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نشأة المواطنة
بين السلطة والحرية
كيف تقرأ نصا تراثيا؟
ضياء الدين ساردار ..األنموذج النقدي للمستقبليات اإلسالمية

الدولة الوطنية في التاريخ العربي
ثنائية التنوع والوحدة في الوعي الديني
الفقة السياسي اإلسالمي
االجتهاد في الموروث الديني
معضلة السلم في التراث اإلسالمي
بين الدين والسياسة
الترابط بين الفكر والدعوة والفقه

أما قبل!...
َّ
د .هالل الحجري
من القصائد اإلنجليزية التي يمكن َع ُّدها من أدب
األطفال قصيدة الشاعر اإلنجليزي الشهير ويليام
وردزورث ،)1850-1770( William Wordsworth
وعنوانها  Daffodilsأو «النرجس» ،وأحيانا تأخذ
لت وحيدا
عنوانها من مقطع شعري فيها هو
«تجو ُ
ّ
كغيمة».
وردزورث هو أكثر شعراء الرومانسية اإلنجليزية تأثيرا.
اتسمت حياته كلها بحب الطبيعة ،ورغم أنّه تعرض
لمعاملة قاسية من أقاربه في طفولته ،فإنّه وجد الراحة
والطمأنينة والسعادة في استكشاف جمال الطبيعة
بمفرده .في عام  ،1793كتب وردزورث النسخة األولى
لما يعرف ببيان النقد الرومانسي اإلنجليزي« :مقدمة
القصص الغنائية» ،وقد أصدر مع صديقه ،الشاعر
صموئيل تايلور كوليردج ،أول أربع طبعات منها في
عام  .1798في هذا العمل الرومانسي األساسي ،يعرف
وردزورث الشعر بأنه «تدفق عفوي لمشاعر قوية ناتجة
عن انفعاالت يتم استرجاعها في لحظات الهدوء
والسكينة» .وسيظهر هذا جليا في هذه القصيدة
التي ترجمتُ ها إلى العربية.
تذكر فيكتوريا توتشكا في دراستها الهامة لهذه
«تجولت وحيدا
القصيدة أنّه في قصيدة وردزورث
ُ
كغيمة» ،يمكننا العثور على الخصائص النموذجية
للفلسفة الوجودية وغيرها من األفكار الرومانسية،
حت في عام  ،1815وهي
وقد
كتبت في عام  1804و ُنقّ ْ
ْ
إحدى قصائد وردزورث األكثر شهرة وعاطفية ،التي
أن الشاعر استوحاها من التجول مع شقيقته
ُيعتقد ّ
دوروثي حول بحيرة أولسواتر في أبريل  ،1802حيث
حزاما طوي ًلا من أزهار النرجس الب ّري ،كما
شاهدا
ً
كتبت دوروثي عن هذه الرحلة في «The Gasmere
 ،»Journalمستخدمةً
كلمات مماثلة وردت في
ٍ
القصيدة مثل «رقص» و «ماس» و «جذل» ،بل ربما كتب
بناء على اقتراحها.
ويليام هذه القصيدة ً
نترجم هنا هذه القصيدة الرائعة إلى العربية:
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نشأة المواطنة
أمجد سعيد
ُيعرف حممد احلداد املواطنة -يف مقاله «الدين واملواطنة والتعددية يف الزمن احلا�ضر» واملن�شور مبجلة «التفاهم» -على �أنها ال َّرابطة �أو العقد ال�سيا�سي بني الفرد والدولة،
والتي متنح مبقت�ضاه الفرد جمموعة من احلقوق ،وبدوره يلتزم هو مبجموعة �أخرى من الواجبات ،وال ي�صح مفهوم املواطنة �إال بتوافر �شرط امل�ساواة يف احلقوق والواجبات
ُ
ال�صلح؛ لأنها كانت تختلف من
املرتتبة على هذا العقد بني اجلميع؛ لذلك
تختلف املواطنة عن كافة العهود واملواثيق التي كانت ُتنح قدمي ًا للمجاميع �أو الأفراد يف حاالت ُّ
جمموعة لأخرى ،وترتبط بال�سياق الذي ح�صلت فيه املفاو�ضة ،وال ت�سمح باندماج كل النا�س يف هيئة �سيا�سية مطلقة .كما �أنَّ هذا ال�شكل القدمي من املعاهدات كان يقوم بني
ال�سلطة واملجموعة املتعاهد معها ،ولي�س بني �أفراد ُيعرتف بذاتيتهم وحقوقهم والتزاماتهم الفردية .ومن اخلط�أ ت�ص ُّور �أنه قد وجدت مواطنة واحدة عابرة وم�ستدامة يف كل
الأزمنة والأمكنة؛ فالواقع �أن املواطنة مفهوم �شهد تطورات وتنوعات كثرية ،وهو ينتقل اليوم من ت�صور منطي انت�شر منذ الثورة الفرن�سية عام � 1789إىل ت�صور تعددي يقبل
االختالف والتنوع.

�أم ��ا يف ال�ف�ك��ر ال �ع��رب��ي والإ� �س�ل�ام ��ي ،ف�ق��د دخ ��ل مفهوم
املواطنة ب�شكله احلديث رِحَ اب الفكر العربي بف�ضل رواد
النه�ضة العربية ،ومن �أوائلهم امل�صري رفاعة طهطاوي،
ال��ذي �أُو ِف ��د �إىل باري�س �إم��ام�اً لإح��دى البعثات امل�صرية
العلمية ،وك��ان ذل��ك �سنة  ،1826وق��د م�ضى على الثورة
الفرن�سية �آن ��ذاك �سبع وث�لاث��ون �سنة� ،شهدت خاللها
فرن�سا خما�ضا ك�ب�يرا وع���س�يرا م��ن الناحية ال�سيا�سة،
وال��ذي �أدى ب��دوره �إىل ع�سر إ�ن��زال املواطنة �إىل ال�شارع
اليومي للنا�س.
من ناحية ،تعدَّد املفهوم -و�أعني مفهوم املواطنة -فقد
جرى العرف على �أن �أ�صل الفكرة قد انبثق يف احل�ضارة
الإغ��ري�ق�ي��ة؛ �إذ ظهر هناك االع�ت�راف بحق �سكان امل��دن
الإغريقية يف ت�سيري �ش�ؤونهم العامة ،وال�ت��داول لأخ��ذ
القرارت امل�صريية؛ مثل :احل��رب وال�سلم ،ولقد �شعرت
ال �ي��ون��ان م�ن��ذ ال �ق��دم ب � ��أ َّن ه ��ذه اخل��ا��ص�ي��ة مت�ي��زه��م عن
غ�يره��م ب��امل �ق��ارن��ة ب ��أن �ظ �م��ة احل �ك��م ال �� �س��ائ��دة يف ف��ار���س
وم�صر؛ �إذ يعترب احلاكم هناك مت�صال بالآلهة ومنفردا
ب��ات�خ��اذ ال �ق ��رارات .وم��ن خ�لال ال��درا� �س��ات احل��ال�ي��ة عن
امل�صريني القدامى �أنهم كانوا فعال يعدون الفرعون من
دم �إلهي ،و�أنه كان حماطا بحا�شية �ضخمة تنفذ قراراته
ورغباته ،وال ت�سري كل ال�ش�ؤون العامة �إال يف الإطار املغلق
لهذه احلا�شية ،وعلى العك�س يف احل���ض��ارة الإغريقية،
كان العديد من املدن تعرف ما يُدعى ب�آغورا؛ �أي النقا�ش
العام املفتوح لكل من يحظى ب�صفة املواطن ،وامل�ساواة بني
املواطنني يف امل�شاركة يف هذا النقا�ش ،واتخاذ القرارات
جت�سد
املت�صلة بال�ش�أن العام والرت�شح للوظائف ،وق��د َّ
ه��ذا امل�سلك يف جم ��االت ع��دي��دة؛ م�ث��ل :احل ��رب وال�سلم
وطرق �إدارة التجارة وتنظيم الت�شريعات املدنية و�سنها.
تر�سخت حتى
وي�ب��دو �أ َّن ه��ذه التجربة يف الت�سيري ق��د َّ
دفعت بع�ض الفال�سفة للتنظري لها تنظرياً فل�سف ًّيا .بل

�إن بع�ض م��ؤرخ��ي الفل�سفة يذهبون لعد نظام املواطنة
الإغ��ري �ق��ي ال��رح��م ال ��ذي ول ��دت ف�ي��ه الفل�سفة .فمثلما
تعود املواطنون الإغ��ري��ق على ال�ت��داول يف ال�ش�أن العام،
وط � ��وروا ط ��رق ا� �س �ت��دالالت �ه��م لإق �ن ��اع ب�ع���ض�ه��م البع�ض
برجاحة مواقفهم ،ن�ش�أ �أي�ضا يف الوقت نف�سه الفال�سفة
الذين يتداولون يف الق�ضايا املجردة ،ويجادلون بع�ضهم
البع�ض ويبحثون عن �أق��وى الأدل��ة وال�براه�ين العقلية
ل�ل�إق�ن��اع وال�غ�ل�ب��ة .وه�ك��ذا ن���ش��أت ت �ي��ارات �أخ ��رى كالتيار
ال�سف�سطائي وامل�ح��اورات الأفالطونية التي دار �أغلبها
على ل�سان �سقراط ،وق��د كانت مبثابة امل�ج��ادالت العاملة
املتخل�صة م��ن اخل�ضوع ملرجعية غ�ير مرجعية احلجة
واال�ستدالل .ومن هنا بد�أ الفكر ال�سيا�سي الإن�ساين.
والبد �أن تكون هذه املجادالت قد توا�صلت لفرتة طويلة
يف امل��دن الإغريقية؛ لأن�ن��ا جن��د �أر�سطو ق��د طلب كتابة
و�صفية وحتليلة ذات عمق باهر .فت�أكيده امل�شهور على
�أن الإن�سان مدين بطبعه ،يفرت�ض �أن تكون املدينة غاية
يف ذاتها ،و�أن يفتح جمال التفكري يف ال�شروط الفل�سفية
والفعلية لتحقيق ه��ذه الغاية ،ويجعل ال�سيا�سة جماال
م�ستقال بذاته وقائما على التجربة واال�ستدالل وجزءا
من التعقل الب�شري ،كما �أنه يجعل م�صدر �شرعية احلكم
قيام رابطة �سليمة بني الأفراد والدولة ،ولي�س اخل�ضوع
الق�سري لهرمية احلكم .وق��د ر�أى �أر�سطو �أن الإن�سان
ينتقل م��ن ح��ال الطبيعة �إىل ح��ال التمدن بف�ضل هذه
العالقة ال�سيادية التي ين�ش�أ على قاعدتها احلكم؛ حيث
يكون �أع�ضاء املدينة م�صدر �شرعيته .وب�ه��ذا الأ�سا�س،
ظهرت فكرة الد�ستور بو�صفه وثيقة تثبت �أه��م مبادئ
العقد ال�سيا�سي الذي يجمع بني كل املواطنني ،وبينهم
والدولة ،وقد ا�ستعمل �أر�سطو كلمة د�ستور مبعنى �شامل
يت�ضمن عامة كل �شكل م�ستقر يف تنظيم ال�سلطة .كما
جمع يف كتابه «ال�سيا�سة» التجارب التي كانت معروفة يف

ع�صره ،وي�صر باحثون معا�صرون على تدقيق الت�سمية
وا�ستعمال ال�صيغة الأ�صلية التي �أراده ��ا �أر��س�ط��و وهي
�صيغة اجلمع يف كلمة ال�سيا�سات؛ لأ َّن ا�ستعمال �صيغة
اجلمع يعيد الأهمية والتقدير لفكرة التعدد والتنوع يف
�أنظة احلكم؛ ف�أر�سطو مل يكن يق�صد تقدمي نظام حكم
مطلق ونهائي� ،أما من �شرحه من بعده فهم من حولوا
عنوان كتابه من اجلمع �إىل �صيغة املفرد.
ويع ُّد كتاب �أر�سطو الكتاب الفاحت يف علم ال�سيا�سة؛ لأ َّنه
قائم على املعاينة واال�ستدالل والت�صنيف وتوليد املفاهيم
وحت��دي��ده��ا ،ع�ل��ى ع�ك����س ك �ت��اب اجل�م�ه��وري��ة لأف�لاط��ون
قبله وال��ذي ي�صنف يف خانة �أدب اليوتوبيا ،مع �أن هذا
الأدب كانت له �إىل الع�صر احلديث �إ�سهامات يف تطوير
الفكر ال�سيا�سي للب�شر؛ من �أفالطون �إىل توما�س مور،
مرورا مبدينة اهلل للقدي�س �أوغ�سطني واملدينة الفا�ضلة
للفارابي.
لقد عرفت بع�ض الت�صورات الأ�سا�سية للمواطنة بلورة
وا�صحة منذ العهد الإغريقي؛ مثل :ال�سيادة وارتباط
��ش��رع�ي��ة احل �ك��م ب �ه��ا ،واال� �س �ت �ق�لال �ي��ة ال�ن���س�ب�ي��ة للحقل
ال�سيا�سي عن جماالت كاملجال االجتماعي مثال ،وت�أكيد
دور الفرد والتمييز بني اجتماعه الطبيعي وال�سيا�سي،
والتخل�ص من التف�سريات الأ�سطورية التي كانت �سائدة
حول الطابع ما فوق الإن�ساين لن�ش�أة الدول .لكن عقلنة
الظاهرة ال�سيا�سية ال تعني �أن فكرة املواطنة قد ن�ش�أت
بالكامل ل��دى الإغ��ري��ق؛ ذل��ك �أن ال�ب�ح��وث وال��درا��س��ات
التاريخية تثبت �أن املواطنة الإغريقية كانت منقو�صة
ونخبوية� ،إذ مل يتمتع مب��زاي��اه��ا �إال ال��رج��ال ال�ق��ادرون
على ممار�سة احل��رب �أو امل�لاك ل�ثروات خمتلفة؛ بينما
ك��ان��ت ت�ستبعد امل�ه��اج��ري��ن حديثا للمدن وال�ع�ب�ي��د ،ولو
كانوا ُم َّررين ،والن�ساء مهما كان و�ضعهن االجتماعي.
amjdsaeed01@outlook.com
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بين السلطة والحرية
عاطفة المسكري
من امل�ألوف �أن يلتفت دار�سو ال�سيا�سة والقانون و�أغلب من هم يف هذين املجالني �إىل امل�سائل الواردة يف العقد االجتماعي جلان جاك رو�سو .ومن هذا املنطلق ،جند
الأ�ستاذ فايز حممد ح�سني حممد ،الذي ي�شغل وظيفة �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم فل�سفة القانون وتاريخه بكلية احلقوق يف جامعة الإ�سكندرية ،يناق�ش بع�ضا من �أهم هذه
امل�سائل التي تتمحور حول العالقة بني االن�ضباط االجتماعي ووجود ال�سلطة يف املجتمع يف مقال له مبجلة «التفاهم» بعنوان «ال�سلطة وال�شرعية وحكم القانون:
النموذج الروماين» م�ستندً ا اىل �أحد �أهم النماذج التاريخية يف عملية االنتقال بني �أنظمة احلكم.

ت�ع��د م ��ن ��ض�م��ن الأف� �ك ��ار ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ت��ي وردت يف
ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي ل��رو��س��و م���س��أل��ة تنظيم املجتمع
ع ��ن ط��ري��ق وج� ��ود ن �ظ��ام ح �ك��م ي �ت �ن��ازل ف �ي��ه الأف � ��راد
عن ج��زء من حرياتهم « ولي�س حقوقهم » من �أجل
�أن ت�ضمن لهم ه��ذه الأنظمة الأم ��ان .تتعار�ض هذه
الفكرة مع �شريعة الغاب التي كانت ت�سود املجتمعات
ً
بدل عن فكرة �أنظمة احلكم بغ�ض النظر عن نوعها.
�إذا ما جئنا نتدار�س الأمر ب�شكله الب�سيط بعي ًدا عن
التعقيدات ،جند �أنّ وجود القوانني التي ت�شرف على
تطبيقها �أنظمة احلكم ب�سلطاتها املختلفة قد ي�ساهم
ب�شكل �أو ب�آخر يف �أن ي�أخذ كل ذي حق حقه وما يزيد
عن ذلك بنف�سه .هذه هي الفكرة الب�سيطة التي ن�ش�أت
من خاللها عملية تنظيم املجتمعات ب�شكلها احلايل
 الدول  -ت�سودها �أمناط خمتلفة من �أنظمة احلكم.ول�ك��ن م��ع وج ��ود ه��ذه الأن�ظ�م��ة ال �ي��وم ،ه��ل �أ�صبحت
العدالة ت�سود املجتمعات؟ هل عرفت احلدود ما بني
احلقوق والواجبات؟ هذا ما يجب طرحه يف م�س�ألة
التنازل عن احلريات مقابل �أن ت�سود العدالة ،حيث
يخترب �شرعية ال�سلطة وم�ستوى حكم القانون بني
هذه املجتمعات.
يقر الأ�ستاذ فايز يف مقالته ب�أهم ّية وج��ود ال�سلطة
وكونها �ضرورة اجتماعية تق�ضي على الفو�ضى وتنظم
ح�ي��اة الإن���س��ان ،حيث ذك��ر �أ ّن�ه��ا يف �آخ��ر امل�ط��اف نظام
�أن���ش��أه املجتمع الإن���س��اين خلدمته وتنظيم �ش�ؤونه.
ال يختلف اث�ن��ان على �أ��س�ب��اب الإن���ش��اء ول�ك��ن امل�س�ألة
�أ�صبحت تتمحور ح��ول امل�ستويات التي و�صلت �إليها
هذه الأنظمة يف حتقيق الأهداف املرجوة من �إن�شائها.
�إ��ض��اف��ة ل��ذل��ك ،الب��د م��ن اخ�ت�ب��ار م��دى �سيطرة هذه
املجتمعات على الأنظمة يف كل م�ستوى حيث انق�سمت
�آل�ي��ات احل�ك��م ب�ين الأن�ظ�م��ة امللكية ،والدميقراطية،
واجل�م�ه��وري��ة ،والديكتاتورية � ..إل ��خ .كما ورد طرح
ت��وج��ه الفيل�سوف وع ��امل االج�ت�م��اع الفرن�سي اميل

دورك � ��امي ح ��ول ه ��ذه امل���س��أل��ة وحت ��دي � ًدا ف�ي�م��ا يتعلق
باحلقوق وال��واج�ب��ات؛ في�ستحيل �أن يقوم ك��ل �أف��راد
املجتمع بواجباتهم على �أكمل وجه وب�شكل منظم -
مع وج��ود الأنظمة والقوانني  -وال زال ه��ذا الهدف
مل يتحقق متا ًما ،بالتايل عدمية احلقوق ،مما يعني
غياب العدالة واحلياة الطبيعية التي من املفرت�ض
�أن يحياها الب�شر .ذكر الأ�ستاذ فايز يف مقاله النموذج
الروماين لكونه انتقل من نظام ملكي �إىل جمهوري
ومن ثم �إىل امرباطورية كاملة .يف النظام امللكي مل
تكن �سلطة امللك تكفي لإدارة �ش�ؤونهم ف�أن�ش�أوا جمل�س
ال�شيوخ واملجال�س ال�شعبية مع احتفاظ امللك لنف�سه
ب�صالحيات �أكرب .فال بد �أن يكون با�ستطاعة النظام
احلاكم �إدارة �ش�ؤون الرعية حيث �أنه من مربرات بقاء
ال�سلطة  -من وجهة نظر الكاتب  -قدرتها على تبني
�أه ��داف ور�ؤي ��ة املجتمع لأ ّن��ه فقط حينها �ست�ستطيع
احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ق�ب��ول م��ن امل�ج�ت�م��ع؛ فاملنفعة التي
تعود على الأف ��راد من املفرت�ض �أن تكون م��راع��ا ًة يف
�سياق البحث عن امل�بررات للخ�ضوع لل�سلطة كذلك.
منذ �أن وجدت ال�سلطة كافحت املجتمعات الب�شرية
ع�ل��ى ��س�ي��ادة ال�ق��ان��ون وق��ام��ت ث ��ورات م��ن �أج ��ل ذل��ك؛
فحتى و�إن ا��س�ت�م��ر غ�ي��اب ال �ع��دل ط��وي�ل ً
ا ،ف�لاب��د �أن
يتغري ال��و��ض��ع ي��و ًم��ا م��ا وه ��ذا م��ا �أث�ب�ت��ه ال�ت��اري��خ وال
زالً � .
أي�ضا ،ال زال القتال قائ ًما بني عن�صري ال�سلطة
واحلرية بني املجتمعات� .إن الو�صول لنقطة االتزان
وب�ل��وغ �أ�سمى �أه ��داف �إن���ش��اء ال�سلطة يعد �أم� � ًرا بالغ
ال�صعوبة بني نداءات احلرية التي تن�ضح بها ال�شعوب
وامل �ج �ت �م �ع��ات ال �ب �� �ش��ري��ة ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،ف��ال���س�ل�ط��ة من
كبح ل�شي ٍء من احلرية التامة للب�شر
املفرت�ض �أنها ٌ
�ضمن جمتمعاتهم ،فمن يحدد م�ستوى هذا التكبيل؟
وب �ن ��ا ًء ع�ل��ى م� ��اذا؟ م��ن ه�ن��ا ت�ت�ع��دد الإج ��اب ��ات بتعدد
الظروف والزمان واملكان وطبيعة املجتمعات يف بقعة
ما على الأر�ض .ما قد يراه �شخ�ص ما يف ال�شمال حقّا

ممنوحا له ،قد يراه البع�ض امتيازًا ح�صل عليه ،وهنا
تختلف املعطيات باختالف الأ�سباب املرتبطة بتاريخ
املجموعات الب�شرية واملراحل التي مرت بها ال�سلطة
�أنظمة احلكم -لديهم.يعالج الأ�ستاذ يف مقاله �إحدى النقاط املهمة يف نف�س
�سياق م�شكلة االتزان ما بني ال�سلطة وكبح احلريات،
حيث يذكر �أنّ التمييز بني الدولة و�شخ�ص احلاكم يعد
�أم ًرا �ضرور ًيا و�إال تكون النتيجة زوال الدولة بزوال
احلاكم .يف �أخذ هذه النقطة بعني االعتبار ،تتفادى
املجتمعات الواقعة حتت ال�سلطة تبنّي نهج االت��زان
لفرتات ق�صرية تنتهي بزوال ال�سلطة احلالية ،وذلك
ي��ؤدي �إىل تعار�ض مع الأه��داف طويلة املدى لإن�شاء
ال�سلطة والدولة م ًعا( .ان�سالخ ال�سلطة من احلاكم)
و�ضوحا يف الأنظمة الدميقراطية
قد ُيرى ب�شكل �أكرث
ً
ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ا� �س �ت �م��راري��ة ت ��أث�ي�ر م�ن�ه�ج�ي��ة حكم
احلاكم على ال�سلطة� ،إال �أنّ الأ�س�س تبقى ثابتة .على
�سبيل امل�ث��ال ،يعد عن�صر الأم ��ن القومي يف مقدمة
قائمة الأول��وي��ات ل��دى بع�ض ال��دول الدميقراطية.
ي�أتي احلكام من مدار�س و أ�ح ��زاب خمتلفة ،ي�ؤثرون
على م�سار وتوجهات الدولة عدا �أنّ الأ�س�س والثوابت
ال م�سا�س بها ويتم �إق�صاء من يهدد �أ ّياً منها ب� ّأي �شكلٍ
كان� .إنّ م�س�ألة التنازل عن جز ٍء من احلرية الفردية
مقابل ال�ضمانات الأمنية وبجانب احلقوق ومعرفة
الواجبات ،هي م�س�ألة جدلية ب�سبب التغيريات التي
ح�صلت ج� ّراء اال�ستغالل احلا�صل من قبل ال�سلطة
ال�سيا�سية للأفراد وا�ضطهادهم حتت م�سمى احلكم
يف العديد من املجتمعات الب�شرية منذ القدم والتي
تنق�سم وتتج�سد اليوم على هيئة دول لها قوانينها
مع اختالف �أنظمة احلكم بها .ال تزال م�س�ألة قيا�س
�شرعية ال�سلطة ن�سبية تت�صل بالتاريخني الإن�ساين
واجل�غ��رايف م ًعا وترتبط مب��دى وع��ي ه��ذه املجتمعات
بواقعها كذلك.
Attifa.nasser@gmail.com
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كيف تقرأ نصا تراثيا؟
ناصر الكندي
قد يكون من ال�صعوبة قراءة ن�ص تراثي بحياد .فالقارئ ،يف نهاية املطاف ،هو ابن زمنه وتوجهه الفكري وقناعاته .ولهذا جتد الن�ص ُيلوى عنقه ليتما�شى مع
املعنى الذي يريده القارئ .ولطاملا متّت قراءة الن�صو�ص الرتاثية وفقا لأيديولوجية معينة �سواء كانت �سلفية �أو قومية �أوا�شرتاكية وغريها من القراءات .وتقوم
هذه القراءة قطعا ب�شطب الال مفكر فيه �أو امل�سكوت عنه حتى تخلق منوذجا قابال للتوظيف يف ما يراد للن�ص �أن يكونه .وهناك قراءات حديثة حتاول �أن تخلق
وعيا �أكرث ا�ستنارة مثل القراءة الهريمونوطيقية والقراءة االب�ستميولوجية والقراءة ال�سايكولوجية والتفكيكية وغريها� .إال �أن هذه القراءات قد تقع �أي�ضا يف
فخ �إ�سقاط معانٍ على ن�صو�ص ال تنتمي يف احلقيقة �إليها.

ويف ظ��ل ه ��ذه امل �ت��اه��ة ال �ق��رائ �ي��ة ي �ق��وم ال�ب��اح��ث
ال� ��دك � �ت� ��ور «ف �ي �� �ص ��ل احل � �ف � �ي� ��ان» م ��دي ��ر م�ع�ه��د
املخطوطات العربية بالقاهرة يف مقاله «قراءة
ال �ن �� ��ص ال �ت��راث � ��ي» امل �ن �� �ش ��ور مب �ج �ل��ة ال �ت �ف��اه��م
مبحاولة لإيجاد طريقة �صائبة للقراءة ت�ضع
الن�ص يف حقله الداليل ال�صحيح واملثمر دون �أية
�إحاالت خاطئة .يقوم احلفيان يف بداية درا�سته
ب�ت�ع��ري��ف ال�ن����ص ب ��أن��ه ق� ��راءة ج ��رى بو�ساطتها
توليده وانتقل من ط��ور ال�ق��راءة �إىل القرائي.
وذكر الكاتب ب�أنّه �سي�ستخدم م�صطلح «ق��راءة»
ولي�س «حتقيق» لك�شف مالب�سات الن�ص ،وذلك
ل �ل �خ��روج م ��ن ق �ي��ود امل���ص�ط�ل��ح الأخ �ي��ر .وي��ذك��ر
احلفيان �أنّ القراءة �أو القراءات يف ال�سياق الذي
ي�ت�ح��دث ف�ي��ه ه��ي ب �ن��اء ج��دي��د ل�ل�ن����ص ال�تراث��ي
الذي عدت عليه عوامل كثرية طبيعية وب�شرية،
فخلخلته ،وغ� ّيرت �صورته الأوىل (التاريخية)
التي كان عليها يوم �صدر عن �صاحبه.
وعن «الت�أ�صيل اللغوي» للقراءة ،ي�شري الباحث
�إىل �أنّ هناك ت�شاب ًها بني القراءة والكتابة وذلك
يف اجلمع واالجتماع ويف عن�صر اللغة � ً
أي�ضا� ،إال
�أنّ االختالف يكون يف �أنّ الأول م�سموع والثاين
مقروء ومرئي مثل م�شاهدة الأف�لام .ويق�صد
ال �ك��ات��ب ب��اجل �م��ع واالج �ت �م ��اع ت�لاق��ي امل���س�ت��وى
الأ� �ص �غ��ر ك��وح��دة ل�غ��وي��ة م�ث��ل ال�ك�ل�م��ة وال �ت��ي ال
فائدة منها عندما تكون مفردة� ،إال �أنّها تكون
م�ف�ي��دة ح�ين ت�ك��ون يف ج�م�ل��ةّ � .أم ��ا يف ال��وح��دات
اللغوية الكربى ف�إنّها تتحول �إىل فكرة ،ومن
خاللها ندخل �إىل ال�سياقات املعرفية والظرفية
للن�ص.
� ّأم ��ا ب���ش��أن «ال�ت��أ��ص�ي��ل ال�ت��اري�خ��ي» ل�ل�ق��راءة فقد

ق�سمه الكاتب لعدة م�صطلحات:
ّ
القراءة م�صطلحا علميا :ومن �ضمنها القراءات
ال�ق��ر�آن�ي��ة من�سوبة �إىل ال�ن�ب��ي .وه�ن��اك ق ��راءات
�صحيحة ينبغي �أن تتوفر فيها ثالثة �شروط:
��ص�ح��ة ال���س�ن��د ،م��واف�ق�ت��ه ل�ل�ع��رب�ي��ة ،وم��واف�ق�ت��ه
ل �ل��ر� �س��م ال �ع �ث �م ��اين .وه� ��و ه �ن��ا م �� �ش��اب��ه ل�ل�ن����ص
احلديثي �أي�ضا .ومل�صطلح ال�ق��راءة عنوان �آخر
وهو ال�سماع.
ال �ق ��راءة م�صطلحا تعليميا :وي�ق���ص��د ب��ه تلك
القراءة القائمة على التلمذة لأحد ال�شيوخ.
ال �ق ��راءة م�صطلحا ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ن����ص :وه��و
القريب من مفهوم التحقيق ،ويعني الإج��ازات
مثل �إجازة ال�سماع و�إجازة الن�سخ وغريها.
ويتطرق الكاتب �إىل مو�ضوع «ق�ضية القراءة»
من خ�لال حتديد ثالثة معانٍ للفظ ال�ق��راءة:
وهي �أن تكون بالعني والل�سان مقابال للكتابة،
وثانيا فهم الن�ص من القراءة وت�أويله ،و�أخريا
التوقع واال�ست�شراف لأفق �أمر �أو ق�ضية .ويل ّمح
الكاتب �إىل �أنّ املعنى الثاين قريب �أو متداول يف
عامل الفل�سفة واحلداثيني لأنها تتجه �إىل روح
الن�ص وفهمه� .إال �أن��ه وعلى الرغم من حتديد
ال�ك��ات��ب ل�ه��ذه امل �ع��اين ال�ث�لاث��ة للفظة ال �ق��راءة
جتده ي�ستدرك القول ب�أن قراءة الن�ص الرتاثي
ال تعتمد على هذه املعاين املذكورة!
وعليه ،ي��ؤك��د احلفيان على «خ�صو�صية ق��راءة
الن�ص ال�ت�راث ��ي» .فمن �سمات الن�ص ال�تراث��ي
�أن��ه ما�ضوي ولي�س ع�صريا ،ويتطلب العمل به
ولي�س فقط ملجرد الفهم ،والعمل فيه مت�شعب
لطبيعته التاريخية �إذ يتط ّلب توثيقا للعنوان
وامل�ؤلف �ضبطا وترقيما وت�صحيحا ،والتعريف

ب ��امل� ��ؤل ��ف وت �ق ��دمي ��ه وال �ك �� �ش ��ف ع ��ن م �ن��اه �ج��ه.
والقراءة �أنواع:
ق� ��راءة اال��س�ت�ك���ش��اف :وه ��ي ت�ستك�شف ال �ق��راءة
وامل �ل��ام � ��ح ال� �ع ��ام ��ة وت� �ت ��وق ��ف ع �ن ��د اخل �ط ��وط
وتتح�س�س املزايا والعيوب دون تع ّمق،
العري�ضة
ّ
وتطرح �أ�سئلة عن �صحة عنوان الن�ص؟ وم�ؤلفه؟
والعالقة بينهما؟ وهل هو ن�ص مكتمل.
قراءة التك�شيف :وتقوم هذه القراءة على تفكيك
الن�ص �إىل جزئيات �صغرية ت�صب يف الك�شافات.
ق� ��راءة ال ��در� ��س :وه ��ي ت���ض��ع ال�ن����ص يف �سياقها
امل �ع��ريف وال �ت��اري �خ��ي ،وت�ستبطن ال�ن����ص وت�ضع
�صورة عامة عنه.
قراءة النقد والتحقيق :وتعد هذه القراءة من
�أطول القراءات و�أهمها.
وي�ضع الكاتب �آل�ي��ات و�أدب �ي��ات ل�ل�ق��راءة �أهمها:
 -1ال��وع��ي بطبيعة الن�ص ال�تراث��ي :فهو لي�س
ق�صيدة �أو ق�صة �أو مقال ،و�إمنا هو علم ومعرفة
ج��اءا من املا�ضي -2 .الوعي بطبيعة التحقيق
وامل ��راح ��ل ال�ت��ي م��ر ب�ه��ا :وذل ��ك ب��االط�لاع على
الأع� �م ��ال ال�ت�ق�ن�ي��ة والإج ��رائ� �ي ��ة ،وال�ت��وث�ي�ق�ي��ة،
وال �ت �ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وال �ب �ب �ل ��وج ��راف �ي ��ة ،وال �ب �ح �ث �ي��ة
ال�صرفة -3 .الوعي ب�أن املكتبة العربية واحدة:
�أي �أن الأ��س�ل��وب الكتابي واح��د ومتجان�س-4 .
ا��س�ت���ص�ح��اب ن���ص��و���ص امل ��ؤل ��ف الأخ � ��رى :وذل��ك
ح �ت��ى ت �ت��م م �ع��رف��ة ك��ام��ل ف �ك��رت��ه دون جت��زئ��ة.
 -5ا�ست�صحاب ال�ن���ص��و���ص ال�ت��ي تتفق م�ع��ه يف
املو�ضوع �أو املحتوى العلمي :ذل��ك �أن الن�صني
ينتميان �إىل زمن واح��د ومكان واح��د -6 .عدم
التوقف كثريا عند امل�شكالت التي تعر�ض �أثناء
قراءة الن�ص.
nskindi83@yahoo.com
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هنية الصبحية

ً
ُ
توطئة
الباحث بوحدة الدرا�سات امل�ستقبلية حممد م�سعد العربي يف مقاله «�ضياء الدين �ساردار ...مطارحة الإ�سالم وامل�ستقبل» -واملن�شور مبجلة «التفاهم»-
ُيقدِّ م
علم َّية وا�ضحة مل�شروع �ساردار الفكري النقدي لبع�ض امل�سائل اجلدلية يف الدرا�سات امل�ستقبلية للإ�سالم والتحديات التي تواجهها يف ظل الأ�صولية واالنغالق
الفكري .وي�شري العربي �إىل �أنَّ م�شروع �ساردار يف نقد الدرا�سات امل�ستقبلية ي�سعى لتحقيق هدفني؛ هما :ع�صرنة الإ�سالم ونقد احل�ضارة الغربية املهيمنة .و ُي ِّ
و�ضح
�ساردار �ضرورة نقد هذه الدرا�سات من وجهة نظر نقدية ومتييزية؛ بحيث ت�ستطيع �أن تفرق بني احلق والباطل مبا ال يعني رف�ض الغرب؛ و�إمنا التعامل معهم �إن�سان ًّيا
من خالل مبد�أ الإ�سالم الذي يدعو للأمر باملعروف والنهي عن املنكر� .أما ع�صرنة الإ�سالم ،فيعرب عنها �ساردار يف م�شروعه ب�أنها عملية م�ستقبلية لن تتم يف احلا�ضر
الذي ي�شهد املزيد من ال�ضعف والركود للعامل الإ�سالمي ،ويرى �ضرورة بناء احل�ضارة الإ�سالمية من جديد بو�ضع حجر الأ�سا�س املتمثل يف مفاهيم الإ�سالم الأ�سا�سية
باعتبارها ح�ضارة امل�ستقبل؛ �إال �أن اخلطر الأقوى �أن هذا امل�ستقبل نف�سه عر�ضة لال�ستعمار من قبل الغرب؛ باعتباره �أزمة حقيقية يف حقل الدرا�سات امل�ستقبلية.
كما ي ِّ
ُو�ضح �أ َّن الدرا�سات امل�ستقبلية لي�ست علما خال�صا ،بل هي
تعبري ع��ن ت��داخ��ل العلوم البينية؛ ف ��أي علم ل��ه بُنى اجتماعية
ا�صطناعية تت�سم بالتعقد وال�ت��داخ��ل م��ع ��ض��رورة �أال ن�ضع �أي
حدود جامدة ونظريات ثابتة وم�صطلحات �سرية غام�ضة؛ لأ َّن
الدرا�سات امل�ستقبلية الراهنة ما هي �إال ر�ؤى كونية غربية ،وهي
متثل الأزم ��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه العاملني يف ه��ذا احلقل،
فيذكر �ساردار �أن ذلك احتالل ،وحتريره مبثابة التحدي الأكرب
ال ��ذي ي��واج�ه��ه ال�ع��ام�ل��ون ال �ق��ادم��ون م��ن خ�ل�ف�ي��ات ث�ق��اف�ي��ة غري
غ��رب�ي��ة؛ فا�ستعمار امل�ستقبل ه��و ا��س�ت�م��رار ال�ستعمار احلا�ضر،
واحل���ض��ارة الغربية ه��ي املهيمنة بكل منتجاتها التكنولوجية
والعلمية ،مبا يف ذلك �أنها حتمل معها حتيزات و�أفكارا غربية،
وج��اء تغريب ال ��دول امل�ستعمرة �سابقا حت��ت م��ا ي�سمى بالعوملة
التي �ألغت جميع احلدود وامل�سافات؛ حيث قامتْ بت�شكيل العامل
حتت ثقافة واحدة وهي الثقافة الغربية ،ف�أجربتهم على اخليار
الذي تريده؛ بحيث �أ�صبح امل�ستقبل �أ�سريا لر�ؤيتها .فالدرا�سات
امل�ستقبلية تطورت كحركة فكرية واجتماعية ت�ؤكد تع ُّدد البدائل
امل�ستقبلية؛ �إال �أنها �أ�صبحت حتت هيمنة امل�صالح الغربية ،ويرى
��س��اردار �أن �سيطرة امل�صالح االقت�صادية الغربية ق��د جنحت يف
اال�ستيالء على العلم واحتالله ،ويدعم ذلك بقوله �إ َّن الهيمنة قد
حولت حقل الدرا�سات امل�ستقبلية �إىل �أداة و�سلعة حتت ال�شركات
الأمريكية باعتبارها -ح�سب اعتقادهم -املوطن الطبيعي للحقل
وامل�ستقبل نف�سه ،وهذا �أخطر ما ي�صيب ا�ستعمار امل�ستقبل؛ كونه
ينتزع احلركة والفعل من الثقافات الأخرى.
م��ن ُه�ن��ا ،ي��ذه��ب ال�ع��رب��ي ل�ط��رح �أه ��م احل�ل��ول ال�ت��ي ي��دع��و �إليها
�ساردار يف مقاومة الواقع الراهن لتحويل الدرا�سات امل�ستقبلية
�إىل حركة خالقة؛ وهذا يتطلب� :ضرورة تغيري الأطر املفاهيمية
ال�غ��رب�ي��ة امل�ه�ي�م�ن��ة و�إال ��س�ت�ك��ون غ��رب�ي��ة ب��واق��ع امل�ج�ت�م�ع��ات غري
ال�ع��رب�ي��ة .ك�م��ا ُي���ش�ير �إىل �أ َّن امل�ستقبل مي�ث��ل ح��ال��ة م��ن ال��وع��ي،
وال��وع��ي ال يكون �سليما �إال �إذا نبع من عُمق الثقافة الأ�صلية؛
بحيث ي�شمل حقل الدرا�سات امل�ستقبلية التنوع والتعددية؛ �أي
�أن تلك املفاهيم والأدوات امل�ستخدمة تعك�س م�صالح واهتمامات
كل ثقافة.

وي�ق�دِّم � �س��اردار م�شروعه الآخ ��ر يف نقد ت��راث الإ� �س�لام :هيمنة
الأ�صولية ال��ذي يعده �أ�سا�س امل�ستقبل البديل؛ بحيث يُ�سهم يف
�صناعة احل�ضارة العاملية؛ م��ن خ�لال نقده ل�ل�تراث الإ�سالمي
احل��دي��ث وامل�ع��ا� �ص��ر؛ ف�ي��و��ض��ح �أ َّن ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ي �ق��وم على
الإميان بالتعددية التي متثل احلالة الطبيعية للوجود الب�شري.
وي�شري العربي �إىل �أ َّن هنالك العديد من الروافد الفكرية الرثية
ال�ت��ي �أ�سهمت يف تكوين فكر � �س��اردار ال�ن�ق��دي ،في�صف الإ��س�لام
بر�ؤية كونية عبقرية ج�سد فيها كل القيم الإن�سانية؛ ومن بينها
�أ َّن الإ��س�لام ن�ظ��ام للمعرفة وال��وج��ود وال�ف�ع��ل ،ويعني اخل�ضوع
وال�سالم الكامل ال��ذي يتحقق من خالل مفاهيم وقيم ج�سدت
يف القر�آن وال�سنة�...إلخ ،وعليه ي�شري الباحث �إىل �أن ر�ؤية �ساردار
حتاول �أن ت�ضع القيم الإ�سالمية حمل الفعل واحلركة؛ بحيث
يتحول �إىل ح�ضارة عاملية قائمة على احلكم الت�شاركي والعدالة
االجتماعية واملعرفة ،و�إن�ت��اج املعرفة الفل�سفية والتكنولوجية
العلمية وامللتزمة بعبادة اهلل ،وتكون �ساعية �إىل �إع��ادة النظر يف
م�ف��ردات ال�ع��امل املعا�صر م��ن احل��داث��ة وم��ا بعدها والر�أ�سمالية
ونظامها؛ لأنها حت�سن من حياة الإن�سانية جمعاء.
وي �ت��و َّق��ع � �س ��اردار �أن �إع� ��ادة ب�ن��اء الإ� �س�ل�ام ��س�ت�ك��ون عملية م��ؤمل��ة
وت��دري�ج�ي��ة؛ لأن �ه��ا ��س�ت�ق��وم ب ��إع ��ادة ب�ن��اء ك��ل اجل��وان��ب احلياتية
وال �ت ��ي ت�ت�ط�ل��ب ��ش�ج��اع��ة ف �ك��ري��ة ،و��س�ت�ك��ون ع�ب�ئ��ا ع�ل��ى الأج �ي ��ال
القادمة ،و�إم��ا تنجح ه��ذه العملية �أو تخفق .كما ي��رى �أن �أزم��ة
احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة اب �ت ��د�أت حينما �أغ �ل��ق االج�ت�ه��اد ال�ف�ك��ري
وال�ف�ق�ه��ي يف الإ� �س�لام ال ��ذي ن�ت��ج ع�ن��ه ج�م��ود ف�ك��ري ،وق��د �سماه
بالكوارث امليتافيزيقية الثالث يف تاريخ الفكر الإ�سالمي؛ وهي:
ت�صعيد ال�شريعة �إىل مرتبة املقد�س الإلهي ،و�إلغاء ال�سلطة عن
امل�ؤمنني ،وم�ساواة الإ��س�لام بالدولة .وي�ؤكد على ر�ؤيته بقوله
�أنه ال يوجد �شيء مقد�س يف ال�شريعة؛ حيث �إ َّن ال�شيء الوحيد
املقد�س يف الإ�سالم هو القر�آن� .أم��ا ال�شريعة ،فهي بناء �إن�ساين
وحماولة لفهم الإرادة الإلهية يف �سياقات خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل
�أن اجلزء الأكرب من ال�شريعة فقه ،والفقه له تغرياته الزمانية
وال�ت��اري�خ�ي��ة ،وال�ف�ق�ه��اء مل ي�ك��ن ل��دي�ه��م �أي ��ة �سلطة جمتمعية؛
فاجتهاداتهم ونظرياتهم ال ميكن تعديلها �إ��ض��اف��ة �إىل تطوُّر

الفقه الإ��س�لام��ي على ق��اع��دة االنق�سامات ال�سيا�سية ،وه��ذا ما
ي ��ؤدي �إىل خطر �آخ��ر؛ �إذ ت�سلب ال�سلطة ع��ن امل�ؤمنني طاملا �أن
ال�شريعة �أعطيت التقدي�س فال منا�ص للتفكري والنقد ،وبذلك
ي�صبح امل�ؤمن جمرد متلقٍ ال جدوى من بحثه وا�ستق�صائه.
م��ن ه�ن��اُ ،ي ��ؤك��د � �س ��اردار �أن ال���ش��ري�ع��ة لي�ست �إال م �ب��ادئ وقيما
ت���س�تر��ش��د ب�ه��ا امل�ج�ت�م�ع��ات الإ� �س�لام �ي��ة ك��ون�ه��ا م�ن�ه��ج ح �ي��اة حلل
امل�شكالت ،ولي�ست قانونا جربيا يلتزم ب��ه ،م�شريا �إىل �أن ذلك
يتطلب م��ن امل�ؤمنني �أن يبذلوا امل��زي��د م��ن اجل�ه��د ،و�أن يعيدوا
ت�أويل القر�آن با�ستمرار.
كما يُ�شري � �س��اردار �إىل اخل�ط��ر الأخ�ي�ر ال��ذي يتمثل يف م�ساواة
الإ�سالم بالدولة الذي �أطلق عليه جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي؛
وبذلك ي��رى �أن الإ��س�لام يختزل على هيئة �أيديولوجيا بحيث
تكون ه��ذه الأيديولوجيا داخ��ل بنية ال��دول��ة القومية م��ن �أجل
حت��وي�ل�ه��ا �إىل دول ��ة �إ� �س�لام �ي��ة .ك�م��ا �أن �ه��ا ت���س�ع��ى جل�ع��ل ال��دول��ة
املتحكمة يف كل �شيء با�سم ال��دي��ن ،وتبني برناجمها ال�سيا�سي
وجتعل كل فعل �سيا�سي �إ�سالم ًّيا كما هو يف �إيران ،وهذه احلالة
قد و�صلت تدريجيا �إىل العامل الإ�سالمي وجمتمعاته و�شكلت
حالة من العبثية والتدهور.
وع�ل�ي��هُ ،ي��ؤك��د � �س��اردار �أن م�ستقبل الإ� �س�لام يعتمد على ق��درة
امل���س�ل�م�ين ع�ل��ى ع�ل�اج خ�ط��ر الأ� �ص��ول �ي��ة واالن� �غ�ل�اق ال�ف�ك��ري؛
م��ن خ�لال جتديد الأ��ص��ول التي يرتكز عليها الإ� �س�لام ،وه��ذا
ال�ت�ج��دي��د ال ي�ع�ن��ي رف ����ض ال �ت�راث وال�ت�ق�ل�ي��د؛ ف�ه��و ي ��ؤك��د �أ َّن ��ه
تقليدي نقدي ال يقبلها ب�شكلها ال�سابق ،و�إمنا يجب �أن تبتدع
وتخرتع با�ستمرار فهي يف ال�شريعة كبناء تاريخي �إن�ساين� .أما
القر�آن ،فيج�سد ال�شيء الوحيد املقد�س با�ستمرارية الإ�سالم،
�إال �أن ت�أويالته يجب �أن جت��دد ح�سب املقت�ضى الزمني لتلك
الفرتة.
وي�ؤكد العربي �أ َّن �أفكار �ساردار قامت على روح تفا�ؤلية م�ؤمنة
ب��ال�ط��اق��ات ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ي��وف��ره��ا الإ� �س�ل�ام ل�ل�ع�م��ل ،وب �ق��درة
الفرد على حتديد م�صريه بالعمل اجلماعي الواعي باحلا�ضر
ويكن حتقيق ذل��ك كله من خ�لال تبني
واملتطلع للم�ستقبلُ ،
الإ�سالم كمنهج حياة عظيم يتنا�سب مع الأزمنة والع�صور.
heenosaid@gmail.com
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الدولة الوطنية في التاريخ العربي
زهرة السعيدي
يناق�ش حممد احلداد يف مقاله «م�شكالت الدولة الوطنية يف العامل العربي و�إمكانيات التجديد» واملن�شورة يف جملة «التفاهم» التحديات التي تواجه الدولة
الوطنية يف الوطن العربي منذ �سقوط الدولة العثمانية �إىل اليوم ،ويقرتح جتديد �شرعيتها من خالل �إعادة ت�أويل التاريخ ،ومن ثم تعميق املواطنة وحتقيق �أكرب
قدر من العدالة بني �سكانها.

مفهوم الدولة الوطنية وتاريخها
قبل احل��دي��ث ع��ن حت��دي��ات وم�شكالت ال��دول��ة الوطنية
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا دعونا نع ّرف الدولة
الوطنية ون�ع��رج على �أركيولوجيا ن�ش�أة �شرعيتها� .أوال
الدولة الوطنية هي تنظيم له حدود جغرافية يعي�ش يف
كنفه جمع من الب�شر ي�شرتكون يف الهوية والثقافة ،ولهذا
التنظيم ت��أث�ير كبري على �شكل احل�ي��اة وع�ل��ى الطريقة
ال�ت��ي يعرب ك��ل ف ��رد ،يعي�ش يف ه��ذه ال��دول��ة ،ع��ن نف�سه،
حيث يتحدد م��ن خاللها �أي لغة يتحدث بها الأف ��راد
و�أي قوانني يتبعون ،و�أي �شكل من العالقات جتمعهم.
وق��د ب ��د�أ ن�ظ��ام ال��دول��ة الوطنية يتخذ �شكال حم ��دداً يف
النه�ضة الأوروب�ي��ة بعد معاهدة و�ستفايل يف �سنة ،١٦٤٨
بعد �أن كانت �أوروبا قد �ضاقت ذرعاً من احلروب الدينية
الداخلية واخل��ارج�ي��ة .اخل��ارج�ي��ة مت�شكلة يف تهديدات
االمرباطورية العثمانية الإ�سالمية وزحفها باجتاه �شرق
�أوروبا بعد �أن �سيطرت على جنوبها ال�شرقي .والداخلية
ت�شكلت يف االن�ق���س��ام��ات امل��ذه�ب�ي��ة يف ال��دي��ان��ة امل�سيحية
والتي �أدت �إىل ان�شقاق امل�سيحية مبدئياً �إىل الكاثوليكية
والربوت�ستانتية منطلقة من ذلك �إىل انق�سامات �أخرى
 .ك��ل ه��ذه الأح ��داث �أ�ضعفت �أوروب ��ا و�أدخلتها يف ح��روب
عديدة �أ�شهرها حرب الثالثني عاما� .أمام هذه التحديات
كان لدى �أوروبا خياران ،الأول جتاهل التعددية الدينية
وا��س�ت�ع��ادة وح��دة امل�سيحيني ،وج�سده احل��اك��م الإ�سباين
�شارلكان ال��ذي ح��اول �إح�ي��اء االم�براط��وري��ة الرومانية.
والثاين جت�سد يف �صلح �أوغ�سبورغ و�أق� ّر بانق�سام �أوروب��ا
�إىل م �ق��اط �ع��ات ت �ت �خ��ذ ب�ع���ض�ه��ا ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة و�أخ � ��رى
الربوت�ستانتية مذاهباً لها ،اعتماداً على مذهب �أمريها.
ب��د�أت فكرة ال�سيادة بهذه الطريقة متج�سدة يف امللوك
والأمراء ،ولكنها حتولت بعد قرون لتتج�سد يف ال�شعوب.
واتخذت �شكلها النهائي بعد �أن ُوقعت معاهدة و�ستفايل
التي �أنهت احل��روب الدينية نهائياً يف �أوروب��ا ،وانق�سمت
�أوروبا يف حينها �إىل دويالت ومقاطعات حمددة العالقات
بينها مبقت�ضى مبادئ و�ستفايل ،ف�ساد ال�سلم بني �سكانها،

وبد�أت �أوروب��ا ت�شهد نه�ضة علمية وفنية و�أدبية و�سيطر
الأوروب �ي ��ون على ال�ع��امل جم ��دداً ،بالعلم والتقنية هذه
املرة ولي�س بال�سيف ،و�ألزمت جميع مناف�سيها على حذو
حذوها ،فقلدها اليابانيون وال�صينيون والأمريكان بل
وتفوقوا عليهم ،وهكذا كانت فاحتة نظام الدول الوطنية.
تعرث الدولة الوطنية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب �إن ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ق��د م � ّر ب�ع��دة م�شاكل
منعته من دخ��ول نظام الدولة الوطنية رغ��م حماوالته
املتوا�ضعة ،حيث �إن��ه وق��ع حتت وط ��أة م�شكلتني :الأوىل
عقدة اخلالفة ،فبعد �أن �سقطت االمرباطورية العثمانية
�ألغى �أتاتورك اخلالفة و تقل�صت مظاهر التدين ،ومن
يومها ظهرت ه��ذه العقدة ،حيث �أخ��ذت بع�ض احلركات
يف الدعوة �إىل ا�ستعادة �أجماد الأمة الإ�سالمية ومل �شمل
جميع ال ��دول الإ�سالمية حت��ت مظلة اخل�لاف��ة جم��دداً.
وال �ث��ان �ي��ة ع �ق��دة «��س��اي�ك����س-ب�ي�ك��و» ،وال �ت��ي ك ��ان �أ��س��ا��س�ه��ا
املعاهدة ال�سرية بني فرن�سا و�إجن�ل�ترا يف اقت�سام �أج��زاء
م��ن ال��وط��ن العربي بينهما .وبعك�س معاهدة و�ستفايل
ال �ت��ي ال مي�ك��ن لأح ��د �أن ي�ن�ك��ر �آث ��اره ��ا الإي �ج��اب �ي��ة ،ك��ان
للمعاهدة الثانية �آثار �سلبية و تدمريية �أدت �إىل تعميق
�شعور العرب بالإهانة جراء وقوعهم يف و�صاية الغري.
�إال �أن الكاتب يعزو امل�شكلة الأكرب �إىل اخللل يف مناق�شة
م���ش�ك�لات ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ق ��ول �إن ال�ن�ق��ا���ش
ظ ��ل حم �� �ص��وراً يف م �ق��ارب �ت�ين ،الأوىل ت��رب��ط االن �� �س��داد
ال���س�ي��ا��س��ي ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��ال�ع��ام��ل ال��دي �ن��ي ،وال�ث��ان�ي��ة
باال�ستعمار وم�شاريع التق�سيم ،ويرف�ض الكاتب تقريباً
كال املقاربتني؛ لأن كليهما ال ي�سهم يف بناء وعي �سيا�سي
جتديدي .ويقرتح بديال لتلك املقاربتني مقاربة �أخرى
ترتكز على جتديد ال�شرعية ب�إعادة ت�أويل التاريخ.
جتديد �شرعية الدولة الوطنية
يقول الكاتب �إنه ال بد من اخلروج من الو�ضع الت�أويلي
املتعارف عليه ( �أي� :أن حماوالت العامل العربي لدخول
نظام ال��دول الوطنية هم�شت ب�سبب اال�ستعمار و�أح��داث
�أخ ��رى) ،و�إع ��ادة ط��رح امل��و��ض��وع ب�صورة �أك�ثر عقالنية.

ال بد �أو ًال من ا�ستبعاد ال�ق��راءة التاريخية القائمة على
امل�ؤامرة التي ترتكز عليها اخلطابات القومية ،والتي تعد
كل هذه الأح��داث جمرد م�ؤامرة �ضد العروبة واال�سالم
لأنها ال توفر �أي طرح مو�ضوعي ،ميكن دح�ضها بتجربة
فكرية ب�سيطة� :إذا طبقنا ذات ال�ف�ك��رة على امل�سيحية،
ف��إن االمرباطورية العثمانية كانت كذلك م��ؤام��رة �ضد
امل�سيحية .من الوا�ضح �إذن �أن ه��ذا النوع من ال�ق��راءات
ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة م ��ا ه ��ي �إال وق ��ود ل�ل�ت�ط��رف ون �ظ��ري��ة ��ص��راع
احل �� �ض��ارات .وي �ق�ترح ال�ك��ات��ب �أن نن�سف ه ��ذه املغالطة
باملعرفة التاريخية النقدية ،و�إال �سيظل الوطن العربي
ع ��اج ��زاً ع��ن �إق ��ام ��ة ال ��دول ��ة ال��وط�ن�ي��ة؛ لأن �أي حم��اول��ة
ج��دي��دة لتجديد �شرعية ال��دول��ة الوطنية �ستعد ج��زءاً
م��ن امل ��ؤام��رة �ضد ال��وح��دة الإ��س�لام�ي��ة ،وب ��دل ات�خ��اذ �أي
�أزمة داخلية فر�صة ملراجعة �شرعية الدولة� ،ستكون مادة
جيدة لتحريك عواطف اجلماهري و�إبقائها يف ال�صفوف
املت�أخرة للح�ضارة.
وع��و� �ض �اً ع��ن ت�غ�ي�ير اجل��ان��ب ال�ت���ش��ري�ع��ي ال ب��د م��ن نقد
الثقافة ال�سائدة جذرياً �أو ًال ،لأن الأنظمة الدميوقراطية
العاملية التي �أثبتت جناحها يف بلدان ذات ثقافات خمتلفة
ال يعني ب��ال���ض��رورة �أن�ه��ا �ستنجح يف ال�ب�ل��دان العربية .
ولي�س �أكرب مثا ًال على ذلك مما حدث يف العراق ولبنان،
لذلك ال ينبغي �أن يقت�صر الأمر على مراجعة الد�ساتري
والت�شريعات والقوانني ،بل يجب �أو ًال حتقيق �أكرب قدر من
العدالة التي ت�شعر اجلميع ب�أنهم ينتمون لهذه الدولة،
لأن �إج�ح��اف الأقليات �سيغذي لديهم ال�شعور بالنقمة،
وهذه كانت مبدئياً غلطة ال��دول العربية ،فالربغم من
�أن�ه��ا �أدارت ال���ش��أن ال�ع��ام ب ��الأدوات الع�صرية �إال �أن�ه��ا مل
ت��وف��ر ه��ذه الأدوات ب��إن���ص��اف ب�ين الأف� ��راد واجل�م��اع��ات.
والأجن ��ع م��ن ذل��ك كله ه��و ح��دوث ث��ورة ثقافية تخ ّل�ص
اجلميع م��ن �أ��ش�ب��اح امل��ا��ض��ي؛ لأن الأم ��ور اختلفت متاماً
عما كانت عليه خالل القرون الثالثة املا�ضية ،وال��دول
ال�سائدة اليوم على امل�سرح الدويل ،دول حديثة ا�ستفادت
من جتارب املا�ضي لكنها مل تعلق فيه.
Zahra.alsaidi09@gmail.com

شوال ١٤٤٠هـ  -يونيو ٢٠١٩م
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ثنائية التنوع والوحدة في الوعي الديني
زينب الكلبانية

بح�سب منطوق القر�آن ف�إنَّ الدين من عقائده الرئي�سية التي تعني الإميان بالوحدانية ،والإميان بالكتب والر�سل ،و�أداء العبادة هلل وحده ،والإميان باليوم الآخر،
يوم احل�ساب باملثوبة والعقاب؛ ا�ستنادا �إىل �سالمة االعتقاد والعمل ال�صالح .ولو ت�أملنا «ن�سب» الدين الواحد «�إذا �صح التعبري» لوجدناه يعود �إىل نوح عليه ال�سالم
دب اخلالف الديني بني �صفوفها زمن نوح ،فكانت تلك ال�سل�سلة من الأنبياء ال ُهداة
تدليال على العراقة والتقدم ،وك�أن الأمة الواحدة التي حتدث عنها القر�آن �إمنا ّ
ليحكموا بني النا�س فيما اختلفوا فيه ،ويعيدوهم �إىل عقيدة الوحدانية ،وهذا ما ناق�شه الباحث ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم.
يقول ر�ضوان ال�سيد �إن الن�سب الأق��رب لدين التوحيد يعود �إىل
�إبراهيم عليه ال�سالم ،والقر�آن يخاطب �أهل الكتاب الذين ينت�سبون
�إىل �إب��راه�ي��م بو�صفهم �شركاء امل�سلمني يف ال��دي��ن؛ النت�سابهم يف
العقائد الرئي�سية �إىل �إب��راه�ي��م ،ول��ذل��ك يقول خماطبا الر�سول
الكرمي وامل�سلمنيَ ( :و ُق��و ُل��وا �آ َم َّنا ِبا َّل ِذي �أُن � ِز َل ِ�إ َل ْي َنا َو ُ�أن � ِز َل �إِ َل ْي ُك ْم
َو ِ�إ َل ُه َنا َو ِ�إ َل ُه ُك ْم وَاحِ ٌد َو َنحْ ُن َل ُه م ُْ�س ِلمُو َن).
وق��د ج��ادل أ�ه��ل الكتاب الر�سول الكرمي يف أ�م��ري��ن :االنت�ساب �إىل
�إبراهيم ،واالحتكام �إىل �شرع اهلل .ولذلك قد �أجابهم�( :إِ َّن �أَو َْل
ين آ� َم ُنوا َّ ُ
والل و ِ ُّ
ين ا َّت َبعُو ُه َو َه َذا ال َّن ِب ُّي وَا َّل ِذ َ
ا�س ِب�إِ ْبرَاهِ ي َم َل َّل ِذ َ
َل
ال َّن ِ
ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني) .فامل�س�ألة لي�ست �صلة ن�سب قربى ،بل هو انت�ساب للدعوة؛
فكل من �آمن بدعوة �إبراهيم وما ت�ضمنته هو �إبراهيمي.
وامل �ع��روف �أن امل�سيحيني ي�ق��ول��ون بالن�سب ال��روح��ي �إىل �إب��راه�ي��م
مثل النبي �صلوات اهلل عليه وامل�سلمني؛ يف حني ي�ص ّر اليهود على
االنت�ساب القر�آين بو�صفهم �أعقاب �إبراهيم و�أمة اهلل دون اخللق.
�أم��ا الأم��ر الثاين «�أي اتباع �شرع اهلل» فقد �أو�ضح ال�ق��ر�آن الكرمي
�أن لكل من �أهل الكتاب �شرعة ومنهاجاً بتقدير اهلل وم�شيئته؛ لأ َّن
النا�س لن يعودوا �أمة واحدة ذات �شرع ٍة واحدة.
ٌّ
وكل من ه�ؤالء ٌ
مكلف باتباع �شرع اهلل الذي �أنزل على النبي من بني
قومه .ففي �سورة املائدة �آيات من التوراة فيها هدى ونور ،وكذلك
الإجنيل .وهو يطلب من اليهود والن�صارى �أن يتبع كل منهم ما
�أنزل �إليه ،ولو فعلوا ذلك حقاً ملا كان بينهم وبني النبي �صلى اهلل
ٌ
اختالف يف ال�شرائع فقط.
عليه و�سلم خالف يف الدين ،بل
�إن منطق القر�آن �إذن �أن الإ�سالم هو دين فكرة ودع��وة .و أ�ن��ه يعد
نف�سه دي��ان��ة �إبراهيمية ،ول��ذل��ك �سعى للتواد م��ع �أه��ل الكتاب �أي
(اليهود والن�صارى) بالنظر �إىل ال�شراكة يف �أ�صل الدين .على �أن
هذا املنطق الديني �شا�سع اجلنبات؛ لأنه يريد �أن يكون (يف �أ�صوله،
�أ��ص��ول ال�ف�ط��رة) دي�ن�اً للنا�س جميعًا .ولي�س املعني ب��دي��ن النا�س
املوافقة على الدعوة املحمدية بحذافريها «ال �إكراه يف الدين» بل
بالإميان والعمل ال�صالح ،وهما ال�صلة الوثيقة مع �أه��ل الكتاب؛
لأنه لقا ٌء يف �أ�صل الدين� .أما مع �سائر الب�شر فهو التعارف.
�إن ال�ت�ع��ارف ه��و الأق ��رب ر� �ش��دا وه��و الأق ��رب �إىل الكلمة ال���س��واء
التي يدعو �إليها القر�آن .ولذلك قال علي ر�ضي اهلل عنه :النا�س
�صنفان� :أخ لك يف الدين� ،أو نظري لك يف اخللق.
�إذا ك َّنا منتلك يف معاين الوحدة والتعدد يف الدين ن�صو�صا قر�آنية؛

ف�إننا منتلك يف التجربة ال�سيا�سية للتعددية الدينية والإثنية �أو
القبلية جتربة النبي الكرمي يف املدينة؛ فهو عليه ال�صالة وال�سالم
مل يُ�شرف على �إقامة كيانِ واحد فيه تعددية دينية وقبلية فقط؛
بل كتب يف ذلك �صحيفة �أو كتابا �أو د�ستورا تنظيميا ُع��رف با�سم
�صحيفة املدينة �أو عهدها .وهو كتاب «بني قري�ش و�أهل يرثب ومن
حلق بهم وجاهد معهم �أنهم �أمة واحدة من دون ال َّنا�س».
ث��م ج��اء يف ال�ك�ت��اب �أن «ال�ي�ه��ود �أم ��ة م��ع امل��ؤم�ن�ين ،لليهود دينهم،
وللم�سلمني دينهم» .وق��د اختلفت التف�سريات ملعنى ك��ون اليهود
�أمة مع امل�ؤمنني ،وال داعي لالختالف .فالأمة تعني هنا اجلماعة
ف�سر
التي يجمعها دي��ن واح��د ،وكذلك ك��ان �ش�أن اليهود ،ولذلك ّ
الكتاب الأم��ة مبا�شرة بالقول :لليهود دينهم وللم�سلمني دينهم.
�أما كونهم «مع امل�ؤمنني» فهو �أن يجمعهم كيان �سيا�سي واحد لهم
فيه حقوق وعليه واج�ب��ات وال�ت��زام��ات ،وم��ن حقوقهم اال�ستقالل
بدينهم ،وامل�شاركة يف الإدارة مبقت�ضى ال��دار ال��واح��دة �أو الكيان
الواحد.
�أم��ا عند احلديث عن التعددية التاريخية الإ�سالمية والتعددية،
ميكن القول �إ ِّنه مل تختف التعددية الدينية عن �سائر الديار التي
انت�شر فيها الإ�سالم منذ زمن �أبي بكر ال�صديق �إىل انق�ضاء الدولة
العثمانية عام 1924؛ فقد وجد امل�سلمون «فاحتني وجت��ارا و ُدع��اة»
م�سيحيني ويهودا يف الديار التي دخلوها يف القرون الثالثة الأوىل
بعد وفاة النبي الكرمي.
وبح�سب امل�صادر التاريخية ف�إ َّن امل�سيحيني ظلوا �أكرثية يف العدد
فيما ب�ين ال�شام وال �ع��راق وم�صر و�إ�سبانيا حتى ال�ق��رن اخلام�س
ع�شر امليالدي ،وعندما فتح العثمانيون البلقان والق�سطنط�سينية
ونواحي من �أوروبا ال�شرقية كانت الأكرثية م�سيحية ،وظلت كذلك
حتى جالئهم عنها.
وعندما ف َّر اليهود من �إ�سبانيا مع امل�سلمني �آثروا اللجوء �إىل �أقطار
ال��دول��ة العثمانية (ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر)؛ لأن�ه��م ك��ان��وا يخ�شون
املالحقة يف �أوروب��ا الغربية والو�سطى ورو�سيا .فلهذه الناحية ما
�أُك��ره �أح� ٌد على مغادرة دينه واعتناق الإ�سالم ال يف زمن اخلالفة،
وال يف زمن ال�سلطنات.
لكن يف الأزمنة احلديثة ،بل يف الأقطار البيزنطينة من قبل ،جرى
الت�شهري بالإ�سالم دائما بو�صفه دين عنف و�إكراه ،وال يقبل الآخر
الديني .وال��واق��ع �أن م�س�ألة ال��دع��وة غري م�س�ألة الإم�بروط��وري��ة.

ف��الإم�براط��وري��ات ال�ضخمة ال�ت��ي ق��ام��ت يف دي��ار الإ� �س�لام ات�سعت
لتعددية ال�شعوب والأديان منذ البداية .لكن «التمييز» باملقايي�س
احل��دي�ث��ة ط�ب�ع��ا ظ��ل ح��ا��ض��را يف ك��ل م �ك��ان .وم ��ا ك ��ان ذل ��ك ب�سبب
م�س�ألة اجلزية فقط؛ بل ويف القدر ال��ذي ك��ان م�سموحا به لأهل
البالد الأ�صليني يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ولي�س يف احلريات الدينية
واحلريات االجتماعية واالقت�صادية.
�أم ��ا ع�ن��د احل ��دي ��ث ع ��ن الإ�� �س�ل�ام وال �ت �ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ال��زم��ن
احلا�ضر ،ك��ان من املتوقع �أن يواجه الفكر الإ�سالمي م�شكلة مع
التعددية الدينية ب��ال��ذات .فمجتمعاته تعددية منذ ال�ق��دم ،وقد
ت�أ�س�س الوعي بالتعددية على القر�آن الكرمي ال��ذي ي�صف التعدد
الديني والعرقي واالجتماعي وي�شرتع له.
ول�ئ��ن ك��ان��ت ال�ت�ع��ددي��ة يف ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ق��د واج �ه��ت بع�ض
الق�صور ب�سبب ظ��روف الإم�براط��وري��ة و�أجم��اد الإ��س�لام الهائلة؛
ف ��إن �أ�صلها (رغ��م التمييز) ظ��ل م��وج��ودا ووا��ض�ح��ا .وم��ا ك��ان من
املنتظر �أي�ضا �أن يواجه الإ�سالم بت�أويالته الإ�صالحية اجلديدة
م�شكلة مع التعددية يف جمتمعاته ويف العامل؛ لأ ّن الدولة الوطنية
على النموذج الأورورب ��ي قامت يف �سائر �أرج��اء العامل منذ حوايل
ق��رن .وهي تقول باملواطنة والتعددية الدينية والثقافية و�أحيانا
ال�سيا�سية ،وتنتمي �إىل نظام العامل ،وال تبدو يف معظم ت�صرفاتها
مت�صادمة مع الدين �أو مع متطلبات احلداثة.
و�أخريا ميكن القول يف هذه املقالة �أن الن�ضال ال يقت�صر اليوم على
مكافحة العنف والإره ��اب ،وهو �ضروري؛ بل يتعدى ذلك للدفاع
عن الدين ،وعن اعرتافه بالعامل ،واعرتاف العامل به .ويف الأزمات
كما هو معروف يعود املرء �إىل الثوابت والأ�صول امل�ستقرة ،وهي �أن
ن�ص الكتاب  -ونحن ال نريد �أن
الإ�سالم دين دعوة باحل�سنى -كما ّ
ُنخيف العامل ،وال نخاف منه.
و�إذا ك��ان��ت جمتمعاتنا متنوعة �أو ت�ع��ددي��ة ،فكيف ن��ري��د �أن يكون
العامل كله على �شاكلة املتمردين منا ،وهي �شاكلة غري �سليمة؛ لأن
معظم امل�سلمني �ضدها .و�إذا كنا نواجه م�شكلة «الآخر» القريب� ،أي
يف ديارنا؛ فكيف نريد من العامل �أن ين�صف املقيمني منا يف دياره �أو
ديارهم؟ فمن بني امل�سلمني البالغ عددهم مليارا و�ستمائة مليون،
هناك حوايل الثلث منهم يقيمون يف ديار وبلدان غالبيتها من غري
امل�سلمني! لقد قال �سبحانه يف مثل هذه احلالة( :و ََل يَجْ ِر َم َّن ُك ْم
�شَنَ�آنُ قَوْمٍ عَلَى �أَل َّ َتع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو �أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى).
zainbalkalbany1212@gmail.com
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الفقة السياسي اإلسالمي
جميلة علي
حتت عنوان «�أزمة ال�شرعية يف التجربة التاريخية الإ�سالمية» ،جاء مقال �صالح الدين اجلور�شي -واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ -مناقِ �شا التجربة ال�سيا�سية
بدءا من النظام اجلاهلي القائم قبل البعثة واملتغريات ال�ضخمة التي
الإ�سالمية؛ ا�ستعر�ض خالله � َّ
أهم املنعطفات التاريخية التي مرت بها هذه التجربةً ،
�أدخلتها ر�سالة الإ�سالم عليه ،مرورا مبا حملته فرتات حكم اخللفاء ،وما متخَّ �ضت عنه من �إ�شكاليات يف بناء �شرعية وم�شروعية احلكم وال�سلطة.
ي�ستهلُّ الكاتب مقاله بالإ�شارة �إىل �أنَّ «ال�شرعية وامل�شروعية» من الق�ضايا املهمة لأي كيان �سيا�سي؛ �إذ ال ُيكن لأي دولة �أن ت�ستقر �إال عندما يخ�ضع النا�س فيها
ا�ضطرارا �أو اختيارا لقواعد معلنة �أو �ضمنية توفِّر االنتظام املجتمعي ،وجتعل اجلميع �أو الغالبية من النا�س َيقبلون ب�آليات من �ش�أنها �أن حتمي التعاي�ش بني
الأفراد واجلماعات داخل املجتمع الواحد.

و ُم�ن��ذ الوهلة الأوىل التي حتمل فيها ال��ر��س��ول الر�سالة وجد
نف�سه قبالة جمتمع قائم حتكمه �آليات �ضمنية ،لكنها متعارف
عليها ،و َّف ��رت ل��ه منطا م��ن ال�ت��واف��ق االج�ت�م��اع��ي واالق�ت���ص��ادي
والثقايف؛ �إذ كان جمتمع اجلزيرة العربية بدويًّا يف غالبه وقبليا
بامتياز؛ حيث �ش َّكلت القبائل وحدته املركزيةْ ،
وكانت كل قبيلة
حمكومة بذاتها وف��ق منظومة اجتماعية وقيمية واقت�صادية
داخلية ،وعليه ُيكن احلديث عن جمموعة من العوامل �أ�سهمت
يف ت�شكل ن ��وع م��ن ال���ش��رع�ي��ة يف «امل�ج�ت�م��ع اجل��اه �ل��ي»؛ �أه�م�ه��ا:
«الع�صبية القبلية» ال�ت��ي ع��ده��ا ال�ك��ات��ب نقطة االرت �ك��از لذلك
ال�ن�ظ��ام وج��وه��ره� .إ��ض��اف��ة للعامل االق�ت���ص��ادي ومن��ط الإن �ت��اج
ال�سائد �آنذاك ،كان للعامل الثقايف بكل مفرزاته دور يف �صياغة
النمط املجتمعي وقيام �سلطة معنوية وذاتية لذلك النظام.
�أما الآن ،وقد بعث الر�سول حممد ،وكان هذا حال املجتمع القائم
حينها ،ف��إ َّن بعثته حملت الكثري من الأ�سئلة :فما الهدف من
ر�سالته؟ وكيف ج��رت وت�شكلت �شرعية نظام املجتمع اجلديد؟
وم��ا �أه��م العنا�صر واملتغريات التي �أدخلتها الر�سالة على هذا
املجتمع؟
فبالعودة �إىل املقال ،يرى الكاتب �أ َّن الهدف من ر�سالة الإ�سالم
مل يكن تنظيم وهيكلة املجتمع العربي فح�سب ،و�إمنا كان هدفها
الأبعد هو تهيئة هذا املجتمع ليلعب دورا فاعال يف عملية تغيري
م�سار الإن�سانية برمتها .ما ح��دث فعال حينها هو �أ َّن املجتمع
اجلاهلي مل ي� ِع ه��ذا الهدف ب�سهولة ويُ�سر ،ظانني �أ َّن م�شكلة
الر�سول كانت فقط م��ع الأ��ص�ن��ام التي ك��ان��وا يعبدونها �إىل �أن
ت�ب�ين ل�ه��م �أن �صاحبهم ك��ان ي�ه��دف �إىل حت��ري��ره��م م��ن ال��وه��م
واخلرافة و�إدخالهم �إىل حلبة التاريخ.
ويف ت�ل��ك امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة «احل���س��ا��س��ة» مل ي �ح��ارب ال��ر��س��ول
القبيلة ،و�إمن ��ا ق��ام بتفكيك البنية ال�ق��دمي��ة ،و�سعى لتوظيف
عنا�صر القوة فيها ليتمكن من بناء منظومة جديدة للمجتمع
النا�شئ .وب�شكل عام ف�إ َّن �أهم العنا�صر واملتغريات التي �أدخلتها
ر�سالة الإ�سالم على املعادلة العربية املحدودة التي كانت �سائدة
�إىل حدود الربع الأول من القرن ال�ساد�س امليالدي؛ متثلت يف:

الق�ضاء على اخلرافة ،ورفع الغطاء عمَّن كانوا يت�سرتون بعبادة
الأ�صنام لإ�ضفاء ال�شرعية على �سلطة �سيا�سية ومالية موزعة
ع�ل��ى ال�ع��ائ�لات ال�ك�برى امل�ستفيدة م��ن ذل��ك ال�ن�م��ط املجتمعي
املهيمن ،وهو ما مت فعال؛ حيث �سقطت الأ�صنام ،و�سقطت معها
ال�شرعية القدمية .كما ع�م� ْ
�دت الر�سالة اجل��دي��دة �إىل تر�سيخ
عقيدة التوحيد لي�صبح الوالء له �ساب ًقا للوالء للقبيلة ،والدافع
الرئي�س ل�صناعة التاريخ رغم �أ َّن القبيلة وت�أثريها مل يختفيا،
و�إمن� ��ا مل ت�ع��د ه��ي احل��ا��ض�ن��ة ال��وح �ي��دة ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي .وي�ضيف الكاتب �أ َّن انقالبا مهما حدث يف املجتمع
العربي �آن��ذاك؛ �إذ بايعت جميع القبائل العربية النبي لأهداف
خم�ت�ل�ف��ة ،ب�ع��د �أن م ��ال امل �ي��زان ال�ع���س�ك��ري ل���ص��احل��ه؛ فتحولت
القيادة من �شيخ القبيلة �إىل �صاحب النبوة .وبف�ضل هذا التغري
اجل ��ذري ال��ذي ح�صل ،تغري امل�شهد كليًّا يف اجل��زي��رة العربية،
وتوفرت ال�شروط املالئمة لقيام دولة جديدة؛ �إذ توفرت القيادة
والأر� ��ض وم��ا تبعهما من بناء جي�ش �شعبي ،كما لعبت الأفكار
اجلديدة دورا مهما يف �إعادة �صياغة �شخ�صية الأفراد واجلماعة.
يف ظل هذه املتغريات ،مل يعد االنتماء للقبيلة هو الأ�صل� ،إمنا
�أ�صبح االنتماء �إىل الأمة هو املرجع الذي ي�ستند �إليه كل ع�ضو
يف املجتمع النا�شئ.
ال � َت��حَ ��ق ن�ب� ُّ�ي الإ� �س�ل�ام ب��ال��رف�ي��ق الأع �ل��ى ب�ع��د ت�غ�ي�يرات �ضخمة
�أدخلتها ر�سالته على املجتمع العربي يف اجلزيرة العربية .بوادر
�شرخ بد�أت تلوح يف الأفق؛ �إذ بالرغم من �أنه ترك وراءه نواة �أوىل
ل�سلطة �سيا�سية� ،إال �أنه مل يحدد �آليات وا�ضحة لتداول احلكم.
فكيف �سارت الأم��ور يف �أول اختبار مير به املجتمع الإ�سالمي؟
وكيف مت ح�سم م�س�ألة ال�شرعية وتداول ال�سلطة يف عهد خلفائه
الرا�شدين؟
رمب ��ا ي�ح�م��ل ل�ن��ا اج�ت�م��اع �سقيفة ب�ن��ي ��س��اع��دة يف ي�ث�رب؛ حيث
قبيلتي الأو���س واخل��زرج الذين احت�ضنوا الر�سول
الأن�صار من
ْ
يف حمنته الكربى بعد �أن غادر مكة �س ًّرا� ،أجوبة على ما تقدم؛
�إذ ح�سم عمر بن اخلطاب الأمر مببايعة �أبي بكر بالقول�« :أنت
�سيدنا و�أحبنا �إىل ر�سول اهلل» ،بعد �أن ر�شحه �أبو بكر يف �صيغة

لتداول ال�سلطة مع الأن�صار« :نحن الأمراء و�أنتم الوزراء»؛ ردًّا
تق�ضي ب�أن يكون منهم �أمري ومن
على �صيغة طرحها الأن�صار ِ
قري�ش �أمري .ولوال اعتبارات دينية و�أخالقية لأدَّت تلك البيعة
�إىل حرب �أهلية� .إذن ،مل يكن العامل القبلي وحده الذي تدخل
ليح�سم م�س�ألة ال�شرعية� ،إمنا �أ�سهم العامل الديني يف ح�سم هذا
اخلالف وجلم ال�صراع على ال�سلطة.
مت � َّي ��زت ف�ت�رة ح�ك��م �أب ��ي ب�ك��ر وع �م��ر ب ��ن اخل �ط��اب ب��اال��س�ت�ق��رار
ال�سيا�سي ب�ع��د �إخ �م��اد ال �ث��ورة امل���ض��ادة �أو «ح ��روب ال� ��ردة» ،كما
ت�غ� َّيرت اخل��ارط��ة اجليو�سيا�سية فتو�سَّ عت امل�ساحة اجلغرافية
للدولة النا�شئة بعد فتوحات بالد ال�شام والعراق وم�صر ،وتفكك
الدولة الفار�سية ،ترتب عليها ثروات �ضخمة خلقت معها فئات
اجتماعية و�سيا�سة جديدة .وعلى �إثر تلك الفتوحات والرثوات،
ان��دل�ع��ت �سل�سلة م��ن ال�ت��وت��رات االجتماعية فتحت ال�ب��اب �أم��ام
اخ�تراق الدولة وتغذية الفنت؛ جنم عنها �أول اغتيال �سيا�سي
يف الدولة الإ�سالمية.
بعد �إ�صابته القاتلة ،عمد عمر بن اخلطاب �إىل �إدخ��ال عن�صر
ج��دي��د ل���ض�م��ان ال���ش��رع�ي��ة وه ��و ت��زك�ي��ة �أف ��راد امل�ج�ت�م��ع للحاكم
اجلديد ،تلك ال�شرعية و�إن بقيت منقو�صة وم�شروطة بح�صرها
منذ البداية يف �ستة مر�شحني� ،إال �أ َّن النا�س قبلوا بر�أيه ،و َّمت
ا�ستقراء الآراء بيتا بيتا .وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ال�ق�ب��ول ،ف��إ َّن
انتماء ال�ستة القبلي و�إبرازهم بتلك الطريقة كمر�شحني للحكم
�شكل فتيال ل�ب��داي��ة ��ص��راع ح��اد على ال�سلطة انفجر وت�صاعد
ب�شكل كبري يف عهد عثمان بن عفان �أدى ملقتله يف بيته ،بعد �أن
مت�سك بال�سلطة خوفا من �أن ي�ؤدي ان�سحابه �إىل فتنة ال ُتب ِقي
وال تذر .يف ظل هذه الأو�ضاع غري امل�ستقرة ،ت�س َّلم علي بن �أبي
ط��ال��ب ال�سلطة ،ووج��د نف�سه خاللها يخو�ض ُم�ب�رً ا �سل�سلة
من احلروب كمعركة اجلمل وحربه �ضد �أن�صاره الذين رف�ضوا
التحكيم �إىل �أن انهار مع�سكره برمته بعد �أن جنح معاوية بن
�أبي �سفيان يف توظيف الدهاء وامل��ال والعامل القبلي يف حتويل
اخلالفة �إىل ملك ع�ضو�ض.
feker201433@gmail.com

شوال ١٤٤٠هـ  -يونيو ٢٠١٩م

9

االجتهاد في الموروث الديني
أم كلثوم الفارسية
قد يبدو عنوان املقال ُم�ست ِفزًّ ا للكثريين ،لكن دعونا نفند هذه الفكرة يف �ضوء الدعوات املتزايدة لإقحام امل��وروث يف �صورته املبالغة يف احلياة ال�سيا�سية
والثقافية؛ حتى نتنبه خلطورة اال�ستعمال اخلاطئ له وا�ستجالء انعكا�ساته ال�سلبية يف جل امليادين .ندعو �إىل ذلك ،لأنَّنا نراه يقودنا �إىل ان�سداد �آفاق التغيري
النقدي الإيجابي ،ويقف حائال دون بلورة حلول �إبداعية� .إنَّ انت�شار �أفكار ُموغِ لة يف التقليد واالكتفاء ب�إحياء مقوالت نبتت يف تربتها املجتمعية والتاريخية
الل�صيقة بها ،حتت �شعار مع َّب�أ بالإيديولوجيا وع�صر ال�سلف الذهبي ،مينعان ت�شكل م�ساحة نقدية ُيار�س فيها الأحياء �سلطانهم على راهنهم ،ويفتحون بها
ولكن �إىل التغيري النوعي
م�سلكا نحو امل�ستقبل .فمِثل هذه املقوالت والأفكار وال�شعارات ،تتعا َر�ض مع �شروط ظهور الفكر الإيجابي ال�ساعي ال �إىل الإ�صالح فقطْ ،
يف طرائق التعامل مع مكت�سبات التاريخ .والفكر الإيجابي -كما نفهمه -هو ذاك الذي «يت�صدى حلقائق الع�صر الذي ينتمي �إليه بالتحليل والتف�سري والتقومي،
وي�سعى للك�شف عن عنا�صر التقدم وم�ساندتها وعزل عنا�صر التخلف وحماربتها».

ه��ذه الفكرة التي تناولها الكاتب وليد �صالح
يف مقاله «االع�تراف باملوروث الديني القدمي:
ب��ره��ان ال��دي��ن ال�ب�ق��اع��ي �أمن� ��وذج� ��ا» ،وامل�ن���ش��ور
مبجلة «ال�ت�ف��اه��م» ،نطرحها هنا يف ه��ذا املقام
ب�شيء من التف�صيل؛ حيث ال �أق�صد باملوروث
الديني يف هذا املو�ضع «ذلك املوروث الذي عاد ًة
م��ا حتتفظ ب��ه �أي� � ُة �أم ��ة ك�ج��زء م��ن منظومتها
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وت �ت �ن ��اول ��ه ك �م �ع��رف �ي��ات ت ��راث �ي ��ة �أو
ك�ق�ي��م م�ع��رف�ي��ة �أو كفل�سفات روح �ي��ة ،جم ��ردة،
ب ��ال� �ت ��ايل ،م ��ن � �س �ل �ط��ة اال� �س �ت �ح ��واذ وال�ه�ي�م�ن��ة
وال�ت��وج�ي��ه وال��و� �ص��اي��ة»؛ ب��ل �أق���ص��د ب��ه امل ��وروث
الديني امل �ت��دا َول يف العقل اجلمعي ويف البيئة
عموما
االجتماعية والثقافية للعامل الإ�سالمي
ً
ذل ��ك امل � ��وروث ال ��ذي مل ي ��زل ي�ح�ظ��ى ب�سلطةال�ت��وج�ي��ه وال��و��ص��اي��ة و��س�ل�ط��ان الأم ��ر وال�ن�ه��ي،
وي���س�ت�م��د م���ش��روع�ي� َت��ه يف ال��و� �ص��اي��ة وال�ه�ي�م�ن��ة
والتوجيه واحلاكِمية من كونه مل ي��زل يتميز
يف ال� ��� �ص ��ورة ال ��ذه �ن �ي ��ة ال �� �ش �ع ��وري ��ة وال �ع �ق �ل �ي��ة
ال�ث�ق��اف�ي��ة الإ��س�لام�ي�ت�ين ،ب��ال�ط��اب��ع ال�لازم�ن��ي،
الأب��دي ،اليقيني والغيبي واملطلق .وعليه ،فهو
امل��وروث ذات��ه ال��ذي مل يزل يحدد للفرد امل�سلم
ماهي َة وج ��وده الكياين واحل�ي��ات��ي ،ويتدخل يف
ت�شكيل ث�ق��اف�ت��ه وق �ن��اع��ات��ه و�أخ�ل�اق ��ه و��ش�ع��وره
و��س�ل��وك��ه ،وح �ت��ى هيئته اخل��ارج �ي��ة؛ ف��امل��وروث
الديني انطالقا من هذا الطرح الأيديولوجي/
الإحيائي ال يكون �إال يف عالقة تنافر وقطيعة
مع التحوالت الزمانية واملكانية والتاريخية.
ودون الإ� �س �ه ��اب يف ا� �س �ت �ق��راء الأ� �س �ب ��اب ،ن�ق��ول
لقد ��س��اد يف املتخ َّيل اجلمعي الإ��س�لام��ي فكرة
ان�ح�ب��ا���س امل ��وروث يف حقبة زم�ن�ي��ة خ��ارج��ة عن
��س�ي��اق ال �ت��اري��خ وت �ب��دالت��ه .ووف ��ر ه ��ذا الت�صور
�إم �ك��ان��ات وا��س�ع��ة ث�ق��اف�ي��ا الرت �ق ��اء امل� ��وروث �إىل
مرتبة القدا�سة يف الذهنية الإ�سالمية .عني له
طبيع َة عالقته مع «الآخ��ر» ومع عامل الأ�شياء
من حوله.

ون��ذ ُك��ر هنا -ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال -ب��ره��ا َن الدين
البقاعي �صاحب كتاب «نظم ال ��درر يف تنا�سب
الآي وال���س��ور»� ،إنَّ ه��ذا الكتاب لي�س فقط عن
املنا�سبات يف ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،بل هو �أي�ضا �أول
ك�ت��اب تف�سري يف ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي -ول�ل�أ��س��ف
ال ي ��زال وح �ي��دا يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن -ا��س�ت�ع�م��ل فيه
امل�ف���س��ر امل���س�ل��م ك�ت��ب �أه ��ل ال �ك �ت��اب؛ �أي ال �ت��وراة
ال �ي �ه��ودي��ة والإجن� �ي ��ل ل �ل �ن �� �ص��ارى ،ل�ت�ف���س�ير ما
ج��اء يف ال �ق��ر�آن ع��ن �أه��ل ال�ك�ت��اب م��ن ق�ص�صهم
و�أح��وال �ه��م وع��ادات�ه��م وطقو�سهم؛ فقد اعتمد
يف ت ��أوي��ل ك�ث�ير م��ن �آي ��ات ال �ق ��ر�آن ع�ل��ى الكتاب
املقد�س (ولي�ست الإ�سرائيليات)؛ فالبقاعي كان
ن�صو�صا كاملة ي�شفع
ينقل من ن�سخة بني يديه
ً
بها ت�أويالت احلرايل للن�صو�ص ،بل وقد تقدم
البقاعي يف التعامل مع ن�صو�ص الكتاب املقد�س،
وقابل بني ع��دة ن�سخ ،ووج��ه نق ًدا لإح��دى هذه
ال �ن �� �س��خ .ه ��ذا االن �ف �ت��اح -ه ��و ان �ف �ت��اح ب�ل�ا وج��ل
وب�لا م��وارب��ة -ك��ان حدثا دينيا غري م�سبوق يف
تاريخ التف�سري اال�سالمي .وال يخفى على قارئ
تاريخ الفكر الإ�سالمي الهجوم العنيف الذي
ت�ع��ر���ض ل��ه ال�ب�ق��اع��ي؛ لأن ��ه ��س�ل��ك ه ��ذا امل�سلك
اجلديد يف تف�سري �آي��ات ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي؛ حيث
ات�ه��م �أن م�ق���ص��ده م��ن ذل ��ك التقليل م��ن ��ش��أن
ال�ق��ر�آن و�إب��راز �ش�أن الكتب ال�سماوية الأخ��رى،
وه ��ذا ي��ؤك��د لنا م��ا يتعر�ض ل��ه ال�ف��رد م��ن نبذ
ديني حني يرف�ض الت�سليم واخل�ضوع لأدبيات
امل� ��وروث ال��دي �ن��ي؛ ف�ه��و ال ي�سلم م��ن جتريحه
ال�شخ�صي� ،إىل الطعن يف �شرفه و�أخالقه� ،إىل
َع� ْز ِل��ه اجتماعيا ،ع�لاو ًة على حمالت الت�شنيع
الإعالمية عليه ،تلك التي يتفنن يف افتعالها
وال�تروي��ج لها �أم ��را ُء التيار الديني يف ح��ق كل
َم ��ن ال ي�ج��د م��ا ي�ج�بره ع�ل��ى ال��ر��ض��وخ ل�سلطة
م��وروث�ه��م .وق��د ي�صل النبذ ال��دي�ن��ي ،يف بع�ض
الأح � �ي� ��ان� ،إىل م �� �س �ت��وى ال�ت���ص�ف�ي��ة اجل���س��دي��ة
والتهديد حلياته! لذلك؛ ي�تر َّدد الكثريون يف

خو�ض غمرة ال�صراع مع املوروث الديني خو ًفا
على �أنف�سهم ومكانتهم االجتماعية من النبذ
االج�ت�م��اع��ي ال��دي�ن��ي امل�ت��وح����ش ل �ه��م؛ ويح�صل
واحلالة هذه� -أن يتخلى ُبع�ضهم عن ممار�سة
واجبه الإن�ساين يف النقد ،وعن حقه يف جتا ُوز
أي�ضا ،لقا َء القبول بثقافة
ما ال يراه منا�س ًبا له � ً
امل ��وروث ال�سائدة وم�سايرتها م�سلكيا وثقافيا
و�شكليا و�شعوريا وعرفيا؛ لأن��ه يجِ د �سالمته
ال�شخ�صية يف ذل��ك كله ح��ر�ً��ص��ا ،ب��ال�ت��ايل ،على
عموما يخ�شى
مكانته االجتماعية .فالإن�سان
ً
النبذ االجتماعي ،ويتخوف من خمالفة ال�سائد
يوما خارج دائرة
وامل�سلم به ،حتى ال يجد نف�سه ً
االعرتاف به جمتمعيا ودينيا.
�إنَّ ال �ت ��وغُّ ��ل يف ا� �س �ت �ق��رائ �ن��ا ل�ل�خ�ط��اب ال��دي�ن��ي
ال �� �س��ائ��د يف جم�ت�م�ع��ات�ن��ا ال �ع��رب �ي��ة ،ي�ك���ش��ف عن
«ظ��اه��رة �شديدة ال�غ��راب��ة تتمثل يف �أن اجلانب
الأك�بر والوحيد �أحيانا يف هذا اخلطاب يت�صل
باملا�ضي ،وي�ك��اد يقف بال�سامعني وامل�شاهدين
عند ع�صر النبوة وع�صر ال�صحابة وقليل من
التابعني ،حتى �صار الإ��س�لام يف ت�صور العامة
ه��و ت��اري��خ ه ��ذه احل�ق�ب��ة وح ��ده ��ا ...وت �ل��ك �آف��ة
ب��ال�غ��ة اخل �ط ��ورة ع�ل��ى ج�ي�ل�ن��ا ك �ل��ه ،ف�ق��د ال�ت��وت
�أعناق هذا اجليل ،وهو م�شدود �أبدا �إىل الوراء،
منكفئ على املا�ضي ،م�شغول بالذات ،وحجتهم
احلا�ضرة ،فيها �أن من يقطع �صلته مبا�ضيه ال
رجاء له يف م�ستقبله».
ختاماُ ..ر َّب��ا كان طريق االنعتاق من ا�ستبداد
ً
امل��وروث الديني وو�صايته يك ُمن يف قدرة الفرد
امل�سلم على تبديد تلك املخاوف والتحرر منها
وجت ��ا ُوزه ��ا ،و�إال ف ��إن نتيجة تقدي�سه وتبعيته
الكاملة وخ�ضوعه املطلق ملوروثه الديني �ستكون
وخ�ي�م� ًة ع�ل�ي��ه؛ لأن ��ه �سيمنح ك��ام��ل ال�صالحية
والهيمنة ملوروثاته الدينية ،حتى ت�ستبد بعقله،
بقراره واختياره ،وبحياته كلها.
nkha008@gmail.com
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معضلة السلم في التراث اإلسالمي
أسماء عبداهلل
يناق�ش الباحث املغربي حممد النا�صري املهتم بالدرا�سة يف جماالت الفكر الإ�سالمي يف مقاله «الن�سخ و�شرعة ال�سيف» واملن�شورة يف جملة «التفاهم» العالقة بني
الأمة الإ�سالمية وغريها من الأمم على �ضوء القر�آن وال�سنة ،حيث يفتتح مقاله بالقول «�إن �أ�صل عالقة الأمة الإ�سالمية بغريها من الدول التي ال تدين بالإ�سالم
ال�سلم ال احلرب» ،ورغم ب�ساطة هذا القول  -وبداهته للبع�ض� -إال �أن القارئ للن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية ،و�شروح وتفا�سري كثري من (�أئمة الإ�سالم
املعروفني) �سيواجه ما قد يبدو ً
نقي�ضا لهذه الفكرة.

ذه��ب كثري من املُف�سرين مثل الطربي واب��ن كثري
والقرطبي �إىل �أن �آي ��ات ال�صفح والتعاي�ش وح�سن
اجل� ��وار ن�سختها �آي� ��ات احل ��ث ع�ل��ى ق �ت��ال امل���ش��رك�ين
والكفار ،وبالأخ�ص �آية ال�سيف «ف��إذا ان�سلخ الأ�شهر
احلرم فاقتلوا امل�شركني حيث وجدمتوهم وخذوهم
واح���ص��روه��م واق �ع��دوا لهم ك��ل م��ر� �ص��د ،».....حتى
�أن بع�ضهم ذكر �أ َّن هذه الأية وحدها ن�سخت خم�سا
و�سبعني �آي��ة منها قوله تعاىل «ال �إك��راه يف الدين»،
وه��و م��ا ي��دع��و ل�ل�غ��راب��ة وي��دف��ع ل�ل�ت���س��ا�ؤل ع��ن �سبب
�إ��ص��رار ه ��ؤالء املف�سرين على التم�سك بتفا�سريهم
ال �ت ��ي ي��دح���ض�ه��ا ال �ع �ق��ل وال� ��واق� ��ع ،ب�ي�ن�م��ا ا��س�ت�ط��اع
غ�يره��م م��ن امل�ف���س��ري��ن -ع ��ن ط��ري��ق �إرج� ��اع الآي ��ات
ل�سبب نزولها -تو�ضيح امل�س�ألة و�إزالة اللب�س املتوقع
ح�صوله .وي��ذك��ر النا�صري �أن��ه ل��و �سلمنا ج��دال �أن
�آي� ��ات ال�ق�ت��ال �إمن ��ا ج ��اءت م��راع�ي��ة ال �ت ��درج يف ��ش��رع
القتال ح�سب مراحل قوة الأمة و�ضعفها (كما يقول
اب��ن ال�ع��رب��ي امل��ال�ك��ي يف ك�ت��اب �أح �ك��ام ال �ق ��ر�آن) ف�إننا
�سنقع يف ذات الإ�شكالية وهي �أن الن�سخ احلا�صل يف
كل مرحلة ينفي �صفة الإحكام يف �آيات القر�آن «كتاب
�أحكمت �آياته ثم ف�صلت من لدن حكيم خبري» ،كما
و�أ َّن ذل��ك �سيفتح جم��اال وا�سعا للتخمني يف تقييم
و��ض��ع الأم ��ة احل ��ايل الخ�ت�ي��ار ال�ط��ري�ق��ة الأم �ث ��ل يف
التعامل مع الآخ��ر ،وغالبا �سينتهي الأم��ر بال�شقاق
بني امل�سلمني �أنف�سهم كونهم ال ي�ستندون على �أية
قاعدة �سوى التقدير الذاتي للو�ضع.
وب��ال�ع��ودة ل��واق��ع ح��ال امل�سلمني الأوائ ��ل ال��ذي��ن نزل
ف�ي�ه��م ال� �ق ��ر�آن ��س�ن�ج��د �أن ع�لاق��ات �ه��م االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقت�صادية مل تنقطع يو ًما مع غري امل�سلمني ،بل
�إن الإ�سالم نف�سه مل مينع ا�ستمرار �صالت الن�سب
مع اليهود والن�صارى(اليوم �أحل لكم الطيبات....

واملح�صنات م��ن ال��ذي��ن �أوت ��وا الكتاب م��ن قبلكم �إذا
�آت�ي�ت�م��وه��ن �أج ��وره ��ن) ول ��و �أن الإ� �س�ل�ام �أم ��ر مب�ب��د�أ
قتال جميع امل�شركني حتى امل�ساملني منهم ،ملا بقوا
يف اجل��زي��رة العربية ول�ل�اذوا ب��ال�ف��رار ح�ف��اظ�اً على
�أرواح� �ه ��م و�أم ��وال �ه ��م ،وه ��و م��ا مل يفعله امل�سلمون
الأوائل الذين تلقوا الر�سالة املحمدية بقلوب واعية،
وفهموا الآي��ات وظروف تطبيقها ،و�أدرك��وا �أن القوة
لي�ست يف الق�ضاء على الآخ��ر بل يف ت�أ�سي�س قواعد
متينة للمجتمع الإ��س�لام��ي جتعل ك��ل ��س��اع للفتنة
وال�شقاق يف حذر وريبة ،ومن ذلك ت�أ�سي�س قوة قتالية
م�ستعدة وهو ما ي�سمى يف ع�صرنا احل��ايل بـ«ال�سلم
امل�سلح» ،وع��دم التهاون يف ردع كل معتد ،واالمتناع
عن التعامل و�إقامة العالقات التجارية وال�سيا�سية
مع كل من ي�شكل خطراً على وح��دة الأم��ة و�سلمها،
ومن الآي��ات التي ت�ؤكد ذلك قوله تعاىل«:الينهاكم
اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم
من دياركم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل يحب
امل�ق���س�ط�ين� .إمن ��ا ي�ن�ه��اك��م اهلل ع��ن ال��ذي��ن ق��ات�ل��وك��م
و�أخ��رج��وك��م م��ن دي��اره��م وظ��اه��روا ع�ل��ى �إخ��راج�ك��م
�أن ت��ول��وه��م ،وم��ن يتولهم ف��أول�ئ��ك ه��م ال�ظ��امل��ون»،
وهي مبادئ عامة �سامية تطبقها ال��دول املتح�ضرة
�إىل ال �ي��وم لتحقيق �أع �ل��ى ق��در م��ن العي�ش ال�ك��رمي
ملواطنيها ،ول�ضمان م�ستقبل �آمن لهم.
�إن التفا�سري املت�شددة التي تعد غري امل�سلم جنا�سة
�إمن ��ا ج ��اءت بعد ع�صر اخل�ل�ف��اء ال��را��ش��دي��ن يف زمن
ا� �ش �ت��د ف �ي��ه ع ��ود الأم � ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،وزادت رق�ع��ة
�سيطرتها ،ولعل ذل��ك ول��د ال�شعور بالفوقية لدى
املف�سرين والعلماء ،وح��دى بهم �إىل النظر للآخر
نظرة دونية ،والنظر لقياداتها نظرة القوي املتف�ضل
على ال�ضعيف املحتاج .وهو موقف �سيا�سي تداخل مع

املوقف الديني لفقهاء الأمة �آنذاك ،و�إن كان هذا ما
حدث فع ً
ال ف�إن الو�ضع احلايل حلال الأمة قد تبدل
وت�غ�ير ،مت�أثرا بتغري ال�ع��امل م��ن ح��ول��ه ،وب�أنظمته
و�سيا�ساته ومعاهداته .فحري بامل�سلمني �أن ين�شطوا
م ًعا -كما غريهم -للتخل�ص من التفا�سري الداعية
للقتل والإب��ادة ،كونها ال ت�ؤمن بالتعاي�ش الإن�ساين،
وال تقل وح�شية يف م�ضمونها عن تلك التي تدعو
ل�ل�ت�ط�ه�ير ال �ع ��رق ��ي ،و�� �س ��واء ك�ت�ب��ت يف ع���ص��ر ��ص��در
الإ�� �س�ل�ام ح�ي�ن ت��و��س�ع��ت رق �ع��ة ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة
ف��أخ��ذ ال �غ��رور ببع�ض املف�سرين �أن دع ��وا لقتل كل
من ال ُي�شابههم� ،أو كتبت متلقاً لبع�ض ال�سالطني
وتربيرا لتعط�شهم للقتل وال��دم��اء� ،أو كتبت جهال
وق�صورا يف املعرفة والبحث .ف�إنها تفا�سري خطرة
ال ينبغي تداولها �أو الأخذ بها كر�أي  -خا�صة و�أنها
ملف�سرين وفقهاء معروفني ،-لأن تداولها اعرتافا
ب�صحتها ،و�إق� ��رارا ب�إمكانية تطبيقها ،وه��ي حجة
لغري امل�سلم جتعله دائم التحرز وكثري ال�شك يف فكر
امل�سلم ون��واي��اه جتاهه ،وال ميكن لومه م ب�أية حال
على ذلك ،فاجلماعات التكفريية والإرهابية تتخذ
من ه��ذا ال�تراث الديني �سندا وحجة ،متفاخرة به
ومطبقة ملا ميليه عليها من ف�ساد وتخريب.
�إن الواقع اليوم ال ي�صنف الب�شر �إىل �أمم �إ�سالمية
و�أخرى ن�صرانية �أو يهودية و�إمنا ي�صنفهم ك�شعوب
متنوعة الأع��راق والأدي ��ان ،وبقدرتها على التمازج
والتعاي�ش حتقق ال�شعوب رفعتها� ،أما تلك املنغلقة
ال��راف �� �ض��ة ل�لان �ف �ت��اح ف � ��إن م���ص�يره��ا ال �ت �ن��اح��ر مع
بع�ضها ال�ب�ع����ض ن��اه�ي��ك ع��ن ال�ت�خ�ل��ف االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي واالقت�صادي الذي البد �أن ي�صيبها .لذا
ف ��إنَّ التعاي�ش ال�سلمي -ال الإ��س�لام وال غ�يره  -هو
احلل.
asmaalqutibi@gmail.com
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بين الدين والسياسة
فاطمة ناصر

هذا املقال يحمل تلخي�صاً ووجهة نظر حول ما كتبه الأ�ستاذ الزواوي بغوره يف جملة التفاهم بعنوان (ت�سيي�س الدين والثورات يف احلا�ضر الإ�سالمي).
املقال يركز على احلا�ضر وعالقة الدين بال�سيا�سة يف ت�شكيل ثوراته ،غري � ّأن هذه العالقة لي�ست وليدة هذه اللحظة الراهنة؛ بل هي قدمية جداً بقدم
الدين وال�سيا�سة على حد �سواء .ول ّأن الكاتب خ�ص�ص احلديث عن احلا�ضر ف�سنبد�أ بتعريفه ملعنى احلا�ضر ثم نبد�أ يف التطرق لبقية النقاط.
ما هو احلا�ضر؟
يعرف معظمنا �أ ّن احلا�ضر يتمثل باللحظة الراهنة املنف�صلة عن
املا�ضي وع��ن امل�ستقبل .لكن الفل�سفة تتناول احلا�ضر من زاوي��ة
�أخرى تتعلق بالفعل وتق�سمه كالآتي :حالة الفعل وما هو موجود
حقيقة ومي�ل��ك ق��وة وك�ث��اف��ة .وحت ��اول الفل�سفة يف ك��ل زم��ان فهم
احلا�ضر وجتمع على �أن احلا�ضر ال يت�شكل من زمن واحد ولكنه
عبارة عن عدة �أبعاد خمتلفة للزمن؛ لهذا جند مي�شيل فوكو يدعو
لكتابة ( تاريخ احلا�ضر) حيث كل حا�ضر له عالقة مبا�ضينا� .أما
معنى الثورة فمختلف عليه ولكن هناك عنا�صر و�سمات م�شرتكة
للثورة وهي:
� -١إنها حركة تهدف لإحداث التغيري ،ويقول الكاتب �إن احلركات
العربية �أحدثت بالفعل التغيري الداخلي واخلارجي ،وو�ضعها يف
امل�ساق التاريخي قد يكون له �أثر يف امل�ستقبل البعيد للتحول نحو
الدميوقراطية.
 -٢هي حركات لتحقيق احلرية والدميوقراطية يف وجه اال�ستبداد
والت�سلط.
 -٣العنف مالزم لأي ثورة .فال يوجد تغيري وت�أ�سي�س جديد دون
قدر من العنف .وقد �شهدنا هذا يف (ليبيا و�سوريا واليمن) وو�صل
�إىل حد احلرب الأهلية يف بع�ضها.
 -٤الثورة حتتاج �إىل تنظيم وقيادة ،والثورات العربية مل ت�ستطع
�إيجادها لهذا قد يكون هذا عم ًال رئي�سياً لف�شلها.
 -٥الثورة بداية جديدة �إىل احلرية كما تقول حنة �أردنت.
 -٦مل ن���ص��ل يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي �إىل ن�ق�ط��ة حت�ق�ي��ق ه ��ذه ال�ب��داي��ة
اجلديدة .هناك رمبا م�ؤ�شرات �ضعيفة لي�ست �صامدة؛ لهذا فر�صة
عودة املا�ضي حا�ضرة دائماً فنحن مل ن�صل �إىل نقطة الالعودة ،وال
زلنا اليوم نخترب تطبيقنا لقيم احلرية والعدالة.
 -٧بح�سب الكاتب ،ال ميكن ف�صل ما يحدث اليوم عمّا عرفه تاريخ
املنطقة العربية احلديث واملعا�صر من ف�شل و�إخفاق متتالٍ وحروب
�أهلية (ل�ب�ن��ان ،اليمن ،ال���س��ودان ،اجل��زائ��ر) فكلها �ساهمت لقيام
الثورة التي يف املا�ضي وجهت ملقاومة اال�ستبداد وبعدها ملقاومة
اال�ستبداد والت�سلط والتحول من النه�ضة �إىل الدميوقراطية.
وه ��و ك�ل�ام يف حم�ل��ه ول�ك��ن مل ��اذا اخ �ت��ار ال�ك��ات��ب ال �ت��اري��خ احل��دي��ث
واملعا�صر؟ �أمل يكن ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي منذ بدايته ��ش��اه��داً على
ث ��ورات لتقومي ال���ش��أن ال�ع��ام كما ح��دث يف مقتل عثمان وغريها

من احل��وادث التي �سبقتها وتلتها� .أمل ت�ستخدم بع�ض الف�صائل
الثورية املعا�صرة �شعارات و�أط��روح��ات قدمية كتطبيق ال�شريعة
وغ�يره��ا! فلماذا يف�صل التاريخ املعا�صر ع��ن التاريخ الإ�سالمي
الأول املليء بالثورات؟
 -٨اجل��ان��ب االق�ت���ص��ادي �أول و�أب ��رز ال�ع��وام��ل امل�سببة ل�ل�ث��ورات؛
ف��االق�ت���ص��اد امل�ت��ده��ور م�سبب للفقر وال���ش�ع��ور ب��ال��ذل واحل��رم��ان
وفقدان الكرامة .ثانياً �صراع الأج�ي��ال بني ال�شباب الذين ق��ادوا
هذه الثورات فهم �شباب متعلم لكنه غري فاعل يف املجتمع ب�سبب
البطالة وحم��روم من امل�شاركة ال�سيا�سية ب�سبب الأنظمة .ثالثاً
رف����ض الأن�ظ�م��ة العربية الإ� �ص�لاح ال��ذات��ي وتعمدها كبح رغبات
التغيري بت�ضييق احل��ري��ات .رابعاً ال�شعور بالهزمية �أم��ام التفوق
الغربي الذي �أدى �إىل نكبة  ١٩٤٨وهزمية  ،١٩٦٧ويقول الكاتب �إ ّن
الدار�سني اتفقوا على �أن تلك الهزائم كانت ال�سبب الرئي�سي وراء
ظهور ما يعرف اليوم بالإ�سالم ال�سيا�سي .و�أختلف �أنا مع الكاتب
يف ه��ذا ول��ن �أت�ط��رق ل��ذك��ر �أم�ث�ل��ة ك�ث�يرة غ�ير �أين �س�أكتفي بذكر
ت�أ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني الذي يعود للع�شرينيات حيث مل
تكن هناك هزائم وال نكبات فالأمر �أبعد بكثري من الهزائم �ضد
�إ�سرائيل.
ما بني الدين وال�سيا�سة
ال���س��ؤال ع��ن �إن ك��ان الإ� �س�ل�ام دي�ن��ا ودول ��ة /م�صحفا و��س�ي�ف��ا؟ �أم
كان عقيدة ودينا فقط؟ هو نقا�ش قدمي �أث�ير كثرياً خا�صة حني
ب��ات ال�ف��ارق احل���ض��اري ب�ين ال�ع��رب وال�غ��رب ال ميكن �إن �ك��اره ،ويف
حماولة لفهم هذا الرتاجع كتبت م�ؤلفات كثرية مثل :كتاب علي
عبدالرزاق (الإ�سالم و�أ�صول احلكم) وكتابي عادل ظاهر (الأ�س�س
الفل�سفية العلمانية) و (�أولية العقل) التي ناق�شت مو�ضوع ف�صل
الدين عن الدولة .فالدولة يف الإ�سالم مل تنف�صل عن الدين رغم
التحول من اخلالفة �إىل امللك ،ولكن ه��ذا التحول نتج بالقتال،
واليزال امل�سلمون يقتتلون بطريقة �أو ب�أخرى يف �أحقية متثيل هذا
الدين بني قطبني رئي�سني :ال�سنة وال�شيعة� .أم��ا توظيف الدين
يف ال�سيا�سة فهو مل ينقطع منذ الن�ش�أة �إىل ال�ي��وم .ولكن ما هي
ال �ب��دائ��ل؟ ي�ط��رح ال�ك��ات��ب �أه ��م ن�ظ��ري�ت�ين م��ن وج�ه��ة ن �ظ��ره ،وه��ي
�أطروحات ر�ضوان ال�سيد وفهمي جدعان:
 -١ر� �ض ��وان ال���س�ي��د :اخ �ت�ل�اف ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال� ��دول الإ��س�لام�ي��ة
وال���س�ي��ا��س��ة فمنها «احل �ف��ظ واال��س�ت�ت�ب��اع» ك��ال���س�ع��ودي��ة و «احل�ي��اد

الإيجابي وال�سلبي» مثل لبنان ،و «الإق�صاء والإ�ضعاف للم�ؤ�س�سة
الدينية» مثل اجلزائر التي هي ذات منهج ي�ساري ع�سكري .واملثال
اجلزائري ال يق�صي الإ�سالمي بل يرى �أ ّن��ه ال يتعار�ض مع فكرة
اال�شرتاكية ففي ك��ل امل��واث�ي��ق اجل��زائ��ري��ة ب��دءاً مبيثاق  ٦٤وحتى
ميثاق  ٨٦جند الإ�سالم متوافقا مع �أيديولوجية النظام ال�سيا�سي
وم�سخراً خلدمته؛ فنجد �أ ّن الإ�صالح متثل يف وجود �أفراد تولوا
منا�صب يف وزارات كالرتبية والتعليم وال�ش�ؤون الدينية والأوقاف
ف�أ�صبحوا جزءاً من امل�ؤ�س�سة احلاكمة ولي�سوا منف�صلني عنها .ويف
اجلانب الآخ��ر ظهرت حركات منف�صلة عن ال�سلطة كانت حتاول
الإ��ص�لاح من خ�لال ما يعرف (بالإ�سالم ال�سيا�سي) بن�شر �أفكار
ودع��وات لأ�سلمة املجتمع ال��ذي يف نظرهم هو جاهل وغري م�سلم
ويحتاج �إىل �إع ��ادة ت��أه�ي��ل .وي��رى �أن التوظيف ال�سيا�سي للدين
و�صل �إىل مرحلة االنفجار بدءا من ال�سبعينيات مب�صر والقاعدة
وطالبان وباك�ستان ،ومل ينته حتى اليوم.
 -٢فهمي ج��دع��ان :ي��رى �أ ّن ح��رك��ة الإخ ��وان امل�سلمني (ال�سنية)
وحزب الدعوة (ال�شيعية) حركات كانت ال ترى �أن الإ�صالح ميكن
حتقيقه م��ن خ�لال امل�ؤ�س�سة الر�سمية و�إمن ��ا يتحقق ع��ن طريق
الن�ضال ال�سيا�سي ،والعمل على ا�ستبدال الأنظمة امل�ستبدة .وهاتان
احل��رك�ت��ان واحل��رك��ات ال�ت��ي تتبنى ذات النهج جتمعها خ�صائ�ص
م�شرتكة وه��ي :اال�ستخالف ،والتكليف ،واحلاكمية .احل��ل لدى
ج��دع��ان ه��و بتغيري مفهوم تطبيق ال�شريعة �إىل مفهوم تطبيق
مقا�صد ال�شريعة وهو ما تبناه قبله :املاوردي والغزايل وال�شاطبي.
عنا�صر الت�سيي�س:
 -١امل�ساجد :خرجت من كونها دور عبادة لت�صبح مكانا للتعبئة
ال�سيا�سة واحلزبية.
 -٢خطباء م�ستقلون ع��ن امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية :خطابهم
يت�صادم مع اخلطاب الإ�صالحي التابع للم�ؤ�س�سة الر�سمية .كما �أ ّن
اعتالء املنابر ال يخ�ضع ال�ستيفاء �شروط علمية وتربوية معينة.
 -٣اختالف توجهات اخلطباء ون�ستعر�ض هنا اجلزائريني؛ فمنهم
م��ن ي��دع��و �إىل «اجل� ��ز�أرة» ب ��إع�لاء ق�ي��م اخل�صو�صية اجل��زائ��ري��ة،
ومنهم ذو اجت ��اه �أمم ��ي كجماعة الإخ ��وان امل�سلمني يف اجل��زائ��ر،
وم�ن�ه��م اجل �ه��ادي��ون ال��ذي��ن واج �ه ��وا ال ��دول ��ة وذه �ب ��وا ل�ل�ج�ه��اد يف
�أفغان�ستان.
f_wahaibi@hotmail.com
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الترابط بين الفكر والدعوة
والفقه

قيس المعولي

التو�سع
انت�شر الإ�سال ُم يف الأزمنة الو�سيطة انت�شا ًرا رهي ًبا ُمتدا من ال�سند �إىل �أق�صى الغرب املعروف يف ذلكم الوقت وهو املحيط الأطل�سي حاليا ،ولكن �ألي�س لهذا
َ
ُّ
�أ�سباب جعلته يبدو غري م�ألوف ل�سرعة انت�شاره وقوة معانيه وتقبله من قبل النا�س ب�صورة جعلت منه الأقوى فكرا ومنطقا عرب الأزمان ،ور�سوخ دولته عند مت�سك
مواطنيها مبا فيه من قواعد و�أ�س�س ومعتقدات؟
النبوي يف ِبناء املجتمع والدولة �أن�ش�أ الفكر والدعوة والفقه يف الأطر ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهذه ُمناق�شة ب�سيطة ملقال نور
الفكر
�إنَّ
َّ
َ
الدين اخلادمي الفكر والدعوة والفقه والدولة يف الأزمنة الو�سيطة» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».

والتو�سع ب��ه ه��و ال�سالح الأق ��وى؛
�إ َّن العم َل بالفكر
ُّ
لأنه ي�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على العقل والفكر واملنطق
والفل�سفة ،غري �أنه ُيثل احلجة والدليل والربهان
ال� ��ذي ي�ج�ع��ل ال �ن��ا���س ي�ت�م���س�ك��ون مب ��ا ر�أوا و��س�م�ع��وا
و�أدرك ��وا ،خ�صو�صا �إذا كان مطابقا مماثال للطبيعة
الب�شرية والفطرة الإن�سانية ،وهذا هو الطريق الذي
�سلكته ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة لتو�سيع ن�ط��اق�ه��ا ون�شر
دع��وت�ه��ا .ول�ق��د ك��ان ه��ذا وا��ض�ح��ا منذ ب��داي��ة ال��دول��ة
الإ�سالمية يف املدينة املنورة؛ فقد ا�ستعم َل امل�سلمون
الفكر لن�شر دينهم وتو�سيع دعوتهم ،وقد عد الإكراه
�أمرا مبغو�ضا يف هذا الدين احلنيف .مثل هذا الفكر
يف ب��داي��ات��ه يف فجر الإ��س�لام �صونا للحقوق وحفظا
للم�ستحقات و�أداء ل ل��أم ��ان ��ات ،وب �ع��د ه ��ذه ال�ب��داي��ة
امل�شرقة التي كان نتاجها �إ�سالم الكثريين الذين ذكر
عنهم يف كتب ال�سري والتاريخ مت�سكهم وتع�صبهم ملا
ك��ان��وا عليه قبل الإ� �س�ل�ام ،ول�ك��ن ك��ل ذل��ك ك��ان هباء
منثورا �أم ��ام ق��وة الفكر الديني ال��ذي تو�سع وتفتح
على ال�ع��امل بعد انت�شاره �شرقا يف ف��ار���س ،وغ��رب��ا يف
ال���ش��ام وم���ص��ر وامل �غ��رب ال �ع��رب��ي ،واخ �ت�لاط��ه ب��أف�ك��ار
ومعتقدات جديدة يف ظاهرها قدمية يف فكرها لأن
الفكر الإ�سالمي مل ليبث �أن ق�ضي عليه برم�شة عني.
ل�ك��ن ال ��دع ��وة وح��ده��ا مل ت�ك��ن ��س�ب�ي�لا ل��دح����ض تلك
الأف�ك��ار واملنطلقات ،ب��ل للعودة يف ذل��ك ال��زم��ان وقع
ع�ظ�ي��م ع �ل��ى ن���ش��ر ال �ف �ك��ر الإ� �س�ل�ام ��ي ،وه ��ي ال�ك�ل�م��ة
ال�ط�ي�ب��ة وامل �ع��ام �ل��ة احل���س�ن��ة وح �ف��ظ ال�ع�ه��د و�إق ��ام ��ة
العدل دون حتيز وتع�صب و�شطط؛ مما مهَّد الطريق

يف امل�ق��ام الأول للفكرة نف�سها ،وجعل ال��دع��وة تن�شر
ال�ف�ك��ر ب���ص��ورة غ�ير م�ب��ا��ش��رة؛ �إذ ك��ان��ت خم�ف�ي��ة بني
ثناياها ،تر�سخ يف قلوب الب�شر وعقلوهم دون احلاجة
لإي�صالها بدر�س �أو عظة �أو خطبة �أو مقالة.
أ�سلوب ال��دع��وة يف ال��دول��ة الإ�سالمية يف الأزمنة
�إ َّن � َ
ال��و��س�ي�ط��ة م �ث � ٌ
�ال ُي �ح �ت��ذى ب ��ه يف زم��ان �ن��ا ه ��ذا ل ��ردع
امل �� �س��اوئ ودرء ال �ف�تن ال �ت��ي تنت�شر ان�ت���ش��ا َر ال �ن��ار يف
اله�شيم و��ص��دود النا�س عن احل��ق ال��ذي �أن��زل �إليهم
ول�ق�ن��وا �إي ��اه م��ن قبل م��ن ع��رف��وه وع�ق�ل��وه وحافظوا
عليه ،بل واهتموا به اهتمام الأب بابنه والأم بجنينها.
الفكرة والدعوة ما كانتا لتنت�شرا انت�شارا وا�سعا دون
�أ��س��ا���س م�ع��ريف علمي ه��و احل�ج��ة وال��دل�ي��ل وال�بره��ان
متمثال يف الفقه ،ول��و يرجع النا�س لينظروا للفقه
يف ذل��ك ال��زم��ان ل��وج��دوا �سماحة الدين التي متثلت
يف ح���س��ن اجل� ��وار و�إم ��اط ��ة الأذى وال�ت�ب���س��م يف وج��ه
الغري واالهتمام بحال امل�سلم وغري امل�سلم ،وامل�ساواة
بني احلاكم واملحكوم ،والقائد واجلندي كل �سوا�سية
دون اختالف .إ� َّن ت�ش ُّعب الفقه عرب الأزمنة والع�صور
وال � ��دول الإ� �س�لام �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة مل ُي ��ؤث ��ر ��س�ل�ب��ا على
انت�شار ه��ذا ال��دي��ن �أو التم�سك ب��ه ،ب��ل زاد امل�ؤمنني
�إميانا مع �إميانهم و�إ�سالما مع �إ�سالمهم وتقوى مع
تقواهم وحبا لغريهم ومتا�سكا بينهم ،بل وزاد فيهم
حب العلم واملعرفة ،وزادت ثقافتهم؛ النت�شار العلم
والفقه والفكر ب��ال��دع��وة والإح���س��ان وال�ع��دل بينهم.
ُّ
كل ما ذكرته �آنفا �إمنا كان من �أ�س�س الدولة امل�سلمة
التي هي الأخرى يف ذلك الزمان اختلفت فيها الآراء؛

فقد قيل عنها متا�سكها وقوتها وتو�سعها العظيم،
وقيل �إ َّنها م َّرت ب�ضعف �أكرث من قوة ،وهون �أكرث من
َ
يتناف مع
�شدة ،وخيانة �أكرث من والء ،ولكن ذلك مل
ما ح�صل يف ذلكم الزمان من تدوين وانت�شار للعلم
واملعرفة والكتب وال��داووي��ن وامل�صنفات واحلوا�شي
التي حفظت لتلك الدولة :فكرها ،ودعوتها ،وفقهها،
و�سيا�ساتها ،واجتماعها ،واقت�صادها ،بل كتب لتلك
ال��دول��ة ت��اري��خ ق��د و�صفه البع�ض �أن��ه الأق ��وى يف كل
الع�صور ،ومنهم من ذكر �أنه الأكرث متا�سكا على مر
الدهور قدميها وحديثها.
�إن الإ� �س�ل�ام ق ��ام ع�ل��ى ال �ع��دل والإح �� �س��ان وامل�ح�ب��ة
وامل ��ودة وال�تراح��م وال�ت�ع��اط��ف والتعاي�ش ال�سلمي
ال� ��ذي �أ� �س �� �س��ه امل �� �س �ل �م��ون وط �ب �ق ��وه م ��ع �أه� ��ل مكة
واملدينة وم��ا ج��اوره��ا من مناطق� .إنَّ ح� َّ�ب النا�س
ل�ل�إ��س�لام يف ذل��ك ال��زم��ان �أو غ�يره �إمن ��ا ه��و دليل
على �أنه الفطرة ال�صحيحة لأن املرء يرى يف هذه
العقائد م��ا يحببه لفعل اخل�ير وت ��رك ال���ش��ر� .إنَّ
الرتبية النبوية لأ�صحاب الر�سول -ر��ض��وان اهلل
عليهم -نقلتْ للدول الإ�سالمية فكرها ودعوتها
وف�ق�ه�ه��ا ،و�أن �� �ش ��أت ل�ه��ا دول�ت�ه��ا و�أ��س���س��ت ق��واع��ده��ا
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