؛  ،ولتوصيف خمتلف جوانب املدينة الفاضلة
فمثل املدينة الفاضلة   ملدينة الفاضلة" و"البدن الصحيح"؛أي إىل املماثلة بني "ا

ة الكائن احلي كمثل البدن الصحيح اليت تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حيا
فكذلك  - هو القلب-  وإذا كان ال بد للبدن من عضو رئيس وعلى احلفاظ عليها،

موكل  لٌّ ال بد للمدينة من رئيس، هو اإلمام.  ومثلما أن أعضاء البدن كُ كان   باملثل
ملا يسر له، فكذلك للرئيس فريق يساعده يف مهامه. وكما أن حتت كل عضو 
مساعد أعضاء تساعده بدورها، فكذلك مثة أعضاء خيدمون مساعدي اإلمام، 
                                                            

  .118 ص ،المصدر نفسه 7	 
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وهي منزلة  زلة،ا منوهكذا دواليك متضي األعضاء يف تراتب وظائفها إىل أدناه
نون أولئك الذين يفعلون أفعاهلم على حسب أغراضهم، خيدمون وال ُخيَدمون، ويكو 

  يف أدىن املراتب، وهم األسفلون. 

(قسرية يف عملها) وهي أن أعضاء البدن "طبيعية"  على أن للماثلة حدودا،
على -  املدينةزاء ال تكون أج ،. ومن مثة(حرة يف عملها) وأجزاء املدينة "إرادية"

بوفق منطق (كل مسخر إىل ما خلق  مشتغلة - أعضاء خلية النحل مثال خالف
له)، وإمنا بفضل ملكة اإلرادة اليت توجد لدى بين البشر، يتعلمون الصناعات 

  در عليه احليوان. تيق يسل األمر الذيوحيذقوها فيحل التطبع حمل الطبع، وهو 

وهو اإلمام. ويضيف  ك املدينة الفاضلة،و مله والرئيس هو األعلى يف املدينة،
الفاضلة، ورئيس املعمورة من األرض   الفارايب على حنو غريب: "وهو رئيس األمة

دينة ليس ميكن أن "رئيس امل لكن ه يتحدث عن دولة عاملية أو كونية؛كلها"، وكأن
. وهي على ثنا عشر؛ إذ ال بد أن تتوفر فيه خصال ا8تفق"يكون أي إنسان ا

وحسن  متام األعضاء، وجودة الفهم، وجودة احلفظ، وجودة الفطنة،الرتتيب: 
العبارة، وحمبة االستفادة، وعدم الشراهة والتطرح إىل املالذ واملالهي، وحمبة الصدق، 

ما لّ ما قَـ  من بابٍ وهي وكرب النفس، واالستهانة باملال، وحمبة العدل، وقوة العزمية . 
  ذا قد حيتاج األمر إىل رئاسة مجاعية. ، وهلجيتمع إلنسان

  يف مضادات املدينة الفاضلة
                                                            

  .122 ص ،المصدر نفسه 8	
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يث عن مدن مضادة من كتابه للحدوكماله يعقد الفارايب فصال بتمامه 
ومثل املدينة املضادة للمدينة الفاضلة كمثل الكابوس بالقياس إىل  للمدينة الفاضلة،
قد وجدت نعرف منه إن كانت املدينة الفاضلة  واحلال أننا كما ملاحللم السعيد. 

نعلم منه إن هي كانت  يف املاضي أو قد توجد فيما يستقبل من الزمان، فكذلك مل
على  املدن املضادات للمدينة الفاضلة قد وجدت أم ال. وهذه املدن عنده هي

  :الرتتيب

مع  ل أهلها مبعىن السعادة،وقد مسيت بذلك جله ،"املدينة اجلاهلية"ـ 1 
هو الذي حيدد للناس ما الذي ينبغي أن تكون عليه  مالحظة أن الفيلسوف هنا

م، فال يتعلق األمر بتقاطعات  بني جمموعات من البشر يف تصورهم آراء سعاد
أهل املدينة اجلاهلة معىن ال يعرف ملعىن السعادة، وإمنا بسعادة حتدد من أعلى. و 

الشبيهي  (السعادة الدنيوية  ه هو اخلرينرفو احلق (السعادة) وإمنا كل ما يع "اخلري"
املتمثلة يف سالمة األبدان، ويف اليسار، ويف التمتع باملالذ، ويف التطرح للهوى، ويف 

السعادات املطلوبة،  - عند أهل املدينة اجلاهلية-  يه هذه التكرم والتعظم).
عندهم وسعادة السعادات عندهم أن جتتمع وال تتفرق. وأضداد هذه السعادات 

بني الفرد وهواه،  يلولةهي الشقاوات (آفات البدن، الفقر، عدم االستمتاع، احل
. على أن املدينة اجلاهلية ما كانت على منط واحد، م التكرمي وغياب التعظيم)اانعد

   وإمنا هي على أمناط:
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أهلها على الضروريات، من مأكول يقتصر اليت ، وهي "املدينة الضرورية"أ -1 
   ا.ولبوس ومسكون ومنكوح، فال يتجاوز ومشروب وم

. واستجالب الغىناليت غاية أهلها حتقيق اليسار وهي  ،ـ ب "املدينة البدالة"1 
التمتع باملالذ سوى قصد أهلها ما وهي اليت ، ج "مدينة اخلسة والشقة" - 1

د "مدينة  - 1  والتعاطي إىل اهلزليات واللعبيات.  (املأكول واملشروب واملنكوح)
اليت قصد أهلها أن يصريوا مكّرمني مذكورين مشهورين بني املدن وهي  ،الكرامة"

   .بعضهم لدى بعضو  جَّدين معظَّمني بالقول وبالفعلومم

ا االستقواء على غريها إوهي املدينة اليت غاية  هـ "مدينة التغلب"، -1  راد
ة" (الدميقراطية) اليت يسعى أفرادها و "املدينة اجلماعي - 1  وقهره طلبا للذة الغلبة.

  إىل احلرية باألوىل.

وهي املدينة اليت معتقدها معتقد أهل املدينة الفاضلة  ،"املدينة الفاسقة" -2 
       وفعلها فعل أهل املدينة اجلاهلية. 

ألن وهي عنده غري املدينة البدالة، وقد مسيت مبدلة  ،لة" "املدينة املبدَّ  - 3
آراء أهلها تبدلت عن آراء املدينة الفاضلة وأفعاهلا حبيث استحالت هي إىل ما 

  يناقضها. 

 "املتنيب"هي مدينة اخلروج عن املعتقد األساس، ومدينة  "املدينة الضارة"، – 4
  . "النيب"ال مدينة 
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وباجلملة، يرى الفارايب أن اجتماع املدينة الكامل ينبغي أن يتغيا السعادة كما 
فهمها هو، وأن من يتغيا سعادة غري تلك اليت ينشدها أهل املدينة الفاضلة، ي

... أكثر من  9من أصحاب "اهليئات النفسانية الرديئة" "األنفسمرضى "فأولئك 
وهي فئة املموهني على مثاالت املدن  ايب،هذا، مثة فئة من الناس ال تنال رضى الفار 

الفاضلة إما بالعناد أو باملغالطة والتمويه. لكن، قد ميوه املموه ال على مثاالت 
املدينة الفاضلة، وإمنا على األشياء نفسها؛ أي على احلق نفسه وذلك بتفضيل 
الكرامة أو اليسار أو لذة حتصيل املال على حتصيل احلق. وهذا قد ارتكب ـ يف 

أي الفارايب ـ التجديف يف أقدس األقداس، ومن مثة ينبغي طرده شر طردة من ر 
   . 10املدينة الفاضلة: "وهؤالء ليس ينبغي أن جيعلوا أجزاء املدينة الفاضلة"

على  - فيما دونه عن مدينته الفاضلة-وبعد، فهل ميكن أن حنمل الرجل 
لرمبا ِإْن هي انطبقت على حممل اجلد، وقد أودع يف مدينته ما أودعه فيها من أمور 
  جمتمع للمالئكة ما قدرت أن تنطبق على جمتمع للبشر؟ 

لسنا نشكك ههنا يف اقتدار البشر على إنشاء مدينة، وقد فعلوا ذلك وال 
زالوا يفعلونه، وإمنا حنن نشكك يف اقتدارهم على إنشاء مدينة تكون فاضلة. قدميا 

ولة، لكن املشكلة تكمن يف أية قال كانط، حىت الشياطني يستطيعون تأسيس د
  أوىل باالنطباق على املدينة .دولة ميكن أن يؤسسوا؟ واألمر 

                                                            

  .141-140 ص ،المصدر نفسه 9	
  .149 صالمصدر نفسه، 10	
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يذهب ريتشارد فالزر إىل أنه مل يكن يف استيحاء الفارايب ملدينة أفالطون 
الفاضلة ـ اجلمهورية ـ جمرد "مترين أكادميي يف النظرية السياسية" بالنسبة إىل الفارايب، 

ا "حماولة جادة القرتاح إصالح جذري للخالفة همت من لوإمنا فُ  دنه على أ
. وأهم فكرة إصالحية وردت يف الكتاب ـ يف نظر فالزر ـ هي إدخال 11اإلسالمية"

فكرة أن اجملتمع احملكم التنظيم ينبغي أن حيكمه حكام ـ حكماء أو ملوك ـ 
مجهورية  لكن، لرمبا نسي فالزر أن بني مدينة الفارايب الفاضلة وبني ؛فالسفة

واليت ردها -  إثارة للجدل يف مجهورية أفالطون إذ األمور األشد أفالطون بـَْوٌن بـَنيٌِّ؛
ولكن احلق أحب إلينا من بقوله "أفالطون حبيبنا،  عليه تلميذه أرسطو متعلالً 

إمنا يصمت عنها الفارايب صمتا مطبقا؛ عنيت مشاعة النساء ومشاعة  - أفالطون"
 املسألة اليتمسألة العدالة هي  -من الناحية املنهجية- امللكية. هذا فضال عن أنه 

دينة يبين عليها أفالطون مجهوريته، بينما ال ترد مناقشة هذه املسألة يف "آراء أهل امل
 إذا مألنا هذا البون بفرضية عجيبة غريبة  اللهم إال الفاضلة" إال يف آخر الكتاب؛
مصدر جمهول املؤلف والتسمية (توليفة من مثة كتلك اليت افرتضها فالزر: 

من تآليف يونانية منقولة إىل ل منه الفارايب خفية، وهو مكون النصوص) 
وهي الفرضية اليت سفهها حمسن  ،السريانية أو إىل العربية يف القرن السادس امليالدي

  .هدي تسفيهام

                                                            
11	Richard	Walzer,	Al‐Farabi	on	the	Perfect	State,	Clarendon	Press,	1985,	p.	242. 
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تتعلق مبشكلة إمنا  الفاضلة هنا على أن املشكلة املعتاصة اليت تثريها املدينة
املنهج. إذ ال يذكر الفارايب املنهج الذي اهتدى به إىل "إنشاء" مدينته الفاضلة: 

استنبطها استنباطا من منوذج  أهو قدأهو منهج "استنباطي" أم منهج "بنائي"؟ 
  نه جردها جتريدا من توليفة من جتارب تارخيية ومعيشة؟ عقلي سابق ـ مثال؟ أم أ

لكن الفارايب يذكر يف فقرة وردت يف فصل "القول يف األشياء املشرتكة ألهل 
أن  - مبناسبة احلديث عن "األمم الفاضلة واألمم املضادة هلا"- املدينة الفاضلة" 

ا" إ منا "تُرَسم يف نفوسهم "هذه األشياء [أمور املدينة الفاضلة] اليت ينبغي العلم 
[نفوس احلكماء من أهل الفضيلة] كما هي موجودة". لكن أين هي موجودة؟ 

 ل" على الطريقة األفالطونية موجودة يف عامل مفارق؟ مث سرعان ما يضيفثُ أهي "مُ 
بالنسبة إىل غري احلكماء من الناس غري املرتاضني على اجلدلني بنوعيه املرتقي  أنه

 ؛واملتديل من العامل املفارق إىل العامل املباطن: "تُرَسم  فيهم باملناسبة والتمثيل"
م ال يدركون أمور  ا اليت حتاكيها"؛ أي أ وذلك "أن حيصل يف نفوسهم مثاال

عقوهلم، وإمنا تضرب هلم األمثلة حىت من ا بواسطة الفاضلة إدراكا مباشر  ةاملدين
يتذكروا األعيان. إذا صح هذا الفرض، صارت املدينة الفاضلة موجودة يف نفوسنا 

إمنا فاقت، ونغفل عنها بالنسيان إذا ما فطرتنا استنامت. ما هي نذكرها بفطرتنا إذا 
ا نسيان. ومعىن هذ ا أن كل واحد منا حيمل املعرفة باملدينة الفاضلة تذكر، واجلهل 

والطريقة يف ذاته تصور املدينة الفاضلة، والفارق يف التنبه إىل ما حيمل يف ذاته. 
ا [حبقائقها وليس  األفضل لتصور املدينة الفاضلة هي طريقة معرفتها بأعيا
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كما أملعنا إىل -  ، وهذا ما ال يقتدر عليه إال احلكماء، والطريقة الثانيةبأشباهها]
 تقوم على حماكاة طريقة احلكماء. إال أن هذه الطريقة فيها درجات -قاذلك ساب

فإىل أبعد  ،: من أقرب املثاالت إىل أعيان املدينة الفاضلة إىل أبعدها قليالتراتبية
  . ، وهكذا دواليك ..األبعد

م- لكن، هل ميكن لكل البشر  أن يتصورا  - على اختالفات ثقافتهم وبيئا
اكى هذه األشياء [حقائق : "وحتُ بالقول ا؟ هنا جييب الفارايباملدينة الفاضلة عينه

ا] لكل أمة وألهل كل مدينة باملثاالت اليت عندهم  املدينة الفاضلة أو قل أعيا
نة الفاضلة "إماما"، واشرتط األعرف فاألعرف [لرمبا هلذا السبب مسى رئيس املدي

، حاكم املعمورة بأسرها] وهو العدد غري الربيء، وجعل منه ،ثنيت عشر خصلةفيه ا
حاكى هذه لكل أمة بغري األمور ورمبا اختلف عند األمم إما أكثره وإما بعضه، فتُ 

ا ألمة  أخرى. فلذلك ميكن أن يكون أمم فاضلة ومدن فاضلة  اليت حتاكى 
ا" ،بعينها ةختتلف ملتهم، فهم كلهم يؤمون سعادة واحد . 12ومقاصد واحدة بأعيا

املدن  :على خصوصية امللة   ،املدينة الفاضلة واحدة :الفلسفةههنا تنتصر كونية 
   الفاضلة واحدة بالفكرة متعددة بامللة. 

تطرح مسألة الفارق بني "املبدأ" و"الواقع" اليت دوخت الفالسفة، أيضا ههنا و 
ال سيما يف مسألة الربهان األنطولوجي على وجود اهللا، فذهبت طائفة منهم 

" (الوجوب) يوم) إىل أن مثة "هوة سحيقة" بني "املبدأ(وعلى رأسها ديفيد ه
                                                            

  . 148-147 المصدر نفسه، ص 12	
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و"الواقع"؛ فال يكفي "تصور" وجود الشيء حىت "يوجد" الشيء بالفعل تعينا؛ إذ 
مثة فارق بني الشيء املتصور والشيء املوجود، وما الشيء املتصور إال كائن ذهين 

كن االنتقال من يوجد يف األذهان وال يتحقق بالضرورة يف األعيان، ولذلك ليس مي
فكرة: "ال بد أن يوجد كائن أكمل" إىل فكرة "الكائن األكمل موجود بالفعل". 
وذهبت طائفة أخرى (وعلى رأسها هيجل) إىل أن كل ما هو عقلي (متصور 

تصورها العقل تصورا، ما دامت املدينة الفاضلة ي من مثو  ؛بالعقل) واقعي (متحقق)
نفسه رأى يف مجهورية أفالطون ال مجهورية  أن تتحقق. على أن هيجلفإنه ال بد 
رمسا، على أفالطون وإمنا مجهورية متحققة يف الواقع آيلة إىل الزوال فرمسها  متخيلة،
ا شأن بومة منريفا تأيت دائما متأخرة ملا يرخي :اعتبار أن الليل [ليل  "الفلسفة شأ

 املدينة الفاضلة أن نقرأ يف - والقياس باملثل-هل يستقيم  الواقع] سدوله". لكن
  يصعب تصور ذلك.  أمنوذج اخلالفة اإلسالمية اآليلة إىل أفوهلا على عهد الفارايب؟

  اليوطوبيات المسيحية في العصور الوسطى

  نموذجا)أكوكانيا يوطوبيا   (

  كال احلديث عن "املدن الفاضلة" يف العصر الوسيط املسيحيشإ

قد ال نعثر على فإننا إذا ما انتقلنا إىل العامل املسيحي يف العصر الوسيط، 
للمدينة الفاضلة الفارابية عند أهل هذه العصور، حىت "مدينة اهللا" اليت قال  شبيه

) ليست من املدينة الفاضلة يف شيء. فهي م 430 – 354ا القديس أو غسطني (
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مدينة للبشر، مهما كان هؤالء البشر أهل  ـ كما دل على ذلك امسها ـ مدينة هللا ال
  فضيلة. 

عادة عندما تذكر اليوطوبيات يف الفكر الغريب، يذهب الذهن إىل واحلال أنه 
) مبدع م 1535- 1478عصر النهضة وما بعده، وتقرتن بأسامي توماس مور (

) صاحب م 1639 - 1568وتوماس كامبانيال ( ،)م 1516وبيا (طاصطالح اليو 
ويتم القفز قفزا على العصر الوسيط، وكأن العصر  ،)م 1623الشمس" ("مدينة 

يوطوبيا له، وكأنه يكذب ما أمجع عليه العديد من مفكري اليوطوبيا من  الوسيط ال
 جهالً أن اإلنسان كائن يوطويب بامتياز. واحلقيقة أن العصر الوسيط يظل جمهوال لنا 

له يف ذلك مثل سائر عصور البشرية ـ شبه تام، وتظل اليوطوبيات اليت أنتجها ـ مث
  خفية علينا وظلية وهامشية.  

كاله عن "اليوطوبيا" يف العصر الوسيط، ومؤشرات إش ُمْشَكٌل هو احلديث
عن أمران: إغفال القواميس واملعاجم واملوسوعات اليت أفردت إىل هذا العصر 

هذا به والشاهد على ذلك املعجم الذي خص  مدخل خاص باليوطوبيا، ختصيص
جاك لوغوف، والذي  ختصني الفرنسيني يف العصر الوسيط:أحد أبرز املالعصر 

خال من أدىن حديث عن اليوطوبيا. واملؤشر الثاين إغفال أغلب اجملموعات اليت 
خصصت لتاريخ اليوطوبيات احلديث عن يوطوبيات العصر الوسيط، شأن جمموع 
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ـ حبيث انتقلت الباحثة مباشرة من  13تاريخبرنريي ـ املدينة الفاضلة عرب ال اماريا لويز 
  .  قفزا العصر القدمي إىل عصر النهضة قافزة على العصر الوسيط

 س املوقف املسيحي إزاء اليوطوبيا؛التبالرمبا عائد إىل والسبب يف هذا األمر 
ذلك أنه ألمد طويل ظلت املسيحية هي اليت تلهم الفكر األوريب يف العصر 

ومعروف أن املسيحية ال تتصور إال جمتمعا مثاليا أو كامال واحدا هو  .الوسيط
وميهد له، إال أنه لن يتحقق اللهم إال جممع الكهنة طفني الذي يسبقه صجمتمع امل

اية األزمنة، وخارج الزمن البشري ، بل وخارج التاريخ. وهلذا السبب لرمبا  عند 
جد يف عامل آخر خفي مسترت ـ هو تو  - من جهة النظر املسيحية-  كانت اليوطوبيا

فاضلة مسيحية،  ةكانت مثة من مدينن  عامل النعيم. وهلذا يقول جاك لوغوف: "لئ
فإمنا هي مدينة أخروية قيامية باملعىن االشتقاقي الذي يوجد يف الوحي، وموجودة يف 

  .  14العامل اآلخر"

"مدينة يف كتابه -  نلفي القديس أوغسطني حيسم األمر بوفق هذا املعىن،
 وهي عنده يف منتهى ،بتمييزه بني ضربني من املدن: "مدينة السماء"  -اهللا"

هذا، ولقد استحال هذا وهي عنده بالضرورة ناقصة.  ،األرض"  ةالكمال. و"مدين
التصور التصور األساسي والرمسي الذي اعتمدته الكنيسة، مستبعدة بذلك قيام 

  يوطوبيا دنيوية أرضية. 
                                                            

، 225سلسلة عالم المعرفة، العدد  ،أبو السعودماريا لويزا برنيري: المدينة الفاضلة عبر التاريخ. ترجمة: عطيات  13	
  .1997الكويت، 

14	Jacques	Le	Goff,	 «	L’utopie	médiévale	:	Le	pays	de	Cocagne	»	 in	Revue	européenne	des	
sciences		sociales,	Tome	XXVII‐	1989	–	N°	85,			p.	272.		
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اليوطوبيا جمتمعا دنيويا متخيال أو متصورا، فإن  عددنان فإذن، إذا ما حن
ن أن يكون من املمكن استيحاء يوطوبيا من املسيحية دو أاملسيحية منه براء. لكن، 
من املمكن تصور يوطوبيا يف العصر الوسيط أم كليا؟   ذاك االستيحاء استيحاء
   خارج نطاق املسيحية؟

 لقيامة يوحنا يف العهد اجلديد ل أنه ميكن تصور يوطوبيا استيحاءاحلا
  : )6 - 1: 20(إصحاح 

من السماء معه مفتاح اهلاوية، وسلسلة عظيمة على يده  نازالً  ورأيت مالكاً  -  1 "
. 

الذي هو إبليس والشيطان، وقيده ألف  - احلية القدمية- فقبض على التنني -  2
  .سنة 

ما بعد، حىت األمم فياوية وأغلق عليه، وختم عليه لكيال يضل وطرحه يف اهل - 3
  .تتم األلف السنة. وبعد ذلك البد أن حيل زمانا يسريا 

ورأيت نفوس الذين قتلوا من  ،عروشا فجلسوا عليها، وأعطوا حكماورأيت  -  4
أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اهللا، والذين مل يسجدوا للوحش وال لصورته، 

ا وملكوا مع املسيح ألف سنة ومل يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشو 
.  

   .وأما بقية األموات فلم تعش حىت تتم األلف السنة. هذه هي القيامة األوىل -  5
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مبارك ومقدس من له نصيب يف القيامة األوىل. هؤالء ليس للموت الثاين  - 6
  ."سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة هللا واملسيح، وسيملكون معه ألف سنة

 -ما بني القيامة األوىل والثانيةفي-  التحقيق على األرضن هذا النص عيعلن 
  عن قيام جمتمع ليس ينقصه سوى اخللود حىت يكون كامال. 

التصور أو باألحرى " ،القول هذا على أن هذا التصور اليوطويب ـ إن ساغ
وكسية على النحو نفسه الذي  استبعاده من لدن الكنيسة األرثذالنبوئي" ـ قد مت

استبعدت به اهلرطقة. بل إن جممع إفسوس األول دان التصور احلريف لفكرة القيامة 
تحول هذا التصور إىل أداة نقدية للمجتمع القائم من أن ياأللفية، وذلك لرمبا خمافة 

  الذي كانت تباركه الكنيسة. 

عجزها يف ج الزمن، و لكن مشكلة العقيدة األلفية تكمن يف تصورها لزمن خار 
عن حتديد الزمن يف زمن أرضي دنيوي تارخيي مستقبلي: "ففي العصر الوسيط ما  

  .  15كانت من نبوءة باألزمنة اللهم إال أزمنة اآلخرة"

يف العصر الوسيط أتت من لدن  ظورةغري أن الدفعة احلامسة حنو اليوطوبيا احمل
من األدلوجة اإلمامية ـ  - األساسيةيف بعض مضامينه -تصور قد يكون استوحي 

ر والثالث عشر حبيث منذ القرنني الثاين عش- اإلمام املختفي واملنتظر الشيعيةفكرة 
النائم يف انتظار عودته العاهل بدأنا نلحظ انتشار فكرة امللك الراقد أو  -امليالديني

ثور منوذج مروية امللك آر ألكي حيكم الناس حبكم فاضل مثايل:  ؛إىل األرض
وانتظاره يف اإلتنا أو على جزيرة أفالون الوقت الذي سيأيت فيه تنصيب مملكة 

                                                            
15	Jacques	Le	Goff,	«	L’utopie	médiévale	:	Le	pays	de	Cocagne	»	op.	cit.,	p.	274.	 
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منوذج حشد البشرية مجعاء يف أالفرسان املثالية والفاضلة والكاملة على األرض، أو 
أو إمرباطور (فريدريك بارباروس ، فريدريك  كمملكة عدالة وسالم حتت إمرة مل

وإمنا استرت  ملك ما مات هو حىت تُنَتظر بعثته؛الثاين، آخر ملوك فرسا ... ) ... 
رقدة أهل بأو اختفى أو توارى (يف كهف، أو على جزيرة)، وهو يظل راقدا 
ويف هذه  ،الكهف ينتظر أن حيني موعد استيقاظه من غفوته حىت يصري عاهال 

  املرويات ميالد يوطوبيا جنينية. 

جتماعية بـ"اليوطوبيات االثه املوسوم ذا وقد ذهب فرانتيسك غراوس ـ يف حبه
ا بنو البشر  ""مثالية للبشرية كحالةيف العصر الوسيط" ـ إىل أن اليوطوبيا،   حلم 

منذ األزمنة الغابرة، وقد اقتنعوا بأن هذا العامل فاسد ولكن يوجد عامل أفضل"، إمنا 
وجدت هلا نظائر عديدة يف العصور الوسطى. إال أن لوغوف يشكك يف هذه 

وإمنا حبنينيات إىل  ان يتعلق بيوطوبيات على التحقيق؛جة أن األمر ما كالدعوى حب
 هذين ما بني علىماض سحيق (عصر ذهيب، جنة دنيوية أرضية غابرة ...) 

ذلك أنه ليس ميكن احلديث عن يوطوبيا إال إذا كان املرء  وبون؛األمرين من فارق 
يف املستقبل، أما اضر أو يؤمن بأن هذا اجملتمع املتخيل أمر ممكن التحقق يف احل

على التدقيق، ال  األحرى واألوىل واألجدر "أسطورة"تلك بفإن  يوطوبيا املاضي
إن  :لئن أصاب فرانتسيك غراوس يف القول أنه عندهالذي يوطوبيا على الزعم. و 

األزمنة احلديثة إمنا قلبت مكان وجود العصر الذهيب السعيد واجملتمع املثايل، حبيث 
إمنا  يف املستقبل، فإن وجه إصابته فيما حدث ال يف املاضي السحيق وإمناأوطنتهما 

أو  ،يعود إىل أن األزمنة احلديثة هي اليت ابتدعت اليوطوبيا بومسها متخيل احلاضر
فليس من اليوطوبيا يف شيء، وإمنا  ىل املاضيإباألوىل متخيل املستقبل. أما احلنني 
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أن أهل العصور  والشاهد على ذلكية.  هو أشبه شيء يكون باملروية األسطور 
الوسطى عادة ما كانوا يتأسفون على فقد ملك، وسرعان ما جيعلون من عصره 

باألوىل  -حسب لوغوف-  ن أهل العصور الوسطىعصرا ذهبيا. كال، ما كا
انبعاث فريدريك بارباروس من قربه  كانوا ينتظرون مثالطوباويني اللهم إال ملا  

  لكي يصري هو "العاهل الكوين" آلخر أزمنة البشرية. ؛واحنشاره وعودته

  كوكانيافريد: يوطوبيا  أمنوذج 

وجدت من  مني بالشأن اليوطويب على أنه لئنيكاد جيمع أغلب الباحثني املهت
. يقول جاك فإمنا هي يوطوبيا بلد كوكانيا بيا حقة وأصيلة يف العهود الوسطى؛يوطو 

هو اليوطوبيا الوسيطة الوحيدة اليت متلك لوغوف: "الذي عندي أن بلد كوكانيا 
خصائص [النظرة] الشمولية و[توصيف احلياة] اليومية اليت رأى برانيسالف باكزكو 

ا تشكل كنه اليوطوبيا" وهي اليوطوبيا اليت نشأت حوايل منتصف . 16عن حق أ
 1250ون نص هذه اليوطوبيا شعرا ال نثرا عام القرن الثالث عشر امليالدي. وقد دُ 

ة م. ويتعلق األمر ـ يف يوطوبيا بلد كوكانيا هذه ـ برحل1947ونشر نشرا حمققا عام  ،م
وتصور مروية كوكانيا عاملا مكتشفا يتسم بسمات  إىل هذا البلد املتخيل املبارك،

 عامط"جنة  - 2ويسر عيش".  ،ودعة ،ومخول ،لبلد "كس - 1أساسية ثالث: 
  "بلد متعة واحتفال وحب وسالم".  - 3بامتياز". 

بداية، عامل كوكانيا هو عامل الدعة واخلمول واحلياة املخملية، حبيث كلما نام 
املرء فاز، ومن نام حىت الظهرية فاز فوزا عظيما. وترتبط حبياة اخلمول هذه 

وذلك مبا يناقض العامل الواقعي، عامل اليقظة  وضوعات يوطوبية ثالثة: أ ـ النوم:م
                                                            
16	Jacques	Le	Goff,	«	L’utopie	médiévale	:	Le	pays	de	Cocagne	»	op.	cit.,	p.	286.		
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ثاب عليه، لكنه النوم امل كوكانيا عامل نيام ال عامل صحاة؛  فعامل ،واحلياة النشيطة
  تصور أنه يدفع لك لكي ال تقوم بأي شيء. بدل العمل املؤدى عنه؛

وهو  بتذال حبيث يعثر عليه يف احلقول،املال وفري مبذول حد اال املال:-  ـب 
، حبيث هو من الوفرة الدنانري املرابطية العمالت األقوى، مبا فيها عملة املسلمني من

ي املال، وال عميكن أن حيصل عليه باجملان، وال تبادل يستد مبا ال مزيد عنه، كلٌّ 
بيع وال شراء مثة. إمنا البالد ما كانت من السوق يف شيء، وال ينبغي أن تكون  

ورة العامل املقلوب. وذلك مبا يشي أنه: "منذ ص - . ج)108- 103كذلك (األبيات 
ا ثورة اليوطوبيا الوسيطة ـ فاحلديثة فيبُُدوِّها األول، قدمت  ما بعد ـ نفسها حبسبا

  . 17شاملة وقلبا للمجتمع الواقعي رأسا على عقب"

واحلال أن الصور اليت ترمسها املروية لبالد   : بالد كوكانيا جنة طعام،تثنية
بعض أوصاف اجلنة  من - ال شك يف ذلك-  اليوطوبية إمنا هي مأخوذةوكانيا ك

 إىل فمه مشوية، تْ وَ الواردة يف كتب الرتغيب والرتهيب: إذا ما اشتهى املرء فراخا هَ 
). أكثر من هذا، ما من شيء إال وشأنه أن يستحيل 56شيء (البيت  والطعام بال

)، والعوارض 32-31ة (البيتانإىل طعام: سياجات البيوتات مصنوعة من أمساك نادر 
، وحقول القمح مسيجة مبا تشتهيه احلفش الثمينةاخلشبية مصنوعة من أمساك 

أن تنشوي طيلة الطرقات وقد عن النفس من املشاوي، وطيور اإلوز ال تكف 
وعلى كل الطرقات واألزقة بسطت املوائد بكل ما لذ  ضمخت بصلصة الثوم ... 

  ). 45- 7(األبيات لداين بال حساب للقاصي ولبذال وبذلت  ،وطاب

                                                            
17	Jacques	Le	Goff,	«	L’utopie	médiévale	:	Le	pays	de	Cocagne	»	op.	cit.,	p.		p.	278.	
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ففي  نيا وال حترمي وال حظر وال جترمي؛أكثر من هذا، ال منع يف بالد كوكا
ويستطلع  ،جمتمع َهدَّته املمنوعات وأتعبته احملرمات وما فتئت تبث فيه عيون القوم

فيه أمر كل خافية أعني، يستحيل جمتمع كوكانيا إىل جمتمع اإلباحة بامتياز وبال 
يف  أن خيافمدافعة. كل امرئ مبكنته أن يشتهي وأن يأكل ويشرب من غري 

، مبا يئأىن شاء . الكل طازج ال نو  ،كيف شاءو  ، مباهج حياة بال موانع، ما شاء
ن لوغوف يعلق حىت إ ،وبيا طبيعية بل ثقافيةيشي أن يوطوبيا كوكانيا ما كانت يوط

على أن أغرب ما يف   ! ساخرا: "ال يتعلق األمر بكلود ليفي شرتاوس يف جنة عدن"
كوكانيا أننا ال نعثر فيها على حديث عن أشجار عجائبية، وال عن ورود غرائبية، 

  . .. وال عن حيوانات غريبة

ويتمطى ويتثاءب يف الوقت يف يوطوبيا كوكانيا عجيب غريب. يتمدد  :تثليثا
يف أزمن الشقوة. كل األيام فيه أيام  طفريقات الفرحة، ويسرع اخلطى ويهرول و أو 

، وال وجود فيه أليام صيام، إمنا الصيام عندهم أكل ، كل األيام أيام أعيادآحاد
ان على الرؤوس يأخذ عفيق املرء ما تشتهي نفسه. والسماء متطر املن والسلوى،

ا كل ما يشتهي. وال وجود لتقسيم أزمان، زمن للفرح وزمن للرتح، وزمن ممنه
للغذاء وزمن للصيام، ليس مثة من زمن اللهم إال زمن واحد، هو زمن املالذ ... 

) 122-112من كل قيد اجتماعي أو ديين (األبيات  يف حلواملعاشرات اجلنسية 
مىت أحس املرء بدنو  ،نكاية يف حمرمات الكنيسة الصارمة. ومثة نافورة التشبيب

   .شيخوخته ترع منها فعاد شابا ذا حداثة ونظارة مبثل ما كان عليه أول أمره

ا ما الرسالة اليت أرادت هذه اليوطوبيا أن تبلغها إيانا؟ف ؛بعدأما  نداء إىل  إ
رية ستمتاع، نداء حلاملسيحي الوسيط، نداء للحرية ولالالتحرر من حمرمات اجملتمع 
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البحث عن سعادة آنية دنيوية عاجلة يف هذه األرض هنا واآلن. ومن مثة، كانت 
ط هذه اليوطوبيا تعبريا عن نقد بنيوي وظريف يف آن واحد للمجتمع املسيحي الوسي

ة باللذة ألنه عارض التوبة والنسك والزهادة والقشاف نيوي؛ولقيمه املتزمتة. هو نقد ب
واحلرية  واملتعة والقصف والطرب، كما واجه املنع واحلظر باإلباحة والسماحة

ألنه متعلق بوضع اجملتمع الوسيط يف منتصف القرن  والعفوية. وهو نقد ظريف؛
   وتلك كلمة هذه اليوطوبيا األخرية.  ،يدالثالث عشر امليال

أن يرتافق ظهور كتابني مؤسسني للفكر السياسي من الغريب حقا أخريا، 
احلديث يف صدورمها: ذلك أن كتاب "األمري" ملكيافلي وكتاب "اليوطوبيا" ملور 

السادس عشر امليالدي اليت أعلن  من القرن نفسها ثانيةصدرا معا يف العشرية ال
وايل حفيها القطع النهائي مع فكر العصر الوسيط. فأما الكتاب األول، فقد صدر 

يف  . وكالمها نظرم 1516عام الكتاب الثاين، فقد صدر حوايل  ، وأمام 1513عام 
النظر ب هذابالنظر الواقعي، و  ذاك: بالنظر نفسةالسياسي، لكن ليس  ناإلنسا

ليس ميكنه أن يسري إال  - هو كائن سياسيمن حيث - وكأننا باإلنساناليوطويب. 
كثري من الواقعية   !يلصار مي ةعلى رجلني: الواقع واألمل، وكأنه إن فقد رجال واحد

السياسية قد يبعث يف اإلنسان امللل، وكثري من احللم السياسي قد حيمل إليه 
         الكوابيس. 

 



1 

 

  باب: المحور

  وس في "مدينة اهللا" والفطرة والقانون الطبيعيأوغسطين

  عامر احلايف

تعدت  نوس أحد أهم الالهوتيني املسيحيني الذيأوغسطينيعد القديس 
املسيحي القرون الوسطى وأثرت يف خمتلف مراحل التاريخ الفكري  مأفكاره

 إىل باالضافة - أوغسطني تنوير وبعده ، وقد امتاز يف الشرق والغرب قبل ال
بأنه   -املسيحية إىل جتربته الدينية الفريدة اليت تقلب فيها من املانوية 

وليس  استوعب كثريا من قضايا الفلسفية اليونانية وكتابات املفكرين الرومان.
ما تزال مشغولة بالكتابات اجلدلية  اإلسالميةان كتاباتنا بقول الجئ امن املف

فكار حلجة أكثر من رغبتها باستيعاب األا وإقامة اإلفحام والردود والرغبة يف
غري مستوعبة طبيعي ولذلك بقيت حىت يومنا الدينية املقابلة يف مهادها ال

 األديانناهيك عن غريه من  ،لبعض أهم مفاصل الفكر الالهويت املسيحي
  . اإلنساينالكربى يف تارخينا  واألفكار

ويأيت موضوع الفطرة والقانون الطبيعي يف هذه الدراسة ليظهر مدى عمق 
 اإلنسانعلى مستوى  ،بالقانون الطبيعي يف جوانبه املختلفة اإلحساس

                                                            
 نائب مدير املعهد امللكي للدراسات الدينيةاألديان املشارك جامعة آل البيت،  ستاذأ.  
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يف حركة الوجود  اودورهية اإلهلبالعناية والذي يتصل  ،واجملتمع والطبيعة
ا يف عصر   أحناءأوغسطني صدمة عامة يف ...لقد مثلت هزمية روما وخرا

ام الرومان الوثنينياإلمرباط ا ملسيحية للديانة ا ورية، وكان ا وراء تلك بأ
ليستخرج  حداثاأليبحث وراء  أوغسطنياهلزمية السبب الرئيس الذي جعل 

ا   .واألخالقويربطها بالعقيدة والفكر  ،وعللها املتصلة بالواقع أسبا

القوانني والسنن اليت  بغية العثور على واألحداثإن البحث وراء الظواهر 
ميثل حتوال يف التفكري الديين ، ويتجلى  اإلنسانيتحرك فيها ومن خالهلا 

نوع من الفهم واملعرفة  إىل ذلك التحول من التعامل العفوي والقدري 
سوف يالحظ القارئ املسلم سقة للنفس واجملتمع والطبيعة ، و املنظمة واملت

يف موضوع الفطرة  أوغسطنيمدى التشابه وااللتقاء بني مقوالت القديس 
   .اإلسالميةوالقانون الطبيعي والنظرة 

  

  

  

  اهللا والقانون الطبيعي
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الطبائع  إىلالذي يرسم  "نعبد هذا اإلله وحنن عهادومبخالق الطبيعة هو اهللا 
  .1حركتها ومداها يف الزمن"ها وغاية ء، هو خالقها ومبدأصوهلا

خالق الطبيعة اهللا هي سنن عناية اهللا اليت ال تنفصل عن الطبيعية  األسبابو 
  2فلسنا نفصلها عن ارادة اهللا خالق الطبيعة وسيدها " ،"وسيدها

مر أ"العناية اليت تاألسباب بكافة أشكاهلا، هي اليت توجه  يةاإلهلالعناية ف
  . 3العلل األوىل والثانوية"

معتقدات الرومان عن كسوف  أوغسطنيفيه يرفض ويف الوقت الذي 
يوم الفصح  الكسوف يؤكد حدوث فإنهضد نواميس الطبيعة  ألنهالشمس 

4.  

.  5القول بأن الكون جزء من اهللا ألن هذا ال يليق باهللا  أوغسطنيويرفض 
نوع من الفصل بني الطبيعة  إىل هلذه العقيدة  أوغسطنيورمبا يشري رفض 
يؤثر يف فهم القوانني الطبيعية  مر الذي، األاخلالق اإللهاملخلوقة وطبيعة 

  حداث التاريخ .أو 

                                                            
 .354ص 1ج، 1

  .234ص1ج، 2

 .355،ص 1ج 3

 .134ص 1انظر: ج، 4

 .185،ص 1انظر:ج 5
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على  لعقيدة وحدة الوجود بأنه ينطوي أوغسطني كما ميكن فهم رفض
ا رفضه ل   .6عبادة الطبيعة دون عبادة اخلالق الذي يقوم بتدبري شؤو

ا  ؛اهللا هو مبدأ كل ما يف الطبيعةف "إنه مبدأ كل إيالد لكنه ليس الطبيعة ذا
..هو الذي وهب ...خلق اجلسد مبا هو عليه .طبيعي ،أيا كان نوعه ومثنه 

اقلة العقل واحلرية النفس غري العاقلة الذاكرة واحلس والقابلية ، ووهب الع
ن يكون ترك ممالك البشر ورؤساءهم وخدمهم خارجا عن أ...فهل يعقل 

  .7سنن عنايته"

  ة والقانون الطبيعيلهآلا

ن تضمن أاهلالكة ال ميكن هلا  األصنامأن  إىل  أوغسطنييذهب القديس 
  .8متنع اخلراب أنوال تستطيع  األرضللمدن دميومة فوق 

ة يف الدفاع عن روما يوم اإلهلاعتقاد الرومان بتدخل  إىل أوغسطنييشري و 
لكنه  ؛عنها ليرتاجع م روعوه بالعواصف والرعدأو  ،هنيبعل إليهاوصل 

ينتقد هذا االعتقاد من خالل ما حدث من خراب لروما يف زمانه وعدم 
  .9ة يف منع ما جرى اإلهلتدخل 

                                                            
 .207، ص 1ج 6

  .239،ص 1ج 7

  .146،ص1انظر: ج 8

 .149، ص1انظر:ج 9
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نصارها ، فاملهزومون أي السبب يف بقاء الدول وعظمتها و ة هاإلهلليست 
م ؟؟ نفلماذا ال يتدخلو  ،أيضا هلم آهلة   10ملساعد

يبقى  -ة عند الروماناإلهلتدخل وبالرغم من نقده ل-  وسأوغسطينلكن و 
ال إنسان ميلك إ"ما من  :حدث والتاريخاحلق يف جمرى األ اإللهيؤمن بتدخل 

  .11هلية"إمبساعدة 

   .12ة ال مينع من وقوع البؤس واهلزمية اإلهلتكرمي أن  إىل أوغسطنييذهب 

ويرى أن ، 13م ال يستطيعون منع التمزق واخلراب أل ،الرومانهلة آقد تنوا
م أضعف من  ؛ة مل يكونوا سببا يف عظمة روماهلاآلهؤالء  ن يفعلوا أأل
ام  هذاتوهو يف الوقت  ،14ذلك   ه سبببأناملسيح  نيالوثني يستغرب من ا

  .15نون اجلوقاحة و ويصفه بال ،الكوارث اليت حتل بروما

  القدر والقوانين الطبيعية

                                                            
 .175ص 1انظر: ج، 10

  .173،ص 1ج 11

  .33ص  1ج، 12

  .155، ص1انظر:ج 13

  .165، ص1انظر: ج 14

 .161،ص 1انظر: ج 15



6 

 

والذي  ،الرومانيةطورية امرب السائد يف اإل لقدرا مفهوم أوغسطنييرفض 
حال والدته أو احلبل به  اإلنسان"ما جتريه الكواكب من تأثري يف  يصفه بأنه

  .16اهللا" إرادة...مبعزل عن 

علم "بكل شيء قبل حدوثه ،ومدبر كل ي أوغسطنيالذي يؤمن به فاهللا 
  .17قواه مجيعها " اإلنسانهو الذي يهب و شيء ، 

"ال شيء حيدث اال بفعل علة سابقة الن  :بالصدفة أوغسطنيوال يعرتف 
سبابه خفية أإن  :دف ال ننكر حدوثه ، بل نقولانه وليد الص :ا يقال عنهم

   . 18"رادة اهللا احلق إ إىل وننسبها 

 "ليس من علل :رادية هي العلل الفعالة لكل ما حيدث يف الطبيعةفالعلل اإل
من هذه الطبيعة اليت هي رادية املنبثقة فعالة لكل ما حيدث سوى العلل اإل

  .19روح احلياة"

"العلة املطلقة اليت بني العلل املطلقة والعلل الطبيعية بقوله: أوغسطنيويفرق 
  ل عنها:و أما العلل الطبيعية فيق ،20تعمل كل شيء وليست خملوقة هي اهللا"

                                                            
 .219،ص 1ج 16

  .230،ص 1ج 17

 .234،ص  1ج 18

 235،ص .1ج 19

 .235،ص1ج 20
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  .21"العلل الطبيعية املصنوعة وغري الصانعة ال تصنف بني العلل الفاعلة"

 ،يةاإلنسانرادة حرية اإلعلى  أوغسطنييثه عن العلل يؤكد ويف سياق حد
"ال خنضع  :نسان اختياراتهالضرورة هي اليت حتدد لإلويرفض أن تكون 

  .22الضرورة اليت تقضي على حريتنا" إىل اختيارنا احلر 

  

  وحدة القانون الطبيعي

عندما  ،مام قانون طبيعي واحد أوجده اهللاأن الناس مجيعا أ أوغسطنييؤكد 
واملوت  .23برار يصابون معهمن األإضرب فساد الناس يف ضربات زمنية في

"كم من املسيحيني  :والقتل ينطبق على اجلميع مسيحيني وغري مسيحيني
  .24قتلوا وذهبوا فريسة موت ال يرحم "

ذا القانون   رض دون الطبيعي الذي أوجده اهللا على األ والناس حمكومون 
حىت  شيءألنه لو فعل ذلك ملا بقي  ؛يعاقب على اخلطيئة يف هذا العامل ان

  .25خرية الدينونة األ
                                                            

  .235،ص1ج 21

 .237ص1ج، 22

 .22ص  1انظر: ج، 23

  26ص  1ج  24

  .19، ص 1انظر: ج 25
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التشابه بني الناس يف حتمل مصائب احلياة ال أن  إىل  أوغسطنيويذهب 
 برار يفن تعد لألأية اإلهلوقد شاءت العناية "  ،يعين التشابه يف املصري

ا األ ما أبرار.وهلؤالء ويالت لن يذوقها األ ،شراراملستقبل خريات لن يتمتع 
  .26فيما خيتص باخلريات والويالت الزمنية فرتيدها مشرتكة بني الفئتني "

شرار ال يعين تطابقا بني الفضيلة والرذيلة برار واألوهذا التشابه بالباليا بني األ
ن كل أنا نعلم إ" :خري هلم إىل برار يتحول ذى الذي يصيب األواأل،  27

  .28)8:28خلري من حيبون اهللا "(روما:  شيء يؤول

  العقل والقوانين الطبيعة 

سرار الطبيعة أأن يكتشف بعض  أوغسطنيميكن للعقل عند القديس 
صبحت مقاطعة أاليت "اليونان وقوانينها بعيدا عن الدين كما هو احلال مع 

اخرتاعات هلة بل فهي ال تنشر التعاليم اليت لآل ،مرباطورية الرومانيةيف اإل
 -بعقالنية–بدأوا يكتشفون  -بفضل عبقريتهم ونبوغهم احلاد-  البشر الذين

وما جيب السعي اليه او اهلروب منه يف السلوك  ،سرارأما ختفي الطبيعة من 

                                                            
 .18ص  1ج، 26

 .19ص  1انظر: ج، 27

 . 23،ص 1ج 28
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احليايت، ...واكتشف بعضهم حقائق عظيمة لكون اهللا قد امدهم بعونه 
"29.  

  الفطرة

  

 :يهايفرض سلطته علول ،رضاأليكون سيد ن وهيأه أل اإلنساناهللا خلق 
وطري  ،وليتسلط على مسك البحر ،صورتنا كمثالناعلى  اإلنسانلنصنع "

  )26:1رض " التكوين(ومجيع األ ،والبهائم ،السماء

ل ما يف استعممن ا اإلنسانن ي ميكّ اإلهلعداد التكوين الفطري واإل اوهذ
  .30رضحتقيق السالم يف مدينة األيف سبيل رض األ

واجلسد للنفس ،  ،به ختضع النفس هللا ،نظام عادل وطبيعي إنسان"يف كل 
  . 31منه ختضع النفس واجلسد هللا" اً وانطالق

جمله من السمات مب - اإلنسانالذي كونه اهللا يف - ويتصل هذا النظام 
 :على احليوانات اإلنساناخلاصة ،ومنها العقل والذكاء الذي فضل اهللا به 

  .32يرفعنا(البشر)فوق مجيع احليوانات ""العقل والذكاء 
                                                            

  .70، ص 1ج 29

  .139، ص 3ج 30

  .116،ص 3ج 31
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ال ميكن التخلص منها على  اإلنسانيف فطري  أمرهي  اتالشهو الرغبات و و 
 أمر اإلنسانيف هذه احلياة من  استئصاهلا  كليا  إمكانيةو "اإلطالقوجه 

ا    . 33الصالح" إىل مستحيل، وهي ال تزال جترب النفوس يف مسري

أن يتجاوز الرغبات والشهوات  القدرة على اإلنسانعطى ألكن اهللا 
ما يتجاوب مع  إىل "لو كنا حيوانات عجماء لكنا نتوق فقط  :اجلسدية
  . 34يف اجلسد ومع راحة شهواتنا " األعضاء

قوى أن ول واأل"صوت الطبيعة األ :ويعادي املوت بالطبع ،ناينأ اإلنسانو 
وأن حيتفظ بعداء طبيعي مع  ،جانب مصاحله اخلاصة إىل  اإلنسانينحاز 
  .35املوت"

  .36اجلهل هو جزء من الطبيعة البشريةأن  أوغسطنيكما يعتقد 

،  37ال ويريد السالم"إ إنسان"وما من  :السالم بالفطرة إىليتوق  اإلنسانو 
يضا أ"والسالم تؤمنه ،38نه يبقى يسعى للسالمإحروبه ف نوحىت عندما يش

  .39الشريعة اليت ترعى النظام الطبيعي"

                                                                                                                                                                          
  .389،ص 1ج 32

  . 247،ص 1ج 33

 .139،ص 3ج 34

  .118،ص 3ج 35

 .126،ص 3ج 36
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السري يف الطريق عليها  اإلنسانوجد اهللا أومن مقتضيات الفطرة اليت 
أي طريق ؛ "الطيب القلب ال يتخذ سوى الطريق املستقيم :املستقيم

حتقيق مبتغاه من سلطان وجمد وكرامة ،وإنه  إىل الفضيلة، وبواسطتها يسعى 
  .40شعور فطر عليه "

تعليم  إىل إال أن هذا الضمري حيتاج  ؛ضمريعلى  اإلنسانوتشمل طبيعة 
فيما خيصنا يبقى السمع الدليل الوحيد لتوجيه ،" يرشده ويوجهه 

  .41الضمري"

 إىل يسمو بالقلب البشري  األمم إىل وحي به أالتعليم السماوي الذي 
  .42السماء 

وجيعلهما  ،الضمري والدين إىل  أوغسطنيوعن عالقة الضمري والدين يشري 
  .43يسريان يف اجتاه واحد

                                                                                                                                                                          
  .131، ص3ج 37

 .131،ص 3ج 38

 .137،ص 3ج 39

 .242، ص1ج 40

 . 47، 1ج 41

 .54، ص 1ج 42

  .269،ص 1ج 43
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ن " أل ؛مثال سلستسأقوال بعض مفكري الرومان أ إىل كذلك ويشري  
  .44العدل والشرف كانا حيكمان بواسطة الضمري كما حيكم القانون"

 أنوهي تشهد  ،من خالهلا بني اخلري والشر اإلنسانالفطنة هي فضيلة مييز 
  .45اإلنسانالشر يف 

"ومن ذا ال يشكر :احلقيقة  إىلية تدين بالشكر ملن يرشدها اإلنسانوالنفس 
  .46الواحد احلق" اإللهالناس على احلقيقة ويعلمهم عبادة 

"ومن ذا الذي ال  :عن السعادة ية البحثاإلنسانبرز مسات الفطرة أومن 
وهي وحدها ، اإلنسانيريد ان يكون سعيدا؟ وحدها السعادة يبتغيها 

  .47ة "اإلهليطلبها من 

"االستقامة والعفة متلكان القدرة :بالعفة واالستقامة  اإلنسانطبيعة وتتأثر 
وإن تكن رازحة حتت الرذيلة  ،ثر بالثناءأية تتاإلنسانعلى ان جتعل الطبيعة 

"48.  

                                                            
 .83+82،ص 1ج 44

 .116،ص 3ج 45

 .196،ص 1ج 46

 . 111،ص  1ج 47

 .103،ص 1ج 48
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القلب و  ،49ة غري احلقيقيةهلاآلفضيلة النفوس تناقض الرضى بيرى أن 
  .50ة اليت تشيع اآلثام اإلهلالعفيف يرفض عبادة 

والكفر  ،املبدأ الطبيعي للفضيلة يكون أكثر نقاء وكماال بالتقوى احلقيقية
  .51يبدد ذلك املبدأ ويضيعه

ا  الفضيلة أوغسطنييعرف  ان  اإلنسانهي "كل ما جيب على بأ
  .52يعمله،والسعادة كل ما يشتهيه"

واليت تتعلق الطهارة فضيلة  أوغسطنياليت يذكرها  فضائل النفسومن 
  .53 يةاإلنسان النفسب

 أوهي مبثابة مبدأ أساسي لتقرير صحة  اإلنسانكرامة أن   أوغسطنيويرى 
كرامة   إىل اهللا ال يرضى عن تكرمي آهلة تسيء ف ؛بطالن العقائد الدينية 

   .54اإلنسان

                                                            
  .106،ص 1انظر: ج 49

  .105،ص 1انظر: ج 50

  . 108،ص 1انظر: ج 51

 .193،ص 1ج 52

  . 35،ص  1ج 53

  .109ص1,انظر: ج 54
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وليس  ،و ترفضهأرادته من حيث ما تقبله إعن فهي  اإلنسانمسؤولية وأما 
  .55ما جيري جلسده من أحداث على 

ال يفقد حرية  اإلنسانن ية فهو يرى أاإلنسانطبيعة بالالشر وعن عالقة 
ن كان الشر متملكا فينا إ"  نفسهمن  الشر اإلنسانن ذا مكّ إال إاالختيار 

  .56" اإلمثة واجلرم وفرض علينا ءافقدنا حرية االختيار بني الربا حىت

حاجة ضرورية تنبع من  ايرى بأ الدين إىل الفطرية  حاجة الناسوعن 
 كما يزعم،  وليست جمرد مصلحة ظرفية ،يةاإلنسانصميم الفطرة 

ن يعتقد أن "مصلحة الدول تقتضي بأ يرىالذي ، ) Varronفرون(
الذي يعتقد  اإلنسانة ، لكون هلاآلم من ذرية أعظماؤها ، وان باطال ، ب

  .57الكربى"  األعمال إىل نه من أصل اهلي يندفع حبماسة كلية أب

"الكذب  يرى أننه أل ؛ن فرون يفتح الباب واسعا للخطأأ أوغسطنيويرى 
  .58يف أمور الدين مفيد للمواطن"

  والخطيئة اإلنسانطبيعة 

                                                            
  . 35،ص  1ج 55

 .46،ص  1ج 56

  .116،ص 1ج 57 

 .116،ص 1ج 58
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 اإلنسان"النظام الذي وضع اهللا ألن  ؛احلرية والرب اإلنساناألصل يف طبيعة 
عقاب ، لكن للخطيئة أوآخر  إلنسانفيه عندما خلقه ما جعله عبدا 

  .59العبودية وضعته الشريعة اليت ترعى النظام الطبيعي وحترم خمالفته "

 اإلنسان فإن ث تعديل على نظام الطبيعة بعد اخلطيئةو حدوبالرغم من 
قوانني تلك الطبيعة االوىل عندما يتخلص من  إىل  يبقى قادرا على الرجوع

قابليتها للفساد غري الذي يو ،اخللود ويتم ذلك من خالل "  ،غرائزه الفاسدة
يف ذاك السالم النهائي الذي هو موضوع برنا على هذه االرض وغايتنا 

  .60املنشودة"

 :العامل خالفا ملا كان عليه قبل اخلطيئة إىلجلبت اخلطيئة املوت والفساد 
خلق يف  اإلنسانن "جسم أل اإلنسان"املوت مل يكن من طبيعة جسم 

 أخطأومنذ  ،ال ميوتأنه كان قادرا على أي أ؛ ظروف خمتلفة قبل اخلطيئة
فاحلالة اليت كان ،  61بد"األ إىل ن حتيا أصبحت الطبيعة غري قادرة على أ

نه أت بعيدة عن حتمية املوت ...وكما يف الفردوس كان اإلنسانيعيشها 
ن الطبائع فهكذا ال يستحيل عليه راد مأن خيلق ما أليس مستحيال على اهللا 

                                                            
 .142،ص 3ج 59

  .165،ص 3ج 60

  .274،ص 3ج 61
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من خالل على تغري القانون الطبيعي  أوغسطنين يغريها ....ويستدل أ
  . 62قزاما وغرائب أالعجائبية املدعوة  األحداث

 ال يتناىف مع واخلطيئة  اإلنسانة طبيعتغري عالقة بني  إىل  أوغسطنيويشري 
  .63العبودية فرضت على اخلاطئ بعدل " أنندرك  إننا" :ياإلهل لعدلا

  الجسديةالنزوات و  اإلنسان

ا إىل اإلنسانكامنة يف الالشهوة  ترتكز ذا حتركت تلك إ"و  ،قوانني خاصة 
سنتها  إىلمستندة  - تلقائيا- املوت فينا  أعضاءالشهوة اجلاحمة الكامنة يف 
  .64حتما ترفضها " فاإلرادةاخلاصة ضد سنة الروح ، 

معرضون أنفسهم املؤمنني ن ؛بل إوال تقتصر الشهوات على غري املؤمنني 
ال إ -حياته من اللوم وأية شائبة تْ لَ خَ وان - "ما من مؤمن  :لتلك النزوات

  .65ويستسلم أحيانا لنزواته اللحمية"

ا النفس  "شهوة التسلط بني كل شهوات اجلنس البشري واليت تسكر 
  .66الرومانية"

                                                            
 .277،ص 3ج 62

  .141،ص  3ج 63

 .46،ص  1ج 64

 .20،ص  1ج 65

  . 53،ص 1ج 66
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تلف قلوب ما يف الشهوات اليت ت أشرسلسلطة "هي لشهوة  ولإلنسان
  .67الناس"

  والقوانين االجتماعيةاهللا 

وتضبط  ،ية دون قوانني تنظم حياة الناساإلنسانمل يرتك اهللا اجملتمعات 
 لإلمرباطوريةقدم مساعدته و  ،كلها  األرضفاهللا يضبط بيده ممالك  أخالقهم

68  

تدخله يف  إىل بل يتجاوز ذلك  ؛ال يقتصر عمل اهللا على خلق الطبيعةو 
الرومان بعون  - له الرب واحلقإ- األحدُ " أمد اهللا  :غري املؤمنة الشعوب حركة
  .69" األرضيةاملدينة  أخالقيةفرفعوا بناء عظمتهم الفضيل على  ،منه

هلة آل خالفا  األخالقيةبعنايته وشرائعه  اإلنسانواهللا يبقى حاضرا يف حياة 
بتنظيم وهم ال يبالون ،  70تركت خدامها دون قوانني يف ظالم  اليتالرومان 

  .71حىت ال تصيبهم الويالت أخالقهمحياة الشعوب سكان املدن وضبط 

                                                            
  .142،ص 3ج 67

 . 58،ص 1ج 68

 .260،ص 1ج 69

  .66،ص 1انظر: ج 70

  .  69،ص  1انظر: ج 71
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ويدبرها كما يشاء ، فهل هي غري عادلة  األمور"اهللا الواحد احلق يرتب 
ا خفية؟ " أسباب   .72سلوكه ذاك لكو

تنازل  األرضاحلق الضابط بيديه ممالك  اإللهاهللا  أن إىل  أوغسطنيويذهب 
خالل  واألشرار األبرارأفاض خرياته على و وشجع منو اململكة الرومانية ، 

  . 73احلرب الطاحنة 

ا ، ولكي  شهراألَ  األخريةيقيم مملكة الغرب  أنراد اهللا أ" بعظمتها وقدر
  .74يعاقب جرمية شعوب عديدة "

  قانون الصراع

 يهتم أوغسطنيالرومانية من حروب وصراعات جعل  اإلمرباطوريةما تعيشه 
 األسبابو  ،ةاإلهلتلك الصراعات وعالقتها ب إىل دت أاليت  األسبابب

ن المح أفكاره حول الصراع اعتقاده أ، ومن أبرز م  واألخالقيةية اإلنسان
ية اليت تتخذ احلرب اإلهل" العناية :الصراع بني البشر ينضوي حتت تقدير اهللا 

 ختترب  بتلك الضيقات ذإسحقا للفساد البشري ، و سالحا لالصالح و 
  . 75مصري أفضل "  إىل  - بعد االمتحان-  نفوس البارة والصّديقة تؤهلهاال

                                                            
 .263،ص 1ج 72

 .169، ص1انظر:ج 73

 .246،ص 1ج 74

 .10،ص 1ج 75
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بداية واستمرارية  د هلافهو " احلكم يف احلرب ، حيدّ  ،واهللا يتدخل يف الصراع
و أاجلنس البشري ن يصحح مسار انه من الضروري أوغاية عندما يرى 

  .76يؤدبه"

ن أ إىل بل جنده يذهب  ؛طالقهاباحلرب على إ أوغسطنيالقديس وال يقبل 
ا دف  ،لألبرارمنا هي اختبار إو  ،احلرب ليست مقصودة لذا حتقيق  إىل و

  الفساد.  وإزالة اإلصالح

ويبتعد  ،عندما تطغى مشاهد الظلم والعنفوالصراع بني الناس حيدث 
  .77وتسيطر شهوة التغلب عليهم  ، العقل والعدالة بني الناس

دف  األمور أوغسطني يرفضكما  ل اتُ قَ "تَـ   :التسلط والظلم إىل اليت 
بنظر  اآلخروالتوسع على حساب  األخرىط الواحدة على سلُّ وتَ  األمم

عندما  األملليمة ، ويزداد أما يف نظر الصاحلني فهو حاجة أسعادة،  األشرار
  .78سيادا على املظلومني"أيصبح الظاملون 

  سباب االزدهار والسقوط أ

                                                            
 .355،ص 1ج 76

  .84،ص 1ج 77

  .187،ص 1ج 78
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االزدهار قد ف؛ سباب لالزدهار واالحندارعدة أ إىل  أوغسطنييشري القديس 
  الذي يؤدي األخالقيفساد ال أشكالوغريها من  79ينتج اجلشع والدعارة

شد هوال أ األخالقياخلراب  أنويؤكد على ،  80احنالل الدول وهزميتها  إىل
  . 81من سيف العدو 

 إىل دى أوالفساد السياسي  ،األخالقيالفساد  إىل دى أالفساد الديين 
العدل وصيانة  بإقامةومل يعد يطالب الدولة  ،نزواته إىل استسالم الشعب 

  .82 اإلنسانحقوق 

خالقية أ ة اليت من خالل طقوسها الالاإلهل إىل سبب خراب روما يعود 
  .83الكوارث إىل أفسدت اجملتمع وأدت 

من  اً اليت جتعل اجملتمع زمر  غياب العدالةسباب السقوط واهلزمية أومن 
تصبح جمموعة من "كل مملكة ختلو من العدالة وال تقيم هلا وزنا :اللصوص 

  .84زمر اللصوص "

                                                            
 .54،ص  1انظر ج 79

 56، ص 1ج 80

 . 53،ص  1ج 81

 . 61،ص  1ج 82

 .61،ص  1ج 83

 .165،ص 1ج 84
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عليه قد  رواالنتصاقوله (سلستس) بأن سقوط العدو ي ،أوغسطنيويؤيد 
نوع من االزدهار يقوم على اجلشع والطمع ، وهذا ما حدث  إىل يؤدي 

"تدهورت فيه روما عن مركز الفضيلة : 85بعد خراب قرطاجة عدو روما 
  .86قعر الرذيلة والفساد بعد خراب قرطاجة " إىل واجلمال 

يه روما بعد خراب قرطاجة أن االزدهار الذي حصلت عل أوغسطنيويرى 
حروب داخلية وفوضى واضطرابات وطغيان الرتف  إىل ن أدى أما لبث 
والضيق عجز عن  ،أفسدكم"االزدهار  :يضا.ويقول أ 87والبخل 

  .88صالحكم"إ

 أوغسطنيوبالرغم من  هذا التفسري االجتماعي والنفسي لالحنطاط بقي 
م ؛على آهلة الرومان الكربىاملسؤولية يعلق  " يبثون خبثهم اجلهنمي يف  أل

 89يلد جمموعات من اجلرائم البشعة والشائنة" ضالالً  وأفكارهمعقول الناس 
.  

                                                            
  . 85،ص 1ج 85

 . 87،ص  1ج  86 

 . 87،ص  1ج 87

  .56،ص  1ج 88

 . 87ص، 1ج 89
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م وفرضوا على  ،قوانني يف احلياء والوداعة إعطاءة) سكتوا "عن هلاآل( وأ
  .90باحيات خمجلة "إالشعب 

ام املسيحية أوغسطينويرفض  اوس ا  إىل وراء الكوارث  ويرد التهمة   بأ
  . 91ة اليت يعبدها الروماناإلهل

ن يقدموا أعلى اجلمهورية  األوصياءة هلاآلنه كان على أوس أوغسطينويرى 
ال من ذلك دب، و 92حتفظه من اخلراب  أخالقيةللشعب تعاليم ومؤسسات 

ا    .93ساعدوا يف خرا

"أخذت روما تغرق يف :سباب اهلزمية الفساد الناتج عن الشعور بالنصرأومن 
  .94وهو الذي رزحت حتت شروره " ،واألمانالفساد نتيجة النصر 

احلرية كانت ، فهذه شغب وفساد إىل اليت حتولت احلريةانفالت وكذلك 
  .95"وباء وشغبا واحنطاطا وفسادا "

  سباب تقدم الدولأ

                                                            
  .88ص، 1ج 90

 .66ص ، 1ج 91

  . 95ص، 1انظر: ج 92

  .98ص ، 1انظر: ج 93

 .152ص، 1ج 94

  .152ص، 1ج 95
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لتقدم الدول  اهللا ضمن عنايته أرادها أوغسطنيا هلييشري إسباب أهناك 
الصدف وال عامل من "ليست عظمة اململكة ليها بقوله: شري إيوازدهارها 
الن احلتمي هو ما  ؛دون سبب ،وخارجا عن نظام العقل أي من ؛احلتمية

رادة البشر نتيجة نظام ضروري ، ويف الواقع فان إرادة اهللا و إحيدث مبعزل عن 
  . 96" األرضممالك  تنشئية اإلهلالعناية 

 ،قدر جمهول إىل واستمراريتها  اإلمرباطوريةأن يعزى تقدم  أوغسطنيويرفض 
  .97رادة اهللاإمنا هي إو 

لدول ا إىلبل يتعدى ذلك  ،وال يقتصر التقدم واالزدهار على الدولة املؤمنة
ا ،ساس عقيدة صحيحةاليت ال تقوم على أ أخذت  إذاتتقدم  أنميكن  فإ

 اإلميان اليس لديهالشعوب اليت  أن إىلمعينة ، فهو يذهب  بأسباب
 ،الشهواتعلى  رةسيطال إىلالذي يدعوهم والتقوى وحمبة اجلمال العقلي 

  .98يف مستوى بشري الئق أناسان حب اجملد العاملي جيعل منهم إف

هؤالء الناس و " ،جمردة من الفضائل ليست  أوغسطنيعند  األرضيةملدينة فا
   .اليت يسميها الكتاب املقدس مدينة اهللا-  األبديةالذين ال يرتبطون باملدينة 

                                                            
 .219ص، 1ج  96

 .240ص ، 1ج 97

 .246ص، 1ج 98
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 أيكاف أن"من العدل :العدل  أوغسطنياالزدهار عند القديس  أسبابومن 
  . 99الصاحلة ويعاقب على خطاياه" أعمالهعلى  اإلنسان

عمال الرسل حول أو  واإلجنيل األنبياء اية اليت جاءت اإلهلااللتزام بوصايا 
السعادة يف احلياة احلاضرة ويف احلياة  إىلالدولة  إىلالعدل واالستقامة توصل 

  . 100األبدية

ا األخالقييعرف العدالة مبعناها السلوكي وجنده  "تعطي كل ذي حق بأ
حبقوق اخلالق  األمروهو بذلك يعطي هلا جماال عاما سواء تعلق  ،101حقه "

  املخلوق. ام

العدل  إىل ا يسميه (الشعور الطبيعي فطرية العدل مب إىل  أوغسطنيويشري 
م الناس يقوم بني ، ويرى أن العدل ال 102) من حيث ن يمتساو على كو

  .103ية ؟"اإلنسان"أليس الناس بأمجعهم متساوين ب: يةاإلنسان

                                                            
 .238ص، 1ج 99

 .88ص ، 1انظر: ج 100

  .116ص، 3ج 101

 .83ص ، 1ج 102

 .252ص، 1ج 103
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الذي و  ،ن الرومانو ليه املفكر إالعدل الذي يشري مفهوم وس أوغسطينوينتقد 
ساطري منافية أويربر نقده ذاك بوجود  ،يطلق عليه تسمية "العدالة الطبيعية"

  104للعدالة يف معتقدات الرومان.

سسها أال يف مدينة اهللا اليت إلن تكون  أوغسطنيعند والعدالة احلقيقية 
ملك و سسها أ"العدالة احلقيقية قائمة فقط يف هذه املدينة اليت :املسيح 

  .105" عليها املسيح

                                                            
 .83+82ص ، 1ج 104

 .94ص ، 1ج 105
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  باب: المحور
  قضية التكليف بين المسؤولية ودعوى الحق

  
  صالح الدين الجورشي

  
من بني عناصر القوة يف النص القرآين أنه أعاد صياغة فلسفة احلياة بطريقة ربط 

يف  يهلفمن جهة جعله مشدودا إىل السر اإل ها اإلنسان خبالقه بطريقة مزدوجة،في
من القوة املطلقة  اقريبة السرمدية اليت جتعل من هذا الكائن الضعيف انتظار اللحظ

لكنه يف املقابل يعيد القرآن الكائن البشري إىل  ري احملدودة يف املكان أو الزمان،وغ
ومي واملصريي ، وجيعل منه إنسانا مكلفا خبالفة اهللا على إىل  قلب الصراع 

  األرض.
  
متعددة، ومن يقتصر على ظاهر الكلمة قد  ومعانٍ خلالفة أبعاد كثرية صطلح امل 

وتغليب ظاهر اللفظ على  ،ينتهي به املطاف إىل إسقاط الشكل على املعىن
أو ينحرف به يف اجتاه خيتلط  ،فيخرجه عن سياقه، وقد يفرغه من حمتوياته ،جوهره

 وبدل أن يكون .ويقوم بتسطيح مضمونه ،أو يقلل من أمهيتهفيه احلق بالباطل، 
جمرد لوجود، يصبح عالقة اإلنسان بافة نوعية وضخمة لسمدخال لبناء فل املصطلح

مطية جملد شخصي أو فئوي. هلذا إحالة على معىن باهت ال روح فيه وال إبداع، أو 
عندما  يف فهم نصوص القرآن من مثل هذه االنزالق الفقيه التونسي ابن عرفة حذر
  "." من وقف عند حدود النص ضل وأضل  :قال

                                                 
  رئيس تحرير المرصد الديمقراطي في واشنطن.



 

2 
 

    
  المفسرون ومعنى " الخالفة " 

ا من  إىل بعض تفاسري القرآن، ويطلع يعودعندما  فجأ املرءيُ قد  على ما ورد 
إين (( :فسر ابن كثري قوله تعاىلفقد  معان ختص خالفة اإلنسان على األرض.

قرنا بعد قرن  ،قوما خيلف بعضهم بعضا ؛أي " :فقال ))جاعل يف األرض خليفة
وهو الذي جعلكم  (( ". معتمدا يف ذلك على اآلية الكرمية وجيال بعد جيل 

يف العبارة سوى قانون التعاقب والتحقيب  فهو مل ير  ،1))  ضخالئف األر 
أن  رأىختزل األمر يف دور القاضي، حني ليالزمين.  أما اإلمام القرطيب فقد عاد 

الذي يفصل بني الناس فيما يقع بينهم من املظامل ، ويرد عنهم احملارم اخلليفة هو " 
إين ((  :فكان تأويل اآلية على هذا " :قال ابن جريرويف هذا السياق  .2"واملآمث 

مين ، خيلفين يف احلكم بني خلقي ، وإن ذلك اخلليفة  )) جاعل يف األرض خليفة
بالعدل بني خلقه . وأما اإلفساد هو آدم ومن قام مقامه يف طاعة اهللا واحلكم 

 ".  وسفك الدماء بغري حقها فمن غري خلفائه

 
   الخالفة مفهوم أشمل

أخرجه من العدم ليجعل منه كائنا اخلالفة هي أوال دليل على ثقة اخلالق يف خملوقه، 
حول اهللا ضعف لقد  يف قدراته وذكائه وبنيته النفسية والروحية والعقلية. استثنائيا
 والتحكم يف مقدراتإدارة شؤون الدنيا  تويلقوة عندما أكرمه وفوضه لىل إ اإلنسان
ذه ، ال تستطيع أية قوة أن متنعه عن منه سبحانهبتكليف  ، وذلكاألرض القيام 

 .أو تلك اليت سريتكبها مستقبال ،املهمة مهما كان حجم األخطاء اليت ارتكبها
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ا جبلت ع ،لقد حاولت املالئكة فعل ذلك لى عدم االعرتاض على إرادة رغم أ
  لكنها مل تفلح. اهللا؛

وإذ قال ربك للمالئكة ((يف قوله تعاىل هذه احملاولة  أسبابسجل القرآن الكرمي 
ن اخلالق أل )). مل يكن هذا من باب االستئذان؛إين جاعل يف األرض خليفة 

يئة املالئكة لتقبل لكنه إعالم يتنزل  يفعل ما يريد وال معقب ملا يقرره؛ يف سياق 
حدث ضخم ستكون له تداعيات كونية غري مسبوقة. لقد استغربت املالئكة أن 
يكون خليفة اهللا خملوق مزدوج الطبيعة، يتمتع بالقدرة على فعل الشر مثلما هو 
قادر على فعل اخلري. مل خيرت اهللا كائنا نورانيا مفطورا على عبادة اخلالق دون تردد 

وا عن تأويل يزيل وهلذا السبب احتار املفسرون، وحاولوا أن يبحث  مسبق.أو تفكري
 ؛الذي يستبطن نوعا من االحتجاج املهذبو  ،ن سلوك املالئكةهذا االستغراب ع

 اليت 3لكن تأويالت املفسرين بقيت دون الغوص يف املعاين العميقة ملوقف املالئكة
قالوا أجتعل  ((املزدوجة عندما  اإلنسانعد واحد من طبيعة على بُ يف تعليلها ركزت 

لقد عربت  .دماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك))فيها من يفسد فيها ويسفك ال
قوال  املالئكة عن خوفها من طاقة العنف والتدمري الكامنة يف طبيعة اإلنسان

همة مبعلى عدم أهلية هذا املخلوق للقيام  دليالً ذلك  عّدت، و ومشاعر وقدرة
قائمة على رسالة احلب واخلري  –حسب اعتقادها  –اخلالفة اليت جيب أن تكون 

  فقط.
  الخالفة حرية وتحرير

ة بناء حرية يف االختيار والقرار والتوجيه وهندس ال تتحقق إال إذا كان معها اخلالفة
ال ميكن فالذي ليست له حرية اإلرادة والتخطيط والتنفيذ  احلياة الفردية واجلماعية،

                                                 
ى بأنھم وقول المالئكة ھذا ليس على وجه االعتراض على ّهللا، وال على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوھمه بعض المفسرين، وقد وصفھم ّهللا تعالقال ابن كثير في تفسيره : "  3 

  ".،أي ال يسألونه شيئاً لم يأذن لھم فيه ؛ال يسبقونه بالقول
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تباع املنهج الرباين بطاعة خالقه، وا بٌ صحيح هو مطالَ أن يكون كائنا مكلفا. 
 وْفِضهِ نح حرية االختيار بني القبول بذلك طوعا،مُ  لكنه أيضاً  الذي وضع له؛

   بإرادته.   
 واجملرب عليه على الفعل ألن املفطور ؛ة على األفعالمسؤول اخلالفةكما أن 

لن يتحمل تبعات ما يقوم به، مثله يف ذلك مثل اآللة اليت تنجز ما يريده مشغلها، 
 من مث فهوو  ،فعلها، يف حني أن اإلنسان كائن خمري يف أفعاله عيدون أن ت ملتع

بطبعه، يعيش ضمن جمتمع  اً حبكم كونه اجتماعي الناساهللا وأمام  ممسؤول عنها أما
  .خاضع ملنظومة قيمية وتشريعية تضبط حركته، وتقيد سلوك أفراده

  الخالفة اجتهاد مطلق
 وقد-أي أن اإلنسان  ؛طلقاملجتهاد الا التمتع حبق ممارسة أيضااخلالفة تقتضي 

بالضرورة باإلمكانات اجلسدية  ظىفهو حي -منحه اهللا هذه الصفة وهذا الدور
والعقلية والروحية اليت متكنه من أن يستنبط من األحكام واملفاهيم اليت جتعل منه 

لكن ذلك ال مينع من أن يكون اإلنسان  ؛مشرعا بامتياز. فاهللا هو خري احلاكمني
كان الفرد حاكما على نفسه وعلى أسرته وعلى طائفته أو قبيلته أو جمتمعه. وسواء  

ذلك، وسواء أصاب يف  احلالتني يتحمل تبعات فإنه يف كلتا مة عادال أم ظاملا؛حك
أخطأ، فإن عمله شاهد عليه، لكن يف كل احلاالت، ومهما اقرتب  اجتهاداته أم

ملطلق، وسيبقى داخل دائرة ىل ا حكمه أو اجتهاده، فإنه لن يصل إمن الكمال يف
  ألن اهللا وحده هو خري احلاكمني.  النسيب؛

 الرتقاء مبستوى اخللقإبداع متواصل من أجل ا كذلك  اخلالفةا اجتهاد مطلق فوأل
ا إنسان  ية اإلنسان. ومن هنا جاءت احلضاراتإىل أعلى الدرجات اليت تسمح 

لتدلل على هذا املسار اخلالق لإلنسانية. عندما تعتقد بأنك خليفة اهللا ويسودك 
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، ال بامتياز تصبح خملوقا مبدعاعرك فإنك ذا الشعور ليتحكم يف مداركك ومشاه
تتوقف قدرات اخللق واالبتكار عندك إال إذا جاء أجلك وحلت ساعتك وانتهى 

ه اآليات الكرمية اليت متجد اإلنسان وتعلي و بذلك تكليفك. فاإلبداع وجه من وج
 ،، وجتعله قادرا على اخرتاق املكان والزمان خبياله وبتحكمه يف املادة4من مقامه

  .  5وحتويلها إىل طاقة أو مجال أو حنت أو أي شيء ينفع الناس
  

  الخالفة محاولة للتماهي مع اهللا
  

األعظم. يتم ذلك يف احلالتني، سواء عند التقرب  تشبه باإللهاخلالفة جمال مفتوح لل
، أو عند إىل درجة الذوبان فيه يف السياق الصويف من اهللا عرب العبادة وفعل اخلري

يف حلظة القوة واالنفراد بالقيادة واعتقاد املستبد بأنه قد الغرور واالعتزاز باإلمث 
أصبح ربا بني قومه، يريهم ما يراه، فال حيق هلم خمالفة رأيه أو اخلروج عن إرادته أو 

أل ما وقال فرعون يا أيها امل (( ده والتفكري يف تغيريه أو إصالحه:التجرؤ على انتقا
فاجعل يل صرحًا لعلِّي  ى الطنيوقد يل يا هامان علأف لكم من إِله غرييعلمت 

الوجه القبيح هو وإذا كان هذا .6)) طلع إىل إِله موسى وإين ألظنه من الكاذبنيأ
فإنه يف املقابل  يد الفعلي لالستبداد املطلق،سلكونه التج ؛من اإلحساس بالتأله

وجتعله  - ده بقوة استثنائيةيتشبه خبالقه أن متاليت جتعل املخلوق - ميكن هلذه العالقة 
وقهر الطبيعة وغزو الفضاء، وحتقيق  ،والتحكم يف البحار ،اجلبال ذليلقادرا على ت

                                                 
  جاء في القرآن (( لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم )). 4 
ْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَمْلَناُھْم فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ "  5    .70" سورة اإلسراء اآلية  َولََقْد َكرَّ
  .38سورة القصص، اآلية  6 
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بفضل ذلك االقتباس من  حيدث وحماولة حتدي قوانني الكون. كل ذلك ،املعجزات
     روح اهللا.

  
املعاين اجملردة  اإلنسان يف األرض تتجاوز بكثريٍ  خالفةاخلالصة يف هذا السياق أن 

التفاسري، واليت أفرغت املصطلح من مضامينه العميقة،  الكثري مناليت وردت ب
الذي ارتقى فيه هذا  ،وأفقدته الشحنة اخلالقة اليت ولدها ذلك املشهد العظيم
ذلك  خلوقات، مبا يفاملخلوق من محإ مسنون إىل مرتبة جعلته يتقدم بقية امل

 اإلنسان دالالت هذا التكرمي، فاملنتظر أن تتغري ن. وعندما يستحضرمالئكة الرمح
 رد رقم عابر يف هذا الكون الفسيح،إنه ليس جم نظرته لذاته ولدوره بشكل جوهري؛

مل خيلق لكي يأكل ويتناسل و ومل يكن حيوانا ناطقا كما ادعى بعض الفالسفة، 
هذه األرض، وأن حيميها من عوامل  وينهب ويسيطر. إمنا مهمته أن يعمر

دف ل ،االندثار ، وإمنا لكي حيمي توازنات الكون، ن بقاء الساللةاضميس فقط 
   ويرسخ قيم التنوع والتكامل يف الطبيعة واحلياة اإلنسانية.

مسؤولة، حىت ال للكون هلذا وجه اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان حنو أن تكون قيادته 
وال تفسدوا يف  ((يثقب السفينة اليت حتويه فيكون مآله اخلسران. جاء يف القرآن 

ا بنبأ . وهو ما حذرت منه املال))األرض بعد إصالحها  ئكة عندما أعلمها ر
"  حيث قال اخلالفة. وقد التقط ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسريه

م علموا أن )) فيها يفسد من فيها أجتعل( ( :وقوهلم مراد اهللا من  دليل على أ
وإال ملا كان لالستفهام املشوب بالتعجب  ،خلق األرض هو صالحها وانتظام أمرها

مقتضى حقيقة  أو من ،وهم علموا مراد اهللا ذلك من تلقيهم عنه سبحانهموقع ، 
أو من قرائن أحوال االعتناء خبلق األرض وما عليها على نظم تقتضي  ،اخلالفة
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 ؛إرادة بقائها إىل أمد ، وقد دلت آيات كثرية على أن إصالح العامل مقصد للشارع
 وتقطعوا األرض يف تفسدوا أن توليتم إن عسيتم فهل(( :قال تعاىل
 فيها ليفسد األرض يف سعى توىل وإذا( وقال ، )اهللا لعنهم الذين أولئك. أرحامكم
يبة يرد هنا أن هذا القول غِ وال   ،))الفساد حيب ال واهللا والنسل احلرث ويهلك

يبة يف مشورة وألنه ال غِ  ،وهم منزهون عنها ؛ ألن ذلك العامل ليس عامل تكليف
يف شأنه  لتوقف املصلحة على ذكر ما يف املستشار اجلرح والتعديلوحنوها كاخلطبة و 

مبا يكره ، وألن  أحدٍ  رِ كْ من النقائص ، ورجحان تلك املصلحة على مفسدة ذِ 
إذ احلكم على النوع ، فانتفى مجيع ما يرتتب على  ؛لك غري معنياملوصوف بذ

  ". فلذلك مل حيجم عنها املالئكة ؛الغيبة من املفاسد يف واقعة احلال
  

  الخالفة عند سيد قطب
سيد قطب جانبا من األبعاد أدرك قبل أن يتعثر فكره، ويدخل يف طريق مسدود، 

. جاء يف املفسرين الكثري مناليت غفل عنها  صطلح اخلالفةالثورية الكامنة يف م
آية اإلعالن عن خالفة اإلنسان الواردة بسورة البقرة قول  شرحظالل القرآن عند 
(فهي املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف الوجود :(صاحب التفسري

اإلبداع  براز مشيئة اخلالق يفإه إىل  زمام هذه األرض وتطلق فيها يده، وتكل 
والتكوين والتحليل والرتكيب، وكشف ما يف هذه األرض من قوى وطاقات، وكنوز 

ه، إىل  وتسخري هذا كله بإذن اهللا يف املهمة الضخمة اليت وكلها اهللا  ،وخامات
منزلة هذا اإلنسان يف نظام الوجود على هذه األرض  :وإذن فهي منزلة عظيمة

خالقه الكرمي، لقد خفيت على املالئكة الفسيحة، وهو التكرمي الذي شاءه له 
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ا ويف  ،ويف تنمية احلياة وتنويعها ،حكمة املشيئة العليا يف بناء هذه األرض وعمار
  . حتقيق إرادة اهللا على يد خليفة اهللا يف أرضه)

ربط سيد قطب اخلالفة مبسألة الزواج والتناسل كوسيلة لتحقيق استمرارية اإلنسان 
بد ألن ذلك شرط ال ؛إىل حد ما هذا اجلانب وهو حمق يف ة على األرض،واحليا

جناز مهمات أكرب لكن ذلك يبقى جمرد وسيلة إل منه لضمان بقاء الفاعل الرئيس؛
 تعدّ  - على أمهيتها- فاخلالفة أوسع من العملية اجلنسية اليت من جمرد التناسل؛ 

ا ليست هدفا يف حد ذاته، بق در ما هي إحدى حمركات الوجود البشري، أي أ
ه إىل  اإلبداع الذي أشار  شرط من بني شروط متداخلة يفرتض فيها أن تؤدي إىل

- نائي، وضع الكون الل يف تفسريه. فاحلديث هنا يتعلق بكائن استثصاحب الظ
ليخلف اخلالق يف حسن إدارة هذا العامل املركب  حتت تصرفه؛ -وليس األرض فقط

  واملعقد.
   

  المصطلحانزالق المعنى ومصادرة 
هذا هو اإلطار الفلسفي العام الذي تنزلت فيها عملية اخللق والتكليف، لكن 

بشكل تدرجيي، انتهى إىل تغييب هذا البعد اجلوهري يف مفهوم  زالقانحصل 
مع املفهوم األصلي، وأصبح  اتناقض كثري ياخلالفة، وذلك بربطه ببعد سياسي 

صاحب حىت لو كان احلاكم  رة إىلحيال مباش يف املخيلة العامة  اخلليفةمصطلح 
  الشوكة.

إذ عندما تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كادت  بدأت القصة بشكل خمتلف؛
ه الذي خلف فراغاألنصار واملهاجرين، عندما واجهتهم مسألة سد ال حتصل فتنة بني

غياب شخصية النيب. كان ذلك أول اختبار يتعرضون له يف ذلك املنعطف التارخيي 
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م قد شكلوا جمتمعا متكامال، فقد كان من لوجودهم اجلماعي احلاسم . ونظرا لكو
ا.  بكر  وعندما مت مبايعة أيبالضروري البحث عن حاكم يدير شأن اجلماعة وقياد

أما عندما توىل عمر بن اخلطاب السلطة أدركوا  خبليفة رسول اهللا، وهُ فُ صَ الصديق وَ 
فوا بالقول بأنه خليفة خليفة رسول اهللا، فاستقر بأن اللقب الوظيفي سيطول إذا اكت

الرأي على وصفه بكونه " أمري املؤمنني ". لكن مصطلح اخلليفة فرض نفسه 
، لينتقل عند أهل السنة واجلماعة تارخييا، وذلك من خالل القول باخللفاء الراشدين

ولت اخلالفة فيما بعد. كما حت سلطةإىل بقية احلكام الذين تعاقبوا على الفيما بعد 
من مفهوم رمزي وروحي إىل مفهوم سياسي يرتبط مباشرة مبنظومة احلكم اليت 

  سادت تارخييا، خاصة منذ أن استقر احلكم العضوض.
رأ على مفهوم املصطلح، حىت  طالتحول الكبري الذي  هوما يهمنا يف هذا السياق 

بل أن املصطلح ذاته اكتسب نوعا  خيتزل يف البعد السياسي شكال ومضمونا. كاد
من التقديس، ليس من باب الدفاع عن إعادته إىل أصله العميق الذي يرتفع بدور 
اإلنسان ويضعه يف مستوى التكليف، وإمنا للتأكيد على أن اخلالفة هي اهليكل 

ا جلميع املسلمني الواجب عليهم دينيا محايته نظام السياسي الوحيد وامللزم شرعوال
  اع عنه، وأيضا العمل على إعادته بعد سقوطه. والدف

العلماء حصلت رجة يف صفوف صطفى كمال أتاتورك إلغاء اخلالفة فعندما قرر م
ودار يومها  والؤهم الرمزي للخليفة العثماين، والفقهاء وعموم املؤمنني الذين كان

ائيا :    سياسيا ؟ا أم كان كيانا دينيأجدل واسع حول طبيعة الكيان الذي مت حله 
كما تشكلت حركة واسعة النطاق من اهلند إىل العامل العريب ترمي إىل إعادة 

  اخلالفة.
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  الحركات اإلسالمية ومسألة الخالفة
  

هي إحدى  إن احلركات اإلسالمية أو ما أصبح يعرف حبركات اإلسالم السياسي
التعبريات اليت أنتجها اإلحساس العميق بفقدان الرمزية السياسية املوحدة 

 بعد نفي آخر السالطني العثمانينياألسيتانة  هاإىل  رمز للمسلمني، واليت كانت ت
وجود املعنوي للكثريين، وقيام اجلمهورية الرتكية على أساس علماين. لقد اهتز ال

تكاد جتمع كل  وعلى هذا األساس فر لإلسالم،ما حدث خيانة ال تغتورأوا في
احلركات اليت تفرعت عن حركة اإلخوان املسلمني، أو اليت تتشابه معها يف 

سرتاتيجي والنهائي هو إعادة بناء األهداف، حول القول بأن هدفهم اإلاملنطلقات و 
       اخلالفة من جديد.

اليت شكلها بعد بضع سنوات جلماعته إن املرحلية اليت بناها مؤسس حركة اإلخوان 
من إلغاء اخلالفة العثمانية، تقود تدرجييا إىل الوصول إىل اسرتجاع " اخلالفة " 

إقامة الفرد املسلم واألسرة املسلمة ا عن نَّ الضائعة وإن بشكل جديد. لقد حتدث البَـ 
يف يقول "،  اخلالفة اإلسالمية إحياءصوال إىل " و  واجملتمع املسلم والدولة املسلمة

أيها اإلخوان .. لقد أراد اهللا أن نرث هذه الرتكة املثقلة بالتبعات  "  :إحدى رسائله
.. وأن يهيئكم اهللا إلعالء كلمته ... وأن يشرق نور دعوتكم ىف ثنايا الظالم .

وهو يف هذا السياق ال يقصد فقط ، :"يد وإلقامة دولته من جد وإظهار شريعته ،
  لدولة أمشل بكثري، وهي اخلالفة. مصر؛ وإمنا هي منطلق حدودإقامة دولة داخل 

  
  حزب التحرير: الخالفة أوال
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وإذا كان حسن البنا قد اكتفى بوضع املسألة كهدف بعيد املدى، ومل يتوقف عنده  
ه دا الذي أسس حزب التحرير بعد ابتعلنزعته الربغماتية، فإن النبهاين نظراً  كثرياً 

، ووضعها كهدف  شرعياً  واجباً  اخلالفةإعادة عن اإلخوان، قد جعل من 
وعلى هذا األساس كان  حوله مجيع األهداف الفرعية للحزب. سرتاتيجي تدورإ

أي أنه يتجاوز األوطان، وال يؤمن  ؛للجميع احلزب من اجلانب التنظيمي مفتوحاً 
 رية، ويستند على هيكلة هرمية دولية، وال يقر بشرعيةطْ باحلدود واجلنسيات القُ 

  .الدولة الوطنية اليت ترسخت بعد املرحلة االستعمارية
ا " رئا ة عامة للمسلمني مجيعا يف الدنيا إلقامة سيعرف حزب التحرير اخلالفة بكو
أي أن احلزب يعتقد  المية إىل العامل "؛سأحكام الشرع اإلسالمي ومحل الدعوة اإل

يقدمون له  ،واحدبأن املسلمني يف كل أحناء املعمورة جيب أن يقودهم شخص 
التطابق بني ؤمن بكما أن احلزب ي  اخلليفة املؤهل للنظر يف قضاياهم،الوالء بصفته 

فهو يرفض التمييز بني " اإلمامة واخلالفة مبعىن واحد ".  :فيقول ،اإلمامة واخلالفة
املصطلحني واملفهومني، فيختزهلما يف معىن واحد، وهو معىن سياسي حمدد يف 

ا شرعا، إذ يذكر أن " إقامَ  احلكم. كما أنه على  فرضٌ  ة خليفةٍ يعتقد بوجو
اليت  املسلمني كافة يف مجيع أقطار العامل، والقيام به كالقيام بأي فرض من الفروض

فرضها اهللا على املسلمني، وهو أمر حمتم ال ختيري فيه وال هوادة، والتقصري يف القيام 
فالذي ال يعرتف  .7أشد العذاب "به معصية من أكرب املعاصي يعذب اهللا عليها 

باخلالفة كنظام سياسي قد جيد نفسه متهما بشبهة الوقوع يف الكفر. ويف ذلك 
دليل على أن الرؤية السياسية قد اختلطت بالبعد العقائدي، وحددت مصري 

  ه اخلطاب.إىل  الطرفني، املدعي واملوجه 
                                                 

  من مقدمة كتاب " الخالفة " الصادر عن حزب التحرير. 7 
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  الحاكمية واختزال الخالفة

  
يف البعد السياسي املرتبط ا أن تفسر اختزال اخلالفة هناك مسألة جوهرية من شأ

وهي مسألة بلورها أبو األعلى املودودي، قبل أن يتلقفها سيد قطب،  باحلكم،
الكتب، وخاصة   الكثري منأعمدة أطروحته اليت صاغها يف وجيعل منها إحدى 

يتعلق األمر مبصطلح احلاكمية الذي سيكيف  كتابه الفيصل " معامل يف الطريق ".
وم تتحرك إىل  الة اليت أصبحت فيما بعد مواقف واجتاهات اجلماعات الراديكي

  " السلفية اجلهادية ". حتت رأيه
((له اخللق واألمر))، ة الكرمية يبعد التأكيد على حتكم اهللا يف الكون انطالقا من اآل

ونتيجة منطقية "  :م احلاكمية، ويبين عليه قولهإىل مفهو املودودي  ينتهي أبو األعلى
أن التنظيم السياسي للحكومة اإلسالمية قد مسي (اخلالفة).  املفهوم للحاكمية

اإلنسان خليفة اهللا يف األرض، وكخليفة فإن مهمته يف احلياة أن ينفذ ويقرر أوامر 
{وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف  :اهللا من حيث حاكميته، وتبعًا للقرآن

 ".األرض خليفة} 

اخلليفة وحيددها يف قوله "  ،مهمة اإلنسان / اخلليفة صربناء عليه يقوم املودودي حب
وليست سلطته  ،حق خاص له، بل كممثل وخليفة لربهيتمتع حبقوق معينة، ليس ك

إىل  مل تبعًا لتعيع ولكن عليه أن ؛تداب. وهو ليس حرًا يعمل ما يريدوراثية بل ان
فإذا خالف العقيدة وادعى لنفسه القوة اليت ال ختصه، وإذا خالف أوامر  ،م عقيدته

 ." اهللا فإن سلوكه ال يتمشى ومركزه احلقيقي
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ن اإلنسان جيب أن حيقق أغاية األوامر القرآنية السديدة إذ "  ؛هو كائن مقيد إذن

إرشاداته ويشيد  يتبع ،أوامر اهللايطيع منزلة اخلالفة، وتبعًا لواجبه فإنه جيب أن 
عدو  –سة للشيطان وإذا عاكس اإلنسان فإنه سيهوي فري ،إرادته يف األرض
 ". وسيضل-  اإلنسان اخلالد

رفض خصخصتها أو جعلها ، و أطلق املودودي مفهوم اخلالفة هنفسويف السياق 
ا أساساً  ؛عامةهذه اخلالفة إمنا هي خالفة "  :لاملسلمني، فقا من قبل تكرةحم إ

ختص كل اجلنس البشري، وليست منفعة موقوفة على فرد واحد، أو عائلة، أو 
غري أنه سرعان ما يستدرك ليعيد حصرها داخل دائرة  ."قبيلة، أو طبقة أو طائفة
ارًا باهللا كسلطان، فإن أولئك ا تطلب إقر إولكن حيث  " :املسلمني حني أضاف

ذا وهم املسلمو  طفق ن. ألي طبقة أو طائفة انتموا، هلم احلق مبزاولتها يقرون 
وليست مقتصرة على طائفة أو طبقة  ،(اخلالفة). وهلذا يتمتع باخلالفة كل املسلمني

 ." أو ساللة ملكية

 
وهكذا يربط املودودي اخلالفة باحلكم، ومنه بالسلطة التشريعية اليت هي ليست من 

ليصل يف النهاية إىل اختزال مفهوم اختصاص اإلنسان، وإمنا من اختصاص اهللا، 
ا "  :يقول ؛اخلالفة يف تطبيق الشريعة بعد اإلميان باهللا وطاعته وكما قلنا قبًال، فإ

أن يتبع  أي أن اإلنسان جيب ؛فهوم حاكمية اهللا وخالفة اإلنسانتأيت من م
وتكراراً: {وال تقولوا ملا تصف  وهذا ما يؤكده القرآن مراراً  ،القانون املعطى من اهللا

فتوضح هذه اآلية جبالء أن سلطة  ،} لسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرامأ
 يتمتع أحد آخر وال ،إعالن شيء ليكون حرامًا أو حالًال إمنا خيص اهللا وحده
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ويعين هذا أن سلطة التشريع خمولة هللا وحده، ويكون خمطئاً   ،حىت جبزء من ذلك
. دعه أوًال يعرتف حاللأو  ما حرامٌ أن يعلن أن شيئًا  - نفسهمن - كل من حياول 

 .إياهامث يزاول سلطة متثيلية ليستنتج أحكاماً من تلك اليت اعطاه اهللا  ،بسلطة اهللا

 
ا قانونية وأخرى غري قانبعيدًا عن املشرّع، و التشريع  ونية دون إشارة إعالن أشياء أ

ألنه مبين إما  ؛وإمنا يكون هذا ،كالكذب على اهللا  بأنه قد وصفإىل توجيه اهللا، 
على وجهة نظر أن اهللا قد ترك لإلنسان احلرية ليشرع كما يريد أو عاملًا بأنه ال 
ميلك السلطة، يشرع يف تعام تام عن توجيه اهللا، حىت حيث يطلب أن يتفق 

يقول  احلالتني يكذب اإلنسان، ويف مكان آخر تاالتشريع وذلك التوجيه. ويف كل
 .الظاملون.. .القرآن: {ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون..

م تبعاً ملا أنزل ؤ } (املائدة). حيذر اهللا هنا أن أولئك الذين ال يديرون شالفاسقون و
م (أوًال) كافرون (ثانياً) ظاملون (ثالثاً) فاسقون. إن  اهللا من شرع وال يعززونه، أ

  . 8"  جمرم ذو ثالثة آثام: كفر وظلم وفسقالذي يعصي شريعة اهللا
  

  االنقالبية في الخطاب الحركي
ه من استنتاجات حتولت إىل  ألن ما توصل  ؛أطلنا يف التوقف عند نص املودودي

عديدة وحركات ها جمموعات تنبحركية تفيما بعد إىل منظومة الهوتية وسياسية و 
يهدد أصبح منهجا  بعضهمعليها  سم اإلسالمي، وأسسيف اجلجغرافيا موزعة 

من خالل تربير اللجوء إىل العنف  األهلي اإلسالمية وسلمهاوحدة اجملتمعات 
  .املسلح

                                                 
  أبو األعلى المودودي، من كتابه " اآلراء السياسية في القرآن. 8 
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دف إىل الوصول إىل احلكم  إن هذا التصور وضع حركات اإلسالم السياسي اليت 
باعتباره الوسيلة األفضل لتحكيم اإلسالم من خالل إقامة دولته، وضعها أمام 

ة معقدة متثلت يف وضع منهج التغيري املالئم. وعلى هذا األساس إىل  إشك
وحتمل التغيري السلمي ب االلتزامتعددت صور هذا املنهج، حيث تراوحت بني 

التضحيات املرتتبة عن الصراع مع أنظمة احلكم، وبني التنظري للعنف حتت عنوان 
ن السالح والتدريب اجلهاد، واستنزاف طاقات األفراد واجلماعات يف البحث ع

عليه، وتنفيذ العمليات ضد اخلصوم مما أسقط اآلالف من الضحايا يف صفوف 
  املسلمني من أمنيني وعسكريني ومدنيني.

شكل ذلك مدخال للذهاب بعيدا  نوح حنو اجلذرية يف تصور البدائل؛وكلما كان اجل
لة عن الواقع احلقيقي املزيد من التوغل يف العز  من مثّ يف القطع مع الدولة واجملتمع، و 

 اليتأن " الصفة األوىل  رأىواملعاش.ففتحي يكن الذي تأثر بكتابات سيد قطب 
فاإلسالم منهج  ،) االنقالبية(  يا احلركة اإلسالمية املنشودة هجيب أن تتصف 

قيام جتمع  من مثّ حيتم  االنقاليبيق املنهج .. وحتق.وليس منهجا ترقيعيا  انقاليب
 يفأن تكون  يملعمل اإلسالاتتصدر  عني على احلركة اليتت، وي انقاليب يحرك

جا وكفاية  اإلسالمي االنقالبمستوى حتقيق   " :". وذلك قبل أن يضيفوعيا و
ا مرحلة  انقالبية سرتاتيجيهإتكون إىل  إن احلركة اإلسالمية هذه أحوج ما تبلغ 

نظرية احلركة  االنقالبيةباإلسرتاتيجية  وأعينألهدافها ومبادئها ..  العمليالتنفيذ 
ا يفأو  املنشود بكل ما يقتضيه  اإلسالميالقائم بالواقع  يتغيري الواقع اجلاهل سلو

اليت  هذا التغيري من فهم شامل ودقيق للواقع القائم ، وتقدير واع للقوى والعوامل
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املرتقب ومدى ما حيتاجه  يتصور عميق للواقع اإلسالم من مثحتركه وتؤثر فيه .. و 
   .9" من كفايات وإمكانيات على كل صعيد
ات العمل السياسي ليست سوى حماولة إىل  هذه النزعة االنقالبية يف اخلطاب ويف 
إن اجلهد األصيل والتضحيات النبيلة جيب  "  :لشرح ما نظر له سيد قطب يف قوله

خلري هو الذي يقوم على منهج واجملتمع ا.. .أن تتجه أوال إىل إقامة اجملتمع اخلري 
قبل أن ينصرف اجلهد والبذل والتضحية إىل إصالحات جزئية شخصية  ...اهللا

إنه ال جدوى من احملاوالت .  وفردية ، عن طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وحني يقوم اجملتمع على غري  ،اجلزئية حني يفسد اجملتمع كله ،وحني تطغى اجلاهلية

اولة من وحني يتخذ له شريعة غري شريعة اهللا . فينبغي عندئذ أن تبدأ احمل ،منهج اهللا
هاد لتقرير سلطان اهللا يف ن يكون اجلهد واجلأو  ،ن تنبت من اجلذورأاألساس، و 

.. وحني يستقر هذا السلطان يصبح األمر باملعروف والنهي عن املنكر .األرض
  .كز إىل أساسشيئا يرت
جهد اخلريين الصاحلني من الناس  .إنه ال جدوى من ضياع اجلهد.."  :ويضيف

األول: منكر اجلرأة على ر يف مقاومة املنكرات اجلزئية الناشئة بطبيعتها من املنك ...
اهللا وادعاء خصائص األلوهية ورفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة ... ال 

 اومة منكرات هي مقتضيات ذلك املنكر األول بالجدوى من ضياع اجلهد يف مق
                                                            .10"جدال

التدرج السلمية و ج اإلصالحي القائم على هوبذلك يكون سيد قطب قد نسف املن
واالخنراط يف حركة اجملتمع، والعمل على إصالح املؤسسات من داخلها، وفتح 

                                                 
  فتحي يكن، من كتاب " نحو حركة إسالمية عالمية واحدة ". 9 
  .في ظالل القرآن، الجزء الخامس 10 
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يف املقابل ملنهج التغري عرب العنف حتت غطاء اجلهاد، من أجل استعادة اجملال 
  الدورة للخالفة الضائعة.

معظم اإلسالميني ينطلقون من خلفية فكرية وسياسية تسند على ضرورة إحياء 
وهلذا مل يكن من . يف ذلك اإلصالحيون منهم يدخل، املشروع السياسي للخالفة

صول إىل منصب الو يف باب الصدفة أن يستحضر اإلخوان بعد جناح حممد مرسي 
قد جعل من مبدأ حسن البنا  فاملرشد املؤسس رئاسة اجلمهورية مسألة اخلالفة؛

ائيا لدعوته، ووضع لتحقيق ذلك مراحل البد من  إعادة اخلالفة اإلسالمية هدفا 
إن اإلخوان يعتقدون أن اخلالفة رمز للوحدة  " :توفريها، وحتدث عنها يف قوله

ا شعرية إسالمية جيب عل، ومظهر االرتباط بني أمم اإلسال اإلسالمية  ىم ، وأ
ا  .. واإلخوان املسلمون هلذا جيعلون .املسلمني التفكري يف أمرها واالهتمام بشأ

ا يف رأس مناهجهم .  يعتقدون أن ذلك وهم مع هذا فكرة اخلالفة والعمل إلعاد
كثري من التمهيدات اليت البد منها ، وأن اخلطوة املباشرة إلعادة اخلالفة   حيتاج إىل

البد من تعاون ثقايف واجتماعي واقتصادي بني  ؛البد أن تسبقها خطوات
جملامع الشعوب اإلسالمية كلها ، يلي ذلك تكون األحالف واملعاهدات وعقد ا

لي ذلك تكوين عصبة األمم اإلسالمية ، حىت إذا  يمثواملؤمترات بني البالد ، 
اسطة العقد ، الذي هو و  )اإلمام  ( ىعنه اإلمجاع عل نتجاستوثق ذلك للمسلمني 

بدل أن يكون  ومن مث".  األرض ىاألفئدة ، وظل اهللا عل ىوجممع الشمل ، ومهو 
األرض، اقرتنت هذه الصفة اخلالقة  يف اإلنسان ككائن مكلف هو ظل اهللا

اإلخوان املسلمون مع  يمسلمني، وبذلك يلتقللبشخص واحد سيقع تعيينه خليفة 
  حزب التحرير يف اهلدف النهائي.
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وردت على لسان رئيس احلكومة ملسألة اخلالفة إشارة عابرة قد حصلت هذا و 
مهمة  اآلن نفسه، الذي يتحمل يف إىل  السابق يف تونس املهندس محادي اجلب

واخنراط حركة النهضة  بالرغم من تفتحه السياسي- فهو  األمني العام حلركة النهضة،
انتصار احلركة يف  قد عدّ  –يف عملية االنتقال الدميقراطي املرسخة للدولة الوطنية

فة مبثابة " اخلال ،2011أكتوبر  23التأسيسية اليت نظمت يوم  االنتخابات
عن املخزون  باالنتصار النشوة حلظةيف  تعرب لكنها  ؛اءةقاهلا برب  السادسة "،

  الفكري والسياسي خلطاب حركي أثر يف عشرات اآلالف من األعضاء واألنصار.
  

  الخالفة مدخل لتجديد الدورة الحضارية
  

قد يفهم حديثنا يف هذا السياق وكأنه مناهض للنزوع حنو توحيد املسلمني 
يف حني أن الغرض من هذا االستعراض  واحدة،ارهم أمة ذات مرجعية دينية باعتب

ال عالقة له بأي جهد يبذل يف اجتاه مد جسور التعاون بني الشعوب اإلسالمية يف 
مرحلة تارخيية تشهد سطوة التكتالت األمنية واالقتصادية والسياسية على 

شرطا  دّ الساحات الدولية. فالعمل يف هذا اجملال له مشروعيته الكاملة، بل ويع
اسيا من شروط اكتساب القوة واحلصانة ومحاية املصاحل العليا هلذه الشعوب اليت أس

  تتعرض لالستغالل وملختلف أشكال اهليمنة.
و إبراز عملية الرتحيل اليت متت إن اهلدف من استعراض املواقف السابقة ه

 من بعدها الالهويت والفلسفي إىل البعد السياسينقلها  بعد أن مت سألة اخلالفةمل
 العمليايت اخلاص بالصراع على السلطة، وببناء الدولة العاملية العقائدية. هذا

واإلصرار على ربطه مبنظومة  االختطاف الذي حصل ملصطلح اخلالفة ومفهومها
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 خاصةكانت له تداعياته اخلطرية على أكثر من صعيد، و   تارخيية انتهى مفعوهلا،
  الصعيدين الثقايف واحلضاري.

ىن تسبقها مقدمات نظرية تؤسس ملشروع جديد، يلهم بنائيها، إن أي حضارة تب
ا يف مسار جديد، وجيعلها مستعدة لتقدمي تضحيات كربى  ويصهر شعبها أو شعو
وجسيمة من أجل فرض وجودها، واحتالل موقع متقدم يف العامل. ومن أهم هذه 

  املقدمة تغيري نظرة الفرد لذاته، ونظرة األمة لدورها. 
وهذا  خاصة يف مرحلة البعثة أو التأسيس،ته األديان يف مجيع مراحلها، هذا ما فعل

ما قام به الفالسفة واحلكماء والزعماء السياسيون والعسكريون الكبار عرب التاريخ. 
م يصنعون احللم قبل جتسيده على أرض الواقع، وذلك من خالل بناء املفاهيم  إ

  ة قوية يف حتقيق املنعرجات التارخيية.والشعارات الضخمة والواعدة واملشحونة برغب
 ا لقد اتسمت مرحلة األنوار يف التاريخ احلديث ألوربا بعملية تكثيف قامت

جمموعة متميزة من املثقفني االستثنائيني، الذي وجهوا نقدهم للموروث الديين 
واالجتماعي، من أجل حتقيق القطيعة األبستمولوجية مع املرحلة السابقة اليت 
انتهت بأوروبا إىل حالة قصوى من التفكك والعجز والتخلف والتناحر الداخلي. 

من خالل  ذاتهل اإلنسانصورة بناء وقد اجتهت العديد من هذه اجلهود حنو إعادة 
وبعد أن كان اهللا هو مركز حتريره من قيود املاضي اليت نسجها الفكر الديين احملنط. 

العامل، قام هؤالء جبهود ضخمة من أجل حتويل اإلنسان إىل أن يكون هو املركز، 
 وهو ما ترتب عنه انقالب جذري يف تفكري األوربيني، سرعان ما كانت له تأثريات
ضخمة على بقية األمم والشعوب. فجوهر دعوة مانويل كانط خلصها يف قوله " 

لقد  وذلك من خالل االحتكام لعقله. ،خروج اإلنسان من قصوره املفروض ذاتيا "
الكتشاف  الفضاء املسيحي هو الطريق الرئيسأصبح استعمال العقل داخل 
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فة العلم والعامل. وكلما اإلنسان وصياغة رسالته يف احلياة والكون، ومدخله ملعر 
يق فتوحات كربى على أكثر من توغل العقل األورويب يف هذا االجتاه ومتكن من حتق

ف له أوجه القصور يف شلكنه يقع يف كل مرة يف مطبات خطرية تك صعيد؛
إنه ال يستسلم، وإمنا يعيد احملاولة للبحث عن الصيغ األقوى إلبقاء  ؛ إالمغامراته

فكرة خالفة اإلنسان، حىت قدميه. إنه حبث متواصل لرتسيخ  اإلنسان واقفا على
يف  املعىن ، وحماولة استثماريف األدبيات الغربية ولو مل يتم استعمال هذا املصطلح

  معركة البحث عن هوية الفرد ورسالته.
  

     الخالفة : هذه الفكرة الملهمة
  

من كربى األفكار امللهمة، والقادرة على  يف األرض فكرة خالفة اإلنسان هللا تعد
يف أي مكان،  نيلواقع املسلمبالنسبة عظيمة، ليس فقط الإحداث التغيريات 

ولكنها فرصة مفتوحة لكل من يريد أن حيد من تدهور احلياة اإلنسانية، ويعيد هلا 
  الدفء واحلب والقوة النابعة من الذات املمتلئة بالقيم اخلالدة. 

فة بالتعمري من شأنه أن يضع حدا لسياسات اهليمنة اليت ميزت إن ربط اخلال
هو يف املفهوم الغريب أربعة قرون على األقل. فاالستعمار  ذاملسرية الغربية من

ا لصاحل األمة  يالسيطرة على أراض م من أجل االنفراد بثروا اآلخرين وأوطا
ز مسألة التناسل إلبقاء هو عملية ال حمدودة، تتجاو يف حني أن التعمري  املهيمنة.

 ((يقول القرآن  ،اجلنس البشري، لتغطي أبعادا كثرية يصعب حصرها يف فعل واحد
ا وأسرارها، قها جبميع ثلْ . فبعد خَ 11))هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها  روا

                                                 
  .61ھود، آية سورة  11 



 

21 
 

ها والتصرف يف كل ما أن يتوىل تعمري  - لخالفةلتفويضه  نتيجة-  طلب من اإلنسان
، وهو أي مكنه من مجيع الصالحيات اليت جتعله سيدا وصاحب قرار فوقها وحتتها.

املواقع كشرط من  يف كثري منكلمة التسخري اليت وردت يف القرآن   عربت عنهما 
لن يتمكن من  ة تنفيذ وإجناز . لكن اإلنسان اخلليفةإىل  شروط حتويل اخلالفة إىل 

واكتشف القوانني املنظمة  ،وأحسن استثماره إال إذا استعمل العقل األرض تعمري
ا، مث احرتم تلك القوانني وخضع ملنطقها الداخلي ولقواعدها  للطبيعة ومل يصطدم 
يضع نفسه واألرض يف خماطر  - وهو قادر على ذلك- ألنه مبخالفته هلا ؛الصارمة

 :قد تؤدي إىل االنتحار اجلماعي. وهلذا يذكره القرآن بالقاعدة احلامية لوجوده
واإلصالح هنا ال يعين تعويض دور  .))وا يف األرض بعد إصالحها وال تفسد((

 لناظمة للحياة والطبيعة واجملتمع،القوانني اىل إاإلنسان يف التعمري، وإمنا هو إشارة 
يف دالالته الرمزية حىت يثق اإلنسان الفرد يف  اً مطلق اً وبذلك تكون اخلالفة تفويض

لكنها يف احلقيقة تكليف مقيد بقوانني الطبيعة  ؛على تأثيث الوجودذاته وقدراته 
 وأحكام الوجود اإلنساين. 
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 باب : المحور
  عالقة اإليمان بالعمران في الرؤية القرآنية

 محمد المنتار

 

يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية من  -وال تزال-عانت البشرية كثريًا 
العمران و  ي،واجملتمع السوّ ، يجراء عدم االستبصار مبعامل ومسات اإلنسان السوّ 

املشّكلني للوحدة القياسية اليت جيب أن يُتيّمم شطرها باملناهج  ،البشري األمثل
كذا مبختلف أنواع احلضارية، و  ندسةواخلطط املستقبلية، واهلوالربامج الرتبوية، 

أضربا تاريخ البشرية عرف  بسبب غياب هذا الوعي.. و الكسب العلمي والعملي
تربويا،  الفهمية واإلدراكية أصابت بىن اجملتمعات، وهياكل العالقات بطاتالتخ من

  واجتماعيا، وإنسانيا، وعمرانيا.. 

 -الدينية والالدينية- لبيئات الفكرية القدمية واحلديثةظهرت يف ا قدو 
أن حتل إشكال  حاولت دراسات متنوعة، وطُّورت من داخلها أنواع من النظم

حول طبيعة  الصعيد االجتماعي من خالل إنتاج يوطبياتالوحدة القياسية على 

                                                            

 رئيس مركز الدراسات القر آنية بالرابطة المحمدية للعلماء ، المملكة المغربية.
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 مواءمتها لعدم-  جّرت يوطبيات وهي ،مكونات اجملتمع الفاضل واملدنية الفاضلة
  .1قليل غري وباالً  العاملني على - والكون اإلنسان لطبيعة

على العاملني أن توىلَّ سبحانه يف مرحلة اخلتم  عز وجل نعم اللّٰهوكان من 

 ،)9احلجر:( ﴾ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُونَ ﴿بذاته العلّية حفظ الذكر: 
فحفظت بذلك آثار النبوة املنرية، واستمر إمكان التعرف على النيب الشاهد وعلى 

 ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ   َلَقدْ ﴿ :عاىل، مصداقا لقوله تحالة السواء من خالله

. وشكر )21:األحزاب( ﴾َكِثرياً   اللَّهَ  َوذََكرَ  اْآلِخرَ  َواْليَـْومَ  اللَّهَ  يـَْرُجو َكانَ   لَِّمن َحَسَنةٌ 
والعمل الدؤوب لالستكشاف  حسن التوظيف والتثمرييستوجب  هذه النعمة اجلُلَّى

إذ هو مناط املتجدد للقدرات واهلاديات الكامنة يف هذا النص املرجعي؛ 
االجتهادات البشرية الساعية لتوليد أسس بناء العمران، وباين هذا العمران؛ أي 

تنظيم حياة  -منذ حلظات نزوله األوىل-  فهو كتاب كرمي استهدف ؛اإلنسان
 آيات:وكانت  سيا، واقتصاديا، وروحيا، وفكريا.فرديا، واجتماعيا، وسيا اجملتمع:

الذي  .خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك األكرم.اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴿

هي اإلكسري الذي فعل فعله   )5ـ1:العلق( ﴾علم بالقلم. علم اإلنسان ما مل يعلم
؛ حيث انطلقت القافلة على يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأمته من حوله

                                                            

، الذي ميثل حالة السواء، والذي من خالل التعرف على بنائه النفسي، والوجداين -الوحدة القياسية-ـ  كما أن التعرف على اإلنسان الشاهد 1 
املدخل إلنتاج العلوم الوظيفية واملناهج العلمية املمكنة من رد االختالالت إىل حالة السواء، وهنا الدور احملوري  يكونوالعقلي، والشخصي، والقصدي، 

ما  اخلطري لوظيفة النبوة ووظيفة الذكر الذي تأيت ُلو َعَلْيِهْم ﴿به مىت ما حّل الرشد يف التعامل معهما والتأسي  ُهْم يـَتـْ ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف األُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـْ
يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَـْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ  : حنو استئناف التعامل املنهاجي مع الوحي واإلنسانانظر  .)2اجلمعة:( ﴾آيَاتِِه َويـُزَكِّ

  .133 ص، م2013در النيل، مصر، ،أمحد عبادي، الوحي
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دي ّنمصُحداء الوحي يف هداية العقول وال ، وبناء اإلنسان والعمران، مسرتشدة 
ا من النص املؤسس الذي حقق  خري العباد، عليه الصالة والسالم، ومستمدة قو

بات متشابكة حصلت يف هدفه بنفخة واحدة، وصار مصدر إهلام فريد النقال
لكنها تعد أمنوذجا يقتدى به يف األمم واحلضارات، ووحدة قياسية  جمتمع بدوي؛

  ميكن النسج على منواهلا والبناء عليها.

 واّتساًعا، وتركيًبا، ضخامًة، بناء كل  كمثله  ليس العمران وال شك أن بناء
وإذا كانت العمران الذي ميكن أن  وخطورة. وأمهّية وامتداًدا، واستيعابًا، ومشوًال،
ت الفكرية نه جمموع النشاطات املتعلقة بتنظيم احلياة اإلنسانية، أو التصورانفسره بأ

ي أمة، أو كل األوصاف اخلاصة بوجودها املادي واملعنوي، واالعتقادية والفنية أل
فإن أهم أركان هذا  ؛والفلسفات والقدرة على التلقي عقولوذلك حسب الرؤى وال

مرجعيته؛  حبواره مع ينتسج الذي - اًعاواجتم فرًدا- العمران هو اإلنسان املؤهل
 جبهده وينصاغ ،إليها، ووحدته القياسية ووجهاته قبلته منها ليستخلص قرآنا وسنة؛

 يف سهمه حبسب كل  والتسخري، الفعل على قدرته منه ليمتح الكون، مع وحبواره
  .واألبصار األيدي

وقد قدم القرآن الكرمي شبكة من املقتضيات املنهاجية تعد مبثابة األسس 
مفهوم اإليمان أو  ، ويف مقدمة هذه األسسالعمرانلكل حديث عن تأسيس 
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واحلياة  الكون عن الكلية الرؤية وبناء تكوين يف الزاوية ميثل حجر ، باعتبارهالتوحيد
  واألحياء واإلنسان، يف إطار الرؤية القرآنية.

 افهم يف أبعادهتال ميكن أن  القرآنية الرؤية يف بالعمران عالقة اإلميانو 
مفهوم استيعاب شبكة مفاهيمية يف مقدمتها: املختلفة واملتعاضدة يف آن من دون 

، مفهوم االستخالف، ومفهوم الرؤية القرآنية، ومفهوم العمران، والتوحيد
 مفهوم التسخير.و

  

  

  التوحيد في الرؤية القرآنيةأوال ـ مفهوم اإليمان أو 

إن احلديث عن العمران يف القرآن الكرمي ال ينفصل عن التصور العقدي 
اإلميان باهللا عز يف إطار الرؤية القرآنية؛ ذلك أن   2الناظم لعالقة اإلنسان بالكون

وجل أو التوحيد هو أول مقاصد الشارع، ومن أرقى منافع اإلنسان الروحية 
ن، من العرفان واإلميان وطاعة الرمحالق؛ إذ "ال سعادة أصلح العرفانية على اإلط

   . 3والكفر والفسوق والعصيان" ،وال شقاوة أقبح من اجلهل بالديان

                                                            

ذا ال2    خصائص التصور اإلسالمي، ومقومات التصور اإلسالمي سيد قطب. شأن:ـ ينظر 
  .1/7، 2000، دار القلم األحكام، العز بن عبد السالمـ قواعد 3 
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وألجل هذه املقاصد النفعية اإلميانية العالية، حفل القرآن الكرمي مبا ال حصر 
 آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿على الذات العلية، كما قال تعاىل: له من الرباهني الكونية الدالة 

َ  َحىتَّٰ  أَنُفِسِهمْ  َوِيف  اْآلفَاقِ  ِيف   َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلىٰ  أَنَّهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  احلَْقُّ أَوَملَْ  أَنَّهُ  َهلُمْ  يـََتبَـنيَّ
 ِمنَ  احلَْيَّ  َوالنـََّوٰى ُخيْرِجُ  احلَْبِّ  فَاِلقُ  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿ وقوله تعاىل:)، 53:فصلت(﴾َشِهيدٌ 
ِلُكمُ   احلَْيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتِ  َوُخمْرِجُ  اْلَميِّتِ  ْصَباحِ  فَاِلقُ  تـُْؤَفُكوَن. فََأىنَّٰ   اللَّهُ  ذَٰ  َوَجَعلَ  اْإلِ
 َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ  اْلَعِليِم. اْلَعزِيزِ  تـَْقِديرُ  ُحْسَبانًا ذَِٰلكَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َسَكًنا اللَّْيلَ 
َا لِتَـْهَتُدوا النُُّجومَ  َلُكمُ   يـَْعَلُموَن. لَِقْومٍ  اْآليَاتِ  َفصَّْلَنا َقدْ   َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  ظُُلَماتِ  ِيف  ِ
 ِلَقْومٍ  اْآليَاتِ  َفصَّْلَنا َقدْ  َوُمْستَـْودَعٌ  َفُمْستَـَقرٌّ  َواِحَدةٍ  نـَّْفسٍ  مِّن أَنَشَأُكم الَِّذي َوُهوَ 

 ِمْنهُ  فََأْخَرْجَنا َشْيءٍ  ُكلِّ   نـََباتَ  بِهِ  فََأْخَرْجَنا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَنَزلَ  الَِّذي َوُهوَ  يـَْفَقُهوَن.
َوانٌ  طَْلِعَها ِمن النَّْخلِ  َوِمنَ  مُّتَـرَاِكًبا َحبًّا ِمْنهُ  خنُّْرِجُ  َخِضرًا  أَْعَنابٍ  مِّنْ  َوَجنَّاتٍ  َدانَِيةٌ  ِقنـْ

ِلُكمْ  ِيف  ِإنَّ   َويـَْنِعهِ  أَْمثَرَ  ِإَذا َمثَرِهِ  ِإَىلٰ  انظُُروا  ُمَتَشاِبهٍ  َوَغيـْرَ  ُمْشَتِبًها َوالرُّمَّانَ  َوالزَّيـُْتونَ   ذَٰ
  )99ـ95 :األنعام( ﴾يـُْؤِمُنونَ  لَِّقْومٍ  َآليَاتٍ 

من هنا، كان البحث عن املنافع الكونية من أهم ما جيب على اإلنسان 
ما قال ابن رشد: التوسل به للتعرف على اهللا تعاىل، وحتصيل حالوة اإلميان به، ك

أن يفحص عن منافع  يعرف اهللا تعاىل املعرفة التامة "فوجب على من أراد أن
   .4املوجودات"

                                                            

  .61ـ60م، ص 1982، 1األدلة، ابن الرشد احلفيد، دار اآلفاق اجلديدة ط ـ الكشف عن مناهج4 
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 الشرْعِ  ِيف  َوَردَ  فـََقدْ  اإلسالميِة؛ املنظومةِ  يف ومكانتهِ  اإلميانِ  أمهيةِ  إىل وبالنظرِ 
 واآلداب واألخالق والعبادات العقائد مجيع ليشمل الدين، فـُُروعِ  جلَِِميعِ  اْمساً  احلكيمِ 
 من بغريه يقارن عندما اإلسالم ا يُْذَكرُ  خاصية أبرز ولعل... املعامالت وسائر
 ال- األديان خمتلف فيه تشرتك عاماً  عنواناً  التوحيد كان  ولئن التوحيد، هي األديان
 بل ؛غريه نع متيزه خاصية اإلسالم يف للتوحيد فإن - السماوي األصل ذات سيما
 تؤسس ومشولية بساطة من له مبا وذلك غريه، لدى التوحيد دعوى مع تتناىف رمبا

 آيات يف متأمل ألي وميكن. والكون واألحياء للحياة  القرآنية الكلية للرؤية
 حياة يف وحضورها اهللا لوحدانية املعاين هذه حظيل أن القرآن الكرمي يف التوحيد
 القرآن يف وصفاته اهللا ذكر تواتر خالل من احلضور هذا يلحظ أن وميكن املسلم،
  .الكرمي

 - وتعاىل سبحانه-باهللا  اإلميان هو اإلقرار بالتوحيد مقتضى وال خيفى أن
 اإلقرار الشهادة هذه على ويرتتب. شريك بال كله  للوجود كماً ا وح ومالكاً  خالقاً 
 الذي ،العامل ذا املتعلقة اإلهلية اإلرادة لغاية؛ تتمثل يف حتقيق خلق اإلنسان بأن

  .املسؤول احلر لفعلها مسرحاً  البشرية احلياة منه تتخذ

؛ حيث جند 5العمل عن منفصالً  اإلميان يذكر أن قلّ  القرآن الكرمي لغة ويف
 قوله منها كثرية  ذلك يف الصاحل، واآليات بالعمل مقرونًا هذا املفهوم القرآين

                                                            

  :ـ وإذا تتبعنا موارد لفظ اإلميان، وجدناه قد أتى على نوعني5 
  ."..تارة يذكر لفظ اإلميان مطلًقا؛ مثل:"ال يؤمنون، ال يؤمن، إمنا املؤمنون، حبَّب إليكم اإلميان، أفلح املؤمنون -أ
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﴾  َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اْجلَنَّةِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  الصَّاِحلَات َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ :﴿ تعاىل
 َجنَّاتٍ  َسُنْدِخُلُهمْ  الصَّاِحلَات َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ ، وقوله عز وجل:)82: البقرة(

 ِظالًّ  َونُْدِخُلُهمْ  مَُّطهََّرةٌ  أَْزَواجٌ  ِفيَها هلَُّمْ  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمن َجتْرِي
 الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّا﴿ ، وقوله سبحانه:)57: النساء(﴾  ظَِليالً 

 الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ ﴿ ، وقوله:)173: النساء(﴾  َفْضِلهِ  مِّن َويَزيُدُهم ُأُجوَرُهمْ  فـَيُـَوفِّيِهمْ 
﴿ ، وقوله تعاىل:)9: املائدة(﴾  َعِظيمٌ  َوَأْجرٌ  مَّْغِفَرةٌ  َهلُم الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا
﴿ ، وقوله:)29: الرعد(﴾  َمآبٍ  َوُحْسنُ  َهلُمْ  طُوَىب  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ 

 ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمن َجتْرِي َجنَّاتٍ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوأُْدِخلَ 
مْ  بِِإْذنِ   َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ ، وقوله:)23: إبراهيم(﴾  َسَالمٌ  ِفيَها حتَِيَّتُـُهمْ  َرِِّ

 ِإنَّ ﴿ ، وقوله:)30: الكهف(﴾  َعَمالً  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  الَ  ِإنَّا الصَّاِحلَاتِ 
﴿ ، وقوله:)96: مرمي(﴾  ُودًّا الرَّْمحَنُ  َهلُمُ  َسَيْجَعلُ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ 
، وقوله: )15: الروم(﴾  ُحيْبَـُرونَ  َرْوَضةٍ  ِيف  فـَُهمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّا
 َولََنْجزِيـَنـَُّهمْ  طَيَِّبةً  َحَياةً  فـََلُنْحِييَـنَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنَثى أَوْ  ذََكرٍ  مِّن َصاِحلًا َعِملَ  َمنْ ﴿ 

 ِمنَ  يـَْعَملْ  َوَمن﴿ ، وقوله)97: النحل(﴾ يـَْعَمُلونَ  َكانُوا  َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهم
 َفَمن﴿ ، وقوله:)112: طه(﴾  َهْضًما َوالَ  ظُْلًما َخيَافُ  َفالَ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  الصَّاِحلَاتِ 

: األنبياء(﴾  َكاتُِبونَ   َلهُ  َوِإنَّا ِلَسْعِيهِ  ُكْفرَانَ   َفالَ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  الصَّاِحلَاتِ  ِمنَ  يـَْعَملْ 
﴾  اْلُعَلى الدََّرَجاتُ  َهلُمُ  فَُأْولَِئكَ  الصَّاِحلَاتِ  َعِملَ  َقدْ  ُمْؤِمًنا يَْأتِهِ  َوَمنْ ﴿ ، وقوله:)94

                                                                                                                                                                                          

َوَما أَنَت ِمبُْؤِمٍن لَِّنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقَني ﴾ هم: ﴿، وكما قال إخوة يوسف ألبي)61التوبة: (﴾ : ﴿َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ ا؛ مثل قوله  تعاىلوتارة يذكر مقيدً  -ب
  .)83يونس: (﴾ ِإالَّ ُذرِّيٌَّة مِّن قَـْوِمهِ ، ﴿َفَما آَمَن ِلُموَسى )17يوسف: (
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 َجتْرِي ُغَرفًا اْجلَنَّةِ  مِّنَ  لَُنبَـوِّئـَنـَُّهم الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ ، وقوله:)75: طه(
﴿ ، وقوله:)58: العنكبوت(﴾  اْلَعاِمِلنيَ  َأْجرُ  نِْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْألَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمن
﴾  اْألَنـَْهارُ  َهاَحتْتِ  ِمن َجتْرِي َجنَّاتٍ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  يُْدِخلُ  اللَّهَ  ِإنَّ 
ار(  ِمن َجتْرِي َجنَّاتٍ  يُْدِخْلهُ  َصاِحلًا َويـَْعَملْ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمن َوَمن﴿ ، وقوله:)12: األ

، )11: الطالق(﴾  رِْزقًا َلهُ  اللَّهُ  َأْحَسنَ  َقدْ  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اْألَنـَْهارُ  َحتِْتَها
 َذِلكَ  اْألَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمن َجتْرِي َجنَّاتٌ  َهلُمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ وقوله:
 يـَْهِديِهمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ ، وقوله:)11: الربوج(﴾  اْلَكِبريُ  اْلَفْوزُ 
ِِمْ  َربـُُّهمْ     .)9: يونس(﴾  النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  ِيف  األَنـَْهارُ  َحتِْتِهمُ  ِمن َجتْرِي بِِإميَا

 اإلميان بني الدقيق املعجز الشكل ذا تربط الكرمي الكتاب آيات وتستمر
 الكتاب آليات املتدبر يستطيع ال حبيث ،كلها  القرآن الكرمي سور عرب والعمل،
 أو العمل، عن منفصلني يوجدا أن ميكن التوحيد أو اإلميان أن يتصور أن الكرمي
 القلب يف استقرارمها يكفي وأنه شيء، على ينعكسان ال منعزلني يكونا أن ميكن

 موحد، أو مؤمن لقب ومحل به، االتصاف على أو اإلميان، مسمى على للحصول
 َحىتَّ  يُؤمنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال( :تعاىل قال إذ ذلك؛ على وتعاىل سبحانه أقسم ولذلك

 َوُيسلِّموا قَضيتَ  ممَّا َحرجاً  أنفسِهمْ  ِيف  َالجيُدوا ُمثَّ  بَينُهمْ  َشجرَ  ِفيَما ُحيكموكَ 
فال إيمان إال بعلم، وال عمل صالح إال بالعلم  ). 65: النساء) (َتسِليماً 
  .واإليمان
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  حفظ مقصد عمارة األرض) العمل الصالح= علم + إيمان ( 

 باعتباره-  التوحيد يعطي الذي هو والعمل التوحيد بني الوثيق االرتباط وهذا
 التامة واملرونة اهلائلة القدرة - القرآنية احلاكمة العليا القيم منظومة يف العقد واسطة

 والعمران، التزكية: األخريني القيمتني جانب إىل ، كان  أياً  اإلنساين الفعل ميتقو  يف
 ما األفعال فمن دقيق، بشكل ذلك على ينعكس أن منفرداً  التوحيد يستطيع بل

 ال ملا ومنها فيه، ذلك ليدرك نظر إىل حيتاج ما ومنها بداهًة، للتوحيد منافاته تدرك
  .6ذلك على القادرون إال ميارسه ال دقيق بنظر إال للتوحيد منافاته تدرك

أهل اللغة، وعلماء الكالم، والفالسفة، والفقهاء،  موقف عن النظر وبقطع
 مفهوم القرآين املفهومفإن هذا  وغريه، القرآين املفهوم هذا يف املختلفة وأقواهلم
واحلياة  الكون عن الكلية الرؤية وبناء تكوين يف الزاوية حجر ميثل؛ إذ ومركب متميز

 حدود يوضح كما أن اإلميان يف الرؤية القرآنية  قا من القرآن الكرمي.انطال واألحياء
 على كبرية  قدرة حيقق نفسه الوقت ويف. هذا الوجود يف اإلنساين الدور وأبعاد
 والتسامي العمران دافعية وتشكيل اإلنسان، فاعلية لبناء الضرورية املفاهيم صياغة
  .اإلنسان لدى السليمة والثقافية املعرفية املنطلقات وإجياد فيه،

 على كبري  فضل له يكون اإلميان على يتأسس الذي العمران إنومن هنا ف
 يقبل املؤمن اإلنسان جتعل اليت احلق، الدين قواعد عن بعيدا ينشأ الذي العمران

                                                            

احلق اإلسالمي يف كتاب "طه جابر العلواين ، و  "احلاكمةانظر كتاب "التوحيد والتزكية والعمران، حماولة يف الكشف عن القيم، واملقاصد القرآنية ـ 6 
   .، طه عبد الرمحن"االختالف الفكري
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 له تكون العمل وهذا الثواب، على احلصول أجل من الصاحل العمل على
 وهي- الطريق عن األَذى إماطة إىل فمثال الدعوة اجملتمع؛ على إجيابية انعكاسات

 يف اولكنههيناً؛ أمرا بدوت قد - مثاره من ومثرة اإلميان، شعب من األخرية الشعبة
 أفراد من فرد كل  يسهم حيث اإلميان، ألمة حضاري مستوى عن عربت الواقع

  .البشري العمران طهارة على احلفاظ يف - اإلميان بدافع-  املؤمنة اجلماعة

  

  ثانيا ـ مفهوم العمران ومقاصده في القرآن الكريم

 على ويطلق. وعمرانًا مارةعِ  رهامُ عْ يَـ  األرض رمَ عَ  من مصدر "العمران"
 ا اليت واحلسية املعنوية اإلنشاءات فكل من هنا ،املصدر على يطلق كما  االسم
حتقيقا ملقتضى عبوديته هللا الفرد الصمد، وحتقيقا لوظيفة االستخالف  اإلنسان يقوم

  ."العمران" يشكل هذا املسمى ذلك كل  ،ومحل األمانة

 نقيض العمارة: املفردات يف األصفهاين الراغب والعمران ضد اخلراب؛ قال
 مستوى على سواء-  األشكال من بشكل للبشرية تدمري فيه ما فكل ،7اخلراب
 وكذلك عمرانًا، يسمى أن ميكن ال - املادية اإلنشاءات مستوى على أم األفكار

 ملقصد عرًضا جاء وإمنا ذلك، به يُقصد مل لكن اإلنسان؛ يفيد الظاهر يف كان  إذا
 َوَسَعى اآلِخَرةَ  أَرَادَ  َوَمنْ ﴿: إميان له يكن مل إذا الكافر كفعل  عمرانًا، ديع ال آخر

                                                            

  .347ص  ،د.تاملفردات، الراغب األصفهاين، حتقيق سيد كيالنيبريوت، دار املعرفة،ـ 7 
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 لكنه ؛سعيها هلا ويسعى اآلخرة يريد فقد ،)19:اإلسراء﴾(ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َسْعيَـَها َهلَا
 يـَْومٍ  ِيف  الرِّيحُ  ِبهِ  اْشَتدَّتْ  َكَرَمادٍ   أَْعَماُهلُمْ : ﴿تعاىل قال حينئذ، فائدة فال مؤمًنا، ليس

 أرضه َعَمر: ويقال). 18:إبراهيم﴾(َشْيءٍ  َعَلى َكَسُبوا  ِممَّا يـَْقِدُرونَ  الَ  َعاِصفٍ 
 َعّمرته: ويقال). 19:التوبة( ﴾احلرام املسجد وعمارة﴿ :تعاىل قال. ِعمارة يعُمرها
وقال  ،)9:الروم( ﴾عمروها مما أكثر وعمروها﴿ :قال عز وجل. معمور فهو فـََعَمر

 فّوضت إذا واستعمرته؛ األرضَ  هُ تُ . وأعمرْ )4:الطور( ﴾املعمور والبيت﴿سبحانه:
 الُعُمر إعطاء: والّتعمري). 61:هود( ﴾فيها واستعمركم﴿ :قال تعاىل العمارة، إليه

 ﴾فيه يتذكر ما نعّمركم أوَملَ ﴿: تعاىل قال. الدعاء سبيل على بالقول أو بالفعل
 من ينقص وال معّمر من يعّمر وما﴿ ، وقال سبحانه:)37:فاطر(

 ﴾يعمر أن العذاب من مبزحزحه هو وما﴿ سبحانه:، وقال )11"فاطر"(عمره
 وقال ،)68:يس( ﴾اخللق يف ننكسه نعّمره ومن﴿ :تعاىل وقال ،)96:البقرة(

 فينا ولبثت﴿ ، وقال عز وجل:)45:القصص( ﴾العمر عليهم فتطاول﴿: تعاىل
  .8)18:الشعراء( ﴾سنني عمرك من

 له أصل: أصلني على تدور هذه املادة ،"املقاييس" صاحب فارس وجعل ابن
: اآلية يف الوارد وهو الفساد، ونقيض اخلراب، نقيض وهو بالصالح ارتباط

 يف البقاء معىن هو ذا، مرتبط معىن وهناك). 61:هود﴾(ِفيَها َواْستَـْعَمرَُكمْ ﴿

                                                            

  .454، ص 1979وانظر: الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، بريوت، دار الكتاب العريب،  ،347ص املفردات، ـ 8 
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 من البد فإذن. عمران وهو األشكال من بشكل والوجود واالستمرار الزمان،
  .9العمران إلنشاء القرآن

 حىتَّٰ  ،والزرع والغرس البناء بأنواع يعمرها جعله أي األرض استعمره: ويقال
العمران  خلدون ابن ذكرو ، 10األرض عمر منه املقصود ألنَّ  ؛عمارة احلرث ُمسّي
 متيَّز اليت اخلواصّ  أحد إيّاه جاعالً  عاّم، بوجه احلياة منط علىٰ  للداللة مقّدمته؛ يف
 لألنس حلَّة أو مصـر يف والتنازل "التساكن وهو احليوانات؛ سائر عن اإلنسان ا

  .11املعاش" علىٰ  التعاون من طباعهم من فيه ملا ؛احلاجات واقتضاء بالعشري،

: مثل وعبارات، بألفاظ والتعمري، اإلعمار يفيد ما الكرمي القرآن يف ورد وقد
 ِمنْ  َأْسَكْنتُ ( ،)احلَْرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعماَرةَ ( األرض، أي) َعَمُروها(و ،)ِفيها اْستَـْعَمرَُكمْ (

اإلنسان ملنطقة معينة بقصد العيش  تعمري تفيد كّلها  وغريها العبارات فهذه ،)ُذرِّيَِّيت 
 َواْستَـْعَمرَُكمْ  اْألَرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  هوَ ﴿وعبادة اهللا عز وجل، كما يف قوله تعاىل: 

 )، وقوله سبحانه:61: هود( ﴾جمُِيبٌ  َقرِيبٌ  َريبِّ  ِإنَّ  إِلَْيهِ  تُوبُوا ُمثَّ  فَاْستَـْغِفُروهُ  ِفيها
ا﴿ )، وقوله عز وجل:9: الروم( ﴾َعَمُروها ِممَّا َأْكثـَرَ  َوَعَمُروها اَألْرضَ  َوأَثاُروا﴿  ِإمنَّ

 ِإالَّ  َخيْشَ  وَملَْ  الزَّكاةَ  َوآَتى الصَّالةَ  َوأَقامَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاهللاِ  آَمنَ  َمنْ  اهللاِ  َمساِجدَ  يـَْعُمرُ 
 ِإينِّ  َربَّنا﴿ )، وقوله تعاىل:18: التوبة( ﴾اْلُمْهَتِدينَ  ِمنَ  َيُكونُوا َأنْ  أُولِئكَ  فـََعَسـى اهللاَ 

  ).37: إبراهيم(﴾ َزرْعٍ  ِذي َغْريِ  ِبوادٍ  ُذرِّيَِّيت  ِمنْ  َأْسَكْنتُ 
                                                            

  مادة عمر. .1979، دار الفكر مقاييس اللغة، البن فارسـ 9 
  .163: 7ـ التحرير والتنوير/ ابن  عاشور 10 
  .د.ت ، ط دار الفكر.23ص ،ـ مقدمة ابن خلدون 11 
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 "جعلكم: أي ِفيَها)؛ سبحانه: (واستعمركم قوله معىن أنّ  اآللوسي وذكر
ا عّمارها  إذا واستعمرته األرض أعمرته: يقال اإلفعال، مبعىن فاالستفعال ،وسّكا
ا إليه وفّوضت ،عامرها جعلته  ما بعمارة أمركم أنّه وهو آخر، معىن وذكر. عمار

ار، وحفر مساكن، بناء من إليه حتتاجون  فالسني ذلك، وغري أشجار، وغرس أ
  .12"الطلب هلذا واجبة األرض عمارة أنّ  على باآلية واستدل. للطلب

 اجلسر باعتباره - والتصورية االعتقادية اإلسالم منظومة يف-  اإلنسان ويربز     
 اهللا ملراد احلاملة والتشريعات واألخالق، القيم، منه تعرب الذي املؤهَّل، الكوين

 واملكاين، الزماين البعدين إىل الكوين، وحميطه نفسه جتاه اإلنسان من التكليفي
 املخلوق هذا عاتق على امللقى التكليف واحلياة. كما يربز التاريخ من جزءا لتصبح

 حيملنها أن فأبني واجلبال واألرض السموات على األمانة عرضنا إنا﴿ "األمانة"
 باعتباره )72 :األحزاب( ﴾جهوال ظلوما كان  إنه اإلنسان ومحلها منها وأشفقن
 لفعل مسرح املنظومة هذه يف كله  الكون إذ حدودا؛ وال حصرا يعرف ال تكليفا
 له. وعتاد اإلنسان

 الَِّذي َوُهوَ ﴿: تكليف اإلنسان بعمارة األرض كما يف قوله تعاىلٰ دّ ويع
ُلوَُكمْ  َدَرجاتٍ  بـَْعضٍ  فـَْوقَ  بـَْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اْألَرضِ  َخالِئفَ  َجَعَلُكمْ   ﴾آتاُكمْ  ما ِيف  لَِيبـْ

 بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  اْألَرضِ  ِيف  َخالِئفَ  َجَعْلناُكمْ  ُمثَّ ﴿: تعاىلٰ  وقوله ،)165: األنعام(
 َخالِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي ُهوَ ﴿: تعاىلٰ  وقوله ،)14: يونس( ﴾تـَْعَمُلونَ  َكْيفَ   لِنَـْنظُرَ 

                                                            

  .88/ 12، د.تآللوسي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، اشهاب الدين ، لاملعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح ـ 12 
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ن مت يعد ذلك تكليفا بالتأسي مب)39: فاطر( ﴾ُكْفرُهُ   فـََعَلْيهِ  َكَفرَ   َفَمنْ  اْألَرضِ  ِيف 
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه تكليفه بريادة هذا الفعل  ُهْم يـَتـْ (ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال مِّنـْ

يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل مُِّبنيٍ  اجلمعة (  ﴾َويـُزَكِّ
يستلزم استحضار  الذي سعى القرآن الكرمي إلجياده النموذج البشريذلك أن  ).2

مع الكشف عن مقومات نيب الرمحة يف  ،هدي خري العباد يف بناء هذا النموذج
االطراح بني يدي القرآن . ومدخل ذلك هو إرساء بناء اإلنسان وتأسيس العمران

  .والعمراناجمليد باستنطاقه عن كيفية بلورة اهلندسة اليت مبقتضاها يُبىن اإلنسان 

ا  مفهوم وجوهر يف هذا الكون، اإلنسان إن مهمة العبادة اليت كّلف 
هذا  قيام هو)56الذاريات( ﴾وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴿مبقتضى آية 

 ،تعاىل اهللا مراد تلبية باجتاه بينها العالقة وتوجيه ،املوجودات بني بالربط اإلنسان
 املستغين أنّه فاملعىن" :السابقة يف تفسريه آية سورة الذاريات قال الطاهر بن عاشور

 ولكن له، نفع لتحصيل اخللق خلقه يكون فال ،شيء إىل حيتاج فال مطلقا غىن
  .13العبادة" معىن جيمعها اليت الشريعة باتباع العمران نظام وإجراء الكون لعمران

 اإلنسانية؛ احلياة ضرورات من ضرورة يف الرؤية القرآنية الكون إعمار وملا كان
يف هذا الكون، باعتباره ـ أي الكون ـ  اإلنسان أفاض القرآن الكرمي يف إبراز مهمة

 الُعمرانُ  فيكون ،نطاقها ان أن يقوم مبهمته اإلستخالفية يفالساحة الىت على اإلنس
                                                            

 .29/ 27 د.ت، تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، بن عاشورالالتحرير والتنوير ـ 13 
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 أو الفرد، اإلنسان ُعُمر يف احلياة" قيمة" ا تقاس معيارية قيمةً  -الرؤية هذه َوفق–
 احلضارية واإلجنازات اجلهود" ا تُقوَّم" معيارية وقيمةً  األمة، أو اجلماعة ُعُمر

  .األمة أو اجلماعة أو للفرد" الُعمرانية"

 حبيث ب،باملسبِّ  السبب ارتباط بالقرآن الكرمي العمران ارتباط وهو ما جيعل
 العمران ينشئ الذي ألن القرآن؛ ُوجد إذا إال األرض يف عمران يكون أن ميكن ال
 واليت اخلالفة هي اليت وبنيه، آلدم األصلية بالوظيفة مرتبط العمران إذ القرآن؛ هو

 َوَما﴿ اآلية: تقررها اليت ،"له شريك ال وحده اهللا عبادة" امسه شيء يف حددت
 باملعىن العمران ننتج لكي إذن). 56:الذاريات﴾(لِيَـْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواِإلْنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ 
 هلذا والبد القرآن، إىل حنتاج فنحن املصدري، باملعىن بالعمران نقوم ولكي االمسي،

  استخالص الرؤية القرآنية. من

  خصوصية الرؤية القرآنيةثالثا ـ 

إن الرصد الشامل لتاريخ العمران البشري ميكننا من اختزاله يف حماولة 
بوجهتها حنو القبلة يف حياته الفردية اإلنسان الدائمة لرفع حتدي حرية قرن احلركة 

القائمة على مجيع وجوه إعجازه، ال  ة. وال شك أن حجية الوحي اخلامت واجلماعي
ترتك مناصا أمام عاقل دون التسليم بربانية مصدره، ومن جتليات ذلك قوله تعاىل 

﴿هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله. وكفى باهللا :
فإعمال الوحي يف اجملال البشري ليس فيه جانب االمتثال ). 28يدا﴾ (الفتح شه
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وإمنا فيه أيضا اجتناب الدمار يف الدارين: األوىل واآلخرة، وحتصيل  ؛فقط
السعادتني فيهما. وقد كان دأب األنبياء مجيعهم إحالل الوحي وإعماله يف اجملال 

وهذا بالضبط مناط ، 14الناس اختيارا يف موكب الساجدين طلقالبشري لين
تينكم مين هدى لبقرة ختتم بقوله تعاىل: ﴿فإما يأاخلالفة، فآيات اخلالفة من سورة ا

ياتنا ن كفروا وكذبوا بآفمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون. والذي
ز مركزية ) مما يرب 39- 38( البقرة، ﴾أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

توق إبراهيم  –باعه حيقق األمن الوحي/ اهلدى يف اجملال البشري، وأن اتّ 
  )83نعام، ): ﴿فأي الفريقني أحق باالأمن﴾ (األ15الدائم(

  

 يف وتفّعلها ختدمها كونية منهجية  رؤية حضارية منظومة وال خيفى أن لكل
سس واقع إنساين حضاري أُ  قد أرسى القرآن الكرمي منذ تنزلهلذلك ف التفكري،

جديد، يتجاوز الواقع القائم، من خالل منظومة القيم القرآنية يف التوحيد، 
والتعارف، واملساواة، واحلرية، والتكرمي، والفضيلة، واملروءة، واألخوة اإلنسانية، 

  واحلق، واخلري، والعدل، واجلمال..

 حضاية؛ خريية إعمارية توحيدية رؤية الكلية" "الرؤية القرآنيةمن هنا كانت  
 تسخريية سننية علمية رؤية وهي ،يف مرحلة اخلتم السوية اإلنسانية الفطرة عن تعرب

                                                            
وما بعده،  2/168وانظر املوافقات،  )102-25(وهود)188-58(مثًال  األعرافانظر الكالم الذي جاء عن دعوات األنبياء ألقوامهم يف سورة  14

  .50-47وكذلك ابن تيمية يف العبودية،
انظر: املختلفة. يف سياقات كالمه إذ يربز هذا املصطلح ؛إبراهيم عليه السالم هاجس األمن يالحظ يف القرآن اجمليد يف مواقع احلديث عن 15

  )35، وإبراهيم، 82- 81،األنعام(
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 حىت اإلنساين، الوعي بؤرة يف السوية اإلنسانية الفطرة عناصر جعل إىل دف
 أبعادها يف السوية ذاته اإلنسان ليحقق وترشدها، اإلنسانية احلياة مسرية دي
 أفق مدى على ومتعها حلاجتها واعتدال وسطية يف ويستجيب واجلماعية، الفردية
  .العمرانية واإلبداعية الروحية أبعاده بكل اإلنساين الوجود

عرب جمموعة من املفاهيم املفاتيح؛ ألنه  16الرؤية الكلية القرآنية هذه تتحددو 
إال يف إطار منظومة التوحيد؛ عرب  الرؤية الكلية يف القرآن الكرمي ال ميكن فهم قضية
وحدانيته، وأنه هو خالق هذا الكون مبا فيه ومن فيه، تعاىل و شهود وجود اهللا 
خلق اإلنسان وجعله خليفة يف األرض ليعمرها وليتصرف فيها  ،ومالكه ومدبره

  . طبقاً لتعاليمه، وامتثاالً إلرادته سبحانه

ضن الطبيعي للبحث يف األطر احمل نا كان البد أن يشكل علم العقيدةمن ه
املرجعية، واألنساق القياسية، اليت حني ُتستجمع بشأن املواضيع املختلفة؛ 
(اإلنسان، احلياة، اجملتمع، اآلخرة، الدنيا، املال، الفتنة، اهلدى، الضالل، اجلود، 

ا، تنافر و تناقضا، و تداخال،  تالت البشرية، احلركية بني األمماملرّكبات املعرفية، التك
ُحترر لنا طالئع  ملفردات، اليت بضم بعضها إىل بعضتواؤما)؛ وهي قضايا تشكل او 

 حلاجة إليهيف أمس ا ،الرؤية الكلية والشمولية، وهو أمر ال شك أن املسلمني اليوم
إال بامتالك رؤية ناظمة عن الوجود،  ضارية ال يُتَصّور انقداح زندهاألن الفاعلية احل
تحيل إىل جمموع احلقائق األساسية اليت تقدم لإلنسان املسلم ف .17واحلياة، واألحياء

                                                            

)، تدل على نفس املعىن. Islamic worldview"الرؤية الكونية احلضارية القرآنية"، و"الرؤية القرآنية الكلية"، و"رؤية العامل اإلسالمية" أو( ـ16 
  والذي خيتلف عن رؤى العامل يف خمتلف األنساق الفلسفية، من حيث وظيفيتها وواقعيتها ومصدريتها الربانية.

  .43 ص ،عباديـ الوحي واإلنسان، أمحد 17 
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ا تقدم له تفسريا مطابقا تصورا خاصا للوجود، يَ  تعامل معه على أساسه. كما أ
  .، والعمران البشريهلذا الوجود مبا فيه احلياة اإلنسانية والتاريخ اإلنساين

تؤكد أن الدين  - طها القرآن اجمليدنبكما يست-  إن الرؤية الكلية للعامل
اإلسالمي إمنا تنزل ال ليغري املعتقدات، والتصورات، واملفاهيم، واملشاعر والشعائر، 

، والعمراين، لدى من اختاروا اإلميان به فحسب، وإمنا كذلك ليغري واقعهم التارخيي
 الرَُّسولَ  يـَتَِّبُعونَ  ﴿الَِّذينَ  وذلك عرب حتريرهم من كل الوصايات واألغالل ،واحلضاري

 بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرُهمْ  َواْإلِجنِْيلِ  التـَّْورَاةِ  ِيف  ِعْنَدُهمْ  َمْكُتوبًا جيَُِدونَهُ  الَِّذي اْألُمِّيَّ  النَِّيبَّ 
َهاُهمْ   ِإْصَرُهمْ  َعنـُْهمْ  َوَيَضعُ  اْخلََباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُحيَرِّمُ  الطَّيَِّباتِ  َهلُمُ  َوحيُِلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

 م،تصورا ومتكينهم من تلقي )157(األعراف ﴾َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ   الَِّيت  اْألَْغَاللَ وَ 
ومقاصدها الكلية من املرجعية القرآنية احلاكمة  م،وأحكامه م،ومعايريه م،وقيمه

  واهلادية.

فإن املقصد من وراء استجالء مقومات وخصائص الرؤية القرآنية،  ولذلك
والتصور اإلسالمي للكون واحلياة، يكمن يف السعي إىل تيسري متثل هذه املقومات، 

صبح متاحة بعلمية أمام الراغبني، لإلفادة منها يف حتقيق وهذه اخلصائص، حىت ت
مع الذوات احلضارية ية بشكل أصيل و مبدع، يف تكامل تعاريف احلضار  الذات

املعرفة يف الرؤية القرآنية ال تنفك عن احلركة،  كونانطالقا من   األخرى، و ذلك
  مل، والعقيدة ال تنفك عن احلياة.والعلم ال ينفك عن الع

" "الخصوصية اإليمانية يةومن بني أهم ما ترتكز عليه الرؤية الكلية القرآن
وهو عبارة عن شهود القيم يف  امللكويت،أسيس اإلميان على النظر واليت تتمثل يف ت
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خمتلف اآليات، و"اخلصوصية األخالقية" واليت تتمثل يف تأسيس األخالق على 
العمل التعاريف، وهو عبارة عن التعاون على املعروف مع خمتلف األشخاص 

، ومما جتدر اإلشارة إليه أن القدرة على تفعيل اإلميان ليست قدرة كباقي 18واألمم"
اإلنسانية؛ إذ ال ميكن أن حتصَّل بأي فعل كان من األفعال الكثرية اليت  القدرات

ا اإلنسان، بل ال بد يف حتصيلها من التوسط بفعل ممتاز من األفعال  يأيت 
  .19اإلنسانية

 واستحضار الرؤية القرآنية يف كليتها وعامليتها جيعل إميانية اجلواب اإلسالمي
ا  يف إطار الرؤية القرآنية الكلية ذلك أن الدين  ؛أشمل إيمانيةختتص بكو

ى اإلسالمي هو خامتة األديان السماوية؛ وال تعين هذه "اخلامتية" أن هذا الدي ن أ
ما يف سابق األديان من أسرار  عَ بل تعين أيضا أنه مجََ  نزول الوحي إىل الناس فقط؛

نية للدين اإلسالمي اإلميان، وزاد عليها أسرارا أخرى ليست فيها، فتكون القوة اإلميا
  .20أوسع مدى من القوة اإلميانية لغريه من األديان

 هو ألنَّه البناء؛ حنو األُّمة خلطوات املعنوي املوجِّه مرتبة وهو ما يبوئ اإلميان
 صحَّ  صحيحاً  معتقداً  كان  فإذا واملاّدة، اإلنسان وتوجيه حتريك يف املؤثِّرة الروح

، العمران   أهله، علىٰ  وباالً  العمران يكون ومنحرفاً  حمرَّفاً  معَتقداً  كان  وإن واستمرَّ
 القائمني وطغيان فسادها بسبب اندثرت اليت السابقة احلضارات حال هو كما

                                                            

  .بتصرف 213ـ  احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري، طه عبد الرمحن ص 18 
  .218ص ،ـ نفس املرجع  19 
  . 26ص ه فسـ ن املرجع 20 
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. اْلِعمادِ  ذاتِ  ِإَرمَ . ِبعادٍ  َربُّكَ  فـََعلَ  َكْيفَ   تـَرَ  ﴿َأملَْ : تعاىلٰ  قوله بيَّنه ما وهذا عليها،
 ِذي َوِفْرَعْونَ . بِاْلوادِ  الصَّْخرَ  جابُوا الَِّذينَ  َوَمثُودَ . اْلِبالدِ  ِيف  ِمثْـُلها ُخيَْلقْ  ملَْ  الَِّيت 

 َسْوطَ  رَبُّكَ  َعَلْيِهمْ  َفَصبَّ .  اْلَفسادَ  ِفيَها فََأْكثـَُروا.  اْلِبالدِ  ِيف  َطَغْوا الَِّذينَ . اْألَْوتادِ 
 اية خلَّصت الكرمية فاآليات )،14_  6: (الفجر ﴾لَِباْلِمْرصادِ  َربَّكَ  ِإنَّ . َعذابٍ 
ا وقتها، يف وعمراناً  مدنية احلضارات أكرب  واإلميان التقوىٰ  أساس علىٰ  تقم مل وألَّ
  .الفناء ايتها كانت  وجل عز باهللا

  الستخالف والتسخيرارابعا ـ 

يعّد إعمار الكون من املهام األساسية لإلنسان اخلليفة يف األرض، ولضرورته 
 للحياة اإلنسانية كان اإلعمار مظهرا من مظاهر حتقيق العبودية هللا تعاىل.القصوى 

جعل يف األرض قابلية ، حيث هيأ اهللا لإلنسان كل ما يتوقف عليه العمرانوقد 
فجعلها أوًال صاحلة الستقبال ما ميكن أن حيدثه اإلنسان من العمارة،  ،للعمران

ا: ﴿َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض  وذلك مبا ألقى فيها من اجلبال اليت حتفظ استقرار قشر
)، وكذلك مبا قدر فيها من اجلاذبية اليت تثبت 15َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم﴾(النحل:

)، ولوال ذلك 61ْن َجَعَل اَألْرَض قـَرَارًا﴾(النمل:﴿أَمَّ بنيان، فكانت بذلك قراراً: ال
هذا جعل األرض أيضًا طوع إرادة كما   .ما استقرت على األرض لبنة فوق أخرى

قْـَواتـََها ِيف َر ِفيَها أَ إليه: ﴿َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ  صاحلة إلنتاج ما حيتاج ،اإلنسان ذلوال له
)، ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ْاَألْرَض َذُلوالً 10ائِِلَني﴾(فصلت:اٍم َسَواًء لِلسَّ أَْربـََعِة أَيَّ 
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يسر اهللا لإلنسان إضافة إىل ذلك )، 15فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه﴾(امللك:
ا  ؛حركته يف األرض يف ظلمات الرب فجعل النجوم لإلنسان عالمات يهتدي 

  ). 16(النحل يـَْهَتُدوَن﴾ْجِم ُهْم والبحر: ﴿َوبِالنَّ 

 رسول، غري من رسالّياً  إنسان فرد كل  أصبح ومبقتضى حمدد ختم النبوة
 األمساء اإلنسان فُعلِّم املخلوقات، سائر عن ا مسا مؤهالت من ميتلكه مبا وذلك
 بالسري وُكلِّف اهللا، وبني بينه الوسائط وألغيت والكتاب، الكلمات عليه وأنزلت
بلغ  إذ مفتوحة؛ الكونية املعرفة فآفاق واملعمور، املسطور، الكتابني: آفاق يف والنظر
 مفتوحة القرآنية املعرفة وآفاق اإلنسان، به حييط ال ما اإلحكام من الكوين النظام
 اْلَبْحرُ  َكانَ   َلوْ  ُقلْ ﴿ حدود: بال اإلنسان آفاق جعل النبوة فختم َمثَّ  ومن أيضًا ،
َنا َوَلوْ  َريبِّ  َكِلَماتُ   تـَنـَْفدَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َريبِّ  ِلَكِلَماتِ  ِمَداداً  ﴾ َمَدداً  ِمبِْثِلهِ  ِجئـْ

﴾ اْخلَْلقَ  َبَدأَ  َكْيفَ   فَاْنظُُروا اْألَْرضِ  ِيف  ِسريُوا ُقلْ ﴿ ،)109:الكهف(
 بنيناها كيف  فوقهم السماء إىل ينظروا فلمأ﴿ :وقوله تعاىل ،)20:العنكبوت(

 كل  من فيها وأنبتنا رواسي فيها وألقينا مددناها واألرض. فروج من هلا وما وزيناها
 ينظروا أومل: ﴿تعاىل وقوله )،8ـ6 (ق﴾ منيب عبد لكل وذكرى تبصرة. يج زوج
 قد يكون أن عسى وأن  شيء من اهللا خلق وما واألرض السماوات ملكوت يف

  .)185 (األعراف﴾ يؤمنون بعده حديث فبأي أجلهم اقرتب
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أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن جيد القرآن الكرمي نفسه والناظر يف 
نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿ :تقومي  الفعالية )، ليجعله يف قلب 4(التني ﴾تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِيف  اْإلِ

، هماياتالعلم واملعرفة وأد، انطالقا مما زوده به اخلالق من نعمة العمرانية واحلضارية
﴿َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم ؛ قال تعاىل: أداتا اإلعمار والتحّضراللتني مها 

)، وقوله 31َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوِين بَِأْمسَاء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني﴾ (البقرة: 
ن :تعاىل َساَن ِمْن َعَلٍق . اقْـرَْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم . ﴿اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق . َخَلَق اْإلِ

نَساَن َما َملْ يـَْعَلْم﴾ (العلق:    )5- 1الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم . َعلََّم اْإلِ

،كما يف قوله مبدأ االستخالف أكثر من مرة يف القرآن الكرمي وقد تكرر
َفَمن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفرُُه َوَال يَزِيُد ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف ِيف اْألَْرِض تعاىل:

ْم ِإالَّ َمْقتًا َوَال يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِإالَّ َخَسارًا﴾ (فاطر:  اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعنَد َرِِّ
َق ﴿ َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اَألْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَوْ : ، وقوله سبحانه)39

ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم ِإنَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيٌم﴾  بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِّيبـْ
َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بـَْعِد قـَْوِم نُوٍح  ﴿:)، وقوله تعاىل165(األنعام: 

، وقوله )69الء الّلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾ (األعراف: َوزَادَُكْم ِيف اْخلَْلِق َبْسطًَة فَاذُْكُروْا آ
﴿قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف اَألْرِض فـََينظَُر َكْيَف  تعاىل:

﴿َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اْألَْرِض أَإَِلٌه مََّع وقوله عز وجل: ،)129تـَْعَمُلوَن ﴾ (األعراف: 
  ).62لَِّه قَِليالً مَّا َتذَكَُّروَن﴾ (النمل: ال
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يتحتم على اإلنسان  هي اهلدف الذي - باملفهوم الشامل-  عبادة اهللا وحدهو 
نَس ِإالَّ إليه أوجه أنشطته كافة: ﴿َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ  وجهأن ي فردًا ومجاعة َواْإلِ

 ،)57-56أُرِيُد َأن يُْطِعُموِن﴾ (الذاريات: . َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن رِّْزٍق َوَما لِيَـْعُبُدونِ 
 َونـََهْوا بِاْلَمْعُروفِ  َوأََمُروا الزََّكاةَ  َوآتـَُوا الصََّالةَ  أَقَاُموا اْألَْرضِ  ِيف  مَّكَّنَّاُهمْ  ِإن الَِّذينَ ﴿

عرب موقع اإلميان، والتقوى وذلك   )41احلج:(﴾اْألُُمورِ  َعاِقَبةُ  َولِلَّهِ  اْلُمنَكرِ  َعنِ 
يوجه  الروحي لإلنسان على أساس التوحيدوال شك أن البناء الفكري و  إلحسان.وا

سلوك الفرد واألمة، ويرشده إىل املثل األعلى، فيكدح بكل أنواع الكدح حنو اهللا 
)، 6(االنشاق: ﴾يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه﴿عز وجل

وهذا السري، واالرتقاء، والتكامل يشعره باملسؤولية، فيجسدها اإلنسان يف نفسه، 
  .21ويف حميطه، ويف أمته، حيث يسمو بإنسانيته إىل حيث الرمحة واجلود 

وحتقيق  تنفيذ مطالب مهمته االستخالفية، اإلنسانولن يكون مبقدور 
﴿اقْـرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق . َخَلَق  :بفعل القراءةمقاصدها الكلية، ما مل يقم 

نَساَن َما َملْ  نَساَن ِمْن َعَلٍق . اقْـَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم . الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم . َعلََّم اْإلِ اْإلِ
ن بتحديات 22)، وحتقق هذه القراءة5-1يـَْعَلْم﴾ (العلق:  أمهها ثالثة،  مر

 األمانة، اخلالفة،": دوره وعلى وظيفته على الوقوف من التمّكن حتّدي :"أوالً هي:
                                                            

  .49 ، للقاروقي، صـ التوحيد21 
نَساَن ِمْن َعَلٍق. اقْـَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم. الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم. َعلََّم (اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق  ـ وتستند هذه املنهجية إىل أول ما نزل من القرآن22  اْإلِ

نَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم(العلق:  ا وخلقها للظواهر ذات املعىن، وهذه  :)، إذ جاء األمر بقراءتني5-1اْإلِ األوىل: قراءة كونية شاملة آلثار القدرة اإلهلية وصفا
 موضوعي؛ لذا يت باسم اهللا بوصفه املتفرد به اخلالق، وأما القراءة الثانية فتتم مبعية اهللا وتتجه إىل عامل الصفات اليت تتجلى يف اخللق، وهو عاملالقراءة تأ

ة الظواهر، ووجودها، فهي تتم بالقلم لوصفه وسيطاً خارجياً ملعرفة موضعية وليست ذاتية، فهي تّتسم بالتفهم العلمي احلضاري لتجليات القدرة يف نشأ
ا.   .66-65ص ،انظر الوحي واإلنسان، أمحد عبادي  وحركتها، وتفاعال
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 يف إمجاهلا ميكن واليت الكربى احلاكمة بالقيم وعي ذا يكون وأن ،"العبادة
 كل  عن تتفرّع حاكمة قيم وهي. العمران - 3، التزكية - 2، التوحيد - 1:ثالث
 وروالد بالوظيفة فالوعي. فيها التفصيل مقام هذا ليس قيم جمموعة منها واحدةٍ 
 إىل يسّلمنا التحّدي هذا أن غري .القراءة أثناء اإلنسان يواجه أساسيّ  حتدٍّ  إذن
 َفَسْوفَ  َوأَْبِصْرُهمْ : ﴿تعاىل قوله يف" اإلبصار" اجمليد القرآن يسّميه ثان تحدٍّ 

 َفَسْوفَ  َوأَْبِصرْ : ﴿سبحانه قوله ، ويف)175:الصافات﴾(يـُْبِصُرونَ 
 يبصرون، فسوف اإلبصار هذا على أَِعْنهم أي ؛)179:الصافات﴾(يـُْبِصُرونَ 
 َجاءَُكمْ  َقدْ ﴿ :البصائر أي واآليات؛ العالمات إبصارُ  باإلبصار أساًسا واملقصود

َها َعِميَ  َوَمنْ  فَِلنَـْفِسهِ  أَْبَصرَ  َفَمنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َبَصائِرُ   . ففي)104:األنعام﴾(فـََعَليـْ
 آية، والشمس آية، والنهار آية، فالليل آيات؛ فيه الكون أن جند الكوين، اجلانب
 وهذه ،)37:فصلت﴾(َواْلَقَمرُ  ْمسُ َوالشَّ  َهارُ َوالنـَّ  اللَّْيلُ  آيَاتِهِ  َوِمنْ ﴿ آية والقمر
 وََكأَيِّنْ ﴿ :عنها يغفل وأال معاملها تُتبني أن ووجب ،عليها يوقف أن وجب اآليات

َها ونَ َميُرُّ  َواَألْرضِ  َماَواتِ السَّ  ِيف  آيَةٍ  ِمنْ  َها َوُهمْ  َعَليـْ ؛ )105:يوسف﴾(ُمْعِرُضونَ  َعنـْ
 التمثل بعد- اإلنسان جيعل الذي هو بالعالمات، واالهتداء اآليات، فإبصار
 أَْهَدى َوْجِههِ  َعَلى اُمِكيًّ  َميِْشي أََفَمنْ ﴿ برشادة السري على قادرًا -وللدور للوظيفة

 ).22:امللك﴾(ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  َعَلى اَسِويًّ  َميِْشي أَمَّنْ 

 ما كلّ   مبقتضى عامًال  اإلنسان يكون أن - الثمرة وهو-  الثالث التحّدي
*  َسَعى َما ِإالَّ  ِلِإلْنَسانِ  لَْيسَ  َوَأنْ ﴿ عليه: جيزى العمل أنّ  استحضار مع مضى،
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 هنا وحتضرنا). 41- 39:النجم﴾(اَألْوىفَ  اجلَْزَاءَ  ُجيْزَاهُ  ُمثَّ *  يـَُرى َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوَأنَّ 
 عمل فيها حياة اية أخرى، وبداية حياة اية املعاد وكون اإلنسان، مؤقتية حقيقة
 قوله يف جاء ما وهو عمل، وال وجزاء حساب فيها أخرى وبداية حساب، وال

 الَ  َوُهمْ  َكَسَبتْ   َما نـَْفسٍ  ُكلُّ   تـَُوىفَّ  ُمثَّ  الٰلهِ  ِإَىل  ِفيهِ  تـُْرَجُعونَ  يـَْوًما ُقواَواتـَّ ﴿ :تعاىل
 جيعل أساًسا مقوًما باعتباره اإلتقان مقّوم يربز كما)  281:البقرة﴾(يُْظَلُمونَ 
 رب مع واألوفر األوىف األجر يكسب أن يروم - باملعاد إميانه خالل من- اإلنسان
 البد آخر مقوم ).30:الكهف﴾(َعَمًال  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  الَ  اِإنَّ ﴿ العاملني
 يف -كذلك-  العمل مقّومات ومن املنهاجية، مقوم هو الكرمي، القرآن ملسّ  منه
 هذه يف أعطي الذي النفع جانب - اإلتقان إىل باإلضافة-  الكلية املنظومة هذه

 يف وبدقة مفّصل هو مما واملآالت املقاصد علوم وّلدت ،خاصةً  أمهية املنظومة
  .23أبوابه"

بمفهوم التسخير؛ الذي يعد بدوره مفهوما ويرتبط مفهوم االستخالف 
  مفتاحيا في إبراز عالقة اإليمان بالعمران في الرؤية القرآنية.

حبيث يستطيع أن يدخل عليه ما  نظام الكون مسخر لإلنسانأن ذلك 
خلق اهللا تعاىل الكون مطواعا وقابال لتدخل اإلنسان يف  حيثيشاء من تغيري .

، فضال عن إمكانية تغيري سلسلة عالقة السببية يف بنائه، وإعماره، والتحاور معه
 ِيف  مَّا َلُكم َسخَّرَ  اللَّهَ  َأنَّ  تـََرْوا َأملَْ ﴿الكون بفعل هذا اإلنسان؛ قال اهللا تعاىل: 

                                                            

  من جتليات التكامل املعريف يف القرآن اجمليد، أ. د. أمحد عبادي ص ـ اجلمع بني القراءتني جتلٍّ 23 
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 ُجيَاِدلُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ  َوبَاِطَنةً  ظَاِهَرةً  نَِعَمهُ  َعَلْيُكمْ  َوَأْسَبغَ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَما السََّماَواتِ 
)، وقال عز 20: (لقمان﴾مُِّنريٍ  ِكَتابٍ   َوَال  ُهًدى َوَال  ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  اللَّهِ  ِيف 

 ( إبراهيم﴾َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  َدآئَِبنيَ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َلُكمُ  َوَسخَّر﴿:وجل
 فـَْوقَ  بـَْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اَألْرضِ  َخالَِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي َوُهوَ ﴿ حانه:ب)، وقال س33:

ُلوَُكمْ  َدَرَجاتٍ  بـَْعضٍ  ( ﴾رَِّحيمٌ  َلَغُفورٌ  َوِإنَّهُ  اْلِعَقابِ  َسرِيعُ  رَبَّكَ  ِإنَّ  آتَاُكمْ  َما ِيف  لَِّيبـْ
 َواْلُفْلكَ  اْألَْرضِ  ِيف  مَّا َلُكم َسخَّرَ  اللَّهَ  َأنَّ  تـَرَ  َأملَْ ﴿)، وقال تعاىل: 165: األنعام
 بِالنَّاسِ  اللَّهَ  ِإنَّ  بِِإْذنِهِ  ِإالَّ  اْألَْرضِ  َعَلى تـََقعَ  َأن السََّماء َوُميِْسكُ  بَِأْمرِهِ  اْلَبْحرِ  ِيف  َجتْرِي

 ِيف  َوَما السََّماَواتِ  ِيف  مَّا َلُكم َوَسخَّرَ ﴿:)، وقال تعاىل65: (احلج﴾رَِّحيمٌ  َلَرُؤوفٌ 
يعاً  اْألَْرضِ    . 24)13: (اجلاثية﴾يـَتَـَفكَُّرونَ  لََّقْومٍ  َآليَاتٍ  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  مِّْنهُ  مجَِ

فيما بينه القرآن - ل اهللا تعاىل اإلنسانمحّ  ،والتسخير االستخالف ومبقتضى
 َعَرْضَنا ِإنَّا﴿ :اليت مل تطق السموات واألرض محلها، وأشفقن منها األمانة -الكرمي
َها َوَأْشَفْقنَ  َحيِْمْلنَـَها َأن فَأَبـَْنيَ  َواْجلَِبالِ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َعَلى اْألََمانَةَ   َوَمحََلَها ِمنـْ

نَسانُ    )72 :(األحزاب﴾َجُهوالً  ظَُلوماً  َكانَ   إِنَّهُ  اْإلِ

                                                            

 َوالزَّيـُْتونَ  الزَّرْعَ  ِبهِ  َلُكم يُنِبتُ  .ُتِسيُمونَ  ِفيهِ  َشَجرٌ  َوِمْنهُ  َشَرابٌ  مِّْنهُ  لَُّكم َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَنَزلَ  الَِّذي ُهوَ ﴿وهو ما تعرب عليه آيات سورة النحل:ـ 24 
 َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  بَِأْمرِهِ  ُمَسخََّراتٌ  َواْلنُُّجومُ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َواْلنـََّهارَ  اللَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  .يـَتَـَفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آليَةً  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ   َوِمن َواَألْعَنابَ  َوالنَِّخيلَ 
 ِمْنهُ  َوَتْسَتْخرُِجواْ  َطرِيّاً  حلَْماً  هُ ِمنْ  لَِتْأُكُلواْ  اْلَبْحرَ  َسخَّرَ  الَِّذي َوُهوَ  .َيذَّكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آليَةً  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  أَْلَوانُهُ  ُخمَْتِلفاً  اَألْرضِ  ِيف  َلُكمْ  َذَرأَ  َوَما .يـَْعِقُلونَ  لَِّقْومٍ  َآليَاتٍ 
 .تـَْهَتُدونَ  لََّعلَُّكمْ  َوُسُبالً  َوأَنـَْهاراً  ِبُكمْ  َمتِيدَ  َأن َرَواِسيَ  اَألْرضِ  ِيف  َوأَْلَقى .َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضِلهِ  ِمن َولَِتْبتَـُغواْ  ِفيهِ  َمَواِخرَ  اْلُفْلكَ  َوتـََرى تـَْلَبُسونـََها ِحْلَيةً 

. ويقول  )18ـ10(النحل﴾رَِّحيمٌ  َلَغُفورٌ  الّلهَ  ِإنَّ  ُحتُْصوَها الَ  الّلهِ  نِْعَمةَ  تـَُعدُّواْ  َوِإن .َتذَكَُّرونَ  أََفال َخيُْلقُ  الَّ  َكَمن  َخيُْلقُ  أََفَمن .يـَْهَتُدونَ  ُهمْ  َوبِالنَّْجمِ  َوَعالَماتٍ 
 َوَأْوبَارَِها َأْصَواِفَها َوِمنْ  ِإَقاَمِتُكمْ  َويـَْومَ  َظْعِنُكمْ  يـَْومَ  َتْسَتِخفُّونـََها بـُُيوتاً  األَنـَْعامِ  ُجُلودِ  مِّن َلُكم َوَجَعلَ  َسَكناً  بـُُيوِتُكمْ  مِّن َلُكم َجَعلَ  َوالّلهُ ﴿ سبحانه وتعالى:

  بَْأَسُكمْ  َتِقيُكم َوَسَرابِيلَ  احلَْرَّ  َتِقيُكمُ  َسَرابِيلَ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  َأْكَناناً  اْجلَِبالِ  مِّنَ  َلُكم َوَجَعلَ  ِظَالالً  َخَلقَ  ممَِّّا َلُكم َجَعلَ  َوالّلهُ  .ِحنيٍ  ِإَىل  َوَمَتاعاً  أَثَاثاً  َوَأْشَعارَِها
  )81ـ80(النحل ﴾ُتْسِلُمونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتهُ  يُِتمُّ  َكَذِلكَ 
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 حتمل من واألرض السموات إشفاق من به اخلروج ميكن الذى املهم والدرس
على القدرة  يقتضي التكليف أن خمتارا؛ هلا اإلنسان وقبول ، احلر التكليف أمانة

ا،؛ والقدرة على تفعيل اإليمان ،الفعل العمراني والحضاري  يتهاوى واليت دو
ياره. األخالقي وااللتزام التكليف صرح  اهللا خلق أجلها من اليت الغاية تتحطم وبا
  . الكون

ليست قدرة كباقي القدرات اإلنسانية؛ إذ ال  تفعيل اإليمان على قدرةالو
ا اإلنسان، بل ال بد  ميكن أن حتصَّل بأي فعل كان من األفعال الكثرية اليت يأيت 

عند هذا اإلنسان ل اإليمان يفعّ ، 25بكدح وعمل وجهد يف حتصيلها من التوسط 
  : هييقوم على أفعال قيمية، ميكن إمجاهلا يف أربعة،  جهد كليوهو  املستخلف،

فطرة اهللا اليت فطر  فأقم وجهك للدين حنيفا﴿ :"تحقيق قيم الدين الخاتم"-1
  .)30(الروم ﴾مالناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القي

إال ابتغاء وجه ربه  .وما ألحد عنده من نعمة جتزى﴿:"ابتغاء التقرب إلى اهللا"-2
وما أمروا إال ليعبدوا ﴿ )، وقوله تعاىل:21ـ19(الليل  ﴾ولسوف يرضى .األعلى

  .)5(البينة  ﴾اهللا خملصني له الدين

 َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿ :باعتبارها احلالة األكمل القتحام العقبة "عمل الصالحات"-3
ْنَسانَ   لَُبًدا. َماًال  أَْهَلْكتُ  يـَُقولُ  َأَحٌد. َعَلْيهِ  يـَْقِدرَ  َلنْ  َأنْ  َأَحيَْسبُ  َكَبٍد.  ِيف  اْإلِ

                                                            

  ـ بتصرف. 218ص ،ـ احلق اإلسالمي  25 
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. َلهُ  َجنَْعلْ  َأملَْ  َأَحٌد. يـََرهُ  ملَْ  َأنْ  َأَحيَْسبُ  نَـْنيِ . َوِلَسانًا َعيـْ  النَّْجَدْيِن. َوَهَديـَْناهُ  َوَشَفتَـْنيِ
 َمْسَغَبٍة. ِذي يـَْومٍ  ِيف  ِإْطَعامٌ  أَوْ  َرقـََبٍة. اْلَعَقَبُة. َفكُّ  َما أَْدرَاكَ  َوَما اْلَعَقَبَة. اقْـَتَحمَ  َفَال 
َربٍَة. َذا ِمْسِكيًنا أَوْ  َمْقَربٍَة. َذا يَِتيًما  ْربِ بِالصَّ  َوتـََواَصْوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ   ُمثَّ  َمتـْ

  ).18- 4(البلد:﴾اْلَمْيَمَنةِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  بِاْلَمْرَمحَِة. َوتـََواَصْوا

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن ﴿:"حمل األمانة"-4
  26).72(األحزاب  ﴾إنه كان ظلوما جهوال ومحلها اإلنسان منهاحيملنها وأشفقن 

فعل النعلم أن من خالل هذه األفعال القيمية النابعة من الرؤية القرآنية 
ولكنه مشروط به،  ؛ال يتشكل بمعزل عن اإليمان الرؤية القرآنية في العمراني

وطاملا أكدت املعطيات القرآنية على حقيقة أن موقف اإلنسان يف العامل سيؤول 
﴿َواْلَعْصِر  اإليمان والعمل الصالح:إىل اخلسران مبجرد افتقاد شرطيه األساسيني: 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر . ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتَـ  َواَصْوا بِاحلَْقِّ . ِإنَّ اْإلِ
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن  ،)3- 1َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ﴾ (العصر:  ﴿ُكنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِالّلِه ﴾ (آل عمران:  )؛ ذلك أن 110بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
عل، مما يقتضي جهدا ارتقائيا اإلميان احلي اعتقاد يصدقه العمل وقول حيققه الف

يبعث احلركة ويولِّد الفعالية، جاعال اإلنسان يتجاوز نطاق املوجود، ويسعى  دائما،
  .27إىل حتقيق ما ليس مبوجود"

                                                            

  .237ـ 236 هنفسـ املرجع 26 
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واجلماعة املؤمنة يقوم على  الدور العمراني لإلنسانأن  كما يظهر جليا
العمل واإلبداع املتواصلني منذ حلظة الوعي األوىل حىت ساعة احلساب، ونعلم  

﴿َوُقِل اْعَمُلواْ :كيف أن احلياة اإلسالمية جيب أن تكون فعًال إبداعيًا موصوالً 
املِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـَنبُِّئُكم َفَسيَـَرى الّلُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّوَن ِإَىل عَ 

صلى اهللا عليه وسلم:  )، ونتذكر حديث الرسول105ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾ (التوبة: 
ال تقوم حىت يغرسها أستطاع إن اامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإذا ق"

  .28"فليغرسها فله بذلك أجر

داخل فيها كل ف مسائل تتاإلصالح واإلعمار املنوَطني باالستخالو 
مادية وأخالقية وروحية، وإن أي ضرر أو إفساد يلحق  :الفاعليات احلضارية

على اجلوانب األخرى: ﴿ َوَال تـُْفِسُدوْا ِيف  -بشكل أو بآخر –بأحدها ينعكس 
﴿َوَأْصِلْح َوَال تـَتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن﴾  ،)56اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها ﴾ (األعراف: 

﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم  ،)142(األعراف: 
َني . ﴿ َوَال ُتِطيُعوا أَْمَر اْلُمْسرِفِ  ،)41بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن﴾ (الروم: 

﴿َوَما أُرِيُد  ،)152- 151الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َوَال ُيْصِلُحوَن﴾ (الشعراء: 
َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَىل َما أَنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ 

قيامه  ال يسعى يف رؤية القرآن الكلية ألن اإلنسان يف إطار؛ )88بِالّلِه﴾ (هود: 
 يف تعاىل اهللا إلرادة االستجابة  إىل بل اخلالقة، إرادته إشباع إىلبفعل العمران 
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 اهللا مراد تلبية باجتاه بينها العالقة وتوجيه املوجودات بني والقيام بالربط ،الكون
 ومنزال له، وطاعة هللا عبادة البناء إعادة عملية تصري ذلك على وتأسيسا تعاىل،
 ،والقلبية والعقلية، الروحية، األبعاد كافة  يف تكامل هذا اإلنسان اخلليفة لتحقيق
  . 29هلا قهر وال للطبيعة، غزو عملية وليست

ا األمة اإلسالمية واإلنسانية، و         يف سياق االهتزازات واملنعطفات اليت متر 
يقتضي الوضع أن يرتفع املفكرون والعلماء والباحثون إىل مقام الراهنية املتجددة يف 

 ،بناء اإلنسان وإقامة العمرانإعادة استكشاف قدرات الكتاب اخلامت يف 
لك فقط يتحقق لألمة كسب معريف واإلسهام يف توجيه احلضارة اإلنسانية، وبذ

ومنهجي أصيل وجديد، تستطيع به أن تصوغ أجوبة سديدة ملختلف ما ميوج يف 
مما ليس ينتظر إال واقعها من أسئلة، وميكنها من استشراف مستقبلها الواعد. 

العقول املتمرسة اخلبرية لطرح األسئلة املنهجية، من أجل رفع صرح علم التأسي 
  ي واجلمعي والكوين.الفردعلى الصعيد 
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  باب:الدراسات
  

الشريعة والسلطان: الدولة األوروبية الحديثة نموذجاً لمصر 
  محمد علي

  
دف هذه الدراسة تبيان أثر احلداثة األوروبية على مفهوم الشريعة 
ودورها يف مصر حممد علي، الذي يعترب حبق مؤسس الدولة املصرية احلديثة 

، أي نصف القرن السابق على 1848 – 18.5وحاكم مصر يف الفرتة 
  ).1905- 1849والدة الشيخ األمام حممد عبده (

وقد تتاح لنا دراسة الحقة يف فكر األمام وتقعيدة علم الكالم وأصول 
ثرنا يف هذه السطور أن نظهر اخللفية آالفقه مبا يتالءم مع احلداثة، لكننا 

جلهده النظري وضعت و  السياسية القانونية اليت سبقت عمل الشيخ األمام
ونشاطه العملي يف القضاء، أطراً قانونية وجزائية حمددة، أبرز ما فيها منشأها 
األورويب وأرتباطها برغبة السلطان أي حممد علي اللحاق بركب الدولة 
األوروبية احلديثة . وقد جتلت هذه الصلة الوثيقة بني ما هو قانوين وما هو 

صلي لكلمة " قانون"، وهو اللفظ الذي سياسي، يف املفهوم العثماين األ
أطلقته النخب العثمانية منذ القرن السادس عشرعلى تشريعات السلطان 

وملا   لعقوبات واجلنايات على وجه اخلصوص.خارج أطار الشريعة يف جمايل ا
كانت بنية الدولة املركزية االوروبية احلديثة تشكل قطيعة معرفية وعملية مع 



 

2 
 

قطاعية يف القرون الوسطى واليت كانت السلطنة العثمانية البىن السياسية اال
ا  ، بادئ ذي بدأ، فقه معىن احلداثة يف اجملال القانوين وجبأحدى جتسيدا

ذاته، اي التغيريات اليت ادخلتها السلطة األوروبية احلديثة على معىن التشريع 
ى والقانون وعالقتهما باملواطن، منذ ذلك احلدث اجللل الذي قضى عل

من ايات احلداثة اىل اوروبا قاطبة عـلى حبر الدولة األقطاعية يف فرنسا ومحل ر 
- 1789الدماء، عنينا الثورة الفرنسية العظمى والفتوحات النابوليونية (

1815.(  
  

  المشهد األوروبي : عقلنة العقوبة وترشيد الهيمنة
 لقوانني الدولةختتزل احلداثة األوروبية يف منط املواطن النموذج، اخلاضع 

عرفية شائكة بني السلطة واملواطن قد ال والقابل لسلطتها، عالقات قهرية/م
ن تلك العالقة، الشعار الذي وضعته عتبدو على السطح. ولعل أبلغ تعبري 

املكلفة من قبل نابليون، حاكم فرنسا املطلق، وضع قوانني  نيقوقيجلنة احل
اسع عشر: القانون املدين أو شرعة دولة فرنسا احلديثة يف أوائل القرن الت

/ قانون أصول  م1804: نابليون يف امللكية والعقود واألحوال الشخصية
م/ قانون أصول 1807م/ القانون التجاري: 1806احملاكمات املدنية: 
م . أرتأى قانونيو  1810م/ القانون اجلزائي: 1808احملاكمات اجلزائية: 

على رأس لوائحهم القانونية، " ال حيق ألي نابليون إذن تثبيت املبدأ التايل 
كم النظم وهذا مبدأ أساسي حي. بعدم معرفة القانون"  مواطن التذرع

أخذت به الدول كافة. وهو  و القانونية احلديثة، وضعته فرنسا بعد الثورة



 

3 
 

 حيمل مضمونني يتعلقان باملعرفة وشوكةالسلطة موجهني،إىل املواطن العادي
ث . حية السلطة األمنية و القضائية من ناحية أخرىناحية واىل اجهز  من

املبدأ النابوليوين املواطن احلديث على األملام بالقوانني احلاكمة لعالقاته مع 
املواطنني اآلخرين ومع الدولة، حمذراً أياه أنه يف حال األخالل بأي منها، ال 

ا. من ناحية أخرى، مي ن هذا كّ ميكن له االختباء خلف أي ادعاء باجلهل 
املبدأ أجهزة الشرطة والقضاء من العمل بسالسة لضبط وأحضار أي فرد 

النظر عن معرفته  عن تصرفاته حكمًا بغض خمالف القانون كونه مسؤوًال◌ُ 
القانون ليس حكراً  ارتكاباته. بالطبع فإن الطابع املوضوعي لشوكةبالذاتية 

منذ بزوغ احلضارة يف هو مسة مشرتكة للمنظومات العقابية و على احلداثة 
رورًا بأثبنا الدميقراطية والقانون الروماين , ما بني النهرينم مصر القدمية وبالد

والعثماين يف القرون الوسطى. لكن املبدأ النابوليوين يكتسب أمهية خاصة  
كونه يطّبق يف بيئة تستحضر مكتسبات الثورة الصناعية والعلمية احلديثة 

القانونية من حبث وتقصي وضبط وأحضار أكثر حيث التقنيات اجلزائية و 
ا يف اجملتمعات السابقة على احلداثة    . جناعة وفاعلية مبا ال يقاس من مثيال

لمنظومة العقابية األوروبية بعيد الثورة الفرنسية لما هي السمات املميزة 
نشأت منظومات مماثلة يف  القرن الثامن عشر؟ وهل العلمية يفوالثورة 
عريب واألسالمي خارج منظومته القانونية القائمة على تقسم العمل الشرق ال

بني القانون العثماين القدمي والشرع اإلسالمي ؟ تلك هي التساؤالت اليت 
  .سنحاول اإلجابة عليها فيما يلي
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صاحب  . )1(بنشأة السجنرمبا كان املؤرخ الفرنسي الشهري ميشيل فوكو 
من أهم الباحثني يف الطابع نشأة السجن"" التأديب والعقاب:كتاب 

إذ يرى مستني نون يف الدولة األوروبية احلديثة. القسري املمّيز لشوكة القا
اساسيتني  هلذا التمّيز. أوًال: امتداد الفعل القهري لسلطة املركز على كافة 
النواحي اجلغرافية داخل أرض الدولة الوطنية وتسلطها على كل القاطنني 

أحد أنه خارج عن هيمنتها . ثانياً: أعتماد تقنيات ال يتخيل حبيث فيها، 
ة، عرب األساليب العقالنية معرفية غري مسبوقة يف القسر والتحكم واملراقب

تارخيي وثيق يف اوروبا حلف  ة من املعرفة العلمية اجلديدة. يظهر أذن النابع
ية يف حيز بني املعرفة العلمية اجلديدة واهليمنة املركز  ,أواخر القرن الثامن عشر

أن ما يطلق فوكو عليه إسم " الشبكة . القانون اجلزائي ( قانون العقوبات)
القهرية" ال يقتصر فعلها على احليز القانوين، بل هي باجلوهر  –املعرفية 

مالزمة للنسيج اجملتمعي األورويب اجلديد أثر أحنالل اجملتمع اإلقطاعي وهيمنة 
قتصاد السوق الرأمسايل. فكان ال بد طبقة النبالء، و نشوء أو  األكلريوس

 –من تربية روحية جديدة للفرد متناغمة مع متطلبات املرحلة الصناعية 
الرأمسالية اجلديدة يف سائر جماالت الفعل اإلجتماعي: يف االسرة واملدرسة 

االمري اجلديد" أو الشبكة "واملصنع واجليش والقضاء والشرطة السجن، أن 
فسية سعت إىل فرض بنية نفسية و روحية خمتلفة عن النالقهرية،  –املعرفية 

الدينية املهيمنة يف اجملتمع االقطاعي. فكانت روح الفرد األورويب حلبة 
لة واألخرى صاعدة. لكنها بني قوتني تارخييتني، أحدامها آف الصراع بأمتياز

الطبقات الصاعدة من كبار  تمل تكن معركة متكافئة حيث سيطر 
على كل مفاصل الدولة من تشريعية وتنفيذية لصناعيني والتجار الرأمساليني وا
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اجلديدة يف رية وثقافية، واضعة املعارف والتقنيات العلمية كوقضائية وعس
فكانت الروح اجلديدة ، روح املواطن الصاحل  خدمة مشروعها التاريخ.

ي خارج الوجدان املسيحكانتاخلاضع لقوانني دولته، املطيع ألوامر ممثليها،  
للفرد، ذلك الوجدان القائم على التعبد والعقيدة وسعيه الدؤوب للخالص 
من اخلطيئة والعقاب األهلي:" تلك هي احلقيقة التارخيية هلذه الروح اجلديدة، 
على عكس روح الالهوت املسيحي املولودة باخلطيئة. الروح اجلديدة تنبثق 

واطن الصاحل هي من أساليب العقاب والتأديب واللجم". ذلك أن روح امل
، للسلطة السياسية املعرفية اجلديدة دنتاج عمل قهري عميق لألمري اجلدي

اليت تنتج " روحاً تسكن املواطن، ال بل تبعثه اىل الوجود، جاعلة من جسده 
ا تعبري عن الكيفية  أداة لبنية سياسية... أداة لتسلطها. هذه الروح نتاج و أ
عالقات التسلط اجلديدة. الروح هو سجن اليت أصبح فيها اجلسد خاضعًا ل

  .)2(اجلسد"
برى فوكو أن والدة السجون والعقوبة باحلبس قد شكلت ثورة يف 
عالقة مجاهري العامة بالسلطة حيث كان التعذيب اجلسدي للجاين أمام 
مجهور املتفرجني، الشكل الغالب للعقوبة يف أوروبا. هذا التعذيب الذي كان 

واألقتصاص يف الوقت عينه، لدرجة أنه يف حال عدم أسلوب التحقيق 
ت التعذيب، يعترب بريئًا ويطلق سراحة. ليس السجن اف املتهم حتاعرت 

نويرية احلديث يف أوائل القرن التاسع عشر جمرد تسجيل للنزعة األنسانية الت
ا أنظمة  مواطنًا ذي حقوق اساسية كانت تعأعتبار السجنياىل  صف 

طية. السجن مظهر من مظاهر شبكة التسلط سو أ -نرو قالتعذيب ال
عرب التأديب واملراقبة  ,والتحكم العقالين بأعداد غفرية من األجساد
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دت املدن هاملستمرة. فمع الثورة الصناعية واملعارف الطبية احلديثة، ش
النازحني من الريف، أفرادًا وأسر، للعمل يف املصانع  مئات أآلف األوروبية 

شبكة بواسطة م السلطة السياسية ضمان السلم اجملتمعي الناشئة.وكان ه
مراقبة وتأديب هلذه األعداد الكبرية من األجساد يف جماالت فعلها 
دف اىل التحكم  اإلجتماعي اليومي وذلك ضمن ممارسة تأديبية عقالنية 
حبركة األفراد، رغم متايزها بأختالف جماالت فعلها: السجن منوذج للثكنة، 

لمؤسسة احلكومية واملستشفى حيث التأديب لصنع و موللدرسة، مولل
رجوة دون واملراقبة، والتأديب عرب املراقبة الدائمة، غالبًا ما حيقق األهداف امل

  . )3(سدياجلاللجوء إىل العنف 
غمايت تلك رب هذا وقد حلظت الفلسفة الغربية احلديثة جبناحيها املثايل وال

ن، اليت وصفها فوكو بتقنية للتحكم بني الروح والقانو  ميمةالعالقة احل
بأجساد املواطنني من قبل السلطة أو السلطات القهرية املعاصرة من دولة 

وها هو الفيلسوف األملاين   .يش ومدرسة ومؤسسة وسجنج ووشرطة 
ا اخلضوع  كانط يف أواسط القرن الثامن عشر يعّرف احلرية الذاتية للفرد بأ

العقالين لقوانني اجلماعة السياسية. بالطبع ال يربز كانط اجلانب القسري 
، جاعًال أياه أرادة عقالنية حرة، أي ينبع من رغبة املواطن ضوعهلذا  اخل

 .قناع، وليس بالقهرالذاتية اليت يسّريها العقل، ذلك العقل الذي يعمل باأل
احلرية املعاصرة حسب كانط هي خيار أو اختيار بني امرين: األطاعة 

، أو عدم أطاعة القوانني، أي )4(للقانون، وهذا واجب على كل ذي عقل
الذي ال يشري اليه  و هو اخليار العقوبة شبه املؤكدة يف روح الفرد ووجدانه، 
لفيلسوف الربيطاين واألب الروحي كانط يف تعريفه لتلك احلرية. أما بنتام ا
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أن يكشف الدول  يضريه يف القرن الثامن عشر، فال مايتللمذهب الربغ
واجيب أن  املباشر للسلطة يف تعريف الواجب القانوين للمواطن احلديث: "

هو كل أمر يفرض القانون علي أطاعته، فإذ مل أفعل يعاقبين القانون ... أن 
على األقل ختلقه أرادة  لقه العقوبة، أوسياسي القانوين ختالواجب ال

ة يتفتكون الربغما .)5("الذين متلك أياديهم سلطة العقوبةاألشخاص 
  الكانطية. ب احلرية الذاتية يف امليتافيزيقاه لغياالربيطانية اجلواب الشايف

احلرية الذاتية أمام  سألةمل هوقد يقول قائل أن كانط على حق يف تصور 
ذه الطريقة الفجة املباشرة: أما أن فالواجب القانوين،  قلما يفكر أحدنا 

أطيع القانون أو أقع حتت طائلة العقوبة، تلك هي حرييت ! وهذا صحيح 
وقد يفيدنا هنا  ,على األقل بالنسبة جلمهور املواطنني يف الغرب األورويب

ياس، أحد أكرب منظري علم اإلجتماعي الفرنسي، وصاحب مؤلف إيلحتليل 
كية الغرب"، عندما يكشف الغطاء عن اجلانب الالواعي يف عالقة " دينامي

املواطن باجملاالت االجتماعية القسرية كاملصانع مثًال: " حيث ختضع 
تصرفات أعداد كبرية من األشخاص للتنسيق واملراقبة، وحيث يعتمد فعل  
كل شخص على دقة ومتام فعل الشخص اآلخر وهكذا دواليك. عندها ال 

من التحكم بكل حركة من حركاته بشكل دقيق وصارم. أن  مناص للفرد
هذا التحكم ال جيري فقط يف نطاق الوعي. ما مييز البنية النفسية للفرد يف 
احلضارة املعاصرة هو تلك الرتبية منذ الطفولة، على التصرف النمطي الذي 
 ميكن التنبؤ به. أنه ذلك التكييف للفرد منذ نعومة أظافره والذي يفضي اىل
ال نوع من األتوماتون، ميارس املراقبة الذاتية داخل الالوعي، حيث أن الفرد 

يستطيع الفكاك من هذا الرقيب حىت لو أراد". وأخريًا يرى إيلياس أن تعزيز 
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هذه البىن النفسية الالواعية ما كان ليتم لوال هيمنة املركز السياسي، أي 
احليوية يف الدولة القومية السلطة املركزية احلديثة على كافة النشاطات 

آليات املراقبة الذاتية احملددة للتصرفات النمطية  " أن جناعةاملعاصرة: 
السائدة عند الفرد املتحضر، ملرتبطة أرتباطًا وثيقًا بأحتكار سلطة استعمال 

  . )6(لدى اهليئات السياسية املركزية" تعاظمها و العنف
  

بي وأثره على قانون العقوبات مصر محمد علي: النموذج الجنائي األورو 
  الجديد والمحاكم الشرعية

وبالتحديد النظام  تواترات الدراسات مؤخرًا حول النظام القانوين
اجلزائي الذي أقامه حممد علي باشا أبان حكمه املمتد ملصر يف الفرتة 

يف مصر كانت تلك  كم . وكما يف أوروبا، كذل1848-  1805
التغيريات اجلوهرية يف بنية العدالة اجلنائية وقانون العقوبات، مرتبطة 

 جنحالنصف قرن  يف فرتة ال تتعدى بتحوالت يف بنية السلطة السياسية.
حاكم مصر األلباين األصل يف نقل بىن عسكرية وصناعية وقانونية وقضائية 

عدة مؤلفات وثقت هلذا اإلجناز  من أوروبا املعاصرة اىل أرض الكنانة. ومثة
التارخيي ظروفًا وحيثيات وتفاصيل ميكن للقارئ العودة إليها. ما يعنينا يف 

اكم  البنية القانونية اجلنائية سواء من ناحية احملهذا السياق أمران : أوًال تغّري 
ا. وثانياً: م يف اجلنايات، أم من ناحية طبيعاملخولة احلك ة العقوبة ومضمو

هذا التحول يف قانون العقوبات على احملاكم الشرعية ودورها يف النظام أثر 
  القانوين العام.
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على خطني  قام التحول يف القانون اجلنائي يف مصر حممد علي
كان القانون اجلنائي اجلديد لعام ,فمتالزمني: النصوص القانونية واحملاكم

 انشاء حماكم أول عهدة مصر بالتشريع األورويب. على خط مواز مت 1829
رها موظفون منتدبون من الدولة لتطبيق هذه ديي, نظامية مسيت جمالس

النصوص الوافدة، جنباً اىل جنب احملاكم الشرعية اليت تنظر يف قضايا امللكية 
ميش كامل للمحاكم الشرعية يف قضايا  والعقود والنكاح واألرث. ومل جير 

بتدائية، أذا صح التشبيه: قضايا اجلنايات، بل أصبحت نوعًا من احملكمة األ
القتل والزنا والتعدي والقذف بقيت جزئيًا من اختصاص قاضي الشرع، 

، ذات المجالس النظامية,الذي دخل على عمله سلطة قضائية جديدة
صالحيات أوسع للحكم يف هذه القضايا. إذ كانت أحكام الشرع اجلنائية 

األمر الذي مل يكن  لفعل اجلرمي،لتتوقف على وجود شاهد أو شهود 
فال يكون قاضي الشرع عندها خموًال أصدار أي  ,متوفرًا يف معظم احلاالت

حكم: عندها حتال القضية اىل احملكمة النظامية ألعادة النظر فيها وفق 
  مقاييس مغايرة لألثبات والربهان (أنظر الحقاً). 

  كانت هذه البنية اجلنائية اجلديدة حمكومة بثالث اعتبارات:
م مبختلف اشكال شاحتّكم األجهزة املركزية حبركة األشخاص ون  - أ طا

 ة وكشف وجلب وحماكمة.بقار مهذا التحكم من 

حتديث وعقلنة العقوبة حبيث يكون اهلدف منها أصالح سلوك   -ب
 .اجلاين وتأهيله حلياة سوية بدالً من العقاب اجلسدي
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يف اجلرمي، و أعتماد مفاهيم ومقاييس جديدة يف الدليل واألثبات  - ج
اإلجراءات القانونية يف االعتقال واحملاكمة. يقول رودلف بيرتز يف 

"، 1871-1842دراسة له حول " ظهور القضاء املدين يف مصر: 
أن نشوء القضاء املدين أرتبط" ببناء أدارة مركزية قوية وفاعلة وباحلاجة 

ت ، غلب 1830إىل التخصص املهين يف ادارة الدولة. بدءًا من عام 
على النخبة احلاكمة الفكرة بأن النظام العام جيب أن يبىن على قواعد 
مثّبتة يف نصوص قانونية رمسية. وكان اهلدف من ذلك تطويع السلطة 

والغامشة حلكام األقاليم باملقام األول، وجعل اجلمهور  الالحمدودة
 )7(املصري أكثر قبوالً ألحكام القانون اجلنائي اجلديد باملقام الثاين".

  
الذي أقره حممد علي باشا عن  1829متّيز القامنن اجلزائي لعام 

ريات أساسية يف يالقانون العثماين الساري املفعول حىت ذلك التاريخ، بتغ
 و السرقةنايات موضوع العقوبة كانت القتل و طبيعة العقوبة، كماً ونوعاً. اجل

د القانون اجلديد األبتزازوأختالس األموال العامة. بادئ ذي بدء حددت بنو 
بشكل واضح ومباشر العقوبة املرتتبة على كل جرم، بينما كانت البنود 
ا تستحق  العثمانية اجلزائية تكتفي بتحديد طبيعة اجلناية أو اجلرم وتذكر أ

  ها.العقوبة، تاركة للسلطات التنفيذية جماًال كبرياً لألجتهاد يف نوعيتها وكميت
ديد العقوبات اجلسدية بنوعني فقط: كذلك حصر القانون اجلزائي اجل

األعدام واجللد، وذلك خالفًا للقانون العثماين التقليدي الذي يلحظ طيفاً 
اجلسدية من برت األعضاء (األنف واألذنني و اليدين  واسعًا من العقوبات

.أما الشريعة )8(و اخلازوقوالعضو الذكري) والوشم باحلديد احملّمى 
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السارق بقطع اليد اليمىن، والزىن بالرجم حىت املوت ، اقب عاإلسالمية فت
والقذف باجللد، وشارب الكحول باجللد. وكما ذكرنا آنفًا مل يقر قانون 

مها  وحة الواسعة من العقوبات اجلسدية,حممد علي إال نوعني من هذه املر 
باإلضافة إىل  .1861, وقد الغيت عقوبة اجللد عام اإلعدام واجللد

بيرتز منطًا عقالنيًا يف التحديد اإلنسانية واحلضارية، يالحظ  اإلعتبارات 
الكمي للعقوبة : " أضحت العقوبات متجانسة وخاضعة للقياس الكمي، 
وأصبحت  جنسني فقط: الّسجن (احلبس) أو اجللد، وأبلغ مثال على ذلك 

ًال أو قصراً, يف السرقات، حيث جعل القانون اجلديد مدة احلبس، طو 
" والقصد من وراء ترشيد العقوبة هذا هو . مة املال املسروقبقي تبطةمر 

القدمي.  التأديب وتربية اجلاين، ال اإلنتقام منه كما يف القانون العثماين 
اجلناة أكثر منها أجسادهم،  النصوص اجلزائية اجلديدة ختاطب عقول

رم ة اجلواهلدف منها قبول اجلاين العقوبة بوصفها عادلة أي متناسبة مع طبيع
الطبع كانت العدالة األوروبية هي املصدر وامللهم الذي أرتكبه نوعًا وكماً. ب

 و " أن التحول اىل مزيد من املركزية :يشري بيرتز هلذه التغّريات يف مصر، كما
كثر من تركيز اإلهتمام على تأديب اجلاين أو  العقالنية يف النظام العديل، 

مماثلة ول يتماشى مع تغيريات هذا التحردعه وجعله عربة للجمهور , 
  )9(."أفول القرن التاسع عشر حصلت يف أوروبا الغربية مع

أصدر حممد علي فرمانًا بإنشاء " اجلمعية احلّقانية"،  1842يف عام 
أول حمكمة نظامية يف الشرق العريب للفصل يف اجلرائم اخلطرية من قتل عمد 

األعدام، فكانت " اجلمعية وسرقات كبرية. أما اجلرائم املستحقة لعقوبة 
ة. وأما اجلنايات األقل املخولّ االصلية انية" تنظر فيها بوطنها احملكمة احلقّ 
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يف  )ة(الشرطخطورة فكانت من إختصاص السلطات التنفيذية: الضبطية
اجلمعية احلّقانية" مبراجعة "م بعدها و والسلطات احمللية يف األقاليم، تق القاهرة

ما يلفت الباحث أن النصوص  ارها أو  تعديلها.ألقر  اهذه األحكام أم
اجلزائية اجلديدة والبىن القضائية املبتكرة اليت قامت يف مصر يف النصف 
األول من القرن التاسع عشر ميالدي، أمنا صدرت عن وعي ورغبة صرحيني 

ية بعقلنة وترشيد عالقة األفراد بالسلطة. لقد أصبح سلدى النخبة الشرك
الفرد لتلك العالقة أمر بالغ األمهية،  –عة بأن فهم املواطن هلذه النخبة قنا

وخاصة يف اجملال القهري والعقايب حيث أضحت عقالنية العقوبة عنصراً 
ا. وها حمفزاً للوالء للدولة عند األفراد، ولتعزيز قبوهلم لقوانني دولتهم وا جراءا

ة يف إنتاج أمناط معلقًا على أمهية العقالنية األوروبي هو حممد علي بشخصه,
جديدة من خضوع الفرد للسلطة، قائمة على العقل والقبول املنطقي 
حليثيات ومربارات قوانينها: " أذا صدر حكم على اجلاين بالعقوبات 
املنصوص عليها بالقانون دون أي احنياز، وبعدالة ونزاهة، فأن هذا الشخص 

ددة قانونًا هو تأثري لن يعرتض بعد ذلك. من الواضح أن تأثري العقوبات احمل
ذه  هائل، وهذا األمر  حدا بأوروبا اىل بذل اجلهد واإلهتمام الكبريين 

م ميحّ  صون ويوضحون املسألة. وعندما يقوم األوروبني بوضع العقوبات، فأ
طبيعة اجلرم املرتكب والعقوبة املستحقة، حبيث أن اجلاين ال يعرتض بعد 

ا تتبدى رغبة خنبة السلطة يف استتباب .وهكذ )10(ا طوعاً" ذلك ويقبل 
ر ضشهدت له حوا وم عقالين للعقوبة والقضاءاألمور هلا عن طريق مفه

واجلمعية احلقانية  1829. وكان القانون اجلزائي لعام بعيدأوروبا بزمن ليس ب
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بواكري الفتوحات القانونية اليت استمرت مع أبناء وأحفاد حممد  1842عام 
  النصف الثاين من القرن التاسع عشر. يف علي

، 1853ومع أقرار القانون العثماين اجلديد للعقوبات يف مصر عام 
جمالس األقاليم" وهي أول حماكم نظامية ال ختضع للشرع "أنشأت 
وأصبح هلا سلطة اإلختصاص األصلي يف اجلرائم واإلنتهاكات  ,اإلسالمي

وأصبح هلذه  احلقانية يف العاصمة.رار اجلمعية االدارية يف احملافظات على غ
، سلطة املراجعة 1849األخرية، بعد تغيري أمسها اىل "جملس األحكام" عام 
 ال بد من أعادة صياغةألحكام جمالس األقاليم يف القضايا اجلنائية. وكان 

لجماعة املصرية اليت درجت على اعتبار قاضي الشرع لالوعي  التارخيي 
ة آهلية منزهة عن السقوط يف أهواء اآلدميني من والشريعة اإلسالمية عدال

حتكمها قوانني جديدة  امها، خاصة وأن اجملالس القضائيةاملتخاصمني أم
هذا الواقع يفسر ما  .غريبة عن القضاء الشرعي واملوروث الفقهي اإلسالمي

ورد يف فرمان تشكيل تلك اجملالس من تطمني للجمهور، عرب حتذير القضاة 
احملاباة و األحنياز ملصاحل السلطة ضد مصاحل األفراد احملتكمني  النظاميني من

للمصاحل املريية، وعليهم أن  حنيازلديهم:" على قضاة اجملالس أن يتجنبوا األ
اىل مصلحة الدولة، وأن يعاملوا الرعية  ة باإلضافةيأخذوا مبصاحل الرعيّ 

ل ذي حق أن جهد القضاة حبب أن ينصب دائماً على أن يأخذ ك بالعدل.
  11حقه".

كان من الطبيعي هلذه التحوالت اجلذرية يف القانون اجلزائي نصاً وروحاً 
العقوبة، باإلضافة اىل نشوء بىن قضائية و  بطبيعة اجلرمخاصة فيما يتعلق 

جديدة، أن تؤثر على العمل اليومي جلهاز الشرطة يف مصر. يقول الباحث 
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قة: " لقد حدثت تغيريات املصري خالد فهمي يف حبث له حول تلك العال
جذرية يف عمل مؤسسة الشرطة يف القرن التاسع عشر جعلتها ختتلف نوعياً 
ا. لقد أصبح لدى أجهزة الشرطة لوائح قانونية جديدة حتدد  عنسابقا
طبيعة اجلرائم بدقة والعقوبة املستحقة لكل منها، وبالتايل لزم عليها تقدمي 

ا اىل اجملالس الق ضائية من  ضمن هذه األطر القانونية نتائج حتقيقا
اجلديدة. كذلك أستعانت الضبطية بالتقنيات احلديثة يف الطب الشرعي 
 وأسباب الوفاة،وعملت على وضع سجالت جنائية للمضبوطني واملطلوبني

ا على احلفاظ على النظام العام.   )12("األمر الذي عزز قدر

  
في  الشرع: النظام العدلي الحديث في مصر  راحسصعود القانون وأن
  ن التاسع عشرر قالالنصف الثاني من 

رأينا سابقاً أن تشكيل وعي األفراد يف احلقبة احلديثة، أو ما يطلق عليه 
فوكو أسم " الروح اجلديدة" ترافق مع تراجع الرموز والوالءات الدينية للسواد  

، وأحنسارها يف الوعي كما كانت احلال يف أوروبا يف القرون الوسطى
اجلماعي لصاحل شبكة اهليمنة احلديثة املكونة من الدولة املركزية ونظمها 
القانونية / القضائية املبتكرة بعد الثورة الفرنسية، تعززها التقنيات العلمية 
واملعرفية املواكبة لعمل أجهزة السلطة القسرية من شرطة وأمن 

 –ريني وتارخييني خمتلفني اض جمالني حم من صعوبة املقارنة بنيوجيش.وبالرغ
فقد رصدنا صعودًا مماثالً   - طي ساملسيحي األورويب واألسالمي الشرق أو 

عقود فقط بضعة  مصر حممد علي بفارق  للبىن القسرية واملعرفية اجلديدة يف
ز عن الوعي عن أوروبا. وال شك بأن الوعي اجلماعي األسالمي يتميّ 
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خري على اجلانب العقدي أقتصار هذا اال امة بسبببصفة ع املسيحي
باإلضافة  فقهياً وقضائيا واإلمياين فقط، بينما كان اإلسالم منذ نشأته نظاماً 

أىل العقيدة واإلميان. وكان القاضي يف الوعي اإلسالمي التارخيي رمزًا دينياً 
د باملقام األول، واخلضوع حلكم الشرع جزءاً جوهرياً من العبادة و العقيدة عن

ذا كانت اإلعتبارات العملية والسياسية قد أملت على الدولة او  .املسلمني
العثمانية، منذ القرن السادس عشر، انشاء جهازها القانوين اخلاص بالتوازي 
مع احملاكم الشرعية، فإن العناصر الرمزية األساسية يف الوعي اجلماعي 

 .سياسة والقانونجعلت الشريعة اإلسالمية وممثليها يف الصدارة وقبل ال
فكان قاضي الشرع هو صاحب اإلختصاص الوحيد للنظر يف القضايا 

، واالعتداء واخلطف، املدنية واجلزائية، مبا فيها القتل، والسرقة، واإلغتصاب
والزىن، والقذف، ما عدا احلاالت النادرة اليت كانت من اختصاص الوايل: "  

يف مصر يف  ضايا اجلنائيةلطة اإلختصاص يف كل القسل كان لقاضي الشرع 
كان   , حيثكان املتخاصمون مدنيني أم عسكرينيأ، القرن السابع عشر

ل يف املسائل صالوايل وحكام األقاليم والشوباشي واألفراد يلجؤون اليه للف
ا أو اجلنائية.أما يف حاالت اجلرائم العسكرية وت لك اليت ال ميكن مقاضا

اً لغياب الدليل القائم على الشهود، ل فيها حسب أحكام الشريعة نظر الفص
فكان الوايل الشخص الوحيد املخول النظر فيها بوصفه املمثل األعلى 

من ممثلي السلطة  الي للسلطان. يف كل القضايا األخرى، مل يكن يسمح
وكان القاضي هو الوحيد املخول النظر فيها وإصدار األحكام , التدخل فيها
  . )13(والعقوبات
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النظام العديل اجلديد، نعرض فيما يلي لقضيتني جنائيتني  لتقريب صورة
يظهر من خالهلا تقسيم العمل اجلديد بني احملاكم الشرعية، واجملالس 

يف القضية  ثائق القومية املصرية.القضائية النظامية، كما وردتا يف سجل الو 
 جملس حمافظة أسكندرية، 1860يف سجالت عام  دتر و األوىل اليت 

أم مكلومة بوفاة ابنتها دعوى قتل ضد املتهم لدى قاضي الشرع  قامتأ
شفى، الذي أكد أن ستوذلك بناء على نتائج فحص ما بعد الوفاة يف امل
بطال الدعوى نظراً إلقتصار الوفاة ناجتة عن استعمال للقوة. فقام القاضي بأ

ولة، وعدم وجود شاهد بالغ يف تعلى صديقتني قّصر للفتاة املق الشهود
ث هم ثالتجمللس النظامي يف القضية وحكم حببس املا اً مث نظر  .مسرح اجلرمية

ادة الفتاتني ودليل التقرير على شه ءا"سنوات يف  ليمان اسكندرية بنا
جلي هنا الدور احلاسم للمجلس النظامي كطرف قضائي مستقل  الطب:

ا الدولة سي ,عن الشرع يوية. داخلتمد أحكامه من قوانني أوروبية املنشأ أقر
أما القضية الثانية فهي تدافع بني زوجتني لرجل واحد، أدى اىل فقدان 

وشهدت  ,احداهن جنينها بعد أن دفعتها األخرى عقب خالف بينهن
عندما اشتكى الزوج والزوجة لدى  .طبيبة املستشفى حبصول أجهاض

ة زم بأن وقوع املرأيةمل يتوفر اال شاهد وحيد، لكنه مل جيعاحملكمة الشر 
الزوجة الثانية، وبالتايل مل يستطع القاضي أن دفع احلامل أرضًا كان نتيجة 

يدين الزوجة املتهمة وأسقط املدعيان الدعوى. مث جرت املقاضاة أمام 
اجمللس النظامي الذي رأى أن ختلي الزوجني عن األدعاء، وأن كان يسقط 

ام حسب الشريعة اإلسالمية، فأنه ال يسقط احلق العام  , " كون اإل
األجهاض من القضايا اجلدية وألن الشهود أقروا حبصول عراك، وألن تقرير 
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 )15("املستشفى أفاد بوقوع اإلجهاض نتيجة السقوط على جسم صلب
وصدر حكم من اجمللس النظامي حببس الزوجة املتهمة مدة شهرين بناءاً .

  على احلقائق اآلنفة الذكر.
العالقة بني الشريعة والسياسة من منظارين ميكن فهم تلك التغّريات يف 

شديد التجريد، ومنظار تارخيي عملي. املنظار املطلق  مطلق خمتلفني: منظار
ة اخلمس يف  الزود عن مقاصدها الكليّ  –ينطلق من أهداف الشريعة العامة 

الدين، والنفس، والعقل، والعرض، وامللك جملموع املسلمني: وبالتايل فإن 
لقضائية و املعرفية األوروبية على اجملال العديل اإلسالمي ال دخول البىن ا

الذي يرى أن  هو خيدم هذه األهداف. وهذا هو موقف فهمي بليتعارض، 
تشكل منوذجًا لفهم انون العثماين يف القرون السابقة العالقة بني الشرع والق

لّطب حتوالت النظام العديل يف القرن التاسع عشر: " أن املوقع احملوري ل
حاً. فهذا املوقع ال يؤدي احلديث يف النظام العديل املصري قد أصبح واض

كفاء للشريعة، حيث أن استعمال هذه التقنيات اجلديدة يف كشف اىل أن
الدليل القانوين يفضي اىل تعزيز الشرع. كل هذه الوسائل اجلديدة، تشريح 

ا خممل ت, ما بعد الوفاة، الفحوصات املخربية، شهادات الوفاة الفة عترب بأ
القانون للسالطني العثمانيني، كان  للشريعة بل على  غرار تشريعات

استعمال الطب احلديث وسيلة لتكملة الشريعة يف القضايا اليت كانت 
شروط الفقه القاسية يف أثبات الدليل حتول دون إصدار أحكام جزائية حبق 

صافة يف املنظار السابق، أما املنظار الثاين، وإن كان يرى ح  16."املتهمني
يعترب أن مثة تغيريًا يف عالقات القوة واهليمنة بني املؤسسة الدينية ممثلة 

من جهة، والسلطة السياسية ممثلة باجملالس القضائية  باحملاكم الشرعية
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صاحبة اإلختصاص  فكانت تلك اجملالس النظامية. اجلديدة من جهة أخرى
هي احملور الفعلي  ,ون مدنيون تعينهم الدولةاجلنائي الواسعواليت يديرها موظف

لألحكام اجلنائية حىت مع استمرار قضاة الشرع يف القيام مبهامهم حسب 
هذا اإلنتقال التارخيي يف مصر من نظام جزائي كان حموره  .الفقه احلنفي

قضاة الشرع منذ القرن السابع عشر، اىل نظام تغلب عليه احملاكم النظامية 
امها وفق قوانني أوروبية املنشأ، يف النصف الثاين من القرن اليت تصدر أحك

التاسع عشر، كان أشارة اىل حتول يف ميزان القوى االجتماعي لصاحل 
السلطة املركزية على حساب املؤسسة الدينية، وهو حتول مل يكن مقتصراً 
ا على مصر، بل موازيًا للتحوالت يف الدولة العثمانية لصاحل املركز، كما بّين

    . )17(صفحات هذه اجمللة املوقرة  على ل سابقيف مقا
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  باب: المحور

  الفنون والجماليات في خدمة مقاصد الشريعة

  إبراھيم البيومي غانم

  

يدور يف أغلبه حول   الشريعة صداما جنده من شروح يف املصادر القدمية ملق

احلفظ من جهة الصيانة ال من جهة التحصيل، وبأسلوب الزجر والعقاب، ال 

شرحًا لتلك املقاصد من جهيت التحصيل ، ونادرًا ما جند بأسلوب الرتغيب والثواب

سل، أو األمثلة الشارحة لكيفية "حفظ" العقل، أو الن ويدلنا على ذلك أن. والصيانة

، ال تكاد تتجاوز: جلد شارب اخلمر، وجلد الزاين والزانية إن كانا حفظ املال مثالً 

حبسب وقطع يد السارق، أو تعزيره غري حمصنني، وقتلهما رمجًا إن كانا حمصنني، 

 ألي من تلك املقاصدالشروط والضوابط اليت بينها الفقهاء. وال نكاد جند شرحًا 

بالرتبية والتعليم والتثقيف وضمان احلق يف  جهة التحصيل؛ أي بناء القدرة العقلية

اً يكون معه قادر  كي تتوافر فرص متساوية لبناء العقل على حنو  ؛ذلك كله لكل إنسان

                                                            

  مصر. رئيس قسم الرأي العام ـ المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية
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تكون معها يف طمأنينة صون النفس صيانة وكذلك بالنسبة لعلى التفكر واالبتكار، 

وسالم وراحة بال؛ حبيث تنعكس آثارها اإلجيابية على من حوهلا. وإذا فتحنا باب 

نكتشف أن ؛ فسوف جهة كيفيات حتصيلها ابتداءً النظر إىل مقاصد الشريعة من 

"الفنون اجلميلة" داخلة ، وسوف يتبني لنا أن نظرية املقاصد بالغة الثراء واالتساع 

بالضرورة يف خدمة املقاصد العامة للشريعة؛ فبصر اإلنسان إذا كان ال يقع غالبًا إال 

على مشاهد مجيلة ، ومسعه إذا كان ال يستمع إال الطيب من القول؛ فإنه سيتمتع ـ 

باًال على احلياة وحمبة ـ بصحة عقلية ونفسية جتعله أكثر إجيابية وأكثر إق على األرجح

لغريه. أما إذا حدث العكس، ووقع بصره غالبًا على مشاهد قبيحة املنظر، واستقبل 

مسعه ما يسرتذل من القول؛ فإنه سيعاين ـ غالبًا ـ من اعتالل يف صحته العقلية، 

  واختالل يف صحته النفسية.

الفنون توظيف "املقاصد العامة للشريعة دون  حتقيقهل ميكن : وسؤالنا هنا هو 

وازدهارها وهل ميكن فهم ثراء احلضارة اإلسالمية  ؟" يف خدمة هذه املقاصد اجلميلة

 العامة للشريعة؟إبداعات الفنون اجلميلة بعيدًا عن نظرية املقاصد الذي ترافق مع 

وأزيد على هذا  اإلجابة اليت أقرتحها يف هذا البحث على هذين السؤالني هي: ال.
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بشكل مباشر، أو غري - ن بعض النظم الشرعية اإلسالمية قد أسهمت فأقول أيضاً: إ

أقول ذلك رغم معرفيت بأنه يف إبداع كثري من أشكال الفنون اجلميلة .  -مباشر

يف غموض وشك ونفور عالقة الفنون اجلميلة واآلثار باملقاصد العامة للشريعة يكتنف 

يف و . بصفة خاصة شباب يف وعي جيل الو بصفة عامة،  الوعي اإلسالمي املعاصر

على خمتلف ألوان الفنون النفتاح ليل فرصة كبرية هذا اجلالوقت الذي جيد فيه 

ال  جيد نفسه أيضاً ، عرب الوسائط املتطورة لنقل املعلوماتالعاملية واحمللية  واآلداب

، وال كيفية التفريق بني وال ألمهيتها يف احلياة ميتلك رؤية واضحة لوظيفة هذه الفنون

  جعية اإلسالمية ومقاصدها العامة.عالقتها بقيم املر ؛ ناهيك عن  النافع منها والضار

من اليت تفسر مسات الغموض والشك والنفور  الرئيسة وقد يكون من األسباب 

يف أغلب ما تبثه مؤسسات الرتبية والتنشئة الفكرية والثقافية  كثرأن أ؛  الفنون

يف أحسن -يستند  -الفنون مبقاصد الشريعةعن عالقة - جمتمعاتنا اإلسالمية 

خيتزل تلك العالقة يف  وأإىل رؤى تقليدية منقطعة الصلة بالواقع من جهة،  - األحوال

من جهة مقطوعة الصلة بالواقع املعاصر عدد حمدود من النماذج واألمثال الشارحة 

هو ما واإلغفال هلذه العالقة من أساسها؛ و التجاهل واألكثر من ذلك هو  أخرى.
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 يصللدى السواد األعظم من املواطنني، و جتاه خمتلف الفنون واآلداب الشك يغذي 

على  احملافظة، أو باسم االلتزام  وأاسم التدين منها ورفضها بالنفور حد إىل  األمر

يف  يشاركونالذين خاصة أولئك  ،األصول والتقاليد لدى أبناء التيارات اإلسالمية

م.      اجملال العام ويتطلعون إىل النهوض مبجتمعا

ولسنا معنيني يف هذه الدراسة باإلجابة على السؤال الذي يقول: الفنون 

ا من "آثار"   هيحالل أ:  ، أو "ذمم سياحية وتارخيية" و"أوابد"أاجلميلة وما يلحق 

هذا السؤال قد  نعتقد أن مثل ألننا ذلك ؟ أم حرام، مندوبة أم مكروهة أم مباحة

أدلة قوية وحتظى بقبول نعتقد أن هناك و  .ومل يعد اجلدل حوله ذا شأنجرى جتاوزه 

أن كل الفنون مباحة ما مل متس وحدانية اهللا  :على أن القاعدة العامة هي تؤكد واسع

ا.    تعاىل، أو تتعدى على أنبيائه ورسله، أو متجد الوثنية ومعتقدا

- أن الفنون واآلداب ـ بالضرورة ـ إن كون اإلسالم منهجًا شامًال للحياة يعين 

وإمنا حتتاج   ؛ ليس هذا فحسب؛من هذا "املنهج" أصيل هي جزء  - مبختلف أشكاهلا

ا الصحيح من هذا املنهج الشامل،  كل الفنون إىل رؤية واضحة تضعها يف مكا

ا أن ميدان عمل الفنون نصة إذا علموال جمادلة يف ذلك ؛ وخاوجتعلها يف خدمته. 
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اجلميلة وحواشيها هو بناء "الوجدان"، وترقية "الذوق"، ومن مث السمو بالعواطف 

. الفردية واجلماعيةواملشاعر، وتغذية "الروح" مبا يسهم يف حتقيق السكينة والطمأنينة 

 اإلنسانيةوميدان الوجدان هو ذاته امليدان األول لعمل رسالة اإلسالم يف النفس 

بني اخلري والشر، وبني النافع والضار، وبني اهلداية ختيار الاملهيأة حبكم الفطرة ل

  . والغواية، بل بني اإلميان والكفر

الفنون اجلميلة بنظرية املقاصد ما عالقة هو:  السؤال الذي شغلين فانشغلت به

اث احلضارة وكيف جتلت هذه العالقة يف تر ؟ من جانب العامة للشريعة اإلسالمية

ا األثرية نقطة البدء يف إن  ؟ من جانب آخر اإلسالمية ونظمها املعمارية وثرو

اإلجابة على هذا السؤال جبانبيه هي: أن التوجيهات القرآنية والنبوية بشأن اجلماليات 

؛ والفنون املختلفة قد شجعت على ظهور ألوان كثرية من اإلبداعات الفنية واجلمالية

هندسني املعماريني حاولوا حماكاة األوصاف اجلمالية القرآنية للجنة؛ حىت إن بعض امل

يف وجتلت تلك اإلبداعات أيضًا  !.هذاوقصر احلمراء بغرناطة من أشهر األمثلة على 

إضافة إىل أن  بعض النظم كيفيات ختطيط املدن واحلواضر؛ ، ويف  النظم املعمارية

قد اقتضى تطبيقه إبداع كثري من ألوان الفنون اجلميلة،  - مثل نظام الوقف-  الشرعية
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ومن مث أسهم يف تكوين ثروة أثرية عملت يف خدمة املقاصد العامة للشريعة بطرق 

  مباشرة وغري مباشرة . 

  

  ومقاصدها اإلسالمية الفنون لمحة عن أوًال: 

النبوية من مكة ترجع النشأة األوىل للفنون اإلسالمية إىل العام األول للهجرة 

بناه أول مسجد  وهو ،قباء إىل املدنية؛ حيث ظهر منوذجها األول يف ختطيط مسجد

ربيع  يفقباء أرض وكان نزوله صلى اهللا عليه وسلم  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم

رغم ندرة و . م 622سنة من ، املوافق سبتمرب  ألوىل للهجرةامن السنة األول 

 فإن ؛ تفاصيل تصميم ذلك املسجد ومكوناته املعمارية املعلومات اليت وصلتنا عن

البساطة واالنسجام بني عناصر أن على  هيف أغلبؤكد يتلك املعلومات  املتوافر من

املسجد املعمارية والوظيفية هي أوضح املعامل اجلمالية األوىل اليت جتلت يف مسجد 

"اختذ مل ميض وقت طويل حىت . و إىل بقية املساجدتلك العناصر قباء، ومنه انتقلت 

الفن اإلسالمي املعماري اجلديد أهم أشكاله املميزة خالل العقدين األخريين من 

األمثلة  وأشهرالقرن األول اهلجري، ومها العقدان األوالن من القرن الثامن امليالدي ، 
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 تخطيطال صلبيف "املسجد" دخلو . )1(على ذلك هو اجلامع األموي يف دمشق"

ال ميكن تصور مدينة إسالمية إال بوجود املسجد  وأصبح؛ لمدن واألمصارالعمراين ل

وتطورت املرتبطة بتصميم املساجد وتشييدها ، الفنون  تكاثرتمث  اجلامع يف وسطها.

مع انتشار اإلسالم ودخول أمم ذات حضارات عريقة فيه ، ومنها  مبرور الزمن

  . )2(واليونان وما ،، ور وفارس  ، واهلند ، الصني :حضارات

ودون الدخول يف تفاصيل تاريخ الفنون اليت عرفتها احلضارة اإلسالمية يف 

واملعارض املتخصصة يف الفنون اإلسالمية مقتنيات املتاحف تارخيها الطويل؛ فإن 

، وأحدثها هو متحف "السالم عليك أيها )3(شرقًا وغرباً، ومشاًال وجنوباً وآثارها 

على أن الفنون اجلميلة مبختلف أنواعها نالت حظًا وافرًا من العناية ؛ تدلنا )4النيب"(

                                                            
انظر: جوزيف شاخت ، وكليفورد بوزورث : تراث اإلسالم ـ الجزء األول ، ترجمة محمد زھير السمھوري وآخرين(الكويت: عالم المعرفة،  - 1 

  . 297) ، ص11المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكتاب رقم 

بفنون الحضارات األخرى انظر: عمر رضا كحالة،  وتأثرھالمعرفة مزيد من التفاصيل عن الخلفيات التاريخية لنشأة الفنون اإلسالمية وتطورھا  -2 
  .21ص-5م) ص1972الفنون الجميلة في العصور اإلسالمية(دمشق: المطبعة التعاونية، 

إلسالمية التي أقيمت تباعاً منذ أواخر القرن التاسع عشر انظر: جوزيف شاخت.، مرجع سابق،  لمزيد من المعلومات عن أھم تلك المعارض الفنية ا  -3 
  . 322ص

 1500م . والمتحف يحتوي على 2013ھـ .ـ يناير 1434تم افتتاح "متحف السالم عليك أيھا النبي" في مكة المكرمة مع مطلع العام الھجري الجديد  -4 
لجميلة القديمة التي كانت على عھد النبي صلى هللا عليه وسلم، أو ھي محاكاة لھا. وھو توثيق لعصر النبي وصحابته قطعة من اآلثار وأعمال الفنون ا

ً من جمھور المسلمين. األمر الذي يؤكد أھمية الفنون الجميلة في مخاطبة الوج ً واسعا دان وترقية الكرام . وقد لقي المتحف إقباالً كبيراً وترحيبا
  القيم النبيلة في نفوس الناس.المشاعر، وغرس 
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ا أيضًا قد انفتحت على خمتلف اخلربات احلضارية وهذبتها  واالهتمام، وأ

. كما تدلنا تلك اخلاصاإلسالمي وصبغتها بطابعها  ،وأضافت إليها ،واستوعبتها

كل أعمال الفن   دي الذي صبغاألساس العقاآلثار على أن "وجود اهللا" هو 

" إن كل غرض حىت ذلك األكثر استعماًال ؛  :ا يقول روجيه جاروديماإلسالمي، وك

سواء كان سيفًا أو إبريقاً، أو طبقًا من حناس، أو سرج حصان، أو منرباً، أو حمرابًا يف 

  . )5(مسجد؛ هو حمفور ومرصع أو مطروق ليشهد أنه عالمة على وجود اهللا"

ا النظرية والعملية؛  ورغم كثرة البحوث يف قضايا الفنون اإلسالمية ومشكال

مل حيظ مبا يستحقه من الفنون باملقاصد العامة للشريعةالسؤال عن عالقة هذه  فإن

. وال تزال أغلب البحوث يف الفنون اإلسالمية معنية باجلوانب الدرس والتأصيل

أو املعمارية واهلندسية، أو بعالقات التأثري  التارخيية، أو الفقهية(احلالل واحلرام)،

والتأثر بني الفنون اإلسالمية وغريها من فنون احلضارات األخرى . أو هي معنية 

مبسائل وموضوعات مفردة مثل: فن الرسم، أو فن التصوير، أو فن التمثيل، أو فن 

                                                            
  .190) ص1976وعود اإلسالم(القاھرة: مكتبة غريب، روجيه جارودي،  - 5 
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حماولة  ؛ دون ، أو فن الزخرفة والزركشةأو فن املوسيقى، أو فن الغناءالشعر، 

  .اكتشاف عالقة كل هذه الفنون باملقاصد العامة للشريعة

التوسع ا؛ تناول علماء املسلمني الفنون اجلميلة ومسائلها بقدر كبري من قدميً  

 الق واجلمال بالعقل وبالشرع معاً،الفلسفي. فاملعتزلة مثًال ربطوا األخمع التعمق 

وابن سينا .  وذهبوا إىل أن ما حسن يف نظر العقل يكون حسنًا يف نظر الشرع

اءه هو أن يكون على ما  م) رأى1037ـ980هـ /428ـ370( أن "مجال الشيء و

وابن طفيل كتب رسالة يف "فن املوسيقى" استعاد فيها النظرية . )6(جيب له" 

وأكد على  أجناس األحلان واألمزجة البشرية، الكالسيكية حول التوافق بني

). 7االمتدادات الرتبوية والتطبيقية هلذا التوافق؛ مبا يف ذلك التطبيقات الطبية عنده (

فقد قسم اجلمال إىل "مجال الصورة الظاهرة املدركة بعني اإلمام أبو حامد الغزايل أما 

وشرح الغزايل   .)8ر البصرية"(القلب ونو  الرأس، ومجال الصورة الباطنة املدركة بعني

الوجد أن "يثمر حالة يف القلب تسمى الوجد، و  "السماع" املوسيقى أو فن أن كيف
                                                            

  . 79) ص1938ابن سينا ، كتاب النجاة(القاھرة: معھد المخطوطات العربية،  - 6 

  .540م) ص2010: المكتبة الشرقية، دومينيك أورفوا ، تاريخ الفكر العربي اإلسالمي. ترجمة رندة بعث، مراجعة سھيل سليمان (بيروت - 7 

  . 316/ص2أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين(بيروت: دار المعرفة للنشر، ب.ت) ج/ - 8 
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ركات موزونة يؤدي إىل حتريك األطراف حبركات غري موزونة تسمى اضطراب، أو حب

قوى أن و  كل مساع يتم عن طريق قوة إدراك،أكد على أن  و  تسمى التصفيق والرقص،

احلسية هي احلواس اخلمس... وأما القوى الباطنة فمنها قوة العقل وقوة اإلدراك 

القلب، وكل قوة من هذه القوى تلذذ مبوضوعها إذا استحق هذا املوضوع هذا الشعور 

ويرجع اإلمام الغزايل كل ألوان اجلمال واخلري إىل اهللا تعاىل املتصف  ). 9( باللذة

وال مجال وال حمبوب يف العامل إال وهو  " ال خري:فيقول ،بصفات اجلمال واجلالل

درك هذا وأثر من آثار كرمه، وغرفة من حبر جوده؛ سواء أُ  ، حسنة من حسنات اهللا

اجلمال بالعقول، أو باحلواس، ومجاله تعاىل ال يتصور له ثان، ال يف اإلمكان وال يف 

دية والفلسفية للفنون واجلماليات ونستشف من مثل تلك الرؤى العق ).10"(وجودال

فالسفة املسلمني قد أدركوا عمق عالقة الفنون مبقاصد الشريعة؛ الكونية والنفسية أن 

ومقتضى كالمهم أن  وخاصة مبقاصد حفظ الدين، وحفظ العقل،  وحفظ النفس.

قلي، االتزان الع التأمل يف اجلماليات مؤد حتمًا إىل اإلقرار بوحدانية اهللا تعاىل، وإىل

                                                            
  .305/ ص 2انظر: أبو حامد الغزالي،  مرجع سابق،ج/ - 9 

    306/ ص2المرجع السابق،ج/ - 10
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على مستوى األفراد واجلماعات. ومن مث يسهم االهتمام بتلك  واهلدوء النفسي،

ا يف تقوية ما نسميه "الصحة العامة"، و"السلم األهلي" وفق  اجلماليات وفنو

   مصطلحاتنا املعاصرة.

حديثاً؛ فبحوث العلماء يف موضوع الفنون اجلميلة وعالقتها مبقاصد أما 

، ومنها مثًال: كتاب الدكتور حممد كما أسلفنا  جداً  نادرة الشريعة قليلة؛ بل هي 

: كتاب الرئيس على عزت بيجوفتش فصل من  و  عمارة "اإلسالم والفنون اجلميلة".

  سالم بني الشرق والغرب". اإل"

ا، ومجيلة يف  كتابه  يف بنيَّ  الدكتور عمارة أن الفنون جيب أن تكون مجيلة يف ذا

ا ووظائفها ومقاصدها، وأن "فنون الدعة والبطالة والتوا  كل االسرتخاء تأثريا

. األوىل )11(واالنتماء والنهوض" غري فنون احلمية والعمل والعزم والسطحية والتفاهة

. وهو يرى أن "الفن ليست مجيلةو  هدامة فنون مجيلة بناءة، والثانية فنون ولكنها

مهارة حيكمها الذوق اجلميل واملواهب الرشيدة؛... إلثارة املشاعر ... اجلميل 

خروج املهارات والفنون عن املقاصد إىل أن  أيضاً  الدكتور عمارةوالعواطف". وذهب 
                                                            

  . 7م) ص1991ھـ ـ 1411محمد عمارة، اإلسالم والفنون الجميلة (القاھرة: دار الشروق،  - 11 
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الرشيدة جيردها من شرف االتصاف باجلمال"، واستشهد على ذلك بقول ابن سينا  

اءقليل وهو أن الذي أوردناه قبل  ن يكون على ما جيب أه هو "مجال كل شيء و

هو الذي يحقق الفن املتسق مع اإلسالم "إىل أن  الدكتور عمارة وينتهيله".  

ا عقيدته وفي اإلنسانية، مقاصده في أمته ، عندما تشيع فيه الصبغة اليت صبغت 

ا خيوط غري مرئية تلك  ا أيديولوجيته إبداع اإلنسان الفنان، إ اليت تربط وميزت 

  ).12الوضع اإلهلي باإلبداع اإلنساين اجلميل"(

معامل نظرية ـ يف الفصل الثالث من كتابه ـ أما الرئيس بيجوفتش، فقد رسم 

وكشف لنا برباعة عن منظور إسالمي وبرؤية فلسفية عميقة. إسالمية يف الفنون من 

إن " الدين يؤكد على اخللود  :عمق الصلة بني الدين والفن واألخالق عندما قال

واملطلق، وتؤكد األخالق على اخلري واحلرية، ويؤكد الفن على اإلنسان واخلْلق... ويف 

أن وجود عامل  إىلبيجوفتش ذهب ). و 13جذور الدين والفن هناك وحدة مبدئية"(

آخر ونظام آخر إىل جانب عامل الطبيعة هو املصدر األساسي لكل دين وفن؛ فإذا مل 

                                                            
   .11المرجع السابق، ص - 12

  .146م) ص1997على عزت بيجوفتش، اإلسالم بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس(القاھرة: دار النشر للجامعات، الطبعة الثانية،  - 13 
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العمل الفين من حيث  دّ يكن هناك سوى عامل واحد لكان الفن مستحيًال. وهو يع

للروح". وبينما يكون املطلوب يف العلم أن يكون دقيقاً؛ فإن املطلوب  هو إبداع "مثرةً 

 لفن هو أن يكون صادقاً؛ ألنه يعكس النظام الكوين دون أن يستفسر عنهيف ا

)14.(  

إذا نظرنا إىل املدارس الغربية احلديثة يف جمال الفنون اجلميلة من حيث فلسفتها 

ووظائفها وأمناطها املختلفة؛ فسوف جندها بالغة الثراء، وسنجد أن فيها ما ال جيايف 

. وال أحيانا كما أن فيها ما جيافيها ويتناقض معها،  يناً ح تفق معهايو الرؤية اإلسالمية 

؛ مثلما ال يصح أن  أن هلا قبائححبجة  الرؤية الغربيةيصح أن نتجاهل "مجاليات" 

   قبائحها حبجة أن هلا مجاليات. نتهاون بشأن

ذهب إىل أن الشيء اجلميل هناك من علماء الغرب وفالسفته املعاصرين من 

 وهناكشهر القائلني بذلك. أهيجل من  دّ ويع ،جتماعية التارخييةهو ناتج املمارسة اال

 -والسالم وهي أساس الشعور باجلمال- من الحظ ـ حبق ـ أن ظاهرة االنسجام 

ترجعان إىل  - والعنف الذي هو أساس الشعور بالقبح- وكذلك"عدم االنسجام"
                                                            

  . 761ـ 137صالمرجع السابق،  - 14 
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الفن باحلياة، وبالدين،  تاريخ طويل يف حياة اإلنسان. ومنهم من ركز على عالقة

وخلصوا إىل أن الفن أداة ربط اجتماعي، ووسيلة تطهري للنفس اإلنسانية،  وبالعلم،

وهناك علماء وفالسفة آخرون وضمانة للتماسك والتجانس بني أبناء اجملتمع الواحد. 

قة بل وأقاموا عالقة وثي إىل الدور الرتبوي لكليهما، وابني اجلمال واألخالق ونبه واربط

 ( بلنسكي األديب الروسي . ومن هؤالء مثالً )15(بني "اخلري ـ واحلق ـ واجلمال"

إن اجلمال شقيق األخالق. والصور الفنية اإلجيابية :"قال) الذي م 1848 ـ1811

اليت تعكس حياة الناس ونبلها ومجاهلا تفرض االحرتام واحلب واإلعجاب املخلص. 

جة مجاليتني. أما  احلياة للقارئ واملتفرج متعةً وتعطي أمناط األبطال احلقيقيني يف  و

ا اليت ترتبط ارتباطً  ،واالحتقار ي تثري مشاعر االستنكار األخالقيالصور السلبية فه

وثيقا يف طابعها مبشاعر االزدراء واالحتقار اليت حنسها عندما ندرك ما هو قبيح 

الدور الرتبوي ودور التحويل ودينء. ومن مث فإن وحدة اجلمايل واألخالقي هي أساس 

ما الفنون يف احلياة االجتماعية" ينذلاأليديولوجي ال   . )16(تقوم 
                                                            

لإللمام بمجمل آراء طائفة كبيرة من فالسفة الغرب وعلمائه انظر بصفة خاصة: محمد علي أبو ريان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة  - 15 
  .    79ـ65وأيضاً الفصل الثاني من ص 49ـ25م). ص1993(اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

  ) مادة الجمالي واألخالقي.. 1974ية، إشراف ف روزنتال، وب. يودين، ترجمة سمير كرم(بيروت: ـ انظر: "الموسوعة الفلسفية" السوفيت- 16 



 

15 

 

للفنون ـ إذن ـ مهمات ال غىن عنها يف كل حضارة من احلضارات؛ وإن 

ا النهائية. وتكاد أغلب الرؤى  ا الفلسفية ، أو تباينت غايا اختلفت مرجعيا

أهم مقاصد الفنون تتمثل يف: تنمية العاطفة احلضارية والفلسفية تشرتك يف أن 

والوجدان، وتنمية مهارات احلواس وتدريبها على اإلجادة واإلتقان، وحفز اإلنسان 

داع واالبتكار وتأكيد الذات، وضبط االنفعاالت وترويض النزعات اجلاحمة اإلبعلى 

جملال أمام ووضعها يف حالة اتزان، وتقدير العمل اليدوي ومهارات الصناعة، وفتح ا

، وكلها مقاصد تندرج حتت اإلطار العام اخليال واستثماره يف خدمة اإلنسان والعمران

  . ملقاصد الشريعة

الفنون مل تسلم من سوء  فإن الغايات تلك املقاصد أورغم نبل ولكن 

تحقيق مآرب اقتصادية وسياسية ل وأاالستخدام لتأجيج الصراعات الدينية واملذهبية، 

على حساب الغري؛ حىت إن بعض احلركات ذات "النزعة اإلنسانية" العاملية ال ختفي 

 بتسخريتلك احلركات يف سبيل ذلك تقوم ). و 17(رغبتها يف استبدال الفن بالدين

                                                            
  . 25م) ص1988ھـ ـ 1408أحمد مصطفى القضاة، الشريعة اإلسالمية والفنون (بيروت: دار الجيل. عمان :دار عمار،  -17 
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املعارض الفنية واملسلسالت التلفزيونية واألفالم السينمائية، واألعمال املسرحية 

  .  ؛ من أجل تدمري الدين واالستغناء بالفن عنه ائية، وخمتلف الفنون التشكيليةوالغن

وإذا كانت الفنون اإلسالمية تشرتك مع غريها من الفنون يف أغلب تلك 

اإلسالم للكون واحلياة  حسب رؤيةا تظل مرتبطة بتصور الوجود فإالغايات ، 

واإلنسان واخلالق سبحانه وتعاىل. ووفق هذا التصور فإن الفنون اإلسالمية ترسم 

رة الوجود من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود. وهلذا اتسع نطاق عمل الفنون صو 

النقش والنحت، : ولدينا سوابق بارعة اجلمال يف حضارتنا اإلسالمية؛اجلميلة يف 

، اتمالزخرفة، والتصوير واحلفر، واملوسيقى والشعر، والغناء ، واخلط، واملنمنوالرسم و 

   ...إخلاألمصار وختطيطها، وهندسة البناءوأيضاً يف أصول تنظيم املدن و 

جند  )18(اإلسالميةواملدن يف كتب أصول البنيان واخلطط العمرانية لألمصار 

ضرورة توافر اجلوانب اجلمالية، وتأكيداً على وجوب مراعاة معايري اجلودة  علىتشديداً 

يف التخطيط وهندسة البناء، وجند اهتمامًا خاصًا مبا نسميه مجاليات "اجملال العام" 
                                                            

مي البناء، اإلعالن بأحكام البنيان، تحقيق فريد بن سليمان(تونس: دار النشر منھا مثالً كتاب: أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم اللخمي بن الرا - 18 
). وكتاب : محمد عبد 1937). وكتاب : زكي محمد حسن، أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية(القاھرة: مطبعة مصر 1999الجامعي، 

). وانظر قائمة ببلوجرافية بعناوين مراجع في 1988الفنون واآلداب، أغسطس الستار عثمان، المدينة اإلسالمية(الكويت:المجلس الوطني للثقافة و
  الفنون اإلسالمية ملحقة بھذا البحث.



 

17 

 

، من السقايات، والفوارات، واملفرتجات، وامليادين الرحبة، واألشجار الوارفة

املعماريون املسلمون وحدهم بتلك اجلوانب ومل يهتم ...إخل. واالسرتاحات العامة

ا أيضاً  واألحكام السلطانية يف معرض كتاب احلكمة السياسية   اجلمالية؛ وإمنا اهتم 

املاوردي يف كتابه ومن ذلك الشروط اليت ذكرها  .إنشاء األمصار حديثهم عن 

املكان املوافق  املستعذبة، وإمكان املرية املستمدة، واعتدال: سعة املياه "تسهيل النظر"

لصحة اهلوى والرتبة، وقرب املكان مما تدعو إليه احلاجة من املراعي واألحطاب، 

 يف تأسيس املدنتلك الشروط والبد أن مراعاة  ). 19وحتصني املنازل من األعداء(

ال غىن  وكان من شأن ذلك أن يوفر ضماناتمعايري مجالية متنوعة،  استلزم تطبيق

؛ فاملشاهد اجلميلة،  لسكان املدينةواالتزان العقلي الصحة النفسية  لسالمة اعنه

؛  ، واملوقع املالئم للهواء النقيواأللوان املتناسقة، واملساحات اخلضراء والزهور املبهجة

القبح والفوضى التلوث و مشاهد  كلها تؤثر إجيابيًا على املزاج النفسي العام؛ خبالف

تشجع على العنف وارتكاب اجلرائم، ومن و  ،النفسيةاليت تضر بالصحة  ،والعشوائية

                                                            
ھـ): تسھيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة الملك، تحقيق ودراسة: رضوان  450أبو الحسن على بن حبيب الماوردي(ت: - 19 

  م) 2012ھـ ـ 1432السيد(بيروت: مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي، 
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؛ أي إهدار مث إحلاق األذى بالنفس، واملال، والنسل، والعقل، والدين يف آن واحد

   املقاصد العامة للشريعة.

ما يقدمه مبدعو جند أن أحوال جمتمعاتنا اإلسالمية املعاصرة؛  وبالنظر يف

وتغلب عليه ، ينطوي على ابتكارات جديدة ال، و يتسم باهلزال والركاكة الفنون اجلميلة

التبعية ملدارس الفنون الغربية . وقد أسهمت بعض الرؤى السلفية املتشددة يف  مالمح

، مثلما أسهمت بعض الرؤى املتغربة يف ذلك أيضاً. الفنية املرتدية تكريس هذه احلالة

اختالل يف و وكانت النتيجة هي ما نراه من تشوه يف الوعي، ومتزق يف الوجدان، 

عمليات التنشئة على املستويات الفردية واجلماعية ، ومن مث تكونت أجيال جمروحة 

وكان للمدارس األجنبية اليت نشأت يف بالدنا اهلوية يف خمتلف جمتمعاتنا املعاصرة. 

 ،اإلسالمية دور خطري يف تشويه وجدان أجيال عدة من أبناء اجملتمعات اإلسالمية

ثالثة بقات العليا وأصحاب السلطة والثروة. وقد كان إنشاء وخاصة من أبناء الط

وحىت إلغاء  خالل القرن التاسع عشر- آالف مدرسة أجنبية يف أرجاء الدولة العثمانية 

 ؛بتكوين خنبة منفصلة عن هويتها ومعادية ألمتها كفيالً   - 1924اخلالفة يف سنة 

مي لرتاث فلسفي وحضاري له نتيجة ما تلقته من مقررات تربوية وفنية وتعليمية تنت
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وال مع  ،مقاصد وغايات ال تنسجم بالضرورة مع غايات اجملتمعات اإلسالمية

  . مقاصدها العامة

أهم ما يكشف عنه التاريخ احلديث واملعاصر للفنون يف جمتمعاتنا اإلسالمية  إن

ا أصبحت يف خدمة عمليات إعادة تشكيل الوجدان الفردي واجلماعي بعيداً  هو أ

ونعتقد أن . ؛ بل وعلى حنو معاد هلذه املرجعيةملرجعية اإلسالمية ومقاصدها العامةا

يف تعميق حالة االنقسام الثقايف بني قد أسهمت جبملتها يف بالدنا "الفنون احلديثة" 

ويته املوروثة، متعارضة؛ بعضها ياجتاهات  نفتح على هويات وبعضها  يتمسك 

عاشت وال تزال تعيش أن جمتمعاتنا كان من نتائج ذلك . و وثقافات أخرى وافدة

سيناريوهات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية ليست فاعلة فيها وال منتمية  ضمن

. لتلك السيناريوهاتوجدانيًا إليها؛ بل كانت يف أغلب األحوال مادة استعمالية 

وزاد  لة اإلسالمية،ومبرور الوقت زادت التحديات اليت تواجه مبدعي الفنون اجلمي

 عن خدمة هذه املقاصد. معن استلهام مقاصد الشريعة ، وزاد ابتعاده مانفصاهل

إىل تأهيل حباجة ماسة من يتصدى لإلبداع الفين واجلمايل مبرجعية إسالمية وبات 

ملقاصد الشريعة  رفيع املستوى، وحرفية بارعة، ورؤية فلسفية واسعة األفق تستجيب
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على النحو الذي كان عليه أسالفه من مبدعي الفنون اجلميلة يف  وتكون يف خدمتها،

  عصور االزدهار احلضاري اإلسالمي. 

  

  نظام الوقف ودوره في تكوين الثروة الفنية واألثريةثانياً: 

  

وأسهمت  ا وتطورها ببعض األنظمة الشرعية،ارتبطت الفنون اجلميلة يف نشأ

تلك الفنون  غرستلك األنظمة بدور كبري وممتد ـ عرب أحقاب زمنية متطاولة ـ يف 

ا وكان نظام الوقف من أهم تلك األنظمة  يف الوعي االجتماعي العام، ومجاليا

على مر العصور. وقد   ازدهرتتنوعت و الشرعية اليت منت يف ظلها الفنون اجلميلة و 

 فاعل أن نظام الوقف اإلسالمي قد كان له دوركشفنا يف دراسة سابقة لنا عن 

نظام  أنكيف ونبني هنا   ).20(بصفة عامةاملقاصد العامة للشريعة  مةخدوحيوي يف 

ووضعها يف خدمة  دعم القيم اجلمالية والفنية يف حضارتنا اإلسالميةقد  الوقف

                                                            
يم العوا(محرر)، مقاصد الشريعة اإلسالمية: دراسات في قضايا المنھج إبراھيم البيومي غانم، "مقاصد الشريعة في مجال الوقف"، في: محمد سل - 20 

  . 483ـ425م). ص2006(لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، ومجاالت التطبيق



 

21 

 

اآلثار بأسرار عالقة نظام الوقف وحناول الكشف عن بعض . مقاصد الشريعة أيضاً 

الفنون اجلميلة؛ حيث ال يعرف الكثريون أن الفضل يرجع إىل "نظام الوقف و 

اإلسالمي" يف وجود وبقاء عدد من املباين واملنشآت األثرية ذات القيمة التارخيية 

ا، وتز والفنية واملع ا معظم املدن واحلواضر العربية مارية اليت نستمتع مبشاهد خر 

اآلثار الوقفية: املساجد، واجلوامع، واألسبلة، والتكايا، واإلسالمية، ومن أهم هذه 

 ،واحلمامات الشعبية، واألسواق، والقيساريات، والقصور، والقباب، واألضرحة

 والقالع واحلصون واألسوار احلربية؛ والعتبات املقدسة، واملزارات الشريفة، ،واملقامات

ديعة، وزخارف ورسومات نقوش ب - يف أغلب احلاالت  - ومثل تلك اآلثار تزينها 

ا من أعمال الفنون اجلميلة مثل التحف، واملقتنيات  رائعة اجلمال، فضًال عن حمتويا

النادرة من السيوف، واملنابر، واملصاحف، واملخطوطات، والقناديل، والثريات، 

 واألواين، واملشغوالت الذهبية والفضية، والسجاجيد، وما شابه ذلك.

اآلثار وأعمال ، و ، ومقاصد الشريعةبني الوقف من ناحيةمن أين أتت العالقة 

وما الذي ؟ الفنون اجلميلة املوروثة عن العهود اإلسالمية السالفة من ناحية أخرى

 نظام اقتصادي اجتماعي نظرية عمالقة مثل "نظرية املقاصد" و يفسر االرتباط بني
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اآلثار؟ إن مثة أكثر من وبني عامل الفنون اجلميلة و  - هو الوقف- ذي طابع ديين فرعي 

  منها اآليت: مصدر لتلك العالقة

صلي اهللا عليه - قيام الوقف على فكرة "الصدقة اجلارية" اليت ذكرها الرسول  – 1

يف حديثه الذي يقول: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة  - وسلم

والصدقة اجلارية فكرة جمردة ، ). 21جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" (

سعة أفق فتحت أبواب اخليال يف أعمال اخلري على مصراعيه. ودعم من ذلك 

  ،الفكرة اليت نبع منها نظام الوقف للحكمة من هذهاملسلمني األوائل يف فهمهم 

صروا هذه الفكرة على جمرد إعطاء إحسانات نقدية أو عينية للفقراء وذوي هم مل يقْ ف

ا إىل كافة ميادين اخلدمات واملرافق العامة، وحولوها إىل اخلصاصة؛ و  إمنا انطلقوا 

مؤسسات نافعة منها: اجلوامع، واملدارس، واألسواق، ومشايف العالج 

  إخل.… (البيمارستانات)، وأسبلة مياه الشرب النقية، والتكايا، واملكتبات العامة

التقوى، وقربة إىل اهللا  وملا كان األصل املعنوي للوقف هو أنه عمل من أعمال

جل شأنه مجيل حيب اجلمال،  اهللا وألنتعاىل طمعًا يف نيل ثوابه ودخول جنته، 
                                                            

  رواه اإلمام مسلم في صحيحه.  - 21 
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م  وطيب ال يقبل إال طيباً؛ فقد اجتهد الواقفون على مر الزمن يف أن تكون قربا

يف غاية اإلتقان، وآية من آيات اجلمال  - تلك املؤسسات اليت أشرنا إليها- الوقفية 

ا محلت أمساءهم الفين وا وخلدت  -يف كثري من احلاالت-ملعماري األثرى؛ وخباصة أ

ذكراهم، ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر: اجلامع األزهر، وقبة السلطان 

الغوري، وسبيل حممد علي بشارع املعز لدين اهللا، وشقيقة النعمان باخليامية (وهي  

، والتكية )22(ع األموي بدمشقكلها من أوقاف وآثار مدينة القاهرة)، واجلام

السليمانية اليت أمر بإنشائها ووقفها السلطان سليمان بن سليم األول على أنقاض 

القصر األبلق للملك الظاهر بيربس عند املدخل الغريب ملدينة دمشق، وهي من آثارها 

ن سليمان ا، وقد وردت أوصافها املعمارية يف حجة وقف السلطالرائعةاملعمارية 

  .)23القانوين(

ساعد يف توثيق العالقة بني الوقف واآلثار أن الفقهاء قد جعلوا للوقف حرمة  -  2

من  أكدوا عليهمصانة، وملؤسساته قدسية جتب احملافظة عليها، وقد جتلَّى ذلك فيما 
                                                            

  ). 1988انظر مثال: عفيف البھنسي، الجامع األموي الكبير: أول روائع الفن اإلسالمي(دمشق: دار طالس للترجمة والدراسات والنشر،  - 22 

ـ  الثانيلمعرفة تفاصيل وقفية التكية السليمانية انظر: جعفر الحسني، التكية السليمانية في دمشق، مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق ـ الجزء - 23 
  . 450ـ  222ھـ . ص1357شعبان  19م،1956نيسان،ابريل  1المجلد الحداي والثالثون 
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أن "شرط الواقف كنص الشارع يف لزومه ووجوب العمل به"؛ أي أن ما يضعه 

م و خاصة  "الواقف" من شروط ومواصفات   تكون واجبة التطبيق اكيفية إدار لوقفيا

تطبيق األحكام واألوامر الشرعية، سواء تعلقت تلك الشروط بإنشاء  وجوبك

تعلقت حبجم اإلنفاق عليها وصيانتها وجتميلها  مخريية، أ ممؤسسات خدمية أ

  وجتديدها كلما لزم األمر.

ومن  بقائه ألزمنة متطاولة؛ إمكانيةوقد دعمت األحكام التفصيلية لفقه الوقف 

: حكم التأبيد  ـ عند بعض الفقهاء ـ وعدم جواز الرجوع يف الوقف أو تلك األحكام 

املتعلقة بصرف ريع األعيان املوقوفة؛ إذ نصوا على اإلخالل بأي من شروط الواقف 

أولوية اإلنفاق على ما فيه بقاؤها، واحملافظة على املؤسسات الوقفية كاجلوامع 

كما حذروا من   .إخل، حىت ولو استغرق هذا البند كل الريع…دارس والتكايا وامل

تبديله أو إلغائه، وخاصة إذا كان خمصصًا للخريات واملنافع العمومية، وقرروا كثرياً من 

األحكام اليت جعلت للوقف وملؤسساته ومنشآته املختلفة "شخصية اعتبارية" قائمة 

ا، ومستقلة عن شخصية الواقف وعن ذمته القانونية حبيث ال تزول شخصية  بذا

مبوت الواقف، بل تستمر وتبقى صاحلة لتحُمل االلتزامات والتمتع  املؤسسة الوقفية
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ا إذا سلبها ذوو األيادي القوية والنفوس الضعيفةباحلقوق . وإذا أضفنا إىل ، واملطالبة 

أسندوا للقضاء سلطة الوالية العامة على األوقاف، وعقدوا له وحده  الفقهاء ذلك أن

مجيع املسائل القضائي يف النظر يف  االختصاص الوالئي إىل جانب االختصاص

فسوف يتضح لنا أن تلك القواعد الفقهية واملبادئ  ؛)24(ونهاملتعلقة بالوقف وشؤ 

يف خدمة  -وغري متعمد- التشريعية والتقاليد القضائية قد أسهمت على حنو تلقائي 

اليت  املنشآت واملباين األثرية؛ إذ أحاطتها بكثري من الضمانات املعنوية والقانونية 

ا  -مبرور الزمن- كفلت هلا البقاء واالستمرار؛ حىت صارت  يف ذمة اآلثار وفنو

مية لية هيئات حكو التشريعات احلديثة، ودخلت يف مسئؤو اجلميلة، ونظمتها القوانني و 

  اإلسالمية.ون واآلثار والثقافة يف البلدان ون الفنرمسية خمتصة بشؤ 

يف احملافظة  ة احلديثة واملعاصرة أيضاً القانونية والالئحي أسهمت التشريعات -3

ا النادرة؛ وذلك بتنظيم مهمة اإلشراف عليه ا ومقتنيا ا على اآلثار الوقفية وفنو

يف أول األمر متمثلة  . وكانت تلك اهليئاتولةوإسنادها إىل هيئات متخصصة ومسؤ 

                                                            
  م). 1998لمزيد من التفاصيل حول أصول البناء المؤسسي لنظام الوقف انظر كتابنا: األوقاف والسياسة(القاھرة: دار الشروق  - 24 
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ا، مث انتقلت إىل هيئات اآلثار السياحة و  يف الدواوين احلكومية لألوقاف أو وزار

   .بلد من بلدان العامل اإلسالميكل سب النظام املعمول به يف  حبوالثقافة؛ 

واحلاصل هو أن "الوقف" كان إحدى آليات تكوين الثروة الفنية واألثرية 

وجتلى يف  .)25(ومصدرًا من مصادر تراكمها عرب العصور يف خمتلف البقاع اإلسالمية

كانت داعمة لتكوين تلك   ةمخسة مبادئ رئيسقام على أنه منوذج العمارة الوقفية 

اإلتقان واملتانة، واملنفعة والوظيفية،  الثروة الفنية واألثرية الوقفية. وهذه املبادئ هي:

ا ذات  ).26(والنمو والبقاء، والذوق واجلمال وكانت فنون العمائر الوقفية ومجاليا

كري دائم مبعىن اخلري وأمهيته إشعاع روحي يبعث يف النفس الطمأنينة والراحة مبا أنه تذ 

عربت عنه معايري اجلودة  يف دنيا اإلنسان ويف آخرته؛ كما كانت ذات مجال مرئي

ألنه قربة إىل اهللا تعاىل. وحافظت أعمال الصيانة والرتميم  ؛اإلتقان واختيار األفضلو 

ا على حتدي  ،على بقاء تلك العمائر .  عوادي الزمن واعتداءات البشروزيادة قدر

وإذا كان "اخللود" هو السمت األول لآلثار، فإن التأبيد هو السمت األول لألوقاف 
                                                            

ولة العثمانية انظر لمحة عامة عن ذلك في: نعمان ترك أوغلو، مؤسسة األوقاف كان للوقف دور كبير في تكوين الثروة الفنية واألثرية في الد - 25 
  .  2012يوليو/أغسطس ، 31العدد  ،سطنبول ف والخدمات العامة، مجلة حراء ،إواالقتصاد العثماني: األوقا

  م. 2005ـ مايو  8نوبي محمد حسن، قيم الوقف والنظرية المعمارية: صياغة معاصرة، مجلة "أوقاف" ـ الكويت ـ العدد  - 26 
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اخلريية؛ ومن هنا ضمن مست "التأبيد" دخول عديد من العمائر الوقفية يف ذمة 

  اآلثار، وضمن مبدأ "القربة" إبداع كثري من الفنون اجلميلة يف تلك العمائر الوقفية. 

  ثار الوقفية في مصر الحديثةثالثا: الفنون الجميلة واآل

مع بدايات القرن الثالث عشر اهلجري ـ التاسع عشر امليالدي ، كان املقتنيات 

 الفنية واملباين والعمائر األثرية املرتاكمة بفعل نظام الوقف اإلسالمي قد انتشرت يف

هد ع يفاحلديثة املصرية اإلدارة احلكومية تنبهت و  معظم املدائن واحلواضر املصرية،

ا مصدراً من  الوقفية، تلك املوروثاتحممد علي باشا إىل أمهية  مصادر تكوين واعترب

الثروة األثرية يف مصر بصفة عامة. وحفظت لنا سجالت ووثائق تلك الفرتة وقائع 

 -هـ 1242االهتمام احلكومي الرمسي باآلثار الوقفية؛ ومن ذلك أنه حدث يف سنة 

بطلب إىل حممد علي  اإلجنليز عن اآلثار يف مصرعض الباحثني م أن تقدم ب1826

املريآخور" بباب النصر  باشا للحصول على إذن منه ليسمح هلم خبلع عتبة "جامع

ألن على تلك العتبة خطوطًا أثرية قدمية، فكان جواب الباشا هو الرفض  بالقاهرة؛

عدم  الشديد، وتقول الوثيقة اليت سجلت الواقعة: إن حممد علي طلب "تفهيمهم

إننا ما زلنا نسمح هلم بإعطاء كل حجر جيدونه يف مواضع  :جواز ذلك، وأن يقال
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ومعلوم فقهاً  ).27(خمتلفة، فال يصح أن نعطيهم األحجار اليت يف مباين اجلوامع أيضاً"

وقضاء أن املسجد وما وقف عليه ال يكون إال وقفاً مؤبداً ال جيوز تغيريه أو تبديده أو 

  ي حنو كان.التفريط فيه على أ

واستمر االهتمام الرمسي باملؤسسات الوقفية يف عهد حممد علي، وتضمنت 

م 1835 - هـ1251الالئحة األوىل لديوان عموم األوقاف الذي أنشأه يف سنة 

نصوصاً كانت يف معظمها متعلقة باحملافظة على اجلوامع والتكايا وأسبلة املياه املوقوفة،  

م يف عهد عباس 1851 - هـ1276ن الصادرة يف سنة كما أن الالئحة الثانية للديوا

ة ملا نصت عليه الالئحة األوىل بشأن محاية  باشا األول قد تضمنت نصوصًا مشا

  .الوقفيةواملنشآت العمائر 

م أول دكريتو (قانون) بتشكيل "جلنة حفظ 18/12/1881مث صدر يف 

، وكان من زير األوقاف)( و اآلثار العربية القدمية" حتت رئاسة "ناظر عموم األوقاف"

، "مالحظة صيانة اآلثار العربية  -سب نص الدكريتوحب- لتلك اللجنة  الرئيسة املهام 

                                                            

  هـ.1242شوال  26ملخص مكاتبة بتاريخ  ، 127محفظة األبحاث رقم ،دار الوثائق بالقاهرة -27 
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وإخبار نظارة األوقاف باإلصالحات واملرمَّات املقتضى إجراؤها"، وذلك حىت ميكن 

للنظارة أن تطابق اإلصالحات املراد عملها مع "شروط الواقفني" املنصوص عليها يف 

م خبصوص ما سيتم إصالحه، على أن يكون متويل ذلك من ريع  حجج وقفيا

  حتت إشراف نظارة األوقاف". الداخلةاألوقاف 

  وزارة األوقاف: ولياتحماية اآلثار من مسؤ ـ 1

بشأن "محاية آثار العصر العريب"،  8م صدر القانون رقم 1918يف سنة 

ونصت مادته األوىل على (أنه يعد أثرًا من آثار العصر العريب كل ثابت أو منقول 

يرجع عهده إىل املدة املنحصرة بني فتح العرب ملصر وبني وفاة حممد علي يف منتصف 

ية أو أثرية، باعتباره مظهرًا من مظاهر القرن التاسع عشر؛ مما له قيمة فنية أو تارخي

على سريان أحكام القانون "على  - أيًضا- احلضارة اإلسالمية)، ونصت املادة نفسها 

تُقام فيها  األديرة والكنائس القبطية المعمورة التيما له قيمة فنية أو أثرية من 

ثار ولة عن تسجيل تلك اآلوتكون وزارة األوقاف هي املسؤ  ،الشعائر الدينية

، كما نص القانون أيضًا على أنه " ال جيوز إجراء أي واإلشراف عليها وصيانتها
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بعد أخذ رأي  ثار إال برخصة من وزارة األوقاف،تعديالت أو جتديدات على تلك اآل

القانون إىل أن  لذلك. وتشري األعمال التحضريية )28(جلنة حفظ اآلثار العربية

وبعض  ا أحكامه مشلت اجلوامع، واخلوانق، واألسبلة،األعيان املوقوفة اليت تنطبق عليه

، وما شابه ذلك من املقتنيات وطات الكتب، والُعمالت، والسيوفوخمط الكنائس،

وكان آخر القوانني اليت  من أعمال الفنون اجلميلة. - يف الوقت نفسه- األثرية اليت هي 

ذا الشأن: القانون رقم  أعطى صالحيات م الذي 1983لسنة  117اطلعنا عليها 

واسعة للجنة احملافظة على اآلثار اإلسالمية، ومن ذلك حقها يف إخالء أو إزالة 

التعديات على اآلثار املوقوفة، مقابل تعويض بأوامر إدارية ودون اللجوء للقضاء. ومن 

أنه ال توجد إحصاءات رمسية شاملة باآلثار الوقفية يف مصر؛ والذي توصلنا  املؤسف

حصاءات جزئية لبعض اآلثار يف بعض األحياء مبدينة القاهرة مثل إليه هو فقط إ

وكلها إحصاءات تتعلق بالتعديات على  جلمالية، والدرب األمحر، واألزهر،أحياء: ا

  .)29(اآلثار الوقفية بتلك األحياء

                                                            
  . 159انظر: األوقاف والسياسة.، مرجع سابق، ص - 28 

  . 160المرجع السابق ، ص  - 29 
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إىل سنة  املصري برمته وقد استمر إشراف وزارة األوقاف على قطاع اآلثار

م، مث نُقل إىل وزارة املعارف يف تلك السنة، مث أصبحت هناك هيئات رمسية 1936

متخصصة بعضها يتبع وزارة الثقافة، وبعضها اآلخر يتبع وزارة السياحة، وذلك يف 

م، واحنسر اختصاص وزارة األوقاف عن هذا اجملال، 1952أعقاب ثورة يوليو سنة 

ألعيان املوقوفة واستغالهلا اقتصادياً؛ لإلنفاق على وأصبح مقتصرًا فقط على إدارة ا

  ة االستحقاق يف ريع تلك األوقاف.املنشآت واملباين األثرية صاحب

  تأسيس متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة لحفظ المقتنيات الوقفية:ـ 2

ا، فسوف اإلسالمية إذا انتقلنا إىل املتاحف  وأعمال الفنون اجلميلة اليت تذخر 

ا املتنوعةوإثرائها هذه املتاحف إنشاء نلحظ الدور البارز لألوقاف يف  . وتشري بفنو

نة قد بدأ س بالقاهرة إىل أن التفكري يف إنشائه اإلسالميوقائع نشأة متحف الفن 

ويف  ). 30العام (جلمع املقتنيات الوقفية ووضعها فيه وعرضها على اجلمهور  م1892

م طلبت "جلنة حفظ اآلثار العربية" من احلكومة املصرية آنذاك أن تقوم 1899سنة 

 ة العربية"، ولكن اللجنة املاليةبوقف بعض األطيان األمريية احلرة "على ذمة األنتكخان
                                                            

  . 163ة: محافظ عابدين ـ محفظة رقم دار الوثائق القومي ،م6/6/1892انظر المكاتبة بشأن إقامة متحف الفن اإلسالمي المؤرخة في  - 30 
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رفضت فكرة الوقف، واكتفت  - اليت كان يسريها صندوق الدين األجنيب آنذاك- 

ان للغرض املقصود ختصيصًا إداريًا فقط ؛ والسبب هو أن بتخصيص ريع األطي

ألن وقفها   يل األراضي األمريية إىل األوقاف؛صندوق الدين كان يعارض سياسة حتو 

  .)31(كان خيرجها من دائرة نفوذه وسيطرته على مالية البالد

مبا فيها وثائق تأسيس متحف الفن اإلسالمي - وتكشف "وثائق جلنة اآلثار العربية" 

بتلك اآلثار اليت حفظتها  على العنايةعن عزم اللجنة آنذاك  - بباب اخللق بالقاهرة

املؤسسات الوقفية على مر العصور السالفة؛ من أجل إعادة توظيفها لتكون "من 

ظة على خصوصية الرتاث، وجلذب احملافوسائط الرقي يف الصناعة الشرقية، و 

  ).32(حني، على حد ما عرب عنه دكريتو تعيني قومسيون لآلثار التارخيية مبصرئاالس

كثرياً من مقتنياته عبارة عن أن  والزائر ملتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة اليوم جيد 

آثار وقفية من الثريات، ومنابر املساجد، والسيوف، واملشغوالت الذهبية، 

املصاحف، والدروع، وغري ذلك من التحف النادرة اليت ّمت مجعها من مصادر خمتلفة؛  و 

                                                            
  .287ـ286انظر : األوقاف والسياسة، مرجع سابق، ص - 31 

  ).163محفظة رقم  - ينمحافظ عابد - دار الوثائق بالقاهرةمن وثيقة محفوظة في : ( -32 
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الوقفيات  . وتوجد فيه أيضًا بعضكان من أمهها املؤسسات واملباين الوقفية القدمية

اليت  -من أعضاء األسرة العلوية مبصر–يوسف كمال األمري األثرية اليت خصصها 

وسف كمال األمري ي سجل. وقد م1927سنة م إىل 1913وقفها تباعًا من سنة 

حجة مبحكمة مصر الشرعية، وكان أوهلا بتاريخ  ةعشر  ىحدوقفياته األثرية مبوجب إ

م، أما آخرها فهو بتاريخ 1913من فرباير سنة  18هـ ـ 1330من حمرم سنة  20

   ). 33م(1927من فرباير  14هـ ـ 1345من شعنب سنة  21

على جمموعات نادرة من املقتنيات  ف كمالت األمري يوساشتملت وقفياقد و 

. األثرية، من نفائس التحف ذات القيمة العالية يف فنها ومجاهلا الذي ال يقدر بثمن

حرص الواقف على تسجيل القطع األثرية اليت وقفها قطعة قطعة، مع وصف و 

تفصيلي لكل منها، وذكر منشأ صناعتها، وتاريخ صنعها ومثنها الذي قدرت به (يف 

؛ وهي تشمل جمموعات من األطباق والصحون، واألباريق، والثريات،  ة وقفها)سن

واخلناجر، والسيوف، واملشغوالت الفضية والذهبية، واللوحات الفنية، وكلها ذات 

                                                            
الخاص  1505ليھا محفوظة في سجالت وزارة األوقاف المصرية، ولھا صور بملف التولية رقم جج األمير يوسف كمال التي أشرنا عجميع ح - 33 

  بمستندات أوقاف األمير يوسف كمال. 
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يف اجلمال، وتنتمي إىل بلدان متعددة من  مبهجة وبارعةنقوش وزخارف ورسوم 

الصني شرقًا إىل تركيا مشاًال، ومراكش غرباً، والسودان جنوباً، ويرجع تارخيها إىل 

 منها القدمي، ومنها الوسيط، ومنها احلديث. وقد بلغ عدد القطع اليت ؛عصور خمتلفة

 :ن وقفها إىلوأمر بنقلها بعد أ - وتسعني قطعة أربعمائة ومخسا- قطعة  495وقفها 

لينتفع بها استغالًال  سالمية المصرية" بجهة باب الخلق؛"دار اآلثار العربية اإل

والمخترعون، وغيرهم من الهيئة  المسلمين، وبرؤيتها ومشاهدتها الصناعُ  فقراءُ 

من الرسوم التي يدفعها -االجتماعية تعلمًا واستفادة ومشاهدة، ويصرف ريعها

وانطوى هذا النص على فكرة  .)34(كين على الدوام"للفقراء والمسا  -الزائرون

مبدعة يف تراث حجج األوقاف وهي أن الواقف قد مجع بني متعة األغنياء، واستفادة 

  طالب العلم وأرباب الفنون من جهة، وإعانة الفقراء واملساكني من جهة ثانية. 

نه يف وقفيته على املتحف اإلسالمي أ - أيضًا  -يوسف كمال اشرتط األمري

"ليس للنظار على هذا الوقف وال ألي قاٍض شرعي، وال ألحد غريهم حق مطلقًا يف 

                                                            
أمام محكمة مصر الشرعية(سجالت وزارة األوقاف. م 18/2/1913ـ  1330المحرم سنة  20حجة وقف األمير يوسف كمال المحررة بتاريخ  - 34 

  .77سجل/مصر ـ مسلسلة رقم 
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بيع األشياء األثرية املوقوفة، وال أي منها، وال هبته، وال استبداله، وال تغيريه؛ بل تبقى 

ناظرًا لوزارة "، وأن يكون النظر عليها لكل من يكون وقفًا حمفوظًا على وجه ما ذكر

األوقاف املصرية بصفته؛ فإن تعذر يكون النظر ملن يقرره قاضي املسلمني الشرعي 

  ). 35"(مبصر 

م بوقف 1925وإضافة إىل ما سبق قام األمري "يوسف كمال" يف سنة 

وجمموعات من األقمشة القبطية ، جمموعات أخرى من القطع األثرية "صناعة الصني"

قرنني السابع والثامن للميالد، وجمموعات من "اللوحات اليت يرجع تارخيها إىل ال

الفنية" والكتب واملراجع اخلاصة بالفنون اجلميلة وبالعمارة، وبعض الصور اجملسمة، 

دون مقابل، وقد ملشاهدون وطالب العلم واملبدعون وجعلها وقفًا ليستفيد منها ا

انًا لبقائها وعدم وضعها يف ضيعة الوقف ونقلها إىل املتحف حتصينًا هلا، وضم

ذهبت أغلبية هذه املوقوفات بعد أن تعرضت للنقل من  أين. وال يعرف أحد ضياعها 

ا أكثر من مرة خالل الستين   ؟!. يات والسبعينيات من القرن املاضيمكا

                                                            

  . 287انظر كتابنا: األوقاف والسياسة، مرجع سابق، ص -35 
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  : إنشاء أول مدرسة وقفية للفنون الجميلةـ  3

انفتح نظام الوقف أيضًا على تعليم الفنون اجلميلة وتأهيل املختصني يف 

األمري يوسف كمال ـ أيضاً ـ إنتاجها تأهيًال نظرياً وعملياً يف آن واحد. وكان من مآثر 

يف سنة وذلك الفنون اجلميلة  بإنشاء أول مدرسة متخصصة يف تعليم أصولأنه بادر 

عليا الوقف على تلك املدرسة إجازة شرعية ال وأجازت احملكمة الشرعية ال ،م1908

األمري يوسف  "درب اجلماميز بالقاهرة" ، وأوقف . وكان مقر املدرسة يف لبس فيها

فداناً من األراضي الزراعية الواقعة بزمام مديرية املنيا  127عليها مساحة قدرها كمال 

وقد نص يف  بصعيد مصر، وأوقف عليها أيضًا عدة عقارات مبدينة اإلسكندرية،

حجة وقفه على أن يصرف ريعها "فيما يلزم لتدريس وتعليم مائة ومخسني تلميذاً، 

دون التفات إلى الجنسية يكون الثلثان منهم من املصريني، والثلث من األجانب، 

العلوم  -بغري استثناء-، ويكون تعليمهم جمانًا (حسب نص حجة الوقف)والدين

العربية، والنقوش البارزة، وأشغال العمارات، والتصميمات العصرية اليت منها اخلطوط 

قد أجازت حمكمة مصر الشرعية الكربى حجة كما أسلفنا فوالرسومات وغري ذلك"، و 
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مجادى أوىل  14وقف األمري مبا تضمنته من تلك الشروط الفنية، وذلك بتاريخ 

 عدم وجود مانع شرعي من ذلكيستفاد و . )36(م1909يونيو  3 -هـ 1327

حجة  يفطبقًا ملا ورد  - الفنون اجلميلة وتعلمها - للوقف على مثل تلك األغراض 

"أن يقوم بالتدريس موافقته على  مبا يف ذلك، مبوافقة القاضي الشرعي؛ الوقف

مدرسون من فرنسا وإيطاليا، وأن متنح ميدالية برونزية لكل من الطالب األول والثاين 

توب على أحد وجهي امليدالية " إنَّا فتحنا لك من الناجحني بالفرقة النهائية، مك

. مث عاد األمري )37(فتًحا مبيناً " وعلى الوجه اآلخر " تذكار من األمري يوسف كمال"

م وجعل ريعها خمصصًا إلرسال بعثات علمية 1927وغري من شروط وقفيته يف سنة 

  وإيطاليا.  من املائة ومخسني طالباً ليتعلموا الفنون اجلميلة يف جامعات فرنسا

وإىل األمري يوسف كمال ووقفياته ومدرسة الفنون اجلميلة ـ اليت أشرنا إليها ـ 

عدد كبري من مبدعي الفنون اجلميلة، وأكثرهم شهرة  يرجع الفضل يف اكتشاف

النحت  فن )، وهو رائد1934 مارس 28 -  1891 مايو 10 ("حممود خمتار"

                                                            
  حجج وقفيات األمير يوسف كمال، سبقت اإلشارة إليھا.  - 36 

  المرجع السابق نفسه. - 37 
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ضة مصر"، يف العامل العريب يف العصر احلديث لتماثيلاو  . ومن أشهر أعماله "متثال 

. ومن من خمتلف البلدان وله متحف معروف بامسه، ويعد مقصدا لدارسي الفنون

وعاش يف أحيائها القدمية.  1902السرية الذاتية ملختار عرفنا أنه قدم إيل القاهرة عام

مال يف فنون اجلميلة اليت أنشأها األمري يوسف كمقربة منه مدرسة ال وكانت على

عة، وهو يف السابعة عشرة من لتحق بصف أول دففا ،1908"درب اجلماميز" عام 

م إىل ختصيص و  عمره، بدت موهبة خمتار ساطعة لألساتذة األجانب، مما حدا 

ا ، من متاثيل، وأشكال "مرسم خاص" له، ضمن مبىن املدرسة؛  إلعداد منحوتاته 

األمري -  احلي. ودفعت موهبته راعى املدرسةتستعيد مشاهد الريف، ومالمح رفاق 

 كي يتم دراسته هناك.  إىل أن يبعثه  إىل باريس؛ - يوسف كمال
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  باب:المحور

  هابرماس نالدائم :قراءة يورغ في السالم  نظرية كانط       
  

  السيد ولد اباه 

  

هابرماس يف حوار متصل مع   ما انفك الفيلسوف األملاين الكبري يورجن
نه ميكن تصنيفه : إكانط يف كتاباته املتتالية الغزيرة,حبيث ميكن القول

  "الكانطية التواصلية".النظر لفلسفته من حيث هي منط من ب

دليله املرجعي يف  ّدهانه يعبل ؛ نفسه الدين الكانطي ال خيفي هابرماس
مشروعه للصياغة الفلسفية للحداثة من حيث هي "مشروع غري مكتمل 

ن لعامل احلديث يف بناء فكري,حبيث إن كانط "يعرب عن ا؛ ذلك أ"
 ).1فلسفة كانط( مرآةاخلصائص الكربى للعصر "تنعكس " يف 

"اجملال  حول مفهوم دارمشروعه الفلسفي الذي  بدايةمنذ 
ن هذا املفهوم احملوري قد استقاه من كانط العمومي",يبني هابرماس أ

العمومية  ) "مبدأ2صه الشهري حول "التنوير"(يف ن وضحالذي 
"publicite )3.(  

                                                            
 .باحث وأكاديمي من موريتانيا  
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ولئن كان هابرماس يشرتك مع كانط يف طموحه النقدي وجتاوزه 
خيتلف معه يف مشروعه لنصب حمكمة للعقل لتعيني  هفإن؛ للميتافيزيقا 

زا اهتمامه حول نقد "االستخدام "االستخدام الشرعي للعقل", مركّ 
 ",مناألدايتالتارخيي واالجتماعي للعقل" يف مواجهة جتاوزات "العقل 

بستمولوجي (اجلانب التوضيحي ري بني النموذج اإلخالل ائتالف ث
  دي يف الفلسفة) والنظرية االجتماعية النقدية.النق

ن كانط يصاحب هابرماس يف جبهتيه النقديتني: : إومن هنا ميكن القول
شكال التعصب ، وعمليا يف مواجهة أنظريا يف مواجهة التقليد امليتافيزيقي

مشروعه التنويري الذي يراه ال يزال  الديين والسياسي ,حمافظا على جوهر
للتوجيه والتسديد ضد النزعات التفكيكية وما بعد  وقابالً  وناجعاً  صاحلاً 
اليت تلغي يف راديكاليتها كل إمكانات الربهنة والنقاش العمومي  ،احلداثية

)4.(  

 تندرج قراءة هابرماس لرسالة كانط "حول السالم يف هذا السياق 
 اليت) 1795األخرية (صدرت سنة  هصوصمن ن وهي)5"(األبدي

 نرتبولوجياصيغة "إ بإعطائهىل استكمال مشروعه النقدي ذهب فيها إ
موضوعها )anthropologiepragmatique  )6برغماتية" 

 بنفسه من حيث هو كائن هن يفعلأ اإلنسانمعرفة "ما ميكن وجيب على 
الثالثة اليت  لألسئلةالعام  اإلطارا ). إ7ميارس نشاطه العملي حبرية"(

علي جيب  عرف؟ ماذاأن (ماذا ميكنين أ فلسفته النقدية خلص فيها كانط
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ا تتلخص يف هو املسموح يل بأن ارجو  افعل؟ مان أ ه ؟ ) من حيث كو
  ) .8؟" (اإلنسانهو "ما هو  واحد ل جوهريسؤا

القنطرة منا هي ، وإو جتريبية لإلنسانليست اإلنرتبولوجيا معرفة طبيعية أ
الواصلة بني اجلانب النظري يف العقل (قوانني الطبيعة) وجانبه العملي 

لة من دائرة  الكونية بتحويل سؤال اخلري والفضي(قوانني احلرية) ,
ق قابلية البشرية للتحسن فْ  دائرة الواقع املعيش املشرتك و ىلاألخالقية إ

قانون كومسبولويت واالكتمال ,اليت يقع التعبري التارخيي عنها يف قوالب 
  يؤسس ملفهوم املواطنة الكونية والسلم األهلي الدائم.

يش هو الفعل العادل "الذي يسمح بتعا - حسب تعريف كانط- القانون 
خر حسب قانون كلي ,حبيث تسمح حرية كل فرد مع حرية الفرد اآل

ذا التعايش"( فهوم الكانطي صادرا ). ليس القانون بامل9قاعدته املعيارية 
لدى  يف عصره الشائعية (كما هو التصور اإلنسانالطبيعة الطبيعة أو  عن

ما نه ليس جمرد قواعد تواضعية اعتباطية فالسفة احلق الطبيعي) ,كما أ
حيتها الكلية للصياغة الكونية حبيث يعرتف بصال دامت قواعده قابلة

نون املتساوون كمعايري عقلية لضبط تعايشهم املشرتك.القا األحرار األفراد
من هذا املنظور يؤدي دور الدعامة االجتماعية احلية للقيم 

الفعل  إىل,بإخراج سؤال الواجب من الضمري األخالقي الذايت األخالقية
العالقة العضوية بني احلالة األخالقية  تأيت املدين السياسي.ومن هنا
اليت تعرب عنها الفكرة اجلمهورية واحلالة املدنية  (فكرة العدالة مقابل اخلري)
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republicanism   ؛أنظمة احلكم أشكالاليت ليست شكال من 
 أنطريقة للحكم تقوم على شرعية القانون ومتايز السلطات .بيد  وإمنا

هذا املثال القانوين يظل حمدود األثر والفاعلية اذا بقي يف حدود الدولة 
حول  دوراجلوهرية (اليت ت اإلنسانضرورة متديد حقوق  تظهر ,ومن هنا

 أفرادعموم  إىلية الرحبة أي اإلنسانقيميت احلرية واملساواة ) اىل الدائرة 
ية اإلنسانيتجاوز جمرد النزعة  "العائلة الكربى" بتصور قانون كومسبولويت

  الطوبائية.

 كانط مفهوم "القانون الكومسبولويت" يف رسالته حول السلم   وضح
 ،ختلى عن املثال الطوبائي "لدولة الشعوب" أن) بعد 1795( األبدي

ائتالف اجلمهوريات الدميقراطية واجملتمع املدين العاملي شرطا متبنيا فكرة 
  الشامل. األبدي وحتقيقا للسلم  ،للخروج من حالة احلرب املدمرة

نتشارا اكتاباته   أكثرمن  األبدي رسالة كانط حول السلم  أنوال شك 
نه مرة يف حياته ,كما أ12نشره  أعيد,فهي كتابه الوحيد الذي  وتأثريا

عاصرين له والالحقني عليه نوقش على قطاع واسع من لدن الفالسفة امل
ولئن كان هذا الكتاب يندرج يف سياق (هيغل ونتشه على األخص).

لدى مفكري احلق الطبيعي  اتضحتالسلمية القانونية" اليت  األطروحة"
و"البيه )11)و"بوفندورف" (10(عشر :"غروتيوس" يف القرن السابع

عن هذا  - النقدي  من حيث منظوره- خيتلف  هفإن؛ )12سان بيار"(
  ن اعتمد املقاربة القانونية.عّده مثاليا طوبائيا ,وإالتيار الذي 
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يف سياق  األبدي ومن هنا اهتمام هابرماس برسالة كانط  حول السلم 
اليت تناول فيها املواضيع القانونية منذ بداية الثمانينات  ،األخرية أعماله

النقاش الثري الذي ولدته أطروحة الفيلسوف األمريكي "جون  إطاريف 
الذي   -  هذا النقاشيف  هابرماس سلك).وقد 13ة (رولز" حول العدال

حول عالقة اخلري بداللته اجلوهرية  دارتو  ،مت بني الليرباليني واجملموعاتيني
ذهب فيه  ،مسلكا خمتلفا عن االجتاهني معا  - اإلجرائيفهومه عدل مبوال
بلورته ملقولة  إطارخيار اجلمع بني معيارية العدل ومعيارية اخلري يف  إىل

الذي هو جمال الفعل  procedural reason" اإلجرائي"العقل 
 إىلالذي يتخلى عن الطموح امليتافيزيقي للوصول  التواصلي النقاشي

,حبيث تصبح  التأمليوالقانون عن طريق العقل الذايت  األخالقماهية 
ين احلر يف عملية تداولية القيمة املعيارية متوقفة على التوافق الربها

  ).14تيقا النقاش"(إعليها " أطلق ،مفتوحة

حول القانون من حيث  الكانطية األطروحةيف هذا األفق يستعيد هابرماس 
-  أورية,بني الفلسفة النظرية والعملية, واحلبني الطبيعة  التأليفهو نقطة 

واالستقاللية بني "الوقائع واملعايري",بني االستقاللية الفردية  -بلغة هابرماس
خالق العقلية والسيادة الشعبية,وبني األ اإلنسانحقوق  اجلماعية ,بني

  ).15(والقانون الوضعي 

وكما اهتم هابرماس بفلسفة كانط يف القانون ,اهتم بنظريته يف الدين اليت 
ا توفر له 16ضمنها كتابه "الدين يف حدود جمرد العقل"( ) من منظور كو
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"وجهة نظر تسمح بالتساؤل كيف ميكن امتالك الرتاث  إقرارهحسب 
عن عامل  اإلميانالداليل للتقاليد الدينية دون حمو املسافة اليت تفصل عامل 

  ).17املعرفة"(

نلمس اهتمام كانط برسالة "السالم العاملي" اليت  إذنيف االجتاه نفسه 
مبناسبة مرور قرنني على هذه "الفكرة صغري احلجم   خصص هلا كتاباً 

  ).18الكانطية"(

 ينطلق هابرماس يف عرضه لنظرية كانط من كون صاحب مشروع "السلم 
هو قانون  ،بعدا ثالثا لنظرية القانون ضاف يف هذه الرسالةاألبدي" قد ي

الشعوب. ويرتتب على قانون الدولة وقانون  إىلضاف ياملواطنة العاملية الذي 
هذه الصياغة اجلديدة للمنظور القانوين تأكيد الرتابط العضوي بني دولة 

وقيام منط من احلالة  ،اإلنسانالقانون الدميقراطية القائمة على حقوق 
قانونية شاملة  حالةهلدف بناء  القانونية الناظمة للعالقات الدولية وصوالً 

  ).19( توحد الشعوب وحتول دون احلروب

ا أي تداخل النموذج الدميقراطي  ؛واذا كان هابرماس ينطلق من الفكرة ذا
 الداخلي وفكرة املواطنة الدستورية الكونية  اليت هي شكل التنظيم

يف -   هفإن )؛20خل التشكيلة ما بعد القومية (الدميقراطي للمجتمع دا
طرحها فكرة  اإلشكاالت الراهنة اليت ت قيطر  -قراءته لرسالة السلم العاملي

كانط بسرب الفوارق الفكرية والزمنية الفاصلة بني اللحظة الكانطية والوضع 
ومها  الن هابرماساللذان يشغ األساسيانالراهن للبشرية.ومن هنا السؤاالن 
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:كيف ميكن النظر للفكرة الكانطية يف ضوء التحوالت التارخيية اليت حدثت 
يف القرنني املاضيني؟ وكيف ميكن إعادة صياغة املشروع الكانطي حبسب 

  ).21الوضع احلايل للعامل؟(

لإلجابة على هذين السؤالني احملوريني يبسط هابرماس أطروحة كانط يف 
ا الثالث ووصف املشكل , األبدي :غاية الفكرة اليت هي السالم  ةحمددا

القائم الذي هو الصيغة القانونية لفيدرالية بني الشعوب ,واحلل التارخيي 
  الفلسفي للمشكل الذي هو حتقيق فكرة الدولة الكومسبولوتية.

ن هذا املفهوم أ - من خالل تناول مفهوم احلرب لدى كانط-يبني هابرماس 
ربة النزاعات احملدودة بني دول وأحالف دون أن له بتج ظل حمدودا بالنسبة

 األهليةاحلروب العاملية واحلروب  مثلمن املواجهات  راهنة مناطيفكر يف أ
مل يكن كانط  .اجلماعية  واإلبادةوحروب اإلرهاب احلالية ,حروب التطهري 

كونية ,وكيف ى  غَ وَ ساحة  إىلاحلرب  العسكريةليدرك كيف حولت التقنيات 
  ت على معيار التمييز بني اجليوش احملاربة واملدنيني العزل . قض

تنحصر معايري القانون الدويل يف ضبط طريقة يف حالة احلروب احملدودة ,
ا ممنوعة   أوفعل احلرب وفعل السلم .احلرب من هذا املنظور ليست يف ذا

الل احلرب موضوع جترمي قانوين ,فاملعيار القانوين يتعلق باملمارسات املتبعة خ
املقاربة املعاصرة يف  أنهنا هو  إليهال حبق الشروع يف احلرب.وما جيدر التنبيه 

حترمي احلرب العدوانية ومعاقبتها مرتبطة بطبيعة النزاعات املعاصرة مبا واكبها 
من تدمري واسع وجتاوزات مرعبة ,كما هي نتيجة منطقية للتوسع الذي طرأ 
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ا يف مفهوم السلم ,فبالنسبة لكان ط ال توجد "حرب إجرامية يف ذا
)"22.(  

ىل احملدودة واحلروب اجلديدة يفضي إ ن الفارق بني منوذجي احلربوكما أ
 أطروحة كانط خطوط الفصل بني األطر القانونية للحرب (ما بنيتبني 

مفهوم السلم الدائم يطرح إشكاالت مماثلة يف عالقته  فإنوالعصر الراهن) ,
حتديد االطار ا يبينه هابرماس هنا هو ة. ان مبفكرة الدولة الكومسبولتي

سيكي الذي ينظم الكسمبولويت من حيث متيزه عن القانون الدويل الكال
ترتتب عليه  أندون  اإللزام مبدأالعالقات بني كيانات سيادية وفق حمض 

يظل  القانون الدويل فإنفهوم العقالين املدين ,ولذلك ية باملقانون ثارآ
  حمكوما باعتبارات "حالة الطبيعة".

القانون الكومسبولويت خيتلف عن القانون الدويل الكالسيكي بكونه يضع 
حدا حلالة الطبيعة (على غرار احلالة املدنية املتولدة عن العقد االجتماعي 

نه ضرورة التفكري يف شكل "دولة الشعوب على مستوى الدولة) ,مما ينتج ع
باعتبارها طوىب مثالية ,فلم حيسم الكونية" اليت عدل عنها كانط يف رسالته 

الذي يطرحه التوفيق بني واقعية اخليار االئتاليف بني الدول املستقلة  اإلشكال
الذي ال خيرج عن نطاق القانون الدويل  (احللف املانع سلبا للحرب ) 

ف الشعوب" الذي يأخذ شكل الرابطة التعاقدية الدائمة اليت وخيار "ائتال
عة بالسلطة تن تأخذ مسة الدولة املتمأن تتمتع بفاعلية عملية دون اال ميكن 
  اإللزامية.
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يف حتفظه على مشروع "الرابطة  كانط كان واقعياً   فإنوكما يبني هابرماس 
الدولة الدميقراطية كانت استثناء يف عصره  أنالدستورية للشعوب",باعتبار 

,فالنموذج الكالسيكي للدولة ال يعرف التمييز الواضح بني السياسة 
ا  فإن من مثو  ،الداخلية واخلارجية معيار سيادة الدولة يتحدد حبسب قدر

والنظام يف حدودها الداخلية يف مواجهة الدول األخرى  األمنفرض على 
راهن على "الغايات الكومسبولوتية" للتاريخ  (  ملأزقاهذا  أمامه فإن,ولذا 

  ).23التوفيق بني السياسة واألخالق ( يف ضمانالنية اخلفية للطبيعة ) 

يف هذا السياق يتوقف هابرماس عند أطروحة كانط الشهرية حول النوازع 
الثالثة لقيام ائتالف الشعوب الضامن للسلم العاملي الدائم (الطابع املدين 

اليت تنجم عن حركية التجارة  ،والقوة الدافعة اجتماعيا ،ورياتللجمه
يف  األحداثجمرى  أن فقد رأى,ووظيفة اجملال العمومي السياسي)  ،الدولية

نتيجة لعوامل عديدة من بينها الطابع  ؛القرنني املاضيني قد فندها
العنف  شكالأ ألفظعالتحشيدي للنزعات الوطنية احلديثة الذي قد يؤدي 

يل األنظمة الدميقراطية لفرض مناذجها بالقوة ,والصراعات االجتماعية وم,
وعوملة التجارة الدولية اليت أخرجت العنف من  ،الرأمسايلاملصاحبة للتوسع 

وهيمنة وسائل االتصال والوقائع االفرتاضية على اجملال نطاق حتكم الدولة,
وجعل التداول  ،العمومي مما قضى على تلقائية وشفافية النقاش العمومي

  العقالين احلر عاجزا عن سد منافذ العنف واالقصاء.
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ال يزال  ن كانت مشروعاً فكرة احلالة الكومسبولوتية وإ أنينتج عن هذا النقد 
التصورية  أطرهاتراجع صياغتها" مبراعاة  أنا "ال بد فإقائما وضروريا 

بعد اشتعال ).وكما هو معروف عادت الفكرة الكانطية بقوة 24املستجدة (
رن العشرين اللتني شهدمها النصف األول من القاحلربني العامليتني املدمرتني 

مثل  ؛,فكانت هي خلفية التنظيمات الدولية اليت قامت يف العصر احلاضر
  وهيئة األمم املتحدة.. ،رابطة األمم

بإعادة صياغته يف تصوره  األبديهابرماس مشروع كانط يف السلم  يستأنف
األساسية يف حماور ثالثة هي :السيادة اخلارجية للدول وحتول  ومفاهيمه

ا من و العالقات الدولية , معيارية  آثارالسيادة الداخلية للدول وما يتصل 
ا الكالسيكية ,واهليكلة الرتاتبية اجلديدة  يف مستوى سياسة القوة بدالال

ا من خماطر كونية تتطلب مفهوما جديدا  للمجتمع العاملي وما يرتبط 
  للسلم العاملي.

 أنفبخصوص احملور األول املتعلق بالسيادة اخلارجية للدول,يرى هابرماس 
سيادة الدول ال يستقيم  إطارتصور كانط لتحالف الشعوب الدائم ضمن 

عد املؤسسي امللزم على حساب سيادة ,ولذا ال بد من إعطائه البُ  تصوراً 
. ما يعنيه هابرماس م القانونهو فرض احرتا أدىنالدول على األقل يف حد 

هنا هو اجلمع بني الطابع اخلارجي للعالقات الدولية (الروابط  التعاقدية بني 
الدول ككيانات تتمتع بالسيادة ) والطابع الداخلي بني أعضاء االئتالف 

جتاوز  ظروفالدويل القائم على ضوابط دستورية مشرتكة تسوغ يف بعض ال
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السيادة اخلارجية يف حاالت العدوان واالنتهاكات اخلطرية حلقوق  مبدأ
  . )25( ,وهو االجتاه الذي ال يزال يف مراحله األوىل اإلنسان

  أنيبني هابرماس وخبصوص احملور الثاين املتعلق بالسيادة الداخلية للدول,
 وليس يف ،كانط تصور االحتاد الكومسبولويت يف شكل فيدرالية من الدول

 إىلرجع كل حالة قانونية ية كومسبولوتية, يف الوقت الذي  أفيدرال ةصيغ
يف  أوقعهدية للدولة ,مما الإلنسان خارج أي حتديدات سي األصليةاحلقوق 

الذاتية الفردية لسيادة  إخضاعاحلرية الفردية وفكرة  مبدأتنافض واضح بني 
مفتاح   نأد هابرماس بكارل مشيت مربزا هالدولة. يف هذا السياق يستش

من حيث انتماؤهم لرابطة   األفرادالقانون الكومسبولويت  هو كونه خياطب 
ما وراء حتديدات القانون الدويل كونية مشرتكة بني عناصر حرة ومتساوية في

(املواطنة املزدوجة بني العامل والدولة) ,ويرتتب على هذا البعد الكومسبولويت 
يف جرائم  أفرادنائية اليت يعاقب عليها مثل املسؤولية اجل ؛نتائج قانونية عينية

) . يقف هنا هابرماس على التحوالت األخرية 26انتهكوها لصاحل الدولة(
الدولية والتشريعات اجلديدة يف  اإلنسانيف جمال حماكم حقوق  طرأتاليت 

  هذا الباب.

ع العاملي اليت مخبصوص احملور الثالث املتعلق باهليكلة اجلديدة للمجت أما
 إن :السيادة من حيث القوة املعيارية,حبيث ميكن القول مبدأتراجع فيها 

 فإذا .العامل يعيش "وضعا انتقاليا" بني القانون الدويل والقانون الكومسبولويت
كان كانط قد ختيل ائتالف الدول احلرة يف شكل جتمع عدد متزايد من 
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النظام الدويل تشكل يف  فإنة,الدول حول حمور طالئعي من الدول املسامل
 النظر عن طبيعة مسلكها السياسي يفالواقع من كل بلدان العامل بصرف 

 ؛دته السوق املعوملة وتقنيات االتصالفرز "جمتمعا عامليا" وحّ احلكم, مما أ
لكنها يف  ؛لكن ضمن هيكلة تراتبية تعمق الفوارق التنموية بني بلدان العامل

).من هذه 27(التعاون يف مواجهة خماطر مشرتكة نفسه تفرض عليها اآلن
وجتارة السالح  ،املخاطر ما ينجم عن اختالالت البيئة والتفاوت االقتصادي

عوملة هذه املخاطر تكرس  أنواملخدرات ,واإلرهاب,مما يسمح بالرهان على 
ديدات اإلراديةموضوعيا واقع "اجملموعة غري  " املؤسسة على خماوف و

  مجاعية.

الذي يتبناه يف  األبدي ابرماس قراءته ملشروع كانط يف السلم العاملي ينهي ه
سجال فلسفي قوي مع نقاد املقاربة الكومسبولوتية اليت ال بصياغته اجلديدة 

ا  "الكونية األخالقية" الذي هو الفكرة  مبدأ تتأسس علىخالف يف كو
تركز يف  فإنههيغل , إىلهذا النقد يرجع  أنالكانطي.ومع  املوجهة  للمشروع

العصر احلايل يف فكر الفيلسوف القانوين األملاين "كارل مشيث" الذي 
 أنفيها  رأى) اليت 28الكانطية ( لألطروحة ضةقاشتهر بنظريته للحرب املنا

مغالطتها" على "خديعة" التصورات السلمية النزعة اإلنسانية تقوم يف "
 " باسم القانون الكومسبولويت,شن "حروب عادلة إىلالقانونية اليت تطمح 

"التجرمي الشامل" للحرب  إىلالتدخل الشامل الذي يفضي  آلية من خالل
.  
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 إىلتفضي  اإلنسانسياسة حقوق  أنيبينه "كارل مشيث" هو  أنما يريد  إن
بذريعة العمل البوليسي األمين الذي يستند لذرائع أخالقية  احلروب  إشعال

  . إلنسانيتهعدو فاقد  إىليف حتويل اخلصم 

ليس  اإلنسانمفهوم حقوق  أنللرد على أطروحة "مشيث" يبني هابرماس 
مفهوما أخالقيا من حيث مصدره وخلفيته,بل هو مفهوم قانوين من حيث  
كونه صيغة خاصة من صيغ التصور احلديث للحقوق الذاتية ,فطابعها 

عن "معىن  بنيتها بل أواألخالقي الظاهر ليس ناجتا عن مضامينها 
  ).29حيتها" الذي يتجاوز النظام القانوين للدول القومية احلديثة(صال

 نفسهاالنية قلشروط العلمن هذا املنظور تستجيب  اإلنسانمدونة حقوق 
اني يف جمتمع دميقراطي ,بيد نعليها شرعية القوا تتأسساليت  من حيث - أ

من  ،تتمتع مبيزات خصوصية - هي معايري دستورية مؤسسة للنظام القانوين
 بداللته الشاملة,فهي بذا اإلنساينبينها طابعها الكلي الذي يتعلق بالنوع 

حيتها يتجاوز فإن جمال صالقانوين وطين  إطاريف  إالفاعلة  غريوان كانت 
وبذا تلتبس باملعايري األخالقية رغم اختالفها عنها.  ،حقل املواطنة احملدودة

 باإلرادة على التزامات ذاتية  تتعلق تتأسسألخالقية املعايري اكانت   فإذا
على -القانونية تنبع  لتزاماتاإل فإنيتمتعون باالستقاللية ؛  ألفراداحلرة 

  ).30من القيود الشرعية املضروبة على احلريات الذاتية ( -عكس ذلك

لكلية بني إرادات  دائرة التحكيم  ا  بأنهتعريف كانط للقانون  إىلفبالرجوع  
تنتمي للحقل القانوين ,مثل غريها  اإلنسانحقوق  أنبني حرة متعددة ,يت
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من احلقوق الذاتية اليت هلا مضمون أخالقي ,وهذا الطابع القانوين هو الذي 
  مينحها السمة اإللزامية القهرية.

ث حول األثر املدمر لسياسة التدخل يومن هنا ميكن تفنيد أطروحة كارل مش
"صراع  إىلتتحول  أن - حسب مشيث-اليت ال بد  اإلنسانباسم حقوق 

القانون الدويل الكالسيكي ال يزال من القوة حبيث  أنضد الشر",واحلال 
"املدين املتحضر". وما جيري راهنا ليس  اإلطارحيول دون حصر احلروب يف 

 وإمنابديل عن القانون , إىل اإلنسانحقوق  أخالقياتاالجتاه اىل حتويل 
النظام القانوين للدولة حسب إجراءات قانونية مؤسسية   ارإطاعتبارها يف 

  .  اإلجراميةكغريها من األفعال 

كان كارل مشيث يرفض التمييز بني احلرب العدوانية واحلرب الدفاعية   وإذا
 ملبدأالذي هو وحده املالئم  ،للحرب أخالقيامن منظور التصور احملايد 

عدم التفريق بني صنفي احلرب  أنيربهن على  أنه يريد فإنسيادة الدولة ,
وهو شرط اتقاء احلرب الكلية املدمرة,  ،احلد من احلروب إىلهو املسلك 

وهو بذا يستبدل خيار القضاء على احلرب من منطلق السالم الكومسبولويت 
 أنهابرماس يبني  أن إالهو خيار احلرب احملدودة. ،واقعية أكثرخبيار 

وع للقانون الكالسيكي يعين اطالق يد الرج أن أثبتتالراهنة  األحداث
الدول يف العنف املتوحش الذي ضاعفت التقنيات العسكرية من اثره 
التدمريي,ولذا فقد يكون من االجنع عمليا تعويضه خبيار العقوبة والتدخل 

  ).31لع به جمموعة منظمة من الشعوب (طالذي تض
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ول ماهية السياسة مشيث ح–نا يف هذا احليز امتدادات حوار هابرماسمال 
االيت عرفها "كارل مشيث"  يف جوهرها ممارسة صراعية تتشكل عرب ثنائية  بأ

) ,يف الوقت الذي ذهب هابرماس يف اجتاه املقاربة 32("الصديق والعدو"
  الرتكة الكانطية. آثاراإلجرائية العقالنية للشرعية السياسية اليت هي أيضا من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واملراجع : اإلحاالت
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  باب: المحور
  ووسائل تحقيقها» السعادة«نظرية 

  في الفلسفتين اليونانية واإلسالمية

  منى أحمد أبو زيد
وهــام  لــيت شـغلت فكــر اإلنســان منـذ الِقــدممـن األمــور ا» الســعادة«تُعـد 

مل  وإن، حـىت »السـعادة«ن ينشـدون وال يزال يبحـث عنهـا. والبشـر أمجعـو ا، 
  أن تكون تلك السعادة اليت يصبون إليها. عسى ما -على وجه الدقة-يعرفوا 
نظريــة أخالقيــة يف أساســها، شــغلت مفكــري  »الســعادة«وكانــت نظريــة   

زالت تشكل حمورًا أساسًيا يف الفكر األخالقي حـىت يومنـا  األخالق قدميًا، وما
  هذا، وهي متثل الغاية اليت ينشدها اإلنسان من وراء سلوكه.

يف إطــــار فلســــفة » الســــعادة«وع وقــــد جــــرت العــــادة علــــى تنــــاول موضــــ  
ولكــــن الواقــــع أن هــــذا املوضــــوع أوســــع بكثــــري مــــن أن يكــــون جمــــرد  األخــــالق؛

موضوع من موضوعات فلسفة األخالق، فهو ال يقتصر على امليـادين الفكريـة 
، واألفعــــال الســــلوكية والفلســــفة االجتماعيــــة ،والسياســــة ،والفلســــفية، واألديــــان

يــاة اإلنســان كــذات واعيــة وعاقلــة. وهــذا بــل إنــه يــدخل يف قلــب ح والنفســية؛
إن حتقيــــق فــــاإلطــــار يتعــــدى بكثــــري حــــدود فلســــفة األخــــالق. وبعبــــارة أخــــرى 

موضوع يهم كل إنسان من حيث هو إنسان، وال يهم الفيلسـوف  »السعادة«
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  أو املفكر فقط.
وطـــرق حتقيقهـــا يـــدخل  »الســـعادة«ومـــع ذلـــك فـــال جـــدال يف أن معرفـــة   

ـــا  ق،ضـــمن اهتمامـــات فيلســـوف األخـــال إذا أخـــذنا فلســـفة األخـــالق علـــى أ
البحـــث يف مبـــادئ الســـلوك اإلنســـاين وغاياتـــه؛ ألن الســـعادة تـــدخل يف نطـــاق 

  السلوك. هذا غايات
  عناصر هي: أربعةوتشتمل هذه الدراسة على   

  مفهوم السعادة.  أوًال:
  قي.السعادة هي اخلري احلقي  ثانًيا:
  السعادة وطرق حتقيقها.  ثالثًا:
  موانع حتقيق السعادة.  رابًعا:
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  أوًال: مفهوم السعادة:
 -املفــاهيم الســـلوكية والفكريــة عامـــةككـــل   -»الســعادة« مفهـــومُ  ال يـَُعــدّ   

ــــا مطلــــق املعــــىن واملضــــمون، بــــل إن مضــــمونه خيتلــــف مــــن حضــــارة إىل  مفهوًم
ـــذا ســـنعرض ملفهـــ وم الســـعادة مـــن اجلانـــب أخـــرى، ومـــن فلســـفة إىل غريهـــا. ول

اللغــــــوي، مث مــــــن اجلانــــــب االصــــــطالحي عنــــــد كــــــل مــــــن الفلســــــفتني اليونانيــــــة 
  واإلسالمية.

وســعده اهللا وأســعده أي:   كلمــة الســعادة مشــتقة لغويًــا مــن كلمــة الســع  
 دَ عِ أعانه على نيل اخلري فهو سعيد، وعلى هذا فإن السعادة تقـرتن بالسـعد، َسـ

اونـة اهللا لإلنسـان علـى نيــل : إن السـعادة معهمبعضـ. ويقـول داً عْ َسـ دُ عَ ْسـاملـرء يَ 
  ن السعد هو التوفيق.اخلري، وإ
ا عــن طريــق تعريفهــا بالضــد؛ فيقــال: الســعادة اصــطالح الســعادة وتُعــرف  

ضد الشقاوة، وهي الرضا التام مبا تناله النفس من اخلري. وللفالسفة يف حقيقـة 
إىل أن السعادة هي االستمتاع  ئيونوقد ذهب السوفسطاالسعادة آراء خمتلفة؛ 

ق.م) فـريى أن السـعادة ليسـت يف اجلمـال وال 399أمـا سـقراط (تباألهواء. 
لكنهــــا حالــــة و  د، وال هــــي يف املظــــاهر اخلارجيــــة؛يف القــــوة وال يف الثــــراء أو اجملــــ

فالســعادة عنــده ليســت يف إشــباع اللــذات، وإمنــا يف التمســك  معنويــة خالصــة؛
  . )1(بالفضيلة
ق.م) اجتـاه أســتاذه سـقراط، ورأى أن الســعادة 347تبـع أفالطــون (توا  

الفضــــيلة. ويالحــــظ القــــارئ لفلســــفة أفالطــــون األخالقيــــة أن مفهــــوم  إتبــــاعيف 
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ا نادى السعادة عنده خيتلط كثريًا مبفهوم اخلري األقصى أو اخلري األمسى، وهو م
بني لذات نافعة  »فيدون«، وقد فّرق يف ختام حماورة »اجلمهورية«به يف حماورة 

توصـل إىل اخلـري، وينتهـي إىل أن مـن يعـرف مـا  هدفها حتقيـق اخلـري، ولـذات ال
  .)2(هو اخلري يصل إىل طريق السعادة اليت تليق باإلنسان العاقل

ق.م) فقد نقد تصورات النـاس حـول السـعادة يف   322أما أرسطو (ت  
ا يف حـد السـعادة؛ قـائًال: إن النـاس اختلفـو » األخالق إىل نيقوماخوس«كتابه 

ـــفقـــال بعضـــهم مثـــل اللـــذة أو الغـــىن أو  ا شـــيء مـــن األمـــور الظـــاهرة البينـــة؛: إ
ــا  همبعضــالكرامــة، وكثــريًا مــا يصــفها  بعــدة أشــياء خمتلفــة، فــإذا مــرض قــال: إ

ا الغىن. أما السعادة احلقة عنده فهي السـعادة الـيت  فتقرالصحة، وإذا ا قال: إ
  .)3(حتقق لإلنسان اخلري األقصى

هـــي اخلـــري األمســـى أو إن الســـعادة  :وحينمـــا قـــال بعـــض فالســـفة اليونـــان  
م مل  اخلـري املطلـق؛ بـل كــانوا  متغـري كاللـذة؛ يعنـوا بالسـعادة جمـرد خـري نسـيبفـإ

ـــا تلـــك الغايـــة القصـــوى الـــيت لـــيس بعـــدها غايـــة. صـــحيح أن فالســـفة  يعنـــون 
ورة حســـية، ولكـــن ليســـت بالضـــر  مجيعهـــا »اللـــذات«اليونـــان قـــد فطنـــوا إىل أن 

أيًـا - أنصار مذهب السعادة منهم، هم وحدهم الذين أبوا أن جيعلوا من اللـذة
ــم أدركــوا أن طبيعــة اللــذة  -درجتهــاكانــت  ــا، أو خــريًا أقصــى؛ أل غايــة يف ذا

أن تكــــون جمــــرد وســــيلة إىل شــــيء آخــــر جيــــيء بعــــدها، يف حــــني أن مــــن شــــأن 
ا   .)4(السعادة بطبيعتها أن تكون غاية يف ذا

ق.م) فقـــد رأى أن 270أمــا املدرســة األبيقوريـــة، ومؤسســها أبيقــور (ت  
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عــرتف بغــري إنــه ال ي، مــن حيــث اجلســميةالســعادة الــيت نســعى إليهــا هــي اللــذة 
ولكنه حاول أن يعاجل فكرة اللذة حبذق ومهارة حىت حييلها إىل نوع من  ؛املادة

لرذائـل. والسـعادة هـي السعادة الروحية، ويستبقي الفضـائل املعروفـة، ويسـتبعد ا
الفكــــرة و  ة.ملســــتقبلحصــــيلة اجلمــــع بــــني اللــــذات اجلزئيــــة: احلاضــــرة واملاضــــية وا

  .)5(وأقلهأمل  أقصروالُبعد عن ي الفوز بأطول لذة وأعظمها، هاجلوهرية عنده 
ن املدرســة الرواقيــة ومؤسســها زينــو  فقــد اجتهــتوعلــى العكــس مــن ذلــك   
جتــاه حنــو الســلوك اإلنســاين يف احليــاة. االهــو ق.م) اجتاًهــا جديــًدا، و 265(ت

فــال  وفــاق مــع الطبيعــة؛ ألنــه جــزء منهــا، فالســعادة هــي أن يســري اإلنســان علــى
  بد أن يعيش متالئًما معها.

عـدة عوامـل  أما عن مفهوم السعادة يف الفكر اإلسالمي، فقـد اشـرتكت  
 للكتـــــاب والســـــنة املرجعيـــــة احلقيقيـــــة أنوال شـــــك  هـــــذا املفهـــــوم. توضـــــيحيف 

، إىل جانــب اســتفادته ممــا طــرح يف احلضــارات توضــيحهوالدعامــة األساســية يف 
والفلســـفات الســـابقة، فهـــو كـــأي فكـــر إنســـاين قـــد أثـــر فيمـــا حولـــه مـــن أفكـــار 

  .وتأثر به سابقة والحقة عليه
وقد حرص فالسفة اإلسالم على نقد اآلراء اليت تعـرف السـعادة بأشـياء   

  :حسية، أو أشياء مؤقتة من حيث اآليت
إىل أن الســــعادة هــــي نــــوع مــــن االســــتكمال، مثــــل  همبعضــــذهــــب  –أ   

أو الفقــــري الــــذي يــــرى املــــريض الــــذي يظــــن أن الســــعادة يف اســــرتداد الصــــحة، 
ة لشـيء آخـر، بـل املال. ولكن السعادة ليسـت وسـيل احلصول على سعادته يف
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ا. م) السـعادة 950هــ/ 339وعلى ذلك يُعرِّف الفـارايب (ت هي مطلوبة لذا
ا  مـن كـل غايـة  وأكمـل مها خريًا، ومـن بـني املـؤثرات آثـرمن اخلريات أعظ«بأ

علــى الثــروة أو الكرامــة أو  املبنيــةلــذا مســى الســعادة . و )6(»اإلنســان حنوهــاســعى 
  لسعادة املظنونة.ابالصحة 
الراحة. ويرفض أبو احلسن وهناك من ظن أن السعادة هي التمام و  -ب  

أن يكـــــون «م) هـــــذا التعريـــــف؛ ألنـــــه مـــــن احملـــــال 991هــــــ/381العـــــامري (ت
ولكن الراحة فليس الفعل من أجل الراحة،  ..احلرص والتعب من أجل الراحة.

  .)7(»من أجل الفعل
 هـــي العـــيش بفضـــيلة إىل منتهـــى العمـــر.ويـــرى آخـــرون أن الســـعادة  -ج  

الســـعادة وســـيلة  ًضـــا؛ ألن هـــذا التعريـــف يعـــدّ ريـــف أيويـــرفض العـــامري هـــذا التع
  من أجل السعادة. يُطلبفضيلة جيب أن و  خري وليست غاية. واحلق أن كل

من  اكانت السعادة نوع  ادة واللذة. وإذاوهناك قوم ربطوا بني السع –د   
ال يصـح أن نطـابق تطابًقـا تاًمـا بـني السـعادة واللـذة، فلـيس كـل لـذة  فإنهاللذة 

منهــا مــا هــو عقلــي ومــا هــو حســي،  ،هــي الســعادة احلقــة؛ ألن اللــذات أنــواع
  هو نافع وما هو ضار. ومنها ما هو باطن وما هو ظاهر، ومنها ما

م) خطــأ العامــة حــني يعتقــدون أن 1037هـــ/427ويــرى ابــن ســينا (ت  
هـــــي أقـــــوى  -مثـــــل املـــــأكوالت واملشـــــروبات واملنكوحـــــات-اللـــــذات احلســـــية 

قــد «اللــذات، وأن مــا عــداها لذتــه ضــعيفة، إن مل تكــن معدومــة، ويصــرح بأنــه 
ســــبق إىل األوهــــام العاميــــة أن اللــــذات القويــــة املســــتعلية هــــي احلســــية، وأن مــــا 
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  .)8(»عداها لذات ضعيفة، وكلها خياالت غري حقيقية
لســعادة الــذي يربطهــا باللــذات احلســية ويــرفض ابــن ســينا هــذا التصــور ل  

 قــق األمــور أن اللــذات العاجلــة لــيسحت ملــنبــنيِّ «حيــث  ،والرياســات الدنيويــة
  ».شيء منها سعادة

فالسـفة ومن هذه االنتقـادات نسـتطيع أن نسـتنتج مفهـوم السـعادة عنـد   
هي تعين: اخلري احلقيقي لإلنسان، وهـي الغايـة القصـوى الـيت يسـعى اإلسالم؛ ف

ة، وليسـت وسـيلة ا كل إنسـان مـن وراء علمـه أو عملـه، وهـي الغايـة املطلقـإليه
وهــو مــا أكــده ابــن ســينا بــأن اخلــري اخلــاص باإلنســان هــو لتحقيــق غايــة أخــرى، 

ا، واملســتأثرة بعينهــا.بلــوغ الســعادة، والســعادة احلقيقيــة هــي امل ومــا  طلوبــة لــذا
يف حقيقــــة ذاتــــه ممــــا أفضــــل هــــو يســــتأثر لذاتــــه وســــائر األشــــياء يســــتأثر ألجلــــه 

ــ اخلــري  ايســتأثر لغــريه. إذن فالســعادة هــي أفضــل مــا ســعى احلــي لتحصــيله؛ أل
  احلقيقي لإلنسان.

  ثانًيا: السعادة هي الخير الحقيقي
عنــد كـل مفكــر بتصـوره ملاهيــة اخلـري اإلنســاين.  »السـعادة«يـرتبط تصــور   
فقد ذهب سقراط  اخلري هو ما بدأه فالسفة اليونان؛الربط بني السعادة و  وهذا

وأفالطــــون إىل أن اخلــــري هــــو الســــعادة، وخــــري اإلنســــان عنــــدمها هــــو يف حتقيــــق 
  الفضيلة.

وجعــل ســقراط الغايــة العليــا لألخــالق يف حتقيــق الســعادة الــيت تقــوم علــى   
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ســـــيطرة العقـــــل علـــــى دوافـــــع الشـــــهوة ونـــــوازع اهلـــــوى، ورد اإلنســـــان إىل حيـــــاة 
  ه.االعتدال، باعتبار أن هذا حيقق اخلري ل

ـــــد ســـــقراط جـــــاءت و    ـــــة، الســـــعادة عن ـــــة نفســـــية أخالقي هـــــي نتيجـــــة حلال
االنسجام بني رغبات اإلنسان وبني الظروف اليت يعيش فيها، وهو املراد عنـده 
باالعتــــدال الــــذي حيــــدث إذا اســــتطاع العقــــل أن يســــيطر علــــى دوافــــع الشــــهوة 

ل. ونـــوازع اهلـــوى، وأيًضـــا إذا وصـــل العقـــل إىل املعرفـــة الصـــحيحة عـــن الفضـــائ
  فاملعرفة أساس األخالق. واإلنسان إذا عرف الفضائل أصبحت أخالقه خرية.

لســــعادة هــــي الــــذي ذهــــب إىل أن ا ،وجنــــد هــــذه النظريــــة عنــــد أفالطــــون  
وأن السعادة تتحقق حتًما بتحقيـق العدالـة بـني قـوى  الغاية العظمى لألخالق،

قــوة مــن هــذه  ية. فكــل: العاقلــة، والشــهوانية، والغضــبس اإلنســانية الــثالثالــنف
 لسـعادة تكـون يف اتبـاع الفضـيلة. واملتـابعهلا فضيلتها اخلاصة، وا القوى الثالث

لفلســــفة أفالطــــون األخالقيــــة جيــــد أن مفهــــوم الســــعادة كثــــريًا مــــا خيــــتلط عنــــده 
  .)9(وم اخلري األقصى أو اخلري األمسىمبفه

ننتقل و ما، » خري«ويرى أرسطو أن كل فعل بشري البد أن يهدف إىل   
حــىت نصــل يف خامتــة املطــاف » خــري«إىل » خــري«مــن » الغايــات«سلســلة  يف

  يكون هو وحده الكفيل بإشباع رغباتنا، وحتقيق سعادتنا. ،»خري أقصى«إىل 
بــأن اخلــري األقصــى  -مــع كــل مــن ســقراط وأفالطــون -وقــد ســلم أرســطو  

ا دون أن تكــون  »الســعادة«، وحجتــه يف ذلــك أن »الســعادة«هــو  ختتــار لــذا
ا كافيـة بنفسـها إلسـعاد اإلنسـان دون حاجـة  وسيلة لغاية أخرى من جهة، وأ
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  خلري آخر من جهة أخرى.
وحًقــا إن الكثــريين قــد يســعون وراء اللــذة احلســية أو اجملــد أو الشــهرة أو   

ات، ولكــن هــذه كلهــا ليســت ســوى خــريات ري مــا عــدا ذلــك مــن خــ الثــروة، أو
. أمـا مـا حيقـق )10(د نـاطقجزئية ال حتقق سعادة اإلنسان مـن حيـث هـو موجـو 

  سعادته فهو اخلري احلقيقي.
هذا الربط بني اخلري والسعادة علـى فالسـفة اإلسـالم، بـل علـى كـل أثر و   

فالســـــفة العصـــــور الوســـــطى، ومل يفرتقـــــا إال يف العصـــــر احلـــــديث، ابتـــــداًء مـــــن 
ام االنفصــــال عــــن الــــذي جعــــل الســــعادة منفصــــلة متــــ )م1804(ت »كــــانط«

ن الـدافع األخالقـي عنـده هـو الواجـب، والواجـب ال صـلة فـإ الواقع األخالقي؛
  له بالسعادة.

حـــــاول فالســـــفة اإلســـــالم البحـــــث عـــــن اخلـــــري املطلـــــوب لتحقيـــــق قـــــد و   
ـــة الـــيت هـــي املعرفـــة العقليـــة  ـــذة اإلنســـان احلقيقي الســـعادة، وربطـــوا بينهـــا وبـــني ل

إىل أن  م)873هــ/256(ت فـذهب الكنـدي باعتبارها اخلري املطلق لإلنسان،
ـــنفس، ـــا نفحـــة مـــن و  الســـعادة يف طهـــارة ال ـــنفس جـــوهر بســـيط شـــريف؛ أل ال

الباري جل شأنه، ونور من نوره، هـي منـه كالضـياء مـن الشـمس، مسـتقلة عـن 
  اجلسم. وهي أشرف وأغلى ما يف اإلنسان.

وسـعادة الـنفس أن  ري املطلـوب للبـدن،وخري هذه النفس خيتلف عـن اخلـ  
واملــادة حــىت تعــرف طريقهــا إىل كــل مــا هــو مجيــل تتطهــر مــن كــل عالئــق احلــس 

وشـــريف وعظـــيم وروحـــاين. فـــإذا بلغـــت هـــذه الـــنفس مبلغهـــا يف الطهـــارة تلتـــذ 
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اح؛ ألن كـل هـذه حينئذ لذة دائمة فوق كل لذة تكون باملطعم واملشرب والنكـ
 -علــى قــدر الطاقــة-والســعادة احلقــة هــي باالبتعــاد   اللذات لذات حسية، 
ا تولد األعن تلك اللذات احلس حزان، وتسـبب الشـقاء، وجتلـب الشـر. ية؛ أل

: فإصـالح الـنفس وإشـفاؤها مـن أسـقامها أوجـب علينـا مـن إصـالح ولذا يقول
  .)11(أجسامنا، فإصالح ذواتنا أوىل بنا من إصالح آالتنا

الســــعادة هــــي اخلــــري املطلــــوب «وهــــذا مــــا أكــــده الفــــارايب حــــني رأى أن   
ـــا شـــيء  -يف وقـــت مـــن األوقـــاتوال -لذاتـــه، وليســـت تطلـــب أصـــًال  لينـــال 

  .)12(»اإلنسان أعظم منها وليس وراءها شيء آخر ميكن أن ينالهآخر، 
النـوع ) بني نوعني من السـعادة؛ م1030هـ/421 ويفرق مسكويه (ت  
ــا، األول:  ســعادة أدىن، وهــي الســعادة اخللقيــة، وهــذه ليســت غايــة يف حــد ذا

اخلـري و السعادة القصوى  والنوع الثاين: بل هي وسيلة لتحقيق غاية أعلى منها.
ا متس اإلنسان مـن حيـث هـو كـائن  املطلق؛ وهي أرقى من السابقة بكثري؛ أل

  عاقل، وهي غاية مقصودة وليست وسيلة لغاية أمسى، فهي غاية الغايات.
ـا    وختتلف هذه السعادة بطبيعتها عن غريها من السعادات األخـرى؛ أل
إىل شيء سواها، فإذا وصل إليها اإلنسان ال  حتتاجبنفسها، وال  نفسها تكفي
إىل شيء آخر، فهي اخلـري املطلـق الـذي يقصـد لذاتـه. وهـي خـري  بعدها حيتاج
ــا  ؛مطلــق مبكــان أو زمــان معينــني، وإمنــا هــي  ، والال تتعلــق بشــخص معــنيأل

ات. واحـــدة دائًمـــا يف كـــل زمـــان ومكـــان، وعنـــد ســـائر النـــاس، ويف كـــل املناســـب
إىل  تلفـت  ال يكون فيها تشـوق إىل آت، والوهي اليت«يقول عنها مسكويه: 
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طلـب  اء، وال خـوف وال فـزع مـن أمـر، والع لنـماض، وال تشيع حلال، وال تطل
النفســـانية أيًضـــا، وال مـــا تـــدعو  ية، وال مـــن احلظـــوظحلـــظ مـــن حظـــوظ اإلنســـان

فهـي  )13(»النفسـانية الضرورة إليه من حاجة البدن والقـوى الطبيعيـة وال القـوى
  إذن اخلري احملض الذي ال يُطلب شيء من ورائه، وإمنا يُقصد لذاته.

  ثالثًا: طرق تحقيق السعادة
يـق اخلـري هـي ق حتقبني السعادة واخلـري، ووجـد أن طـر  ربط كل فيلسوف  

إىل السعادة، فإذا كان اخلري خيتلف تصوره من إنسان إىل آخر،  ةق املوصلالطر 
فـــإن الســـعادة ختتلـــف طـــرق حتقيقهـــا مـــن مفكـــر إىل آخـــر. فمـــن ربطهـــا باللـــذة 
احلسية رأى أن سعادته وخريه يف حتقيق هذه اللذة. ومن ربطهـا باللـذة الروحيـة 

  واالبتعاد عن اآلالم، وجد حياته وسعادته يف هذا.
  ربــــط الســــعادة بالفضــــيلة ومعرفتهــــا.وأفالطــــون إىل وقــــد ذهــــب ســــقراط  

وطرق حتصيل الفضيلة عند أفالطـون تـتم بتحقيـق التعـادل واالنسـجام يف قـوى 
وذلك من خالل فضـيلة رئيسـة  -العاقلة والشهوية والغضبية -اإلنسان النفسية

  هي فضيلة االعتدال.
تم هـــذا ويــ ادة لإلنســـانحيقــق الســع وهــذا االعتــدال بـــني القــوى النفســـية  

ــــدما تســــ ــــى القــــوتني طيعن ــــة عل (الشــــهوية والغضــــبية).  األخــــرينير القــــوة العقلي
ذا يصل اإلنسان إىل سعادته.   باإلضافة إىل حتصيل العلوم، و

ن لـــى الفـــرد طبقـــه أيًضـــا علـــى املدينـــة؛ إذ إع طبـــق أفالطـــون هـــذا وكمـــا  
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ــا  ــا،تحقــق العــدل بــني وي ،احلكــيماملدينــة الســعيدة هــي الــيت يتــوىل قياد  طبقا
ـذا تتحقـق العدالـة واالنسـجام بـني  كل طبقة العمل الذي يصلح هلـا.وتتوىل   و

طبقات اجملتمع الثالث، حبيث ال تطغى وال جتور طبقة على أخرى، وال حتاول 
ــــيت يؤهلهــــا هلــــا اســــتعدادها الطبيعــــي.  ــــام بوظيفــــة غــــري الوظيفــــة ال ويؤكــــد «القي

ثالث جيـــر ط بـــني الطبقـــات الـــأفالطـــون أن التعـــدي علـــى وظـــائف الغـــري، واخللـــ
وتضــيع  ،دولــةالشــقاء علــى الفــرد وال وجيلــب ،)14(»علــى الدولــة أوخــم العواقــب

  .معها احلياة والسعادة
هــي » احلكمــة«، مؤكــًدا أن »احلكمــة«و» الســعادة«ربــط أرســطو بــني و   

ا تعرب عن فعل نزيه حر يقوم بـه العقـل، دون أن يرمـي مـن  أمسى الفضائل؛ أل
واألجمــاد دة نفعيــة. وإذا كانــت اللــذة زائلــة، أيــة مصــلحة عمليــة أو فائــورائــه إىل 

» احلكمـة«فـإن  ياع، والشهرة متوقفة على اآلخـرين؛عابرة، والثروة مهددة بالض
هــي وحــدها الفضــيلة الباقيــة الكاملــة الــيت ترقــى بــاملوجود البشــري إىل مســتوى 

لطريـــق أن حنقـــق األلوهيـــة عـــن طريـــق الفكـــر، ومـــن مث فإننـــا نســـتطيع مـــن هـــذا ا
  .)15(دة إهلية ترقى بنا إىل عامل علويألنفسنا سعا

ويـــذهب فالســـفة اإلســـالم إىل أن طريـــق حتقيـــق الســـعادة لإلنســـان يـــتم   
عندما حيقـق جـوهره، والغايـة الـيت ُخلـق مـن أجلهـا. فحقيقـة اإلنسـان أنـه كـائن 

   ڄ((عاقــل، وجــوهره هــو العقــل، والغايــة الــيت ُخلــق مــن أجلهــا هــي معرفــة اهللا 
وأن يكـــون إنســـانًا ربانيًـــا، أو كمـــا ، ]٥6لـــذاريات: [ا  )) ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ

  أمساه الفالسفة أن يكون حكيًما.
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هــذا اإلنســان احلكــيم هــو اإلنســان الســعيد بســعادة مطلقــة؛ ألنــه ســعيد   
وهـي  اللذات وأفضلها، وهـي لـذة احلكمـة، باملعرفة اإلهلية، وهو املتحقق بأحق

فهي تتم عن طريق العقل، والعقـل  من حيث هو إنسان،خاصة باإلنسان لذة 
  هو أهم ما مييز اإلنسان عن احليوان.

ـــا يف النهايـــة ا متعـــددةوقـــد اعتمـــد الفالســـفة لتحقيـــق ذلـــك طرقًـــ   ، إال أ
تصــل إىل حقيقــة واحــدة، هــي الوصــول باإلنســان إىل الســعادة احلقــة. ولنــذكر 

  آراء بعض هؤالء الفالسفة:
الكــــندي: جعـــل الكنـــدي الســـعادة يف طهـــارة الـــنفس، وعـــن طريـــق  –أ   

تـــــتخلص مـــــن األحـــــزان واآلالم، وتتعـــــرف علـــــى العـــــامل  اإلهلـــــياتصـــــاهلا بـــــالنور 
العقلــي، وتشــاهد موجوداتــه، فتصــل إىل الســعادة العليــا الــيت ترتفــع عــن حــدود 

ــا  ح وطــر  إىل عــامل احلــق،الســعادة األرضــية. فالســعادة طهــارة للــنفس، ومعــراج 
  وحتصني من اآلالم. ،لألحزان
يـــذهب الفـــارايب إىل أن طريـــق الســـعادة لإلنســـان هـــو أن الفـــارايب:  -ب  

حيـث ال حتتـاج يف قوامهـا إىل املـادة، وهـذا يعـين أن  إىلتصري نفسه يف الوجود 
  تتحرر النفس من قيود املادة وأغالهلا، وتصري عقًال كامًال.

  ايب بني نوعني من السعادة:وللوصول إىل تلك السعادة، يفرق الفار   
ل أفعــــــال تســــــاعد يف بلــــــوغ النــــــوع األول: ســــــعادة أدىن تــــــتم مــــــن خــــــال  

أطلــــق عليهــــا األفعــــال اجلميلــــة، وهــــي تصــــدر عــــن الفضــــائل، وهــــي الســــعادة، 
ــا، بــل هــي خــريات ألجــل الســعادة.خــريات ال ألجــل ذ والســعادة املتحققــة  وا
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 وهي سعادة مطلوبة للحياة الـدنيا؛ من هذه األفعال يسميها السعادة اإلنسية،
  ولكنها ليست هي السعادة املطلقة احلقيقية.

ا، وهـي القائمـة علـى العقـل    النوع الثاين: السـعادة احلقيقيـة املطلوبـة لـذا
، والتفــرغ حليــاة واحلكمــة والتأمــل، واالنصــراف عــن احليــاة الــدنيا بقــدر اإلمكــان

  .)16(التأمل واملعرفة
 بــــني ســــعادتني: الســــعادة الدنيويــــة يف احليــــاة األوىل، لقــــد ميَّــــز الفــــارايب  

ن آثــــار العقيـــــدة والســــعادة القصــــوى يف احليــــاة اآلخـــــرة. وهــــذا بــــالطبع أثـــــر مــــ
احلياة الدنيا متاعها قليل،  إن :القائلمن املقصد اإلسالمي  اإلسالمية مستفاد

فسها، واآلخرة خري وأبقى. فاملدينة األرضية مهما كان كماهلا ليست غاية يف ن
  إىل السعادة العليا اليت تناهلا النفوس الزكية يف العامل اآلخر. معراجوإمنا هي 

ويتبـــع إخـــوان الصـــفاء هـــذا التقســـيم للســـعادة إىل قســـمني: ســـعادة  -ج  
دنيويــة وســعادة أخرويــة. الســعادة الدنيويــة هــي أن يبقــى كــل موجــود بدنــه علــى 
أفضــل حاالتــه وأمت غاياتــه، أمــا الســعادة األخرويــة فهــي أن تبقــى كــل نفــس إىل 

ا ا وأمت غايا   .)17(أبد اآلبدين على أفضل حاال
لتقســـيم انقســـم النـــاس عنـــد إخـــوان الصـــفاء إىل أربعـــة وبنـــاء علـــى هـــذا ا  

  أصناف:
حظهــم يف الــدنيا يف املــال واملتــاع  واء الــدنيا واآلخــرة، وهــم الــذين وفّــســعدا -

والصــحة، فاقتصــروا منهــا علــى الكفــاف، ورضــوا بالقليــل وقنعــوا بــه، وقــدموا 
  الفضل إىل اآلخرة ذخرية هلم.
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 حظهـم مـن متـاع الـدنيا ن وىفّ لذيسعداء يف الدنيا أشقياء يف اآلخرة، وهم ا -
 فتمتعوا وتكاثروا، ومل ينقادوا للدين، وتعدوا حدوده.

أشـــقياء يف الـــدنيا ســـعداء يف اآلخـــرة، وهـــم الـــذين طالـــت أعمـــارهم فيهـــا،  -
 وكثرت مصائبهم، واتبعوا أوامر الدين، ومل يتعدوا حدوده.

وشــقوا يف أشــقياء يف الــدنيا واآلخــرة، وهــم الــذين خبســوا حظهــم مــن الــدنيا،  -
 طلبها، ومل ينالوا خريًا منها، مث مل يتبعوا الدين، وجتاوزوا حدوده.

وال خيلو أحد من الناس أن يكـون داخـًال يف أحـد تلـك األقسـام األربعـة 
  من الشقاوة والسعادة.

أمــا العــامري فيطــرح خطــوات أخــرى للوصــول إىل الســعادة تســاعد  -د   
  اإلنسان على حتصيلها، وهذه اخلطوات هي:

جمانبة اجلسـد؛ ذلـك أن اجلسـد هـو أكـرب شـواغل اإلنسـان، فيجـب  -1  
أن يصرف اهتمامه عنه، وأن تكون حاجته إليه حاجة مؤقتة السـتمرار احليـاة، 

ــــا عائقــــة عــــن حتصــــيل هــــا؛ وعليــــه أن يتكلــــف التــــربؤ مــــن املــــالذ البدنيــــة كل أل
  أي سعادته. ؛)18(غرضه
ىن أن يهملـه اإلنسـان أو مييتـه؛ وهذا ال يعين ترك حـال اجلسـد متاًمـا، مبعـ  

مهمـــة اإلنســـان أن مييـــت و  بـــل هـــو حـــق هللا وحـــده. ؛لـــهألن هـــذا لـــيس حًقـــا 
ـــه أعمالـــه وعباداتـــه.شـــهواته، ويطـــوع جســـده لكـــي خيدمـــه يف  ـــاة ليـــؤدي ل  احلي

وصــحة العقــل تقــوم علــى صــحة البــدن الــذي يوجــد فيــه. كمــا جيــب أن حيمــي 
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وج، بـل يبـيح لإلنسـان مـن اللـذات مـا حق اجملتمـع؛ ألنـه ال يـدعو إىل نبـذ التـزا
حيــــافظ علــــى اســــتمرار وجــــوده، بــــال إســــراف. لكــــن األبقــــى واألفضــــل واألدوم 

  لإلنسان حتقيق وحتصيل اللذات العقلية.
أبـــاح العـــامري لإلنســـان الشـــهوات، ولكـــن يف حـــدود  التـــزام العفـــة: -2  

ينبغــي.  االلتــزام بالعفــة. والعفيــف هــو الــذي يتنــاول مــا ينبغــي يف الوقــت الــذي
  واحلكمة ال تصل إىل اإلنسان الشره.

ويتم هذا لإلنسان عن طريق صرف مهه عن االنشغال  ترقية العقل: -3  
فاإلنسان يشرتك مع احليوان يف لذات اجلسد، وهـذا يبعـده عـن لـذات   باجلس

  قائمة على معرفة اهللا والتعبد والطاعة له.لاملالئكة ا
ما يلتــزم مبســلكني: أحــدمها ديــين ويســتطيع اإلنســان أن يرقــي عقلــه عنــد  

بادات الدينية واألمور الشرعية. املسلك الديين حدده اهللا بالعو واآلخر فلسفي. 
أمــا املســلك الفلســفي فهــو طريــق العقــل الــذي يــتم مــن خــالل معرفــة القــوانني 

  املنطقية اليت تعينه على املعرفة احلقة، ومتنعه من الوقوع يف الزلل.
أهـــم وســـائل حتصـــيل وتُعـــد هـــذه املعرفـــة مـــن  يقـــي:معرفـــة اخلـــري احلق -4  

ا،  الســـعادة العقليـــة؛ فـــاخلري احلقيقـــي هـــو احلكمـــة، وهـــي املعرفـــة املطلوبـــة لـــذا
اخلــري الــذي يتشــوفه اإلنســان  القصــوى مــن وراء ســعي اإلنســان، وهــي الغايــةو 

  باعتباره إنسانًا.
الـــيت  شـــياءالصـــرب: ال ينـــال اإلنســـان احلكمـــة إال بـــرتك كثـــري مـــن األ -5  

ـا خـريات، والُبعـد عـن أمنـاط مـن السـلوك تعيـق عـن الوصـول إىل  يظـن النـاس أ
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نصـل إليهـا إال بتحمـل الكـد والتعـب، وجماهـدة األعـداء،  احلكمة. فاحلقيقة ال
  والصرب على جفاء األصدقاء.

إن اإلنســان عنــدما يصــل إىل درجــة العلــم واملعرفــة،  جماهــدة الــنفس: -6  
بعــض  -حينئــذ -ويقــرب مــن احلكمــة، يرتفــع قــدره بــني النــاس، وقــد تســتهويه

امللذات النفسية مثـل الكرامـة واملـدح والرئاسـة. فعلـى اإلنسـان أن جياهـد نفسـه 
حــــىت ال تشــــغله عــــن  ع يف هــــذه اللــــذات النفســــية الباطنــــة؛وحيــــذرها مــــن الوقــــو 

   اللذات العقلية.الوصول إىل
فــات العظيمــة الــيت تعــوق اإلنســان عــن مــن اآل االســتمرار يف العلــم: -7  

ايــــة الطريــــق، واســــتعجال الوصــــول إىل احلكمــــة:  القلــــق وانتظــــار الوصــــول إىل 
ب النفس من طول الطريق، وقد يصرفها هـذا عـن االسـتمرار الوصول. وقد تتع

ًال: الصــرب علــى تعــب التعلــيم وحيــذر العــامري اإلنســان مــن هــذا قــائ يف العلــم.
فـالنوم والراحـة يفقـران يف الـدنيا « ممـا يلحقـك مـن األذى والـذل واجلهـل؛أهون 

ــــــت ــــــة واآلخــــــرة، ومــــــن مل يصــــــرب علــــــى تعــــــب ال علم احتــــــاج أن يصــــــرب علــــــى ذل
  .)19(»اجلهل
أما مسكويه فقد اكتفى بتوضيح السعادة األخرويـة كمـا جـاءت يف  -هـ  

الســعادة الدنيويــة بفرعيهــا يف حديثــه عــن الســعادة ب ُعــيناإلســالمية، و الشــريعة 
  إىل اهتمامه بالسلوك اإلنساين يف احلياة الدنيا. راجعاحلسي والروحي؛ وذلك 

ه علـــــى الوصـــــول إىل ســـــاعد اإلنســـــان وتعينـــــتويضـــــع مســـــكويه شـــــروطًا   
  وهذه الشروط نوعان: شروط ثانوية وشروط أساسية. السعادة القصوى.
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يح البـدن والعافيـة، معتـدل أن يكون اإلنسان صـح الشروط الثانوية ومن  
لى اجتاهه حنو ذلك أن احلالة الصحية هلا تأثريها على حالته العقلية، وع املزاج؛

ومنهـــا ومنهـــا أن يتحقـــق لـــه قـــدر مـــن متطلبـــات احليـــاة،  اخلـــري أو حنـــو الشـــر.
 ووسـيلةسـبيل لتهذيبـه،  االجتماع بالناس وخمـالطتهم؛ ألن اجتمـاع اإلنسـان بـه

  لتأصيل الفضائل يف نفسه.
احلكمــة فهــي شــروط نفســية، وتتمثــل يف حتصــيل  أمــا الشــروط األساســية  

شـرط  ، وهياخللقية هي الفضائلالفضائل العملية و  جبانبيها: العملي والعلمي.
أساســـي لبلـــوغ الســـعادة القصـــوى. واإلنســـان جيـــب أن يكـــون فاضـــًال قبـــل أن 

أي الســـعادة القصـــوى إال  األمســـى؛ يـــتم لـــه اخلـــري يكـــون حكيًمـــا. واإلنســـان ال
ل تلـك الفضـائل يف نفسـه، مث اشـتغل عنهـا أّصـ نْ َمـ«بتلك الفضائل العملية. و

باملعرفـــة اإلهليـــة، فقـــد جنـــا بذاتـــه مـــن جماهـــدات البـــدن، ومـــن جماهـــدات الـــنفس 
ووصـل إىل  ،)20(»وقواها، وصار مع األرواح الطيبة، واخـتلط باملالئكـة املقـربني

  لسعيد حًقا هو احلكيم، وهو العارف باإلهليات والعلوم.فا درجة احلكمة،
وكــذلك ســعى ابــن ســينا إىل الــربط بــني الســعادة واحلكمــة باعتبارهــا  -و  

حتصيل مـا اخلري املطلق لإلنسان. فاحلكمة صناعة نظرية يستفيد منها اإلنسان 
ـــه الوجـــود؛ دة القصـــوى حبســـب ســـتعد للســـعاوت وتســـتكمل،لتشـــرف ذاتـــه  علي

  .)21(نسانيةالطاقة اإل
هي واحلكمة  اإلنسان بعقله إىل معرفة احلكمة، والسعادة هي أن يسعى  

 وذلــك مــن خــالل طــريقني: بقــدر طاقــة اإلنســان،التقــرب إىل اهللا، والتشــبه بــه 
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  أحدمها نظري واآلخر عملي.
ــــق النظــــري لتحق   ــــل الطري ــــيتمث ن ق الســــعادة يف أن يتحــــول اإلنســــان مــــي

مـن كـائن ينصـرف إىل ملذاتـه اجلسـدية إىل   عقـالين،موجود حيواين إىل موجود 
كــائن يبحــث عــن امللــذات العقليــة. وهــذا يــتم مــن خــالل معرفــة العلــم اإلهلــي، 

كائناتــــه، والغايــــة مــــن خلــــق فيعــــرف الغايــــة مــــن وراء خلــــق هــــذا العــــامل وخلــــق  
ت الــيت هــي الصــفا ويعــرف مــا اإلنســان، ويعــرف خــالق الكــون ذاتــه وصــفاته،

ــ يتصــور العنايــة و  والصــفات الــيت ينبغــي أن ينــزه عنهــا، ا،يســتحق أن يوصــف 
ــا، النــاظر كلمــا ازداد مث  « ،عــرف ترتيــب املوجــودات يف العــاملوي اإلهليــة وكيفيا

  .)22(»استبصارًا ازداد للسعادة استعداًدا
وهـذه املعرفــة يســميها ابـن ســينا بالتعبــد الروحـاين والصــالة احملضــة، وفيهــا   

فســه ملالقــاة ربــه، فلــو أقبــل اإلنســان علــى ربــه بعشــق يســتعد اإلنســان بطهــارة ن
، مجيع اخلريات العلوية والسـعادات األخرويـة إليه«واجتهد يف تعبده، لسارعت 

، ويلتـذ اور حضـرتهجيـربـه، و ليشـاهد حىت إذا انفصل عن اجلسم وفارق الـدنيا، 
  .)23(»وهم سكان امللكوت ،مبجاورة جنسه

إصــالح  مــن خــاللهــذا عــن الطريــق النظــري، أمــا الطريــق العملــي فيــتم   
ـذيب األخـالق. ويكـون هـذا عـن طريـق التنـزه عـن  اجلزء العملـي مـن الـنفس و

ر الفضائل هـي ن أكثفريط يف األخالق والتوسط بينهما؛ إذ إطريف اإلفراط والت
كة املـــأل تكـــون مبشـــار  الســـعادة احلقيقيـــة عنـــد ابـــن ســـيناالوســـط بـــني الرذائـــل. ف

م العقلية األبدية، بعد حتصيل الطريقني النظري والعملي.   األعلى ملذا
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وهكـــذا مجـــع فالســـفة اإلســـالم بـــني الفضـــيلة األخالقيـــة واملعرفـــة العقليـــة   
لتحقيــــق ســــعادة اإلنســــان. الفضــــيلة األخالقيــــة تعطيــــه ســــعادته األدىن، وهــــي 

 -وخاصــة معرفــة اإلهليــات- اإلنســانية. أمــا املعرفــة العقليــة الســعادة األرضــية أو
فقـد وصـل  فهي أعلى أنواع املعارف اليت يصل إليها اإلنسان، ومن وصل إليها

إال أن الســــعادة قــــد تظهــــر هلــــا معوقــــات تعــــوق  إىل أعلــــى درجــــات الســــعادة؛
ـــذا كانـــت هنـــاك موانـــع جيـــب القضـــاء عليهـــا وحماربتهـــا حـــىت  الوصـــول إليهـــا، ل

  السعادة الكاملة.إلنسان تتحقق ل

  رابًعا: موانع تحقيق السعادة
يعــرف ماهيتهــا، ال يكفيــه فقــط أن  -لكــي حيقــق الســعادة-إن اإلنســان   

من الوصول  متنعهبل إن هذه املعرفة قد تصادفها آفات  وطرق احلصول عليها؛
إىل الســـعادة، ويف مقدمـــة هـــذه اآلفـــات الشـــقاء والشـــر. وســـعادة اإلنســـان يف 

ن أول املراتـــب إىل اخلـــري مفارقـــة إ إذ ور؛تـــه ال تـــتم إال بـــالتخلص مـــن الشـــر حيا
الشر، وأقبح الظلم ظلم اإلنسان لنفسه، وذلك بأن حيرمها من اخلري، ويوقعهـا 

  يف الشر.
ا و    تلحق اإلنسان مىت كانـت أفعالـه وعـوارض يُعرِّف الفارايب الشقاوة بأ

. وهـــــــــــذا مـــــــــــا أكـــــــــــده الغـــــــــــزايل )24(ضـــــــــــد هـــــــــــذه الســـــــــــعادةومتييـــــــــــزه نفســـــــــــه 
هـــي أن تكـــون الـــنفس حمجوبـــة عـــن مـــن أن الشـــقاوة  م)1111هــــ/505(ت

  .)25(السعادة العقلية
 -الـــرغم مـــن معرفتـــه مباهيـــة الســـعادة علـــى-ويـــرى العـــامري أن اإلنســـان   
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لـذا حيـاول أن حيـدد لنـا  ليهـا، وبـدًال منهـا يقـع يف الشـقاء؛يعجز عـن الوصـول إ
األسباب اليت تؤدي باإلنسـان إىل الشـقاء لكـي يقضـي عليهـا، وبـذلك يقضـي 

  على العوائق واملوانع اليت متنعه من احلصول على السعادة.
، )26(واآلفات اليت توقع اإلنسان يف الشقاء وتبعده عن السعادة متعـددة  
  منها:

ولكنـه ال  ؛اجلاهل حيـب اخلـريف وعدم التجربة، واجلور وعدم الصرب؛اجلهل  - 1
ولكنـه يفعلــه بسـبب عـدم تبصـره أو عـدم خربتــه،  ؛يفعلـه، وقـد يكـره الشـر

 أو عدم وجود قدرة عقلية قادرة على التمييز بني اخلري والشر.

فــإذا ســيطرت الــنفس  لشــهوانية أو الغضــبية علــى اإلنســان؛تســلط الــنفس ا - 2
إذا ســـيطرت عليـــه و  ى اإلنســـان بطلـــت العفـــة وظهـــر الشـــره،الشـــهوانية علـــ

الــــنفس الغضــــبية بطلــــت األلفــــة واحملبــــة وظهــــر الشــــقاق والــــبغض. أمــــا إذا 
ة صـــار علـــى القـــوتني الشـــهوانية والغضـــبي العاقلـــةســـيطرت الـــنفس الناطقـــة 
 ا وفاضًال.اإلنسان حرًا وسعيًدا وخيّـرً 

تعلــم العــادات الســيئة الفاســدة، مث اعتيادهــا حــىت تصــري هــذه اهليئــة حالــة  - 3
نسان، فال يستطيع الفكاك منها لتمكن العـادات الفاسـدة متمكنة من اإل

 منه. حىت لو كان اإلنسان يف هذه احلالة يعلم ما هو فاسد وما هو خري.

 مــــن االعتمــــاد علــــى العلــــم االعتمــــاد علــــى الظــــن يف معرفــــة الشــــيء بــــدالً  - 4
حيــــث يظــــن بعــــض النــــاس أن األشــــياء الضــــارة أو القبيحــــة ال  الصــــحيح؛

هلــــم  يســــبباألشــــياء الضــــارة قــــد  الــــتخلص مــــن تضــــرهم، أو يظنــــون أن
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 قد يوقع اإلنسان يف الشقاء. الظنفهذا  الشقاء،

ــ - 5  وهــو نــوع مــن املعرفــة احلســية البعيــدة عــن املعرفــة العقليــة، والتخيــل لالتخّي
يتشـــابه مـــع اآلفـــة الســــابقة يف الُبعـــد عـــن املعرفــــة الصـــحيحة، حيـــث يقــــع 
اإلنســان بســبب هــذا التخيــل احلســي يف الضــار والقبــيح؛ ألن احلــس لــيس 
لــه متييــز بــني اجليــد والــرديء، أو النــافع والضــار. وهــذا التمييــز ال يســتطيعه 
 إال الفكر السليم الذي يستمد مقاييسـه مـن العقـل. وكـل مـن مل يسـتعمل

 عقله تكون أفعاله غري منطقية.

االعتقاد اخلاطئ ملفهوم السعادة احلقة، حيث يعتقد بعض البشر أن اخلري  - 6
والسعادة يف اللـذة احلسـية، وهـذه اللـذة احلسـية ال ختلـو عـن نقـائص مجـة، 

يها يها عن شوب املكروه، أو يأمن مرتجوكل واحدة منها لن تصفو ملتعاط
ــا، أو يف اخلصــائص تعقــمــن ن وشــك الــنقص، أو ختلــو مــ ب امللــل يف ذا

حــال املالئكــة حيــث ال مــأكول «املســتفادة منهــا. ولــذا يــرى ابــن ســينا أن 
ـــج وأنعـــم مـــن حـــال األنعـــام الـــيت تعـــيش علـــى  )27(»وال مشـــروب ألـــذ وأ

 اللذات احلسية.

عـن هذه االنفعـاالت قـد تكـون عائًقـا و  سيطرة االنفعاالت على اإلنسان، - 7
فاالنفعاالت صادرة عن القـوى البهيميـة  لكماهلا؛أن تصل النفس الناطقة 

يف اإلنسان، وهذه االنفعاالت شريرة. فإذا سيطرت على اإلنسان جعلت 
وهنـا نـادى مسـكويه بعـالج الـنفس املريضـة لكـي تصـل إىل  نفسه مريضـة.

 السعادة.
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، متعانـــــدةن اإلنســـــان مركـــــب مـــــن أضـــــداد طبيعـــــة تركيـــــب اإلنســـــان؛ إذ إ - 8
روحاين، يقابلها بدن من عامل أرضي مادي، وكل فالنفس من عامل علوي 

عنصـــر مـــن عنصـــري اإلنســـان لـــه متطلباتـــه اخلاصـــة بـــه، فيـــه العقـــل الـــذي 
يسعى للخري، واهلوى الذي يطلب الشر. فيه العلم الذي هـو اخلـري يقابلـه 
اجلهـــل الـــذي هـــو شـــر. وهـــذه الرتكيبـــة إذا استســـلم هلـــا اإلنســـان وقـــع يف 

بني العقل والبدن، بـني السـعادة والشـقاء. أمـا  الشقاء؛ ألنه واقع يف صراع
إىل السـعادة يف الـدنيا، إال  فإنـه يصـلإذا تبع اإلنسان ما هو أعلى وأمسـى 

أن الســـعادة احلقـــة لإلنســـان ال يصـــل إليهـــا يف حياتـــه الـــدنيا، بـــل يظـــل يف 
 اليت ال تتحقق له إال يف احلياة اآلخرة.  ةحالة شوق إىل نيل السعادة التام

حظنا فيمـا سـبق تشـابه بعـض أفكـار مفكـري اإلسـالم مـع أفكـار وقد ال
لســعادة إال أن تصــور الفالســفة اليونــان، وخاصــة ســقراط وأفالطــون وأرســطو، 
تظهـــر بوضـــوح إال عنـــد  احلقيقيـــة الـــيت ال تتحقـــق لإلنســـان إال بعـــد املـــوت، ال

ــــا لــــديهم األمــــور املســــلّ فالســــفة اإلســــالم. حيــــث إن اإلميــــان بالبعــــث مــــن  م 
فالبعـــث أمـــر أكدتـــه الشـــريعة، وأثبتـــه العقـــل، وإن  وإحـــدى عقائـــدهم اإلميانيـــة؛

 اختلف بعضهم يف تصور كيفيته.

أو مشـتقاته جنـده » السعادة«وإذا حبثنا يف آيات القرآن الكرمي عن لفظ 
  ٷ  ۈ  ۆۈ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ : ((يف قوله تعاىل إحدامهاقد ورد مرتني: 

ــــه تعــــاىل: ]١٠5ود: [هــــ  ۋ ــــذين، واألخــــرى يف قول   �    �  ي  ي  وأمــــا ال
  .]١٠8ود: [ه )) �  �   �  �  �
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عدوا) الــــذي ورد يف املوضــــع ويهمنــــا يف هــــذا اجملــــال لفــــظ الســــعادة (ســــ  
وهـم الــذين آمنــوا وعملــوا فالــذين سيســعدون هـم الــذين يــدخلون اجلنــة،  الثـاين،

وهـو مـا  وبني عمل الصاحلات،ق بني اإلميان ويف القرآن ارتباط وثيالصاحلات. 
ر والتطبيق، بـني أو بني النظ سالم يف اجلمع بني العلم والعمل،طبقه مفكرو اإل

ليس من أجلهـا وحـدها؛ بـل إن االهتمام بالعمل يف الدنيا  احلكمة واألخالق.
ـــال ولية، وامـــن أجـــل أن تكـــون هـــي جمـــال التقـــومي واملســـؤ  لـــيت علـــى أساســـها ين

  .ه يف اآلخرةاإلنسان جزاء
، بـــل أن ي ال تقتصـــر علـــى احليـــاة الـــدنيافالســـعادة يف التصـــور اإلســـالم  

أي احلصـول زاء يف اآلخـرة، يعمل اإلنسان يف دنياه من أجل احلصول علـى اجلـ
علـــى اخلـــري والســــعادة القصـــوى. وذلــــك بالعمـــل علــــى إعمـــار األرض وحســــن 

بالتعـــاون  لـــى القـــيم األخالقيـــةعبـــادة اهللا فيهـــا، وإحيـــاء اجملتمعـــات اإلنســـانية ع
بني الفضيلة واحلكمة، بني األخالق ومعرفـة  اإلنسان خاء واحملبة، فإذا مجعواإل

  اهللا وعبادته حتققت له السعادة يف الدنيا واآلخرة.
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  باب: المحور
  

  القيم الدينية والتنمية وإنسانية اإلنسان
  في الفكر العربي الحديث والمعاصر

  
  محمد الحّداد

  
درس الطلبة على مدى عقود الفكر العريب  يف العديد من اجلامعات العربّية  

انطالقا من التقسيم الثالثي الذي وضعه املفّكر املغريب عبد اهللا  ،احلديث واملعاصر
العروي يف كتابه املشهور "األيديولوجيا العربية املعاصرة"، وهو كتاب صادر يف 

ونشر يف بريوت  ،حممد عيتاين ، وتوّىل تعريبه1967األصل بالّلغة الفرنسية سنة 
أن احملاولة السابقة قد  أن راىبعد ّمث أعاد العروي بنفسه التعريب ، 1970سنة 

 2005سنة الصياغة اجلديدة صدر أتضمنت الكثري من األخطاء والتحريفات، و 
ة ملا دعاه باإليديولوجيا العربية املعاصرة العروي قد قّسم التيارات الرئيسكان   .)1(

، ورأى أّن كل تيار ميكن أن يرمز له بشخصّية منوذجّية معينة. ونرى أن ةإىل ثالث
"القيم الدينية والتنمية وإنسانية اإلنسان" أي  عنوان الذي ورد حتته هذا املقال؛لا

يضّم املشاغل الثالثة اليت ميكن أن تتقاطع مع التيارات الثالثة اليت ذكرها العروي، 
الثالث عن والسؤال الذي سنطرحه الحقا هو التايل : ملاذا عّربت هذه املشاغل 

                                                 
 .أستاذ التعليم العالي في دراسات الحضارة العربية واألديان المقارنة, الجامعة التونسية 

  .2005صياغة جديدة، بيروت/ الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  -عبد اهللا العروي، األيديولوجيا العربية المعاصرة1 
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بعض، بل هي متنافسة ومتخاصمة، وهل عن  بعضها نفسها يف تيارات منفصل
  ميكن أن نتصّور تطّورا للفكر العريب باجتاه اجلمع والتآلف بينها؟

نه خيتار يف الكتاب املذكور شخصّية العروي وتقسيماته؛ إاهللا لنعد إىل عبد   
حممد  ار الديين، ويستحضر حتديدا الشيخأي التي ل التيار األّول؛"الشيخ" ليمثّ 
أّن هذا التّيار ينظر إىل كل القضايا من خالل القيم الدينّية، ويؤمن  عبده، ويرى
أي التناقض بني القيم والعقائد،  الشرق والغرب يف إطاره التقليدي؛ بالتناقض بني

القيم. ّمث خيتار شخصّية  هُ أي صراعا حمورُ  للماضي؛ احلاضر استمراراً  دّ ويع
حتديدا األستاذ لطفي السّيد، ويرى أن ل التيار الثاين، ويستحضر "السياسي" ليمثّ 

ا تعيد لإلنسان  ،هذا التيار قد اكتشف أفكار التنوير والدميقراطية الليربالية فرأى أ
إنسانيته بعد قرون من االستبداد واخلرافة والظلم، ويؤمن بالقطيعة بني املاضي الذي 

المي، واحلاضر سيف العامل اإل أكان يف أوروبا أم جتّسد يف عصور االحنطاط، سواء
ويكون حموره اإلنسان وغايته اإلنسان، فالتناقض  ،من جديد الذي ينبغي أن يبىن

ليس بني الشرق والغرب بل بني عصور غّيبت اإلنسان (عصور االحنطاط) وعصر 
بل بني ماضي  ؛حديث يعيد لإلنسان إنسانيته، والقطيعة ليست بني قيم وأخرى

جاع واحلاضر الذي يعد اإلنسان باسرت  ،اناالحنطاط الذي استعبد فيه اإلنس
  إنسانيته.

وأخريا، يرمز العروي للتيار الثالث بداعية التقنية، ويستحضر حتديدا الكاتب   
سالمة موسى، ويرى أّن هذا التيار قد فهم أن اإلنسان احلّر يظل ضعيفا إذا مل 

ثة اليت توّفر املناعة يوّفر لنفسه وجملتمعه مستلزمات القّوة، والقّوة هي التقنية احلدي
ي ال تعارض للدولة، واملنتوج للمزارع، والربح للتاجر، والتقنية ال قيم هلا، بل ه

ا على حبار املعمورة يف عهد كرومول إ مل ترس وَ االستبداد "أَ  جنلرتا قواعد سيطر
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إّن  ليون األول والثاين؟املستبّد؟ أو مل تدخل فرنسا عهد الصناعة يف حكم ناب
  ). 2(الزماً  بل رمبا كان شرطاً  ؛اد السياسي ال مينع التقّدم والتمّدناالستبد
 لتيارات الفكر العريب احلديث من وجهة نظر العروي؛ هذه الثالثّية تقسيماً كانت 
إذ جعل حموره القيم  ثالث هلذا الفكر؛مراحل  - بالنسبة إليه-  ل أيضامتثّ  لكّنها

الدينية عندما كان التحّدي األكرب مواجهة االستعمار الغريب، وجعل حموره املبادئ 
احلديثة، وأخريا، أصبحت ي قيام الدولة نسانية الكونية عندما أصبح التحدّ اإل

  التقنية هاجسه األكرب عندما اصطدمت الدولة احلديثة مبشكالت الواقع امليداين.
؟ ح حينئذ: هل ميكن للخطاب العريب أن يوّحد هذه املشاغل الثالثةالسؤال املطرو 

بعض؟ هل ميكن أن جند يف عن ها منفصلة بعضها أم أنّه بات حمتما عليه أن يطرح
  اخلطاب العريب حماوالت جلمع هذه املشاغل اليت أشار إليها عبد اهللا العروي؟

اجلمع هذه، فاخلطاب ال شّك أّن مثة عوامل موضوعية عديدة تفّسر عسر عملية 
 اً ّقدوعُ  ،ألنّه كان يواجه باستمرار مشاكل كثرية ؛العريب تأّسس على رّد الفعل

وال ترتك له فرصة للتعّمق والبناء، وال تسمح له بالتدرّج والتأّين يف  ،تتالحق عليه
ارة يواجه االستعمار، وتارة يتخّبط أمام احلداثة، معاجلة املشكالت والقضايا، فهو ت

يار الشرعيات، مبا جيعله يلهث ملتابعة التحّوالت بدل أن يستشرفها وتا رة يصدم با
كما هو احلال مي النّقاد هلذا الفكر قاسيا،  س هلا، ورمبا هلذا السبب كان تقو ويؤسّ 

لكّننا قد ال نعدم أمثلة أخرى وشخصيات سعت إىل حتقيق  مع عبد اهللا العروي؛
يتسم  املتفرقة يف إطار مشروع واحد وموّحدومللمة جوانبه  ،الوحدة يف اخلطاب

د املفكر صونق ،بتعّدد األبعاد. فقد أمهل العروي شخصية من هذه الشخصيات

                                                 

  47العروي، المرجع المذكور، ص 2 
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األقّل يف الذي ميثل إحدى تلك االستثناءات، على  ،)3اجلزائري مالك بن نيب (
كتاباته قد حّقق هدف ألنّنا ال نّدعي أّن ما انتهت إليه   مستوى الوعي واحملاولة؛

املنشود، وإمنا نتساءل إن مل يكن قد قام مبحاولة جديّة لربط قضية إعادة التأليف 
تفعيل القيم بقضية التنمية املطروحة حبّدة يف اجملتمعات العربية اإلسالمية، وذلك 
منذ فرتة التحّرر الوطين وبداية بناء الدول العربية احلديثة. لقد كان مالك بن نيب 

مل مثل غريه من ممثّلي اخلطاب العريب حتت ضغط الظروف القاهرة واإلكراهات يع
وقد تأثر يف فرتة شبابه بكتاب أمحد رضا حول مؤامرات السياسات املتعّددة، 
لكننا نعتقد أنّه كان من )، 4خالقي (ّد العامل اإلسالمي وطابعها الال أالغربية ض
بناء مشروع متكامل جيمع بني  ةر ضرو ثلي ذلك اخلطاب أحد الذين وعوا بني مم

بدل القيم واألهداف االجتماعية، وبني اخلصوصية العربية وأنسنة احلضارة عامة، 
وكان عر املسلمني ضّده، اشة الغرب واستعمال الدين لتأجيج ماالقتصار على إدان

بعاد املختلفة هو الذي حيّقق للنهضة أّن هذا اجلمع بني األ نيب يعرى مالك بن
وحيّول املقاومة من فعل "غرائزي"  ،ويوّفر هلا شروط التحقيق الفعلي ،العميق معناها

  .إىل فعل "عقلي"

                                                 

وتخّرج مهندسا كهربائيا من مدرسة  ،وتلّقى تعليما مزدوجا بالفرنسية والعربية 1905بشرق الجزائر سنة ولد مالك بن نبي  3 
و"اإلفالس المعنوي للسياسة الغربية  ،، مثل "رسالة التوحيد" لمحمد عبدهباريس. تأثر بالعديد من المؤلفات التي طالعها شاباً 

الجزائري مصالي الحاج مؤسس حركة "نجم شمال و"روح اإلسالم" لسّيد أمير علي. ساند الزعيم  ،في المشرق" ألحمد رضا
-وناصر فكرة األفرو ،ا" لكّنه انتقد جبهة التحرير الجزائرية. أقام في باريس ثم في مصر بعد ثورة الضباط األحرار،إفريقي

ّددا بسبب ثم استقال وغادر بلده مج ،آسيوية ومؤتمر باندونج, عاد إلى الجزائر بعد االستقالل وتوّلى منصب مدير التعليم
  .1973خالفاته مع القيادة الجديدة التي تسلمت مقاليد البلد. توفي سنة 

راجع تعريفا بكتاب أحمد رضا "اإلفالس المعنوي للسياسة الغربية في المشرق" في مقالنا "السياسات تجاه اإلسالم في 4 
  .89-73، ص 2013خي، صيف العصر االستعماري، مجلة "التفاهم"، محور: الدين والمجتمع في الزمن التاري
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رة كفأطروحة حموريّة ال عن) 5(ط النهضة" شرو " هتابلقد دافع مالك بن نيب يف ك
-      الجتماعي، وعلى عكس صورة "الشيخ"عة التاريخ والتغيري اناالدينّية يف ص

مل يكتف مالك بن نيب باملقابلة بني الشرق والغرب، أو  -كما رمسها العروي
التأكيد على التقابل القيمي بني الطرفني، بل طرح مفهومه أو االستعمار واإلسالم، 

الشهري "القابلية لالستعمار" جلعل الذات جزءا من املشكلة، وفتح اجملال للنقد 
 اقع التحّرر الوطينالذي فرضه و - والتجييش الذايت. مثّ، على عكس خطاب احلشد 

بل صّب كل  جمّرد دافع للمقاومة؛ مل جيعل مالك بن نيب الفكرة الدينية  - يف عصره
يف هذا  اإلسهام الفّعالاهتمامه على جعلها دافعا لبناء احلضارة، أو باألحرى 

ذا هللعناصر التاريخ الوضعية. ورمبا  (cataliseur)"مكثّفا"  عّدهاالبناء، و 
رة مع جبهة التحرير اجلزائريّة اليت كانت ت املفكر اجلزائرّي متوتّ السبب كانت عالقا

  أي شيء آخر. منترى يف الدين عامل حتريض على مقاومة االستعمار أكثر 
 :ةمن هذا املنطلق، سعى مالك بن نيب إىل اجلمع بني الطموحات الثالث  

إنسانية اإلنسان توظيف القيم الدينية للمحافظة على اهلوية، وتوظيفها إلعادة 
فإنّه مل يكن السبب األّول  ؛باالعرتاف الشجاع بأن االستعمار لئن زاد الطني بّلة

ويف ظّل واقع  ،يف التنمية مع اجملموعة البشريّة لإلسهاملوضع االحنطاط، وتوظيفها 
 بن نيب:ايقول    بن نيب من أّول من أدرك تداعياته ونتائجه.االعوملة الذي كان 

ر الشعوب اإلسالمية أمام الزحف االستعماري خالل القرن املاضي "لقد كان دو 
طبيعة هذا الدور أنه ال وحىت الربع األّول من هذا القرن دورا بطولّيا فقط، ومن  

يلتفت إىل حّل املشاكل اليت مّهدت لالستعمار وتغلغله داخل البالد. إّن مشكلة  
                                                 

، وتوّلى تعريبه عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي 1948نشر هذا الكتاب أّول مّرة بالجزائر وباللغة الفرنسية سنة 5 
بالقاهرة، ونعتمد هنا الطبعة األخيرة الصادرة عن دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ضمن  1957ونشر سنة 

  .2012نهضوي" التي تشرف عليها مكتبة اإلسكندرية، سلسلة "في الفكر ال
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لشعب أن يفهم أو حيّل مشكلة حضارته، وال ميكن  -يف جوهرها- شعب هي  كلّ 
مشكلته ما مل يرتفع بفكرته إىل األحداث اإلنسانّية، وما مل يتعّمق يف فهم العوامل 

دمها. وما احلضارات املعاصرةاليت تبين احلضارات أ احلضارات الضاربة يف و  و 
واحلضارات املستقبلة إال عناصر للملحمة اإلنسانّية مند فجر القرون  ظالم املاضي

ا فهي حلقات سلسلة واحدة تؤلف امللحمة البشريّة منذ أن هبط  ،ية الزمنإىل 
  ).6( آدم على األرض إىل آخر وريث له فيها"

بن نيب من شأن دعاة اليقظة اإلسالمية يف وجه اأعلى  من هذا املنطلق  
االستعمار، مثل املغريب عبد الكرمي اخلطايب، واجلزائري صاحل بن مهّنا، ومجعّية 

رائد هذه اليقظة،  ّدهالذي يعخاّصة ل الدين األفغاين مجاالعلماء اجلزائرّيني، ّمث 
ال يغّري ما بقوم حىت  "إّن اهللا :املبدأ القرآين يوّجههمأّن هؤالء مجيعا كان رأى و 

بيد أنه رأى أيضا أن اخلطوة املوالية يف اإلصالح هي  )؛7( يغّريوا ما بأنفسهم"
توفري القراءة السليمة للماضي واحلاضر واملستقبل، وهذا ما كان ينقص جيل الرّواد، 
السيما مجعّية العلماء اجلزائرّيني الذين الم عليهم الدخول يف معامع السياسة، بدل 

"لقد كان على احلركة اإلصالحّية أن تبقى متعالية  احلضاري: قيام بدور التوجيهال
على أوحال السياسة واملعامع االنتخابّية ومعارك األوثان، ولكّن العلماء آنذاك قد 

م البيضاء ؛وقعوا يف الوحل  وهبطت معهم الفكرة اإلصالحية" ،حيث تلطخت ثيا
عاطفية قائمة  يت جتهل قواعد االجتماع تظلّ السياسة ال نّ إ ، وبعبارة أخرى:)8(

على اخلطابة اجلوفاء، وال تغّري ما بالنفس حىت يتغّري وضع البلد، فال تتعمق القيم 
وال تتحّقق التنمية وال تسرتجع اإلنسانّية املفقودة، بل تضاف إىل "الدروشة" 
                                                 

  .24المرجع السابق، ص6 
  .11الرعد/7 
  .38المرجع السابق، صمالك بن نبي،  8 
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ة أو ما نسمّيه القدمية (اخلرافات والشعوذة...) ما دعاه "بن نيب" بالدروشة احلديث
ا تبيع بدل  ّ اليوم بالسياسة السياسويّة :"دروشة ال ختتلف عن سابقتها إّال بأ

يف شكل آخر، هي أوراق االنتخابات واحلقوق السياسية  متائموالتمائم  تعاويذال
"وهكذا حتّول الشعب إىل مجاعة  :). ويقول أيضا9( واألماين الساحبة يف اخليال"

قرتاع، قطيع انتخايب يقاد إىل صناديق االمن املستمعني يصّفقون لكّل خطيب أو 
ا الصدف يف تّيار  أو قافلة عمياء زاغت عن الطريق فذهبت حيث قاد

...فبعد أن كان الشعب يقتين بالثمن الغايل الربكات واحلروز، أصبح "املرشحني
  .)10( اعد االنتخابية"يقتين األصوات واملق

إذا مل يكن  الدين جمّرد آلة لتجييش املشاعر من أجل املقاومة، ومل تكن  السياسة 
ويكون جتسيدا  ،جمّرد معارك انتخابّية، فما هو البديل الذي ميثل اإلصالح احلقّ 

  ن وحدها بل مصري اإلنسانية مجعاء؟التغيري األنفس الذي يغّري ال مصائر األوط
إذا استعرنا تقسيم العروي، فهم ، وصفة الشيخ وال وصفة الزعيم السياسيال تكفي 

تلك اليت  "ال يعاجلون املرض وإمنا يعاجلون األعراض، وقد كانت النتيجة قريبة من
كافحة اجلراثيم ريض بالسّل اجلرثومي، فال يهتّم مبالة مجه حاحيصل عليها طبيب يو 

بن نيب أن مشكلة العامل مالك يرى و  ).11( يجان احلّمى عند املريض"وإمنا يهتّم 
قرصا  ضّد اجلهل، ويأخذ هناك القضايا، "يتعاطى هنا حّبةاإلسالمي أنه جيّزئ 

)، 12( ضّد االستعمار، ويتناول يف مكان قصّي عقارا كي يشفى من الفقر..."
هدفهم شيئا  ملسلمون الواقع يف وحدته، وجيعلوابينما كان املفروض أن يواجه ا

                                                 

  .41المرجع السابق، ص9 
  .46المرجع السابق، ص10 
  .56المرجع السابق، ص11 
  .58المرجع السابق، ص12 
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واحدا عنه تتفرّع اجلزئّيات، وهو احلضارة، وهذه وحدها مشكلة املسلم، بل 
، بل هي وحدة  املبعثرةمشكلة اإلنسان عامة. واحلضارة ليست جمموعة من األجزاء 

الكلّية.  سعوا إىل مراكمة اجلزئّيات بدل أن يطلبوا بناء احلضارةقد كلّية. واملسلمون 
أنقاض احلضارة الغربّية  ال تقوم احلضارة اإلسالمية على وبالنسبة ملالك بن نيب

ألّن احلضارة إنسانية جامعة، لكن إذا اكتفى املسلمون بطلب األجزاء  احلديثة؛
دون الكليات، وجدوا أنفسهم يقتبسون من الغرب دون قدرة على استلهام روح 

على استيعاب احلضارة احلديثة، مثل استعماهلم للمكتسبات العلمية دون القدرة 
الروح العلمية، أو إقامة الربملانات واألحزاب واالنتخابات دون القدرة على استلهام 
مبدأ املواطنة، فليست القضية أن نعارض قيما بقيم، وإّمنا أن حنّدد املنهجّية 

  الصحيحة، وهي استيعاب الكليات ال اجلزئّيات. 
رض لالستعمار بن نيب أن بعض اجملتمعات مل تتعمالك لذلك يالحظ   
ن أخرى ، وأنفسه رةدان املستعمَ لكّنها تعاين الضعف الذي تعانيه البل ؛املباشر

ضة حضارية رائعة. - مثل اليابان-  رتعّرضت لالستعما  لكّنها شهدت 

دعاه بأدب  مالقد كان مالك بن نيب جريئا عندما هاجم يف ذلك العصر   
ألنّه عاش يف عصر غلبة  املقاومة)؛عليه اليوم أيديولوجيا الكفاح (أو ما نطلق 

حركات التحّرر ومقاومة االستعمار، وكان املناخ العام مناخ مقاومة أكثر منه مناخ 
ّمث مع  ،تأّمل وبناء. وهلذا السبب كانت عالقته متوتّرة مع مجعّية العلماء اجلزائرّيني

د وسيلة إلثبات جبهة التحرير الوطين باجلزائر، وعارض أن تكون القيم الدينّية جمرّ 
كما -  دينّيةبل الفكرة ال أو ترسيخ اهلويّة بغاية املقاومة؛ستعمار ضّد اال الّذات
"رافقت دائما تركيب احلضارة خالل التاريخ"، وهي مثل العنصر الكيميائي  -يقول

الذي تتحّلل بفضله جمموعة من املكّونات لتنتج مركبا جديدا، فيكون االجتهاد 
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ة مرتتبة على ولة أو تنشيط التنمية أو تعميم التقنية نتائج جزئيّ الديين أو بناء الد
  ، وهو احلضارة.تفاعل كيميائي كّلي

قوم حّىت يغّريوا ما "إّن اهللا ال يغّري ما ب اإلصالح املستمّد من  املبدأ القرآين  
هو اإلصالح الكفيل بالتأسيس احلضاري للقيم والدولة  )11بأنفسهم" (الرعد/

فعلى عكس هيغل الذي  ه شروط حمّددة استقرأها الكاتب اجلزائرّي.والتنمية، ول
ائيا إىل الغرب، يأخذ مالك بن نيب مثّ حت ،احلضارة بدأت يف الشرق نّ إ :قال ّولت 

هلا ليدافع عن فكرة أن احلضارة مثل الشمس، تشرق يف آن ويعدّ  هانفس االستعارة
ناك دورات حضارية على ا الشعب وتتحوّل بعد ذلك إىل شعب آخر، فهذعلى ه

املسلمني أن حيّددوا موقعهم منها، وأن يتخذوا مكانا هلم حتت الشمس يف ضوء 
  تلك الشروط القرآنية.

أن "احلضارة ال تبعث إالّ  -بن نيبمالك حسب -  فأّول تلك الشروط  
 )، وباملقابل فإن السقوط واألفول يبدأ مع تراجع الروح الدينّية13( بالعقيدة الدينّية"

 املاضي واحلاضر. فإذا يف رأيه، ال ختتلف بني فيها، وهذه القاعدة عامة ومطردة
ا همبعضعارضه  ا استمرار ملبدأ من ليست حضارة، أو بأ بالشيوعية أجاب بأ ّ

بن نيب على ربطه امبادئ املسيحّية، وكذلك طبعا الغرب الرأمسايل الذي يصّر 
 .H)ملؤرخ غريب امسه هرمان دي كسرلنج باملسحية أيضا، خاّصة بعد أن قرأ كتابا 

Kesserling) ليلي ألوروبا"، يبني فيه األثر اخلفي عنوانه :"البحث التح
والعميق للمسيحية يف بناء احلضارة الغربية احلديثة، وقّسم هذه احلضارة إىل مرحلة 
أوىل كانت الروح متغلبة فيها على العقل، مث فرتة ثانية بدأت مع عصر النهضة 

                                                 

  .71المرجع السابق، ص13 
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وتتمّيز بتغلب العقل  ،وروبية واإلصالح الديين الربوتستانيت وتتواصل إىل اليوماأل
  على الروح. 

ولئن كان جّل مفكري النهضة قد سعوا إىل فصل احلضارة األوروبية عن الديانة 
املسيحّية، والتأكيد على القطيعة بني أوروبا املنحطة يف  العصر الوسيط وأوروبا 

ث، فإن مالك بن نيب قد سعى على العكس إىل قلب الناهضة يف العصر احلدي
ّما الصورة العامة اليت جعل قضية القيم مرتكز احلضارة. فأالصورة، رغبة منه يف 

ا أغلب النهضويني، فقد كانت مستمّدة من الدراسات التارخيّية السائدة  متّسك 
تاسع عشر واملشهورة يف الغرب، فالتاريخ الغريب احلديث الذي نشأ يف القرن ال

ّن النهضويني على ذينك العنصرين. ّمث إ لكّنه جيمع ؛خيتلف يف تفاصيل كثرية
العرب كانوا حباجة إليهما لدوافع أخرى. فمن املعلوم أّن إحدى احملاور الكربى 
للخطابات النهضويّة كانت الدعوة إىل االقتباس عن الغري وتأكيد مشروعّية هذا 

احلديثة عن الديانة أكيد على انفصال احلضارة االقتباس، فكان من الضروري الت
نّه إذا أل ني؛ال يبدو االقتباس تقليدا للمسيحّية أو تشّبها باملسيحيّ املسيحّية؛ كي

نتاج عقلي خالص ال عالقة له باملسيحية فقد أصبح ثبت أن احلضارة احلديثة إ
أّما الدين فهو احملّدد هلوية جمموعة  ،اقتباسه، مبا أن العقل كوين تربيرُ  أكثر يسراً 
ط أوروبا يف العصر الوسيط اتقّبلت اخلطابات النهضوية فكرة احنط بعينها. مثّ 

ضتها يف العصر احلد ا كانت تسعى جلعل مسألة التقّدم مسألة تارخيّية  يث؛و ألّ
حطّا وليست مسألة جوهريّة ثابتة، فالغرب املتقّدم اليوم كان من ،تغّري تميكن أن 

باألمس، واملسلمون املتأخرون حضاريّا اليوم كانوا يف موقع الريادة باألمس، وكما 
مني أن خيرجوا بدورهم من لفبإمكان املس ،االحنطاط إىل النهضة منانتقل أولئك 

ضتهم .   االحنطاط ليحّققوا 
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وال يقرأ  ،االعتباراتتلك عن  مالك بن نيب فنجده يضرب صفحاً أّما   
راسة مغمورة هلذا الكاتب بل يقرأه من خالل د ؛ورويب من كبار مؤّرخيهالتاريخ األ
"هارمان دي كسرنلج" يف كتاب عنوانه "البحث التحليلي ألوروبا"،  عىالذي يد

با من شارملان إىل اليوم، وكون و وفيه يدافع عن فكرة التواصل احلضاري ألور 
ملسيحية جتسيدها األمسى. احلضارة األوروبية مرتبطة مبنظومة قيمية دينية مثلت ا

ويستشهد أيضا بدراسة أكثر شهرة وهي كتاب "حممد وشرملان" للمؤرخ الفرنسي 
هنري بريين، الذي دافع أيضا عن ظهور خطني حضاريني متوازيني، أحدمها افتتحه 

فرنسا وأملانيا وإيطاليا باحلدود يقصد نّيب اإلسالم والثاين إمرباطور الكارلنجّيني (
فعلى هذا األساس تكون النهضة األوروبية قد بدأت روحية مع املسيحّية،  احلالية).

خل. ويف كّل مرّة تعود ديكارت، ّمث جتاريّة مع كوملبوس... إ ّمث أصبحت عقلّية مع
انطالقتها. وكذلك ينبغي أن أوروبا إىل قيمها األصلية لتستعيد حيويتها وجتّدد 

ضتهم مع اإلس الم، ومّروا مبرحلة ازدهار عقلي، وإذا يكون شأن املسلمني؛ بدأوا 
وتفعيلها. إن مثة  ىل قيمهم األصليةإم الرجوع هأرادوا اسرتجاع أجمادهم املاضية فعلي

حينئذ خطني حضاريني، لكن مثّة أيضا قاعدة واحدة يف تفسري التطور احلضاري 
ن ومة قيمية ذات قاعدة دينّية. بل إللبشر، وهي قاعدة ارتباط كل حضارة مبنظ

مالك بن نيب يدعو إىل استبدال األطور الثالثة اليت وضعها ابن خلدون حلياة 
الدولة باألطوار القرآنية الثالثة حلياة احلضارة، وهي طور امليالد وطور االستقرار 
وطور األفول. والطور األّول قائم على الروح، والثاين على العقل والثالث على 

معّني الزمنّية اليت متّيز مستوى حضارة ما يف وقت "فكّل القيم النفسّية  الغريزة :
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 ،اإلسالم مثالمعينة كليست إّال الرتمجة التارخيّية هلذه العالقة العضوية بني فكرة 
  ).14( والفرد الذي ميّثل بالنسبة إليها السند احملسوس وهو هنا املسلم"

الدين  غري أن مالك بن نيب ال يقصد بذلك أّن احلضارة كّلها دين، أو أن  
يقوم مقام احلضارة، فالدين يهّيئ اإلنسان لدخول احلضارة ولإلبداع احلضاري، 
وفقدان القيم الدينية ال حتّول اإلنسان إىل حضارة أخرى، وإّمنا حتّوله إىل وضع "ما 

كهربائيا فإنّه يفّسر قانونه بصورة   ابعد حضاري". ومبا أن مالك بن نيب كان مهندس
ء املنتج للكهرباء، فاملاء قبل وصوله إىل خزان الكهرباء هو مستمّدة من دورة املا

مثل اإلنسان السابق على احلضارة الذي يضّم يف ذاته قابلية إقامة احلضارة مثلما 
كهرباء، واملاء بعد خروجه من   إىل يشحن املاء وينطوي على طاقة قابلة ألن تتحّول

ري" يفقد فيه القابلية اإلنسان يف وضع "ما بعد حضاخزان الكهرباء هو مثل 
ألنّه فقد كّل طاقة ذاتية. فالبدوي قبل الرسالة اإلسالمية كان  لإلسهام احلضاري؛

احلايل يظهر مبظهر  حيمل شحنة احلضارة مع أنه مل يكن متحّضرا، واملسلم
ألنه فاقد للقيم  أعماقه القدرة على الشحن والطاقة؛لكّنه قد فقد يف  ؛املتحّضر

ية مجاعية تتوّحد حوهلا اجملموعة، وألنّه فاقد للتوجيه االدافعة للعمل واحملّددة لغ
  األخالقي واجلمايل والعملي.

  
  والوحدة المفقودة ودنشالتأليف الم

أيضا بالظروف  يرتبط وإمنا ؛إّن جوهر اإلشكالية ال يرتبط باملاضي فحسب
مع أن حركات سالمية حديثا حضورها التارخيي. فاليت استعادت فيها اجملتمعات اإل

التحّرر الوطين قد قادها يف الغالب زعماء متخرجون من املدارس احلديثة، وقد 
                                                 

  .96المرجع السابق، ص14 
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اعتمدت على خطاب حقوقي يدور حول حّق الشعوب يف تقرير مصريها، فإّن 
الدين قد وّظف لدى تلك احلركات حلشد التأييد الشعيب للمطالبات الوطنية اليت  

حتملها النخب املفاوضة باسم الشعب، واقتصر دوره على ذلك، فكان دورا  كانت
عاطفّيا. لكن هل بإمكان أحد أن يتمّرد على ذاك الوضع دون أن يوصف 

  باملهادنة لالستعمار أو خلق الفتنة داخل اجملتمع املطالب باالستقالل؟
 ّن اجليل الثاين من اإلصالحيني، ذاك الذي تتلمذ على األفغاينإ  

وعبده، قد وجد نفسه يف صميم معارك التحّرر الوطين، فعمل جاهدا على إقامة 
عالقة بني مشروع اإلصالح من جهة وحركة التحّرر الوطين من جهة ثانية، ونذكر 

، الذي أّسس حزب ) يف مصر1927-1857على سبيل املثال سعد زغلول (
- 1874ثعاليب (جنليز على استقالل مصر، وعبد العزيز الالوفد ليفاوض اإل

) الذي أّسس يف تونس احلزب احلّر الدستوري، وهو منطلق حركة 1944
) مؤّسس مجعّية 1940- 1889االستقالل الوطين، وعبد احلميد بن باديس (

من مقاومة االستعمار الفرنسي العلماء املسلمني باجلزائر، ومعه بدأت املوجة الثانية 
) 1974-1910ة، وعالل الفاسي (عرب الدعوة إىل التمّسك باهلوية العربيّ 

يق بني اإلصالحية والنضال أكثر هؤالء عمقا يف حماولة التوف دّ باملغرب الذي يع
أو عقدين؛ هم كان واحدا، فقد ّمهشت أدوارهم بعد عقد لكّن مصريهم كلّ  الوطين؛

ألّن اخلطاب احلماسي للمقاومة مل يعد يرتك هامشا حلضور حماوالت إصالحية 
تمّ  إّن ما دعاه  م وإعادة تأسيس مشروع حضاري جديد.بتنقية القي متعّمقة 
بـ"البوليتيكا" هو الذي جنح يف طرد االستعمار، فأصبحت  استخفافا مالك بن نيب

وهي يف نظر  ،له شرعية تارخيية، وبدت الشخصيات اإلصالحّية تقليديّة وبطيئة
البعض قد جتاوزها العصر، فكيف ميكن خلطاب الثعاليب أن يصمد أمام خطاب 
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منافسه الشاب احلبيب بورقيبة؟ أو مجعية العلماء اجلزائرّيني أن تنافس جبهة التحرير 
  الوطين؟

إّن اإلقحام املكّثف للدين يف مشاريع املقاومة مل يرتك هامشا كافيا   
لنشأة فكر ديين جتديدي، أو بتقسيم مالك بن نيب، ظّل اخلطاب الديين يعمل يف 
مستوى الغرائز (غريزة الدفاع عن النفس أمام الغزو األجنيب) دون مستوى العقل أو 

ن باديس ومجعية العلماء اجلزائرّيني بن نيب قد آخذ ابمالك إحياء القيم، وإذا كان 
م قد أفرطوا يف تسييس الدين على حساب اإلصالح فماذا عساه حيكم على  بكو

م  لألفغاين وعبده وحممد إقبال؛ جبهة التحرير اجلزائريّة؟ وإذا كان تقييمه قاسيا أل
) فكيف يكون حكمه 15يف تعميق املشروع اإلصالحي ( بزعمه مل يذهبوا بعيداً 

من ختّلى أصال عن فكرة اإلصالح باملعىن الذي سطّره هؤالء؟ وبالفعل، فإن  على
ام هذا هو املنحى الذي اختذه مسار األحداث. فقد وّظف الدين للمقاومة أي

بعد ذلك أن مشروع اإلصالح الديين مل يعد له  حركات التحّرر الوطين، ّمث بدا
ولة الوطنية وحتقيق التنمية إلخراج ألن املهّم يف املقام األّول هو بناء الد ؛فائدة

ن العديد من السلوكيات الدينية السائدة شعب من الفقر والبؤس واجلهل. بل إال
عائقا أمام التحّرر الوطين ّمث أمام التنمية، مثل التصّوف الذي كان ميّثل  ُعّدت

  .وحيظى حبضور عميق لدى الفئات االجتماعية الوسطى والدنيا ،الديانة الشعبّية
وقد غلب -  أنه قد سعى إىل ربط قضية التنميةنعود إىل مالك بن نيب لنرى      

مل قبل ذلك بالقيم الدينية ومشروع اإلصالح، مثلما ع - عليها اجلانب االقتصادي
باملشروع احلضاري  - وقد غلب عليها طابع احلماسة-  على ربط قضية التحّرر

                                                 

، وترجم إلى 1954كتابه المخصص لهذا الغرض: وجهة العالم اإلسالمي، وقد نشر أّول مرة بالفرنسية سنة راجع 15 
  .1959العربية سنة 
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باط القيم الدينية باالقتصاد، يف فكان من األوائل الذين طرحوا مسألة ارت العام.
عهد اتسم بطغيان اخلطاب االقتصادي والنظر إىل االقتصاد على أنّه علم قائم 

ففي كتابه "املسلم يف عامل   الذات ال عالقة له بالقيم وال دخل هلذه فيه.
أّن االقتصاد  رأىأّكد على الرتابط الوثيق بني التنمية وقيم األّمة، و  )16االقتصاد" (

 ،جتسيد حلضارة األمة، ويتأّسف لضعف الوعي التنموي يف اجملتمعات اإلسالمية
اية عهد املوّحدين، وإىل احنالل دعائم  ويعيد ذلك إىل مجود الفكر اإلسالمي منذ 
االقتصاد يف شكله القدمي بسبب التحّوالت التارخيية العاملية ونشأة الرأمسالية 

الواقع اجلديد فكرا أو ممارسة. ومّيز  على جماراةن املسلمني احلديثة، دون قدرة م
مالك بن نيب بني االقتصادوية اليت تسعى إىل حّل مشاكل التنمية بصفة غري 
موضوعية وخارج اإلطار احلضاري العام، واالقتصاد الذي يوّفر التنمية بالتالؤم مع 

يصدر هذا املوقف من موقع ومل حميطه وبيئته واالرتباط بالقيم احلضارية للمجتمع. 
ما يسمى اليوم االقتصاد اإلسالمي، وإمنا من موقع ربط التنمية بالقيم، لذلك 
حظي هذا الرأي باهتمام املناصرين لقضايا العامل الثالث، أو ما يدعى باملفكرين 

)، مثل جاك أوسرتوي يف  penseurs tiers-mondistesالعاملثالثيني (
)، وفيه العديد من مواطن اإلشادة بآراء 17التنمية" (كتاب "اإلسالم يف مواجهة 

  مالك بن نيب.

يف إحدى اخلانات الثالث اليت عرضها عبد  هذا مثال من تفكري ال ميكن وضعه
لكّنها حالة تبدو معزولة ومل تكتب هلا  يديولوجيا العربية املعاصرة؛اهللا العروي لأل

ذاتية متصلة بشخص مالك  أسباب النجاح. وقد تعود أسباب الفشل إىل عوامل
                                                 

ة ره الرئيسافكألمالك بن نبي  مّهدوقد  1972بالفرنسية بالجزائر بعد وفاة المؤّلف ونشر معّربا ببيروت سنة كامال نشر 16 
  ".La vocation de l’islam" :بباريس وعنوانه 1954في كتاب سابق نشر بالفرنسية سنة 

Paris, 1962. ace au développement économique,: L’islam f Jacques Austuy 17 
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عاق فصدور كتاباته باللغة الفرنسية أ عربية،اللغة البن نيب، منها عجزه عن الكتابة ب
حيانا سنوات طويلة لرتى النور، العريب إّال بعد ترمجات انتظرت أ وصوهلا للقارئ

لنهضة الذاتية والكتابة بلغة املستعمر يف فرتة افضال عن التناقض بني تأسيس 
على االستقالل، ومنها أيضا التوّتر الذي كان ميّيز عالقات مالك بن نيب  الصراع

اه يف أغلب ورمبا أيضا بسبب ما عان ،نب والظلممبعاصريه بسبب إحساسه بالغ
فرتات حياته من بؤس وأوضاع صحّية صعبة. لكّن األسباب املوضوعية هي األهّم، 

العميق يف مشكالت وهي التسييس املفرط للدين الذي حال دون التفكري 
وكان هذا التسييس مفروضا يف عصر االستعمار بسبب ضرورات  احلضارة،

املقاومة، لذلك عاب مالك بن نيب على جيل النهضوّيني األوائل الوقوف على 
عاش بدوره عصر  "بن نيب"سطح املشكالت احلضارية للمسلمني. لكّن جيل 

مثل -فوجد هذا اجليل نفسه مضطرّا اية إنشاء الدولة احلديثة، دالتحّرر الوطين وب
واتسع اخلرق بني مالك لتقدمي خطاب املقاومة واستعمال الدين للتحشيد.  - سابقه

بن نيب وجبهة التحرير اجلزائرية فأصبح ينقدها صراحة يف كتاباته، وبعد استقالل 
اجلزائر عّني يف منصب حكومي مث سرعان ما استقال وغادر بلده ليعيش يف مصر. 

خرية من حياته بدأ مالك بن نيب يعاين نشأة شكل ثالث للتوظيف ملرحلة األويف ا
الغرائزي للدين عرب تنظيم "اإلخوان املسلمني"، فلئن تعاطف مع هذا التنظيم يف 
البداية عندما كان يف بلده اجلزائر بعيدا عنه، فإنّه سرعان ما وّجه له سهام النقد 

يف مصر، وتصادم فكريا مع سيد قطب  الالذعة عندما اتصل به اتصاال عيانيا
وأطروحته يف التماهي بني اإلسالم واحلضارة أو مقولته يف "جاهلية" اجملتمعات 
اإلسالمية. وعموما، انتهى مالك بن نيب إىل اعتبار "اإلخوان املسلمني" الشكل 

فّج لإلسالم بدل تعميق البناء احلضاري اجلديد اجلديد للتوظيف السياسي ال
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ت اإلسالمية وبناء الشخصية اإلسالمية املأمولة اليت تربط بني القيم للمجتمعا
    الدينية التأسيسية ومتطلبات العصر.

منها و - ي يف ضوء متغريات العصر ومميزاتههكذا إذن تظّل قضية التجديد القيم
حتّديا مطروحا أمام اخلطاب العريب  - مع الدول احلديثة قضايا التنمية اليت طرحت

لكّنه وجد عسرا يف التأليف  ؛بعضعن ت فيه املشاغل جمزّأة بعضها الذي توفر 
             بينها ضمن مشروع حضاري جامع.
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  باب: المحور
  العمران والدين

  مدونات األخالق اإلسالمية فيقراءة 
أحمد محمد سالم 

(*)  
                               

-1- 
أن ابن سالمية ثقافتنا العربية اإل يفه أن الرؤية السائدة فيا الشك مم - 1/1     

الرتاث  يفله  احلقيقير واملنظّ  ،علم العمران هو مؤسس هـ) 808- 732(خلدون 
يطرح نفسه علينا أمل يكن ابن خلدون  الذي، ولكن السؤال  العاملي يف الثقا
 البشري،العمران  يفالدين  دوروعن ،  )علم العمران  (احلديث عن  يفًا قو بمس
ة السياس(، و )األخالق اإلسالمية(كتب   يف البشريانتشر تناول العمران  يثح

لعلم  (تأسيسه  يفما تناوله متايز إىل بيان ، ومع ذلك يسعى ابن خلدون  )املدنية
بني علم العمران ون دابن خلميز في،  عن اجملاالت األخرى سالفة الذكر )العمران
يهدف إىل املدنية " علم السياسة ألن وذلك  السياسة املدنية؛األخالق و وبني 

اجلمهور على ليحصل  ؛األخالق واحلكمةمبقتضى مبا جيب تدبري املنزل أو املدينة 
علم خمالف متامًا ملا يهدف إليه  شيء، وهذا حفظ النوع وبقاؤه ه فييكون منهاج 

دف إىل بيان ما ينبغى العمران  حني أن علم  يف، أن يكون فإن السياسة املدنية 
وهذا التمييز ينطبق على جممل كتب األخالق  .)1(كائن"يدرس ما هو   ،العمران

                                                 
 جامعة طنطا . –بكلية اآلداب  والفكر العربي أستاذ الفلسفة اإلسالمية (*)
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 381(  العامرياحلسن  وأيب) هـ339(  املدنية عند الفارايب والسياسةة فيالفلس
  .وغريهم هـ) 421(  وابن مسكويههـ) 

أنه كان عن ابن خلدون وحته أطر  يف نيومن ناحية أخرى يربز طه حس  
طون أفالآلراء املسلمني من خالل تناول الفالسفة تناوله للعمران  يفمسبوقًا 
ونقلوا  ،القرن الثالث كانوا مجيعا من الفرسيف  كما أن وزراء العباسيني،  وأرسطو 

م إىل البالط  رس األمثال واحلكم الفارسية مثل ب بعض الفُ رّ وعَ ، تقاليدهم وعادا
مل أنه و ، "" أخالق امللوك ،وكتاب "" التاجوكتابم) ،757( ابن املقفع  رسائل

كل العامل   تبل اخرتق ؛يقتصر انتشار تلك السياسة الفارسية على املشرق
طه حسني أن ابن اخلدون مل يستخرج  أيومن مث ر  ،)2( أسبانياحىت  اإلسالمي
  .أوحتها إليه عبقرية خارقة قد  ومل تكن، االجتماعية من العدم سياسته 
أيب بكر "ـ ل )سراج امللوك(كتابخلدون أن   بنامن اعرتاف وعلى الرغم   

على أبواب  حيث حيتوي- ) هو أقرب الكتب إىل مقدمته هـ520( "الطرطوشي
قريبة من أبواب املقدمة ، مثل كالم الطرطوشى عن مزايا احلكم الصاحل ، والقواعد 

 ون رعاياهم ، وعرض للمراتب السلطانيةيف تدبري شؤ جيب أن يراعيها احلكام  اليت
على الرغم من  - ، وتدبري احلكمنودها ومالية الدولة وج، والوظائف احلكومية 

ه فيويقول بأنه " مل يصادف  ،إسهامه الطرطوشيابن خلدون يسلب  ذلك فإن
إمنا و املسائل ، وال أوضح األدلة ،  يف  ، وال استو ةوال أصاب الشاكل، الرمية 

، وينقل كلمات متفرقة واآلثار لة ، مث يستكثر من األحاديث أيبوب الباب للمس
، وال يكشف عن ليقة، وغريهم من أكابر اخلَ ، وحكماء اهلند حلكماء الفرس 
، وال يرفع بالرباهني الطبيعية حجابًا ، إمنا هو نقل وتركيب شبيه التحقيق قناعه

 يف  ، وال استوالغرض ومل يصادفه فال حتقق قصده وم علىحباملواعظ ، وكأنه 
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" بالنسبة لكتاب " سراج امللوك أن رؤية ابن خلدون ب وحنن نعتقد .)3( " لةمسائ
تنطبق أيضاً  ،حول العمرانعلى الكثري من اآلراء واألفكار والتدابري  يحيتو بأنه 

 يف" أو " اآلداب السلطانية " ، " نصائح امللوك على كل كتب مرايا األمراء أو 
ا  ، الدولة  تدبريو ، ومتناثر عن العمران احلديث بشكل جزئى محلت بداخلها أ

كما فعل ابن العمران   يفلنظرية اجململ األعم مل تؤسس  يفولكنها  امللك ؛وصناعة 
،  هي  كما دراسة الظواهر  اختذ لنفسه منهجًا آخر يستهدف  ألنه" ؛خلدون 

  )4( ." اخلطايبقناع على اإلوليس يقررها الربهان  اليتويعتمد على النتائج 
نفسر تناول الفالسفة املسلمني ملسألة العمران بشكل جزئى من خالل  وقد  

لة العمران مثلما فعل هم عن التنظري الكامل ملسأعدِ خالق ، وبُ لة األأتناوهلم ملس
 ؛عمارة الدنيا يف" بأن احلكماء إمنا تركوا النظر  مسكويهابن  تفسري يفابن خلدون 

وا على شرف النفس على البدن ، ورأوا هلا طلعا عائدة بعمارة األبدان ، وملا األ
ا أشق  اً عاملًا آخر ، ومجاًال يليق بذلك العامل ، وصناعات وعلوم ومسالك رُكو

ها بالنظر فيوب والدؤ ، زوم حمجتها ل، و طرات الدنيا خما يفركوب الوأعسر من 
  )5( ." األفضلوالعمل ،آثروا التبليغ ... مث اشتغلوا وشغلوا باألمر األعلى 

 ؟ الدين ؟ وما العمرانما  ة نتساءل:فيضوء تلك املقدمة الوايف  و - 1/2  
 يفوكيف تناولت كتب األخالق اإلسالمية  ؟بناء العمران  يفوما حدود أثر الدين 

وكيف ارتبط تناول  ؟ةتصناع يفا املختلفة مسألة العمران ودور الدين امدون
  يفالعمران 

ُ
 هذه املدونات بتناول مسألة الدولة ، وامل

َ
والرئيس ألك لك ، وصناعة امل

عند ة فيالفلسمن خالل مدونات األخالق  عنها.تلك األسئلة علينا أن جنيب 
سالمية األخالق العربية اإلمدونات  يف امث تناوهل ،مسكويهوابن  يوالعامر  الفارايب

  . كنموذج  يعند املاورد
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الُعمر :  : ( لسان العرب ) يفجاء  لغويا كماالعمران بداية يعرف و            
 همعمور ، وعمر الرجل مال أي ،وعمارة فهو عامررت اخلراب أعمره  احلياة ، وعمّ 

أنشأكم من (هو التنزيل العزيز  يف  وعمارة وعمورًا ، وعمرانًا : لزمه ،  وبيته
ا ، واستخراج قوتكم منها يف  أذن لكم أيها ) ، فياألرض واستعمركم  عمار

 عندمران اصطالحًا العُ  يعرفو  .)6(وجعلكم عمارها ، والعمارة ما يعمر املكان 
أو صلة لألنس بالعشري ، واقتضاء احلاجات  ِمْصرٍ يف  " التساكنبأنه ابن خلدون 

  .)7(طباعهم ( الناس ) من التعاون على املعاش" يف  ملا
أذله واستعبده ،  أياً ين: العادة والشأن ، ودانه د يعين )بالكسر(ين الدِّ و           

 أيم دين قو ، إذا انقاد وأطاع ، و يقال دان له يدين دينًا  ،والدين : الطاعة
  العادة .  يعين، والديدن والدين  قادوننممطيعون 

                                                 -2-  
مسكويه ، ، وابن  الفارايبة عند فيالفلسميكن حتليل كتب األخالق  -2/1  

، وأن مدونات  شرتك بينهماملرابط الهو  في باعتبار أن اجلذع الفلس والعامري
م هؤالء الفالسفة ذات أصول أفالطونية وأرسطية تلك املدونات يف  وأن تفسريا

ة بالدين جاء من خالل توعالق، اهتمامهم بالعمران  أنو ، تعتمد على العقل أوالً 
من العمران  فأن اهلدعلى ع مدونات هؤالء الفالسفة مِ جتُ و هداف أخالقية ، أ

ن مجيع الكماالت ليس ميكن أن ؛ إذ إ" الكمال "وحتقيق السعادة هو  البشري
ن فطرة كل إنسان أن ناس كثريين له ، وإ ةوحده دون معاون(اإلنسان )  يبلغها

من بإنسان ، أو أناس غريه ، وكل إنسان  - أن يسعى له ما ينبغيفي- يكون مرتبطاً 
ذه احلالة ، وإ ما له أن يبلغ من هذا الكمال فينه كذلك حيتاج كل إنسان الناس 
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عن  الفارايبومن مث فإن حديث  )8("إىل جماورة ناس آخرين واجتماعه معهم 
وسيلة لتحقيق غرض أخالقي وهو  كوسيلة ال غاية؛  هي احلاجة إىل االجتماع 

"جعل األخالق مقدمة نيا واآلخرة ، وهلذا فإن الفارايبالديف  السعادةو الكمال 
      .)9("رى املدينة الفاضلة حللسياسة املدنية أو باأل

د حأال وذلك أنه  ؛هو احلاجة الجتماع اإلنساينأن هدف ا العامري أير و   
والغرض من ذلك هو حتقيق ه، يستطيع بلوغ حاجته بنفسه من دون االستعانة بغري 

هو تشويق السائس للمسوس إىل ما يسعد  داإلسعا"وأن  ،السعادة وصالح احلال
أقامته السنة السياسية ،  الذيبري إىل الغرض دوذلك هو إجراء املسوس بالت،به 

 "وقته يف  ه وفيوالغرض هو صالح احلال لكل واحد من الناس بقدر ما ميكن 
)10(.  

من التعاون بني  البدأنه إىل   - متأثراً بآراء أفالطون - مسكويهابن  ذهبوي  
أفراد اجملتمع حىت حتصل هلم اخلريات سواء ما اتصل منها بالقوة املفكرة ، أو بالقوة 

وذلك  ؛)11(لينعم اجملتمع معًا ، وتتم هلم السعادة  ؛الغضبية ، أو بالقوة الشهوية
 والوحش؛ًا كما تعيش الطري متوحد هبالطبع ، وال يعيش وحد ألن اإلنسان مدين

ا شاالرية مبا خلق هلا من فيتلك مكألن ت واإلنسان ، ، واهلداية إىل مصاحلها وأقوا
إال باالجتماع ، والتعاون ، وهذا  هتال طاقة له ، وال هداية إىل قوته ومصلح عارٍ 

إىل احلاجة نشأة العمران  مسكويهيُرجع و  .)12(االجتماع والتعاون هو املدنية 
حتصيل متامه بنفسه " ، فاحلاجة صادقة ،  عنواملنفعة ألن " الواحد منهم عاجز 

والضرورة داعية إىل مجع وتآلف بني أشتات األشخاص ليصريوا باالتفاق 
جتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد النافع  الذيواالئتالف كالشخص الواحد : 

  .)13( "له 
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تضع هدفًا أخالقيًا لنشأة العمران ة فيالفلس ن مدونات األخالقفإومن مث   
 على هنفسالوقت يف  ولكنها تركز حتقيق السعادة والكمال للبشر؛هو  البشري

من و ،  هوحتقيق املنافع جملموع أفراد،  البشريجتماع  الل يةضرور الإشباع احلاجات 
ولكن القول بإشباع احلاجات البشرية ، يف  فهذه املدونات سبقت ابن خلدون مث

حني أن هدف يف  ،هدفها األمسى كان حتقيق السعادة كقيمة أخالقية للبشر
لعجز اإلنسان  ؛شباع احلاجة من الغذاءإ "عند ابن خلدون هو البشريالعمران 

يتعاونون  نظر الفارايبيف  فالناس .)14(" عن حتصيل حاجاته من الغذاء مبفرده 
م أوًال ، ولكى ينالوا ا من أجله فطرت الطبيعة  الذيلكمال لكى يقيموا أود حيا

ذا الكمال املثايلالبشرية ، أما ابن خلد ،  الفارايب به يقول الذي ون فال يعرتف 
حيصلوا على القوت أوًال ، ولكى يتمكنوا  رأيه أن البشر إمنا يتعاونون لكي يف  و

، وهلذا جند أن خرينتداء اآلع، وجتاه امن الدفاع عن أنفسهم جتاه احليوانات 
أمهية كبرية للناحية املادية من حياة الناس ، ولعله يعدها الوسيلة  يعطيال  الفارايب

تتم به السعادة ،  الذيالكمال املطلق  هي للوصول بالناس إىل الناحية املعنوية ، و 
ال تنال إال بإعمال الروية  اليتلة قاستخدام القوى العايف  الفارايبنظر يف  والسعادة

يف  ية املادية أهم من الناحية املعنويةحجعل النافيالفكر ، أما ابن خلدون و 
تنشأ من توافر الناحية املادية أعظم من  اليتالسعادة  دّ ، وهو يع البشرياالجتماع 

التفكري اجملرد ، ويعلن ابن خلدون صراحة يف  ماس اإلنسانتنشأ عن انغ اليتتلك 
وأكثر سعادة  ي قد يكونون أوفر رزقًا لمالعأن بعض السوقة وأصحاب التفكري 

املدينة (طلع علىأن ابن خلدون ا الوردي ، ويؤكد علي)15(من أهل املعرفة واملنطق 
وتأثر بكالمه عن حاجة اإلنسان إىل العمران إلشباع ،  الفارايبعند  )الفاضلة 
  وحتقيق الكمال . ، حاجاته 
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يف  بني األفرادتربط  اليتاهتمت تلك املدونات بالروابط األخالقية و  -2/2  
على أمهية ترسيخ األلفة واحملبة بني  ومسكويه العامريمن  ركز كلٌ  اجملتمع ، حيث

، وينقل  البشريلعمران لرتابط والستقرار االأفراد اجملتمع كرابطة قوية حلدوث 
بأن الواجب على امللك أن يصرف عنايته إىل إيقاع "كالمًا عن أفالطون   العامري

 ؛فاقو  الو  فإن كل مدينة ال حمبة بني أهلها ما بني أهل املدينة ،فياأللفة واملوافقة 
املعاشرة ،  :ثبات هلا وال قوام ، وأقوى أسباب األلفة الها وال نظام و فيفإنه ال نور 

يف  : املناكحة والسبب الثاين .مةد، وعلى املنا ماالجتماع على طعا: ومن املعاشرة 
  .)16( ،: الرب واملالطفة  لثوالسبب الثا .طلب النسل واألوالد

ترابط األفراد ، ويسميها البذل والعطاء يف  أمهية قيمة الرب العامرييربز و   
نفس كل واحد يف  " فالواجب أن يضع،هو أيضًا مما يعضد الرتابط و  ،لآلخرين

بل  ؛أو ماله على أهله وولده   صر عنايته أهل املدينة أنه ليس ألحد أن يق من
أو أهله  نفسه يف  يد كل واحد هو لآلخر مىت احتاج إليهيف  الواجب أن يكون ما

م ،  ،أو ولده أهالً  لآلخر حىت جيرب خلتهم وفاقتهم ، ويقوم بأودهم ، ويهتم بشأ
حىت  ؛األمور النافعة يف  االضطرارية ، واألمور يف  وجيب أن يشرتك أهل املدينة

  .)17( "اآلخر   تأمل مفإن تأمل الواحد منه ،يصريوا كبدن واحد
عن أسباب الفرقة واالختالف املضعفة لبنية  العامرييكشف باملقابل و   
ا كامنة ، املدينةيف  العمران ، املذاهب واجملادلة يف  االختالف"يف  ويرى أ

. )18( "والعصبية من جهة تفضل احلال والرجال  ،واملفاخرة، واملكاثرة باملال
بيان سلبيات الدين يف  يتكلم بشكل مغاير البن خلدون العامريالحظ أن يو 

والتقادح ، انتشار املذهبيات الدينية يف  العمران ، وذلك نايتفكيك بنيف  والعصبية
تباع السنة والشريعة رابطة قوية بني اأن يبني ولكنه  ؛يؤسس للفرقة الذي العصيب
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يرتك  الّ أ" املذاهب يف  منع وقوع االختالفيف  ويذهب إىل أن احلل، األفراد 
الناس بأن يزولوا عن ظاهر السنة بنوع من التأويل ، وأن جيعل على كل من تأول 
ريه تأويًال مستكرهًا نوعًا من العقوبة ، فإن مل يرتدع نفاه من البلد قبل أن يفسد غ

  .)19( "حبسه  هفين مل ير نإو ، 
م ألن نظا ؛البشريأساس اجملتمع  هي  على أن احملبة  هويؤكد مسكوي  

يل اإلنسان مويرى أن احملبة ناجتة عن  معلق باحملبة املوجودات كلها وصالح أحواهلا
 ألن اإلنسان آنس بالطبع، وليس بوحشي، وال نفور، وينبغي" ، وذلك  نساألُ إىل 

، رص عليه نبغي أن حني الذياإلنسان هو يف  نس الطبيعيأن يعلم أن هذا األ
جبهدنا واستطاعتنا فإنه مبدأ احملبات كلها يفوتنا ونكتسبه مع أبناء جنسنا حىت ال 

" )20(.  
إرساء دعائم احملبة يف  للدين والشريعة الدور اإلجيايب ويهكمس وضحوي  

 اختاذ الدعواتو وبالعادة اجلميلة ، ، بالشريعة بني األفراد ، وأنه وضع للناسواألنس 
أوجبت على الناس أن  والشريعة، نس دب ليحصل هلم هذا األاملآيف  ، واالجتماع

، كما  س مرات ، ليحصل هلم األنس الطبيعيهم كل يوم مخجدمسايف  جيتمعوا
مسجد يف  كل أسبوع يومًا بعينهيف   بأسرهمأن جيتمعوا أوجبت على أهل املدينة 

ليجتمع مشل أهل احملال والسكك كل أسبوع ، مث  ؛( صالة اجلمعة )   يسعهم 
ق ( القرى الصغرية ) هل املدينة مع أهل القرى والرساتيأوجب أيضًا أن جيتمع أ

دد األنس بني جويت ،بارزين –صالة األعياد  –مصلى يف  سنة مرتنياليف  املتقاربني
 العمر كله مرة واحدةيف  أوجب أن جيتمعواكافتهم ، وتشملهم احملبة الناظمة ، مث 

ليتسع هلم  اخمصوص اومل يعني من العمر وقت –احلج  –املوضع املقدس مبكة يف 
وإىل اخلريات املشرتكة ، وتتجدد  جتمعوا بذلك إىل األنس الطبيعيفيالزمان ، 
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ومن مث فإن على رئيس  .)21(بينهم حمبة الشريعة ، وليكربوا اهللا على ما هداهم 
مدبرها أن يعمل على إيقاع املودة واحملبة بني أهلها ، ولكن هذا مشروط و املدينة 

ذه احملبة املرغوب  أحدالتَ " وهذا  :قولفي ،الدينبالعقل و عند مسكويه  املطلوب 
يرجى االتفاق من العقول السليمة عليها ،  اليتباآلراء الصحيحة إال ها ال يتم في

ا وجه اهللا عز اليتال حتصل إال بالديانات  اليتواالعتقادات القوية   "وجل  يقصد 
)22( .  

وإذا كان ابن خلدون يعتقد أن الدولة وامللك للعمران مبثابة الصورة  -2/3  
علوم احلكمة أنه ال يف  للمادة ، وهو الشكل احلافظ بنوعه لوجوده ، وقد تقرر

أحدمها عن اآلخر ، فالدولة دون العمران ال تتصور ، والعمران دون  كاكفانميكن 
فالسفة األخالق  باحلديث عن دولة املدينة  ولذا عين ،)23(الدولة وامللك متعذر 

  وحمققة ألهداف السعادة .، ة تأسيسها باعتبارها حافظة للعمران فيوكي، 
 يالسياسي واألخالقالبعد البعد الديين ب) الفاضلةة تمدين(يف  الفارايب ربطف  

ن مخسة وعشري الفارايب، كتب )املدينة الفاضلة( هكتاب  يف  وها ، فيقيام العمران يف 
وجود ، والنفس فصًال حول اهللا وصفاته ، وصدور الكائنات عنه ، ومراتب ال

بناء املدينة الفاضلة لسسة ؤَ مفاهيم مُ  هي  واملنامات ، و اإلنسانية ، والوحي
 يف  ، و، وأنه القاعدة األساسية هلا بناء هذه املدينة يف  الدين دورتوضح لنا 

ن ، يقر بأن السعادة والكمال هدف التجمعات البشرية ، الفصل السادس والعشري
 و:، فالكاملة ثالثة عظمىنها الكاملة ، ومنها غري الكاملةة ميوالتجمعات البشر 

جزء يف  اجتماع األمة هي :و طى ساملعمورة ، وو يف  اجتماعات اجلماعة كلها هي 
ن أمة ، كجزء من مسيف  اجتماع أهل املدينة هي  : وصغرى و من املعمورة ، 
أن  الفارايبويرى  ة ، واحمللة ، والسكة ، واملنزل. اجتماع القري هي  وغري الكاملة و
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ملدينة ال باجتماع هو أنقص منها ينال أوًال بااخلري األفضل والكمال األقصى إمنا " 
ا السعادة اليتها التعاون على األشياء فييقصد باالجتماع  اليتفاملدينة  ...  تنال 
ا على ما تنال من  اليتاملدينة الفاضلة ، واألمة  هي  احلقيقة يف  تتعاون مد

كون إذا كانت األمم رة الفاضلة إمنا تو األمة الفاضلة ، وكذلك املعم هي  السعادة 
  .)24( "ها تتعاون على بلوغ السعادة في اليت

يقسم  العامريفإن  الفارايب دينةمباهلدف املنوط  السعادة هوحتقيق  ملا كانو   
يهتم بالعمران باعتباره ما ينبغى أن  األخالقي ، فهوالقيمى  املدن وفقًا للمعيار

قول " املدينة فيأنواع املدن يف  ، وينقل كالم أفالطون البشرييكون عليه التجمع 
 هيها ألهل الفضيلة ، ومنها املدن اخلسيسة ، و فييكون الغلبة  اليت هيالفاضلة و 

ها للمنتفعني باللذات البهيمية من املأكل واملشرب واملناكح ، فيالغلبة  تكون اليت
املدينة  ها ألهل احلكمة ، ومنهافيتكون الغلبة  اليت هي  و، ومنها املدينة احلكيمة 

  )25(.  "من العلوم الفاضلة شيءمل يعرف أهلها كبري  اليت هياجلاهلة ، و 
ة منها العمارة نيأن املد أية والعمران ور نيوحتدث ابن مسكويه عن أنواع املد  

وانتشار العدل بينهم بقوة ،  ة العمارة تتم بكثرة األعواننيمد"ومنها اخلراب و
وأعين وحيفظ مراتبهم ، ويرفع الغوائل عنهم ، ، ينظم أحواهلم  الذيالسلطان 

قوام يف  بعضها ضرورية اليتوالنيات باألعمال الكثرية  بكثرة األعوان تعاون األيدي
تزيني العيش يف  العيش ، وبعضها نافعةيف  حسن احلاليف  العيش ، وبعضها نافعة
ا ني، وأما إن فات املد ا خراب ، فإن فا  –ثنتان االة واحدة من هذه الثالثة فإ

وذلك أن األشياء  ؛اخلرابيف  غاية هي ف –أعىن حسن احلال والزينة مجيعًا 
ا الزهايف  الضرورية عدد يف  الذين ال يعمرون الدنيا وليسوا دقوام العيش إمنا يتبلغ 
  .)26( "العمار 
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دولة املدينة  يف  الشخصية املركزية هي شخصية امللك الرئيسألن و  -2/4  
املدينة ، يف  ألنه أشرف عضو ؛ة صناعتها ، وحتديد مهامهافيكانت العناية بكي

الرياسة يف  الفارايبويشرتط ، منه تتوزع حسب درجات الشرف  القريبةواألعضاء 
، وأن تكون صناعته (احلكم) أشرف طر بالطبع فعًال هلا أن حتصل ملن فُ 

وطه : أن يكون تام األعضاء ، جيد الفهم والتصور ، جيد احلفظ وشر  ،الصناعات
على املأكول واملنكوح ،   شره، جيد الفطنة ، حسن العبارة ، حمبًا للعلم ، غري 

ة عنده ، وأن ينكبري النفس ، وأن يكون الدرهم والدينار وسائر أغراض الدنيا ه
م ، قوى العزمية ، حافظ يكون بالطبع حمبًا للعدل وأهله ، ومبغضًا للجور والظل

يف  جودة الرؤية ، وأن يكون له ثبات ببدنهو للشرائع ، وله جودة االستنباط ، 
احلاجة إىل الرياسة ألن أكثر الناس  العامريويربر  .)27(مباشرة أعمال احلرب 

 س ضرورةئساإىل يعرتفون بالواجب وال ينقادون له طوعًا ، فاحتيج بسبب ذلك 
  .)28( ليسوس من ال ينقاد للواجب بالرفق والطوع بالعنف واإلكراه

واحد ميكن أن يكون  يفمل تتحقق  إنالفارايب أن الصفات السالفة  ورأى
 "يباالفار إليه قوله بأن ما ذهب  يفوهذا ما رفضه العامري  ،الرئيس أكثر من واحد

بالرأي  الرياسةال معىن له ، وليس جيوز أن يكون الرأس أكثر من واحد ، وإمنا 
  .  )29("فمن ال رأي له ال يستحق الرئاسة

  يفاملوروثات الفارسية  سكويهمبن او وقد استخدم العامري 
َ
 ،لكوصف امل

كنسبة الرأس للرعيةبالنسبة امللك ن أأن نسبة امللك إىل الرعية نسبة أبوية ، أو و 
فمن دوره " أن حيمل أهل  ،اجملتمع يفوالتغيري  اإلصالحقدرته على  يفللجسد 

السبيل إىل األلفة حسن و وأن مينعهم من الشتات والفرقة ،  ،املدينة على األلفة
  . )30("  نافسة ، وترك اخلالف واملنازعةحسن العشرة ، وترك احلسد واملو املعاملة ، 
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فحني تتداعى أواصر احملبة واأللفة بني أفراد اجملتمع ومن جانب آخر  - 2/5
قول في ،الواحد البد من تفعيل العدالة حىت يعيد التوازن بني أفراد اجملتمع البشري

والغين والفقري تعرض هلا  كون احملبة بني الرئيس واملرؤوس" يوشك أن ت :هسكويم
تظر املكافأة عند ، وألن كل واحد ينمة والتوبيخ ألجل اختالف األسباباملال

طاء ، مث مالمات ، بالنيات بينهما ، مث استتقادح قع فياآلخر ما ال جيده عنده ، 
ويزيل ذلك طلب العدالة ، ورضا كل واحد مبا يستحقه من اآلخر، وبذل كل 

  .)31(واحد لآلخر العدل املبسوط بينهما " 
فإن العامري قد  ؛احلاكم أن يكون عادالً  يفوإذا كان الفارايب قد اشرتط 

 :مثل ؛مجع األحاديث النبوية اليت حتث على فضيلة العدالة والعدل عن الرسول
وقول  ،)وشر عباد اهللا منزلة إمام جائر أخرق ، ق فيعادل ر  إمامل عباد اهللا ضفأ(

ويرى العامري أن أعظم " ، )املقسطون على منابر من نور يوم القيامة ( :الرسول
منا تكون بالعقل ، والعمارة إمنا تكون إو" احلراسة  ،واحلراسة أعمال امللوك العمارة

بل الفضيلة   ؛من الفضيلة اً أن العدل ليس جزء مسكويهويؤكد ابن  )32( .بالعدل "
كلها ، وأنه " بالعدل املدين   الرذيلةبل  ؛الرذيلةمن  اً كلها ، وأن اجلور ليس جزء

قوله بأن  يف سكويهمد ضويع ،)33(املدن "  تعمرت املدن ، وباجلور املدين خرب
  .  وأصلت له للعدل اإلسالمية دعت الدين والشريعة 

فالبد للملك أن  البشريوملا كان األمن أحد ضروريات ازدهار العمران 
 ،يؤدي إىل اضطراب حالة العمران وذلك ألن عدم األمن ؛حيافظ على األمن

امللوك " احلماية واحلراسة ، واحلماية إمنا أن تكون من األعداء  وواجب على
ومن  ،)34(واحلراسة إمنا تكون بكشف املفسدين ، وترهيب املتمردين "  ،املعاندين

وأوسع سط العدل ، ن السرب ، وبَ مّ ذا أَ مث يرى مسكويه " أن امللك الفاضل إ
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ناس على ما لتظامل، ووفر العن احلوزة ، ودفع من ا بّ العمارة ، ومحى احلرمي ، وذ
  .)35(فقد أحسن إىل كل واحد من رعيته "  ؛ومعايشهم خيتارونه من مصاحلهم

اجملتمع  يفإرساء دعائم احملبة والعدالة  يسهم يف وإذا كان الدين - 2/6
بناء العمران عند هذا احلد  يفة فهل يقف دور الدين ينبناء دولة املد يفالبشري ، و 

الفارايب  ، ورأى زيقيةفيامليتا اإلميانية، جند أن الفارايب يؤسس مدينته على اجلوانب 
ل ما وك،تعطيه متخيًال   امللة" أن كل ما تعطيه الفلسفة معقوًال أو مقصورًا فإن 

  .)36( "قناعات ه اإلفيتعطي  امللةالرباهني اليقينية فإن  هفيتعطي الفلسفة 
ألن اهللا خلق  ؛امللوك إقامة الدينعلى جيب ما لىل أن أو إالعامري  يذهبو 
" وأول ما جيب على امللوك إقامة الدين وحتقيقه ،  :قولفي ،ذ مشيئتهفيامللوك لتن

عز وجل  طاعة اهللا يفمنا هو إفإن اخلري كله  ؛والعمل بنفسه ، ويأخذ الرعية بإقامته
: إن قوام امللك إمنا هو بالدين فإن ضعف الدين ضعف امللك "  أنوشروان، وقال 

إقرار الطاعة إلله كما أن توحيد اجملتمع البشري ،   يفالدين  يسهم من مثو  )37(
  توحيد جمموع أفراد اجملتمع البشري . يفواحد يسهم 

بالتعبري الفارسي القدمي  –ة هو الذي حيرس الدين فأن اخللي ويرى مسكويه
ومن مث " فإن القائم حبفظ السنة وغريها من وظائف الشرع حىت ال تزول عن  –

  واألوائلوصناعته هي صناعة امللك ، ، أوضاعها هو اإلمام 
َ
لك إال ال يسمون بامل

، وأما من أعرض عن ذلك قام حبفظ مراتبه وأوامره وزواجرهمن حرس الدين ، و 
وذلك أن الدين هو وضع إهلي يسوق  ؛سمونه متغلبًا ، وال يؤهل السم امللك في

 ي "ـاإلهل إىل السعادة القصوى ، وامللك هو حارس هذا الوضع باختيارهمالناس 
ك ألن املل ؛باع حدود الدين يؤدي إىل تفكك أركان اجملتمعتن عدم اوهلذا فإ .)38(

م ، و شه يفوليته " يتبدل أوضاع الدين ، وجيد الناس رخصة إذا ختلى عن مسؤ  ا
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من يساعدهم على ذلك ، فتنقلب هيئة السعادة إىل ضدها ، وحيدث  ويكثر
النظام  ضىل الشتات والفرقة ، وانتقإ، فأداهم ذلك  ضغبينهم االختالف والتبا

  .)39( ية " هلالذي طلبه صاحب الشرع باألوضاع اإل
يف  على أنه يسهماجملتمع  يفدور الدين مدونات األخالق تربز مث فإن  نوم

اجملتمع ، وتقوية أركان امللك والعمران معًا ، وهذا  أفرادقرار النظام والوحدة بني إ
السياسة بالشريعة وأحكامها الراعية ملصاحل شيد الدين " أكده ابن خلدون بأن 

 يفة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي بغالعمران ظاهراً وباطناً ، كما أن الص
إىل احلق ، فإذا حصل هلم االستبصار من أمرهم مل  أهل العصبية ، وتفرد الوجهة

مستميتون عندهم ، وهم  واملطلوب متساو ألن الوجهة واحدة ، ؛ يقف هلم شيء
  .)40(عليه " 

ازدهار العمران،  إىل يؤديالرتف وفنونه أن  ويرى ابن مسكويه -2/7          
، ولكن جبودة العيش وحسن حاله  ؛تعلق بالعيش فقطتال     أن عمارة األرض و 

ويرى أن هذه األمور ال تتم إال باملخاطرات الكثرية ، وركوب األهوال واحتمال 
م ، وطرحوا فضول العيش املشاق ،والتعرض للمخاوف، ولو تبَ  ، لغ الناس بضرورا

كذلك لبطل هذا   واوعملوا مبا يقتضيه جمرى العمل لصاروا كلهم زهادًا ، ولو كان
ى الضعيفة العامل ، وعاشوا عيشة قشفة كعيشة أهل القر يف  احلسن والزين النظام

 عر، وأظالل القصب ، وهذه سكان اخليم ، وبيوت الشَّ  القليلة العدد أو كعيشة
  .)41(تسمى خراب املدن   اليتاحلال  هي 

ا ، عمارة الدنيا التامة طرق  مسكويه ويطرح -2/8    ثالثة أشياء ويرى أ
أوهلا : إثارة األرض وفالحتها بالزرع  ؛مث تنقسم إىل أنواع كثرية ،عاليةأجناس هي 
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اآلالت  ينعوالقيام عليها مبا يصلحها ، ويستعد ملا يراد منها ، أ، والغرس 
إثارة احلرث والطحن ، يف  املستخرجة من املعادن كاحلجارة واحلديد املستعملة

ا   ر .       وإساحة املاء على وجه األرض من العيون واأل
ذب األعداء عن أولئك يف  : آالت اجلند واألسلحة املستعملة هلم والثاين  

ما اجتمعوا له باملعاونة ، فيليتم جلماعتهم العيش ، ويقام غرض  ؛الذين وصفناهم
وللجند أيضًا صناع وأصحاب (حرف) فهم يعدون هلم اخليل ، وسائر األسلحة 

  للدفع والذب .
األرض إىل أرض ، وما يف  يتم بنقل ما يعز الذييز لثالث : اجللب والتجها
حسن أحواهلا ، وهلا يف  حبر إىل بر، وهذه األحوال الثالثة زين ومجال يزيديف  يكون

  .)42(أصحاب خيتصون جبزء من أقسام األحوال الثالثة  

                                                                    -3 -  
وإذا انتقلنا إىل منط آخر من الكتابة األخالقية ، فنجد منوذج  - 3/1

أدب () هـ 450 كتاب املاوردي+(  يف ةواضح اإلسالميةلكتابة األخالقية العربية ا
عريب القدمي، واملوروث الديين ه على املورث الفييعول  الذي )الدنيا والدين 

عن معظم كتب  خصائصه يفالكتاب يتميز سالمي من الكتاب والسنة ، و اإل
  . التدبري السياسي يفاألصول الفارسية  تاجرت  اليت" مرايا األمراء " يف  املاوردي
لعمران البشري ، ودور اسألة مباية كربى عن السالف هكتاب  يفاملاوردي  يعينو 
ى أن اهللا البالغ قدرته وحكمته " قد خلق اخللق فري  ه ،ة وتكوينتصياغ يفالدين 

دبر ، وبديع ما قدر أن خلقهم ا بتقديره ، فكان من لطيف مبتدبريه ، وفطرهم 
، حىت يشعرنا ًا ، وبالقدرة خمتصاً فردالغىن متليكون ب ؛اجزينعحمتاجني ، وفطرهم 

 .)43(عن بطاعته رغبة ورهبة " فنذ  ،اه أنه رازقنبقدرته أنه خالق ، ويعلمنا بغ
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 يفويفسر ذلك ، ارتباطًا بقدرة اهللا املطلقة  اإلنسانمدى حاجة  ظهراملاوردي يف
، واستعانته صفة  سهضوء اآليات القرآنية " فاإلنسان مطبوع على االفتقار إىل جن

(وخلق اإلنسان  : ، ولذلك قال تعاىل جوهره يفلقة قائمة زمة لطبعه ، وخِ ال
ه نعمة عليسان بكثرة احلاجة ، وظهور العجز ) . وإمنا خص اهللا تعاىل اإلن ضعيفاً 

، ومهانة العجز مينعانه من طغيان الغىن ، وبغي ، ولطفًا به ، ليكون ذل احلاجة
طبعه إذا استغىن ، والبغي مستول عليه إذا قدر ،  يفألن الطغيان مركوز  ؛القدرة

 "ه استغىن )آن ر أ .كال إن اإلنسان ليطغى  ( :فقال ،وقد أنبأ اهللا تعاىل بذلك عنه
)44(.  

إىل خالقه وهو  بالرجوعبطبعه  انسان مدنياملاوردي يربط كون اإلوإذا كان 
، ويكون فقره دليًال على  بوبيةر قرار الإليكون االحتياج عالمة على ؛ اهللا تعاىل 
ء عالقتها و ض يفينظر إىل العمران البشري والدنيا  هفإن -سبحانه– لغينلاحتياجه 

ف مرتبطاً الدنيا كدار تكلي يفوعجزه  اإلنسان احتياج جعلقد ن اهللا وأخرة ، باآل
 ؛فلزم لذلك أن يصرف اإلنسان إىل دنياه حظًا من عنايتهباآلخرة كدار للجزاء "؛ 

ها عند حاجته فيبد من سد اخللة الألنه ال غىن له عن التزود منها آلخرته ، وألنه 
الدنيا كم من ترك (ليس خري  :هذا املعىن قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يفو  ...

 . ومن مث)45(لدنيا ، ولكن خريكم من أخذ من هذه وهذه )لآلخرة ، وال اآلخرة ل
وذلك حمفز  ،من الدنيا بنصيب فقد حث الكتاب والسنة على ضرورة األخذ 

  واألخذ بأسباب احلياة .، الدنيا  يفللعمران البشري ، والعمل 
مؤسسة على  هينسنة ربا البشرياحلاجة إىل االجتماع  املاوردي أن ويقرر

(واهللا فضل بعضكم على بعض  :قوله يفالغىن والفقر  يف سنة االختالف بني البشر
ويذهب ، إال من رحم ربك ولذلك خلقهم)  .فنياليزالون خمتلو الرزق) وقوله ( يف
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يها و املاوردي إىل أن " الدنيا مل تكن قط جلميع أهلها مسعدة ، وال عن كافة ذ
تهم فساد ، الئتالفهم فكال هادسعاوإعهم عطب ، عن مجي إعراضهاألن  ؛معرضة

والتباين ، واتفاقهم باملساعدة والتعاون ، فإذا تساوى حينئذ مجيعهم مل  باالختالف
م من احلاجة والعجز ما وصفنا ،  جيد أحدهم إىل االستعانة بغريه سبيًال ، و

،  ةعون باملفنيمؤتلذهبوا ضيعة ويهلكوا عجزًا ، وأما إذا تباينوا واختلفوا صاروا في
  .)46( متواصلني باحلاجة " 

وإذا كان املاوردي يكشف من خالل القرآن والسنة حمفزات العمران ، فإنه 
ه فيه صالح الدين كما أن فساد العمران والدنيا فييرى أن صالح العمران والدنيا 

م ،  :قولفي ،فساد للدين " إن صالح الدنيا يصلح سائر أهلها لوفور أمانا
م ظهور ديانتهم ، وفسادها مفسد لسائر أهلها لقلة أو  م ، وضعف ديانا مانا

م  نّ ... وإ ق به نفعاً ، كما حفال شيء أ ما تقوى به ديانات الناس  وتتوفر أمانا
م فال شيء أجدر به ضرراً "  م ، وتذهب أمانا   .)47( أن ما به تضعف ديانا

للدنيا والدين ، فإن املاوردي يبحث  اكان صالح العمران مهم  ملاو  - 3/2
وأموره ملتئمة،  ةحىت تصري أحواله منتظم ؛أسباب صالح اجملتمع والعمران يف

امل رئيس لنشر العمران، حأسباب صالح حال اإلنسان ك يفوكذلك يبحث 
دين متبع ، وسلطان قاهر،  :ح به الدنيا قواعد أساسيةلى املاوردي أن ما تصفري 

  خصب دائم ، وأمل فسيح .و أمن عام ، و وعدل شامل ، 
صالح الدنيا  يفالدين املتبع : يرى املاوردي أن الدين من أهم القواعد  -1

أنه "  يفة تن أمهيموالعمران البشري ، وهو وحده عليه صالح اآلخرة ، وتك
ا ، حىت يصري قاهراً  ا ، ويعطف القلوب عن إراد يصرف النفوس عن شهوا
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ا يفئر، رقيبًا على النفوس للضماللسرائر ، زاجراً  ا ،  يف، نصوحًا هلا خلو ملما
  . )48(وهذه األمور ال يوصل بغري الدين إليها ، وال يصلح الناس إال عليها "

نازعهم " وجب التفويض إىل الناس وتبني الختالف لنتيجة و سلطان قاهر :  -2
ليكون بالطاعة  ؛بسياستهقاد الناس لطاعته ، ويتدبرون ينسلطان مسرتعى ، إمرة 

ماهرًا ، وبالسياسة مدبرًا ، وكان أوىل الناس بالعناية مبا أسست به املمالك ، 
د اخللق " وَ ألنه زمام يقود إىل احلق ، ويستقيم به أَ  ؛ودبرت به الرعايا واملصاحل

يبته القلوب  ،)49( وهو سلطان قاهر تتألف برهبته األهواء املختلفة ، وجتتمع 
 ويرى املاوردي أن رهبة السلطان .ة ، وتنكف بسطوته األيدي املتغلبةاملتفرق

ما رمبا كان مضعو  ؛أقوى من العقل والدين  .أو بداعي اهلوى مغلوبني ،فنيأل
 غ" إن اهللا يز       :املاوردي األحاديث النبوية حول أمهية السلطان العادل ويعدد

ًا على يجار  هسلطان يكون أن امللكعلى فوهلذا  ،بالقرآن " عبالسلطان ما ال يز 
  الدين .     سنن

حفظ  - 1": ترتبط بالدين وأمهها وظيفته وظائف مجة يفويلزم سلطان األمة 
عن األمة  والذبحراسة البيضة ،  - 2.ه  واحلث على العمل بهفيالدين من تبديل 

 عمارة البلدان باعتماد مصاحلها ، -3.الدين أو باغي نفس أو مال يفمن عدو 
ذيب سبلها ومسالكها تقدير ما يتواله من أموال بسنن الدين من غري  - 4. و

معاناة املظامل واألحكام بالتسوية بني أهلها ،  - 5. عطائهاإأخذها و  يفحتريف 
ها فيإقامة احلدود على مستحقيها من غري جتاوز  - 6. فصلها يف املنصفةواعتماد 

ها ، فيور أن يكونوا من أهل الكفاية األم يفاختيار خلفائه  -  7.وال تقصري عنها
  .)50( واألمانة عليها " 
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على العدل يكون سالمة السلطان وعمارة البلدان ، كما  بناءً و  عدل شامل : -3
، ويعمر به البالد يدعو إىل األلفة ، ويبعث على الطاعة"     أن العدل الشامل 

 يفوليس أسرع  ... ر معه النسل ، ويأمن به السلطان، وتنمو به األموال ويكث
ألنه ليس يقف على حد ،  ؛خراب األرض وال أفسد لضمائر اخللق من اجلور

  .)51( وال ينتهي إىل غاية "
 يفألنه يسهم  ؛يربز املاوردي أمهية األمن بالنسبة للعمران البشريو  األمن : -4

أمن عام تطمئن  "أن يكون هناك ؛العمران ، وهو أهم وظائف السلطان ازدهار
ه الربيء ، ويأنس به الضعيف ، فيه اهلمم ، ويسكن فيإليه النفوس ، وتنتشر 

ألن اخلوف يقبض الناس عن خلائف راحة ، وال حلاذر طمأنينة ... فليس 
ا قوام فيمصاحلهم ، وحيجزهم عن تصرفهم ، ويك هم عن أسباب املواد اليت 
اجلور من نتائج فمن نتائج العدل ،  أودهم ، وانتظام مجلتهم ، ولئن كان األمن

  .)52( ما ليس بعدل " 
خصب دار : ويعين به املاوردي رفعة العيش وسعته ، وهو ما يؤدي إىل أن "  -5

 يفقل في،  اللقواإله ذوو اإلكثار فياألحوال ، ويشرتك  يفتتسع النفوس به 
التوسع ، وتكثر  يفتباغض العدم ، وتتسع النفوس  عنهم فيالناس احلسد ، وينت

وانتظام أحواهلا ، التواصل ، وذلك من أقوى الدواعي لصالح الدنيا ، و املواساة 
وال شك أن  .)53(ل إىل الغىن ، والغىن يورث األمانة والسخاء "و وألن اخلصب يؤ 

  لعدل .السلطان لقيمة ا أواخلصب ناتج عن تطبيق احلاكم 
وهنا يعتقد املاوردي أن األمل هو أساس العمران لقول النيب  أمل فسيح : -6

، ولواله ما غرس غارس شجراً  ه وسلم: (األمل رمحة من اهللا ألميتصلى اهللا علي
" األمل الفسيح يبعث على اقتناء ما يقصر  وال أرضعت أم ولداً) ، ومن مث فإن 
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فلذلك ما  ،ركه حبياة ؤمل دمر على استيعابه ، ويبعث على اقتناء ما ليس يُ العُ 
اتساع اآلمال ، حىت عمر به الدنيا فتم صالحها ، بأرفق اهللا تعاىل خلقه 

ا من قرن إىل قرن  ما جتاوز الواحد  ولو قصرت اآلمال ،وصارت تنتقل بعمرا
  .)54( حاجة يومه ، وال تعدى ضرورة وقته ، وكانت تنتقل إىل من بعده خراباً " 

ل الدنيا، صالح حال اإلنسان، صالح حاوناقش املاوردي بعد  - 3/3
ا ثالثة أشياء ورأى رضوان يصيغها و  .ةفيكا  ومادةة ، معنفس مطيعة ، وألفة جا :أ

ن "املاوردي يرى أن أي جمموعة بشرية متلك حظًا ما من الوجود إ :بقولهالسيد 
والعنصر  ،زيقي (الفرد)فيالعنصر ال عناصر: ةواالستمرار البد أن تتوافر هلا ثالث

( الوسائل  والعنصر املادي واالقتصادي نثربولوجي (الروابط الدموية) بني األفراد،األ
  .)55(للعيش)      الضرورية

ا إذا أطاعته ملكها ، وإذا  ؛ذلككالنفس املطيعة : ويسميها املاوردي   -1 أل
 ةالثانيو مها : النصح ، احدوطاعة اإلنسان تكون من وجهتني ، إعصته ملكته ، 

ى الرشد فري حبقائقها ،  ما النصح فهو أن ينظر اإلنسان إىل األمورأنقياد ، فاال: 
  .)56(رشداً ويستحسنه ، ويرى الغي غياً ويستقبحه " 

أو االجتماع  اإلنساناأللفة اجلامعة : وتشكل القاعدة الثانية من قواعد حال  -2
اإلنسان ، بل هي الدليل  يفيرى املاوردي أن األلفة ليست فطرة و البشري ،

صلى اهللا عليه  –األوقع الذي حيدد مسو إنسانيته ، فاملؤمن كما يقول النيب 
، والنسب واملصاهرة الدين :أسباب األلفة خبمسةمث حيدد  ،لف مألوفإ - وسلم

  .)57(، واملودة ، والرب " 

ولكنه يرى أيضًا أنه  ؛لدين على أنه أول أسباب األلفةلاملاوردي  ينظرالدين :  - أ
قول بأن الدين " يبعث على فيقد يتحول إىل أحد أسباب الفرقة واالختالف ، 
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التناصر ، ومينع من التقاطع والتبادر ، وقد خيتلف أهل الدين على مذاهب شىت 
ه من العداوة والتباين مثلما حيدث بني في فنيحدث بني املختلفيوآراء خمتلفة ، 

ه ، فيالواحد  قد، وعلة ذلك أن الدين واالجتماع على الع األديان يف فنياملختل
ذا ه من أقوى أسباب الفرقة ، وإفيف ملا كان أقوى أسباب األلفة ، كان االختال

تكافأ أهل األديان املختلفة واملذاهب املتباينة ، ومل يكن أحد الفريقني أعلى يداً 
ألنه ينضم  ؛هم أعظميف، وأكثر عددًا ، كانت العداوة بينهم أقوى ، واإلحن 

  .)58(النظراء "   حتاسد األكفاء ، وتنافس االختالفإىل عداوة 
ال والد أو مولود ، إوما األنساب أسباب األلفة هو النسب ،  وثاينالنسب :  -ب

ألن تعاطف  ؛بعث على األلفةتأو من يربطه نسب باآلخر ، وهذه الروابط 
األرحام ، ومحية القرابة يبعثان على التناصر واأللفة ، ومينعان من التخاذل والفرقة 

ن تسلط الغرباء األجانب ، استعالء األباعد على األقارب ، وتوقيًا م يف، أنفة 
 .)59(( إن الرحم إن متاست تعاطفت)  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد روي

، أن " النسب قد تعرض له عوارض متنع األلفة  ويذهب رضوان السيد إىل
نواة  إذا كانت تكّون العشرية يرى أن، وهلذا فإنه ة هلافيوتبعث على الفرقة املنا

ا تعجز عن الوصول إىل مرحلة (االجتماع املدين) بسبب  ؛االجتماع الطبيعي فإ
يغنيها ويفتحها على آفاق  يفة والطاردة ، فالبد من عامل إضافيهذه العصبية النا

ضعه فينظر املاوردي الذي جيعله قاعدة تأسيسية، مث يعود  يفأوسع وهو الدين 
  .  )60(اجملال االجتماعي ضمن سبب الرب "  يف
تشهد املاوردي باآلية الكرمية ساملصاهرة : وهي السبب الثالث لأللفة ، وي - جـ 

وجعل بينكم مودة  ؛لتسكنوا إليهان آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا (وم
داء ، وتتألف األعداء عَ ، ويقول بأنه " مل تزل العرب جتتذب البُـ  )ورمحة 
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 باملصاهرة العدو موالياً ، وقد يصرياً ، ويصري سانمؤ  باملصاهرة ، حىت يرجع النافر
  , )61(ثنني ألفة بني القبيلتني ومواالة بني العشريتني " بني اال

ا تكسب معادن امليل ، السبب الرابع من أسباب األلفة  هي  املودة : و - د وأل
وحماماة ، وهذا أعلى مراتب  وفاءوحتدث خبلوص املصافاة ، إخالصًا ومصافاة 

ح لتزيد  –صلى اهللا عليه وسلم  –األلفة ، وهلذا آخى رسول اهللا  بني أصحا
  .  )62(تضافرهم وتناصرهم  ألفتهم ، ويقوي

الرب مفهوم ال يستند إىل نسب أو شبه و السبب اخلامس لأللفة ،وهو :  الِربّ  - هـ
حبت  اجتماعي، إنه عمل  والصداقةنسب، كما أنه ال يتصل بالضرورة باملودة 

 أن ويرى املاوردي .)63( ديين أساسٍ  ذيبالضرورة ، ومن وازع  تابع من وعي
الرب يوصل إىل القلوب ألطافًا ، ويثنيها حمبة وانعطافًا ، ولذلك ندب اهللا تعاىل 

 ألن ؛( وتعاونوا على الرب والتقوى ) :إىل التعاون به ، وقرنه بالتقوى له ، فقال
الرب رضا الناس ، ومن مجع بني رضا اهللا تعاىل ورضا  يف  التقوى رضا اهللا ، ويف 

  .)64(الناس فقد متت سعادته 
التربع  يصلة ومعروف ، فأما الصلة : فه :أن الرب نوعان املاورديويرى   

اجلهات احملمودة لغري عوض مطلوب ، وهذا يبعث عليه مساحة يف  ببذل املال
تنوع نوعني قوالً فيأما املعروف و  ،)65( وإباؤهامنه شحها  عالنفس وسخاؤها ، ومين

وعمًال ، فأما القول فهو طيب الكالم ، وحسن البشر ، والتودد جبميل القول ، 
وهذا يبعث عليه حسن اخللق ، ورقة الطبع ، وجيب أن يكون حمدودًا كالسخاء 

وأما العمل فهو بذل اجلاه واملساعدة  ،ًا مذمومًا قلخه كان فيفإنه إن أسرف 
بة ، وهذا يبعث عليه حب اخلري للناس ، وإيثار الصالح النائيف  بالنفس ، واملعونة
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بيان جذوره  على لربعىن اشرحه مليف  حريصاً  املاورديولقد كان  )66( ."هلم 
  اإلسالمية ، ومدى حث الدين اإلسالمي على الرب باآلخرين . 

الدين على بقية  من شأن - قراءته للماوردييف  –رضوان السيد  عليوي  
امل ع وليس، م ذامل انقسام وتشر خرى، ويرى أنه قد يكون ععناصر األلفة األ

ثنائية النقل لع اإلنسان يطت، وأن النفس قد ال  البشرياالجتماع يف  وانتظام قساتا
، بل معادلة واالنقسام واهلوى، وأن قوانني األلفة اجلامعة ليست ضد الشرذمة

بل مواجهة اآلخر  ؛رابة فقط، فرابطة النسب ليس سببها الدم والقمعهما للعيش
نحل ما ، وقد يطيعة ققوق والعوقد يطرأ عليها عارض يبعث على ال، النقيض

 ميكن أن تؤدى إليه املصاهرة وتصري الوصلة فرقة ، واأللفة عداوة ، فالعالقات
اع عن دف" للتماعوسائل "االج هي  والروابط والعرى على اختالف أنواعها 

 لتقاءالنتظام والتناثر، واأللفة والطرد ، واالن افإ من مثو  ،استقراره واستمراره
ليس من ضمن مقولة  هلاجتد اتساقها ، والناظم  البشرياالجتماع يف  رتاقفواال

؛ التوازن بينها وبني عناصرها ، بل من خارج ناظم ومنسق ال ميلك إزالة النقائض
لكنه ميلك إشاعة اتساق معني تسوده جدلية معقدة ال متنع احلركية واملور : إنه 

  .  )67(الدين 
لقيام العمران نسان ، و لصالح حال اإلالقاعدة الثالثة  هي  ة : وفياملادة الكا - 3

ألن حاجات  ؛ما يتعلق مبا حيقق لإلنسان أمور معاشههي  ، و املاورديعند 
قوام نفسه مل تدم له حياة ،  يه اإلنسان املادية ضرورية " فإذا عدم املادة اليت

يف  نفسه ، واالختالل يفمنها حلقه الوهن  شيءومل يستقم له دين ، وإذا تعذر 
إن أسباب احلصول على املادة و  )68(. قدر ما تعذر من املادة عليهبدنياه ، 

فماء زراعة ، ونتاج حيوان ،  : أربعة أوجه هي  ، وة ألمور املعاش متنوعة فيالكا
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ضر ، وسكان األمصار مادة أهل احل يكسب صناعة ، فالزراعة هو وربح جتارة ، 
ا أعم نفعاً ، وأو  وهو نتاج احليوان فهو  وأما الثاين .فرعاً  ىفواملدن ، واالستمرار 

م دار ، ومل ت ؛وات وسكان اخلياملمادة أهل الف ا ملا مل تستقر  مهم ضأل
النقلة  يفألنه يستقل  ؛وا احليوانفأمصار ، افتقروا إىل األموال املتنقلة معهم فاقت

ن موأما الثالث  .، مث هو مركوب وحملوب بنفسه ، ويستغىن عن العلوفة برعيه
ا و  هو الصناعة الرابع و  السببو . نتاجالزرع واإل فرع ملاديت يالتجارة فه هيأسبا

: فقد يتعلق مبا مضى من األسباب الثالثة ، وقد تنقسم إىل صناعة فكر ، 
  .)69(وصناعة مشرتكة بني فكر وعمل   ،وصناعة عمل

  
  

 -4-  
  -:يف النقاط التاليةوختاماً جنمل النتائج   

 حتدثت عن العمران  اليتخرى ن املدونات األخالقية األ: إالقول ميكن -        
مل خترج عن الروح العامة  هي  كتب (مرايا األمراء) أو (نصائح امللوك )، و  هي 
ة فيالصفحات السابقة ، وإن كانت قد أعطت أمهية كربى لكييف  هلا ناولناهات اليت

ن بنيايف  صناعة امللك، ولكن حديث تلك الكتب عن العمران جاء كأجزاء متناثرة
   .احلديث عن التدبري السياسي

  قيمياسالمية ملسألة العمران تناوالجاء تناول مدونات األخالق اإل -       
لعلم العمران كما أسسه ابن  إىل حد ما عن التناول التارخيي اخمتلف ا،معياري

صناعة العمران يف  تركيز تلك املدونات على أثر القيم األخالقيةيف  خلدون، وذلك
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يف  تثناء حديثه عن أثر العدل واجلورها ابن خلدون أمهية كبرية باسمل يعط اليتو ، 
  .العمران
مل ترق معاجلات مدونات األخالق اإلسالمية ملسألة العمران إىل مصاف  -       

ولكنها كانت معاجلات جزئية اختلفت من  ؛امكانية وجود نظرية متكاملة
يف  أسسها ابن خلدون اليتركان كملة األالسوف آلخر ، ومل تشكل نظرية كفي

ولكن الشك أن ابن خلدون قد استفاد من معظم كتب األخالق ،  ؛مقدمته
العمران ، ولكنه عمق كل ذلك يف  معاجلته لنظريتهيف  وكتب (مرايا األمراء)

  العوائد واألخالق.يف  مبشاهداته واستقرائه للتاريخ ، وأثر البيئة
  اهلوامش    

                                                 

التاريخ اإلسالمي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  فيالعصبية والدولة ... معالم نظرية خلدونية ،  محمد عابد الجابري ) 1(
  . 106صـ1990

  . 55- 54، ص  2006،  2طه حسين ، فلسفة ابن خلدون االجتماعية ، ترجمة محمد عبد اهللا عنان ، دار الكتب المصرية ، ط  ) 2(
  . 355، ص  1، جـ  2006، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة األسرة  في عبد الواحد وا المقدمة ، تحقيق علي ،ابن خلدون ) 3(
  . 107 – 106الجابرى المرجع السابق ص  ) 4(
تحقيق أحمد أمين ، السيد أحمد صقر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة ، الهوامل والشوامل  ،  يالتوحيد ابن مسكويه : ) 5(

  . 238ص  2009األسرة 
  لسان العرب مادة (عمر) نسخة إلكترونية من موقع الباحث االلكتروني . :ابن منظور ) 6(
  . 143العصبية والدولة ص :  الجابري ) 7(
  . 61ص ، 1983 2، تحقيق جعفر آل ياسين ، دار األندلس، بيروت طتحصيل السعادة ،  الفارابي ) 8(
  . 13ص  1983دار المعارف ، القاهرة ط  الفكر اإلسالميفي  الفلسفة األخالقية،  أحمد صبحي ) 9(
  . 230ص  ،1991، تحقيق أحمد عبد الحليم عطيه ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة  واإلسعاد، السعادة  العامري ) 10(
  . 348ص   1982  2الفلسفة األخالقية األفالطونية عند مفكرى اإلسالم ، دار األندلس ، بيروت ط،  ناجي التكريتي ) 11(
  . 236، الهوامل والشوامل ص  ديي، والتوحيهابن مسكو  ) 12(
  .149ص  دون تاريخ ،ابن الخطيب ، المطبعة المصرية ، ، حققه وشرح غريبه ،، تهذيب األخالق وتطهير األعراق هابن مسكوي ) 13(
  . 340، ص 1ابن خلدون المقدمة جـ  ) 14(
  .1994 4الكنوز األدبية ، بيروت ، ط، دار منطق ابن خلدون ،  على الوردي ) 15(
  .273السعادة واإلسعاد ص ،  العامري ) 16(
  .273المرجع نفسه ص  ) 17(
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  .274-273المرجع نفسه ص  ) 18(
  . 274-273المرجع نفسه ص  ) 19(
  . 153ص  ابن مسكويه ، تهذيب األخالق  ) 20(
  .154المرجع نفسه ص  ) 21(
  . 145المرجع نفسه ص  ) 22(
  . 109العصبية والدولة ص ،  الجابري ) 23(
  .124صـالمدينة الفاضلة  ،الفارابي ) 24(
  . 287السعادة واإلسعاد ص ،  العامري ) 25(
  . 237- 236الهوامل والشوامل ص  ،/ التوحيدي هابن مسكوي ) 26(
  . 130- 127المدينة الفاضلة ص ،  الفارابي ) 27(
  . 237ص  واإلسعادالسعادة ،  العامري ) 28(
  . 242المرجع نفسه ص  ) 29(
  . 248المرجع نفسه ص  ) 30(
  .157-156تهذيب األخالق ص ه، ابن مسكوي ) 31(
  . 250السعادة واإلسعاد ص ، العامرى  ) 32(
  . 127تهذيب األخالق ص  ه، ابن مسكوي ) 33(
  .250-  249السعادة واإلسعاد ص ، العامرى  ) 34(
  . 132تهذيب األخالق ص  ه، ابن مسكوي ) 35(
  . 91- 90ص  ةتحصيل السعاد،  الفارابي ) 36(
  .249السعادة واإلسعاد ص  ،العامري ) 37(
  .154تهذيب األخالق ص  ه، ابن مسكوي ) 38(
  . 105المرجع نفسه ص  ) 39(
  .518المقدمة جـ / ص ، ابن خلدون  ) 40(
  . 237ص  ، الهوامل والشوامل  ابن مسكويه ، والتوحيدي ) 41(
  . 237ه ص سنف وضعالم ) 42(
  .116ص  2004السقا ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة  في  أدب الدنيا والدين ، تحقيق مصط ،( أبو الحسن ) الماوردي ) 43(
  .116ص  ،المرجع نفسه ) 44(
  .118-117ص  ،المرجع نفسه ) 45(
  . 119ص  ،المرجع نفسه ) 46(
  . 119ص  المرجع نفسه، ) 47(
  .120ص  ،المرجع نفسه ) 48(
  .97ص  1987 1دار العلوم ، بيروت طتسهيل النظر وتعجيل الظفر ، تحقيق رضوان السيد ،،  الماوردي ) 49(
  .123ص  ، أدب الدنيا والدين الماوردي ) 50(
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  .125ص  ،المرجع نفسه ) 51(
  .128ص  ،المرجع نفسه ) 52(
  .129ص  ،المرجع نفسه ) 53(
  . 131-130ص  ،المرجع نفسه ) 54(
  .10مقدمته لكتاب لتسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردى ص ، رضوان السيد  ) 55(
  . 132أدب الدنيا والدين ص  ، الماوردي ) 56(
  . 11مقدمة تسهيل النظر ص ، ورضوان السيد  133ص  ،المرجع نفسه ) 57(
  .134-133ص   ،المرجع نفسه ) 58(
  .134ص  ،المرجع نفسه ) 59(
  .13-12مقدمة لتسهيل النظر ص ، رضوان السيد  ) 60(
  .139أدب الدنيا والدين ص ،  الماوردي ) 61(
  .146ص  ،المرجع نفسه ) 62(
  .17مقدمة لتسهيل النظر ص ، رضوان السيد  ) 63(
  .168، أدب الدنيا والدين ص  الماوردي ) 64(
  .168ص  ،المرجع نفسه ) 65(
  .185-184ص  ،المرجع نفسه ) 66(
  .21-20مقدمة لتسهيل النظر ص  ،السيد رضوان  ) 67(
  .192أدب الدنيا والدين ص ،  الماوردي ) 68(
  . بتصرف 198-192ص  ،المرجع نفسه ) 69(
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  باب: المحور

  وعالقته باإليمان والعمران ر في أمريكا الالتينيةيالهوت التحر 

  ميكائيل لويف

من  مجلةخّط ديين مسيحي يستلهم رؤاه من ر؟ باألساس هو يما املراد بالهوت التحر 
من  من قبل جمموعة 1971عام ها منذ مت تأليفذات منحى الهويت نضايل، الكتابات 

على غرار غوستافو غوترياز من البريو، وروبيم آلفز وهوغو  رجال الدين املسيحيني،
آمسان وكارلوس ميسرت واألخوين ليوناردو وكلودوفيس بوف من الربازيل، وجون سوبرينو 

وبابلو وإغناسيو إيالكوريا من السلفادور، وسغوندو غاليليا ورونالدو مونز من الشيلي، 
 ،سكانوين من األرجنتني خوان كارلوسوجوزي ميغيل بونينو و ريكا، كوستاريتشارد من  

 نورد أمساءلِ غواي، لويس سغوندو من األورو املكسيك، وخوان وإنريك دوسيل من 
  .األكثر شهرة من بني رموز هذا التوجه العناصر

القارة اليت يف جنوب ريكا الالتينية، مليس مصادفة أن تظهر هذه احلركة يف أذلك 
تفجر الثورة الكوبية سنة ، منذ تتوال، وأين بشكل صارخفيها التباين االجتماعي  ىتفشّ 

                                                            
 .)wyöLMichael  ( معهد الدراسات يف يف املركز القومي لألحباث وأستاذ سابق  مدير ،فرنسيبرازيلي اجتماع عامل

  .العليا للعلوم االجتماعية يف باريس
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دعمتها حركات ثورية بشكل إىل إرساء العدالة،  تطلعت، نضاالت اجتماعية 1959
  .تالحقم

 يف سائر ء الالهوتيني؛ فإننا جندهؤالجممل آراء ة بني اختالفات مجّ  برزت ولئن
من نابعا جذريا منطلقا و  مشرتكةأرضية  تشكلة اليت لرئيسلعديد من احملاور اا أعماهلم

، أو الربوتستانتية ، سواء منها الكاثوليكيةاملسيحية أرسته الكنائس املعتقد التقليدي، كما
  :ومنها

نظام حيف وجور، باعتبارها تقريع أخالقي واجتماعي للرأمسالية  - 1
 .الخطيئة البنيويةأشكال شكال من  بوصفهاو 

الفقر،  تفهم دواعياركسية بقصد املتحليل الأدوات توظيف  - 2
 أشكال الصراع الطبقي.مبختلف تناقضات الرأمسالية و اإلحاطة بو 

 ،الذايتاالجتماعي م يف التحرر خيار مواالة الفقراء ومناصرة نضاال - 3
 العدالة االجتماعية.إرساء من أجل  السعي اجلادو 

  ،الفقراء يف أوساط ةلشرائح املسيحية املعدماب العمل على النهوض - 4
ياة الفردانية اليت ل حلبدي، والبحث عن منط الكنيسةمجهور كشكل جديد من 

 النظام الرأمسايل. أمالها
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حول مجلة من  اأساسة للكتاب املقدس، حتوم قراءة مستجدّ  - 5
للنضال من أجل التحرر  ، كنرباسالتورايت يف سفر اخلروج اإلصحاحات الواردة

 .يرزح حتت نري االستعبادلشعب 

أي  ؛للدين  باعتبارها العدو الرئيس - اإلحلاد ال- الوثنية ةجما - 6
ومن قبل املوت اجلديدة املعبودة من قبل الفراعنة اجلدد،  مناهضة أوثان

إىل هريودس حاكم اجلليل يف عهد  نسبةات اجلدد (سالقياصرة اجلدد واهلريود
العسكرية،  والقوة ،والدولة ،واألمن الوطين ،والقوة ،الثروةو ، مامون): املسيح

 "احلضارة املسيحية الغربية".و

نية طو فالاأللثنائية الالهوتية التقليدية باعتبارها نتاجا للفلسفة نقد ا - 7
يتميز فيه  الذيلرتاث الكتايب التورايت، ال متّت بصلة ل وبوصفها ،اإلغريقية

 ن.وال ينفصالاإلهلي  التاريخ البشري عن املسار

 التحريرالمنشأ االجتماعي لالهوت  أوال:

ن الهوت التحرير هو إليوناردو بوف، الربازيلي الالهويت أعلن ذلك سبق أن كما 
حركة تعبري عن هو  بشكل أدقأو  ،هل يف دالالتوتأمّ  لفعل سابقانعكاس  يف اآلن
بشكل سبق ، القرن املاضيمن  ستينياتال مطلع واسعة، ظهرت يف البدء اجتماعية

                                                            

 . 24: 6"ال تقدروا أن ختدموا اهللا واملال (مامون)" مىتلإلجنيل يف اآلرامية مبعىن مال الظلم، ووردت يف الرتمجة العربية ،
  (املرتجم). 13: 16لوقا
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مجهور تضم هذه احلركة قطاعات معتربة من حيث األعمال الالهوتية اجلديدة. 
احلركات و  ،ساقفةاأل، والتنظيمات الدينية، و الرهبان طوائفمن املتشكل  ،الكنيسة

املسيحية،  والشبيبة الطالبيةالعمل الكاثوليكي، على غرار جتمعات  ،الدينية الالئكية
 الشعيب، مثل ذات الطابععوية االر الكنسية اللجان و  ،الشبيبة العمالية املسيحيةو 

التكتالت ، و العاملة يف جمال الزراعة عويةاالتكتالت الر العمالية، و  عويةاالتكتالت الر 
 ألنشطةختلف اإيالء اهتمام ملدون من ف. والشرائح الكنسية املعوزة ،احلضرية ةاعويالر 

 -مسيحية التحريرميكن أن نطلق عليه  وهو ما– هلذه احلركات االجتماعية ةالعملي
خالل  برزتْ ، م ظواهر اجتماعية وتارخيية مهمة يف أمريكا الالتينيةعلينا فهْ ر يتعذّ 
 أمريكاالثوري يف  على غرار املدّ  من القرن املاضي، السبعينيات والثمانينيات فرتة

حركة عمالية وفالحية  بروزكذلك و  ، يف كل من نيكارغوا والسلفادور،الوسطى
 جديدة يف الربازيل.

ا ة من كنائس أمريكيلضئجمموعة يف  إالخبّطها الالهويت  ريالتحر مسيحية مل تؤثّر 
ا حمافظا أو معتدال. لكن إمّ  - يف الغالب األعم-التوجه السائد حيث بقي الالتينية: 

املؤمتر رفض  حيث ال سيما يف الربازيلأو عرضا،  تأثري تلك املسيحية ما كان هّينا
وبشكل  الفاتيكانحاضرة من  ةاملتأتي ةط القويو برغم الضغ-  (CNBB)األسقفي 
شهرة يف هذا  والكرادلة األكثرومن بني األساقفة . ريإدانة الهوت التحر  -متكرر
واملونسنيور أرنز من الربازيل أيضا،  باولوو ر كامارا من الربازيل، هلد جند مالتنظي
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صامويل و من السلفادور، واملونسنيور مندز أرسيو من املكسيك، واملونسنيور رومري 
  .أيضا رويز من املكسيك

هو و -  يف الثقافة الكاثوليكية يف أمريكا الالتينية ذلك أن مسار التأصيل الالهويت
القاعدة،  الكنيسة ليسري حنو مل ينطلق من قمة -ريالهوت التحر  د إىل بروزسيقو  ما
 فالشرائح. من الهامش باتجاه المركز ، ولكنال من القاعدة الشعبية باجتاه القمةو 

الفاعل يف رك احمل اليت ستغدو- أو القطاعات االجتماعية يف احلقل الديين الكنسي
بالنسبة إىل  كلها ذات طابع هامشي أو متحدرة من األطراف  - التجددعملية 

الكهنة األجانب، و  واخلرباء الالئكيون، وأعوانه، اجلهاز الكنسي الالئكياملؤسسة: 
على  تر ثّ "املركز" وأبعض احلاالت استولت احلركات على في فلتنظيمات الدينية. او 

على  ةً ويف حاالت أخرى بقيت معزولسيما يف الربازيل)،  املؤمترات األسقفية (ال
  امش" املؤسسة."ه

من على مدار الستينيات  ناشاهدفحسب، حيث  يف الشيليو ليس يف الربازيل 
مّس طائفة يف بعض األوساط املسيحية ( التأصيل الالهويتسياقا من القرن املاضي 

يف  أحداث مماثلة أشكال مغايرة، نشبت حتتو  بل )؛نيالالئكي اإلكلريوس أو طائفة
حركة شعبية  بعد إنشائهفمن بينها حالة كاميلو توريس، بلدان أخرى: األكثر شهرة 

                                                            
.  التحّكم مبفاصلمنه غرض ال ،واجملتمع املدين ةدينيؤسسة الاملبني  ميثل مهزة الوصللكنيسة، ا مدين يف خدمةخّط 

  اجملتمع (املرتجم).
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وهو ، 1965سنة  )ELN(مناضلة، اخنرط يف صفوف جيش التحرير الوطين 
 لقي توريس حتفه يف ،كاسرتو  فيديل  من أتباعمبينيو من متمردين كول متشّكلجيش 

ماس احل يف تأجيج ه دور بارزوقد كان لرحيل، 1966مواجهة مع اجليش سنة 
  أمريكا الالتينية.  يفسيحينياملصفوف  يف السياسي

جممع نتائج ضمن سياق من التجديد يف أعقاب  هذا الغليان كلّ قد جاء  ل
كنيسة أركان  وهو ما انتهى بزعزعة جممل )، م1965-1962( الفاتيكان الثاين

، مت 1968عام  خالل أثناء انعقاد مؤمتر أساقفة أمريكا الالتينية يف مدلنيف .القارة
للجور،  البىن السائدة الداعمةالتنديد ب للمرة األوىل تبين قرارات جديدة، وحدثَ 

،ليس ذلك "العنف املمنهج"ممارسة و  لشعوبوالظلم االجتماعي، وانتهاك حقوق ا
عالوة  ،أيضاً  العمل الثوريعية و شر ) مب(يف بعض احلاالت جرى االعرتاف؛ بل فقط

  ".أشكال القهر كافة  لتحرر من"ل الشعوب مع تطلعات تضامنعلى ال

ر. بدأ موضوع التحرر يشغل الهوتيي يد الهوت التحر المي ضمن هذا السياق جاء
 جنوب يف "بالهوت التنمية" الرائج قتنعنياملغري - أمريكا الالتينية األكثر تقدما 

الالهويت حالة نورد  ثالعلى سبيل املو القرن املاضي.  ستينيات منذ أواخر - القارة
دورا لعب فقد  يف فرانكفورت. الذي سبق أن تلقى تعليمههوغو آمسان، الربازيلي 

الهويت  طابعذي نقد مسيحي بلورة ل يف حشد أوىل العناصر 1970 منذ سنة بارزا
ؤلف مع صدور مو  ،1971عام  لكن حبلول ؛ري للتنمية االقتصادية املستدامةيحتر 
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ى حتصيله العلميبريويف، اليسوعي ال –غوستافو غوترياز  يف جامعيت لوفان  الذي أ
املعنون  همؤلففي فر. يالهوت التحر الفعلي لولد املكان   - وليون الكاثوليكيتني

لة من األفكار االحتجاجية، غوترياز مج ، سيطرح"السياقات -ر يالهوت التحر "بـ
، لكنيسة. يف مستوى أولداخل ا ةالالهوتي التصورات يف بلبلةكون مدعاة إلثارة ست
شيم الثنائية املتوارثة عن الفكر اإلغريقي:  حلّ أ  :لواقعني فال وجودعلى ضرورة 

س". س" واآلخر "مدنّ أحدمها "مقدّ  :أو تارخيني "زمين" واآلخر "روحي"، أحدمها
ريخ اإلنساين والزمين ينبغي أن هذا التاحضن د فحسب، ويف حَّ مو هناك تاريخ 

اخلالص  ق األمر برتّقبمملكة الرب. ال يتعلّ و اخلالص، و حقق العدالة االجتماعية، تت
أن بناء اإلنسان عمل من "بشكل ال لبس فيه  لنا يبّني اخلروج التورايت ف من أعلى؛

مسارا يغدو خلالص ا السياسي التارخيي". كما أن مسار هلنضال ، يتأتى تبعاً صنعه
أن يف الرهان ال يتمثل  ا وخاصا، حيثفرديمجاعيا و"شامال" بعد أن كان خيارا 

فليس د. استعباال رهن بأسره يرزحب شع حتررو  يف خالصبل  ،هينجو املرء بنفس
- هم لكن للشفقة أو هدفا لإلحسان؛رد موضوع جم - ضمن هذه السياق- اءر الفق

سة، ق بالكنيما يتعلّ فيو حتررهم.  اعصنّ  - فني من بين إسرائيلسائر املستضعَ  على غرار
متبعة الرتاث العظيم  سيطرة؛اليف جهاز  دور الشريك هالعبينبغي أن تكّف عن 

وتندد بالظلم  ،تواجه اجلبابرة أنوالنموذج الشخصي للمسيح، و  ألنبياء التوراة
  االجتماعي.
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  الكون وتحديات الوثنية الجديدة إعمار ثانيا:

ناوله جديدة، بتعمل ر ورشات ين الهوت التحر خالل العقود األخرية، دشّ 
 جتمعات الزنوجطة على املسلَّ يز واملأشكال العسف اضطهاد املرأة، و مظاهر  بالتحليل

التعددية و  حتديات التنوّع الثقايفإىل تلك املسائل  كما ضمّ   والسكان األصليني،
وضع ب . مستهال عملهفضال عن املسألة البيئية ،املعتقداتسائر ية واحلوار بني الدين

ديد الرائج يف أمريكا باعتبارها الشكل اجل حمل نقد الهويت وسياسي، الليربالية اجلديدة
  أال وهو الرأمسالية.مضطرب داخليا الالتينية لنظام 

 نظام السيطرة السائد على إىلالذي وجهه الهوتيو التحرير  النقدحيث مل يقتصر 
قد ف الالهويت. بل مشل أيضا اجملال ؛ةواألخالقي ةاالجتماعيو  ةتصادياالق اجملاالت
من  شكال - من منظورهم ا يف شكلها الليربايل اجلديدمسي الو -الرأمسالية بدت 

ف من إعداد يف مصنّ  - األوىلللمرة و - الوثنية. سوف تتلخص هذه املقاربةأشكال 
ر و نشواملبكوستاريكا،  سان خوسيهلِ التابع  (.D.E.I)" "قسم األحباث املسكونية

، الذي "رالمحرِّ  رباب. أوثان القهر والبحث عن اإللهنضال األ" :حتت عنوان
ين لغات. ، وجرت ترمجته إىل مثا1980سنة املؤلف ظهر  .واسعا صدى سيالقي

 مسان، وفرانزهوغو آ–اب اخلمسة الكتّ  تقامسهاجهة النظر املشرتكة اليت و 
مت عرضها يف  - سوبرينو ورج بيكسلي، وبابلو ريتشارد، وجونهينكيالمار، وج

احملافظ والرجعي للكنيسة، ذلك  علق األمر بقطيعة جذرية مع الرتاثتي مة.املقدّ 
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 كانت املاركسية الشكل احلديث  هو ماو ، منذ قرون، "اإلحلاد" عرضالرتاث الذي 
  مبثابة العدو األكرب للمسيحية: من ضمنه

املسألة أي  اإلحلاد؛اليوم يف أمريكا الالتينية املسألة احملورية املطروحة ليست ف"
عبادة اآلهلة يف الوثنية،  يف املسألةتتمثل بل  ؛ األنطولوجية اليت تطرح وجود اهللا...

ذا ستغالل الا ةنظمأمن يتميز كل نظام حيث  ...فة لنظام االستغالل. زيامل
 احلياة وتناصب ،ة على االضطهاديستضفي قد ،اأنه خيلق آهلة وأوثانب الشكل حتديدا

إىل رؤية لآلهلة تقودنا  البحث عن اإلله احلقيقي يف هذه املعركةفعملية  . ...العداء
، ةاألوثان املميتو آلهلة املزيفة، رفض لالمع الوثنية، و  صداماللألشياء تنزع حنو 

عن  ر، ذلك الذي يكشفاهللا احملرّ اإلميان بفوأسلحتها الدينية اليت ترّوج للموت. 
اآلهلة  يِ نفل حاسم بيكتمل بشكهو ما يف نضاالت الفقراء ضد القهر،  سرّه

  .1"لوثنيةنقيضا ل من هذا الباب الزائفة... فيغدو اإلميان

املشرتك يف الكتاب  ثدَ مستحق و موضوع حتليل معمَّ سوف تكون هذه اإلشكالية 
وثنية السوق. أبحاث في "املعنون بـ يالمارمسان وفرانز هينكهوغو آكل من املميز لو 

يف تاريخ  هو األول من نوعه همامل ). هذا الطرح1989(" االقتصاد والالهوت
 يف عدادف املصنَّ  ،ر، املنحاز ضمنيا إىل معركة مناهضة النظام الرأمسايليالهوت التحر 

 -جممل األوقاتيف -  يدة االجتماعية للكنائس مل متارسالعقذلك أن  الوثنيات؛

                                                            

1. Pablo Richard et al, La lucha de los dioses, San José de Costa Rica,  DEI, 1980, p. 9. 
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حبسب - أيضا يف وقت ميلي؛ أي الرأمسايل أخالقي لالقتصاد "الليربايل"؛سوى نقد 
ا زائفا. ، يفضح الرأمسالية باعتبارها دينالهويت صرف ر نقدتوفّ  -مسانهوغو آ تأكيد

يف الالهوت تربز روح الوثنية يف السوق؟ وفق هوغو آمسان، التتمثل  فيمَ ولكن 
يتجلى  حيثقتصادي ذاته، ويف املمارسة التقوية الوثنية اليومية الملعيار ااملتلحف با

اليت نصادفها  ،ذات الطابع الدييناملفاهيم يف كما تربز "الدين االقتصادي" الرأمسايل.  
يف كتابات التيارات و مثال يف خطاب رونالد ريغن، ؛يف أدبيات "مسيحية السوق" 
ل مايكمثل - املؤسسات"  كذلك يف مؤلفات "الهوتييالدينية للمحافظني اجلدد، أو  

حىت آخر وثيقة و منذ مالتيس -  الهوت السوقفوظيفة تكميلية.  اليت هلا -نوفاك
يقتضي من الفقراء أن  ،تعّسفهو الهوت أضحوي م - البنك الدويلصادرة عن 

م على مذبح األوثان الرأمسالية.يضحّ    وا حبيوا

 تأثري بكوستاريكا ِلسان خوسيه "قسم األحباث املسكونية" التابع عمالكان أل
 جديداً  أهلمت جيالً ، حيث جتماعيالا هلمّ ا فاعل على املسيحيني الذين يشغلهم

وهو -  جونغ مو سونغ الشابيعرض رجل الالهوت ر. مثال، يمن الهوتيي التحر 
)، 1989" (وثنية رأس المال وهالك الفقراء" :يف كتابه - برازيلي من أصل كوري

 ث جتربة من منظور أخالقي ديين للنظام الرأمسايل العاملي، حيجذري نقدية رؤيةً 
ن اخلارجي يْ الدَّ  مبوجب  - صندوق النقد الدويل والبنك الدويلمثل - مؤسسات 

م على مذبح  ماليني الفقراء يف العامل الثالث املشطّ  "السوق للتضحية حبيوا
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كما يؤكد سونغ - ومما ال شك فيه أن األمر. اإلله اجلديدالذي بات مبثابة ، العاملية"
الشأن يف  كما هو- ال يتعلق  - )1994" (الالهوت واالقتصاديف كتابه التايل: "
يقتضي تضحيات بشرية باسم اإلكراهات بل بنظام  مبذبح مرئي؛ - الوثنيات القدمية

  دينية.الاملدنسة، وعلى ما يبدو غري  "العلمية"و، "العينية"

يف  ية لليربالية اجلديدةنقداألعمال ال على مدى السنوات األخرية تضافرت
 رجل الدينكان و  املسألة البيئية،انتقادات ر، مع يالهوت التحر ل الدينية وساطاأل

طت سلّ اليت تَ  نعواباملالرجل ك فقد أُ ليوناردو بوف الرائد يف هذا اجملال. وكما نعلم، 
مما أجربه ، حرمانما حلقه من  مبوجب أو ،عرب الطرد ذلك أكان سواء ،عليه من روما

متابعة  ذلك مل حيل دونالكنيسة، لكن  انوهجر  سكاينية التنظيم الفرنشغادر على م
  كاثوليكي.نشاطه كالهويت  

لديه،  متطوراً  ستشهد مسائل البيئة اهتماماً  1990عام  مع مطلعغري أنه 
وضمن سياق نقدي  ،ذات منزع فرانشيسكاين ضمن روح صوفية يطرح ذلكسو 

 البيئة كرامة األرض:" :مسايل. سوف يكون ذلك موضوع مؤلفهجذري للنظام الرأ
األحباث الفلسفية، من عديد موضوع الو  ،2"الفقراء وصراخ صرخة األرضبين 

البيئة هو ر مع قضايا يالهوت التحر  . وفق ليوناردو بوف، لقاء، والالهوتيةواألخالقية
والتنظيم  اهليمنة الذي يعتمد تكديس الثروةتتمثل يف أن "نظام  ،نتاج معاينة

                                                            
2. Leonardo Boff, Dignitas Terrae. Ecologie: cri de la Terre, cri des pauvres, S. Paulo, Atica 1995. 
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ب ، و لةالطبقة العامد إىل استغالل نفسه الذي يقو املنطق هو  ياالجتماع إىل 
ذا . "تدهور الطبيعةو  ،أيضا الدول قطيعة مع منطق  بلوغيف ر ييأمل الهوت التحر و

دين واملنبوذين، املضطهَ  حترير الفقراءإىل " رميقطيعة جذرية توهي سري هذا النظام، 
 حترير األرض، املتضررةإىل و  بطريقة غري عادلة، ةاملوزع تكديس الثروة ضحايا شره
د التوازن املادي والكيميائي وهو ما يهدّ  ا،م لثروااملنظَّ النهب  الكربى جراء

الطبقات الواقعة  ية االضطهاد/التحرير علىتنطبق ثنائوالبيولوجي للكون بأسره". 
  .3يف آن واحد األرض والكائنات احليةعلى و ، واالستغالل لسيطرةرهن ا

ليوناردو بوف توازيا بني   ، يرصد)2000سنة (الصادر  "أخالق الحياة" هيف مؤلف
جراء  يةمتأت فهي مجيعا، ةسياسيوال ةواالقتصادي ةاالجتماعي ،الظلمكافة أشكال 

يف  صلاحلا اإلجحافجراء الطبقات احملرومة، و على ط على العمال و ملسلَّ العنف ا
د يهدّ  املاء، مباضد اهلواء، ضد ضد الطبيعة،  الذي هو عنفو الوسط البيئي، 

وهو الرباديغم الرأمسايل لذلك احليف املصدر املشرتك الكائنات احلية.  سائر بإتالف
إضفاء ين رأس املال"، دِ  يندِ ويف " الغريب، الذي جيد تعبريه احلايل يف الليربالية اجلديدة

)، وعقائدها لنيالبضاعة، مع معابدها (البنوك)، وإكلريوسها (املمو على  ينطابع الوثال
ا (املتكون الذي  لبديل هو عامل بيئي اجتماعي، و . ااالقتصاد) تمن رجاال والهو

يل من قبل  مؤسس حتالف شعوب غابة األمازون، الذي اغت–شيكو ماندس ن اك
                                                            
3. Leonardo Boff, «Libertaçâo integra: do pobre et da terra», in A teologia da libertaçâo, Balanço e 
Perspectivas, S. Paulo,  Atica 1996,  p. 115, 124-128. 
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ط املسلَّ  فقد أدرك أن العنف االجتماعي ده؛أحد روا -1987سنة  الكاملكبار 
إىل الدوافع  كالمها  ضعخي ،ه حنو الغابةالعنف البيئي املوجَّ األهليني واملزارعني، و  على

أن  يغفاملعيار اجلديد للحضارة ينب. د إىل التطور الرأمسايل املفرطنفسها، ذلك العائ
 .4كوينالتضامن اليتأسس على أخالق احلياة وعلى 

"النظام  ، تذهب إىل أنأيضا جند مقرتحات مماثلة يف أعمال جونغ مو سونغ
واجتماعيا وبيئيا ال صاديا اقت هو بل ،االقتصادي الرأمسايل احلايل ليس فقط ظاملا

 ، هويف الدول الفقرية البشرمن ماليني هالك و  ،أنواع بأسرها إتالفف". يُطاق
االقتصادي الذي يسمح  للتطور "ضريبة إلزامية بالنسبة لإليديولوجيات املهيمنة

يف نقد وثنية  ة الالهوت هيمهمّ ، فمن مثو ". بتحقيق شره االستهالك الالحمدود
إىل التضحية باحلياة  نفسة يف اآلن أسطورة التقدم، اليت تفضييف فضح السوق و 
 .5الطبيعي الوسطضرر بما حيصل من ر يترب إىل و  ،البشرية

 مسيحية التحرير وااللتحام بهموم الناسثالثا: 

بل هو أيضا ممارسة  ر جمرد جمموعة من النصوص فحسب؛يليس الهوت التحر 
الشعوب داخل من  ،يف أوساط الطبقات احملرومة جتماعيةنضالية من أجل العدالة اال

  دة.املضطهَ 

                                                            
4. Leonardo Boff, Etica da Vida, Brasilia, Letra Viva 2000. 

5. Jung Mo Sung, Sementes de esperança. A fé em um mundo em crise, Petropolies, Vozes 2000. 
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ر يف يبة من الهوت التحر قرّ امل ل يف دور إحدى الكنائسلالنتباه متمث الفتٌ  مثالٌ 
كما و للسكان األصليني.  اعيةيف الوعي باملشاكل االجتم شياباس يف املكسيكت

، احلمر من اهلنود فالآلح مترد مسلّ  1994عام ل شهر يناير من خالنشب  فنعرِ 
 اجيش زاباتيستاسم طلق عليها أُ اآلن،  معروفة إىل حدّ  بقيادة منظمة ال تزال غري

اإلعالم واحلكومة  ن من قبل وسائلمت وصف املتمردي. (EZLN)للتحرير الوطين 
م  املكسيكية بالتحريريني، (أو  ،رياستلهموا رؤاهم من الهوت التحر على اعتبار أ

املونسنيور صامويل  الوقت الذي جرى فيه نعتقون من قبل اليسوعيني)، يف خمرتَ 
 "متمرد باسم نهبأ -شياباستدي ال كاساس يف أسقف سان كريستوبال -  رويز

امني جمافالرب". كال  ما هو الدور احلقيقي للكنيسة التقدمية يف ف ،للصواب اال
  ؟زاباتيستاحركة شياباس يف نشأة ت

 يف روما، الغريغوريةه يف تعليمتابع أن  الذي سبق-  صامويل رويزونسنيور امل
يستوبال سان كر  ليتوىل مهام أبرشية شياباستب حلّ كان قد   - اجلامعة البابوية الشهرية

ه يف مؤمتر . بعد مشاركتمن القرن املاضي كاساس يف مطلع الستينياتدي الس  
قسم اإلرساليات ب مهمة املكّلف ، شغل طيلة سنوات1968 سنة مادلني

ر، يحتت تأثري الهوت التحر و ). CELAMدراليات أساقفة أمريكا الالتينية (كونفل
على فيه  خلع، "ريالالهوت الكتابي للتحر كتابا بعنوان "  1975عام نشر خالل 

اللقاء باملونسنيور رويز يف مطلع فرصة يل  ثائر. أُتيحتالنيب املسيح لقب الالسيد 
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  ،ر؟"يعليه السؤال التايل: "هل كنتم من أتباع الهوت التحر  األلفية الثانية وطرحتُ 
  ". لنسبة يل ليس الالهوت بل التحريرلكن املهم با كان جوابه: "أجل، بالطبع؛

 ، خاضالتنظيمات الدينية النسويةبعض و  كان،ياعدة اليسوعيني، والدومينسمبو 
 وضع نصب عينيه مثابراً  تربوياً  عمالً  -تعلى مدى سنوا- نسنيور صامويل رويزاملو 

املربني الدينيني من السكان  من شبكة واسعةتوظيف عرب الشعبية.  الشرائح
 مجاعة حملية مت إنشاؤها. 2.600و  نفرا 7.800 بلغت أعدادها ،األصليني
م-  بقوة يف توعية األهايل أسهمت قوقهم يف التعرف على ح - من خالل مساعد

مبناسبة -  نظم املونسنيور رويز 1974ل عام وخال والعمل من أجل الدفاع عنها،
املؤمتر فعاليات  -اسكاسعلى ميالد برتولومي دي الس   مخسة قرونذكرى مرور 

 شّكل. احلمر اهلنود ن من ممثليألفا ، شارك فيهاباسيشتاألول للسكان األصليني يف 
 مل تكن هناكلتجمعات املايا: نطالق ملسار طويل من التنظم الذايت نقطة ااملؤمتر 

ا لتلك  ال تقر حىت تسعينيات القرن املاضي، شياباستمنظمة شعبية يف  بانتسا
  .6املؤمتر احلركة املتولدة عن ذلك

اجلمعيات احمللية  ة للمونسنيور رويز من قبلحاد أثارت تلك األنشطة انتقادات
إىل  زيارة الباباأثناء و السفري البابوي. و  ،واحلكومة املكسيكيةواملربني،  لكبار املالك

                                                            
  كاساس يف:س  ستوبال دي اليسان كر  أبرشية. انظر املقابلة مع أندري أوبري، مؤرخ وموثق أرشيف يف 6

Bulletin de l'Espace Barthélémy de Las Casas, n° 3, mai 1996. 
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علن الفاتيكان نيته وأَ  ،"الشغب طرد "مثرييت محلة قوية لنّ شُ  1993سنة  املكسيك
) اندلعت انتفاضة 1994عيد ذلك بقليل (يناير من عام بُ . هذه املسألة حلّ يف 

فشلت يف إمخاد تلك االنتفاضة،  ة، لكن احلكومةواحلكومة املكسيكي حركة زاباتيستا
جيش على إرسال دعوة إىل املونسنيور رويز للتوسط يف املفاوضات مع  ما أجربها

  .زاباتيستا للتحرير الوطين

- هو ن اجللي أنه مل يكنمو  ،إىل التمرديوما  املونسنيور رويز رجل مسامل مل يدعُ 
 بل توىل ن نظموا االنتفاضة؛مم - نيكانمن اليسوعيني أو الدومي أيضا اؤهوال أصدق

جيش إنشاء  - مسيحية بل ثقافة املايا تهمما كانت خلفي- مناضلون ماركسيو
ية، أن عمل الرتباالدعاء . لكن ليس من الصواب أيضا زاباتيستا للتحرير الوطين

 واملربون من اهلنود األصليني ،ناألعوان الراعويو  والتسيري الذايت، والتوعية، الذي تواله
حركة اسبة لظهور ناملجواء األ سان كريستوبال دي الس كاساس هو ما هيأ يف أبرشية
ينطبق  .من اجلماعات املسيحية املعدمةحدر كثري من مناضليها ، اليت ينزاباتيستا

ملستوى على اأقل حضورا عرفت األمر نفسه على انتفاضة أخرى للسكان األهليني، 
. 1994عام خالل شهر يونيو من  اإلكوادورحدثت يف  اإلعالمي لكنها مهمة،

ثال يف املونسنيور ليونيداس مي يف الكنيسة، ممعمل التيار التقدّ  سنواتال على مرّ ف
 - ملعروف باسم أسقف اهلنود احلمرا–شيمبورازو) تنو، أسقف ريوبامبا (بروآ

ل عون من رجال الدين، شكّ  1.300ة مبعاضدو  ،الكتشوابالتضامن مع مجاعات 
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واملراكز الثقافية، مع  الطبية،، واملدارس، والفرق شبكة نشيطة من الرابطات األهلية
ويف مرحلة  ،1982عام ، خالل (MICH)شيمبورازو تتكوين حركة هنود  دعم

نو . رفض املونسنيور بروآ(CONAIE)اإلكوادور  الحقة الفيدرالية الوطنية هلنود
ومبجتمعات لثقافة قه من ضرر بالحِ جراء ما يُ  ،النموذج الرأمسايل للتنمية وأتباعه
يف و  ،الكتشوامجاعات يف بث الوعي بني  ةطنشتلك األ أسهمتوقد ؛ األهليني

من أجل  يف أوساطهم سامبث احلناهيك عن  ،قوقهماملطالبة حبتشجيعهم على 
  الدفاع عن أراضيهم.

نونا فالحيا احلكومة اإلكوادورية قا سّنت 1994عام خالل شهر يونيو من 
أي توزيع  وألغت ،امللكية اخلاصةصحاب أل ةت مبقتضاه ضمانات مشطّ منحليرباليا، 

األراضي  التفريط يف باجتاه احلكومةانساقت كما ؛  يف املستقبل لألراضيل حمتمَ 
و  MICH - احلركتان األهليتانحتركت خصخصة املياه.  العمومية فضال عن

CONAIE - ضد هذا القانون،  ملزارعني الصغارجنب تعاضديات ونقابات ا
كذلك نو) و بروآ (خليفة املونسنيور مساندة من قبل املونسنيور فيكتور كورال تيقول

  "كنيسة الفقراء".من قبل 

النتفاضة: امن  ملناطق الريفية يف اإلكوادور أجواءعلى مدى أسبوعني، عاشت ا
اجتثاث  حاول اجليش عبثا االحتجاجات. تواصلقرى، و ال، واجتياح قطع الطرق

ا، و  وإرسال  ،غلق حمطة راديو الكنيسة اليت تدعم األهلينياحلركة بإيقاف قاد
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ت احلكومة على جربِ الواسعة أُ  لكن أمام حركة االحتجاج الطرقات؛ وحدات لفتح
  .7القانون الفالحي حتويرات جوهرية على تجوأدر  ،الرتاجع

 رجال دين، أو هي من تدبريكان يقودها   احلمر من اخلطأ االدعاء أن ثورة اهلنود
ممثلة يف –ن مسيحية الهوت التحرير إ :القولمن الصواب  الكنيسة التقدمية، لكن

وعي  كانت عامال فعاال يف تبلور  -لكنيسةامن ه، ورجاالت خلفو نو، املونسنيور بروآ
  .الكتشوامجاعات  يف ظهور رغبة يف التنظم الذايت بنيجديد و 

البابا بنيدكتوس البابا يوحنا بولس الثاين سدة البابوية مث خلفه  اعتالءأثناء فرتة 
  إبعاد. عاىنومنع و  ر محالت قمعيهوت التحر السادس عشر (راتسينغر)، شهد ال

 جديدة كنائس بنتكوستاليةمن  الشرائح الفقرية، أوساط كذلك من املنافسة، يف 
 الرخاء" املناصر للرأمسالية. أجل "الهوت تستلهم، أحيانا حمافظة، ا(مخسينية)

زال ال ي - مثل الربازيل- أخرى مع ذلك يف بلدانو تراجع تأثريه يف بعض البلدان، 
اليت  في أحضان هذه احلركة االجتماعية الدينية الواسعةف .افظ على وجود مهمّ حي

ا ة التحرير"، اليت تستوعب نستطيع أن نطلق عليها "مسيحي  الشرائحيف أحضا
 ,JUC)احلركات الالئكية و رجال الدين الشعبيني، و ا، الدني   JOC)   كذلك أو

                                                            

  :"ديبلوماتيك ندو لوم". انظر املقال اجليد ملاوريس لوموان املنشور يف صحيفة 7 

Maurice Lemoine, "La révolte très politique des Indiens d'Equateur", Le Monde Diplomatique,  
novembre 1994, pp. 18-19. 
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اين فراي بيتو، الدومينيك"اإلميان والسياسة"، بقيادة الالهويت  شبكات على غرار
لربازيل درالية أساقفة اكونفأو كذلك  اء البالد. األتباع يف شىت أرج الذي حيشد آالف

نع احلمل، واجمال األخالق اجلنسية (م عن بالدفاعاملعنية ، )CNBB( ةالنافذ
خذ أحيانا مواقف جد متقدمة تتّ  ، واليتضمن خط حمافظ )الطالق، اإلجهاض

األجر  ضبطما يتعلق باإلصالح الزراعي، و ملسائل االجتماعية، كما الشأن فيبشأن ا
أو تسديد الدين  ات التبادل احلر مع الواليات املتحدة األمريكيةيقااألدىن، ورفض اتف

اخلارجي؛ حول كل هذه املسائل، فهي تتموضع بشكل جلي على يسار احلكومة 
  ال.اليت يقودها حزب العمّ 

أكثر التشكيالت  ن الذين هلم التزامات اجتماعيةاملسيحيو ّد عَ يُـ من ناحية أخرى، و 
البلد الذي ، يف الربازيل يف احلركة املناهضة للعوملة الليربالية حضوراً  واألبرز نشاطاً 

، للمنتدى االجتماعي العالمياالجتماعات األوىل  2000عام يف مطلع  استضاف
 يف املنتدى االجتماعي العاملي الوجوه الناشطةأحد . ولكن ليس يف الربازيل فحسب

الربازيل  العدالة والسالم يف املؤمتر الوطين ألساقفة جلنة يف عضوهو شيكو ويتاكر، 
)CNBB ( القس البلجيكي فرانسوا هوتار  إىل هذه احلركة، كذلك هو من املنتمنيو
  .أيضا يف املنتدى أحد الوجوه الفكرية املؤثرةهو  -صديق وأستاذ كاميلو توريس–

 ،ليوناردو بوف وفراي بيتو-  يريف الهوت التحر  البارزان ا يعّد رجال الدينكم
؛ حيث املناهضة للعوملة الليرباليةللحركة مني من بني الرواد وامللهِ  -وكالمها من الربازيل
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يف تنشيط "حركة احلركات"  -اخلطبو  عرب الكتابة-  بشكل نشيط يشارك الرجالن
يف الربازيل،  القويتأثريمها على  فعالوة. المنتدى االجتماعي العالميويف لقاءات 

الذين ليس  زارعونواملالنقابات، ك- من مناضلي احلركات االجتماعية إن كثري حيث 
ون من مجاعات كنسية هم متحدر  - النسويةاحلركات و )، MSTأراض ( لديهم

مر، يتقر بانتمائها إىل الهوت التحر  (CEBs)شعبية   جتد رواجا لدى افإن كتابا
  مسيحيني يف بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية ويف العامل.

- شديدة التنوعاملناهضة للعوملة  ني املسيحيني اليت تشارك يف احلركةتيارات املناضل
ة أو يف أحزاب يسارية، تنظيمات مقرّب، مناضلون يف نقابات منظمات غري حكومية

يف  جمملها تشرتك نّ إا. مع ذلك فاخليارات السياسية ذا تتقاسموال  - من الكنيسة
ليوناردو بوف وفراي  رجال الدين مع كما تبلورر،  ياخلطوط الكربى لالهوت التحر 

من قبل أساقفة مثل توماس بلدوينو وهيلدر   ارسكما ميُ مسان، بل أيضا  وهوغو آ بيتو
يف  هموتس أقل، هرة أو معروفني بدرجةذائعي الشبيدرو كزالداليغا وغريهم كامار، و 

  ر الفقراء.يجل حتر أل جتماعي والبيئي للرأمسالية بقصد العملاألخالقي واال النقد

خللق  الطريق دمن أمريكا الالتينية رمبا سيمهّ فرانسيس (برغوليو) بابا الانتخاب 
الدعوة فر. ير الهوت التحر لتطوّ  ظروف مالئمة يف حضن الكنيسة الكاثوليكية؛
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تكون املوجهة لغوستافو غوترياز لاللتقاء مع البابا فرانسيس يف الفاتيكان ميكن أن 
  .8جديدة ةمرحل تدشنيبادرة لطّي صفحة املاضي و 

  ترمجة: عزالدين عناية

                                                            

  .(املرتجم) املاضيمن العام مت اللقاء بدعوة من البابا يف احلادي عشر من سبتمرب  .8 
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  باب:وجهات نظر
  الموضوعية والذاتيةبين  اإلسالمي تفسير التاريخ

  *مصطفى محمد طه
تناول مثل هذه اإلشكالية بجيد الباحث التارخيي واحلضاري نفسه ملزمًا 

ألن التنظري هو أساس وذلك ذات طابع تنظريي؛ البحثية برؤية علمية جمردة، 
عرب تفسريه برؤية ذاتوية -  التاريختزييف اولة التطبيق، ولعل أبرز منوذج صارخ حمل

مع كل الوقائع التارخيية واملعطيات وال يزالون يفعلون  ما فعله اليهود - حمضة
 :ة، وهنا َيصدق فيهم املقولة السائداحلضارية اليت ختدم وجودهم يف التاريخ

م قد حولوا أساطريهم إىل حقائق، وحنن    – بالتاريخ بتخاذلنا وعدم وعينا –[إ
يف عملية -يهود الذلك أن كمن حّول حقائقه إىل أساطري]، ويضاف إىل 

م شأن - والبعد به عن احلقيقةاملمنهجة هذه، تزييف التاريخ   هم يف ذلك شأ
، الفرق الضالّة واملذاهب الباطلة يف تاريخ املسلمني - إن مل يكن كل- معظم 

أجل إثبات أحقيتهم  اليت طمست معامل احلقيقة البلجاء واحلق البواح وذلك من
تاناً    .يف ريادة األمة زوراً و

عن تفسري  رؤيتناأن تكون  للبحث رأيناونظرًا لضيق املساحة املتاحة 
لن نستطيع التمييز بني و  ال وهذا ألننا ؛املوضوعية والذاتيةبني اإلسالمي التاريخ 

التارخيية واملسألة احلقيقة والتزييف إال يف ضوء معطيات التفسري العلمي للواقعة 
يار احلضاراتا   .مبوضوعية حقة حلضارية وسقوط وا

وتأيت هذه األمهية القصوى للتاريخ يف حياة اإلنسان من منطلق أنه ميثل 
ايته-  يكمل كّل منها  ،يف سلسلة واحدة متتاليةً  حلقاتٍ  -يف بداية التحليل و

                                                 
 باحث علمي في الحضارة اإلسالمية: * 



2 
 

رضي منذ أن هي سلسلة الوجود البشري على ظهر هذا الكوكب األاآلخر، 
عليه السالم، وإىل آخر رجل من  وطأته ألول مرة قدم سيدنا آدم أيب البشر

ساللته، وذلك وفق نسق حضاري فريد يدل على مدى دينامية اإلبداع 
اإلنساين يف كل زمان ومكان، طاملا توفرت له الشروط الالزمة لتفجري طاقات 

ية دراسة علمية، رأينا أن ولدراسة هذه القض هذا اإلبداع الذي نسميه حضارة.
  إىل حموَرين أساسّيني على النحو التايل: البحثنقّسم 

  المحور األول: الجانب التنظيري
  ماهية التاريخ -1
  التاريخ لغة -أ

خ الكتاب رِّ يقول الرازي: "التاريخ والتوريخ، هو تعريف الوقت. تقول: أَ 
-بيوم كذا، ووّرخه مبعىن واحد". وال يعدو هذا الفرق اإلمالئي بني الكلمتني 

ما نط - تاريخ وتوريخ هلجة بين  قًا ملعىن واحد للهجتني عربّيتني:أكثر من كو
متيم وهلجة قيس، فبنو متيم يقولون: "ورخت الكتاب تورخياً"، أما قيس فتقول: 

  .)1("أّرخته تأرخياً"
  خ اصطالحًا◌ً التاري -ب

أن التاريخ هو حبث ودراسة واستقصاء ألخبار الناس  يرى أغلب املؤرخني
وحركتهم، والنظر يف أحواهلم املاضية، أما موضوعه فهو احلياة اإلنسانية يف 

ويف املستقبل املنظور  ى األرض منذ بدء اخللق إىل اليومامتدادها الزمين عل
  .)2(والالمنظور وما حيكم هذه احلياة من عوامل وأسباب

  التاريخ للشخصيات أم للحضارات -2
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بداية، نرى أن مثة عدة تساؤالت حيوية تطرح نفسها على بساط البحث 
من قبيل: من الذي يصنع أحداث التاريخ ويؤثر يف مساره: األفراد أم 

الشعوب؟ هل األحداث اليت تصل إىل درجة من التأثري اجلماعات؟ احلكام أم 
أم أن هذه األحداث  ؟والفاعلية هي من صنع ساسة وقواد بلغوا مرتبة البطولة

اقتصادية واجتماعية  أسهم فيها شعب جبميع أوجه نشاطه: حصيلة حضارة
خ وعلمية وفكرية وفنية وأدبية فضًال عن أنظمته من دين ولغة وعادات؟ ملن يؤرّ 

أم يؤرّخ حلضارات؟ ما هو  ؟فيهؤرخ: لشخصيات يراها صنعت التاريخ وأثرت امل
  .)3(حمور التاريخ؟ األفراد أم احلضارات؟

ا أن جتعل  جابة املوضوعية عن هذه التساؤالتإن اإل هي اليت من شأ
ا تكون على قدر كبري من املصداقية، وبالتايل تكون أقرب مالواقعة التارخيية 
وذلك ألن األهواء والنزاعات املذهبية وأحياناً  إىل التزييف؛للحقيقة منها 

صفو وجالء الواقعة التارخيية، وذلك عرب  –وال تزال  –الذاتية، هي اليت عكرت 
 –أحيانًا  –حماولة بعض رجال التاريخ لوي عنق احلقيقة، جلعل حقائق التاريخ 

يل إىل أن يؤرخ تكون لصاحلهم من أجل حتقيق مكاسب دنيوية. ولذا فإننا من
املؤرخون حلضارات بدًال من التأريخ لشخصيات، فهذا أجدى وأنفع من املنظور 
الديين واحلضاري. ولذا ال بد أن يصبح التاريخ يف تقديرهم غري تابع للسياسة، 

ثر فعالية يف توجيه فالسياسة ليست أهم أو حىت أبرز مظاهر احلضارة... أو أك
آخر من مظاهر احلضارة قد ميثل الصدارة يف هذا بل إن مظهرًا  مسار التاريخ؛

املضمار مثل الدين أو العلم بكل مناحيه... وحينئذ جيد املؤرخون أنفسهم 
ذي ساعد على تبين مثل هذه . ولعل ال)4(يؤرخون هلذه املظاهر ممثلة يف رجاهلا

لك وذ التارخيية يف واقعنا املعاصر؛احلقيقة تقدم الدراسات إمنا هو على  الوجهة
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قد تضاءل رويدًا رويدًا لصاحل املؤسسات  –البطل  –ألن دور الفرد 
وليس هذا األمر وليد اليوم، بل إنه إحدى إفرازات اإلسالم  احلضارية...

أمحد  الدكتور كما يذهب إىل ذلك  –الفريدة، وهلذا أصبح التاريخ اإلسالمي 
- حتكمت يف الفكر اإلسالمي قد ألنه  أول تاريخ حضارات؛ –حممود صبحي 

عدة عوامل جعلت املؤرخني فيه يؤرخون للحضارات ال  - عرب أطواره التارخيية
  للحكام.
  

  الموضوعية والذاتيةالتاريخ بين  -3
بداية، نرى أنه البّد للباحث املنصف الذي يريد دراسة وحتليل آفاق 

يؤكد ردة، من أن ومالمح هذه اإلشكالية احلضارية بكل املوضوعية العلمية اجمل
والسيما يف عصرنا هذا، الذي  –على أن أخطر أمر يواجه الكتابة التارخيية 

تارخيية  –هو التحيز يف البحث عن وثائق  –يُعرف بأنه عصر االنفجار املعريف 
لتؤكد حكمًا مسبقًا على األحداث، ويف الغالب فإن مثل هذا النهج ال  –

يهدف إىل الوصول للحقيقة التارخيية بقدر ما يعمل على تزييف التاريخ، لذا 
فإننا نسمع بني الفينة واألخرى مقولة إعادة كتابة التاريخ هلذه األمة أو تلك، 

وثائق هذه األمة أو تلك،  ومثل هذه املقولة هي يف حقيقة األمر إعادة قراءة
  .)5(والبحث عن املسكوت عنه يف تارخيها

بعيدًا عن التصور  –إن طرح قضية التاريخ واملؤرخني يف حلظتنا الراهنة 
جيعلنا ال نتفق مع من يتكلم عن الثقل اخلانق للتاريخ يف حضارة  –اإلسالمي 

ى املسلمون إال عدم السماح بالتنفس يف هذا العصر، فال يُر اإلسالم إىل حّد 
فقضية فيها نظر، وهناك من يرى أن من خالل تارخيهم، أما احلاضر واملستقبل 
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ذا الثقل وال هذا االختناق، بل يكاد أن يكون هو هذا التاريخ،  التاريخ ليس 
ال نقول الضائع يف جممله، ولكن يف العديد من منحنياته أو من مناحيه، فهناك 

ك ما صودر وُمنع من العبور عرب األزمنة، وهناك ما ما افُتقد من التاريخ، وهنا
ُشّوه وزُّيف وُصنع يف عقول املؤرخني ويف حلظات انسجامهم ورضائهم عن 
العطاء أو يف حلظات تأزمهم نتيجة لبخل من مدحوه وكّرموه، فهو تاريخ ُمقاس 
 حسب املقاس، وباسم املردودية وما ُجيىن من ورائها، أما قضية تاريخ املؤرخني

ا كربى القضايا ا قضية فكرية حمورية، وميكننا عن طريقها ... )6(فإ وذلك أل
تنقية الواقعة التارخيية من شوائب وأدران التزييف اليت شابتها، وبالتايل جنعلها 
قاب قوسني أو أدىن من احلقيقة، ولو مبعايرينا الدنيوية حيث ال حقيقة مطلقة 

ل ما سواها نسيب، إال ما ارتبط باخلالق عّز الذات اإلهلية احلقة وك حقيقة إال
وجّل ارتباطًا عضويًا حيًا من أنبياء ورسل ورساالت مساوية خالدة، أراد هلا اهللا 
ا  البقاء والدميومة عرب الدينامية املتفجرة للمّد اإلمياين واإلشعاع احلضاري لعطاءا

من قائل: "صبغة اهللا اإلسالم، أمل يقل عّز ويأيت يف مقدمتها  ،الثرية اجلّياشة
  ].138ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له عابدون" [سورة البقرة، آية:

"إن الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد 
فإن اهللا سريع احلساب" هم ومن يكفر بآيات اهللا ما جاءهم العلم بغيًا بين

  ].19[سورة آل عمران، آية:
اإلسالم دينًا فلن يُقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين" [سورة  "ومن يبتغ غري

  ].85آل عمران، آية:
ت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً" لم"اليوم أك

  ].3[سورة املائدة، آية:
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ولعل املعيار املوضوعي الوحيد، الذي يساعد املؤرخون على فرز التاريخ 
ا هو مدى سعة أفقهم يف مضمار الثقافة التارخيية، اليت من احلق من الزائف، إمن

ا  أن  –ككل جهد ثقايف وباعتبارها حصيلة للثقافة اإلنسانية مبجموعها   –شأ
ا تلّح ا عمق االختبار وسعته، فضًال عن تُنّمي لديهم (احلكمة)، اليت يوّلده أ

جمال الفكر إىل  يف التساؤل حىت تصل إىل األعماق واجلذور. فإذا انتقلنا من
العمل، وجدنا أن العمل التارخيي املبدع كما يتطلب صحة اإلحساس باحلاضر 

مبتوت الصلة والتطلع إىل املستقبل واإلقدام عليه، فإنه ال ميكن أن يكون 
باملاضي، ذلك أن اإلنسان احلّي الفاعل صانع التاريخ ليس (مستقبلياً) مطلقاً 

(حاضرياً) مطلقًا غارقًا كل الغرق فيما حوله من ساحبًا يف الرؤى واألحالم، وال 
إشكاليات، وال (تارخيياً) مطلقًا حيّن إىل املاضي ويبغي أن يُعيده كما كان، بل 
هو ذلك اإلنسان الداخل يف صلب احلضارة املسهم فيها املتشوق إىل من يأيت 

  .)7(من بعده ويتخطاه يف جماالت الصنع واإلسهام احلضاري
  املوضوعية والذاتيةتفسري التاريخ بني  -4

إن أي حماولة علمية جاّدة وجمّردة يف آن، لتفسري تاريخ املسلمني تفسرياً 
حضارياً، إمنا تقتضي مّنا أن ننظر إىل تارخينا عرب مستويات ثالث من التصفية 

، )8(يخوالغربلة، وال بّد أن تتدخل على التوايل فرزًا وإصراراً. ولنبدأ بعلمية التار 
هو تبين  –املستوى األول يف كتابة وتفسري التاريخ  –فإذا كان منهج املؤرخ 

أن يتبّىن صحة التاريخ، وهو يف هذا التسلسل، فإن منهج عامل التاريخ هو 
ال يتحرك يف غيبة التاريخ  –إذن  –يرتكز على حيثيات حمددة، فعلم التاريخ 
  .)9(منوإمنا يف حضوره، فال بد من تاريخ حىت يتعل
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من هنا ميكن القول بأن هذا التاريخ مييز فيه عاِمل بني تاريخ األفكار 
وتاريخ األفعال، فعاِمل التاريخ يلجأ إىل احلدث أو الواقعة احملدودة واحملددة، بينما 
املؤرخ يبلور التاريخ املتسلسل. وكذلك حياول عاِمل التاريخ االحتكام إىل العوامل 

رخيي، سياسية كانت أو اقتصادية أو دينية أو تربوية املهيأة للواقع، أو احلدث التا
معها على االستنطاق واالستجواب، حماوالً أو نفسية أو بيئية. ويرتكز يف تعامله 

بناء تاريخ مواز للفعل، إىل جانب تاريخ املؤرّخ مع ما أرخ له. وهلذا نرى أن 
ى صورة كما قدمه لنا  املؤرخون، تاريخ تراث املسلمني مشيدًا يف أكمل وأ

فتاريخ تراث املسلمني كبناء متكامل لوقائع وأحداث استُنطقت وُوضعت يف 
إطار بعيد عن كل جمازفة أو انتماء، وبصرب ورزانة حىت يومنا هذا، ولذا فإن 

اجملازفة وإال وقعنا فيما قضية علمية ما زالت مطروحة، ولكن علينا أن نتحاشى 
  .)01(حاولنا التنبيه إىل عدم الوقوع فيه

أما املستوى الثالث يف كتابة وتفسري التاريخ، فنعين به حماولة تفسري 
أحداث التاريخ يف ضوء فلسفة التاريخ، والفلسفة اليت تعنينا هنا سوف نركز يف 
توظيفها على ما هو جدير بالتعليل باعتبارها ختصصًا يعلل التاريخ بعد غربلته 

اءات يف حدود اإلمكانات املتاحة له وتنقيته مما علق به من أهواء وتذوقا وانتم
تعليل للتاريخ ارتكازًا على وقائعه .. ففلسفة التاريخ هي باختصار يف الشرح.

وأحداثه، مبعىن مادية التاريخ اجملّسدة يف الفعل التارخيي ال الفكر التارخيي، 
دف حينما تتواجه هذا الفكر التارخيي بالفعل أن تعلل   ملاذا املنعرج أي ملاذاو

اية التحليل  –األزمة؟ ال، ملاذا االستقرار؟ ففلسفة التاريخ  هي يف الواقع  –يف 
فإنه ال بد من فلسفة أزمات التاريخ ومنعرجاته الكربى، فهي حينما تقول ملاذا؟ 
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ال أساس هلا. ملاذا قيام هذه األمة يف زمن حدث يستحق التساؤل وإال "فلماذا" 
  .)11(األخرى؟ما؟ ومكان ما؟ وملاذا سقوط 

املقارنة، تشي لنا بأن فهم ويف ضوء ما تقّدم نرى أن الدراسات التارخيية 
  التاريخ كعلم، إمنا هو من اختصاص ثالثة رجال هم على النحو التايل:

هو املؤرخ، الذي يقوم برصد األحداث كما وقعت يف الرجل األول: 
اسية هلذه األحداث السياق الزماين، دون التدخل منه يف تغيري البنية األس

ا.   ومآال
هو عاِمل التاريخ، الذي حياول تقدمي رؤية علمية تبلور لنا الرجل الثاين: 

إىل حد ما، ملاذا حدث ما حدث من وقائع تارخيية، سواء كان ذلك يف املاضي 
أو احلاضر، هذا فضًال عن حماولته اجلادة لتلمس األسباب الكامنة وراء كل 

ذلك أيضًا تصوره العلمي ملالمح التاريخ البشري يف  يضاف إىلحدث تارخيي. 
املستقبل اآليت من ضمري الغيب، بناًء على املعطيات العلمية املتكّونة لديه من 
معرفته لألسباب اليت تؤدي يف الغالب إىل تكّون الوحدة العضوية احلّية للفعل 

  التارخيي.
هذا الرجل يف هو فيلسوف التاريخ، وقد ارتقت مكانة الرجل الثالث: 

 –الفضاء البحثي والعلمي نظرًا لتقدم فلسفة التاريخ، اليت هي على احلقيقة 
بّث الروح يف التاريخ وذلك ألن مبثابة التخصص الذي حياول  –وفقًا لقناعتنا 

فلسفة التاريخ حتاول أن تبحث عن أسباب وعلل قريبة أو بعيدة تقف وراء هذه 
هن حدوث األشياء، على هذا النحو أو األحداث، وهي حتاول أيضًا أن ترب 

ذاك. فأحيانًا تكون العناية اإلهلية وراء األحداث لدى البعض، وأحيانًا تكون 
  اإلرادة اإلنسانية ونظرية التقدم هي سبب قيام األحداث.
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وهناك من يفّسر أحداث التاريخ يف إطار نظرية عامة وشاملة كالتطورية 
ونظريات مثل التحّدي واالستجابة... اخل. مثًال، وبعض النظريات احليوية، 

فاملهم يف كل ذلك أن ال نتوقف عند التاريخ كأحداث مرتاّصة، وإمنا نبحث 
عن خيط، أو مبعىن أدق شريان يبث فيها الروح، فتبدو لنا وقد دّبت فيها احلياة 

  كشريط سينمائي.
متأثراً مع الزمن قد تطّور تفسري التاريخ ومعرفة أسباب احلوادث  إن

باملوضوع وباملفسر. فقد تطور املوضوع مع الزمن كّماً، بزيادة مادته بفعل الرتاكم 
آفاقه من حديث  الزمين واتساع رقعة مساحة اجلغرافية حىت مشلت العامل، واتساع

إىل تصوير ما كانت عليه احلياة يف زمن ما بكل جوانبها،   عن حرب أو حاكم
ع معلوماته، وتنويع مصادره وموضوعية نقدها، ر كيفًا بتقدم تقنية مجكما تطوّ 

مما ساعد  –ال التزييف والظن والكذب  –وصوًال ملعرفة ما حدث على احلقيقة 
  .)12(على إجياد تفسري للتاريخ أكثر صحة

وإذا كانت السطور السابقة قد بلورت إىل حّد ما أبعاد الدور احليوي 
رسالة مفسر التاريخ ونتائجها على  لتفسري التاريخ كعلم، فيا تُرى ما هي مالمح

نقول، أما  احليوي ولإلجابة عن مثل هذا التساؤل واقع التاريخ كعلم ومنهج؟!.
املفسر فقد زاد مع الزمن علمًا باألحداث، وكلما اقرتب من أيامنا هذه ازداد 

علواً، وتأثر ببيئته الثقافية  –حركة التاريخ  –املرصد احلضاري، الذي يرصد منه 
قيمًا وتنوعًا وغىن؛ فاملوضوعية أصبحت من أخالق العاِمل والباحث، وعلى 
الرغم من صعوبتها يف التاريخ عموماً، ويف تفسريه خصوصاً، نظرًا لصعوبة 
الفصل بني الذات واملوضوع، إال أن السري حنوها قدماً وجد ما ييسره لبعد أكثر 

يعد اهتمامه قاصرًا على يف ميدان التاريخ املتسع عنه، إذ مل  ما يعاجله املفسر
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أحداث قبيلته أو موطنه، بل محله الطموح أحيانًا للتطلع لتفسري أحداث العامل  
كله، كما تنوع املفسرون للتاريخ فلم يعودوا يقتصرون على املؤرخ فحسب، 

مر إىل آخرين ذوي بكل ما أغنته به بيئته من قاعدة ثقافية عريضة، بل تعداه األ
اختصاصات علمية شىت مثل: اجلغرايف وعاِمل الطبيعة واحمللل النفسي 
والفيلسوف، وقد طغى هؤالء على هذا امليدان حىت كادوا يستأثرون به كله، 
ووصل األمر بأحدهم إىل حّد هدم احلاجز بني التاريخ والفلسفة، واعتباره 

  .)13(تعليماً للفلسفة باألمثلة
التنوع الذي عرفه مفّسرو التاريخ، قد انتقل بدوره إىل  هذا مثل إن

مذاهب تفسري التاريخ، اليت تنوعت هي األخرى، ما بني مذاهب وضعية 
وأخرى دينية، ولعل أبرز التفاسري الوضعية: التفسري املثايل لدى هيجل 

-1818والتفسري املادي لدى كارل ماركس [ م].1831- 1770[
] والتفسري البيولوجي لدى أوزفلد م1895- 1820] واجنلز [م1883

] والتفسري احلضاري لدى أرنولد توينيب م1936- 1880[شبنجلر 
  ]. أما أبرز التفاسري الدينية للتاريخ فهو التفسري اإلسالمي.م1975- 1889[

  احملور الثاين: اجلانب التطبيقي
فسري يف أن أهم مظهر لتطبيق املنهجية املوضوعية يف ت عندنا ريب ال

التاريخ، إمنا هو اعتماد التفسري اإلسالمي للتاريخ، وذلك ألنه يعتمد اعتماداً 
كما أراد   التصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان،مقّومات أساسيًا على تبين 

لك، 
ُ
ذلك اخلالق األعلى "أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري" [سورة امل

إال بتكامل مثل هذه املنظومة اإلميانية  ال تاريخ حقيقي ]، ومن مث فإنه74آية
  واحلضارية يف آصرة ودية تربو على آصرة الدم واللحم.
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  مالمح التفسري اإلسالمي للتاريخ -1
يف جمال قد جرى االهتمام بالتعليل أو التأويل أو التفسري  وهلذا رأينا أنه

الغرض هو  إىل حّد ظهور علم هلذا - ويف مقدمتها التاريخ  –العلوم اإلنسانية 
دور هذا العلم من درجة الطموح إىل التنظري تعاظم قد علم (اهلرمينيطيقا). و 

عند باعتباره أقصى درجات العلم وأمساها. ومعلوم أن نشأة علم التاريخ 
املسلمني كانت نشأة عمالقة، بشهادة مجهرة الدارسني والباحثني، لذلك اهتم 

باره مطلبًا أساسيًا الكتمال عملية كتابة املؤرخون الرّواد بالتعليل والتفسري باعت
التاريخ، وقد تطورت جهود األجيال التالية من مؤرخي اإلسالم لتصل إىل درجة 

ميكننا حىت أنه  .)14(مرموقة يف هذا اجملال احليوي بولوج باب فلسفة التاريخ
 القول بأن نشوء وتطور التفسري التارخيي كان مرتبطًا بتاريخ العلم والثقافة يف

تارخيية، اقتصادية - اإلسالم، وكالمها كانا باملثل نتيجة معطيات سوسيو
  .)15(وسياسية

وإذا كان اجملتمع العريب قبل اإلسالم قد افتقد املفهوم الكوين الواضح 
للتاريخ الذي يربط بني ماضي احلياة وحاضرها على أساس روحي عميق، أو 

الفتقاد وعيه بذاته احلضارية املستقلة، وبالتايل  نظراً  وذلكفلسفي شامل، 
ا من  تشتت هذا الوعي اجلاهلي بني تصورات اجلاهلية للماضي وما يرتبط 

إال أن فكرة التاريخ يف القرآن الكرمي تقوم على ... )16(قصص األيام واألنساب
، كونمعىن أخالقيًا وروحيًا مؤسسًا على عالقة األلوهية احلقة بالأن للتاريخ 

وكثريًا من النصوص اهللا يف أرضه. ودور اإلنسان فيه، وذلك بوصفه خليفة 
اإلنسان على اإلقبال  ّض◌ّ القرآنية تؤكد هذا املعىن يف مناسبات خمتلفة، فهي حت

على احلياة والعمل، ولكنها حتذره يف الوقت نفسه من غرور يتهدده فيكون 
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تصديقًا لقول احلق  – )17(مصريه اهلالك كما حدث لكثري من األمم من قبل
سبحانه وتعاىل: "سّنة اهللا اليت خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديًال" [سورة 

ال سنة األّولني فلن جتد لسّنة اهللا تبديال ولن "فهل ينظرون إ ].23الفتح، آية:
  ].43جتد لسنة اهللا حتويال" [سورة فاطر، آية:

إن هناك حقيقة أساسية تربز واضحة يف القرآن الكرمي، تلك هي أن 
مساحة كبرية من سوره وآياته ُخصصت للمسألة التارخيية، اليت تأخذ أبعاداً 
واجتاهات خمتلفة، وتتدرج بني العرض املباشر والسرد القصصي لتجارب عدد 

لسنن التارخيية من اجلماعات البشرية، وبني استخالص يتميز بالرتكيز والكثافة ل
اإلنسان املتغرية اليت حتكم حركة اجلماعات عرب الزمان واملكان، مرورًا مبواقف 

، وبالصيغ نسان املتغرية من الطبيعة والكونمرورًا مبواقف اإل من الطبيعة والكون
احلضارية اليت ال حصر هلا، فهي تتأرجح بني البساطة والنضج والرتكيب... 

فمعظم سوره ال من الثقل واالتساع يف القرآن الكرمي،  وتبلغ هذه املسألة حداً 
ما، أو تأكيد على تكاد ختلو من عرض لواقعة تارخيية، أو إشارة سريعة حلدث 

قانون أو سنة تتشكل مبوجبها حركة التاريخ. وهذا أمر منطقي متاماً، ألنه 
طية كافة ينسجم مع إعجاز القرآن الفارد وتوزيعه الفّذ ملساحات آياته وسوره لتغ

. ويف هذا يقول عّز من قائل: "لقد كان )18(املسائل األساسية يف حياة البشرية
يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثًا يُفرتى ولكن تصديق الذي بني 
يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون" [سورة يوسف، آية: 

عية احلضارية على التفسري ]. ولعل الذي يضفي طابعًا من التفرد واملوضو 111
القرآين للتاريخ، هو أنه ينبثق عن رؤية اهللا، وهي ختتلف عن الرؤية الوضعية، 
ا حتيط علمًا بوقائع التاريخ، بأبعادها الزمنية الثالثة: املاضي واحلاضر  وذلك أل
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واملستقبل، وببعدها الرابع، الذي يغيب كثريًا عن ذهن اإلنسان مهما كان على 
البصرية والذكاء، أنه البعد الذي يغور يف أعماق النفس البشرية  درجة من

ويتسرب فيالمس فطرة اإلنسان وتركيبه الذايت، واحلركة الدائمة يف كيانه الباطين، 
بعيدًا صوب اهتزازاته العقلية والوجدانية، وإرادته املستقلة، وما تؤول إليه هذه 

لكي  –كذلك   –ا احلقيقية، وميتد مجيعًا من معطيات متنح حركة التاريخ أبعاده
ا رؤية الذات اإلهلية اليت وسعت   يشتبك يف العالقات الشاملة للمصري، ذلك أ

ا الطبيعي  من كل شيء علماً، وهلذا صنعت الواقعة التارخيية ووضعتها يف مكا
خارطة التاريخ البشري والكوين على السواء، ولكن الرؤية الوضعية متتد إىل 

ؤية القرآنية حتيط بس منه وختتار ما يعزز وجهات نظرها املسبقة، والر املاضي لتقت
كثفه يف قواعد وسنن ُتطرح أمام كل باحث يف التاريخ يسعى إىل باملاضي لكي ت

فهمه، وإىل أن يرسم على ضوء هذا الفهم، طرائق حياته احلاضرة واملستقبلة، 
حتكمها قوانني واحدة كتلك اليت باعتبار أن األزمان الثالثة إمنا هي وحدة حيوية 

  .)19(حتكم احلياة سواء بسواء
وإذا كانت السطور السابقة، قد عكست بعضًا من معامل الرؤية القرآنية 

ن النبوية للتاريخ؟ ولإلجابة نقول إللتاريخ، فيا تُرى ما هي مالمح الرؤية 
رفة األحاديث النبوية الشريفة، تنطوي على منظومة خصبة من مفردات املع

التارخيية وتقدم اإلجابة على العديد من التساؤالت اليت يثريها هذا الفرع اهلام يف 
ذا تؤكد معطيات القرآن الكرمي يف هذا اجملال  دائرة العلوم اإلنسانية، وهي 
وتوضحها وتضيف عليها. وما من شك يف أن اخلربة التارخيية وما تتضمنه 

البالغة ليس يف السياق املعريف أو  بالضرورة من فقه حضاري، حتمل أمهيتها
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األكادميي الصرف فحسب، وإمنا باجتاه التوظيف الدعوي للخربة واعتمادها 
  .)20(لتعزيز القيم والقناعات الدينية ونشرها

بعض اللمسات اليت جاءت بادية عرب  ويف التحليل األخري تلكم كانت
تفسريمها للتاريخ، وهي  السياق الشريف للبالغ القرآين والبيان النبوي يف إطار

على احلقيقة مبثابة خارطة عمل منهجية لرجال التاريخ، حىت ال تزيغ أبصارهم 
فيأخذ التزييف منهم كل مأخذ. إن القرآن ويتبعوا اهلوى البلجاء عن احلقيقة 

[كتاب احلضارة األمثل والرافد األول للحضارة اإلسالمية]، قّدم لنا هاهنا رؤية 
لتاريخ، تعتمد على الصدق واملوضوعية، بل إذا شئنا الدقة قلنا فريدة يف تفسري ا

إنه احلق البّواح الصادر عن اإلله احلق، الذي اختار اإلسالم الدين احلق، فأرسل 
فمّكن له يف  –صلى اهللا عليه وسلم سيدنا حممد بن عبد اهللا  –به النيب احلق 

للناس، ومع ذلك فالقرآن التمكني احلق، فأخرج به خري أمة ُأخرجت األرض 
الكرمي ليس كتاب تاريخ حبت، بل هو كتاب هداية ومنهج رباين هلداية الناس 

م وإخراجهم من الظلما إىل النور، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها وسعة  تبإذن ر
املعرفة وأفياء احلضارة، حىت يتسىن هلذه األمة تأدية رسالتها احلضارية على أكمل 

السنة متممة هلذا السياق واملطلب، فغدا التاريخ يف ظالل وجه. وهلذا جاءت 
اإلسالم حقائق، إال بعض النشاز هنا أو هناك لرجال جانبوا احلقيقة البلجاء 
فضاعت منهم معامل الطريق، وعلى أية حال فإن التزييف يف كتابة التاريخ الذي 

، بل وتزييف نراه عند البعض من مؤّرخينا ال يقاس مبا لدى اآلخرين من حتريف
  .وطمس ملعامل احلق األبلج بشىت الوسائل

  
  منوذج فكري للتفسري اإلسالمي للتاريخ -2
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بني  اإلسالمي التاريخ تفسريلعل أبرز منوذج فكري جيّسد مطالب 
، إمنا هو فيلسوف احلضارة اإلسالمية األول ابن خلدون املوضوعية والذاتية

 لى حّد تعبري الدكتورع –] الذي يُعترب م1406- 1332هـ=808- 732[
"نبتة حضارية... وليس مثرة عصره فقط!!". وهلذا فإن ابن  –عويس عبد احلليم 

وذلك  –إسالميًا وكونيًا  –خلدون هو عالمة فارقة يف تاريخ الفكر احلضاري 
من الطراز األول. ومن هنا فإن معطياته الفلسفية تعترب مبثابة  ألنه عبقريّ 

التأسيس الفكري لكثري من العلوم، ويأيت يف مقدمتها علم االجتماع وفلسفة 
التاريخ، اليت ارتبطت بتفسري التاريخ لديه تفسريًا حضاريًا وفقًا للتصور 

قدمته علماً اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان. ولقد أنشأ ابن خلدون يف م
جديدًا مل يسبقه أحد إليه من قبل ال من مفكري الشرق أو الغرب، وقد أطلق 

  .)21(على علمه اجلديد هذا اسم العمران
أن مهمة ويف هذا السياق التفسريي، تؤكد الدراسات احلضارية املقارنة ب

علم العمران كما تصورها ابن خلدون، كانت هي متحيص األخبار، على أن 
املتأنية لعلم العمران اخللدوين، خترج باستنتاجات عديدة عن هوية علم الدراسة 

العمران، فهل ميكن أن يُعد هذا العلم هو علم االجتماع أو فلسفة التاريخ أو 
ابن خلدون  دراسةعلم يف املنهج، على غرار املنطق، أو الفلسفة السياسية؟ إن 

ذا، إىل مصاف الدراسات بعلمه اجلديد هأن ترقى للظواهر االجتماعية ميكن 
اليت تتصل بصميم فلسفة التاريخ، وبالتايل فإن ابن خلدون هو أول فيلسوف 

  .)22(على صعيد الفكر اإلنساين - كما سبق أن أحملنا  -للتاريخ واحلضارة 
إن ما تقدم جيعل من الضروري أن نقف كما وقف ابن خلدون لنعيد 
قراءة املاضي احلضاري لألمة اإلسالمية على ضوء معطيات احلاضر، لنصل ما 
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تطور يف كتابة التاريخ اإلسالمي، ولتجاوز الثغرات واألخطاء انقطع من 
ليت واهلفوات اليت وقع فيها املؤرخون األقدمون، رمبا بسبب ظروف العصر ا

م أو اإلمكانيات العلمية والتقنية اليت كانت حتكم نشاطهم   .)23(أحاطت 
  تصورات ختامية - 

هو أن التاريخ ليس حركة عبثية قائمة على التصور اخلتامي األول: 
املصادفة والعشوائية، إمنا ينتظمه قانون، وحتكم حركته سنن، وهو من أعمال 

واملسؤوليات، ولو مل يكن للتاريخ  وصناعة البشر، أصحاب القدرات واإلرادات
هذا البعد والقانون الكلي، ملا استحق أن يكون علماً، وملا استحق أن يكون 
مصدرًا للعربة والتجربة لإلنسان يف كل زمان، وملا أمكن اإلفادة منه لغري زمانه، 
وملا جاز أن يرتتب على الفعل التارخيي أية مسؤولية، وملا استطاع أن يضيف 

يضاعف أعمارنا، وعربًا تغذي عقولنا، أو بكلمة خمتصرة: مل يكن لذكر عمرًا 
التاريخ فإذن  .)24(القصص القرآين أي معىن يف صناعة احلاضر ورؤية املستقبل

هو علم املاضي واحلاضر واملستقبل يف آن، ولذا ينبغي أن تكون احلقيقة 
وحدها، وليس التزييف، هي حلمة وسداة الكتابة التارخيية يف واقعنا الثقايف 
املعاصر، خصوصًا وأننا اآلن بصدد إعادة تشكيل العقل املسلم، الذي عليه أن 

يرنو إىل تكوين حضارة إسالمية يتسلح باحلقيقة وهو يلج أبواب املستقبل، و 
معاصرة، حىت يتسىن ألمتنا مبارحة حالة السقوط احلضاري اليت طال ليلها 

  البهيم.
ساحة التاريخ، والسيما يف هو أن الدخول إىل التصور اخلتامي الثاين: 

مل يعد ممكناً من باب واحد، بعد إذ أصبح  –الذي نعيشه  –عصر التخصص 
شىت، فكان ال بد من الولوج إليه من أبواب علمًا أو نشاطًا معرفياً، ذا طبقات 
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متفرقة يُفضي كل واحد منها إىل طبقة أو دور من عمرانه ذي الطبقات 
أن  –أوًال  –واألدوار، وبقدر ما يتعلق األمر بإسالمية هذا العلم، فإن علينا 

جيدًا مسالكه وأبوابه، وأن نضع نصب أعيننا خرائطه التفصيلية كي ال  نتبني
إْن على  –فنعيد تكييفها إسالميًا  –تتبقى أية مساحة، ال متتد إليها احملاولة 

مستوى املنهج أو املوضوع، بغّض النظر عن حجم اجلهد واملدى الزمين 
  .)25(املطلوب

هو أن الدعوة إلعادة كتابة تارخينا أو إعادة التصور اخلتامي الثالث: 
البدء من نقطة الصفر، أو الرفض املطلق  –بالضرورة  –عرضه وحتليله ال تعين 

م  ا مؤّرخونا القدماء، وحماولة قلب معطيا رأسًا على عقب، للصيغ اليت قدمه 
هو ومن خيطر على باله أمرًا كهذا فهو ليس من العلم يف شيء، وإمنا املطلوب 

منهج عدل، يتوخى احلقيقة يف كتابة تارخينا وجيعله بعيداً عن التزييف، ولتحقيق 
من أن يتعامل مع معطيات  ذا املنهج املنشودمثل هذا املنزع احلضاري، فال بد هل

األجداد بروح علمية خملصة، فيتقبل ما ميكن تقبله، ويرفض ما ال حيتمل 
ن أن يصّده ذلك عن متابعة آخر القبول، ويقّدر عطاء الرواد حق قدره، دو 

ا العصر احلديث، وأشدها  املعطيات املنهجية واملوضوعية اليت يطلع علينا 
هو موقف وسط يرفض االستسالم للرواية القدمية ويأىب إذن املطلوب فصرامة. 

ا على احلقيقة وبدون مواربة إلغاءها اجملاين من احلساب،  رؤية موضوعية إ
ا وقائع التاريخ اإلسالمي، وتعتمد يف  تستحضر البيئة اليت ختلقت يف أحضا

الوقت نفسه معطيات العلوم املساعدة كافة: إنسانية وصرفة وتطبيقية، من أجل  
  .)26(كشف أشد إضاءة هلذه البيئة، وفهم أعمق لوقائعها وأحداثها
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هو أن ضرورات الوعي التارخيي والفقه احلضاري التصور اخلتامي الرابع: 
ظات الراهنة، إمنا تتطلب املزيد من االهتمام بتصنيف املعطيات القرآنية يف اللح

والنبوية ودراستها خبصوص هاتني املسألتني، والسعي لتوظيفها يف إعادة بناء 
املشروع احلضاري اإلسالمي وتأصيله، من أجل أن يكون جديرًا مبلء الفراغ 

ة عرب النصف الثاين من سقوط النظم واملبادئ الوضعي –وال يزال  –الذي تركه 
  .)27(القرن العشرين على وجه اخلصوص
هو أن ابن خلدون قد استطاع أن يضع فعًال التصور اخلتامي اخلامس: 

رؤية تنظريية لتفسري التاريخ، بعوامل خمتلفة مساها طوراً (العصبية الدينية)، ومسّاها 
العوامل البيولوجية طورًا (البيئة)، (أي األثر اجلغرايف)، كما أملح إىل 

. وبذلك يكون ابن خلدون فيلسوفًا للحضارة اإلسالمية، ذا )28(واالقتصادية
نزعة تقدمية ألنه يعترب أول من قدم منظورًا علميًا لفكرة التقدم يف الفضاء 
الثقايف اإلسالمي، وتأيت فرادة هذا التنظري ألن أمتنا كانت يف طور سقوطها 

سن أن ينقذها من براثن السقوط، ولكن األمة مل حتُ  حضارياً، وكأين به قد أراد
اإلصغاء لنداء هذه اللحظة التارخيية النادرة اليت ظهر فيها ابن خلدون، فلم 
ا سقوطًا مروعاً، ودخلت يف دورة  تأخذ مبعطياته العلمية، فسقطت حضار
 االحنطاط. ولعل هذا حيتم علينا ضرورة االستيعاب املوضوعي للعطاء اخللدوين

حىت يتسىن ألمتنا اإلقالع احلضاري من جديد، كما وذلك يف هذا املنحى، 
جمتمع التوحيد األول، على يد رائدها األول، سيدنا حقبة أقلعت من قبل إبان 

هذا أمل وما ذلك على  حممد صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الغّر امليامني... إن
  اهللا بعزيز.
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ندرك أن التاريخ هو املستقبل، ومن ال علينا أن هي أنه ومثة كلمة أخرية، 
ماضي وال حاضر له، فإنه ال مستقبل له أيضاً. وهلذا ال نعدو احلقيقة إذا قلنا 

اللحظة اليت حنياها، فموتى األمس كانوا أحياء، مثلما "إن التاريخ ما هو إال 
نعيش حنن اليوم، حنن الذين سنموت غدًا لنصبح مثلهم يف ذكرى التاريخ". 

عي مدى فاعلية اخلطاب التارخيي يف حياتنا الراهنة، وحناول جاهدين فهل سن
تنقيته من كل الشوائب الضارّة عرب حمو التزييف عن قسماته البارزة، وجنعله 
خطابًا حضاريًا جيسد احلقيقة بكل ما هلذه الكلمة من قداسة وأمهية يف حياتنا. 

ّدم لنا يف هذا اجملال ويكون رائدنا األول يف ذلك املعطى القرآين، الذي ق
عطاءات ثرية جّياشة، تنحين هلا هامات املؤرخني وعلماء التاريخ وفالسفته 
تقديرًا وإجالًال، وذلك ألن احلقيقة التارخيية الصادقة قد تألقت ومسقت يف ظل 

اليت اعتمدت على الذاتية،  ظليل من اهلداية القرآنية، أما الواقعة التارخيية املزيفة
، فقد توارت حياًء وخجًال يف بطون الكتب الصفراء باهتة، املنكرة للموضوعية

ا ال متلك أي ظل من احلق األبلج، وهلذا بقيت تتلجلج يف صدور وذلك  أل
الغاوين واألفّاكني اجلدد، وما برحت تنفث ّمسها الزعاف بني الفينة والفينة بغية 

قة البلجاء، ولكن هيهات هيهاتت فدون ذلك أمد بعيد. طمس معامل احلقي
"وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هلداكم أمجعني" [سورة النحل، 

  ]، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.9آية:
*  *  *  *  *  

  اإلحاالت املرجعية
عرب،  د. سامل أمحد حمل: املنظور احلضاري يف التدوين التارخيي عند ال  )1(

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، 60كتابة األمة، العدد 
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، مكتبة وهبة، القاهرة ، حوار: مخيس البكريقضايا تراث املسلمني
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 باب:االسالم والعالم
قالهجوم على االستشرا  

 
أليكسندر ماكفي  

Alexander Macfie 
 ترجمة بشار بكور

 
 ‘االستشراق وما بعد ’يف مقالته  - العامل اهلندي املعروف-  يبني إعجاز أمحد

Orientalism and After  ،ن اهلجوم على اهليمنة أ) 1992(أمحد
 تابكقد يشمل هذا اهلجوم  و  نفسه. قاالستشرا مَ دَ الثقافية االستعمارية قدٌمي قِ 

 تأليف  Asia and Western Dominance ‘آسيا واهليمنة الغربية’

 ‘وأقنعة بيضاء أسودُ  دٌ لْ جِ )، وكتاب 1959أونوين، و  بانكار (نشر جورج ألني
Black Skin, White Masks   تأليف فرانز فانون (نشر بلوتو

 The Mythology of ‘االستعمارأسطورة ’)، وكتاب 1967برس، 

Imperialism  ،1971تأليف جونه روْسِكن (نشر راندوم هاوس ،(
 Discourse on Colonialism ‘خطاب حول االستعمار’وكتاب 

  ). 1972إمييه سيزير (نيويورك،  تأليف

                                                 
  ماكفي كاتب معين بالتاريخ املعاصر للشرق األوسط.
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، أصبح  فقط  ية الثانيةمللكن يف فرتة التحرر من االستعمار اليت تلت احلرب العا
ركنًا من أركان  لى االستشراق واسَع االنتشار. واالستشراق  يعدّ اهلجوم ع

 اهليمنة الفكرية اليت مارستها القوى األوروبية املستعمرة.

 ’حتت هذا اهلجوم: مقالة أنور عبد امللك  تندرج أربعة أعمال هناك
املنشورة يف   Orientalism in Crisis "االستشراق يف أزمة"

Diogenes  املستشرقون ’الطيباوي مقالتان لعبد اللطيف و  ؛1963عام
قد ن’و   English-speaking Orientalists اإلجنليزيةالناطقون ب

   ‘اإلجنليزيةثان للمستشرقني الناطقني ب
Second Critique of the English-speaking 
Orientalists 

، وكتاب 1979و 1964عام  Islamic Quarterlyاملنشورتان يف  
 :Orientalism ‘االستشراق: التصورات الغربية عن الشرق’عيد إدوارد س

Western Conceptions of the Orient  ؛ 1978املنشور عام
اية االستشراق’وكتاب بريان ترينر   Marx and the End ‘ماركس و

of Orientalism  1978املنشور أيضاً عام.  
 ؛الجتماع والفلسفة، درس علم ا1923ولد أنور عبد امللك يف القاهرة عام 

ى دراسته يف الكلية اليسوعية الفرنسية (القاهرة)، والسوربون (فرنسا)،و   أ
أصبح عبد امللك و  ،الفلسفة لعدة سنوات يف مدرسة احلرية (القاهرة) دّرسَ و 

بسبب ميوله اليسارية مل يعد و  كاتبًا وصحفيًا له مكانته؛  السنواتبعد هذه 
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فقرر االنتقال إىل باريس، حيث عمل يف املركز  على وفاق مع احلكومة املصرية،
  .1القومي للبحث العلمي

. درس يف مدرسة 1910لد يف طيبة عام عبد اللطيف الطيباوي فلسطيين، وُ 
طولكرم، والتحق بدار املعلمني (القدس)، ويف اجلامعة األمريكية يف بريوت 

 مفتشاً ّني وعُ  مادة التاريخ، سَ . درَّ 1939حيث نال شهادة البكالوريوس عام 
سافر إىل لندن حيث درس أنظمة الرتبية والتعليم  1947ويف عام  .لسنوات

مث استقر هناك حيث نال شهادة الدكتوراة يف  ،مبنحة مالية من اجمللس الربيطاين
درس مادة الرتبية يف معهد الرتبية، كما كتب لقناة يب يب  ،1952الرتبية عام 

بريًا يف القانون اإلسالمي انتقل إىل هارفرد سي العربية. وبعد زمن ولكونه خ
جراء حادث سيارة. نشر عدداً من  1981أستاذًا باحثاً. تويف يف لندن عام 

 ‘املصاحل الربيطانية يف فلسطني’من الكتب حول التاريخ العريب، مثل 
British Interests in Palestine  ،نشر جامعة أكسفورد)

 A Modern History of ‘تاريخ سورية احلديث’و )،1961

Syria  ،وقضية  اإلجنليزية- العالقات العربية’و )،1969(نشر ماكميالن
  ‘21- 1914فلسطني 

Anglo-Arab Relations and the Question of 
Palestine 1914–21  ،1977(نشر لوزاك.(  

ني ، نشأ وترعرع يف فلسط1935إدوارد سعيد فلسطيين، بروتستانيت، ولد عام 
وبعد حصوله على الدكتوراة من  ،درس يف برينستون وهارفرد ،اومصر وأمريك
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واملقارن  اإلجنليزيانتقل إىل نيويورك، حيث دّرس األدب  1964عام هارفرد 
يف جامعة كولومبيا. اخنرط سعيد يف أواخر الستينات بالنشاطات الطالبية 

يف و املناهضة للحرب على فيتنام، ويف السبعينات حبركة التحرير الفلسطينية. 
أصبح سعيد عضوًا يف اجمللس الوطين الفلسطيين. نشر عددًا من  1977عام 

 ‘كونراد ورواية السرية الذاتيةجوزيف  ’، منها ‘ االستشراق’الكتب قبل كتابه 
Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography 

 :Beginnings ‘القصد واملنهج البدايات:’و)، 1966(نشر هارفرد، 

Intention and Method  ،1975(نشر بيسك بوكس.(  
، ودرس يف 1945ام عام ، ولد يف برمنغهإجنليزيبريان ترينر عامل اجتماع 

حاضر لفرتة  1970بعد حصوله على الدكتوراة من ليدز عام  و  ،ليدزجامعة 
جامعة يف علم االجتماع يف  يف جامعيت أبريدين والكنسرت، مث عني بروفيسوراً 

ويرب واإلسالم: دراسة ’من كتبه  .1982سرتاليا عام إفليندرز يف جنوب 
(نشر روتلج  Weber and Islam: A Critical Study ‘نقدية

اية االستشراق’و )1978ل، وكيغن بو  الرأمسالية ’و )1978( ‘ماركس و
 Capitalism and Class in the ‘والطبقية يف الشرق األوسط

Middle East  ،بعد احلداثة ماو  االستشراق’و )1984(نشر هينيمان 
 Orientalism, Postmodernism and ‘العوملةو 

Globalism (1994) 
 االستشراق في أزمة2
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يناقش عبد امللك، املتحمس للماركسية أن  ‘االستشراق يف أزمة’يف مقالة 
ا حركات التحرر الوطنية املتنوعة بعد احلرب العاملية  االنتصارات اليت قامت 

هلذا  و  الثانية أنتجت أزمة يف لبِّ االستشراق، الذي لوثته كثرياً املركزية األوروبية.
يد من املوضوعات السابقة كان االستشراق حباجة إىل مراجعة جذرية، كالعد

  سيادة.  اتأصبحت اآلن الشعوب املستعمرة ذ لقد للدراسة والبحث.
لغة ففي جمال ال ؛اق الكثري من األعمال ذات القيمةأنتج االستشر  ،بالطبع

الستشراق يف فهم أسهم ا -على وجه اخلصوص-  العربية والدراسات اإلسالمية
ظة  من املخطوطات العربية، احملفو ويف مجع وفهرسة الكثري ،احلضارة القدمية

وأسس  ،همةاملعمال من األ كثرة كاثرة  ويف نشر ،غالبًا يف املكتبات األوروبية
أسهم يف إحياء الوعي و  ،ونظم املؤمترات االستشراقية ،منهجًا للدراسة معرتفًا به

  اإلفريقية.و  الوطين للكثري من البالد اآلسيوية
أظهرته  ستشراق تأثر عميقًا بالتحيز، حتيزٌ لكن مثة حقيقة باقية وهي أن اال

جمموعات من أساتذة اجلامعات، ورجال األعمال، والعسكريني، واملوظفني 
االستعماريني، واملبشرين، ومروجي الدعاية، واملغامرين، الذين كان هدفهم 

إىل  ها، والولوجَ استعمارُ  الوحيد مجَع املعلومات االستخباراتية للمنطقة املرادِ 
  استعبادهم بالطريقة الفضلى. لضمان ؛شعبها وعي

 ’اجلماعات األخرى املعنية باألمر إىل رؤية الشعوب الشرقية مال املستشرقون و 
بآخَر ُمكوٍَّن لشخصية جوهرية، تارخيية، ال ميكن مشبعة  ‘موضوعات للدراسة

 ‘موضوعات الدراسة ’فهمها.  وكان متوقعًا ممن هم  وأإدراكها ال و  حتويلها،
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ذوي سيادة، يف  ، وغري مستقلني، والغري فاعلنيتلك أن يكونوا مذعنني، 
 املتصف بالعلو ‘اإلنسان الطبيعي  ’مقابل الذي يقوم بالدراسة، األورويب 

  السمو.و 
التصورات اجلوهرية ملثل هذه الشعوب عربت عنها تصنيفات عرقية متعددة، 

 homoيب، واإلنسان العر homo Sinicus مثل اإلنسان الصيين

Arabicus واإلنسان اإلفريقي ،homo Africanus ، وأحيانًا يعرب
  عنها بالنقد الواضح الصريح.

طرائق  من كثريَ الاألساسي الذي تبناه املستشرقون  حدد األسلوبُ قد و 
مثل حضارة اليونان - م به أن دراسة الثقافات واحلضارات من املسلّ و دراستهم. 

تم  -وروما القدميتني (اللغة  بأهم مكونات هذه الثقافات أساساً ينبغي أن 
ا الكربى؛  من االهتمام أعطي لوضعها  قليالولكن والدين)، ومبراحل إجنازا

ومل  يكن التطور  ،الحنطاط والتفسخاحلايل، الذي كان مفرتضًا أن يعاين من ا
بة ألعمال العلماء الذين ينتمون إىل الشرق، االجتماعي مبسموح. أما بالنس

التقليل من  فهذا ما جيب جتاهله إىل حد بعيد، أو املرور عليه يف صمت، أو
  مفرتضة. ‘ شرقية’ألنه نتاج عقلية  ؛شأنه

 امليتة’أو  ‘ الكالسيكية’ولكي ييسروا دراستهم ملثل هذه احلضارات والثقافات 
مثل املتحف -  يف املكتبات واملتاحف األوروبية مجع املستشرقون الغربيون‘

جمموعاٍت عظيمًة من  -(باريس)غيميه ومتحف   ،الربيطاين (لندن)
وممن قدم السند والعون  مواد أخرى تتعلق بالشرق.و  ،املخطوطات الشرقية
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للمستشرقني يف هذا الشأن اإلداريون املستعمرون، واملبشرون الكاثوليك 
بقي العديد من هذه اجملموعات ممنوعة  ولقد غريهم.والربوتستانت، وآخرون 

 على العلماء، خصوصاً أولئك اآلتني من الشرق. 
  -منذ سنوات حديثة العهد-  إن عددًا من العلماء األوروبينيف وفقًا لعبد امللك

اعرتفوا باألزمة الواقعة يف قلب االستشراق، إال أن استجابتهم انقسمت بني 
، وتلك اليت ختص ‘ األوروبية’ها أمريكا نتلك اليت ختص القوى االستعمارية، وم

الثالثة (آسيا،  ‘القارات املنسية’الدول واحلركات االشرتاكية ألوروبا الشرقية، و
تجابَة األوىل أعماٌل للكاتب جي. بريقي، وإفريقية، وجنوب أمريكا). ميثل االس

 ،) يف بريطانيا1961(مستشرق فرنسي، والتقريُر  الذي صاغته جلنة هايرت 
ميثل االستجابة الثانية نتائُج املؤمترات السوفياتية العديدة اليت عقدت يف و 

 الستينات.و  اخلمسينات
 ‐الشعوب العربيةهلنستية ’املسماة -  بريقي نيابة عن الثقافة الفرنسيةحتدث  

لرؤية ’إنشاء استشراق جديد، نزيه وملتزم، ويبدي احرتامًا كبريًا فدافع عن 
جلنة هايرت فأوصت يف تقريرها أن تتبىن احلكومة الربيطانية  أما .العرب لألشياء

مة لتقدمي معلومات أكثر وأفضل، سياسة تعتمد على النموذج األمريكي، مصمَّ 
واالنتقال من  ة احلية،االهتمام باللغات الشرقي ؛ ولتحفيزعن الشرق املعاصر

  الرتكيز على الدراسات الكالسيكية إىل املعاصرة.
اإلمرباطوريات األوروبية  بعد سقوطو  -يف القطاع االشرتاكي-  يف اجلانب اآلخر

ة، أقيمت سلسلة من املؤمترات للحزب الشيوعي بدءاً من املؤمتر العشرين الرئيس
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. جاء يف التوصيات ضرورة 1956حتاد السوفيايت عام للحزب الشيوعي يف اال
ج جديد لالستشراق، يقضي على املركزية األوروبية، ويعرتف حبق  تبين 

بل أن يكونوا  ؛إفريقية يف أال يكونوا جمرد موضوعات يف التاريخو  شعوب آسيا
وهم يدركون متامًا نتائج - هم صانعيه. وكان واجبًا على املستشرقني السوفييت

تاريَخ  - ما وسعهم اجلهدُ - أن يعكسوا مبوضوعية- لصحوة السياسية يف الشرقا
ا يف كفاحهم من أجل التحرر  البالد اآلسيوية واإلفريقية، وأن يساعدوا شعو

  الوطين واالجتماعي.
خصوصاً  - قون االشرتاكيونلكن يف املناقشات الالحقة، ناقش املستشر 

دي أصبح قدميًا ومهجورًا غري أنه من أنه مع أن االستشراق التقلي -الفرنسيني
غري املناسب أن تقتصَر الدراسُة العلمية لبالد آسيا وإفريقية على عموم البحث 
التارخيي واللغوي؛ ألن هذا (يف احلالة الراهنة للتطور العاملي) سيكون مبنزلة 

  االنتكاس يف  املركزية األوروبية.
اليت كانت لقرون غارقًة يف التخلف، والتدخل  وآسيا-االختالفات بني أوروبا 

 دّ سوغت أسلوبًا خاصاً. رمبا يع - اري، والبنية االجتماعية الوسيطةاالستعم
ر العام ملراحل التاريخ الطريقة الشرقية لإلنتاج ضمن اإلطا املستشرقون أمهية

ا وميزانية اإلمربيالية االستعمارية، مع األخذ باحلسبان تناقضا اإلنساين،
وظهور حركات التحرر الوطنية يف املستعمرات، األكثر تقدمًا من  ،الداخلية

ا الطبقات العاملة يف  أمهية عنصر يعرف بـ و  ،أوروبااحلركات اليت قامت 
باإلضافة إىل الصنفني الذين ظهور صنف ثالث من األمة (و  ،الروح الوطنية’
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نشر الفكر و  ،اآلسيوية-اإلفريقية) ضمن اجملموعة ميزمها  جي. يف. ستالني
ا  املاركسي يف العامل، والدور املختلف للطبقة العاملة، اليت مالت إىل كو

العنصر املركزي للقوى الشعبية وللشعب، وليس للطبقة املسيطرة الوحيدة. (عبد 
  ).124- 123، ص 1963امللك، 

بني  ستعمارة اليت أقيمت بعد فرتة االيرى عبد امللك أن العالقات احلميم
قادت إىل  يقية واآلسيوية واحلركات الشعبية؛االحتاد السوفيايت والدول اإلفر 

امللحق بأكادميية -  تشراق السوفيايت. فمعهد شعوب آسياانتشار واسع لالس
غدا املركز االستشراقي األكرب يف العامل، وكل اجلامعات السوفياتية  -العلوم

األشخاص املوظفون يف الدراسات و  يقية،إفر و  ملزمة باالخنراط يف دراسة آسيا
ا تراوح عددهم بني  ألف موظف،   20إىل  18الشرقية أو موضوعات متعلقة 

نوانًا جديداً  كما أن دار النشر املتخصصة يف الدراسات الشرقية كانت تنشر ع
ومل يعد من املمكن أن تدرس الدراسات الشرقية من دون  كل يومني أو ثالثة،

  لروسية.العلم باللغة ا
  اإلنجليزيةالمستشرقون الناطقون ب

تتبع فيها عبد ، 1964عام  Islamic Quarterlyنشرت هذه املقالة يف
التحيز ضد اإلسالم والقومية العربية، يف الكثري من  اللطيف الطيباوي

، وصوًال إىل العصور الوسطى، حيث اإلجنليزياالستشراق األورويب، وخباصة 
صورًة مشوهة  اثوليكالالهوتيون واجملادلون الرومان الكو  رسم البيزنطيون

رفُضهم االعرتاف مبحمد حامالً  الم. ومما يقع يف جوهر سوء فهمهملإلس
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نسيجًا من ’، والقرآن ‘عمًال شيطانياً ’ر اإلسالم وِّ لرسالة ربانية، ولذا صُ 
. ‘عدوًا للمسيح’و  ،‘ دجاالً ’و ،‘ نبيًا كاذباً ’، وحممد ‘السخافات

  ).58، ص 1964باوي، (طي
إن االتصال بالعامل اإلسالمي يف فرتة احلروب الصليبية والفتوحات العثمانية 
للبلقان، مل يزِْل سوء الفهم هذا، كما أنه مل يتضاءل خالل التوسع 

تال تكوين الدول القومية األوروبية، عندما أتت أجيال من االستعماري الذي 
قوي على التعليم يف العامل  طورية ملمارسة تأثرياملبشرين املسيحيني وبناة اإلمربا

ظهر نوع  ‘السادة املسيحيني’و ‘سفراء املسيح’اإلسالمي. ومن صفوف 
جديد من املتخصصني باللغة العربية والرتكية والفارسية، الذين مهدوا السبيل 
 للمستشرقني احملرتفني. ولذا ومن البداية كان االستشراق الغريب قليَل املوضوعية،

انتقل حديثًا هذا  وممتلئًا بالتحيز. عالوة على ذلكفاقدًا للنزاهة العلمية، و 
  التحيُز إىل القومية العربية. 

ويرى طيباوي أن من أعظم اإلخفاقات األكادميية للمستشرقني الناطقني 
هو  - لدى املسلمني–عدم رغبتهم يف االعرتاف حبقيقة أن حممدًا  اإلجنليزيةب

ا آخر رسل اهللا إىل  البشرية، أرسل إلمتام وتأكيد الرساالت السابقة اليت جاء 
ق، تالقرآن عند املسلمني هو كالم اِهللا اخلالُد وغُري املخلو  األنبياء السابقون.

املوحى به إىل حممد على فرتات بواسطة امللك جربيل. وكما أن الرسالة نفسها 
 ي العديد منذات أصل إهلي كذلك أيضًا الدعوة إليها. هذا احلق الذ
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–الفاقدين للموضوعية، ال يعرتفون به، مؤكدين  اإلسالميني واملستشرقني
   .3أن القرآن من تأليف حممد - ببطالن

تنشأ العديد من األخطاء األكادميية  ومن هذا اخلطأ األساسي يف الفهم
وتقدمي منهج  ذور اليهودية واملسيحية لإلسالم،األخرى، مثل البحث عن اجل

الفهم اخلاطئ لوجهة النظر و  اين على دراسة الدين نفسه،مقارنة األديان العلم
املشتملة على  يحية، ولطبيعة الشريعة اإلسالميةاإلسالمية يف املسيح واملس
ا غري خاض لكنها تشتمل  عة للتبديل والتغيري بأيدي البشر؛الوحي، ولذا فإ

  .  4للتفسري والتعديل أيضاً على السنة النبوية اخلاضعة
وبسبب عدم فهم هذا الفرق يقول كثري من الغربيني بإمكانية إصالح اإلسالم 

لكن  ؛ومؤسساته. إن القضايا املبنية على احلديث النبوي قابلة لإلصالح
كثريًا ما يتيه   الوحي ليس كذلك. ومن هذا السياق القضايا املبنية على

ون املسلمني الذي يستجيبون لالقرتاحات األوروبيون يف هذا املوقف، فهم يصف
األوروبية املتعلقة باإلصالح باملتحررين، أما أولئك الذين يرفضون مثل هذه 

م بالرجعيني. ويف هذا املوقف يتبدى جهلهم أيضاً.   االقرتاحات فيصفو
إن سوء فهم األوروبيني لطبيعة اإلسالم قد تفاقم بسبب أن الكثريين من 

ال يتكلمون العربية أو الرتكية أو الفارسية مبا  اإلجنليزيةني باملستشرقني الناطق
وتفاقم أيضاً  حديث مع مسلم مثقف حول موضوع ما، يكفي للدخول يف

بسبب البغض الذي يكّنه كثري من املستشرقني للثقافة اإلسالمية، وللشعوب 
  املسلمة.
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مؤخرًا إىل توسع ويرى طيباوي أن حتيز أوروبا ضد اإلسالم بسبب اجلهل قد  
أولئك املتخصصني يف خصوصًا -هناك أكادمييون غربيون ف القومية العربية،
؛ هذه الكومة (مثل املعرفة الغربية ‘كومًة من العلم’أوجدوا  -الشرق األوسط

بب عوامل عدة: اخلوف من الشيوعية، باإلسالم) مليئٌة بالتحريف واملراوغة، بس
نموذج الدستوري التحرري األورويب واالنزعاج من رفض العامل اإلسالمي لل

بل الغربيني يف العامل الغريب (الذي شوهه كثرياً سوُء التصرف غُري املتسامح من ق
بـتأمني واالهتمام  ُف مع القضية اإلسرائيلية ودعمها،والتعاط اإلسالمي)،

واالستياء من تدهور السلطة الغربية يف الشرق  وتزويد نفط الشرق األوسط،
  األوسط.

 -أو كانت لكن على الندرة-مل تكن هناك حماولة  ي مثل هذا العملفف
ة يف التقليد احمللي. وعلى املتأصل بادئ والنماذج وامليول األساسيةالكتشاف امل

تفوا أثر النموذج كان من املتوقع أنه ال بد للعرب واملسلمني أن يق  العكس
ا غربيُة امل الغريب للقومية؛ يقحم املستشرقون  ضايا كثريةيالد واملنشأ.  ويف قأل

 ن للحكومات، ويؤيدون قضايا معينة؛أنفسهم يف السياسة، ويعملون مستشاري
  مثل الصهيونية.

، 1979املنشورة يف  ‘اإلجنليزيةثان للمستشرقني الناطقني بقد ن’يف مقالته 
يعيد طيباوي فحَص القضايا املثارة يف نقده األول، ويراجع التقدم احلاصل يف 

، ويعيد فحص عدد من حاالت التحيز االستشراقي يف اإلجنليزياالستشراق 
  أعمال حديثة النشر.
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جيد القليَل الذي يدعو إىل العزاء، على أنه يعرتف بوجود  يف األعم األغلب
وخيلص إىل  أظهره بعض رجال الدين املسيحيني ن التسامح الذيدرجة كبرية م

م اإلجنليزيةأن املستشرقني الناطقني ب بدرجات - ال يزالون حياربون واملتشبهني 
اإلسالَم والقومية العربية، على املستويني –عكسها و  متنوعٍة من املهارة

  األكادميي والتبشريي.
ا قوى هي اآلن يف تضاؤل  التبشريي تقو صحيح أن احملاربة على املستوى  م 

لكنها على املستوى األكادميي تتم مصحوبًة بغضب متزايد، شبيٍه  كبري؛
يف العصور الوسطى. احلوافز والطرق املتبعة  حممدو  باهلجوم املبكر على اإلسالم

  سوء التمثيل.و  نفسها: حقد وحتيز يستخدمان التحريف تتكرر
نهم وليم مونتغمري واط، وكينيث كراغ، وبرنارد وم-  العديد من املستشرقني

ال يزالون  - سي. إي. بوسورث، وجون وانسبوروخو  لويس، ويب. إم. هولت،
يتحدثون عن األصول اليهودية واملسيحية لإلسالم، وعن قضية صدق حممد، 

  وقليل منهم يتجشمون العناء يف تبيان وجهة النظر اإلسالمية.
ستشرقني، فإن اجليل احلايل يبدي اهتمامًا قليًال وخالفًا للجيل السابق من امل

اإلسالم، مع أنه يستمر يف االفرتاض املتعجرف حول  "إصالح"باحتمال 
أما احتمال أن يطلب وجوب أن يستجيب اإلسالم للفكر األورويب املعاصر. 

  من الفكر األورويب املعاصر أن يستجيب هو لإلسالم فهو أمر غري وارد.
قني ينخرطون يف املهمة الصعبة وهي حتقيق املخطوطات العربية. قلة من املستشر 

كتبها عدد من   - حتقيق جمموعات من املقاالت وعوضًا عن ذلك يفضل الكثري
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ا دراساٌت تندرج حتت موضوع عام. -املؤلفني الكثري من هذه و  يُدَّعى أ
كاد ال تو  اجملموعات تضم معلومات متهيدية، تقدم القليل، وتلخص اليسري...

مل تصحيح األخطاء احلقيقية. وكثري من املستشرقني  ترّكب شيئاً؛ بل هي 
حني يكتبون عن تاريخ اإلسالم والغرب يظهرون جهًال وحتيزاً، كما أن الكثري 

  ).15، ص 1979منهم ال يزالون خيوضون يف خالفات سياسية. (طيباوي، 
 ‘موسوعة اإلسالم’ حتيزهم:و  من األمثلة اليت تشري على جهل املستشرقني
The Encyclopaedia of Islam  ،آرثر تشادي وريتشارد هارمتان)

 The Legacy of ‘تراث اإلسالم’و ؛)1960، الطبعة الثانية، 1913

Islam  ،تاريخ كيمربدج لإلسالم’و )،1979و 1931(آرنولد وغليوم‘ 
the Cambridge History of Islam  ،حترير هولت وآخرين )

تتحدثان  ‘موسوعة اإلسالم’طيباوي إن كلتا الطبعتني من ). ويرى 1970
اإلسالم، وكلتامها تعتمد على كتب  ‘ من’وليستا مستمدتني  ،اإلسالم ‘ عن’

والطبعة األوىل خلت عمليًا من قليلة االهتمام باجملتمع املسلم وباملسلمني. 
املسيحيني العظمى للكتاب همني مسلمني، ويف الطبعة الثانية بقيت الغالبية مس

لكن أشرك احملررون نزراً من املسلمني والعرب باالسم فقط. إن معظم  واليهود؛
العمل يشوه اإلسالم ويسيء متثيله، ويقوض تراثه كما يعرفه املسلمون. إن نشر 

أمر ينطوي على  دون موازنتها بعرض الرأي املقابلآراء هجومية عن اإلسالم 
  غطرسة وإهانة.
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 - ه بأيدي كتاب مسيحيني ويهوداملكتوب يف جلِّ -  ‘تراث اإلسالم ’ ويف
، املنطوية على تأكيدات ال تصمد أمام النقد؛ تنتشر اآلراء املثرية للجدل

مثة أدلة تبعث  يف كل زاوية من زوايا الكتابو  الكثري من احلقائق مت إقصاؤها،ف
لتزييف التاريخ اإلسالمي،  ‘محلة ماكرة وخبيثة’على القلق، تشري إىل وجود 

  على األقل يف واحدة من املقاالت الرئيسة.     
إىل نسختني من اإلسالم ديناً  اإلجنليزيوينتهي طيباوي بعد حتليله لالستشراق 

وحضارًة: واحدة مستمدة من احلب والعقيدة والرتاث، والثانية مستمدة من 
لنسختني على مجيع  األسس. الكراهية والشك والظنون. هناك افرتاق تام بني ا

إن نظام األشياء الذي أوجده املستشرقون الغربيون ( العديد منهم عمالء 
لالستعمار الربيطاين والصهيونية) يضع حواجز ضخمة بينهم وبني املسلمني 

يشجع التحيز ضد اإلسالم، والفهم اخلاطئ  هنفس املتنورين، ويف الوقت
  للمسلمني يف العقل الغريب. 

لكن  ون للمعرفة  حدود قومية أو عرقية؛الناحية املثالية، ال ينبغي أن يكمن 
مثل هذه املعرفة ال ميكن أن تتحصل طاملا أن االستشراق الربيطاين تتحكم به 
"مجعية سرية، يهنئ فيها األعضاُء بعضهم بعضاً، ويقتصرون على نشر الكتب 

الذين غالبهم من و  هم،اليت من إنتاجهم فحسب، أو من إنتاج زمالئهم ورعايا
 ).26، ص 1979اليهود الصهاينة." (طيباوي، 

إن مثل هؤالء املستشرقني وأشباههم هم َخْلَف التاريخ، وكأسالفهم ال يزالون 
يتبنون املركزية األوروبية يف رؤيتهم لإلسالم والعرب، ويرفضون بعناد حركَة ما 
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"لتطهريه من التحيز القومي  ؛بعد احلرب، اليت تطالب مبراجعة التاريخ التقليدي
، ص 1979(طيباوي،  .والعرقي وغريه، ولتقوية الفهم العاملي واإلنساين"

27.( 
بدًال من االستمرار يف اإلساءة لإلسالم والعرب، ميكن للمستشرقني الناطقني 

أن يفعلوا حسنًا يف التعبري عن تعاطفهم مع املسلمني والعرب الذين  اإلجنليزيةب
ة، خصوصًا العرب الفلسطينيني، الذين ُأخرجوا من ديارهم يعيشون يف حمن

  بأيدي اإلسرائيليني.
  االستشراق: التصورات الغربية عن الشرق

) بىن إدوارد سعيد 1978(  ‘االستشراق: التصورات الغربية عن الشرق’يف 
على عمل عبد امللك، وأعمال نقاد آخرين لالستشراق (ومل يكد يبين على 

الطيباوي، الذي مل جتذب أصوليته اإلسالمية سعيداً). عمل عبد اللطيف 
يوسع سعيد نقد االستشراق الذي ازداد يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل 
حد كبري جداً، حىت بدا أنه مشل كل شيء من مظاهر احلياة والفكر األورويب، 

  ة والسياسية.النفسية واالقتصاديو  من الناحية االجتماعية والعلمية والدينية
خصوصًا الذي مارسه الربيطانيون والفرنسيون يف - يرى سعيد أن االستشراق

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واألمريكيون يف النصف الثاين من 
، مبنيًا على مكان الشرق أسلوبًا للتعامل مع الشرقأصبح  -القرن العشرين

من صورها األعمق واألكثر تكراراً  اخلاص يف التجربة األوروبية، بوصفه واحداً 
بل  صر ممارسته  على املستشرقني فحسب؛ال تقت موضوعًا أكادميياً و  ،‘آلخر’لـ
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ميتد إىل دارسي علم اإلنسان (األنثروبولوجيني)، وعلماء االجتماع، واملؤرخني، 
منوذجًا من التفكري قائمًا على متييز وجودي ومعريف بني الشرق أو  والفالسفة؛
والسيطرة  من أجل اهليمنة على الشرق، وإعادة بنائه، منوذجًا غربياً أوالغرب؛ و 

ا تقوم بَفْلرتة الشرق يف الوعي الغريب. عليه،   وشبكة معرتفاً 
نه نوعًا من اخلطاب  الذي يعرف من خالل كو -  وفقًا لسعيد فإن االستشراق

بل أن ينتج الشرق  استطاع أثناء فرتة ما بعد التنوير أن يتدبر - كما رآه فوكو
  سياسياً، واجتماعياً، وعسكرياً، وإيديولوجياً، وعلمياً، وختيلياً.

وألسباب عملية تتعلق بسيطرة االستعمار الربيطاين والفرنسي يف القرن التاسع 
عشر، وبداية القرن العشرين، واالستعمار األمريكي يف النصف الثاين من القرن 

لق حبقيقة أن سعيدًا نشأ وتعلم يف العشرين، وكذا ألسباب شخصية تتع
علته والحقًا يف أمريكا (حقيقة ج - اللتني حكمتهما بريطانيا -فلسطني ومصر

والفرنسية)؛  اإلجنليزيةعن اهليمنة  ينقب عن اآلثار الباقية يف املوضوع الشرقي
ُعين أساساً  - حني درس االستشراق- فإن سعيدًا   هلذه األسباب كلها

والفرنسية واألمريكية بالعامل العريب واإلسالم، مع أنه يعرف  زيةاإلجنليبالعالقات 
أنه يف حاالت عديدة كان من األنسب اإلحالُة إىل إطار مرجعي أوسع، 

  يشمل االستعماَر واالستشراق األملاين واإليطايل والروسي واإلسباين والربتغايل.
ي إىل ثالثة والفرنسي واألمريك اإلجنليزيينقسم حتليل سعيد لالستشراق  

ووصف  ،‘جمال االستشراق’أجزاء: مسح للتاريخ املبكر لالستشراق بعنوان 
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البىن االستشراقية ’لألسلوب الذي تطور فيه االستشراق فيما بعد بعنوان 
  .‘االستشراق اآلن’ووصف لالستشراق املعاصر، بعنوان  ،‘وإعادة البىن

ه األساسية، اليت فصل يقدم سعيد قضيت ‘جمال االستشراق’ويف اجلزء األول 
فيها القول باستفاضة يف اجلزأين الالحقني، وهي أن االستشراق ال يقتصر على 

بل هو أيضًا حقٌل للدراسات يشمل تقريبًا كل  ،كونه جمرد موضوع أكادميي
ا، وأرشيٌف بين وأنشئ داخلياً، يشكل  الثقافة األوروبية، وأسطورٌة تكتفي بذا

ة أصول املعامل الرئيس. ويف هذا اجلزء أيضًا حيدد سعيٌد الفكر والرأي األوروبيني
هم بالفطرة  - خالفًا للغربيني–لألسطورة االستشراقية، وهي أن الشرقيني 

  يتصفون بالغموض، والتهديد، وعدم العقالنية، والشيطنة، واالحنراف اجلنسي.
إن وصف سعيد لظهور االستشراق من حيث كونه موضوعًا أكادميياً، حمبوكاً 

لكن سعيدًا مييل  هو يف األعم األغلب تقليدي؛‘ االستشراق’يف نص كتاب 
إىل منح مزيد من االهتمام إىل نشوء الدراسات اهلندية أكثر من الدراسات 

 ‘هضة الشرقيةالن’ العربية. ومن خالل اعتماد سعيد على كتاب رميوند شواب
La Renaissance orientale )1950 سبعة ’)، وكتاب جون مول

   ‘وعشرون عاماً يف تاريخ الدراسات الشرقية
Vingt-sept Ans d’Histoire des études orientales  

تاريخ املستشرقني األوروبني من ’)، وكتاب غوستاف دوجا 1980- 1979(
 Histoire des orientalistes ‘القرن الثاين عشر إىل التاسع عشر

de l’Europe du XIIe au XIXe siècle )1868-1870 (
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يبني أن املستشرقني األوروبيني (الذين كانوا يف األصل يدرسون الدراسات 
 ‘مكان نفيس’اإلجنيلية، واللغات السامية، واإلسالم) حولوا االستشراق إىل 

رسال البعثات اليسوعية إىل للمعرفة عن الشرق. وقد مت هلم هذا األمر بعد إ
وعلى وجه اخلصوص،  الصني، وتأسيس شركة اهلند الشرقية الربيطانية يف اهلند.
املكتبة ’ دي هريبلوت يوضح سعيد كيف أن العمل املوسوعي للمستشرق

) يعد عمًال أساسياً، Bibliothèque Orientale )1697‘الشرقية
وكيف أن االكتشافات املعِجبَة يف اهلند  الشرقية،ساعد يف تشكيل الدراسات 

ا أنكيتل دوبريون، ووليام جونز وآخرون أد ت إىل ظهور الدراسات اليت قام 
، 1798وكيف أن محلة نابليون بونابرت االستكشافية إىل مصر يف  اهلندية،

 Déscription de l’Egypte ‘وصف مصر’باإلضافة إىل نشر كتاب 

سع سريع  ليس يف االستشراق الفرنسي قادا إىل تو  1828- 1809يف 
  فحسب بل يف االستشراق األورويب أيضاً.

يف رأي سعيد، أوجدت محلة نابليون تقليدًا للبحث االستشراقي أدى مباشرة 
 ‘رحلة إىل الشرق’إىل نشر سلسلة من النصوص املهمة، منها كتاب المارتني 

Voyage en Orient )1837 املصرين أحوال وعادات ’)، وكتاب لني
   ‘املعاصرين

Manners and Customs of the Modern Egyptians  
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  ‘منهج مقارن وتاريخ عام للغات السامية’)، وكتاب رينان 1836( 
قناة السويس،  حفر)، وأدى أيضًا إىل فكرة فرديناند دي ليسيب يف 1848(

  .1882واحتالل بريطانيا ملصر عام 
عن األوصاف السابقة  سعيد لالستشراقف الكبري يف وصف إن  موضع  اخلال

األكثر تقليدية للموضوع هو يف تعريف االستشراق بوصفه خطابًا كما يراه 
، وَهَوسًا بالنص ‘ختيلية’فوكو ويتصوره، وحقًال للدراسة، ونتاَج جغرافيٍة 

الكالسيكي، وانتقائيًة هائلة، ومتييزًا ثنائيًا راسخًا بني الغرب والشرق، 
  .‘خراآل’و ‘النفس’و

مل ينشأ يف القرن الثامن عشر أو  - كما عرفه- وفقًا لسعيد، فإن االستشراق 
 The ‘الفرس’و هلومر،‘ Iliad اإللياذة’ذلك، إمنا نشأ يف أيام حنوًا من 

Persians ،باخوسعابدات ’و إليسيخيلوس‘  The Bacchae  
ا ‘ الفرس’ففي  ليوروبيدوس. عابدات ’وروبا، ويف أل‘ اآلخر’توصف آسيا بأ

  يتم ربطها بعقيدة ديوِنسيس، عقيدة غامضة وشيطانية.  ‘باخوس
يف القرون الالحقة تعزز مرارًا هذا التقسيم اجلوهري الثنائي من قبل جغرافيني 

شخصيات بارزة (هريودوتس، وألكساندر، وقيصر)، وجتار و  ، ومؤرخني،رومان
لودوفيكو و  ومانديفيل،يف العصور الوسطى، وكتاب، والصليبيني (ماركوبولو، 

دي فارثيما)، وكتاب مسيحيني يف العصور الوسطى وجمادلني (دانيت، وجون 
   السيغويف، ونيكوالس دي كوسا).
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ذه الطريقة مت بناء  الذي -  األورويب، ُمثَِّل فيها الشرقيف اخليال  ‘ مرحلة’و
 -5، ونينيفاأبو اهلولو  َرمزت إليه أماكُن متنوعة، مثل طروادة، وسدوم وعامورة،

، 7إيزيسو  ،6والذي رمز إليه أشخاٌص مهمة، مثل كليوباترة، وعشرتوتوبابل، 
وإنه من هذا املخزن الكبري للتخيالت  وحممد.  ،8واجملوس، وبريستار جون

تكتفي  املعامل الرئيسة لالستشراق، من حيث كونه أسطورة املسرحية، اشتقت
ا، حتدد الشرق ا  إليسيخيلوس، ‘الفرس’الشرقي. ويف و  بذا تعرف آسيا أ

، ليوروبيدوس ‘باخوسعابدات ’ ويف منطقة مرتبطة بالفراغ والضياع والدمار.
  ترتبط آسيا باإلفراط واخلطر والشيطان والالعقالنية.

ويف أعمال اجملادلني والالهوتيني يف العصور الوسطى، رُبطت آسيا (من خالل 
إلرهاب، والدمار، وبالرفض غري التجسيد األخري هلا) با عدّ اإلسالم، الذي 

هذه الصور يف  وقد تعززت  اف باحلقائق البديهية للنصرانية،العقالين يف االعرت 
ة يف عصر النهضة، مثل أريستو، وشكسبري، ومارلوا، كتابات شخصيات رئيس

 وميلتون، وتاسو، وسرفانتس.
 ر إليهاالستشراق من الناحية الفلسفية جيب النظ خيلص سعيد إىل أن مثل هذا
 سعى إىل وصف الشرق بالثبات وعدم التغيري،أنه نوع من املثالية املتطرفة، ي

ق وتعداده، ومن الناحية النفسية نه حماولة لتحليل الشر ومن الناحية البيانية، إ
  نه نوع من املرض العقلي.إ

نشأ موضوُع االستشراق يف القرن التاسع عشر،  ومن اخلطاب االستشراقي هذا
الذي يسر السبيَل يف الوقت املناسب لالستعمار الغريب. وكان لطالب 
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مة األسِس االستشراقية الدراساِت السنسكريتيِة واهلندية دوٌر أساسي يف إقا
وكذا طالُب الدراسات اللغوية  شليغل،و  مثل جونز، وبوب، لالستعمار؛

، غوتهمثل  ؛كّتابو  ت، وكذا رحالةٌ بولْ بينو، ورينان، ومهَ جو والعرقية، مثل 
وهوغو، والمارتني، وشاتوبريان، وكينغليك،  ونرفال، وفلوبري، ولني، وبريتن، 

وممن كان قاموا بدور  وسكوت، وفيكين، وديزرائيلي، وجورج إليوت، وغوتري.
شرين  أساسي أيضًا يف  وضع األسِس االستشراقية لالستعمار يف القرن الع

  كّتاب ورحالة، مثل دويت، وباريس، ولويت، ويت.يل. لورانس، وفورسرت.

أربعة عناصر ساعدت حيدد سعيد  ‘البىن االستشراقية وإعادة البىن’ويف فصل 
توسع االستكشافات العابرة للبحار،  يف إقامة أسس االستشراق املعاصر:

تطور األفكار و  والدين،وصًا يف التاريخ والفلسفة خص وتطور الدراسات املقارنة
ا عضوية، تستمد اإلهلاَم من روح معينة أو  التارخيية، اليت وَصفِت الثقافات بأ

واهلوس بالتوضيح واإلطناب ( لينيوس،  ،ان)من عبقري (فيكو، وهريدير، وهام
  ومونتيسكيو، وجونسون).

تحت هذه العناصر أضعفت اعتماَد الفكر األورويب على املسيحية واليهودية، وف
الطريق لفهٍم أكثَر أصالًة للتاريخ األورويب، وخففت من وطأة عناد التصور 

القدمية  ‘النماذج املوجودة’لكنها مل تقِض على  ؛‘اهلوية’و ‘النفس’األورويب لـ
  للتاريخ األورويب.

تلك النماذج قد أعيد ببساطٍة تشكيُلها وانتشاُرها وتوزيُعها يف اإلطار العلماين 
لذي أصبح أداة للسلطة األوروبية حول الشرق. من الشخصيات لالستشراق، ا
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. 10، وإرنست رينان9األساسية يف االستشراق اجلديد: سلفسرت دي ساسي
يرى سعيد أن ساسي قام بدور حاسم يف تشكيل الدراسات الشرقية يف القرن 
التاسع عشر، ويف الرتتيب والتنظيم املنهجي لنصوصه، ويف وضع القوانني يف 
ممارسة أصول التدريس. أما رينان (دارس فقه اللغة والدراسات الشرقية يف القرن 

لكنه يف   عمله؛علمي يف  التاسع عشر) فقد تبىن ما يَعتِقد بقوة أنه منهج
غات ) ظلَّ يعّرف الل1855(  ‘منهج مقارن وتاريخ عام للغات السامية’كتابه

ا  السامية، ويدخل ضمنًا الشعوب غري عضوية أو ’والثقافات السامية، بأ
أما  ‘طبيعية، وغُري متطورة، وجامدٌة بالكلية، وغُري قادرة على التجديد الذايت.

هذا البناء  ‘باحلياة والعضوية.’انية فهي تتسم اللغات اهلندية واألمل
متاَرس  ‘سلطٍة استعمارية’ينبغي أن يـَُرى تصرَُّف  - يعتقد سعيد- االستشراقي

  ).145، ص 1978(سعيد،  ‘.  ظواهر متمردة’على 
اليت أوجدها -  االستشراقية للصور النمطية للشرقويعتقد سعيد  أن البنية 

مالئهم وخلفائهم، مثل وليام موير، مستشرقون مثل ساسي، ورينان، وز 
قد قويت مرارًا يف القرن التاسع  -ينهاريت دوزي، وكوسان دي بريسفالور 

  عشر، يف كتاباٍت لعلماٍء أوروبيني، ورحالة، ومستكشفني، وحجاج.
العديد من هؤالء زاروا الشرق، منهم أناس مشهورون، مثل فلوبري، وشاتوبريان، 

هناك آخرون مل  ليك، ولني، وديزرائيلي، وبريتن. لكنْ والمارتني، ونريفال، وكينغ
يزوروا الشرق، مثل كارليل، وكاردينال نيومان، وهوغو، وكارل ماركس. بطريقة 

يف املشروع األورويب  أسهمواعن وعي أو غري وعي، مجيع هؤالء و  أو بأخرى،
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تنسيقه، وتصنيفه، و  (وبصورة أساسية الربيطاين والفرنسي) لتنظيم الشرق،
للشرق، مالئم للثقافة املهيمنة ‘ مصغَّر’أي إلجياد منوذج  وإعادة إنتاجه؛

ا النظرية والعملية.   السائدة، وإمكانيا
، يلخص سعيد تفسريه لالستشراق من حيث كونه ‘االستشراق اآلن’ويف فصل 

مذهبًا إجيابيًا عن الشرق، وتراثًا أكادمييًا مؤثراً، ومنطقة حتظى بالعناية، حددها 
الٌة، ومشاريع جتارية، وحكومات، وَمحالت عسكرية، ومجاعات ومؤسسات رحّ 

أخرى كثرية، مجيعها بالفطرة عنصريٌة، واستعمارية، وعرقيُة التمركز. واخلالصة 
أن االستشراق هو باألساس مذهٌب سياسي، يتمتع فيه الغرب بالوصاية على 

    .11الشرق، ويتجاهل اختالَف الشرق بسبب ضعفه

ق اخلفي حمافٌظ، ومتفق عليه، وثابت، وهو يف الواقع صنٌف من االستشرا 
قد مثلته أعماُل  و  التفكري األورويب. واالستشراق اجللي متنوع وغري مستقر،

كتاٍب خياليني (فلوبري، ونريفال)، وعلماء (ساسي، ولني)، وطالب النظرية 
وبوركهاردت)، يه، وجوبينو)، ومؤرخون ثقافيون ( رانكي، يالعنصرية (كوف

قوٌة  يف احلقيقة’ أما الشعور بأن الشرق وإداريون مستعمرون (كرومر، وكريزون).
  ، فهو أمر يف الغالب غائٌب عن مثل هذه األعمال.‘حمسوسة وجمرَّبة

عاىن من  - يف فرتة احلربني العامليتني األوىل والثانية- وفقًا لسعيد، إن الغرب 
آنذاك مهدداً من املّد املتنامي للرببرية، والقومية مرحلة أزمة ثقافية، وكان الغرب 

الشديدة العارمة، واإلخفاق األخالقي، واحنسار اهليمنة الغربية على سائر 
العامل. قادت هذه املعاناة الكثَري من العلماء الغربيني إىل تبين منهج أكثر 
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وا يف تعاطفًا لدراسة ثقافات أجنبية. أما طالب االستشراق اإلسالمي فقد بق
الغالب عصّيني على التغيري، حيث استمروا يف حفظ التخلف البحثي 

حىت جب ولوي ماسينيون (ومها اثنان من  12واإليديولوجي ملوضوعهم.
املستشرقني األوروبيني األعظم واألكثر تعاطفاً) مل يكونا مبنأى عن هذا 

  اإلخفاق.

ها أمريكا قوًة عاملية ويف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، اليت ظهرت في
من حيث   - كما حتدده مبادئه األساسية- مسيطرة، جيد سعيد أن االستشراق

كونه اعتقادًا بوجود اختالف تام ومنهجي بني الشرق والغرب، وهوسًا بالنص 
الكالسيكي، واعتقاداً يف أن الشرق أبديٌّ، وغري متغري، وغُري قادٍر على تعريف 

سعيد أن  هذا االستشراق] بقي حياً،مل ميسه  جيب اخلوُف منه [وجدو  نفسه،
أي تغيري. وميكن أن يلحظ هذا يف تقارير اجلرائد األمريكية، والكارتون، ورسوم 

وطالب شىت حول تاريخ وثقافة  رمسية، وأعمال علماءالكاريكاتور، والتقارير ال
وسياسة الشرق األدىن واألوسط. من هؤالء العلماء مورو بريغر، وديفيد 
غوردون، وجب، خصوصًا يف جتسيده األمريكي (انتقل جب إىل هارفرد يف 
اخلمسينات)، وجيل كارل ألروي، وليونارد بيندر، ويب. جي. فاتيكيوتيس، 

  مريكي. وبرنارد لويس، خصوصاً يف جتسيده األ
كان االستشراق يف القرن التاسع عشر وبداية العشرين قد ُوِضَع يف خدمة 
االستعمار األورويب، خصوصًا االستعمار الربيطاين والفرنسي، اآلن أصبح 

خصوصًا فيما يتعلق بالشرق األدىن و  موضوعًا يف خدمة االستعمار األمريكي،
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باردة). ويقرتح سعيد أن لويس واألوسط (إسرائيل، والنفط، والتجارة، واحلرب ال
بالرغم من التظاهر باملعرفة -منوذجيًا لتلك الفرتة، يسعى أرمبا اختذ مستشرقًا 
م،  - املوضوعية املتحررة إىل أن يكشف زيف العرب واإلسالم، ويقلل من شأ

ذا عن طريق 316، ص 1987ويسيء إليهم. (سعيد،  ). ويفرتض أنه قام 
ينًا فقط، بل هو أيضًا إيديولوجية معادية للسامية، اقرتاح أن اإلسالم ليس د

وغري عقالنية، وشديدة احلماسة، وال تتمتع بالتأمل والتفكر، وعن طريق رفضه 
باالعرتاف حبق  الشعب العريب الفلسطيين يف االحتجاج على الغزو اإلسرائيلي، 

هو ذروة االستشراق من  - يف عيون سعيد- واستعمار بلدهم. إن عمل لويس
إمنا يعمي أيضاً أولئك  ال حيطُّ من شأن موضوعه فحسب؛’يث كونه مذهباً ح

  ).319، ص 1978(سعيد،  ‘. الذين ميارسونه
  ماركس ونهاية االستشراق

اية االستشراق’نشر كتاب  ، ومبحض املصادفة كان 1978ام ع ‘ماركس و
، ومل يكن ‘االستشراق’الذي نشر فيه كتاب سعيد  نفسهالعام ذلك يف 

عامل االجتماع -  د تأثٌري ما عليه. يف هذا الكتابلم يهتم بريان ترينرتاب سعيلك
ا، كاهتمامه   - املاركسي املشهور كثرياً بإخفاقات االستشراق، اليت يكاد يسلِّم 

بأثر هذه اإلخفاقات على املاركسية، وعلى وصف التاريخ والبنية االجتماعية 
   ة يف القرن التاسع عشر.رئيسألوسط، بصورة لشمال إفريقية، والشرق ا

يعين به ترينر جمموعًة و  يصف ترينر االستشراق بنظاٍم مَرتف مفرٍط يف التوسع،
متزامنة من االعتقادات، واملواقف، والنظريات اليت مل تلوث األعماَل 
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الكالسيكية للدراسات اإلسالمية فقط، إمنا طالت أيضًا مساحاٍت واسعًة من 
وعلم االجتماع. يف رأيه، تتألف هذه اجملموعة من عدد  اجلغرافية، واالقتصاد،

من النقاشات األساسية: التطور االجتماعي ناتج عن خصائص داخلية يف 
اجملتمع؛ والتطور التارخيي للمجتمع إما أن يكون تقدمًا تطوريًا أو تدهوراً 

ات جملتمع هي تعبري ، مبعىن أن كل مؤسسات ا‘وحدة تعبريية’تدرجيياً؛ واجملتمع 
 . عن جوهر رئيس

مثل جب وبوين يف كتابيهما  أن هذه النقاشات مسحت ملستشرقني؛ يرى ترينر
  Islamic Society and the West ‘اجملتمع اإلسالمي والغرب’

)، وجي. إي. فون غرونباوم يف كتابه 1957، 1950(نشر أوكسفورد،
(نشر ألني وأوين،  Classical Islam  ‘اإلسالم الكالسيكي’

 Middle ‘مدن الشرق األوسط’)، وإيرا إم. البيدوس يف كتابه 1970

East Cities  ،[مسحت هلم] أن يؤسسوا 1969(نشر جامعة كاليفورنيا (
نوعًا مثاليًا ثنائيًا للمجتمع الغريب، الذي يتكشَُّف جوهره الداخلي عن تقدم 

تمع اإلسالمي، الراكد لألبد، ديناميكي حنو صناعية دميقراطية، يف  مقابل اجمل
  أو الغارق يف احنطاط.

يف هذا السياق، فإن اجملتمعات يف مشال إفريقية، والشرق األوسط ال حتددها 
خصائصها، بل جمموعة من األمور الغائبة: انعدام الطبقة الوسطى، وانعداُم 

قودة املدينِة، وغياُب احلقوق السياسية، وغياُب الثورات. هذه املعامل املف
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ُتستخَدم لتفسَر السبب يف إخفاق اإلسالم يف إنتاج الرأمسالية، وإنتاِج 
 شخصياٍت معاصرة، وحتويل نفسه إىل ثقافة علمانية جذرية.

اطًال من الناحية ويرى ترينر أن النموذج االستشراقي للمجتمع اإلسالمي ليس ب
للتخلف إمنا هو فاشل أيضًا يف تفسري السبب احلقيقي  التجريبية فحسب؛

االقتصادي والسياسي يف مشال إفريقية والشرق األوسط. وهذا التخلف ناشئ 
من حقيقة أن اجملتمع اإلسالمي يف الشرق األوسط ومشال إفريقية بقي واقعًا يف 

  شرك عالقة هامشية مع املراكز العاملية للرأمسالية.
ر على اهلامش عندما يتم تأسيس املراكز العاملية للرأمسالية، فإن أحوال التطو 

املتعمدة على النموذج -  ية للتطورتتغري جوهرياً. املؤيدون للنظرية الداخل
مل يفهموا هذه احلقيقة، وهم ال يزالون يطرحون قضايا ال جدوى  - االستشراقي

منها عن التطور الرأمسايل العفوي. وما حيصل يف الواقع هو أن الرأمسالية عندما 
على اهلامش، لذا  - اليت كانت قبلها- حتفظ مناذج اإلنتاج و  تؤسَُّس فهي تقوي

 ‘اجملتمع املعاصر’إىل  ‘اجملتمع التقليدي’فالطريق الثوري املتدرج يف التطور من 
  مل يعد مفتوحاً. 

االعتقادات حول املالءمة العاملية، وأمهية النماذج األوروبية للتطور (مثل الثورة 
) تصبح يف هذا السياق غري مناسبة. 13البورجوازية، والعلمنة، والتحديث

إن التحليل املاركسي  - وفقًا لترينر- ، الفصل السادس). إذن1978(ترينر، 
التام للتطور االقتصادي والسياسي لشمال إفريقية والشرق األوسط جيعل 

  االستشراقية للموضوع ال حاجة إليها تقريباً. إلسهاماتال
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لكن ولسوء احلظ، مبا أن بعض النسخ اهليجلية للماركسية تتداخل مع 
االستشراق (كالمها يرى التاريخ كاشفًا للجوهر) فإن املاركسية نفسها قد 
أصيبت باملرض االستشراقي. ولذا فاملاركسية قبل أن تقوم مبهمة تطهري 

لطبيعة االستشراق من العديد من أخطائه وتصوراته املغلوطة ( االعتقاد با
الفريدة لالستبداد الشرقي، والطبقات الفسيفسائية، والنخب املنتشرة، والركود 
التارخيي، واملدينة اإلسالمية، وهكذا.. ) عليها أوًال أن تتعامل مع مشاكلها 

  النظرية، حيث تتطهر من االستشراق، ومن مظاهر هيجلية معينة.
 شراق دراسًة أكادمييةوصيفه لالستاستمد ت - وفقًا لوصفه اخلاص- إن ترينر

ترتبط باعتقادات أساسية معينة حول اجملتمع اإلسالمي ( أي أن ذاك اجملتمع 
وراكد، أو يف اإلسالمي هو من حيث اجلوهر متسلط، ومستبد، ومتخلف، 

  ‘من أجل منهجية للدراسات اإلسالمية’عبد اهللا العروي مقالة  احنطاط) من 
For a Methodology of Islamic Studies  )81،4 ،

 The Venture ‘اإلسالم جمازفة’)، ومارشال هدكسون يف كتابه 1973

of Islam ،ملاذا ال ’) ومقالة رالف كوري 1974(جامعة شيكاغو
  يستطيعون أن يكونوا مثلنا؟

 Why Can’t They Be Like Us? 
)1 ،1975.( Review of Middle Eastern Studies املنشورة  

  يف
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اية االستشراق’يف كتابه  ترينر ومما يدعو إىل الغرابة أن   ال  ‘ماركس و
  املنشورة يف ‘االستشراق يف أزمة’يستشهد  مبقالة عبد امللك 

Diogenes)1963 ،( الناصرية واالشرتاكية’مع أنه يشري إىل مقالته‘  
  ).Register Socialist )1964 املنشورة يف

 تحليل
إن ما يدعو إىل املفاجأة حول االنتقادات األربعة لعبد امللك، وطيباوي، 
م (بالرغم من  وسعيد، وترينر، يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية هو أ
معاجلتهم للموضوع من وجهات نظر خمتلفة: عبد امللك مصري ماركسي، 

وفكره، وترينر  وطيباوي فلسطيين مسلم، وسعيد فلسطيين يتبىن منهج فوكو
موضوعاً - ، وهي أن االستشراق  هانفس ماركسي) وصلوا إىل النتيجة إجنليزي
مغرٌق يف العيوب والنقائص، وواقع يف أزمة، وحباجة إىل إصالح  -أكادميياً 
  جذري.

وخنلص إىل أن هذا اإلمجاع كان نتاَج نوٍع من اخلطاب كما يراه فوكو، مت 
أو املعرفة، لكن يبدو من األرجح أن يكون  إنشاؤه يف حقل ما بعد االستعمار

نتاَج شعور مشرتك من االستياء الذي أحس به النقاُد األربعة لالستشراق فيما 
م القواُت اجملتمعة لالستعمار  يتعلق بالسلطة الكبرية اليت مارستها يف فرتة شبا

  واالستشراق.
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اية املطاف فلسطينيان، ولدا وترعر  عا يف فرتة االنتداب إن طيباوي وسعيداً يف 
ة بريطانيا يف ذاك الربيطاين، وعبد امللك مصري، ولد وترعرع يف بلد حتت سيطر 

  ابٌن ألبوين من الطبقة العاملة.  - كركما يذ -  الوقت، وترينر
ات بني االنتقادات األربعة أمر الفت للنظر، فكلهم متفقون على أن  واملشا

مة االستعمار، وأوجد صورًا منطية االستشراق عِمَل يف معظم األوقات يف خد
عن اإلسالم والشرق، وكلهم متفقون على أن أصول هذا التحيز قابعٌة يف 
ُة  املاضي السحيق، وهو عامل اليونان القدمية عند عبد امللك وسعيد، واجملا

اتِ  ترينر.و  طيباوياملسيحية الوسيطة مع اإلسالم عند  بني عبد  يفسر املشا
ما ماركس ، وبني عبد امللك وسعيد أن سعيدًا إىل حد ما نييامللك وترينر كو

حيث وّظَف تصوره اخلاص لسيادة  ،بىن على األسس اليت وضعها عبد امللك
  أوروبية قائمٍة مقام الفاعل، ولشرق قائم مقام املفعول.

ستشراق جذرياً، أما اخلالفات اجلوهرية بينهم (أمهها أن سعيدًا أعاد تعريف اال
فهو عنده نوع من اخلطاب كما تصوره فوكو، وأداة لالستعمار) فناشئة من 

املاركسيني - . فبالنسبة لعبد امللك وترينرطرقهم املختلفة يف مسألة املعرفة
أمٌر حمتمل. واملعرفُة  -الذي حتدده املادةُ -  إن املعرفة العلمية للعامل - احلقيقيني

الستغالل  ؛وجية قد تستعمل من قبل الطبقة احلاكمةالواردة على شكل إيديول
قد تنقسم املعرفة  - املسلِم احلقيقي-  لطبقة العاملة. وبالنسبة لطيباويوقمع ا

قسمني: معرفة أبدية، يعلمها اهللا، ومعرفة بالعامل، يعلمها اإلنسان، الذي خلقه 
لعقل، لكن يف اهللا. واملعرفة بالعامل ميكن حتصيلها بواسطة احلدس، واحلواس، وا
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القرآن، املوحى إىل حممد، يستطع اإلنساُن مباشرة أن يعرف كلمة اهللا. وأما 
سعيد الذي اتبع فوكو، فاملعرفة يف سياق النقاش حول االستشراق تتألف على 
األقل من سلسلة من التمثيالت، اليت تشكلها معرفُة وجهِة نظر الفاعل. ومثل 

لكنها بعد طول  يست مستقرة؛ث اجلوهر لهذه التمثيالت هي من حي
ا راسخًة وغري م  تغرية. لكن مما يدعو إىل التناقضاستعمال تغدو مقبولًة يف كو

، مادياً يستمر يف التأكيد على أن هناك شرقًا ‘ االستشراق’أن سعيداً يف كتابه 
  ميكن أن تتحصل منه املعرفة الصحيحة. 

 ‘واملعرفةالسلطة ’كما يف كتابه - رؤية فوكو للمعرفة
Power/Knowledge )1980( -  ُالصلة  تفرتض أن املعرفة وثيقة

صراع من  إمنا حصيلةُ  ؛موضوعية حقيقةٍ قضيَة أي أن املعرفة ليست  ؛بالسلطة
اقتصاديات ’، وأدواُت ‘اخلطاباتُ ’و ‘ األحداثُ ’نشئ فيه أجل السلطة، تُ 

  .14للمعرفة ‘أنظمةً ’جديدًة و ‘شبكاتٍ ’ ‘السلطةِ 
وهلذا فاحلق ليس خارَج السلطة، وال يفتقر إليها، لكنه شيء يف هذا العامل، 

وجتعله  ما للحق، إما أن تقبل خطاباً  ‘سياسة عامة’أُنتج به. كل جمتمع لديه 
يف اجملتمعات ويف جمتمعاتنا، إن  يقوم بدور احلق، أو ترفضه وتصفه باخلطأ.

عادة على اخلطاب العلمي، للحق تتمركز  ‘االقتصاديات السياسية’مثل هذه 
وعلى املؤسسات اليت تنتجه وتدعمه. ومثل هذه اخلطابات خاضعة للحضِّ 

يف العديد من و  السياسي الثابت، وتصبح هدفًا واسع االنتشار،و  االقتصادي
ا واقعة حتت سيطرة حفنة من األج-  هنفس يف الوقتاألشكال.  هزة ولكو
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فهي منخرطة إىل حد كبري يف الصراع  - االقتصادية والسياسية الكربى
  اإليديولوجي. 

تُرى من ناحية الشيء الذي تنكره  ال ينبغي للسلطة أن ويف هذا السياق
بل من ناحية ما توجده وتنشئه. وهناك شيئان توجدمها  وتقمعه وترفضه؛

اهلوية الذاتية، وموضوعات املعرفة، اليت يف  :- من ضمن أشياء أخر- السلطُة 
  دائم لألشياء تنجز شكًال أو هوية ثابتة.التدفق ال

نيتشه، ’كما يبني يف مقالته -إن وصف فوكو للعالقة بني السلطة واملعرفة
 15 ‘حتية إىل جان هيبوليت’املنشورة يف كتاب  ‘والنسب، والتاريخ

Hommage à Jean Hyppolite  )1971(-    ًيكاد يعتمد كليا
وهي أن األشياء يف العامل ما هي إال  على نقد نيتشة ملثالية سقراط وأفالطون،

مناذج أو أشكال عاملية، موجودة يف مكان ما يف و  نسخ ألفكار أساسية،
  العامل، رمبا يف عقل اهللا.

ضمن أشياء -يتضمن  - ما أوضح نيتشه يف أكثر من مناسبةك-  هذا النقد
قيا). أي هذا يعين إلغاَء اجلوهِر، واهلويِة الثابتة، واألشياِء الغيبية (امليتافيزي -أخر

يف رأي -  ل ما يتبقى بعد إلغاِء الوجود هوأن النقد يتضمن إلغاَء الوجود. وك
متغري أبدًا وغُري مستقر. ففي هذا السياق، يتم تعريف املعرفة واحلق  - نيتشه

ا الرغبة يف السلطة.  ومن  ما جمرد أوهام حتجب احلقيقة، اليت يعرفها نيتشه أ أ
 ‘العامل إرادًة ومتثيالً ’يقف شوبنهاور، الذي مييز يف كتابه وراء نيتشه طبعًا 

The World As Will and Representation )1819(  بني
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احلقيقة (نيومينا) واملظهر (فينومينا)، حيث زود هذا التمييز نيتشه بالكثري من 
  املكونات األساسية يف نقده للمثالية.

التحول ’ه الفلسفي مبدؤُ ، الذي وضع ومن وراء شوبنهاور يقف كانط 
األساَس لكل الفلسفة املعاصرة  Copernican turn   ‘الكوبرنيكي

 Critique of  ‘نقد العقل اخلالص’تقريباً، ومنها فلسفة املعرفة. ويف كتابه 

Pure Reason )1781 أن كل املعارف حمدودة  ) أظهر كانط1787و
ن هناك معرفة مباشرة بظروف جتربتها اخلاصة، وأنه هلذا ال ميكن أن تكو 

- يف طبيعة األشياء- بالشيء حبد ذاته. فوجهة نظر املشاهد وأنواع تصوره ال بد
  أن تقرر املعرفة.

يعرتف سعيد بأنه مدين لنيتشه، فهو يستشهد بتعريف ‘ االستشراق’يف كتاب 
نيتشه للحق بأنه "جيٌش متحرٌك من االستعارات والكنايات والتشبيهات 

البشرية، وجمموُع عالقاٍت بشرية، مت حتسيُنها وحتويلها، املصطبغة بالصبغة 
تبدو ثابتًة، وقانونية،  - بعد استعمال طويل- وتزيينها، سياسيًا وبالغياً، واليت 

(سعيد، . "وملزِمة. إن احلقائق أوهاٌم نسي املرُء أن هذا ما هي عليه يف احلقيقة
  ).203، ص 1978

 لالستشراق يف دراستهطيباوي  ن نقدَ أن يضمِّ يف إن عدم رغبة سعيد الواضحة 
متسكه طيباوي يف لرمبا كانت بسبب أن سعيدًا غري مرتاح للشعور العميق 

للقرآن، الشخصي باإلسالم، وهذا بنيٌِّ يف هجومه على التفسريات االستشراقيه 
جنح يف خرق قاعدة  - العريب الفلسطيين-  والسبب الثاين أن طيباوي
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يد وهي أن الشرق ال يستطيع متثيل نفسه، لذا فال االستشراق، اليت بينها سع
  بد من أن ميثله أحد.

إن طيباوي مل خيَش الغرب يف مقالتيه اللتني نقدتا املستشرقني الناطقني 
 لعلماء ، وكتب مبيناً وجهة النظر اإلسالمية، وجنح يف إقامة نقد قوياإلجنليزيةب

 عيوبه واسع ما يعتقد أنه ، حيث حدد بتفصيلاإلجنليزيةاالستشراق الناطقني ب
  .الرئيسة

جون و  مثل إعجاز أمحد، العامل اهلندي املعروف،- من الكتاب  بّنيَ عددٌ 
أن ما يدعو إىل املفاجأة حول  - ماكينزي، املؤرخ االستعماري األسكتلندي

وصِف سعيد  لالستشراق هو املدى الذي أضفى فيه سعيٌد صفاٍت جوهرية 
وية ثابتة وغري متغرية، بالرغم من أنه نقَد أوروبا  على أوروبا حيث أمدها 

  لشرق.بالنسبة ل هنفس لقيامها باألمر

من الناحية - ويتساءل أمحد  فيما إذا كان إضفاُء صفاٍت جوهرية على الشرق 
غري مقبول، فكيف يسمح لسعيد أن جيوهر أوروبا؟ إن فوكو ما كان  - الفكرية

ليقبل مثل هذا األمر. هو كان سريفض مباشرة قضية أن عالقة تكاملية كانت 
بني اليونان القدمية وأوروبا الغربية املعاصرة، إال باملقدار الذي بدأت فيه أوروبا 

 العصور القدمية، على حني عكست معظم بعد عصر النهضة تتبع نسبها إىل
ا السائدة.   اعتقادا

ويف هذا السياق، نذكر بأن أوروبا يف فرتة العصور املظلمة اجتاحتها قبائُل 
، والقوط 18القوطو  ،17األفارو  ،16وشعوٌب عديدة غري أوروبية، منهم اهلون
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وصقلية، الغربيون، والتتار، واجملريون، كما بقيت مساحاٌت من جنوب إسبانيا 
ئة عام تقريبًا  حتت اولفرتة طويلة حتت حكم املسلمني، وبقي البلقان ملدة ستم

   حكم العثمانيني، وهم مسلمون أتراك أصلهم من آسيا الصغرى وما وراءها.
حىت الوقت احلاضر، هناك أعداد ضخمة من املسلمني يف البوسنة، وألبانيا، 

البداية تعرضت لالنقسام، بني اليونان وبلغاريا. ونذكر أيضًا أن أوروبا منذ 
األملان، وبني الروم الكاثوليك و  والربابرة، وبني الرومان واليونان، وبني الالتني

 19والروم األوثوذكس، وبني الروم الكاثوليك والربوتستانت، وبني  اهلابسربغ
ق والسالفيني، وبني الشر  األملانوالعثمانيني، وبني األملان والفرنسيني، وبني 

عن الكثري من  والغرب، وبني السوفياتيني والرأمساليني، هذا عدا احلديثَ 
  االنقسامات األدىن اليت جزأت وفككت القارة من فرتة ألخرى.

ا هوية جغرافية،  إن إضفاء سعيد صفات جوهرية على أوروبا من حيث كو
 سياسية وجدت منذ أيام هومر على األقل، ليس من قبيل املصادفةو  وثقافية

 التمييزفهو من دون هذا األمر ما كان ليستطيع أن يدعم ويقوي  .طبعاً 
بىن  التمييز، وعلى هذا ‘اآلخر’و ‘ النفس’ الغرب والشرق، وبني بنياجلوهري 
امه لالستشراق األورويب، الذي أيضًا ، وما كان دعواه ليستطيع أن يعضد ا

يف بني الشرق قائم على فرق وجودي ومعر  يعرفه أنه أسلوب يف التفكري
  والغرب.

املعتمد على االستشراق ( مسألةمن الواضح أن منهج ترينر يف التعامل مع 
طيباوي،  يخيتلف كثريًا عن منهج )الطبقات االجتماعيةو  ة،لعاملياو  ،املاركسية
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احلل عند و  ، الزميل املاركسي.خيتلف كثريًا عن منهج عبد امللك وال، وسعيد
تنهض به ، هو التحليل املاركسي للمجتمع الشرقي ترينر ملسألة االستشراق

. لكن رمبا يسأل هليجليةلفلسفة ال الغائيةو  اجلوهريةالعناصر  منرة مطهَّ ماركسية 
 الغائيأي من التصور  يجلية؛من اهل املطهرة(البعض فيما إذا كانت املاركسية 

كن أن مي الرأمسالية)رى يف تطور اجملتمع األورويب من العبودية إىل ، كما يُ للتقدم
بالرغم من أن الطريق ال تزال مفتوحة على  ،على مثل هذا التطهري والنقاء تبقي

   .حتليل لسياسة وتاريخ الشرق األوسط، يعتمد على الطبقات
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م قدموا من إسكندنافيا إىل وسط ،قبائل جرمانية شرقية القوط18 يبقى اخلالف على أصوهلم وجنوب شرق القارة األوروبية، لكن  يقال  بأ

 غالباً إىل قوط شرقيني وقوط غربيني. كان للقوط تأثري قوي يف تاريخ أوروبا السياسي والثقايف. يُقَسمون  ،قائماً إىل اليوم والبالد اليت قدموا منها
  بتأييدها املطلق للكاثوليكية. و  ُعرفت هذه األسرة برجعيتها الشديدة ،احلاكمةأسرة هابسربغ ، من أهم األسر األوروبية 19 
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 ردوُد الهجوِم على االستشراق
أليكسندر ماكفي  

Alexander Macfie 

 ترجمة بشار بكور
ردود اهلجوم على االستشراق الذي قام به عبد امللك، وطيباوي،  تتنوع

  "االستشراق يف أزمة’أثارت مقالُة  .وسعيد، وترينر يف الستينات والسبعينات
Orientalism in Crisis  ؛ األوساط االستشراقية اهتمامًا بالغًا يف

 Claude كلود كاهني  مثلمن املستشرقني جتشموا عناء الرد،  قليل

Cahen ،التاريخ اإلسالمي يف السوربون (باريس)، وفرانسيسكو  أستاذ
اللغات واآلداب العربية يف   أستاذ،  Francesco Gabrieliغابرييلي  

 جامعة روما.

-English ‘باإلنكليزيةاملستشرقون الناطقون ’طيباوي مقالة و 

speaking Orientalists أزعجت وأغضبت الكثري من املستشرقني، 
مل يكن هناك ردٌّ علين باملعىن لكن  املعروفني. نيِ املستشرقَ  جب وآربري، مثل

أخرى مرتبطة له كتابات   معلسعيد،   ‘االستشراق ’. أما كتاب الدقيق للكلمة
،  Shattered Myths   ‘احملطَّمةاألساطري ’باالستشراق، مثل مقالة 

 Middle East Crucible ‘بوتقة الشرق األوسط’املنشورة يف كتاب 



 

2 
 

لعرب واإلسالم وعقائد ’املقالة النقدية ا) حترير نصري  حسن عروري، و 1975(
  ‘الغرب

Arabs, Islam and the Dogmas of the West 
) 1976( عام  New York Times Book Reviewاملنشورة يف 

فقد أثار ردًا  استثنائيًا و فوق العادة، متمثًال يف ما يقرب من ستني نقداً 
، نشرت يف ذاك الوقت، ويف العديد من الكتب ‘ االستشراق’لكتاب 

  واملقاالت املنشورة حول املوضوع فيما بعد.
حتليل دقيق، ومثله إىل مظاهر االستشراق  خضعت كلُّ ومع مرور الوقت، 

اية ’ترينر حجج ونقاشات سعيد وخصومه. وأيضًا أثار كتاب  ماركس و
    End of Orientalism Marx and the‘االستشراق

) نزاعًا وخالفاً، إال أن تأثريه ال ميكن أن يقارن بتأثري استشراق 1978(
ر من عنايته سعيد، وهذا الكتاب معين بتأثري الرأمسالية على العامل الثالث أكث

  باالستشراق.

 االستشراق في أزمة

إن الذي يثري االهتمام حول ردود كلود كاهني، وفرانسيسكو غابرييلي على 
امه االستشراق يف مقالته، هو اعرتاضهما على نتائجه فقط،  عبد امللك يف ا

أن االستشراق يف فهما مل يعرتضا على صحة افرتاضاته األربعة األساسية، وهي 
من وجهة نظر غربية؛ وأنه كثريًا ما كان أداًة  الشرقَ  عموماً املاضي راقب 
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لإلمربيالية واالستعمار؛ وأن االستشراق، هذا املصطلح القدمي العام، أصبح 
 يف املاضي اهتمامٌ  كان منهمة إىل اإلصالح؛ وأن املستشرقني  مهجوراً، وحباج

. وقد تبىن كاهني أسلوباً و ثقافات الشرق غري كاٍف للتاريخ احلديث لشعوب
معتدًال حيث ناقش أن االستشراق يف املاضي أسهم إسهاماٍت عظيمًة يف 
إعادة اكتشاف احلضارات القدمية، وأنه ينبغي احملافظة على االستشراق من 
حيث كونه موضوعًا يعتمد على اللغة، ويهتم أساسًا باملُثل الغنية للحضارة 

كاهني، نظر غابرييلي إىل االستشراق على أنه "مرحلة متألقة الشرقية. ومثل  
لكنه  ).128، ص 1965للثقافة واحلضارة األوروبية املعاصرة." (غابرييلي، 

اعرتض على اجلوانب املركزية لتحليل عبد امللك. يناقش غابرييلي أن 
االستشراق يف املاضي تورط إىل حد ما يف إخضاع الشرق واستغالله ، لكن 

ال يعين أن احلافز الرئيسي لالهتمام األورويب بالشرق من الناحية التارخيية،  هذا
اخنرط واللغوية، واألدبية، والدينية كان سياسيًا واقتصادياً. وعلى العكس، 

، 1965(غابرييلي،  العديد من املستشرقني "يف حبث نزيه ومحاسي عن احلق."
يون كيتاين، الذين أصروا ، مثل إدوارد براون، ولوي ماسينيون، ول)132ص 

على أن اهتمامهم بالثقافة واجملتمع الشرقيني كان منفصًال متامًا عن ممارسات 
  السلطات االستعمارية. 

 ‘ موضوعات’ومن حق شعوب الشرق أن يصّروا على حّقهم يف أن يكونوا 
له، لكن ال ينبغي أن يُتوَقع أن الغرب سوف يتخلى  ‘ أغراضاً ’للتاريخ، وليس 

عن نتيجة دراسته العلمانية لتطور البشرية، وينظر إىل الشرق بعيون وعقلية 



 

4 
 

شرقية. كما أنه ال ينبغي أن يتوقع أن الشرق يف املستقبل القريب سينجح يف 
ات مبٍين على تفسري  ؛ منهجشرقيةالضارة احلثقافة و التطوير منهج جديد لدراسة 

شرقية معاصرة لعلم التاريخ، والفلسفة، و اجلمال، واالقتصاد، وذلك ألن 
  ُأسَس مثل هذا املنهج مل توجد بعد.

املفاهيم املعاصرة، واألفكار املهمة، وتفسريات التاريخ هي أوروبية.  إن معظمَ 
 . مثًال، املاركسيةلآلخر من املعرفة اليت يقدمهاالقليل  فليس لديه إال الشرقأما 

واهليجلية واللينينية (وهي أساُس حتليِل عبد امللك لالستشراق) هي من مثرات 
الفكر الغريب. عندما تنشر الشعوُب اإلفريقية واآلسيوية الكراهيَة واالحتقار 

، غربية الصنع للغرب يف صيغ دوغماتية، فإمنا يقومون بذلك مستعملني أسلحةً 
من أجل حتقيق أهدافهم. إن الطريق حنو التقدم العلمي والنضج الفكري يف 
دراسة احلضارة الشرقية ال يزال مير من خالل االستشراق الغريب، أي من خالل 
فقه اللغة، و الفكر التارخيي واالجتماعي األورويب. وقد أصبح االستشراق 

  مه. األورويب كبش فداء ملشاكل الشرق، واضطراباته، وآال
مل ميكِّنا  ب على عقدة الشك واالستياء الذينالشرق مل ينجح يف التغل وألن
إقامة تعاون وّدي مع الغرب، فعليه أال يتحدث بكثري من االفرتاض عن  من
( كاهني، . ‘أزمته املوجعة’حيث يلوم االستشراق بسبب  ‘استشراق يف أزمة’

  ). 1965، و غابرييلي، 1965
كان قبل نشر    ‘ستشراق يف أزمةالا ’رييلي على من الواضح أن رّد غاب

جماته األخرى على املوضوع. ولو مل يكن األمر كذلك،  استشراق سعيد، و
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لكان من احملتمل أن غابرييلي جتنََّب على األقل بعض حاالت االستشراق، كما 
ه. منها االفرتاضاُت السهلة للود واألمانة ردَّ  دُ فسِ تُ قد فه سعيد، اليت أحيانًا يعرّ 

األورويب  ‘ العقل’األوروبيني يف مقابل الشك واالستياء اآلسيويني، واإلشارُة إىل 
نعتقد بوجوب مقابلتها  ‘كلمات عاطفية’اآلسيوي ( ‘ االنفعال’يف مقابل 

  ).‘بعقل متزن’
، عقالينٌّ  بعبارة أخرى، إن الغرب يف وصف غابرييلي يـَُفرتُض عمومًا أنه

، أما الشرق فيُـْفَرتُض أنه شّكاك، وّديٍ  ، وودود، ومنفتح على تعاونٍ وحياديٌّ 
وغري ودود، ودوغمايت. هذا مع العلم بأن عبد امللك، املاركسي احلذق، بذل 

  جهده يف عرض حججه ونقاشاته بلغة حيادية بقدر ُوسعه.

  المستشرقون الناطقون باإلنكليزية

 ‘املستشرقون الناطقون باإلنكليزية’نقد طيباوي لالستشراق يف مقالة  أثار
 اً )  ردّ 1979( ‘ثان للمستشرقني الناطقني باإلنكليزيةقد ن’)، ومقالة 1964(

، وهذا أمر يدعو إىل االستغراب، بالرغم من األثر الكبري الذي تركه هذا قليالً 
يباوي، إن جب وآربري، ومها النقد على املستشرقني املعنيني باألمر. وفقًا لط

، انزعجا كثريًا من النقد، لكنهما من باب احلكمة رائدانمستشرقان إنكليزيان 
مل يدخال يف نزاع طويل حول املوضوع. أما جب فوافق ضمنًا على الكثري من 

بأن القصة  أقلَّ من زميله، فأقرَّ  كبح نفسه كبحاً االنتقادات، وأما آربري، الذي  
    ).1980اليت رواها طيباوي "حزينة لكنها لألسف صحيحة." (طيباوي، 
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الحقاً، دعا آربري طيباوي ليحاضر حول املوضوع يف مركز الشرق األوسط يف  
متقاعد يف معهد  أستاذدونالد يب. ليتل،  الذي رّد عليه كيمربدج. وكان

ثالث ’قالة بعنوان الدراسات اإلسالمية يف مونرتيال (كندا). كتب ليتل م
 Three Arab Critiques of ‘انتقادات عربية لالستشراق

Orientalism ،علق فيها على مقالة عبد امللك و مقالة 1979(ليتل (
. بعد أن خلص ليتل حمتوى مقالة طيباوي، خلص إىل ‘األساطري احملطَّمة’سعيد 

فيما يتعلق  أن حتليل طيباوي (الذي يعتمد على ثالث قضايا مهمة و مركزية
ا ال ميكن  بطبيعة التجربة الدينية، وهي أن التجربة الدينية أساسًا بديهيٌة؛ وأ
فهمها بواسطة الطرق التحليلية والنقدية اليت يستعملها العلماء؛ وأن الذين 
ينظرون إىل النظام الديين من اخلارج ال ميكنهم أبداً أن يقّدروا أمهية جتربة أولئك 

ا)  يُفَهُم منه أن طيباوي يفضل لو أن غري املسلمني مل يدرسوا الذين يعيشو
 أن هناك كثريَ  - كما يرى طيباوي- اإلسالم على اإلطالق، وأيضًا ال يبدو

فائدة يف مناقشة املوضوع مباشرة مع املسلمني؛ فمعظم املستشرقني ال 
ن أتقن ن املسلمني مَ يستطيعون التحدث جيدًا بأي لغة إسالمية، وقليل مِ 

ذه الطريقة أغلق فعًال كل الل سان الغريب. وينتهي ليتل إىل أن طيباوي 
  األبواب اليت عن طريقها درَس املستشرقون اإلسالم بالطريقة التقليدية.

وعلى حني يدعو طيباوي إىل أسلوب أكثر تعاطفاً وتساحماً يف دراسة اإلسالم، 
ذين بذلوا لني (كانتويل مسيث، ومونتغمري واط) النراه ينكر على املستشرقَ 

أقصى جهدهم يف جتنب اإلساءة إىل مشاعر املسلمني. ويرى طيباوي يف حتليله 
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لكراهية الغرب للقومية العربية أن هذا أيضاً يدعو إىل الشك والريبة، فهو يعتقد 
عربية يعادي القومية الن أن القومية العربية غري منفصلة عن اإلسالم، وأن م

يف  بيةإجيا ليتلوكانت ردة فعل و . ، والعكس صحيحقطعاً  يعادي اإلسالم
طيباوي أن السياسية العربية ال ينبغي أن حيكم عليها أو حتلل ضمن سياق  رأي

  ).115، ص 1979املقاييس واملعايري الغربية الصارمة. (ليتل،
نشر طيباوي مقالة  ‘ثالث انتقادات عربية لالستشراق’بعد نشر مقالة ليتل

 On the Orientalists ‘حول املستشرقني مرة أخرى’، بعنوان قاسية

Again ،حيث استفاد من الفرصة اليت عرضها عليه احملرر 1980(طيباوي (
  لريد على ما مساه ردَّ ليتل املتأخر على مقالته.

املعاجلة اجلودة من مجيع اجلهات؛ فطريقة ليتل يف  اتعوزه بني طيباوي أن املقالة
كانت مبسطة، وشبيهة بأسلوب اجلرائد، كما أن تلخيصه للحجج املعروضة  
 1كان موجزًا وغري كاف، و موشًى بآرائه اخلاصة، ومطرزًا بأسئلة بيانية

. إن ليتل اعرتض ‘لتقريع وقح وغري متزن’ ةمماثل مقالتهوعالمات استفهام. إن 
ين (غليوم، وفون غرونباوم، بقوة على النقد املوثق الذي طال مستشرقني حمدد

م كثرياً، لكنه مل يدعم اعرتاضَ  ه ومونتغمري واط، وآخرين) و هو معجب 
بأدلة حسية. وإن من يسميهم ليتل باملستشرقني املعتدلني مثل كانتويل مسيث، 
ومونتغمري واط، ال يزالون مكبلني برتاث التحيز والتحامل السائدين يف 

  العصور الوسطى.
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أن بعض املستشرقني حاولوا  موقفه السابق بّنيَ يف   ريليتل بعد تغيصحيح أن 
تقدمي معلومات مضللة عن اإلسالم، وعرب عن أمله يف تبين اجتاه معتدل ومتزن 

ثان للمستشرقني الناطقني قد ن’يف املستقبل. لكن كما أظهرت مقالة 
أمول. فما يزال ] مل حيصل هذا التغيري امل1979املنشورة حديثًا [  ‘باإلنكليزية

  املستشرقون احملرتفون مستمرين يف حتريف اإلسالم وإساءة متثيله.  
ام ليتل لطيباوي يف أنه يشعر باالستياء واملرارة العميقني يف معاجلة  أما عن ا
موضوع العرب واإلسالم من قبل العلماء الغربيني، فهذا أمر يرفضه طيباوي 

م ورّاُث متاماً. فما شعر به طيباوي هو خيبة  األمل من أولئك الذين يّدعون أ
م مل ينجحوا يف أن يعيشوا وفقًا ملعايريه.  تراٍث إنساين وليربايل، بالرغم من أ
والذي كان يفكر فيه هو عدم االكرتاث اجملحف الذي ينظر فيه املستعربون 
واإلسالميون من املستشرقني إىل الظلم الكبري والبؤس اإلنساين الواقعني على 

  الفلسطينيني العرب.
إن طيباوي يف رده االزدرائي على مالحظات ليتل يكشف عن مشاعر قوية قد 

نقاش أكادميي. ورمبا كان هذا بسبب أن  توجد يفأن  يكون من املناسبال 
طيباوي رأى أن ليتل ال يقدر النتائج املعرفية العتقاد املسلمني يف أن القرآن،  

كلمة اهللا، أو بسبب أن ليتل مل ُيشرِْك يف التحليل   دَ غه حممد، جيسِّ كما بلَّ 
الدقيق الذي يؤمن به نقاشًا موثقًا ومفصًال عن املوضوع املسموح.  بطريقة أو 

املصاعَب املتأصلة يف أي حماولة لردم اهلّوة بني وجهة  النقاشُ  يبني هذابأخرى، 
  نظر مسلمة ومسيحية/ علمانية للمعرفة، والدين، والعامل.
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  رات الغربية عن الشرقتشراق: التصوّ االس

االستشراق: التصورات الغربية عن ’إن اآلراء املتعلقة بنقد االستشراق يف كتاب 
) انقسمت بقوة منذ البداية بني أولئك املقتنعني عموماً 1978(  ‘الشرق

بصواب هذا النقد، وإن كانوا ينتقدونه أحيانًا (كليفورد، وإندين، وحوراين، 
وبني أولئك الذين ل أسد، وإرنست جيمس ويلسن الثالث)، وغران، وطال

يعتربونه ألسباب متنوعة  نقدًا غَري صحيح يف الغالب (لويس، وكريتز، 
معه وباترويرث، وبيكنغهام، وريتشارسون، وماكينزي)، وبني أولئك املتعاطفني 

عمومًا ، لكنهم يعرتضون على جوانب معينة يف منهج سعيد (جالل 
  أعجاز أمحد، والبيطار، وهالدي). العظم،كوبف،

من املستشرقني احملرتفني أن يرفضوا دعوى سعيد، ومن علماء ويتوقع الباحث 
ب (ومفكري العامل الثالث،  خصوصًا أولئك الذين عانوا من سلب و

أن يقبلوها. لكن مل تكن تلك هي احلالة  )االستعمار الربيطاين والفرنسي
دراسات الشرق األدىن يف  أستاذرق املهم و دائماً، فربنارد لويس، املستش

بثقافة  املتخصصبرينستون، رفض دعوى سعيد بالكامل. و رونالد إندين، 
وإرنست جيمس ويلسن الثالث، عامل تقريباً. ها كلَّ ها  لَ بِ اهلند وتارخيها، قَ 

اً بني الدور الذي يقوم به الشرقي، من حيث   أمريكي أسود مشهور، رأى تشا
للرجل األبيض يف آسيا، وبني الدور الذي يقوم به بالنسبة  ‘ اآلخر’كونه 

للرجل األبيض يف أمريكا. وجالل العظم، بالنسبة ‘ اآلخر’األسود األمريكي، 
كاتب عريب وفيلسوف، استنكر املنهج غري العلمي الذي اتبعه سعيد. وإعجاز 
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ي قامت أمحد، ماركسي هندي، هاجم سعيداً من جهة أنه مل يقّدر اجلانب الذ
به قوى اقتصادية يف تشكيل التاريخ اإلمربيايل الربيطاين والفرنسي. أما جون 
ماكينزي، مؤرخ متخصص يف االستعمار الربيطاين، فقد عارض دعوى سعيد  

وهلذا فاآلراء املتعلقة كلياً، رغم تعاطفه مع موقف سعيد املناهض لالستعمار. 
كشُف منط معني، يعتمد بصحة استشراق سعيد تغدو متشابكة، لكن ميكن  

على موقف هؤالء العلماء واملفكرين من التاريخ، واألفكاِر الفلسفية احلداثية 
إىل ذلك) أكثر  وما بعد احلداثية (التفكيكية، واحلق ومهاً، واهليمنة الفكرية، وما

فالنقاد امللتزمون باملنهج التقليدي من اعتماده على جنسيتهم ودينهم. 
التاريخ (ومنهم املاركسيون)، يرفضون عمومًا منهج سعيد،  (الواقعي) يف كتابة

). أما أولئك امللتزمون باملنهج 1995)، وماكينزي (1993مثل لويس (
داد ( )، وهيلدريث (انظر ماكينزي، 1994احلداثي أو ما بعد احلداثي، مثل 

على أنه جيب االعرتاف بأنه يف غالب  .العموم من حيث) فيقبلونه 1994
بينهما. وقد يفيد عرُض  يفصل، ليس من املمكن إقامُة خط واضح احلاالت

إليضاح هذه النقطة،  ‘االستشراق’مسٍح موجز لبعض الردود اليت حّفزها 
وإيضاح طبيعة احلجج والنقاشات اليت قدمها مؤيدو الكتاب وناقدوه يف هذا 

  النقاش النشط، واحلاّد أحياناً.

 قضية االستشراق
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قضية ’ُنِشَر ردُّ لويس على نقد سعيد لالستشراق، أوًال يف مقالة بعنوان 
 New يف  The Question of Orientalism ‘االستشراق

York Review of Books  )1982 مث نشر الحقًا بعد املراجعة ،(
و رمبا يعترب هذا الرد تعبرياً   2).1993( ‘اإلسالم والغرب’من كتابه  يف فصل

كالسيكيًا لوجهة نظر  استشراقية تقليدية. يعرتض لويس يف مقالته على حق 
ام مجيع املستشرقني بالتحامل والتحيز العرقي، وليس فقط واحداً أو  سعيد يف ا
اثنني. ويرى أن هذا شبيه مبجموعة من الوطنيني والراديكاليني من اليونانيني 

لذين قرروا أن يتهموا الكالسيكيني والكالسيكية اليت إليها ينتمون املعاصرين ا
باإلساءة إىل التاريخ العظيم لليونان. فالكالسيكيون وفقًا هلذا السيناريو يـَُرْوَن 

م "جتليات ملؤامرة عميقة وشريرة، رقدت لقرون ، وفرخت يف أوروبا الغربية، أ
  .)49، ص 1982ومنا ريشها يف أمريكا." (لويس، 

اليونانيون هم املسموح هلم أن يدرسوا التاريخ اليوناين، ويكتبوا عن املوضوع، 
أن إىل ص لويس ويقيموا برامج للدراسات األكادميية يف ذاك احلقل. وخيلُ 

ونتيجة  الصورة سخيفة، لكن بالنسبة لالستشراق هذا ما قام به سعيد بالفعل.
ال سبيل إىل إنقاذها. وكانت مسمومة، وملوثة، و  ‘ املستشرق’هلذا غدت كلمة 

تطلق يف السابق على العامل املهتم بدراسة لغات وثقافات الشرق األدىن، 
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هجوم يف آسيا وإفريقية، وحىت يف أوروبا (املؤمتر العاملي  وكانت حمطَّ 
  ).1973للمستشرقني قرر التخلي عن استعمال الكلمة يف عام 

االستشراق، اليت متت بصورة رئيسية يف يرى لويس أن التهجمات املبكرة على 
مسلم يف األزهر (مصر) نشرت عام  ستاذالعامل العريب، تتضمن رسالة أل

، يتهم فيها املستشرقني بالتآمر مع املبشرين املسيحيني لتدمري اإلسالم؛ 1962
؛ وهجومًا على 1963، املنشورة عام ‘االستشراق يف أزمة’و مقالة عبد امللك 

. لكن النصري 1974دميية الصهيونية، منشوراً يف جملة بريوتية عام اهليمنة األكا
كان إدوارد   - يف رأي لويس- املعاصر األساسي يف اهلجوم على االستشراق

قام  ذاك . فسعيد يف عمله1978سعيد، الذي نشر كتابه االستشراق عام 
بعدد من القرارات العشوائية جداً؛ منها اختزال الشرق بالشرق األوسط، 

اختزال الشرق األوسط جبزء صغري من املنطقة؛ والرتكيز على االستعمار و 
  واالستشراق الربيطاين والفرنسي؛ واالختيار العشوائي للمستشرقني.

وهذا يعين جتاهل الدراسات الرتكية والفارسية والسامية، و استبعاد االستشراق 
ستشرقني املهمني، األملاين والنمساوي والروسي والسوفيايت، و إمهال عدد من امل

مثل كلود كاهني، وليفي بروفنسال، وهنري كوربن. مل تكن هناك أي إشارة يف 
إمنا منحت  3،اإلنكليزي- إىل كتاب إدوارد لني  املعجم العريب ‘االستشراق ’

جمموعة من الكّتاب والسياسيني مكانَة املستشرق، مثل شاتوبريان ونريفال 
راق. يذكر سعيد أن مكسيم رودنسون أول وكرومر، الذي ال صلة هلم باالستش

، نشر 1974، ‘اإلسالم والرأمسالية’من تكلم يف موضوع االقتصاد اإلسالمي (
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) لكن سعيدًا ال يعلم بإسهامات مستشرقني مثل آدم ميز 1966أول مرة يف 
و جي. إيتش. كرامرز يف دراسة االقتصاد اإلسالمي. وبسبب جهله بتاريخ 

يد أن إنكلرتا وفرنسا سيطرتا على شرق البحر األبيض الشرق األدىن، أكد سع
اية القرن السابع عشر.  املتوسط من 

لويس بأنه جعل اشتقاق الكلمة  العربية "ثورة"  ‘االستشراق ’ويتهم سعيد يف 
قادرين على  غريُ تشري بطريقة ما إىل أن الشعوب العربية من حيث اجلملُة 

إىل االنغماس يف اجلنس الفاسد، واملداعبة ية، ومييلون فقط القيام بأفعال جدّ 
إن اشتقاق الكلمة  أمر قياسي، ومعروف  4ل.زْ اجلنسية، والعادة السرية، والعَ 

يف  5املعجم العريب.كما أن استعمال صورة اجلملمطّلٍع على ألي شخص 
السياسة كان أمرًا طبيعيًا عند العرب األقدمني، كما هو الشأن يف صورة 

 ،باختصارتراك، وصورة السفينة للشعوب الغربية اجملاورة للبحر. احلصان عند األ
إعادة ’، و‘اختيارًا متقلبًا للبلدان واألشخاص والكتابات’إن عَمَل سعيد أظهر 

احتقارًا للحقيقة والدليل وحىت ’، و‘ترتيب عشوائي للخلفية التارخيية
من النوع  ‘تفخيماً لغوياً ’، و ‘حبثاً موسوساً حول احلوافز العدائية’، و‘اإلمكانية

 - بصورة موضوعية أو ذاتية-األكثر إدهاشاً. ال شك أن هناك مستشرقني 
  خدموا اهليمنة االستعمارية واستفادوا منها.  

لكن من حيث كونُه تفسرياً للمشروع االستشراقي مجلًة، كان حتليل سعيد "غري 
يف النسخة  ). فيما بعد،1982مالئم بصورة تدعو إىل السخف." (لويس، 

، يقر لويس بأنه لدى قراءته ‘اإلسالم والغرب’املعدلة من مقالته، املنشورة يف 
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الستشراق سعيد قد اعرتته احلرية من وصف سعيد الغريب للموضوع، خصوصاً 
يف تأخريه لتاريخ نشوء الدراسات العربية يف إنكلرتا وفرنسا، واحلّط من منزلة 

دور ثانوي. ويتساءل: هل كان هذا حماولة  جعلها ذات حيثاملعرفة األملانية 
من جهة سعيد الخرتاع واحد من تلك العوامل البديلة املولعة بكتاب اخليال 

  العلمي؟
واكتشف أخريًا أن التفسري كامن يف حقيقة أن سعيدًا يف وصفه لنشوء 
االستشراق مل يرجع إىل األعمال األساسية حول املوضوع، إمنا رجع إىل كتاب 

 La Renaissance orientale ‘النهضة الشرقية’شواب رميوند 
أساسًا باالكتشاف اإلنكليزي والفرنسي للهند،  )، وهو كتاب معينٌّ 1950(

وتأثري ذاك االكتشاف على املعرفة و الثقافة األوروبية. وعندما ُفِهمت هذه 
للدراسات العربية يف الغرب أصبح  ‘خمطَط سعيٍد الغامضَ ’احلقيقُة، فإن 

ماً، غري أنه مل جيعله أكثر قبوًال. إن عاملًا من االختالف وجد بني تطور مفهو 
الدراسات اهلندية والدراسات اإلسالمية يف أوروبا. فاالهتمام الغريب باهلند تطور 
يف فرتة اهليمنة الغربية، عندما كانت أوروبا تتمتع بالقوة والتوسع. أما االهتمام 

ذروة العصور الوسطى عندما كانت أوروبا  الغريب بالعامل اإلسالمي فبدأ يف
ديد الفتوحات من السَّ  راسنة أوًال،و من األتراك ثانياً. (لويس، واقعة حتت 

1993.(  
 New York إن نقد لويس القاسي الستشراق سعيد، املنشور يف  

Review of Books ،أثار ردًا مباشرًا من سعيد. ففي رسالة إىل احملرر
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م سعيد لويس بكبت احلق أو 1982ُنشرت يف الثاين عشر من آب  ، ا
حتريفه، وبقدرة استثنائية على ارتكاب اخلطأ يف كل شيء، و بادعاء تأكيٍد 
سياسي عنيد على هيئة نقاٍش علمي، وهذه ممارسة متوافقة بالكلية مع املظاهر 

لالستشراق االستعماري القدمي. وألن االستشراق موضوع يتصل  مودةغري احمل
باإلسالم والعرب فال ميكن ببساطة مقارنته بفقه اللغة الكالسيكي، كما أشار 
لويس. واالهتمام األورويب باإلسالم جاء من اخلوف من دين ينادي بالتوحيد، 

  ومنافس عظيم للمسيحية من الناحية الثقافية والعسكرية.
ده، والذي جتلى يف أعمال اجملادلني يف العصور ا اخلوف مع العداء الذي ولّ هذ

، بقي حياً حىت الوقت احلاضر، يف األوساط ‘علماِء اإلسالم األوائل’الوسطى، 
ية وغري العلمية، حيث اعترب اإلسالم أنه ينتمي إىل جزء من العامل نالعلما

  تخيلية، واجلغرافية، والتارخيية.(الشرق) يف مقابل أوروبا والغرب من الناحية ال
وال تزال هنا صالت قوية بني االستشراق واالستعمار. العديد من املتخصصني 
يف اإلسالم، ومنهم لويس نفسه، يعملون لدى حكومات أهداُفها يف العامل 
اإلسالمي االستغالل االقتصادي، أو اهليمنة، أو العدوان احملض. حاول الكثري 

ضارة الصينية واهلندية التعامل مع القضايا اليت أثارها سعيد من املتخصصني باحل
، خالفًا للمتخصصني بالدراسات اإلسالمية والعربية ‘االستشراق’يف كتابه 

استجابوا بغضب يولده الشعور بالظلم، عوضاً عن التأمل الذايت. إن  إمناالذين 
إىل  دفاع لويس عن االستشراق تصرف ينطوي على سوء نية بطريقة تدعو

  ).1982الدهشة. (سعيد ولويس، 
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بقوة على التهم اليت وجهها إليه لويس وهي عدم  - يف جوابه-وقد رّد سعيد 
الدقة، واجلهل، واالحنياز. كما أن دفاع لويس عن تعريفه لكلمة الثورة موضوٌع 
يف غري مكانه الصحيح، لكنه مثال آخر على معرفة لويس املزيفة، واملقصود هو 

ال غري. ودعوى لويس بأن سعيدًا إمنا ناقش أعماًال ثانوية نقاط إحراز 
ا. مثًال هناك أسباب وجيهة  ملستشرقني ثانويني هي أيضًا دعوى يف غري مكا

 أكثر أمهية من معجمه. ‘املصريون املعاصرون’جعلت سعيداً يعترب كتاب لني 
املوضوع  أما عن نقد لويس لسعيد بأنه أمهل املستشرقني األملان يف حديثه عن

فال يكاد يستأهل الرد، فقد بني سعيد يف استشراقه أنه مل ينص على 
االستشراق األملاين ألنه ُعَين أساسًا بالعالقة الوثيقة بني االستشراق واالستعمار 

 -بالرغم من أمهيته- االستشراق األملاينفيف هذا السياق،   الربيطاين والفرنسي.
األساسية الشاملة للعامل إمنا بدا تفصيًال وتوسعًا للرؤية 

Weltanschauung  .اليت قدم مالحمها االستشراُق الربيطاين والفرنسي ،
وفيما يتعلق مبالحظة لويس أن سعيدًا مل يهاجم املستشرقني السوفياتيني 
م هامجوا أيضًا املسيحية، واليهودية، وأدياناً  ملهامجتهم حملمد، فالسبب هو أ

الم فقط، كما فعل املستشرقون الغربيون. أخرى. فهم مل يهامجوا اإلس
ال ينبغي النظر إليه على أنه  ‘االستشراق’باختصار، إن هجوم لويس على 

دفاع ذو صدق علمي، ودقة فكرية، بل هو عمُل عضٍو يف جمموعة الضغط 
لدعايات. يف عمله، السياسُة تطغى وتتجاوز كل شيء إال املظهَر ا يجرو تو 
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امل العريب اليوم، يرى العرُب واملسلمون يف لويس اخلارجي للمعرفة. يف الع
  خصمهم السياسي. 

وقد ‘ صرخة غضب.’أعطي لويس الفرصة للرد على رسالة سعيد، اليت رآها 
بذل لويس جهده للتأكيد على أنه مل ينصح يف اجتماعات الكونغرس املتعددة 

مة ألصقها به سعيد. ومل ينفذ  اليت حضرها بإرسال أسلحة إىل إسرائيل، وهي 
أي مهمة لوزارة اخلارجية األمريكية، أو يقدم معلومات للممثلني الدبلوماسيني 
متان ألقامها عليه سعيد  حول املصاحل األمنية للواليات املتحدة، وكلتامها 
أيضاً.  كل ما استطاع سعيد أن يقدمه باإلضافة إىل اإلهانة الشخصية 

لتشويه، والتهديد، واإلساءة املبطنة، واجلُرم خليطاً تافهاً من السخرية وا ’املباشرة
   ‘ بالتبعية.

بالقضية املناقشة، أعين اهلجوم على صلة  مل يكن ذاكل هذا اجلدل السياسي 
العلمية. لكن  االستشراق مزايا يدور حول وإمنا املفروض أن االستشراق. 

 احيث يرتاح إليهسعيداً يف رّده حاول أن ينقل النقاش من املعرفة إىل السياسة، 
. وفيما يتعلق بالقضايا احملددة اليت أثارها لويس يف مقالته، فإن سعيدًا رد أكثر

عليها بالتملص واملراوغة واملماحكة. أما النقاط األهم فإنه جتاهلها ببساطة. 
ذا األمر هو تبع بعناية معايَري التحليل والشرح املقررة يف كتابه   االستشراق.’و

ع سعيد عن تأرخيه لبداية االستشراق الذي يعزوه إىل جممع فيينا مثًال، دفا  ‘
غري صحيح. فالقرار الذي اختذه اجملمع الكنسي بإقامة   1312الكنسي عام 
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كراسي للعربية، واليونانية، والعربية، والسريانية يف عدد من اجلامعات األوروبية، 
اية اال   ستشراق الوسيط.ال حيدد بداية االستشراق املعاصر، إمنا حيدد 

وإنه حىت عصر النهضة واإلصالح مل يكن قد بدأ نوع جديد من االستشراق 
أما عن تأكيد سعيد على أن االستشراق األملاين إمنا هو   بالنمو يف أوروبا.

تفصيل لالستشراق الربيطاين والفرنسي، فهذا أيضًا خطأ. فالدراسات العربية 
ا يف  يف أملانيا، وكذلك يف هولندا، بدأت تقريبًا يف نفس الوقت مع مثيال
فرنسا، وقبلها يف بريطانيا. وعلى هذه األسس، فإن دعوى سعيد أن 

إن جدال لويس  ).1982ستشراق نتاج االستعمار خطأ. (سعيد ولويس، اال
  (ال يكاد الواحد يسميه نقاشاً) مع سعيد حول طبيعة االستشراق مل تنته هنا.

 ‘اإلسالم والغرب’ففي فصل عنوانه "تاريخ شعب آخر"، املنشور يف كتاب 
 ) عاد لويس مرة أخرى للموضوع. يسأل: ملاذا يدرس املستشرقُ 1993(

، هذا املستشرق الذي يهاُجم على أنه عميل لإلمرباطورية، ومفرتس، الشرقَ 
األول: : تفسريان يطرح هناومهتم فقط بسرقة ممتلكات الشعوب األخرى؟ 

املعرفة . والثاين: احلضارات األعلى تنشغل بكثرة يف دراسة احلضارات األدىن
بية للشرق (اإلسالم) قوة. كال التفسريين ال يرضيان متاماً. فالدراسة األورو 

بدأت يف وقت كانت فيه احلضارة األوروبية أدىن من حضارة العامل اإلسالمي 
(إسبانيا املسلمة، ومشال إفريقية، والشرق األدىن). الفاحتون العرب واألتراك، 
الذي تقدموا يف أوروبا يف اجلنوب الشرقي واجلنوب الغريب، أبدوا القليل من 

يحية اليت رغبوا يف فتحها. إن املعرفة واالستعمار رمبا  االهتمام باحلضارة املس
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، خصوصًا يف الفرتة املعاصرة، لكن تلك العالقة  بتلك الدراسة عالقةكان هلما 
  كانت ضيقًة، وأكثَر هشاشًة مما يفرتض.

إن الكتابات اإلنكليزية يف القرن التاسع عشر حول تاريخ اهلند، املوضوعة 
اإلنكليز أحقية احلكم اإلنكليزي يف اهلند، كانت خمتلفة كثرياً جزئياً لتؤكد للقراء 

عن املعرفة االستشراقية، كما مورست يف اجلامعات اإلنكليزية. الكّتاب 
الفرنسيون الذين سعوا إىل تعزيز املهمة احلضارية لفرنسا، يف آسيا وإفريقية 

تبط صلُتهم واهية باالستشراق الفرنسي. وإذا كان هناك مكان حيث ير 
االستشراق األكادميي مع احلكومة/االستعمار، على الطريقة اليت يصفها سعيد، 

إن  فينبغي أن يُطَلَب يف االحتاد السوفيايت، حتت حكم ستالني وبعض خلفائه.
أقيمت  ،دراسات تاريخ وثقافة القوقاز، وآسيا الوسطى، والبالد اليت وراءها

  ألهداف حمددة يف دعم احلكم السوفيايت.
 1538فرنسا، أسست أول كرسي للعربية يف الكوليج دي فرانس عام  يف 

بأمر من امللك فرانسيس األول، و أول غزو فرنسي لبلد عريب كان يف عام 
، والكرسي 1633. ويف إنكلرتا، أسست أول كرسي يف كيمربدج عام 1798

، و أول غزو بريطاين للعامل العريب كان يف 1636الثانية يف أكسفورد عام 
إن ربط بدايات وائل القرن التاسع عشر، يف اخلليج الفارسي وعدن. أ

  االستشراق اإلنكليزي والفرنسي بالتوسع االستعماري هو عكٌس جملرى التاريخ.
يقر لويس أنه غري قادر على تقدمي تفسري واضح حول السبب يف دراسة 

لثقافات الشرقية يف املاضي. لكنه يقدم عددًا من االقرتاحات لاألوروبيني 



 

20 
 

، احتاجت أوروبا املسيحيُة من البداية إىل أن تنظر إىل اخلارج أوالً الظنية. 
ا، ولتعلُِّم اليونانية، والعربية، واآلرامية، هذه اللغاِت  الكتشاف منابع حضار

ا.  فتحها اإلسالم كانت مسيحية، ، العديد من البالد اليت ثانياً املرتبطة بعقيد
وقد اعرتاها شعور عميق بالضياع واخلوف، لذا أراد األوروبيون أن يفهموا ثقافة 
ودين عدوهم. أما اإلسالم فلم يشعر بتلك احلاجة، ألنه كان منتصرًا لقرون  

، يف العصور الوسطى، كان األوروبيون الراغبون بدارسة العلم ثالثاً كثرية. 
، إن التطور الفكري يف أوروبا يف عصر رابعاً على تعلم العربية.  ينوالفلسفة جمربَ 

النهضة والتنوير شجع على حب االطالع. وكان الصراع الديين بني الكاثوليك 
قاد الكاثوليك والربوتستانت إىل طلب قد والربوتستانت أثناء فرتة اإلصالح 

، خامساً وبا. الدعم من املسيحيني العرب، الذين سافر العديد منهم إىل أور 
ُمسح للتجاِر األوروبيني، الذين مارسوا التجارة يف الشرق األدىن واألوسط، أن 
يقيموا مراكز جتارية، وكان هذا امتيازًا من النادر منُحه للتجار املسلمني يف 

  أوروبا.
حمق بال شك يف اعرتاضه على اعتماد ‘ االستشراق’إن لويس يف نقده لكتاب 

)؛ وعلى 1950( ‘النهضة الشرقية’سعيد الزائِد على كتاب رميوند شواب 
امه جلميع املستشرقني وليس فقط أفراداً  إساءة استعماله لكلمة املستشرق؛ وا
منهم وكّتاباً؛ وعدِم ذكره لالستشراق األملاين والسوفيايت؛ وأخطائه التارخيية 

لكن ميكن القول بأن سعيداً أيضاً حمق يف تلخيص جوابه على مقالة ومراوغاته. 
فلويس مل يرّد بصورة كافية على الرسالة املركزية  ‘قضية االستشراق.’لويس 
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وهي وجود روابط قوية بني االستشراق واخليال األديب  ‘االستشراق’لكتاب 
لشرقية املعاصرة يف األورويب، وأن عالقًة واضحة ميكن إقامتها بني نشوء املعرفة ا

  أوروبا وبني استيالء بريطانيا وفرنسا على اإلمرباطوريات الشرقية. 

إن نقاش سعيد هو ليس أن االستعمار عزز االستشراق، كما يفرتض لويس 
هو الذي عزز االستعمار. بعبارة أخرى، إن ما أحياناً، بل االستشراق بطريقة 
، أسسه هومر، وإيسخيلوس، ودانيت، ‘ نرجسياً ’املستشرق، الذي ورث تقليدًا 

ومارلو وآخرون، قد خلَق من خالل كتاباته شرقاً، هذا الشرق الذي ُوجد مرًة 
 يف اخليال األورويب ميكن أن يكون خاضعاً للفتح واالستعمار األورويب. 

رمبا أقنعت لويس أن عمل سعيد،  ‘االستشراق’إن قراءًة أكثر تعاطفًا لكتاب 
لتاريخ أوروبا الفكري والسياسي،  استثنائيةً  ، يشّكل قراءةً مهما كانت معايبه

ا سعيد لتحليل لويس  جديرًة بتأمل أعمق. وإن قراءة أكثر تساحمًا يقوم 
النقدي لكتابه رمبا مكنته بفعالية أكثر من الدفاع عن السالمة الفكرية 

عزو  بتسييس القضية كاملة و’. لكن يف عامل يتهم فيه لويس سعيدًا ملشروعه
أمهية سياسية ليس فقط لتصرحياته اخلاصة بل لتصرحيات أي شخص لديه 

، و يف عامل يتهم فيه سعيد لويس ‘اجلرأة يف االعرتاض على حقائقه وأساليبه
باإلسهاب وبإخفاء األساس اإليديولوجي ملنصبه، فإن مثل هذه التوقعات ال 

  ).1981يكاد يكون من احملتمل حتقيقها. ( سعيد و لويس، 
مستشرقون وأنثروبولوجيون ومؤرخون آخرون معنيون بالتاريخ الشرقي كانوا أكثر 
تعاطفاً، إال أن الكثري منهم حتفظوا على منهج سعيد.  يذكر ألربت حوراين، 
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 New املنشورة يف  ‘ االستشراق’، يف مراجعته لكتاب معروفمستشرق وهو 

York Review of Books )1979(  ،أن عمل سعيد قوي ومقلق
 منيف حتليله لالستشراق  سعيد جنح وكتابته قوية ورائعة. لكنه يتساءل هل

م املستشرقني بالوقوع فيه، الشرَ  مفهومًا جتريدياً، ونوعاً  ىءينش وأملك الذي ا
مثالياً، خاليًا من عناصر خارجية وعَرضية؟ إن مثل هذا املفهوم قد يفيد يف 

ملوظفني االستعماريني، مثل كرومر، وكّتاب يف القرن التاسع وصف السياسيني وا
عشر، مثل شاتوبريان، والمارتني، وفلوبري، لكن هل ميكن استعماله يف وصف 
عمل متخصصني باإلسالم عظماء، مثل ماسينيون وريرت؟ جيب أن يكون 

 ال. :اجلواب
األعمال ال مئة عام من الدراسة االستشراقية لإلسالم أنتجت جمموعة من 

ا سيئة اإلجناز. إن يف تلك األعمال استعماًال حذرًا ودقيقاً  ميكن أن تعترب أ
للمصادر األصلية، وجتنباً للتعميم الذي ال يعتمد على أساس، والعالقة املتبادلة 
بني احلركات الفكرية وبني األحداث االجتماعية والسياسية، وشعورًا مبنزلة 

أعماهلم. صحيٌح أن مفهومًا عامًا قد شّكل مثل  الكتاب مبقدار ما جتليهم
هذه األعمال، أعين اإلسالم من حيث كونه نظامًا فكريًا يُرى مقارنًا بنظم 

  سابقة، مثل اليونانية واملسيحية واليهودية.
لكن ذاك املفهوم ليس فكرة أخرى عن الشرق، كما وصفه سعيد. إنه اإلسالم 

آخر إمنا يرى يف طبيعته احملددة. وضمن  الذي ال يُرى اجلانَب املعكوس لشيء
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حدود مثل هذا  العمل، فإن املستشرقني ليسوا مذنبني فيما يسميه سعيد 
  االستشراق.

جون هارولد بَلْمب، أستاذ التاريخ يف كيمربدج، يف مراجعته املنشورة يف 
New York Times Book Review )1979 ( يرى أن

لي حصيف، قد عاجل مفهوماً ممتعاً بعمق، استشراق سعيد، وهو نتاُج عقٍل حتلي
لكن  كتابه لسوء احلظ من املستحيل قراءته. أمساء ليفي سرتاوش، وغرامشي، 

إلثبات صحة التصرحيات أو  ‘مع جلجلة مضجرة’وميشيل فوكو تتساقط 
رطانة ال ُحتَْتمل من ’لإلشارة إىل األساليب. التصرحيات الرشيدة أحيانًا تكسى 

إن حاجة سعيد يف أن حيوي ويضم كل شيء   ‘ لفلسفي.علم االجتماع ا
إىل القيام ببعض التصرحيات التارخيية الغريبة جداً. كان ينبغي لسعيد أن  جرّته

وليفي سرتاوش أقل. وهو ال يرى أن الدعوى  أكثرَ  قراءة يقرأ ماركس
يقبلها، توّلد نقيضها. يف  ميكن للواحد أن اليتو يصفها،  كمااالستشراقية  

النهاية، كما تنبأ ماركس، تأثري الغرب على الشرق سوف يثبت نفعه يف القضاِء 
الشرق يف عبودية، ويف َوْعدهم حبياة  على النظام اإلقطاعي الذي أبقى شعوبَ 

أغىن وأطول، وتوليِد وعي أكثر بالذات. ويف النهاية، إن التبادل الفكري بني 
لذي ولده استشراق القرن التاسع عشر، سيؤدي إىل القضاء الشرق والغرب، ا

على االستشراق الذي دعمه. ديفيد كوبف، أستاذ التاريخ يف جامعة مينيسوتا،  
 History versus،‘التفسري يف مقابل التاريخ’كتب مقالة نقدية بعنوان 

Hermeneutics   نشرت  يفJournal of Asian Studies 
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عمًال ذا ميزة عظيمة، باملقارنة مع  ‘ الستشراقا’). يرى الكاتب 1980(
للمؤلف جواهر  The Discovery of India  ‘اكتشاف اهلند’كتاب 

 ‘سرية ذاتية هلندي جمهول’)، وكتاب 1946رو (نشر سيكنت: كالكوتا، ال
Autobiography of an Unknown Indian   

  ‘اجلنس الثاين’)، وكتاب 1951للمؤلف نراد شودري (نشر ماكميالن،  
The Second Sex  ،1953للمؤلفة سيمون دي بوفوار (نشر كيب .(

ويعتقد الكاتب أن استنتاجات سعيد األساسية ال ميكن التشكيك فيها. فكل 
شخص حياول تدريس التاريخ اآلسيوي للطالب األمريكيني بطريقة موضوعية 

مر. لكن يعرف هذا األ -بوصفه جزءًا من التاريخ اإلنساين-وعقالنية
 ‘ف الصحيرْ نوع الصَّ ’والذي يعرفه كوبف بأنه من (االستشراق كما يراه سعيد 

  مع االستشراق تارخياً. هال ينبغي خلط )للفكر الغريب

ذاك موجود، وما زال موجودًا خارج تصور سعيد له. إن لديه واقعًا ملموساً، 
طبيعة واحدة ال تتغري. وهو معقد، ومتنوٌع يف داخله، ويتغري مع الزمن وليس ذا 

وعلى وجه اخلصوص، مل يوِل سعيد اهتمامًا مناسبًا للدور الذي قام به 
االستشراق يف اهلند، حيث ساهم يف حتديث اللغات اهلندية العامية، واألدب 
اهلندي؛ و نشوء الوعي التارخيي؛ و البحث عن هوية جديدة يف عامل حديث؛ 

ار، إن دراسة سعيد لالستشراق تفتقر إىل و إعادة بناء الرتاث اهلندي. باختص
  الدقة والشمولية ودقة الفهم. ببساطة هو ليس عمَل معرفٍة تارخيية.
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، وهو فصل ‘ االستشراق’جيمس كليفورد، عامل أنثروبولوجيا مشهور، يف
    ةمأزق الثقاف’منشور يف كتاب 

Predicament of Culture     The  
احتجاجًا شخصياً، وجدًال ضيقاً  ‘االستشراق’ كتاب  يف يرى) 1988(

بصورة - سياسية مباشرة، وممارسة جدية للنقد النصي، و تسيطر عليه أهدافٌ 
يف  - وإن كانت غري يقينية- جمموعة من التأمالت املعرفية املهمة - أساسية

الكتاب أحيانًا رائع، وأحياناً أساليب عامة وإجراءات للخطاب الثقايف. 
  بقىر والفتور. يف عمله يرر بصورة تدعو إىل اخلدَ مصطنع، وهو يف النهاية مك

سعيد غري مستيقن من أن االستشراق معين بشرق حقيقي، أو فقط بالشرق 
فوكو، وغرامشي، وفانون، وآخرين، رمبا  ويف اتباعهمن حيث كونه تركيباً ذهنياً. 

حليل يتبىن سعيد موقفًا معارضاً، لكن القيم اإلنسانية اليت يتبناها تفر من الت
، كما تقوم التحالفات املتنقلة للمعرفة والسلطة اليت تنتجها احلركاُت املعارض

 القومية واملناهضة لالستعمار. 

الستشراق، تاريخ اوفيما يتعلق بالتقييدات اليت فرضها سعيد على وصفه ل 
خصوصًا عالقته باهلند، والشرق األقصى، واحمليط اهلادئ، ومشال إفريقية، فإن 

مشال إفريقية أمر أساسي، ألن هذا اإلغفال يضمن أنه ال جيب على إغفال 
سعيد مناقشة التيارات االستشراقية الفرنسية املعاصرة. ويف السياق الفرنسي، إن 
نوع القضايا احلساسة اليت طرحها سعيد مألوف منذ احلرب اجلزائرية. ببساطة 

بالطريقة اليت يفعلها إنه ليس من املمكن انتقاُد االستشراق الفرنسي احلديث 
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خطاب خرباء الشرق األوسط األمريكيني املعاصرين. إن سعيداً حمق يف نقد  هو
متاماً يف حتديد خطاب يقوم بتقسيم ثنائي، وإضفاء صفات جوهرية يف تصويره 
لآلخر. لكن اخلطاب ال ينبغي حتديده باالستشراق فقط، بل جيب أيضاً 

ة امليدانية، االعرتاُض على فكرة األنثروبولوجيا ، املعتمدة على أسطورة اجملا
  وعلى النظرية الثقافية ذات التفسري العقلي.

 Enough ‘سعيد يا يكفي’أخرياً، يبني مايكل ريتشاردسون، يف مقالة 

Said  علم األنثروبولوجيا اليوم’املنشورة يف‘    Today 
Anthropology )1990 ( أن حتليل سعيد لالستشراق يثري مسألة

أساسية حول العالقة بني الفاعل واملفعول. إذا مل تكن العالقة بني الفاعل 
الغريب واملفعول الشرقي عالقة تبادلية، كما يشري سعيد أحياناً، إذن  ليس هناك 

املفعول الفاعل، ويف تطوير مناذج بديلة للواقع. الطريق حتّدي إمكانية يف 
ة للخروج من املأزق هي أن يقوم الفاعل بتصحيح متثيله اخلاطئ اخلاص الوحيد

به، تطوير غري حمتمل احلدوث. أما عن إشارات سعيد املتكررة لعبارة ماركس 
   ‘برومري الثامن عشر للويس بونابرت’يف كتابه 

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 
ا تبدي سوء فهم  بد أن ُميثَّلوا"  : "ال يستطيعون أن ميثلوا أنفسهم، ال  فإ

ا أن  عالقًة تبادلية بني  حتددكامل لقصد ماركس يف عبارته تلك، اليت أريد 
كما   - ، وليس1848الفالحني الفرنسيني واحلزب البونابريت يف فرتة ثورة 

حالًة من الصمت املفروض. ويف تفسري عبارة ماركس كذلك،  - افرتض سعيد
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يرى ريتشاردسون أن سعيدًا يظهر سذاجة غريبة حول الكيفية اليت يدرك فيها 
األكادميي، املهووس مبشكلة التمثيل،  الناس فعليًا الصور. فقط الناقد األديب

ميكن أن يقع يف خطأ االعتقاد بأن الناس عمومًا يساوون صور الشرق بواقع 
ا.   األشياء اليت ميثلو

  ردٌّ ماركسيٌّ هندي

، ‘بني االستشراق و التارخيية’ة تنقَد إعجاز أمحد استشراَق سعيد يف مقال
Between Orientalism and Historicism ورة يف كتاب املنش

)، واليت توسعت Studies in History )1991 ‘دراسات يف التاريخ’
   Orientalism and After  ‘االستشراق وما بعد’فيما بعد يف مقالة 

 :In Theory ‘يف النظرية: طبقات، وأمم، وآداب’املنشورة يف 

Classes, Nations, Literatures)1992 واملقالة نسخة .(
يف مركز  املعقود Fellows’ Seminar ألقي يف خمتصرة من خطاب 
رو يف  نيودهلي. هذا النقد ميكن  الدراسات املعاصرة يف مكتبة ومتحف ذكرى 

أن يتخذ منوذجاً ميثل الرد املاركسي لعمل سعيد، مع أن نقد أمحد ميتد أبعد من 
القيود االعتيادية للمنهج املاركسي الصارم. يستنتج أمحد أن منَح سعيد أمهيًة 

  لألدب يقع يف مركز منهجه يف التعامل مع االستشراق. 

سهل قراءة للتاريخ غَري مستمدة من مبدأ إنتاج واستيالء ماديني، إمنا من هذا ي
هلذا، حياول سعيد أن يشغل حاالت نظرية متناقضة  . ونتيجةً يةمتثيل نظمِ 
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تبادلياً، وأن حيدد االستشراق، موضوَعه للمعرفة، بطرق غري متوافقة تبادلياً، 
الستعمار عن طريق لة وجيعل نفسه عاجزاً عن اكتساب حالة متماسكة مناهض

  تبين موقف جتاه املاركسية، موقٍف عدائي جداً  يكاد يصل إىل درجة اهليسرتيا. 

وفقاً ألمحد، إن مشاكل سعيد النظرية، واألسلوبية، والسياسية ناشئة من إصراره 
ا أمحد معلى تأييده يف نفس الوقت تقليدين متناقضني متاماً، ومها ما يسميه

َة هذا املذهب من قبل نيتشه وفوكو. ارباخ السامية، ومعادوَ أَ إنسانية[هيومانزم] 
يهودي جلأ يف فرتة احلرب العاملية الثانية إىل تركيا، حيث - رباخ عامل أملاينوَ و أَ 

)، وهي دراسة مهمة لبعض Mimesis )1946  ‘احملاكاة’ألف كتابه 
  مظاهر الرتاث األديب اإلنساين األورويب.

ستشراق متتد إىل العصور القدمية (هومر، اال وإذ حيدد سعيد  أن أصول
، الذي ميثله  humanistوإيسخيلوس) فهو ببساطة يقبل التقليد اإلنساين

التحديد ألصل االستشراق ال يتفق بالكلية مع مثل هذا  عمُل أورباخ، لكن
املنهج يف التعامل مع التاريخ كما يتبناه فوكو. بعبارة أخرى، إن سعيدًا يف 

ور فوكو للخطاب يرفض أن يقبل نتائج رمسه خلريطة التاريخ. إذا  توظيفه لتص
جتربه على تتبع بدايات اخلطاب االستشراقي من القرن  ‘ضغوط فوكو’كانت 

الثامن عشر أو قريبًا منه، فإن الضغوط اليت ال ميكن مقاومتها إلنسانية أورباخ 
 نصية السامية جتربه على تتبع أصول اخلطاب، يف الشكل التقليدي لل

textuality  ،األدبية األوروبية املستمرة  رجوعًا حىت  عصر اليونان القدمية
  وهذا موقف يستحيل حدوثه.
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وأيضاً إن تعاريف االستشراق الثالثة لسعيد (وهي االستشراق مهنة، و أسلوب 
من التفكري قائم على التمييز الوجودي واملعريف بني الشرق والغرب، و مؤسسة 

على مشكلة. وعلى وجه اخلصوص، تعريفه لالستشراق بأنه  مشرتكة) تنطوي
أسلوب من التفكري قائم على التمييز الوجودي واملعريف يضفي بفعالية صفاٍت 
جوهريًة على أوروبا بنفس الطريقة اليت يتهم فيها أوروبا والغرب بإضفاء صفاٍت 

  جوهرية على آسيا والشرق. 

اليت يصفها سعيد حول حتديد أوروبا تلك احلالُة  تمن وجهة نظر أمحد، ليس 
، غريبًة على ‘ النفس’العدائي، واليت تستخدم  لتكون وسيلة لتحديد  ‘اآلخر’لـ

ة، بني الشرق  اإلطالق. فاملسلمون مرارًا و تكرارًا يقومون بتمييزات مشا
واهلندوس عادة يفرقون بني روحانية  .والغرب، وبني العامل اإلسالمي واملسيحي

وبني املادية الغربية و الرببرية اإلسالمية. يرى أمحد أن هذا األمر ليس  اهلندوس،
مسألة جدل، و يوضح مشرياً إىل أنه تارخييًا وجد مجيع أنواع العمليات املرتبطة 
بالطبقة، واجلنس، والعرقية، والدين، واخلوف من الغرباء، والتعصب؛ مجيعها  

ري األوروبية. لكن الذي أعطى كانت متاَرس يف كل اجملتمعات، األوروبية وغ
ا اخلاصة يف التاريخ، مصحوبًة بعواقب كارثية على  أشكاَل التحيز األورويب قو

أو  - حياة املاليني، مل يكن "عمليَة هوٍس وجوديٍّ وزيف متجاوزًة للتاريخ
تلك   -على وجه التحديد- ، بل كان - حشداً لقوة فريدة يف جماالت اخلطاب

الستعمارية اليت أدت إىل ظهور أنواع أخرى من القوة." (أمحد، القوَة الرأمسالية ا
1992 ،184.(  
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كما - مل يقرر هل هو يعترب االستشراَق  ‘االستشراق’يرى أمحد أن سعيدًا يف 
 هعىن ما بعد احلداثي (عبارة نيتشجمرَد نتاِج نظام من التمثيالت، بامل - حيدده

من االستعارات") وفقًا لدريدا وفوكو، أو نظامًا من التمثيل اخلاطئ  "جيشٌ 
أنتجه الغرب عمداً.  تشري احلالة الثانية إىل وجود حقيقة موضوعية  ميكن أن 
يقاس يف مقابلها سوُء التمثيل. أما احلالة األوىل فال تسمح مبثل هذه احلصيلة 

ا بعد احلداثي أنه يدمج اإلجيابية. وفقًا ألمحد، إنه من خصوصية العقل م
. ومن هذا الوجه، فقارئ من التمثيل خالصة التجربَة املوضوعية يف فكرة نصيةٍ 

م  سعيد املثايلُّ هو القارئ الغريب.  أما القراء اآلسيويون واإلفريقيون فال بّد أ
ن كيف أن نظاَم التمثيالت املوصوف يقارَ   :ستتملكهم الرغبة يف السؤال عن

م. ويف الوقت نفسه، حيث يلقون اللوَم على  ‘ةيحلقيقا’مع جتربتهم  اخلاصة 
ب االستعمار قد جيَربون على النظر  ، إسهامهم يف تلك احلصيلة يفسلب و

  ينقذهم من هذا اإلحراج. سالتأكيد على التمثيل  لكن

ومن جهات أخرى أيضاً، كان حتليل سعيد لالستشراق ناقصاً، فهو مل يأخذ 
جدت يف اهلند وأمريكا انتقاداِت السيطرة الثقافية االستعمارية، اليت وُ باحلسبان 

 ‘بالظروف املمكِّنة’الالتينية يف القرن التاسع عشر؛ ومل يتهم اهتمامًا الئقًا 
للخطاب االستشراقي، االقتصادي والسياسي والعسكري؛ ومل يعترب اإلسهاَم 

عنيون بتشكيل النصّية الغربية؛ أخرياً الذي قام به العلماء يف البلدان املستعَمَرة امل
و يف اعتبار نفسية االستشراق من حيث كونه نوعًا من املرض النفسي 
األورويب، جيازف حتليل سعيد يف نبذ حضارة كاملة بوصفها تكوينًا مريضًا يف 
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منط لسوء احلظ "مألوف كثريًا لدينا، تعيش يف اجلانب اآلخر من التقسيم 
  ).182، ص 1992، االستعماري." (أمحد

االستشراق وما ’و  ‘بني االستشراق و التارخيية’كتب أمحد مقالة متممة ملقاليت 
ا   ‘بعد يف ’منشورة يف كتاب  Marx on India  ‘ماركس يف اهلند’عنوا

أمحد دفاعًا مفصًال عن ماركس، الذي وصفه  فيها  ). دافع1992( ‘النظرية
، الذي مسح لنفسه أن ‘التارخيية البغيضطفل ’سعيد يف كتابه االستشراق بأنه 

يراَقب من قبل العمل البوليسي املعجمي لالستشراق. يبني أمحد أن قراءة سعيد 
، ‘احلكم الربيطاين يف اهلند’ملاركس، خصوصًا ملقالتيه األكثر شهرة عن اهلند، 

 New York، املنشورتني يف‘النتائج املستقبلية للحكم الربيطاين يف اهلند’و 

Tribune  قراءة خاطئة تقريباً من كل وجه. 1853يف عام  

اهلند يف سياق كتاباته األخرى، فسعيد مل يضع تعليقات ماركس حول 
كما يتجاهل متاماً ما وجب على املؤرخني اهلنود أن يقولوا حول هذا املوضوع،  و 

يضع ماركس يف جمموعة كتاب ورحالة إنكليز و فرنسيني، مع أنه ال ينتمي أنه 
إليهم. إن ماركس يف كتاباته حول اهلند مل يقل شيئًا مل يذكره حول أوروبا، و 
بعبارات الذعة. إذا كانت تعليقاته حول اهلند جييزها نوٌع من خطاب فوكو إذن 

سي يف القرن التاسع هو ليس خطاب االستشراق، بل خطاب االقتصاد السيا
  عشر، كما طبق أساساً يف أوروبا وأمريكا. 
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آراؤه مل توجدها قيٌم عنصرية إمنا أوجدها إمياٌن بقيِم عصِر التنوير للوحدة، 
والعاملية، واجلهد اإلنساين، وهي النتيجة الضرورية واملنطقية للمواقف اليت تبناها 

املقارنة للطرق املختلفة  حول "قضايا الطبقة ومنط اإلنتاج، وحول اهليكلة
السابقة للرأمسالية، وحول نوع ودرجة العنف الذي ال بد أن يصدر عن مشروع 

، ص 1992يبدأ يف حل مثل هذه الطريقة على نطاق واسع جداً." (أمحد، 
230.(  

  إدوارد سعيد والعرب الذين راجعوا عمله
ينستون،  كتب تاريخ الشرق األوسط املعاصر يف بر  يفإميانويل سيفان، طالب 

 Edward Said ‘إدوارد سعيد والعرب الذين راجعوا عمله’مقالة بعنوان 

and his Arab Reviewers  تفسريات اإلسالم: ’منشورة يف كتابه
 Interpretations of Islam: Past and  ‘املاضي واحلاضر

Present )1985 .( حاول يف هذه املقالة أن يقوم مبسح الستجابات
  والعرب الستشراق سعيد.املسلمني 

معظم هذه االستجابات كانت وصفية وسطحية، باستثناء أربعة أعمال جديرة 
 6 ‘االستشراُق واالستشراُق معكوساً ’بالتأمل: مقالة صادق جالل العظم 

Orientalism and Orientalism in Reverse    )1981 (
لدراسات املستشرقون وا’)؛ و كتاب Khamsin )1981نشر جزء منها يف 

من االستشراق الغريب إىل ’) حملمد حسني علي الصغري؛ و1983( ‘القرآنية
) لندمي 1982( ‘حدود اهلوية القومية’، املنشور يف كتاب ‘االستشراق العريب
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يف ’املنشور ،   ‘الفكر القومي العريب يف امليزان’البيطار؛ و حبث حسن حنفي 
  ).  1978( ‘قضايا عربية

وفقًا لسيفان، ثالثة من هؤالء  املؤلفني األربعة هم مفكرون عرب مهمون. 
فالعظم درس يف جامعة ييل، وله كتاب يعد من أفضل االنتقادات العربية 

بني العرب وإسرائيل. وله كتاب ينطوي على حتليل تشكيكي  1967حلرب 
امعة ذا الكتاب عمله يف اجلفقد مثري للجدل حول الفكر اإلسالمي، وقد 

يف الواليات املتحدة، وهو واحد من أهم  سدرَ  األمريكية يف بريوت. والبيطار
حنفي خترج يف وناقد شجاع للتقليدية الدينية. و املفكرين العرب يف وقته، 

السوربون، وهو متخصص يف التفسري (اهلريمينوطيقا). أما الصغري فهو أدناهم 
  يف الدراسات القرآنية. حجةً  يعدّ شهرة، و 

ى سيفان أن العظم والبيطار، ومها أهم األربعة، يتفقان مع سعيد يف أن ير 
مشروعًا فكريًا لديه روابط قوية  املعرفة وثيقة االرتباط بالسلطة، وأن االستشراقَ 

باهليمنة االستعمارية يف الشرق األوسط. لكن كليهما غري راٍض عن كتاب 
ت قصرية استطاع أن سعيد. فالبيطار يسأل كيف أن سعيدًا يف غضون سنوا

- 1800يقرأ ستني ألَف كتاب أو أكثر عن الشرق العريب، نشرت يف فرتة 
. والعظم يسأل ملاذا مل حيدد سعيد حديثه عن االستشراق بالفرتة 1950

املعاصرة. وكالها يتفق على أن دراسة سعيد لالستشراق غري تارخيية وغري 
  علمية.
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 خاطئةً  و إذ يعزو سعيد آراءَ  وهي ليست معتمدة على فحص دقيق لألدلة،
صفاٍت  قوةٍ ألوروبا وأحيانًا عنصرية، مبتدئًا باليونان القدمية، فهو يضفي ب

على الغرب، بنفس الطريقة اليت يتهم فيها الغرب بإضفاء صفات  جوهريةً 
جوهرية على الشرق.  أياً كان املوقف يف القرن التاسع عشر، فليس هناك عامل 

  أورويب حمرتم يتبىن اليوم اآلراء اليت ألصقها سعيد باالستشراق. 
ويبني سيفان أن العلماء الذين راجعوا عمل سعيد عمومًا يرون أن سعيدًا مل 

ه الصحيح، ونقِد اإلسالم يف القرن الثامن عشر يف سياق نْقدِ ينجح يف وضع 
إلجنازات العظيمة لالستشراق؛ يقّدر اعصر التنوير للمسيحية والدين؛ وبأنه مل 

وبأنه ينشغل أحيانًا يف ذاتيٍة مفرطٍة، تكاد تنكر بأنه من املستحيل للغريب أن 
يصف الشرَق وصفاً موضوعياً، وهو افرتاض لو قُبل لكان ضمنياً برَّأ االستشراق 

جهة ضده؛ وبأنه مل يضّمن االستشراق األملاين يف دراسته. من مجيع التهم املو 
واالستشراق األملاين، أكثَر من غريه، مل يستلهم من اإلمربيالية و االستعمار، 

 و، ولذا فهو تعامل مع اإلسالم على أنه حضارة ميتة، وه7بل من الكالسيكية
بسبب - أمر مل يكن متاحًا للمستشرقني الربيطانيني والفرنسيني، الذين 

  أجربوا على اعتبار الوضع احلايل احلي للعامل اإلسالمي. - ضرورات اإلمرباطورية
وفقًا لسيفان، خيشى املراجعون العرب من أن هجوم سعيد على االستشراق، 
الذي يُرى مكوِّنًا أساسيًا للعقل األورويب، يشجع العرب املتخلفني (املؤيدين 

ة، ولإلسالم السياسي) أن يعززوا ما العربي-لوحدٍة جامعٍة للعرب، ولألسلمة
أشار إليه العظم باالستشراق املعكوس. ويعين به العظُم إضفاَء صفاٍت جوهرية 



 

35 
 

على شخصيٍة إسالمية أو عربية حقيقية، تعود أدراجها إىل القرن السابع، ثابتٍة 
مع مرور الزمن، وهي من حيث اجلوهُر روحانية ومثالية، يف مقابل الغرب 

مثل هذا الغموض أو اإللغاز، الذي يؤمن به ليرباليون عرب  املادي. إن
د بقطع العامل العريب عن احلداثة، ومفكرون يرمون بطرفهم إىل املستقبل، يهدّ 

  ومبنع التقدم.
يقول حنفي بأن هذا املنطق إذا ساد فإن العرب سيبقون جمردين عن قوة 

اآلخرين: " اهللا والقدر اإلرادة، وناقصني يف التصور والتفكري، و ألعوبة بيد 
والدكتاتور أصبحوا شيئًا واحدًا يف أعيننا. ومن يعرتض على هذا األمر يـُتَّهُم 

، ص 1985باإلحلاد. وكأن عصر العلم والعقل بالكاد وصل إلينا." (سيفان، 
142.(  

ا ‘ استشراقات’ويتهم سعيد يف كتابه املفكرين العرب باالخنراط يف  ويعين 
الدرجة الثانية للعقل العريب، واإلسالم، وأساطري أخرى. املراجعون حتليالت من 

ام مُ  م. اعتقدواهيناً، فهم العرب وجدوا هذا اال وهذا  بأنه يشري إىل كتابا
  اعتقاد صحيح.

يبني البيطار بأن هذه الكتابات إمنا حاولت أن حترر الشعوب العربية من 
أن أعماهلم من الدرجة الثانية فكان . إذا كان سعيد جيد هوبقايا رواسب املاضي

). 143، ص 1985سيفان، عليه أن يشرح هلم َمل كان األمر كذلك. (
بالنسبة للمراجعني العرب املعنيني باألمر، إن تقليل سعيد من شأن أعماهلم 

االختالف األساسي بني سعيد إن قضيٌة هامة. لكن كما يرى سيفان، 
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 العالقةيف رفض سعيد االعرتاف بأي  يكمن يف مكان آخر، ومراجعيه العربِ 
األوسط. اإلسالمي باحلالة الراهنة للقضايا يف الشرق -املستمرة للماضي العريب

-خالفًا لسعيد، إن األعمال احلديثة ملفكرين عرب ُتظهر أن املاضي العريب
اإلسالمي ال يزال مركزياً، وقد شكك يف ذلك قدميًا العديُد من املستشرقني 
الغربيني. فاجملتمع العريب ال تزال تنتشر فيه القيم اإلسالمية التقليدية، حول 

و اخلضوع، و ساللة العائلة، و املوقف من  العالقة بني الرجل واملرأة، والسلطة،
املوت، وهي مجيعًا مستقاة من ماض مثايل. طبعاً، اجملتمع العريب تغري مع 
الزمن، لكن األعراف واملعايري القدمية ظلت تتمتع بالنفوذ. ومن املالحظ أن 

زاميون، ومؤمنون بعقيدة اجلرب، وسلبيون.   و يرىالعرب يؤيدون التجهيل، وا
ار أن التخلف السياسي العريب نتاج اآلراء اليت تشكلت يف القرن البيط

  السادس.

ا  فالرؤية العاملية للمجتمع العريب دينية و تقع وراء حدود املعرفة اإلنسانية. إ
ه الداخلية ه يف التاريخ وقواعدَ "فلسفة كلية للحياة  بواسطتها حيدد اجملتمع مكانَ 

ية الغامضة أن تنشئ إنسانًا ال يعرتف للعبة. ومن شأن هذه الفلسفة الروح
بالتاريخ حقيقًة مستقلًة، إنسانًا غري مدرٍك حلقيقة أن هناك عوامَل موضوعية 
وميوًال تقع خارج الطموحات واألهداف البشرية، و على الواحد لكي يؤثر 
فيها أن يعي منطقها وديناميكيتها... هذا هو اجملتمع الذي حيدد مجيع 

الواقعة حوله من خالل الطقوس والعالقة من اهللا." (سيفان، نشاطاته وأحداثه 
  ).149، ص 1985
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م احلزنوخيلص سيفان إىل أن  هؤالء  العرب املراجعني  ألن سعيداً، وهو  ينتا
واحد منهم: علماين وحداثي، يلوم االستشراق على كل أمراض العامل العريب، 

لمانيني معزولني يرغبون و ميارس خداعًا لفظياً، و يضع السالح بني يدي ع
بتبّين االستشراق املعكوس. خالفًا لسعيد، جيب على املفكرين العرب أن 
يواجهوا حقائق العامل العريب. وهم يدركون ما للماضي اإلسالمي من هيمنة 

وأوهام   8على اجملتمع العريب، وال يستطيعون حتمَُّل أن يعلقوا بني كليشيهات
والسائح. إن قلقهم ليس مزيفًا لشخص أنيق راديكايل،  outsider اخلارجي

بل هو حقيقي ألناس لديهم تصور واضح هلدفهم النهائي و للمعوقات 
  الضخمة اليت تصّد طريقهم. 

إن ما يثري االهتمام حول مراجعي كتاب االستشراق من العرب ( وهم من 
على الشرق األوسط) هو أنه كان من املتوقع أن يؤيدوا هجوم سعيد 

م يف الواقع تبنوا منهجًا نقديًا اعرتضوا فيه على  االستشراق تأييدًا تاماً، إال أ
صحة طريقته، وحتدَّوا العديَد من نتائجه األساسية. من هذه النتائج أن املشروع 
ايته مليء بالتحيز والتحامل؛ وأن االستشراق غري  االستشراقي من بدايته حىت 

موضوعية؛ وأن املستشرقني دائمًا وأبدًا يكتبون عن قادر على القيام مبالحظة 
ا ميتة؛ و األهم أنه ليس هناك شيء امسه جمتمع  الثقافة واحلضارة الشرقية كأ

  إسالمي، وعقل عريب. 

هذا ألن العلمانيني واحلداثيني يف سعيهم ملعاجلة املشاكل املتأصلة يف اجملتمع 
ذرية، ال تتصل بالعديد من القضايا العريب، جمربون على أن يقوموا باختيارات ج
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األكثر تعقيدًا اليت أثارها سعيد، و لكنها من وجهة نظرهم  ذات عالقة أقل. 
 ومن هذا اجلانب تستحق وجهاُت نظرهم تأمًال أكثر جديًة.

  منظور أسود

ينظرون  - الذين حتدث عنهم سيفان- إن املراجعني العرَب لكتاب االستشراق 
إرنست جيمس ويلسن الثالث، عضو يف قسم ة. أما إليه من وجهة نظر عربي

 A  ‘االستشراق: منظور أسود’العلوم السياسية يف جامعة ميشيغان، يف مقالة 

Black Perspective  Orientalism  املنشورة يف ،The 

Journal of Palestine Studies  )1981 فينظر إليه من وجهة (
متحمس ألعمال النظام نظر أمريكي أسود. يرى ويلسون(وهو طالب 

الرأمسايل، وحمارب ألجل حقوق السود يف أمريكا)  أن االستشراق الذي يصفه 
سعيد هو من حيث األساس مبدأ سياسي. واالستشراق كما يراه ويلسون 
عقيدة إيديولوجية أقيمت على قاعدة متينة من السيطرة االقتصادية والسياسية، 

  ألخرى، وإزالة طبيعتها، ودجمها.قادرة على االستيالء على الثقافات ا

وحيث إن األمر كذلك فاالستشراق ينبغي أن يهتم خصوصًا باألمريكيني 
. الداخلياألفارقة، الذين كانوا يف أمريكا خاضعني لنوع من االستشراق 

م   اآلخر’واألمريكيون األفارقة كالعرب والشرقيني اآلخرين، مت حتديدهم على أ
، وأنه ينبغي أن خيشى جانبهم، ‘البيضاء املتحضرة واحملرتمةللشعوب ’، واملرآُة ‘

وأن تتم السيطرة عليهم. ونتيجًة لرتكيزه الشديد على دور الظامل، ال على دور 
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املظلوم فإن سعيدًا يف كتابه مل يعاجل املقاومة الشرقية للهيمنة الثقافية الغربية، 
ألمريكيون األفارقة لكن ويلسون يشك أنه فقط يف أمريكا، حيث العلماء ا

حاولوا أن يتحدوا االحنيازات السائدة للمعرفة البيضاء، [يشك] يف وجود مثل 
هذه املقاومة، خصوصًا يف الشرق األوسط. وخيلص ويلسون إىل أن الثقافات 
ا ال حتاول فقط أن تبقي على  املهيمنة عندما تواَجه مبثل هذه التحديات فإ

صياغة و إعادة صياغة مناذج معرفِة الثقافات  سالمة رؤيتها للعامل، عن طريق
تستجيب عن طريق السعي ملنع جمموعات مضَطهدة، مثل أيضًا األخرى، إمنا 

  األمريكيني األفارقة، والفلسطينيني من االحتاد ضدهم.

إن مبقدور املفكرين والقادة السياسيني ملثل هذه اجملموعات املضَطهدة أن 
ثالث طرق: حتدي التصنيفات األدىن للنموذج يتحدوا التصنيف االستشراقي ب

االستشراقي؛ وحتدي فكرة منوذٍج كامل وأن حتل مكانه رؤية شاملة تعكس 
املوقَف اهليكلي، و الرتاث الثقايف للمجموعة املضَطهدة؛  والسعُي لتوحيد 
اجملموعات املضَطهدة يف حتالفات، والعمُل على خلق رؤى عاملية جديدة، 

العامل الثالث. وقد حدث هذا التحدي األخري للهيمنة تعمل ضمن منظور 
التحرير  األمريكيون السود، ومنظمةُ  - منذ عهد قريبٍ -  أجرىالغربية عندما 

الفلسطينية حمادثات، وهذا التطور سبب رعبًا بني النخبة األمريكية السياسية 
  واالقتصادية.

العامل املسيَطر عليه، ولبناء نظام عاملي أكثَر إنسانيًة ودميقراطية، جيب على 
سواء يف الشرق األوسط أو أمريكا الشمالية، أو إفريقية، أن يصوغ جمموعًة 
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متناسقة من األهداف، وجمموعَة اسرتاتيجياٍت وتكتيكات لتحقيق هدفه.  
بصورة أساسية يف العامل - مثًال، إن األسس قد ُوِضعت يف عمل جيري تنفيُذه

ي جديد. وينبغي على األمريكيني السود أن إلجياد نظام اقتصادي عامل- الثالث
يكتشفوا نتائج هذا العمل من أجل مساعيهم اخلاصة حىت يتحرروا ضمن 
الواليات املتحدة األمريكية. ويف نفس الوقت، عليهم أن خيتربوا جبدية وتناسق 
أكثَر الدوَر الذي قد تلعبه التحالفاُت العاملية يف حركات التحرير السود 

وهي حركات قد تكون األمل األفضل ألمريكا أكثَر إنسانية املستقبلية، 
  ودميقراطية.

  ‘إدوارد سعيد والمؤرخون’

رأينا سابقًا أن ما جيعل سعيدًا خيتلف عن  الكثري من نقاده هو واقع أنه يف  
مييل إىل رؤية موضوعه من خالل موشور الفلسفة املعاصرة ‘ االستشراق’كتابه 

فلسفات نيتشه وفوكو ودريدا وغرامشي  وما بعد املعاصرة ( خصوصاً 
باملنهج التقليدي  قوةيبقون يف الغالب متشبثني ب املاركسي). لكن نّقاده

بأنه يف  ‘قضية االستشراق’(الواقعي) يف كتابة التاريخ. ذكر لويس يف مقالته 
النقاش املتعلق باالستشراق، يبدو أن العامل األكادميي منقسم بني أولئك الذين 

يؤمنون بأن احلق املطلق إما غري موجود  -نَّون وجهَة نظر معرفّية حديثةإذ يتب- 
أو ال ميكن احلصول عليه، وبني أولئك الذين يؤمنون بأن احلق أو على األقل 

 )وضمنياً إىل فهم العاملِ (ما يدنو منه ميكن حتصيله، و يسعون إىل فهم التاريخ 
  بواسطة دراسة احلقائق (األدلة والظواهر).
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فحص دقيق ’واملستشرقون خصوصًا يسعون إىل فهم التاريخ الشرقي بواسطة 
يرى لويس أن األوَِّلني ال يهمهم احلق وال تعنيهم احلقائق،  ‘ للنصوص الصعبة.

جبميع أنواعها  واخلطاب برمته ما هو إال إظهاٌر للعالقة بالسلطة، واملعرفةُ 
أما اآلخرون فريون التاريخ  . وكل ما يهم هو املوقف واحلافز واهلدف.منحرفةٌ 

مسألة حقيقة مادية خاضعة لقواعد الرباهني وقوانني التحليل العقلي. يظهر 
 Nineteenth-Century الفرق واضحًا يف نقاش نشر يف جملة 

Contexts  يف منتصف التسعينات، حيث تركز هذا النقاش حول خطاب
 Edward Said and the  ‘إدوارد سعيد واملؤرخون’عنوانه 

Historians  . ألقى هذا اخلطاَب جون ماكينزي، طالب بريطاين يدرس
التاريخ اإلمربيايل، يف مؤمتر دراسات القرن التاسع عشر ذات التخصصات 
املتعددة، الذي أقيم يف كلية ويليام وماري، فريجينيا. نشر اخلطاب الحقًا يف 

  .1994عام   Nineteenth-Century Contextsجملة 

كينزي يف مقالته هذه أن يشرح السبب يف أن  حتليل سعيد للعالقات حياول ما 
(وأيضًا يف كتابه الثقافة واإلمربيالية،  ‘ االستشراق’بني الشرق والغرب يف كتابه 

ومؤرخي مؤرخي اإلمربيالية الغربية  عجابإحيظ إال بالقليل من ) مل 1993
م أداة بأيدي  االستعمار الغريب، وبإنتاج الفنون. فسعيد إذ يتهم املستشرقني بأ

الذي حتيط به األفكاُر النمطية  ‘اآلخرِ ’شرق معدٍّ سلفاً،  وإعادة إنتاج
صفاٍت جوهريًة على  بقوةضفى فإنه قد أوالشائعات، و املستمُر إيديولوجياً، 

الغرب بنفس الطريقة اليت يتهم فيها الغرب بإضفاء صفاٍت جوهرية على 
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 وغريُ  مسدودةٌ وهذه الصورة طيًة لثقافة غربية، الشرق. فهو قد أنشأ صورًة من
 متغرية. 

مؤرخي  هذه الصورة مرفوضة عمومًا عند مؤرخي اإلمربيالية الغربية ولكن 
 ‘اآلخر’ جتميدَ و ذات صفات جوهرية، و  ثابتةإىل نفٍس  الرجوعَ الفنون، ألن 

، للثقافة االستعمارية ستمراملتغيري ال بسجل ال صلة له كالمها  ،كونه مفعوالً يف  
كبري. وجيد ماكينزي أن موقف ال ها، ونفاذها، وعدم جتانسهاوعدم استقرار 

سعيد الفلسفي فيما يتعلق بتاريخ االستشراق حمٌري. فهو يبدو أنه يكتب ضمن 
الرتاث اهليومانسيت، لكنه يسعى إىل كشف عيوبه ونقائصه. وإذ يعبث ويلهو 

ومتأثرًا بغرامشي  فإنه يرفض الرتاث املاركسي. 9بلغة األساس والبنية الفوقية
وفوكو، يقف سعيد أو يّدعي أنه يقف خارج أي مجاعة علمية. ويف إضفائه 
صفاٍت جوهرية على الغرب من حيث كونه ثقافة منطية و كتيمة، جيعل سعيد 
تعزيَز الوعي بني الثقافات (وهو يزعم أنه يسعى إليه) أمرًا مستحيل الوقوع من 

  النظرية.   الناحية

، يرتاب سعيد يف مجيع ‘مشروع إمربيايل مشويل’ويف تعريفه االستشراق بأنه 
، هو يرفض ‘تنظري اجلميع’الروايات األخرى. وإذ يسقط من حسابه إمكانيَة 

(التعصب للسكان  cultural guerrillas  ‘العصابات الثقافية’
  الروايات األساسية.، واألصولية) اليت تزعج جمموعات األصليني، والقومية

لذا وفقًا ملاكينزي تظهر مفارقٌة ُمعطِّلٌة واستثنائية حيث إن املؤلف الذي يسعى 
إىل تعريف خطاب روايٍة أساسية للشرق تعمل على األقل لقرنني هو نفسه 
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يرتاب يف مجيع التنظريات العاملية. وكأن عقَل سعيد الناقَد والشمويلَّ كان يف 
  لذي مرت عليه مراحل متعددة من التطور.حرب مع قلبه البدوي ا

  10 ‘اهلاجس الشرقي’ويرى ماكينزي أن مؤرخني مثل جون سويتمان يف كتابه 
The Oriental Obsession  )1988 وديفيد كوبف يف كتابه (

 British Orientalism and ‘االستشراق الربيطاين والنهضة البنغالية’

the Bengal Renaissance )1969ىل حتليل خاصية ) سعوا إ
حمددة وخمتلفة، وأحيانًا متعارضة للمراحل املختلفة، خبالف سعيد الذي رؤيته 
لالستشراق أساسيٌة بصورة متسعة ومستقلة. وهلذا  ميكن أن يبنيَّ أن مستشرقي 
عصر التنوير مل يكن لديهم إال القليُل من القواسم املشرتكة مع االستشراق يف 

إلنكليزية املثري للجدل.  مؤرخون آخر مثل ليندا  العامل با-مرحلة املستشرق
ا   كويل يف كتا

 Britons, Forging    ‘1837-1707الربيطانيون، تكوين األمة ’

the Nation  ،يف تصور  ‘اآلخر’) بينوا أن 1992(مطبعة جامعة ييل
 - كما ذكر سعيد- بريطانيا يف القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر مل يكن

  آسيا والشرق بل فرنسا.
يف هذه املراحل وما تالها، عندما غدت روسيا اإلمربيالية، وأملانيا، وروسيا 

األساسي لربيطانيا، أنشئت تواريُخ قومية جديدة، وأزمان  ‘ اآلخر’السوفياتية 
، وأساطري، وأشخاص حكماء وأبطال، يف العديد من الدول ماضية مثالية

واألمم األوروبية اليت ارتباطها باألفكار عن الطبقة واإلثنية األوروبية أكثر من 
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ارتباطها باإلمرباطورية والعرق. وعندما اهتمت الثقافة األوروبية بالشرق مل تكن 
كما يذكر سعيد يف  لفريدي ليست   11فقصة أوبرا عايدة هذه دائمًا هي احلالة.

) عرضًا إمربيالياً، مصمَّمًا إلبراز فتح أوروبا 1993كتابه الثقافة واإلمربيالية (
ملصر، بل هي إعادة تشغيل عدد من املوضوعات األوروبية املشرتكة، املعنية 

  باهلوية واحلرية الوطنية، واملوضوعة يف سياق غريب.
ر الزمن، والعالقة املتبادلة لألفكار إن املؤرخني املعنيني بتفسري التغيري مع مرو 

واألحداث،  والبيئة االجتماعية واالقتصادية والفكرية اليت يتم فيها إنتاُج 
 قصدًا ثابتاً املصادر، ال يرتاحون خلطاب سعيد، الذي من املفروض أن يعرض 

وأثرًا خالل قرن ونصف قرن. وبدًال من ذلك، هم يسعون إىل تقييد التحليل 
 راسخ، وربطه حبلقات حمددة، وأفراد معينني، وأقاليم، وسياقات بأساس جترييب

  اجتماعية واقتصادية قابلة للتعريف يف السجل التارخيي.
وهم يبحثون عن وحداِت مرحلٍة ومكان وشخص، حىت عندما يتعاملون مع 
امتدادات زمنية أوسع. وخالفًا لسعيد الذي يبدو أن فهمه ضئيٌل لدور 

يف التاريخ، فإن املؤرخني مل يشعروا بالثقة حول األهداف السخرية واملصادفة 
التنبؤية والعملية ملوضوعهم. وكذلك ال مييلون إىل الوعظ، خالفًا ملا عليه 

  سعيد.
باختصار، إن سعيدًا وقع يف كل الشراك اليت حيذر املؤرخون منها تالميذهم: 

األجيال إطالق األحكام على و قراءة قيٍم حاضرة يف صحائف ماضية، 
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السابقة، وعدم متييز القصد من األثر، وفقد القراءات املتعددة النابعة من 
  د.الصراع بني القصد السلطوي و توقع املشاهِ 

أثار حتليُل ماكينزي لعمل سعيد حول االستشراق والثقافة واإلمربيالية رّداً نِشطاً 
ومثرياً. كتبت مارثا هيلدرث، مؤرخة يف الطب االجتماعي، مقالًة بعنوان "نُواٌح 

" منشورة يف  ‘إدوارد سعيد واملؤرخون’على الواقع: ردٌّ على مقالة ماكينزي 
Nineteenth-Century Contexts  )1995 تذكر مارثا أن .(

شعوٍر ينطوي على حنني إلمجاع و مقالة ماكينزي حتتوي على معىن مسترت، 
  سريع الزوال فيما يتعلق مبمارسة التاريخ.

إن أي مؤرخ يأخذ القليل من النَفس خارج األرشيفات يف السنوات األخرية 
ا.يعلم أن اإلجراءات التارخيية واالعتقادات اليت يشري إليها مل يعد م  ن املسلم 

قد مت التشكيك فيه. املؤرخون اليوم املتأثرون  ‘أساس جترييب راسخ’وجود  بل إن
بالنظرية النقدية والدراسات الثقافية مل يعودوا متأكدين أين تقع أسس التاريخ، 

معظمهم أنه مل جيادل يف واقع موضوعي أو إنتاج ثقايف. بطريقة أو بأخرى، 
يعد ممكنًا اإلبقاء على متييز واضح بني احلق التجرييب املؤسس على النص 

  واألرشيف واملصدر، وبني التفسري.  
إن تصور املوضوعية املطلقة، كما تصورها رانكي، مؤرخ أملاين يف القرن التاسع 

ي االقتصاد-عشر، مل يعد مقبوًال،  وكذلك االختيار بني النموذج االجتماعي
املاركسي (الذي تفرتض هيلدرث أن يكون حقل ماكينزي للتحليل) وبني نظرية 
اخلطاب. يف السنوات األخرية، علماء مثل ألتوسري، وغرامشي، وفوكو قد 
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ذا السياق ينبغي أن  فتحوا جماالت واسعة من األرض املشرتكة بني االثنني. و
يف حتليله لعمل سعيد،  ينظر إىل حتليل سعيد لالستشراق واالستعمار الثقايف.

أشار ماكينزي إىل إخفاق سعيد يف عدم تقديره لقيمة السخرية. ترى هيلدرث 
أن السخرية متثل فقط وسيلة نظرية ُتستعَمل للهروب من اآلثار التامة للتخلي 
ذا الرأي تتبع رأي هيدن وايت وهانز كيلري.  عن املوضوعية املطلقة، وهي 

سمح للمؤرخني أن يّدعوا مكانة حق نسيب بعبارة أخرى، إن السخرية ت
ا.   ألقواهلم، على حني يرفضون االعرتاف باألساس املعريف حلقائقها وسياقا

وهي متّكنهم من إبداء احلكم يف السجل التارخيي، و متييز الواسطة واهلدف 
م اخلاص من الذاتية احلرة ويتجنبون  والعلة واألثر على حني حيافظون على مكا

تعلقة مبنظورهم وهويتهم اخلاصة. وسعيد يف عمله ال يّدعي مثل هذا قضايا م
الفصل. إن عدم قدرته املفرتضة يف تقديره للسخرية واملصادفة نابعة من إنكاره 

  للموضوع املنتزع من السياق، واهلدف والفعل و التبصر. 
بالنسبة ملاكينزي، قصة عايدة لفريدي هي حول ربط الصراعات بني السلطة 

مربيالية والقومية اخلاضعة، وبني املعاناة اخلاصة والواجب العام. وبالنسبة اإل
لسعيد هي شاهد نصي لبناِء خطاٍب. ومتامًا ألن سعيدًا يرفض الدخول يف 
خطاب تارخيي سابق الوجود للقومية واإلمربيالية، هو يستطيع أن يظهر الروابط 

 فيها يوجداليت  يةكيفالغري املالئمة لذاك اخلطاب، أي يستطيع أن يظهر 
  ).1994ه اخلاص وجمازاته املشارِكة. (انظر ماكينزي، نتاجَ  اخلطابُ 
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، طالب لغة إنكليزية يف جامعة روجترز، (نيوجرسي) كتب مقالة زبروس روبن
 The Seduction of  ‘غري املتوقع: حول اإلمربيالة والتاريخ إغراءبعنوان 

the Unexpected: On Imperialism and History 
يرى ) Nineteenth-Century Contexts  )1995منشورة يف 

من نوع التقدير السخي  يف مقالته مل يقرأ سعيدًا قراءةً  الكاتب أن ماكينزي
ا للتواطؤ اخلفي، والتعقيد الساخر، والنتيجة غري امل قصودة اليت يوصي 

م وتصميم، هو أحيانًا يقرأ نصوصًا مثل عايدة بدوغماتية ذات عز اآلخرين. و 
ويؤمن بأنه إذا كان النص حول أمر واحد فال ميكن أن يكون حول أمر آخر 
أيضاً. ومن ناحية أخرى،  مييل النقاد األدبيون إىل افرتاض أنه مبا أن هناك 
تواريخ عديدة حاصلة يف نفس الوقت، فإن النص ميكن أن يكون حول أشياء 

  عديدة، مثل اإلمربيالية واجلنس (اجلندر).
أيضًا على ما خلص إليه ماكينزي من أن تأثري سعيد على  زاعرتض روبن وقد

املؤرخني أدىن مما كان متوقعاً. ومع أن ماكينزي يعرتف بتأثري سعيد يف جمموعة 
الدراسات الثانوية للمؤرخني اهلنود بصورة أساسية، هو ال يأخذ باحلسبان تأثريه 

املؤرخ املفكر جيمس كليفورد، على املؤرخني املعنيني بتاريخ التخصصات، مثل 
الذي قام بعمل رائد عن تاريخ األنثروبولوجيا. العديد من املؤرخني تعلموا من 

  Whig 12استشراق سعيد وأيضًا من فوكو أن يرفضوا روايات حزب الويغ
م الواعية للذات يف استعمال  عن التطور التخصصي وأن يدجموا اكتشافا

  وإساءة استعمال املعرفة يف أنواع أخرى من القصة. 
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ام ماكينزي بأن عمل سعيد حول االستشراق والثقافة اإلمربيالية   أما عن ا
 يز نعمل غري تارخيي فإن  الذي يتصف بكونه غري تارخيي هو افرتاض ماكي

بأن املاضي ميكن وجيب أن يرى مبا كان عليه يف الواقع، وأن املؤرخني املبتهج 
جيب عليهم أن يتسموا باملوضوعية والنزاعة واالبتعاد عن بل ميكنهم 

إن سوء استعمال الفكرة الساذجة للتاريخ القائل بتحقق وقوع  اإليديولوجية.
نصف قرن نبوءات سفر الرؤيا يف الوقت احلاضر ليس عذرًا يف جتاهل قرن و 

للمعايري املعاصرة  -واملشكل أيضاً  - لألصوات اليت نادت بالتدخل الضروري
  ألي وصف للماضي. 

دراسات يف ’سلسلة  عامة وملاكينزي تعليقات حول عمل سعيد يف مقدمة
أن ماكينزي يكشف  ز(نشر مطبعة جامعة مانشسرت ). يرى روبن ‘اإلمربيالية

فيها عن أجندة سياسية غري معلنة، وعن رغبة اجتهادية يف إمالة كفة املوازين 
  ).  1994األخالقية لصاحل املستعمرين. (انظر ماكينزي، 

الصلة بني ’يف جامعة نوتنغهام ترينت، كتب مقالة بعنوان   أستاذتيم ينغز، 
يف  منشورة The Connection between Things،‘األشياء

Nineteenth-Century Contexts )1995 دافع فيها ببطولة (
ا مقالة ماكينزي أخطأت  عن  ماكينزي موضحًا أن معظم الردود اليت أثار
الوجهة. فماكينزي بعيد عن كونه مؤرخًا تقليديًا حمافظًا يسعى أال يصيب 

-مؤيد قوي للمنهج االجتماعي -كما يبني سجله- صه أي تلوث، فهوصخت
  يف اجلديد يف كتابة التاريخ، خصوصاً تاريخ الفن والثقافة الشعبية واإلعالم.الثقا
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 ينشىءنعم رمبا أعوزه التبصر والروية يف أمرين: استنتاجه بأن سعيدًا يف كتابه 
، و يف تنصيبه نفسه كأنه املتحدث نيابًة عن ‘ منطية وكتيمةثقافة غربية ’

لكن تبقى حقيقة أن بعض حمللي اخلطاب االستعماري بعيدون عن  ختصصه.
احلقائق التارخيية، وهذا أمر يدعو إىل القلق. فالكثريون منهم ينزعون مقاطع من 

والتعليمات،  املبادئالنصوص وميضون يف رسم إيديولوجيتهم متبعني عددًا من 
  دون اعتبار للظروف التارخيية واالجتماعية لتأليفها.  

كلية ويليام ماكينزي على تعليقات هيلدرث وروبنز وآخرين يف مؤمتر أقيم يف  رد 
 Nineteenth-Centuryوماري وفيما يعد ذلك، يف مقاالت نشرت يف 

Contexts )1995 جواب على نقادي’). منها مقالة بعنوان‘   A 

Reply to My Critics دحض فيها ماكينزي تقريباً كل التهم املوجهة .
و ليس بشخص رجعي و الحمافظ والمتزمت، وليس مبؤرخ إليه.  فه
، وال مؤيد لإلمربيالية، أو متحيز؛ بل هو خالل objectivist 13موضوعي

نفسه يف املخيم الراديكايل املناهض لإلمربيالية، وكان  أقامسريته املهنية كلها قد 
تاريخ. دائمًا منفتحاً على استعمال املنهج ذي التخصصات املتعددة يف كتابة ال

يف الستينات والسبعينات، نشر عددًا من األعمال حول التاريخ اإلفريقي 
  تضمنت منهجاً تقع إفريقية يف مركزه.

وكان عمله عن الدعاية اإلمربيالية والعالقة بني اإلمربيالية والثقافة الشعبية 
يف  يهدف إىل الربهنة على اخلاصية الواسعة االنتشار لعقلية اإلمرباطورية. الحقاً 

الثمانينات والتسعينات نشر أعماًال حول تاريخ بيئة اإلمرباطورية. ولطاملا بقي 
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الذين حىت هذه اللحظة ليس هلم من صوت  وأولئكملتزمًا بتاريخ املقموعني 
مسموع. لكن مثل هذه املشاعر املتعاطفة واليت يتشارك فيها مع سعيد ليست 

  سبب يف أنه يعّطل ملكاته النقدية. 

(والكتاب الالحق الثقافة  ‘االستشراق’ا بلغت قداسة نص كتاب لكن مهم
الذي كانوا عرضة  املستشرقنيواإلمربيالة ) فينبغي أن يبقى عرضة للنقد، مثل 

الذي حاول ماكينزي أن يقوم به يف خطابه/ مقالته هو الشيء إن  لنقد سعيد.
الربيطاين ظّل إىل أن يبني السبب  يف أن االجتاه السائد للتاريخ اإلمرباطوري 

  حد كبري غري متأثر ببصائر سعيد.

 ’يوضح  أحد نقاد ماكينزي، كلري سيمونس، يف مقالة بعنوان " أفكار حول
  Thoughts on Said and the Historians"  ‘سعيد واملؤرخون

أن  ) Nineteenth-Century Contexts )1995منشورة يف 
) حاول أن يعكس الرأي املعتاد 1993(سعيدًا يف كتابه الثقافة واإلمربيالية 

الذي يرى أن التاريخ مينح السلطة لألدب، واستبدل به رأيًا آخر جيعل من 
األدب سلطة إن مل تقوِّم التاريخ كله فهي تقوِّم يف حدها األدىن احلالَة الثقافية 
للماضي. ومثل هذا العكس يف رأي ماكينزي يثري قضية العالقة بني احلقيقة 

، والقضية املتعلقة باألمهية النسبية ألنواع خمتلفة من مادة املصدر. مجيع والتفسري
قد أنشئت اجتماعياً أو اقتصادياً ‘ احلقائق’املؤرخني اآلن يقبلون أن الكثري من 

  أو ثقافياً، وأن هذا مل يكن ما عليه الوضع دائماً.
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من الظواهر لكن املؤرخ إذا مل يغرق يف حبر النسبية فال بّد من وجود صنف 
املالحظة ميكن بناء التفسريات عليها. وقد عين ماكينزي يف مقالته بتوضيح أنه 
يف بعض القضايا املهمِة مثُل هذا األساس املتني غُري موجود. على األقل بعض 
حتديات املعرفة التارخيية واليت يطرحها النقد األديب قادمة من التنظري املعاصر 

ف به مؤرخو رت هر الواقع التارخيي كما يعالذي ببساطة ال يناسب مظا
  اإلمربيالية. 

وجيد ماكينزي أن مقالة هيلدرث متتاز بقوة احلجة واملناقشة، لكنه ال جيد  
. فهو ببساطة ال يقيم متييزًا بني التحليل النسيب واحلقيقة هذه املقالة نفسه يف

اجتماعياً  الوثائقية اليت تفرتضها. وهو يقبل بأن كل الوثائق مت إنشاؤها
وإيديولوجياً، وأن الكثري منها ينطوي على الكذب، وأن الباحث الفِطَن واحلِذَر 
ال بد له من بذل أقصى جهده للخروج منها بثمرة. وهو يقر أيضًا بأن على 

عن األرشيف ودراسة مصادر أخرى مثل  بتعادُ اال -حيث أمكنَ - املؤرخني 
ا طويالً املصنوعات اليدوية، واملواد املطبوعة اليت والصور البصرية  14 ال حيتفظ 
يعين أن يهجر الوثائق كليًا وينشغل يف  ومواد  التعبئة والتغليف. لكن هذا ال

 ‘ حبث نظري حر.’

فكرة الفردية البورجوازية يف القرن التاسع عشر اشتملت على ذاتية ’مثًال، إن  
العامل ذات وجود مادي ذكورية ثابتة جعلت طرقًا معينة من الفكر والوجود يف 

إىل أن القرن التاسع  األدلةال  تصمد أمام الفحص واملعاينة. تشري   ‘وحمسوس
  عشر كان متعدد اللغات، ومتعدد القيم واملعاين، ومتغري باستمرار.
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امات رو  بتقسيم التاريخ إىل بأنه يرضى  بنز الكثريةويرفض ماكينزي كليًا ا
أمور تافهة قصرية  على حساب حدودهايفصل بني خط  ذات مراحل روتينية

جيب عليهم أن يتسموا باملوضوعية النظر، ويؤمن بأن املؤرخني ميكن بل 
يف إمالة كفة املوازين األخالقية  ، ويرغبوالنزاعة واالبتعاد عن اإليديولوجية

وسعى ماكينزي   لنسوية.اوأنه كاره للجندر وللدراسات  ،لصاحل املستعمرين
، وشجع الدراسات دقيقًا وحاذقًا يف كتابة التاريخ خالل عمله أن يعزز منهجاً 

وهو موافق على   مع نساء عاملات. ، وتعاونَ الراديكالية واملتجاوزة للتخصص
رواية مقبولة احلقائق ال تتحدث عن نفسها إمنا تتطلب "بأن سعيد  كالم

أنه  على ، لكن ماكينزي يصرُّ "وتداوهلا تارخييًا الستيعاب هذه احلقائق ودعمها
  .ظواهر قابلة للتعريف  أن تقعجيب  يف قلب ذاك التداول

من  الفجوة اليت تفصل لردم يقوم ماكينزي مبحاولة حممودةيف دفاعه عن مقالته 
 تلك .لخطابر لالباحث الذي ينظِّ  عن الواقعي/املوضوعي املؤرخَ  حيث الظاهرُ 

ديكارت، وكانط،  ، فالفالسفة (تفاجئنا قدلة اليت مل ينجح فيها متامًا احملاو 
حول  ،كافحة نفس املشكلةيف ملقرون ناضلوا  )وبريكلي، وهيوم وكثري غريهم

جمرد  اإلدراكر والواقع. هل املظهَ ، والعقل واملادة، و الذات واملوضوعالعالقة بني 
هو نتاج سلسلة من  ، أووقوىة يحقيقانعكاس لعامل خارجي له أسباب 

العقُل  متؤثر على العقل، أاملادة هل  األحداث العصبية اليت حتدث يف الدماغ؟
 ذات شقنيهل هناك عالقة  15املادة يف كل مظاهرها املتنوعة؟ هو الذي خيلق
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ية بني األشياء احلسية وأحداث عالقة سببية حسّ مبعىن  ، أيبني اإلدراك والعامل
  بني أحداث الدماغ والعقل؟ 16دالليةعالقة معرفية أو  مثل ،الدماغ وبني غريها

حيث إن اخلربة البشرية نتاج سلسلة من العمليات العقلية اليت يعرب عنها 
ش عور، واللغة، وأخريًا اخلطاب والنص، فيمكن أن يناقَ الوعي، والصورة، والش

 حقيقين حبجة أفضل ألنه يف الواقع ال يوجد عامل وْ حيظَ  نظِّري اخلطاببأن مُ 
وقياسه وتعريفه واستخدامه من حيث كونه معيارًا للحق،  ميكن مالحظته

الذين  رو اخلطابِ منظِّ  ومثلهم- لكن املؤرخني الصورة واملظهر. عن مستقالً 
   .(العقل والظواهر) املظهر عاملجمرد ال يعيشون يف  -يكتبون عن التاريخ

مهما –الذي  يوميةالتجربة الذو  ‘قيقياحل’عامل هو الالعامل الذي يعيشون فيه 
لدكتور السيئ السمعة ل جرِ احل كلُ َر فيه ال يزال ميكن  - الفيلسوف قال

، يف العامل احلقيقي الذي نعيش فيه: احلقائق واألدلة واملعلومات .17جونسون
 ماح أو غري صحيح وفقًا للواقع أو باطل، صحيالتارخيية وغريها هي حق أو 

، إال أنه ال يزال مضى كما كان يف وقت‘ حقيقياً ’عاملنا قد ال يكون  يعارضه.
  يبقى مكاناً حسياً.

مل  ‘االستشراق’إن رأي ماكينزي يف أن حتليل سعيد لالستشراق يف كتابه 
يف كتاب و يذَكُر  ليس بناضج. فطريٌ  ، رأيٌ خي اإلمربيالية إال قليالً ؤر يعجب م

 The Oxford History of   ‘تاريخ أوكسفورد لإلمرباطورية الربيطانية’

the British Empire   ،حترير  )1998(نشر جامعة أوكسفورد
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إىل كتاب سعيد،  أن هناك كثرة كاثرة من املؤرخني أشاروا مراتٍ  نيكوالس كاين،
للكاتب  و وروبرت فرايكينبريغ. وكريستوفر آالن بيلي، مثل جيفري أورباخ، 

والغربيون: نظرية اخلطاب الشرقيون ’دي. آي. ووشربوك مقالة بعنوان 
  .   ‘االستعماري وتاريخ اإلمرباطورية الربيطانية

Orients and Occidents: Colonial Discourse 
Theory and the Historiography of the British 
Empire 
 
 

 ماركس ونهاية االستشراق
اية االستشراق’أثارت مقالُة بريان ترينر    ) عددًا من 1978( ‘ماركس و

دفاعًا عن ’ الردود القوية، خصوصًا ردَّ إرنست جيلنر، يف مقالة نقدية بعنوان
  .)Sociology )1980، نشرت يف  ‘االستشراق

 يف تطهري االستشراق من أخطائه الكثرية، وكذا يقر جيلنر مبدى طموح ترينر
ا االس تطهري لكنه يعرتض على العديد  اقية واهليجلية.ر شتاملاركسية من تأثريا

أعجب  مستشرقوهو (دوري، إيلي خمكان من نتائج ترينر. مثًال، أين 
يف تصنيف ترينر للمستشرق  )على متزقها نَ زِ باستقرار اإلمرباطورية العثمانية وحَ 

ة كيالديناميوبني  غري املرغوب فيهالشرق بني ركود  يقارن ه عاملاً من حيث كونُ 
   بة للغرب؟املعجِ 
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 نتيجةٌ  على أن التخلف االقتصادي للشرق األوسط جبدية ميكن التأكيدُ هل 
 ، عندما سبق ذاك التخلُف تأثريَ مراكز الرأمسالية العاملية العتماده على 

العامل ال  الغربية أوروبا فيها كانت  ، ومن ضمنها فرتةمبئات السنني الرأمسالية
رقية نفس العِ ب نفسه مذنبًا باعتقاده أوليس ترينر ؟تعيش على اهلامش ياإلسالم

ه الشرق سببُ  حيث إنه يؤمن بأن ركودَ  ،املستشرقنيا املركزية ألوروبا اليت يتهم 
؟ أوليس يؤمن أيضًا بأنه يف غياب ذاك راكز الرأمسالية العامليةملالتدخل اخلارجي 

ة يبدو التأثري كان ميكن للمجتمع الشرقي أن يتطور تطورًا مستقًال، وهي نظري
ا  حنو بديل، لو وعلى  تدرجيية للتطور االجتماعي؟ توحي ضمنًا بنظريةٍ أ

 أما كانلو مل حيدث مثل هذا التطور،  -مثل هذه الظروف- افرتض أنه يف 
 ضرورية و ال حاجة إليها؟ غريَ  التبعية جيعل نظرية التخلف ذاك االفرتاض

ترينر أن الدعم االستشراقي لنظرية االستقرار/  رأيويعرب جيلنر عن قلقه من 
يف هي مثل هذه القضايا بطريقة ما إىل إخفاق أخالقي.  يشري ضمناً  الركود

  .على أحسن وجه على أساس األدلة املتاحة رُ تقرَّ  اجتماعيةرأيه تارخيية و 
ترينر ًا (ادعى وحممود اً كرمي  أمراً  حبث ترينر عن التنقية الذاتيةجيد لكن جيلنر  

اء االستعمار) يشك أنه  جيلنر لكن .يف مقالته اخنراطه يف عمل شخصي إل
اء االستشراق ل أال ميكن عليه. كل ما يبدو  قد ال يكون أن  الواجبةعملية إ

  ؟التجريديومكراً لالستعمار  دقةً األكثر الشكل  مكوِّنةً  - يف النهاية-  تحولت

  
 حواشي المترجم
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  ) "اية اإلمرباطورية العثمانية" 1996) و "القضية الشرقية" (1994ماكفي كاتب معين بالتاريخ املعاصر للشرق األوسط. من كتبه "أتاتورك )، و"
 .147ص - 102) ص Longman, 2002وهذه املقالة املرتمجة هي الفصل السادس من كتابه "االستشراق" ( ).1998(

 سؤال يطرح جملرد التأثري على النفوس، ال ابتغاء احلصول على اجلواب. 1  

اق" هي الفصل السادس من الكتاب، ص . و "قضية االستشر 2007ترمجه إىل العربية الدكتور فؤاد عبد املطلب، ونشره احتاد الكتاب العرب: دمشق  2 
. نشر دار الساقي: بريوت 172- 159. وهي منشورة أيضًا يف كتاب "االستشراق بني دعاته ومعارضيه" ترمجة وإعداد هاشم صاحل، ص 151-181
1994.  

  .1863يعرف بـ "مّد القاموس"، وبقي املؤلف يف كتابته زهاء أربعني عاماً حىت فرغ منه. نشر عام  3 

خلَط بني كالم سعيد ورّد لويس. وهذا اخللط سائق إىل  - ماكفي- أجد من الضروري هنا إيراد كالم سعيد حول هذا املوضوع، ورد لويس عليه، فاملؤلف 4 
ي مل يفصل بني كالم إن اشتقاق الكلمة أمر قياسي... الغربية اجملاورة للبحر." هي من كالم لويس يف رده على سعيد. إال أن ماكفاللبس ال حمالة. فعبارة "

أوسع بكثري  سعيد و بني رّد لويس. يقول سعيد: " إن ربط لويس للثورة باجلمل الناهض وباالهتياج عمومًا (وليس بالكفاح من أجل القيم) يلمح على حنو
اليت يستخدمها لوصف الثورة حتمل  من املعتاد لديه إىل أن العريب ال يكاد يزيد على كائن مصاب مبرض عصيب جنسي. وكل من الكلمات أو التعبريات

ل اجلدي، فإن مسحة جنسية: يتحرك، يهتاج، يثور. لكنها يف معظمها هي جنس سيء  يعزوه إىل العرب. ويف النهاية، مبا أن العرب ليسوا حقاً مؤهلني للعم
وض اجلمل. وبدًال من الثورة، هناك العصيان، وتأسيس سيادة ص غرية، واهتياج أكثر، وهذا يعترب مثل القول بأنه بدًال من اهتياجهم اجلنسي ليس أنبل من 

ته فخمة وراقية." اجلماع ميكن للعريب أن يقوم فقط باملداعبة، واالستمناء، والعزل. هذه على ما أعتقد هي تلميحات لويس، مهما كانت معرفته بريئة، أو لغ
مد عناين). أخذت هذه الرتمجة من فؤاد عبد املطلب يف ترمجته لكتاب لويس طبعة حم 480- 479، النسخة اإلنكليزية، ص 316- 315(االستشراق، ص 

، بتصرف يسري. يرّد لويس بأن التعريف الذي أتى به لكلمة الثورة  من حيث الشكل واحملتوى يتبع املعاجَم املعيارية للغة العربية 179"اإلسالم والغرب" ص 
ة معرفته فوراً. واستخدام اَجلَمل يف السياسة كان طبيعيًا لدى العرب القدماء، مثل التشبيه باحلصان الفصحى، وميكن ألي شخص مطلع على املعاجم العربي

  .6، حاشية رقم179لدى األتراك، والسفينة لدى شعوب البحر يف الغرب. من كتابه "اإلسالم والغرب" ص 

 The(أو الشهوانية)، لكن عبارة لويس، كما نقلتها عنه آنفًا استعمال الصورة اجلنسية   imagery carnalThe use ofعبارة ماكفي هنا   5 

imagery cameluse of  1993، النسخة اإلنكليزية، نشر أوكسفورد 193صورة اجلمل، كما كتابه "اإلسالم والغرب" ص  أي استعمال.  

  .2004املدى: بريوت. الطبعة الثانية  التحرمي". نشر دارو أعيد نشرها يف كتابه "ذهنية  1981املقالة منشورة يف جملة احلياة اجلديدة. شباط  6 

  الكالسيكية هي تبين املبادئ واألفكار واألمناط اليونانية والرومانية القدمية يف الفن واألدب وغريمها.7 
  
  األفكار والعبارات املبتذلة. 8 

التنظيِم السياسي والقانوين والثقايف هلذا بني للمجتمع اليت تشكل األساس، و تعبري جمازي استعمله ماركس وإجنلز لوصف العالقة بني األسس االقتصادية  9 
  اجملتمع، املبين على هذا األساس. وجمموع عالقات إنتاج احلياة املادية يكيف عموماً عمليَة احلياة االجتماعية والسياسية و الفكرية. 

http://www.answers.com/topic/base-superstructure  
باملعىن الضيق أو - وسائل العيش  كل جمتمع بشري أن ينتج لكي يستمر على قيد احلياة، فإنتاج  و يعد هذا مبدأ من مبادئ املادية التارخيية اليت ترى أن على 

اجتماعي أكثر  م أو نشاطوأدوات العمل ومواده الضرورية هلذا اإلنتاج، هو الشرط املسبق لكل تنظي -الواسع للكلمة، أي كفاية احلاجات االستهالكية
 إنتاجهم املادي تشكل أساس كل تنظيم اجتماعي. وحيدد هذا األساس بدوره كل النشاطات فيهاتعقيداً. تعترب املادية التارخيية أن الطريقة اليت ينظم الناس 

)، واإلنتاج الفكري، والقانون واألخالق والدين اخل. وهذه الدولة وتطورها االجتماعية األخرى، من مثل إدارة العالقات بني اجلماعات البشرية (ال سيما ظهور
  بأخرى. ا.هـ من موقع "أرشيف املاركسيني على اإلنرتنت" للبنية الفوقية يف اجملتمع، يتم ربطها باألساس دائماً، بصورة أو - كما يقال-العائدة  النشاطات

http://www.marxists.org/arabic/archive/mandel/1977‐iss/17.htm  
  .1975. نشر دار املعارف: مصر  17و 16و انظر كتاب "املاركسية واإلسالم" للدكتور مصطفى حممود ص 

  .1920- 1500تتمة العنوان: اإلهلام اإلسالمي يف الفنون والفن املعماري الربيطاين واألمريكي  10  

ُد الصراع بني احلب والواجب الوطين. و عايدة أمرية حبشية أسرت وغدت أمة عند أمرية مصرية، ه قصة كتبها 11  ي املوسيقار اإليطايل جوزييب فريدي، جتسِّ
ذا احلب.   ابنة فرعون.  وكانت قصة حب بينها وبني راداميش، قائد اجليش املصري، والذي هزم جيش والدها، وكالمها شقي كثرياً 
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 و يف احلزب الربيطاين يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، واملعارض حلزب التُّوري. وتشري الكلمة أيضًا إىل حزب أمريكي معارض للحزبالويغ: عض12

  .1605- 1604الدميقراطي تشكل يف القرن التاسع عشر أكد على التعرفة العالية والتفسري غري الدقيق للدستور.  قاموس أطلس، ص 

  .943قاموس أطلس، ص االعتقاد بأن احلقيقة شيء موضوعي و خارجي عن العقل، وأن املعرفة تعتمد على األشياء واألحداث املالحظة.  :املوضوعية13 

  مثل البطاقات الربيدية، وبعض اجملالت واجلرائد... 14 

من نتاج الدماغ، وأن الفكر ليس إال انعكاسًا لصورة األشياء إىل الدماغ،  هي الوعي واألفكار والتصورات اإلنسانيةالعقل و  ترى املادية اجلدلية أن  15 
، كما تبني البحوث من العلم وهذا الكالم كله وهم يقود إىل وهم، وليس له أي رصيد  هو إعادة إنتاج الواقع منسوخًا على صفحة الذهن. إذن التفكريف

كتاب   األدلة والرباهني العلمية يف  انظر .على اإلطالق، بل هو الذي يوجههمثرة من مثراته  ليس  و مفارق للدماغ، فالعقل .وم الطبيعيةلالع والدراسات يف
؛ وكتاب "العلم يف منظوره 2008دمشق - للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي. نشر دار الفكر 181- 178ص  "املذاهب التوحيدية والفلسفات املعاصرة"

؛ وكتاب "رحلة 1989) عام 134نشر عامل املعرفة (عدد جورج ستانسيو، وروبرت أغروس. وهو مهم جداً، كتبه  )1986(نشر باإلنكليزية عام اجلديد"
  .2011. مكتبة الشروق الدولية. للدكتور عمرو شريف وما بعد، 117ص  عقل"

  
  
  أي عالقة تتصل مبعاين األلفاظ واجلمل. 16 

  
دعوى القس والفيلسوف اإليرلندي جورج بريكلي يف إنكار وجود املادة، وأن كل ما يف الكون ) كاتب إنكليزي. بلغته 1784صموئيل جونسون (تويف 17 

ذا أفند دعواه. باختصار من موقع   مغمور باملثالية،  فأراد دحضها فركل بقدمه حجراً وقال: 

http://www.answers.com/topic/samuel-johnson  
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  باب: متابعات

  إعادة التفكير في "أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي"

  2014تغطية ندوة الكويت يناير 

 محمد نورالدين أفاية

 

التطور احلضاري يف الوطن  أزمة"  وتنظيم ندوةعقود مرت على انعقاد  أربعة

" واآلداب" اجمللس الوطين للثقافة والفنون  ارتأىوقد   .1974 العريب"سنة

، يف إطار مهرجان 2014 يناير 16و 15و 14 أيامتنظيم ندوة عربية  بالكويت

يف التفكري"  إعادةمن زاوية " ،و لكن ، بنفس العنوانالقرين الثقايف العشرين

 ،، من بينها احلضارة وقضية التقدمالندوة السابقةالقضايا الكربى اليت اقرتبت منها 

الدين مسألة القيم والتقاليد العربية، و احلضارية، و  وأبعادهوالتخلف السياسي 

يتمثل و  .واإلعالمواالقتصاد  ،والتطور احلضاري العريب، وقضايا العائلة والتعليم

                                                            
  أستاذ الدراسات الفلسفية الحديثة في جامعة محمد الخامس، المغرب.
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اليت  واإلعالماالقتصاد  أموريف  التفكرييف استدعاء  ديد يف ندوة الكويت الثانيةاجل

  .1974مل تتناوهلا ندوة 

ل فؤاد اثمأآنذاككربى يف الفكر العريب   األولىأمساءكان قد شارك يف ندوة الكويت 

دونيس، نقوال زيادة، عبد امللك، أ أنورزكريا، زكي جنيب حممود، طيب تزيين، 

الندوة  ألعماللكن القارئ  املوت.غيبهم غلب هؤالء ومهدي عامل ... اخل وأ

املفكرين  الرئيسية اليت شغلت األسئلةيلحظ كيف عملت هذه النخبة على صياغة 

 أنعقود على تنظيم هذه الندوة يبدو  أربعةوبعد مرور  العرب املعاصرين وقتها.

فردات وخلفيات ن مبية املركزية املتمثلة فيالتخلف والتقدم ما زالت قائمة، وإلاإلشكا

والفقر،  عربية، والفوارق الكبرية بني الغىنومقاصد جديدة، بتفاوت التجارب ال

  وحدة والتشرذم اليت متيز املكونات والكيانات العربية.والرفاه والشقاء، وال

مصطفى شريف (اجلزائر) بعرض حتت عنوان  ألستاذاألول اوقد شارك يف احملور 

العامل قد شهد تغريات كربى يف  أنا "احلضارة ورهان التقدم والتخلف"،  معتربً 

ابتكار  إعادةمل يتمكن من  ياإلسالمالعامل  أن، غري  األخريةسنة  األربعنيمدى 

حضارة يتالقى فيها القدمي واجلديد، على الرغم من املكاسب والتطورات احملققة . 
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 11 وأحداثالنظام الدويل اجلديد الذي تشكل بعد سقوط جدار برلني،  أنعلى 

عايش احلوار والتيف و  ،"يشهد " انسدادا فظيعا  وتراجعا يف العدالة 2001رب سبتمت

حالة من الرتدي  ياإلسالمويف املقابل يعاين العامل  الدولية.على مستوى العالقات 

فكر  إىلويعرف صعوبات عدة يف احلفاظ على حضارته " لذلك حنن يف حاجة 

الدينية املتشددة الرافضة لكل تطور  األصولية أطروحاتسياسي مستنري يتجاوز 

  .وانفتاح"

التقدم  إشكالية هناك اختالفات كربى يف فهم أنّ ويرى السيد مصطفى شريف  

والتخلف، ويف فهم احلضارة. فاحلضارة الغربية مبنية على االستهالك، وعلى 

م واملسلمون العرب أمااحلريات بدون قيود،  ميتلكون تصورا مغايرا يتقامسه مع  فإ

نه تصور شامل سيما وأ ،الوسطية واإلنسانية واملسؤوليةينبين على " أخرىشعوب 

  ."روحية وزمنية ودنيوية ومادية و  أخالقية أبعاداخيتزن 

 إحداثضرورة  أظهرت األخريةن السنوات القول بأ إىلوخلص مصطفى شريف 

 لألقطار، خصوصا بالنسبة واألمنلتعزز دولة احلق والقانون والعدالة  إصالحات

شروط  وإقراراليت تشهد حلظات انتقال شائكة لتوسيع دائرة املشاركة  السياسية 
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، والعقل  غايةاملعىن ك: أبعاداحلضارة تعتمد على ثالثة  أناحلكم الراشد . كما 

، األقلباملعىن على  ياإلسالموقد احتفظ العامل العريب  كمحرك، والعدل كرابطة.

لكنه ضعيف على صعيد ممارسة العقل والعدل. لذلك يتعني العمل على اخلروج 

حقا، يف جتديد احلضارة  نساهم،والعلم لكي  للمعرفة األولوية بإعطاءمن التبعية 

  الكونية.

م والتخلف الدكتور  كما شارك يف نفس احملور بعنوان " احلضارة وقضية التقد

نه بعد اطالعه على  ببحث ابتدأه مبالحظة مفادها أ (السودان) يتصادق  خب

، وبعد مطالعة مسامهة زكي جنيب حممود 1974سنة  األوىلندوة الكويت  أعمال

العقل يف املراوحة العاطفية بني   أضعناتساءل: " ملاذا  تراجعت حضارتنا؟ وملاذا 

حنن من شروط التقدم  وأيندر التاريخ ؟ املكوث الدائم بني جُ  أواحلاضر واملاضي، 

يف  أخرىمة كل أ، متاما كما تراجعت وختلفت  حنو املستقبل؟ وملاذا حنن متخلفون

 أعمال أنوهل هناك شيء ميكننا القيام به حيال ذلك؟ واعترب الباحث  ؟التاريخ

جعلها تشكل ضاءات مفيدة للوضع العريب ، يف الواقع، إتتضمن األوىلالندوة 

جاء بعد حدث عسكري  1974انعقاد ندوة  أنمعلوم . و رفيعاً  فكرياً  حدثاً 
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ر اقتصادي قوى جتلى يف استعمال ار ، وق1973 أكتوبرتارخيي متثل يف حرب 

 أن، غري إقليميةتكتالت  وإنشاءالسياسية ،  اإلرادةسالح النفط، وظهور نوع من 

م للواقع العريب القليل من التفاؤل الذي بين عليه العلماء  واملفكرون العرب حتليال

م للمستقبل  بشأنهعوا ، ووض1974يف عام   إىل، قد تراجع اليوم املأمولتصورا

يكون  أنن املرء البد . إاآلنالتوقعات تشاؤما يف ذلك التاريخ وحىت  أكثرما دون 

متنا العربية موعة الكوارث اليت تسطع يف حاضر أيرى جم أنمل يستطع  إذا أعمى

 1974املشاركني يف ندوة  أنوالحظ الباحث  .على حد سواء" يةاإلسالمو 

العقالين  التأسيسي، ومقتضيات السؤال الفلسف أمهيةبشكل مجاعي ،  ،أدركوا

سياق عقد الندوة  كان سياق الفرص  أنعلما  ،واملعريف يف " صنع النهضة العربية"

املفتوحة، لذلك  حاول املشاركون فيها، باختالف حساسيتهم  واإلمكانياتاملتوفرة 

النظر النقدي يف قضايا اهلوية والرتاث واملاضي  عمالإ،  واإليديولوجيةالفكرية 

 لذلك اشرتط عليهم هذا السياق .واحلاضر والعرب والغرب، والتقدم والتخلف

يتمخض عنه من بشائر  أنما ميكن   مواجهة الذات بالعمل على استشراف

حد بعيد، وما مت  إىلمعطيات اليوم حمبطة  أنغري  .واملبادرات اإلراداتالستنهاض 
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تراكمت على التحديات حتديات جديدة، بشري به مل يتحقق منه شيئا، و"لتا

"  األستاذتعرض  أنوبعد  ." األزماتجديدة من  بأشكالالعربية  األزمةوتعقدت 

نوع التقدم الذي نسعى  إىلالقيادة ومعضالت االقتصاد، و  ألسئلةالصادق خبيت" 

جلودة ، استنتج والبناء على ا، ومقتضيات العقالنية، وضرورات توطني العلوم،  إليه

يف األفق واملستقبل غري معلوم بل ال تلوح بشائر خري  ن " احلاضر مأزومأ

 أزمةزمة العامة، لأل أعراضة وختلفها هي يمة احلقيقاملنظور..... فمشكلة األ

النهوض،  وأخرتالعقل، والفكر والتدهور العلمي واملعريف اليت قيدت التقدم، 

  ."العجز احلضاري وأوجدت

حممد  األستاذبرز مالمح التطور احلضاري "  قدم يف احملور الثاين بعنوان " أ

ل التطور احلضاري خلة بعنوان " الوطن العريب بني مآمصطفى القباج (املغرب) مدا

) "، متجنبا اخلوض يف اعتبارات 2014- 1974وحقائق الواقع املرتبك (

م مصطلحات التطور وال والتخلف،  ،تقدم، والنهوض، واالحنطاطمفاهيمية 

تقريبية  "رصد جتليات الوعي العريب وحقائق الواقع حىت نرسم صورة ولو إىلوداعيا 

املتصارعة  أواملتفاعلة   اإليديولوجيةالسياسية القطرية والتيارات    األنظمةلطبيعة 



 

7 
 

قارير ض التالقباج معاينات بع األستاذوبعد استعراض  .داخل اجلسم العريب "

توقف خري من القرن العشرين الربع األ وضاع العامل العريب يفالعربية والدولية عن أ

، ومنهم عبد اهللا العروي، وأنور حول املوضوع العربعند كتابات بعض املثقفني 

ن استحضر بعض التحديات ، وغريهم . وبعد أمني، العامل عبد امللك ، وحممود أ

، 2001 سبتمرب أحداثلى العرب، وتداعيات اجلديدة اليت فرضتها العوملة ع

ن ائع تدل على أالفكرية والسياسية، وكل الوق األدبياتن كل القول بأ إىلخلص 

ليه الوضع يف الوطن العريب ديد رافقه وعي شعيب وخنبوي ملا آل إاجل الوضعهذا 

ن الثالثة كأ األلفيةمن  األولالعقد  تصة بعد عشر سنوات من املخاضات أثباخب

ينوب عنا يف  واألمريكي يبو األور على نار حامية، والغرب  ياإلسالمالوطن العريب 

ية من "سايكس قيام بعملية تقطيع هي احللقة اآلتعد العدة للالقومي ي الشأنتدبري 

، ونضيق اخلناق على شعوبنا. بيكو" يف غفلة منا وحنن نعمق الفوارق فيما بيننا 

جاجية اليت انطلقت من احلركات االحت اخلهاأنتجت تراكمات هذه العوامل وتد

اذ القباج ستالعربية، بدرجات متفاوتة. غري أن األ األقطارغلب تونس ومست أ

طويريا بل اختذت منحى ت تأخذورات مل ثن تطورات هذه الالقول بأ إىلانتهى 
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ومهما كانت االجتاهات اليت ستتخذها  .يا"سياسيا واقتصاديا وثقافاجتاها تقهقريا 

هو ن " اخليار الوحيد الذي سيفرض نفسه يف الوطن العريب تلك فإ أوهذه التجربة 

قالعته احلضارية املتوافقة لذي سيتيح هلذا الوطن الشروع يف إاالجتاه حنو التوافق... ا

  ."وإقليمياة قطريا يدمع مستلزمات احلرية والعدالة واحلكامة اجل

 أزمةفقدم مسامهة بعنوان : " االستعمار،  (مصر)الدكتور شريف الشوباشي أما

 1974ن ندويت الكويت (ضاري يف الوطن العريب " مالحظا أالتطور احل

 اإلسالمهرة ) مبنزلة "قوسني كبريين يقع بينهما بروز واستفحال ظا2014و

وحات الشعوب فشله يف تلبية طمفول جنم هذا التيار نتيجة السياسي ، مت بداية أ

. انفتح حر من اجلمر تنتظرها اجلماهري العربية على أوتقدمي احللول املالئمة اليت

السياسي على الساحة كبديل للقومية والوطنية ،  اإلسالمطالل القوس األول بإ

واسعة من  وكرد فعل للهزمية العسكرية وحالة القنوط اليت سيطرت على شرائح

يف  السياسي اإلسالم قوس الثاين فهو ينغلق على دخول ما الاجلماهري العربية ... أ

  مرحلة تراجع وعجز عن الوفاء بالوعود"
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فكار والتصورات والحظ األستاذ الشوباشي أن مؤرخ األفكار سيلحظ أن منبع األ

ن " هو املوقف من الغرب سواء العريب كا اليت انتشرت وسادت يف العامل

. وبعد واللفظ والتصدي واالنكفاء على الذات"و بالرفض باإلعجاب و التقليد ، أ

ن كانت املواجهة يف السبعينات تنبين على القومية العربية يف النقل والتقليد، أ

ا بتفوق الغرب عليها ، تزايد لديها شعور بالرفض واملطالبة  وشعرت شعو

البلدان اليت يتعني على النخب و  األساسيةمن املهام  هننكفاء على ثقافتنا". مث إباال

الطفرة  تالءمجل صياغة مفاهيم غربلة تارخيها وتنقية تراثها من أالعربية تتمثل يف " 

ن قيما كربى من  بعد ثورة االتصاالت ، " سيما وأاليت عرفتها اجملتمعات يف العامل

، واملرأةوالدميقراطية والعدالة االجتماعية، واملساواة بني الرجل  اإلنسانقبيل حقوق 

الدين مل تعد قيما غربية، وال هي  أساسالتفرقة على  أويز العنصري، وعدم التمي

انعرتف  أنعلى دول بعينها، بل علينا  احكر  وخلص  .صارت مثال وقيما عاملية" أ

بشكل متنام حنو قيام العامل ينزع،  أنعلى  التأكيد إىلشريف الشوباشي  األستاذ

الدولة الدميقراطية املدنية احلديثة اليت تتساوى فيها  حقوق املواطنني . مستوى 

  .فيه الشعب قادرا على حماسبة حكامهيكون 
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احلضارية" الدكتور رضوان  وأبعادهشارك يف احملور الثالث حول " التخلف الفكري 

) 1974الكويت ( عاما على مؤمتر أربعونبعرض اختار له عنوان "  (لبنان) السيد

ندوة  أناحلضارية" مالحظا يف بداية عرضه  وأبعادهخلف العريب مراجعة أطروحة الت

 طرائف تفكري املثقفني العرب" بشأن  ) شكلت "عالمة فارقة يف1974الكويت (

قضية " التخلف العريب وأبعاده احلضارية" ، حيث التقى يف احلديث عنها قوميون 

ن " التخلف العريب هو مشكلة يثيون، للقول بشكل شبه مجاعي  بأوحتديساريون و 

بل  .ياإلسالملة التعامل مع الرتاث العريب مسأ إىل" تعود األوىلثقافية بالدرجة 

يشكل نوعا من  بأنهونعت رضوان السيد حضور الرتاث يف اهتمامات املثقفني 

. ففي 2011حركات االحتجاج اليت انطلقت يف  إىل اهلجاس " منذ الستينات"

) مل تكن هناك، يف نظر رضوان السيد، مشكلة 1974سنة انعقاد ندوة الكويت (

ينيات من التسع ابتداءً نه ، غري أاملوروث" أوتراثية، وال ارتباط بني التخلف والرتاث 

 يدعيها طة الرمزية اليتو السل"امتالك املوروث أ إىلفكرية تدعو حماوالت  بدأت

قية تتفاقم اليوم على مشارف حقي إشكالية وهذه  ."ذاك املتأبط للموروث نفسه

للصعود يف جانبها  يةاإلسالم اإلحيائيةالعسكرية الوراثية، وعودة  األنظمة اوي
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هذه  نإل ذه املستجدات " هوتساءل رضوان يف سياق ه .ف"يالتنظيمي والعن

 إىلوجوابه بالنفي يستند  ؟الطريقة يف التفكري والتصرف سببها "التخلف العريب"

ية ) بفشل التخلف  املستمر (باملفاهيم السياسية واالقتصادية والثقاف أناعتبار 

م وخيارات  أيديعلى الدولة الوطنية الذريع  م وتنظيما العسكريني العرب وسالال

ور حبجة االنتصار على جتريف ثقافة اجلمهطئة واملنصبة املثقفني العرب الكبار املخ

، على ندوة الكويت األوىلسنة  أربعنينه بعد للحداثة ". ورأى رضوان السيد أ

متالك املوروث : " مسالة ا أوالً هناك ثالثة قضايا تتطلب النظر واالهتمام ، 

ني اليسار، واستخدامه من جانب الصحوي أقالم أيدي ودعاوى اسرتداده من

ثانيا : "السياقات العاملية لتمكن و "؛  ينياإلسالمجانب  ومن واإلحيائيني

وثالثا: "دور الدولة الوطنية يف العامل من رفع دعوى امتالك الدين "؛  اإلحيائيني

ير التخلف االجتماعي واالقتصادي ، وحتطيم لعريب يف مرحلتها العسكرية يف جتذا

ا ووظائفه ي يف متلك  اإلسالمعطاء مشروعية للتيار ا ، وإفكرة الدولة ومهما

املوروث واحلاضر، باعتباره البديل القادر على التخلص من الطرفني العسكري 
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سه عرب حركات طة ، واملدين الشاب الذي حاول اإلطالل برأاملتمرس يف السل

  التغيري."

 التياربني التيار اليساري  والتحديثي ، وبني تعكس التوتر  عّدة حوادث والحظ أنّ 

 أن، حيث اختذت هذه احلوادث شكال عنيفا . واحلال ي اإلسالمو  ياإلحيائ

ات اثيرت كانت ل  بأنهال جمال للقول  وبأنهبريء من هذا الصراع،  اإلسالم أوالرتاث، 

ن يني وغريهم، كما هو شأاإلسالم" بل إن دوار يف "التخلف العريبأ اإلسالم

رضوان  األستاذعّد .  و حديثة وفئات حديثة"هم نتاجات  إمناالعسكريني العرب " 

: أوال؛ ختلف إىلمركب يعود  ريب باعتباره "واقعا نافعا" سببللتخلف الع أنالسيد 

ختلف يف املشاركة يف  ثانيا ؛ املسار العاملي  النتظام اجملتمعات  والدول،   عن

مث يعود رابعا  .اةختلف يف جمال التنمية ونوعية احلي ، وثالثا؛اإلنسانيةحركة احلضارة 

ن العام. ومن مث فإ الشأن"الصراع العنيف بني الدين والدولة وانعكاسه على  إىل

"نتاج" التخلف املفروض على العرب، كما  الواقع،يف  هي، يةاإلسالم األصوليات

دولة وطنية تستجيب لتطلعات مواطنيها، وعن  إقامةهؤالء عجزوا تارخييا عن  أن
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مؤسسات علمية وثقافية تلتقط حتوالت احلاضر ومتتلك قدرة على التفكري يف  إنتاج

  املستقبل.

فيما يتعلق بعرض بعنوان " (املغرب) فاية م يف نفس احملور حممد نور الدين أوساه

للعقل والرتاث والسياسة" قدم له مبالحظتني مبظاهر التخلف الفكري ، مراجعات 

  اثنتني :

طري املفاهيمي للفظيت "التخلف" و"الفكري". أبصعوبة الت األوىلتتعلق املالحظة  

 أوة املقارنة مع جترب األقلعلى  أو لةخلف لفظ يستدعي املقايسة  واملفاضفالت

ذه الصفةمنوذج ال ن تنمية. وهو يف كل  أوتطورا  ن يكون تقدما أو، كأنعته 

بني امليل واقع احلال و غبة يف رصد ، يف كثري من اخلطابات، بني الر يتأرجح األحوال

عوبة االتفاق اجلماعي على شروط وص . من هنا نسبية املصطلح،أحكام إصدار إىل

وما يظهر يل  .ليس كذلك آخروسياقات استعماله. فما يبدو يل متخلفا قد يراه 

تؤوله  دتصوره طالئعيا قأقمة االحنطاط والفساد. وما  ونبأنه آخرمتقدما قد يعتربه 

  مصدر احنراف واستالب. هبأن أخرى أطراف
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 ذاعلى ما ،إذهذا النعت ليس بديهيا يف ذاته أنما ننعته ب " الفكري" فيبدو  أما

 واإلضافاتنظرية هودات الحييل هذا املصطلح؟ هل ما هو فكري هو نتاج اجمل

 ،"الفكري" يشمل أن أم؟ةمباملعىن االبستمولوجي للكل ،املفاهيمية جملاالت املعرفة

هي أشكال التعالق  كل ما يندرج يف ما هو "ثقايف" وما  ،يف استعمالنا املعتاد

هو ثقايف عندما نطلق صيغة "  والتفاعل واحلدود املوجودة بني ما هو فكري وما

  ؟التخلف الفكري"

م السياق الزمين حلديث املالحظة .فبعد أربعني سنة نا عن "التخلف الفكري"الثانية 

 ،خالل هذه الفرتة آما يقرب من جيلني نش .يت األوىلندوة الكو  مرت على

اليوم تقريبا ، وحصلت  300 إىلمليون  140وتضاعف عدد السكان من 

االنتقال السريع الذي أن  إىلنشري  أنيكفي  .حتوالت يصعب وصفها واستعراضها

العائلة النووية وتزايد نسبة التمدن ( حيث تتجاوز  إىلحصل من العائلة املمتدة 

صارخة  أشكالوتنامي دور الطبقة الوسطى، وانتشار التعليم، وبروز  ،) % 60

اهتزازات يف القيم ويف العالقات  إىل أدىمن التفاوت يف الثروة والغىن والفقر، ما 

هذه  جتأنتنية . ادوعي بالذات ، وظهور تعبريات الفر االجتماعية، ويف ال
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حمضر له  وغري يهر جديدة ذات طبيعة مركبة حبكم استنبات قسر االتحوالت  ظو 

وعي متباينة تعكس املظاهر السوية واملرضية هلذه  وأمناطلعمليات التحديث، 

  االهتزازات.

السياسية استمرت يف ابتكار كل  واألنظمةكل هذا حصل طيلة هذه الفرتة   

  هانة الكائن.وإ فواهاألالقسر والتزوير وتكميم  أساليب

 إجراءبتجليات "التخلف الفكري" اجلديدة بدون  اإلحاطةدعاء من هنا صعوبة ا

ا على حبوث عينية دقيقة حول مستويات وتعقيدات ه ذه التحوالت وتداعيا

  الثقافية العامة. أو ةد الفكرية والنظريالصع

 بةالقة املضطر مالحظا العمساه ب  "العقالنية والوعي املنشطر" مث انتقل لتناول ما أ

ري من مداخالت ندوة يب املعاصر سواء كما جتلى يف كثر بالواقع اليت متيز الوعي الع

لذي يف ما يكتب اليوم. فهناك نوع من الشقاء اخلاص او ، 1974الكويت سنة 

حتوالت والوقائع و  األحداث إزاءقوي بالغربة  وإحساسهذا الوعي،يسكن حاملي 

 إىلج يسعى ين فكر نقديا تشكل بالتدر ، اعترب أ اآلننفس  نه يف. غري أاألمور
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عامله مع ذاته أو العريب سواء يف ت اإلنسانخلخلة الفهم املشرتك الذي تعود عليه 

.عقالنيةالتنظيم ال وأشكال، تراثه أو واقعه، أو يف سلوكه إزاء مظاهر احلداثة  

هلا بعض املفكرين ويف هذا السياق استعرض بعض اجملهودات  النظرية اليت بذ

هم وإقامة فكر جديد له قدرة نقدية على فالعرب لتكسري دوائر التخلف الفكري 

املتنوعة اليت تستدعيها  الرهانات الكربى اليت تفرضها قضية الرتاث، والتحديات

السلبية  وأدوارهالسياسي  اإلسالمكما توقف عند بعض جتليات املتخيل يف   العوملة.

على عمل الفكر، وتكريس خطابات الوعظ والتكرار. مالحظا يف  يف التشويش

للوسائط السمعية البصرية  مهوالا جتياحبأن العامل العريب يشهد ا األخري

والفضائيات اليت تنشر اخلرافة والتفاسري السطحية للمقدس، وحترك الغرائز 

 األمرق تعل. بل ويبالوكالة أهليةدول متارس حربا  أجنداتوختدم واالنفعاالت 

تنتج عادات لمن الفضائيات تتكامل مع شبكات التواصل االجتماعي بكرنفال 

طر التخلف يف أطر غري تلك اليت حتسب على أ إدراجهايصعب  أفعالوردود 

  الفكري.
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  القويزاحلضارية" قدم الدكتور عبد اهللا وأبعادهويف حمور " التخلف  السياسي 

 ل " التخلف أويلتعريف  إىل،منذ البداية ،فيها أشار(العربية السعودية )، مداخلة 

 أو"،ورائي( الالهويت) عوضا عن التفسري العلميالسياسي" حيث هو " التفسري املا

اعتبار  أو"،العرب يف املاضي إليهنه " اهلبوط عن املستوى السياسي الذي وصل أ

ظ " . والح األمة أهدافعن حتقيق  ألنظمة" التخلف السياسي هو ختلف  أن

وهي القوانني  ،احلكم الثالثة أركانن يتناول " الدكتور القويز أن أي تعريف البد وأ

االجتماعية  األوضاعختلف  أنمبعىن  .واختيار املسؤولني السياسيني" واألجهزة

  والثقافية واالقتصادية هو نتاج التخلف السياسي.

ن الذين شاركوا لية الوحدة كما حضرت يف مسامهات املفكريشكابعد ذلك تناول إ 

يف وعي  أوكانت هلا مكانة مميزة يف وعيهم   إذ، 1974يف ندوة الكويت 

التقدم". مث تطرق  إىلاالنتقال من التخلف  أداةاعتربت "  اإ، من حيث أغلبيتهم

منها العامل الدميغرايف ودور البرتول واملهام  ،مساه بتحديات داخلية وخارجيةملا أ

لة التعامل العريب مع مسأ إىل باإلشارةيف املنطقة العربية، منتهيا  إلسرائيلالعدوانية 

رهم ككائنات فوق ونصو ،بطالهأمننح " قدسية لتارخينا ومنجد  أنناالتاريخ حبكم 
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م األحياءدرجة تصوير  إىلالبشر   أومن قوة وذكاء  أتواغري قادرين مهما  وكأ

  جتربة". أودهاء 

يف االنتباه  أثارالشطي (الكويت) بعرض  إمساعيلحملور شارك الدكتور اويف نفس 

 أما. له ف واحديمفهوم جديل ال يتفق املفكرون على تعر  احلضارة أن إىلبدايته 

قياسية. لذلك  أومصطلحات التطور والتقدم والتخلف فتحوز دالالت اقتصادية 

مها. ووضع رية يف ختلفها وتقدالبش األنشطةعايري لتقييم حتديد م إىلن التجأ الغربيو 

نه "يصعب علينا قياس ختلفنا يف . والحظ أ األنشطةمؤشرات للحكم على هذه 

التحكم باملعرفة شكل من  أن إذعامل يسيطر فيه الغربيون على صناعة املعرفة، 

د اخلري ، واليت تتيح هلم حتديأيديهمتبقى يف  أنالسيطرة والقوة، اليت جيب  أشكال

مؤسسات ال حصر هلا تقيم  ."العامل امللتقىوالشر، واحلسن والقبيح، لبقية 

ليات ودوائر صنع القرار لذلك " يسعى ة البشرية يف عالقتها املباشرة بآاملمارس

  جل السيطرة على تشكيل املعرفة".احتكار صناعة املعرفة من أ إىلالغربيون 

ذه املعايري اليت تضعها املنظمات الدولية وإذا ، كما يقول الدكتور سلمنا 

ا،شطيال "تظهر عاملنا العريب يف حالة فشل ذريع يف كل شيء" سواء على  فإ
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 أو،قياس هشاشة الدولة أومؤشر احلرية االقتصادية ،  أوصعيد احلريات العامة، 

لعريب " يعيش يف ن العامل اكل هذه املؤشرات بأ  تظهرمؤشر مدركات الفساد اخل. 

من، يغيب عنه السالم والسعادة وتعشش التعاسة يف ربوعه معظمه وضعا غري آ

الوظيفية ومعامالته املالية والتجارية، وحتكمه  أجهزته، ويستشري الفساد يف وأركانه

واقتصادياته فاشلة  ،غري دميقراطية ، ترتاوح بني االستبداد وشبه االستبداد أنظمة

قد شعوبه كثريا من احلريات االستثمار الدويل، وتفت أواحلر غري مفتوحة للعامل 

لدالئل السياسية حىت ميكن تصنيف دوله غري حرة، وهذه املؤشرات الغربية توفر ا

زهى حاالت التخلف السياسي  يف الكافية ملن يريد القول بأن العامل العريب يعيش أ

  .احلضارة املعاصرة"

التطور احلضاري"  زمةوأاحملور اخلامس بعنوان " القيم والعادات والتقاليد العربية  أما

السلوك  وأساليبمحد زايد (مصر) ببحث حتت عنوان  " القيم أ األستاذفتدخل 

  بأزمةاجملتمعات العربية " متر  أنالتحول احلضاري" منطلقا من فرضية مفادها  وأزمة

وهو ما يهدد الروابط االجتماعية  .تزيد من حدة االختالف والتفكيك" حتول قيمي

لمجتمع، وتدفع العام كما يهدد تكوين ذات مجاعية عامة ل والتماسك الوطين
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. مل يولد من داخله وعيا جتميعيا ناظما" إذان يفكك نفسه أ إىلالبناء االجتماعي 

اخرية، وتركت حصلت حتوالت هائلة طيلة األربعني سنة األ يف العادات  تأثريا

ت احلدود وفرض ايهصل هذه التحوالت يف عصر تكسرت فوحت .والسلوك والقيم

ا على اجلميع، ، وصعود اإلقليميويف سياق من عدم االستقرار  العوملة اختيارا

 إذنوالشباب املنبثقة عن منو الطبقة الوسطى. فكيف  املرأةجديدة مثل  أصوات

  ستكون عليه وضعية القيم يف ظل هذه املستجدات؟

ي جتاوز الثنائيات اليت ميزت مسامهة عل إىلدعا الباحث  األسئلةلالقرتاب من هذه 

ث التعامل مع " حالة اجملتمع العريب احلدي إىل، و 1974الوردي يف ندوة الكويت 

نه يعيش حالة من احلداثة اليت تكشف عن تناقضات متعددة ليست على أ

ذ مل حيدث يف هذا الظرف انقطاع " الضرورة تناقضات بني ثنائيات... إب

تركا يتصارعان وجها لوجه، بل ترك   أنومل حيدث  ،"احلداثي" وإحاللهالتقليدي" 

وحياوره ويتفاعل معه (متعايشا تارة، ومتصارعا تارة  اآلخركل منهما يشاكل 

) األحوالو متجددا يف كل ثالثة، متكاثرا أتارة  أهدافهخلدمة  اآلخر، وموظفا أخرى

ثا، تقليديا، وال احلديث حدييكون التقليدي  ، ويف عملية التكاثر والتجدد هذه ال
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الثة (برانية) تعيش على ثو قل حداثة ثالثة، أيشكل االنصهار بينهما بنية  وإمنا

  ."الرأمسايلطرف العامل 

لك غلب البلدان العربية تشهد انفجارا للهويات الفرعية، وينعكس ذلذلك فإن أ

اعية، أو على صعيد العالقات االجتم ، سواءتوالسلوكيابالضرورة على القيم 

ن هذه التشكالت حتصل التصرف يف اجملال العام، سيما وأ واملمارسة السياسية، أ

األمر الذي صاحل العام، وهو لانفجار التطلعات االستهالكية وتراجع قيم ا سياقيف 

"ازدهار اخلطاب  إىل" الذي يؤدي األخالقيمساه الباحث " القلق ا أنتج نوعا ممأ

يف مقابل الثقافة  األصيلةقافة ثطابعا دفاعيا عن ال ويأخذ املضاد للحداثة والعوملة،

  الوافدة".

يف نفس حمور "القيم والعادات والتقاليد العربية  سي حممد احلدادوقدم الباحث التون

و مداخلة بعنوان " مشكلة منهج أ"2014- 1974التطور احلضاري  وأزمة

الذين  العرب،الفكر العريب املعاصر، من خالل املثقفني  أنمشكلة وظائف؟ معتربا 

نا لتجاذب منهجي بني األوىلالكويت شاركوا يف ندوة  يستمد من ، بقي مر

علوم كونية تساعد على  اإلنسانيةن العلوم ، ومن يرى بأات حتليله من الرتاثمقوم
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 األوىليت الوردي يف ندوة الكو  ل كل اجملتمعات. ومتثل مسامهة عليفهم وحتلي

 الحظ علي الوردي وأبو لنب ألطروحة. وبعد مناقشته األول بالرأيمنوذجا للقائلني 

ت والتقاليد تندرج فيما ميكن تسميته عامة بقضية ا" قضية القيم والعادأن الباحث 

جل بلوغ توازنات اجتماعية  السائد وقدراته على التطور من أالنمط الثقايف

ليست قضية املاضي يف ذاته أو العصر يف ذاته،  ساألساجديدة... فالقضية يف 

توازن جديد جيعلها متحكمة يف  إجيادمنا العسر الذي جتده اجملتمعات العربية يف وإ

ن املعطيات العربية " شديدة القول بأ إىلاحلداد  األستاذمصريها ". وخلص 

. ومع باملناهج العصرية"ج الرتاثية وال ال يكاد يستقيم حتليله ال باملناهاالستعصاء" 

يف التحليل من  أعمقستكون ،، يف نظر الباحث2014ن ندوة الكويت ذلك فإ

ن مناهج البحث ، وألأوسعكرب وجتربة لدينا اليوم خربة أن ، أل1974ندوة 

واملشكلة ال تتمثل يف هذا   ."األخريةسنة  األربعنيوالتحليل ما فتئت تتطور يف 

، العام الرأين يكون للفكر والثقافة على ميكن أ يف الصدى الذي وإمنا، الرأي

ا. أزمةوبسبب ذلك ستبقى    التطور احلضاري تراوح مكا
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سعد الدين هاليل (مصر)  األستاذيف حمور "الدين والتطور احلضاري العريب " قدم 

- 1974عقود يف الوطن العريب  ألربعةرب ودروس ونقد حبثا اختار له عنوان " عِ 

 نيحسمن طرف  األوىلدما يف ندوة الكويت ن قُ لبحثان اللذاا" خلص فيه 2014

زمة التطور احلضاري الفقهي أل التأصيلقضايا  مؤنس، وحممد النويهي، كما تناول

، وما يستدعيه من معاجلة مسائل فقه الدين   يف الوطن العريب من منظور الدين،

، وفقه احلكم الشرعي واحلكم الفقهي مع ما يفرتض ذلك من اإلنسانيةومقاصده 

يب وقضية كدين وبني املسلم وفقه اخلالف املذه  اإلسالموجوب التفريق بني 

تعددية دينية، مث  منمساه بفقه اخلالف الديين،  وما يفرتضه التعددية الفقهية، وما أ

 إىلالقانون، وانتهى  أوفقه التعامل اجملتمعي الذي يتطلب استدعاء سيادة العقد 

التطور احلضاري يف الوطن  أزمةالوقوف عندما نعته ب " مرئيات للمستقبل يف 

حبثه، على  آخرالتوصيات اليت صاغها يف  إحدىيف  أكدالعريب مع الدين " حيث 

 إىلختفف من العصبية العرقية والدينية، وتدفع الناس  إنسانيةلغة تواصل  إجياد"

نون الذي ال يتعارض مع اقسيادة ال إعالءناكر. ومن ذلك الت إىلالتعارف وليس 
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الفقهية دون االتفاق على  األقوالحد املختلفة وليس سيادة أ واألديانالعقائد 

  .يف القانون" إدراجها

ن ع (الكويت) ببحث الحظ يف بدايته أفهد الزمي من جهته شارك الدكتور علي

تتفاعل مع الدين  أن فإما ،حلظة فارقة يةاإلسالمالعربية  األمةاللحظة اليت تعيشها 

وهي تتلمس  لألمامدافعة  إبداعيةبشكل اجيايب مستفيدة من قيمه ومقاصده كطاقة 

ضتها ،  هلذه  إعاقةعامل  إىلالبعض حيول الدين من جانب  أن وإماطريق 

جيدا  ينياإلسالمالقلق احلقيقي يتجلى يف " عدم استعداد  أنالنهضة ... ذلك 

ضة التاريخ يتغري باستمرار وأ أنويرى  .هلذه اللحظة وتلك املسؤولية "  األممن 

القدمية كان  اإلنسانيةوصنع احلضارات يرتبط بنسق قيمي، وكل " احلضارات 

ومن  .رة أو غري مباشرة "يف بنائها سواء بصورة مباش تأثريللدين مبا حيمله من قيم 

والتجديد الديين ليكون  اإلحياءبالرتكيز على عملية  إالجد لدينا خيار مت " ال يو 

نه ال خيتلف مع ما كان . واعترب الباحث أالدين حافزا رئيسيا يف صناعة النهضة"

السياسي لدى املسلمني  اإلصالحمدخل "  أنحسني مؤنس من  إليهقد ذهب 

ضة حضارية  طرة مدعومة ومؤ  وإنسانيةيعد مدخال وعامال رئيسيا وحمورا لتحقيق 
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يفهم على انه تقليل من شان جوانب  أال، وهو ما جيب إسالميةمبقاصد وقيم 

دور الدين يف النهضة ، ، حيث ان هناك مداخل عديدة لتفعيل األخرى اإلصالح

 األحياءي والتحديث االجتماعي وغريها من مشاريع عمنها التحديث العلمي الشر 

  .الديين"

سم من قبيل تبحث عن ح إشكالياتمساه وتوقف الدكتور علي الزميع عندما أ

احلاكمية هللا،  وإشكالية ياإلسالمالثابت واملتغري يف الفكر السياسي  إشكالية

والدميقراطية ،  اإلسالمو ،دين ودولة اإلسالم، ومفهوم يةاإلسالماخلالفة  وإحياء

 ،يةاإلسالمالتاريخ السياسي للمسلمني، وغياب الرؤية والربامج للتيارات وتقديس 

در من االجتهاد رؤية دينية ال تنطلي على ق أية أن"على  التأكيد إىلوانتهى 

هلا اجلمود والتخلف، وبالتايل فقدان الناس الثقة يف قدرة والتحديث سيكون مآ

م  السياسي الرتكيز على اجلانب  أن إذ أفضلواقع  إىلالدين ذاته على التجاوز 

يؤدي  أننه من شأ أمرمبضامني متخلفة ال تعبأ باحلريات واحلقوق وقيم املواطنة هو 

يار التجربة". إىلحتما    تأزم املوقف ومن مث ا
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موضوع " العائلة والتطور يف مىن فياض (لبنان)  األستاذةيف احملور السابع شاركت 

كما مت توصيفها يف   األسرةاحلضاري يف اجملتمع العريب" ببحث اختارت له عنوان " 

يف البداية  أشارتحيث  ،شرايب" من القرن العشرين من قبل هشام األولالنصف 

للشخصية العربية  األساسيةعمل على التقاط الركائز النفسية "هشام شرايب  أن إىل

وعلى العالقات  األسرةاملنبنية على خلفية العالقات االجتماعية وانعكاسها على 

 واألسرةن بنية اجملتمع نا". وعلى بناء الشخصية باعتبار أيف جمتمعات أفرادهابني 

و ينتج "شخصية عربية تشعر  ا يولد النزاع والتنافرالسلطوية والسيطرة  مم إىلتستند 

، اونقدها لنفسه ا" مما جيعلها غري قادرة على مواجهة ذاباخلجل و ليس بالذنب

  شعور باملظلومية الدائمة. اوخيلف لديه

هذا املفكر العريب سقط  نهشام شرايب اعتربت مىن فياض أ ألطروحةويف مناقشتها 

جتماعية ولبنية السلطة فضال عن أن طالقية يف فهمه للعالقات االيف نزعة إ

وتفكك  توصيفاته إذا كانت مقبولة يف السبعينات فإن تطورات اجملتمعات العربية

فهم جديد والسيما يف ضوء ما  إىلر جديدة يف حاجة هظوا أفرزت األسرةبنيات 

يف نظر الباحثة ، حلظة فاصلة يف "  ،تشهده البلدان العربية من ثورات اليت تشكل
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ن ما حيصل من تغريات يف الواقع ينعكس على . مبعىن أتبلور حداثتنا العربية"

ب " مراجعة  أمستها . مث قامت الباحثة مبالذهنية ، وعلى امليكانزمات النفسية للفرد

، واحلرية اليت اكتسبتها يف بعض للمرأةاجلديدة  واألدوار، لألسرةفهوم التقليدي امل

ن . ولذلك فإالقوى التقليدية السلطة وموازينخلخلت بنيات اليت البلدان العربية 

الثورات العربية تدعم " التحول احلاصل على مستوى بروز جيل جديد يطالب 

ن رد وحرية التعبري واملساواة دون أعلى حقوق الف القيم العاملية اليت تؤكد إىلبانتمائه 

ن جيل القول بأ إىل. وانتهت "انتمائه لثقافته وهويته العربية عن يهيعين ذلك ختلّ 

باعتبارها "وجهة نظر" ، سيما  الثورات العربية ال يتعامل  مع املساواة بني اجلنسني

  ة.ية ترفض وتندد باستغالل جسد املرأيف ضوء بروز حركة نسائ

واملتغري يف  عرض حتت عنوان " الراهنبردن) ميسون العتوم (األ األستاذةوتدخلت 

خلص  األول:  أقسامثالثة  إىللة هلشام شرايب" قسمته مقدمات لدراسة العائ

والقسم الثاين  ،)1974عرضها شرايب يف ندوة الكويت (  الرئيسية اليت األفكار

 ق الراهن وكفيلة بتحليل املعطياتصاحلة  يف السيا أفكارخصصته ملا بقي من 
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له شرايب يف  اجلديدة للحاضر، و أما القسم الثالث فحاولت فيه إبراز ما مل يتعرض

  أمهية.تلك اليت مل يوليها ما يلزم من  أو،مسامهته

وهكذا استعرضت تصور شرايب لدور الروابط العشائرية وعالقات القرابة مبا فيها 

النوع، وغياب احلب، وعالقات  إنتاج وإعادةدوار اخلدمة أل املرأةالتزاوج، وحتضري 

على البناء الذهين والنفسي وقدرة الطفل على  اآللياتالسيطرة وتداعيات كل هذه 

يزال ميتلك  اله شرايب عن التلقني ق. والحظت الباحثة أن ما اإلبداعاملبادرة أو 

نه مل " غري أواإلنتاج راهنية يف الوقت احلاضر. وذلك ما يظهر يف "قلة االبتكار

هو املالك  األب أننرتبولوجي لبنية اجملتمع الذكوري واعتبار األيستحضر البعد 

 أنمؤشرات التغيري ليست وليدة اليوم، كما  أنواحلال  .احلصري للحقيقة وللسلطة

السياق احلايل  أنهشام شرايب مل يقدم حتليال علميا لقضايا اجلسد، يف حني 

 حلقائق اجلسد، كما لفهم التحوالت االجتماعية اليت كربفهم أيسمح لنا ب

يف العائلة، والقيم  للمرأةاجلديدة  األدواريف طليعة ذلك و تشهدها البلدان العربية 

  والسياسة والفكر.
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 ذاحلضاري األستاطور الت وأزمةشارك يف احملور الثامن حول " نظام التعليم العريب 

حممد بن فاطمة (تونس) مبداخلة  بعنوان : " واقع التعليم يف الوطن العريب يف 

التطور احلضاري والرؤية  أزمةالعقد الثاين من القرن احلادي والعشرين يف ضوء 

أن كل التجارب اليت جنحت يف  إىليف البداية  أشاروقد  ،"1974املطروحة عام 

اجعة، منطلقا من تربية وتعليم نظومة إقرار من إىلجناحها حتقيق تنميتها يعود 

اآلراء والتحاليل ذات العالقة بالرتبية والتعليم اليت طرحت يف ما السؤالني التاليني: 

برز ؟ وما أ1974ن العريب املنعقدة يف ابريل ندوة أزمة التطور احلضاري يف الوط

عليم يف العوامل والتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت شهدها الت

السبعينيات من القرن املاضي؟وما اجملاالت واألبعاد يف العقد الثاين من القرن 

اليت  احلادي والعشرين اليت تعترب تقدما وحتسنا يف منظومة التعليم يف الوطن العريب

هي التوجهات املستقبلية لتمكني التعليم من جتاوز  تعترب من مظاهر التخلف؟ وما

  ؟ األزمة

التطور  أزمةمساه معايري تتعلق مبضمون مما أتناول جمموعة  األسئلةهذه لالقرتاب من 

القتصادية واملعايري االجتماعية وا ،احلضاري يف الوطن العريب يف جمال التعليم
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وتوقف عند  ،فاءة الداخلية ملنظومة التعليم، والكفاءة اخلارجيةوالرتبوية، وكذا بالك

  العايل. التعليموضع 

 على هيمنة مسات التقليد عن بستمولوجي "لالزمة احلضارية نعرتففي البعد اال 

ا  ا منظومة الرتبية وثقل التخلف ، وضعف الرغبة يف االخنراط يف ثقافة العصر، وار

ن أ إىلعلى النسبية . وخلص الباحث  الفكر املعاصر يقوم أناملطلق، واحلال  إىل

ا عربية وبني ما حتتاج إلتعليمية الا األنظمةهناك فجوات بني ما حققته  ليه جمتمعا

التنموية، وذلك بسبب منطية التعليم، وتدين جودته، وضعف  أهدافهالتحقيق 

، والتعامل مع الرتاث األميةاملدرسني، وعدم توافر البيئة املدرسية املناسبة، وتفشي 

مصري ن القول بأ إىلل جامد ، والتعامل السكوين مع الزمان. وانتهى الباحث بشك

 اإلصالحاتقرار حركة جتديد تربوي شاملة بدل العرب ومستقبلهم يتوقف على إ

  اجلزئية.

وان : " النظام الرتبوي العريب فقد قدم عرضا بعن (لبنان)يوبفوزي أ األستاذأما 

نوعا من البانوراما " ، حيث قدم 2014-1974بني زمة التطور احلضاري وأ

نفاق ألقطار العربية، متناوال قضية اإلالشاملة حول أوضاع ومعطيات التعليم يف ا
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تطور  إىلواستعرض واقع التعليم اجلامعي مشريا  .على التعليم العام، ومناهج التعليم

الديين ، كما توقف قليال عند التعليم املهين، والتعليم اجلامعات والتخصصاتعدد 

متعصبة ال  شخصيةطفال والناشئة، واليت كثريا ما تنتج واملضامني اليت تروجها لأل

الباحث على حمور البحث العلمي  كما عرج  تقبل أي شكل من أشكال التعددية.

للرتبية العربية انطالقا من  حيةصالوإنتاج املعرفة ، منتهيا عند ما أمساه " رؤية إ

عوقات النهوض الرتبوي ضرورة تعزيز اهلوية الثقافية للطالب العريب، وتشخيص م

  حتوالت سياسية عربية كبرية". ال بتحقيق "وذلك لن يتأتى إ

ور التاسع املخصص ل " االقتصاد العريب بني التخلف والتطور احلضاري" احمليف 

شارك الدكتور عبد العزيز الدخيل ( السعودية)، ببحث مطول بعنوان " واقع 

ن ما ينعت ب " االقتصاد ستقبل التنمية" مالحظ منذ البدء أاالقتصاد العريب وم

وجود له ككيان له صفاته ومميزاته" . وبالتايل فاحلديث عن االقتصاد العريب اسم ال 

قسمني :  إىلالتكامل، وقسم حبثه  إىلالعريب هو استدعاء لتجارب قطرية تفتقد 

يف سياق تشخيصه و  ستقبل التنمية يف البالد العربية.واقع االقتصاد العريب ، وم

، والتنمية املستدامة ، ومنط  يلاإلمجاول تناول الناتج احمللي ملعطيات القسم األ
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كما   حجم االستثمار ، واالستثمار يف رأس املال البشري.نفاق، ودخل الفرد ، و اإل

وانعكاسات التشرذم العريب داري، كلة البطالة، والفساد املايل واإلتوقف عند مش

الحظ يف القسم على األوضاع االقتصادية والسياسية لألقطار العربية املختلفة . و 

ية دولة عربية تتطلع العريب، بأن أاملتعلق باستشراف مستقبل التنمية يف العامل  لثاينا

" يف إسرتاتيجيةجراء "هيكلة االقتصادية يتعني عليها القيام بإحتقيق التنمية  إىل

دميقراطي، وهيكلة اقتصادية تعطي قامة حكم الني اثنني: اهليكلة السياسية بإجم

فضل للموارد الطبيعية، وبناء األ نتاجية الفرد وكفاءته، واالستخدام أمهية أساسية إل

اد على قاعدة صناعية تعتمد على التقنية املتطورة والقيمة املضافة العالية، واالعتم

د من النمو ، مع تنويع مصادر الدخل الوطين واحلالبحث العلمي والتكنولوجي

ن قول بأال إىلقر. وانتهى الدكتور الدخيل السكاين واالرتقاء بأدوار املرأة وحماربة الف

نتاجية الفردية والوطنية ، يتميز بالضعف يف اإلعريب حال االقتصاد يف كل بلد 

طلب دارة بريوقراطية ثقيلة ، واستشراء الفساد. وهذا ما يتونقص االدخار ، وإ

رادة سياسية عليا "هيكلة اقتصادية قائمة على أسس علمية إحصائية . مصدرها إ
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طار من ة واالقتصادية ويتم تنفيذها يف إفاعلة منطلقة من املؤسسات السياسي

  ."الشفافية واملراقبة واحملاسبة

وتدخل الدكتور وليد محد سيف ( الكويت) يف نفس احملور بعرض حول " 

لف والتطور" منطلقا من سؤال : هل االقتصاد العريب االقتصاد العريب بني التخ

هم ثة ، األول عن أابة على هذا السؤال قدم مباحث ثالجمتخلف أم متطور؟ ولإل

والثالث يتعلق  ،مالمح االقتصاد العريب، والثاين عن مؤشرات التخلف والتطور

وانتهى االقتصاد العريب،  داءمؤشرات التخلف والتطور على واقع أبتطبيق 

 م عليه بشكل شاملميكن احلك ن " االقتصاد العريب الباستنتاجات. والحظ بأ

نه وفقا ملؤشرات التخلف أ إىل ذلك يعود و بالتطور والسبب يفومطلق بالتخلف أ

تشرتك يف خصائص التخلف، وجمموعة والتطور، هناك جمموعة من الدول العربية 

خرى تشرتك يف خصائص التطور، وجمموعة ثالثة جتمع بني خصائص التخلف أ

  والتطور".

 األستاذساهم فيه  م العريب والعوملة"عالكان آخر حمور يف هذه الندوة يهم " اإل  

اجلديد: السلطة الناعمة  اإلعالمببحث حتت عنوان : " ) األردنصبع (صالح أبو أ
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جهها العامل العريب ن التحديات احلضارية اليت يوايئة العوملة " واعترب يف بدايته أيف ب

كبة يف ثقافية ، بل هي عوامل مرتا  أوو اقتصادية ليست سياسية أو اجتماعية أ

فرض العوملة الثقافية ، وفرض لغتها يف  إىلت عاملية كربى تقود سياق متغريا

، اإلعالمونظرا للدور املتنامي الذي يقوم به  .اإلعالمدارس ، واجلامعات ووسائل امل

 التقليدي يف عالم العريبانطلق الباحث من جمموعة أسئلة منها : " ما البديل لإل

جيايب يف اجملتمع من دون الوقوع حتت السيطرة ه اإلبيئة العوملة كي يؤدي دور 

 إىل؟ وما سبيل وصوله األجنيبية  ومن دون الوقوع حتت سيطرة اإلعالم احلكوم

احمللية والعربية والدولية اهلائلة؟  اإلعالميةطاع من اجلمهور وسط املنافسات كرب قأ

يف  سهامالعربية واإل املشكالت االجتماعيةوما املضامني اجلديدة املطلوبة ملعاجلة 

  زمته احلضارية؟اخلروج بالوطن العريب من أ

ثريات حتديات العوملة، وقبل اقرتابه من هذه األسئلة استحضر الباحث تأ

عالم واملعلومات، وجند لرقمي، واهليمنة  الغربية على اإلوتكنولوجيا االتصال ا

 الفضائيات العربية،ة على مضامني بعض ر انعكاسات هذا االتصال املعومل يف السيط

اليت رتبت براجمها كامال عن  mbc4و  mbc3مثلة على ذلك مبحطيت وأعطى أ
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عالم الفضائي حمطات أجنبية . مث توقف عند مكونات اإلعالم العريب ، السيما اإل

ا وتأثريها الكبري من خالل إحيث قد ا م معطيات حول عددها وختصصا ثار

ا على اللغة والقيم والعادات والسلوك للعديد من املوضوعات اجلديدة وت داعيا

عالم الرقمي ، وشبكات التحوالت اليت يشهدها اإل كما تناول  .السياسي ... اخل

 إىلوالحظ أن هذه الثورة أدت ونات الشخصية. التواصل االجتماعي ، واملد

شكال جديدة من التفاعل العلمي والفكري االجتماعي واالقتصادي... أ "نشوء

الفجوة الرقمية اليت تقوم بتوسيع هوة  إىلحتول يف البىن والعالقات ....  ىلإتؤدي 

و واء على مستوى البلدان املختلفة أغنياء والفقراء، سالتنمية القائمة بالفعل بني األ

املعرفة ن املشاركة يف تدفق املعلومات وتداول . غري أداخل حدود البلد الواحد"

كن أن تبىن عليها. كما أن املالحظ اليت مي فكاراألطر تتطلب القدرات اللغوية وأ

على الرغم من التطور والزيادة الكمية يف خمرجاته،و على الرغم من تطور التعليم  هنأ

بشكل  واالنرتنتكنولوجيا االتصال واملعلومات الكبري واملتسارع باستخدام ت

  زال بعيدا.ين خلق جمتمع املعرفة فيه ما يتضاعف كل يوم فإ
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 إسرتاتيجيةن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب " صالح أبو أصبع أ األستاذواعترب 

تصادية والصحية للمواطن املعيشية واالق األوضاععربية مشرتكة ومتكاملة لتحسني 

ثل يف النهضة، كما مي هساسية ملشاركة الناس واسهاميوفر أداة أ اإلعالمن العريب وأ

  .مناط سلوك وحياة الناس، وشكل احلكمأوسيلة لتقليص الفجوة الرقمية و تغيري 

 اإلعالميةخالد حممد عزب، (مصر) مبداخلة بعنوان " الصورة  األستاذوشارك 

واجملتمعات املعاصرة " حتدث فيه يف البداية عن موضوع ال عالقة له بعنوان البحث  

ن يتساءل عن ولتصاميم بعض املساجد، قبل أ يةاإلسالمحيث تعرض للعمارة 

املركب الذهين الذي  ن الصورة بوصفها "ليعترب أ اإلعالميةمعىن وظيفة الصورة 

من خالل الثورة  اإلنسانفكار والقيم واملفاهيم فضال عن مدركات يتكون من األ

التلفاز، مركب يشكل و حىت الكاركاتري يف الصحف أ أو الفوتوغرافية أو املرسومة أ

اخلية للجمهور املتلقي، صناعة هذه الصورة قد تكون قائمة يف النهاية القناعات الد

  . "و تكون قائمة على الوهمحقائق جيري تسويقها بصورة صحيحة أعلى 

يف هذه الندوة  خمتلف املسامهات هااليت قدمتو التوجهات العامة  هذه أهم األفكار

ات اليت ألطروحكري" عميق يف االيت أراد منظموها أن تكون عبارة عن "إعادة تف
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. ال شك أن عروض هذا اللقاء متيزت 1974صاغها املفكرون العرب يف ندوة 

بدرجة ملحوظة من التفاوت على مستوى االستجابة ملنطلقات احملاور احملددة، كما 

ا. و ميكن القول  على صعيد املقاربات املنهجية و الفكرية اليت عرب عنها أصحا

أساسيات الفكر  إىل إثارة موضوع العودة بأن الفضل يعود ملنظمي هذه الندوة يف

، إذ 1974ن سامهوا يف ندوة العريب املعاصر كما صاغها املفكرون العرب الذي

ا أربعة عقود من االهتزازات و رؤى فكرية جديدة   تقدمي إىل تطلعوا مسحت ببلور

  التحوالت الكبرية اليت شهدها العامل العريب.
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  باب:وجهات نظر

  القرآنية الرؤية مع العربية الكتابات في المدنية والدولة الدينية الدولة

  العربي محدان بن سامل بن بدر  

  1عماين وكاتب باحث

 الكتابات يف العشرين القرن وبداية عشر، الّتاسع القرن اية يف الّصراع اشتدّ   
 عن ما نوعا متأخر وهو ملدنية،ا والّدولة الّدينية الدولة حول واإلسالمية العربية

 النقدية الدراسات هذه ومن مبكرا، بدأت واليت اجملال، هذا يف الغربية الّدراسات
 ت اهلولندي السبنوزا والسياسة الالهوت يف رسالة كتاب  مثال اليهودي الديين للفكر

  .عشر السابع القرن إىل تعود واليت 2م1677

 – نظري يف – تعود وأشكاهلا الدولة حول العربية الكتابات يف الصراع وأزمة  
  :رئيسة أسباب ثالثة إىل

  .املصطلحات أزمة: األول السبب  

  .التاريخ أزمة: الثاين السبب  
                                                            

 .للكاتب الذاتية السرية مرفق 1 
 وما 367 ص احلاكم، وحق الطبيعي الفرد وحق الدولة مقومات عشر السادس الفصل ، والسياسة الهوتال :اسبينوزا: مثال راجع 2 

 .حنفي حسن. د وتقدمي، ترمجة والتوزيع، والنشر للطباعة التنوير دار: الناشر بعدها،
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  .الّنص أزمة: الثالث السبب  

  .المصطلحات أزمة: األول السبب

 به فيزيد املصطلح، حول العربية الكتابات يف الوارد اجلدل من الكثري يعود  
 حمدد غري هالميا كونه  حالة يف عليه واملرتتب حوله، القائم والصراع اجلدل فجوة
 وتصديقاته الّذهنية لوازمه ومعرفة ورمسه، حده بني التفريق ميكن حيث منطقيا
  .اخلارجية

 واألصولية واللربالية واحلداثة والعلمانية احلاكمية مثال املصطلحات هذه ومن  
ام مظلة حتت البعض قبل من لبيةس ألقاب جمرد تكون عندما والعقالنية،  أو اال
 يرتضيه الذي األديب أو السياسي أو الفكري الّتحزب دائرة حتت أو الّسليب، الّتصنيف
 هلذه الواضح الّتحديد ولغياب معينة، فكرية دائرة يف حزيب كلقب  ألنفسهم بعضهم

 أو جيايبإ حكم من حوله يدور وما الّتطبيق، يف اخللل يظهر وأبعادها املصطلحات
  .سليب

 الّدولة مصطلحي إىل نأيت الكرمي للقارئ أكرب بشكل الّصورة تتضح ولكي  
 معينة ذهنية ماهية على تدل مفردة ألفاظ وفق تدور فهي املدنية، والّدولة الّدينية،
 الّدولة،: (الّثالث األلفاظ وهذه البشري، الزمين والّتطور البشرية، بالّصريورة مرتبطة
  ).دنيةوامل والّدين،
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 شقني حول يدور اجلملة يف اللغة معاجم يف نراه معرف كمصطلح  الّدولة أما  
  .3مرة ولذاك مرة هلذا فيكون يتداول ما: والثّاين الغلبة،: األول: رئيسني

 احلشر سورة يف تعاىل قوله يف واحدة مرة إال الكرمي القرآن يف ترد مل دولة لفظة  
 َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَىب  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ  فَِللَّهِ  اْلُقَرى َأْهلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  ىَعلَ  اللَّهُ  أَفَاءَ  َما: {7 آية

 الرَُّسولُ  َآتَاُكمُ  َوَما ِمْنُكمْ  اْألَْغِنَياءِ  بـَْنيَ  ُدوَلةً  َيُكونَ  َال  َكيْ   السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ 
  }.اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  تـَُّقواَوا فَانـْتَـُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ 

 الفتح الرمحن عبد أيب عن وحكي الّدال، بضم دولة األمصار قراء مجيع قرأ  
 مها وقيل ،5هذا عند وتارة هذا عند تارة بينهم، يدار املتداول الشيء والّدولة ،4فيها
 ،7النصر يف وبالفتح امللك، يف بالضم وقيل ،6- بالفتح أو بالضم أي – واحد مبعىن
 ملعىن غالبا متيل واآلية آنفا، ذكرمها املتقدم اللغة يف للمعنيني دولة مبعىن يأيت هذا وعلى
 ومدى اللفظ مفهوم إىل يعود وهذا يبدوا، كما  الغلبة ضمنا فيه ويدخل التداول
  .املناطقة عند كما  عليه اخلارج تصديق

                                                            

 .دول مادة اللغة، يف الرائد معجم: مثال انظر 3 
 .279ص23ج. القرآن تأويل يف البيان جامع .الطبري 4 
/ هـ1415 الثانية الطبعة عمان، سلطنة/ والثقافة القومي الرتاث وزارة ط الكرمي، للقرآن التفسري تيسري يوسف، بن حممد :أطفيش 5 

 .237/ 13 م،1994
 .237/ 13 نفسه؛ املصدر 6 
 ).بتصرف( 237/ 13 نفسه؛ املصدر 7 
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 يف وال اللغة يف القدامى عند يرد مل احلديث باملفهوم الدولة إطالق أنّ  إال  
 يف احملدد السياسي مفهومه يأخذ مل الدولة فمصطلح واإلسالمية، العربية األدبيات
 اإلسالمي اجملتمع قيام على عديدة قرون مرور بعد إال اإلسالمية السياسية األدبيات
 األمصار أو اإلسالم دار مصطلح األوائل املسلمني علماء استخدم فقد األول،
 أو اخلالفة مصطلحات استخدموا كما:  اإلسالمية للسلطة التابعة األقاليم إىل لإلشارة
  .8لألمة املركزية السياسية اهليئات على للداللة الوالية أو اإلمامة

 احلديث، باملعىن الدولة مصطلح تدرج املعاصرة اللغة معاجم سنرى هذا ومع  
 بِصفة يـَْقطن األفراد، من كبري  مجع َلةُ الدَّوْ : الدولة تعريف الوسيط املعجم يف فجاء
 وباالستقالل حكومي، وبنظام املعنوية، بالشخصية ويتمتع معيـًَّنا، إقليًما دائمة

 ،10خاص اقتصادي سياسي إداري لنظام سكانه خيضع بلد: الرائد ويف ،9السياسي
 واالْقِتصاِديُّ  والسِّياِسيُّ  اِإلدارِيُّ  َوِجهاُزها الِبالدِ  ِنظامُ : العربية اللغة يف الغين معجم ويف

  .11واالْجِتماِعيُّ 

                                                            

 أدباء رابطة موقع نشر ،اإلسالمي السياسي والفقه املعاصر سيالسيا الفقه بني الدولة مفهوم: مقال أفقير، محمد) صهيب( 8 
 .117ص ،والسياسة العقيدة كتاب  عن الكاتب نقله الشام،

 .دول مادة: الوسيط املعجم 9 
 .دول مادة: الرائد معجم 10 
 .دول مادة: الغين معجم 11 
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  يؤسس سياسي جتمع هي فالدولة والقانون السياسة كتب  يف الدولة تعريف أما  
 من منظومة عرب السلطة وميارس حمدد، إقليمي نطاق يف سيادي اختصاص ذا كيانا

 والشعب احلكومة هي دولة ألي األساسية والعناصر ،12الدائمة املؤسسات
  .13قليمواإل

 يف الوالية أو اخلالفة أو اإلمارة مصطلح يساوي الدولة مصطلح سيكون وعليه  
 أو اخلالفة عناصر أيضا وهذه واإلقليم، والشعب احلكومة وهي الرئيسة العناصر
ا، مستقلة كانت  إذا خاصة الوالية عناصر وهي اإلمارة،  مصطلح يف إشكالية فال بذا
 منظم شعب هي فالدولة مبكر، وقت يف اإلسالميون بالكتا ارتضاه ما وهذا الدولة،
  .االصطالح يف مشاحة ال وعليه ،14معينة أرضا يقطن للقانون خاضع

 إىل نأيت واآلن نظري، يف له قيمة ال الدولة مصطلح حول واجلدل الصراع وهذا  
 يف وحديثا قدميا الصراع أساس وهو حوله، اجلدل يكثر والذي الثاين املصطلح
 الدولة إىل احملكوم أو املسند الدين وهو واإلسالمية، واملسيحية اليهودية األدبيات
  .إليه املسند

                                                            

 .http://ar.wikipedia.org ويكبيديا موقع 12 
 .نفسه املرجع 13 
 .1/325 م،2010 األوىل الطبعة عمان،/ مسقط الضامري، مكتبة ط اجتماعية، سياسية جملة املنهاج، إسحاق، بوأ :أطفيش 14 
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 خمتار يف جاء قضية، أو توجه أو فكر ألي واالنقياد الطّاعة أصله يف الّدين  
يُن، ومنه أطاعه، أي ِديناً  يدين له َدانَ  تقول الطاعة، أيضا والدِّينُ : الّصحاح  الدِّ
 َتْديِيناً  وَديـََّنهُ  ُمَتَديٌِّن، فهو به وَتَديَّنَ  َديٌِّن، فهو ِديَانَةً  بكذا َدانَ  ويقال ،اَألْديَانُ  واجلمع
  .15دينه إىل وكله

) الروس( معجم  يف جاء فطرية، غريزة التدين الفالسفة بعض اعترب وعليه  
 أشدها حىت البشرية، األجناس كل  بني مشرتكة الدينية الغريزة إنّ : العشرين للقرن
ا جية،مه  هو الطبيعة فوق ومبا اإلهلي باملعىن االهتمام وإنّ ...  احليوانية احلياة إىل وأقر

 ال بل ختتفي ال الدينية الغريزة هذه إنّ ...  لإلنسانية اخلالدة العاملية النزعات إحدى
 من جداً  قليل عدد وعند احلضارة يف اإلسراف فرتات يف إال تذبل، وال تضعف
  .األفراد

 الكليتني بني التساوي نسبة باب من لإلسالم مساويا الدين استخدم والقرآن  
ْسَالمُ  اللَّهِ  ِعْندَ  الدِّينَ  ِإنَّ : {تعاىل قوله يف  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  اْختَـَلفَ  َوَما اْإلِ

نَـُهمْ  بـَْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما بـَْعدِ   ،16}احلَِْسابِ  َسرِيعُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  لَّهِ ال ِبَآيَاتِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  بـَيـْ

                                                            

 .دان مادة الصحاح، خمتار 15 
 .19/ عمران آل 16 
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 َوِيلَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ : {تعاىل قوله يف كما  املطلق واخلصوص العموم باب من واستخدمه
  .دينا القرآن مساه هذا ومع اإلسالم، لدين خمالف مكة مشركي فدين ،17}ِدينِ 

 وشعائر حياة وأسلوب املعتقدات، من متكامل نظام هو الدين كوربت  ويعّرف  
م معىن جيدوا أو يعطوا أن خالهلا من لألفراد ميكن ومؤسسات  – إىل بالتوجه حليا
  .18ائية قيمة له أو مقدسا، يعتربونه – مبا وااللتزام

 وتطور اإلنسان، بتطور متطور فهو التطور األول: بأمرين يتميز مفهومه فالّدين  
 ال حبيث الشمولية: الثاين واألمر ككل،  البشري والعامل بالبيئة واتصاله ولغته فكره
  .صحيحا يراه مبا متدين فالكل معني، منهج أو قوم على يقتصر

 ملا استفادته ومدى احلياة، يف اإلنسان حبركة تزيد الكلية وخطوطه فالتدين  
  . وجتريبية إنسانية علوم من إليه وصل

 أدبيات أسس من أساس املركبة سالمة أنّ  الفقهاء يرى املروري التقنني يف فمثال
 وال ضرر ال كقاعدة  العامة، الفقهية القواعد يف داخل مجلة وهو املرورية، السالمة
 مما طاقته، من أكثر املركوب محولة أنّ  الفقهاء قرر لذا يزال، الضرر وقاعدة ضرار،
 فعل من اعتربوا الطريق، ومستخدمي املارة الضرر هذا يعمّ  وبالتايل ضررا، له حيدث

                                                            

 .6/ الكافرون 17 
 مكتبة وصفي، دوناه فايز عصام: ترمجة األمريكية،  املتحدة الواليات يف والسياسة الدين :ميتشل وجوليا مايكل، كوربت 18 

 .12 ص م،2002/ هـ1423 الثانية الطبعة الدولية، الشروق
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 من بد ال عيبا سيارته يف أنّ  علم ي اآللة صاحب كان  إذا هذا وعلى ،19ضامنا ذلك
ا شرعا يصح ال هنا إصالحه، يف املسارعة  الضرورة، بقدر إال املسلمني طرق يف قياد

 أثر، من عليها يرتتب ما لكل ضامنا جيعله األمر يف وتسويفه الشديد، احلذر مع
 أشبه وما وناقة مجل من واناحي ركب من: مسألة: "م2001 ت الشريازي: يقول
 فعل ولو الضرر، ذلك الراكب ضمن بشخص احليوان أضر ما فعل فلو ذلك،
 الضرر، الثاين ذلك ضمن آخر بشخص أو براكبه يضرّ  احليوان جعل ما ثان شخص
 النقل وسائل يف احلكم وهكذا ضمن، احليوان أضرّ  إذا غريه حيوان حيوان ركب ومن

  إذا إال وأخرى، فرتة بني فيها والنظر فحصها شرعا له دبين أنّه وقرروا ،20األخرى
 ينتج ملا ضامنا كان  وإال للضرر، رفعا فحصها هنا عليه فيجب ضررا ا أنّ  يعلم كان
 اإلبل فأعطوا اخلصب يف سافرمت إذا: وسلم عليه اهللا صلى النيب عن روي ملا عنها
 والطعام الراحة من هانصيب تؤخذ أن يف احلق لإلبل أنّ  حيث ،21األرض من حظها

 مع كذلك  واحلال ويركبها، يقودها من ولسالمة هلا حفظا هذا يف ألنّ  والشراب؛
    .22املعاصرة املركبات

                                                            

 .48 ص سابق، مصدر اإلسالمية، الشريعة في المرور حوادث أحكام 19 
 .الكرتونية نسخة م،2000 األوىل الطبعة الكويت، ،)ص( األمني حممد هيئة ط المرور، فقه محمد؛: الشيرازي 20 
 .1926: رقم حديث ة،هرير  أيب طريق من مسلم رواه 21 
 الفقه الفقهية، العلوم تطور ندوة أعمال يف منشور ،العملي والتطبيق الفقهي التأصيل بني الطريق آداب سالم؛ بن بدر: العبري 22 

 .750 ص م،2012 هـ،1433 األوىل ط عمان، سلطنة الدينية، والشؤون األوقاف وزارة العمران، فقه احلضاري،
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 اإلسالمي،] الديين[ الفقهي التطبيقي من جزء املرورية األدبيات هذه سنجد
ا مع ا آلة من لديهم مبا الفقهاء استقرأها وإمنا وحي، ا ينزل مل قوانني أ  وجدت ذا

 تقرره ما ذاته وهي متقدمة، وكليات نصوص ووفق األول، النبوي العهد عن متأخرة
  .املدنية القوانني

 يف اإلشكال ليس سنجد ،- التعبري صح إن – الدينية الدولة إىل نزلنا لو لذا
 بني م ضبابية أوجد مما األطراف، بني الّصراع يف اإلشكالية وإمنا ذاته؛ املصطلح
 القرون يف املسيحية يف كما  الدين رجال بعض احتكار بسبب أنّه كما  فني،املختل
 الدولة مفهوم فأصبح والكهنة، الدين لرجال والقضاء واحلكم التفسري مفهوم األوىل
 الدولة وتفاسري قوانني لصيق وليس ومصاحلهم، الدين ورجال الكهنة لصيق الدينية
ا   .ذا

 إىل نسبة فهو املدنية مصطلح أّما الدينية، لةالدو  يف الدين ملصطلح بالنسبة هذا
 االّتصال ووسائل كالعمران  احلضارة من املاّديّ  اجلانب واملدنية املدينة، من مدين

 اشتقت ومنه ،23احلضارة من واخللقيّ  والرُّوحيّ  الفكريّ  اجلانب يقابلها والّرتفيه،
 املدنية واحلقوق ملدنيةا واخلدمة املدنية واحلرية املدين كالقانون  معاصرة مصطلحات

  .وحنوها

                                                            

 .مدن مادة الوسيط، املعجم 23 
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 الدولة يعّرفون جندهم مدنية دولة االلكرتوين املوقع يف التأمل خالل ومن  
ا املدنية ّ  وجود مع القوانني، من لنظام خيضع جمتمع يف يعيشون أفراد من احتاد بأ
 على تقوم املدنية الدولة وعليه ،24العدل مبادئ بإرساء القوانني هذه يطّبق قضاء
ا والثاين واجلماعة، الدولة لسلطة الفرد خضوع: خصائص أربعة ّ  نظام على تتأسس أ
 احلقوق يف واملساواة اآلخر وقبول والتسامح السالم على تقوم اليت العالقات من مدين

ا والثالث املختلفة، والتبادل التعاقد عمليات يف والثقة والواجبات، ّ  على تقوم أ
 الشورى على يقوم فيها احلكم نظام والرابع األفراد، جلميع العادلة املواطنة

  .25والدميقراطية

 والقانون امللك سياسة يف البشري التطور عن كناية  اجلملة يف املدنية فالدولة
 وعليه واألمم، للشعوب قدسيتها هلا قوانني إىل التطور هذا فيتحول 26العام واحلكم
 الدولتني بني الكبري التقارب سنجد وحساسيتها املصطلحات عقدة من التخلص عند

 التفصيالت من العديد يف حىت بل فحسب؛ العامة اخلطوط يف ليس واملدنية الدينية
  .احلياة جوانب شىت على اخلطوط هلذه

  .التاريخ أزمة: الثاني السبب
                                                            

 .http://www.dawlamadaneya.com. مدنية دولة: موقع 24 
 ).بتصرف. (نفسة املصدر 25 

 الفكر تطور: كتاب  ينظر السياسي التطور عن للمزيد تفكريه، وطرق ومعامالته قانونه يف متطور حكم بطبيعته البشري احلكم 26 
 . م2010. ط العامة املصرية اهليئة ط العروسي، جالل حسن: ترمجة أجزاء، مخسة يف سباين جلورج السياسي
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 التأريخ أزمة مدى 27م1992 ت فودة لفرج الغائبة احلقيقة كتاب  من يلحظ
 ميكن ال متشكال جيده التأريخ هلذا الدارس أنّ  إال واقعها،و  األمة صريورة يف وتأثريها

 الراشدة للخالفة القراءة يعيد نراه لذا املعامل، حمددة) دولية( سياسية نظرية حيدد أن
 اليت التاريخ وقائع إنّ : بقوله ذلك إىل خيلص مما العباسية، والدولة األموية والدولة
 الوصل، خطورة وعلى الفصل، ضرورة لىع دامغا دليال تنهض الكتاب، يف سردناها
  .28اخلالفة بعودة املتنادين سذاجة وعلى

 إقامة يستهدفون كانوا  فاألنبياء هذا، من أبعد يتصور آخر طرف حني يف
 الذي – وسلم وآله عليه اهللا صلى – الكرمي رسولنا هو األمثلة وأوضح احلكومة،

 له تسىن حىت اإلسالمي لنظاما إلقامة مساعيه وكّرس األول اليوم منذ وجاهد سعى
 سنوات احلركة هذه واستمرت نطاقه، ويوسع عنه يذود وظلّ  يثرب، يف حتقيقه
  . 29طويلة

                                                            

 .م2003 الثانية، الطبعة االسكندرية،/ املستقبل مطابع ط الغائبة، احلقيقة فرج؛: فودة: ينظر 27 
 .160 ص سابق، مصدر الغائبة، احلقيقة 28 
 .187 ص األوىل، الطبعة لبنان،/ بريوت الوفاء، دار ط احملمدي، اإلسالم علي، :الخامنائي 29 
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 وأصول اإلسالم كتاب  على رده يف م،1971 ت السنهوري الرزاق عبد ويقرر
 من ذلك ويثبت ودولة، دين اإلسالم أنّ  يقرر م؛1966 ت الرزاق عبد لعلي احلكم
  .30نفسه الوقت يف وملك نيب وأنه – السالم عليه – الين فعل

 موجود غري وهذا التفصيلي، اجلانب إىل ينظر األول أنّ  الفريقني بني املشكلة
 عمان ملوك أقرّ  مثال فالنيب العامة، الفكرة سيناقض بذاته التاريخ بل خاصة، بصورة
 يف الدخول ردجم إال مملكته، يف بالدخول جيربهم ومل يتوارثونه، وكانوا ،31ملكهم على

  .اإلسالم

 بن وسعد السقيفة، حادثة منذ اخلالفة يف أحقيتهم يرون كانوا  األنصار أنّ  كما
 ت بكر وأبو ،32وفاته حىت بكر أيب لبيعة رافضا ظلّ  اخلزرج زعيم هـ14 ت عبادة
 أوصى 23 ت اخلطاب بن وعمر ،33مغلق كتاب  يف باخلالفة لعمر أوصى هـ13
 دفنه، وصعوبة هـ35 ت عثمان مقتل من ذلك دبع وما ،34اختارهم ممن لستة

                                                            

 .44 ص هـ،1432 األزهر جملة ط عمارة، حممد: وحتقيق تقدمي اإلسالم، يف والدولة الدين الرزاق، عبد :هوريالسن 30 
 ./http://ar.wikipedia.org ويكبيديا موقع عمان، أهل إىل الرسول رسالة نص: انظر 31 
 . 18 ص سابق، مصدر الغائبة، احلقيقة 32 

 .19 ص نفسه، املصدر 33 
 .91 ص نفسه، املصدر 34 



13 
 

 الطريقة هذه واستمرار وراثيا، احلكم وانتقال هـ،40 ت علي عهد يف الناس وانقسام
  .35طويلة زمنية لفرتة

 برناجما يقدموا أن الدينية بالدولة يرى ممن م1992 ت فودة فرج طالب وعليه  
  .ةالديني األيدلوجية وفق احلياة، جوانب لكافة متكامال

 واحلرية كالعدل  الكليات إىل سيلجأ اآلخر الطرف سيجيب عندما املقابل يف  
ا، الشريعة ومقاصد اجلميع، من تعاىل هللا والشهادة والقسط واملساواة  وسيجد ومآال
 تطبيق ذاته وهو النص، درجة إىل البعض رفعه التاريخ يف ممتد بشري تطبيق أمام نفسه
  .داسةوالق للرفع ال للنقد قبل بشري

 ميكن ال العامة طبيعتهما حبكم والسياسة الدين أنّ  إىل كوربت  خيلص لذا  
 تعدد من الرغم على ولكن...  عديدة أشكاال بينهما العالقة وتتخذ ترابطهما جتنب
ا العالقة؛ هذه أشكال   .36دائما موجودة ستظل فإ

  .الّنص أزمة: الثالث السبب

 للدولة مرتكزات صارت معامل أعطى كانوامل الزمان مع لتالئمه القرآين النص  
مْ  اْسَتَجابُوا َوالَِّذينَ : {يقول فالقرآن الشورى، مبدأ مثال هذه ومن املدنية،  َوأَقَاُموا ِلَرِِّ

                                                            

 .فوق فما 20 ص نفسه املصدر 35 
 .33 ص سابق، مصدر األمريكية، املتحدة الواليات يف والسياسة الدين 36 
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نَـُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  الصََّالةَ   دقيقا تفصيال جند ولن ،37}يُنِفُقونَ  َرَزقْـَناُهمْ  َوِممَّا بـَيـْ
  .واملكان الزمان دائرة وفق البشري للتطبيق ذلك مرجع وإمنا للشورى،

 مبدأ الشورى باعتبار بالدميقراطية، الشورى تسمية على البعض يعرتض وقد  
 بائد، تقليدي مبدأ الشورى أنّ  آخرون يرى بينما غريب، مبدأ والدميقراطية قرآين،

 الشورىف للصواب، خمالف – نظري يف – الرأيني وكال قومي، معاصر مبدأ والدميقراطية
 التطبيق حيث من أما إهلي، مطلب املبدأ حيث من فهي الشارع، به أمر عام مبدأ
 اجملتمعات من العديد ارتأت لذا واملكان، الزمان وفق البشر لعقول األمر أرجع فقد

  .38البتة بينهما تعارض وال الدميقراطية، ووسيلة آلية وفق الشورى تطبيق اليوم املعاصرة

 ِإَىل  اْألََمانَاتِ  تـَُؤدُّوا َأنْ  يَْأُمرُُكمْ  اللَّهَ  ِإنَّ {: يقول تعاىل فاهللا دل،الع يف احلال وكذا  
 َكانَ   اللَّهَ  ِإنَّ  ِبهِ  يَِعُظُكمْ  نِِعمَّا اللَّهَ  ِإنَّ  بِاْلَعْدلِ  َحتُْكُموا َأنْ  النَّاسِ  بـَْنيَ  َحَكْمُتمْ  َوِإَذا َأْهِلَها
يًعا  ومناصبه، احلكم يف العدالة منها عدة، مظاهر هل الناس بني والعدل ،39}َبِصريًا مسَِ
 الثروة، توزيع يف والعدلُ  ،40والسرية األخالق حسن جبانب الكفاءة، على مبنية وهي
 الثواب يف الناس بني والعدل ،41عادل بشكل القانون وفق توزع أن فالبد

                                                            

 .38/ الشورى 37 
 .م2011/ هـ1432 رمضان عمان، جريدة: نشر قرآنية، رؤية اخللقية القيم يف مقالت سالم، بن بدر: العبري 38 
 .58/ النساء 39 

  40 مقالت يف القيم اخللقية رؤية قر آنية، مصدر سابق.
 .نفسه املصدر 41 
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ا تصورية مبادئ فهذه ،42والعقاب  الزماين والبعد اجملتمعي، احلراك إىل تعود تطبيقا
  .واملكاين

 قدم على اإلنسان خلق تعاىل اهللا أنّ  حيث املساواة مبدأ القرآنية املبادئ ومن  
 احلراك وفق يكون وإنزاهلا لغة، أو لون أو دين أو جنس يف بينهم فرق ال املساواة،
 ُشُعوبًا َجَعْلَناُكمْ وَ  َوأُنـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا: {تعاىل قال البشري،
  .43}َخِبريٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ 

 النظم ألنّ  الدولتني، بني التمييز صعب وعليه ذلك، يف يفصل مل مجلة فالقرآن  
 طبيعتها يف ذلك رييغ أن دون دينية، اعتبارات على غالبا تقوم كانت  السياسية
  .44املدنية

 باألسرة املتعلقة األحكام بعض إىل بسيط وبشكل جزئيا تطرق القرآن  
ا النصوص هذه ذلك ومع واملعامالت، ا، يف جمملة كانت  ذا  للتفكري مفتوحة مفردا
  .ومكانا زمنا معها والتعامل تفسريها، يف اآلراء تعددت مما البشري،

                                                            

 . نفسه املصدر 42 

 .13/ احلجرات 43 
 .37 ص سابق، مصدر اإلسالم، يف والدولة الدين 44 
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 نسبة إما السياسي، احلراك قّيدت جديد نصوص إضافة هو حدث الذي اخللل  
 منزلة يف واعتبارها الفقهاء آراء حول اجلمود أو السلف، أو الصحابة، أو الرسول إىل

  .النص

 سياسي صراع ظل يف ولد نص فهذا ،45قـَُرْيشٍ  ِمنْ  األَِئمَّةُ : رواية مثال هذا ومن  
 التاريخ يف اجملتمع حلراكا يف السياسي احلراك يف أثر قوم، عند مقدس نص إىل حتول

  .اإلسالمي

 والتأريخ املصطلحات أزمة عقدة من التخلص ضرورة سلف مما خنلص وعليه  
 التهم دائرة عن بعيدا املتوازن، البناء لتحقيق املشرتك، من واالنطالق والنص،
 .النيات وحماسبة واإلقصاء

                                                            

 .بردة أيب عن أمحد رواه 45 
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  مدن وثقافاتباب: 

  مطبعة حيدر أباد الدكن
  عبد الحميد ناصف

  
املطبعة أو اجلامعة  حول- تكاد الدراسات السابقة على دراستنا 

ا كما سيظهر خالل   ،تعد على األصابع  - العثمانية أو حىت حيدر آباد ذا
 إىلفاملراكز واملؤسسات املعنية باملخطوطات ونشرها مل تشر  ؛دراستنا 

تلك املطبوعات ويبدو أن ذلك راجع لعدم توافر  ،املطبعة ونتاجها إال ملامًا 
ومعنية بصورة - بومباين دورية كثقافة اهلند صادرة من بل إ ؛مكتباتنا  يف
وبالعالقات  ،اهلند يف العريب اشرة باألدب والرتاث والتاريخ اإلسالميمب

 يفا املوجودة مدى أعدادهوعلى  ،الثقافية بني القوميتني العربية واهلندية
كما   ،املطبعة إىلمل تشر إال شذراً  - 1كلية اآلداب جبامعة اإلسكندريةمكتبة  

                                                            
 باحث من مصر .  

 1ع 11مجرد أشارات عن المطبعة كما ظهر في (مج  –شارات إبعض األعداد من  لُ خْ ومع ذلك لم تَ  1
يناير  25) من مجلة مجمع دمشق حيث جاء بأن دائرة المعارف العثمانية ستحتفل بالعيد التذكاري في 1960
مجلدًا من  370) نحو 1960حيث إن الدائرة أخرجت حتى عام (عامًا على تأسيس الدائرة،  70ور مر ل 1960

الدراسات العربية في  إلىالكتب، كما عقدت الدائرة بهذه المناسبة حلقة أدبية للمناقشة حول موضوع: االحتياج 
من  ا) نشرت الدورية جزءً 1955 1ع 6العصر الحاضر، وكذا معرض كتب إلصدارات الدائرة؛ وفي (مج 

 - 1نشره ضمن نشرات الدائرة وهو المقالة الثامنة من القانون للبيروني شملت الصفحات من    الكتاب المزمع
  وكان النشر بقلم مدير الدائرة. 78
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شبه القارة  يفعن "تاريخ الطباعة  الندويقدمها خمتار أمحد  اليتالورقة  أن
  .1معلومات جديدة أيةبالغرض املراد ومل حتتو على  تفي ال اهلندية"

اهلند مل  يف اإلسالميةاللغة العربية والثقافة  يفبدلوهم  أدلوامن  إنبل 
 أنهناك قوائم استطعت فمع ذلك و  ،يتعرضوا إال ملامًا حليدر آباد ومطبعتها

مل أعثر على مادة حديثة وكاملة  نينأكما   ،2الفقرية األعمالأحصيها لتلك 
هناك معلومات  إنبل ، اهلند يف اإلسالميةلمنا عن املخطوطات العربية عْ تُـ 

حتدثت عن  اليتتأكد من صحتها كاملعلومة المة مل نستطع مهتارخيية 
 احرتاقوكذلك  ،املتطرفني اهلندوس أيديمكتبة حيدر آباد على  احرتاق

  .3نها غري قائمة بيلوغرافية خمتصرةمل يبق م واليت ،مكتبة الساعدية
 ،عاصمة الدكن ،اإلسالميةن وحاضرة الثقافة جلنامدينة ا :حيدر آباد

على مدى أكثر من  اإلسالمي اإلشعاعومركز  ،وخامسة مدن القارة  اهلندية
من  -ةماليني نسم 5يقطنها أكثر من  اليت- . تتألف املدينة سنة 400

تأسست  اليتباد األصلية آحيدر  يفاألوىل ه :كبري  اختالفمدينتني بينهما 
شاه تأسست  سكندرإالنظام " باسمواألخرى مسيت  ،1591سنة  حوايل
  م.1798عام  حوايل

                                                            

، "تاريخ الطباعة العربية في شبه القارة الهندية"، في كتاب: ندوة تاريخ يللتفاصيل راجع: أحمد مختار الندو 1 
  .157–141)، ص1996التاسع عشر، (أبو ظبي: المجمع الثقافي، الطباعة العربية حتى انتهاء القرن 

انظر على سبيل المثال ال الحصر دراسة: اى، كى، أحمد كيتى  (األستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة  2
  .198–181، ص1982سنة  2 -1ج  57كاليكوت)؛ "اللغة العربية في كيراال "، مجلة مجمع دمشق، مج 

يدار، "حفظ المخطوطات اإلسالمية في الهند"  في: إبراهيم شبوح (محرر)؛ صيانة وحفظ راجع: عابد رضا ب  3
؛ إبراهيم شبوح، 36)، ص 1998، (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 3المخطوطات اإلسالمية، رقم 

  .6نفس المرجع، ص 
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غري الثانية  املرحلةمنها  ،عمرانيةبست مراحل  األصليةمرت املدينة 
 يف" موقع آخر يدعى "أوراجنابان إىلغول العاصمة حيث نقل امل ؛ستقرةامل

أسرة  هيمث قامت أسرة حاكمه جديدة  ،م1725-  1687من  الفرتة
 السياسي،بالنظام) وعندها عاد للمدينة جمدها  املعروفة"آصف شاهى" (

جنليز ن حد من تطورها ظروف الصراع الناشب عندئذ بني املستعمرين اإلإو 
من الفرتة  يفمنافسة حربية فيما بينهما  يفوالفرنسيني الذين دخلوا 

1750- 1760.  
حرب السنوات  يفجنليز اإل أماموبعد هزمية فرنسا  1763عام يف و 
" منصب نائب احلاكم العام 1796 – 1763"على خان  توىل ،السبع
وبعد  ،حليدر آباد مركز عاصمة الدولة فأعاد ،""النظام باسموعرف  ،للهند

تدفق على املدينة فيض من الناس املذعورين  1948اهلند سنة  استقالل
حكومة اهلند املركزية بعد أن  أن، كما األقاليم يفالطائفية  االضطراباتمن 

ا على حيدر آباد وجعلت منها عاصمة للمقاطعة الكربى وضعت يده
" مكنت ألعداد  ANDHRA PRADEHاندرابرادش" باسماملعروفة 

ا دأبت   ،املدينة يفهائلة من اهلندوس سكان الوالية من االستيطان  كما أ
 ،تذويب شخصيتها كحاضرة إسالمية بوسائل متعددة إىلعملية متواصلة  يف

ومتحف  األربعومسجد املنائر  القلعةحيدر آباد  يفومن أبرز املعامل التارخيية 
  .1...ساالرجونج

                                                            

قلعه لحماية تراث العرب" في العربي  للتفاصيل انظر: زكريا عبد الجواد، "دائرة المعارف العثمانية في الهند 1
؛ أحمد العناني؛ مراكز الحضارة اإلسالمية، "حيدر آباد" في مجلة اإلسالم اليوم، 2004، 55، 1الكويتية، ع 
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يف االجتماع و  يفملدينة حيدر آباد خصائص ومميزات  أنومن املعلوم 
، وقد أمصار شبه اجلزيرة اهلندية باقيالتفكري والثقافة واألدب ختتلف عن 

 األدبسيما سائر العلوم والفنون وال يفتقدم شهدت مظاهر عديدة من ال
األدب والشعر  يفوظهر فيها أعالم خالدون خالل أجيال طويلة  ،العريب

واخلطابة والكتابة والسنن واآلثار والفلسفة وغريها من العلوم احلديثة. ووجد 
ني الذين كتبوا عن  من أهل حيدر آباد كالشيخ عبد  األعالمبعض النا

 "حممد عبد الستار واألستاذاب "نزهة اخلواطر" الكهنوى مؤلف كت احلي
احلقيقة فقد  يف و  ،"العلمية الدكنية األدبيةسلسلة النشرات خان" صاحب "

ضة علمية مرموقة خالل النصف   الثاينكانت حيدر آباد تعج حبضارة و
  .من القرن التاسع عشر

تلك النهضة العلمية والثقافية املكتوبة يوجد باإلمارة   إىل وباإلضافة
ا السائح يأيتكهوف ومغارات ذات رسوم فنية نادرة وعتيقة  . 1نو ملشاهد

كل ما يتعلق بإعالء الرتاث   يف در باد الدكن دور ملموسوكان لسلطان حي
ت (نه منح شاعر اهلند الكبري رابندرنات طاغور إحىت  ،اإلسالمي
 يف اإلسالميروبية لتأسيس القسم  ألفمعونة مالية قدرها مائة  )1941

ارتى الكتب  إىلباإلضافة  1927سنة " بالبنغال جامعة "وشوا

                                                                                                                                                                          

، 258، 256، 255، ص 1987، حسين مؤنس، أطلس تاريخ اإلسالم، القاهرة 29-20، ص1983بريل أ 1ع
  [انظر الخرائط في المالحق]  259

 1950مارس سنة  1ع 1الهند"؛ ثقافة الهند مج إلى: تاراشند؛ "الثقافة الهندية ووصول المسلمين انظر1 
  بومباي.
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مطبعة حيدر آباد  يفكانت تطبع   اليت واإلداريةواملطبوعات العربية والفارسية 
  إنشاؤه.مكتبة القسم املزمع  يفتوضع  كيذلك احلني   يف

مساحات  لى وجودالباحثني أنه كانت هناك شواهد عويعلمنا أحد 
سالم كانت وقفًا لنشر اإل  – 1منها حيدر آباد –مدن مهمة  يف شاسعة

حيدر آباد حوى العديد من  إقليماحلقيقة فإن يف و ، بني غري املسلمني
 العريب واللغوي العلمياجلامعات واهليئات العلمية املهتمة بنشر الرتاث 

كانت [جلنة إحياء   -موضوع ورقتنا-  )املطبعة(للدائرة  فةفباإلضا ،اإلسالمي
على اتصال بالعلماء  أيضاآباد الدكن] وكانت  املعارف النعمانية حبيدر

وسعت قد صفية فإن اجلامعة العثمانية كانت أما املكتبة اآل ،2املصريني
نتها العمومية بأن فصلت اخلزانة اآلصفية باملناشري اجلليلة لتحفظ اخز 

 فهيوعلى العموم  .اخلزائن العمومية يف األدبيةالذخائر العلمية والدفائن 
  .3تستحق دراسة منفصلة

                                                            

وكذلك مدن مشهد في إيران ولكهنو وجمو كشمير في الهند ووقف آلتون آبافي قونية... انظر: هاشم محسن  1
  ، لندن.62، ص2001، 5ع 2الحاضر والمستقبل" المسار، مج –بشير، "الوقف 

أصدرت الجمعية العلمية التي هي شعبة من لجنة إحياء المعارف النعمانية [كان الشيخ األزهري رضوان محمد  2
وأشرف على إصدار كتاب "الجامع الكبير" لإلمام أبى عبد اهللا  ،في اللجنة ووكيلها في مصر] ارضوان عضوً 

وقوبل بالنسخة التونكية بالهند وما وجد  محمد بن الحسن  الشيبانى  حيث طبع عن النسخة الرومية باستانبول
بمقابلة أصوله الشيخ أبو الوفا األفغاني المدرس بالمدرسة النظامية بالهند،  يمن نسخة دار الكتب المصرية، عن

  .1938وعنيت بنشره اللجنة النعمانية بالقاهرة 
. ومن 1ص  -حيدر آباد،  بن جماعه.انظر: كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ال 3

 – 64أجزاء ( 4إصدارتها العديدة نشر كتاب: غريب الحديث ألبى عبيد القاسم بن سالم األزدى البغدادى في 
-75، ص 1975،  1ج 50) وصححه محمد عظيم الدين [انظر عرض له في مجلة مجمع دمشق مج 1967
110 .[  
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ب وجد بني اهلند والعر  العلمي االتصالأن  إىلأشارت بعض املصادر 
موجودة عند املؤرخ  اإلشاراتوتلك  ،العباسية الدولة منذ أوائل تأسيس

  .1)388ص  ،3ج( الطربي
باحلضارة اهلندية عرب  اإلسالميةاحلضارة والثقافة  اتصالوجاء 

حممد بن  ةوقياد الثقفياحلجاج بن يوسف طريق " عن اإلسالميةالفتوحات 
اهلند حىت وقوعها حتت  يف د اإلسالميواستمر الوجو  ،م711القاسم عام 
 قد وجدواو  ،جتماعيةاو  رسخوا خالهلا قيمًا ثقافية جنليز الذينسيطرة اإل

 أن ياعطب جمتمعًا مسلمًا تشكل من املسلمني اهلنود والعرب الفاحتني وكان
ترسيخ اهلوية  إىلشبه القارة اهلندية  يف اإلسالميوجود اجملتمع  ييؤد

لى بداياته ع يفمكتوب يركز  أدبمنها توافر  ،عرب وسائل عديدةاإلسالمية 
متد او  ،ليغطى كافة جماالت املعرفة البشرية ويتسع مشوالً  ،الثقافة الدينية

ا ال يستهان به من اهلند كمًّ  وشكل إنتاج ،اإلنسانيةلفنون كثرية من املعارف 
  .2اإلسالمي الفكري اإلنتاجحجم 
 والعرقي) اإلسالمي( الديينعن الوجود  بدايةً  احلديثُ  فرتضُ يَ 

 نلمّ  نأعلى عمومها وحيد آباد على خصوصيتها  3اهلند يف) العريب(
                                                            

 34علوم عند العرب" مجلة المجمع العلمي العراقي، مجللتفاصيل راجع: صالح أحمد العلى؛" كتب الهند وال 1
  . 37–3، بغداد؛ ص 1983، 3حـ
نظر: تاراشند، مرجع سابق؛ هما يون كبير، "المسلمون في الهند"؛ االهند  إلىعن وصول العرب المسلمين  2

أهل  إلى؛ محمد أحمد الصديقى؛ أول من عرف اإلسالم 22 – 2، ص 1955سبتمبر  3ع 8ثقافة الهند مج
؛ محمد أبو الصالح"، األسرة الحاكمة المسلمة األولى 124 – 113، ص 1960 1ع 11الهند" ثقافة الهند، مج

  .28 – 20، ص1960سنه  2ع 11في الهند " ثقافة الهند، مج
  يالحظ أيضًا ان المطبعه لم تخرج سوى كتابات قليلة جدًا عن تاريخ الهند.  3
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حيث يصطدم غالبية  ؛املسألة أغوار  تلك ربتعيننا على س اليتباملصادر 
حيدر آباد بتعدد مصادر البحث  إىلدراسة تاريخ هجرة العرب  يفاملشتغلني 

أغلب من  أن بالتايلوحيث يالحظ  ،التحقيق الدقيقة اجلامعةوقلة املراجع 
قد  –على قلتهم  –تعرض للتاريخ حول العالقات بني بالد العرب واهلند 

ومل تورد بعض  ،اهلند إىلخر هجرة الكثري من احلضارمة آجتاهلوا بشكل أو ب
جتارية بني جنوب اهلند وساحل وجود حركة  إىلشارات إهذه املصادر إال 

 يفر احلديث مؤرخو العص أما ،العصور القدمية والوسطى يفموت حضر 
وجه الزحف يف " لذين أوردوا ظاهرة صمود واليات "ماراثا" ا"مهاراشرتا

ربط تلك الظاهرة بوجود الكثري من  يففقد وجدوا بعض احلرج  املغويل
Van  .C .W .Lومع ذلك فقد قام  ،1جيوش هذه الواليات يفالعرب 

Den Berg   بأول دراسة مفصلة عن املستعمرات احلضرمية خارج
                                                            

)   Haydar abad Residan cy Recordsمقيمية حيدر آباد " ( : " سجلفيتوجد بعض مصادر البحث  1
خرى فتضمها ، والسجالت الخاصة بهجرة العرب ونشاطهم في بعض الواليات األيفي دار الوثائق الهندية بنيودله

)،كما يمكن الرجوع في هذا الخصوص Satate Archives of Mahara - shtraدار وثائق " مهارشترا " (
 ; Describtire Catalog of the Secret and Political Department Series 1755 – 1820 إلى

Comp.V. G. Dighe, Bombay Government CentraL press, 1954 Index pp. Iv – v،. 
) من كتاب "دراسات في تاريخ يبومب فييضًا فصل (مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار السجالت الحكومية أو 

حققه "عبد القادر محمد عبد اهللا ورفاقه"، مطبعة جامعة  الذيمير محمد أمين، ربية" لمؤلفه عبد األالجزيرة الع
 Office Library؛ كما تضم مكتبة (دائرة الهند) بلندن 196 – 185ص ص  2حـ 1، مج1979الرياض، 
India   سجالت مقيمية عدن)Records Aden Resi هذا الخصوص على  في طالعاال)؛ ويمكن

           Andrew Griffin , Residency Records , London , India Office Library , 1981تابك
    Historians and Historiograpy of Hadramawtأما المخطوطات العربية فهناك فصل؛ 

  :في كتاب
 R. B. Serjednt, Studies in Arabian History and Civilization (London , 1981) pp. 239 
– 261.  
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تتحدث عن  اليتات الكتب مَّ يعد من أُ  ، الذي1كتابةيف  اجلزيرة العربية 
يف املستعمرات اهلولندية يف سيا وخاصة آجنوب شرق يف تاريخ احلضارمه 

  .2مثانيات القرن التاسع عشريف جزر اهلند الشرقية 
طليعة املهاجرين يف كانوا   املتصوفةن جمموعات أومن الواضح 

املراكز التجارية يف ستقروا احيث  ؛العصور الوسطىيف اهلند  إىلاحلضارمة 
الدين عبد  ي" أبو بكر حم املتصوفةومن أبرز هؤالء  ،والسياسية الكربى

حيدر آباد ودفن يف عاش  الذي )1627 – 1570(القادر العيدروس " 
"  األدب العريبيف مؤلفه " مسامهة اهلند يف كما أورد " زبيد أمحد "   ،فيها 

خمتلف يف الذين عملوا  املتصوفةالعديد من أمساء  1968الهور يف املطبوع 
  .حيدر آباديف اهلند وخباصة يف يم جماالت التعل

سواحل " قوجرات وكونكان ماالبار  إىلوبينما كانت هجرة احلضارمه 
م مرة   ،سالمالعصور الوسطى بغرض التجارة ونشر اإليف "  كانت هجر

لتحاق أواخر القرن الثامن عشر بغرض االيف "قوجرات والدكن "  إىلأخرى 
 ،وسط وجنوب وغرب اهلنديف أقليم مارثا و يف سالمية جبيوش الدويالت اإل

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

؛ "عرب حضر موت في حيدر آباد"، ت: يدللمزيد من التفاصيل راجع الدراسة الرائدة والهامة لعمر الخال 2
[وبخاصة  169 – 135، الكويت، ص ص 45جمال محمود حامد، في دراسات الخليج والجزيرة العربية، ع

ندماج المولدين العرب في األرخبيل ان دين بيرج، " اإحاالت ومصادر البحث ]؛ وأيضًا الدراسه الهامة لــ: ف
[والمقاله  102 – 91[ جامعة عدن ]  ص  2001يناير  5التواصل عالهندى" ت: مسعود عمشوش، مجلة 

عبارة عن ترجمة كاملة للفصل الثامن من كتاب تنصيص حضر موت والمستعمرات العربية في األرخبيل 
  .1886في جاوه، ونشره بالفرنسية في عام  يألفه بيرج بناء على تكليف من الحاكم البولند ي"] والذيالهند



9 

 

ستقل "مري قمر الدين خان أصف جاه" عن البالط االدكن حيث يف و 
الذين حكموا  ةلعشر وأصبح بذلك أول احلكام ا ،1724عام يف  املغويل

كان الواحد منهم يلقب بـ "   يوالذ ،1948و  1724حيدر آباد ما بني 
  .1"نظام

 ،" يحيدر آباد " سيف بن حسني القعيطيف  ةمشاهري احلضارمومن 
مؤلفات عن اللهجات العربية احمللية  يةكان عاملًا لغويًا بارعًا كتب مثان  الذي

  .2اللغة األوروبية ملفرداتموت ومجع قاموساً عربياً حضر يف 
املنطقة مما أدى يف تقلصت التطورات السياسية  العشرينالقرن يف و 
والسواحل حيدر آباد  يقليمإالعالقات احلميمة بني يف خفوت  إىلبدوره 

ائيًا  فقد .الشرقية واجلنوبية للجزيرة العربية اهلند عام  إىلضمت حيدر آباد 
بالدهم  إىلن تقوم برتحيل العرب أوقد عرضت احلكومة املركزية  ،1948

الدوائر يف تسمى  حداث اليتوهذا كان عقب األ ،األصلية على نفقتها
بعاد العديد إثر ذلك مت إوعلى  ،"PoLice Actionاهلند بـ " يف الرمسية 

  .العربمن 

                                                            
وتفاصيل مثل الظروف السياسية واالجتماعية في حيدر آباد مطلع القرن التاسع وهجرات  ألن موضوعات 1

: عمر الخالدى، مرجع إلىالحضارمه إليها وكذا المعامالت المالية تعتبر خارج نطاق بحثنا. فيمكن الرجوع 
ث عشر الميالدين "، ؛ " العالقات التجارية بين عدن والهند خالل القرنين الثانى والثال146 – 142سابق، ص 

  33في مجلة المؤرخ العربى [ بغداد ] ع

 R.B.Serjeant  Proseباد. انظر:؛ آال تزال تلك المخطوطات محفوظه بدائرة المعارف العثمانية في حيدر  2 
and Poetry From Hadramawt , London , 1951ن الهنود في ي؛ ودراسة تحت الطبع "دور المؤرخ

  اللغة العربية "الكتابة التاريخية ب
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 يمسلماهلند احلالية يشكل عرب حيدر آباد جزءًا ال يتجزء من يف و 
عمان  إىل نيعمان عاد الكثري من العمانييف ومع اكتشاف النفط  ،اهلند

كما أجريت العديد   ،"نيويطلق عليهم لقب "احليدر آبادي ،واستقروا فيها
م  من احملاوالت جلمع عرب حيدر آباد حتت لواء منظمات ترعى شئوو

نجاح إال ومل تنل من هذه املنظمات حظًا من ال ،االجتماعية واالقتصادية
حتت لوائها  يوينطو  ،1967عام تأسست   "اجلمعية اليمنية باهلند" اليت

  .1غلبية العظمى من عرب حيدر آباداأل
  اهلند يف الطباعةتاريخ  يفملعه 
عام  ن الطباعه دخلت اهلندأوساط العلمية من املتداول بني األ

الربتغاليني حيث توىل "جوجنونزاليس وجون دى فرييا  ييدأم على 1556
مأ" نشر    .الدينية التبشريية بلغة التاميل عماهلم ومقاال

مرباطور ن حماولة لطباعة املصحف الشريف كانت على يد اإلأكما 
ن الربيطانيني قد إ :ويقال ، م "1793- 1759عام  "شاه عامل الثاين
 وعلى كلٍّ  ،كان الشاه حياول طباعة هذا املصحف بداخلها  دمروا القلعه اليت

  .مل يكتب هلا النجاح ةن تلك احملاولأدو يب
كانت   يالعربية بشكل رمس ةول مرة مت فيها سبك احلروف الطباعيأو 

ومتت  ،م1777مدينة كلكتا على يد املستشرق ولكنس عام يف البنغال يف 
 1778 العام التايليف جنليزية الفارسية ول قاموس للمصطلحات اإلأطباعة 

                                                            

  .؛ وكذلك راجع الخرائط والملحقات بنهاية البحث151، مرجع سابق، ص يانظر: عمر الخالد 1 
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"دانيال ستيوارت وتبع ذلك قيام كل من  ،ف العربيةو م باستخدام احلر 
منها الرسالة السراجية لسراج الدين  ،عربية طباعة أعمالب" وجوزيف كوبر

  .1786مطبعة مدينة كلكتا عام يف  يالسجاوند
تشرًا حىت بداية منط الطباعة احلجرية ظل لفرتة طويلة من أنويالحظ 

تطوير الطباعه العربية عن طريق سبك حركة  وعلى الرغم من من 20القرن الـ 
كما اكتسبت مدينة كلكتا شهرة واسعه بكثرة مطابعها الليتوغرافية   ،احلروف

اية القرن الـ  مطبعه  200ما يزيد على  19احلجرية حىت بلغت مع 
م وسبكت  1818تبشريية عام ت مطبعه ئنشكلكتا أيضًا أُ يف  و  ،حجرية

يف  ةصابومت طبع كتاب" اإل ي،عربية خبط النسخ واخلط الفارس فيها حروفٌ 
يف  املنشى عبد اهللا مطبعه عربية  أأنش 1824يف و  .متييز الصحابة"  فيها

وأحلق بني سطور  ،كلكتا تولت طباعة املصحف الشريف بأحرف عربية
 ،1829د القادر طبعت عام هندية أعدها موالنا شاه عب ةيات ترمجاآل

طبع و م 1890مدن اهلند الكربى حىت عام يف ومن مث تتابع نشر املصحف 
   .مدينىت الهور وأجرايف 

 الطباعةحدود تقدمي  ىبيد أن هناك شخصيات لعبت دورًا تعدّ 
يف حياء الثقافة العربية واالسالمية إما يستهدف  إىل العريبخدمة للحرف 

طليعة هؤالء "األمري نواب صديق حسن خان" أمري يف  يأيت .شبه القارة
وبال  4وبال يف وأسس  ،مؤلف 300وحيث بلغت مؤلفاته حنو  ،والية 

 ،القاهرةيف خرى كمطبعة بوالق ستعان باملطابع العربية األاكما   ،مطابع
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ويعترب  ،...وطار"ونيل األ" "بن كثريا" و"تفسري يفتح البار حيث نشر فيها" 
حياء إالعربية و  الطباعةفن  يف" رائداً )1895 – 36نول كاشور ( ي"املنش

  اهلند.  يف اإلسالمي العريبالرتاث 
على الرغم من أنه كان هندوسيًا برامهاتيًا فقد ترفع عن التعصب 

كما عمل على طباعة القرآن وترمجاته بلغات   ،لكناويف وأسس مطبعه عربية 
  عديدة أحلقت بأعمال التفسري والشرح.

ا يف هتمام باللغة العربية وحىت اآلن فمن مظاهر اال أرض اهلند أ
 سالمية اليتاملرحله االبتدائية كمادة أساسية ألبناء األقلية اإليف تدرس 

فيه العربية لغة  دتع الذيالوقت يف مليون مسلم  200يتجاوز عددها 
هناك كذلك عدد من املدن مثل حيدر آباد، و مدارس يف التدريس الثانية 

اللغة العربية يف وية تقوم مبنحها رئاسة الدولة لباحثني متميزين سنجائزة 
اهلند تضم يف ن كل جامعه أكما   ،تقديراً خلدمات مهمة قدموها لتلك اللغة

ألف  50فضًال عن أن اهلند متلك وحدها ما يربو على  ،قسمًا للغة العربية
  .1خمطوط بالعربية

مواقع الكتب املنشورة يف الشبكة العنكبوتية  من خالللعنا طاولعنا 
لكرتونيًا على جمموعات تراثية وثقافية ناشرها "جملس دائرة املعارف إ

حكاية ذلك اجمللس  ياهلند" فما ه - حيدرآباد الدكن يف  2العثمانية
                                                            

، 170ع  ةرناؤوط، عالم المعرف، ت. محمد م. األيراجع: الكسندر ستيبتشفيتش؛ تاريخ الكتاب. القسم الثان 1
  ، مرجع سابقي؛ أحمد مختار الندو 30 – 27، ص 1993الكويت 

وٕانما   ؛األذهان إلىالعثمانية كما يتبادر  ةسم تلك الجامعه ال عالقه له بحكام الدولاأن  إلىينبغى اإلشاره 2 
  أمر بإنشائها. الذيسم "مير عثمان على خان حاكم والية حيدر آباد اسميت على 
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 ةمهثراء وإحياء ونشر تلك اجملموعات املإيف وجامعته ومطبعته ؟ وما دوره 
  .يتاآليف النادر ؟ هذا وغريه ما سنحاول معاجلته  من الرتاث العريب

مبىن قريب من اجلامعة العثمانية يقع مقر دائرة املعارف العثمانية يف 
نضمت اليها فيما إن كانت إو  ،قدم عهدًا من اجلامعة نفسها أ يه اليت
عهد السلطان "نواب مري حمبوب على خان يف هذه الدائرة شهدت  ،بعد

تاريخ يف (نظام امللك) افتتاح واحدة من أقدم مطابع الكتب باللغة العربية 
مكتبة عربية  يةحىت أن أ، 1888عام يف وحتديدًا  ،الطباعة العربية باهلند

ذ كانت املخطوطات إ  ؛حمرتمة ال ختلو من كتاب حيمل اسم هذه الدائرة
ورمبا حيث جاءت مطبوعة بعشرات  إىلفتعود  ،ا مع البحارةاليه املؤلفة تأيت

والعلوم  ،فالتاريخ ،احلديث إىلكتب الطب   منبداية  ،آالف النسخ
  .1كل مدن العامل املتحضريف  لتباع وتنشر  ،الرياضية

م برعاية موالنا حسني 1889 - هـ 1307يف أسست اجلمعية 
ا وباينها النواب عماد امللك عميد املعارف أكرب أ يالبلجرام الدولة يف عيا

حد مشاهري أوموالنا عبد القيوم  ،م1925 - هـ 1344يف  ىفاآلصفية املتو 
نوار اهللا خان أوكذا موالنا النواب  ،م1908 -هـ 1324الدكن (ت 

  .2م)1915 -هـ 1334صدر صدور الدولة اآلصفية (ت 

                                                            

، 2004، 551ع  يالعرب انظر: زكرياعبد الجواد؛ دائرة المعارف العثمانية في الهند قلعة لحماية تراث العرب،1 
  .80ص 

انظر: تذكرة النوادر من المخطوطات العربية رتبت بأمر جمعية دائرة المعارف العثمانية [النشريات القديمة من 2 
  3، ص 1932سلسلة مطبوعات الدائرة ] سنة 
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انظر   - سست بفرمان أصدره "النظام" أأما اجلامعة العثمانية فقد 
 يوه ،1917وىل عام قسامها األأنشاء إومت  - املالحقيف نص الفرمان 

ن إو  ،جنليزيةوردية بدًال عن اإلاأل يول جامعة هندية تدرس بلغة وطنية هأ
ساتذة من أوهناك  ،1وثالثني عاماً  واحدالتدريس باالوردية بعد  يلغأُ 

م العلمي تصال باهليئات اوكانوا على  ،البالد العربيةيف ة اجلامعة زاعت شهر
 ثبتعاايف آخر متثل  يكما وجد اتصال علم  ،2الثقافية            العربية

  .3ستكمال الدراسةبعض طالب اجلامعة العثمانية ملصر ال
ن فهناك "عبد و ن ومستشرقو كما مر على اجلامعه مشاهري ومهتم

لتحق باجلامعه ا الذياملعروف  ياجملر الكرمي جوليس جرمانوس" املستشرق 
ماذا قام به األتراك من  - 1أروقتها منها يف وألقى عدة حماضرات  ،العثمانية

 ،سنة األخرية 80الــ يف  ياألدب الرتك - 2خدمات جليلة لإلسالم    
ود /  ،1975زارها سنة  الذيوشيخ األزهر السابق د / عبد احلليم حممود 

                                                            

، ص 1983إبريل  1  1سالمية بحيدر آباد؛" في اإلسالم اليوم، ع راجع: أحمد العنانى؛ "مراكز الحضارة اإل1 
27  

في الجامعه وصاحب كتاب باألوردية بعنوان  يأحد أساتذة التاريخ اإلسالم يالنصر محمد خالد يكالدكتور أب2 
نظر اص،  456في نحو  1974ساسية وشرحها " طبعة ديلهى . بعض المعلومات األي"نشاط المسلمين البحر 

  .935 -926ص  1979سنة  4ح  54، مج للكتاب بقلم محمد حميد اهللا في مجلة مجمع دمشق اعرضً 

ضرير جاء القاهرة  يوهو طالب هند ،الجامعه العثمانية بحيدر آباد يكالطالب "مقبول أحمد " من خريج3 
بالدوريات  يتصال علمالكنه كان على  ؛وبالفعل نالها وعاد لبالده ،ستكمال الدراسات العليا في جامعة األزهرال

: " العالقات التجارية بين الهند والعرب" في ثقافة الهند، ةومن أعماله المنشور  ،المصريةوالهيئات العلمية العربية و 
  .  130 – 97، ص 1960سنة  3ع  11مج 



15 

 

و د / ديفيد كينج  رئيس   ،ود/ عبد املنعم النمر  ،حممد كامل حسني 
  .بالقاهرة سابقاً وأبو الكالم آزاد يمركز البحوث األمريك

حيدر يف إنشاء دائرة املعارف العثمانية يف كما أسلفنا يعود الفضل و 
 الذي يالنواب "عماد امللك السيد حسني البلجرام ةالعالم إىلآباد الدكن 

وعني سكرترياً  ،بادحيدر آ إىل 1873عام نتقل او  ،1842ولد عام 
  .خاصاً للنواب

ليه تنسب العديد من إو  ،منح لقب عماد امللك 1886عام يف و 
يف برز منجزاته متثلت أن أإال  ،حيدر آباديف جنازات احلضارية والثقافية اإل
ضمت كنوزًا من املخطوطات واملطبوعات  نشائه "املكتبة اآلصفية" اليتإ

نشاء دائرة املعارف إ: خرى موضوع ورقتنااألجنازاته إومن  ،سالميةالعربية واإل
  .العثمانية

 إىلة من إنشاء الدائر  يطرحها البلجرام لفكره اليتاويعود جناح 
  احلقائق واملعطيات التالية:

) قبول وإميان كل من " نظام حيدر آباد أصف " النظام السادس 1
  .صالحيةاإل يالبلجرامزراء ألفكار و الللدوله اآلصفية ورئيس 

 اهلند إلحياء الرتاث العريبيف سالمية مارات اإل) التنافس بني اإل2
وبال وحيدر آباد ودهلإوخباصة بني  ي،سالماإل   .يمارات 

وخالل فرتة حكم  ي،الثر يف ومن خالل تارخيها الثقا- اهلند أن ) 3
خذت أكما   ،كانت تستقطب علماء املسلمني ومبدعيهم  - املسلمني فيها

وتكون تراث ضخم من أعمال  ،العريب ينتاج الفكر اإليف دوراً بارزاً وطليعياً 
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سالمية العصور اململوكية واملغولية والرتكية اإل إىلسالمية انتسب الثقافة اإل
  .اهلنديف 

بناء أحد أن أنشاء الدائرة مفادها إقصة عن أسباب  همبعضويورد 
وقد لفت بأوراق بعض املخطوطات "املال عبد القيوم" جاءه ببعض احللوى 

 .تلك املخطوطات من املهانة والضياعحالة ليه إفهاله ما وصلت  ،القدمية
الدولة يف عميد املعارف  يإبالغ البلجرام إىلن سارع أال إفما كان منه 

ومن مث كانت فكرة  ،ليه حالة كتب وخمطوطات الرتاثإاآلصفية مبا آلت 
  .حيدر آباديف نشاء دائرة املعارف النظامية إ

م وصدر هلا مرسوم 1888= 1306إذن انطلقت الفكرة عام 
وأحلقت الدائرة مبقتضى هذا  ،م1890يف مجادى اآلخر  14يف خاص 

املرسوم حتت الرعاية السامية لـ "النظام السادس للدولة اآلصفية امللك آصف 
آالف  6وخصص هلا مبلغًا سنويًا مقداره  ،جاه مري حمبوب على خان"

حىت مت تشكيل جملس خاص واستمر الوضع هكذا لسنوات  ،روبيه هندية
ا وفق لوائح داخلية حتدد أهدافها و للدائرة ك ا اجراءإلف بإدارة شؤو

  .دارية واملالية والفنيةالتنفيذية اإل
مري  سلفه "النظام إىلومآل احلكم  ،1911امللك آصف عام  ةوبوفا
ادر آصف جاه السابع" تغري  يعثمان عل  امسها احلايل إىلسم الدار اخان 
  .مواله اخلاصةأدعمها وإعانتها سنوياً من يف واستمر  ،نسبة إليه

رأت حكومة النظام ضم  1917نشاء اجلامعة العثمانية عام إوعند 
 1944خرى عام ألوائح الدائرة مرة يف وأعيد النظر  ،اجلامعة إىلالدائرة 
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ومبوجبها خضعت إدارة الدائرة إلشراف جلنة تنفيذية  ،19531خرى عام أو 
تشكيل جلنة علمية  إىلكما عهد   ،برئاسة نائب رئيس اجلامعة العثمانية

وحىت اآلن يتم إدارة  ،مور العلمية اخلاصة مبطبوعات الدائرةكافة األيف  للنظر 
  .الدائرة عرب تلك  اللجان
التصحيح وقراءة  :للدائرة الوحدات التالية يلتنظيمويضم اهليكل ا

  ة.احملاسب ،دارةاإل ،التسويق والبيع ،التجليد  ،الطباعة ،الربوفات
يف  ةهذا وقد تعاقب على إدارة الدائرة عدد من الشخصيات املرموق

مراء " أوهلم النواب السري " وقار األة، والعربية اهلندي سالميةالدراسات اإل
  .م1890عام  األصفية حوايلوزير معارف الدولة 

ال نعثر بالتحديد على  قائمة موثوقة  1940وبالنسبة للفرتة قبل 
ادر يواملال عبد القيوم وعل يستثناء البلجرامابأمساء املديرين ب  ،ياورجنك 

ا كل من السادة 1938ومنذ عام    : توىل إدار
  1940 إلى 1938من 

   1946 إلى 1940من 

   1946 إلى 1943من 

   1959 إلى 1946من 

  أشهر فقط 6 لمدة 1960 سنة

  3ر وحيدر نواز جنكك بهادريالنواب الس

  سيد ظهور الحق

  يسيد هاشم الندو 

 د / محمد نظام الدين

 الدين  يد / ول

1  

2 

3 

4 

5 

                                                            

  .3انظر: لمعات دائرة المعارف العثمانية...، مرجع سابق، ص 1 
؛ عباس طاشكندى؛ الطباعه العربية في الهند دائرة المعارف 81نظر: زكريا عبد الجواد، مرجع سابق، ص ا 3

للبحوث والدراسات اإلسالمية، سلسلة ، مركز الملك فيصل يسالماإل يالعثمانية ودورها في إحياء التراث العرب
  .16، ص 2000)، العربية السعودية، 3( ةالمحاضرات العام
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   1972 إلى 1960من 

  1973 إلى 1972من 

  1983 إلى 1973من 

  1986 إلى 1983من 

  1988 إلى 1986من 

  1992 إلى 1988من 

  1995 إلى 1993من 

  1997 إلى 1996من 

رئيس  2004 ــــــــــ إلى 1998من 
الدائرة ورئيس قسم اللغة العربية في 

  .1الجامعه العثمانية

2007- 

 د / محمد عبد المعين خان 

  عباس  يد / محامد عل

   يد / محمد عبد الوهاب النجار 

  القاضى شرف الدين أحمد 

  السيدة مهر النساء

  د / م. أ. أحمد 

   يد / محمد سليمان صديق

  د / أحمد اهللا خان 

  د / محمد عبد الرحيم 

  د / محمد عبد الحميد 

 د / شاهد على عباس 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  
منها هو  األساساحلديث عن تأسيس دائرة املعارف ومقاصدها يف 

وعلى التفصيل تنتخب الدائرة من الكتب  ،شاعة الكتب العربية القدمية"إ"
  :يه االنتقاء واليتيف شروطها فيه مع تجتما 

 ،غري الدائرة يف قبل من أن يكون املخطوط (الكتاب) مل يطبع  - 1
  .النشريف سبقت مطبعة الدائرة  يتن وجدت بعض النشرات الإو 

فنه وحاجة أهل العلم  إىلوبالنظر  ،نفسهيف أن يكون له أمهية  - 2
  .النهضة العلميةيف ورجاء حسن أثره  ،ليهإ

                                                            

باالضافة لشغلة رئاسة المجلس االنتظامي للجمعية، فإنه كان في ذات الوقت يعتلي منصب الصدر األعظم 1 
أصدرته الدائرة يالت ةمن كتاب العمده والجراح 271نظر: ص افي الدولة األصفية.   
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 ،وىل من اهلجرة خاصةأن يكون من مؤلفات القرون الثمانية األ - 3
يف ئمة ر األات الكتب اجلامعة من مؤلفات كبامّ خذت الدائرة بعض أُ أمث 

  .بعد ذلكالقرن التاسع 
ن أشى مكتبات العامل حبيث خييف قد قلت  هكون نسختأن  - 4

  .يتدارك بالطبعذا مل إيفقد 
صول النسخ القلمية األعلى ن حتصل هلا أحترص الدائرة على  - 5

ا تكتيف إال  ؛مل يتيسر فصور فوتغرافية مأخوذة عنها فإن بنقل في النادر فإ
  .ا/ كرنكو" خبطه واعتىن بتصحيحهنقلها "د اليتمد عليه كبعض الكتب معت

العلماء مجاعة تعىن الدائرة بالتصحيح عناية خاصة فلديها من  - 6
وتطبيق  ،ومراجعة املظان ،صولهلذا املقصد يصححون الكتب مبقابلة األ

القواعد وطرق التحقيق تكون على منوال قدمي وجديد حسب حتصيل 
  .1سباب واملداركاأل

النساخ ممن أعدوا الكتب للطباعة الذين كانت  إىلشارة كما جتب اإل
احلقيقة فإن العديد من يف و  ،جهودهم ال تقل عن جهود مجاعة التصحيح

العامل ما كانت تقوم إال على يف خرى طبعتها الدائرة واملطابع األ الكتب اليت
  .جهود أولئك املهمشني

كثر املؤسسات أكحال -  يما فيما يتعلق مبصادر دخل الدائرة فهأ
تبدأ برعاية املتحمسني من احلكام واملوسرين  اليت - العلمية واخلريية وغريها

                                                            

انظر: كتاب الثمرات العلمية والنشريات العربية لدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، طبع بأمر مجلس  1
  8 – 6، ص 1951دائرة المعارف العثمانية، الجامعة العثمانية، 
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ا ية إعانات مالية تغطيئعلى ه  ،وتستمر مع استمرار عطائهم ،1مصروفا
املؤسسات وعانت حالة توفوا ساءت  ذا ساءت أحواهلم املالية أوإحىت 
اية عصر النظام  ،وهذا ما حدث مع الدائرة ،وتأثرت براجمها ،الضيق فمع 

 دخل الدائرة على املواردعانته السنوية اعتمد إ(نظام حيدر آباد) وتوقف 
  :التالية

  ت.عااملبي) 1(
  .ألف روبية 16عانة حكومة "اندرابراديش" السنوية ومقدارها إ) 2(
واجلامعة العثمانية وحكومة حيدر آباد تقدمان  ،) وقفها اخلاص3( 

  .2هلا يد املساعدة
احلكومة املركزية اهلندية ومقدارها مخسون  يف) إعانة وزارة املعارف 4

   ألف روبيه سنوياً.
التربعات الفردية من قبل أهل اخلري واملهتمني بنشر املعارف ) 5

منعطف أزمات مالية مما أثر على يف وكثرياً ما دخلت الدائرة  ،والعلوم الرتاثية
ن إحىت  ،نشطتها املهمةأومجدت العديد من  ،أهدافها وبراجمها تأثريا كبرياً 

ستاذ / حىت جاء تعيني األ ،1997الدار كادت تتوقف عن نشاطها عام 

                                                            

 1890ن الدائرة ووفقًا للمرسوم الخاص بإنشائها إلى أ ن آخر في تلك الدراسة       لفتنا  النظرفي مكا 1
  .آالف روبيةهندية6خصص لها مبلغ سنويًا مقداره 

(في اللغة العربية)  1956 -1888انظر: لمعات دائرة المعارف العثمانية في بيان النشريات العلمية العربية  2
  .3ص  ،1956مطبعة الدائرة، 
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من جلب موارد  1998 محممد عبد الرحيم مديرًا للدائرة فتمكن عا
  .حدوده الدنيايف ممارسة نشاطها  إىلوأخذت تعود تدرجيياً  ،إضافية

ا عاشت فإ ؛ن مصادر الدائرة حمددة جداً أاحلقيقة فبالرغم من يف و 
  .عملهم يفحىت اليوم بفضل تضحية العاملني فيها وإخالصهم وتفانيهم 

  :وارطأربعة أبعماهلا أيف مر تاريخ الدائرة 
حيث طبعت  1906 إىل 1888من  ور األول التأسيسىطال

يف  ىفاملتو  داود الطيايل يبأمسند  :كتابًا من أمهها  30الدائرة ما يقرب من 
الفائق  ،م922هـ = 310بن بشر الدوالىب ت االكىن للحافظ  ،م204

هـ = 538(ت ياهللا الزخمشر  رجا يغريب احلديث للمفسر اللغو يف 
 847(ت  تذكرة احلفاظ للذهيب ؛بن تيميةالصارم املسلول ال ،م)1143

كنز   ؛1أربعة جملدات مع الفهارسيف ائرة طبعته الد يم) والذ 1443هـ = 
ذيب كتاب مجع اجلوامع  ياهلند ياملتق يالعمال لعل احلديث يف وهو 
يف ...  وغالب تلك املطبوعات .مثانية جملداتيف وطبعته أيضًا  يللسيوط

   بعضها.وحتاول الدائرة طبع  ،ت نسخهادهذا الدور قد نف

                                                            

 يالمرحوم عبد الرحمن المعلم ةبعناية العالم –الثالثة  –ن طبعة الدائرة إ :يقول الدكتور بشار عواد معروف1 
نظر: بشار عواد معروف؛ ايل ) للتفاص1958 – 1955أصح الطبعات ( يفي أربعة مجلدات ه يالمك ياليمان
 يلمانذكر بأن المستشرق األن؛ و 165 – 161، ص 1976ومنهجه في كتابة تاريخ اإلسالم، القاهرة،  الذهبي

  . 1833بطبع هذا الكتاب في ثالثة أجزاء عام  يفستنفيلد قد عن
  ، 12، ص 1992، القاهرة 1المطبوع ج  ينظر:محمد عيسى صالحية؛ المعجم الشامل للتراث العربا

  .1973في القاهرة سنة   ةمحمد عمر ونشرته مكتبة وهب يثم أعاد تحقيقه السيد عل
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 إىل 1907عامًا من  20ومدته  يوهو تشييد :يالدور الثان
املستدرك على  :ب أمههاات الكتمّ وفيه طبعت الدائرة الكثري من أُ  ،1926

مام ابن مشكل اآلثار لإل ،يبن عبد اهللا احلاكم الينسابور الصحيحني ال
 ،بن حجر العسقالينذيب التهذيب ال ،يمحد بن سالمة الطحاو أجعفر 

 ،شرح السري الكبري للشيباين ،ستة أجزاءيف أيضًا  لسان امليزان للعسقالين
رسائل  ،رازىلالفلسفة وما بعد الطبيعيات لفخر الدين ايف املباحث املشرقية 

  .1...الفاراىب
 – 27ومدته عشرون عاما تقريبًا من  يتنظيم :الدور الثالث

الفنون يف وعندها توفقت الدائرة النتخاب امات الكتب  ،1946
القسم و  ،ياحملرب حملمد بن حبيب البغداد :التاريخ طبعتفي ف ،املختلفة
اللغة والنحو يف و  ؛ستة جملداتيف  يبن اجلوز من كتاب املنتظم ال الثاين
جملد يف ثالثة جملدات وفهارسها يف بن دريد دب طبعت اجلمهرة الواأل

 يبكتاب اخليل الو  ،ثالثة جملداتيف بن القطاع فعال الكتاب األو  ،ضخم
معرفة يف اجلماهر  ،يبكر الكرخ أنباط املياه اخلفية أليبو  ،عبيده بن املثىن

الطب يف العمدة  ،أربعة جملداتيف بن هبل الطب املختارات اليف و  ،اجلواهر
  .جملدينيف بن القف ال ياجلراح

وفيها طبعت عدة  1947ويبدأ من  ،دور االستحكام :الدور الرابع
الكبري البن  كتاب املعاينو  ،رسائل ابن رشد احلفيد الفيلسوف :كتب منها

                                                            

  .9نظر: الثمرات العلمية، مرجع سابق، ص ا 1
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وبرعاية د/ كرنكو  ،بلندن ييا صوفيا واملكتب اهلندأ قتيبة عن خمطوطيت
 ةثالثيف وطبعه  ،ووضح فهارسة ،ج أشعارهوخرّ  ،صحح الكتاب الذي

فنون يف رسالة  21 يالتصوف وهيف  بن عريبامنها رسائل و  ،جملدات
يف رسالة  30يف ورسائل مجاعة من أساتذته وأقرانه  رسائل البريوين ،املعارف

الكتب النادرة  ومن أجلّ  ،مواضيع عديدة من الرياضيات واهليئة وغريها
  .يدة تاريخ جرجا حلمزة بن يوسف السهميفر ال ةالنسخلعلها 

اجلزء الثامن  يوه ية الزمان لسبط ابن اجلوز آحصة من كتاب مر 
املنتظم نقله أيضًا د /   ياختارته الدائرة ليكون كالذيل لتاريخ جده املسم

  .1كرنكو وصححه ورتب فهارسه
حركة إحياء يف احلقيقة فقد لعبت الدائرة عرب تارخيها دورًا مهمًا يف و 

مستعينة  ،2صلية أينما كانتباحثة عن كنوزه األ يسالماإل الرتاث العريب
مهامهم  تمثلحمققني عرب ومسلمني وغريهم من املستشرقني ت عدةجبهود 

إسداء املشورة وإبداء الرأى جتاه الربامج اخلاصة بالنشر والتحقيق يف 
  .حتقيق ما تنشره الدائرةيف العمل  إىلباإلضافة طبعاً 

عبد العزيز و  ،اليماين ياملعلم: عبد الرمحن ومن هؤالء العلماء
 ،شارل بيال ،ريرت ،إدوارد سخاو ،يحممد سامل الكرنكو  ،امليمين الراجكويت

                                                            

  .15 – 12راجع: الثمرات العلمية، مرجع سابق، ص 1 

عضاء الدائرة في بعض المناطق بالهند للبحث عن الذخائر في مكتبات عديدة منها: مكتبة أوعليه طوف 2 
محمد سعيد، الخزانة اآلصفية، الخزانة  ي، مكتبة موالنا المفتيالجامعة العثمانية، مكتبة موالنا خليل اهللا المدارس

الرامفورية، المكتبة العلوية، المكتبة الحبيبة، المكتبة الناصرية... وكذلك تفحصت اللجنة الفهارس المطبوعة 
، فهرس -مدريد ب) فهرسًا منها فهرس الخزانة المصرية، فهرس خزانة آيا صوفيا، فهرس مكتبة االسكولایر 16(نحو

  ...  انظر: تذكرة النوادر من المخطوطات؛مرجع سابق.يهرس المتحف البريطانمتحف بطرسبورج، ف
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 ،1"كرنكو  )فرنز(وكان هناك املستشرق الكبري "فريتس  ،عزيز سولایر عطية
اأعمال اجلمعية و أيف شرتاك هم لالممبا له من باع طويل و   ،غلب نشرا

 :يلىب احتياجتها العلمية مثل ،أوربايف للدائرة  امقيم وميكن اعتباره ممثال
م) 932هـ=321(ت يالبصر  يبن دريد االزدكتاب اجملتىن اليف  العمل 

م) فقد نسخ كرنكو 1943هـ = 1362مطابع اجلمعية عام يف واملطبوع 
مث  كسفورد واملتحف الربيطاينأيف نسختني قدميتني كانتا  منهذا الكتاب 

كما نشر حلساب الدائرة   ،2تب فهارسهور  ،صححه بأحسن ما يكون

                                                            

F. Krenkow 1  ولد في شونبرج 1953 – 1872كما كان يطلق عليه في الشرق ( ياأللمان يأو سالم الكرنكو (
Schoenberg  نصحه  يوالذ وف سخاو وتقابل مع المستشرق المعر  ،نتقل لبرلينا 1892بألمانيا وفي

نجليزية، ولما أنشئت سافر إلنجلترا وتزوج وتجنس باإل 1894لكنه رفض؛ ثم في  ؛نصراف عن األستشراقباال
" وكلفته الدائرة وهو في  يسالم وسمى نفسه " محمد سالم الكرنكو تصل بها واعتنق اإلاالدائرة في حيدر آباد 

جنية في  300في مقابل  يلبريطانوربا بشراء ونشر ما يراه من المخطوطات المحفوظة في المتحف اأموقعه ب
، وبعد اللغة العربية نتدبته جامعة على كره (عليكرة) بالهند لتدريس العربية كما كان عضوًا مراسًال لمجمعواالعام، 

كمبردج مستقرًا فيها حتى مماته، وآثاره عديدة منها: طبقات النحاة للزبيدى، الدرر  إلىعامين في الهند عاد 
بكر  ي، طبقات أبي،أخبار النحو بين البصريين للسيرافيوالمختلف ومعجم الشعراء للمرزبان الكامنه والمؤتلف

، التيجان في تواريخ ملوك حمير البن هشام، ي، ذيل مرآة الزمان لليونين، تاريخ بغداد للخطيب البغداديشبيلاإل
فعال بن دريد، األ، الجمهرة الييبانحاتم، الجيم ألبى عمرو الش يبأ، الجرح والتعديل البن يبن الجوز المنتظم ال

  ... يالبن القطاع، تفسير ثالثين سورة البن خالوية، شرح بانت سعاد للتبريز 

، " ي، محمد كردعل1929 1حـ 4بدمشق مج  يالعرب يانظر: فريتس كرنكو بقلمه، مجلة المجمع العلم
؛ 13 - 9ص 1948 3شق مج حـبدم يالعرب يالمستعربون من علماء المشرقيات"، في مجلة المجمع العلم

  نجيب العقيقى، المستشرقون، حـ، القاهرة،         أعداد متفرقه من مجلة مجمع دمشق العلمى. 

  

، 1943، حيدر آباد، 21..؛ حـيزددريد األ أحمد بنبكر..   يبأدب مام اللغة واألانظر: كتاب المجتنى إل2 
  .13-2ص 

) للتفاصيل راجع: عز 1933-29مجلدات ( 4الجمهرة أو جمهرة اللغة في والبن دريد أيضًا طبعت له الدائرة 
  109ص  1حـ 38الدين التنوخى، " كتاب وصف السحاب والمطر..." في مجلة مجمع دمشق مج 
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 ،1938حيدر آباد عام يف  الرحيان البريوين معرفة اجلواهر أليبيف "اجلماهر 
هـ = 1358يف ونشر كتاب اخليل ألىب عبيدة معمر بن املثىن عن الدائرة 

" تذكرة :العمل على نشر كتابيف م، وجهده معلوم وملموس 1939
حيث يعلمنا الناشر  ؛بن مجاعة"الآداب العامل واملتعلم يف السامع واملتكلم 

اخلزانة الرامفورية باهلند على  يف . أنه عثر .املقدمةيف ] يحممد هاشم الندو [
مع  –يوم أو يومني يف خبطه  هفنسخ ،كتاب لطيف احلجم جليل املوضوع

ومن مث قدم هذا األصل  – ةصفح 316حنو يف العلم أن الكتاب يقع 
 ،فوائده وغرائبه إىلاجلمعية وأشار  إىلاملنقول من اخلزانة الرامفورية 

العمل يف للناشر البدء يف وأذنت  ،ستحسنت اجلمعية طبعه ونشرهاف
ومجعت نسخ  ،والتصحيح ألصول الكتاب وترتيبه وحتشيته بتعاليق مفيدة

عية الدكتور "سامل وصديق اجلم هصديق إىلوكتب الناشر  ،الكتاب 
جامعة بون ليتفحص عن نسخ هذا الكتاب يف ستاذ اللغة العربية أالكرنكو" 

وكانت هناك  ،عديدة للكتابجابه بالوقوف على نسخ أمكاتب أوربا فيف 
مكتبة يف وكانت النسخة احملفوظة  ،ملانياأمكاتب يف ثالث نسخ حمفوظة 

يف  أن ظهر لنا إىلاملخطوط يف . وبدأ العمل .عهداً  اوأقدمه اغوطة أصحه
وكان له ،م1935هـ=1354ة عن مطبعة حيدر آباد عام صورة قشيب

جممل في ف ،يبن الشجر " الالشجرية إخراج كتاب "األمايليف  واضح إسهام
لد األول من هذا شاعته أن أرباب جملس الدائرة ملا وجدوا اجملإأحوال نشره و 

ل  غنشره أمروا بطبعه فاشتيف  ةوا املصلحأاملكتبة اآلصفية ور يف الكتاب 
والسيد  والشيخ عبد الرمحن اليماين يبن أمحد العلو حبيب اهللا  :املصححون
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وبينما حنن فيه إذ مسعنا  ،بتصحيحه والنظر فيه  يزين العابدين املوسو 
حتصيل يف فسعينا  ،بعض املكاتب اإلسالمبوليةيف بوجود نسخة كامله منه 

من هناك بواسطة العامل اجلليل (مسرت سامل الكرنكوى  ةتلك النسخ
ومن جهوده األخرى أنه أحد الذين ذكروا  .حىت مت نشر الكتاب ،)ملايناأل

ايات  3386أن خمطوط " السلطان فاتح " رقم  اخلاص بكتاب " حتديد 
ام كتبها ع  دراسته اليتيف وذلك  ،نفسه ماكن " مكتوب خبط البريويناأل

 6جملة " الثقافة اإلسالمية " حـ[يف "  البريوين " أبو الرحيانبعنوان  1932
 Beruniخرى   " مقالته األيف ] مث كررها  534 - 528ص  4فصل 

and Ms sultn No 3386 عام يف اهلند يف نشرت  " واليت
 ، 1Commemoration Volume of Beruni"يف  1951

ن املستشرق كرنكو  أ" نزيل بغداد  يالكرمل ي"انستاس مار  ةوخيربنا العالم
ول من القرن فرتة النصف األيف الشرق في كان على صلة وثيقه مبثق

علم  كليل للهمذاينإعداد ونشر كتاب اإل يف  يدما شرع الكرملنالعشرين فع
وعندها طلب من  ،" كان قد نشره سابقاً  D. M. Mullerن السيد "أ

مارس يف فصاح عما يعرفه خبصوص تلك الطبعه رد عليه كرنكو اإل
كان   )كرنكو(ضاف أنه أو  ي،ن يعلمه الكرملأمن برلني مبا يريد  1931

زم على عا ين الكرملأوملا علم  ،)8كليل (حـطبع هذا اجلزء من اإل  نوىقد 

                                                            

 .15، ص 1962، 2-1حــ 8مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مج  1 



27 

 

 إىلنسخها بيده قبل ذهابه  اليت بالصفحات إخراجه زوده بكل أرحيية
  .1عليكرة باهلند

وسع رحب واألخرى بني الدائرة وحميطها األومن صور التواصل األ
الزيارات واللقاءات العلمية بني أعضاء الدائرة واجلمعيات واجلامعات 

عاصمة  إىلزهرية منها زيارة البعثه األ سالمية واليتوالشخصيات العربية واإل
تلك وقد وثقت الدائرة  ،1937الدولة اآلصفية حيدر آباد الدكن عام 

ايف الزيارة  "مري  ةلصاحب اجلالل وفيه ترمجة البالغ السلطاين ،أحد مطبوعا
 إىلصفية عثمان على خان نظام امللك أصفجاة السابع " ملك الدولة اآل

يوم يف زهرية األ ةمجعية دائرة املعارف والعلماء واملستشرقني ترحيبًا بالبعث
عاصمة حيدر  إىل 4/3/1937يف وكان الوفد قد وصل  ،8/3/1937
جلاللة  يقيم مبناسبة العيد الفضأ الذي يوشاهد املعرض العموم ،آباد

مارس إنعقدت حفلة الرتحيب  6يف و  ،مث شاهدوا اخلزانة اآلصفية ،السلطان
وتتالت اخلطب من وزير  ،برئاسة رئيس وزراء الدولة اآلصفية يزهر بالوفد األ

متيازات من أخذ الطلبة احليدر آباديني اال إىلشار أو  ،املعارف والسياسة
رتباط الدائرة بدار الكتب املصرية لنشر العلوم اوإىل  ،مساجد مصر

 وكان رد .يزهر ت بالعربية خطبة الرئيس الرتحيبية بالوفد األئمث قر  ،دبواأل

                                                            

؛ لفريتس كرنكو وترجمة 303، ص 1931، بغداد، يالكرمل، ت: أنستاس مارى 8، جـ يكليل للهمذانانظر: اإل1 
؛ وله Fritz Krenkow;Enzyko padiede Islam svفي   يالسبك يلصالح الدين خليل بن أيبك الصفد

؛ 312ص  1949 2حـ 24ول من كتاب الدارس في تاريخ المدارس، مجمع دمشق مجأيضًا عرض للجزء األ
-  272ص     1943 6- 5،حـ18هامة في مجلة مجمع دمشق مج جرومية (النحو) تعليقاتكما له في اآل

273.  



28 

 

رئيس البعثه املصرية خبطبة بليغة ترمجها السيد مناظر  الشيخ إبراهيم اجلبايل
 ،احلفليف وتوالت الكلمات  .ورديةاأل إىلالعثمانية  ةذ اجلامعحسن أستاأ
ا  7يف و  ا وبساتينها ودرجا مارس شاهد الوفد اجلامعه العثمانية عمار

كما كان تعامل الدائرة مع   ،والرتمجة التعليمية وخزانة الكتب ودار التأليف
سدت الدار املصرية مساعدات أحيث  يا؛وثر  ادار الكتب املصرية قدمي

ستمرت او  ،إرسال صور املخطوطات الورقيةيف تتمثل جليلة للدائرة 
 8يف و  ،1يبينهما حىت ستينات القرن املاضيف العالقات واالتصال الثقا
 - :حباثه على النحو التايلأوتتالت  ،الدائرةيف  يمارس انعقد املؤمتر العلم

 ،للشيخ عبد الرمحن رفيق الدائرة القدمييف صفة االرتباط بني العلماء 
 ،منشئ جملة الضياء ياهلند ملسعود عامل الندو يف سالمية وآثارها احلضارة اإل

  .2يمعجم املصنفني لعبد القدوس اهلامش
ويذكر أن اجلمعية كانت تقيم مؤمترًا علميًا سنويًا تلقى فيه وتتداول 

ن و ومستشرق ارقةوعلماء مششرتك أساتذة احباث واآلراء العلمية وكثرياً ما األ
يف نعقد ا الذيفهناك املؤمتر  .عمال تلك اللجان واملؤمترات أ يف ن و غربي

حباث ومجعت األ ،1938عام يف  يأ ؛زهريةلزيارة البعثه األ العام التايل
فني د/ وشارك فيها من العلماء املعرو  ،أحد مطبوعات الدائرةيف ونشرت 

وثيقة نبوية .العامليف أقدم دستور مسجل بحث عن "بحممد محيد اهللا 

                                                            

  16-15نظر الثمرات العلمية والنشريات العربية؛ مرجع سابق، ص ا1 
عاصمة  إلى األزهرية البعثةنظر: رسالة علمية تاريخية نشرت تذكارًا لورود التفاصيل المؤتمر والزيارة ككل  2

  م.1937هـ =  1356دائرة المعارف العثمانية، الدولة اآلصفية حيدر آباد الدكن، جمعية 
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 ،سالمية"بحث "ماذا رأيت خبزائن البالد اإلب وعبد العزيز امليمين ،مهمة"
يف ونشر اللغة العربية ،تدوين احلديثيف السري احلثيت  :خرى مثلأوأحباث 

كتاب   ،علم املناظريف بن اهليثم وما أصله وا ،اهلند وإصالح مناهج تعليمها
بن خلدون وعلم وا ،علم الرجال وأمهيتهو  ،خ أمحد الكرماينالرياض للشي
  .1االجتماع

القى عمل الدائرة التقدير والتنويه من قبل اهليئات قد هذا و 
العامل بتلك يف وزودت املكتبات الكربى  ،أرجاء العامليف واملستشرقني 

خر سكندرية] والبعض اآلداب جبامعة اإلاملطبوعات [ منها مكتبة كلية اآل
ا إلمداد الدائرة بنفائسها اخلطية وبالصور أمن املكتبات فتحت  بوا

سكولایر على فمثًال حصلت الدائرة من مكتبة األ .فالم النادرةالشمسية واأل
كما   ،الطب"يف الكبري  يعدة صور من نسخ خطية وحيدة لكتاب "احلاو 

خرية بع األملان ملدير الدائرة راغبًا أن تطرسل رئيس جامعة املستشرقني األأ
وبالفعل أرسلوا إليها نسخة من عمل الدكتور  ،" للبريويني"القانون املسعود

أن  إىلومل يتم تصحيحها  ،عمل فيها حنو عشر سنوات ميكس كراوس اليت
  .2الدائرة بإكمال  التصحيح ونشرها قامت

                                                            
لقيت في االحتفال أانظر التفاصيل وأبحاث المؤتمر في كتاب: المباحث العلمية من المقاالت السنية التى  1

  . مطبعة حيدر آباد الدكن1937لجمعية دائرة المعارف العثمانية المنعقد في  يالسنو 
  .421 -418ف العثمانية بحيدر آباد الدكن وجهودها "، ص انظر: محمد نظام الدين؛ " دائرة المعار  2

 يبأموالنا  يالعالمة األلمع المعاليفضيلة صاحب  إلىإلهداء االكتاب نجد كالمًا مغايرًا: [ف إهداءوفي صفحة 
الكالم آزاد وزير معارف الهند... تقديرًا لمساهمته في تحرير الهند ورفعته معالم التعليم والتحقيقات العلمية فيه، 

، وذلك أنه ةوٕاعالء منزلة ثقافة الهند بين األقطار وٕاجالًال له لتبحره في العلوم والفنون الشرقية ولعبقريته المبتكر 
هو آية من آيات  الذييدر آباد الدكن (الهند) أن تنشر وتطبع هذا الكتاب دائرة المعارف العثمانية بح إلىأوعز 

الريحان محمد بن  يالكبير أب يللفيلسوف الشهير والفلك يال وهو القانون المسعودأالكتب في الحكمه الشرقية، 
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من د/ أيتني   يضًا اجلهود املبذولة من قبل كلأومن صور التواصل 
العجائب"  ةو مرآأملام إلخراج كتاب " اإل 2ود/ عزيز سولایر عطية ،1كومب

 ،م 1372سنة بعد  ىفاملتو  سكندرايناإل يحملمد بن القاسم بن حممد النوير 
منها  ،سبيل نشر الكتابيف شخصية هائلة  اتعطية تضحي .ولقد حتمل د

جانب  إىل ،املشروع قرابة نصف قرنيف العمل يف العناية الفائقة الىت بذهلا 
ر كل جزء من حيدر آباد لإلشراف على نشيف ضطر لقضائه ا الذيالوقت 
ملام كامًال حلساب دائرة املعارف عطية لنشر اإل .وكانت دعوة د ،أجزائه

نظراً احلقيقه يف و  ،حممد عبد املعيد خان .نذاك دآالعثمانية من قبل مديرها 
بانكى مور " فقد جنح  "يف  ةالوحيدة الكامل ألمهية الكتاب ووجود نسخته

                                                                                                                                                                          

ثيرًا من اآلن مع أن ك إلىفي عالم الخفاء لم يطبع  يلم يصنف في فنه مثله وقد بق الذي. يأحمد البيرون
الفضالء والحكماء والغدارات العلمية والمعاهد الحكمية في الشرق والغرب كانوا حريصين على نشره منذ ألف 

  عبد الوهاب،  حلمينظر: محمد اسنة. وللحديث عن أبى الكالم آزاد 

 1 "Etienne Combe   إلىوكان قد قدم أصًال  ،كان يقيم في األسكندرية يأيتين كومب " مستشرق سويسر 
عتزل اوعندما  ،كان أنذاك متوجًا على عرش مصر الذيمصر ليعمل مثقفًا لفاروق الصغير (الملك فاروق) 

) وعضوًا نشطًا في اإلسكندريةكومب تلك الوظيفة، عين مديرًا للمكتبة العامه لمدينة األسكندرية (مكتبة بلدية 
برزها كتاب أومن  ،تلك الفتره إلىترجع  يية التوكان مهتمًا بدراسة اآلثار االسالم ،جمعية اآلثار بالمدينة

عن  9/7/1962ستاذ كومب في قتبسه من كتاب اإللمام... توفي األاوأخرج مجلدًا بالفرنسية والعربية  ،"ي"النوير 
حكام.. "، في مجلة كلية عامًا، انظر: أ. كومب،" بعض منتخبات من كتاب اإللمام فيما جرت به األ 82

 ET.Combe “ Le Texte de Nuwairi  Sur L’attaque d؛ 1946 3وق األول عاآلداب، جامعة فار 
’Alexandria  Par Pierre  1  de Lasagna “ IN: Bulletin Of The Faculty Of ARTS, 

FAROUK 1Univ          , ALEX         , Vol. /// 1946.                     

سكندرية، مور المقضية في وقفة اإلحكام واألباإلعالم فيما جرت به األ؛ كتاب اإللمام يسكندراناإل يالنوير  2 
  1976- 68جـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، 7نشر وتحقيق عزيز سولایر عطية، 



31 

 

إقناع احلكومة اهلندية لتمويل املشروع والتكفل بنشره يف الدائرة يف ولون ؤ املس
  .1[ السلسلة اجلديدة من مطبوعات ] دائرة املعارف العثمانيةيف 

أخرج عدة  الذي يدرويش النخيل أيضًا هناك املرحوم الدكتور
بصورة أساسية على  اعتمادا اإلسكندريةتاريخ يف  رصينة وأحباثدراسات 

  .2اإلملاممطبعة الدائرة لكتاب 
 مؤسسواملعامل حيث قصر  واضحةمنذ البداية كانت خطة النشر 

فنقب اجمللس وجلنته  ؛3م14هـ = 9قبل القرن  ألفالدائرة عملهم على ما 
ن عن أمات يهم من علماء الشرق واخلرباء واملستشرقني البارز و العلمية ومعاون

  .الرتاثية املختلفة فصححوها ونشروها وأذاعوها على العاملالعلوم 
الكتب النادرة الوجود الىت مل  اتمّ أُ وكان من نتيجة ذلك أن طبع من 

 ؛4جملداً 350ابًا تقع فيما يقرب من كت  150 تطبع من قبل ما يقرب من
                                                            

جوزيف " دراسة نقدية تحليلية " ت: يسكندراناإل ينظر: عزيز سولایر عطية، " كتاب اإللمام للنوير اللتفاصيل  1
؛ هذا وقد أعادت هيئة قصور 152-127، ص 1983سبتمبر  –يوليو  2ع  14نسيم يوسف، عالم الفكر، مج 

األخيرة من الكتاب  الطبعةعن  المصريبأن أعادت طبع الكتاب كامًال للقارئ  –وحسنًا فعلت  –الثقافة المصرية 
  .ا الكتاب"أعد دراسة مستفيضة عن " قصة هذ ي. كما أنن1995الصادرة في عام 

هـ ] انتخبه كاتب مجهول من مخطوطة الهند 767[ سنة  اإلسكندريةكتاب مرآة العجائب في وقعة   A منها  2 
(يتضمن نصوصًا لم تنشر من قبل)، حققه وقدم له حواشيه درويش النخيلى،  السكندري يللنوير  اإللماملكتاب 

في حكم  السكندري يللنوير  اإللمامنصان غير منشورين من مستطردات كتاب  B؛ 443، ص 1984 اإلسكندرية
، 1985 اإلسكندريةحواشيهما درويش النخيلى،  كتبختارهما و االمسلمين وخلفائهم  وأعالموأمثال ملوك الفرس 

 ماماإللم من مخطوطة  1365في  اإلسكندرية؛ كما ترجم لباول كالة دراسته المعنونة:"صورة عن وقعة 99ص 
  .1969، باإلسكندرية اآلثار، جمعية 3للنويرى " في دراسات أثرية وتاريخية، ع 

  النوادر المهمة. انتقاءفترات متأخرة، حجتها في ذلك  إلىأعماًال تعود  –أحيانًا  –إال أنها نشرت  3

خالل أكثر من ، وفي إحصائية أخرى فالدائرة نشرت الماضيمنتصف ستينات القرن  إلىيرجع هذا اإلحصاء  4 
  سفرًا. 200سنوات من عمرها ما يتعدى الــ  110
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واللغة والتاريخ والسري والتفسري واحلديث  األدبيف  األساسيةمن املصادر 
يف عدة كتب ورسائل  جانب ىل إ ،ال والفقه والتصوف والفلسفةوالرج

منها كتب مل يكن يوجد  ،الرياضيات والنجوم واهليئة والطب والطبيعيات
كما نشرت   ،1مكتبة من املكتبات الكربىيف منها إال أصل واحد أو قطعه 

تعرض  يوه ،غري ذلك من علوم القرون الوسطىيف عدة رسائل مستقلة و 
ا   ،كما تتبادهلا مع غريها من اجلمعيات العلمية  ،ناسبةم بأسعارمطبوعا

تصدر فهارسها  يوه ،العلماء البارزين واملعاهد بأسعار زهيدة إىلوترسلها 
  .2فرتات دورية وتنشرها على نطاق واسعيف 

رون القأُلِّف يف  أعمالويالحظ أن من جممل ما أصدرته الدائرة من 
من عمر  األوىلنة س 40الـ  أنعلى  .يسالمللحضارة والرتاث اإلاملزدهرة 

فقد نشرت خالهلا ما يقارب الــ  ،األصول انتقاءيف خصب الدائرة تعد األ
  العلوم والفنون املختلفة.يف عمالً من األصول  80

مل تتمكن  2000وحىت عام  1988عام ولألسف الشديد فمنذ 
وهو "مشكل  ،منها عمل إعادة للطبع ،الدائرة إال من إصدار أربعة أعمال

                                                            

بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب  يلإلمام الحافظ أب 1مثل كتاب:"موضح أوهام الجمع والتفريق " حـ 1 
 األحمديةفي مكتبة المدرسة  339القديمة الوحيدة المحفوظة برقم  النسخةم)، صحح عن  1070( البغدادي

وزارة المعارف للحكومه العالية الهندية [ السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحلب بإعانة 
  .يالمعلم يحي، وصحح الكتاب عبد الرحمن بن 1959]، مطبعة الدائرة  14/1

  .1انظر: لمعات دائرة المعارف العثمانية...؛ مرجع سابق، ص  2
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 :يوه ،أعمال جديدة ةوأصدرت ثالث ،1جملدات 9يف "  ياآلثار للطحاو 
  .2وذيل التقييد ،لقاباأليف لباب نزهة األو  ،اجلليس الصاحل

ومع ذلك  ،خراجهم لألعمال صناعة الفهارس الكاملةإميز وقد 
مل تشتمل إال  على فهرس واحد بأمساء الرجال   األعمالوجدت بعض 

حيث نشر  يعيان " لسبط ابن اجلوز تاريخ األيف ككتاب " مرآة الزمان 
يف وتداركت املطبعة هذا النقض  ،1915بعناية الدائرة عام  8حـ

كتاب "ذيل مرآة الزمان" للشيخ قطب يف  اإلصدارات التالية كما حدث 
حيث كان هناك  ،نأيجز يف م) 1326الدين موسى بن حممد اليونني (ت 

بواب شعر أعلى  اشتملتمن الفهارس اخلاصة بالكتاب  ةصفح 160
  ...ق وطوائف ونوادر وأخباررَ وفِ  ةوأمكن

ا الدائرة يدل على  واحلق أن تنوع الفهارس العلمية للكتب اليت نشر
يف وتوفري الوقت  ة،سري سبل البحث واملراجعيوت ،ققني بالقارئاهتمام احمل

  .وقاتعمال وضاقت األاأل هزدمحت فياعامل 
للمطبوعات وصفحة  اإلخراجشكل يف ثابت  يوهناك تقليد كالسيك

عنوان ومؤلف  والذي يتغري هو الغالف أو املاكيت اخلاص بالعناوين مل يتغري
                                                            

إصدار ما نفذ من كتب طبعتها تحت اسم [ السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة  المطبعة أعاداتأيضًا  1
عتنى بتصحيحه والتعليق عليه وتقديمه ا الذيم) 1212المعارف العثمانية ] ككتاب: ديوان ابن سينا الملك (ت 

 ةالعالي ة، طبع ونشر بإعانة وزارة المعارف للحكوميد/ محمد عبد الحق عضو مجلس الموظفين لحكومة مدراس
  .455، ص ص 1حــ – 1958ولى على صفحة الغالف ومع ذلك وضع كلمة الطبعه األ  ،الهندية

أصبحت  االتحادية الحكومةن أخاصة و  ،خرىأتجه النشر في الدائرة لمجاالت انه مع استقالل الهند أيالحظ  2
للكتاب المقدس عن الهندوس مما هو طبعت الدائرة الترجمة العربية  1951الرئيس للدائرة فمثًال في  الممول يه

  خارج عن خطة وأهداف الدائرة.
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صدر  نوكانوا وما زالوا يزينو  ،اخلاصة بالكتاب فقطالبيانات  وباقيالكتاب 
"فيها   :قرآنية مثل آياتأو  مأثورةبكلمات ومجل  يالداخلصفحة الغالف 

"وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  ،"ىخيش نتذكرة مل" ،كتب قيمة"
نك أنت إعظيماً"" سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا  اجر أمنهم مغفرة و 

وهذا التقليد يذكرنا مبطبوعات جلنة جب التذكارية وقوهلا  ،العليم احلكيم "
علينا  صدر صفحة الغالف [تلك آثارنا تدليف مل يتغري  الذياملأثور 
  .]اآلثار إىلبعدنا  فانظروا
األسفل مباشرة لتلك الكلمات واآليات البينات وداخل إطار يف و 

خفيف تكتب مجلة النشريات القدمية من سلسلة مطبوعات دائرة املعارف 
اهلند أو السلسلة اجلديدة من مطبوعات دائرة  –العثمانية حبيدر آباد 

  الطبعةمث بيانات الكتاب وأخرياً رقم  ،املعارف العثمانية
  :يلي كما  املطبعةمث اسم 

مطبعة دائرة املعارف العثمانية على نفقة احلكومة يف ) طبع 1
اآلصفية حتت مراقبة جلنة التأليف والتصنيف باجلامعة العثمانية حبيدر آباد 

  .الدكن
.. مبطبعة دائرة املعارف العثمانية بعاصمة حيدر آباد الدكن ال .)2

ا مشوسزالت    .آخر الزمن إىلبازغة  إفادا
يدر آباد حب الكائنةمطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية يف . .)3

   .الشرور والفنتن مالدكن حرسها اهللا 
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اهلند مبحروسة يف  الكائنةاملعارف النظامية  دائرة. مبطبعة جملس .) 4
  .قصى الزمنأ إىلحيدر آباد الدكن عمرها اهللا 

 ،العريضة تهتنشر كتابات تتحدث عن اهلند وثقاف أنومل يفت الدائرة 
جة املسامع والنواظر"  وكانت أهم تلك النشرات:  كتاب "نزهة اخلواطر و

ا من القرن  ياحملتو  القرن السابع  إىل األولعلى تراجم علماء اهلند وأعيا
بن فخر الدين احلسن مدير ندوة العلماء   احليللعالمه الشريف عبد 

حتقيق ما للهند من يف "  وكتاب البريوين ؛)1923السابق بلكهنؤ (ت 
صحح عن النسخة القدمية  الذي .العقل أو مرذولة "يف مقولة مقبولة 

كرمية   بأنه]  6080املكتبة الوطنية بباريس [ جمموعة شيفر رقم يف احملفوظة 
ونشر من خالل السلسلة  ،العالية اهلندية للحكومةمن وزارة املعارف 

صفحه منها  600حنو يف  1958من مطبوعات الدائرة  11اجلديدة رقم 
عالم لأل األخرىحملتويات الكتاب فقط غري الفهارس  افهرسً  ةصفح 68

  .ومقدمات للكتاب باإلجنليزية واألماكن
يدى أهتمامًا خاصًا على افن اجلغرافيا يف وقد لقيت املطبوعات 

 العريبيف عمال من الرتاث اجلغراأنشر يف ونشطت اجلمعية  ،علماء الدائرة
الرحيان  أليب" يف معرفة اجلواهر اجملاهرنشرت كتاب "  1937عام في ف

ونشرت  ،هو من الكتب اللصيقه مبجال اجلغرافيا االقتصادية والذي البريوين
ة .."  وأيضًا نشرت املطبع.حتقيق ما للهند"يف   األشهرأيضًا كتابه  للبريوين

 15وتشتمل على ،1948" عام البريوين إىلمنصور بن عراف  يبأرسائل "
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ا كتاب " مة اليتهالكتب املوكذا من  ،الفلكيف  رسالة إنباط املياه نشر
 ،هـ5من علماء القرن  يبكر حممد بن احلسن احلاسب الكرخ اخلفية" أليب

أساسًا لعدد من الدراسات  املطبعةوكانت تلك الكتب وغريها من نتائج 
ا العلماء اهلنود اليت ونفيس أمحد ومقبول أمحد  يدو أمثال سليمان الن ،قام 
 حيدر آباد ودوريةيف  نيسالمية " الصادرتدوريات "الضياء" و "الثقافة اإليف 

  .1"" كلكتا اجلغرافية
ما الدائرة علم اهليئة يسمى يف أحدمها  :وهناك كتابان جليالن نشر

 ،م)958(ت حواىل يف "صور الكواكب" البن احلسني عبد الرمحن الصو 
 ، والثاينيسكندر وجدد دراسات بطليموس اإل يهذب اجملسط الذيوهو 

بكتاب "اجلرح والتعديل"  يفن نقد الرجال واجلرح والتعديل مسيف كتاب 
" من ييعلى املوصل مسند ايبخرى "ومن النوادر األ ي،امت الراز ح البن أيب

ومتتلك  ،العامليف ال يوجد منه اآلن إال ثالث نسخ فقط  الذيهـ 4القرن 
الكبري " في وكتاب " املق ، -كمخطوط   –صح منها الدائرة النسخه األ

وكانت الدائرة قد أحضرت  ،باريسيف فقط  وتوجد منه نسخةً  ي،للمقريز 
وقامت بتحقيقها وطباعة نسخ عدة  ،حيدر آباد إىلنسخته فيلمية منها 

صفحه  120، كما توجد نسخة نادرة وعجيبة من مصحف يضم 2منها
                                                            

  .13-12، ص 2008، الكويت، الجغرافيانظر: عبد اهللا يوسف الغنيم؛ بحوث ومطالعات في التراث  1
أجزاء فقط  " للمقفي الكبير " أو " التاريخ الكبير للمقفي" لم يصلنا منه سوى أربعة أنويخبرنا د/ أيمن فؤاد سيد  2

لجزء خامس بخط أحد  باإلضافةجزء في باريس وثالثة في جامعة ليدن  Autographeنفسه  يبخط المقريز 
على النسخ السابقة  اعتماداخر نشرة كاملة للكتاب آ، و 496تحت رقم  اسطنبول السليمانيةالنساخ في المكتبة 

اد سيد؛ مسودة كتاب المواعظ ، انظر: أيمن فؤ 1991بيروت عام  اإلسالميأجزاء عن دار الغرب  8جاءت في 
  51-49، ص1955ن، دواالعتبار..، مؤسسة الفرقان، لن
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هذا املصحف يبدأ حبرف (الواو) من أول يف والعجيب أن كل سطر  ،فقط
  .1األخرية الصفحة إىلفيه  ةصفح

" للسيوطيالنحو  يفشباه والنظائر "األ األوىلومن كتب الطبعات 
 أفردتكما   .1941.2-40حيدر آباد عام يف  األوىلطبع للمرة  الذي
 احلاويمعقوال لنشر وطبع املخططات الطبية منها جهًدا حينها  املطبعة
  .بن هبلاملختارات الو  ،بن عيسى يلعل الصناعينيو كامل  ،للرازي

الفرج ابن موفق  " أليب ةاجلراحيف ن نشرت الدائرة " العمدة أيجز يف و 
 يالكرك املسيحياملعروف بابن القف املتطبب  إسحاقالدين يعقوب بن 

نشرت  يوه                            .دمشقيف م) 1262(ت امللكي
كل مقالة تنقسم لعدة فصول   .ن مقالةيعشر يف  1938يف وىل صدرت أ

ترمجة  3الكتاب أورد مصححو الثاينيف ختام اجلزء و  ،فنون الطب املختلفة
املوضوع ومزايا الكتاب وطرق تصحيحه حيث  ألمهيةللمؤلف وأخرى 

املكتبة اآلصفية حبيدر آباد يف نسخ حمفوظة  3النشرة على يف عتمد ا
  .كده"  بأعظم"دار املصنفني يف خرية سيوية بكلكتا واألواجلمعية اآل

بالطب وترقية  4شغف سلطان حيدر آباد إىلشري ويف ختام النشرة أُ 
  :التالية أعمالهعلى  اعتماداشأنه 

                                                            

  ؛ زكريا عبد الجواد، مرجع سابق421 – 420انظر: محمد نظام الدين، مرجع سابق؛ ص  1 

 اإلمامعن طبعات الكتاب التالية وطبعة حيدر آباد والفروقات بينهم انظر: رمضان عبد التواب؛ "مصادر  2 
  ...                  459 ، ص1998، 3حــ 71مجلة مجمع دمشق مج  فيكتابة االشاه والنظائر.."  في السيوطي

 3  

 4  
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  .يس مبىن جديد لكلية الطب القدميةتأس )1
 .اململكةمجيع أقطار  يفتشفيات تكثري املس )2
  .املمارسني للطب القدمي األطباءتشجيع  )3
 .ف الطب القدميقبول النظام اجلديد لنشر معار  )4
خاصيات العقاقري  املعرفةأن السلطان نفسه يعرف حق  إىل باإلضافة )5

   .ن من األطباءو يكتبها النا اليتواألدوية ويشري بالوصفات 
 سنةاملوسيقى يف :  رساله بن سينا منهال الهتمت الدائرة بنشر أعمااو 
  .1934وسبع رسائل من رسائله سنة  ،1934 سنة يالفيض اإلهل ،1935
تور العلماء دس ،ى زادهرب مفتاح السعاده لطاش ك :فن جامع العلوميف و 
  .أمحد نقر لعبد النيب
 ،للسلميالتصوف يف الرساله املسماه باألربعني نشرت  :التصوفيف و 

  .عريب يبأعة وعشرون رساله للشيخ األكرب تسو 
رسائل للشيخ و  ،ارايبفالرسائل ألىب نصر ال :فن ما بعد الطبيعياتيف و 
  .بن رشدارسائل و  ،بن سينااالرئيس 
بن هشام (ت ملوك محري اليف  التيجانكتاب   :جمال التاريخيف و 
تاريخ  ،م827ت  يبن حبيب البغدادا ألبن جعفر حممد رباحمل ،م)800
ت  يبن اجلوز واملنتظم ال ،م 1009بن يوسف السهمى ت  ةحلمز  نجرجا

ودول اإلسالم  ،م1236ت  ياجلوز بن اومرآة الزمان لسبط  ؛م1179
 ؛م791عبيدة ت  اخليل أليب :جمال األدب واللغةيف و  ؛م 1330 للذهيب
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عبد اهللا  األماىل أليبو  ،م858ت ةقتيببن األبيات ال معاينيف الكبري  املعاينو 
األماىل واحلماسه وكالمها  ،بن دريدمجرة اللغة الو  ،م892ت  يحممد اليزيد

الفلسفة يف و  ،م1120ت  يالفائق للزخمشر و  ،م1124ت  يبن الشجر ال
أصول يف املباحث الشرقية واألربعني و  ،م1129بن ملكا ت املعترب ال :والعقائد

املسند ألىب داود  :احلديثفن يف و  ؛م 1188ت  يالدين لفخر الدين الراز 
 يكنز العمال لعلو  ،يالسنن الكربى للبهيقو  ،املستدرك للحاكمو  ،يالطيالس

اجلرح والتعديل و  ،يالتاريخ الكبري للنجار  :الرتاجم والرجاليف و  ؛ياهلند ياملتق
ذيب التذهيب ولسان امليزان و  ،تذكرة احلفاظ للذهيبو  ي،حامت الراز  أليب

فن يف ؛ و افظ بن حجر العسقالينللح ةأعيان املائة الثامنيف  ةوالدرر الكامن
بن نصر منصور بن ارسائل  ،يرسائل اخلوارزم :الرياضة واهليئة والنجوم واملناظر

 اجلواهر للبريوينيف اجلماهر و  ،بن الرحيان البريوينرسائل شىت ال ،على بن عراق 
تنفتيح و  ،للخازين ةاحلكمميزان و  ،يلنصري الدين الطوس 7الرسائل الــ و  ،أيضاً 

احلسني عبد الرمحن  صور الكواكب أليب ،ياملناظر لكمال الدين الفارس
  .للبريوين يالقانون املسعود ،الصويف

  امللحق األول
م اخلاص بإنشاء  1917 – 1هـ = ج 1335لرابع رجب  اململوكيترمجة املنشور 

  العثمانية اجلامعة
ا أن  يف احملررةاملقدمة إلينا والتصرحيات  )العريضة( القصة... حنن نوافق على  ملحقا

ومتتزج فيها العلوم الشرقية والغربية قدمية وحديثة  ،بالدنا احملروسه يفتؤسس جامعه 
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ج تزول به نقائص األساليب الدارج وخيتار هلا األجود من طرق  ،زماننايف  ةعلى 
ا  ،التعاليم جديدها وعتيقها الغاية العظمى من إجراء هذا و  ةكامل  ةستفاداويستفاد 

األسلوب اجلامع البديع مع نشر العلوم والفنون أن يراعى احملافظة على أخالق الطلبة 
م من جهة الفروع  ةعاميف كتشاف احلقائق الفنية وتبذل الغاية التامة ال  ،وآدا

 تبىن عليها هذه اجلامعه أن تلقى اليت ةومن القواعد املتين ،العلمية من جهة أخرى
ا لسان البالد األموى وتلزم على كل إالتعاليم النهائية بلغتنا األوردية من حيث 

  .لسان إضايفهي طالب أخذ اللغة اإلجنليزية من حيث 
علمية على ذلك املنوال بعاصمة  ةفتتاح جامعبتهاج الفنحن نتقبل نأذن باملسرة واال

  .على عرش مملكىت وئيتذكاراً لتب ةعلى األصول املطور  ةحيدر آباد ببالدنا احملروس
يعرض علينا ويستأذن منا الضرورية واألصولية عند تقوميها ومهما يطرأ أمر من األمور 

   .األحيان املختلفةيف 
  

  اإلمضاء الشريف السلطاىن
  امللة والدين نظام امللك أصفجاه السابع يسلطان العلوم حم

ادر  أسكندر الزمان مري عثمان على خان 
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  باب: وجهات نظر
  

إشكالية العالقة بين الدين السياسية: وقفات مع كتاب  والدين 
  والسياسة 

 للكاتب عبد السالم طويل

  الحسان شهيد
حتاول هذه الدراسة قراءة كتاب "إشكالية العالقة بني الدين والسياسة يف 

للكاتب عبد " وبرهان غليون منوذجا يحممد جابر األنصار - الفكر العريب املعاصر
وضوع الدين يف مع عرض جمموعة من التأمالت ذات الصلة مبالسالم طويل، 
طبعته  مدارك يففردات الفكر السياسي، والكتاب من منشورات عالقاته مع م
هم مبقدمة فاحصة أل، وقد قدم له الدكتور رضوان السيد 2012األوىل سنة 
   ه.موضوعات

  عالقة الدين بالسياسةمحددات أوال: في 
أمناط  ةتتنازع أبعاد الدراسات املعرفية للفكر السياسي يف عالقته بالدين ثالث

ح به القراءات براديغمات معرفية ومنهجية كربى، حبسب ما تلو  :لمعرفية، أو قُ 
فهناك املنهج اإلشكايل املتحدد يف منهجية التحليل وتأصيل  احلديثة واملعاصرة:

مث املتمحور يف  ،هجية التنزيل وتفعيل العالقةالعالقة، وكذا املسلك املتوجه إىل من
نطاق منهجية التطوير وتأويل العالقة، وأجد املوقع األول ضمن تلك املناهج هو 

طويل املوسومة بإشكالية العالقة بني حلصر دراسة الدكتور عبد السالم األنسب 
  وذلك لعلل ثالث: السياسة يف الفكر العريب املعاصر؛الدين و 
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أو  يبحث يف طبيعة اإلشكال املركزي لعالقة الدين بالسياسة األوىل: أنه
  .الدولة

نه انتبه إىل إشكالية حقيقية تعرتي العالقة بني الفعل السياسي الثانية: أ
  .الديين يف الفضاء العريب والبعد

لتحليل اإلشكال  اختذ من قراءتني متباينتني لتلك العالقة حموراً أنه  والثالثة:
  .مبوضوع الدين والسياسيةوتأصيل األسئلة املرتبطة 

بأصوله تغلني شالسياسي وال امل راالختصاص يف الفك أهللست من و 
عديدة ومتشابكة مع  تقاطعاتلكن حبكم  ،وال حىت العمليةاملعرفية  وأبعاده

طار يف إ نظريةاملعريف إىل مقاربات  يدفعين الفضول واإلسالميةالدراسات املعرفية 
لدى غريي.  أتيحقد ال تكون رهن الفضول الذي  زاويةومن  ،عريفاملالتكامل 

لذلك استهل قراءيت لكتاب إشكالية العالقة بني الدين والسياسة يف الفكر العريب 
للزميل الدكتور عبد السالم  -وبرهان غليون منوذجا يحممد جابر األنصار - املعاصر

  :أسئليت علىما جييب  معروضاتهيف  أجدي علِّ  ؛الطويل بعرض مقدمات إشكالية
قاربة بني املأم األصح  ،ح املقاربة اجلدلية بني الدين والسياسةهل تص أوال:

ليل ؟ ألنه كثريا ما يتم حتالعلمانيةمقاربة الدين بأم أصحهما مجيعا  ،ن والدولةالدي
 تفي مبا يف حني أن حقيقة املقاربة ال ،وفق ثنائية متضادة ومتقابلةهذه اإلشكالية 

السياسة  اعتبارألن الدين ال تقابله السياسة إذا مت  هو مضمر من نسق تقابلي؛
كما أن الدولة ال   .سلطةاليف  يةهرممؤسسة  أعلىمن يف التدبري اجملتمعي  اً منهج

، وحىت اإلنسانيةقافات ثلبعض ال األقلرخيي على تقابل الدين يف املخيال التا
 إاللن تقو على استقالهلا الكلي  اإليديولوجية أبعادهاجردناها من  إذاالعلمانية 
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الدين يف اجملتمع، فنكون بذلك إزاء مقاربة بني جزئي  أشكالاعتبارها شكال من ب
يف  اً ميثل منهجيف مواجهة مقاربة جزئي ميثل سلطة مع كلي ، و األوىلمع كلي يف 

  مع شكل حياة يف الثالثة.ومقابل منط حياة  ،الثانية
مظنة اإلشكال يف الدين دون غريه كلما متت فرتض تُ غالبا ملاذا  - ثانيا

الواجهات تلك مهما تعددت و ،  سواه وماالثنائية التقابلية بني الدين معاجلة 
قد  ؟... أم دميقراطيةعلمانية أم  أمدنيا  أمدولة  أمكانت سياسة أاملقابلة سواء 

 يف النسق اإلنساينهل ألن الغياب الزمين للدين  جنيب عن ذلك بسؤال آخر:
قوة سلطة متقابالته وحضورها  أم ؟واالجتماعي املعاصر كرس الوضعية املذكورة

معروضة يف زمن ما  اإلشكاليةمل تكن كما   ؟ذلك حتما وضرورة على أفضىالزمين 
أعتقد أن تفهيم الدين بالصورة ، اإلسالمييف االجتماع السياسي  األقلعلى 

  تعميقا. واإلشكاليةوضعية تأزميا املقبولة واملطلوبة قد يزيد ال
الديين دون حتديد  ليف اجملا السياسينظريات الفكر كثريا ما يتم نقد -ثالثا
يف  اإلنسانيةحىت تنسجم مع الرؤية  ،املراجعة أو الضبط إىل املفتقرةاجلوانب 

ما إتعرض بدائل اليت  ،األخرىشكلها الوجودي واملفارقة للنظريات السياسية 
يف  ال تتوفر اليت املغايرةبعض احليثيات  هلاأو اليت  ،وجودية حتمية أو إنسانية
  .األوىل

لذلك حيق لنا كسائلني باحثني عن حقيقة ما جيري يف معرتك الصراع الديين 
املكونة  األساسيةأن نفكك اجلوانب  التدبريية واملنهجية وغريه من تلك املفردات

  حىت ال نبتسر املوضوع يف جوانبه الضيقة فنقول: ؛منهج ال كمعتقدكللدين  
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نسان أو املواطن اإل ىشخصية القلبية لدهل املقصود بالدين املعتقدات ال
  ؟اخلاص مبؤسسات الدولة السياسيباملفهوم احلديث للفكر 
الشرعية املستمدة من املدونة  األحكام أي ؛احلكمي املنهجُ  :أم املراد بذلك

  ؟الدينية
 أوساطالسلوكية للدين على  هراواملظالشرعية  التعبداتُ أم املفهوم من ذلك 

  ؟، الطقوسالرموز ،الشعائر ،اللباس ،اللحية :مثال ،املتدينني
واليت  ،الدينية املدوناتاحلدود والعقوبات املرسومة يف  :املقصود بذلك أم

   ؟رضة الدينايف مع ةفزاعغالبا ما تثار 
 الكتاباتعرب  فظتحُ أم املرام من ذلك تاريخ الدين وحضارة الدين كما 

  واألسطورية؟ التارخيية
ال جند فروقا جوهرية تستدعي  ،إنه بعد التأمل وحتقيق النظر يف املسألة جليا

ا  إىلوشساعتها  املقابالتالتهويل من تلك  التصور الديين  إلغاءدرجة يتم 
االختيار  وإقصاءيف التدبري السياسي،  امنهحوالفكر الديين باعتباره  ،حريةباعتباره 
 ،يف التدبري احليايت اجلماعيلدى فئة عريضة من الناس  اً أسلوبباعتباره الديين 

  توافقت آراؤهم على ذلك.
فما جند  ،بيةأما التقصيد األول احملصور يف دالالت املعتقدات الشخصية القل

كان أإىل تأكيد نكران أهل السياسة أو العلمانية ملعتقدات شخصية سواء  سبيالً 
ستقيم حركة تد روح فكرية ال مدين أم قانوين،  فاملعتق أممجاعي  أمبع ديين اهلا ط

ا. وحنن هنا ال نتحدث عن طبيعة يف مواقع وجوده دون أثر هلا  اإلنسان أو شبيه 
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فيبقى أن  بل الكالم عن أصل فكرة املعتقد. ؛من صميم احلريةن ذلك أل ؛املعتقد
  .بل ظامل فكريا ؛غري سليم الرهان يف الربهان الصراعي على فكرة االعتقاد رهانٌ 

 اتشرعية هلا استمداد اً التفسري الثاين املبين على توهم الدين أحكامما أو 
يف التوجس خيفة من  فهذا ال يليق حجةً  ،جع يف املدونات الفقهية والتارخييةاومر 

املعتمدة يف ألن كل التشريعات الدستورية والقضائية  ؛للدين القانونيةاخللفية 
السياسية املتصفة بغري الدينية هلا امتدادات تارخيية أو عرفية أو دينية أو  األنظمة

 وما ينهض ذلك معارضا على االختيار السياسي ،عرفانية لدى عدد من الشعوب
  بعد التأمل. األمرين، وال فرق بني الشعوبك للت أو القانوين
ألهل السلوكية  واملظاهرالثالث املستند إىل التعبدات الشرعية  التخريج وأما

ن من أل ؛فليس من العلمي إدخال ذلك يف النظر السياسي ؛الدين وملتزميه
له وال عالقة  ،يف املظاهر بني جممتع وآخر ختتلف والتقاليد األمناط الواضح أن

ومل  ،اخلاصة به معتقداتهكما أن لكل جمتمع من اجملتمعات   ،بالسياسة يف ذلك
قد تكون  السياسيبل إن السلوك  يوما حائال دون اعتقاد جمتمع ما؛ تكن السياسة

  .نفسه من اجلنس ومعتقداتله مظاهر 
املتعلق بطبيعة احلدود والعقوبات املرسومة يف املدونات  ،أما اجلواب الرابع

لجنايات لفإن اجلزاءات املوكولة  ؛واليت غالبا ما تثار فزاعة يف معارضة الدين ،الدينية
 ؛معتقداته واختياراته باملرتكبة واجلرائم املقرتفة تتباين طبيعتها من جمتمع آلخر حبس

 األنظمةالسياسية العلمانية جتدها أقسى من غريها من  تاجملتمعابل إن بعضا من 
ا ال  ؛مسألة نسبية يف اجلرائم اجلنائية ةذات الطبيعة الدينية، لذلك فإن القسو  أل

 إلغاءاليت ترفض  ةالسياسي األنظمة، وهناك من اإلنسانيةتتماثل بني اجملتمعات 
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فكيف  دعوات املنظمات احلقوقية، رغم ومصرة على ذلك،مثال  اإلعدام عقوبة
  ؟مسألة احلدود حمددا حمرضا ضد الدين يف السياسية تكون

تاريخ الدين وحضارة الدين كما رمست بأنه من ذلك  اخلامساملفهوم  اأم
وعدم انفالت  ،فعلى افرتاض صحة كل املدونات التارخيية ،عرب املدونات التارخيية

فإن تاريخ الدين وحضارته جزء من تاريخ  ؛وعدم اجتزائها وتسييسها أخبارهاصحة 
امتدادا  دّ العلمانية املختلفة تع األمناطسياسية مبا فيها وكل األنظمة ال ،اإلنسانية

وما عرفه تاريخ الدين من حروب عقدية ونزاعات الدينية،  واجملتمعاتتارخييا للدين 
  لغري الدين. ملواليةااجتماعية ال خيتلف كثريا عما عرفته اجملتمعات غري الدينية أو 

عن ذلك يتولد  البيانات املفرتضةالسؤاالت الواردة و بعد كل هذه  - 4 
 مأما أنناإن احلقيقة املضمرة هي  :هل ميكن القول يف هذا السياق: آخرسؤال 
الدولة  ياسة والليس يف مقابل السن تلك املقاربات ما دام الدين ختتلف عمقاربة 

 أمامننا إ :ميكن القولهل  ،تعارضه مع العلمانية إمكانيةبعد و  ،الدميقراطيةوال 
  ؟وليس باعتباره قيمة ،سلطةمنهج  احلكم باعتبارهمسألة مقاربة بينه وبني 
 مسألة الدين والسياسة مبسألة التحديث السياسيربط الكاتب وحياول 

أي قضايا " يف الوطن العريب على وجه اخلصوص؛ وتطوير آليات التدبري السياسي
لقد فقدت الدولة الوطنية  ،ذلك وأسباب اإلخفاقتشكل الدولة الوطنية ومصائر 

أم لعدم الوفاء باملشروع، أم حبسب  ،تارخيية ألسبابجع ذلك ر شرعيتها، فهل ي
   1تطورها إىل كيان ذي طبيعة استبدادية؟"

                                     
حممد جابر األنصاري وبرهان -الدين والسياسة يف الفكر العريب املعاصر إشكالية العالقة بني من مقدمة األستاذ رضوان السيد لكتاب  1

 .25، ص-غليون منوذجا
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  السياسة بلعالقة الدين الحضارية محددات الفي : ثانيا
فإن الرؤية املقارباتية يف فقه  ؛وغليون األنصاريبني إن احتدت زوايا النظر 

من  اإلسالميةقة بني الدين والسياسة يف التجربة احلضارية العربية الإشكالية الع
 وإن هذه ؛لةأة للمسيحقيقية ذلك الفقه وضرورة البحث عن حلول حيث أمه

بني الرجلني يف الكشف عن طبيعة العالقة واحملددات الرؤية املقارباتية ختتلف 
 تأسيسمنذ بدايات  إليهيتطلب النظر  تباييناملؤسسة لتلك العالقة، فمن حمدد 

يستوجب حترير  بنيويحمدد  ىلإ ،يتبناه برهان غليون اإلسالميةالدولة العربية مث 
إشكالية العالقة بني  لذلك فإن .القواعد املشرتكة بني اجلانبنيسؤاله بالنظر إىل 
يف صلتها القوية بإشكالية احلداثة والرتاث مكانة مركزية يف حتتل " الديين والسياسي

املعمار الفكري لربهان غليون؛ حيث جندها تتخلل معظم كتاباته الفكرية 
مبؤلف متميز هو: "نقد السياسة:  -تنظريا، وحتليال ونقدا - والسياسية، فقد خصها

  .2الدولة والدين"
املخيايل  املعمارهو مركزية الدين يف  أيضاه إليه والتأكيد عليه يوما ينبغي التنب

، مما السياسيحلضور وكذا ثباته قبل ا ،عرب مستقبله أمسواء عرب التاريخ  ،لإلنسان
يؤكد استحالة ربح رهان فتح مواجهة مع الدين مهما تبدلت الظروف وتغريت 

طويل يف عبد السالم به القول  أسسوهو ما  ومترتست املرجعيات، اإلمكانات
وأن االستقراء التارخيي فا، ني قول غليون وخوسيه كازانو ب يف توافقبدايات كتابه 

يسمح لنا أن نستخلص مع خوسيه كازانوفا عربتني من الظاهرة الدينية؛ العربة 
ن قد تبدد أحد أحالم عصر األوىل أن األديان إمنا "وجدت لتبقى، وبذلك يكو 

                                     
 .25، ص-حممد جابر األنصاري وبرهان غليون منوذجا-إشكالية العالقة بني الدين والسياسة يف الفكر العريب املعاصر  2
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تضطلع  - على األرجح- ثانية واألهم أن األديان سوف تظلوالعربة ال التنوير.
- ديث. وحتملنا هذه العربة الثانيةبأدوار عامة بارزة يف البناء املتواصل للعامل احل

على إعادة التفكري منهجيا بالعالقة بني الدين واحلداثة، واألهم  -بشكل خاص
ؤديها األديان يف النطاق العام للمجتمعات من ذلك، باألدوار احملتملة اليت قد ت

  .3احلديثة"
لقد مهد الباحث لقراءة احملددات املنظمة للعالقة بني الدين والسياسة يف 

على عدد من  األمرا يف هذا ، "وقد اعتمد كثري اإلسالميةالتجربة احلضارية العربية 
 اهللاوعبد ،ورضوان السيد ،الباحثني العرب الذين اهتموا باملسألة مثل: حسن حنفي

وعبد اجلواد ياسني...وهؤالء املثقفون متميزون يف وعيهم باملسألة  ،واجلابري ،بلقزيز
يقولون "باالندغام" بني الدين والدولة،  نسالمني احلزبيني، الذين ما يزالوااإلعند 

ائي،  أما ما يقوله املفكرون العرب فهو أنه ليس هناك اندماج كامل وال طالق 
  .4وإمنا هناك متايز وتداخل يف الوقت نفسه"

فإن  ؛والسياسيقة بني الديين الاملعرفية يف حتليل الع األنظارحاولت  مهماو 
ا تبقى عصية على الفهم بالنظر إىل تارخيية العالقة تاريخ  طبيعة العالقة ومنتجا

 التحليليةألن البداية  انطالقته الوجودية؛نفسه، وتاريخ حركته الكونية و  اإلنسان
من جانب السياسة  أوكانت من جانب الدين أمتعينة سواء  أرضيةعلى  القائمة

ا ملغومة ايتها سلفا،  اخللفيةبالنظر إىل  ،تبقى قراء املؤطرة لتلك القراءة املعروفة 

                                     
 .   28املرجع نفسه، ص. 3

حممد جابر األنصاري وبرهان غليون -العالقة بني الدين والسياسة يف الفكر العريب املعاصر إشكالية من مقدمة رضوان السيد لكتاب  4
 14، ص-منوذجا
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قراءة من  أيةستفقدها ملوضوعية اليت األنظار املعرفية إىل نوع من الذلك حتتاج تلك 
   ذلك النوع.
 اإلسالميفإن دراسة العالقة بني الدين والسياسة يف الفضاء  ،لذلك

بداية  ذالكلي للسياسة يف املرجعية الدينية من اإلضمارتستدعي استحضار معطى 
تاريخ الدين، وكل النتوءات احلضارية والتارخيية اليت خرمت هذه القاعدة إمنا كانت 

املعاصرة ذات املرجعية  أوثة على استعصاء وتعسف، وحىت اخلطابات احلدينشازا 
خطاب ال يبتعد كثريا  أمامهنا وعليه فإننا  ،ال تتمنع من استحضار ذلك اإلسالمية

عن خطاب اإلحيائية اإلسالمية املؤكدة على مشولية اإلسالم وصالحيته لكل مكان 
املقر  -مهما بلغت أمهية الدولة- الدين بقىيوزمان. وهو اخلطاب الذي مبقتضاه 

ا- فالسياسة  ؛احلقيقي للسياسة  يف إطار منرعاية للمصاحل الدنيوية  بالنظر إىل أ
  .5الدولة حكرا علىمل تكن - ولية العموميةؤ املس

والتقابل  ،من التباين املوضوعي لقراءة جديدة انطالقاً  التأسيس أنكما 
بالقراءة  شك بالخيل  ؛أخرىالبنيوي بني الدين من جهة والسياسة من جهة 

اية  ؛السليمة الواعية ألن االفرتاض مسبوق بنوعية الصراع واجلدلية اليت مل تتم 
باجلانب  مأافرتاضها بداية وقيامها مسلمة، سواء تعلق باجلانب الديين وجتلياته 

 بناء اإلشكالية املنهجي يف االختيارضمن هذه الطريقة من " السياسي ومتظهراته،
إىل أن حماولة فهم  - مثله يف ذلك مثل األنصاري-  يذهب غليون وتناول املوضوع

ال ينبع من  ؛االجتماعيكأي نـزاع آخر يف دائرة الواقع   النـزاع بني الدين والدولة
   .6حتمية بنيوية بقدر ما يعكس فهمنا ورؤيتنا هلذا الواقع
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ف ومصدريتها اليت ال ترتبط بشكل جذور اخلالإىل مسألة  املؤلفوينتبه 
العمل الديين والعمل  أقطابا متعلقات تارخيية بني بل هل ؛الدينية داتأساس باملعتق

ينفي برهان غليون أن يكمن ": إليها قائال غليون حيث يوجه نفي برهان ،السياسي
مصدر االختالف يف أمناط العالقة بني الدين والدولة، بشكل أساسي يف 

لعالقة اليت نشأت ضمن سياقات املعتقدات الدينية بقدر ما يكمن يف طبيعة ا
تارخيية وجيوسياسية خمتلفة بني رجال الدين ورجال احلكم؛ أي بني النخبة الدينية 

  .7"والنخبة السياسية
العالقة بني  إلشكاليةيرى صاحب الكتاب أن القراءة املعرفية عند برهان و 

لدى  انظريعن  ةوالتارخييالدين والسياسة أكثر قوة ومتانة من الناحية املعرفية 
ا لإلشكاليةمن حيث استصحاب البعد التوفيقي  ،األنصاري رغم  يقول: ومثيال

بيعة العالقة بني لط االتقاطعات الكثرية بني األنصاري وغليون فيما يتصل بتصورمه
يف املشروع  هانفساإلشكالية موضوع حبثنا ال حتتل املكانة  فإن الدين والسياسة؛

األنصاري، كما مل يتم طرحها بنفس الزخم املعريف والعمق الفكري حملمد جابر 
النظري كما سوف نرى مع برهان غليون. فهي ال تأيت لدى األنصاري إال تابعة 
إلشكاليات أخرى أكثر حضورا ومركزية؛ وبوجه خاص إشكالية التوفيقية يف الفكر 

ن يقلل ذلك من دون أومعضلة التأزم السياسي العريب...  العريب احلديث واملعاصر،
  .8األمهية املعرفية ملقاربة األنصاري هلذه اإلشكالية
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من املداخل املنهجية اليت استثمرها برهان غليون يف املقاربة املعرفية و 
ين والسياسة مراجعة اخللفية التارخيية العقدية ملصدريتها دإلشكالية العالقة بني ال

اليهودية  الديانةأصول العالقة يف  الدينية، وذلك من حيث إجراء مقاربة كشفية بني
ا يف املسيحية  وهيمنته الثقافية جعل  لإلسالمبعد اخلامتي ، وألن الواإلسالمومثيال

فهو يظهر يف " :عن برهان غليون طويليقول  ،يف تلك العالقة مميزاً  وذجاً منأمنه 
الدين. وكما اليهودية ضياع الدين يف الدولة، ويظهر يف املسيحية ضياع الدولة يف 

وجعلها تتصرف  ،أدى ضياع الدين يف الدولة إىل حتويل اليهودية إىل طائفة بامتياز
كقبيلة دينية معزولة ومنعزلة يف العامل بالرغم من عاملية رسالتها، فقد أدى ضياع 
الدولة يف املسيحية إىل تفكك االجتماع املدين وسيادة التمييز والفوضى وزوال 

 أن اإلسالماستطاع  فقد .9حلقيقة الدينية إىل فكرة روحية صرفةوارتداد ا ،القانون
عن غريه من الديانات يف ارتباطه بالوصلة  متميزاً  اً خاص موذجاً أيؤسس ملنهجيته ن

 األمناطمع مجيع  الداخلي التكيفمحله لبذور وشروط هم من ذلك واأل ،الرسالية
لعناصر املستجدة يف ملواكبة ا ،الداخلوقدرته على التطور والتجديد من  ،السياسية
وهكذا جنح اإلسالم يف إخراج النموذج الرسايل ":طويليقول عبد السالم  ،اخلارج

من مأزقه التارخيي، كما جنح يف إنقاذ الرهان على تراث النبوة، فأعطى لإلنسانية 
ا الروحية واملدنية ومن مث احلضارية لقرون عديدة". أكثر من  قاعدة لتجديد حيا

نبعا الستمداد الثقة  - من وجهة نظر غليون- ذلك، فهو ال يزال يشكل حىت اليوم
وليس بعيدا  .10واملعقدة لبناء النظم املدنية" والقوة والعزمية ملواجهة الشروط الصعبة

بني الدين والسياسة يف النظرة  األنصاريعن هذا املنطق تستقر الرؤية التوفيقية لدى 
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الرتكييب، يالحظ األنصاري أننا  واتباعا لنفس املنطق اجلديلطويل:" يقول اإلسالمية
وتوفيقا جامعا  الم على االمتداد السامي وجدناه (موقفا وسطا)إذا نظرنا إىل اإلس

أوسع يشمل  املسيحية، وإذا نظرنا على امتدادبني خصوصية اليهودية ومشولية 
ا بني الواقع الروماين واملثال الرقعة املشرقية واملتوسطية وجدناه باملثل توسطا توفيقي

  . 11"املسيحي 
به القارئ لسياق العالقة بني الدين يبقى السؤال املركزي الذي خيرج و 

صراع حتمي تارخيي بني االجتاهني ال أمثة  :والسياسة يف جانبه التارخيي واالجتماعي
العالقة اختذت  أن أم ؟عمران ديين لدولة ما أوبناء سياسي  أيبه يف  التأثرينفك 

 األمرأنه يف حقيقة  أمنسخ الديين واهليمنات الدينية املرتاكمة؟ وفق الاملسار اخلطأ 
وعقدي صرف ال عالقة له بالتدبري السياسي، إذا افرتضنا الدين  صراع ديين حبت

  واملسميات؟ األمساءللتدين مهما تعددت  األساسيةمنط حياة تتقامسه املكونات 
  نقد نظرية الوصل المطلق إشكالية الحاكمية و : ثالثا

اهتمام اليت استأثرت ب اإلسالمياحلديثة يف الفكر السياسي  تالنظريامن 
رية جند نظ ،م الصراع الوجودي بني السياسي والديينالدارسني والباحثينب يف خض

ما يسمى  ن كانت جذورها تارخيية تعود إىل زمنإوهي النظرية اليت  ،احلاكمية
ظهورها الفعلي يف عالقته بالصراع  فإن ؛ومعاويةعلي  بالفتنة على عهد اخلليفتني

ية يف التدبري انكرؤية بديلة عن الوجود الفعلي للعلم  األقلووجودها النظري على 
احلاكمية جاءت يف مقابل أن كان خالل املراحل املتأخرة، ما يعين   ؛السياسي

ن عبارة "احلاكمية" قد اشتقت بشكل مغلوط من غين عن البيان أو العلمانية، 
وهي مقولة رفعها  -طويلحسب  -  حلكم إال هللا" و"ال حكم إال هللا"مقولة "إن ا
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اخلوارج يف وجه اإلمام علي بن أيب طالب بعد أن قبل بالتحكيم يف صراعه مع 
 معاوية، مت سرعان ما تلقفها األمويون من بعدهم يف سعيهم لتكريس احلكم اجلربي

12.  
 اعتبارهل يصح  :يف هذا السياق املقاربايت هو يبقى التساؤل امللحّ لكن 

الشهيد سيد قطب وغريمها املودودي و نظريا مع  تأسيسهانظرية احلاكمية كما مت 
سؤال  دين كما عرفت يف التاريخ املسيحي؟كلريوس ورجال الة نظام اإل نظري نظري

عنه دون متحيص وتدقيق  اإلجابةالتسرع يف  تلك املقاربةسيكون من التجين على 
 السياسية اجلوهرية سواء التارخيية منها أم الفروق هتمامخذ بعني االاألمع  ،مقارنةو 
إن "نظام  :وهو ما ال نتفق فيه مع صاحب الدراسة حينما قال العقدية. أم

 أن احلاكمية" كما تبلور مع املودودي وسيد قطب وعبد السالم ياسني ال ميكن إال
دينية (ثيوقراطية) تتمتع بسلطة مطلقة مستمدة  - يفضي إىل إنتاج "طبقة سياسية

هلا سلطة تعلو على كل نقد أو حماسبة شبيهة بتلك السلطة  ،من "اإلنابة اإلهلية"
ا رجال اإلكلريوس يف أوروبا املسيحية الوسيطة قبل اإلصالح  اليت كان يتمتع 

  . 13الديين والثورة"
  

إىل التحول االبستمولوجي العميق الذي  إشارتهحني  قد أحسن ويف املقابل
التدبري السياسي وخصوصا إشكالييت  إلشكاليةيف تداوهلا  اإلسالميةعرفته املعارف 

علم الكالم الفقه و  وأصولواخلالفة، حيث جتولت بني ميادين الفقه  اإلمامة
إن طويل:"يقول  اإلشكايلتعقيد وتلك هي بداية ال ،العقدية األصوللتحشر ضمن 
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هذا الربط الوثيق بني الدين والسياسة قد نقل املسألة السياسية من جمال الفقه 
العام، والفقه السياسي، إىل علم الكالم؛ حبيث تصري مسألة عقدية من مسائل 

  .14 أصول الدين
  

أو غريه من الرؤى السياسية حينما نتحدث عن الدين من جهة أخرى، فإننا 
من نتوافق على فإننا بدالالت التض ؛يف التدبري السياسي مرجعاً  العلمانية أو

يف التدبري، بغض النظر عن حجم هذه  أساسمكون ك  إمكانية وجود سلطة
ا املادية  فإن السلطة اليت تكون موقع مراجعة أو  ،املعنوية، وعليه أوالسلطة وقياسا
غريه  أوعلماين الال نقد وتقومي يف اجملأن تكون حمل  تنفكتقومي يف اجملال الديين ال 

من اجملاالت. وال شك أن الصراع السياسي الذي يشهد له متثالت كثرية يف 
 أعلىالذي قد يصل حد االقتتال كحد و - غري الدينية  السياسيةاجملاالت التداولية 

  .يهون من ذلك التهويل املفتعل إزاء اجملال الديين -خيشى منه يف اجملال الديين
ينتقد حممد جابر  ،ويف سياق النقد الداخلي املوجه ملبدعي فكرة احلاكمية

 إىليف الدعوة اجلانب العقدي قبل اللساين  أولويةلة أسيد قطب يف مس األنصاري
من منطلق أن "حماولة توحيد العريب مع وذلك ، واإلسالمالوحدة مقاربا بني القومية 

مع أخيه العريب حماولة ال تراعي سنن  الرتكي أو الفارسي أو اهلندي قبل توحيده
اخلالق يف خلقه. ففي الدعوة وحد اإلسالم العرب أوال مث التفت إىل غريهم.." 
ليتساءل بعد ذلك: "فهل يعود مفكرو اإلسالم احلاليني إىل حكمة الدعوة 

دي الوحي السماوي املنـزل؟"   . 15اإلسالمية املهتدية 
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 ،السياسيفعلي وحموري يف تاريخ الفكر صحيح أن فرقة الفقهاء هلا تاريخ 
ولكن مل الشرعية برمتها،  األحكاملتفسري النصوص وبيان  املخولةاجلهة  باعتبارها

يكن هلا كل الصالحيات حني انزاح قطار التدبري السياسي عن سكته احلقيقة، إذ 
للقرارات  أحيان أخرىحينا، وكان خادما ومشرعنا يف أصبح للفقهاء دور ثانوي 

، هذا اختاذها أرادوااليت  أو ،واخللفاء احلكام اختاذها أراداليت  اإلجراءاتو السياسية 
فقد  الفكر الشيعي لدى ما ، أالسين السياسيتاريخ الفكر نلمسه جليا يف  األمر

م وحتكيمهم يف السياسيةمب كتفَ مل يُ  ،ن كبريأكان للفقهاء والية وش بل  ،شور
 ،والنبوة اإلمامةلصالحيات مع جيعلهم يتماهون مع مؤسسة من الفرص وا اعطو أُ 

مل تكتف نظرية "والية الفقيه" بوراثة نظرية "اإلمامة" يف إقامة يقول الطويل:" 
بني الفقيه  جديداً  وإمنا أضافت عليها متاهياً  اهي بني النيب واإلمام "املعصوم"؛التم

لة الفقهاء و"احلكومة اجملتهد اجلامع للشرائط، وبني النيب واإلمام. لرتتفع دو 
إىل "مرتبة من القداسة" اليت تعد خاصية مميزة لكل "دولة دينية"  اإلسالمية" بذلك

  .16 ال تكون األمة مرجعها وإمنا الفقيه النائب عن اإلمام والنيب
املتجهة حنو التدبري السياسي  سيالسياغلب دراسات الفكر أدأبت قد ل

كلريوس أو مع كمية مع نظرية الدين عند رجال اإل على مقارنة نظرية احلا  اإلسالمي
نتساءل مع الكاتب حول إمكانية  أنوهنا حيق لنا   عند الشيعة، اإلمامةنظرية 

طويل:"  يقولكلريوس، امية واإل مياسي بني احلاكمية واإلالتسليم بتطابق النظر الس
مع خطاب "والية  - كما سلفت اإلشارة-  املالحظ أن خطاب احلاكمية يتقاطع

الفقيه" وخطاب اإلمامة الشيعي بوجه عام؛ من حيث تعبريمها املشرتك عن تصور 
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 احلاكمُ  سياسي موحد لدولة دينية تقوم على فكرة "احلق اإلهلي"؛ أي على دولةٍ 
  الوالية فيها هم رجال الدين. فيها هو اهللا وشرعة اإلسالم، والقائمون على أمر 

طويل على تباين املقاربة الشيعية لوالية نوافق  أنفال ميكن  ،ورغم كل ذلك
إذا تولدت والية الفقيه يف رحم الفقه  ألنه ؛يةملة احلاكأالفقيه والفقه السين ملس

ن احلاكمية باعتبارها حتكيم اهللا يف فإ ؛تجت عنه خالل املراحل املتأخرةالشيعي ون
ألن الفقيه واحلاكم  ؛األربعةأمر السياسة مل تكن مفصولة عن الفقه السين مبذاهبه 

م  ، وإن مل يتبني ذلك وأحكامهمسواء يف التوقيع عن رب العاملني يف تصرفا
 ؛هناك فارقا أساسيا بني اخلطابني ما قاله من أن صحيحاً بصورة واضحة، وليس 

؛ فبينما جند "والية الفقيه" متواصلة مع تراثها والية الفقيه وخطاب احلاكميةأي 
فإننا نلفي "احلاكمية" منقطعة  امي يف الكثري من عناصرها وأسسها؛الفقهي اإلم

بشكل جلي عن تراثها الفقهي السين قدميه وحديثه، مقابل تواصلها مع املذهب 
  . 17الشيعي حول اإلمامة والسلطة

إمنا ن اجملازفة املعرفية إطالق احلكم وفقا لذلك التقدير والتصور، فقد يكون م
ومدى دقة حيتاج إىل كثري من الدقة والتحقيق يف أنسبية هذا القول،  التفسريهذا 

فاحلاكمية  ،ألن قيم السلطة ومركزيتها ختتلف بني النظريات الثالث قياساته؛
تفسري اجتهادي لتلك تفويض مع لكن للناس  فيهما؛ صحيح أن السلطة هللا

وال يتم  ،يف االجتهاد إطالقوهلم حق السلطة االجتهادية والتقديرية دون  ،السلطة
أما رجال االكلريوس بقدر  ،افق شوريأي بتو  ؛ذلك إال بتفويض من اجلماعة

مدى صدقية ناهيك عن  امتالكهم لتفسري االجتهادي ميتلكون السلطة بالوكالة
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مامية الشيعية فقد ترتكز كل أما نظرية السلطة عند اإل، املدونات الدينية ووثاقتها
  مع استصحاب العصمة املطلقة.، اإلمامسلطة الفعلية واالجتهادية والتقديرية عند ال

إن التمايز املطلق بني الدين والسياسة على سبيل التعيني يفرتض متايزا ماديا 
التدبري السياسي له متاميته باعتبار الفصل  أناملنهج والفكرة، مبعىن  أساسعلى 

 بعضهموقد حاول والسياسة كتدبري ومنهج،  ،املطلق بني الدين كمرجع وتصور
 علىومن داخل مرجعيته مستندا  اإلسالميافرتاض ذلك النظر على املستوى 

 مألوفا لنظرية مفارقة ملا هو  أسس ،قراءات تارخيية سريية وتأويالت نصية
نظرية االحتاد واجلمع بني الدين والسياسة،  ومشكال بذلك صدمة فكرية ل ،ومتداول

ستوى ة على املسايباالعتبار التفريقي الصلب بني الدين والس آخرونكما قام 
 ،الغربية خصوصا اإلنسانيةعتمدا على التجارب م ومن خارج املرجعية ،العلماين

ا لتصور  ويف هذا . اإلسالمييف اجملال  السياسيةلبنية الثقافية لفارق مو  مغايرنظر 
كما تناولنا بالتحليل والنقد نظرية الوصل املطلق بني السياسة طويل:"السياق يقول 

والدين من خالل مقولة "احلاكمية" مع كل من أيب األعلى املودودي وسيد قطب 
ة وعبد السالم ياسني، جيدر بنا أن نتناول باملنظور التحليلي النقدي نفسه نظري

داخل املرجعية اإلسالمية مع أطروحة  نالفصل املطلق بني الدين والسياسة؛ سواء م
مع  حقاً رجعية العلمانية كما سوف نرى العلي عبد الرازق، أو من داخل امل

أطروحة مسري أمني وعزيز العظمة وبوجه خاص عادل ضاهر حول العلمانية الصلبة 
مذهب عبد الرزاق خطورة  رأى أنفقد  األنصاريوذلك ما يراه ، 18 أو الشاملة

حوله  اآلراءمهما اختلف ، و اإلسالميجذور تأصيلية يف الشرع  تنبع من كونه له
طويل يقول عبد السالم  ،األقلسنادات شرعية من وجهة نظره على بقى له إت
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بصورة أكثر هذا العمل الذي طوره عبد الرزاق ن خطورة إ :األنصاريحسب 
ألول مرة يف تاريخ ية وعمقا وارتباطا بأصول اإلسالم تكمن يف استناده منهج

الفكر اإلسالمي إىل حجج ومربرات دينية "شرعية" مستمدة من القرآن والسنة 
والتاريخ اإلسالمي لتربير العلمانية ضمن إطار اإلميان الديين ذاته، وليس من منطق 

عل منها قضية "مشروعة" داخل الفكر العلمانية اخلالصة املنافية للدين. وذلك ما ج
لكن باجلهة  .19" عد أن كانت تطرح منذ مطلع النهضة من خارجهاإلسالمي، ب

املنهجي يف رؤية عبد الرزاق  واإلحكامصيلية التأ اإلشادةفإنه رغم  ،املقابلة
ا مل تقو على اكتساب  ،ا واإلشادة  علمية عديدة؛ أوساطالقبول من قبل فإ

فقد تناولت دراسة عبد اإلله بلقزيز "مقدمات إسالمية يف احلداثة السياسية: علي 
ر فكْ  - من أحدث الدراسات العلمية وهي- زق والتأصيل للنظام املدين" عبد الرا

 ،ومع أن هذه الدراسة أعادت له االعتبار"علي عبد الرازق وفق رؤية نقدية تركيبية، 
اوأشادت بريادته وجرأته،  خلصت إىل أن "حجة عبد الرازق مل تكن قوية مبا  فإ

يكفي لتأسيس موقفه على النحو الرصني؛ إذ كان خيالطها الكثري من االرتباك، 
  .20 ناهيك بتناقضات مل تكن تسمح خلطابه يف املسألة بالتماسك"

طويل أن القراءة اليت قدمها غليون عن الفكر السياسي عبد السالم  رىي
تقليله من أمهية السلطة والدولة يف عرفانية، ويرجع ذلك إىل "هلا مسحة  اإلسالمي
وإعالئه لعنصر التجربة الروحية واهلداية فيها، إال أنه ال ينفي أن تكون  ،اإلسالم

النبوة طوىب جمردة ال صلة هلا بفكرة التنظيم السياسي للجماعة، ولكنه يؤكد 
التنظيم والتدبري املدين  أن النبوة تعين رىاستغراق النبوة للسياسة، كما أنه ي
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مبا تشمل الدولة من مبادئ التنظيم املدين - ذلك أن "دولة املسلمني ؛للجماعة
  ." 21)مل تكن شيئا آخر يف اإلسالم إذن سوى الدين نفسه - وطرائقه

الفعل اجلهادي  أساسعلى  اإلسالمدولة يف متثل ال إىلاملفضي  لنظرالكن 
وجه املفارقة هاهنا "، والشامل السياسيفهم التدبري  إمكانيةوالعسكري يقلص من 

بناء الدولة  جوهر هذه املهمة هو اجلهاد يف سبيل اهللا، الأن  رىأن غليون  ي
ا . وكأن هناك إمكانية تارخيية لتنـزيل ركن ومبدأ اجلهاد يف غياب وتنظيم شؤو

والفوضى الدولة،كتكثيف مؤسسي لسلطة اجلماعة، دون السقوط يف الفتنة 
  . 22"الشاملة؟
 أساسظروف إنتاج مثل رأي علي عبد الرزاق مل تكن قائمة على  إن

إمنا كانت هلا صلة بالصراع  ،استداليل شرعي حمض ميتح من املوضوعية قوته
مبا يف ذلك  ،آنذاكاالقتصادي الذي كان سائدا  التنافسو  ،السياسي من جهة

الذي  ،والربوجوازية على حد تعبري برهان غليونتقاطعات القوى الربوليتارية 
ساخرا  غليونويف هذا السياق النقدي يتساءل : استدعى كالمه الطويل قائال

"وماذا كان من املمكن أن يكون حملاوالت مثل حماولة على عبد الرازق  ومعرضا:
 من دور سوى تربير -واملعتربة حىت اليوم فخر اإلنتاج العقلي للنهضة- الشهرية 

رجوازية و ودعم السلطة اجلديدة للتحالف بني الربجوازية احمللية الكمربادورية والب
يت مل يرتدد ؟" الاملستعمرة األجنبية، عن طريق نقد اخلالفة ومديح السلطة الزمنية

مبا  نطقةتغلغل وتدخل النظام الرأمسايل احلديث يف امل وليةغليون يف حتميلها مسؤ 
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الفات الطبقة السائدة احمللية ومن عالقات هيمنة يف نظام حت أحدثه من حتوير
   .23جديدة

  رابعا: العالقة بين السياسة والدين في سياقين حضاريين مختلفين
 أو  الدين والدولةقة بنياللة العأتباينت وجهات النظر من مس مهما
إن كان نه أهو  -حسب الدارسني- الذي ال بد من التأكيد عليه فإن  ،السياسة
 ينتج بكل تأكيد فإنه، يف الدولة جاهزة ومكتملة على نظريةشتمل ال ي" اإلسالم

 االجتماعيةالقيم اليت يبثها والعالقات منظومة و  ،انطالقا من مفهومه للمجتمع- 
 امنط - ومفهوم السلطة العميق الذي صاغه ،يشيعهااليت يرسيها، واألخالق اليت 

هي الدولة والدين يف من متاوعلى الرغم  .22يتبدل باستمرار ويتعدل من السلطة
رود نظرية سياسية يف ما ينبغي التأكيد عليه هو و  فإن اإلسالميالفكر السياسي 

املمنوحة  واألولويةحبسب التفاضلية  ،ن اختلفت رؤيتها وطبيعتهاوإ ،هذا الفكر
تشديد على عدم وجود نظرية الالواقع أن طويل :"يقول  ،الدولة أوسواء للعقيدة 

 أول ما يستهدف التأكيد علىإمنا يستهدف  ،نظرية للدولة يف القرآنسياسية أو 
غياب من جهة، والتنويه من جهة أخرى إىل أن  أولوية الدين على الدولة والسياسة

 من خالل جتربتهم التارخيية واال يعين أن املسلمني مل يطور  مثل هذه النظرية 
وحاولوا  ،در ما أشادوا دوال، وذلك بقومناذج تنظيمية لالجتماع السياسيمفاهيم 

هذا اإلنتاج الفعلي  إال أنويفهموا منطق عملها الداخلي.  ،أن حيسنوا من أدائها
 ؛أو ممارسة مقدسة للسياسة والدولة ،والفقهي واملادي للدولة ليس نظرية إهلية

   .23"وحمدود بتجربة إنسانية أيضاً  ولكنه تفكري إنساين
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ما مسوه بالسياسة مسألة التدبري السياسي في اإلسالموقد حسم فقهاء 
كل الوسائل السليمة   اختاذأي  ؛املفاسدالشرعية مقرنني ذلك بإدراك املصاحل ودرء 

 ،تقريبهم من الصالح وإبعادهم عن الفسادا ناسبة يف سياسة الناس اليت من شأامل
يؤكده مفهوم وهو ما ،وإن مل يكن هلا مرجعية كلية ال يف القرآن وال يف السنة "

"ما يكون الناس معه أقرب إىل  :الذي يعين عند غالبية الفقهاء ،السياسة الشرعية
   ."24الصالح وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول وال نـزل به الوحي

احتدم الصراع بني ما هو ديين وما هو سياسي يف اجملال الغريب  لئن
سياق  أمام ألننا ؛فإن السيطرة مل تتجاوز جانب الفعل دون جانب القوة ؛املسيحي

طاعت تن اسمما هي سياسية، وإ أكثرتصارعي بني سلط معرفية وثقافية اجتماعية 
ا مل تقو على فإ ؛واألديرةتتجاوز الدين وحتصره يف الكنائس  أنلدولة او سياسة ال

التعبري الشعب وفق  أواجملتمع  وسلطته الرمزية الثقافية يف ،االجتماعي منع نفوذه
- الديين  اإلصالحفإنه مهما تطورت حماوالت  ،أخرىلكن من جهة  ؛السياسي

واالقتصار على  ،تهاسلط وتقوميدور الكنيسة من تقليص  - ن لوثرتوخاصة مع مار 
على  فإن ذلك مل يعد بالقوة ؛سلطة النص حمل سلطة رجال الدين االكلريوس

كما طويل:"يقول  ،سلطة الدولة إال بالقدر الذي تتيحه السلطة العميقة للكنيسة
أن أكثر ما يهمنا هاهنا هو جتلية دور هذا اإلصالح الديين يف حتجيم دور الكنيسة 
وتقليص صالحيات رجال الدين؛ من خالل رفض اخلضوع األعمى للكنيسة 

 - أكثر ما جتلى-  هذا التحجيم جتلىة؛ إذ ال شك أن واالنقياد هلا كسلطة كهنوتي
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سلطة النص املقدس حمل سلطة  لوثر والفكر االحتجاجي بوجه عام يف إحالل
  .25الكنيسة املطلقة

ذا التمييز يربز كيف أن اإلصالح الديين بينما عمل على  ومبقتضى الوعي 
مل يتمكن من إضعاف  فإنهإضعاف سيطرة الكنيسة وسلطة رجاهلا إىل حد بعيد، 

وإمنا زاد من نفوذه ووسع من دائرة نشاطه وفعالياته  مكانة الدين وموقعه يف اجملتمع؛
مبا يف ذلك النشاطات االقتصادية،  ،ضمن البنية العامة للمؤسسات االجتماعية

وذلك بقدر ما أسهم يف أنسنته عرب العمل على تكييف مفاهيمه الثيوقراطية 
   .26 بادرتهالقدمية مع حاجات حترر الفرد وانعتاق م

لة الصراع السياسي بني باعتباره خالص مسأ- الديين  اإلصالحلة أوتبقى مس
 بأوروباالديين  اإلصالحألن جتارب  ؛ى بنسبية حقيقيةلة حتظأمس - الدين والدولة
 ،التارخيية والسيطرة القانونية باهليمنةعادت على الدولة  جيدةنتائج  إىلإن خلصت 

 ؛اإلسالمييف اجملال  انفسهلا اخلصائص لنتائج  احتقيقهفإن ذلك ال يعين بالضرورة 
ال يستطيع التخلص من  األصيل اإلسالميالديين يف اجملال  اإلصالحألن 

وإن - اخلارجي  اإلصالحأما  ،فهو إصالح داخلي ،وأصولهالدين  أساسيات
الدين من ساحة  إبعادبلوغ املقاصد املرجوة املتعينة يف ال ميكنه ف - اجتهد يف ذلك

حينما نستحضر :"حني قال عبد السالمالصراع والتنافس، وهذا ما خنتلف فيه مع 
ة هذا اإلصالح كما املسار العام حلركة اإلصالح الديين الربوتستانيت، وأبعاد وفلسف

فإن املقصد األساسي من وراء كل ذلك هو إبراز طبيعة العالقة  عرض هلا غليون؛
الديين واإلصالح السياسي يف صلته القوية بإشكالية العالقة القائمة بني اإلصالح 
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ا لدى األنصاري،  بني الدين والسياسة. وهي العالقة اليت نرصد وعيا عميقا 
حينما خلص إىل أن إشكالية العالقة بني الدين والسياسة "ستظل مسألة غري 

قضية اإلصالح الديين يف  :، وذلك بانتظار "حسم القضية األم27حمسومة"
  ."28اإلسالم

 إشكالية العلمانية والتحديث السياسي: السياسة والدين: خامسا

  
جدال تارخييا قة بني الدين والدولة قد اكتسى إن احلديث عن إشكالية العال

عضوية يف  إشكاليةألننا أمام  ؛الكلية أو القطعيتعذر احلسم فيه على سبيل 
ا، لذلك فإن وتارخيية تكوينها  النظر إليها ال تنفك تتمحور حول  أوجهيف تكو

ما خلص إليه  ، واجتاه الوصل بني اجلانبني أوإما اجتاه الفصل  :اجتاهني اثنني
ال يبتعد عن  واألنصاريمن خالل قراءته ملوقفي كل من غليون  صاحب الكتاب

جابر األنصاري من خالل مراجعة مسحية جململ ما أنتجه حممد إذ " ،هذا التحديد
قوية وبرهان غليون يتضح أن املنحى العام ملوقفهما من صراع املرجعيات يف صلته ال

إىل ترجيح خيار الوصل  - من منظور نقدي مزدوج- بإشكالية هذه الرسالة مييل
التارخيي بدل الفصل اإليديولوجي؛ الوصل مع منطق الفاعلية والصريورة التارخييني 

 "انات احلاضر، ويف انفتاح موصول على أسئلة املستقبلانطالقا من معطيات وره
ىل تطوير على مستوى التحديث إلة يف حاجة أسفإن امل األمر يكنمهما و  .29

ردم ل أساسيااليت تشكل شرطا يف حضارة التحديث  واالخنراط الفعال ،السياسي
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هذا حاهلا؛ ما  " األمةرة املعاصرة والثقافة التقليدية، فهذه ااهلوة الكبرية بني احلض
ن تقف يف مهب حضارة وثقافة جديدتني حىت تُبتلى حكما بالتناقض والتوتر إ
ا لتضاد؛وا رغم أن  ،نظرا لتأثر منط احلياة فيها مبتطلبات احلضارة اجلديدة ومعطيا

على طرف نقيض، ولو - م تعد األرواح والنفوس تظل متمسكة بتصورات وقي
املنسجمة مع احلضارة اجلديدة. ومن هنا فإن مع القيم والتصورات  - ظاهريا

اليت نعيشها  يعد من أهم أسباب األزمة ضارة احلديثة وثقافتنا التقليديةتعارض احل
وجتاوز هذه احلالة لن يتأتى إال من خالل االخنراط الفعال يف يف عقولنا وحياتنا... 

وغليون  حضارة العصر، وهي نتيجة جندها قوية احلضور لدى كل من األنصاري
خالص مسألة التحول السياسي والرهان يف حل  أنصحيح  .30 "على حد سواء

التحديث ن من البحث يف مسألة آإشكالية العالقة بني الديين والسياسي يبد
 ،يةافقرجعية واالختيارات الفكرية والثلة املأصيلية ملسومعاجلة كربى وتأ ،السياسي

خنلص من مجلة ما أثرناه يف هذه ليه الطويل يف مقاربته قائال:" إوهو ما خلص 
إىل  - ع املرجعياتحول عالقة إشكالية التحديث السياسي بصرا -اخلامتة املفتوحة 

والتحديث السياسي على أن الكسب التارخيي لرهان احلداثة والتحديث عموما 
يارات ثقافية وقيمية يستلزم معاجلة حضارية إلشكالية املرجعية، كاخت وجه اخلصوص

ومعيارية، عرب اإلقرار بشرعية االختالف والشرعية الدميقراطية كآلية حضارية لتدبري 
ك السهولة النظرية لة ليست بتإال أن املسأل؛  31 "خمتلف الصراعات املادية والرمزية

الوصل بناء على نظرية اجلدلية  أولة املعاجلة على سبيل الفصل أألن التفكري يف مس
من  ،إليه من قبل اإلشارةوهذا ما متت  ،شاملةالتدافع ال يبشر مبعاجلة  أو لتزاحموا

                                     
 .413. املرجع نفسه، ص30
 . 417. املرجع نفسه، ص31
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لة يقلص من فرص التسوية التارخيية أالتصور الصراعي واجلديل العراكي للمس أن
لة أالذي ولدته املس ،السياسيالتمرتس الفكري واالصطفاف على اعتبار  ،والنهائية

 وإرجاع أساسهامن  اإلشكاليةالذي يدعو إىل معاودة معاجلة  األمرعرب التاريخ، 
 ،تضمنية وافتقارية أسسبل على  ،جدلية أوالنظر فيها دون خلفيات صراعية 

ن كان ذلك على مستويات دون مستويات وإ ،خراآل عن حدمهاأيتعذر استغناء 
  .أشكالدون  أشكال أو

  
  على سبيل الختمسادسا: 

  
يف مدارسة عبد السالم  أتلمسمل من مقدمة القراءة  األولبناء على السؤال 

العالقة  إشكاليةهل املقصود بذلك  يف مقابالت الدين؛ اإلشكالطويل حقيقة 
إىل جمال  باألساسالعلمانية، وهل يعود ذلك  أوالدولة  أوالسياسية  ه وبنيبين

يتم أية سياسة ، فعن لإلشكالية واألنصاريأي مقاربات برهان غليون  ؛دراسته
 وأمناطواع نأمام أشكال وأ فنحن ،لسياسةل منافوهل الدين  ؟وبأي معىناحلديث 

 األصحبل من  ؛من السياسة، لذلك من الصعب وضع الدين يف مقابل السياسة
ألن مجيع األنبياء والرسل  قابل سياسة وهذا متوضع وليس وضعا؛وضعه يف م

نبويتهم كانت . وبقدر وأساليبهان اختلفت سبلها وطرقها ، وإمارسوا السياسة
م  أل لذلك فإن التقابل بني الدين وغريه من املفردات ممهم وأقوامهم سياسة. قياد

 وهو ما ،السياسية يف الغالب ما يتم توجيهه حنو إلغاء منظومة الدين من احلياة
  وهو التقابل األصح يف اعتقادي. ،العلمانيةفردة ه مبييصطلح عل
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الثنائية التقابلية بني الدين  فإن افرتاض :املعروض سلفا السؤال الثاين أما
غلب فيه حتامل على الدين من أ ؛غالبا سواهوغريه مظنة اإلشكال يف الدين دون 

فإن  ،، وإن مل نلمس ذلك يف قراءة عبد السالم طويللإلشكاليةالدراسات املقاربة 
ية ال يفتأ الدين كجهة معنيات اليت حيضر فيها ئبني الثنااالفرتاض التقابل اجلديل 

 األخرىاحملتدم إىل الدين، وهذا ما يعزز من موقع املفردات حيمل مسؤولية الصراع 
الذي  األمروصور حضارية معينة.  أمناطال تسلم من حتيزات إىل بصورة تفاضلية 

 املتقابالتيف موقعة الدين يف جانب اخلصومة مع تلك  الدراساتبالغت فيه 
   .والدميقراطيةوالدولة واملدنية  سةكالسيااملفرتضة  
نظريات الفكر السياسي يف اجملال الديين نقد ب املتعلقو  :السؤال الثالث أما

اليت حىت ميكن فرز املفارقات ، اجلوانب املفتقرة إىل املراجعة أو الضبط حصردون 
واليت تعرض بدائل إما إنسانية أو وجودية حتمية،  ،متيز النظريات السياسية األخرى

فإن منهجية املراجعات ختتلف أو اليت هلا بعض احليثيات املغايرة ال تتوفر يف الدين.
ا  :لقُ  أوحبسب طبيعتها  أو الفكرانية، فإن اخلصومة مع الدين  اإليديولوجيةخلفيا

املدفوعة يف املراجعة فرتاضات ، وكل االاإلنسانمفرتضة وسياسية هلا تاريخ مع 
وتارة  ،إهلية اعلى قلب صورة واحدة، فتارة يعرض الدين أحكام توالنقد ليس

 ،بيعة حدود وقوانني جنائيةوحينا آخر ط ،أخرى معتقدات خاصة وسلوكات معينة
ألن الدين  ؛وليس ملنهجية التدبري السياسي صلة باملوضوع ،فلسفة يف احلياة وأحيانا

 اآللياتأو خصومة مع  عداء مل يكنّ  -اإلسالميلعريب وخاصة يف اجملال ا- 
ا قابلة للتبيئة واالستدعاء يف جمال خصب مل تتعني فيه  ؛والوسائط السياسية أل

مقاربة عبد السالم طويل جتمع بني كل  أنويبدو  الرموز وال الدالالت القطعية.
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وهذا  ،وسلوكات اً وحدود اوتقاليد ونظم اأحكام بصفتهاملكونات األساسية للدين 
  .األخرىمه مع املفردات أو النظريات على ختاص ال ينهض دليال

مقاربة بينه وبني احلكم باعتباره  ويتعلق بإمكانية افرتاض السؤال الرابع: و
، ألن حتقيق ه األجدر يف العرض واالفرتاضفإن منهج سلطة وليس باعتباره قيمة؟

ة ضد الدين مل تكن ضد الدين باعتباره قيمة بل باعتباره عالنظر يف الدعاوى املرفو 
وبالغة يف التعبري سلطة ومنهجية حكم، ومن مت فاملقاربات الثنائية األكثر تناسبا 

باحلكم، أما اختزاهلا يف خصومة مع  الدينهي يف عالقة  اإلشكاليةعن تلكم 
ألنه  ؛وغري مناسبغريها فذلك غري الئق  أوأو الدولة  الدميقراطية أوالسياسية 

الدين خصوصا يف اجملال  أدبياتاختزال لصراع غري موجود وغري وارد يف 
سواء من  ،لدالالت التضمن اليت حتكم الدين يف عالقته بتلك املفردات ؛اإلسالمي

، لذلك فإن افرتاض صراع يف التدبري التارخيية أو العمليةالنصية الناحية النظرية 
 للدين وإقصاء له يبدو افرتاضا اً الصلبة باعتبارها نفيمانية بني الدين والعل السياسي

   لذلك من حيث الصحة. امقارب
ضاما رأيي لرأي  نوه بدراسة عبد السالم طويلأأن إال  يف األخري وال يسعين

بعالقة  املرتبطة اإلشكاالتحقيقة المستها ملوذلك  ؛32األستاذ رضوان السيد
 رمكتبة الفك ا إضافة نوعية إىل أضافدات السياسية الرائجة ، واليت ر الدين باملف

  .واإلسالمي العريب يساالسي
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