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

»

امل�ؤ�س�سات املدنيةٌ ..
أخالقي
بعث �
ٌّ
اغرتاب مفهوم املجتمع املدين فـي تفا�سري الن�ص القر�آين
املجتمع املدين يف التاريخ الغربي والإ�سالمي� ..إ�شكال َّية املفهوم واملمار�سة

نحو جمتمع مدين ،بني التطبيق والتحديات
ت�أريخ الإ�سالم فـي الكتابات الغربية
�أم القرى :تعزيز املركزية الإ�سالمية
�صوت ال�شعب بني املمار�سة الإ�سالميّة والقيم الدميقراطية
املجتمع املدين �أم م�ؤ�س�سات الأمة؟
�إطاللة على الفل�سفة العربية الإ�سالمية
التعاي�ش الإن�ساين فطرة عذبة وحياة مغرية
مقارنة درا�سة الدين فـي املجتمعات الإ�سالمية

�أ ّما قبل....

د .هالل احلجري
ِّ
ال�شعْر عندي ه��و احل��ي��اة ،ك��ل احل��ي��اة بتفا�صيلها ال�صغرية
والكبرية ،الغثة والثمينة .وحني يكون ال�شعر هو احلياة ينبغي
�أن ي�أخذ �شمولها� ،ضيقها ،ات�ساقها ،تلوّنها ،فرحها ،حزنها،
قيمها ،رذائلها ،مالكها� ،شيطانها ،و�ضوحها ،غمو�ضها� ،سكرها،
�صحوها ....ما من �شيء ميكن �أن يحيط مبجال ال�شعر .ال�شعر
�أكرب من االلتزام .االلتزام �أيديولوجيا ،عقيدة ،حزب� ،سيا�سة،
�إ�سالم� ،شيوعية ،قومية .وال�شعر نقي�ض كل هذه املفاهيم .مل
يفلح من ح��اول �أن ي���ؤدل��ج ال�شعر� ،أو يجعل له ر�سالة هادفة،
ال الإ���س�لام��ي��ون ،و ال ال�شيوعيون ،و ال ال��ق��وم��ي��ون� .ست�صفق
اجل��م��اه�ير ال��ب��ل��ه��اء ك��ث�يرا ل��ن��اظ��م ي��ع��زف ع��ل��ى وت���ر ال�سيا�سة،
�أو ال���دي���ن ،وي��ج��ع��ل م���ن ق�����ض��اي��ا ف��ل�����س��ط�ين وال����ع����راق ول��ب��ن��ان
و�أفغان�ستان والبو�سنة والهر�سك ،غطاء لعجزه عن احلفر يف
�صخر ال�شعر ومكابدته .ولكن ك��ل م��ا يفعله مُ�� َك��اء و َت�صْ ديَة،
�سيذهب �أدرا َج الرياح.
ل��ذل��ك ،يف ���ص��راع ال��ن��ق��اد ح��ول ال�شكل وامل�����ض��م��ون مل �أخ�تر
ق�صيدة النرث ك�أ�سلوب �أوح��د لل�شعر؛ ف�أنا لديّ ر�ؤي��ة خمتلفة
عن كثري ممن ينحازون لهذا ال�ضرب من ال�شعر يف عمان .منذ
املرحلة الدرا�سية يف جامعة ال�سلطان قابو�س حني انتقلت �إىل
خطا ً
ق�صيدتي التفعيلة والنرث معا ،انتهجت لنف�سي ً
و�سطا
بني القطبني املتنافرين التقليديني واحلداثيني .فقد و�صلت
�إىل قناعة �أ ّن ال�شعر ال يحده �أي �إط��ار م��ن ه��ذه الأط���ر .وقد
كتبت  -و م��ا زل��ت �أك��ت��ب -ن�صو�صا �ضمن الأوع��ي��ة ال�شعرية
الثالثة ،ق�صيد ال��وزن والقافية وق�صيدة التفعيلة وق�صيدة
ُ
الحظت �أ ّن م�سرية ال�شعر املعا�صر يتنازعها على
النرث .وق��د
الأغلب تياران الأول منهما يح�صر ال�شعر على عَرو�ض اخلليل
وق��د ّ
يرتخ�ص يف ق�صيدة التفعيلة الحتوائها على املو�سيقى،
والثاين منهما يذهب �إىل الطرف الأق�صى من املعادلة فيتنكرّ
لأي���ة ق�صيدة م��وزون��ة مقفاة و�إن ك��ان��ت ب��روع��ة �شعر املتنبي.
وقليل من ال�شعراء والنقاد املحدثني من يجمع بني الطرفني
دون تع�صّ ب �أع��م��ى لأي منهما .واحلقيقة الغائبة �أ ّن ال�شعر
�ضاع يف خ�ضم هذا ال�سجال الأج��وف ،فالطرف الأول لتع�صبه
للمو�سيقى �أ�صبح ي�ست�سيغ حتى املنظومات الفجّ ة بل يعتربها
من عيون ال�شعر ،والطرف امل�ضاد له لتن ّكره للمو�سيقى �أ�صبح
ي��ح��ت��ف��ي ب�����أي ن�ث�ر غ��ام�����ض و�إن ك��ت��ب��ه مم���ن ال ت�����س��ت��ق��ي��م ل��دي��ه
جملة مفيدة .و�أعجب من املتع�صبني لعَرو�ض اخلليل كيف ال
ُتده�شهم ق�صائد نرثية رائعة ملحمد املاغوط و�سيف الرحبي
مثال ويهتزون �أيمّ ا اهتزاز ل�شعراء النظم و ما �أغ ّثهم .و�أعجب
� ً
أي�ضا لبع�ض املدّعني للحداثة كيف ال يلذ لهم �شعر �أبي م�سلم
البهالين �أو عبد اهلل ال�بردوين ويحتفلون أ�يمّ ا احتفال بهُراء
بع�ضهم البع�ض!
hilalalhajri@hotmail.com
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ٌ
أخالقي
امل�ؤ�س�سات املدنية ..بعث � ٌّ
حممد ال�شحي

يف �سياق الفل�سفات الفكرية املو�سومة مبا بعد احلداثة ،وهي ت�سمية واهمة تدل على انعدام الر�ؤية الوا�ضحة والتف�سري املربّر للواقع املعا�ش ،طفت على ال�سطح م�سائل
فل�سفية كانت قد �أ�صابها املر�ض حقبة من الدهر �إزاء الهجوم الكا�سح الذي �ش ّنته الفل�سفات املادية ،وعلى ر�أ�سها املارك�سية ،وق�ضت بفعل هذا الهجوم على جانب خطري
من جوانب الفل�سفات الإن�سانية املنزع التي �أتت مع ع�صور التنوير الأوروبي ،خملف ًة وراءها براجماتية ح ّولت الإن�سان �إىل �آلة تعمل ليل نهار لأجل حتقيق الربح املادي.
حتى بعد �سقوط النظام املارك�سي ،ظلت املادية تالحق الر�أ�سمالية مبا تدعو الإن�سان �إىل مزيد من الربح واالنفراد يف الرثوة ال�شخ�صية دون االنتباه للجانب الأخالقي.
ي�����س��ت��ع��ر���ض �أ�����س����ت����اذ الأخ����ل���اق ب��امل��ع��ه��د
الأم����ري����ك����ي ل��ل��م�����ش��اري��ع اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة،
مايكل نوفاك ،يف مقاله املو�سوم بـ»املجتمع
املدين والأخ�لاق» ،جان ًبا مه ًما بات مهملاً
يف ع���ه���ود احل���داث���ة امل����ادي����ة .ذل����ك اجل��ان��ب
ريا
الأخالقي ال��ذي �شكل حقلاً فل�سف ًّيا كب ً
ذات ي��وم ،وهو بذلك يتما�شى مع الدعوات
التجديدية للفكر ما بعد احلداثي ،والذي
�أط��ل��ق عليه م��ن املفكرين ال��ع��رب عبد اهلل
الغذامي «الليربالية اجلديدة».
مل ي�����س��ت��ع��ر���ض ال���ب���اح���ث يف م���ق���ال���ه م��ا
ال����ذي ي��ق�����ص��ده ،ب��ال�����ض��ب��ط ،م���ن م�صطلح
«الأخ�لاق» ،واكتفى با�ستعرا�ض �آلية تك ّون
«اخلُ���� ُل����ق» ع�ب�ر دي��ال��ك��ت��ي��ك ه��اب��ط���/ص��اع��د.
واتخذ للحرية ُبعدين اثنني؛ هما :البعد
أرج��� َع كل
ال�سيا�سي ،والبعد االقت�صادي .و� َ
ذل��ك �إىل ع��ام��ل م�ساعد يتمثل يف «البيئة
الأخالقية» .تلك البيئة التي تن�ش�أ عن عقد
اجتماعي بني �أفراد جمتمع ما� ،إذن فالفرد،
ب�����س��ل��وك��ات��ه� ،أ���س��ا���س �أ���ص��ي��ل يف ت��ك��ون البيئة
الأخ�ل�اق���ي���ة ال���ت���ي ه���ي ب���الأ����س���ا����س م�ستند
البعدين ال�سيا�سي واالقت�صادي للحرية.
ب���ذل���ك ي�� ّت�����ض��ح ،ب���ج�ل�اء ،ك��ي��ف �أنّ ه��ذه
احل��رك��ة الديالكتيكية لي�ست �إم���ا هابطة
و�إم��ا �صاعدة ،بل هي تتحرك بديناميكية
م���ت���ك���ام���ل���ة؛ ب���ح���ي���ث ال مي���ك���ن ل���ل���ف���رد �أن
يحقق حريته ال��ذات��ي��ة ب��ع��ي�� ًدا ع��ن اكتفائه
االقت�صادي .ذلك االكتفاء الذي ي�سد حاجة
كبرية من حاجات النف�س الإن�سانية« ،حاجة
اجل��وع» مب��ا ه��ي مفهوم جم��رد لالقت�صاد.
�صحيح �أنّ هذا االكتفاء يتم جت��اوزه �صوب
االنتفاخ والتخمة االقت�صادية امل���ؤدي��ة �إىل
ال�ث�روات� ،إال �أن ه��ذا الأم���ر ال يتقاطع مع
االجتاه الأ�سا�سي الذي نبع منه «االقت�صاد»،
بل يعك�س �شكلاً متطو ًرا للحاجة الأ�سا�سية
الإن�سانية .كما �أن ه��ذا ال ُبعد االقت�صادي
يحتاج ،بدوره ،منظومة من املفاهيم متفقًا
عليها ،ت�ضمن ب��ق��اء احل��اج��ة الإن�سانية يف
ع��م��ل م�����س��ت��م��ر ،ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة ه��ي نف�سها
ال��عِ��ق��د ال�����س��ي��ا���س��ي ال����ذي ي��ن��ظ��م ال��ع�لاق��ات
َ���در م��ا ك��ان
الإن�����س��ان��ي��ة يف جم��ت��م��ع م���ا .وبِ���ق ْ
ه��ذا ال��عِ��ق��د ي���أخ��ذ بعني االع��ت��ب��ار احل��اج��ات
الإن�سانية (ال��ف��ردي��ة واجلمعية) ،بقدر ما

يعك�س �إمكاني ًة يف البقاء على �أر�ض الواقع.
ف��ق��د ر�أي���ن���ا ك��ي��ف �أن الأن���ظ���م���ة امل��ارك�����س��ي��ة
مل ت��ع��ب���أ ب��ال��ن��زع��ة ال���ف���ردي���ة ل����دى ال���ف���رد،
و�أخ�ضعته للحكم اجلمعي ،و�أق��ام��ت عليه
الـت�أميمات املتالحقة ،ف�سقطت على الرغم
م���ن ���ش��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ع���دال���ة اج��ت��م��اع��ي��ة (و�إنْ
���ش��ك��ل��ي��ة!) .و ُت��� َع ُّ���د ه���ذه ال���دع���وات ال��رام��ي��ة
�إىل �إع��ادة النظر يف ال�سيا�سات الر�أ�سمالية
احل��ال��ي��ة ،حم��اول��ة ج���ادة للنظر ع��م��ي��قً��ا يف
احل���اج���ات الإن�����س��ان��ي��ة؛ �إذ ���ش��ع��ر امل��ف��ك��رون
باخلوف �إزاء الذاتية امل ُفرِ طة التي تخلّفها
��ح��ي��ة ب��ذل��ك
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ةُ ،م��ن ِّ
العالقات االجتماعية ناحي ًة �إىل حني!
�إذن ،فالفرد هو �صمام الأم��ان احلقيقي
للحرية؛ فالأمر كما تقول �إحدى الأنا�شيد
الأم�ي�رك���ي���ة ال�������ش���ه�ي�رة“ :ا�ضبط ن��ف�����س��ك
ً
�ضبطا ذات َّيا فت�صبح احلرية قانونًا» .هكذا
ب���د�أ ن��وف��اك �سل�سلة ا�ست�شهاداته ب�ضرورة
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال����ف����رد ،وحت��م��ل��ه امل�����س���ؤول��ي��ة
الأ ّول ّية لتنه�ض على �أكتافه احلرية ب ُب ْعديها
االقت�صادي وال�سيا�سي .و�إن القفزات الهائلة
يف �أعداد الب�شر خالل القرن املن�صرم متثّل
قاعدة املوارد الب�شرية التي �أ�سا�سها الفرد،
و�إن االزده�����ا َر االق��ت�����ص��ادي يف ال��ق��رن ذات��ه

متمثلاً ب��الأع��داد الهائلة لل�سيارات التي
مت بيعها �أواخ��ر الفرتة الزمنية املق�صودة
ّ
تحُ��ي��ل��ن��ا �إىل �����ض����رورة االل���ت���ف���ات �إىل ه��ذه
القاعدة االقت�صادية املتنامية با�ستمرار.
يف خ�ضم ك��ل ذل���ك ،ينبغي االن��ت��ب��اه �إىل
ال��ف��رد ،وحاجاته االجتماعية ،وذل��ك متاح
فيما ي�سمى بالأخالق .متثل الأخالق البعد
ال��روح��ي الكامن يف الإن�����س��ان� .إن��ه��ا ال��ق��درة
ال��ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى ت��ول��ي��د امل��ع��ن��ى م��ق��اب��ل املبنى.
م����ل ُء ال���وع���اء مب��ح��ت��واه امل��ن��ا���س��ب .ومي��ك��ن
النظر �إىل الأخالق من الناحية النف�سية،
ودرا����س���ة ب��واع��ث��ه��ا ���س��و���س��ي��ول��وج�� ًّي��ا؛ ف���إن��ه��ا
تعمل على حفظ الن�سق االجتماعي من
االنفالت والتقلبات ال�سريعة ،والقفزات
امل����راه����ق����ة ،وي�����س��ت��ع��م��ل��ه��ا امل���ح���اف���ظ���ون يف
�سبيل ال���وح���دة ال�����ش��ع��وري��ة .ل��ك��ن ذل���ك ال
ي��ع��ن��ي �أن ت��ك��ون الأخ��ل�اق ���ص��ن�� ًم��ا ال يقبل
التجديد والتحديث ،فهي ال تعدو كونها
نقدها
يف م�ستوى الأفكار ،و�إكرا ُم الأفكار ُ
وجت��دي ُ��ده��ا ،ول��ك��ن ال ي��ت���أت��ى ذل��ك بالقفز
على مفاهيمها ،بل حتويرها بعد فهمها
والت�أكد من عدم جناعتها كي ن�ستبدل بها
غريها من الأفكار.
تت�شكل الأخالق كقاعدة معرفية ،تراك ٍُم

ل�ل��أف���ك���ار ،ل��ي��ت��واف��ق ع��ل��ي��ه��ا جم��م��وع��ة من
الأفراد يف جمتمع ما فتتك ّون بيئة �أخالقية
مع ّينة .ت�أخذ ه��ذه البيئة �أ�شكالاً متعددةً،
يف وقتنا احلايل؛ منها :النقابات العمالية،
الأن���دي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ،اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة،
امل���ن���ت���دي���ات ال���ف���ك���ري���ة .وه������ذه ال��ت��ج��ل��ي��ات
الأخ�لاق��ي��ة ال ت�برز على ال�سطح ���س��وى يف
دول���ة امل���ؤ���س�����س��ات ،دول���ة ال�����س��وق امل��ف��ت��وح��ة،
دول��ة الفرد/املجتمع .ه��ذه امل�ؤ�س�سات (يف
امل��ج��ت��م��ع احل����ر) م��ع��ن��ي��ة ب�������س����ؤا َل�ْي�ننْ اث��ن�ين
ب��الأ���س��ا���س (ح�����س��ب ك���ارل ب��وب��ر)؛ ه��م��ا :ما
ه�����ذا؟ ،وه���ل الأم�����ر ه��ك��ذا ف���ع�ًل�اً ؟ .يجيب
ال�����س���ؤال الأول م��ن �أج���ل ف��ه��م ق�ضية م��ا،
بينما يجيب ال�����س���ؤال ال��ث��اين ع��ن حقائق
الأدلة.
�إذن ،ف����الأخ��ل�اق ت��ت��ن��ح��ن��ح م���ن ج��دي��د،
وتُب َعث بعد ُ�سباتها الطويل ،وتتكلم بعد
خ��ج��ل��ه��ا غ�ي�ر امل��ب��رر؛ ل��ت���ؤك��د م��ك��ان��ت��ه��ا يف
ظ���ل ال��ت��م��وج��ات امل���ادي���ة ال���ت���ي مل تتمكن
َب��ع ُ��د� ،أو تو�شك ،فل�سفاتُ ما بعد احلداثة
م���ن ال��ت��خ�� ّل�����ص م���ن ِرب���ق���ة امل���ادي���ة امل��ق��ي��ت��ة
التي خلّفت ،يف ن�صف ق��رن فقط ،حربني
عامليتني َمهولتني� ،أوقعتا �أك�ثر من مئتي
م��ل��ي��ون �إن�����س��ان ،وت��ط�� ّل��ب ال��ك��ث�ير م��ن امل��ال
وال��وق��ت لإع���ادة الإع��م��ار والت�شييد� ،سواء
على �صعيد امل ُن�ش�آت �أو على �صعيد الإن�سان
املهزوم نف�س ًّيا.
يف النهاية� ،أرى �أن مايكل ن��وف��اك يقدم
ر�ؤي���ة تقدمية غ��اي�� ًة يف النبل والإن�سانية،
وتعيد للأخالق مكانتها التي تليق بها� .إال
ريا يف التكرار غري املربر ،ولعلّ
�أنه وقع كث ً
عذره يف ذاك �أنه يريد �إي�صال ر�سالته تلك
�إىل عامة املتلقني ال النخبة فح�سب� .إن هذه
الدعوات حت ّمل الإن�سان م�س�ؤولية �أفعاله،
وجتعله ينتبه لت�صرفاته وي�ضبطها ،على
خ�لاف الليربالية التقليدية ال��ت��ي تو�صل
�إىل ال��ف��و���ض��ى الأخ�ل�اق���ي���ة ،وك���ذل���ك على
خالف املارك�سية التي تخ�ضع الفرد ل�سلطة
تن�صل الفرد من
اجلمع ،ويف كليهما ي�سهل ّ
م�س�ؤولياته.
Alshehhim@hotmail.com
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اغرتاب مفهوم املجتمع املدين فـي تفا�سري الن�ص القر�آين
�أ�سماء ال�شام�سية

�سار ًدا ل َتط ّو ِر تنظيم املجتمع املدين بد ًءا من حياة ال ّنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم حتى ع�صرنا احلايل ،ومب ّي ًنا ملظاهر ممار�سة ال�سلطة االجتماعية وا ّتخاذ القرارات احلا�سمة
للمجتمع املدين يف مواجهة ال�سلطة ال�سيا�سية ثم االنطالق نحو م�أ�سَ�سة الفقه والت�شريع يف القرن التا�سع ع�شر ومن ثم انح�سَار دور املجتمع املدين الإ�سالمي ممُ َ ث ًال يف ا ِحلرف
وامل َهن مع ظهور الدولة احلديثة ودخول الأ�سواق الإ�سالمية �ضمن ال�سوق العاملي مما �أدى �إىل زوال ُبنى املجتمع املدين الإ�سالمي ،يتتبّع �أ�».أحمد املو�صللي» عرب �سر ٍد تاريخ ّي
�صُ عود و ُهبوط مرحلة تاريخية مهمة من مراحل الإ�سالم التاريخي عرب م َقاله املُعنون “املجتمع املدين يف الفكرالإ�سالمي :االختالف القدمي وال ّتعددية احلديثة”.
يعرج الكاتب �إىل تعداد مظاهر االختالف الفكري
على مدى تاريخ الإ�سالم الطويل عرب مدار�س اللغة
وال��ت��ف�����س�ير وال��ف��ق��ه وال���ك�ل�ام ال��ت��ي ان��ب��ث��ق��ت م���ن رح��م
الن�ص الديني “القر�آين” باعتباره �أغنى من احلقيقة
املرحلية التي ه��ي يف ح��ال تطور وحت���وّلٍ دائ��مَ�ين� ،أي
ب��اع��ت��ب��اره ���ص��احل��ا ل�� ُك��ل زم���ان وم��ك��ان ،ث��م ُم����ؤك���دًا على
احلقوق العُليا التي منحها الن�ص ال��ق��ر�آين يف حرية
��ا���س �إىل
االع��ت��ق��اد ال��دي��ن��ي وه���داي���ة ال��ن��ب��ي محُ��م��د ال��ن َ
احل��ق��ائ��ق امليتافيزيقية دون �إك����راه ،وب��ال��رغ��م م��ن �أ ّن
الن�ص الديني ه��و الن�ص القطعي ل��دى امل�سلمني �إال
�أن ال��ك��ث�ير م��ن م�ضامينه لي�ست ب��ال�����ض��رورة قطعيّة
ب��ل حتتمل امل��رون��ة وال��ت��ع��دد ّي��ة مُ�� َد ّل�لا بذلك مبواقف
لل�صحابة مث َل �أبي بكر وعُمر بن اخلطاب واجماعهم
ع��ل��ى ال�����ش���ؤون ال��دن��ي��وي��ة واع��ت��ب��ار �إج��م��اع��ه��م م�����ص��درًا
للت�شريع مع ما ي�صاحب ذلك من ف�سحة لالختالف
يف الر�أي بني �صحابي و�آخر ،ومل َتخ ُل معظم الق�ضايا
م��ن مُعار�ضة يف ال���ر�أي حتى يف م�سائل جمع ال�� ُق��ر�آن
ووظ��ي��ف��ة احل���اك���م ،ول�� ُي��م�� ّث��ل ل��ع��م��ل��ي��ة م�����ش��ارك��ة ف��ئ��ات
امل��ج��ت��م��ع امل���دين يف ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���رار االج��ت��م��اع��ي ون��ق��د
ال�سيا�سات ونظام ا ُ
حلرَف
حلكم؛ د ّلل على النقابات وا ِ
التي ك��ان يرت�أ�سها الأ���ش��راف ومي ّثلونها �أم��ام الدّولة
الأم��ر الذي يحمي الأف��راد وفئات املجتمع من هيم َنة
ال�سلطة ال�سيا�سية ،ومع زوال هذه امل�ؤ�س�سات املدنية
وحتولها �إىل م�ؤ�س�سات حُ كومية مل تتمكن امل�ؤ�س�سات
اجلديدة القيا َم مقام امل�ؤ�س�سات ذات اال�ستقاللية من
مهن وحرف و�أ�شراف و�صوفيّة.
وح���ول امل�����ش��روع�� ّي��ة ال��ق��ر�آن��ي��ة ي���ؤك��د املو�صللي �أ ّن��ه��ا
لي�ست مل ًكا لأح��د� ،إنمّ��ا ك��ل ق��ارىء للقر�آن مُف�سر له
مهما ات��ف��ق��ت ج��م��اع��ة م��ن ال��ن��ا���س ع��ل��ى تف�سري معينّ
للن�ص الي��ج��ع�� ُل منها ال�شرعية ال��وح��ي��دة �أو ال�صحة
املطلقة ،وح�سب املو�صللي ف���إ ّن الإ�شكالية الأ�سا�سيّة
يف تاريخ الإ�سالم مل تبد�أ من �شرعنة القر�آن للتعدد
واالختالف بل يف النهائيّة التي ادّعتها مذاهب فقهية
ومدار�س فكريّة وربط االلتزام الديني بها؛ الأمرالذي
�أدّى ب��ه��ا �إىل تكفري ال��ط��وائ��ف وا���ض��ط��ه��ادات وعقائد
ا�ستئ�صالية و�إىل �إحداث النزاعات وا ُ
حلروب و ُكل ذلك
لأن هذه املدار�س تقبلت مفهوم االختالف من الناحية
النظرية �إال �أنها مل ُتطوّره ليُ�صب َح منهجً ا فكريًّا.
وي�������ض���ربُ ال���ك���ات���ب ب���ال���غ���زايل املُ��ن��ت��م��ي ل��ل��م��در���س��ة
ال���ك�ل�ام��� ّي���ة م ً
���ث�ل�ا ع��ل��ى ا ّدع������اء امل����ذاه����ب ال��ق��ط��ع��ي��ة يف
ت���ف�������س�ي�رات���ه���ا ل��ل��ن�����ص ال���ت���ي ت��ق��ب��ل��ت م����ب����د�أ اخ���ت�ل�اف
ال��ت��ف�����س�يرات �إال �أ ّن���ه���ا واق��� ًع���ا رف�����ض��ت رف��� ً��ض��ا ق��اط��ع��اً
تف�سريات الآخرين متهم ًة �إيّاهم بال ُكفر واملروق.

وع��ط�� ًف��ا ع��ل��ى م��ظ��اه��ر م��دن��ي��ة امل��ج��ت��م��ع الإ���س�لام��ي
ينتهي الكاتب �إىل الدولة العثمانية وانتقالها املرحلي
من فرتة فر�ض حُ كم امل�ؤ�س�سات التي حكمتها ال�شريعة
�إىل بداية تبنيها للم�ؤ�س�سات التمثيلية واالنتخابات
ال��ت��ي ُط��ب��ق��ت ع�بر �أرج�����اء الإم�ب�راط���وري���ة ال�� ُع��ث��م��ان��ي��ة
ب�����ص��ورة غ�ير مثالية وتخ ّللها بع�ض الأح��ي��ان دخ��ول
اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي ال��ط��ائ��ف ّ��ي يف احل��م�لات االنتخابية
هذا اخلطاب الذي َق ّلل من االهتمام بالأقليات وذلك
ب�����س��ب��ب ج���ذب امل�����س��ل��م�ين دون غ�يره��م م��ن �أج���ل ح�شد
الر�أي العام الإ�سالمي.
ويف معر�ض دف��اع��ه ع��ن التعددية ال��ت��ي ي��ن��ادي بها
الدين الإ�سالمي يجد املو�صللي �أن من غريالعَدالة
و���ض��ع الإ���س�لام وال��رادي��ك��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة والأ�صولية
املُت�شددة يف خانة واحدة من قبل و�سائل الإعالم ب�سبب
ما يُنتجه امل�سلمون من �أ�شكال االن�شقاق على بع�ضهم
َ
بع�ضا وم��ا ُي�����ص��دّرون��ه م��ن �أ���ش��ك��ال العُنف املت�أتية من
تف�سريات مُت�شددة  ،لأن االختالف �إ�سالميّا م�سمو ٌح
به ح�سب قوله دون مواربة و�صري ٌح ن�صًّ ا ،ولي�س �أد ّل
على ذلك من الأقليات الإ�سالمية التي ظلت تحُ افظ
على تعاليمها وكياناتها ون�صو�صها� .إن الإ�شكالية التي
يُعاجلها املو�صللي ذات �أبعاد تاريخية عميقة ومتداخلة
ويظهر �أ ّن��ه يعزل متامًا ال�سياق التاريخي للأحداث

عن الن�ص الديني نف�سه ،محُ او ًال �أن ي�ؤ�س�س عرب مناذج
مغمورة جدّا حقيقة التعددية الإ�سالمية التي ُطبّقت
على نطاق �ضيّق يف ال�سماح لأقليات الأك��راد والأرمَ��ن
وال���زراد����ش���ت وال�����سّ ��ي��خ ال��ب��ه��ائ��ي��ة وغ�يره��ا يف احل��ف��اظ
على كياناتها على م��دى التاريخ الطويل للم�سلمني،
ول��ك��ن دالئ��ل ال��ت��اري��خ ُت�شري �إىل وق��وع ا�ضطهاد لهذه
الأقليات مرحليّا عرب تف�سريات ال ّن�ص ذاته مهما بدا
ا�ستقرارها يف حُ قبة زمنية بعينها� ،إذ �أ ّن الكتاب املُقد�س
ل��ل��زراد���ش��ت��ي�ين “الأفي�ستا” ُي��ذ َك�� ُر ف��ي��ه ن���ًّ��ص��ا عمليات
اال���ض��ط��ه��اد ال��ت��ي ت��ع��ر���ض��وا ل��ه��ا م���ع دخ����ول امل�سلمني
م��ن��اط��ق��ه��م م�����س��ت��خ��دم�ين م�����ش��روع��ي��ت��ه��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
وال��دي��ن��ي��ة م�� ًع��ا ،وي��ظ��ه��ر �أن حم��اف��ظ��ة ه���ذه الأق��ل��ي��ات
على اعتقاداتها ب�سبب حِ يلها يف ال ّتخفي والتظاهر
بالإ�سالم بالرغم من احتفاظها بعقائدها �س ّرا!
م���ا ي��ع��ن��ي�� َن��ا ه���و �أي��ه��م��ا يُ��ب��رى ُء ال�� ّن�����ص ال��دي��ن��ي من
ُتهمة التحري�ض للطائفية واملذهبية والعرقيّة �أه��ي
ال��ن��م��اذج القليلة ال��ت��ي ���ش��ه��دت م��ظ��اه��ر تطبيق ال ّن�ص
الديني احلا�ض على التعددية الإ�سالمية؟ �أم الن�ص
ذات��ه ب�صرف النظرعن معقولية وال معقولية بع�ض
�أحكامه؟ وما الذي يعفي ال ًّن�ص من ُتهمة ا�ستدراجه �أو
تطويعه خلدمة امل�شاريع اال�ستعمارية “الفتوحات”؟
�إ ّن ال�� ّت��اري��خ ي��دُل على نف�سه ومعظم ال��دي��ان��ات تقريبًا

ُط ِّوعَت ن�صو�صها من �أجل خدمة �أهواء ذاتية �أو �سيا�سية
�أو اجتماعية الأمر الذي َقلل من فاعلية ال ًّن�ص الديني
يف خدمة الإن�سانية كما هي احلروب ال�صليبية وحُ روب
امل�سلمني منذ ع�صر اخلالفة وحتى اليوم ،و�إن انتظار
امل�سلمني ملن يمُ ثل لهم ن�صهم الديني متثي ًال حقيقيا
م�ضى عليه �أل��ف �سَ نة تتقاذف ُه التف�سريات الطبيعي
منها وال��� ّ��ش��اذ م��ا ع��دَا مُ���ددًا بعينها ط��وّع فيها عمربن
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ث ً
�لا م��ظ��ه��رًا ح�����ض��ار ّي��ا ل��ل�� ّن�����ص يف م��ث��ال
العدالة ،كما هُو اهتمام العبا�سيني بالعلم والرتجمة
وت�أ�سي�س بيت احلكمة احلا�ضنة املهمة للمعارف وغري
َذلك� ،إ ّن هذا ال�شذوذ يف اختالف تطويع ال ّن�ص القر�آين
ال يجعل الن�ص متهمًا دائمًا باعتباره م�صدر ال�شرور
يف احلقيقة� ،إمن��ا يجعله �أك�ثر تعقيدًا م��ن �أن يُف�سّ ر،
بل يجعل تف�سري ُه حمط ح�� َذر �شديد باعتباره الن�ص
الإل��ه��ي للم�سلمني وم��ا ي�صدر م��ن مف�سّ ريه كما �أ ّن��ه
ي�صد ُر من �إل��ه! �إال �أننا يف حديثنا عن ال ّن�ص القر�آين
ال ُب��د من حديثنا عن الن�ص الأق��رَب للقر�آين يف درجة
التقدي�س وه��ي “الرواية احلديثية” وت�ضخمها بعد
وف����اة ال��ن��ب��ي حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م� ،إمّ����ا عرب
الأحاديث ال�صحيحة واملو�ضوعة والتي بال َغ كث ٌري منها
يف تف�سري الن�ص القر�آين �إمّا بح�شد ما ي�ؤيده �أو ينفيه
ُ
متامًا ،فمُ�شكلة الرواية احلديثية
اعرتا�ضها ب�شكلٍ بينّ ٍ
�أم��ام ق��درة الن�ص ال��ق��ر�آين على تف�سريه مبرو َنة ح ّتى
تلك الأح��ادي��ث ال��ت��ي ي�� ّدع��ي ناقلوها �أن��ه��م نقلوا منها
عن النبي �ألو ًفا م�ؤلفة ،وفيما بعد زاد ّ
ت�ضخم احلديث
مع بداية القرن اخلام�س للهجرة عرب الغزايل الذي
و�ض َع �أحاديث غري مُكررة منها ما هو مو�ضوع و�صحيح،
وك���ذل���ك ف��ع��ل اب����ن اجل�����وزي واجل����وزق����اين واخل��ط��ي��ب
البغدادي وال�سيوطي و�آخرون من تخريجهم لأحاديث
ال �أ�صل وال �سن َد لها ،هذه الأحاديث التي بعد �أن جُ م َع
منها ما توا َف َق عليه �أ ّن�� ُه «�صحيح» يف مُ�سلم والبخاري
�ير منها �ضد ق��درة ال�� ّن�����ص  -يف بع�ض
م��ا زال ي��ق ُ��ف ك��ث ٌ
ت��ع��ال��ي��م��ه  -ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ي م��ع م��ت��غ�ّي�رّ ات ال�� َع�����ص��ر ويف
م��واج��ه��ة حت��دي��ث املجتمع الإ���س�لام��ي �إىل الإ���س�لام��ي
امل��دين ويف � َ��ش��ل ق��درت��ه على ال�سري م��ع ح��رك��ة ال ّتاريخ
مب��رون��ة ،ل��ذل��ك �إن ُق���درة امل�سلمني ع��ل��ى ب��ن��اء جمتمع
م��دين قائم يف ر�أي��ي على م��دى قدرتهم غربلة ما هو
موروث وال معقول ومكا�شفة الن�ص القر�آين بالتف�سري
ال��ع��ق��ل��ي و”املنقول العقالين” ب��ع��ي��دًا ع���ن اع��ت�لال
تف�سرياتِه املُت�سمة بالثبات وم��ن �أج��ل �إخ���راج �أحكامِ ه
وتعاليمه املُتحركة عربالزمان واملكان.
asmaashamsi@hotmail.com
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املجتمع املدين يف التاريخ الغربي والإ�سالمي� ..إ�شكال َّية املفهوم واملمار�سة
نادية اللمك َّية

مع تزايد �أعداد الب�شر وتداخل م�صاحلهم زادت احلاجة �إىل تنظيمات وقوانني ت�ؤطر لتلك العالقات املت�شابكة بني الأفراد؛ لهذا بد�أ الإن�سان بالبحث والتنظري لقواعد
تبني عالقات اجتماعية فاعلة ،تتع ّدى �إطار الأ�سرة وال�شيخ والقبيلة ،وحتاول �أن تنهي ال�صراعات القائمة ،وحتقق ال�سعادة ،وت�ضمن حقوق احلرية وامل�ساواة ،وتقف يف
وجه ال�سلطة والدكتاتورية التي حتول دون حتقيق ذلك؛ لهذا بد�أت الفل�سفات احلديث عن جمتمع مدين مبن ٍّي على م�شاركة اجلميع وبتنظيم الأفراد �أنف�سهم .وجيه
كوثراين �أ�ستاذ التاريخ احلديث باجلامعة اللبنانية ،در�س تلك العالقة بني مفهوم املجتمع املدين وبني �صوره وانعكا�ساته يف التاريخ الغربي والإ�سالمي يف مقاله:
«امل���ج���ت���م���ع امل������دين وامل���ج���ت���م���ع الأه����ل����ي يف
ح�ضارتني :الغربية والإ�سالمية»؛ متوقفًا
عند  3حمطات رئي�سة :ن�ش�أة املفهوم وتط ّوره
يف احل�ضارة الغربية ،حماولة �سحب املفهوم
�إىل حقل املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة ،تنظيمات
املجتمع التي ارتبطت بهذا املفهوم يف التاريخ
الإ�سالمي.
وك�����م�����ا ي�����ق�����ول ال�����ب�����اح�����ث�����ون ،ف�����������إنَّ ف��ه��م
امل�صطلحات واملفاهيم ال ي�ستقيم بانتزاعها
من �إطارها التاريخي؛ فاملعطيات الثقافية
وال�سيا�سية وحتى االقت�صادية هي من ي�شكّل
�أبعاد املفاهيم ويبنيها نظر ًّيا؛ لذلك يتتبع
الباحث يف �أول مقاله مراحل تك ّون مفهوم
املجتمع املدين يف الن�صو�ص التاريخية بد ًءا
م���ن احل�����ض��ارة ال�لات��ي��ن��ي��ة وان��ت��ه��اء ب��ال��ق��رن
التا�سع ع�شر فالقرن الع�شرين ،جام ًعا بني
التاريخي وبني التنظري لأحد حقول
البحث
ّ
علم االجتماع.
ب���د�أ ال��ب��اح��ث �إذن ب��امل��در���س��ة الكال�سيكية،
ف��ق��د اق��ت�رن م��ف��ه��وم امل��ج��ت��م��ع امل����دين وقتها
بالت�صدي للنزعات النازية والفا�شية التي
���ش��اب��ت جم��ت��م��ع ال��دول��ة يف �أورب�����ا ،وبتطوير
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال���غ���رب���ي���ة جت�������اوزًا لأزم�����ات
مو�سعة
املجتمع .ثم ناق�ش كوثراين ب�صورة ّ
ت����ط���� ّور امل���ف���ه���وم ع���ن���د امل���ت���ق���دم�ي�ن يف ع�����ص��ر
الأن��وار بعر�ضه لكتابات املفكرين و�أ�صحاب
النظريات الكربى؛ فبني تلبية االحتياجات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ت�����ص��دي ل�����ض��غ��ط امل���ؤ���س�����س��ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ت��ظ��ه��ر ���س��ل��ط��ة �أخ������رى ت��ف��ر���ض
وج��وده��ا وارتباطها بكل تفا�صيل احلياة يف
املجتمع الأوربي وهي ال�سلطة الدينية ،وقد
كان م�شروع املجتمع املدين يقف وج ًها لوجه
�أم��ام ه��ذا احل�صار ،ولهذا دع��ا ج��ون ل��وك يف
ر�سالة الت�سامح �إىل وجوب منح حق العي�ش
واحلرية وامل�ساواة بو�صفها �إحدى �أهم ركائز
املجتمع املدين بالنظر �إىل مفهومه يف ذلك
الوقت.
�إذن؛ ف����ق����د ارت�����ب�����ط امل����ف����ه����وم يف ه����ذه
امل��رح��ل��ة بن�ضال ال�����ش��ع��وب م��ن �أج���ل احل��ري��ة
وال���دمي���ق���راط���ي���ة ،وق����د ب������د�أت �أ����ش���ك���ال ه��ذا
التنظيم تظهر الحقًا يف النقابات واجلمعيات
ب�����ص��ورة “ردة الفعل” امل���وازي���ة الن��ت��ه��اك��ات
ال�سلطات املدنية والدينية.

ويف ال��وق��ت ال���ذي ُي��ح��دث ف��ي��ه ال��ب��اح��ث��ون
ج����دال ح����ول م����ؤ� ِّ���س�������س ه����ذا امل���ف���ه���وم -ب�����د ًءا
م���ن �أر���س��ط��و يف م��دي��ن��ت��ه امل��ث��ال��ي��ة ،وان��ت��ه��ا ًء
بتعريفات املت�أخرين -يقف كوثراين بعي ًدا
عن االنت�صار لأيٍّ منهم وقري ًبا من الفكرة
ف��ق��ط ،ي��ت��ت��ب��ع م���راح���ل ت��ط��وره��ا وارت��ب��اط��ه��ا
ب��ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي ،حم����اوال ا���س��ت��ي��ف��اء ك��لَّ
املفاهيم املرتبطة مب�صطلح املجتمع املدين
مع تط ّور الأنظمة.
وك���وث���راين ك��غ�يره م���ن ال��ب��اح��ث�ين ي��رب��ط
ن�������ش����أة م���ف���ه���وم امل���ج���ت���م���ع امل������دين ب��ال�����س��ي��اق
ال��ت��اري��خ��ي للح�ضارة ال��غ��رب��ي��ة ،ب��ال��رغ��م من
�أن��ه يف ه��ذا امل��ق��ال ي��ح��اول �أن ي���ؤطّ ��ر لدرا�سة
م�ستج ّدة للمفهوم يف احل�ضارة الإ�سالمية،
ومع كون احل�ضارة الإ�سالمية �أ�سبق تاريخ ًيا
من حيث التنظيم الوا�ضح -على الأق��ل�-إال
�أنه من الطبيعي �أن تبد�أ الدرا�سة حيث بد�أ
ظهور املفهوم يف الن�صو�ص التاريخية.
وب���ع���د درا�����س����ة ت���اري���خ���ي���ة زم���ن���ي���ة ل��ت��ط��ور
املفهوم ،يطرح الكاتب ���س���ؤاال مف�صل ًّيا :هل
مي��ك��ن ���س��ح��ب م��ف��ه��وم امل��ج��ت��م��ع ب��ه��ذا املعنى
�إىل حقل املجتمعات الإ�سالمية وتاريخها؟
وي��ق��ف ال��ق��ارئ بحثًا ع��ن املعنى ال��ذي ُي�شري
�إليه الباحث؛ فقد كان ي�سرد تاريخ املفهوم
دون �أن ي�����س��ت��وق��ف��ن��ا ع��ل��ى م��ع��ن��ى حم���� َّدد ،بل
اخ��ت�����ص��ر ذل���ك ال�����س��رد ب��ق��ول��ه“ :منت ف��ك��رة
املجتمع امل��دين...ول��ك��ن مل يجر حتى حينه
تعريف حمدد لها»!
ث��م ان��ت��ق��ل ك��وث��راين �إىل ب��ح��ث اال���ش��ت��ق��اق
�يرا �إىل �أن اللغات
ال��ل��غ��وي للم�صطلح ،م�����ش ً
الأج���ن���ب���ي���ة ت��ت��ط��اب��ق يف اال����ش���ت���ق���اق ال��ل��غ��وي
واملفاهيمي للم�صطلح ،بينما تثري ترجمته
�إىل ال��ع��رب��ي��ة �إ����ش���ك���اال .واحل��ق��ي��ق��ة �أن ه��ذا
االفرتا�ض يثري �شكًّا؛ فامل�صطلح يف اللغتني
ال��ف��رن�����س��ي��ة والأمل��ان��ي��ة م��ث�لا ي��ح��م��ل دالل��ت�ين
خمتلفتني؛ فالأول يحمل معنى “التعار�ض
مع الدين ،القائم على مناه�ضة الكني�سة”،
�أما يف الفرن�سية فيبدو مفهوم املجتمع املدين
“مراد ًفا للمجتمع ال�سيا�سي؛ �أي ب�صفته
ن��ظ��ام��ا ق��ائ��م��ا ع��ل��ى ال��ت�����ش��ري��ع ل��ت��ج��م��ع من
املواطنني”� .إذن؛ فهو يتحدد باخل�صو�صية
الثقافية للمجتمعات ،ومعه ي�صبح توحيد
املعنى غري مقبول ،ولو �أن ما افرت�ضه كان

���ص��ح��ي ً��ح��ا مل��ا ت��ك�� َّب��د ع��ن��ا َء ت��ت��ب��ع امل��ف��ه��وم عرب
أي�ضا!
مراحله الزمنية واملكانية � ً
ولئن كان كوثراين يرى غياب املفهوم يف
احل�����ض��ارة ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى وق���تٍ م��ت���أخ��ر ،ف���إن
بع�ض الباحثني يعزو ت�أخر ظهور امل�صطلح يف
العامل العربي �إىل غياب الفل�سفة املفاهيمية
بع�ضا من
ال��وا���ض��ح��ة؛ فعلى ال��رغ��م م��ن �أن ً
املفكرين والعلماء العرب زاروا دول �أوروب��ا
وكتبوا يف و�صفها كت ًبا منهم الطهطاوي يف
ك��ت��اب��ه تخلي�ص الإب��ري��ز يف تلخي�ص ب��اري��ز،
ف���إن كتاباتهم مل تكن �إال و�صفًا بعي ًدا عن
التنظري الفل�سفي ملفهوم املدنية واملجتمع
املدين.
ولعلَّ من �أكرث التعريفات العربية تداوال
هو تعريف �سعد الدين �إبراهيم الذي ع ّرف
املجتمع امل��دين ب�أنه “جمموعة التنظيمات
التي تن�ش�أ ب���الإرادة احل��رة لأع�ضائها والتي
مت��ل��أ امل���ج���ال ال���ع���ام ب�ي�ن الأ�����س����رة وال�����س��وق
والدولة؛ بهدف خدمة م�صلحة �أو ق�ضية �أو
التعبري عن م�شاعر م�شرتكة ب�شكل ر�سمي
ي��ح�ترم ح��ق الآخ��ري��ن يف �أن يفعلوا ال�شيء
نف�سه”� .إذن؛ فاملفهوم قائم على  4عنا�صر
�أ���س��ا���س��ي��ة� :أن��ه��ا م��ن��ظّ ��م��ة ،عملها �إرادي ح��ر،
ت��ه��دف �إىل ت��ق��دمي خ��دم��ات ،ر�سمية حترتم
حقوق الآخرين وال�سلطة.
وي���ق�ت�رح ال���ب���اح���ث ب��ع��د ذل����ك ا���س��ت��خ��دام
م�صطلح “املجتمع الأهلي” �إ����ش���ارة �إىل
م���ظ���اه���ر ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي
عو�ضا ع��ن “املجتمع املدين” لكونها لغة
ً
اخل���ط���اب ال�����س��ائ��د يف ال��ت�راث ال��ع��رب��ي من
ن��ح��و� :أه����ل امل���دي���ن���ة� ،أه����ل الأم�������ص���ار� ،أه���ل
احل����رف وال�����ص��ن��اع��ات�...إل��خ .ول��ك��ن��ن��ا حني
نقف على لفظة “الأهلي” ف���إن��ن��ا جندها
أي�ضا �إىل النطاق ال�ضيق املتمثل يف
ت�شري � ً
العائلة �أو القبيلة �أو الطائفة �أو العقيدة،
بينما م��ظ��اه��ر امل��ج��ت��م��ع امل���دين الإ���س�لام��ي
ت��ع�� ّدت ذل��ك؛ �إذ �أ�س�س الإ���س�لام لعالقات ال
ت�شمل ه��ذه الفئات ف��ق��ط ،منها ال�صدقة؛
فر�ضا واج ًبا فهي متنح
فمع كونها لي�ست
ً
للفقراء ولبناء امل��راف��ق العامة وللم�ؤلفة
قلوبهم م��ن غ�ير امل�����س��ل��م�ين�...إل��خ .وعليه؛
ي��ك��ون ا���س��ت��خ��دام ل��ف��ظ “الأهلي” ل��ت��داول
ا���س��ت��خ��دام��ه يف اخل��ط��اب الإ���س�لام��ي لي�س

خ�صو�صا مع معرفة امل�سلمني بنظام
مرب ًرا،
ً
املدينة واملدنية.
وي��ل��ج ك��وث��راين ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي بحثًا
ع���ن ع��ن��ا���ص��ر ب���دي���ل���ة ك���ان���ت ت�������ؤدي �أه�����داف
��ام��ا كما
املجتمع امل��دين وت�شكل عنا�صره مت ً
عرفها التاريخ الغربي بد ًءا لت�أ�صيل املفهوم
ريا �إىل وج��ود
يف احل�ضارة الإ���س�لام��ي��ة ،م�ش ً
غني بامل�صادر على عك�س م��ا اعتقده
ت��اري��خ ّ
الباحثون من كون الدولة الإ�سالمية طاغية
وت��ع��ار���ض اال�ستقالل ،وق��د خل�ص كوثراين
يف حديثه �إىل ثالثة تكوينات رئي�سة ميكن
ع ّدها �صورة للمجتمع املدين:
 الأم���ة بو�صفها �إط���ا ًرا عقائديا وفكرياو�سلوكيا للجماعة مل تندمج كل ًّيا يف الدولة،
ب��ل ك��ان��ت مت��ار���س ا���س��ت��ق�لاال ن�����س��ب�� ًّي��ا ،وبقيت
ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن الأم����ة وال���ط���وائ���ف م���ن ج��ه��ة،
وب��ي��ن��ه��ا وب�ي�ن �أه���ل ال��دول��ة م��ن ج��ه��ة �أخ���رى
عالقة و�ساطة ال اندماج.
 وج��ود م�ؤ�س�سة دينية ر�سمية يف احلكمالإ����س�ل�ام���ي مل ي��ج��ع��ل ال��ف��ق��ه��اء وال��ع��ل��م��اء
تابعني لها ب�صفة ر�سمية؛ فبقوا يتفاعلون
مع املجتمع وي�شكلون مدار�سهم خارج نطاق
ال�سلطة.
 ظ��ه��ر ل��ك��ل ح��رف��ة �أ���ص��ول��ه��ا وتنظيمها،ف�أ�صبح �أ�صحاب احلرف والطوائف ميلكون
ه��ي��ك��ل��ه��م ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي اخل����ا�����ص وي��ع��م��ل��ون
بو�ساطة بني املجتمع والدولة.
 ب��رزت تكوينات لعبت دور الو�سيط بنيالأم��ة وال�سلطة من نحو :امل�سجد ،العلماء،
م����ؤ����س�������س���ات ال����وق����ف ،و���ش��ك��ل��ت م���ؤ���س�����س��ات��ه��ا
اخل��ا���ص��ة وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا امل��ن��ف�����ص��ل ن�����س��ب�� ًّي��ا عن
ال�سلطة.
ل��ق��د ح����اول ك���وث���راين مب��ن��ه��ج��ي��ة ال��ب��ح��ث
ال��ت��اري��خ��ي واالج��ت��م��اع��ي ال��ت���أ���ص��ي��ل مل��ف��ه��وم
امل��ج��ت��م��ع امل���دين يف ال��وق��ت ال���ذي ب��ق��ي��ت فيه
ب��ع�����ض ال��درا���س��ات ال��ع��رب��ي��ة ت��خ��و���ض اجل��دل
ال��ف��ك��ري ال��ت��ن��ظ�يري ،وحت��م��ل ه��ذه ال��درا���س��ة
�أهمية من جانبني؛ الأول لكونها تبحث عن
ال��دالل العلمية لت�أ�صيل املفهوم يف التاريخ
العربي ،والثاين لكونها ت�أ�س�س لبناء جهو ٍد
�أك�بر يف �سبيل غر�س مفهوم املجتمع املدين
و�إعادة �إحيائه يف العامل العربي.
nkha008@gmail.com
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نحو جمتمع مدين ..بني التطبيق والتحديات
ب�سام الكلباين

يع ّرف حممد �أمني فر�شوخ اجلميعات املدنية يف مقالت ِه املعنوَنة “املجتمع املدين يف الوطن العربي – جمعيات التطوع” ب�أنها م�ؤ�س�سات قانونية ينظ ُم
فيها ومن ِخاللها عم ُل جمموع ٍة من الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني والتي ته ِد ُف لتفعيل اهتمام الفر ِد يف ال�ش�أن العام وتنظيم ِه و�صقل ِه ودفع ِه نح َو
أدبيات التي ُت ُ
ُ
ناق�ش مو�ضوع
امل�شاركة الهادفة من خالل �إطا ٍر قانوين ،ومن ُذ ع�ص ِر النه�ضة ال َع َربيُ ،تعاين
املجتمعات العربية عُموماً من فق ٍر حا ٍد يف ال ِ
املجتمعات املدنية ،وحتى بع َد �أن قامت ُ
بع�ض الدولِ بت�شريع قوانني لإدارة تلكم املجتمعات املدنية املت�شكلة يف هيئ ٍة مُ�ستقلة �أو تابع ٍة للحكومات؛
ِ
م��ا زالَ امل ُجتم ُع امل���دين ال��ي��وم ُيعاين
م���ن حت����دي ٍ
���م ٍ���ة م���ن ت��ل��ك ال��ق��ي��و ِد
����ات ج ّ
الأم��ن��ي��ة والإداري�������ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي
دائ���م���اً م��ا ك��ان��ت ال��ع��ائ��قَ ال��رئ��ي�����س �أم����ا َم
الإ�صالح ال�سيا�سي ،و�إىل تف�شّ ي ظاهرة
الت�شريعات التي لي�ست بال�ضرور ِة ت�شكلُ
ٍ
�ضمانات لرعاي ِة امل ُجتمع امل��دين؛ و�إنمّ��ا
ِ
للتقييد م��ن �صالحيتها ون�����ش��اط��ات��ه��ا،
وم��ع وج���و ِد تلك الت�شريعات ال�صورية
ال��ت��ي � ُ��ش�� ّرع��ت م����ؤخ���راً يف بع�ض ال���دولِ
العربية؛ �إلاّ �أنها ال تتما�شى �إطالقاً مع
املعايري الدولية احلالية.
تلك القيود
هي
فر�ص �إلغاء كافة َ
ُ
فما َ
��ر���ص تفعيل
وال��ت�����ش��ري��ع��ات؟ وم���ا ه��ي ف ُ
ن�����ش��اط��ات��ه��ا وا���س��ت��م��راره��ا وا���س��ت��ق�لال��ه��ا
املادي والإداري يف ظل ما ت�شهد ُه املنطقة
م��ن ا���س��ت��ع��م��ار �أوت���وق���راط���ي للحكومات
العربية؟.
ل��ق��د ���ش��ه�� َد املُ��ج��ت��م��ع امل����دين ع��ل��ى م�� ّر
�لا م��ن ال��ت��دخ�لات
ال�سنني ت��اري��خ��اً ح��اف ً
احل��ك��وم��ي��ة وامل���راق���ب���ة ال�����ش��دي��دة وال��ت��ي
ف��ر���ض��ت م���ن ِق���ب���ل الأن���ظ���م���ة امل�����س��ت��ب��دة
وال���ت�������س���ل���ط���ي���ة ح����ت����ى �أ�����ص����ب����ح����ت ت��ل��ك
امل ُجتمعات تبدو كما عليها الآنُ معطوبة
ٍ
مبتذلة يف امل��ج��الِ احلقوقي
ذات ف��ك��ر ٍة
�ض على
والثقايف وحتّى ال�سيا�سي ،ففُرِ َ
تلك الكينونات الت ّواق ِة �إىل اال�ستقالل
م��ن �أي ِ
����د احل��ك��وم��ات ا���س��ت��ع��م��ار ت�سلطي
مقيد �
أ�سباب ن�ش�أتها حتى �أ�صبحت جزءاً
َ
ِ
ؤ�س�سات الدولة ،و�إن ِ
ِ
لبع�ض
وج َد
من م�
املجتمعات املدنية ِحراك ن�شط يف �أروقة
امل���ج ِ
���االت احل��ق��وق��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة؛ �إلاّ
�أن��ه��ا م��ا زال���ت ت�����ص��ط��د ُم ب��ق��وان�ين تقم ُع
ح���ري���ة ال�������ر�أي وال��ت��ع��ب�ير ال���ت���ي ُت�����ش��ك��ل
ِ
أهداف
الأخرية العاملَ الرئي�س يف بلوغ �
امل ُجتمعات امل��دن��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��اً ،ي�ستنف ُر
الأف�������راد م���ن م��ف��اه��ي��م ي���رون���ه���ا دخ��ي��ل��ة
على جمتمعاتهم وثقافتهم كالتعددية
وامل��دن��ي��ة ،وب��ال��رغ��مِ م��ن �أنَّ �أه���داف تلك
املفاهيم اجلديدة تكا ُد تتطابقُ تطابقاً
تاماً مع ما يح ِك ُم تلكم املجتمعات ،فعلى
���س��ب��ي��لِ امل���ث���ال؛ امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة
ال���ت���ي ت��ف��ت��ق�� ُر ب�������ش���د ٍة �إىل وج�������و ِد ت��ل��ك

الأن�����ش��ط��ة رمب��ا حل�سا�سيتها �أو حفاظاً
على خ�صو�صي ِة املجتمع� ،إلاّ �أنَّ بع�ض
املجتمع
ال يف
الأن�شط ِة هي موجودة فع ً
ِ
الإ�سالمي كالزكاة وال�صدقة ،فامل�شكلة
دائماً ال تتعدى �إ�شكالية ُم�صطلحات.
و�إذا م��ا �سلطنا ال�����ض��و َء على �سلطن ِة
�����س
ُع����م����ان ،ف�������إنَّ ال���ق���ان���ون مي���ن��� ُع ت���أ���س��ي َ
اجلمعيات التي تخلُّ �أن�شطتها بالنظام
االج��ت��م��اع��ي �أو ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ن�����ش��اط ٍ
��ات
ٍ
منظمات
���س��ري��ة� ،إذ ال ت��وج ُ��د �إلاّ ب�����ض�� ُع
ٍ
وجمعيات ن�سائية ،ورمب��ا ِ
يكمنُ اخللل
يف كونِ الأفراد غري واعني ب�أهمية تلك ُُم
�ص ُعوب ِة الت�سجيل
املنظمات اجتماعياً� ،أو ُ
��ب احل ِ
ال���ذي ي��ت��ج��او ُز يف �أغ��ل ِ
����االت ف�ترة
العامني.
ك��م��ا �أن ُه��ن��اك ق���ي���وداً ع��دي��دة ت��واج�� ُه
ِ
بع�ض الأحيان
تلك الن�شاطات التي يف
تعك�س درج���ة االخ��ت�لاف ب�ين �شعوبِ
ال
ُ
ٌ
�ت�راف
امل��ن��ط��ق��ة ،ف��ف��ي ال��ع��امل ال�� َع�� َرب��ي اع
ِ
أقليات و�شح يف
متوا�ضع جداً بحقوقِ ال
ٌ
ال��وع��ي باحلقوق الإث��ن��ي��ة �أو الدينية �أو
اللغوية �أو اجلن�سية ،على غرا ِر كون تلك
املجتمعات رغ��م ال��ن�����ض��ال ال���ذي تقدم ُه
م��ن �أج���ل اال���س��ت��م��رار وحت��دي��د م�ساحة
وا�سعة؛ �إلاّ �أنّها تفتق ُر �إىل القدر ِة على
اال�ستفادة من التنوع؛ �أي غالباً ما تت�أث ُر
ِ
احتياجات
بكونها نخبوية وبعيدة ع��ن
امل��ج��ت��م��ع احل��ق��ي��ق��ي��ة ،وق���د �أ���ص�� َب�� َح جلّها
م�ؤخراً منظّ ٍ
مات م�س ّي�سة �ساحمة بت�أثريٍ
م��ف ٍ
��رط لل�سيا�سة ب��ال��ت ِ
��ورط يف �أعمالها
وتغي ِ
ري �أهدافها الرئي�سية الأم�� ُر الذي
ٍ
م�شاركات حمدود ٍة
�أ ّدى �أي�ضاً �إىل وجو ِد
للمر�أة وال�شباب.
���ك �أي�������ض���اً �أن وج�����ود الإ����س�ل�ام
وال ����ش َّ
ال�����س��ي��ا���س��ي ف���ر� َ���ض م��ع�� ُه حت���دي ٍ
���ات ج ّ��م��ة
�أم��ا َم ن�شو ِء هذ ِه املنظمات� ،إذ �إنَّ بع�ضها
يخالف مبادئ تلك الأح��زاب ال�سيا�سية
ُ
ٍ
ممار�سات
مم��ا يحتّم وج��و ِد
ون�شاطاتها ّ
وان��ت��ه��اك ٍ
��ات حل���ق���وقِ الإن�������س���ان ال يمُ��ك��نُ
للطرفني االتفاق على جترميها �أو على
الأقل ا�ستنكارها.
يف ال���وط���نِ ال���ع���رب���ي ،ب�����د�أت م��ظ ِ
��اه�� ُر
م����ع����رك���� ِة ال����ت���������ش����ري����ع ِ
����ات م����ن����ذُ م���ط���ل ِ���ع

الت�سعينيات ،وق��د �أث�� َم�� َر ذل��ك ول��و على
ٍ
نحوٍ ب�سيط ب��ح ِ
��غ�يرات �أ�سهمت
��دوث م��ت
يف ���ص��ح��و ِة املجتمع امل���دين ال���ذي �أ�صب َح
– يف ب��ع�����ض ال����دول ال��ع��رب��ي��ة – �أك�ثر
نُ�ضجاً و�إدراك����اً النعكا�سات الت�شريعات
امل��ق��ي��دة حل��ري��ات الإن�����س��ان ،ح��ي��ثُ ي��ذك�� ُر
ال��ك��ات��ب “وقد ���ش��ه��دت ف��ل�����س��ط�ين (ع��ام
2000م) واليمن (ع��ام 2001م) وامل��غ��رب
(ع�����ام 2001م) وم�����ص��ر (ع�����ام 2002م)
قوانني جديدة للجمعيات ،بعد �ضغوط
م��ار���س��ه��ا امل��ج��ت��م��ع امل���دين ه��ن��اك� ،إ ّ
ال �أنَّ
ه�����ذه ال��ت�����ش��ري��ع��ات ا����س���ت���م���رت م�������ص���دراً
لل�صدام وال��ت��وت��ر ،وال���دول ال��ت��ي ت�شهد
ال���ي���وم م��ن��اق�����ش��ات وا����س���ع���ة وم��ط��ال��ب��ات
ل��ل��ت��غ��ي�ير ه�����ي :الأردن ،وال���ب���ح���ري���ن،
وم��وري��ت��ان��ي��ا ،وال�����س��ودان ،وال��ك��وي��تَّ � .أم��ا
املدن التالية فال نقا�ش فيها حول مثل
ه����ذه ال��ت�����ش��ري��ع��ات ،وال ي��ط��رح ال��ق��ط��اع
الأهلي فيها ق�ضية ،والقوانني ال�سارية
ه���ي ق��دمي��ة ن�����س��ب��ي��اً ،وذل����ك يف��� :س��وري��ا
معدل
(ق��ان��ون 1958م) وليبيا (ق��ان��ون
ّ
ح��ت��ى 2001م) وق���ط���ر (ق���ان���ون 1974م
وت��ع��دي�لات��ه ح��ت��ى 1998م) والإم�������ارات
(قانون 1971م).

يزدا ُد انت�شار امل ُجتمع املدين يف العامل
��ك ،ح��ي��ثُ ب���د�أت منظمات
العربي ب�لا ���ش َّ
ج��دي��دة ح��دي��ث��ة ال�����والدة ب��ال��ظ��ه��ور بع َد
خم���ا� ٍ���ض ع�����س�ير ،وم����ع وج������و ِد ال��ع��دي��د
م��ن ال��ق��ي��ود وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تت�ضمنُ
قيوداً خارجية و�أخ��رى داخلية كالقدرة
على التنظيم وط��ل ِ��ب التمويل و�صرف ِه
م���ع الإ�����ش����ارة �إىل وج�����و ِد م�����ش��ك��ل��ة �أك�ب�ر
مم���ا ذك����ر ب��ك��ث�ير �أال وه����ي ال���ك���ف���اءة يف
التخطيط بفعالية من �أجلِ زيادة املوارد
والتن�سيق والتعاي�ش يف م��ا بينها وبني
املنظمات الأخرى يف املجتمع وبناء ج�سرِ
التوا�صل بني الأع�ضاء وامل�ستفيدين من
البد من الإ�شار ِة
�أن�شطتها .ويف الأخ�ير
َّ
�إىل �ضرور ِة �صونِ احلريات واحرتامها،
و�ضرورة إ�ع��اد ِة النظر يف القوانني التي
تنظم ت�سجيل اجلمعيات؛ الأم��� ُر ال��ذي
ُ
ال �أقلَّ بكثري من احلكومات
يتطلب تدخ ً
ُ
يف عملِ
تلك املنظمات وجعلِ ت�سجيلها
َ
وحلها ومتويلها �أم���راً مناطاً بالق�ضا ِء
وحده ،فهل من مجُيب؟.

bassam.alkalbani@aiesec.net
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ت�أريخ الإ�سالم فـي الكتابات الغربية
قي�س اجله�ضمي

يتتبع فرد دونر يف مقالته “اجتاهات الكتابة الغربية عن تاريخ الإ�سالم” حركة الكتابة الغربية ومناهجها و�أهدافها يف درا�سة ت�أريخ الإ�سالم مو�ضحا �أ ّن الف�صل بني
الكتابة الغربية عن تاريخ الإ�سالم �أو عن الإ�سالم ب�شكل عام هي �صعبة جدا؛ ب�سبب العالقة القويّة بينهما ،فيذهب �إىل �أ ّن بداية حركة الكتابة الغربية ن�ش�أت من
االحتكاكات الأوىل �سواء ال�سيا�سية �أم الدينية بني امل�سلمني والأوروبيني ،خ�صو�صا تلك التي كانت بالقد�س وال�شام خالل احلروب ال�صليبية� ،إذ كان مبد�أ هذه الكتابات هو
الدعاية �ضد الإ�سالم على امل�ستوى الفكري ،فوجد الغربيون �أ ّن �أ�سهل طريقة يف هذه الدعاية هي نزع الثقة واالفرتاء على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعلى حقيقة الوحي،
ف��ت��ن��وع��ت ال��ك��ت��اب��ات ال��غ��رب��ي��ة الأوىل ب�ين امل��ج��ادل��ة
العقائدية وبني ُنبَذ تعريفية عن الإ�سالم ،وال عجب
�أن جند كثريا من ال�صور امل�شوهة للنبي والإ�سالم يف
الكتابات الغربية خالل هذه الفرتة.
م�� ّك��ن ظ��ه��ور �أول ت��رج��م��ة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي باللغة
اليونيانية بقلم الراهب “روبرت كتون”((Robert
 Kettonيف 1149م من اكت�شاف حقائق جديدة عن
الإ���س�لام ل��دى ال��غ��رب��ي�ين ب�شكل م��ب��ا���ش��ر ،ل��ك��ن م��ا زال
العقل الأوروبي يقف من الإ�سالم موقفا عدائيا ،وهو
ج��زء م��ن ال�����ص��راع ب�ين ال���دول الإ�سالمية والأوروب��ي��ة
كما يظهر يف الأندل�س والبلقان وغريها ،وا�ستمر هذا
املوقف يف ت�شكيل اخللفية التاريخية للكتابات اجلديدة
يف ال��ق��رون التالية كما يف ال��ق��رن الثامن ع�شر ،وب��دا
�أث��ر الكتابات ال�سلبية احلا�صلة يف ال��ق��رون الو�سطى
حا�ضرا يف الكتابات الغربية املعا�صرة كم�سائل تعدد
الزوجات والطالق وعالقة الإ�سالم بالعنف.
و�أدى تقليد امل��ج��ادل��ة ع��ل��ى الإ����س�ل�ام يف ال��ك��ت��اب��ات
ال���غ���رب���ي���ة �إىل ع�����دم ال�����ت�����وازن يف م���ع���اجل���ة ال���ف�ت�رات
ال��ت��اري��خ��ي��ة ،ف��ا���ش��ت��غ��ل ال��غ��رب��ي��ون ع��ل��ى ف�ترت�ين من
ت���اري���خ الإ�����س��ل�ام :ف��ت�رة �أ�����ص����ول الإ�����س��ل�ام ،وال���ف�ت�رة
احل��دي��ث��ة امل��ع��ا���ص��رة ل��ت��ل��ك ال��ك��ت��اب��ات .وي��رج��ح اه��ت��م��ام
ال��ك��ت��اب الغربيني ب��امل��ج��ادل��ة يف ف�ترة �أ���ص��ول الإ���س�لام
لعنايتهم باملو�ضوع ملناق�شة الأم��ور املتعلقة بالر�سول
لأغ��را���ض��ه��م ال��دع��ائ��ي��ة� ،أم����ا ال��ف�ترة امل��ع��ا���ص��رة لتلك
الكتابات ف�إنها بحكم نقد ال��واق��ع املعا�ش ،ويف القرن
ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر ظ��ه��رت ح��رك��ة “التنوير الأوروبي”
العقالنية ال��ت��ي ق��ارب��ت م��ن الإن�����ص��اف يف الكتابة عن
الإ����س�ل�ام� ،إذ ي��ع��زى ت��ط��ور م���ب���ادئ ه���ذه احل���رك���ة �إىل
االك��ت�����ش��اف��ات العلمية ال��ت��ي راف��ق��ت ت��ل��ك ال��ف�ترة مثل
اك��ت�����ش��اف��ات “كوبرنيكو�س”( )Copernicusيف
ال��ف��ل��ك و”هاريف”( )Harveyل���ل���دورة ال��دم��وي��ة
و”نيوتني”( )Newtonيف ال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء،
و�أدى ظ��ه��ور امل��ن��ه��ج العقلي �إىل رف�����ض بع�ض عقائد
الكني�سة التي مل ت��واف��ق العقل مم��ا خلق تعاطفا مع
الإ���س�لام ،فظهرت كتابات ذك��ر فيها ال��ر���س��ول ب�صورة
�إي��ج��اب��ي��ة م��ث��ل ك���ت���اب “الأبطال والبطولة” بقلم
“كاراليل”( ،)Carlyleوالكتابات العلمية الأوىل
ع��ن الإ����س�ل�ام وت���أري��خ��ه ب��ع��ي��دا ع��ن ال��دع��ائ��ي��ة ككتاب
“ انحطاط الإم�براط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ة و�سقوطها”
للم�ؤرخ “غيبون”(� ،)Gibbonإذ مهّد هذا الكتاب
�إىل م��ن��ه��ج “االقرتاب الو�صفي” يف ك��ت��اب��ة ال��ت���أري��خ
الإ����س�ل�ام���ي ،واع��ت��م��د ف��ي��ه امل�����ؤرخ����ون ال��غ��رب��ي��ون على
امل�صادر الإ�سالمية العربية �أو غريها يف تف�سري حوادث
التاريخ الإ�سالمي.

ك���ان���ت م���ب���ادئ ال��ت��ن��وي��ر الأوروب��������ي ت�����س��م��ح ب��ح��ري��ة
التعبري ح�سب املنهج العقلي الإن�ساين ،ومنها انتقلت
ال��ك��ت��اب��ة ال��غ��رب��ي��ة �إىل التحليل ال��ت��اري��خ��ي ع��ن طريق
معاجلة الن�صو�ص ،و�سمي مبنهج “النقد الأعلى”
الذي �سعى للت�شكيك يف حقيقة الكتاب املقد�س ون�سبته
املبا�شرة �إىل اهلل ،بل هو من عمل الب�شر خالل القرنني
 18و ،19وي��رى دون��ر �أن هذا النقد للكتاب املقد�س مل
يرد �أ�صحابه الهجوم على الكني�سة بقدر ما كانت رغبة
فيهم للعلم والإدراك العقلي.
ول��ت��ك��ري��ر ه���ذه امل��ن��اه��ج وان��ت�����ش��اره��ا �أث����ر يف �إدراك
الغربيني �أن و�صف الأحداث ال يكفي لدرا�سة الت�أريخ
الإ�سالمي مع وج��ود تناق�ضات يف امل�صادر التاريخية
فظهر اجت��اه �آخ��ر يف الكتابة الغربية لتاريخ الإ�سالم
ه��و منهج “نقد امل�صادر” ،ف��ب��د�أ بع�ض امل����ؤرخ�ي�ن يف
ت�صنيف امل�صادر بني ال�ضعيف “ال ي�ستحق ثقة امل�ؤرخ”

والقوي “ي�ستحق ثقته” من منت�صف القرن  ،19و�ألف
ال��ه��ول��ن��دي “دي جويه”( )De Joejeيف احلقبة
نف�سها كتابًا عن الفتوحات الإ�سالميّة املبكرة مو�ضحً ا
ال��ت��ن��اق�����ض��ات اخل���ط�ي�رة يف امل�������ص���ادر ،ث���م ذه���ب امل�����ؤرخ
الأمل�����اين “فلهازون”( )Wellhausenيف نهاية
ال��ق��رن التا�سع ع�شر �إىل �أن امل�����ص��ادر العربية لتاريخ
�صدر الإ�سالم هي م�ؤلفات مركبة من م�صادر قدمية
مفقودة ،وافرت�ض “فلهازون” �أن هذه امل�صادر القدمية
املفقودة هي كالوثائق ،ومنها �سميت درا�ساته للكتاب
املقد�س “بالنظرية الوثائقية”(Documentary
 ،)Hypothesisثم افرت�ض �أي�ضا �أن لهذه امل�صادر
املفقودة �سمات حتدد ميول م�ؤلفها.
ب�ي�ن ن��ه��اي��ة ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر وب���داي���ة ال��ق��رن
الع�شرين وجد الغربيون اختالفات بع�ضها خطرية يف
امل�تن مما �أث��ار �شكوكا يف فر�ضية فلهازون �أن امل�صادر

املفقودة هي م�صادر وثائقية ،وظهرت فر�ضية �أخرى
ل��ل��م��ج��ري “غولد زيهر”(��� )Goldziherص�� ّرح
فيها �أن ال��رواي��ات كانت تتناقل �شفهيا �أحيانا وتتغري
وت��ت��ط��ور ع��ل��ى م���ر ال���زم���ن ث���م ت��ن��ت�����ش��ر يف �أي�����دي رواة
خمتلفني ،و�سمي هذه االجتاه بـ”نقد الروايات”.
�إ ّن االجت��اه��ات الغربية العلمية الثالثة يف درا�سة
تاريخ الإ�سالم “االجتاه الو�صفي ،واجتاه نقد امل�صادر،
واجتاه نقد الروايات” قد اهتمت بدرا�سة فرتة �أ�صول
الإ�سالم ل�سببني� :أهمية هذه الفرتة كما ر�أينا �سابقا،
ولأن م�����ص��ادر ه���ذه ال���ف�ت�رة غ�ي�ر وث��ائ��ق��ي��ة؛ ف��درا���س��ة
ال��ق��رون ب�ين ف�ترة �أ���ص��ول الإ���س�لام والع�صر احلديث
قليلة وغ�ير متعمقة ب�سبب قلة الباحثني الغربيني
الذين يحث بع�ضهم بع�ضا على التعمق يف املادة ،وجند
بني عامي  1880و 1950كثريا من املوا�ضيع املهمة عن
تاريخ الإ�سالم در�سها عامل واحد فقط! ،فريوي دونر
�أنه حتى �ستينيات القرن املا�ضي مل يوجد يف الواليات
املتحدة �سوى متخ�ص�ص واحد يف ال�شريعة الإ�سالمية
وه���و “جوزف �شاخت”(،)Joseph Schacht
وخبري واحد يف الدولة اململوكية يف الغرب وهو امل�ؤرخ
الإ���س��رائ��ي��ل��ي “ايالون” ِ( ،)Ayalonف��ه��ذه ال��ف�ترة
يظهر فيها قلة املتخ�ص�صني يف الإ�سالم يف الغرب مما
عرقل ب�شدة الدرا�سات الغربية حتى منت�صف القرن
املا�ضي� ،إذ �أ ّن التطور ال�صحيح يف الدرا�سات يتطلب
متخ�ص�صني بعدد كاف ميار�سون النقا�ش واملناف�سة.
ك��ان��ت ب��داي��ة ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات يف ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ب��داي��ة
اهتمام بدرا�سة “القرون الإ�سالمية املهملة” ب�صورة
م��ك�برة وم���ت���زاي���دة ل��ل��غ��رب��ي�ين ،وق���د ح��دث��ت ت��ط��ورات
�إيجابيّة بعد �ستينيات القرن املا�ضي يف جمال درا�سة
الت�أريخ الإ�سالمي:
ازدادت يف ال�سنوات الأخ�يرة �أع��داد الباحثني يف ت�أريخ
الإ����س�ل�ام ،وت����وزع ال��ب��اح��ث��ون يف �أك�ث�ر م��ن م��و���ض��ع يف ه��ذه
امل�ساحة.
درا���س��ة الإ���س�لام يف ن��ط��اق علم الأدي����ان �أو علم الأدي���ان
املقارن.
الكثري من الباحثني يتقنون اللغات التي كتب بها ت�أريخ
الإ�سالم كلغات حيّة.
عناية بع�ض الباحثني ب��ال��درا���س��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة وم��ن كل
اجتاه� :أ�صل الن�ص ،تطور تقليد القراءة ،والتف�سري� ...إلخ.
ويرى دونر �أننا على م�شارف حقبة ازدهار يف درا�سة
التاريخ الإ�سالمي يف الغرب ،لكن املوقف العدائي �ضد
الإ���س�لام م��ا زال قائمًا ،وه��و ي���أم��ل �أ ّن ه��ذه الدرا�سات
العلمية �ستقاوم ه��ذا امل��وق��ف وت��ق��ود ال�����ش��رق وال��غ��رب
مل�ستقبل زاهر.
qabuazan@gmail.com
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�أم القرى :تعزيز املركزية الإ�سالمية
ابتهاج يون�س

حتتلُّ مكَّة مكانة �سامية يف خميلة امل�سلمني عموما؛ فهي بالن�سبة لهم �أر�ض احللم والر�ؤى النورانية� ،أر�ض البد �أن يط�أها
كل م�سلم كهدف يتم به �أركان �شريعته ،هي اخلال�ص والكمال ،ال�صفاء والتطهري ب�أركانها ال�شاقة .ولو جئنا للبعد االجتماعي
نرى �أنها دار تعارف ووح��دة لكل امل�سلمني باختالف �ألوانهم و�أجنا�سهم -يف منا�سبة ي�شرتك اجلميع فيها فرحة الو�صول
وعناء التكري�س ،هي النقطة املرجعية التي يجتمع اجلميع فيها ،يتبادلون فيها م�شاعرهم على �أق��ل تقدير ويت�شاركون
�أفكارهم وهمومهم.
ونظرا لهذا االرتباط الوجداين والفكري للم�سلمني مبكة ،فقد ّنظر الباحثون
يف هذه العالقة ،ومنهم الباحث وجيه كوثراين ال��ذي يرى �أن مكة نقطة تقاطع
امل�سلمني مهما اختلفوا ،و�أنها تتما�شى مع حركة التاريخ يف م�ستوياتها الثالثة.
و�أول هذه امل�ستويات :دميومتها اجلغرافية وثبات قد�سيتها؛ حيث جمعت الأزمان
(املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل) يف مكان واح��د؛ فطاب للم�سلمني �سكناها والقرب
منها ،وا�ستثمر البع�ض منهم االجتماع الغفري فيها من كافة �أ�صقاع العامل للتجارة
فيها .ويتمثل امل�ستوى ال��ث��اين يف ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف واالث��ن��ي ال���ذي حت��وي��ه مكة من
حيث زوارها ،والذي �ش ّكل الأمناط الثقافية واحل�ضارية للم�سلمني نتيجة تفاعل
فوارقهم الفردية واالجتماعية مع الدين ،وهنا ن�شري مل�صطلح «الإ�سالمية» الذي
ا�صطلحه الكواكبي ليحوي ذل��ك .وامل�ستوى الثالث ي�شمل ال��ت��غ�يرات ال�سيا�سية
وتعاقب الأنظمة وال�سلطات ب�أ�شكالها و�أثرها على مكة.
يتناول الباحث كوثراين يف �أطروحته مو�ضوع «ت�أثري مكة يف كتابات مفكري
النه�ضة» باتخاذ املفكر عبدالرحمن الكواكبي منوذجا ،وه��و �أح��د امل�شتغلني على
فكر النه�ضة الإ�سالمية يف القرن التا�سع ع�شر ،و�أح��د منظري القومية العربية
املناه�ضة للفتور الإ�سالمي نتيجة اال�ستعمار الغربي ،فقد ك��ان مهتما مب�شروع
ال��وح��دة الإ�سالمية بجمع العامل الإ�سالمي كافة ،وك��ان يحلم بيوم جتتمع فيها
�أي��ادي امل�سلمني ليبنوا واقعهم وي�صنعوا �سيادتهم مبا يناف�س العامل ب�أ�سره .لقد
�أ�سرته مكة ،ومنها ا�ستلهم كتابه «�أم ال��ق��رى» ،وه��ي عبارة عن ح��وارات متج�سدة
يف م���ؤمت��ر �إ���س�لام��ي متخيل ي��ن��اق�����ش ق�����ض��اي��ا النه�ضة الإ���س�لام��ي��ة ب��ل�����س��ان علماء
وباحثني م�سلمني م��ن خمتلف بقاع ال��ع��امل ،ب�ين م���ؤي��د وم��ع��ار���ض ،وق��د ح��وى كل
امل�شارب الثقافية التي ميكن �أن ي�أتي منها امل�سلم ،وميكننا مالحظة ه��ذا التنوع
يف ال�شخ�صيات الآت��ي��ة التي �أورده���ا يف كتابه :الفا�ضل ال�شامي ،البليغ القد�سي،
ال��ع�لام��ة امل�����ص��ري ،امل��ح��دث اليمني ،احل��اف��ظ ال��ب�����ص��ري ،ال��ع��امل ال��ن��ج��دي ،املحقق
املدين ،الأ�ستاذ املكي ،احلكيم التون�سي ،املر�شد الفا�سي ،ال�سعيد الإنكليزي ،املوىل
الرومي ،الريا�ضي الكردي ،املجتهد التربيزي ،العارف التتاري ،اخلطيب القازاين،
املدقق الرتكي ،الفقيه الأفغاين ،ال�صاحب الهندي ،ال�شيخ ال�سندي ،الإمام ال�ضني.
تدور نقا�شات كتاب «�أم القرى» حول معنى النه�ضة الإ�سالمية وطبيعة م�سارها
وم�شكالتها ومعوقاتها؛ فتكمن عناوينها يف الآتي:
�أوال :الإطار العام واملنهج ومقاربة املو�ضوع:
وفيه يتحدث الأ�ستاذ املكي عن تعيني الإ�شكالية املنهجية ،وذلك ب�ضرورة الوعي
ب�أ�سباب التقهقر واحلفر التاريخي واالجتماعي فيه يعري �أ�سباب التخلف ،ويقرتح
الإرادة والعقل حال لت�صحيح كل ذلك ،وي�شدد ب�أ�سف �ضرورة اعرتاف امل�سلم بتفوق
الغرب التخاذه الأ�سباب والبعد عن املكابرة ،وهذا باب مفتوح ملعرفة الآخر واملقارنة
واالرت��ب��اط بالتاريخ العاملي دون ف�صل ،كذلك ينبه �إىل ال�شلل ال��ذي ا�ست�شرى يف
قلب اجلزيرة العربية ملا له من �أث��ر �سلبي يف تاريخ الأم��ة من الناحية ال�سيا�سية
خ�صو�صا.
وم��ن هنا ،يلوم علماء امل���ؤمت��ر ال�سا�سة ،ولكن يتنبهون ل��دوره��م كعلماء ببالد
االحت��اد ب��دال من العمل االن��ف��رادي ال��ذي ال يثمر؛ وذل��ك بتكوين جمعية منظمة
للأمم الإ�سالمية ،ميثلها علماء من كل دولة ،ويكون مقرها مكة ،وذلك لتدار�س
�أم��ور الأم��ة يف مو�سم احل��ج وتقدمي تو�صيات �شريطة ع��دم التدخل يف �إ�شكاليات
ال�سيا�سة ،عدا فيما يتعلق باالقرتاحات اخلا�صة يف �سيا�سة التعليم.
وي�أمل الكواكبي (الرئي�س) بقوله« :من امل�أمول �أن تكون احلكومات الإ�سالمية
را�ضية بهذه اجلمعية ،حامية لها ،ولو بعد حني؛ لأن وظيفتها الأ�سا�سية �أن تنه�ض
بالأمة من وهدة اجلهل ،وترقى بها يف معارج املعارف ،مبتعدة عن �صبغة �سيا�سية»،

وهنا ينبذ �صور التحزب ال�سيا�سي با�سم الدين ،وي�صر على وجود قانونيني وال�سيما
من عملوا يف اجلمعيات الغربية ،لال�ستفادة من جتاربهم يف جمال املجتمع املدين،
لو�ضع احلدود املنا�سبة و�إيجاد قنوات الو�صول الي�سرية.
ثانيا :فر�ضيات يف �أ�سباب الفتور العام لدى امل�سلمني:
كان هذا املو�ضوع هو ال�شغل الأول يف �أذهان العلماء خالل اجتماعاتهم الأوىل،
فقد غلب فيها و�صف وحتليل احلالة الإ�سالمية واقعا ،فريجع الفا�ضل ال�شامي
�أ���س��ب��اب الفتور لعقائد اجل�بر وال��زه��د ال��ت��ي �أدت بامل�سلمني ب��ال�لام��ب��االة بحالهم،
وال��ت��خ��در ب��الآخ��رة بالقناعة بالي�سري وال��ه��وان يف ال��دن��ي��ا وك��ون��ه الب��د �أن يعي�ش
ميتا قبل م��وت��ه .فهذا االكتئاب واالن�سحاب �أث��ر يف م�س�ؤوليته ودوره احل�ضاري
يف الأم��ة .ويف اجلانب الآخ��ر ،يتدخل البليغ القد�سي م�ؤ�صال للزهد من الناحية
ال�سيكولوجية �أنها كانت موجودة يف غالب ديانات العامل لتخفيف �شره الإن�سان
للملذات احل�سية ولكن ينبذ فيها �أن��ه��ا ت�سلية للعاجزين وم�برر للبائ�سني ،ويف
النهاية ي�ؤكد �أن الزهد ل�شح النف�س بقدر ما �أتى بق�صد للإيثار للجماعة بالعطاء.
ويرجع القد�سي ال�سبب احلقيقي للفتور ب�سبب الدكتاتورية املطلقة وغياب
احلريات وغرق احلكام بال�صراعات الداخلية ،وحتول احلكومات من دميوقراطية
نيابية وقائمة على ال�شورى كما اخلالفة الرا�شدة �إىل امللكية بعدم �إ�شراك اجلماعة
يف القرار .يجيب احلكيم التون�سي ب���أن هناك دوال ملكية و�أوتوقراطية يف العامل
الغربي لكن مل ي�صبها �أي جمود �أو فتور  -ه��ذا �إن مل يكن العك�س .ف�يرد املوىل
الرومي �أن الأمراء من الأمة ذاتها ،فكما تكونون يوىل عليكم ،ف�أي �شعب ال ميلك
القوة يف طلب حقه والدفاع عن نف�سه ي�ستغله طغاته.
ويرجع البع�ض الفتور النت�شار الطرق ال�صوفية التي ا�ستغل البع�ض ظاهرها
الباطني الرباق ،وروحانيتها ال�سامية لتمرير ال�سحر وال�شعوذة والتدلي�س والكذب
على عقول اجلهلة بالكرامات والتربك بال�صاحلني ،وحتذر اجلمعية من دور وعاظ
ال�سالطني �أو «املعممني اجلهلة» الذين ي�صطفيهم املجتمع ب�سبب كارزميتهم �أو
نفوذهم التقليدي �أو االجتماعي؛ مما ي���ؤدي بهم �إىل تقدي�سهم وتغييب عقلهم،
وت�أجري عقولهم بو�صاياتهم ،حيث يتكئ وع��اظ ال�سالطني على ال�سلطة لفر�ض
الزهد وتربير الف�ساد ال�سيا�سي وكبح التقدم احل�ضاري با�سم الدين واحلدود ،فهم
يجتمعون يف م�صلحة واح��دة ،فيقول امل��وىل الرومي« :ه���ؤالء املتعممون يف البالد
العثمانية كانوا اتخذوا لأنف�سهم قانونا �سموه طريق العلماء وجعلوا فيه الأ�صول،
�أي �أن ي�صري العلم منحة ر�سمية تعطى للجهال  -حتى للأميني وللأطفال» ،وقد
�شدد على ما ي�سميه «د�سائ�س املعممني» فيقول�« :أنهم ينفثون يف �صدور الأم��راء
لزوم اال�ستمرار يف اال�ستقالل عن الر�أي و�إن كان م�ضرا ،ومعاداة ال�شورى و�إن كان
�سنة ،واملحافظة على احلالة اجلارية و�إن كانت �سيئة ويلقون عليهم ب�أن م�شاركة
الأمة يف تدبري �ش�ؤونها وحرية االنتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء ،ويخالف ال�سيا�سة
ال�شرعية ،ويلقنونهم احلجج الواهية» ،وبحد قوله هم ي�ساهمون يف حد الإ�صالح
ال�سيا�سي ودع���م الأم����راء ب���آرائ��ه��م الدينية للقول للمجتمع ال���دويل ب����أن ال�شعب
الإ�سالمي غري مه َّي�أ للتجربة الدميقراطية والرتقيات املدنية و�أنهم عك�س النظام،
وذلك لتمرير ا�ستبدادهم!!!
وي��رى البع�ض �أن �سبب الفتور يرجع لإه��م��ال العلوم الريا�ضية والطبيعية،
والرتكيز على علوم الدين واللغة ،وهذا ما جعلهم يف فجوة مع العامل ح�ضاريا،
فلم يعد العامل ي�أبه بالإعجاز اللغوي وفنونه ،وال ي�أبه حتى ب��الأدي��ان ،بل �أ�صبح
ال��ع��ل��م وال��ت��ق��ن��ي��ة وم��ق��دار ال��ن��ف��ع ه��ي �أ���س��ا���س ال�����س��ي��ادة .م��ن اجل��ان��ب الآخ����ر� ،صعّد
املعممون املجهلون ال�صراع بني العلم والدين بجعلهما نقي�ضني ،وتكفري املتعلمني
واملتكلمني بالعلوم .ويتح�سر ال�سعيد الإجنليزي لن�سيان امل�سلمني حكمة ت�شريع

اجلماعة وفر�ضية االجتماع املدين للتداعي والتنا�صح والتفاو�ض ،والتي تتج�سد
يف ال�ساحات الثقافية والأندية وامل�سارح والتظاهرات واملنتديات.
هذا َغيْ�ض من في�ض عن الأ�سباب الأخرى املتمثلة يف عدم تطابق الأخالق بني
الرعية والرعاة ،والغفلة يف ترتيب �ش�ؤون احلياة وتوزيع الأدوار والأوقات ،والعزوف
عن الإتقان يف العمل والثقافة الريعية ،وترك تعليم الن�ساء�...إلخ.
ث��ال��ث��ا� :إع���ادة النظر ب��ال��ر�ؤى وامل��واق��ف واق�ت�راح ال��ت��وج��ه��ات يف �صيغ العمل يف
جماالت الدين وال�سيا�سة والعلم:
ي�����ش��دد املجتهد ال��ت�بري��زي ع��ل��ى جت���اوز التع�صب امل��ذه��ب��ي ،وع���دم جعله ذري��ع��ة
للتباغ�ض والفرقة ،فقد جوّز بالأخذ ب�آراء املذاهب الأخرى دون ح�سا�سية �أو تكفري،
وي��ق��ول اخلطيب ال��ق��ازاين يف ذل��ك ب�����ض��رورة ت��رك الأم���ور اخلالفية ب�ين الفقهاء
املت�أخرين لأنها من نتاج الت�شدد والت�شوي�ش.
وت��ط��م��ح اجلمعية ل��ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج �سيا�سي �أو خ��ط��ة ع��م��ل ل�ل�إ���ص�لاح الديني
والأخالقي والتعليمي وذلك بالتوا�صل مع اخلربة ال�سيا�سية ،مراعاة عدم اخللط
ب�ين ال���دور العلمي للجمعية وال����دور ال�سيا�سي ب��و���ض��ع ح���دود وا���ض��ح��ة ،وحت��دي��د
�أخالقيات كل منهما .ويحذر الكواكبي بني الدمج بني العلم وال�سيا�سة والدين
ملا لذلك من �ضرر وا�ضح يف كل منهما� ،أي البد من ف�صلهما لتحقيق التخ�ص�صية
والتكامل.
تعقيب:
يغلب على الباحث مالمح القومية العربية يف �أطروحته ،وهو فكر ين�ص على
وحدة العامل العربي الإ�سالمي ثقافيا واجتماعيا و�سيا�سيا واقت�صاديا؛ لتحقيق
ال�سيادة العربية� ،أي هي اجتاه �صناعة احلياة امل�شرتكة مب�صالح واحدة ،وهنا يربز
�سيكولوجية امل�سلم يف تلك املدة حيث �ساد اخلوف وال�ضغط والقلق يف قلبه ،فاحتاج
�أن يكوّن له جماعة لتحقيق «االنتماء» بالقرب العاطفي والعملي عن طريق الإجناز
وتكوين النفوذ بالتحفيز اجلماعي؛ ليح�س بالأمان.
ول���و ج��ئ��ن��ا ل��ل��وج��ه الآخ����ر لأم ال���ق���رى ،ت��ع��زز �أي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة
الإ���س�لام��ي��ة ف��ك��رة م��رك��زي��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،وه���ذا ي���ؤ���ص��ل ن��زع��ة الأح���ادي���ة و�صناعة
امل��رج��ع��ي��ة ال���واح���دة ب��ط��ري��ق��ة غ�ير م��ب��ا���ش��رة ك���أث��ر �سلبي ل��و ط��ب��ق ال��ي��وم ،وه���ذا ما
يتعار�ض يف ع�صرنا احلديث مع التكنوقراط والتخ�ص�صية والمركزية العامل ،وك�أن
نتائج هذه املركزية لي�س �إال �صناعة ع�صبية ابن خلدون ومعممني جدد ي�ستبدون
با�سم «الإجماع» و»الوحدة».
فكر النه�ضة الإ�سالمية يتنا�سب مع مدة اال�ستعمار الغربي للدول الإ�سالمية،
لكن اليوم ال ينتج لنا �سوى خطاب الإ�سالم ال�سيا�سي ،والذي مل نر منه اليوم �سوى
الت�شدد وال��دم��ار ،وال�سيما �أن جم��ال الدين قابل للت�أويل دون حتديد ،وه��و مثار
خالف ،فعلى �أي �إ�سالم �سوف نر�سو؟
كذلك البد من االعرتاف ب�أ َّن زمن الدولة الإ�سالمية كامتداد جغرايف انتهى،
و�أ�صبح الدين اليوم م�س�ألة �شخ�صية .البد �أن نتخلى عن كربيائنا ونعرتف ب�أن
النظام العاملي جت��اوز القومية الإ�سالمية واالن��ت��م��اءات -بت�شريعات �أك�ثر رحابة
و�أك�ث�ر ت�ساحما م��ن ال��ت��ح��زب ال��دي��ن��ي� .أ���ص��ب��ح مفهوم ال�����س��ي��ادة واحل�����ض��ارة ي�شمل
اجلانب العلمي واملادي وامل�صلحي -بحيث ينظم حياة كل الأفراد باختالف �أديانهم
و�ألوانهم و�أيديولوجياتهم .مل نعد بحاجة �إىل «�إ�سالمية» بقدر حاجتنا �إىل حقوق
مدنية وحريات وتقدم ،فيا ترى ماذا تقدم م�شاريع الإ�سالم ال�سيا�سي اليوم لكل
ذل��ك �أك�ثر م��ن ���ش��ع��ارات؟ وه��ل ت�ستطيع م�شاريع النه�ضة �أن تناف�س امل�شروعات
العاملية وت�سد احتياجات الفقر واجلهل واملر�ض يف العامل؟
ibtehaj.i9@gmail.com
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�صوت ال�شعب بني املمار�سة الإ�سالميّة والقيم الدميقراطية
عبد اهلل املقبايل

لطاملا كنت �أح�سب  -فيما م�ضى � -أ ّن عالقة الإ�سالم بالدولة وا�ضحة جليّة ،وقد �ساعد يف �إذكاء هذه النظرة ،امتزاج الإ�سالم بال�سيا�سة منذ بداياته الأوىل.
فبف�ضل الدين ،ا�ستطاع العرب �أن يكونوا �أكرب دولة لهم عرب تاريخهم .ولكن كما يقول برتراند را�سل« :كل الأ�شياء فيها غمو�ض ال ندركه �إال حني نحاول
ر�ؤيتها ب�شكل وا�ضح» .ازداد هذا الغمو�ض م�ؤخرا �إبان �صعود حركات ما ي�سمى بالإ�سالم ال�سيا�سي واجلدل الذي دار حولها ،وقبله كان �أيام فرتة ال�صراع
بني العلمانية ،والإ�سالم ،خالل ال�سبعني �سنة املن�صرمة.ولكن بعدما طالعت مقال امل�ست�شرق اليهودي برنارد لوي�س املو�سوم (الإ�سالم والدولة).
ك�ب�ر ال�������س����ؤال الأه�����م والأب��������رز ،ع���ن �أب���ع���اد
ال��ع�لاق��ة اجل��وه��ري��ة ب�ي�ن الإ����س�ل�ام وال���دول���ة.
�صحيح �أن برنارد لوي�س ال يحتفظ بذكريات
جيدة لدى قطاع وا�سع من املثقفني يف املجتمع
العربي امل�سلم .فهو و�إن كان قد ب��د�أ ليرباليا
ف���إن��ه انتهى ميينيا متطرفا كما ي��ق��ول جهاد
اخل�����ازن .ل��ك��ن ه���ذا ال مي��ن��ع م���ن الإف������ادة من
جتربته العميقة يف التاريخ الإ�سالمي.
ي�سعى املقال ال��ذي بني �أيديكم �إىل جتنب
ك��ل م��ا قيل ع��ن عظمة ب��رن��ارد لوي�س وتفوقه
العلمي� ،أو ما قيل عن �صهيونيته وتطرفه –
ق��در الإم��ك��ان -والرتكيز على ق�ضية الإ�سالم
والدولة .بد�أ برنارد لوي�س مقاله ب�سل�سلة من
املقدمات ،م�شريا �إىل تفريق م�ؤرخي امل�سيحية
بني ما ينتمي �إىل امل�سيحية Christianity
 ،وم���������ا ي����ن����ت����م����ي �إىل ال�������ع�������امل امل�������س���ي���ح���ي
 ، Christianitydomحيث �إن امل�سيحية
ت�شمل تعاليم الدين امل�سيحي فح�سب ،بينما
ال��ع��امل امل�����س��ي��ح��ي ،ي�شمل ال��ث��ق��اف��ة واحل�����ض��ارة
والدين معا وي��ورد هتلر مثاال على ذلك ،فهو
ينتمي �إىل العامل امل�سيحي لكنه ال ينتمي �إىل
امل�سيحية .وينوه لوي�س �أن الأمر ال ينطبق على
الإ�سالم فلي�س هناك تفريق بني �إ�سالم وعامل
�إ�سالمي ،رغم حماولة مار�شال هودج�سون يف
اج�ت�راح م�صطلح ي��ح��ل ه��ذا الإ���ش��ك��ال .وي��رى
لوي�س �أنّ النتيجة هي خلط احلكم على الدين
الإ���س�لام��ي ،باحلكم على الت�صرفات الفردية
ل��ل��م�����س��ل��م�ين ،وي�����ض��رب م���ث���اال :و����ص���ول �أ���س��م��اء
�أم��ه��ات امل�ؤمنني وزوج���ات ال�صحابة واخللفاء
�إل��ي��ن��ا ،حيث “كنّ ملحوظات يف التاريخ” ثم
ت���أت��ي ف�ترة وتختفي امل���ر�أة م��ن احل��ي��اة العامة
ومن كتب الت�أريخ ،ويعلق بعد ذلك على امل�س�ألة
ب�أنه “يجب” التفريق بني الإ�سالم ،والثقافة
الإ�سالمية للأتباع .وق��د ك��ان لوي�س م�صيبا،
�إن ال��ط��رح ال�����س��اب��ق ،ل��و ع��م��ل ب���ه ،ك���ان ليخرج
الإ���س�لام م��ن م����آزق ك��ث�يرة ال��ي��وم� ،أه��م��ه��ا �صلة
امل�سلمني ب���الإره���اب ،وع�لاق��ت��ه��م بالتنظيمات
الدموية والوح�شية.
لكن يف �سياق مغاير متاما يقع برنارد لوي�س
يف غ��واي��ة ال��ت��اري��خ ،كيف ال وه��و االخت�صا�صي
فيه منذ تخرجه م��ن جامعة ل��ن��دن يف ،1936
حيث �سرد يف فقرة اعرتا�ضية ثالث فرتات يف
ال�شرق الأو�سط فيما يتعلق بالدولة وعالقتها
بالدين .الفرتة الأوىل فرتة احلكم الروماين

حيث ك��ان القي�صر هو اهلل وه��و ر�أ���س الدولة،
ثم فرتة احلكم امل�سيحي ،حيث انف�صل اهلل عن
قي�صر ح�سب زعمه ب�سبب اعتقاد امل�سيحيني
بالتثليث ،وك���ان ال���رب ق��د ن��زل بينهم وم�شى
م��ع��ه��م ،و�أك����ل ط��ع��ام��ه��مّ � .أم����ا ال��ف�ترة ال��ث��ال��ث��ة،
ف��ه��ي ف�ت�رة احل��ك��م الإ���س�لام��ي ح�ين ���ص��ار اهلل
ر�أ���س ال��دول��ة ،بينما ال�سلطان ه��و النائب عن
اهلل �أو خليفة اهلل .وي��رى لوي�س �أنّ الدولة يف
الإ�سالم هي دولة اهلل ،وال�شريعة �شريعة اهلل،
بينما امل�س�ألة العلمانية هي م�س�ألة م�سيحية
خال�صة ال عالقة للإ�سالم بها ،ن�ش�أت يف ظل
�أو�ضاع خا�صة ب�أتباع الدين امل�سيحي ،وال مثيل
ل��ه��ذه الأو����ض���اع يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي .ف��ه��و ال
ي��رى ت�شابها ب�ين امل�ساجد والكنائ�س� ،إال من
ح��ي��ث ه���ي دور ل��ل��ع��ب��ادة ،ف��ال��ك��ن��ي�����س��ة م���ؤ���س�����س��ة
يف امل�����س��ي��ح��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ال��ع��ب��ادة ل��ي�����س��ت م���ؤ���س�����س��ة
يف الإ���س�لام .ويت�ضح مما �سبق �أن ب��رن��ارد كان
واع ًيا متا ًما �أنّ امل�سجد م�ؤ�س�سة ،لكن الأمر ال
يخدم ما يود قوله فا�ستبدل امل�سجد بالعبادة،
فال�شعائر لي�ست م�ؤ�س�سة بالفعل ،لكن امل�ساجد
لها دوره���ا امل�ؤ�س�ساتي منذ عهد ال��ر���س��ول �إىل
اليوم.
بعد هذه املقدمات الطويلة ي�صل بنا الكاتب
�إىل ق�ضيته الأ�سا�س ،واملع�ضلة الكربى القدمية
امل���ت���ج���ددة ،ع�لاق��ة الإ����س�ل�ام ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة،
وق��ب��ول الإ���س�لام لنظم احلكم الغربية .يذكر

لوي�س حني كانت الدميقراطية قد جاءت حلل
م�شاكل تتعلق باملجتمع امل�����س��ي��ح��ي ،ف����إنّ ه��ذه
امل�شاكل مل تكن موجودة يف املجتمع الإ�سالمي
ف���إن��ه م��ن الطبيعي �أن تكون الدميقراطية ال
تنا�سب العامل الإ���س�لام��ي� ،أي �أنها كانت دوا ًء
مل��ر���ض مل يكن م��وج��ودا ل��دى امل�سلمني .لكنه
يت�ساءل هل ما زال الأمر ينطبق على م�سلمي
ال��ي��وم؟ بعد التفتي�ش ،وج��د ب��رن��ارد لوي�س �أنّ
الدميقراطية �أتت �إىل العامل الإ�سالمي بغ�ض
النظر عن الطريقة ،لكن عو�ضا عن تر�سيخها
م��ب��ادئ ال��ع��دل وامل�������س���اواة ،ر���س��خ��ت اال���س��ت��ب��داد
ال���ذي مل ي��ك��ن م���وج���و ًدا يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
ب�صوره احلالية .فم�شكلة الدميقراطية عند
امل�سلمني لي�ست متعلقة بامل�سلمني وح��ده��م،
وال لعيب يف الدميقراطية ،لكن لق�ضايا تتعلق
ب��خ�����ص��و���ص��ي��ة ال��ت��ج��رب��ة الإن�����س��ان��ي��ة وت��ب��اي��ن��ه��ا.
فالدميقراطي الغربي ينظر ب�إحدى نظرتني
جتاه التجربة الدميقراطية يف منطقة ال�شرق
الأو���س��ط .الأوىل� :إ ّن��ه��م “العامل الإ�سالمي”
ال ي�����ص��ل��ح��ون ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة وال ي��ج��ي��دون
التعامل معها ،و�أ�صحاب هذه النظرة هم من
العن�صرينيّ � ،أم��ا الثانية :ف���إن الدميقراطية
ت�صلح لهم لكنهم يحتاجون �إىل م�ساعدتنا،
وهذا فريق الليرباليني.
ث����م ي����ب����د�أ ال���ك���ات���ب ال��ت��ن��ق��ي��ب يف ال���ت���اري���خ
الإ���س�لام��ي ،ال��ع��ث��م��اين ع��ل��ى وج���ه اخل�صو�ص،

م���������ش��ي�را �إىل �إم�����ك�����ان�����ي�����ة ح�����ل�����ول ال���ت���ج���رب���ة
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ،يف امل��ج��ت��م��ع��ات الإ����س�ل�ام���ي���ة،
على اعتبار �أنّ هناك جمموعة م��ن املمار�سات
امل��ت���أ���ص��ل��ة ،وي�����ض��رب م��ث�لا ت���أث�ير ق��وى املجتمع
امل��دين يف �أ�سطنبول على بع�ض ق���رارات الباب
العايل ال�سيادية ،كذلك وقوف ال�سلطان �أثناء
دخ��ول املفتي �أو القا�ضي ،اح�ترا ًم��ا لهما ،مما
يعني �أنّ �سلطته لي�ست مطلقة .ويف ال�سياق
نف�سه يذكر ا�ستقبال النا�س لل�سلطان العثماين
اجل��دي��د عند توليه احل��ك��م ،ك��ان يوكل �شخ�ص
بال�صراخ “ال تتكرب اهلل �أكرب” .وي�ؤكد برنارد
ل��وي�����س وج���ود ال��ك��ث�ير م��ن امل�����ص��ادر ال��ت��ي تدعم
ر�أي����ه ب���إم��ك��ان وج����ود ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��ع��امل
الإ����س�ل�ام���ي ،رغ���م غ��ي��اب م��ف��ه��وم��ي الأك�ث�ري���ة،
ومم��ث��ل��ي ال�����ش��ع��ب ،وم���ن ه���ذه امل�����ص��ادر :الكتب
الفقهية وما حتويه من ن�صو�ص تتعلق ب�سلطة
الإم������ام و����ش���روط الإم����ام����ة وغ�ي�ره���ا ،وك��ذل��ك
ترجمة الكتب الفل�سفية التي حت��وي نظريات
�سيا�سية �أو بع�ض الف�صول يف ال�سيا�سة ،مثل
كتاب اجلمهورية لأف�لاط��ون ،وكذلك من هذه
امل�صادر بع�ض ما قيده كبار الكتاب كالقلق�شندي
وقدامة بن جعفر يف ال�ش�ؤون الإدارية للدولة.
من خالل قراءة مقال برنارد لوي�س يت�ضح
الآتي� :أوال ،تركيزه على التجربتني العثمانية
والإيرانية ،وهو ير�سل �إ�شارة �صريحة للتوقف
عن اعتبار العامل الإ�سالمي هو العامل العربي
ف��ق��ط ،رمب���ا ي��ك��ون ال�����س��ب��ب �أي ً
�����ض��ا اخ��ت�����ص��ا���ص
امل�ست�شرق لوي�س يف التاريخ العثماين .ثانيا،
ق��راءت��ه امل��ع��م��ق��ة لأح����داث ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي
واط�لاع��ه على كثري من التفا�صيل الدقيقة.
ث��ال�� ًث��ا ،م��ه��ارت��ه يف �إي����راد ال�����ش��واه��د ال��ت��ي ت���ؤي��د
�صحة ر�أي����ه .راب�� ًع��ا،
حجته ،بغ�ض النظر ع��ن ّ
طريقته يف طرح املو�ضوع ،فهو ال ي�ستعجل يف
الطرح ،ويعطي التمهيد للق�ضية ما يكفي من
خام�سا ،قدرته
الوقت بل رمب��ا يبالغ �أح��ي��ا ًن��ا.
ً
على ت�سريب بع�ض ال��ت���أث�يرات الأيديولوجية
عرب كتابته ،فهو مثال ا�ستغل مقاله ال�صغري
“الدولة والإ�سالم” يف ال��ت��ع��ري�����ض بهتلر
النازي ،والإ�شارة �إىل وح�شيته تلميحا .خام�سا،
خ�صو�صا
ت��زوي��ر بع�ض احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة،
ً
ت��ل��ك املتعلقة بحكم ال��روم��ان ملنطقة ال�شرق
الأو�سط ،وادعاء ت�أثريهم على �شعوب املنطقة.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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املجتمع املدين �أم م�ؤ�س�سات الأمة؟
مبارك احلمداين

يذهب �صالح الدين اجلور�شي �إىل االعتداد بتعريف جامع مانع ملفهوم املجتمع املدين وهو التعريف الذي ي�صف املفهوم بكونه «جمموعة من التنظيمات التطوعية احلرة
التي متلأ املجال العام بني الأ�سرة والدولة لتحقيق م�صالح �أفرادها ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحرتام والرتا�ضي والت�سامح والإدارة ال�سلمية للتنوع واخلالف
وت�شمل تنظيمات املجتمع املدين كال من اجلمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات� ،أي كل ما هو غري حكومي وكل ما هو غري عائلي �أو �إرثي» وهذا
التعريف يف تقديرنا �إىل حد هذه النقطة من تقدمي الأطروحة تعريف ال خالف عليه وال مثالب �إيديولوجية �أو منهجية تعرت�ضه حيث �إنه يحقق يف كينونته املبادئ
الأ�سا�سية التي ت�ستند �إليها فكرة املجتمع املدين وهي باخت�صار :مبد�أ احلق يف التنظيم .ومبد�أ اال�ستقالل التام عن التوجيه ال�سلطوي من قبل �سلطات الدولة.
وم��ب��د�أ ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وال��ت��زام احل��ي��اد ال��ت��ام .وهناك
نقطة �أخرى �أعدها غاية يف بنية التعريف وهو �أنه يحقق
االل���ت���زام ال��ت��ام ب�ين ال�����ش��ك��ل ال��ع��ام ل��ف��ك��رة امل��ج��ت��م��ع امل��دين
وم�ضمونها.
�إال �أن تتمة املقال واالجتاه الذي ي�سري فيه اجلور�شي
الح��ق��اً �إمن���ا تبتعد اب��ت��ع��اداً ك��ل��ي��اً ع��ن ال��ع��ن��وان املخطوط
للمقالة .فهو يناق�ش فر�ضيات �إق�صاء الأحزاب والنقابات
واجل��م��اع��ات الدينية م��ن فكرة املجتمع امل��دين الكلية يف
�سياقها ال��ع��رب��ي .وي��ذه��ب لتفنيد الأ���س��ب��اب والفر�ضيات
والرد عليها يف �سياق ذلك .فهو يذهب �إىل القول ال�صريح
باعتبار احل��رك��ات ال�سيا�سية واالجتماعية ذات اخللفية
الدينية جزءا من املجتمع املدين ولي�س خارجة عنه ،حتى
لو مل ت ِع هي بذلك .فهي من جهة ت�ضم �أحزاباً �سيا�سية
ي��ن�����ش��ط ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا وف���ق م��ق��ت�����ض��ي��ات ال��ق��ان��ون املحلي
اخلا�ص بكل دولة توفر فيها قدر من احلريات..
�إ ّن هذه الدعوة ميكن الرد عليها يف تقديرنا مب�س�ألة
غ��اي��ة يف الأه��م��ي��ة وه���ي �أن ت��وج��ي��ه الأط����روح����ة للبحث
امل�صطلحي يختلف عن توجيها للبحث الو�صفي .ومما
يظهر يف عنوان الأطروحة �أ ّنها موجهة للبحث الو�صفي
الذي ي�ستطلع التحديات وال�ضرورات الراهنيّة للمجتمع
املدين .وهذا ما مل يظهر يف �سياق البنود التي ناق�شتها.
ف��ت��وجّ ��ه اجل��ور���ش��ي مل��ن��اق�����ش��ة م�����س���أل��ة اجل��م��اع��ات الدينية
ودخ��ول��ه��ا �ضمن م�صطلح املجتمع امل��دين ن�س�أل عنه هل
ينتمي �إىل (ال�ضرورات) �أم (التحديات) ؟
ويف تقديري ال�شخ�صي ف���إن البحث التاريخي القائم
ع��ل��ى تفكيك امل�صطلح بالن�سبة مل��ف��ه��وم املجتمع امل��دين.
يخت�صر لنا الطريق من خالل �أن��ه بالإمكان �إيجاد عدد
م��ن االع��ت��ب��ارات الأ���س��ا���س��ي��ة مل��ا ي�صلح دجم��ه حت��ت مظلة
املجتمع املدين من م�ؤ�س�سات والتي يجب �أن تتوافر فيها
ال�سمات الآتية:
�أن��ه��ا تنظيمات ذات ط��اب��ع م���ؤ���س�����س��ي ول��وائ��ح منظمة
لعملها وحمددة ملجاالت ن�شاطها ولع�ضوية الأفراد فيها.
�أنها تنظيمات تطوعية تن�ش�أ مببادرات �شعبية ،وبالتايل
ف��ه��ي ت��ع��ك�����س م��ط��ال��ب واح���ت���ي���اج���ات جم��ت��م��ع��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة
واجتماعية واقت�صادية ،ويف بع�ض الأحيان �سيا�سية.
�أنها تنظيمات ال تهدف �إىل الربح ،حتى و�إن كانت تقدم
خدمات مبقابل مادي ،باعتبار �أن هذا املقابل يغطي نفقة
اخلدمة ،كما �أن العائد ال ُي��وزع على �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة �أو
جمل�س �إدارتها و�إمنا يُوجه لدعم الن�شاط.
ت��ت��ب��ن��ى امل���ؤ���س�����س��ات �أه���داف���ا ث��ق��اف��ي��ة �أو اج��ت��م��اع��ي��ة �أو
اقت�صادية �أو �سيا�سية ،وبالتايل فهي قد تن�شط يف جمال
واح����د �أو ع���دة جم����االت يف ن��ف�����س ال���وق���ت وف���ق���اً لطبيعة
اللوائح املنظمة لها.
تخ�ضع امل�ؤ�س�سات (وذل��ك يف مرحلة تاريخية الحقة)

�إىل قانون ينظم تكوينها وت�أ�سي�سها ،و�إىل �إ���ش��راف جهة
�إداري����ة حم���ددة ،وي��ت��ن��اول ه��ذا ال��ق��ان��ون تفا�صيل عالقة
اجلمعيات بالدولة.
وي���ط���رح اجل��ور���ش��ي يف م��داف��ع��ت��ه ع���ن م�����س���أل��ة اع��ت��ب��ار
اجلماعات الدينية يف ال��ع��امل العربي والإ���س�لام��ي �شك ًال
م��ن �أ���ش��ك��ال م���ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين ب��ال��ق��ول “ حتيل
الظاهرة الدينية العربية �إىل �شبكة وا�سعة من اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اخل�يري��ة ال��ت��ي �أ�س�سها متدينون �أو قريبون
م��ن��ه��م ،وت��ق��وم ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات �ضخمة
ل�����ص��ال��ح ق��ط��اع وا���س��ع م��ن امل��واط��ن�ين يف ع���دد م��ن ال��ب�لاد
العربية مثل الأردن وفل�سطني ولبنان وال��ك��وي��ت وبقية
دول اخلليج ،وقد �سبق �أن �أ�سهمت حركات معروفة خالل
ال�سنوات الأوىل من ن�ش�أتها يف ت�أ�سي�س �شبكة وا�سعة من
ال��ه��ي��ئ��ات اخل�يري��ة ك���ادت �أن تغطي ك��ام��ل �أج����زاء ال�تراب
ال��وط��ن��ي ،ب��ل �إن بع�ض اجل��م��ع��ي��ات اخل�يري��ة الإ���س�لام��ي��ة
جنحت يف �أن تنقل دائرة خدماتها من امل�ستويات املحلية
�إىل ال�صعيد ال���دويل ،حيث و���ص��ل ن�شاطها �إىل �إفريقيا
ودول �آ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى ودول ال��ب��ل��ق��ان ،وال مي��ك��ن يف ه��ذا
ال�سياق التقليل من �أهمية ما تقوم به احل��وزات من دور
هام يف م�ساعدة الفقراء ومتويل التعليم الديني ال�شعبي
امل�ستقل عن الدولة».
ويف ال���رد ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ي��ج��ب �أن نتفهم طبيعة
الت�شكيل ال��ث��ق��ايف للمجتمع ال��ع��رب��ي ال���ذي ي��ق��وم �أ�سا�سا
على ج��زء كبري من الطابع الديني وبالتايل ف���إن الدين
مبظاهره و�أ�شكاله وتعاليمه ودوافعه ي�شكل جزءا �أ�سا�سياً
من دوافع ال�سلوك العام بالن�سبة للفرد واجلماعة داخل
امل��ج��ت��م��ع .وع��ل��ي��ه ف�����إن ت�����ش��ك��ي��ل اجل��م��ع��ي��ات اخل�يري��ة وم��ا
يوازيها من �أ�شكال العمل التطوعي يف �سياق املجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة وام��ت��داده��ا لت�شمل دول ومناطق
الوجود الإ�سالمي ينطلق من مفاهيم دينية بال�ضرورة
�أكرث من كونه ينطلق وفق مبادئ ومفاهيم مدنية تت�سق
وطبيعة م�صطلح املجتمع املدين.
�إن ال��ب��ن��ود ال��ت��ي ي���ؤ���س�����س ع��ل��ي��ه��ا اجل���ور����ش���ي م��ق��ال��ت��ه
تتفق مع اجل��دال التاريخي ح��ول مفهوم املجتمع املدين
يف �أدب��ي��ات التنظري الإ���س�لام��ي .ف��م��ع ب���روز امل��ف��ه��وم منذ
�أوائ��ل عقد الت�سعينات ث��ار ج��دل كبري ب�ش�أنه مل يقت�صر
على جم��رد البحث يف ام��ت��دادات��ه التاريخية وم�ضمونه
يف اخل�برة الغربية بل تعدى الأم��ر ذل��ك �إىل الغو�ص يف
اخلربة احل�ضارية العربية-الإ�سالمية بح ًثا عن تكوينات
ب��دي��ل��ة ك��ان��ت ت�����ؤدي ن��ف�����س ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ؤدي��ه��ا
التكوينات التي يُ�شري �إليها املفهوم يف خربته الغربية،
ومن ثم البحث يف الرتاث العربي-الإ�سالمي عن مفهوم
ب��دي��ل ملفهوم املجتمع امل��دين ال��ذي ن�ش�أ وت��ط��ور يف خربة
غربية �صرفة.

وحينما نحلل تفا�صيل هذا اجلدال جند �أن البع�ض
اع��ت�بر م��ف��ه��وم امل��ج��ت��م��ع امل���دين م��ن امل��ف��اه��ي��م الدخيلة
على ال�ت�راث الإ���س�لام��ي يف �شقه ال�سيا�سي .وبالتايل
ف���إن من بني الباحثني يف هذا ال�ش�أن من توىل موقفاً
راف�ضاً رف�ضاً كلياً للمفهوم .مما دفع بهم �إىل التنقيب
عن التكوينات البديلة التي عربت عنه يف �إطار اخلربة
العربية-الإ�سالمية.
وم����ن ه������ؤالء ك����ان احل��ب��ي��ب اجل��ن��ح��اين ال�����ذي ق��ال
ب���أن املفهوم مفهوم دخيل على ت��راث الفكر ال�سيا�سي
العربي-الإ�سالمي ،حيث وح�سب تف�صيله �أنه مل يربز
يف اخل��ط��اب ال�سيا�سي العربي �إال يف العقود الأخ�ي�رة،
و�أنه مل يكن �ضمن كثري من املفاهيم ال�سيا�سية الغربية
مثل الوطن والد�ستور واالنتخابات التي ت�أثر بها رواد
الفكر الإ�صالحي العربي يف القرن التا�سع ع�شر.
وي��ق��ول اجل��ور���ش��ي يف حم��اج��ج��ت��ه �أي�����ض��اً �أن ظ��ه��ور
احل���رك���ات ال��دي��ن��ي��ة �أو ال��ع��ام��ل��ة ب��ا���س��م ال��دي��ن ومن��وه��ا
ال�سريع �أرب��ك املعادالت ال�سيا�سية والثقافية يف معظم
البالد العربية ،واعترب ذلك دافعاً للجوء النخب �إىل
�أدوات���ه���ا امل��ع��رف��ي��ة معتمدة ع��ل��ى امل�صطلحات امل��ت��وف��رة
لديها من �أجل تف�سري الظاهرة والت�صدي لها ،يف هذا
ال�سياق ِّ
وظ��ف م�صطلح «املجتمع امل���دين» �ضمن ذلك
ال�صراع ال��ذي ب��د�أ منذ �أوا���س��ط ال�سبعينيات وال ي��زال
مفتوحاً على جميع االحتماالت.
يف ح�ين �أن���ه ميكننا تفنيد ه��ذه احل��ج��ة ب��ال��ق��ول �أن
ل��ي�����س ف��ق��ط ال��ن��خ��ب ال��ث��ق��اف��ي��ة ه���ي ال��ت��ي �أرب��ك��ه��ا ذل��ك
و�إمن��ا حتى املح�سوبني على ه��ذه احل��رك��ات واملنظرين
ل�ت�راثه���ا و�أي��دي��ول��وج��ي��ات��ه��ا �أرب���ك���ه���م امل�����ص��ط��ل��ح نف�سه

فنحن جند مث ًال �أن �سيف الدين عبد الفتاح قد ر�أى يف
م��ف��ه��وم املجتمع امل���دين من��وذجً ��ا مل��ا �أط��ل��ق عليه املفاهيم
«ال���رح���ال���ة» �أو «امل���و����ض���ة» ال���ت���ي ت����رد ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة بني
احل�ي�ن والآخ����ر ���ض��م��ن جم��م��وع��ة م��ن امل��ف��اه��ي��م الأخ����رى،
وح��اول �أن ي�ستخل�ص من تطور املفهوم يف �إط��ار الأدبيات
الغربية له وحميطه الغربي �أي�ضا جمموعة االعتبارات
الأ�سا�سية التي ت�شكله ،وخل�ص �إىل كونها �أربعة عنا�صر
«ف��ك��رة التطوعية ،باعتبارها �أ���س��ا���س ت�شكيل التكوينات
االجتماعية املختلفة .وفكرة امل�ؤ�س�سية ،وم��ا ت�شري �إليه
من فكرة امل�ؤ�س�سات الو�سيطة التي تعرب عن اهتمامات
خمتلفة ت�ستغرق تقريبًا جممل احلياة احل�ضارية وت�شمل
املناحي ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وامل��ه��ن��ي��ة .وف��ك��رة ال��غ��اي��ة وال����دور ،ف��ه��ذه ال��ت��ك��وي��ن��ات الب��د
و�أن تت�سم باال�ستقالل عن ال�سلطة ال�سيا�سية �أو الدولة.
�أم��ا العن�صر ال��راب��ع فيتعلق ب�����ض��رورة الأخ���ذ يف االعتبار
ب��امل��ف��اه��ي��م ذات ال�����ص��ل��ة ال��ت��ي ي��ث�يره��ا امل��ف��ه��وم يف بيئته
الغربية ،واملفاهيم املغايرة حتمًا التي �ستربز عند طرح
املفهوم يف بيئة عربية�-إ�سالمية لها �سماتها احل�ضارية
املميزة»..
وهكذا ف�إن القول والدر�س والنقا�ش يف م�س�ألة املجتمع
املدين كمفهوم تاريخي �سيا�سي مت�أ�صل يفتح الكثري من
ال��ن��واف��ذ وال��ن��ق��ا���ش��ات ال��ت��ي تنتهي ب����أن ت�صطبغ بطبيعة
البيئة االجتماعية والثقافية احلا�ضنة للمفهوم ولي�س
املولدة له فح�سب .وهذا يف تقديرنا ما يجب �أن ي�ستوعب
من الدار�سني والباحثني واملحللني يف هذا ال�سياق.
mu7k20@gmail.com
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�إطاللة على الفل�سفة العربية الإ�سالمية
�سامل امل�شهور

الإن�سان كائن م�سكون بامليتافيزيقا ..كائن يحب الفل�سفة� ،سيل الأ�سئلة عنده ال يتوقف ،من �أين �أتيت؟ و �إىل �أين امل�صري ؟ من خلقني؟ �أ�سئلة يطرحها ال�صغري
و الكبري ،و على مدار التاريخ الب�شري حاول الإن�سان الإجابة عن هذه الإ�سئلة وغريها ،فتارة نراه يقرع باب ال ّدين بحثاً عن اجلواب ،و �أخرى نراه يقرع باب
الفال�سفة بحثاً عن جواب �آخر ،و هناك من �سعى بني الفل�سفة والدين بحثاً عن احلقيقة .يف مقاله “الفل�سفة العربية الإ�سالمية من منظور جديد “تناول
الدكتور حممد عبدالرحمن مرحبا م�س�ألة �أ�صالة الفل�سفة العربية الإ�سالمية ومدى �صلتها وت�أثرها بالفل�سفة اليونانية ،مع اعرتافه يف املق ّدمة �أ ّن هذه املهمّة
م�س�ألة ع�سرية ،فلي�س من ال�سهولة الف�صل يف هذا املبحث و�إ�صدار �أحكام غري قابلة للنق�ض ،يف ق�ضية ذات طابع مت�شعب ولها �أكرث من وجه.
 -١هل هناك فل�سفة عربية �إ�سالمية؟
يذهب بع�ض الباحثني �إىل �إنكار وجود فل�سفة
ع��رب��ي��ة؛ وح��ج��ت��ه��م يف ذل����ك �أن �أك��ث��ر ال��ف�لا���س��ف��ة مل
ي��ك��ون��وا ع��رب��ا ،و �إمن���ا ك��ان��وا م��ن �أع���راق خمتلفة ،و ر ّد
عليهم البع�ض �أن و�صف العروبة يت�سع لك ّل من كتب
بالل�سان ال��ع��رب��ي وح��م��ل الثقافة العربية ال��ت��ي كانت
ثقافة الإ���س�لام ،ه��ك��ذا ي��ق��ول��ون! �أمّ���ا �إذا حتدثنا عن
الفل�سفة الإ�سالميّة ب�شكل عام فهناك � ً
أي�ضا من يُنكر
وج��ود مثل ه��ذه الفل�سفة ،فاملوقف التقليدي لكثري
م���ن ال��ف��ق��ه��اء ي��ل��ت��ق��ي م���ع م��وق��ف ب��ع�����ض امل�ست�شرقني
ال��ذي��ن ذه��ب��وا �إىل �أ ّن الفل�سفة الإ���س�لام��ي��ة ه��ي ذاتها
الفل�سفة اليونانية ،فلم يبدع العرب �أو امل�سلمون �أي
فل�سفة ،غاية الأم��ر �أ ّنهم اعتنقوا الفل�سفة اليونانية
وخ���دم���وه���ا ،و ث���ال ه������ؤالء م���ن ال��ف��ق��ه��اء ع��ب��دال��ق��اه��ر
اجلرجاين الذي ع ّد فال�سفة الإ�سالم كفرة ،ومثالهم
من امل�ست�شرقني رينان وتالميذه ،و�صاحب املقال الذي
ُنناق�شه ال يختلف كثريا عن رينان يف نظرته فهو يرى
�أ ّن فال�سفة الإ�سالم “ قد �أخ��ذوا عن �أر�سطوا معظم
�آرائه و�أكملوه ب�أفالطون و�أفلوطني ،حتى �إ ّن الفل�سفة
العربية الإ�سالمية ال يمُ كن ت�صورها بغري الفل�سفة
اليونانية “ ولكنه ي�ستدرك قائال :لكن ذلك ال مينع
من وجود عنا�صر جديدة و�أ�صيلة �أ�ضافها الفال�سفة
العرب من عند �أنف�سهم.

 -٢الفل�سفة وعلم الكالم

ك��ذل��ك مل��ا ا�ستطاع �أن يُ�سجل ان��ت��ق��ادات ق��وي��ة �أح��دث��ت
�ضجيجا يف عامل الفل�سفة �إىل اليوم .

 -٣فل�سفة املتكلمني
ي���رى ري���ن���ان � Renanأن “احلركة الفل�سفية
احلقيقية يف الإ�سالم �إمن��ا يجب التما�سها يف مذاهب
املتكلمني” وع��ل��ى يديهم ق��ام��ت امل��ح��اوالت الفل�سفية
الأوىل ،فعلم الكالم فاحتة الفل�سفة ورجاله خا�ضوا
ال���ت���ج���ارب ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة الأوىل ،وي�����رى حم���م���د ع��اب��د
اجلابري �أ ّن علم الكالم خ�صو�صا يف مدر�سة االعتزال
�أنتج فل�سفته اخلا�صة من غري اال�ستعانة ب�أر�سطو و
�أف�لاط��ون ،بتعبريه“ :لقد كانت هناك بني الطرفني
م�ساحة كبرية تف�صل بينهما”.

يف التقليد الإ���س�لام��ي ال��ف�لا���س��ف��ة ه��م م��ن ت���أث��روا
بالفل�سفة اليونانية وداروا يف فلكها؛ لذلك انح�صر
م�سمى الفل�سفة يف ه��ذه ال��دائ��رة ومل يتو�سع لي�شمل
دائ���رة املتكلمني م��ع �أ ّن��ه��م ا���ش�ترك��وا م��ع الفال�سفة يف
درا�سة الإلهيات وامليتافيزيقا والإج��اب��ة عن �أ�سئلتها،
وح����اول����وا �أن ي��ع��ط��وا م��ف��اه��ي��م ك��ل��ي��ة ع���ن ال����وج����ود و
الإن�سان والطبيعة ،ويُالحظ على كثري من املتكلمني
قوة اعتمادهم على العقل يف بناء الفكر امليتافيزيقي
خ�صو�صا املعتزلة ال��ذي��ن مت��ي��زوا ب��ال��ق��ول بالتح�سني
و التقبيح العقلي ،وه��ذا ما دفع خ�صومهم التهامهم  -٤امل�شكلة الدينية عند العرب
الن�ص الديني ،لي�س فقط املعتزلة احتفوا
بتهمي�ش ّ
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ت��ع��اىل و النف�س واحل��ي��اة بعد امل���وت ،وك��ان��ت الق�ضايا
ك��ب�يرة��� ،ش���أن��ه��م ���ش���أن اب���ن �سينا واب���ن ر���ش��د وغ�يره��م ،ال��دي��ن��ي��ة ذات ال��ك��ث��اف��ة امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ة ك��ف��ك��رة الإل����ه
والغزايل يف نقده للفل�سفة كان فيل�سوفاً ،و لو مل يكن وال��ن��ف�����س وال��ن��ب��وة والأ���ص��ل وامل�����ص�ير وال��ع��دل الإل��ه��ي،

هي ميدان بحث كل من الفال�سفة و الالهوتيني من
رجال الدين ،بعبارة �أخرى :هذه الق�ضايا هي الرتبة
الطبيعية لنمو مباحث الفل�سفة ،وفيها يلتقي الدين
بامليتافيزيقا ،وفيها ق��د ي�ستعني رج��ل ال��دي��ن برجل
الفل�سفة يف ح�� ّل بع�ض مع�ضالتها �أو ق��د ُي��ري��ح رجل
الفل�سفة عقله لي�أخذ جوابا جاهزا من الدّين! ب�صورة
الن�ص الديني يف
�سريعة ن�ستطيع القول� :إن ح�ضور ّ
الفل�سفة الإ�سالمية لي�س على درجة واحدة ،فاملدر�سة
الفل�سفية املت�أثرة ب�أر�سطو خ ّففت كثريًا من ح�ضور
الن�ص الديني لأ�سباب كثرية ،فبع�ضهم يرى �أ ّن الدين
ّ
للعموم؛ لذلك ف�إ ّنه ق��دّم كثريا من الق�ضايا ب�صورة
ب�سيطة ُتنا�سبهم؛ لذلك قال بع�ضهم :الأنبياء �أ�ساتذة
العموم ،والفال�سفة �أ�ساتذة اخلوا�ص! لذلك يُالحظ
على كثري م��ن طروحاتهم �أن��ه��ا تتعامل م��ع ن�صو�ص
فال�سفة اليونان كن�صو�ص �شبه مقد�سة ،مع هذا جند
�أن كثريا من جهودهم حاولت �س ّد الثغرات يف فل�سفة
�أر�سطو ،و ملء فراغاتها ،والبناء عليهاّ ،
والبت يف كل
ما تركه معلقا ،بعبارة لطيفة �أوردها الدكتور مرحبا يف
مقاله “ :قاموا بتقريب �أر�سطو من الإ�سالم ،وتقريب
الإ�سالم من �أر�سطو ،والتوفيق بينهما ب�إدخال تغيريات
تتفاوت يف العمق والقوة و الأ�صالة “ وخال�صة ما قام
به فال�سفة الإ�سالم يُلخ�صه الدكتور مرحبا يف قوله:
“ لقد قاموا ب�إدخال الدّم الإ�سالمي يف عروق الفل�سفة
ال��ي��ون��ان��ي��ة ،وخ�� ّف��ف��وا م��ن ح���دّة ال��ت��ع��ار���ض ب�ين ال��دي��ن

و ال��ع��ق��ل ال��ي��ون��اين “بعبارة �أخ����رى ل���ه “ :ل��ق��د ب�� ّث��وا
الفل�سفة اليونانية يف �شرايني العقيدة الإ�سالمية”
وع��ل��ى ك��ل ح��ال الق�ضية جدلية ،قابلة لتعدد الآراء،
واحل�سم فيها لي�س بالأمر الهينّ  ،ولكنني �أميل �إىل �أ ّن
العنا�صر امل�ضافة من الفل�سفة اليونانية جعلت تزاوج
ال��دي��ن بالفل�سفة عندنا ُي��خ��رج دي��ن��ا ج��دي��دا الأ���س��ت��اذ
�����ص ال��دي��ن��ي
ف��ي��ه �أر���س��ط��و ،ال���ذي ق��ول��ه ال��ف�����ص��ل ،وال��ن ّ
�أُعيد ت�أويله لكي ين�سجم مع فكر �أر�سطو ،والأم�� ّر ّمت
بدرجات متفاوتة من فيل�سوف �إىل �آخر .و هذا ما دفع
بع�ض ال ُك ّتاب ومنهم الدكتور مرحبا �إىل القول ب�أن:
هناك عبادة للن�صو�ص اليونانية.
 -٥ملاذا امليتافيزيقا للإغريق والدين للعرب؟
ي��رى الدكتور مرحبا �أن ه��ذا يعود لكون امل�شكلة
احلقيقية التي كانت مطروحة على ال�ساحة العربية
الإ���س�لام��ي��ة ،وال���ت���ي زل���زل���ت ك��ي��ان امل�����س��ل��م�ين الأوائ�����ل
واخ�ترق��ت بهم الآف���اق �إمن��ا ه��ي امل�شكلة الدينية ،ويف
املقابل كانت امل�شكلة امليتافيزيقية هي التي ا�ستغرقت
الإغ��ري��ق ،بعبارة �أخ���رى :ق��در ال��ع��رب �أن يتخ�ص�صوا
يف الدّين ،التجربة الأوىل كانت هكذا! وق��در غريهم
�أن يتخ�ص�صوا يف امليتافيزيقا ،الأمر ال يعود �إىل عجز
العرب .ويُالحظ على الدكتور مرحبا �أن��ه ي�ص ّر على
الت�أكيد �أن امل�شكلة امليتافيزيقية مل تطرح طرحا جدّيا،
و�أج��دين هنا �أميل �إىل رف�ض هذا القول ،ففيه بع�ض
الق�سوة على جتربة فال�سفة امل�سلمني ،ال��ذي��ن �أ ّل��ف��وا
املجلدات ال�ضخمة يف هذه امل�سائل و�أ�شبعوها بحثاً قدر
طاقتهم.

 -٦طور الفل�سفة احلديث

طي �صفحة املجتمع الع�ضلي
بد�أ هذا الطور مع ّ
وب����د�أ ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي غ�ّي�ررّ ت وج���ه ال��ع��امل،
فاملجتمع الب�شري مل يتغيرّ تغيرّ ًا جذريًا منذ الع�صر
اليوناين حتى ع�صر النه�ضة يف �أورب��ا ،وه��ذا بدوره
انعك�س �سلبًا على احلركة الفل�سفية التي مل ت�ستطع
�أن تحُ��دث تغيريًا على الأف���ق الإن�����س��اين ال��ع��ام ،حتى
ج��اء جمتمع الآل���ة ،لي�ضع ح���دّا ملجتمع الع�ضالت،
ومنذئذ بد�أ �سيل الفل�سفات! هكذا يُقارب كاتبنا ما
ح�صل يف تاريخ الفل�سفة! لقد تغيرّ العامل فال ب ّد
م��ن فل�سفات ج��دي��دة تن�سجم م��ع روح��ه التي تت�سم
ب��ال��ع��ج��ل��ة وال�����س��رع��ة؛ ل��ذل��ك ي��خ��ت��م ال��دك��ت��ور مقاله
بن�صيحة للعرب� ،إذا �أرادوا تطوير فل�سفتهم وبها �إن
�شاء اهلل �أختم مقايل ،يقول “ :هيّا بنا �إىل جمتمع
الآل��ة وال�صناعة الآلية �إذا �أردن��ا �أن تكون لنا فل�سفة
خا�صة بنا”.
almashoor1000@gmail.com
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التعاي�ش الإن�ساين فطرة عذبة وحياة مغرية
عبد اهلل العلوي

يف بع�ض الأحايني ت�صبح الثقافة نارا م�سعورة على املجتمعات ،فال تبقي �شيئا �إال وتنهب منه روحه وكينونته التي انبنى عليها ،و�سار على
نهجها ع�صورا متتالية ،يف اجلانب الآخر قد ت�صبح هذه الثقافة مالذا وملج�أ هانئا ،بحيث يبعث فيه احلب والأن�س ،والتقبل ،وهذا قائم على
مدى ثقافة الر�أي والر�أي الآخر ،و�إ ّن مقال «تعاي�ش الثقافات والقيم الإن�سانية» لهارالد موللر ،برتجمة �إبراهيم ه�شه�ش يعطينا منوذجا
وقراءة متمعنة ملدى �أهمية الثقافة يف املجتمعات رغم اختالفها� ،شريطة التعاي�ش بني بع�ضها البع�ض.
ي��ع��د م�صطلح ال��ث��ق��اف��ة م�صطلحا حديثا،
ي��ع�بر ع��ن ت�����ص��رف �أو ���س��ل��وك � ّأم����ة وم���ا تعتقد
ب��ه ،وه��و ع��ب��ارة ع��ن املعرفة العلمية والعملية
امل��ك��ت�����س��ب��ة ،ال���ت���ي ت���دخ���ل يف ط�� ّي��ات��ه��ا ج��وان��ب
معيارية ،اتفقت عليها تلك ال ّأم���ة يف عي�شها
وال��ت��ج��ان�����س ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا ،وت��ت�����ض��ح ذل����ك من
خ�ل�ال ���س��ل��وك الإن�����س��ان ال���واع���ي يف ت��ع��ام�لات��ه
املختلفة االجتماعية واالقت�صادية وال�سلوكية
وال�سيا�سية وغ�يره��ا م��ن ال��ت��ع��ام�لات م��ع من
حوله ،وقد ا�ستخدمت الثقافة يف هذا الع�صر
على �أ ّن��ه��ا دالل��ة على ال��رق��ي الأدب���ي والفكري
واالج��ت��م��اع��ي ل�ل�أف��راد واجل��م��اع��ات ،فالثقافة
لي�ست جمموعة �أف��ك��ار فح�سب ب��ل ه��ي �سلوك
ير�سم طريق احلياة �إجمالاً  ،والثقافة هي روح
الأمة ،وهي هويتها ،بل هي الركيزة الأ�سا�سية
ال��ت��ي تبني �أم���ة بعينها ،وتنه�ض مبقوماتها
وخ�صائ�صها املختلفة.
ل��ق��د م���ر ال���ت���اري���خ الإن�������س���اين ع��ل��ى ث��ق��اف��ات
متنوعة ،وح�ضارات بنت نف�سها بنف�سها ومن
ذل��ك الثقافة اليونانية وال��ث��ق��اف��ة الرومانية
وال����ث����ق����اف����ة ال����ه����ن����دي����ة ،وال����ث����ق����اف����ة امل�������ص���ري���ة
ال��ف��رع��ون��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��ف��ار���س��ي��ة ،ث���م ج���اءت
الثقافة الإ�سالمية بعدها� ،إىل �أن و�صلنا �إىل
زم��ن تعي�ش فيه كل ه��ذه الثقافات على �سقف
واح��د ،و�أر���ض واح��دة ،يف مقابل ذل��ك ال ميكن
ال��ق��ول �إنّ ه���ذه ال��ث��ق��اف��ات ه��ي ث��ق��اف��ات ب���د�أت
م���ن ال�����ص��ف��ر ب���ل ه���ي ع���ب���ارة ع���ن ت���راك���م �إن��ت��اج
ب�شري متنوع يف جم��االت خمتلفة من احلياة
الإن�سانية ،نتجت منها ثقافة متكاملة �سميت
حينها �أو بعدها الثقافة الفالنية.
وي��ع��ت�بر ال��ت��ع��اي�����ش ن���و ًع���ا م���ن �أن������واع ال��ث��ق��ة
املتبادلة بني �أنواع الثقافات يف املجتمع الواحد،
ويهدف �إىل �إيجاد �ساحة و�أر�ضية رحبة تتفق
عليها الأطراف املختلفة ،ويتم ذلك عن طريق
االق��ت��ن��اع ال��داخ��ل��ي ،وال��ر���ض��ا واالخ���ت���ي���ار ،كما
�أ ّن���ه يهدف �إىل خدمة الأم���ور ال��راف��ع��ة لقيمة
الإن�سان.
�إنّ كينونة الطبيعة الب�شرية تتميز بحبها
لالطالع ،وحبها للتعدد ب�شكل �أ�سا�سي� ،سواء
تعلق هذا التعدد بنوعه� ،أو بجن�سه �أو بعرقه� ،أو
بثقافته� ،أو بدينه� ،أو ب�أي �شيء يخ�صه ،وهذه
امليزة (التعدد) مت ّيز بها احل�ضارات القدمية
واحلديثة ،كذا ال�شعوب واملجتمعات الواحدة،
وال��ث��ق��اف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال����واح����دة ،وه����ذا – يف

وج��ه��ة ن��ظ��ري -ه��و ال�سبب ال���ذي ج��ع��ل ال��ن��وع
الب�شري ح ًيا لهذا ال��ي��وم ،رغ��م وق��وع احل��روب
وال��ق��ت��ال ب�ين بع�ضه البع�ض ب�سبب اخ��ت�لاف
الثقافة.
تعد �إزدواجية وحدة وتنوع الثقافات بع�ضها
ببع�ض مطلبا �أ�سا�سيا وف ّعاال ،فطبيعة الثقافة
�أن��ه��ا ب��ان��ي��ة للمجتمعات ال ه��ادم��ة ل��ه��ا ،وه��ي
حت���اف���ظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،ومت��ن��ح��ه��ا
االن���ف���ت���اح ع��ل��ى الآخ�����ر يف ال���ن���واح���ي امل��ع��رف��ي��ة
والتقنية والفكرية ،والتقاليد وغريها ،وهذا
كله هو �إغناء للثقافات ذاتها ،ويف�ضي كذلك
�إىل �إجنازات خلاّ قة بف�ضل هذا الهجني املتنوع
وامل���ت���ف���رد ،ال����ذي ي��ع��ط��ي��ه��ا ���ش��ي��ئ��ا م���ن االن���ف���راد
ب�سبب اطالعها املتوا�صل على ما عند الآخر.
م����ا �إن ن���ط���ل ق���ل���ي�ًل�اً ع���ل���ى احل����ي����اة امل��دن��ي��ة
احل��دي��ث��ة جن��د م��ا للتغري ال��ب��ن��ائ��ي للمجتمع
احلديث من �إيجابية جتعل التعاي�ش فيما بينه
�أم��� ًرا ال منا�ص م��ن��ه ،فما جت��د جمتم ًعا حتى
ينع�شك ف��ي��ه م��ن االخ��ت�لاف ال��ن��وع��ي والكمي
والقيمي يف الفكرة الواحدة ،وهذا التنوع و�إن
ك���ان ي��خ��ال��ف يف ب��ع�����ض��ه ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة ل��ذات
املجتمع ال��ذي تراكمت عليه ثقافة معينة� ،إال
�أنه ي�ستقبل الفكرة الأخرى بكل رحابة �صدر،
���ش��ري��ط��ة �أن مت���ار����س ف��ك��رت��ك ال��دخ��ي��ل��ة دون
امل�سا�س بالطرف الآخ���ر ،فهنا تنتهي حريتك
عندما تبد�أ حرية الآخر يف مم�سارته لفكرته،

فال �شك �أنني عندما �أدخل كني�سة و�أق��ر�أ فيها
القر�آن ب�صوت مرتفع ،فهذا تعدٍ على حريات
الآخرين ،وال حق لك �أن تقول ب�أن هذا تعاي�ش
للمجتمع ،وت��ق��ب��ل ل�ل��آخ���ر ،وه���ذا مم��ا حرمه
الدين الإ�سالمي ،وعك�سه �صحيح حا�صل.
لقد كفلت القوانني ال�شرعية وال�سماوية ثم
القوانني الب�شرية التعاي�ش الإن�ساين يف جميع
حاالته� ،سواء ك��ان ه��ذا التعاي�ش هو دين ًيا� ،أو
ع��ق��ائ��د ًي��ا� ،أو ع��ق��ل�� ًي��ا ،ف��ق��د ج���اء يف امل�سيحية:
“�إن احلرية احلقيقية هي يف الإن�سان عالمة
مم�� ّي��زة ع��ن ���ص��ورة اهلل ،لأنّ اهلل تعاىل �أراد �أن
ي�ترك��ه مل�شورته اخلا�صة” ،وه��ن��ا �أذك���ر جملة
جميلة قالها قدا�سة البابا �شنوده الثالث –
بابا الإ�سكندرية وبطريرك ال��ك��رازة املرق�سية
يف م�صر و�سائر ب�لاد املهجر -يف لقاء احل��وار
امل�سيحي الإ���س�لام��ي ب��ال��دوح��ة يف ع��ام 2004م،
حيث يقول“ :كلنا متدينون ،فامل�سلم متدين
وامل�سيحي متدين ،وكلنا نعبد اهلل ،وكلنا نحب
الف�ضيلة ،بقي �أن نعمل م�� ًع��ا ب��احل��وار ،ميكن
ل��ك��ل م��ن��ا �أن يفهم الآخ����ر ،و�أن يك�شف اخل�ير
الذي فيه ،ويحب اخلري الذي فيه” ،وقد دعاء
القر�آن يف �آي��ات كثرية �إىل التعاي�ش الإن�ساين،
ف��ق��ال اهلل ت��ع��اىل�“ :أف�أنت ت��ك��ره ال��ن��ا���س حتى
ي��ك��ون��وا م���ؤم��ن�ين ،ول��و ���ش��اء رب��ك لآم���ن م��ن يف
الأر������ض ك��ل��ه��م ج��م��ي�� ًع��ا» (ي��ون�����س  ،)69وي��ق��ول
كذلك« :ال �إكراه يف الدين ،قد تبني الر�شد من

ال��غ��ي» (ال��ب��ق��رة ،)256:وه��ك��ذا بقية ال��دي��ان��ات
ج���اءت ك��اف��ل��ة حل��ري��ة اع��ت��ن��اق الأدي�����ان والفكر
الذي يجده الإن�سان منا�س ًبا له ،ودعت بدعوات
�صريحة �إىل التعاي�ش الإن�����س��اين ال��ذي ج��اءت
ب��ه ال��ف��ط��رة الإن�����س��ان��ي��ة ،و�إذا رج��ع��ن��ا ل��ل��ت��اري��خ
الإ���س�لام��ي فهناك من��وذج ح��ي يف املدينة التي
ي�سكنها الر�سول الكرمي ،فقد عا�ش يف املدينة
اليهود وامل�سلمون.
وم�����ا �إن ن���ط���ل ع���ل���ى ال���ق���وان�ي�ن ال��و���ض��ع��ي��ة
والب�شرية ،حتى جند �أنّها كفلت حق ممار�سة
الدين والعقيدة واملذهب والفكر الذي يريده،
فقد جاء يف الد�ستور اجلزائري يف املادة (،)36
يقول ن�ص امل���ادة« :ال م�سا�س بحرمة املعتقد،
وحرمة حرية الر�أي» ،واملادة التي قبلها تقول:
«يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة �ضد
احلقوق واحلريات ،وعلى كل ما مي�س �سالمة
الإن�����س��ان البدنية وامل��ع��ن��وي��ة» ،ووف��ق��ا للميثاق
ال��ع��رب��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان ج��اء الن�ص ال��ت��ايل:
«ال يجوز فر�ض قيود على احلقوق واحلريات
املكفولة مب��وج��ب ه��ذا امل��ي��ث��اق ���س��وى م��ا ين�ص
عليه القانون ،ويعترب �ضرور ًيا حلماية الأمن
واالقت�صاد الوطنيني �أو النظام العام �أو ال�صحة
العامة والأخ�لاق وحقوق وحريات الآخرين»،
وج���اء يف ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي ال��ع��م��اين يف امل���ادة
( )28ن�صه« :حرية القيام بال�شعائر الدينية،
طبقًا ل��ل��ع��ادات امل��رع��ي��ة م�صونة على �أال يخل
ذل��ك بالنظام ال��ع��ام� ،أو ي��ن��ايف الآداب» ،وامل���ادة
التي بعدها تقول« :حرية الر�أي والتعبري عنه
بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبري مكفولة
يف ح���دود ال��ق��ان��ون» ،وه��ك��ذا يف ك��ل الن�صو�ص
القانونية والد�ساتري العاملية الو�ضعية تن�صف
بكفالة حرية الفكر والتعاي�ش.
��اج��ا ل��ل��ت��ع��اي�����ش الإن�����س��اين
ك���ل ذل����ك ك����ان ن��ت ً
ل��ل��م��ج��ت��م��ع احل�������ض���اري ،وامل��ج��ت��م��ع احل���دي���ث،
وه��ذه ه��ي الفطرة الإن�سانية احلقيقية�« .إن
املجتمعات الإن�سانية القائمة على التعددية
ت���واج���ه م�����ش��اك��ل االخ���ت�ل�اف ال��دي��ن��ي وال��ت��ن��وع
ال���ث���ق���ايف وال���ت���ب���اي���ن ال���ق���ي���م���ي ،ب�����س��ب��ب ت��ب��اي��ن
اخللفيات امل�ؤ�س�سة لهذا التعدد ،وهي م�شاكل
ميكن التعامل معها بوعي يحول التناق�ض �إىل
تكامل ،والت�صادم �إىل تعاي�ش ،والتع�صب �إىل
ت�سامح ،ومي��ك��ن التعامل معها بانفعال يزيد
النار ا�شتعالاً».
abdlla1991@gmail.com
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مقارنة درا�سة الدين فـي املجتمعات الإ�سالمية
حممد ال�ساملي

ُت�شري الدرا�سات احلديثة للمجتمعات الإ�سالمية �إىل �أهمية �إحالل الت�سامح والتفاهم واالعرتاف بالتعددية الثقافية ،باعتبارها الأ�سا�س لإقامة جمتمع مدين ي ّت�سم
باال�ستقرار والديمّ ومة .هنا ي�أتي برانون ويلر يف مقالته بعنوان «الدين املقارن و�أ�صول املجتمع املدين» ،حيث �إ ّنه يبني �أهمية هذه الأ�س�س ،و�أكد �أي�ضاً �أن مامل يجر
االهتمام به حتى الآن هي درا�سات الدين املقارن ،حيث �إ ّن هذه الدرا�سات لها دور فعّال يف تدعيم احلوار بني الأديان والثقافات املختلفة .وت�ستطيع احل�ضارة الإ�سالمية
�أن تتطلع �إىل التقاليد العلمية يف العامل للدرا�سات املقارنة والدرا�سات ذات املناهج امل�شرتكة واملتالقية؛ يف العالقات بني الأديان،
ويف �أم�����و ٍر �أُخ������رى .وه���ك���ذا مي��ك��ن ل��ل��درا���س��ات
الأكادميية املعا�صرة يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا �أن
تبني م�ؤ�س�سات علمية للمقارنة غنية بالتقاليد،
وقائمة على حتليل التاريخ والعقائد واملمار�سات
ل���دى ج��م��اع��ات ال��دي��ن امل��خ��ت��ل��ف��ة ،م��ن امل�سلمني
وغ�يره��م ،و�أي���ً��ض��ا الب��د م��ن االع��ت�راف ب����أنّ هذا
ال��ن��وع م��ن ال��درا���س��ات م��ا ي���زال قليال يف ال�شرق
الأو�سط و�آ�سيا �أو ال ترتقي �إىل امل�ستوى املطلوب.
بل و�إنّ لهذا النوع من التخ�ص�صات �أو الدرا�سات
�ضرورة لتطوير املجتمع املدين ،و�إبراز امل�ؤ�س�سات
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ت��ك��ون وا���س��ع��ة الأف����ق والأه�����داف،
ول����ه����ذا ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ع��ط��ي ع���ن���اي���ة �أك��ب�ر
للتقاليد املحلية ال��ع��ارف��ة وامل��ت�����س��احم��ة ،وم��دى
ا�ستمراريتها يف امل���ؤ���س�����س��ات امل��ع��ا���ص��رة ،اع�ترا ًف��ا
ب���دور امل��ا���ض��ي و�إم���ك���ان �إف��ادت��ه��ا يف جم���ال �إق��ام��ة
وتطوير جمتمعات وتقاليد ا�ستيعابية معا�صرة.
حت���ت ع���ن���وان “درا�سة ال���دي���ن يف امل��ج��ت��م��ع��ات
الإ���س�لام��ي��ة الكال�سيكية” ،ي����ؤك���د ال��ك��ات��ب �أنّ
ال���درا����س���ات ال��ن��ظ��ري��ة امل��ع��ا���ص��رة يف م��ع��ل��وم��ات��ه��ا
وم��راج��ع��ه��ا ع���ن ال���دي���ن ،ودوره يف امل��ج��ت��م��ع��ات
ال��داخ��ل��ي��ة يف احل�������ض���ارة الإ���س�لام��ي��ة وغ�يره��ا،
�أ ّنها ت�ستند �إىل تقليد كال�سيكي ن�ش�أ يف الع�صر
العبا�سي يف ال��ق��رن ال��ع��ا���ش��ر امل��ي�لادي ،ف��ق��د ق��ام
ال��ع��ل��م��اء ب���إن��ت��اج ك��ت��ب ودرا�����س����ات ع���ن ال���دي���ن يف
ذل��ك الع�صر حتى ���ص��ارت م��راج��ع وم�����ص��ادر ملن
�أت���ى ب��ع��ده��م يف ال��ق��رون ال��ت��ال��ي��ة .وم���ن ال��ن��م��اذج
الكال�سيكة التي �أ�سهمت يف درا�سة الدين املقارن:
�أب���و ري��ح��ان ال��ب�يروين :ح��ي��ث �أل���ف ال��ب�يروين
ك���ت���اب «الآث�������ار ال��ب��اق��ي��ة م���ن ال���ق���رون اخل��ال��ي��ة»
وال���ذي يتحدث ع��ن ح�ضارات م��ا قبل الإ���س�لام،
ك��م��ا �أن���ه ك��ت��ب م��و���س��وع��ة ع��ن ال��ث��ق��اف��ات ودي��ان��ات
ج��ن��وب �آ���س��ي��ا ،وي�لاح��ظ �أن درا����س���ات ال��ب�يروين
جت��م��ع ب�ين الآن��ت��وغ��راف��ي��ا وال���ق���راءات الن�صية،
وال��ت��ي ي�ستعملها يف تف�سري املعتقدات الدينية
واملمار�سات التعبدية يف جنوب �آ�سيا.
امللل والنحل :تت�أثر كثري من درا�سات الدين

يف ال��ع��امل�ين ال��ع��رب��ي والإ����س�ل�ام���ي ب��ن��م��وذج امل��ل��ل
والنحل املوروثة من الع�صور الكال�سيكية .وقد
ك��ان يعتقد �أن ه��ذه ال��درا���س��ات تخ�ضع لعوامل
ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��ق��دي��ة وال��دع��وي��ة ،ول��ك��ن ال��ك��ات��ب
ي���ؤك��د �أن ه��ذه الأع��م��ال ت��رف��ع م��ن ���ش���أن ال�سياق
التاريخي ،فكتابات “امللل والنحل” يقدم ر�ؤية
وا���س��ع��ة للعقائد املن�سوبة حل��رك��ات تاريخية �أو
معا�صرة ،وع��ادة ما يقوم امل�ؤلفون بتق�سيم تلك
ال��ب��ح��وث حت��ت ع��ن��اوي��ن م��ع��ي��ن��ة م��ث��ل :ال��ع��ق��ي��دة
الإ�سالمية والفرق ،والعقائد الإ�سالمية وفرق
�أه����ل ال��ك��ت��اب� ،أو ال��دي��ان��ات ال�����س��م��اوي��ة ،و�أدي����ان
وفل�سفات �أخ���رى .وق��د �أت���ى ال��ك��ات��ب بنموذجني
لكبار كتاب هذا ال�صنف:
اب��ن ح���زم :ه��و �أب���و حممد علي ب��ن �أح��م��د بن
حزم ،والذي كان كاتبا م�شهورا ،خ�ص�ص درا�ساته
ل��ل��ت���أم��ل يف ع��ق��ائ��د غ�ي�ر امل�����س��ل��م�ين ،وع�لاق��ت��ه��ا
بالعقائد الإ�سالمية .ففي امل�سيحية مث ً
ال ،بعد
�أن حت���دث ع��ن ال��ت��اري��خ وال��ع��ق��ائ��د ،ع��ق��د ف�صال
ل��ط��ب��ي��ع��ة امل�����س��ي��ح يف اع��ت��ق��اد ال���ف���رق امل�����س��ي��ح��ي��ة،
وك���ذل���ك ف��ع��ل م���ع ال��ي��ه��ود وامل���زراد����ش���ي�ي�ن ،حيث
يبحث ابن حزم يف عقائد الرباهمة والفال�سفة
وال��وث��ن��ي��ة ،وجم��م��وع��ة م���ن ال���دي���ان���ات وال�����ش��ي��ع
الأخ��رى ،كما يعقد ف�صال يذكر ما هو معروف
عن بع�ض �أنبياء العهد القدمي ،وهالة القدا�سة
املحيطة بهم .كما له كتب تقارن ق�ص�ص الأنبياء
يف القر�آن والتقاليد الإ�سالمية ،ومما ورد عنهم
يف التوراة والإجنيل .وقدم الكثري من املقارنات
والتي ال تزال �آثارها باقية �إىل وقتنا احلا�ضر.
ال�����ش��ه��ر���س��ت��اين :ه��و حم��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ك��رمي
ال�شهر�ستاين .قام بت�أليف �أ�شهر الكتب يف”امللل
والنحل”عن ���س��ائ��ر دي���ان���ات ال���ع���امل ،ال��ت��ي ق��ام
ب��ت��ق�����س��ي��م��ه��ا �إىل ق�����س��م�ين ك���ب�ي�ري���ن :ال���دي���ان���ات
امل�ستندة �إىل الوحي مثل امل�سلمني و�أهل الكتاب،
وال���دي���ان���ات غ�ي�ر امل�����س��ت��ن��دة �إىل ال���وح���ي وال��ت��ي
تت�ضمن �أه���ل ح��� ّران وال��ي��ون��ان��ي�ين ،والفال�سفة
العرب ،وديانات العرب قبل الإ�سالم والهندو�سية

وغ�يره��ا .يعتقد ال�شهر�ستاين �أن ك��ل الديانات
تت�ضمن �شئ ًيا م��ن احلقيقة ،لأنّ ك��ل منها بني
املوحى(ال�صحيح) وغ�ير امل��وح��ى ،وكلها �صادرة
مبا�شرة �أو ب�شكل غري مبا�شر عن اهلل.
ال��ت��اري��خ :غ��ال��ب��ا م��ا ي�سجل امل����ؤرخ���ون �أخ��ب��ا ًرا
ع��ن ت��اري��خ ال��دي��ان��ات الأخ�����رى ،ف��ال��ط�بري على
�سبيل امل��ث��ال ،ق��د �أورد يف كتابه “ ت��اري��خ الر�سل
وامل��ل��وك “ روي���ات ك��ث�يرة م��ن م�����ص��ادر �إ�سالمية
وغري �إ�سالمية عن عقائد الإيرانيني القدامى
ومم��ار���س��ات��ه��م ،وه���ذا �أي�����ض��اً ت��ك��رر م��ع م���ؤرخ�ين
�آخ���ري���ن م���ن �أم���ث���ال �أح���م���د امل���ق���ري���زي (-1364
1442م).
ق�ص�ص الأنبياء :على القدر نف�سه من املرويات
الأ����س���ط���وري���ة ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��ق�����ص�����ص الأن���ب���ي���اء يف
تفا�سري القر�آن وكتب التاريخ ،فق�ص�ص الأنبياء
ت��ع��د �أب��ل��غ الأدل�����ة ع��ل��ى ال��ت��داخ��ل ب�ين ال��دي��ان��ات
الإبراهيمية ،ويعد ابن كثري �أبرز العلماء يف هذا
اجلانب ،حيث قام ب�أخذ اقتبا�سات من العهدين
القدمي واجل��دي��د ،و���ش��روح امل�سلمني واليهود يف
تلك الفقرات ،ثم قام ب�إجراء املقارنات من ناحية
امل�����ض��م��ون وال�����ش��ك��ل وب�ي�ن ال������واردات ،ومثيالتها
امل��وج��ودة يف ال��ق��ر�آن وتفا�سريه ،وه��ذا ي��دل على
�أن هناك تقدما نوعيا لدى العلماء امل�سلمني يف
ما يتعلق بنقد امل�صادر التي ميكن اعتبارها �أحد
الأمثلة املبكرة لل�سرديات املقارنة.
ال���رح���ل���ة واجل���غ���راف���ي���ا :ت����ر ّك����ز م��ع��ظ��م ك��ت��ب
“املِلَل والنِحل” وال��ك��ت��اب��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ،على
امل�������ص���ادر الأدب����ي����ة ،وم�����س��ائ��ل ال��ع��ق��ائ��د .وه��ن��اك
متابع ٌة و�صفي ٌة للممار�سات ،ت�ستن ُد �إىل مراقب ٍة
���رح�ل�ات ال��ت��ي
�إث��ن��وغ��راف��ي��ة ،حت���ُ��ض�� ُر يف ك��ت��ب ال َ
�أنتجها عرب وم�سلمون منذ احلقبة الكال�سيكية
وحتى ال��ق��رن التا�سع ع�شر .واب��ن بطوطة �أح��د
�أ�شهر �أولئك الرحالة .وقد بد�أ �سفره من طنجة
ثم جاب الكثري من املدن يف العامل القدمي .ومن
ال��رح��ال��ة �أي�����ض��اً :اب���ن ج�ب�ر ،وي���اق���وت احل��م��وي،
واب��ن الفقيه ،والبكري وغ�يره��م .وق��د ا�ستطاع

الرحالة تف�صيل الأم��اك��ن التي قاموا بزيارتها
وذكر عاداتهم وتقاليدهم وممار�ساتهم الدينية
وغريها.
م��راك��ز ال��دي��ن امل��ق��ارن :م��ن��ذ ال�سبعينات من
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ت���أ���س�����س��ت يف م��ع��ظ��م ال��ب��ل��دان
ال��ع��رب��ي��ة ب��ع�����ض امل���ج�ل�ات وامل����راك����ز ال���ت���ي تعنى
ب���درا����س���ة ال���ع�ل�اق���ات الإ����س�ل�ام���ي���ة م���ع غ�ي�ره���ا.
وك�����ان �أغ���ل���ب ت��ل��ك امل����راك����ز ت���رك���ز ع��ل��ى احل����وار
الإ�سالمي امل�سيحي مثل ال��زي��ارات املتبادلة بني
الفاتيكان والأزه��ر ،ومركز الدرا�سات والأبحاث
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��ت��ون�����س ،وغ�يره��ا.
بيد �أن �أغلب هذه املراكز ان�صب اهتمامها على
الأمور ال�سيا�سية� ،أكرث من اهتمامها بالدرا�سة
الأكادميية للدين .ولكن يف ال�سنوات الأخ�يرة،
ون���ظ���را ل����زي����ادة ال��ت��خ�����ص�����ص م���ن ج���ان���ب بع�ض
الباحثني وال��دار���س�ين ،ظهر ع��دد من امل�ؤ�س�سات
واملراكز املعنية بدرا�سة الدين املقارن ،و�أبرز تلك
النماذج املعهد امللكي للدرا�سات بع ّمان ب��الأردن
وغريها من املراكز.
ي�ترك��ز االه���ت���م���ام ب��امل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى الآن على
درا�سة اجلغرافيا التاريخية والعقدية يف الأديان
وال��ع�لاق��ات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا .ول��ذل��ك ف��ل��ي�����س ه��ن��اك
اه��ت��م��ا ٌم وا���س�� ٌع ب��اجل��وان��ب الثقافية واحل�ضارية
التي ت�ش ّكل ال�سياقات وامل��ج��االت املتو�سعة لك ّل
دي��ن .وبذلك تنف�صل درا�سة الدين عن الرتاث
والثقافة .وقد كان الرحالة وامل���ؤرخ��ون وعلماء
امللل والنحل يف احلقبة الكال�سيكية �أكرث تو�سعاً
يف ق��راءة الأدي��ان وحميطاتها و�سياقاتها .وهذا
دليل على عاملية احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة ،والقوة
امل�شهودة لالنتماء الإ�سالمي ،والتعددية الدينية
للمجتمعات الإ�سالمية؛ ُّ
كل ذلك �أدَّى �إىل نظر ٍة
�أكرث اعتدا ًال وتوازناً للدين قبل ظهور التحدي
اال�ستعماري الأوروبي.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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