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أما قبل...
َّ
د.هالل احلجري
مم املُتحد ُة قرارًا جديدًا هذا العام يف الرابع والع�شرين من �شهر
ا ِّتخذت الأ ُ
مايو املا�ضي ،وهو �أن يكون يوم الثالثني من �سبتمرب من كل عام «اليوم الدويل
للرتجمة» .وهذا قرار مُرحّ ب به �أميا ترحيب؛ �إذ �إ ِّنه بُني على �أ َّن «احرتام
التنوع الثقايف واللغوي يف العامل هو �شرط �أ�سا�سي لتعزيز روح االنفتاح
في�ض �أهمية الرتجمة ودورها احليوي
والإن�صاف واحلوار» ،وهذا غي�ض من ِ
يف التنمية املُ�ستدامة التي تن�شدها دول العامل.
أيت �أ َّن هذه املنا�سبة فر�صة لإعادة طرح م�شروع ُ
وقد ارت� ُ
كتبت عنه قبل �سبعة
�أعوام ،وهو ت�أ�سي�س «هيئة وطنية للرتجمة يف عُمان» .وهنا ميكن تلخي�ص ما
كتبته عن هذا امل�شروع:
�إ َّن ت�أ�سي�س «هيئة وطنية للرتجمة» �ضرورة مُلحّ ة ،وواجبٌ وطني ينبغي �أن
ت�ضطلع به الدولة ،وتغدق عليه من وافر نعمها .وال يختلف اثنان على �أهمية
الرتجمة يف تقدم �أية دولة ،وازدهار اقت�صادها ،ون�شر ح�ضارتها وثقافتها،
ناهيك عن دورها يف تعزيز الفهم امل�شرتك بني ال�شعوب .وت�أ�سي�س هيئة وطنية
للرتجمة يف عُمان له م�سوغاته املختلفة التي �أ�سوقها على النحو الآتي:
 -1تتميز عُمان بكرثة امل�صادر والوثائق الأجنبية املتوفرة حولها يف املكتبات
العاملية ،واملواقع الإلكرتونية ،و�أر�شيفات ال�صحف والدوريات الأجنبية .وهذه
الوثائق ت�شكل �أهمية ق�صوى لتاريخ عُمان وثقافتها ،لأنها ت�سد فجوة معرفية
عظيمة يف امل�صادر العربية املُتعلقة بعُمان.
� -2إ َّن معظم امل�ؤلفات العمانية القدمية واحلديثة مل ترتجم �إىل �أية لغة
�أجنبية .واحلقيقة �أن كنوز الرتاث العُماين ،من تاريخ ،و�أدب ،وعلوم ،وفلك،
والتي ن�شرتها وزارة الرتاث والثقافة ينبغي �أن جتد طريقها �إىل اللغات
الأوروبية ،خا�صة الإجنليزية ،والفرن�سية ،والأ�سبانية ،والأملانية ،كما �أ َّن
�إ�صدارات نخبة من الأدباء العمانيني املحدثني ،ممن حتققت جتاربهم
وانت�شرت �أ�سما�ؤهم يف العامل العربي ينبغي � ً
أي�ضا �أن تنقل �إىل اللغات الأجنبية.
ويف هذا ال�صنيع خدمة كربى لعُمان وتر�سيخ ملكانتها التاريخية واحل�ضارية
لدى الأمم الأخرى ،كما �أ َّن فيها ت�صحيحا ل�صورة منطية بغي�ضة قد تكر�ست
يف �أذهان كثري من الأوروبيني والعرب ،وهي �أن عُمان ،كغريها من بع�ض دول
اخلليج العربيُ ،مرد دولة عائمة فوق بركة من النفط ،وال متلك جذورًا
ح�ضارية يف املنطقة.
� -3إ َّن الهيئة ميكنها �أن تقوم بدور فعَّال يف تن�شيط ال�سياحة املحلية ،والعربية،
والأجنبية ،وذلك من خالل تتبع املقاالت اليومية يف ال�صحف واملجالت العاملية،
وخا�صة ال�صفحات املخ�ص�صة لل�سياحة وال�سفر .ويف مثل هذه ال�صفحات ين�شر
بع�ض ال�سياح مقاالت عن زياراتهم لعُمان ،وهي يف الغالب كتابات �إيجابية
ت�صف �إعجابهم بالتنوع اجلغرايف لل�سلطنة ،و�سحر اجلبال العارية وال�شاهقة
يف املنطقة الداخلية ،وفتنة الرمال يف املنطقة ال�شرقية.
 -5يف و�سع الهيئة �أي�ضاً �أن تقوم بدور رائد يف ال�سلطنة واخلليج العربي ،وذلك
عن طريق تعريب العلوم التطبيقية ،وكذلك العلوم الإن�سانية ،بتتبع املنجزات
العاملية من خمتلف اللغات وترجمتها �إىل اللغة العربية؛ مما يتيح للطالب
يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،واجلامعات اخلا�صة ،والكليات التقنية متابعة
م�ستجدات العلوم من خمتلف التخ�ص�صات ب�سهولة وي�سر .وهذا دور ح�ضاري
كبري ت�ضطلع به الدول املُتقدمة التي ت�سعى لرُقي �أبنائها والنهو�ض بطاقاتهم
وابتكاراتهم.
 -6ت�ستطيع الهيئة �أن ت�ستوعب الكوادر العمانية من املتخ�ص�صني يف الرتجمة،
وبذلك ت�سهم يف خلق فر�ص العُمل للعمانيني.
 -7ميكن للهيئة �أن ت�سهم يف عملية تطوير اللغة العربية ،وذلك ب�ضخ
املفاهيم وامل�صطلحات اجلديدة فيها ،وتي�سري ا�ستخدامها من قبل الباحثني،
واملثقفني ،وو�سائل الإعالم .ويف هذا ال�صدد ميكنها �أن تتالفى ما وقعت فيه
بع�ض جمامع اللغة العربية للأ�سف من عجز يف مواجهة امل�صطلحات العلمية
احلديثة.
 -9يف و�سع الهيئة �أن تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل التي ت�ساعد
على تطوير امل�ستوى املهني للمرتجمني العُمانيني ،والنهو�ض بحركة الرتجمة
يف عُمان.
هذه بع�ض املُ�سوِّغات التي بدت يل ،على الأقل الآن يف هذه العجالة ،ل�ضرورة
ت�أ�سي�س هيئة وطنية حكومية للرتجمة ،و�إال ف�إ َّن الدرا�سة ال�شاملة لهذا
املو�ضوع تتطلب وقتا للبحث يف الأهداف ،والر�ؤية ،والر�سالة ،واملحتوى ،و�آليات
التنفيذ .وح�سبي من �إثارة املو�ضوع حتريك ال�ساكن ،فهل له مِ ْن ُ�أ ُذنٍ واعية؟.
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النظرتي :الت�شا�ؤمية والتفا�ؤلية
�أخالق الع�صر بني
ْ
كامل ال�سوطي

ُ
املغربي ُم َّمد النا�صري مقاله املعنون بـ«ق�ضايا يف الفكر الأخالقي» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -بت�سا�ؤالتٍ ي ُد ْور َم ْ�ض ُمونها حول ر�ؤيته
الباحث
َي ْف َتتح
ُّ
املت�شائمة املتع ِّلقة مب�صري العامل ،وحتديداً ف�إ َّنه يرى �أ َّن الأخال َق الفا�ضلة قد َّ
مت حتييدها وتنحيتها عن احلياة وعن الواقع الذي يعي�شه النا�س اقت�صاد ًّيا
واجتماع ًّيا؛ الأمر الذي يجعل العامل �أكرث ا�ضطراباً وقلقاً من �أيِّ وقت م�ضى خالل عمر الب�شرية امل�ؤ َّرخ.
ويرى النا�صري �أ َّن العا َ
مل يغو�ص اليوم يف الأوحال ،وتردِّي الأخالق؛ ل�سبب من املمكن تعميمه يف تغليب املنفعة املادية ،ومن املمكن تفريعه �إىل ثالثة
�أجزاء؛ ففيما يتعلق بالتنمية ،ف�إن االقت�صاد ُمهيمن عليها يف مقابل ا�ضمحالح �أثر امل�صلحة املعنوية على التنمية ،وال يعد هذا �أمراً م�ستغرباً؛ حيث �إ َّننا
�إذا ما نظرنا �إىل الأمر ب�شيء من التف�صيل� ،سنجد �أن دول العامل اليوم تقي�س معدالت التنمية فيها مبا ُي�س َّمى «الناجت املحلي الإجمايل» ،و ُيع َّرف على �أنه
القيمة ال�سوقية لكل ال�سلع النهائية واخلدمات املعرتف بها ب�شكل حملي ،والتي يتم �إنتاجها يف دولة ما خالل العام الواحد.
وبنا ًء على ذلك ،ف��إ َّن �أ ًّي��ا من املنتجات �أو اخلدمات التي
ُ
�ستدخل يف ح�ساب ال�ن��اجت القومي
�ستنتج خ�لال ال�ع��ام
املحلي لدولة ما ،و�إذن �س ُيقر�أ ذلك على �أنه م�ؤ�ش ٌر �صحيح
لقيا�س معدالت التنمية� ،إال �أن ذلك ال يخلو من خدعة؛
ففي الواليات املتحدة الأمريكية -مث ً
ال -تدخل �شركات
�إن �ت��اج ال ��دواء و��ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ال�صحي وامل�ست�شفيات
اخل��ا��ص��ة يف ح���س��اب ال�ن��اجت ال�ق��وم��ي امل�ح�ل��ي ،ك�م��ا تدخل
ك��ذل��ك ��ش��رك��ات �إدارة ال���س�ج��ون يف نف�س احل���س��اب؛ مما
ي��دل على �أ َّن��ه كلما ازداد ع��دد املر�ضى وامل�ساجني ارتفع
الناجت القومي املحلي للواليات املتحدة .وب�شكل �ساخر
�أك�ث�ر :كلما ك��ان املجتمع مري�ضاً �أك�ث�ر ،ارتفعت ق��راءة
ٌ
فمتعلق ب�سيطرة
م��ؤ��ش��ر التنمية� .أ َّم ��ا اجل ��زء ال �ث��اين،
التقنية على حقل العلم على ح� ِّد تعبري النا�صري� ،إال
�أ َّنه مل ُي ِّ
و�ضح يف مقاله بالتحديد عالقة �سيطرة التقنية
�أو التكنولوجيا يف حقل العلم ب��الأزم��ة الأخالقية التي
يعاين منها العامل ،ولكن من املمكن �إعمال �آلة احلد�س
وال�ق��ول ب��أن الأم��ر له �صلة بجانبني؛ الأول :تكون فيه
التكنولوجيا كمدخل� ،أم��ا ال�ث��اين فتكون التكنولوجيا
فيه كمخرج .ويف اجلانب الأول تكون التكنولوجيا فيه
�آدا ًة من �أدوات العلوم املختلفة كالفيزياء والبيولوجيا...
وغ�يره��ا .وب��الأخ����ص ،ف��إ َّن��ه يف حقل الهند�سة الوراثية:
من الطبيعي �أن يفكر الفيل�سوف والعامل يف �أخالقيات
ج��دي��دة تقنن ا��س�ت�خ��دام التقنية يف ه��ذا امل �ج��ال؛ كونها
جم ��االت علمية ح��دي�ث��ة ،وتتطلب �أ� �ش��واط �اً ط��وي�ل��ة من
اجلدل الأخالقي� .أما يف اجلانب الثاين ،فمن الطبيعي
كذلك �أنْ ينتج العلم التكنولوجيا؛ َك ْون العامل حمكوما
بنظام م��ايل ر�أ�سمايل يكون الربح فيه ُمتعلقا مبا ُيباع
من املنتجات املتفوقة تقن ًّيا .وبالرغم من ك� ِّل ما �سبق،

ف� ��إن ��س�ي�ط��رة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ح�ق��ل ال�ع�ل��م �أ��س�ه�م��ت يف
املجمل يف خري الب�شرية ،و�أنقذت املاليني من الأرواح من
املجاعات والأمرا�ض ،و�أ�سهمت يف ن�شر املعرفة ب�أ�سرع ما
ميكن على مر التاريخ .ويتعلق اجل��زء الثالث ب�سيطرة
ال�شبكة يف ح�ق��ل االت �� �ص��ال ،وي�ح�ت��وي ذل��ك ع�ل��ى الكثري
م��ن ال���ص��واب؛ �إذ �إ َّن ��ه يف ظ��ل االن�ت���ش��ار ال��وا��س��ع لل�شبكة
ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة ،ويف وق ��ت ت�سيطر ف�ي��ه ��ش�ب�ك��ات ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي على �شبكة الإنرتنت على �أ�ساليب التوا�صل
الب�شرية الطبيعية ،ف��إ َّن��ه لي�س من امل�ستغرب �أن ي��زداد
ال���ش�ع��ور بالرنج�سية ع�ن��د مُ�ستخدمي ه ��ذه ال�شبكات،
وظ�ه��ور ح��االت �إدم ��ان ج��دي��دة ت�شبه تلك احل ��االت التي
يدمن فيها متعاطو املخدرات .ويوا�صل النا�صري مقاله
بطرح �أ�سئلة ثالثة ُت ْوجِ ز ما يراه كمقرتح ٍّ
حل �أو خمرج
من الأزم��ة الأخالقية التي يعاين منها العامل؛ الأول:
ما املعول عليه يف بناء الأخالق ،العقل �أم النقل؟ وي�ؤيد
الكاتب فكرة �أن الإن�سان ميلك عقلني اثنني وي�سميهما
بالنور الفطري والنور املوحى ،والأخري م�صدره القر�آن
الكرمي� .أما الأول ،فبالرغم من �أن الكاتب �س َّماه فطر ًّيا،
�إال �أنه يعود مرة �أخرى فيقول �إ َّن العقلني منبثقان من
الكاتب قد
م�صدر واحد وهو اهلل �سبحانه وتعاىل ،وك�أ َّن
َ
ق�سمهما �إىل عقلني اثنني ثم جمعهما فج�أة يف عقل واحد
َّ
م���ص��دره ال�ن�ق��ل� .أ َّم ��ا ال���س��ؤال ال�ث��اين ،فيطرحه الكاتب
كالتايل :هل الأخ�لاق فطرية �أم مكت�سبة؟ ومرة �أخرى
يرى النا�صري �أ َّن الأخ�لاق فطرية و ُمكت�سبة يف الوقت
ن�ف���س��ه؛ ف�ه�ن��اك �أخ �ل�اق م��ن امل�م�ك��ن اك�ت���س��اب�ه��ا وف�ق��ده��ا،
وهنالك �أخ�لاق فطرية م�شرتكة ُيو َلد عليها امل��رء� .أما
ال���س��ؤال الثالث ،فهو :ه��ل الأخ�ل�اق مطلقة �أم ن�سبية؟
ويرى هنا �أنها مطلقة ثابتة بن�ص القر�آن ،ويختلف مع

من يقول �إنها ن�سبية.
ولكن من املهم طرح �س�ؤال ُم َعاك�س بخ�صو�ص هذا املقال،
وهو :هل �صحيح �أ َّن العامل يعي�ش اليوم انحطاطاً مُ�ستمراً
يف الأخ�لاق؟ فبالرغم من �أ َّن الكاتب اقتب�س اقتبا�سني
اثنني �أحدهما لرئي�س بلدية كليفالند الأمريكية ،ولكنه
مل يحدد ا�سمه وال احلقبة التاريخية التي عا�شها ،لكي
يت�سنى لنا ق ��راءة ال�ظ��روف التي جعلته يطلق مقولته
الآت �ي ��ة�« :إذا مل ن�ك��ن واع �ي�ن ف���س�ي��ذك��رن��ا ال �ت��اري��خ على
�أ�سا�س �أننا اجليل الذي رفع �إن�ساناً �إىل القمر بينما هو
غائ�ص �إىل ركبتيه يف الأوح��ال والقاذورات» .واالقتبا�س
الآخ��ر لنيك�سون يقول فيه�« :إننا جند �أنف�سنا �أثرياء يف
الب�ضائع ،لكن ُم َّزقني يف الروح ،ون�صل بدقة رائعة �إىل
القمر ،و�أم��ا على الأر���ض فنتخبط يف متاهات ومتاعب
ْ
االقتبا�سي مُبهمان -خ�صو�صا ملن ال
كبرية» .ورغم �أ َّن
يعرف خلفيات �إطالقهما -ف�إ َّن هناك من يرى �أ َّن العامل
اليوم �أكرث احرتاماً للأخالق والقيم الب�شرية الرفيعة
م��ن �أيِّ وق��ت م�ضى .لقد ت�ق�دَّم ال�ع��امل ال�ي��وم ك�ث�يراً يف
جمال حقوق الإن�سان مث ً
ال ،ولأول مرة على مر التاريخ
تتفق جميع الدول على �أن ا�سرتقاق الب�شر ُم َّرم دول ًّيا،
كما �أ َّن العامل ي َّتجه اليوم �أكرث ف�أكرث �إىل احرتام املر�أة
ومعاملتها ك�إن�سان كامل له حقوقه الكاملة مبعية الرجل،
ويف جم��ال احل��ري��ات واح�ت�رام حرية التعبري بالأخ�ص،
ف ��إ َّن العامل باملثل قد قطع �شوطاً كبرياً يف اح�ترام ح ِّق
املرء يف التعبري و�إبداء الر�أي؛ فح َّتى الأخالق التي كانت
يف الع�صور القدمية حِ كراً على الكني�سة� ،أ�صبحت اليوم
تناق�ش يف جميع الأماكن بكل ُحر َّية.
kamilalsouti@hotmail.com
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�أ�صول الت�شريع عند اجلاحظ
نا�صر احلارثي

ُ
والباحث حمادي ذويب يف درا�سته بعنوان «اجلاحظ و�أ�صول الفقه «واملن�شورة مبجلة «التفاهم» -عن ق�ضي ٍة �أ�سا�سي ٍة وجدير ٍة باالهتمام،
الكاتب
َيتحد َُّث
ُ
و�آلية التعامل مع الفقه من وجهة نظر ُمث َّقفي وعلماء الع�صر العبا�سي ،وبالتحديد يف القرن الثالث الهجري ،و� ْإن ُك َّنا ن�سم ُع بانتماء اجلاحظ للمدر�سة
ٌ
م�ستقل لعد ٍد
الفكرية االعتزالية وت�أييده مواقف املعتزلة� ،إال �أ َّنه عند ا�ستقرائنا للن�صو�ص جند �أ َّن �أبا عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ الكناين لديه منه ٌج
من الق�ضايا ،مع ت�أ�صيل فقهي ومعريف للمبد�أ الذي ينطلق منه .ويف هذا املقال� ،سن�ستع َّر�ض َ
بع�ض الآراء ووجهات النظر التي تب َّناها اجلاحظ؛ �سواء يف
جمال علوم الفقه� ،أو يف جمال الن�ص الديني ب�شقيه :القر�آن ،واحلديث.
ما ُي ِّيز اجلاحظ عن بق َّية علماء ع�صره هو ات�ساع َمدَاركه،
وغ��زارة جتاربه ،وتعدُّ د معارفه ،حتى �أ�صبح مو�سوعة زمانه،
ولبيب ع�صره ،و�أدي � َ�ب العلماء كما �أَ�� ْ�س� َم��اه ي��اق��وت احلموي.
َ
ول �ق��د ت�ت�ل�م��ذ اجل��اح��ظ ع�ل��ى ي��د جم �م��وع � ٍة م��ن ال�ع�ل�م��اء من
ُمتلف املدار�س الفكرية؛ �سواء يف الفقه والفكر االعتزايل،
ينغم�س يف
�أو يف ع�ل��وم احل��دي��ث ،وه��و م��ا جعله م��و��س��وع� ًة ال
ُ
اجت��ا ٍه واح ��دٍ  ،ولقد ا�ستثمر اجلاحظ مدينة الب�صرة -التي
ول ��د ف�ي�ه��ا� -أب �ل��غ ا��س�ت�ث�م��ار ،ف ��أخ��ذ ي�ن�ه��ل ال �ع �ل��وم ع��ن ط��ري��ق
التتلمذ تارة ،والكتب تارة أ�خ��رى ،وانتقد الركون �إىل الكتب
دون ُمال�سة العلماء؛ لأ َّن�ه��ا حترمهم م��ن جت��ارب معرفية
ال تتوافر ب�ين بطون الكتب؛ لذلك جن��د اجل��اح��ظ مييل يف
ري من املواقف والق�ضايا ال�سيا�سية والفكرية يف ع�صره �إىل
كث ٍ
عدم التطرف يف التعامل معها ،بل ال�شك فيها ،ثم نقدها ،ثم
التجريب والتعامل معها ،فهو ي َّتبع منهجا علميا دقيقا مبنيا
على التفكيك والتحليل ،وهذا ما ُي ِّيز اجلاحظ ويجعله فري َد
الفقهي للجاحظ يف الكتب التي
زم��ان��ه .و�إذا ت�أملنا املنه َج
َّ
ناق�ش فيها �آراءه الفقهية ب�شكل مبا�شر -مثل كتاب «�أ�صول
الفتيا والأحكام» ،وكذلك «نظم القر�آن» ،و»خلق القر�آن»� -أو
ب�شكل غري مبا�شر يف كتبه الكثرية التي �ضاع عدد كبري منها
وجرى احلديث عنها يف كتب عدد من املعتزلة ،وكذلك فقهاء
املدار�س الفكرية الأخرى.
ول�ق��د حت �دَّث اجل��اح��ظ يف كتبه ع��ن ُج�م�ل��ة م��ن امل�صطلحات
ال�ف�ق�ه�ي��ة :ك��ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص ،وال �ب �ي��ان ،وامل �ح �ك��م وامل�ت���ش��اب��ه،
والنا�سخ واملن�سوخ ،وكذلك م�س�ألة الإجماع والقيا�س ،والعلة،
واالج �ت �ه ��اد وال �ع �ق ��ل ،ول �ق��د ات �ف��ق م ��ع امل �ع �ت��زل��ة يف ع� ��د ٍد من
�أ��ص��ول ال�ف�ق��ه ،واخ�ت�ل��ف معهم يف ع��دد قليل م��ن الأ� �ص��ول �أو
يف تفا�صيلها ،ولقد اعترب اجلاحظ القر�آن �أ�صال للت�شريع؛
وذل��ك يف نقا�شه لق�ضية خلق ال�ق��ر�آن ،واتفق مع املعتزلة يف
ْ
منزلتي وهي:
�أن القر�آن خملوق لكنه وقع يف منزلة ما بني
هل القر�آن معجز يف كتابه لأن العرب عجزوا عن معار�ضته؟
�أو ملنع ااهلل �إي��اه��م عن الإت�ي��ان مبثله مع قدرتهم عليه وهو
ما يُ�س َّمى بـ»ال�صرفة»؟! وهو ر�أي تبنته املعتزلة ،كما تطرق
اجلاحظ لق�ضية مهمة وهي وج��ود تيارات فكرية تقوم على

نقد القر�آن والت�سا�ؤل عن املت�شابه والعام واخلا�ص فيه ،وهو
ما يُ�شري �إىل تعدُّ د وجهات النظر يف الدين يف فرتة مبكرة من
الع�صر العبا�سي ،وما ي�ؤكد وجود م�ساحة وا�سعة لتعدُّ د الآراء
ومناق�شتها يف �أف��ق معريف ي�سع اجلميع ،ولقد �أ�سهم تتل ُمذ
اجلاحظ على يد علماء احلديث يف �أن يكون نقده ملنهجهم
ال�سنة ،وال�ت��ي جعلها يف
مو�ضوع ًّيا دون جت��اه��ل �أهمية علم ُّ
مرتبة ال�صدارة بني العلوم من بعد القر�آن ،ولكن مع تقييد
ال�سنة و�إحكامه ،مع الرتكيز على �أهمية �إعالء القر�آن
مفهوم ُّ
ال�سنة ،و�أن يكون الأخ��ذ باحلالل واحل��رام يف الفقه من
فوق ُّ
ال�سنة املج َمع عليها ،ول�ق��د �أ��ش��ار اجلاحظ
بعد ال �ق��ر�آن م��ن ُّ
�إىل ال�صراع بني �أهل احلديث و�أهل الر�أي واملعتزلة يف جانب
من كتاب «احليوان»؛ حيث �إ َّن ال�صراع مل يزل مل ُ
يطف على
ال�ساحة.
وم��ن من ��اذج ال���ص��راع :م�س�ألة الكلب وال���س�ن��ور؛ حيث يقول
ال �ن �ظ��ام ��ش�ي��خ امل �ع �ت��زل��ة يف احل ��دي ��ث ع ��ن امل�ف��ا��ض�ل��ة ب�ي�ن�ه�م��ا:
((ق��دم�ت��م ال�سنور على الكلب ،وروي�ت��م �أ َّن النبي �أم��ر بقتل
الكالب وا�ستحياء ال�سنانري وتقريبها وتربيتها؛ لقوله عند
م�س�ألته عنها «�إنهن الطوافات عليكم»)) انتهى قوله .ولقد
ك��ان ال ��رد االع �ت��زايل ب ��أن ال �ق��ر�آن م��دح ال �ك�لاب ،ول�ق��د اعترب
اجل��اح��ظ �أن�ه��ا �آي ��ة ُمكمة والأ� �ص ��ول ُم�ق� َّدم��ة؛ ل��ذل��ك تبنى
ال ��ر�أي ال ��ذي ي�ق��ول ب�أف�ضلية ال �ك�لاب ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أ َّن
ه��ذه الق�ضية تعك�س وج��ود ن��وع من ال�ترف الفكري� ،إال �أنها
يف الآن ذاته تعك�س ت�أ�صي ً
ال ح�ضار ًّيا تاريخ ًّيا يف التعامل مع
احليوانات ،خا�صة و�أ َّن كثريا من املجتمعات العربية ت�ست�أن�س
القطط �أكرث من الكالب ،والأهم منه بروز خالف ما بني �أهل
احلديث و�أهل الر�أي ،والذي تزايد يف العقود التي تلت فرتة
حياة اجلاخظ.
ولقد ر َّكز اجلاحظ على اخلرب يف الرواية و�أهمية التح ُّقق من
�صحة منت احلديث ،وعدم الرتكيز على ال�سند دون املنت ،ولقد
�أَ ْو َرد عِ لال و�أ�سبابا كثرية يف هذا ال�سياق؛ منها �أ َّن احلديث دون
ناق�ص املعنى غري ٍّ
دال على احلكم
النظر لأ�سباب نزوله يكون َ
لأنه افتقد ال ِع َّلة من القول ،وكذلك ف�إن وجود عدد من الرواة
للحديث الواحد ال ُّ
يدل على �صحته ،فقد يكون اخلرب منقوال

من فرد واحد هو �أكرث �صحة من املجموعة ،خا�صة و�إنْ كان
نقلهم مُرتبطا بر�أي معار�ض لر�أيهم ،وكذلك �ضروروة �إحكام
العقل والتحقق من منت احلديث حتى ال ي ُكون احلديث ُح َّجة
دون توافق مع العقل والقر�آن ،ومل ُيهْمِ ل اجلاحظ يف ال�سياق
ُ
احلديث
ذات��ه �أهمية الإج�م��اع يف اخل�بر .واجلاحظ ال يعترب
ُح َّجة على تواتر عدالة املخربين كما يفعل �أهل احلديث ،وال
�أن يكون عدد املخربين كثريا بل �شرطه الأ�سا�سي هو ا�ستحالة
اتفاق الرواة وا�ستحالة تعمدهم و�ضعه .وهنا ،ينته ُج اجلاحظ
نهجا عقل ًّيا تاريخ ًّيا يف التحقق من �صحة احلديث.
ً
و�أمَّا منهج الإجماع ،فهو منهج ديني معريف اعتمدَه اجلاحظ
يف ق�ضايا ك�ث�يرة ،وه��و ال ي��رى الإج �م��اع مُقت�صرا على �أه��ل
ال���س�ن��ة ،ب��ل ي�شمل ك � َّل امل���س�ل�م�ين و�أه� ��ل ال �� �ص�لاة ،ويف بع�ض
الق�ضايا �أه ��ل ال��دن�ي��ا ،وه��و يبني على الإج �م��اع دي�ن� ًّي��ا دلي ً
ال
�شرع ًّيا ،وعلى الإجماع الب�شري حقيقة ويقينا ،دون االعرتا�ض
ُ�سجل اجلاحظ
�أو التقليل من مقام القلة .ويف هذا ال�سياق ،ي ِّ
اعرتا�ضا على ال��رواي��ة «تفرتق �أم�ت��ي» ،مبينا �أ َّن احلقيقة ال
ميكن �أن حتتكرها فئة معينة ،كما اختلف اجلاحظ مع رواية
«اخ�ت�لاف �أم�ت��ي رح�م��ة» قائال وبطريقة بليغة ودقيقة« :لو
َ
اعرت�ض
كان االختالف رحمة لكان االتفاق عذابا» ،وكذلك
اجلاحظ على ق�صة احلجر الأ�سود ،و�أن��ه كان �أبي�ض قبل �أن
ي�سوِّده امل�شركون؛ حيث قال« :كان يجب �أن يبي�ضه امل�سلمون
ح�ت��ى �أ� �س �ل �م��وا» ،ك�م��ا ن�ق��د رواي� ��ة ح��دي��ث «ج �ن��اح��ي ال��ذب��اب��ة»
واعتربها رواية مو�ضوعة حتمل العداوة واملكيدة.
جن � ُد �أ َّن اجل��اح��ظ اع�ت�م� َد منهجاً عقل ًّيا ��ش� ِّك�ي��ا ،لكنه �أق ��رب
يكتف بالتنظري ،بل ح��اول �أن يطبق منهجه
للواقع ،فهو مل ِ
الن�ص ،ثم نقده وحتليله ،ويف النهاية
املعتمد على ال�شك يف ِّ
التجريب على �أر���ض ال��واق��ع .ولقد �أن��زل كل علم من العلوم
منزلته ،فهو �أ�شبه بالباحث املعريف الذي ي�ضع ت�أ�صيال ،ومن
ث َّم يطبقه يف كل علم ح�سب طبيعته ،ومل يكن ليتحقق هذا
الأمر عند اجلاحظ لوال �أنه كان �ش ِّكيا يف منهجه ،متعددا يف
العلوم واملعارف.
m056058@gmail.com
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التزاوج الديني وال�سيا�سي :مقارنة بني ح�ضارة الغرب
ودولة الإ�سالم

�أمين البيماين

تلفتي متاماً
ُ
مرحلتي ُم ْ
ْ
يختلف عاقالن على �أ َّن ال َعالقة َب ْي الدين وال�سيا�سة ُمتلفة كل ًّيا يف ن�ش�أتها بني احل�ضارة الغربية وح�ضارة الإ�سالم ..ويف هذا املقال �سننتق ُل بني
َل
يف الن�ش�أة والتكوين والظهور؛ هما :عالقة الدين بال�سيا�سة يف احل�ضارة الغربية ،وحلظة التزاوج الديني وال�سيا�سي عند امل�سلمني .من خالل مناق�شة مقال الكاتب �سيف الدين
مادي -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -بعنوان« :الدين وال�سيا�سة و�أثرهما يف بناء احل�ضارة بني الإ�سالم والغرب».
ال ْر� � ِ��ض وَا���سْ � َت � ْع � َم � َر ُك � ْم ِف�ي� َه��ا» «ه� ��ود»61:؛
املتحدة ،مفاده �أ َّن القطيعة بني الدين وال�سيا�سة غري وجيهة ،و�أ َّن امل�سيحية ي�ق��ول ت �ع��اىلُ « :ه� � َو �أَن ��� َ�ش ��أَ ُك��م ِّم � َن ْ َ أ
عالقة الدين بال�سيا�سة يف احل�ضارة الغربية:
ً
قامت الإمرباطورية الرومانية قبل امليالد كح�ضارة �شاخمة مُهابة ب�سبب هي من �أن�ش�أ ذلك النظام ال�سيا�سي كامال.ولكن كان خلفهم �أوجي�ست كونت و»ا�ستعمركم» �أي �أمركم بعمارتها.
ْ
قوتها وام�ت��داد ن�ف��وذه��ا ،وال��دار���س لتاريخ ه��ذه احل���ض��ارة ي ُ�لاح��ظ ارتباطاً الذي قاد تيار نقد �أن�صار الرجوع للم�صاحلة واملذكورين �آنفاً ،حيث ر�أى �أ َّن وهنا ..ن�ستطيع �أن نقول �إ َّن عرب احلجاز مل يعرفوا معنى الدولة وال�سيا�سة
نوعاً ما -بني الدين وال�سيا�سة؛ فكان الإمرباطور بذاته ُت�سند �إليه الألقاب الفل�سفة امل�سيحية مل تعُد تتنا�سب مع املرحلة اجلديدة من احلياة ،والتي �إال م��ع ب��زوغ جن��م الإ� �س�لام ،وظ�ه��ور جمتمع امل�سلمني يف مكة وامل��دي�ن��ة ،ثمالإلهية؛ مثل�« :أغ�سط�س» وال��ذي هو لقب ال ي َ
ُعطى �إال للآلهة ،وبالتايل حتتاج �أذها ًنا �صافية وقدرة كبرية على التفكري؛ لذلك �ساعدت فل�سفة كونت ح��ان� ْ�ت اللحظة لإك �م��ال لبنة ذل��ك املجتمع بتخطيط نظم ح�ي��اة امل�سلمني
ف�إ َّن النفوذ ال�سيا�سي �أجرب العامة من النا�س على احرتام الدين و�شرعيته على زعزعة العالقة الدينية وال�سيا�سية مرة �أخرى ،وانت�شرت �أفكاره ب�شكل م��ن ال�شريعة وف��ق الآي ��ات والأح ��ادي ��ث ال�ت��ي مل تقت�صر على ال��روح��ان�ي��ات،
ب��ا �أَن � َز َل َّ ُ
آ�ن��ذاك .ول�سوء احل��ظ ،وخ�لال ف�ترة وجيزة بعد ذل��ك ،ب��د�أت �أفكار فال�سفة كبري يف فرن�سا و�أمل��ان�ي��ا وبريطانيا؛ حيث وج � ْ
�دت ُم�ن��اخ�اً مُنا�سباً للتكاثر ،بل طالتها لتعاليم احلكمَ « :و�أَنِ احْ ُكم َب ْي َنهُم ِ َ
الل» (امل��ائ��دة،)49:
َ
َّ
�رت رُوح��ان�ي��ات ال���ش��رق الأو� �س��ط والأق���ص��ى ،لتظهر العلمانية واملارك�سية...وغريهما من التوجّ هات التي تدعو لف�صل وطاعة و ّ
يل الأمر« :يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذي َن �آ َم ُنوا �أَ ِطيعُوا الل َو�أَ ِطيعُوا الرَّ�سُ و َل َو�أُ ِول
الإغ��ري��ق تظهر ل�ل�ع��امل ،وان�ت���ش� ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
و�صلت احلمالت التب�شريية ال�سيا�سة عن الدين ،و�إحالل العلم حمل الكني�سة.ورغم هذا ُّ
التدخل الكبري،
ال ْم ِر ِمنكمْ» (الن�ساء ،)59:والإ�صالحَ « :و�أ�صْ لِحُ وا ذ َات َب ْي ِنكمْ» (الأنفال،)1:
أ
ِعندئذ ا�ستقر�أ ال�سا�سة الرومان الو�ض َع عندما ْ
َ
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بامل�سيحية �إىل روم ��ا ،حيث �أدرك ��وا ب��دء ن�ف��ور ال�ن��ا���س م��ن الوثنية القامتة
الَر ِْ�ض َب ْع َد �إِ�صْ َل ِحهَا» (الأعراف ،)56:وال�شورى:
واالجتاه للم�سيحية.جاء امل�سيح -عليه ال�سالم -بتعاليم امل�سيحية الإن�سانية �س�أم الغرب بعد ذلك من و�صاية الكني�سة على الدين والفكر وال�سيا�سة؛ �إال الإف�ساد« :و ََل ُت ْف ِ�س ُدوا ِف ْ أ
النابذة لأوه��ام الوثنية؛ وذل��ك من حيث اح�ترام الإن�سان ،وتوجيه طاقاته �أ َّن الغرب مل ي�ستطع �إزاحة الفعل ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سة الكني�سة ،ورغم املناداة « َو�أَ ْم ُر ُه ْم ُ�شورَى َب ْي َن ُهمْ» (ال�شورى ،)38:والكثري من ال�ضوابط؛ مثل :ال�سعي
وحياته ملحبة اهلل والإن�سان ،وال�سعي للعمران والإ�صالح ون�شر ال�سالم على بالعلمانية واملارك�سية� ،إال �أ َّن ف�صل الدين عن الدولة يف �أغلب الدول -لي�س للمال والبنون ،وحفط حقوق النا�س ،وح�سن اجل�يرة ،واح�ترام الوالدين،
الأر�ض؛ وبالتايل تفاعلت �شعوب الإمرباطورية الرومانية مع هذا اخلطاب تعميماً -مل يحدث والدالئل كالتايل:
وحماية ال ��ذات ،وح��ري��ة ال�ف��رد.وب�ه��ذا؛ وم��ع �أو��ض��اع ال�ع��رب �آن ��ذاك واملحيط
واعتنقته ،ليحدث الوئام بني امل�سيحية والدولة الرومانية؛ حيث �أنقذ الدين  -1ا� �س �ت �غ � َّل��ت احل �ك ��وم ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة اخل �ط ��اب ال ��دي �ن ��ي يف ب �ن ��اء ال�ن�ظ��ري��ة اجليو�سيا�سي؛ فقد ر�أى العرب �ضرورة تكوين الدولة ال�سيا�سية ،و�أ�صبح
هذه الإمرباطورية من االنهيار ،و�أمدَّها ب�أيديولوجيات جديدة ،وحتى مع اال�ستعمارية ،واعتربت �أ َّن الدين امل�سيحي والكني�سة رافدان مهمان لل�سيطرة التحوُّل للإ�سالم لي�س مطلباً دينيًّا فح�سب ،بل �سيا�سيًّا �أي�ضاً ،والدليل �أ َّنه
انهيار الإمرباطورية فيما بعد وتعدُّد الكنائ�س والت�أويالت الالهوتية؛ فقد على ال�شعوب.
عندما قوي �أمر امل�سلمني وكوَّنوا قوة �سيا�سية متينة توافد النا�س والقبائل
َب ِقيت امل�سيحية تلعب الدور الأ�سا�سي يف تكوين ُهوية الإن�سان الأوروبي منذ � -2إ�سقاط جمموعة دينية بريطانية للم�شروع احلكومي امل َّتجه للعلمنة للدخول فيه.لذلك؛ ف ��إ َّن ال�ث��ورة املرتبطة مبحمد -عليه ال�سالم -غ َّ�يرت
ذلك الوقت ،ومل َير َْ�ضخ الأوروبيون لفكرة ف�صل الدين عن ال�سيا�سة .ومبا الكاملة يف ت�سعينيات القرن الع�شرين.
من �شكل احلياة ،و�أ�س�ست دولة فتية حتوَّل فيها الوالء من القبيلة للدولة،
�اءت من �أج��ل �سيا�سة الإن���س��ان؛ فال ُيكن �أن يُبنى املنظور  -3ارت �ب ��اط ب�ع����ض ال ��دول ب��دي��ان��ات ُت�ب�ن��ى ع�ل��ى د��س��ات�يره��ا ال��ر��س�م�ي��ة مثل فجعل للدولة عا�صمة �سيا�سية ،واعتمد �أهم مركز ح�ضري �آنذاك (املدينة)
أ� َّن امل�سيحية ج� ْ
ال�سيا�سي مب�ع��زل ع��ن ال��دي��ن ،وح�ي��ث �إ َّن امل�سيحية ه��ي ال��دي��ان��ة ال�ت��ي ي��زداد الكاثوليكية يف مالطا و إ�م��ارة موناكو ،والأورثوذك�سية يف اليونان وقرب�ص ،يف �إن�ع��ا���ش الن�شاط ال�سيا�سي وم��راق�ب��ة امل��راك��ز واحل ��دود الإداري ��ة .كما ب��د�أ
فيها توجُّ ه الإن�سان نحو احلياة والعامل؛ فقد َب ِقيت الكني�سة الكاثوليكية والكني�سة ال�ل��وث��ري��ة يف ال ��دامن ��ارك وال�ن�روي ��ج ،ن��اه�ي��ك ع��ن مت����سُّ ��ك ال�غ��رب بتجهيز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�أعمدة الدولة كاجلي�ش ومراكز الق�ضاء
والدين امل�سيحي هما الرَّافدان الذان يرفدان ال�سيا�سة واحل�ضارة مبزيد من ال�شديد بدول «الفاتيكان» وتقدي�سها ،واعتبارها عا�صمة الكثلكة يف العامل .وبيت املال ،وفر�ض احرتام الدين و�ساعد الفقراءُّ .
كل هذه الإجنازات ميَّزت
احليوية والأخالق واحلياة يف النفو�سَ .بيْد �أ َّن العالقة بني الدين وال�سيا�سة  -4ال� �ن ��زوع امل� �ت ��درِّج يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم ��ري �ك �ي ��ة م ��ن ال�ع�ل�م�ن��ة �إىل حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -ودين الإ�سالم عن من �سبقوه؛ حيث تبلورت
ْ
اكتملت على
بد� ْأت بالفتور يف القرن ال�سابع ع�شر امليالدي؛ وذلك جرَّاء فل�سفات خمتلفة الدميقراطية ،ال�سيما مع ع��دم ق��درة «الكوجنر�س» على فر�ض �أي دي��ن �أو معه فكرة «الدولة».وهكذا ..كان ديدن اخللفاء الرا�شدين؛ حيث
عب عن ذلك �أمثال باكون منع ممار�سة دين �آخر.
�أيديهم �أحوال الدولة يف البيعة والعدل وامل�ساواة ،وكان هذا التزاوج الديني
ْ
نادت باالنف�صال عن الدين والتوجُّ ه للعلمانيةَّ .
يف فل�سفة العلوم ،ونيون يف فل�سفة الطبيعية ،ول��وك يف فل�سفة الفكر .ثم �� -5ش��ارك يف �صناعة احل��داث��ة الغربية رج��ال دي��ن ب ��رزوا ك ��روَّاد للإ�صالح وال�سيا�سي �أ�سا�س ازده��ار احل�ضارة الإ�سالمية منذ ع�صر النبي حتى بد�أت
ج��اءت توجيهات وان�ت�ق��ادات فولتار ورو��س��و...وغ�يره��م للدعوة �إىل التحرر الديني مثل (الربوت�ستانتيني) يف النه�ضة الإيطالية.
بالتدهور يف �أواخر حكم الدولة العثمانية ،وتردِّي �أو�ضاعها يف القرن ال�سابع
من التعاليم واالعتقادات امل�سيحية .ودفعت هذه الفل�سفة �إىل بلورة �س�ؤال حلظة التزاوج الديني وال�سيا�سي عند امل�سلمني:
ع�شر ،و�ضعف الفعل احل�ضاري للم�سلمني ،ال �سيما بعد دخول �أقطار مهمة
النقد لدى كانط يف كتابه «الدين يف ح��دود العقل فقط» .وهيجل ،ودافيد �أ َّم ��ا النقطة امل�ح��وري��ة ال�ث��ان�ي��ة يف ه��ذا امل �ق��ال ،ف�ه��ي حل�ظ��ة ال �ت��زاوج الديني من العامل الإ�سالمي حتت ال�سيطرة الغربية؛ مثل� :سيطرة الهولنديني
هيوم ،وك��ارل مارك�س؛ حيث �ساعدته هذه الفل�سفات على زعزعة وحماولة وال�سيا�سي يف الإ� �س�لام؛ فالو�ضع ُهنا ُمتلف مت��ام�اً ع��ن �أوروب ��ا؛ حيث �إ َّن على �إندوني�سيا ،والربيطانيني على م�صر والهند ،والفرن�سيني والإيطاليني
هدم العالقة بني الدين وال�سيا�سة؛ للدرجة التي قال فيها الباحث الفل�سفي الدين وال�سيا�سة (ال��دول��ة) مل ي�سبق �أحدهما الآخ��ر ،و� َّإن��ا َ�شهِدا تالحماً على �شمال �إفريقيا وبالد ال�شام.وختاماً؛ بعد هذه الرحلة ال�شائقة ،فقد عاد
أ�ن��دري��ه كري�سون�« :إ َّن فل�سفة ال�ق��رن الثامن ع�شر فل�سفة ه�دَّام��ة �إىل ح ٍّد ومن�وًّا مُزدهراً يف الوقت ذات��ه ،قوامه تعاليم الإ�سالم ال�سيا�سية واحلياتية الإ�سالم لي�صبح مو�ضوع اهتمام ليلعب دور الريادة ،ورغم الت�أثري النف�سي
ال�صمود مثل اعتبارها «العمل التي ن��ادى بها.جاء الإ��س�لام بتعاليم �سمحة وفل�سفة جديدة ت�ش ُّد على يد واالج�ت�م��اع��ي واالق�ت���ص��ادي وال�ف�ك��ري لال�ستعمار ال�غ��رب��ي؛ �إال �أ َّن امل�سلمني
ْ
كبري»!!ولكن للم�سيحية قوَّة �ساعدتها على ُّ
ع �ب��ادة» ،ناهيك ع��ن احتوائها عنا�صر ب�ق��اء احل���ض��ارة وا��س�ت�م��راره��ا؛ وه��ي :الإن�سان بالتخ ُّل�ص من ظلمات اجلهل والفقر والعن�صرية والف�ساد
والتكب؛ بحاجة ملوقف نقدي جاد جتاه �أو�ضاعهم وفرقهم الدينية ،ثم وجود قيادات
ُّ
ْ
الإمي ��ان ،والأم ��ل ،وال �ق��وة ،والأخ�ل��اق .ث��م ظ�ه��ر ت�ي��ا ٌر ج��دي� ٌد ب�ق�ي��ادة �أم�ث��ال حيث
ا�ستطاعت الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية �إقناع الب�شر بتمام َت ِعي �أهمية التزاوج ال�سيا�سي والديني ولي�س التخ ِّلي عن الدين يف التحديث
َّ
�شاتوبريان يف كتاب «عبقرية الديانة امل�سيحية» ،وروبريدي المنيه يف كتابه ه ��ذا ال ��دي ��ن ،و�أن اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل خ�ل��ق الإن �� �س��ان و�أوج� ��ده ع�ل��ى ه��ذه ال�سيا�سي احل��ايل؛ ملا ميلكه من قوَّة ومرونة ودميومة يف ن�صو�صه املتعلقة
َالن ��� َ�س �إِ َّل ِل� َي� ْع� ُب� ُدونِ » بال�ش�أن ال�سيا�سي ،مع وجود نظام عقلي يقوم على منظور اجتهادي ،ويراعي
«حم��اول��ة لبحث الالمباالة يف �أم��ور ال��دي��ن» ،حيث ع َّ�بروا عن تعجُّ بهم من الأر� ��ض ليعبده يف امل�ق��ام الأولَ « :و َم ��ا َخ�لَ� ْق� ُ�ت ْ ِ
ال � َّ�ن و ْ إِ
التيار ال��ذي يحاول �إق�صاء امل�سيحية من احلياة االجتماعية وال�سيا�سية( .ال��ذاري��ات ،)56:ثم يف املقام الثاين :عمارة الأر���ض والعمل ال�صالح فيها؛ املتغريات والثوابت يف حلظة ما بعد احلداثة.
ن�ش�أ هذا التيار يف فرن�سا ،ثم امت َّد لإيطاليا ،وبريطانيا ،و�أملانيا ،والواليات حيث �إ َّن العمارة واجبة على الإن�سان ولي�ست نافلة يقرر عملها �أو تركها.
albimani92@hotmail.com
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الفقه وال�سلطة ال�سيا�س َّية
ُم َّمد ال�سيفي

الفقهي ال ي ُكون ُمطلقا وال ُم َّردا ،بل هو حمكو ٌم مب�ؤ ِّثرات داخل َّية وخارج َّية؛ فاحلالة النف�سية والثقافية للفقيه تكون ُم�ؤ ِّثرة يف ر�أيه الفقهي،
�إ َّن الر�أيَ
َّ
كما ي ُكون للظروف :االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والبيئية ،التي ين�ش�أ فيها الفقيه �أثرها فيه ،وكذلك ف�إ َّن الفقيه ُي َراعي الظروف التي حتيط
بامل�س�ألة التي �سيبدي فيها ر�أيه ،كما يراعي حال وظروف �صاحب امل�س�ألة .لهذا؛ ف�إ َّنه وعند درا�سة الرتاث الفقهي ال بد �أن تراعى كل هذه الظروف ،و�إال
ف�إ َّن �أي درا�سة للرتاث ال تنظر �إليه حتت �ضوء هذه الظروف -وبنظرة تاريخية� -ستكون خملة يف فهم الرتاث ،وعاجزة عن ُم َواكبة احلا�ضر؛ ولهذا �سعى
الباحث خالد امل�شريف يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» حتت عنوان «الرتاث الفقهي بني الفقيه وال�سيا�سي»� ،إىل النظر الرتاث الفقهي يف �ضوء العالقة
بني الفقيه وال�سلطة ال�سيا�سية.
�إ َّن ف �ه � َم ال � َع�لاق��ة ب�ين ال�ف�ق�ي��ه وال���س�ل�ط��ة (ال���س�ي��ا��س�ي��ة) يف
يتح�صل ب�صورة مو�ضوعية
التاريخ الإ�سالمي ال ُيكن �أن
َّ
�إال ب�شروط؛ منها:
 ال �� �ش��رط الأول :حت��دي��د م ��ا مي�ث�ل��ه ال�ف�ق�ي��ه يف ال �ت��اري��خالإ�سالمي حتديدا يجعله وا�ضحا غري ُملتب�س بغريه من
امل�صطلحات التي ت�سقط عليه كـ»املثقف �أو رجل الدين».
ك��ان الفقيه يف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي عاملا بالعلوم املتاحة يف
ع�صره كالتاريخ والأدب وال���س�ي��ا��س��ة...وغ�يره��ا؛ فمن هنا
هو مثقف �أو عامل فهو ميثل «�سلطة علمية» ،وكان الفقيه
�أي �� �ض �اً -ع ��امل ال ��دي ��ن وامل �ت �ح��دث ب��ا��س�م��ه وامل � ��درك مل�ع��اينن�صو�صه ،بل هو وريث النبي فهو ميثل «�سلطة دينية».
والآن� ..إذا نظرنا -ما�ضيا وحا�ضرا� -إىل هاتني ال�سلطتني
العلمية والدينية -يف جمتمعنا الإ��س�لام��ي؛ �أيهما �أك�ثرو�ضوحا و�أ�شد ت�أثريا فيه؟
ال �شك �أنَّنا نتَّفق على �أ َّن ال�سلطة الدينية هي الأكرث و�ضوحا
ال�سلطة العلمية وظلت
والأ�شد ت�أثريا فيه ،بل �إنَّها اخرتقتْ ُّ
ري من تراثنا العلمي يكون
خا�ضعة لها؛ لهذا جند �أ َّن الكث َ
حت��ت رق��اب�ت�ه��ا؛ ل�ه��ذا ا��ض�ط��رت ال�سلطة ال�سيا�سية لل�سعي
م��ا� �ض �ي��ا وح ��ا� �ض ��را� -إىل ك���س��ب ه ��ذه ال���س�ل�ط��ة وحم��اول��ةوتوظيفها.
وم��ن خ�لال م��ا ت�ق�دَّمَّ ،
يتبي �أ َّن �إ�شكالية الفقيه الأب ��رز يف
املجتمع الإ��س�لام��ي -ما�ضيا وح��ا��ض��را -م��ن خ�لال متثيله
�سلطة دينية .ولكن ُيكن البحث يف عالقة ال�سلطة العلمية
بال�سلطة ال�سيا�سة يف ما كتبه ه�ؤالء الفقهاء يف كتبهم عن
احلركات املعار�ضة لل�سلطة ال�سيا�سية ،وال��ذي ظ َّل ت�ص ُّورا
ُمهيمنا على املجتمعات الإ�سالمية عن هذه احلركات.
ُ
الف�صل املحكم بني ال�سلطات ال�سيا�سية
 ال�شرط الثاين:التي حكمت الأق�ط��ار الإ��س�لام�ي��ة ،وبعد ذل��ك تكون درا�سة
عالقة كل فقيه بال�سلطة ال�سيا�سية التي حتكمه؛ فاخلالف
ال�سيا�سي الأول هو الذي تك َّونت منه املذاهب العقدية التي
ظ َّلت حتكم عالقة الفقيه بال�سلطة ال�سيا�سية؛ فكان الإنتاج
ال�ف�ق�ه��ي -خ���ص��و��ص��ا م��ا ل��ه ع�لاق��ة ب��ال���س�ل�ط��ة ال�سيا�سية-

حمكوما باملذهب العقدي لهذا الفقيه؛ فالفقيه الإبا�ضي
يف الدولة الأموية -التي يعتقد �أنها غري �شرعية -ال �شك �أ َّن
فقهه يختلف عن فقهه وهو يف دولة الإمامة التي ُيقر لها
بال�شرعية ،بل هو جزء من تكوينها ،ويراها امتدادا للحكم
النبوي.
و َي َرى خالد امل�شريف �أ َّن ال�سلطة العلمية -وميثلها الفقيه-
كانت يف «ان�سجام تام وتوافق كبري» مع ال�سلطة ال�سيا�سية
طيلة اخل�لاف��ة ال��را� �ش��دة« ،تلتها م��رح�ل��ة �أخ ��رى انف�صلت
فيها ه��ات��ان ال�سلطتان لت�شكال ف�ضاءين بينهما منطقة
ت �ق��اط��ع ��س��اخ�ن��ة وم���ش��وب��ة ب ��احل ��ذر؛ ف��ال���س�ي��ا��س��ي ي��ري��د �أن
ي�ضمن والء الفقيه ول��و بالقوة ع��ن طريق البيعة ،وي�أبى
الفقيه �إال االعت�صام بف�ضائه العلمي ،بل والقيام ب�أعمال
كاحل�شد والت�أليب ��ض��ده� ،ضمن ا�ستخدام مبا�شر لنفوذه
بني اجلماهري.
ْ
ال�سلطتي
ويع ِّلل خ��ال��د ه��ذا االن�سجام وه��ذا التنافر ب�ين
بقوله�« :إنَّه من الطبيعي جدًّا �أن يوظف الفقيه منظومته
الفقهية ل�صالح ال�سلطة عندما يكون منخرطا فيها ،فيما
ت�سعى ال�سلطة خلدمة ال��دي��ن واملجتمع ،وه��ذا ه��و مطلب
الفقيه وم�ب�ت�غ��اه� .أ َّم ��ا عندما تنف�صل ال�سلطتان العلمية
وال�سيا�سية ،ف��إ َّن الفقيه ينزوي بعيدا عن معرتك احلياة،
غري �آب��ه ملا ي��دور حولهُ ،م ِّمال ال�سلطة ال�سيا�سية تبعات
كل ما يحدث ،ويتَّجه نحو الفقه الفردي الذي يهتم بالفرد
ك�شخ�ص ال باملجتمع ك ��أم��ة ،وي�ه�ت��م ب��اخل�لا���ص يف الآخ ��رة
وبراءة الذمة من عهدة التكليف.
وك�م��ا ب� َّي�ن��تُ �سابقا يف ال���ش��رط ال �ث��اين ،ف� ��إ َّن �إدراك طبيعة
ال�سلطة ال�سيا�سية -ال�ت��ي حتكم دول ��ة الفقيه -ه��و ال��ذي
ي�سمح بدرا�سة عالقة الفقيه بال�سلطة ال�سيا�سية درا�سة
مو�ضوعية دق�ي�ق��ة؛ فالنظام ال�سيا�سي يف عهد «اخل�لاف��ة
الرا�شدة» يتك َّون من اخلليفة الذي هو احلاكم وال�صحابي
وال �ف �ق �ي��ه ،وحم ��وط ب��ال���ص�ح��اب��ة وال �ف �ق �ه��اء ال ��ذي ��ن ب��اي�ع��وه
و�أقروا ب�شرعيته؛ فاخلليفة يتكلم بالدين لأنه هو الفقيه،
وهو �-أي اخلليفة -الفقيه ال��ذي يتكلم بال�سيا�سة لأن��ه هو

اخلليفة ،وك��ذل��ك ف ��إ َّن املجتمع -يف عمومه -ك��ان ُي�ق� ُّر لها
تو�سعت به يف الدول
تتو�سع باملقدار ال��ذي َّ
بال�شرعية ،ومل َّ
ال�لاح�ق��ة ،ل��ذل��ك مل ت�ب�رز ال�سلطة ال��دي�ن�ي��ة ك�م��ا ب ��رزت يف
الدول الالحقة.
�أ َّما الدولة الأموية ،فهي خالفة جاءت بقوتها ال ب�شرعيتها،
بعد اخلالف ال�سيا�سي الذي ح�صل يف نهاية دولة (اخلالفة
ال��را��ش��دة)؛ ل��ذل��ك اح�ت��اج��تْ لكي تقيم نف�سها �إىل �شرعية
تكت�سبها من ال�سلطة الدينية املتمثلة يف فقهاء ال�صحابة
وال�ت��اب�ع�ين ال��ذي��ن ت�ب��اي�ن��تْ م��ذاه�ب�ه��م جت��اه�ه��ا؛ فمنهم من
عار�ضها وخ��رج عليها ،ومنهم من اعتزلها ،ومنهم من مل
يخرج ومل يعتزل ولكن مل ُي ِعنْها على ظلمها ،ومنهم من
ك��ان من عمالها وخدمها؛ فكان و�سيلتها �إىل رق��اب النا�س
وحقوقهم.
ي��رى الباحث �أن ت��أث��ر الفقه بالواقع ال�سيا�سي م��ن خالل
ط��ري�ق�ين« :الأول :ال�ت��دخ��ل املبا�شر م��ن قبل ال�سيا�سي يف
الف�ضاء الفقهي؛ باخرتاقه وبث الأفكار التي تخدم �أهدافه؛
من خالل و�ضع الن�صو�ص واختالقها� ،أو من خالل تب ِّني
النظام لأ�شخا�ص ي�ستفيد منهم يف �إك�سابه ال�شرعية بني
اجل �م��اه�ير ،وت��وج �ي��ه الآراء ال�ف�ق�ه�ي��ة مب��ا ي �خ��دم ال�ن�ظ��ام.
والثاين :الت�أثري؛ من خالل مبد أ� التدافع بني الف�ضاءين،
وحم��اوالت ب�سط النفوذ واال�ستحواذ على ال�سلطة العلمية
من جهة ،ومن جهة �أخرى مدافعة ذلك بالو�سائل العلمية.
و ُي��ر ِّك��ز امل �ق��ال ع�ل��ى ب�ح��ث الفقيه م��ن ال �ن��وع ال�ث��ال��ث ح�سب
التق�سيم ال�سابق؛ فيقر�أ الباحث م�شروع ال�شافعي الأ�صويل
ب�أنه حماولة لت�سييج الفقه من ال�سلطة ال�سيا�سية ،وهذا
الكالم حمل نظر عند بع�ض الباحثني .ث� َّم يتتبع الباحث
�آراء املذاهب الفقهية يف بع�ض م�سائل الزكاة ،رابطا �إياها
مبوقفهم من ال�سلطة ،وب�أهدافهم ال�سيا�سية ،ولكن ال ميكن
الت�سليم للباحث يف حتليله للآراء الفقهية التي تو�صل من
خاللها ملوقف املذهب �أو الفقيه من ال�سلطة؛ لأنها قراءة
تختزل العملية الفقهية باملوقف من ال�سلطة.
alsifi98518206@gmail.com
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القومية الأوروبية :حتول املفهوم وت�أثريات الأحداث
التاريخية

�أ�سماء ال�شام�س َّية

يف مقاله «التكوين املتعدِّد امل�سارات للقوميات يف �أوروبا :انعكا�س حتوالت اجتماعية وثقافية و�سيا�سية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ي�سرد الكاتب والباحث
مو�ضحا املغالطة ال�شائعة التي زامنت ظهور القوميات
حممود حداد �سردًا تاريخ ًّيا ،الفرتات الزمنية التي انطل َق منها مفهوم التبلور القومي يف �أوروبا،
ً
تف�صل مظاهر القومية وتطورها يف �أوروبا الغربية ..كالآتي:
�شارحا ثالثة مناذج ِّ
ببزوغ التقدُّ م التكنولوجي الذي �أ�سفرتْ عنه الثورة ال�صناعيةً ،
�إجنلرتا والقومية:
َ
�إذ ويف �أث �ن��اء امل��رح�ل��ة الإق�ط��اع�ي��ة يف �إجن �ل�ترا حَ � �دث حت �وُّل ك��ام��ل يف
ت��رك�ي�ب��ة امل�ج�ت�م��ع الإجن �ل �ي��زي ب���س�ق��وط الأر��س�ت�ق��راط�ي��ة الإق�ط��اع�ي��ة
التقليدية ،وظهور الأر�ستقراطية التيودورية اجلديدة ،مع ما �صاحب
هذه املرحلة من �إزاحة رجال الدين من مراكز �إداري��ة ح�سا�سة ،وحل
ذوي امل�ستويات العلمية اجليدة حملهم .و� ْ
أنتجت ه��ذه املرحلة وعيًا
اج�ت�م��اع� ًّي��ا ج��دي �دًا م��ن خ�لال تغيري امل �ف ��ردات؛ �إذ ت�غ َّ�ير معنى كلمة
«ال��و��ض�ع�ي��ة» ،و�أ��ص�ب�ح��ت ُم �رَا ِدف ��ة ملفهوم «الأم ��ة» ،بعدما ك��ان��ت تعني
«امل �ك��ان��ة» ،وك��ذل��ك م��ن خ�لال حت��ول م�ف�ه��وم «ال�ق��وم�ي��ة» ع�بر توحيد
م�ف�ه��وم� ْ�ي «ال���ش�ع��ب» و»الأم � ��ة» ،وجعلهما م�ف�ه��وم ْ�ين م�ت�رادف�ي ْ�ن؛ ما
يعني �أ َّن ك َّل فرد من ال�شعب الإجنليزي ارتفع �إىل مرتبة «النخبة»،
و أ�ن��ه يتم َّتع باحلكم الذاتي �أو ال�سيادة �إذ مل يعد ال��دم الأزرق ً
�شرطا
لالنتماء �إىل الطبقات العليا م��ن املجتمع .و�أدَّى ه��ذا التحول �إىل
�إك�ساب قطاع عري�ض من ال�سكان القوة ال�شرعية والفكرية؛ من خالل
زيادة �أع��داد الطبقة العليا ،وظهور طبقة و�سطى حتمل نزعة للعمل
والإجن ��از ،دفعتها حما�ستها القومية للح�صول على نفوذ �أك�بر من
خالل امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية (الربملانية)؛ �إذ �أ�صْ بَح الربملان
خالل هذه املرحلة ج��زءًا ال يتجز�أ من �أ�سباب االنف�صال الديني عن
رومَا ودعم زيادة الوعي القومي.
ً
الربوت�ستانتي �أي�ضا يف تطور القومية الإجنليزية؛
كما �أ�سهم الإ�صال ُح
ُّ
�إذ كان الإجنيل الإجنليزي والدعوة القوية غريامل�سبوقة �إىل التعليم
ذات ت��أث�ير كبري يف االرت �ق��اء االج�ت�م��اع��ي للأر�ستقراطية اجل��دي��دة،
ف�ضال عن ظهور التعبري عن ال�شعور القومي يف الآداب كما يف كتاب
رجل الدين الربوت�ستانتي جون فوك�س «كتاب ال�شهداء» .والأم ُر نف�سه
حدث مع تفوُّق العلوم الإجنليزية يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع
ع�شر؛ �إذ �أعطيت العلوم الدع َم االجتماع َّي القوي من خالل ربطها
بالتعاطف القومي ،وكانت تلك احلالة من اال�ستح�سان االجتماعي
ال�شرط الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة العلوم.
ك �م��ا ط ��رق ��ت ال �ق��وم �ي��ة امل �ج ��ال االق �ت �� �ص ��ادي ،و�أ� �ص �ب �ح��ت الأن �� �ش �ط��ة
االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف لتحقيق ال��رب��ح حم � َّ�ط اح �ت�رام وم��راع��اة
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ�لاق �ي��ة ،ووج �ه��ت م��ن �أج ��ل زي ��ادة ال� ث��روات �أو حتقيق
ْ
أ�صبحت اهتمامات الك�سب االقت�صادي �أك�ثر
النمو االقت�صادي؛ �إذ �
ُنب ًال و ِرفعة يف �سبيل حتقيق ال�ثراء للأمة بالقيا�س �إىل ث��راء الأمم
الأخرى؛ مما �أدى لتعزيز �سمة املناف�سة االقت�صادية.
فرن�سا والقومية:

م �رَّت فرن�سا مب��راح��ل ُم�ت�ع� ِّددة م��ن ت�غ ُّ�ير مفهوم ال� ُه��وي��ة الفرن�سي،
وارتباط مفهوم الدولة بامل َ ِلك ،وتب ُّدل ال��والءات وا�ستحقاقات امللوك
لها من عدمه ،ومُواجهة اال�ستبداية امللكية؛ �إذ �إ َّن فرن�سا على خالف
�إجن �ل�ترا ر���سَّ �خ��ت ِح����سًّ ��ا ق��و ًّي��ا ب��االن�ت�م��اء؛ م��ن خ�ل�ال اخ�ت�لاط ال��دي��ن
بال�سيا�سة .ويف �أواخ ��ر ال�ق��رون الو�سطى� ،ساد اعتقاد ب ��أ َّن امل��رء لكي
ي�صبح م�سيحيا �صا ً
حلا ي�شرتط وال�ؤ ُه الكامل للملك ،وعندما َّمت
ا�سترياد مفهوم الأم��ة من �إجنلرتا �ساد االعتقاد ب��أ َّن «الأم��ة» ولي�س
«امل َ ِلك» هي ما يجب تقدمي الوالء لها .مع ذلك ،ظ َّلت القومية حبي�سة
دوائ ��ر ال�ن�ب�لاء ال��ذي��ن ك��ان��وا يف خ�لاف م��ع امل�ل��ك حتى ان ��دالع ال�ث��ورة
الفرن�سية ،ول�ك��ن لأ َّن �إجن�ل�ترا ك��ان��ت ق��د �أخ ��ذت م�ك��ان فرن�سا ك�أكرب
قوة يف �أوروبا ،فقد بد� ْأت تنمو م�شاعر الكراهية �ضد الأمة امل�سيطرة،
وو�ضعوها كنموذج نقي�ض لفرن�سا؛ باعتبارها تهديدًا لكرامة فرن�سا،
وه��ذا ب��دوره �شجَّ ع على �إي�ق��اظ �أح�ل�ام «امل�ج��د» التي ْ
جعلت القومية
النا�شئة الفرن�سية قومية �شر�سةَّ ،
لكن الت�أكيد الأب ��رز على قومية
فرن�سا كفعل ت�أكيد وطني للذات َّمت عرب ال�ث��ورة الفرن�سية يف العام
1789م ،و�أع� ْ
�ادت الأم��ة الفرن�سية ُهويتها ك�أمة جماعية �أي جمموعة
�أف ��راد لها نف�س الإرادة وامل���ص��ال��ح ،لكنها قومية �سلطوية انق�سمت
�إىل ق�سمني ،الفريق الأول :ق��ادة معربون عن �إرادة الأم��ة .والفريق
الثاين :عامة ال�شعب .ومع ذلك� ،أ�صاب القومية الفرن�سية كمفهوم
وممار�سة بع�ض الغمو�ض والتناق�ضات الداخلية؛ �إذ �إ َّن املعايري املدنية
لالنتماء القومي تعرتف بحرية الأف ��راد ،بينما التعريف اجلماعي
للقومية الفرن�سية مل يعرتف بها.
�أملانيا والقومية:
وع �ل ��ى خ �ل�اف ال �ق��وم �ي �ت ْ�ين الإجن �ل �ي ��زي ��ة وال �ف��رن �� �س �ي��ة ،ف � ��إ َّن ف���ض� َل
ن�شوء القومية الأمل��ان�ي��ة ي�ع��ود ملُثقفي الطبقة الو�سطى �أك�ث�ر منها
الأر�ستقراطية؛ ب�سبب اختبارهم لغياب الهُوية والعزلة االجتماعية
من خالل تهمي�ش «الربجوازية املتعلمة»؛ مما �أدَّى ملطالبتهم بتعريف
وحتديد و�ضعهم االجتماعي ومنحهم ُهوية جديدة ،وكانت ثورتهم
�ضد النظام القدمي مل تكن مُقت�صر ًة �ضد النظام االجتماعي وح�سب،
بل �ضد حركة التنوير � ً
أي�ضا ،والتي ع � َّززت �آم��ا َل املثقفني بالو�صول
ل�ل�م��رات��ب االج�ت�م��اع�ي��ة ال��رف�ي�ع��ة وث�ق�ت�ه��م ب��أن�ف���س�ه��م .ون�ت�ي�ج��ة ل�ه��ذا
اال�ستقطاب ،وج ��دوا ف��ر�� َ�ص التحاقهم بالعمل �أق ��ل؛ ب�سبب ال��زي��ادة
الكبرية يف �أعدادهم؛ مما �أوقعهم يف البطالة والتذمر واالكتئاب الذي
نتج عنه ن�شوء «الرومان�سية».
و َر َغ��م �أ َّن الرومان�سيني الأمل��ان مل يكونوا قوميني يف البداية ،وكانت

مو�ضوعاتهم بعيدة ع��ن التداعيات ال�سيا�سية -لأ َّن القومية كانت
بعيدة عن م��زاج النخبة احلاكمة� -إال �أ َّن تغيريا حَ � َدث بعد االجتياح
الفرن�سي ل�ل��والي��ات الأمل��ان�ي��ة يف ب��داي��ة ال�ق��رن التا�سع ع�شر؛ �إذ ق�دَّم
الفرن�سيون وعودًا للرومان�سيني الأملان ،وفر�صة نادرة للمثقفني لأن
يتماثلوا مع النخبة احلاكمة؛ مما ُيكنهم من رفع م�ستواهم ب�صورة
رمزية ،و�إنهاء احلواجز الطبقية بينهم وبني النخبة احلاكمةَّ ،
لكن
الرومان�سيني الأمل ��ان ت���ص� ُّدوا للفكرة ،واخ �ت��اروا �أ ْن ت�ك��ون ق�ضيتهم
الأمل��ان�ي��ة هي«النخبة احل��اك�م��ة» ،وال��دف��اع عنها ،على �أ ْن يت�سجيبوا
لإغراءات املحتل.
ومن ناحية ت�أثري القوى الدينية ،قامت الرومان�سية الأملانية بعلمنة
تعاليم التقوى ،وجعلتها يف مناخ �أقل تناغمًا مع الدين؛ �إذ �إ َّنها رف�ضت
يف فل�سفة التنوير الت�شديد على العقالنية واال�ستقاللية الفردية؛
ك��ون ذل��ك يف�صل الأ��ش�خ��ا���ص ع��ن طبيعتهم االجتماعية احلقيقية،
وي�ساعد على تهمي�شهم وجعلهم يعانون من الوجوم والك�آبة ،ورف�ضهم
ل �ـ«ل �ف��ردي��ة» ي�ع�ن��ي ت��أ��ص�ي�ل�ه��م مل�ف�ه��وم «اجل �م��اع��ة» ال ��ذي ع�ب�ره ميكن
للأفراد ا�ستعادة ذواتهم ال�ضائعة كي ي�صلوا �إىل الكمال ،وكانت اللغة
بالن�سبة لهم �أ�سا�ساً ماديًّا ،تتحدَّد برابطة الدم ،وتلك الرابطة �سميت
فيما بعد بـ»ال ِع ْرق» ،وعندما َّمت �إ�ضفاء �صفة القومية على الفل�سفة
الرومان�سية �أُ ِعيد تعريف مفهوم الأم��ة باعتبارها جمموعة طبيعية
القومي
يجمعها العرق واللغة �أي جماعة �إثنية؛ لذلك تر َّكز العدا ُء
ُّ
الأملاين على �أوروبا من هذا املنطلق ،خ�صو�صاً يهود �أوروبا؛ باعتبارهم
ِع ْرقا ذا طبيعة رديئة «بيولوجيا» ولي�س «دينيا» وبنا ًء عليه فهم لي�سوا
ج��زءًا من الأم��ة الأمل��ان�ي��ة ،وم��ن �أج��ل الت�أكيد على الطبيعة العرقية
لليهود مت ابتكار كلمة �أملانية جديدة وهي «معاداة ال�سامية».
وهكذا ..ميهد لنا ك�شف وتتبع تطور «القومية» يف �أوروبا فه َم وحتليل
ال��واق��ع ال�سيا�سي واالج�ت�م��اع��ي ال��راه��ن ،ال��ذي انطلقت منه ال � ُّر�ؤى
ال�سلطوية والتوجهُّات ال�سيا�سة للدول والنخب احلاكمة .وبالطبع،
ا�ستفادت ُ
ْ
بع�ض ال��دول الأوروب �ي��ة م��ن جتاربها التاريخية القا�سية،
كما يف حالة �أملانيا النازية ،فيما ال تزال دولة مثل فرن�سا َت� ْر َزح حتت
تعقيدات وتناق�ضات تعريفها ومنحها للحريات الفردية يف الق�ضايا
املتعلقة ب�ح��ري��ات امل�ه��اج��ري��ن امل�سلمني (احل �ج��اب م �ث��ا ًال) ،و ُي َ�لاح��ظ
ت�ف��اوت ن�ضوج جت ��ارب احل��ري��ات ال�ف��ردي��ة وال�سيا�سية ل��دى ك � ٍّل من:
�إجن�ل�ترا ،و�أمل��ان�ي��ا ،وفرن�سا ،رغ��م ت�ق��ارب ال�ت��أث�ير احل���ض��اري للثورات
الداخلية والفل�سفات وليدة حركة التنوير.
asmaashamsi@hotmail.com
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بالقوة تعلو اخلالفة وتخبو
فاطمة بنت نا�صر
حي ي�ؤثر فيه ف ُعل الزمن .ولع َّل �أبرز هذه ال َّتحوالت انتقال اخلالفة من العبا�سيني �إىل ال ُعثمانيني .ويف
لقد م َّرت اخلالف ُة الإ�سالمي ُة ب َتحوالتٍ عَظيم ِة حالها كحال �أيِّ كيان ٍّ
هذا االنتقال دالئل كبرية وعميقة ،ففيه االنتقال الأ َّول للخالفة من حيزها اجلغرايف املكاين « الب�شري .فمن خالفة بد�أت وا�ستمرت يف �أح�ضان العرق والرتاب العربي �إىل �أوردة
و�أزقة حملت دماء تركية.
ِ�ص�ص حول انتقال اخلالفة كونه ر�سمياً �أم ال وهذا ال َيهُم �إن كان حدث فع ً
ال .حول هذا االنتقال وق�ص�صه وجداله ن�ستعر�ض يف هذا املقال ما كتبه ُممد عفيفي
ولقد َت�ضا ْربت الق ُ
يف جملة ال َّتفاهم بعنوان( :حدود الدين وحدود الدولة :قراءة يف تطور مفهوم الدارين بني اخلالفة وال�سلطنة العثمانية).
بداية �ضعف اخلالفة
باجتياح التتار لبغداد عا�صمة اخلالفة العبا�سية عام 1256م ،بد�أت
مرحلة جديدة و�أ�صبح لزاماً �أن يُعاد ترتيب الأدوار ومن يلعبها.
ف��اخل�لاف��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف ذل ��ك ال�ع�ه��د ك��ان��ت ق��د ب�ل�غ��ت م��ن ال�ق��وة
واالت���س��اع ،لتتكون بها ممالك متفرعة و�سالطني وم�ل��وك يقفون
على �ش�ؤونها .فكما يبدو كلما زاد االت�ساع �ضعفت ال�سلطة املركزية
لبغداد مقر اخلالفة ،و�أ�صبحت اخلالفة متثل ا�ستمرارية قد تكاد
تكون �شكلية لإرث مت توارثه منذ موت النبي الكرمي .وبعد �سقوط
ب�غ��داد واخل�لاف��ة فيها توجهت الأن�ظ��ار �إىل م�صر ،فهي احلا�ضرة
الثانية بعد بغداد بحكم ازدهارها وجذورها ال�ضاربة� ،إال �أ َّن م�صر
كانت حتت حكم املماليك الذين ي�ست�شعرون ب�ضرورة وجود املباركة
القر�شية لهم بحكم �أ�صولهم العرقية كرقيق .فقد د�أبوا �أن يكونوا
تابعني للخالفة يف بغداد.
بع�ض �ضعف العبا�سيني قوة العثمانيني
بعد م��ا حتدثنا عنه م��ن �ضعف للخالفة العبا�سية ودخ��ول التتار
�إىل ب�غ��داد ،ك��ان��ت ه�ن��اك ق��وى �إ�سالمية تتعاظم يف مم��ال��ك �أخ��رى
�أه�م�ه��ا (ال�ع�ث�م��ان�ي��ون) .وق ��وة ال ��دول يف ال�غ��ال��ب ي�ك��ون ل�ه��ا تبعات
لعل �أهمها الرغبة التو�سعية والتي غالباً ما ينتج عنها �صراعات
و� �ص��دام��ات�� .س�ق��وط ب �غ��داد ووج ��ود م�صر ك�خ�ي��ار م�ث��ايل ��س��اه��م يف
�صناعة �أهم اللحظات التاريخية التي توجت بالفتح العثماين مل�صر
ع��ام  ،1517فهو احل��دث ال��ذي �أدى �إىل تبعية احلجاز �إىل ال�سلطة
العثمانية .وقد �أ�سلفنا �أ َّن الدولة اململوكية كانت ت�صر على تبعيتها
للخالفة العبا�سية للأ�سباب التي ذكرناها .ولكن م��اذا حدث عند
فتح العثمانيني مل�صر؟ هل تبع ال�سلطان �سليم اخلليفة العبا�سي
املتوكل؟
ت�ضارب �أقوال امل�ؤرخني
كتابات ُم�ؤرخي تلك الفرتة هي الدليل الوحيد ال��ذي قد يُثبت �أو
ينفي الت�سا�ؤل ال�سابق .ما عرث عليه من كتابات تلك الفرتة ي�شري
�إىل ت���ض��ارب يف �أق��وال�ه��م .ول�ع��ل �أه��م م��ا ي�ستدل ب��ه يف حت��دي��د نوع
العالقة التي قامت بعد الفتح العثماين للقاهرة هي (ا ُ
خلطب) وما
ورد يف كتب املعا�صرين لأو�صاف و�ألقاب ال�سالطني وما تت�ضمنها
من �إ��ش��ارات ُت��دد و�صفاً ل�سلطات ال�سلطان /اخلليفة ومكانته يف
ذلك الوقت .وقد �أورد كاتب املقال ع��دداً منها ن�ستعر�ض �أهمها يف
القادم:

ابن �إيا�س  -يُعد م�صدراً معا�صراً للفتح العثماين مل�صر:
�إ َّن اخلليفة امل�ت��وك��ل ه��و م��ن دخ��ل يف ط��اع��ة ال�سلطان �سليم ،وق��ام
الأخ�ير با�ستخدام ه��ذا الأم��ر يف تهدئة النا�س وطم�أنتهم و�إع��ادة
اال�ستقرار �إىل القاهرة� .أما اخلطبة التي ا�ست�شهد فيها ابن �إيا�س
فتقول« :ويف ذلك اليوم ُخطب با�سم ال�سلطان �سليم �شاه على منابر
م�صر القاهرة ،وقد ترجم له بع�ض اخلطباء فقال:
وان�صر اللهم ال�سلطان اب��ن ال�سلطان ،مالك ال�بري��ن والبحرين،
وكا�سر اجلي�شني ،و�سلطان العراقيني ،وخادم احلرمني ال�شريفني،
امللك املظفر �سليم �شاه ،اللهم ان�صره ن�صراً عزيزاً وافتح له فتحاً
مبينا ».
ففي ه��ذه اخلطبة جن��د �أ َّن ال�سلطان �سليم مل يقرن ا�سمه بلقب
اخلليفة ،و�أن��ه قد خلف و�ضع املماليك فيما يتعلق بال�سلطة التي
كانوا ميلكونها وانتقلت �إليه بعد الفتح .فقد انتقلت �إليه ال�سلطة
الفعلية والإداري��ة مل�صر ،بينما اخلالفة الرمزية تعود للعبا�سيني.
و�أما لفظة خادم احلرمني فهي ال تدل على تويل اخلالفة ،ولكنها
ت ��دل ع�ل��ى تبعية احل �ج��از ل�سليم ووك��ال �ت��ه ل��رع��اي��ة � �ش ��ؤون ق��واف��ل
احلجاج.
م��ا كتبه الفقيه �أب ��و ال�سعود �أف �ن��دي يف و��ص��ف ال�سُّ لطان �سليمان
ال�ق��ان��وين « :ال�سلطان اب��ن ال�سلطان ،ال�سلطان �سليمان خ��ان ابن
ال�سلطان �سليم خان خليفة ر�سول رب العاملني ،ممهد قوانني ال�شرع
امل�ب�ين ،وظ��ل اهلل الظليل يف ك��اف��ة الأمم ،ح��ائ��ز الإم��ام��ة العظمى،
و��س�ل�ط��ان ال�ب�ح��ر ،وارث اخل�لاف��ة ال �ك�برى ك��اب��راً ع��ن ك��اب��ر ،نا�شر
ال�ق��وان�ين ال�سلطانية ،واخل��اق��ان العا�شر� ،سلطان ال�ع��رب والعجم
والروم ،حامي حمى احلرمني»
وهنا تقدمي للقب ال�سلطان قبل اخلليفة ،يف دالل��ة وا�ضحة على
�أهمية اللقب الأول ورمزية اللقب الثاين.
اجلدل
ال ت��وج��د م���ص��ادر ت ��ؤك��د ان�ت�ق��ال اخل�لاف��ة �إىل ال� ُع�ث�م��ان�ي�ين ب�شكل
ر�سمي وبروتوكويل .فكما �أ َّن هناك م�صادر ت�ؤكد تنازل املتوكل عن
اخلالفة ل�صالح �سليم ـ ،تذكر م�صادر �أخرى عودة املتوكل �إىل م�صر
واحتفاظه باخلالفة حتى وفاته.
فما حدث يف زمن ال�سلطان �سليم ودخوله �إىل م�صر وتبعات ذلك
يف توليه ��ش��ؤون خدمة احل��رم�ين ال يتعدى كونه �أم ��را ا�ستلزمته
ال �ظ��روف و�أ��ص�ب��ح واق �ع �اً بعد �سقوط ب �غ��داد� ،إال �أن ��ه ال يعد دلي ًال

�إىل انتقال اخلالفة ب�شكل ر�سمي .كما �أن لقب اخلليفة كما يقول
بع�ض امل�ؤرخني مل ميثل لل�سالطني العثمانيني �أهمية كربى فلم
ت�صك النقود با�سم حاملها ومل ي�ستفتحوا بهذا اللقب خطبهم.
فما ورد يف اخلطب من �إ�شارة �إىل خالفة العثمانيني ال يعدو كونه
لقباً ير�سخون فيه قوتهم التي و�صلوا �إليها ولي�س لتويل اخلالفة
بال�شكل التقليدي.
عبد احلميد الثاين حميي اخلالفة الإ�سالمية
ما ح�صل قبل ال�سلطان عبد احلميد الثاين ك��ان �ضموراً طبيعياً
ل�ل�خ�لاف��ة ب���ض�ع��ف ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ا��س�ي��ة .وك �م��ا ق�ل�ن��ا ف � ��إ َّن ��س�لاط�ين
العثمانيني مل تنتقل لهم اخلالفة ب�شكل ر�سمي .وما كان ال ُيكن
عده �إال من قبيل ال�سلطة الرمزية التي متثلها رعاية �ش�ؤون احلج
ولقبا �شرفيا ومعنويا ي�ضاف �إىل لقب ال�سلطان الأ�سا�سي والفعلي.
�أما ال�سلطان عبد احلميد الثاين فهو من دعا �إىل �إحياء اخلالفة
الإ�سالمية ب�شكل حقيقي عام  1876فهو من ن�ص عليها يف الد�ستور.
مل يكن �إحياء عبد احلميد قد �أتى من فراغ ،فهو �أحياها لأغرا�ض
عديدة منها كما يقول الكاتب:
ُ
مواجهة القوى العظمى وتوحيد �صفوف امل�سلمني ملواجهة قوى
اال�ستعمار.
الت�صدي ل�ل��دع��اوى الداخلية ال�ساعية لإح�ي��اء القومية الرتكية
وت�شتيت الأمة الإ�سالمية التي ت�ؤمن ب�أ َّن الإ�سالم ال وطن له.
�إلغاء اخلالفة ودعوات الإحياء
كان ذلك عام  1924بدعوة قدمها كمال �أتاتورك �إىل املجل�س الوطني
الرتكي ،وبها َّ
مت ف�صل الديني عن ال�ش�ؤون الدنيوية .وكان ذلك بعد
م�سرية قرون من ا�ستمرار اخلالفة يف العامل الإ�سالمي وت�أ�صلها
وجتذرها يف الأذهان قبل الأحجار ،لهذا مل مير الإلغاء بتلقي �سلبي
ولكن بعد مرور �أربع �سنوات فقط ن�ش�أت جماعة ( الإخوان امل�سلمني)
وا�ضعة �إحياء اخلالفة �شعار نحو اال�سالم هو احلل ل�صالح الأمة،
رافعة �شعار (الإ�سالم هو احلل).
اخلتام
جند �أ َّن حياة وانتعا�ش اخلالفة و�أم��ر �ضمورها و�ضعفها يعود �إىل
الظروف ال�سيا�سية لكل زمان .و�شرط ح�صريتها يف قري�ش مل يدم
لذات الأ�سباب .فبالقوة ت�سقط وبالقوة تعلو وتعلي �صاحبها �أياً كان
عرقه.
f_wahaibi@hotmail.com
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َب ْي الو�صاية واحلرية الفكرية
عاطفة امل�سكر َّية

إن�سان يت�أ َّثر بالبيئة املحيطة به ،مبا فيها من �أفكار وعادات وعقائد ،وتقر بع�ض الأديان بذلك ،مبا فيها ديننا الإ�سالمي احلنيفِّ ،
عِ ندما ُي ْو َلد ال ُ
بغ�ض النظر ع َّما �إذا
كان ت�أثريا �صحيحا �سليما �أو غري �سليم .يقول �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث له« :مَا مِ نْ َم ْو ُلو ٍد ِ�إ َّال ُيو َل ُد َعلَى ا ْلف ِْط َرةَِ ،ف َ�أ َب َوا ُه ُي َه ِّودَا ِن ِه �أَ ْو ُي َن ِّ�ص َرا ِن ِه َ�أ ْو ُي َِّج َ�سا ِنهِ» .فهنا،
داللة على ت�أثري الأفراد املحيطني -حتديدا الوالدين -على الفرد نف�سه منذ مراحل مبكرة من حياته ،ون�ستطيع القول ب�أ َّن هذا الت�أثري ي�ستمر مع الإن�سان مدى
احلياة يف الغالب �إال ما ندر .مبعنى �آخر :ال ُيولد الإن�سان و ُي�س�أل ع َّما يريد �أن يعتنق من ديانة مثال� ،إمنا ال ُنبالغ � ْإن قلنا ب�أ َّن الأفكار وحتى العقائد ُت ْف َر�ض عليه ب�شكل
غري مبا�شر؛ حيث يتوقع من املولود �أن مي�شي على نهج وعقيدة والديه ..يتم تلقينه باكرا ،وغالبا ما ي�ستجيب الفرد لذلك.

ف � �� ْإن ف �ع �ل��وا� ،أ��ص�ب�ح��وا �أ��ش�خ��ا��ص��ا طبيعيني ي�ستطيعون
االنخراط يف املجتمع الذي هم فيه ب�شكل طبيعي� ،إال �أ َّن
العك�س �صحيح؛ حيث �إ َّن ع��دم اال�ستجابة للنهج ال�سائد
َ
لأي �سبب كان من قبل الأفراد -كامل�ؤثرات خارجية مثال-
قد جتعلهم ي�صبحون منبوذين مكروهني يف جمتمعاتهم،
�إىل احل� ��د ال � ��ذي ق ��د مي �ن �ع �ه��م م ��ن مم ��ار� �س ��ة ح �ي��وات �ه��م
الطبيعية يف بع�ض الأح �ي��ان ،خا�صة يف املجتمعات التي
تكون القوانني فيها مو�ضوعة بطريقة قد ت�ؤذي الأقلية
املختلفة فيه .ورغم ذلك ،ظهرت فل�سفة الأنوار التي ت�شري
�إىل �أهمية اخلروج من الو�صاية �أ ًّيا كان نوعها ،وال�سماح
ل�ل��أف ��راد ب��االخ �ت �ي��ار امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ال�ت�ف�ك�ير� .إذا م ��ا جئنا
نتفح�ص الواقع جند �أ َّن ذلك مُتاح ،لكن بطريقة عك�سية،
َّ
�أي يلقن ال�ف��رد �أوال ،وم��ن ث � َّم ُت�صبح ل��ه ح��ري��ة التفكري
مُ�ستقبال ،ع�ن��دم��ا يُ�صبح م ��ؤه�لا ل��ذل��ك بحكم ن�ضجه،
ِّ
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كان ي�سمح له املناق�شة وال�س�ؤال على
امللأ �أم ال .وناق�ش الكاتب والباحث ُم َّمد زاهد جول ،يف
مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «فل�سفة الأن��وار
والفكر الإ�صالحي الإ�سالمي» ،هذه الفل�سفة التي برزتْ ،
و�أدَّت لظهور فل�سفة النقد الديني يف القرن الثامن ع�شر
امليالدي.
وك ��ان ه�ن��اك حت � ُّول يف امل���س��ار الإن �� �س��اين يف ت�ل��ك ال�ف�ترة؛
التوجه نحو العلم والعقل واحلرية ،بعيدا عن
حيث كان
ُّ
«اخل ��راف ��ات» .وب�ن�ي��ت ه��ذه الفل�سفة حقيقة ع�ل��ى م�ب��ادئ
رئي�سية ت�ستند �إليها؛ �أال وهي :الر�شد ،والنقد ،وال�شمول.
�أوال :ال��ر��ش��د؛ ح�ي��ث ي�ك��ون الإن���س��ان ق ��ادرا ع�ل��ى التفكري
ب�ح��ري��ة دون �إم �ل�اء م��ن ط ��رف �آخ ��ر �أو ت ��أث�ير خ��ارج��ي؛
مم��ا ي�ع�ن��ي اال��س�ت�ق�لال ال �ت��ام امل�ب�ن��ي ع�ل��ى الإب � ��داع ال�ن��اب��ع
م��ن دواخ �ل��ه .ول�ك��ن م��ن اجل��دي��ر بالذكر يف ه��ذه النقطة

بالتحديد �أ َّن الأط��راف اخلارجية ال ي�شرتط �أن تفر�ض
فكرها �أو قيمها على الفرد� ،إمن��ا تنقل جتربتها مثال يف
�سبيل الإف��ادة واكت�ساب اخل�برة ،وتوفري الوقت الذي قد
ي�ستغرقه الإن���س��ان يف التو�صل �إىل نف�س النتيجة التي
�سبق وتو�صل �إليها �شخ�ص �آخر بعد عملية تفكري مُع َّمق.
فتطبيق مبد�أ الر�شد قد ي�ستغرق وقتا غري هني من حياة
الإن�سان يف �سبيل فهم الفكرة بنف�سه دون ت�أثري الأطراف
الأخ��رى ،ولكن من ناحية �أخرى ذلك قد ي�ستخدم كعذر
للتقاع�س عن التفكري �أي�ضا ،فيجدر على الفرد � ْأن يتزن
وي �ق � ِّرر م��ا ي��ري��د ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه بنف�سه يف ح ��ال ت��واف��رت
ال�سبل �إىل ذلك� .أمَّا بالن�سبة ملبد�أ النقد يف فل�سفة الأنوار،
فيعني �إخ���ض��اع ك��ل ��ش��يء مل �ب��ادئ ال�ع�ق�لان�ي��ة! م��ع و��ض��وح
حمدودية عقل الإن�سان كونه ال ي�ستوعب كل ما يحيط
ب��ه؛ حيث توجد �أم��ور كالغيبيات مل يجبل عقل الإن�سان
على ا�ستيعابها �أو التحقق منها -و�أب�سط مثال على ذلك
م��ا يحدث للإن�سان بعد امل�م��ات -ف��امل��وت ح��ق ظاهر ي��راه
كل الب�شر ،ومع ذلك ال ي�ستطيع �أحد التحقق مما يحدث
بعده؛ لأنها تعد �أموراً غيب َّية ال يعلم بها �إال اهلل ،وينبغي
على الب�شر الت�سليم بها.
ً
ويعدُّ ال�شمول -مثلما �سبق ذكره -مبد�أ �أخرياً يف فل�سفة
الأنوار ،وي�شري �إىل �إلغاء كل �أنواع احلدود خا�صة الفكرية
م�ن�ه��ا .ق��د جت ��ري حم ��اوالت ال�ت�ج��دي��د ه ��ذه و�إع� ��ادة فهم
الأم ��ور وو�ضعها حت��ت املجهر �إىل ال��رغ�ب��ة يف الإ��ص�لاح؛
فهناك عالقة بني الإ�صالح والأنوار؛ حيث تزداد الرغبة
يف املعرفة واال�ستي�ضاح .ت�أثر العرب بهذه الفل�سفة كذلك،
لكنهم علموا بها عن طريق احتكاكهم بالغرب يف ع�صر
النه�ضة الأوروبية ،كون ذلك الع�صر بالتحديد حمل �أفكارا
مُ�شابهة جلوهر فل�سفة الأنوار املناه�ضة للو�صاية الدينية

واحلكم املطلق .فيعرف عن هذه الفرتة الزمنية ما حدث
�أثناء الثورة الفرن�سية من مقاومة حلكم اال�ستبداديني.
وب��ال�ت��ايل؛ فالفكر الإ��ص�لاح��ي الإ��س�لام��ي اكت�شف مدى
ت�ط�وُّر احل���ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة ،وم ��دى مت��دُّ ن�ه��ا؛ حيث مل يبق
امل�سيحيون هم �أنف�سهم الذين كانوا يف احلروب ال�صليبية،
و�إمن��ا � ْأ�ص َبح لديهم فائ�ض معريف انعك�س على تطوُّرهم
يف جم��االت ك�ث�يرة .فظهرت فئتان يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي:
ف�ئ��ة ت� ��أ َّث � ْ
�رت ب���ش�ك��ل �إي �ج��اب��ي ح�ي��ث رغ �ب��ت ب��الإ� �ص�لاح �إىل
احلد ال��ذي ال مي�س الأ�س�س واجلوهر الإ�سالمي .والفئة
الأخرى :ج َّرها االنبهار �إىل «النزق»؛ حيث �أرادوا ا�ستن�ساخ
التجربة ككل ولو على ح�ساب القيم والأ�س�س الإ�سالمية.
ما ح��دث تف�صي ً
ال �أ َّن بع�ض امل�صلحني العرب ر َّك��زوا على
اقتبا�س ال�ع�ل��وم الطبيعية ال�ت��ي �ستجدي نفعا فقط من
ال�غ��ربُ ،م�ؤمنني ب�أهمية �إع ��ادة الإ��س�لام �إىل �سابق عهده
من جم��دٍ وق � َّوة� .أ َّم��ا الفئة الأخ ��رى ،فكانت ُت�صر وتدعو
لقطيعة الأم��ور الغيبية امل�س َّلم بها من قبل امل�سلمني ،بل
�إ َّن البع�ض ر�أى �أ َّن النه�ضة الإ�سالمية والتطوُّر والإ�صالح
كلها تعدُّ �أم��وراً م�ستحيلة و�صعبة التحقق �إذا مل ترتبط
الأم��ة بالتقاليد الأوروبية كلها ،مع جتاهل كل املوروثات
الإ�سالمية وما فيها من �أوامر و�أحكام .وما يجب الإ�شارة
�إل �ي ��ه ه �ن��ا �أ َّن ال�ت�ق�ل�ي��د الأع� �م ��ى ال� ��ذي ��ش�م��ل ك ��ل ن��واح��ي
احلياة الأوروب �ي��ة جعل ه��ذه الأم��ة ت�سقط ب�سهولة يف يد
اال�ستعماريني؛ لأ َّن كل ما لديها عبارة عن ن�سخة مكررة
ي�سهل ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ك��اف��ة تفا�صيلها وم�ك��ام��ن ال�ضعف
والقوة فيها كذلك؛ حيث �إ َّن املمكن واملعقول يف مثل هذه
الأو�ضاع �أن يخلق التوازن؛ مبعنى �أن ال تقيدنا الو�صاية
�أيًّا كان نوعها ،وال ت�ضللنا احلرية � ً
أي�ضا.
Attifa.nasser@gmail.com
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دمج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية بني الإمكان والال
�إمكان

وليد العربي

يف مقاله «حقوق الإن�سان يف الأديان الإبراهيمية :تر�شيد ملنظومة حقوق الإن�سان املعا�صرة» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ ،ي�شري الكاتب ُم َّمد النا�صري �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة
مرتبطة بانتهاك حقوق الإن�سان ب�سبب ت�أثري الأ�صول الفكرية املهيمنة على هذه احلقوق ،والتي تقوم على �أ�س�س مادية َّ
ب�شر بها الع�صر ال�صناعي من مظاهرالإنتاجية واللذة
ريا .ويدلل على ذلك باقتبا�س من كتاب هوبز «الأ�سا�س النظري للدميقراطية الليربالية» ،الذي ُير ِّوج لإطالق املذهب
واملُتع اللحظية التي ت�صب يف امل�صلحة الذاتية �أو ًال و�أخ ً
الأناين ح�سب قوله ،ويحاول الكاتب عرب مقاله عر�ض الن�صو�ص الدينية املنا�شدة باحلقوق الإن�سانية ونقي�ضها ،لي�صل يف النهاية �إىل ر�ؤية م�شرتكة تهدف الحت�ضان حقوق
الإن�سان بتوحيد ر�ؤى الن�صو�ص الدينية والو�ضعية.
ويعتق ُد الكاتب �أ َّن احلقوق مل ينظر لها �إال من حيث خدمتها للإن�سان الغربي �أو ًال وطموحاته التو�سعية؛ باعتباره املركز والباقي �أطرا ًفا وهوام�ش ،وبذلك تكون احلقوق منحازة
لفئات و�شعوب و�أقوام دون �أخرى.
�أ�صبح املُ�سلمون اليوم يف �أوروبا جزءًا من الن�سيج االجتماعي ل�سكان ويف منا�سباتهم الدينية؛ حيث تع َّمدت بع�ض ال�صحف والقنوات
ال �ق��ارة ،وث�م��ة �أج�ي��ال ول��دت وع��ا��ش��ت و�أ��ض�ح��ت ج ��زءاً ال ي�ت�ج��ز�أ من التلفزيونية تقدمي �صورة للإ�سالم ب�شكل ي�شوبه مغالطات عديدة
املُجتمعات الأوروبية ،التي يتجه معظمها �إىل ال�شيخوخة ،يف حني و�صورة مقلوبة وغ�ير مطابقة لواقع الإ��س�لام ،ومت رب��ط الإ�سالم
�أ َّن �أغلبية امل�سلمني هم من جيل ال�شباب الذين البد �أن تقع على بالإرهاب.
عاتقهم م�ستقب ً
ال مهمات وم�س�ؤوليات كثرية داخ��ل ه��ذا املُجتمع .ورك� ��زت م�ع�ظ��م و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام الأوروب� �ي ��ة يف ت�ن��اول�ه��ا للق�ضايا
ً
وقد بات الوجود الإ�سالمي املتنامي داخل هذه املجتمعات ظاهرة الإ�سالمية وامل�سلمني على ثالثة حماور رئي�سة هي:
م�ع�ترف�اً ب�ه��ا ع�ل��ى ن�ح��و غ�ير م���س�ب��وق ،و�أ��ص�ب��ح امل���س�ل�م��ون ي�شكلون النظر للإ�سالم على �أنه معاد للغرب.
�أق�ل�ي��ة دي�ن�ي��ة ت ��أت��ي يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د امل�سيحية يف ك�ث�ير من �إظهار القيم الإ�سالمية املعادية لقيم احل�ضارات الغربية.
ت�شجع الرجعية والإرهاب.
ال��دول الأوروب �ي��ة ،وه��ذا ما ناق�شه الباحث ع��واد علي خ�ضري على �إظهار القيم الإ�سالمية التي ّ
�صفحات التفاهم يف مقاله «دمج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية ويجب � ّأل نن�سى دور الإعالم ال�صهيوين يف دعم القوى العن�صرية
يف �أوروب ��ا ،وت��أج�ي��ج ال�ع��داء �ضد امل�سلمني ،فغالباً م��ا يقف اللوبي
بني ر�ؤيتني».
مع تغري مظاهر االنتقال من الهجرة احلديثة امل�ؤقتة للم�سلمني ال�صهيوين وراء الإع�ل�ام والأف�ل�ام والثقافة ال�سائدة التي ت�صنع
�إىل ال��دائ�م��ة ،وت�غ�ير نوعية املهاجرين م��ن ال�ع�م��ال الب�سطاء �إىل املخيلة الأوروبية عن الإ�سالم ،وت�صوغ الر�ؤية التي ترى امل�سلمني
هجرة العقول والكفاءات� ،إ�ضافة �إىل مظهر مهم يتمثل يف دخول خطرا على �أوروبا ،ولي�سوا �أه ً
ال للثقة.
�أع ��داد ك�ب�يرة م��ن الأوروب �ي�ي�ن يف الإ� �س�ل�ام� ،أي م��ا ن�سبته  %6من لكن رغ��م د�أب ه ��ؤالء املتطرفني والعن�صريني احلثيث على عزل
الإ�سالم يف �أوروبا ،ف� ّإن الذي يقف مو�ضوعيا يف وجه هذا املخطط
جمموع �سكان �أوروبا.
وبان�ضمام تركيا �إىل االحت ��اد الأوروب ��ي ��س��وف يبلغ ع��دد م�سلمي لي�س فقط بقايا فكر التنوير املنبثة يف الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة
�أوروب��ا نحو  119مليون ن�سمة� ،أي ما يوازي نحو  15%من �إجمايل يف الع�صر التي مل تعد تقبل �شن حروب �إب��ادة وتطهري عرقي كما
ح�صل يف البو�سنة؛ بل العقبة االقت�صادية املتمثلة يف احلاجة الثابتة
عدد �سكان القارة الأوروبية.
تواجه ق�ضية اندماج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية وخا�صة بعد واملتزايدة �إىل اليد العاملة املهاجرة ب�سبب تفاقم العجز ال�سكاين يف
تفجريات � 11سبتمر ،وما تالها من تفجريات يف �أ�سبانيا وبريطانيا القارة ال�شائخة ،مبا يجعل دول االحت��اد الأوروب��ي حمكوماً عليها
حتديات ومعوقات عديدة ،منها التميز بينهم عن بقيت الأقليات رغم كل ال�ضجيج املثار �ضد املهاجرين با�ستقدام ماليني العمال
الأخرى ،وتوجد فروق كبرية فيما يتعلق باحلقوق املدنية ،فبينما �سنو ًيا ،فكيف واحل��ال هذا ميكن ت�صور تهجري ماليني امل�سلمني،
جن��د ن���ص��ف امل���س�ل�م�ين يف ف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا وه��ول �ن��دا وبلجيكيا ومعظمهم مواطنون؟.
يحملون جن�سيات تلك ال�ب�لاد ،جند ن�سبة من يحملون اجلن�سية ولذلك ف�إن ما يجعل الهدف املو�ضوعي من احلمالت �ضد الوجود
الإ�سالمي يف �أوروب ��ا من قبيل امل��زاي��دة ال�سيا�سية احلزبية؛ �إذ �إن
الأملانية والدمناركية منهم تقل عن .%20
و�أن الأحكام امل�سبقة و�ألوان التمييز جتاه امل�سلمني قد ازدادت � ً
أي�ضا؛ امل�ه��اج��ري��ن ك�ب����ش ف ��داء ،ي�ل�ق��ي عليهم ال�ي�م�ين -م�ن��اك�ف��ة للي�سار-
بل �أ�صبح «م�سموحا» يف بع�ض دول االحت��اد الأوروب ��ي بـ «مواجهة م���س��ؤول�ي��ة ان�ت���ش��ار ال�ب�ط��ال��ة ،وح�ت��ى ال��و��س��اخ��ة �أح �ي��ان �اً ،ف���ض� ً
لا عن
امل�سلمني بالعداء وا�ستخدام التعبريات املعادية �ضدهم» وينتهي الإره ��اب ،وي��رد الي�سار مدافعاً عن قاعدته االنتخابية بالت�ضييق
ت�ق��ري��ر احت ��اد هل�سنكي ال�ع��امل��ي �إىل ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ا�ستحالة وج��ود على املهاجرين املوجودين ،وت�شديد الرقابة على ا�سترياد املزيد
و�صفة �سحرية قد ُت�ساعد يف التغلب على عدم الت�سامح والعن�صرية ،منهم.
ويف الوقت عينه على ال�صعوبات التي تواجه ق�ضية االندماج ،التي ومن هنا ف�إن دمج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية �أمر واقعي� ،إن
مل يكن حتمياً ،و�أحد �أهم التحديات �أمام االحتاد الأوروبي ،رغم �أن
لن يكتب لها النجاح باملجهودات الفردية.
وي�شري التقرير �إىل �أن بع�ض اجلاليات امل�سلمة ترى نف�سها منعزلة م�صطلح االندماج من امل�صطلحات امللتب�سة الذي يخ�ضع لتف�سريات
يف «جيتوهات» كما � ّأن امل�سلمني ي�شعرون بعدم القبول يف املجتمع متعددة ومتباينة يف بع�ض الأحيان؛ لأنه يتخذ من الثقافة الذاتية
ال�بري�ط��اين ،حيث يُنظر �إليهم على �أن�ه��م ع��دو ال��داخ��ل �أو طابور نقطة انطالق ملحاولة ا�ستيعاب الآخ��ر �ضمن منظومته الثقافية،
خام�س ،و�أنهم واقعون حتت ح�صار م�ستمر ،وه��ذا �أم��ر ي�سيئ �إىل كما �أنه م�صطلح يختلط مب�صطلحات �أخرى تقرتب منه بدرجات
املجتمع ،كما ه��و للم�سلمني �أنف�سهم .وق��د �أ��س�ه��م ذل��ك يف تزايد متفاوتة ،مثل :التماثل ،والتجان�س ،والت�أقلم ،والتك ّيف.
مظاهر الت�ضييق على امل�سلمني الأوروب �ي�ين يف حياتهم اليومية �إن امل�سلمني الأوروب �ي�ين ملتزمون بالكامل وب�شكل �صريح بحكم

القانون ال�ع��ادل ،وم�ب��ادئ الت�سامح ،وقيم الدميقراطية ،وحقوق
الإن���س��ان ،وب��االع�ت�ق��اد �أن ك��ل �إن���س��ان ل��ه احل��ق يف �أن ُت�صان حقوقه
ال�ضرورية اخلم�سة :النف�س ،وال��دي��ن ،والعقل ،وامل��ال ،والعر�ض.
وم��ن الوا�ضح �أن ه��ذا الإع�لان ي�شجع الأوروب�ي�ين على االع�تراف
الر�سمي بالإ�سالم وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �أوروبا ،وحمايتهم من
جرائم التطهري العرقي ،والإبادة اجلماعية.
لكن ه��ذا االن��دم��اج حمفوف ب��امل��زال��ق ،وه��و معر�ض �إىل �أن ينتهي
ب��ال��ذوب��ان ك�م��ا ح��دث يف جت ��ارب �سابقة للم�سلمني؛ ل��ذل��ك ينبغي
�أن ُت �دَّد ل��ه �ضوابط وق��واع��د ت�سري ب��ه يف م�ساره الو�سط املُنتج،
وتع�صمه من االنعزال �أو الذوبان ،منها:
 حتديد معنى االندماج املطلوب ،وحتديد حمتواه ،بحيث يتميزعما يُراد منه من قبل بع�ض اجلهات حيث تعني به الذوبان.
 �أن ي�ك��ون م�ق�ي��داً ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى خ�صو�صية امل���س�ل��م امل�م�ث�ل��ة يفالعقيدة وال�شعائر والأخالق والأحكام ال�شرعية.
 �أن ي�ق��وم على ا�ستثمار ال�ف��ر���ص والإم �ك��ان��ات ال�ك�ث�يرة امل�ت��اح��ة يفاملجتمع الأوروبي.
 �أن يكون قائماً على �أ�سا�س من احلوار امل�ستمر من مُكونات املجتمعالأوروبي الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية.
ومن �أمثلة الدول الأوروبية التي عمدت على تطبيق االندماج هي
دول��ة ال�سويد ،التي �أعلنت يف وقت �سابق عن قيامها بتوزيع دليل
تعليمي عن الإ�سالم على طلبة املدار�س ملواجهة موجة اخلوف من
الإ�سالم ،وزاد ال�ضغط من قبل النخب ال�سيا�سية احلاكمة واملثقفة
على �ضرورة �أن ي�سود مبد أ� حوار احل�ضارات ،وحتديداً بني الإ�سالم
وال�غ��رب ،والت�أكيد على م��ا ت��وف��ره ال�ق��وان�ين ال�سويدية م��ن حرية
للم�سلمني يف �أداء �شعائرهم وت�أكيد هويتهم ،وتوفري حماية كاملة
لهم ،وعدم �سماحها لأي �سويدي �أو غريه بامل�سا�س بحرمة الإ�سالم،
ومنح مبالخ كبرية للم�ساجد واجلمعيات الإ�سالمية �سنوياً ،يف �إطار
ما يعرف مبجتمع متعدد الثقافات واملعتقدات.
و�أخ�ي�را �إذا م��ا ق��ارن��ا ب�ين وج�ه��ة نظر امل�سلمني وح�ك��وم��ات االحت��اد
الأوروبي حول االندماج -اللتني عر�ضنا �أبرز مالحممها -جند �أن
نقاط التالقي بينهما �أك�ثر من نقاط التباعد ،فكلتاهما ت�ؤكدان
على م�ب��ادئ �أ�سا�سية ه��ي :االل �ت��زام ب��ال�ق��وان�ين اخل��ا��ص��ة بواجبات
املواطنة وحقوقها ،والأ�س�س والقيم الرئي�سة املتبعة يف �أوروبا مثل
حقوق الإن���س��ان ،والدميقراطية ،وال�ل��وائ��ح املو�ضوعية ،وامل�شاركة
الإيجابية والفعالة يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والأن�شطة البيئية
واالجتماعية ،وب�ن��اء العمل امل�ؤ�س�سي ،والبعد ع��ن التمحور حول
العرقية واملذهبية والطائفية ،واعتبار امل�سلمني جزءاً �أ�سا�سيا من
املجتمعات الأوروبية ،ومن تاريخها وحا�ضرها وم�ستقبلها.
Wali7-alabri@hotmail.com
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�صريورة الإ�سالم اجلديد
�أجمد �سعيد
�إن التطور الذي ي�شهده العامل الإ�سالمي ي�شهد �صراعات عدة ،منها �صراعات حول الفهم املنطقي للدين الإ�سالمي كفكر م�ستقل ،والآخر يناق�ش ق�ضية الإ�سالمي كفكرة متمركزة
جغرافياً يف ال�شرق الأو�سط .من هذه ال�صراعات ي�ستمر التطور والنهو�ض بالإ�سالم كفكرة ت�ستطيع �أن تلخ�ص التكوين واجلذور الإ�سالمية ال�شرق �أو�سطية �سابقاً والعاملية حالياً.

لقد تطورت املالحظات حول احلركات الإ�سالمية مع
تطور ال�صراعات والن�شوء امل�ستمر لها ،و�أُدخ�ل��ت هذه
امل�لاح �ظ��ات يف �إط� ��ار امل�ن�ه�ج�ي��ة الأك ��ادمي �ي ��ة م��ن خ�لال
امل �ق��ارب��ات وال �ب �ح��وث الأك ��ادمي �ي ��ة ع��ن ه ��ذه احل��رك��ات.
وي�شري الأ�ستاذ ناثان براون يف مقالته البحثية املعنونة
بـ»مراجعات كتب يف �سيا�سات الإ�سالم املعا�صر» ،ي�شري
�إىل �أنه ال ميكن ح�صر املالحظات التي �أدىل بها العلماء
يف م�ق��االت �سريعة وخمت�صرة ولكن الب��د م��ن الإ��ش��ارة
�إىل ب�ع����ض ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ت�ل�خ����ص ال �ت ��أم�لات
والتطورات التي مزجت ن�شوء ما ُي�سمى مرحلة الإ�سالم
املعا�صر وانت�شاره من عدة زوايا خمتلفة.
�إ َّن �أول الت�أمالت هي تلك الت�أمالت التي تتحدث عن
ذلك التداخل بني حقول البحث والدراية ،وفائدة ذلك
يف الو�صول �إىل نتائج مثمرة ،فقد �أ�شار عمرو حمزواي
ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال �إىل ال�ف��وائ��د املجنية م��ن وراء امل��زج
ب�ين ع��دة تخ�ص�صات يف ت��أم��ل الإ��س�لام�ي��ات اجل��دي��دة،
وك�ي��ف �أدى ذل��ك امل��زج �إىل تغيري يف ال��ر�ؤي��ة للظاهرة،
و�إىل قواعد الر�ؤية �أي�ضاً� .أما ثاين الت�أمالت فيخت�ص
باملجال اجل�غ��رايف ،فهناك انطباع منت�شر ب ��أن مراعاة
العامل اجلغرايف يف درا�سات الإ�سالم املعا�صر هو �أمر قد
حتقق؛ لكن ذلك يف حقيقة الأم��ر ما ي��زال يف بداياته،
ف �ق��د �أ� �ش ��ار ح �م ��زاوي �إىل �أن ال ��دار� �س�ي�ن ق ��د جت� ��اوزوا
املركزية امل�صرية يف ال��درا��س��ة� .أم��ا ال�سيدة برنا ت��ورام
فذكرت التجوال بني تركيا واملجتمعات العربية ،ثم �إنه
كان هناك التفات بارز �إىل �إيران� .أين م�ضت الدرا�سات
امليدانية وراء ذل ��ك؟ فهل الإ��س�لام�ي��ة اجل��دي��دة ق�صر
على ال�شرق الأو��س��ط؟ �أم �أن هناك مقارنات ومقاربات
�أُخ� ��رى ��ض��روري��ة ع�ل��ى م ��دى ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي؟ وه��ل
هناك تنوع يف املناطق اجلغرافية الإ�سالمية املختلفة
و�إىل �أي حدود؟ وقد �أدىل املتدخلون مبالحظات تخ�ص

ه��ذه الأم ��ور مم��ا ي�شري �إىل نق�ص العمل على املناطق
اجلغرافية املختلفة.
�أم ��ا امل �ج��ال ال�ت��أم�ل��ي ال �ث��ال��ث ف�ه��و ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ع��اون يف
م�سائل درا��س��ة احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ب�ين الأك��ادمي�ي�ين
وغ�ير الأك��ادمي�ي�ين ،فقد ذك��ر الدار�سون تقاطعات بني
دار�سي ال�سيا�سات ودار�سي احلركات ،دون �أن تبدو نتائج
ملمو�سة ل�ه��ذه الإم�ك��ان�ي��ة .وه��ذا امل��و��ض��وع معقد �أك�ثر
مما يبدو للوهلة الأوىل؛ فالأكادمييون غري م�سي�سني
كفاية ،كما �أن درا��س��ة ال�سيا�سات تتوجه �إىل اجلمهور
العام؛ بينما ال يهتم الأكادمييون يف درا�ستهم بذلك .هذا
الأمر ذكره جليان �شودلر بالتحديد؛ لكنه ما كان بعيداً
ع��ن اه�ت�م��ام��ات الآخ��ري��ن .ون�لاح��ظ �أن ��ه يف ال�سيا�سات
ُت��راع��ى امل�سائل الأمنية والع�سكرية والبريوقراطيات
و�صناعة ال�ق��رار واال�ستخبارات واملنتديات ال�سيا�سية
والإ�سرتاتيجيات واللوبيات وجماعات البحوث املبا�شرة.
وهذه �أمور قد ال تعني الأكادميي؛ لكنه ما عاد ي�ستطيع
�إهمالها مهما تكن اعتباراته؛ وبخا�صة عندما يكون
الأك��ادمي��ي غ�ير را� � ٍ�ض ع��ن �سيا�سة ب�ل��ده �أو ال�سيا�سات
ال��دول �ي��ة جت ��اه احل��رك��ات الإ� �س�لام �ي��ة .ه�ن��ال��ك م�س�ألة
تتعلق بالعالقة بني الإ�سالميني والأكادمييني ،ومنها
م�س�ألة يجب �أن تذكر .فالإ�سالميون اجل��دد مهتمون
مب ��ا ي�ك�ت�ب��ه الأك ��ادمي �ي ��ون ع�ن�ه��م ل �ع��دة �أ� �س �ب ��اب ،وم�ن�ه��ا
اهتمامهم بت�صحيح ومراجعة االنطباع عنهم؛ لأنهم
ي��رون �أن��ه ق��د �أ�سيئ فهمهم� ،أو يعتقدون ب�أنهم �سوف
ي��ؤث��رون على الدرا�سني ليغريوا من ا�ستنتاجاتهم� ،أو
الدعاية وال�شهرة لأنف�سهم يف العامل �سواء �أكان العامل
الغربي� ،أم على امل�ستوى املحلي ال�شرقي.
تعد درا�سات ال�شرق الأو�سط من �ضمن ما ي�سمى
الـ “”Area Studiesالتي تنفتح بدورها على
تفرعات �أكرث تف�صيال وتنوعا مثل احلركات الإ�سالمية

واجلماعات الدينية والفاعلني االجتماعيني .ولذا فهي
جت�ل��ب �إىل �سياقها دار� �س�ين م��ن تخ�ص�صات خمتلفة،
�إمنا يغلب عليهم حتى الآن التاريخ والعلوم الإن�سانية.
وهناك اهتمامات ما تزال جانبية مبا ميكن �أن تقدمه
اجلغرافيا وال�سو�سيولوجيا والعلوم الإن�سانية يف فهم
الظواهر الإ�سالمية اجلديدة .لقد كانت البحوث حول
احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ك�ث�يرة وب�خ��ا��ص��ة م��ا تعلق منها
مبقدار ما ت�سهم به تلك احلركات يف التنوير والتقدم
وح�شد اجلمهور لذلك �أو العك�س.
ع�ب�ر ال�ع�ق��دي��ن الأخ�ي�ري ��ن �أن �ت ��ج ال ��دار� �س ��ون امل�ه�ت�م��ون
بالإ�سالم ال�سيا�سي ع�شرات البحوث املعنية باحلركات
وال���س�ل��وك�ي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ه ��ذا امل �ج ��ال ،وان���ص��ب �أك�ثر
ع �م �ل �ه ��ا ع� �ل ��ى اجل � ��ان � ��ب الأك� � � ��ادمي� � � ��ي ،غ �ي��ر م �ه �ت �م�ين
بال�سيا�سات ال��دول�ي��ة واجل�م�ه��ور ال �ع��ام ،واب �ت �ع��دوا عن
�أعمال ال�صحفيني واملهوو�سني مبو�ضوعات ال�سيا�سيني
ب�ش�أن اخلوف من الإ�سالم ،ووقائع و�سلوكيات الكراهية
من الغرب ،معتمدين يف بحوثهم اجل��ادة على امل�صادر
الأ�سا�سية باللغات املختلفة منها العربية والفار�سية
وال�ترك �ي��ة� .إمن ��ا م��ا ينبغي االع �ت�راف ب��ه الآن �أن ��ه ما
ع ��اد ميكننا الإع ��را� ��ض ال�ك�ل��ي ع��ن ال���ص��ور وال �ق ��راءات
واملقارابات النمطية التي �سادت يف االنطباع العام عن
الإ� �س�ل�ام ال���ش��رق �أو� �س �ط��ي .ومم ��ا ي ��دل ع�ل��ى ذل ��ك �أن�ن��ا
يف ال��درا��س��ات التي قمنا ون�ق��وم بها دائ�م��ا م��ن الأ�سئلة
واالنطباعات التي طرحها ويطرحها ال�صنفان (املعتدل
واملتطرف) ،مبعنى ت�صنيف تلك احلركات �إىل متطرفة
وم�ع�ت��دل��ة .وال ��ذي �أق�ترح��ه �أن نبتعد مت��ام �اً ع��ن تلك
اال�ستجابات ،و�أن نتخلى عن اعتبار �سيا�سات الإ�سالم
املعا�صر مو�ضوعا مفرداً علينا �أن ن�صدر حكماً فيه �أو
عليه �أو �أن ندور من حوله لكي ن�صل لغاية ما.
amjdsaeed01@outlook.com
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نظرة يف بع�ض املفاهيم عند املعتزلة
عبد اهلل ال�شحي
يف مقال بعنوان «العقالنية وفرقة املعتزلة» املن�شور يف جملة التفاهم ي�صف املفكر الأملاين ويلفرد مادلونغ كيف تناولت جماعات �إ�سالمية جملة من الق�ضايا كمفهوم الفطرة والعدل الإلهي واجلرب
واالختيار والتمييز بني ال�صفات والذات الإلهية ،وركز على تناول املعتزلة لهذه الق�ضايا وطريقتهم العقالنية يف ال ّتعامل معها.
جرت عجلة التاريخ على الأمة الإ�سالمية كما جرت على غريها من الأمم يف �إنتاج تيارات ذات توجهات متنوعة تتوافق �أحيانا وتتنافر �أحيانا �أخرى كالقائلني بخلق القر�آن وخلود �أهل الكبائر يف
النار وجواز ر�ؤية الرب يف الآخرة ،فهذه تيارات جمعت جماعات �أ�صغر جاءت نتيجة للمتغريات ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل ،ثم املتغريات الثقافية املتعقلة باالختالط مع ال�شعوب الأخرى واالنفتاح
عليهم � .صبَّ ذلك يف م�صلحة ا�ستحداث هذه اجلماعات املحددة على خمتلف النطاقات كاملذاهب الإ�سالمية امل�شهورة وخالفاتها الفقهية والعقائدية ،واحلركات ال�صوفية املهتمة باجلانب الروحي
والغيبي ب�شكل �أ�سا�سي ،واحلركات ذات التوجه العقلي والتوجه الفل�سفي يف قراءة وتف�سري الن�صو�ص الدينية .وقد كان ال�سجال بني هذه املدار�س واملذاهب والتوجهات يتخذ �شكال �صداميا مبا�شرا
�أحيانا ،وردودا وتعقيبات غري مبا�شرة يف �أحيان �أخرى ،كل ذلك �أثرى التاريخ الإ�سالمي واملكتبة الإ�سالمية مبحتوى غني من الأفكار والقراءات التي غطت تقريبا كل �أ�شكال الت�سا�ؤالت حول الدين
والعقيدة واحلياة.

ك��ان��ت امل�ع�ت��زل��ة ج�م��اع��ة ذات ت��وج��ه خم�ت�ل��ف ب���ش�ك��ل ج ��ذري
ع�م��ا ك��ان ��س��ائ��دا حينها م��ن ت�ق��دمي ال�ن�ق��ل ع�ل��ى ال�ع�ق��ل� ،أي
عند التوجه التقليدي �أو الأ�صويل القائل ب�سلطان الن�ص
على العقل و�أن ال �أ�سبقية للعقل على الن�ص املقد�س ،مع
الإ��ش��ارة ب ��أن ال ��ر�أي ال�سائد ال�ي��وم ه��و ال ��ر�أي الأ��ص��ويل وهو
ما له مدار�س وهيئات و�شخ�صيات كثرية تدعو �إليه بعك�س
ال ��ر�أي امل��رج��ح للعقل .ونحن هنا ل�سنا ب�صدد احل��دي��ث عن
ه��ذا اجل��دال الطويل واملحتدم بني املعتزلة وخمالفيهم يف
ا�ستنادهم على العقل كم�شرع ،ب��ل هناك اختالفات �أخ��رى
عرج الكاتب عليها يف مقاله.
يقوم املذهب املعتزيل على جمموعة من امل�ب��ادئ الأ�سا�سية
ال�ت��ي ت�شكل �أ��س��ا���س االع �ت ��زال ،كالتوحيد وال �ع��دل وامل�ن��زل��ة
ب�ين امل�ن��زل�ت�ين ،وه ��ذه امل �ب��ادئ تت�شابه يف بع�ضها م��ع الفرق
الإ�سالمية الأخرى لكن معناها وكيفية معاجلتها خمتلف،
ف��ال�ت��وح�ي��د م �ث�لا ه ��و الأ� �ص ��ل والأ� �س ��ا� ��س يف الإ�� �س�ل�ام وك��ل
الطوائف التابعة له لكن املعتزلة يرون اهلل و�صفاته بغري ما
ي��راه فيها �أه��ل ال�سنة واجلماعة مثال .وهناك مبد�أ املنزلة
بني املنزلتني الذي تبنته املعتزلة حينما حاولوا حل �إ�شكال
م�صري مرتكب الكبرية ممن �شهد بوحدانية اهلل ونبوة النبي
جعلتهم يفرت�ضون وجود منزلة بني الكفر والإميان يو�ضع
فيها.
لقد كان مفهوم الفطرة حمل خالف دائم بني امل�سلمني وكان
للمعتزلة ر�أيهم فيه معناه ومق�صده ،وعلى الرغم من �أن
مفاهيم وم�صطلحات �أخرى كانت � ً
أي�ضا حمل خالف �إال �أن
مفهوم الفطرة يختلف عن غريه �أو ًال كونه يتعلق مبعاجلة
ق���ض�ي��ة وج ��ودي ��ة وه ��ي ط�ب�ي�ع��ة الإن �� �س��ان الأول �ي ��ة امل�غ��رو��س��ة
فيه م��ن قبل اهلل دون ت��دخ��ل ال�ع��وام��ل الب�شرية كالرتبية

والتعليم ،وثانيا نظرا لورودها يف موا�ضع عدة كما جاء يف
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي »:ف�ط��رة اهلل التي فطر النا�س عليها»� .إن
الغرائز الطبيعية والرغبات اجل�سدية عند الإن�سان هي ما
ميكن ت�سميتها بالفطرة �أو على الأقل جزء ال يتجزء منها،
تولد مع جميع الب�شر بغ�ض النظر عن اخللفيات الدينية
لوالديهم و�أ��ص��ول�ه��م العرقية وم�ك��ان والدت�ه��م وت�ساهم يف
جناة النوع الب�شري ،وهذا ال�شق املادي الوا�ضح من الفطرة ال
م�شكلة فيه ،لكن امل�شكلة يف اجلانب غري املادي �أو امليتافيزقي
غري املرئي والذي مت حتميله كثريا من التف�سريات واملعاين
من قبل املنظرين القدماء من �أه��ل الدين واملتبحرين يف
ن�صو�صه.
ورمب ��ا م��ن ال�سليم �أن نلقي ال���ض��وء ع�ل��ى م �ف��ردة ال�ف�ط��رة،
اللقة التي
فمعجم الو�سيط يعرف الفطرة ب�أنها «الف ِْط َرة ْ ِ
يكون عليها كل موجود �أَ ّو َل َخ ْلقِه والف ِْط َرة الطبيعة ال�سليمة
مل ُت َ�شب ب َع ْيب» ،ثم نزيد �إىل ما �سبق الإمي��ان باهلل تعاىل،
والإمي��ان ب�صفاته ،بل �إن الفطرة عند البع�ض هي الإ�سالم
نف�سه ،فكل مولود يولد على الفطرة والتي تعني جميع ما
�سبق� ،أي �أن الطفل �إذا مل يتعر�ض لأي تعليم ديني �أو تلقني
عقائدي ف�سوف ين�ش�أ على الإ�سالم ،وهذا افرتا�ض ي�ستحيل
اختبار �صحته اليوم� .إن جملة من الت�سا�ؤالت ميكن �أن تطرح
هنا كما بني الكاتب كالقول بعدم و�ضوح الفرق بني الإ�سالم
املوجود بالفطرة والإ�سالم املنزل من قبل الوحي ف�إن كانت
ال�ف�ط��رة ت���س��اوي الإ� �س�لام ف�م��ا احل��اج��ة ل�ل��وح��ي وال��ر��س��ال��ة،
�أت�صور �أن �أقرب جواب للعقل هو الر�أي القائل ب�أن الر�سالة
الإلهية جاءت فقط لتوقظ الإ�سالم املوجود يف قلوب النا�س
م�سبقاً والذي قد ين�ساه النا�س بفعل عوامل عديدة.
يرى املعتزلة �أن املولود يولد بدون دين وهذا ما يق�صد به

الفطرة� ،أي ال�شيء الطبيعي الأ�صلي اخل��ايل من التعديل
والتغري ،فهكذا يو�ضحون مق�صد احلديث النبوي ب�أن املولود
يولد من غري عقيدة ثم يتم تلقينه العقدية من �أبويه.
يختم الكاتب مقالته بقوله �إن احلداثيني امل�سيحيني وغري
امل�سيحيني ميلكون حرية �أكرب يف �أخذ �أو رف�ض �أفكار املعتزلة
و�آرائهم ،مع وجوب بيان �أن املعتزلة قد قاموا بوجه خا�ص
ب��ال��رد ع�ل��ى ت�شكيك و�أ��س�ئ�ل��ة امل�شككني يف م�سائل التوحيد
ووج ��ود اهلل م��ن غ�ير امل�سلمني وب��ال�ت�ح��دي��د �أت �ب��اع الأدي ��ان
ال�غ�ير �إب��راه�ي�م�ي��ة ،وك��ان��ت ردوده� ��م تت�سم ع�م��وم��ا باملنطق
و�إعمال العقل وهذا ال�شرط قريب من روح الع�صر احلايل
عك�س ردود املتدينني التقليديني التي اعتمدت الن�صو�ص
والأ�ساليب اللغوية وهذا بدوره كان منا�سبا لأزمنة ما�ضية
�أك�ث�ر م�ن�ه��ا ال �ي��وم .ول �ه��ذا �أظ ��ن ب ��أن��ه ي���ص��ح ال �ق��ول ب��إم�ك��ان
ا�ستفادة احلداثيني املتدينني عمو ًما من �إنتاج املعتزلة.
لقد تبني �أن فرقة املعتزلة متلك �إمكانية عالية على تقدمي
�إج ��اب ��ات وت �ن��اول الق�ضايا بطريقة منطقية مبنية ب�شكل
عقالين متنا�سق منذ بداية ظهورهم بداية القرن الثاين
هجري وحتى ال�ي��وم رغ��م قلت �أتباعهم احلاليني .تتج�سد
عموما احل��اج��ة �إىل التالقح الفكري واحل ��وار واالخ�ت�لاف
لي�س فقط بني املعتزلة وبقية الفرق بل �أي�ضا بني كل الفرق
التي تنت�سب �إىل الإ�سالم ،لأن اختالفهم يعطي طيفا وا�سعا
من الأفكار ليختار منه الفرد وينتقي املنا�سب له ،وال زال
املجال مفتوحا ملزيد من املعاجلة من قبل الفرق الإ�سالمية
للأطروحات خ�صو�صا اجلديد منها كق�ضايا حقوق الإن�سان
وحوار الأديان واملفاهيم ال�سيا�سية كالدولة واملدنية وغريه.
deeko123@hotmail.com
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وحدة املعرفة بني العلوم
هاجر ال�سعدية
ع َّرج بنا �أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي ،الباحث وامل�ؤرخ حممود �إ�سماعيل يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم حتت عنوان» دار الإ�سالم بني الفقه والتاريخ واجليوبوليطيقا» �إىل ت�أكيد
حقيقة بدهية وهي «وحدة املعرفة» بني العلوم ،وي�ؤكد على �أهمية درا�سة وت�سليط ال�ضوء على ما يعرف الآن بـ«العلوم البينية» .يد ّلل الباحث على حقيقة وحدة املعرفة من كون
الفل�سفة منذ الع�صور القدمية �إىل بدايات الع�صر احلديث ،كانت حتوي كافة املعارف حتى نعتت ب�أنها (�أم العلوم) ثم خفت �صوت الفل�سفة  -ن�سب ًيا -بعد ذيوع ظاهرة التخ�ص�ص
العلمي ،ولكن جندها حال ًيا ا�ستعادت مكانتها من خالل ما �أ�سفر عن التخ�ص�ص العلمي الدقيق من ظاهرة العلوم البينية� ،أو العلوم امل�ساعدة ك�ضرورة منهجية ناجتة عن
ت�شابك احلقول املعرفية بحيث ي�ستحيل ح�صر معارف كل علم يف حقل واحد .على �سبيل املثال درا�سة مو�ضوع علم االجتماع قد يتداخل مع مو�ضوعات تدخل يف اخت�صا�ص علمي
الأنرثوبولوجيا والفلكلور .ودرا�سة التاريخ  -منهجيا -تقت�ضي الإفادة من مو�ضوعات علوم �أخرى كالآثار واالقت�صاد ال�سيا�سي واالجتماعي وغريها.
فنجد درا�سة حممود �إ�سماعيل ا�ستهدفت �إبراز حقيقة العالقة
اجلدلية بني حقول معرفية ثالثة وه��ي :الفقه ،والتاريخ،
واجليوبوليطيقا� .سواء على ال�صعيد املنهجي �أو على امل�ستوى
الإب�ستمي .وين ّوه الباحث �إىل نقطتني �أ�سا�سيتني هما:
�أو ًال� :إن ه ��ذه ال ��درا� �س ��ة م ��ا ه ��ي �إال حم����ض �إط�ل�ال ��ة ع��ام��ة
ت�ستعر�ض اخليوط الأولية التي تغني عن اال�ستطراد يف ذكر
التف�صيالت.
ثان ًيا :علم الفقه وثيق ال�صلة بعلمي التاريخ واجليوبوليطيقا
�إىل درج��ة جعلت امل��ؤرخ�ين الفقهاء يتفوقون على نظائرهم
من امل�ؤرخني املحدثني ،كما �أ َّن علم اجليوبوليطيقا ولد من
رحم علم الفقه الذي يعد �أهم �إجنازات الفكر الإ�سالمي.
ول �ق��د ب��ره��ن ال �ب��اح��ث ع�ل��ى ال �ع�لاق��ة اجل��دل �ي��ة ب�ين احل�ق��ول
املعرفية ال�ث�لاث��ة  -ال�ف�ق��ه،ال�ت��اري��خ ،اجليوبوليطيقا -وف ًقا
للآتي:
العالقة اجلدلية بني الفقه والتاريخ
لقد ارتبطت ن�ش�أة علم ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي بع�صر التدوين
وت�صنيف العلوم� ،إذ اقت�صرت قبل ذلك على مرويات �شفهية
تدور حول �سرية الر�سول ومغازيه والق�ص�ص العربي القدمي
وت��راث القبائل العربية يف اجلاهلية والإ�سالم وذل��ك بف�ضل
الإخ� �ب ��اري�ي�ن .وج� ��رى ج �م��ع امل � ��ادة ال �ت��اري �خ �ي��ة م ��ن م�ظ��ان�ه��ا
واعتمدها امل�ؤرخون الرواد مثل الطربي وامل�سعودي وغريهم
يف تدوين التاريخ وكتابته .وازدهر علم التاريخ ب�صورة �أكرب
م��ن خ�ل�ال ث�ل��ة م��ن امل ��ؤرخ�ي�ن ال�ث�ق��ات م��ن �أم �ث ��ال :م�سكويه
والبريوين وابن حيان الأندل�سي.
وم��ا يعنينا هنا هو �إث�ب��ات �أث��ر الفقه يف ازده��ار علم التاريخ،
لقد كان م�ؤرخو ع�صر االزده��ار من الفقهاء ،فنقلوا مناهج
الفقه يف التحقيق والنقد والقيا�س واال�ستنباط �إىل حقل
ال� �ت ��اري ��خ .ع �ل ��ى � �س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال:

يعزى �إىل امل�سعودي الف�ضل يف تقدمي ر�ؤية �شمولية للتاريخ
بحيث ت�ضمن مو�ضوعه درا�سة املا�ضي بكل جوانبه ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة .وي�ع��د
ال�ب�يروين �أول م��ن اكت�شف القوانني املو�ضوعية التي حتكم
حركة التاريخ يف �سريورتها و�صريورتها.
تعد الأمثلة �أعاله بالغة الداللة على حقيقة ت�أثري الفقه يف
تطوير علم التاريخ.
ت�أثري التاريخ يف الفقه
تعد ب�ضاعة امل ��ؤرخ بالغة الأهمية للفقيه .ف�إ�صدار الأحكام
ال�شرعية يف جمال املعامالت يواجهها ر�صد امل��ؤرخ للأو�ضاع
االقت�صادية والأح��وال االجتماعية .كما �أ َّن فقه النوازل كان
ي�ستلزم مثل هذه املعلومات لإيجاد حلول مل�شكالت م�ستجدة
مل يجر الت�شريع لها من قبل .ناهيك عن �أهمية التاريخ فيما
كتب عن طبقات الفقهاء والق�ضاة ،مبا ي�ؤكد حقيقة العالقة
اجلدلية بني الفقه والتاريخ.
وك��ان هناك فقه خا�ص بالعمران؛ كتخطيط امل��دن وحتديد
�أم��اك��ن ب�ن��اء امل�ن��ازل وع ��دد ط��واب�ق�ه��ا� ...إل ��خ .وم��ن امل��راف��ق ما
أ�سي�سا على معلومات تاريخية .ناهيك
جرى تعقيده فقهيا ،ت� ً
عن �أهمية التاريخ فيما كتب عن طبقات الفقهاء والق�ضاة،
مبا ي�ؤكد حقيقة العالقة اجلدلية بني التاريخ والفقه.
�صلة الفقه بعلم اجليوبوليطيقا
ث �م��ة ع�ل�اق ��ة ج��دل �ي��ة ب�ي�ن ال �ف �ق��ه واجل �غ ��راف �ي ��ا وب �ي�ن ال�ف�ق��ه
وال�سيا�سة .ف ��إذا ك��ان��ت اجل�غ��راف�ي��ا ت��وج��ه ال�ت��اري��خ فتن�سحب
عالقتها به على الفقه باملثل .انت�شار املذاهب الفقهية يتفاوت
م��ن �إق�ل�ي��م و�آخ ��ر ،ومل يكن ج��زاف��ا �أن ينت�شر فقه املعار�ضة
اخلارجية وال�شيعية يف �أط ��راف العامل الإ��س�لام��ي؛ بل حتت
ت��أث�ير اجلغرافيا ج��رى تطوير الفقه  -انفتاحا وج�م��ودا -
ح�سب طبيعة ال�ن���ش��اط االق�ت���ص��ادي والأح� ��وال االجتماعية
والأو�ضاع ال�سيا�سية .مثال ذلك �أن مذهب الإمام مالك الذي

�ضيق باب االجتهاد يف احلجاز ،فتحه على م�صراعيه يف بالد
املغرب والأندل�س .كذلك مل يكن جزافا �أن يتعاظم فقه �أبي
حنيفة يف الأقاليم التي راج فيها الن�شاط التجاري  -كبالد ما
وراء النهر� -أكرث من انت�شاره يف بالد العراق.
العالقة بني التاريخ واجليوبوليطيقا.
ثمة �صلة وثيقة بني التاريخ واجلغرافيا ،بحيث جمع بع�ضهم
بينهما و�أب ��دع ،كما هو احل��ال مع اليعقوبي �أول من كتب يف
جمال اجلغرافيا ال�سيا�سية والتاريخية .ويزهو امل�سعودي ب�أن
جل معلوماته عن التاريخ احل�ضاري ا�ستقاها �إب��ان رحالته
ريا و�أ�شد وثو ًقا،
اجلغرافية ،ف�صلة التاريخ بال�سيا�سة �أكرث ت�أث ً
و�صدق من قال ب��أن »:التاريخ هو �سيا�سة املا�ضي ،وال�سيا�سة
تاريخ احلا�ضر» .
خال�صة القول تعد وحدة املعرفة حقيقة بدهية .حيث ميكننا
ت�صنيف العلوم وفق تخ�ص�ص �أحادي م�ستقل ولكن حني درا�سة
وت�ت�ب��ع ال�ظ��واه��ر وامل���س��ائ��ل املتعلقة بتخ�ص�ص م��ا ي�ستوجب
اال�ستعانة مبفاهيم �أو منهجية �أو معلومات تت�صل بتخ�ص�ص
�آخر ،ال ميكننا فهم ظاهرة يف املجتمع دون تتبع الأثر النف�سي
علم النف�س -والأث��ر االقت�صادي  -علم االقت�صاد -والأث��رالديني  -درا�سة الأديان -والأثر االجتماعي  -علم االجتماع-
والأثر ال�صحي  -ال�صحة -والأثر ال�سيا�سي  -ال�سيا�سة -وهلم
جرا .هذا ما يعني �أن درا�سة ظاهرة يف جمال ما بحاجة �إىل
اال�ستعانة بفل�سفة ومنهج تخ�ص�ص �آخر ،واجلدير بالذكر �أ َّن
ظاهرة العلوم البينية ال تقت�صر على العلوم االجتماعية فيما
بينهاً � ،
أي�ضا يحدث بني العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية
 الأ�سا�سية -على ال�سواء� ،أي �أ َّن هناك عالقة ت�أثر وت�أثريوهذا ما يو�صلنا �إىل حقيقة وحدة املعرفة يف العلوم.
ع�ل��م ال�ف�ق��ه يبحث يف م��و��ض��وع ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،ف�ه��و م�ن��وط با�ستنباط
الأحكام ال�شرعية من مبادئ القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.
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