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يخاطب القرآن  الكريم المؤمنين الذين يواجهون مشــكلة 
الفقر، ويجعل الفقر قريناً للفحشــاء، وينسب األمرين (الفقر 
والفحشــاء) للشــيطان، ال بمعنى أنه هو الــذي ُيحدثُهُما؛ بل 
بمعنى أنه هو الــذي يدفع الفقراء إلــى االضطراب، والتعدي 
 على الممتلــكات واألنفس؛ ألنهــم يظنون أنّ فــي ذلك الحل
لمشكالت فقرهم وحاجاتهم. وفي مواجهة هذا النهج الغرائزي 
والعصبي يعطي اهللا 4 «ضمانات» ـ إذا صح التعبير ـ وذلك 
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª ﴿ يقــول 8 :  عندمــا 
³ ﴾. فال داعي لليأس وفقــدان األمل، بحيث تصبح الحاجة 
مبعثــاً على التوحــش؛ كأنمــا أولو القــدرة األقــل حاجًة هم 
المســؤولون الرئيســيون عــن احتياجــات الفقــراء، أو هــم 
المســؤولون عما أصاب ذوي الحاجات مــن آالمٍ ووجوه بؤس. 
هناك إذن الفقــر المقترن بالتعديات التي تجعل المشــكالت 
أكبر وأعمق، وهناك مــن جهٍة أُخرى الوعــد اإللهي بالمخرج 

والفرج، بفضل اهللا 4 وسعة رحمته وعنايته.

القرآن:  ضوء  في  والعمران  ا�نسان  قضايا 
وا�خالقية الدينية  ا�عراف  مسألتا: 

وا�وطان ا�نسان  بناء  في 

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿
¬ ® ¯° ± ² ³ ﴾ [البقرة: 268]
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وعندنا في هذا الصــدد أمــران: واجب جماعة المؤمنيــن في التصدي 
للفقر والتصدي للحاجة المضنيــة. والفرُق بين القديم والحديث في معالجة 

مشكالت الحاجات اإلنسانية األساسية.
في المجال األول؛ فإنّ آيات ســورة البقرة قبل آية الشيطان واستخدامه 
للفقر في إحــداث الفحشــاء (257 ـ 276) تدور حول قضيتيــن: قضية الخلق 
والقــدرة اإللهيــة: ﴿ q p o ﴾ [األعــراف: 54]، وقضية الفقــر وطرائق 
مكافحته. في قضية الخلق ُتذكر قصة إبراهيم المشــهورة مع اإلحياء واإلماتة 
وتتوالى مشــاهدها. ثم بعد مســألة الَخلْق يدخل القرآن الكريم مباشرًة على 
قضية الفقر، وكيف يمكن التصدي لها بالتضامن من جانب مجتمع المؤمنين 
بأُسلوبين: األول: اإلنفاق، واإلنفاق الكثيف ودون تردٍد أو مٍنّ أو أذى. والثاني: 
التعاُمل اإلنســاني التضاُمني من جانــب جماعة المؤمنين إعدادًا واســتعدادًا 
للجوائح ولحاالت الفقر التي توجد دائماً. هناك إصراٌر قرآني على أنّ اإلنفاق 
الكثيف والمســتمر، ومن جانب األفــراد والجماعات هو الذي يخرج بمشــكلة 
الفقر عن االســتعصاء. واالســتعصاء ال يأتي من قلة اإلنفاق فقــط؛ بل يأتي 
أيضاً من أخالق الفقراء، الذين يمكن أال يتعففوا، ويمكن أن يستجيبوا لوعد 
الشــيطان، وإلغرائه بارتكاب المنكر بوصفه هو الحلّ للمشــكالت. أما العمُل 
التضامني الذي يفتــح أُفقاً فهو العمل ذو الطابع األخالقي الكبير، ومؤسســة 
الوقف أحد األمثلة على ذلك؛ لكنّ اإلنفاق المباشــر لــذوي الحاجة الظاهرة 
وللمؤسسات يظل مطلوباً. فالقرآن الكريم يخاطب عموم األفراد، ويستحث كل 
الجماعــات؛ لكنه يضــع المســؤوليات الكبرى علــى عاتق األفــراد أصحاب 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :الرسالة

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: 274].

وفي حالتي اإلنفاق الفردي أو الجماعي يظل واضحاً أنّ األُفق مفتوٌح على 
اهللا 4 ومعه بالمغفــرة والرحمة واألجر والتعويض فــي الدنيا واآلخرة؛ ففي 
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مواجهة وْعِد الشيطان الناس بالفقر وأْمِره بالفحشاء، تأتي ثالثة مصطلحات: 
الفضل اإللهي والمغفرة والســعة، والتي تنفتح على الفقير والقادر معاً. على 
الفقير حتى ال ييأس فيلجأ للفحشاء، وعلى القادر المتصدق حتى ال يتذمر أو 

يشعر بفقدان الثقة واليأس من الحالة االجتماعية السائدة.
وبعد األمــر باإلنفاق الكثيف، والطلــب إلى الفقــراء أن يتعففوا، يعالج 
القرآن مسألتين مهمتين: مســألة الربا، ومســألة الَدين. فالمسألة الربوية 
تدُخُل في ســياق مكافحة اســتغالل الفقير. ومســألة الَدين تدخــل في باب 
القرض الحسن. متى يلجأ اإلنســان إلى الربا المجحف؟ إذا اشتّدت حاجته، 
وتعذرت عليه اإلفادة من عطف المؤمنين القادرين أفرادًا ومؤسسات. ولذلك 
يهاجم القرآن الربا مهاجمًة قاسيًة؛ ألنه يشــكّل استغالالً ال يمكن قبوله في 
مجتمعات األُلفــة والتضاُمن. ويفرض القرآن أن يســتعيد المــرء رأس ماله 
فحْســب، وهذا انضباٌط ال يقدر عليه إالّ ذوو التقوى والورع. فإذا لم تســمح 
نفس المرء القادرة باإلنفاق، فليكن َديناً وليكن قرضاً حســناً. وهنا تأتي آيُة 
الَدين التي هي أطولُ آيات القرآن. وهي ال تتصل مباشرًة بمكافحة الدين؛ بل 
تتصــل بحفظ حقوق الناس، ســواء أكانوا فقــراء معدمين أم كانوا أوســاطاً 
وتجارًا يترافقون في األســفار. فالملكية الخاصة أساٌس في إنسانية اإلنسان، 
وهي تتعلق باألمانة، وأخالق االعتراف. فإذا كان اإلنفاُق الكبير أخالقاً وثقًة 
باهللا وبالتعويــض الدنيــوي واألخــروي ﴿ ! " # $ % 
[البقــرة: 265]؛   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
فإنّ احترام الملكية الخاصة أساٌس في نظام المجتمع المتضامن، والعالقات 

األخالقية بين األفراد.
قلنا من قبل: إنّ الســياقات الوســيطة هي ســياقاٌت فرديــٌة واجتماعية. 
ولذلك فالمطلوب من األفراد القادريــن أن يتدخلوا، واهللا 4 يعوض بفضله 
وســعة عنايته ورحمته. ومجتمعــات الرحمة هــي مجموعات هــؤالء األفراد، 
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واالعتماد عليهم يكون بوصفهــم أدوات اهللا على أرض الناس. أما في األزمنة 
الحديثة؛ فإنّ مشــكالت الفقر ال تنحل ـ كما كان عليه األمر سابقاً ـ بتدخل 
االفراد والمؤسســات التي يصنُعها المجتمع. بل إنه حتى الربا لم يعد نظاماً 
مجحفاً بين فردين أو أكثــر؛ لقد صار الربا عالمياً، وصــارت ظاهرة الفقر 
ظاهــرًة عالمية. فإلــى جانب تدخــالت الدول التــي زاد دورها فــي إغاثة 
مجتمعاتهــا الخاصة بالتنميــة والتدريب، وخلْق ُفَرص العمــل؛ هناك النظام 
العالمي الذي يتســبُب َجورُُه في إصابة مجتمعاٍت بكاملهــا بداء الفقر والعوز 
والمرض. بل صار يقــال: إنّ الفقر جغرافي: الجنوب فقير، والشــمال غني. 
ســاٌت دوليٌة لمكافحة الفقر، وتعقَد مفهوم اإلحســان، بل  ولذلك ظهرت مؤس

هناك من يقول: إنه لم يعد ممكناً وسط تعاُمالت الحيتان المتوحشة.
ال يســتطيع األفراد الفقــراء أو األغنيــاء التعامل مع النظــام العالمي 
لمكافحة الفقر والَعوَز؛ بل صــارت الدولُ هي التي ترعــى مجتمعاتها، وهي 
التي تتوســط بينها وبين النظام العالمي، ووكاالته المتخصصة. ولذلك فقد 
صار للدولة دوٌر كبيــٌر في داخل مجتمعاتها، كما مع النظــام العالمي. وهنا 
تأتي خصوصيُة مجتمعات الخير والتضامن في عوالم اإلسالم. ال يزال للخير 
وفضائله دوٌر كبيٌر بالداخل االجتماعي، وبطرائق أفقية في مجتمعات المسلمين 
أو دولهــم المتعددة. فعلى ســبيل المثــال؛ فــإنّ البنوك اإلســالمية للتنمية 
واإلعمار ـ ومن خالل الدول، أو الجمعيات الخيرية الكبرى ـ تتدخل لمكافحة 
الفقر، ويكــون التدخل عادًة بإقامة مشــروعاٍت كبرى ووســطى لالســتجابة 

الحتياجات الشعوب المتزايدة.
٭ ٭ ٭

وقد روى البيهقي عن أنٍس بن مالك أن رســول اهللا ژ قال: (كاد الفقر 
أن يكوَن كفراً)، فالفقر بمثابة الكفر ألنه ـ وبوسوسات الشيطان ـ يدفع باتجاه 
ارتكاب الفواحش، وتجاُوز إنســانية اإلنســان. ولذلك ـ ورغم سيطرة عالمية 
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الســوق، ومن ثم ســيطرة عالمية الفقر واإلفقار ـ يظل بوسع التضامن داخل 
المجتمعات المســلمة أن يؤدي دورًا مهماً في توفير االحتياجات األساســية من 
جهة، وفي الحفــاظ على أخالقيــات العنايــة والرحمة من جهــة أخرى؛ فال 
تضطــرب المجتمعات إذا توافرت ونشــطت جهات الخيــر، وإذا قامت أنظمة 
الحكم الصالح. بل إنه ليس بعيدًا أو مستحيًال أن يظهر نظاٌم للخير ومكافحة 

الفقر والتطوير والتدريب على مستوى العالم اإلسالمي.
بعد اآلية الكريمة [البقرة: 268]: ﴿¤ ¥ ¦... ﴾، تأتي اآلية 
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ﴿ :الكريمــة
Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [البقــرة: 269]. ما معنى الحكمة هنا؟ إنها التدبير 
الســليم أو التنظيم الســليم الذي يجيد التعامل مع ضغوط الواقع؛ فال يهلع 
لوسوسات الشــيطان، وال يستسلم لنظام االســتغالل الدولي؛ فينهض لوضع 
ما يالئم الحال من ضمانــاٍت وحمايات، وباالعتماد علــى الدواخل في الثقة 
 ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :والتضامن، في ظلّ فضل اهللا سبحانه وسعته

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 281].
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

– I –

يتكرر مفرد اإلنفاق ومشتقاته زُهاء السبعين مرًة في القرآن 
الكريم. واآليُة الكريمُة التي تقع في مركز هذه المقالة هي: 
 Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿
Ö Õ ÔÓ Ò × ﴾ [ســبأ: 39]. وُتشــبه هــذه اآليُة آياٍت 
 h g f e d c b a ﴿ :أُخرى، مثل قوله تعالــى
 Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :[البقــرة: 272]. ومثل قوله ﴾ i
È Ç ﴾ [األنفال: 60]. وهذا النــوعُ من الحّث على اإلنفاق يتضمن 
ثالثة معــاٍن؛ األول: طمأنــُة المنفــق أنّ ماله لن ينقُــَص ألن اهللا 
سبحانه سيعوُضهُ عنه أو يوفّيه أو ُيْخِلفُه، مع الفضل واألجر بالطبع. 
والثاني أنّ هناك تبادالً أو تســويًة بين الشيء والخير. والشيءُ قد 
يكوُن أي معطًى، بينما الخير األرجح أن يكوَن ماالً أو عيناً ذا قيمة: 
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :من مثــل قولــه تعالــى
[البقــرة: 273]. ولذلك ففي كل إنفــاٍق فضٌل وفضيلة بســبب التباُدل 
والتسوية بين الشيء والخير. والمعنى الثالث هو معنى العقد الذي 

■ ر��ان ا����  

واالجتماعية  ا�خالقية  الرؤية 
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يتضمن إيجاباً وَقبوالً. فالمحســن يختار اإلنفاق على سبيل المبادرة واإليجاب 
على نفسه، لكنّ اآلَخر المتعال 8 حاضٌر وهو يقبُل ويستجيب، وال مجالَ إّال 
الوفاء والتوفية، ألنه سبحانه لطيٌف بعباده، ولن تكون التجارة معه إّال ُمْربحًة 
في الدنيا واآلِخرة. ومعنــى العقد التباُدلــي هذا يخترُق القــرآَن كله. فاهللا 
 w v u t s r q p o ﴿ :سبحانه وتعالى يبادرالمؤمنين بالقول
 ❁ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { ❁ y x
 ﴾ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
[الصف: 10 ـ 12]. فحتــى اإليمان باهللا 8 يتحول إلى تعاُقــٍد معه على الخيرات 
العظمى في اآلِخرة. َبْيَد أنّ ذوي الحساسية في مسائل الخير الدنيوي، يمكنهم 
أن يطمئنوا إلى أنّ مصالحهــم الدنيوية تنحفظ أيضاً بهــذا العمل الصالح، 

المتمثل باإلنفاق؛ سواء باإلخالف والتوفية أو ألنّ الحسنة بعشرة أمثالها.
إنّ اهللا ســبحانه، وهو الخالق والعالم، يعرف عّزة المال على اإلنســان 
 Á ﴿ ـ ﴿ ا! " # $ % ﴾ [الكهــف: 46]، ولذلــك فــإنّ الناس ف
Å Ä Ã Â ﴾ [التوبــة: 54]. واهللا سبحانه وتعالى يريد أن يغّير رؤيَة 
المؤمنين على وجـــه الخصوص للمال. وهو يريد أن يكـــوَن ذلك التغيير 
جذرياً. فمن يريــدون التعويض، يعدهم 8 بالتعويض واإلحســان في الدنيا 
 W V U T ﴿ :يتمثل في قولــه تعالى واآلخرة. إنما التغييـــر الجذري
X ﴾ [البقرة: 272]، مــن وجهين، أنكم ســتؤَجرون وتعوضون، وأنكم 
تؤدون بذلك ضريبًة اجتماعيًة تحقق مجتمع الكفاية، وتمنع االضطراب الذي 
قد ُيفقدكم مالكم واستقراركم. ثم إنّ المال هو ﴿ ^ _ `.. ﴾ [يس: 47]. 
وإنكم وحْســب ُمســتخلَفون فيه: ﴿ h g f e d ﴾ [الحديد: 7]. 
فالمالُ والحياةُ نفُسها عاريٌة مستردةٌ أو مسترَجعة، ويكوُن هذا االسترداد خيرًا 

أو شرًا من حيث المعنى والعواقب.
هناك إذن الرؤيــة القرآنية لالنفاق باعتبارها مقيــاس التغيير في النفس 
والعقل بعد اإليمــان. وهنــاك الوظيفة االجتماعية لإلنفاق. والرؤية شــديدة 
األهميــة، ألنها تعني اإلقبــال واإليجاب ابتــداءً. وهذا المعنــى لإلنفاق وبهذه 
 T S R Q P O N M ﴿ :الرؤية، يبدو في مثل قوله تعالى
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U.. ﴾ [البقرة: 261]، وقوله تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ.. ﴾ [التوبــة: 92]. ومآلُ كلّ ذلك وذروُته مفهوُم االحتســـاب: ﴿ ! " 
 . -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 ﴾ <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /
[البقرة: 265]. فابتغاُء مرضاة اهللا في اإلنفاق هو الهدُف األسمى، وهو الذي ينفتُح 
على كل خير، وهو األمر الذي جرى االصطالُح على تسميته احتساباً: هل يبقى 
له مفهوُم العقد أو التباُدل، كســائر التعاُمالت االعتبارية بين العبد وربه؟ نعم 

يبقى له ذلك، أو أنه يصبح قصرًا على ذلك على 
رحابة مرضاة اهللا ســبحانه من جهة، والتسليم له 
سبحانه في األجر والثواب، وليس أي اعتباٍر آخر؛ 
أو أنــه يكــوُن لــه االعتبــارُ األعلى رغــم حضور 

االعتبارات األُخرى أو ظهورها.
إنّ مسألة الرؤية الجديدة التي تحول العمل 
الخيري أو اإلنفاق إلى احتساب، ال تفتح التساؤل 
بشأن العقد التبادلي وهل ما يزال قائماً وحْسب؛ 
بل وتفتــح المجال على مســألة خطيرة أو صارت 
كذلك في األزمنة الحديثــة، وتتعلق بعالقة العبد 
بربه، وهل هي عالقُة عدٍل وتوحيد، أم هي عالقُة 
عنايٍة ورحمــٍة وفضل؟ لقد صــور المعتزلة (أهل 
بالعمل  العدل والتوحيد) األمــر باعتباره متعلقــاً 

اإلنساني وقيمته وبالتالي قيمة اإلنسان ذاته. فإذا تدخل اهللا سبحانه وتعالى 
في العمل اإلنساني بما يتجاوزُ اللطف؛ فإنّ ذلك ينال من حرية اإلنسان وقيمة 
عمله، ويجعل مسؤوليته ومحاسبته موضع شــك وتساؤل؛ بما قد ُيِخل بما وعد 
د. وهذا فهٌم حرفي للعدالــة واإلنصاف، ومماثلة مع التعامل بين  اهللا به وتوع
البشر. لكْن لعل التعامل بين البشر أن يكوَن مدخًال لمعالجة تراتبية القيم، 
والوصول تالياً إلــى تأمل عالقة اهللا ســبحانه وتعالى باإلنســان. فحتى في 
التعامل بين البشر والذي يفترض أمرين: التســاوي في الحقوق والواجبات، 

�� ا�����ة  إّن ����� ا��وٴ
ا�&� %$�ل ا�"�! ا����ي 
أو اإل,+�ق إ�( ا
&��ب، 
ل 0/�ن  ال %+&1 ا�&��وٴ
ا�"5� ا�&�د�� و3! 
�� �>ال ;�:��ً و
7�ْ؛ 0! 
و%+&1 ا����ل �=( ����� 
 �> ?�@A رت�C ة أو��DE
 F="&%و ،�G��$ا� �Hاألز�
0"ال;� ا�"� 0�K0، و3! 
 ،��
�3 �ال;ُ� ��لٍ و%�
 �ٍ��H� �ُ;أم �3 �ال
ور
�ٍ� و<Q!؟
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والعدل القضائي والسياســي؛ فــإنّ الخطــاب القرآني يؤِْثــُر العفو والفضل 
والصلــح: ﴿ K J I H G F E ﴾ [األعــراف: 199]. وهذا ال 
يعني تهاُونــاً أمام الظلم أو أمام مبدأ الندية والمســاواة؛ بــل إنّ ذلك يؤْثَر 
ويحدث العتبــاراٍت أخالقيــٍة أعلــى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ 
[الحجــرات: 10]. ولننتبه إلى كيفية الربط بين الصلح باعتباره موقفاً ضد ُشــّح 
األنفس، وليس األيدي فقط: ﴿ 1 32 4 5 6 ﴾ [النساء: 128]. 
 P O N ﴿ :فاالعتبار األعلى في تراتبية القيــم لقيمة الرحمة والعناية
Q ﴾ [األنعــام: 12]. وفي سورة األنَعام أيضاً: ﴿ 7 8 9: ; > 
= < ? ﴾ [األنعام: 54]. فالعدل قيمٌة كبرى، وهو الحكَم في النزاعات 
بين الناس، كما أنه المطلوب األول في العالئق بين الحاكم والمحكوم. لكْن 
في المســائل الكبرى التي تتعلق بالوحدة االجتماعية واالستقرار االجتماعي، 
والقضايا التعاملية الكبرى بين الحاكم والمحكوم، وإلى العالقات بين األزواج، 
ومع الصغــار، والتعامالت في األســواق؛ فإنّ الروح الســائد فــي مجتمعات 

المسلمين هو روح الفضل والعناية والرحمة، والتضاُمن واإلنفاق.
ومرًة أُخرى، وســط هذه الفلســفة أو الرؤية للمبــادرة واإلنفاق، هل يظل 
العقــد التبادلي بين الخالــق والمخلــوق واردًا؟ وبخاصــٍة أنّ الضمان حاصٌل 
برحمته 8  وعنايته، وهو مقّدر األرزاق وواهبها ومستخلٌف هذا أو ذاك عليها ـ 
نعم، يظل واردًا وبمبادرٍة منه 8 ، فهو القائل: ﴿ u t s r... ﴾ [الصف: 10]. 
فهو 8 يعــرض التعاُقد، على عالقٍة للــوّد والعناية، ال ُيطلــب فيها من جانب 
الطرف اإلنساني إّال العمل الصالح، أي الذي لصالحه وصالح بني قومه والبشر 
 Q P O N M L K J ❁ H G F E D C ﴿ :ًجميعا
Z Y X W V U T ❁ R ﴾ [الذاريــات: 55 ـ 58]. ولذا فإنّ هذا 
العقد الفردي واآلخر الجماعي هو مصلحٌة لإلنسان وللبشر جميعاً، وهو يتناول 
األفراد فردًا فردًا بعد العقد الشــامل لالســتخالف، أو األحرى القول: العهد 
وليس العقد، ألنه بالدرجة األولى من جانبه 8 ؛ وقد صار تكليفاً قبله اإلنسان: 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿

¾¿ Ã Â Á À ﴾ [األحزاب: 72].
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إنّ الركن األول إذن للرؤية القرآنية لإلنفاق، هو ركن الرحمة والعناية، 
أو الركن األخالقي. وفلسفته أنّ المال في يد اإلنسان ليس ِملكاً له، لكنه رزٌق 
رزقه اهللا إياه، فال يصح أن يضنّ به، وإنما عليه أن يتغلب على ُشح نفسه، وإذا 
أنفق فليس من حقه أن يمــنّ ويؤذي الذين َتصدق عليهــم، ألنه بذلك يضيّع 
 t s r q p o n m l k j i h ﴿ :األجر والشــكر
ـ «في ســبيل اهللا» يتنافى مع المنّ واألذى، ألنه  vu ﴾ [البقرة: 262]. فالتعبير ِب
ينخفض كثيرًا عن مفهوم ومصطلح: االحتســاب، بمعنى العقــد أو العهد بين 
العبد وربه. ويتصل ذلك بأخالق العمل في اإلسالم، والتي تقع بين االحتساب، 

 Ë Ê É ﴿ :كما سبق القول، واإليثار
Ï Î Í Ì ﴾ [الحشر: 9].

أما الركن اآلخر لممارسة اإلنفاق في القرآن، 
فهو الركن أو الوعي أو اإليجاب االجتماعي. وهو 
قد ينطلق من االحتســاب (= في سبيل اهللا)؛ أي 
من الرؤية القرآنيــة الكبرى. لكنه قد ينطلق من 
الفرضية، أي إنّ اهللا ســبحانه وتعالى أوجبه في 
مثــل الــزكاة، وعندها يتجــه األمر إلــى وظيفة 
اإلنفــاق، أو إلى الركــن االجتماعــي. وال ينتهي 
التداُخُل بالطبع، لكــنّ الجانب االجتماعي يصبح 

غالبــاً. وتدخل فيه بالفعــل ثالثة عناصــر: اإللزام اإللهــي، وعنصر الوعي 
بالواجب، وأخيرًا عنصر الحفاظ على االستقرار، من طريق التضاُمن.

وإذا كانت الزكاة إلزاماً؛ فليس معنى ذلك أنه ال وظيفة اجتماعية لوجوه 
 c ﴿ :عليك في مالك للمصارف الثمانية اإلنفاق األُخرى. فالزكاة حق
 s r q ﴿[المعارج: 24، 25]. و ﴾ j i ❁ g f e d
z y x w v u t } | { ~ ے 
¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ [التوبــة: 60]. ويمكــن بتتبع كالم 
ــرين، والمقارنة بين آرائهم وتوجهاتهم، التنبه إلــى أنّ المقصود بالزكاة  المفس
اإلغاثة العاجلــة، باعتبار أنّ المزكى بــه ينبغي أن ُينفََق في عامــه. أما الحاالت 

إّن ا���ل <� �� اإل,��ن 
��KHS� ،K� ً�S=ِ� U رزٌق 
 ُّ1W� اهللا إ��ه، <ال K;رز
 K�=� ��,وإ ،K0 �ّQ� أن
 ،K�+, 1Zُ )=� 7=[&� أن
 K5
 �� U�=> F+,وإذا أ
ذي ا�@��  أن ��ّ� و��ٴ
 ?�@0 K,ق �=�^[، أل�Wَ%
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المذكورة، فهي حاالت الفقر المدقع والدائم (الفقراء والمســاكين، أو الســائل 
والمحروم). وأما الحاالت األُخرى فهي طارئٌة أو موقتة وتستدعي نظرًا عاجًال. ومن 
ذلك مرفٌق أو أكثر يوَقُف عليه. ومن ذلك االحتياجات المستجدة والمستقبلية. وال 
ُيذكر ذوو القربى في الصدقات، رغم األمر اإللهي الدائم بإسعافهم واحتضانهم. 

وذلك ألنّ اإلنفاق على ذلك مفروض مثل اإلنفاق في الزكاة.
إنّ الركن االجتماعي فــي اإلنفاق، معني بأمرين: مكافحــة الفقر، وَخلْق 
إحساس بالتضاُمن بين الناس. وقد كان المســلمون األوائل بالغي الحساسية 
تجاه الَعوَز والحاجة. يقول عمر بن الخطاب: عجبُت لمن ال يجد قوت يومه، 
كيف ال يخرج على الناس شــاهرًا ســيفه؟! والزكاة في األصل للحيلولة دون 
سياً  االضطراب االجتماعي باالنتباه للحاجيات العاجلة. لكنها اتخذت طابعاً مؤس
ســواء عندما كانت تســتوفيها الدولة، أو عندما قامت مؤسســات متخصصة 
أوجدها المجتمع للرعاية االجتماعية وتلبية االحتياجات، ومكافحة الفقر والَعوَز 
بوســائل أكثر تنظيماً. وإذا كانت مؤسســات الزكاة تلبــي االحتياجات األكثر 
إلحاحاً؛ فــإنّ األوقاف تنظــر لالحتياجات فــي قطاعات معينــة، كما تنظر 
للمستقبل. ولذلك يلتقي الجانبان: الزكاة والوقف، ليكون هناك تكاُمٌل وتوازٌُن 
من عــدة جهــات: لجهة التضامــن االجتماعي واإلحســاس العميــق باألخوة 
واالحتضــان. ولجهة منــع االضطراب وحفظ االســتقرار من طريــق التكاُفل 
وطمأنينــة النفــوس. ولجهة النظــر المســتقبلي لالحتياجــات والطموحات. 
ولنالحــظ أنّ كل هذه الواجبات ووجــوه الوعي موجهة لألفــراد والجماعات 
االجتماعية، وليس للســلطات. لكنّ الســلطات هي صاحبة مصلحٍة كبرى في 
التدخل فيها ودعمها، ألنها األشّد حرصاً على االســتقرار، وعلى رضا الناس 
عنها. إنما لو نظرنا عملياً إلى عمليات التكاُفل بين الســلطات والمجتمعات، 
لوجْدنا أنّ التصور اإلســالمي القديــم، يضع معظم ذلك علــى عاتق القوى 
االجتماعية. أما في األزمنة الحديثة؛ فإنّ الدول صارت أكثر تدخلية، وتستطيع 
أن تشّجع، كما تســتطيع أن تكبح. لكْن حتى في األزمنة الحديثة؛ فإنّ مسائل 
الخير العام، تظل من اختصاص القــوى االجتماعية أو أنها مناطق اهتمامها. 
ولذلك وعندما تعرض جون رولز في كتابه: نظرية العدالة (1971) لمســألتي 
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العدل والخير، قال إنّ غرض الدولة األسمى العدل وليس الخير. وهذا يحيلنا 
على الركــن األول لإلنفاق، الركــن األخالقي، أو ركن الخيــر العام أو ركن 

االحتساب؛ وهو مهمة األفراد والجماعات والمجتمعات وعملها.

– II –

 ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :لدينا إذن نهجان: نهج القرآن القائــل
Ö Õ × ﴾ [ســبأ: 39]، ونهج الشيطان القائل: ﴿ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨© ª » ¬ ® ¯° ± ² ³ ﴾ [البقرة: 268].

يدعو القــرآن إذن إلــى مجتمــع الكفاية 
والعدل. والنقيــُض لهذا المجتمــع هو مجتمع 
الفقر  ــرون إنّ  الفقر والفحشاء. ويقول المفس
مؤد إلى الفحشــاء، أو إلى ارتكاب المنكرات. 
وذلك ألنّ الفحشاء هي المنكر، وهو في مقابل 
المعروف. والشــيطان في الحقيقة ال َيِعد إنما 
يتوعــد، وال يرى عالجــاً لحاجــات الناس إّال 
الوســائل والتصرفات الفاحشــة والمنكرة. إنه 
يدعو إلــى الخروج مــن الفقر بالعنــف. وفي 
خاتمة اآلية فإنّ القــرآن يعرض نهجاً مناقضاً، 

وهو نهج الفضل والسعة والكفاية والمغفرة.
إنّ النهــج المقابــل والــذي تعرُضهُ آيُة ســورة ســبأ هو نهــج اإلخالف 
واالســتخالف، باعتبار أنه تعالى هو الخالق والرازق، وهــو الكفيل إذا جرى 
االتكال عليه ســبحانه بأن يحقّق بفضله ورحمته نهــج الكفاية والعدل، الذي 

يواجه نهج الفقر والفحشاء.
إنّ نهج الكفاية والعدل له مدخالن: المدخل األخالقي السامي، والمدخل 
االجتماعي. في المدخل األخالقي يبرز ُبْعُد االحتساب. وفي المدخل االجتماعي 
يبرز ُبْعُد الرحمة واإلنصاف. فيكون لقوله تعالى إنه ُيْخِلفُهُ، أي المال الُمنفَق، 

 b�&�� )آن إ��ا�5 ����
ا�S+��� وا�"�ل، 
 b�&ا ا���@^� dُ�5Hوا�
b�&�� �3 ا�+5� 
وا�+$/�ء. و��5ل 
دٍّ  �ون إّن ا�+5� ��ٴ ا��+�ِّ
إ�( ا�+$/�ء، أو إ�( 
ار%�Sب ا��SH�ات، وذ�? 
 ،�SHألّن ا�+$/�ء �3 ا��
و�3 <� �0�5! ا��"�وف.
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أبعاد واســعة، تتعلق بالتعويض على المنفــق، لكنها تتعلق أيضاً باالســتقرار 
والسكينة االجتماعية، والمجتمع الصالح.

وبالطبع فإنه يمكن النظر في المنظومة أو الرؤية القرآنية على ســبيل 
االســتقالل، دونما اعتبــار للتجليــات المجتمعية. كما يمكــن تأمل المنطق 
الداخلي القرآني للُبْعد االجتماعي أيضاً. وقد سبق لي أن فعلت ذلك في بحث 
تراتبية القيم في القرآن، عندما الحْظُت الُبعد الصراعي الذي اتخذه األمر 
في المنظومــات الكالمية. لكنني أرى في مبحث اإلنفاق، أنّ الرؤية ليســت 
مغلقة، وهي تتعلق بأخالق العمل عند المؤمنين ووقائعهم وهم قد عملوا على 
مدى أكثر من عشرة قرون على تحويل الرؤية األخالقية االحتسابية، واألُخرى 
االجتماعية، إلى مؤسسات منظورة وفاعلة على أرض المجتمعات. ولذلك أقرأ 
فيما يلي نظريًة للمجتمع المســلم القائم على العطاء والتضامن، وال أكتفي 

بالمنطق الداخلي للمنظومة.
إلى هذين األمرين، اإلنفاق واإلخالف، استند الماوردي في «أدب الدنيا 
والديــن» ليتحدث عن القواعد الســت للمجتمع الصالـــح: الدين المتبع، 
والسلطان القاهر، والعدل الشامل، واألمن العام، والخصب الدائم، واألمل 
الفسيح. وإذا كان الركنان األوالن هما أســاس االستقرار في أي مجتمع؛ فإنّ 
القواعد األربع الباقية، ناجمٌة كلها عن االســتخالف، واإلنفاق واإلخالف. إنّ 
العطاء المادي واالجتماعي واالقتصادي والسياســي هو أساُس العدل الشامل، 
الذي يقوم في مجتمع الكفاية الذي انتظمــت أحواله، وخرج من الدوران في 
حلقات الفقر والبؤس والفحشاء. فالعدالن: االقتصادي والسياسي يدعوان إلى 
األُلفة، ويبعثان على الطاعة «وتعمر بهما البــالد، وتنمو بهما األموال، ويكثر 
معهما النسل، ويأمن بهما السلطان... وليس شيء أسرع في خراب األرض من 

الَجور، ومن الحاجة والفاقة..».
وكما اختلف الفالسفة األخالقيون في القرنين الرابع والخامس للهجرة 
ومنهم الماوردي، في أيهما أســبق العقل أم الشــرع؛ اختلفوا أيضاً من أين 
يأتي اإلحســاس باألمن في مجتمع الكفاية: هل يأتي مــن توافر الحاجات 
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األساسية للناس، أم يأتي من العدلين القضائي والسياسي؟ ويرى العامري 
في «السعادة واإلســعاد» أنّ العامل األول في اإلحســاس باألمن، هو توافر 
الحاجات األساسية للناس، وهذا هو مجتمع الكفاية. فعندما تتحقق الكفاية 
 ،بهــذا المعنى، يصبح العــدل القضائي ســهًال نســبياً. ألنّ النزاعات تقل
وتتضــاءل حّدتها، ويصبــح اإلصالح بين النــاس أقلّ صعوبــة. وهكذا فإنّ 
اإلحساس باألمن الشخصي والعام، ناجٌم في نظر العامري والماوردي عن 
توافر الحاجات األساسية للناس في المأكل والمسكن والملبس؛ وإّال فما هو 

معنى مجتمع الكفاية؟!
لكنّ الراغب األصفهانــي يريد اعتبار العدل 
بنوعيه: االقتصادي االجتماعي من جهة، والقضائي 
والسياســي من جهٍة أُخرى. ويذّكرنا كالمه العام 
ذو الصبغة األخالقية، بــكالم ابن تيمية فيما بعد 
في رسالته في السياسة الشرعية حين أقام شرعية 
 ¬ « ª © ﴿ :النظام كله على اآلية القرآنية
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

¸ ¹ ﴾ [النساء: 58].

ويضع الماوردي الخصب الدارّ قاعدًة خامسًة 
لمجتمع الكفاية. ويظهــر ألول وهلٍة أنّ المقصود 
بالخصــب، االزدهــار الزراعي. لكنّ اســتعراَض 

الفصل الخاص بذلك لدى الماوردي، ُيظهر لنا أنّ المقصود بالخصب ازدهار 
األســواق. يقول الماوردي إنّ الخصب يكون من وجهين، خصب في المكاسب، 
وخصب في المواد. وهو يعيدهما إلــى الرحمة اإللهية، وإلــى العدل واألمن 
السالفي الذكر، وإلى نشاط الناس وعملهم على التنمية، وعلى اختراق اآلفاق.

وتأتي القاعدةُ السادسُة لمجتمع الكفاية، مجتمع التوفية واإلخالف غريبًة 
بعض الشيء. فالماوردي يعتبر أنها األمل الفسيح. فاألمل «يبعث على اقتناء ما 
ل فــي دركه بحياة  يقُصُر العمر عن اســتيعابه، ويبعث عــن اقتناء ما ليس يؤم

 ً�� �D�ح ا�5�آن ا�S��[ روٴ
 �����&aى ا�Eال;�� وأEأ
���اS/� �^a=� ا�+5�، 
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أربابه». وهو يعني أنه بتوافر القواعد أو العناصر السابقة، فإنّ مجتمع الكفاية، 
انفتح على آفاٍق أُخــرى للتنمية والرفاهيــة واالزدهار؛ بحيث صــار األمل، أي 
التفاؤل بالمستقبل، إحدى ركائز ذلك المجتمع، وانصرف رجالُ األعمال والتجار 

إلى التخطيط لمشاريع مستقبلية، نتيجة الروح الوثابة التي خلقها النجاح  !
٭ ٭ ٭

يطرح القرآن الكريم رؤيــًة أخالقية وأخرى اجتماعية لمواجهة مشــكلة 
الفقر. وهذه الرؤية تقوم على مبادرات األفراد. لكنّ هؤالء األفراد هم أعضاء 
في مجتمــع المؤمنيــن. وبذلك فــإنّ مجتمــع المؤمنين، من خــالل أعضائه 
المقتدرين، يكون عليه أن يتصدى لحلّ مشكلة الفقر. وقد عمل مفسرو القرآن 
وفالسفة األخالق في القرنين الرابع والخامس، على إيضاح الرؤية القرآنية، 
وعلى إثبات جدواها وإمكانياتها، بحســب ما فهمها كل منهم. وكما رأينا في 
نمــوذج المــاوردي والعامري؛ فــإنّ الرجلين يضعان الســلطة في المشــهد، 
ويجعالنها شريكاً في مكافحة الفقر من خالل العدل الذي تنشره، سواء أكان 

سياسياً أم قضائياً.
لقد تغيّر العالم، وتغيّــرت آليات التصدي للمشــكالت فيه. وهناك أربع 
مشكالت رئيســية في العالم المعاصر هي: الفقر والبيئة واالضطراب األمني 
والسياسي، والجوائح الطبيعية واألوبئة واألمراض الفتاكة والمستعصية. هكذا 
بالترتيب. وما عادت أي مشكلٍة قابلًة للحلّ بجهود المجتمعات الداخلية حتى لو 
شــاركتها في ذلك ســلطاتها. وقد قامت وكاالٌت دوليٌة وهيئــات ومفوضيات 
لمكافحة الفقر، وووضعت خططاً، ال يزال المراقبون مختلفين عليها من حيث 
الفعالية والجدوى. وما تحسنت أحوال العالم الفقير نتيجة هذه العناية، لكنّ 
الخبراء يقولون إنّ التصدي للفقر والجوع وإزالتهما ال يزال ممكناً، إنما الدول 
الكبرى ال تنفق بما فيــه الكفاية، كما أنها بالتصارع فيمــا بينها على مناطق 
النفوذ وعلى المــوارد، تنشــر االضطراب الذي يزيد المآســي، وال يســمح 

بمكافحة الفقر والجوع والمرض.
القرآن الكريم يجد العلة في النفوس الشحيحة، وفي وسوسات الشيطان 
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لألغنياء والفقراء على حٍد سواء. للفقراء يقول الشيطان إنكم تستطيعون بلوغ 
ُمناُكم باالضطراب والعنف، الســتعادة الموارد التي ُســلبت منكم! ولألغنياء 

يقول الشيطان، لماذا ُتضيعون أموالكم على أُناٍس ال يعملون؟
ويرد القرآُن على دعوة الشــيطان لالضطراب والعنف؛ بأنّ اهللا ذو فضٍل 
على العالمين، وأنه الخــالق والرازق، وأنه 8 يدعو عبــاده لإلنفاق بكثافٍة 
أخالقاً واحتساباً، كما هو شأن المؤمنين والصالحين. فإْن لم يكن ذلك مقنعاً؛ 
فإنّ اهللا ســبحانه يعد بإخالف المال، وبأن تكون الحســنة بعشرة أمثالها في 
الدنيا واآلخرة. فهناك إلحاٌح من جانب القــرآن على ضرورة التصدي للفقر 

والَعــوَز مهما كلّــف األمر. وهــو يثق بعلــوّ همة 
المؤمنين، وبقدرتهم بالفعل على تجاُوز المشكلة. 
وقد جاءت فريضة الــزكاة لتؤكد أهمية التصدي 
للفقر والَعوَز االجتماعي. وقــد كانت الدولة هي 
التي تجمع حواصل الــزكاة وتوزعهــا، ثم تولى 
المجتمع ذلك. وقد نشــر هذا األمر إحساســاٍت 
عاليًة بالتضامن والتواّد. َبْيَد أنّ المشــكالت على 
األرض بقيت لثالثة أســباب: األول قصور األفراد 
والنَُخــب المقتــدرة عن بلــوغ ُمــراد اهللا تعالى. 
والثاني أنّ الفقر صار مشــكلًة عالميًة، وما عاد 

بوسع الدول والشعوب وحدها التصدي للمسألة دونما مساعدة دولية. والثالث 
أنه يكوُن علينا اجتراح مناهج جديدة في فهم القرآن، ومناهج أثبتت جدواها 

في مكافحة الفقر: ﴿ ¦ § ¨ © ª ﴾ [يوسف: 76].
ولنبدأ بالسبب األول، فقد طور المسلمون عبر العصور مؤسسات للزكاة 
وللوقف وألصناف الصدقة األُخرى. وبلغوا بعملهم على التكافل وتنظيمه مبالغ 
هائلة. وفي المائة عام األخيرة دخلت تطويرات كبرى على أعمال المؤسســات 
الخيرية وتنظيماتها. ونظل محتاجين لإلعالء من شأن البعد األخالقي، واآلخر 

االجتماعي؛ لدفع الناس للتطوع والتبرع.

��دُّ ا�5�آُن �=( د��ة 
ا�/��Dن �ال�D�اب 
 ٍ!Q> ؛ �0ّن اهللا ذوlH"وا�
 K,ا�"�����، وأ )=�
ا��الق وا��ازق،

8 ���� ��ده  K,وأ
�إل,+�ق �GS0<ٍ� أEال;�ً 
وا
&���Z �3 ��A ،ً�0ن 
.��$��Wوا� ��H� ا���ٴ



24

المحور

لكنّ العامل الثاني، أي عامل دولنة كل المشــكالت، وســيطرة الكبير 
على الصغيــر في المجالين االقتصادي والعســكري، يفتــرض رؤيًة جديدًة 
للتكامل ال تقتصر على العمل المشترك بين العرب والمسلمين؛ بل والدخول 
في التكامل العالمي. وهذه عملية معقدة ولها نظم دقيقة، وال ُتخترق إّال في 

مديات متطاولة.
وعلينا أن نْصغي للعامل الثالث بعمق. فاهللا 4 يشّدد على قدرات المسلمين 
أفرادًا وجماعاٍت في ضرب الفقر والحاجة، والتحول إلى نموذج. ولذلك، فإلى 
جانب تتبــع التجارب الناجحة فــي مكافحة الفقر، فلننظر في كيفية اســتعادة 

المؤمنين للثقة بأنفسهم، بضمانة اهللا 8 ورحمته.
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■  مستشار المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ـ مصر.

التاريخية والفقهية القديمة تكشــف عن  ال تزالُ المصادرُ 
الجديــد بشــأن عوامــل النهضــة الحضارية فــي األزمنة 
الوســيطة للمجتمعات اإلســالمية؛ أي منذ بدايات العصر العباسي 
إلى نهايات العصر العثماني على وجِه التقريب. ومن هذا الجديد: 
إن منظومة العمل الخيري ومؤسساِتها قد أسهمت بنصيٍب معتبٍر في 
تلك النهضة. وتشــمل هذه المنظومة فريضة الــزكاة، والصدقات 
غير المفروضة وأهمها: الوقف، والهبة، والوصية، والنذور، وكذلك 
الكفّــارات التــي يؤديها بعــض المذنبين في شــكل إحســانات أو 
مســاعدات مادية للفقراء وذوي الحاجة. وقد أدرجنا هنا «الزكاة» 
ـ رغم فرضيتها ومســؤولية الســلطة العامة عــن جمعها وصرفها ـ 
ضمن مــوارد العمــل الخيــري باعتبار مــآالت مصارفهــا الثمانية 
المعروفة، وهم: الفقراء، والمســاكين، والعاملون عليها، والمؤلفة 
قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وابن الســبيل، وفي سبيل اهللا؛ إذ 
تكاد هذه المصارف تتطابق مع مصارف الصدقات األخرى، وأهمها 

على اإلطالق: «الصدقة الجارية»، أو «الوقف».

■   ],�n ����ا� إ0�ا�3[ 

وا�وقاف  والصدقات  الزكاة 
ا�سالمية  المجتمعات  ونهضة 

الوسيطة
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وإذا كانت المصادر تحدثنا بشــيٍء من التفصيل عــن تطبيقات فريضة 
الزكاة وممارســات ُســنة الوقف وأثرهما في التنمية العمرانيــة واالجتماعية 
والحضارية؛ فإنها تكاد تخلو مــن الحد األدنى من البيانــات واألخبار التي 
توضح كيف كانت تطبيقات الوصايا والهبــات والنذور والكفّارات والصدقات 
غير المفروضة، وكم كان حجمهــا في حقبة زمنية معينة ومجتمع معين؟ ومن 
ثَم ســتظل معرفتنا بإســهامها في النهضة والبناء الحضــاري معرفًة نظرية، 
نســتقيها فحســُب من نُوِر االجتهــادات الفقهيــة واالختيــارات المذهبية في 
عمومياتهــا، أكثر من المعرفــة عن التطبيقــات التاريخيــة؛ إذ إن مثل هذه 
المعرفة عن التطبيقات ســتظل في عتمة التاريخ إلى أن يتمكن باحث ما، في 
وقٍت ما، من العثور على مصادر تكشف عن شيء من تلك الوقائع والممارسات 

التي تخص ما سوى الزكاِة واألوقاف من منظومة العمل الخيري.
ورغم تنوع الصيغ التي تحتويها المنظومة الخيرية، ورغم اختالف مقاصد 
كل صيغٍة منها؛ فإنها تتحُد في كونها تعبّر فــي جملتها عن عمق االرتباط بين 
النزعة المادية والنزعة الروحية واألخالقية في الســلوك االقتصادي المرتكز 
على مرجعية إســالمية، كما تعبُّر عن التأثير المتبادل بين ما هو مادي، وما 
هو معنوي وروحــي وأخالقي في بنيــة التنظيم االقتصادي بمســتوييه: الكلي 
العام، والجزئي الخاص. وتكشــُف هذه الصيغ المتعــددة أيضاً عن التداخل 
العضوي بين مســتويات األحكام الشــرعية: (الواجب، والمنــدوب، والمباح، 
والمكروه، والحرام) على صعيد التطبيق الذي تجلّى في الممارسات االجتماعية 
واالختيارات المؤسســية، بحســب ظروف الزمان والمكان. وهذا مبحث جديد 

يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها.

�D�oد ا���&�"�ت ا���W&;ال �pالGاأل,��ق ا�

لم تأخذ منظومُة العمل الخيري حقها ـ لآلن ـ من االجتهاد في تبياِن 
وظائفها االقتصادية، وما كان لها من إســهامٍ في تشييد نهضة المجتمعات 
اإلســالمية الوســيطة في مســألتين محددتيــن: األولى هي: بيــاُن تكامل 
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مكونات منظومة العمل الخيري وتساندها فيما بينها، وبيان فلسفتها العامة. 
والثانية هي: بياُن آليات تفاعل تلك المنظومــة وتكاملها مع بقية مكونات 

النظام االقتصادي العام.
وهذا القصــور ال يــزال قائمــاً؛ رغــم مضي أكثــر من نصف قــرن من 
االجتهادات النظرية والجهود التطبيقية الرامية لتأصيل نظرية عامة لالقتصاد 
اإلســالمي في كثيٍر مــن مجتمعات العالــم المعاصــر، ورغم اشــتداد حاجة 
الحكومات والمجتمعات معاً إلســهام هذا القطاع الخيري في ســياق سياســات 

اإلصالح االقتصادي. ويتعمُق هذا القصور في ضوء 
أهمية إســهام المنظومة الخيرية ذاتها في تكوين 
قطاع «االقتصاد االجتماعي» ـ بحسب المصطلحات 
الحديثة ـ أو ما نفضل تسميته باسم نسق «مكارم 
األخالق وعاطفــة الشــفقة» 1، وهو نســق وليد 
الهداية اإليمانية، وليس وليد التفكير العقلي أو 
الوضعــي الــذي يقوم على حســابات المكســب 
والخسارة؛ إال أنه يأتي في الترتيب الثالث بعد 
نسق الرشادة والمنافسة الحرة، ونسق العقالنية 

والعدالة االجتماعية.
أما «نسق الرشــادة والمصلحة الخاصة» فهو الذي يأتي أوالً، وهو الذي 
تحرُكه عوامل الربح والخســارة وقواعد الســوق الحرة، ويخضــع العتبارات 
مادية باألســاس، ومن المفترض إســالمياً أال يخرج عن نطــاق األخالقيات 
الدينية الحميدة والمبادئ اإلنسانية القويمة. وأما «نسُق العقالنية والمصلحة 
العامة» فهو الذي تحركه اعتبارات العدالة ورعاية السلطة الحكومية للمرافق 

سبق أن اقترح رضوان السيد إدراج الوقف ضمن مفهوم «االحتساب»، واستدل باقتباس نقله عن  1 ـ 
الســنامي صاحب كتاب «نصاب االحتســاب»؛ انظر وقــارن مع ما ذهبنا إليه: رضوان الســيد، 
فلســفة الوقف في الشــريعة اإلســالمية، في: إبراهيــم البيومي غانــم (محرر)، نظــام الوقف 
والمجتمع المدني في الوطن العربي (بيروت: مركز دراســات الوحدة العربيــة، واألمانة العامة 

لألوقاف بالكويت، 2003م)، ص 43 ـ 67.

%$��Hp ا���Wدر 0/�ٍء 
 �� !�W+&ا� ��
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والخدمــات العمومية. وتلك ـ من وجهــة نظري ـ هي األنســاق الثالثة التي 
نهض عليها االقتصاد اإلســالمي في عصور االزدهار الحضاري، وفي لحظات 
فعاليته وخدمته للمقاصد العامة للشــريعة في واقع المجتمعات اإلسالمية في 

أزمنتها الوسيطة على وجه اإلجمال.
هذه األنســاق الثالثة ـ في جملتها ـ لم تكن منفصلــة عن الواقع في 
التجربة التاريخيــة؛ وإنما تفاعلت مــع وقائع الحياة، وتطــورت بتطورها. 
وبإنعام النظر في مكونات نسق مكارم األخالق ـ محل اهتمامنا هنا ـ يتبين 
أنها تجمُع بين إسهامات الدافع الفردي التي أخذت صيغ: الوقف، والهبة، 
والوصية، والنذر، والكفّارة، والصدقة غير المفروضة في كفة، وإسهامات 
الدافع الجماعي الذي ترعاه الدولة ـ وهي الزكاة ـ في كفة أخرى. فبينما 
تعتبر الزكاة من االختصاصات الســيادية للدولة فــي جمعها وتوزيعها في 
مصارفها؛ وجرى العمل بذلك فقهاً وقضاءً 1؛ فإن الوقف وبقية مكونات هذا 
النســق يعد ـ بتعبيراتنــا المعاصرة ـ مــن صميم اختصاصــات المجتمع 
المدني، ومن تقاليد الضمان االجتماعي بتطبيقاته االختيارية أو التطوعية 

غير الحكومية.
ونظرياً؛ ال يستقيم أداء تلك األنساق الثالثة إال في سياق عام يجعُل كل 
نسق منها متمايزًا وظيفياً وليس منفصًال عن اآلخر، ومكمًال له في آٍن واحد.

فنجاح «نســق الرشــادة»، مرهون بالكفاءة والمنافســة الحرة واإلتقان 
والمبادرة، وبتفاعل قوى الســوق دون تدخل مهيمن من جانب السلطة. وهذا 
النسق يتســبب حتماً في وجود فجوات بين فئات المجتمع وجماعاته وطوائفه 
المختلفة؛ بحكم اختــالف مهاراتهم، وتباين قدراتهم علــى االبتكار واإلنتاج 

والبقاء والمنافسة والكسب.

عثمان حســين عبد اهللا، الزكاة: الضمان االجتماعي اإلســالمي (القاهــرة: دار الوفاء للطباعة  1 ـ 
والنشر، 1409هـ/1989م). ص 27 ـ 43. والمستشار عثمان حســين عبد اهللا هو من أعالم قضاة 
مصر المعاصرين، وقد فنّد في تلك الصفحات من كتابه حجج الذين ذهبوا إلى أن الدولة غير 

مسؤولة عن جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.
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ومن هنا يأتي دور النســق الثاني وهو: نســُق العقالنية والعدالة ورعاية 
الدولة للمصالح والسلع العامة. وفي قلب هذا النسق؛ نجد فريضة «الزكاة» 
إلى جانب أنظمة الرســوم والعشــور والخراج والضرائب والمكوس الجبرية 
التي فرضتها، وتفرضها، الســلطة الحكومية ـ في كل زمان ومكان ـ لتحقيق 
قدٍر من العدالة العمومية عبر توفير الحماية االجتماعية للفئات غير القادرة 
على العمل والكسب، وأيضاً لإلسهام في توفير السلع العامة وتمويل الخدمات 
التــي ال ُيقبُل عليهــا أصحاُب المبــادرة الخاصــة؛ طبقاً آلليات عمل نســق 

الرشادة والمنافسة، ووفقاً لقوانين الربِح والخسارة.
ثم يأتي دورُ النسق الثالث؛ وهو «نسُق مكارم 
األخالق وعاطفة الشــفقة»؛ لينهض بما لم ينهض 
به النسقان األول والثاني. وقد ذهب قدماء العلماء 
إلى أن األوقاَف والتبرعات الخيرية إنما ُشــرعت 
المفروضة من  لكي تســد ما لم تســده الــزكاةُ 
فجوات هنا وهناك، وما تعجز الدولة عن معالجته 

بالضرائب والرسوم وما في حكمها.
وتشير الخبرة التاريخية للمجتمعات اإلسالمية 
في عصور نهضتها الوســيطة إلى أن تلك األنساق 

الثالثة كانت تعمل على التوازي، وأنها كانت متســاندة في أدائها العام؛ بدليل 
أن أياً من تلك األنساق لم يتم عزلُه، أو إبطالُ العمل به بحجة تمكين النسقين 
اآلخريــن أو أحدهما من العمل 1؛ فلم ُتصادر الدولــة المبادرات الخاصة بحجة 

هذا ما انتهيت إليه من قراءات متنوعة في كتب التراث التي ترجع كتابتها إلى األزمنة الوسيطة  1 ـ 
للمجتمعات اإلســالمية وأهمها كتــب: الخراج، واألمــوال، وأدب القضاء، والفتاوى، والسياســة 
الشــرعية، وتراجم المشــاهير من الوالة والعلماء والقضــاة. وانظر حيث يــورد معلومات تؤكد 
ما انتهيــُت إليه: هاملتــون جب، وهارولــد بووين، المجتمع اإلســالمي والغــرب، ترجمة أحمد 
عبد الرحيــم مصطفــى (القاهرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م) ج 2، «الفصل 
الســادس»، وهو عن األوقــاف، ص 315 ـ 338. وانظر أيضاً مــا آلت إليه األحــوال في العهود 
المتأخرة من العصر العثماني: شــوكت بامــوك، التاريخ المالي للدولــة العثمانية (بيروت: دار 

المدار اإلسالمي للنشر، 2004م).
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تمكين الســلطة الحكومية من تحقيق العدالة االجتماعية، ولم تدمْج المبادرات 
الخيرية في بيت المال بحجة تمكين الســلطة الحكومية من القيام بمسؤولياتها 
في الرعاية االجتماعية، ولم تتخل السلطة الحكومية عن مسؤولياتها االجتماعية 

بحجة تمكين المنظومة الخيرية من أداِء رسالِتها.
لكن ذلك االنســجام والتوازي في األداء اضمحــل باضمحالل الحضارة 
اإلســالمية، وفقد القدرة على البقاء والترقي، ولم يتحول إلى صيغ مؤسسية 
تتمتع بدرجــة عالية مــن المرونة والكفاءة والمحاســبية على نحو يســتوعب 
متغيرات الحياة االجتماعية ويتناسب مع تعقيداتها. ولم تفلح االجتهاداُت التي 
بذلت في األزمنة الحديثــة والمعاصرة إلعادة بناء «نظرية عامة» متماســكة 
لالقتصاد من منظور «إســالمي»، رغم مضي أكثر من نصــف قرن على تلك 
االجتهــادات النظرية والجهود التطبيقية التي شــهدها كثيٌر مــن مجتمعاتنا. 
فهذه «النظرية العامة» التي يكثُر الحديــث عنها ال تزال غائمة المالمح، إن 
لم نقل: إنها غائبة عن الوجــود. صحيح أن األطروحــاِت االجتهادية في هذا 
المجال لم تُعْد قليلــًة؛ لكنها مع كثرتها ال تزال مجــزأًة، ومتناثرًة، وال يكاد 
يربطها رباط يلم شــملها، ويقيم منهــا بناءً نظرياً متماســكاً على نحو ما هو 
معروف فــي علم االقتصــاد الوضعــي، أو الموصــوف بأنه «غير إســالمي». 
واالســتثناءات من هذا قليلة جدًا، وأهمها أطروحة محمــد باقر الصدر، التي 
ال تــزال براقة رغــم مضي أكثــر من نصف قــرن علــى ظهورها فــي كتابه 

«اقتصادنا» 1، الذي كانت طبعتُه األولى في سنة 1381هـ/1962م.

�����&aاال �oت و%���5� ا����ر�;�Wوا� l;ة وا���A<ا�

فيما عدا ما نعرُفه عــن تطبيقاِت الوقف والــزكاة، ال نعرُف الكثير عن 
تطبيقــات الوصايا والهبات والصدقات الموســمية غيــر المفروضة، وال عن 
النذوِر والكفارات. وال تتوافر دراسات متعمقة توضح ما ارتبط بها من تقاليد 

محمد باقر الصــدر، اقتصادنا (بيــروت: دار التعــارف للمطبوعــات، 1408هـ/1987م، ط 20).  1 ـ 
تكررت طباعة هذا الكتاب عشرين مرة وأكثر.
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اجتماعية في ممارساتها العملية، وما كان لها من دور في الحياة الخاصة أو 
العامة في األزمنة الوسيطة (والحديثة والمعاصرة أيضاً).

أما الوقُف فوثائقُــه والمصادر التاريخية التي ســجلت الكثير من أخباره 
وأخبار أداء الزكوات المفروضة كلها ُتشــير إلى أن الوقف كان أوفَر حظاً في 
التطبيق من فريضة «الزكاة» في المحصلة النهائية خالل األزمنة الوســيطة. 
ويدعُم هذا االستنتاج: كثرة الشكايات والقضايا التي ناقشتها كتب «األموال»، 
و«الخراج»، و«الفتــاوى»، وكتب «أدب القضاء» بشــأن المنازعات بين عمال 
الــزكاة وأصحاب األموال المكلفيــن بأدائها 1، حدث هذا مــع اإلقرار بأن تلك 

األزمنة الوسيطة شهدت أيضاً فتراٍت كانت الزكاة 
من الوفــرة بحيث فاضت عن مســتحقيها، وكانت 

ركناً من أركان بناء الحضارة اإلسالمية 2.
وبغض النظر عن دالالت تلــك المفارقِة من 
جهة االلتــزام الديني؛ بيــن زيــادة اإلقبال على 
الوقف (وهو مندوب في أقوى التوصيفات األصولية 
له) بدرجٍة أكبر من الــزكاة (وهي فريضة وركن 
من أركان اإلسالم الخمسة)؛ فإن من أهم النتائج 
العملية لهذه المفارقة: إن الوزَن النســبي إلسهام 
الوقف فــي النهضة والبناء الحضــاري كان أكبَر 

من إســهام الزكاة. ويضاف إلى ذلك ـ ويؤكُده ولو مؤقتــاً ـ وجوُد فرٍق نوعي 
بين الزكاة والوقف ال دخَل لــه بااللتزام أو عدم االلتــزام الديني، وهو: أن 
حصيلَة الزكاة محددة المصــادر والمصارف، وليســت تراكمية بحكم وجوب 

من تلك الكتــب انظر مثًال: ابن أبــي الدم، شــهاب الدين أبا إســحق إبراهيم بن عبد اهللا  1 ـ 
الهمدانــي، كتاب أدب القضــاء، تحقيق ودراســة: محمد هالل الســرحان (بغــداد: مطبعة 
اإلرشــاد، 1404هـ/1984م)، ج 1، ص 502، و ص 503. وأبا عبيد القاســم بن ســالم، كتاب 
األموال، تقديم ودراســة وتحقيق: محمــد عمارة (القاهرة: دار الســالم للطباعة والنشــر 

والتوزيع، 1430هـ/2009م).
عثمان حسين عبد اهللا، الزكاة، مرجع سابق، ص 19، و ص 22. 2 ـ 
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صرفها شرعاً في سنة جمعها بشكٍل مباشر؛ بخالف الوقف الذي خضع لقانون 
التراكم الرأســمالي / االجتماعي والمؤسســي، وامتد أثُره لعقــود؛ بل لقروٍن 
طويلٍة، وخاصة أنه كان يتحول إلى مؤسســات أو مرافق عامة مثل: المساجد، 
والمدارس، والبيمارســتانات، والحّمامات، وأســبلة مياه الشرب، والمضايف، 

والجسور، والحصون، وغيرها.
ومن المؤكد أن مثل هذا االســتنتاج يحتاج إلى مزيٍد مــن البحث والدرس 
والتوثيق التاريخي والتدقيــق الموضوعي. ولكن ما ال يحتمــل كثيرًا من الجدل 
هو: أن الفئات التي شاركت في بناء نظام الوقف ومؤسساته المختلفة كانت أكثر 
اتســاعاً وتنوعاً، مقارنًة بالفئات التي أســهمت في أداء فريضة الزكاة، وجعلتها 

مؤثرة فعلياً في النظام االجتماعي وفي النهوض الحضاري بمعناه الموسع.
في أزمنة المجتمعات اإلســالمية الوســيطة كان معظم الذيــن يملكوَن 
نصاب الزكاة هم من مســاتير الناس: (التجار والــزراع وأصحاب األموال، 
 وقليل من أرباب الحرف والصنائع)، أو أصحــاب العقارات المبنية التي تدر
ريعاً. ومن هؤالء وأولئك مْن كان ال يؤدي الزكاة؛ ليس إنكارًا لها بالضرورة؛ 
وإنما ألســباب أخرى تتنوع بين: الغفلِة، والتســاهِل، والتفريِط. وتتعلُق تلك 
األســباب أيضاً بضعف ثقتهم في المؤسسة الرســمية المعنية بجمع الزكاة، 
وخاصة عندما شاع أن الفســاد قد ضربها في بعض فترات األزمنة الوسيطة 

للمجتمعات اإلسالمية 1.
وال تتضمــنُ المصادر التاريخيــة والفقهية أخبارًا منتظمــة ُيعتد بها عن 
التزام طبقــة الحكام من األمراء والوالة والســالطين بــأداء زكاة أموالهم، 
وكان من العســير دومــاً تمييز ذمتهم الماليــِة الخاصة عن الذمــة المالية 
العامة للدولة. وثمة دالئُل متناثرة تؤكد هذا الذي ذهبنا إليه بطرٍق مباشرة 
وغير مباشــرة، ومنها بعض المســائل التي تتضمنها كتب «الفتاوى»، وكتب 

انظر مثاالً على ذلك تحدث عنه الطرسوســي، وهو من علماء القــرن الثامن الهجري في كتابه  1 ـ 
(تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك)، تحقيق ودراســة رضوان السيد (بيروت: مركز ابن 

األزرق لدراسات التراث السياسي، ط 2، 1432هـ/2012م)، ص 45.



33

الوسيطة ا�سالمية  المجتمعات  ونهضة  وا�وقاف  والصدقات  الزكاة 

«أدب القضاء» بشــأن المنازعات بين «ســعاة» الزكاة أو العاملين المكلفين 
بجمعهــا، وبين أرباب األمــوال المكلفين بأدائها، ومنهم مــن كان يتهرب من 
عي زورًا أداءَها، أو يستغل نفوذه وقربه من السلطة ليلتمس شتى  أدائها، أو يد

الحيل لإلفالت من تزكيِة أمواله 1.
لقد كانت حصيلــُة الزكاة أحد مصادر تمويل بيت المــال. ومن بيت المال 
كان يتم اإلنفاُق على المصالح العامة، وعلى ما ُيسمى باللغة المعاصرة: شبكات 
الضمان االجتماعــي ورعاية أصحــاب االحتياجات الخاصة. ومــن المرجح أن 

سياســة اإلنفــاق العام مــن بيت المــال على تلك 
المصارف قد أسهمت في تعزيز قدرات الدولة على 
مستوى االقتصاد الكلي، إلى جانب أنها أسهمت في 
تحقيق درجة من النهضة والرفاه العام. وقد اهتم 
و«السياســة  الســلطانية»  «األحكام  كتب  أصحاب 
الشــرعية» اهتماماً خاصاً ببيان أنواع األموال التي 
تدخل بيــت المال، ومنهــا «الــزكاة». ونظرًا لما 
للزكاة من خصوصية فقــد حرصوا على التنبيه في 
تلك الكتــب إلى أنــه ال يجوز الخلــط بينها وبين 

الموارد األخرى لبيِت المال.
م هذه الموارد إلى ثالثة  أبو الحسن الماوردي الشافعي (ت: 450هـ) قس
وهي: الفــيء، والغنيمة، والصدقة (الزكاة). وقّســمها قاضــي القضاة صدرُ 
الدين بن أبي العز الحنفــي (ت: 677هـ) إلى أربعة أنــواع هي: بيت للخمس 
والزكاة والعشــور، وبيت للخــراج والجزية وما يفرض علــى التجار من غير 
المســلمين إذا دخلوا بالد اإلســالم (جمارك)، وبيت للتــركات التي ال وارث 
لها، وبيت ِللقطات التي ال أصحاب لها. أما القاضــي بدرُ الدين بن جماعة 
الشــافعي (ت: 733هـ) فقّسمها إلى ســبعة وهي: الُخمُس، والفيء، والخراج، 

والجزية، والعشر (الزكاة)، وإرث فرد ال وارث له، ومال ضل صاحبه.

ابن أبي الدم، مرجع سابق، ج 1، و ج 2، مواضع متفرقة. 1 ـ 
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وكثيرًا ما نبّهت كتب السياســة الشرعية الســالطين والوالة األمراء إلى 
أهميــة أداء الواجــب تجــاه الفئــات الفقيــرة والمحروميــن، وأن من أهم 
واجباتهم: «اإلحسان في الرعية؛ بأن يوصَل آثار الكرم والمروءة إليهم، وبأن 
يحســن للفقراء، ويؤدب األغنياء، ويــداري بهم، ويعطــي الصدقات للفقراء 
والمســاكين وأبنــاء الســبيل، خصوصــاً للغربــاء الذين جــاءوا مــن بعيٍد 
بالمشقة...، الراجين من إحسان األمير وكرمه ليحصل لهم بذلك للملك في 
الدنيا الثناء الجميل، وفي اآلخرة األجر الجزيل» 1. ويبدو أن هذا التنبيه لم 
يكن يلقى أذناً مصغية في كثير من الحاالت. وما أن حلْت نهاية القرن الثاني 
عشــر الهجري، وبدأت نهايات األزمنة الوســيطة؛ حتى صــرخ أحمد بن علي 
الدلجي من بؤس «الفالكة والمفلوكي ن» 2، أو الفقر والتهميش وآثاره السيئة 

في المجتمع والدولة.
بالنســبة للوقِف، نجد أنه ظل مســتقًال عن ذمة بيت المــال (الخزانة 
العامة) طوال األزمنة الوسيطة للمجتمعات اإلســالمية. وسجل لنا أبو شامة 
صورة مشــرقة من صــور حرص الــوالة على اســتقاللية األوقــاف عن بيت 
المال 3. وثبت لدينا من االستقصاء التاريخي للوقف في تطبيقاِته العملية أن 
ثمَة أربع فئات كبرى شاركت في تكوين اإلرث االقتصادي والمؤسسي للوقف، 
حتى أضحى مركَز قاعدٍة مادية ومعنوية صلبة لنهضة المجتمعات اإلسالمية 

في األزمنة الوسيطة، وهذه الفئات هي 4:

محمود بن إســماعيل بن إبراهيم بن ميكائيــل الخيرميتي، الدرة الغراء في نصيحة الســالطين  1 ـ 
والقضاة واألمــراء، تحقيق: أحمد الزعبي، تقديم: رضوان الســيد (بيــروت: مركز ابن األزرق 

لدراسات التراث السياسي 1433هـ/2012م)، ص 182.
انظر: شــهاب الملة والدين أحمد بن علي الدلجــي (ت: 1210هـ تقريباً)، الفالكــة والمفلوكون،  2 ـ 
قدمت له: زينب الخضيري (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ الذخائر رقم 105 ـ 2003م).
أبو شامة، شــهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشــافعي، كتاب الروضتين في أخبار  3 ـ 
الدولتين النورية والصالحية، تحقيق: إبراهيم الزيبق (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418هـ/1997م).

لمزيد من التفاصيل حول أنواع ودوافع الفئات االجتماعية التي شاركت في األوقاف انظر كتابنا:  4 ـ 
مقاصد العمل الخيــري واألصول اإلســالمية للمشــاركة االجتماعية (القاهرة: مكتبة الشــروق 

الدولية، 2010م)، ص 49 ـ 52.
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«األتقياُء» الراغبون في القرب من اهللا وتحصيل الثواب بصدق وســالمِة 
نية. وهؤالء ليســوا من األثرياء بالضــرورة، وهم يمثلــوَن ما يقرُب من ثلث 
أعداد الواقفين تقريباً. وتمثل إســهاماتهم العينية والمؤسسية ما يقرب أيضاً 

من ثلث القيمة االقتصادية والمؤسسية لنظام الوقف على وجه التقريب.
ويلي األتقياءَ «األثرياُء» من الطبقِة الغنية، وكانت لهم أغراٌض متنوعة من 
تحويل ممتلكاتهم أو أقسام منها إلى أوقاف؛ فبعضهم استهدف تحصيَل الثواب 
شــأنهم شــأن األتقياء، ولكن مع أغراض أخــرى منها: المحافظــة على أصول 
الثروة وصونها مــن التجزئِة بفعل قواعــد الميراث. وبعضهم اســتهدف حماية 

ثروته من المصــادرات ومن أطماع ذوي الشــوكِة 
والمتغلبين. وبعُضهم اســتهدف توفير غطاء شرعي 
ألغراٍض غير شــرعية كتمييز البنين على حســاب 
البنــات في اإلرث بخــالف األحكام الشــرعية، أو 
حرمــان الزوجة مــن نصيبها في التركــة في حال 
تزوجت بعد وفاة زوجها، أو التهرب من الديون في 
بعض الحاالت. وهؤالء األثرياء يمثلون نسبة تتراوح 
بيــن الربع والثلــث من أعــداد الواقفيــن، وتمثل 
إسهاماُتهم العينية والمؤسســية نسبًة تقل عن ربع 
حجم البنية االقتصادية والمؤسسية لنظام الوقف.

ويلي األثرياءَ «األشقياُء»؛ وهم فئٌة كانــت محدودةَ العدد مقارنة بأعداد 
الفئتين السابقتين؛ غير أن إسهاَمها في التكوين االقتصادي والمؤسسي يفوُق 
نســبتَها العدديــة. وهؤالء كانوا فــي أكثرهم مــن كبار أصحــاب األموال أو 
التجارة، أو من ذوي المناصب العامة التي ترّبحوا منها بطرٍق غير مشروعة، 
ثم أدركهم الشعور بالذنب في لحظة متأخرة من حياتهم وقرب مماتهم، ولم 
يجدوا باباً للتوبة أفضَل من الوقف، فقاموا بتحويل ممتلكاتهم أو أقسامٍ كبيرة 
منها إلى وقفيات خيرية؛ كثيرًا ما أخذت شكَل مؤسسات تعليمية أو صحية، أو 
بيوت ومالجئ للرعايــة االجتماعية لــذوي االحتياجات والخصاصة. ونســبُة 
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هؤالء األشقياء التائبين العددية ال تتجاوز الُعشر، أما إسهاماتهم االقتصادية 
والمؤسسية في بناء نظام الوقف فهي في حدود الربع على وجه التقريب.

وأخيرًا تأتــي فئة «األُمراِء» وحواشــيهم مــن الوزراء والــوالة وأكابر 
العلماء. ويحدثُنا ابن العديم عن كثيرين منهم في موسوعته الرائعة «بغية 
الطلب فــي تاريخ حلب»، وهــو يرصد حــوادَث ووقائع القرنين الســادس 
والســابع الهجريين 1، ومما أورده يتبيّــنُ أن كثيرينَ منهم قد أســهموا في 
التكوين االقتصادي والمؤسســي لنظام الوقف؛ إما بطريــق اإلرصاد ـ أي 
التخصيص السلطوي لبعض أمالك الدولة لإلنفاق على المرافق والخدمات 
العامة ـ أو بوقف ممتلكاتهم الشخصية، أو أقسام منها؛ رغم صعوبة التمييز 
ـ كما نوهنا آنفــاً ـ بين ما هو ملكيــة خاصة بأعضاء هــذه الفئة، وما هو 
ملكية عامــة للدولة 2. ونجد دالئل كثيــرة تؤكد ما ذهبنا إليــه أيضاً فيما 
سجله ابن بطوطة الذي بدأ رحلته من طنجة المغربية في سنة 725هـ/1325م، 
وأنهاها في سنة 756هـ/1354م، وتوفي في سنة 779هـ/1377م. ومما أورده 
أثناء زيارته لبلدة قسطموني ببالد األناضول شمال تركيا حالياً على البحر 
األســود، قال: «نزلنا في زاويٍة عظيمــة بإحدى القرى، هي أحســنُ زاوية 
رأيتُها في تلك البــالد، بناها أميٌر كبير تاب إلى اهللا تعالى، يســمى فخر 
الدين، وجعل النظر فيها لولده، واإلشراف لمن قام بالزاوية من الفقراء. 
وفوائُد القرية وقٌف عليها. وبنى إزاء الزاوية حّماماً للســبيل يدخلُه الوارد 
والصادر من غير شــيٍء يلزمه، وبنى ســوقاً بالقرية ووقفه على المســجد 
الجامع. وعينَ من أوقاف هذه الزاوية لكل فقير يرد من الحرمين الشريفين، 
أو من الشام ومصر والعراقين وخراسان وسواها: كسوة كاملة، ومائة درهم 
يوم قدومه، وثالثمائة درهم يوم ســفره، والنفقة أيام إقامته وهي: الخبز، 

ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اهللا العقيلي الحلبي، ابن العديم، بغية الطلب  1 ـ 
في تاريخ حلب، تحقيق المهدي عيد الرواضية (لندن: مؤسســة الفرقان للتراث اإلســالمي، 

1438هـ/2016م). مواضع متفرقة من ج 1، و ج 4.
انظر فــي ذلك بعض التفاصيل: هاملتون جــب، وهارولد بووين، المجتمع.، مرجع ســابق، ج 2،  2 ـ 

ص 216، و 217.
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واللحــم، واألرز المطبوخ بالســمن، والحلواء. ولكل فقيــر من بالد الروم 
عشرة دراهم وضيافة ثالثة أيام» 1.

وما أورده ابن بطوطة على هذا النحو ـ وليس بوسعنا إال أن نصدقه ـ 
يقدُم صورًة معبّرة عن بلوغ المجتمعات اإلســالمية في تلك األزمنة درجة 
عالية من االزدهار االقتصادي والرفاهية االجتماعية واالســتقرار األمني، 
إضافة إلى داللة القصة على إســهام بعض األمراء والــوالة التائبين في 

دعم األوقاف ومؤسساتها.
وتتضافر الشواهُد التاريخية على أن إسهامات 
ـ «األشــقياء» ـ في  هذه الفئــة ـ التي ســميناها ب
الوقف  لنظــام  والمؤسســي  االقتصادي  التكويــن 
كانت مؤثرًة، وكانــت أكبر من نســبتهم العددية 
قياســاً إلى إجمالي الواقفين؛ حيــث تراوحت بين 
الربع والثلث؛ رغــم أن عددهم تراوح بين الخمس 
وأقل من الُعشــر من جملة أعداد الواقفين. وهذه 
تقديرات تقريبية في حــدود البيانات والمعلومات 

التي اطلعنا عليها في المصادر التي تحت أيدينا.

%+��! ا�>�Aة وا��;l وا�W�;�ت �n� ا��+�و��

تداخلت مكونات نســق «مكارم األخالق والشــفقة» في التطبيــق التاريخي، 
وتفاعلت مع مكونات النسقين األول: «الرشادة والمنافسة»، والثاني: «العقالنية 
والعدالة»؛ فالــزكاة والوقف ـ مثًال ـ هما من حصيلة الكســب والعمل (النســق 
األول). ومعلــوم من ِفقه الزكاة (وهــي تدخل في خزانة العقالنيــة والعدالة) أن 
المــالَ الذي تجــب فيه يشــترط أن يكون: مملــوكاً ملكاً تامــاً، وناميــاً، وبالغاً 
النصاَب، وفاضًال عن الحوائج األصلية، وسالماً من الدين، وحائًال عليه الحول 2.

ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة (بيروت: دار التراث، 1388هـ/1968م)، ص 306. 1 ـ 
عبد اهللا ناصح علوان، أحكام الزكاة على ضوء المذاهب األربعة (القاهرة: دار الســالم للطباعة  2 ـ 

والنشر، د. ت.) ص 11.
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وقد اقتضت اعتباراُت مراعاة المصلحة في بعض الحاالت أن تدخَل الزكاةُ 
على الوقف لتجعله مــن أوعيتها الواجِب فيهــا األداء؛ إذا كان ريع هذا الوقف 
مخصصاً لإلنفاق على األهل والذرية وأشــخاص معينين (الوقــف الذري)، أو 
يخرج الوقف من أوعية الزكاة؛ إذا كان ريُعه مخصصاً لإلنفاق على وجوه البر 

والمنافع العامة (الوقف الخيري).
 وللمذاهب الفقهية اجتهاداٌت مختلفة في هذا الشــأن؛ فأبو حنيفة يرى أال
زكاةَ على الوقف الخيــري؛ ألنه مالٌ عام، والشــافعية والحنابلــة ذهبوا إلى 
وجوب الــزكاة على الموقوف عليهــم 1. أما المالكية فذهبــوا إلى وجوب زكاة 
الوقف على الواقف؛ بــأن يضاف إلى مالــه ما دام حياً، فإن هــو مات؛ فقد 
اختلفوا، فقالت طائفة من المالكية: تخرج الزكاة من أعيانه، وهذا الذي أخذ 
به جمهور أهــل المذهب، وقالت طائفة أخرى: بل إذا مــات فإن الزكاة تنتقُل 
إلى الموقوف عليهم، فهم يخرجونها كما شــاءوا: إن شــاءوا استبقوا األصول 
وأخرجوا الزكاة من خارجها، وإن شاءوا أخرجوها منها 2. وفي المسألة تفاصيل 
أخرى، أشار إلى بعضها صاحب «المبسوط» في الِفقه الحنفي، فقال بشأن غلة 
األرض الخراجية الموقوفة: «وإنما يرفع من غلتها ما يحتاج إليه لنوائبها؛ ألنه 
ال يتمكنُ من الزراعة إال بذلك، وألن الغلَة ال تطيُب من األراضي الخراجية إال 
بأداء الخراج، وإنما قصُد الواقف أن يكــون التصدق عنه بأطيب المال، وذلك 
عند أداء النوائب؛ فلهذا يرفع الوالي من غلتها ما يحتاُج إليه لنوائبها، ويقسم 

الباقي بعد ذلك في كل سنة» 3.

انظر فــي الِفقه الحنبلــي: المغني البــن قدامة، ج 372/5. وعــن رأي الشــافعي ومالك انظر:  1 ـ 
الموســوعة الفقهية (الكويتيــة) ج 23، ص 236. وانظــر أيضاً حيث يذهب الجمهــور إلى وجوب 
الزكاة على المســتحقين في الوقــف: دقائق أولي النهــى: 408/2، ونهاية المحتــاج: 266/5، 

واإلنصاف: 45/7، وشرح الزرقاني على الموطأ، ص 1360، والعقود الدرية: 11/1.
هذه اآلراء أوجزها المناوي الشــافعي (ت: 1031هـ) دون أن ينســبها إلــى المذاهب المختلفة؛  2 ـ 
انظر: المنــاوي عبد الرؤوف بــن تاج العارفيــن، كتاب تيســير الوقوف علــى غوامض أحكام 
الوقوف، تحقيق وإعداد: مركز البحوث والدراســات بمكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة/

الرياض: 1418هـ/1998م)، ج 1، ص 302، 303.
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط (بيروت: دار المعرفة، 1409هـ/1989م)،  3 ـ 

ج 12، ص 33.
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ومقارنًة بالزكاة والصدقات األخرى؛ حظي الوقُف بقبول أوســع عقب فتح 
البلدان واألمصار مباشرة  1، واتسع نطاُقه االجتماعي واالقتصادي باطراد، ومن 
ثَم اكتسب خصائص وظيفية متشابكة مع مختلف جوانب البيئة التي عمل فيها. 
وأظهرت الممارسة العملية مشــكالٍت عديدة، وتحدياٍت كبيرة أيضاً؛ فرضتها 
أوضاعُ ما بعد فتح تلك البالد، واقتضتها طبائــع أهلها وعاداتهم االجتماعية، 
كما اقتضاها التقدم الحضاري والمدني علــى خلفية اإلرث الحضاري القديم 
في بعض تلك البلــدان، وبخاصة في األزمنة الوســيطة الممتدة من أواســط 

العصر العباسي إلى النهايات المبكرة للعصر العثماني.
وكان على العلماِء الذين عاصروا تلك األزمنة 
أن يجتهــدوا في تقديــم التكييف الشــرعي لكل 
ما عرض لهــم ـ أو ُعرض عليهم ـ مــن متغيرات 
وتحديــات، وأن يقدمــوا كذلك الحلــولَ العملية 
للمســائل والمشــكالت التي لم تكن معروفة من 
والزكــوات والصدقات  الوقــف  فــي مجــال  قبل 
المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  ومــن  الموســمية، 
ال الحصر: ما ســبقت اإلشــارةُ إليه بشأن مسألة 
وجوب أو عدم وجوب الزكاة في المال الموقوف، 
والمســائل المتعلقة بالوقف على الثغــور وتجهيز 

المجاهدين في ســبيل اهللا 2، ومســائل جواز أو عدم جواز وقف أراضي البالد 
المفتوحة، وبخاصة سواد العراق وأراضي مصر والشام التي استطال الخالف 

حول قبول أهل مصر لنظام الوقف عقب الفتح في سنة 21هـ، انظر: محمد محمد أمين، األوقاف  1 ـ 
والحياة االجتماعية في مصر، 648 ـ 923هـ/1250 ـ 1517م: دراســة تاريخية وثائقية (القاهرة: 

دار النهضة العربية، 1980م)، ص 33 ـ 35.
انظر ما أورده: أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف، أحــكام األوقاف (القاهرة: مطبعة ديوان عموم  2 ـ 
األوقاف المصريــة، 1322هـ/1904م) ص 319. وانظر أيضاً: مالك بن أنــس، المدونة الكبرى، 
رواية ســحنون بن ســعيد التنوخي (بيروت: دار الفكر، 1978) ج 4، ص 342. وأبو بكر بن محمد 
البالطنســي، تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، تحقيق ودراســة: فتح اهللا محمد 

غازي الصباغ (المنصورة: دار الوفاء للنشر والتوزيع، 1409هـ/1989م) ص 102 ـ 103.
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بشــأنها، واشــتهر بين أصحاب المذاهب الفقهية، وانعكس في ذلك الخالف 
كثيٌر من العوامل السياســية واالعتبارات االجتماعيــة واالقتصادية. وتراوحت 
آراء الفقهاء بين القول بجواز وقف تلــك األراضي والقول بعدم الجواز 1، ومن 
ثم تأثرت حركُة الوقف اتســاعاً وانحســارًا في هذا النوع من األراضي، طبقاً 

للرأي الذي جرى العمل به فترة زمنية معينة في هذا البلد أو ذاك.
ومن تلك المسائل أيضاً: ما تعلَق بغصب الموقوفات من األبنية واألراضي 
الزراعية، أو تعرضها للهدمِ أو البوار؛ أي: تفويت فرص استثمارها اقتصادياً، 
وهل يجوز استبدال غيرها بها؟ 2، وما الحكُم في وقف الذمي، ووقف الحربي، 
والوقف عليه؟ 3، وغير ذلك من المســائل والمشــكالت التي نجدها في كتب 
أئمة المذاهب األربعة، وفي كتب سواهم من األئمة والفقهاء الذين عاصروهم 

أو تتلمذوا على أيديهم.
ويبدو أن مرورَ الزمن، واتســاع رقعة المدنية اإلسالمية واستقرار قواعدها في 
الحواضر واألمصار، وزيادة اإلقبال على الوقف، وتنوع أغراضه؛ كل ذلك قد أسهَم 
في حث فقهاء البدايات األولى لألزمنة الوسيطة على تقعيد القواعد الرئيسة لفقه 
الوقف، واتضح شيئاً فشيئاً شدة ارتباطه ـ منذ بدياته الباكرة ـ بمفهوم «السياسة 
المدنية»، التي قصَد بها علماءُ اإلسالم وفالسفته: تدبير شؤون الحياة االجتماعية 
على قاعدة جلب المنافع ودرء المفاسد ورعاية المصالح المعتبرة شرعاً. وقد تجلى 
هذا االرتباط في كثير من المناقشات واالجتهادات الفقهية بشأن الوقف على وجوه 
البر والخيرات والمنافع العامة والخاصة، وبشــأن كيفيــة إدارة األعيان الموقوفة، 

والرقابة عليها، وعلى المؤسسات التي يجري تمويلها من ريعها.

لمزيد من التفاصيل حول هــذا الموضوع، انظر: زين الدين أبو الفــرج عبد الرحمن بن رجب،  1 ـ 
االستخراج ألحكام الخراج، دراسة وتحقيق مركز الدراسات والبحوث الفقهية المقارنة (الكويت: 

بنك التنمية الصناعي، 1418هـ/1997م)، ص 5 ـ 7، و 56 ـ 61، و ص 78 من تمهيد المحقق.
انظر بصفة عامة: جمال الخولي، االستبدال واغتصاب أموال األوقاف: دراسة وثائقية (اإلسكندرية:  2 ـ 

دار الثقافة العلمية، 2001م).
انظر أبــواب فقه الوقف في: مالك بن أنــس: المدونة، وابن قدامة: المغني، والشــافعي: األم،  3 ـ 
والسرخسي: المبســوط. وحول وقف الذمي والمسائل المتعلقة به انظر بصفة خاصة: الخصاف، 

أحكام األوقاف، ص 325، 344.
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وشهدت حقبُة األزمنة الوســيطة من القرن الرابع إلى بدايات القرن 
الثالث عشــر الهجــري ـ تقريباً ـ نمــوًا مطــردًا في التكويــن المعرفي 
والفقهــي للوقــف والوصية والهبــة 1، وهي أهــم مكونات «نســق مكارم 
ل المناوي الشافعي في مطلع  األخالق» إلى جانب الزكاة كما عرفنا. وسج
القرن الحادي عشــر الهجري مالمح التداخل والترابط بين مكونات هذا 
النســق. وفي كتابه الموســوعي «تيســير الوقوف» رصد المنــاوي وجوه 

أبواب  الوقــف وجميع  بين  واالنفصال  االتصال 
الِفقه؛ ومنها الهبُة والوصية والزكاة وغيرها.

ويمكن أن نطلــق على تلــك الحقبة «مرحلة 
التفريع والتفصيل» في ِفقه هذا النسق من أنساق 
االقتصاد اإلســالمي. وكان هذا النمــو المعرفي 
المبني علــى التفريع والتفصيل جــزءًا من النمو 
العام فــي المجتمعات اإلســالمية خالل  الفقهي 
تلك الحقبة الطويلة نســبياً. كما كان ـ في أحد 
جوانبــه ـ تعبيرًا عن تطــور الحيــاة االجتماعية 
ونهضتهــا العامة، وتشــابك جوانبهــا المختلفة، 
وتنوع متغيراتها، وتعقد مشــكالتها المدنية على 

نحو كثيف ابتداءً من العصر العباسي. ويظهر ذلك من تتبع نوعيات المسائل 
والقضايا الوقفية (كنمــوذج له داللته) التي تناولها فقهــاء المذاهب الذين 

عاشوا خالل تلك القرون، وتنقلوا بين المدن واألمصار اإلسالمية.
فال يكاد يخلو كتاٌب من كتبهم الفقهية من فصل أو باب خاص بكل من: 
الزكاة، والوقــف، والوصية والهبة، والنذور، والكفــارات 2. وزاد ميل العلماء 

انظر في ذلك مثًال: ابن الشــحنة الحنفــي، أبا الوليد إبراهيم بن أبي اليمن، لســان الحكام في  1 ـ 
معرفة األحــكام (القاهــرة: شــركة ومطبعة مصطفــى البابــي الحلبــي، ط 2 ـ 1393هـ/1973م)، 

ص 369 ـ 374. والمناوي الشافعي، تيسير الوقوف،. مرجع سابق، ج 2، ص 413، و ص 418 ـ 422.
يمكن الرجوع إلــى «باب»، أو «فصل» الــزكاة أو الوقف أو الهبة في المراجــع الفقهية التالي  2 ـ 
ذكرها. وقد راعينا في اختيارها أن تكون من مؤلفات علماء األزمنة الوســيطة، وأن تكون مرتبة 
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في تلك الحقبة إلفراد بعض مســائل األوقاف بمؤلفات مستقلة 1، وبخاصة 
خالل القرنين التاســع والعاشــر الهجريين اللذْين شــهدا نهاية العصر 
المملوكــي وبداية العصــر العثماني؛ مع مــا رافق نهايــَة «األول»، وبداية 
«الثاني» من عدم اســتقرار انعكس على الحياة العامة، وعلى حياة األفراد 
والجماعــات المختلفــة، ومن ثــم انعكــس علــى األداء الفقهــي المتعلّق 
بالمشــكالت والقضايا التي شــهدتها تلك الحقبة، ومنهــا قضايا الزكاة 

واألوقاف والوصايا وغيرها من الصدقات.
وال يتســع المجال هنا للنظر في تفاصيل إســهامات العلمــاء في البناء 
الفقهي للزكاة والوقف وبقيــة المنظومة الخيرية خالل تلكم القرون الثمانية 
(من بدايات الرابع إلى نهايات الحادي عشــر الهجري). ولالختصار؛ نكتفي 

بإبداء الملحوظات العامة التالية:
1 ـ إن كثرة التأليف الفقهي في أبواب منظومة العمل الخيري أو نســق 
«مكارم األخــالق» عند مختلف المذاهب ـ التي انتشــرت فــي المجتمعاِت 
اإلســالمية بنســٍب متفاوتة ـ تدل في الســياق التاريخي لتلك الحقبة على 
اتساع تأثير هذا النسق في حياة المجتمع، كما تدل على قدرة الفقهاء على 
اســتيعاب المســتجدات الحياتية وتكييفها مع المبــادرات الخيرية. ويظهر 
ذلك من اســتعراض نوعية مســائل باب الوقف (مثًال)، ومنها: حكم وقف 
المنقــوالت، وحكم وقف النقود، وجــواز أو عدم جــواز الوقف على طالب 

زمنياً من األقدم إلى األحدث، وأن تشمل مذاهب فقهية متنوعة. وهذه المراجع على سبيل المثال 
ال الحصر، ومنها: أبو الحســن الماوردي (ت: 450هـ)، الحاوي الكبير؛ السرخسي (ت: 483هـ) 
المبسوط؛ أبو الوليد هشــام بن عبد اهللا األزدي (ت: 606هـ)، المفيد للحكام فيما يعرض لهم 
من نوازل األحكام، ابن تيمية (ت: 728هـ) الفتاوى الكبرى؛ والطرابلسي (ت: 922هـ)، اإلسعاف 
في أحكام األوقاف؛ والبالطنســي الشــافعي (ت: 936هـ)، تحرير المقال فيما يحل ويحرم من 
بيت المال؛ وابن نجيم (ت: 970هـ) رســـائل ابن نجيـــم؛ محمد بن أحمد بن عرفــة المالكي 

الدسوقي (ت: 1230هـ)، حاشية الدسوقي.
من ذلك على ســبيل المثال: البرهان الطرابلسي: اإلسعاف، وابن نجيم: الرسائل، وأبو عبد اهللا  1 ـ 
محمد بن محمد الحطــاب: شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، والمناوي: تيسير 

الوقوف... إلخ.
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العلم، ووقف الكتب والمكتبات 1، والوقف على أهل الطائفة، أو الحرفة، أو 
الطريقة... إلخ.

2 ـ تطور التكوين الفقهي لنسق مكارم األخالق خالل تلك القرون باتجاه 
«الفقه المقارن» بين المذاهب المختلفة. وامتدت المقارناُت الفقهية في هذا 
الباب عبر مراحل زمنية متتالية؛ من القرن الرابع إلى القرن الحادي عشــر 
الهجري. واألمثلُة على ذلك كثيــرة منها: ما ورد في كتاب المغني البن قدامة 
الحنبلي (ت: 620هـ)، وما ورد في كتاب فتح القدير لكمال الدين بن الهمام 
الحنفي (ت: 861هـ)، وكتاب تيســير الوقوف للمناوي الشــافعي (ت: 1031هـ). 

وقد كشــفت منهجية المقارنة في مسائل األوقاف 
ـ على ســبيل المثال ـ عــن وجود قــدر كبيٍر من 
التنوع والتباين في االجتهــادات، ومن ثَم «حرية 
االختيار». وهذا أمر على درجة عالية من األهمية 
إذا أردنــا تحليل االجتهــادات الفقهيــة المتعلقة 
بمكونات «نسق مكارم األخالق» من منظور وظيفي 

اجتماعي واقتصادي مقارن.
3 ـ شهد التكوين الفقهي لمنظومة نسق مكارم 
األخالق خالل تلك األزمنة نفســها ظهور ما أُسميه 

«ِفقه التشــدد» في بعض المسائل، وبخاصة مسائل «االســتبدال» في األوقاف 2. 

حول وقف الكتب والمكتبات والمدارس والكليات ودور الوقــف في تمويلها، وأثر ذلك في نهضة  1 ـ 
المجتمعات اإلســالمية، انظر بصفة خاصة: جورج مقدســي، نشــأة الكليات: معاهد العلم عند 
المســلمين وفي الغرب، نقلــه إلى العربية: محمود ســيد محمــد (القاهرة: مــدارات لألبحاث 
والنشــر، 1436هـ/2015م). وعن وقف الكتــب والمكتبات خاصة انظر البحــث القيم لصديقنا 
العالمة المغربي: أحمد شــوقي بنبين: ظاهرة وقــف الكتب في تاريخ الخزانــة المغربية. مجلة 
مجمع اللغة العربية ـ دمشــق ـ مجلد 36، جزء 3 (دمشق: دار الفكر للطباعة، 1408هـ/1988م)، 
ص 35 ـ 56. وانظر أيضــاً: يحيى محمود الســاعاتي، الوقف وبنية المكتبة العربية: اســتبطان 
الموروث الثقافي (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1416هـ/1996م).
انظر: أبا زهرة، محاضرات في الوقف (القاهرة: معهد الدراسات العربية/جامعة الدول العربية،  2 ـ 
1959م)، ص 171 ـ 183، حيث يستعرض آراء المذاهب األربعة في االستبدال. انظر أيضاً: محمد 
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وقد نحا معظُم فقهاء المذاهب نحو التضييق في هذا الباب؛ سدًا لذرائع الفساد 
وســوء النيات، وَحّدًا من نزوات بعض الحكام والسالطين وذوي الشوكة، الذين 
طمعوا في أموال األوقاف، ولم يحترموا الملكيات الخاصة وأمعنوا في مصادرتها. 
وقد زاَد هــذا المنحى قوًة في أواخــر عهد المماليك، وإّبــان فترات االضطراب 
خالل الدور األخير مــن العصر العثماني. وفي مقابل التشــدد الفقهي في بعض 
مسائل األوقاف، نجُد أن معظَم فقهاء الحقبة نفسها قد اتجهوا نحو توسيع «ِفقه 
الحريــة» الممنوحــة للواقفيــن والمتصدقين في وضع الشــروط التــي تهدُف 
لتحصين صدقاتهــم، ودرء ما قد تتعرض له من اغتصــاب وعدوان. وتجلى هذا 
االتجاه بوضوح في إقرار الفقهاء «الشروط العشرة» 1 في نظام الوقف، رغم أن 
تلك الشــروط كانت من وضع الواقفين أنفســهم، وليســت من نتائج اجتهادات 
الفقهــاء المجتهدين. وتجلــى اتجاُه توســيع «الحرية» أيضاً في قــول الفقهاء: 
«شــرُط الواقف كنص الشــارع في لزومه ووجــوب العمل بــه» 2. ورغم أن هذه 
القاعدة لم تســلم من النقد الشــديد من بعض العلماء قديمــاً وحديثاً 3؛ فإنها 
ظلت محتفظًة بقوتها المعنوية واإلجرائية في التأثير على السلوكيات االجتماعية 
تجاه األوقاف بصفٍة عامٍة إلى بدايات األزمنة الحديثة في المجتمعات اإلسالمية.

�D�oا�� �Hالق <� األز�Eرم األ�S� F�H� دي�W&;اال ���S&ا�

مع اتســاِع الفتوحات اإلســالمية ووصولهــا إلى مشــارق العالم القديم 
ومغاربه؛ اتسعت الدائرةُ االجتماعية لنســق «مكارم األخالق»، وارتفعت قيمُة 
أصوله االقتصادية والمؤسســية خالل العهد األخير للعصر األموي، ثم شهد 

أمين، األوقاف.، مرجع ســابق، ص 314 ـ 354. وانظر: ابن نجيم، «تحرير المقال في مســـألة 
االستبدال»، في ابن نجيم، المصدر نفسه، ص 161 ـ 182.

انظر: كتابنا، األوقاف والسياسة، مرجع سابق، ص 121، و 122. 1 ـ 
كتب الفقه في معظمها تتضمــن النص على القاعدة المذكورة؛ انظر على ســبيل المثال: محمد  2 ـ 
أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير االبصار (بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، [ د. ت])، ج 3، ص 361.
انظر: محمد رشــيد رضا، محــرر، «الوقف وأصح ما ورد فيه وأشهر أحكامه»، المنار، مج 29،  3 ـ 

ج 2 (نيسان/ابريل 1928م)، ص 134 ـ 136.
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طفرًة كبيرًة في العصر العباسي، ثم شهد طفرة أخرى أكبَر من سابقتها كمياً 
ونوعياً خــالل العصرين المملوكــي والعثمانــي؛ حتى «كاد الوقُف يســتغرُق 
أراضي البلدة العربية» 1. وأضحى يشكّل قســماً كبيرًا من الموارد االقتصادية 
في أرجاء الدولة العثمانية ووالياتها. وهناك تقديراٌت تشــيُر إلى أن نســبة 
تتراوح بين 30 بالمائــة و 50 بالمائة من الممتلكات العقاريــة غير المنقولة 
(من المبانــي واألراضي الزراعية) في البلدان العربيــة كانت موقوفًة في ظل 
الحكــم العثماني 2، وظلت كذلك إلى مشــارف القرن الثالث عشــر الهجري 

(التاسع عشر الميالدي).
وبتدقيــق النظــر فــي مكونات هذا النســق 
الخيري، اتضح لنا أنه ظــل متمتعاً بدرجة عالية 
من االستقاللية عن نســق «العقالنية» والعدالة 
التي ترعاهــا الدولة، وأنــه قد اســتمد موارده 
االقتصاديــة من أثبت مصــادر الثــروِة التي قام 
فــي  (الرشــادة)  األول  النســق  نشــاُط  عليهــا 
المجتمعات اإلسالمية في أزمنتها الوسيطة؛ وهي 
األراضي الزراعيــة، والعقــارات المبنية؛ إضافًة 
إلى بعض المنقوالت التي أجاز الفقهاءُ وقفها في 

حدود ضيقة. فالزكاة والوقف والهبة والوصية كلها قد ارتكزت على األراضي 
الزراعية والعقارات المبنية بالدرجة األولى؛ إذ لم يكن قطاع «المال/النقد» 
قد تطورَ أو انفصَل بذاته كأحد قطاعــات االقتصاد الكلي، كما هو الحال في 
االقتصاد المعاصر، وعليه لم يكْن متاحاً ســوى األراضي والعقارات وعروض 
التجارة للتصرف فيها واالنتفاع بها. وقد مضى وقٌت طويل حتى أجازَ الفقهاءُ 

انظر: حســن الضيقة، «الملكية والنظم الضريبية في الدولة العثمانية»، االجتهاد، الســنة 9،  1 ـ 
العدد 36 (صيف 1997م)، ص 124.

ر المستشــرق «كالفل» حجم األوقاف فــي تونس بحوالى ثلث أراضيها، وفي الجزائر بنســبة  قد 2 ـ 
النصف من أراضيها في مطلع القرن التاسع عشر: انظر:

Jurist,”Waqf”, Moslem World, vol. 4, no.2 (April 1914), p. 173.
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المجتهدون وقَف النقود في العصر العثمانــي. وأفتى بعض المتأخرين بجواز 
وقف أسهم شركات األموال المستغلة استغالالً جائزًا شرعاً.

كانت أعياُن الوقفيات األولى في الجزيرة العربية على عهد النبي ژ عبارة 
عن مســاحات محدودة من البســاتين، وعقاراٍت مبنية، وبعض ينابيع المياه. ثم 
ما لبثت الوقفيــات أن زادت في العهد األمــوي، وتركزت في الــدور والحوانيت 
والرباع وما في حكمها 1. أما األراضي الزراعية في البلدان التي جرى فتُحها تباعاً 
مثل: العراق، والشــام، ومصر؛ فقد دارَ جدلٌ طويل بشــأن جــواز وقف األراضي 
الخراجية في البالد التي جرى فتحها عنوة؛ فذهَب بعُض العلماء المجتهدين إلى 
جواِز وقف األراضي الخراجيِة في البالد المفتوحة َعنْوًة، وقال آخرون بعدم جواز 

وقفها. وحظي «سواد العراق» بنصيب كبير من ذلك الجدل 2.
وبعد سلســلة ممتــدة مــن اإلجــراءات اإلداريــة والتحــوالت السياســية 
واالقتصادية؛ انحسَر الخالف حول وقف أراضي البالد المفتوحة، وتغلَب الرأُي 
القائل بجواز وقفها. وســجلت بعض المصادر التاريخية أن المقتدرَ العباســي 
(ت: 320هـ) قد وقَف األراضي المحيطة بمدينة بغداد، ووقف أيضاً ضياعاً في 
صها المقتدرُ لإلنفاق  السواد، وبلغ ريعها الســنوي آنذاك مائة ألف دينار؛ خص
على الحرمين الشريفين، وعلى الثغور اإلسالمية  3. أما في مصَر ـ كمثاٍل آخر ـ 
فقد ظهرت وقفياٌت زراعية قليلة قبل الدولة اإلخشــيدية التي حكمت مصر في 
القرن الرابع الهجري، العاشــر الميالدي. ثم كثرت األوقــاف ابتداءً من عهد 
تلك الدولة 4. وفي هذا دليــل على مبلغ االزدهار االقتصــادي عموماً، ومن ثم 

انظر: أبا زهرة، «مشــكلة األوقاف»، مجلة القانون واالقتصاد، السنة 5، العددان 1 ـ 2، و 22  1 ـ 
(1935م)، ص 561.

انظر: غيداء خزنة كاتبــي، الخراج منذ الفتح اإلسالمي حتى أواسط القرن الثالث الهجري:  2 ـ 
الممارسات والنظرية، سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 24 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
1994)، ص 335 ـ 349. انظــر أيضــاً: ابن رجب، االســتخراج ألحكام الخــراج، ص 56 ـ 61، 

و ص 77 ـ 80.
انظر: بحر العلوم، الوقف في العراق: تاريخياً وإدارياً، مرجع سابق، ص 385. 3 ـ 

حول بدايات ظهور وقف األراضي الزراعية في مصر انظــر: محمد محمد أمين، األوقاف الحياة  4 ـ 
االجتماعية، مرجع سابق، ص 38 و 47.
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ثراء الموارد التي تغذى منها «نســق مكارم األخــالق» بمختلف مكوناته، وفي 
مركزها األوقاف ومؤسساتها.

وبنظرة عامة؛ نقرر باطمئنان أنه منذ نهايات الدولة العباسيِة، وطوال عصر 
المماليك والعثمانيين من بعدهم؛ غطت األوقاف مســاحات واسعة من األراضي 
الزراعية في مختلف أنحاء البلدان اإلسالمية، إلى جانب الموقوفات األخرى من 
العقــارات المبنية والمنقــوالت، وأوقاف النقــود التي أخذت فــي الظهور ببالد 

الشــام بعد انضوائها تحَت الســيادِة العثمانيِة في 
مطلع القرن الســادس عشــر الميالدي 1. وتراكمت 
المؤسساُت الوقفيُة من المســاجد والمدارس ودور 
األيتام، والمضايف، واألســواق؛ وأســهمت بنصيب 
المجتمعات اإلســالمية وتحضرها.  كبير في نهضة 
وفي مرحلة الحقة؛ َعَرَف وقــُف النقود طريقَه إلى 
بلــدان المغــرب العربــي؛ وبخاصة حيثما انتشــر 
المذهب اإلباضي الذي ال يــرى فقهاؤه المجتهدوَن 
بأســاً من وقف النقــود 2، على نحــو ما فعل قبلهم 

فقهاء األحناف المجتهدون في العصر العثماني.
وإذا أخذنا بعيــن االهتمام الطبيعــَة الخاصَة 

للزكاة ـ التي سبقت اإلشــارة إليها ـ وحللنا أداء «األوقاف» وبقية مكونات نسق 
«مكارم األخالق»؛ يتبينُ بأيســر نظر أن الوقَف كان أكثــر صمودًا وديمومة؛ إذ 
بقي في مركز هذا النســق، كما يتضُح أن التأثيَر الكبير في النظام االجتماعي 

العام يرجُع إلى سبب أو أكثَر من األسباب اآلتية:
أ ـ إن األعياَن الموقوفة من العقارات المبنيــة واألراضي الزراعيِة زادت 
زيادة تراكمية بمرور الزمن. وكان من أهم أسباب ذلك: األخذ بمبدأ «تأبيد 

انظر: محمد األرناؤوط، «تطــور الوقف النقدي في العصر العثماني»، في: دراســـات في وقف  1 ـ 
النقود (زغوان، تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 2001م)، ص 82.

انظر: عبد اهللا بن حميد الســالمي، العقد الثمين: نماذج من فتاوى نور الدين (القاهرة: دار  2 ـ 
الشعب، 1332هـ/1913م)، ص 229.
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الوقف»، وهو ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاء 1؛ وبخاصة فقهاء المذهب الحنفي، 
الذي أصبح مذهباً رســمياً للدولــِة العثمانية ووالياتها. وفــي بلدان المغرب 
العربي ـ حيُث يســود المذهب المالكي ـ كان بعــُض الواقفين يرغبون في أن 
تكون وقفياتهم بحســب المذهب الحنفي؛ حرصاً منهم على االبتعاد عن بعض 
القيود التي يضعها فقهاء المالكية في الوقف، وأهمها شــرطان، هما: حيازةُ 
العين الموقوفة بيد الواقف، وقبولُ الموقوف عليهم ألن يكونوا من مستحقيه 2.
ولكن وقائَع التطور التاريخي لنظامِ الوقف تشير إلى أن النمو التراكمي 
للوقف قد شــهد موجــات من المــد والجــزر في الفتــرات التي مــرت فيها 
المجتمعات اإلســالمية الوســيطة باالســتقرار، أو بالفتن واالضطراب؛ األمر 
الذي تكرر حدوثه في عهد المماليك بشــكٍل الفت للنظــر، وفي عهود أخرى 
بمعــدل أقــل؛ إذ دأَب بعض الحــكام من الســالطين واألمراء علــى مصادرة 
األوقــاف لتحقيق أطماعهم الشــخصية، أو لتمويل أعمالهــم الحربية أحياناً؛ 
 ومن ثم كانت األوقاف تقل ويصيبها الكســاد في مثل تلك الحاالت، ومن ثم
ينقص إسهامها في البناء الحضاري والنهضة االقتصادية. ثم ال تلبُث األحوال 
، فيأتي حكاٌم آخرون يسعون إلصالح األوقاف، ورد ما اغتصبه منها  أن تستقر
ذوو الشــوكة وأصحاب السلطة في الفترات الســابقة. وكان الحكّام يقصدون 
تعزيَز شــرعيتهم السياســية بانتهاج سياســٍة إصالحية تجــاه األوقاف وبقية 

التصرفات الخيرية؛ وعليه كانت األوقاف تعود إلى النمو واالزدهار.
ب ـ إن تنوعَ أســاليِب االنتفاع االقتصادي من أعيان الموقوفات ومؤسساِتها 
أســهَم في النهوض االقتصادي؛ حيث جرى التعامل في أعيان الوقف عن طريق 
اإليجار، والحكر، والخلو، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة 3، وغير ذلك من 

انظر: أبا زهرة، محاضرات في الوقف.، مرجع سابق، ص 70. 1 ـ 
انظر: أحمد قاســم، «أحباس العثمانييــن األوائل بتونــس وجمعية األوقاف واإلنــزال»، المجلة  2 ـ 

التاريخية المغربية (تونس)، السنة 12، العددان 37 ـ 38 (يونيو 1985م)، ص 243.
انظر: ابن الخوجة، «لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر»، مرجع سابق، ص 178،  3 ـ 
و 198. وانظر أيضاً: محمد عفيفي، األوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني، 

تاريخ المصريين؛ 44 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991م) ص 141 ـ 204.
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أساليب االنتفاع، التي إن اختلفت أســماؤها من بلد آلخر؛ فإن مضامينها 
متقاربة في جملتها، وبعضها ـ مثل اإلجــارة ـ ال يختلُف كثيرًا عن اإلجارة 
في األمالك غير الموقوفة. وفي بعِض الفترات ظهرت ســلبياٌت كثيرة من 
جراء اســتخدام بعض تلك األســاليب، وبخاصة «الِحكر» 1، وهو أســلوب 
انتفــاع عانت منه األوقــاُف في معظــم البلدان اإلســالمية. وكذلك كان 
أسلوُب «االستبدال» في كثير من الحاالت ســبيًال لتحقيق مآرب شخصية 

على حساب األوقاف ومستحقيها.
ج ـ إن نمــو التكويــن االقتصــادي لنظام 
الوقف، وزيادةَ نسبِة الذين يؤدون الزكاةَ لبيِت 
المال؛ كان يعني في معظم المراحل التاريخية 
نموًا مطردًا لقطــاع «االقتصاد االجتماعي»، أو 
«نســق مكارم األخالق» ضمن أنساق االقتصاد 
العام مــن ناحيــة، وكان هذا النمــو َيحد من 
إمكانيات توســع اقتصاد السوق الرأسمالي في 
ناحية  مــن  الوســيطة  اإلســالمية  المجتمعات 
المــوارد  بعــِض  دخــولَ  ألن  ذلــك  أخــرى؛ 

االقتصادية في دائرة «نسق مكارم األخالق» كان يعني خروجها من «نسق 
السوق/الرشــادة»، وعدم خضوعها آللياتــه المعروفة فــي الوقت عينه. 
وتجلى هــذا بوضوٍح في قطاع إنتاج الســلع والخدمات العامــة وتوزيعها؛ 
حيث كان الهدف الرئيس لنســق مكارم األخالق هــو توفيرها مجاناً، أو 
بأسعار رمزية من خالل إنشاء وتمويل مؤسسات ومرافق عامة تقّدم أنواعاً 
مختلفة مــن الخدمات لم يكن يقبل عليها أصحاب المشــروعات الربحية 
الخاصة، ومــن أهمها: الميــاه، وهي مرفــق بالغ الحيوية لــكل عمليات 

يعتبــر عقد الحكر من ابتــكارات المجتهدين؛ وهو فــي حقيقته عقد إجارة يعطــي للمحتكر حق  1 ـ 
البقاء والقرار علــى األرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل: أي أجــرة مماثلة ألرض مماثلة 
لتلك المحكورة، انظر: أبا زهرة، الحكر، مجلة القانون واالقتصاد، الســنة 10، العددان 5 و 6 

(أيار/مايو ـ حزيران / يونيو 1940م)، ص 93 ـ 104.
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التمدن والتطور الحضاري 1، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية 
وبعض الخدمات األمنية؛ إلى جانب تقديم مساعدات نقدية وعينية لبعض 
الفئــات ذات االحتياجات الخاصة. ويحفــل الســجل التاريخي لألوقاف 

بنماذج كثيرٍة تدل على ذلك في مختلف البلدان اإلسالمية.
إنّ بحَث التكوين التاريخي لمكونات «نســق مــكارم األخالق» ودوره 
 في نهضة المجتمعات اإلسالمية الوســيطة يؤكد أن هذا النسَق قد احتل
منذ نشــأته األولى موقعا تأسيســياً في صلب البناء الحضاري اإلسالمي 
ونظمه األساســية، وأنه لم ينشــأ الحقاً علــى وجود هذا البنــاء. وهذه 
ملحوظة فارقة يتعينُ أخُذهــا باهتمام عند إجراء أيــة مقارنات بين هذا 
النسق في خبرة المجتمعات اإلسالمية وغيرها من المجتمعات، وبخاصة 
الغربية التي عرفــت نموًا للقطاع الخيــري، أو غير الهــادف للربح، أو 
«القطاع الثالث»، أو ما يســمى في التقاليد الفرنسية باسم: «االقتصاد 

االجتماعي».
إنّ اطــراَد الممارســة االجتماعية لمنظومــة العمل الخيــري ومكوناِتها 
الرئيســة ـ بما فيها الزكاة والوقــف وبقية الصدقات غيــر المفروضة ـ قد 
حولهــا إلى نســٍق مدني فرعــي كثيــف العالقات مــع بقية أجــزاء النظام 
االجتماعي العام. وفي إطار هذه الوضعية كانت فاعليُة هذا النسق هي الوجهَ 
اآلخر القترابه مــن المقاصد العامة للشــريعة، وكانت الوظيفــة التاريخية 
الكبرى له في حال فاعليته هي اإلســهام في بناء مجال مشــترك بين األمة 
والسلطة، أو بين المجتمع والدولة، ولمصلحتهما معاً. ولم يضعف أداء هذا 
النسق إال في اللحظات التي كان يقُع فيها ضحيَة الفساد اإلداري واألخالقي، 
أو ضحيَة أطماع الســلطات الحاكمة، أو ضحية مركب من الفســاد والطمع 

واالستبداد وعدم االستقرار.

لمزيد مــن التفاصيل حول عالقة الوقف بمرفــق المياه ودور هذا المرفق فــي البناء الحضاري  1 ـ 
انظر كتابنــا: تجديد الوعي بنظام الوقف اإلســالمي (القاهــرة: دار البشــير للثقافة والعلوم، 

1437هـ/2017م) ص 296 ـ 317.
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ثمة جوانب كثيرة تحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل والتوثيق من 
المصــادر التاريخيــة المعتبــرة لمعرفــة حاالت هــذا النســق وتحوالته 
وإســهاماته في نهضة المجتمعات اإلســالمية الوســيطة بدرجة أكبر من 
الدقــة. ويأتي هذا القــول الذي قدمناه فــي هذا الســياق ال ليكون أداًة 
للتغني بأمجاد الماضــي، وال ليكون أداًة لالســتغناء عنــه؛ وإنما ليكون 
مساعدًا على تحليل وقائعه، والكشف عن القوانين االجتماعية التي شكلته، 
واســتخالص العبرة منه، وتوظيف نتائج هذا كله في النظــر إلى الواقع 

وفي التخطيط للمســتقبل. وال نزعم أننا وفْينَا 
هذا الجانب التاريخي حقه هنا.

ومما تكشفُه الممارساُت االجتماعية التاريخية 
في هــذا الموضــوع: أن ســر فعاليــة المنظومة 
الخيريــة، أو «نســق مــكارم األخالق» فــي بناء 
الحضارة اإلسالمية بعامة، وفي نهضة المجتمعات 
اإلسالمية الوسيطة بخاصة: قد َتمثل في اقترابها 
من المقاصد العامِة للشريعة؛ ففي اللحظاِت التي 
اقتربت فيها من تلَك المقاصــد وكانت عاملة في 
خدمتهــا؛ زادت فعاليتُها في النهضــة الحضارية 

وتطوِرها، ومن ثم زاَد إســهامها فــي تعزيز المجال العــام بمرافقه وخدماته 
ومبادراته المنفتحة على كل ما فيه «نفع عام»، والعكس صحيٌح.

وكان من عالماِت ازدهار تلــك المنظومة الِقيَمية والمؤسســية الخيرية 
أنها أســهمت في بناء مجال تعاوني مشــترٍك بين المجتمــع والدولة، أو بين 
األمِة والســلطة؛ على قاعدة معنوية ومادية صلبة؛ كانا يتشــاركان في بنائها 
وفي االســتفادة منها معــاً، وكانت تؤدي إلــى تقويتهما معــاً. وبانتهاء عصر 
ازدهار الحضارة اإلســالمية ودخولها في طور التدهور واالضمحالل؛ أَمَســت 
المفاهيم األساســيُة لمنظومــة العمل الخيري اإلســالمي مشــتتة في الوعي 
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الجماعي العام مــن ناحية، وتفككت أواصُر التكامل والتســاند الوظيفي بين 
الدواوين والمؤسســات والممارســاِت المبنية على تلــك المنظومة من ناحية 
أخرى. وقد بــدأَ هذا التفــكك وذاك التشــتت عندما بدأَ الضعــف يدب في 
أوصال الدولة العباســية في عهدها األخير، ومن بعدها الدولة العثمانية في 
عهدها األخير أيضــاً. وال تزال هــذه المنظومــُة مجزأة ومتناثــرة في أكثر 

االجتهادات النظرية والممارسات التطبيقية الحديثة والمعاصرة.
ومن المفيد الكشف عن مكونات هذا النسق ومعرفة آليات عمله وعناصر 
فاعليته في الممارســة الحضارية للمجتمعات اإلسالمية؛ كي نسهم في تجديد 
الوعي بهذا النســق مــن جهــة، وبترابطه مع بقية أنســاق «مجتمــع النهضة 
والتحضر» من جهٍة أخرى، وكي نزيَح الصورة النمطية الســلبية عن مكونات 
هذا النســق الخيري، الذي آل في الواقع إلى صورة تختزله في أعمال إغاثية 
متناثرة هنا وهناك ال يربطها رابط، وال تشملها نظرية عامة. هذا في حين أن 
التجــارَب الدولية الحديثــة والمقارنة ـ وخاصــة في: بريطانيــا، وماليزيا، 
والواليات المتحدة األمريكية، وألمانيا، واليابان، وتركيا؛ وغيرها ـ كلها تؤكُد 
نجاح هذا النســق الخيري أو شــبيهه، وأنه يحتــل مكانًة مرموقــة في صلب 
التنظيم االجتماعي واالقتصادي، وباإلمكان أن يستوعَب أفضَل النظم الحديثة 
في مجاالت اإلدارة، واالستثماِر، والحوكمِة، ومعايير التميز في األداء، وتحقيق 
األهداف المجتمعيــة والمصالح العامة، وهو ما يبرهن على أن نســق «مكارم 

األخالق» يحمل بداخله عوامل بقائه وتطوره.
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■  أستاذ الفلسفة في جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا، المغرب.

:���ّ5�
تعرض هذه المقالة لدور التربية الدينية في محاربة الفقر 
والفســاد. بعبارٍة أخــرى، إذا ما انطلقنا مــن المالحظة 
الملموسة التي ُتؤكد تفشي آفاتي الفقر والفساد في الدول اإلسالمية 
الفقيرة، سنجد لذلك أسباباً متعّددًة، ولعل أبرزَها يعود إلى ضعف 

التربية الدينية.
يعتمد التكافُل في اإلســالم على المبــادرة الفردية والجماعية 
تجاه المحتاجين ممن يدخلون في األصنــاف الثمانية المذكورة في 
ســورة التوبة 1؛ ويعتمد كذلك على تدّخل الدولة في تنظيم التكافل 
االجتماعي. ُيميُّز وائل حّالق 2 بوضوٍح بين أخالِق العبادات الموروثة 
عن اإلســالم وأخالق المعامالت التي نشــأت مع الدولة الحديثة. 
تجســدت أخالق العبادات في منظومٍة أخالقية ـ شرعية ُيعّد اإلماُم 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ : 8 يقول 1 ـ 
} | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ [التوبة: 60].

 Wael B. Hallaq: The Impossible State. Islam, Politics and Modernity’s Moral 2 ـ 
Predicament. Columbia University Press, 2013.
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الغزالي خيَر من نّظمها ووضعها في قالبين فلسفي وصوفي متميّزين، في كتاب 
إحياِء علوم الّدين 1. أما أخالق المعامالت في الفلسفة الحديثة فقد فصلت بين 
األخالق والقانــون، ووضعت مبادئَ األخالق على قواعــد ال تنبني على الوازع 
 الروحي، بل تقوم على المنفعة العامة والمصالح الذاتية. يؤّكد وائل حّالق أن
اإلســالم لم يعرف ظهور الدولة الحديثة في صورتها الغربية، ولكنه يمتلك 
قيما أخالقية تشــكّل عصب التربية الدينية ويَمكّنُها من أن تســاهم ـ بحسب 
رأيه ـ فــي تخليق المجتمعات الغربيــة. فقد كان نجاُح التكافــل داخل الدول 
اإلسالمية نتيجة التزام المسلمين بالقواعد التي تحمل طابعاً أخالقياً وشرعيّاً، 
وال زلنا نشهد آثارَ منظومة التكافل اإلســالمي في بعض األعراف االجتماعية 
والمؤسســات المختصة في التكافل التي ال تزال قائمًة. ومــع ذلك، ال يزال 
الفقر يتزايُد في الدول اإلســالمية الناميــة، عالوًة على الفســاِد. فهل يعود 
الســبب في ذلك إلى عدم قيام الدولة بواجبها، مكتفيًة بإســهام األفراد في 
اإلحســان والصدقات ودفع الزكاة؟ ومن المعلوم أن إســهامات األفراد تبقى 
ضعيفًة عندما تتراجُع قيم التكافل والتعاطف مع الفقراِء وذوي الحاجة كائناً 
من كانوا. وقد يؤّدي االختيارُ الفردي أو الرسمي إلى آثار جانبيٍّة سلبيٍّة تساهُم 
في تفّشي الفســاد: فبالرغم من أن التربية الدينية 2 قد تدفع المرءَ المسلم 
إلى البر واإلحسان، ال يستطيُع البذلُ الفردي لوحده أن ُيحارَب ظاهرةَ الفقر 
في شــموليتها، عند تقاعــس الّدولة عن القيــام بمهّمتها. فــي المقابل، إذا 
ما تبنّت الّدولة مســؤولية محاربة الفقــر من خالل خلق مؤسســات الّرعاية 
االجتماعية، قد تتحول هذه المؤسســاُت ذاُتها إلى أجهــزة بيروقراطية مكلفٍة 

يتحدث الغزالي، في كتابه األربعين في أصول الدين، في القسم الثاني المتعلق باألعمال الظاهرة  1 ـ 
عن األصــل الثاني المختص بالــزكاة والصدقة، عــن أهمية المــال واإلنفاق وتحقيــق التكافل 
االجتماعي، إذ في غياب هذا التكافل تهلــك األُمم، فقد جعل من إنفاق المال أحد أركان الدين، 
وإن سر التكليف به وما يرتبط به من مصالح البالد والعباد هو سد الُخالت والفاقات. أبو حامد 
الغزالي، كتاب األربعين في أصـــول الدين، عني به بو جمعة عبد القادر مكــري، دار المنهاج، 

الطبعة األولى، 2006، ص 65.
أقصد بالتربية الدينية تلك التربيــة التي يتلقاها النشء على القيم اإلســالمية المتعارف عليها  2 ـ 

كالبر واإلحسان والتعاطف والتضامن والتآزر والتكافل والوقوف بجانب المحتاجين.
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وفاسدٍة. في هذه الحال، يختفي الُبعُد األخالقي الشخصي الذي يرسخ رابطة 
التكافل بين األفراِد، بعد االّتكاِل على الدولــة. عندما تتكفل الدولة بضمان 
التكافل االجتماعي من دون أن تحتكم إلى التربية الدينية، قد يقود ذلك إلى 
اختــالل عمليــة التكافل ذاتهــا حينما تخــرج آليــات التكافل عــن أهدافها 
المرسومة. وعندما يتكفل األفراد بواجب التكافل، قد يفضي ذلك إلى مزيٍد 
من الفقِر، بالنظر إلى االنحراف الذي قد يصيب طبيعة التكافل والغاية منه. 
فكيف حارب اإلسالم الفقَر من خالل حرص المســلمين على تطبيق مقاصد 
الشريعة، أفرادًا وجماعاٍت، أي من خالل تدخل األفراد وتدخل الدولة؟ تطلَّب 

الجمُع بين اإلحســان الفردي ومســؤولية الدولة 
تحصيَل تربيٍة دينيٍّة على القيم األخالقية، ســعياً 
إلى تجنب االختالالت التي قد تنجم عن اإلحسان 
الفردي وعــن التركيز علــى مســؤولية الدولة. 
يفضي اإلحساُن إذا ما أسيء استثماره إلى مرٍض 
اجتماعــي ُيحــوّلُ المحســن إلــى ولــي نعمــة، 
والمستفيَد إلى تابعٍ طيّعٍ للمحسن 1. وال يمكن أن 
ينجح نظام العدالة االجتماعية، ال سيما إذا قام 
على مبادئ أخالقية سماوية، من دون تربية ُتنَزلُ 

تلك األخالق إلى واقع الناس وحياتهم. ولذلك أشــرعُ في مناقشــِة إشكالية 
محاربة الفقر والفساد في اإلسالم باإلشارة إلى أهداف التربية بصورٍة عامٍة 

قبل أن أنتقل إلى التربية الدينية.

1 ـ ا�+5� و<5� ا�5�رة �=( ا�"�!

لماذا تحظى التربية بأهمية بارزة كهدٍف في حّد ذاته؟ تنبُع أهميُة التربية 
من كونها تؤّهُل النّشءَ إلى استثمار طاقاته ومواهبه وبناِء شخصيته المستقلة، 
وعلى الرفع مــن أداء المهارات الذاتية داخل المجتمــع، ما دامت تتكامل مع 

لقد تحّدث الغزالي أيضاً عن انقالب اإلحســان إلى الغير استعبادًا له وذلك عندما يرى المنفق  1 ـ 
أنه محسن إلى الفقير، متفضل عليه. كتاب األربعين في أصول الدين، سبق ذكره، ص 67.
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مهارات باقــي األفراد. ليس الفقُر 1، بادئ ذي بدٍء، مســألة دخــٍل؛ ذلك أننا 
ال نقول عن الّطفل إنــه غني أو فقيٌر 2، بل نتســاءل بخصوصه: هل اكتســب 
المهاراِت التي تؤهله في المستقبل للعمل واستثمار مواهبه الخاّصِة؟ يعني ذلك 
أن التربيَة تهدُف إلى تأهيــل الطفل إلى العمل، بصرف النّظر عن مســتواه 
المعيشــي؛ فالتربيُة النّاجحــُة تؤهل المرء إلــى تحقيق ذاته بواســطة عمٍل 

ال يجعله عالًة على المجتمع.
وعندما ننتقل من التربية عاّمًة إلى التربية الّدينيّة بالتّحديد، فإننا نعني 
بالتربية الّدينية مجمَل القيِم والتوجيهات الدينية العملية التي تشــكُل ضمير 
الفرد األخالقي وتنعكس على ســلوكه اليومي. تســاعد التربيــة الدينية على 
الزهد 3 في بعض نعم الّدنيا ومنحها لآلخر تفضًال ومساعدة، مع تفضيل نعمٍ 

الفقر عبــارة عن فقد ما يحتــاج إليه. أما فقد ما ال يحتاج إليه فال ُيســمى فقــرًا. عبد القاهر  1 ـ 
الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس، الطبعة 
الثانية، 2007، ص 247. هذا حال الفقــر، أما حال الفقير Pauvre هو كمــا بيّنه التهانوي، فهو 
صاحب الفقر والحاجة، وعند الحكماء اإلشراقيين هو ما تتوقف ذاته على غيره، والغني بخالفه 
وهو ما ال تتوقف ذاته على غيره. وقد اختلف الفقهاء في تفسير الفقر، فقيل الفقير من له مال 
ما دون النصاب، وهذا الصحة والقدرة على الكسب ال يمنعان من دفع الصدقة إليه، والمسكين 
من ال شــيء له من المال وعنه، وقد لخصوا المســألة في أن الفقير من يســأل والمسكين من 
ال يسأل وهو قول الشافعي، وفي الكافي أن الفقير هو الذي ال ينبغي أن يسأل، بينما المسكين هو 
الذي يجوز له أن يســأل، على اعتبار أن المســكين من ال قوت يوم له، بينمــا الفقير يقرب من 
النصاب، والحال أن التشــابه بين الفقير والغني يكاد يجزم، وإنما التفريــق بينهما فائدته في 
الوصية والوقف. التهانوي، كشـــاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف رفيق العجم، 
تحقيق علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية عبد اهللا الخالدي، الترجمة األجنبية جورج 

زيناتي، الجزء الثاني، مكتبة لبنان، ناشرون، ط 1، 1996، ص 1282 ـ 1284.
عادة ما قد نصُف الطفل المتشرد أو طفل المالجئ بوصِف الفقير والمسكين، بحكم حاجته إلى المعيل  2 ـ 

وافتقاره إلى ولي أمره، مع أن هذه الصفة قد تنتفي عنه إذا ما تحّملت الّدولُة مسؤوليَة رعايته.
جاء في التعريفات أن الزهد في اللغة ترك الميل إلى الشــيء، وفــي اصطالح أهل الحقيقة هو  3 ـ 
بغض الدنيا واإلعراض عنها، وقيل ترك راحة الدنيا طلباً لراحة اآلخرة. وقيل هو أن يخلو قلبك 
مما خلت منه يدك. الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن المرعشلي، 
دار النفائس، الطبعة الثانية 2007، ص 184. وهذا المعنى الذي قّدمه الجرجاني للزهد يقرب من 
معنى مقالتنا هذه، ذلك أن المنفق والمتزكي يزهد في بعض أمواله وقفاً للفقراء والمحتاجين، 

وحيث إن األمر كذلك، فإن التربية على الزهد هي غاية التربية الدينية على الوجه األول.
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روحيٍّة تُبز في نظــر الزاهد كل النّعــِم الماّدية األخرى. يــؤّّدي الّزهد بهذا 
المعنى إلــى تحقيق الذات وليس إلى كبتها، ويســمح بتطويِر قــدراٍت روحيٍة 
خاصٍة وأخالٍق عاليٍة، من دون أن ينقطع الزاهُد عن العالم 1. وال يزهد في نعمٍ 
معيّنٍة إال من اكتســب نعماً خلقيًّة أو روحيًّة ُتغنيه عن النعم المبتذلة. ُيفّضُل 
المرءُ مثًال أن يكون فناناً وشاعرًا وعالماً يقتاُت من عمله بدل أن يصبح غنيّاً 
جاهًال. تســتثمُر التربيُة الدينيُة القيــَم الروحيَة من أجل بــث روح المبادرة 
واالجتهاد، بدل التشــجيع على التــواكل وإقبار المؤهالت المطلوبة في ســوق 
الشغل. ال نَطَرُح إشكاليَّة الفقِر لدى األطفال إال إذا أصبَح الفقُر عقبًة تعوق 

ـَح الطاقات والمهــارات. وال ُيصبــُح المرض  َتفتـ
وال اليتــُم وال اإلعاقــُة عائقــاً َيُحــولُ دون تنمية 
شخصية الطفِل، ما لم يسهم التشّرُد وفقُر المعيل 
في ضمور شــخصيته وتراجع مؤهالته الطبيعية. 
والخالصة هــي أن التربية الدينية ُتعنــى بتنميِّة 
قدرات الطفل وتطويــِر ملكاته وتزويــده بالقيم 
األخالقية المثلى قصد إعداده للمستقبل. ال تهتم 
التربيــة الدينيــة بالعدالــِة التوزيعيّــِة والمعياِر 
النّقــدي، بقــدر ما تعتمد علــى منظــور اإلقدار 
 Ausbildung وال بتكوين مهارات خاصة ،capability

 تختلف باختــالف األفراد في مجــاالت التعليم والحرف والصنائــع، بل تهتم
بتلقين مهارات عاّمة Bildung ُتنْشئُ شخصيَّة اإلنسان ككل، وال تختلف باختالف 
األفراد في حالهم ومعاشــهم. ُتؤهل التربيُة الخاصُة للنجاح في مجال بعينه، 

بينما تبني التربيُة الدينية الشخصيَة بكاملها.
تنبني التربيــة الدينية علــى تصوراٍت إســالمية للفقر والغنــى والمال 
والملكية وحقوق اهللا وحقوق العباد. وقبل الدخول في إشكالية محاربة الفقر 

جاء في بعــض األثر أن الزهد ليس أال تملــك الدنيا وإنما الزهد أال تملــكك الدنيا، وهذه هي  1 ـ 
حقيقة التربية الدينية، فما قيمة الزهد والمرء ال يملك شــيئاً، وإنما حقيقة الزهد هو أن تفقر 

قلبك مع حضور النعم.
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في الشريعة اإلســالمية، نبرزُ الفرَق بين التصورات اإلســالمية والتصورات 
الحديثة لهذه المفاهيم. ترتكُز المفاضلُة الموضوعيُة على طرق التربية وعلى 
تحديد المســؤوليات بين األفراد والدولة في مواجهة الفقر، كما هو معروٌف 
في المجتمعات اإلســالمية وفي الدول الغربية. أّما المبادئُ اإلسالميُّة العليا 
نة وكتب الّسيرة، وإن كانت تغيب في واقع  فهي مبادئُ رّبانيٌة حاضرةٌ في الس

المسلمين أحياناً.
إذا ما قامت التربية الدينية على إعداد أجيال المستقبل وعلى زرع القيم 
األخالقية العليا، فإنّها تتضّمنُ كذلَك تصورًا متميّزاً للفقر والغنى. وعليه، أبرز 
في البداية مســتويات الفقر المختلفة من دون أن أدخل فــي النقاش الفقهي 
المتشــعب في الموضوع، كما ســأناقش المعيارَ الدولي الــوارَد في المنتظم 

األُممي قبل أن أناقشه في بعض التصورات اإلسالمية.

:�C��ت ا��a��&
2 ـ ا�+5� و��&���ت اال

أصبح الفقُر ظاهرًة عالميًّة تشــكو منها معظُم الــدوِل واألفراِد بدرجاٍت 
متفاوتٍة، من دون أن نســتثني الدولَ المتقّدمَة التي تستفيُد من أعلى دخٍل في 
العالم. والمالحظة الطريفُة التي ُيشيُر إليها الباحثون في موضوع الفقر هي 
أن نسبًة من الناس في كل الّدول ذاقت الفقر ولو بضعَة أشهٍر خالل حياتها. 
لهذا ُتطرُح مشكلُة الفقر في العالِم اإلسالمي وباقي بقاع العالم بما في ذلك 
الّدول الّصناعيّة الغربيّــة 1. من منّا لم يعْش تجربَة الفقــر؟ فما يصُدُق على 
المواطنين المنتمين إلى الغرب يصُدُق باألولى على مختلف الفئات االجتماعية 
 } | {z y x w v u ﴿ :في بقية العالم، مصداقاً لقوله تعالى

ُتشيُر بعُض اإلحصاءاِت التي أجريت في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا إلى  1 ـ 
 نسبًة متراوحًة بين 20 و 40 % من ســاكنة هذه الّدول قد عاشت الفقر سنًة واحدًة على األقل أن
ٍة إلى ست سنواٍت. وتشيُر الّدراساُت إلى أنه ما بين 2 و 6 % من الساكنة كانت  خاللَ فترٍة ممتد
وِل نتيجَة التّقلباِت االقتصادّيِة واألزمات  فقيرًة طيلَة هذه الفترِة. تزداُد هذه النّسبة وتضيُق في الد

االجتماعيِّة والحروِب وتفاقم األّميِة وإفساِد البيئِة الّطبيعيِّة:
Anthony Giddens: Die Frage der sozialen Ungleichheit. Edition Zweite Moderne. Ulrich Beck 

eds. 2000, 104.
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~ ے ﴾ [فاطر: 15]. ويعنــي الفقُر بهذا المعنى الشــعورَ بوجود احتياجاٍت 
خاّصٍة قد ُيعاني منها األفراُد بُطُرٍق مختلفٍة.

وعليه، تظل محاربُة الفقِر أولوّيًة بين األولوّياِت التي ال غنى عنها 1. يأتي 
حفُظ الماِل في اإلســالم بعد حفِظ الّديِن والنفِس والعقل والنّسِل، كما نفهم 

ذلك من معنى الكلياِت الخمس أو الضروريات، كما وردت في األثَِر.
إذا كانت الحالة األولى من الفقر مألوفًة وُتشكُّل في الغالب لحظًة عابرًة 
من حياة المرء، فإنّ الحالَة الثّانيَة أكثُر صعوبًة؛ وهي حالُة الُعسِر الذي لن 

يأتــي بعــده ُيســٌر، حينمــا يفتقــر المــرءُ إلى 
الضروريات والحاجيات والكماليات، كما يتجّسد 
ذلــك في العاطليــن والمتشــّردين والمتســوّلين 
واللقطاء والمعوّقين والمصابيــن بأمراٍض مزمنٍة 
والعجزة. وَيتعارُض اإلحســاُس بالفقر المدقع في 
هــذه الحالِة مع ضــرورة الحفاظ علــى الكرامِة 
الَبَشرّيِة. يكاُد المرءُ يكفُُر حينئٍذ بكل النَّعِم وقد 
يكون ســبباً وجيهاً في االنحالل االجتماعي بكافة 
مستوياته كما جاءَ في الحديث النّبوي: «كاد الفقُر 
الّضــروراُت  ُتبيــُح  آنــذاك  كفـــراً» 2.  يكون  أن 

المحظوراِت، مّما يفتُح الباَب أمام تفّشي ظاهرتي الفقر والفساِد.
تُخص الحالة الثّالثُة التي تأتي بعد أن ذكرنا الحالتين الســابقتين من 
عاَش ُيسرًا ما بعدُه ُعسٌر، ويحظى باستقراٍر اقتصادّي. لكن المالَ المكتنََز في 
المصارف المالية ليس كل شــيٍء في حالته الخاّصِة وال يحقُق الّسعادةَ دائماً 
 وال يضمــن دواَم الّصّحِة أو تغطيّــَة الحاجيات. فإذا ما أُصيَب شــخٌص ثري
بمرٍض عضال، آنذاَك لن تنفعه ثروته الّطائلُة في العالج، وسيحتاج إلى إعادة 
ترتيب أولويات حياتــه بناءً على حاجياته الجديدة. فقــد ال تكفيه كل ثروته 

Amartya SEN: Die Idee der Gerechtigkeit, C. H. Beck, 2010, 282-314. 1 ـ 
.( ƒ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنٍس) 2 ـ 
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لتحقيق الّشفاء، ما دام المالُ ال ُيغّطي حاجته األساسية إلى الصحة 1، ولو كان 
بإمكانه أن يصــرف كل ماله ويعيش حيــاةَ الفقراء مقابَل اســترجاِع العافية 
لصرَفه. تظل حياةُ اليُسِر التي ال ُعسَر بعدها حياًة غير مضمونٍة وال آمنٍة بشكٍل 

كامٍل، ما دامت طوارئُ الّزمِن ال تقي المرءَ كل النّوائِب.
دفعتنا المعاني الســابقة إلى التســاؤِل: ما هي الحلولُ التــي لجأ إليها 
اإلسالُم لمعالجة إشــكالية الفقر؟ لقد اعتمد اإلســالم حلوالً متنوعًة، بما في 
ذلك الزكاةَ، بينما يكتفي الغرُب بأنظمِة الّضرائِب. ومن أجل إلقاِء الضوء على 

هذه الحلول، ارتأينا أن نقارنها بالمعايير الغربية التي اقترحها للفقر.

3 ـ ا�+5� و<F ا��"��ر ا�5H�ي <� ا�]�ب:

اقترح المنتظــم الدولي (منظمــة األُمم المتحدة) إعــالن األلفية 2000 
Millennium، وهو إعالن التزمــت فيه الّدولُ أعضاءُ األُمــم المتّحدة بتطبيق 

أولوّياِت أهداف األلفية. وقد سّطرت هذه األهداُف الئحة المعوقات االجتماعية 
الكبرى التي ينبغــي القضاء عليها، مثــل األمراض الفتاكــة واألوبئة واألُمية 
والفقر المدقع وعدم المساواة وموت األطفال وما إلى ذلك، جاعلًة من محاربة 
 extreme الفقر المدقع والجوِع على رأس القائمة. وتعني محاربُة الفقِر المدقِع
poverty «أن تتراجَع نسبُة ســكان العالم الذين يقل دخلُهُم اليومي عن دوالر 

أمريكي في حدود سنة 2015 وأن يتراجع الجوع إلى النصف كذلك» 2. ويالحُظ 
أن األُمَم المتحدةَ لّما وضعت مؤشراِت الحّد األدنى للفقر (دوالر أمريكي) لم 
تأخذ في االعتبار وجوَد معاييَر أخرى للفقر تعتمد على متوسط الّدخل، أو على 
الحد األدنــى لألجور. ناهيَك عــن أن المنتظم األُممي لم ُيشــرك الباحثين 
المحليين المنتمين إلــى الدول المعنيِّة بأهداف األلفيّــِة في إعادة النظر في 

إال إذا كان وسيلًة لمواجهة الشعور باإلهانة أمام المرض العضاِل، أو كان وسيلًة ُتفيُدُه في حشِد  1 ـ 
التضامن االجتماعي ومشاِعر المواساة، أو كان أداًة َتحفُظ قدراِته الذهنيَّة وحب الحياة في نفسِه 

ورضاه عن ذاته.
 Franziska Dübgen: Was ist gerecht ? Kennzeichen einer transnationalen solidarischen Politik. 2 ـ 
Campus Verlag: Frankfurt, New York, 2014, p. 58.
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المعايير الغربية للفقر واألُمية والصحة والسعادة وما إلى ذلك وإعادة صياغة 
 Guibet أهداف األلفية من جديد 1. وقد اعتبرت الباحثُة الفرنسيُّة غيبت الفاي
Lafaye أن إعــالن األلفيِّة «قد احتكم إلــى تصوٍر للعدالِة ال يعــدو أن يكُوَن 

تصورًا «أحادّيــاً للعدالــة» «one-justice». يلتقي هذا التصوّرُ مــع الليبرالية 
الجديدِة» 2. وهو تصوٌر قد يكون ناجعاً داخل المجتمعات الليبراليّة، لكنه لم 
يســهم في تحقيــق أهــداف األلفية متــى لــم يأخذ فــي الحســبان أهمية 

الخصوصيات المحلية التي ُيعولُ عليها في نجاح تلك األهداف.
فضًال عن ذلَك، أصبح التحّدي المرفوعُ على 
التربية الدينية في مجال محاربة الفقر والفســاد 
كبيرًا بعدما تحولَ الفقُر إلى ظاهــرٍة كونيٍّة منذ 
ظهور النظام العالمي الجديد، مّما يفرض علينا 
تقديَم حلوٍل تراعي وجود الفقر كظاهرٍة عالميٍّة. 
 االستغاللَ االقتصادي يعتبر كثيٌر من الباحثين أن
على المستوى الدولي قد زّكى التوزيَع غيَر العادل 
ول  للثــروات وتســبَّب في انهيــار اقتصــادات الد
ولُ بتطبيــق التكافل  النّاميــة. تطالــُب هذه الــد

والعدالــة التوزيعيــة على المســتوى الكونــي باعتبارهــا جزءًا مــن العدالة 
التصحيحيِّة corrective justice، أي جزءًا من جبر الّضرِر وتعويض الخســائر 
التي لحقــت بالّدول المســتضعفة. ترتبــط أســباُب الفقر بصــورٍة متزايدٍة 
باالقتصاد العالمي، نتيجة استنزاِف ثرواِت الدول النامية ومواردها الّطبيعيِّة.

ويبدو أن الدول الليبراليَّة تعتبُر أن المساعداِت التي تقّدمها الدول الغنية 

يضُع التكافُل االجتماعي في العالم اإلســالمي عالمَة اســتفهامٍ كبرى على معيار الدخل الفردي  1 ـ 
اليومي، ذلك أنّ التضامن األُسري واســتمرارَ نموذج األُســرة الممتدة في كثيٍر من بقاِع العالم 
اإلســالمي يضع عالمة اســتفهام على تحديد الفقر في دوالر. فقد يتقاضى المرء أضعاَف هذه 
النسبة المذكورة وُيعتبُر فقيرًا ألنه يقتسم دخله اليومي مع كل أفراد العائلة الصغيرة أو الممتّدِة.
 Paul Cobben: Economic Justice. In: J.-C. Merle (ed.), Spheres of Global Justice: Volume 2 Fair 2 ـ 
 Distribution. Global Economic, Social and Intergenerational Justice: Springer, Dordrecht, 2013,

p. 558.
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للّدول الفقيرِة تدخُل في إطار التضامن الدولي وليســت إلزامــاً يمليه عليها 
واجُب تعويض األضرار االقتصادية، معتبرًة أن الّدول الفقيرةَ مسؤولة عن الفقر 
المتفّشــي فيها نتيجَة ســوِء التدبير وانعدام آليات الديموقراطية والتشاور في 
اّتخاذ القراراِت على المستويين االقتصادي والسياسي. وهي مسؤولٌة كذلك عن 
االستخفاف بأولويات التربية والتكوين سعياً إلى محاربة الفقر. يعتبُر الغرُب أَن 
الذهنيَّة اإلسالميَّة ال تتوافُر على فلسفة اجتماعية دينية تنبُع من صلب الّدين، 
مّما أّدى إلى نتائج ســلبيٍّة ال حصر لهــا. فقد طبقت بعُض الدول اإلســالمية 
أهداف األلفيــة في أفضل األحوال وفــق المعيار النقدي األمريكــي، مّما حوّلَ 
المساعداِت إلى مبادراٍت محدودٍة تعتمد على القروض الصغرى وتنمية االقتصاد 
التضامني وبناء المراكز الصحية والرعاية االجتماعية وتوزيع المواد الغذائية 
على المحتاجين خالل األعياد وشهر رمضان. لم تسمح هذه المبادراُت الرسميُّة 
باجتثاث الفقر المدقع وأسهمت بالمقابل في خلق هوٍة شاسعٍة تفصل االقتصاد 
التضامني الذي يستفيُد منه الفقراء عن االقتصاد التنافسي الذي ُيشغُل رؤوس 
أموال ضخمة. والنّتيجُة هي أن فئاٍت واسعًة لم تكترث بهذا البرنامج األُممي، 
ألنه لم يبرز أهميَة الجهود اإلســالمية في محاربة الفقر وأيضاً ُيعّمُق الفجوة 

بين اقتصاد الفقراء التضامني واقتصاد رؤوس األعمال.
 تدويل مشكلة الفقر أفضى إلى نتيجتين سلبيّتين، أوالهما أن والحصيلة أن
ُد معيار الفقر، والثانيُة هي إقداُمهُ على توزيِع مسؤوليات  الغرَب هو الذي ُيحد
الفقر بين الــدول، متجاهًال في ذينك إشــراَك الّدول اإلســالمية في إضافة 
معايير جديدة، ومتحلًّال من أية مســؤوليٍة أخالقيٍة عن تنامي الفقر العالمي. 
َد  وإذا لم نُشِر ِكتاريَخ اإلسالمِ في ضبط معايير الفقر، سيصُعُب علينا أن نُحد

دورَ ومسؤوليَة األفراد والجماعات داخل المنتظم األممي.
وإذا تقّررَ ذلك، فإن المعيارَ المالي ال يلتفُت إلى المرجعيِة الثقافيِة التي 
توظفها المجتمعات اإلســالمية، ما دام أنّ المرجعيــَة الّدينية ال تتعارُض مع 
أهداف األلفية بقدر ما تســاعدها في إعادة توجيهها وترشــيد مســارها بما 

يتناسب مع خصوصيات المجتمعات اإلسالمية.
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4 ـ �� ��o �3ت ا�&�S<! االa&���� <� اإلoالم؟

نناقش اآلَن نموذج العدالِة التوزيعيِّة مع د. يوسف القرضاوي، قبل التوّسع 
في فحــص الموضوع خارج نمــوذِج العدالــة التوزيعية من زاوية المســؤولية 

األخالقيِة الفرديِة التي تستكمل المساهمة الرسمية في محاربة الفقر.

4 ـ 1 ـ الفقر والعدالُة التوزيعّية الكونّيُة
تفّرغ الدكتور يوســف القرضاوي لفحــص المرجعية اإلســالمية في توزيع 
اإلعانات بين المســتحقين لهــا بين األصــوِل والفروِع والحواشــي وباقي فقراء 

المســلمين من ذوي األصناف األخرى، معتمدًا في 
ذلك على منظور العدالة التوزيعية الذي يشــترك 
فيه مع مذهب الليبراليــة الجديدة. صحيٌح أنه قد 
أبرز الفرق الهائل الذي يفصُل المعالجة اإلسالمية 
عن المعالجة الليبرالية لظاهــرة الفقر، لكنّه لم 
يعتبر ظاهــرة التســوِل عالمًة على فشــل المنظور 
الليبرالي، ما دام مؤشرًا موضوعياً على مدى نجاح 
األفراد والمجتمعات في اجتثاث الفقر المدقع، وهو 
صلب الفلسفة االجتماعية في اإلسالم 1؛ َبْيَد أنه نجح 
على األقل في إبراز التداخل بين التشريع واألخالق 

في اإلسالم، وهو التداخل الذي ال يكتفي بالتنظيم المؤسساتي لمحاربة الفقر، 
وإنّما يضيُف إليه المسؤولية الفردية في ذلك، مشيرًا إلى الواجبات الملقاة على 
أولياء األمور داخل األُسرة والعائلة. فقد ذكر أنه من حق الفتاة المسلمِة الفقيرِة 

والحقيقة أنّ من يملُك القدرة على التكسب ويتســول يصبُح عالًة على المجتمع. وقد وجد يوسف  1 ـ 
القرضاوي في ردِع المتسوِل بالتّأديب والتعزير حّالً للمشكلِة. والحال أن ظاهرةَ التسوّل ال تتعلُّق 
باألشــخاص القادرين على العمل، بل تهُم باألســاس فئاٍت اجتماعيًّة هّشــًة واســعًة مثل العجزة 
 لَ يفقد الشــعورَ بالتّكريِم اإللهــي؛ وعليه، فإنوالمعوّقين واألطفال والنّســاء. من يمتهن التســو
 استرجاع الشعوِر بالكرامِة لدى هذه الفئاِت الهّشِة يتطلّب االســتجابة لالحتياجات الخاّصة بكل
فئٍة. الدكتور يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

1997، ص 48.
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التي تنتمي إلى عائلٍة ميسورٍة أن ترفع دعوى على أحد األصول، سواءً كان والدها 
أو عّمها ليَحكَُم القضاءُ لها بالنّفقة، تغنيها عن عمٍل ال يحفُظ كرامتَها، كالعمل 
خادمًة في البيوت 1. وعلّــُة ذلك أن رفــَع الّدعوى جائٌز في المحاكم الشــرعية 
المنتمية إلى الدول اإلسالمية عامًة، بينما ال يبيُح القانون ذلك في الدول التي 
ُس الِملِْكيّة الفرديَة. فلو أن الدول الغربية اعتمدت التصورَ اإلســالمي «لما  ُتقد
وجدت فتاةٌ أو ســيّدةٌ تخرج من بيتها للعمل في شــركة، أو مصنع، أو معمل، أو 
ديوان من دواوين الحكومة» 2. إّال أن واقع الحال دفع المرأة إلى العمل المأجور 
في العالم اإلســالمي، إســوًة بالّرجل وانطالقاً من مبدأ المســاواة في الحقوق 
والواجبات؛ ذلك أنّ العمَل ـ كيفما كان ـ ُيَعد عبادًة، ما دام ُيغنينا عن السؤال. 
فال ُتعتبُر الخادمُة فقيرًة محتاجًة إذا كان عملُها يلبّي الحاجات الّضرورّية، على 
عيه القرضاوي. ولعل الّرجَل في الحقيقة لم يشأ أن َيُحط من شأن  خالف ما يد
المرأة بقدر ما أراد تحميل األُسرة مسؤولية محاربة الفقر بين األقرباء. فهو وإن 
كان يرى أن العمَل قيمٌة ســاميٌة في الدين والّدنيا، ما دام يسمح للمرِء والمرأِة 
ــؤال، فإنّهُ يرفض عمل المرأة في البيوت وإن كان يسمح لها  باالستغناء عن الس

ُجِل. ها في المساواة بشقيقها الربتحقيق ذاتها ويضمن حق
وال ينبغي ألخالق التكافل هذه أن ُتفضَي إلــى التواكل، ما دام أن المتعبَّد 
المنقطَع للعبادة بحسب القرضاوي ال يستحق الصدقة في اإلسالم 3. وخير دليل 

يروي القرضاوي نقًال عن محمد يوسف موســى: «ولعل من الخير أن أذُكَر هنا أنّي حين إقامتي  1 ـ 
بفرنســا كانت تخدم األســرة التي نزلت في بيتها فترة من الزمن، فتاة يظهر عليها مخايل كرم 
األصل. فسألت ربة البيت: لماذا تخدم هذه الفتاة؟ أليس لها قريب يجنبها هذا العمل، ويوفر لها 
ما تقيم به حياتها؟ فكان جوابها أن... لها عم موفور الغنى ولكنه ال يعنى بها... فسألت: لماذا 
ال ترفع األمر للقضاء ليحكم لها عليه بالنفقة؟ فدهشت السيدة من هذا القول، وعرفتني أن ذلك 
ال يجوز لها قانوناً. وحينئٍذ أفهمتها حكم اإلســالم في هذه الناحيــة. فقالت: ومن لنا بمثل هذا 
التشريع؟»، الدكتور يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، مؤسسة الرسالة، 

بيروت 1997، ص 64.
الدكتور محمد يوسف موسى: اإلسالم وحاجة اإلنســـانية إليه، ص 304. عن الدكتور يوسف  2 ـ 

القرضاوي، مشكلة الفقر، ص 64.
إذا ما عاش األفراُد على المساعدات ألن تطالَب الّدولُ الفقيرةُ نفُسها بالمساعدات الدوليِة، بدل  3 ـ 

تطوير ُقُدراتها الّذاتية؟
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على ذلك ما حكم به النبي ژ على رجل منقطع إلى العبادة في المسجد بينما 
أخوه ينفق عليه من ثمرة عمله قائًال: «أخوك أعبد منك»، فمن هذا المنظور لم 
يعد العمل حاالً للمال فحسب، بل صار حاالً للعبادة أيضاً  1. ولذا، تؤكد التربية 
الدينية في اإلسالم أن الدولة تتعاون مع الموِسرين من أجل القضاء على الفقر، 
بواســطِة الزكاة وكفالة بيت المــال وحقوق غير الزكاة والصدقات واإلحســان 
 واألحباس أو الوقف اإلســالمي وهــي الصدقة الجارية، من دون أن ننســى أن
التربيَة الدينيَة تنقُُر على دوِر األفراِد في نشــِر قيــِم التكافل. وإذا ثبت ذلك، 

فســنناقش طرقاً معتبرًة في محاربة الفقر، منها: 
الزكاة / الضريبة واإلحسان والوقف اإلسالمي.

4 ـ 2 ـ الزكاة والضريبة
جاء في التعريفات أن الــزكاة في اللغة هي 
الزيادة، وفي الشرع عبارة عن إيجاب طائفة من 
المال، في مــاٍل مخصوٍص، لمالــٍك مخصوص 2. 
ويتوســع التهانــوي في هــذا التعريــف الفقهي. 
فالزكاة هي النمو الحاصل من بركة اهللا تعالى، 
وشرعاً هي قْدٌر مَعينٌ من النصاب الحولي يخرجه 

الحّر المســلم المكلف مــن اهللا تعالى إلى الفقير المســلم غير الهاشــمي 
وال مواله مع قطع المنفعة عنه من كل وجه 3. وبناءً على هذا الفهم فإن الّزكاة 

يكاد المحدثون ُيْجمعون أن هذا الحديث ال أصل له، ولكن يمكن األخذ به في فضائل األعمال. 1 ـ 
الجرجاني، كتاب التعريفات، سبق ذكره، ص 184. 2 ـ 

التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، سبق ذكره، ص 907. والقدر يتناول الصدقة أيضاً،  3 ـ 
فقد يكره للمســلم أن يتصدق بماله كلــه، والعلة هي رفع ضرر بضرر أكبر منــه عمًال بالقاعدة 
األصولية النبوية «ال ضرر وال ضرار»؛ وأما قوله يخرجه الحر المسلم المكلف ألن شرط وجوبها 
الحرية واإلســالم والعقل والبلوغ؛ وقوله إلى الفقير المســلم غير الهاشــمي وال مواله أي مولى 
الهاشمي والهاشمي ال يستحق الزكاة من غير الهاشمي، وقوله مع قطع المنفعة عنه احترازًا عن 
الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وأصوله وإن علوا، وذلك ألن انتفاع األب بمال االبن عند الحاجة جائز 

شرعاً، وانتفاع االبن بمال األب أو أحد الزوجين بمال اآلخر جاٍر عادة.
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ال تدخل في اإلحسان الفردي، بل تدخل في حقوق اهللا التي يجب على الّدولة 
أن تستخلصها من األغنياء وأن توزّعها على فقراء المسلمين. من هذه الزاوية، 
تتجاوز الزكاة عالقاِت القرابة بين األفراد، بمــا أن الدولة ال تعتمد القرابة 
بقدر ما تعتمد المواطنة. أّدى ذلك بالّدولة اإلســالمية في كثيٍر من األمصار 
إلى االنتقال من جمع أموال الزكاة إلى اعتماد الحل الضريبي، تفادياً لمعضلة 

تفضيل القريب على المواطن كما هي الحالُ في الغرب.
ونتيجًة لذلك أصبحت الّزكاةُ ـ في العقود األخيرة ـ شــأناً فردّياً وتؤّدى 
عن اختياٍر وقناعٍة دينيٍّة لذوي القربى الفقراء ولباقي المسلمين، بينما التزمت 
الدولة بجمــع الّضرائب وفق قواعد واعتبارات تتغيّر باســتمرار بتغيِر األنظمة 
السياســية والمبادئ االقتصادّية، كمــا ُتصَرُف أموالُ الضرائــب في التجهيز 
واالستثمار، من دون أن ُيحس المواطنُ بانعكاسها المباشِر على حياته اليومية. 
والحالُ أنّ تخلّي الدولة عن تدبير شؤون الزكاِة أفضى إلى توطيد العالقِة بين 
دافعي الزكاة والمســتفيدين منهــا. وبما أن الزكاةَ ُتدَفُع بنســبٍة قــارٍّة إلى 
المستفيِد منها مباشرًة، أزالت مختلَف التعقيداِت اإلدارّيِة أو المسطرّية التي 

تعوق االستفادة منها.
وعليه، ال يطالُب أحٌد من المسلمين بتبرير مشــروعيِّة الزكاِة، سواءً من 
جانب المستفيدين منها أو الملَزمين بها. يوجد سبٌب وجيٌه لذلك، كما ذكره 
يوسف القرضاوي، حينما قال: «إن المسلم يشعر بأن الزكاةَ ليست عالقة بينه 
وبين حكومٍة أو إدارة تحصيل، بل هي عالقــة بينه وبين ربه قبل كل اعتبار» 1، 
لُها على الضريبة.  استقرارَ نسبة الزكاة وقيمتها وقدرها جعَل المسلَم ُيفض وألن
من هذا المنظــور، ال يخطُر ببال المكلِّف «الشــعور بالظلــم واإلجحاف في 
إيجابها عليه؛ ألن شارعها ليس بشــرًا يحابي أو يحيف، بل هو الحكم العدل 

الذي ال يريد ظلماً للعباد؛ ألنه رب العباِد» 2.

نِّة.  الدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة. دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والس 1 ـ 
الجزء الثاني. مؤّسسة الّرسالة، بيروت، 1993، ص.1062.

نِّة.  الدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة. دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والس 2 ـ 
الجزء الثاني. مؤّسسة الّرسالة، بيروت، 1993، ص 1062.
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ُتقر دولٌ كثيرةٌ ضريبًة تصاعدّيًة أو نسبًة قارًّة مهما كان المقدارُ كما هو 
الحالُ في الّزكاِة. فالضريبُة التصاعدّيُة هي «التي يزيُد سعُرها بازدياِد الماّدِة 
الخاضعِة لها» 1. فــي المقابل، فإن الّزكاةَ ضريبٌة نســبيٌّة، لــم تأخذ بفكرة 
التصاُعِد بحيث يزداُد ِسعُر الّزكاِة. وتعمل الّدولُ اإلسالميُّة بالنظامين معاً، أي 
بنظام الزكاِة ونظامِ الضريبِة، مع أن النظام الضريبي على خالف الزكاة هو 
الذي تفرضه الّدولُة بالقانون تحت طائلة العقاب. ويجيز القرضاوي للّدولِة 

في هذا الشأن أن تفرَض ّضريبًة تصاعدّيًة.
يمكن تطبيق الضريبة التصاعدّيِة في حاالت 
ضعف الوعاء الضريبي وقلة الموارد، ال ســيّما 
عند االفتقار إلى الضروريات وظهوِر فئٍة عريضٍة 
من المتشّردين والمتسوّلين واللقطاء والمعوّقين 
والمصابيــن بأمــراٍض مزمنٍة والعجــزة الذين 
ال ُمعيَل لهــم. وإذا ما ظهرت فئــٌة عريضٌة من 
الفقراِء الذين يشكون من عسٍر ليس بعده ُيسٌر، 
يصيُر من المنطقــي أن نأخذ من الفئاِت األكثر 
غنى للرفع من مســتوى الفقــراِء األكثــَر فقرًا 
ولتقريــِب الفوارق. وهــذا ما تنُص عليــه اآليُة 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :الكريمُة

 on m l k j i h g f e d c b a
z y xw v u t s r q p} | { ~ ے  ﴾ 2.
وِل، متقّدمًة كانــت أو متخلفًة، أن ُتطبَق  ويبدو من الّصعِب على أكثر الد
الضريبَة التصاُعدّيَة من دون عناٍء أو من دون عوائق جّمٍة، ألن ذلك يتسبُّب في 
ِب الّضريبــي وترحيل الّشــركاِت الصناعيِّة والمؤّسســاِت التجارّيِة إلى  التهر

نِّة.  الدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة. دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والس 1 ـ 
الجزء الثاني. مؤّسسة الّرسالة، بيروت، 1993، ص 1053.

سورة الحشر، 7. 2 ـ 
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البلدان التي ال تفــرُض ضرائــب مرتفعًة. وقد ُيــؤَّدي التخفيُض من نســبة 
الضرائِب إلى ارتفاع دخلها، والتخفيــُف من العبِء الضريبي إلى الزيادة في 
االستثمار 1 تشــجيعاً للمبادرات الفردية وتخفيفاً من حّدة الفقر. ويعتبُر رجال 
االقتصاِد أن الّدولَ التي تعرُف نسبًة عاليًة من الضرائِب (مثل السويد) ُتَعاِني 
من تراجــع روح االبتكار وجــودة التعليم 2. مــن زاويٍة أخرى، يضيف يوســف 
القرضاوي اعتراضاً قانونيّاً على الّضريبة التصاُعدّيِة، بقوله: «إنّ تحديَد فئات 
التّصاعد يتم بطريقٍة تحكميٍة ال يستند إلى أي أساٍس عملٍي سليمٍ؛ وينتهي إلى 
تعّسٍف ال ضابط له وال قيد، فالمساواة في التضحية ـ وهي أوضح النظريات 
التي يقوم عليها التصاعد ـ ال تســتند إلــى قواعد ثابتة مســتقرة» 3. وعليه، 
ال يوجد مسوّغٌ للضريبة التصاعدية إال إذا كانت أعلى نسب الّدخل تساهم في 
محاربة مظاهِر الفقر المدقع، عالوًة على إصــالح المرافق العمومية وضمان 
الخدمات العمومية كالصحة والتعليم. وإذا اختفى المقصد األسمى من وجود 
ِب  الضرائب عن األذهان َســهَُل اللجوءُ إلى الفســاد المالي من خــالل التهر
وِل على إبراز مقاصــَد جديدٍة ذات بعد  الضريبــي. ولذلك، عملت بعُض الــد
 تســاهُم بصورٍة أفضل في محاربة الفقر على المدى الّطويل. فقد تم أخالقي
تحويل الضرائب إلى القطاعات الُملوثة مثل الطاقة والمتالشيات والنقل. فقد 
اقترح تيري باركر Terry Barker على االقتصاد اإلنجليزي مخّططاً لسلسلٍة من 
اإلصالحات اإليكولوجيّةِ  4، وإدراَج ضريبٍة خاّصٍة على استهالك الفحم الحجري 
والطاقة، من أجل مساعدة األسر المعوزة ودفعاً لهم إلى االقتصاد في استعمال 
الطاقة، مّما ُيفضي على المدى المتوســط إلى نســبة نمــو أعلى وخلق آالف 

 Anthony Giddens: Die Frage der sozialen Ungleichheit. Edition Zweite Moderne. Ulrich Beck 1 ـ 
eds. 2000, 109.

 Anthony Giddens: Die Frage der sozialen Ungleichheit. Edition Zweite Moderne. Ulrich Beck 2 ـ 
eds. 2000, 110.

الدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة. دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنِّة.  3 ـ 
الجزء الثاني. مؤّسسة الّرسالة، بيروت، 1993، ص 1057.

 Anthony Giddens: Die Frage der sozialen Ungleichheit. Edition Zweite Moderne. Ulrich Beck 4 ـ 
eds. 2000, 113.
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مناصب الشــغل 1. كل هذا منحنا انطباعــاً بأنّ محاربَة الفقر على المســتوى 
الّدولي أصبح هّماً أخالقياً, ناهيك عن االشــتغال بمحاربة أسبابه الموضوعيِّة 

حفاظاً على ضرورّيات العيش الكريم.
ما ُيعززُ الفســاَد المالي أيضاً (مثل التهرب الضريبــي) هو أن المواطن 
ال يجُد مسوّغاً قانونيّاً لتحديد فئات التصاعد في الضريبِة دون َتَحكمٍ. وُيرِجُع 
، وهو أنّ الملَزم بأداء  ِب إلى ســبٍب نفســي يوســف القرضاوي أســباب التهر
الضريبة يعتبُرها مفروضًة بالتّحكِم من دون وجود معياٍر مضبوٍط، مّما يشعُر 

 معها أنّها غيُر عادلٍة وُتنفُق في غير الّصالِح العام
وال يســتفيَد منها أحٌد. َبْيَد أن هذا الّسبَب يتعدى 
ما هو نفســي ليرتبَط بمنظومة القيــم ككل، ألن 
المســلم يدمج الزكاة فــي منظومة أوســع تضّم 
القيم األخالقيــة والمقاصد الشــرعية، وإن كان 
يالحظ اختالفها عن القيــم التي ظهرت في فجر 
الحداثة الغربية. وعلة ذلك أنه ال يجوز للمســلم 
أن يتصّرَف في المــال بما يتجاوزُ االنتفاع، بحكم 
أن الحيازةَ ال تعنــي الملكيَّة كما ال تعني تحصيَل 
حق طبيعي في إتالف المال أو تبذيره، ما دامت 

ملكيُة الماِل مشــروطًة ومقيّدًة وال تعطى جزافاً، بدليل أنّ السفيه والمجنون 
وغير المكلّف ال يملكون الحق في استعمال أموالهم إلى حين.

4 ـ 3 ـ أهمية اإلحسان الفردي في التكافل:
نطرح في البداية السؤال التالي بخصوص المرجعية األخالقية التي يقوم 
عليها اإلحساُن: ما الذي يدفعني إلى اإلحساس بمشــاعر اآلخرين والتعاطف 
معهم؟ فلنجب على ذلك بمثاٍل محسوٍس: إذا كنت تاجرًا ناجحاً في عملي، لن 

 Anthony Giddens: Die Frage der sozialen Ungleichheit. Edition Zweite Moderne. Ulrich Beck 1 ـ 
eds. 2000, 113.
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 يدور بذهني أن أعتبر نفسي مسؤوالً من الزاوية القانونيِّة عن الفقِر الذي حل
بجاري، بدعوى أن نجاحي في صفقاتي التّجارية هو ما أّدى إلى كساد تجارته 
من دون تحايل منّي أو تدليس. إن تجارتي الرابحة، بُحكم خبرتي الطويلة هي 
الّســبُب الفعلي الذي أّدى إلى إفالســه. فهل يجُب علي ـ نظرًا لما سبق ـ أن 
أحس بمســؤوليٍة أخالقيٍّة عــن األذى الذي لحقــهُ؟ إنّني ال أتحّمــُل بالتّأكيِد 
مســؤوليًّة جنائيًّة عن إفقاره. لكن هذا يطوي ســؤاالً أخالقيّاً: هل أنا مسؤولٌ 
أخالقيّاً عن إفقاره ولو َقْيــَد أنملة، ما دامت براءتــي القانونيُّة ال تعني البتّة 

غياب مسؤوليٍة أخالقيٍة؟
أعــود إلى مثال الخادمة الفرنســية: يعتبر يوســف القرضــاوي أن نظام 
التكافل في اإلسالم يشتمل على خصائص ال مثيل لها في الشرائع الغربية، بعد 
أن قام «كتاُب الّنفقاِت» في الِفقه اإلسالمي بتفصيل القول في مبدأ النفقة على 
القريب. إذ «كان حق كل فقيٍر مســلمٍ أن يرفع دعوى النفقة على األغنياِء من 
أقاربه، ومعه الشرع اإلسالمي، والقضاء اإلسالمي» 1. بصرف النظر عن الجانب 
القانوني، كيف يحس المرءُ بالتعاطِف مع الخادمــة، حتى ولو لم يكن ملزماً 
بذلك؟ نحن نعلم جميعاً أن عالقة األُمومة التي تجمع األُم بوليدها تفرُض عليها 
إطعام رضيعها، وال ُتلِزُمها بإرضاع أبناِء جيرانها. وال َيسبُق إلينا أبدًا أن نعاتب 
األم علــى االهتمــام بوليدها أكثر مّمــا تكترث بأبنــاِء الجيــران. ولكنها إذا 
ما تطوّعت إلرضاع أبناِء الجيران، سيتحولون إلى أبنائها من الّرضاعة؛ سيصبح 
كذلك من المنطقي وفي الظروف نفسها أن يحسن المرءُ إلى ذويه من الفقراء 
قبل أن ُيحسن إلى الغرباء. إنّ اإلحســاَن إلى ذوي القربي يجعل األطفال غير 

متساوين فيما بينهم، بحسب درجة القرابة وإن كانوا متساوين قانونياً.
بهذا المعنى يعتبر علماءُ الشــريعة واالقتصاد أن األصــَل في عالقة األُم 
بوليدها ينطبق على عالقات اإلحســان والتكافل األســري. هذا هو «التضامن 
«الطبيعي» الذي يقوم على األلفة وعلى اإللزام الذي يفرضه القرُب» 2. تتشكّل 

يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت 1997، ص 64. 1 ـ 
 Andreas Göbel & Eckart Pankoke: Grenzen der Silidarität. Solidaritätsformeln und Silidaritätsformen 2 ـ 
im Wandel. In, Kurt Bayertz: Solidarität. Begriff und Problem. Suhrkamp: Frankfurt/M. 1998. p. 464.
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العالقات العائلية القائمة سواءً بين األصول والفروع على رابطة الّدم، وتتشكّل 
العالقة القائمة بيــن الغرباء على المصاهــرة والجوار والزمالــة أوالً بأول. 
فالرحمة والمودة والعطف واإليثارُ مشــاعُر تنبثق من عمق الوشــائج األُسرية 
داخل العائلة الواسعة التي ُتعتَبُر نموذج المجتمع. وتقوم العالقات االجتماعية 
على العالقات اإلنســانية بين األفراد العمدةُ فيها الثقــُة والتعاطُف والتكافُل 
 N M L K J I H G ﴿ :االجتماعي مصداقاً لقوله تعالى
O ﴾ [الحجرات: 13]. ويقتضي مفهوم التعارف هذا مقومات االلتقاء والتضامن 
والتكافل؛ وهو الشيءُ الذي يجعُل االنتقالَ من العائلة والعشيرة والقبيلة إلى 

العناية  المجتمع اإلســالمي الواســع قــد حــولَ 
بالفقراِء مــن منطق الرحمة بالعبــاد إلى تنظيم 
العدالة التوزيعية التي تســهر الدولــُة عليها من 
خالل مؤسســة الزكاة والوقــف أو األحباس (هو 
الوقف باالصطــالح المغربي). وبمــا أنّ المجتمع 
 البســيط يحارُب الفقر متوســًال باألقربــاء فإن
المجتمع المرّكب يحتاج إلى تنظيمٍ مركزي أكثر 
نجاعــًة. وهكــذا ينتقــل التكافل «من المســلمة 
األخالقيــة إلى القانــون المنظــم: وبذلك تفقد 
» 1. لم يعد  السياســُة االجتماعيُّة وازعها األخالقي

المشــكل يتمثّل في الرحمــة بالفقير، بل فــي قدرة الدولة علــى التحكّم في 
الفقراء حتّــى ال يتحوّلوا إلى مشــكلٍة اجتماعيّــٍة. ال يتعلق األمــُر بعد ذلك 
 بالقضايا األخالقية التي تطرح في العالقات البينية، بقدر ما يتعلُّق بإدماج كل
األفراد داخــل منظومة الشــغل وبالحد مــن المخاطر النّابعة مــن الهوامش 
االجتماعيّــِة. فكان من واجــب الدولة في اإلســالم أن تنظــم أنظمة الوقف 
والكفالة والرعايــة االجتماعية من دون أن تتحاشــى أهمية المعنى األخالقي 

 Andreas Göbel & Eckart Pankoke: Grenzen der Solidarität. Solidaritätsformeln und 1 ـ 
 Solidaritätsformen im Wandel. In, Kurt Bayertz: Solidarität. Begriff und Problem. Suhrkamp:

Frankfurt/M. 1998. p. 470.
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الذي يقوم عليــه التراحُم بين النّاس، كما كان من الواجــب كذلك أن ُيَركَز 
المجتمع اإلســالمي على عالقات التراحــم بين األفراد، مــن دون أن تتحول 
 العالقاُت األُسرّيُة والعشائريُة إلى أنظمِة والٍء مغلقٍة تقصي الغريب واألجنبي
وتبارُك العنصرّيَة والّشــعوبيَّة، بناءً على استثماٍر فاســٍد لمبدأ «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً». تؤّدي محاربُة الفقر إلى فســاد المنظومة إذا أدى التكافُل 
إلى خلــق والءاٍت عصبية غير أخالقيــة، وإذا أدى تركيــز التكافل في أجهزة 
الدولة إلى تهميش الوازع األخالقي في التكافل بين األفراد. في كلتي الحالتين 
تظل التربية الدينية خير وســيلة لتحاشي الفســاد الذي قد يعتري المنظومة 
بكاملها، بناءً على عالقاِت التراُحِم بين األفراد وتكفِل الدولة برعاية الفقراء. 
ُينتج كل نظامٍ ظواهَر مرضيّــًة بعد أن ننتقل من التراحــم إلى التزلف ومن 
رعاية نظام الدولة للفقراء إلى رعاية الفقراء لمنظومة الّدولة. ولتالفي هذه 
االنحرافات المرضية نحت العلماء فكرة المصلحة العامة والمصالح المرسلة 
ومفهوم الصالح العام قصَد ترشيد مؤسسات الرعاية االجتماعية؛ كما تضاعف 

اإلحساس بالتكاُفِل بناءً على مبدأ التراحم والتعاضد والتضامن 1.

4 ـ 4 ـ األحباس والوقف اإلسالمي:
عرف المجتمع اإلسالمي تكامًال بين مبادرة األفراِد وتدخل الّدولة. لكن 
هذا التّكاُمَل اقتصر من جانب الّدولة في الغالب على تدبير وجوه اإلحســان 
التي يجود بها المسلم. وقد استمّر اإلحسان إلى المســلمين عاّمًة وإلى ذوي 
القربى خاّصًة من خالل األوقاف األهلية «التي يقفها اإلنسان على «أهله» أو 
 أقربائــه» أو «عتقائه»، وهو يتميز عــن «الوقف الخيــري». والوقف األهلي»
صدقة جاريٌة على امتداد الزمان في صورة ريعٍ منتظم يتمتع به أقرباءُ واقفيه 

 «welfare of the whole» لم يعرف اإلنجليز مفهوم التضامــن. ولذلك ابتكروا مفاهيم من قبيــل 1 ـ 
و«commonwealth» عندما كان األمر يتعلق برعاية الفقراء. راجع:

Karl H. Metz: Solidarität und Geschichte. Institution und sozialer Begriff der Solidarität in 

Westeuropa im 19. Jahrhundert. In, Andreas Göbel & Eckart Pankoke: Grenzen der Solidarität. 

Solidaritätsformeln und Solidaritätsformen im Wandel. In, Kurt Bayertz: Solidarität. Begriff 

und Problem. Suhrkamp: Frankfurt/M. 1998. p. 184.
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ومعارُفه من غير الورثة. وقد أثــارت هذه الصدقُة الجاريــُة في صورِة وقٍف 
يســتفيد أشــخاٌص بعينهم من عائده جدالً بين العلمــاء، مبيّنين أنه ال يمكن 
محاربة الفقر بهذه الطريقة، ألن هذا النــوع من الوقف يقضي على كثيٍر من 
أحكام المواريث والوصية، متى ال يجب تفضيًال لندب لصالح الفروع والغرباء 
على الفريضة الواجبــة ّتجاه األصول (اإلرث) إّال بعد انقطــاع الذرية نهائياً، 
وهذه حالٌ نادرةُ الوقوع، كما يرى العلماءُ الذين يرفضون الوقف األهلي 1، في 
ُص لإلنفاق على  األوقاَف الخيرّيَة ُيقَصُد بها وجه اهللا تعالى وُتَخص» حين أن
الشعائر اإلسالميِّة، والتعليِم ومساعدة الفقراِء المسلمين ومعالجِة مرضاهم، 

فاألوســاط المصرية كلها، الدينية والسياســية، 
متفقة تمام االتفاق على وجــوب بقائها» 2. وعليه، 
نعتبر الوقف األهلــي انحرافاً ســافرًا عن مقصد 
 .محاربة الفقر، ألنه يضمن مدخوالً غير مســتحق
أما الوقف الخيــري الذي نكتفــي باإلحالة عليه 
بلفــظ الوقف فقــد كان من أهم وســائل محاربة 
الفقر في البالد اإلسالمية، عمًال بالحديث النبوي 
عن أبــي هريــرة أن النبــي ژ قــال: «إذا مات 
اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء: صدقة 

جارية، أو علـــم ينتفع به، أو ولد صالـــح يدعو له» 3. وقد ظهر األســاُس 
الشرعي للوقف في وصية الرسول إلى عمر بن الخطاب في شأن أرض يملكها 

مضار الوقف األهلي كثيرةٌ، وهي تجزئة الوقف وتضاؤل نصيب المســتحقين ونشــر البطالة بين  1 ـ 
المستحقين، ما دام المستحق للوقف ال يعمل على مخالفة الفرائض الشرعية واالستغالل السيئ 
لشــروط الوقف بما يخالف الشــرع أو األخالق، وإحــداث منازعات بين األقــارب وحبس العين 
الموقوفة عن التداول، وما إلى ذلك. راجع: الشيخ محمد المكي الناصري: األحباس اإلسالمية 
في المملكة المغربية. منشــورات وزارة األوقاف والشؤون اإلســالمية، الرباط، 1412هـ/1992م 

[1935]، مقدمة عبد الكبير العلوي مدغري، ص 178.
الشيخ محمد المكي الناصري: األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية. منشورات وزارة األوقاف  2 ـ 
والشؤون اإلسالمية، الرباط، 1412هـ/1992م [1935]، مقدمة عبد الكبير العلوي مدغري، ص 183.

رواه الجماعة إال البخاري وابن ماجه. 3 ـ 
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عن ابن عمر: ««إن شئَت حبّست أصلها، وتصّدقت»، فتصدق بها عمر على أن 
ال تباع، وال توهب وال تورث، في الفقراء وذوي القربى، والرقاب، والضعيف، 
وابن الســبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منهــا بالمعروف، ويطعم غير 
متمول 1، وفي لفظ: غير متأثّل 2 ماًال» 3. وقد عّرف عبد الكبير العلوي المدغري 
الوقف كما يلــي: «عمل الوقف أو التحبيس، يدخل في بــاب الهبات والعطايا 
التي يهبها المســلم أو المســلمة، ويخرجها من ماله الخــاص، لينفق ريعها 
ويصرف عائدهــا فيما يتعلــق بإقامــة الشــعائر الدينية في بناء المســاجد 
وتشييدها، ورفعها وإصالحها، وتوظيف القيمين الدينيين عليها، وتحفيظ كتاب 
اهللا وطباعة المصاحف القرآنيّة» 4، بهذا تهدف األوقاُف اإلسالميُّة إلى تعليم 
الّدين ومواســاة البؤســاء والغرباء. وكانت ُتنفق على المســاجد والمدارس 
والمالجئ والمارســتانات، وأحياناً ينفق منها على تحصينــات الثغور، وإنارة 
الّدروب، وتنظيف الشوارع، وتوزيع المياه العذبة، وكانوا يأذنون باإلنفاق من 
أحباس جهة على جهة أخرى 5، داخل البلد أو خارجه، مثل «القيام بملجأ خيري 
في مكة، يقيم فيــه الحجاج األفارقة، الذيــن لم يتمكنوا مــن الرجوع حاالً 
لبلدهم» 6. وقد ذكر األستاذ الطنجي بخصوص إقبال المسلمين األثرياء على 
ئــون َكنَفَهم  بســط أيديهم «باإلحســان لمن فقدوا الُمنِفــَق أو الُمعينَ، ويوط

يقصد أنه غير متخد منهــا ماالً، أي ملكاً، قال الحافظ: والمراد أنه ال يمتلك شــيئاً من رقابها.  1 ـ 
انظر الشــوكاني، نيل األوطار من أســـرار منتهـــى األخبار، المجلــد الرابع، راجعــه وضبطه 

عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت، ص 196.
ويقصد بغير متأثل هو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شــيٍء: أصله. المصدر  2 ـ 

نفسه، الصفحة نفسها.
رواه الجماعة، راجع: يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، مؤسسة الرسالة،  3 ـ 

بيروت 1997، ص 134.
الشيخ محمد المكي الناصري: األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية. منشورات وزارة األوقاف  4 ـ 

والشؤون اإلسالمية، الرباط، 1412هـ/1992م [1935]، مقدمة عبد الكبير العلوي مدغري، ص 3.
الشيخ محمد المكي الناصري: األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية. منشورات وزارة األوقاف  5 ـ 

والشؤون اإلسالمية، الرباط، 1412هـ/1992م [1935]، ص 21.
الشيخ محمد المكي الناصري: األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية. منشورات وزارة األوقاف  6 ـ 

والشؤون اإلسالمية، الرباط، 1412هـ/1992م [1935]، ص 67.



75

والفساد الفقر  مكافحة  في  وأثَرُها  ا�سالمية  الّدينيِّة  التربية 

للضعيف فيألفــون وُيؤلَفون [...] وبعدمــا مألوا صحائَف أعمالهم بالمســاعي 
المشــكورِة أرادوا أال تنقطع أعمالُهُم بالموت، فخلفوا جزءًا من ثروتهم لحفظ 
مســتوى مجتمع أبنائهم من تطّرق عوامل االضمحالل إلى أسسه الصالحة التي 
عملوا طيلة حياتهم من أجلها [...]، وكذلك القول في باب اإلحسان إلى الضعفاء 
والمساكين، فأحباس الكســوة واإلطعام وافرةٌ في هذه البالد، والمالجئ التي 
أحدثوها في نواحي المغرب خاصة بضعاف األبدان أو بضعاف العقول متعددةٌ» 1. 
ويذكر الشيخ المكي الناصري كيف أنه توجد «في كثير من مدن المملكة أحباس 
خاصة بالفقراء يجب شرعاً أال ُتصَرَف لسواُهم، وأن ُينفََق عليهم ريُعها بالتّمامِ 

والكمــاِل»، ويجــب أن تصرف «مداخيــل أحباس 
الفقــراء على الفقراء طبقاً لشــروط المحســنين 
[وهي] حقوقهم الشرعية المقدسة [دفعاً] لألمراض 
الخطيــرة والمــوت الســريع» 2. وقــد مــات أحد 
المَحبســين وترك ِريعــاً يكفي إلســعاد 300 عائلة 
فقيرة. وقــد كان الّدافع الّرئيس إلــى الوقف هو 
تمكين فقراِء المسلمين من الظروف المناسبة ألداء 
الفرائض اإلســالمية وحفظ القــرآن وتعلّم قواعد 
الدين. فقد كانت النظافُة مرتبطًة باالغتسال ألداِء 
الفرائِض، ولذلك كانت األحباس مكلفًة بأكبر عدٍد 
من الحّمامات في المدن، بما أن الحّمامات «مراكز 

للطهارة اإلسالمية ُبِنيَت ليتطهَر فيها المسلمون، وليَتََمكنَ الّرجال والنّساءُ من 
القيــام بواجباتهم الّدينيّــِة، ولذلــك كانت أكريتهــا دائماً مخفّضــًة، وأجرة 
االستحمام بها رخيصًة، نظرًا الرتباطها بالّدين، الذي ُيوِجُب الغسَل على كافِّة 
المسلمين» 3، و«وجوب تســهيله على فقراِء المســلمين». كذلك كانت األوقاُف 
المصريُة «تبعــث وّعاَظها ومرشــديها يجولون في أطراف المملكــة المصرّيِة، 

المصدر السابق نفسه. 1 ـ 

المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
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لمحاربة المســكرات والمخّدراِت والقضاِء على روح الجريمِة واالعتداء، ونشر 
فضائل الدين، وتثبيت العقيدة المحمدية في النفوس [...] وُتؤّســُس المدارَس 
عفاِء وتهذيبهم وصيانتهم من كلّ األخطار» 1.  والمالجئَ العديدةَ لتعليِم أبناِء الض
كل هذا جعَل الحاضرةَ اإلسالميَّة تمتازُ بمعالَم عمرانيٍّة (كالمساجد والحمامات 
والمراحيض العموميــة واألفران) تعتمد فــي الغالب على الوقــف الخيري في 
تسييرها وتنظيمها. كما أن المدينة اإلسالمية العتيقة ُعرفت بوجود المارستان 
والمالجئ والمدارس التي ُتمولُ من عائدات الوقف كذلك. وقد تالزم استمرار 
وجود الحضارة اإلســالمية فــي معظم الــّدول العربيّة مع اهتمام المحســنين 
بمؤسسات رعاية الفقراء والعجزة والمرضى وبمؤسســات التعليم الديني ودور 
العبادات. وتمثّل األوقاف وظيفَة الخدمات العمومية التي عرفها الغرب من دون 
أن تتدّخل الّدولة في تنظيمها تدخًال مباشــرًا، ما دامت تحت إشراِف القضاِة 
الّشرعيّين ونّظاِر األحباس نيابًة عنهم. ولم تعمل الّدول على توحيد األوقاف إّال 
بعد أن خلقــت وزارًة خاّصًة بها 2. وقد ظلت الدولة تلعــب وظيفَة مراقبِة تنفيذ 
إرادِة المحبّســين بما يخُدُم المصلحَة العاّمَة، حتّى لو لم يستحضر المسلمون 
القضاءَ على الفقر كحق من حقوِق اإلنسان، بل كفضٍل يُمن به ولي النعمِة بهدف 
مواجهة الفقِر عن طريق محاربة التســول ودعم األعمال الخيرّيِة، بينما تحوّل 
الحصولُ على حد أدنى للمعاش حقّاً ومطلباً فرضه الفقراءُ على الّدولِة الحديثة 
بعد الثورة الفرنسية 3. وقد ظهر تباعٌد قوي بين من يؤكد على حقوق المواطنِة 
وتحقيِق الحد األدنى مــن العيش الكريــِم، وبين من يرعى الفقــراِء من باب 
الندب. لقد أصبح تجــاوزُ الفقِر في الدولة الحديثة هّماً ومشــروعاً اجتماعياً 
ا يجود به أولياءُ النعمة على الفقراِء. فقد كانت محاربُة الفقر  متكامًال أبعده عم

المصدر السابق نفسه. 1 ـ 
وهذا ما قام به السلطان موالي اسماعيل (1666) في المغرب بعد أن أدمج كل أنظمة الوقف تحت  2 ـ 

وزارة واحدٍة.
 Karl H. Metz: Solidarität und Geschichte. Institution und sozialer Begriff der Solidarität in 3 ـ 
 Westeuropa im 19. Jahrhundert. In, Andreas Göbel & Eckart Pankoke: Grenzen der Solidarität.

 Solidaritätsformeln und Solidaritätsformen im Wandel. In, Kurt Bayertz: Solidarität. Begriff und

Problem. Suhrkamp: Frankfurt/M. 1998. p. 175.
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فريضَة كفايٍة ينهُض بها المسلم والدولة عن طريق الزكاة. وكان نجاُح الوقِف 
أو فشلُهُ مرتبطاً برؤية المسلمين إلى المال والزهِد والعبادِة.

ونجمل هذه المبادئَ فيما يلي:

5 ـ ��أ ا���tHر ا�/��� ـ األEال;� إ�( ا���ل

تنبني المعامــالُت التجارية واألعمــال الفالحية والصناعيــة على قواعد 
أخالقيٍة تحظر إتــالف األعيان من دون حرمــان المرء من الحــق في التمتع 

بمنافعها. والســبب هو أنّ اإلسالم «يرى أنّ المال 
مال اهللا، هو خالقه وواهبه، وأن الغني مســتخلٌف 
فيه وأميــن عليــه، بعبارٍة أُخــرى: هــو نائٌب عن 
المالك األصلي في رعايتــه وتنميته وتصريفه» 1. 
يطرُح التصورُ العام للماِل الذي ُيميُّز بين الحيازة 
والملكيّــِة وُيقــر حرّيَة االنتفــاِع مــن دون حرّيِة 
ِف في األعيــان ســؤاالً عاّماً حــول معنى  التصــر
الِملْكيِّة، هل هــي مقيدةٌ أم عاّمــٌة، وهل هي حقّ 
أســمى يملكُهُ المرءُ أم أنّها حق مشــروٌط بحقوٍق 

أخرى؟ يوجد فرٌق بين الّدافِع إلى التصّدق وأداء الزكاة وحماية الطبيعة. فقد 
استُخِلَف اإلنســاُن على كل الخيرات من أجل تنميتها وليس من أجل تدميِرها، 
على خــالف المنظور الغربي الــذي ارتبطت فيه حمايُة البيئــِة بحماية كوكب 
األرض، وهو البيت الذي نســكنه جميعاً ويســكنه سائُر الَبَشــر 2. هذا ويبرزُ 

يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت 1997، ص 27. 1 ـ 
«نشــأت اإليكولوجيا (علم البيئة) في أواخر القرن التاســع عشــر في ســياق التشــعب المتزايد  2 ـ 
 Oikos المصطلح من الكلمة اليونانيِّة Ernest Haekle للتخصصات العلمية. وقد اشتق إرنست هكل
(منزل األُسرة) ونقل داللتها إلى كوكب األرض باعتباره منزلنا نحن البشر. وكان المصطلُح يشير 
إلى هذا الميدان الجديد من البحث البيولوجــي الذي يتناول العالقات التي تربط عناصر كوكب 
األرض». مايكل زيمرمان: الفلسفة البيئية. من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجيا الجذرية. الجزء 

األول. ترجمة معين شفيق رومية، عالم المعرفة، 332، 2006. الكويت، مقدمة المترجم، ص 7.
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التصورُ اإلســالمي حق الِملكيِّة على أنه ليس حقّاً مطلقاً، وُيعتبُر مبدأً صحيحاً 
من الناحية المبدئيِّة فقط prima facie نظرًا لموازنته مع مبادئ أخرى كقاعدة 
ِف في األعياِن  درء المفسدة قبل جلب المصلحة». فإذا تعارضت حرية التصر»
ِف. وعليه، فإن الّزكاة  مع وجوب حمايتها من اإلتالِف وجَب تقييُد حرية التصر
ال ترتبط بإنفاق خراج الفطر أو األموال الواجبة فحسب، وإنما ترتبط أيضاً بما 
نيا، بما يحفظ األرض وأهلها. ولعل استخالفنا في  تزكو به النّفُس وخيراُت الد
ـ «الحفاظ على النســل مطلب  األرض أّمننا على خيراِتها ســعياً إلى تنميّتها. ف
إسالمي قبل أن يكون إنسانياً باعتبار األمر بالغرس واالستنبات مطلوب إلى آخر 
رمق في حياة النوع البشري ولو لم يســتفد منه أحد، إنساناً كان أو حيواناً أو 
طيرًا» 1 وقد روى اإلمام أحمد والبخاري في أدب المفرد عن أنس أن النبّي ژ 
قال: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها أال تقوم 
حتى يغرسها، فليغرسها». ُيصبُح فعُل الغرس أمرًا قطعيّاً بالمعنى الكانطي الذي 
يطالُب المرءَ بمتابعة الغــرس، حتّى ولو اعتقد أنه ال ُترجــى فائدةٌ من فعله. 
ُيطَرُح بطبيعة الحال اإلشكالُ الفلسفي المتعلُق بجدوى االستمراِر في االستنبات 
مع أن اليأس من أمِر الدنيا قد دب في النّفوس. وقد قّدم يوســف القرضاوي 
تعبيرًا بليغاً عن ذلَك بقوله: «فلو أن الســاعة توشك أن تقوم، لظل [المسلم] 
يغرس ويزرع، وهو لن يأكل من ثمرة غرســه، وال أحد غيره سيأكل منه، ألن 
الساعة تدق طبولها، أو ينفخ في صورها، فالعمل هنا يؤدي لذات العمل، ألنه 
ضرب من العبادة، والقيام بحق الخالفة هللا في األرض آخر رمق» 2. فإذا كان 
هذا العمُل ضرباً من العبادِة ما عادت أحكاُمهُ توفيقيًّة وتخضُع ألهواِء الَبَشِر، 
بل أصبحت واجباً مفروضاً على العبِد المأموِر بواجب االستخالِف. وكل مأموٍر 
ُملــَزٌم باالمتثاِل لألمِر، بقطــِع النّظِر عن األهواِء الشــخصيِّة. وتظهــُر أهّميُة 
االستخالِف بوجٍه خاص في جلب المصلحة، ألن تنمية الطبيعة والعنايَة بالبيئِة 
مصلحٌة عليا ال يجوز تدميُرها بحال. نجد األمر القطعي نفَسه مطروحاً في هذه 

عبد المجيــد الطريبق: منظور اإلســـالم إلى المحافظة على البيئة. منشــورات وزارة األوقاف  1 ـ 
والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، 1428هـ/2007م، ص 291.

يوسف القرضاوي: حماية البيئة في اإلسالم، ص 63، عن الطريبق 291 ـ 292. 2 ـ 
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الرواية. روي أن رجًال مر بأبي الدرداء ƒ ، وهو يغرس جوزة [شــجرة جوز] 
فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير، وهي ال تثمر إال في كذا وكذا عاماً؟ فقال 

أبو الدرداء: ما علي أن يكون لي أجرها، ويأكل منها غيري !؟
والنتيجة المباشــرةُ هي أن تطبيق هــذه األوامِر القطعية يســاهم بصورٍة 
مباشــرٍة في تأمين األمن الغذائي وبصورٍة غيِر مباشرٍة في محاربة الفقر. روى 
مسلم عن جابر مرفوعاً: «ما من مسلم يغرس غرساً، إال كان ما أكل منه صدقة، 
وما سرق منه له صدقة، وما اكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو 
له صدقة، وال يرزأه إال كان له صدقة». وفي رواية «إلــى يوم القيامة». رواه 

مسلم في كتاب المساقاة برقم (1552).

5 ـ 1 ـ مبدأ الزهد في الدنيا وتنمية الطاقات
َد  العامَل المحد ُيشيُر معظم الباحثين إلى أن
في الفقر ليس هو الحصول على أقل من دوالر في 
اليوم وليس هو نقص الموارِد بحد ذاِتِه كما تقّدم. 
يتجّسُد الفقُر في «عواقب هذا النّقِص على رفاهيِّة 
الفــرِد» 1. فما ُدمنا نحكُــُم على األمــوِر بخواِتِمها 
ال تكفــي المعاينــُة الماّديُة للنقــص الحاصل في 
الّدخل أو في حاجيات المعاش كي نتحقَق فعليّاً من 

وجود الفقِر. وهنا نرجُع إلى التربية الدينية. إذ ذكر أحد العارفين: «نحن في 
سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بســيوفهم». يوجُد من بين الصالحين 
ُل حياةَ الزهِد والورِع ومنهم من يرضى بشظف العيش  ورجال التصوف من ُيفض
 والتقشــف في الحياة عمًال بقول عمر بن الخطاب «اخشوشــنوا اخشوشنوا فإن
الحضارةَ ال تدوم». وإذا ما نظرنا إلى حياِة هــؤالِء الزّهاِد عن ُقرٍب، لن نجد 
فرقاً بينهم وبين الفُقراء من زاوية االستمتاِع بالنّعم. ومع ذلَك يوجد فرٌق شاسٌع 

 Anthony Giddens: Die Frage der sozialen Ungleichheit. Edition Zweite Moderne. Ulrich Beck 1 ـ 
eds. 2000, 99.
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بينهما. فقر الزاهد في الّدنيا زهٌد في خيراٍت ماديٍة من أجل خيراٍت أخرى مع 
توفرها. أّما فقر المحتاِج فهــو فقر المضطر الذي ال يســتطيع تطوير قدراته 
وتنمية مواهبه. وعليه، يوجد فرٌق بين من اختارَ الفقَر أمًال في تحصيل طاقاٍت 
جديدٍة ومن أصيَب بنائبٍة وعانى من مخلفاته على قدراته الجسدية والمعنوية. 
يشُعُر الزاهد بالّرضا عن ذاته، ما دام يشعُر بقوٍة ُتغنيِه عن النّاس، على عكس 
الفقيِر الذي يفتقُر إليهم ألنــه ال يملك االعتماد على النفــس. ُيعوُض الّزاهُد 
حرماَن ذاِت اليِد بقدراٍت جديدٍة اكتشفها في نفسه. وقد نعتبر اليوم أن العالم 
 والفنّان والمفكر وكل من يتفانى في عمله يدخلون في قائمة الّزهاد، ما دام أن

قيمَة العمل المنَجِز تحظى بمنزلٍة أكبَر من منزلِة أي تعويٍض ماّدي.

5 ـ 2 ـ مبدأ العمل والعبادة
يحُصُل العاطُل في الدول الغربية على تعويٍض شهري مقابل البطالِة. وقد 
ال يوجُد فرٌق فعلي بين مدخول العامِل والعاطِل. غيَر أن المرءَ ال يشُعُر بالّرضا 
عن الّذاِت إذا لم يكُن مدخولُهُ ثمرةَ مجهوده الشخصي. فالخادمُة الفرنسية 
الواردة في مثال يوسف القرضاوي تأُكُل من عرق جبينها، وهي بذلك خيٌر من 
العاطِل الــذي يعيُش عالًة علــى الّدولــِة والمجتمع، مصداقاً لقول الرســول 
الكريم: «اليد العليا خيٌر من اليد السفلى» 1. في هذه الحالة، قد ُيوفُر المالُ 
للعاطِل عن العمِل فسحًة في المعاِش، لكنّه لن ُيِحس بالّرضا عن نفسه إال إذا 
ما استثمر ذلك المالَ بصورٍة إيجابيٍة في تكوين ذاته وشحذ قواه. يحفُظ المالُ 
للعاطِل كرامتَهُ إذا ما كان وســيلًة ضروريًة لتجديد طاقاته أو الحفاظ عليها. 
وقد يلجأ المرءُ في غياِب دخٍل شهري مناسٍب أو رعايٍة أُسرّية إلى التسوّل بدلَ 
التشــمير عن الّســاعدين. وبالفعل، توجد ذرائُع اقتصادّيٌة واجتماعيٌّة متعّددةٌ 
لممارسة التسوِل، ومنها أن يتذرّعَ المتســوّلُ بالمطالبة في حق الحصول على 

مال اهللا.

«اليد العليا خير من اليد الســفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن  1 ـ 
يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغِن يغنه اهللا» (رواه البخاري ومسلم).
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6 ـ ا�+5� وا�+��د

إذا كان اإلنســاُن الحديُث يتمتُّع بكامل الســيادِة على ماله، فإن ســيادةَ 
المسلم سيادةٌ مشروطٌة. فهو ُملزٌم باســتعمال المال من دون إتالفه في صالح 
الحرث والنسل. ولذلك، يظل مسؤوالً يوم القيامِة عن إتالف هذا المال؛ فهو 
ُيسألُ عن المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه، ما دام فيه حق للسائل والمحروم. 
ويدخل في إطار حسن استعمال المال عدم اســتنزاف الموارد الذي يؤدي إلى 
فقــر الجماعة وغنى األفراد ومحاربــة التلوث من أجل مصلحــة األفراد وعدم 
اإلضرار بهم، مــا دام أن كل ذلك قد يفضي إلى «إفقــار الجميع على المدى 

الطويل» 1. ذلك أن المال ُيقالُ علــى كل الموارد 
الطبيعيِّة وغيِر الّطبيعيّة. «هنــاك معادلة طبيعية 
بين البيئة ومواردها وغنى النــاس فيها، وال غرو 
إذا استنزفت الموارد أو تلوثت فإن ظروف العيش 
تضيق وينقص صالحها الستقبال اإلنسان وازدهار 
حياته» 2 يرتبُط الّشرعُ بالمحافظة على الموارد من 
التبذير، وترتبط محاربة الفقر «بفرض الزكاة في 
كل ما يستخلص منها [من الموارد] من أموال، في 
صناعــٍة أو تجارٍة أو فالحة، ويدعــو إلى تثميرها 
وعدم كنزها» 3. وقد لخص الطريبق الفســاَد في 

الجانب البيئي وهو «إهالك الحرث والنســل» 4. وتأكيدًا لذلك يقول سبحانه: 
 ﴾ _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S R Q ﴿
[البقــرة: 205]». هذا الّربــط البيولوجي في عالم األحياء بين الفســاد وإهالك 
األرض والنسل في عالم النبات والحيوان على السواء هو توكيد رباني على أن 

الطريبق، ص 320 ـ 321. 1 ـ 
عبد المجيــد الطريبق: منظور اإلســـالم إلى المحافظة على البيئة. منشــورات وزارة األوقاف  2 ـ 

والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، 1428هـ/2007م، ص 320.
الطريبق: ص 320. 3 ـ 
الطريبق: ص 291. 4 ـ 
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أصل الصالح في األرض عبادة اهللا من خالل الحفاظ على الحرث والنسل» 1. 
يوجد ارتباط عضوي بين الفساد واإلفساد في معظم الدراسات المهتمة بالبيئة 
من الّزاوية اإلسالميّةِ 2. ويعتبر الريسوني أنّ الُمنكَر واإلفساَد في األرض َيظهَُر 
في التطاول على عناصر البيئة. وهو ما ينطبق عليِه األمُر بالمعروف والنهُي عن 
المنكر الذي يجب تغييره باليد واللســان والقلب، وهــذا تأويٌل خاص للمنكر 
ويربطه بالظلم الذي يلحق بالبيئة. يكشف الباحُث هنا عن وجوِه اإلفساد بدافع 

الشدة واالنتقام والعبث وبدافع الهوى والحرب واإلهمال والجهل 3.
إن معالجة ظاهرة الفقِر قد اقتضت منّا أن نُعالَج مجموعَ الظواهر السيّئِة 
ِب الفقر في اّتجاهاٍت عّدٍة، فإن االهتماَم بالتّربيِّة  المرتبطِة به. وبحكم تشــع
نِّة قد وّجهَنا نحو فحص المسؤوليِّة  الّدينيِّة كما ظهرت معالُمها في الكتاب والس
الفردية والجماعيِّة. ُيحس المسلُم بدافعٍ أخالقي ُيلِزُمه بدفع الّزكاِة، حتّى في 
غياِب ســلطِة الّدولة التي كانت تتكفُّل بجمعها، بينما قد يتلكّأ أو يتخاذلُ في 
المقابِل عن أداِء الّضرائب (من دون اإلحســاِس بتأنيــب الّضميِر). وقد يبادرُ 
ًال منه، مــن دون أن ُيحس بأنّه  المســلُم إلى القيام باألعماِل الخيرّيــِة َتفَض
مطالٌب كفرٍد بصرِف كل ماله للقضاِء على الفقر والجوع، ولو بنسبٍة ما لدى 
فرٍد بعينه (من دون اإلحســاِس بتأنيب الّضمير كذلك). وعليه، يمكن اجتثاث 
الفقر من خالل االســتفادة مــن القيم اإلســالمية الموروثــة واالنفتاح على 

االقتصاد العالمي والبحث في الفقر كظاهرٍة كونيٍّة.

Eـ�%�ـ�:
نعود إلى تســاؤلنا عن الغاية مــن التربية الدينية؟ يرتبــط جواب هذا 
السؤال بالتحدث قليًال عن مفهوم «العمران»، فاإلنسان بحسب أرسطو 4 وابن 

الطريبق 291 1 ـ 
قطب الريســوني: المحافظة على البيئة من منظور إســالمي. دراســة تأصيلية في ضوء الكتاب  2 ـ 

نِّة ومقاصد الشريعة. دار ابن حزم 2008م. ص 35. والس
الريسوني 35 ـ 39. 3 ـ 

أرسطو، السياسة، نقله من اليونانية األب أوغسطين برباه البولسي، المكتبة الشرقية الطبعة 2،  4 ـ 
1980، ص 8 ـ 10.
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خلدون 1 مدني بالطبع، وال بد أن يجتمع مع اآلخرين ليسد حاجته الضرورية، 
وهو ضروري للنوع البشــري ويكون بالفطرة والطبيعة، وظواهر هذا االجتماع 
هي موضوع «علم العمران». وقد أكد أرسطو من قبل هذا المعنى. فهو يؤكد في 
نظريته السياســية على وجود مســتويين مختلفين في الحياة الجماعية. يوجد 
مســتوى االقتصاد المنزلي oikos الذي يجمع بين أفراد األسرة الواحدة بناءً 
على عالقات األُبوة واألُمومة واألخوة والعالقة الزوجية. ويوجد مستوى عالقات 
المواطنة بين األفراد الذين يحتكمون إلى الدولة. تنبني العالقات بين األفراد 
داخل األُسرة على عدم مساواة طبيعية، بحكم أن مرتبة المعيل أعلى من مرتبة 

العائل. ولكن األفراَد أنفَُسهُم المنتمين إلى األُسرة 
نفسها متســاوون أمام الدولة، ما داموا مواطنين 
يتمتعون بحقوق متساوية. وقد عرفت تلك العالقة 
غير المتكافئة بين المساواة في المواطنة والتفاوت 
داخل األُســرة في تاريخ اإلســالم تحوالً ملحوظاً 
ظهر في العمران اإلســالمي وفي مساهمة األفراد 
والجماعات في تأســيس المســاجد والمؤسسات 
الخيريــة والتربويــة واالجتماعية التــي ال تزال 

حاضرًة من خالل آثارها الّدالِّة عليها.
م في هــذه المقالة  وإذا عدنــا إلى ما تقــد

فســنجد أنّ التكافل االجتماعي كان غرضا دينيا وأخالقيا ساهم في النهوض 
بأســباب العمران. فما دام فينا الفقير الذي ال يكتفــي بذاته وجب أن يكتفي 
بغيره، حتى يحسن تعمير هذه األرض، درءًا للمفسدة التي قد تنجم عن فقره 
وحاجته. وقد أوردنا المبدأ النبوي المشــهورَ «اغرس تجــد» عمًال بالحديث 
الشريف الذي رواه البخاري وأحمد والبزار ومعنى الغرس يفيُد أن من يغرس 
ُل الناُس ثمرةَ غرِســِه إِن عاجًال أو آجًال، فضًال عن تحصيله  تعميرًا ســيَُحص
لغرسه من ثناء الناس في الدنيا وأجر اهللا في اآلخرة. وقد ال يسبق إلى ذهننا 

ابن خلدون، المقدمة، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، الطبعة الثانية، 2000م،  1 ـ 
ص 46 ـ 47.

 ٍb>ا���=ُ[ 0�ا ُّU$�ُ
 b>�0 K�ُِ<=�ُ ٍّ�;الEأ
ا�ّ>�Aةِ، 
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أن الغرس هنا قد ال يعني به الفســيلة على وجه التعين وإنما المعنى موجوب 
على وجه التحقيق، فقد يغــرس المرء كتاباً أو صحيفــة أو بئرًا أو بيت مأوى 

للمسافرين وعابري السبيل وقفاً لهم ومنفعة.
وكل تربية ال تعنــى بهذه القصــود جميعــاً تبتعد عن غاية الشــرع من 
العمران، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
̄ ﴾ [البقرة: 251]. فالتربية   ® ¬ « ª © ̈  §
ال ينبغي أن تربــط التدين بالصالة فقــط وإنما بتحقيق التكافــل والتعاون، 
واإلحساس بالفقير أيضاً، فاهللا غالباً ما يربط الصالة بالزكاة، فالصالة هي 
عالقة المسلم بربه والزكاة هي عالقة المسلم بالفقير ممن يعلم من أقربائه 
وجيرانه وأبناء حيه ومدينته ودولته. وقد أّدى اإلحساُن الفردي وظهورُ مؤسسات 
دينية إلى ظهور نماذج عمرانية ُتميُز الحاضرةَ اإلسالميَّة. فال معنى أن نتحّدَث 
عن العمران اإلسالمي من دون أن نستحضَر جهوَد األفراِد والجماعاِت في بناِء 
المساجِد والمستشفيات والمراحيض العمومية واألفرنة والحّمامات وفي تجهيز 
مراكز الرعاية والمدارس. وقد استنَد التنظيُم االقتصادي إلى الجمع المتوازِن 

بين أوقاف المحسنين وصدقاتهم ورعاية الّدولِة.
وقد أّدى دخــول الدول اإلســالمية بوابــة الحداثة السياســية إلى تراجع 
االهتمام بالجانب العمراني وبالمؤسسات الوقفية التي كانت فاعلًة بقوٍّة إلى حين 
دخول االستعماِر إلى البالد اإلسالميِّة. ويُعوُد ســبب فشِل التحديث أو في جزٍء 
منه على األقل إلى عجز فالسفة االقتصاد والفاعلين السياسيين عن االستفادِة 
من مؤسســات التكافل والعمران اإلســالمي أثنــاء تحديث الُبنــى االقتصادية 
واالجتماعية، وتجاهل رواد النهضة ألهمية إدماج المسألة االجتماعية ومحاربة 

. التحديث الذي عرفه المجتمُع اإلسالمي الفقر ضمن هم
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■  أكاديمي ووزير سابق، تونس.

ا��5���:

ُيعد تجديد الوقف والزكاة مجاالً مهماً من مجاالت تجديد 
الِفقه اإلســالمي والتكليف الشــرعي. وذلك على مستوى 
المضامين والمؤسسات واآلليات، وبمسارات تجديد الوعي والفهم 
والفعل والعمــل، وبضوابــط وأدوات معلومة في قواعد الشــريعة 
ومبادئ االجتهاد، ولهذا التجديــد أثره في مكافحة الفقر بأنواعه 

وأسبابه وآثاره، وهو ما نبينه في هذا المقال.

x��� ��Q50ـ� اإل,�ـ�ن وا�"��ان <�  ا��;ـl وا�ـ>�Aة ��ٴ
��ء ا�5�آن:

يمثل موضــوع الوقف والــزكاة أحــد مواضيع قضايا اإلنســان 
والعمران فــي ضوء القــرآن؛ مــن حيث أبعــاد اإلنســان الفطرية 
والتكريمية والتكليفية، التي تقرر بمقتضاها وجود اإلنسان وقيامه بما 
ُيصلحه ويصلح هذا الوجود في العيش واالنتظام والعمران والتمدن 
والتحضر. ومن مقتضيات الكرامة والتكليف تشــريُع العمل وتحقيق 

■ ,�ر ا���� �0 ��&�ر ا���د��  

والزكاة  الوقف  مسائل  في  التجديد 
المعاصرة ا�زمنة  في  الفقر  لمكافحة 
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اإلنتاج وجلب الغنى وطرد الفقر ودرء الفساد. وهو ما تجلّى في هدي القرآن 
نصوصــاً وأحكاماً ومقاصد وقيمــاً، تدعو إلى ذلك كله. ومنــه: قوله تعالى: 
﴿ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [عبــس: 24]، الذي يشير إلى تدبير اإلنسان لغذائه 
الكافي وتوازنه وأمنه واستمراره وثماره في ذلك كله. ومنه تقرير كرامة بني 
 k j i h g f e d c b a ` _ ﴿ :آدم
o n m l ﴾ [اإلسراء: 70]؛ هذه الكرامة التي يلزم منها كرامتُه في 
سالمة عقله، وتمام صحته، وانتظام معاشــه، وتعمير وجوده، وتثمير حراكه، 

وتعميق قيمه وأخالقه.
والوقف والزكاة موضوع قرآنــي بأصالة وتجدد، ألنه جــاٍر في منطوقات 
ومفهومات وســياقات قرآنية كثيرة، لعل أبرزها جريانه في شواهد الدعوة إلى 
الوقف بالدعوة إلى فعل الخير ﴿ m l ﴾ [الحج: 77]، وَتْرِك األثر الذي 
 ﴾ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :يبقى بعد صاحبه، قال تعالى
[يــس: 12]، والوعد بإحضار ما أعده الفاعل للخير يوم القيامة: ﴿ ! " # 
$ % & ' ) ( ﴾ [ٱل عمران: 30]. وعلى رأس ذلك كله: حمُل اإلنســان 
طوعاً واقتناعاً على فعل اإلحسان الذي هو رأس الصالح وذروة اإليمان ومعلمة 

حب اهللا ألصفيائه، قال تعالى: ﴿ z} | { ~ ے ﴾ [البقرة: 195].
إن اهتمام القرآن بالوقف والزكاة يدل على اهتمامه بآثارهما في مكافحة 
الفقر والفاقة مــن جهة أولى؛ بالنظر إلى مقاصد ذلــك ومآالته، ويدل على 
إقامة العمران وحفظ اإلنســان مــن جهة ثانيــة، فالعمران معاكــٌس للفقر، 
واإلنسان الغني خيٌر وأحب من اإلنسان الفقير. وانطالقاً من هذا وغيره، يكون 
الوقف والزكاة ـ من ناحية الجانب اإلحساني واالستثماري والنفعي ـ رافدين 

عظيمين لإلنسان والعمران.

:)��"% K��5� �1 ـ <�$� ,t� وإ<�دة �

 °¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿
± ² ³ ﴾ [البقرة: 268].
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المعاصرة ا�زمنة  في  الفقر  لمكافحة  والزكاة  الوقف  مسائل  في  التجديد 

مفاد هذه الفسحة فوائد ثالث:
الفائدة األولى: تالزم ثالثية الشيطان والفقر والفاحشة، ضمن نسق من 
الغواية التي يتزعمها الشيطان باعتماد سياســة الفقر بأنواعه، بوصفه تحضيرًا 
لبيئة الفاحشــة وإضعافاً لإلنســان بإضعاف عمرانه ومقومات وجوده ومتطلبات 
حياته؛ مما يجعله يرتمي تحت اإلكراه واإلغواء في دياجير المحرمات والشبهات، 
ويحتمي بما يتوهم أنه منقذ له من هذا الفقر ومعاناته ومصاعبه ومصائبه. وقد 
جاءت عبارة «يعدكم الفقر» لتشير إلى التخويف بالفقر والخصاصة والحرمان، 
ثم الترغيب فيما ُيظن أنه البديل والمخلص، وهو الفاحشة. والذي جعلني أقرر 

هذا االرتباط الثالثي هو داللة السياق 1 أو مقتضى 
المقام الذي وردت فيه الثالثية فــي هذا المقام، 
وهو الشيطنة والفقر والفحش، في خيط ناظم لها، 
وهو تعذيب اإلنســان وحرمانه من العمران بمنافعه 

ولذاته وما يؤدي إليها.
الفائدة الثانية: ثالثة اسم الجاللة والمغفرة 
والفضل، الدالة على وعد اهللا بالمغفرة التي فيها 
إشارة براءة الذمة اإلنسانية من الفواحش واآلثام، 
وقيامها على الفطرة األصيلة والدين القيم، والدالة 
كذلك على فضل اهللا، الذي هو رزقه ونعمه وسائر 

ما يقيم وجود اإلنسان وعمرانه على مراده سبحانه وهديه، في مصادمة صريحة 
لمراد الشــيطان ووعده الواهم وخطواته الخبيثة. قال سبحانه: ﴿ ! " # 

$ % & ' ) ( * + , - ﴾ [النساء: 27].

ومفاُد هذا النّص القرآني تعارض اإلرادتين وتصادم المرادين، وأن مراد 
اهللا هو التوبة بمعناهــا المتصل بالرجــوع إلى اهللا وتخليــص الذمة وحماية 

الحرمة...، وأن مراد الشيطان الميُل العظيم بأنواعه وأخطاره.

داللة السياق من الدالالت المعتبرة في فهم القرآن الكريم وتفسيره واالستنباط منه. وهي موضع  1 ـ 
أبحاث كثيرة ورسائل عدة.

ا��;l وا�>�Aة ����ع 
 K,و%��د، أل ���C�0 �,آ�;
�aرٍ <� ��DH;�ت 
و�+^���ت و��o;�ت ;�آ,�� 
 K,���a �3ز�ة، �"! أ0��GA
<� �Zا3� ا����ة إ�( 
ا��;l ��0���ة إ�( <"! 

 ﴾ m  l ﴿ ���ا�
[ا�$�: 77].
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الفائدة الثالثة: مضمون الثالثيتين، من حيث قيُم كٍل منهما ومقاُم 
ذلك فــي إقامة العمران وإســعاد اإلنســان، وهذه القيم هــي قيمة العمل 
المتأتية بصالح اإلنســان واســتعداده المادي والمعنوي لإلنتــاج والتعمير 
والنفع والتطوير، وكذلك قيمة الحرية المحررة لإلرادة والمقوية لإلدارة، 
وقيمة التقوى التي تحفز على ادخار األعمال الصالحة وترك اآلثار الباقية، 
وإدامِة صيغ الخير بالوقف والــزكاة والهبة والخدمة. وهو ما يشــير إلى 
ارتباط الرزق والغنى بالمغفرة والتقى، وفق خطــاب التصديق الثابت في 
قوله تعالى:  ﴿ u t s r q ❁ o n m l k j ﴾ [الطالق: 2 ـ 3]، 
وخطاب التحقيق الذي تقوم فيــه البراهين العقلية والحجج المنطقية على 
ذلك االرتباط، ومن وجوه ذلك: أن التقوى التي تكون سبباً للرزق يراد بها 
حالة اإلنسان وأهليته من حيث نيته وإيمانه، وصالحه والتزامه، مما له أثر 
في اإلنتاج والتنمية والرزق والفضل، ومن ذلــك مخزونه اإليماني الدافع 
إلى التنمية بوصفها تعبدًا هللا وطاعة له، ووعيه الفكري والشرعي والعلمي 
الذي يقيم عمله على اإلتقان والجودة ومراعاة ســنن ذلك وشروطه، وهذا 
يتأسس كذلك على قاعدة التعبد واالمتثال، وهو ما يؤثر في مقادير اإلنتاج 
ونوعياته وتحقيق الغنى وطــرد الفقر، وكذلك التزامــه الديني والخلقي 
واالجتماعي واألسري؛ مما يجعله تاركاً للمعاصي متجنباً للمالهي مقتصدًا 
في اإلنفاق متوازناً في شــأنه كله. ولها أثره في االقتصــاد والمعاش وفي 

التوفير والتكثير.

2 ـ ��a> �+�دات ا�"�Hان:

هذه المفردات هي: التجديد، والوقف، والزكاة، والفقر، واألزمنة المعاصرة. 
وبيانها بإيجاز يفيد الموضوع في مجمله ودقائقه، وهو ما نبينه فيما يلي:

مفردة التجديد:
التجديد في اللغة: هو إقامة الشــيء على وضعــه األصلي، كإقامة 
الثوب على وضعه األول؛ بإزالة األدران والشوائب عنه. أو هو جعل الشيء 
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جديدًا، كجعــل البيت القديم جديدًا، بترميمه وتحســينه وتأمين مرافقه 
وخدماته. وهو من الفعل «جَد َيِجّد» بالكســر، فهــو جديد، وهو خالف 
القديم. يقال: جدد اإلنسان األمر وأجده، إذا استحدثه. والَجد الَعَظمُة، 
والجد في األمر: االجتهــاد 1. والجديد: ما ال عهد لك بــه، ولذا وصف 
الموت بالجديد، وتجدد الشيء: صار جديدًا، والجديدان: الليل والنهار 

ألنهما ال يبليان 2.
والتجديد في االصطالح: هو النظر في المستجدات وإعطاؤها أحكامها 
ومواقفها؛ مما يجعلها تناسب العصر وتجلب النفع؛ كالتجديد في مستجدات 

الوقف، من حيــث النظر فــي صيغــه الجديدة 
وإعطاؤهــا أحكامها بتأصيلهــا وتكييفها، وجعلها 
تجلب مصالح الناس وتراعي ريع الوقف وشــرط 

الواقف وأداء المؤسسة الوقفية.
بالتجديــد كذلك تجديــد الدين  ـ ويراد 
ويراد بــه معاملة الدين وفــق النصوص واللغة 
والقواعد التي نــزل بها، مع مراعــاة الجديد 
واالجتهــاد فيــه مــن دون اإلخالل بــه. وأصل 
مشروعيته حديث أبي داود: «إن اهللا يبعث لهذه 
األُمة على رأس كل مائة ســنة مــن يجدد لها 

دينها» 3. ومفاد تجديد الدين تجديد أحكامه بتجديد الوعي بها، وتجديد 
الفعل بمقتضى ذلك الوعي. ومن األحكام الدينية حكم الوقف، فهو يتجدد 
على مستوى فهمه وتطبيقه وقوانينه ومؤسساته وآلياته وآفاقه. وهو ما يؤدي 
ه وعاءً تنموياً ورافدًا اقتصادياً، يســهم فــي اإلنتاج ويواجه الفقر  إلى َعد

ويسعد الفقراء ويقلل معاناتهم.

المصباح المنير، الفيومي، ص 36. 1 ـ 
لسان العرب، ابن منظور، 386/1. 2 ـ 

ســنن أبي داود، كتاب المالحم، باب مــا يذكر في قرن المائــة، 109/4 رقــم الحديث 4291؛  3 ـ 
والمستدرك للحاكم، 567/4، رقم الحديث 8592.
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مفردة الوقف
الوقف هو: فْعل البذل على وجه تأبيد األصل وتســبيل المنفعة والثمرة 1. 
وهذا الفعل ُيناط به حكمه الشــرعي التكليفي والوضعــي. فالحكم التكليفي 
للوقف: أن فعل الوقف مندوٌب إليه بالجزء وواجب بالكل. ومعنى كونه مندوباً 
ه صدقة جارية  بالجزء أو سنة أن فعله من األفراد قد رغب فيه الشــارع وَعد
ومصلحة متعدية وبرًا ومعروفاً وإحســاناً، أما معنى كونه واجباً بالكل أن فعله 
من المجموع اإلسالمي ُيعد واجباً عاماً ال يجوز تعطيله منهم أو إيقافه لزمن؛ 
ألنه من الواجبات العامة والشعائر العظيمة التي ال يجوز تعطيلها كلياً كاألذان 
واألضاحي... وما يتسم به الوقف خصوصاً تحبيس أصله وتأبيد ريعه وتعميم 
ثمره، وهو ما يفيد استمرار نفعه واتساع أثره، وهذا له دوره في مواجهة الفقر 
وما إليه، بالنظر إلى ما يســهم بــه من تنمية دائمة وتوفير مواطن الشــغل، 
وتكثير المنتوج، والتحبيس على الفقراء أنفســهم أو علــى برامج إزالة الفقر 

ومؤسسات التأهيل؛ لتحصيل الغنى وتحقيق الكسب.

مفردة الزكاة:
الزكاة هي: إخراج جزء من المــال على وجه الوجوب 2 وفــق ما جاء به 
الشرع على مستوى األموال الزكوية واألنصبة والمقادير الواجبة والمستحقين 
لها. وُتعــد أحد أركان اإلســالم وإحدى شــعائره التي عظمهــا اهللا، بتعظيم 
أحكامها ومقاصدها وآثارها في مواجهة مشــكالت الغذاء والكســاء والدواء، 
وتحديات الفقر وتداعياته النفسية والمجتمعية والحضارية. وأبرز ما نص عليه 

الوقف لغة: الحبــس والمنع عن التصــرف. التعريفــات، الجرجاني، علي بــن محمد بن علي،  1 ـ 
ص 274؛ ولسان العرب، ابن منظور، 359/9.

وفي االصطالح: تحبيس األصل وتســبيل الثمرة. المغني، ابن قدامة: 184/8، أو هو جعل منفعة 
مملوك أو غلته لمســتحق مدة ما يراه المحبس، حاشــية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي، 
أحمد بن محمد المالكي، 97/4، 98؛ أو هو حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه على مصرف 

مباح، حاشية القليوبي على شرح المنهاج، القليوبي، أحمد بن أحمد، 97/3.
ُعرفت الزكاة بأنها: أداء حق يجب في أموال مخصوصة، على وجــه مخصوص ويعتبر في وجوبه  2 ـ 

الحول والنصاب. الموسوعة الفقهية، 262/23.
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العلماء في مقاصد الزكاة أنها ُشــرعت لمواجهة الفقر ونفع الفقراء، ودليل 
ذلك التنصيص على مصرف الفقراء والمساكين في أول بيان هذه المصارف 
 x w v u t s r q ﴿ :في قوله تعالى
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y
© ﴾ [التوبــة: 60]. وعليه جــاء كالم العلماء منبهاً إلــى هذا المقصد 
العظيم «مصلحة الفقراء»، و«سد حاجتهم»، و«األََحّظ لهم»، وغير ذلك مما 
تقرر بمقتضاه عد الزكاة وعاء للتنمية ورافدًا للنفــع، وجبهة للتصدي للفقر 

والفاقة وضمانة للمواساة والتضامن بين األغنياء والفقراء.

مفردة الفقر
الفقر هو: الحاجة والفاقة، وعكســه الغنى. 
والفقيــر 1 هو الــذي يحتاج إلــى المــال والغذاء 
والدواء وما تقوم به حياته. أما الغني فهو الذي ال 
يفتقر إلى غيره فيما هو غنــي به، وال يحتاج إلى 
المساعدة والعطاء من غيره في مجال الحاجيات 
بأنواعهــا، ومنها الحاجــة إلى الطعام والكســاء 
 Ã ﴿ :والدواء. وفي القرآن الكريم قوله تعالى
Æ Å Ä ﴾ [محمد: 38]، فاهللا وحده الغني 

ال يحتاج إلى غيره، أما المخلوقون فجميعهم محتاجون إليه ومفتقرون إلى فضله 
ورزقه وإمداده.

وتجدر المالحظة أن الفقر ال يقف عند الحاجة إلى المال والمادة، وإنما 
هو عموم االحتياج إلى ما تقوم النفس في ســالمة جســدها وعقلها وعرضها 

َفهُ  اْلِغنَى. وِفـــي اِالْصِطَالحِ َعر َوُهــوَ َمْن َقل َمالُــهُ، َواْلفَْقُر ِضد ، اْلغَِني َغِة ِضــداْلَفِقيُر ِفي الل 1 ـ 
اِفِعيُة، َواْلَحنَاِبلَُة ِبأَنهُ: َمْن َال َيْمِلُك َشْيئاً اْلَبتَة، أَْو َيِجُد َشــْيئاً َيِسيرًا ِمْن َماٍل أَْو َكْسٍب َال َيقَُع  الش
َفهُ اْلَحنَِفيُة: ِبأَنهُ َمْن َيْمِلــُك ُدوَن ِنَصاٍب، ِمنَ اْلَمال الناِمي، أَْو َقْدرَ ِنَصاٍب  َموِْقعاً ِمْن ِكفَاَيِتِه. َوَعر
َفهُ اْلَماِلِكيُة: ِبأَنهُ َمْن َيْمِلُك َشْيئاً َال َيْكِفيِه ُقوَت َعاِمِه. الموسوعة  َغْيِر نَامٍ ُمْستَْغَرٍق ِفي َحاَجِتِه. َوَعر

الفقهية، 199/32.
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وحرمتها، وما به قوام عملها ورســالتها في الحياة. فالجهــل يعد فقرًا علمياً، 
والفساد يعد فقرًا أخالقياً وإنسانياً، والكلمة الخبيثة والفعل المؤذي وإشاعة 
المنكر وإنهاك الفضيلة وتحطيم المعنى وتمييع النظام وتلويث البيئة، كل هذا 

يعد فقرًا إلى الفضائل التي هي ضد تلك الرذائل والقبائح.
وهو ما يجعلنا نتحدث عن الفقر بمفهوم واسع يشمل كل ما يمثل موضعاً 
للحاجــة إلى ما يزيلــه أو يقلله، فالــداء افتقار إلــى الصحــة واحتياٌج إلى 
استعادتها، والظلم افتقار إلى العدل واحتياج إلى استجالبه، والمعصية افتقار 

إلى التقوى وإلى ما يأتي بها من جديد.
وكذلك، فــإن الفقر ال يقتصر على األفراد، وإنما يشــمل شــعوباً وفئات 
بأســرها، بل أصبح الخبراء اليوم يتحدثون عن فقر الــدول واألقاليم، وعن 
إفقار لشعوٍب وطوائف، وحمٍل على الفقر القهري الذي ال يتسبب فيه الفقراء 
بدرجة أولى، وإنما تسببه سياســات ظالمة وإجراءات قاهرة، عابرة للقارات، 

وفي إطار أجندات، وبمزاولة خيانات وإمالءات.
وتقريرنا للفقر بمفهومه الواسع وشموله لشعوب ودول إنما يرد بمالحظة 
معقــوالت األزمنة المعاصــرة وما حملته مــن تزايد أعداد الفقــراء وأحجام 
معاناتهم، وبمالحظة معقوالت نصوص وأحكام شرعية، على غرار قوله تعالى: 
 { z y x w v u t s r q ﴿
| { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ [التوبــة: 60]، 
الذي أفاد فيــه لفظ «الفقراء» صيغة الجمع المســتغرق ألفــراده من أعداٍد 
للفقراء ال تقبل الحّد وال العّد أحياناً، وعلى غرار قوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ 
́ ﴾ [النساء: 5]، الذي   ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
أفاد فيه لفظ ﴿ § ﴾ إضافة المال إلى المجموعة العامة 1، وهو ما يشــير 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والمراد باألموال: أموال المحاجير المملوكة لهم؛ أال ترى  1 ـ 
̄ ﴾ وأضافة األموال إلى ضمير المخاطبين بـ ﴿ < ? ﴾ إشارة بديعة  إلى قوله: ﴿ ® 
إلى أنّ المال الرائج بين الناس هو حقّ لمالكية المختّصين به في ظاهر األمر، ولكنّه عند التأّمل 
تلوح فيه حقوق األُمة جمعاء ألنّ في حصوله منفعة لألّمة كلّها؛ ألنّ ما في أيدي بعض أفرادها من 
الثروة يعود إلى الجميع بالمصلحة، فمن تلك األموال ُينفق أربابها ويستأجرون ويشترون ويتصّدقون 
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إلى األداء الجمعي لألموال والتمويل واالستثمار به، في مواجهة الفقر المركب 
والجماعي والمتزايد، فال ُيتقوى على الفقر الجماعي والعالمي والعابر للقارات 
إال بتصرف الحكماء والخبراء واألمناء في األموال العامة والثروات كافة. وأما 

إذا أسند المال إلى السفهاء فسيزداد الفقر وتضيع الثروة ويشيع الفساد.

مفردة األزمنة المعاصرة
األزمنة المعاصرة هي مجموع العصر الحالي بتنوع أحواله وجغرافياته، وتعدد 
مجاالت وشــؤونه، وكثرة تحدياته وتجاذباته، وشدة الحاجة إلى المال واألعمال 

والوفرة والنفرة؛ مــن أجل مواجهــة كارثة الفقر، 
بوصفها إحدى كوارث العصر الراهن التي تنضاف 
إلى كوارث األوبئة واالقتتال واألُمية والفساد بأنواعه. 
وربما تشــير عبارة األزمنــة المعاصــرة إلى تعدد 
األزمنة بحســب أوضاع الدول والمجتمعات، أو إلى 
تعدد األطــوار المتوالية من حيــث الزمن، كالزمن 
الحديث والزمن المعاصر، أو إلى تداخل الزمان في 
الحال الواحد والمقام الواحد، حيث تجد في الزمان 
الواحد الفقراء واألغنياء، والفقــراء يكونون فقراء 
ثم يصبحــون أغنياء، والعكس كذلــك، وهذا يكون 
بسرعة وشدة وأحياناً بظلم وفســاد وضعف الحياء 

وترك الوفاء. ثم إن الفقر في األزمنة المعاصرة اتسم بالتعقيد والتشعب، وبشدة 
التأثير في مجاالت السياسة واألُسرة والتعليم واإلعالم..، بل أصبح في أحيان عدة 

ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلــى غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر 
والفقير وذو الكفــاف، ومتى قلت األمــوال من أيدي النــاس تقاربوا في الحاجــة والخصاصة، 
فأصبحوا في ضنك وبــؤس، واحتاجوا إلى قبيلــة أو أُّمة أخرى وذلك من أســباب ابتزاز عّزهم، 
وامتالك بالدهم، وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم، فألجل هاته الحكمة أضاف اهللا تعالى األموال 
إلى جميع المخاطبين؛ ليكون لهم الحقّ في إقامة األحــكام التي تحفظ األموال والثروة العامة، 
وهذه إشارة ال أحسب أنّ حكيماً من حكماء االقتصاد سبق القرآن إلى بيانها». التحرير والتنوير، 

محمد الطاهر بن عاشور، (234/4 ـ 235)، الدار التونسية للنشر ـ تونس، 1984م.
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تمهيدًا للهيمنــة الخارجية واالبتزاز المــادي والتوظيــف اإليديولوجي والحزبي 
والمذهبي، وطريقاً لتغيير الخرائط وفك الروابط وطمس الثوابت.

ومفاد عد األزمنة المعاصرة إطارًا زمانياً وبيئياً لتجديد المعالجة الوقفية 
والزكوية لمشــكلة الفقــر؛ أنها تمثل الوعــاء الوجدانــي واإلرادي والحركي 
والسلوكي؛ من أجل الوعي بأهمية الزمن في اإلنتاج والتجاوز، ودوره في تغيير 
واقع الفقر والفقراء الذي تعيشه ماليين الشــعوب، بسبب فقدان هذا الوعي 
بالزمان وتحدياته وشــروطه، وضعف اإلرادة الحرة والسلوك الراشد بالواقع 

الحالي وآالمه وآماله.

3 ـ ا�&���� ا��;+� ���S<$� ا�+5� <� األز��H ا��"�C�ة:

التجديد الوقفي مركب وصفي، وصف فيه الوقف بالتجديد. والتجديد هو 
اإلحياء والتطوير والتحســين، والمراد هنــا هو إحياء الوقــف وتطوير أدائه 

وتحسين ريعه. وهو يشمل وجوهاً عدة من التجديد، أهمها:

تجديد الوعي بعلم الوقف
على مســتوى نصوصه وأحكامه ومقاصده وقواعــده، ويعني ذلك تجديد 
تفســير نصوصه، وشــرح أحاديثه، وتعميق النظر في آثــاره وتراثه، وتنزيل 
أحكامــه وفتــاواه، وتحقيــق مناطاته ومراعــاة مآالتــه، وإقامــة ترجيحاته 
واختياراته، واستخالص فلسفته ونظرياته، ومواكبة منتجاته ومستحدثاته. ومن 
شواهد ذلك التجديد: تقرير ما هو تعبدي وما هو معقول المعنى 1 في الوقف، 

يمثل مبدأ التعبدي ومعقول المعنى قاعدة شــرعية كليــة نطق بها العلماء وفرعــوا عنها فروعها  1 ـ 
وأعملوها فــي االجتهاد والتفقيه واإلفتــاء والتوجيه. ولها صيغ عدة، منهــا: «األصل في األحكام 
المعقولية ال التعبد». قواعد المقري، 1296، وقاعــدة: «الغالب من األحكام التعقل دون التعبد» 
شرح الكوكب المنير، ابن النجار، 172/4، وقاعدة: «األصل في العبادات التعبد دون االلتفات إلى 
المعاني». الموافقات، الشاطبي، 300/2. ومفاد هذه الصيغ وغيرها أن األحكام فيها ما هو تعبدي 
وفيها ما هو معقول المعنــى، وبينهما تفاوت من حيــث الغالب والراجح، بحســب طبيعة الحكم 
وأحواله وأدلته، ويعد الوقف حكماً تعبدياً من جهة ومعقــول المعنى من جهة أخرى، وهذا مبين 

ومعلوم. ينظر تحقيق ذلك في معلمة زايد للقواعد الفقهية، 455/5 ـ 503.
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وأثر ذلك في االجتهــاد والتطوير والنفع واإلنتــاج. والتعبدي في الوقف قليل 
أمام ما هو معقول المعنى، واألصل أن نجمع بيــن األمرين في الوقف وغيره؛ 
بناءً على أن األحكام مشروعة لعبادة اهللا ومصالح الناس. ومنها حكم الوقف، 
فهو مقصود به التعبــد والقربة والثواب والرضا، وأنــه يبنى على نية الواقف 
وإيمانه والتقيد بنصوصه، وكذلك فإن الوقف مقصود به نفع الناس الموقوف 
عليهم بطريق مباشر، ونفع غير الموقوف عليهم بطريق غير مباشر وبوسائط 
التنمية وارتبــاط دوائر العمل والــرزق بعضها ببعض، وإضافة مــوارد تنمية 

للدولة والمجتمع، ومجابهة ظواهر الفقر وطرد آالم الفقراء...
إن ضعف الوعــي بتجديد الوعــي بالوقف في 
إطــار المعنى التعبــدي والمعنى المعقــول أضعف 
الوعي بتطويــر الوقف وتجديد أســاليبه والحفاظ 
على أشــكاله، وإن أدى ذلك إلى جمــوده وتعطله. 
وهنالك الشواهد المصلحية المعقولة األخرى التي 
غفل عنها كثير من المهتمين بالوقــف؛ فوقعوا في 
المخالفــة والتراجع، ومن تلك الشــواهد وســائل 
الوقــف، ومصالحــه المرســلة، ومآالتــه المرعية 
وأعرافه، الُمحكمة، واستحسانه المشروع، وموازناته 

التي هي من علم الشريعة والحكمة المنيعة.

تجديد الوعي بواقع الوقف
على مستوى دراســة واقع الوقف وحاله ومؤسساته وإحصائياته ونجاحاته 
وتراجعاتــه، ودراســة ارتباطــه بالمنتجــات المعرفيــة والبحثيــة الحديثة، 
والمستحدثات اإلدارية والهيكلية واالتصالية والمؤسسة، وإطارها البيئي الذي 
يتنزل فيه ويقــام عليه، من حيث نفســيات الناس وتحديات الواقع وشــبهات 
الرفض وأعمال المنع وموارد التمويل واالســتثمار واإلنتاج والريع، ومســالك 
التوزيع واإليصال والنفع واالتصال، ومن حيث الرصد والتشــخيص والتحليل 
واالســتنتاج واإلصالح بموضوعية وصدقية ومهنية، ومن دون االسترســال في 
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النمطية واالرتجال والمحسوبية والعفوية. وقد آلت بعض أطروحات أوقافنا في 
األزمنة الحالية إلى كلمة حق وكلمة ســواء، تعود فيهــا منظومة األوقاف إلى 
فلســفتها اإلســالمية واإلنســانية، وإطارها النظامي، ومرجعيتهــا القانونية، 

واحتضانها الشعبي األهلي، ودوام إقامة الحوكمة والمراجعة والمحاسبة.
والوعي الدقيق بواقع األوقاف يسهم من دون شك في تعميق الوعي بمجابهة 
واقع الفقر الشامل، فالمعقد في األسباب والمداخل واألوصاف.. ال يناسبه إال 
المعقد بالمستوى نفسه، والفقر المركب والعام والمستمر..، ال تكفيه الوصفات 
العامة وال العطايا المجزأة والظرفية، بل ال بد له من ريع وقفي دائم ومنتظم 

ومدروس ومثمر، يعالج األسباب ويواجه اآلثار.

تجديد الوعي بصيغ الوقف
على مستوى دراسة وتفعيل الصيغ المستحدثة والكيفيات المتجددة للوقف، 
على غرار صيغة وقف الوقت التي هي تخصيص جزء من زمن اإلنسان ـ كيومٍ 
أو شــهٍر أو مدٍد معينة ـ لنفع الناس وتقديــم الخدمة والمســاعدة المادية 
والمعنوية والعلمية واالجتماعية...، من دون أجرة أو مكافأة مالية أو عائٍد ما. 
وُتعد هذه الصيغة من أكثر الصيغ سهولة ويسرًا ونفعاً وخيراً؛ ألنها صيغة يقدر 
عليها كل واحد من الناس بحسب إمكانياته ومهنته ومعرفته وخبرته، فالمعلم 
يوقف وقتــاً للتعليم من دون مقابــل، والطبيب يوقف زمناً للعــالج المجاني، 
واالبن يوقف وقتاً لبر والديه، والبائع يوقف ســاعة بيــع ليتصدق بريعها على 
فقير ومحتاج وطالب علم وطالب زواج...، وهكــذا كل واحٍد ينفق مما عنده، 
ويعطي وقتــاً يخصصه للنفع واإلفــادة، وهو ما يمكــن أن نصطلح عليه بوقف 
الوقت الذي هو في معنى وقف المال والدار والعقــار؛ ليكون ريعها وعائدها 
لجهات وأشخاص يحدده الواقف، بناءً على مصلحة راجحة ونفع معتبر وحاجة 
قائمة. فمعقول الوقف تخصيص مكان أو زمــان أو فضاء أو جهاز ليكون نفعه 
لغير الواقف المخصص له، ومن غير انتظار العائد والفوز بالربح على غرار 
البيع والشــراء واإلجارة. وكذلــك صيغة وقف النقود، واســـتبدال الوقف، 
ونقله... للمصلحــة والمعقولية، وقد نــص الفقهاء علــى أن الوقف يدور مع 
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، وهو الــذي عبّرنا عنه بالتعبــدي والمعقول في  المصلحة ويبنــى على النص
الوقف، وبالتوقيفي والمصلحي ونحوه.

ومن تجديد صيغ الوقف فيما يتعلق بمكافحة الفقر: اعتماد صيغة الوقف على 
الفقراء، أو على صنف من الفقراء الذين هم أكثر فاقة أو أكثر عددًا، وتخصيص 
ريع ذلك الوقف لهم، بناءً على شرط الواقف، ومراعاة لمصلحة معتبرة وسياسة 
عادلة، وكذلك اعتمــاد صيغ أخرى تتفرع عــن هذه الصيغة الكبــرى، أو لها 
ارتباط بتلك الصيغة، ومنها صيغة الوقف على البرامج التنموية المواجهة للفقر، 
أو صيغة الوقف على اإلعالم الوقفي الذي يحفــز الواقفين على وقف األوقاف 

على الفقراء وبرامج إزالة فقرهم، ونحوه.

مكافحة الفقر بالتجديد الوقفي
المـــراد بمكافحـــة الفقـــر: المكافحة هي 
المواجهة والمجابهة بالوقاية والعالج والمقدمات 
والوســائل والشروط والســنن. وهي تبدأ بالوعي 
بالمشكالت، وتحرير اإلرادة، وإقامة النية، ودوام 
التوكل، وحسن األداء، وإحكام التسيير والتنسيق، 
واعتماد اإلدارة والمؤسســة، واإلعــالم والتوعية، 
وإيجــاد البيئــات الحاضنــة، ومواجهــة الموانع 

القائمة والمسارات المعطلة.
والفقر هو الفاقة في كل شيء، ومنه الفاقة المادية والحاجة إلى الطعام 
واللباس والدواء والمسكن والجهاز والطريق والبيئة، وهو كذلك الفاقة إلى 
اإليمان والفضيلة والنســب والنظام والعلم والحكمة واألمن والتوازن والعدل 

والحرية وما إلى ذلك.
ومكافحــة الفقــر ـ بمالحظة اتســاع المفهــوم وعموم المجــال وترابط 
الدوائر ـ يستوجب تقرير منظومة المكافحة التي تتكامل فيها األبعاد والوسائل 
التعليمية والتربوية والسياســية والماديــة...، ومنها وســيلتا الوقف والزكاة 
بوصفهما موضوعاً للبحث، ينبغي التقيد بهما. كما يســتوجب تقرير المفهوم 
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الواسع للفقر والشامل لشعوب ودول، ولكن المقام يقتضي أكثر االقتصار على 
الفقــر المادي والحاجة إلــى الطعام والشــراب ونحوه، مما هــو معدود من 
الماديات األساسية والحاجيات الالزمة في حياة اإلنسان، من دون الغفلة عن 

الحاجيات األخرى على صعيد العلم والدين والقيم والفنون.
ولعل من أبرز مجاالت التجديد الوقفي في مكافحــة الفقر تجديد صيغ 
الوقف التي تقاوم أسباب الفقر، كضعف الموارد وكساد السوق وسوء التربية 
والتعليم، والتي تقــاوم كذلك أنواع الفقر كالفقر المــادي والصحي والعلمي 
والروحي..، وكذلك تجديد أساليب اإلقناع بالوقف المكافح للفقر، ومنه إعداد 
البحوث الالزمة والمتطورة والمبدعة لذلك، وإرساء سياسة إعالمية وتوعوية 

يخصص لها وقٌف للغرض بشروطه وضماناته.

صيغ وقفية جديدة لمكافحة الفقر
تتجدد صيغ الوقف عبر العصور؛ فهي من المواضع االجتهادية التقديرية؛ بناءً 
على ثوابت الوقف نصوصــاً ومقاصد وتعبدًا وامتثاالً. ومــرد هذا التجدد معقولية 
معنى الوقف، وكونه مشــروعاً لنفع الناس وتحصيل الخير وتكثير الريع ومواكبة 
الواقع ومناســبة الطبع. وقد دلت على هذه المعقولية منطوقات ومفهومات كثيرة. 
وتقررت بمقتضاه قواعــد ومقاصد وضوابط أصبحت ُتعــرف بالقواعد والمقاصد 
والضوابط الوقفية التي توجهــه وتقيمه على ميزان المصالــح وأحكام النصوص 

ومجريات الواقع الذي له أثره في ذلك. ومن هذه الصيغ الوقفية الجديدة:

أوًال: الوقف على فقراء العصر:
فقراء العصر هم أصحاب الفاقة والحاجة، من األفراد واألجناس واألعراق 
والهيئات والمناطق واألقاليم والدول، ومنهم طالب العلم وأولياء األمور وربات 
البيوت، ومنهم أهل علم وأصحاب مروءة. ومنهم فقراء الدين والخلق والعلم، 
وفقراء الجاه والوجاهة ممن ليس لهم حيلة وال يهتدون ســبيًال. ويمثل توجيه 
الوقف إليهم ـ بحســب أحواله وأحكامــه وقواعده ومقاصده ـ عمًال شــرعياً 

تجديدياً وحضارياً إذا أحكمت صيغه وأتقنت أدواره.
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وُيعد الوقف على فقراء العصر أحد صيــغ الوقف المعاصرة. وفقراء العصر 
هم جزء مــن الناس الموقوف عليهم في الشــرع اإلســالمي، كاليتامى واألرامل 
والمرضى وطالب العلــم. وتخصيصهم بوصف فقــراء العصر يأتــي ليدلّ على 
مالحظة حال هؤالء وحاجياتهم وتحديات عيشــهم وحقهم فــي الكرامة واإلنقاذ 
والتحســين واإلصالح. وهو ما يجعل الوقــف على هؤالء يســتجيب لواقع العصر 
ومستجداته، من حيث الرصد والتشخيص والتحليل واالستنتاج، وتقديم المقاربة 
الوقفية المتجددة لهؤالء الفقراء، ومراعــاة األولويات والمآالت؛ مما يحقق لهم 
تجاوز فقرهــم أو تقليل معاناته ومصائبه، ومما يجعــل الوقف على هؤالء مجدياً 

أكثــر وجاريــاً بإحــكام وإتقــان. وهــذه الصيغــة 
التجديديــة ـ التي هي امتــداد للصيغــة التقليدية 
المعروفة (الوقــف على الفقــراء) ـ تضمن تحقيق 
مقاصد الوقف على هؤالء، وتناســب شرط الواقف 
على الفقراء بأصنافهم وأوصافهم، وتراعي متغيرات 
الواقع والعرف والمصلحة، وتستجيب لشرط الكفاءة 
والمهــارة، مــن جهــة استشــارة الخبــراء، وفعل 
اإلحصــاء، وإجــراء المقارنــة، ومالحظــة الفرق 
واالستثناء... ومن ثمرات هذا الضرب الوقفي على 
فقراء العصر: الوقف على فئات مخصوصة من هؤالء 

الفقراء، كفئة فقراء طلبة العلم ومفكري اإلســالم والفاعليــن في المجال العام 
والنشاط الخيري، أو فئة الشباب المقبل على الزواج المتشوف إلى تعزيز قدراته 
المادية والمعنوية لبناء أُسرة وإنهاض أُمة. ويتقرر هذا بموجب نظر المجتهدين 

وآفاق المجددين وشهادات الخبراء المتقنين، الذين يحددون األولى واألحرى.

ثانياً: الوقف على برامج ومشروعات مكافحة الفقر المعاصر
هذا الضرب الوقفي ال يوجه إلى الفقراء أنفسهم بطريق مباشر، بتوفير 
األموال والخدمات والمنافــع لهم؛ وإنما يوجه إلى إقامة مشــروعات وبرامج 
وقفية لفائدتهــم، ولتدر عليهم الريع والنفع بمقتضــى ذلك. فالوقف هنا هو 
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وقف على البرامج البحثية والمشــروعات التنموية وعلــى التخطيط والتنفيذ 
والتأطير لما يجلب الغنى ويزيل الفقر ويحدث الشغل ويدرأ البطالة... وربما 
يكون هذا الضرب الوقفي أْولى من صرف الوقف على الفقراء مباشــرة، بناءً 
على أنه أدوم في األثر وأعمق في النفع وأبلغ في االجتهاد، ونظيره في الِفقه 
اإلسالمي مسألة استثمار مال الزكاة، ومفاده تنمية حق الفقير من الزكاة في 
مشــروع اســتثماري يأتي بالربح وقد يؤدي إلى الغنى، عوضاً عن إعطاء هذا 

الحق مباشرة ليستهلكه الفقير من دون تنمية وزيادة.
ومعيار األْولى في الوقف على الفقراء أو مشروعات مكافحة الفقراء إنما 
هو المصلحة والمآل والحال، بمزاولة الموازنــة من قبل المجتهدين. فأحياناً 
يكون األولى الوقف على الفقير نفســه مباشــرة، بتمكينه مــن الريع الوقفي 
مباشرة ليسد حاجته القائمة التي ال تنتظر، وأحياناً يكون األولى الوقف على 
المشروع نفســه، الذي ال يدر ريعاً مباشرة، وإنما يؤســس األصول واألعمال 
واألعيان التي تدر ريعاً بعد ذلك. والقاعدة األْولى في ذلك كله جمع الضربين 

وجلب المصلحتين وإعمال المسارين..

ثالثاً: الوقف على بناء الوعي بالوقف المكافح للفقر المعاصر
يراد ببناء الوعي إحداث الفهم الصحيح واإلدراك المتين ألهمية الوقف 
ومقاصده وآثاره وتجدده وإحيائه في العصر الحالــي. ومن قبيل ذلك توعية 
الواقفيــن بالمجاالت الوقفيــة الحيوية التــي ينبغي أن تتجــاوز األطروحات 
التقليديــة واألعمــال المألوفة لألوقاف. ومــن مجاالت التجديــد في الوعي 
باألوقاف تأصيل الوعي بأولويات األوقاف وآثارها في بناء الحضارة وتصحيح 
صورة اإلسالم في العالم وتقوية جناب الصادقين المصدقين في دوائر العلم 
واإلعــالم واإلدارة والمجتمع والخدمة والخبــرة...، وتأصيل هذا الوعي ليس 
عمًال عفوياً تكفيه الخطبة والخطبتــان، أو الموعظة والكلمة؛ وإنما هو عملية 
تعليمية إعالمية تراكمية مركبة ومتداخلة، وتحتاج أقدارًا من العمليات الوقفية 
على اإلعالم والتربية والفكر وإصالح العقول واألنفس وتهيئة البيئة والمحيط. 
إن بناء الوعي طريق إلنشاء الفعل، والوعي العميق بالوقف ـ فلسفة ونظاماً ـ 

يعد طريقاً للفعل القوي للوقف تمثًال وانتظاماً وتعميرًا واستثمارًا.
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ومن النكت والطرائف التي وردت إلي منذ زمن قليل استشارة أحد فضالء 
الدين واألدب، تعلقت بتوجهه إلقامة مقبرة وقفية علــى أرضه في بلدته التي 
توجد بها مقبرة أخرى أو أكثر. فــكان الجواب أن الوقف علــى غير المقبرة 

أولى، ألوجه ثالثة:
الوجه 1: إن الحاجة إلى المقبرة في تلك البلدة غير متأكدة وغير قائمة؛ 
لوجود مقبــرة أخرى أو أكثر، والحاجــة القائمة هي المدرســة أو المكتبة أو 

المنشأة العامة في مجال الفكر والسلوك والعلم والعمل.
الوجه 2: إن الوعي الحالي لبعض المحسنين 
قد تركز وانصب في الوقف على المقبرة والمسجد 
ونحــوه، وإن كانت الحاجة األولى هي المدرســة 
والكتاب والطريق والبئر والبســتان... واستمرار 
هذا الوعي فيه أقدار كبيرة من التقليد للسابقين 
والمسايرة للعوام ممن ليس لهم علم وفقه ونظر 

واستذكار.
الوجه 3: إن بعض المحسنين يمتنع أو يتردد 
في أن يوقف وقفه على جهة حيّة نشطة فاعلة في 
فكر أو سلوك أو منهج علمي أو إصالح اجتماعي أو 

مشــروع ثقافي..، وذلك مخافة االتهــام والتصنيف والمشــاكل والمعاناة..، 
فيختار الوقــف على وقٍف غير جدلي ويكون محل اتفــاق ووفاق، كالوقف على 
المقبرة التي هي فوق التنازع بأنواعه. ويتعين مع وجود هذا االمتناع والتخوف 
والتردد فعُل مــا هو أولى وأحرى، وهــو الوقف الذي تكــون مصلحتة متعدية 
وعامــة، وتكون حاجته قائمــة ومؤكدة، وليــس عليه إال أن يجــري وقفه على 
مقتضيات الشرع والقانون والواقع، وبذلك يكون قد سلم وأمن، وال يهمه اتهام 
الناس له وال ســوء ذكرهم لعمله، فالعبرة صحة العمل وحسن النية وتحقيق 
الثمرة والصبر على فعل الخير، فالشــجرة المثمرة هي التــي تقصد بتوجيه 
الحجر وقطف الثمر وتحصيــل الظل، أما غير المثمــرة فمتروكة مهجورة أو 

مقطوعة مجرورة.
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أصول التجديد الوقفي لمكافحة الفقر
من هذه األصول:

أوًال: أصل تجديد الدين المنصوص عليه فــي حديث أبي داود، والوقف 
من الدين، فيجري فيه التجديد كما يجري في سائر األحكام.

ثانياً: أصـــل مقاصد الوقـــف، فالوقف مبني علــى مراعــاة المصلحة 
الشرعية، وهو ما عناه العلماء بمقاصد التقرب إلى اهللا تعالى وتحصيل ثواب 
اآلخرة، والقيام بواجب التكافل االجتماعــي، وتأبيد االنتفاع وتعديته في حياة 

الواقف وبعد موته، وتحقيق التنمية الشاملة واإلبداع الحضاري 1.
ثالثاً: أصل شرط الواقف المبني على حرية الواقف ونفع الموقوف عليه، 
وقيام ذلك على االجتهاد والتجديد واإلحياء والتطوير. ومن ذلك قول العلماء: 
«شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والداللة، وفي وجوب اتباعه والعمل به، 
عندما يســتوفي شــروط صحته، وتنتفي موانع ذلك. وهو ما عناه العلماء بأن 

شرط الواقف مقيد بالشرع ومقاصده ومقتضياته 2.
رابعاً: أصل مراعاة مآالت األفعال وتحقيق المناط وِفقه التنزيل وِفقه 
الموازنات وما إلى ذلك من المدارك والمناهــج النظرية والعملية في إقامة 
الوقف ونفع الناس. وهــو ما وقع تطبيقه وتجديده فيمــا يعرف بصيغ الوقف 
المتقررة عند العلماء؛ كصيغة استبدال الوقف ونقله وضمه للمصلحة، وصيغة 
شــرط الواقف ودورانه على المصلحة والعرف، كما مــر قبل قليل. فضًال عن 
الصيغ اإلجرائية واإلدارية والمؤسسية، كتجديد إدارة الوقف وتقنينه وحوكتمه، 

وتجديد اإلفتاء والخطاب في دائرة الوقف وعملياته ومنظوماته.

ينظر تفاصيل هذا المقاصد في: األوقاف الخيرية واســتبدالها، شبير أحمد القاسمي، ص 165؛  1 ـ 
والفقه اإلســالمي وأدلته، وهبــة الزحيلــي، 603/10؛ ووالية الدولة على الوقف، محمد الســيد 
الدســوقي، ص 119؛ ومخالفة شــرط الواقف، الناجي عبد الســالم لمين، ص 73؛ ودور القضاء 

الشرعي في ضبط تصرفات النظار، نور حسن عبد الحليم قاروت، ص 275.
شــروط الواقفين وأحكامها، علي بن عباس الحكمي، ص، 1، 16؛ والموسوعة الفقهية، 131/44؛  2 ـ 

والمدخل الفقهي العام، الزرقا، 1080/2.
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4 ـ ��S<$� ا�+5� ��0&���� ا�>�Aي
يراد بالتجديد الزكــوي تجديدات كثيرة: في الوعــي بالزكاة المعاصرة 
نصوصاً ومقاصد، وفي المناهج التعليمية والخطابية واإلعالمية والثقافية، وفي 
المؤسسات والنظم والقوانين، وفي مجموع العقليات والنفسيات والبيئات؛ بما 

يقيم الزكاة على مراد الشارع ومصلحة اإلنسان والحيوان والعمران.

تجديد الوعي بعلم الزكاة
يراد بالعلم بالزكاة العلم بفقهها وحســابها. 
وِفقــه الــزكاة هــو أحكامهــا بأدلتهــا وقواعدها 
وضوابطها ومقاصدها ووسائلها، أما العلم بحسابها 
فهو قواعد ذلك ومعادالته وجداوله وتقنياته. وهذا 

العلمان ضروريان لمعرفة الزكاة وتجديدها.

تجديد الوعي بواقع الزكاة
واقع الزكاة هو حالها ومآلها، وأوضاعها في 
المجتمعات والمؤسسات والقوانين، وحضورها في 
األذهان واألنفــس، من حيث االقتنــاع بفرضيتها 
وضرورتهــا وموقعها من الفرائــض األخرى، وما 

يتطرق إلى ذلك من الجهل والتحايل والتسويف في إخراجها، أو إلى فوضويتها 
في التوزيع وعدم جدوى مخرجاتها بما يخدم المقاصد الشــرعية والمصالح 
اإلنســانية. وهذا الواقع يحتاج إلى الوعــي العميق والتجديد المســتمر على 
مستوى الرصد والتشخيص والتحليل واالستنتاج والمحاسبة والحوكمة... ولهذا 

وغيره األثر البالغ في إحكام األداء الزكوي بما يدرأ الفقر ويقلله.

تجديد الوعي بصيغ الزكاة
من أجلى تجديد الزكاة تجديــد صيغها وكيفياتها، بنــاءً على تفعيل 
قواعدها ومقاصدها، كتجديد صيغ االســتثمار والتنمية بالزكاة، وتجديد 
مسائل زكوية مشتهرة في المدونة الفقهية ودوائر االجتهاد، كاعتماد القيمة 
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والعين 1، والضّم والنقل والشــركة والخلطة 2 وغير ذلــك مما يطرح من 
قضايا التجديد بحســبه وضابطه، وكذلك مراعاة األََحّظ للفقير واألرفق 
بالغني، وتجديد إعمــال المصارف الزكوية في ضــوء الواقع والحاجيات 
الالزمة للفئات اإلنسانية والقطاعية وللمجموعات الوطنية التي تعاني من 
الجوع الجماعي واإلفقار المتعمــد وتطويق إرادة تجــاوز الفقر والبؤس، 

. ومحاصرة حواضن الخير وأوعية البر

مكافحة الفقر بالتجديد الزكوي:
ســبق أن بيّنا المراد بمكافحة الفقر، وندرج أدناه بعض الصيغ الجديدة 

لمكافحة الفقر.
أوًال: صيغة استثمار مال الزكاة

األصل في الزكاة أن ُتعطى للفقراء وسائر المصارف من أجل االنتفاع بها 
وصرفها فيما يســد ضرورياتهم وحاجياتهم، ويدرأ عنهــم الحاجة أو يقللها 
ويخفف منها. ولكن الفقهاء تحدثوا عن استثمار حق الفقراء من أجل تكثيره 
وتعميمه، ولمواجهة حالة اســتهالكه فور أخذه وصرفه. فبدل أن يأخد الفقير 
مثًال ألف دينار الســتهالكه، فإنه يأخذه ليســتثمره وينميه وليــدر عليه نفعاً 
ينضاف إليه، وليضمن له عمــًال الئقاً ودائماً، وهو ما يســبب إحداث موطن 

شغل، وتقليل البطالة وتوفير السيولة والخدمة والمنفعة والمنتوج.
وهذه الصيغة قد تكلّم عنها الفقهاء منــذ أزمنة، وهي من صيغ التجديد 
والتفعيل؛ ولكنها تتجدد دوماً وعلى مر العصور بمقتضى تطور الزمان وتزايد 

القيمة هي إخراج غير العين مما يكــون بقيمة العين، كإخراج النقود فــي زكاة الفطر بدالً عن  1 ـ 
الشعير والتمر.. والعين هي إخراج ما جاء به نص صريحاً بأصله وليس بقيمته. والزكاة المالية 
األصل فيها إخراج العيــن، وجوز بعض العلماء إخراج القيمة في مســائل وبضوابط. وهذا موضع 
بحث دقيق ونظــر وتحقيق لدى العلمــاء المدققين، وهو ثمرة قاعدة التعبــد ومعقول المعنى في 
الزكاة. يرجع في ذلك إلى كتــاب زكاة األنعام، أحمد بن حمد الخليلــي، ص 224 ـ 245، فقد 
أسهب الشيخ في بيان ذلك في زكاة الماشية، من حيث المصلحة والمشقة والرفق وغيره مما هو 

مدار أخذ القيمة في الزكاة.
زكاة األنعام، الخليلي، ص 245 وما بعدها؛ وبداية المجتهد، ابن رشد، 258/1. 2 ـ 
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الحاجات وظهور األساليب الجديدة في التنمية واالستثمار والتعاون، على غرار 
التشجيع على الحرف الصغرى وتعاظم الشــركات الممولة بالمبالغ القليلة، 
وتعزيز القدرات الذاتية واألهلية في إطار االقتصاد التضامني والقطاع الثالث 
والجهد الشعبي والمدني في تنمية األوطان وتقوية قدرة الدولة الحديثة على 

األعباء والنفقات بأنواعها..
ثانياً: صيغة صناديق الزكاة

وهي الصيغة التي تعنى بتنظيم الزكاة وجمعها وتوزيعها وفق رؤية وطنية أو 
جمعية أو عالمية؛ بناءً على الدراسات واإلحصائيات 
والجدوى والتنسيق والمراجعات والمحاسبة العمومية 
واإلســناد  الشــعبي  والدعم  القانونية  والمرجعيــة 

الحكومي والشفافية والمصداقية وغير ذلك.
ومظهــر التجديد في هــذه الصناديق مظهر 
بارز ومقنــع ومثمــر، من جهــة تجديــد النظم 
الروافد  وتحريك  القوانين،  وتفعيل  واألســاليب، 
بمردودية  واإلقناع  والمتــرددة،  المخفية  الزكوية 
الزكاة وحشد المســاندين لها بالدعم والتعبئة، 
والموجهة لخدمة مشــروعات محــددة ومقصودة، 
بناءً على ُحســن التخطيط وعمق النظر ومراعاة 

الواقع ومالحظــة حاجيات الناس. ومن ذلك: مشــروع تقليل وطأة العنوســة 
ومعاناة الشباب والشابات بسبب تأخر ســن الزواج وتكاليفه الباهظة مع قلة 
الموارد واإلمكانيات المالية والقدرات الشرائية. وإقامة مشروع زكوي لمواجهة 
العنوســة ُيعد من أعظم األعمال التجديدية الزكوية، من جهة صرفها كلياً أو 
جزئياً على هذا المشــروع، بناءً على رؤية علمية عملية، يســهم فيها األغنياء 

بأموالهم، والفقهاء بفتاواهم، والصناديق بالتنظيم والتفعيل والتنسيق.
ثالثاً: صيغة صرف الزكاة في برامج مكافحة الفقر

وهي صيغة متجــددة واجتهادية، يقررهــا العلماء الشــرعيون والماليون 
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واالجتماعيون، في ضوء القراءة الدقيقة لمصرف «في سبيل اهللا» بالخصوص، 
والنظر الدائم بالمراجعات الالزمة له، وهو ما يمثل موضع اإلبداع االجتهادي 
األصيــل المتين، ويــدرأ حاالت االسترســال فــي النقول ومســايرة الظواهر 
واألشكال والقوالب؛ مما قد يفوت مصلحة المخلوق وقد يعارض مراد الخالق. 
وهذه الصيغة توجه لمواجهة الفقر مباشــرة، بإغنــاء الفقراء وإخراجهم من 
البؤس واليأس، وتوجه لمقدمات ذلك، كإحــداث الوعي به، وتكثيف اإلعالم 

لمعرفته وتهيئة النفوس والعقول له. و«ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب».

أصول التجديد الزكوي لمكافحة الفقر
من هذه األصول:

أوًال: أصل تجديد الدين المنصوص عليــه في حديث أبي داود، والزكاة 
من الدين، فيجري فيها التجديد كما يجري في سائر األحكام.

ثانياً: أصل مقاصد الزكاة، فالزكاة مبنية على مراعاة المصلحة الشرعية، 
وهو ما عناه العلماء بقولهم:

والزكاة كذلــك مبنية على الرفــق بالفقير والغنــي، وتطهير المــال وتزكية 
المزكي، وتقليل الضغائن بين الفقراء واألغنياء، ودعم الروابط اإلنسانية واألُسرية 
والفئوية والقطاعية..، وإذا تقرر ذلك فإنه يتقرر معه مسار التجديد بناءً على ذلك.
ثالثاً: أصل التعبد ومعقول المعنى فـــي الزكاة، ومجمل ما جاء فيه أن 
الزكاة عبادة وقربة من جهة التقيد باألنصبة والمقادير والحول وقيامها على 
النية واإليمــان وانتظار الثواب مــن اهللا تعالى، وأنها معاملــة مالية معقولة 
المعنى من جهة مقاصدها الكثيرة ومصالحها المعقولة، كمصلحة نفع الفقراء، 
والرفــق باألغنياء، وتوزيــع الثروة بالعــدل، وتقليل تداعيــات الفقر ومآالت 
التفاوت الفاحش بين فئات المجتمع، وغير ذلك مما ذكره العلماء فيما ُيعرف 
بعلل الزكاة وأسرارها وِحكمها، كحكمة ضبط األنصبة والمقادير، واإلخراج من 
جنس المال، كإخراج الشاة من الغنم، واإلخراج من غير جنس المال، كإخراج 

الشاة من اإلبل فيما دون خمس وعشرين من اإلبل.
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األوقاف الخربة واستبدالها، شــبير أحمد القاسمي، مقال ضمن كتاب الوقف (بحوث  -
مختارة مقدمة في الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الِفقه اإلسالمي في الهند)، إعداد 
وتقديم سماحة الشيخ القاضي مجاهد اإلسالم القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، ط.1، سنة 1422هـ/2001م.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشــد، دار المعرفــة، بيروت، لبنان، ط 6،  -

1409هـ/1988م.
التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر ـ تونس، 1984م. -
التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت. -
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي، أحمد بن محمد المالكي. -
دور القضاء الشــرعي في ضبط تصرفات النظار، نور حسن عبد الحليم قاروت، مقال  -

منشور بالبحوث العلمية للمؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربية السعودية، جامعة أم 
القرى، مكة المكرمة، سنة 1427هـ/2006م.

زكاة األنعام، أحمد بن حمد الخليلي، مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان، ط 1، 1423هـ/2003م. -
سنن أبي داود السجستاني، دار الفكر، د.ت. -
شرح الكوكب المنير، ابن النجار الحنبلي. -
شــروط الواقفين وأحكامها، علي بن عباس الحكمي، بحوث ندوة الوقف في الشريعة  -

اإلسالمية ومجاالته.
الِفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي. -
القواعد، المقري، تحقيق أحمد بن حميد، ط 1، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. -
النجــار، عبد اهللا مبروك، واليــة الدولة علــى الوقف (المشــكالت والحلول)، مقال  -

منشــور بالبحوث العلمية للمؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربية السعودية، جامعة 
أم القرى، مكة المكرمة، سنة 1427هـ/2006م.

لسان العرب، ابن منظور. دار الفكر، د.ت. -
مخالفة شرط الواقف، لمين، الناجي عبد السالم، مخالفة شرط الواقف (المشكالت  -

والحلول)، مقال منشــور بالبحوث العلمية للمؤتمر الثانــي لألوقاف بالمملكة العربية 
السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، سنة 1427هـ/2006م.
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المدخل الفقهــي العام، الزرقا، أحمد بن الشــيخ محمد، دار القلم، دمشــق، ط 6،  -
1422هـ/2001م.

المســتدرك على الصحيحين، الحاكــم النيســابوري، محمد بن عبــد اهللا، مراجعة  -
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1411هـ/1995م.

المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مكتبة لبنان، د.ت. -
معلمة زايد للقواعد الفقهية، مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيــان لألعمال الخيرية  -

واإلنسانية، أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، ط 1، 1434هـ ـ 2013م.
المغني، ابن قدامة. -
الموافقات في أصول الشريعة، محمد بن إســحاق الشاطبي، شرح عبد اهللا دراز، دار  -

المعارف، بيروت، ط 2، ســنة 1395هـ ـ 1975م، ودار ابن عفان، ســنة 1421، تحقيق 
مشهور بن حسن آل سلمان أبي عبيدة.

الموســوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، مطابع دار  -
الصفوة، ج.م.ع، ط 1، 1413هـ/1993م.

والية الدولة على الوقف (المشكالت والحلول)، الدسوقي، محمد السيد، مقال منشور  -
بالبحوث العلميــة للمؤتمر الثاني لألوقــاف بالمملكة العربية الســعودية، جامعة أم 

القرى، مكة المكرمة، سنة 1427هـ/2006م.
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■  باحث لبناني متخصص في الشأن المصرفي.

لة باألوضاع االقتصادية، وكل  النشــاط المصرفي وثيق الص
منهما يؤثر ويتأثر باآلخر بصورة قوية ومباشرة.

يتأثر النشاط المصرفي باألوضاع االقتصادية السائدة من رواج 
وتضخم وكساد وركود تضخمي، فالودائع ـ التي هي أهم مصدر من 
مصادر األموال في الجهاز المصرفي ـ تنمو في أحوال الرواج، وتكون 
أكثر استقرارًا، وفي أحوال الكساد تتسم بالتراجع وعدم االستقرار، 
ا يؤثر من ثَم على عمليّتي االئتمان والتمويل، وهما أهم استخدام  مم

لألموال في الجهاز المصرفي.
ومن متطلبات االقتصاد الســليم وجود حركة استثمارية ناشطة، 
وهذه ال تتحقق إال باتجــاٍه متنامٍ لحركة االدخــار، التي بدورها ال 
خرات  ر أن تقوم دون جهاز مصرفي سليم قادر على حشد المدُيتصو
الوطنية، وتوجيهها نحو االستثمارات المجدية، وبذلك يتأثر االقتصاد 

مباشرة باألوضاع المصرفية.
وانطالقاً من هذه الحقائق، فإن المصــارف المركزية (وهي 
صاحبة القــول الفصــل في وضــع وتنفيــذ السياســات النقدية 

■ %�<�F ا����"�  
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واالجتماعية االقتصادية  التنمية 
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ى األدوات النقدية لمعالجة المشكالت التي  ـة) تستخدم ما يسموالمصرفي
تعتري اقتصاديات الدول من حيٍن آلخر، فــي حركة تصحيحية دائبة بهدف 

كبح جماح التضخم، أو تنشيط حركة النمو االقتصادي.
• أهم أدوات السياسة النقدية: (أســعار الفائــدة، أسعار الخصم وإعادة 
ة،  يــن العام، االحتياطي النقدي، نســبة الســيولة العام الخصم، أدوات الد
وســقوف االئتمان، ... إلخ)، وهي تختلف عن أدوات السياســة المالية التي 
لطات المالية للهدف نفســه، مثل السياسة الضريبية واإلنفاق  تستخدمها الس

العام وعمليات االستثمار المباشر).
ا كان من الطبيعي أن تختلف العالقة بين االقتصاد والنشاط المصرفي  ولم
باختالف النظم المصرفية واالقتصادية الســائدة، فســوف نعمــل على تبيان 

اختالف العالقة المشار إليها من نظامٍ آلخر.

 �َّ�1 ـ ا��ور اال;&�Wدي �="�! ا��W�<� واآل�pر اال;&�Wد�َّ� ا��=
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أ ـ اإلخالل بالمبادئ االقتصادية:
إن لجوء أصحاب األمــوال إلى تقديم أموالهم إلى من هو مســتعد لدفع 
 ة التي من أجلها يتمالنظر عن جدوى المشــروعات االقتصادي الفائدة، بغض
ــة، أو ـ كما تقول  الحصول على األموال يعمل علــى تبديد الموارد االقتصادي
النظريات االقتصادية ـ ال يحقق مبدأ التخصيص األمثل للموارد االقتصادية 
وهو الهدف الذي يسعى علم االقتصاد أساســاً لتحقيقه، فلو َتم التمويل على 
تين في مدى جدوى  ر صاحب رأس المال مرأساس المشاركة أو المضاربة لفك

م أمواله. المشروع الذي من أجله يقد
وال تقتصر هذه الظاهرة على االقتصاد المحلي، وإنما تتعداه إلى االقتصاد 
الدولي. ولعلنا نلحظ من الواقع كيف غرقت الدول الفقيرة في الديون، دون 

أي مردود اقتصادي.
واألمثلة على ذلك كثيرة، لعل أشــهرها اقتراض دولة إفريقيا الوســطى 
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لتمويل حفل تتويج إمبراطورها المشهور (بوكاسا)، واقتراض العديد من الدول 
إلنشــاء مشــروعات كان الغرض من إنشــائها تحقيق أهداف إعالمية تخدم 

األحزاب الحاكمة، أو األفراد الحاكمين.
واألسوأ من ذلك أن هذه الدول ال يمكنها اآلن كسر حلقة االستدانة، فهي 
ال تزال تقترض، ال لبناء مشـــروعات التنمية، وإنما تقتــرض لخدمة ديونها 

فحسب. فأي تخصيص للموارد تحقق من القروض الربوية؟

ب ـ سوء توزيع الدخل والثروة:
ُتسهم المصارف الربوية في سوء توزيع الثروة 
بين جموع المواطنين؛ فالمصارف التجارية تركز 
ة ـ فــي عدد محــدود من  قروضهــا ـ بصفــة عام
ار والمستثمرين، على  العمالء، هم غالباً كبار التج
اعتقاد أن لدى هؤالء من الغنى ومن الضمانات ما 
يمكنهم من إعادة القروض والفوائد المستحقة في 
دة. وكثيراً ما تحجم المصارف عن  المواعيد المحد
تمويل صغار المستثمرين والحرفيين بسبب ضعف 
الضمانات وعدم وجود أمالك أُخرى. وال نشك في 
م قروضاً ألفراد الطبقة  ة تقدالمصارف الربوي أن

طة أو حتى الفقيرة؛ ولكنها قروض استهالكية، غالباً ما يكون لها آثار  المتوس
عكسية على نمو االقتصاد الوطني واستقراره.

وهكذا يعمل االتجاه العام لسياســة منح االئتمان فــي المصارف الربوية 
على زيادة اختالف توزيع الثروة، بحيث يزداد الغني غنًى ويزداد الفقير فقرًا.

ج ـ ظهور األزمات االقتصادية الدورية:
يترتب على الربا المتمثل في الفائدة على رأس المال أثران خطيران، 
ا  مة، مم يعمل أحدهما على رفع تكاليف السلع المنتجة، أو الخدمات المقد
ال (كما يســميه االقتصــادي اإلنجليزي  ي إلى انخفاض الطلــب الفعيــؤد
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«اللورد كينز»)، وهذا يدعو رجال األعمال الذين انخفضت مبيعاتهم ـ ومن 
ثَم أرباحهم ـ إلى تخفيض مســتويات أعمالهم وإنتاجهم، فتظهر البطالة 
ة  ل االستهالك (وما ينتجه ذلك من حد ي بدورها إلى خفض معدالتي تؤد
ة أخــرى)، وكذلك تعطيل جانــب من أدوات  ال مر انخفاض الطلــب الفع
ل االدخار (وما ينتجه ذلك من خفض االســتثمار  اإلنتاج، وإلى خفض معد

ة أخرى) وهذا هو الكساد. مر
ــا األثر الثاني فيتمثل في مدى ما يحدثه ســعر الفائدة من إغراء  أم
ا يؤدي إلى نقص المشروعات  خرين بتفضيل اإليداع على االستثمار، مم المد
اإلنتاجيــة، ومن ثَم انخفاض المعروض من الســلع والخدمــات، مع بقاء 
م ـ ، مما يعني انخفاض الدخول  عرض النقود ثابتاً، فتظهــر بوادر التضخ
ال، فسلســلة النتائج المترتبة على  انخفاض الطلب الفع ة ومن ثَمالحقيقي
ذلك إلى أن يصل الوضع االقتصادي إلى مرحلة الكساد على النحو المشار 

إليه عند شرح األثر األول.
مه المصارف التجارية لعمالئها من تسهيالت  فإذا أضفنا إلى هذا ما تقد
ما ُيعرف بالجاري مدين وأثر ذلك على الوضع االقتصادي من تضخم وركود؛ 
أدركنا مدى خطورة الفائــدة المصرفية على المجتمع؛ إذ إن منح تســهيالت 
الجاري مدين يعمل على الســحب بشــيكاٍت لمســتفيدين آخرين يقومون في 
ا يتيح  الغالب بإيداع تلك األموال في حســاباتهم في المصــارف األخرى، مم
للمصارف زيادة في القدرة االئتمانية لديها، وما يؤديه ذلك مباشرة من زيادة 
م، ثم سلسلة المشكالت  فظهور بوادر التضخ ،(Money supply) عرض النقود

االقتصادية إلى أن يصل الوضع االقتصادي إلى قاع الكساد.
وغني عن القول أن المصــارف التجارية تحجــم أو تخفض من منح 
ا  نهم من السداد، مماالئتمان لعمالئها في أوقات الكســاد خشية عدم تمك

ة. يزيد الكساد حد
والشكل التالي يبين كيف تعمل المصارف التقليدية على ظهور وتطور 

االختالالت االقتصادية.
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دور المصارف التقليدية في ظهور وتطور االختالالت االقتصادية
منح الجاري مدينرفع سعر الفائدة

���

تفضيل اإليداعزيادة تكلفة اإلنتاج
على االستثمار

السحب بشيكات 
لمستفيدين آخرين

���
نقص المعروض

من السلع والخدمات
نقص المشروعات

اإلنتاجية
زيادة اإليداع

لدى المصارف األخرى
��

زيادة القدرة االئتمانية ظهور بوادر التضخمزيادة عرض النقود
لدى المصارف األخرى

�
زيادة عرض النقودنقص في الدخول الحقيقية

��
ال مانخفاض الطلب الفعظهور بوادر التضخ

�
نقص أرباح المنتجين

�
تخفيض األعمال

�
البطالة وتعطيل أدوات اإلنتاج

��
نقص االدخارنقص االستهالك

ال نقص االستثمارنقص الطلب الفع
��

الكساد
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والنتيجة:
أن المجتمع ســيظل دائرًا في حلقة مفرغة من االختــالالت االقتصادية: 
تضخم، كســاد، ركــود تضخمي وهكــذا، وهو ما ُيعــرف بظاهــرة الدورات 

االقتصادية أو األزمات الدورية في االقتصاد.
وتتخذ الظاهرة الشكل التالي:

ظاهرة الدورات االقتصادّية أو األزمات الدورية

تضّخم

كساد كساد كساد

تضّخم تضّخم

ا كيف تستطيع الدول الرأسمالية الخروج من هذه الدائرة، واالنطالق  أم
من وهدة الكســاد إلى الرواج االقتصادي، فهو أمٌر لم يعــد خافياً على أحٍد، 

ة منفردة. ة أن تقوم بالمهمة والمالية عندما ثبت عجز األدوات النقدي خاص

2 ـ دور ا���Wرف اإلoال��َّ� <� �"���� االE&الالت اال;&�Wد�َّ�

أ ـ معالجة األزمات االقتصادية:
خرات وَضِخها  ة في تجميــع الُمدباإلضافة إلى َدور المصارف اإلســالمي
لالقتصاد الوطني على شكل استثمارات محلية، وإســهامها في تمويل التجارة 
الدولية، فإن استثمار األموال بالصيغ اإلسالمية تعني إيجاد مشروعات إنتاجية 
م  ة تعمل على دوران األموال (أو تداول األموال)، هذا الدوران ُيمثل الدحقيقي
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ال، فتتولد  ل العمق المتُجدد في قلــب االقتصاد والمجتمع؛ إذ به ُيشــغالُمتدف
الت  تزيد معد ال على الســلع والخدمات، ومن ثَم الدخول، فيزيد الطلب الفع

االدخار فاالستثمار، وتدور عجلة التنمية االقتصادية.
ويمكن تصوير هذه اآلثار بالشكل التالي:

التمويل بالمشاركة والمضاربة
�

تأسيس مشروعات إنتاجية
�

إيجاد فرص عمل وتولد الدخول
�

ال إيجاد الطلب الفع
�

الت اإلنتاج زيادة معد
�

ة أُخرى زيادة الدخول مر

زيادة االستهالكزيادة االدخار
��

زيادة الطلبزيادة االستثمار
 وهكذا تدور عجلتا االقتصاد والتنمية 

ب ـ التنمية االقتصادية:
وعلى الصعيد االقتصادي، ُنورد الحقائق التالية التي تنجم عن التمويل 

بالصيغ اإلسالمية:
(1) إن المصارف اإلســالميـة ال تعمــل على «توليد النقــود» أو «توليد 

ته. م أو زيادة حد ها ال تسهم في صنع التضخفإن االئتمان» ابتداءً، ومن ثَم
(2) وفي أوقات الكساد يبدو أن الحل األمثل لتحريك عجلة االقتصاد 
هو التمويل الــذي يتيحه البديل اإلســالمي، بالصيغ المختلفــة، وأهمها 
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المضاربة والمشاركة؛ لما يحققه هذا األُسلوب من نجاح أكبر في تأسيس 
وإدارة المشروعات لسببين: يتمثل أحدهما في حرص المصارف اإلسالميـة 
على دراســة الجدوى االقتصادية للمشــروع قبل الدخول فيه، مشاركة أو 
مضاربة، ويتمثل اآلخر في عدم تخوف المستثمرين من مطالبة الممولين 
وســريان الفائدة المصرفية على تمويالتهم، سواء نجحت المشروعات أم 

فشلت.
د قدرة الممول ـ سواء  م تمويله لمجر المصرف اإلسالمي ال يقد (3) إن
كان مؤسسًة أم فردًا ـ على التسديد فحسب؛ وإنما ينظر في جدوى المشروع، 
ا يعمل على تزاوج وتكافل عناصر اإلنتاج األربعة: (الموارد الطبيعية، رأس  مم
المال، العمل، التنظيم)؛ وذلك بتقديمه لعنصر رأس المال (بالمشــاركة أو 
ـا يتحقق معــه مبدأ «التخصيص  المضاربة) للعناصر الثالثــة األخرى، مم

األمثل للموارد االقتصادية».
إن هناك فرقاً  بيــن نجاح المشــروع لمصلحة العميل، وجدوى المشــروع 
ف األموال في المقامرة  للمجتمع. فأي جدوى يجنيهــا المجتمع من مقترض يوظ
في البورصات أو األسواق المالية؟؟ وأي تحريك لعجلة اإلنتاج وتوليد الدخول 
د أمل المصرف في  ق في إقراض أصحاب البذخ والترف والرحالت لمجريتحق

رة؟؟ استعادة قروضه مضافاً إليها الفائدة المقر
إن التخصيص األمثل ال يتأتى إال بســيادة مبدأ المشــاركة في الغُنْم 
والغُْرم في المشــروعات اإلنتاجية، حيث تلتقي مصالح الجميع في إنجاح 

المشروعات.
(4) إن الســعي نحو العدالة في توزيع الدخل والثروة ال يمكن أن ينجح 
إال بسيادة مفاهيم االقتصاد الذي يســعى لضبط عدالة القيمة، وإال بإسهام 
المصارف اإلسالمية في توجيه األموال لتأسيس مشــروعات إنتاجية حقيقية، 
يستفيد منها المستثمرون والمستهلكون وأصحاب رؤوس األموال واأليدي العاملة 
على حد ســواء، األمر الذي يعمل على إعادة توزيع الدخل والثروة بما يحقق 

مزيدًا من عدالة التوزيع.
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ج ـ الدور االجتماعي للعمل المصرفي اإلسالمي
إن من الخصائص العقديــة (أو األيديولوجية) للمصارف اإلســالمية أن 
دورهــا ال يقتصر على تحقيق مصالــح األطراف ذات العالقة من مســاهمين 
ومودعين ومتمولين وموظفين، وال يقتصر دورها على االلتزام بقواعد الحالل 

والحرام؛ وإنما يتعدى ذلك الدور إلى تحقيق مصالح المجتمع.
تنطلق المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية من رؤية اإلسالم نفسه 
للمال ولإلنسان معاً، فالمال مال اهللا، واإلنسان مستخلف فيه، واإلنسان أداة 

التنمية وغايتها في الوقت نفسه، والهدف النهائي 
حفظ االنســان، وحفظ الكوكــب، وحفظ الوقت، 
وتحقيق التكامــل بين عناصر اإلنتــاج، وإن هذه 
المصارف جزء من هذه العقيــدة، ومن ثم فإنها 

معنية تماماً برسالة اإلسالم وقيمه.
وتبعــاً لهــذا، فإنــه يتحتم علــى المصارف 
االلتزام  االجتماعي ـ  دورها  ـ لتأكيد  اإلســالمية 
بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فور الشــروع في 
تأسيسها من حيث: تكوين رأس المال، واعتبارات 
اختيار العاملين خاصة القيــادات منهم، والتأكد 

من إيمانهم برســالة المصرف وقيمه، وعند صياغة السياسات واللوائح التي 
تنظم العمــل، وعند وضع االســتراتيجيات ورســم الخطط، وتعبئــة الموارد 

وتحديد صيغ التمويل واالستثمار، ووضع أُسس توزيع األرباح والخسائر.

�����&aو��� اال 1 ـ أ0"�د ا����ٴ

أ ـ الُبعد االقتصادي
ويقصد به تمويل القطاعات اإلنتاجية ذات النفع االجتماعي، وتفصيل ذلك 
أنه نظرًا لطبيعة مصادر األموال في المصارف اإلسالمية (والتي تشكل الودائع 
الركن الركين فيها) من حيث كونها شديدة السيولة، قصيرة األجل من جهة، 

إّن ا��W�ف اإلoال�� 
د  ِّ���� K=���% م ال �5�ِّ
;�رة ا����َّل ـ �oاء �Aن 
ً ـ �=(  ��o أم <�دا ��ٴ
ا�&���� <$�7؛ وإ,َّ�� 
�tH� a �>�وى 
ا��/�وع، ��َّ� �"�! �=( 
 �C�H� !>�S%اوج و<%
اإل,&�ج األر0"�.
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وانسجاماً مع رسالة المصارف اإلســالمية في تلبية الحاجات األساسية لكثيٍر 
من فئات المجتمع من جهة أخرى، فإن المصارف اإلسالمية ُتولي اهتماماً بالغاً 
لتمويل المشروعات ذات الضرورة االجتماعية، ومن ثَم فإنها تعمل على توظيف 
ة كالتموين واإلســكان والنقل والمياه  األموال المتاحة لديها في قطاعات مهم

والصحة والتعليم والطاقة والتعدين والتكنولوجيا والبنية التحتية.
يدل اتســاع قاعدة المتعاملين لدى المصارف اإلسالمية على مدى إسهام 
هذه المصارف في تمويل المشــروعات الصغيرة والمتوسطة وتلبية الحاجات 

األساسية ذات الطابع االجتماعي لدى المواطنين.
ويتخذ تمويل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة أحد شــكلين: أحدهما 
مباشر، وهو يمثل تمويل مشــتريات المشــروعات التي تنتج سلعاً ذات عالقة 
بالحاجات األساسية، واآلخر غير مباشر وهو يمثّل تمويل مشتريات المؤسسات 

أو المواطنين من منتجات المشروعات القائمة.
خرات كثيرة  هذا باإلضافة إلى نجاح المصارف اإلسالمية في استقطاب مد
كانــت مكتنزة نظرًا إلحجــام أصحابها عــن إيداعها في المصــارف التقليدية؛ 

ألسباٍب تتصل باألمور الشرعية.
ويظهر نجاح المصارف اإلسالمية هنا من زاويتين:

• تتمثل األولى في انتشال هذه األموال من جمود االكتناز، حيث ال يستفيد 
المجتمع من اكتنازها، ثم ضخها في جدول التكوين الرأسمالي الذي هو من 

دات االستثمار في االقتصاد الوطني. أهم محد
• وتتمثل األخرى في توظيف هذه األمــوال من ِقَبل المصرف لتحقيق 

مصلحة الطرفين.
خراته  خر عن التآكل الذي يطرأ علــى قيمة مد ل هذا تعويضــاً للمدويمث
بمرور الزمن نتيجة االنخفاض في القوة الشرائية للنقود، ونتيجة إخراج الزكاة 
رة سنوياً على هذه األموال من جهة، كما يوفر له ربحها مصدرًا لتمويل  المقر

حاجاته المختلفة من جهة أخرى.
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ب ـ الُبعد التنموي
ويقصد به مدى إسهام المصارف اإلســالمية في الخطط العامة للتنمية 

(االقتصادية منها واالجتماعية)، وذلك بالعمل على:
• توفير حاجات المجتمع وفق ســـلم األولويات كما حددها فقهاء الشــريعة 
اإلسالمية القدامى منهم والمحدثين، وهي: الضروريات ـ الحاجيات ـ التحسينيات، 

بحيث ال يجوز الشروع بالثانية قبل األولى، وال يجوز الشروع بالثالثة قبل الثانية.
وتفهم الضروريات بأنها: السلع والخدمات التي ال تقوم الحياة من دونها،

والحاجيات بأنها: السلع والخدمات التي تشق 
الحياة من دونها،

التي  والخدمات  السلع  بأنها:  والتحسينيات 
تجمل بها الحياة وتهنأ.

• اإلسهام الفعال في الناتج المحلي اإلجمالي، 
وتحسين أداء ميزان المدفوعات.

• تحقيق األمن الغذائي.
تمويل  التضخـــم عن طريــق  كبح جماح   •
القطاعات اإلنتاجية التي تزيد من عرض الســلع 

والخدمات للتوازن مع عرض النقود، ومن ثَم الحيلولة دون ارتفاع األســعار، 
وظهور بوادر التضخم.

• ابتكار منتجات مصرفية وتمويلية جديدة. وما يتطلبه ذلك من زيادة 
اإلنفاق على البحوث والتطوير.

• تقديم الخدمات المصرفية اإلســـالمية لمختلـــف المناطق: يلحظ 
المراقب أن كثيرًا من المصارف اإلسالمية تعمد إلى نشر فروعها في مختلف 
مناطق البلدان التي تعمل فيهــا، وبغض النظر مرحلياً عــن اعتبارات تحقيق 
األرباح في بعض األحيان؛ إســهاماً منها في تقديم الخدمة المصرفية لفئات 

المواطنين المتعطشين لها في مواقعهم المختلفة.

��لُّ ا%��ع ;���ة 
ا��&"��=�� ��ى ا���Wرف 
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ج ـ الجوانب التكافلية:
وُيقصــد بها التفاعــل اإليجابي للمصــرف مع األنشــطة ذات الطابع 
االجتماعي واإلنســاني، بمعزل عــن هدف تحقيق الربح، ومــن أمثلة هذه 

الجوانب:
• القروض الحسنة: تمنح بعض المصارف اإلسالمية ـ ضمن لوائح 
دة ـ جــزءًا من األمــوال المتاحة لديها كقروض حســنة للمواطنين؛  محد
خدمة ألهداف اجتماعية وإنســانية؛ مثل الزواج والتعليم والعالج الطبي 

وغيرها.
• اإلسهام في البرامج االجتماعية والتطوعية: تؤكد معظم المصارف 
اإلســالمية على تفاعلها اإليجابي مع المجتمع الذي تعمل فيه، من خالل 
ال في العديد من األنشــطة والبرامج االجتماعيّة والرياضية  إسهامها الفع
واإلنسانية، كدعمها ألنشــطة الجمعيات الخيرية، وبرامج البيئة، وحفالت 
الزفاف الجماعــي، وتخصيص الجوائــز للفائزين في مســابقات القرآن 

الكريم... إلخ.
• تدريب طالب الجامعات: إســهاماً منهــا في زيادة الوعــي المصرفي 
اإلســالمي وإثراء المعرفة العلمية لألجيال الصاعدة في المجتمع، تســتقبل 
المصارف اإلســالمية ســنويا اآلالف من طلبــة الجامعات والمعاهــد العليا؛ 

للتدريب العملي في إداراتها وفروعها.
• تمويل المهنيين والحرفيين: تقوم المصارف اإلســالمية بتمويل ذوي 
المهن من األطباء والصيادلة وغيرهــم من أصحاب المهن والحرف األُخرى؛ 

لمساعدة هذه الفئة على توفير متطلباتها المهنية.
• البحث العلمي والتدريب المهني: تســهم المصارف اإلسالمية في 
تقديم الدعم لمؤسســات التدريب والمؤسســات التعليمية، سواء بالتبرع 
المباشر أو رعاية المؤتمرات والندوات العلمية، أو تسديد نفقات دراسية 

وتدريبية لموظفيها.
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• صنـــدوق التأمين التبادلي: اســتحدثت بعض المصارف اإلســالمية 
صناديق للتأمين التبادلي لمديني هذه المصارف، حيث يتضامن المشتركون 
على جبر جــزء من الضرر الــذي يلحق ببعضهــم لتســديد مديونيته تجاه 
المصرف، وذلك عن طريق تحصيل االشــتراكات منهم والتعويض منها في 

حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
• صناديق الزكاة: كثير من المصارف اإلســالمية تأخذ على عاتقها 
تأســيس وإدارة صناديق الــزكاة، وهو عمل اجتماعــي عظيم، خاصة في 
البلدان التي ال تولي أنظمتها هذا العمل التعبدي االقتصادي العناية التي 

يستحقها.
ولسنا بحاجة إلى مزيٍد من التنويه بأهمية 
دور الزكاة فــي مكافحة الفقــر، وإعادة توزيع 
الثــروة، وتحقيق التوازن االقتصادي، وإشــاعة 

مبادئ التكافل في المجتمع اإلسالمي.

�ال�&ـ>ام  ا������ـ�  ا�H&�:ـ�  3ـ�  �ـ�  E&��ـ�ً 

�����&aو��� اال �����0ٴ

إن اآلثــار االجتماعيــة الضــارة للفائــدة 
ْتها الشــريعة اإلسالمية  المصرفية ـ والتي عد
م ـ ال تقع تحت حصر، يتمثل  من الربا المحــر

أهمها في أن ســيادة ظاهرة الربا ال تتفق مع المبــادئ التي تقوم عليها 
المجتمعات اإلنســانية، من أخوة وتكافل وتراحم، وإنما تسود المجتمعات 
مبادئ هدامة كالحســد والطمع واألنانية، ثم إن العمل بهذه األداة يجعل 
الغني يزداد غًنى، والفقير يزداد فقــرًا، ومن ثم تؤول األموال إلى أيدي 

قلّة من المرابين.
والعالقة بين استقرار المجتمع والنمو االقتصادي وثيقة للغاية، وال مجال 

هنا لمزيد من التفصيل.
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أوًال: اإلسهام في إعادة توزيع الثروة:
تعني عدالة توزيع الدخل في اإلسالم حصول الفرد على نصيٍب عادٍل من 
الدخل القومي يتناســب مع جهده أوالً، ومع حاجته ثانياً، ومع مستوى الدخل 
القومي ثالثاً، فإذا لم تتحقق العدالة للفرد على هذا النحو تلقائياً، وجب على 

الدول تحقيق ذلك عن طريق (إعادة التوزيع).
تعمل عدالة التوزيع بهذا المفهوم تلقائيّاًً على تحقيق أحد الهدفين النهائيين 
للنظام االقتصادي اإلسالمي، وهو التوازن االقتصادي (الهدف اآلخر هو الضمان 

االجتماعي).
ه اإلسالم، كما أن عدالة  وفرة اإلنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار ال يقر إن

التوزيع من دون وفرة اإلنتاج هو توزيع للفقر يرفضه اإلسالم.
نحسب أن تمويل المشروعات الصغيرة ـ بصفتها مشــروعات إنتاجية ـ ُيسهم 
إلى حد كبيٍر في حصول العاملين في هذه المشروعات على نصيٍب عادٍل من الدخل 
القومي إلى جانب اإلسهام في وفرة اإلنتاج؛ ذلك أن تأسيس وحدات إنتاجية جديدة 
يعمل على توظيف عدد من العاطلين عن العمل، فتتولد لديهم دخول جديدة، وبذلك 

يحصلون على نصيبهم من الدخل القومي من دون تدخل الدولة.
ــعي نحو عدالــة القيمة والعدالة في  الس وال بأس في أن نكرر القول بأن
توزيع الثروة ال يمكن أن ينجح إال بسيادة هذه المفاهيم، وبإسهام المصارف 
اإلســالمية في توجيه األمــوال لتأســيس مشــروعات إنتاجية يســتفيد منها 
 المستثمرون والمســتهلكون وأصحاب رؤوس األموال واأليدي العاملة على حد
خل والثروة بما يحقق مزيدًا من  سواء، األمر الذي يعمل على إعادة توزيع الد

العدالة، ومن ثَم اشاعة االستقرار في ربوع االقتصاد الوطني.

ثانياً: التوظيف األمثل للموارد البشرية:
ـة للنظام االقتصادي من منظور إســالمي  مــن أهم األهداف المرحليـ إن
تحقيق العمالة الكاملة في المجتمع، بحيث يكون كل قادر على العمل ممارساً 

لعمٍل من األعمال، بما يحقق إضافة إلى الناتج القومي.
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ذلك أن الثــروة الحقيقيــة للمجتمع تتمثل فــي قوته العاملــة، فإذا لم 
ا بقية الثروات  ها تضيع إلى األبد، أمة في اإلنتاج فإنُتستخدم الطاقات البشري
فإن عدم اســتخدامها ال يعني بالضرورة ضياعها إلى األبــد، وإنما قد تصبح 

ثروات مخزونة، يمكن االستفادة منها مستقبًال.
تستقطب المشروعات الصغيرة فئات كثيرة من المجتمع التي قد ال تجد 
م لطالبــي العمل فرص عمل  لها مجاالً في المشــروعات الكبيــرة؛ إذ تقد
تتناسب مع قدراتهم وأوقاتهم وفئات أعمارهم، حيث تستطيع المرأة العمل 
بمشــروٍع صغيٍر من دون أن تضطر إلى تــرك أطفالهــا أو رعاية منزلها؛ 

كمشــروعات الحياكــة أو الخياطــة، أو تربيــة 
المواشي، أو صناعة مشتقات األلبان أو غيرها، 
ن)  ى كبار الســن (وحت وحيث يستطيع صغار الس
المســاعدة في إنجــاز األعمــال التــي تتطلبها 
المشــروعات الصغيرة من دون االضطرار لترك 

مدارسهم ومعاهدهم.
الصغيرة  المشــروعات   فــإن القول،  ومجمل 
ال في عالج مشــكلة اجتماعية  تســهم بشــكل فع
اقتصادية عويصة هي البطالة، وما ينجم عنها من 

إحساٍس بالفراغ واإلحباط وميل لالنحراف.

ثالثاً: االستقرار االجتماعي:
إن تحقق االســتقرار االجتماعي هو نتيجة طبيعية لتحقق العمالة الكاملة 
للموارد البشرية، باإلضافة إلى عدالة توزيع الدخل والثروة، وما ينجم عنهما 
من زيادة موارد الضمان االجتماعي، ذلك المفهوم الذي ينُظر إليه اإلسالم 
على أنه صيانة إلنسانية اإلنســان، ال على أنه اتقاء نشوء صراع ما، كما 

ُينظر إليه في المجتمعات الرأسمالية.
تتيح المشروعات الصغيرة ألعداد كبيرة من المهنيين والحرفيين وربات 
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كاً ال أُجراء، ويســتتبع ذلك زيــادة عدد أفراد الطبقة  البيوت أن يصبحوا مال
الوسطى بحيث تتضاءل أعداد الطبقة الفقيرة واألشد فقرًا.

كما تتيح المشروعات الصغيرة تنمية روح التعاون والتكافل، سواء على 
عات  مستوى األسرة الواحدة، أو على المســتوى الجمعي في الريف والتجم

الشعبية.
وفي هذا الســياق يجدر التنويه إلى إســهام المشــروعات الصغيرة في 
مجاالت األمن الغذائي وكفاية اإلنتاج، وهي مبادئ ال تنفصل عن االســتقرار 

االجتماعي بمفهومه الواسع وعن شعار اقتصادي اجتماعي مفاده:
ا نصنع» ا نزرع، ونلبس مم نأكل مم»

وهكذا؛ يمكن القــول بكل ثقة: إن تمويل المشــروعات الصغيرة ُيســهم 
بفاعلية في تحقيق االســتقرار االجتماعي المنشــود، ال عن طريق زيادة عدد 
ك فحســب؛ وإنما عن طريق القضاء على أســباب االنحراف الذي ُيولد  المال

ويترعرع في أحضان البطالة والحاجة والفراغ.

رابعاً: اإلسهام في تخفيف حدة الفقر
يسهم العمل المصرفي اإلسالمي بطبيعته اإلنتاجية والتنموية إسهاماً 
فاعًال في حل مشكلة الفقر، وكسر الحلقات المفرغة التي تدور فيها هذه 

المشكلة.
يقوم مفهوم الحلقات المفرغة للتخلف ـ الذي يشكّل الفقر محوره الرئيس ـ 

على حقيقة مفادها:
«نظراً ألن البلد فقير فإنه ال يتطور، ونظـــراً ألنه ال يتطور فإنه 

يبقى فقيراً».
فالبلد الفقير يتسم بانخفاض مســتويات التعليم والتدريب، األمر الذي 
 نســتطيع أن ة إلى الحد األدنى، ومن ثَمي مســتويات اإلنتاجيُيفضي إلى تدن
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لب (ومن  ا يعني انخفاض الط خول في هذا البلد، مم ر مدى انخفاض الدنتصو
ل االدخار، (ومن ثَم انخفاض  ثم إنخفاض اإلنتاج) من جهة، وانخفاض معــد
ل االستثمار) من جهة أُخرى، والنتيجة النهائية أن هذا سيؤدي إلى مزيٍد  معد

من الفقر.
وهنا أيضاً ال بد أن نكرر أن اســتثمار األموال بالمشاركة والمضاربة 
والتأجيــر وغيرها مــن قنوات االســتثمار اإلســالمية يعمل على تأســيس 
مشــروعات إنتاجية حقيقية، ويعمل على دوران األموال، هذا الدوران يمثل 

د فــي قلب االقتصاد في  ـق المتجدم المتدف الد
المجتمع، إذ به يزيد توظيف الموارد البشرية 
لب الحقيقي على  خول، ويزيــد الط ق الدفتتحق
الت االدخار  ــلع والخدمــات، وتزيــد معــد الس
الت االستثمار، وهكذا تدور عجلة االقتصاد  فمعد

واإلنتاج.
وهكذا، يمكن تصور ما لنتائج هذه المتوالية 
ال فــي تقديم الحل األمثل لمشــكلة  من أثر فع

قديمة حديثة مستعصية، هي مشكلة الفقر.

%���Cت ����

دعوة الجامعات والمعاهد العليا إلى َتَبني مساقات تعليمية تتصل بعلوم   (1)
االقتصاد اإلسالمي والعلوم المالية والمصرفية اإلسالمية.

(2) دعوة الجامعات والمعاهد العليا إلى ربط التعليم العالي بالمجتمع، 
ــة التدريب المهني، لرفــد المجتمع بما  ة كبرى، خاصوإيالء التدريــب أهمي
يحتاجه من الكــوادر الماهــرة واأليدي المدربة على اســتيعاب واســـتعمال 

التكنولوجيا الحديثة.
(3) تشجيع تأسيس المصارف اإلسالمية ومؤسسات االستثمار التي تقوم 
على مبادئ المشــاركة والمضاربــة؛ ألنها األقدر على حشــد األموال الوطنية 
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الالزمة لالســتثمار في مشــروعات حقيقية؛ ُتســهم بفاعلية في الوصول إلى 
االستخدام األمثل للموارد االقتصادية.

لطات النقدية والمصارف المركزية لَِتفهم طبيعة العمل  (4) دعوة الس
في المصارف اإلسالمية، وإدراك اختالفها عن المصارف التقليدية، ومراعاة 
ما يقتضيه هذا االختالف ابتداءً ِمْن َســِن التشــريعات واألنظمة المصرفية، 

وانتهاءً بممارسة الرقابة المصرفية المركزية.
(5) دعوة المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية إلى زيادة التعاون فيما 
بينها بما يكفل تنســيق البحوث واإلعالم والتدريب واإلفتــاء وتحليل المخاطر 
المصرفية، وتبادل المعلومات بشأنها، وتأسيس المشروعات المشتركة، إلى غير 

ذلك من أوجه التعاون والتكافل.
ة في البلد  ة (خاصة اإلسالمي(6) تشجيع دمج وتكامل المؤسسات المصرفي
الواحد) لتقوية مراكزها المالية وتعزيز كفاءتها اإلدارية، ومن ثَم التنافسية، 
والحيلولة دون تهميش األجهزة المصرفية العربية، أو إخراج بعضها من السوق 

المصرفي.
(7) األخذ بالحســـبان محاذير المبالغة في تشجيع تدفق االستثمار 

األجنبي من زوايا ثالث:
· تتمثل األولى في مخاطر خروج المستثمرين األجانب من االستثمار 
فــي األوقات الحرجــة، وما ينتجــه ذلك من الوقــوع في أزمات مأســاوية 
ى النمور  ها كانت ُتسموما تجارب دول جنوب شــرقي آســيا ببعيدة، مع أن)

اآلسيوية لقوتها االقتصادية).
· وتتمثل الثانية في خطورة امتالك هؤالء األجانب ألسهم شركات ُتنتج 

ة أو تتصل باألمن الغذائي. ة أو تنمويـسلعاً أو خدمات استراتيجي
· وتتمثل الثالثة في إمكانية سيطرة هؤالء على مجالس إدارات الشركات 

: المهمة، ومن َثم
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ا ينجم عنه ضغوطات  م في سياسة تســـعير المنتجات، ممسعيها للتحك ·
هائلة على خطط التنمية االقتصادية الوطنية.

ا يولد مشكالت اجتماعية  ـال، مم َسعيها للتحكم في قرارات تشغيل العم ·
وسياسية َيصعب السيطرة عليها.

(8) ترشيد السياسات االستثمارية المحلية من حيث:
· تشــجيع االســتثمارات التي تعتمد على المدخالت المحلية من موارد 

بشرية وموارد طبيعية وأموال.
· تكثيف االهتمام بموضوع الجودة الشاملة.

· زيادة االهتمام بالتخطيط االستراتيجي في 
اإلنتاج والتمويل والتسويق.

· توفير قاعدة بيانات حديثة تتســم بالدقـة 
والموضوعية واالستمرارية.

ا���%��

ُيتوقع من المصارف اإلسالمية أن تطرح بدائل 
شــرعية لوســائل التمويل التقليــدي القائم على 

م حلوًال اقتصادية سليمة لكثيٍر من المشكالت  ة، تقدأساس الفائدة المصرفي
ـة (من تضخم وكساد وركود  ة المعاصرة؛ كأزمة الدورات االقتصادياالقتصادي
م حلوًال  ـف، وتقد مي)، والهــدر في الموارد، والحلقــات المفرغة للتخلـتضخ
اجتماعية ســليمة لكثيٍر من األمراض التي تعاني منها المجتمعات، كالتفاوت 

الطبقي، والفقر وسوء توزيع الدخل والثروة.
إن مدى نجاح هذه البدائل يعتمد بصورٍة مطلقٍة على ُحســن فهم المبادئ 
التي يقوم عليها االقتصاد اإلســالمي، واألســس التي تقــوم عليها المصارف 
اإلسالمية، وعلى ُحسن تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، وذلك من جانب 
ـة ومن  ة؛ كالمصارف المركزية في اتخاذ القرارات االقتصاديالجهات المعني

جانب إدارات المصارف اإلسالمية ذاتها.

ُ�&�;b �� ا���Wرف 
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ــد ـ إذا ما أُتيحت الفرص وخلصــت النيات ـ أن تلعب  من المؤك وإن
المصارف اإلســالمية دورًا طليعياً في تحقيق عناصــر التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في بلدان المســلمين، نظرًا لقدرة هذه المصارف على حشد 
خــرات باألدوات  زمــة للتنميــة، وعلى توظيف هــذه المد خرات الال المد

المتنوعة التي تحقق الغرض المطلوب.
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■  أستاذ تونسي بجامعة روما ـ إيطاليا.

ـ «تعليم  تتلّخص فلسفة الكنيســة االجتماعية فيما ُيعرف ب
الكنيسة االجتماعي»، المبني أساساً على فحوى «الرسائل 
البابوية العامة» و«اإلرشــاد الرســولي». وهي عبارة عن توجيهات 
صادرة عن أحبار الكنيسة أثناء عهدتهم البابوية لحث جموع األتباع 
للسير فيها. وكأّي مؤسسة ذات نفوذ، فإن سلطة المؤسسة الدينية في 
روما غالباً ما تخضــع العتباريــن: األول: داخلي يعبّر عن فلســفة 
الكنيسة العميقة ورؤاها، بوصفها الموجه للخيارات الالهوتية التي 
توّد ترســيخها. والثاني: خارجي يلبّي مقتضيات الحضور في العالم 
تبعاً لمختلــف التحالفــات والــوالءات. وضمن جــدل الداخلي مع 
الخارجي تحاول الكنيسة زيادة نفوذها ورسم معالم حضورها، أيما 

كان شكله رمزياً أم فعلياً.
وحاضرة الڤاتيكان ـ بوصفها مؤسسة دينية عريقة ـ تستند إلى 
رأسمال روحي قوي، لم يخُل من نفوذ دنيوي رافق نفوذها الرمزي؛ 
فمنذ عام 1740 وإلــى تاريخنا الراهــن دأب أحبار الكنيســة على 
إصدار رســائل بابوية عامة تعبّر عن المواقف الالهوتية الرســمية؛ 

■   ���H� ���ا� <�
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بقصد خلق إجماع بين سائر األســاقفة، وتوجيه عامة المؤمنين صوب الطريق 
الذي ترتئيه بشأن القضايا االجتماعية التي تشغل األتباع. والرسائل البابوية 
العامة هي رســائل مدونة بالالتينية عادة، تتعنون بأولى العبارات الواردة في 
مطلع النص. واليوم ما عادت هذه الرسائل / اإلعالنات تتوجه إلى المسيحيين 
حصرًا؛ بل غدت تجاري أوضــاع التحوالت العالمية ومــا تقتضيه من انفتاح؛ 
لتعبّر عن موقف الكنيســة من قضايا الراهن، بوصفه األسلوب الجديد ضمن 
مخطط األنجلة الواسع 1. والجلي أنه منذ أمٍد برزت الحاجة في أوساط رجال 
الدين إلى إبالغ اآلخرين تأويلهم تعاليم الدين. فالرســالة البابوية العامة، 
والمستوحى تســميتها من اإلغريقية ”enkýklos“ تعني بالغاً، وهي عبارة عن 
منشور َسرى تداوله منذ القرون الوســطى بين األساقفة؛ لإلعراب عن فحوى 
العقيدة، ولتسوية الخالفات الناشــبة في الدين. ولكن منذ عام 1740 باتت 
تلك المنشــورات حكرًا على رأس الكنيسة ضمن ما ُيعرف بالرسائل البابوية، 
وُسميت نظيرتها الموجهة من األساقفة والمطارنة إلى عامة الرعية «بالرسائل 

.(lettere pastorali) «الرعوية

����&aاال ���HSا� ]�="%

لقد مثّل صدور أولى الرســائل البابويــة العامة ـ في شــكلها الجديد ـ 
منَعرجاً في مخاطبة رعايا الكنيســة. فالرسائل البابوية هي ـ في اآلن نفسه ـ 
نقطة مرجعية للمؤمنين توّضح المسارات العقدية والخيارات الحياتية، وكذلك 
هي برنامج عام للكنيســة، غالباً ما تمحور حول ثالثة محاور رئيسة: الشأن 

االجتماعي وكيفية توجيهه ومساعي تقليص شحنات التوتر الكامنة فيه.
الشــأن االقتصادي المتأرجح ـ منذ ما يزيد على القــرن ـ بين توجٍه 
يطغى عليه تفاوت الفرص، وآخر ذو منزٍع إنســاني يتطلع إلى شــكل من 

العدالة االجتماعية.

 Flavio Felice – Gennaro Taiani, Il denaro deve servire non governare, Lateran University Press, 1 ـ 
Italia 2014, p. 57.
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وثالثها الشأن السلمي العالمي وما تتهدده من مخاطر.
وال يعني صدور رسائل لكل بابا جديد أن الكنيسة تقّر برنامجاً مغايرًا؛ 
وإنما تأتي الرسائل تذكيرًا باتباع خط مأثور أو ترسيخ سنّة سنّتها الكنيسة 
ـ «تعليم الكنيسة االجتماعي».  في ماضي عهدها ضمن ما درج على تسميته ب
والجلي مــع تكرار الحديث عن «تعليم الكنيســة االجتماعــي» في الِعظات 
الدينية وفي األدبيات الكاثوليكية، ال نعثر على صيغة مضبوطة لذلك التعليم 
المفترض كغيــره من قرارات المجامــع وضوابطها، بل هــو مرجعية غائمة 
مبثوثة في رســائل عامة ال ينســخ بعضهــا بعضــاً؛ وإنما ُتِتــّم ما أدلى به 

السابقون وتشرحه. وعلى العموم فتعليم الكنيسة 
االجتماعي ـ في حــّد ذاته ـ هو مفهــوٌم حديث 
المنشــأ، يعود إلى البابا بيوس الحادي عشــر 
(عهدته البابوية: 1922 ـ 1939) حين تطرق إلى 
(التعليم االجتماعي)؛ وإلــى البابا بيوس الثاني 
عشر (عهدته البابوية: 1939 ـ 1958) حين تناول 

بالمثل (التعليم االجتماعي الكاثوليكي) 1.
مع هذا الطابع المطلق لمدونة «تعليم الكنيسة 
االجتماعي»، ثمة خطــاٌب محوري في كل رســالة 
عامة صادرة ال ينفي التكامل في التعبير عن فحوى 

 (Rerum «تلك المدونة؛ فعلى ســبيل المثال شكّلت رســالة «المسائل الجديدة
(novarum للبابا ليون الثالث عشر (1891) مرجعاً محورياً في التعبير عن سياسة 

الكنيســة االجتماعية، بشــأن قضايا تفاوت الفرص والفقر وتكديس الثروة في 
أيدي قلة مع بدايات الثورة الصناعية وانتشار المطالبات االجتماعية. وتقديمها 
مقترحات لتجاوز اإلخالالت االجتماعية، عبر الدعوة إلى ترســيخ ِقيم التكافل 
والتآزر باعتماد الُخلق اإلنجيلي، والعمل على تفعيل ُســبل النهوض بالشــرائح 

 Riccardo Bollati, Allargare gli orizzonti dell’uomo. Un approccio alla dottrina sociale della 1 ـ 
chiesa, Vita e Pensiero, Milano 2012, p. 33.
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الضعيفة وتيســير االقتراض للضعفــاء للّحاق بركب الرفاه، بما يســمح بتطور 
ينطلق من القاعدة. هذا وقد عالج البابا ليون الثالث عشر في رسالته التاريخية 
آنفة الذكر قضية محورية زمن الثورة الصناعية؛ أال وهي المسألة العمالية وما 
اتصل بها من أوضاع االستغالل والتفقير والتهميش، رافضاً الحديث عن صراع 
بين أرباب العمل والشغّالين، وداعياً إلى تضامن سلمي في وقت بدأ فيه الحديث 

يتردّد عن صراع حتمي بين طبقة المّالك وطبقة العّمال.
والمالحظ منذ صدور رسالة «المســـائل الجديدة» بروز قضايا العمال 
والثروة والفقر في تلك الخطابات البابوية، بشكٍل غير معهود، لتغدو المشاكل 
االجتماعية المستشرية محورًا ثابتاً؛ حيث أعقبت تلك الرسالة المرجعية حزمة 
من الرسائل االجتماعية األخرى، أبرزها في الحقبة الراهنة رسالة «المحبة 
في الحقيقة» (Caritas in Veritate) ـ 2009 ـ للبابا جوزيف راتسينغر ورسالة 
«كْن مَسبحا» (’Laudato si) ـ 2015 ـ 1 للبابــا فرانسيس، التي تناولت قضايا 

المحرومين والمتضررين بفعل التحوالت االقتصادية واالجتماعية.
ونظرًا لخطاب الكنيسة غير المألوف بشأن القضايا االجتماعية، واالنحياز 
الواضح فيها إلى الشــرائح الضعيفة، عّدها بعضهم مؤّشرًا على تغير جوهري 
في مواقف الكنيسة، حتى ءن السياسي الفرنسي جان جوراس (1859 ـ 1914) 
ها في ذلك العهد «برنامجاً اشتراكياً واعدًا!». والواقع أن انفتاح الخطاب  عد
الديني على الشأن االجتماعي أتى في ظرف كانت الكنيسة فيه تتلّمس الطريق 
نحو مســلٍك مغاير مع السياســة الدولية ومع مســارات التغيير العميقة التي 
تشهدها الدولة، بما يراعي الثوابت الالهوتية، ويستجيب للتحوالت الجارية، 
وهو ما تطلّب «عبورًا للصحــراء»، تخلّلته حربان عالميتان وســقوط نظامين 
قوميين: فاشي ونازي، يّســرت مخاضاتها للكنيسة عودًة مســتجدًة الحتضان 

المجتمع، وذلك على حّد توصيف المؤرخ جيانكارلو غالي 2.

«ُكْن ُمَســبحاً، يا ســيدي (Laudato si’, mi’ Signore)»: هكذا اعتاد القّديس فرانســيس األّسيزي  1 ـ 
(1181 ـ 1226م) أن يرنّم ترنيمته األثيرة.

 Giancarlo Galli, Finanza Bianca. La chiesa, i soldi, il potere, Mondadori, Milano 2004, 2 ـ 
pp. 24-28.
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إذًا شــكلت رســالة (المســـائل الجديدة) البابوية منعَرجاً في الخطاب 
الالهوتي بشأن القضايا االجتماعية. وبوجه عام مثّلت الرسائل عودًة للتصالح 
مع قضايا العصر، وإعراباً عــن موقف من مجريات التحــوالت العالمية. فلو 
نُة  أخذنا الحيثيات التي ألمت بصدور رســالة البابا بيوس الحادي عشر «الس
األربعون» (Quadragesimo annus) 1931، نلحظ أن الحافز الرئيس وراء صدور 
الرسالة كان التحذير من تفّشي الماركسية، والدعوة إلى نظام اجتماعي عادل 
ت الرســالُة الفصَل بين األخــالق واالقتصاد مدعاة  لمجابهة األزمة. وقد عد
للتأزّم، مع ما تضمنته من حّث على ضرورة إرساء أشكال من التكافل والتآزر. 

ولم يفت البابا بيوس الحادي عشر حينها اإلعراب 
عن مخاطر تكدس الثروة في أيدي قلة زمن األزمة 

االقتصادية (1929).
مع هذه المواقــف المنافحة عن الشــرائح 
ت غير كافية، وأخالقية أكثر  الضعيفة ـ والتي ُعد
منها عملية ـ لم تشهد مؤسسة دينية انتقادًا في 
األزمنــة المعاصــرة مثلمــا شــهدته الكنيســة 
الكاثوليكية جــّراء مواقفها الغائمــة من قضايا 
النفــوذ  أصحــاب  ومــواالة  والفقــراء  الفقــر 
والمتَرفيــن. وما كان االنتقاد صــادرًا عن أديان 

تبشــيرية مزاحمة أو أوســاط إيديولوجية مناوئة؛ وإنما جاء في مجمله من 
أوساط دينية عريقة تستبطن التراث المسيحي، ومن كنائس تستلهم التراث 
الكتابي نفسه الذي تستند إليه الكنيسة الكاثوليكية. وهو ما سبّب انشقاقات 
في الرؤى الالهوتية وســْيًال مــن االتهامات، برز ذلك فــي أدبيات «الهوت 
التحرير» وفي مواقف «الالهوت النقدي»، تقديرًا أن خالص اإلنســان عمٌل 
من صنعه، يتأتى تبعاً لنضاله السياسي التاريخي، بعد أن بات الفقير ـ كما 

يقول ليوناردو بوف ـ الكائن الحقيقي الذي يتهدده االنقراض 1.
 Leonardo Boff – Clodovis Boff – José Ramos Regidor, La Chiesa dei poveri. Teologia della 1 ـ 
liberazione e diritti dell’uomo, Datanews, Roma 2010, p. 44.
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لكن قضايا التخلف والمديونيــة واألمية واألوبئة والمجاعــة ـ التي يرزح 
ماليين المســيحيين تحت وطأتها ـ هي باألســاس قضايا مســيحيي األطراف 
ال مسيحيي المركز، وتبقى بحق قضايا كنائس جنوب العالم ال شماله، بعد أن 
أضحت دولٌ بأسرها تقف متســوّلًة أمام أبواب الدول الغنية، ولعلّ األشد فقرًا 
منهم [المهاجرين] الذين ما عادوا أمام الباب فحسب يلتمسون العون والدخول، 
كما كان يفعل لعازر 1؛ بل يصّرون على الدخول عنوة. ذلك هو التحول في التعامل 
مع قضية الغنى والفقر، من قضاء وقدر كما ساد في التقليد الالهوتي إلى صنعٍ 
بفعل البشــر، وهو ما أراد الهوت التحرير إحداثه فقوبــل برفض حازم 2. لقد 
لخصت صرخة أحد سكان ليما في الپيرو أمام البابا يوحنا پولس الثاني (1985) 
ـ «بقدر ما نتضوّر جوعاً.. نحن عطاش أيضا لكلمة الرب» ـ جوهر مطلب الهوت 

التحرير الذي انهالت عليه قوارع الحرمان من المركز في روما.

U�ّ�&ا� �p�ْو� ��HSا� �H��ب ا��D�ا�

لو تتبّعنــا األوضاع التاريخيــة التي أحاطت بصدور مختلف الرســائل 
البابوية نلحظ ما اكتنفها من مسايرة للتحوالت العالمية؛ حيث أتت رسالة 
«التطور االجتماعي» (Populorum progressio) لبولس الســادس ـ 1967 ـ 
إقرارًا بترافق التقّدم مع تفاقم الفقر. وهي تلّخص وعي الڤاتيكان بمسألة 
تصفية آثــار االســتعمار (Décolonisation) ونهب ثروات الشــعوب وتعطيل 

في إيحاء من الالهوتي غوســتافو غوتيريز في هذا الموضع إلى النــص اإلنجيلي: «كان هنالك  1 ـ 
إنســان غني، يلبس األرجوان وناعم الثياب، ويقيم الوالئم المترفة، متنعماً كل يوم. وكان إنسان 
مسكين اسمه لعازر، مطروحاً عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط 
من مائدة الغني. حتى الكالب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته المالئكة إلى 
حضن إبراهيم. ثم مات الغني أيضاً وُدفن. وإذ رفــع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم 
من بعيد ولعازر في حضنه. فنادى قائًال: يا أباي إبراهيم ! ارحمني، وأرســْل لعازر ليغمس طرف 
إصبعه في الماء ويبرد لساني؛ فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك 

نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال الباليا» (لوقا 16: 19 ـ 23).
 Gustavo Guttiérez – Gerhard Ludwig Müller, Dalla parte dei poveri. Teologia della liberazione 2 ـ 
teologia della chiesa, EMI, Bologna 2013, p. 134.
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تطورها؛ حيــث أعلن أن المســألة االجتماعية باتت عالمية مما يســتوجب 
تضامناً كونياً. لقد لفت الڤاتيكان االنتباه حينها إلى كوارث الفقر واألوبئة 
والمجاعة التي ترهق العالم الثالث، حاثّاً الجميع على تبني نهج سلمي في 

المطالبة بالتوزيع العادل للثروات.
كانت أولى الرســائل العامة الصادرة في عهد البابا يوحنا بولس الثاني 
رســالة «العمل البشــري» (Laborem exercens) 1981، وهي من ضمن رسائل 
ثالث ركزت في مســألة العمل والشــأن االجتماعي. فقد حّذر البابا في هذه 
الرســالة من مخاطر النزعة االقتصادويــة التي تختزل كل شــيء في الربح 

والمــال، مع التخلي عــن القيم، وال ســيما منها 
القيم الروحية. فاالقتصــاد ال يمكن اختزاله في 
حــدود منطــق الربــح والخســارة؛ ألن النظــام 
االجتماعي أعلــى مقاماً من النظــام االقتصادي؛ 
ذلك أن الفصل بين األخالق واالقتصاد من شأنه 
أن يضّر بمفهوم الصالح العــام. في حين جاءت 
الرســالة الثانيــة «العمل ألجل حل المشـــاكل 
االجتماعيـــة» (Sollicitudo rei socialis) ـ 1987، 
معربًة عن هواجس تقليدية من األنظمة الشيوعية، 
العالــم معتبرًة  ومتوجهًة باألســاس إلى جنــوب 

الخيار الشــيوعي ومن ورائه خيار الهوت التحرير في جنوب القارة األمريكية 
خيارًا عدميّــاً، معلياً البابا في هذه الرســالة من شــأن الحرية. والرســالة 
بالحقيقة هي اســتراتيجية حرب ضد الشــيوعية وحلفائها، حيث تهاوى جدار 

برلين خالل عام 1989، وانهار على إثره االتحاد السوڤييتي 1991.
اقتضى اشــتداد وطيس معركة الرأسمالية الغربية ضد الشيوعية ـ على 
مدى عقدْي السبعينيات والثمانينيات ـ توظيفاً جادًا للمقوالت الدينية لدعم 
الخيارات الليبرالية وحرية السوق، وإن جاء ذلك على حساب الفقراء؛ فقد 
تعالت أصوات المســيحيين مــن جنوب العالم منددة بما يشــكّله الجشــع 

"�H األو��ع ا�&�ر���� ّ&% ��
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الرأسمالي من وثنية جديدة تتربص بالبشرية قاطبة وتهدد بسحق الضعفاء. 
نة المائة» (Centesimus annus) ليوحنا  في تلك الفترة صدرت رسالة «الس
تها صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«لوموند»  بولس الثاني (1991) التي عد
اعترافاً من البابا بمزايا اقتصاد السوق، ليُعلي في «السنة المائة» من شأن 
«اقتصاد المؤسســة» كســبيل للتقدم ولبناء الصالح العام، وقد آثر البابا 
ذلك التعريف بدل مقولة «اقتصاد الســوق» و«االقتصاد الرأسمالي»؛ بناءً 
على أن المؤسســة تضم لفيفاً من األشخاص وحيث ســلطة المستثِمر غير 
متســلّطة، بل بوصفها تســهر على اإلنماء ومراعاة الصالح العام. كما ألّح 
البابا في تلك الرســالة على ضــرورة إبقاء الفرد محور ســياقات التنمية. 
والجلي في الرســالة تضمنها تثمين أدوار أعمدة التنمية الثالثة: الســوق 
والدولة والمجتمــع المدني. ليبقى البارز في رســالتْي يوحنا پولس الثاني 
العامتْين ـ «العمل ألجل حل المشـــاكل االجتماعية»، و«السنة المائة» ـ 
التحول في انشــغاالت الفكــر االجتماعي الكنســي من توزيــع الثروة إلى 
إنتاجها، والذي يحوز المستثمرون فيه دورًا محورياً كصنّاع رئيسيين للتنمية 

ورعاة للصالح العام.
هذا ولم تخُل مضامين الرسائل البابوية من توجيه رسائل سياسية مباشرة 
 (Pacem in «للرأي العالم العالمي، على غرار رســالة «الســـالم في العالم
(terris ليوحنا الثالث والعشرين 1963؛ لتذّكر الساسة والمجموعة الدولية أن 

اســتعمال القنبلة الذرية وتدمير المدن ألجل ضرب عدو مفتَرض ُيعّد انتهاكاً 
صارخاً لكرامة الخليقة، ودعت إلى بناء نظام عالمي جديد أساســه الســلم 
واالحترام بين الشعوب. وفي ظل هذا العرض العام للرسائل البابوية ينبغي أال 
يغيب عن ذهن القارئ أن ســلطة المجمع تبقى أعلى ســلطة في الكنيسة بما 
يفــوق توجيهــات الرســائل. حيــث مثلت ســنوات مجمــع الڤاتيــكان الثاني 
(1962 ـ 1965) ســنوات الصمت أمام قضايا الفقر. ولو تمعنّا أعمال المجمع 
نلحظ هامشية قضايا االستغالل والمحرومين، والتركيز على كيفية تثبيت وجود 
الكنيسة في عالم متحول، مع تجذر هاجس األنَْجلة والبحث عن ُسبل تفعيله بما 
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يالئم العصر 1. ففي الوثائق التحضيرية للمجمع لم ُتطرح قضايا الفقراء سوى 
مع طائفة من األساقفة ترأسهم أسقف الجليل جورج حكيم، حثت المشاركين 
على اعتماد المســألة ضمن المداوالت، ولم يلَق الطرح ترحيباً في المجمع. 
ولعل ذلك ما دفع الفيلسوف المسيحي ألبيرتو ميتول فيّري من األوروغواي إلى 
اعتبار لقاء مادلين ألساقفة أمريكا الالتينية (1968) إعادة خلق لمجمع روما 
بعد اختتامه من خالل التبني لخيار الفقراء 2. وهو ما تكّرر في بويبال (1979) 

وفي سانتو دمينغو (1992)، حيث سمى المؤتمرون 
بنى الحيف والجور «خطيئــة اجتماعية»، ونددوا 
بالفقر فــي جنوب القارة األمريكيــة بوصفه فعًال 

الإنسانياً ينافي روح اإلنجيل.
ولكن فــي خضــّم تلــك التعاليم الــواردة في 
الرسائل العامة ثمة رسالتان بابويتان محوريتان في 
تاريخ الكنيســة الحديث بشأن المسألة االجتماعية، 

وما عداهما تعليقات وهوامش على ذلك المتن:
 (Rerum «أ  ـ األولى: «المســـائل الجديدة
(novarum ـ 1891 ـ التي حاول الڤاتيكان التصالح 

فيها مع العصر، بوصف ذلك النص تأسيســاً لما 
ـ «تعليم الكنيســة االجتماعي» يعبّر عن الرؤيــة العقدية وتنزيلها في  ُيعرف ب
المجال العام. فقد بقيت «المسائل الجديدة» مرجعاً على مدى عقود لمناضلي 
بــة من الكنيســة. ولكن توّجس  المســيحية االجتماعية وألطــراف نقابية مقر
حاضرة الڤاتيكان الدائم من الليبرالية الجشــعة والشــيوعية الملحدة خلّف 
قناعة بعدم التعويل علــى الطرفين، وإن كانــت أميل إلى مــواالة الليبرالية 
المعتدلة وخياراتها االجتماعية، والبحث عن طريق ثالث عبر «الديموقراطية 
المســيحية» ذات الرؤيــة اللينينية للدولة حيــث «كل الســلطات في قبضة 

Vincenzo Paglia, Storia della povertà, Rizzoli, Milano 2014, pp. 508-509. 1 ـ 
Ibidem, p. 515. 2 ـ 
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الحزب». وهو ما تجلى في الدعم الواسع لألحزاب المسيحية في إيطاليا على 
مدى أربعة عقود تقريباً منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. وبقي 
ذلك خّطا سياســياً فاعًال في جملة من الدول األوروبيــة الواقعة تحت تأثير 
الكنيســة الكاثوليكية، وعرض «األخالق االقتصادية المســيحية» كشكٍل من 
ـــنة  أشــكال «األخالق اإلنجيلية». لقد جاءت الرســالة البابوية العامة «الس
المائة» ليوحنا بولس الثاني احتفاءً بمرور مائة سنة على «المسائل الجديدة»، 
وإعالناً النحياز الكنيسة مجددًا للرأسمالية والمبادرة الحرة واقتصاد السوق.

 (Populorum progressio) ب ـ والثانية: رسالة «التطور االجتماعي» البابوية
ـ 1967 ـ التي عد البابا بولس السادس فيها التنميَة عنوان السالم الجديد، 
ودعا إلى إعادة جدولة ديون الدول األكثر فقــرًا بإلحاح. ففي تلك األجواء 
أطلّ الهوت التحرير وما مثّله من إحراج لروما. لعل ذلك ما حدا بالكنيسة 
لتخصيص الثالث والرابع من أبريل من العام الجاري (2017) لعقد مؤتمر 
إلحياء خمسينية صدور رسالة «التطور االجتماعي» ـ 1967 ـ من ِقبل البابا 
بولس السادس، في مســعى لتعميق المســارات الالهوتية واألنثروبولوجية 

والرعوية للرسالة البابوية.
يلتقي كاتبا ِســيَر البابوات برنارد ليكونت وديفيــد. إ. كيرترز حول فكرة 
رئيسة 1، مفادها: إن ثمة بابوات يفتقدون إلى خطة سياسية عميقة في مساراتهم؛ 
ولكن غياب تلك الخطة ال يعني فقدان رؤية الهوتيــة، والتي بدورها قد تكون 
فعلية وقد تكون نظرية. وهذا التداخل بين الجانبين ـ السياســي والالهوتي ـ 
يلوح جلياً في أحبار الكنيســة الثالثة الســالفْين: ووجتيال وراتسينغر والحالي 
فرانســيس؛ إذ أدرك راتسينغر أن الرســالة البابوية في األصل تستهدف عامة 
المؤمنين، ومن غير المجدي أن يحّدث الناس فيها بقضايا الهوتية عميقة، كون 
المسائل الالهوتية تســتهدف الخاصة، ومن ثم يقتضي تناولها التزام ضوابط 
َتِقي «العوام الخوض في علم الكالم» إن صّح التعبير. فحين أصدر راتســينغر 

كالهما متخصص في الشأن الڤاتيكاني: األول فرنســي والثاني أمريكي، تمحورت أعمالهما حول  1 ـ 
ير الذاتية لرجاالت الكنيسة. بابوات الحقبة المعاصرة، وصدرت لهما جملة من األعمال حول الس
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رســالة «المحبة في الحقيقة» ـ 2009 ـ لم يأت في الحقيقة بجديد؛ بل أتت 
الرســالة إتماماً ودفعــاً لألمام لمقوالت ســلفه يوحنا بولس الثانــي وخياراته 
السياسية واالقتصادية، من خالل دعم «تعليم الكنيسة االجتماعي» وتثبيته. فقد 
وردت في «المحبة في الحقيقة» مفردات المؤسســة والمســتثِمر واالســتثمار 
خمسين مرة، وهو ما لم يحدث في مضامين كافة الرسائل السابقة. ففي رسالة 
«السنة المائة» وردت مصطلحات المؤسسة والمستثمر واالستثمار ثالثين مرة. 
والجلي أن ثمة تناغماً كبيرًا بين رسالتي «المحبة في الحقيقة» و«العمل من 
أجل تسوية المشـــاكل االجتماعية» في التطرق لمســائل التنميــة والتضامن 

والمساعدة، والتوجه الكوني في تحقيق المصالح، 
وتناول قضايــا الصالح العــام والعولمة. يتحدث 
راتسينغر في «المحبة في الحقيقة» وبشكٍل مباشٍر 
عن مسؤولية المؤسسة االجتماعية تجاه المساهمين 
والمؤسســات  المحليــة  والجماعــات  والعامليــن 
القادمــة والبيئة.  والزبائن والمزوِديــن واألجيال 
وبحســب راتســينغر ليس بوســع الدولة والســوق 
وحدهمــا ضمــان الصالح العــام، ملّحــاً على أّال 
تنفصل التنمية عن اإليمان، وأن يسيرا معاً ليأخذا 
باإلنسان نحو الحقيقة التي تجعله حّرًا. فالعقل من 
دون اإليمــان قدره التيه فــي َوْهــم العظمة حيث 

ال سبيل للتطهر سوى باإليمان 1.

ا�=��ا��� و��Eر ا����HS ا�F�5$&� }��G ا�"�ا��

تواصل االحتفاء بانهيار الشــيوعية داخل حاضرة الڤاتيكان زهاء العقد، 
لتتكّشف مساوئ الليبرالية المتوحشة الحقاً. حيث سعت كنيسة روما في أعقاب 
فترة البابا كارول ووجتيال للنأي بالنفس عن مواالة النهج الليبرالي واندفاعاته 

 Andrea Tornielli – Giacomo Galeazzi, Papa Francesco Questa economia uccide, Piemme, Italia 1 ـ 
2015, p. 122.
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المنفلتة للغزو وافتعال الحروب، خصوصاً مع هول ما حاق بالعراق، ما دفعها 
للدعوة إلى خط ثالث، فحاولت الكنيسة اتخاذ موقف من التفاوت المجحف 
واإلثراء الفاحش، بما يتجاوز التجاذبات السياسية السائدة، ومن دون الوالء 
لطرف من األطراف الفاعلة، وهي في الواقع محاولة مثالية داخل الواقع بما 
يجعل مقولها غير فاعل. قوبلت تلك الخطوة بامتعاض لدى أنصار الليبرالية، 
وُعّدت قبوالً بالخط المحافظ الموالي لهيمنة الدولة. وقد حصل ذلك بذريعة 
الخشية من االرتماء في سفينة الليبرالية المغامرة. حيث لم تمِض فترة وجيزة 
على تولي راتسينغر مهامه البابوية في أبريل 2005 حتى انتقدت ثلٌّة من كبار 
منظري الكاثوليكية المحافظة في الواليات المتحدة خيارات الحياد التي بدأت 
تتجلى مع رأس الكنيسة، وهم ميكائيل نوفاك وريتشارد جون نوهاوس وجورج 
فيجل. نوفــاك معروف بمقوالتــه المنافحة عن «الرأســمالية الديموقراطية» 
بوصفها النظام السياســي االقتصــادي األمثل واألكثر تالؤماً مع المســيحية 
وبالخصوص مع الكاثوليكية. وأما ريتشارد جون نوهاوس وجورج فيجل فكالهما 
من السعاة لهداية الكاثوليكية إلى «رأسمالية الســوق»، وُيعَرف الثنائي في 
األوساط الكاثوليكية بحّدة الموقف من الهوت التحرير؛ إذ ليس عرضاً اتخاذ 
نوفاك مسافة من الرســالة االجتماعية العامة للبابا بندكتوس السادس عشر 
(راتســينغر) «المحبة في الحقيقة»، بل جاراه الالهوتي جورج فيجل ـ أحد 
كبار كتّاب سيرة ووجتيال ـ فقد قام بالشيء ذاته في السابع من يوليو 2009 
على صفحات «ناســـيونال ريفيو» 1، وانتقد رسالة راتســينغر العامة، معتبرًا 
النص متداخًال ويفتقر إلى التماسك. فقد مثّلت الرسالة العامة بالنسبة إليه 
نقضاً للوفاق المعهود بين الكنيسة وإيديولوجية السوق الحرة التي زكاها البابا 
ووجتيال، بوصــف النظــام الرأســمالي األكثر مالءمــة واألكثــر «كثلكة» 2؛ 
فالمسيحية تســاوي الحرية، والحرية تعني المؤسسة الحرة، ومن ثم ترادف 

الرأسمالية المسيحية الفعلية 3.

George Weigel, “Caritas in Veritate in Gold and Red”, National Review, New York July 7 2009. 1 ـ 
Andrea Tornielli – Giacomo Galeazzi, Papa Francesco Questa economia uccide, p. 124. 2 ـ 
Ibidem, p. 127. 3 ـ 
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عقب اعتــالء األرجنتيني خورخي ماريو بورغوليو ســدة كنيســة القديس 
بطرس في روما كتــب المؤرخ اإليطالــي ألبرتو ميللوني فــي مجلة «لِيمس» 
المعنية بالتحوالت السياســية: إن البابا تنتظره عشــر مســائل عويصة، من 
ضمنها إعادة تأهيل «اإليور»، مختصر «مؤسسة األعمال الدينية»، وهي الهيئة 
الرسمية المعنية بالشؤون المالية في حاضرة الڤاتيكان 1، بعدما تبيّن استعصاء 
المؤسسة على اإلصالح 2. وقد كان البابا المســتقيل راتسينغر قد حّذر ـ َقبل 
انعزاله من لوبي المال المســتفِحل، الذي حوّل الكنيسة إلى مؤسسة ربحية، 
وجعل كلمة الــرب باهتة، وعوّضها باالســتثمار فــي «بنك ســندونا» و«بنك 

أمبروزيانو»، وما شابهها من المؤسسات المالية 3.
فقد شكّل ملّف الفســاد المالي في روما أحد 
أبرز الملفات المطروحة أمام البابا الجديد، وإن 
كان الموضوع قد مثّل شــغله الشاغل منذ أن كان 
في األرجنتين 4. وقد كشف خورخي ماريو بورغوليو 
ســبب اختياره اسم القديس فرانســيس األسيزي 
المعــروف بزهده، قائــًال: إن رفيقــه الكاردينال 
كالوديو هو من أوصاه «بأّال يغفل طرفة عين عن 
الفقراء ! » حين علم بترشــحه لكرســي البابوية، 
وقد ألهمتْهُ سيرة فرانسيس األسيزي االسم، معلقاً 

على ذلك: إنه اإلنسان الفقير... آه أو كما أريُد كنيسة فقيرة للفقراء!
ولم تمض ثمانية أشهر على اعتالء فرانسيس سدة البابوية حتى أصدر 
اإلرشاد الرسولي األول «فرح اإلنجيل» (Evangelii Gaudium)، وهو عبارة عن 
خارطة طريق للكنيســة، تضّمن خطاباً تحّمس فيه للفقراء وذمّ فيه اإلثراء 

تأسست في عهد البابا بيوس الثاني عشر في السابع والعشرين من يونيو 1942. 1 ـ 
Alberto Melloni, “Il governo di Francesco”, Limes, Roma 3 marzo 2014, p. 58. 2 ـ 
Francesco Peloso, La banca del papa, Marsilio Editori, Venezia 2016, p. 110. 3 ـ 
ألّف ماريو بورغوليو كتاباً بعنوان: «الفساد والخطيئة»، نشــره في األرجنتين سنة 2005، وأعيد  4 ـ 

نشره في إيطاليا بعنوان: «الشفاء من الفساد» سنة 2013.
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والجشع، فأُلصقت به سمة الشعبوية، التي سرعان ما تحوّلت إلى اتهام في 
األوساط المحافظة األمريكية بمواالة النزعات اليسارية. وعقب صدور اإلرشاد 
الرسولي نعتته مجلة «إيكونوميست» البريطانية بتبنّي موقف لينين في تحليالته 
للرأسمالية 1. فاقم ذلك التوجس تعرض البابا المتكرر للفقراء وانتقاده وثنية 
المال في عظاته وفي قّداس األحد. والواقع أن اتهام البابا بالميول اليسارية قد 
سبق صدور اإلرشاد الرسولي منذ سلوكه مســلك التقّشف، ما أثار ريبة داخل 
حاضرة الڤاتيــكان. فقد آثر البابا الجديــد اإلقامة في بيت القديســة مارتا 
المتواضــع زاهدًا في القصر الرســولي المنيــف، وتقلَّد صليــب الحديد بدل 
الصليب المذّهب، وانحنى ليغسل أرجل المساجين، وذهب إلى جزيرة لمبيدوزا 

للصالة على أرواح المهاجرين الغرقى، وغيرها من الممارسات الالفتة.
جاءت اختيارات البابا فرانســيس في أوســاط دينية دأبــت على األبهة 
صادمًة؛ ففي مقال منشور في صحيفة «لوسرفاتوري رومانو» لسان الكنيسة 
الرسمي، بعنوان: «الغنى والفقر» عّد كاتبه «الهوت الفقر» النواة الرئيسة 
لتأمالت البابا الجديد 2. ولعل ذلك ما جعل مؤرخ الكنيسة أندريا ريكاردي 
في كتابه: «مفاجأة البابا فرانسيس. أزمة الكنيسة ومستقبلها» يعّد مسائل 
الفقر والفقراء هي برنامج البابا االجتماعي الرئيس 3. ففي اإلرشاد الرسولي 
«فرح اإلنجيل»، الذي أراده البابا حثّاً للكنيســة في مطلع األلفية الجديدة 
للعودة إلى النهــج اإلنجيلي، كتب قائًال: «المســيحيون جميعهــم ـ أفرادًا 
وجماعات ـ مدعوون ليكونوا أداة للرب لتحرير الفقراء وتخليصهم، بشــكل 
يتسنّى لهم االندماج كلياً في المجتمع، وهذا الدور يقتضي أن نكون ودعاء 

ومنِصتين لسماع نداء الفقير وغوثه».
والجلي في مضامين الخطاب الالهوتي للبابا فرانســيس اندراجه ضمن 
الســياق الديني األرجنتيني «لالهوت الشــعب»، المنشــغل بقضايــا الفقراء 

The Economist, Jul, 9, 2015. 1 ـ 
L’Osservatore Romano, n° 27, 2 giugno 2015. 2 ـ 

 Andrea Riccardi, La sorpresa di papa Francesco. Crisi e futuro della Chiesa, Mondadori, Milano 3 ـ 
2013.
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والحذر مــن االنزالقــات اإليديولوجية 1، بوصفــه الهوتاً ال يهــدف إلى دمج 
المســتضَعفين في عالم البرجوازية الكوسموبوليتية؛ بل إلى التحوير الجذري 
للبنى االجتماعية والسياسية بأساليب سلمية غير يسارية 2. فالالهوتي الفرنسي 
هنــري دي لوبــاك (1896 ـ 1991) ـ أحد الوجــوه الالهوتية الملِهمــة للبابا 
فرانســيس ـ يُعد الصلَة الشفافة بين المسيحية واالشــتراكية غير الماركسية 
تتلخص في كون الشعب المضطهد يملك سبل التجاوز، وال يتمثل ذلك التجاوز 

في الصراع الطبقي؛ بل في تشــكيل لحمة وطنية 
أساسها اهتداء الفرد الشخصي لإلنجيل 3.

وصحيح أن البيئَة شكّلت المحور الرئيس في 
انشــغاالت البابا فرانسيس في رســالته العامة 
«كْن مَســـبحا»، بناء علــى أن «األرض جريحة 
وتستدعي توبة بيئية عاجلة»، ولكن األزمة البيئية 
أنثروبولوجية،  البابا ـ هــي أزمــة  ـ كما يــرى 
ترتبط ارتباطــاً وثيقاً بنمــط التنمية، ومن ثم 
ينبغي تجنّب العوامل البنيوية القتصاد ال يراعي 
ِقيم اإلنســان وكرامته. ففي عمق األزمة المالية 
التي نعيشها ـ وفق فرانسيس ـ ثمة أزمة تتلّخص 
فــي نفــي الكائن البشــري. مبــرزًا أن الشــر 

ال يعّشــش في القلوب وحدها؛ بل في البنــى االجتماعية غيــر العادلة؛ إذ 
«ال يمكن فصل حماية البيئة عن موضوع الفقر وعن الخلل البنيوي القتصاد 
يلهث وراء الربح ال غير». حيث يقول البابا في الفقرة 189 من رسالة «كن 
مسبحا»: «ينبغــي أّال تذعن السياســة لالقتصاد، وأال تســتكين إلمالءات 

 Juan Carlos Scannone, “Papa Francesco e la teologia del popolo”, La Civiltà Cattolica, n. 165, 1 ـ 
Roma 2014, pp. 571-590.

 Gaël Giraud et Philippe Orliange, “Laudato sì et les objectifs de développement durable: une 2 ـ 
convergence”, Etudes, n. 4234, Janvier 2017, p. 25.

Ibidem, p. 26. 3 ـ 
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الجدوى ومعاييرهــا التي تفرضهــا التكنوقراطية»، محذرًا من رأســمالية 
مضطربة ومن تكنولوجيا موضوعة في خدمة االستهالك، حيث ُيلقي المتَرفون 

زهاء ثلث ما يقتنونه.
ففي دراسة لغايل جيرو وفيليب أورليانج منشورة بمجلة «إيتيد» الفرنسية، 
تناوال فيها بالتحليل انسجام خطاب البابا في رسالة «كن مسبحاً» مع برنامج 
األُمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة؛ حيث يالحــظ كاتبا الدراســة توافق 
المضامين الالهوتية لرسالة البابا مع النداءات السياسية للمنظمة الدولية، 
لدى مخاطبة النظام التكنوقراطي الليبرالي بشــأن قضايــا المناخ والتنمية. 
فانشغال الكنيسة بالقضايا الدولية والمشاكل التي تواجه العالم هو انشغال 
صائب، خصوصاً في ربط البابا تخطي تلك الصعاب باجتثاث مولدات الفقر 1.

لكن النقد الذي يتوجه إلى فرانسيس ـ في مسعاه لجعل الكنيسة كنيسة 
الجميع ـ أن الكنيسة ليس بوسعها إعالن كلمة مطلقة الصالحية ـ في الزمان 
والمكان ـ تالئم كافة األوضاع المعقدة في العالم. ومن هنا تجد خطاب البابا 
متداخًال من جهــة بنائه المنطقي، ويمّر بصمت على بعــض القضايا من دون 
الغوص في تحليلها خشــية اإلخالل بذلك التوازن الهش. فهو من ناحية يرفع 
(ال) في وجه وثنية الدينار (الفقرة 55 من «فرح اإلنجيل»)، ومن جانب آخر 
يعرب عن ثقته في من يمسكون بمقاليد السلطة االقتصادية ويتحكّمون بالسوق. 
حتى إنــه أمام هول المعانــاة يصطدم بما يطلــق عليه «تعوْلــم الالمباالة»، 
واســتتباب الصمت أمام صراخ المالييــن؛ ذلك أن حياة الدعــة تخّدر، كما 
يخلص 2. والالفت أن ثمة نظاماً مؤسســاتياً يتحكّم بخيارات الكنيسة، يتعّذر 
تحويره بمجرد اعتالء بابا جديد سدة بطرس. فينبغي أّال نغفل عن أن مناصرة 
قضايا العدالة، ومقت تكديس الثــروة، ومكافحة الفقر، قــد تمثّل العناوين 
الكبرى في مواعظ البابا وفي مختلف مضامين رسائله وإرشاداته، ولكن تجاوز 

مستوى التنديد إلى اتخاذ إجراءات عملية ليس باألمر الهين.

 Gaël Giraud et Philippe Orliange, «Laudato sì et les objectifs de développement durable: une 1 ـ 
convergence», pp. 22-23.

Andrea Tornielli – Giacomo Galeazzi, Papa Francesco Questa economia uccide, p. 56. 2 ـ 
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رغم تلك النبرة الحازمة مع البابا الحالي ـ حيث لم يتوان في رســالته 
األخيرة عن توظيف مقولة الصوفي علي الخواص المتوفى بالقاهرة (949هـ) 
مغازالً المســلمين ـ فإن ما يبعث على الفتــور أن تتحول حماســة البابا إلى 
مناهضة طوباوية شعبوية لجذور الفقر. فكما يقول پول ريكور: «لسنا في صّف 
الفقراء ما لم نكــن مناهضين بالفعل للفقر»، فالدعوة مقبولة على مســتوى 
خلقي؛ ولكنها تصطدم بفقــدان المصداقية إذا ما تمعــن المرء مدى التزام 
الكنيسة على نطاق داخلي بهذا التمشي. فال يتعلّق األمر برفض عاطفي آلثار 

الفقر؛ بــل بنقد صريــح لصنّاعه علــى الصعيد 
االجتماعي واالقتصادي 1.

تقف مؤسســة الكنيســة على ثــروات طائلة 
ال تضاهيها مؤسســة دينية أخرى فــي العالم في 
ذلك، تجعل منها حائزة أكبر ملكية عقارية؛ ففي 
روما وأحوازها ُخمس المحالت ملك لجهات دينية؛ 
حيث نجد 23 ألف عقار ومساحة ترابية على ذمة 
الكنائس واألديــرة. أّهلت هذه الثروةُ المؤسســَة 
الدينيَة لتكون رائدة في مجال االستثمار السياحي 
والعقاري والصحــي والتعليمي، على كامل التراب 

اإليطالي، بما يتيح زعزعة االقتصاد اإليطالي في حال انسحاب الڤاتيكان من 
السوق المالية 2. فالسياحة الدينية التي تجلب أربعين مليون زائر سنويا تملك 
250 ألف ســرير، تغطي كافة أرجاء التراب اإليطالي، يسهر عليها لفيف من 
الرهبان والراهبات، ما شّجع على تحويل عديد من األديرة إلى فنادق وشقق 
للكراء. ولكن مداخيل الكنيسة ال تقتصر على هذه القطاع؛ بل يتأّتى قسم مهم 
من عائدات ضريبية ُتخصم بشكٍل مباشٍر من الدخل الفردي لعموم اإليطاليين، 

 Gustavo Guttiérez – Gerhard Ludwig Müller, Dalla parte dei poveri. Teologia della liberazione 1 ـ 
teologia della chiesa, EMI, Bologna 2013, p. 64.

Curzio Maltese, La questua. Quanto costa la chiesa agli italiani, Feltrinelli, Italia 2008, p. 25 e s. 2 ـ 
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معروفــة بضريبــة «ثمانيــة باأللــف»، والتــي نجدها فــي ألمانيــا أيضاً، 
وُتسمى «كيرخن شتوَيره» تعود إلى اتفاق عقده هتلر مع حاضرة الڤاتيكان سنة 

1933، جرت دسترتها الحقاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1.
وبرغم الطابع الخيري الذي يلّف أنشــطة الكنيســة، لــم تمتنع الدولة 
اإليطالية ـ وبإيعاز من «لجنة مونيفال» التابعة للمجلس األوروبي ـ من إلزام 
«مؤسسة اإليور» ـ قطب الرحى االقتصادي للڤاتيكان ـ باعتماد الشفافية لدرء 
تهمة تبييــض األموال، ولم يحــل ذلك دون حجــز 23 مليون يورو مشــبوهة 
المصــدر، ولعل أبرز مظاهر التشــديد تعطيــل عمليات الدفــع عبر بطاقات 

االئتمان في حاضرة الڤاتيكان في مطلع يناير 2013  2.
صحيح ثمة تردد في حاضرة الڤاتيكان مع البابا فرانسيس لمسائل الفقر، 
ولكنّ ثمة حديثاً أيضاً عن أكل أموال الناس بالباطل، لعل آخره مبلغ المائتي 
ألف يورو المحولة من مستشفى الطفل يســوع بروما إلى تغطية نفقات قصر 

على ذمة الكردينال ترشيسيو برتونه، سكرتير دولة الڤاتيكان األسبق 3.
تسعفنا العودة إلى التاريخ في هذا السياق عقب توحيد إيطاليا وتحجيم 
ر بأربعة وأربعين  نفوذ كنيسة روما إلى ما وراء نهر التيبر (على مساحة ُتقد
هكتارًا)، ُطرحت داخل مؤسسة الكنيسة ُسبل الحفاظ على النفوذ. وقد كانت 
المسألة المالية في جوهر النقاش: هل النفوذ رهين وجود «كنيسة غنية» أم 
ر مع «كنيســة فقيرة»؟ وهو ما لّخص اإلجابة عنه المؤرخ جورجيو  هو متيس
رومي في قوله: «كنيسة فقيرة هي كنيســة خادمة وكنيسة غنية هي كنيسة 
مخدومة، وحاضرة الڤاتيــكان تحبّذ أن تكون مخدومة مــع نفورها من عّد 

نفسها دولة غنية» 4.

Ibidem, p. 60. 1 ـ 
Vaticano, carte di credito bloccate, Corriere della sera, 3 gennaio 2013. 2 ـ 

تطرق إلى ذلك كلّ من جيانلويجي نوتسي وإيميليانو فيتيبالدي: 3 ـ 
Gianluigi Nuzzi, Via crucis, Chiarelettere, Milano 2015; Emiliano Fittipaldi, Avarizia Le carte 

che svelano ricchezza, scandali e segreti della chiesa di Francesco, Feltrinelli, Roma 2015.

Giancarlo Galli, Finanza Bianca. La chiesa, i soldi, il potere, Mondadori, Milano 2004, p. 20. 4 ـ 
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فمنذ صدور كتاب األلماني ماكس فيبــر «األخالق البروتستانتية وروح 
المذهب الرأســـمالي» (1904 ـ 1905)، تدّشــنت معاينة سوسيولوجية ألثر 
األخالق الدينية في نشاط المسيحي االقتصادي: هل ُخلُق المؤمن ومسلكه مع 
تكديس الثروة والتقشف أم مع تبديدها؟ مع االســتهالك أم مع االستثمار؟ 
ومن ثمة مع الرأسمالية واقتصاد السوق أم مع البرامج االجتماعية واقتصاد 
الدولة؟ وقد أفرز الجدل بشأن األخالق الدينية تساؤالت بشأن طبيعة الفقر 
اإلنجيلي، أهو فقر مادي أم فقر معنوي؟ فتوجهات الكنيسة الحديثة تميل إلى 
الشــكل الروحي للفقــر؛ ليغدو الوجــه المعبّر عــن الفقــر اإلنجيلي، وهو 

ما يترجــم مســلكها العملــي أكثر مــن خطابها 
القولي الوارد في الرسائل 1.

فأتبــاع الكاثوليكيــة فــي الحاضــر يُعّدون 
دين، بما يعادل  ما يفوق 1,272,000,000 من المعم
17,8 بالمئــة من مجموع ســكان المعمورة، وذلك 
الكاثوليكية»  للكنيسة  اإلحصائي  «التقرير  وفق 
الصادر خالل عام 2016، وهو شق وازن ومهّم من 
البشرية. وبالتوازي مع ذلك ُيفتَرض أن الكنيسة 
الراعية ليست مؤسســة اقتصادية غرضها الربح، 
وإنما هي مؤسسة روحية باألساس؛ غير أن جوهر 
المؤسسة المعني بقيادة تلك الجموع الغفيرة يبقى 

مواَجهاً بســؤال: في أي مســار تســير المؤسســة الدينية؟ فهناك ســيٌل من 
االنتقادات تتوجه إلى «الكوريا رومانا»، صاحبة القــرارات الدينية النافذة، 
بوصفها أعلى الهيئات في حاضرة الڤاتيكان. فالكنيسة ـ رغم التحويرات التي 
مّســت هياكلها ـ بقيت غربية باألســاس في إكليروســها المتحكّم بالخيارات 
الكبرى، وما الحشــود التابعة المتأتية من عالم الجنوب ســوى حشود فاقدة 

راجع مقال «دواعي عدم تقديس الفقر» لِجرار دا سيلفا ضمن كتاب: 1 ـ 
Michel Foucault, L’Islam et la rivoluzione iraniana, Mimesis, Milano 2005, p. 203 e s.
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للدور والســلطة، عبّرت عن ذلك بأشــكال مختلفة من التململ. في ظل تلك 
األوضاع تتهدد الكنيسة في الحقبة المعاصرة بعاملين لم يعد كالهما خافياً: 
من جانب نجد تدنّــي رصيد الطهــر والعفة ومــا رافقه من إدانات واســعة 
باالعتداءات الجنسية على القاصرين، ومن جانب آخر استشراء الجشع والثراء 
في أوساط الموكلين بشأن اإليمان، فكيف للكنيسة اليوم أن تخاطب الناس بعد 
تآكل ذلك الرصيد بشــكٍل متســارع؟ صحيح أن «الرســائل البابوية العامة» 
و«اإلرشاد الرسولي» ما فتئا يســتهدفان أتباع الكنيسة والعالم، ولكن رسائل 
العالم الدنيوي وإرشاداته ـ إن صح القول ـ الموجهة للداخل الكنسي وللكوريا 
رومانا ـ وما تتضمنانه من انتقادات وإدانات واتهامات ـ يبقى جميعها األعلى 

صوتاً في ظل تراجع الرأسمال الخلقي.
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■  أستاذ علم االجتماع بجامعة القاهرة.

■ أ
�� زا��  

والفساد الفقر  جدلية 
السياسي: واالستبداد 

اجتماعية أخالقية  مقاربة 

���5�

إلى أي مدى يرتبط الفقر بالفســاد؟ وإلــى أي مدى يرتبط 
الفساد بالفقر؟ وإلى أي مدى يرتبط كالهما بعالم السياسة، 
بما فيها من قهر واســتبداد وطغيان؟ إن اإلجابات عن هذه األســئلة 
ليست هينة أو سهلة؛ ولكنها على درجٍة عاليٍة من التعقيد والتداخل. 
ولكن مهما كان التعقيد، ومهما كان التداخل؛ فإن ثمة عالقة ما بين 
أضالع المثلث الثالثة: الفقر، والفساد، وطغيان القوة المستبدة. قد 
يظنّ أحد أن المشــكلة تكمن في األبعاد االقتصادية لهذه العالقة، 
والحقيقة أن األبعاد االقتصادية ُمهّمة ولها داللة، ولكن المشكلة لها 
أبعــاد أخالقية واجتماعيــة يجب إبرازهــا والتعامل معهــا. فالوجه 
االقتصادي للمشــكلة يجــب أن ُيســتجلى ويتضح عبــر البحث عن 
الجوانــب األكثر عمقــاً في العالقة بيــن المتغيــرات الثالثة، وهي 

الجوانب المعنوية، التي تتصل باالجتماع والثقافة واألخالق.
وعلى هذه الخلفية تأتي هذه الورقة البحثية لتستهدف استجالء 
بعض هذه الجوانب االجتماعية والثقافية واألخالقية المفسرة للعالقة 
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بين المتغيرات الثالثة: (الفقر والفساد واالستبداد السياسي). ولتحقيق هذا 
الهدف يلــزم أن نتناول في البدايــة طبيعة العالقة بيــن المتغيرات الثالثة، 
فنوضح كيــف يكون كل منها ســبباً ونتيجة في آٍن واحٍد فــي عالقة جدلية ال 
ينفصم عراها. ويكون هذا االســتجالء لطبيعة العالقة؛ للتعرف على الجوانب 
االجتماعيــة والثقافيــة واألخالقية التــي تؤثر في تشــكيل الفقر والفســاد 
واالستبداد السياسي، ومن ثَم إمكانية التعرف على أهمية هذه األبعاد المعنوية 
في عمليات اإلصالح االجتماعي والسياســي؛ للتقليل من حدة الفقر والفساد، 
ودفع السياسة إلى أن تكون أقل استحواذًا وطغياناً، ودفع البنية االجتماعية ألن 

تتشرب بالمدنية وتتسربل بالعدل والمساواة.

�اد&oوا�+��د واال �ا�+5 ��pالp :ًأوال

إلى أي مدى تتفاعل هذه المكونات الثالثة؟ وإلى أي مدى تتشابك لتخلق 
باً يتداخل في مكوناته ويتعقد في مساراته؟ وما مدى الخطر  حالة كلية أو ُمرك
الذي يدهم المجتمع من جراء تشابك الحرمان الذي يسببه الفقر، والجشع 
الذي يسببه الفساد، والجور وعدم انتظام العدل الذي يترتب على االستبداد 
السياسي. ليكن تعريف األبعاد الثالثة نقطة البداية التي نطل من خاللها على 

اإلجابة عن هذه األسئلة.

1 ـ مفهوم الفقر
ُيعد الفقر ظاهــرة بالغة التعقيد؛ فغالبــاً ما ينظر إلــى الفقر على أنه 
يتأســس على أبعاد اقتصادية، وهو يقاس في المجتمــع كله بنصيب الفرد من 
 absolute التفرقة بين الفقر المطلق الناتج المحلي اإلجمالي، وغالباً ما يتم
poverty الذي يعرف ـ وفقاً لتعريف األمم المتحدة ـ «بأنه حالة من الحرمان 

الحاد من الحاجات األساسية، بما في ذلك الطعام، ومياه الشرب الصالحة، 
وخدمات الصرف الصحي، والمســكن، والتعليم والمعلومات» 1. ويشــير هذا 

United Nation, Report of the World Summit for Social Development, March, 6 -7, 1995. 1 ـ 
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التعريف إلــى أن الفقر المطلــق ليس فقرًا اقتصادياً فحســب؛ بــل إنه فقر 
اجتماعي أيضاً. وتلك حالة يفقــد فيها المرءُ قدرته في الحصول على ما يفي 
احتياجاته الضرورية مــن الطعام أو الخدمات، أو هو حالة ال يســتطيع فيها 
الفــرد أن يفــي بحاجاته الضروريــة التي تمكنــه من الحفــاظ على صحته 
واالســتمرار في أداء عمله 1. وفي هذا الظرف يعيش الفــرد تحت خط الفقر 
الذي يقدره البنك الدولي بحصول الفــرد الواحد على دوالر واحد أو أقل في 
اليوم. ويختلــف الفقر المطلق عــن الفقــر النســبي relative poverty الذي 
ما يقاس بدخل الفرد مقارناً بمتوسط الدخل السائد في المجتمع 2، وهو يشير 

إلى نقص المــوارد في ضوء المقارنــة بما يوجد 
عند اآلخرين من المجتمع نفسه. ويتسع المفهوم 
ليشير إلى توزيع الفرص في الحياة، بحيث يشير 
الفقر النســبي إلى الحرمان مــن الفرص التي 
يتمتع بهــا معظم الناس فــي المجتمع. وفي ضوء 
ذلك ينظر إلى الفقر النســبي علــى أنه مفهوم 
اجتماعي ثقافي، وهو يشــير إلــى الطريقة التي 
يحسم بها المجتمع قضية العدالة والمساواة، أو 
االندمــاج واالســتبعاد. ورغــم أن مفهــوم الفقر 
النسبي يوسع من المفهوم االقتصادي للفقر، فإن 

الفقر ُيعد ظاهرة أكثر تعقيدًا من ذلك، حيث تنظر الدراســات الحديثة إلى 
الفقــر بوصفه ظاهرة معقــدة تضم إلى جانــب الدخل أبعادًا أخــرى، تتعلق 
بهشاشــة الحياة وتعرضها للخطر من جراء نقص التعليم وانخفاض المستوى 
الصحي ورداءة المسكن، بل وهشاشــة الجوانب المعنوية المتصلة بالتهميش 

والشعور بعدم الحيلة واالستبعاد والتمييز وانخفاض المكانة.

 Rowntree, B., “Poverty Lines in Theory and Practice”; LSMS Working Paper, World Bank, ـ   1
Washington D.C, 2014.

 United Nations, Handbook of Poverty Statistics: Concepts, :2 ـ انظر حول الفقر النســبي وقياســاته
Methods and Policy use, 2005.
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2 ـ مفهوم الفساد
وفي مقابل مفهوم الفقر، يطالعنا المفهوم الثاني عن الفســاد الذي 

يفهم بمعنيين:
األول: سوء استخدام الســـلطة، حيــث تميل جل التشــريعات الشائعة 
للفساد إلى النظر إليه على أنه يرتبط بإساءة استغالل السلطة. ومن أمثلة 
هذه التعريفــات تعريف البنك الدولي للفســاد بوصفه ضرباً من «إســاءة 
اســتغالل الســلطة العامة لتحقيق مكاســب خاصة» 1، كمــا تعرفه منظمة 
الشــفافية الدولية بأنه «إساءة اســتغالل الســلطة المخولة للفرد لتحقيق 
مكاسب خاصة» 2، وهو تعريف يقترب كثيرًا من تعريف البنك الدولي؛ ولكنه 
ال يقصر عملية إساءة استخدام السلطة على الســلطة العامة ـ أي السلطة 
الحكومية ـ ولكنه يوسع مفهوم الســلطة ليشمل أي شكل منها؛ سواء أكانت 
ســلطة عامة أم ســلطة داخل القطاع الخاص، وســواء قام بها شخص من 

اإلدارة العليا أم من العمال.
الثاني: تحقيـــق فائدة مادية بشـــكل غير قانوني، حيــث تنظر بعض 
التعريفــات إلى زاوية الحصــول على الفائــدة الخاصة من قبــل الموظفين 
العموميين في ضــوء اختراق النصــوص القانونية، وعلى هــذا النهج يعرف 
الفساد على أنه «دفع نقود بشكٍل غير قانوني لموظف عام للحصول على فائدة 
مستحقة أو غير مســتحقة» 3، كما يعرف أيضاً بأنه «أسلوب يقوم من خالله 
الموظفون الحكوميون ببيع ما لدى الحكومة (من ممتلكات أو خدمات) لتحقيق 
مكاسب شخصية» 4. كما يعرف بنك التنمية اآلسيوي الفساد بأنه «سلوك غير 

 World Bank, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, Poverty ـ   1
Reduction and Economic Management THE WORLD BANK, September 1997, p.8.

 Transparency International, Government Defence Anti-Corruption Index Frequently Asked ـ   2
Questions (FAQs) www.transparency.org.

 Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, 2nd 3 ـ
Edition, London: Cambridge University Press, 2016.

 Andrei Shleifer; Robert W. Vishny, Corruption. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, 4 ـ
No. 3. (Aug., 1993), pp. 599-617.
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قانوني من جانب المســؤولين في القطاعين العام والخــاص لتحقيق الثراء 
ألنفسهم أو المقربين منهم، أو إقناع اآلخرين القيام بذلك من خالل وضعهم 
المهني» 1. وتركز هذه التعريفات على الفســاد بوصفه رشــوة ُتقّدم إلى أحد 
المســؤولين في الدولة ســواءًا كانوا من المعينين أو المنتفعين، وقد يوسع 
المفهوم ليشمل أي شخص يمتلك سلطة على خدمة أو ملكية عامة، ويدخل في 

ذلك العاملون في القطاع الخاص.
ومع شيوع هذين المعنيين للفساد؛ فإن الفســاد يرتبط بحالة أعم يسود 
فيها الفقر والحرمان من ناحية، ويسود فيها عدم الصرامة والحسم في تطبيق 

القوانين من ناحية أخرى، وتســود فيها حالة من 
التفكك االجتماعــي. الحقيقة أن الدراســات لم 
تؤكد على عالقة طردية بين شيوع الفساد وشيوع 
الفقر، ولكن هذه الدراسات نفسها أكدت على أن 
العالقة قد توجد وتكون قوية عندما تتوافر شروط 
أخرى؛ كالتحلل األخالقي، وعدم قدرة الدولة على 
إدارة االقتصاد بكفاءة، وعدم وجود حوكمة رشيدة، 
وعدم العدالة في إنفــاذ القانون، وغير ذلك من 
العوامل 2. وفي هذه الحالة يمكن أن يؤدي انتشار 
الفقر وصور الحرمــان المختلفة إلــى مزيٍد من 

الفساد، كما أن مزيدًا من الفساد يراكم الثروة في أيدي قلة قليلة العدد من 
األفراد، بحيث تترك نســبة كبيرة من المجتمع في حالــة فقر وحرمان. يعني 
ذلك أن الفقر قد ُيعد ســبباً ونتيجة لحالة الفســاد، وأن الفســاد ُيعد سبباً 
ونتيجة لحالــة الفقر والحرمــان أيضاً. وبيــن هذين القطبين يقــع النظام 
السياســي، فكما أشارت الدراســة التي أشــرنا إليها للتو، إن جل المتغيرات 

 organization for Economic Cooperation and Development; Corruption a Glossary of International 1 ـ
Standards in Criminal Law, 2008,p; 22-23.

2 ـ انظر الدراسة التالية حول عالقة الفقر بالفساد:
 Eric Chetwynd et al., “Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature”, Management

Systems International, Washington, 2003.
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الداعمة للعالقة بين الفقر والفســاد هي متغيرات سياسية، األمر الذي يشير 
ـ على نحو صريح ـ إلى السياسة (أو النظام السياسي) هي التي تشكّل الضلع 

الثالث لثنائية الفقر والفساد.

3 ـ مفهوم االستبداد السياسي
إنّ النظام السياسي هو الذي يكون مسؤوالً مسؤولية تامة عن إشاعة النظام 
في المجتمع، وضبــط عالقاته الداخليــة والخارجية، والدفــاع عن الوطن في 
الداخل والخارج، وتطبيق القانــون، وإقامة مبدأ العدل، والحفاظ على الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والسياســية. ويحقق النظام السياســي أقصى درجات 
كفاءته السياســية في تحقيق هذه الوظائف عندما يحقق درجة من االستقاللية 
في صياغة القرار، وعندما يستجيب لحاجات مواطنيه بشكٍل دائم، وعندما يعلي 
من قيمة المواطنة، ومن مبدأ العدالة والمســاواة 1. أما إذا ما انحرف النظام 
السياســي عن هذه المبادئ العامة فإنه يفقد استقالله، وتقل كفاءته في إدارة 
شؤون المجتمع وفي إنفاذ القانون على جميع المواطنين، وفي تحقيق المساواة 
بينهم. هنا يجنح النظام السياســي نحو حالة تصل ـ في أكثر صورها تطرفاً ـ 
إلى حالة االستبداد السياسي القائم على القهر واحتكار السلطة، والسيطرة على 
مقدرات المجتمع، وعدم االهتمام بحاجات المجتمع، وإهمال المصالح العامة، 

ووضع السلطة السياسية في أيدي قلّة قليلة من األفراد.
وإذا ما وصل النظام السياســي إلى هذه الحالة فإنه يدخل في نطاق 
النظم المستبدة، تلك النظم التي تحكم من خالل الطغيان tyranny الذي 
يستغرق صورًا عديدة من الظلم، فهو يتجاوز فكرة «ضرورة السلطة»، التي 
هي صمام األمان الســتقرار المجتمع، يتجاوز ذلك إلــى صور من الحكم 
المطلق التي تتأسس على الوصول إلى السلطة بطرق غير مشروعة ال تعترف 
بالقانون وال الدستور، وتسّخر كل موارد الدولة لخدمة الطاغية وحاشيته، 
وتحاول أن تســتخدم الدين وكل الوســائل المتاحة إلضفاء الشــرعية على 

1 ـ هانــك جونســتون، الدولة والحركات االجتماعية، ترجمة: أحمد زايد، المركز القومي للترجمة 
2017، الفصالن األول والثاني.
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النظام السياســي 1. كما تحكم أيضاً من خالل االســتبداد disposition الذي 
«يمكن فردًا أو جمعاً من حقوق قوم بالمشيئة وبال خوف تبعة 2، ويخلق حكومة 

مستبدة «تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بال خشية حساب أو عقاب» 3.
ويؤدي االستبداد السياسي إلى وقوع المجتمع في حالة من الفقر؛ ذلك أن 
االســتبداد يخلق نخباً سياســية غير قــادرة إال علــى خدمة نفســها؛ أي خدمة 
مصالحها الشخصية وخدمة النظام المستبد مع إغفال تام لمصالح الجماهير، 
الذين ُيتركون في حالة من المرض والفقر والجهل؛ كما أن االستبداد السياسي/
طغيــان القوة يقوم على الفســاد السياســي واالقتصادي، حيث يســود الجشــع 

واالســتغالل والرشــوة. ومن هنا يمكن القول بأن 
االستبداد السياســي يكون هو أيضاً سبباً في الفقر 
والفساد، وهما بدورهما يمكن أن ينتجا قدرًا كبيرًا 
من االستبداد السياســي، وهنا يكون االستبداد علة 
ومعلوالً لــكل من الفقر والفســاد. إننــا هنا أمام 
ُمركب تتداخل فيــه العالقات وتتعقد المســارات، 
يتآلف فيه الفقر مع الفســاد، كمــا تتآلف النظم 
المستبدة مع كليهما. ويعمل هذا المركب في نهاية 
المطــاف على تردي أوضــاع المجتمعــات وتدهور 
أخالقهــا. وقــد نتوســع قليــًال بالقول بــأن البعد 

األخالقي والقيمي هو الذي يشكّل الضلع الرابع أو الغطاء أو الوعاء الذي تتحرك 
عبره أفعال االستبداد والفساد ومنتجات الفقر والحرمان من السلوك اإلنساني. 
ويدعونا هذا األمر إلى أن نناقش هذا الُبعد األخالقي / الثقافي / االجتماعي في 

هذه المنظومة، وهو ما سوف نتجه إلى بحثه وتقصيه اآلن.

1 ـ إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية: دراسة فلســـفية لصور من االستبداد السياسي، الكويت: عالم 
المعرفة، مارس 1998، ص 32 ـ 43.

2 ـ عبد الرحٰمن الكواكبي، طبائع االســـتبداد ومصارع االســـتعباد، القاهرة: كلمات عربية للترجمة 
والنشر، 2011، ص 15.
3 ـ المرجع السابق، نفسه.
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انتهينا في التحليل التقديمي الســابق إلى أن ثالوث الفقر والفســاد 
واالستبداد السياســي يشــكّل ُمركباً تترابط أضالعه بشكٍل معقد، وتدخل 
عناصره في تفاعل يصبح كل عنصر فيه سبباً ونتيجة في الوقت ذاته. وال شك 
في أن هذا التشــابك له أبعاد اقتصادية وسياســية واجتماعيــة وثقافية، 
وجميعها له انعكاســات أخالقية وقيمية. فالقيم واألخالق هي في النهاية 
التي تنظم الســلوك، وتوجه األفعال، وتحكم الخيــارات المختلفة. وكما 
ذكرنا للتو، فإن المنظومة األخالقية الكليــة للمجتمع هي التي تحكم كل 
األمور، وهي التي يمكن أن تدفع المجتمع إلى حالة من الوهن الخلقي الكلي 
أو إلى حالة من االنضباط األخالقي على ما بيــن القطبين من تنويعات. 
وتشــكّل هاتان الحالتان وما بينهما من درجات مختلفة ما يمكن أن نطلق 
عليه المتصل األخالقي، الذي يمكن أن تصنف عليه المجتمعات المختلفة 
وفقاً لمســتوى االنضباط األخالقي فيها. ويتشــكّل المتصل األخالقي من 
متصالت فرعية مختلفة، يمكن من خاللها التعرف على المكونات الداخلية 
للمركب األخالقــي، وما يمكن أن يعتريه من وهن أو تفكك أو تشــوه. وقد 
تتعدد هذه المتصالت األخالقيــة الفرعية إذا دخلنا فــي تفاصيل الحياة 
األخالقية للشــعوب بكل أبعادها. لذلك فســوف نكتفي هنا بالحديث عن 
ثالثة مكونات أو أبعاد، يمكن أن يشــكّل كل منها متصًال أخالقياً فرعياً، 
وهي تشــكّل في مجموعها المركب األخالقي العــام أو المتصل األخالقي 
العام. ونفترض هنا أن ظروف الفقر والفساد واالستبداد تنمو وتسيطر في 
ضوء الطريقة التي يتشكّل بها المركب األخالقي بأبعاده الثالثة، أو بدرجة 
القرب أو البعد عن طرف المتصل األخالقي الذي تسود فيه حالة الوهن 
الخلقي الكامل. ونحاول في هذا الجــزء من الورقة أن نتعرف على طبيعة 
هذه المكونات الثالثة، وأن نوضح كيف يشــكّل كل منهــا متصًال أخالقياً 
فرعياً، ثم نعرج بعد ذلك إلى توضيح كيف يؤدي التدهور أو التشوه الذي 
يصيب هذه المكونات إلى َخلق بيئة متخلفة، َسمتُها الوهن الخلقي، الذي 

يدفع إلى انتشار الفقر والفساد وسوء استخدام السلطة.
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1 ـ �&Wالت ا�ُ��7َّA األEال;�

أ ـ الواجب األخالقي: الضمير مفتتح األخالق
مهما اختلفت الظروف المحيطة باإلنسان، يبقى البناء الداخلي في نفسه 
وعقله هو األســاس الذي يكون له التأثير األعظم في الســلوك. ومن ثَم فإننا 
نرى أن الركن األساســي في بناء األخالق هو هذا الشــعور الداخلي بالواجب 
الذي ينبع من ضمير اإلنسان، والذي يدفعه إلى االلتزام بالقانون، وإلى فعل 
الواجب دون انتظار ألية منفعة. فالواجب ـ كما ذهــب كانط بحق ـ هو قانون 
ســابق على أي فعل محســوس ـ وهو ُيطلب لذاته ال لتحقيــق المنفعة أو طلب 

السعادة؛ فليست األخالق هي المذهب الذي يعلمنا 
كيف نكون ســعداء؛ بل هي المذهــب الذي يعلمنا 
كيف نكون جديرين بالسعادة 1. ويكون المرء جديرًا 
بهذه الســعادة عندما يتصرف ككائن أخالقي في 

ضوء مبدأ الواجب، وفي إطار إرادة حرة.
كانــط  يرســمها  التــي  الصــورة   وُتعــد
(1724 ـ 1804) لفكــرة الواجــب األخالقي صورة 
ـ عندما  تقربنــا  ولكنها  وميتافيزيقيــة،  مثاليــة 
تنســكب من دنيا العقل واألفــكار المتعالية إلى 
أرض الواقع ـ من حالة المجتمع األكثر انضباطاً 

من الناحية األخالقيــة، والذي يقترب من القطــب اإليجابي في متصل يقظة 
الضمير. ولكن الواقع ال يســتقيم علــى هذه الحالة على طــول الخط، فثمة 
ظروف تجعل المجتمع أو قطاعاً منه يميل إلى الطرف اآلخر من متصل الواجب 
األخالقي. ولقــد وصف دوركايــم (1858 ـ 1917) هذه الظــروف عندما قدم 

.social anomie (أو الالمعيارية) مفهومه عن األنوميا االجتماعية
تؤشر حالة الالمعيارية هذه إلى حالة عامة من فقدان المعايير، أي عدم 

1 ـ كانط، تأســـيس ميتافيزيقا األخالق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر، 
القاهرة، 1965، ص 194.
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الشعور بالقاعدة األخالقية وعدم االســتجابة لها على نحو منتظم ودائم. وقد 
افترض إميل دوركايم Durkheim  1 وجود هذه الحالة التي تنتج من جراء عدم 
التناغم بين متطلبات المجتمع ومتطلبــات األفراد، أو كما زعم روبرت ميرتون 
Robert K. Merton  2 بأنها حالة تنتج من عدم االتساق بين طموحات األفراد غير 

المتحققة وبين قيم ومعايير المجتمع. وأياً كان التعريف العلمي الذي يشير إلى 
حالة األنوميا االجتماعية، فإن هذه الحالة تعّد حالة من التشويش االجتماعي 
derangement، أو حالة من ســيادة المشــاعر التي تقوم علــى األنانية والنهم 

(اإلرادة النهمة) insatiable will (اإلرادة التي ال تشبع) بتعبير دوركايم. وتظهر 
هذه الحالة في الوجود عند حدوث التغيرات السريعة التي تؤدي إلى صور من 
التضارب بين ما هو قديم وما هو حديث من ناحية، وإلى تضارب في مســتوى 
االلتزام بالمعايير واألخالق العامة من ناحية أخرى. ففي هذا الظرف يمكن أن 
تنتج كل األبعاد التي تشير إلى حالة األنوميا االجتماعية أو فقدان المعايير. من 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر: اإلحساس الشديد باالغتراب وفقدان الهدف، 
والتعارض الشديد بين أهداف الفرد وقيم الجماعة، وسيادة المشاعر الغريزية 
وعدم وجود حدود لها، وتشظي الهوية االجتماعية (بمعنى تفرق األهداف وعدم 
انتظامها في حالة من اإلجماع العام)، وتحلل الروابط االجتماعية واألخالقية.

وتؤكد الدراسات المعاصرة التزايد المستمر في حالة األنوميا االجتماعية 
عبر العالم. وأرجعت هذه الدراسات السبب في ذلك إلى تفاقم مستويات التغير 
االجتماعي وســرعته، وإلى تزايد معــدالت الحرمان االجتماعــي، وإلى تزايد 
مشــكالت التحول من النظم االســتبدادية إلــى النظــم الديموقراطية، ومن 
الدراسات التي تجدر اإلشــارة إليها في هذا الشأن دراسة أُجريت على ثالثين 
دولة من قارات العالم المختلفة، واستخدمت هذه الدراسة بيانات بحث القيم 
العالمي، وقاعدة بيانات الالمساواة في الداخل عبر العالم (التي تشرف عليها 
جامعة األمم المتحدة). وحاولت هذه الدراسة أن تتعرف على معدالت األنوميا 

Durkheim, Emile. Suicide. New York: The Free Press, 195 1. 1 ـ 
 Robert K. Merton, Social Structure and Anomie, American Sociological Review, Vol. 3, No. 5. 2 ـ
(Oct., 1938), pp. 672-682.
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االجتماعية في هذه البلدان معتمدًة على تصميم مؤشر لألنوميا االجتماعية يقيس 
االستعداد األخالقي للفرد (كما يظهر في عدد من أسئلة البحث العالمي للقيم). 
من خالل التعرف على طبيعة استجابة األفراد في مواقف انحرافية مختلفة مثل 
االستيالء على المال العام، أو قبول رشوة، أو التصرف في منقوالت مسروقة... 
إلخ. ولقد أظهرت الدراسة نتائج مهمة، لعل من أهمها أن ثمة درجة من األنوميا 

االجتماعية في كل البلدان التي ُدرست على ما يدل الجدول التالي 1:

جدول (1)
متوسطات األنوميا في 30 دولة في عام 1995

مستوى القارةالدولة / اإلقليم
األنوميا

عدد الحاالت 
المدروسة

11.192000آسياأرمينيا1
9.672002آسياأذربيجان2
4.012040آسياالهند3
11.801200آسياالفيليبين4
10.232092أوروباروسيا البيضاء5
5.511200أوروباالبوسنة والهرسك6
6.081072أوروبابلغاريا7
12.291196أوروباكرواتيا8
7.521021أوروبااستونيا9
6.06987أوروبافنلندا10
10.711200أوروباالتڤيا11
8.291009أوروباليتوانيا12
6.91995أوروبامقدونيا13

 Ruohui Zhao & Liqun Cao, Social Change and Anomie: A Cross-National Study, Social Forces, 1 ـ
Volume 88, Number 3, March 2010, pp. 1209-1229.
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مستوى القارةالدولة / اإلقليم
األنوميا

عدد الحاالت 
المدروسة

10.85984أوروبامولدوڤا14
4.981127أوروباالنرويج15
8.462040أوروبا/آسياروسيا16
8.791007أوروباسلوڤينيا17
4.761211أوروباأسبانيا18
7.061009أوروباالسويد19
6.471212أوروباسويسرا20
10.131510أمريكا الشماليةالمكسيك21
4.991164أمريكا الشماليةبورتوريكو22
3.771542أمريكا الشماليةالواليات المتحدة األمريكية23
4.782048أوقيانوسياأستراليا24
11.211149أمريكا الجنوبيةالبرازيل25
7.521000أمريكا الجنوبيةشيلي26
5.55417أمريكا الجنوبيةجمهورية الدومينيكان27
7.741211أمريكا الجنوبيةپيرو28
4.641000أمريكا الجنوبيةأوروغواي29
5.731200أمريكا الجنوبيةڤنزويال30

المتوسط = 7.59 
اإلجمالي = 38.845

 Ruohui Zhao & Liqun Cao, Social Change and Anomie: A Cross-National Study, Social Forces, Volume 88, Number :المصدر
3, March 2010, p.1220

ولكن رغم وجود هــذه الحالة العامة من األنوميــا االجتماعية؛ فإن ثمة 
اختالفاً بين الدول في مؤشــر األنوميــا االجتماعية الذي يصــل إلى أقصاه 
(بمتوســط 12,29) في دولة كرواتيا، ويصل إلى أدنى درجة له في الواليات 
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المتحدة (بمتوسط 3,77)، وقد فسرت الدراسة هذه االختالفات بدرجة السرعة 
في التغيّــر االجتماعي، ووجود مســتويات من الحرمان، وتســيب في تطبيق 
القانون، وعدم وجود قدر من المرونة في التحوالت الديموقراطية. وال شك أن 
هذه النتائج يمكن تفســيرها بســهولٍة في ضــوء العالقة بيــن ثالوث الفقر 
والفساد واالســتبداد، حيث يفترض أن تكون حالة األنوميا لصيقة به على ما 

سنوضح فيما بعد.

ب ـ متصل الثقة ـ الشك: قوة رأس المال االجتماعي
ُتعــرف قــوة المجتمعــات بقــوة العالقــات 
االجتماعية بين أعضائها وبين المؤسسات واألنساق 
المكونة للمجتمع؛ فالمجتمع القوي ال يتشــكّل إال 
بمشــاركة كل أعضائــه، ومؤسســاته، وأنســاقه، 
وبالترابط واالتصــال اإليجابي الفعــال بين هذه 
المكونات. ويستند هذا الترابط إلى مبدأ أخالقي، 
حيث أوضحت اإلشارات الفكرية أهمية أخالقيات 
الترابــط االجتماعي والتعاون بيــن األفراد، وهي 
إشارات ظلت تتردد عبر التاريخ الفكري والفلسفي 
الطويــل، ولكنها تبلورت بشــكٍل واضٍح في الفكر 
الحديث، خاصة عنــد هيغــل (1770 ـ 1831) في 

بحثه حول فلســفة الحق، الذي أوضح فيــه أن الحق يرتبط بــاإلرادة الحرة 
لألفراد، الذين يعرفون حقوقهــم ويختارون طواعيــة عالقاتهم مع اآلخرين. 
فاإلرادة الحرة هي التي تمكن األفراد من تطوير مفهوم مجرد عن الحق، يقوم 
على فكرة عدم التدخل في شؤون اآلخرين، واحترام حقوقهم. وصوالً إلى حياة 
أخالقية تحفظ فيها حقوق الجميــع، في ضوء التفاعــل اإليجابي واالحترام. 
فالحق ال يظهره إال الواجب، الذي يتمثل في احترام القانون من ناحية واحترام 
اآلخرين من ناحية أخرى. والوعي بالحق هو الــذي ينقل األفراد من األخالق 
الذاتية إلى الحياة األخالقية، وهي الحياة التي تعني «االســتعداد الذاتي ألن 

ُ%"�ف ;�ة ا���&�"�ت �50ة 
 ��0 �����&aا�"ال;�ت اال
��oت  أ��Q:^� و��0 ا���ٴ
واأل,��ق ا��b�&��=� �,�S؛ 
 !ّS/&� ا��5ي ال b�&����>
 ،K:�Qأ� !A �Aإال �0/�ر
 ،K;��,وأ ،K%��o و��ٴ
و��0&�ا�0 واال%�Wل 
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يصطبغ المرء بما هو حق في ذاته» 1، فهذا االستعداد هو االستعداد الذي تبنى 
عليه الحياة األخالقية للمجتمعات، فهو الذي يمكن الذات من أن تتخارج إلى 

ما عداها؛ أي تتخلص الذات من ذاتيتها لتندمج في الروح الكلية /العامة.
ولقد انعكســت هذه الرؤية األخالقية في التنظيــر للمجتمع الحديث في 
مفاهيم عديدة؛ مثل مفهوم التضامن العضوي الذي صاغه دوركايم، ومفهوم 
النســق االجتماعي الذي انتظم حوله التحليل الوظيفي عند تالكوت بارسونز 
(1902 ـ 1979). ولكن اإلسهام األكبر ظهر مع تبلور مفهوم الثقة trust كأحد 
مكونات رأس المال االجتماعي. ويشير مفهوم رأس المال االجتماعي إلى قوة 
التشــبيك في المجتمع كما يتبدى في قوة الروابــط االجتماعية. ويظهر هذا 
الترابط عبر مستويات عديدة تبدأ من الترابط بين األفراد، وتنتهي بالترابط 
بين المؤسسات المختلفة وبين األفراد والدولة. وينكشف رأس المال االجتماعي 
عبر الشبكات التي يقيمها األفراد في حياتهم اليومية أو داخل المؤسسات التي 
ينتمون إليهــا، أو في إطار المهــن التي يمارســونها. وثمة نوعــان من هذه 
الشبكات يجســد كل منهما شكًال من أشــكال رأس المال. األول هو الشبكات 
الرابطة أو رأس المال الرابط bonding capital (الذي تعبّر عنه الشبكات داخل 
الجماعة نفســها، والتي تكشــف عن قوة أو ضعف العالقات داخل الجماعة)؛ 
والثاني هو الشــبكات العابرة أو رأس المال العابــر bridging capital (والذي 
يعبّر عن الشبكات بين الجماعات والمؤسسات، وهي الشبكات التي تعبّر عن 

قوة أو ضعف العالقات بين المؤسسات) 2.
وغالباً ما تؤخذ الثقة trust كمؤشر على قوة رأس المال االجتماعي؛ حيث 
تقوى الروابط بين األفراد، وداخل الجماعات، وبين الجماعات بعضها مع بعض 
عندما يقوى الشعور بالثقة. وتعرف الثقة على أنها اتجاه إيجابي نحو العالقة 

1 ـ هيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح، دار التنوير، الطبعة الثالثة، ص. 246.
 Larissa Larsen, Sharon L. Harlan, Bob Bolin, Edward J. Hackett, Diane Hope, Andrew Kirby, 2 ـ
 Amy Nelson, Tom R. Rex, & Shaphard Wolf, Bonding and Bridging Understanding the

 Relationship between Social Capital and Civic Action, Journal of Planning Education and

Research, 24: 64-77, 2004.
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باآلخر، وهو اتجاه يقوم على قدر من االحترام والشــفافية والنزاهة، ويتأسس 
على مبــدأ التوقعــات المتبادلــة mutual expectations، حيــث تتكامل األدوار 
المتباينة عبر المشاعر اإليجابية المشتركة بين األفراد، والتي تؤدي إلى درجة 
عالية من االلتزام بتوقعات الدور (أي ما ُيتوقع من الفرد عبر أدائه لدوره المهني 
أو االجتماعي). وتعمل الثقة على بناء العالقــات اإليجابية داخل الجماعة (رأس 
المال الرابط) وبين المؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وبينها وبين 
النظام السياســي ككل (رأس المال العابر). ولذلك فــإن الباحثين في موضوع 
الثقة يرون أن الثقة هي مفتاح التواصل االجتماعي اإليجابي الخالق، وهي األداة 

التي يتحقق من خاللها بناء مجــال عام قادر على 
التدبر العقالني الرشيد، والحوار من أجل الصالح 
العام، وبناء المجتمــع الديموقراطي. إن الثقة هي 
التي تمكن المجتمع من بناء عالقات مدنية سليمة، 
وتحقيق التواصل بين العالقات الرسمية والعالقات 
غير الرســمية، وكالهما ضروري في بناء المجتمع 
الســليم 1. وفي ضوء ذلك يمكن أن نتوقع أن تزايد 
معدالت الثقة تعني تزايد قــوة اللحمة االجتماعية، 
 ثَم بالمســؤولية المشــتركة، ومن  وتزايد الشعور 
الميل إلى الحياة المدنية األكثر استقرارًا. ويحدث 
العكس في حالة سيادة الشك (أو عدم الثقة) بدالً 
من الثقة. في هذه الحالة تتفكك أواصر المجتمع، 

ويهدر رأس المال االجتماعي، ويبث العنف في العالقات االجتماعية التي تتأسس 
على رفض اآلخر وإهدار فكرة الحق والواجب.

وتختلف المجتمعات في درجة عمق وقوة عالقات الثقة داخلها، وعمق وقوة 
اللحمة االجتماعية داخــل الجماعات والمؤسســات االجتماعيــة وبين بعضها 
وبعضهــا اآلخر. وكما يمكــن معرفة االختــالف في درجــات الالمعيارية بين 

 Barbara A. Misztal, Trust and cooperation: The democratic public sphere. Journal of sociology, 1 ـ
vol.32, no.4, pp. 371- 386.
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المجتمعات المختلفة، يمكن أيضاً التعرف على درجات الثقة ومؤشــرات رأس 
المال االجتماعي المختلفة. وتؤكد البحوث في هذا الشــأن أن ثمة ميًال عاماً 
نحو انخفاض الثقة على المســتوى العالمي، وكذلــك انخفاض معدالت رأس 
المال االجتماعي، ولكن هذا االنخفاض يصبح أكثر حدة في المجتمعات التي 
تتعثر فــي التحــول الديموقراطــي، والمجتمعات التــي تتعثر فيهــا التجارب 
التنموية، والتي تفشل فيها الدول في تطبيق نظم جادة للعدالة االجتماعية 1. 
ويخلق هذا الوضع ظروفاً لمزيد من انتشــار الفقر وانتشــار الفســاد وسوء 

استخدام السلطة، على ما سنوضح فيما بعد.

ج ـ متصل القيم اإليجابية ـ السلبية: األطر األخالقية العامة
إذا كان الضمير هو المحرك األخالقي األساســي لدى الفرد، وإذا كانت 
الثقة هي المحرك األخالقي لكي يأوي الفرد بذاته نحو اآلخرين؛ فإن القيم 
هي التي تشــكّل اإلطار الثقافي العام الذي يؤثر في تشــكيل ضمائر األفراد 
وفائض الثقة لديهم. ومن هنا فإن المركب األخالقي لن يكتمل إال بالحديث 
عن متصل ثالــث من متصالت األخــالق، هو متصل القيم، الذي يشــير إلى 
الدرجات المختلفة التــي تعكس مدى التــزام األفراد في مجتمــعٍ ما بالقيم 
اإليجابية في مقابل القيم الســلبية. ويتأســس هذا المتصل على رؤية نظرية 
قديمة كامنة في الثنائيات التي انشغل بها علماء االجتماع في العصر الحديث 
وهم يفرقون بين أنواع مختلفة من المجتمعات، تلك الثنائيات التي دفعت عالم 
اجتماع شهيرًا ـ هو تالكوت بارســونز ـ إلى أن يضع نموذجه النظري الشهير 
حول متغيرات النمط pattern variables والذي يميز في ضوئه بين صور متغيرة 

من أنماط المجتمعات في ضوء تغير التوجهات الثقافية (القيمية) فيها 2.

1 ـ انظر حول العالقة بين الثقة والتنمية:
H. Schrader (ed.), Trust and Social Transformation, London: Verlage, 2004.

2 ـ انظر نموذج متغيرات النمط لـ: تالكوت بارسونز:
ـ  أحمد زايد، علم االجتماع بين االتجاهات النظرية والنقدية، ط 2، دار المعارف: القاهرة، 1984.
ـ  محمد عبد المعبــود مرســي، علم االجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنسق 

االجتماعي: دراسة تحليلية نقدية، ط 1، مكتبة العالقي الحديثة، القصيم.
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وغالباً ما ينظر إلى القيم بوصفها أطرًا ثقافية حاكمة للسلوك البشري، 
أياً كان االختيار الذي يرتضيه الفرد في هذا الســلوك؛ لــذا فإننا يمكن أن 
نعرف القيم أو األطر الثقافية الحاكمة للســلوك بأنها: موجات عامة للسلوك 
ترتبط بحاجات األفراد وتتشــكل عبر المعاني واآلراء والتصورات التي تنبني 
عليها رؤية األفراد للعالم، كما تنعكس في سلوك األفراد واختياراتهم، وتتحدد 
في ضوئها، فعندمــا ننتقل إلى الواقــع المعيش فإننا نجد تعقيــدًا كبيرًا في 
الطريقة التي تنعكــس بها األطر الثقافية الحاكمة للســلوك في الواقع. فثمة 
اختالفات بين البشــر تنعكس في االختيارات والقرارات المتصلة بالســلوك. 

فالبشر ليسوا صورًا متكررة يأتي كل منهم سلوكاً 
مناظرًا لسلوك اآلخرين؛ فهذا أمر يصعب حدوثه 
في المجتمــع الحديث الذي يقوم علــى التعددية 
واالختالف، فالتوجهات القيمية، أو األطر الثقافية 
الحاكمة للسلوك تسمح لألفراد بهذا االختالف في 
إطار حدود تحددها الثقافــة، والخروج عن هذه 
الحدود يعــد انحرافاً أو خروجاً عــن الُمثل التي 

يرتضيها المجتمع 1.
وتتشــكّل قيم الجماعة من عدد من التوقعات 
المتبادلــة والمرتبطة بــأداء األدوار االجتماعية، 

فقيم الجماعــة هي التي تحــدد للطبيب والمعلــم والموظف العــام والعامل 
حقوقهم وواجباتهم، ومن ثَم تحدد لهم التوقعــات المرتبطة بأداء كل منهم 
دوره، ماذا يجب أن يكــون عليه هذا الــدور، وما مواصفــات األداء المتميز 
واألخالقي لهذا الدور، وتشكل التوقعات المرتبطة باألدوار، واألُسس التي يقوم 
عليها التفاعل في الحياة اليومية، وعندما يخرج الدور عن هذه التوقعات فإنه 
يكون قد انحــرف عن جادة الصــواب، وانصرف نحو تطويــر توجهات قيمية 

1 ـ أحمد زايد، األطـــر الثقافية الحاكمة لســـلوك المصريين واختياراتهم: دراســة لقيم النزاهة 
والشفافية والفساد، القاهرة، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

2013، ص 17 ـ 18.
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خاصة بــه ال بالمجتمع الذي يعيش فيه. وهنا تظهــر توقعات متبادلة من نوع 
مختلف وأغلبها توقعات منحرفة؛ كأن يتوقع الموظف العام أن يقدم له طالب 
الخدمة رشــوة، أو يتوقع طالب الخدمة من الموظف العام أن يطلب رشــوة. 
وعندما ُيقَبل هذا األمــر ويصبح أشــبه بالعرف تدخل حالــة االنحراف عن 
المعايير فــي حالة من «الالمعياريــة» التي تصبح فيها التوقعــات المتبادلة 

الشاذة أو المنحرفة هي األغلب واألكثر قبوالً.

l=�&=�5 وا��2 ـ ا���3 ا�

ورغم أن هذه األبعاد األخالقية الثالثة لها مســميات مختلفة؛ فإن بينها 
وشــائج صلة قوية؛ فهي تشكل ـ مثلها مثل الفقر والفســاد واالستبداد ـ مثلثاً 
يمكن أن تشــير أضالعه الثالثة إلى حالة األخالق في بلد من البلدان. وهذه 
األضالع ليســت منفصلة؛ فكل منها يؤدي إلى اآلخر، إلى درجة أننا يمكن أن 
نعّدها بمثابة «المركب األخالقي» الذي يحكم ســلوك األفراد، والذي يرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالحالة التي يسود فيها مركب الفقر والفساد السياسي.
وطالما أننا نتحدث عن الفساد واالســتبداد السياسي والفقر فال يتوقع أن 
نتحدث عن قيم أخالقية مثالية أو إيجابية، فالمتوقع أن تتوافر شروط اجتماعية 
دافعة إلى تحلل منظومات القيم األخالقية، وإلى تشوهها. ومن المتوقع في هذا 
 الظرف أن تســود حالة من األنوميا االجتماعية، أو فقدان المعايير، وأن تنحل
أواصر الثقة والترابط االجتماعي؛ فيضمحل رأس المال االجتماعي، وينتهي ذلك 
إلى تشــوّه منظومــة القيم فتهدر قيــم العــدل والعمومية واإلنجــاز والجدارة 
واالستحقاق. وتشكّل هذه األبعاد مركباً اجتماعياً وثقافياً وأخالقياً يمكن النظر 
إليه علي أنه يشــكّل حالة عامة من الوهن الخلقي، تفضي إلى حالة عامة من 

التخلف االجتماعي الذي يسود فيه مركب الفقر والفساد واالستبداد.
وكما تتشابك هذه العناصر بعضها مع بعضها اآلخر لصناعة سياق معيّن، 
تتشابك عناصر الفقر والفساد واالستبداد لتكون منتجات لهذا السياق. ويمكن 
ـ : إنه كلمــا أصبحت القيم الحاكمة للســلوك أكثر  القول ـ بناءً علــى ذلك 
انضباطاً، والتزمت بمبــادئ العدالة االجتماعية والشــفافية والنزاهة، وكلما 
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كانت عالقات الثقة قوية وإيجابيــة؛ كان االلتزام بالمعاييــر والقوانين قوياً 
وإيجابيا، وكلما َقلت معدالت الفساد، مال المجتمع نحو الحياة المدنية الخالية 

من االستبداد، وقل الفقر والعوز أيضاً.
وال شــك أن دخول عوامل مســاعدة أخرى إلى هذه العالقة يجعلها أكثر 
إيجابية. ومن هذه العوامل: االســتقرار االقتصادي، ومســتويات المســؤولية 
الفردية واألخالقية لدى األفراد، وقوة الدولة في إنفاذ القانون وتطبيقه على 
الجميــع، ومدى اســتجابة الدولــة لحاجات األفــراد، وقوة الحيــاة المدنية 
(المجتمع المدني ومدى شــراكته في المجــال العام). ويمكــن توضيح هذه 

العالقات المتشابكة في ضوء نموذج تخطيطي على النحو التالي:

المخرجاتمتغيرات وسيطةمتغيرات السياق
مركب الوهن الخلقي

ـ  رأس المال االجتماعي 
(التشبيك والثقة).

ـ القيم األخالقية
ـ االلتزام بالمعايير

�
ـ االستقرار االقتصادي

ـ قوة الدولة
ـ استجابية الدولة

ـ قوة الحياة المدنية
ـ المسؤولية االجتماعية

�
مركب التخلف

ـ الفقر
ـ الفساد

ـ االستبداد السياسي

���

——————————————►

تقف على الجانب األيمن متغيرات السياق؛ أي المتغيرات التي تتشكّل في 
رحم المجتمــع، وتتشــابك لتشــكل االتجاهات وأنمــاط الفعــل، ولكن هذه 
المتغيرات ال تعمل في عزلٍة وبشكٍل مســتقل؛ فهي ليست كافية في حد ذاتها 
لتشــكيل االتجاهات وأنماط الفعل، ولكن هناك متغيرات أخرى تتفاعل معها 
وتشكل طريقة فعلها، تلك هي المتغيرات التي تقف في المنتصف (االستقرار 
االقتصادي، وقوة الدولة، ومدى استجابة الدولة لحاجات المجتمع والمسؤولية 
االجتماعية). هذه المتغيرات هي التي تجعل المركب األخالقي يسير في وجهة 
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معينة، عبــر المتصل األخالقــي. وتجتمع هــذه المتغيرات معــاً إلنتاج حالة 
اجتماعية من الوهن الخلقي أو من االنضباط الخلقي، أو إنتاج حالة وسط بين 
هذين القطبين. وفي ضــوء هذه الحالة تتحدد مســتويات الفقر والفســاد، 
واالستبداد التي ُتعد حالة من التخلف التام. ولكن هذه المستويات من الفقر 
والفســاد واالســتبداد، تعود مرة أخرى لتشــكّل السياق، وتشــكّل المتغيرات 
الوسيطة في عالقة دائرية، تشكّل عبر دورانها السمت العام أو الصبغة العامة 

التي تسم المجتمع.

t, :ً�G��p�ة إ�( ا���&5!: <� أ���3 ا�/+�ة األEال;��

إنّ السؤال األهم في هذه المشكلة التي نحن بشأن تناولها هنا هو: كيف 
يمكن للمجتمعات أن تتحرك على المتصــل األخالقي؛ لتحقق حالة االنضباط 
الخلقي، وتبتعد عــن حالة الوهن الخلقــي، بحيث تقل فيهــا معدالت الفقر 
والفساد وسوء استخدام السلطة؟ ويطرح هذا السؤال سؤاالً آخر أكثر أهمية، 
وهو: هل يوجد في عالمنا المعاصر مجتمٌع واحــٌد حقق الدرجة القصوى من 
االنضباط األخالقي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال نقول: إنه يصعب الجزم بوجود 
مجتمع كامل االنضباط، أو مجتمع كامل الوهن، فهذه صيغ تحليلية أو أنماط 
تحليلية، تمكننا من النظر في الواقع الذي هو درجة قريبة من هذا النمط أو 
ذاك. والمؤشرات الواقعية فقط هي التي تكشف لنا عن الدرجة التي يمكن أن 
يحصل عليه أي مجتمع في اقترابه أو ابتعاده من قطب الوهن األخالقي أو قطب 
االنضباط األخالقي. ويدعونا ذلك إلى أن ننظر أكثر في السؤال األول، وهو: 
كيف يكون الطريق نحو التحرك على هــذا المتصل األخالقي، التحرك الذي 

ينقل المجتمع ليقترب من قطب االنضباط األخالقي.
دعونا نطرح مفهوماً جديدًا هو مفهوم الشــفرة األخالقيــة للمجتمع. وقد 
يحتاج توضيح هذا المفهوم إلى أن نعاود النظر في مفهوم التعاقد االجتماعي؛ 
فاألصل في التعاقد االجتماعي أن يتخلى الفرد طواعية عن فكرة تنفيذ العقاب 
بطريقتــه الخاصة ألنها تــؤدي إلى فوضى، وأن يســلم هذه المهمــة للدولة، 
وللنظام السياسي الذي يضع من القوانين ما ينظم حياة األفراد، ويحافظ على 
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حقوقهم المادية واالجتماعية، ويضمن لهم العيش في سالم، ويحقق لهم األمن 
والسكينة. وكما أكد جون لوك، فإن أي مجتمع سياسي (مدني) ال يمكن أن يقوم 
«إال إذا كانت لديه القوة للمحافظة على الملكيــات، ومعاقبة المعتدين عليها، 
فهذا وحده هو دعامة المجتمع السياسي، حيث يتنازل كل عضو فيه عن حقوقه 
الطبيعية ليضعها بين يدي الجماعة، فتتولى هي حمايته عن طريق القانون الذي 
تصوغه شــامًال وووافياً بحاجة المجتمع... فاألفراد الذين تجمعهم هيئة واحدة 
ويخضعــون لقانون وســلطة شــرعية عامــة تفض المنازعــات بينهــم وتعاقب 
المجرمين، هــؤالء األفراد يكونون مجتمعاً مدنياً فيمــا بينهم. أما هؤالء الذين 

ال يجتمعون على شــيٍء ثابت فهم من يعيشــون في 
حالة الطبيعة، حيث يباشر الرجل كافة السلطات 

التشريعية والتنفيذية بنفسه» 1.
والدالالت التي يسوقها لنا هذا النّص مهمة 
فــي تأكيدهــا علــى «االجتماعــي» فــي مقابــل 
«الفردي»، وعلى «العام» فــي مقابل «الخاص»، 
وعلى «الشرعي» في مقابل «غير الشرعي»، وعلى 
«المدني» فــي مقابل «الطبيعــي». ويذكرنا هذا 
النــص بما ســقناه آنفاً مــن التأكيد علــى فكرة 
الواجب األخالقي (كانط)، وفكرة الحق (هيغل)، 

ودورهما في تكوين تواصل اجتماعي خالق. ففي حالة التعاقد االجتماعي يكون 
لالجتماعي والعام والشــرعي والمدني السيادة على ما عداه، فيكون المجتمع 
فوق الفرد، ويكون القانون سائدًا على الجميع، وتتوارى غرائز الطبيعة وميولها 
أمام الروح المدنية التي ترقى فيها حالة االجتماع البشري. وليس القانون هو 
الذي يحقق هذه الحالة من االجتماع البشري المدني، إنما تتحقق من شيوع 
المبادئ األخالقية العامة التي تتجاوز القانون، وتصبح مبادئ معترفاً بها في 
الحياة العامة، وتبلغ في احترامها ومراقبتها ما يشبه القانون. تلك هي الشفرة 

1 ـ جون لوك، الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد االجتماعي، ترجمة: محمود شــوقي الكيال، 
القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ص 75.
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األخالقية التي ال تكتب في نصوص، وال تراقب من السلطة القضائية؛ ولكنها 
قواعد أخالقية يتم اســتدماجها في ضمائر األفــراد وعقولهم، ويخضعون لها 
طواعية، ويتــم مراقبتها من خالل اإلســراف في االلتزام بها، هذه الشــفرة 
األخالقية ال يولد األفراد بها؛ وإنما يكتســبونها عبر التنشئة االجتماعية: في 
األُسرة، وفي المدرســة، وفي المجتمع، وهم يدعمونها عبر تفاعالتهم، وعبر 

التزامهم األخالقي بها في الحياة اليومية.
ولكن قد يثور هنا سؤال: لماذا نســتدعي الحديث عن الشفرة األخالقية 
ونحن بشأن درس جدلية العالقة بين الفقر والفساد واالستبداد؟ ونجيب فورًا 
بالقول بأن ُمركب الفقر والفســاد واالســتبداد يخرج المجتمعــات من إطار 
التعاقد االجتماعي، ويأخذها إلى حالة توصف بأنها حالة من الفوضى. وثمة 
مؤشــرات قوية فــي عالمنا المعاصــر على هذا الخــروج من دائــرة التعاقد 
االجتماعية الذي يستدعي من جديد إعادة االعتبار للشفرة األخالقية. لقد أدت 
ظروف العولمة بما فرضته من أجندات اقتصادية وسياســية، وبما خلقته من 
نشــر لثقافة االســتهالك وطموحاته، وبمــا أدت إليه من صــور التفكك في 
منظومات القيم واللحمة االجتماعية للمجتمعات، أدت ظروف العولمة هذه إلى 
تزايد مســتمر لمشــكالت الفقر والفســاد، بجانب التعثر الكبير في التحول 
الديموقراطي الذي يكســر طوق النظم المســتبدة وسوء اســتخدام السلطة. 
فهناك اليوم حوالى 1,4 بليون شــخص في العالم يعيشــون تحت خط الفقر، 
ويقدر دخلهم بأقل من 1,25 من الدوالر في اليوم 1. كما تشير منظمة الشفافية 
الدولية إلى أن الفساد قد يتحول إلى مشــكلة كبيرة تعاني منها المجتمعات؛ 
حيث أشار تقرير المنظمة لعام 2016م إلى أن مشكلة الفساد هي في جوهرها 
مشــكلة الحلقة المفرغة بين الفســاد والتوزيع غير المتســاوي للســلطة في 
المجتمع، والتفاوت في توزيع الثروة، وأنه ما زال من السهل جدًا على الغني 
وصاحب السلطة استغالل غموض النظام المالي العالمي؛ ليغتني على حساب 

1 ـ انظر حول مؤشرات الفقر حول العالم اإلحصائيات التالية:
Global Poverty Statistics - ServingOurWorld.org, 2017 

http: //www.servingourworld.org/home.aspx?gclid=EAIaIQobChMIzqvJ7p3l1QIV2smyCh28K

wOnEAAYASAAEgJKWfD_BwE
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المصلحة العامة؛ كما أشــار التقرير أيضاً إلى أن ما يفضح ضخامة انتشــار 
الفساد في القطاع العام حول العالم: تراجع مؤشــرات عدد أكبر من الدول 
مقارنة بعدد الدول التي تحسنت 1. وتشير البيانات إلى أن األموال التي تدفع 
في عمليات الفســاد تفوق الحدود، وقد تم تقديرها في أحد التقارير بحوالى 
5% من الناتج اإلجمالي العالمي (حوالى 2,6 تريليــون دوالر، منها تريليون 
يدفع في عمليات الرشوة فقط) 2. وبجانب مشكالت الفقر والفساد، فإن النظم 

السياســية في كثير من البلدان تفشــل في إدارة 
المجتمعات وفي تحقيــق معدالت تنمية عالية إلى 
درجــة أن مصطلــح الدولــة الفاشــلة أصبح من 

المصطلحات الشائعة في أدبيات السياسية 3.
وبناءً على ذلك يمكن القول بأن العالم الذي 
نعيش فيه يكشــف عــن تناقض كبير بيــن التطور 
االتصــال  ووســائل  التكنولوجيــا  فــي  الهائــل 
والمواصالت ونظم اإلنتاج واالســتهالك واالدخار، 
وبين التطور األخالقي الذي يؤسس لمبادئ العدل 
والمســاواة والكرامة اإلنســانية. نقول: إن العالم 

1 ـ انظر منظمة الشفافية العالمية: تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد العالمي لعام 2016 
على الموقع التالي:

http: //arabic.euronews.com/2017/01/25/has-the-eu-taken-its-eye-off-the-ball-on-corruption

 Organization for Economic Co-operation and Development 2 ـ انظر التقرير الذي أصدرتــه منظمــة
http: //www.oecd.org/ التالــي:  الموقــع  علــى   The Rationale for Fighting Corruption بعنــوان: 

cleangovbiz/

3 ـ ُيعد مفهوم «الدولة الفاشلة» «failed state» من المفاهيم الحديثة نسبياً، بروز هذا المفهوم من 
خالل المقال الذي نشره جيرالد ب. هيلمان وستيفن ر. راتنر حول «إنقاذ الدول الفاشلة» (واصفاً 
«فشــل» الدولة القومية «بأنها» غير قادرة تماماً على الحفاظ على نفســها كعضو في المجتمع 

الدولي»). وقد اكتسب هذا التعريف قبوالً واسع النطاق، انظر:
 - Ralph Wilde, The Skewed Responsibility Narrative of the “Failed States” Concept, 9 ILSA J

Intl & Comp L 425, 425 (2003).

 - Gerald B. Helman and Steven R. Ratner’s Article, Saving Failed States, Foreign Policy 3

(Winter 1992-93).

���S ا��5ل �0ن ا�"��[ ا�@ي 
 �� l/S� K�> ��",
�� ��0 ا�&�Dر A d;�H%
 ��a���HS&ا�^�:! <� ا�
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المعاصر يكشــف عن تناقض بين هذا التطــور المادي الضخــم، وبين تراجع 
الجوانــب األخالقية إلى درجة أن القلــق األخالقــي moral panic أصبح مالزماً 
للكثير من الخطابات السياسية واالجتماعية، ال في الدول النامية فحسب؛ بل في 
الدول المتقدمة أيضاً. بل إن القلق األخالقي أصبح موضوعاً للدراسة العلمية 1. 
كما أصبح االهتمام بدراســة القيم يحتل مرتبة متقدمة من بؤرة اهتمام العلوم 

االجتماعية 2. كما مالت الفلسفة السياسية نحو التأكيد على العدل واإلنصاف 3.
وأكاد أفهــم كل ردود األفعال هذه علــى أنها تعبر عن قلق على مســتقبل 
العالم. قلــق يود أن يرفــع الصوت عاليــاً بــأن االهتمام المفــرط بالجوانب 
االقتصادية والتكنولوجية يجب أن يصاحبه اهتمام مفرط بالجوانب االجتماعية 
والثقافية، وباألخص بالجوانب األخالقية. هنــا تتجلى أهمية الدعوة إلى إعادة 
االعتبار للقواعد األخالقية، أو الشفرة األخالقية في جوانب الحياة المختلفة. ال 
يتعلق األمر هنا بتطبيق القانون، أو بالحزم فــي تطبيقه فقط؛ بل يتعدى ذلك 
إلى ظرف تصبح فيه األخالق هي المحرك األساسي للسلوك. يستلزم ذلك أن 
تكون هناك شفرة أخالقية تسود في كل ميادين التفاعل العام، أو التبادل العام؛ 
في الشــارع، وداخل المؤسســات الرســمية للدولة، وداخل التنظيمات العامة 
والخاصة. وتنطلق هذه الشــفرة األخالقية من قيم مركزيــة تدور حول العدل 
واإلنجاز والشــفافية، وتنزل إلى أســفل عبر كل قطاعات الحياة، ومؤسساتها، 
وتنظيماتها، حتى تصل إلى تفاعالت الحياة اليومية في الحياة العامة. إن هذه 
الشــفرة األخالقية كفيلة بأن تجعل الحياة األخالقية أكثر انضباطاً، وأن تجعل 
األهداف العامة أكثر وضوحــاً، وأن تجعل اإلنجاز االقتصادي والسياســي أكثر 

وفرة، ومن ثَم تحّد من الفقر والفساد واالستبداد السياسي.

1 ـ انظر حول مفهوم الهلع األخالقي كتاب: أحمد زايد، األطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين 
واختياراتهم: دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد (مرجع سابق).

2 ـ اإلشارة هنا إلى مسح القيم العالمي انظر: مسح القيم العالمي وتحوالت القيم في مجتمع ما بعد 
الحداثــة World Values   Survey and Shifts the Values   in the Postmodern Society، علــى الموقــع 
http: //www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp :التالي
3 ـ انظر على ســبيل المثال كتــاب جون راولز: العدالـــة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمــة: حيدر حاج 

إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة األولى، 2009.
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■  أستاذ مالي ومتخصص في االقتصاد اإلسالمي.

إن لفظتي الفقر والالمساواة الواردتين في العنوان هما متن 
المعالجة وقلبها، أما باقي مفردات العنوان فهي معلومة بداهة 
للمختصين وغير المختصين، وُتعد من الكلمات الرنانة التي تدغدغ 

المشاعر، ويسهل توظيفها من وجوه وجوانب مختلفة.
ولناحية تحرير اللفظتين أستهل بالقول:

1) إن لفظة فقر ومشتقاتها وردت في القرآن في اآليات التالية:
̈ ﴾ [البقرة: 268]. 1 ـ ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
2 ـ ﴿ 8 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: 271].
3 ـ ﴿ p o n m l k ﴾ [البقرة: 273].

4 ـ ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +, ﴾ [آل عمران: 181].
5 ـ ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [النساء: 6].

6 ـ ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴾ [النساء: 135].
7 ـ ﴿ v u t s r q ﴾ [التوبة: 60].

8 ـ ﴿ z y x w v ﴾ [الحج: 28].

■ ��o� أo"� ا�/���  

والالمساواة الفقر  مشكالت 
المعاصرة المجتمعات  في 

االقتصادية) (الرؤية 
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9 ـ ﴿ ( * + , - . /0 1 2 3 ﴾ [النور: 32].
10 ـ ﴿ Z Y X W V U T S R ﴾ [القصص: 24].

11 ـ ﴿ z y x w v u} | { ~ ے ﴾ [فاطر: 15].
12 ـ ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [محمد: 38].

̈ ﴾ [الحشر: 8]. 13 ـ ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
14 ـ ﴿ 5 6 7 8 9 ﴾ [القيامة: 25].

2) أما لفظة الالمساواة وحتى مساواة أو تساوي فلم ترد بحروفها في القرآن.
وبنظرة ســريعة غير فاحصة، نجد أن الفقر بمفهومة المادي االقتصادي 
المتكلم فيه على مختلف المستويات من األُمم المتحدة حتى أدنى مؤسسة غير 
ربحية تعمل لتخفيــف الفقر، ليس هو عيــن الفقر المتناول فــي اآليات وإن 

تقاطعت حروفه وأصبحت تصرف إليه.
تساؤالت إشكالية البحث هي:

أوًال: ما الفقر؟ وما أنواعه وجغرافيته؟ وهل هو فطري أو مستنبت؟ وهل 
يمكن عالجه؟

ثانياً: ما مقصود من لفظ الالمساواة؟ ولماذا أصبح شائعاً اليوم؟ وهل 
هو بديل لفظة العدل؟ وهل هو لفظ اقتصادي؟

وســيتم تناول الموضوع مجردًا مــن تعينه بدولة معينة إســالمية أو غير 
إسالمية، بل ستكون المناقشة لفكرة الموضوع ذاتها مستعيناً بأحدث المكتوب 

من كبرى المؤسسات العالمية أوالً ومن يليها وكتابات المختصين والرأي.

����3 ا�+5� وا�ال���واة

1 ـ ����3 ا�+5�

ـ الفقر لغة:
يدور مفهوم الفقر في اللغة حول الحاجة، والعوز، فالفقير هو المحتاج. 
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هر؛  من انفقار الظ هر، وهو مشتق الِغنَى، والفقير: مكســور فقار الظ وهو ضد
ة حاجته 1. هر من شد الفقير مكسور الظ أي انكسار فقاره، فكأن

ـ الفقر اصطالحاً:
يختلف مفهوم الفقــر Poverty باختالف البلــدان والثقافات واألزمنة وال 
يوجد اتفــاق دولي حول تعريــف الفقر؛ نظــرًا لتداخل العوامــل االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية التي تشــكّل ذلك التعريف وتؤثر عليه، إال أن هناك 
اتفاقاً على وجود ارتباط بين الفقر واإلشباع من الحاجات األساسية المادية أو 

غير المادية، وعليه:
فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على أنه حالة 
من الحرمــان المادي الــذي يترجــم بانخفاض 
اســتهالك الغــذاء، كّماً ونوعــاً، وتدنــي الوضع 
الســكني،  والوضع  التعليمي  والمســتوى  الصحي 
والحرمان من الســلع المعمــرة واألصول المادية 
الحاالت  لمواجهــة  الضمانات  وفقــدان  األخرى، 

الصعبة كالمرض واإلعاقة والبطالة وغيرها.
وللحرمان المادي انعكاسات تتمثّل بأوجه أخرى 
للفقر؛ كعدم الشــعور باألمان، ضعــف القدرة على 

اتخاذ القرارات، ممارسة حرية االختيار ومواجهة الصدمات الخارجية والداخلية 2.

ـ الفقر في اصطالح علماء االجتماع:
ورد في قاموس علم االجتماع على أنه مستوى معيشي منخفض يتعلق باالحتياجات 

الصحية والمعنوية المتصلة باالحترام الذاتي للفرد أو مجموعة من األفراد.

انظر: معجم مقاييس اللغة، (443/4)، وتاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري  1 ـ 
(ت 393هـ)، دار العلم للماليين، بيروت، ط 4، 1990م، (415/6). نقًال عن تعريف الفقر، ألحمد 

محمد عاشور http://www.alukah.net/culture، بتصرف.
http://www. ،2010 مفهوم الفقر، ابن البيشــي جمال الدين، الحوار المتمدن ـ العدد: 2892 ـ 2 ـ 

ahewar.org، بتصرف.
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وُينظر إلى هذا المصطلح نظرة نســبية بفعل ارتباطه بمســتوى المعيشة 
العام في المجتمع وبتوزيع الثروة ونسق المكانة والتوقعات االجتماعية، بينما 
يعرف خط الفقر بأنه الحالة التي يكون الفرد فيها عاجزًا عن الوفاء بتوفير 

متطلبات الغذاء والملبس والمأوى الضروري لنفسه 1.

ـ الفقر في اصطالح االقتصاديين:
ة تعريفات للفقر منها: هناك عد

رورية. ة أو الضالعجز عن إشباع الحاجات األساسي
نة. ن في السخل عن مستوى معي انخفاض الد

ــعب بأنه يعيش عند مستوى يقل عم يعيش عنده  إحساس الفرد، أو الش
أفراد أو شعوب أخرى، ويعني ذلك أن الفقر مسألة نسبية.

فاهية، أو انخفاض مستوى المعيشة. الفقر بمعنى انعدام الر
ا يحد من  عبيــر، ممالفقر بمعنى انعدام الحيلــة وانعدام القدرة على الت

قدرة الفقير على االختيار، واالستفادة من الفرص 2.
أو هو عجز موارد الفرد المالية عن الوفاء بحاجته االقتصادية 3.

وخالصة القول: فإن الفقر يدور مفهومه حول «الحرمان النســبي» لفئة 
معينة من فئات المجتمع؛ فالفقير إلى الشيء ال يكون فقيرًا إليه إال إذا كان 
ي في تحقيق الحاجات من مأكل،  ة البعد المادي في حاجة إليه، وهنا تظهر أهم

وملبس، ومسكن... إلخ.

عاطف غيث محمد، «قاموس علــم االجتماع»، الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، مصر، 1997،  1 ـ 
ص 342، بتصرف.

فقر الشــعوب، حمدي عبد العظيم، مطبعــة العمرانية، القاهــرة، 1985م، ص 10 ـ 15. نقًال عن  2 ـ 
تعريف الفقر، ألحمد محمد عاشور http://www.alukah.net/culture، بتصرف.

دور الــزكاة في معالجة المشــكالت االقتصادية المعاصــرة، عصام أبو النصــر، المؤتمر األول  3 ـ 
، وآفاق التنمية في مصــر)، الجمعية  مويل اإلســالميالت) مويل اإلســالمية للتة المصريللجمعي

، القاهرة، 9 سبتمبر، 2012م، ص 172، بتصرف. مويل اإلسالمية للتالمصري
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ـ تطور تعريف الفقر لدى المؤسسات الدولية:
أورد مؤتمر القمة العالمي حول التنميــة االجتماعية المعقود في كوبنهاغن 
سنة 1995 ضمن فقرة خاصة أنه من بين األشكال المتعددة للفقر، «االفتقار إلى 
الدخل وموارد اإلنتاج الكافية لضمان وسائل العيش بكيفية مستمرة، والجوع أو 
سوء التغذية، وسوء الصحة، والوصول المحدود إلى التعليم وغيره من الخدمات 
األساســية أو االفتقار إليها، وازدياد معــدل الوفيات الناجمــة عن األمراض، 
والتشــرد أو الســكن غير المالئم والبنيات غير المألوفة، والتمييز واالقتصاد 
االجتماعيان؛ ومن أشكال الفقر أيضاً عدم المشاركة في صنع القرار وفي الحياة 

المدنية واالجتماعية والثقافية».
وفي بــاب محاربة الفقــر في تقريــر منظمة 
ف الفقر بأنه  التنمية العالميــة 2001/2000 ُعــر
«حالــة مــن الحرمــان مــن المزايــا أو الركائز 
االقتصادية واالجتماعية والبشرية. ويشمل األصول 
االقتصادية والمادية، واألرض، والماشية، والسكن، 
والمهارات، والصحة الجيدة، والعمل، وغيرها من 
العناصر الماد ية التي توفــر قاعدة لتوليد الدخل 

واإلنتاج سواء في الحاضر أو في المستقبل» 1.
ثم ظهر مصطلح الفقر المدقع:

في عام 1998 أُنشــئت دائرة الفقر المدقع من قبل لجنة األمم المتحدة 
لحقوق اإلنسان، ومن ثم ُعهدت إلى مجلس حقوق اإلنسان في حزيران/ يونيو 
من عام 2006. وتعتبر هــذه الوالية إحــدى الواليات المتعددة التي تشــكل 

ـ مجتمعًة ـ ما ُيعرف بنظام اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة.
الفقر المدقع ظاهــرة متعددة األبعاد ال تقتصر علــى النقص في الدخل 
فحسب. ففي حين أن العديد من الجهات الفاعلة الدولية ال تزال تستند عند 

العذاري، عدنان داود محمد وآخرون 2011، نقًال عن http://www.faculty.ksu.edu.sa، بتصرف. 1 ـ 
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تعريفه إلى اإلجراءات المرتكزة حصرًا على الدخل، مثل تعريف البنك الدولي 
القائم على تحصيل الفرد ما معدله 1.25 من الدوالرات أو أقل في اليوم، فإن 
نُهجاً مماثلة تفشــل في تحديد عمق الفقر المدقع وتعقيداته وال تعكس األثر 
الفعلي للفقر على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان. وفيما يتعلق بالمقرر الخاص، 
يشــمل الفقر المدقع النقص في الدخــل والنقص في النفــاذ إلى الخدمات 

األساسية واالستبعاد االجتماعي.
ثم أضحى الفقر متعدد األبعاد:

وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2014 الصادر عن برنامج األُمم المتحدة 
اإلنمائي؛ إن أكثر من 2.2 مليار شــخص ـ أي أكثر من 15 بالمائة من ســكان 

العالم ـ «هم قريبون من الفقر متعدد األبعاد أو يعيشونه» 1.

2 ـ ����3 ا�ال���واة

ـ تعريف الالمساواة بضد المساواة:
تنص المادة الســابعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن «كل 
الناس سواســية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون 
أي تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميّز يخل بهذا 

اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز كهذا» 2.
مثال: شاب يعاني من عسر تعليمي يحصل على تمديد في االمتحان، وهذا 
ال يمس بالمساواة، إنما يحسن فقط من احتماالته بأن يتساوى مع أصدقائه. 

والصورة التالية تقرب المفهوم:

.http://www.ohchr.org/AR مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، الفقر 1 ـ 
و https://ar.wikipedia.org، بتصرف.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان: وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق اإلنسان ـ صاغه ممثلون من  2 ـ 
مختلف الخلفيات القانونيــة والثقافية من جميع أنحــاء العالم، واعتمدت الجمعيــة العامة اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في 10 كانوان األول/ ديســمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه 
المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم. وهو يحدد ـ وللمرة األولى ـ حقوق 

اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عالمياً. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.
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ـ الالمساواة اجتماعياً:
هناك اتفاق بين العلماء 
االجتماعييــن على أن ظاهرة 
الالمســاواة تبــرز على وجه 
الخصوص في البالد النامية، 
الفقر  ظاهــرة  تســود  حيث 
الشــديد الــذي طال نســبة 
عالية من السكان، وتبرز في 
الوقت نفسه الفجوة الطبقية 

الكبرى والتــي تتمثل في قلة من الســكان تهيمن 
علــى مصــادر الثــروة نتيجــة الفســاد المعمم 
والتحالف الطبقي بين أهل السلطة من الشموليين 

والسلطويين ورجال األعمال.
ومن هنا بذلت المؤسســات الدولية ـ وفي 
مقدمها هيئات األمم المتحدة ـ جهودًا لصياغة 
برامج تنموية متعددة للقضــاء على الفقر وفق 
اســتراتيجيات متنوعــة، كما أن بعــض مراكز 
األبحاث ومؤسسات التنمية الوطنية بذلت جهودًا 

في هذا السبيل، إال أن العقبة الكبرى ليست اقتصادية بل هي سياسية في 
المقام األول !

وتسري هذه القاعدة على الدول النامية وعلى الدول الغنية في الوقت 
نفســه. ونعني على وجه التحديد أن خريطة توزيع القوة في المجتمع هي 
التي ســتحدد نجاح أو فشــل برامج مكافحة الفقر والقضاء النسبي على 

ظاهرة الالمساواة!  1.

الالمســاواة آفة المجتمع العالمي المعاصر، جريدة «الحياة»، عدد األحد، 1 مايو/ أيار 2016،  1 ـ 
http://www.alhayat.com، بتصرف.
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ـ الالمساواة في دراسة متخصصة عام 2017:
بيّنت دراســة دنماركية اعتمدت على الفــوارق االقتصادية واالجتماعية بين 
الناس أن الفئات المســتفيدة من ميزات ومكاســب في مجتمعاتها تســهم في 
تكريس الالمساواة والعنف والعنصرية، في حين أن عوامل عدة تؤثر على الفئات 

األضعف، بعضها نفسي، يجعلها تسهم في مفاقمة التمييز والالمساواة أيضاً.
وأوضحت الدراســة التي أنجزتها جامعــة «آرهوس» ـ ونشــرتها دورية 
األكاديمية الوطنيــة للعلوم في الواليــات المتحدة األميركيــة PNAS يوم 10 
إبريل/نيسان 2017 ـ أن أســباب عدم المســاواة بين الناس ليست اجتماعية 
واقتصادية فقط وإنما نفســية أيضاً، مشــيرة إلى أنه كلما اتســعت وتعمقت 

الالمساواة في المجتمعات تقل فرص تغيير األوضاع والظروف.
وأجرى الباحثون أيضــاً تحليًال لبيانــات جمعها كل مــن البنك الدولي 
ومنظمة األمم المتحدة من 27 بلدًا، في دراســة اســتقصائية شملت 40 ألف 
شخص ُيعّدون في أعلى السلم االجتماعي ولديهم مداخيل مرتفعة. وتبعاً لواقع 
البلدان المختلفة، استخدمت معايير عدة لقياس عدم المساواة، ومنها غياب 
حريــة الصحافــة، والعنــف، وعــدم المســاواة بيــن الجنســين، وانعــدام 
الديموقراطية. وخلص التحليل إلى أن الهيمنة االجتماعية والسيطرة كانت أشد 

وضوحاً في البلدان التي تزيد فيها الالمساواة.
كما اعتمدت الدراســة على تحليل العنصر النفسي لدى 5000 شخص شاركوا 
من 30 والية، لم يذكروا هوياتهم، وإنما لديهم أوضاع اجتماعية واقتصادية مميزة.
وكانت النتائج «مخيفة» بحســب جوناسمونســت ـ الذي عمل أيضاً على 
الدراسة ـ وقال: «كان األمر مقلقاً للغاية، ودراستنا تؤكد الصلة بين الهيمنة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وبيــن العنصرية، ناهيــك عن العنــف»؛ إذ أبدى 
المستطلعون اســتعدادهم للمشــاركة في تلك العملية، وهم من فئة تعيش في 

وسط يشوبه تفاوت كبير في المداخيل.
و«األفراد المنتمون إلى الجماعــات المهيمنة ال يتصدون لعدم المســاواة في 
مجتمعاتهم، وطالما أن الالمساواة ال تؤذي مصالحهم المباشرة فهم لن يردعوها» 1.

دراسة دنماركية: العربي الجديد، https://www.alaraby.co.uk/society/2017/5/16، بتصرف. 1 ـ 
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أ,�اع وa]�ا<�� ا�+5� وا�ال���واة

أنواع وجغرافية الفقر
أ,�اع ا�+5�

ـ من أنواع الفقر:
1 ـ الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي.

2 ـ الفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية 
أو سياسية عابرة، أو كارثة طبيعية، والذي يمكن تجاوزه بالتضامن الشعبي 

والدولي.
3 ـ الفقر االقتصادي: الذي يعني عدم قدرة 
الفرد على كسب المال، وعلى االستهالك، وعلى 

التملك، والوصول للغذاء... إلخ.
4 ـ الفقر اإلنساني: هــو عدم تمكن الفرد 
من الصحة، والتربية، والتغذية، والماء الصالح 
للشرب والمسكن، هذه العناصر التي ُتعد أساس 

تحسين معيشة الفرد والوجود.
5 ـ الفقر السياسي: يتجلّى في غياب حقوق 

اإلنسان، والمشاركة السياسية، وهدر الحريات األساسية واإلنسانية.
6 ـ الفقر السوسيو ثقافي: الذي يتميّز بعدم القدرة على المشاركة ـ على 
أساس أن الفرد هو محور الجماعة والمجتمع ـ في جميع أشكال الثقافة والهوية 

واالنتماء التي تربط الفرد بالمجتمع.
7 ـ الفقر الوقائي: هو غياب القدرة على مقاومة الصدمات االقتصادية 

والخارجية 1.

مقتبس من مداخلة للدكتور كتوشو عن األســتاذ قورين في الملتقى الدولي حول الفقر الذي عقد  1 ـ 
بجامعة البليدة. نقًال عن http://www.faculty.ksu.edu.sa، بتصرف.
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ـ ومن أنواع الفقر على مستوى الدراسات 1:
حاول العديد من الدراسات والبحوث أن تضع تصنيفات محددة لظاهرة 
الفقر، وقد اختلفت تلك التصنيفات، ومن أشهر تلك التصنيفات التصنيف على 

أساس تقسيم مستوى الفقر إلى عدة مستويات؛ وذلك لغرض قياسه:
ـ كالفقر المطلق Absolute Poverty، وهو «الحالة التي ال يســتطيع فيها 
اإلنسان ـ عبر التصرف بدخله ـ الوصول إلى إشباع حاجاته األساسية المتمثلة 

بالغذاء، والمسكن، والملبس، والتعلم، والصحة، والنقل».
 Disruptive وما يسمى بالفقر المزري Extreme Poverty ـ الفقر المدقع
Poverty، «وهو الحالة التي ال يستطيع فيها اإلنسان ـ عبر التصرف بدخله ـ 

الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية 
التي تمكنه من مواصلــة حياته عند حدود معينة»، والــذي يقترب من الفقر 

.Pauperism المدقع يسمى بالفاقة
ـ فقر الرفاهة Welfare Poverty ولقد حدد بعــض الباحثين نوعاً آخر من 
الفقر الذي تتعرض له بعض الشرائح االجتماعية، وخاصة في المجتمعات الغربية 
التي تعيش فيما يســمى بالبلــدان المتطورة والتــي يتمتع أفرادهــا بالمنجزات 
الحضارية الحديثة كاألجهزة المتطورة، والحديثة وبعض وسائل الترفيه المتنوعة 

التي تفتقر إليها بعض الشرائح، وأطلق عليه تسمية فقر الرفاهة.
وقد أوردت بعض الدراســات أنواعاً أخرى للفقر، والتي صنفت بحســب 
العوامل المسببة للفقر، إذ قّسم الفقر إلى نوعين رئيسين هما: فقر التكوين 

وفقر التمكين.
ـ النوع األول: فقر التكوين، ومظاهره ناتجــه عن المعوقات والصعوبات 
الواقعية أو االفتراضية كالعوامل البيولوجية/ الفسيولوجية والتي في مقدمتها 
العوق البدني والعقلي والنفســي بأشــكاله المختلفة، والتي تمثل قصورًا في 

 .http://www.ahewar.org/ ،2010 مفهوم الفقر، ابن البشيي جمال الدين، الحوار المتمدن ـ العدد: 2892 ـ 1 ـ 
نقًال عــن: معوقات بيانات قياس الفقــر، محمد عبد اهللا الرفاعــي، 2007. قضية الفقر، عاطف 

الشبراوي. اليوم العالمي ضد الفقر، عبيدلي العبيدلي، بتصرف.
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القدرات الشــخصية لألفراد. والعوق االجتماعي / النفســي ممثًال في األنوثة 
مقارنــة بالذكورة، والشــباب مقارنين باألطفــال وبكبار الســن، والجماعات 

الفرعية مقارنة ببعضها اآلخر أو بالمجتمع السياسي/ الدولة.
ـ أما النوع الثاني من الفقر وهو فقر التمكين ـ والذي يعتبر فقرًا مؤسسياً ـ 
يفصح عن نقص في قدرة مؤسسات المجتمع على تلبية احتياجات الناس أو ـ وهو 

المهم ـ تفعيل قدراتهم المتاحة أو الممكنة، وحثّهم على استثمارها.

ـ من أنواع الفقر عند علماء االجتماع:
الفقر ظاهــرة متعــددة األبعــاد تبرز في 
المجتمعات على مســتويات مختلفــة وفي صور 
وأشكال متباينة، تعكس وضعية البناء االجتماعي 
(المجتمع)، وهناك ثالثــة معاٍن للفقر متمايزة 

وهي:
ـ المعنى األول: الفقر االجتماعي

وهــو يتجــاوز عــدم المســاواة االقتصادية 
الناتجة عن نقص الدخــل والممتلكات وانخفاض 
مســتوى المعيشــة، ليشــمل بشــكٍل أوســع عدم 
المســاواة االجتماعيــة، والدونيــة، واالتكاليــة، 

والشعور بالنقص، واالستغالل.
ـ المعنى الثاني: فقر العوز والحاجة

ويشير إلى فئة من األفراد غير القادرين على تأكيد وجودهم على المستوى 
التقليدي العادي ـ الذي ُيعد أدنى مستوى ـ من دون أي مساعدات خارجية، كما 
يحــدد نموذجــاً للعالقات االجتماعيــة التي تشــير إلى من هــم المحتاجون 

والمعوزون الذي يطلبون المساعدة.
ـ المعنى الثالث: الفقر األخالقي

يحدد مكانه في نســق القيم فــي المجتمع أو في أحــد جماعته الفرعية 
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(كاألسرة، جماعة الرفاق)، ويدل هذا المعنى إلى رفض أو قبول الفقر أخالقياً 
وإلى المكانة التي يشغلها الفقير وتعوقه عن التمتع 1.

والجدير باإلشــارة هنا هو أن الفقر ال ينحصر معناه فقط ـ كما تحدده 
الرؤية االقتصادية ـ في عجز اإلنسان عن تلبية حاجاته البيولوجية األساسية؛ 
وإنما يعني أيضاً عجز البناء االجتماعي عن توفير مستلزمات اإلنسان المادية 
والمعنوية، وتأثير ذلك على عمليات االندماج والعالقات االجتماعية، وتكوين 
شخصية الفرد في المجتمع، وتشكيل قيمته وثقافته، فضًال عن تحديد مكانته 

ودوره السياسي واالجتماعي واالقتصادي 2.

a]�ا<�� ا�+5�

خريطة الفقر هي خريطة تقّدم وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر 
وعدم المســاواة االجتماعية داخــل البلد، وهي تجمع بين بيانات دراســة 
أُجريت على مستوى الفرد واألسرة (جزئي)، وبيانات تعداد السكان (كلي)، 
بهدف تقييم مؤشــرات الرفاهية لمناطق جغرافية معينــة وصغيرة بحجم 

القرية أو النجع.
ساعدت التطورات الحديثة التي طرأت على نظام المعلومات الجغرافي 
ـ (نظم المعلومات الجغرافية) وقواعد البيانات وهندسة البرامج بمساعدة 
الكمبيوتر ـ على جعل رسم مخططات الفقر أمرًا ممكناً، حيث يمكن تقديم 
البيانات في شــكل خرائط وواجهات متداخلة تمكنك من إجراء المقارنة. 
كما يســتخدم التحليل المكانــي ووضع المعاييــر لتقييــم العالقات بين 
مجموعتيــن من البيانات علــى المســتويين الجزئي والكلي وفقــاً للموقع 

الجغرافي 3.

محمد سليمان الضبعان، «ظاهرة الفقر»، موقع www.islamonline.net. نقًال عن إشكالية الفقــر  1 ـ 
والبيئــة، أ. بوطبال حكيمـة، أ. رباحـي فضيلـة، جامعة سعد دحلب البليدة، بتصرف.

باتر محمد علي وردم، «العولمة ومستقبل األرض، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص 88،  2 ـ 
بتصرف.

https://ar.wikipedia.org/. 3 ـ 
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newsbokra.net خريطة الفقر في العالم 2015 | جريدة نيوزبكرا اإللكترونية

خط الفقر ـ ويكيبيديا، الموسوعة الحرةالسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر (%)

النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من الجوع
(المتأثرين بسوء التغذية)، برنامج األغذية العالمي،

Percentage_Population_under nourished_world_map 2006

توزع االقتصادات العالمية
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أنواع وجغرافية الالمساواة
أ,�اع ا�ال���واة (��م ا����واة)

ال يهدد عدم المساواة تطبيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية فقط؛ ولكنه 
يهدد أيضاً تطبيق جميع أشــكال الحقوق في كل مكان، فعلى الصعيد العالمي 
األزمات االقتصادية والنزاعات المســلحة وحاالت الطــوارئ الصحية العامة 
وانعدام األمن الغذائي وتغيــر المناخ كل ذلك يهدد تطبيق حقوق اإلنســان، 
ضمن هذه الكوكبة من العوامل برزت مغاالة منذرة بالخطر في عدم المساواة 

في الدخل والثروة كمجال آخر للقلق المتزايد.
من أنواع الالمساواة: (عدم المساواة) 1

تسجل الالمساواة في العديد من المجاالت:
ـ التحصيل العلمي

ـ الصحة
ـ توزيع السلطة

ـ بين الرجال والنساء
ـ بين األفراد
ـ بين األسر

ـ  بين الفئات االجتماعية (على سبيل المثال األصل العرقي أو نوع الجنس 
أو الطائفة)

ـ وبين البلدان.

عدم المساواة «األفقية» وعدم المساواة «الرأسية».
ـ تحدث عدم المساواة األفقية بيــن جماعات محددة ثقافياً أو اجتماعياً، 
مثل نوع الجنس، أو األصل العرقي، أو الطائفة، أو الدين، أو الميول الجنسية.

من ورقة عمل PERI وفصل من كتاب ســيصدر قريباً من تأليف باالكريشــنان وهاينز أولســون  1 ـ 
(2016): إعادة النظر في االقتصاد لتحقيق العدالة االجتماعية: إمكانات جذرية لحقوق اإلنسان، 

مطبعة روتليدغ. بتصرف.
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ـ وتحدث عدم المساواة الرأســـية بين األفراد أو بين األسر، مثل توزيع 
الدخل العام أو الثروة االقتصادية.

التمييز بين عدم المساواة األفقية والرأســية واضح بشكٍل خاٍص في 
إطار حقوق اإلنسان؛ ألنه يتم دمج قضايا عدم المساواة األفقية بقوة أكبر. 
على ســبيل المثــال مبادئ حقــوق اإلنســان المتمثلــة في عــدم التمييز 
والمســاواة، والتي تنص على أن تطبيق الحقوق ال ينبغــي أن يختلف بين 
األفراد على أســاس نوع الجنــس أو األصل العرقــي أو الطائفــة أو نوع 

الجنسية أو الفئات االجتماعية المماثلة.
وينبغي أن يحظى الناس بتكافؤ الفرص للمطالبة 
بحقوقهم، وبتطبيق مبادئ حقوق اإلنســان على جميع 
األشــخاص على قدم المســاواة؛ وذلــك ألن اآلثار 
المترتبة على عدم المســاواة الرأســية أقل وضوحاً، 
وهذا ال يعني بالضــرورة التوزيع المتســاوي للدخل 

والثروة بشكٍل مثالي.

من أنواع الالمساواة (عدم المساواة) 1
برزت قضيــة التفاوت كمســألة خالفية منذ 
األزمة المالية، ويحاول ميجانماكاردل ونوه سميثا 
ـ لكاتبان في بلومبيــرج ـ فهمها ومعرفة ما الذي 

ينبغي فعله، إذا كان من الممكن ِفْعل أي شيء. وذكرا التفاوت:
ـ في الثروة
ـ في الدخل

ـ في إتاحة الفرص
ـ في االرتقاء في السلم االجتماعي

أي أنواع عدم المســاواة هــو المهم؟ ميغــان ماكاردل ونــوح ســميث، الكاتبان فــي بلومبيرغ، 1 ـ 
/http://www.alyaum.com، بتصرف.
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وأضافوا فــي مقالهما أنه من أمثلة عدم المســاواة ما نبه له مستشــارو 
السياسات والكتاب والحكومة من أنه ينبغي علينا االهتمام بما يهتم به الناس.
ـ إذا كان الناس يشعرون باالنزعاج واالستياء إزاء حصول العبات كرة القدم 
على أجر أقل من الالعبين من الذكور، ينبغي أن نحاول فعل شيٍء ما حيال ذلك.

ـ وإذا شــعر الناس باالســتياء ألن معظم مكاســب الدخل خالل العقود 
الثالثة الماضية كانت من نصيب الفئة األعلى من الناس، حينها ينبغي علينا 

محاولة فعل شيء ما حيال ذلك.
وينبغي أن تكون المشاعر الشعبية هي دليلنا في هذه الحالة.

وتقول ميغان: إن أولوياتي في التقسيم السابق:
1 ـ أنا ال أهتم على وجه التحديد بعدم المســاواة فــي الدخل، وال أهتم 

بوجه خاص بنسبة واحد بالمائة.
2 ـ أهتم بالفعل بما يمكن أن نسميه التفريغ االجتماعي االقتصادي؛ أقصد 
بذلك المسافة بين الطبقة المتدنية والطبقة المتوسطة والعليا. أعتقد بأن هذا 
مدمر وبشكٍل هائٍل من خالل العديد من الطرق، بدءًا من التماسك االجتماعي 

واسع النطاق إلى االرتقاء في مجال الوظائف.
3 ـ وأنا لست مهتمة بعدم المساواة في الثروة بقدر اهتمامي بعدم المساواة 

في الدخل.
4 ـ أهتم كثيرًا بعدم المساواة في الفرص وإمكانية االرتقاء االجتماعي.

5 ـ كما أنني أهتم كثيرًا بشيٍء يختلف عن عدم المساواة في الدخل، لكن 
غالباً ما ُيدَمج معه، وهو الوضع األساسي للذين هم أسوأ حاالً في مجتمعنا.

من مظاهر الالمساواة
قالت مؤسســة اإلغاثة العالمية (أوكســفام) البريطانية: إن أغنى ثمانية 
أشــخاص في العالم يملكون ثروة تضاهي ما يملكه 3.6 مليار شــخص، ممن 

يشكلون نصف أفقر سكان األرض.
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أغنى ثمانية أشخاص في العالم
1 ـ بيل غيتـــس (الواليــات المتحدة): المؤســس المشــارك في عمالق 

البرمجيات مايكروسوفت بصافي ثروة 75 مليار دوالر.
2 ـ أمانسيو أورتيغا (إسبانيا): مؤسس شركة األزياء «إينديتيكس» صاحبة 

ماركة «زارا» الشهيرة للمالبس بصافي ثروة 67 مليار دوالر.
3 ـ وارن بافيـــت (الواليات المتحدة): أكبر مســاهم في شــركة «بيركشــاير 

هاثاواي» لالستثمار بصافي ثروة 60.8 مليار دوالر.
4 ـ كارلوس ســـليم حلو (المكسيك): مالك 

شركة غروبو كارسو بصافي ثروة 50 مليار دوالر.
5 ـ جيـــف بيـــزوس (الواليــات المتحدة): 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون بصافي 

ثروة 45.2 مليار دوالر.
6 ـ مـــارك زوكربيرغ (الواليــات المتحدة): 
المؤسس المشارك في عمالق التواصل االجتماعي 

فيسبوك بصافي ثروة 44.6 مليار دوالر.
7 ـ الري إليســـون (الواليــات المتحــدة): 

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للبرمجيات بصافي ثروة 
43.6 مليار دوالر.

8 ـ مايكل بلومبيرغ (الواليات المتحدة): مالك شركة «بلومبيرغ إل. بي.» 
بصافي ثروة 40 مليار دوالر.

وتزامن تقريــر المنظمة مع انطــالق المنتدى االقتصــادي العالمي في 
دافوس. «تجمع النخبة». ويجتذب المنتدى الســنوي في دافوس ـ وهو منتجع 

تزلج سويسري ـ الكثير من كبار السياسيين وقادة األعمال في العالم.
وقال بعض الخبراء: إن إشــارة أوكسفام كانت صائبة في تحديد شركات 
ُيعتقد أنها تغذي عدم المساواة من خالل نشــاطات تجارية تركز على إعطاء 
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العائدت األعلى على اإلطالق ألصحاب الشركات األثرياء وكبار المسؤولين 
التنفيذيين». ودعت أوكسفام إلى االتجاه لـ «مزيد من االقتصادي اإلنساني» 1.

قائمة فوربس للمليارديرات عام 2017  2
إجمالي الثروة االسمالترتيب

مصدرمواطنةالعمر(دوالر أمريكي)
(مصادر) الثروة

مايكروسوفتالواليات المتحدة86.061$ بليون ▲بيل غيتس1 ■
بيركشيرهاثاوايالواليات المتحدة75.686$ بليون ▲وارن بافت2 ▲
أمازون (شركة)الواليات المتحدة72.853$ بليون ▲جيف بيزوس3 ▲

Inditex، زارا إسبانيا71.380$ بليون ▲أمانسيو أورتيغا4 ▼

(مالبس)
فيس بوكالواليات المتحدة56.032$ بليون ▲مارك زوكربيرغ5 ▲

América Móvil، المكسيك54.577$ بليون ▲كارلوس سليم6 ▼

جروبو كارسو
ستيل ملباكستان52.267$ بليون ▲نواز شريف7 ▲
صناعات كوكالواليات المتحدة48.381$ بليون ▲تشارلز كوك8 ▲
صناعات كوكالواليات المتحدة48.376$ بليون ▲ديفيد كوك9 ▲
.Bloomberg L.Pالواليات المتحدة47.575$ بليون ▲مايكل بلومبيرغ10 ▼

a]�ا<�� ا�ال���واة

يوضح االقتصــادي غـايل جـيرود 3 أنّ ثّمة ال مســاواة وتفاوتــاً في حيازة 
الثروات وفي إنتاجها؛ ذلك أنّ 83,4 % من الثــروات المتراكمة في العالم في 
حيازة 8,4 % من سكّان العالم، في حين أنّ 68,7 % من هذه الثروات تعود إلى 

ثمانية أثرياء «تعادل ثرواتهم نصف ما يملكه أفقر سكان العالم»، /http://www.bbc.com/arabic، بتصرف. 1 ـ 
https://ar.wikipedia.org. 2 ـ 
مـديـر األبحــاث في المركــز الوطني الفرنســي للبحث العلمــي CNRS، ضمن دراســة بعنوان  3 ـ 

«تشخيص االقتصادّيين وحلولهم».
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8 % من ســكّان المعمورة. بل تؤكد مصادر أنّ 1 % من البشــر يملكون حوالى 
نصف الثروة العالمية، وأنّ أميركا الشـمالية وأوروبـا تحوزان معاً ثلَثْي الثروة 
النقدية العالمية، ما يحّجم على نحـٍو قبلي النصيب الذي ُينَسب إلى آسيا. أما 
على صعيد إنتاج الثروات، وما يحقّقه الناتج الوطني القائم للفرد محسوباً على 
أساس الفرد الواحد من السـكّان، فتبدو هذه التفاوتات أعظم وأشـّد. فالفرد 

الواحـد من سكّان البلدان الثمانية عشر األولى في 
العالم هـو أغنــى بـ 33,5 % مّرة مــن نظيره من 
مواطنــي مجموعــة البلــدان األفقــر. فالقطــري 
المتوّسط مثًال أغنى بمائتي (200) مّرة من نظيره 
(المتوّســط  الوســطى  أفريقيا  جمهوريــة  مواطن 
الحـال)... ويأوي الشمال 16 % من سّكان العالم، 

إّال أنـه ينتج 70 % من ثرواته.
يؤكد مؤّشــر جيني Gini ـ الذي ُيسـتخدم في 
قياس الّالمســاواة في الدخل ـ أنّ الّالمساواة هذه 
تــزداد فــي العالم علــى نحـــٍو ملحــوظ، فأصبح 

األغنيـاء أكثر غنى؛ إذ يتجه منحنى التفاوتات والّالمساواة في وجهٍة تصاعدية 1.

من الترجمة العربيّة لكتاب/ أوضــاع العالم 2016... عالُم الّالمســاواة، مؤّسسة الفكر العربي،  1 ـ 
أشرف على الكتاب الباحثان الفرنسيّان في معهـد الدراسات السياسية في باريس، بـرتران بــادي 
ودومينيك فيـــدال، ونقله إلى العربية نصير مرّوة. نقًال عن جريدة «الجريدة» الكويتية، العدد: 

http://www.aljarida.com ،3522، بتصرف.
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Gini Coefficient World CIA Report 2009
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من هنا تتّخذ الّالمســاواة والتفاوتات ألواناً جغرافيــة، فال تقتصر على 
التفاوت بين الشــمال والجنوب فحســب، بل داخل الجنوب أيضاً، وذلك على 
حساب أفريقيا وجيوب في آسـيا الوســـطى أو آسيا الجنوبية. كذلك تتغلغل 
هذه الفروقــات واالختالفات داخل بلدان الشـــمال نفســـه، عبــر الهجـرات 
والبطالة والهشاشــة، لتخلق بؤرًا من البؤس تظلّ محجوبــة عن الرؤية بفعل 
ـمة  المتوّسطات والمعّدالت اإلحصائية المنشــورة على خرائط المعمورة المقس
بحســب البلدان. يثبت مثال فرنســا أنّ التفاوتات تتعّمق في أوروبا. إذ يؤّكد 
المعهـد الوطني لإلحصاء والدراســات االقتصاديــة (INSEE) أنّه بين 2008 
و2011 زاد دخل العشــرة في المائة (10 %) مــن المواطنين األغنى في البالد 
بنسبة 3,2 % بعد احتساب الضريبة، في حين انخفض دخل العشرة في المائة 
من الشريحة األفقر من الفرنسيّين بنســبة 4,8 %... وهذا التكوّن التدريجي 
للفقر الكبير في البلدان األغنى يرســم داخل هذه البلــدان حدودًا لجماعات 
سكّانية من المسـتبَعدين، من شــأنه أن ُيفضي إلى صوٍر وأشكاٍل جديدٍة من 
التماهي، تقارب بين بعٍض من مسـتبَعدي الشـمال ونظرائهم الجنوبيّين. وما 
زالت هــذه الظاهرة تتوّطد وتترّســخ بمقــدار مـا بات الخــوف من األجنبي 
راح المهاجرين ظواهـر  وكراهيّته والخوف من اإلسـالم ورفض الهجـرة واطــ

مستقّرة في الحياة اليومية للمناطق المعنيّة 1.

المرجع السابق نفسه، بتصرف. 1 ـ 

أين يعيش الـ 1 بالمئة األكثر ثراء؟
البلدان التي يقيم فيها أثرى 47 مليون إنسان في العالم (بالماليين)



193

االقتصادية) (الرؤية  المعاصرة  المجتمعات  في  والالمساواة  الفقر  مشكالت 

الترتيب العالمي للموقف من المساواة بين الجنسين

خريطة المأساة في العالم:
كيف ينظر الناس حول العالم إلى المأساة حينما تحدث

التأثر العالمي باإلرهاب:
مؤشر تصنيف آثار اإلرهاب حول العالم في عام 2013
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�ت ا�+5� وا�ال���واةH&oا

�ت ا�+5�H&oأ ـ ا
ال داعي لالستغراق في تاريخ الفقر لتأكيد ازدياد الهوة بين الفقير نفسه 
في تاريخين مختلفين، أو بين الدول نفســها في تاريخيــن متفاوتين، ويكفي 
ما ســبقت اإلشــارة إليه أعاله (1) من أنه في الثالثين عاماً الماضية ازداد 
الفقراء فقرًا واألغنياء ثراءً، (2) كيف آل حال الفرنسين األغنياء والفقراء بعد 
الضرائب، وبمتوالية حســابية وليس هندســية األمور تتجه أســرع مما نتخيل 

للنقطة الحرجة، واهللا أعلم على أي حال أو صورة ستنفجر.
ومما يساعد على اتساع الهوة أن مفاتيح التكنولوجيا والعلوم الحديثة تجتمع 

بطريقة انتفاعية استغاللية عالية التركيز في أيدي أقل القلة، ومن األمثلة:
1 ـ األجهزة: مثال إذا اشتريت الهاتف بعد سنوات قليلة وليس كثيرة يقال 
لك: هاتفك أصبح غير قابل للتحديث، وعليك شراء األجهزة الجديدة للتمتع 
بالمزايا اإللكترونية المستحدثة، وبترجمة هذا إلى أرقام اقتصادية نصل إلى 
أن األصل المشــترى (الهاتف) بمئات الدوالرات عند توقف التحديث ستصبح 
قيمته من عشرة إلى عشرين دوالر على أحسن األحوال، علماً أنه ما زال يتلقى 
االتصاالت ويرسلها غير أنه لم يعد يواكب التغيرات المستجدة، والتي ُترغم 

عليها لمتابعة التواصل مع زبائنك أو أصحابك أو....
فهل اقتصادياً تم استهالك األصل وفق األسس المحاسبية العالمية؟ وهل 
العمر اإلنتاجــي لألصل وفق المعايير أصبح يمكن تحديده؟ أو أننا ســنفاجأ 
بتغيير العمر االفتراضــي مع تزايد التقنية؟ كل هذا بلغــة األرقام إرغام على 
تحويل مدخرات شعوب األرض لصالح مجموعات وكيانات محدودة، وتتكرر هذه 
العملية بفتــرات زمنية متناقصة لزيــادة حركة الثروة نحــو أقطابها وحرمان 

المجموع األعم منها.
وقد تعمدت طرح الهاتف كمثال التســاع انتشــاره، إال أن هذا متكرر في 
األجهــزة الطبية الكبيرة فــي المستشــفيات، وفي األدوية وتقنيــات العالج، 
ومجاالت االستثمار المختلفة، حتى نكاد أن نقول: لم تعد األرض تحتنا ثابتة 
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كما تعلمنا وكنا نظن؛ بل أصبحت مائلة لناحية كبــار المنتفعين ليجتمع ميل 
العمالت واألرض وما عليها وما فيها وقريباً وما فوقها باتجاه قطب األغنياء.

وبكل فخر بعدها يمكن القول: إن القطبين الجنوبي والشمالي أصبح لهما 
قطب ثالث هو «قطب مالكي ثروات األرض».

2 ـ األدوية: الناظر لسوق األدوية يجد تحكماً غير طبيعي في مقاليدها، 
ويوم تتعطف كبريات الشــركات نتيجة طول مفاوضات وتعليل إنساني وتقديم 
المشــاركة المجتمعية، ترانا ننتقل إلى المســتوى الثاني من الســيطرة شبه 

المطلقة عبر احتكار المادة الفعالة، أي تسمح لك 
بإنتاج الدواء في البالد الفقيرة بالكامل على أن 
تشــترى المــادة الفعالة مــن كبرى الشــركات 
المتفضلــة على الشــعوب بأنها وفــرت عليها من 
10 ـ 20 % من قيمتها لتأســيس المصنع في بالد 
عمالتها أرخص وضرائبها أقل، لتأتيك بعد ثالث 
أو خمس ســنوات لتعلمك أن الدواء المعين الذي 
تنتجــه تبيــن أن له عــوارض جانبيــة اضطرتنا 
إلخراجه من التداول والتعامل الطبي، واألمر جاٍر 
على اســتحداث بديل إال أنه أكثر كلفة، ثم تعاد 

الدوامة؛ للحرص على إبقاء المرضى على مرضهم.
3 ـ التعليم: تحرص الدول المتقدمة أو مواطن كبار األغنياء على أن تكون 
قبلة المتعلمين والناجحين والمتميزين إلفراغ المجتمعات من الكوادر التي قد 
تساعدها يوماً على تطوير ذاتها، فضًال عن كثرة المالحقات تحت قانون حقوق 
الملكية وبراءات االختراع التي كانت من أهم منجــزات القرن الماضي، وقد 
أفلحت في تجميع الثروة في أوطان محددة ثم شركات معينة؛ لتكون في النهاية 
بأيدي قلة حاكمة متحكمة من وراء الستار بسياسات الدول العظمى والصغرى، 
فضًال عن أنها ترســم خريطة المصالح التي تريدها وتفرضها على سياســي 

الدول المتحكمة والمحكومة.

 �H&$% األرض �"% ]�
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وإن أفلحت دول في تحقيق طفرة علمية ترى التعديل والتغيير الشــكليين 
على المقررات والمراجع ســيفاً مصلتــاً على رقاب معتمــدي الكتاب األجنبي 
وضرورة اعتماد الجديد وترك السابق، وكامل الفروقات المالية استنزاف من 
جيوب مواطني الدول الساعية للخروج من عنق الزجاجة؛ لتتجه بكامل األدب 

واالحترام لدخول جيوب الكبار.
هذا من دون التعّمق في الحديث عن معادلة شــهادات هــذه الدول عند 
الدول العظمى، األمر الذي يقطع كثيرًا من أشواط استكمال التقدم العلمي إال 
بكلف زيادة، ووصل األمر في بعضها أن ترغم الخريجين الوافدين على إعادة 
كامل االختصاص على أراضيها كشــرط لمتابعة التحصيــل العلمي (كالطب)، 
فإذا تغاضينا عن كلف كل هذا نجد أن التقدم المنتظر في الدول األُم لهؤالء 
المبتعثين أو الراغبين في التقّدم العلمي تنتظر ســنوات جديدة قبل استكمال 
تطورها ومواكبتها للحديث، وخالل هذه المدة تظهر مســتجدات علمية جديد 

تطيل أمد االنتظار الموعود عند شعوب هذه البالد.
هذه األمثلــة وغيرها كثير وفي كل مجال، توضح حقيقــة جلية، وهي تأصيل 
الفقر ورعايته رعاية األب الصالح، مع الحرص على تنميته واستنباته بالمخصبات 

الطبيعية والمركبة.

�ت ا�ال���واةH&oب ـ ا

ما سبق في استنبات الفقر يؤكد على الكثير من المناطق الخلفية والخفية 
التي يطــل عليها صاحــب المنفعة األعلى، والــذي يظن أن القــارات وأهلها 

وثرواتها مجرد حديقة خلفية له أو بأحسن حال مستودعاً لمصالحه.
وهنا نرى الكثير مما رفعت (أوكسفام) الصوت به لناحية التمايز بصنوفه 
الســابقة أعاله بتغذية الطبيعي منه، أو افتعال أنماط جديدة أخرى للحرص 
على زيادة الهوة فــي الفناء الخلفي لألغنياء؛ حتى ال يفيــق أهل هذه الدول 
والقارات لمصالحهم. وعموماً أحسن الفرص التجارية تأخذها من المتنازعين: 

ورثة، شركاء منقلبين،... وغيرهم.
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وهذه السياسات الداعمة لمصالح األغنياء المستهلة قديماً بسياسة «فرق 
تسد»، وصوالً للسياسات الجديدة المدارة بأدوات اإلعالم واإلعالن الموجهين، 
وبطريقة مركبة تحفظ لألغنياء تميزهم وتقدمهم، وتزيد المجتمعات الفقيرة 

وسواها والفقراء أنفسهم تناحرًا وعنصرية.

نظريات الالمساوة 1:
كتب برانكو ميالنوفيتش ـ االقتصادي في مركز لوكسمبورغ لدراسة الدخل 
وجامعة ســتي في نيويورك، ومن خالل البيانات المجمعة على مدى سنين من 

البحث، والتي تحدد اتجاهات بلدان مختلفة في سياق عالمي ـ أنه:
ـ في خالل السنوات الثالثين الماضية ارتفعت 
أجور العمال في بلــدان االقتصــادات ذات الدخل 
المتوســط مثل الصيــن، وكذلك أربــاح واحد في 

المائة األكثر ثراء.
ـ في الوقت نفسه بقيت أجور الطبقة العاملة 

في االقتصادات المتطورة راكدة.
وأســهمت هذه الديناميــة في إنشــاء طبقة 
فــي ثبات  متوســطة عالميــة، وتســببت أيضــاً 
الالمســاواة االقتصادية، وربما حتــى انخفاضها 

للمرة األولى منذ بداية التصنيع. ففي فجر التصنيع حين كانت الالمساواة بين 
الطبقات المختلفة مسؤولة عن ظهور فوارق كبيرة بين األثرياء والفقراء. وبعد 
التصنيع أصبحت الالمساواة في هذه البلدان أكثر أهمية. ومع تقلص الفجوة 
بين البلدان أكثر فأكثر تزداد أهمية الالمساواة الطبقية، ألن غالبية الفوارق 
في الدخول بين األثرياء والفقراء ســتعود مرة أخرى إلى إيجاد فجوات داخل 

البلدان نفسها.

 Global Inequality: A New Approach «كتابه «الالمساواة العالمية: مقاربة جديدة لعصر العولمة 1 ـ 
for the Age of Globalisation، منشورات بلكناب، بتصرف.
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وساق ميالنوفيتش نظريته «موجات كوزنيتس» Kuznets Waves بديًال من 
النظريتين السائدتين حالياً حول الالمساواة.

ـ األولى لالقتصادي سيمون كوزنيتس 1 الذي عاش في القرن العشرين 
يقول: إن الالمســاواة تكــون منخفضة على المســتويات الدنيا مــن التطور 
االقتصادي، وترتفع خالل التصنيع، وتنخفض حين تبلغ البلدان مرحلة النضج. 

فالالمساواة العالية هي الناتج العصري الموقت للعملية التنموية.
ـ الثانية لالقتصادي توماس بيكيتي 2 الذي قدم تفسيرًا بديًال بالقول: إن 
المستويات العالية من الالمساواة هي الوضع الطبيعي لالقتصادات الحديثة، 
وإن حوادث اســتثنائية ـ مثل الحربين العالميتين وكساد الثالثينات ـ وحدها 

التي يمكن أن تخل بالتوازن الطبيعي.
ويذهب ميالنوفيتش إلى أن كوزنيتــس وبيكيتي، كالهما على خطأ، ويقول 
إن المساواة كانت على امتداد التاريخ تميل إلى االنبثاق في دورات، أي موجات 

كوزنيتس.
ـ في الفترة التي سبقت التصنيع كانت هذه الموجات محكومة بديناميات 
مالتوزية، أي إن الالمســاواة ترتفع حين تتمتع البلدان بموجة من االزدهار 
والدخول المرتفعــة، ثم تنخفض حين تعيد الحروب أو المجاعات متوســط 

الدخل إلى مستوى الكفاف.
ـ مع التصنيع، تغيّرت القوى التي تطلق موجات كوزنيتس باتجاه التكنولوجيا 
واالنفتاح وصنع السياسة. وفي القرن التاســع عشر تضافر التطور التكنولوجي 
والعولمة والتحوالت السياسية بطرق تعزز بعضها بعضاً إلحداث تغيير اقتصادي 
جــذري. وانتقل العمــال من المــزارع إلى المصانــع، وارتفع متوســط األجور 

اقتصادي واختصاصي إحصاء، وديموغرافي، ومؤرخ اقتصادي حاصل على جائزة نوبل في االقتصاد  1 ـ 
للعام 1971 «لمساهمته تجريبياً في إيجاد تفسير للنمو االقتصادي الذي قاد إلى خلق نظرة عميقة 

داخل االقتصاد وداخل الهيكل االجتماعي وعملية التطور».
 (EHESS) اقتصادي فرنسي، مدير الدراسات في مدرسة الدراســات العليا في العلوم االجتماعية 2 ـ 

وأستاذ في مدرسة باريس لالقتصاد.
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والالمساواة بحدة، وأصبح العالم مترابطاً على نحو لم ُيعهد له نظير من قبل. 
ثم التقت قوى، بعضها خبيث (الحرب واالضطرابات السياســية) وبعضها حميد 

(ارتفاع مستوى التعليم)؛ لخفض الالمساواة إلى مستوياتها في السبعينات.
منذ ذلك الحيــن يركب العالــم الغني موجة كوزنيتــس جديدة مدفوعة 
بحقبة أخرى من التغيير االقتصادي. فالتطور التكنولوجي والتجارة يعمالن معاً 
العتصار العمال بحســب ميالنوفيتش، والتكنولوجيا الرخيصة في االقتصادات 
األجنبية تضعف القدرة التساومية لعمال العالم الغني بصورة مباشرة، وتجعل 

من األسهل على الشركات أن تستعيض عن العمال بآالت.
ويزداد تراجــع قوة العمــال االقتصادية حدًة 
بفقدان الســلطة السياســية حين يســتخدم ذوو 
الثــراء الفائــق ســلطانهم المالــي للتأثيــر في 

المرشحين واالنتخابات.
وبعد التأصيــل النظري لالمســاواة نجد أن 
الدوامة آخذة باالتســاع بين فئات المجتمع بسبب 
عناصر واضحة متكررة مــع كل موجة من األجور 
والعالقات بيــن أطــراف العمليــة اإلنتاجية إلى 
السلوكيات المستجدة وأزمة األخالقيات وغيرها، 
ليطفو على السطح القلة الممسكة بمقاليد األمور 

المختلفة: السياسية واالقتصادية واإلعالمية وتتبعهم بعدها المؤسسات العامة 
األخرى إلى أن تصل األمور لذروتها بنجاحهم بضــم القضاء لهم. هنا وبكل 
وضوح ســتجد التمايز وعدم المســاواة والظلم وكل قبيح، ليس في المجتمع 
الواحد أو المدينة أو القرية، عندها ســتجده في العائلــة الواحدة، وقد نراه 
تحت السقف الواحد. وهذه البيئة الفاسدة تعيد استخراج أسوأ ما في النفوس 
من أحقاد وسلوكيات وال مســاوة لنمارسها على أنفســنا بأيدينا وليس بأيدي 
اآلخرين، وهنا يكون الظلم البين والهالك المستشري واالقتصادات المهددة، 

وقد تكون الحصيلة ضياع الدول.
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�الج ا�+5� وا�ال���واة

لفظــة عالج تذكرنــا بالمــرض والطــب ومصطلحاتهما، وقــد قيل: إن 
التشخيص الســليم نصف العالج ثم يكون االلتزام بمفردات العالج وانتظار 

الوقت ليتعافى المريض.
وليس بعيــدًا من هذه االســتراتيجية يمكن اعتماد كل ما ســبق كتشــخيص 
للمرض االقتصادي عموماً، وبعد ذلك لنتجّرع العالج، وآخر الوصفات العالجية 
لهذا المرض سطرها البنك الدولي على لسان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم 
يونغ كيم 1 والذي قال: ما لم نتمكن من مواصلــة النمو العالمي والحد من عدم 
المســاواة، فإننا بذلك نخاطر بفقدان المستوى المســتهدف من البنك الدولي 
والرامي إلى خفض معدالت الفقر المدقع بحلول 2030. وإلنهاء الفقر علينا توجيه 
النمو نحو الفئــات األكثر فقرًا. ومن أكثر الطــرق المضمونة للقيام بهذا خفض 
معدالت عدم المساواة، خاصة في البلدان التي يعيش بها عدد كبير من الفقراء».
وتابع قائًال: على عكس االعتقاد الشائع، تشهد معدالت عدم المساواة بين 
جميع البشر في العالم تراجعاً مســتمرًا من 1990؛ بل إن عدم المساواة داخل 
البلد الواحد تشهد تراجعاً في أماكن كثيرة منذ 2008؛ ففي مقابل كل بلد شهد 
زيادة كبيرة في عدم المســاواة إبان هــذه المدة الزمنية، شــهد بلدان آخران 
انخفاضاً مماثًال. ومع ذلك ال تزال مستويات عدم المساواة مرتفعة للغاية، وال 
تزال هناك شواغل مهمة تحيط بتركيز الثروة بين من يشغلون قمة توزيع الدخل.
وإذ يؤكد التقرير أنه «ال مجال للتهاون»، وأن فجوات الدخل في 34 من 
ـ 60 في المائة األكثر  بين الـ83 بلدًا المرصودة ارتفعت ارتفاعاً أســرع بين ال
ـ 40 في  ثراءً عن ارتفاعها بين الـ40 في المائة الدنيا. وفي 23 بلدًا شهدت ال
المائة الدنيا تراجعاً فعلياً في دخولهم أثناء هذه السنوات، ليس فقط مقارنة 

بأفراد المجتمع األكثر ثراءً بل بقيم مطلقة أيضاً.

معالجة عدم المساواة أمر حيوي إلنهاء الفقر المدقع بحلول 2030، البنك الدولي: 1 ـ 
/http://www.albankaldawli.org/ar. العدد األول من سلسلة مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك 

الجديدة، بتصرف.
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ومن خالل دراســة مجموعة من البلدان مــن بينها البرازيــل وكمبوديا، 
ومالي، وبيرو، وتنزانيا التي خفضت مستويات عدم المساواة بصورة كبيرة على 
مدار السنوات األخيرة، ومن خالل تناول مجموعة واسعة من األدلة المتاحة، 
حدد باحثو البنك االستراتيجيات الست عالية األثر، وهي سياسات مجربة في 
مجال بناء إيرادات الفقراء، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات األساسية، 
وتحسين آفاق التنمية الطويلة األجل لهم، من دون اإلضرار بالنمو. تعمل هذه 
السياسات بشــكل أفضل عندما تقترن بنمو قوي، وإدارة اقتصادية كلية جيدة، 
وأسواق عمل، تعمل بشكٍل جيد، وتخلق فرص عمل وتمكن الفئات األكثر فقرًا 

من االستفادة من تلك الفرص.
واالستراتيجيات الست هي:

1 ـ التنمية والتغذية فـــي مرحلة الطفولة 
المبكرة: تســاعد هــذه التدابيــر األطفال خالل 
األلف يوم األولى من حياتهم؛ إذ إن نقص التغذية 
والتخلف المعرفي في هذه المرحلة قد يؤديان إلى 
تأخر التعلم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي 

في مرحلة الحقة من الحياة.
2 ـ تغطية صحية شـــاملة: يــؤدي إيصال 
التغطية إلى أولئك المحروميــن من الحصول 

على رعاية صحية بأسعار معقولة وفي أوقات مناسبة إلى خفض مستويات 
عدم المساواة، وفي الوقت ذاته زيادة قدرة األشخاص على التعلم والعمل 

والتقّدم.
3 ـ فرص شـــاملة للحصول على تعليم جيد: ارتفعت معــدالت القيد في 
المدارس على مستوى العالم، ويجب أن يتحول التركيز من مجرد إدخال الطالب 
المدارس إلى ضمان اســتفادة كل طفل في كل مكان مــن تعليم جيد. ويجب أن 
يمنح التعليم لجميع األطفال األولوية للتعلم الشامل والمعرفة، وتنمية المهارات، 

وكذلك جودة المعلم.
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4 ـ التحويالت النقدية إلى األســـر الفقيرة: تزود هذه البرامج األسر 
الفقيرة بدخل أساسي يمكّنها من إبقاء أطفالها في المدارس، ويتيح الفرصة 
لألمهات للحصول على الرعاية الصحية األساســية. ويمكن أيضاً أن تســاعد 
األُسر على شــراء أصناف مثل البذور أو األسمدة أو الماشــية، والتعايش مع 
ظروف الجفاف أو الفيضانات أو األوبئة أو األزمات االقتصادية أو غيرها من 
الصدمات األخرى ذات التأثيــر المدمر المحتمل. وقد أثبتــت هذه البرامج 
قدرتها على خفض معدالت الفقر بصورة كبيرة وتهيئة فرصة لآلباء واألطفال 

على حد سواء.
5 ـ البنيـــة التحتية في المناطـــق الريفية، ال ســـيما الطرق وإدخال 
الكهرباء: يؤدي بناء الطرق في المناطق الريفية إلــى تقليل تكاليف النقل، 
وربط مزارعي المناطق الريفية باألسواق لبيع سلعهم، وإتاحة الفرصة للعمال 
للتنقل بصورة أكثــر حرية، وتعزيز فــرص الوصول إلى المــدارس وعيادات 
الرعاية الصحية. ساعد إدخال الكهرباء في المجتمعات الريفية في غواتيماال 
وجنوب أفريقيا ـ على سبيل المثال ـ على زيادة عمل النساء. وتجعل الكهرباء 
أيضاً المشــاريع الصغيرة في المنزل أكثر حيوية وإنتاجيــة، وهو أمر له نفع 

خاص في المجتمعات الريفية الفقيرة.
6 ـ الضرائب التصاعدية: يمكــن للضرائب التصاعديــة العادلة تمويل 
سياســات الحكومات وبرامجها الالزمة لتحقيق المســاواة، ونقل الموارد إلى 
الفئات األكثر فقرًا، ويمكن تصميم نظم الضرائب بحيث تقلل عدم المساواة، 

وفي الوقت ذاته تحافظ على انخفاض تكاليف الكفاءة.
وقال كيم: «يمكن أن تؤثــر بعض هذه التدابير تأثيرًا ســريعاً على عدم 
المساواة في الدخل، وبعضها يحقق فوائد بصورة أكثر تدريجية، وال يوجد منها 
ما يقدم عالجاً سحرياً... ولكنها جميعاً مؤيدة بأدلة قوية. كثير منها في حدود 
اإلمكانات المالية والتقنية للبلدان. وال يعني اعتماد السياسات نفسها تحقيق 
جميع البلدان النتائج ذاتها، ولكن السياســات التي حددناها نجحت بشــكل 

متكرر في مناطق مختلفة حول العالم».
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ا���%��:

تعمدت في المعالجــة االبتعاد عن تغليف كثير مــن الكالم االقتصادي 
والمهني العادي باإلسالمي؛ لكون المشكلة إنسانية معروفة متكررة، وال أنكر 
أن العالجات اإلسالمية المنشــورة في مختلف الكتابات ال يوجد فيها جانب 
من الحلول إال أن حقيقتها حلول فنيــة مقرونة بأخالقيات والتزامات دينية، 

هذا من جهة.
وفــي المقابــل ال يخفــى علــى ذي لــب أن 
المجتمعات المشخصة بالفقر والالمساواة في جلها 
فقدت القيم واألخالق قبل االلتــزام الديني، لذا 
تتضاعــف الخيبة مــن نتائج ما نســميه عالجات 
إسالمية، ال لعيٍب في اإلسالم؛ ولكن للطامات في 

تطبيقه ومعايشته من الجانب االقتصادي.
أما النتائج المرصودة فأهمها:

ـ االعتراف بالفقر بألوانــه وأنواعه من غير 
دفن الرؤوس بالتراب وكذا بالالمساوة.

ـ أهمية التوعية بالمشكالت للمساعدة بحلها.
ـ اعتماد مشهور التجارب الناجحة مع مراعاة 

البيئة الخاصة بكل دولة.
أما التوصيات فأختصرها بواحــدة جامعة وهي: اعتماد العلم واالحترافية 

في العالج.
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■  باحث وأكاديمي من المغرب.

ماكس فيبــر (1864 ـ 1920م)، مفكر اجتماعي وسياســي، 
شــغل الناس ميتــاً أكثر ممــا شــغلهم حيّــاً؛ إذ ما زالت 
أطروحاته الفريدة في السلطة ونشأة الرأسمالية وحركة الدنونة 
والخروج «من» [وليس «عن»] الدين ونقد الحداثة ومنهج العلوم 
االجتماعية... تثير اهتمام الباحثين: علماء اجتماع وعلماء اقتصاد 
وفالسفة ومفكرين دينيين... ـ أيما إثارة. وال يكاد يمضي عام من 
األعوام حتى يخــرج على النــاس باحث بتأويل جديــد لفكره، أو 
بقراءة مسألة ُتعد مهملة من نظره، أو بإعادة النظر في إشكال من 
ت من «سقط» فكره ألمٍد طويٍل، أو حتى إعادة  إشكاالت فكره ُعد

كتابة سيرته...
أسوق هذا الكالم بمناسبة حديثنا هذا عن المفكر االجتماعي 
األلماني الكبير ماكس فيبر الذي ال ُتَمل قراءته، والذي تكاد تكون 
قد اُولَت أنظاره بقدر عدد القارئين الذيــن قرأوه. وال غرابة في 
ذلك؛ فإن المؤتمر العالمي لعلم االجتمــاع المنعقد في مونتريال 
بكندا عام 1998 ـ الذي أجرى تصنيفاً بأهم الكتب العشرة األوائل 

■ �$�� ا�/��  

وا�سالم: فيبر  ماكس 
وانتقادات إشكاالت 
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التي شكّلت ميراث علم االجتماع في القرن العشرين، والتي كانت ذات األثر 
العميق في علماء االجتماع بشهادتهم ـ قد صنّف كتابه «االقتصاد والمجتمع» 
في المرتبة األولى، وكتابه «األخالق البروتســتانتية وروح الرأسمالية» في 
المرتبة الرابعة، فكان عالم االجتماع الوحيد من بين أشهر علماء االجتماع 
العالميين الذي َحِظَي بشرف المرتبة األولى، فضًال عن أنه ذُِكَر له كتابان 
في الالئحة نفسها. وقد عّد الكثيرون من نقاد علم االجتماع كتابه الثاني من 

أهم «المراجع المقدسة» Bibles في مضمار العلوم االجتماعية.
 Martin ْقنَا قول الفيلسوف األلماني مارتن هايدغر والحال أنه إن نحن َصد
Heidegger: «ُتقــاس خصوبــة أي فكــر عظيم بمــدى التناقضــات ـ [وليس 

االتساقات؛ ألن من شأن اتساقات مفكر ما أن تكون مؤذنة بموت فكره، فالفكر 
الذي ال تعارض فيه وال تناقض: فكٌر ميت؛ بحكم أن الحياة مبنية على التدافع 
ال على التماثل، وقد اعترض أحد أفراد حاشــية أميرة الســويد كرستينا على 
الفيلسوف األلماني اليبنتز Leibnitz الذي آمن بمبدأ االختالف والتدافع هذا، 
فما كان من الفيلسوف إال أن يستأذن األميرة في أن يطلب من خدمها أن يأتوه 
من حديقة القصر بورقتين من شــجرة واحدة تتماثالن في كل شيء. وكان أن 
أعجزهما ذلك !] ـ [التناقضات] التي نقف عليها في فكره؛ ألنها دالة على فكر 
ما يفتأ يتطور ويحيا الحياة»، فإننا نقف ـ في فكر ماكس فيبر ـ وال سيما في 
تحليالته لإلســالم ـ التي تهمنا هنا في العالم اإلســالمي أيما أهمية ـ على 

ما يمكن أن نعّده «إشكاالت» في فكر هذا العالم.

��> UA�� ]ا��ت ���� �=( �>ا��1 ـ ا�&

تقوم نظريــة ماكس فيبر فــي وجود «أشــباه ونظائر» بيــن «األخالقية 
الكالڤينية» و«روح الرأسمالية» على استبعاد فكرة واستحضار أخرى:

فأما ما تستبعده نظريته، فهو أمران:
ـ الربط الميكانكي بين «خصائص ماهويــة» للمعتقدات مفتَرضة و«آثار 
اجتماعية» لها متوقعة؛ مثل القول: إن نزوع العقيدة الكاثوليكية إلى «استنكاف 
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الحياة الدنيا»، وبلغــة أبي حيان التوحيــدي: الدينونة؛ بمعنــى اإلقبال على 
«الدين» واإلدبار عن «الدنيا» ـ ونزوع العقيدة البروتســتانتية إلى «اإلقبال 
على الحياة المادية»، وبلغة أبي حيان التوحيــدي: «الدينونة»؛ بمعنى اإلقبال 
على «الدنيا» واإلعراض عن «الدين» ـ و«االنفتاح على الحياة وعلى مسراتها 
وعلى مباهجها» هو الذي جعل البروتســتانتية تتعالق مع الرأســمالية، وجعل 

الكاثوليكية تتخاصم معها 1.
ـ تضبيب مفهوم «الرأســمالية» لكي يشــمل كل نزوع تجــاري؛ ذلك أن 
ماكس فيبر يؤكد على أنه ال يقصد بالرأســمالية ســوى الرأســمالية بمعناها 

الغربي الحديث؛ أي الرأســمالية علــى الطريقة 
األمريكية / الغربية: «من البديهي، بحســب طرح 
بهــذه  إال  هنــا  األمــر ال يتعلــق  أن  المســألة، 
الرأسمالية األمريكية / الغرب أوروبية. لقد كانت 
هناك «رأسمالية» في الصين وفي الهند وفي بالد 
بابل، وفي العصر القديم والعصر الوســيط على 
الســواء. غير أنها افتقــدت إلى ذلــك اإليثوس 
[األخالقيــة]؛ أي إلــى ذلــك النظــام األخالقي 
المميز» 2؛ معنى هذا أن ماكس فيبر ال يســتهدف 
الرأســمالية بالدرجة األولى من حيث هي نظام 

اقتصادي، بقدر ما يقصدها من حيث هي «نظام أخالقي»؛ ومن هنا جاء حكمه 
على الرأســمالية غير الغربية بأنها تفتقد إلى «إيتوس» الرأسمالية الغربية. 
ذلك أن هذه الرأســمالية هي ـ باألولى واألحرى واألجــدر ـ «أخالقية»؛ أي 

ماكس فيبر: «األخالقيــة البروتســتانتية وعقلية الرأســمالية»، ضمن كتاب فيبــر «مقاالت في  1 ـ 
سوسيولوجيا الدين، الثقافة البروتســتانتية»، ترجمة منير الفندري، المنظمة العربية للترجمة، 
سلســلة أعمال ماكس فيبر 6، مركز دراســات الوحدة العربية، بيروت، الطبعــة األولى، 2015، 

41 ـ 42.
ماكس فيبر: «األخالقيــة البروتســتانتية وعقلية الرأســمالية»، ضمن كتاب فيبــر «مقاالت في  2 ـ 

سوسيولوجيا الدين، الثقافة البروتستانتية، ص 51.
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ســلوك معين مســتملى من تصور مقدس، أو قل: هي جملة قواعد ســلوك 
مستوحاة مما هو ديني. وهذه القواعد السلوكية الحياتية إنما مدارها على 
األفكار التالية: «الرغبة الفطرية في االكتســاب»، «طلب الربح»، «إرادة 
ربح أقصى ما يكون من المال» ـ وهي «أخالقية» ـ أي طريقة في السلوك 
وفلســفة في العيش ـ يــرى ماكس فيبر أنــه ال عالقة لها في حــد ذاتها 

بالرأسمالية 1.
ويؤدي هذا األمر إلى قلب الصلة الكالســيكية بين الرأسمالية واألخالق؛ 
ذلك أنه بدل القول: «إن الرأسمالية تنتج أخالقياتها»، ينبغي عكس القضية 
والقول بالضد: «إن األخالقيات تنتج رأســماليتها». هذا مــع تقدم العلم أنه 
يعني بإعماله مفهوم «روح الرأســمالية» باألولى: الكســب من أجل الكسب، 

وليس من أجل تلبية حاجيات العيش المادية 2.
على أن ثمة أوالً اعتراضات عامة علــى مزاعم ماكس فيبر بوجود صلة 
بين أخالق الكالڤينية النســكية وتطــور ذهنية الرأســمالية، صاغها كبار 
العلماء االقتصاديين واالجتماعيين الغربيين أنفسهم (آخرها مثًال اعتراضات 
عالم االقتصاد الفرنســي فرنســوا فاتشــيني François Facchini)؛ إذ يرى 
فاتشيني أن في أطروحة ماكس فيبر تتوسل الثقافة بالمذهب الديني، وذلك 
في التأثير على اإلنجازات االقتصادية. وهكذا يرى ماكس فيبر ـ مثًال ـ أن 
الهندوسية شكلت «عائقاً» أمام التنمية الرأســمالية، بينما البروتستانتية 
أســهمت في تنميتها. علــى أن ماكس فيبر لــم يقترح «تفســير ِعليا» من 
الصنف: «أ علة ب»؛ ولكنه يستعمل مبدأ علية دائري من النمط: «أ علة ب 
التي هي علة أ». ذلك أنه بقدر ما تؤثر أخالقية الحياة في االقتصاد؛ فإنها 
تتأثر بدورها بالعوامل االقتصادية والسياسية داخل حدود جغرافية وسياسية 
واجتماعيــة معينة. فالدينــي يتعلق بالعالقــات االقتصادية التــي تتأثر به 
بدورها؛ إذ ثمة عالقة تأثيــر وتأثر، أو لنقل: عالقــة «تآثر». فليس ثمة 

المصدر السابق، ص 18. 1 ـ 

المصدر السابق، ص 53. 2 ـ 
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«علة» و«معلــول»، وإنما ثمة «تعالل» يصير فيه الدين تــارًة «علة» وتارًة 
«معلوالً» بحسب الظروف 1.

وفي كتاب «األخالقية البروتســتانتية وروح الرأسمالية» طوّر ماكس فيبر 
استدالله ثالثة أطوار:

في طور أول قال ماكس فيبر: إن األخالق الطهرانية ـ بمعنى جملة من 
االســتعدادات تطبع الفعل بتوجيهها ـ مــن غير أن تكون «علــة» التطور 
االقتصادي الوحيدة، فإنها أسهمت في ازدهاره؛ وذلك ألنها حملت اإلنسان 

علــى تصور الشــغل بحســبانه رســالة دينية، 
المثــال المســيحي على صورة  وجعلته يتصور 
«الناسك»، ليس هذا فحسْب؛ وإنما أيضاً على 
صــورة «العامــل» «الشــغيل» المنخــرط في 
المدينة. فكانــت أول فرضية لماكس فيبر هي 
أن القيــم الطهرانيــة تيســر الشــغف بالكد 
والكــدح، وتشــجع روح المبــادرة والرغبة في 
النجاح المهني، هذا بينما الكاثوليكية تشــجع 
اإلنسان على اإلدبار عن الدنيا (الدنيوية) وعلى 

اإلقبال على اهللا (الدينونة).
وفي طوٍر ثاٍن طوّر ماكس فيبر تفسيره بأن 

أضاف بأن اإلصالح الكالڤيني فرض أخالقية الشغل بوصفه غاية في ذاته، 
وذلك على حســاب أخالقية الوهب واإلحســان؛ ذلك أنه رأى أن أخالقية 

األخوّة تتعارض تعارضاً عميقاً مع حركة تطور الرأسمالية.
وفي طوٍر ثالٍث فّسر ماكس فيبر إعطاء البروتســتانتية قيمة عليا للشغل 
بأطروحة كالفن عــن القضاء والقدر؛ ذلــك أن كالڤن يــرى أن النجاح هو 
«أمارة» من الرب على الخالص في الحياة اآلخرة، وأنه بتعاطي اإلنســان كل 

 François Faccini, “Culture, Diversité Culturelle et Développement Économique, une mise en 1 ـ 
Perspective Critique de Travaux récents”, in Revue Tiers Monde, n°195, 2008/3, p. 523-553.
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التعاطي للشغل ـ جسدًا وروحاً ـ فإنه ال يني يبرهن على أن اهللا إنما اصطفاه، 
بل إن عبادة اهللا الحقة ال تتم إال بالعمل.

تأسيساً عليه يرى فرنسوا فاتشيني أن أطروحة ماكس فيبر ـ وإن هي كانت 
أطروحة جذابة ـ ال تطابق الحقيقة، وذلك ال من حيث الوقائع التاريخية، وال 

من حيث األفكار الالهوتية:
1 ـ من جهة أولى، ثمة أمثلة مضادة: منها: إن اسكتلندة الكالڤينية كانت 
أقل تطورًا من إنجلتــرا اإلنجليكانية ومن بلجيكا الكاثوليكيــة. ومنها: كانت 
هناك مراكز تطور رأســمالي حتى قبل مجيء كالڤن (ڤنيســيا، أوغســبورغ، 
كولونيا) ومنها: لعب يهود وأرمينيو هولندة دورًا يــوازي دور الكالڤينيين في 
تطور هذا البلد. ومنها: القاسم المشترك بين التجار لم يكن يتمثل في كونهم 
كالفينيين، وإنما في كونهم مهاجرين قدموا من مراكز صناعية وتجارية كبرى 
أشير إليها سابقاً. كما أن التطور االقتصادي ـ كما يشهد فرنسوا فاتشيني ـ لم 
يكن اكتشــافاً بروتســتانتياً، ألن اإلســالم عرف في حقب من تطوره مراحل 

ازدهار اقتصادي حتى قبل اإلصالح الديني في أوروبا.
2 ـ ومن جهة ثانية، ثمة شــك في الصلة العلية التي أقامها ماكس فيبر 
بين الكالڤينية وروح المبادرة الرأسمالية: ومنه: أن الكالڤينية نزعة تسلطية 
على االقتصــاد وتدخلية أكثــر منها تحرريــة. ومنــه: أن الكالڤيني ال يصير 
رأسمالياً؛ وإنما بالعكس الرأسمالي هو الذي يصير كالڤينياً؛ ألنه يكون مرّحباً 
به في الكنيســة الكالڤينية أكثر مما هو مرّحب به في الكنيســة الكاثوليكية. 
ومنه: أنه ال وجود لما تحدث عنه فيبر مــن أن ارتياب الكالڤيني من مصيره 
 يوم القيامة هو الذي يحّضه على الكدح طلبــاً لمرضاة اهللا. ومنه: لماذا َعد
فيبر أن النجاح االقتصادي أمارة على اعتقاد الكالڤيني بأنه نجا يوم اآلخرة؟

��> UA�� ]ا�<� )=� �C�E ا��ت�2 ـ ا�&

تبدو مالحظات ماكس فيبر عن اإلسالم ـ بالقياس إلى دراساته الشمولية 
عن ديانات العالم األخرى: المسيحية، اليهودية القديمة، ديانة الصين، ديانة 
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الهند ـ مالحظات قصيرة وُمنَْبثة في تضاعيف أعماله، وأحد أسباب ذلك ـ كما 
هو معلوم ـ أن ماكس فيبر مات قبل أن ينجز دراســته التــي كان يعّدها حول 
اإلســالم. وقد كتب عالم االجتمــاع األمريكي العارف بمؤلفــات ماكس فيبر 
تالكوت پارسنز Talcott Parsons (1902 ـ 1979) في تقديمه لكتاب فيبر: «علم 
االجتماع الديني» الذي نشــر عــام 1964، يقول: «هذه السلســلة بقيت غير 
مكتملة بعد وفاة فيبر، وكان قد خطط ـ على األقل ـ إلجراء دراسة شبيهة لهذه 
الدراسات تخص اإلسالم والمســيحية المبكرة والكاثوليكية الوسيطية [نسبة 

إلى العصور الوسطى ]».
والغريب أننا إذا ما تفحصنا أحد أهم الكتب 
التــي خصصت لســيرة ماكس فيبــر ـ وهو كتاب 
يواقيم رادكاو: ماكس فيبر (سيرة) (2005 الطبعة 
 A Biography :(األلمانية، 2009 الطبعة اإلنجليزية
Joachim Radkau, Max Weber ـ لوجدنــا أن كلمة 

«إســالم» لم ترد في هذه الترجمة لحياته اللهم 
إال مرة واحدة!

ولسعادة الحظ ُكِتَبت بضعة تآليف في موقف 
ماكس فيبر من اإلسالم:

 Wolfgang Schluchter (dir), Max Webers Sicht des :ـ بعضها ألمانــي
Frankfurt, a. M., Suhrkamp, 1987 (رؤية ماكس فيبر لإلسالم) Islam 

 Bryan S. Turner, Weber and Islam. A Critical Study, :ـ وبعضها إنجليزي
 London/Henly/Boston, Rouledge and Kegan, 1974, 1978, 1981

 Youcef Djedi, Max Weber et l’Islam (Weber and Islam), :ـ وبعضها فرنسي
 Ens, Lyon, 2006

كما ُكتبت عنه عشرات المقاالت بمختلف اللغات األجنبية.
كان برايان تورنر Bryan S. Turner أول باحث انتروبولوجي واجتماعي غربي 
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أنتج دراسة مطولة وتحليًال نسقياً لسوسيولوجيا اإلسالم عند ماكس فيبر في 
كتابه: «فيبر واإلسالم: دراسة نقدية» (نشر أول ما نشر عام 1974). وتتلخص 

أطروحته فيما يلي:
«لقد كان من الطبيعة الوراثية للمؤسسات السياسية اإلسالمية هي التي 
عاقت بزوغ شروط تكون الرأسمالية؛ نعني: قانوناً عقالنياً، وسوق عمل حرًا، 
ومدنا مســتقلة، وعملة اقتصاد، وطبقة بورجوازية». لكن إلى أي حد ُيعد هذا 
التشــخيص غير ظالم لإلســالم وغير مختزل له؟ يجيب برايــان تورنر بأن 
معالجة ماكس فيبر لإلســالم من حيث هو حالة فشل في إنشاء نزعة زهدية 
تقشــفية تؤدي إلى إنشاء الرأســمالية، لربما يكون قد أصاب فيه الرجل من 
حيث إنه تمكن من تبيين البنى االجتماعية في اإلســالم المبكر، بينما ينتقد 
عليه برايان تورنــر كونه عّد اإلســالم «ديانة حرابة». فقد بــدأ ماكس فيبر 
باإلقرار بأن اإلسالم المكي كان ديانة توحيدية مبنية على نبوة أخالقية ترفض 
السحر، وكان اهللا فيها قادرًا بمطلق القدرة عالماً بمطلق العلم، وكان اإلنسان 
كائناً واقعاً تحت القضاء والقدر. ولقد كان من الممكن ـ بحسب تقدير ماكس 
فيبر ـ أن تبرز فيه نزعة تقشفية تزهدية في هذا اإلسالم األولي كحٍل لمشكلة 
النجاة والخــالص التي طرحها اإلســالم المبكر، لكن نزوع اإلســالم ـ بعد 

ذلك ـ نحو الحرب ونحو التصوف شكل عائقاً أمام تطور هذه النزعة.
ثاني دراسة كانت قد صدرت باأللمانية تحت إشراف البروفيسور فولفغانغ 
شلوشتر Wolfgang Schluchter من جامعة هامبروغ بألمانيا تحت عنوان: «رؤية 
ماكس فيبر لإلسالم». وقد تضمنت أشغال ندوة عن سوسيولوجيا اإلسالم لدى 
فيبر (1984). ولقد لخص البروفيسور شلوشــتر مجمل الدراسات الواردة في 

الكتاب على النحو التالي:
ثمة أربع نقاط مفتاحية لمقارنة اإلسالم مع أديان أخرى:

ـ نمط األخالقية الدينية اإلســالمية: إعالن التســيد على العالم من 
خالل غزوه.

ـ نمط الهيمنة السياسية اإلسالمية: اإلقطاعية الشرقية.
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ـ نمط المدينة اإلسالمية: الفوضوية التمدنية الشرقية.
ـ نمط الشــريعة: العدالة الالهوتية واألبوية الســلطوية المتمحورة على 

شخصية القاضي.
وبالجملة، فإن الــذي عند ماكس فيبر أن اإلســالم عانى مــن «النزعة 

المركزية» التي عاقت حرية المبادرة.
ثالث دراسة كانت قد صدرت بالفرنســية تحت عنوان «فيبر واإلسالم»، 
وهي عبارة عن رسالة دكتوراه لباحث عربي Youcef Djedi نوقشت بفرنسا في 

عام 2006، وخالصتها:
حتى ولو لم ينجز ماكس فيبر دراسة خاصة 
باإلسالم، وعلى الرغم من مالحظاته التي كانت 
أحياناً متســرعة عن هــذا الدين؛ فــإن منهجية 
العالم األلماني وجهاز مفاهيمــه يمكن أن يكونا 
من الخصوبة بمكان في فهم ذهنية «السلوك في 
الحيــاة» الذي يســلكه أصحــاب هــذه «الديانة 
الثقافيــة». فقد أنكر ماكس فيبــر أن تكون لهذه 
الديانة أية نزعة زهدية تسلك داخل هذا العالم 
وليس خارجــه، وذلك بســبب ما عــّدل توجهها 
السياسي اللّذوي والقيصري، فإنه مع ذلك َحَدَس 

إمكانات هذه الديانة في التشجيع على نسك دنيوي وعلى نزعة زهدية دنيوية، 
والمثال اإلباضي يؤكد إلى حد كبيٍر حدسه هذا.

هذا وقد تكونت حول ماكس فيبر وموقفه من اإلسالم في صلته بالرأسمالية 
حلقة من مؤيدي موقفه ومن معارضيه ممن صاروا يعرفون ـ منذ السبعينات من 
القرن الماضي ـ باســم «ما بعد الفيبرييــن» 1. كما قرئــت أطروحته قراءات 
متباينة، بل وحتى متعارضة. وما زالت تقرأ حتى ُعد من المستشرقين ـ وما كان 

 Philippe Besnard, Protestantisme et Capitalisme, La controverse Post-Weberienne, :انظر، مثال 1 ـ 
Paris, Armand Colin, 1970.
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واحدًا منهم ـ وُعّدت نظرته إلى «الديانات اآلسيوية» نظرة استشراقية مدانة 
تكرر المقابلــة التقليدية بين غرب «دينامي» وشــرق «جمــودي» 1. ومن هذه 
القراءات التعدديــة ما وجد في الصلة بين «األخالقيــات الدينية» ـ وهي هنا 
الكالڤينية إيجاباً واإلسالم سلباً ـ ونمو الرأسمالية أنها صلة «ِعلية» تكاد تكون 
«ميكانيكيــة»؛ أي أن األخالقيــة الكالڤينية هــي التي «أفرزت» الرأســمالية 
«إفرازًا». ومنها ما نفى ذلك بناءً على اجتهادات ماكس فيبر نفسه، الذي لم 
يصغ أطروحة نهائية ومنغلقة وقطعية في المسألة، بقدر ما عمد إلى مراجعتها 
مراًرا وتعديلها وتطويرها، حتى ما عاد يقبل بفكرة «العلة» الواحدة في نشــأة 
الرأســمالية ـ وهو صاحب علم االجتمــاع «التفهمي» غيــر «العلموي» وليس 
صاحب علم االجتماع «التفسيري» ذي الجنوح «العلموي»ـ بقدر ما صار يؤمن 
بوجود «تناســبات» أو «تشــابه في البنيات»، أو دعنا نســميها ـ أسوة ببعض 
ـ : «أنخاباً مختــارة» Wahlverwandtschaften, Elective Affinities ـ  الباحثين 2 
تيمناً بعنوان إحدى روايات األديب األلماني الشهير غوته. وهي «تعالقات» أو 
«أعالق نفيسة» لم تقم بين «عقيدة» أو «فكرة دينية» أو «تعاليم دينية» وبين 
التطور االجتماعي واالقتصاد، على نحو ما أّولت به أطروحة الرجل تأويًال غير 
دقيق، وعلــى نحو ما مال إليه المستشــرق الفرنســي ماكســيم رودنســون 
(1915 ـ 2004) في كتابه الشــهير عن «اإلسالم والرأســمالية» (1966) من 
القول بأن أطروحة ماكس فيبر تفيد بأن «الرأسمالية لم تتطور في اإلسالم؛ 
ألن اإليديولوجية السائدة في العالم اإلســالمي كانت تتعارض مع العقالنية 
الضرورية لهذا التطور»، وإنما بين «األخالقية اإلسالمية»؛ أي مجمل قواعد 
الحياة االجتماعية واالقتصادية ذات الطابع المقدس والتي يراقبها «الفقهاء»، 
وما يســميه «الذهنيــة» أو «العقلية» أو حتــى «الروح» Geist الرأســمالية 
ـ المتمثلة في روح المبادرة والمقاولة ـ عند نشأتها؛ بمعنى آخر، فإن ما هم 

 Bryan S. Turner, “Revisiting Weber and Islam” in The British Journal of Sociology, London 1 ـ 
School of Economics and Political Science, 2010, p. 161.

 Olivier Carré, “A propos de Weber et l’Islam”, in Revue: Archives des Sciences :انظــر مثــًال 2 ـ 
Sociales des Religions, 1968, 61/1 (Janvier-Mars), p. 140.
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ماكــس فيبر ما كان هــو «التعاليم»، بقدر مــا كان هو ما ســماه «المفعول 
الواقعي للدين» 1.

قد تكون ثمة تأثيرات «خفية» ومسالك «دهليزية» أثرت في أحكام ماكس 
فيبر عن اإلسالم وعلى قوله بامتناع قيام روح الرأسمالية في اإلسالم، ومنها:
رينــان  إرنســت  الفرنســي  المستشــرق  أحدثــه  الــذي  المنعطــف  ـ 
(1823 ـ 1892) في الدراسات االستشراقية الناشئة، بأن جعلها تبحث «ال فيما 
أنجزته» «الشعوب الشرقية السامية» وفيما «حققته»، وإنما فيما «لم تنجزه» 

هذه الشــعوب وفيمــا «لــم تحققــه»؛ أي فيما 
«نقصها»، في «النقــص» و«الغياب» و«الفقد». 
ومن ثمة، توجهت البحــوث إلى التفتيش في هذا 
«النقــص»، ما بيــن راء أنــه «الديموقراطية»، 
وذاهــب إلى أنــه «العلــم»، ومقدر أنــه «حرية 
الرأي»، ومصمــم على أنه «الملكيــة الخاصة»، 
وزاعم أنه إنما كان «الرأســمالية»، ومعتقد أنه 
 تم دواليــك،  «العقالنيــة»... وهكذا  باألحــرى 
افتراض أنــه لم يكن فــي اإلســالم ال علم وال 
ديموقراطية وال حرية تعبير وال ملكية خاصة وال 

نزعة تقشفية؛ ومن ثم ال تقدم صناعي... 2
ومنها أيضاً األثر الذي تركه تلميذ ماكس فيبر الكبير وصديقه فيما بعد 
المستشــرق األلماني كارل هاينريش بيكــر (1876 ـ 1933) ـ صاحب البحث 
الشهير «اإلسالم كمشكلة» ـ والذي ركز كثيرًا على مسألة «القيم»، كما نقل 

ماكس فيبر: «األخالقيــة البروتســتانتية وعقلية الرأســمالية»، ضمن كتاب فيبــر: مقاالت في  1 ـ 
سوســيولوجيا الدين، الثقافة البروتســتانتية، ترجمة منير الفندري، المنظمة العربية للترجمة، 
سلســلة أعمال ماكس فيبر 6، مركز دراســات الوحدة العربية، بيروت، الطبعــة األولى، 2015، 

الهامش 1، ص 32.
 Olivier Carré, “A propos de Weber et l’Islam”, in Revue: Archives des Sciences Sociales des 2 ـ 
Religions, 1968, 61/1 (Janvier-Mars), p. 140.
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البحث فيما عــرف عند األلمان ـ أول ـ باســم «الدراســات اإلســالمية» أو 
«اإلسالميات»، من «اإلسالميات القديمة» إلى «اإلسالميات الحديثة» 1، وعكس 
كبار علماء اإلســالميات األلمان في زمانه، ركز هاينريــش بيكر على التأثير 
االقتصــادي الهائل لألخالقيــات القرآنية، ثــم بعد ذلك اإلســالمية، وعلى 
التنظيم االقتصادي للدول اإلسالمية الكالسيكية. وكان أن رأى أن ثمة ضرباً 
من الصلة بين التأخر االقتصادي واالجتماعي الذي لحق بالمسلمين، وانتهائهم 
إلى تصور للعالم جبري المنزع. وهكذا، عمد ماكس فيبر إلى معالجة اإلسالم 
ـ الذي اعتبــره إرثاً أميناً وموصــوالً باليهودية في ما يخص شــأن األخالقية 
االجتماعية واالقتصادية ـ متأثرًا بقراءته للمنعطف الذي أحدثه هاينريش بيكر 
في اإلسالميات، طارحاً السؤال: لماذا لم يفلح اإلسالم ـ الذي هو في األصل 
دين مقبل علــى الدنيا ونبوي وتوحيدي وخالصي ـ في أن ينشــئ لدى أتباعه 

ذهنية جماعية تشجع على العقلنة الرأسمالية؟
ـ : ما الذي قاله ماكس فيبر بالذات عن  لكن، دعنا نتســاءل ـ بدايًة 

اإلسالم؟
أوًال: حاول ماكس فيبر فهم دور النبي محمد ژ بوصفه «نبياً أخالقياً»؛ 
وذلك من خالل التعاليم التي تلقاها وحياً، ومن خالل موقفه من قيم المجتمع 
العربي التقليدية. ولقد كان «النبي» شــخصية جذابة ومؤثرة؛ أي بلغة ماكس 
فيبر شــخصية «كاريزمائيــة». وما حضر عنــد ماكس فيبر أكثــر هو صورة 
«محمد» الزعيم العســكري ومؤســس الدولة. وكان هذا يدخل في إطار من 
البحث موسع تجلى في اهتمام ماكس فيبر بالسلطة الدينية. لكن يبدو أن هذا 
التحليل ـ إذا ما قورن بمــا فعله ماكس فيبر في تحليل أنبياء بني إســرائيل ـ 

تحليًال أقل تكاملية وشمولية.
ثانياً: يزعم ماكس فيبر أن المدينة في العالم الغربي إنما لها سمات 
مميــزة خاصــة تشــجع علــى بــزوغ المواطنــة والمؤسســات المدنيــة 

 Mark Batunsky, “Carl Heinrich Becker: From Old to Modern Islamology. Commemorating the 1 ـ 
 70th Anniversary of “Der Islam als Problem””, in International Journal of Middle East Studies,

Vol. 13, No. 3 (Aug., 1981), pp. 287-310.
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الديموقراطية. ولكن بالضد من ذلك، كانت المدينة في الشرق األوسط 
«معســكرًا» باألولى قائماً على الوالءات القبلية والعائلية، ولم يفلح أبدًا 
الوالء الديني في كسر هذه الوالءات الموروثة بالتمام والكمال. ومن ثمة، 
لم يكن من الممكن أن تسمح بتأسيس مؤسسات مدنية مستقلة للحد من 

سلطة الدولة.
وإذا ما أردنا تلخيص النقط التي دار عليها الخالف بين الباحثين وماكس 
فيبر بناءً على قراءته تلك لإلسالم، فإنه يمكن رسم خطاطة تلخيصية نقدية 

عنها فيما يلي:

1 ـ مسألة مصير اإلنسان بين التسيير والتخيير:
رأى ماكــس فيبــر ـ فــي كتابــه «األخالق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية» (نشر بداية عام 
1904) ـ أن هــذه المســألة هي المفتــاح لفهم 
الصلة بين ضرب مــن األخــالق الدينية وبروز 
الرأسمالية العقالنية الحديثة. وهنا عارض بين 
الكالڤينية واإلسالم. فأما الكالڤينية فيشكل مبدأ 
االصطفــاء ـ اصطفاء اهللا للبشــر يــوم القيامة 
إلدخالهم جناته ـ مبدأ جوهريــاً فيها. وكان أن 

ُطِرح الســؤال: كيف يمكن للكالڤينيين أن يتيقنوا من أنهم من المصطفين؟ 
والكالڤينيون ال يعلمون مصيرهم؛ ألن الرب عندهم متعاٍل ال ُتعلم مقاصده، 
ولهذا واجهوا ارتياباً على هــذا الصعيد. وفي كتابــه «االقتصاد والمجتمع» 
يذهب ماكس فيبر إلى أن مذهب االصطفــاء هذا هو الذي دفع أتباع كالڤن 
إلى محاولة نيل رضا الرب، ووجدوا أن الوســيلة الوحيدة للتحقق من ذلك 
هي العمل ومراكمة الثروة في سبيل مجد الرب، وقد نُِظَر إلى هذين األمرين 
علــى أنهمــا مــن «بشــائر» و«أمــارات» تأكــد الكالڤينييــن بأنهــم من 

«المصطفين»، وبلغة فيبر، نظر إليهم على أنهم ُبوِركوا من لدن الرب.
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هذا بينما اإلسالم ـ في نظر ماكس فيبر ـ كان على النقيض من هذا؛ 
ففي بحثه عن «األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية» يذهب إلى القول 
بأنه في اإلسالم ال يتعلق األمر بكون اإلنسان قابعاً تحت مجاري أقدار اهللا 
في الحياة اآلخرة يصطفيه لجناته إن شاء، وإنما هو جالس تحت مجاري 
األقدار هنا في هذا العالم. إنما اإلنســان المسلم مســير في هذا العالم 
ال في العالم اآلخر. وقد قاد هذا األمر المسلمين إلى الوقوع في ضرب من 
الجبرية شديد؛ فلم يقدروا الكدح والجهد حق قدره؛ يقول ماكس فيبر في 
أحد هوامش كتابه عن «األخالقية البروتســتانتية وروح الرأسمالية: «وقد 
برزت في اإلسالم هذه االنعكاسات القدرية [الجبرية]؛ لكن ألي سبب؟ ألن 
عقيدة القضاء والقدر في اإلســالم تنزع إلى «التحديد المسبق للمصير» 
ال لالختيار المســبق، موجهة على المصير في الدنيــا، ال على الخالص 
األخروي؛ ألن ـ من ثم ـ األمر الحاسم أخالقياً هو أن «االختبار» للمختار 
ال يؤدي دورًا في اإلســالم، ومن هنا فإن ما يتمخض عــن ذلك هو جرأة 
حربية، ال نتائــج مرتبطة بعيش منهجــي؛ ألن المكافــأة تعوزها» 1. ويعود 
ماكــس فيبر في كتابــات أخرى إلى التأكيــد على ما يلي: «في اإلســالم 
المؤمنون األكثر تعلقاً باهللا نســبوا إليه القدرة المطلقة... ذلك أن إرادة 
اهللا إرادة مطلقة حرة ال ُتعقل بعقل، وإذ هي نتيجة منطقية إلحاطته علماً 
بكل شيء؛ فإنها قررت منذ األزل مصير كل إنسان على وجه األرض وبعد 
الموت. ذلك أن تحديد المصير على األرض ـ كمــا القضاء بأمر العالم 

اآلخر ـ كان قد قرر اهللا شأنهما منذ األزل تقريرًا».
وقد اجتهد بعض الباحثين في فحص من أين استقى ماكس فيبر فكرته 
عن «جبرية» اإلســالم المبالغ فيها هذه. ومما قاده إليه البحث أن وراء 
األكمة ما وراءها، ووراءها مستشرق ومبشــر ألماني كان معاصرًا لماكس 
فيبر اسمه فريدريش أولريش؛ فقد أعد الرجل رسالة للدكتوراه بقيت طي 
مكتبة الكلية ولم تنشــر، لكن ماكس فيبر اطلع عليها فــي مكتبة الكلية، 

ماكس فيبر: «األخالقيــة البروتســتانتية وعقلية الرأســمالية»، ضمن كتاب فيبــر «مقاالت في  1 ـ 
سوسيولوجيا الدين، الثقافة البروتستانتية»، الهامش 27، ص 121.
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وكان موضوعها حول «القضاء والقدر في اإلســالم». وقد ربط فريدريش 
أولريش بين رؤية كل من المســلمين والمسيحيين هللا، وتأثير هذه الرؤية 
في تصورهم للحرية والجبر. فكان أن رأى أن البينونة بين رب المسيحيين 
وإله المســلمين تكمن في أن الصلــة بذاك مبنية علــى فكرتي «اإليمان» 
و«المحبة»، وأن الصلة بهذا مبنية على فكرتي «الشرع» و«اإللزام». ومنه 
استخلص ما استخلصه حول «حرانية» المسيحية و«جبرية» اإلسالم. قال 
الرجل: «ما يميز المذهب اإلسالمي حق تمييز هو أنه ينطوي باألولى على 
مذهب في تحديد مصير اإلنســان في هذه الدنيا... حيث يمسي اإلنسان 

ــَرًة بتبعية تامــة هللا الذي كانت  تابعــاً إّمعة ِإم
إرادته المطلقة قد حــددت أزالً مصير األفراد 
تحديــدًا. ومــن ثمــة، ال يوجد فــي المذهب 
اإلســالمي ـ على التحقيق ـ قضــاء ينتظر إلى 
اإلبرام في اليوم اآلخــر، وإنما يوجد أوالً وقبل 
كل شــي قضاء إلهــي وقــدر في هــذا العالم 
الدنيوي» 1. وتأسيســاً عليه، ينزع اإلسالم نحو 
ما يسميه فريدريش أولريش «النزوع الجبري»، 
وهو نــزوع يجد أنه ما فتئ يتعزز فيما يســميه 
«الذهنيــة المســلمة»، متعارضاً فــي ذلك مع 

ما يعّده فريدريش أولريش الكالڤينية ذات النزعة اإلدراية الحرانية.
لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح بهذا الشأن: أين هذا التصور لإلسالم 
 من قول المعتزلــة واإلمامية واإلباضية بأن اإلنســان خالق أفعالــه؛ ومن ثَم
مسؤول عنها وصانع حياته؟ أال يعد ماكس فيبر ومن ذهب مذهبه ممن كرسوا 
صورة األلمان اليوم عن «المســلم» بحســبانه «المستســلم المستكين تحت 

مجاري األقدار تقلبه كيفما تشاء»؟

 Friedrich Ulrich cité par Youcef Djedi in “Prédestination ou Prédétermination dans l’Islam?”, 1 ـ 
Revue Européenne des Sciences Sociales, n°49-2, Décembre, 2011, p. 260.
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وإذن، أين ماكس فيبر مما قاله أبو الهذيل  العالف عن ِبْشــر المريســّي 
[من القائلين بالجبر]: حمار ِبْشر أعقل من ِبْشر؛ ألنّك إذا أتيت به إلى جدول 
صغير طفره ، وإذا أتيت ـ إلى جدول كبيــر لم يطفره؛ ألنّه فّرق بين ما يقدر 

على طفره ـ وما ال يقدر، وِبْشر لم يفّرق بين مقدوره وغير مقدوره !

2 ـ مسألة الخالص أو النجاة:
الذي عند ماكس فيبر بهذا الشــأن أن ثمة ديانات خالص وثمة غيرها. 
وديانات الخالص ـ أو النجاة ـ تتضمن الســعي إلــى التحرر من األلم الذي 
يحصل لإلنسان، وخفض التوتر الذي يجده بين ما يرجوه وبين ما يحدث في 
الواقع. وفكرة «النجاة» بمثابة قوة حاثة على النشــاط في هذا العالم. ويعّد 
ســعي الفرد إلى نجاته مفتاحاً مميزًا للكالفينية؛ فعند الكالڤينيين الســلوك 
الزهدي التقشفي واألعمال الصالحات هما «أمارات» النجاة في العالم اآلخر. 
أما اإلســالم ـ بحســب ماكس فيبر ـ فإنه كان على النقيض من الكالڤينية؛ 
فالبحث عــن النجاة غريب عن روح اإلســالم. وبينما نظــر الكالڤينيون إلى 
السلوك الزهدي التقشفي وإلى مراكمة الثروة في إدارة األعمال كأمارة نجاة، 

لم يفعل المسلمون ذلك.
والسؤال الذي نهض هنا هو: ألم تعّد كل فرق اإلسالم نفسها الفرقة 
الناجية حتى ال يعّد ماكس فيبر اإلسالم دين نجاة؟ وألم يحض المتكلمون 
المســلمون على العمل والكدح والتجارة؟ انظر صاحب المغني ـ القاضي 

عبد الجبار ـ يقول:
«واعلم أن جماعة من المتآكلة الذين سموا أنفسهم التوكلية خالفوا في 
هذه الجملة، وذهبوا إلى أن الطلب قبيح، واحتجوا لذلك بوجهين: أحدهما 
هو: أن الطلــب يضاد التوكل وينافيــه ويمنع منه فيجــب القضاء بقبحه. 
والثاني هو: أن الطالب ال يأمن فيما يجمعه ويتعب فيه أن تغصبه الظلمة 
فيكون في الحكم كأنه أعانهم على الظلم وذلك قبيح، وهذا الذي ذكروه 

بخالف ما في العقول.
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أما قولهم إن الطلب ينافــي التوكل ويضاده فمحال؛ بــل التوكل هو طلب 
القوت من وجهه، وعلى هذا قال رسول اهللا ژ: «لو توكلتم على اهللا حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»، جعل التوكل هو أن تغذوا 

وتروح في طلب المعيشة من ِحلِه.
وأما قولهم: (إن ذلك في الحكم كأنه أعــان الظلمة على ظلمهم) فيجب 
قبحه، فممــا تدفعه العقــول. وقد تقرر في عقــل كل عاقل حســن التجارات 
والفالحات طلباً لألرباح. يؤكد ذلك ويوضحه أن التاجر إنما يتجر ليربح على 
درهم درهماً أو أقل من ذلك أو أكثر، ال ليغصبه السلطان، وكذلك الزراع فإنه 

إنما يــزرع ليرزقه اهللا تعالى بــدل حبة أضعافها 
ال ليحوزها الجورة والظلمة، فكيف يصح والحال 
ما قلناه أن يقال: «إن التجارة والفالحة وغيرهما 

من أنواع الطلب إعانة الظلمة على ظلمهم»؟

3 ـ الزهد والتقشف
الزهد عند ماكــس فيبر علــى نوعين: زهد 
داخل هذا العالم، وزهد في هــذا العالم. األول 
الذين اســتعملوا وسيلة الزهد  الكالڤينيين  شأن 
بغاية تغيير العالم بوفق معتقداتهم، بينما الثاني 
تعلق بحيــاة األديرة والرهبــان والصوفية الذين 
استعملوا الزهد أداة للفرار من هذا العالم. وبهذا 

يكون الزهد الكالڤيني قد لعب دورًا مهماً في نشأة الرأسمالية الحديثة بدءًا 
من نهاية القرن السادس عشر. ذلك أن زهد الكالڤينيين وهم يحيون في هذا 
العالم شجعهم على الكدح والكد والكسب واإلدخار واالستثمار بغاية أن يربو 
المــال. وعند ماكس فيبر، فإن اإلســالم هو القطب المضــاد لهذا المذهب 
التقشفي الزهدي؛ إذ ال يزهد المسلمون وهم مقبلون على هذا العالم، وإنما 
يزهدون فيه وهم مدبرون عنه. ولهذا كان اإلســالم ـ في رأي ماكس فيبر ـ 
دين غزو، ودين «محاربين قوميين عرب». ومن ثمة أيضاً ما كانت أخالقيات 
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اإلســالم أخالقيات زهد، وإنما كانت أخالقيات حــرب. ففي الحقبة المدنية 
أمسى اإلسالم تحت راية الجهاد والتمييز بين «دار اإلسالم» و«دار الحرب»؛ 
ومن ثَم أمســى «دين البطل داخل العالم ودين أخالقيات المحارب». وحتى 
لما ظهر الزهد في المســلمين تطور إلى تصوف لم يرم إلى تغيير العالم، 
وإنما سعى إلى الفرار منه. وقد نقدت على ماكس فيبر أطروحته القائلة بأن 
اإلســالم ديانة أخالقية حربية نقدًا شــديدًا،. واحتج على هذا النقد بأمثلة 
مضادة كثيرة منها مثال انتشار اإلسالم في بالد البنغال الذي ما كان بسبب 
«الغزو»، وإنما من تأثير «شــخصيات ذات كاريزمــا» أو من «تجار ووعاظ 
جوالين». وما يعيبــه برايان تورنر علــى ماكس فيبر ـ في بحثه الموســوم: 
«مراجعة فيبر واإلسالم» ـ هو أن ماكس فيبر ركز على ما يسميه برايان تورنر 
«إسالم الشرق األوســط»، ولم يركز على «إســالم جنوب شرقي آسيا» كما 

تجسد ـ مثًال ـ في ماليزيا وأندونيسيا.

4 ـ العقلنة
يرى ماكس فيبر أن بين الكالڤينية واإلســالم تعارضا على مستوى تدبير 
شؤون الحياة؛ فأما األولى ـ وقد تسلحت بمبدأ االصطفاء ـ فتذهب إلى تعقيل 
الســلوك في الحياة، بحيث يقول لســان حال الكالڤينــي: إذا ما أنا كدحُت 
وكددُت ربحُت، وإذا ما أنا ربحُت نجحُت في أن أكون من عباد اهللا المصطفين، 
بينما لسان حال المســلم يقول: مهما فعلُت ومهما كدحت، فإن اهللا قد قضى 
أمرًا مقضياً منذ األزل. وإذن؛ من األفضل لي أن أستكين إلى قضائه، فال أبادر 

إلى أي شيء، ألنه ُقِضَي األمر الذي يمكنني فيه أن أبادر.
والحال أن االعتراض على فكرة فيبر األولى كاالعتراض على هذه.

 وبالجملة، فإنك مهما استشــهدت بنصوص من التراث اإلسالمي تحث
على روح المبادرة «الربحية»، بل وتحض على «مديح التجارة»، بل وتغري 
ـ «تقريظ الربح» ـ وهي النصوص التي لم يطلع عليها ماكس فيبر ـ  حتى ب
فإنه لن يعير اهتماماً إليها. وإذا ما نحن استوحينا عبارته الذائعة الصيت 
عن أولئك «الدنيويين» أو «الدهريين» «الذين ليســت لهم أذن موسيقية 
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للدين»، فإنه يمكننا أن نقول محاكاة له: إن ماكس فيبر «ليســت له أذن 
موســيقية لســماع هذا». اضرب بيدك إلى كتاب أبي الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي ـ الموســوم باالســم الدال بهذا الشأن: «اإلشــارة إلى محاسن 
التجارة وغشــوش المدلســين فيها» ـ َتَر كيف يمدح التاجر الغني مدحاً: 
«الغني ينبئ عن خالل شريفة ويخبر عن خصال كريمة جداً؛ وذلك أن توهم 
غنى الرجل موروثاً أخبر عن نعمة قديمة ونســبة كريمة، وإن توهم مكتسباً 
أخبر عن همة عالية وعقل وافر ورأي كامــل؛ وذلك أن الضعيف في الرأي 
والتدبير يفرق المال المجتمع، فمتى يظن بصاحبه جمع المفترق واكتساب 

ما ليس له أصــل، وإن توهم ذلــك مجتمعاً في 
جوائز الملوك ومعادن الســلطان أنبأ عن جاللة 
قدر ونباهة ذكر وأصالة رأي، وإن توهم باتفاق 
ومصادفة من غير قصد إليه أنبأ عن سعادة جد 
ويمن طائر، ولو لم يكن فــي الغنى إال أنه من 
صفــات اهللا 8 لكفى فضــًال وشــرفاً عظيماً. 
واألموال جميعهــا نافعة إذا تدبــرت كما يجب، 
وبعضهــا أفضل من بعــض، وتختلــف باختالف 
أحوال الزمان، وبحكــم ما هي عليه من صفاتها 
المكروهــة أو المحبوبة وأحوالهــا المحمودة أو 
المذمومة» 1. ويضيــف في فصل تحــت عنوان: 

«فصل في ذكر محاســن التجارة»: «التجارة إذا ميزت عن جميع المعايش 
كلها وجدتها أفضل وأسعد للناس في الدنيا، والتاجر موسع عليه وله مروءة. 
ومن نبل التاجــر أن يكون فــي ملكه ألوف كثيــرة» 2. ويا لتــوارد األفكار 
العجيب، فإن أبــا الفضل الدمشــقي يعمد إلــى المقارنة بيــن «أخالقية 
التجارة» و«أخالقية الجندية» التي ينســب إليها ماكس فيبر تشــكيل روح 

أبو الفضل الدمشقي: اإلشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها، دار صادر، بيروت،  1 ـ 
الطبعة األولى، 1999، ص 14 ـ 15.

المصدر السابق، ص 62. 2 ـ 
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اإلســالم، فيضيف معارضاً بين «التاجر» و«الجنــدي» مفضًال األول ـ ويا 
للغرابة! ـ على الثاني: «فإن كان [اإلنســان] جندياً، فمؤنته أغلظ وعيشــه 
أنكد، وهو عند الناس ظالم وإن أنصفهم، ومبغض وإن تحبب إليهم، ومكروه 
الجوار وإن أحســن إليهم» 1. ويضع الدمشــقي للتاجر «أخالقية» خاصة به 
عجيبة غريبة، فــي فصل جاء تحت عنوان: «فصل فيمــا يجب أن يحذر في 
إنفاق المال»، وقد اهتم بأمر «صيانة المال وحفظه وتمييزه؛ إذ هو العدة 
على اتساق التدبير»، ودعا إلى تثميره، مستشــهدًا بقول حكيم: «إن تثمير 
المال آلة المكارم وعون على الديــن»، فيقول: «أما إنفاق المال فينبغي أن 
يحــذر فيه خمس خصــال ـ وهي اللــؤم والتقتير والســرف والبذخ وســوء 
التدبير... وأما السرف فهو انهماك في اللذات واتباع الشهوات، وأما البذخ 
فهو أن يتعدى الرجل ما يتخذه أهل طبقته وطوره فيما يتغذى به أو ما عساه 
أن يلبسه طلباً للمباهاة، وأما سوء التدبير فأال يوزع نفقته في جميع حوائجه 

على التقسيط واالستواء حتى يصرف إلى كل باب قدر استحقاقه» 2.

 K%اء�ال�� <� ;o�0 واإل�ا�" �S+&[: �+�ر;�ت ا��ا� !�3 ـ �=( oـ
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تمثلت أول مفارقة ـ وهي مفارقة قديمة تعود إلى عصر النهضة واطالع 
المســلمين على اإلصــالح الدينــي البروتســتانتي ـ في محاولــة قراءة 
اإلصالحيين اإلسالم قراءة بروتستانتية، واعتبار أن اإلصالح الذي يحتاجه 
 اإلسالم ال بد أن يكون قائماً على النمط البروتستانتي؛ أي أن جوهره: َحي
على الشغل. وقد عزز ذلك: القول المنسوب إلى لوثر المشجع على الشغل 
والذي يقول فيه: «لو أعلمُت أن قيامة العالم سوف تقوم غدًا؛ لرغبُت مع 
ذلك في غرس شــجرة تفاح»، وهي المقولة التي ما تفتأ تذكر المسلمين 
بقول نبيهم: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال َتقوم 
حتى َيغِرَسها، فليَغِرْسها». فإذن؛ حتى وإن اعترض الكثير من الباحثين على 

المصدر السابق، ص 62. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 73 ـ 74. 2 ـ 
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قراءة ماكس فيبر لإلســالم، فإنها أثرت فيهم من حيث ال يشــعرون، بل 
وحتى قبل أن يطلعوا عليها، فكان أن قرأوها قراءة معكوسة: ما ذكر ماكس 
فيبر أنه غير موجود في اإلسالم وإنما موجود في البروتستانتية: ذكروا هم 
أنه هو الموجود بعينه في اإلســالم. وهذه من المفارقــات التي يختم بها 
برايان تورنر بحثه «اإلسالم والرأسمالية وأطروحات فيبر»؛ ذلك أنه يرى 
أن أطروحــة ماكــس فيبر عن اإلســالم والرأســمالية «تناســب» دعاوى 
اإلصالحية اإلسالمية الحديثة ـ جمال الدين األفغاني، محمد عبده، رشيد 
رضا ـ وذلك ال لشيء إال ألنهم كانوا واقعين تحت تأثير النظرة األوروبية، 

فكان أن رأوا أنه لتحقيق النمو الرأسمالي ال بد 
من قراءة اإلسالم قراءة بروتستانتية، ال سيما 
وأن المفكر والمؤرخ الفرنســي فرنســوا غيزو 
(1787 ـ 1874) قــد أوضح في كتابــه «التاريخ 
العــام للحضــارة بأوروبــا» (1836) أن التقدم 
االجتماعــي بأوروبا قد تقدمتــه حركة اإلصالح 
البروتستانتية، فكان ال بد من اللجوء إلى منطق 
األشــباه والنظائر. ولهذا يختــم برايان تورنر 
بحثه المشــار إليه أعاله بالقول: «ال غرابة أن 

يرى األفغاني في نفسه لوثر اإلسالم» 1.
ثاني مفارقة من مفارقتي قراءة المســلمين ألطروحــة ماكس فيبر ـ وهي 
مفارقة حديثة ـ: إن الباحثين المسلمين وغيرهم، في إطار ردودهم على ماكس 
فيبر، اســتطاعوا كشــف حقيقة لم يكونوا يعلمونها من قبل، أو على األقل لم 
يعبّروا عنها: ما وجده ماكس فيبر في الكالڤينية مشجعاً على الرأسمالية هو 
ما رأوه هم في سلوك اإلباضية المقبل على العمل الصالح الدنيوي القائم على 
فلسفة الكدح والسعي والكســب والربح الحالل. وذلك ما عبّر عنه باحث من 
أصول عربية حين أبدى أســفه من أن اإلباضية لم تجد إلى حد اليوم ماكس 
 Bryan Turner, “Islam, Capitalism and the Weber Theses” in The British Journal of Sociology, 1 ـ 
London School of Economics and Political Science, 2010, p. 158.
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فيبر خاص بها يــدرس أخالقياتها االقتصادية. ال ســيما أنه منذ أن نشــأت 
اإلباضية أبدت ـ كما أوضحت ذلــك ناتالي بريڤوســت Virginie Prevost في 
دراســتها عن اإلباضية ـ أن اإلباضيين كانــوا دائماً تجــارًا حاذقين، بلغ حّد 
حذقهم التجارة ما يشبه التصور البروتستانتي األمريكي الشمالي... وكان من 
قبل قد ذهب عالم االجتماع الفرنســي پيير بورديو (1930 ـ 2002) منذ عام 
1958 إلــى القول بــأن اإلباضيين ـ وهم مســلمون منســجمون مع أنفســهم، 
و«طهرانيون» ـ قوم «مســتثمرون» في مجال النخليــات، ومفاوضون تجاريون 

حذاق؛ لكنّ  للمقارنة حّدًا تقف عنده، فال تعدوه.
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■  أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب - جامعة القاهرة.

يحتُل هيغل (1771 ـ 1831م) Fredrick Hegel بين فالسفة العالم 
مكانة خاصة جدًا؛ حيث يعد أعظم فالســفة العصر الحديث 
على اإلطالق، ويمثّل حلقة الوصل بين فالسفة عصره وفالسفة العصر 
الحاضر؛ حيث خرج من عباءته معظم التيارات الفلســفية المعاصرة، 
ســواء تلك التي تأثرت به بشــكٍل إيجابي، وأبرزهم ذلك التيار الذي 
ينســب إليه الهيغليون الجدد، أو تلــك التي قامت علــى نقد مذهبه 
اإلطالقي؛ مثل التيارات التحليلية بمختلف صورها والتيار البراغماتي 

وغيرهما من التيارات الفلسفية المعاصرة.
وبالنسبة لفلسفة الدين، ُيعد هيغل واحدًا ممن أرسوا قواعد هذا 
الفرع الجديد من الفلسفة في إطار الفلسفة الحديثة بكتابه الشهير 
«محاضرات في فلســفة الدين»، فضــًال عن كتاباتــه األخرى التي 
تحلقت حول هــذا الموضــوع مثل «الكتابــات الالهوتيــة المبكرة» 
و«اإليمان والمعرفة» و«الدين المسيحي»، و«ظاهريات الروح».. إلخ.
لقد اهتم هيغل بالدين منذ شــبابه المبكر، غيــر أن اهتمامه 
بالمحاضرة فيه تعود إلى عام 1821م، حينما نشــر زميله في جامعة 

■ ا�
	�ر    ����

وا�لوهية الدين 
هيغل فلسفة  في 
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برلين شليرماخر كتابه «اإليمان المسيحي» في العام نفسه، وكان هيغل يفضلّ 
عليه زميله في جامعــة هيدلبرغ ف. كروزر الذي كتب فــي هذا المجال كتابا 
مهما تحت عنوان «الرمزية واألساطير عند الشعوب القديمة ال سيما اليونان» 
عام 1810 ـ 1812م، ولقد نال شليرماخر هجوماً شديداً من هيغل جراء محاولته 

في ذلك الكتاب السابق الذكر تأسيس الدين على الشعور 1.
الحقيقة أن اهتمــام هيغل بالديــن ومحاضراته حوله جعلــه يطوّر هذه 
المحاضرات عاماً بعد آخر، واستغرق ذلك حوالى عشرة أعوامٍ من عام 1821 
وحتى عام م1831 وهو العام الذي توفي فيه، والمعروف أن هذا الكتاب الذي 
نشرت فيه هذه المحاضرات نشر عام 1832م أي بعد وفاته بعامٍ. وقد تضمنت 

هذه السلسلة الطويلة من المحاضرات:
(1) المقّدمة التي عرض فيها لطبيعة الدين بصفة عامة، وعالقته بالفلسفة 
وطبيعة فلسفة الدين ومدى حاجتنا إليها. ثم تقسم المقدمة موضوع البحث إلى:

(أ) الفكرة الشاملة عن الدين.
(ب) تطور الفكرة الشاملة أو الدين المتعين.

(ج) القمة التي تصل إليها الفكرة الشاملة أو اكتمالها أو ديانة الوحي أو 
ديانة القمة.

(2) الفكرة الشاملة عن الدين وتناقش:
(أ) اهللا أو الدين بصفة عامة.

(ب) العالقات الدينية.
(ج) العبادة.

(3) الديانة المتعينة وتتألف من:
(أ) ديانة الطبيعة؛ أي الديانة البدائية والديانة الشرقية.
(ب) ديانة الفردية الروحية؛ أي اليهودية وديانة اإلغريق.

(ج) ديانة الغرضية؛ أي ديانة الرومان.

ميخائيل أنوود: معجم مصطلحات هيغل، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، المشروع القومي للترجمة  1 ـ 
(186)، نشره المجلس األعلى للثقافة في القاهرة، من دون تاريخ، ص 329.
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(4) ديانة القمــة أو الدين المطلق وهو المســيحية، ويناقشــها مع تنوع 
واختالفات بين سلســلة المحاضرات (اهللا األب واالبن والــروح القدس) وهو 
ال يتصور المسيحية على أنها دين من ديانات أخرى، بل على أنها عودة الفكرة 
الشاملة إلى ذاتها «خارجة عن التطور المتضمن في الديانة المتعينة، ومحققة 
للفكرة الشاملة عن الدين بطريقة ال تستطيع الديانات األخرى أن تقوم بها. 

وهي تعبّر عن حقيقة الديانات األخرى وترفع ما كان فيها حقاً» 1.

:![�3 �H� ���أ ـ �+^�م ا�
إنّ مفهوم هيغل عن الدين ال ينفصل عن فهم 
معاصريــه للديــن؛ فقــد كان عصره هــو عصر 
اإليمان الديني العميق؛ إذ كان ال بد ألي فيلسوٍف 
أن يعالج الدين وأن يخصص له مساحة في فكره؛ 
فهيــردر مثًال نظــر إلى الديــن على أنــه ذروة 
للقــوى  المتناغــم  النمــو  وقمــة  «اإلنســانية» 
البشــرية 2. ولذا نظر هيغل إلــى الدين على أنه 
«ذلك النطاق للحقيقة األبديــة والراحة األبدية 
والسالم األبدي»، وما ذلك إال ألننا «في الدين 

نسحب أنفسنا مما هو زماني مؤقت»، ومن ثَم فإن «الدين هو بالنسبة لوعينا 
بذلك النطاق الذي منه كل ألغاز العالم تنحل، والتناقضات الخاصة بأعمق 
مدى للتفكيــر تجد معناها، وقد تكشــفت بعد التحجــب، وحيث صوت األلم 
يخرس». إن كل ما يسعى إليه اإلنسان «لسعادته وعظمته وفخاره يجد محوره 
األقصى في الدين وفي الفكر وفي الوعي والشعور باهللا، ومن ثَم فإن اهللا هو 

بداية كل األشياء وخاتمة كل األشياء» 3.

المرجع السابق، ص 330 ـ 331. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 472. 2 ـ 

فريدريك هيغل: محاضرات في فلسفة الدين، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار الكلمة،  3 ـ 
مصر 2001م، الحلقة األولى، مدخل إلى فلسفة الدين، ص 23.
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رأى هيغل أنه «لما كان اهللا هو موضوع الديــن؛ فإنه لهذا هو حر حرية 
مطلقة، وهو يعين ذاتــه؛ ألن كل الغايات األخرى تســتهدف االلتقاء في هذه 
الغاية القصوى، وهي في حضرته تتالشــى، وتكف عن أن تكون لها قيمة من 
ذاتها» 1. ويرى هيغل أنه في الدين وفي اهللا «يجــد الكل تحققه، ففي الدين 
حيث تنشــغل الروح بذاتها، بهذه الغاية تنزل األثقال عــن كاهلها، أثقال كل 
تناٍه، وتكسب لذاتها إشباعاً وخالصاً نهائيين، فهنا ال تعود الروح تربط نفسها 
بشــيٍء غير نفســها، وهذا محدود، ولكن االرتباط بالالمحدود والالمتناهي، 
وهذه هــي العالقــة الالمتناهية، عالقة الحرية وليســت عالقــة التزمتية أو 
العبودية. هنا يكــون وعيها حّرًا حرية مطلقة، ويكون فــي الحقيقة وعياً؛ ألنه 
وعي بالحقيقة المطلقة. وهذا الشرط للحرية في طابعه كشعور هو اإلحساس 
باإلشباع الذي نسميه اليُمن أو البَركة، بينما كنشــاط فإنه ليس لديها شيء 

أبعد لتفعله أكثر من تجلية جاللية اهللا وكشف عظمته» 2.
لقد رأى هيغل أن اإلنســان يبلغ قمة حريته وقمة ســعادته حينما يرتقي 
إلدراك الالمتناهي الالمحــدود؛ أي اهللا. وأن هذا الوعي بالوجود اإللهي على 
هذا النحو إنما هو الدين الحقيقى وهو أسمى ما يمكن أن يفعله اإلنسان. وقد 
أكد هيغل ذلك حينما قال أيضاً: «إن الدين يســتيقظ فــي القلب عن طريق 
المعرفة الفلســفية» 3، ورغم أن ثمة تعارضاً يبدو أحياناً بين اإليمان الديني 
والمعرفة الفلسفية التي قد تبدو محددة بالعلة والمعلول أو باالرتباط الدائم 
بما هو محدد ـ بحسب تعبير هيغل ـ فإنه «على صعيد الدين يمتلئ القلب بما 
هو إلهي، ولكن من دون حرية أو وعي ذاتي». إن المعرفة الفلســفية تلك هي 
التي تكسب المرء هذا الشــعور بالحرية. ومن ثَم نشأت الحاجة إلى التوفيق 
بين الدين والشعور الديني األصيل البســيط مع المعرفة والعقل، وهيغل يرى 
أنه في الدين المســيحي برزت الحاجة إلى هذا التوفيــق على نحو أكثر مما 

يوجد في الديانات األخرى؛ ألسباب شتى، منها:

المصدر السابق، ص 24. 1 ـ 
المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

المصدر السابق، ص 25. 3 ـ 
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1 ـ إن الدين المســيحي كانت له بدايتــه األصلية الثنائيــة المطلقة أو 
االنقسام. وقد انطلق من ذلك الشعور بالمعاناة حيث يمزق الوحدة الطبيعية 
للروح، ويقطعها إرباً، ويدمر السالم الطبيعي. وفيه يبدو اإلنسان شريرًا من 

مولده ويكون في حياته الجوانية في تناقض مع نفسه.
2 ـ والتوفيق والحاجة إليه تنكشــف ألقصى درجــة من أجل اإليمان، 
ولكن على نحو ال يسمح لإليمان بأن يكون مجرد نوع بارد؛ وذلك أن الروح 
قد خلفت بساطتها وراءها ودخلت في صراع باطني، إنها كخاطئة هي أيضاً 
في تعارض مع الحق. إنها تنسحب، تغترب عنه، واألنا في هذه الحالة من 

االنقسام ليست هي الحقيقة، ولذا فهي تطرح 
كمحتــوى مســتقل للفكــر العــادي، ونجد أن 

الحقيقة أوالً تعلو السلطة.
3 ـ وعندما يحدث ذلك أكون قد انتقلت إلى 
عالم عقلــي فيه طبيعــة اهللا وخصائــص وأحوال 
الفعل التي تمت إلــى اهللا تمثــل للمعرفة.. وفي 
الشــعور باإلثم وفي التأمل، في هــذا فإن حريتي 
تنكشــف لي بوضوح. ولهذا فإن المعرفة القبلية 
هي عنصر جوهري في الدين المســيحي نفســه. 
ففي الدين المسيحي نفسه يتوجب علي أن أستبقي 

حريتــي أو باألحرى أصبــح فيه حّرًا؛ ففيــه يكون خالص النفــس، فيه يكون 
التفكير بالنســبة للفرد كفرد وليس النوع فحسب غاية جوهرية. هذه الذاتية 
هي المبدأ الحق للمعرفــة العقلية. وهكذا نجد المعرفــة العقلية هي المميز 

األساسي في الدين المسيحي 1.
لقد رأى هيغل في ختام النّص الســابق أن المســيحية هي الديانة التي 
تمكن الفرد من ممارسة حريته في التفكير والفعل، ومن ثَم فقد عّدها ديانة 

المعرفة العقلية، ورأى أن المعرفة العقلية هي المميّزة لها.

المصدر السابق، ص 41 ـ 42. 1 ـ 
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وال يظن أحد أن هيغل هنا يتحّدث عن الالهوت المسيحي بقدر ما يتحدث 
عم يتصوره فلسفياً جوهر الدين المسيحي، إن هذا هو ناتج تحليله الفلسفي 
للدين المسيحي وليس لالهوت كما كان سائدًا في عصره؛ ألن الواقع أن هيغل 
لم يكن راضياً عــن الالهوت في عصره. حيث كانت هنــاك على األقل أربعة 
أنواع من الالهوت قابلها هيغل باستهجان، حصرها الفيلسوف الهيغلي ميخائيل 

أنوود فيما يلي 1:
1 ـ الالهــوت العقلي الــذي عبّر عنه مفكــرو عصر التنويــر من أمثال 
«فولف» 2، الذي حاول البرهنة على وجــود اهللا وحقائق دينية أخرى، فذلك 
يستغرق في نظر هيغل أكثر مما ينبغى وأقل مما ينبغى عن الدين، فهو يفترض 
سلفاً تمثالت دينية (ال سيما هللا) بدالً من اشتقاقها على نحو سليم، ومع ذلك 
فهو يعمل على إفقار مضمون الدين. إنه ينظر إلى اهللا وحده على أنه موضوع، 

وال يضع اعتبارًا لوحدتنا معه ووحدته معنا في الدين.
2 ـ رد كانط الدين إلى األخالق ال سيما في كتابه: «الدين في حدود 

العقل وحده».
3 ـ نظرة شــليرماخر وياكوبي التي ترى أن الدين يقوم على الشــعور أو 
الوجدان أو المعرفة المباشرة. وهذه النظرة تجعل الدين فيما يرى هيغل يضع 

خطوطاً فاصلة في مكان فارغ.
4 ـ الالهوت التاريخي الذي يكتفي بســرد النظريــات الدينية من دون أن 
يعرض لحقيقتها أو عقالنيتها. ومثل هذا الالهوت ال يهتم إال بالدين وليس باهللا.
والطريف أنه رغم موقف هيغــل النقدي من هذه الصور من الالهوت في 
عصره؛ فإن فلسفته تعتبر حتى من وجهة نظره «ضرباً من الالهوت»، فهو في 
فلسفته يهتم كثيرًا باهللا، كما أن الدين موضوعه اهللا؛ لكن فلسفة الدين عنده 
تختلف عن الالهوت من النوع األول الســابقة اإلشارة إليه، وكذلك عن النوع 

ميخائيل أنوود، معجم مصطلحات هيغل، سبقت اإلشارة إليه، ص 472 ـ 473. 1 ـ 
هو البارون ڤون وولف (فولف) Von Wolff فيلســوف ألماني، ُولد في 24 يناير 1679، وتوفي في  2 ـ 
9 إبريل 1754م، وكان بمثابة المتحدث الرسمي باسم: التنوير األلماني، وهو من تالميذ الفيلسوف 

األلماني الشهير ليبنتز.
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الثاني والثالث، من حيث إنها تهتم بالدين من حيث هو كذلك كطريق لتمثل 
اهللا، وبوصفها هي نفســها طورًا فــي تطــور اهللا، وطالما أن وعينــا الديني 
وعبادتنا هي نفســها مرحلة في الوعى الذاتي هللا، وهي كذلك تتضمن العقل 
والتصور (أو الفكرة الشاملة) ال الفهم فحسب، فهي تختلف عن النوع الرابع 

من الالهوت من حيث إنها تهتم بحقيقة وعقالنية األديان 1.

ب ـ �ال;� ا�+=�+� ��0���:

ومما ســبق نكتشــف أن فلســفة هيغل والدين لديه يكادان يكونان شيئاً 
واحدًا، وهو نفسه يكشف عن مدى ذلك التقارب 
بينهما لديه حينما يقول: «إنهما كذلك من حيث 
الموضوع؛ فموضــوع الدين وكذلك الفلســفة هو 
الحقيقة الخالدة في موضوعيتها (اهللا) وليس شيئاً 
غير (اهللا)، تفسير (اهللا). إن الفلسفة ليست كلمة 
عن العالم؛ بل هي المعرفة بذلك الذي ليس من 
العالم، إنها ليست معرفة تهتم بالكيان الخارجي 
أو الوجود التجريبي والحياة، بل هي معرفة ما هو 

أبدي، ما هو (اهللا)، وما يصدر عن طبيعته» 2.
وإذا كان ذلك هو الموضوع المشــترك بين الفلســفة والدين، فإن عمل 
الدين كعمل الفلسفة، وعمل الفلسفة كعمل الدين؛ حيث «إن الفلسفة» ال تعمل 
شيئاً سوى أن تفض نفسها وهي تفض الدين، وهي تفض نفسها تفض الدين 
وتكشــفه» 3. وهكذا ففي رأي هيغــل «يصبح الدين والفلســفة شــيئاً واحدًا، 
فالفلسفة في ذاتها هي في الواقع عبادة؛ إنها ديانة؛ فبالطريقة نفسها تتخلى 
عن األفكار واآلراء لكي تنشــغل (باهللا). ومن ثَم فإن الفلسفة تتوحد وتتطابق 
مع الدين، والفرق هو فــي طريقة فريدة متميزة عن طريقة النظر لألشــياء 

المصدر السابق، ص 473. 1 ـ 
هيغل: محاضرات في فلسفة الدين، الترجمة العربية، سبقت اإلشارة إليها، ص 49. 2 ـ 

المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
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والتي ُتسمى ديناً على هذا النحو. والشيء المشترك بين الدين والفلسفة هو 
أنهما دين، وما يميّزهما الواحد عن اآلخر هو مجرد نوع وطريقة الدين التي 

نجدهما في كل منهما» 1.
إذن، فإن الدين والفلســفة يتطابقان من حيث الموضوع المشترك بينهما 
وهو «اهللا»، ولعل هيغل يذكرنا هنا بمعظم الفالسفة في تاريخ الفلسفة اإللهية 
من قبل، فمنــذ أفالطون وأرســطو نجد أنهمــا يريان أن الموضوع األســاس 
للفلسفة، هو تأمل الحقيقة خارج نطاق األشياء وخارج هذا العالم المحسوس، 
لقد رأى أرسطو أن الوجود اإللهي هو الموضوع الرئيسي للفلسفة ومن ثم فإن 
تأمل اإلله هو المهمة األسمى للفيلسوف، وبقدر ما يقترب اإلنسان العادي من 
ذلك يكون فيلســوفاً ومــدركاً للوجود اإللهــي. ولعل هذه النظــرة ذاتها هي 
ما ســادت الفكر الفلســفي طوال العصور الوســطى لدى فالســفة اليهودية 
والمســيحية واإلســالم. فلقد رأوا جميعاً أن الموضوع األســمى للفيلسوف هو 
«اهللا»، ومن ثم ففلسفاتهم الدينية تكاد توحد من هذه الزاوية بين الفلسفة 

والدين. إن موضوعها واحد هو «اهللا».
في الحقيقة إنه رغم أن هيغل حاول في الفقرة التالية من «محاضراته في 
فلسفة الدين» إقرار بعض الفروق بين الفلسفة والدين، بعيدًا عن هذا المحتوى 

المشترك لهما؛ فإنه من حيث ال يشعر عاد إلى التأكيد على وحدتهما 2.
ولعل السؤال اآلن هو: لو أن للدين مضمون الفلسفة نفسه كما أشرنا عند 
هيغل لكن في صورة أدنى، فلمــاذا نحتاج إلى الدين؟! وإجابة هذا الســؤال 
الذي جاء بلســان أنوود أحد تالميذه المعاصرين، له عدة إجابات عند هيغل 

لخصها تلميذه فيما يلي 3:
1 ـ إنّ الديــن كان في فتــرات ـ معينة مثل المســيحية المبكرة ـ يعرض 
حقيقة ما مثل الحرية والمساواة بين البشــر بطريقة أكثر كفاية وإقناعاً من 

الفلسفة المعاصرة له.
المصدر السابق، ص 49 ـ 50. 1 ـ 

انظر: المصدر السابق، ص 51 ـ 52. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 470 ـ 476. 3 ـ 
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2 ـ وحتى عندما لحقت الفلسفة بالدين وعرضت الحقيقة نفسها بمصطلحات 
فلسفية، فإن ما فعلته كان يفترض ســلفاً ما أنجزه الدين. والتقدم الفلسفي في 

فترة من الفترات بصفة عامة أو عند الفرد يفترض سلفاً التقّدم الديني.
3 ـ ال يمكن االســتغناء عن الدين حتى لو لحقت به الفلســفة، فالفلسفة 
مقصورة أساساً على فئة قليلة من الناس، كما أنها ال هي جذابة وال معقولة عند 
معظم الناس في صورتها المجردة. أما الدين فهو ـ على العكس ـ يجذب خيال 
الجماهير، ويفتنها، ويعرض لهم حقائق عميقة عن الكون ومكانهم فيه في صورة 
جذابة، حتى إن الفيلســوف لن يكون مصيباً إذا عّد إلى أن يعتبر المحاضرات 

والمؤتمرات بديًال كافياً عن العبادة العامة.
4 ـ يخــدم الدين أغــراض النظام األخالقي 
والسياسي، غير أن الدين والتكوين السياسي ال بّد 
أن يكونا في تناغم وانســجام، ما دام ما يصوره 
اإلنسان من قوانين ليس له سوى تأثير ضئيل على 

الضمير الديني.
وفي هذه النقطــة األخيرة بالذات يؤكد هيغل 
بالفعــل أن الدين مهم جدًا لدعــم الدولة؛ انظر 
إليه يقول: «إن الدولة يجب أن تستقر على الدين؛ 

ففي الدين تجد أوالً أي يقين مطلق وأمان مطلق لميول الناس، والواجبات التي 
يجب أن يؤدوها للدولة»، فضًال عن «أن اإللزامات األخرى غير اإللزام الديني 
يمكن التدخل فيها باالنتقاص من القوانين وتنظيمات الدولة، أو االســتخفاف 
باألفراد الذين يحكمون والذين هم في الســلطة.. إن الديــن هو وحده الذي 
يخمد كل هذا النقد الذاتي، ويزن المبررات ويغنيها، ويبث في هذا الالتناهي 
اإللزام المطلق.. باالختصار: إن تبجيل (اهللا) أو اآللهة يؤسس األفراد واألُسر 
والــدول ويحفظهم، بينمــا احتقــار (اهللا) أو اآللهــة يفكك أســاس القوانين 

والواجبات، ويحطم روابط األُسرة والدولة ويؤدي إلى دمارها» 1.

هيغل: محاضرات في فلســفة الدين، الحلقــة الثانية من الترجمة العربيــة لمجاهد عبد المنعم  1 ـ 
مجاهد (فلسفة الدين)، دار الكلمة في القاهرة، 2002م، ص 28.

إّن ا���� �Aن <� <&�ات 
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ولعل هذا التقدير الشــديد من هيغل ـ للدين ودوره فــي حماية األفراد 
واألسرة والدولة ـ يذكرنا بما قدمه أفالطون في محاوره «القوانين» من دولة 
مثالية تقوم على أمرين اثنين هما: القانون والدين، وبلغ من احترام أفالطون 
م اإللحاد وينص على معاقبة أي  لدور الدين وأهميته للدولة أن سن قانوناً يحر
فرد خــارج على اإليمان الديني بــأي صورة من الصور 1. لقــد اتفق هيغل مع 
أفالطون على أهمية الدين الســتقرار الدولة، لكن هيغل لــم تأته أبدًا جرأة 
أفالطون في هذه الدعــوة الغريبة بمعاقبة الملحديــن ومحاربة اإللحاد. لقد 
اكتفى هيغل بالبرهنة قدر طاقته على «أنه عندما يكون الدين هو األساس فإن 
ممارســة الصوابية يحقق االســتقرار، وأن تحقيق الواجب يصبح آمنا» 2، وأن 
القوانين من ثَــّم يمكن أن تحترم طالما تتوافق مــع الدين وال تتعارض معه. 
فاإليمان الديني هو في رأيه أساس اإللزام المطلق، وهو الذي يحمي األفراد 

واألُسرة والدولة من الضياع والدمار.

:![�3 �H� ج ـ اهللا

إنّ جوهر الفلسفة والدين إذًا عند هيغل كما أشرنا فيما سبق هو (اهللا)، 
ومن ثَم فإن إدراك حقيقة اهللا من وجهتي النظر الدينية والفلســفية مســألة 
ضرورية وال غنى عنها. وإن كان األمر بالنسبة للدين مسلّم به، فإنه من ناحية 
الفلسفة يحتاج إلى جهد الفيلسوف حتى يصل إلى هذا اليقين الهيغلي بأن اهللا 

هو الحقيقة المطلقة.
إنّ بداية الدين ـ عند هيغل ـ «هي التصور الــذي لم يتطور بعد للدين 
نفسه، أال وهو (اهللا) هو (الحقيقة) المطلق، حقيقة كل شيء، وأن الدين وحده 
هو المعرفة الحقة بشــكل مطلق.. وبالنســبة لنا نحن الذين من قبل نمتلك 

انظر كتابنا: مدخل إلى الفلسفة السياسية واالجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  1 ـ 
عمان ـ األردن، الطبعة األولى، 2012م، ص 162.

وراجع: أفالطون: القوانين (ك 12) ترجمة محمد حسن ظاظا، الهيئة المصرية العامة للكتاب في 
القاهرة، ص 162 وما بعدها.
هيغل، المصدر السابق نفسه. 2 ـ 
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الدين، فإن ماهية اهللا هي شــيء نحن على ألفة به، حقيقته الجوهرية ماثلة 
في وعينا الذاتي» 1.

وإذا كان ذلك هو منظور الدين بالنسبة هللا عند المتدين، فماذا عنه عند 
المتفلسف؟!

يجيبنا هيغل بقوله: «إذا ما نظرنا إلى ذلك من الناحية العلمية، فإن (اهللا) 
هو أوالً اسم مجرد عام.. وإن فلسفة الدين التي هي التكشف والتي هي االستيعاب 

هللا موجودة، وعن طريقها فحسب تكون معرفتنا الفلسفية بطبيعة (اهللا)» 2.
وعلى ذلك فإن الســؤال هو: ما هي طبيعة اهللا 
كما تكشفها المعرفة الفلسفية من وجهة نظر هيغل؟!
يقول: «إن (اهللا) هو (الكلي).. هو تام في ذاته، 
هو وحــدة مطلقة مع ذاتــه.. إن اهللا هــو الكلي، هو 
العيني، هو الحافل بالمحتوى، إن (اهللا) هو (الواحد) 
األحد، وليس الواحد المقابل آللهة متعددة بل ال يوجد 
إال (الفــرد الصمــد) أال وهــو (اهللا).. إن (اهللا) هو 
(كليته هــو)، والذي فيــه ال يوجد حــد.. والذي فيه 
ال يوجــد تنــاٍه، والــذي فيه ال توجــد جزئيــة. إنه 

(الوجود) بألٍف والم التعريف، المطلق المكتفي بذاته.. إنه الحقيقة الحقة الوحيدة، 
وكل شيء عداه ليس حقيقياً في ذاته، ليس له وجود حقيقي من ذاته. إنه الحقيقة 

المطلقة الوحيدة.. ومن ثَم فإنه (هو) (الجوهر) المطلق...» 3.
وال شــك أن هذا التصور التجريدي لماهية اهللا بهذه الطريقة إنما يبدو 
فيها تأثر هيغل الواضح باسبينوزا الفيلسوف الهولندي الشهير (1632 ـ 1677) 
الذي كان يرى أنــه ال يوجد إال جوهر واحد، وقد عرفــه بأنه ما هو في ذاته 
ويجري تصوره من ذاته، وتصوره ال يحتاج إلــى تصور من أحٍد غيره» 4. وقد 

المصدر السابق، ص 13. 1 ـ 
المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

المصدر السابق، ص 14 ـ 15. 3 ـ 
انظر هامش المترجم في الصفحة السابقة نفسها، ص 15 من النص. 4 ـ 
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اعترف هيغل نفســه بأن هذا التصور بهذه الطريقة التجريدية لإلله إنما هو 
بالفعل «نزعة اسبينوزية» 1.

ولكن السؤال هو: كيف الطريق إلى إدراك هذا الواحد ـ الكلي ـ المطلق؟!
إنه ال طريق إال الشــعور باإليمان في التصور العادي، لكنه بالنسبة لمن 
يفكرون ويتأملون ويتفلسفون سيختلف؛ ألن طريقهم هو التفكير، والتفكير في 
اهللا ـ فيما يقول هيغل ـ «يعني أن نرتفع عم هو حسي، عم هو خارجي، عم هو 
جزئي، إنه يعني أن نرتفع إلى ما هو خالص، إلى ذلك الذي هو في وحدة مع 
ذاته، إنه تجاوز فوق (أو وراء) الحسي، وراء ما ينتمي إلى مجال الحواس، إلى 

النطاق الخالص (للكِل). وهذا النطاق هو (التفكير)» 2.
وال شك أن حديث هيغل هنا يتقاطع مع حديث معظم الفالسفة الباحثين 
عن األلوهية منذ فالســفة منف في مصر القديمة حتى أفالطون وأرسطو ثم 
فالسفة الدين المحدثين والمعاصرين، باســتثناء كانط الذي نهانا عن هذا 

التفكير المجرد في طبيعة اهللا والبرهنة على وجوده.
والطريف أن هيغل يتفق مع هؤالء الفالسفة أيضاً ـ وخاصة مع أرسطو ـ 
في أن طبيعة (اهللا) هي التفكير، كما أن طبيعة المفكر فيه هي كذلك التفكير. 
يقول هيغل: «إن التفكير وحده هو نشاط (الكلي)؛ إنه (الكل) في فعاليته، في 
إجراءاته.. وهذا الكلي الذي يمكن أن ينتجــه (التفكير) والذي هو من أصل 
(التفكيــر) يمكــن أن يكون مجــردًا تماماً. إذًا فإنــه ما يتعــذر تقديره، إنه 

الالمتناهي، إنه محو كل حد، إنه محو كل تجزيئي» 3.
وال ينبغي أن يفهم من ذلك إال أن المفكر والُمفكر فيه ماهيتهما الفكر، 
لكن بينما المفكر هو مجرد شخص، فإن الُمفكر فيه ـ الذي طبيعته وفعاليته 
هي التفكير أيضاً ـ إنما هــو اهللا بهذه الصفات المجــردة، فهو الواحد، وهو 

المطلق وهو الكلي، وهو الالمتناهي، وهو الذي تنمحي معه الجزئيات.

هيغل: المصدر السابق، ص 15. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 17. 2 ـ 
المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
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أقول: ال ينبغي أن يفهم من ذلك أي توجه لهيغل نحو عقيدة وحدة الوجود 
بشكل مطلق؛ ألنه ينكر ذلك بوضوح؛ إذ إن وحدة الوجود على هذا النحو «ليست 
موجودة في أي ديــن» 1. واألفضل في رأيــه «على نحو أكثر دقة تســميتها فكرة 
«الجوهرية». إن اهللا هنا يتميّز في البداية على أنه (جوهر) فحسب. إن (الذات) 

المطلقة، أيضاً (الروح) تظل جوهرًا.. وهي أيضاً محددة ذاتياً كذات» 2.
إنّ هيغل ينفي وحده الوجود المطلقة بحديثه عن ما أطلق عليه: المعرفة 
المباشرة والتوسط، وحينما قال بوضوح شــديد: «إنني (أنا) و(اهللا) مختلفان 
الواحد عن اآلخر، فإذا كان االثنان واحدًا، إذًا ستكون هناك عالقة مباشرة، 

سيكون هناك تحرر من أي توسط، ستكون هناك 
وحدة من دون عالقة؛ أي وحدة من دون تمايز أو 
تباين أو فــرق.. ولما كان االثنــان مختلفين فإن 

(الواحد) ليس ما عليه (اآلخر)» 3.
إنّ المعرفة الفلســفية بــاهللا تقتضي في نظر 
هيغل هذا التمايــز بين العــارف والمعروف، بين 
الذات اإلنسانية والذات اإللهية. يقول هيغل: «إننا 
حينما نتنــاول معرفــة اهللا، نكون مهتمين بشــكٍل 
مباشــٍر بما له شــكل قياس. إن االثنين مختلفان، 

وتوجد وحده حيث هما فــي (واحد) من خالل (ثالث)، هذا هــو القياس.. هنا 
معرفة (اهللا) تنطرح كمعرفة تتم بالتوســط»؛ ولكن ليــس معنى ذلك اإلخالل 
بواحدية اإلله؛ ألن «ذلك الذي هو واحٌد (الواحد) ال يتعرض للتوسط وألن أدلة 

وجود اهللا تمثل معرفة (اهللا)؛ ألنها تحتوي على توسطية داخل ذاتها هي» 4.
وهذا التمايز الذي أقره هيغل بين الذات اإللهية والذات اإلنسانية العارفة 
إنما يعني بالضرورة أنــه يرفض وحدة الوجود بالشــكل المتعارف عليه، وإن 

المصدر السابق، ص 19. 1 ـ 
المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

المصدر السابق، ص 115. 3 ـ 

المصدر السابق، ص 116. 4 ـ 
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نادى بأن طبيعة اهللا هي المطلق وهي الكل، وهو الذي تنمحي معه الجزئيات. 
فكل هذه تعبيرات قصد بها إثبات الجوهرية اإلطالقية هللا، ولم يقصد بها أن 

ذاته الكلية تحتوي هذه الجزئيات أو تبدو من خاللها!
إنّ حديث هيغل هنا عن معرفة اهللا عبر القياس والتوســط ال يعني أبدًا 
أنه ممــن يفضلون هذه البراهيــن العقلية على وجــود اهللا؛ إذ إنه في مطلع 
محاضراته عن أدلة وجود اهللا قد قال صراحة: «إن أدلة وجود اهللا هي ـ إلى 
مدى بعيد ـ تقع في قبضة التشكيك فيها، حتى إنها تعد شيئاً عتيقاً أكل عليه 
الدهر وشرب، وإنها تنتمي إلى ميتافيزيقا أيام ولت، إنها صحراء قاحلة قد 
هربنا منها» 1. وال شك أن هذه العبارة من هيغل تذكرنا بما قاله كانط عن 

هذه األدلة وانتقاداته لها، لكن ما البديل عند هيغل؟!
إنّ البديل عند هيغل هو «اإليمان الحي» وهو «الشعور الدافئ للدين» على 
حد تعبيره. وهذا اإليمان الحي والشــعور الداخلي بوجــود إلٍه من منظور ديني 
ليس بحاجة إلى أدلة عقلية إلثبات وجوده، «فالبرهنة على الحقيقة الدينية قد 
فقدت الكثير من المصداقية» 2، فتلك األدلة العقلية على وجود اهللا قد أصبحت 
معروفة، وهي قد «عفّى عليها الدهر»، وهي ُتعد في نظر هيغل «أمرًا ال دينياً» 3. 
لقد كانت هذه األدلة لها ضرورتها إلشباع الفكر والعقل، لكن هذه الضرورة قد 

اتخذت في الثقافة الحديثة وضعاً مختلفاً تماماً عّما كانت عليه في السابق» 4.
إنّ هيغل يستند في إيمانه العقلي بوجود اهللا إلى الشعور الجواني الذي 
ال يطرح فيه التناقض بين الفكر واإليمان؛ ألن هذا التناقض من شــأنه أن 

يجعل االنقسامات أشد إيالماً  في أعماق الروح» 5.

فردريك هيغل: محاضرات فلســفة الدين، الحلقة الثامنة (أدلة وجود اهللا)، الترجمة العربية،  1 ـ 
مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار الكلمة في القاهرة، 2004م، ص 46.

المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
المصدر السابق، ص 46 ـ 47. 4 ـ 

المصدر السابق، ص 47 5 ـ 
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■  أستاذ وباحث بمؤسسة دار الحسنية، المغرب.

إن القراءة الواعية لمجمل األحداث التي يشهدها العالم اإلسالمي 
والعربي منذ ســنوات، وما رافقها من تدافع وصراع خارجين عن 
سنن العقل والحكمة، وقواعد العيش المشترك، تجعل الحاجة ماّسة أكثر 

من أي وقٍت مضى إلى االهتمام بقضايا ثالث وبحثها:
أوالها: التنويه بالمنظور اإلســالمي للّســلم من حيــث أبعاُده 
المحلية والكونية، كما أّصلته نصوص الوحي المبارك ومثّلتْه ســيرة 
المصطفى ژ ، ابتغاء بيان حقيقة هذا المنظور، وإزالة ما لحقه من 

غبٍش وغموض.
لم في ُسلّم المقاصد الشرعية  وثانيتها: بيان أولوية مقصد الس
على أساس كونه الباَب الواسَع لحفظ ســائر المقاصد الكلّية التي 

ينشدها الناس.
ــلم على الّصعيــد الداخلي  وثالثتهـــا: تحديد آليات حفــظ الس
والخارجي، وهذا من القضايا العملية المهّمة الجديرة بعناية الباحثين 
والّدارســين؛ ذلك أن بناء الدولة والحفاظ على تماسكها واستقرارها 

يتم بالمحافظة على أمنها الداخلي والخارجي.

■ � ا�$��� �/�ق  �

للَعالَم السالم  بذل 
مقاصدية فقهية  رؤية 



242

دراسات

فاألول يحميها من الثارات والحروب األهليــة، وهذا يقتضي االهتمام 
بمصالــح مواطنيها، وصون حقوقهم، وترســيخ مبــادئ االنتماء والعدالة 

واإلنصاف.
والثاني يحميها مــن عواقب العدوان الخارجي، وغوائــل الحروب العبثية 
المدمرة، وهذا يقتضي بناء عالقات متينة مع ســائر الدول عن طريق العهود 
واالّتفاقات البينية، وعقود التبادل الثقافي واالقتصادي، وتوسيع دوائر التمثيل 

الدبلوماسي والشراكة االستراتيجية.
ولمــا كان المطلوُب في هــذه المرحلة العصيبة ـ التــي اهتزت فيها 
المفاهيم، واختلــط فيها الحابل بالنابل، واشــتّد فيها اإلرجاف والتلبيس 
لم في اإلسالم، ارتأيُت  حتى على الَبدهيّات الَجليّات ـ التأصيَل لمبدأ الس
بحث وسبر أصول هذا المبدأ ومعانيه في نطاق نصوص الوحي ومقاصده، 
وفي ضوء آثار الّســيرة النبوية العملية، وهوادي حركــة التاريخ والخبرة 

اإلنسانية المحّصلة.
وقد جعلته ـ بعد هذه المقدمة ـ في ثالثة مباحث وخاتمة:

األول ـ في بسط مفردات المنظور اإلسالمي للّسلم.
لم في ُسلّم المقاصد. والثاني ـ في بيان أولوية مقصد الس

لم وآلياته. والثالث ـ في عرض وسائل حفظ الس
والخاتمة ـ في استخالص أهّم النتائج والتّوصيات.

]= ا��${ األول: ا���tHر اإلoال�� �=�ِّ

من عزائــم األحكام في اإلســالم أنّ األصل في العالقــة بين األفراد 
والجماعات هو الّسلم والّرضا واالختيار والتعاون، وهو أصل ُكلّي ال يجوز 
العدولُ عنه أو الخروج عليه إّال في حاالت مخصوصة وفق ميزان الضرورة 

نة المشرفة. الملجئة، وهذا ما َتعُضُده نصوص القرآن المجيد والس
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نة النبوية: لم في القرآن الكريم والس أ ـ الس
ــلم فــي القرآن يتبيــن لنا أنه مفهوم شــامل  عندما نتتبع مفهوم الس
ومتكامل، فاإلسالم ينشد الّسالم في صلة الفرد بنفسه، وفي صلته بالجماعة 
من حوله، وفي صلته بالموجودات وسائر الكائنات، كما ينشده في العالقات 

بين الشعوب واألمم.
لُم بجميع تجلّياته  فاإليمان يورث الفرَد الطمأنينَة والسكينَة. واألمنُ والس
وأنماطه إنما هو ثمرة اإليمان؛ قال اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( * + ﴾ [األنعام: 82].

واألحكام الشرعية جاءت لتنّظم سلوك أفراد 
المجتمع، وتكّرس أخــالق التعاون على البّر، كما 
تضبط قواعد العيــش المشــترك وعالقاته، قال 
تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ 
 a ﴿ : 8 [الحجرات: 10]، وقال ﴾ ̧  ¶ µ
 i  h  g  fe  d  c  b

k j ﴾ [التوبة: 71].

وأما على صعيد العالقات الخارجية؛ فالقــرآن غني باآليات الداعية إلى 
لم والصلح، قال تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  الس
¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [البقــرة: 208]، من أجل ذلك، 

نجد القرآن حريصاً على االســتجابة الفورية ألي مبادرة أو فرصة سانحة من 
 Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :فرص السالم، قال تعالى

لم والسالم هو الصلح» 1. [األنفال: 61]، قال القرطبي: «والس ﴾ Ú
وتبعاً للنظرة الكلية للتصّرف النبوي التشــريعي، نجد أنه ژ كان يغلّب 
دائماً خيار الّســلم على خيار الحرب، وبناءً على ذلك استنتج أبو العباس بن 
تيمية قاعدة كلّيًة بديعــًة بقوله: «وكانت ســـيرته ژ أن كل َمن هادنه من 

أحكام القرآن، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الشعب، القاهرة، 39/8. 1 ـ 
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الكفار ال يقاتله، وهذه كتب الســـيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي 
تنطق بهذا، وهذا متواتر من سيرته، فهو لم يبدأ أحداً من الكفار بقتاٍل» 1.

ب ـ نصوٌص ُمشكلة:
لكن مع ذلك، نجد من ينطلق ليقّرر أن األصل في العالقة بين المسلمين 
وغيرهم الحرب، ويســتدل ببعض النصوص الجزئية من دون مراعاة سياقها 
 L K J I H G F ﴿ :الموضوعي أو التاريخي؛ كقوله تعالى
M ﴾ [البقرة: 193]، وقوله ژ : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله 
إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا» 2، حتى قالوا إن جميع آيات النهي عن اإلكراه 
، وقول الحســنى، وعدم البدء  في الدين واألمر بالصفح، والســماحة، والبر
باالعتداء، والجنوح للسلم، وغيرها منســوخة بآية السيف، وجعلوا من عجيب 

القرآن أن «آية واحدة نسخت مائة وأربعاً وعشرين ثم نُسخت!» 3.
مع أن هذه اآليات جميعها تتحرك في نســق واحد مواكــب لتطور تجمع 
المســلمين الطبيعي من الضعف إلــى القوة، ومــن العمل بمقتضــى التبليغ 
والرسالة إلى التصرف بمقتضى السياسة واإليالة، وهو عين الحكمة المأمور 
بها في قوله تعالى: ﴿ z y x w v } | ﴾ [النحل: 125]، 
لَم وليس القتال أو الحرب. وهذا األصل هو  وفي جميع األحوال يظل األصل الس

الغالب على تاريخ الدعوة ومسارها وتطورها.
وال ُيخفــى أن االتكاء على نصــوص جزئية من أجل تقريــر قواعد كلية؛ 
كالقول: «إن األصل في اإلســالم الحرب ال الّسلم» من شــأنه إهمال وإلغاء 
جملة من القواعد المعمول بها عند العلماء في التعامل مع النصوص الشرعية؛ 

انظر «قاعدة مختصرة في قتــال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجــرد كفرهم» البن تيمية،  1 ـ 
تحقيق عبد العزيز آل حمد، ط 1 سنة 1425هـ/2004م، ص 95.

أخرجه البخاري في اإليمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصالة؛ ومسلم في اإليمان، باب: األمر بقتال  2 ـ 
الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا.

انظر البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، 42/2. ط 1، دار إحياء الكتب  3 ـ 
العربية، 1376هـ/1957م.
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كقاعدة الجمع بين النصوص واعتبار العموم والخصوص في تفسيرها، وقاعدة 
الّسياق، وقاعدة النسخ، ومراعاة المآل، وغيرها.

 وعليه، فإن الهدي النبوي والمنهج التشريعي ال يمكن استخراجه من نص
واحٍد، وإنما يستفاد من النظر في مجموع النصوص المتعلقة بمحل البحث على 
طريقة الجمع والمقابلة والترجيح، كما يســتفاد من الســنن النبوية الغالبة 

والمستمرة التي ترشد إلى التأصيل الكّلي العام.
ر هذا األصل، فهناك ســؤال مهم قد يعكر أو يعترض ما سبق  إذا تقر

تقريره وهو:
لَم جاهد النبي ژ وصحابتُــه من بعده؟ أو 

ما المغزى من الجهاد النبوي وجهاد الفتوحات؟
وقد حاولُت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل 

اإللماعات اآلتية:

أـ  لم يكن جهاد النبي ژ وقتاله استئصاًال 
للمخالف:

إنّ المتأّمــل في الّســيرة النبويــة يدرك أن 
جهاده ژ لم يقصد قّط إلى محاربة أهل األديان 

المخالفة واســتئصالها على نحو ما شــهدته بعض أطوار التاريخ البشري من 
حروب االضطهاد الديني، والتطهير العرقي، ومحاكم التفتيش، قال ابن القيم: 
«ولم يكِره أحدًا قّط على الدين، وإنما كان يقاِتــل َمن يحاربه ويقاتله، وأما 
َمن سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه، امتثاالً ألمر 

.1 «﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :رّبه حيث يقول
فإذا صّح أن النبي ژ ال يتعامل مع غير المسلمين إال من موقع القتال، 
فكيف ينســجم هذا مع إيصائه باليهود والنصارى، ودعوته إلى حقن دماء 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزية، الناشــر: دار ابن زيدون، بيروت،  1 ـ 
لبنان، الطبعة األولى: 1410هـ/1990م، 12/3.

إّن ا��&�ّ�! <� ا�ّ���ة 
��� ��رك أن a^�ده ژ Hا�
�[ �W5� ;ّ� إ�( �$�ر�0 
أ3! األد��ن ا�����+� 
 �$, )=� �^��Wv&oوا
�� d"0 K%�^Z أ�xار 
ا�&�ر�� ا�/�ي �� 
�وب 
 ��^D&وا� ،�H��د ا��^Dاال�
ا�"�;�، و�$�A[ ا�&+&��.
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الرهبان والعباد والمنقطعين في الصوامع في مواطن النزاع، مع أنهم األصل 
في بقاء الّدين المخالف بما يبذلونه من جهد للدعاء إليه واالستمرار عليه؟ 
ولو تعلق األمر باستئصال الدين المخالف لكان رجال الدين أولى بأن تتجه 

إليهم المقاتلة.
كيف يتّفق موقف القتال المطلق للمخالفين مع ما ثبت من أن النبي ژ 
قد عامل يهود خيبر على رعاية النخيل وإصالحه، وبعث معاذاً إلى اليمن وأمره 
أن يأخذ من غير المسلم دينارًا أو مقابله من ثياب؟ وإذا كان اإلسالم يقاتل 
غير المسلمين، فكيف يؤســس أحكام المعاهدات والذمة، وأحكام اإلبقاء على 

الكنائس وعمارتها وعدم مضايقة أهلها؟
يتبيّــن إذًا أن تعامــل النبي ژ مع غير المســلمين كان تعامًال ســمحاً 
حضارياً لم يكن يروم االستئصال أبداً 1، على نحو ما الحظه وول ديورانت حين 
قال: «ولم يكونوا يخيّرون األعداء بين اإلســالم والسيف، بل كان الخيار بين 
اإلسالم والجزية والسيف» 2، مما يعني أن اإلســالم ـ وهو في أوج قوته ـ لم 
يجعل السيف الخيار األول في التعامل مع غير المسلمين، بل ال يلجأ إليه إال 

عند الضرورة القصوى.

ب ـ جهاد النبي ژ كان عدًال في المنهج والغاية:
كانت السمة الرئيسة للفتوحات اإلسالمية هي اتخاذ القسط مبدأً ومنهجاً 

وغايًة.
· فمن حيث المبدأ: جاء اإلسالم لعمارة الدنيا ال لخراب العالم، ومن 
ثَم لم يبادر النبي ژ قّط بقتاٍل كما سبق ذكره، بل كان يبعث القائد ليخيّر 
الشعوب بين اإلسالم أو العهد أو القتال، فإن اختاروا العهد كان الوفاء واجباً، 

وإن اختاروا القتال كان بسبب ما اختاروا.

ينظر للتوسع: مصطفى بن حمزة، التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين، منشورات المجلس  1 ـ 
العلمي األعلى، الرباط، ص 39 ـ 42.

قصة الحضارة، عصر اإليمان، ترجمة محمد بــدران، اإلدارة الثقافية في جامعة الدول العربية،  2 ـ 
.73/13
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· وأما من حيـــث المنهج: فقــد كان للقتال في صدر اإلســالم ضوابط 
وأحكام تضمن للشعوب المغلوبة الكرامة وتقيهم العسف، جاء في الحديث أن 
الرســول ژ قال: «ِسيُروا بِاْسمِ اِهللا ِفي َســـِبيِل اِهللا، ُتَقاتُِلوَن أَْعَداءَ اِهللا، َال 
َتُغلوا، َوَال َتْقُتُلوا َولِيداً...» 1. وكان الصحابة يمنعون المجاهدين من اإلفساد 
والتدمير، فمن وصايا أبي بكر الّصديق أنه قال: «ال تقتلن امرأة، وال صبياً، 
بنّ عامرًا، وال َتعِقَرن شاة  وال كبيرًا هِرماً، وال تقطعن شــجرًا مثمرًا، وال ُتخر

وال بعيرًا إال لمأكلة، وال َتحرَقن نخًال وال ُتغرقنّه، وال َتغلُل، وال تجُبن» 2.
ِســيَر  فــإنّ  الغايـــة:  مـــن حيـــث  وأما   ·
رسول اهللا ژ وحروبه كانت ضد الظلم، فهي: إما 
جهاد دفع لرد العدوان، أو جهاد طلب لردع الدول 
واإلخالل  العهد  بنقـــض  التفكير  المجاورة عن 
باألمن علـــى الحدود؛ ليصبح الجـــار دار هدنة 
وصلح وليس دار حرب وتهديد 3. فقد ســعى ژ 
والصحابة من بعده من خالل فتوحاتهم إلى إيقاف 
المــد اإلمبراطــوري التوســعي الذي كان ســمة 
عصرهم، وتوجيه موازين القوى في محيطهم نحو 

المسالمة والموادعة والهدنة والتعاون.
ولعل ما يشهد لذلك أن غزوة تبوك إنما كانت ردًا على هجوم محتمل من 
الروم بالشام، كما يدل عليه حديث عمر في الصحيح، عندما جاءه أخوه من 
األنصار في بيته في وقت لــم يكن يأتيه فيه، فقال عمر: «أجاء غســان؟» 4؛ 

ألنهم كانوا يتوقعون غزوًا من أحد ملوك غسان بالشام مدعوماً من الروم.

مسند أحمد بن حنبل، المحقق: شــعيب األرناؤوط، عادل مرشد، ط. مؤسســة الرسالة، 2001،  1 ـ 
17/30 برقم: 18094.

المصنف في األحاديث واآلثار، المؤلف: أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، الناشر:  2 ـ 
مكتبة الرشد ـ الرياض، ط 1، 1409، تحقيق: كمال يوسف الحوت، 483/6، برقم 33121.

الشيخ عبد اهللا بن بيه، اإلرهاب: التشخيص والحلول، العبيكان، الرياض ـ ط 1، 2007 ـ ص 131. 3 ـ 
صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. 4 ـ 

�aء اإلoالم �"��رة 
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ومما يشــهد له كذلك أن النبي ژ لم َيغُز الحبشة كما الحظه مارسيل 
بوازار 1، بل قال: «اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكاً ال ُيظلم عنده أحٌد» 2.

ومن الحقائق التاريخية المثيرة التي لم تنل حّظها من العناية والدرس: 
أن حركة الفتوحات لم تتجه شطر األناضول، وال شطر العالم الكاثوليكي في 

القرنين السابع والثامن الميالديين.

ج ـ جهاد الرسول ژ كان حماية لبيضة اإلسالم:
من خصائص دعوة النبي ! أنها كانت تســير جنباً إلــى جنب مع بناء 
الدولة الفتيّة، مما أدّى إلى اختالط مفاهيم الدعوة وأساليبها ومفاهيم الدولة 
وخططها، فخيّل لكثيٍر من الناس أن اإلسالم يحارب من أجل قضية الّدين أو 
قضية الدعوة، والحق أنه يقاتل ـ حينما يقاتل ـ من أجل حماية البيضة وسيادة 
الدولة، فثمة خيط رقيق دقيق بين تصرفاته ژ من مقام النبوّة والتبليغ، وبين 

تصرفاته من مقام اإليالة والّسياسة.
وهذا مبنــي على خصيصــة عظيمة مــن خصائصه لم يتبيّنهــا كثير من 
الّدارسين، وهي أنه ـ عليه الّصالة والســالم ـ ُجِمع له بين الّنبوة والّسلطنة 
كما يقــول الغزالي فــي اإلحياء 3، وإلى كالمه أشــار الحافظ الســيوطي في 
«أنموذج اللبيب» في الخصائص التي اختّص بها عن جميع األنبياء ولم يؤتها 
نبي قبله 4، ولما أورد السهيلي في «الّروض األنف» قول أبي سفيان للعبّاس لما 
 حبسه في محتبس الوادي يوم الفتح: «لقد أصبح ُملك ابن أخيك عظيماً»، ورد
العباس بقوله: «إنّها النبوة». ذكر عن القاضي أبي بكر بن العربي أن العباس 
إنما أنكر ذكر الملك مجردًا من النبوة، وإال فجائز أن يســمى مثله ملكاً، وإن 
كان لنبي، فقد قال تعالــى: ﴿ = < ﴾ [ۤص: 20]؛ وقال ســليمان ‰ : 

Marcel A. Boisard, L’Humanisme de l’Islam, édition Albin Michel, p 212. 1 ـ 
سيرة محمد بن إسحاق، تحقيق محمد حميد اهللا، ط. معهد الدراسات واألبحاث، 154/2 برقم 215. 2 ـ 

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ط. دار المعرفة ـ بيروت، 98/4. 3 ـ 
أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب، الجالل السيوطي، تحقيق عباس أحمد صقر الحسيني، ص 11  4 ـ 

وما بعدها.
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﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [ۤص: 35] 1. فكان من خصائص نبي اإلسالم 
أنه ُجمعت له رئاسة الدولة، مع إمامة الدعوة.

ومن أهم وظائف الدولة وواجبات اإلمامة: دفع العدوّ، وحماية البيضة، 
وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، وفي معناه رفض الضيم، 
ومقاومة الغزِو األجنبي واالحتالِل العســكري الذي يهــدم النظام ويخرق 

الّسيادة.
ومن ثم، فإن ما ُيسّمى بجهاد الطلب أو الجهاد االبتدائي غالباً ما كان 
بقصد حمل الغازي الّصائل على احترام معاهدات حسن الجوار وتأمين 

الحدود، وهذا من باب «الّسالم المسّلح» الذي 
أصبَح عرفاً دولياً تأخذ به جميع الدول لتكون 

في مأمن من العدو وأطماعه.
وإذا كان الشــارع قد أجاز القتال عند نقض 
العهد، فذلــك لعلة الدفــاع عن األمــة وحماية 
بيضتهــا، وقديماً ذهــب جمهور الفقهــاء إلى أن 
العدو إذا نقض الهدنــة بقتاٍل، أو بمظاهرة عدو، 
أو قتل مســلم، أو أْخذ ماٍل انتقضت الهدنة معه، 
كما أنها تنتقض بأشــياء أخرى ال يتســع المقام 
لبســطها، ومما اســتدلوا به على ذلــك قولُ اهللا 

 w ﴿ :تعالى: ﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ [التوبة: 7] 2. وقوله سبحانه
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

§ ¨ © ª ﴾ [التوبة: 12] 3.

وإذا خاف اإلمام نقض العهد من الطرف اآلخر جــاز له أن ينبذ إليه 
 w vu t s r q p o n m ﴿ :عهده حينئٍذ، لقوله تعالى

انظر الروض األنف: 155/4، وأحكام القرآن البن العربي: 58/4. 1 ـ 
وهبة الزحيلي، العالقات الدولية في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1981. ص 136. 2 ـ 

المصدر السابق نفسه. 3 ـ 
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z y x } ﴾ [األنفال: 58]، أي: أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم 
على سواء في العلم بانتهاء المعاهدة، وال يكتفي بمجرد الخوف 1.

ومن أمثلــة نبــذ العهد بســبب الخيانة مســألة أهــل قبرص فــي والية 
عبد الملك بن صالح، عندما نقضوا عهدهم مع المسلمين، فكتب الوالي يستفتي 
الفقهــاء في أمرهــم، وممن اســتفتي: مالــك، واألوزاعي، والليث بن ســعد، 
وســفيان بن عيينة، وأبو إســحاق الفزاري، وغيرهم، فأفتى معظمهم بأن ينبذ 

الوالي عهدهم الذي نقضوه، مع توصية بعضهم بعدم التعجيل بذلك 2.

�C�5ا�� ]َّ=oُ �> ]= ا��${ ا��G,�: أو���� �W5� ا��ِّ

لم مقصد أعلى من التشريع: الس
لم مقصد عظيم تتوقف عليه ســائر المقاصد، أو على حّد عبارة  إنّ الس
أســتاذنا الشــيخ عبد اهللا بن بيه هو «حاضنة الكّليات الخمس من مقاصد 
الشـــريعة»، وهذا ما نبّه إليه الشــيخ محمد الطاهر بن عاشور في تقسيمه 
المصالح باعتبار تعلقها بعموم األمة أو جماعاتها أو أفرادها إلى كلية وجزئية، 
ومثّل لما يعود على جميع األمة بحماية البيضة، وحفظ الجماعة من التفرق 
والتنازع واالختالف، وحفظ الدين من الزوال، وحماية الحرمين، وحفظ 

القرآن من اندراس الحفظة.
وبنــاءً عليه خلص إلــى القول بأنــه: «إذا نحن اســتقرينا موارد الشــريعة 
اإلسالمية الدالة على مقاصدها من التشريع اســتبان لنا من كليات دالئلها ومن 
جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشــريع فيها هو حفظ نظام األمة، 
واستدامة صالحه بصالح المهيمن عليه وهو نوع اإلنسان، ويشمل صالُحه صالَح 
عقله، وصالَح عمِله، وصالَح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه» 3.

انظر: المبسوط للسرخسي، ط. دار المعرفة ـ بيروت، سنة 1414هـ/1993م، 5/10. وبدائع الصنائع  1 ـ 
للكاساني، ط. دار الكتب العلمية، سنة 1406هـ/1986م، 109/7.

انظر تفصيل فتاواه: في: فتوح البلدان للبالذري، طبعة القاهرة، 1959، ص 159 ـ 162. 2 ـ 
مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن عاشور، دار النفائس، ط 2، سنة 1421هـ/2001م،  3 ـ 

تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، ص 273.
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وبعد أن ســاق نصوصاً كثيرة من القرآن في معرض الحث على اإلصالح 
قال: «فهذه أدلة صريحة كلية دلّت على أن مقصد الشريعة إصالح هذا العالم 

وإزالة الفساد منه، وذلك في تصاريف أعمال الناس...» 1.
ــلم من المقاصد الضرورية الكلية مما ينتمي إلى هذه  فال شــّك أن الس
المرتبة العالية؛ إذ ال بّد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا ُفقد 
وُسلب لم تجِر مصالُح الدنيا على استقامة؛ بل على فساٍد وتهارج وفوِت حياة.

لم ـ باعتبار تعلقه بحفظ النظام وتأمين معايش  ويمكن القــول: إن الس
الناس ـ هو أول مقاصد الشـــريعة على صعيد النظام االجتماعي العام؛ إذ 

ال يتصوّر تحقيق مقصد آخــر كالعدالة والحرية 
والكرامــة والمســاواة والتنمية إال ببســط األمن 
ونشر لوائه، فمن هذا الوجه ُقّدم هذا الحق على 
ســائر الحقوق لتعلّقه بعموم األُمة، وأولوية حقها 
في الحياة ـ الذي هو من أخطر الحقوق ـ والكون 

في معايشها آمنة مطمئنة.
لم ال يشــتد عوده إال في حصون  غير أن الس
العدالة، وكذلك العكس، فبينهما تالزم مســتمر 
طردًا وعكســاً؛ أي فكلما امتد سلطان العدل امتد 
لم، وكلما تقلّص سلطان العدل تراجع ظل  ظل الس

لم، وتفتقت مكانه ثغرات الخلل والهْرج. الس
وعليه، فإنّ المّس بهــذا المقصد مس بالقوام الضــروري الذي يختل به 
نظام الحياة العام، ويتســبّب في زعزعة االستقرار وترويع اآلمنين، وهذا أمٌر 
تعّده الشــريعة حرابًة وإفساداً في األرض يستوجب أشــّد العقوبة، قال الحق 
 V U T S R Q P O N M L K ﴿ :سبحانه
 d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

n m l k j ih g f e ﴾ [المائدة: 33].

المرجع السابق، ص 274 ـ 275. 1 ـ 
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لم المحققة له، أو يتوقف التكليف  ومن أمثلة األحكام الحافظة لمقصد الس
بها على تحقيق مقصد األمن والسلم:

أ ـ الوفاء بالعهد:
يتصل مبدأ الوفاء بالعهد ـ في نظر اإلسالم ـ بالعدل الدولي؛ إذ هو 
مناط المصلحة اإلنسانية كلها، وال ريب أن هذه مصلحة عليا ثابتة على مّر 
القرون واألجيال، بحيث تغدو كل منفعٍة عاجلٍة إزاءها ثمناً بخساً وعرضاً 
 É È Ç Æ : Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :تافها، قال تعالى
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
Ù Ø ﴾ [ آل عمــران: 77]. وفي الحديث عــن أنس ƒ عن النبي ژ 
قال: «ِلكُل َغاِدٍر ِلوَاءٌ َيوَْم اْلِقيَاَمــِة» 1، وقال: «َمْن َكاَن َبْينَهُ َوَبْينَ َقوْمٍ َعْهٌد 
نهُ، َحتى َيْمِضَي أََمُدُه، أَْو َينِْبَذ ِإلَْيِهْم َعلَى َسوَاٍء» 2.  َعْهدًا، َوَال َيُشد نَفَال َيُحل
وفي ســنن أبي داود عن رســول اهللا ژ َقالَ: «أََال َمْن َظلَــَم ُمَعاهدًا، أَِو 
انْتَقََصــهُ، أَْو َكلفَهُ َفــوَْق َطاَقِتِه، أَْو أََخَذ ِمنْهُ َشــْيئاً ِبغَْيِر ِطيــِب نَْفٍس، َفأَنَا 

َحِجيُجهُ َيوَْم اْلِقيَاَمة» 3.
لذلك عني الفقهاء عناية شــديدة بتفصيل أحكام المعاهدات وشروطها، 
وبيان ما تتضمنه بنودها، وما ينبغي للطرفين االلتزام به، وعلى رأسهم اإلمام 

محمد بن الحسن الشيباني 5  4.

صحيح البخاري، كتاب أبواب الجزية والمتابعة، باب: إثم الغادر للبر والفاجر. 1 ـ 
أخرجه الترمذي في جامعه، تحقيق بشــار عواد معروف، كتاب أبواب السير عن رسول اهللا ژ ،  2 ـ 

باب: ما جاء في الغدر، 195/3 برقم 1580.
سنن أبي داود، تحقيق: شَعيب األرناؤوط، دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، 1430هـ/2009م،  3 ـ 
كتاب الخراج والفيء واإلمارة، باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، 658/4 برقم 3052.

يعد محمد بن الحسن الشيباني من األئمة األوائل الذين أفردوا مؤلفات خاصة للعالقات الدولية،  4 ـ 
تتناول أحكام الجهاد والحرب، وأحكام الصلح والمعاهدات، ينظر كتابه الفذ شرح السير الكبير، 
تحقيق صــالح الدين المنجد. وينظــر: المعاهدات الدوليــة في فقه اإلمام محمد بن الحســن 

الشيباني: دراسة فقهية مقارنة، عثمان بن جمعة ضميرية، دعوة الحق، س 15، 1417، ع 177.
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ب ـ الحدود والدّيات:
إذا تأّملنا باب الحدود والدّيات في الفقه اإلسالمي، ألفيناه محقّقاً لمقصد 
ــلم، والفقهــاءُ في ثنايا  العدل الذي يثمــر ـ من جهتــه ـ مقصد األمن والس
تحريرهم للفروع المتصلة بهذا البــاب َينّصون على ذلك: قــال البابرتي في 
معرض الحديث عن حد الحرابة في كتابه «العناية»: «وعندهما، أي: عند أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن ـ أنها عقوبة تغلظت لتغلظ سببها؛ وهو تفويت األمن 
في األرض على التناهي بالقتل وأخذ المال» 1، ولو شهر المحاربون السالح في 
البنيان ال في الصحراء ألْخذ المال، فقد قيل: إنهم ليســوا محاربين، بل هم 

بمنزلة المختلس والمنتهــب؛ ألن المطلوب يدركه 
الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثر العلماء: إن 
حكمهم فــي البنيان والصحراء واحــد، وهذا قول 
مالك في المشهور عنه والشــافعي وأكثر أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان 
أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ ألن البنيان محل 
األمــن والطمأنينــة، وألنــه محل تناصــر الناس 
وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شــدة المحاربة 
والمغالبة، وألنهم يســلبون الرجــل في داره جميع 

ماله، والمسافر ال يكون معه غالباً إال بعض ماله، وهذا هو الصواب 2.
فيتضح من هذا أنّ حّد الحرابة إنما ُشرع ألجل استتباب األمن في األرض، 
ومنع التعــرض لحرمة دم اإلنســان وماله وعرضه. فالخـــروج لمجرد قطع 
الطريق، وإخافة الســـبيل، ومنع الناس من المرور به، وإن لم يقصد من 
ورائه أخذ مال، وال انتهاك عرض، وال عداوة، وال رغبة في إمارة، يدخل في 
مفهوم الحرابة لدى المالكية لعموم آيتها 3، خالفــاً لمن قال: إنه ال تطبق 

العناية شرح الهداية، البابرتي، ط. دار الفكر، من دون طبعة ومن دون تاريخ 478/7. 1 ـ 
دقائق التفسير البن تيمية، تحقيق محمد السيد الجليند، 38/2. 2 ـ 

الشرح الصغير للدردير على أقرب المسالك، ط. دار الفضيلة، 185/5. 3 ـ 

 ���H� ا�+5^�ء �H�
Z���ة �W+&0! أ
�Sم 
 ،�^xو�Zا��"�3�ات و
و��0ن �� %&�H0 KH�Qد�3، 
 ��>�D=� �[H� و��
 ]^oو�=( رأ ،K0 اال�&>ام
اإل��م �$�� �0 ا�$�� 
.�,�ا�/�



254

دراسات

أحكام الحرابة إال على من قتــل أو أخذ ماالً 1، ولم يراعــوا الكفاءة في هذه 
العقوبة على الراجح، كما يقول ابن العربــي: «ال خالف في أن الحرابة ُيقتل 
فيها من َقتَل، وإن لم يكن المقتول مكافئاً للقاتل، وللشافعي قوالن: منهما أنه 

تعتبر المكافأة في الدماء؛ ألنه قتل، فاعتبرت فيه المكافأة كالقصاص» 2.
ولذلك تميز الِفقه اإلســالمي ـ على تنوع مذاهبــه خصوصاً المذهب 
المالكي ـ بأحكام ومواقف صارمة من المحاربين، حيث توّســع في وسائلها 

ومكانها وزمانها وأشخاصها، وشّدد كثيرًا في عقوبتها:
توّسع أّوًال؛ في مفهوم الحرابة؛ فعد كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه 

يتعّذر معه الغوث أو إخافة الطريق حرابًة، فيدخل في ذلك:
ـ الخروج لمجرد قطع الطريق، وإخافة السبيل، ومنع الناس من المرور به.

ـ الهجوم على الدور واقتحامها ليًال أو نهارًا، ومقاتلة أهلها ألخذ مالهم، 
سواء تمكن من أخذه وإخراجه، أو ألقي عليه القبض قبل إخراجه.

ـ القتل غيلة وإن لم يأخذ ماالً 3.
وتوّسع ثانياً؛ في وســائل الحرابة، ولم يخّصها بفعل دون فعل، وسوّى في 
ذلك بين استعمال السالح الناري والســالح األبيض، والعصي وحتى األحجار 

لعموم آية الحرابة وإطالقها 4.
وتوّســع ثالثاً؛ في مكان الحرابة فســوّى بين المدن والقــرى والصحراء 
والمنازل، لعموم آية الحرابة 5، خالفاً، لمن خّصها بالصحراء، وعّد كل ما يقع 

في المدن والقرى سرقة ال حرابة 6.

المغني البن قدامة، ط. مكتبة القاهرة، 147/9. 1 ـ 
أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه: محمد عبد القادر عطــا. دار الكتب العلمية، بيروت  2 ـ 

ط 3، 1424هـ/2003م، 101/2.
خصائص المذهب المالكي، الشيخ محمد التاويل، مطبعة أنفو برانت، ط 1، فاس، 2014، ص 106 ـ 108. 3 ـ 

الذخيرة للقرافي، تحقيق ســعيد أعراب وآخرين، ط. دار الغرب اإلســالمي ـ بيروت، ط 1، سنة  4 ـ 
.123/12 ،1994

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، ط. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، 151/6. 5 ـ 
المغني البن قدامة، مصدر سابق، 144/9. 6 ـ 
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وتوّسع رابعاً؛ في أشخاص المحاربين، فسوّى بين الحّر والعبد، والمسلم 
والذمي، والرجل والمرأة، ومن باشر الحرابة بنفسه ومن تماأل معه وساعده، 
كل هؤالء تطبق عليهم أحكام الحرابة، ولم يستثن من عقوبتها إال الصغير 
والمجنون، غير أن المرأة ال تصلــب وال تنفى، وإنما حدها القتل أو القطع 
من خالف 1، خالفاً ألبي حنيفة في قوله: ال تقتــل المرأة وال تقطع وال من 

معها من المحاربين 2.
كما ســوّى بين المحارب الواحد واالثنين والجماعــة، خالفاً لمن خّصها 

بالجماعة، ورأى أن الواحد واالثنين ال يعد فعلهما حرابة 3.
وهذه المســائل واألحــكام وإن كانــت تروم 
مقصَد حفظ النفــوس، فإنها ذريعة لحفظ ما هو 

لم. أعم من ذلك وأوسع، أال وهو مقصد الس

ج ـ أحكام القضاء:
إنّ المقصد األعلى الذي ينشده القضاء، هو 
لم بواسطة العدل الذي يقوم على إعطاء  صون الس
كل ذي حــق حقــه، وألجل ذلك جــاءت األحكام 
القضائيــة لفــّض النزاعــات وحــلّ الخصومات 
نة والسيرة حافلة  وإصالح ذات البين، وشواهد الس

بالنصوص الّدالة على ضــرورة العدل في أحكام القضــاء وأثرها الجلّي في 
تسكين النفوس واستيفاء الحقوق ومنع الظلم والجور.

وأحكام القضاء تشكل مثاالً واضحاً للعالقة الّطردية التالزمية التي تجعل 
لم شرطاً للعدل، فال يتحقق األول إال في ظل الثاني،  العدل شرطاً للسلم، والس

وال يتوصل إلى الثاني إال بتثبيت األول.

قال ابن عرفة: الصبي إن حارب ولم يحتلم وال أنبت عوقب، ولم يقم عليه حد الحرابة. مواهب  1 ـ 
الجليل، ط. دار الرضوان ـ نواكشوط، 518/6.

البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ط. دار الكتب العلمية، 93/7. 2 ـ 
الشرح الصغير للدردير، مصدر سابق، 186/5. المغني البن قدامة، مصدر سابق، 145/9. 3 ـ 
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بالتأمل في الهدي النبوي يتبين أن أهّم الوسائل واآلليات التي تنجع 
لم  لم ونشره واستتبابه هو العمل على عقد اتفاقات األمن والس في بناء الس
االجتماعي، والتعاهد على احترامها وصونها من مختلف النقوض الواقعة أو 

المتوقعة.

لم الداخلي: أ ـ آليات الس
إنّ الّســؤال المهم في هذا الشــأن هو: كيف بنى الّنبي ژ مشـــروَعه 
لم داخل المجتمع  لمي؟ وما الخطوات والوسائل التي اعتمدها إلحالل الس الس
الجديد الذي كان يشمل المسلمين وغيرهم من األقلّيات والطوائف المختلفة؟

إنّ أوّل ما سمعه الناس من النطق النبوي الشريف في المدينة قوله ژ : 
«أيها الناس؛ أفُشوا الّسالم، وأطعُموا الّطعام، وِصُلوا األرحام، وَصلوا بالليل 
والناس نيام، تدُخُلوا الجّنة بَســـالم» 1. ففي هذا الخطاب النبوي إعالن عن 
المعالم الكبــرى للّدين، ومقاصــده العالية التي كان الســلم أبرز أصولها، 
وأظهر سماتها، بداللة تعلّق ثالثة أرباع الدين بالعمل الصالح المتعّدي النفع، 

وال ُيخفى وجه إسهام ذلك في تحقيق الّسلم األهلي.
ولقــد كان أولُ ما صنعه ژ ـ بعد بناء المســجد والمؤاخاة بين األنصار 
والمهاجريــن ـ إعــادةَ ترتيــب شــؤون المدينة، وتنظيــم عالئقهــا الداخلية 
والخارجيــة، وتعيين الواجبــات المطلوبة مــن كل طرف على أســاس الّرضا 
واالصطــالح، وكان الســبيل إلــى ذلك هــو الكُتُــب والمعاهــدات التي كان 
يعقدها ژ ال ســيما بعد أن تثبّت اإلسالم واســتقر. وقد ذكر القرآن المجيد 
عهودًا كثيرة أمضاها النبي ! مع غيره، منها ما أشار إليه الحق 4 في قوله: 

̀ ﴾ [األنفال: 56].  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿
ومما يجدر التنويه به في هذا السياق صحيفة المدينة، ومما جاء فيها: 
«َهَذا ِكتَاٌب ِمْن ُمَحّمٍد النِّبّي َبْينَ اْلُمؤِْمِنينَ َواْلُمْسِلِمينَ ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِرَب، َوَمْن 

رواه أحمد، مصدر سابق، 201/39 برقم 23784. 1 ـ 
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َتِبَعهُْم َفلَِحَق ِبِهْم َوَجاَهــَد َمَعهُْم إنّهُْم أُّمٌة َواِحــَدةٌ... وُكلّ َطاِئفٍَة َتْفِدي َعاِنيهَا 
ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْينَ اْلُمؤِْمِنينَ... َوِإنّ ِذّمَة اِهللا َواِحَدةٌ... َوِإنّهُ َمْن َتِبَعنَا ِمْن 
َيهُوَد َفِإنّ لَهُ النّْصَر َواْألُْسوَةَ َغْيَر َمْظلُوِمينَ َوَال ُمتَنَاِصِرينَ َعلَْيِهْم... َوِإنّهُ َما َكاَن 
َبْينَ أَْهِل َهِذِه الّصِحيفَِة ِمْن َحَدٍث أَْو اْشــِتَجاٍر ُيَخاُف َفَســاُدُه َفــِإنّ َمَرّدُه إلى 

اهللا 8 َوِإلَى ُمَحّمٍد رَُسوِل اِهللا» 1.
وقد كانت سياسة التحالفات التي أعملها النبي ژ لبنًة من لبنات البناء 
المتكامل لألمة الجديــدة، ومظهرًا من مظاهر وحدتهــا المبنية على الّذمة 
القســـط والوالء والجوار والمواســـاة والعاقلة والفداء  الواحدة، وقواعد 

دســتورياً  والنصرة. وتعّد وثيقة المدينة نموذجاً 
إلقرار الحريــات والحقوق لغير المســلمين، كما 
شهد بذلك المستشرق الروماني جيورجيو قائًال: 
«حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندًا، كلها من 
رأي رسول اهللا؛ خمسة وعشرون منها خاصة بأمور 
المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعالقة بين 
المســلمين وأصحاب األديان األخرى، وال ســيما 
اليهــود وعبدة األوثــان، وقد ُدون هذا الدســتور 
بشكٍل يسمح ألصحاب األديان األخرى بالعيش مع 

المسلمين بحرية» 2.
ــلم بيــن مختلف الطوائف  ه كان يروم بناءَ السويتبيّن مــن هذا العهد أن
المستقرة في المدينة، كما أنه كان يروُم «ُحْسنَ الِجوَاِر، وتثبيَت دعائم العدل. 
لم  فيه نّصاً صريحاً على نصر المظلوم، فهو عهد عادل إلقامة الس ويالحظ أن
عيِف» 3. كما أن الشارع قد ضبط عالقة غير المسلم  وتثبيته بالعدل ونصر الض
ـ «عقد الذمة». الذي يفرض واجبات عليه مشاركًة  بالمجتمع الذي ينتمي إليه ب

السيرة النبوية البن هشام، دار الجيل، 1411هـ، بيروت، 31/3 ـ 35. 1 ـ 
نظرة جديدة في سيرة رسول اهللا ص 192. نقًال من كتاب «الرســول في الدراسات االستشراقية  2 ـ 

المنصفة» لمحمد شريف الشيباني، ص 53.
العالقات الدولية في اإلسالم، محمد أبو زهرة، ص 81. 3 ـ 

إّن أّول �� K"�o ا��Hس �� 
 l��/ي ا��Hا� FDHا�
<� ا����K��; �H ژ : 
«أ�^� ا��Hس؛ أ<ُ/�ا 
ا�ّ�الم، وأx"ُ��ا ا�Dّ"�م، 
وCِ=ُ�ا األر
�م، وCَ=ُّ�ا 
��0=�! وا��Hس ,��م، 
%�Eُ=ُ�ا ا��Hّ� 0َ�الم».
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منه في بناء الدولة، ويضمن له حقوقه الضروريــة، ويمنحه حرية كاملة في 
ممارسة شعائر دينه، ومن المواقف المشرقة في ذلك ما رآه اإلمام الليث بن 
ســعد وعبد اهللا بن لهيعة في مســألة بناء الكنائس من دخولها في عمارة دار 

اإلسالم 1. ووافقهما على ذلك عبد الرحمن بن القاسم من المالكية 2.
ولقد كان هذا الفقه ونظائره من أهم أسباب بسط األمن، وإفشاء السلم، 
وتحقيق العيش المشترك واالندماج االجتماعي بين مختلف مكونات األُمة على 

تباين عشائرها وقبائلها ولغاتها وأعراقها وأديانها.

لم الخارجي: ب ـ آليات الس
1 ـ المعاهدات:

وهي االتفاقــات أو العهــود أو المواثيق التي تبرمها الدولة المســلمة مع 
ى المعاهدة في ظروف الحرب  لم والحرب، وُتَسم غيرها من الدول في حالي الس
رُ بمقتضاها الصلُح علــى َتْرِك الحرب،  موادعة أو مصالحة أو مســالمة، ُيقَــر

لقوله تعالى: ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [األنفال: 61].
لم، فإن  وإذا كان اإلســالم ينطلق من أن األصل في العالقات العامة الس
حال النزاع والحرب أمر طارئ يجب دفعه بأي وسيلة، ومن أنجع تلك الوسائل 
لم وتثبيته  وسيلة الصلح. وقد أثبتت المواثيق والمعاهدات قدرتها على نشر الس
وبسطه، وهذا ما شــهد به غير واحد؛ ومنهم المستشــرق توماس أرنولد في 
كتابه: «الدعوة إلى اإلســالم»، حيث الحظ أن أهم فترة انتشر فيها اإلسالم 
ـــلم التي تَلْت صلح الحديبية بين قريش والمسلمين، وأن من  هي فترة الس
دخل اإلسالم خالل تلك الفترة ـ التي دامت سنتين ـ أكثر ممن دخله في المدة 

التي تقرب من عشرين عاماً منذ بزوغ اإلسالم حتى ذلك الصلح.

الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري آلدم متز، ص 69. وانظر للتوسع: شرح كتاب السير  1 ـ 
الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، ج 2، و ج 5، تحقيق صالح الدين المنجد، معهد المخطوطات 

بجامعة الدول العربية، القاهرة، 1971.
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر، 1409هـ/1989م، 222/3. 2 ـ 
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وقد نجــح النبــي ژ بفضــل المعاهدات الكثيرة التـــي عقدها مع 
خصومه في صهر النزاعات القبلية والعصبيـــات والثارات الطائفية في 
بوتقة نظام جديد، وانتهج منهجاً حكيماً في تدبير األمور والقضايا التي 
يجري حولها النزاع، وقد أوردت كتُب السيرة جملة من المعاهدات النبوية، 

منها على سبيل المثال:
1 ـ 1 ـ صلح الحديبية:

وهو عقد صلح بين المســلمين وبين قريش عام ســتة للهجــرة، وقعت 
بمقتضاه هدنة بين الطرفين مدتها عشــر ســنين. ومما جاء في نص هدنة 

الحديبية: «باســمك اللهم، َهَذا َما َصالََح َعلَْيِه 
ُمَحّمُد ْبنُ َعْبِد اِهللا ُسهَْيَل ْبنَ َعْمٍرو، اْصَطلََحا َعلَى 
َوْضِع اْلَحْرِب َعْن النّاِس َعْشــَر ِسِنينَ َيأَْمنُ ِفيِهنّ 
النّاُس َوَيكُّف َبْعُضهُْم َعْن َبْعٍض، َعلَى أَنّهُ َمْن أََتى 
ُمَحّمدًا ِمْن ُقَرْيٍش ِبغَْيِر إْذِن َوِليِّه رَّدُه َعلَْيِهْم، َوَمْن 
َجاءَ ُقَرْيشــاً ِمّمْن َمَع ُمَحّمٍد لَْم َيــُرّدوُه َعلَْيِه َوِإنّ 
َبْينَنَا َعْيَبــًة َمْكفُوَفةً 1، َوأَنّهُ َال إْســَاللَ َوَال إْغَاللَ، 
َوأَنّهُ َمْن أََحــّب أَْن َيْدُخَل ِفي َعْقــِد ُمَحّمٍد َوَعْهِدِه 
َدَخَل ِفيِه، َوَمــْن أََحّب أَْن َيْدُخَل ِفــي َعْقِد ُقَرْيٍش 
ــدًا َيْرِجُع َعنا َعاَمهُ  ُمَحم َوَعْهِدِهْم َدَخَل ِفيه، وأن

َهَذا ِبأَْصَحاِبــِه، َوَيْدُخُل َعلَْينَا َقاِبًال ِفي أَْصَحاِبِه، َفيُِقيــُم ِبهَا ثََالًث، َال َيْدُخُل 
يوف ِفي الِقَرِب» 2. ِسَالَح الُمَساِفِر، الس َعلَْينَا ِبِسَالٍح ِإال

تكني العرُب عن الصدور والقلوب التي تحتوي على الضمائر المخفاة بالعياب (ج. َعْيَبة)، وذلك  1 ـ 
أن الرجل إنما يضع في عيبته حر متاعه وثيابه، ويكتم في صدره أخص أسراره، فسميت الصدور 
عياباً تشبيهاً. والمقصود هنا أن بينهم صدرًا نقياً من الغل والخداع، مطوياً على الوفاء بالصلح. 
والمكفوفة: المشدودة. تاج العروس للزبيدي، ط. دار الهداية، 449/3، النهاية في غريب الحديث 
واألثر، ط. المكتبــة العلمية ـ بيــروت، 1979م، تحقيق: طاهــر أحمد الــزاوي ـ محمود محمد 

الطناحي، 327/3.
مصنف ابن أبي شيبة، 385/7، برقم 36851. 2 ـ 
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وقد تضّمن هذا الصلح ثالثة مبادئ مهمة من شأنها أن تجنب األمة أتون 
الصراع، وغلواء الفتنة التي ســرعان ما كانت تشتعل بين المجتمعات العربية 

في العصور السابقة ألتفه األسباب.
المبدأ األول: مبدأ العيبة المكفوفة.
المبدأ الثاني: مبدأ حرية االختيار.

لم الدائم. المبدأ الثالث: مبدأ التنازل من أجل الس
أما المبدأ األول: فقد عبّرت عنه وثيقة صلح الحديبية بقولها: «وأن بيننا 
عيبًة مكفوفًة»، يعني صــدورًا منطويًة على ما فيها، واألخــذ بهذا المبدأ في 
حاضرنا يقتضي قبــول التفاهم في الجملة، فالنفــوس والصدور منطوية على 
ما فيها، والتعامل قائم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشــتركة، أما 

االختالف العارض فمطوي، وال يجعل إنهاؤه شرطاً في التعامل والتعاون.
والمبــدأ الثاني: وهو مبدأ الحرية االختيارية الــذي عبّرت عنه الوثيقة 
بقولها: «وأنه من أحّب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحّب أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه»؛ ذلك أن احترام حرية اآلخرين في 
اعتنــاق الدين الذي يرضونه ألنفســهم، وحرية ممارســة الديــن في الحياة 
الخاصة للفرد والحياة العامة للجماعة من شــأنه قطــع دابر الفتنة، وتذليل 

طرق التقارب والتفاهم.
لم الدائم، فقد  وأما المبدأ الثالث: فهو مبدأ التنازل المؤقت من أجل الس
رأينا في صلح الحديبية كيف أن رســول اهللا ژ قّدم تنازالت كبيرة من أجل 
الصلح: تنازل عن كتابة (بســم اهللا الرحمن الرحيم)، ليكتب بدلها (باسمك 
اللهم)، وتنازل عن كتابة (محمد رســول اهللا)، ليكتب بدلها اسمه واسم أبيه 
فقط. وتنازل فقبل أن يرد إلى المشركين من جاءه منهم، وأال يرّدوا إليه من 

جاءهم من المسلمين.
1 ـ 2 ـ معاهدة قبيلة بني عادياء ـ 7هـ:

بعد أن وقعت مهادنة قريش في السنة السادسة للهجرة، اتجه الرسول إلى 
يهود خيبر الذين ألّبوا األحزاَب على المســلمين ليستأصل الفتنة من جذرها. 
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ا نجح في إنزال خيبر على حكمه، وتمــت المصالحة بينهم، انصرف إلى  فلم
ما حولها مــن القــرى (وادي القرى، وفدك) فــآل أمرهم إلى االستســالم، 
فصالحهم. فلم يشــعر يهود تيماء بما حدث حتى بعثوا إلى الرســول يطلبون 
ِحيم. َهَذا ِكتَاٌب  ْحَمِن الر المصالحة، فكتب بينهم هذه المعاهدة: «بْسِم اهللا الر
َة، وَعلَْيِهُم اْلِجْزَيَة؛ َوال َعَداءَ َوال  ملَهُُم الذ ٍد رَُسوِل اهللا ِلَبِني َعاِدَيا: إن ِمْن محم

.1  هَارُ َشدَوالن ْيُل َمدَجالءَ. الل
1 ـ 3 ـ معاهدة يهود أَْذُرَح ـ 9هـ:

يريد  بالمســلمين  الرســول !  خــرج  لما 
الشــام، في غزوة تبوك، علم بخبره أهــل أَْذرَُح 
ان] فجاءه ملكهم  وهم يهود، بلدهم من نواحي َعم]
فعرض عليهم اإلسالم فلم يقبلوا، فكتب بينهم 

هذه المعاهدة:
«ِبْســِم اهللا الّرْحَمــِن الّرِحيــِم، ِمــْن ُمَحّمٍد 
النِّبّي ژ ِألَْهِل أَْذرَُح، أَنّهُْم آِمنُوَن ِبأََماِن اهللا َوأََماِن 
ُمَحّمٍد، َوأَنّ َعلَْيِهْم ِمائَــَة ِدينَاٍر ِفي ُكلّ رََجٍب َواِفيٍَة 
ْحَســاِن  َطيَّبــٍة، َواهللا َكِفيــٌل َعلَْيِهــْم ِبالنّْصِح َواْإلِ

ِللُْمْسِلِمينَ َوَمْن لََجأَ [إلَْيِهْم] من المسلمين من المخافة والتّعزير إذا َخَشوْا َعلَى 
اْلُمْسِلِمينَ. َوُهْم آِمنُوَن، َحتّى ُيْحِدَث إلَْيِهْم ُمَحّمٌد َقْبَل ُخُروِجه» 2.

1 ـ 4 ـ معاهدة أَْهِل أَْيَلَة:
لما نزل النبي تبوك يريد الشــام، علــم بخبره أهُل أيلــَة فجاءه ملكهم 
ُيوَحنا بن رُوَبَة، وأهدى له بغلة، فكســاه رســول اهللا بــردة، وكتب بينهم هذه 
ٍد النِبي رَُسوِل  ِحيِم. َهِذِه أََمنٌَة ِمنَ اهللا َوُمَحم ْحَمِن الر المعاهدة: «ِبْسِم اهللا الر

انظر: طبقات ابن سعد: 241/1. وأبا جعفر الّديُبلي، ضمن كتاب إعالم السائلين لمحمد بن  1 ـ 
طولون: 152

69 ـ انظر: الواقدي 1032/3، والطبقات الكبرى البن سعد: 251/1 2 ـ 
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ُة  ِهْم، ِذم ارَِتِهْم َوِلَبْحِرِهْم َوِلَبرا ْبِن رُوَبَة َوأَْهِل أَْيلََة: ِلُسفُِنِهْم، َوِلَسياهللا ِليُوَحن
ــامِ  اِس، ِمْن أَْهِل الشالن َمار َوِلَمْن َكاَن َمَعهُْم ِمْن ُكل ، ِبيٍد الن ُة ُمَحم اهللا َوِذم
َواْليََمِن َوأَْهِل اْلَبْحِر، َفَمــْن أَْحَدَث َحَدثاً َفِإنهُ َال َيُحولُ َمالُهُ ُدوَن نَْفِســِه، َوِإنهُ 
ِطيَبٌة ِلَمْن أََخَذُه ِمنَ الناِس، َوَال َيِحل أَْن ُيْمنَُعوا َماءً َيِرُدونَهُ، َوَال َطِريقاً َيِرُدونَهَا 

لِْت» 1. أَْو َبْحٍر. َهَذا ِكتَاُب ُجهَْيِم ْبِن الص ِمْن َبر
1 ـ 5 ـ معاهدة َبِني َجْنَبَة (يهود من مقنا):

لما خرج رســول اهللا ژ بجموعه يريد الشــام، فلما نزل بتبوك علم 
بخبــره أَْهل َمْقنَــا [وهم يهود، من نواحي دمشــق] فجــاء ملكهم، فعرض 
ا َبْعُد،  الرسول عليهم اإلسالم فلم يقبلوا، فكتب بينهم هذه المعاهدة: «أم
َفِإلَى اْلُمؤِْمِنينَ َواْلُمْســِلِمينَ: َمْن أَْطلََع أَْهَل َمْقنَا ِبَخْيــٍر َفهُوَ َخْيٌر لَهُ، َوَمْن 
أَْطلََعهُْم ِبْشٍر َفهُوَ َشر لَهُ. َوأَْن لَْيَس َعلَْيكُْم أَِميٌر ِإال ِمْن أَنْفُِسكُْم أَْو ِمْن أَْهِل 

َالُم». رَُسوِل اهللا. َوالس
1 ـ 6 ـ معاهدة أساقفة نجران:

حينما كتب الرســول ژ إلى أهل نجران يدعوهم إلى اإلسالم، وبعثوا 
إليه وفدهم لينظر في أمر محمد وما يدعو إليه، كان في الوفد أسقف يدعى 
أبا الحــارث، فلما جــاء كتب له الرســول ولمن تــرك خلفه مــن الرهبان 
واألســاقفة هذا الكتاب: َكتََب رَُسولُ اهللا ژ ِألَْســقُِف َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب 
َوأََساِقفَِة نَْجَراَن َوَكهَنَِتِهْم، َوَمْن َتِبَعهُْم َورُْهَباِنِهْم: أَن لَهُْم َعلَى َما َتْحِت أَْيِديِهْم 
ِمْن َقِليٍل َوَكِثيٍر ِمْن ِبيَِعِهْم َوَصلَوَاِتِهْم َورَْهَباِنيِتِهْم. َوجوَارُ اهللا َورَُسوِلِه أَال ُيغَيَر 
أَْسقٌُف َعْن أَْسقُِفيِتِه، َوَال رَاِهٌب َعْن رَْهَباِنيِتِه، َوَال َكاِهنٌ َعْن َكهَانَِتِه، َوَال ُيغَيَر 
ا َكانُوا َعلَْيِه َما نََصُحوا َوأَْصلَُحوا  ِمْن ُحقُوِقِهْم، َوَال ُسلَْطاِنِهْم َوَال َشْيٍء ِمم َحق

ِفيَما َعلَْيِهْم َغْيَر ُمْثقلينَ ِبُظلْمٍ َوَال َظاِلِمين» 2.

انظر كتاب األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم: 305/2. وسيرة ابن هشام: 406/2. 1 ـ 
الطبقات الكبرى البن سعد، تحقيق إحسان عباس، ط. دار صادر ـ بيروت، 1968م، 264/1. 2 ـ 
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وإذا كانــت معاهدة الحديبية جــاءت في ظروف ضعــف واضطرار، فإن 
معاهدة أســاقفة ونصارى نجران عقدتها الدولة النبويــة وهي في أَوج قوّتها، 
وغاية منَعتهــا، وقد بينْت ـ من خالل ما نّصت عليه مــن حقوق وواجبات ـ أن 
تشريعات اإلسالم تتعامل مع غير المسلم على أنه إنسان ُتحترم آدميته، وتحث 
على قيم االنتماء والمواطنة والمواساة، وتمنع قيم العسف واالبتزاز واإلهانة، 
من حيث إشــعاره باالنتماء إلى ذّمة واحدة، واحترام دينه، ومذهبه، وحياته، 

ودمه، وعرضه، وماله.

2 ـ عهود الصلح:
وهي عقود يرتفع بها النــزاع بين الخصوم، 
ويتوّصل بهــا إلى االئتالف بيــن المختلفين؛ فهي 
أســلوب مــن أســاليب فــّض المنازعــات، وحلّ 
الخالفــات، وإماتــة الضغائــن، ووضــع الحرب 
بطريقــة ودّية يلجــأ إليها المتنازعــون من تلقاء 
 ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :أنفسهم. قال تعالى
[األنفال: 61]، والمعنى كما قال الّسدي وابن زيد: إن 

دعوك إلى الصلح فأجبهم.
والصلح بالمعنى المذكور يشمل ما كان يجري 

بين المســلمين وغيرهم من معاهــدات واتفاقات تجلــب الموادعة والمكاّفة 
ـــلم الدائم. وعلى هذا فالعالقة بين المعاهدة والوساطة بالصلح متينة؛  والس
فالمعاهدة كما عرفها الفقهاء: «عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك 
القتال» 1، أو: «هي الصلح على ترك القتـــال مدة بماٍل أو بغير مال» 2. فهي 
تروم اإلصالح بين المســلمين وغيرهــم خاصة، غير أنهــا تزيد على الّصلح 

بخاصية اإللزام؛ وذلك ألن المعاهدة يجب الوفاء بها؛ ألنها عهد ملزم.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد أحمد الرملي. مطبعة الحلبي، 1938م، 10/8. 1 ـ 
تحفة الفقهاء، الســمرقندي، 507/3، ولمزيد من التفصيل ينظر: المعاهــدات الدولية في ِفقه  2 ـ 

اإلمام محمد بن الحسن الشيباني: دراسة فقهية مقارنة، عثمان بن جمعة ضميرية، ص 27.
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وإذا ذكر الصلح ذكر التحكيم، فقد كان قاعــدة معروفة بين العرب 
حتى قبل مجيء اإلسالم، حيث كانوا يعّدونه طريقاً معتبرًا لتحقيق العدالة 
واإلصالح بين القبائل المتنازعــة في مجتمع كان الحق فيــه متوقفاً على 
ســطوة القوة وصولة الســيف في غالب األحيان. وقد حّث الشــارع على 
التحكيم طريقاً ســلمياً لفــّض المنازعات، وحلّ الخالفــات، وقّرر التزام 
نتائجه سواء كان بين فئتين مسلمتين، أو بين فئة مسلمة وغيرها. وقد روت 
لنا كتب الفقه والســير وقائع مهمة في التحكيم؛ منها على ســبيل المثال 
التحكيم بين النبي ژ وبين قبيلة بني قريظة لفّض النزاع، فاحتكموا إلى 

سعد بن معاذ حليف اليهود.

:��%�E

في ختام هذا البحث أوّد أن أســتخلص بعض االســتنباطات والنتائج 
المعتبرة؛ وهي:

1 ـ إن عقد المعاهدات من األمور التي مهدت للدولة النبوية الفتية سبيل 
التغلغل في شبه جزيرة العرب، فإن المسلمين ما كان لهم أن ينشروا الدعوة 
نحو اليمن ونحو الشــام لوال أن جانبهم أصبح آمناً بفضل مصالحة جيرانهم 

من عرب الجزيرة وقبائلها.
2 ـ إن عظمة النّبي ژ بدت في إمضاء المعاهدات والمواثيق الكثيرة، 
وإدارته الحكيمة لمختلف األزمات والنزاعات، وتعامله بحنكة وبصيرة مع 
التقاليد والقواعد العرفية العربيـــة؛ كالجوار، واالنتماء، ومراعاة حرمة 
المواقيت الزمانية والمكانية، وبعث الرســـل والكتب، فكل ذلك وغيره 
لمي  انتهجه النبي ژ واستثمره استثماراً رائعاً في التمكين لمشروعه الس

داخل المجتمع الجديد.
3 ـ إن التجربة النبويــة الفّذة في بنــاء المجتمع والدولــة في عالئقها 
الداخلية والخارجية اســتطاعت أن تلفت األنظار إلى نموذج جديد في رؤية 



265

مقاصدية فقهية  رؤية  للَعالَم  السالم  بذل 

العالم، والتعامل مع شؤونه، وتنظيم عالئق شعوبه وقبائله على أساس التعاون 
على البر والتقوى، وعدم التعاون على اإلثم والعدوان.

فالفتوحات اإلســالمية لم تكن ـ فــي مرامها وروحها ـ إال مشــروعاً 
لتحرير المجتمعات من جور القوى اإلمبراطورية التي كانت تستمرئ شن 
حروبها العبثية المدمرة على األقاليم المجاورة. وعندما نقف على الظروف 
الموضوعية لدخول الشعوب في اإلسالم في البالد المفتوحة بالجهاد وفي 

غيرها، فإننا نلحظ أمرين:
1 ـ وجود كثير من غير المسلمين في البالد 
اإلسالمية، من دون أن يتعرضوا ألي اضطهاد في 
عقيدتهم من قبل الســلطة السياسية أو من قبل 
آحــاد الناس، ممــا يدل علــى أن اإلكــراه على 
الدخول في اإلســالم لم يكن مبــدأ للفتوحات، 
سواء على صعيد السلطة، أو على صعيد المجتمع.
2 ـ وجود أكثريات إســالمية فــي المناطق 
التي لم يدخلها الفتح اإلسالمي، أو التي دخلها 

ولم يستطع أن يؤثر فيها إال بعد وقٍت طويٍل، مما يوحي بأن سلطة الكلمة 
والحوار، ال سلطة القوة القاهرة هي التي أسهمت في انتشار اإلسالم في 
العالم من خالل المسؤولية الفكرية والقناعة اإليمانية بعقائده وشرائعه.

ومن الوقائــع التاريخيــة التي تؤكد ما ســبق: ما يذكره بعــض الكتاب 
األوروبيين أن اإلسالم لم يشــق طريقه في الصحراء بإفريقيا إال بعد انحالل 
دولته الكبرى في المغرب، وكانت وسيلته إلى هذه البقاع هي الكلمة والفكرة 
والسلوك، ونشــأت في الصحراء دول إســالمية قامت بدوٍر كبيٍر في التاريخ، 
فهذا الكاتب الفرنسي هوبير ديشان حاكم المستعمرات الفرنسية بإفريقيا حتى 
سنة 1950 في كتابه «الديانات في إفريقيا السوداء»، يقول: «إنّ انتشار دعوة 
اإلسالم في أكثر الظروف لم يقم على القســر، وإنما قام على اإلقناع الذي 
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كان يقوم به دعاة متفرقون، ال يملكون حوالً وال طوالً إال إيمانهم العميق بربهم، 
لمي البطيء من قوم إلى قوم، فكان إذا  وكثيرًا ما انتشر اإلسالم بالتغلغل الس

ما اعتنقته األرستقراطية ـ وهو هدف الدعاة األول ـ تبعتها بقية القبيلة.

:��C�%
وال يفوتني قبل طّي بساط القول في هذا البحث أن أتوّجه بتوصية غاية 
في األهميــة تتعلق بإحياء ونشر «أرشـــيف» العهود والمواثيق الدولية في 
السياق التاريخي اإلســـالمي، فمن الثابت المعلوم وجــود الكثير من هذه 
المواثيق في مرابع البلدان اإلسالمية شــرقاً وغرباً، ولكن لم يقع االهتمام 
بها كما ينبغي، ومن المؤســف القول: إن الكثير منهــا موجود في المصادر 
األوروبية باللغة الالتينية، فينبغــي المبادرة إلى تحقيق نصوصها، والعناية 
بتعريب نصوص الدواوين الغزيرة المتوفرة باللغة الالتينية، كالعمل التوثيقي 
الكبير الذي قــام به العالــم األلماني الشــهير موليــر MULLER بمعية 
العالمين اإليطاليين كارلــو ميالنيزي MILANESI وأليســاندرو جيراردي 
GERARDI، هذا العمل الذي يوثق المعاهدات الدولية بين مدن توســـكانا 

وسط إيطاليا والمشرق المسيحي ثم األتراك طيلة فترة العصور الوسطى، 
ويجمع العديد مــن النصــوص والوثائق التــي ترجع إلى قــرون الحروب 
الصليبية ابتداء من القرن الحادي عشــر، إنها ثــروة كبيرة؛ ألنها تتضمن 
حوالى ثالثمائة معاهدة ووثيقة حظيت بدراســات نقديــة من قبل كثير من 

المؤرخين األوروبيين 1.
وفي منتصف القرن السابع عشر الميالدي نَِشَطْت حركُة االهتمام بتأليف 
الدواوين الخاصــة بالمعاهدات نشــاطاً قوياً، خاصة بعد حــدوث عقد ُصْلح 
وستفاليا [Traités de Westphalie] الذي كان في سنة 1648، والذي أتى عِقَب 
نهايِة حروٍب حاميِة الوطيس في أوروبا، واهتمام شــعوب هــذه القارة بمعرفة 

قارن بـ: اإلسالم والقوى الدولية، حامد ربيع، دار الموقف العربي، القاهرة، ط 1، 1981، ص 102  1 ـ 
 Muller , Documenti Sulle Relazioni Delle Citta Toscane Coll- Oriente Cristiano E Coi :نقال عن
Turchi, 1966.
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حقوق األُمم التي تنتمــي إليها. ومن جميع هذه الروافــد ومن غيرها نما في 
واوين الخاصة  بأهمية تأليف الد طبقة المثقفين القانونيين األوروبيين الحس
بالمعاهدات وإحيائها وطبعها ونشرها، ووضعها في متناول العامة، خاصة لدى 

أهل البالد الثالثة: فرنسا، وألمانيا، وهولندا.
 Frederic] َف وطبع العالُم الفرنسي فريديريك ليوناردوفي هذا السياق أل
Leonard] ستَة مجلدات من ديوان المعاهدات األول في سنة 1693، وجاء محتوياً 

على ما ال يقل عن تسعمائة 900 نص معاهدٍة كانت فرنسا طرفاً فيها. وعنوانه:
Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, 

de confédération, d'alliance, et de commerce: faits 

par les Rois de France, avec tous les princes, et 

potentats de l'Europe, et autres depuis près de trois 

siècles.

وفي هولندا، في ســنة 1700، أخــرج العالم 
الالهوتي جاك برنارد [Jacques Bernard] في أربعة 

مجلدات ديوانَه:
Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, 

de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, 

de commerce, de garantie, et d'autres actes publics.

وقد ضم هذا الديــوان ما يناهز 1625 معاهدة 
بلُغاتها األصلية، بإضافة تراجم فرنسية لها.

وهكذا توالت الجهوُد، فألَف الســيد دومونــت [Dumont] ديوانه في 
ثمانية مجلدات، ونُِشر سنة 1728.

هذا، وكانت أعمال العالم [Georg Friedrich von Martens] من أشمل وأجمع 
تلك األعمال، حيث بدأ سلسلًة من دواوين المعاهدات التي أُبرمت من سنة 1761 

إلى سنة 1801، في سبعة مجلدات، وعنوانه:
Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de 

commerce, de limites, d’échange, etc., conclus par les puissances de l’Europe 
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tant entre elles qu’avec les puissances et États dans d’autres parties du monde, 

depuis 1761 jusqu’à présent.

ومما امتاز به عمله التوثيقي الكبير هذا أنه لم يتوقف بوفاته؛ وإنما َحِظَي 
باهتمام خلَفه الذين طوروه إلى أن زاد علــى مائة [100] مجلد من المعاهدات. 
ويوجد في مجلداتــه هذه جمهــرة غفيرة مــن المعاهدات التــي كانت البالد 

اإلسالمية (كاإلمبراطورية العثمانية، والمغرب، والجزائر) طرفاً في بعضها 1.

للمزيد، يمكن الرجوع إلى مقدمة الكتاب ـ التتمة (الحاشية) اآلتي: 1 ـ 
Supplément au Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de 

commerce, de limites, d’échange, etc., conclus par les puissances de l’Europe tant entre elles 

qu’avec les puissances et États dans d’autres parties du monde depuis 1761 jusqu’à présent.
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■  المستشار الخاص لألقليات الدينية في الشرق األدنى وجنوب ووسط آسيا.

لقد زرُت ســلطنة ُعمان ألول مرة في شــهر أبريل 2017، 
وباإلضافة إلى  أنني تفاجأُت بالجمال الذي تتحلى به البالد، 
فقد أعجبُت أيما إعجــاب بااللتزام بالتســامح الديني والتعايش 
المتبادل بيــن األديان في ســلطنة ُعمان. وقد اســتضافتني وزارة 
األوقاف والشــؤون الدينية في جولة حول جامع الســلطان قابوس 
األكبر ببوشر، حيث ذهلت برؤية جدرانه وفسيفسائه ذات الظالل 
الزرقاء والذهبية الزاهية. وكما أشار مضيفنا من وزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية، فإن مبدأ التســامح الديني والنمط المترتب 
لســلطنة ُعمان في هذا المنحى يتجلّى من خالل النمط المعماري 
المتعــدد للجامع األكبــر، والذي أيضــاً يرحب بجميــع المذاهب 
ــنة والشــيعة وغيرها؛ لممارســة  اإلســالمية؛ مثل اإلباضية والس
عباداتهم. وخالل زيارتي أكد لي مسؤولو الوزارة الرؤية الشاملة 

لجاللة السلطان لرعاية جميع المذاهب اإلسالمية.
وشــهدت ســلطنة ُعمان تدفقــاً هائًال مــن األعــراق المتباينة 
والمعتقدات الدينية المتعددة منذ أن حوّل جاللة الســلطان قابوس 

■   U��p UA�,

الدينية والحريات  التسامح 
والدين الدبلوماسية  بين 
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سلطنة ُعمان إلى دولة حديثة. وقد قمُت بزيارة أماكن العبادة غير اإلسالمية 
في مسقط، بما في ذلك العديد من الكنائس، باإلضافة إلى المعبد الهندوسي. 
وقد أعجبُت بالجهود التي تقوم بها الحكومة لتلبية احتياجات هذه المجتمعات 
الدينية، والتي تعكس بجالٍء رؤية صاحب الجالل السلطان قابوس في التسامح 

والتعايش في السلطنة.
وتلتزم الواليــات المتحدة كذلك بتعزيز التســامح الدينــي في الداخل 
والخارج، وظلت تحافظ طوال تاريخها علــى التزامها بصون الحرية الدينية، 
ال ســيما عند نشــأتها؛ ففي وثائقنا التأسيســية نجد أن فترة قيــادة توماس 
جيفرســون قد مهدت الســاحة للتنــوع الديني والحقــوق المتســاوية لجميع 
األميركيين، بغــض النظر عن دينهــم؛ فما قام به من عمــل لحماية الحرية 
الدينية هو أحد ثالثة إنجازات تذكر له وهو في قبره. كما كتب الرئيس جورج 
واشــنطن خالل أشــهره األولى إلى طوائف األقليات واعدًا إياهم بالمســاواة 
والتعامل وفقاً للقانون. فعلى سبيل المثال، في رســالته إلى قادة الكنيس في 
رود آيالند، كتب الرئيس جورج واشنطن: إن الواليات المتحدة لن «تقّر بأي 
تعصب، ولن تســاعد أي اضطهاد». وفي مباحثاتنا المبكرة في الخارج، وافق 
الرئيس جون آدمز (رئيسنا الثاني) على معاهدة طرابلس في عام 1797م التي 
تنص على أن الواليات المتحدة ترى أن الصداقة مع الدول اإلسالمية شيء في 

غاية األهمية.
وال تزال الواليات المتحدة إلى اليوم تلتزم بتعزيز الحرية والتسامح 
الديني. وقد ذكــر الرئيس ترامب في مــارس الماضــي أن «أحد أخطر 
التهديدات التي تواجه الحرية الدينية هو تهديد اإلرهاب»، وأن الواليات 
المتحدة ســتعمل من أجل اليوم الذي «يســتطيع فيه الناس الطيبون من 
جميع األديان ـ من المسيحية واإلســالم واليهودية والهندوسية ـ ممارسة 
عبادتهم وفق ما يرتضون». وقال نائب الرئيــس مايكل بنس في مايو: إن 
حماية وتعزيز الحرية الدينية ســتكون إحدى أولويات السياسة الخارجية 

للواليات المتحدة.
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وفي دبلوماســيتنا في الخارج نشــجع جميع البلدان على التقيد بالمعايير 
 الدولية التي وضعتها األمم المتحدة لحماية حرية الدين والمعتقد، حيث تنص

المادة 18 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يلي:
«لكل شخٍص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق 
حرية تغيير دينه أو معتقده، والحرية في إظهار دينــه أو معتقده والدعوة له 
وممارسة شعائره، سواء بمفرده أو باالشتراك مع اآلخرين، وفي األماكن العامة 

أو الخاصة».
وترى الواليات المتحدة أن من األهمية بمكان 
معاملــة جميع الناس ـ بغض النظــر عن دينهم ـ 
على قدم المســاواة، وال ينبغي إجبــار أحد على 

تغيير دينه أو إسكاته أو قتله بسبب معتقده.
وفي سعينا لذلك عملنا على حماية الطوائف 
الدينية من اليزيديين والمسيحيين والمسلمين من 
هجمات داعش. وقد قمنا على حث الحكومات على 
حماية حقوق جميع المواطنين؛ مثل البهائيين في 
إيــران. وقــد آثرنا مع بعــض البلــدان األوروبية 
واآلسيوية مخاوف بشــأن المعاملة التمييزية ضد 

المسلمين. وفي بالدنا نسعى جاهدين لضمان الحرية الدينية للجميع، وتعمل 
وزارة العدل األمريكيــة ومكتب التحقيقــات الفيدرالي علــى حماية الحقوق 

المدنية للجميع، ومنهم المسلمون األمريكيون.
وترجو الواليات المتحدة أن تجد الفرصة للعمل مع سلطنة ُعمان وغيرها 
من البلدان لتعزيز احترام الحرية الدينية والتســامح. ونحن نفعل ذلك مع 
قناعتنا العميقة بأن الحرية الدينية هي حق عالمي من حقوق اإلنســان، وأن 
التسامح الديني أداة للســالم العالمي، وأن كل ذلك عناصر حاسمة لألمن 

واالستقرار واالزدهار.
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■  أكاديمي في جامعة اإلسكندرية، مصر.

(1)

يبدو مفهوم المواطنــة واحدًا من أكثــر المفاهيم الجدلية 
سيولة في الحوار الدائر حول إصالح الوطن وأزمة المواطن، 
والمصطلح فــي حد ذاتــه قديم حديث، جســد في دولــة المدينة 
اإلغريقية أداة التمييز بين ســكان الجغرافيا الواحدة في أثينا، وهو 
تمييز في درجة اإلنســانية قبل أن يكون تميزًا في الحقوق والجدارة 
السياســية، ولم تكن المواطنة في هذه العصــور ناقصة؛ بل كانت 
مواطنة بائســة بالمعنى المادي والمعنوي للبؤس. وكرســت القسمة 
الضيزى بين القانون الروماني وقانون الشعوب مفهوماً للمواطنة ظل 

قروناً عدة حبيس فلسفة نفي اآلخر.
«وال أظن أننا نتعسف في تفسير التاريخ ـ كما قيل بحق ـ إذا 
قررنا صراحة أن دســتور المدينة الذي أنشــأ الدولة اإلسالمية 
األولى كان بالتعبير الحديث أول دستور تعاقدي في التاريخ، وأن 
التاريخ ال يعرف بعده مثاالً للتعاقد الحقيقي في نشــأة الجماعة 
السياسية إال ما كان حين اتفق المهاجرون إلى األرض األمريكية 

■ إ��م   �$�� ��Aل ا���� 

وا�زهر المواطنة 
المصرية الحالة  في  قراءة 
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فوق سفينتهم «مايفالورز» على إقامة مجتمع سياسي جديد على أساس بيعة 
مشتركة بينهم.

وبغض النظر عن األســاس النظري لفكرة التزام الدولة باحترام حقوق 
األفراد وحرياتهم فإن التصور اإلســالمي للحقوق والحريات يتميّز بخاصتين 

تحتاجان إلى مالحظتين:
«األولى: إن اإلسالم يعّد أداء الحقوق كأي واجب ديني آخر، ومن المؤكد 
أن إضافة الحافز الديني إلى الحوافز السياســية والدوافع الطبيعية يشــكل 

ضماناً إضافياً إلى ضمانات الحرية المعروفة.
الثانية: إن اإلسالم ينظر إلى الحقوق من زاوية المكلف بأدائها ال من 
زاوية المطالب بها، ولهذا فإن تعاليمه في هذا الشأن تأمر بأداء الحقوق 

ألصحابها».
والمعضلة التي نواجهها أننا نســتدعي مفهوم المواطنة مســتجلباً من 
التجربة الغربية تحت شعار تنحية الدين، وهنا أحب أن أوجه األنظار إلى 
ما يقوله أحد المعاصرين من علماء االجتماع الكبار وهو «أنتوني جيدنز» 
في كتابه الضخم «علم االجتماع» عند حديثه عن الغرب، يقول: «ال يختلف 
علماء االجتمــاع فيما بينهــم عموماً بأن ســطوة الدين على المؤسســات 
االجتماعية الغربية بما فيها الدولة آخذة في التناقص واالنحسار... كما أن 
أثر الدين آخذ بالتناقص مع تعاظم دور العلمنة في أكثر المجتمعات وفي 
مؤسساتها السياسية، والتشريعية، وفكرها القانوني على حد سواء. غير أن 
مثل هــذه التطــورات ال تعني بأي حــاٍل من األحــوال انتشــار العلمنة أو 
انتصارها حتى في المجتمعات الغربية، كما أنهــا ال تعني ترادف العلمنة 
والحداثة في المجتمعات المعاصرة كافة، ويجدر بنا في هذا الســياق أن 

نأخذ في االعتبار عددًا من الظواهر المهمة:
األولى: إن موقع الدين في المجتمعات الغربية أكثر تعقيدًا وتشــعباً مما 
يظن أنصار أطروحة العلمنــة؛ فما زالت المعتقدات الدينيــة والروحية تؤثر 
تأثيرًا بالغاً في حياة الكثير من األفراد والجماعات، وتكون منظومة واسعة من 
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الحوافز والدوافع التي تحدد مسارات السلوك الفردي والجماعي فيما بينهم، 
بصرف النظر عن مدى مشاركتهم في العبادة الشائعة في المؤسسات الدينية، 
إن أعدادًا هائلة من الغربيين يؤمنون باهللا أو بقوة علوية، غير أنهم يمارســون 

هذا اإليمان خارج إطار المؤسسات الدينية التقليدية.
الثانية: إن العلمنة ال يمكن قياسها على أساس االنتساب إلى المؤسسات 
الدينية المتعارف عليها؛ فمثل هذا المقياس ال يأخذ في الحسبان االتجاهات 
والحــركات الدينية التي نشــطت وترعرعت خــالل العقــود الماضية خارج 

المجتمعات الغربية على الصعيد العالمي، وأحياناً داخلها.
الثالثة: ربما األهم غيــاب العلمنة في أكثر 
المجتمعات غيــر الغربية، وهذا ليــس وقفاً على 
المجتمعات التقليدية؛ فهي شائعة في المجتمعات 
الغربية بدرجات وأشكال متفاوتة، وال تزال بعض 
هــذه الحــركات الدينية التــي تدخل فــي عداد 
«اليمين المســيحي الجديد» وثيق الصلة بمواقع 
صنع القــرار السياســي واالجتماعــي خاصًة في 
الواليات المتحدة، وقد برزت في العقود األخيرة 
نظريات تربط مفهوم المواطنة في القرون الثالثة 
األخيرة بظاهرتْي اإلقصاء والدمج، ويقول هؤالء: 

إن القرن الثامن عشــر قد تميّز بظهور «الحقوق المدنية» التي تشمل أنواعاً 
مختلفة من الحريــات الفردية مثل حريــة التعبير، وحرية الــرأي، والمعتقد 
الديني، وحرية التملك، والمحاكمة العادلة أمام القضاء. وشهد القرن التاسع 
عشر نشوء الحريات السياسية مثل حرية التصويت، وشغل الوظائف والمناصب 
العامة، والمشاركة في السيرورة السياسية. أما في القرن العشرين فقد ظهرت 
الحقــوق االجتماعية، وأصبحــت حقــوق المواطنين في النشــاط االقتصادي 
والضمــان االجتماعي والتعليم والرعايــة الصحية واإلســكان والتقاعد جزءًا 
ال يتجزأ من منظومة المبادئ لدولة الرفاهية. وأدى إدخال الحقوق االجتماعية 
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في مفهوم المواطنة إلى تمتع جميع الناس بالحق في حياة نشــطة وكاملة مع 
وجود دخل معقول، بغض النظر عن منزلتهم االجتماعية، ومن هنا فإن الحقوق 

المرتبطة بالمواطنة قد أسهمت في إعالء مفهوم تحقيق المساواة للمجتمع.

(2)

وخالل هذه القرون الثالثة لم تكن المواطنة جزءًا من القاموس السياسي 
في العالم العربــي، ولوال األزهر الشــريف ـ الذي ُفرض عليه دور سياســي 
إضافة إلى مرجعيته الرائدة ـ الختفت الثقافــة الوطنية بعناصرها المختلفة، 
خاصًة وقد أوصد الباب أمام االجتهاد الفردي، وأُجهضت محاوالت «التنوير» 
خارج دائرة التأثير الغربي، وأصبحت حركية الدين جزءًا من مؤسسة الحكم، 
وكما يقول جورج المقدســـي ـ في كتابه عن «نشأة الكليات»: «دأبت السلطة 
الحاكمة باســتمرار على محاولة جذب العلماء إلى دائــرة نفوذها، وحبذا لو 

أمكن السيطرة عليهم، واإلفادة من تأثيرهم على جماعة المؤمنين».
فما الجديد إذًا في استراتيجية الدولة الحديثة في مصر؟ «الجديد أنه 
للمرة األولى ـ كما يقول شريف يونس ـ أصبح منطق الدولة يهمش المؤسسات 
الدينية التقليدية، ليس مــن منطلق العداء لها، بل مــن منطلق الحاجة إلى 
إعادة ترتيٍب تاريخية وجذرية آللة الدولــة ومفهومها. كان انتقال الدولة من 
الجباية إلى استثمار السكان وتشعب أدواتها يعني اتساع مجال «السياسة» أي 
اهتمامات الســلطة وتشــعب أدواتها التدخلية، وظل األزهر والقضاء الشرعي 
مســتقلين إلى حد كبيٍر؛ لكن المجــال العام التابع للسياســة ـ أي الحكم ـ 
تضخم باستمرار متمحورًا حول جهات الدولة الحديثة بما جعل الحكم والتأثير 

والمكانة النسبية لمجمل المؤسسات التقليدية يتقلص».
وفي ظل هذا المشهد البالغ التعقيد ُولد مفهوم المواطنة في الدولة 
المصرية الحديثة، وكانت والدة قيصرية جعلته قابًال للحضور والغياب وفقاً 
لتطلعات غرب طامع، وســلطة حاكم طامح، وكالهما يســعى إلى توظيف 
«الجغرافيا» لحماية مصالحه، الغرب يريد السيطرة على األرض والثروة، 
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والحاكم يريد الهيمنة على البشــر والقوة، فلم تجد إرهاصات المواطنة 
طريقها إلى النمو، وقد أصبح محمد علي المالك الوحيد بعد تأميم الفكر 
واالقتصاد والسياسة لصالح مشروعه النهضوي بإيجابياته وسلبياته، ولم 
يستطع رفاعة الطهطاوي ورفاقه، وعلي مبارك وسياسته التعليمية، وقدري 
باشا ومدوناته القانونية، ومحمد عبده وتالميذه؛ لم يستطع هؤالء جميعاً 
اإلمســاك بدفة القيادة، أو أن يكونوا جزءًا منها؛ ألن الدولة الحديثة في 

مصر قامت على أعمدة ثالثة: جيش قوي، وإدارة رشيدة، ونخبة قائدة.
أما الجيش فقد ظل طوق النجاة في عوالم متغيرة.

أما اإلدارة الرشيدة فقد تآكل رشدها لصالح 
بيروقراطية متسلطة تحولت إلى كابوس يقضي على 

حلم المصريين فيما يسمى «الدولة العميقة».
أما النخبة القائدة فقــد تناثرت قوتها، وتم 

تقزيمها وتقسيمها إلى نخٍب ثالث:
نخبة معارضة لحمتُها وُســداها: المصالح 

الخاصة ال العامة.
نخبة مروضــة تحولــت إلى جوقة فاســدة في 
وسائل اإلعالم تحمل المباخر حول النخبة السياسية.

ضة ال تعرف قيمة الوطن وأهمية االســتقرار وضرورة الحفاظ  نخبة محر
على مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وهي 

نظرية للحفظ غايتها مصلحة اإلنسان، وليس مصالح األديان.
ومحصلة هذا كلــه أن المنظومــة القيمية التي تمثــل البيئة الحاضنة 
لثقافة المواطنة غائبة، وألن الدين يصنع الثقافة، والثقافة تصنع التدين، 
فإن تغريب الدين أوجد ثقافة مغشوشة، وتديناً مريضاً بسوء الفهم، ومريضاً 
باعتناق العنف، وهو مرض تتآكل تحت وطأته مقومات المواطنة الحصينة، 
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بدأنا نشــعر بالمواطنة المأزومة، 
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وتدفقت على األزهر الشريف كل القوى الفكرية العاملة على األرض بكافة 
انتماءاتهــا الدينية والسياســية واالجتماعية؛ وكل مجموعــة من هؤالء من 
علمانيين وإسالميين، ومن مسلمين ومســيحيين، ورجاالً ونساء، جاءوا إلى 
األزهر الشريف ولديهم تخوف عام من اإلقصاء أو تراجع منظومة الحقوق 
أو غياب الحريات، ولم يكن الخوف من المواطنة الناقصة، بل من المواطنة 
الغائبة. وتوالت وثائق األزهر، إحداها تبحث عــن هوية الدولة ومقوماتها 
الدســتورية، وأخرى تتفاعل مع الحقوق والحريــات، وثالثة جوهرها حقوق 
المرأة. لقد كان الحوار تحت قبة األزهر بال سقف، وكان صريحاً، حتى وإن 
كان بعضه مؤلماً وجارحاً، ومعبّرًا عن غيظ مكتوم، وشــارك فيه سياسيون، 
ومفكرون، وعلمــاء، وأدباء، وصحافيون، وإعالميــون. وكانت المواطنة عند 
الجميع تعني المساواة في الحقوق والواجبات، والدفاع عن الحريات بكافة 
صورها وإقرارها دســتورياً، والحفاظ على اســتقرار الوطن وأمن المواطن 
وسالمته، وُترجم ذلك في ورقات تم تظهيرها بتوقيعات، ومن خالل متابعة 
ــت ـ ربما ألول مرة ـ أن الجنسية شيء  استوعبت كل جلســات الحوار أحس
والمواطنة شيء آخر، الجنســية عالقة بالقانون يمكن تجسيدها في وثيقة 
السفر، أما المواطنة فهي انتماء إلى مكان ليس مجرد جغرافيا؛ ولكنه تاريخ 
ومشــاعر ووالء وهوية، إنه ليــس مجموعة الحقــوق والحريــات في كتاب 
الدستور، بل هو مجموعة العالقات الفعلية بين المواطن والدولة، ومجموعة 
العالقات بين المؤسســات واألفراد والمســاواة في الحقــوق: كيف يعامله 
القاضي؟ وكيف يعامله األستاذ؟ وكيف يعامله رجل األمن؟ وكيف يعامل األخ 

أخته في الميراث؟... إلى آخره.
إنّ الوعي بالمواطنة هو جوهــر المواطنة؛ الوعي بها مــن جانب الدولة 
والمؤسســات، والوعي بها من جانب األفراد والجماعات، إن جوهر المواطنة 
يعني الوعي بعدم صالحية التقسيم الديني أو اإلثني أو النوعي ليكون أساساً 
أو معيارًا في منظومة الحقوق والواجبات، والنص في الدستور على أن الشريعة 
اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع يعطي حجية لسلب المشروعية عن أي 

خطاب يعتدي فكرياً على صيغة المواطنة الكاملة.
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خاصًة ـ وكما يقول ســـامح فوزي ـ أن هنــاك اتجاهاً ـ علــى الجانبين 
اإلسالمي والمســيحي ـ يسعى إلى تمرير مشــروعه الطائفي بوصفه مشروعاً 
بديًال أو موازياً للمواطنة، ويحكم ســعيهم معادلة صفريــة، بمعنى أن تحقق 
مشــروع المواطنة يعني ضمن ما يعني زوال مبررات وجودهم، وهذا ما سماه 
سمير مرقص بتديين المجال السياسي، وهو نوع من القراءة القلقة التي تؤدي 
إلى إضفاء المقدس على الشأن العام، «وعليه فإن المرء يدخل في مواجهة مع 
المطلق المقدس، ومن ثم يكون هناك إما صدام معه أو انســحاب تام عنه»، 
وهو ما يؤثر سلباً على قضية التحول الديموقراطي والسياسي في مصر. ونحن 

في مفهــوم المواطنة أمــام محظوريــن: الفكرة 
الغربيــة العصية علــى النقل، والخبــرة الوطنية 
المحدودة الفعل. والعــودة إلى الماضي هنا ليس 
تقليدًا مرفوضاً بل هــو بيان للتجربــة الحيّة في 
زمان أكثر انفتاحــاً، ومكان أكبر اتســاعاً، حيث 
تفرض وثيقة المدينة نظاماً سياسياً يخضع أهله 
لموقف قانوني متكافئ؛ ألن قاعدة المواطنة تغطي 
هامة الجميع، فحواها المساواة في الحقوق كلها، 
وفي الواجبــات كلها»، وقد صارت هــذه الوثيقة 

ذات فاعلية حضارية انعكست على خصائص الجماعة الوطنية في مصر، وهو 
ما عبّر عنــه المفكر المصري المستشــار وليم ســـليمان قالدة فــي كتابه: 

«المواطنة المصرية حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة» بقوله:
«إن اإلنسان والجماعة يأخذان مفهوماً متشابهاً ومتكامًال في عمق التدين 
المصري المسيحي واإلسالمي، والنتيجة المهمة لهذه الحقيقة هي أن التعدد 
الديني في ـ مصر في صورته الدينية والشــعبية ـ نشــأ وعاش في إطار فقه 
المحكومين؛ أي في مقومات التجانس الذي تصنعه مقومات الكيان المصري. 
وهكذا صار في الحياة المصرية قطبان يجري الجدل بينهما: التجانس، وتمثله 
األرض وســيادة العرق المصري ووسيلة اإلنتاج الرئيســة الزراعة، وعلى وجه 
الخصوص النظام السياسي من ناحية، والتعددية ـ ويمثلها الدينان: المسيحية 
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واإلســالم من ناحية أخرى. ولو أن واحدًا من هذين القطبين ســاد الندثرت 
مصر التي نعرفها، فلو أن التجانس ابتلع التعدد من خالل هيمنة أحد المطلقين 
النمحى وجود اآلخر، ولو أن التعدد صار كاسحاً يكرس الفرقة لما صار للكيان 
المصري مقومات وجود موحدة، ولكن الحياة االجتماعية واإلنتاجية والثقافية 
والحضارية حالت دون حدوث االستقطاب، وأفرزت بديًال ثالثاً (غير االستيعاب 
واالستبعاد المتبادل) هو الحياة المشتركة من خالل جدل القطبين ـ التجانس 
والتعدد ـ هذا البديل يحتفــظ بالمقومات الواحدة الموحــدة وال ينفي وجود 
اآلخر، الجماعة تحيــا التعدد على أرض الوحدة، خاصــًة أنه في هذه الحياة 
المشــتركة، ال تعطي األرض ـ في مصر ـ الفرصة لعزلــة فريق من مكونات 

الجماعة بعيدًا عن جسمها الشامل».
وأتســاءل: إذا كان هذا هو الواقع فلماذا تطفو بثور النقيض على الوجه 

المصري المتألق تحت الشمس؟

(3)

إنّ التطورات الدستورية في مصر عززت وجود المواطنة الكاملة للجميع في 
مؤسسات كانت عنوان التميز مثل المؤسســات القضائية، والحقوق والحريات 
الدينية، وجاءت هذه التطورات مواكبة لمواقف مدعومة من األزهر الشــريف، 
وقد عرفت مصر خالل عقدين مضيا رئاسة للهيئات القضائية في مصر تسنمتها 
المرأة وكبار رجال القضاء من المسيحيين في مجلس الدولة والقضاء العادي 
والنيابة اإلدارية، وهيئة قضايا الدولة، وأصدرت المحكمة الدستورية منذ أيام 
حكمها بعدم دستورية أحد نصوص قانون الخدمة المدنية يعطي للمسلم إجازة 
ألداء فريضة الحج وال يعطي ما يماثلها للمســيحي ألداء الزيارة الدينية إلى 
القدس الشــريف، إضافة إلى اســتيعاب المجالس النيابية ومجالس الوزراء 
والمحافظين للمواطنين بعيدًا عن محاصصة الدين والطائفة والنوع، مرة ثانية 
لماذا إذًا تطفو بثور نقيض المواطنة على الوجه المصري؟ إنها الثقافة العاجزة 
الكليلة، التي تختبئ وراء التقليد والجمود، أو خلف العصبية المقيتة والطائفية 
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المنبوذة، في مواجهة غير متكافئة مع قوى خفية وأخرى ظاهرة، وكما يقول بحق 
فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد الطيب في بحث نُشر منذ أكثر من 
خمسة عشر عاماً: «إن هذه المواجهة الجديدة قد أحدثت مفارقات في النظام 
االجتماعي اإلسالمي لم ُيحسب حسابها من قبل؛ ألن زخماً هائًال من ثقافتنا لم 
يكن مؤسساً على قيم وأصول إســالمية محررة، تؤهلها للتعامل مع هذا الوافد 
المكتسح، بقدر ما كانت أمشاجاً وأخالطاً من عادات وأفكار تقليدية جامدة من 
ناحية، ومن أنماط متحررة أو منفلتة من ناحية أخرى، وكانت القيم اإلسالمية 
هي الغائب المفتقد في هذا الخليط غير المتجانس، وكما كانت صدمة الغرب 

في القرن الماضي الشــرارة التي أشــعلت فاتورة 
التجديــد، كانــت العولمــة أو قانــون المركــز 
واألطراف الصدمة الكهربائية التي وضعتنا ـ من 
جديد ـ فــي مواجهة جديــدة، أو محنــة من نوع 
جديد، وهي بال شك تســتدعي نوعاً من التجديد 
يختلف عن التجديد الذي ساد في القرن الماضي، 
وإن تماثل معه في البحث عن الهوية على أســاس 
من العــودة ـ الواعيــة الناقــدة ـ إلــى التراث، 
فاالنطالق من التراث شرط ال مفر منه ألية نهضة 
حقيقية تبقى فيها األمة موجودة على قيد الحياة...

والذي يلقي نظرة سريعة على الساحة الثقافية اآلن ـ يظهر له بوضوح أنها 
بصورتها الراهنة غير مؤهلة لمواجهة الرياح العاتية التي تهب علينا من وراء 
البحار، فال تزال مشــكلة اللب والقشــور تعمل عملها في توجيه ثقافتنا، وما 
تزال قائمة األولويات منكسة على رأســها، وال تزال المرأة بعد أكثر من قرن 
ونصف من التجديد ـ نتساءل عن حكم خروجها من المنزل، عن صوتها وهل 
ــنة؟ وال يزال الخالف  هو عــورة، وعن تعدد الزوجات هل هــو األصل أو الس
مســتعرًا بين فريق من علمائنا ومفكريناً حول مشروعية دخول المرأة مجالس 

األُمة والشورى، وهل ُيعد ذلك من الوالية العامة أو ال ُيعد؟».

إّن ا�&�Dرات ا��o&�ر�� <� 
 �Hxد ا���ا�aزت و<� �W�
��oت  ا�b���=� �=��S <� ��ٴ
 !G� <��&ان ا��H� s,�A
 ،��:�Q5ت ا���o ا���ٴ
 ،��H��ت ا����وا�$�5ق وا�$
و�aءت 3@ه ا�&�Dرات 
 �� ������ l;ا��� �Aا��
.l��/ا� �األز3
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هذه كلمات اإلمام األكبر وهي حديث عن التجديــد والمواطنة معاً، فهل 
ال يزال بعضنا يرى حضور اإلســالم العامل الرئيس في احتضــار المواطنة؟ 
اســمحوا لي أن أقول بصوٍت جهيٍر: إن غياب اإلســالم والتخلي عن منظومته 
القيمية وأنظمته التشــريعية هي األســباب الكامنة خلف انســحاب المواطنة 
وتجلياتها بما يهدد اســتقرار المجتمع وأمن المواطنين، وإنها لخسارة فادحة 

بمنطق الدين والعقل، وبمنطق الصالح العام والسياسة الراشدة.
إنّ المواطنة في مفهومها الصحيح: واجبات نقوم بتفعيلها، وهي من واجبات 
األعيان التي ال تقبل اإلنابة، وحقوق نســعى إلى تحصيلها وهي ـ بالنظر إلى 

ضرورتها وكليتها وقطعيتها ـ من حقوق اهللا التي ال تقبل اإلسقاط.
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■  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة البلمند في لبنان.

عندما ُيذكر اسُم األمير شكيب أرســالن فإنّ أول ما يتبادر 
إلى الذهن كتابه الذي نشــره مسلســًال عــام 1929م، ثم 
مستقًال عام 1935م، وصدر في عدة طبعات بعد ذلك: «لماذا تأّخر 
المسلمون ولماذا تقّدم غيرهم؟» 1 وكان الجواب الذي قّدمه األمير 
األرســالني في هذا الكتاب أو الكتيب الصغيــر يتلخص في تقديم 
أسباب دينية لسؤاله، حيث إنه رأى أن المسلمين تخلّوا عن مبادئ 
دينهم اإلسالمي بينما َتمّســَك األوروبيون بمبادئ دينهم المسيحي 
على الرغم من انتصار العلمانية في الغرب. فهناك فارق رئيس بين 
مسلمي الشرق ـ وخاصة نخبهم الحديثة ـ ومسيحيي الغرب ونخبهم 
الحديثــة. فبالنســبة لألمير شــكيب اعتبــر المثقفون المســلمون 
المتغربنون أن «اإلسالم هو المشكلة»، وأن الحداثة والعلمانية تكمن 
في التخلي عن الديــن بصورة مطلقــة عملياً وإن لــم يكن كذلك 
نظرياً. أما المثقفون الغربيــون فرأوا أن الحداثــة تعني العلمانية 

األمير شكيب أرسالن: «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقّدم غيرهم؟»، قّدم له د. سعود  1 ـ 
المولى؛ تحرير سوسن النجار نصر، (المختارة: الدار التقدمية، 2008م).

■ �$��د 
�اد  

أرسالن: شكيب  ا�مير 
السياسي / الديني التفسير  من 

ل[وضاع الجغرافي  التفسير  إلى 
الحديثة وا�سالمية  العربية 
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بمعنى الفصل اإلداري بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الدين المسيحي، وظلّوا 
على إيمانهم الديني لم يتزحزحوا عنه َقْيــَد أنملة، بل زادوا من إيمانهم به. 
فالعلمنة ُفسرت إلحادًا عند النخب اإلسالمية؛ بينما لم يكن األمر كذلك عند 

الذين قالوا بالعلمنة أوالً في الغرب.
وصف المؤرخ الراحل ألبِرت حورانــي، البريطاني ـ اللبناني األصل، في 
أحد أعماله حركة التجديد اإلســالمية الحديثة التي نشأت في القرن التاسع 
عشر متأثرة بالغرب، وصفها بأنها تنتمي إلى ثالثة أنواع من الدعاة: أولئك 
الذين رّكزوا على توحيد وتوجيه «جهود الشعوب اإلسالمية للدفاع عن العالم 
اإلســالمي في وجه االختراق الغربي»، وهــم على صلة بأفــكار جمال الدين 
دون على ضرورة  األفغاني (1839 ـ 1897م) وبإسالمه الشــامل. وأولئك المشد
إعادة النظر في قراءة العقائد اإلسالمية والّشــرع اإلسالمي، وهم على صلة 
بأفكار الشــيخ محمد عبده (1848 ـ 1905م)، وقد ُســّموا فــي بعض األحيان 
ـ «الحركة اإلســالمية الحديثة». وأولئك الذين «يرون التحديث ليس فقط  ب
بواســطة العمل السياســي، بل كذلــك في إعادة إحيــاء الحيــاة الدينية في 
اإلسالم»، وكانوا على صلة بالحركة الوهابيّة. ويقول حوراني: إنّ كل واحد من 
هذه النماذج يعّد «نموذجاً مثالياً»، ويضيف بأنّه قد يتبين أن ال مفكر عربياً 
قد تبنى أياً من تلك النظريات بكاملهــا، بل مزيج واضح من كل عناصرها». 
وفي الواقع وصف حوارني بذاته الشيخ رشيد رضا (1865 ـ 1935م) بأنه كان 
في بداية سيرته «مصلحاً دينياً، ثم صار مؤيدًا لألُصولية الوهابية في الفترة 
الَالحقة من حياته. إضافة إلى ذلك، حاول رضا الجمع بين رأي األفغاني في 
الشــأن السياســي وبين رأي عبده المصلح الدينــي. ورأى الباحث األميركي 
مالكوم كير أنّ رضا توسع في شــرح القانون والسياسة اإلسالميين على نحو 
أكثر دقة وتماســكاً عن أي عمل حاوله عبده. مع ذلــك، وخالفاً لعبده الذي 
ابتعد عن العمل السياسي المباشر بعد عام 1888م، واتخذ موقفاً معتدالً إزاء 
االحتالل البريطاني لمصــر، اتبع رضاً نهجاً مختلفاً بعــد وفاة عبده في عام 
1905م، معتنقاً النشاط السياســي قبيل وأثناء وبعد الحرب العالمية األولى، 

تأييدًا للتحّرر العربي واإلسالمي من الدول األجنبية.



285

ل[وضاع الجغرافي  التفسير  إلى  السياسي / الديني  التفسير  من  أرسالن:  شكيب  ا�مير 

ليســت الغاية من هذه الدراســة القصيرة والمختصرة البحث في سيرة 
الشيخ رشيد رضا، بل في ســيرة شــخصية أخرى كانت ذات صلة به: األمير 
شكيب أرسالن (1869 ـ 1946م)، وهو أحد المفكرين العرب المسلمين الذين 
 حظيت أنشطتهم وأفكارهم ـ خالل فترة ما قبل الحرب العالمية األولى ـ بأقل
قدٍر من الدراســة. وقد رّكز وليم كليفلند في كتاب أصدره عنه على عمله في 
ســنوات ما بعد الحرب العالمية األولى، علماً بأنه خصــص فيه فصًال واحدًا 
لنشأته. وقد كان شكيب أرسالن سليل أسرة درزية بارزة من جبل لبنان. ُعرف 
بأنه اعتنق اإلســالم الســني من دون التخلي عن درزيته العتقاده أن الدرزية 

نية كثيرًا من  بينها وبين الس مذهٌب إسالمي، وأن
األمور المشــتركة. فقد كان األمير شكيب يمارس 
والصالة  (كالصــوم  الرئيســة  اإلســالم  فرائض 
والحج) التي يتجاهلها معظم الدروز إجماالً. وقد 
رســم حوراني صورة للعالقة بين شــكيب أرسالن 

والشيخ رشيد رضا على الوجه التالي:
إن عنصر القوميَة العربية قوي في كتابات 
رشــيد رضا، وأقوى منــه في كتابــات صديقه 
شــكيب أرســالن؛ فعندما يتكلمان عــن قضايا 
اإلســالم فإنهما إنما يفكران قبل كل شيء في 

اإلســالم العربي، ويعّدان المســلمين اآلخرين ـ وبتعبير أرســالن نفسه ـ 
«تالمذة العرب». غيــر أن هذا التناقض ظاهري فقــط؛ ذلك أنهما كانا 
مؤمنين بإمــكان التوفيق بين القوميــة العربية ـ نظرًا لموقــع العرب في 
األمة ـ وبين الوحدة اإلسالمية على نحو يستحيل على اآلخرين. بل واألكثر 
من ذلك (آمن) بأن إعادة إحياء األمة (اإلسالمية) يحتاج إلى إعادة إحياء 
العرب. فالفكر اإلسالمي ال يســتطيع االزدهار إال بازدهار لسان العرب؛ 
ذلك أنها اللغة التي تمكن بها دراسة اإلسالم وسبر غوره، وعليه فإنّ من 

واجب أّي مسلم أن يتعلم العربية إن كان قادرًا على ذلك.

��A �5ن 7�SZ أرoالن 
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ومع أن ألبرت حوراني أدرك الخالف بين رضا وأرسالن، حين كان األول 
يؤيد التحالف العربي ـ البريطاني ضد األتراك، إّبانَ الحرب العالمية األولى، 
بينما كان الثاني يستنكره، فإنه لم يتعرض لدراسة معمقة للعالقات الفكرية 
والسياســية التي كانت قائمــة بين الرجلين إّبــان تلك الحقبــة. إن محاولة 
تمهيديــة لمثل هذا البحث تســتدعي قســمة تفكير أرســالن إلــى مرحلتين 
متمايزتين: األولى تنتهي مع نهاية الحرب العالمية األولى، وتمتد الثانية حتى 

وفاته في 1946م.
كان عمل أرسالن قبل نهاية الحرب يدور حول الحكم العثماني في جبل 
لبنان وســوريا؛ ففي 1902م عين قائمقاماً لمنطقة الشوف في جبل لبنان 
لفترة قصيرة جدًا، ثم عين مجددًا في المنصب عينه في 1908م وشغله حتى 
1910م. وعلى العكس من الشيخ رشــيد رضا، لم يكن أرسالن قبل 1908، 
حين أجبر ضباط «تركيا الفتاة» السلطان عبد الحميد الثاني على العودة 
إلى دســتور عام 1876، لم يكن من نُقاد الســلطان، ولكنــه تحالف بعد 
انقالب 1908 مع «جمعية االتحاد والترقــي»، وانتُِخَب نائباً في بداية 1914 
في «مجلس المبعوثان» العثماني (البرلمان) عن حوران، وهي منطقة سورية 
خارج جبل لبنان ذات أكثرية درزية. وكان قبل ذلك ببضعة أشهر قد انضم 
إلى حزب عربي تشكّل في دمشق باســم «حزب اإلصالح الحقيقي»، وكان 
من أهدافه دعم الحكومة العثمانية «في صراعها مع األخطار الخارجية من 
دون إزعاجها بالخالفات الداخلية». في الواقع، إن الغاية من هذا التجمع 
كانت الوقوف في وجه حــزٍب عربٍي آخر هو «حــزب الالمركزية اإلدارية 
 العثماني» الذي كان قد تأســس فــي القاهرة في أوائل عــام 1913. ولعل
الجدير بالمالحظة هو أن الشــيخ رشيد رضا كان أحد قادته األولين. وقد 
سعى ذلك الحزب لتحقيق اإلصالح عبر المطالبة بحصول الواليات العربية 
على حكم ذاتي وعلى الالمركزية، في حين بــدت جمعية االتحاد والترقي 
مصممة على المركزية الشــديدة وعلى التتريك. من هنا يبدو أنّ أرسالن 

ورضا كانا آنذاك ينتميان إلى معسكرين سياسيين متناقضين.
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بعد انتخابه عضوًا في البرلمان العثماني نشــر أرســالن كتاباً عنوانه «إلى 
العرب، بيان لألُمة العربية عن حزب الالمركزيــة»، هاجم فيه كل ما دعا إليه 
«حــزب الالمركزية اإلداريــة العثماني». وكان الكتــاب رّدًا على كتــاب «وقائع 
المؤتمر العربي األول» الذي انعقد في باريس في عام 1913، وحرره رئيس المؤتمر 
الشيخ عبد الحميد الزهراوي، وكان عنوان الكتاب: «بيان إلى األمة العربية من 
حزب الالمركزيــة اإلدارية العثمانــي». ففي رأي أرســالن ذاب الرابط القومي 
العربي، أو باألحرى الرابط العرقي (العصبية الجنسية) في الرابط الديني األوسع 
(العصبية الدينية) منذ أيام النبي محمد ژ . وكانت نتيجة هذا الرابط الديني 

المثالي أن استطاع المسلمون العرب االنتصار على 
الفرس وعلــى البيزنطيين. وكان رضــا يقبل بهذا 
الموقف؛ ألن غايــة فكره السياســي النهائية كانت 
ـ في رأي حوراني ـ قيــام دولة إســالمية حقيقية، 
وكونه «يعارض جميع المحــاوالت الرامية إلى قيام 
دولة في العالم اإلسالمي يكون أساس الترابط فيها 
غير الدين». ولكن الرجلين اختلفا في كيفية تحقيق 
هذا الهدف؛ ذلك أن رضا أعطــى األولوية األولى 
للغة والحضارة العربيتين وللدفاع عن سوريا في وجه 

ُخطط االســتعمار الفرنســي المعروفة جدًا آنذاك والرامية إلى السيطرة عليها. 
وعندما أصّرت «جمعية االتحــاد والترقي» القومية التركيــة الحاكمة على اتباع 
سياسات التتريك تغلب على تردده الســابق، وذهب إلى حد التحالف مع «دولة 
أوروبية مسيحية (بريطانيا)» للدفاع عن ســوريا في وجه «دولة أوروبية مسيحية 
(فرنسا) أخرى»؛ للدفاع عن الحضارة العربية في وجه الدولة العثمانية المسلمة. 

ومنذ فترة مبكرة تعود إلى عام 1900م أخذ يبدي آراء كقوله:
إنّ الشغف بتاريخ العرب والسعي إلحياء مجدهم يساويان العمل من أجل 
وحدة اإلسالم التي تحققت في الماضي فقط عبر العرب، والتي لن تستعاد في 

هذا القرن إال بواسطتهم.
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إنّ قاعدة هذه الوحدة هي اإلســالم نفســه، وما اإلســالم إال كتاب اهللا 
القدير على كل شيء وسنة رســوله، وكالهما بالعربية. فما من أحد يستطيع 
فهم اإلســالم إن كان ال يفهم العربية الفهم الصحيح، وما مــن أحٍد يمكنه 

فهمهما الفهم الصحيح إن كان ال يفهم لغتهما النبيلة.
لم يكن الخالف حادًا بين دعاة اللغة التركية وبين أولئك المنادين باللغة 
العربية قبل بروز القوميتين التركية والعربية في اإلمبراطورية العثمانية؛ نظرًا 

العتبار األولى لغة الدولة والثانية لغة الدين والشريعة.
ولم تكن ميول أرســالن بالطبع إلى جانــب التتريك، ومــع ذلك اختار 
التغاضي ـ في تلــك الحقبة علــى األقل ـ عــن دور اللغة العربيــة في األمة 
اإلسالمية. أّما فيما يتعلق باالســتعمار األوروبي الالئح في األفق لغزو المزيد 
من الواليات العربية العثمانية ـ وخصوصاً ســوريا ـ فكان الخالف بين رشيد 
رضا وشكيب ارســالن تكتيكياً؛ ذلك أن األخير أولى األهمية القصوى للدفاع 
عن قلب القوة السياســية العســكرية اإلســالمية ـ أي الدولــة العثمانية في 
إستانبول ـ وشــدد على «أخطار االنقســام، وعلى أهمية الدولة بوصفها ملجأً 
واقياً للعرب». أما رضا فكان يشــعر بأن الملجأ العثماني الواقي فقد مكانته، 
وعلى األخص بعد فشــل إســتانبول في انقــاذ طرابلس الغرب مــن االحتالل 
االيطالي في عــام 1911م. وفي مجابهة بين أرســالن وعبد الحميد الزهراوي 
ـ أحد زعماء حزب الالمركزية العثماني المذكور آنفاً ـ والذي تألف في مصر 
قبيل الحرب العالمية األولى ـ دافع أرســالن عن الدولة العثمانية ـ ودعا كل 
عربي إلى الوقوف بجانبها في حال نشــوب حرب. وكان جواب الزهراوي على 
شــكل ســؤال: «وأين هي الدولة [العثمانية]؟ لقد انتهت». ففي هذا السياق 
الفكري، كانت اإلمبراطورية العثمانية قد زالت بعد سلســلة من الهزائم بين 
عامي 1911 و 1913م فــي طرابلس الغرب وفــي البلقان. فاتــكال العرب على 
أنفســهم بأنفســهم وتخلي العثمانيين عن المركزية هما السياســتان األشد 
إلحاحــاً. وكان رضا يوافق أرســالن الــذي رأى في أزمة االنحــدار العثماني 
مجابهــة بين اإلســالم والمســيحية. ذلك أنــه اعتبــر أنّ أي نصــر ألوروبا 
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«المســيحية» هزيمة لإلســالم، حتّى إلى حد اعتبار مفهوم القومية العرقية 
سالحاً في ذلك الصراع، إذ قال:

«بعد محاربة أوروبا الدولة العليّة [العثمانية] بجميع أصناف الحروب تأتي 
لكي تحاربه بحرٍب جديدٍة تذكي الرابط القومي (الجامع العرقي) في الشــعوب 
اإلســالمية. إنها تفعل ذلك لكي تتالشى الروابط اإلســالمية، فال يبقى مجال 
لأللفة بين المسلم الصيني والهندي، والتركي والعربي». وكان اندفاع أرسالن 
في الدفاع عن اإلمبراطورية العثمانية قد حمله على وصفها بأنها «أقدم ســاللة 

دافعت عن اإلسالم طيلة حقبة امتّدت طوال ستمائة 
عــام، تقاتــل دول أوروبا بالمســيحية علــى جهة، 
الفارسية، على الجهة األخرى».  والدولة الصفوية 
وأصّر على وجوب عد الدولة العثمانية مقدسة عند 
العرب؛ إذ إنها رفعت شــأن الدين الذي كانوا هم 
األولين في إهدائه للعالم. والواقع «أن أصل الدولة 
عربي، وقوتها قوة للعرب وألولئك الذين صار دين 
العرب دينهم»؛ بل إنه أشــار إلــى أكثر من ذلك، 

وهو أن «األتراك هم تالمذة العرب في اإلسالم».
بالعودة إلى جماعة إحياء الحياة الدينية اإلسالمية الذين سماهم حوراني 
«النوع المثالي»، يبدو جلياً أن الجوامع بين أرسالن ورضا كانت قليلة جدًا في 
الجزء األول من حياة أرسالن، خصوصاً على الصعيد الفكري، فنادرًا ما أعرب 
[أرســالن] عن رأي يتعلق بالحداثة في اإلســالم، أو بإحياء الحيــاة الدينية 
اإلســالمية. أَما لجهة آرائهما السياســية فثمــة كثير يمكن قوله؛ فقد ســعى 
الرجالن لبلورة نظام سياســي عثماني موحد يتشــارك فيه العرب واألتراك. 
ولكن، وفيما كان رضا يشــدد على مركزية الحضارة العربية وعلى إنشاء قوة 
عربية سورية عسكرية، كان أرسالن يصر على مركزية قوة إستانبول السياسية 
والعســكرية. باختصار، حملت الظروف والمواقف الشــخصية كًال منهما على 
التشــديد على وجهة، والتقليل من أهمية األخرى. كما انطوى إصرار أرسالن 
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على مكافحة النفوذ الغربي على عناصر مــن دعوة جمال الدين األفغاني إلى 
اإلسالمية الشاملة، إنما بمالمح عثمانية.

�� 0"� ا�$�ب األو�(: ا�&�5رب

أحدثت الحرب العالمية األولى تغيّرات سياســية مهمــة في المنطقة؛ إذ 
باتت بريطانيا وفرنسا الدولتين الحاكمتين للشــرق العربي بموجب ما ُسّمي 
نظام االنتداب الفرنسي الذي ُفرض على لبنان وسوريا، واالنتداب البريطاني 
الذي فُرض على فلسطين والعراق. جعل الوضع الجديد رضا وأرسالن ينسيان 
خالفهما القديم ويشــبكان األيدي في مقاومة الدول األوروبية. كان رضا في 
المراحل األولى من الحرب العالمية األولى مستعدًا للتعاون مع بريطانيا، إن 
هي ساعدت العرب على تحقيق االستقالل؛ ولكن يبدو أنه استنتج من تطورات 
الحرب أن لندن ليست جادة في الوفاء بوعدها لجهة استقالل العرب، هذا في 
حين كانت مواقف أرسالن المناهضة ألوروبا معروفة. وفي عام 1921 كان رضا 
وأرســالن على رأس المؤتمــر الســوري الفلســطيني الذي ُعقد فــي جنيڤ 
ـ سويســرا. وقد ســعى المؤتمر إلى تنســيق أنشــطة الوطنيين الســوريين 
والفلسطينيين، وطالب بالوحدة السورية وباالستقالل. انتُخب رضاً نائباً لرئيس 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر، وكان عضوًا بارزًا في وفد المؤتمر إلى عصبة الدعم 
ومقرها جنيف. كمــا كان كل منهما عضوًا في إحدى فئتــي المؤتمر، أي الفئة 
التي كانت تشدد على السمة اإلســالمية للقومية العربية. وبعد انهيار الدولة 
العثمانية اســتمّر أرســالن ورضا في رؤية وجــود أرضية مشــتركة بين تركيا 
واألقاليم العربية. فالجهتان مسلمتان وكلتاهما تكافحان لحماية أراضيهما من 
المخططات األوروبية. أما في عام 1924م فزال مــن مخيلتهما أي أمل بإمكان 
قيام تقــارب عربي ـ تركــي يوم تخلّت تركيــا عن منصب ومؤسســة الخالفة 
اإلســالمية، ثّم أَســقطت في عام 1928م المــادة القائلة بأن «اإلســالم دين 

الجمهورية التركية»، وتبنّت أيضاً الحروف الالتينية بدالً عن العربية.
ألمح أحد األكاديميين إلى أنّ الرجلين «اكتشــفا وجود تقارب فكري عميق 
بينهما». وفيما يعّد هذا القول صحيحاً على وجه العموم، ال بد من اإلشارة إلى 
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أن أرسالن ـ خالفاً لرضا ـ ابتعد عن الخوض في التعاليم والشرع اإلسالميين، 
حتّى إنه عند مواجهته بعض المســائل السياســية ذات الصلة بالمسائل الدينية 
جاءت آراؤه غير متماســكة، كما لم تكن دوماً متناســقة مع آراء رضا. في عام 
1922م نشــر رضا كتابه: «الخالفة أو اإلمامة العظمى». وفيه هاجم نظرية ابن 
خلدون المشهورة عن أن العصبية الطبيعية (رابط الدم) أساٌس لكل دولة، وفي 
رأيه أن تاريخ صدر اإلسالم يبيّن أن تلك العصبية تابعة لدين اإلسالم. إضافة 
إلى ذلك، ومع قبوله بكون الخالفة العثمانية «خالفة ضرورة» أصّر رضا على أن 
أحد ميّزات الخليفــة المثالي أن يكون مــن قبيلة النبي، أي مــن قريش. وكان 

األساس المنطقي لهذا الشــرط يعود إلى الحديث 
الشائع القائل بأن «اإلمامة في قريش». وفي 1936م 
ـ أي ُبعيد سنة واحدة على وفاة رضا ـ نشر ارسالن 
طبعة جديدة من المقدمة ـ وفي دراسة في التاريخ 
للمــؤرخ وعالــم االجتمــاع الكبيــر ابــن خلــدون 
(1332 ـ 1406) أعرب في مقدمتها عن بالغ إعجابه 
بمؤلفها من دون أن يأتــي على أي ذكر ما إذا كان 
جوهــر طرحهــا متوافقاً مــع وجهة نظر اإلســالم 
القويــم، أم ال. كان في ذلك انســجام مع ســياق 
تفكيره في فترة ما قبل الحرب العالمية األولى؛ إذ 
إنه كان هو نفســه قد شــّدد على الرابــط الديني 

ال على الرابط العرقي في تشــهيره بالقوميين العرب في عــام 1913م. واألكثر 
إفصاحاً من ذلك أنه خالف القائلين بوجوب كون االمامة قرشية األصل، زاعماً 
أن الحديث المذكور إنما يقول: «اإلمامة قرشــية ما أقامت الدين». وبأســلوٍب 
واضــٍح الداللة على محاولــة تبرير مواقفه فــي فترة ما قبل الحــرب العالمية 
األولى، راح أرسالن يحاول اإلقناع بجواز إقامة خالفة غير قرشية إن كانت أشد 
قدرة وشوكة، بقوله: «لو كان هناك غير قرشيين أشد قدرة على استالم الخالفة، 
وأكثر حماساً وأكثر قوة في الحفاظ على تخوم اإلســالم في وجه األجانب، من 

القرشيين، فهل ينبغي عندها حصرها في قرشي ضعيف؟!».
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وإذا صّح قول الباحث الفرنسي الراحل هنري الوست بأن رشيد رضا كان 
«عربياً مسلماً أكثر منه مســلماً عربياً»، فإن وصف حوراني ألرسالن بأنه كان 
أكثــر اهتماماً بعروبة اإلســالم ال يؤيــده التدقيق. فمن أجــل ما ذهب إليه، 
استشهد بمقطع من أحد أعمال ارسالن العائدة إلى عام 1930م، قال فيه: إن 
المسلمين هم «تالمذة العرب». إن هذا الدليل ليس مقنعاً؛ ذلك أن أرسالن 
كان آنذاك يشّدد على دور اإلسالم في استنهاض العرب، ال على دورهم البارز 

في اإلسالم في حد ذاته.
«إن علّة تقّدم المســلمين هي: تلك المنبثقة من اإلسالم القادم من شبه 
الجزيرة العربية، الذي جمع ووّحد األعراق والقبائل المبعثرة في بالد العرب، 
وخرج بهم من الهمجية إلى المدنية. ولوال مجيء اإلسالم لما اكتسبوا [العرب] 
استقالالً، ولوال مجيء النبي محمد لما ُعرفوا بين األمم األجنبية؛ إذ اعتبروا 
عرقاً منفصًال أو أمة فاتحة. فعلينا دراسة سبب استفاقتهم وفتوحاتهم وبلوغهم 
السيادة والعظمة. إنه [السبب؛ أي اإلسالم] ما زال موجودًا عند العرب الذين 
صاروا متخلفين، ومعهم تالمذتهم وهم باقي المســلمين الذين أصبحوا أيضاً 
متخلفين. لقد ضيعوا تلك العلة بحيث لــم يبق من إيمانهم غير عنوانه، ومن 
اإلسالم غير طيفه، ومن القرآن غير هدهدة موسيقاه، من دون اتباع شرائعه».
بغض النظر عن شــكوكنا، يجب أن نبقي في ذاكرتنا أن أرســالن وصف 
األتراك بأنهم «تالمذة العرب في اإلسالم» يوم كان على خالف مع رضا في 
عام 1913، ِإضافة إلى ذلك، كتب أرســالن مقاالً قصيــرًا في عام 1933 حول 
«المساواة في الشريعة اإلسالمية» موضحاً طبيعة اإلسالم المساواتية، وتساوي 
تعاطيه مــع العرب والفرس واألتراك والبيض والســود. كمــا انتقد بصراحة 
أولئك العرب واألتراك والفرس الذين يلقون على بعضهم وعلى اإلسالم باللوم 

على حالهم المؤسفة.
وفي الواقع، وبينما كان رضا في الشــطر األخير من حياته عضوًا بارزًا 
ـ «عروبة اإلسالم»؛ كان أرسالن يفكر  في حركة الســلفية الحديثة منهمكاً ب
ـ «أسلمة القوميين» العرب واألتراك والفرس، وليست هاتان المقاربتان على  ب
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حصرية متبادلــة، أو متناقضة لــدى الرجلين؛ فقد كانــا منهمكين بتأطير 
الهويتين اإلسالمية والعربية. ولكن هناك فجوة بين المقاربتين؛ لقد انفرد 
رضا بالتوفيق بين اإلطارين ألنه ـ بحســب قول حوراني ـ آمــنَ بأنه «نظرًا 
لموقع العــرب الخاص في األُمة يمكــن التوفيق بين القوميــة العربية وبين 
الوحدة اإلسالمية على نحو يستحيل على اآلخرين. بل واألكثر من ذلك [ آمن ] 
بأن إعادة إحياء األُمة يحتاج إلى إعادة إحياء العرب». أما أرسالن فبدا على 
أنه أبقى ـ إلى حد ما ـ اإلطارين: اإلســالمي والعربي/ اإلسالمي منفصلين، 

واستعملهما الواحد محل اآلخر.
يوضــح العــرض الســابق لمــاذا قيّــم بعض 
الدارســين مســاعي أرســالن تقييماً متبايناً وشبه 
متناقــض. اعتبر مجيد خــدوري أولويــة المطالبة 
بالوحدة اإلســالمية فــي عمل أرســالن أوضح من 
المطالبــة بأولوية الوحدة العربيــة في عمل رضا. 
ومن جهته رأى أيلي كيدوري أن أرســالن يحاول أن 
يبرهن «أن اإلســالم هو بالضرورة أساس القومية 
العربية». أمــا حازم زكي نســيبه، فــرأى أن آراء 
أرسالن تقع في مكاٍن ما بين أفكار األفغاني الشاملة 

وبين رؤية عبد الرحمن الكواكبي لنهضة إسالمية قوامها العرق العربي». والواقع 
أَن الباحثين نظروا إلى أوجه متنوعة من األوجه المتعددة لعمل أرسالن.

أما األكثر جدارة باالهتمام، فهو أن أرســالن رضي بإطــار ثالث للهوية، 
«القومية العلمانية»:

بعض الناس يقول: لمــاذا العودة إلــى القرآن في دعوة المســلمين في 
تكريس أنفسهم للعلم، النهضة يجب أال تكون دينية التوجه، بل قومية التوجه 
مثلما كانت الحال في أوروبا. فنجيب بأن الغاية يجب أن يكون هناك نهضة 
بصرف النظر عّما إذا كانت قومية أو دينية، شرط أن تقود إلى اإلخالص في 

تحصيل العلم... (التشديد من عندنا).

<� ا��ا;b، و�A ��H�0ن 
 ��Eاأل �D/ر�� <� ا�

��%�Q� Kاً �0رزاً <�  ��
 �G��$ا��=+�� ا� �A�

ـ «��و�0  0 ً�S�^H�
اإلoالم»؛ �Aن أرoالن 
ـ «أo=�� ا������5»  0 �S+�
ا�"�ب واأل%�اك وا�+�س.
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ومع ذلك تســتلهم «قوميته العلمانية» المنحنى الذي ال ُيبعد الدين عن 
الحياة االجتماعية، ويضيف موضحاً:

ولكننا نخشــى أن يؤدي تخلي النهضة عن تعاليم القرآن إلى اإللحاد، 
والفسق، والشهوانية، وهي شرور تطغى على المكاسب المنتظرة. لذلك يجب 
أن يكون اإلرشاد الديني جنباً إلى جنب مع التعليم العلماني. هل يظن الناس 
في الشرق بأن النهضة في أوروبا حصلت من دون إرشاد ديني؟ وهل حصلت 
نهضة اليابان من دون إرشاد ديني؟ إضافة إلى ذلك، عندما يتكلم األوروبيون 
في النهضات القوميــة، فإنهم ال يعنون بالقومية األرض والمياه واألشــجار، 
وال باألمــة عرقاً منحدرًا من ســاللة دموية مشــتركة. فاألمــة والوطن عند 
األوروبيين مفهومــان يحتويان على مجمــوع الجغرافيا والتاريــخ والحضارة 

والدين واألخالق والتقاليد، كلها في آٍن معاً.
ال شــَك أن اســتخدام أرســالن لتعابير متعددة ـ واحدًا محل اآلخر ـ في 
عرضه ألفكاره السياســية ظاهر حتّى ضمن تأطيره للوحدة العربية. ومع أنه 
أقام في جنيڤ بين الحربين، أصدر وصديقه إحسان الجابري دورية ال نَاْسيُوْن 
آراب (األُمة العربية) باللغة الفرنسية. وبكونه كاتباً غزير اإلنتاج باللغة العربية 
أعرب عن آرائه في عدة صحف ومجالت ودوريات كان أهمها «المنار»، وهي 
الدورية التي ظل يصدرها رشيد رضا في القاهرة حتّى عام 1935. إضافة إلى 
ذلك حرر وترجم عددًا من الكتب في تاريخ العرب، وذهب في عام 1924 إلى 
حد استعمال كلمة «الشعوبية» (الكره العرقي للعرب) في الرد على أدباء مثل 
طه حسين وسالمة موسى درجوا على احتقار اسهام العرب في الحضارة. ُعرف 
ارسالن أيضاً بصلته بمنظمات متنوعة تنادي بالوحدة العربية. وهنا أيضاً لم 
يخرج أو يلتزم بمبدأ اساســي متســاوق، ومن ثّم فقد نادى ـ بحسب ما أشار 
أحمد الشرباصي ـ أوالً إلى «اتحاد عربي»، وثانياً إلى «تحالف عربي»، وثالثاً 

إلى «جامعة عربية»، ورابعاً إلى «وحدة عربية».
قد يتيه المرء في تبديل اســتعمال أرســالن ألُطر الهوية؛ ولكن في نهاية 
المطاف يبقى أنه كان في ذهن أرسالن منحنى متساوق: االلتزام الصلب لناشط 
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ل[وضاع الجغرافي  التفسير  إلى  السياسي / الديني  التفسير  من  أرسالن:  شكيب  ا�مير 

سياسي حاول عموماً الجمع بين نظريات متنوعة بغية تحقيق غاية واحدة: طرد 
القوى األوروبية من مواقع السيطرة على بلدان العرب والمسلمين. يمكن في هذا 
السياق الربط بين أرسالن وبين مناداة األفغاني باإلسالم الشامل، أو على نحو 
أكثر دقة، بتوجيه األفغاني المناهض للغرب. وعبر ذلك فقط يمكن العثور على 
صلة بين الشــطر الثاني من حياة أرســالن وبين رضا؛ فانســجام تفكيره في 
الَشــطر األخير من حياته مع تفكير رضا يعود فقط إلى الفترة التي أخذ رضا 
يحاول فيها التوفيق بين طبيعة المصلح الديني محمد عبده، وطبيعة الناشــط 
السياســي جمال الدين األفغاني. ومن الداللة بمكان أنه عندما رّكز رضا على 

التعاليم اإلسالمية السنية في نقده لما كان يقول 
به مجتهدو الطائفة الشــيعية، بعث أرســالن اليه 
برســالة طلب إليه فيها أّال يبالغ في ذلك، آمًال، 
فيما يبدو، الحفاظ على التضامن اإلسالمي. وفي 
مثال مشــابه، عندما بدأت تظهر فــي عام 1922م 
آراء ـ غير صحيحة فــي نظري ـ بــأن رضا يقول 
بوجوب تمتــع الخليفــة بجميع الشــروط النظرية 
الشرعية اإلســالمية، بعث إليه أرسالن كتاباً شدد 

فيه على الضرورات العملية المخالفة.

ا���%��:

تمحور طرح أرســالن الرئيس ـ خالل مرحلتي حياته ـ حول إنقاذ المسلمين 
والعرب من الســيطرة الغربية. ولئــن كان هدفه واضح المعالــم؛ فإنه لم يتبع 
استراتيجية متساوقة؛ فقد كان يتصور أَن القومية العربية نقيض العقيدة اإلسالمية 
إذا تعرضت مفاهيمها لإلمبراطورية العثمانية وجعلتها قابلة للتفكك. ومن ناحية 
أخرى، فإنه تصرف بطريقة تهدف إلى إقامة «توافق إيديولوجي» بين المفهومين، 
ما كان يعني اســتنفار القوى العروبية واإلسالمية ضد االســتعمار الغربي. بكلمة 
أخرى، بينما أجازت مواالته لإلمبراطورية العثمانية طريقاً واحدًا للتحرك، أجازت 

معارضته لبريطانيا وفرنسا بعد الحرب األولى استعمال عدة طرق في آٍن معاً.

ال Zّ? أن اo&��ام 
أرoالن �&"��0� �&"�دة 
<� ���K أل<�Sره 
 )&ّ
 �3�{ ��oا����
��� %��x�ه �=�
�ة 
ا�"���0. و�b أ,K أ;�م <� 
�Ha¢ ��0 ا�$���0، 
أC�ر وK5��C إ
��ن 
ا���0�ي دور�� ال ,oْ�َُ��ْن 
آراب (األُ�� ا�"���0) 
��0=]� ا�+�,���.
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يبقى أن األمير شكيب قدم تفسيرًا ال دينياً وال ثقافياً فيما بعد، وبالتحديد 
عام 1933 عندما حاول اإلجابة عن ســؤال: «لماذا تأخر الشــرق األدنى عن 

األقصى؟» وكان جوابه سياسياً وجغرافياً أكثر من أي شيء آخر فقال:
«إن كان الشــرق األدنى قد تأخر عن األقصى في درجة الرقي العصري؛ 
فلم يكن ذلــك كما يتوهم بعضهم مــن جمود األُمم الشــرقية العربية وتفوق 
اليابانييــن عليهم في حب العلم ونشــدان وســائل القوة، وإنمــا كان الموقع 
الجغرافي للبالد العربية قد عّرضها من هجوم األجانب وغاراتهم المتوالية لما 
لم يتعرض له اليابانيون، بسبب تقاصي ديارهم وبعد مزارهم، بحيث خال لهم 
الجو، وتمكنوا من أن يتعلموا ويتهذبــوا آمنين على حوزتهم، وهذا فرق طالما 
غفل عنه النــاس ولم يتفطنــوا لخطورته، فحملوا بســبب غفلتهــم عنه على 
الشريعة اإلسالمية وجعلوها ـ ظلماً وعدواناً ـ هي المسؤولة عن هذا التأخر، 
والمسؤول الحقيقي في الواقع هو االعتداء األجنبي المتواصل الذي يتيسر منه 

في الشرق األدنى ما ال يتيسر في الشرق األقصى».
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■  باحث من المغرب.

لم تكن األديــان والمذاهب الّدينية تتعــرف إلى بعضها، 
وإذا كان هناك ِفْعل أو ردة فعل فيما بينها؛ فإنه يكون عادة 
قائماً على نوٍع من التعارض والتدافــع الّدينيين، وقلما كان هناك 
بحث وحوار بينها للوصول إلى معرفة عميقة أو للوصول إلى تفاهم؛ 
لكن القرن األخير شــهد بحوثاً عملية سعى أصحابها إلى الوصول 
إلى معرفة أدق باألديان، وتفكيك مركزيتهــا الالهوتية في اتجاه 
نظريات خالصية أكثر انفتاحية وتقاربية، وعملوا أيضاً على إيجاد 
صيغ فعالة لتدبير االختالفــات فيما بين هــذه الديانات، وكانت 
النتيجة أن دخلت فلســفة الّديــن مرحلة جديــدة؛ لكنها محفوفة 
بالمخاطر؛ نظرًا الرتباطها بجملة من الحساسيات المقدسة لدى 
الماليين من البشر. ونحن إذا أردنا أن نتكلم بشكٍل ملموٍس أكثر، 
فإننا نواجه هذا السؤال، مع وجود فرضية قْبلية من الحصرية في 
األديان الســماوية وغيرها: كيــف يمكن أن نفتــح طريق الفالح 
بالنسبة لســائر األديان؟ وبأي فلســفة ومنهجية سنسير في مجال 

تدافع األديان بعضها مع بعض ومع واقع متغير؟

■   �a�&H0 ��$�

البروتستانتي  الالهوت  مدارس 
الدينية: والتعددية  الحديثة 

تدبير  نظريات  لبعض  نقدية  رؤية 
الحديثة  المسيحية  الدينية  االختالفات 

ا�سالمي الفكر  ضوء  على 
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من البدهّي أن أي شخص يولد في أي بلد سيختار الّدين والمذهب اإللهي 
الســائد هناك ويتبعــه، وآراء جميــع األديان تختلــف في باب غاية البشــر 
وســعادتهم، وفي تبيان الحقائق المتعلقة باهللا واالنسان. ومن المعلوم أن كل 
دين يســتدل بعدٍد من األدلة تبيّن صحته، وهكذا يحكم بعــدم صحة الّدين 
اآلخر، كل دين يحــاول أن يمتلك دوماً أدلة أكثر من أجــل إثبات عدم صحة 
ذلك الّدين اآلخر. واألهم من ذلك أن أي متكلم يدرك بشكٍل بدهي حقيقة أن 
هناك أدياناً ومذاهب أخرى غير دينية، وعليــه أن يبدي وجهة نظره تجاهها، 
وأن يعرف خصائصها المميزة لها والمشتركة مع غيرها، وان يوازن بينها من 
خالل تحديد صحتها وسقمها، وأن يستخدم االساليب الحكيمة المقبولة للدفاع 
العقالني عن المعتقدات الّدينية الموجودة في النصوص المقدسة لدينه، وأن 
يجيب بشــكٍل منطقي عن الشــبهات واالعتراضات التي يطرحها أتباع ســائر 
األديــان والمذاهب، وعليه أن يجيــب عن هذه األســئلة المركزية: هل هناك 
طريق محدد للفالح والسعادة وبلوغ الحقيقة من خالل جميع األديان؟ وهل 
يمكن افتراض وجود جوهر واحد لجميع األديان؟ وهل يمكن التوفيق بين 
اآلراء المتضاربة لألديان من خالل الحوار أو النســـبية، أو ما شابه ذلك؟ 
األمر الذي يســتحق االهتمام هو أن الغربيين قســموا التعدديــة الّدينية إلى 
قسمين: داخل الّدين وخارج الّدين. فالتعددية داخل الّدين الواحد، تعتقد بأن 
جميع التفاســير المختلفة، للدين الواحد والتي أدت إلى ظهور مذاهب وفرق 
مختلفة كلها حقيقية وتؤدي إلى نوع من الجمع بين النقيضين أحياناً. والتعددية 
خارج الّدين هي االعتقــاد بأن جميع األديان المختلفة تشــتمل على الحقيقة، 
وتؤدي إلى السعادة؛ ألن مآلها ومرجعها إلى أمٍر واحد. أما االختالفات البارزة 
على السطح فليست سوى مجرد مظاهر وظواهر سطحية ال تعبّر عن أي افتراق 
في العمق، وهذا معناه أن األديان جميعاً قابلة بل هي فعًال منصهرة في بوتقٍة 
واحدة، وال تحكي بالتالي إال عن أمٍر واحد 1. والتقسيم اآلخر للتعددية هو اعتقاد 

حيدر حب اهللا، التعددية الّدينية: نظرة في المذهب البلورالي، ص 27، الغدير للدراسات والنشر،  1 ـ 
ط 1، 2001.
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الدينية والتعددية  الحديثة  البروتستانتي  الالهوت  مدارس 

بعضهم أن الهدف والحقيقة متعددان، بينما اعتقد آخرون أن الهدف واحد لكن 
طرق الوصول إلى ذلك الهــدف وتلك الحقيقة متعــددة. وكلّ هذه االتجاهات 
الفلســفية لها َمن يؤيدها من المســلمين والغربيين؛ فهي مدارس بدأت تؤطر 

العقل الّديني المعاصر، وتؤثر في حكمه على اآلخرين.
والتعدديــة الدينية الغربيــة قامت على تفكيك قضيــة المطلق من خالل 
استحضار تاريخ قاٍس مع الكنيســة الكاثوليكية، فأنتج ردة فعل الهوتية تجاه 
النسبي والنسبية، وتكريس العقالنية الدينية؛ «فالعقالنية الالهوتية ـ وهذا 
ينطبق بصورٍة خاصة على القرنين األخيرين ـ ال تتغذى على العقل الفلســفي 

وحده؛ إذ باتت تعتمد ـ وبدرجة ال تنفك تتعاظم ـ 
علــى عقالنيــة المجــاالت األخرى من النشــاط 
الذهني الروحي كالعلم والفــن وغيرهما» 1. ومن 
ت المدارس التعددية الغربية «اإلنسان  خاللها عد
منطلق المعرفة، وال تفترض معرفة سابقة لشروع 
اإلنســان بالمعرفة. وهناك مدارس فلســفية ترى 
المعرَفــة معرفــًة بالظواهر ال بالذوات، وتفســر 
الحقائق بما يتناغم وأفكارها، وتعتمد على مفهوم 
التجارب البشرية لرسم مالمح األديان، بعيدًا عن 
براهين التوحيد، وترى أن لغة الدين لغة رمزية»؛ 

فهذا النمط من التعددية يلغي تماماً نظرية الوحي في إقامة األديان وتبصرها؛ 
نظرًا لمشكالت التأويل التي تفرضها النظرية الحصرية، والتي غالباً ما تؤدي 
إلى المركزية الالهوتية، وتنتهي باالحتراب والتكفير. فاعتماد التجربة الدينية 
والظاهراتية والرمزية اللغوية للنصوص الدينية المؤسسة فتح مجال التعددية 
الدينية عبر منفذ التجربة اإلنســانية، التي تتميز بالنســبية المفرطة وتعدد 
زوايا المواجهة مع الحقيقة المطلقة التي هي اهللا تعالى شأنه. و«يستلزم مثل 
هذا التوجه التخلي عن البناء الفلســفي الالهوتي؛ لكن التخلي عن المواقف 

يوري أناتوليفتش كميليف، فلســفة الدين الغربية المعاصرة، ص 202، ترجمة: هيثم صعب، من  1 ـ 
دون معلومات.
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التقويمية النقدية يسهم بدوره في إيجاد إمكانيات محددة للدفاع عن الدين. 
وهذه تجيز في مضمونها تأكيد مشروعية الدين بحكم واقعة وجوده نفسها» 1. 
كما أن الظاهراتية تخضع للقيود اإلنســانية الستة المشكلة للثقافة البشرية: 
القيد الطبيعي، والقيد التاريخي، والقيد اللغوي، والقيد االجتماعي والقيد 
الجســـماني، والقيد العاطفي. وهذه القيود تؤثر في عمليــة التأويل اللغوي 
للنصوص المؤسســة لألديان، ومن خاللهــا توجه النصــوص فقط تصورات 
الفالسفة لدور اللغة في عالقتها مع انتاج المعنى وصياغة الفكر إلى نمط من 
السيولة المعنوية، «سمحت بتصور هذه اللغة كظاهرة معقدة ومتنوعة. ويكمن 
األمر األساســي هنا في إظهار أن لغة الدين ال تستنفدها الوظائف الالهوتية 
الميتافيزيقية؛ أي ال يمكــن اختزالها إلى مجرد لغة تعبّر عــن حقائق دينية 
ميتافيزيقيــة كلية عــن اهللا والعالم واإلنســان» 2. وكلما أوغلنــا في التفكيك 
اللســاني (نموذج تفكيكية دريدا) غابت الحقيقة وصعــب الوصول إليها؛ ألن 
التفكيكية ترى أن اللغَة مبدعُة الفكر وسابقٌة عليه. وغياب معنى يفسح المجال 
واســعاً لنظريات التأويل، وتصير كل التأويالت مقبولة؛ نظــرًا لغياب معنى 
مرجعي حقيقي. والتفكيكية اللسانية مدخل لغوي من مداخل الدرس اللساني 
الحديث الذي يفتح أفق التعددية على مصراعيه، كما أن رمزية اللغة الدينية 
ـ وهو الطرح الذي طرحه پاول تيليش في إطار الالهوت الوجودي ـ هو أيضاً 
من أُسس الطرح المدرسي الفلســفي الحديث في الالهوت المسيحي الغربي؛ 
فهو طرح «يميّز بين العالمة والرمز اللذْين يشــتركان في اإلشارة إلى شيٍء 
ما وراء الذات، مع فارق أن العالمة تدل على ما يقال بالوضع االعتباطي، في 
حين أن الرمز يشــترط فيه (النية والقصد)، ويشارك في المعنى الذي يشير 
إليه» 3. ويعني هذا عّد الرموز الدينية معبرًة عن حقيقة غير مذكورة بتمامها 
في لغة القضية؛ ألن «الرمــوز ال تكتفي بالتعبير عن الرمزي باإلشــارة إلى 

يوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ص 66. 1 ـ 
ـ المرجع السابق نفسه. 2 ـ 

وجيه قانصو، النص الديني في اإلسالم من التفســير إلى التلقي، ص 267، دار الفارابي، ط 1،  3 ـ 
.2011
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ما وراء الذات المعبرة، بل يكون الرمز نفسه ـ بما يختزنه من دالالت عميقة 
وإثارات وجدانية ـ شريكاً حقيقياً للمرموز إليه، ما يعني أن لغة اإليمان ومن 
ثَم اللغة الدينية، وهي لغة رموز» 1. وإذا كان اختالف القضايا الدينية اختالفاً 
في الرموز ال فيما تحكي عنه هذه الرموز؛ كانت التعددية الدينية ممكنة وفق 

بعض الفلسفات ومتعذرة بحسب فلسفات أخرى.
ونسبية الحقيقة الدينية كمعطى إمبيريقي لألديان تقوم عموماً في الالهوت 

المسيحي الحديث على أربع خصائص.
الدينية  الحقيقة  حركيــة  األولى:  الخاصية 
وســهولة تغيرها اوفق القيود الســتة، وعالقاتها 
بالتجربــة اإلنســانية مــع المطلــق والظاهراتية 

والتأويلية اللسانية.
الخاصية الثاني: شخصانية الحقيقة الدينية؛ 
نظرًا الرتباطها بطبيعة المتدين وأحواله وتجاربه 

وتبّصره بخصائص اللغة وأدوارها.
الخاصية الثالثة: خفاء الحقيقة وعدم ظهورها 
وتجليها، فهــي غامضة، وتعلوها طبقــات التاريخ، 

وتغشــاها فهومات الثقافة التي يجب تجليتها عنها، كل بحسب مظاهره ووسائله 
الخاصة. فال يدرك منها اإلنسانُ إال بقدر اجتهاده وتطور معارفه وآليات اشتغاله.

الخاصية الرابعة: الحقيقة الدينية ليست أهم من سيرورة البحث عنها؛ بل 
التجربة الدينية التي تقود اإلنســان إلى البحث والتقصي هي المرادة في ذاتها 
ال الحقيقة نفسها. والحقيقة إنما أوتيت هذا البريق لتحفيز الفكر والنفس على 

البحث والتقصي، وإنتاج تجربة ُيتعلم من خاللها السلوك البحثي في الدين.
وهذا النمط من النســبية الدينية يراه بعض اإلسالميين ـ كالدكتور 
محمد مجتهد شبســتري ـ عديم الخطر على الدين، ويبــرر ذلك قائًال: 

ـ المرجع السابق نفسه. 1 ـ 
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«ألنني أنظــر للقضية من هذه الزاوية، والمطلق مهم بالنســبة لي، ومن 
الممكن أن تنتاب هذه الحال شــخصاً آخر في ظروف أخرى، وتطرأ على 
شــخص ثالث في ظــروف متفاوتة، ومــن ثَم ال أجــد القبول الفلســفي 
بالتعددية الدينية بالمعنى الذي ذكرته محذور النسبية» 1. وقد يكون كالم 
الدكتور شبســتري صحيحاً فيما لــو كان من المنهجية اإلســالمية تقريُر 
الواقع الوجودي ال نقده وتصويبه؛ فوجود النسبية التأويلية ال يبرر صحتها؛ 
ألن الفكر اإلســالمي ـ في تعامله مع الحقيقة الدينية القرآنية ـ ال يعمم 
قضايا التأويل على مجمل النص المؤســس لإلسالم؛ فالمسلمون يقسمون 
القرآن ـ وفق التقســيم الوارد في ســورة آل عمران ـ بين آيات محكمات 
ال تقبل إال وجهاً واحدًا، وأُخر متشابهات، وهي األكثر، وهي حّمالة األوجه. 
فاألولى هي الحقيقة الدينية اإلســالمية، وال يمكن قبــول التعددية فيها؛ 
ألننا بذلك نجعل من الوحي وحياً نســبياً تنتفي معه الحقيقة كلية، وهذا 
تكليف بما ال يطاق، وإضالل من اهللا للبشــرية، وما كان اهللا ليفعل ذلك 
وحاشاه وهو الذي ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [الحجرات: 17]. 
فالهداية اإللهية الواردة في القرآن الكريم تتنافى والنسبية الفلسفية التي 
استنســخها الدكتور محمد شبســتري من المدرســة الالهوتية المسيحية 
الحديثة. كما أن غياب الحقيقة القرآنية والحاجة إلى البحث عنها سيكون 
تكليفاً بما ال يطــاق؛ نظرًا لعدم قدرة كل الناس علــى البحث والتقصي، 
وهي قدرة ومهارة تتوفر فقط لدى العلماء الراســخين، ونحن بقبول هذه 
النظرية سنحكم على أكثر المســلمين بعدم اإلسالم وبالكفر؛ نظرًا لعدم 
معرفتهــم بالحقيقة المطلقة وهي اهللا تعالى. واللغــة الدينية بصفٍة عامة 
ـ كما يقــول رودولف أوتــو ـ تعبّر عــن العالقة مع ما ســماه «بالغامض 
المدهش»، «الــذي ال ندركــه بعقولنا؛ بل بأحاســيس روحيــة تثير فينا 
أحاسيس الرعشة ومشاعر النشــوة، وهي تجارب صافية ال يمكن التعبير 

مجتهد شبستري، اإليمان والحرية والتجربة الدينية، مجلة قضايا إسالمية معاصرة، في موضوع  1 ـ 
اإليمان والتجربة الدينية، السنة السادسة عشرة، العددان 51 ـ 52 صيف وخريف 1433هـ/2012م، 

مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ص 103.
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عنها بلغة اعتياديــة؛ بل الطريق إلــى إيصالها وتوصيلها هو اإلشــارة أو 
الرمز...» 1 وهذا يعني اإلبقاء على آلية اللغة كوعاء للمعاني ومدخل لها في 
تشــكيلها أو إعادة صياغتهــا. فالرمزيــة والتفكيكية من تيــارات ما بعد 
الحداثــة أرادت تغييب مكــون اللغة مــن خالل ربــط الحقيقــة اللغوية 
بالمركبــات الالنهائية للمعّرفــات اللغوية. فكلمة قطة تدل في المدرســة 
الكالســيكية للمعجم اللســاني عن الحيوان ذي الفرو الناعم الذي يأكل 
الفئران ويستأنس بالناس؛ لكنه في التفكيكية ليس كذلك، فمعناه يتحدد 
من خالل حقول كثيرة ال نهائية؛ فالقطة مثًال هي اسم حيوان، وهو حيوان 

الحم، والحيوان الالحم هو الذي يأكل الفئران، 
والذي يأكل الفئران هو الــذي يمتلك مخالب، 
وهكذا إلــى ما ال نهاية، وفــي حالة من غياب 
المعنى وتنزيل للفلسفة الشكية حتى في صميم 
اللغــة الدينية التــي ُتعّد مصــدر المعنى ولغة 
المطلق. ويوضح عمر حســن القيام ـ في كتابه 
«أدبيـــة النـــص القرآني: بحث فـــي نظرية 
التفسير» ـ أن مآل المجــاز اللغوي في القرآن 
الكريم الذي قــال به بعــض الهرمينيوطيقيين 
اإلســالميين كمحمد أركون ومحمد نصر حامد 

أبو زيد تنتهي إلى نفي الحقيقة عن النص المؤسس بالكلية، وربط تعاليمه 
ـ «لغة الدين هي لغة التمثيل (المجاز)  بالرمزية والخيال والتمثيل فقط، ف
وليســت لغة الحقيقــة، وأن المفاهيــم المضمنــة في الكلمــات الدينية 
ـ ال سيما في الكتب المقدسة ـ ليست المعاني المقصودة في االستخدامات 
العرفية» 2، وقد نسب حســن القيام هذا الرأي ألبي حامد الغزالي (توفي 
ســنة 505) ولتوما اإلكويني (توفي 1274م/652هـ) وهــو خطأ كبير؛ نظرًا 

الختالف المرجعيات واألهداف والكفايات.

وجيه قانصو، النص الديني في اإلسالم من التفسير إلى التلقي، ص 269. 1 ـ 
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط 1، 2011، ص 123. 2 ـ 
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فالهرمينيوطيقيــون المحدثون انطلقوا من مرجعيــات منهجية براغماتية 
وأيديولوجيا فلســفية تتمركز حول الوجــود المتعالي علــى األديان والوحي؛ 
فالوجود هو الذي يقضي على الديــن ويقاضيه ويحكم عليه ال العكس؛ نظرًا 
لحالة وجودية دينية سلبية يتعامى فيها اهللا (الحقيقة المطلقة)، وال يبرز فيها 
إال بالبحث الذي قد يستغرق الحياة كلها من دون الوصول اليه. وكأنه منهج 
ألبطال الدين وإحالل الوجود مكانه أو على األقل ـ كما قال برتراند راســل 
الفيلســوف أو الرياضي الملحد ـ إرادة دراسة الدين من حيث فائدته ال من 
حيث حقيقته. وهذا ال يمكن أن يخطر على بال الغزالي وال اإلكويني بالكلية 
اللذْين كانا مؤمنْين بالحقيقة المطلقة، المتمثلة بوضوح في كلمة اهللا، والتي 
من خاللها يســتعلن اهللا للناس بكل وضوح وتجل. والصوفيون المســيحيون 
والمســلمون إنما تحدثوا عــن رمزية اللغة المقدســة بوصفهــا ـ كما تقول 
المستشرقة آن ماري شميل ـ «وعاء الوحي، وال يمكن التعبير عن أسماء اهللا 
وصفاته إال بواسطتها، ومع ذلك فإن تلك الحروف مختلفة عنه، فهي حجاب 
المغايرة الذي يجب على الصوفي تخطيه؛ ألنه ما دامت الحروف تقيده فهو 
ال يزال أسيرًا لشيٍء من األصنام، كما يقول النفري، إنه يعبد نفسه، بدالً من 
أن يكون حيث ال حروف وال أشكال» 1، فرمزية الحروف منهجية صوفية لتجاوز 
عقبة الحرفية النصية والظاهرية المعنوية، والتحرر منها إلى سماء المعاني 
التجريدية، حيث يتحرر السالك المتأله فيه من القيود الستة السالفة الذكر 
ليصل من خاللها للحقيقة المطلقة أال وهي حقيقة الشهود اإللهي، واالتصال 
المباشــر مع اهللا تعالى والتوحد معه؛ مصداقاً لحديث أَِبي ُهَرْيَرةَ، َقالَ: َقالَ 
رَُســولُ اِهللا ژ : «ِإن اَهللا َقاَل: َمْن َعاَدى لِي َولِّياً فََقْد آذَْنُتُه بِالَحْرِب، َوَما 
ُب  ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما يََزاُل َعْبِدي يََتَقر ِمم ِإَلي َعْبِدي بَِشْيٍء أََحب َب ِإَلي َتَقر
ُه، فَِإذَا أَْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الِذي يَْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه  ى أُِحبَواِفِل َحتبِالن ِإَلي
الِذي ُيْبِصُر بِِه، َويََدُه الِتي يَْبِطُش بَِها، َورِْجَلُه الِتي يَْمِشي بَِها، َوِإْن َسأََلِني 
ِدي َعْن  ْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه َتَرد ُه، َوَما َتَردُه، َوَلِئنِ اْسَتَعاذَنِي َألُِعيَذنَألُْعِطَين

آن ماري شميل، رمزية الحروف في المصادر الصوفية، ص 2، من دون معلومات. 1 ـ 
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نَْفِس الُمْؤِمنِ، يَْكَرُه الَمْوَت َوأَنَا أَْكَرُه َمَســـاءََتُه» 1. وهذا التوحد مع اهللا هو 
توحد غيبي مجــازي وليس حقيقياً ماديــاً؛ بل على العكس؛ ألن من وســائله 
اعتماد الرمزية اللغوية؛ للتخلص مــن الظاهرية الجافة التي تفرضها طبيعة 
اللغة الوجودية بخلفياتها المادية الجامدة؛ ألنهــا تكونت من خالل عالقات 
وجودية تفاعليه من الوجود المادي فــي أضيق تجلياته، فليس بد من تجاوزه 
نحو الوجــود الالمادي من أوســع أبوابــه ونورانياته. وهذا منهــج بعيد عن 
الرمزية الفلسفية في الهرمينيوطيقا الحديثة وخلفياتها، التي تتنكر للغيب، 

والبراغماتيــة لحل مشــكل  للوجــود  وتخضعــه 
التعددية الدينية وتبعاتها الصراعية في الواقع.

وبعد طرح المســألة نبدأ بتوضيح النظريات 
واالتجاهات المختلفة التي قّدمها فالســفة الّدين 
والمتكلمون. وقد تناول البروفيسور ريتشارد غلين 
Richard Glyn ـ رئيس مركز الدراسات الّدينية في 

جامعة ستيرلنغ بمدينة ستيرلنغ باسكتلندا ـ معظم 
هذه التفسيرات في كتابه «نحو الهوت األديان» 2. 
ونؤكد في هذا المقــام أن تطوير هــذه التدابير 
الحتواء االختالفات الّدينية في الغرب كانت نتيَجًة 
لتغيّر تقييم المســيحية لألديان االخرى بناء على 

اإليمان المسيحي، وبعد مروره بمراحٍل تطويريٍة عديدة، مذ عهد يوستنيانوس 
المتوفى عام 165م الذي تحدث عن البذور الروحية التي تنتظر في كل إنسان 
كلمَة اهللا لتعطي ثمارًا، وصوالً إلى موقف القديس أغســطينوس أسقف هيبون 
354 ـ 430م. الذي كتب بجدلية بالغة الدهــاء، فرأى فضًال حتى في أرجاس 
الوثنيين، ومــرورًا بالنظريات القائلة بأن ديانات غيــر المؤمنين ال تخلو من 

أخرجه البخاري في صحيحه، ج 8، ص 105، كتاب الرقاق، باب التواضع، تحت رقم: 6502، محمد  1 ـ 
زهير بن ناصر الناصر، دار طــوق النجاة (مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيــم محمد فؤاد 

عبد الباقي)، ط 1، 1422هـ.
Glyn Richards. Towards a Theology of Religions. London and New York: Routledge. 1989. 2 ـ 
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إيمان قويم وبأنهم لن ُيدانوا في اآلخرة. مؤخرًا بدأ بعض الالهوتيين يعلّمون 
أن في إيمان الشــعوب وثقافاتها وقيمهــا األخالقية عناصــر تنتظر اكتمالها 
وتوضيحها على ضوء تجسد اهللا في يسوع المسيح. هذه هي الرؤيا المسيطرة 
بين الالهوتيين اليوم، وضمن المحاوالت الحديثة الهادفة إلى تطوير الهوت 
مناسب بشأن األديان غير المسيحية. وهناك محاوالت عديدة سنعرض أهمها 

منتقدين لها في ضوء الفكر اإلسالمي من خالل المباحث اآلتية:

Carl Jung Schleirmacher و�Aرل ��,¡   �E���ال�Z ���t,

يرى أصحاب هذه النظرية أن الّدين لّب وقشور، أما اللّب فهو االنسالخ 
عن الذات والعروج إلى اهللا. وأما القشور فهو سائر ما في الّدين من التعليمات 
واألحكام والطقوس، وكل األديان على هذه الطريقة، ومن شــأن القشــور أن 
، وعلى ذلــك فيجب أن نحافــظ على جوهــر الّدين. وأما  تحافظ علــى اللب
التعليمات واألحكام والطقوس والتصورات االخرى في األديان فيجب أّال نأخذ 
بها بصــورٍة قطعية مطلقــة 1؛ فاألديان كلها تشــترك في هــذا الجوهر؛ يقول 
شــاليرماخر(1834م): «إن تعدد األديان أمر ضروري من أجل إظهار شمولية 
وكمال الوحدة السياســية؛ ألن كل دين خاص يجســم جزءًا من ذات وجوهر 
الّدين األزلي األبدي» 2، وذلك يتم من «التجربة الدينية التي تشــكّل جوهر 
كل األديان في العالم وأن أصل الدين يمكن العثور عليه في المشاعر اإلنسانية 
أثناء اســتجابتها أو تفاعلها مع المطلــق، وليس في معرفة القيــم والمبادئ 
المطروحــة علناً» 3. ويفســر هوكينغ هــذا الجوهــر األزلي بأنــه «العناصر 
المشتركة بين األديان = اهللا = المطلق» من دون أن يؤكد على خصائص هذه 
األديان، وكارل يونغ أيضاً كان له موقف إيجابي من الّدين خالفاً لفرويد، إذ 

الشــيخ محمد مهدي آصفي، التعددية الّدينية، مجلة ثقافتنا للدراســات والبحوث، ج 2، ص 15،  1 ـ 
العدد الخامس ـ 1425هـ ـ 2005م.

المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
جهاد األسدي، مقال «قراءة في مسألة التعددية الدينية» على الرابط التالي: 3 ـ 

http://www.beirutme.com/?p=1727
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رأى «أن جوهــر الّدين هو الصحة النفســية لإلنســان، وعّده مــن العناصر 
الطبيعية للحياة البشــرية»، على أن هذه الصحة النفسية تأتي باالتصال مع 
الجوهر األزلي المشترك بين كل الديانات؛ فاإلسالم ـ بحسب هذه النظرية ـ 
والمسيحية واليهودية والبوذية والزرادشتية والصابئية والهندوسية كلها سواء 
في هذه الحقيقة التي هي جوهر األديان ولبّها، وليس لديٍن من هذه األديان 
أن يدعي أنه يحتكر الحقيقة كلها لنفسه من دون ســائر األديان. ولما كانت 
األديان الســماوية تتفق كلها فـــي التوحيد والعودة إلـــى اهللا، وتختلف في 
األحكام والتعليمات األخرى، فإن هذه األخيرة ال تعبّر عن الحقيقة؛ وإنما لكل 

دين وكل فئة دينية حظ من الحقيقة. وفي كل دين 
من األديان اإللهية، وفــي كل مذهب من مذاهب 
هذه األديان يجد اإلنســان طريقــاً إلى اهللا، قد 
تختلف عن الطريق اآلخر؛ ولكنها تلتقي جميعاً في 
النهاية، في آخر نقطة عنــد اهللا 1. وهكذا وضعت 
أُســس الشــك في الّدين تحــت عنــوان االنفتاح 

والتعددية في األديان.

,t, �5��� Zال����E� �A /رل ��,¡:

يرد على هذه النظرية مجموعة من النقود 
كما يلي:

النقد األول: في تقســيمهم للدين إلى قشــور ولب، مع إعطاء التموضع 
المركزي للب وإهمال القشــور؛ فهذا نقٌض للب نفســه؛ ألننا لــو قبلنا هذه 
النظرية، فإننا سنقف على لّب عاٍر من الحماية الطبيعية التي جاءت معه من 
الوهلة األولــى. كما أننا ســنقف متحيرين في تحديد اللّب من القشــر؛ ألن 
أحكام الدين الواحد يرتبط بعضها ببعض في إطار شبكية مرجعية، تجعل من 
الصعب الفصل بين ما هو لب وما هو قشر. فجعلهم األحكام التفصيلية قشورًا 

محمد مهدي آصفي، التعددية الّدينية، ص 16. 1 ـ 

 ���tHب 3@ه ا��$Cى أ��
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والجوهر األزلي ـ وهو األلوهية لبّاً ســيجعلهم في مناقضة الهوتية مع الدين 
نفسه. فكيف يمكن للدين أن يشرع قشــورًا ولو عّدها قشورًا فلماذا ال يتخلى 
عنها بنفسه؟ فاألديان نفسها ال توافق على هذا التقسيم؛ لما فيه من تبخيس 
للكثير من األحكام التشــريعية التــي تحتكم إلى المصلحة، ســواء للمصلحة 
الزمانية المقيدة، أو المصلحة المتعالية عن الزمان كما هو الحال بالنســبة 
للشريعة اإلسالمية. كما أن شاليرماخر تحدث عن التجربة الدينية والعالقة 
مع الجوهــر األزلي، ونحــن نعلم أن األديــان تربط هذه العالقــة من خالل 
التشــريعات المصاحبة لإللهيــات والعقائــد، لذلك طالما عّد التشــريعات 
التفصيلية الليتورجية مرآة للطبيعة العقائدية للدين، فتعكس صفائها الروحي، 

وتفرق بينه وبين كدرها الالهوتي أيضاً.
النقد الثاني: إن هذه األديان لم تســلم من التحريف والتبديل في 
تاريخها، إال دين اإلسالم؛ فقد حفظ اهللا أصوله وأحكامه مصداقاً لقوله 
تعالى: ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحجر: 9]. فاليهودية والمسيحية 
تعرضتا لتحريف واســع خالل األزمان المتعاقبة؛ فأضافوا إليها ونقصوا 
منها الكثير، وهذه الزيــادة وذاك النقص قد أّديا إلــى اإلخالل بجوهر 
الّدين الذي يتحدث عنه أصحاب هذه النظرية، ويسلب من هذه األديان 
الخاصية الرئيسة للدين وهي التوحيد؛ يقول تعالى عن الذين يقولون: إن 
 g f e d cb a ` _ ^ ] \ [ ﴿ اهللا ثالث ثالثة
 ﴾ u t s r q p o n m l k ji h
[المائدة: 73]، ويقول تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦ § ❁ 
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [مريم: 88 ـ 90]. 
فال يصلح أن تكون اليهودية أو المســيحية أو الصابئيــة منهاجاً للعروج 
والتقرب إلى اهللا، بعد أن تغير المنهج اإللهي إلى منهج بشــري ال يقبله 

اهللا، ولم يشرعه أصًال.
النقد الثالث: إذا كان ثمة جوهر موحد لألديــان كلها؛ فما الدليل على 
وجود جوهر موحد لدى كل هذه األديان السابقة؟ وبأي طريقة يمكن اكتشافه؟
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في الواقع فــان النظريات الغربية ال تكاد تجمع علــى رأٍي واحٍد في هذا 
الزعم، ومن ثم فهي مجرد فرضيات يستحيل اتباعها، وإن كنا نحن كمسلمين 
نعتقد وبشكل نهائي أصالة التوحيد في التجربة الّدينية لبني اإلنسان وهذا لنا 
عليه أدلة كثيــرة جدًا من جملــة الدراســات اإلنثروبولوجيــة واالركيولوجية 
والتاريخية، تصدقها مرجعياتنا النهائية المتمثلة في الوحي القرآني والنبوي. 
لكن على المســتوى المادي فهذا يضــع هذه النظرية أمام تحــد كبير ينبغي 
مراعاته، وإال فما الجوهر المشــترك بين اإلسالم ووثنية شعب الماساي مارا 

بأوغندا ووثنية ُعبّاد الثدي في اليابان؟!
وأما النقد الرابع: قد ُيظــن أن معنى نفي 
ضرورة وجود األصداف (األعــراض) هو أن أي 
ل اإلنســان  ُتوص واحٍد مــن أصــداف األديــان 
المتدين إلى الجوهر المشــترك، مثــًال بإقامة 
العشــاء الرباني، وبالصالة، والسير، والسلوك 
البوذي واألعمــال الّدينية يمكــن الوصول إلى 
الجوهر المشترك بين األديان. لذا فإن التأكيد 
على هذه األصداف أمر غير صحيح، بل إنه لغو 
ال طائل من ورائه. لكن هــذا القول ليس فقط 
ال يتناســب مع خاتميــة األديان التــي هي من 

ضروريات الّدين اإلســالمي؛ بل أيضاً ال يتناسب مع الشــرائع التي تقرها 
معظم األديان؛ ألن أحد معاني نســخ الشــرائع هو نســخ األصداف ال نسخ 
الجوهر المشترك، ونسخ األصداف هذا نابع من مقتضيات الزمان، لذا فإن 
زعماء الكاثوليكية إن كانوا يرون ان ثمة نجاًة في األديان غير المســيحية 
أيضاً؛ فإنهم يرون أن اللطف الوافر والنجاة الكاملة ال تكون إال باللجوء إلى 

التقليد الكاثوليكي المسيحي.
أما النقـــد الخامس: فيتجلى في تفســير بعــض معتنقي هــذه النظرية 
للتعددية القائمــة على وحدة جوهر األديــان، والذي ُيبنى، على أســاس علم 

إّن األد��ن �[ %�=[ �� 
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المعرفة، وعلى التمايز بين الواقعية الذاتية والواقعيــة الظاهرية؛ بمعنى أن 
الواقعية الذاتية واحدة، إال أن الواقعية التي تظهر في الذهن ذات كثرة، وعلى 
هذا األساس يمكن عد جوهر الّدين واحدًا ومشتركاً وإن كانت طرق الوصول 
إليه متفاوتة، بسبب اختالف التقاليد والثقافات ومجاالت المعرفة المختلفة. 
واســتنادًا إلى هذا المبــدأ العلم/ معرفي فــإن مذهب التعدديــة القائم على 
افتراض وحدة األديان يأخذ منًحى مثالياً ونسبياً، ألن المذهب الواقعي مبني 
على شرطين: «التمايز بين الذهن والواقع المحسوس، والتطابق العام للذهن 
مع الواقع المحســوس. وفي النتيجة فإن التمايز العام والكلــي بين الواقعية 

الذاتية والواقعية الظاهرية ال يؤدي إال إلى النسبية» 1.

Paul Tillich 1886 ـ 1956م ,t��� �0ل %�=ّ�� 

تســمى هذه النظرية التجربـــة الوحيانية الّدينية، وطرح تفســير هذا 
االتجاه الفيلســوف األلماني وعالم الكالم البروتستانتي بول تيليش في كتابه 
«الثيولوجيا المنظمة»، و«تســتند هذه الرؤية إلى التجارب الوحيانية العامة 
التي تختص بشــخٍص واحٍد أو ديٍن محدد، فهو يعتقد أن هناك ثالثة عناصر 
أساســية في التجارب الّدينية للبشر، وهي عنصر السرية والخفاء والغيب، 
والعنصـــر العرفاني، وعنصر النبوة بحيث إذا تناســقت واتحــدت العناصر 
الثالثة المذكورة أظهرت ما ُيســمى بأديــان الوحي العينيــة، وهو ما تطلبه 
األديان، ولم يظهر في كل دين تاريخي سوى جزء منه؛ إذاً فالحجية مطلقة 
غير منحصرة في فرٍد أو دين معين» 2. والدين عند تيليش يتحدد أيضاً من 
خالل ما سماه باالهتمام المطلق Préoccupation ultime ومن خالل هذا المبدأ 
ـ «ال أحد يمكن له العيش من غير  يأخذ الدين ُبعدًا أكثر اتساعاً واستقاللية، ف

انظر، محمد حسين طباطبائي، أصول الفلســفة والمنهج الواقعي، ج 1، ص 209 ـ 210، ترجمة:  1 ـ 
عماد أبو رغيف، تقديم وتعليق: مرتضى مطهري، المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع.

مجلة [الحوزة والجامعة] العدد 1، ص 62. نقًال عن عبد الحسين خسرو بناه، نظرة إلى التعددية  2 ـ 
http://www.aldhiaa.com/arabic/show_articles.php?articles_ :في األديان، على الرابــط التالــي
id=26&link_articles=alkalam_almoaser/altaadodie_aldinie/nathra_ela_taddeya
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اهتمام مطلق، ومن ثم بال دين. ومن أجــل هذه الغاية يعتقد إمكانية التأكيد 
على اســتحالة العلمانية الراديكالية» 1. وتركيز تيليــش على االهتمام المطلق 
هوت الوجودي الذي حاول من خالله تيليش تصحيح مسار الواقع  انعكاس لال
اإلنساني األوروبي الحي، من خالل تحديث الالهوت المسيحي. فهو يرى «أن 
االهتمام المطلق ليس مســألة الذات اإلنســانية التي تتبنــى موقفاً ما تجاه 
موضوع مقدس، إنما هو ـ كما يعبّر تيليش ـ شــكل من أشكال مشاركة الذهن 
البشـــري في أســـاس وجوده» 2. «والحق ـ تقول الدكتورة يمنى طريف ـ أن 
تحديث الالهوت ـ خصوصاً مفهوم األلوهة ـ بلغ مع تيليش مبلغاً من الجرأة قد 

ال تورثه إال النزعــة الوجوديــة، ولكنها على أية 
حال جرأة محسوبة وبعناية بالغة تذكرنا دائماً بأنه 

قسيس محترف» 3.
ما يرد علــى نظريــة المتألــه األلماني بول 
تيليش قبولهــا المبدئي بتعدد التجــارب الدينية 
للبشر، وهذا ال نختلف فيه من حيث المبدأ؛ لكن 
اإلشكال يكون عندما يربط هذه التجارب بعنصر 
النبوة. وهذا فيه إشكال الهوتي كبير؛ ألن النبوة 
ال يمكن أن تكتســب من خالل التجربة الدينية؛ 
ألنها منحة إلهية لمن اصطفاهم اهللا من البشر. 

وهذا الرأي أصيل في الهوت وحــدة الوجود الصوفي الفلســفي عند الحالج 
والتلمســاني. وهذا ما الحظــه الدكتور محمــد مجتهد شبســتري حيث قال: 
«فحينما يطالع المرء مبحث العقل والوحي فــي كتاب (الثيولوجيا المنتظمة) 
يدهش لمواطن الشبه العديدة التي تطالعه بين نظريته ونظرية ابن عربي حول 

Issiaka Coulibaly Les Presupposes De La Rencontre Des Religions Chez Paul Tillich, p14. 1 ـ 
جمانة عبد الهادي، ديناميات اإليمان لبول تيليش: الدين في المكان المتسامي، مجلة االستغراب،  2 ـ 

عدد ربيع 2016، ص 373.
يمنى طريف الخولي، الوجودية الدينية: دراســة في فلسفة پاول تيليش، ص 91، دار قباء للنشر،  3 ـ 

.1998
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الوحي، وكأن سالكي سبيل الحقيقة في كل مذهب ودين وفي كل عصٍر وزماٍن 
وفي كل البلدان واألمصار يلتقون أخيرًا على أرض واحدة» 1.

تعيين تيليش للتجربة الوحيانية مع الجوهر األزلي في العناصر الثالثة 
هو تنزيل للتجربة التيليشــية على واقع األديان المتعددة العناصر والمعقد 
في أسسه وبنياته. فاإلسالم ـ وهو من أديان الوحي ـ ال يقوم على العرفان 
بالمفهوم الفلســفي المســيحي الذي يريده تيليش؛ ألن العرفان ظهر بعد 
ظهوره بقرنيــن أو ثالثة مع الحركــة الصوفية المتألهة. كذلك بالنســبة 
لليهودية، فالعرفان ليس أصيًال فيها، فقد ظهر مع طوائف بعينها من دون 
أخرى كطائفــة القاباله، أمــا العنانية والســامرية فليس فيهمــا عرفان؛ 
إلنكارهما العمل بكتب الرســل واألنبيــاء والرؤى الخارجة على األســفار 

الخمسة المقدسة لديهما (البنتاتوك).
أما قوله عن أديان الوحي: إنها لم تظهر من هذه العناصر في التاريخ إال 
بعضها فهذا غير صحيــح؛ فأديان الوحــي تتعرف من خــالل الغيب والوحي 
والرؤى الصادقة التي تأتي لألنبياء في عنوان التجربة الوحيانية مع الجوهر 
األزلي. فإذا نقص عنصر منها لم تعد وحيانية، ومن ثم تفشــل التجربة، إن 

صح تسميتها بذلك.
إن بعــض التجارب الّدينية تفــر من األمور الذهنيــة؛ أي إن الذهن 
ال يطيق إدراكها وتحليلها؛ ألن العقل إذا دخل تلك الساحة يكون في حالة 
ذهول وعدم إدراك، وغالباً ما تنتهي به إلى إنكار ما لم يستطع استيعابه؛ 
فهل يمكن إجراء تجربة واحدة ومشتركة بين األديان؟ وهل يمكن للجوهر 
القبول بنوع من التعددية الّدينيــة أو وحدة جوهر األديان؟ بطبيعة الحال 
الجواب ســيكون بالنفي؛ ألن كل تجربة تكون مســتقلة بنفســها وخاضعة 
لظروفها الخاصة، ولها مشاكلها التي تتجه إلى حلها، فال يمكن والحالة 
 l k j ﴿ هذه تحقيق توحيد بينها. خصوصاً في مجال التشــريع

مجتهد شبســتري، اإليمــان والحرية والتجربــة الدينية، مجلــة قضايا إســالمية معاصرة،  1 ـ 
ص 135 ـ 136.
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n m ﴾ [المائدة: 48]؛ ومن ثـــّم فالحجية تقوم لكل واحدة منها 
تبعا الســـتقاللية التجربة الدينية لكل منها على حدة. لقد أراد بول 
تيليش بجرأته الالهوتية المعهودة زعزعة الالهوت التقليدي، المبني على 
الحصرية في ســياق فلســفة الهوتيــة وجوديــة «تعبر عن قلــق الخواء 
والالمعنى، ومحاولة قهره بشجاعة تحتويه داخلها. وبهذه الشجاعة حدث 
االنفصال في مفترق الطرق بيــن الوجودية الدينية والملحدة» 1؛ لكنه في 
الوقت نفسه عندما يوجه الالهوت إلى التفاعل مع الوجود وتأكيد الكينونة 
والذات: أال يكون هذا نمطاً من ألحدة الالهوت؟! على أساس أن الالهوت 

هــو دراســة فعــل اهللا وخصائضــه الذاتيــة 
والصفاتيــة. وهــذا األســاس هــو ما رفضــه 
الالهوتيــون المجددون في القرن العشــرين، 
أمثــال تيليش وكركهرد وهيدغــر وكارل بارت؛ 
ألنهم لم ينطلقــوا من نقد هــذا الموقف من 
خالل الموقف نفســه، ولكن انطلقوا من خالل 
النزوع نحو رفض األلوهية في القرن التاســع 
عشر، وإحداث القطيعة من كل أنماط الالهوت 
الكالســيكية، مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما 

أدى من نتائج.

(1886 ـ 1968) ود�&��� �0,^�<�   Karl Barth ,t��� �Aرل 0ـ�رت 
Dietrich Bonhoeffer (1906 ـ 1945)

ُيعــد كل من كارل بـــارت وديتريش بونهوفر مــن الالهوتيين الذين 
أســهموا بشــكٍل قوي في تطوير ما يســمى الالهــوت الجدلــي، والجدل 
الالهوتي على مبدأ أصيل في الهوت كارل بارت، الذي عبر عنه في كتابه 
«الدوغمائية La Dogmatique»، والذي أقام فيه النظر على أن مركزية اهللا 

يمنى طريف الخولي، الوجودية الدينية دراسة في فلسفة پاول تيليش، ص 115. 1 ـ 
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ال تتم إال عبر مركزية اإلنسان، فعبّر عن ذلك بتأصيله لهذا المبدأ من خالل 
مقولته الشــهيرة: «اهللا في الســماء، واإلنســان في األرض» 1. مــن الناحية 
الالهوتية، تقوم هذه النظرية على التركيز على الفرق بين اإليمان والّدين؛ 
«وفقاً لهذه النظرية، ُيفهم الّدين على أنه ســعي اإلنسان بالفطرة نحو اهللا. 
أما األديان فليســت إال التعبيــر الجماعي عن اإليمــان، وُتترجم إلى طقوس 
وشعائر وممارسات ايمانية إلخ...» 2. فليس الّدين (الشرائع والقوانين الدينية) 
إال منتجاً بشرياً، ومن الخطأ إعطاؤه األولوية على اإليمان في الكلمة الموحى 
بها. والسبب في ذلك ـ حســب كلود برونيي كوالن Claude Brunier-Coulin ـ 
«أن الدين عاجز عن تأسيس عالقتنا مع اهللا؛ ألنه محدود بالموت الذي يفرق 
بين الروح والجســد، والزمن واألبد» 3. وبهذا التعليل يخلــص بارت إلى أن 
الدين ـ «دائماً وأينما كان ـ ينســى أن ليس له الحــق بالوجود إال إذا نفى 

نفسه، وأُبعد بعيدًا؛ ألنه يزهو بوجوده وال يقبل النسبية» 4.
وبهذا الموقف الالهوتي المتطرف يقف بارت على حافة الدين من وجهة 
نظر دوغمائية، لتنفتح من خالل الهوت الجدل والهوت الوجود على نمطية من 
المســيحية، تتأصل أكثر من األرض بدل أن تتأصل من الســماء. «فالكتابات 
المقدســة لم تأِت من الســماء» 5 على حد تعبيره، وإن جاءت مــن اهللا فإنها 
«تتأول في الحقيقة من اهللا واإلنسان معاً» 6. فاهللا في الهوت بارت متسامٍ على 
الحقيقة، وكما تدل عليه الكتابات المقدسة؛ لكن الفاعلية لإلنسان التي يحول 
المعنى المقدس إلى وجود يتفاعل مع التاريخ ومع حقيقة الزمن والمكان، وهذا 
هو ســر خطيئته التي تبعده عن اهللا، فال يجمع الشــمل إال بعــد القيامة من 

 Claude Brunier-Coulin, Karl Barth, Faculté Jean Calvin Institut de théologie protestante et 1 ـ 
évangélique, p. 31.

مقال كريســتان ترول Prof. Dr. Christian W. Troll «التعددية الدينية وحرية الدين» على الرابط  2 ـ 
http://www.asilatulmuslimin.com/vielzahl-der-religionen.html :التالي

Claude Brunier-Coulin, Karl Barth, p.55. 3 ـ 
Ibis. 4 ـ 
Ibis.p.80. 5 ـ 
ibis.p124. 6 ـ 
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الموت. لذلك قال إيريل كيرنز: «كان اهللا بالنســبة لبارت إلهاً متسامياً أكثر 
منه موجودًا في كل شيء، وكان اإلنسان بالنسبة له خاطئاً أكثر منه مولودًا وفي 

كيانه قبس من الطبيعة اإللهية» 1.
أما القس اللوثري ديتريش بونهوفر Dietrich Bonhoeffer (1906 ـ 1945)، 
هوت  فقد سار في الهوته على منوال الهوت بارت في العمل على بلورة نظرية ِلال
المسيحي متأصلة بشكٍل أكبر في الوجود والواقع والتاريخ، بدالً على الالهوت 
الكالســيكي، أو الهوت التحرير، أو الالهوت الليبرالي الذي كان سائدًا في 
ألمانيا نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أراد بونهوفر مسيحية 

ليس كدين، ولكن كفاعٍل من أجل العدالة والحق 
في هذا العالم. «وكان مثل هذا التوجيه الجديد 
جديــرًا بأن يربط الكنيســة بالقدر نفســه الذي 
قامت به الليبرالية القديمة عندما نادت باإلنجيل 
االجتماعي» 2. لقــد كان بونهوفــر معادياً للنظام 
النازي األلماني ولعمليات القتل الرحيم التي كان 
يمارسها على اليهود والمرضى العقليين والمعوّقين 
جسدياً، وكان يصرح «إن الكنيسة ال تكون كنيسة 
حقيقية إال إذا وجدت من أجــل الذين ال ينتمون 
إليهــا» 3. وقد نادى جــراء انفتاحيــة الهوته إلى 

«مســيحية غير متدينة»؛ مســيحية تنبع قداســتها من العالم الموجود، ومن 
مسؤولية اإلنسان في التصرف األخالقي. يقول بونهوفر: «ليس العمل الديني 
هو الـــذي يصنع المســـيحي؛ لكنها المشـــاركة في آالم اهللا فـــي الحياة 
الدنيوية.. بمثل هذا العمل نلقي أنفسنا بالكامل بين ذراعي اهللا، غير عابئين 
بآالمنا نحن بل بآالم اهللا في العالم، ناظرين إلى المســـيح وال شيء غير. 

إيريل كيرنز، المسيحية عبر العصور، ص 529، ترجمة: عاطف سامي برنابا، دار نوبار للطباعة،  1 ـ 
بيروت.

المرجع السابق، ص 532. 2 ـ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer. 3 ـ 
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هذا في رأيي هو اإليمان» 1؛ فمثل هذه المســيحية الوجودية ـ يقول كيرنز ـ 
التي تعيش في العالم جديرة بأن تنجــح في ربط ما هو مقدس بما هو دنيوي 
في الحياة اليومية. وكان لكتب بونهوفر ورســائله 2 التــي كتبها في الفترة من 

1930 ـ 1940م تأثير واسع آنذاك» 3.

Dietrich Bonhoeffer Karl Barth ود�&��� �0,^�<�  ,t, �5��� �Aرل �0رت 

موقف كارل بارت من الدين المسيحي كان نتيجة تغيير في البراديغمات 
المحدد للعالقة الدينية بالوجود المادي العلماني؛ حيث رغب في البقاء على 
المســيحية واإلبقاء عليها مــن خالل إعادة قــراءة الالهوت قراءة تتماشــى 
والمحركات التاريخية التي تتحكــم في الواقع اإلنســاني األوروبي في تلكم 
الحقبة المتســمة بالتغير المســتمر، وســيادة العنف والحــروب والنزعات 
االســتئصالية المتطرفة. في خضم هذا الواقع عانى اإلنســان الكوني عموماً 
ـ واإلنســان األوروبي خصوصاً ـ حالة من الفوضى وإهدار الكرامة اإلنسانية 
ورخص الحياة البشــرية، في ســبيل نزعات عنصرية نازية وفاشــية أهلكت 
الحرث والنســل. فكانت الحاجة ملّحة إلى إعادة زرع الحيــاة في الالهوت 
المسيحي؛ إحياءً لدوره في تأطير الواقع. لكن هذه المرة من خالل إنزاله من 
مكانه الذي هو فيــه إلى الواقع ليتفاعــل معه وليؤطــره. إن حركة «معاداة 
الميتافيزيقا» في الالهوت الجدلي البارتــي قد ال تكون ذات تأثير كبير في 
تجاوز مشــكلة الالهوت المعاصر؛ نظرًا لطبيعة التحــدي األنطولوجي الذي 
يفرض نفسه على الواقع، والذي يستلزم إعادة الميتافيزيقا من جديد بحيث 
يمكن أن تظهر كنوع من الالهوت الفلســفي قادر على القيام بوظائف عملية 
تجاه الدين والالهــوت والواقع. بل عن المشــاريع المعادية للميتافيزيقا في 

د. ق. جون لوريمر، تاريخ الكنيسة، ج 5، ص 71، ـ ترجمة: عزرا مرجان، دار الثقافة، ط 1، 1990. 1 ـ 
Lettres de Fiançailles à Maria von Wedemeyer, Labor et Fides, ISBN 978-2-8309-0898-5. 2 ـ 
Éthque, Labor et Fides, ISBN 978-2-8309-0126-9.
La Nature de L’église, Labor et Fides, ISBN 978-2-8309-0365-2.
La Parole de la Prédication, Labor et Fides, ISBN 978-2-8309-1069-8.

إيريل كيرنز، المسيحية عبر العصور، ص 532. 3 ـ 
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القرن العشــرين خصوصاً فــي دفاعات مارتــن هيدغر الوجوديــة والعدمية 
النيتشاوية هي نفسها ـ كما يقول يوري أناتولوفيتش ـ «التي ادعت وما برحت 
تدعي تجاوزها للميتافيزيقا في إدراك اهللا، وتدعي عموماً معاداة الميتافيزيقا 
فــي الحيــاة الدينية ـ هي نفســها كانــت وما زالــت مشــاريع ميتافيزيقية 
بجوهرها» 1. كما أن عّد بارت الشــريعة (الدين) حاجــة اجتماعية من انتاج 
التجربة البشرية موقٌف ال يمكن الموافقة عليه إسالمياً، وال حتى مسيحياً؛ ألن 
الليتورجيا الطقوسية واسطة بين اإليمان (الوحي) والوجود من خالل األعمال 
الخالصية. فنظرية انقطاع تأثير هذه األعمال بعد الموت وامتداد اإليمان لما 

بعد الموت ال يمكنه تبرير عدم أهمية الليتورجيا 
الطقســية فــي تأطير الوجــود اإلنســاني. وهذا 
ما تنبه إليــه بونهوفر عندما رّكــز على الجانب 
األخالقي في السلوك الوجودي. والفعل األخالقي 
هو جزء مــن الليتورجيا الطقســية في الســلوك 
الديني. فتحويل طبيعة الالهــوت المتعالية على 
التاريخ وإقحامها فيه يعني من وجهة نظر أخرى 
الوقوف على حافة الدين، واإلطالل على شــرفة 
اإللحاد والعلمنة. فنحن عندما نلغي الميتافيزيقا 
من الالهــوت فإننا نحل الفيزيقــا بدلها، ونحول 
الدين في نهاية األمر إلى مجــرد نظريات مادية 

مغلفــة بتعابير وأغلفــة دينية ســواء أكانت مســيحية أم إســالمية أم غيرها. 
فالالهوت المســيحي طالما ارتبط بالليتورجيــا التي تدل عليه. والممارســة 
الطقسية تنظم حياة المؤمن الورع وتقننه، ومن خاللها يتبرر؛ لكن إذا لم يعد 
الالهوت قادرًا على التفاعل مع الوجود إال بإبعاد الطقوس فهذا يعني تاريخيته 
وعدم صالحيته في الوجود أصًال. فال نعتقد بصالحية مقولة تقول بمســيحية 
غير متدينة ـ كما يقول بونهوفر ـ مسيحية أرضية ال سماوية. إننا بذلك نخرج 
عن المسيحية بل وعن الدين بطبيعته المتعالية. قد نقبل التغيير في التفسيير 

يوري أناتولويفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ص 210. 1 ـ 
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للجزئيات؛ لكن يجب أن تبقــى الكليات قائمة؛ ألن الديــن يتحّدد وجوده من 
خاللها، وتتبرر النفوس بتملكها، ويحصل الخالص والورع بالسلوك عليها.

غير أن الرائــع في فلســفة كارل بــارت Karl Barth وديتريــش بونهوفر 
Dietrich Bonhoeffer أنهمــا طوّرَا نظرياتهما بطابع أكثــر انفتاحية على باقي 

األديان؛ ألنهما ناضال من أجل إقامة عالم أفضل. عالم ال يسمح للدوغمائية 
المســيحية أن تســود؛ ألنها ـ وكما قال بارت ـ ال تقبل النسبية؛ فهي دائما 
تتعالى عن التاريخ، وتتمركز حول ذاتها بوصفها الوحيدة التي تمتلك الحقيقة 
المطلقة الكالم باسم اهللا. لكن الحقيقة في نظرهما هي حقيقة متعددة؛ ألنها 
بكل بســاطة هي الوجود نفسه؛ فاإلنســان ال يرى اهللا وال المالئكة وإن كان 
يؤمن بهما، فتلك حقيقة مجازية. لكن حقيقــة الوجود هي حقيقة مادية وفي 
اتصال دائم مع اإلنسان، وتؤطر تحيزاته الجسدية والروحية، فال يمكن لهذه 
الحقائق أن تجتمع في جهة واحدة، أو لدى مجموعة من الناس وهم قلة قليلة. 
لذلك فقد تميّز الالهوت الحديث بقدرٍة كبيرٍة على استيعاب اآلخر والتعامل 
معه. وقــد أدى كل من هذيــن الالهوتيين ثمــن تحررهما مــن الدوغمائية 
والليبرالية. أما بارت فقد هرب إلى بازل بسويسرا، هناك درس الهوته حتى 
توفي 1968. أما ديتريش بونهوفر فقد اعتقله النازيون، واتهموه بالخيانة بسبب 
مساعدته لليهود والمضطهدين، وقد أعدم قبل ســقوط النازية واستسالمها 

بثالثة وعشرين (23) يوماً.

��%�E
بعد تمكن العقل الديني الغربي من االنعتاق من قبضة الكنيسة المسيحية 
واجه مشكالت أخرى أكثر مأساوية، تتجلّى في تنامي المركزية الدينية الغربية 
وتفشي العلمانية الشمولية، التي فصلت اإلنسان الغربي المتدين عن كل عنصر 
من عناصر التجاوز الوجودي للمادة، وربطتــه بوجوديته المتحيزة في الزمان 
والمكان؛ فسادت تيارات اإللحاد والشكوكية والالأدرية وفقدان المعنى الذي 
يعطي للحياة اإلنســانية لذتهــا ويخرجها عن فطريتها التي تناســب طبيعتها 
المزدوجة األقطاب، والمتأرجحة بين الروح والجسد، والمادة والمعنى، والدنيا 
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واآلخرة. لكن وبالنظر إلــى االجتهادات التأويلية التي قادها رواد وفالســفة 
الالهوت المسيحيين ابتداءً من أواخر القرن التاســع عشر والقرن العشرين 
تبيّن لنا أنه اجتهاد يحق أن ُيسمى بامتياز الهوت األزمة. فيها نقف على أنماط 
من الحضور األزموي الــذي يغلف حاجة المتأله المســيحي إلى بلورة الهوت 
كتابي متماســك من الداخل، ومتوافق مــن النص الكتابــي المقدس ومعاني 
الروحية، وفي الوقت نفسه الحاجة إلى الهوت مسيحي معاصر مليء بالحركية 
والتغيير والتجديد، وقــادر على تجاوز أزمات التاريــخ التي نتجت عن حركة 

التمركز حول الذات واحتكار المسيح والهداية في جهة واحدة دون غيرها.
لقــد وعــى الالهوتيــون الجــدد ـ إن صح 
تســميتهم بهذا ـ طبيعــة التاريخ المســيحي في 
نســخته المتعالية، ومــا نتج عن أســلوب التأويل 
الكالســيكي الذي انتهجه القديسون المسيحيون 
األوائل في الخمسة عشر قرناً الماضية. وهو وإن 
انطلق من فلسفات االنفتاح اليونانية كاألفالطونية 
الحديثة والهيلينتية الرومانية الوثنية؛ فإنه قولبها 
من قواعد الالهوت اليهودية؛ ليبلور منهجاً كنسياً 
احترابياً تجاه كل المخالفين، ســواء في المذهب 
(داخل الدين) أو في أســاس الالهــوت والعقيدة 
(خارج الديــن). وقد عملت المــدارس الالهوتية 
الجديدة على تجاوز أزمة التمركز وتوسيع هداية 

نور يسوع المسيح على كل العالم، حتى العالم الذي لم يسمع به من قبل في 
أقاصي األرض وأبعدها شــقة، من خالل نظرية الضمير البشــري المتضمن 
لإليمان بالالهوت المســيحي من خالل الفطرة ومبدأ الوالدة. وقد أريد من 
هذا االستيعاب الخالصي ادعاء عالمية المسيحية وإلهياته، من خالل عالمية 
المسيح نفسه بوصفه اهللا الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً ورهبة. وهو نمط من 
التقريب الديني من خالل إصالح المونوتاريــة الالهوتية وإحالل البوليتارية 
الالهوتية مكانها. وهذا التعدد األلوهي طرح مشاكل أخرى في مدى تطابقه مع 
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الالهوت المســيحي والكتاب المقــدس، الذي يحرم عبــادة األصنام وتناول 
األيقونات وكل تشريع ارتبط بهما. ومن خالل هذا التساؤل خلصنا إلى أن هذه 
االجتهادات على ما فيها من ابتكار ال تصلح أن تؤسس كنيسة عالمية مقدسة. 
ألنها تتعامل مع الهوت المســيحي من خالل أزماته العابرة، وليس من خالل 
حقيقة الالهوت فــي الكتاب المقدس التي يجب أن تتجــاوز الزمان والمكان 
بوصفه كلمة اهللا. وهذا ما لم تستطع هذه المدارس إثباته؛ نظرًا لكونه الهوتاً 
ظرفياً منذ أول وهلة نزل فيهــا إلى األرض، مع ما اعتراه مــن تطاول أيدي 
البشر عليه، وما مّسته به من تبديٍل وتحريٍف أسهم في تعقيد عملية التأويل، 

وقوض عملية االستيعاب الزماني للغة الكتاب وتعاليمه السمحه.
لقد أنتجت هذه الالهوتيات الحديثة المجمــع الفاتيكاني الثاني، الذي 
أسس لقضية الحوار بين األديان والحضارات، والتقارب بين األديان السماوية 
المختلفة (يهودية ـ مسيحية وإسالم)؛ لكن ومع التجربة تبيّن أنه تقارب حواري 
ملغوم من أجل «اســترجاع المســيحي المجهول إلى حظيرة أبيه»؛ وذلك عن 
طريق تنصير المســلمين واليهــود، ورد أتبــاع المذاهب المســيحية األخرى 
(المهرطقين) إلى الكنيسة الجامعة األُم (الكاثوليكية). وهي أيضاً تعبير عن 
أزمة فشــل هذه االجتهادات فــي تحقيق المــراد منها ما يعنــي الرجوع إلى 
الالهوت الكالسيكي الذي تأســس قبل عملية اإلصالح ومن ثم إحياء نزعات 

التاريخ وإعادته للمشهد التدافعي الديني المعاصر.
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■  أكاديمي في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، الصين.

يعلم الجميع أن مصدر اإلرهاب هــو التطرف الفكري، وأي 
دين أو مذهب سياسي أو علمي إذا كانت قراءته وتفسيراته 
متشددة، فإنه يخالف روح العصر باستمرار، ويخطئ في اختيار صوره 
ويشــوّه معانيها وتعاليمها حتى يصل ذلك إلى حــد الغلو والتطرف؛ 
ويؤدي ذلك بالضرورة إلى نشوء أفراد وجماعات ومنظمات تميل إلى 
سلوك الراديكالية والعنف واإلرهاب في مجتمعاتها، وفي هذا المجال 
ال ُيستثنى من ذلك أية دولة شرقية كانت أو غربية، على سبيل المثال 
الفاشية في ألمانيا، والعســكرية في اليابان عبر التاريخ، والتطرف 

واالرهاب في الشرق األوسط حالياً.
إن العالــم العربي في الوقت الحاضر يشــهد مكافحة اإلرهاب 
العســكرية ضد داعش في العراق وســوريا، بخالف اليمــن وليبيا 
والصومال؛ حيث تضطرم نيــران الحرب والصراع باســتمرار، أما 
معظم الــدول العربية التــي مــّرت باضطرابات «الربيــع العربي» 
المتواصلة منذ أكثر من خمسة أعوام، فقد دخلت مرحلة االنتقال من 
الفوضى إلى اإلدارة، ومن ثَم ُتعد مكافحة التطرف من حيث المجال 
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جديد تواصل  نحو 
والعربية الصينية  القيم  بين 
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الفكري مهمة مشــتركة يجب على الدول العربية والمجتمع الدولي ـ بما فيه 
الصين ـ أن تواجهها معاً.

الحظنا أنه منذ ظهور نظرية صراع الحضارات التي طرحها البروفيسور 
األمريكي صاموئيــل هانتينغتون عام 1993، ســرعان ما كانت مصر واألردن 
وغيرهما من الدول العربية تقف موقف الرفض والدحض لها، وتدعو العلماء 
والخبراء العرب والمســلمين لتجلية الوسطية اإلســالمية بشكٍل إيجابي من 
خالل مقاربات شتى، علمية وتعليمية وثقافية وإعالمية لحل مشكلة التطرف 
من أساســها وتصحيح صورة اإلســالم؛ حتى ُيرَســم خط فاصل واضح بين 
الدين اإلسالمي الحنيف وأقاويل التطرف واإلرهاب الباطلة، وإقامة الحوار 
الحضاري لمواجهة نظرية صراع الحضارات والسياسات المترتبة عليها في 
الشرق األوسط. ومنذ ذلك الحين أُنشــئت على التوالي في عدد من الدول 
العربية مؤسســات العقل ومراكز الفكر المتخصصة للوســطية اإلســالمية 
والثقافة الوســطية، بل أدرجت الوسطية في سياســتها الداخلية والخارجية 
المعلنة. والجدير بالذكر هنا أنني قد شرفت بزيارة سلطنة ُعمان في إبريل 
عام 2006 إللقاء محاضرات في معهد الدبلوماسية في مسقط عاصمة الثقافة 
العربية حينذاك، وقرأُت توصية ندوة «اإلســالم والعولمــة» المنعقدة فيها. 
وهي توصي باعتماد خطاب إسالمي يراعي التوازن بين الوحي والعقل، وبين 
المادة والروح، وبيــن الحقوق والواجبات، وبين الفرديــة والجماعية، وبين 
اإللهام وااللتزام، وبين النص واالجتهاد، وبين الواقع والمثالي، وبين الثابت 
والمتحول، وبين االرتباط باألصل واالتصال بالعصر. ويتضح أن هذه التوصية 
تهدف إلىترســيخ الهويــة الحضارية للعــرب المســلمين، وتحفيز األجيال 
الناشــئة منهم على مزيد من االتصال بتفاصيل تلــك الهوية من أجل تنمية 
انتماء عميق ومتوازن في أبعاده الوطنية والعربية واإلسالمية. في الواقع رغم 
أن منطقة الشرق األوسط ُتعد منشأ التطرف واالرهاب في الوقت المعاصر؛ 
فإن الدول العربية هي األشد تعرضاً لويالت سوئهما، وتلعب القوة الرئيسة 
والدور الحاســم في مكافحتها حالياً بحكم موقعها كصاحبة الشأن، ونظرًا 
لهذا، تحظى كل المجهودات المذكورة آنفاً والمبذولة من ِقَبل الدول العربية 
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في دعوتها للوسطية اإلسالمية وتجديد الخطاب الديني بتقديرنا واعجابنا؛ 
إذ تزودنا بطاقة ايجابية في مكافحة التطرف.

ولكن مع األسف إن الربيع العربي المنطلق عام 2011 ـ والذي أحدث فوضى 
وعنفاً في كثير من الدول العربية ـ لم ُيعْق ويعرقل عمليتها في اإلصالح والتنمية 
فقط، وإنما أتاح للنفوذ المتطرف واإلرهابــي فرصة لتدب الحياة فيه من جديد 
أيضاً، مما يؤدي إلى تغليب الهوية الطائفية على الهوية الوطنية، وتأخير تشكيل 
قيمها الجوهرية. ومع ذلك قد الحظنــا في الفترة األخيرة أن الحكومة المصرية 
تتمســك باتخاذ اإلجراءات لدفع تجديد الخطــاب الديني، واإلمــارات العربية 

المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية قد وضعت 
كلتاهما التســامح والتعايش واالنفتــاح في قيمهما 
الجوهريــة على مســتوى الدولة، فضــًال عن إقامة 
جائزة خاصة للتسامح في دبي... األمر الذي يدفعني 
إلى أن أشــارك اليوم بجــرأة في ندوتنا الســابعة 
للحــوار الحضــاري بين الصيــن والــدول العربية 

بمشروع التواصل بين القيم الصينية والعربية.
تعلمون أيها القراء الكرام أن مبدأ الصين في 
مكافحــة اإلرهــاب يدعو إلــى التمســك باتخاذ 
اإلجراءات المتعددة األهــداف، والقيام بمعالجة 

فرعية وجذرية معاً. وبهذا الشــأن يشــير القول المأثور الصيني «ال بناء بال 
هدم» إلى أنه يجب على كل دولة معنية بمكافحــة اإلرهاب أن تولي االهتمام 
البالغ بتشــكيل القيم الجوهرية لهــا، بينما تحّث على دحــض ونبذ كل آراء 
مضللة ومفاهيم باطلة تشوه معاني وتعاليم القرآن الكريم والحديث النبوي. 
فقد أشار الســيد الرئيس الصيني شــي جين بينغ في كلمته الملقاة في مقر 
الجامعــة العربية فــي يناير عام 2016 إلــى أن لكل من الحضــارة الصينية 
والحضارة العربية منظومتها وخصوصياتها، إال أن كلتيهما تحتوي على عقيدة 
ومساٍع مشتركة جاءت متراكمة في مسيرة التقدم والتطور للبشرية، وتؤمن كل 
منهما بقيم الوسطية واالعتدال والسالم والوفاء والتسامح واالنضباط الذاتي، 
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مما يدل علــى أن العمل على إحيــاء القيم اإليجابية فــي حضارتنا التقليدية 
األصيلة وتشــكيل قيمنا الجوهرية التــي تتوافق مع عصرنا اليــوم ـ يتفق مع 
موضوعنا اليوم تماماً؛ لكونه من ضمن حــدود المعالجة الجذرية؛ أي اقتالع 

بواطن اإلرهاب وهو التطرف الفكري.
إن تبني وتشــكيل القيم الجوهرية في بناء الدولة الحديثة هو عمل شــاق 
وطويل األمد. كانت الصين قد بذلــت جهودها الجهيدة فــي البناء واإلصالح 
والتنمية طوال عشرات من السنين حتى أعلنت في المؤتمر الثامن عشر للحزب 
الشيوعي الصيني عام 2012 القيم الجوهرية الخاصة بالصين، أال وهي الرخاء 
والديموقراطية والتحضر والتناغــم، وهي قيم على مســتوى الدولة، والحرية 
والمســاواة والعدالة وحكم القانــون وهي قيم على مســتوى المجتمع، أما حب 
الوطن والتفاني واألمانة والصداقة فهي ِقيَم على مستوى الفرد المواطن. وتعكس 
هذه القيــم الصينية باختصار الــروح الوطنية التي تكــون نواتها حب الوطن، 
والروح العصريــة التي تكــون نواتها اإلصــالح واالبداع، وتوضح هــذه الِقيَم 
الجوهرية المتطلبات األساســية لالشــتراكية الصينية، وتحافــظ على الثقافة 
الصينية التقليدية المتميزة، كما تســتفيد من إنجازات البشرية الحضارية في 
العالــم، وكذلك تجيب على أســئلة خطيرة بوضــوح؛ مثل: أي نــوع من الدول 

سنبنيه؟ وما هو المجتمع الذي نريده؟ وأي نوع من المواطنين سنربيه؟
بطبيعة الحال إن هــذه التجربة الصينيــة التي ألخصها هنــا إنما أقصد 
تقديمها إلى العلماء والخبــراء العرب الكرام كنمودج صينــي للمراجعة. فإن 
الــدول العربية ـ رغم امتالكهــا صفة الوحدانيــة في اللغة والديــن والقومية 
والثقافة والحضارة ـ تختلف أحوالها الوطنية بعضها عن بعض، من حيث النظام 
السياسي أو مســتوى التطور االقتصادي واالجتماعي، وال يمكن لكل منها إال أن 
تتبنى وتشــكّل قيمها الجوهرية الخاصة بــكٍل منها على حــدٍة. وإذا كان هذا 
الموضوع يستطيع أن يلفت نظر الطرف العربي، ويرغب في التواصل والتعاون 
معنا من خالل مشــروع ترجمة األبحاث والمؤلفات لطرفينــا، وإقامة الندوات 
العلمية؛ فمن المؤكد أنه سيعود بالنفع على تعميق الفهم المتبادل بين الطرفين 

الصيني والعربي وإثراء محتويات حوارنا الحضاري في المستقبل.
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■  أكاديمي ونائب الرئيس التنفيذي للمعهد األكاديمي الصيني لدراسات الدول العربية ونائب العميد 
التنفيذي لكلية الدراسات العربية بجامعة نينغشيا، الصين.

على مدى الزمن البعيد وكل نظام حضاري يتبع طريق «ترجمة 
الكتــب الدينية»، وذلك مــن أجل زيادة معرفــة الحضارات 
ببعضها البعــض وتوثيــق العالقات والثقــة المتبادلــة. المنظومان 
الحضاريان، الصينــي والعربي، قاما بتبادل ترجمة وتفســير أعظم 
الكتب في كلتــا الحضارتين، وهمــا «حوار الكونفشــيوس» و«كتاب 
الطاويــة» بالحضــارة الصينيــة، و«القــرآن الكريــم» و«الحديث 
الشريف» بالحضارة العربية اإلســالمية، وبذلك كانت الحضارتان 

بمثابة شاهد عميق على التواصل والتبادل فيما بينهما.
بعد انتشــار اإلســالم ـ الذي بدأ في شــبه الجزيرة العربية ـ 
بالصين، حمل الوسط األكاديمي لمسلمي الصين على عاتقه الفكر 
االعتدالي الوسطي في الدين اإلسالمي، فطوروا النشاط األكاديمي 
لترجمة وتفســير الكتب الدينية، وشرحوا المغزى الديني واندماجه 
مع التطبيقــات االجتماعية، ووضحــوا تكيف الدين اإلســالمي مع 

المجتمع الصيني، وفي النهاية أكملوا عملية تنظير هذا الدين.

■   K�a ¡,�/% ��a

االعتدالي الفكر  رؤية 
والعربية الصينية  للحضارتين 

الصينية التراجم  خالل  من 
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الحضارة اإلسالمية أساسها القرآن الكريم والحديث الشريف، فهي تعتمد 
على علوم القــرآن، وعلم التفســير، والحديــث، والعقيدة، والشــريعة، وعلم 
التصوف، وغيرها من العلــوم الجوهرية، وقد انتقت تدريجيــاً بعض الثقافات 
األجنبية؛ مثــل الفلســفة اليونانية، والسياســة الرومانية، والفنون الفارســية 
والرياضيات الهندية، باإلضافة إلى اختراعات الصين األربعة العظيمة وغيرها 
من الثقافات، وقد طورت هذه الحضارة ووســعت من مختلف المجاالت العلمية 
مثل العلوم اإلنســانية واالجتماعية والهندســة والطب والزراعــة وغيرها؛ حتى 

شكلت ثقافة متميزة وشاملة متكاملة.
بعد دخول اإلسالم الصين تم تفســير العديد من جوهر الكتب الدينية بما 
فيها القرآن الكريم والحديث الشــريف، والتي أصبحت أساس الدين اإلسالمي 
بالصين. أثناء قيام علماء اإلسالم بنقل الثقافة الصينية التزموا بالعمل على بناء 
الثقافة اإلسالمية الصينية. وفقاً لمتطلبات وطريقة ترجمة الكتب الدينية، قاموا 
ن العقيدة  بترجمة «تفســير القرآن الكريم» وهــو من ناحية علم التفســير تضم
والفقه والفلسفة واللغة والتاريخ والصوفية وغيرها، أما بالنسبة لـِ«فهم اإلسالم» 
فهو يرّكز على المغزى الثقافي، من حيث فهم وبحث العلوم اإلنسانية والطبيعية 
مثل العلوم اإلنســانية واالجتماعيــة والدينية والنفســية واالقتصادية والفضائية 
والجغرافية والبيولوجية، مما شكل سلسلة تفســير للعلوم والثقافة موحدة داخلياً 
ومتناســقة خارجياً، وهذا كله ألهم المســلمين الصينيين لتحفيــز ودعم الثقافة 
اإلســالمية وعملية بنائها، ودمجها مــع الثقافة الصينية ومجتمعهــا. مثل العالم 
الكبير من أُسرة تشنيغ السيد ليو تشــي (1655 ـ 1745) وعملية «تيان فانغ ديان 
لي» (آداب اإلسالم) و«تيان فانغ سينغ لي» (الطبيعة في اإلسالم)، وهما نموذجان 
لقراءة وتمشــيط جوهر الكتــب الدينية، وُيعــد مؤلفاهما من األعمــال الثقافية 
الصينية البارزة. من الملف العربي المرفق مع «تيان فانغ ديان لي» يمكن إدراك 
أن الكاتب بعد أن قرأ وفهم المصادر والمراجع اإلسالمية بعمٍق قام بإبراز عظمة 

الدين اإلسالمي، وشرح لغة اإلسالم؛ حتى يستطيع أن يفهمها الصينيون.
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بعد دخول اإلسالم الصين ـ ومن أجل التكيف مع الثقافة والمجتمع الصيني ـ 
قام علماء اإلســالم الصينيون بقيادة المســلمين الصينيين التباع قانون الصين 
واحترام مبادئــه، وتخطيط العادات اليوميــة، والحفاظ على اعتــدال المجتمع، 
ودمجه مع العادات الثقافية الصينية، من خالل األنشــطة العلمية لتفسير الكتب 

الدينية، وقد دفعوا بالفعل باتجاه تكيف اإلسالم مع ثقافة المجتمع الصيني.
 في أثناء عملية تنظير اإلسالم في الصين تم
التنسيق والتناغم بينهم، فمع أن الثقافتين الصينية 
واإلســالمية مختلفتان لم يحــدث بينهما تناقض؛ 
وذلك ألن كلتيهما يتميزان بالتســامح، فعلى جميع 
المستويات كانتا تتبادالن المبادئ المشتركة؛ مثل 
 الحق، والعدل، والتثقيف، والتعليم، واالعتدال، وبر
الوالدين، والخير والشر، واألخالق، وحب الوطن، 
وغيرهــا من المبــادئ التــي ارتضتهــا الحضارة 
اإلنســانية، وظهرت آليــة االبتــكار الثقافية، فمن 
باألفــكار  اإلســالمية  الكتــب  «تفســير  أســلوب 

الكونفشيوسية المناســبة لألفكار اإلسالمية» و«تفســير األفكار الكونفشيوسية 
باألفكار اإلسالمية المناسبة لألفكار الكونفشيوسية» حصل اإلسالم الصيني على 
إقرار نخبة الطبقة الثقافيــة الصينية تجاه الثقافة اإلســالمية، وأنهت ببراعة 
إدماج الثقافــة اإلســالمية مع الصينيــة في الصيــن، وحققت تنظيــر الدين 

اإلسالمي، باإلضافة إلى أنها حافظت على مبادئ اإلسالم األساسية.
وفقاً للــروح الثقافية والطريق الوســطي التي تتأســس علــى التنظير، 
المسلمون الصينيون يتنفســون روح الوطنية والمصير المشترك. حينما شرح 
اإلمام تعاليم اإلسالم بالمسجد أصبح القرآن الكريم محفورًا بعمق في قلوب 
الصينيين، مثل: «حــب الوطن هو جزء مــن العبادة» وغيرهــا من الجوانب 
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الدينية. قام اإلمام الشهير سونغ شــان (سعد الدين 1880 ـ 1955م) في فترة 
الحرب ضد اليابان بتسجيل معاناة المســلمين الصينيين، وعكس التشخيص 
الواقعي وحب الوطن والدين. في أثنــاء تحقيق حلم جمهورية الصين العظيم 
قام علماء اإلســالم الصينيــون ـ بوصفهم مــن أركان الحضــارة الصينية ـ 
بالمحافظة على شريان الثقافة للنظام الحضاري الصيني ومسايرة احتياجات 
الزمن، والشرح الصحيح للقرآن والحديث، واتباع اتجاه سير المجتمع وإطالق 
العنان لترجمة وتفسير الكتب الدينية، التطوير والتجديد الدائم من روحهم، 
وتسليط الضوء على اإلنجازات اإلنسانية ووعي مســلمي الصين المعاصرين، 
وعكس روحهم ودورهم في توحيد وحماية الدولة واســتقرار المجتمع والتعليم 

والتثقيف وعملية تطوير االقتصاد والمجتمع.

 !C�&ا� �> U�:�ا� �WH"�3 ا� ��H��7 ا�&Sا� �و%+�� ��a�% :ً�G��p
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على مســتوى اإلنســانية عامة وفي الحضارتين الصينية والعربية خاصة، 
المحافظة على اإلنسان مهما تعددت العرقيات واألديان والثقافات والحضارات، 
وما يتبــع ذلك من تنــوع ثقافي وحضاري. والشــاهد على ذلــك من القرآن 
الكريم: ﴿  O N M L K J I H G F E  ﴾ [الحجرات: 13]، 
فهذه اآلية ترســخ المحور األساســي الثقافي للحضارة العربية، ويتمثل في 
التفاهم والتســامح واالعتراف والتواصل والتأثير مــع الحضارات األخرى، 
 ﴾  F E  ﴿ :ومن أجل ســعي الحضارات وراء المعرفة والثقافة. فقوله
يفيد المســاواة، ﴿  K J I H G  ﴾ بمعنى خلــق اهللا الولد من ماء 
الرجــل ومــاء المــرأة، ﴿  O N M L  ﴾ بمعنــى جعلناكــم 
متناسبين، فبعضكم يناسب بعضاً نســباً بعيدًا، وبعضكم يناسب بعضاً نسباً 

قريباًً، ﴿  O  ﴾ بمعنى ليعرف بعضكم بعضاً في النسب.
لذلك يجب على الحضارات تبادل المعرفة، والتســامح، واالعتراف، 
والدراسة، والتواصل، والتأثير والحب والتزاوج ويجب عليهم أّال يتبادلوا 
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اإلقصاء والعداء والعنصرية والحروب ألن كل تبادل يحدث بين الحضارات 
يكون له تأثير واسع المدى وجلي الوضوح، فالحضارة اإلسالمية قد تأثرت 
كثيرًا بالحضارة اليونانية، وفي الوقت نفســه أثرت الحضارة اإلســالمية 

كثيرًا في الحضارة الحديثة.
تبادل الحضارتيــن الصينية والعربيــة ظهر في القــول العربي القديم: 
«اطلبوا العلم ولـــو في الصين»، من خاللــه يوجد ثــالث حقائق ال يمكن 
تجاهلها: أوًال: «اطلبــوا العلم ولو فــي الصين» كأنها تشــير إلى الحضارة 
الصينية؛ ولكنها في الحقيقة تعكس مبادرة علماء اإلسالم العرب بتبادل العلم 

مع الحضارات األخرى كافــه. ثانياً: الصين هي 
دولة قديمة ذات حضارة حكيمة تقود إلى التطور، 
لذلك سعى علماء اإلســالم العرب لدراسة حكمة 
التكنولوجي، ومن جانب  الصين وثقافتها وعلمها 
آخر وضح سعي علماء اإلسالم العرب وراء دراسة 
العلوم المتقدمة، وعدم اكتفائهم بدراسة المبادئ 
والمعارف الدينية فقــط. ثالثاً: الصين هي دولة 
حضارية قديمة لديها حكمــة وثقافة وتكنولوجيا 
متقدمة، لذلك يجب على المسلمين العرب التوجه 

إلى الصين من أجل دراسة هذه المعارف.
بدأ في عصر أُسرة تانغ (عام 651) إرسال بعثات للدراسة بالصين، بدأت 
منذ الخليفة الثالث عثمان بن عفان ƒ وحتى يومنا هذا، وقد ســار العرب 
ـ دبلوماســيين وثقافيين ـ على طول طريق الحرير القديم سعياً وراء المثالية 
العظمى للتبــادل الحضاري والثقافي، وقد اســتمرت أكثر مــن ألف عام في 
التواصل التاريخي والثقافي على جميع المستويات حتى بدأت مرحلة تاريخية 
جديــدة تظهر تحقيق كل مــن الحضارة الصينيــة والعربية واألُمــة الصينية 
والعربية حلمهم ومستقبلهم المشرق، وقد ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في 21 يناير عام 2016 في مقر جامعة الدول العربية كلمة بعنوان: «التشارك 
في خلق مستقبل أفضل للعالقات الصينية العربية». وفيما يلي جزء من النص: 

�=( ��&�ى اإل,��,�� 
���� و<� ا�$�Qر%�� 
ا���H�W وا�"���0 
 )=� �t>�$ا�� ،�C�E
اإل,��ن �^�� %"�دت 
ا�"�;��ت واألد��ن 
وا��5G<�ت وا�$�Qرات، 
و�� �&b ذ�? �� %�Hع 
�5p<� و
�Qري.
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«تتميز الحضارات بالطابع التنوعي، شأنها في ذلك شأن األحياء في الطبيعة 
التي تتمتع بالطابع التعددي، وكان هــذا الطابع التعددي ـ جنباً إلى جنب مع 
أصحابه ـ قد شــكل الحيــاة األصيلة في كوكبنا هذا. وإن الشــرق األوســط 
ـ بوصفه منطقة التالقي للحضــارات العريقة لإلنســان ـ تحتضن حضارات 
وثقافات باهرة ومتنوعة. ستواصل الصين دعمها الثابت دون تزعزع لجهود دول 
الشرق األوســط والدول العربية في الحفاظ على ثقافتها وتقاليدها األصيلة، 
وترفض التمييز والتحيز بأي شــكٍل من األشكال بحق عرق أو دين بعينه. لكل 
من الحضارة الصينيــة والحضارة العربية خصوصياتهــا ومنظومتها، غير أن 
كلتيهما تحتويان على مفاهيم ومساٍع مشتركة جاءت متراكمة في مسيرة التقدم 
والتطور للبشــرية، وكلتاهما تؤمن بقيم الوســطية والوئام والســالم والوفاء 
والتســامح واالنضباط الذاتي. فيجــب علينا إجراء الحوار بيــن الحضارتين 
والحث على قبول الغير واالستفادة المتبادلة، والعمل سوياً على إحياء مزيد من 
القيم اإليجابية الواردة في ثقافتنا وتقاليدنا القومية األصيلة التي تتماشى مع 

عصرنا اليوم.
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■  أكاديمي في معهد دراسات الشرق األوسط التابع لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، الصين.

أوالً: �+^�م ا����Do واال�&�ال �3 �+^�م 3�a�ي �� �+��3[ 
ا��5G=� ]�5<� وا�$�Qرة ا�"���0 اإلoال���.

منهج الوســطية واالعتدال منهج أصيل في العقيدة اإلســالمية، 
وقيمة جوهرية للثقافة والحضارة العربية اإلسالمية، لذلك فقد 
جاءت نصوص كثيرة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ترسم منهج 
الوسطية واالعتدال وتدل عليه، وتدعو المســلمين إلى التمسك به إلى 
جانب مكافحة األفكار المتطرفــة التي تناقضه، ونبذ المفاهيم الضيقة 
التي تهمشــه؛ ليكونوا مثاالً يحتذى في حب الســالم، ونشــر الرحمة، 
ولزوم االستقامة، وخلق االنســجام. قال اهللا تعالى في القرآن الكريم: 
 D C B A @ ? > = < ; : ﴿
E ﴾ [البقرة: 143]؛ فميز اهللا هذه األُمة ـ أُمة اإلسالم ـ بالوسطية 
بين األُمم مما يدل جليّاً على عّد الوســطية قيمة إسالمية مقررة في 
حياة المسلم، قديماً قالوا الحكمة الشهيرة: (خير األمور أوسطها) 1، 

رواه البيهقي في السنن الكبرى (273/3) ولم يصح عن رسول اهللا ژ ، وإنما هو من  1 ـ 
أقوال الحكماء، كما قال ابن عبد البر في االستذكار، وقال الحافظ العراقي في تخريج 

■   (DING JUN) ن�a ¡Hد�

النجاح  منهج  الوسطية  منهج 
ا�سالمية العربية  للحضارة 
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والمقولــة هذه وإن لم تصــح حديثاً فإنها أشــارت إلى أهميــة لزوم منهج 
الوســطية، وخطورة الميل إلــى الغلو (اإلفــراط) أو إلى نقيضــه التقصير 
نة الصحيحة في قوله ژ : «إياكم والغلو في  (التفريط)، وهذا ما أكدته الس
الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» 1. من هنا نستطيع القول 
بأن الوسطية اإلســالمية ليست وسيلة لبناء الســالم واالنسجام االجتماعي 
فحسب؛ بل هي مفهوم أساســي ينبغي للمسلم التزامه والعمل به في عقيدته 

وعبادته وجوانب حياته المختلفة.
الوسطية التي تتسم بها الحضارة العربية اإلسالمية هي طريق السالم 
والعدالة. فكلمة اإلسالم تعني الســالم، وكلمة المسلم تعني الساعي إلى 
ا يضره ويؤذيه، وتحية اإلسالم  تحقيق السالم والمحافظة عليه والذود عم
هي عبارة: «السالم عليكم» التي تعني إفشــاء السالم بين الناس... قال 
رسول اهللا ژ : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 2. أي عالمة 
المسلم التي يستدل بها على إسالمه هي سالمة المسلمين من لسانه ويده. 
هذا وقد أمر اإلسالم المســلمين بتقوى اهللا تعالى وحسن معاملة الناس، 
وإقامة العدل واإلحسان إلى البشــر، والحفاظ على البيئة، والتزام بقيم 
االعتدال والرحمة والتسامح في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى في محكم 
 U T S R Q P O N M L K ﴿ :تنزيله
[النحــل: 90]. ومنهــا قــول   ﴾ [  Z  Y  XW V
ْحَمـــُن، اْرَحُموا َمْن ِفي  اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الر الرســول الكريــم ژ : «الر
َماِء» 3. وفي الحديث قصتان مشهورتان وردتا  األَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن ِفي الس

ف بن عبد اهللا معضال. اهـ . اإلحياء: أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من رواية مطر
أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم 3029، وصححه الشيخ األلباني  1 ـ 

في السلسلة الصحيحة رقم 1283.
متفق عليه. أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب المســلم من سلم المســلمون من لسانه ويده،  2 ـ 

رقم 10. وأخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل.
أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المســلمين، رقم 1924،  3 ـ 

وقال عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
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عن النبي ژ أن رجًال دخل الجنة في كلب سقاه ماء فشكر اهللا له فغفر 
له 1، وأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فال هي أطعمتها وال سقتها حتى 

ماتت جوعاً 2.
الوســطية التي تنتهجها الحضارة العربية اإلســالمية توجه المســلم إلى 
لزومها في أمور دينه عقيدة وعبادة. فال يجوز للمسلم اإلفراط في أمور العقيدة 
وال التفريط فيها، فال ينبغي نســيان الدنيا بحجة اإليمــان باآلخرة، وال ترك 
الســعي وراء الرزق بحجة اإليمان بالقضاء والقدر؛ بل عليــه أن يجد ويجتهد 
ويســعى كي يفوز بخيري الدنيا واآلخرة. قال اهللا تعالى فــي القرآن الكريم: 

 Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿
عــن  الحديــث  وفــي  [القصــص: 77].   ﴾ Å  Ä
أنٍس بن مالك ƒ قال: قال رجل: يا رســول اهللا 
أعقلها وأتــوكل، أو أطلقها وأتــوكل؟ قال: «اعقلها 
وتوكل» 3. وكذلك ال يجوز للمســلم الغلو في أمور 
العبــادة أو التقصير فيهــا، وما عليــه إال أن يتبع 
طريــق االعتــدال واالنســجام، والُبعد عــن أحد 
الطرفين الغلو أو التقصير، ولنا في قصة الرهط 
الثالثــة أروع توجيهــات نبويــة في بيان وســطية 
اإلســالم في العبادة. فعن أنس ƒ قــال: «جاء 

ثالثة رهط إلى بيوت النبي ژ يســألون عن عبادات النبــي ژ فلما أُخبروا 
كأنهم َتقَالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ژ وقد غفر اهللا له ما تقّدم من 

القصة مذكورة في البخاري ومســلم، ينظر صحيــح البخاري، كتاب األدب، بــاب رحمة الناس  1 ـ 
َالمِ، َباب َفْضِل َسْقِي الَبهَاِئِم الُمْحتََرَمِة َوِإْطَعاِمها،  والبهائم، رقم 6009، وصحيح مسلم، ِكتَاب الس

رقم 2244.
القصة مذكورة في البخاري ومســلم، ينظر صحيح البخاري، كتاب المســاقاة، باب فضل ســقي  2 ـ 
ِة َونَْحِوَها  لَِة َواآلَداِب، َباب َتْحِريِم َتْعِذيِب الِهر َوالص الماء، رقم 2365، وصحيح مسلم، كتاب الِبر

من الحيوان الذي ال يؤذي، رقم 2242.
ْل، رقم 2517،  أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب الحديث: اْعِقلْهَا َوَتوَك 3 ـ 

وَحّسنه األلباني.

 �^�^&H% �&ا� ��Doا��
ا�$�Qرة ا�"���0 
اإلoال��� %�Ka ا���=[ 
 KHإ�( �>و�^� <� أ��ر د�
��5�ة و��دة. <ال ���ز 
�=��=[ اإل<�اط <� أ��ر 
ا�"�5�ة وال ا�&+��� <�^�، 
]� ,���ن ا��,�� H� ال>
0$�� اإل���ن �0آلE�ة.
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ذنبه وما تأخر؟! قــال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبــدًا، وقال آخر: أنا أصوم 
الدهــر وال أفطــر، وقال آخــر: أنــا أعتزل النســاء فال أتــزوج أبــدًا. فجاء 
رسول اهللا ژ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟... أما واهللا إني ألخشاكم هللا 
وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» 1. والحديث جلي في ذم الغلو ولو كان سببه الحرص الشديد 

في التزود من الخير، ولو كان فيما ُيعبد به اهللاُ من العبادات.
الوسطية التي تتحلى بها الحضارة العربية اإلسالمية تغطي أصعدة الدين 
والروح والحياة والمادة، وتطلب من المسلم أن يحقق روح الوسطية في جوانب 
حياته المختلفة من مأكله وملبسه ومســكنه. قال اهللا تعالى في القرآن الكريم 
 ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :بيانــا لذلــك
[الفرقان: 67]. وفي هدي النبــي صلى اهللا عليه توجيه إلــى االعتدال في الطعام 
وعدم اإلكثار فيه؛ حيث قال: «َما َمَألَ آدَِمي ِوَعاًء َشّراً ِمْن َبْطٍن، بَِحْسِب اْبنِ آَدمَ 
أُُكَالٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه، فَِإْن كَاَن َال َمَحاَلَة، فَُثُلٌث لَِطَعاِمِه َوُثُلٌث لَِشـــَرابِِه َوُثُلٌث 
لَِنَفِسِه» 2. ثم إن المســلم يكرر ذلك الدعاء الذي علّمــه رُبه مرات عديدة في 
اليوم الواحــد، حيث يقرأه فــي كل ركعة يصليهــا وهو قوله تعالى في ســورة 
الفاتحة: ﴿ 7 8 9 ﴾ [الفاتحة: 6]؛ ذلك ليحّذر نفســه باستمرار 
من أن يخرج عن طريق الوســط واالعتدال؛ إذ إن «الصراط المســـتقيم» هو 
الطريق الذي ال اعوجاج فيه وال انحراف، وهو طريق االعتدال والسالم والرحمة 
والتسامح، وما على المسلم إال االلتزام به والمثابرة عليه؛ كي يتجنب عن الغلو 

والضالل، ويفوز بما وعده اهللا تعالى من خيري الدنيا واآلخرة.

ا�"���0 اإلoال���  ا����Do �3 %5=�� %�ر��� �=$�Qرة   �^H� :ً��,�p
�^
��,  �oو

إن الحضارة العربية اإلســالمية من أهم الحضارات العالمية ذات األثر 

أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم 5063. 1 ـ 
أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة األكل، رقم2380. قال الترمذي: قال  2 ـ 

أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
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الكبير في تاريخ التقدم الحضاري، ومن أهم مالمحها وتقاليدها أنها تنتهج 
منهج الوسطية والسالم، وتدعو إلى الحوار والتعايش، وتهتم بالعلم وتحصيله؛ 
 L K J I H G F E ﴿ :قال اهللا تعالى في القرآن الكريم
O N M ﴾ [الحجــرات: 13]. وقال النبــي ژ : «الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها» 1. وما نشأت الحضارة العربية اإلسالمية 
فتطورت فازدهرت فــالَح نجمها على وجه األرض إال ألن لهــا دافعاً قوياً كامناً 
فيها، وهو أنها جعلــت التعايش والتســامح والتدارس مفهوماً أساســياً لها في 
التواصل الحضاري والتفاهم بين الشعوب، إلى جانب التزامها بالمنهج الوسطي 

والمعتدل. وقد ســجل لنا التاريــخ أروع دليل على 
التواصل الحضاري المتمثل في التسامح والتدارس 
بين الحضارات، أال وهو ما قام به بيت الحكمة في 
العصر الذهبــي للحضارة العربية اإلســالمية من 
حركة الترجمة التي اســتمرت أكثر من مائة عام. 
حيــث إن المســلمين قامــوا بترجمة ونقــل علوم 
ومعــارف حضارات الشــرق والغرب إلــى العرب، 
وخاصة حضارات اليونان والهند والفرس والصين، 
ثم اســتوعبوها وطوروهــا وأبدعوا فيهــا، وخّرجوا 
علمــاء وفالســفة موســوعيين تبحروا فــي العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية، وقدموا نتائج علمية مبهرة تلفت أنظار العالم، 
فقاموا بدورهم الفريد التاريخي في التواصل بين الشرق والغرب، وفي الحفاظ 
على األعمال اإلنســانية المهمة ونقلها إلى األجيال القادمة. إن حركة الترجمة 
هذه كانت ســبباً للنهضة األوروبية، وكانت ســبباً في تقدم الحضارة البشرية 
وازدهارها. أشار المؤرخ األمريكي فيليب حتّي Philip K. Hitti (1886 ـ 1978) إلى 
أن المسلمين في العالم العربي/ اإلسالمي كانوا هم الحاملين لشعلة الحضارة 
اإلنسانية األصيلة طوال العصور الوسطى، وقال: «في العصور الوسطى ليس 

أخرجه الترمدي، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل العلم على العبــادة، رقم2687. وقال: هذا  1 ـ 
َحِديٌث َغِريٌب.

ا����Do ا�&� %&$=( 0^� 
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هناك أُمة من األُمم تفوق إســهاماتها تجاه التقدم البشــري مساهمات تلك 
الشــعوب الذين يتكلمون باللغة العربية» 1. كما أشار خبير الدراسات العربية 
اإلســالمية األســتاذ الصيني جو وي ليه إلى أن الحضارة العربية اإلسالمية 
لعبت دورًا مهماً في التاريــخ؛ «إذ إنها قدمت خدمات عامــة جليلة للمجتمع 
الدولي آنذاك، كما أن لها الفضل األكبر على التواصل والتبادل بين حضارتي 

الشرق والغرب» 2.
الحضارة العربية اإلســالمية التي تنتهج منهج الوسطية تسعى بجٍد إلى 
تعزيز الحوار بين الحضارات المختلفة، وفي الوقت نفسه تخوض معارك ضد 
الفرق واألفكار المتطرفة، فتاريخ انتشار الحضارة اإلسالمية وتطورها هو عين 

تاريخ الحرب ضد تلك الفرق واألفكار المتطرفة.
يالحظ من خالل ما سبق أن الواقع في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 
هو ســيادة المنهج الوســطي على األفــكار واالتجاهات المتطرفــة. فاألفكار 
المتطرفة قد تشيع زمناً؛ ولكنها لن تدوم، ولن تسيطر على الصعيد الفكري 
للحضارة العربية اإلسالمية بحسب ما أفاد التاريخ؛ ألن الوسطية التي قررها 
نة النبوية الشريفة ال تزال فكرة أساسية وتقليدًا تاريخياً  القرآن الكريم والس

ومنهج النجاح للحضارة العربية اإلسالمية.
والجدير باالنتبــاه هنــا أن الفرق المتطرفة رغم انســحابها من مســرح 
التاريخ، فإن آثارها السلبية ممتدة إلى يومنا هذا، إضافة إلى أنها تستجد بشكٍل 
مستمٍر. فمثًال المنظمات اإلرهابية التي تزعزع األمن في منطقة الشرق األوسط 
في أيامنا هذه هي التي أدت إلــى أن الحضارة العربية اإلســالمية بأن تواجه 
تحديات قاسية من الداخل والخارج، منها تغلغل األفكار المتطرفة والمنظمات 
اإلرهابية إضافــة إلى التخلــف العلمي والتكنولوجي وشــيوع ظاهــرة التراجع 
والجمود. وعليه فإن التمســك بالتقاليد الحســنة للتبادل الحضاري، وااللتزام 

تاريخ العرب، فيليب حتّي، ترجمة مكين إلى اللغة الصينية، دار النشر التجاري، 1990م، ج 2، ص 904. 1 ـ 
الحضارة اإلسالمية والعالم، جو وي ليه، بحث علمي منشــور في مجلة (االقتصاد والسياسة في  2 ـ 

العالم)، العدد7، عام 2007م.



337

ا�سالمية العربية  للحضارة  النجاح  منهج  الوسطية  منهج 

بالمنهج الوســطي، والخوض في معركة ضد األفكار المتطرفة، والمثابرة على 
مواكبة العصر، واالســتفادة من إنجــازات الحضارة الحديثــة، وإبدال التكفير 
والتبديع بالتفكير والتجديد، وإبطــال المفهوم الخاطئ للجهاد بإحياء المفهوم 
الصحيح لالجتهاد من المسؤوليات الكبرى التي تقع على عاتق حملة الحضارة 
العربية اإلســالمية. فيجب على المفكريــن والعلماء والباحثيــن في المجاالت 
الدينية والعلمية في العالم العربي اإلســالمي أن يلعبوا دورًا إيجابياً في إزالة 
النزعة المتطرفة اقتداء بأسالفهم من علماء األمة حين واجهوا تحديات األفكار 
المتطرفة، كما يجب عليهم أن يســعوا في اإلصالحــات الجذرية إلظهار الحق 

وإبطال الباطل، ونشــر تقاليد الحضــارة العربية 
اإلســالمية من ســالم واعتــدال وتســامح وحوار 

حضاري.
ومما تجدر اإلشــارة إليــه هنــا أن مفهوم 
الوســطية واالعتــدال هو أيضــاً مــن المفاهيم 
القيميــة والتقاليد الثقافية للحضــارة الصينية؛ 
فمنذ آالف السنين ســجلت الحضارتان الصينية 
التناغــم  ـ «أولويــة  ل مبهــرة  آيــة  والعربيــة 
االجتماعــي» و«الوحــدة مــع التعــدد»، فقدمتا 
نموذجــاً مثاليــاً في تاريــخ التواصل البشــري 

والتبادل الحضاري. ففي أُســرتي تانغوســونغ قبل أكثر من ألف ســنة دخل 
اإلســالم في الصين بطريقة ســلمية عبر طريقي الحرير البري والبحري، 
وكانت مسيرته التاريخية في انتشــاره على أرض الصين واستيطانه بها قد 
عكست مســيرة التقّدم التاريخية للتواصل والتدارس بين الحضارتين. وإن 
االلتزام بالوســطية وحب الوطن والدين من التقاليد الحسنة الدائمة لدى 
المســلمين الصينيين، حيث قّدموا إســهامات عظيمة تاريخيــة في التبادل 
والتدارس بين الحضارتين، وخاصة علماء المسلمين في أُسرتي مينغ وتشنغ 
الذين بذلوا قصارى جهودهم في تأليف الكتب اإلســالمية باللغة الصينية، 
وقاموا بتعريــف الحضارة اإلســالمية بأســاليب علماء الكونفشيوســية في 

إّن ا�$�Qرة ا�"���0 
 �^&H% �&ال��� ا�oاإل
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تأليفهــم، ووضعوا التبادل والتــدارس بين الحضارتين نصــب أعينهم حتى 
قالوا: «إن طريق النبي العربي هي طريق الحكيم الصيني نفسها، بحيث بنى 
كالهما تعاليمه على أساس بيان الحق والحكمة في خلق السماوات واألرض 
والموت والحياة، فعلى اإلنسان أن يلتزم بالقيم األخالقية في مأكله ومسكنه 
ومعيشته كلها خاشــعا هللا 4 » 1. وقالوا أيضاً: «إن ديننا اإلسالمي ُبِني على 

األُسس الوسطية واالعتدال والسالم واالنسجام» 2.
اليوم وفــي هذه الفتــرة التاريخيــة الجديــدة لبناء الحــزام والطريق 
ـ المشروع الذي شاركت فيه جميع الدول الواقعة على الخط بما فيها الصين 
والدول العربية ـ يلتزم أوســاط اإلسالم وجميع القوميات المسلمة في الصين 
بتقاليدهم في حب الوطن والدين، ويواظبون على مواكبة العصر، ويســيرون 
على المنهج الوسطي، ويبتعدون عن التطرف واالنحراف، ويأخذون من جميع 
الحضارات، ويدعون إلى السالم، كما أنهم يشاركون القوميات األخرى والوطن 
األُم في الســّراء والضّراء تحت ظــل تحقق حلم النهضــة الوطنية الصينية، 
ويسارعون إلى عملية التواصل والتعارف مع جميع األمم في العالم، كما أنهم 
يسارعون إلى دفع التبادل الحضاري واالتصال الوجداني بين الشعب الصيني 
والشــعوب العربية، ويقدمون إســهاماتهم في طريق بنــاء «مجتمع ذي مصير 

مشترك مع البشرية».

منهاج المسلمين، ما جو، دار نشر الشعبي في تشنغهاي، ط 1989م، ص 40. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 363. 2 ـ 



متـابعــات

■   7%�Sا�

■  الكاتب

339

■  باحث من مصر.

■ أ
�� ��WHر  

ا�لكتروني: مسقط  مصحف 
ا�لكترونية المصاحف  أول 

النّص مع  التفاعل  ذات 

لقي النّص القرآني عنايًة خاصًة من النّســاخ، فتفننوا في 
ابتكار أساليب زخرفية رائعة بداية من الصفحتين األُوليين، 
اللتين فازتا بالنصيب األكبر من الزخارف والتذهيب، مرورًا بأسماء 
الُســوَر، وفواصل اآليات إلى نهاية المصحــف، حيث نجد الصفحة 
األخيرة التي تحتوي على معلومات النســخ (مكان النشــر، التاريخ، 
اسم الخطاط وشهرته، وبعض األدعية)، وأُضيفت الحقاً صيغة وقف 

المصحف على يد أحد السالطين.
كان إطالق مصحف مسقط اإللكتروني في السابع عشر من شهر 
رمضان 1438هـ الموافــق 12 يونيو 2017م حدثاً كبيــرًا على صعيد 
تصميم وطباعــة المصاحــف. ُيعد مصحــف مســقط أول مصحٍف 
إلكتروني تفاعلي حيث يتيح للمستخدم تجميع النّص القرآني بحسب 
ما يناســب احتياجاته البصرية، ونظرته الجماليــة للخط العربي. 
كذلك لفت االنتباه إلى الجهود المستمرة في خدمة كتاب اهللا تعالى 
منذ عصر الصحابــة الكرام وإلــى يومنا. كذلك فــإن إطالق هذا 
المصحف التفاعلي يــدل على أن خدمة كتاب اهللا هــي الغاية، وأن 
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التكنولوجيا الحديثة هي الوســيلة، فكلما توافرت أفكاٌر مناسبٌة لخدمة كتاب 
اهللا، اتجهت األنظار إليها.

كانت بداية التفكيــر في هذا األمر عــام 2008 إبان إطــالق المصحف 
الُعماني الورقي مباشرة؛ حيث بدأت وزارة األوقاف الُعمانية في هذا المشروع 

الذي ُيعد األول من نوعه على مستوى العالم.

l��/ا� l$Wا�� ���D� )ا��$�والت األو�

على الرغم من العناية التي  حظي بها المصحف الشريف من حسن الخط 
والزخرفة والتجليد والتذهيب؛ فإن طباعة المصحف الشريف تأخرت كثيرًا في 
العالمين العربي واإلســالمي، حيث ظل طبع القرآن محرمــاً بمقتضى فتاوى 
العلماء إلى تاريخٍ متأخٍر في العالم اإلسالمي بناءً على بعض اآلراء التي تقول 
بمنافاة مواد الطبــع للطهارة وبعدم جواز ضغط آيــات اهللا باآلالت الحديدية 
والحتمال وقوع خطأ في طبع القرآن. ومن المفارقات أن يكون السبق في طباعة 
المصحف الشــريف لألوروبيين، حيث ذكر العديد من المصــادر أن القرآن 
الكريم ُطبع ألول مــرٍة باللغة العربية في البندقية في مطلع القرن الســادس 

عشر الميالدي.

�l$W ا�/�� ا���=ال%�

َج ولو ســريعاً على  قبل الحديث عن مصحف الملك فؤاد يجدر بنا أن نعر
مصحف الشيخ المخلالتي، خاصة وأنه يعد بمثابة أول مصحف مطبوع يصدر 
مصححــاً على الرســم القرآنــي العثماني، بعــد أن كان العثمانيــون يكتبون 

المصحف الشريف بالرسم اإلمالئي.
قامت المطبعة البهية بالقاهــرة، لصاحبها «محمد أبو زيد» في عام 
1308هـ/1890م بطبع المصحف الشــريف الذي راجعه الشــيخ المحقق 
اء  ـ «المخلالتي» صاحب كتاب «إرشاد القُر «رضوان بن محمد» الشهير ب
والكاتبين إلى معرفة رســم الكتاب المبين»، وقــد ُعرف هذا المصحف 
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بمصحــف المخلالتي، إال أن رداءة ورقه، وســوء طباعتــه الحجرية حفز 
مشــيخة األزهر إلى تكويــن لجنة لمراجعــة المصحف، خاصة رســمه 
ات كتب  وضبطه، حيث ظهرت نسخة مطبوعة من المصحف تتوافق مع أُم
القراءات والرســم، والضبط، والتفسير، وعلوم القرآن، وَصححت ما في 
الطبعة األولى من هنات في الرســم والضبط، وُطبــع طبعة ثانية مدققة 
ومحققة. وبذلك ظهر في مصر بل وفي العالم اإلســالمي االهتمام األول 
بشكل المصحف الشــريف ورســم آياته الكريمة على الرســم العثماني 
الموروث عن صحابة رسول اهللا ژ ، حيث تشــكّلت في األزهر الشريف 

لجنة مراجعة المصحف الشريف.

�ع <� D� ـ��oر l$W� اد: أول ا��=? <�ٴ
ا�"��[ اإلoال��

يعتبر مصحــف الملك فــؤاد أول مصحٍف 
مطبوٍع رســميّاً مــن قبــل الدولة فــي العالم 
اإلسالمي لرواية حفص عن عاصم المنتشرة في 
بقاع العالم، وقد ســبقتها محاوالٌت عدةٌ قامت 
من قبل المستشرقين، فُطبع المصحُف الشريف 
فــي إيطاليــا وألمانيا؛ لكــْن لكثــرة األخطاء 
الــواردة في تلــك المحــاوالت لم ُيعتــّد بتلك 

الطبعات لتكون أولى الطبعات الرسمية المعتمدة للمصحف الشريف برواية 
حفص عن عاصم. جدير بالذكر أن هنــاك مصحفاً قد ُطبع في فزان عام 
1295هـ/1877م؛ لكنه لم يخُل مــن األخطاء؛ إال أن القائمين على طباعته 

حرصوا على اإلشارة إلى مواضع الخطأ مقرونًة بالصواب في خاتمته.
وقد وضع الخطاط المصري محمد جعفــر بك أصول هذا الخط للمطابع 
ليتم سبكه باألحرف الرصاصية واســتخدامها في طباعة المصحف الشريف. 
وتم جمعــه وترتيبه في المطبعة األميرية، وُطبع في مصلحة المســاحة ســنة 

1342هـ، وكانت هذه هي الطبعة األولى.

}^� <� �W� 0! و<� 
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ظهر حراك ديني في منطقة الخليج العربي نحو االهتمام بطبع المصحف 
الشريف في أوائل القرن العشرين، حيث كانت بدايات مصحف مكة المكرمة 
على يدي األستاذ محمد ســعيد عبد المقصود في عام 1369هـ/1949م. توّجت 
رحلة هذا المصحف بافتتاح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في 
عام 1405هـ/1984م. كذلك ظهرت مصاحــف ورقية أخرى في منطقة الخليج 
 تم مثل مصحف قطر، والذي بدأ التفكير في طباعته في عام 1999م، ومن ثَم
تنظيم مسابقة دولية فاز فيها عبيدة البنكي، والذي نال شرف كتابة المصحف 
الشــريف، ثم ظهرت مصاحف تالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ مثل 
مصحف الشــيخ خليفة بن زايد، ومصحف الشيخ مكتوم بن راشد، ولكٍل منها 

طابع مميّز عن المصاحف الورقية األخرى.
باإلضافة إلى ذلك تمتلك دار المخطوطات بوزارة التراث والثقافة الُعمانية 
كمية كبيرة من المخطوطــات المصحفية. تمتلك هذه المجموعة خصوصية في 
نمط كتابتها وتجليدهــا وزخرفتها وتذهيبهــا، ومن أشــهر أمثلتها: «مصحف 
القراءات السبع بخط عبد اهللا بن بشير الحضرمي، ونسخة المصحف الشريف 
بخط عامر بن سليمان الريامي، ونســخة المصحف الشريف بخط خميس بن 

سليمان الحارثي».

�l$W ���5 اإل�S&�و,�: أول �l$W إ�S&�و,� %+��=� <� ا�"��[ اإلoال��

إنّ مصحف مســقط ليس األول الذي يظهر في منطقــة الخليج العربي، 
 والتي شــهدت زخماً وحراكاً إيجابيّاً للحفاظ على كتــاب اهللا تعالى، ومن ثَم
تسخير التقنيات الحديثة في نشر وتيسير التعامل مع المصحف الشريف. لكن 
يتميّز مصحف مســقط اإللكتروني بأنــه هو األول من نوعه الــذي يظهر فيه 
التفاعل بين المســتخدم وبيــن النّص القرآنــي من ناحية الرســم العثماني 

لآليات. تعّد هذه الخاصية أهم ما يميّز مصحف مسقط.
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إن المصاحف اإللكترونية السابقة على مصحف مسقط ـ مثل مصحف 
جامعة الملك سعود، والذي يتميز أيضاً بالتفاعل لكن على مستوى تفسير 
اآليات وأسباب النزول ـ التي نجدها في العالمين العربي واإلسالمي وهي 
مصاحف مصورة من المصحف الورقي على نظام pdf، أما هذا المصحف 
فهو جمع وصّف من جديد، بل َتم اختيار خطوطه بعناية فائقة من مجموعة 
خطوط نســخية على الرســم العثماني، وأيضــاً طريقة وضعه في شــكٍل 
إلكتروني هي طريقة فريدة ومميزة وفق مقومات ونظم جديدة لم يســبق 

إليها أحد.
كذلك ُيعد مصحف مسقط اإللكتروني أول 
إلكترونياً؛ بحيث  يتم ترميزه وبرمجته  مصحف 
يكون كل حرف وكل حركة فــي القرآن الكريم 
مبرمجاً رقمياً ليتوافق مع الشــبكة العالمية في 
جميع الظروف دون الحاجة إلى برنامٍج مشــغٍل 
أو مســتعرض، يتميّز المصحــف بوجود خطوط 
النســخ الموافقة للرســم العثماني وفق ما هو 
متــاح؛ ولذلــك كل كلمة تحــوي علــى داللتها 
ومثيلتهــا من خطوط النســخ التي اتفــق عليها 
علماء القراءات؛ ولذلك ســيفتح هذا المصحف 

مجاالً رحباً للباحثين والدارسين المهتمين بالخط العربي أوالً، ثم المهتمين 
بجماليات الخط العربي ثانياً، ثم الباحثين والدارســين المهتمين بالعلوم 

والدراسات القرآنية.
ويمكن ألي مسلم أن يقوم بتكوين مصحف بالكامل؛ ولكن هناك ضوابط 
لذلك، فال بد أن يعلــم أنه بمجّرد حصولــه على نســخة إلكترونية من هذا 
المصحف يمكن طباعتــه وتوزيعه، بل ال بد أن يمر ذلــك على لجنة مراجعة 
المصاحــف باألزهر الشــريف، على الرغم من أن النســخة المنشــورة على 
اإلنترنــت قد تمت مراجعتهــا واعتمادها مــن قبل مجمع البحوث اإلســالمية 

باألزهر الشريف على مدار ثالث سنوات.

 �5�� l$W� ُّ�"�ُ
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َتم توظيف نظام (اإلســطرالب) للبحث بحيث تحدد اسم السورة، ثم 
يقوم نظــام البحث باإلســطرالب الدائري لتحديد الموقــع على صفحات 
المصحف أو كتابة رقم الســورة، ويقوم البرنامج بالبحث المباشــر، كما 
توجد قائمة على يمين البرنامج بأرقام األجــزاء، وبمجرد النقر على رقم 
 الجزء يقوم النظام بالوصول إلى الجــزء المطلوب البحث عنه، مما ُيعد

ميزة مهمة تسهل من عملية البحث.

:]��W&ا�

ألوان المصحف اإللكترونــي تعكس ألوان البيئــة الطبيعية الُعمانية، 
والتي عادة تكون من اللــون األحمر (انظر مصحف عامــر الريامي ـ دار 
المخطوطات الُعمانية)، أو اللون األســود كلون أساســي وأســماء الســور 
بدرجات األحمــر (انظر مصحــف خميــس الحارثــي ـ دار المخطوطات 
الُعمانية)، وقد تم استخراج أشكال الزخارف من أشكال األزهار، وكذلك 
تم استنباط األشكال الهندسية الموجودة في المصحف ـ مثل رموز بدايات 
األحزاب والسجدات من ـ المناظر الحضارية والعمائر اإلسالمية بُعمان، 

وقد َتم اعتماد هذه األشكال من منظمة اليونيكود.

ا���:

نص اآليــات مكتوبــة على أســاس نمــوذج كمبيوتر إلكترونــي، ومن 
المميزات الخاصة بالنصوص العثمانية التغير الديناميكي لألشكال، فمن 
الممكن للكلمة الواحدة أن تكتب بآالف األشكال، أما بالنسبة للعناوين فقد 
َتم اســتخدام الخط الكوفي بشــكله األقدم وهو الكوفي المصحفي، وقد 
اســتخدم هذا الخط من أجل اســتحداث نمــوذج مختلف لخــط عناوين 
ت إعــادة تمثيل المصحف  اســتخدام األلــوان، وَتم المصحف، وأيضاً َتم
 السنوات، كذلك َتم العثماني على أساس طريقة وضع نسخ القرآن على مر
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االعتمــاد على تحليل الكتابــة العربية وتحليل تفاصيــل ترميز النصوص، 
وكذلك اعتمد على تصميم البرمجيات وتصميم األنماط وتصميم الشبكات 
اإللكترونيــة، وكل ذلــك أدى إلــى االبتــكار التكنولوجي ويمكــن لهذه 

التكنولوجيا، أن ُتستخدم في أي لغة، فقد حررنا النّص.
اختير الخط بعد بحٍث حثيــٍث في أنواع الخطوط العربية ورســوم الخط 
القرآني، إلى أن اختير خط النسخ األصيل وحركات المصحف، مما اتفق عليه 
القراء العشرة، وفي عناوين السور استخدم الخط الكوفي المصحفي لإلشارة 

إلى أنه أول خط رُِســم به المصحــف، كما يوفر 
المصحف خاصية اختيــار نوع الرســم العثماني 
وإظهــار كل االحتماالت المســتخدمة في الخط، 

ومن ضمنها:
· تغيير شكل الحروف وطريقة رسمها.

· التحكم في المســافة بين األحرف والُبعد 
بين الكلمات.

· طريقة رسم التشــكيل والنقاط واإلشارات 
واختالف المــدود وتدرجاتها، مــع خاصية تلوين 

النقاط والحركات والوقفات.


��� اإل����و�� وا���د ا���
	� ا������ ���


إن مصحف مسقط اإللكتروني سبب رئيس في عضوية السلطنة لدى اتحاد 
الترميز العالمــي (اليونيكود)، فعبــر عضوية الوزارة في هــذا االتحاد تكون 
الســلطنة األولى عربياً في الحصول على هذا الســبق، وبذلك يكون مصحف 
مسقط قد أسهم في حفظ اللغة العربية وحفظ الكتاب العزيز من منطلق حفظ 
اهللا تعالى له. أخيرًا ال بد أن نؤكد أن األصــل في المصاحف هي المصاحف 
الورقية المطبوعة، لكن اســتخدام التكنولوجيا فــي خدمة كتاب اهللا هو عمل 

جيد يشجع بصفة خاصة على القرب من كتاب اهللا.
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ويجب أن نشــير في هذا المقــام أن صناعة الحرف العربــي الرقمي قد 
تطورت في الربع األخير من القرن العشرين، لكن ظهرت بعض الفجوات التقنية 
بين طريقة جمع النصوص العربية بالطريقــة التقليدية والطريقة الحديثة في 
جمع النص من خالل اســتخدام الحاســب اآللــي، وتم بعدهــا  تطوير محرك 

المحارف العربية في موقع مصحف مسقط.
لقد بذلت الســلطنة جهودًا كبيرة في نســخ كتاب اهللا تعالى ونشره منذ 
تاريخ دخولها في اإلســالم، وأبرز مالمح هذه اإلنجازات مصحف عبد اهللا بن 
بشــير الصحاري عام 1157هـ، ومصحف الناســخ خميس بن سليمان الحارثي 
1186هـ، ومصحف مسعود بن خلفان الريامي 1249هـ، وال شك أن هناك قبلها 

وبعدها جهودًا مختلفة تضاف إلى هذا اإلرث الحضاري البارز.
لقد تطورت رحلة تدوين كتاب اهللا من الجمع إلى النســخ واالنتشار، ثم 
التجويد في الخط والزخرفة، ثم الطباعة، وأخيراً الرقمنة. لكن يطرح إطالق 
مصحف مسقط تســاؤالً مهماً: هل النّص القرآني يخضع لإلبداع الفني دون 
التمعن في المعنى والقدســية، فالغرض من النص القرآني هو القراءة وليس 
اإلبحار والتعدد في أشكال الحرف. وللعلم فإن مصحف مسقط يفتح أبواب علمٍ 

جديٍد وهو الحروف الطباعية.
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■   7%�Sا�

■  الكاتب
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■  بروفيسور من ألمانيا، جامعة توبنغن.

:��o��0 وا�+�ر�ا�" �D�oدر ا���Wن <� ا���Z�; 1 ـ

قبل أن نُقبل على ذكر المصادر المكتوبة ينبغي لنا ـ بدءًا ـ 
أن نــورد هنا بعــض المعلومات عن موقع قاشــان في حقبة 
ما قبل اإلســالم. والحال أن أصل قاشــان يعود إلى األزمنة ما قبل 
التاريخية، وهي تقع على سهل خصيب تسقيه منابع ماء جارية، ومن 
أشــهرها عين «فين» (كاشما ســليمان) التي أدت إلى إقامة الموقع 
األركيولوجي [المكوّن من هضبتين] المعروف باســم «تيبي سيالك» 
[«تپه سيلک» بالفارسي] في نواحي الجنوب الغربي للمدينة الحديثة.

ولقد تم الكشف عن آثار الموقع األركيولوجي «تيبي سيالك» أوالً 
من طرف جيرشــمان ما بين أعوام 1933، 1934 و 1937م 1. وهو الذي 
ـ على غرار حاالت عّدة ـ عثــر على ما أراد العثــور عليه، وجعل من 
«ســيالك» الحجة األولى على الحضور اإليراني القديم على السهل 
اإليراني. وقد تم استئناف االكتشافات األثرية ما بين عام 1999 وعام 
2004م، وأســفرت هذه االكتشافات ـ من بين ما أســفرت عنه ـ عن 

Ghirshman, R.: Fouilles de Sialkprès de Kashan 1-2. Paris 1938-9. 1 ـ 

■   K0و�n <H��3

( إيران / أصفهان ) قاشان  مدينة 
المكتوبة المصادر  في 
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اكتشــاف «زيغورات» (جبل اصطناعي أُقيم عليه معبد) يعود إلى ما يزيد على 
5000 سنة، وعن آثار إقامة سكينة تعود إلى 5500 ـ 6000 قبل الميالد.

والحق أننا ال نجد إشــارة إلى قاشــان في المصادر المكتوبــة لما قبل 
الحقبة اإلسالمية. على أن حضورها ما قبل اإلسالمي يشهد عليه التقرير عن 
 الفتح اإلسالمي للمدينة من لدن األحنف بن قيس عام 23هـ/ 643م 1. وال شك
أن أجزاء من مســجد جمعة المدينــة يمكن أن تعــزى إلى الحقبــة ما قبل 
اإلسالمية، كما أن أهمية منطقة قاشان في الحقبة الساسانية تدل عليها بقايا 
آثار معابد النار في ناطانز ونياصار قرب قاشان. على أنه ال يمكن تحديد دور 
المدينة في النظام اإلداري آلل ساســان على وجه الدقة؛ وذلك ألن النقوش 
النقدية الساسانية وكذا التوقيعات والكتابات التي تحمل اسم المدينة ال تزال 

غير معروفة إلى حد اليوم.
والحال أن األخبار األولى عن المدينة كما هي وعن حجمها وعن موقعها... 
إنما نعثر عليها في كتب الجغرافيين «الكالســيكيين» الوســيطين، من أمثال 
اإلصطخري (توفي عام 975م) وابن حوقل (ت: 988م) والمقدسي (ت: 991م)؛ 
فاإلصطخري وابن حوقل يوفــران لنا أخبارًا متناقضة عن قاشــان في القرن 
العاشــر الميالدي؛ إذ كتب اإلصطخري أن قاشــان مدينة صغيرة، وأن أكثر 
بيوتها مبنية بالطين 2 (يعني بكتٍل من التراب وبلبناٍت من الطين)، بينما تحّدث 
ابن حوقل عن قاشــان بوســمها مدينة مهمة ذات عائد مكوس مرتفع 3. واألمر 

أجلى عند المقدسي، فقد كتب يقول:
«قاشان على تخوم المفازة، كبيرة االسم، قديمة الرسم، حولها مزارع 
حسنة، وبها ُقني عّدة، ولهم حذق في عمل القماقم، ورأيت بها طلخونا مثل 
المرســين ناعماً ما رأيت مثله وهي من معادن الخوخ الجيــد، وبها عقارب 
ا عجز عن فتحها حمل إليها من  عجيبة. سمعُت أن أبا موســى األشــعري لم

Al-Baladhuri, Abu ‘l-Abbas Ahmad: Kitabfutuh al-buldan. Ed. M. de Goeje. Leiden 1863-66, 312. 1 ـ 
Al-Istakhri, Abu IshaqIbrahim: Kitabmasalik al-mamalik. Ed. M. de Goeje. Leiden 1927, 201. 2 ـ 
Ibn Hauqal, Abu ‘l-Qasim Muhammad: Kitabsurat al-arḍ. Ed. M. de Goeje. Leiden 1873, 264. 3 ـ 
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عقارب نصيبين في الجرار، ثم رماها إلى داخل الحصن فأشــغلتهم وآذتهم 
فسلموا البلد» 1.

وفي المخطوطة (ب) من كتابه، نقرأ بأن قاشان كانت مدينة مزدهرة ذات 
حمامات عمومية بهية مريحة، وقنوات مياه مكشــوفة (في مقابل قنوات المياه 

التي تجري تحت األرض غير المكشوفة).
وفي فجر القرن الثالث عشر الميالدي، كتب ياقوت الحموي (ت: 1229م) 
بأن «قاشان مدينة قرب أصفهان تذكر مع قم، ومنها تجلب الغضائر القاشاني، 

والعامــة تقــول القاشــي، وأهلهــا كلهم شــيعة 
إمامية»» 2. وقد ذكر القزوينــي (ت: 1283م) بأن 

أهل قاشان من الشيعة الغالية، وأضاف:
«ومنهــا اآلالت الخزفية المدهونــة، ولهم في 
ذلك يد باســطة ليس في شــيٍء من البالد مثلهم. 
تحمل اآلالت والظروف من قاشان إلى سائر البالد.
بها مشــمش طيب جــّدًا يتخذ منــه المطوي 
المجفف، ويحمل للهدايا إلى سائر البالد، ليس 

في شيٍء من البالد إال بها» 3.
والعمل الوحيد الجغرافي الفارسي المكتوب الذي يحمل نفس نظرة األعمال 
الجغرافية العربية المكتوبة في العصور الوسطى إنما هو كتاب جغرافية حمد اهللا 
المستوفي القزويني [أو حمد اهللا مستوفي] (ت: 1394م). وقد كتب بأن قاشان قد 
شيدتها أصًال زبيدة زوجة هارون الرشــيد، كما أشار بإعجاٍب إلى قصر «فين» 

بصهاريج مياهه وبسواقيه التي يزوده بها نهر كهرود 4.

 Al-Muqaddasi, Abu AbdallahMu hammas: Ahsan al-tahasim. Ed. M. de Gooeje. Leiden 1906, 1 ـ 
390-392.

Yaqut, Abu Abdallah b. Abdallah: Mujam al-buldan. Ed. F. Wüstenfeld. Leipzig 1866-1873, III, 13. 2 ـ 
Al-Qazwini, Abu Yahya Muhammad: Athar al-bilad. Ed. F. Wüstenfeld. Göttingen 1848, II, 289. 3 ـ 
HamdallahMustaufi Qazwini: Nuzhat al-qulub. Ed. G. Le Strange. Leiden-London 1916, 150. 4 ـ 
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كان المســتوفي آخر كاتب شــرقي في العصر الوســيط ذكر أخبارًا عن 
قاشان. وكما رأينا، فإن مثل هذه األخبار إنما هي أمر نادر؛ ذلك أن قاشان لم 
تكن مدينة مهمة في تلــك الحقبة، وذلك إذا ما نحن نظرنا إلى اإلشــارات 
النادرة التي خصصت لها، وقارناها مع توصيفات «باذخة» لمدن فارسية أخرى 
نجد ذكرها في أعمال الجغرافيين العرب «الكالسيكيين»؛ إذ ما كانت المدينة 
بالمدينة الكبرى، وكان المنتج الوحيد المميّز لها هو الفخار الذي صير منها 
مدينة شــهيرة في القرن الثالث عشــر الميالدي؛ ثم بعد ذلك منحت اسمها 
«القاشي» إلى البالطات الزجاجية في العالم اإلسالمي برمته. فضًال عن أن 
مطوي المشمش المجفف كان المنتوج الفالحي األكثر شهرة في المنطقة، كما 
كانت عادًة ما تتم اإلشــارة إلى قناة وقصر «فين» بمسابحه ومجاري مياهه. 
وقبل ذلك ـ في القرن الثالث عشــر الميالدي ـ كانت قاشان مركزًا للمذهب 
الشيعي. ووجب التنبيه هنا إلى أن ذكر اســم زبيدة بوصفها بانية المدينة... 
يوحي بأن أنشــطة من التعمير وإعادته بالمدينة قد أُنجزت في بداية الحقبة 

العباسية.

2 ـ ;��Zن <� دور��ت ا��
��� ا�]����0

في عــام 1474م كان المبعوثــان الفينيســيانيو ســوفاباربارو وأمبروجيو 
كانتاريني من أوائل األوروبيين من الذين نعرفهم الذين زاروا قاشان، وقد ترك 

الرجالن إلماعة قصيرة عن المدينة:
«بعد ذلك عثرنا على مدينة مأهولة إسمها قاسان [قاشان]. وكان أهلها في 
معظمهم يصنعون الحرير واألثواب بأقداٍر عظمى بحيث من يحمل مبلغاً عظيماً 
من الدوقات يجد ما يكفي من البضاعة ليقتنيه في يومٍ واحٍد. وهي تقع على 

بعد ميل بالبوصلة، مدينة محصنة، ونواحيها مترامية األطراف شاسعة» 1.
وهكذا فإن الرحالتين ـ فــي منتصف القرن الخامس عشــر الميالدي ـ 

 Barbaro, J. and A. Contarini: Travels to Tana and Persia. Translated by W. Thomas and S.A. 1 ـ 
Roy. New York 1967, 72.
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وصفا مدينة واسعة نســبياً، بل حتى مزدهرة، محاطة بســور وموصولة بنواٍح 
ممتدة خارج هذا السور.

وبين عامي 1628 ـ 1629م زار الســير توماس هربــرت (1606 ـ 1682م) 
ـ وهو رحالــة ومؤرخ إنجليــزي ـ بالد إيــران، وكان الرجل قــد تلقى تعليمه 
بأكســفورد وبكامبريــدج، وســافر عــام 1627م ـ بوصفــه عضوًا فــي البعثة 
اإلنجليزية ـ إلى بالد فارس، حيث وصل إليها في عام 1628م. وقد زار كّالً من 
قزوين وقاشان وبغداد وأماكن أخرى، وعاد إلى إنجلترا في عام 1629م. وفي 
حديثه عن قاشــان وصٌف للمدينة، حيث كانت إحدى أعظــم مدن البلد التي 

حظيت برعاية عظيمة من الشــاه عبــاس األول، 
الذي كان قد خّصها بها. وكتب الرجل يقول:

(217) «من قم صعدنا إلى زن زن [ســن سن] 
من زوارا العتيقة، ومن هنالك عرجنا على قاشان، 
مدينة من مــدن قــم. وكان الطريق إليها ســهًال 
منبســطاً، علــى الرغــم مــن امتالئــه بالحصى 
وباألتربة، ويمكن وصف شــهرة قاشان بأنها لربما 
كانت المدينة الثانية في إقليم بارثيا التي تتســم 
بالفخامة والثروة والروعة. وهي تقع شمال أصفهان 
على بعد ســتين ميــًال إنجليزيــاً، وجنــوب قزوين 

بمائتين وعشرة تقريباً. وهي مدينة في الوقت نفسه فخمة وبديعة وعتيقة؛ وذلك 
ألن أودريك صير منها مدينة نبيلة وشهيرة في زمانه. وهي في أيامنا هذه مدينة 
عتيدة محكمة البناء آهلة بالسكان، وال تحيط بها أية هضبة، وال يسقيها أي نهر 
عظيم من شأنه أن يزيد الحرارة عندما تقترب الشمس من مدار السرطان. على 
أن ما يكثر فيها ويشتد اشــتدادًا إنما هو العقرب، ال عقرب مدار برج العقرب، 
وإنما عقارب حقيقية تتوالــد هنا توالدًا ذريعاً... (218). وليســت هذه المدينة 
النبيلة بأقل كثافة من مدينة يورك أو نورويتــش؛ إذ تقطنها حوالى أربعة آالف 
أُسرة أُحصيت هنالك. والبيوت ُبنيت بناءً محكماً، وكثير منها مصبوغ من الخارج، 
والمساجد والحمامات طليت قببها باللون األزرق طالءً عجيباً، والسوق [البازار] 
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واســع األرجاء وموحد األشــكال، وتتوفر فيــه الحريريات واألثواب الدمشــقية 
والزرابي، مــن الحرير، والحرير والذهب، ومصطفات مــن الصوف؛ فال يوجد 
مكان في العالم أفضل، وال ألوان أجمل منه، كما أن ثمة دكاكين عطارة وبضائع 
أخرى. وفضًال عن هذا، فإن الناس هنا (وهذه ثمرة من ثمار تأثير الِحَرف في 
الطبائع) أكثــر تحضرًا، وما كان ســكان هذه المدينة باألقل نشــاطاً، وهم في 
لباســهم أهل فراهة لم أالحظها في أي مكان آخر. ولهذا يبدو أنهم ال يعرفون 
تبطًال وال فراغــاً؛ إذ ثمــة مصانع تعــج بالحريــر، وبالصقيل منــه على وجه 
الخصوص، وباألغطية المزركشــة بالذهب وقد تم صقله وتلوينه بحيث أمســى 
ال يوجد له في العالــم مثيل، وبحيث إن رجًال اســمه كارثورايــت ـ وهو تاجر 
إنجليزي َمر من هنا حوالى عام 1600م ـ شــهد على أن ما كان يجلب من حرير 
في حوٍل واحٍد إلى قاشان كان أكثر مما يصنع من مفارش في لندن. وهنا أيضاً 
ينفرد أهل البلد بصنعة مخصوصة هــي صباغة الحرير وتلوينه، وصباغة قماش 
الكتان كما يفعل صنّاع الســراويل الهنود. كما أنهم يضعون عليها رسوم أزاهير 
وعقدًا جميلة عجيبة، ويهيئون ألواناً جميلة على الجلد، تدوم مدة طويلة وتستعمل 
االستعماالت العدة. وبالجملة هم قوم حرفيون مهذبو السلوك، وهي مدينة حسنة 
اإليالة، بحيث ال نظير لها في كل بالد فارس. وهنا ما من حاجة إلى متعة أكبر، 
وال إلى حدائق أخرى وإلى فواكه وإلى ذرة، بسبب توفر مشاتل مخصصة لألزهار 
التي يتم تعهدها بعناية، والتي تستحق التقدير واإلعجاب. أما الفنادق في هذه 
المدينة؛ فإنها شــديدة البهاء، بل يمكنني أن أقول: إنه َعز أن يوجد لها نظير، 
فهي َتُبــز كل النماذج التي شــاهدناها في بالد فارس؛ حيث إنهــا من الرحابة 
بمكان، ومن السعة بمنزلة، حتى إنه يمكنها أن تستضيف أكبر حاشية ملك بآسيا. 
فهي ذات بناء ملكي، وقد شيدها عباس للمسافرين حتى يستريحوا فيها بالمجان، 
كما فعل ذلك للتعبير عن سخائه فضًال عن إحسانه. وكل البناء مغطى بالرخام، 
من أعاله إلى أســفله، وببقايا طوب مجفف في الشــمس، مزركش وُمَزين بعقد 
وزركشــات عربية، بلون أزرق ســماوي وأحمر وأبيــض زيتيين، بحســب النمط 
الفارســي. وإنه لمربــع تام التربيــع: من زاوية إلــى زاوية أخــرى مائتا قدم، 
والمجموع ثمانمائة. وفي قلب هذه الســاحة يوجد صهريج مربع مملوء (بواسطة 
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قناة) من الماء الصافي، ويطل هذا الفندق الملكي على حدائق تفوق كل وصف، 
تدل على أريحية من شيده» 1.

ونعثــر أيضاً على وصف طويل لقاشــان فــي مدونة رحلــة آدم أولياريوس 
(1599 ـ 1671م)، وهو عضو في ســفارة لإلمارة الصغيرة شلويغ ـ هولشتاين ـ 
جوتروف في شمال ألمانيا إلى القصر الصفوي بأصفهان عام 1637م وقد كانت 
السفارة من مهمة جوتروف، ولم تكلل بالنجاح؛ لكن كتابه هو أول كتاب لرحالة 
ألماني عن رحلة إلى بــالد فارس. والكتــاب حافل بأوصــاف تفصيلية للناس 
وعوائدهم وتقاليدهم، وللمدن وللنبات، ويعــج بالتفاصيل الجغرافية والفلكية، 

وبالمقاييس المســاحية... إلخ. وســوف أقّدم هنا 
ترجمــة مختصرة عن اللغــة األلمانية فــي القرن 
الســابع عشــر. وصل أولياريوس يوم 24 من شهر 
يوليو من عام 1637م إلى قاشــان، وغادر المدينة 
في يوم 26 من شهر يوليو. وقد خط يراعه ما يلي:
(493) «للمدينــة شــكل فيه طــول بال عرض 
كبير، وقياســها من الشرق إلى الغرب نصف ميل. 
ويحيط بها ســور وأبراج نصف دائريــة، وحواليها 
سهل ممتد ذو حقول حسنة، (414) إلى اليمين ترى 
جبال إلوند بعيدة. وخارج الســور ـ أمام البوابة ـ 
ميدان سباق خيل طويل عريض وضعت عليه نصب 

بأهداف ُتستهدف، وفي وسط الميدان نشاهد نصباً ُوضع أعاله طائر.
والحديقة الملكية بمنزليها الجميلين اللذين أُعدا لالســتجمام توجد في 
الجانب األيســر من هذه الســاحة، ومن واحد من هذين المنزلين ُيشــاَهد 
المنظر العام للمدينة (III، 13 و 14)، والمنزل الثاني وصف وصفاً مســتقًال 
(III، 12). ولهذا المنزل ألف باب، بما في ذلك النوافذ التي يمكن ألي شخص 
أن يلج منها إلى المعارض المفتوحة وإلى الممرات. وجدران هذا البناء شديد 

Herbert, T.: Travels in Persia 1627-1629. London 1928, 217-219. 1 ـ 
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السمك. وبســبب هذا األمر، نجد دوماً بابين/نافذتين يواجه أحدهما اآلخر. 
وقد اعتاد الملك ـ حين كان يزور قاشان ـ على الجلوس في هذه الحديقة.

وقاشان إحدى المدن المأهولة بالســكان، وهي إحدى المدن النبيلة ببالد 
فارس، فيها بيوتات كبيرة جميلة، وفنادق عدة، وسوق وميدان جذابان، وبالفنادق 
معارض جميلة وقباب وغرف في الطابق السفلي وفي الطابق العلوي لم نََر لها 
شبيهاً في أي مكان. وفي السوق ـ البازار ـ نجد ـ من سوى أهل فارس ـ أقواماً 

أخرى، ال سيما الهنود الذين يشتغلون بالتجارة في ساحات غريبة عجيبة.
ونجد أيضاً صنّاعاً حرفيين (495)، ال ســيما منهم نســاجون يســتعملون 
خيوطاً من ذهٍب وحريٍر، ويشتغلون في أورٍش مفتوحة، حيث يمكن ألي أحد أن 
يراهم وهم يزاولون نساجتهم. وهنا يلفي المرء فالحة كثيفة، وزراعة للعنب، 
وحدائق. للفواكه ولكثيٍر من الزراعات؛ وذلك كله ال لسد الحاجات الضرورية 
المتعلقة بالحياة العادية فقط؛ وإنما لذلك وللمتعة أيضاً، وال توجد عيون لماء 
الشــرب. وعلى أهل البلد أن يحفروا الحفر العميقة حتــى يعثروا على المياه 
الجوفية التي تبيّن أن مذاقها مالح عندما كنا موجودين هنالك، وبعض المياه 

كانت تجلب عبر القنوات إلى المدينة.
ويعلم الفرس أن عليهم أن يشــتغلوا؛ ألنهم ينجبون مــن األبناء الكثير. 
ومهما يكــن من أمر، فــإن الكثير منهم ـ كمــا يقول أرســطو بعامة عن بني 
البشــر ـ حيوانات اجتماعية، تفضل أنس الصديق في الميدان، والجلوس في 
الحوانيت، والكدح في الورش، حيث يوجد عبيدهم. والسبب في ذلك أن عامة 
الناس تعودوا على المشي على أقدامهم، ونتيجة لذلك يلتقي المرء بالكثير من 
البطالين والكاّدين أينما حل» 1. ويتلو هذا الحديث حكايات عن العقارب وعن 

العناكب وعن علي وعن عمر.
وفيما بين عامي 1631 و 1668م زار بائع المجوهرات الفرنسي جون باتيست 
تافرنيي (1605 ـ 1689م) إيران مــرات عدة في طريقه نحــو الهند. وما كان 

 Olearius, A.: VermehrteNeweBeschreibung Der Muscowiitschen und PersischenReyse. Schleswig 1 ـ 
1656, 493-498.
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الرجل مجرد بائع مجوهرات، وإنما كان األشــهر في زمانه، وقد ُعين فارســاً، 
وأمســى بارون «أوبون» ـ وهي بليدة قرب جنيف (سويسرا) ـ كان قد اشتراها. 
وفي المجلدات الستة التي وصف فيها رحالته أودع هذه الملحوظات عن قاشان 

التي كان قد زارها عام 1632م:
«قاشــان مدينة ممتدة األرجاء فيها تتوفر كل سبل العيش الضرورية، ولها 
ســور قديم قد تداعى إلى الســقوط في محال عــدة، ويقع البلــد في الجانب 
المقابل ألصفهان، وهو ينتج العديد من الفواكه والخمور التي يعتني بها العديد 
من اليهود الذين يعيشون بقاشان. ويعيش بقاشــان حوالى 1000 أُسرة يهودية، 

ويعيش في أصفهان حوالى 600، وفي قم ال توجد 
أكثر من تسعة أو عشرة بيوتات يهودية. وثمة أيضاً 
يهود في مدن أخــرى من مدن بالد فــارس، لكن 
بيوتاتهم في قم وقاشان وأصفهان تشهد على أنهم 

ينحدرون من ساللة قبيلة يهوذا.
ويعثر المرء بقاشــان على العديد من نّساجي 
الحرير الذين ينتجــون أثواباً مزركشــة بالذهب 
وبالفضــة من الطــراز الممتاز الــذي يصدر من 
فارس، وهم يسكّون النقود هنالك، ويصنعون سفناً 
شــراعية يربحون منهــا الربح الوفير، واألســواق 
ـ البــازارات ـ بهية وذات قباب بديعــة، والفنادق 

رحبة نظيفة منظمة؛ لكن يوجد واحد منها قرب حديقــة الملك مواٍل للمدخل 
إلى المدينة يبزها جميعاً، وهناك أقمت خالل ســفرتي األخيرة. وهذا الفندق 
ـ كما الحديقة ـ مما شــيده شــاه عباس األول، والذي كان قد أفنى فيه ماالً 
عظيماً، ومساحة هذا الفندق حوالى 100 في 100 وحدة قياس، وهو مشيد من 
طوب، وله طابقان و 26 غرفة مقببة ذات مقياس معقول، والبناية جميلة جدًا، 
وهي تســتحق أن ُتتعهد التعهــد الجميل. غير أنــه تم إهمالها، وشــرعت في 
التهدم، وفي وسط الساحة ثمة صهريج ماء شرب، لكنه أمسى ملوثاً اآلن؛ إذ 
للفرس ـ كما لألتراك ـ عادًة فاسدة في تفضيل بناء بنايات جديدة بدل تعهد 
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البنايات القديمة. وفي قاشان شيدوا أربعة أو خمسة فنادق جميلة ومريحة، مثل 
ذاك الذي شيده عباس، والذي تركوه ُعرضة للتداعي بال مراعاة وبال إحساس. 
ولسوف تستمر هذه العادة دهرًا ألن األبناء ال يهتمون بتعهد وإصالح البيوتات 
التي كان آباؤهم قد شيدوها. وهم يعتقدون بأنه ال يشرف المرء أن يعيش بها 

بعد وفاة آبائهم، ويرغبون في تحصيل مجد بناء بيت جديد ألنفسهم» 1.
وهذا أيضا جون شــاردان (1643 ـ 1713م)، وهو تاجــر مجوهرات نظير 
األول، غير أنه أشب من تافرنيي باثني عشر حوالً. تعّد، «رحلة إلى بالد فارس 
وإلى أماكن أخرى من الشرق» ـ األكثر اهتماماً باألخبار، واألثرى وصفاً لبالد 
فارس في القرن السابع عشر الميالدي. وقد زار الرجل قاشان في صيف عام 

1673م، ونقل إلينا عنها األخبار التالية:
(426) «على ُبعد فرســخين (قبل الوصول إلى قاشــان) أقبلنا على منطقة 
ممتعة وخصبة يوجد فيها العديد من القرى... ومدينة قاشان تقع في سهٍل واسعٍ 
قرب جبل شاهق ومساحتها فرسخ طوالً وربع فرسخ عرضاً... (427). وال تتوفر 
المدينة على نهر، لكن توجد بها قنوات باطنية عــدة، ولبعضها الضباب عاٍل، 
كما بها عيون مياه، كتلك التي توجد في قم، وصهاريج عدة. ويحيط بها ســور 
مزدوج ذو أبراج مستديرة وخمسة أبواب. والباب الذي يوجد شرقاً يسمى «الباب 
الملكي»؛ ألنه قريب من القصر الملكي الذي يوجد خارج سور المدينة. والباب 
الذي يوجد بالغرب اســمه «باب فين»؛ ألن من يغادر من هناك يدلف مباشرة 
إلى قرية واسعة تحمل االسم نفســه، وتقع على بعد نصف فرسخ من المدينة، 
ومن يدخل من الجنــوب الغربي يدخل عبر «باب بيت مليــك». وهو يحمل هذا 
االسم ألنه يؤدي إلى حديقة نزهة بناها رجل ظريف يحمل االسم عينه، والبابان 
الباقيان يوجدان في أماكن متقابلة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، 
ويطلق عليهما اســم «باب قم» و«بــاب أصفهان»؛ ألن من يغــادر المدينة عبر 
هذين البابين إنما يفعل ذلك إقباالً علــى هاتين المدينتين. وفي المدينة، كما 
في ضواحيها، والتــي هي أكثــر متعة من المدينة نفســها ـ توجد ســتة آالف 

Tavernier, J. B.: The Six Voyages. London 1678, 30-31. 1 ـ 
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وخمســمائة من البيوت ـ كما أكد لي ذلك أحد األشــخاص، كما يوجد أربعون 
مســجدا، وثالث مدارس، وأكثر من مائتي مزار ألضرحة لذرية علي. والجامع 
الرئيس يوجد بجانب الســوق الكبير، وله منارة مجصصــة باألحجار، والجامع 

والمنارة من بقايا أمجاد زمن المسلمين األوائل الذين فتحوا بالد فارس.
وبيوتات قاشــان ُبنيــت بالطين والطوب، وليســت هــي بالجميلــة، بينما 
البازارات والحمامات أكثر جماالً، وبنيت بناء حسناً، وهي مرعية رعاية خاصة، 
كما توجد ثمة فنادق شتّى، واحد منها ـ وهو المسمى «الملكي» ـ يوجد بظاهر 
المدينة قرب الباب الشرقي، وهو األجمل من بين فنادق قاشان جميعاً، بل ومن 

بين فنادق الفرس كلها... وله تخطيط مربع. وكل 
جهــة تبلغ مائتــي قدم هندســية، وهــو مكون من 
طابقين ومشــرع في الطابق الســفلي على شــرفة 
مفتوحة فوق الســاحة علــى ارتفاع ثمانــي أقدام، 
مجصصة برخامٍ أبيض جميل شفاف يشبه الرخام 
السماقي. وللطابق السفلي خمسة عشر جناحاً من 
نفس الشكل على واجهتين وعشــرة على الواجهات 
األخرى مع واحدة واســعة في الوســط ذات غرف 
خمس. واألجنحة األخرى تتوفــر على غرفة واحدة 
(428) ذات خمس عشــرة قدماً طوالً وعشر أقدام 

عرضاً، عالية، ذات قبّة، بمدفئة في الوسط، وفي مقابلة غرفة مربعة حيث يقيم 
الخدم، وعشــر أقدام عرضاً، وهي منفصلة بشــبه قبّة مع معابر من الجانبين. 
ويشبه الطابق العلوي الطابق السفلي. وفي مقابل الغرف التي تقع على الواجهة 
يوجد عمود درابازين طوله أربع أقدام. ولمدخل الباحة شــكل خماسي بحوانيت 
من كل جهة حيث يبيعون كل أشــكال الصفائح والخشب والعلف. ويقع المدخل 
تحت باب عال بديع مزين بالبالطات شــأنه شــأن باقي المباني. ويمكن للمرء 
طيلــة النهار أن يجلس هنالك جلســة مريحــة، بل حتى أكثر راحة من جلســة 
الفندق. ويرتفع صهريج الماء المتواجد وسط الساحة خمس أقدام عن األرض.. 
والمنطقة التي توجد خلف الفندق تستحق أن ُتشاهد وأن ُيحكى عنها. ذلك أننا 
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نعثر بها على اصطبالت شاســعة وعلى محالت لبيع األكيــاس وللحمالين بنيت 
بنفس الشــاكلة كما األجنحة التي وصفتها من قبل، كما توجد متاجر ومحالت 
للفقراء والفالحين الذين يأتون من ظاهر البلــدة لبيع منتجاتهم. وفضًال عن 
هذا، توجد ثمة حديقة واسعة األرجاء يشاهدها المرء من الفندق. وكان عباس 
العظيم هو الذي شيد هذه البناية البارزة. وقريب منها جّدًا يقع القصر الملكي، 
ويقع مقابله قصر آخر منذور إلى ضيافة الســفراء. وكالهما يتوفر على حدائق 
جميلة خالبة خلفه أقيمت من لدن هذا الملك العظيم. وفي وسط المدينة توجد 

ساحة فيها أماكن للهو والتنزه والتفرج.
وكل ثراء وقوت قاشــان يأتيانها من صناعة كل أشكال أقمصة الحرير 
والطرز المذهب والمفضض، فال يوجد مكان آخر ببالد فارس يوجد فيه هذا 
القدر الهائل مــن الحرير الصقيــل والمخملي والتفتــي والتابتي والمطرز 
(429) بأزهار، والحرير المطرز الممــزوج بالذهب والفضة المصنوع بهذه 
المدينة وبضاحيتها. وثمة إقامة واحــدة بضواحي المدينة تحتوي على ألف 
بيت لعمال الحرير، وإن اســمها لهارون، وهي تبدو مــن بعيد كأنها مدينة 
تامة األركان، وفيها ألفان من البيوتات، وأكثر من ستمائة بستان، وهي توجد 

على بعد فرسخين من قاشان.
وهواء قاشان طيب جميل، إال أنه حار بحرارة شديدة، يختنق فيها المرء في 
فصل الصيف، وسبب شــدة حرها يعود إلى موقعها قرب جبل شاهق في الجنوب 
حيث يشــتد الحر إلى حد أن المرء يكتوي به في يونيو. وثمة من أســباب عدم 
الراحة ما هو أشــد وأخطر: العقارب... وفي قاشان ال يشاهد المرء الكثير من 
قطعان البقــر والغنم والدجــاج، لكن ما يعــوض على ذلك هو وفــرة الحبوب 
والفواكه، حيث يتم هناك جلب بواكير الشمام والبطيخ إلى أصفهان إذ تستهلك 
هناك بكثرة، وفي وقــت من األوقات ُتجلــب الفواكه الطازجة من قاشــان إلى 

أصفهان» 1. (ثم تعقب هذا الكالم مالحظات ومرويات تاريخية غير ذات بال).

 Chardin, Jean: Journal du voiage du Chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales. 1 ـ 
Amsterdam 1686, 426-429.
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وبعد مضي إحدى عشرة سنة على رحلة شاردان هذه، زار الرحالة األلماني 
إنغلبيرت كايمبفر (1651 ـ 1716م) قاشان في طريقه إلى أصفهان. والحال أن 
كايمبفر هو األكثر شــهرة بين الرحالة الذين أشير إليهم إلى حد اآلن، ففي 
خالل رحلته الطويلة لم يزر فقط روسيا وبالد فارس، إذ من بندر عباس جنوب 
فارس شــرع في السفر بعيدًا في الشــرق إلى الهند وجافا وســيام (تايالند) 
واليابان. وقد عد وصفه لليابان ولنباتاتها وألناسها لزمن طويل أفضل مصدر 
لألخبار عن ذاك البلد، وقد نشــر مقتطف من تدويناته من طرفه هو نفسه 

تحت االسم الالتيني:
“Amoenitatum Exoticarum, Politico - Physico- 

Medicarum Variae Relationes, Observationes & 

Discriptiones Rerum Persicarum & Ulteri Oris 

Asieain”

في مسقط رأسه ليمغو عام 1712م، وحفظت 
مخطوطته الكاملــة صعبة القراءة فــي المكتبة 
البريطانية، ونشرت على يد كارل مايير ليمغو، 
ومنهــا نقرأ (وهــذه ترجمتــي الشــخصية عن 

النسخة األلمانية):
(78) «تقع قاشان على نصف ميل من جنوب 

غربي جبال على السهل، ثمة إلى جهة الشمال حقول حسنة وقرى شاسعة تمتد 
إلى الجنوب على ســفح الجبال، وللمدينة سوٌر متداٍع وسوٌر أصغر قبالته شيد 
في الضواحي في أماكن عدة، وهي حاضرة أوسع من مدينة قزوين، وتستغرق 

الجولة فيها أربع ساعات على صهوة جواد.
ومن شــأن من يدخل إلى المدينة أن يعبر ميدان فروســية تحيط به من 
جهتين حدائــق ملكية، وما إن يقــدم المرء إلى المدينة حتــى يصل إلى قبة 
شاسعة، هي القبة األولى للبازار. وبعد البازار يلفى المرء الميدان، وهو ساحة 
غير شاســعة ـ على خالف األولى ـ محفوفة مــن الجانبيــن بدكاكين (79)، 

ويستمر الفندق ومن جانبيه فنادق ذات قباب رملية رائعة على امتداد خطي.
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وتكمن مزية قاشــان على قزويــن في كون كل بــازارات البــالد المقببة 
والميدان متعهدة أحسن التعهد، ومطلية بالبياض ونظيفة. وعلى وجه المداومة 
يجول رجل في المدينة يحمل معه كيســاً واسعاً مفتوحاً يلقي فيه الناس ببعض 
المال، بما في ذلك أصغر عملــة تكون معهم، ويرش المــاء على الدوام على 
األرض غير المبلطــة، بحيث إن التجــار ال يعانون من تطايــر الغبار. ويوجد 
بالبازار بائعو األطعمة وتجار الحرير والمطرزات. والخيرات التي يبيعونها تنتج 
في المدينة وفي قرية تقع على بعد ثالثة أميال، وسكان قاشان أكثر نشاطاً من 
سكان قزوين؛ ألنهم يستمرون في التنقل عبر صهوة الجواد أو على أقدامهم في 
الميدان المشار إليه أعاله كل مساء. وهم ال يفهمون اللسان التركي ـ أقل مما 
يفهمه سكان قزوين. والماء ـ الذي يتوفر في عدد من األماكن في األزقة ـ يأتي 
من بعيٍد من تحت األرض، ويجمع في صهاريج ذات قباب. وقد نزلت 58 خطوة، 
كل واحدة منها بنصف ذراع ألماني، نحو أسفل واحد من هذه الصهاريج، و 68 

في آخر إلى أن أدركت الماء.
على أن منارات قاشــان ومساجدها ـ باســتثناء البعض ـ في حال سيئة. 
ولقد زرت جامعاً ذا مائة قبة صغيرة، وقد زين وقبب بقبة قوقعية. وفي جامع 
آخر شاهدت برجاً دائرياً بلغ 103 أقدام إلى األعلى؛ لكنه لم يكن يبلغ علوه 
علو صهاريج الماء. ومزار بير سلطان حبســبي بن موسى هو األجمل واألكثر 
تقديرًا، ويجلس أربعة قّراء يقرأون القرآن في مدخل القبة. وقد زُينت القبة 
بمصابيح وبيض نعام موضوع على أعمدة، وزينت القاعة األساسية من المبنى 
بقبتين. ويوجد ضريح الولي على اليمين تحت قبتين أخريين، وقد سيج بسياٍج 
من خشٍب تتدلى عليه مصابيح، وقد خفت نورهما خفتاً وعالهما الغبار. وعلى 
الجدار األيمن في هذا المكان غير المتســق نقشــت مروية عــن هذا الولي 
باللون المذهب وبألوان أخرى. وعلى اليسار ثمة باحة مربعة الشكل وضريح 
أبوابه األمامية والخلفية مزينة بسالســل مزدوجة من حديــٍد. لقد كان ثمة 
ضريح آخر مشهور [ضريح شاه عباس العظيم]، وثمة ضريح آخر هو ضريح 
بير حسن. وكان ضريحاً مميّزًا شــبيهاً بضريح قم بثماٍن وست عشرة شمعة، 

ومرصعاً ببالطات زرقاء.
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وأشهر ما يمكن رؤيته هو ميدان ســباق الخيول قبالة باب المدينة، على 
يمينه توجد حديقة ممتدة األطراف ذات أشجار، عبرها يتساقط الماء مجتازًا 
بصخور شــكلت قنوات. وحيث نشاهد نباتات وأشــجار صنوبر وأشجارًا أخرى 
مثمرة، وأزهارا صفراء وزرقاء وبيضاء. ويســارًا توجد حدائــق ملكية وفندق 
هندي عظيم، وهو من أجمل ما رأيت، واســمه فندق أهاسكر، وقد كان شيده 
شــاه عباس األكبر، وهو يحتوي على أزيد من 100 غرفة فــي طابقيه العلوي 
والسفلي، وأمام الطابق السفلي بهو ـ شــرفة ـ عالية، والممر [عبر الباب؟] 
توجد فيه محالت تجارية هندية صغيرة، وفي وسط الساحة توجد نافورة عالية 

ال تعمل. (ويقّدم أولياريوس وصفاً أوفى).
(80) ليست الحديقة األولى في هذا الجانب 
شاســعة؛ وإنما هي منضودة نضدًا حســناً. وفيها 
قصر صغير عاٍل، كما فيها بيت جميل في وسطها، 
(ويقدم لنا أولياريوس وصفــاً دقيقاً له وفيه 100 
نافذة وباب التي يتوفر عليها). ومساحة الحديقة 
180 وحدة قياس طوالً، محاط من الجوانب الثالثة 
بمائة شــجرة صنوبر على امتداد األسوار، وتوجد 
قرب البيت 40 شــجرة من أشجار السرو. وتوجد 

الصهاريج على الجانبين ووســط الحديقة. وعلى يمين الجانب الشرقي كان 
هناك باب صغيــر على الجــدار الذي يصل إلــى حديقة الحريــم. واألرض 

المحيطة بالبيت مبلطة بالحجارة، ولكن البيت نفسه مبني بلبنات طين» 1.
وتماماً شأنه شــأن كايمبفر، ســافر الهولندي كورنيليوس لوبرين (1652 
و 1726 ـ 1727م) من فارس إلى الشــرق ووصل إلى جافــا، ولم يكن لوبرين 
دارساً شــأن كايمبفر وإنما كان فناناً، وقد اتهم في رحلته باالنتحال، على أن 
أرسوماته عن مدينة برسوبوليس كانت التمثالت األولى الحقيقية عن الموقع، 
وقد استعملت مرجعاً مدة طويلة بعد وفاته. واألمر نفسه ينطبق على أرسوماته 

Kaempfer, Engelbert.: Die ReisetagebücherEngelbertKaempfers. Bearbeitetvon Karl Meier- 1 ـ 
Lemgo. Wiesbaden 1968, 78-80.
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عن النباتات وعــن اآلثار الفردية وعن البنايات، ولقد وصل إلى قاشــان في 
شهر نوفمبر من عام 1703م وهو في طريقه إلى أصفهان. وكتب يقول:

(IV، 63) «كاسيان، كاسان، كاســييانو قاشانيس [مدينة] تقع على جانب 
سهل يمتد قريباً من جبل شاهق، وقد رسمت رسمي هذا للبلد من هضبة صغرى 
من خاللها يشاهد المرء معظم البلد... وتبلغ أسوار هذه المدينة حوالى 36 
قدماً علوًا، وثمة ســبعة أبواب من بينها واحد اسمه دانليت [دولة]. (64) وفي 
الشمال الغربي توجد ساحة واســعة، 770 قدماً طوالً و 100 قدم عرضاً، ومن 
هناك يشــاهد المرء عمودين صغيرين، وفي الخلف يوجــد عمود يحمل علماً 
يضعونه عندما تكــون هناك دورة مباريــات. فإذا غادرنا نحــو الباب األيمن 
للســاحة نصل إلى الحديقة الملكية، وهي محاطة بسور طوله 30 قدماً، وهي 
حديقة مترامية األطــراف تعبرها قناة اعتُني بها أشــد عنايــة تكون. وتوجد 
بالحديقة أشجار من بينها أشجار الصنوبر وأشجار الرمان، وفي هذه الحديقة 

يوجد بيت استجمام ومتعة بناه عباس العظيم.
ولســور الحديقة أبواب أربعة كبرى وبابان صغيــران، وعبر األول ـ الذي 
يوجد قرب باب المدينة ـ يصل المرء إلى الفندق الذي يقيم فيه الهنود. وهذه 
البناية واســعة األطراف، وذات جمال أخاذ، ومدخلها [الدهليز] مساحته 36 
قدماً طوالً و 7 عرضاً، وهو متوج بقبة ذات فانوس على الطريقة اإليطالية يقع 
أعالها، ولها قوســان يرى من خاللهما المرء األجنحة /المتاجر، وبعد عبور 
باحة المدخل يلج المرء إلى ساحة ذات 100 قدم طوالً و 80 قدماً عرضاً. وهي 
محاطة ببناية من طابقين أحدهما فوق اآلخر، وثمة أجنحة صغرى ساحرة من 
تلك التي تبز كل تلك الغرف التي رأيتها من ذي قبل. ومن باب الفندق يصل 
المرء إلى باب آخر ذي ممر مقوس. ولقد كان مفتوحاً، فدخلت إليه. كانت ثمة 
حديقة ممتلئة عن آخرها بأشجاٍر تم تعهدها بأشد تعهد يكون. والباب الثالث 
باب بناية واســعة عالية مقامة فوق ســور الحديقة. وعن طريق الباب الرابع 
نصل إلى ســاحة كبرى توجد فيها إصطبالت. واألبواب الصغرى األخرى تقود 
إلى الحديقة المشار إليها. وعلى الجهة األخرى توجد ساحة تحيط بها أسوار، 
وهي ليست كبيرة مثل األولى، وال هي جميلة شأن سالفتها، وقبالة الفندق نعثر 
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على ســلم من 50 درجاً من حجر (66) تأتي في غالب الظــن من بئر أو من 
صهريج؛ وذلك ألن الجدران والقباب ُبنيت بحجارة صغيرة.

وباب المدينة ـ األقرب إليه [الفندق] ـ ذو قباب أيضاً، وطوله حوالى 80 
قدماً، وله قبة تشبه قبة الفندق. وبعد ذلك يلج المرء إلى بازار جميل حسن 
القبة، حيث يعثــر على كل أنــواع المتاجــر الخاصة بصناع المربــى وبباعة 
العقاقير والحلويات والصاغة والصباغين والطباخين، حيث نجد كل أشــكال 
المشــويات والمقليات والمطبوخات، وباعة الفواكه... ولــكل متجر قبة. وكل 
شيٍء محكم التنظيم جذاب التنظيف. والحال أن هذا البازار يخترق المدينة 

كلها مــن باب إلى آخــر. ودار الســكة توجد في 
الوســط. وثمة مماشــي بازار أخــرى تتفرع عن 
الممشــى الرئيس. وأحد هذه البازارات مغلق عن 
اآلخرين، وله أبــواب خاصة به. وهنــاك يبيعون 
األغطية والســتائر وكل ألوان الثيــاب الحريرية 
واألشياء التي تتصل بها. وثمة سوق خاص بصباغة 
الحرير حيث يشــاهد المــرء ألوانــاً منها تحوز 
اإلعجاب. وهذه األســواق مغطــاة متقنة التغطية. 
وهنــاك يكون المــرء دوماً عن األمطــار بمنجى. 

والكثير من المقاهي في البازار تعج بالناس الذين يدخنون بشدة.
وتوجد الفنادق خلف متاجر البازارات، ويلج المرء إليها عبر أبواب عظيمة 
ذات قباب، وتوجد مــن بين هذه ما هي جميلة مــن ذوات طابقين ومن ذوات 
خمس أو ســت خطوات في مقابل األجنحة. وفي هذه المدينة يعثر المرء على 
عدد ال ُيســتهان به من هذه البنايات، حيث ينتجون أساساً مالبس من حرير 
مزركشة بالذهب أو الفضة، وهي من الوفرة بحيث يصدرون سبع دفعات أوزان 
من ملبس الحرير كل يوم تصل قيمتها اإلجمالية إلى 1512 جنيهاً. والساحات 
العمومية صغيرة، ويعثر المرء على هذه الساحات في أماكن عدة من المدينة 
إلى جانب األحــواض المائيــة العمومية التي تشــبه الصهريــج القريب من 
الحديقة الملكيــة التي ذكرتها من ذي قبل. وللمســاجد منــارات عالية بعلٍو 
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نسبي، لكن لها قليل من القباب الواســعة. وتلك التي يعثر المرء عليها منها 
غير ملونة [بل مغطاة ببالطات زجاجية].

ويجد المرء في قاشان الفواكه والورد طيلة السنة، وتنضج الفاكهة قبل 
أوان نضجها في مناطق أخرى، وفي الربيع يبيعون البطيخ والعنب والمشــمش 
والتوت والرمان والخيار وبالخصوص الشمام العجيب. ويقال: إن ثمة 70 قناة 
تجلب الماء إلى المدينة، و 120 حّماماً عمومياً، وعــددًا كبيرًا من الصهاريج 
ينزل اإلنسان فيها بخطى عديدة، وعدد من السواقي يصل إلى 120، وعدد من 
البيوتات يبلغ إلى ما يزيد على 3000. وهي منقسمة إلى ثالثة أحياء، في كل 

حي 1000 بيت. وتتبع هذه المدينة ستون قرية.
وفي «فين» يعثر المرء على بيت ملكي للضيافة، يقال: إنه شيد أيام حكم 
(68) سليمان، ومياهه تنحدر من جبل شاهق ُيسمى روشيت ساحل، وقد ُجلب 
الماء إلى قاشان عبر 27 ساقية في سبيله، وكانت شيدت في زمن شاه عباس.

(هامش (أ) للصفحة 64: «أضاف المؤلف بأن األســوار والبازار والبناءات 
الجميلة األخرى التي كانت قد شيدت من لدن شــاه عباس: بدءًا تهّدمت كلها 
تقريباً، وأن ثمة عددًا من نساجي الحرير بقاشان يمهرون في صنعتهم، وينتجون 
أجمل الثياب المطرزة ببالد فارس كلهــا، وأن المدينة ممتدة األرجاء ومأهولة 
بالســكان وتوفر الحاجات الضرورية للحياة. وأن المنطقة التي تقابل أصفهان 
تنتج العديد من الفواكه والخمور التي يتعهدها اليهود ويعتنون بها، وأن في هذه 
عون أنهم ينحدرون من قبيلة يهودا،  المدينة يعيش حوالى 1000 أُسرة يهودية يد

شأنهم في ذلك تماماً شأن أولئك الذين يحيون بقم وبأصفهان» 1.
وفي عام 1717م ـ قبيل سقوط الصفويين ـ زار اإلسكتلندي جون بل األنترموني 
(1691 ـ 1780م) قاشــان، وكان الرجــل قد زار بــالد فارس ما بيــن 1715م 
و 1718م، وما بين عامي 1719م و 1721م سافر من موسكو إلى بكين. وقد ترك 

لنا فقط إشارة مختصرة عن قاشان:

 Le Bruyn, C.: Voyages de Corneille Le Bruynpar la Moscovie, enPerseet aux IndesOrientales. 1 ـ 
Paris 1725, IV,63-68.
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(91) «قاشان مدينة مترامية األرجاء مأهولة بالسكان، وهي تقع على سهٍل 
ن بالتمام والكمال كل الحاجيات، وهي تحتوي على عدة جوامع مبنية  خصٍب يؤَم
وفنادق مشيدة، وتضج ســاحة الســوق بالبضاعة من كل لون، وتوجد مصانع 
فارس المعتادة هنا؛ أعني مصانع قماشــات الحرير والقطن والزرابي، فضًال 
عن بضائع أخرى تجعل هذه الســاحة ذات رواج تجــاري كبير. وهذه المدينة 

موبوءة بالعقارب، فهي مكان معقِرب...» 1.
والدبلوماســي اإلنجليزي جيمس جوســتينيان موريي (1780 ـ 1849م) هو 
مؤلف رحلتين قيمتين ومؤلف روايات «استشراقية»، أشهرها «مغامرات حاجي 

بابا أصفهان». وفي عام 1808م قدم ألول مرة إلى 
بالد فارس، ومنذ عام 1810م عمــل كاتباً ومكلفاً 
بمهمات في السفارة البريطانية التي كانت آنها قد 
ُشــيدت حديثاً بطهران. وقد صادف زمن تواجده 
ببالد فــارس الحقبة القاجاريــة المبكرة، والتي 
كانــت فيها بالد فارس قد شــرعت في اســترداد 
عافيتهــا بعد عقود مــن االضطرابــات والحروب 
الداخلية. ونتيجة لذلك، ليس مــن المفاجئ أن 
توجد هــوة تقرب مــن 100 عام بيــن مالحظات 

«بيل» الوجيزة ومالحظات موريي األكثر توسعاً عن قاشان. ههنا نقرأ:
(161) «[قاشان] توجد حوالى نواحي شــيراز، وهي محاطة بخندق جاف، 
لكن أسوارها في حالة تهدم بحيث يبدو أنها لن تتحمل دك ساعة. وحواليها 
ثمة مساحات مزروعات واسعة من أشجار التوت، أعدت لغذاء دود القز، والتي 
مع ذلك ال توفر ما يكفي من الحرير لتزويد مصانعها، ويتم سد الحاجات من 
جيالن. وقد الحظنا مظهر جلبة ورواج أكبر مما كنا الحظناه حتى في أصفهان؛ 
وذلك ألنه فضًال عن الحرير ثمة تجارة كبيرة للنحاس. فالمناجم القريبة من 
شيفاس تزود مصانع قاشان بالنحاس الذي يصلهم عن طريق روم آزر وتبريز، 

Bell, J.: Travels from St. Petersburg in Russia to Diverse Parts of Asia. Glasgow 1763, 1, 91-92. 1 ـ 
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والذي يصنعون منه كل األواني بالوفرة التي تســتجيب إلــى كل طلبات بالد 
فارس برمتها. وهــم يبيعونه بالزنة كل زنة مقدارهــا (7 ـ 2/1) بما قيمته 15 
رياالً أو حوالى 17 رياالً و 10 سنتات. والبضاعة األعم التي يصنعونها هي حزمة 
أواني مطبخ على شــاكلة عش، تشــكل مكوناته، التي تبلغ ما بين 20 إلى 50 
فردًا؛ لكي تتحلق جميعها حول وعاء واحد متعدد األجزاء متضامها. وهي أواٍن 
ُتستخدم من لدن كل المسافرين في بالد فارس، حيث إن كل إنسان مجبر على 
حمل وعاء أوانيه الجامع. كما أن فانوســهم يســتحق أن يذكر؛ وذلك بفضل 
فرادته وطابعه المالئم لالستعمال. فأعاله وأسفله مصنوعان من نحاس، وهما 
يتداخالن فيما بينهما. واألول ـ الذي عادة ما يكون مزركشــاً بأشكاٍل صغيرٍة 
على الطريقة الفارســية ـ يحمل ثقوباً صغيرة، كما أن له يــدًا حمالة. وهي 
مجعولة لتشكل موضع حمل الشمعة، وبينهما خيط عندما يمتد يجعل الفانوس 
يبلغ مترًا طوالً بحســب قطره. ولهذا عادة ما يثبتون قماشــاً شــفافاً أو قطعة 

قماش شمع أبيض تعكس نورًا ذا سناء عندما توضع الشمعة بالداخل.
أما قطع قماشــهم الحريرية فإنها تدل على مهارة كبيرة عند صانعها، وثمة 
نوع خاص منها معروف باسم «شال قاشاي» بديع جدًا. والنماذج القشميرية هي 
ما تتبع تقليده مصانع قاشان؛ لكن ال شيء يمكنه أن ينافس دفء وجمال شاالت 
قشمير. كما تتم صناعة شــرائط الحرير والمطرزات والمخمليات أيضاً بقاشان، 
واألخيرة منها على وجه الخصوص تستحق بالفعل سمعتها الطيبة التي تحظى بها.
 ويمكن لهــذه المدينة أن تفخــر بالكثير من الفنادق الواســعة، والتي تم
تشــييد بعضها حديثاً. واحد منها، وهو فندق شــاه أو الفندق الملكي ـ والذي 
لطالما مدحه شاردا ـ أهمل وترك نهباً ليلقى نصيبه من التهدم. وفي هذا دليل 
على نزوع الفرس إلى بناء أماكن جديدة بدل إصالح القديم منها. وأجمل مباني 
قاشان إنما هي مدرسة شــيدت حديثاً من لدن الملك الحالي، والتي يبدو أنها 

سوف تحتل المنزلة األولى من بين األعمال العمرانية التي أنشأها جاللته.
وعلى بعد حوالى ثالثة أميال شرق المدينة توجد حديقة تسمى باخ ـ إي ـ 
فين، يحتفي بها الفرس بسبب مجرى ماء بها أصفى من الكريستال َيصب في 
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مجمــوع قنوات اصطناعيــة. ويقــال: إن له العديــد من الفضائل الشــفائية 
الطبيعية، والفرس عادة ما يشــربون منــه طلباً للعالج. وقد اســتمتعنا غاية 
االستمتاع لما رخص لنا بزيارة داخل بيت الضيافة الذي ينزل به الملك عادة 
في فصل الربيــع، وفي إحدى غــرف بيت الضيافــة هذا توجد صــور للملك 
ولعشــرين من أبنائه» 1. (يلي ذلك مقطع طويــل [ص. 162 ـ 164] ومهم عن 

القنوات وعن حفرها. انظر الفصل 2 ـ 1).
وفي عام 1850م زار روبير بينيغ ـ عضو خدمة مادراس المدينة ـ قاشان، 
وقد عّرج على منطقة قاشان عند عبوره ســد كوهرود الذي أنشأه شاه عباس 

العظيــم والبحيرة االصطناعية التــي ترتبت عن 
هذا الســد. ولقد كان ماء هذه البحيرة يســقي 

قسماً من سهل قاشان.
(186) «هذا الســهل تقطعه قنــوات ووديان... 
واألشجار والمحاصيل أكثر وفرة من تلك التي توجد 
بأصفهان، بما ينبئ عن طقٍس أشد حرارة... وقاشان 
مدينة ُبنيت بناءً غير منتظم، وقد أُحيطت بأســواٍر 
من طين. ومن حيث حجم المدينة وحجم نسمتها: 
تقارب شــيراز إن لم تكن تضاهيهــا، ولها ثمانية 
أبواب، لكن ال أحد منها أُحكم بناؤه، فال باب منها 

إال وهو يشبه سوء بناء السور اآليل للتداعي، والذي يتخذ مدخًال إلى المدينة. 
وبجنبات المدينة، توجد ركامات من الهدم وأطالل تفتقد إلى كل حس جمالي.

وزبيدة هي من بنى قاشان، وكانت الزوجة المفضلة (187) للخليفة هارون 
الرشيد... وقاشان محل كبير للمصانع، ال ســيما منها مصانع النحاس وقطع 
الحرير، وسكانها حرفيون حسنو السلوك، إال أنهم مشهورون بالجبن، حتى إنه 
يقال: من بين كل مائة قاشاني يصلح واحد فقط أن يكون جندياً. وفي ضواحي 

 Morier, J.: A Second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, 1 ـ 
between the Years 1810 and 1816. London 1818, 161.
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المدينة ـ بالقــرب من الباب الــذي دخلنا منه ـ شــاهدت هرمين من تراب 
عظيمين، وقد علمت أنهما مخزنان للثلج. ويقود إلى قلب المدينة طريق بمثابة 
متاهة مليئة بحفر عبارة عن آبار جافة، وثقوب وركامات حجارة. وقد اتخذت 
لي مســكناً بفندٍق كبيٍر حيث فضلت اإلقامة بالبلكونة بمــا أن حّر الجو كان 

خانقاً. ولقد قررت أن أتوقف هنا لكي أتفرج على الساحة...
في صباح الغد ذهبت لكي أزور حديقة وقصر «فين»، وهما قريبان بفرسخٍ 
عن المدينة، ويقعان قرب ســفح مجموعة من الهضاب... وكان المكان محل 
استجمام مفضل لدى فتح علي شاه. وفي كل مرة كان الملك أو شخصية عظمى 
تزور قاشــان كانت تقيم هنا. والمكان أشبه شــيء يكون بباغي ناو بشيراز. 
ويتضمن ثالثة أجنحــة، مع صهاريج ماء صاف، مليئة بأســماٍك صغرى تأتي 
ـ بحسب ما أعتقد ـ عبر مصب ماء من الهضبة المجاورة، بينما أربع شرشورات 
أو قنوات حجرية بنيت على شكل منحدر، تتخللها شالالت صغيرة تصب في كل 
صهريج وتقود التيار نحو اتجاهات البوصلة األربعة. وأجنحة الغرف األساسية 
شارعة على أحوال الجو، والمياه تخترق الصاالت السفلى، أما الطبقات العليا 
فهي مبنية بحسب أشكال غريبة، على نحو ما نراه في رسمٍ صيني. وفي غرفة 
من الغرف لمحت رسومات لفتح علي شــاه وللكثير من أنجاله. وفي الحديقة 
أغراس لصفوف من أشجار السرو وألشــجار أخرى، مع صفوف من شجيرات 
للورد. واإلقامة أميرية وجميلة لكنهــا ـ كما في بالد فارس بأكملها ـ آيلة إلى 
التهاوي بســبب قلة العناية. وقرب «فين» توجد قرية صغيرة أراضيها فالحية 
متعهدة تعهدًا حسناً، والمياه بها وفيرة. وقد شــاهدت عددًا كبيرًا من أشجار 
التوت وقد ُغرست من أجل تربية دود القز. ومناطق زراعة القمح والشعير تقع 
في حدودهــا صفوف الباقالء، وهــي نبتة تحمل وردة جميلة تشــبه الترمس. 
والحرير ينتج هنــا، إال أنه بحجمٍ كبيــٍر، وأغلب المنتج الذي ُيســتخدم في 

مصانع المدينة ُيجلَب خاماً من مزندران وجيالن.
وعديدة هي أسواق ـ بازارات ـ قاشــان وعظيمة هي، لكنها غير متعهدة، 
وأغلبها (189) طويلة جّدًا، ضيقة جّدًا، وسخة جّدًا، تحدث ضجيجاً عالياً بحيث 
ال مزيد، وبحيــث إن أصوات مطــارق النحاس ال تحتمل. وعديــدة هي أواني 
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النحاس المصنوعة ههنــا وأكثر من أي مــكان آخر ببالد فــارس. والزاربي 
والشاالت واألثواب الحريرية كل ذلك يصنع هنا، وكذلك هو الحال بالنسبة 
إلى قماشات القطن العادية والكاداك والكرباس والجرمسوف، وهي مزيج من 
الحرير والقطن، تنســج بتعاقب بين االثنين: كبة خيــط من هذا وأخرى من 
ذاك. ومالبس الحرير محرمة على المسلمين. ورغم أن العديد منهم يلبسونها 
من غير حرج، فإنهــم ينزعون عنهــم كل ما خيط من حرير أثنــاء تأديتهم 
لصلواتهم؛ إذ تعتبر مادة الحرير كما لو أنها «بي ـ ناماز» (تبطل الصالة)؛ 
أي نجسة وغير قابلة أن تلبس في أوقات الخشــوع. أما الجرمسوف، فبما أنه 

ليــس بالحريــر الخالــص، فإنــه مســتثنى من 
التحريم، ويمكن أن يصلى به. على أن التمييز بين 
هذه الملبوســات ـ الحريري منها وغير الحريري 
ـ مجرد حيلــة فقهية. أمــا البالطــات المزججة 
المختلفــة األلوان ـ التي تســتعمل فــي البيوتات 
والمباني األخرى ـ فإنها تصنع هنا أيضاً بمقادير 
عظيمة. وخبز قاشان لذيذ جّدًا، وقد حصلت هنا 

على أفضل زبدة رأيتها في هذه البالد.
علــى أنــه مــا كان لــي وقــت كاف لزيارة 

المدينة، لكــن في الحقيقة قليلة هــي األماكن التي يمكــن أن تزار بها؛ ألن 
قاشان ال تضم بنايات جميلة، ومســاجدها ال تتميز بأناقة معمارها، وال توجد 
(190) أية مباٍن مشيدٍة أخرى تستحق أن تشــاهد. ثمة فنادق شاسعة عدة في 

المدينة، وواحد خارج قريب من الباب الجنوبي.
وحر هذه البالد في الصيف شديد، وفي هذا الفصل تظهر الكثير من 

العقارب السامة» 1.
وفي عــام 1854م ُعيّن آرثيــر دو غوبينو (1816 ـ 1882م) ـ وهو دبلوماســي 
فرنســي وكاتب ـ الكاتب األول للبعثة الفرنســية في بالد فــارس، وقد بقي في 

Binning, R.: A Journal of Two Years’ Travels in Persia, Ceylon, etc. London 1857, II, 186-190. 1 ـ 
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منصبه إلى عام 1858م، وبعد ذلك أمسى القنصل العام بطنجة، وأُرسل إلى كندا 
عام 1860م، وفي عام 1861م عاد مرًة أخرى إلى بالد فارس بوصفه يشغل منصب 
«وزير فرنسا كامل الصالحية» إلى عام 1864م. وفي تلك السنة نقل إلى أثينا 
ليشغل المنصف نفسه. وقد ُعيّن بريو دي جانيرو (1869م) وبستوكهولم (1872م) 
بعد ذلك. وقد تقاعد الرجــل عام 1877م، وعاش بعد ذلك حياة غير مســتقرة 
ومضطربة إلى أن مات بطورينو عام 1882م. ومن بين مؤلفاته العدة ثمة كتاب: 
«بحث في عدم تســاوي األعراق البشرية» الذي أكسبه ســمعة مريبة؛ ففي هذا 

الكتاب ادعى تفوق العرق األبيض، وقد قيض للنازية أن تستلهم هذه اآلراء.
في كتابه «ثالثة أعوام في آسيا» ـ الذي نشــر أوالً عام 1872م ـ وصف 

دو غوبينو رحلته األولى من فرنسا إلى فارس عام 1855م. وهنا نقرأ:
(224) «كنا نوجد على سهل قاشان، أحد أعلى األماكن بآسيا. (225) وقد 
أخذ منا الوقت نصف ســاعة من هناك إلى قصر يدعى «فين»، والذي هو في 
ملكية الملك. وحدها بعض الحدائق القليلة يمكــن أن تقارن بهذه الحديقة 
[تال ذلك وصف موجــز لحديقة «فين»، وقصــة بروز أمير كبيــر ومقتله بفين، 

والقصص الشهيرة عن عقارب قاشان وعن جبن القاشانيين إلى الصفحة 237].
(237) «وقد ألح الحاكم على مشاهدة قاشان، وبالفعل كنا ال نرغب في أن 
تفوتنا زيارتها، ألن قاشــان إحدى أشــد مدن اإلمبراطورية شســاعة، وسمعتها 
ممزوجة بأموٍر جميلٍة وقبيحة، وثمة أشياء عدة تستأهل الحديث عنها؛ فهي إحدى 
أهم المــدن المتحضرة في بالد فارس إذ تعلق األمــر بالتصنيع. وهم يصنعون 
أشياء بصنعة عالية الجودة متقنة، ويصبغون قماش الحرير صباغة رائقة، بحيث 
يمكن غسلها وإعادة غسلها من غير أن تزول ألوانها. وهم ينتجون أيضاً العديد 
من األواني المنزلية النحاسية. وأصفهان وقاشــان يوفران لشرق فارس برمته 
أواني النحاس من كل األشكال واألحجام، سواء أكانت معلبة أم ال، وسواء أكانت 
بسيطة أم مزركشة بأشكاٍل وأزهاٍر. ويمكن للمرء حتى أن يشاهد كؤوساً وصحوناً 
ذات أشــكال جذابة، مصبوغة بــاألزرق وباألحمــر وباألخضر محاكيــة المينا. 
والمشكلة السلبية الوحيدة أنها ال تقاوم النار. لكن لها شكل جذاب جميل. وكل 
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هذه األنشطة التجارية لها تاريخ طويل وتقليد عريق. بعضها يعود إلى 150 عاماً 
أو أكثر. وما كان الحرير فحسب ما ينتجونه، وإنما هم يصنعون ـ فضًال عنه ـ 
األثواب الدمشقية، وهي أثواب مزركشــة بالذهب والفضة والمخمل ذات جمال 
رائع ونظارة بهية. وما هو استثنائي هنا إنما هو الثمن البخس لهذه المنتجات. 

هذا غيٌض من فيٍض عّما أمكن ألهل قاشان صنعه وما ال يزالون يصنعونه.
وليست السمعة الطيبة تطال فحســب منتوجاتهم الجيدة وصنعة أيديهم 
المتقنة، وإنما ترافق هذه السجايا تفوقهم في اآلداب أيضاً؛ فقد أنجبت قاشان 
شخصيات شهيرة في مضمار الشعر والفلسفة، وفوق هذا وذلك أنجبت أسامي 

في حقول علم الكالم، وفي قاشان مطبعة حجرية 
تطبع منشورات جيدة، وعدد األشخاص المتعطشين 
إلى تثقيف أذهانهم كبير. وأخيرًا، تنبغي اإلشارة 
إلى أن أهل قاشان أناس من ذوي الرفقة الحسنة 
واالنبساط واألنس. لكن كل شيٍء في العالم ُفهم 
بالعكس، بحيث أمسى أهل قاشــان يتهمون بأنهم 
محاربون من الصنف الرديء... [تتلو هذا حكايات 

معروفة عن جبن أهل قاشان وعن العقارب].
(241): «وبغايــة الترويح عــن النفس زرنا 

البازار، والذي اكتشفنا أنه شــديد االنتعاش كثيف النشاط، وليس ثمة شيء 
أشــد جاذبية في مدن آســيا من تلك الــدروب المغطاة المليئــة بالمحالت 
التجارية حيث مجمل الســكان يفضلــون أن يرتادوها صباح مســاء. فالمرء 
يشاهد على وجه الدوام زمرة نساء يقفن أمام محالت بيع المالبس، ومحالت 
النحاسين بضجيجهم الدائم، وباعة األســلحة بزبائنهم المحاربين، ومحالت 
الكتب بالماللي الجادين، ومحالت بيــع األكالت المليئة خالل النهار، حيث 
اللحم اللذيذ المشوي على فحم الخشب، وحيث لحم الخروف يطهى في أواٍن 
خزفية سوداء، وحيث حساء اللحم الذي يعشــقه كل الناس. كل هذا يجذب 
إليه جماهير الناس. وفي وســط هذه الدروب يســير الفرســان بتؤدة، وكذا 
الحميــر والبغال المثقلــة باألحمال. فليس من شــيٍء أحب إلــى الفرس من 
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الذهاب إلى السوق، وهذا أمر ال يفاجئني أبدًا، ولو كنت محلهم لفعلت األمر 
نفسه؛ فالسوق هو المكان المفضل للحديث ولتبادل النكات والكالم الطيّب 
منه والخبيث، وهو مضمار كل ما يستحق أن يتحدث عنه أو يذكر. وأخيرًا، هو 
مكان العطالة والبطالة والفراغ والمزاح الذكي ألناس ســعداء ال يفعلون إال 

ما يريدون وطبيعتهم تنضح حياة.
وقد زرنا أيضاً المدرسة التي ُبنيت حديثاً، ومعمارها جميل وغير معهود، 
وحدائقهــا مصممة تصميماً جيّــدًا ومتعهدة تعهدًا حســناً، وقد قيــل لنا: إن 
المدرســين بها كانوا من الحكماء، وهو ما لم نســتطع أن نتأكــد منه. فعلى 
الرغم من سمعة المدينة الفكرية، ال أعتقد أن األمر كما قيل لنا. وإن كان من 
سوء حظنا أن نغادر حديقة «فين»، فقد ســافرنا أربع ساعات لكي نصل إلى 

سواب، وهو مكان بئيس» 1.
وفــي عامــي 1860م و 1861م رافــق هانريــش فردنانــد كارل بروغش 
(1827 ـ 1894م) ـ وهو عالم مصريات ألماني شــهير ـ بعثة بروســية إلى بالد 
فارس، وعيّن رئيس التمثيلية البروســية في البالط الفارســي. وفي عام 1870م 
اختير من لدن نائب ملك مصر لكي يمســي رئيس مدرســة الدراسات المصرية 

بالقاهرة، ونال لقب «باي» عام 1873م، كما نال لقب «باشا» عام 1881م.
وقد كتب يقول: (260) «عبرت قافلتنا عبر السهل وقاربت أسوار المدينة، 
وقد شاهدنا ثالث منارات بقباب وأخرى ذات زوايا بسقٍف أخضر، وقد مررنا 
عبر ســبل وعرة غير معبدة وذات حفر مليئة باألنقاض، مما جعلنا ال نستبشر 
بالمدينة خيرًا. وقرب الباب رأينا جناحاً ذا ألوان، وبعد دخولنا إلى المدينة 
فوجئنا بأننــا أخطأنا التقدير في أحكامنا المســبقة؛ وذلك ألن قاشــان هي 
المدينة اآلنق واألنظف في بالد فارس كلها. على أن األنقاض كانت قد تركت 

أثرها هنالك أيضاً.
واألبواب، والدروب المغطاة، والبازارات بمحالتهــا التجارية، وصهاريج 
م بإتقان، ومنفذ  المياه، والمساجد والساحات: كل شيٍء نظيف، مستقيم، مصم

De Gobineau, A.: Trois ans en Asie. Paris 1905, 224-241. 1 ـ 
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بذوق، ومصبوغ بصباغة حســنة، ومطلي بالجبس األبيــض [الجير]. وأرصفة 
شوارعها مبلطة تبليطاً أفضل مما هو موجود في مدن أوروبية عدة. أََال كم كانت 
متعتنا غامرة ونحن نجرب مثل هذه النظرة غير المعتادة إلى بالد فارس ! وقد 
مشينا مشياً بطيئاً عبر مدينة قاشان، والسكان ينظرون إلينا بحذر وبفضول. 
ونحن نقوم بجولتنا عبر قاشــان، لم نََر أية عملية «شنق»، وهي العملية التي 
كانت قد ُعرفت تحت اسم «شــنق اللوطي»، والتي يشاهدها المرء في معظم 

مدن فارس (261). في كل مكان، كان ثمة ما يدل على قيام صناعة.
يحتاج المرء إلى حوالى نصف ســاعة ممتطياً 
صهوة جواده لكي يعبــر المدينة مــن نهايتها إلى 
نهايتها مــن باب إلــى آخر. وفــي الطريق يالحظ 
المرء على جانبي الطريق أضرحة ومزارات شديدة 
النظافة، جميلة البناء، تعــود إلى أولياء، مصحوبة 
بنقوٍش ذهبيٍة على خلفية لون أزرق. وقد عبرنا أوالً 
حي الصباغين. وكانوا منشغلين في ورشهم بصباغة 
األقمشة. وكانت ثمة مالبس طويلة مصبوغة باألزرق 
قد علقت على طول الشــارع على جدران البيوتات. 

بعد ذلك، جاء دور حي عمــال الحرير. وإنتاج الحرير هو العامل األساســي في 
اقتصاد قاشان. وأشجار التوت المغروســة بغاية إنتاج الحرير تغطي كل المنطقة 
الممتدة ما بين قاشــان وفين. وعندما غادرنا سوق عمال الحرير دخلنا إلى سوق 
النحاسين. وكانت ضوضاء المطارق وأصوات أخرى منبعثة من حوالى 200 ورشة 
في الحي، بحيث إن المرء يعجز عن فهم كلمة واحدة مما يقال له أو مما يسمعه.
وقد أقمنا في بيت فاره تابع إلــى خدمة البريد، يحتوي على غرف جميلة 
حسنة الترتيب معتدلة الهواء في فصل الصيف. لكن مع نوافذها الخشبية التي 
تفتقد إلى الزجاج سوف تكون ال محالة شديدة البرودة في فصل الشتاء. وعلى 
الرغم من نظافة المدينة، لم نســتطع أن نشــتري لألكل حتى دجاجة أو أي 
حيوان أليف صالح لألكل. وبالبدل من ذلك، وهب إلينا التجار أشياء كثيرة، 
لكنها غير صالحة لألكل. وما إن وضعنا أقدامنا في بيوت الخدمة البريدية، 
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حتى امتألت الساحة بالداللين الذين حاولوا أن يبيعوا إلينا أشياء من حرير 
بكل األثمان الممكنة. كان ثمة منديل حرير بخس بأقل من عشر فلسات فضية 
بروســية. وضمن البضائع المعروضة بهذا الثمن كانت ثمة أقمشة من مخمل 
ومن ريش، لكنها لم تكن متقنة النسج. وقد كانوا ماهرين في إعطاء األنسجة 
المخملية بريقاً لم أحب تزاويقه. وفي قاشان ـ كما في طهران ـ كانت المجاعة 

آخذة في الزحف. وقد بيع إردب حبوب قمح بـ 14 شاهي» 1.
ولقد كانت جين دو ال فوني (1851 ـ 1916م) أول امرأة ـ رفقة زوجها مارسيل 
دو ال فوني ـ تقود أعمال حفريات موسعة في بالد فارس، وقد اشتهر الزوجان دو 
ال فوني بما حققا من اكتشــاف في شــوش (في شــوش (1884 ـ 1888. يوميات 
الحفريات، باريس 1888م). وكانت أول رحلة لهما إلى بالد فارس ـ من بين ثالث 
رحالت ـ رحلة عام 1881م. والحال أن كتبهما عن فارس ـ وأكثرها شهرة كتاب: 
«بالد فارس وبالد الكلدانيين وبالد شوش (1881 ـ 1882) باريس، 1897»، وكتاب 
«الشرق تحت الحجاب: من شــيراز إلى بغداد 1881 ـ 1882، باريس، 1989م» ـ 
ذات قيمــة ال تقدر من حيث المعلومــات التي تنطوي عليها. وقــد زار الزوجان 

قاشان في شهر أغسطس من عام 1881م، وكتبا:
(178) البادية التي تنحدر من نصرباد جافة ومغبرة. لكن ال تزال التالل 
المخروطية تدل على حضور قنوات الري. وشــيئاً فشيئاً يمسي السهل خصباً. 
وقد شــاهدُت على ســفح الجبال العديد من القرى وقد اســتقرت في وســط 
مخضر. والحدائق تغص بالشمام والبطيخ والخيار، كما تمتلئ بزراعات أخرى 

شاسعة للقطن والتبغ تمتد في كل االتجاهات.
ثمة فندق ممتد األرجاء أمام باب قاشان، وبينما هممنا بالدخول إليه، إذ 
بخادمين يقّدمان أنفسهما، وقد بعث بهما سيدهما، رئيس شركة التلغراف كما 
قاال، وقد بلّغانا بضرورة البقاء بالمحطة حيث ُهيئ لنا السكن بأمر من العقيد 

شميث، وهو رئيس الخط التلغرافي اإلنجليزي الذي يصل بين الهند ولندن.

 Brugsch, H.: Reise der K. Preussischen Gesandtschaftnach Persien 1860 und 1861. Leipzig 1863, 1 ـ 
260-261.



375

المكتوبة المصادر  في  ( إيران / أصفهان )  قاشان  مدينة 

وبحســب العديد من المؤلفين الشرقيين، فإن قاشــان ُشيّدت من طرف 
زبيدة زوجة الخليفــة هارون الرشــيد. ويلمح هــؤالء المؤلفــون إلى األصل 
اإلسالمي للمدينة، بينما مؤرخ شهير ـ هو ابن العاصم ـ يؤكد بأن قاشان وقم 
زودا جيش آخر ملك ساساني بما قدره 20000 من الجند. وتاريخ قاشان شديد 
االرتباط بتاريخ أصفهان جارتها الشهيرة. وقد دمر األفغان قاشان في القرن 
18 الميــالدي، وأُعيد بناؤها من لدن حاجي حســين خان الذي أعاد تشــييد 

القصور والبنايات الدينية لعاصمة الملوك الصوفيين [الصفويين].
واليوم المدينة أشد ثراء وأشد تصنيعاً من باقي 
مــدن بالد فــارس. وهــذا ما يشــهد عليــه منظرها 
المزدهر؛ فالبيوتات المبنية بالطين تبدو معتنى بها. 
واألردام المغبرة ال تتســاقط من جــدران البيوتات؛ 
وذلك أيضاً بسبب أن معظم الزقاقات والدروب مبلطة 
ومزودة بمجاري مياه تأخــذ مياه األمطار إلى مجامع 
الســيول. وثمة حجارة موضوعة على مجامع الســيول 
لكي تسمح للراجلين وللفرسان بالتجول بالمدينة من 
دون خشية الوقوع. والشوارع تنظف تنظيفاً موصوالً. 
وهذا التدقيق ينبغي أن يبدو غريبــاً لرحالة اعتادوا 

على االتساخ الشهير الذي يعم المدن الشرقية.
والســوق المقســم والمغطى بقباٍب صغــار واحدة تعقب األخــرى، يفتح 
بمسافات متعادلة على أبواب فنادق شاسعة ال ينبغي للمرء أن يخلط بينها وبين 
نقط وقوف القوافل التي تحمل االسم عينه [الفنادق]. فاألخيرة تصلح لتجمع 
المســافرين في القوافــل، بينما األولــى مناطق توقــف واســتجمام حقيقية 
ال تستعمل للخدمة العابرة للمســافرين ولرواحلهم. وبينما بناء الثانية بسيط 

ورخيص، فإن بناء األولى بناء ترفيهي فخم ومزين.
والحق أن فندق «طازا» (الجديد) من أجمــل البنايات من هذا الصنف، 
وقد ُبني على نفقة جمعية التجار. وله شــكل ساحة ذات زوايا مقطوعة (180)، 
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والجانبان األساسيان يشغلهما بابان بمثابة مدخل، والقاعات المستطيلة الشكل 
تنتهي إلى أشكال نصف مثمنة منتظمة وموصولة بعضها ببعض. والقباب والبناء 
برمته مبنــي بطوٍب. بعضها مزججة بــاألزرق، وهي تزيد من حدة انقســامات 
القباب. وينفذ النور إلى هذا الفندق من خالل كوات دائرية الشكل تقع أعلى 
القبة الرئيسة ومن نصف القبتين االثنتين. وإن لمن شأن بناية هذا حالها أن 
تحكي عن علو كعب هذه المدينة وعن ازدهارها التجــاري أكثر مما يمكن أن 
تحكي عن ذلك اإلحصاءات. وتباع في فندق «طازا» قماشات الحرير واألثواب 

المطرزة من لدن نساجي قاشان الذين يشتهرون بمهارة عملهم وبنقاوته.
أما ورش النّســاجين فتبدو شــيئاً ما غريبة للزائر؛ فالنساجون مجبرون 
بسبب شدة جفاف هوائهم على العمل في ورش تحت األرض مضاءة بنور ال يكاد 
يكفيهم في إقامة شــغلهم، وذلك لحماية خيوط الحرير من أن تنكســر. وكل 
عامل يجلس عارياً إلى خصره أمام نساجة خيوط الحرير إلى أن ينهي مهمته.

وقطع القماش على ضربين: األولى ـ وهي رقيقة وخفيفة ـ تصلح للزينة. 
والثانية ـ وهي ثخينــة وثقيلة ـ تصلح للتغطية علــى المضارب الصغرى التي 
يضعها الفرس على جدران بيوتاتهم وسادات لكي يتكئوا عليها. ورسومات هذه 
القطع من القمــاش الحريري باألبيض واألخضر واألصفــر تكون عموماً ذات 
خلفية حمراء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الفارســي ـ بما أنه شرقي 
قح ـ ال يضع أبــدًا قطعة تكــون بقطعــة أخرى شــبيهة. ولئن كانــوا ينقلون 
التصميم، فإنهم ال يفلحون أبدًا في إيجاد اللون المناسب؛ ألنه ال توجد لديهم 

طريقة مضبوطة لتهيئة لون الصباغة.
ولئن كان فنــدق «طازا» هو األغنى فيما يتعلــق بالمعاملة التجارية، فإن 
سوق النحاس هو الذي يشهد على أكبر اإلقبال؛ ذلك أن ما يناهز أربعمائة إلى 
خمسمائة نّحاس يشــتغل في الدروب الطويلة، وقد أنعشهم المرور الموصول 
لقوافل اإلبل التي تحمل النحاس في لفافات من روسيا، أو تأتي لتحمل الكثير 
من الســفن ذات األشــرعة من قاشــان إلى مختلــف مدن بالد فــارس. وإن 
الضوضاء غير المحتملة للمطارق النازلة على القطع النحاسية على الفترات 
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المنتظمة التي تأتي لكي تدق على المعدن ال تؤذي آذان األوروبيين وحدهم؛ 
فالفرس أنفسهم ال يمكنهم أن يبيعوا ويشتروا وسط مثل هذا الضجيج، وعادة 
ما يأمرون بأن تنقل القطــع التي يؤثرونها إلى بيوتهم حيث هنالك فحســب 

يتداولون حول شرائها.
ثمة مرويــة عتيقة ـ حتــى وإن كان مبالغــاً فيها ـ تعطينا فكــرة عن هذا 
الضجيج المهول: لما كان ابن سينا يحيى بأصفهان، راح ذات يوم يشتكي إلى 
الملك: «إن نحاسي قاشــان ـ كما قال للملك ـ يتســببون في ضوضاء تبلغ من 
الشدة بحيث إنها في بعض األيام تفرض علي أن أوقف دراساتي» [أوقف الملك 

النحاســين عن العمل، وتمكن ابن سينا من إنهاء 
فصل من كتابه في الطب» [كتاب القانون]».

(182)... أغسطس 6: لكي يكوّن المرء فكرة 
جيــدة عــن الطبوغرافيــا وعــن حســن العناية 
بالمدينة، عليه أن يصعد إلى منارة رائعة بنيت في 
القرن 13 الميالدي، وهذه البناية األنيقة المبنية 
باآلجر ذات الثالثة سنتمترات عرضاً تعلو إلى 47 
مترًا. ثمة درج ملفوف في حال جيد يسمح للمرء 
بالصعود إلى الكورنيش وقــد أمنه واق زجاجي، 
وإذا ما نظرنا من هذا العلو إلى التعزيزات بدت 

لنا حلقة كاملة، وسطها نشاهد تراتباً غامقاً من األشجار والشرفات والقباب 
المغطاة بالبالطات الزجاجية تشبه كتلة فيروزية. والمدينة تعج بالحياة في 
كل مكان. وال يشــاهد المرء أحياء ممتدة األرجاء مهجورة، كما في تبريز أو 
في قم. [تروي الباحثة مروية حول هذه المنارة التي يقال: إنها اســتخدمت 

إلعدام النساء الكافرات برميهن من األعلى نحو األسفل].
وفي طريق عودتنا إلى مركز البريد، مررنا على المســجد الجامع، أمام 
الشوارع تقوم منارة قديمة ذات قطع فسيفساء أنيقة موحدة األلوان [لم يكن 

بإمكانهم الولوج إليها في ذلك اليوم]. [184 ـ 184: زيارة إلى الحاكم].
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(188)... أغسطس 8: مسجد ميدان: إن بناء هذا المبنى ـ الذي يوجد في 
مركز المدينة في أشد أماكن السوق أهلية ـ يعود إلى القرن 14 الميالدي، وكل 
المساجد تولي وجهها نحو الكعبة التي على كل المسلمين األتقياء أن يتوجهوا 
نحوها في صالتهم، ولقد أُجبر المعماري على وضع المدخل الرئيس في وضع 
يشكّل زاوية مع محور الشارع. وبغاية تفادي هذه الثغرة، فتح في واجهة موازية 
لمسجد ميدان مدخالن لمدرســة شــيدت على الزاوية التي نجمت عن التقاء 

الجدارين، فكان أن أتت موازية لواجهات باقي البنايات [في الشارع].
الجامع واسع وحسن التصميم، لكن الفائدة الفنية تكمن في محرابه الذي 
يقضي بالعجب، والمغطى ببالطاٍت ذات بريٍق معدني، يشبه محراب إمام زادة 
يحيى في فيرامين. وليس من المفاجــئ أن نعثر على مثل هذه القطعة الفنية 
هناك؛ ألن قاشــان هي البلد األصلي للخــزف المزخرف بالبريــق المعدني 

المسمى «قاشي» في اللسان الفارسي...
(193) أغسطس 10: خالل الصيف، ُيَصيف سكان قاشان أو يزورون باستمرار 
قرية «فين» التي تبعد بحوالى فرسخ من المدينة. والموقع ساحر جذاب: منابع 
تجري بالمياه التي تحركهــا حوالى أربعين نافورة، مغذيــة حديقة جميلة حول 
قصر بني من لدن أخالف عباس العظيم. في هــذه الخلوة الهادئة، قتل ميرزا 
ناجي خان [المصلح أمير كبير]، األخ صهر الشاه [نصير الدين شاه]، بأمٍر من 

الشاه 1 [مدار الكالم على نصير الدين شاه إلى حدود الصفحة 195].
وجورج نتانئيل كيرزون (1859 ـ 1925م) هو مؤلف خالصة قيمة حول حال 
األعمال في بــالد فارس أواخر القرن 19 الميالدي. ولقد شــغل الرجل ـ وهو 
رجل دولة بريطاني ـ منصب نائب كاتب الدولــة في الهند (1891 ـ 1892م)، 
ومنصب نائب كاتب الدولة للشؤون الخارجية (1895 ـ 1898م)، ومنصب كاتب 
الدولة في الشؤون الخارجية (1919 ـ 1924م)، ومنصب نائب الملك على الهند 
(1899 ـ 1905م). والحال أن شــخصيته األلمعية المقنعــة المتكبرة، بل حتى 
الواثقة من نفسها بأشد وثوق يكون، والتي توشك أن تلوح من كل صفحة كتبها 

Dieulafoy, J.: UneAmazoneen Orient. Paris 1989, 178-195. 1 ـ 
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وتوشك أن تتبدى من كل خطاب ألقاه، قد استْعدت عليه الكثير من الخصوم. 
كل هذا يرشح من الكتاب الذي ننقل منه ههنا. فما قّدمه إنما هو عبارة عن 
خالصة المعة ومتعجرفة، وهي خطوة أولى مهمة نحــو مهمته األخيرة، لكنها 

أيضاً مصدٌر قيٌم للمعلومات.
(12)... «ومن هنالك، على سهل منبسط بتمام االنبساط حثثنا السير نحو 
قاشــان. ولقد كانت أعمدة دخان كثيف تلوح في األفق مؤذنة عن وجود مدينة 
على قاعدة ما ُيسمى أحياناً، في غياب اســم يعم، نطاق كوهرود (من القرية 

التي ســوف أتحدث عنها اآلن)، لكنها في الواقع 
مهماز من نفس السلســلة الجبلية التي تتصل بال 
انقطاع من قاشان إلى يزد، ومن ثمة إلى كرمان.

يعزو التقليد المحلي تأسيس قاشان إلى زبيدة، 
زوجة هارون الرشيد؛ لكن يبدو ثابتاً أن المدينة هي 
أقدم من ذلك بكثير؛ وذلك ألنــه توجد لدى مؤرخ 
من أهــل البلــد إحالة على قاشــان وقــم بوصفهما 
شاركتا بقوة 20000 جندي في جيش آخر ملوك بني 
ساســان، وبعضهم رأى في اســم المدينة نحت من 
(13) قاي ـ أشيان، أو مســكن الملك. من بعيد تبدو 
قاشان قد اشتهرت بسبب أمور خمسة: مهارة سكانها 

في الصنعة، مصانع حريرها، أوانيها النحاسية، خزفها المزخرف، عقاربها.
سافر جيوفريدو كيت ـ وهو واحد من الســعاة اإلنجليز الذين أبحروا 
إلى بالد فارس في المغامرة الخامسة للشركة البريطانية الموسكوفية في 
القرن 16 ـ إلى قاشان عام 1573م، وذكر أنها: «مدينة تكمن أهميتها في 
البضاعة، وفيها أفضــل تجارة في البلد، وقد زارهــا مرات عدة على نحو 
موصول تجار الهند. والمدينة ممدوحة بســبب حكمها المدني القائم بها. 
وإن من شأن شخص بطال أال يعيش بين أهلها. والطفل الذي ليس له من 
العمر إال خمسة أعوام منذور لالشتغال بشــغل ما. ولعب النرد أو األوراق 
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يؤدي بحكم الناموس إلى موت محقق» (كول 1866م، II، 428). وقد وصف 
جون كارتوراين، وهو واعظ كان بها عام 1600م ـ هذه المدينة بأنها «هي 
مخزن ومستودع مواد وسلع كل مدن بالد فارس». أما السير ت. هيبرتين، 
فقد قال عــام 1627م: «هذه المدينــة النبيلة ال تقل قيمــة عن يورك أو 
نورويتش؛ ففيها تعداد الساكنة أربعة آالف أسرة. وال تضاهيها أية مدينة 
فارسية أخرى في حسن إيالتها أو في أناسها المدنيين المهرة، والمصانع 
بها تضاهــي وتبّز كل المصانع التي شــاهدتها ببالد فارس» (بورشــاس، 

الكتاب الثاني، 9، الفصل 4).
ولقد أتى شــاردان أيضاً على ذكر الخان الملكي الذي بناه الشاه عباس 
الكبير بوصفه «األبهى في كل بالد فارس». وذكر أنه على عهده كان للمدينة 
سوران، وخمسة أبواب، و 6500 من البيوتات (بما في ذلك بيوتات الضواحي)، 
وأربعون جامعــاً، وثالث مدارس، و 20 ضريح ولي. ولقد كان لحرير قاشــان 
وثوبها الصقيل ومطروزاتها شهرة ذائعة في الشرق. في األزمنة السابقة كانت 
تتم تربية دود القز في الضواحي، كما كان ـ فضًال عن ذلك ـ يتم استيراده. 
فضًال عن أنه كان يتم اســتيراد المادة الخام من جيالن. وكثيٌر من الحرير 
الممتاز ومن الحرير الممزوج بالقطن ال يزال يتــم تصنيعه هنا (ومن بينها 
أنواع الشاالت المدعوة شاالت حسين كلكخاني، وهو اسم أحد مصمميها األوائل 
أو صنّاعها، والتي تعّد لربما من أفضل القماشات الجمالية المصنوعة في بالد 
فارس)، وكذلك الثياب المخملية ذات التصميم المميز، واألواني النحاســية 
مثيرة هنا أيضاً. كما أن قاشان هي المصنع األهلي المشهور لألواني المنزلية 
النحاسية. وفي الســابق كان يجلب المعدن من شيفاس بالجانب اآلسيوي من 
تركيا، عبر إرزرموم وتبريز؛ لكنه اآلن يستورد قضباناً أو رقائق من إنجلترا. 
وأما األســواق ـ البازارات ـ واألماكن التي تشــهد الــرواج فتتوفر في الحي 
الجنوبي، حيث توجد المباني األساســية هنــاك أيضاً، والمتمثلــة في جامع 
الميدان، الذي يحتوي على محراب بديع ذي الفيسفساء وذي الشكل المنقوش 
البراق، كمــا يحتوي على منــارة مائلة، وفــي فندق شاســع األركان لتخزين 

البضائع أو لمقايضتها.
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وفي عام 1870م، ذكر العقيد إوان شميث أن المدينة كانت تشمل 24 خاناً 
لبيع البضائع، وخمسة وثالثين إليواء الغرباء، وأربعة وثالثين حّماماً عمومياً، 
وثمانية عشر جامعاً واسعاً، وتسعين ضريح ولي صغيرًا. وقد قدر عدد السكان 
ـ 90000 نسمة ـ وهو عدد قد يبدو مبالغاً فيه رغم أن الجنرال غاشتايغر خان  ب
كان قد حصر العدد في 5000 نســمة عام 1881م في تقليل لعدد السكان قد 
يكون مبالغاً فيــه في االتجاه المضــاد. وفي عام 1885م، قدر شــيندلر عدد 
السكان بثالثين ألفاً 30000، باستثناء الضواحي المحيطة بالبلدة، مما يجعل 
المرء حائرًا ال يســتطيع تمثل ما يبدو ظاهرًا أنها أكثر المدن تشتتاً في بالد 

فارس. ولم أر لحد اآلن مكاناً أكثر شؤماً. فنادرًا 
ما وجد مكان للترميم فــي ذاك البناء، ولو حتى 
جــدار واحــد مصــوّن. فالطرقــات غيــر مبلطة 
والبيوتات التي توجد بجنباتها كانت في حال من 
اإلهمال، بحيث يبدو محزناً أن تشــاهد المنازل، 

كما أن تسير عبر الطرقات غير المعبدة.
لقد تم وال يزال اليوم اشــتقاق اسم الفخار 
الفارسي، المدعو «قاشي ـ قاري» من اسم مدينة 
قاشان. وهذه المدينة ـ التي يوجد الطين الجيد 
في نواحيهــا، كما المــواد الملونــة ـ كانت أحد 

المراكز الرائدة في الصنعة. وإن العدد األكبر من األواني الفخارية الجميلة 
الشــديدة اللمعان ـ والتي هي المفضلة بين المتذوقين للفن الفارسي ـ وجد 
بقاشان أكثر من أي مكان آخر، لكن ال توجد أية حجة وجيهة بأنها كانت قد 
ُصنعت هناك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكثير من البالطات ـ التي 

تستعمل بكثرة وبفعالية في تزويق المساجد ـ إنما أنضجت في أفران قاشان.
ولربما تعود السمعة الواسعة لطبائع أهل قاشان ـ التي تتسم باألريحية ـ 
إلى العادات التجارية التي اكتسبوها عبر قرون موصولة. ولقد تعّدت شهرتهم 
في هــذا المضمار تعّديــاً أن ضرب بها المثــل، وذلك في بــالد ال تعد فيها 
الشجاعة كما تبدو لي شائعة. ومن بين العديد من القصص التي رويت عنهم، 



382

وثقافات مدن 

لربما كانت األفضل حكاية أن من بين 30000 رجل من رجال قاشان وأصفهان 
(وهي مدينة تتســم بنفس الســمات) الذين عندما حل نادر شــاه جيشه عند 
عودتهم من الهنــد، فإنه كان قد أعد 100 فارس لكي يخفروهم بســالم إلى 
بيوتهم. ولربما تســبب الحّر الشــديد في الصيف في قلق المرء، وهو الحّر 
الذي كان عزاه شــاردان إلى «الجبل الشــاهق في الجنوب واشــتداد أجواء 
الســخونة أيام الشــعرى لتحرق من جديد». وفيما يتعلق بأمر العقارب، فإن 
النوع األســود منها الموجود بقاشــان قد اكتســب شــهرة كبيــرة، وقد ذكره 
اإلصطخري في أوائل القرن العاشر الميالدي... (16) وتقريباً على بعد أربعة 
أميال من جنوب غربي قاشان، على ســفح الجبل، يوجد قصر «فين» والمنابع 
التي جعلت منه منتجعاً منذ األزمنة األولى. ولقد شيّد شاه عباس إقامة هنا، 
لكن البنية الحالية، التي توجد فــي حال خراب مهول، إنما هي من عمل فتح 
علي شاه الذي جعل منها أحد أماكن استراحته المفضلة، رغم أن قصده كان 
أن يخصصها ألخيه حسين قولي خان. إن شوارع أشجار السرو، والماء السائل 
عبر قنــوات الرخام، ونافورات المــاء  كانت تزين حدائقــه، وصورة فتح علي 
وأبنائه، ومشاهد القنص والمعارك معلقة على جدرانه. إن السير ج. مالكولم 
وخفره كانوا قد أقاموا هنا في مســيرة صعوده إلى طهــران عام 1810م. وفي 
األزمنة الالحقة، ارتبطت بقصر «فين» ذكريات حزينة؛ ألنه في عام 1852م، 
قتل ميرزا تقي خان، الوزير األول األكبر لمملكة الشــاه وصهر الملك، بأمر 

ام. والمكان اليوم مهجور» 1. ملكي؛ إذ تمت تصفية دم عروقه في الحم

Curzon, G. N.: Persia and the Persian Question. London 1892, II, 12-16. 1 ـ 
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■  أستاذ فلسفة األخالق في جامعة بنسلفانيا.

– I –

إنّ تحليل ماكس فيبر لإلسالم ـ رغم جزئيته ونقصه ـ ُيظهر 
المشكالت األساسية نفسها التي يجدها الباحث في معالجات 
فيبر للديانات والحضارات اليهوديــة والصينية والهندية 1. لقد كان 
فيبر فــي معالجاته ـ حتى المكتمل منها ـ بيــن إحدى وجهتي نظر: 
األولى: االعتراف بها بوصفها حضارات كبرى، والتي سماها ياسبرز 
Jaspers فيما بعد: (ثقافات الزمن المحوري)، وهي الحضارات التي 

تختلف ديناميــات تكونهــا وتطورها عــن تكوينات ما قبــل الزمن 
المحوري 2. ومــن جهٍة أُخرى فقد انصب اهتمامــه على العناصر أو 
البقايا «التقليدية» التي ال تزال مســيطرًة بداخــل تلك الثقافات، 

والتي حالت دون انضمامها إلى عقالنية الغرب ورأسماليته.

فصل من كتاب: رؤية ماكس فيبر لإلسالم، تحرير فولفغانغ شلوختر، 1987، ترجمة  ٭ 
رضوان السيد.

كتب أَيزنشتات، عدة مقاالت في كتب شلوختر Schluchter عن الديانات اآلسيوية في  1 ـ 
تفكير ماكس فيبر.

عندي دراسٌة عن العصر المحوري (1982). 2 ـ 

■ أَ�>,/&�ت    !���C

ل/سالم فيبر  رؤية 
*

ا�سالمية الحضارة  وتكون 
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إنّ هذا المبدأ أو هذه المقارنات المتضاربة لماكس فيبر تنطبق أيضاً على 
اإلسالم، على الرغم من األقوال واألحكام المتناثرة التي ُيصدرها فيبر عليه؛ 
إذ هو من جهة يعّد اإلسالم ديانًة كبرى أو حضارة سائدة، يداخلها التوتر الذي 
يداخل ســائر الحضارات الكبرى بين العناصر أو الميول الروحية أو المثالية، 
واألُخرى المادية التي من هذا العالم، مع الرغبة الجارفة ـ من جهٍة أخرى ـ 

في اّتباع مسبقات وشروط الرؤى المثالية التي تعيد تشكيل تلك المنظومة.
ثم إنّ فيبر كان منشغًال دائماً بالسؤال األساس: لماذا الحضارات الحديثة 
والعقالنيات والرأســمالية ـ كل هذه الظواهر تطورت ـ فــي الغرب؟ ولماذا 
ـ ورغم توافر الشــروط المبدئية ظاهرًا ـ هذه الشروط المالئمة لم تؤّد إلى 
ســواد تلك الظواهر في عالم اإلســالم؟ لقــد كانت تلك الشــروط متوفرة؛ 
فاإلســالم هو ديانة التوحيد األكبر واألصفى، وهو األكثر انتشــارًا وعالمية، 

ويمتلُك ميًال قوياً لعقلنة السلوك اإلنساني وانضباطه.
ومن أجل اإلجابة عن هذا التســاؤل ـ مثلما فعل مع الديانات والحضارات 
األُخرى ـ فكذلك في اإلسالم، أي بقاء العناصر التقليدية المنتمية إلى ما قبل 
الزمن المحوري، وهي بنى اجتماعية، وعناصر إيديولوجية. وعلى هذا فإنه أبرز 
العوامل التي أضعفت من النزوع إلى العالمية في اإلســالم. ورأى أن من تلك 
العوامل التقدم الــذي أُعطي لطبقة المحاربين العرب فــي الدولة والمجتمع، 
وبقاء العناصر الســحرية والطقوسية في الذهنية والســلوك الديني، ونزعات 
االنسحاب من العالم، وهي الملحوظة لدى عدٍد من الِفَرق والطرق في اإلسالم.
لكنّ فيبر أخطأ في الحقيقة في معظم ما ذكره من عوامل ومعوقات. وهو 
األمر الــذي برهن عليه نحميــا لڤتزيــون N. Levtzion بالتفصيــل في مقالٍة 
معروفة 1. لقد أســاء فيبر فهم عدة عناصر ومكونات في الحضارة اإلسالمية، 
وهو األمر الذي حصل معه في تحليله للنظام اإلمبراطوري الصيني، والذي عّده 
نظاماً أبويــاً أو عتيقاً Patrimonial ، وقد جاء خطؤه في الحالتين (اإلســالمية 
والصينية) ليس من تخلف الدراسات االستشراقية حولهما أيامه فقط؛ بل ومن 

كتب N. Levtzion عن ذلك (1970). 1 ـ 
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منهجه في التحليــل والمقاربــة: البحث عن أســباب التخلف أو الفشــل في 
االنضمام إلى رْكب العقالنية الغربية في العناصر التقلدية الباقية، وليس في 
ديناميات وحركيات تلك الحضارة التي عّدها حضــارًة كبرى. ولذلك تجاهل 
فيبر غالباً معنى ودور تلك الظواهر في السياقات الخاصة بها. وهذا ال يعني 
تجاُهل إســهاماته الكثيرة في فهم الديانات والحضــارات اليهودية والصينية 
والهنديــة: من مثل تنبيهــه إلى المكونات وشــروط الظهور، وبنــى النَُخب، 
واألرثوذكسيات والهرطقات، وديناميات المؤسسات في حركيتها 1. وعلى ذلك 

قاً بين هذين المنهجين أو تينك المقاربتين. ـ أو بالرغم منه ـ فقد بقي ممز
ومــا ينطبــق علــى طريقتــه مــع الديانات 
والحضارات الثالث ينطبق أكثــر على الوضع مع 
الحضارة اإلســالمية، وربما ظهــر ذلك أكثر في 
حالتهــا؛ ألنّ مقاربته لها بقيت جزئيــة ومتناثرة 
وجانبية في ســائر أعماله. ثــم إنّ هناك عنصرًا 
تحليليــاً فــي رؤيــة فيبــر لإلســالم يزيــد من 
المشكالت، ومع أنّ هذا العنصر ظهر مع الديانات 
والحضارات األُخرى، لكنه مع اإلســالم بدا أكثر 
ق في رؤيته لإلسالم،  ًة ووضوحاً. ففيبر ال يفر ِحد
بينه بوصفه نظام عقيدٍة وعبــادة، وبوصفه ـ وهو 

األمر اآلخر األكبر ـ مكوناً رئيساً في الحضارة، أّي حضارة.

– II –

سؤال فيبر األساســي إذن: لماذا في اإلســالم، وعلى مستوى الرموز 
والمؤسسات تغيب الدوافع واالندفاعات التي ظهرت في الغرب عندما تطور 
العالم الحديث؟ عندما نلتفت إلى هذه المســألة يكــون علينا أن ندرس 
ل الديناميات ـ بظواهرها  األبعاد المهمة في هذه الحضارة، وهذا يعني تأم

قارن بالمالحظة األولى في هذا المقال. 1 ـ 
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ل العوامل الحضارية التي يتضمنها الدين  األيديولوجية والمؤسساتية ـ وتأم
السائد في الحضارة. لقد رأى فيبر أنّ أفضل المنطلقات لتأمل الحضارة 
اإلســالمية وفهم مســاراتها: نظام الحكم، وعّده أساســياً رغــم طبيعته 
الشاذة. ويفهمه فيبر على أســاس أنه يتضمن تقديماً للطبقة العسكرية، 
بوصفها حاملًة لإلسالم وحاميًة له. وُيسّمي فيبر نظام الحكم هذا: النظام 
السلطاني 1. وال شّك أنّ نظام الحكم في معظم فترات تاريخ اإلسالم كان 
ُيظهر طبائــع وأبعادًا ســلطانية /باتريمونيالية. فإذا أضفنــا إلى ذلك أو 
الحظنا الرؤية الروحانية أو المتسامية؛ فإنّ هذه الدنيوية القوية (ونظام 
الحكم من أبرز مظاهرها) تبدوان معاً على شــيٍء من المفارقة والشذوذ 
والتناُقض. وفي ظل هذه الشــروط ومع التوســع المســتمر؛ فإنّ النزعة 
اإلمبراطورية كان ال بد أن تســيطر، وأن تؤدي إلى التطور لنظامٍ يشــبه 
النظام اإلمبراطوري/ اإلقطاعي الذي ظهر في أوروبا في الفترة نفســها 2. 
بيد أنّ الذي حصل غير ذلك. فما ظهرت في التاريخ اإلســالمي دولٌ ذات 
نزوع إمبراطوري قوي باستثناء العباســيين والفاطميين، وبصورة أقلّ لدى 
الصفويين، وأكثر لدى العثمانيين. ثم إنّ ذاك النزوع ظل تقليدياً وروتينياً. 
ومع أنّ الُبعد اإلقطاعي للنظام السلطاني كان ظاهرًا بوضوح ـ وهو معروٌف 
ومشــهور ـ فإنه ما تطور مثل اإلقطاع األوروبي بحيث يظهر فيه الُبعدان: 
السياسي واالقتصادي، واللذان ميزا المجتمع اإلقطاعي وما بعد اإلقطاعي 
في أوروبا. لقد عرفت أوروبا مراكز كثيرة، وبعض منها رئيس، والتي أثرت 
ببعضها وتأثــرت، وأمكــن لها ـ وإن بشــكٍل محــدود ـ أن تحــوّل قوتها 

االقتصادية إلى قوٍة سياسية.
إنّ الفروق فــي المصائر بين أوروبــا والعالم اإلســالمي ـ رغم وجودها 
وتأثيرهــا ـ ال يمكــن إرجاعهــا إلى وجــود العناصــر التقليدية فــي البالد 
اإلسالمية؛ بل إنها ال تنفصل عن المؤسسات ووسائل االنتشار التي كانت لها 

B. S. Turner, Weber and Islam (1974) ـ قارن ب 1 ـ 
S. N. Eisenstadt, Political Systems of Impires, 1969. 2 ـ 
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ســياقاتها وارتباطاتها. وهنا يهمنا على وجه الخصوص عامٌل أو عنصٌر شديد 
األهمية في أنظمة الحكم (اإلسالمية) هذه: فبحسب Daniel Pipes استند نظام 
الحكم السلطاني إلى العسكريين العبيد أو بحسب Patricia Crone إلى العبيد 
الفرسان 1. وهؤالء كانوا يؤخذون من وحداتهم العشائرية، فيعتنقون اإلسالم، 

ويعمد الحكام إلى استيرادهم وتدريبهم واستخدامهم.

– III –

إنّ الخطوة األولى للوصول إلى تفسير تكمن 
في فهم الشروط األساســية للحضارة اإلسالمية؛ 
فأهم التوجهــات الثقافية في المجال اإلســالمي 

هي:
(1) التفرقة بين العوامل الكونيّة، والمســائل 
الدنيوية. وبسبب هذا االنفصال جرت االستعاضة 
بالخضوع المطلق في المجال الدنيوي للســلطان 
اإللهي. وبذلك فقد صار االنتشــار الشاسع جزءًا 
من نظام الطاعــة هللا 8 ؛ وهذا هو الفهم الذي 

كان سائدًا لعمل األمة اإلسالمية.
(2) إنّ المسلم الخاضع للسلطة اإللهية صار ممتلكاً إلمكانية الوصول هللا 
على وجــه االســتقالل وبلــوغ الخــالص. أمــا المؤمنــون فيشــكلون جماعًة 

دينية / سياسية، منفصلة عن الجماعات القديمة، ومثالها األعلى: األمة.
(3) ينبغي أن يكون الحاكم حامياً للقيم اإلســالمية، ولسالمة ونظام 
األُمة، وحياة الجماعة 2. ولذلك صارت هناك مســاواة أو سواسية سياسية 
عالية بين سائر المؤمنين، وصارت هناك مســؤولية مشتركة بين الحاكم 
والناس لصون المثال اإلسالمي. ثم جاءت تطورات مؤسساتية؛ فقد ظهرت 

D. Pipes, Slave Soldiers and Islam (1981) , P. Crone, Slaves on Horses (1980). 1 ـ 
M. Cook, Mohammad (1980) , M. Hodgson, The Venture of Islam (1974). 2 ـ 
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مراكز إقليمية، ما لبثت أن اخترقت األطراف، وشكل وجهاؤها نخباً عامًة 
وحاكمة، إضافًةإلى نَُخب دينية مستقلة، ومؤسسات، صارت من خصوصيات 
المدن وحياتها 1. وبحســب ماكســيم رودنســون هنا أظهر اإلسالم طبيعته 
بوصفه حركة شـــاملة، وإلى حٍد ما: بوصفه حزباً سياســياً، يريد إعادة 
تشــكيل العالم، ويتبع هذا الهدف ويســير نحوه بحماٍس شــديد 2. وهذه 
األيديولوجيا تســتلزم ذوبان الوحدات السياسية/ الدينية بعضها في بعض 
واندماجها الشديد، والهوية الجماعية، والنَُخب الملتزمة. وقد وصل إلى 
ذروة الســلطة مع االلتزام بذلك الهدف الكبير عدٌد من متأخري الخلفاء 
(العباسيين والفاطميين)، والسالطين والحكام. وقد استندوا في شرعيتهم 
إلى أسباب دينية / سياسية، وسعوا للحصول على دعم الجمهور؛ من طريق 
التأكيد علــى الوجه الدينــي لســلطتهم، وادعاء الــوالء لميــول العامة 
ومحاباتها. وبذلك فإنّ العوامل السياسية أو الموضوعات السياسية لعبت 
دورًا مهماً في الالهوت اإلسالمي. وما كان المستهَدف فقط إقامة جماعة 
سياســية / دينية موحدة؛ بل وارتبــط بذلك إنكار كل الــواردات من خارج 
الديــن، والتي يمكــن أن تتضارب مــع هذه الهويــة السياســية /الدينية 
المقدســة. على أنّ ذلك كله ال يعني أنه في الواقع حصل انتظاٌم في هذا 

األمر، كما أثبت ذلك برنارد لويس في دراسة له 3.
في هذا السياق فإنّ اإلسالم يقف على طرفي نقيٍض مع اليهودية، وإن 
كان يملك معها مشتركاٍت كثيرة. ومن المشتركات تمكين كل فرٍد من أفراد 
الجماعة المؤمنة أن يتصل باهللا دونما واســطة. إنما من ناحيٍة أُخرى فإنّ 
عالقة العبد بربه في اإلسالم هي عالقة خضوٍع مطلق، وهو ما يعنيه مفرد: 
إســالم. وليس في اإلســالم تصوٌر آخر للعالقة باهللا كالتصــور التعاُقدي 

الموجود في اليهودية 4.

قارن بهودجسون، في المالحظة السابقة، والبيدوس (1969). 1 ـ 
رودنسون: محمد (1971). 2 ـ 

برنارد لويس: اإلسالم في التاريخ (1973)، والبيدوس: انفصال الدولة عن الدين (1975). 3 ـ 
كوك وكرون: الهاجرية (1977). 4 ـ 
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– IV –

إن النزوع العالمي في اإلســالم ـ والذي تحول إلى أيديولوجيا سائدة ـ 
صاحبته عناصر توتــٍر منذ البداية؛ فمــن جهة كانت هنــاك الخصوصيات 
المحلية العربية، والتي كان دعاة اإلســالم األوائل قد نشأوا فيها، ومن جهٍة 
أُخرى كان التصاعد المســتمر في النزعة العالميــة الناجمة عن الفتوحات، 
وعن ضم مناطق جديدة باســتمرار إلى دار اإلســالم، ودخول إثنيات جديدة 
إليه؛ بحيث بدت عالميات اإلسالم في الواجهة 1. وفي الواقع فإنه في األقاليم 
المركزية لدار اإلسالم بقي هناك عنصران محليان في منتهى القوة: االنتساب 

بين شروط شــرعنة السلطة،  للنبي ظل شــرطاً 
واللغــة العربية ظلّت هــي لغة الوحــي والصالة 
والثقافة الدينية وغيرها، وإلى حٍد كبيٍر بقيت لغة 
التفســير والفقه. وفي ذلك يفترق اإلســالم عن 
اليهودية؛ إذ في اإلسكندرية صارت اليونانية هي 
لغة العهد القديم (وفي كثيٍر مــن الكُنُس اليوم 
بالواليــات المتحدة، صــارت اإلنجليزية هي لغة 
الصالة). وهناك افتراٌق عن المسيحية أيضاً؛ ففي 
المشــرق صارت اليونانية هي لغة القداس (إلى 
لغاٍت أُخــرى). وفي أوروبا بعــد اإلصالح الديني 

صار القداس باللغات المحلية. إنما فيما وراء النســب النبوي واللغة العربية 
لم يبلغ أي عنصٍر من العناصر المحلية األُخرى درجة القداســة. وهكذا فإنّ 

األيديولوجيا العالمية لألُمة ظلت هي السائدة.
لقد بلغت هذه النزعة العالمية لألُمة الذروة مع الثورة العباسية. ومع هذه 
الثورة حصلت إعادة ترتيب لمسألة الشرعية؛ كما أشار إلى ذلك موسى شارون 
في كتابه عنها؛ إذ ما عاد النسب المباشر شرطاً، وال إجماع األمة؛ بل تقدمت 
الوجاهة والعصبية، وإلى جانب ذلك ُسنّة النبي القدوة 2. إنما في تلك الحقبة 

دراسات كوك وكرون والبيدوس السالفة الذكر. 1 ـ 
م. شارون: الرايات السود من الشرق (1983). 2 ـ 
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التي تمأسســت فيها عالمية اإلســالم حصل هناك نوعٌ من التمايز أو تقسيم 
العمل بين المجال الديني واآلخر السياسي؛ أو بين النُخب الدينية، واألُخرى 
السياسية. وقد اعترفت الســلطة السياسية بهذا االنفصال النسبي، كما تشير 
إلى ذلك تحليالت H. Gibb، وأخيرًا دراســات I. Lapidus. وفي نهايات العهد 
العباســي يدخل عامٌل آخر هو ظاهرة التعْســكُر من جهة، والتصوف من جهٍة 

أُخرى، أي بين الروحي الداخلي أو الجواني، والسلوك الدنيوي الظاهر.
ويحُســنُ هنا التعرُض للتغيرات التي طرأت على النَُخب؛ فمع انتشــار 
اإلســالم الشاســع ـ كما ســبق القول ـ حــدث فصٌل نســْبي بيــن الديني 
والسياسي، وفي الوقت نفسه بين عالمية األمة والجماعات المحلية، أو بين 
النخب العالمية النزعة والجماعة المحلية. لقد تقّدمت النَُخب السياسية في 
رمزيتها واســتقالليتها، وتنظيم ومأسســة ســلطاتها؛ بينما تقدمت رمزية 
النَُخب العالمة من دون أن تتمأسس استقالليتها إّال بقدٍر محدود. فالقيادة 
الدينية ظلت تابعًة للســلطات السياســية إلى حٍد بعيٍد، وما تقدمت باتجاه 
االستقاللية التنظيمية أو السلطة الُملزمة. لقد صارت تلك النَُخب الدينية 
فئًة أو شرعًة خاصة، وما انتظمت في هرمياٍت أو مؤسسات مستقلة إّال عندما 
قامت الدولة بتنظيمها في الزمن العثماني؛ بيد أنّ مثال االنتظام واالستقالل 

ظل دائماً حياً في أوساط العلماء.
إنه ـ وبسبب هذه العمليات التطورية ـ ما أمكن أن تتطور إمبراطورياٌت في 

ظلّ اإلسالم إّال نادرًا، وفي ظروٍف خاصٍة جدًا.

– V –
اة بالدين، مع  من خالل االنتشار والمأسسة في اإلسالم ظهرت نَُخٌب مغط
عالقاٍت خاصٍة لتلك النَُخب بالجماعات المحلية. إنّ هذا التمازج أو الترابط 
بين األنظمة اإلمبراطورية واألُخرى الباتريمونيالية في اإلسالم أدى إلى ظهور 
جماعات سائدة ذات طابع فريد، وذات عالقة خاصة مع النمط الباتريمونيالي 
السلطاني. ويتصل ذلك بما ذكرناه من قبل عن القادة العسكريين/الدينيين، 
والذين انبثقــوا عن الجماعات العشــائرية والِفَرق الدينيــة. ومع هذه البنى 
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والنَُخب ظهر العبيد الفرســان الذين تطوروا عن ظاهــرة الغلمان المملوكية 
والدفشرمة العثمانية. وقد مكّن ذلك النظام الجماعات السائدة والحاكمة من 
أن تستجلب عسكرًا من الشعوب األجنبية. ويشير ذلك إلى أنه ال يمكن تعليل 
االستمرارية استنادًا إلى السلطانية الباتريمونيالية؛ بل إنها تعود للديناميات 
الداخلية للمأسسة ولالنتشــارية اإلســالمية. ولذلك فإنّ هذه األنظمة تتّسم 
بمعالم مهمة وبارزة، وتختلف عــن الباتريمونياليات التقليدية مثلما كان عليه 
األمر في جنوب شرقي آسيا، والشرق األوسط المبكر. كما أنّ اإلمبراطوريات 

اإلسالمية تتسم بسماٍت خاصة ومميّزة.

– VI –
المصطلـــح المركزي والضــروري لفهم  إنّ 
الِسمات الخاصة في النظام اإلسالمي الكالسيكي 
هو األُمة؛ لقد كانت هناك استحالٌة في مأسستها 
بسبب شســوعها وامتداداتها والتعدديات بداخلها؛ 
لكنها ظلّت حاضرًة بقــوٍة بوصفها عامًال توجيهياً 
دينيــاً وأيديولوجيــاً. وهكذا فــإنّ توحيد المجال 
الديني واآلخر السياســي ظل في اإلســالم هدفاً 
تتجه إليه األخالد واألنظار دائمــاً. وهذا المثال 
الحي والمتحرك ظلّت له تأثيراٌت على التطورات 

السياسية والدينية في اإلسالم. ويضاف إلى ذلك أنّ فروقاً بارزًة أُخرى ظهرت 
بين العناصــر الباتريمونيالية، واإلمبراطوريــة، والقََبليــات الحاكمة بداخل 

اإلسالم، كما في الحضارات األُخرى.

– VII –
إنّ الترابط الذي تطــور بين هذه العناصر والعوامــل ترك تأثيرات على 
الديناميات االجتماعية والسياسية في مجال الحضارة اإلسالمية. ونريد هنا أن 
نعالج السياسات المتعلقة بمسؤولية الحاكم والتنظيم السياسي؛ فعلى المستوى 
الرمزي البحت كان المنتظر من الحــكّام أن يحفظوا مثال األُمة، وأن يعدوا 
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أنفسهم مسؤولين عنه. وألنّ هذا المثال جرى التخلّي عنه في زمٍن مبكر، فقد 
تحول األمر إلى ما يشبه الالهوت، الذي يعتبر كل سلطٍة أفضل من الفوضى 
(سلطان غشوم خيٌر من فتنٍة تدوم) 1. وما كان التنظيم الديني يشكّل ما يشبه 
الكنيسة المستقلة، كما لم يكن مؤسسُة ذات تنظيم شامل مستقل عن السلطة 
السياسية. ثم إنّ الفئات األوســع من الجمهور ما كانت تملك قواعد منتظمة 
للتواصل مع المركز والتأثير عليه؛ ولذلك ما أمكن لها تطوير ضغوط من أجل 
المشــاركة. ولذلك أيضاً بقي تأثيرها مقصورًا على رجــاالت البالط، وعلى 

الوظائف البيروقراطية.
إنّ الفرق الدينية المختلفة والحركات الشعبية ـ والتي ظلت حيًة عبر 
العصور ـ ما كانت تستطيع الضغط أو التأثير لتحقيق مطالبها، ما دامت 
السلطة السياسية تتمتع باالستقرار. وفي المقابل فإنّ كبار علماء المذاهب، 
وشــيوخ الطرق الصوفية، كانوا حراس الدين والحــق، فصاروا بذلك هم 
الذين يحددون حدود الجماعة. وبذلك فقد ظلوا شريكاً ال يمكن االستغناء 
عنه للتحالفات السلطوية القائمة. وعندما يحدث االضطراب؛ فإنهم كانوا 
حليفاً مهماً للقوى الحاكمة، في المواجهــات. ويظل من األهمية بمكان أن 
نالحظ أنّ طبقات العلماء ـ والذين كانت عالقاتهم بالســلطات ممتازة ـ 
ظلوا معتبرين ممثلين للجماعة اإلســالمية. ولذلك بقي في عيون الجمهور 
تمييٌز بينهم وبين اآلخرين الموظفين لدى السلطات من الجهات الدينية أو 

القََبلية التقليدية.
وبوصفهم ُحماة الجماعة؛ فإنّ العلماء مارسوا مهامّ وصالحياٍت قضائية 
وفقهية مهمة، وبخاصٍة في األنظمة الباتريمونيالية. ومن خالل ذلك أمكن 
لهم إيجاد مجال شبه مستقل، ال يستطيع الحكّام التحكم به بشكٍل كامل.

وهكذا يمكــن تحديد المجتمع اإلســالمي من خــالل فئاته الخاصة: 
العلماء، ومــن بينهم الفقهاء على وجه الخصــوص، والذين ما خال منهم 
مجتمٌع مســلٌم في عصوره الوســيطة ـ والفئات المســيطرة التي لم َتْخُل 

هاملتون غب: دراسات في حضارة اإلسالم (1972). 1 ـ 
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ســلطتها من الترابــط بين القبيلــة والفرقــة ـ وأخيرًا الطــرق الصوفية 
واألصناف. وهذه الجماعات كانت الحاملة للتوجهات اإلسالمية، من خالل 

ما أنتجته من مؤسساٍت تنظيمية.

– VIII –

إنّ المقام الخاص الذي احتلّه العلماء يتصــل ببعض األبعاد الخاصة 
المتداخلة هرمياً وفئوياً، والتي عرفتها المجتمعات اإلسالمية 1.

النظــم  ســيطرة  فــإنّ  أولــى  جهــٍة  فمــن 
الباتريمونياليــة ـ رغــم االفتقــار لالســتقاللية 
السياسية ـ كانت لها نتائج باقية لجهة الترتيبات، 
وفي الوقت نفسه فإنها أضعفت الحس الطبقي أو 

حالت دون تطوره.
ومن جهٍة ثانية، وفي المجــال الديني، ورغم 
معينًة  االفتقار لالســتقالل السياســي؛ فإنّ طرقاً 
للصعود تحددت ضمن الهيئــات الدينية. وقد أثر 
ذلــك فــي ُبنــى المجتمعــات الشــرقية. أما في 
البنى اإلمبراطوريــة؛ فإنه أمكن  المجتمعات ذات 

الوصول إلى ضبٍط وربٍط أكبر لصالح المركز. َبْيَد أنّ الجهات الدينية أمكن لها 
التأثير في اإلمبراطورية بطرٍق أُخرى، وبخاصٍة عندما تكون تلك اإلمبراطوريات 
قد خسرت جزءًا من شرعيتها الدينية. وهكذا فإنها بنت شرعيًة منفصلة نسبياً، 
وإن بقيت ضمن سقف الدولة. وهذا االنفصال كان يؤدي في األزمات إلى الكثير 

من الخصومات واالنقسامات السياسية والدينية.
وفي النظم الباتريمونيالية فإنّ هذا المجال المنفصل بموقعه كان يمكن 
أن يتحول إلى داعية من دواعي الثورة السياســية. وفي هذه النظم والحاالت 

فإنّ الجهاز الديني يكون أقلّ اندماجاً منه في األنظمة اإلمبراطورية.

أَيزنشتات (1977). 1 ـ 
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وهناك ُبعٌد آخر من أبعاد هذه الهرمية، والتي تعلق وجودها باإلسالم. 
فاإلســالم ـ إضافًة لدوره الدينــي ـ كان مظلًة الجتماعيــات وحضاريات 
وإثنيات ومجموعات جيوسياســية، وفالحين مســتقرين، وبــدو مترحلين، 
وسكّان مدن. ولذلك فقد نشــأت بينهم عالقاٌت وتأثيراٌت متبادلة، ولوال 

اإلسالم ما كانت لتنشأ. ثم إنه كانت لها آثاٌر بعيدةٌ كما يتبين فيمابعد.

– IX –

في هذا الســياق يكتســب تحليل أوضاع المدن أهميًة كبرى. فالمدن 
اإلســالمية يمكــن مقارنتهــا بالمــدن األوروبية ـ كمــا في حالــة بغداد 
وإسطنبول ـ كما يمكن مقارنتها بأنماٍط أُخرى للظاهرة المدينية. وفي كال 
المجالين أو النمطين تظهر فرادة الظاهرة المدينية في اإلسالم الوسيط. 
فبالمقارنة مع الظروف األوروبية يظهر للعيان أنه بحســب بحوث غويتاين 
وأشــتور ـ فإنّ الخصوصيات تجلت في االستقاللية النســبية، والقطاعات 
الخاصة، والحركات الشــعبية التي تطــورت إليها. بيد أنّ هــذه الميول 
ســرعان ما اختنقت تحت تأثير ســيطرة العســكريات 1. وليس أقــلّ لفتاً 
لالنتباه، مقارنة المدن اإلسالمية بالمدن اإلمبراطورية. وفي هذا النمط 
تبرز المقارنة بين القســطنطينية وإســطنبول. وفي هذا المجال المقارن 
تتميز القسطنطينية عن إسطنبول بأنها كانت أقلّ مركزية. ثم إنّ الفروق 

بين الحياتين الخاصة والعامة كانت أقلّ بروزاً  2.

– X –

إنّ حياة المثال/ األُمة ظلت قويًة، في الوقت الذي ظلت فيه أكثر ُبعدًا 
عن التحقــق. بمعنــى أنّ المثال يســتمر في الوقــت الذي يبــدو تحقُقُهُ 
مستحيًال. وكانت لهذه النقائض نتائجها الواسعة. فمن جهة ظلت البنى في 

غويتاين (1966)، وأشتور (1975). 1 ـ 
أَيزنشتات وشاخار (1956). 2 ـ 
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المجتمعات مســتقرة، ومن جهٍة أُخرى كانت هناك ديناميات خاصة لهذا 
التراوح بين الحركة والثبات. وتبرز في هذا المجال الميول الثورية للفرق 
المدينيــة على وجــه الخصوص. وكما يشــير إلــى ذلك برنــارد لويس، 
ما ظهرت هناك مفاهيم وتعريفــات واضحة للثورة. َبْيَد أنّ إرنســت غلنر 
أظهر في تحليله لدورات ابن خلدون في عملــه التأريخي أنّ ذلك التاريخ 
كانت له قواعد ومجريات في ثباتــه وحركياته. فالذي كان أنه مع تعاظم 
مســؤوليات الحكام ظهرت اإلمكانيات لخلعهم من طريق التمرد والثورة. 
وعلى ذلــك التقت الِفَرق مــع القََبليات والتي كانت تثور على الفســاد أو 

عندما تكون األنظمة ضعيفــة 1. إنّ هذه الميول 
تتعلّق بطبيعــة الِفَرق ذاتها، والتــي لعبت دورًا 
كبيرًا في التاريخ اإلســالمي. وهــذه الظاهرة 
ذاتها تعلل أيضاً التصرفــات النقيضة المتمثلة 
في االنكفاء على الداخــل واالبتعاد عن العالَم 

الدنيوي الحركي.
على أنّ هذا التطور العميق للِفَرق وللطرق 
الصوفية ال يصح تعليله بوصفه دليًال على ضعف 
التوجه األُممي أو العالمي. بل إنها كانت بمثابة 
ردود أفعــال على االنتشــار الهائل لإلســالم. 

ولذلك كانت هنــاك الفروق البارزة بين الِشــيَع في اإلســالم من جهة، 
والِفَرق الدينية في الحضارات األُخرى من جهة ثانية.

إنّ الفرادة البادية في الِفَرق اإلســالمية تكمن في ســرعة تحوالتها 
باتجاه الحركية السياسية. كانت تتحول نحو المركز للتغيير الجذري أو 
التحويل الكبير. ومن جهــٍة ثانية كانت ِفَرٌق أُخــرى تنصرُف عن العمل 
(السياســي) إلى االنعطاف على الذات واالهتمام االجتماعي. وهذا شأن 

برنارد لويس: مفاهيم الثورة (1975)، وغلنر (1981). 1 ـ 
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الطرق الصوفية واألُخرى الشيعية. وهو انعطاٌف عنى أيضاً إمكان التحفز 
والعودة إلى العمل السياسي. وال تستند هذه التحوالت إلى عقائد الفرق 
فقط؛ بل ومــن اندفاعها إلنشــاء حضارٍة أُخــرى تتناغُم مــع المقوالت 
الخاصــة. إنّ أحد أبعاد تلــك التطورات ذلــك التداُمج بين السياســي 
والديني ضمــن الجماعة. ولذلك فإنّ الشــرعية الدينيــة للحاكم ظلّت 
مسألًة رئيســًة، وقضيًة بارزًة لدى المتدينين. وهذا التوجه يمكن له في 
الظروف غير المالئمة أن يتغطى بأغطيٍة كثيفة؛ بحيث ال تبدو االهتمامات 
السياســية. لكنّ هذا العامل يظل حاضرًا في كل المجتمعات اإلسالمية. 
وهو يظهر لدى الِفَرق أكثر مما لــدى الجماعة الكبرى، وبخاصٍة الِفَرق 
الشــيعية. ففي ظروٍف مالئمة يمكن إلحياٍء شــيعي أن يستنهض األبعاد 
السياسية للدين. ومن ذلك انضمام جماعات َقَبلية كبرى إلى اإلسالم أو 

إلى دائرته الحضارية.

– XI –
لقد كان مــن بين الظواهر البــارزة في المجتمعات اإلســالمية: أنّ 
تأثيرات الِفَرق على التطورات السياسية الداخلية اقترنت غالباً مع التأثير 
الخارجي للقبائل الضخمة المقبلة على اإلســالم. وقــد رأى كثيرون أنّ 
هؤالء البدو هم األكثر صفــاءً وأمانًة لمثال األمة األصلي والباقي. وهذه 
الدورات المتمثلة في اقتران الدعوة الدينية بالموجات القَبلية والسعي من 
أجل إقامة نظامٍ أكثر اســتجابًة للمثال: هي مقولة ابن خلدون، التي عاد 
فدرســها حديثاً إرنســت غلنر. تبدأ الدورة بظهور اندفاعة دينية جديدة 
تحملها عصبيٌة َقَبليٌة، تتحرك الفتتاح البلدات والمدن. وخالل ذلك تنهار 
البنى القبلية التي كانت ســائدة، والتي تحاول ترميم سلطتها باستدعاء 
قبائل قاصية، لكنّ العصبية الجديدة تبذل جهدًا أيضاً للجمع من حولها 1. 
إنّ هذه الدعوات والعصبيات القبلية تظهر من ضمن االحتياطي األصلي 

قارن بالمالحظة رقم 1. 1 ـ 
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في الجزيرة العربية، كما يمكن أن تظهر بين القبائل التي افتُتحت بالُدها 
حديثاً. وتعليل ذلك أنّ الدورات تحدث في مناطق التأسيس وفي مناطق 
االنتشــار. ومن الالفت لالنتباه أن قبائل كثيرة ـ كالقبائل المغولية على 
سبيل المثال ـ بعد اعتناق اإلسالم تخلت عن التصرفات القبلية المعتادة، 
وصاروا يتصرفون بدوافع دينية / سياســية. وهكذا صاروا نموذجاً ومثاالً 
لفرســان الدين الذين يتبعون الصراط المســتقيم. وليــس في األقطار 
المفتوحة فقط؛ بل وفي الجزيرة العربية أيضاً. وبذلك فقد تحولوا إلى 

وحدات سياسية فعالة في الحضارة اإلسالمية 
بشكٍل عام، وفي بيئاتهم االجتماعية والسياسية 
بشكٍل خاص. وهذا العامل الحركي الذي صار 
ومؤثرًا فــي الحضارة اإلســالمية، وفي  فّعاالً 
إنشاء الدول والكيانات، يضيف إلى الفروق مع 
الباتريمونيالية  األخرى  والكيانات  الحضارات 
والقََبليــة أو الِفَرقيــة التــي لم تعــرف هذه 

الخصيصة المؤثرة.

– XII –

إنّ المالَحظ من العرض الســابق أين يكمــن النقص أو الضعف في 
مقارَبة ماكس فيبر للمسألة اإلسالمية، وهو نقٌص وضعٌف ما نال من قوة 
تحليله وفهمه لإلســالم فقط؛ بــل وللحضــارات األُخرى غيــر الغربية. 
والضعف الــذي نقصده يكمن فــي عدم التفريــق بين بعدين للمســألة 
الدينية: الدين بوصفه شــعائر وعقائد، والدين بوصفه عامًال أساسياً في 
تشكيل المقوالت والقيم والمؤسسات في الحضارة. وليس السياق مالئماً 
هنا إليضاح األســباب التي أّدت إلى تجاهل هذا الفرق في سوسيولوجيا 
الدين بشــكٍل عام، وفي سوسيولوجيا ماكس فيبر بشــكٍل خاص... ولكي 
يكوَن واضحاً ما نقصده وبإيجاز نقول إنه في آسيا الوسطى وجنوب شرقي 
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آســيا (في الهند، وفي إندونيســيا وماليزيا) ـ وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشــرين ـ كان اإلسالم قد انتشــر بوصفه شعائر 
وعباداٍت وعقائد وحْســب؛ بينما في مراحل النشــوء في الجزيرة العربية 
وجوارها؛ فإنّ اإلسالم ما كان نظاماً عقدياً وشعائرياً فقط؛ بل وكان أيضاً 
وه  دافعاً باتجاه إنشــاء حضارٍة جديدة. وهذا مع أنّ الحكام اآلسيويين عد

أيضاً ديناً للدولة.
إنّ الفترة الكالســيكية النتشــار اإلســالم تمتد بين القرنين السابع 
والتاسع للميالد، ويبقى التســاؤل: ما مدى إنفاذ الذين اعتنقوا اإلسالم 
للشعائر والعقائد، ومدى اإلنفاذ من جانب الفاتحين أنفسهم. لكنْ في هذه 
الحقبة تكونت المسلمات والمسبقات واألصول للحضارة الجديدة. ويشمل 
ذلك العصرين األُموي والعباسي، وهي األمور التي عالجناها في الفقرات 
الســابقة. وخالل هذين العصرين تكونت الحضــارة الجديدة، وتحددت 
األمور المؤسساتية. بما في ذلك الســلوكات الخاصة للتصرفات الدينية، 
وكذلك لــدى الِفَرق الدينيــة الفرعية. وخــالل هذه الحقبــة وما تالها 
ما كانت بالكاد الجوانب العقدية والشعائرية ـ فضًال عن الحضارية ـ قد 
ظهرت في جنوب وجنوب شــرقي آســيا 1. لقد تكونت واســتقرت الجوانب 
الدينية في تلك األصقاع فحســب. ثم في القرنين الثامن عشــر والتاسع 
عشــر وحتى الحرب العالميــة الثانية بــدأت تظهر الجوانــب التوجيهية 
النظرية والسلوكية اإلســالمية، والتي رمت إلى التحويل الحضاري. وقد 
بحث Levtzion هذه األمور في إفريقيا اإلســالمية 2. وقــد أوضح لفتزيون 
الفروق بين المسائل العقدية والشعائرية من جهة، واألُخرى التشريعية من 
جهٍة أخرى. هناك فرٌق واضٌح بين الكيانات التقليدية واألُخرى التي سّمْت 

نفسها جهادية في إفريقيا وخارجها.

أحمد (1979). 1 ـ 
لفتزيون (1979). 2 ـ 
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– XIII –

إنّ اإلشــارات الســابقة مهمة عندما ُيراُد التمييز ـ في سوســيولوجيا 
الدين ـ بين األبعاد الدينيــة والعوامل األُخرى المتعلقــة بالحضارة. وقد 
خطى ماكس فيبر خطوات في هذا المنحى. فقد خّصص معظم عمله لبحث 
العالئق في أديان معينة مع النظم العقدية من جهة، وديناميات الحضارات 
الكبرى من جهة أخرى. وهو قد تجاوز في ذلك كالسيكيات السوسيولوجيا 
وبخاصٍة عند دوركهايم، وذلك فيما بين الرمزيات بشكٍل عام، والدينيات 
الخصوصية بشــكٍل خاص؛ لكنه في مقاربته الجديدة والعميقة تلك؛ فإنّ 

فيبر ما اهتّم بشكٍل كاٍف بالتباُدالت العميقة بين الدين والحضارة.



مجلة تصدر عن وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية في سلطنة ُعمان وتهدف إلى 
تحقيق الغايات التالية:

ترسيخ اإلسالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر. ـ 1
إعادة االعتبار لالجتهاد بوصفه مســألة حيوية في الفكر اإلســالمي من أجل  ـ 2

تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته.
العمل على إصالح مواطن الخلل في الفكر اإلســالمي وفتح المجال لتصورات  ـ 3

إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، 
بعيدًا عن التعصب.
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تتوخى مجلة (  ) فــي المقاالت التي تنشــرها الموضوعية واالهتمام • 
على حد ســواء برؤية فاهمــة للقضايا الحضاريــة اإلســالمية، ولمقتضيات 

الموقف العربي واإلسالمي الحاضر.
يشترط في البحث أّال يزيد حجمه على عشــرة آالف كلمة، وأّال يكون منشورًا • 

من قبل.
تشــترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات األجنبية الحيّة أن تكون خاصة • 

بها، ولم تنشر من قبل.
يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشــر العتبارات فنية محضة، ال عالقة لها • 

بقيمة الدراسة أو بمكانة صاحبها.
األبحاث التي ُترســل إلى المجلة ال ُتعاد إلى صاحبها، نُشــرت أم لم ُتنشر، • 

والمجلة ليست ملزمة بإيضاح أسباب عدم نشرها.
يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.• 
ما تنشــره (  ) من بحوث يعبّر عــن وجهة نظر أصحابهــا، وال يمثل • 

وجهة نظر (  ) أو الجهة التي تصدر عنها، بالضرورة.
ترســل البحوث إلى عنوان المجلــة مطبوعة على قرص أو إلــى بريد المجلة • 

اإللكتروني. متضمناً التعريف بالمرسل وعنوانه.


