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خ�ص�صتُ افتتاحية هذا امللحق خالل العامني املن�صرمني للحديث
عن الأيام الدولية التي حددتها الأمم املتحدة لالحتفاء بها يف �أنحاء
العامل؛ و�أظن � ّأن حققت هديف من ذلك؛ �إذ ن ّوهتُ مبختلف الق�ضايا
التي �شغلت العامل وربط ُتها بالق�ضايا الوطنية يف عمان مثل :الت�سامح،
والعدالة االجتماعيةِّ ،
وال�ش ْعر ،والتفرقة العن�صرية ،وامللكية الفكرية،
والتعددية الثقافية ،وال�صداقة ،وجتارة الرقيق ،وال�سالمْ ّ ،
والتجَ مة،
وال َفقْر ،واللغة العربية ،واجلِ بَال.
وقد ارت�أيت الآن �أن �أنتقل �إىل مو�ضوع مهم يرتبط ارتباطا وثيقا
بر�سالة هذا امللحق ،وهو االهتمام ب�إبداعات ال�شباب� .س�أفرد هذه
امل�ساحة للتنويه ب�أعمال م�شاهري املبدعني يف العامل ،والتي ن�شروها
يف �سن ال�شباب؛ �أي بني �أعمار ترتاوح بني اخلام�سة ع�شر والثالثني.
وغايتي من ذلك حث �شبابنا على �صقل مواهبهم املُب ِّكرة والدفع بها
�إىل عامل الن�شر ولو من قبيل التجريب واملغامرة ،كما فعل كثري من
ال ُكتّاب يف َ
العال.
�إنّ تاريخ العامل ،مبا فيه تاريخنا العربي ،يزخر ب�أ�سماء �أدباء ،وعلماء،
و�شعراء نبغوا يف �سنٍّ مب ِّكرة من حياتهم؛ فظهرت لهم �أعمال مميزة
وهم يف ريعان ال�شباب� .إنّ القائمة طويلة وال يت�سع لها املجال للح�صر،
ولكن على �سبيل التمثيل ميكننا ذكر طرفة بن العبد ،واملتنبي ،و�أبي
متام ،و�أبي فرا�س احلمداين ،و�أبي القا�سم ال�شابي ،و�أمل دنقل ،ونور
الدين ال�ساملي ،و�أبي م�سلم البهالين ،ورامبو ،وبو�شكني ،وجورج �أمادو،
وبدر �شاكر ال�سياب ،وفرانز فانون ،وكافكا ،وبايرون ،ولوركا ،و�آخرين.
ريا من ه�ؤالء املبدعني مل َت َت َفتّقْ عبقريّاتهم وهم يف �أعمار
�إنّ كث ً
فح�سب ،و�إمنا اخْ ُتِموا مب ِّكرا ورحلوا قبل �أن يقطفوا ك َّل ثِمار
الزهور ْ
�أ�شجارِهم اليانعة ،وك�أنهم ُخلِقوا ليقدحوا �شرارة الإبداع ومي�ضوا �إىل
عامل الغيب.
�إنّ الإبداع ال يقت�صر على ال�شيوخ ،بل �إنّ مرحلة ال�شباب هي �أَ ُتو ُنه الذي
يتوهّ ج فيه .ولع ّل يف �أبيات ال�شاعر علي اجلارم ما يغني عن الإطالة:
هلل
ال�شبابُ ال�شبابُ نو ٌر من ا ِ
وريحٌ ته ُُّب من جَ نَّا ِت ْه
			
يا �شبابَ احلِ َمى ويا جندَه ال ْأحرا َر
�إن فت ََّ�ش احلمى عن ُك َمات ْه
		
زاحِ موا يف وليمة الدهر �أ ْر َ�سا ًال
وال تكتفوا بجَ ْمع ُفتات ْه
		
ُّ
الطمو ُح احليا ُة واملج ُد يف الدّنيا
ُمبَا ٌح لِطالِبي َق�صبَات ْه
			
ال ُ
ينال ال َف َتى مَدى املجدِ �إ ّال
مبَ�ضا ٍء ُي ْربي على َو َثبات ْه
		
الذرا ُع الأ َز ُّل وال�ساع ُد امل ْف ـ ُت ُ
ول
ذُخْ ُر ال�شبابِ يف �أَزمات ْه
			
َ
ت�سخر الري ُح بال�ضعيفِ من ال َّنبتِ
َ
وتخ�شى القويَّ من با�سقات ْه
		
املِكوا الدّه َر �إنّه ال ُيوَاتي
ري َع ْز ٍم َي ُف ُّل من َع َزمات ْه
		
غ َ
ع َّلمتْنا الأيا ُم �أنّ الذي ي ُْحـ�سنُ
َي ْل َقى اجلزا َء عَنْ حَ َ�س َنات ْه
		
ذهب النو ُم فا َّلذي ُيغ ُ
ني
ْـم�ض ال َع ْيـ َن ِ
يا َت ْع َ�سه ويَا وَي َ
ال ِت ْه
			
ُ
ما�ض و َك ْم مِ نْ مبطئٍ
�أ�سرِعوا
فالزمان ٍ
قد َطوَاه يف عَجالت ْه
			
كل بابٍ ٌ
واط ُرقوا البابَ ُّ
كفيل
بو ُلو ٍج ملن َدرَى د َّقا ِت ْه
			
ُ
ال�س َرى على امل ُ ْدل ِِج ال�ساري
قد
يطول ُّ
ف ُيدنيه من مدَى غايا ِت ْه
		
ال ُت ُ
نال العُال بلَ ْيت ولكنْ
ُكوف ال َف َتى على مِ ْر�آت ْه
		
وع ِ
�آل ُة ال َف ْو ِز هِ ّم ٌة تطحنُ ال�صخ َر
َّجم يف َ�سبَحا ِت ْه
		
وت�سـ ُمو للن ِ

hilalalhajri@hotmail.com
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نزعات احلرية يف ظل �رصاع احل�ضارات
ب�سام الكلباين

عندما �أطلق البابا الراحل يوحنا بول�س الثاين نداءه من �أجل ن�صرة الإميان واحلرية ،ما ا�ستند يف ذلك �إال �إىل مترد نقابة الت�ضامن يف دانزيج ببولندا على
ال�سيطرة ال�شيوعية؛ لكن ذلك وافق فوز ريجان بالرئا�سة يف الواليات املتحدة ،والذي رفع �شعار �إ�سقاط «حمور ال�شر» من طريق حرب الف�ضا ،فقام االحتاد
ال�سوفييتي بحملته الأخرية للدفاع عن نف�سه ومع�سكره بالتوجيه بقمع الإ�ضرابات العمالية يف بولندا ،والقيام بانقالب �شيوعي يف �أفغان�ستان �سرعان ما �أر�سل
جيو�شه مل�ساعدته على ال�صمود .وكان ذلك هو الفخ الذي ا�ستدرج نف�سه �إليه ،والذي �سارع �إليه «املجاهدون امل�سلمون من كل حدب و�صوب ،تدعمهم الواليات
املتحدة ،ويثريون الكثري من نزعات احلرية بني �سكان �آ�سيا الو�سطى والقوقاز للخروج من النري ال�سوفييتي.
يذكر ر���ض��وان ال�سيد يف مقاله مبجلة «ال��ت��ف��اه��م»« ،ال�صراع
على الإ���س�لام يف زم��ن الهيمنة واخل��ي��ارات الأخ��رى يف الزمن
اجلديد» ،على �أن �إعالن غوربات�شوف ان�سحابه من �أفغان�ستان
يف ال��ع��ام  1987ك��ان انت�صاراً ل�ل�إ���س�لام على ال�شيوعية ،ففي
العام  1989انهار جدار برلني� ،إيذاناً بتحقق الآمال يف حترر
�شعوب �أوروبا ال�شرقية ،وما نفعت امل�شروعات الفيدرالية التي
حاولها غوربات�شوف ،فبد�أت اجلمهوريات الإ�سالمية يف �آ�سيا
الو�سطى باالنف�صال وحتول زعما�ؤها ال�شيوعيون �إىل اعتناق
القومية تارة �أو الإ�سالم باعتباره قومية الدول اجلديدة.
لقد كانت التوقعات كبرية وهائلة ،وانتظر الفاتيكان -كما
ان��ت��ظ��ر امل�����س��ل��م��ون� -أن ي�صبحوا ���ش��رك��اء ف��اع��ل�ين يف «ال��ن��ظ��ام
العاملي اجلديد»� ،إال �أن الأمر كان �صعباً على امل�سلمني؛ فهم ال
ميلكون قيادة دينية مركزية ،كما �أن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ظلت �ضعيفة الفعالية منذ �إن�شائها عام  1968على �إثر حرق
امل�سجد الأق�صى ،ونتيجة حلرب الكويت تع ّذر على اجلامعة
العربية االج��ت��م��اع على م�ستوى وزرائ��ه��ا ل�سنوات ،وتعطلت
م�ؤمترات القمة ،وظل العراق حما�صراً و�أ�ضيف �إليه ح�صار
ليبيا .بيد �أ َّن الأف��ظ��ع ك��ان احل��رب الدينية والثقافية التي
�ش ّنت على الإ�سالم يف �أو�ساط اليمني الأوروب��ي والأمريكي؛
باعتباره اخلطر الأخ�ضر الذي ح َّل حمل �-أو يحاول �أن يح َّل
حمل -اخلطر الأحمر ال�شيوعي ،ونتيجة لتلك ال�ضغوطات
ال��ث��ق��اف��ي��ة والأم��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ،ت��و ّق��ع ك��ث�يرون �أن يحدث
انفجار كبري يف بقاع �شتى من العاملني العربي والإ�سالمي،
فقد ن�شطت دعاوى و�أيدولوجيات «�صراع احل�ضارات» ،والتي
ر ّوج لها كثريون يف طليعتهم برنارد لوي�س ،ويف العام 1993
�أ�صدر هنتنجتون مقالته� :صراع احل�ضارات ،والتي حتولت
فيما بعد �إىل ك��ت��اب ع��ام  1996ج��اء ف��ي��ه� :إن الإ���س�لام ميلك
تخوماً دموية؛ �أي �أ ّن��ه دي��ن �أ�صويل يرف�ض الآخ��ر ويتم�سك
باخل�صو�صية ،ومييل �أت��ب��اع��ه ال�شديدو الإمي���ان ب��ه ملمار�سة
العنف �ضد �أبناء احل�ضارات والثقافات الأخرى.
لكن االنفجار امل��وع��ود ح��دث يف �أفغان�ستان التي ُن�س َيت بعد
خروج الرو�س منها عام  ،1989فدار �صراع على ال�سلطة بني
«املجاهدين» ،الذين �أزالتهم ب�سرعة حركة طالبان مب�ساعدة
باك�ستان املجاورة ،واحلركة نف�سها احت�ضنت تنظيم القاعدة
بزعامة �أ�سامة بن الدن ،والذي ط ّور تنظيماً جهادياً ت�صدى

للم�صالح وال�����س��ف��ارات الأم��ري��ك��ي��ة ب�إفريقيا و�آ���س��ي��ا ،ث��م �شنَّ
هجومه الكبري على ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ذات��ه��ا يف ال��ع��ام 2001
موجهاً �ضربة كبرية لهيبة �أمريكا ورموز هيمنتها ،ويف الوقت
ِّ
نف�سه �ضربة قاتلة لكل جهود امل�صاحلة �أو التوا�ؤم بني الإ�سالم
وعامل الع�صر ،وقد حدث ما كان متوقعاً وما كان غري متوقع،
فما ي�سمى باحلرب العاملية على الإرهاب (والتي �شارك فيها
العامل ك ّله بالفعل) انطلقت الحتالل �أفغان�ستان ،ثم الحتالل
ال��ع��راق املتعب باحل�صارّ � .أم��ا غري املتو ّقع متاماً فكان حرب
الأفكار التي جرى �ش ّنها على الإ�سالم مبا�شرة ،حتت �شعار �أن
ه�ؤالء الأ�صوليني �إمنا يكرهون «عامل الغرب» ب�سبب حرياته
وق��ي��م��ه الإن�����س��ان��ي��ة ،وط��ري��ق��ت��ه احل�����ض��اري��ة يف احل���ي���اة .وق��د
ا�ستخدمت يف احل��رب العاملية الثانية مئات مراكز الأبحاث
والبقاع اال�سرتاتيجية وما تركت �شيئاً يف الإ�سالم احلديث �أو
القدمي �إال وتناولته بالتحليل والتفكيك وال�شرذمة رامية �إىل
«حرمان الأ�صوليني العنيفني» من �أ�سلحتهم الفتاكة.
�إ َّن ال�����ض��غ��وط الع�سكرية والأم��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة يف
ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ض��ي�ين دف��ع��ت �إىل ال��واج��ه��ة ب��ت��ي��ارات عري�ضة
طقو�سية و���ش��ع��ائ��ري��ة وت��ع��ب��دي��ة يف �أو����س���اط ع��ام��ة امل�سلمني،
وقد �ضربت هذه التيارات يف فورانها ما كان يعرف بالإ�سالم
التقليدي؛ �إ�سالم املذاهب وامل�ؤ�س�سات العريقة ،و�أول �آثار ذلك
ان��دم��اج الديني والتعبدي وال�شعائري يف ال��ع��ام وال�سيا�سي،
ومن �آثار ذلك االندماج حتول كل مظهر من مظاهر احلياتني
االجتماعية والعامة �إىل رموز ذات قد�سية متجددة ومكرورة،
والبحث دائماً يف جنبات النف�س والآخر عن ال�شرير واملت�آمر
وامل�شكوك يف �أمانته لدينه وعر�ضه ،والإعرا�ض عن ذلك الآخر
ال��ذي ب��دا نائياً وبعيداً و�شديد التن ّمر للإ�سالم وامل�سلمني.
ولأنّ الدين ذا الوجه التعبدي �ضار هو ال�سائد الأوحد؛ ف�إ َّن
�أعراف العي�ش والت�صرف و�أخالقياتهما توارت ،و�سقطت من
االعتبار ،بو�صفها ال تنتمي �إىل الأ�صالة الطهورية ،ولذا ف�إن
حركات التغيري التي انطلقت من تون�س وم�صر يف العامني
الأخ�يري��ن ،ك��ان��ت مفاجئة م��ن ك��ل وج���ه؛ فال�شبان املدنيون
(امل��ت��د ّي��ن��ون) ال���ذي �أط��ل��ق��وا و���ش��ارك��وا ف��ي��ه��ا حت��ول��وا ب�سرعة
قيا�سية �إىل جمهور زاخ��ر .وقد كانت لكل بلد خ�صو�صياته،
لكن العام وال�سائد �أنّ الأوائل يف هذه احلركات كانوا من �أبناء
الطبقات الو�سطى املتع ّلمة ،وقد �أ�ص ّروا على ال�سلمية املطلقة،

و�إن مل ي�ستطيعوا املحافظة عليها يف كل حال ،ولي�س ب�سبب ما
ووجهوا به فقط؛ بل ولأنهم �أرادوا حتقيق التغيري اجلذري.
� ّأم��ا املفاج�أة الثانية ،فكانت ال�شعارات التي رفعوها :احلرية
والكرامة والعدالة والدميوقراطية ومكافحة الف�ساد و�إقامة
ال�صالح .لقد ر�أى ك��ل امل��راق��ب�ين الأج��ان��ب يف ه��ذه احل��رك��ات
تغيرياً قيم ّياً و�أخالق ّياً ،ال يتفق مع ال�صورة التي ك ّونوها عن
املجتمعات العربية يف العقدين الأخريين ،يف هيامها التعبدي
وال�شعائري من جهة ،ويف دجمها للديني بالعام؛ �إذ مل ترتفع
يف حركات التغيري التي عرفت بالربيع العربي �أي �شعارات
دينية ،حتى عندما دخلت الأح��زاب الدينية/ال�سيا�سية على
خط تلك التحركات ودفعت بجماهريها �إىل امليادين.
�أول مظاهر التغيري و�أك�ثره��ا دالل��ة �أن��ه يف الزمن املنق�ضي،
ف���إن ال�����ص��راع على الإ���س�لام ك��ان دائ���راً ب�ين �أق��ط��اب الهيمنة،
واحلركات اجلهادية والأ�صوليةّ � ،أما اليوم ف�إنه �صراع داخلي
ب��ح��ت؛ �أو �شبه ب��ح��ت .مبعنى �أن نا�سنا وح��ده��م ت��ق��ري��ب��اً هم
الذين يقررون فيه .وهو �صرا ٌع زاخر وقد يكون �أ�شد هو ًال من
ال�صراع ال�سابق؛ لكن املجتمعات العربية هي التي تف�صل فيه
وبطرائق �سلمية ،تتح ّول بالتدريج �إىل �آلياتٍ منتظمة.
�إ َّن الإيهام ب�أن الدين ميلك نظرية ثابتة وموحاة يف ال�سيا�سة
واالجتماع واالقت�صاد وت�سيري �أمور الدولة ،لهو تكليف للدين
والإن�سان ال يطاق .وقد كان ذلك �شعاراً من موقع املعار�ضة
وامل��ق��اوم��ةّ � ،أم���ا ال��ي��وم ف����إن نا�سنا ه��م ال��ذي��ن ميتلكون �سائر
اخل��ي��ارات يف ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع ،وه��م م�سلمون
خمل�صون لدينهم ،ولي�سوا بحاجة �إىل �إيكال �ش�ؤونهم العامة
لفئة حتكمهم با�سم الدين ،وتقرر عنهم باعتبار �أنها تعرف
من وح��ي اهلل و�إرادت���ه ما ال يعرفونه� ،أو متلك حق التقرير
يف الدين وال�ش�أن العام دونهم ،العتبارات الن�سب �أو املن�صب
�أو طموح اال�ستئثار بالدين وال��دول��ة م��ع��اً.وخ��ت��ام��اً ن���ؤك��د �أ َّن
التجربة الأمريكية احلديثة يف ف�صل الدين عن الدولة مل
ت��ك��ن م��ن �أج���ل ح��م��اي��ة ال��دول��ة ،ب��ل م��ن �أج���ل ح��م��اي��ة ال��دي��ن؛
فبح�سب الد�ستور الأمريكي ال ي�ستطيع الكوجنر�س �أن ي�شرع
يف �أمرٍ ديني ،وتلك غاية هدفت �إىل عدم تف ّرد جه ٍة ما بالف�صل
يف �أم���ور ال��دي��ن .فالدين �ضمري املجتمع ،والتناف�س با�سمه
ي�شرذمه وي�شرذم املجتمع وعباداته ومنظومته القيمية.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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من �أجل نه�ضة عربية �إ�سالمية جديدة
�أمين البيماين

�ساعد االمتداد اجلغرايف للح�ضارة العربية والإ�سالمية وانفتاحها وتوا�صلها مع احل�ضارات الأخرى على بناء نه�ضة عظيمة �أُ�شري لها بالبنان ،ولكن كان للقيم
املُ�ستمدّة من مقا�صد ال�شريعة و�أ�صول الدين الدور الأكرب يف �صقل الأخالق الإن�سانية يف فرتات خلت .وهنا ُنحاول حتليل وتف�سري مقال (نور الدين خمتار
اخلادمي) واملن�شور يف جملة التفاهم بعنوان« :القيم الأخالقية الإن�سانية ومقا�صد ال�شريعة يف ع�صر النه�ضة العربية والإ�سالمية».
�إ ّن الباحث بعمق تتج ّلى لديه الر�ؤية الوا�ضحة حول تر�سيخ وت�ضمني
مقا�صد ال�شريعة ومو�ضوعاتها يف القيم الأخالقية الإن�سانية ،ولذلك
ف���إ ّن ه��ذه املقا�صد تعترب مثل ال��وع��اء �أو احلا�ضنة لتلك القيم ،ولكن
بعدة م�ستويات كما �سنذكرها تباعاً.
فهناك (م�ستوى مقا�صد ال�شارع) ع ّز وج�� ّل ،وهي املقا�صد التي ت�شري
�إىل الهدف من وراء اخللق والأم��ر من قِبل اهلل �سبحانه وتعاىل ،وال
ي�سعنا �إال �أن ُن�شري �إىل االرت��ب��اط الوثيق بني مقا�صد ال�شارع والقيم
الأخالقية الإن�سانية ،حيث �ضمن اهلل من جهة حقوق الإن�سان ،وحفظ
وخ ْلقه ُ
كرامته وك ّرم عقله َ
وخ ُلقه بامل�ستوى الذي يُعينه على �أن يكون
عبدًا �صاحلاً خمل�صاً له عز وجل } َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم {(الإ�سراء:
 .)70ومن جهة �أخرى جت ّلت مقا�صد ال�شرع يف تقرير وظيفة الإن�سان
ور�سالته يف احلياة ودوره يف �إعمار الأر�ض ،واحلكم مبا �أنزل اهلل تعاىل }
َو�أَنِ احْ ُكم َب ْي َنهُم ِبَا �أَن َز َل َّ
الل ُ{ (املائدة� ،)49 :إ�ضافة �إىل الأمر بالتنوّع
ا�س �إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍر َو�أُن َثى
بينهم والتعارف واالندماج }يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
وَجَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوبًا َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا} (احلجرات ،)13 :و�أن ي�ستقروا �إىل
ْ����ض مُ�سْ َت َق ٌّر َومَ�� َت��ا ٌع ِ�إ َل
�أن يرث اهلل الأر���ض ومن عليها { َو َل�� ُك�� ْم ِف َ ْ أ
الر ِ
حِ ني{(الأعراف ،)24 :و�ضمن كل هذه الأمور بالدين الإ�سالمي الذي
ّ
ينظم حياة امل�سلم ويوجّ هها كدين �شامل جامع مانع اختاره اهلل للنا�س
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
}ال َي ْو َم �أك َمل ُت لك ْم دِينك ْم َو�أتم ُْت َعل ْيك ْم ِن ْع َمتِي َور َِ�ض ُ
الِ�سْ ل َم
يت لك ُم إ
دِي ًنا{ (املائدة.)3 :
ثم هناك (م�ستوى ق�صد املكلَف) .وهو الإن�سان الذي ا�ستخلفه اهلل يف
هذه الأر�ض ،ورغم الت�سل�سل الذي بينهما ف�إ ّن ق�صد املكلَف يعترب رديفاً
يف الذكر والبيان لق�صد ال�شارع ،وق�صد ال�شارع �إىل ق�صد املكلَف ي�شمل
عدّة �أمور وهي:
� .1أن يكون ق�صد املكلَف مبنياً على الإمي��ان ب�أركانه ال�ستة وعقيدته
ال�صحيحة و�سائر متطلباته ،وبالتايل النهي عن ال�شرك �أو الكفر باهلل
تعاىل.
َ
ّ
� .2أن يكون ق�صد املكلف يت�سم ب�سمات الإخال�ص وجوهره �صفاء النية،
بعيداً عن النفاق وحب الظهور والرياء }وَا َّل ِذ َ
ين يُن ِف ُقو َن �أَ ْموَا َل ُه ْم ِر َئا َء
ا�س{ (الن�ساء.)38 :
ال َّن ِ
ً
َ
� .3أن يكون ق�صد املكلف مبنيا على احل��ب وامل���ودّة والتوا�ضع والبعد
عن الكراهية واحلقد ،وكذلك الرحمة مع �سائر املخلوقات �إال مع من
ينتهك مبد�أ الرحمة ويع ّذب النا�س وي�ؤذيهم ،واالمتناع عن الكرب مع
النا�س �إال يف حالة جمابهة ظامل �أو طرد طاغية وحمتل.
�إ ّن ق�صد املكلَف له ات�صال عميق وت�أثري مبا�شر وكبري يف بناء القيم
الأخالقية الإن�سانية والتي ترتكز على ح�سن الفهم ،والرغبة يف حتقيق
الأف�ضل يف القول والفعل ب���إرادة �إن�سانية كبرية ،و�إ ّن هذه الإرادة لهي

الركن املتني للنه�ضة احل�ضارية.
ثم هناك (م�ستوى املقا�صد ال�ضرورية واحلاجية والتح�سينية) ،وهو
ما يُ�شري ب�شكل �أكرث و�ضوحاً �إىل امل�صالح من حيث حت�صيلها وتفعيلها
وفق ال�شريعة الإ�سالمية ،واملفا�سد ودر�ؤها ودفعها عن النا�س وحياتهم
وم�صاحلهم .ف�أمّا املقا�صد ال�ضرورية فهي ما تقوم عليه حياة الإن�سان
من ماء وغذاء وهواء وحقوق الإن�سان ال�ضرورية ،وبدونها ال ت�ستقيم
حياته و�صحته� .أمّا املقا�صد احلاجية فهي التي ت�صعّب احلياة وت�صبح
ذات م�شقة كبرية عند انعدامها مثل املهن واحلرف التي ُتك�سِ ب الإن�سان
ق��وت ي��وم��ه وتعينه ع��ل��ى �إع��م��ار الأر�����ض ،ول��ك��ن ال يفنى ال��وج��ود عند
فقدانها .بينما تهدف املقا�صد التح�سينية �إىل حت�سني حياة النا�س من
ّ
والتح�ضر والتمدّن ،مما يعطي
حيث الرخاء والراحة والتطيّب والتن ّزه
احلياة جما ًال �آخر وراحة �أكرب� .إن هذه املقا�صد الثالثة لها دور كبري يف
تر�سيخ القيم الأخالقية الإن�سانية من خالل:
 .1امل��ق��ا���ص��د ال�����ض��روري��ة ت��ر���سّ ��خ م��ا ه��و ���ض��روري م��ث��ل ك��رام��ة الإن�����س��ان
وحرمة االعتداء عليه ،والعدل والإح�سان بني النا�س والوفاء بالعهود
الل �إِ َذا عَاه ُّ
َدت ْ{ (النحل.)91 :
} َو�أَ ْو ُفواْ ِب َع ْه ِد ّ ِ
 .2املقا�صد احلاجية تر�سّ خ ما هو حاجي مثل ّ
احلث على العمل وك�سب
الرزق ،ومُعاملة العاملني والبعد عن ك ّل ما ي�سبب �إحراجاً وم�شقة يف
العي�ش.
 .3امل��ق��ا���ص��د التح�سينية ت��ر���سّ ��خ م��ا ه��و حت�سيني م��ث��ل التحية و�إك���رام
ال�ضيف واخلدمة التطوّعية ،والت�آلف والت�آزر بني املجتمعات والتوا�صل
بينها.
امل�ستوى الرابع هو (م�ستوى املقا�صد اخلم�سة) ،وهي كالتايل:
(ح��ف��ظ ال��دي��ن) .ويف�ضي �إىل ح��ف��ظ ال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي �أ�س�سها
و�أق ّرها الدين ،ولها دور كبري يف تقرير القيم الأخالقية النابعة من
العقيدة وال�شريعة مثل قيم العدل والأمانة واحلرية والكرامة و�صلة
الرحم وب��ر الوالدين } َو َق َ�ضى َر ُّب َ��ك �أَ َّل َت�� ْع�� ُب��دُوا �إِ َّل �إِ َّي���ا ُه َو ِب��ا ْل��وَا ِل�� َد ْي ِ��ن
�إِحْ �سَ ا ًنا{ (الإ�سراء.)23 :
(حفظ النف�س) .وتعني حفظ النف�س الإن�سانية م��ن خ�لال �إكرامها
وعدم �إهانتها ،وتوفري معا�شها ودوائها وتقدير دورها يف عمارة الأر�ض
وعدم �إهالكها }و ََل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم �إِ َل ال َّت ْه ُل َكةِ{ (البقرة.)195 :
(حفظ العقل) .وهو البعد عن كل ما يذهب ويف�سد العقل كال�شعوذة
ن��ا ْ َ
وال�سحر واجلهل والدجل واخلمر}يَا �أَ ُّي�� َه��ا ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��وا ِ�إ َّ َ
ال ْم ُر
َالَ ْز َل ُم رِجْ ��� ٌ��س م ِّْ���ن عَ��مَ��لِ ال��� َّ��ش�� ْي َ��ط��انِ َف��اجْ �� َت�� ِن�� ُب��و ُه
َالَن���� َ���ص���ابُ و ْ أ
وَا ْلَ�� ْي�����سِ �� ُر و ْ أ
َ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِحُ ون { (املائدة .)90 :كذلك البعد عن املهاترات ال�سيا�سية
والإعالمية والفكرية والفل�سفية واجلدلية والدينية ،وهو ما يُ�ساعد
على بناء القيم الأخالقية الإن�سانية مبا يعود بالنفع على الإن�سانية.

(حفظ الن�سل) .ومت ّثلت ه��ذه اخلا�صية يف نعمة عظيمة حفظت هذا
احل���ق ون ّ��ظ��م��ت��ه �أال وه���ي (الأ�����س����رة) ،وال��ت��ي حت��ف��ظ ال��ع��ر���ض والن�سل
واحل�سب والن�سل والأوالد }و ََل َت ْق ُت ُلوا �أَو َْل َد ُك���مْ{ (الإ�سراء ،)31 :وال
ينظر فيها �إىل حاالت ال�شذوذ الزائغة عن هذا الدين.
(ح��ف��ظ امل����ال) .وه���ي جم��م��وع��ة الأخ��ل�اق ال��ت��ي حت��ف��ظ امل���ال كتنميته
وا�ستثماره وزيادته ،والبعد عن الفنت والرِّبا } يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا َل
َت�أْ ُك ُلوا ال ِّربَا �أَ ْ�ضعَا ًفا مُّ َ�ضا َع َف ًة{(�آل عمران )130 :والر�شاوي وال�سرقات
و�أك���ل امل��ال بالباطل وه�ضم حقوق النا�س يف �أم��وال��ه��م .وت�ساعد هذه
اخل��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى ح��ف��ظ �أخ�لاق��ي��ة الك�سب وال��ت��ج��ارة ،وال��ب��ي��ع وال�����ش��راء،
وال�����ص��دق والأم��ان��ة يف امل��ع��ام�لات ال��ت��ج��اري��ة ،مم��ا ير�سّ خ ويبني احلياة
املالية للإن�سان على القيم امل�ستمدة من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
ي���أت��ي بعد ذل��ك (م�ستوى و�سائل املقا�صد) .وتتم ّثل يف �أجن��ع الطرق
يف عملية الو�صول �إىل القيم الأخالقية وتر�سيخها .فيمكن للإن�سان
اختيار �أف�ضل الو�سائل املختلفة لتحقيق الأم��ن العام ،والتوا�صل بني
ال�شعوب وت��راب��ط املجتمعات واحل�����ض��ارات ،مم��ا يُ�سهم ب�شكل كبري يف
ت�شكيل ال�صيغ والطرق الناجعة يف عمليات بناء قيم الأخالق وف�ضائل
الإن�سان.
امل�ستوى ال�ساد�س هو (م���آالت �أفعال النا�س) .وهي مت ّثل ما ت�ؤول �إليه
�أف��ع��ال النا�س و�سيا�سات ال���دول وال��ق��وى الإقليمية والعاملية .والقيم
الأخ�لاق��ي��ة الإن�سانية ال��ي��وم ج��دي��رة بالبحث ومعاجلة اخل��ط��ر ،حيث
طغت امل���ادة وك�ث�رت احل���روب ،وزاد حجم الظلم واال���س��ت��ب��داد والقمع،
وهُ���ِ��ض��م��ت احل��ق��وق الإن�����س��ان��ي��ة ،وه���و م����آل خ��ط�ير ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى القيم
الأخالقية الإن�سانية مما ينبغي التو�سّ ع يف درا�ستها وحتديد �أ�سبابها
وطرق مواجهتها.
امل�ستوى الأخ�ير هو (م�ستوى امل��وازن��ات والأول��وي��ات املقا�صدية) .وهو
وزن امل�صالح واملفا�سد للو�صول �إىل غاية القيم الأخالقية الإن�سانية،
ول��ذل��ك ت��ق��دّم م�صلحة الأك�ب�ر على الأ���ص��غ��ر ،وال��ع��ام��ة على اخلا�صة،
والدائمة على امل�ؤقتة ،والأهم على الأقل �أهمية ،وتتوقف حرية الفرد
عندما تبد أ� حرية اجلماعة ،ولذلك حتديد هذه الأولويات ير�سم طريقاً
وا�ضح املعامل لأخالق �إن�سانية وقيم �إ�سالمية متجددة با�ستمرار.
�إ َّن م��ا �آل��ت �إل��ي��ه الأم���ة العربية والإ���س�لام��ي��ة ال��ي��وم م��ن ت�شتت و�ضياع
لهو �شيء ينبغي �إعادة النظر فيه ،وذلك من خالل بناء نه�ضة عربية
�إ���س�لام��ي��ة ج��دي��دة م��رت��ك��زة ع��ل��ى ال��ب��ع��د امل��ق��ا���ص��دي للقيم الأخ�لاق��ي��ة
الإن�����س��ان��ي��ة� .إن �إح��ي��اء مقا�صد ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة �سيكون و�سيل ًة
ناجعة للغاية من �أجل نه�ضة عربية �إ�سالمية مبنية على قيم �أخالقية
�إن�����س��ان��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ن��واح��ي ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة والتعليمية
والفكرية والق�ضائية واالجتماعية والإدارية والبيئية.
albimani92@hotmail.com
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االختالف والآخر
عاطفة امل�سكرية

�إ َّن االختالف هو الزر الذي مت كب�سه لإ�شعال الزوبعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط .حيث �إن الآخر مل يعد عن�صرا مقبوال ميكن التعاي�ش معه دون �إحداث �ضرر
لأحد الأطراف� .إال �أن هذا « الآخر» مل يظهر فج�أة من العمق ،فلطاملا كان موجودا عدا �أنه مل يكن ي�شكل عن�صرا �أ�سا�سيا للخالف .ويطرح �أحد منظري الي�سار
الإ�سالمي �أو ما ي�سمى بالإ�سالميني التقدميني ،وهو �أحميدة النيفر ،يف �أحد مقاالته مبجلة التفاهم بعنوان «منزلة التعارف واالعرتاف يف منظومة القيم
القر�آنية» ،هذا املو�ضوع من منظور قر�آين.
والفكرة الأ�سا�سية التي وردت فيه هي حتمية االختالف
لكون الأف��راد الذين ي�شكلون ج��زءا من الكل «املنظومة
التي هم بداخلها» مل يختاروا ما هم عليه من اختالف
وت�����ش��اب��ه .وع��ل��ي��ه ،ه���ن���اك ت�������س���ا�ؤالت ق���د ت���ط���رح يف ه��ذا
ال�سياق وحت��دي��دا فيما يتعلق بالعن�صر ال��ذي �أدى �إىل
ه��ذا احل��راك واليقظة املت�أخرة بوجود الآخ��ر املختلف.
فهل هي فكرة وج��دت منذ ال�سابق بجانب وع��ي فطري
ب���الأط���راف الأخ����رى املختلفة ع��ن��ا رغ��م��ا ع��ن كلينا؛ ثم
ج��اء م��ن ق��ام بت�شوي�ش ه��ذه الأف��ك��ار وخ��ل��ق ال��ع��داء؟ �أم
�أن اجل����ذور ال��رادي��ك��ال��ي��ة ���ض��د الآخ����ر ك��ان��ت م��غ��رو���س��ة،
تنتظر البيئة واملناخ املُنا�سبني حتى تظهر على ال�سطح!
الب��د م��ن الإق���رار �أن م�س�ألة االخ��ت�لاف ه��ذه حتتمل كل
اخليارات ال�سابقة كعنا�صر �ساهمت يف خلق امل�شكلة التي
ُت��ع��د الأ���س��ا���س ال��ذي بني عليه ه��ذا الو�ضع املتمزق بني
جم��م��وع��ات ك��ان��ت �صديقة و�شقيقة يف ال�����س��اب��ق .عندما
نتحدث عن االختالف ونوعه ما �إذا كان مذهبيا ،عرقيا،
طبقيا ،قبليا ،ثقافيا ،اجتماعيا � ...إلخ فهو يعتمد على
املجتمعات �أنف�سها .وق��د جن��د ع��دة عنا�صر خمتلفة يف
جمتمع واحد حيث �إن احلكمة الأ�سا�سية من خلق الب�شر
خمتلفني هي �إكمال بع�ضهم البع�ض وت�سخريهم ل�سد
ال��ن��واق�����ص ال��ت��ي ع��ج��زت الأط����راف الأخ����رى ع��ن �سدها،
ب��ال��ت��ايل حتقيق ال��غ��اي��ة ال��ك�برى م��ن خ��ل��ق الب�شرية �أال
وه��ي عمارة وخالفة الأر����ض .ت�ؤكد اجلزئية ال���واردة يف
القر�آن الكرمي �أن االختالف لي�س �ضارا عند �أهل احلق
بينما يعد ���ض��ارا عند �أه��ل ال��ب��اط��ل .وم��ا ورد يف ال��ق��ر�آن
�سبق ك��ل ال��ت���أوي�لات امل����راد منها ف��ه��م ف��ك��رة اال���س��ت��ف��ادة
من االختالفات من قبل الأمم املتقدمة .ف���إذا ما جئنا
نتخذ م��ن الو�ضع احل��ايل م��ث��ا ًال ،تعد ال��والي��ات املتحدة
والدول الأوروبية �أمنوذجا للتعددية الثقافية با�ستثناء
بع�ض املجموعات العن�صرية فيها .فالواليات املتحدة هي
عبارة عن �أر�ض �أتى �إليها املهاجرون من ثقافات و�أعراق

ودي��ان��ات خمتلفة� ،إال �أن مواطنيها ي��ح��ددون هويتهم
باجلن�سية الأمريكية ك�أولوية عندما يتم �س�ؤالهم عن
الهوية ولي�س بالعرق �أو الديانة �أو �أي من عنا�صر الهوية
التي ينتمون �إليها وهنا مربط الفر�س حيث �إنهم تقبلوا
فكرة االختالف وذلك لوجود هدف �أو �صورة �أكرب و�أهم
من الفروق الق�سرية بينهم .وينطبق ذلك على االحتاد
الأوروب��ي كذلك حيث �إن دوال �أو�شكت �أن متحو بع�ضها
البع�ض م��ن اخل��ري��ط��ة يف ال�����س��اب��ق وم��ع وج���ود ك��ل تلك
اللغات والثقافات املختلفة �إال �أن��ه��م ا�ستطاعوا ت�شكيل
كيان متحد ين�أى ب�أحداث املا�ضي بعيدا موجهًا جهوده
نحو احلا�ضر وامل�ستقبل .مع كل ذلك البد من ت�سليط
ال�ضوء على م�س�ألة مهمة حا�ضرة ومت�صلة مب�س�ألة قبول
االختالف �أال وهي عدم حماولة طم�س الآخر ب�أي �شكل
من الأ�شكال مبا�ش ًرا كان �أم غري مبا�شر ،ولنا يف �سقوط
االحتاد ال�سوفييتي منوذجاً يف ذلك حيث كانت ال�سلطة
املركزية متار�س طم�س هوية الآخر يف �سبيل خلق هوية
واحدة م�شرتكة بني كل من هم جزء من االحتاد .فكانت
ت�����س��ن ق��وان�ين يف ذل���ك م��ث��ل م��ن��ع ا���س��ت��خ��دام غ�ير اللغة
الرو�سية يف املدار�س وغريها من الت�شريعات التي كانت
ت�ساهم يف دفع هوية الآخر بعيدا عن ال�صورة الكلية مما
يعد �شبه م�ستحيل .و�أغلب النماذج يف التاريخ �إن مل تكن
كلها تثبت ذلك .قد ال يكون هذا �سببا رئي�سيا يف منوذج
االحت��اد ال�سوفييتي �إال �أن��ه عن�صر ال ُيكن ا�ستبعاده يف
�سياق احل��دي��ث ع��ن �أ���س��ب��اب الف�شل ال�سوفييتي .ال��دول
الأوروب��ي��ة تعد �أمن��وذج��ا بني ع��دة من��اذج �إال �أن��ه معاك�س
لهذه ال�صورة حيث �إن اح�ترام االخ��ت�لاف يعد حا�ضرا
يف كل التفا�صيل بل �إن الآخر يعتز بهويته مظهرا �إياها
بكل عنفوان يف ح��دود املنظومة التي ينتمي �إليها دون
�أن يحا�سبه �أح��د .من منا مل ي�سمع باعتزاز الفرن�سيني
ب��ل��غ��ت��ه��م ال��ف��رن�����س��ي��ة و�إن ك���ان���وا ي��ت��ح��دث��ون ل��غ��ة �أخ���رى
بطالقة «كالإجنليزية» مثال يرف�ضون ا�ستخدامها يف

مو�ضع غري ذي حاجة كامل�ؤمترات واملحافل العلمية ..
�إلخ.
من هنا ن�ستلهم فكرة �أن الآخر املختلف �أي�ضاً ي�سهم يف
عملية تقبل الآخ��ر ل��ه ،وذل��ك من خ�لال �إث��ب��ات وج��وده،
ومعرفة وفهم تاريخه ،واالعتزاز بحا�ضره ،وال�سعي نحو
حتقيق الأهداف والغايات الكربى ل�صالح الكل ال اجلزء
ال���ذي يقت�صر ع��ل��ى حتقيق بع�ض امل�����ص��ال��ح ال�شخ�صية
مثل ما نرى يف خمتلف املنظومات التي ا�ست�شرى فيها
ال��ف�����س��اد .ك��ل ه���ذه ال��ع��ن��ا���ص��ر ي��رت��ب��ط ببع�ضها البع�ض
يف �سل�سلة مت�صلة ،ف��االخ��ت�لاف يتعلق مب�س�ألة الهوية
وال��ه��وي��ة ت��ع��ك�����س ث��ق��اف��ة الإن�����س��ان مب��ا ي��ح��م��ل��ه م��ن قيم
وهذه القيم هي التي ت�سهم يف �إجبار الطرف الآخر على
احرتامك واح�ترام حتمية وج��ودك ك�شريك ال كعن�صر
ينظر �إل��ي��ه نظرة تقلل م��ن ���ش���أن��ه .حت ًما هناك عنا�صر
�أخ���رى ترتبط بنف�س مو�ضوع تقبل االخ��ت�لاف وفهمه
وعدم اعتباره تهديدًا حيث �إن �أدجلة الأفكار �ساهمت يف
حتريك الأفكار الراديكالية التي تقر بجواز حمو الآخر
بحجج وتربيرات اقتب�ست من الدين وكما قيل �إن «الدين
�أفيون ال�شعوب» .وهنا ال مالمة على الدين املبني على
ت�شريعات بنيت من خالل التف�سريات املختلفة باختالف
امل��ذاه��ب ح��ي��ث ال ُي��ك��ن جت��اه��ل حقيقة ك���ون ال���ق���ر�آن «
ح�� ّم��ال �أوج��ه «مثلما ذك��ر علي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب .فللأ�سف
ي��ت��م ا���س��ت��غ�لال ال��ن�����ص��و���ص ال��ق��ر�آن��ي��ة م��ن بع�ض �ضعفاء
النفو�س من الذين غلبت رغباتهم الدنيوية على وعد
الآخ��رة حيث ي�ؤججون الفنت امل���ؤدي��ة للتناحر والقتال
بني املجموعات متى ما تطلب الأمر �أو بالأحرى متى ما
طلب منهم ذلك وهذا ما يدعى بت�سيي�س الدين� ،إحدى
الأدوات امل�ستخدمة يف الع�صر احلايل وب�إتقان كفيل ب�أن
ي�ضر الطرف الآخر� .إن االختالف حقيقة حتمية ونعمة
تتطلب الكثري من الوعي والإدراك حتى ال تتحول �إىل
نقمة �أو �أداة ي�ستغلها البع�ض �ضد �آخرين.
attifa.nasser@gmail.com
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احلروب يف الغرب والإ�سالم بني املبد�أ والواقع
نا�صر احلارثي

ي�سعى الكاتب خالد بالنك�شب يف مقاله املعنون بـ «املفاهيم املت�شابهة للحرب وال�سالم بني العرب والغرب» يف جملة التفاهم �إىل درا�سة منطلقات احلرب و�ضوابطها يف
الإ�سالم ويف امل�سيحية عند الغرب ،مبيناً �أن حجم التناق�ض ال�شديد يف الطرح الغربي عند ذكر �أ�سباب احلرب عند الغرب وعند املُ�سلمني ،من خالل الكيل مبكيالني
متناق�ضني وخلق جمموعة من التربيرات لكافة احلروب الغربية مع خمتلف اخل�صوم ،ويف املقابل �شيطنة كافة احلروب الإ�سالمية وارتباطها باملقد�س ووح�شيتها
املتجذرة على �أ�س�س دينية .ولقد عمد الكاتب �إىل مقارنة الدوافع بني الغرب والإ�سالم؛ ليخل�ص �إىل �أن حروب الإ�سالم والغرب تنطلق من نف�س الدوافع ،مع تباين
التعبريات �إال �أ َّن الإ�سالم كان �أكرث �إن�سانية بحكم املُعطيات الزمنية وهذا ما �سنقوم با�ستعرا�ضه يف هذا املقال.
�إنَّ ال�صورة الأك�ثر ب��روزا يف و�سائل الإع�لام الغربية
حول احلرب يف بالد الإ�سالم هي �صورة احلرب املقد�سة،
وهو ما ي�سمى باجلهاد والذي ت�سميه املنابر الإعالمية
يف ال���غ���رب « ”Jihadismوت��ع��ن��ي ك��اف��ة احل��رك��ات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ق��ت��ال��ي��ة م���ن م��ن��ط��ل��ق �إ����س�ل�ام���ي ،يف حني
تو�صف احل��روب التي ي�شنها الغرب مب�سمى «احلروب
العادلة» ،والتي تطورت تعبرياتها الحقاً با�سم احلرية
�أو ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،وه��ن��ا ي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل ال��ن��ظ��رة
املثالية للغرب حول حروبهم مقابل النظرة ال�سوداوية
للإ�سالم ،ولقد وقع الكاتب يف �إ�شكالية �ضبابية حتديد
املنطلق لنقد ال��غ��رب ،ف��ت��ارة ينقد ال��غ��رب على �أ�سا�س
م�سيحي وتارة على �أ�سا�س �أوروبي و�أمريكي �أي قومي،
يف ح�ين �أن��ه ي��داف��ع ع��ن املُ�سلمني م��ن منطلق الإ���س�لام
وت���ارة ي�برر ال��ه��ج��وم م��ن منطلق �أن��ه��ا ق�ضايا متعلقة
ب�ش�أن ال���دول و�سيا�ساتها ،فتجده �أح��ي��ا ًن��ا يرتكز على
القاعدة الدينية �أو االنطالق من م�سوغات ثيوقراطية،
ويف �أحيان �أخ��رى االحتكام للدوافع ال�سيا�سية .وعلى
الرغم من املغالطة املنطقية التي وقع فيها الكاتب �إال
�أن��ه ا�ستطاع �أن ي�ضع النقاط على احل��روف يف م�س�ألة
دوافع احلرب يف الإ�سالم وامل�سيحية ،مبينًا �أن امل�سيحية
م��ع اعتبارها �أن احل��رب �شر� ،إال �أن �أوغ�سطني وتوما
الأكويني وهيوغر�شيو�ش و�ضعا �أ�سبابا للحرب ت�شابه
�إىل ح��د كبري الأ���س��ب��اب ال��ت��ي و�ضعها الإ���س�لام ،ومنها
ح��ق احل���رب� :أي �أن احل���رب ال ت��ث��ار �إال لأج���ل حتقيق
ال��ع��دال��ة وال��ن��زاه��ة وه��و م��ا يحاكي الآي���ة الكرمية من
ي َنف ٍْ�س �أَ ْو َف َ�سا ٍد ِف
�سورة املائدةَ « :من َق َت َل َنف ًْ�سا ِب َغ ْ ِ
ْ أَ
�ض َف َك َ�أ َّ َ
ّا�س َجمِ ي ًعا ،و� ً
أي�ضا النية احل�سنة
ال ْر ِ
نا َق َت َل ال َن َ
�أو الهدف احل�سن فال ت�شن احل��رب مل�صلحة حاكم ما
لأج���ل تر�سيخ ث��روت��ه �أو �سلطته ،وه���و م��ا ي��ن��اظ��ره يف
خال�صا لوجه اهلل وحده دون
الإ�سالم �أن يكون القتال
ً
ال��ت��ف��ات جل��اه �أو م���ال .وك��ذل��ك يجب �أال ت�شن احل��رب
�إال مع �إم��ام ع��ادل و�ضد جهة باغية ،كما �أن امل�سلمني
يرف�ضون قيام احلرب دون �إذن من احلاكم ،لأنه الأدرى
مب�صلحة بلده ،ويرى غرو�شيو�ش جواز حرب اجلماعة
اخلا�صة عند ال��ث��ورة �أو وق��وع الظلم ،وه��و م��ا يحاكي
ق��ت��ال احل��اك��م ال��ظ��امل عند امل�سلمني ،وك��ذل��ك ���ض��رورة

التكاف�ؤ بني الطرفني يف القتال مع حت��رمي الإ�سراف
يف ال��ق��ت��ل ،و�أه��م��ي��ة اح��ت��م��ال ال��ن��ج��اح ح��ت��ى ال تتعر�ض
ال���ب�ل�اد ل��ل��دم��ار وه���و م���ا ح���دث م���ع ال��ن��ب��ي��� ،ص��ل��ى اهلل
عليه و�سلم ،يف �صلح احلديبية والذي ا�ستمر لعامني.
كما يتفق الإ�سالم مع الغرب � ً
أي�ضا حول اعتبار خيار
احل��رب هو احل��ل الأخ�ير ،كما �أن الإ���س�لام ج��اء مت�سقاً
مع مواثيق جنيف  ،1864وهاغ  1899و 1907حول مبد�أ
التمييز �أو ال�����س��ل��وك ال�صحيح يف احل���رب ،م��ن خ�لال
ع��دم ق��ت��ال امل��دن��ي�ين وال�ضعفاء وك��ب��ار ال�سن وك��ل من
لي�س له عالقة باحلرب ،وال ميكن ا�ستخدام م�صطلح
ال�ضرر املتبادل لتربير القتل ،وكذلك اتفاق الإ�سالم
م��ع ال��غ��رب على ���ض��رورة �إن��ه��اء احل��رب بطريقة عادلة
وهو �أن يتحقق ال�سالم ،ولو �أن هذا املبد�أ مت ا�ستغالله
ريا لدى الطرفني بطريقة خاطئة ،فعند امل�سلمني
كث ً
يجب �أال ينتهي القتال �إال بتحقيق الن�صر ،وعند الغرب
الأمريكي «ا�ست�سالم اخل�صم دون �شروط».
�شارحا
احلروب
ويف ال�شطر الثاين ي�شرح الكاتب واقع
ً
ت�سمية احلرب بني الذات والآخ��ر عند الغرب ،حيث ال
ي���أن��ف ال��غ��رب م��ن ا���س��ت��خ��دام م�صطلح احل���رب العادلة
يف و���ص��ف ح��روب ب�لاده وم�صطلح احل��رب املقد�سة يف
ح��روب امل�سلمني والتي ظهرت يف الأدب��ي��ات الغربية يف
القرنني ال�ساد�س وال�سابع ع�شر ،وهو ما ُيخالف الواقع
بطبيعة احلال� ،إذ الزمت الدوافع الدينية للقتال عند
الأوروب���ي�ي�ن حتى يف الع�صر احل��دي��ث وه��و م��ا يعك�سه
ت�صريح الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بو�ش ب�أن حربه على
الإره���اب «ح��رب �صليبية» .وي�شري ال�ت�راث الإ�سالمي
وامل�سيحي �إىل �أهمية تقليل ال�ضرر يف احلروب ،وهو ما
ال يتحقق عادة ب�سبب عدم م�س�ؤولية املقاتلني وقيامهم
ب�سيا�سات ت��دم�يري��ة ك�سيا�سة الأر�����ض امل��ح��روق��ة ،ويف
خ�ضم ت�أمل الكاتب لواقع احل��روب مقارنة بالتنظري
التقليدي يف الإ�سالم وامل�سيحية ف�إنه يرى �أن القتال
يف الع�صور القدمية �أق��ل عنفًا من الع�صور الو�سطى،
والع�صور الو�سطى �أق��ل وح�شية و�ضر ًرا باملدنيني من
ال��ع�����ص��ور احل��دي��ث��ة ،و�إذا م��ا ت���أم��ل��ن��ا ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث
جند �أن احلرب العاملية الأوىل ت�سببت يف قتل مدنيني
يتجاوز عدد املقتولني من املحاربني ،يف حني �أن احلرب

العاملية الثانية ت�سببت يف مقتل املدنيني ب�أرقام ت�صل
�إىل �ضعف عدد املوتى من املقاتلني ،وهو ما ي�شري �إىل
وح�شية ال��ق��ت��ال بالأ�سلحة والأ���س��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة ،كما
�أ�شار الكاتب ب�أن عمليات الإرغام �أو الإكراه على اعتناق
ال��دي��ن ُم��رم��ة يف الأدي�����ان ول��ك��ن��ه��ا مت��ار���س يف بع�ض
احلروب ويتم جتنبها يف بع�ضها الآخر يف كال الطرفني
تبعاً لأه��داف القتال ذات��ه .ولقد �أو�ضح الكاتب يف هذا
ال�سياق �أن احل���روب مبفهوم دار الإ���س�لام ودار الكفر
انتهت منذ زمن ه�شام بن عبد امللك الأم��وي عام 122
ه��ج��ري ومل يتم �إح��ي��اء ه��ذه احل���روب �إال يف نيجرييا
�أواخر القرن الثامن ع�شر زمن عثمان بن فودي ،دون
�إي�����ض��اح م��ن الكاتب ح��ول طبيعة احل���روب يف ع��دد من
ال���دول الإ���س�لام��ي��ة يف الأزم��ن��ة ال��ت��ي عقبت ف�ترة حكم
ه�شام بن عبد امللك.
�إنَّ ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة احل����روب و�أ���س��ب��اب��ه��ا ال�سيا�سية
وال��دي��ن��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة ه���ي م���ن �أه�����م ال��ق�����ض��اي��ا
امل��ع��ا���ص��رة ،وال مي��ك��ن �أن ن�ضعها يف �إط����ار ت��اري��خ��ي
مغلق؛ لأن��ه��ا ت���ؤث��ر على واق��ع��ن��ا يف ع��دة م�ستويات،
ف��م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان درا����س���ة ال��ت��راث الإ���س�لام��ي
و�شرعية الدولة وعالقتها بالدين؛ حتى ن�ستطيع
ق��راءة ال�تراث بالطريقة الأمثل دون االحتكام �إىل
االن��ت��م��اء وال��ت��وج��ه��ات الأي���دول���وج���ي���ة ،ل��ذل��ك ي��رى
الكاتب �أن ال�سيا�سات احلالية �صارت ت�ستعني ب�شعار
الدفاع عن النف�س لت�سويغ حروبها �ضد الآخ��ر ،يف
حني جند �أن الكثري من امل�سلمني ال زالوا مت�أثرين
وب�شكل كبري مب�صطلح الفتوحات الإ�سالمية ودار
الإ���س�لام ودار الكفر ب�سبب غياب النظرة العلمية
املحايدة للتاريخ.
ويف اخل���ت���ام ف����إن���ه ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى �أح����د ت�����س��وي��ق
الإع�لام الأمريكي للحركات اجلهادية با�سم الدين
يف ال�شرق الأو���س��ط ،ولكن احلقائق كما يذكر �أحد
االق��ت�����ص��ادي�ين ال�����ص��ي��ن��ي�ين ب�����أن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية �شاركت خالل العقود الثالثة املا�ضية يف
 13حرباً و�أنفقت فيها �أكرث من  14تريليون دوالر،
وه��و ما يعك�س التباين الدائم بني املبادئ والواقع
يف احلروب.
m056058@gmail.com
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عالقة امل�سلم بغريه� ..سلم �أم عدوان؟
�صفية الها�شمية

جاء القر�آن الكرمي ِّ
لينظم حياة الإن�سان بكافة جماالتها االجتماعية واالقت�صادية والدينية والنف�سية؛ حيث مل يرتك جماال من جماالت حياة الإن�سان �إال
وقد و�ضع له �أ�س�سا وقواعد تنظمه ،و�أهم تلك املجاالت هو املجال االجتماعي؛ لأن الإن�سان اجتماعي بطبعه ،يعي�ش يف جمتمع وينتمي �إىل جمموعة من الب�شر
وال بد من تنظيم و�ضبط عالقة الإن�سان بالآخر داخل املجموعة وخارجها .ويف هذا املقال ،تو�ضيح لعالقة امل�سلم بغريه ،وملَا كانت عالقة امل�سلم ب�أخيه امل�سلم
ذات قواعد وا�ضحة جلية يف كتاب اهلل فلم ت�شكل �أية ق�ضية عند امل�سلمني� ،أما عن عالقة امل�سلم بغري امل�سلمني ،ف�إنه مو�ضوع كرث فيه اجلدل وتعددت حول
وجهات النظر.
ولتو�ضيح ذل��ك ،ينطلق الكاتب �أحمد �أب��و الوفا من خالل
مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -حول «الفكر الإ�سالمي
املعا�صر وق�ضايا اجلهاد وال�سالم» ،لت�أطري هذه الق�ضية يف
نظرية م�ؤداها «�أن ال�سلم هو �أ�سا�س العالقة مع غري امل�سلمني
الذي يدعمه الرد امل�سلح» ،م�شريا �إىل عدم وجود ن�ص �صريح
ووا�ضح يف الكتاب �أو ال�سنة حول عالقة امل�سلم بغري امل�سلم،
لكن هنالك ما يدعو �إىل ا�ستنباط �أ�صلها بالبحث يف روح
التعاليم الإ�سالمية نف�سها التي تتفق والفطرة التي فطر
اهلل النا�س عليها جميعا ،وا�ستنادا جلوهر الفطرة ال�سليمة
ف�إنها ت�أبى �إال �أن تكون يف عالقة �سلمية مع امل�سلمني وغري
امل�سلمني يف الأ�صل ،ومتى ما �شعرت باخلوف �أو عدم الأمان،
ف����إن ال��ف��ط��رة ُت��ل��ي ع��ل��ى الإن�����س��ان ل��ي��داف��ع ع��ن نف�سه؛ لأن
فطرة الإن�سان متيل �إىل البقاء ومتى ما مت تهديد بقائها
نزعت �إىل القتال؛ لذا ف�إن �أ�صل العالقة هو ال�سلم ابتدا ًء
واحلرب ا�ستثناءً ،ثم �إن هذه الفطرة ال�سليمة البد لها من
دي��ن يحافظ على �سالمتها « َف����أَقِ��� ْم َو ْج��ه َ
َ��ك ِل��ل�� ِّدي ِ��ن َحنِي ًفا
ا�س َعلَ ْيهَا» (ال��روم ،)30:والفطرة
ف ِْط َر َت َّ ِ
الل ا َّلتِي َف َط َر ال َّن َ
ال�سليمة متيل اىل الدين ال�سليم كما ارت�ضى خالقها لها
«ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو َ�أ ْ َ
ت ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم
ال ْ�س َل َم دِي ًنا» (املائدة.)3:
ْ إِ
وحيثما ُوج��د الإ���س�لام ُوج��د ال��� َ��س�لام ،وال�بره��ان على ذلك
ك��ث�ير؛ ف��الإ���س�لام مل ي����أتِ خم�صو�صا ل��ن��وع م��ع�ين م��ن بني
الإن�����س��ان ب��ل ه��و دي��ن العاملني (امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني)؛
�إذ ي��ق��ول ت���ع���اىلَ « :ومَ�����ا �أَ ْر� َ���س��� ْل��� َن َ
���اك ِ�إ َّل َر ْح���� َم���� ًة ِل��� ْل��� َع���ا َل َ
ِ�ي�ن»
(الأنبياء ،)107:فلنا �أن نت�ساءل كيف لدين ا�شتق من كلمة
ال�سالم �أن يدعو للحرب والعدوان و�شرعية ال�سالم « ُه َو َّ ُ
الل
ال�س َلمُ» (احل�شر،)23:
ا َّل��ذِ ي َل �إِل�� َه �إِ َّل هُ�� َو ا ْلَ�� ِل ُ��ك ا ْل ُقدُّ ُ
و�س َّ
ويثاب من �أ�سلم يوم القيامة بجنة �سميت بدار ال�سالم « َو َّ ُ
الل
َي�� ْدعُ��و �إِ َل دَا ِر ال��� َّ��س َ�لا ِم» (ي��ون�����س ،)25:وعند دخولهم فيها
«ت َّي ُت ُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َ�س َلمٌ»
يحييهم ال�سالم بتحية ال�سالم َ ِ
(الأح���زاب  ،)44:وقر�آنها (معجزة الإ���س�لام) تنزل يف ليلة
�سالم�« :إِ َّن��ا �أَ ْن َز ْل َنا ُه ِف َل ْيلَ ِة ا ْل َق ْدرِ�َ ...س َل ٌم هِ َي َح َّتى م َْطلَ ِع

ا ْل َف ْج ِر» (القدر»)5،1:؟!! وهنا تظهر العالقة املتجلية بني
اال���س�لام وال�سالم من حيث اال�شتقاق واملعنى؛ مما يعك�س
لنا ابتداء �أنه دين �سالم ال حمالة .وحريٌ بنا �أن نت�أمل ما
جاء يف كتاب اهلل و�سنة نبيه من �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية
حتث على ال�سلم� ،إذ البد من اال�ست�شهاد بها للرد على كل
من يُل�صق الإ�سالم بتهمة الظلم والعدوان وهو منه براء،
وتلك الأدلة -من وجهة نظري -ال تخرج عن ثالث �إ�شارات،
والثالثة مل ت�أتِ �إال ا�ستثناء:
الإ�شارة الأوىل :وجود فئة غري امل�سلمني بني بني الإن�سان
على ه��ذه الأر����ض ،وه��ذا يدلل على �أن اال�سالم ي�ترك غري
امل�سلم و�ش�أنه ،كقوله تعاىلُ « :ه َو ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم َفمِ ن ُك ْم َكا ِف ٌر
وَمِ ن ُكم مُّ ���ؤْمِ ٌ��ن» (التغابن ،)2:و» َو ُق���ل ِّل�� َّل��ذِ ي َ��ن ُ�أو ُت���وا ا ْل ِك َتابَ
ني �أَ�أَ ْ�سلَ ْم ُت ْم َف�إِ ْن �أَ ْ�سلَ ُموا َف َقدِ اهْ َتدَوا َّو�إِن َت َو َّل ْوا َف�إِ َّ َ
الُ ِّم ِّي َ
نا
َو ْ أ
َعلَ ْي َك ا ْل َب َل ُغ» (�آل عمران.)20:
الإ�شارة الثانية :حث القر�آن الكرمي على دعوة غري امل�سلمني
بالتي هي �أح�سن دون قتال وال حرب ،وهذا وا�ضح يف الآيات
التي نزلت قبل هجرة النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بداية
ال�س ِّي َئ َة
دعوته ،مثل قوله تعاىل« :ا ْد َف��� ْع بِا َّلتِي هِ َ��ي �أَ ْح َ�س ُن َّ
�بر
َن ْح ُن �أَعْ ��لَ�� ُم ِ َ
ب��ا ي َِ�ص ُفو َن» (امل���ؤم��ن��ون ،)96:وقولهَ « :وا�ْ��ص ِ ْ
َعلَى مَا َي ُقو ُلو َن وَاهْ ُج ْر ُه ْم ه َْج ًرا َجمِ ًيل» (املزمل ،)10:ومل
تخل الآيات التي نزلت بعد الهجرة النبوية من مبد�أ ال�سلم
مع غري امل�سلمني كقوله تعاىلَ « :و َل ُ َ
تا ِد ُلوا �أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ ِ�إ َّل
بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن» (العنكبوت ،)46:وقوله« :ا ْد ُع ِ�إ َل َ�سبِيلِ
ِال ْك َم ِة َوا ْلَوْعِ َظ ِة ْ َ
ال َ�س َن ِة َو َجا ِد ْلهُم بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن»
َرب َِّك ب ْ ِ
(النحل .)125:وبااللتفات �إىل ُ�سنة النبي �-صلى اهلل عليه
و���س��ل��م -ف��ق��د ورد ع��ن��ه �أن���ه �أمَّ���ن �أه���ل م��ك��ة ع��ل��ى �أنف�سهم يف
فتح مكة قائال« :م��ن دخ��ل دار �أب��ي �سفيان فهو �آم��ن ،ومن
�ألقى ال�سالح فهو �آم��ن وم��ن �أغلق بابه فهو �آم��ن» ،وقولته
ال�شهرية« :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء».
وخال�صة ما تقدم ،لي�س هناك ما يدعو للريب وال�شك يف
�سِ لمية الإ���س�لام؛ ولكن م��ن ي��ق��ر�أ كتاب اهلل مي��ر على �آي��اتٍ
فيها بيان وا�ضح مب�شروعية قتال غري امل�سلمني ،والعاكف

على كتب ال�سري ي�ستظهر ل��دي��ه �أن امل�سلم خ��ا���ض معارك
كثرية �أُ�سيل فيها الدماء وقتل فيها �آالف (غري امل�سلمني).
فكيف لدين ال�سالم �أن ميار�س قتاال يف وجه غري امل�سلمني؟
ه��ن��ا ..ينتقل الكاتب �إىل ق�ضية �أخ���رى؛ وه��ي :م�شروعية
اجلهاد �أي العالقة اال�ستثنائية مع غري امل�سلمني ،ملاذا ومتى
وكيف؟ وهي الإ�شارة اال�ستثنائية.
يفند الكاتب احلكمة من اجلهاد ،وي�ستبطن دوافع امل�سلمني
فيه ،ويلخ�صها ح�سب نظريته التي �أو�ضح فيها �إىل �أن �أ�صل
عالقة امل�سلم مع غري امل�سلمني هي ال�سلم مع الرد امل�سلح،
ويق�صد بالرد امل�سلح هو رد عدوان على امل�سلمني واقع بهم
�أو ما �سيقع ،وهنا تنزل �أمر اهلل بالقتال « َو َقا ِت ُلوا ِف َ�سبِيلِ
الل ا َّلذِ َ
ين ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم» (البقرة ،)190:وقوله تعاىل�« :أُ ِذ َن
َّ ِ
ِل َّلذِ َ
ين ُي َقا َت ُلو َن ِب�أَ َّن ُه ْم ُظ ِل ُموا» (احلج)39:؛ فما ينبغي على
�إن�سان كائنا من ك��ان وعلى �أي دي��ن ك��ان �أن ير�ضى اعتدا ًء
وظلماً عليه ،ف�ضال عن الإن�سان امل�سلم الذي يدين ب�إ�سالم
���ض��ب��ط ل��ه ح����دوده م��ع غ�ي�ره ،وع��ن��دم��ا ع�لا ���ش���أن الإ���س�لام
و�أ���س�����س امل�سلمون دول���ة �إ���س�لام��ي��ة ك��ان الب��د �أن يُفطن �إىل
م�س�ألة تنظيم العالقات اخلارجية حفاظا على �سالمتها
وا�ستقرار �أم��ن��ه��ا ،ل��ذا � ُ��ش��رع القتال على املعتدين م��ن غري
امل�سلمني فقط؛ و ُقيد مبجموعة �ضوابط ملخ�صة يف و�صية
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قبل غ��زوة م�ؤتة�« :أو�صيكم
بتقوى اهلل ومبن معكم من امل�سلمني خرياً ،اغزوا با�سم اهلل
تقاتلون يف �سبيل اهلل من كفر باهلل ،ال تغدروا وال تغلوا وال
تقتلوا وليداً وال امر�أة وال كبرياً فانياً وال منعز ًال ب�صومعة
وال تقربوا نخ ً
ال وال تقطعوا �شجراً وال تهدموا بناءً».
وما يجدر ذكره يف اخلتام �أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
مل ي���ب���د�أ ب��ال��ق��ت��ال ق���ط ،ف��ق��د ت���وات���ر ع��ن��ه �أن����ه خ��ا���ض �سبعا
وع�شرين غزوة لرد عدوان غري امل�سلمني املت�سببني بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب���أذى واق��ع على امل�سلمني �أو �أذى
�سيقع عليهم ،كما �أن تلك احلروب ما كانت لتخرج النبي عن
�أخالقه ال�سامية ،و�صدق من قال « َومَ��ا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك �إِ َّل َر ْح َم ًة
ِل ْل َعا َلِ َ
ني» (الأنبياء.)107:
safiyaalhashmi123@gmail.com
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الأمة امليمونة يف الع�رص احلديث
�سعيد ال�شعيلي

الإ�سالم هو �آخر الأديان ال�سماوية نزوال ،وهو الدين الكامل القائم على املُعجزة اخلالدة القر�آن الكرمي ،الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه .وملا كان
الإ�سالم هو �آخر ما نزل من عند رب العباد ،فمن ال�ضرورة �أن يكون �صاحلا لكل زمان ومكان .وينبغي �أن ي�شمل هذا الدين على كل ما ينظم حياة النا�س وي�ضمن �صالح
دنياهم و�آخرتهم .ولقد ظهر العديد من املفكرين امل�سلمني ممن در�س كيفية �إن�شاء جمتمع م�سلم فا�ضل متخذا من الهدي القر�آين نربا�سا يهتدي به يف ما يدعو
�إليه ،ومن ه�ؤالء �أبو احل�سن العامري الذي �أطلق على املجتمع الذي ين�شده «الأمة امليمونة» على غرار املدينة الأفالطونية من خالل كتبه «الإعالم مبناقب الإ�سالم»
و «ال�سعادة والإ�سعاد» .وقد تناولت الكاتبة منى �أحمد �أبوزيد العامريَّ ب�شيء من الدرا�سة يف مقالها مبجلة التفاهم «جمتمع اخلري والأمة امليمونة عند العامري».
العامري ال��ذي ك��ان ين�شد �إق��ام��ة دول��ة �إ�سالمية جتمع
بني الدين وال�سيا�سة ،يرى �أن جمتمع اخلري يقوم على
ثالثة حماور:
جمتمع املعرفة
جمتمع الف�ضيلة
القوة الروحية والقدرة ال�سيا�سية
ي��رى العامري �أن املجتمع الفا�ضل يجب �أن يقوم على
املعرفة ،لأن املعرفة مرتبطة بالف�ضيلة ،وهي دعوة دينية
كما ن�صت عليها الكثري من الآيات والأحاديث القر�آنية.
وتنق�سم العلوم التي يح�صلها الفرد �إىل ق�سمني :علوم
عقلية وعلوم نقلية .فالعلوم العقلية ت�ضم علم الإلهيات
وعلم املنطق� .أما العلوم الدينية فت�ضم علم الكالم وعلم
احلديث وعلم اللغة .ومن الغريب �أن العامري عا�ش يف
ع�صر هوجمت فيه العلوم العقلية وعلوم الفل�سفة ،لأن
م�صدرها وثني بزعم الراف�ضني �أم��ا العامري فيقول»
�إن من ا�ستخف باحلكمة-املعرفة -فقد �أهلك دينه .و�إن
املعرفة تطلب ل��ذات��ه��ا .وم��ن هنا ح��ر���ص ال��ع��ام��ري على
توثيق العالقة الوثيقة بني العلم والعمل وبني النظرية
والتطبيق ويق�سم العامري الأعمال النافعة �إىل ثالثة
�أق�سام:
�أعمال خا�صة بالإن�سان وحده مثل اجلانب الأخالقي.
�أعمال تفيد الإن�سان بكونه ع�ض ًوا يف جمتمع.
�أعمال تفيد الإن�سان بكونه ع�ضوا يف جماعة.
والفرق بني كونه ع�ضوا يف جمتمع �أو ع�ضوا يف جماعة،
�أ َّن الأول يق�صد ب��ه جمتمع ال��ف��رد ال�صغري -الأ���س��رة-
وال��ث��اين �أع��م��ال تفيد املدينة ون��ظ��ام احلكم وال�سيا�سة.
وم��ن ال��غ��ري��ب ج��دا �أن ال��ن��ق��ا���ش وال�����ص��راع ال���ذي خا�ضه
العامري من �أجل �إثبات �أهمية الفل�سفة وفائدتها يف بناء
جمتمع مدين قائم على �إعمال العقل ال زالت قائمة �إىل

الع�صر احلديث ،وال زال ال�صراع واملفا�ضلة بني العلوم
الدينية وغريها قائم �إىل يومنا ه��ذا .ولعل من �أ�سباب
ت�أخر املجتمعات امل�سلمة �أنها ولليوم مل ت�ستطع �أن تعي
�أهمية العلوم العقلية و�أن كل علم يتعلمه الإن�سان هو
عبادة تقربه �إىل رب العباد.
امل��ح��ور ال��ث��اين ال��ذي تناوله امل��ق��ال ه��و حم��ور الف�ضيلة،
فالعامري ي��رى �أن الف�ضيلة ه��ي تو�سط ب�ين رذيلتني،
ولعل هذا مما �أخذه العامري من فل�سفة �أر�سطو .يكت�سب
الإن�سان الف�ضائل عن طريق التعليم ثم ت�صبح فيما بعد
عادة يكت�سبها مع طول التكرار .وملا كان اكت�ساب الف�ضائل
عن طريق التعليم يرى العامري �أن ال بد من وجود مُربٍ
لل�صغار ،وال بد � ً
أي�ضا من �سائ�س للنا�س لإجبارهم على
التم�سك بالف�ضيلة وه��ذه ه��ي �إح��دى واج��ب��ات احلاكم.
«ف��ال��واج��ب ع��ل��ى ك��ل �إن�����س��ان �أن ي��ل��ت��زم بالتعليم مل��ن هو
دون��ه ،والتعلم ممن هو ف��وق��ه» .وللف�ضيلة فوائد جمة
على املجتمع ،فهي حتقق للفرد كماله الأخالقي وحتقق
ملجتمعه عالقات �سليمة بني �أف��راده كعالقة الرجل مع
زوجته والوالد مع �أوالده واملالك مع �أمالكه وامللك مع
رعيته.
و�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت * ف�إن هم ذهبت �أخالقهم
ذهبوا.
�أم��ا امل��ح��ور الأخ�ي�ر ال��ق��وة ال��روح��ي��ة وال��ق��درة ال�سيا�سية
ف��ق��د ن�����ادى ال���ع���ام���ري ب���أه��م��ي��ة وج�����ود ال���دي���ن ل�����ص�لاح
املجتمع وخريه .فقد انت�شرت يف القرنني الثالث والرابع
الهجريني موجة طاغية من الإحل��اد بلغت ذروتها على
ي��د أ�ب���ي احل�����س�ين ال���راون���دي ،و�أب����ي ب��ك��ر ال�����رازي .ن��ادى
خاللها امللحدون بكفاية العقل و�أال حاجة للدين و�أن
ال��دي��ن م��ا ه��و �إال جم��م��وع��ة م��ن الأو����ض���اع االجتماعية
ولذلك تختلف من جمتمع لآخر ويكفي ما اتفقت عليه

من مبادئ كال�صدق والعدل و�أداء الأمانة وغريها خللق
ح��ي��اة ك��رمي��ة ل��ل��ن��ا���س .وق���د ف��ن��د ال��ع��ام��ري ه���ذه احلجج
وا�صفاً من يتبعهم �أن��ه رج��ل �أ�س�س اعتقاده على �أ�سا�س
غري عقلي متني �أو رج��ل ي�ؤثر ال��ل��ذات العاجلة يف هذه
احل��ي��اة .وي���رى ال��ع��ام��ري �أن اهلل ت��ع��اىل خ�����ص الإن�����س��ان
دون بقية خملوقاته بخري خا�ص به متمثل يف ال�شرائع
والأدي����ان .ث��م ت��ن��اول ال��ع��ام��ري ال�سيا�سة و�أ���س�����س اختيار
احل��اك��م ال��ف��ا���ض��ل ف��ه��و ر�أ�����س ال���دول���ة �إن ���ص��ل��ح �صلحت
دول��ت��ه .ث��م ت��ن��اول نظام احلكم وع�لاق��ة احل��اك��م برعيته
م��ن م�سلمني وغ�ير م�سلمني .ث��م �أف���رد ال��ع��ام��ري ج��زءا
للحديث ع��ن ال��دع��وة �إىل الإ���س�لام وكيفية ن�شره باليد
�أو بالل�سان� .أم اليد فهي اجل��ه��اد و�أم���ا الل�سان في�شمل
الدعوة للدين با�ستخدام احلجج والرباهني ،وه��ذا من
فوائد علم الكالم ح�سب ما ي��رى العامري ،فبه يحاور
غري امل�سلم وامل�سلم �أي�ضاً �إن داخله ال�شك يف دينه .ومن
العجيب �أن العامري يرى �أال �ضرورة ال�ستخدام القوة يف
الدعوة �إىل الدين �إال بعد التبليغ والإنذار.
كل ما دعا له العامري من �أجل خلق �أمة ميمونة ال زال
ميكن ا�ستخدامه يف حتليل حال الأم��ة الإ�سالمية حتى
اليوم ،وما �أ�شبه الليلة بالبارحة ،حتى لك�أن الزمن يعيد
نف�سه ،ف��الأم��ة العربية اليوم تعي�ش نك�سة يف �أخالقها،
ويف دي��ن��ه��ا ويف م��ع��ارف��ه��ا� .إن م��ا ينق�ص امل�سلمني لي�س
التنظري يف ال��ك��ت��ب ،ف��ق��د ك��ت��ب ال��ك��ث�ير منهم ع��ن الأم��ة
ال��ف��ا���ض��ل��ة ك����امل����ارودي واب����ن خ���ل���دون وغ�ي�ره���م ،ل��ك��ن ما
ينق�صنا ال��ع��ودة احلقيقية ل��روح الدين الإ�سالمي ،و�أن
ن���درك �أال جم��ال لف�صل ال��ع��ب��ادة ع��ن ال��ع��م��ل ،و�أن يفهم
النا�س مفهوم العبادة احلقيقي .فاكت�ساب املعرفة و�إعمار
ال��دن��ي��ا وال��ت��ط��ور يف ال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة م��ن �صميم الدين
ومما يدعو �إليه الدين احلنيف.
ska.sm90@gmail.com
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املن�ستري :املدينة الفا�ضلة
�أحمد املكتومي

تقع مدينة املن�ستري على ال�ساحل ال�شرقي للبالد التون�سية وهي على خط عر�ض القريوان وتف�صلها عنها قرابة  70كم .قبل �أن ت�شتهر هذه املدينة بكونها م�سقط
ر�أ�س الزعيم احلبيب بورقيبة فقد كانت ذات مكانة عظيمة يف القرون اخلم�سة الأوىل من الهجرة بو�صفها مركز رباط وعبادة وقلعة من قالع ال�سنة املالكية .يطلعنا
�أ�ستاذ الآثار الإ�سالمية ريا�ض املرابط يف مقالة يف جملة التفاهم والذي عنونة بـ (املن�ستري :مدينة الرباطات والزهاد يف الع�صر الو�سيط) على �أهم ّية املدن الإ�سالمية
ومكانتها وثقل كيانها يف املجتمعات الإ�سالمية وكيف �أثرت هذه املدن يف قلوب املرابطني واملجاهدين الإ�سالميني.
يف ب��داي��ة الأم����ر ي��ج��ب علينا �أن ن��ع��ر���ض م��ا ذه��ب
�إليه الأ�ستاذ الإ�سباين ميقول دي ايبالزا يف درا�سة
حول «من�ستري �شرق الأندل�س» من �أنّ عبارة املن�ستري
لي�ست ا�سم مكان بقدر م��ا ه��ي ا�سم امل�ؤ�س�سة ذاتها
ال��ت��ي ان��ت�����ش��رت يف امل��غ��رب الإ���س�لام��ي ان��ط�لاق��ا من
من�ستري �إفريقية .وم��ا عبارة رب��اط املن�ستري �سوى
جتميع �إع�لام��ي مل�صطلحني يعنيان حقيقة واح��دة
يف ع�����ص��ور خم��ت��ل��ف��ة ف��امل��ن�����س��ت�ير �إىل ال��ق��رن احل���ادي
ع�شر ميالي وال��رب��اط انطالقا من القرن احل��ادي
ع�شر .فمن وجهة نظر الأ�ستاذ ريا�ض يف �أنّ ت�سمية
املن�ستري ت�أتي حتت اعتبارات �أربعة وهي:
�أوال� :أنّ لفظ املن�ستري لي�س عربيا .ثان ًيا� :أنّ ت�سمية
املن�ستري ال ميكن �أن تعرب عن امل�ؤ�س�سة الدفاعية ،فلو
كان الأمر كذلك لتحدثت الن�صو�ص عن من�ستريات
بعدد احل�صون والرابطات التي انت�شرت على كامل
ال�سواحل الإف��ري��ق��ي��ة منذ ال��ق��رن ال��ث��اين الهجري.
ثالثا� :أنّ ت�سمية من�ستري �شرق الأن��دل�����س ال ميكن
�أن تكون حجة على ما ذهب �إلية الأ�ستاذ لأنّ العادة
ج��رت �أن ت�ستعار �أ�سماء املواقع للداللة على �أخ��رى
م���ن ق��ب��ي��ل ال��ت��ي��م��ن .راب��� ًع���ا� :أن امل���وق���ع ي��ح��م��ل ا���س��م
املن�ستري قبل �إن�شاء ال��رب��اط �أ���ص�لا .يبدو �أنّ موقع
املن�ستري مل يكن خال ًء وقف ًرا و� ّإنا وجدت به جماعة
م�سلمة منذ القرن الثاين للهجرة على الأق��ل فقد
�أبرزت حفريات ق�صر ال�سيدة �أم مالل قواعد مل�سجد
�صغري يقع ن�صفه الغربي خارج �أ�س�س الق�صر وهو ما
ي�ؤكد وجود جالية م�سلمة باملوقع قبل حلول هرثمة.
ما زال يذهب يف ظن الكثريين �أنّ التاريخ الإفريقي
ي��ب��د�أ بحلول الأم�ي�رة الكنعانية علي�سة وت�أ�سي�سها
يف �أواخ�����ر ال���ق���رن احل�����ادي ع�����ش��ر ق��ب��ل امل���ي�ل�اد ق��رت
حد�شت �أو املدينة اجل��دي��دة التي عرفت ب�صياغتها
ال�لات��ي��ن��ي��ة ق���رط���اج ،واحل����ال �أن ال��ت��و���س��ع الفينيقي
و�إق��ام��ة امل�ستوطنات الكنعانية بهذه الربوع قد بد�أ
على الأقل منذ القرن الثاين ع�شر امليالدي ،والأهم
من ذلك �أنّ هذه الربوع مل تكن قفرا ال من الناحية
الب�شرية وال من الناحية احل�ضارية .وبالن�سبة ل�شبه
جزيرة املن�ستري ف�إنّ �أقدم �شواهد احل�ضارة الب�شرية

بها تعود �إىل نحو ثالثني �ألف �سنة قبل امليالد فهي
حتتوي على الكهوف املنقورة وامل�ستعملة كمدافن.
�أع��ط��ى الكنعانيون �أو الفينيقيون للمن�ستري �أق��دم
�أ�سماءها املعروفة :رو���ش بينا (ر�أ���س ال��زاوي��ة) ،وهو
ذاته اال�سم الذي �صار رو�سيينا يف امل�صادر الالتينية.
كان من امل�ؤمل �أن تتدارك املعطيات الأثرية النق�ص
ال��وا���ض��ح يف امل����ادة الإخ���ب���اري���ة ل��ل��ن�����ص��و���ص ال��ق��دمي��ة
�إال �أننا مل نظفر �سوى ب�شواهد متفرقة يف مدينة
املن�ستري.
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ح�����س�ين م���ؤن�����س يف م��ق��دم��ة كتابة
املعنون بـ «ريا�ض النفو�س» �أنّه �إذا كانت املالكية هي
الع�صب الأول للتاريخ الإف��ري��ق��ي ف����إنّ ال��رب��اط هي
ع�صبها الثاين ،ويختزل تاريخ املن�ستري بهذه املقولة
� ّأي��ا اختزال ذل��ك �أنّ ظهورها وتطورها قد ارتبطا
ب�شكل وا�ضح بتطور اجلهاز الدفاعي الإفريقي ومن
ث ّم اال�سرتاتيجيات الع�سكرية لكل من الأغالية ثم
الفاطميني كما ارت��ب��ط��ا ب��امل��ن��اخ ال�سيا�سي والثقايف
للأفريقيني.
اجلدير بالذكر �أن ظ��روف اخلالفة �إث��ر ا�ستقرار
العرب ببالد املغرب وظروف �إفريقية نف�سها مل تكن
ت�سمح باالنطالق يف م�شاريع كبرية نظرا الن�شغال
الإدارة بهاج�سني م��ت��زام��ن�ين وه��م��ا ه��اج�����س داخ��ل��ي
ويتمثل يف انتفا�ضات املغاربة و�شغب اجلند وهاج�س
خ���ارج���ي وي��ت��م��ث��ل يف اخل��ط��ر ال��ب��ي��زن��ط��ي م���ن جهة
البحر .ويف ظل هذه الظروف الع�صيبة ا�ستغل العرب
يف عهد الأم��وي�ين على الأق���ل احل�صون البيزنطية
ال�����س��اح��ل��ي��ة ل��ل��م��راب��ط��ة م��ث��ل ق�����ص��ر ي��ن��ق��ة ال����ذي ك��ان
ع��ام�� ًرا ب��امل��راب��ط�ين يف ال��ق��رن ال��ث��اين ال��ه��ج��ري وم��ع
قيام ال��دول��ة العبا�سية ت�ضاعف اخلطر البيزنطي
وخا�صة بالن�سبة للجناح الغربي م��ن ال��دول��ة �أك�ثر
من ال�سعي يف التو�سع ،ذلك �إذن هو الإطار احلقيقي
لقدوم هرثمة وال��ي��اً على �إفريقية �سنة 788م لدرء
املخاطر الداخلية واخلارجية .وال يغيب عن �أذهاننا
�أن اب���ن �أع�ي�ن ه��و ال���ذي �أ���ش��رف بنف�سه ع��ل��ى تنفيذ
احلملة الع�سكرية لهارون الر�شيد املتمثلة يف �إلغاء
نظام ال�صوائف وال�شواتي و�إن�شاء والية الثغور .وال

ب��د لنا جم��ددا الأخ��ذ بعني االعتبار �أهم ّية ال�تراث
ال��ع��ت��ي��ق م���ن ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات وه����ي �أم�����ور م��ط��ل��وب��ة يف
خطوط الدفاع العبا�س ّية كما هو احل��ال يف ت�أ�سي�س
ق�صر املن�ستري.
بقطع النظر عن عد الرباط بحد ذاته مدينة من
حيث الف�ضاء املعماري ال��ذي ي�ضم جمتمعا ينحدر
من عينات خمتلفة مما قد ميثل م�شرو ًعا م�ستقال
بذاته لتو�سيع مفهوم املدينة العربية .ف�إننا نت�ساءل
متى ميكن بال�ضبط احل��دي��ث ع��ن مدينة �أو م�صر
«امل��ن�����س��ت�ير» ب��امل�لام��ح الكال�سيكية امل��ت��ع��ارف��ة وال��ت��ي
و���ض��ع اب��ن خ��ل��دون �شروطها االجتماعية م��ن حيث
هي مو�ضوعة للعموم ال للخ�صو�ص؟ ومن حيث �إنّها
توفر بنف�سها �ضروراتها «الأم�صار التي تويف �أعمالها
ب�ضرورتها ال تعد من الأم�صار» ،وتعرب الأ�سواق عن
�أهمية املدينة حيث خ�ص�ص ابن خلدون ف�صال كامال
يف «�أن ت��ف��ا���ض��ل الأم�����ص��ار يف امل���دن يف ك�ث�رة ال��رف��اه
لأهلها ونفاق الأ�سواق �إمنا هو يف تفا�ضل عمرانها يف
الكرثة والقلة» وعلى هذا الأ�سا�س فاملدينة العربية
ق��ب��ل ك���ل ���ش��يء ف�����ض��اء اج��ت��م��اع��ي م�����س��ت��ق��ر و���س��ك��ان��ه
م��ت��ع��ددو ال��وظ��ائ��ف والن�شاطات ومنتجون ل��ل�ثروة.
وكذلك احلال يف املن�ستري التي ارتبطت بدرجة �أوىل
بن�شاط املرابطة الذي عرف ازدها ًرا منقطع النظري
يف ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ال��ه��ج��ري وذل���ك لأ���س��ب��اب ع��دي��دة
متنوعة غري العوامل الع�سكرية.
�إنّ معرفتنا باملدن الإ�سالمية رغم مئات الدرا�سات
الزالت حمدودة ،وذلك لأنّ معظم الدرا�سات تناولت
العوا�صم الكربى ومراكز ال�سيادة يف الأقاليم بحيث
تر�سخت يف �أذهاننا �صور منطية للمدينة العربية
ّ
الإ�سالمية وت�سليط ال�ضوء على مناذج �إ�ضافية من
احل��وا���ض��ر ال �سيما تلك ال��ت��ي ال ت�ستجيب لل�صورة
النمطية التي ت�تراءى فيها املدينة كف�ضاء �سلطة
يختزلها امل�سجد اجل��ام��ع ودار الإم����ارة �أو م��ا يقوم
مقامها يف املركز ال��ذي يحيطه ح��زام الأ�سواق ومن
خلفه الأح��ي��اء ال��ت��ي تعك�س كتال اجتماعية بعينها
�سواء كانت عرقية �أو قبلية �أو طائفية.
ahmed.rasid@hotmail.com
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�إ�ضاءة على امل�ساجد الأثرية يف م�سقط
مرمي العدوية

ن�شرت الباحثة التون�سية مديحة عبد العزيز اجلال�صي مقاال لها يف جملة التفاهم بعنوان :ملحة عن امل�ساجد الأثرية يف حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان)ُ ،
حيث
ناق�شت مو�ضوع دخول �أهل عُمان للإ�سالم ،وكما ذكر يف كتب التاريخ الإ�سالمي ،ف�إن عُمان كانت من البقاع التي حظيت بالتبكري يف الدخول �إىل الإ�سالمُ ،
حيث كان
ذلك من خالل مازن بن غ�ضوبه ال�سعدي ال�سمائلي يف القرن  6امليالدي ،ولقد نال ال�سعدي �شرف لقيا الر�سول (�صل اهلل عليه و�سلم) ومن ثم اجتهد هو وال�صحابة
ال ُعمانيون بن�شر الإ�سالم يف كافة �أ�صقاع عُمان و�إن ا�ستع�صت عليهم العا�صمة �صحار �آنذاك والتي كانت حتت حكم �آل اجللندى.
وب���ع���د وف����اة ر����س���ول اهلل �أر����س���ل اخل��ل��ي��ف��ة �أب��وب��ك��ر
ال�صديق يف ع��ام 629م ال�صحابي عمرو ب��ن العا�ص
جلمع ال��زك��اة وت��وزي��ع��ه��ا على م�ستحقيها يف ُع��م��ان،
عو�ضا عن �إر�سالها لبيت م��ال امل�سلمني يف املدينة.
وبهذا وم��ع ازده��ار الإ���س�لام فقد ب��د�أ �أث��ره بالظهور
على �سائر جم��االت احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
يف ُعمان ،ول��ذا فم�سجد (امل�ضمار) الكائن يف والية
�سمائل  -مقر �أول م��ن �أ���س��ل��م م��ن �أه���ل ع��م��ان -كان
�أول م�سجد ُبني يف ُع��م��ان ،والباحث يف �ش�أنه اليوم
يتبني ب����أنّ م��ق��ره ث��اب��ت مل يتغري رغ��م االخ��ت�لاف��ات
التي طر�أت على هيكله على م ّر ال�سنوات .وبعد هذا
ازداد ع��دد امل�ساجد يف ُع��م��ان ب�صورة ك��ب�يرة ،خا�صة
بعد دخ��ول الإم��ام��ة املبكرة للإبا�ضية الناجتة عن
احتكاك قبائل الأزد ال ُعمانية ب�إبا�ضية الب�صرة �إ ّبان
الفتوحات الإ�سالمية الأوىل.
ورغم �أنّ امل�ساجد �أ�صبحت موجودة وبكرثة يف كل
حي ومكان يف ُعمان� ،إال �أنها مل َ
حتظ باهتمام كبري
عند ال ّرحالة يف الكتابات امل�ؤرخة للم�ساجد الأثرية؛
حيثُ ن��ادرا ما جند �أحدهم يناق�ش عمارتها� ،أ�ضف
لذلك عدم وجود كتابات لو�صف تف�صيلي لها البتة.
ومم����ا زاد ال���ط�ي�ن ب���ل���ة ،ع����دم وج�����ود ����ص���ور ل��ه��ذه
امل�ساجد ،و�إن ك��ان��ت عمليات الك�شف والتنقيب قد
ا�شتغلت على جمموعة من امل�ساجد؛ فهي تتمركز يف
حمافظة ظفار ولعدد قليل منها ،وبهذا ظلت الكثري
من امل�ساجد الأثرية ال ُعمانية طي الن�سيان ونادرا ما
القت اهتماما من امل�ستك�شفني والباحثني.
وت���ع���ود ن�����درة ال��ت��ن��ق��ي��ب ح����ول امل�����س��اج��د الأث���ري���ة
ال ُعمانية �إىل �أمرين هما:
(ما يتعلق بالت�أريخ والتدوين)� ،إن ب�ساطة امل�ساجد
ال ُعمانية وتق�شفها رغ��م م��ا ذاع �صيته م��ن اهتمام
وزخرفة للم�ساجد يف تلك الع�صور يف بقاع �أخ��رى،
جعل الباحثني ي��ن��ق��ادون لده�شة م�ساجد القاهرة
وال�شام و�أ�صفهان ،حيثُ مل يجدوا يف ب�ساطة طوب
م�ساجد ُع��م��ان م��ا وج���دوه م��ن ف�سيف�ساء وم��ن��ارات
وقبب امل�ساجد يف الأ�صقاع الأخرى.
وه��و ي��ع��ود مل��ادة البناء (ال�����ص��اروج الطيني) ،وهو
بطبيعته ه�ش ،وبالتايل ف�إنّه غري قادر على ال�صمود

ط��وي�لا �أم���ام ال��ظ��واه��ر الطبيعية ،ول��ذا تبقى فقط
�أجزاء ب�سيطة من بع�ض املباين.
ولهذا تعد درا�سة امل�ساجد الأثرية ال ُعمانية كنزاً
حقيقيا ،وقد ف�ضلت الباحثة التخ�ص�ص بالدرا�سة؛
نظ ًرا لتباين امل�ساحات اجلغرافية يف ُعمان ،واختارت
(حمافظة م�سقط) لتكون وجهتها الأوىل.
وب����د�أت ال��ب��اح��ث��ة رحلتها م��ع امل�����س��اج��د الأث��ري��ة يف
العا�صمة م�سقط ،بطرح ع��دة �أ�سئلة منها :م��ا �سر
�صمود بع�ضها عرب القرون دون الأخرى؟ كما ركزت
يف اجلانب املعماري على تنوع �أ�صناف امل�ساجد من
خالل تتبع �صريورتها و�سريورتها التاريخيتني.
تتوزع امل�ساجد الأثرية يف خمتلف واليات حمافظة
م�����س��ق��ط ال�����س��ت :م�����س��ق��ط ،ال�����س��ي��ب ،ب��و���ش��ر ،م��ط��رح،
قريات ،العامرات .يف �أ�شكال معمارية خمتلفة ،وذلك
كونها انعكا�سا النتماءاتها الفكرية واملذهبية �أو ًال،
ثم لت�أثري العالقات احل�ضارية والثقافية �آنذاك.
وق����د ا���س��ت��ط��اع��ت ال���ب���اح���ث���ة م���ن خ��ل�ال االط��ل�اع
وال��ب��ح��ث امل��ي��داين ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ع��دد م��ن امل�ساجد،
واخ���ت���ارت بع�ضها لت�سلط عليه ال�����ض��وء يف مقالها
ومناق�شة جوانبه املعمارية والهند�سية .ويف البداية
�صنفت الباحثة امل�ساجد يف م�سقط �إىل:
م�ساجد الداخل
م�ساجد ال�ساحل.
�أوال :م�ساجد ال���داخ���ل :وه���ي م�ساجد حمافظة
مت�شابهة تتميز بالتق�شف وغالباً م��ا تكون داخلية
امل���وق���ع و�إب���ا����ض���ي���ة امل����ذه����ب ،وه����ي ���ص��غ�يرة احل��ج��م
ومتوا�ضعة للحد الذي جعل الرحالة واجلغرافيني
يعتربونها بيوتا �سكنية.
ومنها على �سبيل املثال:
 1م�سجد بيت املقحم �أو البيت الكبري ،وه��و من
معامل والي��ة بو�شر العريقة ،ويقال ب�أنه بني ب�أمر
من ال�سيدة ( ثريا بنت حممد بن ع��زان) يف القرن
 12م.
 2م�����س��ج��د ب��ي��ت ال���ع���ود وي���ق���ع يف ق���ري���ة اخل��و���ض
ال��ق��دمي��ة ب��والي��ة ال�سيب ب��ج��ان��ب قلعة ب��ي��ت ال��ع��ود،
والذي يعود لأمالك عائلة ابن عمري.
ث��ان��ي��ا :م�����س��اج��د ال�����س��اح��ل امل���زخ���رف���ة ،وت��ق��ع ه��ذه

امل�ساجد يف اجل��ان��ب ال�ساحلي م��ن م�سقط ،وه��و ما
�أدى �إىل متيزها بالعمارة وال��زخ��ارف ال��ن��اجت��ة عن
االح���ت���ك���اك احل�������ض���اري وال���ث���ق���ايف ب���ال���دول امل���ج���اورة
الأخرى ومنها:
 1م�سجد بيت طالب ولقد ُبني هذا امل�سجد يف عهد
ال�سلطان �سعيد بن تيمور ،يف والي��ة مطرح بجانب
�سوق مطرح يف ( حلة ال�شجيعية) قبل  80عاما.
 2م�سجد احلمراء ويقع يف منطقة جربوه بوالية
مطرح ال�ساحلية ،ويعود �سبب ت�سميته �إىل الطالء
الوردي لل�صاروج املحلي الذي ا�ستخدم يف بنائه.
وبهذا تت�ضح لنا �أهمية ت�أثري ال�صريورة التاريخية
يف فن عمارة امل�ساجد الأث��ري��ة يف ُع��م��ان؛ فلقد �أدى
التالقح الثقايف �إىل �إث���راء احلياة االجتماعية بكل
ج��وان��ب��ه��ا ،وه��و م��ا ن�ستطيع ال��ي��وم مل�سه يف امل�ساجد
خا�صة ،حيثُ انتقلت من النمط التق�شفي الب�سيط
�إىل النمط امل��زخ��رف امل�شابهة للم�ساجد يف �أ�صقاع
�إ�سالمية �أخ���رى كال�شام وال��ع��راق و�أ���ص��ف��ه��ان ،وه��ذا
الطابع امل�ستحدث �آنذاك للم�ساجد الأثرية ال جنده
فقط يف �سواحل م�سقط  ،بل و�صل �إىل �سواحل ظفار
والداخل من ُعمان مثل والية نزوى.
ويف نهاية املقال �أكدت الباحثة على �أهمية الإ�سراع
ب�إن�شاء مدونة لإح�صاء امل�ساجد الأثرية والتنقيب يف
�آثارها؛ وذلك كونها باتت مهددة بالتلف واالندثار،
وه��ن��ا ي����أت���ي دور ال�������وزارات امل��ع��ن��ي��ة ك�����وازرة ال�ت�راث
والثقافة ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،ووزارة
ال�سياحة.
يف زم��ن ب��ات فيه الكثري من ال�شواهد التاريخية
مزيفا ،ناهيك عن �سرقة الكثري منها؛ ب��د�أت بع�ض
ال���دول -ال��ت��ي ال مت��ل��ك ت��اري��خ��ي��ا �أ���ص��ي�لا -ت��ق��ارع به
يف �ساحة الأجم��اد ،تفاخر ب�شواهد تاريخية كاذبة!
ول���ذا �أ���ص��ب��ح م��ن امل��ه��م التم�سك ب����الإرث احل�����ض��اري
الأ�صيل واالهتمام به؛ ف ُعمان لي�ست وليدة الأم�س،
و�شواهدها وت�أريخها ال غبار عليه وي�ستحق �أن ُيظهر
للعلن بال�صورة البهية التي تليق به ،بل �إن درا�سته
والتمحي�ص فيه واجب وطني وثقايف ال غنى عنه.
maryamsaid2015@gmail.com
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غياب املنهجية يف قراءة ابن الرامي البناء
حممـد ال�شحي

�ألقت املناهج احلديثة بظاللها على عامل البحث ،وامتدت فروعها و�أغ�صانها لتهيمن على مدى وا�سع من البحوث ،حتى �أ�صبح قبول العمل البحثي منوطا
بوفائه ب�شروط املناهج احلديثة .وما ذاك �إال لل�صرامة التي تتمتع بها هذه املناهج ،وو�ضوح الر�ؤية فيها ،ومنطقية بنيتها الداخلية واخلارجية ،ونعني
باخلارجية هيكل البحث ،وبالداخلية االلتزام بخطة البحث� .إال �أن كل هذا مل يكن ليغري باحثا معا�صرا فيلتزم بهذا املنهج �أو ذاك ،من املناهج املقبولة يف
عرف الباحثني .قراءتنا يف هذا املقال حول بحث للباحث التون�سي علي العلوي ،واملعنون بـ»ترجيح ابن الرامي البناء للأقوال يف كتابه الإعالن ب�أحكام البنيان»،
وا�ضح الر�ؤية.
واملن�شور يف جملة «التفاهم» ،عدد  ،36للعام  .2012حماولني تقدمي ر�ؤية خا�صة بهذا العمل البحثي الذي نرى قلة وفائه باملنهج البحثي
ِ
َ
القارئ يف البحث هو العنوان ،وللأهمية
�إن �أول ما يالقي
الق�صوى التي ميتلكها هذا العن�صر من عنا�صر البحث،
فقد اهتم به منظرو املناهج العلمية يف البحث اهتماما
مبالغا ،وا�شرتطوا فيه �أن ي�شي مبو�ضوع البحث ،حمددا
حل��دوده و�أط��ره الزمانية واملكانية ،و�أن يربز املنهج الذي
يلتزم به الباحث يف بحثه منذ بدايته حتى نهايته .وقد
�أت���ت �أوىل كلمات ال��ع��ن��وان «ت��رج��ي��ح اب��ن ال��رام��ي ال��ب��ن��اء»،
ل��ي��دل��ن��ا ع��ل��ى امل��ن��ه��ج ال��و���ص��ف��ي ال����ذي ي�����س�ير ف��ي��ه ال��ب��اح��ث
مُ قد ًما لنا هذه الظاهرة التي الحظها يف كتاب هذا امل�ؤلف،
ظاهرة «الرتجيح» الفقهي� .إال �أننا عندما ن�سري يف طيات
البحث نلحظ �أن ال��ب��اح��ث مل يق�صر بحثه على ظاهرة
«ال�ترج��ي��ح» فح�سب ،ب��ل ت��ع��داه��ا �إىل غ�يره��ا م��ن اعتماد
اب��ن ال��رام��ي القيا�س كدليل �أ���ص��ويل ،ودراي��ة اب��ن الرامي
باخلالف ،واعتماده منهج املقا�صدي.
ك��م��ا �أن ال��ب��اح��ث مل ي��ق��دم مل��ق��ال��ه مب��ق��دم��ة ت��ب�ين منهجه،
و�أه��م��ي��ة مقاربته ،والأه����داف ال��ت��ي ي��رم��ي �إليها م��ن وراء
بحثه ،وفر�ضيات البحث ،والأ�سئلة التي يحاول الإجابة
عنها ،و�أهم من ذلك كله ،مل نتعرف على �إ�شكالية البحث
التي �أعطته �شرعية البدء بالبحث ،فيظل القارئ يتلم�س
الطريق التي اختارها الباحث �أث��ن��اء ال��ق��راءة ،وال ميكنه
ذلك من �إبداء الر�أي وم�ساءلة الن�ص واحلكم على جودته.
�إذ ب��د�أ الباحث البحث مبا �أ�سماه «الق�سم الأول :نظري:
التعريف ب��اب��ن ال��ب��ن��اء ،وب��ي��ان حقيقة املنهج و�أه��م��ي��ت��ه يف
ال��درا���س��ات ال�شرعية» ،لكننا نلحظ �أن��ه مل ي ِ��ف يف مقاله
�سوى بالتعريف بابن البناء ،وال�شيوخ �أو الق�ضاة الذين
�أدركهم .وغاب ،فيما غاب ،بيان حقيقة املنهج و�أهميته يف
الدرا�سات ال�شرعية.
ومن بني املالحظات املنهجية على هذا املقال ،القفز من
م��ق��دم��ة �إىل نتيجة دون امل����رور ع��ل��ى ال��ت��دل��ي��ل ع��ل��ى تلك
امل��ق��دم��ة �إث��ب��ات��ا �أو نفيا �أو متحي�صا .م��ث��ال ذل��ك ق��ول��ه يف
بيان مفهوم الرتجيح ا�صطالحا ،بعد الإتيان بتعريف كل
من �أبي الوليد الباجي وفخر الدين الرازي ،قال« :وبناء
على هذا التعريف اال�صطالحي للرتجيح ُيلحظ اعتماد

اب��ن ال��رام��ي ال��ب��ن��اء منهج ال�ترج��ي��ح يف ك��ت��اب��ه» .لعمري،
كيف تو�صل الباحث �إىل هذه النتيجة قبل �أن ي�ستعر�ض
النماذج التي تدعم زعمه ه��ذا .وكيف �ساغ له القفز من
ه��ذه امل��ق��دم��ة �إىل ت��ل��ك النتيجة دون امل���رور ع��ل��ى فح�ص
الفر�ضية ،على اعتبار �أنه طرح فر�ضيته بالأ�صل.
ُيطالعنا �س�ؤال حول اجلدة يف اختيار الباحث البن الرامي
البناء يف بحثه ،ترى ما اجلديد الذي يكون قد قدمه ابن
الرامي يف كتابه الإع�لان ب�أحكام البنيان ،و�شد به �أنظار
ال��ب��اح��ث ال��ع��ل��وي ليخ�ص�ص ل��ه ه���ذا امل��ق��ال ال���ذي تعدى
الع�شرين �صفحة ،وما القيمة املعرفية لهكذا بحث.
�إذا ما طال ْعنا اجلانب الفقهي من عمل ابن الرامي ،ف�إننا
جن��ده ال يختلف ع��ن ���س��واه م��ن ال��ف��ق��ه��اء ال��ذي��ن ط��رح��وا
�آراءهم الفقهية يف م�ؤلفات� .إال �أننا ُندهَ�ش من تقدمي ذلك
العمل ب�صور ٍة �أقرب لالحتفائية منها للعلمية الوا�صفة؛
فها ه��و الباحث يقدم من��اذج لرتجيح اب��ن ال��رام��ي ال��ذي
مل يتعد عمله ���س��وى النقل مم��ن �سبقه م��ن الفقهاء ثم
التعليق عليها بـ»هذا ج��واب ح�سن» ،واتخذ الباحث هذه
الكلمة دليال على ظ��اه��رة «ال�ترج��ي��ح» عند اب��ن ال��رام��ي،
ف�أين الإب��داع واجل��دة يف ذلك .وين�سحب هذا الكالم على
ك��ل ال��ن��م��اذج التي �أورده���ا الباحث م��ن ك�لام اب��ن ال��رام��ي،
ف�إنها ال تعدو كونها عمال فقهيا مثل �سواه من الأعمال.
ولعلنا نقف على مغالطة امل�����ص��ادرة على املطلوب عندما
نراه يتحدث حول منهج املقارنة عند ابن الرامي ،فمنهج
املقارنة ،كما �أورده الباحث نف�سه يقوم على املقابلة بني
ال�صور املختلفة ل�صنف من الظواهر .ف�شرط االختالف
واج���ب ل��ق��ي��ام امل��ق��ارن��ة .ل��ك��ن ،ع��ن��د اخ��ت��ب��ار ه���ذه ال��ظ��اه��رة
عند اب��ن ال��رام��ي ال جن��د �سوى الإح��ال��ة �إىل م�صدر �آخ��ر
فيه ق ٌ
��ول فقهي .مثال ذلك قوله «ويف الوا�ضحة ما قاله
اب���ن ال��ق��ا���س��م ...واب���ن ال��رام��ي ق���ارن يف ه���ذه امل�����س���أل��ة بني
قولني وب�ين م�صدرين؛ لأن��ه بني الت�شابه بني ق��ويل ابن
القا�سم يف امل��دون��ة واب��ن حبيب يف الوا�ضحة» .وق��د خفي
على الباحث �أن قول ابن القا�سم يف الوا�ضحة ال املدونة،
وقول ابن حبيب يف املدونة ال الوا�ضحة .كما �أن االختالف

بني ال��ر�أي�ين مفقود؛ فعلى �أي �أ�سا�س قامت املقارنة بني
القولني.
ويف امل��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث ال����ذي ج��ع��ل��ه ال��ب��اح��ث ب��ع��ن��وان «اب���ن
الرامي املجتهد امل�ستقل» ،يلقي الباحث دعوى اال�ستقالل
باالجتهاد يف �آرائ��ه الفقهية .فاال�ستقالل ،كما نفهم� ،أن
يرد الفقيه ر�أيا مطروحا لي�ستقل بغريه فتربز �شخ�صيته
االجتهادية� .إال �أن��ه ،عند التدقيق يف هذه الدعوى ،جند
الباحث يفهم ذلك اال�ستقالل فهما �آخر؛ فا�ستقالل ابن
ال��رام��ي ال يعدو كونه �إ�ضاف ًة ي�ضيفها ه��ذا الفقيه حيث
يتوقف غ�يره؛ مثل امل��ق��دار ال��ذي يجب فيه �إب��ع��اد الرحى
ع��ن ح��ائ��ط اجل���ار .ولي�س يف ذل��ك ا�ستقالل ب��ق��در م��ا هو
�إ�ضافة لآراء غريه.
�أورد ال��ب��اح��ث يف نهاية مقاله نتائج بحثه ،ال���ذي افتقد
لو�ضوح الر�ؤية واملنهج ،واحتوى على عدد من النقائ�ص.
نلحظ يف ه��ذه النتائج �أن��ه��ا م��ب��ت��ورة ع��ن �أ�صلها املفقود،
نعني ب��ذل��ك �أن النتائج ال ب��د �أن ت��ك��ون على �صلة وثيقة
بفر�ضيات البحث؛ وطاملا غابت الفر�ضيات فال غ��رو �أن
ت���أت��ي النتائج ك�أنها �إحل��اق��ات غ�ير وثيقة بالبحث .فمن
�أين ال�صلة بني �سال�سة لغة ابن الرامي بالبحث الو�صفي،
ثم ماذا يعني الباحث ب�سال�سة اللغة؛ �إذ �إن هذه الألفاظ
بعيدة ع��ن الن َف�س العلمي ال��ذي ي�شرتط �صفة القيا�س
للنتائج من �أجل الت�أكد منها .كما �أن النتيجة التي نرى
لها �صلة ،و�إنْ �ضعيفة ،مبو�ضوع البحث ،جندها �أت��ت يف
الرتتيب ال�ساد�س من بني النتائج ،نعني قوله�« :ساد�سا:
ترجيحه للأقوال» .لكن ،ما الإف��ادة اجلادة التي تقدمها
ه��ذه النتيجة ،وغريها ،باخت�صار ،ال �شيء .ث��م ،ال ندري
ك��ي��ف ت��و���ص��ل ال��ب��اح��ث �إىل النتيجة احل��ادي��ة ع�����ش��رة التي
تن�ص على ت�أثر ابن الرامي بعجوز املذهب ابن ر�شد اجلد؛
�إذ �إنه مل يورد م�شكلة كهذه طوال املقال.
وختاما...نرى �أن البحث ال يخرج عن كونه مت�أثراً ب�أ�سلوب
الت�أليف ال��ق��دمي وه��ن��اك �أم���وراً مفقودة فيه تو�ضحها او
تبينها القفزات من املقدمات �إىل النتائج.
Alshehhim@hotmail.com
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مذكرات الأملاين �شيلتربجر وال�رصبي
ميخائيلوفت�ش

منال املعمرية

تناولت العديد من امل�صادر التاريخية الأح َ
��داث والعالقات التاريخية بني �أوروب��ا وامل�سلمني ،وهي غال ًبا ما كانت كتابات للنخب الكن�سية والعلمانية ،والتي على �إثرها
تبنى املجتمع الأوروب��ي ر�ؤيته جتاه الإ�سالم وامل�سلمني ،لت�سكن يف الوجدان والوعي الأوروب��ي حتى يومنا هذا� ،إال �أن ما رواه الأ�سريان يوهان �شيلتربجر وق�سطنطني
ميخائيلوفت�ش يف مذكراتهما ،يعد يف غاية الأهمية؛ نظرا ملا ر�صداه عن قرب من �أجواء اجتماعية وثقافية ودينية ،وملا ر�سماه من �صورة مغايرة للإ�سالم وامل�سلمني عك�ست
م�شاعر الإن�سان الأوروبي الب�سيط وغري املثقف ،بعيدا عن التوجهات ال�سلبية التي �سعت �إليها النخب .غري �أن هذه املذكرات مل ت�سلم من بع�ض اخللط واملغالطات والأخبار
الأ�سطورية التي �سمعا عنها ومل ي�شهداها ،وهي التي ك�شف عنها حامت الطحاوي يف مقاله «�أوروبا وامل�سلمون� :صورة الآخر» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
ظ َّل الفتى الأمل��اين يوهان �شيلتربجر �أ�سريا لدى العثمانيني قرابة
�ست �سنوات؛ وذلك بعد واقعة نيقوبولي�س ال�شهرية يف العام 1396م،
ال��ت��ي واج���ه م��ن خ�لال��ه��ا ال�����س��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين ب��اي��زي��د الأول احلملة
ال�صليبية ،حمققا ان��ت�����ص��ارا م��دوي��ا ع��ل��ى ال��ق��وى الأوروب���ي���ة �آن���ذاك،
وخملفا �آالف��ا من الأ�سرى والقتلى� .إال �أن��ه انتقل بعد ذلك للخدمة
يف حا�شية ت��ي��م��ورل��ن��ك ،ال��ع��اه��ل امل��غ��ويل ال���ذي �أحل���ق ه��زمي��ة مهينة
بال�سلطان بايزيد الأول يف معركة �أنقرة 1402م .مكث �شيلتربجر يف
خدمة املغول لعدة �سنوات� ،إىل �أن متكن �أخريا من الهرب �إىل وطنه
يف �أملانيا العام 1427م ،وهناك �أملى كتابه الذي �أرخ فيه فرتة الأ�سر
الطويلة.
واجل��دي��ر بالذكر �أن م�شروع كلمة للرتجمة التابع لهيئة �أبوظبي
لل�سياحة وال��ث��ق��اف��ة ،ق��د ق��ام م���ؤخ��را برتجمة م��غ��ام��رات �شيلتربجر
و�أ�سفاره يف امل�شرق العربي والإ�سالمي 1427-1394م ،وح�سب البيان
ال�صادر عن دار الن�شر« :ميكن القول �إن ما رواه م�ؤلفنا يف مذكراته
ُي��ع�� ّد م�����ص��درا ت��اري��خ��ي��ا �أ���ص��ي�لا ،مل يقت�صر ف��ي��ه ع��ل��ى ذك���ر جم��ري��ات
ال�سيا�سية واحلروب التي عا�صرها و�شهدها ،بل جتاوزها �إىل
الأحداث ّ
ّ
ر�صد العوائد االجتماع ّية لل�شعوب التي عا�ش يف كنفها ،ف�ضال عن
طبائعها الثقاف ّية والدّين ّية .و�إن كان قد �أ�صاب يف �أ�شياء ،و�أخط�أ �أو
ارتكز على الأقاويل يف �أ�شياء �أخرى ،فهو يبقى مرجعا مفيدا يف و�صف
�أحوال ذلك الع�صر.
وي�ضيف حامت الطحاوي ب���أن جتربة �شيلتربجر الفريدة مكنته من
االقرتاب من امل�سلمني والدين الإ�سالمي و�شعائره عن كثب ،وهو ما
جعله يخ�ص�ص �أكرث من ع�شرة ف�صول يف هذا ال�صدد ،و�إن كان ذلك
قد مت دون �أن ي�سرب �أغوار الدين الإ�سالمي ب�شكل مو�ضوعي وعميق،
وذلك بف�ضل ثقافته امل�سيحية التي الزمته طوال فرتة الأ�سر ،ف�ضال
عن البيئة واملناخ الثقايف ال��ذي عا�ش فيه مبعية اجلنود العثمانيني
واملغول.
�أما ال�صربي ق�سطنطني ميخائيلوفت�ش ذو الأ�صل املتوا�ضع ،فقد كان
�أحد �أفراد الدو�شرمة الذين مت �إحلاقهم باالنك�شارية عام 1455م� ،إبان
عهد ال�سلطان الفاحت .فا�شرتك مع العثمانيني يف حروبهم يف البلقان،
حتى جنح املجريون يف �أ�سره عام 1463م .و�أقام �صاحبنا يف املجر فرتة
طويلة حتى وفاته عام 1501م .خلف لنا ق�سطنطني م�صنفاً تاريخياً
غاية يف الأهمية يحوي ذكرياته عن فرتة جتنيده يف االنك�شارية ،كتبه
باللغة ال�صربية ،واعتمد فيه على م�شاهداته ،وم��ا ا�ستمع اليه من
�أحاديث.
وعلى �أية حال ،كان من الطبيعي �أن يتناول هذا امل�صنف ال�صربي الذي

كتبه جندي االنك�شارية ال�سابق ،احلديث عن تاريخ الدولة العثمانية
ونظمها وم�ؤ�س�ساتها ،منذ بدايتها وح��ت��ى ع�صر ال�سلطان بايزيد
الثاين .وم��ن الطبيعي �أي�ضاً �أن يبث امل�ؤلف م�شاعره ال�سلبية جتاه
العثمانيني يف كتابه .غري �أن الف�صول الأوىل من هذا العمل تناولت
ر�ؤيته للإ�سالم يف �شكل خلط بني املعلومات الزائفة وال�صحيحة ،فقد
اتخذ موقفاً �سلبيًّا من الإ���س�لام ،يف حني حت��دث بحياد يحمد عليه
عن امل�سلمني وم�ساجدهم ،وكيفية تطهرهم وت�صدقهم على الفقراء،
والتزامهم بعدم �شرب اخلمر ،وع��دم �أك��ل حلم اخلنزير .وميكننا �أن
نف�سر ال�ضبابية �أو الت�شوه ال��ذي الزم ر�ؤي��ت��ه ع��ن الإ���س�لام ب���أن ذلك
كان �سمة الكثري من امل�صادر البيزنطية والبلقانية والالتينية التي
توج�ست من الإ�سالم وهي تراقب الفتوحات والتوغالت العثمانية يف
�أرا�ضيها.
يتحدث ق�سطنطني ميخائيلوفت�ش ب��زي��ف ع��ن ال��ر���س��ول �-صلى اهلل
عليه و�س ّلم -ب�صفته وا���ض��ع ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،و�أن���ه ق��ام بتزويج اخته
فاطمة �إىل علي ك ّرم اهلل وجهه �أقرب م�ساعديه؟ و�أن الر�سول �-صلى
اهلل عليه و�سلم -كان يحظى مبكانة �سامية يف �أعني تابعيه ،على حني
كان يقوم علي بتعذيب معار�ضي الدين اجلديد؟! واملثري يف الأمر �أن
ق�سطنطني يذكر �أن عليًّا كان فار�ساً ج�سوراً ،ميتلك �سيفاً يدعى«ذو
الفقار»� ،أطاح الكثري من رقاب معار�ضيه.
وت�ستمر الرواية ال�صربية امل�شو�شة يف ذكر �أن ر�سول امل�سلمني �-صلى
اهلل عليه و���س�� ّل��م -ا�ستمر يف ال��دع��وة ل��دي��ن��ه ح��ت��ى وف��ات��ه ع��ن خم�سة
و�أربعني عاماً؟! كما �أنه �أخرب �أتباعه يف خطبته الأخرية �أنه �سينه�ض
ب��ع��د مم��ات��ه ك��م��ا ف��ع��ل امل�����س��ي��ح؟! ق��ب��ل �أن يو�صيهم ب�����ض��رورة دف��ن��ه يف
املدينة .كما طلب منهم �أن يطيعوا علياً م��ن ب��ع��ده؟! ث��م ي�ستمر يف
احلديث عن احلزن ال�شديد الذي �أ ّ
مل بعلي جراء وفاة الر�سول �-صلى
اهلل عليه و�س ّلم -وهو ما دعاه لأن يهيم على وجهه فوق �أحد اجلبال،
قبل �أن يقوم بتحطيم �سيفه «ذو الفقار» فوق �أحد ال�صخور .وال ميلك
املرء �سوى اال�ستغراب �إزاء ال��دور الذي لعبه علي بن �أبي طالب ك ّرم
اهلل وجهه يف ت�صور ق�سطنطني ميخائيلوفت�ش عن الإ�سالم ،و�إغفاله
دور اخللفاء الثالثة ال�سابقني عليه ،مع مالحظة اعتناق العثمانيني
الذين عا�ش بينهم ل�سنوات املذهب ال�س ّني كما هو معروف .ويبدو �أنه
ا�ستمد روايته ال�سابقة من �أحد الذين مييلون اىل املذهب ال�شيعي.
وميكننا �أن نلحظ �أن الت�شو�ش يف ر�ؤي���ة ميخائيلوفت�ش ع��ن ظهور
الإ���س�لام ك��ان م���رده اع��ت��م��اده على اال���س��ت��م��اع ،ف�ض ً
ال ع��ن ح��ق��ده على
الإ�سالم نف�سه ،بينما ج��اءت ر�ؤيته الأك�ثر �إن�صافاً عن امل�سلمني ،من
واقع م�شاهداته و�سط الأت��راك العثمانيني .لهذا جاء اجلزء الأخري

من �شهادته �أكرث واقعية وغري مت�أثر ب�أية ر�ؤى �ضبابية كما حدث مع
اجلزء الأول منها.
بعد ذل��ك ،يعتدل م�صدرنا ال�صربي يف ر�ؤي��ت��ه ل�ل�إ���س�لام وامل�سلمني،
فيذكر �أن عباءة الإ�سالم قد �ضمت العرب والفر�س والأتراك والتتار
وال�برب��ر ،و�أن امل�سلمني ي���ؤم��ن��ون بكتب م��و���س��ى ،لكنهم ي��ل��ت��زم��ون يف
النهاية مب��ا ميليه عليهم كتابهم ،ال��ق��ر�آن ،كما ي���ؤم��ن��ون �أي�����ض��اً ب�إله
واحد ،خالق لل�سموات والأر�ض.
اتفق الأ�سريان على معظم ما كتباه يف مذكراتهما ،ولكن ال يجب �أن
نغفل عما ردده الطحاوي �أكرث من مرة يف مقاله حول �أن انطباعات
الأ�سريين ور�ؤيتهما ال ميكن �أن تنف�صل عن املناخ ال�سيا�سي والع�سكري
وحالة العداء بني �أوروبا والعثمانيني ،كذلك ال ميكن �أن تنف�صل عن
وط�أة جتربة الأ�سر و�إ�سقاطاتها.
مي��ك��ن��ن��ا �أن ن�ل�اح���ظ ب�����س��ه��ول��ة �أن ر�ؤي�������ة الأ�����س��ي�ري����ن ���ش��ي��ل��ت�برج��ر
وميخائيلوفت�ش كانت منحازة ثقافيا �ضد الر�سول وامل�سلمني و�ضد
مبادئ الإ�سالم وتوجهاته نحو امل�سيحيني .غري �أن ما يُلفت النظر هو
�أنهما عر�ضا ب�أمانة وحياد موقف الإ�سالم من الدين امل�سيحي نف�سه.
ففي حني ذكر �شيلتربجر �أن امل�سيحيني ي�ؤمنون مبيالد امل�سيح من
ال�سيدة مرمي العذراء ،و�أنه حدثها يف املهد ،فقد �أ�شار ميخائيلوفت�ش
�إىل �أ َّن ال�سيد امل�سيح هو روح من عند اهلل� .إ�ضافة ملوقفهم من �صلب
امل�سيح وغريها من امل�سائل.
وبعيدا عن الرتكيز على الق�ضايا التي ا�ستوجبت انحيازا ثقافيا من
جانب الأ�سريين -كم�س�ألة بنية الدين الإ�سالمي ومبادئه ،التي َّ
ح�ضت
على ا�ضطهاد وقتال امل�سيحيني �أينما وجدوا -فقد توقفا �أمام املظاهر
االقت�صادية واالجتماعية والإن�سانية الإيجابية لل�سكان الذين عا�شا
يف �أو�ساطهم ،ومل ي�ستنكفا عن احلديث عنها بحياد تام ،كعدم مغاالة
التجار يف الأ�سعار ،وعن عتق العبيد ،ف�ضال عن قيام الأثرياء بتوزيع
الأموال والأ�ضحيات على الفقراء من امل�سلمني وامل�سيحيني على حد
���س��واء ،كما ذك��را غريها الكثري م��ن امل��واق��ف والأم��ث��ل��ة امل�شابهة ،هذا
�إ�ضافة للعدالة والت�سامح الكبري الذي كان يعي�شه امل�سيحيون يف كنف
العثمانيني.
� ...إ َّن ر�ؤية الأ�سريين عن الإ�سالم كانت مغايرة يف تفا�صيلها عن ر�ؤى
النخب الأوروبية ،فلم يهتما بطعن الإ�سالم كدين �أو و�صمه بالوثنية
املطلقة كما فعلت ال��ك��ت��اب��ات الكن�سية .كما ت��ن��اول الأ����س�ي�ران بحياد
موقف الإ���س�لام م��ن ال��دي��ن امل�سيحي وتبجيله لعي�سى وم���رمي ،غري
�أنهما �أفا�ضا يف اتهام الإ�سالم باحل�ض على ا�ضطهاد وقتل امل�سيحيني
من خالل اخلطب والأدعية التي كانت تلقى يف امل�ساجد!
manalalmaamari1@gmail.com
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فيل�سوف املدينة غري الفا�ضلة ونظرية املتوحد
البن باجة الأندل�سي

عدنان الهميمي

يرى حم�سن اخلوين يف مقال له يف جملة التفاهم بعنوان« :الفيل�سوف واملدن غري الفا�ضلة من خالل ابن باجة الأندل�سي» � ّأن الفال�سفة قد ع ّرفوا الإن�سان باحليوان
املدين �أو ال�سيا�سي؛ لأنه مباهيته �أو طبيعته مرتبط ارتباطا وثيقا بعي�شه �ضمن جمموعات .وقد اختلف النا�س يف اهتمامهم مب�س�ألة انزواء الأفراد عن هذه املجموعات
من منطلقات خمتلفة ومتناق�ضة �أحيانا .بيد � ّأن الفال�سفة اتخذوا منه مو�ضوعا لت�أمالتهم ،ويعد كتاب تدبري املتوحد للفيل�سوف الأندل�سي ابن باجة من املحاوالت
الأ�صيلة يف هذا املو�ضوع ،فقد �ض ّمن فيه ت�صوراته الفل�سفية� ،أو ما ميكن �أن ُي�سمى بنظرية «متوحد باجوية  ،وكما يعد التدبري فعال م�صاحبا وحمركا لها.
ما هو التدبري:
يرى ابن باجة �أن التدبري �أ�سا�س التوحد؛ فهو الذي يك�سب
�صاحبه ه��ذه ال�صفة ،ولهذا الأم��ر جن��ده ي�شرع يف حتديد
مفهوم التدبري كفعل قبل غريه؛ فال�سبق املنطقي للتدبري
ع��ل��ى ال��ت��وح��د يقت�ضيه ال��ب��ن��اء ال��داخ��ل��ي للن�ص ال��ب��اج��وي،
ويف حقيقة الأم��ر �أن التدبري لي�س �إبداعا باجويا؛ فالفكر
الفل�سفي  -كما قال ابن ر�شد« -يتنافى مع اقت�صار الأفراد
�أو اجلماعات والأمم على �أنف�سهم يف بناء العلوم»� .إمنا هو
عملية تراكمية على مر الع�صور لذلك جند �أنّ اب��ن باجة
ينطلق من امل��وروث الفل�سفي العربي والإغريقي لتحديد
معنى م�صطلح التدبري وي��رى �أنّ الداللة اللغوية للكلمة
هي «ترتيب �أفعال نحو غاية مق�صودة» ،فاللفظة  -بناء على
هذا التعريف -ال تطلق على «من فعل فعال واح��دا يق�صد
به غاية م��ا» ،كما �أنّها ال تطلق على �أفعال كثرية مبعرثة،
�إمن��ا الرتتيب فعل تدبريي وترتيب الأف��ع��ال هو التدبري.
ولي�س كل ترتيب تدبري؛ فالتدبري يزيد عنه بالغاية التي
هي ال�سبب من جعل الأفعال تتنظم على نحو معني.
وال��ت��دب�ير ه��و ف��ع��ل ال��ف��ك��ر ،ال���ذي يعطي للمتوحد �صفته،
وبهذا ي�سقط القول ب���أنّ التدبري مدفوع بنزعة حتري�ضية
�أو تغيريية على طريقة الفال�سفة.
ت�أريخ التدبري:
ا�ستفاد ابن باجة من تاريخ الفل�سفة الإغريقية (�أفالطون
و�أر�سطو) والفل�سفة العربية (الفارابي) كثريا عند كتابته
لتدبري املتوحد؛ لذا ولكي يت�ضح مفهوم التدبري الباجوي
الب��د من ربطه مع هاتني الفل�سفتني ،فقد كتب اب��ن باجة
تدبري املتوحد ا�ستنادا �إىل ما كتبه الفارابي يف الفل�سفة� ،إال
�أنّهما يرجعان معا �إىل �أر�سطو الذي ال يفهم معنى التدبري
عنده خارج ت�صوره للحكمة ،حتى �أننا جند �أنّ ما ذكره ابن
باجة على �أنّه من �أ�شرف الأمور التي ت�سمى التدبري -وهي
ت��دب�ير امل���دن وامل���ن���ازل -ك��ان��ت م��ن تتبعه ل��ف��ك��ر ال��ف��اراب��ي،
أ�سا�سا منقولة عن �أر�سطو.
والفكرة � ً
ت�صنيف �أر�سطو للتدبري:
يرى �أر�سطو �أنّ «كل فكر �إم��ا �أن يكون عمليا �أو �إن�شائيا �أو
تنظرييا» ،والعلم النظري ي��در���س الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ال ميكن
�أن تكون بخالف ماهي عليه ،وه��ذا يعني �أنّ التدبري لي�س
علما نظريا؛ لأنه يكون يف الأ�شياء التي ميكن �أن تكون على
خالف ماهي عليه وتتعلق بامل�ستقبل ،والعلم النظري  -كونه

علما -قابل للتعلم بينما يبقى التدبري -تهذيب النف�س �أو
الفطنة -جمال جتربة املفرد التي ال ميكن �أن يقوم بها فرد
عو�ضا عن �آخر.
ويذهب اب��ن باجة -مت�أثرا ب�أر�سطو�« -أنّ املتوحد يدفعه
نزوعه �إىل ال�سعادة اخللقية كغاية والتدبري و�سيلته فاحلياة
الفا�ضلة يف نظر �أر�سطو غاية ال�شهوة ت�ستهدفها».
� ّأما الفطنة فهي ا�ستعداد نف�سي ت�صقله التجربة ،وال يعدها
�أر�سطو -وي�ؤكد عليها ابن باجة -علما بل ف�ضيلة علمية،
ميدانها الفعل الإن�ساين؛ فالتدبري فطنة تقوم على ملكة
حكم ال��ف��رد ،وال��ت��دب�ير ق��د ي��ك��ون بال�صواب �أو اخل��ط���أ ،كما
يذهب �إليه ابن باجة ،ويق�صد بذلك �أنه قد يحدث يف املدن
الفا�ضلة وغري الفا�ضلة ،وقد يكون خاطئا �أو فيما هو خاطئ
كما قد يكون �صائبا �أو فيما هو �صائب ،وذلك يقا�س مبدى
مطابقة فعل التدبري للف�ضيلة بو�صفها الغاية الأخالقية.
املتوحد والنابت:
��وح��د ال��ف��رد ال���ذي �أق�����ص��ى ذات���ه عن
يق�صد اب���ن ب��اج��ة ب��امل��ت ّ
م��ع��ا���ش��رة ال��ن��ا���س ،م��ع��ا���ش��رة طبيعية وظ���ل ي��ت��دب��ر �أم����ره يف
وحدته ،واملرادف لها هو النابت.
ويختلف ابن باجة والفارابي يف تعريف النابت ،بينما يعترب
الفارابي �أنّ النابت هو ال�شاذ يف املدينة الفا�ضلة ،يرى ابن
باجة �أنّه ال�شاذ يف املدينة غري الفا�ضلة وهو الفيل�سوف من
ناحية �أخ���رى ،وه��ذا االخ��ت�لاف ن��اجت م��ن اخ��ت�لاف املنطلق
بينهم فقد انطلق ال��ف��اراب��ي م��ن ن��ظ��رة معيارية للمدينة
الفا�ضلة ،ال��ت��ي تف�سد ب��وج��ود ال��ن��واب��ت ،بينما انطلق ابن
باجة من نظرة واقعية حيث ر�أى �أنّ ال�شواذ جتاوزوا كونهم
قلة مثلما يرى الفارابي -و�أ�صبحوا كرثة يف املدينة التي
�أ���ص��ب��ح��ت غ�ير ف��ا���ض��ل��ة ،ب��ه��ذا �أ���ص��ب��ح ال�����ش��واذ ف��ي��ه��ا ن��واب��ت
مب��ع��ن��اه��ا احل�����س��ن؛ ف��ال��ن��واب��ت �أو امل��ت��وح��دي��ن �أو الفال�سفة
كالع�شب ال��ن��اب��ت ب�ين ال���زرع م��ن تلقاء نف�سه ،مثلهم مثل
النبي يف جمتمع �ضال ،بيد �أنّ النبي مبعوث من قبل قوة
عليا واملتوحد نابت من تلقاء نف�سه.
حكمة املتوحد:
من جهة احلياة العملية ،حكمة املتوحد تتعني يف توا�صله
مع �أهل الفكر يف ع�صره وما انعزاله �إال نتيجة انعدام وجود
�أهل الفكر ،لهذا ال يعترب ابن باجة توحد الفيل�سوف نفيا
للطبيعة الب�شرية؛ � ّإن��ا هو �أم��ر عار�ض و���ض��روري كتناول
املري�ض للدواء ،فعندما ال يبلغ املجتمع يف املدينة الكمال

بل تكون م�سرحا للحوادث وامل�صادفات و�أفعال النا�س التي
ت��ك��ون على غ�ير م��ا ه��ي عليه ،ي��ك��ون ال��ت��وح��د مبثابة �إن��ق��اذ
النف�س من الهالك الناجت من هذا املجتمع غري الفا�ضل.
ويتوحد الفيل�سوف �أي�ضا لكي؛ يحقق امل�ساعدة الروحية
الفردية التي ُحرم منها الباقون نتيجة تفاعلهم يف جمتمع
غري فا�ضل.
وان��ع��زال الفيل�سوف ع��ن امل��ج��م��وع��ة ال يعني ن��ف��ي توا�صله
معهم يف م��ا ه��و ���ض��روري ل��ل��ح��ي��اة ،ف��ال��ت��وح��د لي�س مبعناه
اجل�سدي و�إمنا هو اتخاذ موقف مرتوٍ؛ لكي ينقذ نف�سه.
والتدبري والتوحد �صفتان متالزمتان للفيل�سوف :فبالأوىل
يتحرر م��ن االن��غ��م��ا���س الكلي يف احل��ي��اة امل��دن��ي��ة ،وبالثانية
يحقق �سعادة �أخالقية ذاتية.
املدينة الفا�ضلة حلم فل�سفي
�إنّ التوحد فعل مالزم للفيل�سوف رغم مدن ّيته الثابتة وهو
يف احلقيقة فعل ا�ضطراري نتيجة وجوده يف جمتمع ناق�ص،
لكن التدبري يجعله فعال اختياريا لغاية حتقيق ال�سعادة
الفردية يف غياب املدينة الفا�ضلة التي يكون فيها الأف��راد
�سعداء؛ ف�سعادة املدبر املفرد �أمر ممكن ولكن تبقى املدينة
الفا�ضلة يوتيوبيا الفيل�سوف والتدبري م�ستقبلها والنابت
�أملها ،حتى �إذا ما حتققت واقعا حينها ي�صبح التوحد �شرا
والتدبري الفردي غري الزم بل يظل التدبري الوحيد املمكن
بيد رئي�س املدينة الفا�ضلة؛ لإي�صال اجلميع لل�سعادة ،وهنا
ي�صبح وجود الفيل�سوف النابت دليال على مر�ض املجتمع؛
لت�شتد احلاجة للتدبري مع ا�شتداد هذه الأزم��ة ،فالتدبري
كالدواء ُيعالج به املري�ض  -على ر�أي ابن ر�شد -ولكن يرى
ابن باجة �أنّ املدينة الفا�ضلة ال حتتاج �إىل دواء؛ لأنّ �أهلها
يتبعون نظاما غذائيا ال ُير�ض ،فالتدبري والطب والق�ضاء
تظهر يف املدن غري الفا�ضلة.
ماذا بعد نظرية املتوحد؟
ال تقا�س �أهمية الفل�سفة بطرحها للم�شاكل واقرتاح احللول
ل��ه��ا ب��ق��در م��ا ت��ق��ا���س بت�أ�سي�سها ل��ط��رح ت��ت�لاق��ف��ه الأج��ي��ال
الالحقة» ،وقد قدم ابن باجة نظرية فل�سفية ال بد �أن تقر�أ
يف �سياقها التاريخي (فقد �سقطت املدينة التي ك��ان يفكر
فيها اب���ن ب��اج��ة ،الأن��دل�����س) ،ف��ت��اري��خ الفل�سفة ق��د ت��ط��ور،
وت�����س��ارع الأح����داث امل��ادي��ة وال��ف��ك��ري��ة جعلتنا نختلف عنهم
وجعلتهم غرباء عنا.
adnan.alhamimi@gmail.com

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

