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َّ
اإلسالم والحرية السياسية
المتدينون والدولة ..جانب من العالقة بينهما وطبيعتها
االئتالف الثقافي
في محددات عالقة الدين بالسياسة
السعادة ،عند فالسفة اليونان واإلسالم
السلطة الكنسية في عصر التنوير
مقاصد الشريعة بمذاق الفنون الجميلة
الشام في قديم الزمان ،أعرق مساجد صدر اإلسالم
عمل الخير عمق المقاصد وسطحية التطبيق
قضايا األزمة الفكرية ومناهج التغيير في القرآن الكريم
دور الدين في إرساء المحبة في العمران

د .هالل احلجري

من املُبدعني الذين تف ّتقتْ عبقريا ُتهم يف ٍّ
�سن
مُب ّكرة الر�سا ُم وال�شاع ُر والروائي الربيطاين �أوليفر
مادوك�س براون ( ،)1874-1855و�س�أعتمد يف التعريف
به على مو�سوعة Dictionary of National
.Biography
منذ طفولته املُب ِّكرة �أظهر �أوليفر براون قدر ًة
ا�ستثنائية يف الر�سم والأدب؛ فقد ر�سم يف �سِ ِّن الرابعة
ع�شرة لوح ًة َ
ذات �ألوان مائية بعنوان «ت�شريون م�ستل ًما
الطف َل جي�سون من العبد»  ،وقد ُعرِ�ضتْ يف «معر�ض
املعر�ض نف�سه يف عام  1870يف
َددْيل» يف لندن .ويف
ِ
�سن اخلام�سة ع�شرةُ ،عرِ�ضتْ له لوح ٌة مائية ُم ْف َعمةٌ
«جموح»  ،وهي متثل مقاوم َة ح�صانٍ
باحليوية بعنوان ُ
جامح يحثه راك ُبه �إىل البحر .غري �أ َّن جناحاته ال�شابة
ٍ
يف الفن قد طغتْ عليها جناحا ُته التي حققها يف الأدب،
ال�سيما يف الرواية .عندما كان عمره ثالث َة ع�شر عا ًما
�أو �أربعة ع�شر عا ًما كتب عدة �سوناتات« ،وهي ،و�إن مل
ت�ستوف جميع ال�شروط الفنية التي ُيل ُِّح عليها ُنقّا ُد
ِ
ال�سوناتات ،ات�سمت مب�ستوى عالٍ من ال�صدق الفني،
وجاللٍ يف التعبري ،مُذهِ لٍ من فتى
و�أ�صال ٍة يف الإبداعَ ،
يافع مثلِه».
ٍ
�إ�ضافة �إىل ذلك ،كتب �أوليفر براون روايته الأوىل
«غابرييل دنفر» ،يف عام  ،1871حني كان عمره �سبع َة
ع�شر عامًا ،و ُن�شِ ْ
رت يف عام  .1873تدور �أحداثها حول
انتقا ِم زوج ٍة من زوجها الذي ع�شق امر�أة غريها .و�صف
النقا ُد هذا العمل ب�أ َّنه «يك�شف عن ُق ّو ٍة ُم ْذهِ ل ٍة يف تناوله
لل�شخ�صيات والأحداث ،كما �أ ّن و َْ�ص َفه ،الذي يجمع بني
الدقة الواقعية والإيحاء اخليايل ،رائ ٌع جِ دًّا ويدل على
ت�أمالتٍ عميقة يندر �أن جتدها يف �أدب الأحداث» .يف عام
 ،1872قدم الروائي ال�شاب �أ�سلوباً مه ًما يف روايته الثانية
« َت ِر َكة هابديت�ش» �أثبت فيها قدرته على كونه روائياً
وحمل ً
ال نف�س ًيا ،يعرف تفا�صيل احلياة اللندنية يف ع�صره.
ويف العام نف�سه بد�أ روايته الرومان�سية «The Dwale
 ،»Bluthوهو ا�سم قدمي من ديفون�شاير ال�شمالية للنبتة
املعروفة با�سم « ال ِب َّ
ال�سامَّة»� .أظهر �أوليفر براون يف
الدُونا َّ
هذه الرواية مت ّك َنه من الو�صف مب�ستوى نا�ضج ،ونظرتهَ
العميقة لل�شخ�صيات ودوافعها ،وروحَ ه الفكاهي َة املميزة،
وقدر َته النادرة على ت�صوير طبيعة الأطفال واحليوانات
وعاداتها .املُذهِ ُل يف �سرية هذا املبدع ال�شاب �أنه �أجنز كل
هذه الأعمال الفنية والأدبية يف عمر ق�صري؛ �إذ رحل
عن احلياة يف �سن التا�سع َة ع�شرة ،يف �سبتمرب � 1874إ ْث َر
تَعرُّ�ضِه ملر�ض ال ِّن ْقرِ�س.
hilalalhajri@hotmail.com

2

محرم  ١٤٤٠هـ  -سبتمبر 2018م

اإلســـالم والحريــــة السياسيـــة
قي�س اجله�ضمي
يتناول مايكل كوك يف مقالته يف جملة التفاهم بعنوان «هل احلرية ال�سيا�سية قيمة �إ�سالمية؟» حتليال ملفهوم احلرية يف النطاق ال�سيا�سي مبا يخ�ص الدولة الإ�سالمية عن طريق
حتليله للوقائع التاريخية� ،إذ يرى �أ َّن معظم املجتمعات الب�شرية تبتكر العالقة التقابلية بني ال�سيد والعبد ،و�أن هذه العالقة را�سخة يف ملكات الب�شر الذهنية يقيمونها على مماثالت
كثرية يف حياتهم ،و�إن كان توزيع ال�سلطة بني الطرفني غري تناظري كعالقة الزوج بالزوجة ،ومنها نخت�ص هنا بعالقة احلاكم باملحكوم فلي�س بال�ضرورة �أن يكون املحكوم عبدا ح�سب
املفهوم العام ،وي�ستدل بذلك بواقعة يف الأندل�س حينما �أراد ابن حف�صون �أن يثور على حكام الأندل�س العرب قال يف كلمته للأندل�سيني من غري العرب «�أريد �أن �أحرركم» م�شرياً �ضمنياً
ب�أن العرب ا�ستعبدتهم وهم يف احلقيقة �أحرار.

ي��ذه��ب م��اي��ك��ل ك���وك �إىل ال��ت��ف��ري��ق ب�ين ث��ق��اف��ت�ين ،فثقافة
تقوم ب�صنع ه��ذه املماثلة ب�شكل غ�ير تنظيمي وهام�شي،
والأخ�������رى جت��ع��ل م��ن��ه��ا مم��اث��ل��ة م���رك���زي���ة وج���وه���ري���ة يف
جمالها ال�سيا�سي ،وقذ ذكر الكاتب �أن تيتو�س ذكر يف كتابه
«تاريخ روما» �أن مهتمه ر�سم تاريخ �شعب حر يكون حكامه
موظفني لدى الدولة يعملون على تطويرها كمثال على
احل��ري��ة ال�سيا�سية ب���أوروب��ا ،ويف بحثه ع��ن �أمثلة ل�شعوب
مار�ست احل��ري��ة ال�سيا�سية يجد �أن �شعب دول��ة واج��و قد
�صنعوا قدميا هذه احلرية ال�سيا�سية بعد �أن اخرتق �أحد
حكامهم بندا من بنود حريات النا�س ،لذا اتفق هذا ال�شعب
على بنود حريات تخ�صهم ت�شهد عليها �آلهتهم وهي �أن ال
يتدخل �أحد يف �أمنيات الآخرين ،وحرية التعبري ،وحرية
التنقل كيفما ���ش��اءوا بالبالد ،ل��ذا يخل�ص الكاتب �إىل �أن
دعوى فكرة احلرية ال�سيا�سية لي�ست خم�صو�صة ب�أوروبا
فقد كانت موجودة ب�شعوب �أخرى.
وي���رى ك��وك �أن معظم ال��ت��ي��ارات الإ���س�لام��ي��ة ك��ان يح�ضر
فيها مفهوم ال��ع��ب��ودي��ة على �أن���ه و���ض��ع يجب جتنبه ،لكن
مل ي��وج��د ح�ضور خ��ا���ص ملفهوم احل��ري��ة يف ه��ذه التيارات
ب��اع��ت��ب��اره و�ضعا ت��ت��وق �إل��ي��ه ،وب��ه��ذا الأم���ر يخل�ص �إىل �أن
احلرية لي�ست قيمة �إ�سالمية �أ�صيلة ،ومن الأمثلة اجللية
يف ه��ذا ال�ش�أن ق�صتا مبعوثي ر�ستم ربعي بن عامر الذي
قال له ب�أننا جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد �إىل عبادة
اهلل ع ّز وج ّل ،واملغرية بن �شعبة الذي حني �أقبل جل�س مع
ر�ستم على �سريره وو�سادته فلما �أنزلوه وع َّنفوه قال وكان
�أح�سن مما �صنعتم �أن تخربوين �أن بع�ضكم �أرب��اب بع�ض،
ويتجلى ل��ن��ا م��ن ه��ذي��ن امل��ث��ال�ين �أن ه��ن��اك �صيغة خطاب
ت��دل على وج��ود نزعة امل�ساواة ل��دى ال��ع��رب .ويف اخلطاب
الديني ،الكل عباد هلل ولي�س هناك ب�شر عبيد لأحد بح�سب
ر�أي ك��وك ،وك��ان �سبب ت�شكل هذه النزعة لدى العرب هو
البيئة املعوزة لديهم وم�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية العايل
داخ��ل القبيلة وغياب الرتاتبية ال�شكلية بينهم ،وحينما
ن�ش�أت الدولة الإ�سالمية متيزت بثالث �سمات :كان احلاكم
ع��ادال ،ومل يكن احلكم وراث��ي��ا ،وك��ان ك��ل �أ�صحاب الدولة

�سوا�سية مبعنى ما ،فريى الكاتب فكرة �أن امل�سلمني �شعب
حر غري موجودة و�إمنا الفكرة �أن على امل�سلمني �أن يعاملوا
ب�أنهم �أحرار.
وق���د ق��ي�����ض للحكم اال���س��ت��ب��دادي ال��ت��وري��ث��ي ب��ع��د اخل��ل��ف��اء
الرا�شدين �أن ي�سود ،لذا يرى باراين �أن من �ش�أن ال�سلطان
�أن ال ي�ستقيم �أمره من غري هيبة وجالل ال�سالطني ،بيد
�أن القيم املعادية لال�ستبداد ولل�سلطة التوريثية التي كانت
مع ال�سيا�سة املبكرة ما كان لها �أن ت�صري من�سية بل كانت
جزءا من الإرث الإ�سالمي ،ويف حماولة للكاتب للمقاربة
بني هذه القيم والقيم الأوروبية يرى �أنه ال يوجد مفهوم
خ��ا���ص للحرية ال�سيا�سية ب��ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ميكن �أن
نتعاطى معه ،كما �أنه ي�ضع ت�صور ال�شيوعية لنزعة امل�ساواة
القائمة بني احلاكم واملحكومني داخل الدولة الإ�سالمية
ب��دل ت�صور الدميوقراطية ،وي��رى ك��وك �أن فكرة احلرية
ال�سيا�سية عربت للعامل الإ�سالمي من خالل حملة نابليون
على م�صر وبيانه الذي �أعلن به اجلمهورية ب�أنها احلرية
وامل�����س��اواة ،بينما يذهب خري الدين با�شا �إىل �أن «احلرية
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» ت��ط��ل��ب م��ن ال��رع��اي��ا ال��ت��داخ��ل يف ال�سيا�سات
امللكية ،وهي الو�ضع الفطري بني امل�سلمني.
وق��د ك��ان �أب��و الأع��ل��ى امل���ودودي م��ن املفكرين الإ�سالميني
الذين كانوا �ضد قيم اال�ستبداد واال�ستئثار بال�سلطة فقد
ركز على حدود مطالب اخللفاء الرا�شدين و�أن تن�صيبهم ما
كان وراثيا ،وو�صف امللكية ب�أنها �ضد الإ�سالم وذكر عن ورع
اخللفاء وعفتهم عن املال العام وقد �أفلح املودودي يف �إيجاد
�سمات يف ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة تتعا�ضد م��ع قيم ال�سيا�سة
احلديثة� ،أم��ا �سيد قطب فح�سب ر�ؤي��ة ك��وك ك��ان مفتونا
بال�سمة اجلمهورية مقابل ال�سمة التوريثية ،وهو يذهب
مذهب احلاكمية الإلهية وال �سلطة لب�شر على الب�شر ،لكنه
على عك�س املودودي ال يبدي حما�سة لفكرة الدميوقراطية،
وقد قام قطب ب�صياغة نزعة م�ساواة �صارمة تتجاوب مع
القيم ال�سيا�سية احلديثة وكان ي�ستعمل م�صطلح التحرير
مبعنى �إخ��راج النا�س من عبوديتهم للنا�س ،وكالهما كانا
ير�سخان �أفكارهما بالعودة للقيم ال�سيا�سية لدولة الإ�سالم

الأوىل ،وي�ستنتج ك��وك م��ن ه��ذا التحليل ب���أن هناك �صلة
وثيقة بني قيم الدولة الإ�سالمية وقيم التقليد الأوروبي،
و�أن م��ف��ه��وم احل��ري��ة ال�سيا�سية ك���ان ح�����ض��وره �ضمنيا يف
الدولة الإ�سالمية.
وي��ت�����س��اءل ك��وك ه��ل الأن��ا���س الأح����رار ميكن �أن ي�ستبدلوا
�شرع اهلل ب�شرائع ي�ضعونها تكون من اختيارهم تتنا�سب
م��ع واق���ع ح��ي��ات��ه��م ،ليجد �أن ه��ذا ه��و ال���ذي ي��ت��خ��وف منه
الكثري م��ن املفكرين وه��و �أن تطلق احل��ري��ات وت�ترك بال
ق��ي��ود ،ف�يرى �أن��ه م��ن املمكن يف ه��ذه احل��ال��ة �إي��ج��اد طريق
و�سط يكون فيه ال تنازل فيه عن قيم الإ�سالم الأ�سا�سية
وب�ين احل��ري��ة ال��غ��رب��ي��ة ،وي��ذه��ب �أي���ً��ض��ا �إىل �أن ال��ق��ل��ق من
فكرة احلرية الب�شرية يف عامل ميلكه اهلل جنحت بامل�سلمني
�إىل ع��دم التحم�س لإع��ط��اء احل��ري��ة امل��ن��زل��ة امل��رك��زي��ة من
�أن��ظ��اره��م ال�سيا�سية ،وك��ذل��ك ك��ان امل�سيحيون �أي�ضا رغم
�أنهم حترروا من اخلطيئة فهم يعدون �أنف�سهم عبيدا هلل
خا�ضعني ل��ه ،وي��ق��ول ج��ون ميلتون «ل��ك��ي ي��ك��ون �شعب ما
�شعبا حرا ف�إنه ينبغي عليه �أال يخ�ضع �إال للقوانني التي
اختارها هو بنف�سه» ،وبح�سب ر�ؤية كوك ف�إن �سلطة القدوة
التي كانت حتظى بها دولة الإ�سالم املبكر لدى اخللف ما
كانت تكفي لإن�شاء تقليد ن�سقي للفكر ال�سيا�سي للدولة،
و�أرى �أن الدولة الإ�سالمية كانت معنية باحلرية ال�سيا�سية
و�إن انعدم املفهوم ،فغياب النقي�ض يعني ح�ضور النقي�ض
الآخر املتجلي يف املمار�سة الواقعية� ،إذ جند الكل حمكومني
بنف�س ال��ق��ان��ون ال���ذي ي���رى ف��ي��ه ك���وك �أن���ه ن��زع��ة م�����س��اواة
بينما يرى فيه الآخرون غري ذلك مثل �أن تكون عدالة �أو
نزعة للدميوقراطية ال�سيا�سية ،فعليه ميكن �أن ن��رى يف
نظام ال�شورى �إح��دى �أنظمة ممار�سة احل��ري��ة ال�سيا�سية
الإ�سالمية منذ الن�ش�أة بن�ص من القر�آن «و�أمرهم �شورى
بينهم» فهي من �أعلى ممار�سات احلرية ال�سيا�سية التي
ق��ام��ت عليها �أي�����ض��ا ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ب��ع��دم اال�ستئثار
ب��ات��خ��اذ ال��ق��رارات و�إف�����س��اح امل��ج��ال ل�ل�آخ��ري��ن للتعبري عن
ر�أيهم يف املواقف التي تتعر�ض لها الدولة.
qabuazan@gmail.com
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المتدينون والدولة ..جانب من العالقة بينهما
وطبيعتها

عبداهلل ال�شحي

يف املقال الذي حمل عنوان «مو�سكو واجلوامع :اختيارات امل�سلمني يف رو�سيا بوتني يف جملة التفاهم «يتحدث الباحث روبرت كروز عن وجود امل�سلمني يف رو�سيا ،ويذكر جملة من الأحداث
التاريخية واحلالية وت�أثريها وم�ساهمتها يف �صناعة ر�أي امل�سلمني حول احلكومة الرو�سية .ويذكر بع�ض التحديات املتعلقة باملوقف الر�سمي من امل�سلمني.

ي��ع��ت�بر الإ�����س��ل�ام م���ن �أك��ث��ر الأدي�������ان ان���ت�������ش���ارا يف ال��ع��امل
وللم�سلمني ت��واج��د يف خمتلف �أرج���اء امل��ع��م��ورة ك�أقلية يف
�أح��ي��ان و�أغلبية يف �أح��ي��ان �أخ���رى .وه��م ك�أقلية يتعر�ضون
مل��ا تتعر�ض ل��ه بقية الأق��ل��ي��ات بطبيعة احل���ال كالت�ضييق
كما يح�صل يف بع�ض دول �شرق �آ�سيا� ،أو �أن يتم حماولة
ا�ستمالتهم وا�ستعطافهم ك��م��ا يح�صل يف رو���س��ي��ا وال��ذي
�سنعر�ض مثاال عليه يف هذا املقال.
لن نتحدث هنا عن ال�صراع بني الدول الإ�سالمية القدمية
(ما قبل العثمانية) ورو�سيا التاريخية ،لأنّ هذا بحد ذاته
مبحث وا�سع بالرغم من �ضرورته لفهم الو�ضع الراهن
الناجت عن �سل�سلة الأحداث التي �شكلت رو�سيا اليوم ،مثل
اختيار الأم�ير فالدميري الديانة امل�سيحية على الإ�سالم،
وي�����ص��ح �أنّ ن��ق��ول �إن���ه ب��ذل��ك ���ص��اغ وب�����ش��ك��ل ر���س��م��ي الهوية
امل�سيحية لرو�سيا.
ما نريد الرتكيز عليه هو طبيعة وجود الأديان واملتدينني
يف رو�سيا خ�صو�صا ودول العامل على وجه العموم بتناول
امل�����س��ل��م�ين ك��م��ث��ال ،م���ن ح��ي��ث ت��ف��اع��ل��ه��م ����س���واء ك��م���ؤث��ري��ن
(�أي ت���أث�يره��م يف رو�سيا وب��ال��ذات يف ال�ساحة ال�سيا�سية)
وم��ت���أث��ري��ن �أي م��ن ج��ه��ة و�ضعهم يف م��ا يتعلق مبمار�سة
�شعائر الإ�سالم واحل�صول على حقوق تكفل لهم احلفاظ
على خ�صو�صية املجتمع امل�سلم.
قبل ا�ستعرا�ض النماذج التي طرحها الكاتب ومناق�شتها،
لنو�ضح بع�ض امل�سائل� ،أولها افرتا�ض �أن �أي دولة ال يجب
�أن تتعار�ض مع �أي دين ،وبالتايل ف���إنّ اجلماعات املتدينة
ال ت�شكل تهديدا �أو خطرا �إال يف حاالت نذكر اثنني منها،
وه��م��ا م��ع اجل��م��اع��ات امل��ت��دي��ن��ة ال��ت��ي ق��د تتبنى ح��راك��ا �أو
ممار�سات تتجاوز العبادات ال�شعائرية والطقو�س اخلا�صة،
واحلالة الثانية عندما تتبنى الدولة �إيديولوجيا معادية
للدين� ،أو �إيديولوجيا دينية متطرفة.
ف��ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر ب��اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة؛ �أق�����ص��د بها
اجلماعات التي يتبع �أفرادها دينا معينا وي�شكلون جمهورا
يتحرك ككتلة واحدة ،تقلق الدولة ب�ش�أن ه�ؤالء �إذا ما �أخذوا
زمام مبادرة حركية كمحاولة منع ن�شاط ما لإنه تعار�ض
م��ع قيمها ك��الأن�����ش��ط��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ب��ي��ع منتجات
حمرمة عند �أتباع الدين ،وبع�ض الأن�شطة الثقافية غري
املقبولة ع��ن��ده� ،أو الرغبة يف �سن ت�شريعات تتنا�سب مع

الأحكام الدينية يف الأحوال ال�شخ�صية واملعامالت.
�أما التدين ال�شخ�صي املتعلق بالفرد وممار�ساته وطقو�سه
فهو ال ي�شكل �أدنى تهديد غالبا ،بل �إن الدولة قد تفتخر
به وتتغنى بوجوده.
امل�����س���أل��ة ال��ث��ان��ي��ة تتعلق ب��الإي��دي��ول��وج��ي��ا امل��ت��ب��ن��اة م��ن قبل
الدولة ،وهنا حالتان نريد النظر فيهما ،الأوىل هي تبني
الدولة لإيديولوجيا معادية للدين كال�شيوعية �أو �أن تكون
علمانية متطرفة ،احل��ال��ة الثانية �أن تكون ال��دول��ة دول��ة
دينية متطرفة تقبل دينا بن�سخة واح��دة وحت��ارب كل ما
عداه.
ف�إذا كانت الدولة حتارب الأدي��ان ،مثل ما ح�صل ويح�صل
م��ع ال����دول ال�شيوعية �أو ب��ق��اي��ا ال����دول ال�شيوعية ب�شكل
وا���ض��ح ،بالطبع ق��د ا�ستغلت ال�شيوعية الأدي����ان يف بع�ض
احلاالت لن�شر �أفكارها ،لكن الطابع العام كان يغلب عليه
ال�����ص��راع والتنكيل ،والأم��ث��ل��ة على ذل��ك ك��ث�يرة كما ح�صل
خ�ل�ال ال��ق��رن امل��ا���ض��ي يف ال�����ص�ين والأق��ال��ي��م امل���ج���اورة لها
بالن�سبة للم�سلمني� ،إ���ض��اف��ة ل�لاحت��اد ال�سيوفيتي �سلف
الدولة الرو�سية احلالية.
ال��دول��ة العلمانية لي�ست �ضد ال��دي��ن كما تخرب الأدب��ي��ات
العلمانية عنها ،لكن الدولة التي بطبيعتها حتارب التدين
حت��اف��ظ ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال��ع��دائ��ي��ة ه����ذه ح��ت��ى م���ع ك��ون��ه��ا
علمانية ،ففرن�سا مثال عادة ما تو�صف بالعلمانية املتطرفة
لأنها وب�شكل عام ال تتقبل الأديان واحلركات الدينية.
ون��ح��ن ال ن��ق��ول ب�شكل م���ؤك��د �أن ف��رن�����س��ا دول���ة �شيطانية
حتارب مظاهر الدين جملة وتف�صيال ،لأن يف ذلك مبالغة
غ�ير حم��م��ودة ،لكن الأح���داث املختلفة واحل���راك ال�شعبي
هناك ي�ؤ�شر على وجود تنافر بني الدولة والدين بالعموم،
وم��ا ذل��ك رمب��ا �إال نتيجة ال��ث��ورة الفرن�سية العنيفة التي
متخ�ضت ع��ن قمع ديني كن�سي يف غاية الفظاعة ،فخلق
ذلك يف فرن�سا ح�سا�سية جتاه الأديان.
ثم هناك الدولة الدينية املتطرفة ،والتي قد يتوقع املرء
منها �أن حت�سن معاملة الأديان واملتدينني ،لكن العك�س هو
ال�صحيح والغالب م��ع الأ���س��ف ،فالدولة التي تتبنى دينا
ك��ث�يرا م��ا قمعت م��ن يتبع غ�ير دي��ن��ه��ا ،كتعر�ض امل�سلمني
للمنع من بناء امل�ساجد �أو رفع الأذان على الأق��ل ،بل �إنها
ق��م��ع��ت �أت��ب��اع دي��ن��ه��ا املختلفني م��ع��ه��ا يف ع���دد م��ن امل�سائل

داخل العقيدة والت�شريع ،وهذا امل�شهد هو الغالب يف �أكرث
الأحوال طوال التاريخ الطويل.
ف���ق���د ح�����ص��ل م������رات ع�����دة خ��ل��ال ت����اري����خ دول������ة اخل�ل�اف���ة
الإ�سالمية �أن تبنى اخلليفة ر�أيا دينيا وحارب كل خمالف
ل���ه ،ك��م��ا ح��ارب��ت ال��دول��ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ق��ب��ل ذل���ك الوثنيني
ال��روم��ان و�شنعت ب��ه��م .م��ع التذكري ب��وج��ود ح��االت ل��دول
متدينة عا�شت حت��ت مظلتها ع��دة �أدي����ان ،ن��ظ��را لرجاحة
عقل قادتها وت�ساحمهم كما ه��و احل��ال يف عهد اخلالفة
الرا�شدة.
ذكر الكاتب عددا من النماذج تتعلق بالوجود الإ�سالمي يف
رو�سيا منها ال�شي�شان وعرج على ذكر بع�ض احلقائق التي
تخرب عن الأزمة يف تلك البقعة نتيجة ال�صراعات املطولة
خالل التاريخ وحماوالت االنف�صال.
� ّأم����ا بالن�سبة ل��وج��ود امل�سلمني احل���ايل يف ع��ه��د الرئي�س
ب��وت�ين فقد تبني �أن العالقة فيها ن��وع م��ن امل�صلحة كما
يرى الكاتب ،حيث يحاول بوتني �أن ير�ضي امل�سلمني لكي
يدعموه ويقفوا معه وال يعار�ضوه ،ورمب��ا �أت��وق��ع �أن��ه قد
ي�ستخدمهم ملواجهة التطرف ،حيث من املفيد له وجود
جماهري ومنظمات �إ�سالمية ت�ؤيده وت�صفق ل��ه .بالطبع
ف���إن امل�سلمني ك���أف��راد وع��ل��ى الأرج���ح ال ي�شكلون اهتماما
كبريا لبوتني وحكومته ،لكنه مهتم �أك�ثر بال�سيطرة �أو
على الأقل ا�سرت�ضاء امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية التي ت�ساعده يف
ت�شكيل القاعدة اجلماهريية بني امل�سلمني.
عندما تكت�سب ال��دول��ة �أت��ب��اع دي��ن معني �إىل جانبها فقد
تقل�ص ف��ر���ص ح�����ص��ول م��واج��ه��ات بينها وب�ي�ن اجل��م��اع��ات
املتطرفة لنف�س الدين ،حيث �أن النا�س بالعموم لن يجدوا
�سببا للدخول يف ح��رب مع ال��دول��ة ما دام��وا ح�صلوا على
حقوقهم.
ختاما ،ف�إن الطبيعة التي حتكم عالقة املتدينني ب�أي دولة
�أو �سلطة �سيا�سية تتحدد بجملة م��ن ال��ع��وام��ل ،كطبيعة
اجل��م��اع��ة ال��دي��ن��ي��ة ون�����ش��اط��ات��ه��ا ومن���ط ت��دي��ن��ه��ا ،وفل�سفة
الدولة �أو توجهها ونظرتها للمتدينني قد يكون اجلانب
الأكرب من جهة الدولة ،ف�إن هي �أح�سنت مداراة املتدينني
و�أعطتهم حرية وم��رون��ة فقد تنجح يف خلق بيئة �سلمية
وت�ضعف وجود املتطرفني.
deeko123@hotmail.com
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االئتـــالف الثقافـــي
عاطفة امل�سكري
ت�ستدعي بع�ض القراءات التاريخية متعنا يف م�س�ألة االندماج الثقايف بني الأقوام ال�سابقة .فاليوم ويف ظل الظروف التي تختربها الكثري من ال�شعوب حول العامل يبدو الأمر خمتلفا
عما كان عليه يف ال�سابق ،وحتديدا من جانب تقبل واقع هذا االندماج باختالف �أ�سبابه� .إنّ القراءة يف هذا املجال وحتديدا ملقاالت الربوفي�سور فكتور الكك فتحت باباً لهذه املقارنة،
حيث كتب عن الأح��داث املتعلقة بال�شعوب ال�سالفة يف فرتات احلرب وال�سلم -كالإفرجن وامل�سلمني  -يف مقال له يف جملة التفاهم بعنوان «العالقات الثقافية بني امل�سلمني والفرجن
�أكملت حبات العقد الذي طوق جيد النه�ضة الأوروبية بل�ؤل�ؤة �صقلية ووا�سطته الأندل�سية» .حتت هذا العنوان ي�شرح الربوفي�سور م�ستوى االندماج بني امل�سلمني والفرجن واملنظور الذي
يرى فيه كل طرف نحو الآخر .فاحلروب التي قامت يف تلك الفرتة بني الطرفني حالت دون حدوث قدر كبري من االندماج فلم تتو�سع التجارة « املعروفة بكونها عامال رئي�سا لدمج
الثقافات واملجتمعات » �إال بني فئات حمدودة .وحدثت يف تلك الفرتة �صداقات بني النبالء ،عدا �أنها مل تكن كافية لتخرج ثقافات �أكرث تداخال من ذي قبل ،فظلت الفجوة حا�ضرة ما

�إن احلروب واال�ستعمار واالحتالل كلها مربرات عداء
ب�ين الأق�����وام ،ف��احل��روب ال�صليبية م��ث�لا ك��ان��ت �أ�شبه
باحلروب اال�ستعمارية لكن نتائجها مل تكن م�شابهة
لأو�ضاع الدول امل�ستعمرة يف و�ضعها ما بعد اال�ستعمار.
ف��االن��دم��اج الثقايف غالبا م��ا ي��ك��ون حا�ضرا خا�صة يف
ف�ترات اال���س��ت��ق��رار بعد �أن ك��ان ق�سريا وحتميا .رمبا
ي�شري البع�ض هنا �إىل اختالف العنا�صر امل�ؤدية للحرب
م���ا ب�ي�ن الإف�����رجن وامل�����س��ل��م�ين وب���اق���ي ال�����دول ال��ت��ي مت
ا�ستعمارها بالكامل والآلية التي متت بها العملية .من
منطلق �أن هناك واقعا ينعك�س فيه «حكم القوي على
ال�ضعيف» من خالل بديهية امتداد �أيادي امل�ستعمرين
ملحو مالمح الدولة امل�ستعمرة التي �سوف تن�صاع بال
ح��ول وال ق���وة .وه���ذا م��ا ح��دث باال�ستعمار الفرن�سي
للجزائر حيث �أن اجل��زائ��ر وعلى الرغم من حتررها
من �أي��دي اال�ستعمار ،ال زالت �آث��ار اال�ستعمار حا�ضرة
ف��ي��ه��ا يف ن����واح ع��دي��دة م��ن��ه��ا اجل��ان��ب ال��ث��ق��ايف « اللغة
حتديدا » فالأهايل والأبناء ال زالوا يتحدثون باللغة
الفرن�سية يف تعامالتهم اليومية يف بع�ض الأح��ي��ان
و�إىل يومنا ه��ذا .ق��د يتم ط��رح بع�ض الت�سا�ؤالت هنا
جتعلنا ننظر نحو الدمج احلا�صل كنتيجة طبيعية �أو
ق�سرية يف ال�سابق �أو هدف خمطط له اليوم يف الدول
ال��ت��ي ق��ادت��ه��ا ال��ظ��روف لتقبل وج���ود ث��ق��اف��ات و�أق����وام
تختلف عنها اختالفا ج��ذري��ا؛ فتعي�ش بع�ض �شعوب
ال��ع��امل ال��ي��وم �أزم����ة ح���روب ب��ال��وك��ال��ة وح����روب �أه��ل��ي��ة
وتدخالت خارجية لأ�سباب خمتلفة م�ؤدية للإ�ضرار
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل��ي��اة ل�����س��ك��ان ه���ذه ال�����دول .وي��ع��د ال�شعب
ال�سوري �إحدى �ضحايا هذه احلروب التي �أدت لهجرة
�سكانها ل���دول خمتلفة وحت��دي��دا ال����دول الأوروب���ي���ة.
وتعترب �أمل��ان��ي��ا م��ن �أوائ���ل ال���دول ال��ت��ي �شرعت �أبوابها
ل��ه���ؤالء املهاجرين «امل�سلمني» و���س��ارع��ت با�ستقبالهم
على الرغم من �أنّ التهديد يعد حا�ضرا فيما يتعلق

ب��ال�����ص��دام ال��ث��ق��ايف امل��ح��ت��م��ل ب�ي�ن ال�����س��ك��ان الأ���ص��ل��ي�ين
وامل��ه��اج��ري��ن ب�����س��ب��ب اخل��ل��ف��ي��ة ال��ع��ق��ائ��دي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
واالجتماعية التي �أت��وا منها .ومن هذا املنطلق يحق
لنا �أن نت�ساءل عن ماهية الأ�سباب التي دفعت �أملانيا
ال�ستقبال الالجئني .ت�شري الأرقام والإح�صائيات وفقا
مل���ؤ���ش��ر الأمم امل��ت��ح��دة يف م��ع��دالت امل��وال��ي��د والرتكيبة
ال�سكانية لدولة �أملانيا �إىل انخفا�ض يف معدالت املواليد
منذ عقد ونيف مما يجعل قمة الهرم ال�سكاين �أكرث
ات�ساعا من قاعدة الهرم « التي تعك�س الفئات العمرية
ال�صغرية (الأطفال حتديدا) .حيث �إنّ امل�شاكل الناجتة
يف عدم ات��زان الهرم ال�سكاين « االفرتا�ضي » تتمحور
حول عدة �أم��ور لها �صلة بزيادة الفئات العمرية غري
امل��ن��ت��ج��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات امل��ن��ت��ج��ة يف امل��ج��ت��م��ع .وب��ال��ع��ودة
لتفح�ص الأو���ض��اع يف �أمل��ان��ي��ا م��ن اجل��ل��ي �أنّ �شيخوخة
ال�سكان تعد حتديا لأملانيا يف كيفية مواجهة امل�ستقبل
واال�ستمرار على م�ستوى ع��ال من الإنتاجية مقارنة
بالدول الأوروب��ي��ة الأخ��رى؛ فم�س�ألة الأي��دي العاملة
�أ�صبحت ت��ل��وح يف الأف����ق ،ومنها خلقت احل��اج��ة لأي��دٍ
عاملة �أجنبية .وبالطبع ال يعد ه��ذا عن�صرا وحيدا
لفتح الأب����واب �أم���ام ال�لاج��ئ�ين ع��دا �أن���ه م��ن الأ���س��ب��اب
الرئي�سية واملهمة التي �أدت التخاذ هذا القرار .وكان
على متخذي هذا القرار �أي�ضا االلتفات مل�س�ألة ت�شوي�ش
الهوية واندماج الثقافات ،فال�صدام يف هذا اجلانب قد
يخلق �إ�شكاليات داخلية ي�صعب جتاوزها ،وحينها تكون
الأم��ور قد خرجت عن ال�سيطرة� .إنّ العجز يف �أملانيا
و�صل لن�سبة  %3بني املواليد مقارنة مبعدالت الوفيات
يف م��رح��ل��ة م���ا ب���الإ����ض���اف���ة ل���ت���دين م���ع���دل اخل�����ص��وب��ة
لت�صبح م��ن ب�ين �أق��ل ال���دول خ�صوبة عامليا .ويرتتب
على ه��ذا الأم���ر ت��راج��ع يف �أع���داد وخم��رج��ات التعليم
ب�سبب ع��دم وج���ود ع��دد ك��اف م��ن الأط��ف��ال .م��ن جهة
�أخ��رى هناك تزايد يف معدالت التقاعد بن�سبة تفوق

الأطفال امللتحقني باملدار�س؛ مما يعني زيادة يف �أعداد
امل�سنني الذين يحتاجون للرعاية والت�أمينات ال�صحية
التي �ست�أخذ ح�صة كبرية من ميزانية الدولة .ناهيك
ع��ن م�س�ألة الإن��ت��اج واال���س��ت��ه�لاك املحلي وال�ضرائب
من ناحية �أخ��رى .ت�شكل ه��ذه امل�سائل كلها وال �سيما
الأخ�يرة منها �أم��را فائق الأهمية وحتديدا يف ال��دول
التي تعتمد على ال�ضرائب يف بناء متطلبات ال�سكان
الأ�سا�سية من تعليم و�صحة وخدمات البنى التحتية.
ومن هذا املنطلق كانت الوجهة الرئي�سية للمهاجرين
يف دول���ة ارت�����أت يف ا�ستقبالهم ح��اج��ة ملحة لتحقيق
امل�صلحة ال��ق��وم��ي��ة ،فيتم ���س��د ال��ف��ج��وات ال��ن��اجت��ة من
الرتكيبة ال�سكانية لل�سكان الأ���ص��ل��ي�ين باملهاجرين.
وم��ن جانب �آخ��ر مل تغفل �أي�ضا ع��ن م�س�ألة خلق كل
الفر�ص املمكنة لت�سهيل عملية الدمج بني الالجئني
والأملان لدرجة تقدمي ت�سهيالت ت�ستهدف من يريدون
الزواج من املجتمع الآخر؛ حيث �أنّه من �صالح �أي دولة
�أن يتم الدمج الكامل  -على الرغم من �صعوبته  -بني
الأطراف ملنع ت�شكل جمتمعات موازية بداخل املجتمع
ال��واح��د .فمن ���ش���أن ذل��ك �أن يخلق تناف�سا بينهم لأن
ك���ل ث��ق��اف��ة مت��ت��ل��ك من���ط ح���ي���اة م��ك��ت��م��ل ل���ه ج��وان��ب��ه
املختلفة من تعليم وثقافة ودين و�سلطة كذلك .ومع
م��رور ال�سنوات وتزايد �أع��داد الالجئني الذين �سوف
ي�صبحون مواطنني يف دولة دميوقراطية ،ي�سري الأمر
ن��ح��و م�����س���أل��ة م��ن مي��ت��ل��ك ال�سلطة م�ستقبال يف ح��ال
حتقق �سيناريو املجتمعات امل��وازي��ة .فكانت احلكومة
الأمل��ان��ي��ة �سباقة يف ت��ف��ادي ذل��ك ع�بر ت�سهيل ب��ل ودف��ع
امل��ج��ت��م��ع��ات ل�لان��دم��اج .وع��ل��ي��ه ،ن���رى �أن م�����س���أل��ة دم��ج
الثقافات  -م�ستندين على بع�ض التجارب التاريخية
امل��ح��دودة  -ت�شري �إىل �أنّ الأم���ر يعتمد على ال�سلطة
ما �إذا ارت���أت �أن تخلق الفر�ص �أم احلواجز �أم��ام هذه
املحاوالت.
Attifa.nasser@gmail.com
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في محددات عالقة الدين بالسياسة
�صفية الها�شمية
تتنازع �أبعاد الدرا�سات املعرفية للفكر ال�سيا�سي يف عالقته بالدين ثالثة �أمناط معرفية� ،أو قل :براديغمات معرفية ومنهجية كربى ،بح�سب ما تلوح به القراءات احلديثة واملعا�صرة:
فهناك املنهج الإ�شكايل املتحدد يف منهجية التحليل وت�أ�صيل العالقة ،وكذا امل�سلك املتوجه �إىل منهجية التنزيل وتفعيل العالقة ،ثم املتمحور يف نطاق منهجية التطوير وت�أويل العالقة،
وح�سب قراءة الباحث احل�سان �شهيد يف جملة التفاهم يف درا�سته «الدين وال�سيا�سة  :وقفات مع كتاب �إ�شكالية العالقة بني الدين وال�سيا�سة يف الفكر العربي املعا�صر-حممد جابر
الأن�صاري وبرهان غليون منوذجا للكاتب عبد ال�سالم طويل «؛ف�إنه يح�صر درا�سة الدكتور عبد ال�سالم �ضمن املوقع الأول من تلك املناهج؛ لعلل ثالث :الأوىل؛ لأنه يبحث يف طبيعة
الإ�شكال املركزي لعالقة الدين بال�سيا�سة �أو الدولة .والثانية؛ لأنه انتبه �إىل �إ�شكالية العالقة بني الفعل ال�سيا�سي وبعده الديني .والثالثة؛ لأنه اتخذ قراءتني متباينتني لتلك العالقة
حمورا لتحليل الإ�شكال بينها.
ورغم �أن الباحث  -بح�سب ت�صريحه يف الدرا�سة� -أنه لي�س
م��ن �أه����ل االخ��ت�����ص��ا���ص يف ال��ف��ك��ر ال�����س��ي��ا���س��ي وال امل�شتغلني
ب�أ�صوله و�أب��ع��اده املعرفية وال حتى العملية ،ولكن يف �إط��ار
التكامل املعريف يرى الباحث نف�سه مدفوعا نحو الك�شف عن
تقاطعات عديدة ومت�شابكة بني الفكر ال�سيا�سي و الدرا�سات
املعرفية والإ�سالمية والو�صول �إىل مقاربات نظرية بينهما
م��ن خ�لال عر�ض مقدمات �إ�شكالية تتلخ�ص يف جملة من
الت�سا�ؤالت الآتية:
�أوال :ه��ل ت�����ص��ح امل��ق��ارب��ة اجل��دل��ي��ة ب�ين ال��دي��ن وال�����س��ي��ا���س��ة،
�أم الأ�صح املقاربة بني الدين وال��دول��ة� ،أم �أ�صحهما جميعا
مقاربة الدين بالعلمانية؟
وح��ق��ي��ق��ة ه���ذا اال���س��ت��ف��ه��ام ينطلق م��ن االع��ت��ب��ار ال�����ش��ائ��ع �أن
ال��دي��ن وال�����س��ي��ا���س��ة ثنائية م��ت�����ض��ادة وم��ت��ق��اب��ل��ة؛ يف ح�ين �أن
حقيقة املقاربة بينهما ال ت�صح وفق هذا الن�سق التقابلي؛ لأن
الدين ال تقابله ال�سيا�سة �إذا مت اعتبار ال�سيا�سة منهجا يف
التدبري املجتمعي من �أعلى م�ؤ�س�سة هرمية يف ال�سلطة ،كما
�أن الدولة ال تقابل الدين يف املخيال التاريخي على الأق��ل
لبع�ض الثقافات الإن�سانية ،وحتى العلمانية �إذا مت جتريدها
من �أبعادها الإيدولوجية ف�إنها لن تقوى على ا�ستقاللها
الكلي باعتبارها �شكال من �أ�شكال الدين يف املجتمع.
ثانيا :ملاذا غالبا ُتفرت�ض مظنة الإ�شكال يف الدين دون غريه
كلما متت معاجلة الثنائية التقابلية بني الدين وما �سواه
من الواجهات املُقابلة �سواء �أكانت �سيا�سة �أو دولة �أم علمانية
�أم ...؟
وقد تتم الإجابة عن ذلك ب�س�ؤال �آخ��ر :هل الغياب الزمني
للدين يف الن�سق الإن�ساين واالجتماعي املعا�صر كر�س ذلك
االفرتا�ض؟ �أم �أن القوة وال�سلطة التي حتظى بها متقابالت
ال���دي���ن ت��ل��ك وح�����ض��وره��ا ال��زم��ن��ي �أف�����ض��ى ع��ل��ى ذل���ك حتما
و�ضرورة؟ كما مل تكن تلك اال�شكالية معرو�ضة يف زمن ما
على الأقل يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي.
ويت�صور الباحث �إزاء تلك الو�ضعية امل��ذك��ورة للدين �أنها
ت���زداد ت���أزم��ا و�إ���ش��ك��اال عميقا كلما دع��ت احل��اج��ة �إىل تفهيم
الدين بال�صورة املقبولة واملطلوبة.
ثالثا :فيما يتعلق بتنظري ال�سيا�سة والدين ،كثريا ما يتم
نقد نظريات الفكر ال�سيا�سي يف املجال الديني دون حتديد
اجلوانب املفتقرة �إىل املراجعة �أو ال�ضبط ،لذلك يحق لنا
ك�سائلني باحثني عن حقيقة ما يجري يف معرتك ال�صراع

الديني وغ�يره �أن نفكك اجلوانب الأ�سا�سية املكونة للدين
ك��م��ن��ه��ج ال ك��م��ع��ت��ق��د؛ ح��ت��ى ال ن��ب��ت�����س��ر امل��و���ض��وع يف ج��وان��ب��ه
ال�ضيقة ،لذا جند الباحث يت�ساءل ويقول:
ه��ل امل��ق�����ص��ود ب��ال��دي��ن امل��ع��ت��ق��دات ال�شخ�صية القلبية ل��دى
الإن�سان �أو املواطن باملفهوم احلديث للفكر ال�سيا�سي اخلا�ص
مب�ؤ�س�سات الدولة؟
�أم امل�����راد ب���ذل���ك :امل��ن��ه��ج احل��ك��م��ي؛ �أي الأح���ك���ام ال�����ش��رع��ي��ة
امل�ستمدة من املدونة الدينية؟
�أم املفهوم من ذلك التعبدات ال�شرعية واملظاهر ال�سلوكية
ل��ل��دي��ن ع��ل��ى �أو����س���اط امل��ت��دي��ن�ين ،م��ث��ال :ال��ل��ح��ي��ة ،ال��ل��ب��ا���س،
ال�شعائر ،الرموز ،الطقو�س؟
�أم املق�صود بذلك؛ احلدود والعقوبات املر�سومة يف املدونات
الدينية ،والتي غالبا ما تثار فزاعة يف معار�ضة الدين؟
�أم امل��رام من ذلك تاريخ الدين وح�ضارة الدين كما ُحفظت
عرب الكتابات التاريخية والأ�سطورية؟
بعد حتقيق النظر يف امل�س�ألة جليا ،ال يجد الباحث ثمة فروقا
جوهرية ت�ستدعي التهويل من تلك املتقابالت �إىل درجة يتم
بها �إلغاء الت�صور الديني باعتباره حرية� ،أو الفكر الديني
ب��اع��ت��ب��اره منهجا يف ال��ت��دب�ير ال�سيا�سي ،و�إق�����ص��اء االختيار
الديني باعتباره �أ�سلوبا لدى فئة عري�ضة من النا�س توافقت
�آرا�ؤهم يف التدبري احلياتي اجلماعي على ذلك.
� ّأم����ا م��ا ي��رم��ي �إل��ي��ه ال��ت�����س��ا�ؤل اخل��ا���ص ب����دالالت امل��ع��ت��ق��دات
ال�شخ�صية القلبية ف��م��ا م��ن �سبيل �إىل ت���أك��ي��د ن��ك��ران �أه��ل
ال�سيا�سة �أو العلمانية ملعتقدات �شخ�صية �أك���ان لها طابع
ديني �أو جماعي �أو مدين �أم قانوين ،فاملعتقد روح فكرية ال
ت�ستقيم حركة الإن�سان يف مواقع وجوده دون �أثر لها �أو �شبيه
بها .ومعر�ض احلديث هنا ال عن طبيعة املعتقد لأنّ ذلك من
�صميم احلرية ،بل عن �أ�صل فكرة املعتقد ،لذا يبقى الرهان
يف الربهان ال�صراعي على فكرة االعتقاد رهان غري �سليم،
بل ظامل فكريا.
وفيما ي�شري �إليه الت�سا�ؤل املبني على توهم الدين �أحكاما
���ش��رع��ي��ة ل���ه ا����س���ت���م���دادات وم����راج����ع يف امل����دون����ات ال��ف��ق��ه��ي��ة
وال��ت��اري��خ��ي��ة ،ف��ه��ذا ال ي��ل��ي��ق ح��ج��ة يف ال��ت��وج�����س خ��ي��ف��ة من
اخللفية القانونية للدين؛ لأنّ كل الت�شريعات الد�ستورية
والق�ضائية املعتمدة يف الأن��ظ��م��ة ال�سيا�سية املت�صفة بغري
الدينية لها امتدادات تاريخية �أو عرفية �أو دينية �أو عرفانية
ل���دى ع���دد م��ن ال�����ش��ع��وب ،وم���ا ي��ن��ه�����ض ذل���ك م��ع��ار���ض��ا على

االختيار ال�سيا�سي �أو القانوين لتلك ال�شعوب ،وال فرق بني
الأمرين بعد الت�أمل.
� ّأما الت�سا�ؤل الثالث امل�ستند �إىل التعبدات ال�شرعية واملظاهر
ال�سلوكية لأهل الدين وملتزميه؛ فلي�س من العلمي �إدخال
ذل���ك يف ال��ن��ظ��ر ال�����س��ي��ا���س��ي ،لأن م��ن ال��وا���ض��ح �أن الأمن����اط
والتقاليد تختلف يف املظاهر بني جمتمع و�آخ��ر وال عالقة
له بال�سيا�سة يف ذلك.
وع��ن ال��ت�����س��ا�ؤل ال��راب��ع املتعلق بطبيعة احل���دود والعقوبات
املر�سومة يف املدونات الدينية ،والتي غالبا ما تثار فزاعة يف
معار�ضة الدين؛ ف�إن اجل��زاءات املوكولة للجنايات املرتكبة
واجل���رائ���م امل��ق�ترف��ة ت��ت��ب��اي��ن ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا م���ن جم��ت��م��ع لآخ���ر
بح�سب معتقداته واختياراته ،بل �إن بع�ضا من املجتمعات
ال�سيا�سية العلمانية جتدها �أق�سى من غريها من الأنظمة
ذات الطبيعة الدينية ،لذلك ف�إن الق�سوة اجلنائية� -إن �صح
التعبري -م�س�ألة ن�سبية يف اجل��رائ��م؛ لأن��ه��ا ال تتماثل بني
املجتمعات الإن�سانية ،وهناك من الأنظمة ال�سيا�سية التي
ترف�ض �إل��غ��اء عقوبة الإع���دام م��ث�لا ،رغ��م دع���وات املنظمات
احلقوقية ،فكيف تكون م�س�ألة احلدود حمددا حمر�ضا �ضد
الدين يف ال�سيا�سة؟
�أم��ا املفهوم اخلام�س من ذل��ك ب�أنه تاريخ الدين وح�ضارة
الدين كما ر�سمت عرب املدونات التاريخية ،فعلى افرتا�ض
�صحة كل املدونات التاريخية ،وعدم انفالت �صحة �أخبارها
وع��دم اجتزائها وت�سيي�سها؛ ف���إن ت��اري��خ ال��دي��ن وح�ضارته
جزء من تاريخ الإن�سانية ،وكل الأنظمة ال�سيا�سية مبا فيها
الأمن���اط العلمانية املختلفة تعد ام��ت��دادا تاريخيا للدين
واملجتمعات ال��دي��ن��ي��ة ،وم��ا ع��رف��ه ت��اري��خ ال��دي��ن م��ن ح��روب
ع��ق��دي��ة ون��زاع��ات اجتماعية ال يختلف ك��ث�يرا ع��م��ا عرفته
املجتمعات غري الدينية �أو املوالية لغري الدين.
بعد كل ه��ذه الت�سا�ؤالت ال���واردة والأف��ك��ار املفرت�ضة يختم
الباحث مت�سائال ،هل ميكن القول� :إن احلقيقة امل�ضمرة
هي �أننا �أمام مقاربة تختلف عن تلك املقاربات ما دام الدين
لي�س يف م��ق��اب��ل ال�سيا�سة وال ال��دول��ة؟ ك��م��ا ي�ستفهم م��رة
�أخرى بعد �إمكانية تعار�ض الدين مع العلمانية ،هل ميكن
القول� :أننا �أمام مقاربة بينه وبني م�س�ألة احلكم باعتباره
منهج �سلطة ،ولي�س باعتباره قيمة؟
safiyaalhashmi123@gmail.com
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السعادة ،عند فالسفة اليونان واإلسالم
�أجمد �سعيد
يف املقالة الفل�سفية يف جملة التفاهم لأ�ستاذة الفل�سفة منى �أحمد �أبوزيد واملعنونة بنظرية «ال�سعادة» وو�سائل حتقيقها يف الفل�سفتني اليونانية والإ�سالمية ،طرحت الكاتبة مو�ضوعًا من
�ش�أنه �أن يثري الكل ولي�س البع�ض� ،أال وهو ال�سعادةُ .تعد ال�سعادة من الأمور التي �شغلت فكر الإن�سان منذ القدم واهتم بها وال يزال يبحث عنها ويرت�صد لها .والب�شر جمي ًعا ين�شدون
ال�سعادة حتى و�إن مل يدركوا ماهية ال�سعادة التي يبحثون عنها.

وك���ان���ت ن��ظ��ري��ة ال�������س���ع���ادة يف �أ���س��ا���س��ه��ا ن��ظ��ري��ة
�أخ��ل�اق����ي����ة��� ،ش��غ��ل��ت اه���ت���م���ام ُم���ف���ك���ري الأخ���ل��اق
قدمياً ،وما زالت ت�شكل حمورا �أ�سا�س ًيا يف الفكر
الأخ�لاق��ي ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا ،وه��ي ُت��ث��ل الغاية
ال��ت��ي ين�شدها الإن�����س��ان م��ن وراء ���س��ل��وك��ه .وق��د
ج���رت ال���ع���ادة ع��ل��ى ت��ن��اول م��وا���ض��ي��ع ال�����س��ع��ادة يف
�إط���ار الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة ،ول��ك��ن يف ال��واق��ع �أنَّ
ه��ذا املو�ضوع �أو�سع بكثري من �أن يتم ح�صره يف
مذهب فكري م��ن م��ذاه��ب الفل�سفة الأخالقية
املت�شعبة ،فهو مو�ضوع ال يقت�صر على املجاالت
الفكرية والفل�سفية ،وال حتى يف جماالت الدين
وال�سيا�سة وال�����س��ل��وك��ي��ات النف�سية ،ب��ل يتعداها
وم�ستقلة.
مل�ضمون النف�س الب�شرية كذات واعية ُ
وبهذا الإطار الف�ضفا�ض يتعدى مو�ضوع ال�سعادة
الفل�سفة الأخالقية ،فهو مو�ضوع يهم كل �إن�سان
من حيث هو �إن�سان لتحقيقه ،وال يقت�صر مو�ضوع
ال�����س��ع��ادة وحتقيقها ع��ل��ى الفيل�سوف �أو املفكر.
عالوة على كل ما ذكر من املجاالت الف�ضفا�ضة
ال��ت��ي تغطي مو�ضوع ال�سعادة ف����إنَّ املهتم الأول
بتتبع ودرا�سة هذا النمط وال�سعي لإيجاد �سبل
حتقيقه ه��و فيل�سوف الأخ��ل�اق� ،إذا اع��ت�برن��ا �أنَّ
فل�سفة الأخالق هي يف جمملها البحث والتق�صي
يف مبادئ �سلوك الإن�سان وغاياته؛ لأن ال�سعادة
تدخل يف غايات هذا ال�سلوك.
ال ُيعد مفهوم ال�سعادة ككل املفاهيم ال�سلوكية
مفهوما مطلق املعنى وامل�ضمون،
والفكرية عامة
ً
بل �إنَّ م�ضمونه يختلف من ح�ضارة �إىل �أخرى،
وم��ن فل�سفة �إىل غريها .وللفال�سفة يف حقيقة
ال�سعادة �آراء خمتلفة؛ فقد ذهب ال�سف�سطائيون
�إىل �أنَّ ال�����س��ع��ادة ه��ي اال���س��ت��م��ت��اع ب���الأه���واء� ،أم��ا
� ُ��س��ق��راط ف�ي�رى �أنَّ ال�����س��ع��ادة لي�ست يف اجل��م��ال
وال يف ال���ق���وة وال يف ال��ث��راء �أو امل���ج���د ،وال هي
يف امل��ظ��اه��ر اخل���ارج���ي���ة؛ ول��ك��ن��ه��ا ح��ال��ة م��ع��ن��وي��ة
خال�صة؛ فال�سعادة عنده لي�ست يف �إ�شباع اللذات،
و�إمن���ا يف التم�سك بالف�ضيلة .وات��ب��ع �أف�لاط��ون

م�سار ُ�سقراط معلمه ،وقال �إنَّ ال�سعادة يف اتباع
الف�ضيلة .وي�لاح��ظ ال��ق��ارئ لفل�سفة �أف�لاط��ون
الأخ�لاق��ي��ة �أن م��ف��ه��وم ال�����س��ع��ادة ي��خ��ت��ل��ط ع��ن��ده
ك��ث�يرا مب��ف��ه��وم اخل�ير امل��ط��ل��ق ،وه��و م��ا ن���ادى به
يف كتابه اجلمهورية ،وقد فرق يف ختام حماورة
ف��ي��دون ب�ين ل���ذات نافعة هدفها حتقيق اخل�ير،
ول��ذات ال تو�صل �إىل اخل�ير ،وينتهي �إىل �أن من
ي��ع��رف م��ا ه��و اخل�ي�ر ي�صل �إىل ط��ري��ق ال�سعادة
التي تليق بالإن�سان العاقل� .أما �أر�سطو فقد نقد
ت�صورات النا�س حول ال�سعادة يف كتابه «الأخالق»
قائ ً
ال� :إن النا�س اختلفوا يف حد ال�سعادة؛ فقال
بع�ضهم� :إنها �شيء من الأم��ور الظاهرة البينة؛
ريا ما ي�صفها
مثل اللذة �أو الغنى �أو الكرامة ،وكث ً
بع�ضهم بعدة �أ�شياء خمتلفة ،ف�إذا مر�ض قال �إنَّ
ال�سعادة هي ال�صحة ،و�إذا افتقر قال �إنها الغنى.
�أم���ا ال�����س��ع��ادة احلقيقية ع��ن��ده ف��ه��ي ال��ت��ي حتقق
للإن�سان اخلري املطلق �أو اخلري الأ�سمى.
�أما عن مفهوم ال�سعادة يف الفكر الإ�سالمي ،فقد
ا���ش�ترك��ت ع���دة ع��وام��ل يف ت��و���ض��ي��ح ه���ذا امل��ف��ه��وم،
وال �شك �أنَّ للكتاب وال�سنة املرجعية احلقيقية
والدعامة الأ�سا�سية �أثر يف تو�ضيحه� ،إىل جانب
ا���س��ت��ف��ادت��ه مم��ا ُط���رح يف احل�����ض��ارات والفل�سفات
ال�����س��اب��ق��ة ،ف��ه��و ك����� ِّأي ف��ك��ر �إن�����س��اين ق��د �أث���ر فيما
حوله من �أف��ك��ار �سابقة والحقة عليه وت���أث��ر به.
ذه��ب بع�ض الفال�سفة �إىل �أنَّ ال�سعادة ه��ي نوع
م���ن اال���س��ت��ك��م��ال ،م��ث��ل امل��ري�����ض ال����ذي ي��ظ��ن �أنَّ
ال�سعادة يف ا�سرتداد ال�صحة �أو الفقري �إذا ح�صل
ع��ل��ى امل����ال ،ول��ك��ن ال�����س��ع��ادة لي�ست ب��دي��ل��ة ل�شيء
�آخ���ر ،ب��ل ه��ي مطلب ق��ائ��م ب��ذات��ه ول��ذات��ه .وعلى
ذلك ُيع ِّرف الفارابي ال�سعادة ب�أنَّها من اخلريات
�أع��ظ��م��ه��ا خ�ي�را ،وم��ن ب�ين امل����ؤث���رات �أث���را و�أك��م��ل
م��ن ك��ل غاية �سعى الإن�����س��ان نحوها .ول��ذا �سمى
ال�سعادة املبنية على الرثوة �أو الكرامة �أو ال�صحة
بال�سعادة املظنونة .وه��ن��اك م��ن ذه��ب ال��ق��ول به
�إىل �أنَّ ال�سعادة هي التمام والراحة .ويتجنب �أبو

احل�سن العامري هذا التعريف والأخ��ذ به؛ لأنه
م��ن املُ��ح��ال �أن ي��ك��ون احل��ر���ص وال��ت��ع��ب م��ن �أج��ل
الراحة ،فلي�س الفعل من �أجل الراحة بل الراحة
من �أجل الفعل.
يرتبط ت�صور ال�سعادة عند ك��ل ُمفكر بت�صوره
ملاهية اخلري الإن�ساين .وهذا الربط بني ال�سعادة
واخلري هو ما ب��د�أه فال�سفة اليونان؛ فقد ذهب
�سقراط و�أف�لاط��ون �إىل �أنَّ اخل�ير ه��و ال�سعادة،
وخري الإن�سان عندهما هو يف حتقيق الف�ضيلة.
وحتقيق الف�ضيلة ي��ل��زم ال��ف��رد بال�سيطرة على
ال��ق��وى املختلفة ب��داخ��ل��ه ك��ق��وة العقل والنف�س،
وق��ام �أف�لاط��ون بتطبيق ه��ذا التحقيق امل��راد من
الإن�سان بال�سعادة على املدينة كما على الفرد؛
�إذ �إنَّ املدينة ال�سعيدة ه��ي التي يتوىل قيادتها
احلكيم ،ويتحقق ال��ع��دل ب�ين طبقاتها ،وتتوىل
كل طبقة العمل الذي ي�صلح لها .وبهذا تتحقق
العدالة واالن�سجام بني طبقات املجتمع ،بحيث
ال تطغى وال تثور طبقة على أ�خ��رى ،وال حتاول
�أي طبقة ال��ق��ي��ام مبهامها الوظيفية ال��ت��ي هي
من �ش�أن الطبقة الأخرى التي ت�أهلت لها ب�سبب
ا�ستعدادها الطبيعي.
�إنَّ الإن�����س��ان لكي يحقق ال�سعادة ال يكفيه فقط
�أن يعرف ماهية ال�سعادة وطرق احل�صول عليها؛
بل �إنّ لتحقيق ه��ذه ال�سعادة عوائق وم��وان��ع قد
متنعه وحتد من �سعيه وراء الغاية الأ�سمى وهي
ال�����س��ع��ادة ،ف��اخل�ير امل��ط��ل��ق وال��ف�����ض��ل��ي��ة وامل��ع��رف��ة
ال��ت��ام��ة العميقة ل�ل�أ���ش��ي��اء ،وال��ت��ح��ول م��ن كائن
حيواين �إىل كائن عقالين م�ستقل بعقله ونف�سه،
ك��ل ه���ذه الأ���س��ل��ح��ة ق��د يت�سلح ب��ه��ا ال��ف��رد لنيل
ال�سعادة وال���ذي ق��د ينتج م��ن ج��راء ه��ذا ال�سعي
مواجهة ال�شر وال�شقاء ،فلتحقيق ال�سعادة يجب
الت�سليح بنقي�ض املوانع التي تقف عائقاً يف طريق
املتلهف لها والتي يف جمملها تتلخ�ص يف اخلري
والف�ضيلة واحلكمة.
amjdsaeed01@outlook.com
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السلطة الكنسية في عصر التنوير
نا�صر احلارثي
ي�سعى الكاتب حممد علي حممد عثمان يف درا�سته مبجلة التفاهم بعنوان« :احلروب الدينية يف �أوروبا على م�شارف الع�صر احلديث»� ،إىل فهم �أ�سباب وم�آالت احلروب التي حدثت يف
ريا ب�شكل مبا�شر �إىل دور ال�سلطة الكن�سية املمثلة
�أوروبا بني القرن اخلام�س ع�شر والقرن ال�سابع ع�شر ،وذلك من خالل درا�سة مناذج لعدد من ال�صراعات الدينية يف القارة الأوروبية ،م�ش ً
يف بابا الفاتيكان يف وقوع عدد من احلروب الدينية.

ال بد �أن م�صطلح احل��روب الدينية من �أك�ثر امل�صطلحات
�إث��ارة للجدل والنقا�ش �سواء يف �أوروب��ا خا�صة مع م�شارف
الع�صر احل��دي��ث �أو يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط يف الوقت
ال���راه���ن ،وال��ب��ع�����ض ي��ف�����ض��ل ت�سميتها ب���احل���روب امل��ق��د���س��ة
�أو ال�����ص��راع ال��ط��ائ��ف��ي ،يف ح�ين �أنّ البع�ض الآخ���ر يف�ضل
اعتبارها ح��رو ًب��ا �سيا�سية لتباين م�سبباتها وكونها غري
مرتبطة بالدين ،و� ّإنا هي و�سيلة �أو �أداة ت�ستخدم مل�صالح
�سيا�سية .مهما كان امل�سمى الداعي �إىل احلرب ،ف�إنّ اجلميع
ي��ت��ف��ق ب�����أنّ احل����روب ه��ي و���س��ي��ل��ة دم���ار نف�سي واق��ت�����ص��ادي
واجتماعي وم��ع��ريف وحتى دي��ن��ي ،حيث �إنّ احل���روب مهما
ك��ان��ت م�����س��وغ��ات��ه��ا م���ا ت��ل��ب��ث �إال �أن ت��ت��م�����س��ك ب�����أي خ��ط��اب
مي��ك��ن �أن ي��زي��د م��ن ح��دت��ه��ا ح��ت��ى ي��ه��ل��ك احل���رث والن�سل
وال��ب�لاد وينت�شر ال��ف�����س��اد وت�ست�شري الأوب��ئ��ة واجل��رائ��م،
ومييل النا�س �إىل ارتكاب �أ�شنع املحرمات ويخفت ال�ضمري
الإن�ساين ،وي�صبح املال والدين واحلكم والب�شر هم وقود
احلرب ،وهذا ما ابتليت به �أوروبا من بعد القرن اخلام�س
الع�شر ميالدي حتى نهاية احلرب العاملية الثانية .ويرى
ال��ك��ات��ب حم��م��د ع��ل��ي حم��م��د ع��ث��م��ان �أنّ ب���داي���ات احل���روب
الدينية بد�أت يف �أوروبا يف عام 1415م عند ا�شتعال ال�صراع
البابوي البوهيمي عندما رف�ضت الكني�سة رف�ضا قاطعا
املطالب الإ�صالحية التي تر�أ�سها املفكر وامل�صلح الديني
الت�شيكي ج��ون هي�س ،حيث و�صل الف�ساد يف الكني�سة �إىل
ذروته عندما �أ�صبح الق�ضاء الكن�سي ي�شرتى باملال ،ومنح
امل��ن��ا���ص��ب ال��دي��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل�ل��أق���ارب ،وان��ت�����ش��رت ال��ظ��اه��رة
ال�سيمونية وال��ت��ي تعنى ببيع ال��وظ��ائ��ف الكن�سية ،وبيع
�صكوك الغفران وانت�شار اجلهل ،وحني طالب جون هي�س
بعدم طاعة �سلطة البابا مت ا�ستدعا�ؤه للمثول �أمام املجل�س
الكن�سي يف كون�ستان�س ومنحه الأم��ان� ،إال �أ ّنه مت الغدر به
و�سجنه و�إح��راق��ه ح��ي��ا ،ه��ذا ال�سلوك املتهور م��ن املجل�س
الكن�سي يك�شف ع��ن م��دى ال�سلطة التي كانت تتمتع بها
الكن�سية وعدم قراءتها للمتغريات احلا�صلة يف �أوروبا �إ ّبان
تلك الفرتة حيث بد�أت احلركة املعرفية تنت�شر يف �أوروبا،
كما �أنّ وج��ود خطابني متناق�ضني متاما نتج عنه ان��دالع
احلرب البابوية البوهيمية ،لتنتهي احلرب بعقد جمل�س
جديد للكني�سة يف عام 1436م وا�ضطرت الكني�سة �إىل قبول

بع�ض مطالب �أتباع هي�س.
و�إن ا�ستطاعت الكني�سة �إخرا�س �أحد الأ�صوات التي كانت
ت��ع��اين م��ن ظ��ل��م وف�����س��اد ال��ك��ن��ي�����س��ة �إال �أنّ ه��ن��اك �أ���ص��وات��ا
ك��ث�يرة ب����د�أت ت��ظ��ه��ر يف �أوروب�����ا معلنة ال��ت��م��رد والع�صيان
�ضد الكني�سة �إىل �أن ت�شكل احل��زب الربوت�ستانتي داعيا
لالنف�صال ع��ن الكني�سة ،ل��ي��ك��ون امل��ذه��ب الربوت�ستانتي
ب��ق��ي��ادة احل��رك��ة ال��ل��وث��ري��ة �صفعة م��دوي��ة �أم����ام غطر�سة
الكني�سة الكاثوليكية ،و���ص��ارت الكني�سة ت�أخذ التحركات
الربوت�ستانتية يف �أملانيا حممل اجلد ،مما دفعها لت�شكيل
احللف الكاثوليكي مب�شاركة اجليو�ش ودع��م من الأم��راء
وامللوك للق�ضاء على التوجه الفكري اجلديد ،ولكن لأن
الدوافع مل تكن دينية عقدية بحتة ،خا�صة و�أن الكني�سة
ب�سبب �سلطتها اال���س��ت��ب��دادي��ة جلبت ال��ع��دي��د م��ن الأع���داء
واخل�����ص��وم ���س��واء يف اجل��ان��ب االج��ت��م��اع��ي �أو ال�سيا�سي �أو
االق��ت�����ص��ادي� ،إذ ت�ضخمت ث���روة الكني�سة ب�����ص��ورة هائلة
منذ الع�صور الو�سطى من خالل املنح والهبات ومواريث
الأث��ري��اء والأوق���اف الكن�سية املنت�شرة يف ك��ل بقاع �أوروب���ا،
مما ولد �سخط الكثري من �أ�صحاب الأعمال الذين كانوا
يدفعون �أم��واال باهظة للكني�سة ،وكذلك الأم��راء وامللوك
فقد ك��ان��وا بحاجة ما�سة �إىل امل���ال لإدارة احل��ي��اة املدنية
والتزامهم الإجباري يف احل�صول على الر�ضا من الكني�سة،
� ّأم����ا يف اجل���ان���ب االج��ت��م��اع��ي ف��ل��ق��د �أزع����ج ال��ن��ا���س ظ��اه��رة
التح ّر�ش عند رج��ال الدين وال�ثراء الفاح�ش ال��ذي كانوا
يتمتعون به ،وهناك �سبب �آخر للتمرد وال�صراع ال�سيا�سي
وه��و ان��زع��اج ال��ق��وم��ي��ات ال��ت��ي ب���د�أت ب��ال��ظ��ه��ور ب�شكل جلي
وانزعاجهم م��ن ال�ضرائب الكبرية التي تر�سل للكني�سة
ال��ب��اب��وي��ة ،ح��ي��ث ي��ق��ول �أح���د الأ���س��اق��ف��ة الأمل����ان« :ي��ج��ب �أال
ي�ستنزف الإيطاليون دماء الهيئة الكهنوتية ب�سلب الذهب
على دف��ع��ات» ،وم��ن الأ���س��ب��اب �أي�����ض��ا للتمرد على ال�سلطة
الكن�سية هو حتول املجتمع من جمتمع زراعي �إىل اقت�صاد
نقدي جتاري يعتمد على نظام ال�سوق بدل نظام االقطاع
ال���ذي ك��ان ���س��ائ��دا يف ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى .يف ظ��ل ال�����ص��راع
الكاثوليكي الربوت�ستانتي كان لالمرباطور الدور الكبري
يف ح�����س��م ع���دد م��ن امل���ع���ارك ب�ين امل��ع�����س��ك��ري��ن ،خ��ا���ص��ة و�أنّ
الإمرباطور كان يوازن بني �سلطته امل�ستمدة من الكني�سة

وب�ين رغبته يف املحافظة على ال��ع��ر���ش وال�سيطرة ،فكان
ينت�صر حينا للكني�سة و�أحيانا لل�صوت املعار�ض م�ستندا
للمقولة ال�سيا�سية املعروفة لي�س هناك �أ�صدقاء دائمون
وال �أعداء دائمون ولكن هناك م�صالح دائمة ،توازن القوى
والرغبة امللحة �إىل الإ�صالح �أنتج حروبا دينية يف فرن�سا
وخطابات منادية للإ�صالح يف كل من ال�سويد و�إ�سبانيا
والدمنارك.
يرى الكاتب �أنّ احلروب الدينية التي حدثت يف �أوروبا ال
���ض��رورة لها و�أ ّن��ه��ا مل تكن حتمية ،حيث �إن��ه ك��ان ب�إمكان
الكني�سة �أن تتجنبها ل��و قامت ب��الإ���ص�لاح الديني ،وه��ذا
ر�أي ال يتنا�سب مع ن�سق الأح��داث وال�صراع الكبري حول
الرثوات وال�سلطة ،فقيام الكني�سة بالإ�صالح يعني التنازل
الطوعي عن هيمنتها و�سلطتها وثروتها التي كانت ت�ستمد
عن طريقها ال�سلطة يف �أوروبا بل وامتدت �إىل خارج القارة
الأوروب���ي���ة ،وم��ن الطبيعي �أال ت��ق��وم الكني�سة ب��الإ���ص�لاح
خا�صة و�أن التغيري مهدد مل�صاحلها ،فقد كانت الكني�سة
تتمتع برثاء فاح�ش و�سلطة قاهرة ومعرفة حمتكرة ،و� ّأما
ال��ذه��اب �إىل النتائج ب�شكل مبا�شر حيث فقدت الكني�سة
الكثري من �صالحياتها وهيمنتها ،و�صار دوره��ا حمايدا
م���ن خ��ل�ال ال��ت��وج��ه ال��ع��ل��م��اين �أو م�����س��ت��ب��ع��دا م���ن خ�لال
العلمانية الالئكية يف فرن�سا ،فهو ت��وج��ه غ�ير منطقي
وال يتنا�سب مع ال�سياق الزمني .كما �أ ّن��ه ال ميكن القول
ب�أنّ احلروب الدينية �أ�سقطت النظام الإقطاعي و�أدت �إىل
ظهور الر�أ�سمالية ،لأن �سقوط النظام الإقطاعي نتيجة
حتمية للتغري نحو الثورة ال�صناعية وتطور العلم وهذا
ما جن��ده يف الكثري من البلدان التي انتقلت من النظام
الإقطاعي �إىل نظام دولة امل�ؤ�س�سات دون الدخول يف حروب
�سواء اجتماعية �أو دينية .ونخل�ص يف ه��ذا املقال �إىل �أنّ
احلروب التي تتدثر برداء الدين تكون عادة نتجية ت�أثري
ال�سلطة �أو اخلطاب الديني على �أن�ساق احلياة االقت�صادية
�أو االج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية ب�شكل وا���ض��ح وج��ل��ي ،وكلما
ك��ان اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي حم��اي��دا ب�ين جميع الأط����راف كان
�أب��ع��د م��ا يكون ع��ن ا�ستخدامه ك����أداة �أ�سا�سية يف احل��روب
وال�صراعات.
m056058@gmail.com
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مقاصد الشريعة بمذاق الفنون الجميلة
وليد العربي
ما جنده من �شروح يف امل�صادر القدمية ملقا�صد ال�شريعة يدور يف �أغلبه حول احلفظ من جهة ال�صيانة ،ال من جهة التح�صيل ،وب�أ�سلوب الزجر والعقاب ،ال ب�أ�سلوب الرتغيب والثواب،
�شرحا لتلك املقا�صد من جهتي التح�صيل وال�صيانة ،وهذا ما �أثاره الباحث �إبراهيم البيومي غامن يف مقاله «الفنون واجلماليات يف خدمة مقا�صد ال�شريعة» واملن�شور
وناد ًرا ما جند ً
مبجلة التفاهم.
و�أ�ضاف الغامن �أن الأمثلة ال�شارحة لكيفية «حفظ» العقل� ،أو
الن�سل� ،أو حفظ املال مثال ،ال يكاد يتجاوز :جلد �شارب اخلمر،
وجلد الزاين والزانية �إن كانا غري حم�صنني ،وقتلهما رجما �إن
كانا حم�صنني ،وقطع يد ال�سارق� ،أو تعزيره بح�سب ال�شروط
وال�ضوابط التي بينها الفقهاء.
وال نكاد جند �شرحا لأي من تلك املقا�صد جهة التح�صيل؛ �أي
بناء القدرة العقلية بالرتبية والتعليم والتثقيف و�ضمان احلق
يف ذلك كله لكل �إن�سان؛ كي تتوافر فر�ص مت�ساوية لبناء العقل
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ك��ون م��ع��ه ق���ادرا ع��ل��ى التفكري واالب��ت��ك��ار ،وك��ذل��ك
بالن�سبة ل�صون النف�س �صيانة تكون معها يف طم�أنينة و�سالم
وراحة بال؛ بحيث تنعك�س �آثارها الإيجابية على من حولها.
و�إذا فتحنا باب النظر �إىل مقا�صد ال�شريعة من جهة كيفيات
حت�صيلها اب��ت��داء؛ ف�سوف نكت�شف �أن نظرية املقا�صد بالغة
الرثاء واالت�ساع ،و�سوف يتبني لنا � ّأن «الفنون اجلميلة» داخلة
بال�ضرورة يف خدمة املقا�صد العامة لل�شريعة؛ فب�صر الإن�سان
�إذا ك��ان ال يقع غالبا �إال على م�شاهد جميلة ،و�سمعه �إذا كان
ال ي�ستمع �إال الطيب من ال��ق��ول؛ ف���إ ّن��ه �سيتمتع على الأرج��ح،
ب�صحة عقلية ونف�سية جتعله �أكرث �إيجابية و�أكرث �إقباال على
احلياة وحمبة لغريه.
�أمّ��ا �إذا ح��دث العك�س ،ووق��ع ب�صره غالبا على م�شاهد قبيحة
النظر ،وا�ستقبل �سمعه ما ي�سرتذل من القول؛ ف�إنه �سيعاين
غ��ال��ب��ا م��ن اع��ت�لال يف ���ص��ح��ت��ه ال��ع��ق��ل��ي��ة ،واخ���ت�ل�ال يف �صحته
النف�سية.
و�س�ؤالنا هنا هو :هل ميكن حتقيق املقا�صد العامة لل�شريعة
دون توظيف «الفنون اجلميلة» يف خدمة هذه املقا�صد؟ وهل
ميكن ث��راء احل�ضارة الإ�سالمية وازده��اره��ا ال��ذي ت��راف��ق مع
�إب��داع��ات الفنون اجلميلة بعيدا ع��ن نظرية املقا�صد العامة
لل�شريعة؟ الإج��اب��ة ه��ي :ال .و�أزي��د على ه��ذا ف�أقول �أي�ضا� :إن
بع�ض النظم ال�شرعية الإ�سالمية قد �أ�سهمت  -ب�شكل مبا�شر،
�أو غري مبا�شر -يف �إبداع كثري من �أ�شكال الفنون اجلميلة.
�أق��ول ذل��ك رغ��م معرفتي ب�أ ّنه يكتنف عالقة الفنون اجلميلة
والآث���ار ،باملقا�صد العامة لل�شريعة ،غمو�ض و�شك ون��ف��ور يف
الوعي الإ�سالمي املعا�صر ب�صفة عامة ،ويف وعي جيل ال�شباب
ب�صفة خا�صة ،ويف ال��وق��ت ال��ذي يجد فيه ه��ذا اجليل فر�صة
كبرية لالنفتاح ،على خمتلف �أل���وان الفنون والآداب العاملية
واملحلية ،عرب الو�سائط املتطورة لنقل املعلومات ،يجد نف�سه
�أي�ضا ال ميتلك ر�ؤية وا�ضحة لوظيفة هذه الفنون ،وال لأهميتها
يف احلياة ،وال كيفية التفريق بني النافع منها وال�ضار؛ ناهيك
عن عالقتها بقيم املرجعية الإ�سالمية ومقا�صدها العامة.

وقد يكون من الأ�سباب الرئي�سية التي تف�سر �سمات الغمو�ض
وال�شك والنفور من الفنون؛ � ّأن �أكرث ما تبثه م�ؤ�س�سات الرتبية
والتن�شئة الفكرية والثقافية يف �أغلب جمتمعاتنا الإ�سالمية
 ع��ن ع�لاق��ة ال��ف��ن��ون مبقا�صد ال�شريعة  -ي�ستند يف �أح�سنالأح��وال �إىل ر�ؤى تقليدية منقطعة ال�صلة بالواقع من جهة،
�أو يختزل تلك العالقة يف عدد حم��دود من النماذج والأمثال
ال�شارحة مقطوعة ال�صلة بالواقع املعا�صر من جهة �أخرى.
والأك�ث�ر م��ن ذل��ك ه��و التجاهل والإغ��ف��ال ل��ه��ذه ال��ع�لاق��ة من
�أ�سا�سها؛ وه��و ما يغذي ال�شك جت��اه خمتلف الفنون والآداب،
لدى ال�سواد الأعظم من املواطنني ،وي�صل الأمر �إىل حد النفور
منها ورف�ضها با�سم التدين �أو االلتزام� ،أو با�سم املحافظة على
الأ���ص��ول والتقاليد ل��دى �أب��ن��اء ال��ت��ي��ارات الإ���س�لام��ي��ة ،خا�صة
�أولئك الذين ي�شاركون يف املجال العام ويتطلعون �إىل النهو�ض
مبجتمعاتهم.
ال�����س���ؤال ال���ذي �شغلني فان�شغلت ب��ه ه���و :م��ا ع�لاق��ة ال��ف��ن��ون
اجلميلة بنظرية املقا�صد ال��ع��ام��ة لل�شريعة الإ���س�لام��ي��ة من
جانب؟ وكيف جتلت هذه العالقة يف تراث احل�ضارة الإ�سالمية
ونظمها املعمارية وثروتها الأثرية من جانب �آخ��ر؟ � ّإن نقطة
البدء يف الإجابة على هذا ال�س�ؤال بجانبيه هيّ � :أن التوجيهات
ال��ق��ر�آن��ي��ة وال��ن��ب��وي��ة ب�����ش���أن اجل��م��ال��ي��ات وال��ف��ن��ون املختلفة قد
�شجعت على ظهور �ألوان كثرية من الإبداعات ،حتى � ّأن بع�ض
امل��ه��ن��د���س�ين امل��ع��م��اري�ين ح��اول��وا حم��اك��اة الأو����ص���اف اجلمالية
القر�آنية للجنة ،وق�صر احل��م��را بغرناطة م��ن �أ�شهر الأمثلة
على ذلك!.
وجتلت تلك الإب��داع��ات �أي�ضا يف النظم املعمارية ،ويف كيفية
تخطيط املدن واحلوا�ضر؛ �إ�ضافة �إىل � ّأن بع�ض النظم ال�شرعية
 مثل نظام الوقف -قد اقت�ضى تطبيقه �إبداع كثري من �ألوانالفنون اجلميلة  -كما حتدثنا عنه يف املقال ال�سابق -ومن ثم
�أ�سهم يف تكوين ث��روة �أث��ري��ة عملت يف خدمة املقا�صد العامة
لل�شريعة بطرق مبا�شرة وغري مبا�شرة .ورغم كرثة البحوث يف
ق�ضايا الفنون الإ�سالمية وم�شكالتها النظرية والعملية ،ف� ّإن
ال�س�ؤال عن عالقة الفنون باملقا�صد العامة لل�شريعة مل يحظ
مبا ي�ستحقه من الدر�س والت�أ�صيل ،وال ت��زال �أغلب البحوث
يف الفنون الإ�سالمية معنية باجلوانب التاريخية� ،أو الفقهية
(احل��ل�ال واحل������رام)� ،أو امل��ع��م��ار ّي��ة وال��ه��ن��د���س�� ّي��ة� ،أو ب��ع�لاق��ات
ال��ت���أث�ير وال��ت���أث��ر ب�ين ال��ف��ن��ون الإ���س�لام��ي��ة وغ�يره��ا م��ن فنون
احل�ضارات الأخرى� ،أو هي معنية مب�سائل ومو�ضوعات مفردة
مثل :فن الر�سم ،وف��ن الت�صوير ،وف��ن التمثيل ،وف��ن ال�شعر
وال��غ��ن��اء وغ�يره��ا م��ن الفنون الأخ���رى ،دون حم��اول��ة اكت�شاف

عالقة كل هذه الفنون باملقا�صد العامة لل�شريعة.
�إذا ن��ظ��رن��ا �إىل امل���دار����س ال��غ��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة يف جم���ال ال��ف��ن��ون
اجلميلة م��ن ح��ي��ث فل�سفتها ووظ��ائ��ف��ه��ا و�أمن��اط��ه��ا املختلفة،
ف�����س��وف جن��ده��ا ب��ال��غ��ة ال��ث�راء ،و���س��ن��ج��د � ّأن فيها م��ا ال يجايف
الر�ؤية الإ�سالمية ويتفق معها حيناً ،كما � ّأن فيها ما يجافيها
ويتناق�ض معها �أحيانا ،وال ي�صح �أن نتجاهل «جماليات» الر�ؤية
الغربية بحجة � ّأن لها قبائح؛ مثلما ال ي�صح �أن نتهاون ب�ش�أن
قبائحها بحجة � ّأن لها جماليات.
هناك من علماء الغرب وفال�سفته املعا�صرين من ذهب �إىل � ّأن
ال�شيء اجلميل ،هو ناجت عن املمار�سة االجتماعية التاريخية،
ويع ّد هيجل من �أ�شهر القائلني بذلك ،وهناك من الحظ بحق
� ّأن ظاهرة االن�سجام  -وهي �أ�سا�س ال�شعور باجلمال وال�سالم-
وك��ذل��ك «ع���دم االن�����س��ج��ام» -ال���ذي ه��و �أ���س��ا���س ال�����ش��ع��ور بالقبح
والعنف -ترجعان �إىل تاريخ طويل يف حياة الإن�سان.
ومنهم من رك��ز على عالقة الفن باحلياة ،وبالدين ،والعلم،
وخ��ل�����ص��وا �إىل � ّأن ال��ف��ن �أداة رب��ط اج��ت��م��اع��ي ،وو���س��ي��ل��ة تطهري
للنف�س الإن�����س��ان��ي��ة ،و�ضمانه للتما�سك والتجان�س ب�ين �أب��ن��اء
املجتمع ال��واح��د ،وه��ن��اك علماء وفال�سفة �آخ���رون رب��ط��وا بني
اجل��م��ال والأخ��ل�اق ون��ب��ه��وا �إىل ال���دور ال�ترب��وي لكليهما ،بل
و�أقاموا عالقة وثيقة بني «اخلري ،احلق واجلمال».
للفنون� ،إ ًذا مهمات ال غنى عنها يف كل ح�ضارة من احل�ضارات؛
و�إن اختلفت مرجعيتها الفل�سفية� ،أو تباينت غاياتها النهائية،
وت��ك��اد �أغ��ل��ب ال�����ر�ؤى احل�����ض��اري��ة وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ت�����ش�ترك يف �أن
�أه���م مقا�صد ال��ف��ن��ون تتمثل يف :تنمية العاطفة وال��وج��دان،
وتنمية م��ه��ارات احل��وا���س وت��دري��ب��ه��ا ع��ل��ى الإج����ادة والإت��ق��ان،
وحفز الإن�سان على الإب���داع واالبتكار وت�أكيد ال��ذات ،و�ضبط
االن��ف��ع��االت وت��روي�����ض ال��ن��زاع��ات اجل��احم��ة وو���ض��ع��ه��ا يف حالة
اتزان ،وتقدير العمل اليدوي ومهارات ال�صناعة ،وفتح املجال
�أم��ام اخل��ي��ال ،وا�ستثماره يف خدمة الإن�سان وال��ع��م��ران ،وكلها
مقا�صد تندرج حتت الإطار العام ملقا�صد ال�شريعة.
و�أخ�ي�را عند النظر يف �أح���وال جمتمعاتنا ،جند �أن ما يقدمه
مبدعو الفنون اجلميلة يت�سم بالهزال والركاكة ،وال ينطوي
على اب��ت��ك��ارات ج��دي��دة ،وتغلب عليه م�لام��ح التبعية مل��دار���س
الفنون الغربية ،وقد �أ�سهمت بع�ض ال��ر�ؤى ال�سلفية املت�شددة
يف تكري�س ه��ذه احلالة الفنية امل�تردي��ة ،مثلما �أ�سهمت بع�ض
ال����ر�ؤى امل��ت��غ��رب��ة يف ذل���ك �أي�����ض��ا ،وه���ذا م��ا ن���راه م��ن ت�����ش��وه يف
الوعي ،ومتزق يف الوجدان ،واختالل يف عمليات التن�شئة على
امل�ستويات الفردية واجلماعية.
Wali7-alabri@hotmail.com
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الشام في قديم الزمان ،أعرق مساجد صدر
اإلسالم

�سيف الوهيبي

ي�سرد الكاتب يا�سر حممد �أبو نقطة مبقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «العمريات� ،أقدم م�ساجد �صدر الإ�سالم» حيث يتحدث فيه عن فن العمارة القدمي مبدن جنوب �سوريا ،التي
تزدان ب�أعرق و�أقدم امل�ساجد ،ب�ألوانها الطبيعية الزاهية� ،صامدة حتكي ق�ص�ص الأجداد .وتتميز م�ساجد ال�شام ب�أبنية حجرية من البازلت القا�سي ،مع قناطر و�أقوا�س وقبب حجرية،
و�أفنية مك�شوفة بع�ضها م�سقوف بالقرميد الأحمر .وقد توالت على هذه امل�ساجد العديد من الرتميمات والإ�صالحات على مر الع�صور املختلفة ،حيث حتولت من �أبنية وثنية �إىل كنائ�س
ومن كنائ�س �إىل م�ساجد ،والعك�س �صحيح ذلك ح�سب الديانة التي كانت �سائدة يف ذلك الع�صر ،و�أقدمها يف الع�صر الإ�سالمي يعود للخليفة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -عند
زيارته لل�شام يف ع�صر انت�شار �آلهة الرومان وتقع يف �أربع مدن رئي�سية هي :درعا ،وب�صرى ال�شام ،وازرع ،و�صلخد .و�سميت م�ساجد جنوب �سوريا بال ُعمريات ن�سبة للخليفة الفاروق ،رغم
�أن انت�شار �أغلبها كان يف الع�صر اململوكي والعثماين ،وتتكون هذه امل�ساجد عادة من :احلرم ،وال�صحن ،واملئذنة.

جامع درعا
م َّر جامع درعا �أو اجلامع ال ُعمري بعديد من التحوالت
والتقلبات منذ بنائه بالع�صر الروماين حتى يومنا هذا،
وب��ع��ي��داً ع��م��ا ي��ح��دث ب��ه��ا ال��ي��وم م��ن دم���ار �سببته الأزم���ة
ال�سورية منذ اندالعها يف عام � ،2011إال �أن الأنباء حوله
لي�ست م�ؤكدة ،حيث يعترب هذا اجلامع واحدا من �أعرق
و�أق���دم امل�ساجد يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،حيث ت�شري �أغلب
الدالئل على �أن بناءه كان يف الع�صر الروماين ،حيث كان
معبداً وثنياً ،ث��م حت��ول �إىل كني�سة م�سيحية يف القرن
الرابع ع�شر يف الع�صر البيزنطي .ويتكون ه��ذا اجلامع
من احلجارة املنحوتة التي ُجمعت من املنطقة املحيطة
به ،ويعود �أول ترميم للم�سجد �إبان حكم الأمري النا�صر
عثمان بن علي الكتكي ،على يد ال�سلطان النا�صر يو�سف
حممد غازي ،وذلك �سنة �إحدى وخم�سني و�ستمائة ،مثلما
ذك��ر يف الن�ص الكتابي امل��وج��ود على حجر و�سط ال��رواق
ال�����ش��رق��ي ل�صحن اجل��ام��ع يف ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ال��ه��ج��ري،
ويت�ألف امل�سجد من ق�سمني رئي�سني هما احلرم وال�صحن
واملئذنة ،وال يزال جامع درعا الواقع بو�سط املدينة يعج
بامل�صلني والزائرين من خمتلف �أنحاء املدينة ،وخا�صة
يوم اجلمعة.
جامع ب�صرى ال�شام
�أح���د امل�����س��اج��د ال�� ُع��م��ري��ةُ ،ب��ن��ي يف ع��ه��د اخلليفة ع��م��ر بن
اخلطاب ،ويعرف �أي�ضاً بجامع العرو�س ،يقع اجلامع يف
منطقة �أثرية مهمة على بعد م�سافة ق�صرية من �صروح
متعددة لع�صور خمتلفة �أبرزها :حمام منجيك اململوكي،
ودير الراهب بحريا من الفرتة البيزنطية ،امل�سرح الفني
وال�سوق املركزي يف الع�صر الروماين .يتكون امل�سجد من
�أروِقة من كافة االجتاهات ،ي�شرف على م�صطبة مركزية
م��رت��ف��ع��ة م��ع وج���ود �سقف ه��رم��ي ،وت��رف��ع كتلة ال�سقف
�أع��م��دة ر�شيقة ،حيث ينتمي �إىل امل�ساجد ذات املخطط
الهند�سي ذي الأروقة ذات ال�ساحة املك�شوفةُ .ت�شري معظم
ال��درا���س��ات �إىل �أن امل�سجد بني ف��وق �أنقا�ض معبد وثني
ق���دمي ،وق��د ط���ر�أت عليه جت��دي��دات وت��رم��ي��م��ات يف عهود
خمتلفة ،منها التو�سعة ب�أمر من يزيد الثاين عام 101هـ،

ثم يف عهد اخلليفة م��روان الثاين عام 127ه��ـ ،وفيه �أمر
برتميم و�صيانة اجلامع .وعديدة املراحل التي �شهد فيها
اجل��ام��ع تعديالت يف عهود وع��ق��ود خمتلفة ،مم��ا يجعله
واحدا من �أهم و�أعرق امل�ساجد يف العامل الإ�سالمي.
م�سجد �صلخد الكبري
ت��ع��د م��دي��ن��ة �صلخد واح���دة م��ن �أه���م امل���دن التاريخية
ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب حمافظة ال�����س��وي��داء يف ���س��وري��ا ،ومن
�أهميتها اكت�سب ه��ذا امل�سجد مكانته بعدها  ،حيث ُبني
يف العهد الأي��وب��ي �سنة 630ه��ـ ،يف عهد حاكم �صلخد عز
الدين �أبيك املعظم ،وقد �شهد امل�سجد تو�سعات وتعديالت
يف فرتات زمنية خمتلفة لي�صبح جامعاً عاماً كما حدث
جلامع ب�صرى املعا�صر له ،ويعود ال�سبب يف ذلك على ما
ي��ب��دو �إىل حم��اول��ة اِ�ستيعاب النمو ال�سكاين امل��ت��زاي��د يف
املنطقة ،ويتميز امل�سجد مبئذنته ال�شهرية املبنية على
قاعدة حجرية �سدا�سية الأ�ضالع ،حيث ال يوجد �شبيهاً
لها تقريبا يف العامل الإ�سالمي ،وقد ُزينت املئذنة ب�شريط
كتابي على ال��وج��وه ال�ستة م��ن ق��اع��دة املئذنة ُن��ف��ذ فوق
حجارة من الرخام الأبي�ض باخلط الن�سخي الأيوبيُ ،بد�أ
فيه بالب�سملة( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم» �إِ َّ َ
ن��ا َي ْع ُم ُر
الل َم��نْ �آم َ
ال�ص َل َة
َ��ن ِب َّ ِ
م ََ�ساجِ َد َّ ِ
��الل َوا ْل�� َي�� ْو ِم ْالآخِ �� ِر َوَ�أ َق���ا َم َّ
َو�آ َت��ى ال�� َّز َك��ا َة َو َ ْ
ل َيخْ َ�ش �إِ َّل اهلل َف َع َ�سى �أُ َول��ئ َ��ك �أَن َي ُكو ُنوا
مِ َ���ن ْالُ��هْ�� َت��دِ ي َ��ن» ���ص��دق اهلل ال��ع��ظ��ي��م) ،ث��م ذك��ر ا���س��م باين
املئذنة عز الدين �أبيك� ،إال �أن امل�سجد تعر�ض للتدمري
بعد اخلراب الذي ح�صل فيه زمن املغول ،وقد مت ترميمه
بعد ذلك يف عهد امللك الظاهر بيرب�س عام 658هـ.
جامع �أزرع
يتو�سط اجلامع مدينة �أزرع وحتيط به الكنائ�س والبيوت
اجلميلة من كل اجلهات ،ويعترب واحدا من �أربعة م�ساجد
حتمل ا�سم اخلليفة الرا�شدي عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه -وقد تعر�ض امل�سجد للتخريب والتجديد يف فرتات
زمنية متقطعة على مر التاريخ ،فقد كان امل�سجد يت�ألف
من �ستة �أجنحة وقت بنائه ،يف حني مل يبق منها قائماً
�إال اجلناحان اجلنوبيان ،وتبلغ م�ساحته تقريبا 1551
م ،2م�سقوف ب���أل��واح من احلجر البازلتي املتوفر بكرثة
يف تلك ال��ف�ترة ،وي��ت���أل��ف م��ن ال�صحن ال��واق��ع يف الق�سم

ال�شمايل من البناء .فنا�ؤه مك�شوف على الطراز املعماري
الإ�سالمي القدمي يف دم�شق� ،صحن اجلامع يحوي �آثاراً
ت�����ش�ير للع�صر ال��ب��ي��زن��ط��ي ،وه���و م��ا ي��ظ��ه��ر يف ال��زخ��ارف
الفنية ،منها حجر على �شكل ت��اج يف اجل��ان��ب اجلنوبي،
و�شكل �صديف يف اجل��ان��ب ال�شرقي ،وك��ذل��ك ت�ضم اجلهة
ال�شمالية من ال�صحن وردة كبرية مع �أوراق و�شريطتني
ن�صف دائ��ري��ت�ين م��ن الأ���ش��ك��ال الهند�سية ،وه��ي �أ���ش��ك��ال
توجد يف الأديِرة والكنائ�س �آنذاك� ،أما مئذنة اجلامع فلم
يبق منها �شي يدل على �شكلها القدمي ،ولكن يعتقد ب�أنها
يف ال��زاوي��ة ال�شمالية الغربية م��ن ال�صحن ،حيث يذكر
بع�ض الأ�شخا�ص من �أبناء املنطقة �أنها مربعة ال�شكل من
الأ�سفل ،بها ع��دد من النوافذ والفتحات ،وفيها ممرات
عند قاعدتها ،مبنية بكاملها من احلجر ،مت نهبها بعد
خ��راب��ه��ا و���س��رق��ت احل��ج��ارة ،مي��ر مكانها ط��ري��ق ح��دي��ث،
ويقال ب�أنه الطريق املو�صول لكني�سة مارجوجيو�س؛ فقد
كان مر�صوفا باحلجر نف�سه.
ال�شام
تب�صر لها القادة امل�سلمون مبكراً ،فغدت مركزا �إ�سالمياً
مهماً ،يت�ضح ذل��ك جلياً من خ�لال الآث��ار الآ ِن��ف ذكرها،
وه��ن��ال��ك ال��ك��ث�ير مم��ا ال ي�سعفنا ذك���ره خ���ارج �إط����ار ه��ذا
املقال ،فامل�ساجد املتفرقة ُتعد مدناً رئي�سية اليوم مثل:
درعا ،ب�صرى ال�شام� ،صلخد ،ازرع ،التي تعود ت�سمية �أربعة
منها للفاروق عمر ر�ضي اهلل عنه -وم�ساجد �أخرى كثرية
بع�ضها �سمي با�سمه تعود للع�صر اململوكي والعثماين؛
لهو فن قائم بحد ذات��ه �أجنزته يد الأج��داد على فرتات
م��ت��ف��رق��ة م��ن ال��زم��ن ،وق���د م���رت ه���ذه امل�����س��اج��د ب��ف�ترات
من التجديد والبناء وال��ه��دم ،كل ع�صر ح�سب خلفياته
ال�سيا�سية والدينية ،ولو تب�صر امل�سلمون اليوم؛ لوجدوا
تاريخاً ملي بالدماء بعد االزده���ار ،والفناء بعد القوة،
ورغم ذلك فهم �صم بكم عمي ،وما يحدث يف �سوريا اليوم
لهو دل��ي��ل وا���ض��ح وف��ا���ض��ح؛ ف��ل�يراج��ع ال��ع��ق�لاء تاريخهم
ال�سالف ،فهو در�س لكل من �ألقى ال�سمع وهو �شهيد ،من
ثم االنطالق يف العامل الرحِ ب اليوم مبا يحمله من تقدم
وتطور مل ي�شهد له مثيل يف القرون املا�ضية.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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عمل الخير عمق المقاصد وسطحية التطبيق
فاطمة بنت نا�صر
كتب الأ�ستاذ �إبراهيم البيومي غامن  -رئي�س ق�سم الر�أي العام باملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية بجمهورية م�صر العربية درا�سة مهمة حول مقا�صد العمل اخلريي ن�شرت
مبجلة التفاهم .وتتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف تبيني التوجه املوحد للنا�س يف تطبيق العمل اخلريي رغم �سعة معناه وعمق م�ضامينه ،ف�أ�صبح العمل موجات تارة توجه لبناء امل�ساجد
فتفي�ض الأر�ض بها وتارة جتمع الأموال لتنقذ من يعانون يف اخلارج وين�سى �أبناء الداخل الأقل حظاً .لقد ابتلي العمل اخلريي بالكثري مل يف�صل بذكره كاتب املقال حيث �إنه �آثر �أن
ي�ستغل الوقت يف التعريف مبقا�صد اخلري الرئي�س ّية لنعيد توجيه بو�صلتنا يف فعل اخلري فننظم ال�صفوف فال نزرع كلنا يف نف�س الأر�ض ولكن يحمل كل م ِّنا ف�أ�سه �إىل �أر�ض جديدة.
معاين اخلري يف اللغة العربية وغريها
ففي اللغة يقول الكاتب �إن معنى اخلري ي�شري �إىل كل ما فيه
نفع و�صالح لتحقيق منفعة �أو جلب م�صلحة .وهو مرتبط يف
اللغة بكرثة البدائل املتاحة وح�سن االختيار منها.
الأ���ص��ف��ه��اين ي�سبغ لتعريف اخل�ير �صبغة فل�سفية فيقول:
«اخل�ي�ر م��ا ي��رغ��ب ف��ي��ه ك��ل ال��ب�����ش��ر ،كالعقل وال��ع��دل والنفع
والف�ضل .و�ضده ال�شر.
ومن �أقوال فال�سفة وعلماء الإ�سالم يف اخلري قول ابن �سينا:
«�إن اخلري ما يت�شوقه كل �شيء ويتم به وجوده».
و�أم���ا الكتاب املعنيون باحلكمة ال�سيا�سية فريبطون اخلري
مببد أ� عمارة الأر�ض و�إقامة العدل كقول �سِ ْبط بن اجلوزي:
«�إذا ات�سع ال��رزق كرثت اخل�يرات ،و�إذا كرثت اخل�يرات عمرت
البلدان».
�أما يف اللغات الأوروبية ف�إنّ «العمل اخلريي» م�شتق من كلمة
حيث تعني كلمة احلب وكلمة وتعني الإن�سان .وت�أتي كذلك
مبعنى الطيبة مثل كلمة ويف �إجنلرتا ي�شيع ا�ستخدام كلمة
الإح�سان عند احلديث عن العمل اخلريي.
الفل�سفة الإ�سالمية للخري مقابل الفل�سفة الأوروبية
يقول الكاتب �إ َّن فال�سفة ع�صر الأنوار كتوما�س هوبز وجون
لوك وبنثام وغريهم (يف تعميم جائر كما �أراه لكل رواد ذلك
الع�صر) ال يتطرقون �إىل مفهوم (اخل�ير �أو اخل�ير ال��ع��ام)
و�سبب ذلك ح�سب قوله اهتمامهم امل�سلط نحو اللذة واملنفعة
الفردية! .وهذا قول غريب فرواد ذلك الع�صر كانوا يعظمون
قيمة الإن�سان ويرون �أن ب�سعادته ي�سعد ما حوله فقولهم عن
البحث ع��ن ال��ل��ذة وال�����س��ع��ادة ه��و لي�س ب��ال�����ض��رورة (م��ا فهمه
الكاتب من ل��ذة ومتع ف��ردي��ة) هي ج��زء منها بال �شك وهذا
ال ينق�ص من �أهمية تلك اللذات وانعكا�س تلبيتها على الفرد
واملجتمع  ،بل �إن تركيزهم على الفرد ولذته كان بو�ضع املجهر
على املكون الأ�سا�سي للمجتمع وهو الإن�سان فحني مينح هذا
الإن�سان احلق يف البحث عما ي�سعده �سوف يعي�ش املجتمع يف
ان�سجام� .إن �أقوال فال�سفة ذلك الع�صر مرتبط ب�أحوال ذلك
الزمان ال��ذي عا�صروا فيه �أن اللذات واخل�ير حم�صور لفئة
الأغنياء والأث��ري��اء بينما يكدح الآخ���رون وترهقهم احلياة!
ك��ان��ت حم��اوالت��ه��م ت��ل��ك م��وج��ه��ه ل��ذل��ك ال�����س��ي��اق ال����ذي فيه
نا�صروا حق اجلميع يف التلذذ باحلياة والعي�ش ب�سعادة وهذا
طبعاً غري حم�صور باملتع اجل�سدية فقط كما يحلو لكثري من

مفكرينا ت�سطيحها وو�ضعها يف ذل��ك ال�سياق خدمة لن�صرة
فكرتهم .فحني يقول هوبيز  « :املكا�سب مقيا�س للخري «
يعني فيه كلما زاد اخلري يف النا�س زادت املكا�سب التي يجنيها
املجتمع ب���أ���س��ره ،وزي���ادة املكا�سب يف املجتمع ي��دل على زي��ادة
اخلري فيه .فال ميكن �أن جنمع كل فال�سفة التنوير ون�ضعهم
يف �سطر واحد ونعمم عليهم بحكم كهذا� .إن ك ّنا نريد القول
�أن ال��ع��م��ل اخل�ي�ري م��ن �صميم فل�سفتنا الإ���س�لام��ي��ة فهذه
الفل�سفة ال معنى لها والقيمة حني ينعدم تطبيقها ويلج�أ
الب�ؤ�ساء منا �إىل الغرب حيث حترتم كرامتهم بينما ن�ضعهم
نحن معزولني يف املخيمات.
مقا�صد العمل اخلريي
يقول الكاتب �إن العمل اخلريي هو بحد ذاته مق�صد ثابت من
مقا�صد ال�شريعة وله خم�سة مقا�صد :
�أو ًال :احلرية
ه��و �أول املقا�صد و�أعظمها ���ش���أن��اً فالكاتب ي�ستند يف �أهمية
احلرية على �آيات القر�آن الداعية لفك رقبة وحترير الأرقاء
فهو يقول �أن تقييد احلرية بالعبودية هو �أحد وجوه حترير
النا�س  ،فاحلرية ميكن �أن يقيدها الظلم �أو الدَين �أو الفقر
واحلاجة .وهذا تف�سري جميل يخرجنا من التفا�سري احلرفية
التي جتعل القر�آن جامداً يف زمن نزوله َفلَو اكتفينا بقولنا
فك رقبة لوجدنا �أن التطبيق �أ�صبح �ضيقاً يف حياتنا املعا�صرة
حيث �أن النا�س قد حترروا منذ �سنني من العبودية �أما املعاين
الأخرى التي �أوردها الكاتب فهي معانٍ توجد يف كل زمان ففي
كل زمان هناك الفقري واليتيم واملحتاج للعون والتحرير مما
يقيده.
ثانياً :عمارة الأر�ض
�إن تفعيل ال��ع��م��ل اخل�ي�ري ب�لا ���ش��ك ���س��وف ي�ساهم يف �إع��م��ار
الأر�����ض وب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع��ات ،وال���درو����س يف ه���ذا ك��ث�يرة خا�صة
�إذا تتبعنا تاريخ ( الأوق���اف) حيث �ساهمت يف ن�ش�أة املدار�س
واجلامعات وهو �أقدم من حيث الن�ش�أة وتعمري هذه امل�ؤ�س�سات
م��ن ال���دول���ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��ك��ف��ل��ت ب��ه��ذا الح��ق��اً و�أخ�����ض��ع��ت
الأوق���اف لها بعد ذل��ك .وللأ�سف مت توجيه العمل اخل�يري
ليح�صر يف الأعمال الإغاثية و�أهملت فيه اجلوانب الأخرى
التي ميكنها �أن ت�ساهم يف البناء بجانب اجلهود املبذولة من
قبل الدولة .وهنا �أ�ضيف نقطة �أننا لو ر�سخنا مفهوم العمل
اخلريي ال�شامل امل�ساند لعمل الدولة ملا واجهنا التذمر من

امل�ساعدة يف وقت الأزم��ات بدعوى �أن هذه م�س�ؤولية الدولة
فقط.
ثالثا :ال�سلم الأهلي
البذل والعطاء يعززان بال �شك التالحم بني �أف��راد املجتمع
وي��زي��دان م��ن حمبتهم مم��ا يجعله ح�صيناً �أم���ام م��ا يفرقه
وي�شتته وه���ذا احل�صانة ���ص�� ّم��ام �أم���ان لأي دول���ة �أم���ام الفنت
اخلارجية التي حتيط به وما �أكرثها يف حا�ضرنا.
رابعاً :حماربة الفقر
�إن الق�ضاء على الفقر �أ�صبح ���ض��رورة ور�سالة عاملية حتاول
لتحقيقها الكثري من املنظمات الدولية وذلك لأن الفقر منبع
الكثري من ال�شرور كاجلهل والأمرا�ض والبطالة واجلرمية
وب��ال��ت��ايل ف��ه��و ع��ائ��ق ك��ب�ير لنهو�ض الأمم وت��ط��وره��ا .يقول
الكاتب �إن النظام الإ�سالمي ي�سعى �إىل اجتثاث الفقر ويدعو
�إىل الزكاة والعمل اخلريي ب�أ�شكاله املتعددة كاملوقف والهبة
واالن��ت��ف��اع ب��ف��ائ�����ض ر�ؤو�����س الأم�����وال وغ�ي�ره���ا ،وي�����ض��ي��ف ب���أن
امل�سلمني ح��ددوا الفقر وط��رق قيا�سه وم�ؤ�شراته قبل العامل
كله م�ستنداً �إىل �أق��وال الفقهاء الذين �أجمع معظمهم على
�أن الفقر مرتبط مب�ستوى الكفاية وتلبية ال��ف��رد حلاجاته
الأ�سا�سية.
خام�ساً :الإ�سهام يف بناء املجال العام
مل يف�صل الكاتب هذه النقطة رمبا لأنها نقطة م�ضمنة يف
كل املقا�صد الأخ��رى وم��ك��ررة وال �أعلم مل��اذا ر�أى �أن يف�صلها
كنقطة منف�صلة.
ختام ًا
املقال مهم غري �أنه �أ�سهب يف �إثبات �أننا �أمة �سباقة يف �صياغة
مفاهيم العمل اخل�يري دون �أن يذكر ماهي �أ�سباب اعتالل
تطبيقه .و�أرى �أن من �أ�سباب اعتالله الآتي:
املرويات التي يكررها بع�ض الفقهاء وجتذرت يف عقول النا�س
�إنها �أف�ضل وجوه البذل واخلري كحديث  « :من بنى م�سجداً
يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة» .وك�ثرة ما مت
ت�أليفه يف ف�ضل بنائها مع �إه��م��ال ذك��ر وعر�ض وج��وه اخلري
الكثرية الأخرى.
دور ال�شيوخ يف تخ�صي�ص فعل اخلري ليكون من م�سلم لأخيه
امل�سلم وال��ت��ي �ضاقت �أي�����ض��اً م��ع ال��وق��ت ل�نرى �أن ك��ل طائفة
ت�ساعد بع�ضها رغم �أن القر�آن ذكر ( ُكن ُتم خري �أمة �أخرجت
للنا�س) دون تخ�صي�ص لدين �أو عرق �أو مذهب.
f_wahaibi@hotmail.com
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قضايا األزمة الفكرية ومناهج التغيير في
القرآن الكريم

زينب الكلبانية

ال�سيا�سي واالجتماعي ،وهي التي �صيغت يف �س�ؤال :ملاذا ت� ّأخر امل�سلمون وتقدّم غريهم؟
مت ّيزت املدر�سة الإ�صالح ّية احلديثة يف البالد العرب ّية مبا قدّمته من معاجلة ،جت ّلت يف فكرها ّ
�ضمن هذه املعاجلة ،قدّم الطهطاوي �أطروحة «املنافع العموم ّية» بينما ر ّكز خري الدين على �أطروحة « التنظيمات» وكانا يف ذلك مبع ّية عموم الإ�صالحيني يعملون على �ضرورة الف�صل
التو�سعية جتاه العامل الإ�سالمي من جهة ثانية ،وهذا ما حتدث عنه الباحث �أحميدة النيفر
ال�سيا�سات الغربية
ّ
نظر ّيا وعمل ّيا بني الثقافة الغربية ومبتكراتها التقنية من جهة ،وبني ّ
يف مقاله « ق�ضايا التغيري ومناهجه يف القر�آن الكرمي» واملن�شور مبجلة التفاهم.
ي��ت��ح��دث ال��ك��ات��ب �أن اجل��ان��ب امل��غ��م��ور وال���ذي مت�� ّي��زت ب��ه ه��ذه
املدر�سة هو مبادرتها ال ّرائدة يف �إ�صالح الفكر الدّيني ،و�أبرز
التوجه هو الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،الذي
ج�سد هذا
ّ
من ّ
كان يرى �أن الإ�صالح ينبغي �أن يعتني بالفكر الدّيني �أ�سا�سا
لذلك ع ّرفه بقوله« :هو حترير الفكر من قيد ال ّتقليد ،وفهم
ال�� ّدي��ن على طريقة �سلف ه��ذه الأ ّم����ة ،قبل ظ��ه��ور اخل�لاف،
وال ّرجوع يف ك�سب معارفه �إىل ينابيعها الأوىل ،واعتباره �ضمن
موازين العقل الب�شري التي و�ضعها اهلل ،لرتد من �شططه،
وتق ّلل من خلطه وخبطه لتت ّم كلمة اهلل يف حفظ نظام العامل
الإن�ساين» ولقد كان يعترب �أن بلوغ ندّية ح�ضار ّية مع الغرب
ومواجهة �سيا�ساته املعادية للم�سلمني ،تقت�ضي ابتدا ًء �إعادة
بناء ال ّذات عرب مراجعات نقد ّية ّ
للتاث ،وقراءات جتديد ّية
لق�ضايا فكره الدّيني ومناهجه ال ّتعليمية.
مثل ه��ذا امل�شغل مل يكن ق���درا م�شرتكا ب�ين �صاحب امل��ن��ار،
وب�ين ع��م��وم الإ���ص�لاح��ي�ين ،ناهيك �أن �أ���س��ت��اذه ال�سيد جمال
ت�برم��ه م��ن ال ّتمح�ض لهذا
ال��دي��ن الأف��غ��اين ،ك��ان ال يخفي
ّ
التوجه .لذلك كان يكاتب ّ
ال�شيخ ،مبا ي�شبه ال ّتقريع ،ليطالبه
ال�سيا�سي االجتماعي وما يلزم ذلك من
باالعتناء بال ّتوجيه ّ
�إي��ق��اظ ال��ه��م��م ،و�إل��ه��اب امل�شاعر ق�صد �إزاح����ة �أن��ظ��م��ة احلكم
امل�ستبدة.
مواجهة ل��ه��ذا االن��ح��راف ق��ام ال�شيخ ع��ب��ده برتكيز مقولة:
«ال��ق��ر�آن كتاب ه��داي��ة» وه��ي التي ك��ان �صاغها �أ�ستاذه ال�سيد
ج��م��ال ال��دي��ن يف ع��ب��ارة توجيهية ع��ام��ة ح�ين ك��ان ي��ق��ول �إن:
«القر�آن وحده �سبب الهداية والعمدة يف الدعاية � ّأما ما تراكم
عليه وجتمّع حوله من �آراء الرجال وا�ستنباطهم ونظر ّياتهم
فينبغي �أن ال نع ّول عليه» .لكن ما ميز مقولة « القر�آن كتاب
ه��داي��ة» فيما اه��ت��م ب��ه حم�� ّم��د ع��ب��ده ،ه��و �أ ّن��ه��ا ك��ان��ت افتتاحا
بالن�ص ال��ق��ر�آين وبق�ضاياه
لتوجه منهجي جديد للعالقة
ّ
ّ
توجه يحدّد للتف�سري هدفا مغايرا ملا ا�ستقر
ومفاهيمه .هو ّ
ع��ل��ي��ه امل��ف�����س��رون ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون� ،إن����ه«:ذه����اب امل��ف��� ّ��س��ر �إىل فهم
امل��راد من القول وحكمة الت�شريع يف العقائد والأح��ك��ام على
وجه يجذب الأرواح وي�سوقها �إىل العمل والهداية املودعة يف
التو�صل
الكالم» .الغر�ض اجلديد للتف�سري يف تيار املنار هو
ّ
�����ص ال��ق��ر�آين
�إىل االه���ت���داء ب��ال��ق��ر�آن ،مب��ا يجعل وظ��ي��ف��ة ال��ن ّ
حم��ددة يف �إ���ص�لاح املجتمع ،وتغيري م�ضمونه ،ووجهته عرب
م�سالك ومنهج خم�صو�ص.

نتو�صل �إليه
�أول م�ستلزمات الوقوف على ق�ضايا «ال ّتغيري»
ّ
م��ن خ�لال مفهوم «ال��ه��داي��ة» ذات���ه ،ال���ذي مي�� ّث��ل عن�صرا من
ال�صلبة ،التي تتح ّرك عليها تلك الق�ضايا
عنا�صر ال ّركيزة ّ
يف اخل��ط��اب ال���ق���ر�آين ،م��ا ي�����ش��دّد ذل��ك اخل��ط��اب ع��ل��ى ت���أك��ي��ده
يف هذا ال�ش�أن ،هو �أنّ الهداية عن�صر �أ�سا�س لل ّتغيري املن�شود
�شريطة �أن ال تعترب ُحظوَة وتف�ضيال �إله ًّيا ع�شوائ ّيا يخت�ص
ُو�س حاكِم ،ما
بِه مَن ي�شاء من عبادِه ،دومنا �س ّنة ناظِ م �أو نام ٍ
يفيده اخلطاب القر�آين يف هذا اخل�صو�ص باعتباره ما يعنيه
متج�سد يف كامل مفا�صل ال ّن�ص ،هو �أنّ الهداية ال
من فكر
ّ
ميكن �أن حت�صرها داللة التلقّي ال�ض ّيقة ،بقدر ما ينبغي �أن
بح�س �إن�ساين لل ّتوا�صل والفاعل ّية .املهتدي،
تكون مطبوعة ّ
بناء على ذلك ،هو الذي ي�سلك يف �سريه قا�صدا هدفا وا�ضحا
م ّتخذا يف ذل��ك �سبيال ب ّين ًة لديه لها ع�لام��ات جل ّية ،بذلك
�سيتوفر للمهتدي عون على �سلوك طريقه لي�صل اىل الهدف
ب�سالم.
ّ
مع هذه الداللة التوا�صلية والإراد ّية للهداية ،التي ت�ستدعي
من الإن�سان الكدح وال��وع��ي نقف على َم ْعلَم �أول من معامل
«ال ّتغيري» كما ير�سيه القر�آن الكرمي وكما َج َّل ْته �آية «�إِ َّن َّ َ
الل
يوا مَا ِب�أَن ُف�سِ ِه ْم» ّ
يتبي �أنّ «الهداية»
ي مَا ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّ ُ
ال ُي َغ ِّ ُ
م�سلك من م�سالك « ال ّتغيري» القر�آين ،و�أ ّنها بذلك تقت�ضي
تربية على الإرادة واالختيار .ما يفيده الن�سق القر�آين بهذا
اخل�صو�ص هو �أنّ لهذا امل�سلك ثالثة موجهات كربى حتدّد
طبيعته و�سبيل فعله يف جم��ال « ال ّتغيري» وه��ي �أن :الهداية
ظ��اه��رة ع��ام��ة يف ال���وج���ود ،ف��ه��ي ال تقت�صر ع��ل��ى ج��ان��ب من
جوانب احلياة �إذ النبات واحليوان و�سائر الكائنات م�شمولة
بها ت�ستلهم منها �س ّر وج��وده��ا ِوف��� َق ه��دى َغ��ري��زي َتكويني،
كذلك ت�شمل هذه الظاهرة الإن�سان ،لكن بخ�صو�صية تراعي
مكانته يف �س ّلم الكائنات ،والغاية املميزة من خلقه ووج��وده،
مبا يجعلها تكليف ّية حتقيقا ملبد�أ ا�ستخالفه ،وجت�سيدا ملعنى
م�س�ؤوليته وم�ساءلته ،و�أخريا من وجه َْي الهدايــــة التكويني
والتكليفي يتو ّلــــد مبد�أ «التكافئ الإن�ساين» الذي ي�ساوي بني
ال�سابقة وال ّ
الحقة ،يف ا�ستحقاق هذه الهداية
النا�س ،والأمم ّ
�سعيا لتعني قيم احل ّرية والفاعل ّية والإب��داع التي ال يتحقق
�إعمار الأر�ض �إال بها.
نخل�ص من هذا �أن «الهداية» يف اخلطاب القر�آين مبا تقت�ضيه
من حر�ص ومكابدة �إن�سانية ،مو�صولة على امل�ستوى الفردي

واجلماعي ،وهي الق�ضية الأوىل املف�ضية �إىل «التغيري» و�أنها
تت�ضافر يف ذل���ك م��ع �أرب��ع��ة م��ف��اه��ي��م رئي�سية �أخ����رى حت��دد
حقيقة ه��ذا «التغيري» و�إم��ك��ان حتققه وال��ط��رق املو�صلة �إىل
ذلك والأولويات التي ينبغي �أن تعترب فيه.
ّ
ك��ان��ت م��ق��ول��ة « ال���ق���ر�آن ك��ت��اب ه��داي��ة» ع��ن��وان��ا داال وم��دخ�لا
لتوجه جديد يفتح الباب على حت ّول مف�صلي حامل خلطاب
ّ
ت��غ��ي�ير ن��وع��ي ه��دف��ه املُ��ع��لَ��ن والدة « �إن�����س��ان ج���دي���د»� ،إن�����س��ان
م�ستحق ل��ل��ه��داي��ة مب��ا ي��ع�بر ع��ن��ه م��ن �إرادة ،وي��ت��و�ّ��ص��ل �إل��ي��ه
م��ن وع��ي وفاعل ّية ،تلك ه��ي الق�ض ّية الثانية التي ال يت�أتى
«التغيري» القر�آين �إ ّال بها ،ملزيد حتديد هذه الق�ض ّية يعر�ض
ل��ن��ا اخل��ط��اب ال���ق���ر�آين اخل�����ص��ائ�����ص ال��ك�برى ل��ه��ذا «الإن�����س��ان
اجلديد» فيقدّمه على �أ ّن��هٌ :
كائن متميز يف ُ�سـ ّلم املوجودات
ب�����الإرادة وب���إم��ك��ان ال��وع��ي مب�س�ؤوليته يف ع َ
���ال ه��و مو�ضوع
ٌ
كا�شف لذاته ،يرتقي بها ب�صفتها
املعرفة ،و�أح��د م�صادرها،
نف�سية الفرد العاد ّية معتمدا يف ذل��ك على
جم��اال �أعمق من ّ
احلقّ
العليا ،و�أخريا
جتربة حيوية تنطلق من توقه �إىل ذات
بانيا لتجارب واقع ّية تتمثل مقا�صد اخلطاب ال��ق��ر�آ ّ
ين ،مبا
يجعل �إن�سانيته يف �سريورة مبدعة ومتفاعلة مع �أعمق رغبات
َ
العال املحيط به.
ب��ع��ب��ارة واح�����دة :الإن�������س���ان ال���ق���ر�آين ال��ف��اع��ل ل��ل��ت��غ��ي�ير ك��ائ ٌ��ن
متجدد با�ستمرار يف ر�ؤي��ت��ه لذاته ومل��ن يختلف معه وللكون
الالمتناهي واملتغري هو الآخ��ر ،على ه��ذا ف���إن « التغيري» يف
باخلا�صية الدّالل ّية ملفهوم
اخلطاب القر�آين يرتبط ع�ضو ّيا
ّ
خا�صيته تلك من
«الإن�سان اجلديد» من جهة وما ت�ستدعيه ّ
ر�ؤية جديدة َ
للعال املمت ّد واملحيط به من جهة �أخرى.
َ
مقت�ضى هذا ّ
«العال» يف اخلطاب
التابط منهجيا هو حت ّول
ي ُثل
ال��ق��ر�آين �إىل ق�ضية ثالثة من ق�ضايا ال ّتغيري� ،إذ �أ ّن��ه َ ْ
�أمامنا يف موكب متح ّرك ،مبا ي�شتمل عليه من طاقة �إيجاب ّية
حافزة على الفعل وقابلة لل ّتغيري.
ت�أكيدا لهذه ال ّر�ؤية اجلديدة ف�إن القر�آن الكرمي يبد�أ بنزع كل
قدا�سة عن َ
العال ،جاعال منه بكافة مكوناته جماال ممتدّا
وم َُ�س َّخرا بنوامي�س ال جنوح عنها ،ومن�ضبطة ب�أن�ساق تكوين ّية
ب ّينة� ،إ�ضافة �إىل هذا ،ف�إنّ الآيات القر�آنية العديدة ت�ؤ ّكد �أنّ
الكون يف زيادة ّ
مطردة مبا يدح�ض الر�ؤية القا ّرة والثبوت ّية،
َ
ومب��ا ي��ع�� ّزز ر�ؤي��� ًة مغايرة ت��ق��وم على َخ�� ْل��قٍ للعال ال يتوقف،
وم�سرية منفتحة ال تفت�أ تنمو وتزيد.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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دور الدين في إرساء المحبة في العمران
�أم كلثوم الفار�سي
م��ن خ�ل�ال م��ق��ال ل�ل�أ���س��ت��اذ �أح��م��د حم��م��د ���س��امل �أ���س��ت��اذ
ال��ف��ل�����س��ف��ة الإ���س�لام��ي��ة وال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ب��ج��ام��ع��ة طنطا
الذي جاء بعنوان الدين والعمران والذي تناول فيه �أهم
نظريات العمران الب�شري التي قدمها مفكرون م�سلمون
على ر�أ�سهم اب��ن خلدون ،حيث خل�ص مقاله املن�شور يف
جملة التفاهم �إىل حقيقه مفادها �أن معاجلات مدونات
الأخالق الإ�سالمية مل�س�ألة العمران مل ترق �إىل م�صاف
�إمكانية وج��ود نظرية متكاملة؛ ولكنها كانت معاجلات
جزئية اختلفت من فيل�سوف لآخر ،ولكن ما اتفق عليه
جميع املفكرين يف هذا اجلانب �أن الدين عرب كل الأزمنة
ك��ان املحرك الأ�سا�سي للمجتمعات مهما كانت طبيعته
الوجودية (نق�صد بذلك من�ش�أ الدين �سماوي �أو و�ضعي)
ف�ضرورة الدين يف املجتمع من �ضرورة االجتماع نف�سه
�أي ال يحدث االجتماع (وج��ود جمتمع من غري دي��ن)؛
فاالجتماع ال يكون �إال ع��ن طريق ال��دي��ن ،حيث �إن من
خالله يتم تف�سري وتقبل الرموز وال�سلوكيات والعالقات
االجتماعية ،وحتى الثقافة ال ميكننا �أن نت�صور وجودها
ب��دون الفكرة الدينية؛ فالعالقة ب�ين ال��دي��ن والثقافة
عالقة ت���أث�ير وت���أث��ر يف نف�س ال��وق��ت .واملجتمع ي�ستمد
وج������وده وف����ق ت��ل��ك امل���ع���ت���ق���دات ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ف�����س�يرات
ال��ع��ق��ائ��دي��ة ل��ل��وج��ود وال��ف��ن��اء ع��ل��ى ح��د ����س���واء؛ ف��ال��دي��ن
تنظيم ي�شبع الأف�����راد م��ن خ�لال��ه �أغ��ل��ب احتياجاتهم
وف��ق حم���ددات ثابتة لل�سلوك م��ن الناحيتني الواقعية
والغيبية ،وه��و ب��ذل��ك ن��ظ��ام اجتماعي يت�شكل م��ن قبل
�أف��راد املجتمع �أنف�سهم� ،أو عن طريق غزو ثقايف يحدث
ب�ي�ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة� ،أو ����ص���راع داخ���ل���ي ي��زي��د من
التكامل والوحدة بني �أبناء املجتمع الإن�ساين .فالعالقة
بني الدين واملُجتمع تبادلية توافقية كل ي�ؤثر بالآخر؛
فهما عن�صران متال�صقان يف ك��ي��ان املجتمع الإن�����س��اين
وم���ن ال�����ص��ع��ب ال��ف�����ص��ل بينهما؛ لأ َّن ال��ع�لاق��ة تاريخية
وب��ي��ول��وج��ي��ة وف�����س��ي��ول��وج��ي��ة و���س��ي��ك��ول��وج��ي��ة وف��ك��ري��ة
ووج���دان���ي���ة .وم����ن خ��ل�ال ع��ل��م ال���ع���م���ران ال����ذي ع��ر���ض��ه
ال��ك��ات��ب ب�����ش��يء م��ن التف�صيل يف م��ق��ال��ه و���س��ل��ط ال�ضوء

على ال��دور الإيجابي للدين وال�شريعة يف �إر���س��اء دعائم
املحبة والأن�س بني الأفراد؛ فمما ال �شك فيه �أ َّن للإن�سان
حاجات يود ق�ضاءها ،ومطالب يرجو حتقيقها ،وم�صالح
يتمنى جناحها .وللإن�سان ميول و�أهواء و�شهوات يحاول
�إر���ض��اءه��ا و�إ�شباعها والتمتع بها وك��ل م��ن �ساعده على
ق�ضاء حاجة �أحبه ومن وافقه على هواه مال �إليه ومن
عاك�سه يف م�صاحله �أو �صادمه يف �أهوائه كرهه و�أبغ�ضه
ونفر منه وباعده ،فاحلب والبغ�ض من طبيعة الإن�سان،
ومن �صفاته املت�أ�صلة املالزمة ال مفر منهما وال عا�صم.
ومل يخل �إن�سان من حب �أو بغ�ض ولن يتجرد خملوق من
امليل والت�أثر فقد وجد احلب مع �أبينا �آدم عليه ال�سالم
وك���ان احل���ب وال��ب��غ�����ض ب�ين �أوالده �سبباً يف ال��ق��ت��ال بني
قابيل وهابيل ،و�شربت الأر���ض دم �أ َّول قتيل نتيجة حب
القاتل لأخت املقتول فتولد البغ�ض لأخيه و�أنتج جرمية
ال��ق��ت��ل ،في�صدر ع��ن احل��ب االئ��ت�لاف وامل����ودة وال��ت��ع��اون
والرحمة وتقوية الرابطة ومتكني ال�صلة فت�سعد الأفراد
واجل���م���اع���ات والأمم ،وي�����ص��در ع���ن ال��ب��غ�����ض ال��ق��ط��ي��ع��ة
وال��ه��ج��ران وال��ت��ف��رق واالخ���ت�ل�اف واخل�����ذالن وال��ق�����س��وة
وال�����ش��دة .وك��ل ح��رك��ات��ن��ا و�أع��م��ال��ن��ا و�صفاتنا ن��اجت��ة عن
احلب والبغ�ض ،في�ؤلف احلب بني الزوجني وال�صديقني
والأقارب .وقد كان الدين مت�صدرا م�شهد دعم العالئق
االجتماعية وتر�سيخ دعائم املحبة بني النا�س وذلك من
خ�لال ال�شريعة ،وات��خ��اذ ال��دع��وات واالج��ت��م��اع يف امل���آدب
ليح�صل لهم هذا الأن�س ،واجلدير بالذكر �أن ال�شريعة
�أوج��ب��ت على النا�س �أن يجتمعوا يف م�ساجدهم ك��ل يوم
خم�س مرات ،ليح�صل لهم الأن�س الطبيعي ،كما �أوجبت
على �أهل املدينة �أن يجتمعوا ب�أ�سرهم يف كل �أ�سبوع يوما
بعينه يف م�سجد ي�سعهم ( ���ص�لاة اجل��م��ع��ة ) ليجتمع
�شمل �أهل املحال وال�سكك كل �أ�سبوع ،ثم �أوجب �أي�ضاً �أن
يجتمع �أهل املدينة مع �أهل القرى والر�ساتيق (القرى
ال�صغرية) املتقاربني يف ال�سنة مرتني يف م�صلى �-صالة
الأعياد ،-ويتجدد الأن�س بني كافتهم ،وت�شملهم املحبة
الناظمة ،ثم �أوجب �أن يجتمعوا يف العمر كله مرة واحدة

يف املو�ضع املقد�س مبكة احلج -ومل يعني من العمر وقتا
خم�صو�صا ليت�سع لهم ال��زم��ان ،فيجتمعوا ب��ذل��ك �إىل
الأن�س الطبيعي و�إىل اخلريات امل�شرتكة ويتجدد بينهم
حمبة ال�شريعة .وي���ؤك��د اب��ن م�سكويه -على �أن املحبة
هي �أ�سا�س املجتمع الب�شري؛ لأن نظام امل��وج��ودات كلها
و���ص�لاح �أح��وال��ن��ا معلق باملحبة وي��رى �أن املحبة ناجتة
عن ميل الإن�سان �إىل الأن�س ،وذلك « لأن الإن�سان �آن�س
ب��ال��ط��ب��ع ،ول��ي�����س ب��وح�����ش��ي ،وال ن��ف��ور» ،وينبغي �أن يعلم
�أن هذا الأن�س الطبيعي يف الإن�سان هو ال��ذي ينبغي �أن
نحر�ص عليه ونكت�سبه مع �أبناء جن�سنا حتى ال يفوتنا
بجهدنا وا�ستطاعتنا ف�إنه مبد�أ املحبات كلها.
و�إذا كان الإ�سالم ير ّكز على العالقة الإن�سان ّية يف دائرة
احلركي
التعارف احليويّ يف احلاجات ،ف�إنه يثري اجلانب
ّ
يف هذه العالقة ،ليدعو امل�ؤمنني وامل�ؤمنات �إىل التعاون
على ال�بر وال��ت��ق��وى ،بحيث يتكامل اجلميع يف حتقيق
هذين العنوانني الكبريين يف ال��واق��ع ،ال ّلذين مي ّثالن
اخل�ير ك��ل��ه يف ع�لاق��ة الإن�����س��ان ب��الإن�����س��ان ،ويف املفاهيم
الأ���ص��ي��ل��ة يف الإمي�����ان وال���ع���دل وال�� ّت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي،
ال�سلوك ال��ف��ردي
وامل��راق��ب��ة املنفتحة على اهلل يف دائ���رة ّ
واالجتماعي للإن�سان على �أ�سا�س ّ
ال�ضوابط الروح ّية
والعمل ّية ،وليبعدهم عن التعاون على الإث��م والعدوان
ال ّلذين ميثالن ال�ش ّر يف نطاقه الفكري واحلركي ،وقهر
الإن�سان الآخر يف ك ّل �أبعاده و�أو�ضاعه.
�إنّ الدين على هذا الو�ضع يدعو �إىل الوئام ال ال�شقاق،
و�إىل احلب ال اخل�صام ،و�إىل عمل اخلري ال عمل ال�شر،
و�إىل الإكثار من اخلري وتاليف ال�شر حيث يرى املاوردي
�أن الدين من �أهم القواعد يف �صالح الدنيا  -والعمران
ال���ب�������ش���ري ،وه����و وح�����ده ع��ل��ي��ه ����ص�ل�اح الآخ�������رة ،وت��ك��م��ن
�أهميته يف �أنه « ي�صرف النفو�س عن �شهواتها ،ويعطف
القلوب عن �إرادتها ،حتى ي�صري قاهراً لل�سرائر ،زاجراً
لل�ضمائر ،رقيبا على النفو�س يف خلوتها ،ن�صوحا لها يف
ملماتها ،وه��ذه الأم��ور ال يو�صل بغري الدين �إليها ،وال
ي�صلح النا�س �إال عليها».
nkha008@gmail.com
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