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كالإن�سان ..الإ�سالم ابن بيئته
فاطمة نا�صر

ما الذي كان موجوداً عند قدوم الإ�سالم على جزيرة العرب ،وما الذي كان مفقوداً حينها؟ ..يف املجتمع �آنذاك كانت القبائل :قوام املجتمع ،قوته ويد قوته .بكل ما بها
من ع�صبيات مُتناحرة ،و�أخرى مُتعا�ضدة ،وكلها يجمعها امل�صالح امل�شرتكة .جاءت الدعوة املحمدية التي � ْ
أ�سندت ملن لي�س له �سند ،وزادت �صاحب القدر قدراً .فحني نتكلم
عن الدين والقبيلة ،نحن يف الواقع ال نتكلم عن جدلية كما و�صفها الباحث التون�سي ُم َّمد بن مو�سى ح�سن يف مقال مبجلة الت�سامح «القبيلة والدين يف الدرا�سات
التاريخية الأنرثوبولوجية» ،والذي �سنتطرق �إليه بالتف�صيل يف القادم .ولكن �أظن �أ َّن «اجلدلية» فر�ضية ُمدثة لواقع مُتح�ضر� ،إال �أ َّن املا�ضي بح�ضريته املحدودة مل
يكن لريى هذا اجلدل .بل �إ َّن العالقة حينها كانت كما �أراها �أقرب �إىل «التكاملية» التي �سندت فيه املكونات بع�ضها البع�ض .رغم تركيز الباحث على دور القبيلة يف احليز
الذي يعرفه وينتمي �إليه �أال وهو �أر�ض املغرب العربي ،ف�إ َّن للقبائل �سما ًتا مُ�شرتكة تتقاطع مع غريها؛ حيث �إ َّن �أ�سباب ن�ش�أتها واحدة ولو اختلفت �أماكنها .كما �أ َّن دورها
عند قدوم الإ�سالم ويف التعامل معه مل يكن فيه تباين كبري ،وهو ما ذهب �إليه بع�ض املفكرين املعا�صرين فـي االنرثبولوجية الإ�سالمية مثال جريتز وغيلز وطالل �أ�سد.
 ابن خلدون :ثنائية الع�صبية ودعوة املُلكك�ت��ب ال �ب��اح��ث ع��ن ث�لاث�ي��ة ا�ستنبطها مم��ا ك�ت�ب��ه اب��ن
خلدون يف تو�صيف القبيلة م�ساراتها؛ وه��ي :الع�صبية،
والدعوة ،واملُلك� ،إال �أنَّني ر�أيتُ تداخ ً
ال كبرياً بني الدعوة
وامللك يكاد يحيلهما ل�شيء واحد -فلم �أ�ش�أ ف�صلهما -كما
�أنَّ الكاتب نف�سه رغم ف�صله لهما مل يتحدَّث عن �أيهما
مبعزل عن الآخر.
ل �ن �ب��د�أ ب��ال�ع���ص�ب�ي��ة؛ ف �ه��ي -ك �م��ا ي ��رى اب ��ن خ �ل ��دون يف
ُم �ق � ِّدم �ت��ه -ال ي �ك��ون ل�ل�م�ل��ك ول �ل��دول��ة � �ش ��أن ووج� ��ود �إال
ب��ال�ق�ب�ي�ل��ة وع���ص�ب�ي�ت�ه��ا .وق ��د ا��س�ت�ع��ر�� َ�ض ال �ك��ات� ُ�ب �أم�ث�ل��ة
ل �ه��ذا :يف ان�ت���ص��ار ال�ق��اد��س�ي��ة ع�ل��ى ال�ف��ر���س ،واال�ستماته
يف الع�صبية رغ��م قلة ال�ع��دد ل��دول��ة املوحدين يف املغرب
ال�ع��رب��ي ،وك�ي��ف �أن ��ه ل��وال ه��ذه الع�صبية لغلبتهم ك�ثرة
الآخر وقوته .الع�صبية نف�سها قد تفرت يف جانب الدعوة
الدينية وتنت�صر لغريها فتحقق الن�صر �أي�ضا كما حدث
عندما انتف�ضت زناته يف العهد املوحدي حني زالت منهم
ال�صبغة الدينية فثاروا وغلبوا وانتزعوا امللك.
و� َّأما الدعوة الدينية ،فهي التي م َّكنتْ العرب من امللك،
ال�سبب يف
ول��واله��ا مل��ا ذاق ��وا طعمه .وي ��رى اب��ن خ�ل��دون
َ
ذل��ك عائدا �إىل طبع العرب و�صعوبة انقيادهم وميلهم
للغلظة والأنفة و ُبعد الهمة واملناف�سة يف الرئا�سة .ونرى
من هذا �أنَّ الدعوة الدينية ما كان ليكون لها كلمة وما
كانت ليتحقق لها ُملك ل��وال الع�صبية .غري �أنَّ الكاتب
ُيعار�ض ر�أي ابن خلدون يف �أنَّ مفهوم الدولة القائمة على
الع�صبية ميكن تعميمه على �سائر املجتمعات العربية،
وي �ق��ول بفر�ضية وج ��ود ت�ف��اع��ل ق��ائ��م ب�ين ه��ذه امل�ك��ون��ات
خا�صة يف املجاالت البدوية يف البالد العربية الإ�سالمية.
غري �أنَّ الكاتب ال يذكر كيف يكون هذا التفاعل لنفهم
اختالفه مع ابن خلدون.
 مقاربة الن�ص اخللدوين بالواقع والدرا�ساتيذ ُكر الكاتب �أمثلة من التاريخ؛ حيث كانت الع�صبية
ُمالزِمة للدعوة الدينيةُ ..متعقِّباً ا�ستناد الدولة الأموية
على ع�صبية قري�ش ومذهب اجلماعة ،والدولة العبا�سية

وا�ستنادها على ع�صبية امل ��وايل وم��ذه��ب االع �ت��زالَّ � .أم��ا
�إمارات املغرب ،فقد ان�شقت -كما يقول الكاتب -عن املركز
فتبع بع�ضهم مذهب اخل��وارج ال�صفرية كما هي احلال
يف �إم ��ارة بني م ��درار ،و�أخ ��رى تبعت الإب��ا��ض�ي��ة كالدولة
ال��ر��س�ت�م�ي��ة ،وم �ن �ه��ا م ��ن ت �ب��ع ال���ش�ي�ع��ة ال ��زي ��دي ��ة ك��دول��ة
الأدار�سة بفا�س .وهنا يتج َّلى التالزم بني القبيلة والدين
م�ستثنياً بع�ض ال�صراعات التي �أق�صي فيها الدين وكانت
رغبة خال�صة حليازة املُلك :ك�صراع اجلماعات القي�سية
واليمانية يف الأندل�س .ونلحظ يف املقابل وج��ود فرتات
ذاب��ت فيها التكتالت القبلية ل�صالح الع�صبية الدينية
كن�شوء الدولة الفاطمية ذات املذهب ال�شيعي ،والدولة
املرابطية ذات املذهب املالكي .و�أرى �أنَّني خل�صت من كل
الأمثلة التي ا�ستعر�ضها الكاتب �إىل �أن ال�سعي للملك
وال�سلطة يغري مطاياه فتارة ي�ستخدم الع�صبية القبلية
وت ��ارة ي�ستخدم الع�صبية ال��دي�ن�ي��ة امل��ذه�ب�ي��ة� .إال �أ َّن�ن��ي
الحظتُ �أنَّ نتائج الع�صبية املذهبية لل�سعي �إىل احلكم
�أكرب من نتائج الع�صبية القبلية؛ حيث �إنَّها حني جتتمع
�وح��د �أع � ��داداً ك�ب�يرة ق ��ادرة ع�ل��ى ت�شكيل دول �أك�ب�ر من
ت� ِّ
ناحية امل�ساحة ال�ع��دد .كما ذك��ر الكاتب وج��ود الإق�صاء
للفكر املغاير يف الدول التي تقوم على الع�صبية املذهبية،
كما ح�صل من حرق كتاب «�إحياء علوم الدين» للغزايل
م��ن قبل فقهاء املالكية .وتلتها �سل�سة م��ن الإق���ص��اءات
الفكرية يف الع�صر املوحدي.
وال �أظن �أنَّنا نتحدَّث عن �أمور خلت ،فما يح�صل اليوم
م��ن �إق���ص��اء �سني لل�شيعية وال�ع�ك����س ،ه��و ام �ت��داد ل��ذات
ال�صراع الذي يظهر بجلباب ديني ،بيد �أن حقيقته �صراع
على امل ُ�ل��ك (ال�سلطة) .وم��ا يخفف وط ��أة ه��ذا الإق���ص��اء
ه��و انفتاح ال�ع��وامل وع��دم ج��دوى االت�لاف واحل��رق �ضد
الأفكار املغايرة فهي اليوم ت�سرح بحرية بيننا.
ويذكر الكاتب �أن مرافق اجلي�ش الفرن�سي يف اجلزائر
ع�ن��د االح �ت�ل�ال دي � �س�لان ق ��ام ب�ن���ش��ر الأج � ��زاء املتعلقة
بالرببر م��ن مقدمة اب��ن خ�ل��دون ،معنوناً �إي��اه��ا بتاريخ
الرببر .ويقول الكاتب �إنَّها نالتْ اال�ستح�سان والإ�شادة

اللتقائها بالأفكار التي يحاولون الرتويج لها .والكاتب
وللأ�سف ال يكتب ما هي هذه الأفكار!!
 احلقبة اال�ستعمارية والدرا�سات الإن�سانيةُي�خ�� ِّ��ص����ص ال�ك��ات��ب ن�ق��ا���شَ ��ه ع��ن احل�ق�ب��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة
للمغرب ال�ع��رب��يُ ،م�ستعر�ضاً �أه � َّم م��ن ت��و ُّل��وا ال��درا��س��ات
الإن���س��ان�ي��ة يف ت�ل��ك احل �ق �ب��ة .وي �ع � ِّول ال �ك��ات��ب ع�ل��ى ع��دم
مو�ضوعية م��ا كتبوه ورغبتهم يف الت�شويه� ،إىل كونهم
ج �ن��راالت وخ�ل�ف�ي�ت�ه��م ��س�ي��ا��س�ي��ة� .إال �أ َّن� �ن ��ي ال �أرى ه��ذا
ال�سبب كافياً؛ حيث �إنَّ �أغلب الدول اال�ستعمارية �أوكلت
جلرناالتها و�سفرائها هذه املهمة يف تدوين طبائع ال�سكان
و�أو�صاف املكان واحلياة ،ولكن يبقى االحتكام �إىل الن�ص
املكتوب .فهل و�صف مونتايل اجلمهوريات الرببرية مبا
فيها من �سلطة ال�شفهي والعرف وعدم احتكامها للدولة
على عك�س املدينة التي تعتمد على احل���ض��ارة الكتابية
والت�شريعات الفقهية �أم ��ر ب��ه م ��ؤام��رة �أو �شك �أو حتى
خط�أً! ف�إن كان كذلك لو�ضع الكاتب ما يثبت العك�س.
 املتقابالت :بربر-عرب� /سنة�-إبا�ضية/احل�ضر-البدو
الكاتب يف و�صف احل��ال املغاربي كما جاء على
يتع َّمق
ُ
ل�سان الغرباء من م�ستعمرين وغريهم -ككتابات جاك
ب�ي�رك ،وج �ل�نر ،وم��ون �ت��اين ،وت�ي�ف��و���ش ل�ي�ف���س�ك��ي -ذاك ��راً
مو�ضوعية بع�ضهم كجاك بارك حتيز بع�ضهم كمونتاين.
و َرغْ � ��م االخ� �ت�ل�اف اجل �ل��ي ال� ��ذي ي ��ذك ��ره ال �ك��ات��ب بني
�أمناط العرب والرببر يف تعاملهم مع الدين احلياة ،ف�إنه
�ضد التق�سيم القائل بدين بدوي و�آخر ح�ضري و�إ�سالم
�سني و�آخر �شيعي .و�أخالفه ال��ر�أي؛ حيث ال �أعني بقويل
الإ� �س�لام ال�ب��دوي �إ��س�لام�اً خمتلفاً ،و�إمن ��ا من��ط ُمتلف
للتعاطي مع الدين .كما لو تبعت الكاتب وحتدثت عن
الإ��س�لام بالعموم واملطلق مل �أن�صف ومل �أع��دل .خا�صة
ح�ين ن��ود الرتكيز على اجل��ان��ب الإن���س��اين واالجتماعي
ال ��ذي ي�ت�ن��اول��ه ال �ك��ات��ب؛ ح�ي��ث ال ي��وج��د ��س�ي��اق متطابق
بينهم ،وال عيب يف هذا حيث لكل بيئة نا�سها و�إ�سالمها
يجمعهم «ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول اهلل».
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