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ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»

«الهوية» و�سراب الإ�سالميني
املدينة الدائرية� :أ�سرار ن�شوئها وفل�سفة معمارها ..واختفا�ؤها
نحو بعث �آخر للتعددية فـي الإ�سالم
بني النبوة والعقل ..هل يُجمع بني النقي�ضني؟
�أ�سبقية الإ�سالم لتقرير حقوق الإن�سان
اال�ست�شراف ..احلاجة واملع ّوقات
الأنا والآخر واملعرفة
ال�سبيل �إىل فاعلية الدرا�سة امل�صطلحية
هوية الدولة و�صراع املنظرين
احل�ضارة ..اللذة التي يبحث عنها العرب
العالقة بني الدين والدولة

�أ ّما قبل....

د .هالل احلجري
ال مُيكن َع ْزل التجربة ال�صوفية ال ُعمانية عن التجربة ال�صوفية الإ�سالمية
امل�شهورة بنماذجها العليا -املتمثلة يف احلالج والب�سطامي وال�سهروردي وابن
عربي...وغريهم من �أقطاب الت�صوف الإ�سالمي -ال ميكن عزلها وال �إق�صا�ؤها،
�أو تهمي�شها يف ركن ق�صي من �أركان الت�صوف ،وهو «ال�سلوك».
� ...إ َّن الأقطا َب الأربعة للت�صوف العماين املعروفني -وهم :ال�سيد الرئي�س
جاعد بن خمي�س اخلرو�صي ،وابنه ال�شيخ نا�صر ابن �أبي نبهان ،واملحقق �سعيد
بن خلفان اخلليلي ،وال�شاعر العظيم �أبو م�سلم البهالين -جميعهم مل ي�صرحوا
بهذا امل�صري الذي و�ضعهم فيه املنا�صرون لل�سلوك واملحاربون للت�صوف .ومن
يت�صفح دواوي���ن ال�شعر ال�صويف العماين ال يجد ه����ؤالء الأق��ط��اب -ق�� َّد���س اهلل
�سرهم -يتو َّرعون عن ذكر الت�صوف واملت�صوفة؛ فهذا املحقق ال�شيخ �سعيد بن
خلفان اخلليلي ميتدح املت�صوفة ويجعلهم يف م�صاف الرا�سخني يف ال�شرع:
هات يل من بح ِر علمك ُح ّجة...
((ق ْم ِ
تهدي ال ُهدى �إن مل تكن ُم َّ
تكلف ْه
تفل�سف...
قيا�س ٍ
ِم ْن ُنو ِر عق ٍل �أو ِ
ال�شرع �أو ُمت�ص ِّوفه
�أو را�س ٍخ يف ِ
ـاقب...
ـ
ث
ـط
�إين لذو عق ٍل ربي ٍ
ُمتذ ِّر ٍب ب�شري ــع ٍة و بفل�سف ْه)).
وميتد ُح طريقة �أهل الت�صوف يف معرفة اخلالق ..قائال:
((بالذو ِق � ُأهل ال�شو ِق ُ
تعرفه ْ
فذق...
ْ
وا�شرب و�إال فا�س�أ ِل املُت�ص ِّوفة)).
فاملحقق اخلليلي يف ه��ذه الأب��ي��ات ،يدح�ض ال��ف��ك��رة القائلة ب����أن الإبا�ضية
ي�ؤثرون ال�سلوك على الت�صوف؛ فالت�صوف الفل�سفي هو ما ي�ؤثره ال�شيخ كما
هو جلي من ربطه يف الأب��ي��ات بني الفل�سفة والت�صوف .وجن��د ال�شاعر الكبري
�أب��ا م�سلم البهالين ال ي��خ��رج ع��ن منهج �أ���س��ت��اذه اخلليلي؛ ف�نراه �أي�ضا ميتدح
الت�صوف ،ويراه طريق احلق واال�ستقامة ،كما يف هذا البيت:
((و�إذا نزع َت �إىل ال ُهدى ع ْن غيرِ ه...
ُ
فاال�ستقامة َن ْز ُعة املُ َت�ص ِّو ْفة)).
هذا من ناحية ..ومن ناحية �أخرى ،جند �أ َّن بع�ض �أقطاب الت�صوف العماين
يوالون �أقطاب الت�صوف الإ�سالمي بتقدي�س �أرواحهم والدعاء لهم .فهذا املحقق
اخلليلي -رحمه اهلل -يف �شرحه لبع�ض الأبيات من «خمرية» عمر بن الفار�ض،
نراه يرت ّحم على ال�شاعر يف ُم�ستهل �شرحه لأبياته قائال« :ومن ق�صيدة لل�شيخ
عمر بن الفار�ض رحمه اهلل» .وجنده يف نف�س ال�شرح ي�ست�شهد ببيت لإمام �أهل
اخلرقة والت�صوف ،أ�ب��ي القا�سم اجلن ّيد ..قائال« :كما ق��ال اجلن ّيد ق ّد�س اهلل
رو َحه ونفعنا به».
و ُي�����ض��اف �إىل ه��ذا� :أ َّن التجربة ال�صوفية العمانية تتقاطع م��ع ر�صيفتها
ال�صوفية الإ�سالمية يف �أم��ور ع�� َّدة؛ منها -على �سبيل امل��ث��ال -اللغة ،واملعاين،
وال���رم���وز ،و�أ���س��ال��ي��ب ال�����ش��ط��ح امل��ع��روف��ة؛ ف��امل��ع��ج��م ال��ل��غ��وي يف ال�����ش��ع��ر ال��ع��م��اين
يفي�ض ب�ألفاظ �صوفية بحتة مثل الك�أ�س ،وال�شراب ،واخلمرة ،وال ّد ّن ،وال�سُّ ْكر،
وال��ط��ري��ق��ة ،والأوت����ارُ ،
واحل���ب ،وال�� ّن��� ْ��ش��ر ،وال��ط��يّ ،واملُ���غ��� ّن���ي�...إىل غ�ير ذل��ك من
امل�صطلحات التي يخت�ص بها املعجم ال�صويف.
� ...إ َّن جتربة الت�صوف العماين جتربة ثرية مب�ضامني فل�سفية عميقة ،وال
مُيكن القفز عليها بالنوايا احل�سنة وتهمي�شها على �أنها جم��رد �سلوك قوامه
الزهد يف الدنيا وت�لاوة الأوراد �آن��اء الليل و أ�ط���راف النهار� .أعتقد ب�أ َّننا بهذه
الطريقة نفقرها ،ال منيزها ،ونظلمها ،ال نن�صفها .وقد �آن للدرا�سات العلمية
اجل���ادة �أ ْن ت�����ش��رع يف � َ��س�ْبأرْ �أغ����وار ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ِّ
مت�سلحة ب��امل��ق��ارن��ة والتحليل
ُ
واملقاي�سة ،ومتجرِّدة من العواطف البلهاء ونربة ال�سجال املذهبي الذي ال ي�سمن
وال يغني من جوع!
hilalalhajri@hotmail.com
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«الهوية» و�سراب الإ�سالميني
حممد ال�شحي

من بني �آثار خما�ض انتقال جمتمعاتنا العربية من االنغالق على نف�سها �إىل االنفتاح على الآخر -ج ّراء الت�أثر
مبوجات احلداثة ،وان�صياعها �شيئًا ف�شيئًا لآليات العوملة  -تظهر على ال�سطح �إ�شكال ّية البحث عن الأنا التي تتماهى
مع العالمَ اخلارجي ،وتذوب يف قالب �آخر لت�شكل �أنا �أخرى ،تختلف عن ال�سابقة ،وتتالقى مع �أنات �أخرى خرجت
لت ّوها من انغالقها.
يطرح م�صطفى حممد ط��ه ،يف مقاله املعنون
بـ”الهوية ب�ي�ن ال�����ش��ك��ل وامل�ضمون”� ،إ���ش��ك��ال�� ّي��ة
«الهويّة” ،وي��ح��دد م��ع��امل��ه��ا وجت��ل��ي��ات��ه��ا؛ مب��ا هي
املحرك والباعث على �صناعة احل�ضارة والتدخل
يف حركة التاريخ .وي��رى � ّأن الإن�سان �إنمّ��ا يبحث
ع��ن ُه��وي��ت��ه يف ع�����ص��ر ال��ت��ح��والت ،وت��غ�ير ال��ن��م��اذج
الإر����ش���ادي���ة احل���اك���م���ة ،وت���ب���دل امل�����س��ل��م��ات ومت�� ّي��ع
ال��ه��وي��ات ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة .وب��ال��ت��ايل ف������ ّإن ال��ب��ح��ث عن
الهوية لي�ست �سوى �أطروحة للتحول احل�ضاري
وال��ن��ه�����ض��ة وال��ب��ح��ث ع��ن ���ص��ي��اغ��ة ج��دي��دة ل��ت��اري��خ
الأمم وال�شعوب.
من هنا ،نرى � ّأن الكاتب ينطلق ،يف �أطروحته
ل��ل��ه��وي��ة ،م��ن ب��واع��ث خ��ارج�� ّي��ة ،وح��اج��ات مط َّبقة
ع��ل��ى ال��ف��رد ،مم��ا يحيل �إىل دالل��� ِة �سلبي ِة ال��ف��ر ِد
وتل ّقيه لبواعث البحث والتغيري م��ن خ��ارج��ه ال
داخله .وك� ّأن الفرد يف احل�ضارة نائم ينتظر �إتيان
احل�����ض��ارات الأخ�����رى ب��ت���أث�يرات��ه��ا ع��ل��ي��ه لينه�ض
بدافع اخل��وف فيبحث عن �أن��اه املتماهية يف �أن��ات
�أخرى .وهنا رائحة �أ�صولية قد حتيل �إىل �ضرورة
االنكفاء على الهوية الأ�صيلة والتم�سك بها دون
تقبل التغيري؛ وال �أدل على ذل��ك من ا�ستخدامه
لأل����ف����اظ �أب����وي����ة ال����دالل����ة م����ن ن���ح���و “�إر�شادية
حاكمة” ،فيحكم على نف�سه بالأ�صولية املنهجية.
� ّإن املوقف من الهوية ،كما يراه الكاتب ،يت�شكل
ع��ن��دم��ا ت��ق��ف اجل��م��اع��ة يف ح��ي�رة جت����اه م��و���ض��وع
الهوية ،عندما يتعذر على اجلماعة نقل النموذج
الإر�شادي احلاكم �إىل الأجيال الالحقة ،وبالتايل
ت�ست�شعر اجلماعة باخلط َر املحدّق بها ،في�صبح من
امل�صريي احل��دي��ث ح��ول ه��ذه احل�يرة ،مواجهتها
ق��ب��ل “فوات �أوان ت��ف��ك��ك اجل��م��اع��ة» وال��ق��ط��ي��ع��ة
الفاهمة ب�ين اجليلني جت��اه �شفرة ه��ذه الهوية.
ويطرح �أهمية اال�ستي�ضاح الثاقب واجل��دي لهذه
احل�ي�رة � -أ ّن���ه يعيد �إىل �أف���راد اجل��م��اع��ة الإمي���ان
مبركبات ال�شفرة.
� ّإن ا�ستخدام الكاتب لكلمات من مثل “اخلطر”
توجه املثقف العربي
و”فوات الأوان” َليد ّلنا على ّ
جت��اه املجتمع ،و�أن���ه ي��رى ،م��ن خ�لال تو�صيفاته
البديعة للمجتمع� ،سدانة املجتمع يف يديه .و�إال
فما معنى مثل ه��ذه الكلمات يف �أط��روح��ة علمية
تلتم�س املو�ضوعية يف تو�صيفها.
ثم تطرق الكاتب �إىل حتديد املعنى امل�صطلحي
املق�صود من الهوية؛ منطلقا من الإتيان مبعنى
�إج���رائ���ي ل��ه��ا� ،أ ّن���ه���ا ت�����ش��خ��ي�����ص امل��اه��ي��ة ،وجتليها

فل�سفي؛ بدليل
على �أر����ض ال��واق��ع ،وه���ذا املعنى
ّ
امل�����ص��ط��ل��ح��ات امل�����س��ت��خ��دم��ة ل��ت��ع��ري��ف��ه ،و�أق�������ص���د
م�صطلح “املاهية”� .أع��ق��ب��ه باملعنى ال��ل��غ��وي من
املعجم الو�سيط ،ال�صادر عن جممع اللغة العربية
يف القاهرة� ،إ ّنها حقيقة ال�شيء �أو ال�شخ�ص التي
مت��ي��زه ع��ن غ�ي�ره .ث��م ط��رح ت�صور حممد عمارة
للهوية �أ ّن��ه��ا القدر الثابت واجل��وه��ري وامل�شرتك
من ال�سمات والق�سمات العامة التي مت ّيز ح�ضارة
ه��ذه الأم���ة ع��ن غ�يره��ا م��ن احل�����ض��ارات .ع��اد مرة
�أخ��رى �إىل املعنى الفل�سفي للم�صطلح؛ �أ ّن��ه فعل
الكينونة ،لكنّ امل�صطلح عندما انتقل �إىل العربية
ق��د ت��غ�يرتْ م��ع��ه ب��ع�����ض ك��ل��م��ات ت��ع��ري��ف��ه؛ ف��ق��ال��وا
بـ”املوجود” مكان “الهو” ،و”الوجود” مكان
“الهوية” .خ��ت��م امل���ع���اين ب��امل��ع��ن��ى االج��ت��م��اع��ي
للهوية �أ ّن��ه��ا حت��دي��د امل��م��ي��زات ال�شخ�صية للفرد
من خالل مقارنة حالته باخل�صائ�ص االجتماعية
العامة.
� ّإن املنهج ّية التي اتبعها الكاتب هنا ال �أتبينها
ج���� ّي����دًا؛ �إذ و ّزع ن��ف�����س��ه ب�ي�ن م��ع��اين امل�����ص��ط��ل��ح يف
ح���ق���ول م��ع��رف��ي��ة م��ت��ب��اي��ن��ة يف ت���ن���اول���ه���ا مل��و���ض��وع
ال��ه��وي��ة .فمن املعنى الفل�سفي ال��ذي ا�ستقاه من
مو�سوعة م�صطلحات ج��ام��ع ال��ع��ل��وم� ،إىل املعنى
ال��ل��غ��وي يف امل��ع��اج��م ال��ل��غ��وي��ة (غ�ي�ر ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة)،
�إىل ت�����ص��ور امل��ف��ك��ر حم��م��د ع���م���ارة ال����ذي ينعك�س
فيه بو�ضوح اله ّم االجتماعي الإ�سالمي ،بالنظر
�إىل جم���ه���ودات���ه يف ���س��ب��ي��ل ال���وح���دة الإ���س�لام��ي��ة
(اجل��م��اع��ي��ة) ،لينتقل �إىل امل��ع��ن��ى الفل�سفي كما
انتقل �إىل العرب ،ولعله يق�صد هنا علماء الكالم
الذين ا�ستفادوا مما نقل �إىل العربية من فل�سفات
�إلهية �إغريقية و�أع��ادوا �صياغتها مبا يتوافق مع
الهدف الدفاعي من الالهوت الإ�سالمي؛ بدليل
تو�صيفه مل��ا ح��دث مل�صطلح “الهوية” و”الهو”
من تعوي�ض مب�صطلحات �أخرى كالمية بامتياز.
��ي�را ع���اد ،م���رة �أخ����رى� ،إىل امل��ع��ن��ى االج��ت��م��اع��ي
�أخ ً
للهوية كما ينعك�س على الفرد ال اجلماعة .ولعله
لو ّ
نظم تناوله للمعاين ،ح�سب احلقول املعرفية،
وتبيينه للفروقات الدقيقة بينها َل��ك��ان �أج���اد يف
الطرح �أكرث .ناهيك عن �سكوته عن احلقل املعريف
الذي ي�شتغل فيه ،مما قد ي�سبب ت�شتتا يف منهجية
البحث.
ي�����ش�ير ال���ك���ات���ب �إىل ا���س��ت��ح��ال��ة ال����وق����وف على
هوية �أي ح�ضارة ت��ع��دّت احل��دود اجلغرافية لها،
وت��خ��ط��ت��ه��ا يف ع���ط���ائ���ه���ا ،مب���ج���رد ال����وق����وف ع��ل��ى

ا�ستقاللها ال�سيا�سي �أو احل�����ض��اري ال���ذي يعيد
لها �شخ�صيتها القومية ،ومي ّثل لذلك باحل�ضارة
الإ����س�ل�ام���ي���ة .و�إين �أرى ه��ن��ا م��غ��ال��ط��ة �أخ�����رى؛
ف��ك��ي��ف ع��� ّن���تْ ال��ت�����س��وي��ة ب�ي�ن م�����س��ت��وي�ين خمتلفني
للح�ضارة ،الأول م�ستوى ديني يقوم على �أ�سا�س
اخلالفة الإ�سالمية واختفاء احلدود اجلغرافية،
والآخ�����ر م�����س��ت��وى ق���وم ّ���ي ي��ق��وم ع��ل��ى �أ����س���ا� ٍ���س من
احل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت�����ص�� ّر ع��ل��ى
الوحدة ال�شعورية الناجتة عن االنتماء للأر�ض
ال اخلليفة .كما �أ ّن���ه ميكن احل��دي��ث ع��ن ح�ضارة
�إ�سالمية يف حقبة م��ن ال��ت��اري��خ� ،إال �أ ّن���ه ال ميكن
احلديث عن ح�ضارة قومية عربية.
ت����أت���ي �أه��م��ي��ة �إ���ش��ك��ال��ي��ة ال��ه��وي��ة ،ك��م��ا ي��راه��ا
الكاتب ،من كونها ت�ؤ ّكد ال��ذات (احل�ضارية �أو
الفردية)؛ لأنّها ال�شفرة التي مت ّكن الفرد من
التع ّرف على الآخرين ،ويتع ّرف عليه الآخرون
باعتباره منتم ًيا �إىل تلك اجلماعة .جتمع هذه
ال�شفرة عنا�صرها العرقية :التاريخ ،والثقافة،
والواقع االجتماعي .مُ ً
�سقطا هذا التنظري على
الهوية الإ���س�لام��ي��ة ب���أ ّن��ه��ا لي�ست جم��رد انتماء
� ُ���ص���وري ،ب��ل منهجية معي�شية عميقة تتم ّثل
يف ت��وح��ي��د اهلل ب��رب��وب��ي��ت��ه و�أل��وه��ي��ت��ه و���ص��ف��ات��ه،
والإمي��������ان ب������أن ر����س���ال���ة حم���م���د ه���ي ال��ر���س��ال��ة
اخل��امت��ة ،و�أن م��ا حتمله م��ن تعاليم العقيدة
والت�شريعات متثل احلق املطلق والدين املرت�ضى
عند اهلل .وبالتايل تظهر �إىل ال�سطح خطورة
الت�أثريات اخلارجية (الإعالمية /االجتماعية)
على الفرد امل�سلم (ال�سلبي /املتلقي).
ومن هنا يت�أتى �صنع القطيع ،وك ْبت �صوته،
واالك��ت��ف��اء ب��اق��ت��ي��اده خ��ل��ف ���س�� َدن��ة ه���ذه ال��ه��وي��ة
(الدين) .ويتم من خالل هذا التنظري اختزال
كثري من ال�تراث الإ�سالمي يف �أ�صولية ميتة،
تلهث وراء الفهم ال�سطحي للن�ص الذي يقت�صر
فهمه على ه���ؤالء ال�سدنة الذين ي��رون �سلبية
ال��ف��رد امل�سلم (امل��ت��ل��ق��ي) �أم���ام ن�صو�ص ال��دي��ن.
ومم��ا ي��دل��ل على اخ��ت�لال املنهجية ك��ذل��ك� ،أ ّن��ه
ق��ال �إن الهوية الإ�سالمية “منهجية معي�شية
عميقة” ،ث��م �أع��ق��ب ذل��ك حدي ًثا ع��ن ت�ص ّورات
كونية لي�ست معي�شية ب��ال�����ض��رورة؛ فهي �أف��ك��ا ٌر
مو�ضوعي لها خ��ارج املف ّكر ،وال ت�شكل
ال وج��و َد
ّ
فارقا كبريا يف احلياة املعي�شية للفرد؛ فامل�ؤمن
ب���ه���ا ي��ع��ي�����ش يف ظ���ل دول�����ة م���دن���ي���ة ت�����ض��م غ�ير
م�ؤمنني بها كذلك ،وينالون احلقوق بالت�ساوي.

�إنّ ا�ستغالل احلديث عن مفاهيم فل�سفية،
مثل “الهو ّية” ،يف �سبيل ت�أكيد �أفكار �إق�صائية،
مثل اقت�صار احل��ق املطلق يف الت�ص ّور الديني
����ي ف��ق��ط َ -ل����هُ���� َو ت�ل�اع���ب ب��امل��ن��ه��ج��ي��ة
الإ�����س��ل�ام ّ
ال��ع��ل��م��ي��ة؛ ف��ل��ل��ب��ح��ث ال��ف��ل�����س��ف��ي ح��ق��ل��ه امل��ع��ريف
اخلا�ص ب��ه ،وللبحث الديني حقله اخلا�ص به
ال���ذي يبحث يف تنظيم ال��ع�لاق��ات ب�ين الب�شر،
وعالقة الب�شر باهلل� .أكاد �أجزم �أنّ هذا هو عي ُنه
“الإ�سقاط” مبفهومه الفرويديّ  ،لكن بتطبيق
ي ّدعي املعرفية.
ي�����ح�����اول ال����ك����ات����ب الإم�����������س�����اك ب��ال��ق�����س��م��ات
اجل��وه��ري��ة ،ك��م��ا ي���راه���ا ،ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل “اجلزء
الأ�صيل يف هوية �أمتنا الإ�سالمية” .ويتطرق،
م����ن �أج������ل ذل������ك� ،إىل ث�ل�اث���ة م���ف���اه���ي���م؛ ه���ي:
العروبة ،التدين ،واالعتدال.
يقدم “العروبة” كمفهوم ح�ضاري فكري ،ال
عرقي عن�صري؛ وي�ستدل لذلك بعمق جذورها
�أم��ام �ضحالة ج��ذور “التغريب” ،و�أ ّن��ه��ا لي�ست
من خ�صو�صية للأمة العربية ،بل هي من لوازم
الإ���س�لام ال��ت��ي ي�ستحيل ع��ل��ى امل�سلم �أن ي���ؤدي
�صالته بغريها.
ينتقل �إىل م��ف��ه��وم “التدين”� ،أ ّن����ه ق�سمة
جماعية مميزة لهذه الأمة ،على خالف التدين
يف الأمم الأخرى الذي يقوم على فردية عالقة
ال��ف��رد ب��اهلل .و�أنّ التدين يف الأم���ة الإ�سالمية
هو الروح ال�سارية يف كل علوم التمدن والإبداع
احل�ضاري وتنمية العمران الب�شري.
�������ي������را ،م����ف����ه����وم “االعتدال” ال�����ذي
و�أخ ً
“متيزت به الأم��ة الإ�سالمية ط��وال تاريخها
احل�ضاري” ،و�أ ّن���ه���ا “�سمة ثابتة” ،و”جماع
الهوية الإ�سالمية”.
�إنّ ال��ك��ات��ب ي�����ض��ع نف�سه يف م�����أزق الرجعية
�أم����ام ال��ع��دي��د م��ن الإ���ش��ك��االت ال��ت��ي يطرحها؛
فمن ثنائية “الأنا والآخر” مبعناها ال�سلبي
الإق�صائي� ،إىل خلطه بني م�ستويني معرفيني
م��ت��ب��اي��ن�ين (ع���روب���ي� /إ���س�لام��ي)� ،إىل حتميته
ال�صارخة �أمام خالف فقهي قدمي فيما يخ�ص
لغة العبادة� . .إ�ضافة �إىل خلل وا�ضح يف قراءة
التاريخ الإ�سالمي؛ فالتاريخ الإ�سالمي ،كغريه،
م ّر مبراحل كان فيه الفكر �إق�صائ ًيا حد اجلمود
والتقهقر.
Alshehhim@hotmail.com
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املدينة الدائرية� :أ�سرار ن�شوئها وفل�سفة معمارها ..واختفا�ؤها
�أ�سماء ال�شام�سية

عرب مقاله («تخطيط املدن يف امل�شرق» :بغداد مدينة ال�سالم منوذجً ا) ،ي�سر ُد الربوفي�سور الأملاين مايكل يان�سن م�شاه َد تاريخية عن الثقافات املحلية التي فتح الإ�سالم بلدانها،
و�صبغت �شكل املدينة الإ�سالمية ب�صبغتها املعمارية الذاتية؛ مما جعل �أ�شكال املدينة الإ�سالمية �أكرث تنو ًعا؛ فثمة مدن ا�ستطاعت احلفاظ على �صبغتها املحلية -مثل دم�شق-
و�أخرى تغري �شكلها املعماري بعد اندماجها يف الإ�سالم -ك�إ�سطنبول -ومدن �أخرى �أن�شئت مثل بغداد؛ وهو �إذ ي�صل �إىل هذا التفريع بني املدن فبق�صد حتديد املالمح التي
�شكلت مدينة بغداد بعد حتول مركز اخلالفة من دم�شق �إىل بالد ما بني النهرين ،ثم ي�صل �إىل ا�ستعرا�ض اخللفيات التاريخية لن�شوء املدينة لي�صل �إىل احللقة النهائية من
الإمرباطورية الفار�سية التي كان �إ�سالمها متزام ًنا مع ن�شوء مدينة بغداد؛ مما يعني �إ�سقاط الت�أثريات الفار�سية على مدينة املن�صور»مدينة ال�سالم».
وقد كانت احلقبة (945-750م) �شاهدة
على الثقافة والفنون وتنوع املعمار ،ولكن
��رت ب�سبب
ُمعظم الآث���ار العمرانية ان��دث ْ
ح��رك��ة ال��ع��م��ران املكثفة؛ مم��ا جعل �آث��ار
مدينة ال�سالم الدائرية «ب��غ��داد» تندثر
حتت احلركة العمرانية املت�أخرة.وي�ؤكد
الكاتب �أن املدينة الدائرية �أو «امل��دورة»
مل ت���ك���ن امل���دي���ن���ة ال����دائ����رة الأوىل ك��م��ا
يزعم بع�ض امل���ؤرخ�ين العرب وامل�سلمني
وي�ضرب �شواهد على مدن معمارية بنيت
قبل مدينة بغداد الدائرية ،كما يعتقد �أن
امل�ساحة الداخلية التي تقع داخل �أ�سوار
املدينة ال ت�ؤدي �أي وظيفة عملية ،وهذا
ي�ؤيد ر�أي امل�ست�شرق جاكوب الن�سر الذي
زعم �أن مدينة بغداد املدورة بنيت ب�سرعة
وبدون �إدراك ،ومن خالل تتبعي لبع�ض
م�صادر بناء امل��دن وت�صميمها املعماري،
وج��دت �أنَّ ثمة جمموعة م��ن العالقات
بنيت على �أ�سا�سها �أبرز املدن الإ�سالمية
م��ن��ه��ا ع�ل�اق���ات الإن�������س���ان ب���امل���ك���ان وه���ي
التي تعني له ح��دوده ومعظم احتماالت
ال��ت��ح��رك واالج���ت���م���اع واالن��ف�����ص��ال ال��ت��ي
توفرها ،و�أخرى عالقات الإن�سان بالزمن
و�إيقاعات احلياة والعمل وحتقيق الذات
وامل������وت ،وع�ل�اق���ات الإن�������س���ان ب��الإن�����س��ان
و����ش���ب���ك���ات ال�������ص�ل�ات وم���ف���اه���ي���م ال���ف���رد
والع�شرية واجلماعة والطبقة ،ويالحظ
�أن ت�����ص��م��ي��م م��دي��ن��ة ب���غ���داد ي��ت��ج��ه داخ���ل
الأ����س���وار ن��ح��و ت��وج��ي��ه ال��وح��دة ال�سكنية
ن��ح��و ال����داخ����ل ب��ان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ن��اء
ال���داخ���ل���ي «ال���ف���راغ���ي» وان��غ�لاق��ه��ا على
اخل����ارج ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ف��ن��اءات م�ساحات
للمعي�شة اخلا�صة للأ�سر واالجتماعات،
وه������ذه ���ض��م��ن �أه������م ����س���م���ات امل��ج��ت��م��ع��ات
الإ����س�ل�ام���ي���ة ال���ت���ي ت��ب��ن��ى ع��ل��ى م��ف��اه��ي��م
دينية بال�ضرورة ومفاهيم اخل�صو�صية
االجتماعية.
وي��ف�����س��ر ب���ن���اء م���دي���ن���ة ب���غ���داد امل�����س��ور
�����ض��ا ف��ك��رة االح��ت��واء والت�ضام امل��ك��اين؛
�أي ً
مم��ا ي��ع��ن��ي ت�����ض��ام ال��ن��ا���س وف���ق اجل��م��اع��ة
ال��ت��ي ت��ع��ن��ي ال���وح���دة ،ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ف��ه��وم
الإ�����س��ل�ام����ي� ،إذن ف���م���ن ج���ه���ة الأ�����س����وار
كانت الوظيفة التي ت�ؤديها �أوال دفاعية

ع�سكرية ووظيفة اجتماعية ودينية من
الناحية الفراغية داخ��ل الأ���س��وار وه��ذه
الوظائف جمتمعة متثل �أهمية التوزيع
ل��ل��وظ��ائ��ف احل�����ض��ري��ة ال��ت��ي ي��ق��ول عنها
يان�سن �إنها بحاجة حلفريات مكلفة جدا
للوقوف على �أهم الوظائف التي ت�ؤديها
ت��ل��ك امل�����س��اح��ات وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ي��ه��ا ،ه��ذه
احلفريات التي مل تبد�أ بعد.
وح�سب يان�سن ،ف���إنَّ البيوت واملحالت
ك���ان���ت ت���ق���ع ���ض��م��ن احل���ل���ق���ة اخل���ارج���ي���ة
للمدينة يحيط ب��ه��ا ���س��ور ق��وي ومنيع،
وث��م��ة ���س��ور �آخ����ر ي��ح��ي��ط ب��ه خ��ن��دق وه��و
ال�سور اخل��ارج��ي ل�ل�أغ��را���ض الدفاعية.
و�أم������ا امل�����س��ج��د وق�������ص���ر اخل��ل��ي��ف��ة ف��ك��ان��ا
ي��ق��ع��ان و����س���ط امل���دي���ن���ة ،وه�����ذا م���ا ميثل
ب��اع��ت��ق��ادي ال�ت�رات���ب ال��ه��رم��ي للمدينة
الإ���س�لام��ي��ة �إج���م���ا ً
ال امل��ت��م��ث��ل يف تنظيم
الف�ضاءات على ت��درج هرمي وا�ضح من
ال���ع���ام �إىل اخل���ا����ص ي���ب���د�أ ب��امل��دي��ن��ة ككل
م������رو ًرا ب��ال��ن�����س��ي��ج ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��م��ح�لات
ال�سكنية ،ثم جماميع الوحدات ال�سكنية،
وي�����ش��م��ل ت��ن��ظ��ي��م ال��ف�����ض��اءات يف ال��وح��دة
ال�سكنية نف�سها ح��ول ال��ف��ن��اء الو�سطي
املفتوح وهكذا .وح�سب يان�سن ،مل ي�صلنا
ال��ك��ث�ير ع��ن ال��ت�����ص��م��ي��م ال��داخ��ل��ي ملدينة
ب���غ���داد �إال م���ن خ�ل�ال �أخ���ب���ار �أل����ف ليلة
وليلة وحكايات الرحالة وحماولة بع�ض
امل�����س��ت�����ش��رق�ين «�إع������ادة ت�����ص��م��ي��م امل��دي��ن��ة»
م��ن خ�لال الأو����ص���اف امل��ب��ك��رة لليعقوبي
وي����اق����وت احل����م����وي� ،إال �أنَّ �أب������ا ج��ع��ف��ر
امل��ن�����ص��ور ق��د ا���س��ت��دع��ى �أم��ه��ر املهند�سني
ل��ب��ن��اء م��دي��ن��ة ب��غ��داد م��ن �أم��ث��ال احل��ج��اج
ب��ن ي��و���س��ف وع���م���ران ب��ن و���ض��اح و���ش��ه��اب
بن كثري .وح�سب ال��رواي��ات ،عندما ق َّرر
بناء املدينة �سافر على امتداد نهر دجلة
الكت�شاف املكان املثايل للمدينة ،وميكننا
اال���س��ت��ن��ت��اج م���ن ذل����ك �أن ث��م��ة م��ع��اي�ير
خ��ا���ص��ة ل��ب��ن��اء م��دي��ن��ة ب��غ��داد و�ضعها �أب��و
جعفر املن�صور يف احل�سبان؛ بد ًءا مبوقع
امل��دي��ن��ة وان��ت��ه��ا ًء ب���أ���ص��غ��ر وح����دة �سكنية
داخلها .وح�سب ابن الربيع ،فث َّمة عوامل
حت��� ِّدد م��وق�� َع ب��ن��اء �أي م��دي��ن��ة �إ���س�لام��ي��ة
منها �سعة املياه امل�ستعذبة و�إمكان املرية

امل�ستمدة ،وهو ما يعني اقت�صاديا توفري
الغذاء الذي هو املحرك الأ�سا�سي لعملية
ال��ت��ج��ارة وال���زراع���ة وال�����ص��ي��د ،واع��ت��دال
املكان ،وجودة الهواء ،والقرب من املرعى
واالحتطاب ،وبناء �سور يح�صن �أهلها من
الأع��داء ،ولي�س �أدل على ذلك من و�صف
امل�سعودي للإقليم الذي بنيت فيه مدينة
ال�سالم« :كان هذا الإقليم قبل الإ�سالم
حمل عناية ملوك الفر�س؛ نظ ًرا ملا متتع
ب��ه م��ن ك�ث�رة امل���راف���ق واع���ت���دال الأر�����ض
وغ�ضا�ضة العي�ش ومادة الرافدين وعموم
الأم���ن» .وح�سب يان�سن ،كانت ب��غ��داد يف
�أوج ازده��اره��ا يف القرن التا�سع امليالدي
يف الثقافة والفنون والفلك ،فقد ن�صبت
امل��را���ص��د الفلكية لتتبع ح��رك��ة النجوم،
وب��ن��ي��ت الإ����س���ط���رالب���ات ل��ل��م��رة الأوىل،
وملعت �أ�سماء مثل اخلوارزمي والفرغاين
ويحيى بن ما�سويه ،مما يعني �أن مدينة
ال�سالم روعيت فيها جميع ال�شروط التي
ت�ضمن ازدهارها االقت�صادي والعمراين
والعلمي بد ًءا من موقعها اال�سرتاتيجي
على طرف نهر دجلة الذي �سهل حركتها
التجارية والعمرانية؛ فقد كانت مدينة
مليونية يبلغ عدد �سكانها مليوين ن�سمة
مم��ا يعني ا�ستقطاب احل��رك��ة ال�سكانية
نحوها .وبعد انتقال احلكم م��ن ه��ارون
ال��ر���ش��ي��د �إىل امل����أم���ون ث��م امل��ع��ت�����ص��م ،ق��رر
الأخ�ي�ر نقل م��رك��ز اخل�لاف��ة م��ن مدينة
ب��غ��داد �إىل مدينة ���س��ام��راء بعد خم�سني
عاما من ت�أ�سي�س مدينة بغداد ،و�سرعان
ً
م��ا �أع���اد املعتمد م��رك��ز اخل�لاف��ة جم��ددا
�إىل ب��غ��داد ،ولكن ب��غ��داد كانت ق��د فقدت
ب��ري��ق��ه��ا احل�������ض���اري م��ن��ذ وف�����اة ه����ارون
الر�شيد.
ال ُي���ع���رف مل����اذا َب��� َن���ى امل��ن�����ص��ور م��دي��ن��ة
ال���������س��ل�ام ب�����ش��ك��ل��ه��ا ال������دائ������ري ب��ح�����س��ب
يان�سن ،وه��و ي�ستبعد الأب��ع��اد ال�سيا�سية
واالقت�صادية وفل�سفة املعمار ويرجح �أن
ق�صره ذا البوابات الذهبية قد ُبني و�سط
املدينة على نحو واع دون امل�سجد ،وذلك
ل��رغ��ب��ة اخل��ل��ي��ف��ة امل��ن�����ص��ور يف ال�سيطرة
على مقاليد الأ���ش��ي��اء دنيويا ومعماريا.
لكنه ي�سرد �سر ًدا تاريخيا خلفية مدينة

«ك���ت�ي�ر����س���ف���ون» ع���ل���ى م���ق���رب���ة م����ن ب��اب��ل
ال��ق��دمي��ة يف الأل����ف الأوىل ق��ب��ل امل��ي�لاد
وال��ت��ي بقيت منها �أج����زاء مت��ث��ل �أط�ل�ال
امل��دي��ن��ة م�بره�� ًن��ا �أن م��ه��ن��د���س��ي امل��ن�����ص��ور
ات���خ���ذوه���ا م���ث���ا ً
ال ُي��ح��ت��ذى ل��ب��ن��اء ب��غ��داد
ال��دائ��ري��ة .و�أع��ت��ق��د بالنظر �إىل مرحلة
خ�لاف��ة امل��ن�����ص��ور وامل���خ���اط���ر ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
املحيطة بالدولة العبا�سية وقتها و�سرعة
انتقال احلكم بفعل االغ��ت��ي��االت و�أع���داء
اخلارج ،ف�إن ذلك يف�سر �أنَّ مدينة ال�سالم
بنيت على �أ�سا�س من املخاطر املحدقة،
�إال �إذا ك���ان ب��ن��اء ال�����س��ور ت��رفً��ا م��ن �أج��ل
�إثبات ذات مهيمنة �ضمن حلقات الرفاه
الطويلة يف �أ�سلوب حكم العبا�سيني وهو
ما ي�ؤيد ر�أي يان�سن.
ريا ..يثري يان�سن ت�سا�ؤ ً
ال عن �سر
و�أخ ً
اختفاء املدينة الدائرية التي جرى دفن
�سورها الدائري على امتداد مائتي �سنة
�إىل �أل��ف �سنة ،ويرجعه بح�سب املر ِّويات
�إىل ط��ب��ق��ات ال��ع��م��ارة ال��ت��ي �أح��ي��ط��ت بها
وذل���ك نتيجة زي����ادة ال��ك��ث��اف��ة ال�سكانية
بفعل دخول �أع��راق خمتلفة كال�سالجقة
وال���ب���وي���ه���ي�ي�ن ال����ذي����ن غ���ي��روا يف ���ش��ك��ل
العمارة ،وح�صار املغول وهدمهم لل�سور
ال عن تغيري نهر دجلة ملجراه ملرات
ف�ض ً
ع���دي���دة؛ �إح����داه����ا حت����ول ج���ري���ان���ه ف��وق
مدينة املن�صور وطمرها تدريجيا� ،إال �أنَّ
يان�سن توقع �أن يبقى ثمة �أث��ر للمدينة
ال���دائ���ري���ة ول����و ب��ع��د �أل�����ف ���س��ن��ة .وي��ح��ق
ليان�سن ه��ذا ال��ت�����س��ا�ؤل امل��ح�ير؛ �إذ كيف
ملدينة �ساهم يف بنائها مائة �أل��ف عامل
ُبنيت على مدار �أربع �سنوات -والتي بلغت
م�ساحتها على �شكل دائرة كاملة � 16ألف
ك��م ،2وبلغ قطر دائرتها  390.5مكع ًبا-
�أال يبقى لها �أي �أث��ر يدل على هند�ستها
عالية التكلفة؟ يف حني ث َّمة ما هو �أقدم
منها ظلت �أطالله ماثلة حتى اليوم .وما
ذلك �إال دليل على مركز بغداد احل�ضاري
وال��ع��امل��ي والأط��م��اع ال��ت��ي ح��ام��ت حولها،
وال��ت��ي جعلت منها ه��دفً��ا �سهل التدمري
خالل فرتة متتد �إىل �ألف �سنة فقط.
asmaashamsi@hotmail.com
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نحو بعث �آخر للتعددية فـي الإ�سالم
�سعيد ال�شعيلي

ُ
حتدث بني الإ�سالم وبني املناوئني له ..مُعتربا �أ َّن
ال�سجاالت التي
يف مقاله «الإ�سالم بني الأحادية والتعددية» ،يُ�شري الطيب تزيني �إىل ِّ
املرحلة املعا�صرة هي من �أكرث املراحل قلقا و�إ�شكالية يف التاريخ الإ�سالمي .ويف بداية مقاله ،ي�شر ُح الط ِّيب هجو َم العوملة على الإ�سالم التي
رفعت املعركة �إىل �سقفها يف �سياق مهمة كربى �أخذتها على عاتقها ,وهي تفكيك الهويات املثمرة تاريخيا مثل« :العقالنية والتاريخية والقيم
امل�ستنرية» ،و�إحياء الهويات التي دللت على �أنها مُعيقة للتقدم الب�شري؛ مثل« :الطائفية واملذهبية الدينية ال�ضيقة والع�شائرية.»...
ويف هذا ال�سياق ،ال تعادي العوملة الإ�سالم
عداء تاما ،بل ت�أخذ منه ما يتوافق مع ر�ؤيتها
ك�����ش��ذرات ،وت��ق��دم ه���ذه ال�����ش��ذرات ع��ل��ى �أن��ه��ا
مق�سمة البالد والعباد �إىل
م�صدر للإرهابِّ ،
فريق ينتج الإرهاب وميار�سه ،مع ِّر�ضا العامل
بذلك لال�ضطراب والفو�ضى ،وف��ري��ق �آخ��ر
يدفع �ضريبته يف �أمنه وثروته وم�ستقبله.
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة االن��ت��ق��ائ��ي��ة وامل��ل��ف��ق��ة ل�ل�إ���س�لام
والتي تقدمها �أيدلوجيا العوملة تف�صح عن
نف�سها عرب عمليتني؛ الأوىل تتمثل يف انتزاع
الفكر الإ�سالمي يف فرتات النزول والتجادل
معه وف�صله من �سياقه التاريخي ،والثانية
تتمثل يف مقولة «ال�شرق �شرق والغرب غرب
وال يلتقيان».
ويق ِّدم الغرب نف�سه على �أنَّه م� َّؤ�س�س على
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،واح���ت��رام ح��ق��وق الإن�����س��ان
والإق����رار بالتعددية واحل��ري��ة ،بينما ي��ق�� َّد ُم
ال�����ش��رق ع��ل��ى �أن����ه ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ض م���ن ذل���ك،
وت���ت���ح��� َّول ف���ك���رة ال���ت���ع���ددي���ة �إىل ���س��ج��ال م��ا
ب�ين امل��ف��ك��ري��ن الإ���س�لام��ي�ين وب�ي�ن ك��ث�ير من
امل�ست�شرقني؛ حيث ي��ق��دم البع�ض الإ���س�لام
ع��ل��ى �أن�����ه “دين التوحيد” ،وك�����أن����ه ب��ه��ذا
يلغي � َّأي ُوج��ود للتعددية فيه ،بينما ورد يف

الإ���س�لام ما يثبت عك�س ذل��ك؛ حيث ج��اء يف
ال��ق��ر�آن الكرمي “�إنَّ اهلل ال يغفر �أن ي�شرك
ب��ه وي��غ��ف��ر م��ا دون ذل���ك مل��ن ي�شاء” .وك����أنَّ
قر بالتعددية حتى فيه هو كنظام
الإ�سالم ُي ُّ
واح��د ،حيث يقر ب�إمكانية اختالف الأفكار.
ومب����ا �أن الإ�����س��ل�ام ج����اء “هدى للنا�س”
و”رحمة للعاملني”؛ ف��م��ن ال�������ض���روري �أنْ
ُيقر باختالف الأفكار وبالتعددية املوجودة
عند ال��ن��ا���س ،ك��ي يحقق م��ب��د�أ الرحمة التي
ت�شمل كل النا�س .وعلى هذا ،فالكاتب يرى
�أن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي ق���دم نف�سه ع�بر عملية
جت����ادل ب�ي�ن امل��ط��ل��ق وال���زم���ن���ي ،ب�ي�ن الغيبي
“منتم لل�سماء،
والإن�����س��اين ،فبقدر م��ا ه��و ُ
ب���ق���در م���ا ه���و ُم��ل��ت�����ص��ق ب����الأر�����ض ال��ت�����ص��اق��ا
كثيفا وعميقا”؛ ف��الآي��ة ت��ق��ول“ :ولو �شاء
رب��ك جلعل النا�س �أم��ة واحدة”� .إن فكرتي
“الأحادية” و”التعددية” يف الإ�سالم هما
حالتان �ضروريتان لت�أ�سي�س ن�سق فكري يراد
له �أن يكون منفتحا غري منغلق ومرنا غري
مت�شدد.
� ...إنَّ م�������س����أل���ة ال���ت���ع���ددي���ة يف الأ����ص���ل
الإ����س�ل�ام���ي -ال�����ق�����ر�آن وال�������س���ن���ة -ت��ظ��ه��ر يف
م�����س��ت��وي�ين اث���ن�ي�ن :ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن امل���ذاه���ب

املختلفة يف الإ����س�ل�ام نف�سه كمنظومة من
امل��ب��ادئ واالع��ت��ق��ادات “النا�س �أم��ة واحدة”،
وه��ذه يقدِّم لها فخر الدين ال��رازي تعليال
بقوله“ :لو كان القر�آن محُ كما بالكلية ،ملا
كان مطابقا �إال ملذهب واحد ،وكان ت�صريحه
م��ب��ط�لا ل��ك��ل م��ا ���س��وى ه���ذا امل���ذه���ب؛ وذل��ك
م��ا ينفر �أرب���اب امل��ذاه��ب ع��ن قبوله والنظر
فيه”� .أم�����ا امل�����س��ت��وى ال����ث����اين ،ف��ي��ت��م��ث��ل يف
ال��ع�لاق��ة ب�ين الإ����س�ل�ام وغ�ي�ره م��ن الأدي����ان
واملذاهب؛ فالقر�آن يقدِّم معيارا يحتكم �إليه
النا�س وهو “العقل” ،وهذا املعيار هو نف�سه
امل��ع��ي��ار امل��ن��ه��ج��ي مل�����ص��داق��ي��ة الأخ����ر؛ وب��ذل��ك
ت�ب�رز ال���دع���وة ل��ل��ح��وار حت��ت م��ن��ه��ج عقالين
للو�صول �إىل كلمة �سواء.
ويف ن���ه���اي���ة امل����ق����ال ،ي����ف���� ِّرق ال���ك���ات���ب ب�ين
“الإ�سالم” وب�ي�ن “الفكر الإ�سالمي”،
وي���رى �أنَّ ُمنتجي الفكر الإ���س�لام��ي عليهم
�أن يكونوا �أكرث توا�ضعا يف �إنتاجهم الفكري،
وعليهم تقبل النقد ���س��واء فيما ي�صدر عن
“الدين” �أو “الفكر الديني”؛ ب��ه��دف
تعميقه وتقريبه م��ن الآخ���ر بكيفية عقلية
مرنة.
وخ��ت��ام��ا� :أ�ستطيع ال��ق��ول ب����أنَّ الطيب

ت���زي���ن���ي ا����س���ت���ط���اع �أن ي���ق��� ِّدم ل���ن���ا حت��ل��ي�لا
لبع�ض ال�صراعات التي ي�شهدها العامل
الإ���س�لام��ي؛ ف��ب���إ���س��ق��اط م��ا ج��اء يف امل��ق��ال
على واقعنا املعا�صر ،جند �أنَّ الكثري من
ال������دول الإ����س�ل�ام���ي���ة ت��ف��ك��ك��ت ب��ع��د ال��غ��زو
ال��غ��رب��ي والأم���ري���ك���ي ال����ذي ج���اء م��ب�����ش��را
ب��احل��ري��ة وال��ع��دل وال��دمي��ق��راط��ي��ة .وم��ن
�أب����رز الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل����ك :دول����ة ال��ع��راق،
����وح����دا حت���ت راي�����ة واح�����دة،
ال�����ذي ك����ان م َّ
مق�سمة تق�سيما
واحدة
دولة
و�أ�صبح اليوم
َّ
طائفيا؛ فبعد �أن كانت النعرات املذهبية
ال�ضيقة تكاد تكون �شبه ُمنعدمة ,ع��ادت
بقوة بعد الغزو ،وظهر الإ�سالم املتطرف
الإره��اب��ي ب��ق��وة يف ظ��ل تهمي�ش للإ�سالم
التعددي.
احلقيقي
ُّ
�إنَّ امل�����س��ل��م�ين ال���ي���وم يف و���ض��ع م���أ���س��اوي
���ض��ي��ق ،ف��امل�����س��ل��م يف ب��ل�اد ال���غ���رب ي��ن��ظ��ر له
ع��ل��ى �أن����ه ب�����ؤرة ل��ل��إره����اب ،وح��ت��ى ي�ستطيع
العي�ش ب�سالم عليه �أن ُيداهن يف الكثري من
مبادئه ،وال��غ��رب ال��ذي يقدم نف�سه على �أنه
عادل وم�سا ٍو يف احلقوق ،ينظر نظرة متييز
ل��ه��ذا امل�سلم ،ففي ك��ل اع��ت��داء ه��ن��اك ُيعامل
على �أن��ه �إره��اب �إ�سالمي �إذا ك��ان من ق��ام به
م�سلم ،بينما ُيعامل على �أ�سا�س عمل فردي
�إذا �صدر من غري امل�سلم .ولعل ما يحتاجه
امل�سلمون ال��ي��وم ه��و ب��ع��ث حقيقي ل�ل�إ���س�لام
دي��ن ال��ت��وح��ي��د ال���ذي ي�سمح ب��ال��ت��ع��ددي��ة بني
�أف������راده ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف ط��وائ��ف��ه��م ،و�أن يتم
هذا ال�شيء بالرجوع للقر�آن الكرمي؛ حيث
ت�صبح املقولة التاريخية “اختالف العلماء
رحمة” هي واق��ع حقيقي ملعنى الرحمة ،ال
�أن ي��ك��ون اخ��ت�لاف ع��امل�ين ف��ق��ط يف مذهبني
خم��ت��ل��ف�ين ���س��ب�� ًب��ا لإق�����ص��اء الآخ����ر وت��ك��ف�يره،
ومن ثم ا�ستباحة دمه ،وك���أنَّ حقه يف احلياة
ان��ع��دم ب�سبب فكرة ه��ي م��ن ال��ف��روع ولي�ست
من �أ�صل الدين .وحتى يف التعامل مع الآخر
من غري امل�سلمني يجب �أن يكون هناك تقبل
لغري امل�سلم ما دام لي�س حماربا وال يحمل
فكرا عدائ ًّيا ُمتطرفا؛ ف�أ�صحاب الذمة كانوا
حتت حماية ر�سول اهلل يف �صدر الإ�سالم ،ومل
ي���أم��ر بقتلهم �أو ع��دم التعامل معهم ب�سبب
االختالف الديني.
ska.sm90@gmail.com
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بني النبوة والعقل ..هل ُيجمع بني النقي�ضني؟
ب�سام الكلباين

بعيدا ك ّل البعد عن فل�سفة الغزل و�إغراءاتها� ،أجدين ما زلت �أميل �إىل التغزل يف عامل فاق كل العلماء ،وكان حديث زمانه ،و�سابقا لأوان ع�صره ،ذلك
الإمام الأعجوبة ذو ال�شمولية املطلقة يف فل�سفة العقل ومداركها ومقا�صدها ،ونظرية املعرفة ،وعالقتها بالعقائد والإميان .كان حلجة الإ�سالم الإمام
�أبي حامد الغزايل علوم �شتى ،ال تختزل يف �إطار معريف واحد ،فقد كتب يف الفقه و�أ�صوله ،ويف الفرق وعلم الكال ِم ،ويف املنطق والفل�سفة والرتبية
والت�صوّف؛ والذي كان خال�صة م�سريته ال�صوفية الروحية ب�أن �شاركنا طريقة التعبد والتجلي والع�شق الإلهي يف كتا ِبه “�إحياء علوم الدين”.
يف م��ق��دم��ة ح����وار ال��دك��ت��ور امل��غ��رب��ي
�إل��ي��ا���س بلكا التي مت��ح��ورت ح��ول �أراء
الإم��������ام ال����غ����زايل يف ف��ل�����س��ف��ة ال��ع��ق��ل
ونظرية امل��ع��رف��ة ،ت��ط�� ّرق �إىل الإ���ش��ارة
ملو�ضوع �أثار حفيظة فال�سفة التنوير
لأع��وام طويلة ،فقد ت�ساءل �إميانيول
ك��ان��ط وه���و����س���رل ف��وك��و ح���ول م��اه��ي��ة
ال���ت���ن���وي���ر وم�������دارك امل���ع���رف���ة ،وط����رق
�شك
ال��ت��ن��اظ��ر واال����س���ت���دالل،
ومم���ا ال ّ
ّ
فيه �أن غ��م��ارا فل�سفيا ك��ه��ذا ال يغيب
فقد �أدرك الإم��ام
عن حجة الإ���س�لامْ ،
الغزايل تن ّوع مدارك املعرفة.
احل�س ّيات ،وهي تلك املعارف
)1
املنبثقة بامل�شاهدة امل��ج��ردة الظاهرة
وال��ب��اط��ن��ة ال��ت��ي ت��ول��د �إدراك�����ا مبدئ ّيا
ع���ن���د ال����ف����رد ،وي���ع���د ذل�����ك م����ن �أك��ث�ر
امل�صادر �أ ّتباعا يف �إط��ار املعرفة ،وتلك
ه���ي احل��ق��ي��ق��ة الأول�����ي�����ة ،ال���ت���ي ت��ن�����ش���أ
ع��ن ال��ت��ج��ري��د ال����ذي ي��ق��وم بِ���ه العقل
م�ستخدما امل��ح�����س��و���س��ات العينية من
حوله.
ال��ع��ق��ل امل��ح�����ض ،وه����و م��ب��د�أ
)2
عدم التناق�ض� ،أي � ّأن الق�سمة ثنائية ال
ثالث لها يف البديهة ،ورغم
تط ّرف تلك احلقيقة التي
ت�سمو �إىل �أن تكون حد ّية
بع�ض ال�����ش��يء؛ ف���إن��ه من
املحال اجلمع بينهما ،فال
يجمع بني ثنائية العقل
والنقلِ – يف الفل�سفة
على الأقل -يف �آن واحد.

 )3ال����ت����وات����ر� ،أي ذل������ك اخل�ب�ر
امل�ستفي�ض الثابِت ،ال��ذي ي�ستحال �أن
يجمع على التواط�ؤ فيه كذبا� .إال �أن
حجة
ذلك ال
ي�صح �أن يكون ْ
ّ
م�صدرا �أو ّ
�إال على م��ن يكون ل��ه اخل�بر حجة �أو
�سندا ،فالأ�سطورة واخلرافة متواترة
ِ
البعد – رغم
�أي�ضا� ،إال �أ ّنها بعيد ٌة كلّ
تواترها -عن املنطق.
 )4ال���ق���ي���ا����س ،ح��ي��ث ي���ك���ون ف��ي�� ِه
ٍ
بقيا�س �آخ��ر ي�ستند �إىل
الأ�صل مثبتا
ِ
احل�س ّي ِ
العقليات �أو امل��ت��وات��رات.
ات �أو
املدارك الثالثةِ
ِ
مي ِكن ت�أويله �إىل �أحدِ
ال�سابق ِة� ،إال �أ ّنه يبقى ن�سبيا وعر�ضة
ل��ل��خ��ط���أ ،ف ِ��م��ن امل��ح��ال �أي�����ض��ا �أن تبنى
ق���اع���دة ع���ل���ى ت���ل���ك امل�������دارك ال��ث�لاث��ة
ال�سالفة الذكر ،ويجعل كل منها على
ق���دم امل�����س��اواة ،ف��احل�����س�� ّي��ات و�إن ك��ان ِ��ت
الأق���رب �إىل الإدراك؛ �إال �أن��ه��ا ت�ص ِلح
ٍ
زمنية يف عمرِ امل��رءِ ،
وه��ي تلك
لفرت ٍة
ال���ف�ت�رة ال��ت��ي ت�����س��بِ��ق ال��ت��م��ي��ي��ز .وم��ن
مل ي��ع��د ي�����س��ت��دلّ بتلك
ِج��ه ٍ��ة �أخ����رى؛ ْ
ِ
احل�����س�� ّي��ات يف ���ض��وابِ��ط امليتافيزيقيا
وال��ب��اران��ورم��ال ،ف��احل��وا���س بعيدة كلّ
البعد عن � ِ
ِ
إدراك��ه��ا ،لذا يبقى القيا�س
ِ
الغالب غري �صائب.
ن�سبيا ،ويف

ال�سمع ّيات� ،أي ال��وح��ي ،وهو
)5
كلّ ما يوحى للإن�سانِ  ،مبد ٍد ر ّباين� ،أو
بِغطا ٍء ب�شري .يعاب هذا النوع �أي�ضا؛
فهو ال ميلك �أي مرتكزٍ �أك��ادمي��ي وال
ِ
منطقي.
م�����س��ل��م��ات اخل�������ص���م ،وي��ق��ول
)6
ال��غ��زايل ه��ن��ا�“ ،إ ّنه يف ح���الِ امل��ن��اظ��رة
ي���ج���وز الأخ�������ذ مب���ع���ت���ق ِ
���دات اخل�������ص���مِ
مل يقم دليل عقلي �أو
وم�سلماته ،و� ْإن ْ
ح�سي ،انتفعنا باتخا ِذ ِه �أ�صال يف
ّ
ِقيا�سنا ،وامتنع علي ِه الإنكار
ال����ه����ادم ملذهب ِه”� ،إال � ّأن
ت�صح
م�سلمات اخل�����ص��مِ ال
ّ
م���������ص����درا ل���ل���م���ع���رف���ة ،ب���لْ
ه���ي م���ن ق��ب��ي��لِ امل��م��اح��ك ِ
��ات
اجل���دل���ي���ة ال���ت���ي ال تثمر
� ِ������س������وى يف ال���ن���ق���ا����ش���ات
واملناظرة.
الذوق واملكا�شفة
)7
ال��ذوق��ي��ة ،التي ق��د ت�سهِ م
يف انتفاع �صاحبها �أو من
يقلده فيها.
معلو ٌم � ّأن هذه املدارك
ال يزود بها الإن�سان دفعة
واح���دة ،ب��ل على ال��ت��درج،
ف���ه���و يف ال���ب���داي��� ِة ي��ك��ون
خاليا ال يعرف �شيئا ،ثم
يعرف ال��ع��امل بوا�سط ِة
ح������وا� ِ������س������ ِه ،وي�������س���ت���م���ر
الفرد– ال���ط���ف���ل ع��ل��ى
وج���������������� ِه ال������ت������ح������دي������د-

با�ستخدام ح��وا� ِ��س�� ِه �إىل �أن يخلق في ِه
ال��ت��م��ي��ي��ز ،وه�����ي ت���ل���ك امل���رح���ل���ة ال��ت��ي
ي�ستطيع فيها امل���رء �أن ي���درك �أم���ورا
زائدة علي ِه ،ويتجاوز علم املح�سو�سات،
ويرتقي خطوة يف طور التطور املعريف،
�����م ي��خ��ل��ق ف���ي���ه ال���ع���ق���ل ،وب�����ه ي����درك
ث ّ
ال��واج��ب��ات واجل���ائ���زات وامل�ستحيالت،
ويدرك فيه ما ال ي�ستطيع �إدراكه بكلّ
حوا�سه اخلم�س.
و�إذا ك���ان ِ
احل���� ّ���س جم���رد م��رح��ل ٍ��ة يف
الإدراك ،ي�أتي بعدها دور �آلة �أخرى يف
ِ
ال ّت ِ
املوجودات؛ وهي العقل.
عرف على
قد يثار
ّ
لكن الت�سا�ؤل البديهي ال��ذي ْ
ِ
املدارك،
يف العلنِ ما �إذا كان العقل �آخر
ٍ
و�سيلة للتفكرِ والتدبرِ واملعرفة،
و�آخر
وم��ا ي���راه ال��غ��زايل يف ه��ذا ال�����ص��دد �أن
ال��ن��ب��وة ه��ي ال��ط��ور الآخ���ر بعد العقل،
حيث يقول” الإمي��ان بالنبوة �أن يق ّر
ب���إث��ب��ات ط��ور وراء ال��ع��ق��ل ،تنفتح فيه
عني يدرك بها مدركات خا�صة ،والعقل
معزول عنها كعزل ال�سمع عن �إدراك
الألوان ،والب�صر عن �إدراك الأ�صوات،
وجميع احلوا�س عن �إدراك املعقوالت،
وك���م���ا �أن امل���م��� ّي���ز ل����و ع���ر����ض���ت ع��ل��ي��ه
م���درك���ات ال��ع��ق��ل لأب���اه���ا وا���س��ت��ب��ع��ده��ا،
ف��ك��ذل��ك بع�ض ال��ع��ق�لاء �أب���ى م��درك��ات
النب ّوة وا�ستبعدها”.
ل��ك��ن يف م���ا ت��ف��ي��د ال��ن��ب�� ّوة م���ع ت��وف��ر
الإن�سان نور العقل؟ و�إن خالفت العقل
ك��ي��ف ن�����ص��دق��ه��ا؟ � ّإن ال��غ��زايل ال يلغي
العقل ل�صالح الوحي �أو الت�ص ّوف ،بل
حتدث يف
�إن العقل عنده مكانته ،ولهذا ّ
الإحياء وغري ِه ،لكنه وقع يف نقي�ضني
ي�صعب جمعهما ،فكيف نوازن بالعقلِ
مع �شتى النب ّوات؟
وي��ذك��ر � ّأن ب��ع�����ض امل��ت�����ص��وف��ة ق��د ذم
العقل ،و�أجابهم الغزايل ب��� ّأن العقل”
ن���ور ال��ب�����ص�يرة ال��ت��ي ب��ه��ا ي��ع��رف اهلل،
وي��ع��رف ���ص��دق ر���س��ل��ه ،ف��ك��ي��ف يت�صور
ذم���ه وق��د �أث��ن��ى اهلل ت��ع��اىل عليه .و� ْإن
ّ
ُذ ّم فما الذي ب ْعده ُيحمد؟ ..لكن كيف
اخل�����روج م���ن ح���ال���ة اخ���ت�ل�اف ف��ح��وى
الن�صو�ص من مقت�ضيات العقل؟
bassam.alkalbani@aiesec.net
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�أ�سبقية الإ�سالم لتقرير حقوق الإن�سان
طالل النوتكي

يعق ُد املفكر والباحث احلقوقي امل�صري طارق الب�شري -يف مقاله املعنون «الإطار املرجعي حلقوق الإن�سان :بني الفكر الإ�سالمي والفقه الد�ستوري» -مقارنة ً ً
وممايزة بني النظام احلقوقي
وي�ستهل َ
الإ�سالمي ونظريه العلماين الليربايل ،ويحاول �أن يقيم النظام الإ�سالمي ومييزهُّ .
مقاله باحلديث عن «الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان» -الذي �أ�صدرته اجلمعية العامة للأمم
املتحدة �سنة  -1948والذي مل يكن �إال ً
خما�ضا لوثائق �سابقة ،كوثيقة �إعالن اال�ستقالل الأمريكية ،يف حربها �ضد املحتل الربيطاين �سنة  ،1776والوثيقة ال�صادرة �إبان الثورة الفرن�سية �سنة
 ،1789اللتني � َّأكدتا �أ َّن «النا�س يولدون �أحرارا ومت�ساوين يف احلقوق� ،»..إ�ضافة ملا تتفرَّع عنه احلرية وامل�ساواة من ت�ش ُّعبات كبرية و�صغرية ،ود�ساتري م�ستقرَّة ،وقوانني متج ِّددة.
و َر ْغ��م النور ال��ذي َغ َمر العامل بهذا الإع�لان
احلقوقي «غري امل�سبوق» ،والإكبار الذي امتلأت
ب��ه ���ص��دور ال�ساعني وراء �إق��ام��ة حرية وم�ساواة
اجتماعية� ،إال �أن العامل �أغفل حقيقة �أن طالب
امل���دار����س وال��ك��ت��ات��ي��ب امل�سلمني ك��ان��وا �أ���س��ب��ق �إىل
م�ضمون ه��ذا الإع�ل�ان؛ حيث ُل�� ِّق��ن��وا ه��ذه القيم
العظيمة منذ ُنعومة �أظ��ف��اره��م ،وه��ل منهم �إال
وهو يحفظ مقولة عمرو بن العا�ص ال�شهرية:
«م��ت��ى ا�ستعبدمت ال��ن��ا���س وق��د ول��دت��ه��م �أمهاتهم
�أحرارا ،»..وقر�أ« :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من
ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم»..؛ فالتعاليم التي دعا
�إليها الإع�ل�ان العاملي حلقوق الإن�����س��ان ،ك��ان قد
دعا �إليها الإ�سالم قبله ب�ألف ومائتي ع��ام ،حني
كان العامل يئن حتت وط�أة العقائد التي تفر�ض
ق���وان�ي�ن تمُ���اي���ز ب�ي�ن ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى �أ���س��ا���س ال��ع��رق
واللون واخللفية االجتماعية.
وم���ن َي��وْمِ ��ه��ا والإ����س�ل�ام العظيم يكفل حرية
الإن�����س��ان الإرادي�����ة وح��رم��ة ���ش���ؤون��ه ،ف��ه��و ح��ر يف
�أف���ك���اره واع��ت��ق��اده و�أف���ع���ال���ه ،يف احل����دود ال��ت��ي ال

يتعدَّى فيها على غ�يره ،وه��و حمفوظ الكرامة
�آم��ن على نف�سه وع��ل��ى �أه��ل��ه .وه���ذان اجل��وه��ران
ل��ي�����س��ا ����ض���رورة ال���س��ت��ق��رار ال��ف��رد ف��ق��ط ،ب��ل هما
����ض���رورة ق�����ص��وى ل��ق��ي��ام جم��ت��م��ع م�����س��ت��ق��ر و�آم���ن
ومتكامل ،وقد �أكدت ن�صو�صه املقد�سة على عاملية
الر�سالة ،ومنا�سبتها ل�صنوف الب�شر املختلفة،
ح��ي�ن ق����ال ت����ع����اىل« :وم�����ا �أر����س���ل���ن���اك �إال رح��م��ة
للعاملني ،»..و»وم��ا �أر�سلناك �إال كافة للنا�س،»..
ول��وال ات�ساع �أف��ق النظرة الإ�سالمية ومراعاتها
حلاجات الإن�سان كونه �إن�سا ًنا ،ملا ج��اء اخلطاب
ال���ق���ر�آين ب��ه��ذا ال��ع��م��وم وه���ذه اجل�����ر�أة؛ فخطاب
ك��ه��ذا ي��ق��ول� :إ َّن ه��ذا ال��دي��ن يت�سع ل��ك��ل �إن�����س��ان،
مهما ك��ان انت�سابه ال��زم��اين وامل��ك��اين وال��ف��ك��ري
والعرقي ،ول�سبب ب�سيط جدا ،هو �أنه يكفل حق
الإن�سان!
ومل ت�����ص��ل الأن���ظ���م���ة ال��و���ض��ع��ي��ة �إىل ف��ك��رة
����ض���رورة ت��ر���س��ي��خ م���ب���ادئ احل���ري���ة وامل�������س���اواة �إال
ُم����ؤخ��� ًرا ،وم��ا ذاك �إال لأن��ه��ا ق��ائ��م��ة م��ن �أ�سا�سها
على م�����ص��ادر وم��رج��ع��ي��ات م�ضطربة با�ضطراب
«حاجات النا�س وقناعاتهم» ،فهي حمل اختالف

دائ��م بني الأف���راد وامل��دار���س والعقائد ،ورغ��م كل
ه��ذا اال���ض��ط��راب ال��ق��ائ��م� ،إال �أ َّن ُم� ِّؤ�س�سي الفكر
الو�ضعي ا�ستطاعوا اخلروج من دائرة اخلالفات
وت���أ���س��ي�����س م��ب��ادئ د���س��ت��وري��ة ���ش��ب��ه ث��اب��ت��ة ،ت��ت��ف�� َّرع
عنها مبادئ و�أح��ك��ام قانونية تنا�سب احتياجات
النا�س ،وال ميكن �أن يطر�أ �أيَّ تغيري على الأحكام
القانونية واجلزئيات �إال مبا يتوافق مع املبادئ
الد�ستورية الكربى ،كان هذا اخل��روج من دائرة
التخلي واال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن «ق��ان��ون ال�����س��م��اء» ،ك��ان
دخ����وال يف دائ����رة «ق���ان���ون ال�����س��م��اء» م��ن ال��ط��رف
الآخ��ر للدائرة؛ حيث �إ َّن الو�ضعيني العلمانيني
الذين �أزاحوا الت�شريع ال�سماوي بت�شريع �أر�ضي،
قد ن�سوا �أن ت�شريعهم اجلديد هو �صورة ُّ
جتذر
وت���أ�ُّ��ص��ل الت�شريع ال�����س��م��اوي؛ �إذ لي�س «ال��ق��ان��ون
ال��ط��ب��ي��ع��ي» وال «امل���ب���ادئ الأ���ص��ل��ي��ة والأزل���ي���ة» �إال
ق���وان�ي�ن وم����ب����ادئ م��ق�� َّد���س��ة اك��ت�����س��ب��ت ال��ق��دا���س��ة
والأزلية بالت�صاقها بالن�ص املقد�س!
وي��ج�� ُد ال��ن��اظ��ر بعني الب�صرية �أ َّن ك�� َّل امل��ب��ادئ
ال��ن��زي��ه��ة ال��ت��ي ق��� َّرره���ا الإع��ل��ان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق
الإن�����س��ان ،ه��ي م��ب��ادئ �إ���س�لام��ي��ة خ��ال�����ص��ة ،ي��ر ِّب��ي

الإ����س�ل�ام عليها ُم��ع��ت��ن��ق��ي��ه ،ب��ل �إ َّن����ه م��ا زال �أك�ثر
دق���ة يف ط��ري��ق��ة �إ���س��ق��اط ه���ذه امل��ب��ادئ ع��ل��ى حياة
ال��ن��ا���س ،وال �أدل على ذل��ك م��ن نظرته ال�صافية
للفرد ب���أن��ه لبنة يف املجتمع ،ولي�س كيانا ميكن
�أن يكون م�ستقال بذاته كما ي�ؤ�س�س له الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان .وي�ضرب طارق الب�شري
درج����ة ال��ت��ك��ام��ل يف م���ب���ادئ الإ����س�ل�ام م���ن خ�لال
ازدواجية « احلق -والواجب»؛ فاملواثيق العاملية
تنظر حلقوق الفرد فقط ،بينما ينظر الإ�سالم
�إىل حقوق الفرد وواجباته ،فحق الزوجة واجب
ال������زوج ،وح����ق ال��رع��ي��ة واج����ب ال����راع����ي ،وب��ذل��ك
يقل�ص امل�سافة التي ترك�ض فيها النف�س الب�شرية
�شديدة احل��ر���ص وراء حقها ،لتلتفت قليال �إىل
م��ا يجب عليها جت��اه غ�يره��ا .وك��ذل��ك احل���ال يف
فرو�ض الكفاية التي يقابلها يف الوثائق العاملية
«احلق العام -الواجب العام» ،فهي ال ت�سقط عن
اجلميع �إال �إذا قام بها �أفراد من املجموع.
ومن ث�� َّم؛ فالدقة يف تو�صيف مبادئ الإ�سالم
تفوق ما جاء يف الوثائق الدولية؛ فامل�ساواة التي
تدعو �إليها الوثائق الدولية لي�ست �إال «العدل»
ُ
فالعدل يراعي واقع النا�س
باملفهوم الإ�سالمي؛
و�أح��وال��ه��م وحاجاتهم كما ال تراعيها امل�����س��اواة،
ح��ال��ه��ا ح��ال الأب ال���ذي ينفق ع��ل��ى �أوالده نفقة
مت�ساوية ،رغ��م �أ َّن حاجات الر�ضيع تختلف عن
ح��اج��ات ط��ال��ب امل��در���س��ة ،وت��خ��ت��ل��ف ع��ن ح��اج��ات
طالب يف املرحلة اجلامعية.
و�أرى �أن �أج��م��ل م��ا مي��ك��ن �أن ُي��ت��ب��اه��ى ب��ه يف
قانون احلقوق الإ�سالمي ه��و� :أن��ه ال ي�ؤكد حقَّ
ال���ف���رد ،ب��ق��در م���ا ي����ؤك���د واج���ب���ه جت���اه غ�ي�ره من
�أفراد ،ويرفع قيمة الفرد بقدر �إ�سهامه يف خدمة
غريه ،ففي احلديث« :خريكم خريكم لأهله ،و�أنا
خ�يرك��م لأه��ل��ي ،»..وي��ح��ث على الت�ضحية وع��دم
انتظار املقابل ،ت���أدي��ة واج��ب ،وع��دم انتظار حق،
كما يقول احلق جل وعال�« :إمنا نطعمكم لوجه
اهلل ال نريد منكم جزاء وال �شكورا ،»...فهو يخرج
الإن�����س��ان م��ن نف�سه وي��دخ��ل��ه يف دائ����رة املجتمع
ال�صغري والكبري ،خ�لاف الوثائق الدولية التي
ت�ؤ�صل له وج��ودا م�ستقال بعيدا عن غ�يره ،هذا
�إ���ض��اف��ة لت�أكيد الإ���س�لام على قيم �أع��ظ��م كقيمة
ال�تراح��م والتكافل والإي��ث��ار؛ فيتخ َّلى امل��رء عن
ح��ق��وق��ه ،وي�����س��ع��ى -ل���وج���ه اهلل -م����ؤدي���ا م���ا وراء
واج��ب��ه جت���اه اخل��ل��ق ،ف��ه��ل ه���ذا ال��ن��ب��ل والعظمة
�أرفع� ،أم مواثيق حقوق الإن�سان؟!
tal.fat@hotmail.com
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اال�ست�شراف ..احلاجة واملع ّوقات
ابتهاج يون�س

«امل�ستقبل ..املجهول ..امل�صري» هواج�س غلبت الإن�سان على �أفكاره وطقو�سه وحياته اليومية ،حيث برزت يف �ألح ن�شاطاته كادخار الطعام
والبناء والعمران ،بل يعد «الإجن��اب» و»ال��زراع��ة» هي �أق��وى م�ؤ�شر للح�س امل�ستقبلي للإن�سان من الناحية احلياتية .ناهيك عن «الكهانة»
والتيمور�ست بها طقو�س تو�ضح مدى احرتا�س الإن�سان من امل�ستقبل ،فقد ن�ش�أت الأدي��ان والكهانة لأج��ل �إرخ��اء هواج�س امل�صري والإجابة
بتطلعات وتنب�ؤات تطمئن الإن�سان لي�ستمر بحياته .ويف جمال ال�سيا�سة ا�ستخدم امللوك وال�سالطني العرافني والكهنة لأجل معرفة الغد ،فقد
ارتبطت بغريزة «التملك» و»تعزيز اال�ستحواذ» ،وتعج �صفحات الكتب التاريخية والك�شوفات الأثرية باخلرافات والأ�ساطري على ذلك.
ي�شري ال��ك��ات��ب ول��ي��د ع��ب��داحل��ي يف مقالة ع��ن «ال��درا���س��ات امل�ستقبلية :الن�ش�أة
والتطور واالهمية» �إىل ارتباط الإرها�صات الأول��ي��ة لعلم «اال�ست�شراف» �أو «علم
امل�ستقبل» بعن�صر «الزمن» وعالقة الإن�سان به ،فال ميكن �سلخ الإن�سان عنه .فقد
�شغلت هذه الق�ضية عقول الفال�سفة واملفكرين منذ الأزل ،فقد ّنظر البع�ض منهم
– من بارميند�س �إىل كانت� -أن الزمن منف�صل و�سابق للظواهر مما يرتتب عليه
الثبات واال�ستمرار ،فهو لي�س مفهومًا واقعيًا ميدانيًا بقدر ما هو جمرد ونظري،
وغالبًا ما يرتبط باحلركة ،فهو كما يراه جون لوك «التغري الكمي للأحداث».
ظل هذا املفهوم �سائ ًدا �إىل ع�صر احلداثة �إىل �أن نبّه في�شرن �أن الزمن ن�سبي يف
مناطق العامل وال يحكم بنف�س املقيا�س ،فمثال يف الدول النامية كمية الأحداث �أقل
من ال��دول املتقدمة ،فبالتايل لزم على علم اال�ست�شراف �أن ي��درك وت�يرة احلركة
و�إيقاعها.
�أوال :التعريف:
من العنا�صر الأخرى التي ميكن �أن نربطها باال�ست�شراف هي« :الزمن» كما ذكر
�سابقا ،و»احلركة» ،و»االجتاهات» ،و»العالقات» ،و»الإمكانات» ،و»اخليال» .فهي من
�أهم مكونات مفهوم اال�ست�شراف لدى غالبية الباحثني على مر الع�صور ،واختالف
املدار�س العلمية ،وهنا ن�ستعر�ض بع�ض التعاريف لعلم امل�ستقبل:
 -1ذكر اال�ست�شراف لغة يف معجم الل�سان« :وت�شرف ال�شيء وا�ست�شرفه :و�ضع
يده على حاجبه كالذي ي�ستظل من ال�شم�س حتى يب�صره وي�ستبينه» ،ومنها يعني:
«اال�ست�شراف يف لغة العرب حتديد النظر �إىل ال�شيء ب�شكل يجعل الناظر �أقوى على
�إدراكه وا�ستبيانه ،ك�أن يب�سط الكف فوق احلاجب كامل�ستظل من ال�شم�س� ،أو ينظر
�إليه من �شرفة �أو مكان مرتفع� ،أو ميد عنقه وي�سدد ب�صره نحوه ،كل ذلك يفعله
ل�ل�إح��اط��ة ب�شكل ال�شيء والتدقيق على ماهيته»( ،حممد بري�ش ،اال�ست�شراف:
املفهوم).
 -2ي�ستخدم اخلرباء الفرن�سيون م�صطلح امل�ستقبلية �أو التوقع �أو التخطيط،
فهو مرتبط بالتحليل ال�شامل و�صناعة اال�سرتاتيجيات للجوانب االجتماعية
والثقافية والبيئية والتكنولوجية ،م��ع الرتكيز على ال��ع��وام��ل الداخلية ،وذل��ك
با�ستخدام الفر�ضيات املتما�سكة واملحتملة للغد  -بناء على ���س�يرورة املا�ضي �إىل
احلا�ضر والإمكانات املتاحة( .حممد بري�ش ،املنهج يف ا�ست�شراف امل�ستقبل :عودة
�إىل املفهوم).
« -3العلم ال��ذي ير�صد التغري يف ظاهرة معينة ،وي�سعى لتحديد االحتماالت
املختلفة لتطورها يف امل�ستقبل ،وتو�صيف ما ي�ساعد على ترجيح احتمال على غريه،
وعلى هذا الأ�سا�س تتباين الدرا�سة امل�ستقبلية عن الدرا�سة اال�سرتاتيجية ،فالثانية
تقوم على هدف يكون قد حدد �سابقا ثم البحث عن �أدوات حتقيق هذا الهدف ،بينما
ت�سعى الدرا�سة امل�ستقبلية ال�ستعرا�ض االحتماالت املختلفة للظاهرة .كما تختلف
الدرا�سة امل�ستقبلية عن التنب�ؤ .يف الأخري يح�سم �أن الظاهرة �ستتخذ م�سارا معينا،
بينما ال تزعم ال��درا���س��ة امل�ستقبلية مثل ذل��ك �أب���دا»( ،ول��ي��د عبداحلي ،الدرا�سات
امل�ستقبلية الن�ش�أة والتطور والأهمية).
 -4مييل علم امل�ستقبل ليكون فرعًا من علم االجتماع �أكرث من علم االجتماع
التاريخي ،حيث ي�صنف على �أنه نوع من اخليال االجتماعي الذي يناق�ش التطورات
امل�ستقبلية الفعلية ،وي�ستهدف تعيني مدى االحتمال الريا�ضي لوقوعها وقابليتها
للت�صديق ،على عك�س علم االجتماع التاريخي الذي ي�ؤكد النبوءات الظنية بالن�سبة
للما�ضي» .وتتداخل يف علوم كثرية يف ر�سم احتماالت امل�ستقبل منها اجلغرافيا
والعلوم الطبيعية وال�سيا�سة واالقت�صاد والتاريخ والتكنولوجيا�...إلخ.
 -5يعتمد علم امل�ستقبل على �أب��ع��اد ثالثة مل�سار ال��ظ��واه��ر :املمكن ،واملحتمل،

وامل��ف�����ض��ل .وي��رك��ز ع��ل��ى ث�لاث��ة �أب��ع��اد زم��ان��ي��ة ت��ك��ون يف م��ت��ن��اول ال��ن��ق��ا���ش :امل��ا���ض��ي،
احل��ا���ض��ر ،امل�ستقبل ،وينق�سم امل�ستقبل �إىل امل�ستقبل امل��ب��ا���ش��ر :ومي��ت��د لعامني،
وامل�ستقبل القريب :وميتد من عامني �إىل خم�سة ،وامل�ستقبل املتو�سط :وميتد من
 20 -5عاما ،وامل�ستقبل البعيد :ومدته بني  50 – 20عاما ،وامل�ستقبل غري املنظور:
�أكرث من  50عاما.
 -6ي��رى الباحث جوفونيل �أن هناك ثالثة جوانب للدرا�سات امل�ستقبلية� :أ-
االجت��اه��ات ال�سائدة لظاهرة معينة .ب� -سرعة االجت��اه��ات :مبعنى قيا�س كمية
التغري يف ظ��اه��رة معينة خ�لال زم��ن معني م��ن ناحية ،والت�سارع يف ه��ذا التغري،
وهو الأمر الذي تطور يف الدرا�سات امل�ستقبلية با�ستخدام قوانني ريا�ضية للت�سارع
ودجمها يف التحليل .ج -العالقة بني الظواهر :يقوم على �إدراك التفاعل املتبادل
ب�ين الظواهر مهما ب��دت غ�ير مرتابطة ورف�����ض املنهج التجزيئي والرتكيز على
املنهج الكلي وهو املنهج الذي يعنى �أن الكل �أكرب من جمموع �أجزائه.
ثانيا :ن�ش�أة العلم:
 -1مرحلة اليوتوبيا �أو النماذج املثالية :والتي تفيد – كما �أ�شار لها الباحث
وليد عبداحلي – ب���أن��ه تخيل بنيات و�أن�����س��اق اجتماعية ق��ادرة على ح��ل م�شكالت
ال��واق��ع امل��ع��ا���ش دون �أن ي��ك��ون ه��ن��اك م���ؤ���ش��رات كافية على �إم��ك��ان حتققها ،ومثال
عليها :جمهورية �أفالطون ،ومنوذج �أوغ�سطني الذي ميثل �صراع بني مدينة اهلل
ومدينة الإن�سان ،ومنوذج فران�سي�س بيكون «�أطلنطا» اجلديدة القائمة على العظمة
الإن�سانية ،ومنوذج توما�س مور يف جمتمع قائم على امللكية اجلماعية ،كذلك منوذج
«املادية التاريخية» لكارل مارك�س.
 -2مرحلة التخطيط :وه��ي مرحلة جت��اوزت التنظري لتبد�أ بدرا�سة املجتمع
درا�سة خمت�صة تنا�سب خ�صو�صياته؛ ليتم بعد ذلك �إعداد اخلطة الالزمة لتغيريه،
وهي تتج�سد باخلطط التنموية واال�سرتاتيجيات ،مثل خطط متديد الكهرباء،
وقوانني احلرية التقنية� ...إلخ.
ويجدر بنا �أن نذكر هنا اجلهود البحثية لدى بع�ض الدول يف جمال امل�ستقبل
التي �أدت �إىل احل��ث على �إن�����ش��اء وزارة للم�ستقبل يف بريطانيا ،و�إ���ص��دار جمالت
خا�صة ب�ش�أن اال�ست�شراف ،مثال :جملة الغد  ،1938وكذلك �إن�شاء املركز ال��دويل
لال�ست�شراف يف  .1957وقد برز من العلماء �سمركز بريغر وجوفونيل ،والأخ�ير
�أن�ش�أ م�شروع امل�ستقبالت املمكنة الذي يرى فيه �أ ّن امل�ستقبل لي�س قدرا بل هو جمال
ملمار�سة احلرية من خالل التدخل الواعي يف بنية الواقع باجتاه «املف�ضل».
 -3مرحلة العاملية :وهو التحوّل من االهتمام املحلي الإقليمي �إىل ت�صور بنية
العامل ككل ،وق��د �شملت مو�ضوعات �أك�بر مثل �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل والإره���اب
وحقوق الإن�سان وم�شكالت البيئة والزيادة ال�سكانية وا�ستنزاف امل��وارد الطبيعية
وغريها.
ثالثا :نظرة كوندر�سيه يف تطور اجتاهات الدرا�سات امل�ستقبلية:
يعد كوندر�سيه �أول ع��امل ح��اول منهجة علم امل�ستقبل ،وق��د ر�أى �أن درا���س��ات
امل�ستقبل ب���د�أت مبنهج الإ���س��ق��اط واحل��د���س وامل��ن��ظ��ور التجزيئي .وبعدها حتولت
للمناهج الكمية واال�ستقرائية والريا�ضية بالدواليب وال�سيناريوهات ونظرية
االحتماالت والثالثيات وامل�سافة واللعب واملحاكاة  ...الخ .و�أخريا امليل التدريجي
نحو املنظور الكلي ،ومنها نتج التحول من مفهوم القوة على �أ�سا�س الكم �إىل القوة
على �أ�سا�س النتيجة ،والتحول من مفهوم القوى �إىل الرتابط.
رابعا :وظائف درا�سات اال�ست�شراف:
-1التنمية بكافة قطاعاتها ،وذلك بتحديد اجتاهات التفاعل لتحديد االحتماالت
امل�ستقبلية ،وتوظيف الإمكانات نحو حتقيق «املف�ضل» والتحرز من غري املرغوب.

 -2وظيفة بيداغوجية يف بناء ال�صورة الذهنية للعامل ،و�أدجل��ت��ه ع��ن طريق
الت�أثري على ال�لاوع��ي ب��الإع�لام والتعليم ،وذل��ك لرت�سيخ ���ص��ورة امل�ستقبل ال��ذي
تريده ال�سيا�سة ،وبناء التوجهات على غرارها.
 -3ت�صنيف العامل جغرافيا و�سيا�سيا وح�ضاريا ،وحتديد املكانة الدولية لها
وذلك بدرا�سة التفاعل بني الأقاليم والت�أثري املتبادل بينها ،وحتديد التخ�ص�صات
والقطاعات الع�سكرية والتكنولوجية يف العامل.
خام�سا� :إ�شكاليات علم امل�ستقبل:
 -1التطور احل�ضاري ل�ل�أمم ال ي�سري بطريقة خطية  -بافرتا�ض �أن��ه يذهب
للأف�ضل �أو للأ�سو�أ على وترية واح��دة ،ف�أي حدث �أو اكت�شاف ميكن �أن ي�ؤثر على
التنب�ؤات يف �أي حلظة ،مما ي�ستدعي على عامل امل�ستقبل �أن يكون يف غاية ال�شمول
والرت�صد والدقة ،وهذا م�ستحيل بالن�سبة للقدرات الإن�سانية ب�أن ت�صيب %100
 -2هناك تفاوت ح�ضاري يف العامل يف كافة امل�ستويات ،وذلك ب�سبب االختالفات
الثقافية وتباين الأن�ساق االجتماعية التي حتدد �سرعة احلراك الثقايف ،ناهيك عن
الهيمنات واالختالفات يف القوى ال�سيا�سية التي ت�ؤدي �إىل �أن تكون بع�ض الدول
تابعة .ومبا �أننا يف مرحلة الت�صورات العاملية ال ن�ستطيع القول �إن العامل يتجه
القت�صاد املعرفة مثال ،ويف الآن ذاته �إفريقيا مل ت�صل �إىل اليوم للثورة الزراعية،
�أي �أ ّن هناك ح�صرا عند كثري من الأبحاث ب�ش�أن ماهيّة العامل ،وتخ�صي�ص لفظ
العامل على بع�ض الدول ذات املكانة.
�ساد�سا :احلاجة لعلم اال�ست�شراف:
ال ميكن �إنكار وظيفة الدرا�سات اال�ست�شرافية يف �أي دولة ،وال�سيما يف الوقت
الراهن ،ب�سبب �سهولة التنقل واالت�صاالت الذي �أدى �إىل «ت�سارع الأحداث» يف
كثري من ال��دول ،ففي املا�ضي ب�سبب �صعوبة التنقل واالت�صال كانت م�ساحة
ت���أث�ير الأح����داث ال��ع��امل��ي��ة �أق���ل م��ن ال��ي��وم ،ف��ال��ي��وم ك�ثر االح��ت��ك��اك وامل��ن��اف�����س��ات،
والعامل �أ�صبح �أقل م�ساحة ميكن �أن ي�صلنا �أي �شيء من �أي مكان� ،أك��ان فكرا
�أو اخرتاعا �أو دمارا!
من كان ليتوقع �أن العامل منذ القرن الـ � 20سيتغري كل هذا التغيري ،من
حيث تطور العلوم وا�ستغاللها يف ال�سيا�سة ،مَن ِمن العرب كان ليتوقع اليوم
�أن ان��ه��ي��ار ���س��وق النفط يف �أم��ري��ك��ا ميكن �أن ي���ؤث��ر علينا؟ �أو �أ ّن ال�����ص��راع بني
�أمريكا و�أفغان�ستان ي�ؤثر علينا؟ �أي البد من ح�سابات �أكرث دقة و�أكرث �شمولية
تنبئنا ب�سبل احلفاظ على «حد البقاء» ك�أ�ضعف �إميان و�سط كل هذه الهيمنات
وال�صراعات ،ولتحقيق التنمية ومواكبة التقدم.
�سابعا :معوقات اال�ست�شراف:
 -1البنية الثقافية :والتي تتكون من الأ�س�س والطبائع التي حتكم ال�شعوب،
وبالتطبيق على جمتمعاتنا ،يكمن يف خ��ط��اب��ات ال�سلبية املبالغة يف التوكل
لي�صبح تواكال ،واال�ستناد للآيات لتربير الف�شل بالقول« :ع�سى �أن تكرهوا
�شيئا وهو خري لكم» ،ناهيك عن ا�ستعا�ضة احلمد وال�شكر بالطموح والتقدم،
وتغليب مبد�أ «�سد الذرائع عن جلب امل�صلحة» ،و�إرجاع كل �شيء للقدر وانتظار
الدهر لتغيريه وحترمي معار�ضته .كذلك ال نن�سى خطاب اعتبار اال�ست�شراف
واحت�ساب امل�ستقبل وتقدمي �صورة نوعًا من الرجم بالغيب!
 -2البنية املادية :وتكمن يف عدم توافر البنية التحتية لال�ست�شراف كمراكز
للأبحاث اال�ست�شرافية ،و�ضعف ق��واع��د البيانات االجتماعية واالقت�صادية،
و�ضعف فعالية م��راك��ز الإح�����ص��اء ونظم املعلومات ،وع��دم االهتمام الإع�لام��ي
والتعليمي بهذا املجال.
ibtehaj.i9@gmail.com
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الأنا والآخر واملعرفة
ب�شاير ال�سليمية

يف مقال (املعرفة ح�صيلة ال�شراكة بني «الأنا» و«الآخر») ،حت َّدث عبدالنبي ا�صطيف عن �ضرورة الآخر يف التكوين املعريف للأنا ،وعن ال�شراكة املعرفية على امل�ستوى الفردي واجلمعي وما بها من مط َّبات تلغي حتققها يف
وقتنا احلايل ،وال�سبل امل�ستقبلية لتحقيقهاَّ � ... .إن ان�صهار العداوة بني الأنا والآخر ال تت�أتى �إال ب�شعلة من املعرفة ما دام الإن�سان عدوا ملا يجهل؛ فحاجة الأنا لآخر وحاجة الآخر لآخر �ضرورة ملحة؛ ليعرف الأنا نف�سه
معرفة متكاملة ،ومتبادلة بينه وبني الآخر� ،شريطة �أن تكون فعالة وجمدية ،وقد قال عبدالنبي ا�صطيف يف هذا ال�ش�أن“ :دون الآخر ال مُيكن �أن يعرف الإن�سان نف�سه ،حتى � َّإن �أجزا ًء من ج�سمه كر�أ�سه ،ووجهه وتعبريه
وغريها ال ميكن �أن يراها دون اال�ستعانة بالآخر� ,أو جمموعة من املرايا تقوم مكانه” فاملرايا قد تكون (�آخر)” ،واحليوان والطبيعة ميكن �أن تكون (�آخر) �أي�ضا لكنها غري جمدية يف تكوين �صورة متكاملة للنف�س.
وع���م���دتُ يف ن��ه��اي��ة ال��ف��ق��رة الأوىل �أن
�أقحم احليوان والطبيعة �ضمن منظومة
(الآخ����ر غ�ير امل���ج���دي) ،ل�ن�رى م��ا قدمته
حلي بن يقظان يف �إطار املعرفة امل�شرتكة،
فبعد �أن ع��ا���ش “حي” يف ج��زي��رة نائية
وح��ي��دا ل�سنني ط��وي��ل��ة ك���ان ي��ت��وا���ص��ل مع
احل��ي��وان��ات والطبيعة بو�سائل �شتى دون
�أن ت��ث��م��ر �سنبلة واح����دة يف ح��ق��ل امل��ع��رف��ة
(م��ع��رف��ة ك��ل منهما ل�ل��آخ���ر) ،ل��ك��ن ق��دوم
�أب�سال لهذه اجلزيرة جعل “حي” ي�شعر
باحلاجة لوجود �أداة (اللغة) ي�شرعان بها
يف ت��ب��ادل املعرفة وال��ت��ع��اون على �إنتاجها،
فطفق الأول بتفعيلها بتعليم هذا الأخري
اللغة الطبيعية ليتمكن من التوا�صل معه
توا�صال جمديا.
وي���ق���ول ع��ب��دال��ن��ب��ي“ :لعل يف ���ص��ي��غ��ة
�إن�سان العربية امل�شتقة من الأن�س ما ُي�شري
ع��ل��ى ن��ح��و خ��ف��ي� -إىل ه���ذه ال�����ص��ل��ة معالآخر؛ فال�صيغة بانتهائها بالألف والنون
حتمل عالمة التثنية ،و�إنْ كانت تدل على
املفرد” ،وه���ذا م��ا ب��ح��ث ْ��ت ع��ن��ه يف املعاجم
ومل �أج���د م��ا ي���ؤي��ده ،ف�ضال ع��ن ذل��ك قد

يجر ه��ذا التف�سري �أم��ورا؛ فماذا نقول يف
كلمة “الرحمن”� ،أحتمل معنى التثنية؟،
يف حني �أنَّ فردية اهلل من امل�سلمات.
ال���������ش����راك����ة امل����ع����رف����ي����ة ب��ي��ن “الأنا”
و”الآخر” ال ت��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى امل�����س��ت��وى
ال��ف��ردي كما �أ�سلفنا ،و�إمن���ا ثمة م�ستوى
���ت ع��ل��ي��ه ال�����ش��راك��ة امل��ع��رف��ي��ة
ج��م��ع��ي ق���ام ْ
ال ���س��ي��م��ا ب��ي�ن احل���������ض����ارات ،وق�����د ���ض��رب
عبدالنبي �أمثلة لت�أثري ح�ضارة يف �أخرى
ون�ش�أتها ومنوها وتطورها ،و�إ�سهامها يف
ت�شكيل احلقل املعريف حل�ضارة �أخرى ،و�إن
�أن��ك��رتْ ه��ذه احل�ضارات ذل��ك ،ف�إنها تبقى
“ح�ضارات م ّولدة” مدينة لها ،فمثال ال
يخفى ت�أثري احل�ضارات القدمية العريقة
يف احل�ضارات احلديثة ،وكذلك احل��ال يف
أ�سهمت
احل�ضارة العربية الإ�سالمية التي �
ْ
فيها �شعوب وقبائل يف خمتلف بقاع العامل
القدمي ،كذلك احل��ال بالن�سبة للح�ضارة
ال���غ���رب���ي���ة م���دي���ن���ة يف م��ا���ض��ي��ه��ا ال���ق���دمي
وع�����ص��وره��ا ال��و���س��ط��ى وح��ا���ض��ره��ا ال��راه��ن
للح�ضارات الأخرى ال�سيما ال�شرقية ،و�إن
�سعت لإخفاء ذلك.

� ...إنَّ ظُ هور ٍ
تقر بدين احل�ضارة
كتب ُّ
الغربية لل�شرق ي�ؤكد �أن لي�س ثمة ثقافة
�صرفة و�أن هنالك ���ش��راك��ة �إن�سانية غري
مبا�شرة يف �صناعة و�إنتاج املعرفة ،ككتب:
فالرتبريكريت “الأثر ال�شرق�-أدنوي يف
الثقافة اليونانية يف الع�صر البدائي”،
ومارتن برينال “�أثينا ال�سوداء :اجلذور
الأفرو�-آ�سيوية للح�ضارة الكال�سيكية”،
وت�شارلز بينجلي�س “الأ�ساطري اليونانية
وب��ل��اد ال����راف����دي����ن :ت����وازي����ات وت�����أث��ي�ر يف
الرتاتيل الهومرية وه�سيود” ...وغريها
م��ن ال��ك��ت��ب ع��رج��ت ع��ل��ى �أن احل�����ض��ارة �أي��ا
ك���ان���ت وم��ه��م��ا ك���ان���ت يف ن��ظ��ر �أ���ص��ح��اب��ه��ا
متفردة و�أ�صيلة فما هي �إال ن��اجت كيمياء
التفاعل والتالقح بني الذات والآخر.
� ...إنَّ امل���ر����ض ال��ع�����ض��ال ال�����ذي ع��ان��ت
م��ن��ه ال�����ش��راك��ة امل��ع��رف��ي��ة ع��ل��ى م���ر ال��زم��ن
ه���و (االح���ت���ك���ار) ،وم���ا ���ص��ح��ب��ه م���ن ت��واب��ع
كـ”الأنانية” ال��ذي َج َعل العامل املتق ِّدم
ي���ف���ي���د م�����ن ال���������ش����راك����ة امل���ع���رف���ي���ة وح�����ده
دون غ�ي�ره ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الإ���س��ه��ام��ات
امل�����ش�ترك��ة م��ن ك��ل �أم���ة و���ش��ع��ب ف��ي��ه��ا ،وق��د

�أع��ط��ى عبدالنبي م��ث��اال ل��ذل��ك بامل�شاريع
البحثية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات اجلامعية
والعلمية والبحثية املتقدمة ،ال�سيما يف
دول ال�����ش��م��ال ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ���ش��راك��ة فعلية
ب�ين خمتلف الأمم وال�����ش��ع��وب؛ فالعن�صر
الب�شري يف ه��ذه امل�ؤ�س�سات ينتمي �أف��راده
�إىل �أق��ط��ار خمتلفة م��ن ال�����ش��رق وال��غ��رب
وال�����ش��م��ال واجل���ن���وب ،ول��ط��امل��ا ���ش��ك��ت دول
العامل الثالث ،ودول اجلنوب ،من هجرة
الأدم���غ���ة وال��ع��ق��ول م���ن دي���اره���ا �إىل دول
العامل الأول� ،أو دول ال�شمال ،مثلما �شكت
م��ن اح��ت��ف��اظ ه���ذه ال����دول مب��وف��دي��ه��ا �إىل
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة علميا وت��ق��ن��ي��اً ل��ل��درا���س��ة
وال��ت���أه��ي��ل ت��غ��وي��ه��م ب�����ش��ت��ى ال�����س��ب��ل امل��ادي��ة
واملعنوية للبقاء فيها والإ�سهام يف تنمية
املعرفة يف حقول تخ�ص�صهم.
مما �سِ ْيق -ومنذ
ُ
ويح�ضرين فيما �أبعد َّ
�أزم��ن��ة م�ضت -جت��رب��ة ال��ع��رب��ي عبا�س بن
فرنا�س للطريان ،التي �أودت بحياته �إثر
�سقوطه امل��دوي ،م��اذا لو مل يجرب عبا�س
الطريان؟ هل كان �سي�صنع الإخوان رايت
طائرة؟ هل �ستلوح �أ�صال فكرة الطريان يف
�أفق عقليهما؟!
�إن��ن��ا ل��ن ن�ستطيع �أن ن���ؤ���س�����س م�ؤ�س�سة
معرفية ا�شرتاكية عاملية متحو االحتكار
والأن��ان��ي��ة وتعطي ال�شعوب والأمم حقها
كما �أخذت الدول املتقدمة حقها ما مل تكن
لدينا الثقة املتبادلة القائمة على امل�صالح
املتبادلة ،و�إن ما علينا فعله بعد �أن نعزِّز
هذه ال�شراكة وجنعلها “�شراكة مبا�شرة”
ُيوجزه عبدالنبي يف نقاط ث�لاث �ضمنها
يف ك��ت��اب��ه (“نحن وال���غ���رب :م��ن “�صدام
احل�ضارات” �إىل “ال�شراكة املعرفية»):
 �أن ن��دع��و �إىل ���ش��راك��ة م��ع��رف��ي��ة بنيم��ن��ت��ج��ي امل���ع���رف���ة .ك���ل �أرج�������اء ال���ع���امل يف
اجلنوب وال�شمال معا ،ويف ال�شرق والغرب
معا.
 �أن ندعو ب��امل��ق��دار نف�سه �إىل توظيفح�����ص��ي��ل��ة ه���ذه ال�����ش��راك��ة وم���ا ت��ن��ت��ج��ه من
معرفة يف خدمة الإن�����س��ان ب�صرف النظر
عن جن�سه ولونه ولغته ودينه و�سنه.
 �أن نحارب مبد�أ احتكار املعرفة حتت�أية مظلة يحتمي بها.
bash.19929@gmail.com
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ال�سبيل �إىل فاعلية الدرا�سة امل�صطلحية
مبارك احلمداين

ُيفكك الباحث عبداحلفيظ حممد الها�شمي -يف مقالته املن�شورة حتت عنوان «�أولوية املنهج الو�صفي يف الدرا�سة
َ
اخلطوط العري�ضة ل�ضوابط ا�ستخدام املنهج يف التعاطي مع �أ�شكال الدرا�سة امل�صطلحية .تلك الدرا�سة
امل�صطلحية»-
التي يعرفها بالقول�« :إنها الدرا�سة التي تتخذ امل�صطلح مو�ضوعاً لها ،وت�سعى �إىل «�ضبط املعرفة العلمية ..و�إعادة �صياغة
النماذج اللغوية يف �أن�ساق داللية وعالئقية».
� ...إ َّن احل����دي َ
����ث اجل������اري ع����ن �أه���م���ي���ة ال���درا����س���ة
امل�صطلحية -خ�����ص��و���ص��ا يف ���س��ي��اق ال��ع��ل��وم ال�����ش��رع��ي��ة-
واعتبارها منهجاً مالزماً لتطور �إب�ستمولوجيا املعرفة
ال�شرعية� ،سيا ٌق تفر�ضه املتغريات الراهنة للكثري من
اجل��زئ��ي��ات ال��ت��ي ُتبنى عليها مناهج ومفاهيم املعرفة
يف ال��ع��ل��وم ال�شرعية م��ن خ�لال عالئقها اجل��دل��ي��ة مع
����ص�ي�رورة ال���واق���ع امل��ع��ا���ش وحت���والت���ه .وم���ن ه��ن��ا ،ف����إ َّن
َ
احلديث عن هذه الأهمية ال يحتاج من الدالالت �سوى
ق����راءة ال��وق��ائ��ع اجل���اري���ة والأط����روح����ات ال��ت��ي تفر�ض
ت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى دي��ن��ام��ي��ة امل��ع��رف��ة وامل�صطلحات
ال�����ش��رع��ي��ة .ل�����ذا؛ ف�������إ َّن ال���درا����س���ة امل�����ص��ط��ل��ح��ي��ة -ك��م��ا
ْ
أ�صبحت من �أ�ش ِّد
ري من الباحثني� -
يُ�شدد اليوم الكث ُ
ال�����ض��رورات؛ ���س��واء تعلق الأم���ر ب��درا���س��ة م�صطلحات
نقدية قدمية وت��راث��ي��ة� ،أم تعلق بدرا�سة م�صطلحات
ن��ق��دي��ة ح��دي��ث��ة وم��ع��ا���ص��رة .وك��م��ا ي��ق��ول �أح���ده���م ،ف����إ َّن
«امل�صطلحات �أ�شبه م��ا ت��ك��ون ب��ال��ذاك��رة احلا�سوبية يف
���ص��غ��ر احل��ج��م ،و���س��ع��ة االك���ت���ن���از� ..إن��ه��ا م��وط��ن �أ���س��رار
احل�ضارة ،ومفتاح �شخ�صيتها».
ولو �أخذنا ب�سياق الدر�س والتحليل املفهوم املنهجي
للدرا�سة امل�صطلحية ،ف�إ َّنها تنظر ب�شكل عميق ومو�سع
ي�أخذ كل احليثيات ال�لازم��ة للنظر يف دقائق مكونات
امل�صطلح و�أ�صوله املرجعية .كل ذلك ق�صد البحث عن
مقا�صده وتو�ضيح �إم��ك��ان��ي��ات راهنيته و�إزال����ة اللب�س
القائم فيه .وفيما لو حتقق ذلك على م�ستوى العلوم
جميعا ،ال يف العلوم ال�شرعية فح�سب ،ف�إن ذلك كفيل
ب�����أن مي��ك��ن ال���دار����س�ي�ن وال��ب��اح��ث�ين وم���ن ت��ن��ق��ل �إل��ي��ه��م
املعارف يف �صورة نتاج علمي �أن يلجوا �إىل العلوم ب�أفق
متفتح وفهم �سليم.
ويف اجل��ان��ب الآخ���ر ،ف����إ َّن ال��درا���س��ة امل�صطلحية -يف
���ش�� ٍّق م��ه��م -ت�سري ب��ال��دار���س وامل��ح��ل��ل نحو ت���ذوق وفهم
اجلهاز الإب��داع��ي داخ��ل الن�ص ،وهي ُ
تك�شف لأي قارئ
م���دى مت�� ُّك��ن ال��ب��اح��ث �أو ال���ط���ارح م��ن ال��ف��ه��م ال��دق��ي��ق
ودرج��ة العلمية والفنية يف التعاطي م��ع امل�صطلحات
و�إتقان فهمها وتو�ضيحها .وهي -كما ي�ؤكد الها�شمي-
ال�سبيل الأ�سلم الذي ُي�ؤهل للخو�ض يف الأ�س�س املعرفية
للعلم والنظم يف اجلهات املحيطة به املغذية له ،والتي
عليها يعول يف ت�أ�سي�سه ووجوده.
ويف تقديرنا ،ف إ� َّن الأهمية الراهنة ل�ضرورة الوقوف
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��درا���س��ات امل�صطلحية ت��ك��مُ��ن يف
تبدل النظرة �إىل امل�صطلحات يف النظريات النقدية
ْ
أ�صبحت تنظ ُر للم�صطلح �-سواء كان
املعا�صرة ،والتي �
علمياً� ،أو نقدياً� ،أو �شرعياً� ،أو �أدبياً� ،أو ما �سوى ذلك-
على �أنه (�صريورة متحولة) متاثل يف دورتها دورة حياة
ال��ك��ائ��ن احل���ي .وتت�سق يف بنيتها م��ع تكوينه و�إم��ك��ان��ه

للتحول والنمو والتطور وامليالد والتبدل .وعليه ،ف�إن
ه��ذه املماثلة البيولوجية ت��رف��د �أه��م��ي��ة ال��وق��وف عند
الدرا�سة امل�صطلحية بكونها تدلف �إىل درا�سة امل�صطلح
بكافة عالقاته وظروفه ،وارتباطاته تنظرياً وتطبيقاً،
وتك�شف ع��ن ك��ل م��ا يتعلق ب��ه م��ن ق�ضايا م�صطلحية
ع��ام��ة و�إ���ش��ك��االت لغوية �أو مفهومية ،م��ع ب��ي��ان جميع
�أ�شكال تطبيقاته و�ضمائمه والق�ضايا امل�ستفادة منها.
� ...إ َّن هذه الفهم ملاهية الدرا�سة امل�صطلحية يقرتح
لنا طبيعة املناهج امل�ستخدمة فيها .ويوقفنا عند تخري
امل��ن��ه��اج الأن�����س��ب وال����ذي ي��ت��واف��ق م��ع �أول���وي���ات حتقيق
امل�صطلح ويرفدنا بالفهم املنهجي ال�سليم له ،ويقدم
لنا الأدوات املوائمة لتحليله .ويف ه��ذا ال�صدد يذهب
الها�شمي للقول ب�أولوية املنهج الو�صفي يف الدرا�سة
امل�صطلحية ويطرح ذل��ك العتبارات �شتى .فالها�شمي
ي���ؤك��د ذل���ك ق��ائ�لا...« :و���ص��ف��ي��ت��ه تتجلى يف ك�شفه �أو
يف حم��اول��ة ك�شفه ع��ن امل���راد م��ن امل�صطلحات يف املنت
املدرو�س �أو املتون املدرو�سة يف فرتة زمنية بعينها لي�ست
ذات امتداد تاريخي� ،أم��ا �إذا وجد االمتداد التاريخي،
ف�إنه ال بد �أن ي�صحب املنهج الو�صفي املنهج التاريخي،
لأن امل�صطلح قطعاً �سيكون خ�ضع ل�ضرب من التطور،
�إم���ا يف ال���دالل���ة و�إم����ا يف اال���س��ت��ع��م��ال ،ات�����س��اع��اً و�ضيقاً
وم�شتقات .»...وهنا جند �أن الباحث ناق�ض الأولوية
ال���ت���ي ي���دع���و �إل��ي��ه��ا يف ���س��ي��اق ال��ن�����ص ن��ف�����س��ه؛ ف��امل��ن��ه��ج
الو�صفي �سيقدم لنا درا���س��ة للم�صطلح كما يوجد يف
�سياق الن�ص ،ويهتم بو�صفه وحتليله وتفكيكه و�صفا

دقيقا؛ وبالتايل قد ال يتحقق جزء مهم مما ت�صبو �إليه
الدرا�سة امل�صطلحية �أ�سا�ساً ،املعنية بتفكيك دينامية
امل�صلطح وتطوره عرب احلقب الزمانية واملكانية التي
طرح فيها ،و�إبراز بنيويته وحتوالته امل�ستمرة .غري �أن
قوة املنهج الو�صفي هنا وب�ؤرة �إفادته �إمنا هي يف اتفاقنا
مع ما جاء به الها�شمي حني تطرق �إىل نقطة �أن هذا
امل��ن��ه��ج يتيح مل�ستخدمه امل��ق��ارن��ة ب�ين دالالت الأل��ف��اظ
يف امل���ؤل��ف نف�سه �أو امل�ؤلفات لنف�س الكاتب .لكن ذلك
يقع كله داخل دائرة الن�ص الراهن وال يك�شف املقارنة
احلقيقية التي تخدم الرتاكم املعريف من خالل تبيان
�أ���س��ال��ي��ب ت��ط��ور ا���س��ت��خ��دام امل�صطلح وامل��ع��اين القائمة
عليه.
ويف ه���ذا ال�������ص���دد ،ي�����س��ع��ن��ا ال���ق���ول ب����أن���ه و�إذا ك��ان��ت
ال��درا���س��ة امل�صطلحية للم�صطلح ت��ع��ن��ي �أن��ه��ا تكوين
بطاقة ه��وي��ة للم�صطلح داخ��ل امل���ؤل��ف� ،أي �أن��ه��ا ُتعنى
ب��ت�����ش��خ��ي�����ص وب���ل���ورة وب���ي���ان وت��و���ض��ي��ح ك���ل م���ا ل���ه �صلة
ب��امل�����ص��ط��ل��ح يف ذل���ك ال��ك��ت��اب م���ن �أي ج��ه��ة ،ف������إ َّن ه��ذه
الدرا�سة تظل درا�سة م�صطلحية ت�شخي�صية لراهنية
ن�ص معني .مبعنى �أنها ال ترثي ال�صريورة العلمية وال
تقدم الإفادة العلمية املو�سعة .ذلك �أننا اليوم يف حاجة
�إىل م��ا ي��ع��رف يف �أدب���ي���ات ال��ب��ح��ث ال��راه��ن��ة ب��ـ»ال��ت��ك��ام��ل
املنهجي» الذي ال يقف عند حدود منهاج معني القتداد
املعرفة وتو�ضيح التفا�صيل واحليثيات .و�إمنا ال يتحرج
من دمج املناهج مبا يحقق الفائدة العلمية احلقيقية.
فالدرا�سات الو�صفية وحدها -وكما يراها الباحثون-

«ه���ي �أع���م���ال ع��ل��م��ي��ة ول��ي�����س��ت �أب��ح��اث��ا مب��ع��ن��ى ال��ك��ل��م��ة؛
لأنها تقدم و�صفا وتف�سريا لواقع ما معني ،ولكنها ال
تتعمَّق للك�شف ع��ن الطريقة التي ت���ؤث��ر بها العوامل
املختلفة على ظاهرة ما �أو الك�شف عن مقدار ت�أثري كل
عامل على ه��ذه الظاهرة كما يحدث ع��ادة يف البحوث
التجريبية» .وه��ذا ال يحقق وح��ده الهدف الأ�سمى يف
تقديرنا لوجود الدرا�سة امل�صطلحية.
�إال �أ َّن ال��ه��ا���ش��م��ي -و ُق��ب��ي��ل ن��ه��اي��ة ورق���ت���هُ -ي��ح��اول
ال�بره��ن��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن امل���خ���رج���ات امل�لائ��م��ة يف
ت��ق��دي��ره وال��ت��ي ي��راه��ا ع���ائ���داً ج��ي��دا م��ن وراء ت��ق��دمي
�أولوية املنهج الو�صفي يف الدرا�سة امل�صطلحية .ولعله
ي���رى �أن ه���ذا امل��ن��ه��ج مي��ك��ن يف امل��ق��ام الأول م��ن �ضبط
عنا�صر امل�تن امل��درو���س بطريقة علمية �أو �أق��رب بكثري
�إىل ال��ع��م��ل��ي��ة وامل��و���ض��وع��ي��ة؛ وذل���ك ل��ك��ون��ه��ا ت�ستند يف
الأ�سا�س �إىل اال�ستقرار واال�ستق�صاء دون �إغفال �شارد
�أو نافر �إال ما ال غناء فيه وال فائدة� ،أو �سها عنه الفكر
و�أخ���ط����أه ال��ن��ظ��ر .ول��ك��ن ك��ل ذل���ك ي��ق��ع يف �إط����ار الن�ص
الكائن نف�سه ال يف �إطار حتوالته.
ك��م��ا َي����رَى ال��ه��ا���ش��م��ي �أ َّن �أول���وي���ة ا���س��ت��خ��دام املنهج
الو�صفي مت ِّكن الباحث من �ضبط العالقات الرتكيبية
القائمة بني العنا�صر امل�صطلحية املح�صاة ،مع الرتكيز
خ��ا���ص��ة ع��ل��ى ع�ل�اق���ات ال��ت�����ض��اد وال���ت���رادف ،وال��ت��ق��اب��ل
والتناظر ،والعموم واخل�صو�ص ،واالقرتان والتعاطف
والإط�ل�اق والإ���ض��اف��ة�..إل��خ .وم��ن ���ش���أن ه��ذه العالقات
املختلفة �أ ْن ت�ساعد على بلورة فكر بنيوي ون�سقي ينظر
�إىل امل�صطلح يف كل مظاهره ،وعالقاته ،معترباً املعجم
كاملادة الواحدة ،واملادة كامل�صطلح الواحد .ويف ذلك من
التكثيف والتدقيق ما فيه .ولكن هنا ن�س�أل الها�شمي:
ماذا لو كان هناك تكامل منهجي مع املنهج التاريخي
ليمكننا من االرتكاز على معطيات حتول املفهوم وكل
املفردات بداخله؛ وبالتايل يكون للفكر البنيوي املراد
ت���أط�يره ج��ذره التاريخي امل�ستند �إل��ي��ه .وال���ذي ميكن
�أي�����ض��ا يف امل��ق��اب��ل م��ن ا���س��ت�����ش��راف دورة ح��ي��اة امل�صطلح
م�ستقب ًال قيا�سا على حت��والت��ه التاريخية؟ ويف نهاية
امل��ط��اف ،ي�سعنا �أن ن��ذك��ر م��ا ق��دم ب��ه الها�شمي ورقته
قائ ًال�« :إن درا�سة امل�صطلح هي عودة �إىل الواقع العلمي
ال�صحيح ،وك�شف لغطاء الغفلة املعرفية التي �شملت
كثرياً من الدرا�سات والبحوث �سنني عددا ،»...ون�ضيف
عليه ب�أن هذه العودة ال ميكن �أن تقتد ب�أحادية املنهج
وال ميكن لها �أن تبلور واق��ع��اً علمياً مكا�شفاً ب�أحادية
الدرب �إىل املعرفة .و�إمنا با�ستق�صاء الأمثل من املناهج
وعدم التورع يف الدمج والتكامل والإثراء الذي يحقق
يف النهاية فهماً �أو�سع وحتلي ًال �أعمق.
mu7k20@gmail.com
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هوية الدولة و�صراع املنظرين
�سامل امل�شهور

ري من الدعوات املطالبة بعودة اخلالفة الإ�سالمية
منذ �سُ قوط اخلالفة العثمانية يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ،بد� ْأت تظه ُر فـي الو�سط الإ�سالمي الكث ُ
التي مت ِّثل -من وجهة نظر ه�ؤالء -مظهراً من مظاهر بقاء الدين وخلوده .وا�ستم َّر اجلد ُل �إىل َيوْمنا هذا حول طبيعة عالقة الدين بالدولة؛ فهناك
ٌ
فريق اتخذ موقفاً معادياً �أو راف�ضاً لوجود �أي عالقة �أو ارتباط بني الدين والدولة ،و�إن كان ارتباطاً �شكلياً ،وهناك فريق �أخر تن َّكر للواقع املعا�صر وتبنى
قراءة دينية مت�شددة فر�ضها على الدولة واملجتمع ,وقدَّم جتربة �سيا�سية �أدَّت خللق �صورة �سيئة عن الإ�سالم فـي اخلارج والداخل.
ويف مقاله «الدولة يف فكرنا العربي املعا�صر» ،تناول
ت��رك��ي ع��ل��ي ال��رب��ي��ع��و ه���ذه ال��ق�����ض��ي��ة؛ م��ن خ�ل�ال تتبُّع
�صداها يف كتابات جمموعة من �أبرز الك ّتاب املعا�صرين
الذين خا�ضوا غمار هذه الأبحاث.

 -1الدولة يف فكر ال�شيخ علي عبد الرازق:

َذهَ����ب ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ع���ب���دال��� َّرازق �إىل رف�����ض ال����ر�أي
ال�سائد يف الأو�ساط العلمية وال�شعبية الذي يقول �إ َّن
الإ���س�لام دي��ن ودول���ة ،وخال�صة نظريته -ك��م��ا ذكرها
�صاحب املقال -تتم َّثل يف النقاط الآتية:
�أو ًال :ما كان حمم ٌد �إال ر�سو ًال لدعوة دينية خال�صة
للدين ،ال ت�شوبها نزعة ملك وال حكومة.
ثانياً :مل يقم �ص َّلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم بت�أ�سي�س
مملكة باملعنى الذي يفهم من هذه الكلمة ومرادفاتها.
ث��ال��ث��اً� :إ َّن حم��م��داً ك���إخ��وان��ه اخل��ال�ين م��ن الر�سل
الذين كانت مهمتهم التبليغ والإنذار.
ال�شيخ
تبناه
���ذي
وم��ن امل��ع��ل��وم �أ َّن ه��ذا االج��ت��ه��اد ال
�إن��ه دي��ن الأم���ة .ق��د يعرت�ض بع�ض الإ�سالميني
يف
الر�سمية
الدينية
عبدالرازق �أث��ار غ�ضب امل�ؤ�س�سة
على هذا الكالم ويقول :جعيط و�أمثاله يريدون
العنيف؛
والنقد
الهجوم
م�صر؛ فتعر�ض ل�سيلٍ م��ن
�إ�سالماً منزوع الد�سم -ال تقام فيه احل��دود وال
ُ
بت�ضليله!
آخرون
فبع�ضهم كفره واكتفى �
تقطع فيه الأي����ادي وال ي��رج��م ال��زن��اة وت��ب��اح فيه
اخل���م���ور ،وي��ق��ت�����ص��ر الإ����س�ل�ام ف��ي��ه ع��ل��ى ال�شعائر
 -2نظرية ال�شيخ ح�سن البنا:
وال���ط���ق���و����س وق����ان����ون الأح��������وال ال�����ش��خ�����ص��ي��ة يف
َّ
تتلخ�ص ن��ظ��ري��ة ال��ب��ن��ا يف ق��ول��ه« :الإ����س�ل�ام ع��ب��اد ٌة �أح�����س��ن الأح����وال -ورمب��ا ت��ك��ون بع�ض مالحظات
وجهاد
و���ص�لاة
وعمل
��ة
ي
��
ن
��ا
ح
ورو
���ة
ل
ودو
��ن
ي
ود
وق��ي��ادة
الإ�سالميني هذه �صحيحة ،فكثري من العلمانيني
ٌ
من
د
���
ح
وا
ينفك
ال
و�سيف!
وم�صحف
��م
ك
��
ح
و
��ة
وط��اع
نتيجة �إميانهم بتاريخية الدين �أو ب�شريته يرون
يزع
ال
��ا
م
بال�سلطان
ليزع
اهلل
إن
�
و
���ر
خ
ل
آ
ا
��ن
ع
هذين
�أن املدونة القانونية الإ�سالمية ال تنا�سب الع�صر،
ب��ال��ق��ر�آن»؛ ف��ال��دول��ة م��ن خ�لال �آرائ����ه ي��ج��ب �أن تكون و�إمن�����ا ه���ي جم��م��وع��ة م���ن ال��ق��وان�ين ال��ت��ي ن��زل��ت
�إ���س�لام��ي��ة؛ ب��ع��ب��ارة �أخ�����رى ه���ي دول����ة ال���دع���وة ودول���ة للإن�سان العربي القدمي الذي كان ي�سكن اخليام
الر�سالة؛ لأن «الدعوة �أ�سا�س الدولة ،والدولة حار�س ويفتقد �إىل �أب�سط �صور املدن ّية.
ال��دع��وة ،وهما معا ق��وام احلياة الإن�سانية ال�صحيحة
وجل��ع��ي��ط ع���ب���ارة �أخ����رى يف �أح����د ك��ت��ب��ه ي��ن��ادي
امل�����س��ت��ق��ي��م��ة» ق��د ن��ت��ف��ق م��ع ه���ذا ال��ط��رح وق���د نختلف ،فيه ب�ضرورة بقاء الإ���س�لام دي��ن الدولة يف عاملنا
ول��ك��ن ه��ذا ال��ط��رح ه��و ال���ذي ���س��اد يف �أدب��ي��ات الأح���زاب العربي ،يقول� :إن ر�أينا هو �أنه يجب على الإ�سالم
الإ�سالمية التي خا�ضت غمار العمل ال�سيا�سي وكانت البقاء كدين للدولة ،مبعنى �أن ال��دول��ة تعرتف
ه��ذه الفكرة �أح��د �أ�سباب اخل��وف ال��ذي �أب���داه ويبديه به تاريخيا وتهبه حمايتها و�ضمانها ..وي�ضيف:
با�ستمرار كث ٌ
ري من املهتمني بالعمل ال�سيا�سي من بقية لي�س للدولة �أن تكون علمانية مبعنى �أنها ال تهتم
الفكرية.
التيارات
مب�صري الدين ،مُعتربة �إي��اه م�س�ألة خا�صة .هل
ه��ذه م��ن��اورة م��ن جعيط �أم قناعة منه ب�ضرورة
 -3الدولة كافلة الدين:
�إر�ضاء جماهري الأمة ,كل هذه الت�أويالت وغريها
على نقي�ض غالة الليرباليني الذين يذهبون محُ تملة.
�إىل �أن ف�����ص��ل ال���دي���ن ع���ن ال���دول���ة �أح����د �
��ش��روط  -4نظرية الدولة عند العروي:
النه�ضة ،ي��رى ه�شام جعيط �أ َّن الدولة يجب �أن
تكفل الدين وحتافظ على ا�ستمراره ولي�س من
َي�� َرى ع��ب��داهلل ال��ع��روي �أ َّن ال��ق��ول ب���أ َّن الإ���س�لام
حقها �أن تكون علمانية ،فالدين الإ�سالمي -كما دي���ن ودول����ة ي��ن��ت��م��ي �إىل ال��ط��وب��ى� ،إىل امل���ؤل��ف��ات
ي��رى جعيط -مل يكن ول��ن يكون م�س�ألة خا�صة،

ع��م��ارة ،ورا���ش��د الغنو�شي .ويكاد يكون ر�أيهما ر�أي��ا
واح�����دا ،وال�����س��م��ة الأب�����رز مل��ق��ارب��ت��ه��م��ا �أن��ه��ا م��ق��ارب��ة
توفيقية حتاول �أن جتمع بني احلفاظ على ثوابت
ال��دي��ن والأخ���ذ بق�سط م��ن احل��داث��ة .فعلى �سبيل
املثال ي��رى عمارة �أ َّن ال�سلطة الدينية التي تعني
«� ْأن ي�� َّدع��ي �إن�سان يتوىل من�صبا دينيا �أو �سيا�سيا
�أو م���ؤ���س�����س��ة ف��ك��ري��ة �أو �سيا�سية م��ا لنف�سه �صفة
احلديث با�سم اهلل وحق االنفراد ملعرفة ر�أي ال�سماء
وتف�سريه» ،هو ر�أي غريبٌ على الفكر الإ�سالمي،
فكل تيارات الفكر الإ�سالمي ومذاهبه تنكر وجود
ال�سلطة الدينية .و�إذا ك��ان ع��م��ارة ال يقر بوجود
ال�سلطة الدينية يف الإ�سالم فهو كذلك يرف�ض �أن
تكون العلمانية هي احلل.
فنظرية عمارة يف طبيعة عالقة الإ�سالم بالدولة
تتلخ�ص يف �إمي���ان���ه ب����أن الإ����س�ل�ام و���ض��ع ال��ق��واع��د
العامة والأط��ر املرنة والقوانني الكلية ،ثم �أطلق
للعقل والتجربة العنان لي�ضعا النظم والنظريات
وف��ق امل�صلحة .ول��ع��م��ارة ن�ص �آخ���ر �أورده الربيعو
يف مقاله هذا ،يتعار�ض بع�ض ال�شيء مع ما تقدم
من كالمه ,وفيه يقول� :إ َّن احلاكم ما هو �إال من ِّفذ
للقانون الذي و�ضعه الفقهاء بال�شورى والنظر يف
�إطار كليات الدين ,ومثله العليا وو�صاياه العامة.
وامل�لاح��ظ هنا �أ َّن ع��م��ارة انتقل م��ن مطلق العقل,
�إىل تقييده بعقل ال��ف��ق��ه��اء! ليقدم لنا ت�����ص��ورا ملا
ميكن �أن ن�سميه «والية الفقهاء» على غرار «والية
الفقيه» يف التجربة الإ�سالمية الإيرانية.

ال�شرعية وامل�ؤلفات الإيديولوجية التي تتحدث
عن الدولة كما يجب �أن تكون ،ال عن الدولة كما
هي واقع.
ف��ه��و َي���� َرى �أ َّن م��ق��ول��ة «الإ����س�ل�ام دي���ن ودول���ة»
ت��ق��وم على واو ال��رب��ط ال���دال على الت�ساكن بني
الدين والدولة ،ولي�س على االندماج واالن�صهار،
وي���ذه���ب �إىل �أن ف���ك���رة «الإ�����س��ل�ام دي����ن ودول�����ة»
ن�ضجت يف �سياق تاريخي خا�ص ،وهو بالتحديد
فرتة اال�ستعمار الغربي للمنطقة العربية ،وهو
ي��رى �أن ه��ذه الفكرة كانت �ضرورية ال�ستنها�ض
الأم���ة يف وج��ه امل��ح��ت��ل ال���ذي ي��ري��د الهيمنة على  -6دولة اهلل �أم دولة امل�سلمني؟
م���ق���درات الأم����ة و ث��روات��ه��ا� .أم���ا ن��ظ��ري��ة ال��دول��ة
ومن �أهم الك ّتاب الذين يُح�سبون على توجهات
عنده فهي تتلخ�ص فيما �أ�سماه بـ»الدولة احلق»
التي هي اجتماع و�أخ�لاق ،وقوة و�إقناع ونظريته حداثية ولهم باع يف امل�شاركة يف التنظري لطبيعة
تقوم �أي�ضا على �أن ال��دول��ة التي ال �إيديولوجيا عالقة الدين بالدولة «برهان غليون» الذي يذهب
ل��ه��ا ت��ت�����ض�� َّم��ن درج����ة م��ن��ا���س��ب��ة م���ن والء و�إج���م���اع �إىل �أن «الإ�سالم مل يفكر بالدولة ,وال كانت ق�ضية
مواطنيها .وبعبارة �أخرى� :إ َّن نظرية الدولة عند �إقامة الدولة من م�شاغله ,لكن الدولة كانت دون
ال��ع��روي التي تربط الأخ�لاق بال�سيا�سة والعدل �شك �أح��د منتجاته اجلانبية واحلتمية»؛ فالدين
ب��ال��ت��ق��دم� ،إمن����ا ه��ي دع����وة للقطيعة م��ع ال��دول��ة -كما ي��رى غليون -هو رُوح ال��دول��ة التي �ست�صبح
اململوكية امل�ستبدة والت�أ�سي�س للحرية ،وبنف�س ب���دوره���ا ج�����س��د ال���دي���ن و���س�لاح��ه وذراع�����ه -ورمب���ا
الوقت تقوية الدولة باعتبارها �أداة التقدم� ،شرط يق�صد غليون الدين يف تطوره التاريخي -ثم يقول
�أن تكون الدولة بخدمة املجتمع ولي�س املجتمع عبارة ت�ستحق �أن ُتكتب مباء الذهب -وبها �سنختم
ه��ذا امل��ق��ال�« :إن ال��دول��ة الإ�سالمية مل تكن بحال
بخدمة الدولة.
دولة اهلل ,بل دولة امل�سلمني مبا هم كائنات ب�شرية
 -5نظرية الكتاب الإ�سالميني املعا�صرين :قابلة للخط�أ وال�����ص��واب ,ومب��ا ه��م جماعة مدنية
يف مقاله �آراء حديثة يف فقه ارتباط ذات م�صالح مت�ضاربة».
�أ ْورَد الكاتبُ
الدولة بالإ�سالم لكاتبني �إ�سالميني؛ وهما :حممد
almashoor1000@gmail.com
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احل�ضارة ..اللذة التي يبحث عنها العرب
عبد اهلل العلوي

الإ�صالح ،والنه�ضة ،واحل�ضارة ،والرتبية احل�سنة ،والتقدم؛ هي الوجبات املخب�أة التي يرجو اجلميع تذوقها ،وكلهم يدّعون �أنهم يريدون
الو�صول �إليها ،بل �إنه و�صل بهم الهو�س اجلنوين يف توهمهم لهذه الكلمات اللذيذة ،ومدى فاعليتها يف املجتمعات العربية ،و�أ�صبحوا يوقنون
ب�أنهم يعي�شون يف ح�ضارة وتقدم يح�سدهم الآخرون عليها ،ف�أل�سنتهم ما زالت و�ستزال ت�شتهي التحدث بها ،ولكنهم يت�شدقون مبا ال يفعلون،
وهذا ما يحاول بركات حممد مراد �إثباته يف مقالة «فل�سفة مالك بن نبي احل�ضارية» وكما يقول ال�شاعر:
وكل يدعي و�صال بليلى ...
وليلى ال تقر لهم و�صاال
ل���و رج��ع��ن��ا ل���ل���وراء ق���رون���ا م�����ض��ت �أي قبل
ال�����ث�����ورة ال���ف���رن�������س���ي���ة ،ومت���ع���ن���ا يف ال���ت���اري���خ
الأوروب��ي ،لوجدنا �أن هناك تخ ّلفا م�سيطرا،
وجهال م�ستفحال ،وديكتاتورية دينية هوجاء
من قبل الكني�سة ،فلذا كان �شيوع الفال�سفة
وامل��ف��ك��ري��ن ،ج��رمي��ة ي��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ان��ون
ال��ك��ن��ي�����س��ي ،ل���ذل���ك وج���دن���ا ال��ك��ث�ير م���ن فئة
املثقفني واملفكرين مت �إق�صا�ؤهم حتى و�صل
ببع�ضهم �إىل ال��ق��ت��ل واحل���رق �أم��ث��ال امل�صلح
الت�شيكي جان هو�س ،بل �إن بع�ضهم كان يطبع
كتبه يف خ���ارج ب�ل�اده مثل جاليليو ودي��ك��ارت
و�سبينوزا ودي��اروا وج��ان ج��اك رو�سو ،فكانوا
ي��دخ��ل��ون كتبهم �إىل فرن�سا ب��اخل��ف��اء ،خوفا
ورهبة من الكني�سة .لذلك ف�إن تلك الع�صور
مت ت�سميتها ب��ع�����ص��ور ال��ظ�لام؛ لأن املجتمع
الأوروبي كان يعي�ش يف ظالم دام�س ،وتقوقع
ع��ل��ى ال������ذات ،وخ����وف ك��ب�ير ،ل���ذا ف�����إن غ��ال��ب
املنتجات الفكرية الب�شرية �ضحلة م�ستوردة،
�إال النزر من املبدعني ،ومنهم �شك�سبري ،لأنه
مل ينتقد الكني�سة يف كتاباته ،وكل ذلك عائد
�إىل ال��ف��ه��م اخل��اط��ئ مل��ف��ه��وم ال��دي��ن .فالدين
مل مينع احل�����ض��ارة ،وه��ن��ا �أ�ستند �إىل مقولة
ل��ل��ك��ات��ب ب���ان الأ����س���دي يف م��ق��ال��ة اال���س��ت��ب��داد
ال��دي��ن��ي ح��ي��ث ي��ق��ول« :وم�����ش��ك��ل��ة ه���ذه الأم���ة
�أن��ه��م �-أي ال��ق��ادة الدينيني -لبني �إ�سرائيل،
ق��ام��وا بتحريف ال��ت��وراة والإجن��ي��ل ح�سب ما
ت��ه��وى �أن��ف�����س��ه��م�- ،أي ال��ي��ه��ود وال��ن�����ص��ارى-
وكذلك �سنوا القوانني وال�شرائع مبا يخدم
م�صاحلهم ،وي�ؤمن لهم العي�ش الرغيد على
ح�ساب �أبناء جلدتهم ودينهم ،فقد حدثت يف
القرن ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر والثامن
ع�شر جمازر با�سم الكني�سة والإجنيل والكتاب
املقد�س”� ،إذن ف��اخل��ط���أ ل��ي�����س م���ن ال��دي��ن
ال��ذي يعتنقه الب�شر ،بل يف طريقة ممار�سة
الب�شر للدين ،فمبادئ ال�شيوعية قامت على
االهتمام بالفرد واملجتمع ،ولكن عندما جاء
ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ري��ة ج���اء م��غ��اي�� ًرا ع���ن ال��ف��ك��رة
الأ�سا�سية التي قامت عليها ال�شيوعية ،حتى
بلغ بوزير املالية للنظام ال�شيوعي “جيفارا”،
تركه لل�سلطة احلاكمة ،وخروجه �إىل م�صر،
وك���ل ذل���ك ت����أت���ي ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق اخل��اط��ئ
ل��ل�����ش��ي��وع��ي��ة ،م��ن��ه��ا ك����ان امل��ج��ت��م��ع م��ن�����ص��اع��ا

غ�ير م��ب��الٍ �أن��ه ي�سري يف طريق م�����س��دود ،لأنّ
ال�سلطة الدينية كانت ت�سد عينه عن م�شاهدة
احلقيقة ،ويبقى ال�شعب را�ضيا بهذا الأم��ر،
وال ينب�س ب����أي كلمة ف���وق ك��ل ذل���ك� ،إال �أن��ه
ع��ن��دم��ا ج���اءت ال��رغ��ب��ة احلقيقية م��ن �أف���راد
ه���ذا املجتمع امل��ت��ه��ال��ك ت��غ�يرت �أ���ش��ي��اء كثرية
ف��ي��ه��ا ،ف���أ���ص��ب��ح جم��ت��م��ع��ا ي��ت��م��ت��ع ب��احل�����ض��ارة
الب�شرية� ،أ�صبح جمتمعا يهتم بالإن�سان ،ال
يهتم بامل�صلحة اجل�سدية بل اهتم بامل�صلحة
ال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ،ل��ذل��ك خ��رج
املفكرون والفال�سفة والكتّاب والنقاد والعلماء
يف ج��م��ي��ع امل����ج����االت ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وامل���ج���االت
الإن�سانية ،وما جتد جمتمعا �أوروبيا �إال وهو
يتنف�س الإنتاج الذاتي.
�إن احل�����ض��ارة الب�شرية ال حت��ت��اج �أب���دا �إىل
فل�سفة ،بل حتتاج �إىل اليقني الذاتي بالرغبة
لذلك ،حتتاج �إىل مبادئ تكون �أك�ثر فاعلية
يف املجتمع الواحد ،فال يوجد �إن�سان يف هذا
الكون ال يريد �أن يكون مثقفا �أو عاملا �أو قارئا،
�أو غنيا �أو يعي�ش يف رفاهية� ،أو يعي�ش يف بلدة
بها من احل�ضارة ما يغبطه عليها الآخ��رون،
ولكن �إذا انتفت الرغبة اليقينية الداخلية مل
تن�ش�أ هناك ح�ضارة ،فاجتماع العمال يف ملعب
كرة ال�سلة يف فرن�سا �أدى بهم �إىل قيام ح�ضارة
امتدت �إىل كل ربوع املجتمعات الأوروبية.
�إن ظ��اه��رة الإ���ص�لاح املجتمعي يف املجتمع
العربي والإ�سالمي هي ظاهرة لي�ست وليدة
اللحظة ،بل وليدة ق��رون ما�ضية ،منذ زمن
ال��دول الإ�سالمية يف �سنيها الأوىل� ،إال �أنها
خفتت ب�شكل تدريجي لأن ال�سلطة القائمة
بهذه املهمة �أ�صبحت هي ال�سلطة ال�سيا�سية
ال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف ال������دول الإ����س�ل�ام���ي���ة ب��داي��ة
باملجتمع الذي بناه الر�سول الكرمي باملدينة
امل���ن���ورة م�����رورا ب���دول���ة اخل��ل��ف��اء ال��را���ش��دي��ن
ث��م ال��دول��ة الأم���وي���ة وال��ع��ب��ا���س��ي��ة وه��ل��م ج��را،
�إىل �أن ت��ف��رق��ت ال����دول الإ���س�لام��ي��ة ف���أخ��ذت
ك���ل دول����ة ت��ق��وم ب���الإ����ص�ل�اح وف��ق��ا ل��ق��رارات��ه��ا
وقيمها االجتماعية والدينية التي تعتقدها
�أن��ه��ا �صحيحة ،ل��ذا ف���إن��ك جت��د �أن يف الدولة
الأموية بالأندل�س يف حقبة احلاجب املن�صور
ُم�� ِن��ع��تْ كتب الفل�سفة واملنطق ب��ل مت حرقها
وات��ه��ام �أ�صحابها ب�أنهم زن��ادق��ة ،مم��ا ا�ضطر
الكثري من الفال�سفة امل�سلمني �إىل الهجرة
�إىل ال�����ش��رق ال��ع��رب��ي ل��ك��ي ي��ك��م��ل��وا م��ا ب����د�أوه،

لأنهم وج��دوه��ا بيئة والدة للعلوم يف عهدها
وكذا العك�س.
�أم��ا ظاهرة الإ���ص�لاح يف الع�صور احلديثة
فيمكن �أن نقول �أن هناك تغيريا ما قد حدث،
ف�صار ه ُّ��م امل�صلحني يف املجتمعات العربية
�إن�������ش���اء جم��ت��م��ع م��ث��ق��ف وم��ف��ك��ر وح�����ض��اري
ي�سري وفقا ملقت�ضيات الع�صر ال��ذي يعي�شه،
�شريطة �أال يتخطى ذلك القيم الدينية التي
ن�ش�أ عليها املجتمع .كما جن��د �أنّ امل�صلحني
حملوا على عاتقهم املجتمع فهم يعتربون
�أن امل��ج��ت��م��ع �أم���ان���ة ،عليهم �أن ي�����ص��ل��ح��وا كل
واح����د ف��ي��ه وف��ق��ا لأف���ك���اره���م ال��ت��ي ا���س��ت��ن��دوا
عليها نتيجة للمرجعيات الدينية والثقافية
واملجتمعية ،رغم �أن الإ�صالحيني يف املجتمع
العربي �أمثال جمال الدين الأفغاين ومالك
بن نبي وحممد عبده اكت�سبوا هذه الثقافة
جلها �أو �أغلبها من املجتمعات الغربية نتيجة
ان��ب��ه��اره��م ب��ه��ا ،وم���ا وج����دوه م��ن ت��ط��ور على
جميع الأ�صعدة واملجاالت املختلفة ،فمالك بن
نبي عا�ش ملدة ال تقل عن ع�شرين �سنة ،وقد
ت��ز ّوج فرن�سية ،وال �شك �أن كل ه��ذه العوامل
�أثرت على فكره ومنطلقاته الإ�صالحية .لذا
ع��ن��دم��ا ج���اء �إىل م�����ص��ر ح��ر���ص ع��ل��ى �إ���ص�لاح
امل��ج��ت��م��ع امل�����ص��ري ،ث���م اجت���ه ل��ل��ج��زائ��ر وب���د�أ
حملته الإ�صالحية يف اجلزائر �إىل �أن تويف،
وهكذا �ش�أن غالب امل�صلحني العرب.
ال ���ش��ك �أن���ه لي�ست ه��ن��اك �أدن���ى م�شكلة يف
الأخ�����ذ م���ن ث��ق��اف��ات الأمم امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ك��اف��ة
�أع��راق��ه��ا ودي��ان��ات��ه��ا ،ف��احل�����ض��ارة ال ت��ول��د من
ال�صفر بل ت�أخذ ممن �سبقها من احل�ضارات،
وه���ذا م��ا ف��ع��ل��ه ر���س��ول اهلل يف غ���زوة اخل��ن��دق
عندما ا�ستعان ب�سلمان ال��ف��ار���س��ي م��ن فكرة
ح��ف��ر اخل���ن���دق ،ك���ذا ف��ع��ل ع��م��ر ب���ن اخل��ط��اب
يف ���س��ك ال��ع��م��ل ال��ن��ق��دي��ة وك��ت��اب��ة ال���دواوي���ن،
والعلوم جميعها عبارة عن تراكمات خمتلفة
من �أمم خمتلفة ،فاليوم ي�أتينا عامل ويكت�شف
ل���ن���ا ن���ظ���ري���ة ث����م ي�����أت����ي غ����دا �آخ�����ر وي��ف��ن��ده��ا
ويطورها ويزيد عليها وينق�ص منها ،وهذا
ال ميكن �أن نقول ب�أنه نق�ص بل هو الو�صول
ل��ل��ك��م��ال ،ول��ك��ن امل�����ش��ك��ل��ة ال��ع��ظ��م��ى �أن ن��ك��ون
نواقي�س للآخر ،ون�صبح �أمة م�ستوردة فقط
دون �أن يكون هناك �إن��ت��اج فكري ذات��ي ،قائم
على عقول ب�شرية م��ن ذات املجتمع املتطلع
للح�ضارة ،عندها ن�ستطيع �أن نقول �أننا �أمة

ت�����ص��ن��ع ح�����ض��ارت��ه��ا ،وي��ت���أت��ى ذل���ك م��ن خ�لال
اال�ستعانة مبقومات احل�ضارة ،وهي الإن�سان
والأر�ض والوقت ،فاالهتمام مبنتج احل�ضارة
وه���و الإن�������س���ان م���ن ك���ل اجل���وان���ب ي��خ��رج لنا
ج��ي�لا ي���ق���ر�أ امل���ا����ض���ي وي�ت�رج���م���ه ل��ل��ح��ا���ض��ر،
يفكر ويح�صد ،ي��و ّرد وي�صدِّر ،ي�أخذ ويعطي،
فالإن�سان هو الأ�سا�س الذي يجب �أن نهتم به
لنقيم ح�ضارة م�ستقيمة ،ك��ذا الأر����ض التي
يعي�ش فيها ه��ذا الإن�سان فتاريخ الأر���ض هو
داع���م �أ���س��ا���س��ي م��ن دع��ائ��م ت��ك��وي��ن احل�����ض��ارة،
كذلك الوقت املنا�سب الذي يجب �أن ن�ستثمر
ف��ي��ه ه���ذه ال��ط��اق��ات ال��ب�����ش��ري��ة ال��ت��ي �ستنتج
لنا ه��ذه احل�ضارة ،منها ن�ستطيع �أن ن�صدر
للغري ثقافتنا كما فعل اال�ستيطان الأوروبي
على ال��دول العربية ،فهو مل ي�ستعمر الدول
العربية ع�سكريا فقط بل ا�ستعمرها ثقافيا
وفكريا..
لقد عانت الثقافة يف الوطن العربي من
امل ّ��دع�ين للثقافة ،فقد �أ�صبحت الثقافة
ع���ب���ارة ع���ن ن��ظ��ري��ات وف��ل�����س��ف��ات م��ك��ت��وب��ة
ب�ين دف��ت��ي ال��ك��ت��ب� ،أو ب�ين احل��ن��ك�ين ،ومل
يتم تطبيقها يف ال��واق��ع ،وه��ذا ال يعطينا
احلق بالتقليل من �ش�أن املجهود الذهني
وال��ع��ق��ل��ي لإن�������ش���اء م��ث��ل ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ات
وال��ف��ل�����س��ف��ات ،ول��ك��ن م���ا ال��ف��ائ��دة م���ن كل
ذل��ك �إذا مل تكن عملية وميكن تطبيقها
على �أر����ض ال��واق��ع ،فالثقافة ال ت��ك��ون يف
الكتب بل يجب �أن ميار�سها �أفراد املجتمع
م��ن ك��ل ج��وان��ب��ه��ا ،ك��ي ت�ستطيع �أن تك ّون
جيال �صاعدا .وال بد للثقافة �أن يكون لها
وظيفة اجتماعية ،فاختالف الثقافات يف
املجتمع الواحد ال يعني اختالف الب�شر،
ب���ل ع��ك�����س ذل����ك ي��ع��ط��ي��ن��ا ت�لاق��ح الأف���ك���ار
ببع�ضها بع�ضا.
خ��ت��ام��ا :ل��ق��د دع���ت ال���ر����س���االت ال�����س��م��اوي��ة
وال��ك��ت��ب امل��ق��د���س��ة �إىل ال��ع��م��ل اجل���اد وت��رب��ي��ة
ال����روح ،والإ����ص�ل�اح االج��ت��م��اع��ي دون �أن يعد
امل�صلحون �أنف�سهم �أنهم �أو�صياء على الأفراد
وامل���ج���ت���م���ع���ات ،ف��ي��ج��ب ف���ت���ح امل����ج����ال ل��ل��ع��ق��ل
الب�شري �أن يفكر ويبدع وينتج وفقا ملقت�ضيات
و�أدوات الع�صر ال���ذي يعي�شه دون �أن يكون
هناك �سلطة متنعه من �أن يحقق ما يريد �أو
يفكر فيه ويبدع فيه.
abdlla1991@gmail.com
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العالقة بني الدين والدولة
�إميان احلو�سنية

لطاملا كان اجلدل حول العالقة بني الإ�سالم والدولة مو�ضو ًعا يثري العديد من الت�سا�ؤالت منذ وفاة النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم،
وقد �أثار العديد من ال�صراعات واحلروب بني امل�سلمني �أنف�سهم على مر التاريخ .فهل ال�سيا�سة والدين متالزمان ،ال ميكن الف�صل
بينهما؟� ،أم �أنهما منف�صالن ،وكيف كانت العالقة بينهما يف �صدر الإ�سالم وعهد اخللفاء الرا�شدين وما بعده ،ومتى خرجت نظرية
�سيا�سية حقيقية(يف الدولة واخلالفة) ؟!
هذا ما حاول �أن يجيب عليه الدكتور عبد الإله
بلقزيز يف بحثه ع��ن “ دور اجلماعة وال�سلطة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ت��ك��ون ف��ك��ر ���س��ي��ا���س��ي �إ�سالمي”
حيث ا�ستهل البحث باحلديث عن العالقة بني
ال�سيا�سة وال��دع��وة يف �سياق التجربة النبوية،
فقد عرف العرب �إبان حياة النبي �شك ً
ال �سيا�س ًيا
خمتل ًفا ع�� ّم��ا ع��ه��دوه ،فقد ك��ان ر�ؤ���س��اء القبائل
و�شيوخها ُي��دي��رون ���ش���ؤون جماعاتهم قبل عهد
الإ���س�لام حتى م��ي�لاد دع��وة النبي ال��ت��ي �أظ��ه��رت
�شك ً
ال �سيا�س ًيا خمتل ًفا و�أذن��ت مبيالد نظام حكم
يبد�أ من القمة يُديره قائد اجلماعة املُتمثل يف
�شخ�ص النبي وينتهي بعامة امل�ؤمنني والداخلني
يف الإ�سالم مرو ًرا بنظام �سيا�سي خمتلف ي�شغله
ال�صحابة ونواب الر�سول على املدينة واملبعوثني
�إىل الأم�����ص��ار وك�� َّت��اب ال��وح��ي وم��ن واله��م النبي
الق�ضاء يف البالد التي فتحوها وهو نظام جديد
يختلف ع ّما عهده العرب من �إدارة قبل الإ�سالم.
وا�ضحا
فكان التالزم بني ال�سيا�سة والدعوة
ً
يف بدء �أمره ،نظ ًرا للظروف امللحة التي �أحاطت
ب��ال��دع��وة يف ب��دء الأم���ر م��ن تهجري ق�����س��ري من
م��ك��ة و�أت����ب����اع ق��ل��ي��ل�ين مم���ا ج��ع��ل ال��ن��ب��ي ي��وح��د
اجلماعة حتت �إط��ار العقيدة يف املدينة وينطلق
من منطلق �سيا�سي ديني يف �إدارة �ش�ؤون اجلماعة
حتى رحيله ،حيث ت��رك الأم��ر ال�سيا�سي عالقًا
والعالقة بني الدين والدولة مفتوحة دون ن�ص
قر�آين قاطع �أو حديث.
مما متخ�ض عن ذلك وجود ثالث �أطروحات
�سيا�سية حول اخلالفة؛ حينما اجتمع امل�سلمون
يف ال�سقيفة للت�شاور فيمن �سيكون اخلليفة.
ت��ق��ول الأوىل �إنّ اخل�لاف��ة ينبغي �أن تكون
يف ق��ري�����ش ،وت��ل��ك ك��ان��ت �أط��روح��ة امل��ه��اج��ري��ن يف
ال�����س��ق��ي��ف��ة ،وت���ق���ول ال��ث��ان��ي��ة �إن���ه���ا جت���ب يف غري
ق��ري�����ش ،ال��ت��ي خ��ذل��ت ن��ب��ي��ه��ا وق��ات��ل��ت��ه يف ب��داي��ة
الدعوة وتلك �أطروحة الأن�صار ،وتقول الثالثة
�إنها يجب �أن تقوم يف الها�شميني بالتحديد ويف
بيت الر�سول على نحو �أخ�ص وذلك كان موقف

العبا�س عم الر�سول ،وعلي بن �أبي طالب وغريه.
وهناك �آراء أ�خ��رى �إال �أنّ هذه الآراء الثالثة
ك��ان��ت الأب�����رز ،وم���ا يهمنا ه��ن��ا ه��و احل��دي��ث عن
ت��ب��ل��ور ف��ك��ر �سيا�سي �إ���س�لام��ي ك��ان��ت ب��داي��ات��ه يف
���س��ق��ي��ف��ة ب��ن��ي ����س���اع���دة ،ح��ي��ث ظ���ل الأم�����ر ل��ف�ترة
طويلة حم�صو ًرا يف الن�ص الديني.
مت��خ�����ض ع����ن ه�����ذه االخ����ت��ل�اف����ات يف الآراء
����ص���راع���ات وح�����روب ط��اح��ن��ة ك��ان��ت ���ش��رارت��ه��ا يف
ع��ه��د ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان وا���س��ت��م��رت يف ع��ه��د علي
بن �أبي طالب و�أنتجت معركتي اجلمل و�صفني
ال�شهريتني اللتني راح �ضحيتهما الأل���وف من
النّا�س� .إال �أنّ وجود نظرية معرفية �سيا�سية يف
الدولة واخلالفة مل يظهر �إال يف الع�صر الو�سيط
نتيجة توافر ثالثة �شروط رئي�سية ،و�أول تلك
الأ�سباب هو توفر قواعد يبنى عليها التفكري يف
الدولة وال�سلطة وال�سيا�سة .وه��ي قواعد د�شن
و�ضعها الإم��ام ال�شافعي يف جمال �أ�صول الفقه،
وع��م��ل ب��ه��ا ال��ل��غ��وي��ون وال���ن���ح���اة ،و����س���رت بع�ض

ت�أثرياتها يف علم الكالم ،ويف علم احلديث قبله،
�إىل �أن ب��د�أ مفعولها ي�سري يف الفقه ال�سيا�سي.
وث������اين ت���ل���ك الأ�����س����ب����اب ه����و ا����س���ت���ق���رار ال���دول���ة
واخل�ل�اف���ة ح��ي��ث ان��ف�����ص��ل��ت ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا اجل��دي��دة
كدولة �سلطانية عن مثالها املرجع ( اخلالفة)
رغم �أنّ فقهاء ال�سيا�سة مل يوقفوا النظر �إليها
كخالفة لأنّ يف ذلك موطن �شرعيتها الدينية �إال
وا�ضحا �أن ذلك مل يكن �إال مكابرة و�أنها
أ� ّنه كان
ً
دولة �سلطانية بامتياز.
�أما ثالث تلك الأ�سباب فهو التحدي الفكري
وال�����س��ي��ا���س��ي ال����ذي ط��رح��ت��ه ن��ظ��ري��ة (الإم���ام���ة)
ال�شيعية على فقهاء “دولة اخلالفة” وه��و ما
حملهم ع��ل��ى �إن���ت���اج ن��ظ��ري��ة اخل�لاف��ة وت���أ���س��ي�����س
منظومة املفاهيم ال�سيا�سية ال�شرعية ردًا على
فقه الإم��ام��ي��ة ال�سيا�سي“ .لقد باتت النظرية
يف ال�سيا�سة والدولة ممكنة منذ العهد العبا�سي
الثاين للأ�سباب التي �أملحنا �إليها .وجاء قيامها
يتوج عملية مديدة من البناء النظري ملجاالت

امل��ع��رف��ة ،ب����د�أت م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ال��ن�����ص��ف الأول من
ال��ق��رن ال��ه��ج��ري ال��ث��اين ،مب��ق��دار م��ا فتح الباب
�أم���ام ن��وع�ين م��ن امل��ع��رف��ة بال�سيا�سة غ�ير الفقه
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ه��م��ا الآداب ال�سلطانية والفل�سفة
ال�سيا�سية  ..مم��ا ال يدخل يف مو�ضوعنا هذا”
ه��ك��ذا يختم ب��ل��ق��زي��ز ب��ح��ث��ه .ل��ق��د ح���اول بلقزيز
يف ب��ح��ث��ه ت��ت��ب��ع ال��ت��ط��ور ال��ت��اري��خ��ي يف ال��ع�لاق��ة
ب�ي�ن الإ�����س��ل�ام وال����دول����ة م��ن��ذ ع��ه��د ال��ن��ب��وة وم��ا
ب��ع��ده و�أع��ت��ق��د �أن���ه وف���ق يف ط���رح امل�����س���أل��ة ب�شكل
م��و���ض��وع��ي وي��ب��ق��ى ر�أي�����ي اخل���ا����ص ف��ي��م��ا يتعلق
بالدين والدولة ،حيث �أرى �أن الإ�سالم مل يحدد
�شك ً
ال حم���ددًا ل��ل��دول��ة وال�سلطة ال�سيا�سية وال
يوجد هناك ن�ص ق��ر�آين قاطع �أو �أحاديث فيما
يتعلق بكيفية �إدارة الدولة و�إمن��ا ماهو موجود
يف ن�صو�ص الآي��ات جمموعة من القيم واملبادئ
الد�ستورية وال�سيا�سية والتي ينبغي �أن ت�سود يف
م�ؤ�س�سة ال��دول��ة بغ�ض النظر ع��ن �شكلها ،هذه
امل���ب���ادئ امل���وج���ودة ك��ال��ع��دال��ة وال�����ش��ورى وح��ري��ة
ال��ع��ق��ي��دة وغ�ي�ره���ا ،ه��ي ق��ي��م �إن�����س��ان��ي��ة م�شرتكة
ب�ين الب�شر �أج��م��ع ،تطبيقها ه��و ال���ذي يختلف
باختالف الزمان واملكان والظروف االجتماعية
وال�سيا�سية والدينية واالقت�صادية وغريها ،لكن
املبد�أ واح��د ،ولي�س من احلكمة يف �شيء �أن يتم
�إ�سقاط ظروف املجتمع يف القرن الأول الهجري
ع���ل���ى ال����ق����رن ال����واح����د وال���ع�������ش���ري���ن ،وحم���اول���ة
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ق�����س��ري ل��ب��ع�����ض الأح���ك���ام ال��ت��ي وىل
زمانها �أو تطورت �أ�ساليبها عرب الزمن ،وحينما
نقول ب�أن الإ�سالم مل يحدد �شكال حمددا لكيفية
�إدارة ال��دول��ة ،ف��ه��ذا لي�س انتقا�صا ل��ل��دي��ن كما
يحلو للبع�ض �أن يفهمه ،ف�ترك الأم��ر مفتوحا
وف��ق��ا ل��ل��ظ��روف ال�����س��ائ��دة ه��و ع�ين ال�����ص��واب� ،أم��ا
�إغ��ل�اق الأم����ر وح�����ص��ره يف ن��ظ��ام �إداري و�شكل
�سيا�سي واح��د ل�ل�أب��د ،فهذا م��ن �ش�أنه �أن يخلق
اجلمود والعديد من التناق�ضات والفجوات.
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