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د .هالل احلجري
َ
ُ
من ال�شعراء العرب الذين تفتقتْ عبقر ّيتهم يف �سِ ن مبكرة
ال�شاعر الكبري �أبو الطيب املتنبي (915م965-م) الذي َ -ك َما
جاء يف �سريته -قال ِّ
ال�ش ْع َر �صب ًّيا يف التا�سعة من عمره.
واحلديث عن املتنبي الذي «ملأ الدنيا و�شغل النا�س» ال
يت�سع له مقام كهذا؛ و�إمنا ح�سبنا هنا �أن نوجز كالما عن
طفولته وعبقريته املب ِّكرة .وجند م�ؤرخي الأدب العربي
ي�ؤكدون �أنّ املتنبي تلقى تعلي َمه الأ َّويل يف ُك ّتاب بالكوفة،
وارتاد حمَ الت الوِراقة والزم �أ�صحابها ينهل مما لديهم
من علوم العربية والفل�سفة ،وكما يقول اخلطيب يف كتابه
«تاريخ بغداد»« :طلب الأدبَ وعل َم العربية ،ونظر يف �أيام
النا�س ،وتعاطى قول ِّ
ال�ش ْعر من حداثته حتى بلغ فيه
الغاي َة التي فاق فيها �أه َل ع�صره ،وعال �شعرا َء وقته» .وقد
لقي املتنبي ال َع ّلم َة ال ُعماين ابنَ دريد فل ِزمَه وقر�أ عليه
ع�صامي املعرفة؛ فقد
ونهل من علمه .واملتنبي بعد ذلك
ُّ
الكتب ك َّل ليلة قبل �أن َيه َْجع ،و�أنه كان
ُروي �أ َّنه كان يُطالع َ
يحملها معه يف �أ�سفاره �أينما ذهب؛ وال � َّ
أدل على ذلك من
قوله بنف�سه:
ي َج ِل ْي ٍ�س يف ال َّزمَانِ
�أَ َع ُّز َم َكانٍ يف ال ُّد َنى َ�س ْر ُج َ�ساب ٍِح َ ...و َخ ْ ُ
ِك َتابُ
وم َمل ما ُيكن ذكره عن عبقرية املتنبي �أنه ه�ضم علو َم
ُ ْ
العربية وغريها من املعارف وهو يف حداثته� ،أي قبل �أن
يذهب �إىل ال�شام وهو ابن ثماني َة ع�شر عاما .وقد ذكرنا �أن
ُرواة �سريته نوهوا ب�أنه قال ِّ
ال�ش ْع َر وهو ابن ت�سع �سنوات؛
مما يدل على ذكائه املُب ِّكر .ويف ديوانه طائفة من الق�صائد
التي ارجتلها يف ِ�صباه؛ ومنها �أنه قيل له يوماً وهو مل يزل
تلميذاً يف ُك ّتاب الكوفة :ما � ْأح َ�سنَ هذه ال َو ْف َر َة! �أي َّ
ال�ش ْعر
الغزير ،فارجتل هذه الأبيات ،وهي من �أ�شهر ما قاله يف
ِ�صباه:
ال َت ُْ�سنُ ال َو ْف َر ُة َح ّتى ُت َرى َ ...من ُْ�شو َر َة َّ
ين َي ْو َم
ال�ض ْف َر ِ
الق ْ
ِتال
ال�س َب ْال
عَلى َف ًتى ُم ْع َتقِلٍ َ�ص ْع َد ًة َ ...ي ُع ّلهَا مِ نْ ُك ّل َوايف ِّ
أبيات ال ُّ
وهي � ٌ
تدل على َذكاء الفتى وفطنته فح�سب؛ و�إمنا
تنم عن عُل ِّو نف�سه وعُنفوانِ هِ ِّمتِه الثائرة ال�شابة .ويع�ضد
ُّ
هذه الق�ص َة حكاي ٌة �أخرى حدثت للمتنبي ال�شاب الغيور
نف�سه بال ِه َمم العالية التي ال تت�أ ّتى عادة لأ ْترابِه
املمتلئة ُ
و َمنْ هُ ْم يف �سنه .فقد ر�أى َ
ذات مرة رجلني من �صميم
قبائل العرب يت�شاجران على ُج َر ٍذ مقتول بعد �أن �سحباه
من ذيله و�أخذا يجرانه يف �شوارع الكوفة؛ فهال املتنبي
ُ
املوقف املخزي الذي ال يليق ب�أمّ ة عربية كانت
ال�شاب هذا
َّ
تتكالب عليها الروم وال ُف ْر�س من كل مكان يف وقته؛ فقال
على الفور هذه الأبيات ال�ساخرة املريرة:
َ
ل َق ْد � ْأ�ص َب َح ا ُ
ري امل َنايا َ�صري َع ال َعط ْب
ري � ...أ�س َ
جل َر ُذ امل ُ ْ�س َت ِغ ُ
ين َوالعَامِ رِيُّ َ ...و َت ّ
َرمَا ُه ال ِك َنا ُّ
ال ُه للو َْج ِه ِف ْع َل ال َع َر ْب
ال�سلَ ْب
كِال ال ّر ُجلَ ِ
ني ا ّتلَى َق ْتلَه َ ...ف�أ ُّي ُك َما َغ ّل ُح َّر َّ
َو�أ ُّي ُك َما كا َن مِ نْ َخ ْل ِف ِه  ...ف�إنّ ب ِه ع َّ�ض ًة يف ال ّذ َن ْب!
ويف ديوان املتنبي ق�صائد وقِطع �أخرى قالها يف ِ�صباه تدل
على ذكائه وفطنته املُب ِّكرة ال يت�سع املقام لذكرها هنا.
hilalalhajri@hotmail.com
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عدوا وال صديقا
حنة أرنت :التقليد ليس
ّ
فاطمة نا�صر
نتناول مقالة الكاتب عبداهلل ال�سيد ولد �أباه املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان (التقليد واملجال العام يف فكر حنة �أرنت) .ما جعل الكاتب يلتفت لفكر حنة �أرنت حول مو�ضوع
التقليد ب�شكل خا�ص هو ماتفردت به حنة عن الكثريين من رواد التنوير كنيت�شه ومارك�س وكيكغارد الذين َي َر ْون �أهمية القطيعة مع التقليد لتحقيق احلرية واحلفاظ
على مقوماتها من دميوقراطية وقبول للتعددية و�صون حقوق الإن�سان .يرى ه�ؤالء �أن العقل وحده ب�إمكانه حتقيق كل ذلك دون احلاجة �إىل التقليد الذي يرون فيه عائ ًقا
كبرياً .ولكن حنة �أرنت مل ت َر يف التقليد عدواً وال �صديقاً كما �سرنى يف قادم املقال.
ي��ب��د�أ امل��ق��ال بنقا�ش ظ��اه��رت�ين ت�شكالن ع�صرنا احلديث
اليوم وهما:
�أو ًال :الكليانية ( totalitarianismوهي ذاتها املعروفة
بال�شمولية و�شخ�صياً �أف�ضلها على كلمة الكليانية)
ثانياً� :ضياع العامل acosmism
الكليانية �أو ال�شمولية عند حنة �أرنت:
عند احلديث عن ال�شمولية ،يتبادر يف الذهن مفاهيم من
قبيل :اال�ستبداد ال�سيا�سي والت�سلط الدكتاتوري وهذا هو
املعروف عنها� ،إال �أنَّ حنة �أرنت لديها مفهوم خمتلف ع َّما
هو �سائد فهي تقول �إنه منوذج جديد للحكم ظهر يف القرن
الع�شرين َ
ول ي��ك��ن م��ع��روف��اً قبله وك���ان ظ��ه��وره احل��دث
الأبرز يف الع�صور احلديثة .تتناول �أرنت الأنظمة الأكرث
ب��روزاً وت�أثرياً من بني الأنظمة ال�شمولية وهي  :النازية
وال�ستالينية والإم�بري��ال��ي��ة .وجت��د �أرن���ت �أن ه��ن��اك �سمة
م�شرتكة جتمع هذه الأنظمة الثالثة ،وهذه ال�سمة هي:
االنعزال  isolationوالوحدة  . lonelinessوتعني
بها حالة االنعزال عن كيان اجلماعي يف العامل والعي�ش
يف حالة اغ�تراب كامل ع��ن الآخ��ر حيث ترت�سخ فكرة �أنَّ
الب�شر �شيء فائ�ض وزائد .واالنعزال لي�س كاالعتزال كما
نعلم ،فهو خيار حر لي�س الغر�ض منه االنقطاع عن العامل
و�إمن��ا التوحد مع النف�س والعي�ش يف حالة اغ�تراب حتى
عن الذات التي تفقد خ�صو�صيتها وحميميتها .فاالنعزال
ال��ذي تفر�ضه ه��ذه الأن��ظ��م��ة ال�شمولية ي�ستهدف جمال
الإن�سان احليوي واحلميمي ليحيل الفرد فيها �إىل �إن�سان
عدمي الفائدة والقيمة  .superflousكل هذا ين�ش�أ يف
مفارقة عظيمة فال�شعوب تتبع ه��ذه الأنظمة دون �إك��راه
�سائر ًة مع اجلموع امل�سلوبة الإرادة .هذه اجلموع ال جتمعها
�أي��ة م�صالح م�شرتكة �أو �إط���ار طبقي ه��ي جم��رد عجينة
ت�شكلها الأنظمة كما ت�شاء بالدعاية propaganda
والرعب  .terrorوبعد ذلك تتمكن الأنظمة من فر�ض
�سيطرتها املطلقة وتتخلى عن ا�ستخدام الدعاية والعنف
فلم يعد هناك حاجة لهما ،فاملجتمع انتقل حلالة القولبة
الفكرية والق�سرية  .indoctrinationفال�شمولية ال
حتتاج �إىل ا�ستخدام الإقناع هي بحاجة �إىل ح�شود تابعة
لها ت�شكل ُ�س َور حماية للمجتمع يف�صله عن الآخ��ر الذي

ال ينتمي �إليه .ح�سناً قد يقول قائل �أن الأنظمة ال�شمولية
يف �أوروب����ا  -على الأق���ل  -مل يعد لها وج���ود ،ول��ك��ن حنة
تقول �إن حالة االغرتاب واالنعزال عن العامل موجودة يف
الإن�سان احلديث امل�شغول بالرك�ض يف �آلة ال�شغل.
�ضياع العامل � -إنكار العامل : acosmism
نعني ب�ضياع العامل� :إنكار حقيقة الكون باعتبار �أن اهلل هو
مركز الكون وماعداه من خملوقات و�أجرام فانية ال متلك
�أي وجود م�ستقل (نق ً
ال عن املو�سوعة الربيطانية) .وترى
�أرنت �أن هذا الأمر يتجلى يف ثالثة م�ستويات رئي�سية:
 -١هيمنة ال�شغل :ويف هذا ترى �أرنت �أن الع�صر احلديث
الذي ي�ستند فيه الإن�سان على ال�شغل الذي ي�أخذ معظم
وق��ت��ه وال�����ذي ت�����س��ب��ب يف ح��ال��ة االغ���ت��راب ال��ت��ي يعي�شها
الإن�سان احلديث ب�سبب تعطيل (الت�أمل) الذي قل ويكاد
ي��ن��ع��دم .وت��ع��ار���ض �أرن���ت م��ارك�����س وتنفي �أن ي��ك��ون ال�شغل
هو امل�ؤ�س�س للوجود الإن�ساين امل�شرتك ،بل هو كما تراه
من �أدن��ى و�أح��ط امل�ستويات التي تبعد الإن�سان عن الفعل
الأ�صيل.
 -٢ان��ح�����س��ار امل��ج��ال ال��ع��م��وم��ي � -أو امل��ج��ال ال���ع���ام :وك��م��ا
ه��و معلوم ف����إنَّ ه��ذا امل��ج��ال ه��و ال���ذي مي��ار���س فيه الفعل
ال�سيا�سي وانح�سار هذا املجال يعود للحداثة التي �أغلقت
الق�سمة املعروفة بني البعد العام واخلا�ص� .أما يف ال�سابق
ولدى اليونان حتديداً كان هناك ف�صل وا�ضح بني احلياة
اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي يعي�شها ال��ف��رد يف �أ���س��رت��ه وح��ي��اة امل�شاركة
العامة م��ع املجتمع .حيث ك��ان ن��ظ��ام الأ���س��رة قائ ًما على
ال�سمع والطاعة بينما احلياة العامة قائمة على الإقناع
وامل�شاركة� .أما اليوم فتداخلت حياة العام باخلا�ص وت�شكل
ٌ
جمال جديد نطلق عليه اليوم م�سمى (االجتماعي �أو كما
يطلق عليه الك�ساىل �سو�شال) الذي ح َّل حمل املجال العام
ال�سيا�سي .ون��رى كيف �أ�صبحت الأم���ور ال��ف��ردي��ة هموماً
جمتمعية ف�ن�رى امل��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��اواة وق��ب��ول االخ��ت�لاف
باعتبار �أن املجتمع كله �أ�صبح عائلة واحدة كبرية ولت�ستمر
يتوجب قبول اختالف وتعددية �أفراده.
 -٣اعتبار الفل�سفة ال�سيا�سية تاريخاً لن�سيان (الفعل):
يف هذا ترى �أرن��ت �أن ن�سيان الفعل ال�سيا�سي يف احلداثة
مرتبط بالفل�سفة الأفالطونية التي كانت ترى يف احلوار

العام جمرد حوارات بعيدة عن احلقيقة وال طائل منها ،ثم
جاء فال�سفة احلداثة وزادوا من ن�سيان الفعل ال�سيا�سي
للمجال العام فهم يعتقدون �أي�ضاً �أن العامة عاجزون عن
و�ضع ق��واع��د تعاي�شهم امل�شرتك وم��ن ي�ستطيع التنظري
لهذه القواعد هم الفال�سفة� .أما الإفراز املختلف للحداثة
فهو �أنها �أوج��دت فال�سفة ينادون بالقطيعة مع التقليد
مثل (مارك�س وكيكغارد ونيت�شه) رغم كونهم ي�ستخدمون
التقليد يف ت��ن��اول م�ستجدات احل��داث��ة� .أم��ا �أرن���ت فرتى
�أن ال�سيا�سة مقومها اجل��وه��ري ه��و التنوع وه��ذا التنوع
ي�ستوجب �إعادة الف�صل بني جمال املواطنة وجمال احلياة
االجتماعية ودون ذل��ك ال ميكن �إي��ج��اد جمتمع �سيا�سي.
وتنتقد �أرن��ت الفل�سفة ال�سيا�سية الغربية لإخفائها لهذا
التنوع والتمييز الذي يقوم عليه املجتمع .وترى �أن هناك
�سببني لهذا التمويه:
� -١إل�صاق تعريف الإن�سان بال�سيا�سة بقولهم �إنه حيوان
�سيا�سي وك�أن ال�سيا�سة جزء من تكوينه وخلقته .والواقع
�أن ال�����س��ي��ا���س��ة ال ت��ن�����ش���أ �إال ب���وج���ود ف�����ض��اء ت�ت�راب���ط فيه
العالقات بني الب�شر.
 -٢تكري�س الدين لفكرة �أن اهلل خلق الإن�سان على �صورته.
وه��ذا التكري�س فيه �إق�صاء للتنوع واالخ��ت�لاف .فالدين
هنا يقول �إن الب�شر و�إن اختلفوا يف �سمات �سطحية �إال �أنهم
ن�سخ مكررة من بع�ضهم .وق��د ح��اول الغرب اخل��روج من
النظرة الدينية واللجوء �إىل التاريخ ،وا�ستبدلت مقولة
خلقهم اهلل ع��ل��ى ���ص��ورت��ه مب��ق��ول��ة �إن ه��ن��اك ف���ردا واح��دا
يدعى (الإن�سانية) يعود �إليها اجلميع وي�شرتكون فيها
ويت�شابهون.
التقليد لي�س بعدو وال �صديق:
ولعل نظرة �أرنت للتقليد وعالقته هي �أبرز ما مييزها يف
وجه نظري؛ فهي ال حتن �إليه ولكنها تراه كمنبع �أ�صلي
ال ميكن التنكر له ولكن التمعن فيه بلذة ملا به من خيوط
�إن�سانية �ضاربة يف ال��ق��دم جتمعنا ب��ه .ول��ع��ل �سبب ات��زان
نظرتها للتقليد �أنها ال تراه كما يراه الأع��داء ال�شر�سون
له بو�صفه مرادفاً للما�ضي ،بل بكونه منبعا ملعنى الوجود
الإن�ساين وله قدرة على التجدد وهذا هو م�ضمون احلرية.
f_wahaibi@hotmail.com
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األمة
مشروعية السلطة ومشروع
اإلسالمية..
الدولة
ّ
ّ
ّ
ب�سام الكلباين
�إ َّن التفكري بالدولة �شك ً
ال ومنظوم ًة �أم ٌر �شائع لدى �سائر الأمم منذ �أقدم الع�صور ،ومن الطبيعي �أ َّن هذا التفكري ال�سيا�سي � ّإنا ظهر بعد قيام الدول بالفعل ،فحينما كان
املفكرون يكتبون يف الأمر �أو يتحدثون عنه؛ كانوا ي�سلكون �أحد امل�سالك الثالثة :ف� ّإما ا�ستح�سان ما َّ
أمهم� ،أو ا�ستهجان ذلك واقرتاح بدائل و�إ�صالحات مع ّينة نتيجة
مت يف � َ ِ
التجربة� ،أو االكتفاء بالتو�صيف والتنظري والإ�شباع الوقتي من خالل مثال ّ
معي �أو واقع مر�سوم يف �أذهانهم ،ويف ك َّل تلك البحوث ،كانت تخرج من بحوثهم م�صطلحات
مفتاح ّية مثل ال�شرعية والعدالة �أو الو�ضع الطبيعي �أو الأو�ضاع الطارئة �أو غري الطبيعية.
يذكر الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقالته املعنونة بـ «امل�شروعية
وال�شرعية واحلقوق يف التجربة التاريخية للأمة» واملن�شور
يف جملة التفاهم الفرق بني ال�شرعية وامل�شروعية ،فاملق�صود
بامل�شروعية �أمران :غائيات الكيان الكربى �أو فكرته احلاكمة
وال�����س��ائ��دة ،والأم����ر الآخ����ر ه��و امل��ق�� ّوم��ات ال�����ض��روري��ة لتلك
امل�شروعية وهي :الأمة وال�شعب والأر�ضّ � ،أما ال�شرعية فهي
كل ما يتعلق ب�إدارة ال�ش�أن العام ،وي�شمل هذا الفهم ال�ضيق
مل�س�ألة ال�شرعية عدة �أمور لع َّل �أهمها :قدرة القائمني على
الإدارة وعلى الإقناع بالأمانة مل�شروعية الت�أ�سي�س ،وطرائق
و�صولهم ّ
لتول الإدارة ،وال�سلوك العملي املتع ّلق بالكفاءة
والعدالة واحلقوق.
للمفكرين الأملانيني ،يف العقود الأوىل من القرن الع�شرين،
ماك�س فيرب وك���ارل �شميت �إرث ف��ك��ريّ يف ط��رائ��ق التفكري
بامل�شروعية وال�شرعية ،فماك�س فيرب و�صف ثالثة �أنواع من
ال�شرعية :ال�شرعية التقليدية ،وهي عملياً �شرعية التقاليد
والأع�����راف ال��ت��ي ق��ام��ت عليها الأن��ظ��م��ة امللكية الأوروب���ي���ة.
وال�شرعية القانونية �أو الد�ستورية الناجمة عن الد�ساتري
اجل���دي���دة واالن���ت���خ���اب���ات ومم��ار���س��ة ال���ق���وان�ي�ن .وال�����ش��رع��ي��ة
ال��ك��ارزم��ات��ي��ة ،التي يح�صل عليها قائد �أو ٌ
ملك �أو �سلطان
من اجلمهور مبا�شرة دون تقاليد �أو د�ساتري ،وكان وا�ضحاً
�أن فيرب �إمن��ا كان يدعم النمط الثاين من �أن��واع ال�شرعية،
مع غريته من النظام الربيطاين دمج بني النمطني الأول
ت�صور ح�ضور النمطني الأول
والثاين ،و� ّأما كارل �شميت فقد ّ
والثاين وحدوث توتر بينهما يف الأزمات الكربى .وقد ق�ضى
�شميت ظاهراً للنمط الأول حر�صاً على الدولة واال�ستقرار؛
ل��ك��ن��ه ك���ان يف ال���واق���ع ي��ق�����ض��ي ل�����ص��ال��ح ال��ن��م��ط ال��ث��ال��ث؛ �أي
الكارزماتي الهتلري؛ لأن النمط الأول (القي�صرية الأملانية)
كان قد زال عام  1918با�ستقالة القي�صر ومغادرته �أملانيا بعد
الهزمية يف احلرب العاملية الأوىل.
امل�����ش��روع��ي��ة يف ال��ن��م��ط الإ����س�ل�ام���ي��� :س�� ّم��ى �أ���ص��ح��اب ال��ن��ب��ي
رئي�سهم الأول �أبا بكر ال�صديق بعد وفاة ر�سول اهلل :خليفة
ر�سول اهلل ،وتقول املرو ّيات الإ�سالمية الأوىل �إنهم ا ّتبعوا يف
ذلك املفرد القر�آين ،وذلك بق�صد جت ّنب النمط القي�صري
والك�س َروي يف الإمرباطوريات القائمة بجوارهمّ � .إنا هنالك

م�شكلة يف هذا الت�صور �أو التعليل؛ ف�صحيح �أن العرب كانوا
يعدّون القيا�صرة والأكا�سرة �أهل ظلم وطغيان وال يريدون
الت�شبه بهم؛ لكن من ناحية ثانية ف���إن اخلليفة يف القر�آن
ه��و مفرد �أط��ل��ق على ك ٍّ��ل م��ن �آدم وداود وهما نب ّيان؛ بينما
ك��ان زعيم امل�سلمني الأول غري نبي ،كما �أ ّن��ه ال يخلف ب�أي
معنى ر�سو َل اهلل يف نب ّوته .ولذا ي�صبح مفهوماً بل وم�ؤكداً
ً
�أن املق�صود باال�سم ه��و غائيات الكيان وال��دول��ة اجل��دي��دة،
ف��ه��ي �إن مل ت��ك��ن دول���ة ن��ب��وة؛ ف���إن��ه��ا خ�لاف��ة ن���ب��� ّوةٍ؛ مبعنى
التزام الدولة اجلديدة ب�أهداف النبي الذي �أقام الأمة التي
ت�أ�س�س عليها البناء اخلليفي املتمثل يف :ا�ستخالف الأم��ة
يف الأر�����ض ،والتمكني ل��ه��ا ،واخل���روج م��ن اال�ست�ضعاف �إىل
الإظ��ه��ار ،ون�صرة احل��ري��ة واخل�ير للنا�س جميعاً ،ويف تلك
الأه���داف ٌ
مثال ملا قاله زه��رة بن حورية لر�ستم قبل وقعة
القاد�سية« :جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد �إىل عبادة
رب العباد ،ومن �ضيق الدنيا �إىل �سعتها ،ومن جور الأديان
�إىل عدل الإ�سالم» .فالفرق بني نوعيات امل�شروعية هو فرق
يف نوعيات الثقافة؛ فاليونان وال��روم��ان ت�����ص�� ّوروا لدولهم
غائيات احل��ري��ة وال��ق��ان��ون ،امل�صريون والفر�س والبابليون
غائيات القوة الفار�ضة لل�سالم يف العامل ،وكذلك ال�صينيون
وامل�سلمون ال��ذي��ن ت�����ص�� ّوروا غ��ائ��ي��ات اخل�ير واحل���ق وال��ع��دل
لأنف�سهم وللنا�س �أجمعني.
�أما اجلزء الثاين من جزءي امل�شروعية ،فهو متعلق مبقومات
ال��دول��ة �أو ���ض��روري��ات��ه��ا ،وه���ي تتمثل يف الأم���ة واجل��م��اع��ة،
والأر�ض �أو الدار ،وال�سلطة اجلامعة واملد ّبرة ،وقد وجِ دَتْ يف
جتربتنا الإ�سالمية التاريخية بعد هجرة النبي �إىل يرثب
عام 622م �شواهد تلك امل�شروعية متمثلة يف كتاب كتبه النبي
«بني امل�ؤمنني وامل�سلمني من �أهل قري�ش و�أه��ل يرثب ،ومن
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم� ..أنهم � ّأمة واحدة من دون
النا�س »...وقد ارتبط ذلك بثالثة �أمور :تغيري ا�سم يرثب
�إىل امل��دي��ن��ة .وامل��دي��ن��ة م��ف��رد ���س��ام��ي ق���دمي يعني التح�ضر
واال���س��ت��ق��رار ،ك��م��ا ي��ع��ن��ي ال�سلطة واحل��ك��م ،والأم����ر ال��ث��اين
بني الأم���ور الثالثة� :إق��ب��ال النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
ع��ل��ى ط��ل��ب «امل�����ؤاخ����اة» ب�ين امل��ه��اج��ري��ن والأن�������ص���ار م��ن �أه��ل
املدينة؛ وذل��ك لإق��ام��ة اجلماعة �أو النخبة من قبل الأم��ة،

والأمر الثالث :الطلب من امل�سلمني مبكة وغريها الهجرة
�إىل املدينة �أو دار ا إل���س�لام ،ومعنى ه��ذا �أنّ الأم��ور الثالثة
ال�ضرورية لأي كيان �سيا�سي كانت يف طريقها �إىل االكتمال:
الدار والأر�ض والعا�صمة ،والأمة واجلماعة وال�سلطة التي
ظ��ه��رت م��ن ���ض��م��ن ال��ت��ع��اق��د «ب�ي�ن امل���ؤم��ن�ين وامل�����س��ل��م�ين من
قري�ش و�أهل يرثب.»...
وم����ن امل�ل�اح���ظ �أن ب���ح���وث الأم������ة مل ت��ت��ط��ور ك���ث�ي�راً ب��ع��د
النبي ،لالمتزاج �أو ال�صالت الوثيقة بني البعدين الديني
وال�سيا�سي يف مفرد الأم���ة �أو م�صطلحها .وق��د ك��ان هناك
من قال� :إنّ التمييز بني الأمة والدولة �أو ال�شعب القائم يف
الدولة �أو الذي تقوم عليه الدولة؛ �إمنا ي�ستند �إىل الرتادف
بني ال�شعب واجلماعة ،ف�شعب الدولة الإ�سالمية القائمة
هو اجلماعة التي ت�شارك يف اختيار �أمري امل�ؤمنني ومبايعته؛
بينما �أراد �آخرون جعل م�شروع الدولة مفتوحاً مثل م�شروع
الأمة .فالأمة �أمتنا� :أمة الإجابة (وهي التي تقوم يف ديارها
ال��دول��ة احل��ا���ض��رة) ،و�أم���ة ال��دع��وة ،وه��ي ال��ع��امل كله وال��ذي
ينبغي �أن ت�سعى الدولة ل�ض ّمه تبعاً النت�شار الإ�سالم فيه،
وهذا �أم ٌر غري ممكن .وبذلك يداخِ ُل الق�صور بني املفهومني
�أو امل�شروعني :م�شروع الأم��ة ،التي ال يت�ص ّور �أن ت�ستوعب
العامل كله ما دام أ� ّنه «ال �إك��راه يف الدين» ،وم�شروع الدولة
التي ال يت�صور �أن ت�ستطيع اال�ستيالء على العامل ك ّله.
ي��ب��ق��ى ال���رك���ن ال��ث��ال��ث م���ن �أرك�����ان امل�����ش��روع��ي��ة �أو ���ش��روط��ه��ا
و�ضروراتها؛ �أي ال�سلطة الواحدة يف الدار الواحدة؛ فهناك
�سلطة واح��دة يف �أر���ض الدولة �أو عليها ،وق��د ظهر ذل��ك يف
مكافحة �أبي بكر للمرتدّين ،الذي رف�ضوا اخل�ضوع ل�سلطة
�أبي بكر ،رغم �أنهم كانوا من �سكان الدار التي تب�سط الدولة
�سلطتها و�سيادتها عليها .والذين نقدوا ت�صرف �أبي بكر  -يف
�إ�صراره على قتال الذين �س ّموا باملرتدين َ -ذ َكروا أ� ّنه لي�ست
هناك دالئل على ارتدادهم عن الإ�سالم.
م��ن��ذ ن�����ص��ف ق���رن و�أك��ث�ر ي��ت��ح��دث ك�� ّت��اب ك��ث�يرون م�سلمون
وم�ست�شرقون ،وعلمانيون ومتدينون ع��ن ن��ظ��ام احل��ك��م يف
الإ����س�ل�ام .الإ����س�ل�ام دي ٌ���ن وث��ق��اف��ة وح�����ض��ارة ك�ب�رى وجت��رب��ة
مم��ا ي���ؤك��د �أن التجربة ال�سيا�سية
تاريخية هائلة وزاخ���رةّ ،
التاريخية لأمّتنا جتربة حقوق للأفراد واملجتمعات.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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مسيرة الديمقراطية وهي تذهب باتجاه آخر!
منال املعمرية
�إنّ الثورات احلديثة ،الإجنليزية والأمريكية والفرن�سية على التوايل ،قل�صت دور الدين ك�سلطة ،وكان لها بالغ الأثر على �أوجه احلياة مبجملها يف �أوروبا .فقد انتقل الغرب يف القرون
الأخرية من و�ضع كانت فيه ال�سيطرة ال�شاملة والهيمنة املطلقة وا�ضحة من لدن ال�ش�أن الديني بال منازع �إىل و�ضع �صار فيه « َركن الدين يف منزلة ثانوية» �أو ما ُيعرف بتخ�صي�ص
الأديان �أو تفريدها من عوائد زماننا املعتادة!
ي��ع�� ّرج حممد ال�شيخ ،يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم ،على
ك��ت��اب «ال��دي��ن يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة» ،مل���ؤل��ف��ه امل�����ؤرخ والفيل�سوف
ال��ف��رن�����س��ي م��ار���س��ي��ل غ��و���ش��ي��ه ،Marcel Gauchet
ويطرح �أه��م النقاط التي ت�ضمنها الكتاب ،ويعلق على بع�ض
اجلزئيات املثرية للجدل يف نظره ،التي اعتربها �أحكاما م�سبقة
وا�ستدالالت غري مقنعة .يف كتابه ،ي�شرح غو�شيه بع�ض املفاهيم
مثل اخل��روج م��ن ال��دي��ن والعلمنة وال��دن��ون��ة ،ويفك بع�ض ما
اعرتاها من مالب�سات يف ظل التغريات التي طر�أت عليها .فمن
وجهة نظر غو�شيه ،ف���إ ّن��ه ي��رى �أنّ مفهوم اخل��روج من الدين
مثال ،ال يعني الإحل��اد و�إمن��ا تخ�صي�ص الدين وتقلي�ص دوره
يف حتديد املجتمع وهيكلته ،وهو ما �أدّى �إىل انعكا�سات متبادلة
على الدين نف�سه كما على امل�ؤ�س�سة الدينية والدولة واملجتمع.
وهذا املفهوم يف نظره ال يناه�ض الدين من حيث اجلوهر و� ّإنا
يعادي املطامح الدنيوية للنخب الدينية ،ويحدد للم�ؤمنني
االحتفاظ ب�إميانهم ال�شخ�صي «تخ�صي�ص الدين» ،مع �إمكانية
دخولهم املجال ال�سيا�سي امل�شرتك وامل�ستقل عن الدين.
يف امل��ق��اب��ل ،ي��رى غو�شيه �أنّ «اخل���روج م��ن ال��دي��ن» مل يتوقف،
و�إمن���ا يتوا�صل ب�شكل خميف .فالكني�سة الآن معزولة متاما
وكليا عن ال�سيا�سة ،ف�ضال عن العقيدة والدين .واعترب �أن هذا
هو مفتاح امل�شكلة يف املجتمعات احلديثة واملعا�صرة.
مفارقات
� إنّ ال�ت�راج���ع ال��دي��ن��ي ي��خ��ل��خ��ل ف��ك��رة ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ي ق��ام��ت
وتط ّورت� ،سابقاً ،ملواجهته ،ويدعو ب�شكل ملح �إىل �إعادة تعريف
ال�سيا�سة والدميقراطية ،معاً.
فال�ضعف الذي اعرتى الدين يف �أوروب��ا اليوم �أدى ب�شكل غري
متوقع �إىل �ضعف العلمانية وم�سار الدميقراطية� .إذ يالحظ
امل�ؤلف �أنّ ثمة اهتزازا �أ�صاب العلمانية -بفرن�سا على الأق��ل.
و�أنّ ثمة �ضعفا اعرتاها؛ لكن ال نقدر على فهم هذا االهتزاز
ما مل نقرنه ب�ضعف العامل الديني الذي يُع ّد مبثابة اخل�صم.
فعلى ق��در �ضعف ال��دي��ن يكون تهافت العلمانية �أي�ضا .فلئن
ك��ان ثمة ن�ضوب للكنائ�س وهجرها وغياب �شبه ت��ام للإقبال
عليها ،فال يقل عنه �أهمية ن�ضوب معني العلمانيني املنا�ضلني.
فال�شعارات التي لطاملا تبناها العلمانيون وتعززوا بها �سقطت
اليوم �سقطة مدوية مروعة ،ف�شعارات العلم والعقل والتقدم
والأم���ة واجلمهورية والوطنية وال���روح املدنية والأخ�ل�اق ،ما
تفت�أ تتهاوى وتتداعى وتتهافت .وك��ان��ت ه��ذه �أوىل املفارقات
التي طرحها غو�شيه يف كتابه.

و� ّأم����ا امل��ف��ارق��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ف���إن��ه ب��ق��در م��ا غ�يرت ال��دول��ة م��ن ُكنه
الدين ،غري الدين من ُكنهها! يقول حممد ال�شيخ ب�أ ّنه عادة ما
تو�صف عالقة الدولة بالدين على �أ ّنها �أحادية؛ �أي �أنّ الدولة
هي الفاعل املُ��غ� ّير ،والدين مفعول به متغري .لكن غو�شيه يف
طرحه ،ي�صف العالقة ب�أ ّنها تبادلية ثنائية ،و�أ ّنها لي�ست عالقة
«تغيري» فح�سب ،بل و «تغاير»؛ �أي �أنّ كليهما يغري يف الآخ��ر.
ف��ب��ق��در م��ا غ�ي�رت ال��دول��ة يف ال��دي��ن ،ت��غ�يرت ب���ه� .إنّ امل��واط��ن
الفرن�سي ال��ي��وم ي��ع�� ّد �إق��ح��ام ف��ك��رة ال���رب يف ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي
مروقا ال م��روق بعده ،ف�أ�صبح الدين هو الدميقراطية ،وهو
ال��دي��ن ال��ذي ابتكرته ال��دول��ة وعملت على �إح�لال��ه ،وك��ان من
نتائج ذلك �أن �أ�صبح ال�ش�أن ال�سيا�سي لي�س حكرا على الدولة
و�إمنا تغري هو �أي�ضا لي�شمل املجتمع املدين.
ولئن كانت عملية اخل��روج من الدين قد �أدت �إىل وج��ود دين
دنيوي بديل من عنديات الدولة ،ف�إنّ هذا الدين قد �أظهر ف�شله
بدوره ،فال �أدجلة قامت على ديانة �سيا�سية دنيوية قد جنحت،
ب��ل كلها ان��ه��ارت .حيث �شهد ال��ق��رن الع�شرين �أف��ول الديانات
الدنيوية ،وه��ذا م��ا عمل ويعمل على حتويل الدميقراطيات
ذاتها ،كما مينح -يف الوقت نف�سه -الأديان حق الوجود.
لفهم تقلبات العالقة بني الدولة والدين ،يجب فهم تقلبات
ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع -وه����ذه الأخ��ي��رة ت��ع��د �أ���ص��ل
التحول يف نظر امل���ؤل��ف� .إنّ املجتمع امل��دين هو الفاعل اخلفي
غي يف ُكنه الدين والدولة معا!
الذي ّ
كيف غري املجتمع من الدين والدولة؟
لقد راج��ع ال��دي��ن وال��دول��ة ادع��اءات��ه��م��ا ال�شمولية والهيمنية
«�أي��دول��وج��ي��ت��ه��م��ا ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري��ة» ،وت��ن��ازال م��ع��ا ع��ن رغبتهما
الدفينة واملعلنة يف اال�ستحواذ على املجتمع .ويف حني ان�سحبت
الكني�سة عن امل�شهد وتخلت الدولة عن رغبتها يف �أن تكون عن
الدين بديال ،وتن�شئ دينا دنيويا بدي ً
ال ،ظهر التعدد يف املعتقد،
فكان �أن تباينت املعتقدات ،و�أ�صبحت الدولة لأ�سباب وجيهة
حم��اي��دة م��ن حيث املعتقد مقابل جمتمع م��دين �صار ب��دوره،
وللأ�سباب نف�سها ،قائما على التعدد وحرية املعتقد ومنظ ًما
نف�سه بنف�سه .هذه ال�صورة مثالية �أكرث مما ينبغي كما يدعي
غو�شيه ،فهي �صورة ال ت�سمح ب�إدراك التحوالت التي م�ست �صلة
الدولة باملجتمع املدين ،وهي ال�صلة املفتاح عنده لفهم العالقة
بني الدولة والدين يف املجتمعات الغربية املعا�صرة.
فكما هو معلوم ب�أنّ الرتاتبية الكال�سيكية التي اقت�ضت هيمنة
تغيت
الدين على الدولة ومن ثم هيمنة الدولة على املجتمع ّ

وتبدلت ،حتى �أ�صبحت الدولة يف قمة هذا ال�سلم ،وك��ان ذلك
م��ا ت�سبب ب��ه االنق�سام الكبري ب�ين املجتمع وال��دول��ة -يف ر�أي
غو�شيه ،وه��و ال�سبب ال��ذي جتاهله الكثري م��ن الباحثني� ،إذ
ب�سبب عالقة املجتمع بالدولة وانق�سامه عنها ،حتولت الهيمنة
م��ن ال��دي��ن �إىل ال��دول��ة ،ونتج ع��ن ه��ذا التحول تغري يف دالل��ة
كل من الدولة والدين ،فلم يعد الدين ذلك الكائن ال�شمويل
امل��ه��ي��م��ن ،وع��و���ض��ا ع��ن ذل���ك م��ار���س��ت ال���دول���ة ه���ذا ال�����دور ،مع
خ�صخ�صة الدين وتفريده ،وبالتايل حتول من �ش�أن عام �إىل
�ش�أن خا�ص.
�إنّ وترية االنق�سام هذه بني الدولة واملجتمع م�ستمرة ،يف نظر
غو�شيه ،وتتغري معها دالالت الدولة نف�سها والدين � ً
أي�ضا .كما
يذكر امل�ؤلف �أي�ضا ب�أنّ هذا االنق�سام قد تعر�ض �إىل ت�سريعني
(مرحلتني):
امل��رح��ل��ة الأوىل :م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����روب ال��دي��ن��ي��ة (ق،)١٩_١٦
وحتى الثورة الفرن�سية ،حيث �أ�صبحت الكني�سة داخ��ل حدود
ال��دول��ة ،ولي�س العك�س ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّن��ه متت عقلنة النظام
االجتماعي ،وو�صفها مبرحلة «اال�ستتباع»� ،أي �أن��ه ق�ضي ب�أن
تتبع الكني�سة الدولة.
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة :ح��ي��ث ن�����ش���أت احل���رك���ة ال��ل��ي�برال��ي��ة ال��ك�برى
للحريات ،وت�شكلت هيئتان لل�ش�أن العام؛ هيئة الدولة وهيئة
املجتمع املدين ،وو�صفها مبرحلة «الف�صل»� ،أي �أ ّنه مت الف�صل
بني الدولة واملجتمع وذلك يف �سبيل متكني احلريات.
وك��ان ذل��ك قد �شكل بع�ض املخاوف والتوج�سات ل��دى الدولة،
فمن جهة �أ�صبحت الدولة تخاف من الكني�سة امل�سلحة ،ومن
ال��ه��وي��ات ال��ت��ي �أخ���ذت تعرب ع��ن نف�سها .وم��ا ع��ادت ق���ادرة على
ادع���اء ال�����ش��م��ول��ي��ة ،ف��ه��ي لي�ست �إال �أداة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،كما
عجزت عن حتديد غايات عليا ي�سري عليها املجتمع .ومن جهة
�أخرى �ضعف الأمر الديني ،وتغري كنه الدين وماهيته ،ف�أ�صبح
فرديا بعد �أن ك��ان جماعيا .و�أ�صبح طلبا بعد �أن ك��ان عر�ضا،
وا�ستك�شافا بعد �أن كان تلقيا ،وطلبا للمعنى بعد �أن كان طلبا
للحق.
لكن هذا املجتمع التعددي الهوياتي املدافع عن الأقليات اليوم،
مل يعد م�أخوذا بالدميقراطية التي حتددت م�سبقا ،بل �أ�صبح
يبحث عن دليل �آخ��ر ،ويغري من الدميقراطية نف�سها ،ويغري
من اجتاهها ،كما يعيد ت�شكيلها وتعريفها ،ويعيد ،على وجه
اخل�صو�ص ،حت��دي��د ال��ع�لاق��ة بينها وب�ين ال��دي��ن وبينها وبني
العلمانية.
manalalmaamari1@gmail.com
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دور الجامع األزهر في مصر والوطن العربي
�أجمد �سعيد
يف املقالة البحثية املعنونة بـ»وثائق الأزهر و�صون الدين واملجتمع يف الزمن احلا�ضر» للأ�ستاذ �أمين ف�ؤاد �سيد ،متت مناق�شة دور اجلامع الأزهر من عدة مناظري خمتلفة
وذلك لأهمية اجلامع الأزهر يف احلفاظ على التاريخ والثقافة والدين واملجتمع يف زمن كانت هذه الركائز حمل �ش ٍّد وجذب ،ورغم �أ َّن الأزهر ُيعد �إن�شا ًء فاطمياً �إ�سماعيلياً
كمركز رئي�سي للدعوة الإ�سماعيلية يف اجلانب الإ�سالمي من العامل ،ف�إ َّن هذا الدور تبخر متا ًما مع الثورة العلمية الفجائية التي قادها �صالح الدين بن �أيوب والتي كانت
لها نتائج ج�سيمة يف مكانة اجلامع الأزهر يف م�صر ،منها انتهاء الدولة الفاطمية وحتويل م�صر �إىل دولة ُ�سنية عبا�سية تابعة لبغداد كمركز للخليفة العبا�سي هناك ،وتوقف
خطبة اجلمعة يف الأزهر لأكرث من قرن من الزمن .كل هذه النتائج �أتت من تلك الثورة العلمية التي ركزت على الأزهر باعتباره مركزا للدعوة الإ�سماعيلية .بعد �أن �أخذ
ال�سني بعد �سقوط بغداد العامل
الظاهر بيرب�س ر�أي العلماء والفقهاء �سنة 1267م ،بجواز �إعادة خطبة اجلمعة للأزهر ،بد�أ اجلامع الأزهر مبمار�سة دوره كمركز للإ�سالم ُ
الذي �أجرب اخلليفة العبا�سي للذهاب �إىل م�صر هر ًبا من املغول الذين ا�ستولوا على بغداد قبل انتعا�ش دور اجلامع الأزهر بثالث �سنوات.
ظ��ل الأزه�����ر حم��اف��ظ��اً ع��ل��ى دوره ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل��ه��م يف
م�صر م�صاحبا بذلك دور املدار�س التي انت�شرت على
���ض��وء ازده����اره العلمي وال��ث��ق��ايف �آن����ذاك يف ال��ق��اه��رة،
وم��ع �سقوط دول��ة املماليك يف م�صر وال�شام وانت�شار
الدولة العثمانية يف تلك الأرا���ض��ي التي عرفت فيما
بعد بالعامل العربي ،تزايد دور اجلامع الأزه��ر حتى
بلغ من�صبا عاليا يف تلك املنطقة حيث ع��رف بلقب
�شيخ الأزه����ر .وك���ان ال��ت��ح��ول ال��ك��ب�ير يف دور اجل��ام��ع
الأزه��ر مع و�صول احلملة الفرن�سية يف �سنة 1798م،
وتراجع قوات مراد بك ،هنا جنح الدور املهم للأزهر
بعد �أن تركت القاهرة خالية من �أي دفاع كلقمة �سائغة
للمحتلني ،وقد برز دور الأزهر جمددا كمركز للوحدة
الوطنية وكجبهة با�سقة �ضد املحتلني اجلدد ،الذين
ف��او���ض��وا الأزه���ر و�سمحوا ل��ه بت�شكيل ت�سعة �أع�ضاء
من �شيوخ الأزه��ر لتدبري ���ش���ؤون القاهرة حتت �إم��رة
املحتلني الذي �شعروا ب�أنَّ اجلامع الأزهر وقف �صامدا
�أم��ام احتاللهم وه��ذا ما �أدى �إىل ن�شوء جلان داخلية
ُتخطط للرد على املظامل الفرن�سية التي �شعرت بخطر
ال��ث��ورة الأوىل يف ال��ق��اه��رة وم���ن ه��ن��ا وج��ه��ت ال��ق��وات
الفرن�سية ال�ضربة الأوىل للأزهر باحتالله وتخريبه
واقتحامه مما �أدى �إىل �سقوط عدد كبري من القتلى
الذين مل يوجد لهم مدفن �سوى حتت الأزهر نف�سه.
يف �إح��دى الوثائق املهمة التي �صدرت عن الأزه���ر يف
م�����س��ان��دة ح��رك��ات ال��ت��ح��ري��ر يف وق���ت ن�����ش��وء م��ا يعرف
بالربيع العربي ،ج��اءت ه��ذه الوثيقة لتهتم بثورات
الربيع العربي و ُتدين الطغيان العربي ،وتعد الثورة
يف مفهوم الأزهر واجباً وطنياً يف وجه الطغاة العرب،
وت�ضمنت ه��ذه الوثيقة �ستة موا�ضيع تت�ضمن ر�ؤي��ة
الأزهر واملفكرين امل�صريني والعرب ووجهات نظرهم

ال��ت��ي ر���ص��دت ث���ورات ال�شعوب العربية .وم��ن �أه��م ما
�أ�شارت �إليه هذه الوثيقة �أن ال�شعوب والثوار املطالبني
باحلرية والعدالة االجتماعية ال ُيكن اعتبارهم من
الطغاة؛ بل �إن ما يقومون به واجب عليهم ال �سيما يف
ظل عدم ا�ستجابة احلكام ملطالبهم بالعدالة وامل�ساواة
والإن�صاف .كما نادت الوثيقة ب�أن قيام �أي حاكم عربي
مبمار�سة العنف والقتل �ضد �شعبه املطالب باحلرية
فعل ينفي �شرعيته .ونا�شدت الوثيقة احلكام العرب
الإ�سراع بتنفيذ عملية الإ�صالح وحتقيق كل املطالب
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ن���ادى ب��ه��ا ال�شعب ل��ك��ي تنه�ض الأم��ة
العربية وتلحق بالركب الأممي املتح�ضر .وجاء �إ�صدار
ه��ذه الوثيقة من �أج��ل دع��م �إرادة ال�شعوب يف حتقيق
ال�شورى والعدالة واحلرية وحقوق الإن�سان التي مت
تغيبها والإغ��ف��ال عنها ،وخ��اط��ب��ت احل��ك��ام وال��ر�ؤ���س��اء
ب�ضرورة اال�ستجابة ملطالب ال�شعوب .ويف تعقيبات قام
بها �شيخ الأزهر يف نهاية اجلل�سات التي �أقيمت ملناق�شة
الوثيقة� »:إن مواجهة �أي احتجاج وطني �سلمي بالقوة
والعنف امل�سلح و�إراقة دماء املواطنني امل�ساملني مبثابة
ن��ق�����ض مل��ي��ث��اق احل��ك��م ب�ين الأم����ة وح��ك��ام��ه��ا ،و ُي�����س��ق��ط
�شرعية ال�سلطة ويهدر حقها يف اال�ستمرار بالرتا�ضي،
ف�إذا متادت ال�سلطة يف طغيانها وا�ستهانت ب�إراقة دماء
املواطنني الأب��ري��اء حفاظاً على بقائها غ�ير امل�شروع
�أ���ص��ب��ح��ت ال�سلطة م��دان��ة ب��ج��رائ��م ت��ل��وث �صفحاتها،
و�أ�صبح من حق ال�شعوب املقهورة �أن تعمل على عزل
احلكام املت�سلطني وحما�سبتهم» .و�أكد �شيخ الأزهر �أن
الثورات من �إرادة ال�شعوب وفعاليتها فعالية داخلية
بالرغم من الأموال والأدوات التي ر�صدت من الغرب
ومن �أمريكا بخا�صة لإحداث التحول الدميوقراطي
يف املنطقة؛ �إال �أن��ه��ا مل تكن ذات �أث���ر ،فمن امل��ه��م �أن

تتحرك هذه ال�شعوب وفق منطقها الذاتي ومواريثها
احل�����ض��اري��ة مب���ا مي��ث��ل خ�����ص��و���ص��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ي��ج��ب �أن
حترتم ،ووثيقة الأزهر �أمنوذج لهذه اخل�صو�صية.
ن��اق�����ش��ت �أي�������ض���اً ال��وث��ي��ق��ة ب���اب���ا م���ن �أب������واب امل��وا���ض��ي��ع
احل�سا�سة التي نادرا ما تطرق لها الوطن العربي �أال
وهو مو�ضوع حقوق املر�أة ،ولكن َّ
مت ت�أجيل �صدور هذه
الوثقية نظراً للجدل الذي ن�ش�أ من �إثارة هذا املو�ضوع،
�إال �أن هنالك بع�ض املالمح الأولية التي القت ترحيباً
وحفاوة من نا�شطات حقوقيات يف جمال حقوق املر�أة.
وت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة يف �أن���ه���ا �أت����ت مب��ب��ادرة
خا�صة من الأزه��ر ليزيل غبار ال�شائعات التي تقول
ب�أنه مناه�ض للذكورية وليكون �سندًا للمر�أة امل�صرية
ب�شكل خا�ص واملر�أة العربية ب�شكل عام ،وليفتح املجال
�أمام املر�أة ب�أن تقاتل يف معركتها �ضد الذين يحاولون
احلط من مكانة املر�أة الفعال يف املجتمعات العربية.
لطاملا كان اجلامع الأزه��ر حمط �إعجاب لكل العرب،
ب��ك��ل م��ا ق��ام ب��ه م��ن �أدوار م��ب��ا���ش��رة وغ�ير م��ب��ا���ش��رة يف
متكني الإن�����س��ان العربي م��ن معرفة حقوقه الكاملة
وفهمها واملطالبة بها ،ووق��وف��ه ���س��دًا مني ًعا رغ��م كل
التغريات التي حدثت من حوله ليكون رم��زا �شاهدا
ع��ل��ى ت��ب��دل ال��زم��ان .ورغ���م ف��ت��ور دور الأزه����ر كمركز
�إ�سالمي تنويري �إال �أنه يقدم للباحث العربي بع�ض
احل��ق��ائ��ق التاريخية ال��ت��ي �شهدت منعرجات ع��دة يف
ت�شكيل ما ي�سمى الآن بالوطن العربي .ومن منطلق
�أن الأزهر يقدم حقائق فالبد �أن يكون الإن�سان العربي
على دراية تامة بقوة تلك احلقائق وما ميكن �أن تفعله
يف امل�ستقبل القريب.
amjdsaeed01@outlook.com
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رؤية موجزة لمفهوم الدين ونشأته
زينب الكلبانية
اختلف علماء االجتماع يف حتديد النظم االجتماعية القائمة يف املجتمعات الب�شر َّية؛ فمنهم من يرى �أنها قائمة على �أربعة :الأ�سرة ،ونظام امللكية ،والدين ،وال�سيا�سة .ومنهم
من �أ�ضاف �إليها الرتبية ،وحدَّدها دوركهامي ب�ستة :الدين ،والأخالق ،والقانون ،واالقت�صاد ،واللغة ،والفن اجلمايل ،وهذا ما ناق�شه الكاتب ب ّراق زكريا يف مقاله بعنوان «الدين:
ن�ش�أته ،ماهيته� ،أدواره ووظائفه» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
وقد بنوا حتديداتهم تلك� ،إما على �أ�س�س حيوية ج�سمية ،و�إما على �أ�س�س نف�سية داخلية ،ويف مو�ضوع كالمنا هنا هو النظام الديني فح�سب .ويف هذا ال�سياق ،يذهب دوركهامي
�إىل �أن النظم االجتماعية ن�ش�أت من �أ�صول الدين ،وتو�صل �إىل �أنه يف روح الدين هناك روح املجتمع ،وكل ما هو اجتماعي فهو ديني الأ�صل ،وربط كل من دي كوالجن ودوركهامي
بني الدين واملجتمع لدرجة �أنهما اعتربا اهلل واملجتمع �شيئا واحدا .وهناك نقطة مهمة �أ�شار لها الكاتب وهي االرتباط الوظيفي؛ حيث تعني ارتباط الناحية االقت�صادية مثال
بالدين ،وت�أتي متمثلة يف حاجات الإن�سان ال�ضرورية ،حيث �إنَّ جميع مطالبه البد �أن تكون متمثلة من الناحية الدينية ،وكذلك عليها باقي النظم االجتماعية.
وي��رى العديد من علماء االجتماع �أن الدين هو �أه��م الظواهر
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال��ت��ي الب���د م���ن �أخ���ذه���ا يف ع�ي�ن االع���ت���ب���ار ،وم��ن
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ان��ب��ع��ث��ت م��ن��ه ب��ق��ي��ة ال��ط��ق��و���س ال��دي��ن��ي��ة املختلفة،
كاالحتفال الديني «االنت�شيوما» وال��ذي يهدف لإي��ج��اد رابطة
ت��رب��ط ب�ين �أف����راد ال��ع��ائ��ل��ة ،وت��ق��وي��ة ت��راب��ط��ه��م ع��ن ط��ري��ق �أك��ل
اللحوم احليوانية املفرت�سة التي يعبدونها يف ه��ذه الطقو�س.
كما �أ���ش��ار بع�ض الدار�سني �إىل الق�ص�ص القدمية ،والأ�ساطري
الدينية ،والتي �ساهمت بانبعاث وخروج بع�ض الفل�سفة والفنون
والعلوم املختلفة والفنون الفنية ،كالت�صوير ،والر�سم ،واحلفر،
وال��ع��م��ارة ،ك��م��ا �أث����رت يف ان��ب��ع��اث ال��ق��واع��د ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��وان�ين
و�أ�صول الأخالق.
ال�شيء الظريف يف املو�ضوع �أنه ظهر هناك بع�ض العلماء الذين
ي�شيدون ب��وج��ود ال�شعور ال��دي��ن��ي للحيوانات حيث �إن��ه��ا حت�س
باملوت� ،أو قد تعلم بظاهرة كونية قد حتدث ،ولكن العلم النف�سي
احلديث مل ي�ؤيد هذه الفكرة متاما ،و�صرحوا ب�أن الإن�سان هو
الوحيد الذي يخت�ص بالدين� ،أما احليوانات ف�إنها تفتقر للدين
بقدر افتقارها للقواعد والقوانني والأخ�لاق ،فالتدين عن�صر
�أ�سا�سي لتكوين الإن�سان ،واحل�س الديني يكمن يف القلب الب�شري
فقط ،ويدخل يف �صميم ماهية الإن�سان ،مثله مثل العقل متاما،
ولكن احل�س الديني يكون يف الإن�سان ولكن بدرجات متفاوته.
وق���د �أ����ش���ارت ب��ع�����ض ال��درا���س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة احل��دي��ث��ة ،وبع�ض
املفكرين �أمثال جون جاك رو�سو �إىل �أن الأقوام املت�أخرين ال دين
لهم ،معتربين �أن الإن�سان يعي�ش عي�شة احليوان ،وي�سعى فقط
لإ�شباع غرائزه .وما هذه الأقوال �إال �أنها بعيدة عن عني الواقع.
و�صرحت بع�ض الدرا�سات االجتماعية احلديثة ب�أن الدين تعود
ن�ش�أته �إىل التكوين الب�شري� ،أي �أن الدين ب�إن�سانيته ،والإن�سان
هو الذي �صنع الدين لغايات وم�آرب خا�صة ،والآخرون قالوا ب�أن
الدين هو النف�س البدائية امل�ستوحاة من فكرة الإل��ه ال�سامي.
الإن�سان هنا جمبور ب�أخذ دين معني له ي�ؤمن به ويقد�سه فيظهر
يف طباعه وفطرته ،وهناك العديد من النظريات والأفكار حول
ن�ش�أة الدين؛ ومنها:
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��وري��ة� :أ����ش���ارت �إىل �أن ف��ك��رة «اهلل» وج����دت يف

املجتمعات الأوىل ب�شكل عقائدي� ،إذ �إنها ظهرت من الأف��راد �أو
اجلماعة ،مثلما تطورت احلياة البيولوجية للإن�سان؛ فكذلك
تتطور احلياة العقلية للإن�سان ،والكائن ينتقل طبقا لقانون
ال��ت��ط��ور م��ن ماهية �أدن���ى �إىل ماهية �أ���س��م��ى ،يتطور يف حياته
ال��ف��ك��ري��ة ث���م ي��ن��ت��ق��ل م���ن م��رح��ل��ة لأخ�����رى ،ح��ت��ى ي�����ص��ل ملرحلة
االكتمال الب�شري ،ومن هنا ظهرت مذاهب متعددة مثل املذهب
الطبيعي ،واملذهب احليوي ،واملذهب التومتي.
النظرية الفطرية :وتعني �أن فكرة «اهلل» �أو الدين ككل هي فكرة
فطرية انغر�ست يف النف�س الإن�سانية.
تعريف ال��دي��ن -يف ال��ل��غ��ة -ه��و ال��ع��ادة وال�����ش���أن ،وق��ي��ل ه��و ال��ذل
واالن��ق��ي��اد ،ف�لا ج��رم �أن ال��ط��اع��ة ت��ك��ون م�صحوبة ب��ذل وانقياد
وق��ي��ل �أن ال��دي��ن ه��و ال���داء وال��ق��ه��ر والغلبة واال���س��ت��ع�لاء ،وقيل
ب�أنه ال�سلطان وامللك ،والدين هو الق�صا�ص فهناك الكثري من
التعاريف حول مفهوم الدين ،واجتمعت �أقاويل العرب جميعها
ع��ل��ى �أن ال��دي��ن ه��و ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ين ط��رف�ين :يعظم
�أح��ده��م��ا الآخ����ر وي��خ�����ض��ع ل���ه ،ومي��ل��ك ال��ث��اين الأول ول���ه عليه
ال�سلطان ،ف���إذا و�صف الأول بهذه العالقة ،كانت بالن�سبة �إليه
خ�ضوعا وط��اع��ة ،و�إذا و���ص��ف بها ال��ث��اين ،ك��ان��ت �أم���را و�سلطانا
و�إل���زام���ا ،و�إذا ق�صد ال��رب��اط اجل��ام��ع ب�ين ال��ط��رف�ين ك��ان��ت هي
مبثابة الد�ستور املنظم لهذه العالقة ،وتكون هنا عالقة قوية
�إلزامية.
تعريف الدين -يف اال�صطالح -ق��دَّم العلماء امل�سلمون تعاريف
ع��دة للدين ،فعند التهانوي «و���ض��ع �إل��ه��ي �سائق ل��ذوي العقول
ال�سليمة باختيارهم �إياه �إىل ال�صالح ويف احلال والفالح» ،و�أ�شار
�أب��و البقاء �إىل �أن��ه و�ضع �إلهي �سائق ل��ذوي العقول باختيارهم
املحمود �إىل اخلري بالذات قلبيا �أو قالبا ،و�أتى ابن جوزي على
�أن��ه «ق��ول �إل��ه��ي رادع للنف�س يقومها ومينعها م��ن اال�سرت�سال
فيما طبعت ع��ل��ي��ه» ،وق���ال حممد ع��ب��ده« :و���ض��ع �إل��ه��ي ومعلمه
والداعي �إليه الب�شر» ،وعند جميع الأمم هو ال�شيء الذي تتعلق
به القلوب ،وترتبط به ،ويرت�سخ يف الأفئدة .العجيب يف الأمر �أن
كلمة الدين باللغة الإجنليزية َّ
مت �إرجاعها لأ�صولها وجذورها،
ووجدت �أنها ت�شمل معنى الربط بني �شيئني �أو طرفني ،كالربط

بني النا�س والأعمال امللزمة لهم فعلها �أو ربط النا�س ببع�ضهم
البع�ض� ،أو ربط النا�س بالآلهة.
ال�لاف��ت للعقل �أن���ه ي��وج��د ج���دال ب�ين علماء االج��ت��م��اع وعلماء
النف�س ،لتف�سري كلمة ال��دي��ن ،فكالهما يريد تف�سريا مليدانه،
فعلماء االجتماع يقولون ب�أنه ظاهرة اجتماعية ،نظرا الت�صاله
ب�����ش���ؤون اجل��م��اع��ة و�أول���ئ���ك ي����ردون عليهم ب���أن��ه ح��ال��ة عاطفية
نف�سية منغر�سة داخل النف�س الب�شرية.
ومنهم من يجعل �أ�صل الدين �شعو َر الإن�سان ب�أنه غري م�ستقل يف
�أفعاله و�أحواله ،ومنهم من يرده �إىل ما يلقى على روح الإن�سان
بالفطرة من وجود ال يتناهى ،ومنهم من يرى الدين ينبعث من
النزوع �إىل الزهد يف الدنيا ،ويرجح علماء النف�س �إىل �أن هذا
احلدث من �أح��داث احلياة النف�سية ،ولي�س من ال�سهل رده �إىل
�سبب واحد ب�سيط من هذه الأ�سباب املذكورة.
ْ
ظهرت نظريات نف�سانية عدة يف الدين وفل�سفته وماهيته؛
وقد
ب��اع��ت��ب��اره ح��ال��ة �شعورية نف�سانية وج��دان��ي��ة يعي�شها الإن�����س��ان،
وجن��د الفيل�سوف الفرن�سي �ساباتيه ي��ح��اول ج��اه��دا ت�أ�سي�س
العقيدة الدينية على �أ�سا�س عوامل نف�سية؛ باعتبار �أن العقيدة
تتولد يف نف�س الإن�����س��ان منذ نعومة �أظ��اف��ره نتيجة �إح�سا�سه
بالتناق�ض الكبري بني �أحا�سي�سه و�إرادت��ه ،وهما مبثابة القوتني
اللتني تت�ألف منهما احلياة النف�سية يف �أب�سط �صورها ،وعالوة
على ذلك �أ�ضاف ب�أن الإن�سان ال مفر له من هذا التناق�ض الذي
يعانيه يف داخله بالتدين.
فللدين دور ب���ارز يف جم���ال ال�ترب��ي��ة والأخ��ل�اق وق��ي��م �سامية،
وال��دي��ن هو �أ���س��رع م�ؤثر يف بناء الأخ�ل�اق ،وم��ن هنا َب�� َرز علماء
الرتبية �إىل �أن قاعدة ال�سلوك اخللقي ال تقوى البقاء دون ت�أييد
من الدين.
ويف خال�صة الأمر نقول� :إ َّن الدين هو كل �شيء ،له �أهمية كبرية
يف تنظيم حياة النا�س ب�شتى جماالته احلياتية ،فهو الذي يربط
الفرد بالنا�س والعامل كله ،ويربط املا�ضي باحلا�ضر ،وامل�ستقبل
بالنهاية ،وهناك برزت ظواهر عديدة ونظريات تكمن يف �أهمية
الدين و�أ�س�سه وقوانينه ،التي ال ينبغي للإن�سان املفر منها �أو
التنكر لها.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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التصورات الثالثة للوجود اإللهي عند البريطاني
ألفراد نورث هوايتهد

�أ�سعد احلرا�صي

الوجود الإلهي يعترب من �أهم املوا�ضيع املطروحة على مائدة الفل�سفة الدينية؛ وذلك ملا لهذه الق�ضية من تبعات على جوهر املوجودات يف هذا
الكون ال�شا�سع ،وهي ق�ضية تنطلق من القدرة املطلقة واملمثلة يف قدرة الإله على الوجود وقد كرث اجلدال والنقا�ش حول حقيقة وجود اخلالق
وماهيته ،وممن كتب يف هذا ال�ش�أن هو الفيل�سوف الربيطاين �ألفراد نورث هوايتهد.
يفتتح الكاتب مقاله املن�شور يف جملة التفاهم املعنون
ب���ـ»ال���ذات الإل��ه��ي��ة وت��داع��ي��ات ال��ف��ك��ر» ب��احل��دي��ث عن
الوجود الإلهي ،حيث ي�صرح ب�أنّ الفكرة الوحيدة التي
�أ�صبحت متثل جم��اال للتفكري والنقا�ش يف الفل�سفة
الدينية وبالتحديد يف الأزم��ن��ة احل��دي��ث��ة ه��ي :م��اذا
نعني �أو ن�شري عند قولنا :اهلل ،و�أن املعنى احلا�صل
يف ال��ذه��ن م��ن ج���راء كلمة اهلل ال يختلف م�ضمونه
اليوم عما كان بالأم�س ،معلال ذلك كونه اعتقادا دينيا
�أ�سا�سيا وت��ن��درج معه الدوغمائيات الأُخ���رى التابعة
له .والدوغمائية هي التع�صب الكامل للفكرة ب�شكل
مطلق ،حتى لو مل يكن هنالك �أي دليل عليها .ومل
�أج���د ال��ك��ات��ب �أ���ش��ار ل��ه��ذه ال��دوغ��م��ائ��ي��ات ح��ي��ث اكتفى
مبفهومها ال��ع��ام دون �إع��ط��اء م��ث��اال عليها ،لينطلق
بعدها يف �إي�ضاح الأفكار الثالثة الرئي�سية التي تف�سر
ر�ؤية الوجود الإلهي -اهلل -للعامل:
 .1املفهو ُم ال�شرق �آ�سيوي لنظا ٍم غري م�شخَّ �ص :يتمثل
ف��ك��رة ه��ذا امل��ف��ه��وم �أن اهلل م��ب��د�أ ال �شخ�صي ،متوحد
مع الطبيعة ويزعم �أن كل �شيء هو اهلل �أو اهلل هو كل
���ش��يء ،و�أن اهلل لي�س م�ستقال ع��ن ال��ع��امل و�أن العامل
م��ظ��ه��ر م���ن م��ظ��اه��ر ال�����ذات الإل���ه���ي���ة .وه����ذا امل��ف��ه��وم
بحد ذات��ه يعرب عن العقيدة القائلة باحل�ضور الكلي
وال�شامل للكون.
 .2امل��ف��ه��وم ال�سامي ل ٍ
���ذات �إل��ه��ي��ة �شخ�صي ٍة ،م��ت��ف�� ّردة:
ين�ص فيه على �أن وجود الذات الإلهية وجود �أ�سا�سي
وميتافيزيقي وم��ط��ل��ق وواق���ع ال ���ش��روط ع��ل��ي��ه ،لأن��ه
واهب احلياة ومنظمها �أوجد العامل الذي نراه ماثال
�أم���ام ناظرينا ونتعقله .وامل��ف��ه��وم ال�سامي يق�صد به
عقلنة لآلهة القبائل الذي تطور عن ديانات اجلماعة
ف��ه��و ي��رم��ز ل��ل��ع��ق��ي��دة امل��ت�����ش��ددة ال��ن��اجت��ة ع��ن ال�ترف��ع
والت�سامي.
املتج�سد للذات :الذي ميكن فهمه باملعنى
 .3املفهوم
ّ
ال�سامي بحيث �أنه لو فكر الأن�سان بالعامل احلقيقي
من دون �إل��ه ،ف���إ ّن��ه ي�صبح بذلك غري حقيقي .وبهذا

امل��ن��ط��ق ف�����إنّ احل��ق��ي��ق��ة ال��وح��ي��دة يف ه���ذا ال���ع���امل هي
حقيقة اهلل ،وهذا الت�صور هو عقيدة املتطرف الأوحد
.Monismus
من خالل املفاهيم الثالثة ميكننا �أن ن�ست�شف مدى
ق��رب��ه��ا م���ن ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ،ف��ف��ي ال��ت�����ص��ور ال�����ش��رق
�آ�سيوي والت�صور التج�سيمي جند �أنّهما يلتفان حول
بع�ضهما ،ففي الت�صور الأول عندما نتحدث عن اهلل
ف�إننا يف ذات الوقت نقول �شيئا عن ال��ع��امل ،وبح�سب
ال��ت�����ص��ور ال��ث��اين ف���إن��ن��ا مب��ج��رد احل��دي��ث ع��ن ال��ع��امل
ف��ك���أن��ن��ا ن��ق��ول �شيئا ع��ن اهلل .بينما جن��د �أن الت�صور
ال�شرق �آ�سيوي والت�صور ال�سامي يف تناق�ض واملحاولة
للو�صول �إىل نقطة و�سط بينهما -ح�سب ر�أي الكاتب-
تقود �إىل تعقيدات يف التفكري.
�إنّ الت�صور ال�سامي ل��ل��ذات الإلهية يعرت�ض طريقه
ح�سب الكاتب� -صعوبات رئي�سية تتمثل يف �أمرينلم��ر الأول هو �أن ت�صور اهلل يبقى خ��ارج كل
اثنني :ا أ
ميتافيزيقيا معقلنة .وح��دود معرفتنا تقت�صر على
�أن���ه م��وج��ود و�أ ّن�����ه �أوج����د ه���ذا ال��ع��امل وال���ق���ادر عليه،
(وه��ذا الفهم تبدو فائدته ظاهرة جلية وه��و �أن كل
غري مفهوم �أو غام�ض يحدد قراراته وتوجهاته) .ويف
ر�أيي ال�شخ�صي �أنّ هذه املقولة فيها نوع من املغالطة
لأنّ كل غري مفهوم �أو غام�ض ال يعني بذلك �أن يكون
�سيد قراراته وتوجهاته .و� ّأما ال�صعوبة الثانية فتبدو
يف التدليل على وجوده ولكن ال ميكن �أن يجزم الكاتب
من وجهة نظري ب�صعوبة التدليل على الإل��ه ،وذلك
ل��ك��ون ال��ك��ات��ب اق��ت�����ص��ر يف ر�أي����ه ب��ع��ر���ض ب��ره��ان واح��د
ف��ق��ط وه���و ال�ب�ره���ان ال����ذي ي�����ص��ف��ه ب����أك�ث�ر ال�براه�ين
ال��ت��ي ت��دل��ل ع��ل��ى وج���ود ال���ذات الإل��ه��ي��ة .بينما توجد
براهني �أخرى لي�ست �أقل �أهمية وقوة يف التدليل على
الذات الإلهية .والربهان الذي ا�ستدل به الكاتب هو»
ال�بره��ان ال��وج��ودي « وه��و ب��ره��ان و�ضعه �أن�سلم وق��ام
ديكارت بتجديده والذي ميكن �أن نف�سره على النحو
التايل� :إن التفكري بكائن عظيم ال متناهي العظمة

هو دليل على وجود الذات الإلهية وقد اعرت�ض على
ه��ذا الدليل كانت والكاردانيل مر�سيه .واملعرت�ضون
ي��رون �أن ه��ذا الربهان ي�ستطيع اكت�شاف ح�ضور اهلل
ولكن لي�س الإل��ه املتعايل ب�شكل دائم ومطلق ،بيد �أنّ
ه��ذا الربهان لي�س �ضعيفا بل ي��راه البع�ض قويا مبا
فيه الكفاية لل�صمود �أمام حجج املعرت�ضني.
ثم ينقلنا الكاتب بعدها ليبني حال عقيدة امل�سيحية
ح��ي��ث ي����رى �أنّ امل�����س��ي��ح��ي��ة ورث�����ت ال��ت�����ص��ور ال�����س��ام��ي
الب�سيط ويظهر ذل��ك يف امل��ق��ام الأول ب��االرت��ب��اط بني
اهلل واململكة ومزاوجة ذلك «مملكة اهلل فيكم وبينكم
« والأم��ر الثاين الكامن يف مفهوم اهلل املعرب عنه �أنه
«�أب لكم» .وقد �أدى �إدخال عقيدة �أو مقولة « الكلمة»
�إىل تعديل الواحدية الذاتية للإله باملفهوم ال�سامي
مما جعل املقولة ال�سامية الأوىل هرطقة وه��و عائد
لتعديل الداخل على الوحدانية الذاتية.
ويف اجلزئية الأخ�ي�رة م��ن امل��ق��ال املن�شور ك��ان حديث
ال��ك��ات��ب ي��ت��م��ح��ور ح���ول ال��ب��ح��ث ع��ن اهلل ف�ن�راه يقول
ب�أنّ الت�صورات املختلفة عن اهلل كانت نتيجة التعقيد
على غ��رار الديانات الكربى املعقلنة ثم ي��ردف قائال
�إن الت�صورات الثالثة املب�سطة (للدين وفكرة اهلل) ال
ينبغي �أن تفهم باعتبارها متناق�ضة �إذا �أخذ �أحدهما
�سقط الآخ��ر .ولعلّ الكاتب هنا قد ناق�ض نف�سه لأنه
�صرح ب�أنّ الت�صور ال�شرق �آ�سيوي والت�صور ال�سامي يف
تناق�ض واملحاولة للو�صول �إىل نقطة و�سط بينهما
تقود �إىل تعقيدات يف التفكري.
بعد مطالعة هذه املقالة �أجد �أنّ طرح الكاتب لق�ضية
الوجود الإلهي كان �سطحيا نوعا ما فقد ابتعد الكاتب
عن الطرح العميق للق�ضية واكتفى بعر�ض الت�صورات
دون �أن يعطي مثاال حيا عن الديانات التي ت�أخذ بتلك
الت�صورات ومل يبد الكاتب ر�أيه ال�شخ�صي من ق�ضية
الوجود الإلهي مع �أنه حتدث عن الدين حيث قال �إنّ
�إ�سهام الدين يتمثل يف دفعنا ل�لاع�تراف �أن وجودنا
لي�س �سل�سلة من الوقائع العارية واملتتالية.
harrasisqu94@gmail.com
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تطور فلسفة الدين عبر التاريخ
مراحل
ّ
�أمين البيماين

�شهد العامل خالل الفرتة املن�صرمة حت ّوالت جذرية يف القيم واالجتاهات واملفاهيم بع�ضها لأ�سباب �سيا�سية و�أخرى اجتماعية وغريها اقت�صادية �أو ما �شابه .وقد
تغيات مهمة يف الفهم العام للدين بني ال�شعوب واملجتمعات والأفراد ،حتى كاد يخبو �أثر الدين نهائياً يف بع�ض املجتمعات وت�ضاءلت الثقة
رافقت تلك التح ّوالت ّ
به لوال حركات اال�ستنها�ض التي قامت بها بع�ض امل�ؤ�س�سات الدينية ال�سيما امل�سيحية والإ�سالمية والتي حاولت جتديد الدين من حيث املفهوم العام و�أفكاره وقيمه
وجتديد الثقة به والقيام بحركات الإ�صالح الديني داخل املجتمعات وبني الأفراد .وهذا ما نناق�شه اليوم يف مقال حممد بو هالل واملن�شور يف جملة التفاهم بعنوان:
«تفكري الفال�سفة والالهوتيني يف الدين �أو فل�سفة الدين».
�إن تلك الثورة التي قامت بها امل�ؤ�س�سات الدينية كانت ال�سبب
الرئي�سي يف ظهور ما يطلق عليه بفل�سفة الدين ،و�سوف
نتحدّث عن فل�سفة الدين وتط ّورها عرب فرتات خمتلفة
من التاريخ من خالل العنا�صر الأربعة التالية:
 .1فل�سفة الدين عند الفال�سفة القدماء:
�إنَّ مما �أثار اجلدل يف فل�سفة الفيل�سوف ال�شهري �أر�سطو هي
م�س�ألة الوجود والت�صنيف الطبيعي للظواهر ،حيث ُعرِف
هذا العلم عند �أر�سطو حول م�س�ألة املوجود بعلم (ما وراء
الطبيعة) �أو امليتافيزيقا .و�أثار الفال�سفة والعلماء من بعد
�أر�سطو اجلدل والنقا�شات حول ما يق�صده �أر�سطو مبفهوم
(امليتافيزيقا) .ف�أ�شارت ُث ّلة منهم �أمثال دوهيم وجل�سن
وريكور �أنّه نف�س العلم الذي تعددت ت�سمياته عند �أر�سطو
بعلم الثيولوجيا �أو الفل�سفة الأوىل �أو ف�سلفة موجود
املوجود� .أما هايدغر ف�أ�شار �إىل �أنَّ ميتافيزيقا �أر�سطو
�أنتجت ثالثة علوم عقلية ت�شرتك يف مفهوم اجلوهر �أو
جوهر املوجود �أو املوجود الأكرث فع ً
ال ومتاماً ،وهذه العلوم
العقلية هي :الثيولوجيا (اهلل) ،الكو�سمولوجيا (الكون)،
ال�سيكولوجيا (النف�س).
وجاء من بعدهم �أوبنك الذي فنّد ودح�ض فكرة ونظرية
�أن امليتافيزيقا من �إنتاج �أر�سطو؛ بل قال �إنّه مل يكن لها
مكان �أ� ً
صال يف ت�صنيفاته ،وا�ستند �إىل �أد ّلة �إ�سقاط ال�ش ّراح
القدامى للميتافيزيقا الأفالطونية على امليتافيزيقا
الأر�سطية ،وكذلك عدم تط ّرق �أر�سطو �إىل الثيودولوجيا
يف كتابه (ما وراء الطبيعة) �إال يف جزء ثانوي من الف�صل
الثاين من الكتاب.
و�شخ�صياً �أرى �أن الثيولوجيا (علم الإلهيات) كان حموراً
�أ�سا�سياً يف فل�سفة �أر�سطو رغم تفنيد �أوبنك للأمر ،وذلك لأنّ
فل�سفة �أر�سطو كانت قائمة يف املقام الأول على فل�سفة الدين
واخلطاب الديني واملوا�ضيع املتع ّلقة بالدين والروحانيات
يعب عنه مبفهوم (الثيولوجيا).
والإله والذي ّ
 .2فل�سفة الدين عند علماء امل�سلمني:
كانت بدايات فل�سفة الدين مع ر�سالة �أبي يو�سف الكندي
يف الفل�سفة الأوىل ( 252هـ) ثم تبعه الفارابي ( 339هـ)

مع م�ؤلفه �إح�صاء العلوم ،وت ّوجه �أ�شهر فال�سفة الإ�سالم
على الإطالق وب�إ�شادة العديد من امل�ؤ ّرخني الفرن�سيني
والإ�سالميني وهو ابن �سيناء يف كتابه �إلهيات ال�شفاء
( 428هـ) .ولكن يجب الأخذ يف االعتبار �أنّ فل�سفة العرب
وامل�سلمني كانت حمكومة بالظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية �آنذاك ،ناهيك عن تل ّوث الفل�سفة الأر�سطية
و�ضياع جزء كبري منها ب�سبب انتقالها من لغة �إىل �أخرى،
ومن ثقافة �إىل �أخرى ،ومن �شعب �إىل �آخر ،ففقدت جزءا
من معناها احلقيقي فيما يعرف بـ (Language
.)Barrier
وقد كانت فل�سفة ابن �سيناء فل�سفة ربوب ّية يف املقام الأ ّول،
حيث اعترب �أنّ معرفة اهلل هي غاية هذا العلم ،و�أ�شرف منها
مرتبة الربوب ّية ،والأقد�س منهما اجلزء الذي �أطلق عليه
(الإلهيات) ،وهو نف�س م�صطلح علم (الثيولوجيا) الذي
انتهجه �أر�سطو يف فل�سفته القدمية.
وجاء ابن ر�شد م�ؤ ّكداً على ابن �سيناء يف جوهر الفل�سفة
الإ�سالمية ب�أنّ االهتمام الكبري بالإلوهية والإلهيات
ومعرفة اهلل �سببه املكانة املركزية خلالق هذا الكون ومد ّبر
�ش�ؤونه ،وجميع املوجود والوجود منه هلل �سبحانه عز وجل،
رغم ذلك �أرى من مالحظتي ال�شخ�صية �أن ابن ر�شد قد
بالغ كثرياً يف الفل�سفة مما �أفقده املعنى احلقيقي للف�سلفة
الإ�سالمية يف بع�ض املوا�ضع ،ولكن رغم ذلك ال ننفي
�إ�ضافته الكبرية لإ�سهامات ابن �سيناء والكندي والفارابي
وغريهم من علماء امل�سملني وفال�سفته يف جمال فل�سفة
الدين الإ�سالمي.
 .3فل�سفة الدين عند علماء الكالم:
يتك ّون علم الكالم من مادة اال�ستدالل و�أداته ،وقد �أطلق
املتك ّلمون م�صطلح (جليل الكالم) على امل�سائل التي هي
�أ�صل اعتقاد امل�سلم ،والذي يثبت تلك امل�سائل �أطلقوا عليه
ّ
ويو�ضح هذا الزوج الإ�صطالحي
م�صطلح (رقيق الكالم)،
املرونة والقدرة على التعبري عن تفا�ضل امل�سائل الكالمية
ح�سب تع ّلقها باملوجود الأ�سمى وهو اهلل عز وجل.
وقد ذكر ابن خلدون يف مقدّمته ال�شهرية كيف �أنّ الأ�شاعرة

اهت ّموا يف علم الكالم بق�ضايا النظر واال�ستدالل ،و�أوردها
�إىل امل�صنّفات الكالمية التي تتحدّث عن اهلل و�صفاته
و�أفعاله .واتّخذ الأ�شاعرة كذلك مقولة «املعلوم املوجود»
مبد�أ للتفكري ،والباب الذي دخلوا منه �إىل ق�ضايا �أ�سا�سية
ومنها الألوه ّية ،حيث �أق ّروا �سمعاً وب�صراً بوجود اهلل من
خالل كالم الر�سل وتعاليم ال�شرع قبل ا�ستداللهم على
وجوده عق ً
ال.
ويذهب بنا هذا املذهب �إىل �أنّ الأ�شاعرة ينظرون �إىل
املوجود من منظور �إلهي بحت �س ّموه (علم اهلل) ،والذي
�سمح يف النظر مبقاربة املوجود من جهة كونه معلوماً ،وقد
�س ّوغ هذا امل�أخذ يف التفكري �أن يخلط املتك ّلمون بني امل�سائل
الإلهية والطبيعية ،ولكنه كذلك �ساعد على �إظهار تف ّوق
علم الكالم على الفل�سفة من خالل و�ضع املعلومات فوق
املوجودات ،والذي �أ ّكده اجلرجاين ب�أنّ املعلوم يف علم الكالم
يتناول �أ�شرف و� ّ
أجل املعلومات التي هي �صفات ذاته تعاىل
و�أفعاله.
 .4فل�سفة الدين احلديثة:
كان للإكراهات ال�سيا�سية واالجتماعية وخا�صة يف القرون
الثالثة الأخرية الأثر الكبري يف فل�سفة الدين احلديثة
بانفتاح غري م�سبوق على مو�ضوع (ما الدين؟) ،وبالتايل
تعددت اجتاهات التفكري والأ�سئلة مثل :هل هناك �إله واحد
�أم عدّة �آلهة؟ وهل اهلل قدمي �أم حديث؟ وهل لأد ّلة وجود اهلل
قيمة علمية �أو فل�سفية حديثة؟ وكيف ميكن �أن نربط بني
خري ّية اهلل (حمب للخري) و�شيوع ال�شر وانت�شاره يف العامل؟
وبالتايل ف�إنّ فل�سفة الدين احلديث تتناول هذه الق�ضايا
تناو ًال م�ستلهماً من املدار�س الفل�سفية احلديثة �أمثال كانط
وهيجل .وهنا �أي�ضاّ نذكر فل�سفة الدين الوظائفية حيث
ُت ِل ُّح هذه الفل�سفة على تق�سيم الدين ح�سب نتائجه وثماره
و�آثاره ولي�س بنا ًء على قيمته املعرفية والإن�سانيةّ � ،أما
فل�سفة الدين التحليلية فتتم ّثل يف الفكر الذي يع ّد الدين
�أ�سا�ساً للإن�سان ،وحتليل العقائد الدينية واملفاهيم وفقاً
يعب عنه و ُي�شري �إليه.
للخطاب الديني الذي ّ
albimani92@hotmail.com
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المغامرة الفلسفية حول نشأة الدين
حممد ال�شحي
�إ َّن من �أكرث حقول الفل�سفة طرقا ،و�أكرثها تعقيدا ،و�أكرثها حت�صينا �ضد �آلة الفكر العقل ،و�أكرثها ع�صيانا على املقاربة ال�سهلة ،و�أكرثها مت ّن ًعا ،ذلك احلقل الذي ي�شوك �أقدام
كل �سالك يف �سبيله :الدين� .إذ يعد الدين من الأ�سئلة امل�ؤرقة ل�سيل غري منت ٍه من املفكرين والفال�سفة الذين �سعوا ،وما زالوا� ،إىل تفكيك بنيته ،والتعرف على طبيعته التي
يعمل بها ،و�إعادة بنائه مبا يخدم الإن�سان احلديث .يطالعنا الفيل�سوف الربيطاين يف جملة «التفاهم» ،مبقاله املو�سوم بـ»كيف يتكون الدين؟ العقيدة والإن�سان واملجتمع» ،والذي
يعد ف�صال من كتابٍ له يحمل العنوان ذاته.
مفهومي االنتماء واملعنى؛ �إذ يقول ب�أن الدين ،يف �أ�شكاله الأوىل ،كان معززا لقيمة انتماء الفرد
ينظر الكاتب �إىل الدين بو�صفه رابطا بني عدد من املفاهيم النف�سية ،ال �سيما
ْ
للجماعة والوعي بالوحدة االجتماعية وامل�س�ؤولية االجتماعية من خالل املقدَّ�س .وهو ما �أ�ضفى معا َ
ين عديدة للحياة� .إن هذه املقاربة الأولية حتيلنا �إىل مدار�س نف�سية حاولت
تف�سري ظاهرة الدين ،ولعل مفهوم االنتماء يذكرنا بهرم عامل النف�س الأمريكي ما�سلو لالحتياجات الإن�سانية ،وهو الدرجة الثالثة من الهرم بعد احلاجات الف�سيولوجية
والإح�سا�س بالأمن .و�أما ثاين املفاهيم ،املعنى ،فيذكرنا مبدر�سة املعنى التي كان رائدها عامل النف�س النم�ساوي فيكتور فرانكل يف كتابه «الإن�سان يبحث عن املعنى» ،الذي يقرر
فيه �أن الإن�سان ميكنه العي�ش يف �أحلك الظروف و�أ�صعبها �إذا ما مت ّكن من خلق معنى ي�ستطيع العي�ش من �أجله ،مثب ًتا فر�ضيته بتجربته اخلا�صة يف �سجون النازية.
�إال �أن الدين توقف ،ح�سب الكاتب ،عن كونه حمركا
لتقدم الأمم منذ قرون مديدة ،وهي بذلك تكون قد
�أ ّدت واجبها ب�إنقاذها الف�ضائل القدمية التي جعلت من
اجلماعات جمتمعات كربى ،لكنها مل جتاهد �ساعي ًة
لتجعل من حيوات اجلماعات «دولة اهلل» �أو مدينته� .إن
هذا الوجه االجتماعي للدين ،يجعلنا ننظر �إليه بو�صفه
ُمن�شئًا ملنظومة �أخالقية اجتماعية ،وهو بذلك يتقاطع مع
مفهوم العادات والتقاليد �أو العرف يف الثقافة العربية� ،إال
�أن الفارق بني املنظومتني الأخالقيتني هاتني �أن الدين
يقدَّم بو�صفه ذا طابع مقدَّ�س ،الأمر الذي يعطيه قيمة
بقاء �أطول من غريه؛ ف�صفة القدا�سة �أ�شبه بجهاز املناعة
مت�س �أي
وخط الدفاع الأول من زعزعات احلوادث التي قد ّ
منظومة �أخالقية.
ولعل �أحد �أ�شكال الوعي باجلماعة الكربى ،ال�سفر.
فاملرء عندما يرحتل ف�إنه يتحرك بحمولة ثقافية ودينية
واجتماعية ،ليلتقي ب�أفراد جماعات �أخرى يختلفون،
بن�سب متفاوتة ،عنه يف طرائق التفكري وتعامالته مع
الأ�شياء من حوله يف العامل .وال نغفل �سمة اخلوف من
املختلف لدى الإن�سان؛ فهو ي�شعر بتهديد وجوده يف ظل
تزاحم الأفكار املتنافرة وغري املت�سقة ،لكن اخلوف من
�إظهار خوفه مع ما قد ي�ستتبع ذلك من م�شكالت مع
الآخر يطغى على تفكريه وال يتمكن من غربلة ما لدى
الآخر من �أفكار ومنظومات ،فال يبقى �سوى �أن ُيظهر نوعا
من الدبلوما�سية حفاظا على �سالمته ،وبذلك ين�ش�أ ال ُبعد
ال�سيا�سي للدين ،وبعد ذلك ،عندما ي�أمن املرء على وجوده،
ي�ستطيع عقد املقارنات والتحليالت فيغربل منظومته
مقارنة مبنظومات الآخرين.
يتحدَّث الفيل�سوف عن الدين العقالين ،وي�صفه ب�أنه

رد الفعل الواعي للإن�سان على جمريات الكون واملحيط
الذي يجد نف�سه فيه ،وهو ناجت للوعي الإن�ساين بالعامل.
ومثّل لهذا اجلني العقالين بالدولة الرومانية التي �ش ّبه
الدين فيها باملواد القانونية التي ال متنع -وحدها -وقوع
اجلرائم .وبكلمات �أخرى ميكن القول �إن الدين يف الدولة،
ال�سيما الإمرباطورية ،يبحث عن م�س ِّوغات وجود املختلف
عنه يف الإطار نف�سه ،وهو ما ي�سميه بالدين العقالين.
لكنني �أتوقف هنا م�ستو�ضحاً الفيل�سوف :كيف ي�سوغ لنا
ٍ
بو�صف �إال �إذا كان هذا الو�صف نابعا من
�أن ن�صف دينا
طبيعته ويكون داعيا �إليه ،فهل ي ّدعي �أي دين �أنه يدعو �إىل
العقالنية يف تق ّبل الآخر كما هو؟
ي�صف الكاتب طبيعة التجربة الدينية ب�أنها «قوة الإميان
التي ّ
تنظف داخل الإن�سان» ،و�أن احلياة الدينية «هي الفن
والنظرية للحياة الإن�سانية الداخلية» .وعند التدقيق يف
التعبري الأول جنده غارقا يف العمومية ،مم ِّوها �أكرث منه
ِّ
مو�ضحا ،ولعله يحاول و�صف م�شاعر �إن�سانية ت�صاحب
التجارب الدينية؛ مثل :الت�أمل وال�صلوات...وغريها،
م�شاعر ال�سم ّو عن كل ما هو �أر�ضي ،والنزوع نحو ال�سماوي
املتكامل ح�سب التو�صيفات الدينية التي تقابل بني
أر�ضيَ .ب ْيد �أنَّ و�صفه للحياة الدينية بالفن
ّ
ال�سماوي وال ّ
فبما هو �سلوك وعبادات ،وهي نظرية للحياة مبا هي عقائد
ومعارف.
يطرح الكاتب فر�ضيته يف ت�أ�س�س الدين من كونه يدور
حول ثالثة مفاهيم رئي�سة؛ هي :القيمة الذاتية للفرد
الإن�ساين ،والقيمة التي تظهر للأفراد فيما بينهم يف
هذا العامل ،وقيمة العامل املو�ضوعي باعتباره جماعة
والعالقات املتبدلة واخل�صبة ال�صافعة للعامل و�أفراده،
والتي تبدو �ضرورية لوجود كل فرد.

ومن خالل اجلدلية التي تن�ش�أ عن تفاعل هذه املفاهيم
فيما بينها ،يظهر لنا الدين ويت�شكّل يف �أطوار تختلف
تب ًعا لنظرة الفرد لذاته �أوال ،واملقدار الذي يعطيه لها
من حقوق وما ميلي عليها من واجبات ،وتب ًعا لنظرة
الأفراد (املجتمع) لعالقاتهم فيما بينهم ،واحلدود
التي ي�ضعونها للتعامل مع بع�ضهم بع�ضا ،و�أخريا
يت�شكل الدين يف جدلية تابعة لنظرة الأفراد للعامل
املو�ضوعي من حولهم.
وينهي الفيل�سوف مقالَه باحلديث عن �آلية «احلد�س»
يف التعرف على وجود اهلل ،ودورها الفاعل يف الو�صول
�إىل احلقائق ،م�ستندا �إىل تراث الإغريق يف حتليل
املق�صود باحلد�س .فاحلد�س ،عنده ،هو ال�شعور
الطبيعي ناحية الأ�شياء؛ مثل �شعور الأم بحقيقة ما
بخ�صو�ص �أبنائها دون �أن تتمكن من القدرة التعبريية
عن هذه احلقيقة التي ت�شعر بها .لكن املفارقة
احلا�صلة �أن الكاتب ي�ستمر يف ت�أكيده على اجلمع بني
احلد�س ك�آلية ميتافيزيقية والعقالنية التي تنطلق
من �أر�ض فيزيقية بال�ضرورة ،وهذا اخللط بني ما هو
فيزيقي وما هو ميتافيزيقي يجعل املقال خملخال
وغري ُمتكئ على �أر�ضية �صلبة مت�سقة من التحليل.
وختاما ،كانت مقاربة الفيل�سوف الإجنليزي ل�س�ؤال
ً
«كيف يتكون الدين؟» مقاربة غري وا�ضحة املعامل
من حيث املنهج؛ فهو تارة ي�ستعمل مفاهيم من علم
النف�س ،وتارة من علم االجتماع ،وتارة من الفل�سفة،
حم�ضا� ،إال �أنه مل يو�ضح يف مقاله
ولي�س هذا خط�أ
ً
توجه بحثه يف
ال�سبيل التي ي�سلكها والأ�سئلة التي ّ
�سبيل الإجابة عن ال�س�ؤال الكبري الذي َع ْن َون به
مقاله.
Alshehhim@hotmail.com
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تغييرات في العقد االجتماعي
عاطفة امل�سكرية
والتجمعات الب�شرية بطبيعتها تهدف لتحقيق غايات حمددة� ،أ ًّيا كانت هذه الغاية فغالبا ما تكون م�شرتكة ت�ؤدي �إىل تنازل الأفراد عن بع�ض حقوقهم من �أجل
�إ َّن التنظيمات
ُّ
امل�صلحة اجلمعية املراد حتقيقها .هذه الفكرة الأ�سا�سية التي تدور حولها نظرية العقد االجتماعي التي جاء بها جان جاك رو�سو يف كتابه ،و�أ�شار �إليها �أي�ضا بع�ض املفكرين
التنويرين -من �أمثال جون وتوما�س هوبز .وي�شري الباحث التون�سي املعا�صر و�أ�ستاذ الفل�سفة بجامعة تون�س عبدالعزيز لبيب �إىل هذه النظرية ،وتتابع التغريات القائمة على
تبنيها يف املجتمعات الب�شرية ،يف مقال له بعنوان «نظرية العقد االجتماعي من هوبز �إىل رو�سو» واملن�شور مبجلة «التفاهم»؛ حيث تقوم الفكرة على التنازل من قبل جميع
الأطراف عن بع�ض ال�سلطات وال�صالحيات يف �سبيل �ضمان وحتقيق الغاية الكربى ،والتي هي «حق احلياة ب�سالم» �إذا ما جِ ئنا نتحدَّث على م�ستوى التجمعات الب�شرية الكربى.
و�أول احلقوق املتنازل عنها هي احلرية كما ورد؛ فهنالك فارق بني احلرية الطبيعية واحلرية املدنية .فالأوىل تعد �أ�شمل �إذا ما جئنا نقارنها بالثانية؛ لأن احلرية املدنية �أن�شئت
حتت ظل نظام الدولة؛ حيث يعي�ش الأفراد ممار�سني �أن�شطتهم خا�ضعني لنظام �سيا�سي متفق عليه بينهم ينظم احلياة الب�شرية يف بقعة جغرافية حمددة �ضامنا حقوق وواجبات
كل الأطراف .و�إن حدث �شيء يف غري هذا ال�سياق �سيعد خلال يف هذه املنظومة ،وقد ي�ؤدي �إىل تغيريها متى ما تراكمت وكرثت الظروف امل�ؤدية �إىل ذلك.
�إنَّ احلرية املطلقة ال تتما�شى ُمطلقا مع احلرية املدنية
على عك�س احلرية الطبيعية؛ فالأخرية جتعل ال�شخ�ص
غري خا�ضع لأي من القوانني عدا القوانني الطبيعية� .أما
احلرية املدنية ،في�صبح فيها الفرد خا�ضعا للت�شريعات
التي ي�ضعها م�شرع مت اختياره وفق �آلية متفق عليها.
انتقاال ملا بعد ذلك ،فامللكية الطبيعية تندرج �أي�ضا حتت
قائمة الأمور املتنازل عنها يف �سبيل حتقيق م�صلحة
جمعية كربى؛ فالإن�سان يف الظروف الطبيعية ،بعيدا
عن التنظيمات الب�شرية ي�ستطيع ا�ستخدام القوة التي
ميلكها «فطريا وطبيعيا» ،مبا يحلو له ومبا يتنا�سب
مع م�صاحله دون النظر مل�صلحة الآخرين بل قد ميتد
الأمر يف بع�ض الأحيان �إىل الإ�ضرار بالطرف الآخر دون
عواقب رادعة .جاءت الدولة لتعك�س كل ذلك ولت�ضع
حدودا عرب قوانني تقت�ضي مراعاة م�صالح الآخرين
وعدم الإ�ضرار بهم ،و�إال تعر�ضوا للم�ساءلة القانونية
ب�سبب ذلك.
�إىل جانب ذلك ،تتحتم عملية التنازل هذه بالتنازل عن
حتديد �آلية حتقيق امل�ساواة والتكاف�ؤ بني الب�شر ،فيتم
�إحالة الأمر �إىل اجلهات املناط �إليها م�س�ألة ترتيب
و�إحقاق العدل وامل�ساواة ما بني الأفراد يف املجتمع الواحد.
�إن الغاية الكربى التي ي�سعى الب�شر لتحقيقها هي
احلفاظ على اجلن�س الب�شري و�ضمان ذلك عرب تطبيق
�أق�صى العقوبات الرادعة لأي حماولة من حماوالت
انتهاك هذا الأمر .وبالإمكان حتقيق تلك الغاية دون �أي
تنظيم ،لكن �سيقت�صر الأمر على فئات حمددة متتلك
القوة و�أدوات النجاة .والدليل على ذلك �أنه يف ال�سابق
وب�سبب حمدودية النظر كنا نقر ب�أنه من يريد ممار�سة
حريته املطلقة ب�إمكانه حتقيق ذلك يف الغابات بعيدا
عن التجمعات والقوانني املدنية� ،إال �أن �شريعة الغاب

تنفي ذلك �أي�ضا ،فطغيان القوي يف غياب النظام بجانب
الفو�ضى وغياب ال�سلطة متنع حتقق احلرية املطلقة
كذلك .ذكرنا يف ال�سابق �أن القوانني املدنية و�ضعت
لغاية ،لكن من و�ضعها هم ب�شر ،ومن هذا املنطلق من
املتوقع بل من البديهي جدا �أن ال تتنا�سب وال حتقق هذه
الغاية لكل الفئات فهنالك ا�ستثناءات� .إن قدرة القانون
على حتقيق الغاية التي و�ضع لأجلها للغالبية العظمى
يكفي العتماده كقانون �سار على اجلميع .فالتنظيم
ال�سيا�سي كالدولة مثال يتكون من جمتمعات ،وتتكون
املجتمعات من جمموعة �أ�سر التي بدورها حتتوي على
�أفراد ينخرطون يف املجتمع ملمار�سة �أن�شطتهم احلياتية
والتي بدورها تكون منظمة وحمدودة �ضمن حدود
القانون .هذه الفل�سفة العك�سية اخرتعها الب�شر من �أجل
خدمتهم �أي �أنهم قاموا بتفوي�ض ال�سلطة ملن ي�أمتنونهم
من �أجل حتقيق الأمن وال�سلم ،وكل الظروف املحققة
للحياة الطبيعية .و�أكرث من حتدث عن تفوي�ض وطاعة
ال�سلطة هو هوبز «فهو الذي �أعطى ال�سلطة احلق يف �أن
تُطاع ،و�أن يخ�ضع لها الإن�سان حتى ي�سلم بنف�سه من
القتل والظلم الذي �سيناله من رفيقه الإن�سان .وينطلق
يف هذا من فل�سفته التي يقرر فيها �أن حالة الإن�سان هي
حالة حرب اجلميع �ضد اجلميع» ،عدا �أن �سلطة احلكم
وعالقتها باملحكومني بدت متغرية خالل ال�سنوات،
واختلفت �أنواعها كذلك؛ فمنها احلكم الدميوقراطي،
ومنها اال�ستبدادي والدكتاتوري وامللكي...وغريها من
الأنظمة الأخرى .وبع�ض هذه الأنظمة قد ال ُتقق
الأمن وال�سلم ،لكنها متلك ال�سلطة بقب�ضة حديدية.
لكن هناك �أنظمة باملقابل ت�سعى لتحقيق الغر�ض الذي
تقلدت املن�صب ال�سيا�سي لأجله؛ حيث ي�شعر ال�شعب �أنه
ي�شارك يف كافة القرارات وب�شكل مبا�شر �أحيانا عن طريق

ممثليهم يف الربملانات .حقيقة الأمر من املفرت�ض �أن
عن�صري الأمن
تتنحى القيادة �إذا مل ت�ستطع حتقيق
ْ
وال�سلم ،دون ُمربرات منطقية ،خا�صة �إذا كان ذلك
مطلبا �شعبيا� .إذا ما جئنا نتحدث عن هذا الأمر �سن�شرع
باحلديث عن م�س�ألة ال�شرعية املكت�سبة من ال�شعب ،وهذا
مو�ضوع يطول احلديث فيه .لكن �إذا حاولنا فهم وتطبيق
الأمر على الأو�ضاع احلالية لأنظمة احلكم ،ونتخذ من
بع�ض الدول غري امل�ستقرة منوذجا يف ذلك جند �أن
عن�صر ال�سلم والأمن �أ�صبح غري متوفر وفئة لي�ست
بقليلة من ال�شعب تطالب مبغادرة القيادة .مع ذلك
ما زالت ال�سلطة احلالية موجودة ومتم�سكة بال�سلطة
تغيت
بدعم وتدخل خارجيني .ففي الع�صر احلايلَّ ،
العنا�صر امل�شكلة لل�سلطة ،وتداخلت �أمور �أخرى بع�ضها
يعد �إيجابيا ،والبع�ض الآخر ي�ؤثر �سلبا على الأمر؛
حيث جعله ي�صبح �أكرب من جمرد عقد بني ال�شعب
وال�سلطة؛ فيه �ضمان حياة ال�شعوب مقابل التنازل عن
بع�ض �سلطاتهم .و�أحيانا ي�صبح توجه ال�سلطة ال �إراد ًّيا
ينح�صر يف �أفق �ضيقة لتحقيق الرفاهية و�ضمان امل�صالح
ال�شخ�صية .وهذه املرحلة حتدث عنها ابن خلدون يف
نظريته التي تف�سر قيام الدول و�سقوطها ابتدا ًء من
مرحلة الظفر بال�سلطة ،وانتها ًء باالنهيار نتيجة الف�ساد
املتف�شي واخللل يف ت�سيري دفة ال�سلطة مبحكوميها
(الدولة) .ومن جانب �آخر� ،أ�صبح هناك ا�ستفتاء �شعبي
و�أدوات رقابية على ال�سلطة يتم ا�ستخدامها من قبل
ممثلي ال�شعوب يف الربملانات .ومن هذا املنطلق ،ب�إمكاننا
القول �أن العقد االجتماعي بفكرته القائمة تلك ال يزال
مطبقا ،لكن مبزيد من العنا�صر امل�ستحدثة يف ت�شكيلة
الدولة ،مقارنة بو�ضعها ال�سابق الذي بدوره ي�ؤثر على
مدى االلتزام بالعقد.
Attifa.nasser@gmail.com
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جدلية السلطة بالدين في التيارات
نا�صر احلارثي

ي�ستعر�ض مقال «الدين والدولة يف �أزمنة التغيري :املنظور النه�ضوي و ُمتطلباته» للكاتب املن�شور يف جملة التفاهم وجهة نظر هامة جلملة من الأحداث
واملراحل ال�سيا�سية والدينية التي �أثرت وب�شكل كبري يف ن�شوء وت�شكل عدد من التيارات الإ�سالمية يف الع�صر احلايل ،حيث �سعى الكاتب �إىل حتليل م�سرية
الفكر الإ�سالمي ال�سيا�سي وكيفية تفاعله مع املُعطيات التاريخية والظروف ال�سيا�سية بطريقة �أ�سا�سية ت�ساعدنا على فهم الأحداث ال�سيا�سية احلالية.
�سعى الكاتب �إىل تلخي�ص مراحل التفكري الإ�سالمي يف عالقة
الدولة بالدين حيث بد�أت املرحلة الأوىل يف منت�صف القرن
التا�سع ع�شر وذلك بعدما تفاج�أ العرب وامل�سلمون باالحتالل
الغربي لدولهم وتقدمهم احل�ضاري غري امل�سبوق ،ولعل �أبرز
من حتدث يف هذه الق�ضية �إبان تلك الفرتة الطهطاوي وخري
الدين التون�سي وهم من مدار�س �إ�سالمية ُمتلفة حيث در�س
الطهطاوي يف الأزهر بينما تتلمذ خري الدين التون�سي يف كل
من تون�س و�إ�سطنبول ،وركزت مناهجهم على �أهمية االنطالق
من املنافع العمومية وجتاوز التقليد ،وبعدها جاء املفكر
الإ�سالمي الأبرز يف بدايات القرن الع�شرين �أال وهو الإمام
ريا يف م�س�ألة ال�سننية وعا�ش جتربة
حممد عبده والذي اهتم كث ً
�سيا�سية متقلبة من خالل الثورة العرابية ،ولقد �سعى حممد
عبده �إىل خلق حركة نه�ضوية مقاومة لالحتالل الربيطاين
مع �ضرب فكرة التقليد و�ضرورة االندماج يف حراك مدين
قومي فاعل� ،إال �أ َّن املرحلة الثالثة ات�سمت بالرتاجع والتي
كانت يف فرتة م�ؤ�س�س جملة املنار حممد ر�شيد ر�ضا �أحد �أهم
تالمذة حممد عبده ويرى الكاتب كغريه من الكتاب �أن �سبب
الرتاجع هو �سقوط الدولة العثمانية يف تركيا ،ورغم �أ َّن الهند
وم�صر مل تكونا تابعتني للخالفة العثمانية �إال �أ َّن احلركات
الإ�سالمية فيها كانت �أكرث خ�شية وقلقاً من �سقوط الهوية
الإ�سالمية من خالل احلراك العلماين بقيادة �أتاتورك� ،أما
املرحلة الرابعة والتي تعترب �أكرث ت�أثريا وال�سبب الأبرز يف ذلك
هو ن�شوء ال�صحوة الإ�سالمية وهي فرتة �سيد قطب �صاحب
كتاب يف ظالل القر�آن ومعامل يف الطريق والذي كان من �أبرز
الليرباليني العرب املتخ�ص�صني يف النقد الأدبي قبل �أن ي�صبح
مفكرا �إ�سالميا بارزا جدا ،ولقد كانت جتربته ال�سيا�سية والتي
انتهت بالإعدام من قبل الرئي�س امل�صري جمال عبد النا�صر
مثرية للجدل �إىل يومنا هذا ،فلقد كان �سيد قطب �أحد �أبرز
املُنظرين مل�س�ألة احلاكمية هلل والتي ب�سببها تعر�ض لهجوم
�شديد من قبل منتقديه يف حني �أن العديد من م�ؤيديه اعتربوا
�أن �سيد قطب يدافع عن فكرة ومل ينطلق من منهج تكفريي
خا�صة و�أنه ابتعد كل البعد عن التكفري والإق�صاء يف جل
كتاباته ،ولكن ما يهم يف �أي حالة �سيا�سية هو لي�س حقيقة ما
كتبه الكاتب بل نتيجة ما كتبه ،حيث �إن البعد ال�سيا�سي الذي

�أخذته كتابات �سيد قطب جعلت احلركات الإ�سالمية �إما تنغلق
على نف�سها كما ح�صل عند الإخوان امل�سلمني �أو �أنها تنحى �إىل
التطرف والت�شدد بداعي حماية الدين واال�ستناد �إىل احلاكمية
املطلقة هلل والتخل�ص من اجلاهلية التي نعي�ش فيها ،ورغم
حماولة عدد من الدول مداهنة هذه التيارات الدينية تارة
و�إق�صائها تارة �أخرى وبالأخ�ص يف فرتة �أنور ال�سادات �إال �أن
ظهور الثورة الإ�سالمية الإيرانية و�إن�شاء حكم ثيوقراطي يف
�إيران بنظام والية الفقيه جعل من الدول العربية تتخذ قرارا
حا�سما جتاه التيارات الإ�سالمية ،يف حني تنامت عند التيارات
الإ�سالمية �سواء اجلهادية �أو غري اجلهادية �إمكانية تغيري
الواقع وتطبيق ال�شريعة و�إقامة حكم �إ�سالمي� ،إال �أ َّن هذه
الرغبة كانت دائماً م�ضطهدة من خالل دولة �سلطوية ع�سكرية
م�ستبدة تقمع �أي حركات تغيريية ال تكون على مناخ ومزاج
ال�سلطة احلاكمة.
على طول هذه الأحداث ال�سيا�سية و�سط عالقة متوترة
ومتذبذبة بني ال�سلطة احلاكمة والتيارات الدينية من جانب
وبني ال�سلطة احلاكمة و�شعوبها من جانب �آخر ،حدثت الثورات
العربية يف عام  2011ولقد �أدلت كل تلك امل�ؤثرات بدلوها بني
مطالبة باحلرية والكرامة ولقمة العي�ش ،ومطالبة بتطبيق
ال�شريعة �أو�إقامة د�ستور جديد ،وتكررت هذه املطالبات بدرجة
متفاوتة يف احلدية والت�أثري بني ال�شعوب العربية تب ًعا لطبيعة
احلراك والأحداث ال�سيا�سية القائمة ،ولكن �أهم جدلية ظهرت
وب�شكل بارز يف تلك الأعوام القليلة والتي �أحدثت الكثري من
الت�سا�ؤالت و�أ�سالت العديد من الأقالم والأطروحات ،وناق�شتها
الكثري من الربامج املتلفزة يف العامل العربي هو عالقة ال�سلطة
بالدين .لرنجع جمدداً �إىل التاريخ لنطرح �س�ؤاال مبا�شرا
و�أ�سا�سيا هل يوجد يف الإ�سالم دولة دينية؟ وهنا ن�شري بطبيعة
احلال �إىل عهد النبي ودولة اخلالفة.
ميكن القول �إنَّ ال�س�ؤال حول طبيعة اخلالفة الإ�سالمية
هو �س�ؤال مهم وحيوي ولي�س �س�ؤال ق�ضية تاريخية ميتة،
فجدلية الدولة بالدين منطلقة من طبيعة احلكم وعالقته
بالإ�سالم واملوقف من احلكم املدين ومن العلمانية ،فاحلكم
و�إن اختلف يف متظهراته �إىل �أنه ينطلق من م�شكاة واحدة
فاحلاكم هو من ي�سي�س �أمور النا�س ومل تكن الدول العربية

والإ�سالمية يوما خمتلفة عن باقي الدول يف ت�صوراتها حول
حكم الدولة ،فلقد كانت مبنية على منافع النا�س وم�صاحلها،
دون جعل احلكم تنزيهاً وتنزيال من عند اهلل ،فانطلقت
جمال�س احلكم حتكم بالأدوات املتوفرة وهي �آراء �أهل الكالم
يف الت�أويل واال�ستنباط دون تقييد �أو التزام �شرعي ب�أحكام
ال�سابقني ،ولعل من �أهم �إ�شكاليات �إلزام ال�سلطة بالدين هو
خلق مناخ مقيد للدين ينتج عنه ا�ستبداد وقمع ،لأنك تلزم
ما هو زمني دهري وهو ال�سلطة بعالقة الفرد مع الرب
وهو الدين ،فالتدين هو �ش�أن فردي خا�ص ي�صل ت�أثريه �إىل
املجموعة� ،أما ال�سيا�سة فهي حكم مبا يخدم م�صالح املجتمع،
ومن ث ّم ف�إن ربط الدين بتيار �أو حزب �سيا�سي خماطرة
حقيقية وجمازفة �أكرب �إذ ي�صبح ذلك ال�شخ�ص �أو ذلك
احلزب هو املتحدث با�سم اهلل ،و�إذا �ألزمنا ال�سلطة بالدين
�ضاق النا�س ذرعا بذلك الدين و�أ�صبح التقييد با�سم الدين
البا�سم ال�سلطة ،لذلك مل يكن حكم �أبي بكر كحكم عمر وال
حكم عمر كحكم عثمان ،وما الدعوى �إىل تطبيق ال�شريعة
واحلكم بالدين �إال دعوى م�ستحدثة ن�ش�أت حلماية تيارات
�إ�سالمية �سيا�سية معينة من قمع �سيا�سي ،وهو ما يحاكيها
من م�صطلحات جديدة مثل االقت�صاد الإ�سالمي ،والقر�آن
د�ستورنا رغم �أن كلمة د�ستور م�ستحدثة ،وكذلك القول
«الإ�سالم هو احلل»� .إن هذه ال�شعارات تت�ضخم نتيجة املنع
ولي�س نتيجة التجربة ال�سيا�سية واالقت�صادية و�سنة التدافع،
لذلك لي�س غريباً �أن تغري التيارات الإ�سالمية توجهاتها
ب�شكل براجماتي بحت عند و�صولها لل�سلطة ،من خالل
�إميانها بالنظام الدميوقراطي واملجتمع املدين واللجوء
ل�صندوق النقد الدويل بدل االقت�صاد الإ�سالمي ،هذه
التجارب الواقعية للتيارات الإ�سالمية �أثارت خوف البع�ض
من الرباجماتية الفجة التي قد يو�صلها �إىل اال�ستبداد
بال�سلطة يف حني زادت من تفا�ؤل البع�ض يف نهو�ض التيارات
الإ�سالمية من م�ستنقع العبارات والآراء التقليدية �إال �أنها يف
نهاية املطاف مل يكتب لها اال�ستمرار ،بل تراجعت وتقهقرت
مع تراجع الثورات العربية وعودة اال�ستبداد الع�سكري من
جديد ،لتبقى الت�سا�ؤالت موجودة حول عالقة ال�سلطة
بالدين وهل احلكم �أمر جمتمعي �أم ت�شريعي؟
m056058@gmail.com
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وثائق «الجنيزا» وعالقتها بتاريخ اليهود
وليد العربي
يواجه املت�صدي لدرا�سة تاريخ اليهود يف م�صر  -وخا�صة الفرتة احلديثة  -م�شاكل عديدة .تبد�أ بتنوع م�صادره ومظانه البحثية؛ لأ ّنه لي�س من الي�سري الكالم يف ب�ضع �صفحات
عن تاريخ يهود م�صر ،وال �شك �أن الإغراء ي�شتد يف الت�صميم �أو يف االكتفاء بالأحداث البارزة ،بينما يت�سم حتليل التاريخ بالدقة والتدرج ،حيث قال عبداحلميد نا�صف يف مقاله،
املن�شور مبجلة «جملة التفاهم» لعلنا �سنجد خالل تلك الفرتة الطويلة من تاريخ اليهود مب�صر عديداً من مناطق الظالل ب�سبب الغياب القا�سي للوثائق التي ميكن بجدية
اال�ستناد �إليها ،على �أنه من ح�سن احلظ �أن �إلقاء ال�ضوء على وثائق اجلنيزا تتيح لنا التقدم بخطوات ثابتة يف التعرف على تاريخ يهود م�صر.

�إذا تعد عالقة اليهود مب�صر عالقة من نوع خا�ص؛ �إذ �إنهم
قد ارتبطوا بها منذ زمن ،وكانت عالقة ات�صال منذ ع�صور
موغلة يف القدم ،ويف فرتة احلكم العثماين مل�صر ،و�صل اليهود
�إىل املنا�صب العليا يف الدولة ،وا�ستمرت �أعدادهم يف الزيادة
مع هجرة يهود �آخرين من الأندل�س وتطور و�ضعهم �إىل و�ضع
�أف�ضل كثريا.
ويف فرتة الحقة �شجع حممد علي حاكم م�صر املتنور الت�سامح
دينيا ،وعمل على ا�ستقدام الأجانب ،وبدورهم وجدها اليهود
فر�صة للعمل يف امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية مع ه�ؤالء
الأجانب ،وامتد الأمر حتى قامت الطائفة اليهودية ببناء
مدار�س وم�ست�شفيات ومعابد وم�ؤ�س�سات خا�صة بها.
ومن الطبيعي �أن يكون للم�ست�شرقني اليهود والباحثني
الأجانب اليد الطوىل والأ�سبقية يف درا�سة تاريخ يهود م�صر،
وهو �أمر بالغ اخلطورة؛ لأن ذلك يرتك لهم جما ًال وا�سعاً �أمام
التوظيف ال�سيا�سي للتاريخ وتطويع �أحداثه واخلروج بنتائج
ت�صب يف اجتاه الت�أكيد على وجود متميز وقدمي للجماعة
اليهودية مب�صر ككيان منف�صل قائم بذاته ،له خ�صو�صيته
وتفرده وثقافته وح�ضارته امل�ستقلة مبعزل عن حميطه
االجتماعي العام.
ويعتقد �أنّ التاريخ اليهودي يعاين من �أزمة يف امل�صادر �أو �أنّ
هناك م�شاكل عائقة ،مل�صادر التاريخ اليهودي ،من حيث التنوع
والتعدد ،و�أ ّنها م�س�ألة �أحادية امل�صادر؛ �أي كونها م�صادر يهودية
يف معظمها ،الأمر الذي يعر�ض املو�ضوعية التاريخية للخطر،
و�أخريا ق�ضية لغة امل�صادر اليهودية ،فكل طائفة منهم يف كل
بلد كانت تكتب بلهجة خمتلفة عن لهجات البلد الذين يحيون
فيها.
وال �شك �أن يف بقاء �أوراق اجلينيزا اخلا�صة باملعبد اليهودي
بالف�سطاط �إىل مطلع القرن الـ 20دليال �ضمنيا على مدى
الت�سامح الديني الذي منحته احلكومات الإ�سالمية التي
تعاقبت على حكم م�صر للجالية اليهودية بالقاهرة وباقي
�أقاليم م�صر .كما ت�ؤكد �أوراق اجلنيزا على غلبة مظاهر
احل�ضارة العربية الإ�سالمية على اجلالية اليهودية التي عا�شت
مب�صر ،ف�أغلب هذه الأوراق مكتوب بالأحرف العربية ولي�س
بالعربية ،وحتى الذي كتب منها بالعربية كتب �أي�ضاً بالعربية،

بل �إنّ لفظ اجلنيزا يف حد ذاته دليل �آخر على غلبة الثقافة
واللغة العربية على اجلالية اليهودية يف حميط القاهرة؛ لأنه
حمرف من اللفظ (اجلنازة) قيا�ساً على �أن هذه الأوراق كانت
تدفن على نحو ما يدفن املوتى.
وهناك حوايل � 7آالف وثيقة و�أجزاء من الوثائق اخلا�صة بتاريخ
اليهود يف م�صر وفل�سطني وجممل حو�ض البحر املتو�سط،
وتعود �أقدم وثيقة �إىل عام 750م ،بينما يعود �أحدثها �إىل القرن
الع�شرين ،غري �أن �أغلب الن�صو�ص يرجع �إىل القرون من
العا�شر حتى الثاين ع�شر امليالدي.
ويبقى ال�س�ؤال :ملاذا كانت كمية وثائق اجلنيزا التي و�صلتنا
�ضخمة يف الع�صر الفاطمي املت�أخر والأيوبي عن باقي الع�صور
الأخرى؟ وتكمن الإجابة يف ا�ضطرار يهود الأندل�س �إىل الفرار
�أمام حمالت الإبادة اجلماعية التي وجهتها حركة اال�سرتداد
 Reconquistaامل�سيحي يف الأندل�س ،واملعروفة بالـ
� Reconquestaإىل بقايا امل�سلمني واليهود يف الأندل�س،
يف الوقت نف�سه تعر�ضت اجلاليات اليهودية يف كل مكان من
�إيطاليا وفرن�سا و�إجنلرتا �إىل عمليات وح�شية للإبادة التامة،
فكان �أن اجته اليهود �إىل البالد الآمنة يف ذلك الوقت والتي
منها م�صر.
 وقد دخلت م�صر -املوطن الأ�صلي للجنيزا -جمال املحافظةعلى تلك امل�صادر الهامة ودرا�ستها فقد �أن�ش�أت بكلية �آداب
القاهرة مركزاً للدرا�سات ال�شرقية من بني �شعبة اجلنيزا،
و�أ�صدرت دلي ً
ال لوثائق اجلنيزا اجلديدة التي تظهر لأول مرة.
غري �أن البحث والعمل يف وثائق اجلنيزا لي�س بالأمر ال�سهل
وذلك العتبارات و�صعوبات منها:
 �أنها لي�ست من �سجالت املحفوظات الر�سمية. �صعوبة حل رموز بع�ض كتابات الوثائق اجلنيزية. معظم الوثائق ال حتمل تواريخ. معظم املادة العربية يف اجلنيزا كتبت بحروف عربية،والعارفون بها قلة من امل�ؤرخني.
ويف �إطار احلديث عن نتائج العمل واال�شتغال يف اجلنيزا يجدر
بنا بداية مناق�شة م�س�ألة تواكب جهود جمع اجلنيزا مع تطور
احلركة ال�صليبية ،حيث يعتقد �أن حماولة البع�ض �إل�صاق
اجلنيزا بال�صهيونية تلوي عنق احلقيقة ،كما �أنها متهافتة؛

فالباحث امل�شتغل فيها يدلل ب�أدلة واهية مثل� :أن جمموعات
اجلنيزا جمعت وتكونت يف املكتبات العامة للدول الكربى ،التي
تبنت فكرة قيام �إ�سرائيل ،فبالن�سبة لأمريكا و�صلها �أول ن�صو�ص
اجلنيزا على يد «كريو�س �أدلر» عام 1891م ،و�أي�ضاً مبحاولة ربط
ا�ستعمار �إجنلرتا مل�صر ببداية التنقيب عن اجلنيزا.
وغني عن القول �أن �أعظم هدية قدمتها اجلنيزا هي الإدراك
الودي لروح و�أفكار �أهل ح�ضارة الع�صور الو�سطى ،فهي مل
تزودنا فقط بخطابات خا�صة ،ولكنها زودتنا بخطابات �أعمال
لرجال مثقفني يف جمموعاتهم ،وه�ؤالء التجار الذين كانوا
ب�شرا بالفعل ومهذبني للغاية ،كانت لهم �أي�ضاً اجتاهاتهم
الفل�سفية ونظرتهم نحو املك�سب واخل�سارة.
وبالن�سبة لوثائق و�أوراق اجلنيزا اجلديدة ،فقد ن�شر دليل عام
لها يحتوي على م�ضمون تلك الوثائق ،لعله ي�ساعد الدار�سني
يف �سرب �أغوار تلك امل�صادر ،وحيث �صنفت تلك امل�صادر الوثائقية
�إىل مو�ضوعات تخ�ص :التعليم ،وال�ش�ؤون الدينية ،واحلياة
االجتماعية ،والنظم االقت�صادية� ،أغلبها تنتمي للن�صف الأول
من القرن الع�شرين ،وتنتظر الباحثني للعمل فيها ،و�إخراج
درا�سات جادة يف تاريخ م�صر واملنطقة العربية وحو�ض البحر
املتو�سط.
و�أخريا ،فمن املحقق �أن ُكتاب اخلطابات واحلجج التي وجدت
يف جنيزا القاهرة كان معظمهم من اليهود ،على �أن ما ال يقل
عن  %80من هذه الوثائق املحفوظة مل يكتب بالعربية ،ولكن
كتب بالعربية ،لغة ح�ضارة ذلك الوقت ،ولقد ذكر امل�سلمون
وامل�سيحيون كثرياً يف هذه الوثائق .الأمر الذي ال يعطي انطباعاً
ب�أن اليهود يف ذلك الوقت كانوا �أقل حركة من �أع�ضاء املجتمعات
الأخرى .على �أية حال ،ف�إن القدر الهائل من حرية احلركة
الذي متتع به النا�س ،والذي عك�ست لنا �صورته جنيزا القاهرة،
كان من امل�ستحيل �أن يتحقق ما مل يكن لهذا ال�شعب حق قانوين
يف ذلك ،وما مل ي�سمح بذلك مناخ ال�سيا�سة العامة يف الواليات
املعنية ،و�أبلغ �شهادة عن حرية احلركة هذه ت�أتي من ال�صمت
عن تقل�صها وتوقفها يف �آالف خطابات الأعمال واخلطابات
العائلية الكاملة والقطع املتناثرة من هذه اخلطابات.
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