سنَن اإللھيّة في الكون والحياة
اإلنسان وال ﱡ
ھادي حسن حمودي



إذا كان معنَى مصطلح اإلنس ان واض حا لك ل )النّ اس( فم اذا نقص د بالس نن اإللھيّ ة؟
وما عالقة تلك السّنن باإلنسان والمجتمع؟
سؤاالن جديران بالتفحّص والعناية ،كي نتّفق على المھاد الذي نقف علي ه ،ف ي تفھّ م
عالقة اإلسالم باإلنسان العائش ف ي ظ روف العص ر الح ديث .خا ّ
ص ة إذا أدركن ا أن
ھذه الظروف ال تخرج عن نطاق قوانين الحياة والكون المودعة فيھما منذ أن كانا.
لقد انتھى العلم إلى تقرير ّ
أن الكون منظّم تنظيما دقيقا ال تفاوت فيه .فإذا اخت ّل ج زء
منه انتھت الحياة ،بل ربّما انتھى الكون بر ّمته.
إن ك ّل ثاني ة م ن ال زمن ،تحت اج إل ى م ا ال نھاي ة ل ه م ن )المعج زات( ك ي تس تم ّر
الحياة .خذ نبضات القلب ،ونشاط الخاليا ،وعم ل الجھ از العص بي ،وتركي ب خالي ا
الدماغ المختلفة عن تركيب سائر خاليا الجسم ..وغير ذلك من شواھد الحياة.
الس نن اإللھيّ ة ،إذن ،ھ ي ھ ذه الق وانين الت ي تب دأ م ن تف اعالت الخليّ ة ف ي األجس ام
الحيّ ة ،وال تنتھ ي باألش عّة الكونيّ ة ،وق وى الجاذبيّ ة الت ي تح ّدد مس ار األرض
والش مس والقم ر والكواك ب والنج وم واألج رام الس ماويّة ،والمج رات الت ي تك ّون
األكوان ،ال الكون الذي نحن فيه فحسب.
العلم يحاول أن يصف تلك السنن ،ونحن نأخذ بذلك الوصف ،ويوجب علينا اإلسالم
أن نظ ّل دائبين في البحث وطل ب العل م ل تفھّم تل ك الس نن ،وأن نض يف إل ى مع ارف
الع الم مع ارف جدي دة ،م ن أج ل أن يتواص ل نم و الحي اة وتط ّورھ ا ،وم ن أج ل أن
نتفھّم بشكل أكثر ُعمقا تلك السننّ ،
ألن في ذل ك نفع ا عظيم ا لن ا ،ق د ال ن درك أبع اده
ّ
اآلن ،ولكن ،متى ما استطعنا أن نخوض عباب العل م ونط ّوره ونتط ّور ب ه س تتجلى
لنا منافع ه الج ّم ة .خا ّ
ص ة وان ق وانين الك ون والحي اة تستعص ي عل ى التفس ير ،لح ّد
اآلن ،وم ا زال العل م يكتف ي بوص ف بع ض آثارھ ا ،وتحليلھ ا ،وربّم ا التعلي ل لھ ا،
ولكنّه ،لم يستطع ،بعد ،أن ينفذ إلى أعماقھا ،وجوھرھا ،وإليك نماذج من ذلك:
يقول لك )العلم( أن الموا ّد تكون إما سائلة وإما صلبة ،وإما غازيّة ،ثم ال يقول لم اذا
كانت المواد عل ى ثالث ة أن واع فق ط .ف إذا م ا قي ل أن الحي اة ال يمك ن أن تنش أ وال أن
 باحث وأكاديمي عراقي .
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تستمر إال بكون المواد ثالثة أنواع ،يتّضح تماما ّ
أن ھذا ل يس جواب ا ع ن س ؤال يب دأ
بـ)لماذا؟( ّ
ألن ذلك الجواب سيستتبع )لماذا( ثانية وثالثة ورابعة ،وھكذا..
ويقول لك العلم ّ
أن ظاھرة الم ّد والجزر ،مسببتان م ن ض وء القم ر ،أو م ن الجاذبيّ ة
التي تختلف حين تك ون الش مس بازغ ة ،وح ين يط ّل القم رّ ،
وأن الم اء ،تبع ا ل ذلك،
ّ
ولكن ذل ك العل م ،ال
سواء كان في البحار أم في داخل جسم اإلنسان ،سيتم ّدد حجمه.
يقول لك لماذا يحدث ذلك! ما السبب الذي يجع ل لض وء القم ر أو للجاذبيّ ة ك ّل ذل ك
التأثير؟ والى أ ّ
ي ح ّد س يتوقّف؟ وم دى ت أثّره ب الظواھر الطبيعيّ ة األخ رى ،وت أثيره
فيھا ،كالزالزل والبراكين واالنزياح األرضي ،وغيرھا؟!
ث ّم أال يقول العلم ّ
أن )ضوء القمر( انعك اس لض وء الش مس؟ ف إذا ك ان األم ر ك ذلك،
فلماذا يكون له ھذا التأثير؟ وم ا س ّر تغيّ ر الجاذبيّ ة ف ي إحداث ه ،ولم اذا ال ت ؤثر تل ك
الجاذبيّة إال على حجم الماء ،ال على تم ّدد األجسام األخرى؟ قد تكون ھن اك إجاب ات
ولكنّھا تبقى ناقصة ،ألنھا وصفيّة تحاول التفسير ،وتلك طبيعة العلوم في ك ل زم ان
ومكان ،وتلك ھي حدود طاقتھا وقدرتھا.
أن ھ ذه أو تل ك )نظري ة علميّ ة( ّ
ومن الطري ف أن يظھ ر كتّ اب يقول ون ّ
وأن الق رآن
الكريم قد قال بھا قبل اآلخرين بمئات السنين ،ويستدلّون عليھا بقوله –تعالى} :-ھو
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا{)سورة يونس  .(50وال ن دري كي ف أوج دوا
رابطة بين اآلية الكريمة الثابتة وغير القابلة للتغيّر ،وما قاله علماء الطبيعة مما ھ و
نظريات قد تص ّح وقد ال تصحّ؟! وال ندري لماذا ل م يظلّ وا ف ي إط ار الق رآن الك ريم
نفسه ،ولغته العربيّة الت ي قال ت :ض وء الش مس ،ون ور القم ر ،ت ارة ،ون ور الش مس
وضوء القمر تارة أخرى ،وطابقت في وصفھما مرات عديدة ،فقال ت :ن ور الش مس
والقمر ،وضوء الشمس والقمر .وإن كانت الدقّة اللغوية ،وھي مـ ّما يأخ ذ ب ه الق رآن
العزيز ،تفرض كون الضياء للشمس ،والنور للقمر ،الختالف درجتيھما ،ال للدالل ة
على أن نور القمر انعكاس لضوء الشمس .وال ش ّ
ك في أن العل م ق د ق رّر ھ ذا األم ر
اآلن ،ولك ن م ا ي درينا أنّ ه س يجد تفس يرا آخ ر ف ي ق ادم األزم ان؟! ول و ك ان الن ور
انعكاس ا للض ياء فكي ف نفھ م قول ه- ,تع الىّ } :-
ﷲ ن و ُر الس موات واألرض{)س ورة
أن الق رآن ق د قص د إل ى الق ول ّ
النور (35؟ ث ّم ما الدليل على ّ
أن ن ور القم ر انعك اس
لضوء الشمس؟ وما الذي منعه من التصريح بذلك ،كما يريد أولئك الكتّ اب ،وحينھ ا
سيزيد من وعي الناس بھ ذه )الحقيق ة( العلميّ ة؟! وھ م ح ين يط البون ب ذلك يح ّولون ه
إلى كتاب فلك وطبيع ة وفيزي اء وكيمي اء ورياض يات ،م ن غي ر أن يلتف ت ال ذاھبون
ذلك المذھب إلى أنّه }ھدى للمتّقين{)س ورة البق رة  ،(2كت اب يض ّم المب ادئ العا ّم ة
أن الق رآن ال تزي د قيمت ه وال ت نقص إذا قي ل ّ
والقواع د الكلّيّ ة لش ريعته .علم ا ّ
أن في ه
تأيي دا لھ ذه )النظري ة العلميّ ة( أو تل ك ،أو معارض ة لھ ا ،أو أنّ ه ل م ي ذكرھا إطالق ا،
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لسبب بسيط جدا ،ھو ّ
أن غايته ليست تلك الغاية ،وانه لم ينزل من لدن العليم الخبي ر
حتّ ى يعلّمن ا الفيزي اء والكيمي اء والرياض يات وغيرھ ا م ن العل وم .فتل ك العل وم م ن
مھ ّمتنا نحن ،نحن الذين ندرس ونبحث ونصل إلى نتائج علميّة ،من غير حاج ة إل ى
تفسير العمد المم ّددة في قوله –تعالى} :-في عمد مم ّددة{)سورة الھُ َم زة  (9أو قول ه
–تعالى} :-بغير عمد ترونھا{)سورة الرع د  (2بأنھ ا ق وى الجاذبيّ ة األرض يّة الت ي
تمنع سقوط السماء على األرض! على ما قرأته في كتاب صدر في أيّامنا ھذه .على
ان العل م يق ول ّ
ال رغم م ن ّ
أن مس ارات األرض والش مس والقم ر وس ائر الكواك ب
واألجرام السماويّة تتح ّكم فيھا قوى الجاذبيّة ،ال األرضيّة فحسب ،بل ق وى الجاذبيّ ة
في جميع تلك الكواكب واألجرام السماويّة .وعلى ف رض أن اآلي ة تش ير إل ى ق انون
الجاذبيّة األرضيّة ،فلماذا لم نتوصّل إلى اكتشاف ق وانين الجاذبيّ ة بأنفس نا ،ب دال م ن
أن ننتظ ر اآلخ رين ليقوم وا بتج اربھم وبح وثھم ،وح ين يص لون إل ى نظريّ ة م ن
نظريّاتھم ،نسارع إلى الق ول أنّھ ا موج ودة عن دنا وأن الق رآن الك ريم ق د قالھ ا ق بلھم
بمئات السنين؟! ھذه ظاھرة خطيرة يجب التح رّز منھ ا ،م ع التأكي د عل ى ّ
أن الق رآن
الكريم ال يعارض العلم إطالقا ،وأن كل النظريات العلميّة الصحيحة السليمة ال تج د
في القرآن معارضة لھا.
ويقول لك العلم ّ
أن النظام الكون ّي كلّه قائم على قوى الجاذبية المغناطيسيّة ،وأن تل ك
الق وى ھ ي الت ي تحف ظ مس ار النج وم والكواك ب وس ائر األج رام الس ماوية ف ي
مس اراتھا المعروف ة ،ولكنّ ه ال يق ول ل ك لم اذا ال ب ّد م ن أن تح افظ تل ك الكواك ب
والنج وم وغيرھ ا عل ى مس اراتھا ،م ا الس ّر الك امن وراء ھ ذا التنظ يم الرائ ع الب ديع
ال دقيق؟ كم ا ال أح د يس تطيع أن يجيب ك ع ن ماھيّ ة الق وى المغناطيس يّة ،إذ الجمي ع
معنيّون بوصفھا ووصف تأثيراتھا فقط.
ويق ول ل ك العل م ّ
أن م ن الحيوان ات م ا ھ و أكث ر رھاف ةَ حا ّس ات م ن اإلنس ان ،ف ي
بصره وس معه وش ّمه وق ّوت ه أحيان ا .أل م ت َر إل ى الق طّ ،م ثال ،جاثي ا مع ك ف ي غرف ة
واح دة ،ث ّم ھ و يس مع م ا ل م تس مع ويش ّم م ا ل م تش ّم ،فيث ب ھن ا وھن اك جري ا وراء
فريسته التي سمع حسّھا وش ّم ريحھا ،وأنت لم تسمع شيئا ولم تش ّم شيئا؟! فإن س ألت
العلم :لماذا كانت ھذه الظاھرة لم تحظ بجواب نھائي.
ثم أال ترى إلى العلم كيف يتوقّف في وصفه لح ّدة بصر الق طّ ل يال بس بب تغيّ ر حج م
أن ذل ك يح دث ّ
بؤبؤ عينيه ،فإن سألت لماذا كان ذل ك؟ س تُجاب ب ّ
ألن الق ط ف ي اللي ل
)بحاجة( إلى بصر أكثر ح ّدة يجد به فريسته على أساس ّ
أن الحاجة ھ ي الت ي ولّ دت
عنده تلك الخاصيّة ،ثم يُكتفى بذلك الجواب الذي لم يكتمل ،بعد .ألنّك إن قل تَ فلم اذا
كانت ھذه الظاھرة لدى القط ،ول م تت وفّر لإلنس ان ،وبخا ّ
ص ة أنّ ه ك ان ،ف ي األزم ان
القديمة ،أحوج ما يكون إليھا ،ال إيجادا لفريس ته فحس ب ،ب ل دفاع ا ع ن نفس ه أيض ا
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ضد الحشرات والھوام ،وغريزة الدفاع عن النفس ف ي مواجھ ة المخ اطر أق وى م ن
غري زة متابع ة الف رائس؟! ولم اذا ال يمتل ك اإلنس ان ھ ذه الخا ّ
ص يّة ،وھ و ،إل ى اآلن
بحاجة إلى ح ّدة بصر ،ل يال ونھ ارا ،ك ي ي رى الج راثيم والميكروب ات والفيروس ات
شاف.
التي تفتك بصحته فيتجنّبھا؟! ومھما تساءلت فلن تحظى بجواب
ٍ
ويق ول ل ك العل م ّ
أن لجس م اإلنس ان دورت ين دم ويتين ،ص غرى وكب رى ،وأن ال دم
يحت وي عل ى الھيموغل وبين والكري ات الحم ر والب يض ،ومكون ات أخ رى يكتش فھا
العل م روي دا روي دا ،ث ّم ال تج د م ن يخب رك ،لم اذا ك ان ذل ك كل ه؟! لم اذا ص ارت
خاصيّة الكريات الحمر إيصال األوكسجين إلى الخاليا ،والكريات البيض تدافع عن
الجس م ح ين تھاجم ه الميكروب ات والج راثيم والفيروس ات؟ ف ان قي ل ل ك إن تركي ب
ھذه يختلف عن تركيب تلكّ ،
فان لك أن تس أل :ولم اذا ھ ذا االخ تالف؟ ول َم ل ْم تتھي أ
الكريات الحمر للقيام بما تقوم به الكريّات البيض ،وبالعكس؟!
ويق ول ل ك العل م أن دوا ًء م ا يُض عف الميك روب المس بب لم رض مع يّن ،أو يقض ي
عليه ،ولكنه ،أي العل م ،ال يعل م الس بب الحقيق ي الك امن وراء ھ ذا الت أثير ،ف ي كثي ر
م ن األحي ان ،فش أنه ،ف ي ھ ذا ،ش أن اإلنس ان الق ديم ال ذي ع رف ّ
أن الن ار تُح رق،
ولكنّه ،وحتى بعد أن أصبح إنسانا متق ّدما ل ه م ن وس ائل العل م والمعرف ة الكثي ر ،ل م
يستطع تعليل ظاھرة االحراق تعليال مقبوال ونھائيا ،فظ ّل ف ي إط ار الوص ف دائم ا،
والتعليل أحيانا ،فإذا وجد أن تعليله لن يصبح نھائي ا أح ال األم ر إل ى الفلس فة .ولك ّن
ھذه الفلسفة ،وبرغم كثرة تشعّباتھا ،تقف ،أيضا ،عند حدود ال تتع ّداھا ،ف ال تس تطيع
مواصلة اإلجابة على كثير من الـ)ماذا( والـ)كيف( التي تبرز أمام المرء ح ين يف ّك ر
بھا.
ھذا من جھة قصور العلم عن إدراك )أس رار( س نن ﷲ ف ي الك ون والحي اة .أ ّم ا م ن
جھة القرآن الكريم ،ف ّ
ان اآلي ات الت ي ي ذھب بھ ا بع ض الكتّ اب إل ى مي ادين العل وم،
إنما نزلت لبيان نِ َعم ّ
ﷲ ،تعالى ،على البشر ،أو بيان عظمت ه وقدرت ه ،فتل ك غايتھ ا،
وذاك س بب نزولھ ا ،بالدرج ة األول ى ،وم ن غي ر ش ّ
ك أنّھ ا ال تع ارض النظري ات
السليمة الصحيحة التي يتو ّ
ص ل إليھ ا العل م ،ولكنن ا لس نا بحاج ة إل ى الت أ ّول والتزيّ د
وإقحام القرآن في مي دان تجريب ّي يص يب ويخط ئ .وقص ارى م ا نس تطيع فعل ه ف ي
ھذا الصدد ،وحينما نجد نظريّة انتھى العلم من تقرير ص حّتھاّ ،
وأن ث ّم ة ف ي الق رآن
العزيز إشارة إليھا ،أن نقول ّ
أن ھذه اآلية )قد( تشير إلى ما انتھ ى العل م م ن تقري ره
في ھذه المسألة ،أم ا أن نج زم ّ
أن الم راد م ن اآلي ة ھ و م ا انتھ ى العل م م ن تقري ره،
وم ن غي ر تثبّ ت م ن ذل ك ال ذي انتھ ى إلي ه العل م وكون ه ق وال نھائي ا ال يقب ل نقض ا،
فمسألة خطيرةّ .
ألن تلك )النظريات( تظ ّل نظري ات ،ويظ ل العل م دائ م البح ث فيھ ا،
وقد يصل غدا إلى أنّھا نظريات مغلوطة ،وما أكث ر النظري ات المغلوط ة ف ي ت اريخ
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العلوم! ومن عجب أننا نجد اليوم ،وبين ظھرانين ا ،م ن ال ي ؤمن ّ
أن األرض كرويّ ة
ولكن المش كلة أنّ ه ي زعم ّ
ّ
أن الق رآن ذك ر
أو بيضويّة! وكان لنا أن نتركه وما يعتقد،
أن األرض مسطّحةّ ،
وأن أ ّ
ي قول يخ الف ذاك ھ و كف ر! وم ا زال الس جال مس تعرا
بين ھذا و َمن يقول ّ
أن القرآن الكريم اعت رف بكرويّ ة األرض ،وك ﱞل يستش ھد بآي ات
التنزي ل العزي ز ،ليتواص ل االخ تالف عل ى ف راغ! وم ا ك ان أغنان ا ع ن إض اعة
أعمارنا ف ي االخ تالف ف ي ھ ذه القض ايا ل و أدركن ا ّ
أن الق رآن كت اب ھداي ة ال كت اب
جغرافي ة! ّ
وأن المھ ّم التع رّف عل ى س نن ﷲ ف ي الك ون والحي اة ،ع ن طري ق العل م
وإعمال الفكر واالجتھاد.
ھ ذه ھ ي ح دود العل م ،وعلين ا أن نتقبّلھ ا وأن نتفھّمھ ا ،وأن نس تفيد منھ ا ،باعتبارھ ا
مح اوالت لوص ف بع ض س نن ّ
ﷲ ف ي الك ون والحي اة ،وأن الوص ول إل ى غاي ة
التعرّف على تلك السنن ما زال بعيدا ،والش وط أم ام االنس انية لبل وغ تل ك الغاي ة م ا
زال طويال.
األمر نفسه ينطبق عل ى القض ايا المعنويّ ة ،فلم اذا ك ان الص دق ص فة جيّ دة والك ذب
صفة رديئة؟! ولماذا كانت األمانة واإلخ الص والنزاھ ة ص فات محم ودة ،والخيان ة
والغ در والجش ع ص فات مرذول ة؟! ولم اذا ال يك ون العك س ،ف يُحكم عل ى الق يم بن اء
على المنافع الفرديّة لمن يمارسھا؟!
وبينم ا نق رر ك ل ذل ك ،تب رز أمامن ا فك رة محتواھ ا ّ
أن الص فات البش ريّة والق يم
اإلنس انيّة متغيّ رة م ن زم ان إل ى زم ان ،وم ن مك ان إل ى مك ان ،وم ن إنس ان إل ى
إنس ان ،ويض رب أص حاب ھ ذه الفك رة أمثل ة متن ّوع ة م ن مجتمع ات مختلف ة .فأك ل
لحوم البشر مرفوض حضاريا ،ولكنّه ك ان ش ائعا ف ي مرحل ة م ن الت اريخ ،كم ا ھ و
موجود اليوم في بعض البيئات .وحين ت رى ثقاف ات معيّن ة تح ريم لح م ھ ذا الحي وان
أو ذاك عل ى اآلكل ين أو اعتب اره أم را معيب ا ،عل ى أق ّل االحتم االت ،ت رى ثقاف ات
أخرى إباحته وأنه ال عيب فيه.
أ ّما لماذا كان ھذا عيبا وذاك ليس بعيب؟ ولم اذا مارس ت مجتمع ات م ا امتنع ت ع ن
ممارسته مجتمعات أخرى؟ ولماذا حرّم ت ثقاف ات معيّن ة م ا أباحت ه ثقاف ات أخ رى؟
فمم ا عج زت الفلس فات نفس ھا ع ن تبيان ه ،والوص ول إل ى الق ول الفص ل في ه ،وم ا
زالت اآلراء تتصارع وتتكاثر ،وال أحد يستطيع التنبؤ بصيرورتھا.
اإلس الم ح ّدد موقف ه م ن الص فات والق يم ،والت زم ب الخير دائم ا ،وح ّدده بالص دق
واإلخ الص والنزاھ ة وغيرھ ا مم ا ھ و مع روف مش ھور ،ورف ض الش رّ ،جمل ة
وتفصيال ،وح ّدده بالقتل والعدوان والتكاس ل ع ن طل ب العل م الن افع ،والتق اعس ع ن
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أداء العمل الصالح ،وما إلى ما ھنالك من صفات وقيم وعادات أشھر من أن نع ّددھا
ھنا.
فتلك القوانين المادية في جوھريّتھا وعللھ ا الحقيقيّ ة وغاياتھ ا المعلوم ة والمجھول ة،
وھذه القيم الروحي ة ف ي جوھريّتھ ا وعللھ ا الحقيقيّ ة وغاياتھ ا المعلوم ة والمجھول ة،
ھي سنن ﷲ تعالى في الك ون والحي اة ،ق د يص ل العل م أو الفلس فة )أو كالھم ا( يوم ا
إلى اكتشاف )جواھر( األشياء واكتشاف أعماقھا البعي دة ال َغ ور ،وق د ال يص ل ،كم ا
ھو شأن الموقف من الروح ،وماھيّتھ ا مم ا يش ير إلي ه الق رآن الك ريم ،مق رّرا }وم ا
أوتي تم م ن العل م إالّ قليال{)س ورة االس راء  .(35ونعتق د ّ
أن دالل ة ھ ذه اآلي ة ليس ت
قاص رة عل ى موض وع ال روح فحس ب ،وإنم ا تش مل ش ؤون الحي اة األخ رى أيض ا.
وسيظ ّل ھ ذا الحك م إل ى أن ي رث ّ
ﷲ األرض وم ن عليھ ا .ذل ك أن إيمانن ا ب ّ
أن آي ات
القرآن الكريم ،ال تخصّ جيال دون جيل ،يدفعنا إلى القول ّ
أن التقرير الوارد في تلك
اآلية سيظ ّل ساري المفعول إلى ما شاء ّ
ﷲ تعالى.
فال ب ّد ،إذن ،حين تتواصل التس اؤالت ،أن تُفض ي بن ا إل ى أن لھ ذا الك ون المترام ي
ص ة تس يّره ،وأن أ ّ
األبع اد ،ق وانين خا ّ
ي ش يء في ه ي ؤثر ،بھ ذه الطريق ة أو تل ك،
بأش يائه األخ رى .وعل ى س بيل المث ال ،نق رّب الموض وع بش اھد م ن الحي اة اليوميّ ة
التي نحياھا ،فان تل ّوث البيئة يؤدي إلى أض رار ش تّى ف ي ص حّة اإلنس ان والحي وان
والنبات ،وحتّى في الجمادات ،كما ي ؤدي إل ى ارتف اع درج ة ح رارة األرض ،وال ى
تھتّك في طبقة األوزون التي تحمي األحياء على سطح األرض من األشعة الض ارة
التي تمنعھا تلك الطبقة من الوصول إلى األرض .وكل ھ ذه الت أثيرات لھ ا ،كم ا ھ و
واض ح ،ت أثيرات أخ رى عل ى الحي اة نفس ھا ،وھك ذا دوالي ك ..ول و انّ ك نظ رت إل ى
قط ع األش جار ،م ثال ،وال ذي أ ّدى إل ى اختف اء غاب ات كامل ة ف ي عدي د م ن من اطق
الع الم ،لرأي ت أن ذل ك ي ؤثر عل ى نس بة األوكس جين ف ي الھ واء ،وھ و الض روري
للتنفس والتغذية ،فإذا ما قلّت النسبة عن ح ّد معيّن نتيجة اختالل ف ي الطبيع ة ،كقط ع
األشجار وبقيّة األعمال الضارّة بالبيئة فستكثر عن دھا األم راض الناتج ة ع ن تل وث
البيئة وسوء التغذية ،وھ ذا االنتش ار س تنتج عن ه مض ا ّر أخ رى ،كارثي ة بك ل تأكي د.
فإذا كان ال ب ّد م ن قط ع األش جار لالس تفادة منھ ا )ف ي ص ناعة ال ورق م ثال( ف ال ب د
للعقل البشري أن يبحث عن وسيلة يعوض بھا ما ستخسره البيئة نتيج ة ذل ك القط ع.
وھكذا نرى في ك ّل ممارسة ضارة بالحياة واألحياء ،خروجا على القوانين الطبيعيّ ة
التي تحك م مس ار ك ل ش يء ف ي ھ ذا الك ون المت رابط األج زاء بق وة وص البة ،فتل ك
القوانين ،كما سبق أن قلن ا ،ھ ي )الس نن اإللھيّ ة ف ي الك ون والحي اة( عل ى الج انبين:
المادي والمعنوي.
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وك ل تل ك الق وانين ،موض وعة لخدم ة الحي اة ،لخدم ة اإلنس ان نفس ه ،أيّ ا ك ان ذل ك
اإلنسان .ولع ّل من المفيد ،ھن ا ،أن نت ذ ّكر أن الق رآن الك ريم كثي را م ا ذك ر ف ي آيات ه
النعم التي أنعم بھا على اإلنسان ،ولكنّه لم يذكر ،وال مرّة واح دة ،أنّ ه تع الى ،اعتب ر
اإلنس ان نعم ة لش يء آخ ر .فك ل األش ياء ل ه وم ن أجل ه ،فھ و غاي ة الخل ق ،وھ و
المخلوق الوحي د ال ذي أري د ل ه أن يك ون خليف ة ّ
ﷲ ف ي أرض ه ،مت ى م ا س ما بنفس ه
للوصول إلى تلك المنزلة السامية بتجسيده للسلوك القويم المنبثق من المبادئ العا ّم ة
والقواعد الكلّيّة التي جاءت بھا األديان وخاتمھا اإلسالم الحنيف.
فإذا كان ھذا ھو المقصود من قولنا )سنن ّ
ﷲ في الك ون والحي اة( فھ ل ح ّدد اإلس الم
لإلنسان وسيلة لتفھّم تلك السنن ،واستكشافھا ،واإلفادة منھا ،والتالؤم معھا؟
وان ه م ـ ّما ال ش ك في هّ ،
أن اإلس الم ق د انطل ق م ن تل ك الس نن ،وأعتق د جازم ا أن
االطمئن ان إل ى مبادئ ه العا ّم ة وقواع ده الكليّ ة ،واالقتن اع بھ ا ض ميريا ،واالنط الق
منھا لتشييد فروض الحياة واحتياج ات اإلنس ان ،ص ورة م ن أجل ى ص ور االنس جام
مع تلك السنن اإللھيّ ة ف ي الك ون والحي اة .وم ن المفي د ھن ا أن ن تفھّم قول ه-ص لى ﷲ
عليه وسلم) :-إنما األعمال بالنيّات وإنما لك ّل ام رئ م ا ن وى( .ذل ك ّ
أن النيّ ة ،وھ ي
مض َمرة ف ي نف س الم رء ،ال تك ون إالّ ع ن اقتن اع ذات ّي ،وذاك ھ و اإليم ان الج دير
بصفته ،والتالؤم مع سنن الكون والحياة .أ ّما األعم ال الظ اھرة ،م ن عب ادات وغي ر
عبادات ،إذا لم تكن منبعثة من الضمير ،ولم تكن نيّة الم رء أنّھ ا ّ  ،تع الى ،فھ ي ال
تمثّل أ ّ
ي نوع من أنواع االنسجام والتالؤم مع تلك السنن.
فاإلسالم الذي يعتبر مجريات الحياة كلّھا عبادة ،ويشترط فيھا خل وص النيّ ة ،أي أن
تكون نابعة من الضمير والوجدان بطواعي ة وتس ليم وأذع ان ،إنّم ا ينطل ق م ن س نن
ﷲ ف ي الك ون والحي اة .وم ن أدلّ ة ذل ك قول ه –تع الى} :-ول و ّ
أن أھ ل الق رى آمن وا
واتّقوا لفتحنا عل يھم برك ات م ن الس ماء واألرض ،ولك ن ك ّذبوا فأخ ذناھم بم ا ك انوا
يكسبون{)س ورة األع راف  .(96أي ألھّلن اھم للعم ل واإلنت اج وس اعدناھم وباركن ا
في جھودھم وجھادھم ،وكانت لھم الخاتمة الھانئة ،ف ذلك اإليم ان المنبث ق م ن النيّ ة،
والمترافق مع )التقى(  ،ھما تَنا ُسبٌ وتالؤ ٌم مع سنن ﷲ ،تعالى ،ف ي الك ون والحي اة.
ومثل ه قول ه –تع الى} :-ول و ّ
أن أھ ل الكت اب آمن وا واتّق وا لكفّرن ا ع نھم س يّئاتھم
وألدخلناھم جنّات النّعيم .ولو انّھم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل ال يھم م ن ربّھ م
ألكل وا م ن ف وقھم وم ن تح ت أرجلھ م ،م نھم أ ّم ة مقتص دة ،وكثي ر م نھم س اء م ا
يعملون{)سورة المائدة .(66-65
وقوله –تعالى} :-وما كان ربّ ك ليُھل ك الق رى بظل م وأھلھ ا مصلحون{)س ورة ھ ود
أن اإلصالح منجاة من الھالك .ومعلو ٌم ّ
 (117دا ّل على ّ
أن الصالح ال يت ّم إال ب العلم
النافع والعمل الصالح ،وھذه سنّة أخرى من سنن ﷲ في الكون والحياة.
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وھكذا نجد اإلسالم ،في ك ّل مبدأ من مبادئ ه العا ّم ة ،وك ل قاع دة م ن قواع ده الكلّيّ ة،
منبثقا من التالؤم مع سنن ﷲ في الكون والحياة .وھ ذا م ا نالحظ ه ف ي ش تّى ش ؤون
الحي اة الت ي يمك ن أن ينطل ق فيھ ا اإلنس ان م ن تل ك المب ادئ العا ّم ة والقواع د الكلّيّ ة
بالعمل واإلنتاج في المجاالت كافة من ميادين االجتماع واالقتصاد والسياسة.
وبھذا المنظور ّ
فان اإلسالم قد نظ ر إل ى األدي ان األخ رى ،باعتبارھ ا أديان ا س ماويّة
ّ
منسجمة مع )سنن ﷲ في الحياة والكون( كما وصف أتباع تلك األديان ،ب أنّھم )أھ ل
كتاب( وح ّدد لھم مك انتھم ف ي المجتم ع م ن غي ر أدن ى إس اءة إل يھم ،ب ل ح افظ عل ى
حقوقھم وشرّع لھم واجب اتھم ،وع ّد حم ايتھم والمحافظ ة عل ى ك رامتھم م ن مھ ّم ات
المجتم ع الجدي د وھ م ج زء ال يتج زأ من ه ،كم ا دع ا إل ى الح وار معھ م ب التي ھ ي
أحس ن ،إن ك ان ث ّم ة ض رورة ل ذلك الح وار .ل ذلك ف ال يمك ن ان يتوق ع الباح ث أن
يك ون التط وير ال ذي أدخل ه اإلس الم عل ى المجتم ع البش ري ،ف ي الجزي رة العربيّ ة
أوال ،وفي خارجھا ثانيا ،طارئا من خارج البيئة نفسھا ،بل ھو ن ابع م ن البيئ ة ذاتھ ا
وحاجاتھا ومتطلّباتھا ،متأسس ا عل ى ال رؤى القرآني ة ذاتھ ا .وم ن أب رز مي زات ذل ك
التأسس أنّه كان متميّزا بالحيويّة والديناميكيّة بعيدا عن الجمود والتكلّس انطالقا م ن
المقول ة المعروف ةَ ) :مغب ٌ
ون م ن اس ت َوى يوم اه( .ف الجمود وال تكلّس ھم ا نقيض ان
للحيويّ ة الدفّاق ة الت ي يھ دف اإلس الم إل ى ترس يخھا ف ي نف وس الن اس ك ّل الن اس،
مسلمين وغير مسلمين .وتلك الحيويّة ،ھي أس أساس ات بن اء الحض ارات اإلنس انيّة
عل ى م ّر العص ور ،تل ك الحض ارات الت ي دع ا اإلس الم أتباع ه إل ى التح اور معھ ا
واإلفادة منھا م ن أج ل مص لحة الن اس ،بالدرج ة األول ى .ول ذا ف ّ
ان اإلس الم يف رض
على المجتمعات المس لمة )وبعب ارة أكث ر عص ريّة :ال دول المس لمة( أن تتح اور م ع
)اآلخ ر( حتّ ى إن ك ان مختل ف العقي دة والس لوك وال رأي ،وبخا ّ
ص ة إذا ك ان ذل ك
)اآلخر( أكثر رقيّا وتق ّدما منھ ا ،ول و ف ي جان ب واح د م ن جوان ب الحي اة .فف ي ھ ذا
الحوار نفع بيّن لھ ا م ن أج ل تط ّورھ ا وتق ّدمھا عل ى أس س م ن تراثھ ا وشخص يتھا.
وإالّ ّ
فان المجتمعات )أو الدول( التي ال تأخذ بذلك الحوار إلى م داه الم أمول ،والت ي
ال تريد أو ال تقدر على االستفادة واإلف ادة م ن تل ك المجتمع ات وإليھ ا ،س تخرج م ن
متون التاريخ ،وتتج ّمد متخلفة ال عن عصرھا ،فحس ب ،ب ل ع ن دينھ ا أيض ا .وھ ذا
الجم ود المس بّب للتخلّ ف ،أو التخلّ ف المس بّب للجم ود ،نق يض اإلس الم تمام ا .ف إذا
استسلم المجتمع ،أيّا ك ان ،ل ذلك الجم ود والض مور ،فل يس م ن حقّ ه أن ينس ب نفس ه
لإلسالم وال يحق له أن يزعم أنه مجتم ع مس لم ،وذل ك ألنّ ه ن اقض واح دا م ن أب رز
مب ادئ اإلس الم ،وواح دا م ن أب رز مب ررات ظھ وره .حي ث ان طل ب العل م فريض ة
واجبة على كل مسلم ومسلمة .والجميع مأمورون بالس عي وراء العل م حتّ ى ل و ك ان
في الصين التي لم تكن في يوم من األيّام من «ديار اإلسالم».
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وبال ريب ،فان المجتمعات التي تنكمش على ذاتھا ،ستذوي وتموت ت دريجيا ،وتل ك
ُسنّة من سنن ّ
ﷲ في الكون والحي اة ،وھ ذا ھ و أح د مقاص د قول ه –تع الى} :-وت رى
ك ّل أ ّمة جاثية ،ك ّل أ ّمة تُدعى إلى كتابھا ،الي وم تُج زون م ا كن تم تعمل ون .ھ ذا كتابن ا
ينطق عليكم بالحق إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون{)س ورة الجاثي ة  .(29-28فاآلي ة
الكريم ة تتح ّدث ع ن )كت اب( لأل ّم ة كلّھ ا ال لف رد مع يّن ،أ ّم ة جاثي ة ب ين ي دي ربّھ ا
تُدعى لكتابھا ،وبموجبه تحاسب حسابا َجماعيّا ،كما يحا َس ب ك ّل ف رد حس ابا خا ّ
صا
به .ومن األمور التي سيُحاسبون عليھا ،عدم سعيھم وراء العلم وعدم أدائھم للعم ل،
وغير ذلك من أمور أوجبتھا األديان على النّاس.
فھل تستطيع مب ادئ اإلس الم العا ّم ة وقواع ده الكلّيّ ة أن تھ ّيء لمجتم ع م ا األرض يّة
المناسبة لتح ّوله إلى مجتمع علم ّي يحظى باالحترام؟!
أن الج واب س يكون إيجاب ا ،إذا أدركن ا ّ
نعتق د ّ
أن عقي دة التوحي د ،بش تّى جوانبھ ا،
بجوھريّتھ ا الكامن ة ف ي أعماقھ ا ،والمف ّج رة إلب داعاتھا ،والمتمظھ رة ف ي نش اطاتھا
وتط ّوراتھا نظريّا وعمليّا ،ھي القاعدة العريضة التي يمكن للمجتم ع أن يش يّد بنيان ه
عليھا ،ألنّھا توفّر لذلك المجتمع )وبالتالي للدولة( حلوال مقنعة وافية للمشكالت التي
تجابه البشريّة .إن تلك الحلول تش ّكل س ّر التألق الحض اري ال ذي ينطل ق م ن ج وھر
اإليم ان ب ا ّ تع الى بن اء عل ى الت ّ
ص ور اإلس المي ال واعي البعي د ع ن التعص ب
والتكلس والجمود واألغالل التي كبّل الناس أيديھم بھا باسم المعروف والمنك ر مم ا
ال عالقة له بمعروف وال بمنكر.
إن «التكامل» ھو الطري ق الوحي د ال ذي ال طري ق س واه ألي ة نھض ة م ن النھض ات
البشريّة ،إذا كان ت ج ديرة بص فتھا ،حريص ة عل ى تحقي ق ال ـ ُمثُل اإلنس انيّة الراقي ة.
ومن أبرز صفات ھذا «التكام ل» أنّ ه حي وي يتمتّ ع بخص ائص الحرك ة ال الجم ود،
يؤدي إلى توحيد مجاالت الحياة بنظرة ش موليّة .إن مث ل ھ ذا التكام ل نج ده واض حا
فيما تؤدي إليه المبادئ العا ّمة والقواعد الكليّة الت ي ج اء بھ ا اإلس الم ،فتل ك المب ادئ
العا ّمة والقواعد الكلية تقدم إمكانيات توحيدية في ش تّى المج االت ،نظ را ألنّھ ا تري د
أن تس مو باإلنس ان ،بعي دا ع ن غرائ ز األثَ رة واألنانيّ ة ،وس ائر الص فات المرذول ة
الت ي ،ھ ي بطبيعتھ ا ،معادي ة للق يم اإلنس انية الرفيع ة الھادف ة إل ى ص نع الت اريخ
الحضاري بيد اإلنسان ،نفسه ،ومن أجله ،أيضا.
افّ ،
أن تل ك المب ادئ العا ّم ة والقواع د الكلي ة الت ي ج اء بھ ا
ويب دو لن ا ،بوض وح ك ٍ
ّ
اإلسالم ،تم ّكننا ،حين نتفھّمھا بعقل متفتح لـ ّماح ،من رسم منھجيّ ة تس اعدنا ف ي ح ل
المشكالت التي ال ب ّد من حدوثھا في عمليات النم و والتط ّور .فاإلس الم ل يس نظريّ ة
ّ
وألن تل ك المطالي ب
مھ ّوم ة ف ي الفض اء ،ألنّ ه للن اس ن زل وم ن أجلھ م ظھ ر.
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المشروعة ال تھدف إال إلى إنجاح الجھد المب ذول م ن جمي ع أبن اء المجتم ع) ،فكلّك م
راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته( كما جاء في الحديث النبوي الشريف.
ّ
إن اإلسالم وحسب مفاھيمه ومبادئه العا ّمة وقواعده الكلّيّة أبعد ما يكون عن الجمود
ّ
والتكلس ،وعن الغل ّو التطرّف واإلغراق فيما صار يس ﱠمى ،خط أ ،باألص وليّة ،ففھ م
اإلسالم ،كما أنزله ﷲ تعالى ،وتحريره من أثقال العص ور الت ي ك ّدس ھا الن اس علي ه
يمنح أتباعه الذين يفھم ون مقاص ده ومرامي ه ح ّ
ق فھمھ ا ،ال رو َح الحيويّ ة اإلبداعي ة
التي تفجر طاق اتھم باتج اه بن اء الحض ارة والمدني ة والرق ي .م ع مالحظ ة أن تس مية
التطرّف والغل ّو باألصوليّة مجرد اصطالح قابل للمناقش ة ،فاألص وليّة تعنِ ي الع ودة
إلى األصول ،وليس في أصول اإلسالم ما يدعو إلى التطرّف والغل ّو والتعصّب ،بل
على العكس م ن ذل ك تمام ا .فق د ج اء ف ي التنزي ل العزي ز} :ال تغل وا ف ي دي نكم وال
تقولوا على ّ
ﷲ إال الحق{)سورة النساء  .(171وإن كانت ھذه اآلي ة ق د نزل ت ف يمن
ألّه المسيح عيسى بن مريم ،إال ّ
أن مفھومھا عا ّم لك ّل غل ّو ف ي ال دين وتع ّ
ص ب ي دفع
أصحابه إلى أن يقولوا على ّ
ﷲ غير الحق .ومثلھا} :قل يا أھ ل الكت اب ال تَ ْغلُ وا ف ي
دينكم غي َر الح ّ
ق وال تتّبعوا أھواء قوم قد ضلّوا من قب ُل وأض لّوا كثي را وض لّوا ع ن
سواء السبيل{)سورة المائدة .(77
وھذا الغلو والتعصب والتط رف ال ذي ص ار يس مى بالتيّ ار األص ولي )وھ ي مج رد
تس مية اص طالحيّة( ل يس مقص ورا عل ى زم ان دون زم ان ،وال عل ى مك ان دون
مكان ،وال على دين دون دين ،وال على ثقافة دون ثقاف ة ألن ه يج ّس د التع ّ
ص ب ال ذي
ص ار المتع ّ
ص بون وض يّقوا األف ق في ه وك أنّھم القيّم ون عل ى ض مائر الن اس ،وھ ذا
التعصب ليس وليد األزمنة الحديثة بل ھو ملحوظ على امتداد التاريخ.
وبداھةً ،فان ذلك التيّ ار ل يس ل ه الح ق ف ي أن يعط ي لنفس ه تل ك المكان ة فالمس لمون
مسلمون ،وال يحتاجون إل ى َم ن يش ھد لھ م ب ذلك ،وتكف ي الش ھادتان اللت ان أوجبھم ا
ﷲ ،تع الى ،عل يھم .وإذا ك ان اإلس الم ق د نھ ى الن اس ع ن الغيب ة والنميم ة والنف اق،
وص ّور ذلك بأبشع صورة يش مئز منھ ا اإلنس ان ،وذل ك ك ي يقل ع ع ن تل ك الص فات
المرذولة ،حتى أن القرآن الك ريم ش بّه المتّص ف بھ ا كأنّ ه يأك ل لح م أخي ه ميت ا..} :
وال يغت ب بعض كم بعض ا أيح بّ أح دكم أن يأك ل لح م أخي ه ميت ا فكرھتموه{)س ورة
الحجرات  ،(12فمن األولى أن يمنع التفتيش في ضمائر النّاس} .فال تز ّك وا أنفس كم
ھ و أعل م بم ن اتّقى{)س ورة ال نجم } .(32أل م ت َر إل ى ال ذين يز ّك ون أنفس ھم ب ل ﷲ
الكذب وكفى ب ه إثم ا
يز ّكي من يشاء وال يُظلمون فتيال .أنظر كيف يفترون على ﷲ
َ
مبينا{)س ورة النس اء  .(49وبن اء عل ى ھ ذه اآلي ات الواض حات ف ّ
ان م ن ي ّدعي أن ه
أكثر إسالما من اآلخرين ،أو أعمق إيمانا منھم ،قد جانب الح ّ
ق والصواب .ولو كان
أكثر إسالما وأعمق إيمانا ،عن ح ّ
ق وحقيق ،لم ا رأى ف ي نفس ه تل ك الص فات ،ولم ا
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شعر ،ولو لحظة واحدة ،أنّه أفضل من غيره إسالما وإيمان ا وتق وى .وبالت الي فعل ى
الحريص ين عل ى دي نھم فع ال وق وال ،أن يتجنّب وا ھ ذه المزال ق الخطي رة الت ي ال يق ع
فيھا إالّ من جھل ربّه وجھل نفسه.
اإلسالم ،ومن ذ ظھ وره ،رف ض التط رّف س واء ك ان ذا ا ّدع اء دينِ ّي ،أم ك ان ملتحف ا
بشعارات أخرى .ولذا ّ
حث جميع أتباعه على الصبر والوداعة ودماثة الخلُ ق وعل ى
المجادل ة ب التي ھ ي أحس ن ح ين يك ون ث ّم ة ض رورة لتل ك المجادل ة .ول ذا ج اء ف ي
الح ديث الش ريف) :كون وا دع اةً ص امتين( أي أن يك ون س لوككم حس نا ك ي تأ َس روا
قلوب اآلخرين.
بأن ّ
ونذ ّكر ھنا ّ
ﷲ تعالى ،حين أوحى لموسى أن يذھب إلى فرع ون ال ذي طغ ى ف ي
األرض ،أم ره أن يق ول ل ه ق وال ليّن ا ،ال أن يواجھ ه بالقس وة والعن ف} :إذھب ا إل ى
فرعون إن ه طغ ى ،فق وال ل ه ق وال ليّن ا لعلّ ه يت ذ ّكر أو يخشى{)س ورة ط ه .(44-43
وذل ك ،وس يلة لإلقن اع ،والول وج إل ى قل وب الن اس ع ن طري ق ت وعيتھم ،أي ع ن
طريق مخاطبة عقولھم ،واستمالتھم طواعية ال إكراھا }ال إك راه ف ي ال دين ق د تب يّن
الرشد م ن الغي{)س ورة البق رة } (256فم ن اھت دى فإنم ا يھت دي لنفس ه وم ن ض ّل
فإنما يض ّل عليھا وما أنا عليكم بوكيل{)سورة يونس .(108
ويمثّ ل األخ ذ بھ ذه القاع دة الت ي تتح رّك بموجبھ ا عالق ات الح وار التزام ا بالمب ادئ
العا ّم ة والقواع د الكليّ ة لإلس الم بعي دا ع ن التحري ف والتش ويه .وم ن ش أن االلت زام
ب ذلك أن يحق ق للمجتم ع أمن ه وس عادته ،ويس اعده ف ي ص ياغة تاريخ ه الحض اري،
وسلوك طريق اإلنسانية والفطرة السليمة نحو التقدم والرق ّي والرفاه.
واتّساقا مع ھذاّ ،
فان اإلسالم دع ا إل ى االلت زام ب القيم األخالقي ة العلي ا ،وق يم العم ل،
ف ي مواجھ ة ض غوط التخلّ ف وتح ّديات ه ،وف ي مواجھ ة الھب وط ب القيم اإلنس انيّة
الرفيع ة .ل ذلك ي أتي تركي ز النص وص اإلس المية عل ى ق يم التواض ع وطل ب العل م
والعمل البنّاء والتعاون والتكافل االجتماعي واإلخ الص والنزاھ ة وخدم ة اآلخ رين
)من استطاع منكم أن ينف ع أخ اه بش يء فليفع ل( .وتجنّ ب التكفّ ف والتواك ل والكس ل
واإلھم ال والت واني ع ن العم ل واإلنت اج وطل ب العل م ،وھ ي الق يم المس تنبَطة م ن
صريح آيات القرآن الكريم ،وصحيح أحاديث النبي -صلى ﷲ عليه وسلم.-
وقد ترتّبت ھذه األمور في أحاديث نبويّة متع ّددة ،منھا ما أجمع علي ه المح ّدثون م ن
انّ ه -ص لى ﷲ علي ه وس لم -ق ال) :عل ى ك ّل مس لم ص دقة .ق الوا :ف ان ل م يج د .ق ال:
فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتص ّدق .ق الوا ،ف ان ل م يس تطع أو ل م يفع ل؟ ق ال :فيع ين ذا
الحاجة الملھوف .قالوا :فان لم يفعل؟ قال :يأمر ب الخير .ق الوا :ف ان ل م يفع ل؟ ق ال -
صلى ﷲ عليه وسلم :-فيمسك عن الش ّر فانّه له صدقة(.
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وھكذا تتدرّج األمور ،من عمل الخير وإلى اإلمساك عن الشرّ:
أ -العمل ونفع الناس.
ب -إعانة ذوي الحاجات.
ج -األمر بالخير.
د -اإلمساك عن الشرّ.
ك في هّ ،
ومم ا ال ش ّ
أن الت اريخ ،قديم ه وحديث ه ،حاف ل بكث ر م ن ص ور ال ّش ّر م ن
الخالف ات واالختالف ات المؤدي ة إل ى إراق ة ال دماء وانتھ اك الق يم اإلنس انية النبيل ة.
وليس ذلك وقفا على المنطقة العربيّة ،كما قد يخيّل لبعض الكتّاب حين ينظرون إلى
الص راعات القبليّ ة قب ل اإلس الم ،ث م إل ى م ا ح دث بع ده م ن ح روب ال ردة والف تن
المتتابع ةّ .
إن ھ ذه الظ اھرة عا ّم ة ف ي ت اريخ البش ر ،ش رقا وغرب ا ،ش ماال وجنوب ا.
فص ار م ن أول ى مھ ّم ات األدي ان وف ي طليعتھ ا اإلس الم إيق اف تل ك الخالف ات
واالختالف ات عن د ح دودھا ،باعتب ار ّ
أن الخ الف واالخ تالف ،ف ي ح دود االجتھ اد
الشخصي النزيه ،من طبيعة البشر ،شأنھا شأن الخير والش ر }وال يزال ون مختلف ين
إال من رحم ربّك ولذلك خلقھم{)س ورة ھ ود } (118إن ا ھ ديناه الس بيل ،إم ا ش اكرا
وإم ا كفورا{)س ورة اإلنس ان  .(3ذل ك ّ
أن م ن ھ ذه الخالف ات واالختالف ات م ا ل يس
شرا ،وخاصّة إذا بقي في إطار الح وار البنّ اء ،والمجادل ة ب التي ھ ي أحس ن ،وس عة
الص دور ف ي تقبّ ل وجھ ات نظ ر اآلخ رين ،ولكنّھ ا ،س تتح ّول إل ى ش ّر مس تطير إن
انتفت لغة الحوار ،وتعطّلت المجادلة ب التي ھ ي أحس ن ،وض اقت الص دور .وآن ذاك
سيحيق بالمختلفين التعصّب والغل ّو والتطرّف ،ويذھب ك ّل فري ق م ذھبا ف ي محاول ة
فرض ما يراه على اآلخرين.
وحت ى ف ي ھ ذه الحال ة المأزوم ة ف ّ
ان اإلس الم ،بمبادئ ه العا ّم ة وقواع ده الكلّيّ ة ،ال
يستكين لتلك الصفات السيّئة والمصنّفة في خانة الشر ،بل يواصل الدعوة إلى األلف ة
وااللتقاء والحوار ما أمكن ذلك ،ال بالنصيحة والتوجي ه وال وعظ واإلرش اد فحس ب،
وإنما ،أيضا ،بالعمل على خلق الظروف الثقافية واالجتماعية المالئمة لتزكية الذات
وتقبّلھ ا الخ تالف اآلخ رين عنھ ا ف ي وجھ ات نظ رھم .وتل ك ھ ي الوس يلة األكث ر
جدوى لتحج يم الخالف ات واالختالف ات وم ا تول ده م ن مش كالت ،ور ّدھ ا إل ى معنَ ى
االجتھاد في الرأي ،بحسب الحدود والضوابط األخالقية التي نادى بھا اإلسالم.
ح ين ظھ ر اإلس الم ،ف ي جزي رة الع رب ،وھ و يحم ل ف ي تض اعيفه مبادئ ه العا ّم ة
وقواعده الكلّيّة التي من شأنھا أن تُحدث ،حين تؤخذ بروحھا ومؤ ّداھا ،تطويرا دقيقا
ومحس وبا لألوض اع االجتماعيّ ة المأزوم ة والمترديّ ة ،جوب ه بمقاوم ة ض اريّة م ن
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ح رّاس المص الح األنانيّ ة الض يّقة ،والق وى الت ي رأت ّ
أن اإلس الم ج اء لتحجيمھ ا،
على الرغم من ان بعض ما جاء به ،لم يكن غريبا ع ن الع رب ،كم ا ل م يك ن غريب ا
عن غيرھم:
 فلقد دعا إلى التضامن االجتماعي ،وكان العرب ،خاصّة ،يؤمنون بضرورة ذل ك،وم ن المعل وم أن ك ل قبيل ة ،فيم ا قب ل اإلس الم وم ا بع ده ،كان ت تلت زم ب ذلك المب دأ
التزاما ال محيد عنه ،تجاه كل فرد من أفراد القبيلة .وكل الذي فعله اإلس الم ف ي ھ ذا
المضمار أنّه وسّع من حدود التضامن ليشمل أف راد القبائ ل جميع ا ف ي مجتم ع أكث ر
تجانسا مما كان عليه في الفترات السابقة.
 ودعا إلى العدل بين الن اس ،بغ ض النظ ر ع ن أجناس ھم وأل وانھم ،وذل ك مص داققوله –تعالى} :-وإذا حكم تم ب ين الن اس أن تحكم وا بالعدل{)س ورة النس اء  (58فل م
يخصّص «العدل» بالمس لمين ب ل جعل ه عام ا يج ب أن تراع ى مبادئ ه وقواع ده ف ي
التعامل مع «الناس» كافّة.
 ودعا إلى نبذ األصنام واألوث ان ،وحرّاس ھا وكھنتھ ا .ول م تك ن دعوت ه ھ ذه جدي دةعلى س ّكان الجزيرة العربية ،وال مفاجئة ألھل الكتاب م نھم ،فق د كان ت الجزي رة ق د
عرفت األديان قديما ،وكان فيھا ،عند ظھور اإلسالم ،طوائف شتّى من أھل الكت اب
وم ن )األحن اف( و)الحُم س( وغي رھم مم ن ك ان ي رفض عب ادة األوث ان واألص نام.
وك ّل ال ذي زاده اإلس الم ف ي عقائ د الق وم دعوت ه ال إل ى نب ذ األص نام واألوث ان،
فحسب ،بل القضاء على الكھنة والسدنة الذين كانت مصالحھم الضيّقة تقتضي إبق اء
األص نام واألوث ان ،واس تغالل ص غار العق ول واس تعبادھم ،وت وريطھم ،بالت الي ف ي
محاربة النبي األكرم –صلى ﷲ عليه وسلم -ودعوته الجديدة.
 ودعا إلى التعارف والتآلف بين الناس جميعا ،وقال انھم آلدم وآدم من ترابْ ،وأن
ال فضل لعرب ي عل ى أعجم ي ،وال ألعجم ّي عل ى عرب ي ،إال ب التقوى .فكان ت ھ ذه
الدعوة تجديدا لميراث قال به األنبياء جميعا ،بل كانت لقريش عالقات تجارية جيّ دة
مع الشام والحبشة وھما من المراكز النصرانية آنذاك .غير ان القوم استكثروا عل ى
اإلس الم دعوت ه ھ ذه .وك ان م ن األس باب الت ي ب رّر بھ ا س ادة ق ريش معارض تھم
لإلسالم ،أنّه يريد أن يجعل اآللھة إلھا واحدا ،وأن يعام ل ب الل الحبش ي ،م ثال ،كم ا
يعامل أبا لھب وأبا جھل.
 ودعا اإلسالم إلى إنصاف الم رأة وإعطائھ ا حقوقھ ا .وھ ذه ال دعوة ل م تك ن جدي دةعلى الجزيرة العربيّة ،سواء بمنظور األدي ان الس ابقة ،أم ب الواقع االجتم اعي .فعل ى
الرغم مما نقرأ في القرآن الكريم وكتب التاريخ عن )وأد البنات( وعن الوجوه الت ي
تسو ّد إن بُ ّشرت بوالدة األنثى كما في قوله –تعالى} :-وإذا بُ ّشر أحدھم ب األنثى ظ ّل
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ون
وجھه مسو ّدا وھو كظيم .يتوارى من القوم من سوء م ا بُ ّش ر ب ه أيمس كه عل ى ھُ ٍ
أم يد ّس ه ف ي الت راب ،أال س اء م ا يحكمون{)س ورة النح ل  ،(59-58نق ول :عل ى
الرغم من ذلك ّ
فان ھؤالء نف ر مع دودون ف ي بع ض من اطق الجزي رة العربيّ ة .وھ م
أنفسھم الذين زعم وا أن المالئك ة إناث ا ،فنع ى عل يھم الق رآن الك ريم تل ك اال ّدع اءات
وسخر منھم ،من حيث أنّھم نس بوا ّ  ،س بحانه وتع الى ،م ا ھ م ل ه ك ارھون .ويثب ت
التاريخ ّ
أن المرأة العربيّة ومنذ عصور ما قب ل اإلس الم ،كان ت لھ ا منزل ة اجتماعيّ ة
رفيعة في مجتمع الجزيرة العربية .وص حيح ّ
أن تل ك المنزل ة تتف اوت ف ي رفعتھ ا أو
ض َعتِھا ما بين منطقة وأخرى ،إال انّھا موجودة على أيّة ح ال ،س واء ف ي ال زواج أم
َ
الطالق أم الميراث أم المشاركة في الحياة العا ّمة ،كالتجارة والھجرة وغيرھ ا .وك ّل
الذي فعله اإلسالم ،في ھذا الصدد ،أنّه رسّخ ھذه المنزل ة للم رأة وقنّنھ ا وأعل ن أنّھ ا
تع ّم ك ّل النساء ال نساء منطقة دون أخرى ،ومنع المساس بالمرأة وكرامتھا ،واعتب ر
رمھن فھ و الك ريم ،وم ن أھ ّ
ّ
انھن فھ و اللئ يم ،كم ا ج اء ف ي الح ديث النب و ّ
ي
م ن أك
الشريف.
 ودعا إلى تشجيع التجارة وتحريم الربا ،حرصا عل ى دوران رأس الم ال فيم ا في هصالح المجتمع ،وتوظيف األموال فيم ا م ن ش أنه دف ع عجل ة االقتص اد إل ى التط ور
والنمو .فوقف المرابون في وجه دعوته ،أم ا ال ذين ك ان المراب ون يس تغلّونھم ،وھ م
كثر وخاصّة في مدن الجزيرة العربيّة ،فقد ساندوا ھذه الدعوة وأيّدوھا.
 وقرّر اإلسالم ضرورة طلب العلم من أ ّي مصدر كان ،شرقا أو غربا ،في الصين
أو غير الصين ،ولم يكن العرب بعيدين ع ن ھ ذا التو ّج ه ،فق د كان ت لھ م حض ارات
سابقة ،وكانت لھم حواضرھم ،وكانت لھم مآثر علميّة تُظھر الكش وف األثريّ ة ،م ن
حين آلخر ،بعضا منھا .ولم نسمع أو نقرأ ّ
أن أح دا م ن الع رب ال ذين ك انوا ف ي ب دء
ظھور اإلسالم وحتّى إلى ما بع د أربع ة ق رون م ن ظھ وره ،ق د اعت رض عل ى تل ك
الدعوة .ولكن ،حين بدأت حضارة المسلمين بالتف ّكك واالنھيار ،وسرت فيھا عوام ل
الضعف ،كان من أبرز أس باب تعمي ق ذل ك التفك ك ،وترس يخ ذل ك االنھي ار ،ظھ ور
أفراد تلبّسوا أردية الح رص عل ى م ا وج دوا أنفس ھم ق ادرين عل ى فھم ه م ن ال دين،
فحرّموا طل ب العل م ،وقص روا مفھوم ه عل ى م ا ل ديھم م ن نق ول ومرويّ ات .فك انوا
عامال إضافيا لترسيخ تخلّ ف األ ّم ة وانحطاطھ ا ،كم ا كان ت م واقفھم تل ك م ن نت ائج
التف ّكك واالنھيار ،بمعنَى ّ
أن التف ّكك واالنھي ار أ ّدي ا إل ى ظھ ور تل ك المواق ف ،ث ّم ّ
إن
تلك المواقف أ ّدت إلى ترسيخ تَينك الظاھرتَين :التف ّكك واالنھيار .ومن األسف البالغ
ّ
أن من ھؤالء بقايا ما تزال تعيش إلى الي وم وت ر ّوج دعاواھ ا الباطل ة بالتن اقض ب ين
اإلسالم والعلم ،وأن علوم العصر الح ديث عل وم الكف ر والزندق ة ،علم ا ّ
أن مر ّوج ي
ھذه األقوال يتنعّمون بمنجزات العل م ف ي بي وتھم وت نقالتھم واتص االتھم ومخ اطبتھم
وكتابتھم ونشر ما يكتبون! والظاھر أنھم لم يفھموا اإلسالم ،على الوج ه ال ذي أراده
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من ّزله ،سبحانه وتعالى ،ولم يفھموا العل م باعتب اره س الحا ذا ح ّدين بحس ب اس تخدام
اإلنسان له ،وأن اإلسالم يريد أن يوظّفه في الخير والنفع العام ،ال أن يحرّمه ويمن ع
الن اس م ن التمتّ ع بثم رات منجزات ه .وعل ى أي ة ح ال فق د ج اء ف ي ت راث الع رب:
)الناس أعداء ما جھلوا(.
 وحين قرّر اإلسالم أن في األموال حقوقا لذوي القربى والفقراء والمساكين وابن اءالسبيل وغيرھم من المحتاجين ،لم يكن ذل ك إالّ تطبيق ا لمف اھيم التكاف ل االجتم اعي.
وإال ّ
فان ﷲ غنِ ّي ع ن الع المين ،وأن رس وله الك ريم -ص لى ﷲ علي ه وس لم -يق ول:
ُ
)إنما بعثت نبيا ولم أبعث جابيا( .وعلى الرغم مم ا أش رنا إلي ه س ابقا م ن أن التكاف ل
االجتماعي عادة عرفھا العرب ،غير ّ
أن تقنين الظاھرة عبر تشريع الزكاة وغيرھا،
س بّب امتعاض ا ل دى ال ذين تخيّلوھ ا ض ارّة بمص الحھم ،ف امتنع بعض ھم ع ن أداء
الزك اة ،وص رفھا بعض ھم ف ي غي ر م ا س نّه ﷲ لھ ا ،وف ي غي ر مواض عھا المح ّددة
بالقرآن الكريم.
 وحين قرّر اإلسالم من ع قت ل األوالد )خش ية اإلم الق( أي الفق ر ،فانم ا ك ان ي دعوإلى العمل إلعالة األوالد والتخلّص م ن ش بح الفاق ة والفق ر .عل ى العك س مم ا فھم ه
بعض األعراب من ھذه الدعوة قائلين :األبناء أبناؤنا ،والبنات بناتن ا ،ونح ن أح رار
فيھم.
ھ ذه األم ور ذات ص بغة اقتص ادية  -اجتماعيّ ة ،وھ ي عل ى مس اس بالس لوك الع ام
لمجتمعات ذل ك ال زمن )وف ي أزم ان الحق ة أيض ا( مم ا يجعلھ ا عل ى عالق ة بقض يّة
التطور المادي والمعنوي لإلنسانية قاطبة ،فھي من السنن اإللھية تبدأ وإليھا تنتھي.
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اﻟﺳﻧﻬوري واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر

ﻏﺎي ﺑﻳﻛور



إﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻔﻘﻳﻪ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﻛﺑﻳر ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري )1971-1895م(
ٌ
أﺳﺎﺳﻳﺔٌ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ،واﻟﻘواﻧﻳن ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋرﺑﻳﺔ أﺧرى رﺋﻳﺳﻳﺔ.
وﻗد ﻟﻔﺗت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺳﻧﻬوري ٕواﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
واﻗﺗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣزج ﺑﻳن اﻟﻣوروث اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺛري ،واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ

اﻟﺣدﻳﺛﺔ .وﻗد ﺑدا ذﻟك واﺿﺣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﻣﺻر واﻟﻌراق.
وﻗد ُﻛﺗﺑت ﺣوﻝ اﻟﺳﻧﻬوري وأﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ أﻋﻣﺎ ٌﻝ ﻋﻠﻣﻳﺔٌ ﻋدﻳدة .وﻣن ﺑﻳن ﺗﻠك

ﻧورد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻠﺧﻳﺻﺎً ﻟﻬﺎ،
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة أطروﺣﺔ ﻏﺎي ﺑﻳﻛور )2007م( اﻟﺗﻲ ُ
ﺑﺄﻫم ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ.
ّ
ﻳﺗوﺧﻰ اﻹﺣﺎطﺔَ ّ

ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﻳم ﻳﻠﻔت اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻓرٍع ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻗد ﺟرى إﻫﻣﺎﻟُﻪُ طوﻳﻼً،
وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﻣو ّادﻩ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) 1149ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1949م( .وﻫو اﻟذي ُﺳ ّﻣﻲ

آﻧذاك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ،ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻛﺛﻳرة اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣدﻳث/اﻟﻘدﻳم.

وﻗد ﻗﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ )اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ،

ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠّت ﻫﻲ ٕواﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ
واﻟﻌﻘود ،واﻷﺿرار( ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﱠ
ﺧﺎﺿﻌﺔً ﻟﻠﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻳذﻫب اﻟﻣؤﻟّف

أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ظُﻠم ﺑﻌد ﻗﻳﺎم ﺛورة ﻳوﻟﻳو ﻋﺎم 1952م ،ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗُﺑر ﻧﺗﺎﺟﺎً ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ
إﻟﻰ ّ
اﻟطوﺑﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﻬوري .إذ إﻧﻪ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ ٍ
ﻗوي وﺷﺎﻣﻝ «ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻔرﻳدة
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ٍ
ﻓﻬم
ٍ

واﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري» .وﻻ ﻳواﻓق اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد

اﻵﺧر اﻟذي ُو ّﺟﻪ ﻟذاك اﻟﻘﺎﻧون أﻳﺿﺎً ،وﻫو أﻧﻪ رﺟﻊ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﻳن ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻣدﻧﻳﺎً
ﻼ
ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ
أن اﻟﺳﻧﻬوري ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺎﻗ ً
ُ
اﻟﺗﻼؤُم ﺑﻳﻧﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻳرى اﻟﻛﺎﺗب ّ
اﻟﺗﻧﺳﻳق و ُ
 مراجعة ألطروحةGuy Bechor, The Sanhuri Code and the Emergence of Modern Arab Civil Law 1932-
1949, Brill 2007.
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وﺣﺳب؛ ﺑﻝ ﻛﺎن ﻣﻔ ّﻛ اًر وﻋﺎﻟﻣﺎً اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﺻﺎﺋﻐﺎً ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎً
أو ﻣؤﻟﱢﻔﺎً
ْ
ﺑﺎر اًز.
ون اﻟﻣؤﻟّف
ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﻋﻧوان :اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻼﺟﺎً أو إﺻﻼﺣﺎً؛ ْ
ﻳﻌﻧ ُ
ٍ
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟطﻪ
ﺑﻌﻧﺎوﻳن داﺧﻠﻳﺔ ﻋدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ؛ ﻣﻧﻬﺎ :ﻣﺻر ﻣرﻳﺿﺔ )أﺧذاً ﻣن ﻋﻧوان
ﺣﺳﻳن ﻣن اﻟﻌﺎم 1947م( .وﻫذا ﻳﻌﻛس وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺳﻧﻬوري ﻓﻲ ٍ
وﺟﻪ ﻣن وﺟوﻩ وظﺎﺋف
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد .ﻓﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ 1915و1918م اﻧﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﻘطن اﻟﻣﺻري ﻣن  18ﺟﻧﻳﻪ

ﻟﻠﻘﻧطﺎر إﻟﻰ  6ﺟﻧﻳﻬﺎت ،وﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ  1900و1952م ارﺗﻔﻊ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد ﻣن 10

ﻣﻼﻳﻳن ﻧﺳﻣﺔ إﻟﻰ  22ﻣﻠﻳون؛ وﻫﻛذا ﻓﻘد زاد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ  %67ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗزد
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ أﻛﺛر ﻣن  .%20وﻗد اﺳﺗﻌرض اﻟﻣؤﻟّف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﻳﻬﺎ

أوﺿﺎع اﻟﻧﺎس ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻧواﺣﻲ ﻋﺷﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﻛﻳف أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب

اﻟرﺋﻳس ﻟﺗﻔ ﱡﺟر ﺛورة 1952م .وﺗﺣﻣﻝ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻋﻧوان :اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ

اﻟﺗﻧﻘﻳﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺣواﻟﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟزﻣﺎن،

واﻟذي طﻣﺢ إﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳر داﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدي اﻷوروﺑﻲ .واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ

وﻣﺟﺎﻳﻠﻳﻪ ﻧﻬوﺿﺎً ﻣﺳﺗﻣ اًر وﻗوﻳﺎً ﻟﻠﺻﻣود
ﻋﻧوان :ﺑﻌث اﻟﺷرق ،وﻗد ﻋﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﻬوري ُ

وﺳد اﻟﺛﻐرات اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌرﻳﻘﺔ .وﻗد
ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺗﺣديّ ،
ﻛﺎن ذﻟك وﺟﻬﺎً ﻣن وﺟوﻩ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷﺻﺎﻟﺔ وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺣداﺛﺔ .وﺗﺣﻣﻝ اﻟﻔﻘرة

اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻧوان :ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري :ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.
ﻓﻬوﻣﺗﺟذر ﻓﻲ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
ٌ
واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )ﻛﺎﻧت أُطروﺣﺗﻪ ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ ﻋﺎم 1926م ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺿرورة

ُﻣم ﺷرﻗﻳﺔ  -ﺗُﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر
ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ُﻋ ْ
ﺻﺑﺔ أ َ
ﺳﻳﺎﺳﻲ
وﻋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ( ،وواﺳﻊ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،وﻫو
ٍ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ وذو ٍ
ﱞ

رﻓﻳﻊ ،وﻣﻠﺗزم اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً .وﺗﺣﻣﻝ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻧوان :اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻧﻣوذج ﻣن

اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗﻌرض اﻟﻣؤﻟّف ﻷﻓﻛﺎراﻟﺳﻧﻬوري ﻓﻲ اﻟﻣزج ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون

اﻟﺣدﻳث .وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﻓﻛرﺗﻪ ﻣﻧذ ﻛﺗب أُطروﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋﺎم
ٍ
ﺗﻛﻳﻳف
1926م .ﻓﻬو أراد أن ﺗﻛون اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟوطﻳد ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ
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ﻋﻠﻣﻲ وﻣوﺿوﻋﻲ .وﻓﻲ ﻓﻘرة اﻟﺧﻼﻓﺔ )اﻟﺳﺎدﺳﺔ( ﻳﺷﻳر اﻟﻣؤﻟّف إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻧﻬوري
ٍ
اﻟﺗﺿﺎﻣ ُن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔُ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﺑﺈﻳﺟﺎد ﺑداﺋﻝ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ
ُ
ﻫﺗم اﻟﺳﻧﻬوري ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
أو اﻟدﺳﺗورﻳﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ «ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ» اﻟﺧﻼﻓﺔ ،ا ّ

اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،وﻫو ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺻوغ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ

ﻗﺳم اﻟﺳﻧﻬوري اﻟﺷرﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺎﺋد وطﻘوس ،وﻣﺳﺎﺋﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ .وﻓﻲ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﻗد ّ
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ رأى ﺿرورة ﻓﺗﺢ أﺑواب اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺳﺗﻘ ّﻝ .وﻓﻲ اﻟﻌﻧوان اﻟﺧﺎﻣس :اﻟﺗﻘﻧﻳن

اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﺟدﻳد ،ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻊ :درس اﻟﻣؤﻟّف ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻧﻬوري ﻓﻲ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ
ﺑدءا
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛﻠت ً

ﺑﺎﻟﻌﺎم 1936م ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ.

وﺟﺎء اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧوان« :اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ -اﻟﺑواﺑﺔ إﻟﻰ

اﻷﺳرار اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ» ،وﻫو ﻳﺗﻛون ﻣن اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧﻣﺎذج اﻟﻬﻧدﺳﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ – وﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟﻣذﻛرات اﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ واﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺳﻧﻬوري ﻟﻠﻘﺎﻧون
أﻧﻪ اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ٍ
اﺳﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري وأﺣواﻟﻪ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ .وﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌﻧوان:
ﻓﻬم و ٍ

ﺗﺄﻣﻝ اﻟﻣؤﻟّف
اﻟﺗﻔﺳﻳراﻟﻐﺎﺋﻲ وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﺟدﻳد .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ّ
أﻣﺎ
ﻏﺎﺋﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌد اﻟﺛورة واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻون ﺣﻘوق اﻟﻔرد؛ ّ

وﻳﺗﺑﻳن ذﻟك
اﻟﺳﻧﻬوري ﻓﻘد ﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن :ﺣﻘوق اﻷﻓراد ،وﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
ُ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌﻧوان :اﻻﻧﺗﻘﺎء وﺗﻛﻳﻳف اﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣدﻧﻲ،

ﺣﻳث درس اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣذاﻫب اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﺗدوﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻫﻝ ﺗُﻌطﻰ اﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ٍ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﺑﻧص
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ،أم ﻳﺟري اﻻﻟﺗزام
ٍ

أن ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ )-1849
ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ؟ واﻷﻣر اﻵﺧر ّ
ﻓﺈن
أن اﻟﺣداﺛﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ روح اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
1905م( ﻛﺎﻧت ﺗرى ّ

اﻟﺳﻧﻬوري – ﺑﺣﺳب اﻟﻛﺎﺗب  -اﺳﺗﻌﺎر ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻘﻬﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﻸﻫﺎ ﺑﻣﺿﺎﻣﻳن
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ دون أن ﻳرى ﺗﻧﺎﻗُﺿﺎً ً◌ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ داﻣت ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻘ ﱡﻝ ﺷﺄﻧﺎً وﺗطو اًر ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ
وﻓﻲ ﻧظر اﻟﺳﻧﻬوري ّ
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷ ّﻛﻠت اﻟﻐرب ﻣن اﻟروﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻹﻧﺟﻠﻳزي .وﻫذا
اﻗﺗﻧﻊ ﺑﻪ اﻟﺳﻧﻬوري ﺑﻌد ﺣﺿورﻩ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﻼﻫﺎي ﻋﺎم 1932م ،واﻟذي ﻧظر

إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺣﺗرام ﻛﺑﻳر .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد ﺟﺎء
ﺣرﺻﻪُ ﻋﻠﻰ اﻷﻣرﻳن:أن ﺗﺑﻘﻰ
ُ
اﻟﺷرﻳﻌﺔُ ﺣﺎﺿرةً وﻗوﻳﺔ ،وأن ﺗﺟري اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺣداﺛﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﻳﻝ واﻟﻣﻼءﻣﺔ.

وﻫﻧﺎك ﺟدا ٌﻝ طوﻳ ٌﻝ ﻳذﻛرﻩ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺷﺄن اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ
اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري.

وﺟﺎء اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان :اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ِ
اﻟﻣ ْﻠﻛﻳﺔ .وﻫو ﻳﻣﺿﻲ ﻓﻳﻪ إﻟﻰ

اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،وﻳدرس أﻓﻛﺎراﻟﺳﻧﻬوري اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ،وﻫﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﻳن:

ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋن «اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،إذ ﺗﺣدث اﻟﺳﻧﻬوري ﻓﻲ
ّ
ُ
اﻟﻌﻠو واﻻﻧﺧﻔﺎض
آﺛﺎر واﺿﺣﺔٌ ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﺛﻳرة .واﻷﻣر اﻵﺧرّ :
ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ» ،وﻟذﻟك ٌ
ﺗﺿﺎﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ
ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻣﺟﺎزﻳﺎً ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري اﻟﺟدﻳد ،وﺿرورة
ُ
طﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ
)ﻧﻣوذج اﻟﺑﻧﺎء ذي اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌددة( .واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺗطوراﻟﺧ ّ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻫو ﻳﻌﻧﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ

اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻌدﻳﻝ .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻣﺿﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻳﺿﺎﺣﺎً
ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺣﺳب اﻟﺳﻧﻬوري ،واﻟﺗﻲ ﺷرﺣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ

ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن ﻣن «اﻟوﺳﻳط» اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1967م.

وﻓﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ أﺗﻰ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟذي ﻳدرس ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘود،
أن ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗُدﻳﺔ ﺣ ﱠﻝ ﻟدى
دﻳﺔ.
ّ
واﺳﺗﻧﺎدﻩ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗُ ّ
وﻳوﺿﺢ اﻟﻛﺎﺗب ّ
اﻟﺳﻧﻬوري ﻣﺣ ﱠﻝ «ﺣرﻳﺔ اﻟﻌﻘد» اﻟذي ظ ّﻝ ﺳﺎﺋداً ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻧﺎﺑﻠﻳوﻧﻲ رﻏم
اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 1804م .ﻓﺑﺣﺳب ذاك اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻧﺎك ﻛراﻫﻳﺔٌ ﺷدﻳدةٌ ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺣرﻳﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻳن اﻷﻓراد واﻟﻬﻳﺋﺎت .وﻳﻬدف ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ «اﻟطرف اﻟﺿﻌﻳف»ٕ ،واﻟﻰ

إﺣداث «ﺗو ُازٍن ُﻣﻼﺋم»ٕ ،واﻟﻰ إﺣداث ﺗﻼﻗُﺢ أو ﻣزج ﺑﻳن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
ٍ
ﻋداﻟﺔ
ﻟﻠﻧص ٕواﻋطﺎء ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔٕ ،واﻟﻰ ﻋدم اﻟﻌﺑودﻳﺔ
ّ
اﻟﺣق» .وﻗد أﻓﺎد
وﻣﺳﺎو ٍاة أﻛﺑر .وﻳظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺑدأ « َﻣ ْﻧﻊ اﻟﺗﻌﺳﱡف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
ّ
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ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺳﻧﻬوري ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ

ﻧﻛر ﺗﻐﱡﻳر اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺗﻐﱡﻳر
اﻟﻣﺎدة رﻗم  .26ﺛم اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺧرى اﻟورادة ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ أﻧﻪ ﻻ ُﻳ َ
اﻟزﻣﺎن .وﻫﻧﺎ ُﻳدﺧﻝ اﻟﺳﻧﻬوري ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻪ اﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻳوخ اﻟﻣﺻري ﺑﻳن
اﻟﻣﺳوﻏﺎت :ﻣﺑدأ اﻟﺿرورة ،اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﱢ

وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس ﺗﺣدث اﻟﻣؤﻟّف ﻋن «ﺳﻠطﺎن اﻟﺗﻘدم» أي ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺣدﻳﺛﺔ

ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد .وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘدم

وﺿروراﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺧﱡﻳر أو اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻻﺟﺗﻬﺎد

ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .وﻗد ﺿرب اﻟﻣؤﻟّف َﻣﺛَﻼً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄﻓﻛﺎر اﻟﺳﻧﻬوري ﺑﺷﺄن
اﻟوْﻗف ،واﻟذي ﻳﻌﻧﻲَ :ﺣ ْﺑس اﻟﻌﻳن ،وﺗﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ .وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم
ﻓدان.
1942م ﻛﺎﻧت اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ وﻗﻔﺎً ﺧﻳرﻳﺎً أو أﻫﻠﻳﺎً ﺗﺑﻠﻎ ﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ أﻟف ّ

وﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋﻠّوﺑﺔ ﻗد دﻋﺎ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟوﻗف اﻷﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻹﺿ اررﻩ

ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،وﻟﻳس ﻟﻪ طﺎﺑﻊ دﻳﻧﻲ .وﻗد ﻛﺎن رأي اﻟﺳﻧﻬوري اﻟﺗﺧﻠص

أﻣﺎ ﺛورة ﻳوﻟﻳو
اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻣن اﻷوﻗﺎف اﻷﻫﻠﻳﺔَ ،
وﺟ ْﻌﻝ اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﻳرﻳﺔ ﻣؤﻗﺗﺔً أو ﻣؤﱠﺑدةّ .
ﻳﺳري ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
ﻧﻔﺳﻪ ْ
ﻓﻘد أْﻟﻐت اﻷوﻗﺎف اﻷﻫﻠﻳﺔ ،وأﻣﻣت اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﻳرﻳﺔ .واﻷ ْﻣ ُر ُ

ﺷ ْﻔﻌﺔ ،واﻟذي ّأﻳد اﻟﺳﻧﻬروي إ ْﻟﻐﺎءﻩ ،ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗد
اﻟ ُ
ﻗﱠﻳدﺗْﻪ.

وﻳﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﻟّف ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس ﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﻳر اﻟﺳﻧﻬوري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ٍ
ﻣﻌﻳﺷﻲ ﺟدﻳد :اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق
أﺳﻠوب
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ؛ وﻫو ﺑﻌﻧوان« :ﻧﺣو
ٍ
اﻟﺷرﻳن ،وﻫو ﻳﺣﺗوي
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ» .أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻷﺧﻳر ﻓﻬو ﺑﻌﻧوان :أﻫون ﱠ

أوﺟﻪُ أُﺧرى ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﺻري ،واﻻﺳﺗﻘرار اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ ،ورؤﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﻘراتُ :
ض ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻧواﺣﻲ ﻣﺗﻌددة ،وﺗﺗﻌﻠق ﻛﻠﱡﻬﺎ ﺑﺣﺎﺿر
إن ﻛﺗﺎب ﻏﺎي ﺑﻳﻛور دراﺳﺔ ّ
ّ
ﺗﻌ َر ُ
ﺟﺎدة ْ
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ،وﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﺣﻛم اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
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ﺺ واﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ
اﻟﻨﱠ ﱡ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﱠﺎت اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
ﻣﺤﻤﺪ زاﻫﺪ ﺟﻮل
:

ـﻼﻣﻲ ،ﻳﺮوﻣـﻮن
ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻘﺮاءة وﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﱡﺼـﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﱠـﺔ و ﱡ
اﻟﱰاﺛﻴﱠـﺔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌ ّ
ّ
ـﺮﰊ اﻹﺳ ّ
ٍ
ٍ
ﺄﺧﺮ
اﻟﻌﺮﰊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺪاﺛﺔ إﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺪف اﳋـﺮوج ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﺘﱠـ ّ
اﻟﻨﱡﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ّ
ّ
ﺎرﳜﻲ ،اﻟﺬي ﻳُﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ واﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻴﱠﺔ واﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻴّﺔ.
اﻟﺘﱠ ّ

وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘــﺪ ﺳــﻴﻄﺮت ﲨﻠ ـﺔٌ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮاءات اﻟــﱵ ﺗﺒﺤــﺚ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟـ ﱡـﱰاث واﳊﺪاﺛــﺔ ،وﺗﻌﺘــﱪ
اﻟﻌﺮﰊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
إﺷﻜﺎﻟﻴﱠﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ أﺣﺪ أﻫ ﱢﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﻔﻜﺮ ّ
ّ
ِ
ﺣﺎﻛﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﺸﻞ اﻟ ﱠﺬرﻳﻊ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﱠﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺚ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﺆال "اﻟﻨﱠﻬﻀـﺔ" ً
اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨﱡﺨﺐ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻴّﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ »اﻹﺧﻔﺎق واﻻﻧﺴﺪاد اﻟﱵ وﳉﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﻣﻨـﺬ ﻣﻄﻠـﻊ
ٍ
اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻓﺎدﺣﺔ«).(1
اﻟﻌﻘﺪ اﻟ ﱠﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﱠﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ واﻟﺘﱠﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ إﱃ
وﻳﻌﻮد ﻫـﺬا اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﲟﺴـﺄﻟﺔ ﻗـﺮ ِ
اءة اﻟ ﱡـﱰاث وﺗﺄوﻳﻠـﻪ إﱃ »ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘﱠﺄﺟﻴـﻞ اﻟـﱵ ﻣـﺎ زاﻟـﺖ ﺗﻮﺟـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
اﻟﻴﻮم أﺳﺌﻠﺔ اﳌﺎﺿﻲ ..إﺧﻔﺎق اﳊﺎﺿﺮ :ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺮب ،ﰲ إﳒﺎز ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﱠﻬﻀـﺔ واﻟﺘﱠﻘـﺪم واﳊﺪاﺛـﺔ وﺳـﻮاﻫﺎ،
اﻟﱰاث ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ٍ
ﻣﺎض ﱂ ﻳﻨﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﺿ ٍﺮ وﱂ ﻳﺒﺪأ«).(2
ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﱡ
أﻧﺘﺞ ّ
ﻠﺖ ﻣﻨﻌﻄ ًﻔ ـﺎ
وﻳﺘﱠﻔــﻖ ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﺸــﺘﻐﻠﲔ ﺑــﺎﻟﻨﱠﺺ ﻗ ـﺮاء ًة وﺗــﺄوﻳﻼً ﻋﻠــﻰ أن ﻫﺰﳝــﺔ ﺣﺰﻳ ـﺮان  1967ﺷ ـ ﱠﻜ ْ
ﺑﺎﲡـﺎﻩ إﻋـﺎدة اﻟﻨّﻈـﺮ ﰲ
ـﻼﻣﻲ ّ
ً
ﺧﻄﲑا ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ُ
ﺟﺪﻳﺪا وﲢﺪﻳًّﺎ ً
اﻟﻀﻐُﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ ّ
اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳ ّ
إﺷﻜﺎﻟﻴﱠﺔ اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ واﻟﺘﱠﻘﺪم.

ـﺮﰊ واﻹﺳ ــﻼﻣ ّﻲ »ﲢ ــﺖ اﳊﺼ ــﺎر«  ،ﻓﻬ ــﺬﻩ
وﲝﺴ ــﺐ ﳏﻤ ــﺪ ﺟ ــﺎﺑﺮ اﻷﻧﺼ ــﺎري أﺻ ــﺒﺢ اﻟﻔﻜ ــﺮ اﻟﻌ ـ ّ
اﻟﻨﱠﻜﺴــﺔ ﻛﺸــﻔﺖ »ﻋــﻦ أﻗﺴ ـﻰ ﻫ ـﺰاﺋﻢ اﻟﻌــﺮب ،ﻟــﻴﺲ ﺑــﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻓﺤﺴــﺐ ،وإﳕــﺎ ﻣــﻦ ﳐﺘﻠــﻒ اﻷﺑﻌــﺎد
اﻟﻜﻴﺎﻧﻴّﺔ اﻷﺧﺮى«).(3

وﻳﺒ ــﺪو أن ﺳ ـﺆال اﳍﺰﳝ ــﺔ ﺗﺴ ـﱠﺮب إﱃ إﻋ ــﺎدة اﻟﻨﱠﻈ ــﺮ ﰲ ﺳ ـﺆال اﻟﻌﻘ ــﻞ واﻟﻨﱠﻘ ــﻞ اﻟ ــﱵ ﳛﻴ ــﻞ إﱃ ﺳ ـﺆال

) (1ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ» :أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ«  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة ،دار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﳌﻐﺮب ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2001 ،م ،ص .86
) (2اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.87
) (3د .ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﻧﺼﺎري» :ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳍﺰﳝﺔ«  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2001 ،م ،ص.12

1

اﳊﺪاﺛﺔ واﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺚ؛ ﻓﺒﺤﺴﺐ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﲪـﻮدة؛ ﻓﺈﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ ﻓﻬـﻢ واﻗـﻊ اﳍﺰﳝـﺔ وﻃﻠـﺐ اﳊﺪاﺛـﺔ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻘـﻮل:
»ﺑــﺎﳌﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﳝﻜــﻦ ﻓﻬ ــﻢ ﻣ ــﺎ ﺣــﺪث ﰲ اﻟ ﱠﺴ ـﻨﻮات اﻟــﱵ أﻋﻘﺒ ــﺖ اﳍﺰﳝ ــﺔ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﱠﺔ ﻋ ــﺎم  1967ﺣﻴﻨﻤ ــﺎ
ـﺮﰊ ﻣﺘﺨﻠّ ـﻒ ،وﻣــﻦ ﰒَﱠ ﺑــﺪأ اﻟﺒﺤــﺚ اﶈﻤــﻮم ،وﺳــﻂ
ـﺮﰊ ﻫﺰﳝ ـﺔً ﻟﻌﻘـ ٍـﻞ ﻋـ ﱟ
اﻋﺘﱪﻫــﺎ ﻗﻄــﺎعٌ ﻛﺒــﲑٌ ﻣــﻦ اﻟ ﱠﺸ ـﻌﺐ اﻟﻌـ ّ
إﺣﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺆﳌــﺔ ،ﻋــﻦ ﺗﻔﺴــﲑ اﻧﺘﻬﻴﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ إﱃ اﻟﱠﺮﻏﺒــﺔ اﶈﻤﻮﻣــﺔ ﺑﺘﺤــﺪﻳﺚ اﻷداء اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ،وﻓﻨــﻮن اﻟﻘﺘــﺎل،
وإدارة اﳌﻌــﺎرك ،وﻗــﺪ اﺳــﺘﻐﻠﺖ ﻗﻠﱠ ـﺔٌ ﻣﻨﱠ ـﺎ رﻏﺒــﺔ اﳉﻤــﺎﻫﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ ﲢ ـ ٍ
ﺪﻳﺚ ﻛﺎﻣـ ٍـﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ "ﺣﺪاﺛـ ٍـﺔ"،
ّ
ـﺮﰊ ،دون ﲤﺤ ٍ
ـﻴﺺ أو ﺗَـ ِﺮﱟو،
اﻧﺘﻬـﺖ ﺑﻨـﺎ إﱃ اﻻرﲤـﺎء اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ أﺣﻀـﺎن اﻟﺜﱠﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﱠـﺔ ،وﻣﻨﺠـﺰات اﻟﻌﻘـﻞ اﻟﻐ ّ
ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ أن اﻟﱠﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎد ًة ﺑﺸﻌﻮر اﻟ ﱡﺪوﻧﻴﱠﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ "اﻵﺧﺮ" اﻟﺜﱠﻘﺎﰲ«).(4
ّ

أ ﱠوﻻً :اﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ واﻹﺻﻼح واﻟﻬﻮﻳّﺔ:

ﻟﻘ ــﺪ ﻋ ــﺎد ﺳ ـﺆال اﻟﻨﱠﻬﻀ ــﺔ واﻹﺻ ــﻼح واﳍﻮﻳـﱠ ـﺔ ﻟﻴﻄ ــﺮح ﻧﻔﺴ ــﻪ ﺑﻘ ــﻮة ،ﻋﻘ ــﺐ أﺣ ــﺪاث  /11ﺳ ــﺒﺘﻤﱪ
ـﺎﰲ ﻟﻺﺳـ ــﻼم
 ،2001ﺣﻴـ ــﺚ ﻫﻴﻤﻨـ ــﺖ ﻣﻄﺎﻟـ ــﺐ اﻟﺘﱠﺠﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ﱢﺪﻳﲏ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﳌﺮاﺟﻌـ ــﺎت ﰲ اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟﺜﻘـ ـ ّ
وﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗ ـﻪ ِ
اﻟﻘﻴَ ِﻤﻴﱠــﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ ﻫــﺬﻩ اﻷﺣــﺪاث ﻣــﺮةً أﺧ ـﺮى ﻋــﻦ ﺣﺠــﻢ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ واﻟﻐــﺮب،
ـﻼﻣﻲ ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻟـ ﱢﺪﻳﺎﻧﺎت
وﺑــﺎت اﻟ ﱡﺴـﺆال اﳌﺮﻛـ ّ
ـﺰي ﲝﺴـﺐ اﻟ ﱠﺴـﻴﺪ وﻟــﺪ أﺑــﺎﻩ ﻫــﻮ» :ﳌــﺎذا ﻳﻨﻔــﺮد اﻟـ ﱢﺪﻳﻦ اﻹﺳـ ّ
ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﱠﻄﺮف ،وﻳﺄﰉ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ِ
اﻟﻘﻴَﻢ اﻟﻜﻮﻧﻴﱠﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﳊﺪﻳﺜﺔ«).(5
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠـﻰ أﺣ ٍـﺪ أن ﻫـﺬﻩ اﻷﺣـﺪاث اﺳـﺘﺪﻋﺖ ﲨﻠـﺔً ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴّـﺔ اﻟـﱵ ذﻫﺒـﺖ إﱃ
ـﻼﻣﻲ ﻏــﲑ ﻣﺆﱠﻫ ـ ٍﻞ وﻻ ﻗــﺎد ٍر ﻋﻠــﻰ
اﻟ ـﱠﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﺟــﻮﻫﺮ اﻹﺳــﻼم واﻟﻌﻨــﻒ واﻹﻗﺼــﺎء ،واﻋﺘــﱪت أن اﻟ ـ ﱢﺪﻳﻦ اﻹﺳـ ّ
ِ
ـﺎت إﺻـﻼﺣﻴّﺔ ﻋﺪﻳـﺪةٌ
اﻟﺘﱠﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ُروح وﻗﻴَﻢ اﻟﻌﺼﺮ ،وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﱠﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻇﻬـﺮت أﻃﺮوﺣ ٌ
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورِة إﺣﺪاث إﺻﻼح ٍ
ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
ٍ
وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﱠﺺ ﻗﺮاء ًة وﺗﺄوﻳﻼً إﱃ ِ
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﱠﺔ:
ﺛﻼﺛﺔ
ّ
 -1اﻹﺻــﻼح ﻣــﻦ داﺧــﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴﱠـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﻘﺎﺻــﺪ اﻟـﻨﱠﺺ وﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻻﺟﺘﻬــﺎد
اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺪﻳﺪ أدوات وآﻟﻴﺎت ﻗﺮاءﺗﻪ وﺗﺄوﻳﻠﻪ.
ـﺎﰊ اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴــﻪ ،أي اﻟﺘﱠﻘﻠﻴــﺪ
 -2ﺿــﺮورة ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟـ ﱢ
ـﻼﻣﻲ ،داﺧــﻞ اﻟﺘﱠﻘﻠﻴــﺪ اﻟﻜﺘـ ّ
ـﻨﺺ اﻹﺳـ ّ
ـﻴﺤﻲ ،ﳑــﺎ ﻳﻌــﲏ ﻋﻤﻠﻴًّـﺎ إﺧﻀــﺎع ﻫــﺬا اﻟ ـﻨﱠﺺ ﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﻨﱠﻘــﺪ واﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ اﻟــﱵ ﻃُﺒﱢﻘــﺖ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻴﻬـ ّ
ـﻮدي  -اﳌﺴـ ّ
اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ ،ﻟﻐﺮﺿﲔ ﻣﱰاﺑﻄﲔ اﺛﻨﲔ ﳘﺎ:

) (4د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدة» :اﳌﺮاﻳﺎ اﳌﻘﻌﺮة«  ،ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻦ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻏﺴﻄﺲ آب2001 ،م ،ص.28
) (5د .اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ أﺑﺎﻩ» :ﻋﺎﱂ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  11ﺳﺒﺘﻤﱪ  :2001اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴّﺔ«  ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ ،2004 ،ص.104
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أ -ﻣﻦ ٍ
اﳌﺮﺟﻌﻲ.
ﺟﻬﺔ ﺗﺒﻴﺎن ﺗﺎرﳜﻴﺘﻪ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺪود ﳎﺎﻟﻪ
ّ
ٍ
اﻟﻮﺛُﻮﻗﻴّـﺔ ،ﻟﻔﺴـﺢ اﺠﻤﻟــﺎل أﻣــﺎم اﻟﻘــﻴﻢ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ
ب -وﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ﻛﺴـ ُـﺮ ﻗﺪاﺳـﺘﻪ ،وﺗﻘـﻮﻳﺾ ﺑﻨﻴﺘــﻪ ُ
اﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺜﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺷﺮط اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻌﺼﺮ ،واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﱠﺔ.
 -3ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﻌُﻠُـﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ،وﻓﻠﺴــﻔﺎت اﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ اﳉﺪﻳــﺪة ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨﱠﺺ،
ي ﻳﺴــﺘﺠﻴﺐ ﻓﻴﻤ ــﺎ وراء ﻃﺎﺑﻌ ــﻪ اﳌﻘ ـ ﱠﺪس اﻟ ــﺬي ﻳﻘ ـﱡﺮ ﺑــﻪ اﳌﺆﻣﻨ ــﻮن ﻵﻟﻴ ــﺎت
ـﺎب ﻟﻐ ــﻮ ﱞ
ﻣــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﻫــﻮ ﺧﻄ ـ ٌ
اﻟﺘﱠﻔﻜﻴﻚ واﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻃُﺒﱢﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﱡﺼﻮص ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﱡﺼـﻮص ذات اﳌﻴﺜﻴﱠـﺔ ) -ﻣﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴّـﺔ" :
أﺳﻄﻮرﻳّﺔ " (  ، -ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺛﲑة ﻟﺪى ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن).(6

اﻷول ،وذﻟـﻚ ﻷ ﱠن ﻫــﺬﻩ
وﳓـﻦ ﺑـﺪورﻧﺎ ﻧــﺆﻣﻦ ﺑﻀـﺮورة اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﱠﺠﺪﻳـﺪ ،وﻧﺘﱠﻔـﻖ ﻣــﻊ ُدﻋـﺎة اﳌــﻨﻬﺞ ﱠ
اءة واﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ ،ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻈـ ٍـﺎم ﻣــﻦ ِ
ـﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻘ ـﺮ ِ
اﻟﻘ ـﻴَﻢ ،ﳜﻀــﻊ ﻟﻠ ـ ﱢﺪﻳﻦ داﺧــﻞ اﻟﻨﱠﻤــﻮذج
اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣـ ٍ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﳌﻌﺮﰲ
ّ
ّ
ي ﻳﺴ ــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻘﺎرﺑ ـ ٍـﺔ راﺳ ـ ٍ
ـﺨﺔ ﰲ اﻟﺘﱠﺠﺮﺑ ــﺔ اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠـ ـﺔ
ـﻮم ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ـ ٍ
ـﻨﻬﺞ ﲡﺪﻳ ــﺪ ﱟ
وﻫ ــﺬﻩ اﻻﺳ ــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻘ ـ ُ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ واﺟـﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﳊـﺪﻳﺚ ﲢـ ﱢﺪ ٍ
ﻳﺎت ﲨﱠـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮﻧﲔ اﻷﺧـﲑﻳﻦ ﲡ ﱠﺴـﺪت ﺑﺎﳌﻔﺎرﻗـﺔ
ّ
ّ
ﱡ
اﻟ ﱠ
ﰊ اﻟــﺬي ﻋــﺮف ﻀـﺔً
ﺼـﺎرﺧﺔ ﺑــﲔ واﻗــﻊ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ،وﻣــﺎ ﳊــﻖ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﲣﻠـﻒ وﺗــﺪﻫﻮر ،وﺑــﲔ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻐــﺮ ّ
ﻋﻠﻤﻴﱠـ ـﺔ ﰲ ﲨﻴ ــﻊ اﺠﻤﻟ ــﺎﻻت ،ﺑﻠﻐ ــﺖ أوﺟﻬ ــﺎ ﰲ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ ،وﻟﻘ ــﺪ ﻛﺎﻧ ــﺖ ُرُدود اﻟﻔﻌ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻗِﺒَـ ـﻞ اﻟﻌ ــﺎﱂ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ إزاء اﻟﺘﱠﺤــﺪﻳﺎت ،ﰲ ﺑــﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺗﺘﱠﺴــﻢ ﺑﺘﺠـ ٍ
ـﺎوب ﻳﻄﺒﻌُـﻪُ اﳉُ ُﻤـﻮد واﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﱠـﺔ ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﺤـ ﱢﺪ ﻣــﻦ زﺣــﻒ
ّ
اﻵﺧﺮ.
ﻧﻈﺮا ﻟﺴـﻠﺒﻴﱠﺘﻪ ﱂ ﻳَـ ْﻘـ َﻮ ﻋﻠـﻰ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ ،إذ ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ ﰎﱠ ﲡـﺎوزﻩ ﺑـﺄن ﺗﻴﱠـﺎر اﻟﻐـﺰو ﻛـﺎن
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﱠﺮد ً
ﻋﺎرﻣﺎ ورﻳﺎﺣﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺗﻴﺔ). (7
ً

اءات ﲡﺪﻳﺪﻳـﱠﺔ ﰲ ﻗـﺮاءة اﻟـﻨﱠﺺ وﰲ ﺗﺄوﻳﻠــﻪ إﺑـﱠﺎن ﻋﺼــﺮ اﻟﻨﱠﻬﻀــﺔ ﰲ ﺎﻳــﺔ
وﰲ ﻫـﺬا اﻟ ﱢﺴـﻴﺎق ﻇﻬــﺮت ﻗـﺮ ٌ
اﻟﻘ ــﺮن اﻟﺘﺎﺳ ــﻊ ﻋﺸــﺮ وﺑﺪاﻳ ــﺔ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﻳ ــﺪ ﻋﻠﻤــﺎء وﺷ ــﻴﻮخ أﻣﺜ ـﺎل :ﳏﻤ ــﺪ إﻗﺒــﺎل ،وﲨ ــﺎل اﻟ ـ ّﺪﻳﻦ
اﻷﻓﻐﺎﱐ ،واﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ،وﻏﲑﻫﻢ.
واﻣﺘــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﱠﻮﺟــﻪ اﻹﺻــﻼﺣﻲ إﱃ ﻳﻮﻣﻨــﺎ ﻫــﺬا ،وﻋﻠــﻰ اﻟـ ّـﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﱠﺤﻔﻈــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـﺮاءة
اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴــﺔ اﻟﺘﱠﻮﻓﻴﻘﻴﱠـﺔ إﻻﱠ أﻧﱠﻨــﺎ ﳔﺘﻠــﻒ ﻣــﻊ اﻟﺘﱡﻮﺟﻬــﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺎﻹﺻــﻼح واﻟﺘﱠﺠﺪﻳــﺪ ﲝﺴــﺐ اﳌﻘﺎرﺑــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺜّﺎﻟﺜــﺔ؛ وذﻟــﻚ ﺑﺴــﺒﺐ ﻗﺼــﻮر اﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﱠﺎ ﺎ اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ ،وأدوا ــﺎ وآﻟﻴﺎ ــﺎ اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﺎب اﻟــﱵ
) (6اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.105 -104
ﻋﻤﺎن ،ص.3
) (7ﲪﻴﺪ ﲰﲑ» :اﳍﲑﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ :ﻧﻘﺾ وﲡﺮﻳﺢ« دار اﻟﺒﻴﺎرقّ ،
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ـﻼﻣﻲ وﻓــﻖ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟـ ﱡـﱰاث
ي ﻋﻤﻠﻴّـﺔ إﺻـ ٍ
ﳕﻮذﺟ ـﺎ إرﺷــﺎدﻳًّﺎ ﻷ ﱢ
ـﻼح ﻋـ ﱟ
ـﺮﰊ إﺳـ ﱟ
ﺟﻌﻠــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻐــﺮب ً
اﻟﻐﺮﰊ.
واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮاﻗﻊ اﳊﺪاﺛﺔ ّ

ﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ:

إن اﻟﻘ ـﺮاءة اﶈﺪﺛــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺘﺒﻨﱠﺎﻫــﺎ أﻧﺼــﺎر اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟـ ﱡـﱰاث واﻟﺘﱠﺠﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﱠـﺔ
ﺮﻗﻲ ﺑﺄﻧﱠـﻪ ﻻ ﻋﻘــﻼﱐﱠ
ـﲑا ﻋــﻦ ﲨﻠــﺔ اﻟﻘ ـﺮاءات اﻻﺳﺘﺸ ـﺮاﻗﻴّﺔ اﻟــﱵ ﺗﺼــﻒ اﳌﺴــﻠﻢ اﻟ ﱠﺸ ـ ﱠ
اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،ﻻ ﳜﺘﻠــﻒ ﻛﺜـ ً
ـﻮم ﻋﻠــﻰ اﻻﻓـﱰاض »ﺑــﺄن اﻟ ﱠﺸـﺮق وﻛـ ﱠـﻞ ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ
ﻮﱄ وﺷــﻬﻮاﱐّ؛ ﻓﺒﺤﺴــﺐ إدوارد ﺳــﻌﻴﺪ ﻓــﺈن اﻻﺳﺘﺸـﺮاق ﻳﻘـ ُ
وﻃُُﻔـ ّ
ﲝﺎﺟﺔ إﱃ در ٍ
ٍ
ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻄﻠﻖ أدﱏ ﻣﻨﺰﻟﺔً ﻣﻨﻪ«). (8
اﺳﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﱠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮب ،ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﻜﻦ
ٍ
ـﻼﻣﻲ
وﻳﻌﺘــﱪ ﺧﻄــﺎب اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ وﺗﺸ ـﺮﻳﺢ اﻟﻌﻘــﻞ اﳌﻔﺘــﺎح اﻷﺳﺎﺳـ ّـﻲ ﻟﻠﻘ ـﺮاءات اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴــﺔ ﻟﻠـ ﱡـﱰاث اﻹﺳـ ّ
اءة ﺟﺪﻳـ ٍ
ﲝﺴــﺐ إدرﻳــﺲ ﻫــﺎﱐ »ﻻ وﺟــﻮد ﻟﻘـﺮ ٍ
ـﺪة ﺣــﻮل اﻟـ ﱡـﱰاث ﻻ ﺗﻘــﱰب أﻛﺜــﺮ أو أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ،أو
ﺎﻟﱰاث ﺗﻨﺘﻤ ــﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑ ــﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّـ ـﺔ أو اﳌﻘﺎرﺑ ــﺔ
ﺗﺴ ــﺘﻮﻇﻔﻪ ﰲ ﺳ ــﻴﺎق ،وﺳـ ـﻮاء أﻛﺎﻧ ــﺖ اﳌﺸ ــﺎرﻳﻊ اﳌﻬﺘﻤ ــﺔ ﺑـ ـ ﱡ
ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ٍ
ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﱠﻈﺮ«).(9
اﳌﻌﺮﻓﻴﱠﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﳛﻀﺮ

وﻻ ﳜﻔــﻰ أن ﻓﻜــﺮ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ إﱠﳕ ـﺎ ﻫــﻮ ﺗﻘﻠﻴ ـ ٌﺪ ﻟﻠﻐــﺮب ﻳﻨــﺎﰲ روح اﳊﺪاﺛــﺔ ﻓﺒﺤﺴــﺐ ﻃــﻪ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ
ﻓـ ـ»إﻧﻨــﺎ ﳒــﺪ ﺑــﲔ أﻳــﺪﻳﻨﺎ ﻗ ـﺮ ٍ
اءات ﻟﻠﻘــﺮآن ﻳﻨﺴــﺒﻬﺎ أﺻــﺤﺎ ﺎ إﱃ اﳊﺪاﺛــﺔ ،ﻟﻜﻨﱠﻬــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺗﻄﺒﻴ ًﻘ ـﺎ ﻣﺒﺎﺷـ ًـﺮا ﻟــﺮوح
ٍ ٍ
اﻟﻐﺮﰊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "واﻗﻊ اﳊﺪاﺛﺔ" ،وﻣﻌﻠـﻮم أن ﻫـﺬا اﻟﺘﱠﻄﺒﻴـﻖ
اﳊﺪاﺛﺔ ،وإﳕﺎ ً
ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﺎﺑﻖ ،وﻫﻮ اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻖ ّ
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﳌﺎﺿﻲ وآﺛﺎرﻩ ﳌﺎ ﻃُﺒِﻊ ﰲ ذاﻛﺮ ﻢ ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﱠﺨﻠـﻒ
اﻷﺧﲑة أراد ﻟﻪ أﻫﻠﻪ أن ﻳﺒﻘﻰ ً
اﻟــﱵ ﻋﺎﻧﻮﻫــﺎ ﰲ اﻟ ُﻘ ـ ُﺮون اﻟﻮﺳــﻄﻰ ،ﺣــﱴ أ ــﻢ أﺻــﺒﺤﻮا ﻳﻔ ـﱡﺮون ﻣــﻦ ﻛـ ﱢـﻞ ﻣـ ٍ
ـﺎض ،وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻣﺎﺿــﻴﻬﻢ اﻟﻘﺮﻳــﺐ
ﻓﺮارﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻮ ﻢ رﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ذاﻛـﺮة اﳌﺴـﻠﻤﲔ ،ﻷ ّن ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮون ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺸـﻬﺪ ﻋﻠـﻰ
ﻀﺮﻫﻢ ،وﻟﻮ أ ﻢ اﳓـﺪروا ﺑﻌـﺪﻫﺎ ،ﻓﻘـﺪ أﰉ ﺑﻌـﺾ اﻟ ﱠﺪارﺳـﲔ إﻻﱠ أن ﻳَـْﺒـﻨُـﻮا ﻋﻠـﻰ أن اﻷ ﱠﻣـﺔ اﳌﺴـﻠﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن
ﲢﱡ
ﲢــﺬو ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑﱰاﺛﻬــﺎ وﺗﺎرﳜﻬــﺎ ﺣــﺬو اﻟﻐــﺮب ﰲ ﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺑﱰاﺛــﻪ وﺗﺎرﳜــﻪ ،ﻓﺠــﺎءوا ﺑﻘ ـﺮ ٍ
اءات ﻟﻠﻘ ـﺮآن ﺗﻘﻄــﻊ
ﺻــﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﱠﻔﺎﺳــﲑ اﻟ ﱠﺴـﺎﺑﻘﺔ ،ﻃــﺎﻣﻌﲔ ﰲ أن ﻳﻔﺘﺤـﻮا ﻋﻬـ ًـﺪا ﺗﻔﺴـﲑﻳًّﺎ ﺟﺪﻳـ ًـﺪا ،وﻟـﺌ ْﻦ ﺳـﻠّﻤﻨﺎ ﺑــﺄن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءات
ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻓﻼ ﻧﺴﻠﱢﻢ ﺑـﺄن ﻫـﺬا اﻻﺑﺘﻜـﺎر إﺑـﺪاعٌ ﺣﻘﻴﻘ ﱞـﻲ ،ﻷ ّن ﻣـﻦ ﺷـﺄن اﻹﺑـﺪاع اﳊﻘﻴﻘ ّـﻲ
ـﺎدا ﻣـﻦ اﻟـ ﱠﺬات ،وﻛ ّـﻞ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻻً ،وﻫﺬا إﺑﺪاعٌ ﻣﻔﺼ ٌ
ـﻮل ،إذ ﻗﻄـﻊ ﺻـﻠﺘﻪ ﺑﱰاﺛـﻪ ،ﺗﻘﻠﻴ ًـﺪا ﻟﻠﻐـﲑ ،ﻻ اﺟﺘﻬ ً
إﺑﺪاع ﻫﺬا وﺻﻔﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺪﻋﺔ«). (10
ٍ
) (8ادوارد ﺳﻌﻴﺪ» :اﻻﺳﺘﺸﺮاق :اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻹﻧﺸﺎء« ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
 ،1984ص.55
) (9إدرﻳﺲ ﻫﺎﱐ» :ﺧﺮاﺋﻂ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳑﺰﻗﺔ« ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،2006 ،ص.173
) (10ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ» :روح اﳊﺪاﺛﺔ :اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﺪاﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  -ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
=
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ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﺣﺪود اﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ اﻟﺤﺪاﺛﻲ "اﻟ ُـﻤ ْﺤ َﺪث":

أﺳﺴــﺖ ﻟﺘﺼــﻮٍر ﺟﺪﻳـ ٍـﺪ ﻟﻠﺘﱠـﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴــﺎﱐّ ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم
إن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ اﳌﺎﺿــﻲ واﻟــﱵ ّ
ي ﻟﻠﺘﱠﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،واﻟـﻮﻋﻲ ﲟﻘﺘﻀـﻴﺎت اﻟﻠﱠﺤﻈـﺔ اﻟﱠﺮاﻫﻨـﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑ ِـﻞ ﻣ ٍ
ﺐ
"اﻟﺘﱠﻘﺪم" ﻛﺈﻃﺎ ٍر ﻣﻌﻴﺎر ﱟ
ـﺎض ﻳﺘﻮ ﱠﺟـ ُ
ّ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻪ ،وﰲ ﱢاﲡﺎﻩ ﻣﺴ ٍ
ـﺮي ﻋـﻦ ﻣﺴـﺎر اﻟﻌﻘـﻞ
ـﺘﻘﺒﻞ ﳚـﺐ ﲢﻘﻴﻘـﻪ ،وﻳﻜﺸـﻒ ﻫـﺬا اﻟﺘﱠﺼـﻮر ﻟﻠﺘﱠـﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸ ّ
اﻹﻧﺴــﺎﱐّ اﻟــﺬي ﻳْﺘﺒــﻊ ﺧﻄًّـﺎ ﻳﻀــﻤﻦ ﻟــﻪ اﻟﺘﱠﺤــﻮل ﻣــﻦ ﻋﻮاﺋــﻖ "اﳋﺮاﻓــﺔ" و "اﻷﺳــﻄﻮرة" و" اﻻﺳــﺘﺒﺪاد" ﳓــﻮ"
اﻟﻌﻘﻞ" و"اﻟﻌﻠﻢ" و"اﳊﺮﻳﺔ".
وﻫﻜــﺬا ﻧﺸــﺄت ﻓﻠﺴــﻔﺎت اﻟﺘﱠـﺎرﻳﺦ اﻟــﱵ أﻗﺎﻣــﺖ أﻧﺴــﺎﻗًﺎ ﻧﻈﺮﻳّـﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠ ـﺔً ﻟﻠﺘﱠﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوع،
اﻟﺬي ﻳﺆ ﱢﺳﺲ ﻟﻔﻀﺎء اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﳏ ﱠﺪدات:
ﱠ
ﺎﻟﻮ ُﺟﻮد ،وﻳﺼـﺪر
 -1اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮى ﰲ اﻟﺬات ﻣﺼﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻟـﻮﻋﻲ ﻳﺘﻤﺜﱠـﻞ ﺑـ ُ
ﳕﻮذﺟﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔً ـﺪف إﱃ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻠﻴّﺔ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﲡﺪ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴّﺔ ﰲ اﻟﻄُ ُﻤﻮح
اﻟﻌﻠﻤﻮي ً
ّ
ﱠ
ﻟﻠﻮ ُﺟﻮد.
ﺗﺄﻛﻴﺪ "ﺳﻴﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ" .ﻛﻤﺎ ﲡﺪ ﰲ اﻟﺘﱠﻘﻨﻴﺔ رؤﻳﺔً ُ

 -2اﻟﺘﱠﺎرﳜﺎﻧﻴﱠـ ـﺔ :أي أن اﳊﺪاﺛ ــﺔ ﻗﺎﻣ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﱠـ ـﺔ اﻟﺘﱠﺤ ــﻮل ،وأﻓﻀ ــﺖ إﱃ ﺗﺼ ــﻮٍر ﺣﺮﻛ ـ ﱟـﻲ
ﻟﻮﺟﻲ.
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﳛﺪﱢد ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻨﻤ ﱢﻮﻩ وﺗﻄ ﱡﻮرﻩ ،وﻫﻮ ﳕ ﱞﻮ ﳜﻀﻊ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﱠﻘﺪم وﻳﺒ ﱢﺸﺮ ﺑﻪ
ٍ
ﻛﺴﻼح أﻳﺪﻳﻮ ّ
 -3اﳊﺮﻳــﺔ :ﻛﺄرﺿـ ٍـﻴﺔ ﺗُﻌـ ﱢـﲔ ﺷــﺮﻋﻴّﺔ اﻟ ﱡﺴـﻠﻄﺔ ،وﺗﺆﱢﻛـﺪ ﺣـ ﱠﻖ اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ُﺷـ ُﺆوﻧﻪ اﳌﺪﻧﻴﱠـﺔ دون
ٍ
أﻳﻀ ـﺎ ﻣﻨﻄﻠ ًﻘ ـﺎ ﻟﻠﺘﱠﻌﺒﺌــﺔ
إﻛ ـﺮاﻩ أو ﻗﻴــﺪ ،ﻛﻤــﺎ ﺗــﻮﻓﱢﺮ اﳌﻘﻮﻟــﺔ ذا ُ ـﺎ ﳏ ـ ﱠﺪدات اﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﱠﺔ ،وﺗﺸ ـ ﱢﻜﻞ ً
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ.

 -4اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﱠ ـﺔ :أي ﻓﺼ ــﻞ اﻟ ﱡﺴ ـﻠﻄﺔ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـﻴﱠﺔ ﻋ ــﻦ اﳌﺆ ﱠﺳﺴ ــﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﱠ ـﺔ ،وﻓ ــﺘﺢ اﻟﺒ ــﺎب أﻣ ــﺎم ﻧ ــﺰِع
اﻟﻘﺪﺳ ـ ـﻴﱠﺔ ﻋـ ــﻦ اﻟﻨﱡﺼـ ــﻮص اﳌﻘ ﱠﺪﺳـ ــﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑـ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ اﻻﻧﻄـ ــﻼق ﻣـ ــﻦ "اﻹﻧﺴـ ــﺎن" ﻛﻤﻔﻬـ ـ ٍ
ـﻮم ﻣﺮﺟﻌـ ـ ﱟـﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ). (11
اﻷﺧﻼﻗﻲ و
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳﱠﺔ واﻟ ﱡﺴﻠﻮك
ﱢ
ّ

اﺑﻌﺎ :اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴّﺔ ﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ:
رً

اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻧﺴﺒﻴًّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﱠﻴﺎرات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﱠﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﱠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﱠـﺔ اﻟـﱵ
ﻻ ﱠ
ﺷﻚ ﺑﺄن ﻓﻜﺮ اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ ﺷﻬﺪ ً
)(12
ـﺮﰊ ﺣﺮﻛــﺔ ﺗﺮﲨـ ٍـﺔ ﻧﻘﻠــﺖ
ﺳــﺎدت ﻋﺼــﺮ اﻷﻧ ـﻮار اﻷوروﰊ ﻣــﻊ اﻟﻘــﺮن اﻟﺜﱠـﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ  ،ﺣﻴــﺚ ﺷــﻬﺪ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌـ ّ
 ،2006ص.176 -175
ﳕﻮذﺟﺎ« ،ﺿﻤﻦ »اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﺜﻘﻒ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ
) (11اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ أﺑﺎﻩ» :أزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ ً
اﻟﻌﺮﰊ« ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،1992 ،ص.198
) (12ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ ،اﻧﻈﺮ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ »اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻗﺮاءة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ« ﻧﻈﱠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ«.
اﻟﻌﺮﰊ
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان» :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ
اﻹﺻﻼﺣﻲ ّ
ّ
ّ

5

ـﺮﰊ
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﱠﺄﺳﻴﺴﻴﱠﺔ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﱠﺔ ﻛﺎﻟ ﱠﺪاروﻳﻨﻴﱠﺔ واﻟﺴﺎﻧﺴﻴﻤﻮﻧﻴﱠﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴّﺔ ،وﻇﻬـﺮ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌ ّ
ﻣﻦ ﻳﺒ ﱢﺸﺮ ـﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺎت ﺣﻴـﺚ ﺗﺒ ﱠـﲎ ﺷـﺒﻠﻰ اﻟﺸـﻤﻴّﻞ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻨﱡﺸـﻮﺋﻴﱠﺔ ،ودﻋـﺎ ﺳـﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳـﻰ إﱃ اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ
ﻣﻊ رواﺳﺐ اﻟﻐﻴﺒﻴﱠﺎت واﻟﺘﱠﻘﺎﻟﻴﺪ.
ـﺪاﺛﻮي ،وﺣﺎرﺑــﺖ اﻟ ـ ﱠﺪﻋﻮة إﱃ اﻻﻧﻔﺼــﺎل ﻋــﻦ
إﻻ أن اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ رﻓﻀــﺖ اﳋﻄــﺎب اﳊـ ّ
ﱠ ﱠ
ﺲ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄوﻳــﻞ اﻟﻨﱡﺼــﻮص
اﻟـ ﱢﺪﻳﻦ ﲝُ ﱠﺠـﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﱠـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠـﺔ ،إﻻ أ ـﺎ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗــﺖ ﺗﺒﻨــﺖ رؤﻳـﺔً ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﱠـﺔ ﺗﺘَﺄَ ﱠﺳـ ُ
اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﺔ وﻓﻖ ٍ
رؤﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﱠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﲪﻞ اﻷﻓﻐﺎﱐ ﺑﺸ ﱠﺪة ﻋﻠﻰ ﱢ
ﺼـﻨﺎﻋﻴﱠﺔ
اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺜﻴّـﺔ ،ووﺻـﻒ اﳊﻀـﺎرة اﻟ ﱢ
ﺑﺎﻟﻌُ ْﺪواﻧﻴﱠـﺔ واﻟﱪﺑﺮﻳــﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﱠﻘــﺪم اﳊﻘﻴﻘـ ّـﻲ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑــﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ واﻟﺘﱠﻤﺴــﻚ ﲟﺒــﺎدئ اﻟـ ﱢﺪﻳﻦ وأﺻـﻮﻟﻪ
اﻟﱡﺮوﺣﻴﺔ).(13
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻷﻓﻐﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ اﻟ ﱢﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮ ٍ
ﻟﻠﱰاث ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺮوح وﻗِﻴَﻢ
اءة ﺗﺄوﻳﻠﻴﱠﺔ ﱡ
اﳊﺪاﺛ ــﺔ واﻟﺘﱠﻨ ــﻮﻳﺮ؛ ﻛﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﱠـ ـﺔ ،وﲤﺠﻴ ــﺪ اﻟﻌﻠ ــﻢ ،وﳏﺎرﺑ ــﺔ اﻻﺳ ــﺘﺒﺪاد ،واﻟـ ـ ﱠﺪﻋﻮة إﱃ اﳊﺮﻳـﱠ ـﺔ واﻟ ﱢﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﱠﺨﺬﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ورﺷﻴﺪ رﺿﺎ.
ٍ
ِ
ﱠ
ـﻼﻣﻲ ﺗﻄﺎﻟ ــﺐ
ـﻼﺣﻲ اﻹﺳ ـ ّ
إﻻ أن ذﻟ ــﻚ ﱂ ﳝﻨ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﻇﻬ ــﻮر ﻗ ـﺮاءات ﺗﺄوﻳﻠﻴﱠ ـﺔ داﺧ ــﻞ اﻟ ﱢﺴ ـﻴﺎق اﻹﺻ ـ ّ
اﻟﱰاﺛﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﻛﻤــﺎ ﻇﻬــﺮ ذﻟــﻚ ﺟﻠﻴًّـﺎ ﻣــﻊ ﻋﻠــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟ ـﺮازق؛ اﻟــﺬي ﻃﺎﻟــﺐ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ اﻟ ـﱡﺮؤى ﱡ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﺮ ٍ
ـﻼﻣﻲ ،ﻓﻘـﺪ اﻋﺘـﱪ أ ﱠن ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﳋﻼﻓـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻃُﺒﱢﻘـﺖ
اءة ﺳﻠﻔﻴﱠﺔ ﻟﻠﺘﱠﺎرﻳﺦ و ﱡ
ّ
اﻟﱰاث اﻹﺳ ّ
ٍ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻹﺳﻼم وأﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻨﱠﱯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻋﺪ
ﺗﺎرﳜﻴًّﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،وذﻟﻚ »أ ّن ﱠ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ٍ
ﺷﻲء ﻛﺜ ٍﲑ وﻻ ٍ
ﻴﺎﺳﻲ ،وﻻ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟ ﱠﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﱠﺔ«.
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﻜﻢ ّ
اﻟﺴ ّ

ﻓﻬــﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﺳــﻮى »ﺧﻄــﻂ ﺳﻴﺎﺳــﻴّﺔ ﺻــﺮﻓﺔ ،ﻻ ﺷــﺄن ﻟﻠـ ﱢﺪﻳﻦ ـﺎ ،ﻓﻬــﻮ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬــﺎ وﱂ ﻳُﻨﻜﺮﻫــﺎ ،وﻻ
أﻣ ـ ــﺮ ـ ــﺎ وﻻ ـ ــﻰ ﻋﻨﻬ ـ ــﺎ ،وإّﳕـ ـ ـﺎ ﺗﺮﻛﻬ ـ ــﺎ ﻟﻨ ـ ــﺎ ﻟﻨﺮﺟ ـ ــﻊ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ إﱃ أﺣﻜ ـ ــﺎم اﻟﻌﻘ ـ ــﻞ ،وﲡ ـ ــﺎرب اﻷﻣ ـ ــﻢ ،وﻗﻮاﻋ ـ ــﺪ
اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﺔ«).(14

ٍ
ي ﻣﻊ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ اﻟﺬي آﻣﻦ ﺑﻌﺎﳌﻴّﺔ اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ
اﻟﱰاث
ﺳﻮف ﺗﱰ ﱠﺳﺦ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﱡ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬر ﱟ
ﻛﻞ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﺎت واﳊﻀﺎرات ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﳊﻀﺎرة ،وﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴـﻊ أن
اﻟﻐﺮﺑﻴﱠﺔ ،وأن ﻫﺬﻩ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﻧﺴﺨﺖ ﱠ
ﻃﺒﻌـﺎ ﻳﻘــﻮل إﻧــﻪ
ﻳﺘﺒﻨﱠﺎﻫـﺎ ،وﻟـﺬﻟﻚ دﻋــﻰ إﱃ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴّـﺔ واﻟﻼﺗﻴﻨﻴّـﺔ ﻻﺳــﺘﻴﻌﺎب أﺻــﻮل اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﱠـﺔ .ﻫــﻮ ً
ﻆ ﻟﻔﻈ ـ ﱞـﻲ ﻻ ﻳﻨﻔـ ـﻲ ﰲ دﻋﻮﺗ ــﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ:
ﺑﺪﻋﻮﺗ ــﻪ ﻫ ــﺬﻩ ﻻ ﻳﺮﻳ ــﺪ ﻟﻠﻤـ ـﻮاﻃﻨﲔ أن ﻳﻔﻘ ــﺪوا ُﻫـ ـﻮﻳّﺘﻬﻢ .ﻟﻜﻨ ــﻪ ﲢﻔـ ـ ٌ
»ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ« إﱃ ﺗﻐﺮﻳﺐ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺼﺮ.

) (13اﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي» :اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ :دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ« ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ص .62
) (14ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق» :اﻹﺳﻼم وأﺻﻮل اﳊﻜﻢ« اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،1925 ،ص.65
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وﲝﺴﺐ ﻋﻠﻲ أو ﻣﻠﻴـﻞ ﻓـﺈن »أوروﺑـﺎ ﻋﻨـﺪ ﻃـﻪ ﺣﺴـﲔ ﺣﻀـﺎرة أﺻـﺒﺤﺖ ﻋﺎﳌﻴﱠـﺔ ،أﻣـﺎ اﻟﻮﺟـﻪ اﻵﺧـﺮ
ـﺐ ﰲ ﲢﻠﻴﻼﺗــﻪ وأﺣﻜﺎﻣــﻪ .ﻳﻘــﻮل ﻃــﻪ ﺣﺴــﲔ أﻧــﻪ أﻟﱠـﻒ ﻛﺘﺎﺑــﻪ» :ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ
ﻷوروﺑــﺎ ﻛﻘــﻮى اﺳــﺘﻌﻤﺎرﻳّﺔ ﻓﻬــﻮ ﻏﺎﺋـ ٌ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ« ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة  ،1936واﻟﱵ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻟﻠ ﱠﺸﻌﺐ
اﳌﺼــﺮي .وﻳﻬﻴــﺐ اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﺑﺎﳌﺼـﺮﻳّﲔ أن ﻳﺼــﻠﺤﻮا ﻣــﻦ ﻋﻘــﻮﳍﻢ وﺛﻘــﺎﻓﺘﻬﻢ ﺣــﱴ ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﺎﻫــﺪة!
أﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻏـﺰو ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن ﳌﺼـﺮ ﻓﻴﻤـﺎ ﲰـﻰ ﺑ ـ "اﳊﻤﻠـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴّﺔ"
واﻟﺬي ﻳﺜﲑ اﻻﺳﺘﻐﺮاب ً
ـﺰوا اﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳًّﺎ ﺑـﻞ "ﲪﻠـﺔ
ﻟﻴﻘﻄﻊ اﻟﻄﱠﺮﻳﻖ إﱃ اﳍﻨﺪ ﻋﻠـﻰ اﳒﻠـﱰا ،اﳊﻤﻠـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﻋﻨـﺪﻩ ﱂ ﺗﻜـﻦ اﺣـﺘﻼﻻً وﻻ ﻏ ً
ﻣﺒﺎرﻛﺔ"«). (15
إن ﻃﻪ ﺣﺴـﲔ ﻳـﺪﻋﻮ ﺑﺸ ٍ
ـﻼﻣﻲ ،وﻳـﺪﻋﻮ إﱃ اﻻﻧﺼـﻬﺎر ﰲ
ـﻜﻞ ﺻـﺮ ٍ
ﻳﺢ إﱃ اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ ﻣـﻊ اﻟ ﱡـﱰاث اﻹﺳ ّ
اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﺣــﺪﺛًﺎ ﻛﻮﻧﻴًّـﺎ ﻓﻬــﻮ ﻳﻘــﻮل» :إﻧﻨــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ اﳊ ـﺪﻳﺚ ﻧﺮﻳــﺪ أن ﻧﺘﱠﺼــﻞ ﺑﺄوروﺑــﺎ
وﻣﻌﲎ وﺣﻘﻴﻘﺔً وﺷﻜﻼً«). (16
اﺗﺼﺎﻻً ﻳﺰداد ﻗﻮًة ﻣﻦ ﻳﻮم إﱃ ﻳﻮم ،ﺣﱴ ﻧﺼﺒﺢ ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈًﺎ ً

ـﻼﻣﻲ اﳉـﺬري ﻣـﻊ
ﺳﻮف ﲡﺪ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﱡ
اﻟﱰاث أرﺿﻴّﺔً ﺧﺼـﺒﺔً ﰲ ﺧﻄـﺎب اﻟﺘﱠﻨـﻮﻳﺮ اﻹﺳ ّ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ؛ ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ اﻟﺬي ﻋﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﲨ ِﺔ ٍ
ٍ
ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﻨﱡﺼـﻮص ﳌﻔﻜـﺮي اﻟﻐـﺮب اﻟـﺬﻳﻦ
ـﻼﻣﻲ ،ﻓﺒﺤﺴــﺐ
ﻗــﺎﻣﻮا ﺑــﺪوٍر ﺣﻴــﻮ ﱟ
ي ﰲ ﲢــﺪﻳﺚ ﳎﺘﻤﻌــﺎ ﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ً
ﳕﻮذﺟـﺎ إرﺷــﺎدﻳًﺎ ﻟﻠﺘﱠﺤــﺪﻳﺚ اﻟﻌـ ّ
ـﺮﰊ اﻹﺳـ ّ
أﺳﺎﺳـ ـﺎ ﻟﻠﻨﱠﻘ ــﻞ،
ﺣﺴ ــﻦ ﺣﻨﻔ ــﻲ ﻓ ــﺈ ّن ﻫ ــﺆﻻء اﳌﻔﻜـ ـﺮﻳﻦ »أﻋﻄـ ـﻮا اﻟﻌﻘ ــﻞ ﺣ ﱠﻘـ ـﻪ ﻧﺴ ــﺒﻴًّﺎ  ...ﰲ اﻋﺘﺒ ــﺎرﻫﻢ اﻟﻌﻘ ــﻞ ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ  ...وﻗﺪ ﺗ ُﻜﻮن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﱠﻨﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻗﻀﺎءٌ ﻋﻠﻰ اﳋﺮاﻓﺔ ﻫـﻲ
وﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺼ ﱠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ و ً
ً
)(17
ٍ
ﻣﺎ ﳓﺘﺎﺟﻪ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ ٍ
اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻌﺎﱂ اﳊِ ِﺴ ّﻲ« .
إﳝﺎن ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،وﻧﺪاء ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،و ّ

وﺑﻨــﺎءً ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﱠﺼــﻮر ﻓﻘــﺪ ﻋﻤــﺪ ﺣﻨﻔــﻲ إﱃ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﱠﺔ ﺑﺘﺄوﻳــﻞ اﻟﻨﱡﺼــﻮص اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﱠـﺔ اﻟــﱵ
ـﺮآن وأُﺻ ـﻮل وﺗ ـﺮ ٍ
ﺧﻀ ــﻌﺖ ﳍ ــﺎ اﻟﻨﱡﺼ ــﻮص اﻟﻴﻬﻮدﻳﱠ ـﺔ واﳌﺴ ــﻴﺤﻴﱠﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨﱡﺼ ــﻮص اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـ ٍ
اث ﻓﻘﻬ ـ ﱟـﻲ
ّ
ُ
اﻟﺸـ ـ ـﻬﺎدﺗﲔ ﺑـ ـ ــ"اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻨﱠﻈﺮﻳ ـ ــﺔ
وﺻ ـ ــﻮﰲ ،ﻋﻤـ ـ ـﻼً ﺑﺘﻌ ـ ــﻮﻳﺾ "ﻻﻫ ـ ــﻮت اﻷرض" ﺑـ ـ ــ"ﻻﻫﻮت اﷲ" وﺗﻌ ـ ــﻮﻳﺾ ّ
واﻟﺸــﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴّـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻌﺼــﺮ وﺣـﻮادث اﻟﺘﱠـﺎرﻳﺦ" ،وﻳﺼــﺒﺢ اﻟﺘّﻮﺣﻴــﺪ "ﻓﻌـﻼً إﳚﺎﺑﻴًّـﺎ ﻳﻀــﻊ ﻓﻴــﻪ اﻟ ﱡﺸـﻌﻮر
ﻋﺎﻣـﺎ وﺷـﺎﻣﻼً ،أﻣـﺎ اﺧﺘﺘـﺎم اﻟﻨﱡﺒـﻮة ﻓﻬـﻮ "إﻋـﻼ ٌن ﻋـﻦ اﻛﺘﻤـﺎل اﻟـﻮﻋﻲ و ﺎﻳـﺔ اﻟﻨﱡﺒـﻮة،
ﻣﺜﻼً أﻋﻠﻰ ،وﻣﺒـﺪءًا واﺣ ًـﺪا ًّ
وﲡﺴ ـﺪﻩ ﰲ دوﻟــﺔ ،وأﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﱡﺮﺟ ــﻮع إﱃ اﻟ ــﻮراء ﳌﺮاﺣــﻞ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﻬ ــﺎ،
وﲢ ﱡﻘ ـﻖ آﺧــﺮ ﻣﺮاﺣﻠﻬــﺎ ﰲ ﻧﻈــﺎم ّ
ﻓﺎﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻮراء ،واﻟﺘﱠﻘﺪم ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﱐّ وﻣﺴﺎر اﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﱠﻄﻮر .ﻓﺎﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻌﻘﻠـﻪ

) (15ﻋﻠﻲ أوﻣﻠﻴﻞ» :ﺳﺆال اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﺤﻮل« ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  -ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،2005 ،
ص .23
) (16ﻃﻪ ﺣﺴﲔ» :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ« اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1993 ،ص.33
) (17ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ» :ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ« ص .27
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ـﺎدر ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻮاﺻـﻞ ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺘﱠـﺎرﻳﺦ ،وأن ﻳﺴـﺘﻤﱠﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﺑﺎﺟﺘﻬـﺎدﻩ اﳋـﺎص ﻓـﲑث
اﳌﺴﺘﻘﻞ وﺑﺈرادﺗﻪ اﳊـﺮة ﻗ ٌ
ﻳﻖ اﻟﻮﺣﻲ ،واﻟﻌﻘﻞ ورﻳﺚ اﻟﻨﱡﺒﻮة«).(18
اﻟﻨﱡﺒﻮة وﺗﺮاث اﻷﻧﺒﻴﺎء .ﻓـ»اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء«  ،واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻃﺮ ُ

ﻛﺴﻮي ﻟﻠﻨﱠﺺ واﻟﺘﱡﺮاث:
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ اﻟﻤﺎر ّ
ً

اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ أﺑﺎﻩ؛ ﻓـﺈ ّن اﻟﺘﱠﺼـﻮرات اﳌﺎرﻛﺴـﻮﻳﱠﺔ ﻗـﺪ ﺷـ ﱠﻜﻠﺖ اﻟﻌﻤـﺎد اﻟﻨﱠﻈـﺮي ﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﱠﺔ اﻟﺘﱠﻨـﻮﻳﺮ
وﲝﺴﺐ ّ
ﰊ ﰲ اﳌﺎرﻛﺴ ــﻴّﺔ اﳌ ــﻨﻬﺞ اﳌﻜﺘﻤ ــﻞ
ـﺮﰊ ﰲ اﻟﺴ ــﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛ ــﲔ اﻷﺧ ــﲑة :إذ وﺟ ــﺪ اﳋﻄ ــﺎب اﻟﺘﱠﺤ ــﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌ ــﺮ ّ
اﻟﻌ ـ ّ
اﳌﻔﻘــﻮد ،واﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ "اﻟﻌﻠﻤﻴّ ـﺔ" اﳊ ﱠﻘ ـﺔ ،واﻟﺘﱠﻌﺒــﲑ اﳉﻠــﻲ ﻋــﻦ ﺣﺮﻛﻴــﺔ اﻟﺘﱠ ـﺎرﻳﺦ وﻣﻔﺘــﺎح ﻣﻌﻘﻮﻟﻴّﺘــﻪ ،ﻛﻤــﺎ وﺟــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ
ـﺎح ذات ﻃﺎﻗـ ٍـﺔ ﺗﻌﺒﻮﻳﱠـ ٍﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﱠـ ٍﺔ واﺳــﻌﺔ ،ﻛﻔﻴﻠـ ٍـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ رواﺳــﺐ "اﳌﺎﺿــﻲ" و "ﺻــﻨﺎﻋﺔ
أﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻔـ ٍ
ﺼﺼ ــﺔ ﻟﻠﻐ ــﺮب اﻟﱠﺮأﲰ ــﺎﱄ وﻟﻴﱪاﻟﻴﺘ ــﻪ "اﻟﻔﺎﺳ ــﺪة" ،
اﳌﺴ ــﺘﻘﺒﻞ" ﰲ ﻣ ــﺄﻣ ٍﻦ ﻣ ــﻦ ﻤ ــﺔ اﻟﺘﱠﻐﺮﻳ ــﺐ اﻟ ــﱵ أﺻ ــﺒﺤﺖ ﳐ ﱠ
اﻟﻮﺿﻌﻲ ،وﳘﺎ ﻣﻘﻮﻟﺘﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺘﺎن  -ﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﻮل ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس  -إذ
وﻫﻜﺬا ﲢﻘﻖ دﻣﺞ ﻃﻮﺑﺎوﻳﱠﺔ اﻟﺘﱠﻘﺪم ﻟﻠﻄﱡﻤﻮح
ّ
ﻻﺑـ ﱠﺪ ﻟﻠﺘﱠﺼــﻮر اﻟﻌﻠﻤــﻮي ﻣــﻦ أن ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻔﻬـ ٍ
ـﻮم ﺗﻘــﺪﻣﻲ ﳌﺴــﺎر اﳌﻌﺮﻓــﺔ ،ﻳـ ْﻘ ِ
ﺼـﻲ ﻣــﻦ داﺋــﺮة اﻟ ﱠﺸـﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳــﺔ
ﱟ
ُ
ُ
ـﻌﻲ أو "أﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ زاﺋﻔـﺔ"،
ﻛﻞ اﻟﺘﱠﻌﺒﲑات ﻏﲑ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻛ ـ "ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘـﺎ ﺧﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌـﲎ" ﲝﺴـﺐ اﻟﺘﱠﻌﺒـﲑ اﻟﻮﺿ ّ
ـﺮﰊ ﻣــﻦ اﻹﺣﺴــﺎس ﺑــﺄن »اﻷﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ ﺗﺘﺨــﺒﻂ ﰲ ﻫﺰﳝـ ٍـﺔ
ﲝﺴــﺐ اﻟﺘﱠﻌﺒــﲑ اﳌﺎرﻛﺴـ ّـﻲ ،اﻧﻄﻠــﻖ إذن اﻟﻴﺴــﺎر اﻟﻌـ ّ
ٍ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ،وأن ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺜﱠﺎﻟﺜﺔ ﻗﺪ اﻧﺪﺣﺮت وﺻ ﱢﻔﻴﺖ«).(19
إﻧــﻪ اﳊﻜــﻢ ﻧﻔﺴــﻪ اﻟــﺬي ﻳﺼــﺪرﻩ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﻟﻌــﺮوي ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﳜﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﱠﺠــﺎرب اﻟﺘﱠﺤﺮرﻳﱠـﺔ ﰲ اﻟــﻮﻃﻦ
أدق ﲣﻠﻒ اﻟـ ﱢﺬﻫﻨﻴﺎت ﻋـﻦ اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳّﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّـﺔ
اﻟﻌﺮﰊ ﺻﻔﺔ »اﻟﻌﺠﺰ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ،أو ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ّ
ّ
)(20
اﻟﻌﺎﻣﺔ« .

وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌـﺮوي ﻣـﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻪ ﻟﻸﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة إﱃ اﻟﻘـﻮل» :اﳌﺸـﻜﻞ اﳊﻘﻴﻘ ّـﻲ اﻟـﺬي
ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻌﻼً ،واﻟﺬي ﺪف إﱃ ﻛﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ،ﻫﻮ ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻷﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺴـﺠﻤﺔ ﻋﻀـﻮﻳًّﺎ ،واﻟـﱵ
ٍ
ﺮﰊ ﺻـﻮرًة وﻓﻴﱠـﺔً
ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﺸـﺮوط اﻻﺳـﺘﻴﻌﺎب واﻟﺸﱡـﻤﻮل ،واﻟـﺬي ﳚـﺪ ﻓﻴـﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ اﻟﻌـ ّ
وﻣﻘﻨﻌﺔً ﳌﻼﻣﺢ ﻣﺎﺿﻴﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮﻩ«).(21
ـﺮﰊ اﻟــﱵ وﻋــﺪت ــﺎ ،ﺑــﻞ ﳒــﺪﻫﺎ
إﻻّ أن اﳌﺎرﻛﺴــﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ ﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ أن ﺗﻘــﺪم ﻧﻈﺮﻳﱠـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻌـ ّ
اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺸـ ٍ
ـﻌﻲ واﻟﺘﱠﺎرﳜﺎﻧﻴﱠـﺔ
ﻔﻲ وﻣﻴﻜـ ﱟ
ـﻜﻞ ﺗﻌ ﱡﺴ ـ ﱟ
ـﺎﻧﻴﻜﻲ أﺷ ـ ﱠﺪ اﳌﻘﺎرﺑــﺎت اﳌﺎرﻛﺴ ـﻴﱠﺔ إﻏﺮاﻗًـﺎ ﰲ اﻟﺘﱠﺒﺸــﲑ اﻟﻮﺿـ ّ
اﻟﻄﱡﻮﺑﺎوﻳﱠـﺔ ،وﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ أن ﺗﻮاﻛــﺐ اﻻﻧﻘﻼﺑــﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﱠـﺔ اﻟﻜــﱪى اﻟــﱵ أﻋــﺎدت ﺑﻨــﺎء اﳌﺎرﻛﺴ ـﻴﱠﺔ ﺑــﻞ ﲡﺎوز ــﺎ ﰲ
) (18ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ» :ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة إﱃ اﻟﺜﻮرة« اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،1999 ،ج/1ص.19
) (19ﻳﺎﺳﲔ اﳊﺎﻓﻆ» :اﳍﺰﳝﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻬﺰوﻣﺔ« ﺿﻤﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﲑوت ،1979 ،ص.276
) (20ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮوي» :اﻟﻌﺮب واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺎرﳜﻲ« دار اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،1980 ،ص.49
) (21اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.146

8

ﻨﻮﻳﺮي ذاﺗﻪ).(22
ٍ
ﻣﻨﺎح ﻋ ﱠﺪة أﺑﺮزﻫﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﱠ ّ

ﺳﺎدﺳﺎ :ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴﱠﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ:
ً

اﻟﱰاﺛﻴﱠ ـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﰲ ﻋﺼــﺮ اﻟﻨﱠﻬﻀــﺔ ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺎدئ
وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘ ـﺮاءة اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻨﱡﺼــﻮص ﱡ
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﱠ ـﺔ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﱠـﺔ واﳊﺮﻳﱠـﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﱠ ـﺔ؛ ﻓــﺈ ﱠن اﻟﻘ ـﺮاءات اﶈﺪﺛــﺔ ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﱠﻘــﺪم اﻟــﺬي ﺳــﺎد ﻋﺼــﺮ
وﰊ ،وأﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴـﻪ ﲨﻠـﺔ اﻟﺘﱠﺤـ ﱡﻮﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴﱠـﺔ اﻟـﱵ ﻃﺎﻟـﺖ ﳎﻤـﻞ اﻟﻌُﻠُـﻮم واﻟ ُﻔﻨُـﻮن ﲝﻴـﺚ أﺻـﺒﺤﺖ
اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ اﻷُ ُ
ور ّ
ﻛﻞ ﻗﺮ ٍ
اءة ﺗ ﱠﺪﻋﻲ اﳊﺪاﺛﺔ ﺗﺘﱠﺼﻞ ﺑﺎﻟﺜﱠﻮرات اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ اﳋﻤﺲ اﻟﱵ ﳋﱠﺼﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ ،وﻫﻲ:
ﱡ
 -1اﻟﺜﱠﻮرة اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﱠﺔ :وﻫﻲ ﺗﺼ ﱡﻮر ﺟﺪﻳ ٌﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻳﻔـﺘﺢ اﻷﻓـﻖ أﻣـﺎم ﳑﺎرﺳ ٍـﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴًّـ ٍﺔ ﺟﺪﻳ ٍ
ـﺪة؛ ﻓﺎﻟﻠﱡﻐـﺔ ﱂ
ٌ
ﺗﻌــﺪ ﲢﻴــﻞ إﱃ ٍ
ذات ﻣﺘﻜﻠﱢﻤـ ٍـﺔ واﻋﻴـ ٍـﺔ ،ﺑــﻞ إن اﻟ ـ ﱠﺪرس اﻟﻠﱢﺴــﺎﱐ اﻷﺳﺎﺳـ ّـﻲ ﻫــﻮ ﺗﺒﻴــﺎن أ ّن اﻟﻠﱡﻐــﺔ ﻧﺴـ ٌـﻖ اﺧــﺘﻼﰲ
ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﱰ ٍان ﺿﺮورﻳﱠﺔ.
 -2اﻟﺜﱠـ ـﻮرة اﻻﺑﺴـ ـﺘﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ :اﻟ ــﱵ أﺣﻠﱠـ ـﺖ ﻓﻠﺴ ــﻔﺔ اﻟﺘﱠﺼ ــﻮر ﳏ ـ ﱠـﻞ ﻓﻠﺴ ــﻔﺎت اﻟ ــﻮﻋﻲ؛ ﻓﻠﻘ ــﺪ ﻗﺎﻣـ ـﺖ
اﻻﺑﺴﺘﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﺘﱠﺼﻮر اﻷدواﰐّ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﳜﺘﺰﳍﺎ ﰲ ﺣﺪود إﳒﺎزات اﻟﻌُﻠُﻮم.

ﻟﻘــﺪ ﺑﻴﱠﻨــﺖ أﲝــﺎث "ﺑﺎﺷــﻼر" أن اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻤـ ّـﻲ ﻟــﻴﺲ اﻛﺘﺸــﺎﻓًﺎ ﻟﻮاﻗ ـ ٍﻊ ﻣﺒﺎﺷ ـ ٍﺮ أو ﺿــﺒﻄًﺎ ﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﱠﺔ
ٍ
ﻣﺒﲏ ،ﻫﻮ ﻧﺘﺎج
اﻟﻮ ُﺟﻮد ،ﺑﻞ اﻟﻮاﻗﻊ
ﳑﺎرﺳﺔ ﺟﻬﻮﻳﱠٍﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﱠﺎﱄ ﻓﺈن اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠـﺔ ﺣﻘﻴﻘـﺔٌ ﺟﻬﻮﻳـّﺔٌ
اﻟﻌﻠﻤﻲ و ٌ
ُ
اﻗﻊ ّ
ّ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻴّـﺔٌ ،ﳍــﺎ ﻣﻴــﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ اﳌﻔﻬــﻮﻣﻲ  -اﻟﺘﱠﺠـﺮﻳﱯ ،وﻣــﻦ َﰒّ أﺻــﺒﺤﺖ اﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﱠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠـﺔ ﳏــﺪودةً ﲝُـ ُﺪود ﺑﻨــﺎء
اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اﳌﻮﺿﻮع
ّ
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ "ﻛﺎرل ﺑﻮﺑﺮ" ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﺆ ﱠﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ اﻟﱵ ﺗ ﱠﺪﻋﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﱠﺔ،
وﺗﺘﱠﺨــﺬ ﻃــﺎﺑﻊ اﻟﻨﱠﺴــﻖ اﳌﻐﻠــﻖ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴّ ـﺔ ﺗﺘﻤﻴﱠ ـﺰ ﺑـ ـ "ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬــﺎ ﻟﻠ ـ ﱠﺪﺣﺾ" ،ﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﱠ ـﺔ اﻟﺘﱠﺤﻘــﻖ ﻛﻤــﺎ
ﺗﺘﻮﻫﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﱠﺔ ،ﺑﻞ إن ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻫﻮ "اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ" وﻟﻴﺲ ّادﻋﺎء اﳊﻘﻴﻘﺔ.

ﻓﻴﺒﲔ أن اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﱠﻘﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎ ﺳﻮى أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﻄـﻰ اﻷوﻟﻮﻳـّﺔ ﻟﻠﺘﱠﺼـﺮف
أﻣﺎ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ّ
ٍ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﱠﺔ وﻣﻌﻴﺎر اﻟ ﱠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳﺔ.
اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻘﻲ ،أي اﻟﻨﱠﺸﺎط اﻷدواﰐ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ

ض ﻣــﻦ اﻷﻋ ـﺮاض" ...وﻣﻜــﺎن ﻣﻔﻌــﻮﻻت
 -3ﺛــﻮرة اﻟﺘﱠﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﱠﻔﺴــﻲ :اﻟــﺬي ﺑـ ّـﲔ أن اﻟــﻮﻋﻲ َ
"ﻋـ َـﺮ ٌ
اﳌﻌﺎﱐ ،أي أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟ ﱠﺬات ﺑﻨﻴﺔٌ ﻣﻌ ﱠﻘﺪة ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱠﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﱠﺔ واﳋﻴﺎﻟﻴﱠﺔ.
 -4اﻟﺜﱠـ ـﻮرة اﻟﺒُﻨﻴﻮﻳﱠـ ـﺔ :اﻟ ــﱵ أرﺳ ــﺖ ﻋﻘﻼﻧﻴﱠـ ـﺔ ﻧﺴ ـ ـﻘﻴﱠﺔ ،ﺗ ــﺮﻓﺾ ﻣﻘ ــﻮﻻت اﻟ ــﻮﻋﻲ ،وﺗﻨﺴ ــﻒ اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠـ ـﺔ
اﻟﺘﱠﻄﻮرﻳـﱠ ـﺔ ،ﻛﻤ ــﺎ ﺗﻨﻔ ــﺘﺢ ﻋﻠ ــﻰ اﳉﻮاﻧ ــﺐ اﳌﻬ ﱠﻤﺸ ــﺔ ﰲ اﻟﺒُ ُﺤـ ـﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّـ ـﺔ ،وﻋﻠ ــﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﺎت اﻟ ــﱵ اﻋﺘ ــﱪت
ﳕﻮذﺟﺎ«  ،ﺿﻤﻦ »ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﱠﻨﻮﻳﺮ واﻟﻨﱠﻬﻀﺔ ﰲ
) (22اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ أﺑﺎﻩ» :أزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ ً
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ« ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،1999 ،ص .99
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ﻨﻮﻳﺮي ﻟﺘﻘ ﱡﺪم اﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ.
"ﻣﺘﻮﺣﺸﺔً" أو "ﺑﺪاﺋﻴﱠﺔً" ﻫﺎدﻣﺔً ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﱠﻔﺎﺿﻠﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﱠﺼﻮر اﻟﺘﱠ ّ

 -5اﻟﺜﱠـﻮرة اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠـﺔ :ﻛﻤــﺎ ﺗﺒﻠــﻮرت ﻟــﺪى "ﻧﻴﺘﺸــﺔ" و "ﻓﻮﻛــﻮ" ﻓﺎﳉﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻨﺘﺸــﻮﻳﱠﺔ ﺗــﺮﻓﺾ »ﻣﻨﻄــﻖ
وﻣﺜُـﻮل« ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻫـﻮ »اﳌﻜـﺎن اﻟـﺬي ﺗﻔﻌـﻞ ﻓﻴـﻪ اﻟﻔـﻮارق،
اﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒ واﳌﺎﻫﻴّﺔ« ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ »اﳌﻔﻬـﻮم ﻛﺤﻀـﻮٍر ُ
ـﻮرا ﻟﻠﻤﻌــﺎﱐ ،وإﳕــﺎ ﻫــﻮ
ﻻﱄ اﻟــﺬي ﻳﻜﺜﱢـﻒ ﳕـ ًّﻮا ﺗﺎرﳜﻴًـﺎ ﻛــﺎﻣﻼً«  ،ﻓﻠــﻴﺲ اﻟـ ﱠﺪﻟﻴﻞ »ﺣﻀـ ً
واﳌﻔﻬــﻮم ﻫــﻮ اﺠﻤﻟــﺎل اﻟـ ﱠﺪ ّ
ﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺆﺛﱢﺮ ﻓﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﱠﺄوﻳﻼت  -إﻧﻪ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺬي ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻻ ﺗﻜﺜﻴ ًﻔﺎ ﻟﻌـ ﱠﺪة
اﳌﻜﺎن اﻟﺘﱠ ّ
ﺗﺄوﻳﻼت«).(23
ـﺬري ﳌﺸــﺮوع اﻟﺘﱠﻨــﻮﻳﺮ ذاﺗ ـﻪ ،وﻷﺳــﺲ اﳊﺪاﺛــﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﱠـﺔ ،ﻣﻌﻠﻨً ـﺎ ﻧﻘــﺪ
وﻫﻜــﺬا ّ
دﺷــﻦ ﻧﻴﺘﺸــﻪ اﻟﻨﱠﻘــﺪ اﳉـ ّ
ﻳﺦ ﻟﻠﻤﻔــﺎﻫﻴﻢ ذا ــﺎ ﳍ ـﺪم
"إرادة اﳊﻘﻴﻘــﺔ" اﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻛــ"إرادة ﺳــﻠﻄﺔ" ﻣﺒﻴﱢـﻨًـﺎ ﺿــﺮورة إﻗﺎﻣــﺔ ﺗــﺎر ٍ
ٍ
ٍ
ـﺰي
ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﱠﺔ "اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﱠﻄﺎﺑﻖ"  ،وﺗﺮﻛﻴﺰ ﳑﺎرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﺄ ﱠﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ،وﻫـﻮ اﳌﻔﻬـﻮم اﳌﺮﻛ ّ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮُم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳُﺪﻋﻲ اﻟﻴﻮم ﲞﻄﺎب "ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ".
أﻣﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻘﺪ أﻗﺎم دﻋﺎﺋﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠﺔ ﺪم اﻟﺘﱠﺎرﳜﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟﺘﱠﻨﻮﻳﺮﻳﱠﺔ وﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻻﺗﺼـﺎﱄ ،إذ
»اﻟﺘﱠـﺎرﻳﺦ اﳌﺘﱠﺼــﻞ ﻫــﻮ اﻟﱠﺮدﻳــﻒ اﳌــﻼزم ﻟﻠـ ﱠﺪور اﻟﺘﱠﺄﺳﻴﺴـ ّـﻲ ﻟﻠـ ﱠﺬات ،ﻓﻬــﻮ اﻟــﺬي ﻳﻀــﻤﻦ ﳍــﺎ أن ﺗﺴــﺘﻌﻴﺪ ﻛـ ّـﻞ ﻣــﺎ
ﺿــﺎع ﻣﻨﻬــﺎ .وﻳﺆﱢﻛـﺪ أ ﱠن اﻟﱠﺰﻣــﺎن ﻻ ﻳﻔ ـﱢﺮق ﺑــﲔ اﻷﺷــﻴﺎء إﻻّ ﻟﻜــﻲ ﻳﻌﻴــﺪ إﻟﻴﻬــﺎ وﺣــﺪ ﺎ ،وﻣــﺎ ﻳَﻌِـ ُﺪ ﺑــﺄ ﱠن ﻛـ ﱠـﻞ ﻫــﺬﻩ
اﻷﻣــﻮر اﻟــﱵ أزاﺣﻬــﺎ اﻻﺧــﺘﻼف ،ﰲ ﻣﻘــﺪور اﻟ ـ ﱠﺬات ﰲ ﺻــﻮرة اﻟــﻮﻋﻲ اﻟﺘﱠ ـﺎرﳜﻲ أن ﺗﺘﻤﻠﱠﻜﻬــﺎ ﻟﺘﺒﺴ ـﻂ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻣﻘﺮﻫﺎ«).(24
ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ،وﲡﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴّﻪ ّ
إن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴﺔ اﶈﺪﺛﺔ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺘﻘـﺎد ﺑـﺪل اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﺣﻴـﺚ ﻇﻬـﺮت ﳏـﺎوﻻت ﻋـ ﱠﺪة
اﻻﻧﺘﻘﺎدي اﳊﺪاﺛﻲ.
اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﲝﺴﺐ اﳌﻌﻄﻰ
ﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴّﺔ واﻟﻨﱡﺼﻮص ﱡ
ّ

وﺗﻌﺘ ــﱪ ﻗ ـﺮاءةُ ﳏﻤ ــﺪ أرﻛ ــﻮن وﻣﺪرﺳ ــﺘﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﱠﻮاﻧﺴ ــﺔ ﳑﺜﻠ ـﺔً ﺑﻌﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ اﻟ ﱡﺸ ـﺮﰲ وﻏ ــﲑﻩ ﰲ ﺗ ــﻮﻧﺲ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮاءة اﻟﺘﱡﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺪﻳﻖ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗـﺮاءة ﻧﺼـﺮ ﺣﺎﻣـﺪ أﺑـﻮ زﻳـﺪ وﻃَﻴﱢـﺐ ﺗﻴـﺰﻳﲏ ﰲ ﻫـﺬا
اﻻﲡﺎﻩ ،وﺗﻨﺪرج ﻗﺮاءة ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺮاءات اﳊﺪاﺛﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ّـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺗﺸـﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻘﻼل ﻋـﻦ
ّ
اﻟﻘﺮاءة اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ.
ّأﻣ ـﺎ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤــﺪ ﻋﺎﺑــﺪ اﳉــﺎﺑﺮي ﻓﻬــﻮ أﻗـ ّـﻞ ِﺣ ـ ﱠﺪة ﻣــﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻴﻪ ﰲ ﺗﺒـ ﱢـﲏ ﻓﻜــﺮ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘ ـﺮاءة
ﺼ ـﻐﺮى؛ ﻓﻬــﻮ ﻳﺘﻮ ﱠﺳ ـﻞ ﺑــﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒُـْﻨﻴــﻮي ﻟﻠﻌﻘــﻞ واﻟﺜﱠﻘﺎﻓــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﱡ
ـﺎﺑﺮي ﻣــﻦ أﻧﺼــﺎر اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ اﻟ ﱡ
اﻟﱰاﺛﻴــﺔ؛ ﻓﺎﳉـ ّ

) (23ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ» :اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ :اﻟﻌﻠﻢ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«  ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﲑوت ،1981 ،ص.134
) (24ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ» :ﺣﻔﺮﻳﱠﺎت )= أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( اﳌﻌﺮﻓﺔ(«  ،ﺗﺮﲨﺔ :ﺳﺎﱂ ﻳﻔﻮت ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،1986 ،
ص.13
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اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻹﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ،ﻓﺒﺤﺴﺐ اﳉﺎﺑﺮي» :ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻮﻻت اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﻘ ٍ
ـﻮﻻت
ّ
ﻓﺎرﻏــﺔ ﺟﻮﻓ ـﺎء ﺗﻌـ ﱢـﱪ ﻋــﻦ آﻣــﺎل أو ﳐــﺎوف ﻟــﻴﺲ ﻏــﲑ ،ﻓﺎﻟ ﱠﺸ ـﻲء اﻟــﺬي ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻌﻜــﺲ أﺣ ـﻮاﻻً ﻧﻔﺴ ـﻴﱠﺔ وﻟــﻴﺲ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴّﺔ«).(25

اﻟﺠﺎﺑﺮي:
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ
ً
ّ

ﻳﻌﻤﻞ اﳉﺎﺑﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺮ ٍ
اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻠ ﱢﺨﺼـﻬﺎ ﺑ ـ»ﻫﻴﻤﻨـﺔ
ﻟﻠﱰاث ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺮاءات ﱡ
اءة ﻧﻘﺪﻳﱠﺔ ﱡ
ّ
)(26
ٍ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ،اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻤﻜﻨﺎت اﻟ ﱢﺬﻫﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻒ ،رﺳﻮخ آﻟﻴّﺔ اﻟﻘﻴﺎس
ﻛﻤﻌﻄﻴﺎت واﻗﻌﻴﱠﺔ« .
اﻟﻨﱠﻤﻮذج – ّ
ّ

ـﺮﰊ ﺑـﺪأﻩ ﺑﻜﺘـﺎب
ـﺮي اﻟﻌﻘـﻼﱐّ واﻟﻨﱠﻘ ّ
وﰲ ﻫﺬا اﻟ ﱢﺴـﻴﺎق ﻃـﺮح ﻣﺸـﺮوﻋﻪ اﻟﻔﻜ ّ
ـﺪي ﻟﻠ ﱡـﱰاث ،وﻟﻠﻌﻘـﻞ اﻟﻌ ّ
ـﺮﰊ« ﺳـﻨﺔ
»ﳓﻦ و ﱡ
اﻟﱰاث« ﺳﻨﺔ  ،1980وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄـﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗـﻪ اﻟﺘﱠﺎﻟﻴـﺔ ،وﻫـﻲ» :ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘـﻞ اﻟﻌ ّ
ـﺮﰊ« ﺳــﻨﺔ  ،1990ﰒ »اﻟﻌﻘــﻞ
ـﺮﰊ« ﺳــﻨﺔ  ،1986ﰒ »اﻟﻌﻘــﻞ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻌـ ّ
 ،1984ﰒ »ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻌﻘــﻞ اﻟﻌـ ّ
ـﲑا اﳉــﺰء اﻷول ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﻣــﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﰲ
ـﺮﰊ« ﺳــﻨﺔ  ،2001وﻗــﺪ أﺻــﺪر أﺧـ ً
اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟﻌـ ّ
ﻣﻔﺘﺎﺣـﺎ ﰲ ﻓﻬـﻢ ﻗﺮاءﺗـﻪ ﻟﻠ ﱡـﱰاث ،وﻫـﻮ ﲟﺜﺎﺑـﺔ
اﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮآن« ﺳﻨﺔ  ،2006وﻳﻌﺘـﱪ ﻛﺘـﺎب »ﳓـﻦ واﻟ ﱡـﱰاث« ً
ٍ
ﻘﺎل ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ،ﺗﻀﻊ اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻘﺮ ٍ
ﻣ ٍ
ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءات اﻟ ﱠﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﱠﻼﺛﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﱠﻞ:
اءة
 -1اﻟﻘﺮاءة اﻟ ﱠﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﱠﺔ :وﻫﻲ ﻗﺮاءة أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪاﻟﻴﺔ  ..ﻻ ﺗﺎرﳜﻴّـﺔ ،ذاﺗﻴـﺔ ،ﺗُﺴـﻘﻂ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ
ﻧﻮع و ٍ
ﻟﻠﱰاث«).(27
اﻟﱰاﺛﻲ ﱡ
اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻟ ﱡﻠﱰاث ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ ﱡ
ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ،وﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﺘﺞ »ﺳﻮى ٍ
 -2اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﱢﻴﱪاﻟﻴﺔ – اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ :وﻫﻲ ﻗﺮاءة أوروﺑﺎوﻳﺔ اﻟﻨﱠـﺰﻋﺔ ،وﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻗـﺮ ٍ
اءة ﺗـﺮ ٍ
اث ﺑـﱰاث،
ّ
ّ
ـﺎدا ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﻨﻬﺞ اﻟﻔﻴﻠﻮﻟ ــﻮﺟﻲِ ُ ،
ـﻼﻣﻲ ،إﱃ اﻷﺻ ــﻮل إ ﱠﻣـ ـﺎ
اﻋﺘﻤ ـ ً
وﻣﻬ ﱠﻤﺘُﻬ ــﺎ ﺗﻨﺤﺼ ــﺮ ﰲ رﱢد اﻟ ـ ﱡـﱰاث اﻟﻌ ـ ّ
ـﺮﰊ اﻹﺳ ـ ّ
ﻳﻬﻮدﻳﱠﺔ أو ﻣﺴﻴﺤﻴﱠﺔ أو ﻓﺎرﺳﻴﱠﺔ أو ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﱠﺔ أو ﻫﻨﺪﻳﱠﺔ).(28
ـﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﱠﻄﺒﻴ ــﻖ ،ﺑ ــﻞ
ـﺪﱄ ﻛﻤ ـ ٍ
 -3اﻟﻘ ـﺮاءة اﻟﻴﺴ ــﺎرﻳﱠﺔ  -اﳌﺎرﻛﺴ ـﻴﱠﺔ :وﻫ ــﺬﻩ اﻟﻘ ـﺮاءة ﻻ ﺗﺘﺒ ــﲎ اﳌ ــﻨﻬﺞ اﳉ ـ ّ
اﻟﺴـﻠﻒ اﳌﺎرﻛﺴـ ّـﻲ
ﻛﻤـ ٍ
ـﻨﻬﺞ ﻣﻄﺒﱠـﻖ ﳑــﺎ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ــﺎ ،إﱃ ﺳــﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎرﻛﺴــﻴّﺔ ،أي إﱃ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ّ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
اﳉﺪﱄ).(29
ّ

اءات ﺳــﻠﻔﻴّﺔ ﺗﻔﺘﻘــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﱠﺎﺣﻴــﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﱠ ـﺔ
وﳜﻠــﺺ اﳉــﺎﺑﺮي إﱃ اﻟﻘــﻮل أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘ ـﺮاءات ،ﻫــﻲ ﻗ ـﺮ ٌ
ﻟﻠﻤﻮﺿ ــﻮﻋﻴّﺔ ،وﺗﻌ ــﺎﱐ ﻣ ــﻦ ﻧﺎﺣﻴ ــﺔ اﻟﱡﺮؤﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻏﻴ ــﺎب اﻟﻨﱠﻈ ــﺮة اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠ ـﺔ ،وﻣ ــﻦ اﻟﻨﱠﺎﺣﻴ ــﺔ اﻻﺑﺴ ــﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻓﻬ ــﻲ

) (25ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي» :اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ :دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳّﺔ«  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ص.33
) (26اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (27د .ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي» :ﳓﻦ واﻟﱰاث« اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،1980 ،ص.8
) (28اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .10
) (29اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.12
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ٍ
ٍ
ـﻮم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أﻃﻠـ َـﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻌــﺮب اﻟﻘــﺪاﻣﻰ" :ﻗﻴــﺎس اﻟﻐﺎﺋــﺐ
ﺗﺘﺄﺳــﺲ ﲨﻴﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ واﺣــﺪة ﰲ اﻟﺘﱠﻔﻜــﲑ ﺗﻘـ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺸﺎﻫﺪ" ).(30
اﻟﱰﻛﻴ ـ ــﺰ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﳌﻘ ـ ــﻮﻻت
ـﺎﺑﺮي اﳋﻄـ ـ ـﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴّـ ـ ـﺔ ﰲ اﻟﻘـ ـ ـﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﱠ
وﳛـ ـ ـ ﱢﺪد اﳉ ـ ـ ّ
اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﱠﺤﻠﻴﻞ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
اﻟﱰاﺛـ ـ ـﻲ ﻟﻠ ـ ـ ﱡـﱰاث :أي إرﺳ ـ ــﺎل ﻗﻄﻴﻌ ـ ــﺔ اﺑﺴ ـ ــﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ ﺑ ـ ــﺎﳌﻔﻬﻮم
 .1ﺿ ـ ــﺮورة اﻟﻘﻄﻴﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ اﻟﻔﻬ ـ ــﻢ ﱡ
ـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ«  ،وﻻ ﻳﻌـﲏ
اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻻﳓﻄﺎط ،واﻣﺘﺪادا ﺎ إﱃ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌ ّ
اﻟﺒﺎﺷﻼردي »ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ ّ
اﻷﻣﺮ ﻫﻨـﺎ اﻻﻧﻔﺼـﺎل اﻟﻜﻠ ّـﻲ ﻋـﻦ اﻟ ﱡـﱰاث ذاﺗـﻪ ،ﺑـﻞ »اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ ﻣـﻊ ﻧـﻮٍع ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻟ ﱡـﱰاث ،اﻟﻘﻄﻴﻌـﺔ اﻟـﱵ
ﲢ ﱢﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ "ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺗﺮاﺛﻴّﺔ" إﱃ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﳍﺎ ﺗﺮاث ،أي إﱃ ﺷﺨﺼﻴّﺎت ﻳﺸ ﱢﻜﻞ اﻟ ﱡـﱰاث أﺣـﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎ ـﺎ ،اﳌﻘ ّـﻮم
اﻟﱰاث«).(31
اﻷﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﱡ
اﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻋ ّﻢ ،ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﱠﺔ ّ

 .2ﻓﺼــﻞ اﳌﻘــﺮوء ﻋــﻦ اﻟﻘــﺎرئ ..ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﳌﻮﺿــﻮﻋﻴّﺔ :أي إرﺳــﺎء ﻋﻤﻠﻴّـﺔ ﻓﺼــﻞ ﻣــﺰدوج ﺑــﲔ اﻟ ـ ّﺬات
ـﺮﰊ ﻣــﺆﻃﱠٌﺮ
واﳌﻮﺿــﻮع )ﻓﺼــﻞ اﳌﻮﺿــﻮع ﻋــﻦ اﻟ ـ ّﺬات ،وﻓﺼــﻞ اﻟ ـ ّﺬات ﻋــﻦ اﳌﻮﺿــﻮع( ،ذﻟــﻚ أن »اﻟﻘ ـﺎرئ اﻟﻌـ ّ
ﻣﺜﻘﻞ ﲝﺎﺿﺮﻩ« ،وﻣﻦ ﰒ وﺟﺐ »ﲢﺮﻳﺮ اﻟ ّﺬات ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﱠﺺ اﻟ ﱡﱰاث« ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤ ّﻘﻖ ﻣﻦ ﺧـﻼل
ﺑﱰاﺛﻪٌ ،
ﺛﻼﺛﻲ:
ٍ
ﻣﻨﻬﺞ ّ

اﻟﱰاﺛـﻲ »ﻛﻜـ ٍـﻞ ﺗــﺘﺤ ّﻜﻢ ﻓﻴــﻪ ﺛﻮاﺑــﺖ ،وﻳﻌﺘــﲏ ﺑــﺎﻟﺘﱠﺤﻮﻻت
أ -اﳌﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳّـﺔ :أي اﻟﻨّﻈــﺮ إﱃ اﻟــﻨّﺺ ﱡ
اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﳏﻮٍر واﺣﺪ«  ،و»ﳏﻮرة ﻓﻜﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﱠﺺ ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﱠﺔ واﺿﺤﺔ«.
ب – اﻟﺘﱠﺤﻠﻴ ــﻞ اﻟﺘﱠـ ـﺎرﳜﻲ :رﺑ ــﻂ اﻟ ــﻨﺺ ﺑـ ــ» :ﳎﺎﻟ ــﻪ اﻟﺘﱠـ ـﺎرﳜﻲ ﺑﻜ ـ ﱢـﻞ أﺑﻌ ــﺎدﻩ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻴّ ــﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّ ــﺔ
واﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻴﱠﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ«.

ج -اﻟﻄﱠـﺮح اﻷﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ :أي »اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّـﺔ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴّﺔ( اﻟــﱵ
أ ﱠداﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﲏ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ«).(32

 .3وﺻــﻞ اﻟﻘــﺎرئ واﳌﻘــﺮوء ...ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳّﺔ :أي ﺿــﺮورة اﳊــﺪث اﻻﺳﺘﺸـﺮاﰲ ﻛﺤـ ﱟﻖ ﻟﻠـ ﱠﺬات
اﻟﻘﺎرﺋــﺔ اﻟــﱵ »ﲢــﺎول أن ﺗﻘـﺮأ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﰲ اﻟـ ﱠﺬات اﳌﻘــﺮوءة ،وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﳍــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة ﺑﻜﻴﺎ ــﺎ اﻟـ ﱠﺬاﰐ
ﻛﺎﻣﻼً وﻣﺴﺘﻘﻼًّ ،اﻟ ﱠﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻌﲏ أن اﻟ ﱠﺬات اﻟﻘﺎرﺋﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺘﻔﻈﺔً ﺑﻮﻋﻴﻬﺎ وﺑﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﱠﺘﻬﺎ«).(33
) (30اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.13
) (31د .ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي» :ﳓﻦ واﻟﱰاث :ﻗﺮاءات ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ«  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
 ،1986ص .21-19
) (32اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ :ص .25-21
) (33اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.26-25 :
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ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺮﻧًﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﲨﻠ ٍﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪاﺛﻴّـﺔ
و ﺬا ﻓﺈ ﱠن
اﳉﺎﺑﺮي ﻳﺴﺘﺨﺪم ً
ّ
ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﱃ ﳎـ ٍ
ـﺎﻻت ﻣﻌﺮﻓﻴّـﺔ ﻣﺘﻌ ـ ﱢﺪدة؛ ﻓﻬــﻮ ﻳﻘــﻮل» :إﻧﱠﻨــﺎ ﻻ ﻧﺘﻘﻴﱠـﺪ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻨــﺎ ﻟﺘﻠــﻚ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ ﺑــﻨﻔﺲ اﳊُـ ُﺪود
ﱢ
ـﲑا ﻣــﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬـﺎ ﲝﺮﻳـﱠ ٍﺔ واﺳــﻌﺔ ..وذﻟــﻚ ﻷﻧﱠﻨــﺎ ﻻ
ـﻠﻲ ،ﺑــﻞ ﻛﺜـ ً
واﻟ ُﻘﻴُـﻮد اﻟــﱵ ﺗﺆﻃﺮﻫــﺎ ﰲ إﻃﺎرﻫــﺎ اﳌﺮﺟﻌـ ّـﻲ اﻷﺻـ ّ
ـﻮع ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴّـﺔ اﻟــﱵ
ﻧﻌﺘــﱪ ﻫــﺬﻩ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻗﻮاﻟــﺐ ﺎﺋﻴّـﺔ ،ﺑــﻞ ﻓﻘــﻂ أدوات ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﳚــﺐ اﺳــﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻛـ ّـﻞ ﻣﻮﺿـ ٍ
ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ«).(34
اﳉﺎﺑﺮي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻈّﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ »ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ:
إﻻ أن
ّ
ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮآن« ﻳﻄـﺮح ﻗـﺮاء ًة ﲣﺘﻠـﻒ ﻧﺴـﺒﻴًّﺎ ﻋـﻦ ﻗﺮاءاﺗـﻪ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ﻗﺮاءﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋ ٍ
ـﺪة ﺳـﻠﻔﻴﱠ ٍﺔ
ّ
ﺑﻌﻀﺎ«  ،وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣـﺔٌ ﻟـﺪى أﺋﻤـﺔ اﻟﺘّﻔﺴـﲑ؛
ﰲ اﻟﺘﱠﻔﺴﲑ ،ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄ ﱠن »اﻟﻘﺮآن ﻳﺸﺮح ﺑﻌﻀﻪ ً
ﺑﻌﻀـﺎ ،وﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻳﺮﱢد ُدﻫـﺎ اﳉـﺎﺑﺮي ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ،وﻳﻌﺘﱪﻫـﺎ ﻣـﺪﺧﻼً
ﻓﺎﳉﺎﺑﺮي ﻳﺆﱢﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮآن ﻳﻔ ﱢﺴـﺮ ﺑﻌﻀـﻪ ً
وﻣﻌﺎﺻﺮا ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل» :إن أﺣﺴـﻦ ﻃﺮﻳ ٍـﻖ إﱃ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻫـﺬا اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﱡﺮؤﻳـﺔ )أي
ﺎﺻﺮا ﻟﻨﻔﺴﻪ،
ﳉﻌﻞ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌ ً
ً
ﺟﻌــﻞ اﳌﻘــﺮوء ﻣﻌﺎﺻـ ًـﺮا ﻟﻨﻔﺴــﻪ وﻟﻨــﺎ( إذا ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠّـﻖ ﺑــﺎﻟﻘﺮآن ،وذﻟــﻚ اﳌﺒــﺪأ اﻟــﺬي ﻧــﺎدى ﺑــﻪ ﻛﺜــﲑٌ ﻣــﻦ
ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﻣﻔ ﱢﺴﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﻢ ،وﻫﻮ أن اﻟﻘﺮآن ﻳﺸﺮ ٌح ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ).(35
وﻻ ﳜﻔــﻰ أن أﺑــﺮز ﻣــﻦ ﻧــﺎدى ﺑﺘﻔﺴــﲑ اﻟﻘــﺮآن ﺑــﺎﻟﻘﺮآن ،ﻫــﻮ اﻟﻔﻘﻴــﻪ اﳊﻨﺒﻠــﻲ اﻟﻜﺒــﲑ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ
)728ﻫــ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﰲ أﺻــﻮل اﻟﺘﱠﻔﺴــﲑ«  ،وﻟﻌــﻞ اﳌﻔﺎرﻗــﺔ أو اﻟﺘﱠﺤــﻮل اﻟــﺬي ﻃـﺮأ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺎﺑﺮي ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺮاﺛﻴّﺔ ﺳﻠﻔﻴّﺔ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﳉـﺎﺑﺮي أﻛﺜـﺮ اﻟﺘﱠﻴـﺎرات ﻣﻌـﺎداةً ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴّـﺔ،
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﻌـﺪ أﺣـﺪاث  11ﺳـﺒﺘﻤﱪ ،2001
ﻣﻬﻤﻮﻣﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳـﺪ اﻹﺳـﻼم ﻣـﻦ اﻟـ ّﺪاﺧﻞ
اﳉﺎﺑﺮي ﻳﺒﺪو
إﻻ أن
ً
ً
ّ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﱢﺮح ﺑﻪ ﰲ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ.

وﻳﻠ ﱢﺨـ ـﺺ إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ أﻋـ ـﺮاب أﻃﺮوﺣ ــﺔ اﳉ ــﺎﺑﺮي ﰲ ﻛﺘ ــﺎب اﻷﺧ ــﲑ ﺑ ــﺎﻟﻘﻮل» :إن اﳉ ــﺎﺑﺮي ﰲ ﻗﺮاءﺗـ ـﻪ
اﻟﺘّﺎرﳜﻴّﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻈّﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮآﻧﻴّﺔ ﺣﺎول إﺑﺮاز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘّﺎﻟﻴّﺔ:
ﻗﺎﺻﺮا.
ً

 -اﻟـ ّﺪﻋﻮة اﶈﻤﺪﻳّـﺔ ﻧﺒﻴًـﺎ وﻗﺮآﻧًـﺎ ﱂ ﺗﻌــﺮف أﺳـﺮ ًارا ،وﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳــﺪﻋﻮ إﱃ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻌﻘــﻞ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻹﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ.
 اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل  وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻘﺮآنً
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً
دوﻣﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﰲ ﺣﺪود اﳌﻌﻘﻮل.
 -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﱠﱯ واﻟﻘﺮآن ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻮﻣﻴﱠﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ ً

 -اﻟﻘﺼــﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻴّـﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﳎـ ّـﺮد ﺣﻜﺎﻳــﺔ إﺧﺒــﺎر؛ ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﺑﻴــﺎ ٌن وﺑﺮﻫــﺎ ٌن ووﺳــﻴﻠﺔٌ ﻟﻺﻗﻨــﺎع ﺗــﺪﻋﻮ

) (34د .ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي» :اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ«  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .12
) (35د .ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي» :ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ«  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،2007 ،ص.327
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ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻼﻋﻘﻞ.
ﻟﻼﺣﺘﻜﺎم إﱃ اﻟﻌﻘﻞً ،

 -اﻟﻘــﺮآن ﻻ ﳛﺘــﺎج إﱃ ﻣﻌﺠــﺰة ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟــﻪ ﺗﺆﻳﱢـﺪ ﺻــﺪﻗﻪ ،ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻧﺸــﻘﺎق اﻟﻘﻤــﺮ ،واﻹﺳ ـﺮاء

واﳌﻌﺮاج ،وأﻣﻴّﺔ اﻟﻨﱯ  .. اﱁ.

 ﻋﺪم أﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﱢﺮواﻳﺎت واﻟﺘﱠﻔﺎﺳـﲑ اﻟـﱵ ﺗُﻜﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻋﺘﻤـﺎد اﳋـﻮارق واﳌﻌﺠـﺰات ،وﻳﻜﺘﻔـﻲ ﲟﻴـﺪانﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺎﻟﱠﺰﳐﺸﺮي ﰲ »اﻟﻜ ﱠﺸﺎف«.
ﱯ ،وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا ﻗﺮ ٌ
اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻨ ّ

 أﻣﻴــﺔ اﻟﻨّ ـﱯ  ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺠــﺰة؛ ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗﻌــﲏ أﻧــﻪ ﻻ ﳛﺴــﻦ اﻟﻘــﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﱠﺰل).(36

ﺛﺎﻣﻨًﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ أرﻛﻮن:

ـﻼﻣﻲ واﻟ ـﻨﱠﺺ اﻟﻘ ــﺮآﱐ أﺣ ــﺪ أﻫ ــﻢ اﻟﻘ ـﺮاءات اﶈﺪﺛ ــﺔ ،واﻟ ــﱵ
ﺗﻌﺘ ــﱪ ﻗ ـﺮاءة ﳏﻤ ــﺪ أرﻛ ــﻮن ﻟﻠ ـ ﱡـﱰاث اﻹﺳ ـ ّ
ـﻼﻣﻲ« اﻟـﺬي
اﺳﺘﻠﻬﻤﺖ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ
ٍ
ﻛﻨﻤﻮذج إرﺷﺎد ﱟ
ي ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻐﺮﺑﻴﱠﺔ ،واﻋﺘـﱪ ﻛﺘﺎﺑـﻪ »ﻧﻘـﺪ اﻟﻌﻘـﻞ اﻹﺳ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ«.
اﻟﻌﺮﰊ
ﺗﺮﺟﻢ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﳜﻴّﺔ اﻟﻔﻜﺮ ّ
ّ

ـﺘﺢ وﺗﻄﺒﻴﻘـ ـ ﱟـﻲ ﻟﻠﻔﻜـ ــﺮ
ﻳﺦ ﻣﻨﻔـ ـ ٍ
وﻳﻬـ ــﺪف أرﻛـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻣﺸـ ــﺮوﻋﻪ اﻟﻨﱠﻘـ ــﺪي إﱃ »ﺗﺄﺳـ ــﻴﺲ ﺗـ ــﺎر ٍ
ـﻼﻣﻲ
ـﻼﻣﻲ«  ،وﻳﺼــﻒ أرﻛــﻮن ﻣﺸــﺮوﻋﻪ ﺑﺎﳉ ّﺪﻳــﺔ واﻟﺘﱠﻌﻘﻴ ـﺪ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﺼــﻒ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻔﻜــﺮي اﻟﻌـ ّ
ـﺮﰊ اﻹﺳـ ّ
اﻹﺳـ ّ
إﻳﻼﻣﺎ وﺣﺰﻧـًﺎ.
ﺑﻘﻮﻟﻪ» :إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﺄ ﱡﺧًﺮا وﺑﻄﺄً ،وﻧﻮاﻗﺺ أﺷ ﱡﺪ ً
اﻟﺴ ـﺒﻌﻴﻨﺎت ﻳﻔ ﱢﺴ ـﺮ ﻟﻨــﺎ ﺳــﺒﺐ اﻻﳔﻔــﺎض
ـﲏ ّ
إن ﺗﻔــﺎﻗﻢ اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـﻴﱠﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠـﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﱠﺔ ﻣﻨــﺬ ﺳـ ّ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻺﻧﺘﺎج
وﻧﻮﻋﺎ ،أﻣﺎ اﻷدﺑﻴﱠـﺎت اﻟﻨﱢﻀـﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻜـﺲ
اﻟﻌﺮﰊ و
اﻹﺳﻼﻣﻲ ًّ
ﻛﻤﺎ ً
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل ّ
ّ
ّ
ﻣﻦ ذﻟﻚ واﻓﺮةٌ وﻏﺰﻳﺮةٌ ًّ
ﺟﺪا«).(37
ﺗﺘﻤﺜّـﻞ ﺧﻄ ـﻮات اﳌــﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻘ ـﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ ﻟــﺪى ﳏﻤــﺪ أرﻛــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳍــﺪف اﻟــﺬي ﻳﺘــﻮ ﱠﺧﻰ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ،أﻻ وﻫﻮ :ﺑﻨﺎء إﺳﻼﻣﻴﱠ ٍ
ﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﱠـﺔ ،وﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرةٌ ﻣﺴـﺘﻤ ﱠﺪة ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎب روﺟﻴـﻪ ﺑﺎﺳـﺘﻴﺪ »اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
ُ
اﻟﺘّﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ« ﻓﺎﻹﺳــﻼﻣﻴّﺎت اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ »ﺗــﺪرس اﻹﺳــﻼم ﺿــﻤﻦ ﻣﻨﻈــﻮر اﳌﺴــﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺈﳒــﺎز اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﱠﺔ«  ،ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻬﺠﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﺣﺎول أرﻛﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ،وﻫﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﱠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺎرﳜﻲ اﳌﻘــﺎرن ،واﻟﺘﱠﺤﻠﻴــﻞ
ﻃُﺒﱢﻘــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﱡﺼــﻮص اﳌﺴــﻴﺤﻴﱠﺔ ،وﺗـﺘﻠ ّﺨﺺ ﰲ إﺧﻀــﺎع اﻟﻘــﺮآن ﻟ ـ»ﳏـ ﱢ
ـﻚ اﻟﻨﱠﻘــﺪ اﻟﺘﱠـ ّ

) (36إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻋﺮاب» :ﺳﺆال اﻹﺻﻼح واﳍﻮﻳّﺔ :ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻠﻔﻲ إﱃ ﻣﺸﺮوع اﳊﺪاﺛﺔ« أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
 ،2007ص.300
) (37ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن» :ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ« ﺗﺮﲨﺔ :ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،1986 ،ص.15
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اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ وﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻪ وﲢ ﱡﻮﻻﺗﻪ وا ﺪاﻣﻪ«).(38
اﻷﻟﺴﲏ واﻟﺘﱠﻔﻜﻴﻜﻲ ،واﻟﺘﱠﺄﻣﻞ
ّ
ّ

إن ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺎت اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ اﻟـﺬي ﻳﺘﺒﱠﻨـﺎﻩ أرﻛـﻮن ،واﻟـﺬي ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻋُﻠُـﻮم اﻹﻧﺴـﺎن واﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ،
وذﻟــﻚ ﻛــﻮن ﻣﺸــﺮوﻋﻪ ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺟﺒﻬـ ٍ
ـﺎت وﺣﻘـ ٍ
ـﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﱠـﺔ ﻣﺘﻌ ـ ﱠﺪدة ﳚﻤﻠﻬــﺎ أرﻛــﻮن ﲟــﺎ ﻳﻠــﻲ :اﻟﻘــﺮآن وﲡﺮﺑــﺔ
ﺼـﺮاع ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﳋﻼﻓــﺔ أو اﻹﻣﺎﻣــﺔ ،اﻟ ﱡﺴـﻨﺔ واﻟﺘﱠﺴـﻨﱡﻦ ،وأﺻــﻮل اﻟـ ﱢﺪﻳﻦ،
اﳌﺪﻳﻨـﺔ ،وﺟﻴــﻞ اﻟ ﱠ
ﺼـﺤﺎﺑﺔ ،ورﻫﺎﻧــﺎت اﻟ ﱢ
وأﺻــﻮل اﻟﻔﻘــﻪ ،واﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ،وﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ أو اﳊﻜﻤــﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ وآﻓﺎﻗﻬــﺎ ،واﻟﻌﻘــﻞ ﰲ اﻟﻌُﻠُـﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴّـﺔ ،واﻟﻌﻘــﻞ
واﳌﺨﻴ ــﺎل ﰲ اﻷدﺑﻴﱠ ـﺎت اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴ ــﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴّ ـﺔ ،واﻟﻌﻘ ــﻞ واﳌﺨﻴ ــﺎل ﰲ اﻟ ﱢﺸ ـﻌﺮ واﻷﺳ ــﻄﻮرة ،واﻟﻌﻘ ــﻞ واﳌﺨﻴ ــﺎل ﰲ
اﻵداب اﻟ ﱠﺸﻔﻬﻴﺔ ،واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻜﻮﻻﺳـﺘﻴﻜﻴﱠﺔ )اﳌﺪرﺳـﻴﱠﺔ أو اﳌﺬﻫﺒﻴﱠـﺔ( ،واﳌﻌـﺎرف اﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻘﻴﱠـﺔ أو اﻟﺘﱠﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ )اﳊـﺲ
اﻟﻌﻤﻠﻲ(  ،واﻟﻌﻘﻞ
ـﺎﻋﻲ واﻟﺜﱠـﻮرات ،ورﻫﺎﻧـﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﱠـﺔ وﲢـ ﱡﻮﻻت
اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻟﻨﱠﻬﻀﺔ ،واﻟﻌﻘﻞ واﳌﺨﻴﺎل اﻻﺟﺘﻤ ّ
ّ
اﳌﻌﲎ).(39
إن ﺧﻄــﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﻟــﺪى أرﻛــﻮن ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إزاﺣــﺔ ﻣﺴـﻠﱠﻤﺎت اﻹﺳــﻼم اﻷرﺛﻮذﻛﺴــﻲ ﲝﺴــﺐ وﺻــﻔﻪ،
واﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻤــﺎ ﻳــﺮى إﱃ أﺣﺎدﻳﱠـﺔ اﳊﻘﻴﻘــﺔ اﳌﻄﻠﻘــﺔ اﳌﻨﺤﺼــﺮة ﰲ اﻟﱢﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴّـﺔ ،واﳌﻮﻗــﻒ اﳌﻘـ ﱠﺪس ﻟﻸﻧﺒﻴــﺎء
ﺮوي ،وﻋ ــﺪم اﻟ ﱠﺸـ ـﻚ ﰲ ﺻـ ـ ﱠﺤﺔ اﳊﻜﺎﻳ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﻨﻘ ــﻞ ﻋﺠﺎﺋ ــﺐ اﻷﻣ ــﻮر ،وﻫ ــﻲ
ﻣ ــﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر اﳋ ــﻼص اﻷﺧـ ـ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻜﻠﱢﻲ ذات اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﰲ ﺻـﺮاع اﻟﺸﱠـﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﱠـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﱠﺔ ،واﻟـﱵ
اﻟﱰاث
ﻤﺎت ﱡ
ﻣﺴﻠﱠ ُ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﲣﱰق ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ
ّ
إن أرﻛــﻮن ﻳﻬــﺪف إﱃ أﺣــﺪاث ﻗﻄﻴﻌـ ٍـﺔ ﻣــﻊ اﻟـ ﱡـﱰاث ﺗﺘﺠــﺎوز اﻹﺳــﻼم اﻷرﺛﻮذﻛﺴــﻲ وﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻗﺮاءﺗــﻪ
ﻋﻠﻰ:

 -1اﳌﻘﺎرﺑــﺔ اﻟ ﱢﺴ ـﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﱡﻐﻮﻳــﺔ :أي اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻘــﻮﻻت اﻟ ﱢﺴ ـﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻠﱢﺴــﺎﻧﻴﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋـ ٍ
ـﻮدة
ّ
ﻧﻘﺪﻳﱠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻘﺮوءة ﳌﻌﺮﻓﺔ» :ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﱡﺼﻮص ﺑﺎﻟ ﱠﺪﻻﻟﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﲎ؟
ﻓﺎﻵﻟﻴﺎت اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ أو اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﶈـﺪد ،وﻟـﻴﺲ أي ﻣﻌـﲎ آﺧـﺮ

ﻏﲑﻩ؟
ﳌﻦ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وﺿﻤﻦ أﻳّﺔ ﺷﺮوط؟«

وﻫﻜﺬا ﻳﻮﻇﱢﻒ أرﻛﻮن اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﻟﺴـﻨﻴّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ أﺻـﺒﺤﺖ ﰲ ﺣﻜـﻢ اﳌﻜﺘﺴـﺒﺎت اﳌﺆّﻛـﺪة اﻟـﱵ ﻻ
ﺗﻨــﺎﻗﺶ ،وﻳﻜﻤــﻦ دورﻫــﺎ ﰲ إرﺳــﺎء ﻫــﺬﻩ اﻟﱠﺰﺣﺰﺣــﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﱠـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﱠﺔ» :اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن دﻋﺎﻣــﺔ اﻟﺘﱠﻮﺻــﻴﻞ ﻟﻴﺴــﺖ
ﺼﺤﻴﺤﺔ« اﻟﱵ ﳕﺘﻠﻜﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﳌﺪروﺳﺔ  ...وإﳕﺎ ﻫـﻲ ﺗﻜﻤـﻦ ﰲ اﳌﻨﻈـﻮرات اﳌﺘﺒﺎدﻟـﺔ اﳌﻘﺎﻣـﺔ
ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ ﱠ
) (38اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ أﺑﺎﻩ» :أزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ«  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .107
) (39ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن» :ﺗﺎرﳜﻴّﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ«  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .16
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ﺼـﻮر
ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﻃﺒﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻨﻔﺲ إﻃﺎر اﻟﺘﱠﺤﺴـﺲ واﻹدراك واﻟﺘﱠﺼـﻮرات ،أو ﺑـﺎﻷﺣﺮى ﻧﻔـﺲ اﻟ ﱡ
اﻟﻌﻘﻠﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﺔ).(40
 -2اﳌﻘﺎرﺑ ــﺔ اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠـ ـﺔ واﻟﺴﻮﺳ ــﻴﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ :إن ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑـ ـﺔ ﻳﻬ ــﺪف ﻣﻨﻬ ــﺎ ﺗﻘـ ـﻮﻳﺾ "اﻟﱡﺮؤﻳ ــﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﱠـ ـﺔ"
ﻟﻠﺘﱠـﺎرﻳﺦ ﻛﻤــﺎ ﻣﺎرﺳــﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﳌﺴــﻠﻤﻮن اﻷواﺋــﻞ اﻟــﺬﻳﻦ »ﻳﻬﺘﻤــﻮن ﺑﺎﻷﺣــﺪاث اﻟﱠﺰﻣﻨﻴّ ـﺔ اﳌﺘﺴﻠﺴــﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺴــﲑة
اﻟ ﱠﺬاﺗﻴّﺔ ،وﺑﺎﳊﻜﺎﻳﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﱠﺤﺔ اﳌﺎدة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﳌﺮوﻳّﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﱠﺘﻬﺎ«.

ﻓﺎﳌﻘﺎرﺑــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺪ ﱢﺷ ـﻨﻬﺎ أرﻛــﻮن ﺗﺮﺗﻜ ـﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﱠﻈــﺮ إﱃ اﻟـ ﱡـﱰاث ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑـُ ْﻌ ـ َﺪﻳﻦ ﻋﻤﻠــﺖ "اﳌﻘﺎرﺑــﺔ
اﻟﺜﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴّﺔ" ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺴﻬﺎ ،وﳘﺎ:
أوﻻً :ﺗﺎرﳜﻴﱠ ـﺔ ﻛ ـ ّـﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠ ـﺎت اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻴّــﺔ واﳌﻤﺎرﺳ ــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّ ـﺔ اﻟ ــﱵ ﻳﻨ ــﺪﻣﺞ اﻟﻜﺘ ــﺎب اﳌﻘ ـ ﱠﺪس ﺑﻮاﺳ ــﻄﺘﻬﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﳝﺎرس دورﻩ ﻓﻴﻪ.
داﺧﻞ اﳉﺴﺪ
ّ

ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻠ ّﻘﻲ أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،أي اﻟﻜﻴﻔﻴّﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ أو اﻻﺛﻨﻴّﺔ
اﻟﱰاث).(41
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﱡ
 -3اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﺜﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ :أي إﺧﻀــﺎع اﻟﺜﻴﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻟـ ـ»اﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﳌﻨــﺎﻫﺞ اﳌﺸــﱰﻛﺔ اﳌﻄﺒﱠﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ
ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴّﺔ«  ،وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻻﺑُ ﱠﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟـﻮﺣﻲ اﻧﻄﻼﻗًـﺎ ﻣـﻦ "ﻣﻌﻄﻴـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة" ،وﻫـﻲ ﻣﻌﻄﻴـﺎت
ﻋﻤﻮﻣ ـﺎ ﻣــﻊ دواﻓــﻊ اﻟﱠﺮﻏﺒــﺔ
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴــﺔ ،وﻋﻠــﻢ ﻧﻔــﺲ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻠﱠـﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﱢﻤﺎﻧﻨــﺎ ﺑــﺄ ّن »اﻹﳝــﺎن ﻳﺘﻄــﺎﺑﻖ ً
اﻷﻛﺜ ــﺮ اﺳﺘﻌﺼ ــﺎءً ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻜ ــﺒﺢ ،وﻣ ــﻊ ﻣﻀ ــﺎﻣﲔ اﻟـ ـ ﱠﺬاﻛﺮة اﻷﻛﺜ ــﺮ ﺗﻌﻘﻴ ـ ًـﺪا ،وﻣ ــﻊ ﺗﺼ ــﻮرات اﳌﺨﻴ ــﺎل اﻷﻛﺜ ــﺮ
ﻬﺎﻣﺎ ،وﻣﻊ ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮةً ،وﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻘﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ«).(42
اﺳﺘﻴ ً

ﻳﲏ ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣــﻨﻬﺞ اﻟﺘﱠﺤﻠﻴــﻞ واﻟﺘﱠﻔﻜﻴــﻚ.
ﻳﺒــﺪو أن أرﻛــﻮن ﻗــﺪ اﺗﱠﺒــﻊ ً
ﻣﻨﻬﺠـﺎ ﰲ دراﺳــﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟـ ﱢﺪ ّ
ﱡ
ﱢ
ﺻ ـﻮل إﱃ ﺣﻘﻴﻘ ـ ٍـﺔ
واﻟﻨﱠﻘ ـ ُـﺪ ﻋﻨ ــﺪ أرﻛ ــﻮن ﻳﻬ ــﺪف إﱃ إﺑ ـﺮاز اﻟ ﱢ
اﻟﻮ ُ
ﺼ ـﻔﺎت اﻟﻠﺴ ــﺎﻧﻴّﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳ ــﺔ ﻟﻠﻘ ــﺮآن اﻟﻜ ــﺮﱘ دون ُ
ﺑﻌﻴﻨﻬــﺎ؛ ﻓﻬــﻮ ﻳﻨﻔــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺸـ ﱠﺪة ،وﻳــﺘﻠ ﱠﺨﺺ ﻫﺪﻓــﻪ اﻷﺳــﺎس ﺑﺮﻓـ ِﻊ ﻗﺪﺳـﻴﱠﺔ اﻟـﻨﱠﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ،وإﺑـﺮاز أﺳــﻄﻮرﻳﱠﺘﻪ وﻻ
ﱢ
ـﺪﻳﲏ«
ﻋﻘﻼﻧﻴﱠﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﺮﱢدد ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻨﱠﺘﺸﻮﻳّﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴّﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻧﻘـﺪ اﻟﻌﻘـﻞ اﻟ ّ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﻮل» :وﻗـﺪ اﺳـﺘﻤﺮ اﻟﻌﻘـﻞ اﳊـﺪﻳﺚ ﻗﺒـﻞ ﳎـﻲء ﻣـﺎرﻛﺲ وﻧﺘﺸـﻪ وﻓﺮوﻳـﺪ ﰲ اﺳـﺘﻐﻼل ﺗﻠـﻚ اﳌﺰودﺟــﺎت
ﻀ ـﺪﻳّﺔ اﻟــﱵ ﻃﺎﳌــﺎ اﺳــﺘﻐﻠﱠﻬﺎ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻘﺮوﺳــﻄﻲ ﺣــﱴ ﺷــﺒﻊ ﻣﻨﻬــﺎ .أﻗﺼــﺪ ﺑــﺬﻟﻚ اﳌﺰدوﺟــﺎت اﻟﺘﱠﺎﻟﻴــﺔ:
اﻟﺜﱡﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟ ﱢ
ﺧﲑ/ﺷــﺮ ،ﺻــﺤﻴﺢ /ﺧــﺎﻃﺊ ،ﲨﻴــﻞ/ﻗﺒﻴﺢ ،ﻣﺎدي/روﺣــﺎﱐ ،ﻓــﺎن /ﺑــﺎق ،ﺣﻠــﻮﱄ أو ُﻣﺜــﻮﱄ/ﻣﻨﱠﺰﻩ أو ﻣﺘﻌــﺎل ..

) (40ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن» :اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻗﺮاءة ﻋﻠﻤﻴﺔ«  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﺑﲑوت ،1987 ،ص .35 -32
) (41اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .44-35
) (42اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .47 - 44
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اﱁ«).(43
وﱂ ﻳﻜﺘ ــﻒ اﻟﻌﻘ ــﻞ اﳊ ــﺪﻳﺚ ــﺬا اﻹرث اﻟﻘﺮوﺳ ــﻄﻲ ،ﺑ ــﻞ إﻧ ــﻪ أﺿ ــﺎف إﻟﻴ ــﻪ ﻣﺘﻀ ــﺎدات أﺧ ــﺮى:
ﺗﺎرﳜﻲ /أﺳﻄﻮري ،ﻣﻘﺪس/دﻧﻴﻮي ،دﻳﲏ/ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻨﺴﻴّﺔ/دوﻟﺔ ،روﺣﻲ/زﻣﲏ  ...اﱁ).(44

ﳛﻤ ــﻞ أرﻛ ــﻮن ﺑﺸـ ـ ﱠﺪة ﻋﻠ ــﻰ اﻷدﺑﻴﱠـ ـﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ اﻟﻘﺪﳝ ــﺔ واﳊﺪﻳﺜ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﺗﻌﻤ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻜﻔ ــﲑ اﳌﻠ ــﻞ
واﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى ،وﺗﻘ ﱢﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﱠﺔ إﱃ أﺗﺒـﺎع ﻟـﺪﻳ ٍﻦ ﻗَـ ِﻮ ٍﱘ وآﺧـﺮﻳﻦ ﺿـﺎﻟﲔ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻘـﻮل» :ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﰲ إﻣﻜـﺎ ﻢ
أن ﻳﺘﺤ ـﱠﺮُروا ﻣــﻦ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻼﱠﻫﻮﺗﻴﱠ ـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ :ﺑﺎﻟ ـ ﱢﺪﻳﻦ اﳊـ ّـﻖ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﱢﺤــﻞ واﻷﻫ ـﻮاء اﻟﻀــﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ
أﺧﺮى«).(45
ي ﻓﻜـﺮ اﻟﺜﱡﺒـﻮت ﻋﻠـﻰ رأ ٍي واﺣ ٍـﺪ؛ ﻷ ّن اﻷﺻـﻞ ﻻ وﺟـﻮد ﻟـﻪ ،ﻓـﻼ ﺷـﻲء
وﻻ ﳝﻜﻦ ﲝﺴﺐ أرﻛـﻮن ﻷ ّ
ﳝﻠﻚ ﰲ ذاﺗﻪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ،وﻻ أﺻـﻞ ﳝﻜـﻦ ﺗﺄﺻـﻴﻠﻪ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﺆﱢﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳌـﻨﻬﺞ ﺑﻘﻮﻟـﻪ» :أردت ﻗﺒـﻞ ﻛ ﱢـﻞ
ٍ
ﺷﻲء أن أﻧﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺻﻞ وﻋﻤﻠﻴﱠـﺔ اﻟﺘﱠﺄﺻـﻴﻞ ،أو ﺑـﺎﻷﺣﺮى اﻹ ﱢدﻋـﺎء ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﱠـﺔ اﻟﺘﱠﺄﺻـﻴﻞ ﻟﻔﻜـﺮٍة ﻣـﺎ دﻳﻨﻴّـﺔ أم
ﻋﻠﻤﻴّﺔ أم ﻓﻠﺴﻔﻴّﺔ أم أﺧﻼﻗﻴّﺔ أم ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ أم اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ أم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ«).(46

إن ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﳏﻤــﺪ أرﻛــﻮن ﰲ اﻟﻘ ـﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﲝﺴــﺐ ﳏﻤــﺪ اﳌﺰوﻏــﻲ إﱃ اﻟﻘــﻮل» :ﻟــﻴﺲ
أي ﳎ ــﺎل ﻣ ــﻦ اﺠﻤﻟـ ـﺎﻻت ،وﻣ ــﻦ ﻛ ــﺎن ﻳﺮﻏ ــﺐ ﰲ اﻛﺘﻨـ ـﺎﻩ ﺣﻘ ــﺎﺋﻖ اﻷﻣ ــﻮر
ﻫﻨ ــﺎك ﺣﻘﻴﻘـ ـﺔٌ ﻋﻠ ــﻰ اﻹﻃ ــﻼق ،وﰲ ّ
ﲟﻮﺿ ــﻮﻋﻴﱠ ٍﺔ وﲡ ـ ّـﺮد ،ﻓ ــﺈن أرﻛ ــﻮن ﻳﺜ ـﺒﱢﻂ ﻣ ــﻦ ﻋﺰﻣ ــﻪ ﻣﻨ ــﺬ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ،وﻳُﺸ ــﻌﺮﻩ ﺑﺄﻧ ــﻪ ﺧﺎﺳ ــﺮ ﻻ ﳏ ــﺎل ﰲ أول ﳏﺎوﻟ ــﺔ
ﺻـ ـﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘ ــﺔ ،وﻳﺴـ ـ ﱢﻤﻴﻪ ادﻋ ــﺎءات اﻟﻌﻘ ــﻞ
ﻟﻠـ ـ ﱡﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻌﻤﻌ ــﺔ اﻟﻔﻜ ــﺮ ..ﻓ ــﺄرﻛﻮن ﻳ ــﺪﺣﺾ اﻟﻘ ــﻮل ﺑﺎ ُﻟﻮ ُ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪ ًة ﻗﺒﻞ أن ﻳُﻨﻘﺪ ﻣﻨﻄـﻖ أرﺳـﻄﻮ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺪ اﻟﻌﻠـﻢ اﳊـﺪﻳﺚ .ﻓـﻨﺤﻦ اﻵن ﻋﻠـﻰ ﺣـ ﱢﺪ
ّ
ٍ
ٍ
ﻗ ــﻮل أرﻛ ــﻮن وﺻ ــﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠ ــﺔ ﺟﺪﻳ ــﺪة "ﻣﺮﺣﻠ ــﺔ ﺎﻳ ــﺔ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﱠـ ـﺎت" ...ﻓﺎﻹﻧﺴ ــﺎن إذن ﻣ ــﺆﻃﱠٌﺮ ﰲ اﻟﻨﱢﺴ ــﺒﻮﻳّﺔ،
وﻣﺄﺳﻮر ﰲ اﻟﻼﺣﻘﻴﻘـﺔ ،ودﻧﻴـﺎﻩ اﻟـﱵ ﻳﻌـﻴﺶ ﻓﻴﻬـﺎ وﻟﻐﺘُـﻪ وﻣﺆ ﱠﺳﺴـﺎﺗﻪ ﻫـﻲ ﺳـﺠﻦ ﻣﺆﺑـﱠ ٌﺪ ﻻ ﺗـﱰك ﻟـﻪ ﻓﺮﺟـﺔ ﻟﻠﻨﱠﻈـﺮ
ٌ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﱠﺎت«).(47
أي ٍ
إﱃ اﻟﻌﺎﱂ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴّﺔ ،وﻻ ﳝ ّﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ّ
) (43ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن» :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺪﻳﲏ :ﻛﻴﻒ ﻧﻔﻬﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﻴﻮم؟« ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ ،1998 ،ص .238
) (44اﳌﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .238
) (45ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن» :اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻮروث إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ«  ،ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ ،2001 ،ص.6
) (46ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن» :اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺻﻮﱄ واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ،ﳓﻮ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ« ﺗﺮﲨﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ،
ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،2002 ،ص .9
) (47ﳏﻤﺪ اﳌﺰوﻏﻲ» :اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺎﺑﻊ إﺳﻼﻣﻴﺎت ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن« اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻌﺪد ،342 :آب أﻏﺴﻄﺲ  ،2007/8اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﻼﺛﻮن ،ص .46 -45
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ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ:
ً

ﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ ﻫﻲ اﻷﻛﺜـﺮ ﺗﻄﱡﺮﻓًـﺎ وﻏﻠ ًّـﻮا ﰲ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮ ﱠ
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪاﺛﻴّﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ،وﻗﺪ ﺑـﺪأ أﺑـﻮ زﻳـﺪ ﰲ ﻃـﺮح آﻟﻴّـﺎت اﻟﻘـﺮاءة واﻟﺘﱠﺄوﻳـﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ »ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﻨّﺺ :دراﺳـﺔ
ﻧﺼﺎ ﻟﻐﻮﻳًّﺎ،
ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴًّﺎ ﺗﺄوﻳﻠﻴًّﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮآن ًّ
ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن« اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ ﻋﺎم 1987م ،وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ً
ﻧﺼـﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳـًّﺎ ..وﳜﻠـﺺ
ﻧﺺ ،واﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﳝﺜـﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﻀـﺎرة ًّ
واﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﺄ ﺎ ﺣﻀﺎرة ّ
إﱃ أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻨﱠﺺ ﻫــﻮ ﻋﻨ ـﻮان ﻫــﺬﻩ اﳊﻀــﺎرة؛ ﻓــﺈن اﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ ﻫــﻮ اﻟﻮﺟــﻪ اﻵﺧــﺮ ﻟﻔﻬــﻢ اﻟ ـﻨﱠﺺ وﳏﺎورﺗــﻪ،
اﳍﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،وﰲ ﻫﺬا
وﺑﺎﻟﺘﱠﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻨﱠﺺ ﻫﻮ اﻵﻟﻴﱠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﱠﺔ و ّ
اﻟﱰاﺛﻴــﺔ اﻟــﱵ أﻏﻔﻠــﺖ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟـﻨﱠﺺ واﻛﺘﻔــﺖ
ﻣﺘﺎﺑﻌـﺎ اﳉــﺎﺑﺮي وأرﻛــﻮن اﻟﻘـﺮاءة اﻟ ﱠﺴـﻠﻔﻴﺔ ﱡ
اﻟ ﱢﺴـﻴﺎق ﻳﻨﺘﻘــﺪ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ً
ِ
أي ﺟﺪﻳﺪ).(48
ﺑﱰدﻳﺪ وﺗﻜﺮار أﻗﻮال اﻟ ُﻘﺪاﻣﻰ دون إﺿﺎﻓﺔ ّ

ـﺮﰊ،
ﻳﻨﻄﻠــﻖ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﰲ ﻗﺮاءﺗــﻪ ﻟﻠ ـﻨﱠﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﻣــﻦ رؤﻳــﺔ ﺗﺸ ـﺒﱠﻌﺖ وﻓُﺘﻨــﺖ ﺑﺘﻘﻠﻴــﺪ واﻗــﻊ اﳊﺪاﺛــﺔ اﻟﻐـ ّ
ـﺮﰊ
وذﻟـﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﳊﺪاﺛـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﱠـﺔ ﻣﺸ ً
ـﺮوﻋﺎ ﻛﻮﻧﻴًّـﺎ ﻣﻜـﺘﻤﻼً ﻳﻨﺘﻈـﺮ اﻟﺘﱠﺤﻘـﻖ ﺷـﺮﻗًﺎ ،وﻣـﻦ اﳌﻌﻠـﻮم أن اﻟﺘّﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻐ ّ
ﺻـﻨُﻮف اﻟﺘﱠﺨﻠـﻒ اﻟـﱵ ﻋـﺎﻧﻮا ﻣﻨﻬـﺎ
ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻧﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄـﻊ اﻟ ﱢ
ﺼـﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿـﻲ ،ﻧﺘﻴﺠـﺔً ﳌـﺎ ﻃُﺒـﻊ ﰲ ذاﻛـﺮ ﻢ ﻣـﻦ ُ
اﻟﻮ ْﺳﻄﻰ.
ﰲ اﻟ ُﻘ ُﺮون ُ

وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ـ ّـﺮﻏﻢ ﻣ ــﻦ أن ﻫ ــﺬﻩ اﳊ ــﺎل ﻻ ﺗﻨﻄﺒ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰ ذاﻛ ــﺮة اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ؛ ﻷ ّن ﻫ ــﺬﻩ اﻟ ُﻘـ ـ ُﺮون ﺷ ــﻬﺪت
ﺣﻀــﺎر ﻢ ،إﻻّ أ ّن ﺑﻌــﺾ اﻟ ﱠﺪارﺳــﲔ ﻛــﺄﺑﻮ زﻳــﺪ ﻳﺼ ـﱡﺮون ﻋﻠــﻰ أن اﻷ ﱠﻣ ـﺔ اﳌﺴــﻠﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﲢــﺬو ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ
ُﺑﱰاﺛﻬﺎ وﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺣﺬو اﻟﻐﺮب ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ُﺑﱰاﺛﻪ وﺗﺎرﳜﻪ.
ﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﱠﻔﺎﺳـﲑ اﻟ ﱠﺴـﺎﺑﻘﺔ ،ﻃﻤ ًﻌـﺎ ﰲ ﺗﺪﺷـﲔ
إذ ﻳﻄﻤﺢ أﺑﻮ زﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻘﺮآن أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟ ﱢ
ﺎﻟﱰاث
ﺼـﻠﺔ ﺑـ ﱡ
ي ﺟﺪﻳــﺪ ،ﻣــﻊ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة ﻻ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ إﺑــﺪ ٍاع ﺣﻘﻴﻘـ ﱟـﻲ ﻣﻮﺻــﻮل ،ﻓﻘﻄــﻊ اﻟ ﱢ
ﻋﻬـ ٍـﺪ ﺗﻔﺴــﲑ ﱟ
إﺑﺪاع ﻫﺬا وﺻﻔﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﻟﺒﺪﻋﺔ.
وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻐﲑ ﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟ ّﺬات ،وﻛﻞ ٍ

اﻟﱰاﺛﻴــﺔ ﺑﺸــﻘﻴﻬﺎ
وﻳﺴــﻌﻰ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﺮاءﺗــﻪ اﳊﺪاﺛﻴﱠـﺔ أن ﳛ ﱢﻘـﻖ ﻗﻄﻴﻌـﺔً ﻣﻌﺮﻓﻴﱠــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘـﺮاءات ﱡ
اﻟﺘّﺄﺳﻴﺴــﻲ واﻟﺘﱠﺠﺪﻳــﺪي ،وﻣــﻦ اﳌﻌــﺮوف أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘ ـﺮاءات ﲤﺘــﺎز ﺑﻜﻮ ــﺎ ﺗﻔﺎﺳــﲑ ﻗﺮآﻧﻴّ ـﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ
اءات اﻋﺘﻘﺎدﻳّـﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﻘ ـﺮاءات
اﻷﺳــﺲ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳــﺔ ﻟﻺﳝــﺎن ،وﺗﺴــﻌﻰ إﱃ ﺗﻘﻮﻳــﺔ أﺳــﺒﺎﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴّ ـﺔ ،ﲟﻌــﲎ أ ــﺎ ﻗ ـﺮ ٌ
اﳊﺪاﺛﻴّ ـﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣــﺔ ﻓﻬــﻲ اﻧﺘﻘﺎدﻳـّـﺔ؛ ﻷ ــﺎ ﻻ ﺗﺮﻳــﺪ أن ﲢﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﻘــﺎد ﰲ اﻵﻳــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴّ ـﺔ ،وإﳕــﺎ ﺗﺮﻳــﺪ أن
ﲤﺎرس ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت.

) (48د .ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ» :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ :دراﺳﺔ ﰲ ﻋﻮم اﻟﻘﺮآن« اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
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اﺗﺒــﻊ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﺸــﺮوﻋﻪ اﻟﻨﱠﻘــﺪي ﻋﻠــﻰ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أو ﺧﻄــﻂ اﻧﺘﻘﺎدﻳّـﺔ ﻣﺘﻌـ ﱢﺪدة ،ﺗﺘﻜــﻮن
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن وﻫـﻲ :اﳍـﺪف اﻟﻨّﻘـﺪي اﻟـﺬي ﺗﺘﻮ ﱠﺧـﺎﻩ ،واﻵﻟﻴّـﺔ اﻟﺘﻨﺴـﻘﻴّﺔ اﻟـﱵ ﺗﻮﺻـﻞ إﱃ اﳍـﺪف ،واﻟﻌﻤﻠﻴّـﺎت
اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ.

أﻣــﺎ ﲞﺼــﻮص اﳍــﺪف اﻟ ـﺬي ﺗﺴــﻌﻰ إﻟﻴــﻪ ﻗ ـﺮاءة أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﻓﻬــﻮ رﻓــﻊ اﻟﻌــﺎﺋﻖ اﻻﻋﺘﻘــﺎدي ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ـﻼم ﻣﻘ ـ ﱠﺪس(،
اﻟﺘﱠﻮﺳــﻞ ﲞﻄــﺔ اﻷﻧﺴــﻨﺔ ــﺪف رﻓــﻊ ﻋــﺎﺋﻖ اﻟﻘﺪﺳــﻴّﺔ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺜﱠـﻞ ﰲ اﻻﻋﺘﻘــﺎد )أن اﻟﻘــﺮآن ﻛـ ٌ
وﻳﻈﻬــﺮ ذﻟــﻚ ﺟﻠﻴًّـﺎ ﻟــﺪى أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ آﻟﻴّـﺔ ﺗﻨﺴــﻴﻘﻴّﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــﻞ اﻵﻳــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻮﺿــﻊ اﻹﳍـ ّﻲ إﱃ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺒﺸــﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣــﺬف ﻋﺒــﺎرات اﻟﺘﱠﻌﻈــﻴﻢ ﻣﺜــﻞ :اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ أو اﻟﻘــﺮآن
ـﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳـ ٍ
ٍ
ـﺪة ﻣﻜــﺎن اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ؛ ﻛﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻌﺰﻳــﺰ ،أو اﻟﻘــﺮآن اﳊﻜــﻴﻢ ،أو اﻵﻳــﺔ اﻟﻜﺮﳝــﺔ ،واﺳــﺘﺒﺪاﳍﺎ ﲟﺼـ
ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻟﻈﱠـﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻧــﺰول اﻟﻘــﺮآن ،واﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﻜــﱪى واﻟــﻨﺺ ﻣﻜــﺎن اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ،
وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻜﺎن اﻵﻳﺔ ،واﻟﺘﱠﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﲔ اﻟﻜـﻼم اﻹﳍـﻲ واﻟﻜـﻼم اﻹﻧﺴـﺎﱐّ ،واﻟﺘﱠﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ
ﻣﺴـ ــﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔـ ــﺔ ﰲ اﳋﻄ ـ ــﺎب اﻹﳍـ ــﻲ ،ﻛـ ــﺎﻟﺘﱠﻔﺮﻳﻖ ﺑ ـ ــﲔ اﻟـ ــﻮﺣﻲ واﻟﺘﻨﺰﻳـ ــﻞ ،واﻟ ـ ــﻮﺣﻲ واﳌﺼـ ــﺤﻒ ،واﻟﻘ ـ ــﺮآن
اﻟﺸ ـﻔﻮي واﻟﻘــﺮآن اﳌﻜﺘــﻮب ،أو ﺑــﲔ اﻟــﻮﺣﻲ ﰲ اﻟﻠﱠـﻮح اﶈﻔــﻮظ واﻟــﻮﺣﻲ ﰲ
واﳌﺼــﺤﻒ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﺑــﲔ اﻟﻘــﺮآن ّ
اﻟﻌﺮﰊ.
اﻟﻠﺴﺎن ّ

وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮآن واﻟﻨﱯ ﻋﻴﺴﻰ  ﻓﺒﺤﺴـﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة اﳊﺪاﺛﻴّـﺔ
ﻛﻼم ﲡ ﱠﺴﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻌﻠـﻰ
اﳌﻘﻠّﺪة؛ ﻓﻜﻤﺎ أن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ُﺟ ﱢﺴﺪت ﰲ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ٌ
اﳌﺴــﻠﻤﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔــﻮن ﻋــﻦ اﳌﺴــﻴﺢ اﻟﻄﱠﺒﻴﻌــﺔ اﻹﳍﻴّـﺔ ،وﻳﺜﺒﺘــﻮن ﻟــﻪ اﻟﻄﱠﺒﻴﻌــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ ،وﺟــﺐ ﻋﻠــﻴﻬﻢ أن ﻳﻨﻔـﻮا
ﻋــﻦ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻄﱠﺒﻴﻌــﺔ اﻹﳍﻴﱠـﺔ ،وﻳﺜﺒـﻮا ﻟــﻪ ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ اﻟﻄﱠﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﱠﺔ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺆﱠﻛـﺪ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ
»ﻧﻘﺪ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ« ﺑﻘﻮﻟﻪ» :واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ "ﻧﺰول" اﻷول وﻃﺒﻴﻌـﺔ
"ﻣــﻴﻼد" اﻟﺜــﺎﱐ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ وﺟــﻮﻩ اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ ﺑــﲔ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ داﺧــﻞ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻌﻘﺎﺋــﺪي ﻟﻺﺳــﻼم
اﳌﻜﻮﻧـﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﻜـﻮن ﻣﻐـﺎﻟﲔ إذا ﻗﻠﻨـﺎ أ ﻤـﺎ ﻟﻴﺴـﺘﺎ ﺑﻨﻴﺘـﲔ ،ﺑـﻞ ﺑﻨﻴـﺔٌ واﺣـﺪة رﻏـﻢ اﺧـﺘﻼف اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ّ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓـ"اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم اﷲ" وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻴﺴﻰ " رﺳﻮل اﷲ وﻛﻠﻤﺘﻪ"«).(49
ﱟ

ﻧﺼـﺎ ﻟﻐﻮﻳـًّﺎ ﻣﺜﻠـﻪ
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﱠﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﱠﺔ اﻟﺘﺄﻧﻴﺴﻴﱠﺔ ﻋﻨـﺪ أﺑـﻮ زﻳـﺪ ﺗـﺆﱢدي إﱃ ﺟﻌـﻞ اﻟﻘـﺮآن ًّ
ـﺺ ﰎ إﻧﺘﺎﺟــﻪ
ﻣﺜــﻞ أي ﻧـ ﱟ
ي ،وﺗﱰﺗﱠـﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠــﺔ اﻟﻠﱡﻐﻮﻳــﺔ :أ ّن اﻟــﻨّﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﻫــﻮ ﳎـ ّـﺮد ﻧـ ﱟ
ـﺺ ﺑﺸــﺮ ﱟ
ﲝﺴ ــﺐ اﳌﻘﺘﻀ ــﻴﺎت واﻟﻈـُ ـ ُﺮوف اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻴّــﺔ اﻟ ــﱵ ﺗﻨﺘﻤ ــﻲ إﻟﻴﻬ ــﺎ ﻟﻐﺘ ــﻪ ،وﻻ ﳝﻜ ــﻦ ﺑﺎﻟﺘﱠـ ـﺎﱄ أن ﻳُﻔﻬ ــﻢ أو ﻳُﻔ ﱠﺴـ ـﺮ إﻻّ
ﺑــﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﺠﻤﻟــﺎل اﻟﺜﱠﻘــﺎﰲ اﳋــﺎص ،ﻓﺒﺤﺴــﺐ أﺑــﻮ زﻳــﺪ »إن اﻟﻨﱡﺼــﻮص اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﰲ اﻟﺘﱠﺤﻠﻴــﻞ اﻷﺧــﲑ

) (49ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ» :ﻧﻘﺪ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ«  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،2000 ،ص.205 -204
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ﻧﺼﻮص ﻟﻐﻮﻳﱠٍﺔ ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ٍ
ٍ
ﺑﻨﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﱠﺔ ﳏ ﱠﺪدة ﰒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻃﺒ ًﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌـ ّﺪ
ﺳﻮى
اﻟﻠﱡﻐﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟ ﱠﺪﻻﱄ اﳌﺮﻛﺰي«).(50
و ــﺬا ﻳﻨــﺰل اﻟ ـﻨﱠﺺ اﻟﻘــﺮآﱐّ ﻣــﻦ رﺗﺒــﺔ اﻟﺘﱠﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﳌﻄﻠﻖ إﱃ رﺗﺒــﺔ اﻟﺘﱠﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻨﱢﺴــﱯ ،وﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﱠﺘــﺎﺋﺞ
ـﺎﻻت ﻣﺘﻌ ٍ
ﻧﺼـﺎ إﲨﺎﻟﻴًّـﺎ وإﺷـﻜﺎﻟﻴًّﺎ ﻳﻨﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘﻤ ٍ
ـﺪدة،
اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻷﻧﺴﻨﺔ :أن ﻳﺼﲑ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ًّ
وﻳﻘﺘـﺒﺲ ﺗــﺄوﻳﻼت ﻏــﲑ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴــﺔ ،وﻓﺼــﻞ اﻟــﻨّﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﻋــﻦ ﻣﺼــﺪرﻩ اﳌﺘﻌــﺎﱄ ورﺑﻄــﻪ ﻛﻠﻴًّـﺎ ﺑﺎﻟﻘــﺎرئ اﻹﻧﺴــﺎﱐّ،
ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ ﰲ ﺣﺬف ٍ
ﻣﻜﺘﻤﻞ ،وﻻ ﻳﺒﻌُ ُﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ٍ
ٍ
ﻛﻼم ﻣﻨﺴﻮب
و ﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻏﲑ
إﱃ اﳌﺼﺪر اﻹﳍﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﱠﺪوﻳﻦ أو ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﳌﺼﺎﺣﻒ ،وﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﺣﺘﻤـﺎل وﺟـﻮد زﻳ ٍ
ـﺎدة ﻗـﺪ ﲣـﺪم ﻣﺼـﻠﺤﺔ
ّ
ٍ
ﺗﺸﺮع ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ.
ﻓﺌﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮي ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ أو ّ

أﻣـﺎ ﲞﺼــﻮص اﳋﻄـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺑـﻮ زﻳــﺪ ﰲ ﻗﺮاءﺗــﻪ ﻓﻬـﻲ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻘﻠﻨـﺔ ،واﻟــﱵ ــﺪف
وﺣﻲ ورد ﻣﻦ ﻋـﺎﱂ اﻟﻐﻴـﺐ ،واﻵﻟﻴّـﺔ اﳌﺘﺒﻌـﺔ ﰲ إزاﻟـﺔ
إﱃ رﻓﻊ ﻋﺎﺋﻖ اﻟﻐﻴﺒﻴﱠﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻘﺮآن ٌ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻫﻲ اﻟﺘﱠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﱠﺔ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﱠﻈـﺮ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟـﱵ ﺗﻮﻓﱢﺮﻫـﺎ اﳌﻨﻬﺠﻴّـﺎت واﻟﻨﱠﻈﺮﻳـﺎت
اﳊﺪﻳﺜــﺔ ،وﻳــﺘﻢ اﻟﺘﱠﻌﺎﻣــﻞ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﱠـﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴّـﺔ ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻘــﺪ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن؛ ﻓــﺄﺑﻮ زﻳــﺪ ﻳﻌﺘﻘــﺪ أن ﻫــﺬﻩ
اﻟﻌُﻠُـﻮم اﻟــﱵ اﺧــﺘﺺ ــﺎ ﻋﻠﻤــﺎء اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺗﺸ ـ ﱢﻜﻞ وﺳــﺎﺋﻂ ﻣﻌﺮﻓﻴّ ـﺔ ﻣﺘﺤ ﱢﺠ ـﺮة ﺗﺼــﺮﻓﻨﺎ ﻋــﻦ اﻟﱡﺮﺟــﻮع إﱃ اﻟ ـﻨﱠﺺ
اﻟﻘــﺮآﱐ ،وﲢ ـﻮل دون ﻗ ـﺮاءة ﺗﺄﺧــﺬ ﺑﺄﺳــﺒﺎب اﻟﻨﱠﻈــﺮ اﻟﻌﻘﻠـ ّـﻲ ﻛﻤــﺎ أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻣ ـﺮ ًارا ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ» :ﻣﻔﻬــﻮم
اﻟﻨّﺺ :دراﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«).(51

ﻛﻤــﺎ ﺗﻮ ﱠﺳ ـﻞ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﲟﻨــﺎﻫﺞ ﻣﻘــﺮﱠرة ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻷدﻳــﺎن ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ وﻧﻘــﺪ اﻟﺘﱠ ـﻮراة واﻹﳒﻴــﻞ،
وﻧﻘﻠﻬ ــﺎ إﱃ ﳎ ــﺎل اﻟ ﱢﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴّـ ـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺎ واﺣ ــﺪة ،ﻛﻌﻠ ــﻢ ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ اﻷدﻳ ــﺎن وﺗﺎرﳜﻬ ــﺎ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺘﱠﻔﺴ ــﲑ
واﻟﻼﻫﻮت ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻘ ّـﺮرة ﰲ ﻋﻠـﻮم اﻹﻧﺴـﺎن واﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ،ﻷ ّن ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎﺗﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴّـﺔ ﻻ ﲣﺘﻠـﻒ وﻻ ﳝﺘﻨـﻊ
وﺧﺼﻮﺻﺎ "اﻟﻠﱢﺴﺎﻧﻴﺎت"  ،و"اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت"  ،و"اﻟﺘﺎرﻳﺦ"  ،و"اﻻﺟﺘﻤﺎع" و"ﻋﻠـﻢ
ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ
ً
اﻹﻧﺎﺳﺔ"  ،و"ﻋﻠﻢ اﻟﻨﱠﻔﺲ"  ،و"اﻟﺘﱠﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﱠﻔﺴﻲ".
وﻻ ﻳﺘــﻮﱠرع ﻋــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﲨﻴــﻊ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳــﺎت اﻟﻨﱠﻘﺪﻳــﺔ واﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﱠﺔ اﳌﺴــﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣــﻦ دون اﻛـﱰاث ﳌــﺂﻻت
ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻨﱠﻈﺮﻳ ـ ــﺎت ،وﻻ ﻳﺘﺠ ـ ــﺎوز ﺑﻌﻀ ـ ــﻬﺎ ﻟ ـ ــﺒﻌﺾ وﻻ ﺑـ ـ ـﺄُﻓُﻮل ﺑﻌﻀ ـ ــﻬﺎ ،وأﳘﱡﻬ ـ ــﺎ :اﲡﺎﻫ ـ ــﺎن؛ ﲢﻠﻴ ـ ــﻞ اﳋﻄ ـ ــﺎب
اﻷدﰊ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﱠﺎت واﻟﺘﱠﺄوﻳﻠﻴـﺎت واﳊﻔﺮﻳـﱠﺎت واﻟﺘﱠﻔﻜﻴﻜﻴﱠـﺎت ،وإﻃـﻼق
واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳉﺪﻳـﺪة ﰲ اﻟﻨﱠﻘـﺪ ّ
ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘــﻞ ﻣــﻦ دون اﻋﺘﺒــﺎ ٍر ﳊــﺪودﻫﺎ وآﻓﺎﻗﻬــﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬــﺎ ،وﻗــﺪ ّأدى اﻻﺟﺘﻬــﺎد اﳌﻘﻠّـﺪ ﰲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴّـﺎت

) (50اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.203
) (51ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ» :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ :دراﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن«  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.17 -13
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ـﲏ آﺧـﺮ ،ﺗﻮﺣﻴـﺪﻳًّﺎ ﻛـﺎن أم وﺛﻨﻴًّـﺎ ،وﺗﺮﺗـﺐ
اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﻠﻴّﺔ إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮآن ًّ
ﻧﺼﺎ دﻳﻨﻴًّﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ أي ﱟ
ﻧﺺ دﻳ ﱟ
ﺗﺄوﻳﻠﻲ ﻳﺴ ﱢﻮﻏﻪ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻴﺠﺮي اﻟﺘﱠﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻷﺧﺒـﺎر
ﺗﻐﻴﲑا ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮﺣﻲ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﲟﻔﻬﻮم
ﱟ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ً
ﻋﻠﻰ ِ
أﺳﺎس أ ﱠ ﺎ أﺳﺎﻃﲑ ،واﻟﻌﺒﺎدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﺎ ﻃُُﻘﻮس ﺟﺎﻣﺪة.

وﻳﻔﻀ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﱠﺄوﻳ ــﻞ اﻟﻌﻘﻠ ــﻲ ﻟﻠ ــﻮﺣﻲ ﲝﻤﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌ ــﲎ اﳌﻮﻫﺒ ــﺔ اﻹﻧﺴ ــﺎﻧﻴّﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠ ــﺔ ﺑ ــﲔ اﻟﻨﱡﺒ ــﻮة
ـﻮي ،وﻳﱰﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــﺪم أﻓﻀــﻠﻴﱠﺔ اﻟﻘــﺮآن ﻋﻠــﻰ
واﻟﻌﺒﻘﺮﻳﱠـﺔ ،وﻣــﻦ ﰒ ﺣﺼــﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ ﰲ اﳉﺎﻧــﺐ اﻷﺧﻼﻗـ ّـﻲ واﳌﻌﻨـ ّ
اﻟﺘﱠﻮراة واﻹﳒﻴﻞ ﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺘﱠﺒﺪﻳﻞ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟ ﱢﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل أﺑﻮ زﻳﺪ» :إن ﻛـﻞ اﳋﻄﺎﺑـﺎت ﺗﺘﺴـﺎوى ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻫـﻲ ﺧﻄﺎﺑـﺎت ،وﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ
ٍ
ـﺎب
ﺣ ـ ـ ﱢﻖ واﺣـ ــﺪ ﻣﻨﻬـ ــﺎ أن ﻳـ ــﺰﻋﻢ اﻣﺘﻼﻛـ ــﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘـ ــﺔ ،ﻷﻧّـ ـﻪ ﺣـ ــﲔ ﻳـ ــﺰﻋﻢ ذﻟـ ــﻚ ﳛﻜـ ــﻢ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻔﺴـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺧﻄـ ـ ٌ
زاﺋﻒ«).(52

وﺑﺎﻟﻨﱠﺘﻴﺠــﺔ ﻓــﺈ ﱠن اﻟ ـﻨﱠﺺ اﻟﻘــﺮآن ﻳﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻻﺗﺴــﺎق اﳌﻨﻄﻘــﻲ ،ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺳــﻮرﻩ وآﻳﺎﺗــﻪ وﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﻪ
وﻣﺘﻨﺎﻗﺾ وﳜﻠﻮ ﻣـﻦ اﻻﺗّﺴـﺎق اﻟﺘّـﺎرﳜﻲ ﻳـﺆدي إﱃ اﺧـﺘﻼﻻت ﰲ ﻣﺴـﺎق اﻷﺣـﺪاث ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟـﻨﱠﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ
وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ،
ٌ
ﲝﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﳊﺪاﺛﻴّﺔ اﳌﻘﻠّﺪة ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرات واﺠﻤﻟﺎزات ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷدﻟﱠﺔ واﻟﱪاﻫـﲔ ،وﳍـﺬا ﻓـﺈ ّن اﻟﻌﻘـﻞ
ـﺘﺪﻻﱄ اﳌﻨﻄﻘـﻲ ،و ـﺬا
اﻟﺬي ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﱠﺺ ﻫـﻮ أﻗـﺮب إﱃ اﻟﻌﻘـﻞ اﻟﻘﺼﺼـﻲ اﻷﺳ ّ
ـﻄﻮري ﻣﻨـﻪ إﱃ اﻟﻌﻘـﻞ اﻻﺳ ّ
ﻓﺈ ّن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدم اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻨّﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ أو أﺧﺒﺎر ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﳜﻴّﺔ ﻋﻠـﻰ ﻃـﻮٍر ﻣـﻦ أﻃـﻮار
اﻟﺸ ـﻴﺎﻃﲔ ﻣﻔــﺮدات ﰲ ﺑﻨﻴــﺔ ذﻫﻨﻴّـﺔ ﺗــﺮﺗﺒﻂ
اﻟــﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴــﺎﱐّ ﰎ ﲡــﺎوزﻩ ،ﻓﺒﺤﺴــﺐ أﺑــﻮ زﻳــﺪ »اﻟ ﱢﺴـﺤﺮ واﳊﺴــﺪ واﳉـ ّـﻦ و ّ
ﲟ ٍ
ﺮﺣﻠﺔ ﳏ ﱠﺪدة ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﱐ«).(53
اﻷر َﺧﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓـﻊ ﻋـﺎﺋﻖ اﳊﻜﻤﻴّـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺘﻤﺜّـﻞ ﰲ اﻻﻋﺘﻘـﺎد أن اﻟﻘـﺮآن ﺟـﺎء
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﻄﺔ ْ
ﺑﺄﺣﻜـ ٍـﺎم ﺛﺎﺑﺘـ ٍـﺔ وأزﻟﻴّـﺔ ،ﻓــﺈن اﻵﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻘﻴّﺔ اﻟــﱵ ﻳﺘﻮﺳــﻞ ــﺎ ﻹزاﻟــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎﺋﻖ ﻫــﻲ وﺻــﻞ اﻵﻳــﺎت ﺑﻈــﺮوف ﺑﻴﺌﺘﻬــﺎ
وزﻣﻨﻬﺎ وﺑﺴﻴﺎﻗﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل أﺑـﻮ زﻳـﺪ» :ﻧﻜﺘﻔـﻲ ﻫﻨـﺎ ﺑـﺎﻟﺘﱠﻮﻗﻒ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴـﻴﺎق اﳌﺸـﱰﻛﺔ واﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﺟ ـﺪﱠا ﻣﺜ ــﻞ اﻟﺴ ــﻴﺎق اﻟﺜﻘ ــﺎﰲ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ،واﻟﺴ ــﻴﺎق اﳋ ــﺎرﺟﻲ )ﺳ ــﻴﺎق اﻟﺘﱠﺨﺎﻃ ــﺐ(  ،واﻟﺴ ــﻴﺎق اﻟ ـ ﱠﺪاﺧﻠﻲ )ﻋﻼﻗ ــﺎت
ـﲑا ﺳ ـ ــﻴﺎق اﻟﻘـ ـ ـﺮاءة ،أو ﺳ ـ ــﻴﺎق
اﻷﺟـ ـ ـﺰاء(  ،واﻟ ﱢﺴـ ـ ـﻴﺎق اﻟﻠﱡﻐ ـ ـ ّ
ـﻮي )ﺗﺮﻛﻴ ـ ــﺐ اﳉﻤﻠ ـ ــﺔ واﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺎت ﺑ ـ ــﲔ اﳉﻤ ـ ــﻞ(  ،وأﺧ ـ ـ ً
اﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ«).(54

وﻳــﺘ ﱡﻢ ﻫــﺬا اﻟﻮﺻــﻞ ﺑﻮاﺳـ ِ
ـﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﱠـﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻛﺘﻮﻇﻴــﻒ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﺘّﺎرﳜﻴــﺔ اﳌﺴ ـﻠّﻢ ــﺎ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ
اﻟﻘـﺮآن ﻛﺄﺳـﺒﺎب اﻟﻨﱡـ ُﺰول ،واﻟﻨّﺎﺳـﺦ واﳌﻨﺴــﻮخ ،واﶈﻜـﻢ واﳌﺘﺸـﺎﺑﻪ ،واﳌﻜ ﱢـﻲ واﳌـﺪﱐ ،وﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺘّﻨﺠـﻴﻢ ،ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎم أﺑــﻮ
) (52ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ» :اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ :إرادة اﳌﻌﺮﻓﺔ وإرادة اﳍﻴﻤﻨﺔ« اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت  -دار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،2003 ،ص.8
) (53ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ» :ﻧﻘﺪ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ«  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.212
) (54ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ» :اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ :إرادة اﳌﻌﺮﻓﺔ وإرادة اﳍﻴﻤﻨﺔ«  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.96
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زﻳـﺪ ﺑﺘﺤﻤﻴـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴــﺎﺋﻞ ﺑﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺘّﺎرﳜﻴـﺔ اﳉﺪﻟﻴّـﺔ ﻟﻶﻳـﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﻻﻛﺘﺴـﺎب ﺷــﺮﻋﻴّﺔ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻟﻨّﻘـﺪ اﻟﺘّـﺎرﳜﻲ
ـﺎوزا ﺣــﺪود اﻟﺘّﻔﺴــﲑ واﻟﻔﻘــﻪ ،وإﺿــﻔﺎء اﻟﻨﱢﺴــﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ آﻳــﺎت اﻷﺣﻜــﺎم ،و ـﺬا ﻻ ﳝﻜــﻦ أن َْﲢﻤــﻞ ﻫــﺬﻩ
ﻟﻶﻳــﺎت ،ﻣﺘﺠـ ً
ٍ
ـﺘﻘﺮة وﻻ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ،وﻻ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﺻـﻔﺔ اﻟﺘّﺎرﳜﻴّـﺔ ﻋﻠـﻰ آﻳـﺎت اﻟﻌﺒـﺎدات واﻻﻋﺘﻘـﺎدات ،ﻷ ّن اﻟﻘـﺮآن ﻛﻤـﺎ
اﻵﻳﺎت ﻣﻌﺎن ﻣﺴ ّ
ﻳﺆﱢﻛﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ،وﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮ ﱠﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﳋﻄﺎب ،وﻟـ ّﻤﺎ ﻛـﺎن وﻋـﻴﻬﻢ
دون ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﱠﻘﺪي ﻟﺰم أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘّﺼﻮرات ذات ٍ
ﺻﺒﻐﺔ أﺳﻄﻮرﻳّﺔ.
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ٍ
ـﺺ
أﺣﺪ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴّـﺔ اﻟﺘّﺎرﳜﻴّـﺔ ﺗـﺆدي إﱃ ﺟﻌـﻞ اﻟﻘـﺮآن ﻋﺒـﺎرًة ﻋـﻦ ﻧ ﱟ
ﺗﺎرﳜﻲ آﺧﺮ ،وﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﲑة ﻣﺜﻞ:
ﻧﺺ
أي ﱟ
ﱟ
ﱟ
ﺗﺎرﳜﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ّ
 -1إﺑﻄﺎل اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻞ ٍ
ﺷﻲء.
ﱢ
ّ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨّﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﲤﺎم اﻟﺘﱠﺸﺮﻳﻊ.
 -2ﻻ ّ

ٍ
 -3إن آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺼﺒﺢ ﲟﻨﺰﻟﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻻ إﻟـﺰام ﻣﻌﻬـﺎ ،واﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺗﻮﺻـﻴﺎت ﳕﻄﻴّـﺔ ﻻ ﲢﻤـﻞ ﺻـﺒﻐﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
 -4ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻘـﺮآن ﰲ اﻷﺧﻼﻗﻴﱠـﺎت اﻟﺒﺎﻃﻨﻴّـﺔ ﰲ ﺻـﻮرة ﻧﺼـﺎﺋﺢ وإرﺷـﺎدات ﻣﻮ ّﺟﻬـﺔ ﺑﺎﻷﺳـﺎس إﱃ ﺿـﻤﺎﺋﺮ
اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺳﺮاﺋﺮﻫﻢ ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ.
وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈ ّن اﻟ ـ ّﺪﻋﻮة إﱃ ﲢــﺪﻳﺚ اﻟ ـ ﱢﺪﻳﻦ ﻋﻨــﺪ أﺑــﻮ زﻳــﺪ ﺗﻌــﲏ اﻻﻧﺴــﺠﺎم ﻣــﻊ ﻓﻠﺴــﻔﺔ اﳊﺪاﺛــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ ،وﻻ
ـﻼﻣﻲ وأﺳﺎﺳـﻪ
ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﻐﻠﺘﻪ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﱠﻜﻠﻴﻒ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ أﺑـﻮ زﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟ ﱡـﱰاث اﻹﺳ ّ
ٍ
ـﺮﰊ ﺗﺘﱠﺴـﻢ ﺑﺎﻟﺘﱠﻘﻠﻴـﺪ واﻻﻧﻔﺼـﺎل ،وﻻ ﺗﺘﻤﺘّـﻊ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬـﺎد
اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻛﻮ ﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ّ
ﻓﺠـﺔ ﻟﻮاﻗـﻊ اﳊﺪاﺛـﺔ اﻟﻐ ّ
ـﺮﰊ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺴ ــﺘﻨﺪ إﱃ
واﻻﺗّﺼ ــﺎل ،وﻫ ــﻲ ﻧﺘﻴﺠ ـﺔٌ ﻃﺒﻴﻌﻴ ـﺔٌ ﺗﺘﱠﺴ ــﻖ ﻣﻨﻄﻘﻴًّ ـﺎ ﻣ ــﻊ اﳌﺒ ــﺎدئ اﻟ ﱠ
ـﺪاﺛﻲ اﻟﻐ ـ ّ
ﻀ ـﺎﺑﻄﺔ ﻟﻠﻮاﻗ ــﻊ اﳊ ـ ّ
ﻣﺴﻠّﻤﺎت:
اﻟﺮوﺣﻴّﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴّﺔ.
 وﺟﻮب اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺮك اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻹﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﱠﺼﺪي ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ ّ

 وﺟﻮب اﻟﺘﱠﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ،وﺗﺮك اﻟﺘﱠﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﱠﺼﺪي ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ.
 وﺟﻮب اﻟﺘﱠﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﱡﺪﻧﻴﺎ وﺗﺮك اﻟﺘﱠﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮة ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﱠﺼﺪي ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴّﺔ.

وﻻ ﳜﻔــﻰ ﻣــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻹﺳــﻘﺎﻃﺎت ﻣــﻦ ﻋﻴـ ٍ
ـﻮب ﻣﻨﻬﺠﻴّـﺔ ﻛﻔﻘــﺪ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻨّﻘــﺪ ،وﺿــﻌﻒ اﺳــﺘﻌﻤﺎل
ﺻـ ـﻞ إﻟﻴﻬ ــﺎ ،وﻗﻠ ــﺐ اﳊﻘ ــﺎﺋﻖ
اﻵﻟﻴ ــﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟ ــﺔ ،واﻹﺻـ ـﺮار ﻋﻠ ــﻰ اﻵﻟﻴ ــﺎت اﳌﺘﺠ ــﺎوزة ،و ﻮﻳ ــﻞ اﻟﻨﱠﺘ ــﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮ ﱠ
ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻛﻤـﺎ ﺑ ﱠـﲔ ذﻟـﻚ أﺳـﺘﺎذﻧﺎ اﳌﻔﻜـﺮ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟ ﱠﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﱠ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ).(55
اﳌﻐﺮﰊ
ّ
ّ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

) (55ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ» :روح اﳊﺪاﺛﺔ :اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﺪاﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .190 -188
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ﺺ ﺳ ـ ـﻮاءٌ أﻛـ ــﺎن ﻗﺮآﻧﻴًّـ ــﺎ أم ﺣـ ــﺪﻳﺜﻴًّﺎ أم ﺗﺮاﺛﻴًّـ ــﺎ ﺷ ـ ـ ﱠﻜﻞ أﺣـ ــﺪ أﻫ ـ ـ ﱢﻢ
ﻻ ﳜﻔـ ــﻰ ﻋﻠـ ــﻰ أﺣـ ــﺪ اﻟﻴـ ــﻮم أن اﻟـ ــﻨ ﱠ
اﻻﻧﺸــﻐﺎﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﱠــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻴﱠﺔ ﰲ اﻟﻌﺼــﺮ اﳊــﺪﻳﺚ ،وذﻟــﻚ ﻧﻈـ ًـﺮا ﳌــﺎ ﻳﺘﻤﺘﱠــﻊ ﺑــﻪ اﻟـﻨﱠﺺ ﻣــﻦ ﻃﺎﻗـ ٍـﺔ ﺧﻼﱠﻗــﺔ ﰲ
ـﺺ ،وﰲ ﻫـﺬا
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻻ ﻋﺠﺐ إذن أن ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﻀـﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄ ّ ـﺎ ﺣﻀـﺎرةُ ﻧ ﱟ
ﱠﺺ ﻗـﺮاء ًة وﺗـﺄوﻳﻼً ﻣـﻦ أﺟـﻞ
ـﻼﻣﻲ ﲨﻠـﺔٌ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ﺗﺸـﺘﻐﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨ ّ
اﻟ ﱢﺴﻴﺎق ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌ ّ
ـﺮﰊ واﻹﺳ ّ
ـﻼﻣﻲ ﻹﳒــﺎز ﺣﺪاﺛـ ٍـﺔ إﺳــﻼﻣﻴﱠﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ،ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﰲ اﳋـُ ُـﺮوج ﻣــﻦ واﻗــﻊ اﻟﺘﱠــﺄﺧﺮ
اﻟﻨﱡﻬــﻮض ﺑــﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌـ ّ
ـﺮﰊ واﻹﺳـ ّ
اﻟﺘﱠــﺎرﳜﻲ ،وﻗــﺪ اﺷــﺘﺪت اﳊﺎﺟــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﻨﱠﻈــﺮ ﰲ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟـﻨﱠﺺ ﻋﻘــﺐ اﻟﻔﺸــﻞ اﻟـ ﱠﺬرﻳﻊ اﻟــﺬي ﻃــﺎل ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﱠﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺚ ،واﻧﺘﻜﺎس اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ.
ﻛﺰي ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻫﻮ :ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﻀﺎرةٌ ﺗَـْﻨﺒﲏ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﱠﺺ أن
وﻟﻌﻞ اﻟ ﱡﺴﺆال اﳌﺮ ّ
ﺗﻨـﺘﺞ ﻀـﺔً ﺗﺎرﳜﻴّـﺔً ﻻ ﻣﺜﻴـﻞ ﳍــﺎ ﰲ اﳌﺎﺿــﻲ؟ وﻛﻴــﻒ ﲢـ ﱠﻮل اﻟـﻨﱠﺺ ﰲ اﳊﺎﺿــﺮ إﱃ ﻋ ٍ
ـﺎﺋﻖ ﻳﺆ ﱢﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﱠﺨﻠــﻒ
ﲝﺴــﺐ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘ ـﺮاءات اﳌﻮﺳــﻮﻣﺔ ﺑﺎﳊﺪاﺛﻴﱠــﺔ؟ وﻗــﺪ ازدادت اﳊﺎﺟــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﻨﱠﻈــﺮ ﰲ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟ ـﻨﱠﺺ ﻗ ـﺮاء ًة
وﺗـﺄوﻳﻼً ﻋﻘــﺐ أﺣــﺪاث  11ﻣــﻦ أﻳﻠــﻮل )ﺳــﺒﺘﻤﱪ( 2001م ،إذ أﺻـﺒﺢ اﻟ ﱡﺴـﺆال ﻳﺘﻤﺤــﻮر ﺣــﻮل ﺗﻔـﱡﺮد اﻟـﻨﱠﺺ
ـﻼﻣﻲ ﺑﺈﻧﺘــﺎج اﻟﻌﻨــﻒ واﻟﺘﱠﻄــﺮف ،وﻣﻘﺎوﻣﺘــﻪ ﻟﻼﻧــﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﻜﻮﻧﻴّــﺔ ﻟﻠﺤﻀــﺎرة اﳊﺪﻳﺜــﺔ ،وﻇﻬــﺮت ﰲ
اﻹﺳـ ّ
ﻫﺬا اﻟ ﱢﺴﻴﺎق ﲨﻠﺔٌ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ إﱃ ﻗﺮ ٍ
اءات اﺳﺘﺸﺮاﻗﻴّﺔ وﺛﻘﺎﻓﻮﻳﱠﺔ ذﻫﺒﺖ إﱃ اﻟﱠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﱠﺺ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﻨﻒ.
وﻗــﺪ أ ﱠدت ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﱠﺤــﺪﻳﺎت اﻟــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻷﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺑــﺮوز ﻣﻘﺎرﺑـ ٍ
ـﺎت ﻣﺘﻌ ـﺪﱠدة ﺗﺘﻌﻠﱠــﻖ
ّ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎر ٍ
ﺑﺎﻟﻨﱠﺺ ﻗﺮاءةً وﺗﺄوﻳﻼً ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ِ
ﺑﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﱠﺔ ﻟﻺﺻﻼح ،وﻫﻲ:
أوﻻً :اﻹﺻﻼح ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴﱠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟـﻨﱠﺺ وﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻻﺟﺘﻬـﺎد اﻟﻮاﺳـﻌﺔ
ﻓﻴــﻪ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲡﺪﻳــﺪ أدوات وآﻟﻴــﺎت ﻗﺮاءﺗــﻪ وﺗﺄوﻳﻠــﻪ؛ ﻛﻘ ـﺮاءة ﻃــﻪ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ،ورﺿ ـﻮان اﻟﺴــﻴﺪ ،وﻃــﺎرق
رﻣﻀﺎن ،وﻃﺎرق اﻟﺒﺸﺮي ،وﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮا ،وﻏﲑﻫﻢ.
ـﺎﰊ اﻟ ــﺬي ﻳﻨﺘﻤ ــﻲ إﻟﻴ ــﻪ ،أي اﻟﺘﱠﻘﻠﻴ ــﺪ
ﺛﺎﻧﻴً ــﺎ :ﺿ ــﺮورة ﻣﻌﺎﳉ ــﺔ اﻟ ـ ﱢ
ـﻼﻣﻲ ،داﺧ ــﻞ اﻟﺘﱠﻘﻠﻴ ــﺪ اﻟﻜﺘ ـ ّ
ـﻨﺺ اﻹﺳ ـ ّ
اﻟﻴﻬﻮدي -
اﳌﺴﻴﺤﻲ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﻤﻠﻴًّﺎ إﺧﻀﺎع ﻫﺬا اﻟﻨﱠﺺ ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪ واﻟﺘﱠﺄوﻳﻞ اﻟـﱵ ﻃُﺒﱢﻘـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻬـﺪﻳﻦ
ّ
ّ
اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ ،ﻟﻐﺮﺿﲔ ﻣﱰاﺑﻄﲔ اﺛﻨﲔ ﳘﺎ:
أ -ﻣﻦ ٍ
اﳌﺮﺟﻌﻲ.
ﺟﻬﺔ ﺗﺒﻴﺎن ﺗﺎرﳜﻴﺘﻪ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺪود ﳎﺎﻟﻪ
ّ
ٍ
اﻟﻮﺛُﻮﻗﻴّـﺔ ،ﻟﻔﺴـﺢ اﺠﻤﻟــﺎل أﻣــﺎم اﻟﻘــﻴﻢ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ
ب -وﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ﻛﺴــﺮ ﻗﺪاﺳـﺘﻪ ،وﺗﻘـﻮﻳﺾ ﺑﻨﻴﺘــﻪ ُ
اﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺜﻴﱠـﺔ اﻟــﱵ ﻫــﻲ ﺷــﺮط اﻻﻧﺘﻤــﺎء ﻟﻠﻌﺼــﺮ ،واﻻﻧــﺪﻣﺎج ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﱠـﺔ؛ ﻛﻘـﺮاءة ﻃﻴــﺐ ﺗﻴـﺰﻳﲏ وﺣﺴــﲔ
ﻣﺮوة وﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮوي ،وﻏﲑﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﺛﺎﻟﺜًــﺎ :ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﻌُﻠُـﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ،وﻓﻠﺴــﻔﺎت اﻟﺘﱠﺄوﻳــﻞ اﳊﺪﻳﺜ ـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟ ـﻨﱠﺺ ،ﻣــﻦ
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ي ﻳﺴــﺘﺠﻴﺐ ﻓﻴﻤــﺎ وراء ﻃﺎﺑﻌــﻪ اﳌﻘ ـ ﱠﺪس اﻟــﺬي ﻳﻘ ـﱡﺮ ﺑــﻪ اﳌﺆﻣﻨــﻮن ﻵﻟﻴــﺎت اﻟﺘﱠﻔﻜﻴــﻚ
ـﺎب ﻟﻐــﻮ ﱞ
ﺣﻴــﺚ ﻫــﻮ ﺧﻄـ ٌ
واﻟﻘـﺮاءة اﻟــﱵ ﻃُﺒﱢﻘــﺖ ﻋﻠــﻰ ﳐﺘﻠــﻒ اﻟﻨﱡﺼــﻮص ،ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻨﱡﺼــﻮص ذات اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻴﺜﻴﱠـﺔ؛ ﻛﻘـﺮاءة ﳏﻤــﺪ أرﻛــﻮن
وﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻧﺴـﺔ ﻛﻌﺒـﺪ اﺠﻤﻟﻴـﺪ اﻟﺸـﺮﰲ ،وﻳﻮﺳـﻒ ﺻـﺪﻳﻖ ،وﻛـﺬﻟﻚ ﻧﺼـﺮ ﺣﺎﻣـﺪ أﺑـﻮ زﻳـﺪ ،وﻏـﲑﻫﻢ ،وﻗـﺪ
ﺑﻴﻨــﺎ ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ اﻷﺳــﺲ واﳌﻨﻄﻠﻘــﺎت واﳌﺒــﺎدئ اﻟــﱵ اﻧﺒﻨــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘ ـﺮاءات اﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث
ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﺘﺄوﻳﻞ؛ وﻫﻲ :ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ واﻷﻧﺴﻨﺔ واﻷرﺧﻨﺔ.
إذا ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺮاءة اﳊﺪاﺛﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﱂ ﲢﻘﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸـﻮد اﻟـﱵ ﺗﻮﺧـﺖ إﳒـﺎزﻩ ،وﻻ اﳌﻘﺎﺻـﺪ اﻟـﱵ
ﺳــﻌﺖ إﱃ إﺣــﺪاﺛﻬﺎ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ ﻣــﻦ اﻟﺘﱠﺤﺮﻳــﺮ و اﻟﺘﱠﻨــﻮﻳﺮ ،وﺗَـﺒَـ ـ ﱠﲔ أ ــﺎ ﺟﻠﺒــﺖ ﻣﺰﻳـ ًـﺪا ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻼب و
اﻟﻈﱡﻠﻤــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﺎﻫﺞ ﺣﺪاﺛﻴّـ ٍﺔ ﻣﻘﻠﱢـﺪة ﻟﻠﻨﱠﺴــﻖ اﻟﻐــﺮﰊ ،وإﺳــﻘﺎﻃﻬﺎ آﻟﻴًّـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮآن ،اﻷﻣــﺮ
اﻟﺬي أدى إﱃ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﱠﺺ اﻟﻘﺮآﱐ وأﺻﻠﻪ اﻹﳍﻲ ،وﻗﺪاﺳﺘﻪ ،وﲤﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ،وﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ,وإذا
ﺗﻘــﺮر أﻧــﻪ ﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﺑﺎﳊﺪاﺛــﺔ إﻻ ﺑﺈﳒــﺎز ﲢ ـﱡﺮٍر ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺔ واﳍﻴﻤﻨــﺔ ﻟﻠــﺪﺧﻮل ﰲ أﻓــﻖ
اﻹﺑﺪاع ,ﻓﻤﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻟﻠﻘﺮآن إذن؟
ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ اﺑﺘــﺪاءً أﻧــﻪ ﻻ ﺳــﺒﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟــﺪﺧﻮل ﰲ أﻓــﻖ اﳊﺪاﺛــﺔ وإﳒــﺎز ﺣﺪاﺛــﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻣﺒﺪﻋــﺔ ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ ﻗ ـﺮاءة ﺟﺪﻳـ ٍ
ـﺪة ﻟﻠﻘــﺮآن ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ أﺳــﺎس وﺟــﻮد اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،وﺳـ ّـﺮ ﺻــﻨﺎﻋﺔ
اﻷول ،وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺎن ﺗﺪﺷــﲔ اﻟﻔﻌــﻞ اﳊــﺪاﺛﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ
ﺗﺎرﳜﻬــﺎ ,اﻟــﺬي دﺷــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ اﳊــﺪاﺛﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ّ
اﻟﺜــﺎﱐ ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ إﻻ ﺑﺈﺑــﺪاع ﻗـﺮ ٍ
اءة ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﲡﺪﻳــﺪ اﻟﺼــﻠﺔ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻨّﺒﻮﻳــﺔ اﻷوﱃ ،وﺗﻔ ﱢﺠـﺮ اﻟﻄﺎﻗــﺎت
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺋﺖ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮي.
وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ أُﳒــﺰت ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻜﻨﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ
ﻣﺎرﺳــﺖ وﺻــﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،وﺗﺴــﺒﺒﺖ ﰲ وﻗــﻮع ﺣـ ٍ
ـﺮوب دﻳﻨﻴــﺔ ﻣﺰﻗــﺖ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ,ﻓ ـﺈن
اﳊﺪاﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ اﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘّﺼـﺎرع ﻣـﻊ اﻟـﺪﻳﻦ،
ـﺪاﻋﺎ ﻣﻨﻔﺼـﻼً ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ؛ ﻓﺎﳊﺪاﺛــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻷوﱃ ﻗﺎﻣــﺖ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ
وأﳒــﺰت إﺑـ ً
اﻟ ــﺪﻳﻦ ,وﻻ ﺑ ــﺪ ﻟﻠﺤﺪاﺛ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ أن ﺗﺴ ــﻠﻚ ﻧﻔ ــﺲ اﳌ ــﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔ ــﺎﻋﻠﻲ إذا أرادت إﳒ ــﺎز إﺑ ــﺪا ٍع
ﻣﺘّﺼﻞ.
ﻫـﺬا اﻹﺑـﺪاع اﳌﻮﺻــﻮل ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺎﺻــﺪ و ﻏﺎﻳـﺎت وآﻟﻴــﺎت ﻏﻔﻠـﺖ ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻘـﺮاءات اﳊﺪاﺛﻴـﺔ اﳌﻘﻠﱢـﺪة
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﱰا ﺎ ﻇﺎﻫﺮﻳًّﺎ؛ ﻓـﺎﳋﻄﻂ اﻹﺑﺪاﻋﻴـﺔ اﳌﺘﺼـﻠﺔ ﻟﻠﻘـﺮاءة ﻻ ﺗﻘﺼـﺪ
ﺗﺎرةً ،و ﺗﻨﻜﺮت ﳍﺎ ﺗﺎرةً أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ّ
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺪاﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺎﺋ ًﻘﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴًّـﺎ ،وإﳕـﺎ ـﺪف إﱃ إﻟﻐـﺎء ﻛـﻞ ﺗﻘ ٍ
ـﺪﻳﺲ ﰲ ﻏـﲑ ﻣﻮﺿـﻌﻪ؛ ﻛﺘﻘـﺪﻳﺲ اﻟـﺬات
أو اﻟﻔــﺮد ,وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓ ـﺈن ﺧﻄــﺔ اﻷﻧﺴــﻨﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ إﳕــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺑﻘﺼــﺪ ﲢﻘﻴــﻖ "اﻟﻜﺮاﻣــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ" ,ﻓﺎﻧﺘﻘــﺎل
اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﳍﻲ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮي ﳛﻘﻖ ﻛﺮاﻣـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن ,وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺰز اﻟﺘّﻔﺎﻋـﻞ اﻟـ ﱢﺪﻳﲏ؛
ﻓــﺎﻟﻘﺮآن إﳕــﺎ ﻫــﻮ وﺣــﻲ ﻧــﺰل ﺑﻠﺴــﺎن اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻌــﺮﰊ ،وان ﻛــﺎن ﺧﻄﺎﺑــﻪ ﻳﺘﻮ ﱠﺟـﻪ إﱃ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ,و ــﺬا ﻻ
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وﺿﻌﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴًّﺎ ,وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺟﺪال ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن إﳕﺎ ﻫﻮ وﺣﻲ اﲣﺬ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﲢﻘﻘﻪ اﻟﻠﱢﺴﺎﱐ ً
ﻟﻺﻧﺴـﺎن ﻟـﻴﺲ ﺑـﺎﻟﺘّﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﺳـﻠﻄﺔ اﻹﻟـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫــﻮ ﺷـﺄن اﻟﻘـﺮاءة اﳌﺆﻧﺴـﻨﺔ اﻟــﱵ وﻗﻌـﺖ ﰲ ﱢ
رق اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ ،وإﳕــﺎ
ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﻹرادة اﻹﳍﻴﺔ اﻟﱵ أرادت أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻠﻴﻔـﺔً ﰲ ﺗـﺪﺑﲑ ﺷـﺆون اﻟﻌـﺎﱂ ,ﻓﺨﻄّـﺔ اﻷﻧﺴـﻨﺔ اﳌﺒﺪﻋـﺔ
ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة ﺻــﻠﺔ اﻹﻧﺴــﺎن ﲞﺎﻟﻘــﻪ ،وﲢﻘﻴـﻖ ﻛﺮاﻣﺘــﻪ ,وﺗﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻣﻈــﺎﻫﺮ ﺗﻜــﺮﱘ اﻹﻧﺴــﺎن وأﺳــﺒﺎﺑﻪ،
وﻣﺮاﺗﺒﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﺗﺴﺘﺨﺮج اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺨﻼف.
وﻻ ﺗﻘﺼــﺪ ﺧﻄــﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴــﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ إﻟﻐــﺎء ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻐﻴــﺐ ﻛﻤــﺎ ﻓﻌﻠــﺖ اﻟﻘـﺮاءة اﳌﺴــﺘﻠﺒﺔ ،وإﳕــﺎ ﻋﻤﻠــﺖ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻌﻘــﻞ ﰲ اﻟﺘﱠﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻵﻳــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎر وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈــﺮ واﻟﺒﺤــﺚ اﻟــﱵ
وﻓﺮ ــﺎ اﳌﻨــﺎﻫﺞ واﻟﻨﱠﻈﺮﻳــﺎت اﳊﺪﻳﺜــﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻣــﻊ اﻵﻳــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ
اﳌﻌﺎﱂ اﳋﻔﻴﱠﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن ،وﻫﻮ ﻋﻘﻞ اﻵﻳـﺎت وﻟـﻴﺲ ﻋﻘـﻞ اﻵﻻت واﻷدوات ,وﻋﻘـﻞ
اﻟﻘــﻴﻢ ﻻ ﻋﻘــﻞ اﻟﻨﱢﺴــﺐ واﻟﻌــﺪد ,اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻮﺳــﻊ آﻓــﺎق اﻟﻌﻘــﻞ ﺑـﺈدراك أﺳـﺮار اﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴّـﺔ ﻟﻺﻧﺴــﺎن
واﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ,ﻧﺎﻗﻼً إﻳﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻄﻮر اﳌﺎدي اﳋﺎﻟﺺ إﱃ ﻣﺰاوﺟﺔ اﳌﺎدي ﺑﺎﳌﻌﻨﻮي.
وﻫﻜــﺬا ﻓــﺎ ّن اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻟــﱵ ــﺪف إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴّ ـﺔ اﳌﺒﺪﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗ ـﺮاءة اﻟــﻨﺺ
اﻟﻘــﺮآﱐ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺳــﻴﻊ آﻓــﺎق اﻟﻌﻘــﻞ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﱠـﺪﺑﺮ اﻟــﺬي أرﺷــﺪت إﻟﻴــﻪ اﻵﻳــﺎت ﺑﻮﺻــﻞ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق ،واﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر .
وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘ ـﺮاءة اﳊﺪاﺛﻴــﺔ اﳌﻘﻠﱢ ـﺪة ﻟﻠﻨﺴــﻖ اﻟﻐــﺮﰊ ﻟﻠﺤﺪاﺛــﺔ اﻋﺘﻤــﺪت اﻟﺘﱠﺎرﳜﺎﻧﻴــﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
إﻟﻐـﺎء اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻋﺎﺋ ًﻘـﺎ؛ ﻓـﺈن اﻟﻘـﺮاءة اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ ــﺪف إﱃ رﺑــﻂ اﻵﻳــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ﺑﻈﺮوﻓﻬــﺎ
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ واﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ،وﺳــﻴﺎﻗﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺮﺳــﻴﺦ اﻷﺧــﻼق واﻟﻘــﻴﻢ ,وﻫــﺬا اﻟﻮﺻــﻞ ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻮﻳــﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻟــﺪﻳﲏ؛ ﻓﺎﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت واﻟﻈــﺮوف اﳌﺨﺼﻮﺻــﺔ اﻟــﱵ وردت ﻓﻴﻬــﺎ اﻵﻳــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ ﲡﻠﻴــﺎت
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻐﺎﻳﺎت ،اﻟﱵ ﺟـﺎءت ـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺎت ,وﻳﻌـﲏ ﻫـﺬا أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ ﲡـ ﱠﺪدت اﻟﻈﱡـﺮوف
واﻟﺴـﻴﺎﻗﺎت ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﲡـﺪد ﲢﻘـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟــﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﲡﺪﻳـﺪ اﻹﳝـﺎن ـﺎ ,ﻓﺎﻵﻳـﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﳏﻔﻮﻇــﺔ
ﲝﻔــﻆ ﻗﻴﻤﻬــﺎ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ اﻷﺣ ـﻮال واﻷﻃ ـﻮار ,وﺑــﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﺴــﺘﻌﻴﺪ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻷﺣﻜــﺎم ،وإﳕــﺎ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ أوﻟﻮﻳـﺔ اﳉﺎﻧـﺐ اﻷﺧﻼﻗـﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن اﻷﺧــﻼق ﺿــﺮورات ﻻ ﻛﻤــﺎﻻت ،ﺗﺆﺳــﺲ ﻟﺮﻗـ ﱢـﻲ اﻹﻧﺴــﺎن وﺑﻨــﺎء ﺣﻀــﺎرﺗﻪ،ﻛﻤﺎ ﺑـ ﱠـﲔ ذﻟــﻚ اﺑــﻦ
ﺧﻠــﺪون وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﻋﻠﻤــﺎء اﻹﺳــﻼم ,وﺑﻨــﺎءً ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻓـﺈن اﻻﻧﺸــﻐﺎل ﺑﺎﻟﺴــﻠﻮك ﰲ اﳊﻴــﺎة ﰲ ﺧﻄــﺔ اﻟﻘ ـﺮاءة
اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ اﻟﺘّﺎرﳜﻴــﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ اﻟــﱵ وﻗﻌــﺖ ﰲ اﻟﺘّﻘﻠﻴــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻮك اﻟــﺪﻧﻴﻮي،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺧﺮوي ﻋﺎﺋﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴـﻖ اﳊﺪاﺛـﺔ ,وﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ اﳌﺒﺪﻋـﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳐﺘﻠـﻒ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﱠﺨﻠـﻖ وﻣﻮاﺿـﻌﻪ وﳕﺎذﺟـﻪ ودرﺟﺎﺗـﻪ ﰲ اﻟـﻨﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ ،واﺳـﺘﺨﺮاج اﻷدﻟـﺔ اﻟـﱵ
ﺗﺮﺳﺦ ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﱵ دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ,ﻓﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺎت ﻟﻴﺴـﺖ
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ﳎــﺮد وﻗــﺎﺋﻊ ﺗﻨﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ أﺳـ ٍ
ـﺒﺎب ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ،وإﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻘﺎﺻــﺪ وﻏﺎﻳــﺎت وﻗــﻴﻢ ﳐﺼﻮﺻــﺔ
ّ
ِ
ﺗﺸ ﱢﻜﻞ ﻋ ًﱪا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﳎﺮى ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﳋﺎﰎ ﳝﺘﺪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺒﺤﺚ ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻻ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺎﺿـﻲ
ﻓﻨﻘﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻮﻳﺔ اﳌﻀﺮة ،وإﳕـﺎ ﳚـﺐ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻋﻼﻣـﺎت اﳊﺎﺿـﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻻﻫﺘـﺪاء ﰲ اﻟﻘـﺎدم ,ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ
ﺻـ ٍ
ﻧﺼ ـﺎ راﻫﻨًـﺎ راﻫﻨﻴﱠـﺔً داﺋﻤــﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﻄــﻊ ,ﻓﻘــﺪ اﺧــﺘﺺ
ـﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎرﳜﻴّـ ٍﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴّ ٍﺔ ,و ــﺬا ﻳﺼــﺒﺢ اﻟــﻨﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ًّ
اﻟﻘﺮآن ﺑﻘﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴّﺔ وروﺣﻴّﺔ ﻋﻠﻴﺎ.
و ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻘﻴﻢ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣـﺎن ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﺷـﺄن اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﳌﺘﻐـﲑة ،ﺑـﻞ إن اﻟﻘـﻴﻢ ﻫـﻲ اﻟـﱵ
ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن و ﺗﻐﻴﱢـ ُﺮﻩ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ و اﳊﻀﺎرة.
إن ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﳝﺮ ﻋـﱪ ﲢﻘﻴـﻖ ﻗـﺮاءة ﺣﺪاﺛﻴّـﺔ ﻟﻶﻳـﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺎﻹﺑـﺪاع
ـﺪاﻋﺎ ﻣﻮﺻ ــﻮﻻً ﻳﺄﺧ ــﺬ ﺑﺄﺳ ــﺒﺎب وآﻟﻴ ــﺎت إﻧﺘ ــﺎج اﻟـ ـﱰاث
واﳉـ ـ ﱢﺪة ,وﻻ ﻳﻜ ــﻮن اﻹﺑ ــﺪاع ﺣﻘﻴﻘﻴًّـ ـﺎ إﻻ إذا ﻛ ــﺎن إﺑ ـ ً
اﻟﺘﻔﺴ ــﲑي واﻟﺜﻘ ــﺎﰲ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ،وإذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﻘ ـﺮاءة اﻹﺑﺪاﻋﻴ ــﺔ ﺗﺘﻔ ــﻖ ﻣ ــﻊ ﺧﻄ ــﻂ اﻟﻘ ـﺮاءة اﳌﻘﻠﱢ ـﺪة ﰲ ﺑﻌ ــﺾ
ﺟﻮاﻧﺒﻬــﺎ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻘﻴﺔ؛ ﻓﺈ ــﺎ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋﻨﻬــﺎ ﲟــﺎ ﲢﻘﻘــﻪ ﻣــﻦ ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻟﺘّﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﻨﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ،واﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺘﺪﺷــﲔ
أﻫﺪاف ﻧﻘﺪﻳﱠﺔ ﲢ ﱢﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻜﺮﱘ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪﻻً ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ,و ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﻌﻘﻞ ﺑـﺪﻻً
ﻣﻦ إﻗﺼﺎء اﻟﻐﻴﺐ ,وﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻷﺧﻼق ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ,ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒـﺎدئ
اﻻﺳﺘﺨﻼف واﻟﺘﺪﺑﺮ واﻻﻋﺘﺒﺎر .
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ﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻر
ُﻳراد ﺑﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻬد

اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ واﻻﻧطﻼق ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ورﺳم ﺣﻠوﻟﻬﺎ
وﺿﺑط ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ ودﻗﺎﺋﻘﻬﺎ وﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﺳﺎﻟﻛﻬﺎ وآﻟﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﻣﻳم أﺛرﻫﺎ وﺗﻌﻣﻳق دورﻫﺎ.
وﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻫﻲ:
أوﻻ :اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺻﺎدر اﻟوﺣﻲ اﻟﻛرﻳم )اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ( ،وﺑﻣﺎ ُﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن

ﻣﻌﺎن وﻗواﻋد وﻣﻘﺎﺻد ﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻣﺿﻣون ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ ،وﻟﻣﺟﻣﻝ ﺣﻘﺎﺋق

اﻟدﻳن وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ .وﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻹطﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟزاﺧر ﺑﺎﻟﻧﺻوص واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻣدﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﻠزم ﻓﻲ ﺗﺻدﻳﻪ ﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻻﺳﺗدﻻﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻗواﻋدﻫﺎ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ وﻣﻌﻬود اﻟﻌرب ﻓﻲ
اﻟﺗﺧﺎطب .وذﻟك ﻟﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﺟزءا ﻣن ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟوﺣﻲ اﻟﻛرﻳم ورﻛﻧﺎ ﻣن أرﻛﺎن اﻟدﻳن اﻟﻘوﻳم .وﺗﻘرﻳر
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻣﺟﻣوع اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺷﻛﻝ ﻟﻬﺎ واﻟﻣؤدي
إﻟﻳﻬﺎ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟدﻻﻻت وﻗواﻋد اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ واﻟﻘواﻟب وﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ .وﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻬد
اﻟﻣﻌﺎﺻر أن ﻳﺑﻧﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ إﻻ ﺑرﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ،إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟﻣﺗﻳﻧﺔ واﻟﺗﻼزﻣﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺿﺢ اﻟﺑﻌد اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﺟﺗﻬد
اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻘوق وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧرى.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺗزﻛوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻬد ،وﻣدى ﺗﺣﻠﻳﻪ ﺑﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘوى
واﻟﺻﻼح واﻟورع ،وﺑﺻﻔﺎت اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .وﺗﺗرادف ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
ﻣﻊ أوﺻﺎفُ ،ذﻛر أﻧﻬﺎ ﻻزﻣﺔ ﻓﻲ أي ﺗﺧﺻص وﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻣﻲ أو ﻣﻬﻧﻲ ،وﻟذﻟك ﻋﺑروا ﻋﻧﻬﺎ
 أكاديمي من تونس .
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ﺑﺷرف اﻟﻌﻣﻝ وأﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ وأﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣوظف وﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻣﻔﻛر واﻟﻣﻧظر واﻟﻣرﺑﻲ واﻟﻣﻌﻠم،
وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻳﻛﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ،واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.
وﻧظن أن ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر إزاء اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺻدﻗﻳﺔ أﻗواﻟﻪ وأﻋﻣﺎﻟﻪ
وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ،وﻓﻲ اﺗﺑﺎﻋﻪ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،وﻧﺄﻳﻪ ﻋن أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت
واﻻزدواﺟﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ،وﺗرﻛﻪ ﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧوف واﻟﺗذرع واﻟﺗردد ،ﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻘرر اﻟﺣﻘوق وﻳداﻓﻊ
ﻋﻧﻬﺎ وﻳﻧﺗﺻر ﻟﻠﻣظﻠوم وﻳﺻد اﻟﻣﻌﺗدي ،وﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺑﻧﻲ ﻓﻘﻬﻪ ٕواﻓﺗﺎﺋﻪ واﺟﺗﻬﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣق
واﻟﻌدﻝ واﻹﺣﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ واﻟﻌﻣﻝ ،ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج ،ﻣﻊ اﻷﻧﺎ وﻣﻊ اﻵﺧر .ﻳﻘوﻝ –ﺗﻌﺎﻟﻰ:-
} ٕواذا ﻗﻠﺗم ﻓﺎﻋدﻟوا وﻟو ﻛﺎن ذا ﻗرﺑﻰ{ ،1وﻳﻘوﻝ} :وﻻ ﻳﺟر ﻣﻧﻛم ﺷﻧﺂن ﻗوم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻌدﻟوا اﻋدﻟوا
ﻫو أﻗرب ﻟﻠﺗﻘوى{.2
ﺛم إن ﺻﻔﺔ اﻟﺗزﻛﻳﺔ واﻟﺗﻘوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻣور ،ﻣﻧﻬﺎ:
 ﻓﻬﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ واﺻطﻼﺣﻪ ﻣﻊ ذاﺗﻪ ،وذﻟك ﻷن اﻟﺗﻘوى ﺗُﻌد أﻣ ارﻣطﻠوﺑﺎ ﻣﻧﻪ ،ﺑﺻﻔﺗﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺗﻘوى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣطﻠﺑﺎ دﻳﻧﻳﺎ وﻋﻣﻼ ﺷرﻋﻳﺎ ﻣﻧوطﺎ
ﺑذﻣﺗﻪ وﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ ،ﻓﻳﻛون اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺗﻘﻳﺎ وورﻋﺎ ﺑﻣوﺟب اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻗﺑﻝ أن ﻳﻛون
ﻣﻧﺗﺳﺑﺎ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﻣﺟﺗﻬدﻳن واﻟﻌﻠﻣﺎء.
 وﻫﻲ ﺗدﻝ –ﻛذﻟك -ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣرﺟﻌﻳﺗﻪ واﺻطﻼﺣﻪ ﻣﻊ وظﻳﻔﺗﻪ ،وذﻟك ﻷنﺑﻌض ﻧﺻوص ﻣرﺟﻌﻳﺗﻪ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺿرورة اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺗﻘوىٕ ،واﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر
اﻟﺗﻘوى ﻣدﺧﻼ أو ﺷرطﺎ ﻟﻘﻳﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎد وﺣﺻوﻟﻪ وﺗﻔﻌﻳﻠﻪ ،وﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻛﺛﻳرة ،وﻣﻧﻬﺎ:
-

ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-إن ﺗﺗﻘوا اﷲ ﻳﺟﻌﻝ ﻟﻛم ﻓرﻗﺎﻧﺎ{ ،3واﻟﻔرﻗﺎن ﻫو ﻣﻧﻬﺞ أو أداة اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن
اﻟﺣق واﻟﺑﺎطﻝ واﻟﻣﻌروف واﻟﻣﻧﻛر واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺻواب واﻟﺑطﻼن ،وﻻ ﺷك أن اﻻﺟﺗﻬﺎد
ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻔرﻳق ﺑﻳن ذﻟك ﻛﻠﻪ .وﻣﺎ أﺣوج اﻟﻣﺟﺗﻬدﻳن إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟدﻋوة إﻟﻰ
اﻟﺣﻘوق وﺑﻳن دﻋﺎوى ُﻳزﻋم أﻧﻪ ﺣﻘوق ،وﺑﻳن ﺣﻘوق اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻬم وﺑﻳن
«ﺣﻘوق» اﻟﺟﻧﺎة اﻟﻣﻌﺗدﻳن» ،ﻓﺄﺳﺎس اﻟﺗﻔرﻳق ﻫو ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
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واﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺑﻰ أن ﺗﺣﺷرﻩ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺗﺎﺟرﻳن ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﺄﺑﻰ
أن ﺗورﺛﻪ ﻫﻧﺎت اﻻزدواج واﻟﺗﺧوف واﻟﺗردد واﻟﻛﻳﻝ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻛﻳﺎﻝ.
4
وﻳﻌد اﻻﺟﺗﻬﺎد وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﻣﺎ أُوﺗﻳﻪ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺑﺗﻌﻠﻳم اﷲ
 -وﻗوﻟﻪ} :واﺗﻘوا اﷲ وﻳﻌﻠﻣﻛم اﷲ{ ُ ،

وﺗوﻓﻳﻘﻪ .وﻣﻌﻠوم أن اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎس واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣظﻠوﻣﻳن واﻟوﻗوف ﻣﻊ

اﻟﺿﻌﻔﺎء واﻟﻣﻐﻠوﺑﻳن ،ﻛﻝ ﻫذا ﻣﻌدود ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﻔﻳد اﻟذي ﻳؤﺗﻳﻪ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣن أﻗﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ واﻟﺗزم دﻳﻧﻪ واﻧﺗﻬﺞ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘوى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺳﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻛﻝ أﺑواب
اﻟﺑر واﻟﺧﻳر واﻟﻣﻌروف ،وﻣن ذﻟك اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ وﻧﺑﻝ ﻣﻘﺎﺻدﻩ.
واﻟﺧﻼﺻﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎ ُذﻛر :أن ﺗﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺷرط أو ﺻﻔﺔ ﻳﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻬد ،وأﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻟﺷرط اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ،وأﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑذات اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺷروط واﻟﺻﻔﺎت ،ﻓﻳﻠزم ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﺻﻔﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﻳﺔ
ﺑﻳن أﺟزاء اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻧﺻوﺻﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ وﺷراﺋطﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
واﻟﻣدﻋو إﻟﻳﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺗﺳوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻼت واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺎت ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻬود ﻓﻲ اﻟﺷرع
وﻣﻌدود ﻣن اﻟﺳﻣﻊ.
واﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻓﻳراد ﺑﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺟﺗﻬد ،ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺎ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ
أﻣﺎ واﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ُ
وﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ،وﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج.

وﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ ﺗﻔﺻﻳﻼت ،ﻳراد ﺑﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺟزاﺗﻪ وﻣﻛﺗﺷﻔﺎﺗﻪ وﻋﻠوﻣﻪ وﻓﻧوﻧﻪ وﺗﻛﺗﻼﺗﻪ وﻧظﻣﻪ وﺳﺎﺋر
ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻪ .وﻫذا ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻻﺟﺗﻬﺎد وﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة.
وﻣن ﺗﻔﺻﻳﻼت اﻟواﻗﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم:
 ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻣوم اﻟواﻗﻊ ﺳواء أﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ ﺑواﻗﻊ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،أم ﻟم ﻳﻛن ﻣﺗﺻﻼ ﺑﻪ،وذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺎﺑك واﻟﺗراﺑط ﺑﻳن أﺟزاء اﻟواﻗﻊ ﻛﻠﻪ ،ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣراﺗب اﻟﺗﺄﺛر
واﻟﺗﺄﺛﻳر .وﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳﺷﻪ اﻟﻣﺟﺗﻬد أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻷن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻓرع ﻋن ﺗﺻورﻩ ،وﻷن إدراك اﻟواﻗﻊ وﺗﻔﺻﻳﻼﺗﻪ طرﻳق
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أﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺟودة اﻷداء وﺿﻣﺎن اﻟﺟدوى واﻟﻔﺎﺋدة .ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻬد ﻟﻪ أن ﻳﺿﻊ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﺷﺗﻪ ،وﻟﻪ أن ﻳرﺗب ﺣﻠوﻟﻪ وﺻﻳﻎ ﺑداﺋﻠﻪ ﻓﻲ ﺿوء أوﻟوﻳﺎت اﻟواﻗﻊ
وﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻪ ،ﻓﻣﺎ ﻳﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻻ ﻳﺻﻠﺢ ﻓﻲ أﺧرى ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ذﻟك وأوﻟوﻳﺎﺗﻪ
وﺗﻧوع ﻣﺑرراﺗﻪ واﺧﺗﻼف ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺿﺑط ﻣﺎ ﻫو أﺳﺎس وﺿروري ﻓﻲ ﺣﻘوق ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس أو
طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟدوﻝ ،وأن ﻳﺿﺑط ﻣﺎ ﻫو ﺣق ﺣﺎﺟﻲ ُﻳﻔﺗﻘر إﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺄﻛﻳد ،وأن ﻳﺿﺑط
ﻣﺎ ﻫو ﺗﺣﺳﻳﻧﻲ وﻛﻣﺎﻟﻲ ﻳﺗﻣم اﻟﺣق اﻟﺿروري واﻟﺣق اﻟﺣﺎﺟﻲ ،وﻟﻪ –ﻛذﻟك -أن ﻳﺿﻊ

ﺧطﺔ ﺗرﺗﻳﺑﻳﺔ ُﻳﻘدم ﻓﻳﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻷﻫم ،واﻷﻋم واﻷوﻛد ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻟواﻗﻊ اﻟﻧﺎس
وﻟواﻗﻊ ﺣﻘوﻗﻬم وﻣﻛﺎﺳﺑﻬم وﻣﻧﺎﻓﻌﻬم.

وﺑﺧﺻوص اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟراﻫﻧﺔُ ،ﻳﻌد اﻟﻌﻠم ﺑﻪ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻪ

وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ وﺗداﺧﻼﺗﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن .وﻫذا ﻳﺣﺻﻝ ﺑﺎﻟﺗﺻوﻳر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻳداﻧﻲ واﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ
ﺑدﻗﺔ وﻋﻣق وﻣوﺿوﻋﻳﺔ .وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻬد أن ﻳﺳﺗﻌﻳن ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ذﻟك ،وﻟﻪ أو ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻌﺗﻣد

اﻟﻣﻌدة ﺑدﻗﺔ وأﻣﺎﻧﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ُ

وذﻟك ﺑﻘﺻد ﺗدﻗﻳق اﻟﺗﺻور اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗدﻗﻳق اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲٕ ،واﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻛﻠﻪٕ ،واﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﺣﻛم وﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻔﺗﺎوى واﻟﻘ اررات واﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﺑداﺋﻝ واﻟﺣﻠوﻝ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻷﻛﻳدة.
وﻣن ﺗﻔﺻﻳﻼت اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص:
 اﻟﻌﻠم ﺑﺄﺣواﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣظﺎﻫرﻫﺎ وﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻت إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ وﻣﺳﺎﺣﺎت ازدﻫﺎرﻫﺎ،ﺣﺗﻰ ﻳﺗم رﺳم اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻠﻳﺎ ٕواﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ودوﻟﻳﺎ ،-واﻟﺗﻲ ﻳﺗم
ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺗﺣدﻳد اﻟﻣوﻗف إزاءﻫﺎ.
 اﻟﻌﻠم ﺑﺗﻌداد ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺣﺻر أﻧواﻋﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ ،وﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ وأوﻟوﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻛونﻟﻪ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻼزم وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣوﺟود وﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌواﺋق وﻣراﻋﺎة
اﻟﻣﺳﺗطﺎع وﻓﻌﻝ اﻟﻣﻣﻛن.
 اﻟﻌﻠم ﺑﻣداﺧﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳوﻏﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻹﺣﺎطﺔﺑوﺳﺎﺋﻝ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وآﻟﻳﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وﺻﻳﻎ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﻣﻼﺣﻘﺗﻬﺎ ﺑطرق اﻟﻘﺿﺎء
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واﻻﺣﺗﺟﺎج واﻟﺗﺣرك اﻟﺳﻠﻣﻲ واﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺿﻐط اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ
ﻳﺳﺗﻌﻳن ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﻔﻌﻳﻝ واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وﻻﺳﻳﻣﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻬﺎك واﻻﺳﺗﺧﻔﺎف.
 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷطر واﻟﻬﻳﺎﻛﻝ واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎﺻﻼت ﻣﺣددة ﺑﺈﻗرار اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ.
 رﺻد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻳﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،وذﻟك ﻣن أﺟﻝ إﺣداث اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻳﻬﺎ أﻛﺑر اﻷﻗدار وﺗﺗﻌﻣق
ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌظم اﻵﺛﺎر ،وﻓﻘﺎ ﻟرؤﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أو وﻓﺎﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻻﻋﺗﺑﺎرات واﻟﺳﻳﺎﻗﺎت
اﻟواﻗﻌﻳﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أو اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ،أو ﻏﻳر ذﻟك .ورﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ
واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ،أوﺿﺎع ﺑﻌض اﻷﻗﻠﻳﺎت ،ودﻋوى اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن وﻣظﺎﻫر وﺿواﺑط
ذﻟك.
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻳراد ﺑﻬﺎ ﺗﻧزﻳﻝ ﻣرﺟﻌﻳﺗﻪ
ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ،أو ﺣﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ،ﻣن أﺟﻝ ﺑﻳﺎن أﺣﻛﺎم ذﻟك ﻛﻠﻪ،
ورﺳم اﻟﻣواﻗف واﻟﺣﻠوﻝ واﻟﺑداﺋﻝ واﻟﺻﻳﻎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﺦ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺗﻔﻌﻠﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ وﺗﻣﻧﻊ
ﻣﺎ ﻳﺧﻝ ﺑﻬﺎ وﻳﺷوش ﻋﻠﻳﻬﺎ.
وﺗُﻌرف ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺑﻌدة ﻋﺑﺎرات ،ﻛﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻛﻳﻳف واﻟﺗﺧرﻳﺞ
واﻹﻟﺣﺎق واﻟﻘﻳﺎس .وﻣن اﻟﻌﺑﺎرات ﻛذﻟك :ﺗﺧرﻳﺞ اﻟﻣﻧﺎط وﺗﻧﻘﻳﺢ اﻟﻣﻧﺎط وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﺎط.
وﻫﻲ ﺗُﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ رﻛﻳزﺗﻳن:
 رﻛﻳزة اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻣﻔردات اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ :ﻛﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،واﻟﻣﺟﻣﻝواﻟﻣﺑﻳن ،واﻟﻧﺎﺳﺦ واﻟﻣﻧﺳوخ ،واﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ ،واﻷﺻﻝ واﻟﻔرع ،واﻟﻘﺎﻋدة واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ،واﻟﺗﻘرﻳر
واﻻﻋﺗراض ﺑﺎﻟﻔرق أو اﻟﻘﺎدح أو اﻟﻣﺧﺎﻟف.
وطرﻳق ﻫذا ﻫو :اﻟﻧص واﻹﺟﻣﺎع واﻻﺳﺗﻘراء وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻔطرة واﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘﻝ.
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 رﻛﻳزة اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻣﻔردات اﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺣﻳﺎﺗﻲ :ﻛﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔواﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺣﻛﺎﻳﺎت ،وﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وأزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻝ ،واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﺿرورات اﻟدوﻟﺔ
وﺧﻳﺎرات اﻟﺷﻌوب ،وﺑﻳن اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟﺛواﺑت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﻳن
اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺧﺻوﺻﻳﺎت واﻟﻬوﻳﺎت ،وﻏﻳر ذﻟك.
وطرﻳق ﻫذا ﻫو :اﻹﺣﺻﺎء واﻻﺳﺗﺑﻳﺎن واﻻﺳﺗطﻼع ،واﻟﺗﺻوﻳر اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻛﻼم اﻟﺧﺑراء
وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻠﻠﻳن واﻟدارﺳﻳن ،واﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات واﻟﺗراﻛم ﺑﻛﻝ وﺟوﻫﻪ.
وﻣن ﺿروب ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺣﻳﺎﺗﻲ :اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﻣﺣﻠﻲ
واﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ،اﻟظﺎﻫر ﻓﻳﻪ واﻟﺑﺎطن ،وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ُﻳﻌد اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن أﻓرادﻩ

أﻣ ار دراﺳﻳﺎ اﺳﺗﺧﻼﺻﻳﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم واﻗﻊ اﻟﺣﻘوق وﺣﺎﺿرﻫﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ،وﻣﺳﺎﻟك ذﻟك
وﺿواﺑطﻪ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻪ.
ﻣﺳﺎﻟك ﺗﻧزﻳﻝ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ
وﻣﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أن ﺗﻧزﻳﻝ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،وﻋﻠﻰ
اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻳﺄﺧذ ﻋدة ﻣﺳﺎﻟك ،ﻫﻲ:
 ﻣﺳﻠك اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻔروع واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ).ظواﻫر اﻟﻧﺻوص وﻋﻣوماﻷدﻟﺔ وﻛﺑرﻳﺎت اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت وﺣﻘﺎﺋق اﻹﺟﻣﺎﻋﺎت(
 ﻣﺳﻠك اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﺧرﻳﺞ واﻟﺗﻧﻘﻳﺢ واﻟﺗﺣﻘﻳق).ﺗﺧرﻳﺞ اﻟﻣﻧﺎط وﺗﻧﻘﻳﺢ اﻟﻣﻧﺎط وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﺎط( ﻣﺳﻠك اﻻﺳﺗﻘراء ﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻛﻠﻳﺎت).اﻟﺗﻘﻌﻳد ،واﻟﺗﺄﺻﻳﻝ( ﻣﺳﻠك رﺑط اﻟﺟزﺋﻳﺎت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت).اﻟﺗﻛﻳﻳف واﻟﺗﺧرﻳﺞ واﻟﺣﻣﻝ( ﻣﺳﻠك ﺗﺣﻛﻳم اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳر. ﻣﺳﻠك رﺑط اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ).اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻد( ﻣﺳﻠك ﻣراﻋﺎة ﻣﺂﻻت اﻷﻓﻌﺎﻝ ).اﻟذراﺋﻊ ﺳدا وﻓﺗﺣﺎ( ﻣﺳﻠك اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗرﺟﻳﺣﺎت واﻻﺧﺗﻳﺎرات. ﻣﺳﻠك ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻔروق واﻟﻘوادح واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻷﺻﻝ).ﻗوادح اﻟﻘﻳﺎس واﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰاﻷﺻوﻝ واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻟﻘواﻋد(
 ﻣﺳﻠك اﻟﺗﺣرﻳر واﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﺗوﺛﻳق.6

ﻣﺳﺗوﻳﺎن ﻟﺗﻧزﻳﻝ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ :ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺟزﺋﻳﺎت اﻟﻧﺻوص واﻷﺣﻛﺎم وظواﻫر
وﻋﻣوم اﻷدﻟﺔ اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗرﺳﻳﺧﻬﺎ واﻟﺣث ﻋﻠﻳﻬﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ .أي أن
اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻗد ﻻ ﻳﻠﺗﻔت إﻻ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟظواﻫر واﻟﻌﻣوﻣﺎت واﻟﻧداءات اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﻫذﻩ
اﻟﺣﻘوق.
وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ﻫذا :ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ:-
 }وﻟﻘد ﻛرﻣﻧﺎ ﺑﻧﻲ آدم{ ،5ﻓﻳﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻛرﻳم ﻣراﻋﺎة ﺣرﻣﺗﻪ وﺻونﺣﻘوﻗﻪ.
 وﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻟﻘد ﺧﻠﻘﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أﺣﺳن ﺗﻘوﻳم{ ،6ﻓﻳﻛون اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔطرﻳﻘﺎ إﻟﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺣﺳن أﺣواﻟﻪ وأﻓﺿﻝ ﺗﻘوﻳﻣﻪ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻵﻳﺔ
اﻟﻛرﻳﻣﺔ ،أو ﻳﻛون ﻫﺗك ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﺳن اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻵﻳﺔ.
 ﻋدة أﻗواﻝ وأﻓﻌﺎﻝ ﻧﺑوﻳﺔ ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻛرﻳﻣﺔ ،وﺧطﺑﺔ ﺣﺟﺔ اﻟوداع اﻟﺗﻲ دﻋﺎ ﻓﻳﻬﺎ رﺳوﻝ اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وأن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن آدم،
وأن آدم ﻣن ﺗراب ،وأن ﺣﻘوق اﻟﻧﺎس ﻣﺣﺗرﻣﺔ وﻣرﻋﻳﺔ.
-

ﻗوﻝ ﻋﻣر اﺑن اﻟﺧطﺎب –رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ« -ﺑم اﺳﺗﻌﺑدﺗم اﻟﻧﺎس وﻗد وﻟدﺗﻬم أﻣﻬﺎﺗﻬم
أﺣ ار ار» .7أي :ﺑﺄي ﻣﺳوغ أو ﻣﺑرر ُﻳﺳﺗﻌﺑد اﻟﻧﺎس ،وﻣﻌﻠوم أﻧﻬم ُوﻟدوا أﺣ ار ار ﺑﻣوﺟب
اﻟﺧﻠق واﻟﺣﻳﺎة ،ﻓﻛﺄن اﻟﻔﺎروق ﻋﻣر ﻳﻧص ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أي ﻣﺑرر أو دﻋوى أو ﻣدﺧﻝ
ﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣﻘوق واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

إن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻏﻳرﻩ ﻣن أﻫﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻣﻝ
واﻷداء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻣﺄﻟوﻓﺔ وﻣﻘررة وﺑدﻳﻬﻳﺔ ،وﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﻌف

 - 5سورة اإلسراء.70 ،
 - 6سورة التين.4 ،
 - 7منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،المتقي الھندي علي بن حسام الدين بن عبد الملك ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي ،سنة 1410ھـ1990/م ،ج ،4ص  ،577فصل :فضائل الفاروق .وقد جاء بلفظ« :م ُْذ كم استعبدتم الناس
وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا».
وينظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية لمحمد الطاھر ابن عاشور ،تحقيق محمد الطاھر الميساوي ،دار لبنان ،ط.أولى،
1423ھـ2004/م .ص.310
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ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺑرأي اﻟدﻳن وﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗرﺳﻳﺧﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺔ ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ
وﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎ ﻳﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت واﺧﺗراﻗﺎت ،وﻏﻳر ذﻟك
ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛﻔﻲ وﺣدﻫﺎ وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋﻣوﻣﻬﺎ ،ﻛﻲ ﺗؤﺳس
ﻟﻌﻣﻝ ﺣﻘوﻗﻲ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧظم وﻣوﺛق وﻣدﻗق ،وﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إطﺎر آﺧر ﻣﻌرﻓﻲ ﺷرﻋﻲ ﻳﻔﺻﻝ
ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﻘوﻗﻲ وﻳﺿﺑط أﺣواﻟﻪ وﻳرﺷد أطوارﻩ وﻳرﺳم ﺣﻠوﻟﻪ وﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻪ وﻳﺳﺗدرك أﺧﻼﻟﻪ
وﻫﻔواﺗﻪ وﻳﻛﻣﻝ ﻧﻘﺎﺋﺻﻪ وﻓراﻏﺎﺗﻪ .وﻫذا ﻫو اﻟذي ﻗﺻدﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻋﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻪ
ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟذي ﻧﺑﻳﻧﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟذي ُﻳﻌﻧﻰ ﺑﺑﻳﺎن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻛﺎﻣﻝ

ﻟﺷرع اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟذي ﻳﺗﻘرر ﺑﻣوﺟﺑﻪ وﻓﻲ ﺿوءﻩ ﻋﻣﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ وأﺣواﻟﻪ،
ﺑرؤﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ وﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ
ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﺗُﻧﺎط ﻓﻳﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻد واﻟﺟزﺋﻳﺎت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﺗﻐﻳرات ﺑﺎﻟﺛواﺑت.
واﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ أﻫﻣﻳﺔ ﻋن اﻷدﻟﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺎ ُﻳﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﻳﺔ )اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻷﺻوﻟﻳﺔ( وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﺑﺎﻟﻧظرﻳﺎت
واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻛﺑرى ﻟﻺﺳﻼم.

وﺑوﺳﻊ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر أن ﻳﻧطﻠق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻟﺑﻳﺎن
ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ وﺻﻳﻐﻬﺎ وآﻟﻳﺗﻬﺎ ،وﻹﺟراء اﻟﻘﻳﺎس واﻟﻧظر واﻟﻔﻛر ﻓﻲ رﺻدﻫﺎ وﺗﻘرﻳرﻫﺎ وﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ،
وﻹﺑداء اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻻﻋﺗراض واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺻورﻫﺎ وأﺣواﻟﻬﺎ.
اﻟﻣﻌﺿدة ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ
إن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺗﺣﻘق إﻟﻰ ﺑﺈﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ُ

ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘرر اﻟﻣﺑدأ اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑرﺑط اﻟﺟزﺋﻳﺎت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻد
واﻟﻣﺗﻐﻳرات ﺑﺎﻟﺛواب واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎم واﻟﻣﺟﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳن واﻟﻣﻌﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﻘوﻝ ،وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﻘرر
ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﺗوﺛﻳق ،وﻣﻣﺎ ُﻳظن ﻣﻌﻪ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣق ٕوادراك اﻟﺻواب وﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣراد

اﻟﺷﺎرع وﻣﻘﺻودﻩ.
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واﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺑﺎﺷر ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﻘﺎﻋدة )اﻟﺿرر ُﻳزاﻝ(،8
وﻗﺎﻋدة )اﻟﺿرورات ﺗﺑﻳﺢ اﻟﻣﺣظورات ،واﻟﺿرورة ﺗُﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ( ،9ﻓﻬﻲ ﻗواﻋد ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق

اﻟﺣﻳﺎة وﻋﻠﻰ ﺿرورة إزاﻟﺔ اﻹﺿرار ﺑﻬﺎ ٕواﺣداث اﻷذى ﺑﺎﻟﺟﺳد أو اﻟﻌﻘﻝ أو اﻟروح...
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣﺎ ﻻ ﻳﺑﺎﺷر ﺻراﺣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ وﻳﻧﺑﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣن
ذﻟك :ﻗﺎﻋدة )اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن( ،10ﻓﻬﻲ ﻗﺎﻋدة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس وﺣﻔظﻬﺎ ﻣن
اﻟﺗﻠف واﻟﻧﻘﺻﺎن ،وﻓﻲ ﻫذا ﻣﻌﻧﻰ ﺣﻔظ اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت .وﻣن اﻟﻘواﻋد ﻛذﻟك :ﻗﺎﻋدة
)اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻧد ﺷروطﻬم إﻻ ﺷرطﺎ أﺣﻝ ﺣراﻣﺎ أو ﺣرم ﺣﻼﻻ( ،11ﻓﻬﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة
اﻟﺷروط وﺗﺣﻛﻳﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف واﻟﻧزاع ،ﻣن أﺟﻝ إﻋطﺎء اﻟﻧﺎس ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو
اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫذا إﻗرار ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣراﻋﺎة ﻗﺎﻋدة اﻟﺷروط.
اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻘﺎﺻدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﺷﻛﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻘﺎﺻدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أﺣد أﻫم ﺿروب اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ
وﻳراد ﺑﻬذا اﻻﺟﺗﻬﺎد ،اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة إطﺎ ار
اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنُ .
ﺷرﻋﻳﺎ ﻣرﺟﻌﻳﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﻬﻣﺎ وﺗطﺑﻳﻘﺎ وﺗﻔﻌﻳﻼ وﺗرﺟﻳﺣﺎ.

وﻣﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻣﺣﻘﻘون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻘﺎﺻد 12أن اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗُﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﻳﻌرف ﻓﻲ
ﻋﻠم اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣس) :ﺣﻔظ اﻟدﻳن واﻟﻧﻔس واﻟﻌﻘﻝ واﻟﻧﺳﻝ واﻟﻣﺎﻝ( ،13ﻗﺻد إﺟراء

اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺎت ،وﻗﺻد اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﺗطﺎﺑق أو اﻟﺗواﻓق
أو اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﻳن ﻣﺿﻣون ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﻘوﻟﺗﻳن.
وﻣﺟﻣﻝ ﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ:

 - 8ھي إحدى القواعد الفقھية الكلية الخمس.
 - 9ھي قاعدة فقھية أقل كلية من القواعد الخمس.
 -10ھي في األصل حديث نبوي ،وقد جرت على ألسنة العلماء مجرى القاعدة الفقھية.
 -11ھي قاعدة فقھية ،وأصلھا نص لحديث نبوي شريف.
 ‐12في عدة أبحاث وتعليقات ومناقشات علمية في بعض المجالس والندوات والمداخالت الفضائية والجامعية والفكرية.

 -13يُنظر :الموافقات للشاطبي ،326/1 ،والموسوعة الفقھية ،207/28 ،وقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي للكيالني،
ص .168 ،167
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 أن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣس ﺗﺳﺗﻐرق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺿﻣونواﻟﻣﺣﺗوىٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻷﺳﻣﺎء أو اﻷﻟﻔﺎظ ﻗد ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﻳن ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
 أن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣس ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﻳﻝ :ﺑﺎﻟزﻳﺎدة أو اﻟﺗﻧﻘﻳص ،أو ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗرﺗﻳب واﻟﺗﻧﺳﻳق،وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻔردات اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ –ﻣﺑﻧﻰ وﻣﻌﻧﻰ -ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ.
وﻣﻣﺎ ذﻛروﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد :إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻳﺔ أﺧرى ﺗوﺳم ﺑـ«ﻛﻠﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن» ،أو ﻛﻠﻳﺔ ﺗوﺳم
ﺑـ«ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎواة» ،أو ﻛﻠﻳﺔ ﺗوﺳم ﺑـ«ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﻣﺣﻳط» ،واﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫو :إﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﺑﺎﻟذﻛر ،ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻓراد ﻣن ﺗﻘرﻳر اﻟدﻋم واﻟﺗﺄﺳﻳس
واﻹﺑراز واﻟﺗﻔﻌﻳﻝ.
وﺑﻌض أﻫﻝ اﻟﻧظر واﻟﺗﺣﻘﻳق رأى ﺿرورة اﺧﺗزاﻝ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻟﺧﻣس إﻟﻰ ﺛﻼث ﻛﻠﻳﺎت ﻓﻘط،
وﻫﻲ :ﺣﻔظ اﻟدﻳن وﺣﻔظ اﻟﻧﻔس وﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ ،ورأى أن ﺣﻔظ اﻟﻧﻔس ﻳﺷﻣﻝ ﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻝ
وﺣﻔظ اﻟﻧﺳﻝ وﺣﻔظ اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي ﻟﻺﻧﺳﺎن )واﻟذي ُﻳﻌرف ﺑﺣﻔظ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد

اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﻪ ﺿﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣس اﻟﻣذﻛورة( .واﻋﺗﺑر أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي أن ﺣﻔظ اﻟﻧﻔس
ﻳﺳﺗﻐرق ﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟﺳدا وروﺣﺎ وﻋﻘﻼ ،أﻣﺎ ﺣﻔظ
اﻟﺣﻘوق اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺗﻳن اﻷﺧرﻳﻳن ،ﺣﻔظ اﻟدﻳن
وﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ.
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ،ﻓﺈن ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻘﺎﺻدي إزاء اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻗد أﺧذ ﺣﻳ از ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳن ﻫؤﻻء ﺟﻣﻳﻌﺎ أن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻩ ﻫﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر
ﺣﻘوق اﻟﻧﺎس وﺟﻠب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﻣﻧﺎﻓﻌﻬم اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم وﻣﻛﺎﺳﺑﻬم.
وﻧزﻟت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺻﻔﺎت أﻫﻠﻪ
واﻟﻣﻬم –ﻛذﻟك -أن اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻗد أﺟري ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﺟﺗﻬﺎدُ ،

وﺿواﺑطﻪ ،وﺗراوﺣت ﺻﻳﻎ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﺗﻔﺎوت ﻣراﺗب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻻﺟﺗﻬﺎد ﺑﻧوﻋﻳﻪ

اﻟﺟزﺋﻲ واﻟﻛﻠﻲ ،اﻟظﺎﻫري واﻟﻣﻘﺎﺻدي ،وﺑﻣﺟﻣﻝ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﻣدرﻛﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ وﻣﺳﺎﻟﻛﻪ.
اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ أﺑﺟدﻳﺎت اﻟﻔﻛر واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم
اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﺗؤﺳس ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻛون وﺗﻛرﻳﻣﻪ ﺑﺣﺳن اﻟﺧﻠق وﻋظﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻳف وﻣﻛﺎﻧﺔ
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اﻟدور ،وﺗﺳﺧﻳر اﻟﻛون ﻟﻪ واﻹﻣداد ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ واﻹرادة واﻹﻳﻣﺎن واﻷﺧﻼق ،وﺑﻐﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ
اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﺧﻠق واﻟﺗﻛوﻳن واﻟﺗﻛرﻳم واﻟﺗﺳﺧﻳر ،ﻓﻛﺄن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق
ﺟزء ﻣن ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺟوز ﻣن ﺧﻠﻘﻪ ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﻛذﻟك ،وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻛذﻟك ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻣﺧﻠوق ﺑﻘﺑﺿﺔ اﻟﺗراب وﻧﻔﺧﺔ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،أرﻳد ﻟﻪ اﻟﺣق اﻷوﻝ اﻟذي ﻫو اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد أراد ﻟﻪ
ﺧﺎﻟﻘﻪ أن ﻳﻛون إﻧﺳﺎﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻫذﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗراﺑﻳﺔ )اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب واﻟﻛﺳﺎء واﻟدواء
واﻷﺛﺎث واﻟﻣراﻓق واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺳدﻳﺔ وﺣرﻛﺗﻪ اﻟﻌﺿوﻳﺔ( ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ
اﻟروﺣﻳﺔ )اﻟﻔطرة واﻷﺧﻼق واﻟﻌﺑﺎدات واﻷذﻛﺎر واﻟﻌﻘﻳدة واﻹﻳﻣﺎن( ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ )اﻟﺗﻌﻠم
واﻟﻔﻛر واﻟﻧظر واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺳﺗﻧﺑﺎط واﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺗرﺗﻳب واﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﻣوازﻧﺔ واﻟﺗرﺟﻳﺢ واﻟﻣﻌﻘوﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﻝ ﺷﻲء(.
ﻓﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻟﻛﺑرى ﺗﺷﻛﻝ إطﺎ ار ﻣﻌرﻓﻳﺎ ٕواﻳﻣﺎﻧﻳﺎ وﻣﻧﻬﺟﻳﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺟدا ﻓﻲ اﻧطﻼق
اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﻧﻪ ﻟﺑﻠورة ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
واﻟﻣﺎﻧﻌﺔ .وﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻬد أن ﻳﺗﻛﻠم ﻋن ﺗﻛرﻳم اﻹﻧﺳﺎن ٕواﻧزاﻟﻪ ﻣﻧزﻟﺗﻪ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ
ﺗرﻛﻳﺑﺗﻪ ودورﻩ ورﺳﺎﻟﺗﻪ .وﻟﻪ أن ُﻳﻧﻛر أي إﺧﻼﻝ ﺑذﻟك ،وﻷي ﻣﺑرر أو ﻣﺳوغ ،وﺑﺄي طرﻳﻘﺔ أو
ﻛﻳﻔﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻋﻧد اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر أن ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻛﺑر اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻋدة

اﻷﺳﺎس ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ واﻹﻧﺳﺎن اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﻧﺳﺎن ﻛﻠﻣﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷرض ﺗﻛﻠﻳﻔﺎ
وﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،وﻛﻠﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﺣﺳﺎﺑﺎ وﺟزاء.
ﺿواﺑط اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﻫﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺗرﺷدﻩ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺻراطﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣدﻟوﻝ اﻟدﻳن وﻣراد اﻟﺷﺎرع وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﻠق.
وﻫﻲ ﺗﺷﻣﻝ إﺟﻣﺎﻻ:
 ﺣﺻوﻝ اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﺗزﻛوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر. اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ وﺗﻔﺻﻳﻼﺗﻪ) :اﻷﺣواﻝ اﻻﺿط اررﻳﺔ واﻻﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ،واﻟﺣﺎﻝ واﻟﻣﺂﻝ ،واﻟظﺎﻫر واﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،واﻷﺻﻝ واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ،واﻟذراﺋﻊ واﻟﺣﻳﻝ واﻷﻻﻋﻳب(...،
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 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻝ أو اﻟﺗﻧزﻳﻝ )ﺗﺻوﻳ ار وﺗﻛﻳﻳﻔﺎ وﺣﻛﻣﺎ ٕواﻓﺗﺎء وﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﻳ ار وﺗﻔﻌﻳﻼوﻣوازﻧﺔ وﺗرﺟﻳﺣﺎ(.
 ﻋدم ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻟﻠﺛواﺑت واﻟﻘواطﻊ واﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻋدم ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﺳوي واﻟﻔطرة اﻷﺻﻠﻳﺔ. ﺟرﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ واﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ.ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷدوات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أداء ﻣوﻓﻘﺎ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻫﻲ:
 -1ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد :أي أن ﻳﻛون اﻻﺟﺗﻬﺎد ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ ﻻ ﻓردﻳﺎ ،وﻫذﻩ ﺗﻣﻠﻳﻪ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﺗﺷﻌب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم ،وﺗﻌﻘد اﻟواﻗﻊ وﺗداﺧﻝ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ،وﺗراﻛم اﻷﺣداث وﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ وﺷدة
ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑرﻛﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻛوﻧﻪ ﻣظﻧﺔ اﻟﺻواب واﻟﺗﺣري وﺗﻌدد اﻟرأي وﺛراء
اﻟﻔﻛر .وﺗُﺗﺻور ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ.
 -2ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد :أي أن ﻳﻛون اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣﺑﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﺻﻳن اﺛﻧﻳن:
 اﻟﺗﺧﺻص اﻟﺷرﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟذي ﻋﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎتاﻟﻣﺗﺻﻝ ﻫﺑﻬﺎ.
-

ﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد :أي أن ﺗﺣﺗﺿن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق ﻹﻧﺳﺎن
ﻣؤﺳﺳﺎت وأطر ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺎﻟﻳﺎ ودﺳﺗورﻳﺎ وﺗﺷرﻳﻌﻳﺎ
ٕواﻋﻼﻣﻳﺎ ،وﻏﻳر ذﻟك.

وﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ –ﻫﻧﺎ -ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ وﺻﻔﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد
وﺳﻣﻌﺗﻪ وﺗﺑﻌد ﻋﻧﻪ اﻟﺗورﻳط واﻟﺗﺛﺑﻳط ،وﺗﻛﺳﺑﻪ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ.
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اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ :ﺗﻌﺎرض أم ﺗﻜﺎﻣﻞ؟
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻴﻼ

*

ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺮﻳﺔ أ ﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼن ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﺰاوﻳﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺼﻮر أو ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم اﻵﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺒﺪو أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻻ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﺎدة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺣﻮل
اﻟﻨﻘﺎش أو اﳊﻮار أو اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎً
ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﺗﻌﲏ أن ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻪ أو ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ،وﱂ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻞ اﻋﺘﱪت ﻓﻀﻴﻠﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ .وﻗﺪ ﻋﻨﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ أرﺳﻄﻮ ﻣﺜﻼً أﻻّ ﻳﺘﻠﻘﻰ
اﳌﺮء وأﻻّ ﻳﺄﺧﺬ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ وﻗﺴﻤﺘﻪ وﻧﺼﻴﺒﻪ.
وﻗﺪ ّﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻔﻜﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺼﻮر

أﻛﱪ ﻫﻮ ﺗﺼﻮر أو ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻖ؛ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر
اﳊﻖ وﻣﺼﺪر اﻟﻌﺪل وﺳﻨﺪﻩ إذ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻨﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ ﺎ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻟﻜﻞ ﻓﺮد وﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻜﺎﻧﺔ أو اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟﻪ
واﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﻔﺮد .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن
ﻧﻈﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻌﺪل )أو اﻟﻌﺪاﻟﺔ( ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ وﺗﻌﺎﻟﻘﺎﺗﻪ وﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ.
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﲢﻮل اﶈﺪد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻖ وﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ ﻗﻮاﻣﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳋﻠﻖ .ﻓﻜﻞ ﳐﻠﻮق ﳛﻤﻞ ﻣﻌﻪ أو ﺧﻠﻘﺖ
* ﺑﺎﺣﺚ وأﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
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ﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ وﻗﺪرﻩ أو ﻣﺼﲑﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻈﺎم إﳍﻲ دﻗﻴﻖ .وﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﳍﻲ ﻳﻄﺎل ﳎﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎل ﳎﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذا ﺎ .ﻓﺎﻟﻌﺪل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺪﻳﲏ
ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻮﺣﻲ وﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﷲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﰲ
اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ .وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻔﺎوت أو ﻋﺪم اﻟﻌﺪل اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻘﺪرات
واﳌﻮاﻗﻊ واﳌﺼﺎﺋﺮ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻫﻲ أﺷﻜﺎل ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ
ﻗﺪرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺪرك ﻛﻨﻬﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ إﻻ اﳋﺎﻟﻖ ﻻ اﻟﺒﺸﺮ اﳌﺨﻠﻮق .ﻓﻜﻞ ﺷﻲء وﻛﻞ ﺑﺸﺮ
ﻣﺴ ﱠﲑ وﻣﻴ ﱠﺴﺮ ﳌﺎ ُﺧﻠﻖ ﻟﻪ.

ﻟﻜﻦ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ﺑﺪأ ﰲ اﻟﺘﺒﻠﻮر ﻣﻔﻬﻮم آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻖ واﻟﻌﺪل
وذﻟﻚ ﲟﻮازاة اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ وذﻟﻚ
ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﲑة .ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت
واﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﰲ ﳎﺎل اﻟﻔﻜﺮ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﺑﻴﺴﺘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻄﻠﻴﻌﻲ .ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﻹﺑﻴﺴﺘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ
اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻼﻫﻮﰐ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻹرادة واﻟﻌﻘﻞ.
وﻗﺪ اﺗﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻜﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳎﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﺎرﺗﺒﺎط أﻛﱪ ﺑﻔﻜﺮة اﳌﺴﺎواة
اﳌﻨﺤﺪرة ﻣﻦ راﻓﺪﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ :راﻓﺪ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ
ﺗﺼﻮر ﳏﻮرﻩ ﺗﺴﺎوي اﻷﻣﻜﻨﺔ )أو أﺟﺰاء اﳌﻜﺎن( وﺗﺴﺎوي اﻷزﻣﻨﺔ )أو أﺟﺰاء اﻟﺰﻣﻦ( وﺗﺴﺎوي
اﻟﻘﻮى أو ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻘﻮى .وﻫﺬﻩ اﳌﺴﻠﻤﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻮل ﰲ ﺗﺼﻮر اﻟﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﳌﺎً ﻣﻐﻠﻘﺎً إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻮﻧﺎً ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً
وﻻ ﺎﺋﻴﺎ .1أﻣﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻇﻬﻮر وﺗﺒﻠﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت
1

 اﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد:- Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infim
2

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺻﻞ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ .وﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﻔﻜﺮة
اﻟﻘﺮار واﻹرادة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻨﻈﺎم اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﰲ وﺟﻬﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ
اﳋﲑات ،أو ﰲ وﺟﻬﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻣﻦ اﷲ.
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أو ﳌﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ
ﺑﺎﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻣﻦ ﲦﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻖ وﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ أﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻹرادة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﺬات ﻓﺎﻋﻠﺔ ) (Sujetﻻ ﻛﻤﺠﺮد ﻣﻮﺿﻮع.
ﻓﺎﳊﻖ واﻟﻌﺪل ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت وﺗﻌﺎﻗﺪات ﺗﻘﺮرﻫﺎ ﺿﻤﻨًﺎ أو ﺻﺮاﺣﺔ اﻹرادات اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻈﺎم إﻧﺴﺎﱐ )ﻻ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻨﻮﻋﻲ(.

ﻛﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﻟﻐﺮب ﺣﻮل اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻮل اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺮﻳﺔ ﻳﻔﱰش وﻳﻔﱰض اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﺪور ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ أي ﰲ إﻃﺎر
اﻹرادة واﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﲔ.
وﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ذاﺗﻪ ﻻ ﻳﺸﺬ ﻋﻦ اﳋﻀﻮع ﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺎﻃﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻓﻘﺪ ﱠﺑﲔ ﻫﻴﺠﻞ ﰲ
«ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ» أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻛﺘﺴﺎب
واﻻﻛﺘﺴﺎح اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ .وﻫﻮ ﻳﺮى أن اﻹﻏﺮﻳﻖ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا إﻻ ﻗﺴﻄﺎً ﺿﺌﻴﻼً ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ.
ﻓﺄﻓﻼﻃﻮن وأرﺳﻄﻮ ﱂ ﻳﻌﻮا أن اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎﻃﻨﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﱂ ﻳﻌﱰﻓﻮا إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻦ )واﳌﻮاﻃﻦ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس( .وﻣﺎ
ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﻛﻠﻴﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻮ أوﻻً اﳊﺮﻳﺔ ﻛﺸﺮط ﻋﻀﻮي ﻣﻼزم ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺛﺎﻧﻴﺎً
- Martin Heidegger, L’époque des conceptions du monde in questions
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ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻛﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﺷﺮوط .ﻟﻘﺪ ﻇﻞ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً
ﲟﺎ ﲤﻠﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺪاﻩ ﻣﻊ اﻟﺮواﻗﻴﺔ ) (Stoïcismeاﻟﱵ
اﻋﺘﱪت أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻜﻮن ﺣﺮاً ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﱂ ،وﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺒﻮل اﳌﻜﺎن
واﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﺬرﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ .اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻞ
ﺿﺮورة اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﱂ وﺗﻘﺒﻠﻪ.
وﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﲏ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻞ ﲢﻮل
ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬاﰐ-اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﳍﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﲟﻌﲎ أن ﻣﺎ ﳛﺪث
ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ اﻧﺒﺜﺎﻗﺎً ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺑﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻠﻖ واﻹرادة اﻹﳍﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ
ﻫﻲ ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﻘﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﻷﺷﻴﺎء ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻧﻈﺎم اﻷﻓﺮاد ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎً
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أي ﻣﻦ ﺻﻨﻊ وﺧﻠﻖ اﻹﻟﻪ اﳌﺘﻌﺎﱄ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮﰲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ ﺷﻬﺪ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ أي اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
15م ﲢﻮﻻً إﺑﻴﺴﺘﻴﻤﻴﺎً ﻛﺒﲑاً ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﳓﻮ ﻣﻔﻬﻮم آﺧﺮ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮار وﺣﺮﻳﺔ
اﻹرادة وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر أو ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﲑ ).(Libre Arbitre
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر أوج اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻜﺮي وأوج ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪى دﻳﻜﺎرت أوﻻً ﰒ ﻟﺪى
ﻛﻨﻂ ،وﻫﻮ ﺗﺼﻮر ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻹﻧﺴﺎن.
إﻻ أن اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﺮﰲ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮون ﻗﺪ أدى إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻏﻠﻮاء
إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ راﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﻘﺪ
أﺛﺒﺖ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺸﺮط وﻣﺸﺮوط ﺑﺴﻼﺳﻞ ﻣﻦ اﳊﺘﻤﻴﺎت
) (Determinismesﻻ ﺣﺪ وﻻ ﺎﻳﺔ ﳍﺎ .ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﶈﺪدات ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﶈﺪدات وﺣﺘﻤﻴﺎت ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﳊﺘﻤﻴﺎت ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏﲑ واﻋﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
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ﻓﺮدا أو ﲨﺎﻋﺔ ،ﳏﺪد وﳏﻜﻮم ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺘﻤﻲ
وﻣﻮﺟﻬﺔ وﻣﺆﺛﺮة .وﺑﻌﺒﺎرة ﻣﻮﺟﺰة ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎنً ،
ﻟﺴﻼﺳﻞ ﻣﻦ اﳊﺘﻤﻴﺎت اﻟﻼواﻋﻴﺔ :اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ اﻟﻼوﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ )اﶈﺪدات اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻘﺮاﺑﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ (...واﻟﻼوﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ .ﻛﺎن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳍﻮﻟﻨﺪي ﺳﺒﻴﻨﻮزا ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻤﺢ ﻫﺬا
اﻟﺘﻄﻮر واﻧﺘﻘﺪ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻋﺘﱪﻩ «وﳘﺎً» ﻧﺎﲡﺎً ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺘﻤﻴﺎت
ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﰒ ﺟﺎء ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻟﻴﻜﻨﺲ ﻓﻜﺮة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻟﻀﻤﲑ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻋﺘﱪ ﺣﺮﻳﺔ اﻹرادة اﻟﱵ أﻗﻨﻤﻬﺎ ﻛﻨﻂ ﳎﺮد «أﻛﺬوﺑﺔ» أو ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال «ﺧﻄﺄ
ﻧﺎﻓﻌﺎ».
وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪت ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎس اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻜﺮ اﻟﻌﺼﻮر اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻛﺎﻧﺖ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﺬوة وﺷﺮارة ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع ﺳﲑورات وآﻟﻴﺎت ﲢﺮر
وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳊﺘﻤﻴﺎت واﶈﺪدات.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮي إذن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أﺻﺪاء ﻛﺒﲑة ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﳊﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﶈﺎت ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﻮر ﻳﻌﻮد إﱃ
اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻃﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﱰة اﻟﺘﺒﻠﻮر
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮر اﻟﻠﻴﱪاﱄ .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ إذن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ )أو ﺣﺮﻓﻴﺎ اﲡﺎﻩ أو
ﻧﺰﻋﺔ أو ﻣﺬﻫﺐ اﳊﺮﻳﺔ( وﲞﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﻧﺰﻋﺘﻬﺎ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻠﻴﱪاﻟﻮﻳﺔ ).(Libertarisme
أي ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ذرو ﺎ ودﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ,وﲰﺎﻩ اﻟﺒﻌﺾ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﺤﻠﺔ أو
اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ.
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ﺗﻘﻮم اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﳒﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻳﺼﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ وﳜﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪ ﳏﻮري ﻫﻮ
اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮق واﳊﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 -1اﶈﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻔﺮد وأوﻟﻮﻳﺔ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ .اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﳎﻤﻮع ﺣﺮﻳﺎت :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻀﻤﲑ ،ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،واﻻﻋﺘﻘﺎد ،ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺒﺎدل،
ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎدرة ،ﺳﻮاء ﰲ ﺗﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻨﺎﰲ أو اﻟﺴﻠﱯ ) (free fromأو ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻹﳚﺎﰊ

) free

.(of
 -2اﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻷن ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻴﻼً ﻋﻀﻮﻳﺎً ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً إﱃ اﺑﺘﻼع اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
وﺳﺤﻖ اﻟﻔﺮد واﻣﺘﺼﺎص اﳊﺮﻳﺎت .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﻣﻊ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﳌﺪﻋﻮة
ﺑﺎﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ-اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮراي روﺗﺒﺎرد

M.ROTHBARD

) (1995-1926اﻟﺬي ذﻫﺐ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻣﻦ واﳉﻴﺶ.
 -3ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ﻋﱪ ﳑﺜﻠﻴﻪ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم دﺳﺘﻮري ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ
وﺗﺪاول وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 -4ﺣﻴﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﻘﻴﻢ أي ﲡﺎﻩ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﲰﺎﻩ
ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﺑﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ ).1(polytheisme des valeurs
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﳎﺮد ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻞ ﻫﻲ -ﺑﱰﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ-
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﲰﺎﱄ .ﻓﺤﺮﻳﺔ أو ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

1

 اﻧﻈﺮ:- Sylvie Mesure et Alain Renaut :
La discussion repuplicaine du liberalisme moderne in : Alain Renaut (cordinateur), Histoire de la
philosophie politique Tom, Paris-Calman-Lévy, 1999, p.317-323
- Alain Laurent : Les grands courants du liberalisme, Paris, A.Colin 1998.
6

واﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻠﻜﻴﺔ ...وﻏﲑﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ
ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﲰﺎﱄ.
ﻏﲑ أن ﻗﻴﺎم أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲑ ﻣﺪى إﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
وﺣﺪود ﻣﺒﺪأ اﳊﺮﻳﺔ ﻫﺬا .ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ واﳌﺘﻮازﻧﺔ إﱃ
ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻘﻮي ﻳﻠﺘﻬﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﲟﺸﺮوﻋﻴﺔ.
اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ) (Libertarismeﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ أﻋﻤﺎل اﳌﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻨﻤﺴﺎوي  F.V.Hayekﰒ أﻋﻤﺎل  Robert Nozickوﻗﻮاﻣﻬﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻞ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ
وﻳﺴﲑ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ذاﺗﻪ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ أو ﻋﻮن ﺧﺎرﺟﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮاﺟﻪ
أن ﳛﺪد ﱠ
وﻳﺬﻟﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ .وﳏﻮر ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد وﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺪور ﺣﻮل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﺤﻖ
أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻘﺪس ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﳊﻖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى ،وذﻟﻚ وﻓﻖ إرادة
اﻟﻔﺮد اﳊﺮة ﻛﻘﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻠﻴﱪاﱄ اﳌﺘﻄﺮف أن
ﺗﻘﻠﺺ دورﻫﺎ إﱃ أدﱏ اﳊﺪود ) ،(Etat minimalوأن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق
اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﺣﱴ وﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻨﻒ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق.
وﻳﺮى  Nozickأن ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﲑات ﲢﺖ ﺷﻌﺎر ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن
اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮض وﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ أﺳﺲ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ
اﳌﻮزﻋﺎت وﻛﺄﳕﺎ ﻫﻲ ﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻨﱠﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻫﺒﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﻛﺄﻣﻄﺎر اﻟﺮﲪﺔ ،ﻣﻮﳘﺔ ﺑﺄ ﺎ
ﻟﻴﺴﺖ وﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﺑﺄ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﺎء وﻋﺮق وﺟﻬﺪ أﻓﺮاد
آﺧﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﺪو ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﲑﻳﺔ أو ﻫﻴﺄة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات ،أو ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر دوﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ) .(Etat providenceإن إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﲑات
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اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻴﻼء وﺳﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎت وﺣﻘﻮق
اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺧﲑا ﻢ وﲦﺮة ﺟﻬﺪﻫﻢ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪون إذن ﻣﻦ أﺻﺤﺎ ﺎ اﻹﲰﻴﲔ ﺣﱴ ﻟﻮ
ﻇﻠﺖ ﻫﻮﻳﺎ ﻢ ﳎﻬﻮﻟﺔ .ﺑﻞ إﻧﻪ -ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر -ﻳﺒﺪو وﻛﺄن اﻟﺪوﻟﺔ -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺮﺳﻮم -ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻨﺘﺠﺔ وﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ «اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺸﺎق» أو
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .وﻫﺬا اﻋﺘﺪاء ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ .ﻳﻠﺨﺺ ﻫﺎﻳﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ «ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻴﻤﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑورة ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻻﻗﱰاب اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﻮﱄ
).»(Totalitaire
ﲟﻮازاة ﺑﻠﻮغ اﳋﻄﺎب اﻟﻠﻴﱪاﱄ أوج ﺗﻄﺮﻓﻪ ﰲ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﲰﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ أو اﳌﻐﺎﻟﻴﺔ  Libertarismeﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺮف آﺧﺮ ،ﺗﻄﺮف ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﺟﺴﺪﺗﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن وﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﲰﱢﻲ ﺑﺎﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ.
ﺑﻠﻐﺖ أزﻣﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﺎﻫﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺳﻨﺔ 2008م
واﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻐﺮب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻷوروﰊ ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺧﺮى ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ،
واﻟﱵ ﺗﺒﲔ أن ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺮﻓﺾ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺪف
اﳊﺪ ﻣﻦ ﺷﺮاﺳﺔ اﻟﺴﻮق وﺟﺸﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ وﻋﻤﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ.
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﱵ ﻛﺎن
ﻣﺎرﻛﺲ ﻗﺪ اﻋﺘﱪﻫﺎ أزﻣﺎت دورﻳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أي ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺻﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم ذاﺗﻪ واﻟﱵ ﺗﻌﻮد
ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )أو اﻻﺳﺘﻐﻼل( واﻧﻌﺪام اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
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وﺟﻬﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﻴﻘﺎً وﺧﻔﻴﺎً ﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺪور ﻓﻘﻂ ﺣﻮل ﻣﻘﺪار اﳊﺮﻳﺔ ﺑﻞ
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ً
ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﳊﻘﻮق ﻛﺤﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق ﻛﺪﻳﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻗﺪ
ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻨﻈﺮي ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻨﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮي ﻷزﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛﺒﲑة ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻧﺬاك .ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﻮاﺗﺮات
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﳊﺎدة واﻟﻌﻨﻴﻔﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،وﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﻮة
اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺾ واﻟﺴﻮد.
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻏﻠﻮاء
ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ وإﱃ ﺿﺮورة إﻓﺴﺎل ) (greffeاﳊﺮﻳﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻷن إﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻳﻘﻮد إﱃ اﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وإﱃ ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة.
أﻫﻢ ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ روﻟﺰ

Rawls

ﺣﻮل اﻟﻌﺪاﻟﺔ .وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻈﲑﻳﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺣﻴﺚ
ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻨﺪاً ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﳌﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وراﻓﺪاً إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً
ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﳍﺬا اﻻﲡﺎﻩ.
ﺗﻄ ﱢﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﺈﻧﺼﺎف ) (Equitéﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ

)distributive

 (justiceﺑﺪل اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮازﻧﻴﺔ

) justice

 (commutativeأي ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺜﺮوات
ﳏﻂ اﻟﺘﺒﺎدل ﰲ إﻃﺎر ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﻘﻮق/اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﳊﻈﻮظ
 .L’égalité des opportunitésﻗﻮام ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد
وﻛﻔﺎءاﺗﻪ وﻣﻮاﻫﺒﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮارﻩ وﺳﻌﺎدﺗﻪ.
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وﻧﻈﺮﻳﺔ روﻟﺰ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎوي -اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻌﻄﻰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ أي
ﳎﺘﻤﻊ ،واﻟﺬي ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳊﻴﻮاﱐ -وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﲟﺒﺪأ
اﺳﺘﺪراﻛﻲ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﱰح روﻟﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺎوي ﻛﺤﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻳﻬﺪف إﱃ
ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﻘﺒﻮل
اﻟﺬي ﳛﻔﻆ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ إﺑﺮازﻩ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ روﻟﺰ ﻫﻮ ﳎﻬﻮدﻩ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أو ﺗﺒﻌﺎت اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أي
اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﲑ أﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪراك
واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،وﺑﲔ ﺿﺮورة ﺗﻠﻘﻴﺢ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﺈﻧﺼﺎف .وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺒﺪأ أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻳﺘﻌﲔ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮة ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ورﲟﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺮﲪﺔ
واﻹﺷﻔﺎق ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﺿﺮورة وﺣﺎﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻀﺮورة ﻫﻲ ﺿﺮورة
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷ ﺎ أداة ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻟﺘﺬوﻳﺐ اﳋﻼﻓﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻷﻧﺎﻧﻴﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺑﻠﺴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻬﺪد اﻧﺴﺠﺎم واﺳﺘﻘﺮار اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .ﻫﺬا ﻣﻊ وﻋﻴﻪ وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ
ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺒﺪأ اﻹﻧﺼﺎف ﺿﺮراً أو ﳝﺲ ﺑﺎﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻘﺪس ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﱪاﱄ :ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﻔﺮد.
ﻳﺮى روﻟﺰ أﻧﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ أن اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻌﻄﻰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذا ﺎ ﻣﻌﻄﻰ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻣﺸﺮوع ورﲟﺎ ﺗﻜﻮن «ﻋﺎدﻟﺔ»؛ ﻷ ﺎ ﲤﻨﺢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوق واﻻﺳﺘﻌﺪادات واﳌﻮاﻫﺐ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻓﺮاد وﻫﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﺒﺎري وﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺳﺘﻬﻼك .ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻌﻄﻰ
إﻧﺸﺎﺋﻴﺎً أو ﺗﺸﻜﻠﻴﺎً ﻷ ﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﲔ إﻗﺎﻣﺘﻪ وإﻧﺸﺎؤﻩ ﺪف اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺤﺴﲔ.
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إن ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪ روﻟﺰ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺼﺎﳊﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﻄﻠﺒﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﻮ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﻔﺎوت ،واﻵﺧﺮ إﻧﺸﺎﺋﻲ وﺑﻨﺎﺋﻲ وﻫﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺼﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﲢﺎول أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻀﺤﻴﺘﲔ :ﺗﻀﺤﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ اﶈﺮوﻣﺔ ﰲ أﺳﻔﻞ اﳍﺮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺘﺤﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺸﺮﺳﺔ ،وﻛﺬا اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻀﺤﻴﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻮﺳﺮة ﻓﺘﺠﻨﺐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻬﺪدﻩ دوﻣﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺒﺪأ
اﳌﺴﺎواة.
ﺗﻘﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ روﻟﺰ إذن أول ﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ
واﻟﻌﺪل )ﲟﻌﲎ اﳌﺴﺎواة أو «اﻹﻧﺼﺎف»

Equite

ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑﻩ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﲔ

ﻣﺸﺮوﻋﺘﲔ .وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ

)precudurale

 (justiceﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﲑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

) justice

ﻛﻤﻲ ﻏﲑ ﻋﺎدل
 (commutativeاﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ّ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﻌﺘﱪ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ «أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة
ﻷﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس» ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد :ﺘﻢ ﲝﺠﻢ ﻗﻄﻌﺔ اﳊﻠﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ «ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ».
ﻧﻌﻢ إن روﻟﺰ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ أوﻟﻮﻳﺔ اﳊﺮﻳﺔ أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻫﻮ «ﻣﺒﺪأ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ» أو
ﻗﺴﻂ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎدل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس .واﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ روﻟﺰ ﻫﻲ اﳊﺮﻳﺔ ﲟﺪﻟﻮﳍﺎ اﳊﺪﻳﺚ :ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﻮﻋﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﺣﺮﻳﺎت ،أوﳍﺎ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
وﺣﺮﻳﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻛﺬا ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻻﺟﺘﻤﺎع وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ
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واﺣﱰام اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ،وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳊﻖ ﰲ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أي اﻋﺘﺪاء أو ﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ...
أﻣﺎ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﻮازن ﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺪأ ذو ﻓﺮﻋﲔ :اﻷول
ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺮق أو ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ,واﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﳊﻈﻮظ.
واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ روﻟﺰ ،واﻟﱵ ﲢﺎول أن ﺗﻜﻮن ﺑﻠﺴﻤﺎ ﻟﺘﺒﻌﺎت اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻋﺪاﻟﺔ ﰲ اﳌﻄﻠﻖ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ «إﻧﺼﺎف» ) .(équitéوإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮرﻫﺎ
ﻧﻴﺘﺸﻪ ﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎم أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺼﺎف ﻫﻮ اﺣﺘﺠﺎج ﺿﻤﲏ
وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ أو ﻫﻀﻢ اﳊﻘﻮق .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎرع روﻟﺰ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄن
اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ) (justesأي ﺻﺎﺋﺒﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إذا
ﻣﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮازﻧﺎت وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ أﺳﻔﻞ اﳍﺮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺒﺪأ ﺻﻮاﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮوق( ﻓﻼ ﺿﲑ وﻻ ﻇﻠﻢ ﻳﱰﺗﺐ
وﺟﻮد ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ أو ﺗﻜﻮن ﻣﻦ
ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ.
اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ أو اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺴﺐ روﻟﺰ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ .وﻫﻮ ﻳﺮى أن اﻟﻌﺪل ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳋﲑ
ﻓﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺨﺮاً ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳋﲑ ﻷﻓﺮادﻩ ﺑﻞ ﻫﻮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﳛﻜﻤﻪ
وﻳﻮﺟﻬﻪ ﺗﺼﻮر ﲨﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺪل.
وﲟﺎ أن اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻃﻘﻮس ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻮﺳﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو أن روﻟﺰ ﳝﻴﻞ إﱃ إﻓﺴﺎل اﳊﺮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻂ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ ﳏﺎوﻟﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ ﲤﺘﻊ أﻗﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ واﳋﲑ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺮﻣﺎن ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳋﲑات.
ﻟﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل ،وﻻﻣﺴﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﻠﺴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺮﺟﺔ واﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪاﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺤﺎل واﺳﺘﻴﺤﺎش اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻠﻴﱪاﱄ اﳉﺸﻊ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺼﻮرات
ﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﺈﱃ أي ﺣﺪ وﻓﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﱵ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل؟ وإﱃ أي ﺣﺪ أﺷﻔﺖ ﻏﻠﻴﻞ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ اﻟﺬي
ﺳﺒﻖ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن «ﺣﺮﻳﺔ ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ»؟
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اﻟﻌداﻟﺔ وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
رﺿوان اﻟﺳﻳد

وﺗﺟﺎوٌر ﺑﻳن
ﺗﺣﺎوٌر
ُ
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻷُوﻟﻰ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ُ
اﻟﻧظﺎم اﻟذي
اﻟﺳوي ،ﻫو ذﻟك
ﻓﺎﻟﻣﺛَ ُﻝ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
َ
ّ
ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺷورى واﻟﻌدﻝَ .
ُ
ﱠس ﻋﻠﻰ اﻟﺷورى.
اﻟﺣ ْﻛ َم
َ
ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷورى واﻻﺧﺗﻳﺎر ،أو ّ
أن ُ
اﻟﻌﺎدﻝ ﻫو اﻟذي ﻳﺗﺄﺳ ُ
ُ
زت ﻋﻬود اﻟراﺷدﻳن اﻷرﺑﻌﺔ ،ﺑﻝ ورأى
ﻣﻳ ْ
وﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑراﻟﻣﺳﻠﻣون أﻧﻬﺎ ّ
ﺗﺣوِﻟ ِﻪ إﻟﻰ ُﻣ ْﻠ ٍك
أن ذﻟك ﻫو اﻟذي َﻣﱠﻳ َز
ﻧظﺎم «اﻟﺧﻼﻓﺔ» ﻗﺑﻝ
ﱡ
ﺑﻌض اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن وﺗﺎﺑﻌﻳﻬم ّ
ُ
َ
ﻓﺈن
َﻋﺿوض .وﻫﻛذا ﺻﺎر ﻫذان اﻟﻣﻔردان أو اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎن ﻫﻣﺎ ُرْﻛﻧﺎ اﻟﺷرﻋﻳﺔ .وﻟذﻟك ّ
ﱠ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن  -ﻛﺎﻧوا ُﻳداوﻟون ﻓﻲ
ﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻟﻸُﻣوﻳﻳن  -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ُدﻋﺎة ّ

ِ
أﻣﺎ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬم وﺳَﻳ ِرﻫم ﺑﻳن اﻟدﻋوة ﻹﻋﺎدة اﻷ َْﻣر ﺷورى ،أو اﻟﻌودة ﻟﺣﻛم اﻟﻛﺗﺎب واﻟ ُﺳّﻧﺔّ .
ٍ
ﻣﺣﻣد وﺑﻳﻧﻬم اﻟﻌﺑﺎﺳﻳون؛ ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﻣﻠون ﺣ ﱠ
ق أﻫﻝ اﻟﺑﻳت
اﻟدﻋﺎة ﻟﻠرﺿﺎ ﻣن آﻝ
ُ
ِ
اﻟﺳّﻧﺔ ﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ
اﺟ َﻊ
وﻳداﻓﻌون ﻋﻧﻪ وﻳﺛورون ﻣن أﺟﻠﻪ .وﺗر َ
ﺷﻌﺎر اﻟﺷورى ،واﻟﻛﺗﺎب و ُ
ُ
ﺗطﺎوﻝ اﻟزﻣﺎن ﺻﺎرت اﻟﺷرﻋﻳﺔُ وظﻳﻔﻳﺔً إذا ﱠ
ﺣد
ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر؛ إذ ﻣﺎ ﻋﺎد أ ٌ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ .وﻣﻊ ُ

اﻟﻌد ُﻝ
ﻳﺳﺄ ُﻝ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺑﻝ ﻳﻛﺗﻔون ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺄن
ﺗﻛون ﻋﺎدﻟﺔ .و ْ
َ
ﻫﻧﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﺋق ﻣﻊ ﻓﺋﺎت اﻷﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ «ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻔﻲء» أو

ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗوزﻳﻊ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ .وﻫﻛذا ﻏﻠﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ
ُ
ﺗدﻋم «ﺷرﻋﻳﺔ» اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم :ﻣﻧﻊ اﻟﻔﺗﻧﺔ
اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .وأُﺿﻳف إﻟﻰ
ّ
ُ
ﺑﺎﻟداﺧﻝ ،واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷﻣﺔ ودار اﻹﺳﻼم ﺿ ﱠد أﻋداﺋﻬﻣﺎ.
وﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري /اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺗرﱠﻛز ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌدﻝ واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،إذ ﺷﻣﻝ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﺛم اﻗﺗﺻر

اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﻋﺻور اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ .وﻓﻲ
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ووﻻﺗُﻪ ﺷدﻳدي اﻟﺣرص
اﻟﺑداﻳﺔ )أي ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺟرة( ﻛﺎن أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ُ
ﻳﻛون اﻟﻘُﺿﺎةُ ُﻧو َاﺑﻬُم .وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﱠﺳﺔ
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ِزﻣﺎم اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺄﻳدﻳﻬم ،ﺑﺣﻳث
ُ
ﺗﻧﻔرد ﺑﺗطﺑﻳق أ ٕواﻧﻔﺎذ ﺳّﻧ ٍﺔ ﻣﻌﱠﻳ ٍ
ٍ
وﺣﺳب؛
ﻗﺎﻧون ﻣﻌﱠﻳ ٍن
ﻗﺿﺎﺋﻳﺔٌ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔٌ ،ﻟﻳس ﻷﻧﻬﺎ ﻻ
ﻧﺔ أو
ُ
ْ
ُ
ﻳﻛون ﻣﺗوﻟّﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺧراج أو ﻋﻠﻰ
ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﺗﻌدد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺛﻝ أن
ﺑﻝ و ّ
َ
اﻟﻘَﺻص أو رﺋﻳﺳﺎً ﻟﻠ ُﺷ ْرطﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،أو اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن
ﺑﺎرز أﻳﺎم ﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد )193-170ﻫـ( ﻋﻧدﻣﺎ ُﻋّﻳن أﺑو ﻳوﺳف
اﻟﻧﺎس .وﺣدث ﺗﻐﱡﻳٌر ٌ

ﻳﻌﻘوب ﺑن إﺑراﻫﻳم )ت  182-أو 184ﻫـ( ﻗﺎﺿﻳﺎً ﻟﻠﻘُﺿﺎة .إذ ﻛﺎن ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ظﻬور
أس ،وﻣﻬﻣﺔٌ وﺣﻳدةٌ ﻫﻲ ﱡ
ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت ،واﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺟﻬﺎز َﻫ َرﻣﻲ ﻟﻪ ر ٌ
ﱢن
واﻹدارﻳﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺷروعٌ وﻣﺎ ﻫو ﻏﻳر ﻣﺷروع .وظ ﱠﻝ ْأر ُس اﻟﺳﻠطﺔ ﻫو اﻟذي ُﻳﻌﻳ ُ
ﺑﻐداد اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،ﺛم
ﺗطور ﺣدث ﻓﻲ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘُﺿﺎة .وﻫذا
َ
اﻟﻘُﺿﺎةْ ،
ﻟﻛن ً
ٌ

ﺳﺎد ﺧﻼﻝ أﻗ ّﻝ ﻣن ٍ
ﻗرن ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء دار اﻹﺳﻼم ،ﺣﺗّﻰ ﺑﻌد ظﻬور اﻟدوﻳﻼت ،وزواﻝ
ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ.
واﻟواﻗﻊُ
ﺿﻌف

اﻟﺗطور

آﺧ َر ،وﻟﻳس ﺳﺑﺑﻬﺎ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ،ﺗﺎﺑﻌﺔٌ ﻷ َْﻣ ٍر َ
ّ
أن ﻗوة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬﺎ ْ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ أو ﱡ
ﺗطور ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ،وﻫذا
ﺗوزﻋﻬﺎ .ﻓﻘد ﺣدث
ٌ
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳس ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘ ّﻝ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺷﺑﻪ
ﻫو
ُ

اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ .وﻳرﺟﻊُ ذﻟك إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ ظﻬور ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺻﺎر ،ﺛم اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،أو
اﺳﻬﺎ واﻟﻣﺟﺗﻬدﻳن
اﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،ﺻﺎر
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺷﺗرﻋﻳن؛ إذ ﺻﺎروا َﺣ َﻣﻠﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ُ
وﺣ ّر َ
ُ

اﻟﺣ ْﻛم ﺑﻬﺎ .وﻣﻧذ أﻳﺎم ﻋﻣر ﺑن
ﻓﻳﻬﺎ ،وأﺻﺣﺎب
ّ
اﻟﺣق واﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ،وﻓﻲ ُ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ )218-198ﻫـ( ،ﺣﺎوﻟت
ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻷُﻣوي )101-99ﻫـ( وﺣﺗّﻰ أﻳﺎم اﻟﻣﺄﻣون ّ
ٍ
اﺟﺗﻬﺎدات ٍ◌ ﻓﻘﻳ ٍﻪ ﻣﻌﱠﻳن.
ﻣذﻫب و
ﺗﻔرض ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻣﻌﱠﻳﻧﺎً أو ﺣﺗّﻰ
اﻟﺳُﺑﻝ أن
َ
َ
اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺷﺗّﻰ ُ
وﻋﻧدﻣﺎ ﻟم ﻳﺄ ِ
اﻟﺣ ْﻛم
اﻟﺗﺳﻠﻳم
ْت ذﻟك ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ،ﺟرى
ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻳز ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ أو ُ
ُ
ُ

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرةُ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺗﺗﺑﻊ
اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺄﻳدي اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻛﻣﺎ ﺻﺎرت
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﺻﺎر
ُ
ُ
ﻣذﻫﺑﺎً ﻣﻌﱠﻳﻧﺎً أو اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﺗﺧﱡﻳراﺗﻪ .وﻟذا ﻓﻘد رأى اﻷﺳﺗﺎذ واﺋﻝ ﺣﻼّق ،أﺳﺗﺎذ

اﻟﻳوم(
أن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ )أو ﻣﺎ ﻳوازي ُﺣ ْﻛ َم اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ ّ
َ
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ﻳﺻ ﱡﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺻ ﱡﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻷُﺧرى؛
اﻟﻣ ْﺣ َدﺛون ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬم ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺳﻠطﺔ
ّ
ﻷن اﻟﻧﻬﺞ أو اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻘُﺿﺎةُ ُ
اﻓر
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣن ﻧﺗﺎج اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،وﻟذا ﻻ ﺗﺗو ُ
ﻳطﺑق
ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻳﺎدﻳﺔُ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ْ
اﻓر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟذي ّ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗو ُ
ﻣدارس ﻓﻘﻬﻳﺔٌ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔٌ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ﻣﻧﻬﺟﺎً أو
ﻣﻧﺎﻫﺞ أﻧﺗﺟﺗْﻬﺎ اﺟﺗﻬﺎداً ﻣ ُ
َ
ذاﻫب و ُ
اﻟﺣ ْﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺟﺎء ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻣرﻳن :ﻣدﻧﻳﺔ
ﻓﺈن ﻫذا
اﻟﻘﺎﺋم .وﺑذﻟك ّ
اﻟﺗﻣﺎﻳ َز ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ و ُ
ُ
اﻟﺷﺄن اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﻘﻳﺎم ﻋﻠﻰ
اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ ،أي أﻧﻪ ﻟﻳس ﻧظﺎﻣﺎً ﻣﻌﺻوﻣﺎً ﻳﺗوﻟﻰ
َ
أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أو اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔٌ ﻻﺳﺗظﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن
اﻟﺷرﻳﻌﺔ  -و ّ
ﺟﻬﺔ ،وﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺳﻠﱠم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻌدﻝ واﻟظُْﻠم ،واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺣرﻣﺔ،

أن اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ إﻧﺗﺎﺟﺎً أو ﺗﻧﻔﻳذاً ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻔﺳﺎد .ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺟﻬﺔ ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﻫﻧﺎك اﻻﺣﺗرام اﻟذي ﻳﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻟدى اﻟﻧﺎس ﻻﺳﺗظﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ.
ٍ
ﺑﺷﻌﺑﻳﺔ ﻛﺑرى ﺧﻼﻝ ﻋﺻور اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﺣظﻲ
ُ
َ
ﺳ ّﻣﻲ
وﻳ ّ
داﻣت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟرﺑﺔُ .
ﻌﺑر ﻋن ذﻟك اﻟﻠﻘب اﻟذي أُطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻷﻧدﻟس ﺣﻳن ُ

أن اﻟﻣﺷﻛﻼت
«ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ» ،وﻟﻳس ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻳر أو اﻹﻣﺎمْ .
ﻟﻛن ﻟﻳس ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّ
ب ظﻠُ ُﻣﻪُ إﻟﻳﻪ وﻟﻳس إﻟﻰ
اﻧﺗﻬت .ﻓﻘد ﻳﻛو ُن اﻟﻘﺎﺿﻲ ظﺎﻟﻣﺎًْ ،
ﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ُﻳ ْﻧ َﺳ ُ
ﻋدم اﻟﻣﻼءﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣذﻫب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ/اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟذي ﻳﺗﺑﻌﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ .ﻓﻘد
اﻟﺷرﻳﻌﺔ .وﻗد ُ
ﻳﻌود ُ
اﻋﺗﺎد اﻟﻣﺻرﻳون َﻣﺛَﻼً ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف اﻷوﻗﺎف اﻟﻛﺛﻳرة .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺟﻳﺎ ُﻝ اﻷوﻟﻰ ﻣن
اﻟﻘُﺿﺎة اﻷﺣﻧﺎف  -وﺗﺑﻌﺎً ﻷﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ ﻣؤﺳﱢس اﻟﻣذﻫب  -ﻻ ﺗﻘو ُﻝ ﺑﺗﺄﺑﻳد اﻟوْﻗف .وﻋﻧدﻣﺎ
ﻋﱠﻳن أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻗﺎﺿﻳﺎً ﺣﻧﻔﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﻛﺎن رﺟﻼً ِ
ورﻋﺎً ﻟﻛﻧﻪ «ﻻ ﻳرى اﻷﺣﺑﺎس»،

أن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ
ﱠ
أﺿر ذﻟك ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس .ﻋﻠﻰ ّ
ﻟﻌرف اﻟﺑﻠد اﻟﺳﺎﺋد؛ ﺑﻝ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
اﻟظُْﻠم اﻟﻔردي أو ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ آراء ﻓﻲ ﻣذﻫب ﻣﻌﱠﻳن ُ
ٍ
ٍ
وﻣطﺎوﻻت .وﻛﺎن
ﻧظﺎم اﻷدﻟّﺔ واﻟﺷﻬود اﻟﻌدوﻝ ،واﻟذي ﺗﺳّﺑب ﻓﻲ ﺑطء ﺷدﻳد وﺗﻌﻘﻳدات ُ
ُ
ﻫﻧﺎك اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟواﺣدة ،واﻟﺑﻠد
أن اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟواﺣد ،واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ّ
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ٍ
أﺛّرت ﻓﻲ ﻣ َد ٍ
ﻣﺗطﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣراﻋﺎة اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ أو
ﻳﺎت
َ
أن اﻟﻣﺷﻛﻼت أﺗت أﻳﺿﺎً ﻣن اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ .ﻓﻣﺎ ﻛﺎن أﻫ ُﻝ
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت رﺟﺎﻻﺗﻬﺎ .ﺑﻳد ّ
اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ُﻳﺳﻠّﻣون ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن واﻟﺛوار اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ،رﻏم اﺟﺗﻬﺎد
ٍ
ﻟﻠﺑﻐﺎة )= اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن( .وﻗد ﻛﺎن ﻫدف اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﺷﺗراع أﺣﻛﺎم ُ
ﺣق اﻻﻋﺗراض ،ﺣﺗﻰ
واﻟﻘﺿﺎة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،واﻹﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ّ
ﻻ ﻳﺗﺣوﻝ ﻛﻝ ﺗذ ﱡﻣ ٍر إﻟﻰ اﻧﺷﻘﺎ ٍ
دﻳﻧﻲ أو ﺗﺣرك ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻧﻳف أو داﻣﻲ .وﻣﻧذ ٍ
زﻣن ﻣﺑ ّﻛ ٍر
ق ٍ

أﺻرت اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘّﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘوﻳم اﻟﺧﺎرﺟﻳن ﺑﻧظرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن )= دﻳوان اﻟزﻧﺎدﻗﺔ(،
ﱠ
وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻘط .وﻛﺎﻧت ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺣﻳﺎن ﻋﻠ ٌﻝ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔٌ ،وﻗد

ﺗدﺧﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﻣ ار اًر ﻟﻠﺗﺣﻘق وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣرﻳﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد .ﺑﻳد أن اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻐ ُﻝ ﻓﻲ ٍ
ﻛﺛﻳر
ﻣن اﻷﺣﻳﺎن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ.

وﻣﻧذ ٍ
ﻛﺑﺎر
زﻣن ﻣﺑ ّﻛ ٍر أﻧﺷﺄ أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن دﻳوان اﻟﻣظﺎﻟم أو ﻗﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟمُ ،ﻟﻳﺣﺎ َﻛ َم أﻣﺎﻣﻪُ ُ
أن اﻟﻘُﺿﺎة اﻟﻌﺎدﻳﻳن ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻌون إﺧﺿﺎﻋﻬم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ! وﻓﻲ
رﺟﺎﻻت اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺣﺟﺔ ّ
ﺑﺎب اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﻣن أﺟﻝ ﻓرض اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم،
أزﻣﻧﺔ اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻻﺿطراب ،ﻛﺎن أر ُ
ﻳﻠﺟﺄون إﻟﻰ «ﺗﻐﻠﻳظ اﻟﻌﻘوﺑﺎت» ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻏﻳر ر ٍ
ادﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ.
ّ
اﻟﺧﺎص» أو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ،واﻟﺗدﺧﻝ
واﺧﺗﻠﻔت ﻣواﻗف اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺿﺎة ﻣن «اﻟﻘﺿﺎء
ّ

ﺳﻣﺎﻩ ُﺣ ْﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ُﻣواﺟﻬﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أواﻹداري ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء .ﻓﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣن ّ
اﻟﺣد اﻷوﺳط ﺑﻳن ﻣﺎ
ُﺣ ْﻛم اﻟﺷرﻳﻌﺔ .وﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺣ ﱠدث ﻋن «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ،أي ّ
ٍ
أي
ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻟُﻪُ وﻣﺎ ﻻ
ُ
أي ظروف ،وﺗُﺟﺎﻩ ّ
ﻳﻣﻛن ﻗَﺑوﻟُﻪُ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﺗﺣت ّ
ﻳﺣﺿ ُرﻩُ اﻟﻘُﺿﺎةُ،
ﻣﺟﻠﺳﻪُ ﻓﻲ «دار اﻟﻌدﻝ»،
ﻓﺋﺎت .ﻓﻘﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟم اﻟذي ﻳﺟري
ُ
ُ
ﻳﻌﺑر ﻋن اﺗّﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻹﺣﻼﻝ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺳر ٍ
ﻋﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ
وﻳﺳﺗﺷﺎرون ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ .وﻫو ّ
ُ
ُ
اﻟﻧﺎس .واﻟذﻳن ﻗﺎﻟوا ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،إﻧﻣﺎ ﻗﺻدوا ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ
ٍ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ اﺗّﺑﺎع ﻧﻬﺞ اﻟﻣروﻧﺔ أو
ظرف طﺎرئ ،ﻗد ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ
اء ﻣﻌﱠﻳﻧﺎً ﻓﻲ
إﺟر ً
ُ
ٍ
ٍ
أﺻ ﱠر آﺧرون ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر
ﺑﻣذﻫب ﻣﻌﱠﻳ ٍن أو
اﻟﺗﺷ ﱡدد ﻓﻳﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻣرﺗﺑط
ﺑﻧص ﻣﻌﱠﻳن .ﺑﻳﻧﻣﺎ َ
ٍ
ﻛﻝ ُﻣ
ﻘﺎﺿﺎة ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺷـرﻋﻲ أو اﻟﻣﺣـﻛﻣﺔُ ،ﺣ ْﻛم اﻟطﺎﻏـوت .وﻗد ﻛﺎن طرﻳﻔﺎً
ّ
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أن « ُﺣ ْﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ﻟدى
ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻘرﻳزي )845-ﻫـ(
اﻟﻣؤرخ واﻟﻔﻘﻳﻪ اﻟﺣﻧﻔﻲ ،ﻣن ّ
ّ
ُﺣ ّﻛﺎم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﺑﻣﺻر إﻧﻣﺎ ﻫو ُﺣ ْﻛ ُم «اﻟﻳﺎﺳﺔ» أي ﻗﺎﻧون ﺟﻧﻛﻳزﺧﺎن ،وﻟﻳس ﺣﻛم اﻟﺷرع
إن ُوﻻة اﻷﻣر أﻋطوا
أو اﻹﺳﻼم! وﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺷواﺋب أُﺧرى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﺻور؛ إذ ّ
ٍ
ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﺗﺳب )= ﺻﺎﺣب اﻟﺳوق( أو رﺋﻳس اﻟﺷرطﺔ أو اﻟﺣﺎﺟب

اﻟﻌ ْﺳﻛر ،اﻟذﻳن ﻛﺎن
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻳوﻣﻳﺔ أو اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ أو اﻷُﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺛﻝ َ
ٍ
وﻧظﺎم
ﻗﺎض ﺧﺎص،
ﻟﻬم
ﻘر اﻟﻣﺎوردي )450 -ﻫـ( ذﻟك ،ﻻ ﻳـرى
ﺧﺎص .وﻓﻲ ﺣﻳن ُﻳ ﱡ
ّ
ٌ
ﻣﻌﺎﺻـرﻩ إﻣﺎم اﻟﺣرﻣـﻳن اﻟﺟوﻳﻧﻲ )478-ﻫـ( ﻣﺑر اًر ﻟﻠﺗﺳوﻳﻎ.

اﻟﻌﺎم» أو اﻟـ
وﻣﻊ اﻟوﻗت اﻗﺗرب ﻣﻔﻬوم اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻣن ﻣﻔﻬوم «اﻟﻘﺎﻧون
ّ
 ،Common Lawﻓﻘد اﻋﺗرﻓت اﻟدوﻟﺔ أﻳﺎم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك )665ﻫـ( ﺑﺎﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ،

أن اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔٌ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻝ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﻘﺿﺎء .وﻣن اﻟﻣﻌروف ّ
ﻧص ﻓﻳﻪ( اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺷﻌﺎﺋرﻳﺔ )=
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ )أي ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺷرﻳﻌﺔ أو اﻻﺷﺗراع ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﱠ
وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم .واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫذا ﻫو
اﻟﻌﺑﺎدات( واﻷُﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻟﻧﺎس،
ﱡ

اﻟذي ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻷُﺧرى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻳﺎة اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .وﻣن اﻟواﺿﺢ
أﻣﺎ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻣن
أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺿﺎء أن ﻳﺗد ﱠﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺷﻌﺎﺋرﻳﺔ ﻟﻠﻧﺎسّ .
ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻳﻪ ﻳﺳﺗطﻳﻊُ اﻻﺟﺗﻬﺎد أو اﻟﺗﻛﻠﱡم ﻓﻳﻬﺎ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟﻠﻘﺿﺎء؛
ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔٌ أو إدارﻳﺔٌ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻷﻋراف واﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻻّﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ

ﺑﻔض اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻳﺑﻘﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻌﻠّق ّ
َﺧذ ﻟﻠﺿﻌﻳف ﻣن اﻟﻘوي .وﻫذﻩ
وﻋﻘودﻫم وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ،وﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺣﻘوق اﻷﻓراد أو اﻷ ْ
وﻳﻧﻘﺳم ﻋﻣ ُﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳنُ :ﻣَﻧﻔﱢذ
ﻣور ﻫﻲ ﻣﺟﺎ ُﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘُﺿﺎة.
اﻷُ ُ
ُ
ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدود ،أو ُﻣﻧﺷﺊٌ ﻟﻪ اﺟﺗﻬﺎداً وﺗﻘدﻳ اًر ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻳس ﻓﻳﻪ ﺣ ﱞد .وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ

أﻣﺎ ﺧﺎرج
اﻟﺣدود ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻣ ُﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط أو ﻋدم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎّ .
ٍ
ذﻟك ﻓﺈن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﻠم ﺣر ٍ
ﻳﺎت أو
ﺳﻠطﺎت ﺗﻘدﻳرﻳﺔ واﺳﻌﺔ )= اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﺗﻌزﻳرات أو
ّ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺎت(.

5

وﺑﻠﻐت اﻟﻣؤﺳﺳﺔُ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔُ ذروة ﺳطوﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﺣﻳن زاﻟت ُﻛ ﱡﻝ

ﻟﻛن ﻓﻲ ذاك اﻟﻌﺻر ﺑﺎﻟذات ﺟرى
اﻟﻬواﺟس ﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲْ .
اﻟﺣدﻳث ﻷوﻝ ﻣرة ﻋن ﻗﺿﺎء اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،و ُﺣ ْﻛم اﻟﻘﺎﻧون .و«اﻟﻘﺎﻧون» ُﺳ ّﻣﻳت ﺑﻪ اﻟﻣراﺳﻳم
واﻷواﻣر اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،وﻟﺑﻌﺿﻬﺎ ِ
ﺻ ْﺑﻐﺔٌ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ .ﺑﻳد
أن «اﻟﺳﻠطﺎن» ﻛﺎن ﻳﺳﺗﺷﻳر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﺳﻳم
أنّ ﻣؤّﻳدي «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ذﻫﺑوا إﻟﻰ ّ
ﺻدرﻫﺎ إﻻّ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺗﻪ .وﻫم ﻳﺳﺗﺷﻬدون ﻋﻠﻰ
«ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم» أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘُﺿﺎة ،وﻻ ُﻳ ُ

ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم أﺑﻲ اﻟﺳﻌود.
ذﻟك
ُ
ﺟﺎﺋز إﻻّ ﻓﻲ
وﻳذﻛرون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﺟﺎزة «وْﻗف اﻟﻧﻘود» ،ﺑﻌد أن ﻟم ﻳﻛن اﻟوْﻗف
اً

ﻣؤﻳدي اﻟوْﻗف
ﻧﻘﺎش طوﻳ ٌﻝ
ﱠ
اﻷﻋﻳﺎن واﻟﻌﻘﺎرات .وﻗد دار ٌ
اﺳﺗﻣر ﻋﻘوداً ﻣن اﻟﺳﻧﻳن ﺑﻳن ّ
أن
ﻟﻛن
ّ
اﻟﻣؤﻳدﻳن ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوْﻗف ،ﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا أن ُﻳﻧﻛروا ّ
وﻣﻌﺎرﺿﻳﻪّ .
اﻟﺟدﻳد ُ

ﻟﺗﺻﺎدم اﺟﺗﻬﺎدﻫم ﻣﻊ اﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﻠطﺎت.
اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن ﻟذاك اﻟوﻗف،
ُ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺎﻗب اﻟﻔﻘﻬﺎء ُ
ﻓﻸن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗرﻛت
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘوﻝ إﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺻﺎر اﻟﻘﺿﺎء َ
ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘوة؛ ّ

ﻟﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔَ ﻛ ّﻝ ﺷؤون اﻟﻌداﻟﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺛوار واﻟﻣﺗﻣردﻳن( ٕ .واﺿﺎﻓت ﻟذﻟك إﻋطﺎءﻩ
ٍ
ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺗدﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن.
ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ ﻓﻲ

ٍ
ﻗرون،
أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ اﻟﻌرﻳﻘﺔ )ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء( واﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻷﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة
ﻋﻠﻰ ّ
وﺗرﻛت ﻣﻳراﺛﺎً ﺿﺧﻣﺎً ﻓﻲ اﻷﺻوﻝ واﻟﻘواﻋد واﻟﺗوﺛﻳق واﻹﺛﺑﺎت وﺷﺗّﻰ اﻟﻔروع اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ؛
ٍ
ﻧﻬﺎﻳﺎت ﻏﻳر ُﻣ ْﺷرﻗﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻣﻊ اﻣﺗداد اﻟﺳوق
اﻧﺗﻬت إﻟﻰ
ٍ
ٍ
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻣﻧظوﻣﺎت
ﺷدﻳد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻳن
ﺗداﺧ ٌﻝ وﺗﻧﺎﻓُ ٌس
ٌ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻟﻰ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم ،ﺣﺻﻝ ُ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ٍ
اء ﻟﺟﻬﺔ اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ٍ
ﺳﺎﺋد وواﺿﺢ ،رﻏم ﺳواد اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ؛
ﻧص
ٍ
ﺷﺗّﻰ؛ وﺳو ٌ

أم ﻟﺟﻬﺔ أُﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎتٕ ،واﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ .وﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳون
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون اﻟﻣﺗﻣﺳﻛون ﺑﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣوروث ،أن ُﻳ ْﻧﻘذوا اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ ﺑﺗﻘﻧﻳن اﻟﻔﻘﻪ

ﻟﻛن اﻷﻣر ﻛﻣﺎ
اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻓﻲ «ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌدﻟﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﻷﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗرنّ .
ﻳﻣﻛن د ْﻓﻌﻪُ» .ﻓﻣﻊ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن
ﻗﺎﻝ اﻟوزﻳر ﺧﻳر اﻟدﻳن اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،ﻛﺎن «ﻛﺎﻟﺳﻳﻝ اﻟذي ﻻ
ُ
ٍ
ﺻﺎﺣب
اﻟﻌﺷرﻳن ،ﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ أﻛﺛر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣرﺟﻌﻳﺔ إﻻّ
َ
6

ﺗﻘﻧﻳن ﻧﺻوﺻﻬﺎ أﻳﺿﺎً ،وﻋدم ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﺗﻘدﻳر
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺟرى
ُ
أن اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﺷﻣﻠت ﻋدة ﺟواﻧب :اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ
اﻟﻣﻼﺣظُ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ّ
اﻟﻘﺎﺿﻲ .و َ

ﻟﻠﺣ ْﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧونٕ ،واﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وأُﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت .ﻓﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔُ
ُ
اﻟﻌ ْﻠﻳﺎ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﺎء )اﻟﻣﺳﺗظﻠّﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ(؛ ﺑﻝ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗَ َﺧﺑﺔ ،واﻟﻠﺟﺎن
ُ

اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌ ﱡﻲ
ﻣﺻﺎدرﻫﺎ
ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﻓﻠﺳﻔﺗُﻬﺎ أو
وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪُ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔُ
اﻟﺗﻲ ّ
ُ
ُ
ُ
اﻟﻣدون
اﻟﻧص
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﱠ
ّ
ﻟﻠﻌداﻟﺔ .وﺟرى اﻻﺑﺗﻌﺎد ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻋن ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘﺎﻧون ّ

وﺗﻐﻳرت اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻛوﻳن
واﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ وﻋدم ﺗرك اﻟﻛﺛﻳر ﻟﺗﻘدﻳرات اﻟﻘﺎﺿﻲ.
ّ
اﻟﺣﻛم ودرﺟﺎﺗﻪ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻳﻪ .وﻓﻲ ﺣﻳن رأى ﻓﻘﻬﺎء وﻗﺎﻧوﻧﻳون ﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن

أن اﻟﺗوﻓﻳق
ﻣﻣﻛن ﺑﻳن اﻟﻣﻧظوﻣﺗﻳن ،إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻧﻬﺿﺔٌ ﻓﻘﻬﻳﺔٌ
ٌ
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷرﻳنّ ،
أن اﻟﻣﻧظوﻣﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ
ﻛﺑﻳرةٌ ،و ٌ
اﻧﻔﺗﺎح ﻟﺑﺎب اﻻﺟﺗﻬﺎد  -رأى آﺧرون ّ
واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﻣﻛﻧﺔ إﻻّ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺗرﺗﺑطُ اﻟﺗﺟرﺑﺔُ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔُ اﻟوﺳﻳطﺔُ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون إذن ،ﺑطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء،
اف اﻟﻣﺳﺗﻘرةُ ﻓﻲ
وﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ،
وﻋﻣﺎدﻫﺎ – ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻌﺑﺎدات واﻟطﻘوس  -اﻷﻋر ُ
ُ
ب إﻟﻰ اﻵن
اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
وﻳﺻﻌ ُ
ُ
اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .وﻫﻲ ﺗﺟرﺑﺔٌ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻗﻳد اﻟدرس و ُ
ﻟﻛن ﻣن
ﺻدار ُﺣ ْﻛٍم ﻟﻬﺎ أو ﻋﻠﻳﻬﺎْ .
ﻓﻲ ظ ّﻝ ﻗﻠّﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﻧﻘدﻳﺔ وﻗﺻورﻫﺎ ،إ ُ
ٍ
ﻳﻛون ذﻟك ﺿرورﻳﺎً ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﺄرﻳﺦ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻧﻘﺿﻳﺔ.
ﺟﻬﺔ أُﺧرى ،ﻗد ﻻ ُ
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العدل بين الخطاب القرآني و التراث التفسيري
الرازي والقرطبي أنموذجين
مقدمة

أحميدة النيفر



يورد «محمد أحمد خلف ﷲ» في مبحث له عن «العدل» نشرته الموسوعة الفلسفية العربية1
ما يفيد أن ھذه المادة ظلت في استعمالھا القرآني ثم في ما أثبته المفسرون قريبة من معناھا
اللغوي الذي يدل على المساواة .ما حض عليه اإلسالم من قيمة العدل ،استقر ،حسب «خلف
ﷲ» ،على الداللة المعھودة فلم ينضف إلى معنى المماثلة بُع ٌد آخر مختلف ع ّما استُ ِمد من
الحياة البدوية ،حياة الضعن حيث كانت األمتعة تُق َسم عند الترحّل لتكون متساوية على جنبي
البعير .2ما انضاف بعد قرون من أبعاد جديدة في استعمال ھذه القيمة في أكثر من موضع لم
يم ّكن رجال الفكر من وضع تعريف للعدل أشد وضوحا وأجمع داللة .لقد استقرت عمومية
ھذا اللفظ لدى المفسرين والمفكرين لكون االستعمال القرآني للعدل كان عا ّما باستثناء
موضعين اثنين ال يغيّران جوھريا وجھة المفھوم :سياق األمانات والفصل بين المتنازعين
وسياق الحياة الزوجية.
على ھذا فإن «خلف ﷲ» يق ّر ما ذھب إليه الشيخ محمد عبده في تفسير المنار حين قال إن
«العدل من المعاني الدقيقة التي يشتبه الحد األوسط فيھا بما يقاربه من طرفي اإلفراط
والتفريط وال يسھل الوقوف على ح ّده واإلحاطة بجزئياته المتعلّقة بوجدانات النفس كالحب
والكره فيما أطلق من اشتراط العدل ،اقتضى ذلك اإلطالق أن يفكر أھل الدين والورع
والحرص على إقامة حدود ﷲ وأحكامه في ماھية العدل وجزئياته ويتبينوھا».3
ما يخلص إليه «خلف ﷲ» في مبحثه الذي ركزه على االستعمال القرآني ثم على ما تواضع
عليه الفكر العربي اإلسالمي بعد ذلك يمكن تلخيصه في أربع نقاط:
 إذا كان اإلسالم يدعو إلى المجتمع العادل فإن االستعمال القرآني وما أثبته عمومالمفسرين لم يتجاوز بالعدل معناه العام وھو  :إعطاء كل ذي حق حقه وإيصال الحق إلى
صاحبه من أقرب الطرق إليه.
مختلف أنماط العدل وتجلياته يتيح
 ھذا الطابع العام غير المتخصص الذي لم يالحظَ
المجال ألولي األمر من أھل الحل والعقد ورجال الشورى أن يختاروا الصيغة أو الصيغ
التي تالئم المجتمعات تحقيقا لقيمة العدل بما يحايث واقعھم و يستجيب لمستجداته.
 ال مجال الستبعاد المفھوم التاريخي عند تمثل قيمة العدل في مختلف األوضاع مراعاةًلسنة التط ّور .مؤدى ھذا أن حكما شرعيا ما أُقيم تحقيقا للعدل في سياق تاريخي يمكن في
سياق آخر مغاير إيقاف العمل به ألنه لم يعد محققا لتلك القيمة )حكم الغنائم وما يأخذه
المقاتلون منھا(.4
 ال تمييز في التشريع اإلسالمي عند إقامة العدل بين المسلمين كما ال يجوز التفريق بينعموم الناس العتبارات الجنس أو اللغة أو الدين تحقيقا لذات القيمة.
أھم ما يمكن أن يالحظ في مبحث العدل للدكتور «خلف ﷲ» والذي نشره في ثمانينات القرن
الماضي أنّه جاء مؤكدا لما كان قد أذاعه من قبل في رسالته عن « ّ
الفن القصص ّي في القرآن
الكريم» التي نوقشت سنة 1947م وھو في ذلك ال يختلف عن منھج أستاذه «أمين الخولي»
رائد المدرسة الحديثة للتفسير .5أقيمت ھذه المدرسة على أساس منھجي أطلق عليه الخولي
 باحث وأكاديمي من تونس .

1

اسم «التفسير البياني للقرآن» غير أنّه يختلف عما ُوضع من تفاسير اعتنت في الماضي
وتراثي غايته الدفاع عن اإلسالم والرد على
باإلعجاز البالغي للقرآن بمنطق َد َع ِويﱟ
ﱟ
خصومه.
كان مقصد «خلف ﷲ» وھو يتابع خطوات أستاذه ھو بيان خطل المناھج التفسيرية ذات
الوجھة المذھبيّة والتوظيفات الد َع ِويّة .ما عمل على تجنبه المنھج البياني التجديدي ھو
اإلقالع ع ّما ساد عند عموم المفسرين من توظيف معارفھم ورُؤاھم على النص القرآني قصد
استخراج ما يدعمون به أفقھم الفكر ّ
ي والمذھبي.
ّ
كيف يكون المفسّر قارئا متفھّما للنص حريصا على معناه ومقصده و ليس متسلطا عليه
متعسّفا معه وكيف يكون الخطاب القرآني حيّا في المقاربة التفسيرية؟ ذلك كان الھاجس
الفكري والمنھجي الذي صاحب أعمال الخولي و تلميذه خلف ﷲ.
ما نسعى إليه في ھذا الدراسة ينطلق من محاولة تقويم ما أثبته خلف ﷲ في مبحثه عن العدل
في النص القرآني باالحتكام إلى ذات المنھج البياني الذي اعتمدته المدرسة الحديثة للتفسير
ودعمه بمواصلة تحليل قيمة العدل في الخطاب القرآني باعتماد منھج تفسيري أحدث وأشمل
في الدراسات القرآنية ھو المنھج الداللي .غاية ما نقوم به في األثناء من مقارنة نرصد بھا
أبرز ما ميّز عمل مفسرين كبيرين ھما الفخر الرازي )تـ 606ھـ( والقرطبي )تـ 671ھـ( في
ذات الموضوع ھو إحكام التقويم منھجيا وفكريا.

من التفسير التجزيئي إلى التفسير الموضوعي

تميّز القرن الرابع عشر ھجري الذي وافقت بدايته سنة 1883م بظھور بوادر مشروع نھضة
سياسية و اجتماعية في البالد العربية اإلسالمية تلت حملة نابليون على مصر ثم قيام الجيوش
الفرنسية باحتالل الجزائر .واكب ھذا برو ُز تجربة «التنظيمات» في الدولة العثمانية
ومحاوالت اإلصالح في مصر في عھد محمد علي باشا و في تونس في دولة المشير أحمد
باشا بأي وكذلك في المغرب مع محمد الرابع وحسن األول .لكن أھمية ھذا القرن تتجاوز ھذا
المجال لكونھا شھدت تحقق تطور واضح شمل البناء الفكري الذي ما كان للمشروع السياسي
االجتماعي أن يتجسد ويتواصل في البالد العربية اإلسالمية لواله .لو حرصنا على متابعة
مسيرة ھذا التوجّه الفكري في نم ّوه المتدرج لتبينت جملة من األسئلة الكبرى التي سعت إلى
تحريك األنساق المعرفية المتوارثة التي لم تقع مراجعتھا طوال قرون.
من أبرز تلك األسئلة وأكثرھا إلحاحا ما كان متعلقا بالتراث التفسيري والقاعدة المنھجية التي
ينبغي اعتمادھا في التعامل مع النص القرآني .شرع جمال الدين األفغاني) :تـ
1897/1314م( في ھذا المسعى حين ح ّدد موقفا واضحا من التراث التفسيري قائال« :القرآن
وحده سبب الھداية والعمدة في الدعاية أ ّما ما تراكم عليه وتج ّمع حوله من آراء الرجال
واستنباطھم ونظريّاتھم فينبغي أن ال نع ّول عليه».
تحدد الوعي التاريخي عند األفغاني بجملة من العناصر كان من أھ ّمھا لزوم مراجعة
المنظومة الفكرية والمنھجية التي يعتمدھا المسلمون في قراءة تراثھم التفسيري للقرآن
الكريم .لذلك لم يتردد في القول في أسلوبه المميّز« :القرآن ،القرآن! وإنّي آلسف إذ دفن
المسلمون بين دفتيه الكنوز وطفقوا في فيافي الجھل يفتشون عن الفقر ال ُمدقع ...وكيف ال
أقول وا أسفاه ! وإذا نھض أح ٌد لتفسير القرآن ،فال أراه إالّ يھيم بباء البسملة ويغوص وال
يخرج من مخرج حرف الصاد في الصراط حتى يھوي ھو ومن يقرأ ذلك التفسير في ھ ّوة
عدم االنتفاع بما اشتمل عليه القرآن من المنافع الدنيويّة واألخرويّة».6
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ما رسّخه مرور قرن من الزمن على مقولة أشھر مؤسسي التوجه اإلصالحي ھو تأكد ھذا
النھج عند عدد متزايد من علماء المسلمين ومفكريھم بما حقق االرتباط الوثيق بين خالص
المسلمين من حالة االنھيار المھدد لكيانھم وبين الحاجة المتأكدة إلجراء تغيير في التقاليد
الثقافية ،أي بالتالزم بين عنصر التغيّر االجتماع ّي وبين النزعة العقليّة في اإلسالم التي
تستدعي من بين ما تستدعي أسلوبا جديدا في تفسير القرآن الكريم.
ھذا ما انتھى إليه مثال فضل الرحمن )تــ 1988/1409م( 7في رؤيته التجديدية للبناء الثقافي
والفكري في العالم اإلسالمي المعاصر .لقد ص ّدر كتابه «اإلسالم وضرورة التحديث» بفكرة
محورية تجعل األسئلة اإلشكالية الكبرى المتعلّقة بالحرية وبإنسيّة المشروع الثقافي في
االجتماعي
اإلسالم مندغمة مع أولوية البحث في المنھج القرآني .في ذلك يقول إن «التغيير
ّ
)في العالم اإلسالمي( موصول بأسلوب تفسير القرآن و تعثّرات الحاضر وعدم نجاعة
األدوات الفكريّة المعتَمدة إنّما ترجع إلى االفتقار إلى المنھج الصالح لفھم القرآن نفسه».8
باحث معاصر آخر يشتغل من الداخل الثقافي ،ھو طه عبد الرحمن ،9ال يختلف مع ھذه
الوجھة فيعلن في أحدث مؤلفاته أنه «ال دخول للمسلمين إلى الحداثة إال بحصول قراءة جديدة
للقرآن الكريم ذلك أن القرآن ھو س ّر وجود األمة المسلمة وسر صُنعھا للتاريخ» .10مثل ھذا
التوجه الحديث ،رغم نم ّوه البطيء ،يعتبر أھ ّم ما ميّز الحركة الداخلية لألفكار في العالم
اإلسالمي طوال القرن المنصرم .ش ّكل ھذا التوجّه المتنامي بإنتاجه المتراوح بين دراسات
تطبيقية جزئية غالبا وأخرى تنظيرية ضغطا على األوساط المحافظة التي قبلت بإمكان
تجاوز «التفسير التجزيئي» والقبول بــ«التفسير الموضوعي» .موازة لھذا القبول حرص
التيار المحافظ على التأكيد ّ
أن ھذا األخير وإن لم يظھر كمصطلح متميز إالّ في القرن الرابع
عشر ّ
فإن لبناته كانت موجودة مـنــذ عھد النبوة وما بعده.
لكن المعالجة الحديثة ظلّت تط ّور دراساتھا القرآنية في وجھة نَحت بالتفسير الموضوعي
منحى مختلفا ع ّما اعتمد في القديم مما كان يعرف بتفسير القرآن بالقرآن أو جمع آيات
األحكام أو كتب األشباه والنظائر .لقد اتضح من الدراسات البحثية العديدة أن ولوج باب
التفسير الموضوعي يفضي إلى ضرورات منھجية وحاجة إلى إجابات تتطلب ُع ّدة معرفية ال
يمكن أن يتوفر عليھا المفسّر التجزيئي وھو يتابع المقاطع القرآنية آية آية وفقا لتسلسلھا في
المصحف .ال يعني ھذا أن المفسرين القدامى كانوا في إعراض كامل عن بقية اآليات التي
وردت فيھا المسألة المبحوثة لكن استعانتھم تلك تظل محكومة بمدلول اآلية التي ينشغل
بتفسيرھا المفسر بدرجة أولى .أما التفسير الموضوعي فھو يتجاوز مجرد جمع اآليات التي
ذكر فيھا الموضوع المدروس مع االستفادة من آيات أخرى إليضاح ما ھو بصدد تفسيره من
آي القرآن ،إنه أكثر من ذلك إذ يضع المفس َر إزاء المعجم القرآني بكامله للبحث في الوحدة
الجامعة التي تنتظم جانبا من جوانب ذلك المعجم .ما يسمح بھذا التوجه ھو االعتقاد أن بين
المدلوالت القرآنية روابط عضوية يمكن التوصل إليھا بدراسة قضية بعينھا وھو توجه
يقتضي اإلقرار بأمرين أساسيين ھما -1 :االعتقاد أن وراء مجاميع الموضوعات القرآنية
نظرية توحّدھا وتربط بين مختلف مجاالتھا و ھو ما يمكن أن نطلق عليه  :الخطاب القرآني
الجامع -2 .تحديد مثل ھذا الموقف النظري العام للقرآن الكريم يتطلب ضرورة التوصل إلى
منھجية مناسبة تسمح باستخراج جانب من الخطاب القرآني المتعلق بالموضوع المدروس
وما يرتبط به من خصوصيات وتفريعات.
لعل أفضل مثال يمكن تقديمه عن ھذا الجدل الذي يتيحه التفسير الموضوعي بين داللة مسألة
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جزئية مدروسة في أكثر من سياق وبين الرؤية العامة للخطاب القرآني ما سجله «أمين
الخولي» ) تـ 1966 /1386م(  ،أحد ر ّواد المدرسة الحديـثة في التفسير من أسئلة تبادرت
إليه وھو يتابع موضوعا محددا في كامل الخطاب القرآني .كان في بعض دروسه التي ألقاھا
بمناسبة شھر رمضان يتطرّق إلى جملة مسائل من قبيل معنى كلمة «أُنزل» الواردة في قوله
–تعالى} -شھر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن{ .11فما ھو اإلنزال الذي ت ّم للقرآن في شھر
رمضان؟ يجيب «الخولي» بعد استعراض جملة من أقوال القدامى مالحظا أنّك« :ال تجد من
ھذه األقوال التي دار حولھا المفسّرون جميعا في فھم اآلية رأيا ترتاح إليه...لقد قصروا
النزول على المعنى المادي في االنتقال والھبوط وليس ھذا ك ّل معنى الكلمة ،وليس ھذا ك ّل ما
استعمل فيه القرآن ھذه الكلمة ...لقد استعملھا في حسّيات ليس فيھا انتقال وال ھبوط إذ يقول:
}وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد{ .12ثم يتساءل كيف أُنزل القرآن في شھر رمضان مع أنّه
إنّما نزل مفرّقا في عشرين سنة أو أكثر عند المناسبات وليس في شھر رمضان فقط» .13ما
يقترحه بعد ذلك من فھم لموضوع اإلنزال يغاير أقوال المفسّرين المختلفة في الموضوع
وذلك بمراعاة الخطاب القرآني العام من جھة فيما يتصل بالمسألة وفي صلة الموضوع من
جھة أخرى بعبادة الصوم وما تتطلبه من رياضة نفسية .اإلنزال على ذلك ھو تقريب القرآن
للناس كي يدركوا أنه نعمة وھداية بما يجعل إنزال القرآن في رمضان ھو تيسيره وجعله أُنسا
للناس بحيث يدركون خيره فيقبلون عليه مرتاضين بالصوم آنسين به.14
يقدم لنا ھذا المثال نوع اآلفاق التي تنكشف من الدرس الموضوعي حين يختار الباحث مسألة
من مسائل القرآن للنظر فيھا والعمل على تحليل دالالتھا بعد استحضار ما انتھى إليه
المفسرون القدامى .تنحسر من وراء ھذا المسعى بعض التساؤالت التي يمكن أن تكون قد
طرحت على المفسرين القدامى لكن المفسر الحديث يجد نفسه غير مقبل عليھا وغير راض
عنھا .ذلك أن ما قُ ّدم من إجابات في عصور سابقة ال يساعد ،موضوعيا ،على إبانة كالم ﷲ
بالكشف عن مرامي خطابه لكون تلك اإلجابات ال تراعي األفق الثقافي والمعرفي للقارئ في
سياق تاريخي مغاير لما عرفه القدامى .قدسية النص القرآني وتعاليه عند ھذا التوجّه في
التفسير يعنيان أن فھم النصّ القرآني ال بد أن يكون متجددا وھو ال يكون كذلك إالّ إذا ظل
موصوال بنفس اإلنسان وأفقه أيا كانت درجة تط ّوره ومبلغ علمه .بذلك فإن الكشف عن
المعنى القرآني ال يتوقّف فھو مستمر وذلك بالتفاعل مع طاقات اإلنسان و فاعليّة واقعه
الفكر ّ
ي واالجتماع ّي.
يحق لنا أن نسأل في ھذا المستوى عن المصدر الذي يتيح للمفسر الحديث المعتمد المسلك
الموضوعي أن يق ّدر أن ما سجله القدامى في خصوص المسألة المدروسة غير مطمئن؟
يتحدد الجواب من خالل المنھج الذي كنّا ألمعنا إليه منذ قليل .ذلك أن ما يدفع إلى تجاوز عدة
إجابات كان حولھا نوع من االتفاق في القديم ھو اختالف المنھج أي اختالف طبيعة النظام
الفكري والنسق الثقافي الذي تأسس عليه فھم القدامى للمسألة بالمقارنة مع ما أصبح لدى
الدارسين المحدثين .ما يعتمده ھؤالء في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ھو تركيب بين
جملة من المعارف بعضھا قديم واآلخر حديث في تفاعل مع المدلوالت القرآنية وما يؤلف
بينھا من تص ّور خاص وما ينتظم كل ذلك من نظرة قرآنية شاملة .
لقد نمت المدونة التفسيرية منذ القرن الثالث الھجري حتى القرن العاشر في اتجاھات متقاربة
لكونھا اعتمدت منھجيّة مح ّددة قد ال يقع التصريح بھا لكنّھا تظ ّل قائمة بشكل واع في أذھان
كافة المفسّرين القدامى .فسواء تعلّق األمر بالتفاسير القائمة على األثر أو الرأي أو ما ُس ّمي
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بالتفاسير الفقھية أو االعتزاليّة أو اإلشاريّة فإنّھا  -العتنائھا بمدلوالت القرآن  -ال يمكنھا
التوصّل إلى ذلك إالّ ب ُع ّدة معرفية صيغت ببنية فكرية كالمية تنافح عن الدين ضد الخصوم و
رؤية مثالية للحقيقة ال تربط بين فھمھا لھا وبين وعي المفسر ومقتضيات اللحظة التاريخية.
ذلك كلّه كان حصيلة تقارب مفردات المنھج الثالث التي تحقق التوازن الداخلي ألية مبادرة
تفسيرية :معارف المفسر وبناؤه الفكري ثم رؤيته للحقيقة ضمن زاوية السيرورة التاريخية
للفكر اإلنساني أو بتجاھل لھا.
ال غرابة بعد ذلك إن آلت التفاسير القديمة ـ على تن ّوعھا المذھب ّي ـ باعتمادھا على إطار
معرف ّي ثابت إلى إعادة إنتاج نفس األفھام لألسئلة التي ال بد أن يطرحھا المفسر الحديث من
خالل معالجته الموضوعية للقرآن الكريم .ھذا التباين في التكوين المعرفي واألفق الفكري
والرؤية للعالم يجعل إقرار ما ن ّ
صت عليه التفاسير القديمة ذات المنحى التجزيئي أمرا متعذرا
ال يرى فيه المفسر الموضوعي سوى صدى إلطار معرف ّي مختلف ق ّدم المدلوالت القرآنيّة
في محاورھا الكبرى وفق ذات البناء وذات الرؤية وكأنّه وقع اإلقرار بالتوصّل األمثل لمعنى
كالم ﷲ تعالى.

موقع العدل بين التوحيد والتكليف

غاية ما قصدنا إليه في الفقرة السابقة من تأطير تأريخي عام ھو تحديد لبعض التساؤالت
المنھجية المطروحة على الدراسات القرآنية في الفضاء العربي اإلسالمي .ھذه التساؤالت
تكشف لنا من جھة طبيعة التط ّور الحديث الذي شمل «علم التفسير» وما عنته تلك التساؤالت
من ضرورة إعادة النظر في القواعد المنھجية وما يرتبط بھا من «مسل ّمات علمية» .اھتمامنا
بالسؤال المنھجي في المقاربات التفسيرية الحديثة يرتبط من جھة أخرى بالتحديات الفكرية
والحضارية التي يواجھھا الفكر اإلسالمي المعاصر من قبل دارسين غربيين .لقد تن ّوعت
اھتمامات ھؤالء الباحثين إذ اتجه بعضھم إلى مراجعة قضية تاريخية القرآن ونشأته بينما
اھتم آخرون بلغته وتشريعاته وركز صنف ثالث عنايته على بنيته وخطابه وقدرته على
التجدد .لكن ھذه األبحاث على تنوع مقارباتھا تلتقي في مقولة مشتركة ھي ضرورة اعتماد
مناھج تحليلية جديدة تختلف نوعيا عما ساد لدى قدماء المستشرقين الغربيين .لقد ثابر عموم
المستشرقين المعاصرين طوال العقود الثالثة األخيرة في التأكيد على ضرورة القطع مع
المناھج الفيلولوجية والتاريخانية القديمة بتوخي مناھج بحثية جديدة .تكثّف ھذا المسعى في
السنوات األخيرة خاصة لتفسير ظاھرة العنف الدموي السياسي المنسوب إلى المسلمين
والذي ألحق أضرارا بمناطق مختلفة من العالم من أبرزھا العالم اإلسالمي ذاته.
ما وقع إنجازه من قِبَل ھؤالء الباحثين المراجعين للمقوالت االستشراقية القديمة سواء أوقع
االعتماد فيه على مناھج أنتروبولوجية أم ألسنية إنما كان يصدر عن ثروة معرفية معاصرة و
أطروحات تفكيكية ال مناص من إتقان التصرف في أصولھا النظرية حتى يتأتّى نقد النتائج
التي توصلت إليھا .إن إھمالھا من جانب الباحثين المسلمين بأية حجة إنما ھو إعراض عن
تحدي المعرفة الذي ال غنى عنه اليوم .ھذا التحدي الذي يتطلب تم ّكنا علميّا للخروج من حالة
التھميش في ھذا المجال خاصة بما يعنيه من عدم نجاعة دراسات قرآنية متقدمة دون اعتماد
فيھا على مناھج بحثية متطورة.
إنّه تحدي النديّة الذي تكون غايته األولى بلوغ درجة المساھمة في إنتاج المعرفة .ھو تح ٍد
يجعل الباحثين المسلمين يتعاملون مع أساليب البحث المعتمدة لدى الغربيين بغَضّ النظر عن
النتائج التي وقع التوصل إليھا ،إذ المناھج ليست مؤدية بالضرورة إلى نفس النتائج التي
5

انتھى إليھا اآلخرون .من ھذه الناحية األولى يتبيّن أن «المعركة» الدائرة اآلن ھي معركة
ُعرض عن مستلزمات
مناھج وأنه ال قِبَل للباحث المسلم المعاصر في الدراسات القرآنية أن ي ِ
ھذا التحدي العلمي.
من جھة ثانية فإن ما توصّل إليه الباحثون الغربيون المراجعون بالغ الخطورة ألنه ال يرتبط
بقضايا نظرية وتاريخية عامة أو مواقف تتعلق باإليمان والكفر فقط بل ألنه يضع جملة
اقتراحات عملية وخيارات إستراتيجية لتمثّل الحضور اإلسالمي في العالم وكيفية التعامل
معه .من ھنا أصبحت ألعمال أولئك الباحثين المتخصصين مصداقية بالغة األثر على
أصحاب القرار في الدوائر الغربية األولى فضال عن تأثيرھا األكيد على جانب من النخب
العربية اإلسالمية المفكرة والحاكمة.
حين يعلن ھؤالء المستشرقون الجدد مثال أنه بناء على جملة من األبحاث الجديدة المتصلة
بخصوصيات المجتمعات المسلمة المختلفة فإنّه ال يوجد إسالم معاصر واحد إنما ھي تقاليد
مختلفة من قطر إلى آخر ورموز عامة ،حين يعلنون ذلك فإنھم يكونون بصدد «تسويغ»
مشاريع غربية تعمل على ضرورة درء «فوضى اإلسالم» عن العالم المتمدن .15إزاء
أطروحة كھذه تعتمد آليات المبحث االجتماعي األنتروبولوجي وتنتھي إلى أن «وحدة اإلسالم
ھي وحدة رمزية» وأنّه دين ال يحمل طبيعة توحيدية يق ّدم آخرون من مدخل ألسني معالجة
مختلفة علمية لكنھا ال تختلف من حيث نتائجھا عن األطروحة السابقة.
ذلك ما فعله باحثون يشتغلون على البنية القرآنية بأدوات علمية تفكك النص وتخضعه للتحليل
والدرس اللساني لينتھوا من ذلك إلى أنه ال يمكن االطمئنان للنصوص المؤسسة لإلسالم ألنھا
ال تمثل حقائق وال صورة عن الحقيقة التاريخية .ال تتردد مثل ھذه األطروحة الثانية في
القول بأن النص القرآني وكذلك السنة النبويّة إنما ُوضعا في فترات تالية لبناء دولة
األمبروطورية العربية أي بعد ما يقارب القرنين من الزمن لذلك جاءا معبّرين عن مصالح
ذلك العصر وعقليته .مثل ھذا التعامل مع النصوص المؤسسة لإلسالم ھو في جانب منه
قياس على التعامل الذي سلّط على النص المق ّدس بعھديه باعتباره نصوصا ظھرت تالية
للفترات حياة رسل ﷲ الذين تنسب إليھم .ھذا التوجه المنكر ألصالة النصوص المؤسسة
لإلسالم وقيمتھا التاريخية ال يرى فيھا خطابا واحدا أو رؤية تصورية متجانسة للكون
واإلنسان بقدر ما ھي في نظره شراذم وقطع مأخوذة عن اليھودية أو المسيحية ركبت مع
نصوص أخرى استجابة العتبارات سياسية الحقة بما يؤدي إلى نتائج خطيرة كالقول ّ
بأن
أساس حضارة المسلمين ھي ق ّوة الدولة وضعف الثقافة والمجتمع.16
أمام ھذه الرؤى والنتائج المتذرعة بالمناھج العلمية التي لم تعد تأبه بالتراث اإلسالمي ھل من
المستغرب تأسّي باحثين ونخب من بني جلدتنا متتلمذين على المستشرقين الجدد ال يتحرجون
في اعتماد تلك المباحث وتأكيد أن حضارة اإلسالم انقرضت وأنّه ال مستقبل للمسلمين؟
ھل يكون من المجدي االستخفاف بھذا المساعي التشكيكية في الجذور التاريخية والحضارية
للشرق المستفيدة من اآللة العلمية قصد االستيالء الرمزي على العالم اإلسالمي الستباحته بعد
ذلك؟
ما ال مف ّر من إقراره ھو ضرورة خوض معركة المناھج بما يسمح للباحثين المسلمين في
الدراسات القرآنية استيعاب المعارف الجديدة والخروج من طور التھميش تطلّعا إلى طور
اإلضافة التي ال يمكن أن تتم إال بالمشاركة في صناعة العلوم.
ما سنتولى بحثه فيما يلي من ھذا العمل ھو تمثّل ھذا التحدي المنھجي من خالل إجراء عمل
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تطبيقي يتعلّق بموضوع العدل في الخطاب القرآني .في ھذا سنأخذ بعين االعتبار ما انتھى
إليه الدكتور خلف ﷲ في مبحثه عن ذات الموضوع وما حدده أستاذه أمين الخولي من
خصائص لمنھجه التجديدي في التفسير .لكننا نضيف إلى ذلك المقاربة الداللية التي تدرس
التعابير البارزة أو المفتاحية في اللغة القرآنية ضمن حقول تشترك فيھا مع عبارات أخرى
تتشارك فيما بينھا في إيضاح مفھوم أوسع يق ّدم تفسيرا للعالم يميّز الخطاب القرآني العام.
يرد الجذر «ع د ل» في القرآن الكريم بمشتقاته ضمن استعماالت مختلفة تصدر من الداللة
األولية للجذر وھي «المكافئ» لتكسبھا معنى مرادفا ھو «المستقيم» ،ما جعل ال ِعدل من
رض ﱡي قولُه أما العادل فھو جائز الشھادة .17ذلك يتيح القول إن الداللة المشتركة
الناس ھو ال َم ِ
للعدل وثيقة الصلة بمفھوم االستقامة أو «ما قام في النفوس أنه مستقيم» فھو مفھوم أخالقي
يتصل بأكثر من مجال.
لكن ما يالحظ بخصوص نسبة االستعمال أن العدل ال يع ّد ،إحصائيا ،من العبارات األكثر
ورودا في القرآن ذلك أن الجذر بمشتقاته المختلفة ورد في  24آية فقط .مع ذلك فإن وروده
جاء متقاربا بين اآليات المكية 12 ،مرة ومثلھا آيات مدنية مع فارق واضح بين استعمال
بالمعنى المجمل للعدل في اآليات المكية وھو الحرص على الحكم الصائب مثل} :وإذا قلتم
فاعدلوا ولو كان ذا قربى{ 18وبين استعمال تفريعي أكثر تحديدا يتصل مرة بمسؤولية أولي
األمر} :وأُمرت ألعدل بينكم{ 19أو في األقضية والمحاسبة }وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل{ 20وفي أكثر من مرة في العالقات األسرية والمعاشرة العائلية }فإن خفتم أال
تعدلوا فواحدة{.21
إلى جانب ھذا فإن استعمال العدل لم يتمحض للسياق األخالقي العام وما يتصل به من آليات
تنظيم المجتمع بل نجده أيضا في المكي والمدني مفھوما موصوال بالذات اإللھية وما يرتبط
بھا من أسس االعتقاد} :وت ﱠم ْ
ُ
ت
كلمت ربّك صدقا وعدالً ال ُمبَد ِﱢل لكلماته وھو السّميع
العليم{ 22وقوله }فال تَتﱠبِعوا الھوى أَن تَ ْع ِدلُ ْ
إن ّ
وا وإن ت ْلووا أو تُ ْع ِرضوا ف ّ
ﷲَ كان بِما تعملون
خبِيرا{.23
من ھذه المالحظة األولى يظھر أن قيمة العدل في االستعمال القرآني ال تقتصر على كونھا
قيمة أخالقية عامة تفضي إلى جملة من القضايا اإلجرائية في السياسة والمنازعات المختلفة
بل ھي أيضا قيمة مرتبطة باالعتقاد والتص ّور .من ھذا التناسب بين ال ُخلقي السلوكي وبين
الماورائي اإليماني يتضح أن ھذا البعد الثاني ھو الذي تتأسس عليه اآلداب والحقوق ونظام
المعامالت االجتماعية .ھذا ما يتيح لنا القول بوجود رؤية قرآنية تتأسس شرعية العدل فيھا
في المجال اإلنساني على قاعدة عقدية ھي التوحيد .من ثم يصبح العدل مطلبا أخالقيا
واجتماعيا يقتضيه ما يتجلّى من مستلزماته من قيم االستقامة واالنتظام والمساواة المتحققة
في عالم الكائنات وما ينتظر الناس في عالَم الغيب .ھذا ما يجعل العدل ،إذا نظرنا إليه على
اعتباره قضية قرآنية ،جزءا رئيسيا أو «عبارة مفتاحية» ،حسب المنھج الداللي ،في ھذا
الحيّز الخاص الذي يحتل فيه مفھو ُم استخالف اإلنسان في األرض المرك َز .مع ھذا الحقل
الداللي الذي يتضمن خصوصا نظرية التكليف يصبح العدل أفضل تعبير عنھا .بذلك يستم ّد
كامل الحقل شرعيته من القاعدة العقدية التي تجعل ﷲ ھو مصدر العدل والتكليف وھو ما
تكشفه حقول داللية أخرى متقاربة مع حقل االستخالف و متعلقة بنظام الكون والتوحيد.
ما يبرزه ھذا النسيج المفاھيمي القرآني ھو أن العدل ليس ضرورة اجتماعية وإجراء يحقق
التوازن والتكافؤ فقط بل إنّه ضرورة وجودية و كونية بالنظر إلى العالقة الداللية التي
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تفرضھا من جھة نظرية التكليف ومقتضيات الحقل الصميمي للتوحيد من جھة ثانية .ھذا
الحقل الذي تتجاوز داللته مجرد نفي الشرك و مجرد اإليمان با الواحد بل على ّ
أن التوحيد
رؤية للعالم بمختلف مظاھره و تباين عوامله بصفته نسقا م ّوحدا يملك غاية واحدة و يصدر
عن إرادة متجانسة.
على ھذا تصبح الصياغة القرآنية المؤكدة بحرف التوكيد والمص ّدرة باسمه –تعالى -في آية
} ّ
إن ﷲ يأمر بالعدل{ 24دالة على أن العدل ال يمكن أن يؤسس للحكم الصائب القائم على
التقدير الحسي أو المعنوي إالّ لكون ﷲ الواحد األحد ھو مصدره ومصدر كل األنساق
الضابطة للكائنات التي تنتظم الوجود بما يحويه من تعدد وتركيب ونم ّو.
ھذا ما جعل الفخر الرازي )تـ 606ھـ 1209/م( وھو من أوائل من بحث مسألة «التناسب في
القرآن» يقرر أن ھذه اآلية جامعة لما «يتصل بالتكليف فرضا ونفال وما يتصل باألخالق
واآلداب عموما وخصوصا» مستشھدا في ذلك برواية عن ابن مسعود يقول فيھا عن ھذه
اآلية :ھي «أجمع آية في القرآن للخير والشر» .25ما يورده الرازي في كتابه «شرح
األسماء الحسنى» ينبّه على الرابطة التأسيسية بين العدل قيمةً اجتماعية واألساس العقدي
الذي تنھض عليه إذ يقرر أن األمة اتفقت على إطالق اسم العدل على ﷲ تعالى على اعتبار
أن المصدر :العدل يقوم مقام االسم :العادل أي ھو الذي يق ّوم ومنه تتحقق االستقامة في
األمور.26
بناء على ھذا النظام المفاھيم ّي الذي يتخلل النسيج القرآني ،تتضح نتيجتان:
األولى أن العدل قرآنيا منظور إليه من الزاوية الداللية له وظيفة بارزة في صياغة نظرة
قرآنية إلى العالم .ھو مفھوم لم يقع ابتكاره مع نزول القرآن إذ كان متداوال بمعنى المساواة
التي تدرك بالحاسة أساسا .ما ج ّد مع االستعمال القرآني ھو التغيير في البنية الداللية للعدل
بوضعه في منظومة مفاھيمية مختلفة جوھريا عما تعرفه مجتمعات عشائرية رابطة الدم
والوالء للقبيلة فيھا ھي األساس .ھذا التغيير أضاف إلى فضاء العدل قيمة جديدة جعلت
للمسلمين حقوقا بعضھم على بعض بما يستلزم التضامن و التراحم والتناصح ثم زادت على
ذلك بعدا ثانيا للعدل في التعامل مع األمم األخرى .27قام أساس ھذا التح ّول الداللي على
تغيير تص ّوري في رؤية العالم والكون من حالة التشظي الفاقد للغائية إلى النظرة التوحيدية
الھادفة التي ترى أن الكائنات جليلھا وحقيرھا منظوية كلّھا في نظام ُمحكم مما يجعل التعدد
غير مناقض للوحدة وأن التن ّوع من مقتضيات التوحيد.
الثانية مؤدى ھذا التغيير في البنية الداللية ھو ضرورة االنتباه إلى ما يسمى «المعنى
السياقي» الذي ينتظم حقال دالليا كامال بمختلف المفردات التي تترادف لتؤلف مع بعضھا
النظام المفھومي الجديد.
ھذا يؤدي إلى أن ضبط مفھوم العدل قرآنيا ال ينبغي أن يقتصر على اآليات األربع والعشرين
التي استعمل فيھا ذلك الجذر باشتقاقاته بح ّد ذاتھا بل ال بد أن تضاف إليھا عبارات أخرى
تتكاتف في إضاءة البناء العا ّم و المتكامل الذي تتنزل فيه.
في ھذا يمكن أن نذكر على األقل أربعة جذور تتضافر مع العدل لتجعل منه ضرورة
عمرانية إنسانية وكونية .ھناك أ ّوال الجذر «ق س ط» المستعمل في القرآن بمشتقات
متعددة 28من أھ ّمھا «المقسط» وھو من أسماء ﷲ والقسطاس وھو الميزان .29إلى جانبه
نجد الجذر «و ز ن» الذي كان يستعمل في المعنى الوضعي لتقدير الثقل والخفة فأصبح
الميزان معه رمزا للعدل والشورى وغائية الحياة الدنيا} :والوزن يومئذ الحق{ .30ثم يأتي
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ثالثا الجذر «ق د ر» الذي يضيء المجال الكوني لحقل العدل الدالليَ :و ُكلﱡ َش ْي ٍء ِعن َدهُ
مناز َل لتعْلموا َع َد َد
ار 31وقوله} :ھو الّذي جعل ال ّش ْم َ
س ِ
ضيَاء والقَ َم َر نورا َوقَ ﱠد َرهُ
بِ ِم ْق َد ٍ
ِ
ق ّ
ﷲُ ذلك إِالﱠ بِ ْال َح ﱢ
ق{ .32أخيرا نجد الجذر «ح ق ق» المستعمل
ين َو
الحساب ما خل َ
ال ّسنِ َ
َ
بنسبة عالية في القرآن بما يقارب الـ  260مرة تشمل مجاالت مختلفة من المال والملك إلى
القوانين المرعية أو األمر المقضي وصوال للتعبير عن الصدق أو العدل .33ھذا مع بقاء
داللة المطابقة والثبات حاضرة كمعنى االبتدائي للجذر.34
من ھذا النسيج المفاھيمي يتبيّن أن العدل ليس قيمة اجتماعية تعمل من أجل إعطاء الحق إلى
صاحبه فحسب إنما ھو مدخل لفتح آفاق أرحب أمام األفراد والجماعات يتمكنون به من
االرتقاء اإلنساني غير المحدود ضمن منظومة كونية متجانسة.

إشكالية الخطاب القرآني بين الرازي والقرطبي

أشرنا في الفقرات السابقة إلى اإلشكالية التي اخترنا أن نعتمدھا لبحث موضوع العدل في
النص القرآني لدى أنموذجين من المفسرين القدامى ھما الفخر الرازي في تفسيره الكبير
والقرطبي صاحب الجامع ألحكام القرآن.
يمكن صياغة تلك اإلشكالية على النحو التالي :إذا كان القرن الرابع عشر الھجري قد تميز
ببروز مشروع نھضة سياسية و اجتماعية في البالد العربية اإلسالمية فإن أھم حامل لھذه
المبادرة التاريخية ھي نمو الوعي بضرورة مراجعة المنظومة الفكرية التي يعتمدھا
المسلمون في التعامل مع تراثھم .لكن معضلة ھذا المشروع التحديثي ظلّت دون أساس
منھجي محدد خاصة في مجال تفسير القرآن الكريم .بعبارة موجزة يمكن القول إن إشكالية
القرن الماضي كانت في أساسھا عجزا عن تجديد البناء المنھجي الذي يُحْ ِكم العالقة بين
المفسّر والنص القرآني.
ال ينبغي أن نفھم من ھذا أنّه لم يقع التفطن ألولوية ھذه القضية فلقد ذكرنا أن أكثر من مسعى
قد ظھر مع باحثين مسلمين من أھمھم «أمين الخولي» الذي اھتم بالخاصية التاريخية اللغوية
للقرآن و «عائشة عبد الرحمن» التي درست التنظيم الداخلي للنص القرآني ومحمد أحمد
خلف ﷲ الذي ر ّكز عمله على العالقة بين الخطاب القرآني والبيئة الثقافية العربية .35أشرنا
أيضا إلى أن أكثر ھؤالء وضوحا في التعبير عن «االفتقار إلى المنھج الصالح لفھم القرآن
نفسه» كان فضل الرحمن ،الباحث الباكستاني 36الذي ح ّدد منطلقين لمعالجة العالقة
اإلشكالية بين المفسر والنص القرآني .لقد أثبت أ ّوال أن الوحي والخطاب القرآني قد تح ّوال
كالھما عند المسلمين اليوم إلى نص أي إلى مرجعية توحيدية لذلك فإن الذي يسعى إلى تغيير
تلك المجتمعات والنھوض بھا دون االعتماد على القرآن كمرجع وذاكرة وھوية جماعية
سيُسقط إمكانية أساسية في عملية النھوض.
ثم فسّر ثانيا تعثر الجھود العديدة في التعامل مع النص القرآني منذ عقود راجع إلى أننا نقرأ
النص على أنه متعال ال ينحصر في زمان أو مكان أو أننا نقرأه في اتجاه مناقض أي على
أنه ال ينفك مرتبطا بالقرن السابع في الجزيرة العربية.
ما عمل على إرسائه فضل الرحمن خاصة ھو القول بأن الرأيين السابقين في طبيعة القرآن
ليسا بالضرورة متعارضين وأن قدسية القرآن و تعاليه ال ينفيان محايثة جوانب منه لسياق
تاريخي محدد .معنى ذلك إننا إذا قلنا إن القرآن يظل دوما صالحا للتطبيق فعلينا أن ننظر
كيف ت ّم اعتماد خطابه و تفسير تعاليمه لتناسب الظروف المتغيرة في العصور األولى
لإلسالم .ذلك يحقق استيعابا للداللة العامة للنص وإدراكا لتطبيقاتھا المختلفة ووعيا بالظروف
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التاريخية التي صاحبتھا ثم ھو فوق كل ذلك ومن ثم ينجز تحقيبا للوعي وقدرة على المساھمة
في مشاغل المجتمع وتفاعالته المستجدة.
ھو ذات الرأي الذي اعتمده محمد إقبال من قبل حين رأى في النص القرآني مستويين
متكاملين :مبادئ عامة شاملة وتنظيم لجماعة معيّنَة يتخذ منھا نواة وأنموذجا لبناء شريعة
عالمية .37ھناك بنية للنص قاعدتُھا مبادئ تقوم عليھا الحياة اجتماعية للبشر جميعا يقع
تنزيلھا على حاالت واقعيّة في ضوء العادات المميزة للجماعة التي يتوجه إليھا النص .من
تفاعل تلك المبادئ بالبعد الخصوصي التاريخي والتطبيقات التي يستلزمھا يمكن إبراز البعد
العالمي اإلنساني في النص القرآني ،إنّه البعد الذي تحتاجه اإلنسانيّة في حياتھا االجتماعية
بصفة ثابتة .ذلك ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح «الخطاب القرآن» الذي يميز بين ما ھو
مقصود لذاته أو غائية النص وقدرته على التوجه إلى كل األوساط في كل األوضاع وفي كل
األزمنة و بين ما ال يمكن أن يُف َرض بحرفيته على األجيال المقبلة و البيئات المختلفة.
ما نرمي إليه في ما بقي من ھذه الدراسة يبحث في مفھوم العدل كما تناوله مفسران قديمان
للقرآن وكما ھو معروض في النص القرآني .ھذا الجانب ھو في حقيقته تبيان تطبيقي للعالقة
اإلشكالية بين المفسر والنص القرآني ومزيد من إضاءة معضلة المنھج في الدراسات
التفسيرية للقرآن الكريم.
كيف فسر الرازي والقرطبي «العدل» في مختلف اآليات القرآنية باختالف سياقاتھا؟ كيف
تدبّرا ھذه القيمة في تساوقھا مع عبارات أخرى كالقسط والحق؟ ما ھي طبيعة الخلفية الثقافية
والمعرفية التي اعتمداھا في تفسيرھما وإلى أي ح ّد كانت عامال مساعدا أو مانعا من بلورة
العدل كمفھوم قرآني خاص ؟
لإلجابة ينبغي التذكير أ ّوال أن التقارب الزمني الجامع بين الرازي المتوفى سنة 606
1209/م والقرطبي المتوفى سنة 1273/671م يقابله تباعد مكاني بين الرجلين .لقد ولد
األول وعاش في الطرف الشرقي من العالم اإلسالمي )طبرستان وھراة( بينما يعد الثاني
مغربيا إذ ولد وعاش باألندلس ليستقر بعدھا بمصر .يضاف إلى ذلك أن اھتمام العالمين
بتفسير القرآن جاء عبر تخصص علمي واھتمامات معرفية مختلفة بين الرجلين إذ كان األول
أصوليا متكلما مناظرا بينما كان الثاني فقيھا معتنيا باللغة والبالغة والقراءات مع ميل واضح
إلى الزھد.
من ھذه الناحية فإن الباحث في التفسيرين يدرك أن التشابه الذي يتبادر للباحث في أسلوبھما
لم يمنع من التباين الواضح في المصادر العلمية والغزارة المعرفية التي تتوفر لدى صاحب
مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير مقارنة بما يحيل عليه مؤلف الجامع ألحكام القرآن.
ال مجال للمقارنة من ناحية المضمون المعرفي بين األثرين :كان الرازي مستوعبا في تكوينه
وطريقة تحليله للفلسفة األرسطية مع دراية كاملة بأساليب الحجاج االعتزالي والرد عليھا مما
أتاح له أن يحدث في علم الكالم وفي التفسير اتجاھا جديدا أثر فيمن جاء بعده مثل البيضاوي
)تـ (1286/685صاحب طوالع األنوار وعضد الدين اإليجي )تـ  (1355/752صاحب
المواقف.
ھذا بينما كان القرطبي يعكس الغنى الثقافي والمعرفي األندلسي عامة ولمدينة قرطبة خاصة
في العناية بميادين اللغة والفقه والحديث و القراءات والبالغة واألدب والزھد .ندرك ھذا من
آثاره التي تبرز خصوصيته الفكرية ،فإلى جانب تفسيره نجد له :التذكرة في أحوال الموتى
وأمور اآلخرة ،التذكار في أفضل األذكار ،األسنى في شرح أسماء ﷲ الحسنى ،قمع الحرص
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بالزھد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة.38
غير أن ھذا التمايز في التكوين العلمي للمفسرين لم يؤد إلى تغيير جوھري في منھج العمل
التفسيري عندھما .التفسير عند كال الرجلين ھو شرح اآليات القرآنية مقطعا مقطعا بل آية آية
مع تدقيق خاص في الجوانب اللغوية والبالغية وإيراد ما يمكن أن يساعد على الفھم من
اآلثار النبوية واختالف القراءات إن وجد اختالف .إلى جانب الشرح والتعليق فإن التفسيرين
يلتزمان بالتب ّسط في إثارة جملة المسائل العقدية أو الفقھية المتصلة باآلية المدروسة إلى ما
يصل أحيانا إلى حد إثارة البلبلة حين تتعدد أوجه النظر في الجزئية دون التوصل إلى إدراك
الدافع إلى كل تلك اإلطالة .ھذا ما جعل التفسيرين أقرب إلى األسلوب الموسوعي الذي
يعكس درجة تط ّور العلوم في القرن السابع الھجري وحرص المفسرين على استيفائھما
معرفيا كل جوانب البحث التي تثار في اآلية مجال الدرس .مثل ھذا اإلسھاب كان قدرا
مشتركا لكنه كان أشد عند الرازي لذلك قيل في تفسيره بشيء من المبالغة « :فيه كل شيء
إال التفسير».
ندرك ھذا الجانب الجامع بين الرجلين في تفسيرھما مثال لآلية  283من سورة البقرة التي
ورد فيھا أمر بوجوب توثيق ال َدين } :وليكتب بينكم كاتب بالعدل{ .يقول الرازي «إن في
اآلية مسائل أولّھا في كيفية النظم وفيه وجھان أحدھما متصل باإلنفاق المذكور من قبل وھو
أمر يوجب تنقيص المال والثاني وھو االمتناع عن الربا وھو أيضا سبب لتنقيص المال.
يسأل المفسر عن التناسب النظمي بين الترھيب من الكسب الحرام ثم ما تاله من ندب إلى
ضرورة توثيق الديون فيبيّن أن في التوثيق حفظا للمال الحالل فالتناسب في التالزم بين
األمرين إذ ال تكمل القدرة على اإلنفاق في سبيل ﷲ و ترك الربا ومالزمة التقوى إال عند
حصول المال وصيانته من الضياع والبوار أي عند التوثيق والضبط .يواصل إثر ذلك في
شرح الجانب النظمي من اآلية فيذكر قول القفّال بأن «ألفاظ القرآن جارية في األكثر على
االختصار وفي ھذه اآلية بسط شديد» إذ ورد أوال «فاكتبوه» و ثانيا «كاتب بالعدل» وثالثا
«كما عل ّمه ﷲ» فكان ھذا كالتكرار لقوله «كاتب بالعدل» ألن العدل ھو ما علّمه ﷲ ثم قال
رابعا «فليكتب» وھذا إعادة األمر األول «فاكتبوه» وخامسا «الذي عليه الحق» وفي قوله
«بالعدل» كفاية عن قوله «الذي عليه الحق» ألن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يُملى عليه و
سادسا «وليتق ربه» وھذا تأكيد لما سبق وسابعا «وال يبخس» فھذا كالمستفاد من قوله
«فليتق ﷲ» وثامنا «وال تسأموا أن تكتبوه» وھو تأكيد لما مضى ثم تاسعا «ذلكم أقسط»
وھذه مبالغة في الوصية لحفظ المال الحالل .ما يھدف إليه الرازي من ھذا التفصيل ھو إبراز
وجه من وجوه النظم مناسب لما سبق من الحث «على ما يجري مجرى سبب تنقيص
المال» .ثم يواصل مع الوجه الثاني وقول بعض المفسرين أن المقصود بال َدين ھو ال َسلم.39
أما القرطبي فيذكر أن في ذات اآلية اثنتين وخمسين مسألة أولھا ما روي عن سعيد بن
المسيّب بأن أحدث القرآن عھدا بالعرش آيةُ ال َدين وقول ابن عباس عنھا إنھا نزلت في السلم
لينتقل منھا إلى تعريف علماء المالكية لبيع السلم .عند المسألة الحادية عشرة يبحث القرطبي
مسألة كاتب بالعدل فيذكر ما قاله عطاء وغيره عن وجوب الكتابة وما رواه الشعبي عند حالة
ّ
تعذر وجود كاتب سوى واحد ليشرح بعد ذلك معنى «بالعدل» فيذكر أنھا تعني «بالحق
والمعدلة أي ال يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله وال أقل» ثم تتواصل التفاصيل والروايات
ليعود ثانية إلى بحث ما ذكره علماء المذھب عن العدالة وأنھا «االعتدال في األحوال الدينية
وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر ظاھر المروءة
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واألمانة غير مغفل وقيل صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدﱢل والمعنى
متقارب».40
ھذه الخصوصية التجميعيّة للمعرفة ھي سمة شاملة للتفسيرين وھي تكشف سُنة ثقافية سادت
في مشرق العالم اإلسالمي و مغربه منذ ذلك العصر خاصة في التراث التفسيري .ھي ذات
السمة التي أضعفت ملكة التقويم والنقد وإليھا يمكن أن نعزو إعراض المفس َرين عن مرامي
بعض اآليات المتحدثة عن العدل في ترابطھا وفي ما تعنيه تلك العالقات واالستعماالت
المختلفة للمفھوم في كل مرّة .نجد ھذا أوضح عند الرازي الذي لم يتوقف مرة واحدة ليشرح
معنى العدل في كامل البنية القرآنية ضمن مقاربة توحيدية للموضوع .أن يحصل ھذا منه
وھو المھتم في الغالب بترابط المقاطع القرآنية وتساوق دالالتھا في السورة الواحدة أمر يؤكد
األثر البالغ للخصوصبة التجميعية عند مباشرة مسألة قرآنية محددة .نجد ذلك مثال منذ اآلية
 48وھي األولى التي وردت فيھا عبارة العدل من سورة البقرة} :وال يقبل منھا شفاعة وال
يؤخذ منھا عدل{ .بعد أن بيّن الرازي العالقة التي تربط بين ھذه اآلية وما سبقھا من وعيد
للمكذبين جاء وصف يوم الحساب بأشد الصفات وأعظمھا تھويال له بأنه مانع لقبول وجوه
الضراعة وصنوف الشفاعة وطرق الفداء وھو معنى العدل ھنا .يذھب الرازي بعد ذلك
ليسأل عن الترتيب الوارد في ھذه اآلية الذي جعل الشفاعة تذكر قبل العدل بينما في ذات
السورة اعتمدت اآلية  123الترتيب المغاير} :وال يقبل منھا عدل وال تنفعھا شفاعة{.
يستخرج سؤالين من االختالف في الترتيب :يجيب عنھما بأن ذلك من مقتضى الحكمة التي
تراعي اختالف أصناف الناس «بين من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس
أو العكس».41
يق ّدم الرازي بھذه المناسبة تعريفا للعدل يستمده مما ھو متواضع عليه في اللغة أي أنه الفدية
وأنھا من «معادلة الشيء ،تقول ما أعدل بفالن أحدا أي ال أرى له نظيرا» .ثم يربط ھذا
السياق بشواھد قرآنية تدعم ھذا المعنى كقوله –تعالى} :-فلن يقبل من أحدھم مأل األرض
ذھبا ولو افتدى به{ 42وقوله} :وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منھا{.43
ھذا السعي من قبل الرازي للبحث على نظائر قرآنية للعبارة التي يتولى شرحھا أو لمجمل
اآلية نجد له شبيھا لدى القرطبي وإن بنسبة أقل لكنھما يظالن ضمن الفھم التجزيئي الذي ال
يستطيع بلوغ رؤية تركيبية شاملة للموضوع محل الدرس .في ھذا تكون المعالجة التجزيئية
المتخصصة في تفسير القرطبي أكثر استساغة ألن الھدف األساس للمفسر وھو جمع ألحكام
القرآن وما يتطلبه من إحالة على اآلثار و تحرير األدلة و ذكر ما يساعد على ذلك من مسائل
القراءات و اإلعراب والناسخ والمنسوخ .ھذا في حين أن وجھة الرازي وعلمه كانت أقدر
على تجاوز المعالجة التجزيئية .إن اختيار «مفاتيح الغيب» عنوانا لتفسيره واعتماد منھج قائم
على الرأي والمعقول وعنايته المؤكدة بتوافق السورة مع غيرھا وذكر المناسبة بين اآليات
وما يواكب ذلك من االستنباطات العقلية ،كل ھذه االعتبارات كانت يمكن أن تساعد عمل
الرازي على التوصل إلى المسلك الداللي لبعض الكلمات المفاتيح كالعدل من خالل استعمال
القرآن الكريم لھا.
كيف يمكن أن نفسر بقاء مسعى الرازي ،في مستوى الموضوع الذي يشغلنا وھو العدل،
ضمن دائرة الداللة اللفظية للكلمة كما فعل أصحاب كتب األشباه والنظائر دون أن يتجاوز
ذلك إلى بداية لدراسة مصطلحية موضوعية؟
ما يفيدنا به تأمل التفسير الكبير ھو أن الرازي ظل في عمله التفسيري متكلما مناظرا بامتياز
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يسعى في كل مناسبة للمنافحة عن التصور العقدي األشعري والرد على آراء خصومه
خاصة المعتزلة والمجسمة .ساعده على ھذا التوجه تأثره الواضح بالفلسفة المشائية في
اعتمادھا األسلوب الحجاجي المنطقي وھو ما أذھله عما كان قد اھتم به أحد أعالم
الماتريدية ،أبو المعين ميمون النسفي) ،تـ 1114/508م( .لقد تجنب النسفي في كتابه
«تبصرة األدلة» الفلسفة المشائية بل تحرّى في عمله الجانب اللغوي البالغي مقتربا من
المنھج الداللي الذي يقدم في التفسير والعقائد ارتباط الفكر باللغة وتط ّور دالالت األلفاظ.
ما ينبغي أن نسأله اليوم خاصة بعد تط ّور علم الداللة في العصر الحديث :ماذا يمكن أن يضيفه
المنھج الداللي لو سعينا إلى تطبيقه على التفسير الموضوعي عامة ومفھوم العدل في القرآن
الكريم بالخصوص؟
لإلجابة نقتصر في خاتمة المطاف على العودة ثانية إلى مفھوم العدل في المعجم القرآني مع ما
اشتق من مادته ومحاولة رسم خط ناظم بين دالالتھا في مختلف المواطن.
عند تتبع مادة «ع د ل» اللغوية كما وردت في كامل النص القرآني بمشتقاتھا المختلفة
ودالالتھا في كل مرة ندرك أنھا استعملت في ثالثة مستويات متدرجة في القيمة واألھمية:
أ -المستوى المادي للعدل وھو المماثلة المعايَنة في القيمة والقدر فيكون المعنى عندئذ الفِدية أو
النظير كقوله –تعالى} :-وإن تعدل كل عدل{ 44كما تكون بمعنى الشريك المساوي كقوله:
}الذين كفروا بربھم يعدلون{ 45وفي نفس الحقل تكون بمعنى التوازن واالعتدال «فسواك
فعدلك».46
ب -المستوى المعنوي للمساواة وھو الذي يُد َرك بالبصيرة انطالقا من األحكام في المنازعات
وما يستدعيه من احتياط وأمانة في التقويم} :يحكم به ذوا عدل{} ،47فإن فاءت فأصلحوا
بينھم بالعدل{ ،48إلى المجال التقديري األدق وھو المتعلق بالزوجة وما يعتمل في ذلك
المجال من ميول وأھواء تقتضي منتھى االحتراز عن أية إساءة أو جور} :فإن خفتم أال
تعدلوا فواحدة{.49
ج – مستوى الفضل واإلضافة الذي يتجاوز فيه العدل مجال المساواة الشكلية أو المماثلة
القانونية االجتماعية لينفتح على أفق أرحب .في ھذا المقام تتغير الموازين بصورة كلية بحيث
تكون الحسنة بعشر أمثالھا بما يستلزم درجة إيمانية يكون العدل فيھا قرين اإلحسان} :إن ﷲ
يأمر بالعدل واإلحسان{ 50الذي يقتضي الزيادة على القدر الواجب والذي يقتضي درجة
عالية من الثقة في االعتقاد }تمت كلمة ربك صدقا وعدال{ .51ھو ذات المستوى الذي ال
غض قوم دافعا إلى معاملتھم بالجور} :وال يَجْ ِر َمنﱠ ُك ْم َشنَ ُ
آن قوم ٍعلى أَالﱠ تعدلوا اع ِدلوا
يجعل بُ َ
ھو أقربُ للتﱠ ْقوى{.52
مثل ھذه القراءة لحقل العدل الداللي في اتساعه وتصاعده يكسب مفھوم العدل داللة متنامية لھا
دينامية متميزة تكشف جانبا من الخطاب القرآني الصالح لكل العصور .لقد انطلق النص
القرآني بالعدل في مستواه األول من المعنى العربي األولي المتداول )الفدية والمساواة(
ثان )إسناد الحق إلى ذويه بالقسط( ثم
ليجعله مطلبا أساسيا لمؤسسات المجتمع في مستوى ٍ
ليبلغ به مرحلة نھائية تكون ب ّوابة لنوع من التسامي بالفضل واألريحية التي ال تبنى المدنيات
إال بفضلھا.

حتّى يعود النص حيّا

ّ
يكف عن «استنطاق» النص القرآني أي
كان أمين الخولي يؤ ّكد أنّه على المفسّر المج ّدد أن
أن يجعله ينطق بما يريد المفسر أن يجده فيه .مثل ھذا التعسف «يُخرج القرآن عن وضعه
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ويناقض الحكمة اإللھية والغرض من وصله بحياة الدين والدنيا».53
لقد حاولنا في إطار عمل تطبيقي على مفھوم العدل في القرآن الكريم أن نبحث في اآلفاق
العلمية والفكرية التي يتيحھا التفسير الموضوعي حين يقترن بالسؤال المنھجي وضرورة
تجديده قصد الوصول إلى إبانة الخطاب القرآني.
لقد بدا واضحا من خالل المتابعة التطبيقية المتعلّقة بمفھوم العدل في النص القرآني وفيما
سجله كل من الرازي والقرطبي في الموضوع أن الحاجة متأكدة لتجاوز مرحلة إفھام النص
صيغت في بناء فكري كالم ّي وفقھي غايته إقناعيّة وخصوصيّته دفاعيّة.
ب ُع ّدة معرفيّة ِ
معضلة ھذه الرؤية أنھا مثالية تتص ّور الحقيقة خارج التاريخ والعالَم لذلك فھي تَـقصُر عن
بلوغ فھم أفضل لرسالة القرآن لدى أھل عصره األ ّول ،ولدى أھل أزمنة أخرى.
ال غرابة بعد ذلك إن توارى الخطاب القرآني تدريجيا نتيجة مناھج معتمدة ال تعتبر المفسر
قارئا لكالم ﷲ ساعيا إلى كشف مراميه .ما حرصنا على القيام به في بحث قضية العدل كان
االستفادة من المنھج الداللي الذي يح ّول المفسّر إلى «قارئ» متفھّم مما يجعل النصّ «حيّا
حامال للمعنى الذي ال ينضب» .أھم نتيجة وقع التوصل إليھا ھو أن الخطاب القرآني له
مقصد أسنى يدعو إليه باعتماده مفھوم العدل يتجاوز المساواة الشكلية المادية التي عرفتھا
المجتمعات األخرى كما ال يقف عند ح ّد الضابط االجتماعي والقانوني لمعاقبة الظالم وإرجاع
الحقوق ألصحابھا .ما يميّز الخطاب القرآني في ھذا الموضوع ھو إمكان التسامي عن ھذين
المستوين للعدل بما يجعله مواكبا لمعنى اإلحسان بما يقتضيه ھذا األخير من تراحم وتضامن
وأخوة إنسانية .إنھا مقاربة للخطاب القرآني تجعل للعدل داللة قرآنية متميزة تتفوق على
مجرد المساواة المادية و االعتبارية لتتخطى بھا ذينك المستويين إلى المستوى المتعالي الذي
يسمح بممارسة العدل على مستوى إنساني ويضمن تحققه بأكبر قدر فيما دونه من
المستويات.
 - 1الموس وعة الفلس فية العربي ة – المف اھيم ,ط 1986 ،1م ،المعھ د العرب ي لإلنم اء ص  579إل ى ص
.582
 - 2لم يحصر القرآن الكريم العدل في المساواة ل ذلك فل م يعتب ر المماثل ة ب ين الع الم وغي ر الع الم م ن الع دل
}قل ھل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{ الزمر 9./39
 - 3تفسير المنار ،ط  ,3القاھرة 1368م ،ج ,5ص.179-174
 - 4ي رى المحقق ون م ن أھ ل األص ول أن الظ روف المتج ددة للوق ائع تتطل ب أحكام ا جدي دة ،انظ ر فتح ي
الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،مؤسسة الرسالة ,ط1982/1402 ،1م.
 - 5انظ ر دراس تنا ع ن ال نص ال ديني والت راث اإلس المي :ق راءة نقدي ة ،دار الھ ادي ،بي روت ,ط،1
2004/1425م ,وكذلك بحثنا عن مفھوم الحرام في الخطاب القرآني :
- Le péché dans le texte coranique: étude linguistique, Participation à un
ouvrage collectif du GRIC , Paris 1999.
 - 6محمد المخزومي ،خاطرات جمال الدين األفغاني ،ط .بيروت 1931م ،ص99.
 - 7باحث باكستان ّي ومدير سابق لمركز الدراسات اإلسالمية بإسالم أباد و مدرّس الفكر اإلسالمي في قس م
لغ ات الش رق األدن ى بجامع ة ش يكاغو بالوالي ات المتّح دة األمريكي ة .ل ه ع دة مؤلف ات باالنجليزي ة منھ ا :
«اإلسالم » و «النب ّوة في اإلسالم  :الفلسفة والس لفيّة» وھ ي م ن منش ورات جامع ة ش يكاغو .تُ رجم ل ه إل ى
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العربية مؤ ّخرًا كت اب «اإلس الم وض رورة التح ديث  :نح و إح داث تغيي ر ف ي التقالي د الثقافي ة ،ت ر .إب راھيم
العريس ،دار الساقي ,ط1993 ،1م.
 - 8راجع فضل الرحمن ،اإلسالم وضرورة التحديث.
 - 9طه عبد الرحمن أحد أبرز الفالس فة والمفك رين ف ي الع الم العرب ي اإلس المي من ذ بداي ة الس بعينيات م ن
الق رن الماض ي .ول د ب المغرب وب ه درس و ن ال إج ازة ف ي الفلس فة ث م اس تكمل دراس ته بفرنس ا بجامع ة
الس وربون ،حي ث حص ل منھ ا عل ى إج ازة ثاني ة ف ي الفلس فة ودكت وراه برس الة ف ي موض وع «اللغ ة
والفلسفة برسالة في البنيات اللغوية لمبحث الوجود ،ثم دكتوراه الدولة عن أطروحته» رسالة في االستدالل
الحج اجي والطبيع ي ونماذج ه  .درﱠس المنط ق ف ي جامع ة محم د الخ امس بالرب اط من ذ بداي ة الس بعينيات.
حص ل عل ى ج ائزة المغ رب للكت اب م رتين ،ث م عل ى ج ائزة اإلسيس كو ف ي الفك ر اإلس المي والفلس فة ع ام
2006م .من أھم أعماله :في أصول الحوار وتجديد عل م الك الم ،اللس ان والمي زان ،أو التك وثر العقل ي ،فق ه
الفلس فة ،الق ول الفلس في ،كت اب المفھ وم والتأثي ل ،س ؤال األخ الق .مس اھمة ف ي النق د األخالق ي للحداث ة
الغربية ،الحق اإلسالمي في االختالف الفكري.
 -10طه عبد الرحمن ،روح الحداثة :المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية.
 -11سورة البقرة 185./2
 -12سورة الحديد 25./57
 -13أمين الخولي ،م ن ھ دي الق رآن ،الھي أة المص رية للكت اب1978 ،م ،ص .127-126ودائ رة المع ارف
اإلسالميّة فصل :التفسير ،مجلّد  5ص .374-348
 -14المرجع السابق ص 128.
 -15إرنس ت غيلنّ ر ،مجتم ع مس لم ،ترجم ة أب و بك ر أحم د باق ادر ،مراجع ة رض وان الس يد ،دار الم دار
اإلسالمي ,ط ,1بيروت 2005م.
 -16انظ ر أعم ال ج ون وانس بورو ) (John Wansbroughوباتريش يا ك رون )(Patricia Crone
ومايكل كوك ).(Michael Cook
 -17تاج العروس ,ج ,8ص .9
 -18األنعام .152/6
 -19الشورى15./42
 -20النساء .58/4
 -21النساء .3/4
 -22األنعام .115/6
 -23النساء .135/4
 -24النحل .90/16
 -25انظر الرازي التفسير الكبير ،الجزء  ,20ط ,1المطبعة البھية مصر  ,1938/1357ص .100
 -26يذكر الرازي بخصوص العدل أن األمة اتفقت على إطالق ھذا االسم على ﷲ وھو مصدر عدل يع دل
وھذا المصدر أقيم مقام االس م فالع دل أق يم مق ام الع ادل ك الرب مق ام ال راب والب ر مق ام الب ار والرض ا مق ام
الراضي ..يقال عدلت الشيء أعدله ع دال إذا ق ّومت ه ومن ه االعت دال ف ي األم ور وھ و االس تقامة فيھ ا ..ذك ر
أصحابنا تفسيرين لھذا االسم أحدھما بمعنى المعتدل وھذا مجاز وحقيقته كونه سبحانه منزھ ا ع ن النق ائص
الحاصلة في طرفي اإلفراط والتفريط وجانبي التشبيه والتعطيل ومعنى أنه ع دل ف ي أفعال ه أي أن ه ال يظل م
وال يجور واعلم أن المعتزلة تمسكوا بھذا االسم وأبرقوا وأرعدوا وقالوا إذا كان يخل ق الكف ر ف ي الك افر ث م
يعذبه عليه أبدا سرمدا فكي ف يحص ل الع دل وأي معن ى للج ور ف وق ھ ذا وكم ا أن اس م الحك م متمس ك أھ ل
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الجبر فاسم العدل متمسك أھل القدر.
وأصحابنا يعارضون الخلق واإلرادة ...أما المشائخ فقالوا العدل ھو الذي له أن يفعل ما يريد وحكمه م اض
في العبيد.
أما حظ العب د م ن ھ ذا االس م فھ و أن يحت رز م ن طرف ي اإلف راط والتف ريط  -ف ي أفع ال الش ھوة :العف ة ب ين
الفجور والجمود  -في أفعال الغضب  :الشجاعة بين التھور والجبن والحكمة العملية بين ال دھاء والبل ه وإذا
اجتمعت ھذه األوساط كان مجموعھا ھ و العدال ة وھ و الم راد بقول ه} :وك ذلك جعلن اكم أم ة وس طا لتكون وا
شھداء على الناس البقرة{ -143راجع الرازي ،لوامع البينات شرح أسماء ﷲ تع الى والص فات لل رازي أو
شرح أسماء ﷲ الحسنى للرازي ،مراجعة طه عبد الرؤوف سعد ،دار الكتب العربي بي روت ,ط-1404 ,1
1984م ,ص .253-252
 -27المائدة .8/5
 -28استعمل ھذا الجذر أكثر م ن  20م رة ،انظ ر البق رة  ،282/2آل عم ران  ،10/3النس اء  ،3/4وي ذھب
اللغويون أن الكلمة معرّبة وأصلھا من اللغة الرومية.
 -29اإلسراء .35/17
 -30األعراف 8./7
 -31الرعد .8/12
 -32يونس .5/10
 -33انظر تاج العروس ,ج  6ص.
 -34داللة المطابقة والثبات حاضرة من المعنى االبتدائي للجذر الموجود في اللغ ات الس امية فھ و الحف ر ف ي
الخشب والمعدن كأن الحق ھو الثابت في الواق ع .ويناقض ه الباط ل )الزم ر  69/39و  75واألنع ام 151/6
والفرقان  68/25و ص 26./38
 -35انظ ر دراس تنا «اإلنس ان والق رآن وجھ ا لوج ه ،ق راءة ف ي من اھج المفس رين المعاص رين؛ دار الفك ر
بيروت 2000م وأيضا بحثنا عن الفكر االجتماعي في الكتابات اإلسالمية الحديثة ،مجلة المس لم المعاص ر،
السنة  12عدد .47
 -36انظر الھامش .7
 -37محم د إقب ال ،تجدي د الفك ر ال ديني ف ي اإلس الم ترجم ة عب اس محم ود الق اھرة لجن ة الت أليف والترجم ة
والنشر ط ,2القاھرة ,ص.197
 -38أبو عبد ﷲ القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،دار إحياء التراث العربي بيروت ط1952/1372 ,2م.
 -39الرازي ج ,7ص .125-119 -115
 -40الرازي ج  ,3ص 384ص .396
 -41الرازي ج ,3ص  55إلى .66
 -42آل عمران .91/3
 -43األنعام .70/6
 -44األنعام .70/6
 -45األنعام .1/6
 -46االنفطار 8./82
 -47المائدة .95/5
 -48الحجرات .10/49
 -49النساء .3/4
16

 -50النحل .90/16
 -51األنعام .115/6
 -52المائدة .8/5
 -53أم ين الخ ولي ،من اھج تجدي د النح و والبالغ ة والتفس ير واألدب ،دار المعرف ة ،الق اھرة ط 1961-1م,
ص .302
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العرف والتشريع في النظام القانوني الروماني الالتيني الفرنسي
والنظام القانوني االنجلو سكوسونى
فايز محمد حسين



ﻣــن اﻟﺛﺎﺑــت أن ﺟــوﻫر اﻟﻘــﺎﻧون ﻫــو ذﻟــك اﻟﻣﺿــﻣون اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ؛ ﻷن اﻟﻘــﺎﻧون ﻧﺷــﺄ ﺑﻘﺻــد

ﺗﻧظــﻳم اﻟﺣﻳــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ .1واﻟﻌــرف واﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻫﻣــﺎ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﻘــﺎﻧون ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻘــدﻳم
واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث ,وﻗد ﻟﻌﺑﺎ دو اًر ﻛﺑﻳ اًر وﻣﺎ زاﻝ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
وﺗﻘ ــوم ﻓﻛـ ـرة د ارﺳ ــﺔ اﻟﻌ ــرف واﻟﺗﺷـ ـرﻳﻊ ﻓ ــﻲ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧ ــﻲ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ

واﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ ﻣﺣــور ﻣــن ﻣﺣــﺎور ﻋﻠــم ﻓﻠﺳــﻔﺔ
اﻟﻘ ــﺎﻧون  Legal Philosophy – Jurisprudenceوﻫ ــو ﻣﺣ ــور ﻋﻠ ــم اﻟﻣ ــﻧﻬﺞ
اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ  ,Legal Method – Legal methodologyﻧظ ـ اًر ﻷن ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻘــﺎﻧون

وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻳﺳـﺗﻣد ﻣﺎدﺗـﻪ ﻣـن
ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً ﺑﻌﻠم اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺎرﻳﺧﻪً .
دراﺳﺎت ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ وﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣـﺎ أﺳـﺎس

اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧ ــﻲ واﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠ ــو ﺳﻛﺳ ــوﻧﻲ .وﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ ﺛﺎﻧﻳ ــﺔ ,إن
ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﻌــرف واﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ ودورﻫﻣ ـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ واﻟﻧظــﺎم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ ﻳرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطـﺎً وﺛﻳﻘـﺎً ﺑﻔـرع ﻣـن ﻓـروع اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ
وﻫو «اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن .»Comparative law

وﺗﺣ ــت ﺗ ــﺄﺛﻳر اﻟظ ــﺎﻫرة اﻻﺳ ــﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ,اﻧﺗﻘ ــﻝ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧ ــﻲ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ
وﻛــذﻟك اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ إﻟــﻰ اﻟــﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ
دوﻝ ﻛﺛﻳرة أﺧرى.
وﺧﻼﺻــﺔ اﻟﻘــوﻝ ,ﻓﺎﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻌــرف واﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ
اﻟﻔرﻧﺳــﻲ واﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ ﻫــو ﻓــﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗــﻪ ﺑﺣــث ﻓــﻲ أﺻــوﻝ اﻟﻣــﻧﻬﺞ

 باحث وأكاديمي من مصر ،جامعة اإلسكندرية .
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرن  Comparative legal methodوﺑوﺟـﻪ ﺧـﺎص ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻣﺻـﺎدر
اﻟﻘﺎﻧون .Sources of law
وﻳﻘﺻ ــد ﺑ ــﺎﻟﻌرف « :customاﻋﺗﻳ ــﺎد اﻟﻧ ــﺎس ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﻠوك ﻣﻌ ــﻳن ﻓ ــﻲ ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ ﻣﻌﻳﻧ ــﺔ ﻣ ــن

ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﻧﺷـﺄ ﻟـدﻳﻬم اﻻﻋﺗﻘـﺎد ﺑوﺟـود ﻗﺎﻋـدة ﻣﻠزﻣـﺔ ﻳﺗﻌـرض ﻣـن ﻳﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ

ﻟﺟ ـزاء ﻣــﺎدي» .2أﻣــﺎ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ ﻓﻳﻘﺻــد ﺑــﻪ ﺑﺈﻳﺟــﺎز« :اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر ﻋــن
ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺧﺗﺻﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻛﺗوﺑﺔ».3
ﻓــﺎﻟﻌرف  Customﻳﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺻــدر اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ اﻷوﻝ ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة أﻳــﺎ
ﻛﺎﻧت :ﻓﺎﻟﻌرف ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ اﻟـذي ﻳﻌﺗﺑـر أﺻـﻝ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ.
واﻟﻌــرف ﻫــو اﻟﻣﺻــدر اﻷوﻝ ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي اﻟــذي ﻫــو أﺻــﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو
ﺳﻛﺳـ ـ ــوﻧﻲ .وﻣـ ـ ــﺎ زاﻝ اﻟﻌـ ـ ــرف ﻳﺣﺗـ ـ ــﻝ ﻣرﺗﺑـ ـ ــﺔ ﻛﺑـ ـ ــرى ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻼ اﻟﻧظﺎﻣﻳن.أﻣـ ـ ــﺎ اﻟﺗﺷ ـ ـ ـرﻳﻊ

 Legislationﻓﻬو ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣـﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﺗﺗﺻﺎﻋد أﻫﻣﻳﺗﻪ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ.
أوالً  :العرف والتشريع في النظام القانوني الروماني الالتيني الفرنسي
ﻳرﺟـﻊ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣـﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ إﻟـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ.Roman law
وﻫو اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـذي اﻧﺗﻘـﻝ إﻟـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻘﻧﻳﻧـﺎت ﻧـﺎﺑﻠﻳون 1804م واﻟﺗـﻲ
ﺑدورﻫﺎ اﻗﺗﺑﺳت ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣـﻊ ﺑـزوغ ﺣرﻛـﺔ ﺗﺣـدﻳث وﺗﻐرﻳـب

اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر .4وﻳﻌـرف
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧــﻪ « :ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت وطﺑﻘــت ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
اﻟروﻣ ـ ــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ـ ــذ ﻧﺷ ـ ــﺄة روﻣ ـ ــﺎ ﺣﺗ ـ ــﻰ ﺻ ـ ــدور ﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺎت ﺟﺳ ـ ــﺗﻧﻳﺎن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــرن اﻟﺳ ـ ــﺎدس
اﻟﻣﻳﻼدي.5
وﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻗد أﺛـر ﺗـﺄﺛﻳ اًر ﻛﺑﻳـ اًر ﻓـﻲ ﻧﺷـﺄة
وﺗﻛ ــوﻳن اﻷﻓﻛ ــﺎر واﻟ ــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ــﺔ .ﻓﻘ ــد ﺗﻣﻳ ــز اﻟروﻣ ــﺎن ﺑﺎﻟﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳ ــﻝ
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واﻟﺗﺻـﻧﻳف واﻟﺗﻧظﻳــر ،واﺳــﺗﺧﻼص اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﺳــﺗﻧﺑﺎطﻬﺎ ,وﻳﻌﺗﺑــر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ

أﻓﺿﻝ ﻣﺎ ورﺛﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﻳم.6

وﺗﺟ ــدر اﻹﺷ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن اﻟﺷ ــرق ﻗ ــد أﺳ ــﻬم ﻛﺛﻳـ ـ اًر ﻓ ــﻲ ﺗﻛ ــوﻳن اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ.
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺗﻛـوﻳن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳـﺔ ,ﺣﻳــث ﻫﻧـﺎك اﺗﺟـﺎﻩ ﻗـوى ﺑـﻳن ﺷ ﱠـراح ﺗــﺎرﻳﺦ

اﻟﻘـﺎﻧون ﻳــرى ﺗـﺄﺛر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷـراﺋﻊ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ ﻣــن ﺧـﻼﻝ ﻋــدة رواﻓـد ،ﻣﻧﻬــﺎ ﻗــﺎﻧون

ﺣﻣــوراﺑﻲ وﻗــﺎﻧون ﺑﻛوﺧــورﻳس ,ﺣﻳــث أﺛ ـ ار ﺗــﺄﺛﻳ اًر ﻛﺑﻳ ـ اًر ﻓــﻲ ﻗ ـﺎﻧون اﻷﻟ ـواح اﻷﺛﻧــﻲ ﻋﺷــر.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷرق ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن ﻗﺎﻧون اﻟﺷﻌوب  Law of nationsواﻟذي ﻏﻳـر

أﺳس وﻣﺑﺎدئ وﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﺗﻳق.7
وﻟﻘــد ﻟﻌــب اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــﻲ  -ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ أﻫــم اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ -
دو اًر ﻛﺑﻳـ ـ اًر ﻓ ــﻲ ﻧﺷ ــر اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻌ ــﺎﻟم

اﻟﺣـ ــدﻳث .ﺣﻳـ ــث ﻟﻌـ ــب اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـ ــﻲ دو اًر وﺳـ ــﻳطﺎً ﺑـ ــﻳن اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟروﻣـ ــﺎﻧﻲ واﻟﻘ ـ ـواﻧﻳن

اﻟﺣدﻳﺛﺔ ,ﺣﻳث اﻗﺗﺑس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ,وﺗم اﻗﺗﺑﺎس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓـﻲ
اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟــدوﻝ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ .وﻟــذا ﻓﻳ ﱡﻌ ـد اﻟﻘ ـﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻣﺻــد اًر ﺗﺎرﻳﺧﻳ ـﺎً ﻟﻣﻌظــم اﻟﻘ ـواﻧﻳن

وﺧﺻوﺻ ـﺎ اﻟﻘ ـواﻧﻳن اﻟﻣــﺄﺧوذة ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ,ﺣﻳــث إﻧــﻪ ﻳﺷــﻛﻝ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ
ً
ﻣﺻد اًر ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ.
وﻟﻘــد ﻋﱠﺑ ـر اﻟــﺑﻌض ﻋــن اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟوﺛﻳﻘــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﺣﻳــث
ﻗﺎﻝRoman law played a crucial part in the historical development :8
of the French legal system. Some parts of modern French law,
especially contract law, are indeed still based on it.
 -1العرف والتشريع في عصر القانون القديم
ﻧﺷﺄ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ ﻧﺷـﺄةً ﻋرﻓﻳـﺔ ,ﺷـﺄﻧﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا ﺷـﺄن ﻛﺎﻓـﺔ ﻗـواﻧﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻘدﻳﻣـﺔ.
وﻳﺗﻣﻳ ــز ﻋﺻ ــر اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻘ ــدﻳم  -وﻫ ــو أوﻝ ﻋﺻ ــور اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ  -ﺑ ــﺄن ﻣﺻ ــﺎدر
اﻟﻘــﺎﻧون ﺗرﻛــزت ﻓــﻲ ﻣﺻــدرﻳن ﻫﻣــﺎ :اﻟﻌــرف واﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ .ﻣــﻊ ﻣﻼﺣظــﺔ أن اﻟﻌــرف ﻛــﺎن ﻫــو
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اﻟﻣﺻــدر اﻷﺳﺎﺳــﻲ واﻷوﻝ ,أﻣــﺎ اﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻣﺻــد اًر ﺛﺎﻧوﻳـﺎً ,ﺣﻳــث ﻟــم ﻳظﻬــر إﻻ ﻓــﻲ

اﻟﻌﺻر اﻟﺟﻣﻬوري.9

وﻟﻘد ظﻬر اﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺟﻣﻬـوري .وﻟﻘـد ﻛـﺎن ﺣـق اﻗﺗـراح اﻟﻘـواﻧﻳن ﻣﻘﺻـو اًر ﻋﻠـﻰ

اﻟﺣﻛ ــﺎم وﻧﻘﺑ ــﺎء اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ,وﻛ ــﺎن ﻣﺟﻠ ــس اﻟﺷ ــﻳوخ ﻫ ــو اﻟ ــذي ﻳﺗ ــوﻟﻰ ﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺗﺻ ــدﻳق ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻘواﻧﻳن .وﻟﻘد ﺻدرت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم ،وﻟﻛن ظﻝ اﻟﻌـرف ﻫـو
اﻟﻣﺻــدر اﻷوﻝ ،ﺑــﻝ إن اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت اﻟﺗــﻲ ﺻــدرت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻌﺻــر ﻟــم ﺗﺻــﻝ إﻟﻳﻧــﺎ ﻛﺎﻣﻠــﺔ
ٕواﻧﻣﺎ ﻋرﻓﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء.
وﻳﻌﺗﺑــر أﻫــم ﺗﺷ ـرﻳﻊ ﺻــدر ﻓــﻲ روﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺟﻣﻬــوري ﻫــو ﺗﺷ ـرﻳﻊ اﻷﻟ ـواح اﻷﺛﻧــﻲ
ﻋﺷر  Law of XII Tablesواﻟذي ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻌرﻓﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻫـو
أﺳــﺎس اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص اﻟروﻣــﺎﻧﻲ .10وﻫــو اﻟــذي وﺿــﻊ أﺳــس اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ

اﻟﺗﻘﺻــﻳرﻳﺔ اﻟﺗــﻲ اﻧﺗﻘﻠــت إﻟــﻰ اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ,واﻟﺗــﻲ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣـﺎدة  163ﻣــدﻧﻲ

ﺿرر ﻟﻠﻐﻳر ﻳﻠزم ﻣن ارﺗﻛﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض».
ﻣﺻري واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن «ﻛﻝ ﺧطﺄ ﺳﺑب
اً
 -2العرف والتشريع في العصر العلمي
اﻟﻠﻘ ــﺎء اﻷوﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻳن اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ واﻟﻘ ــﺎﻧون ﻛ ــﺎن ﻟﻘ ــﺎء اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ .ﻓﻔــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻧﺗﺷــرت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟروﻣــﺎن ,ﺣﻳــث
اﻧﺗﻘﻠت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ إﻟﻰ روﻣﺎ ﻋﺑر ﻋدة رواﻓد .وأدى ﻫـذا إﻟـﻰ إﺣـداث ﺗﻐﻳﻳـر ﻫﻳﻛﻠـﻲ

ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ .11وﻟﻛــن ﺑ ـﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺣــدوث ﺗطــور ﻓــﻲ اﻟــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻓﻘــد ظﻠــت
ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌـرف واﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻣـﻊ ﺗ ازﻳـد اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻲ .وﻟﻛـن  -ﺑـﺎﻟرﻏم
ﻣن ﺗزاﻳد اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر  -ظـ ّﻝ اﻟﻌـرف ﻣﺣـﺗﻼً ﻣرﻛـز اﻟﺻـدارة ,ﺣﺗـﻰ

ﻗﻳﻝ :إن «اﻟﺗطور اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻳرﺟﻊ إﻟـﻰ اﻟﻌـرف أﻛﺛـر
ﻣﻧـﻪ إﻟــﻰ اﻟﺗﺷـرﻳﻊ .ﻓــﺎﻟﻌرف ﻣـﺎ زاﻝ ﻗــﺎد اًر ﻋﻠــﻰ إﻧﺷـﺎء أو ﺗﻌــدﻳﻝ أو إﻟﻐـﺎء اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ

ﺣﺗــﻰ وﻟــو ﻛــﺎن ﻣﺻــدرﻫﺎ اﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﺑــﻝ إن اﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻳﻌﺟــز ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﻋــن ﺗﻌــدﻳﻝ
ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺟﻊ أﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌرف».12
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أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ ،ﻓﻘد ظﻠت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷـرﻳﻊ.
وﻟﻘد ﺻدرت ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﻟﺟـت أﻣـو اًر أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻋﻠـﻰ

ﻣﺳﺗوى ﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻧظـم اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص ﻣﺛـﻝ 13ﻗـﺎﻧون Plaetoria
 191ق.م و ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧون

 Atiliaوﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧون ﺷﻧﺷ ـ ـ ـ ــﻳﺎ  204 Ciniciaق.م وﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻧون

أﻳﺑوﺗﻳﺎ .Aebutia
ﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﺣﻳث ﺗم ﺣﺻر اﻟﺳﻠطﺔ ﻓـﻲ
ﻳــد اﻹﻣﺑ ارطــور ،ﺣﺗــﻰ ﺻــﺎرت إرادة اﻹﻣﺑ ارطــور ﻫــﻲ اﻟﻣﺻــدر اﻟوﺣﻳــد ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،وﺻــﺎرت

اﻟﻘواﻋد اﻷﺧرى ﻻ ﺗطﺑق إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻹﻣﺑراطور.14
 -3تجميع القانون الروماني وانتقال القانون الروماني إلى فرنسا
اﺗﺟــﻪ ﺟﺳــﺗﻧﻳﺎن إﻟــﻰ ﺗﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗ ـراث اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت رﺳــﻣﻳﺔ ,ﺳ ـواء ﻓــﻲ
ذﻟك اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ أم اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧـرى ﻣﺛـﻝ
اﻟﻔﻘ ــﻪ واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺑرﻳﺗ ــوري واﻟﺗﺷــرﻳﻌﺎت اﻟﺻ ــﺎدرة ﻣ ــن اﻟﻣﺟ ــﺎﻟس اﻟﺷ ــﻌﺑﻳﺔ وﻣﺟ ــﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ
وﺗوﺻﻳﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻳوخ واﻟﻌرف .وﻟﻘد أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻣﻰ «ﻣﺟﻣوﻋﺎت

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ .15»Corpus juris civilis - Body of civil law
اﻧﺗﻘــﻝ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ إﻟــﻰ دوﻝ أورﺑــﺎ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ٕواﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣرات اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم,
ﺣﻳــث اﻧﺗﻘــﻝ إﻟــﻰ اﻟﺷــرق ٕواﻟــﻰ أﻣرﻳﻛــﺎ .وﻟﻣــﺎ ﺟــﺎء اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر 16أﺻــﺑﺣت ﺗﻘﻧﻳﻧــﺎت
ﻧﺎﺑﻠﻳون ﻫﻲ اﻟﻘﻧطرة اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻔذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

وﻗد ﺗـزﻋم ﻫـذﻩ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﻔﻘﻳـﻪ ﻛوﺟـﺎس  ,cujasوﻳرﺟـﻊ اﻟﻔﺿـﻝ ﻟﻠﻔﻘﻳـﻪ ﺑوﺗﻳـﻪ  Pothierﻓـﻲ
ﻧﻘﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻧﻳﻧﺎت ﻧﺎﺑﻠﻳون .وﻫﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺷـﻛﻠت اﻟﻣﺻـدر اﻟﻣﺑﺎﺷـر
ﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
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وﺻﺎر اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻫـو اﻟﻣﺻـدر اﻷوﻝ واﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ وﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺑﻧـﻰ

اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻟﻛن ﻟﻳس ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻟﻌرف ﻟم ﻳﻌـد ﻟـﻪ ﻣﻛﺎﻧـﺔ؛ ﺑـﻝ
ﻣﺎزاﻝ ﻳﻠﻌب دو ار أﺳﺎﺳﻳﺎ ،ﻓﻬو اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ.
وﻟــم ﻳــرد ﻓــﻲ اﻟﺗﻘﻧــﻳن اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ أي ﻧــص ﻳﻌﺗــرف ﻟﻠﻌــرف ﺑﺳــﻠطﺔ ﺳــد اﻟــﻧﻘص ﻓــﻲ

اﻟﺗﺷرﻳﻊ وﻻ أي ﻧـص ﻳﻣﻧـﻊ ﻧﺷـوء ﻋـرف ﻣﺧـﺎﻟف ﻟﻠﺗﺷـرﻳﻊ ٕواﻧﻣـﺎ وردت ﻓﻳـﻪ ﻧﺻـوص ﻛﺛﻳـرة
ﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات ﻓﻲ أﺣواﻝ ﺧﺎﺻﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻌرف ﻣﻌﺎوﻧﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ.17
ﻓﺎﻟﻌرف ﻳﻌﻠب دو ار ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ .ﻓﻣـﺛﻼ ﻣـن
ﺿــﻣن اﻷﻓﻛــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﺎ ازﻟــت ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــرف ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ  :ﻣﺳــﺄﻟﺔ
ﺻـر )طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣـﺎدة -389
ﺗﻘدﻳر ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ ,ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ ,ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,أﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘُ ّ
 ,(3اﻟﻣ ــﺎدة  645ﺣﻳ ــث ﺗﺷ ــﻳر إﻟ ــﻰ اﻟﻌ ــرف اﻟﻣﺣﻠ ــﻰ؛ ﺑ ــﻝ إن ﻫﻧـ ـﺎك ﻣ ــن اﻷﻋـ ـراف اﻟﺗ ــﻲ
ﻋﺎرﺿت اﻟﺗﺷرﻳﻊ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﻧﺎﻓذة ,ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌـرف اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻬﺑـﺔ ,واﻟـذي

ﻳﻌﺎرض ﺻراﺣﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  931ﻣدﻧﻲ ﻓرﻧﺳﻲ ,ﺣﻳث ﻳﺷـﺗرط ﻓـﻲ اﻟﻬﺑـﺔ أن ﺗﻛـون
ﻣوﺛﻘــﺔ ,وﻟﻛــن اﻟﻌــرف ﺟــرى ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺗوﺛﻳﻘﻬــﺎ ،وﻣــﻊ ذﻟــك ﺗﻌﺗــرف اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﺑﺎﻟﻬﺑــﺔ ﻏﻳــر
اﻟﻣوﺛﻘﺔ .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻌرف ،ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة ) l44-1ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣﺎدة  L122-1ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق،

ﻓﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻌرف ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺛﻐرات ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧون 18ﻓـﺎﻟﻌرف ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ ﻳﺗﻣﺛـﻝ دورﻩ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:19
(Celui – ci – Le code civil – renvoie expressément aux
usages chaque foi qu'il a été impossible d'imposer une uniformité
nationale trop éloignée de la réalité. la pratique joue également un
rôle important dans les relations contractuelles. très souvent les
stipulations des contrats se conforment a des usages. enfin, le
recours aux usages, s'est révèle nécessaire pour combler certains
lacunes législatives).
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وﻣن اﻟﺛﺎﺑت أن اﻟﺗﻘﻧﻳن اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻳﻌﺗﺑـر أﻫـم اﻟﺗﻘﻧﻳﻧـﺎت اﻟﺗـﻰ أدت إﻟـﻰ ﻧﺷـر اﻟﻧظـﺎم

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺣـدﻳث ,ﺣﻳـث اﻗﺗﺑﺳـت اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟـدوﻝ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.

ﻓ ــﺎﻟﺗﻘﻧﻳن اﻟﻣ ــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ اﻟ ــذي ﺻ ــدر ﻋ ــﺎم 1804م ,ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ أﺻ ــوﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ
اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ,ﻓﻬو ﻛﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻋﻧـﻪ « :ﺧﻼﺻـﺔ اﻟﺣﻘﺑـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ﻟﻸﻓﻛـﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن
ﻋﺷر.20
ً
ﺣﻳــث ﺣــﺎزت ﺗﻘﻧﻳﻧــﺎت ﻧــﺎﺑﻠﻳون ﻗﺑــوﻻ ﺣﺳــﻧﺎ ﻟــدى اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻲ داﺧــﻝ ﻓرﻧﺳــﺎ وﺧﺎرﺟﻬــﺎ .وﻟﻘــد
اﻫــﺗم اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺑﻬــﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻛﺑﻳ ـ ار ,وﻗــد أﺳــرف اﻟﻔﻘــﻪ ﻓــﻲ ﺷــرﺣﻬﺎ ﻟدرﺟــﺔ أدت إﻟــﻰ أن ﻫــذﻩ
اﻟﺗﻘﻧﻳﻧﺎت أدت إﻟﻰ ﺳﻣو اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻘﺎﻧون .وﻫو اﻷﻣر اﻟـذي ﻳﻣﺛـﻝ ﻣرﺗﻛـ از أﺳﺎﺳـﻳﺎ
ﻣـن ﻣرﺗﻛـزات اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ .وﻟﻘـد ﻧــﺗﺞ ﻋـن ﻫــذا اﻟﺗﻘـدﻳس ظﻬــور ﻣدرﺳـﺔ ﻛﺑﻳـرة

ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ أطﻠــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣدرﺳــﺔ اﻟﺷــرح ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗــون .L'ecole d'exegeseوﻟﻘــد ﻗدﺳــت
ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺗﻘﻧــﻳن اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أﻧــﻪ أوﻝ ﻋﻣــﻝ ﺗﺷـرﻳﻌﻲ ﺿــﺧم ﺗوﻟﺗــﻪ
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث.21
وﺗرﺗﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻓﻘد ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ واﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻘـﺎﻧون ،وﻣـﺎ
اﻟﻣﺻ ــﺎدر اﻷﺧ ــرى ﻛ ــﺎﻟﻌرف إﻻ ﻣﺻ ــﺎدر ﺗﺎﻟﻳ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﻻ ﻳﺟ ــوز اﻟرﺟ ــوع إﻟﻳﻬ ــﺎ إﻻ إذا اﻧﺗﻔ ــﻲ
اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ،وﻫو أﻣر ﻧﺎدر اﻟﺣدوث؛ ﻧظ ار ﻟﻛﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟوﺿﻌﻲ.
ووﻓﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــري اﻟﺻــﺎدر ﻋــﺎم 1948م ﻧﺟــد أن
اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻫو اﻟﺗﺷرﻳﻊ .ﺣﻳث ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ) 1/1« :ﺗﺳـري

اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺻـوص ﻓـﻲ ﻟﻔظﻬـﺎ أو ﻓـﻲ
ﻓﺣواﻫ ــﺎ() 2/1 .ﻓ ــﺈذا ﻟ ــم ﻳوﺟ ــد ﻧ ــص ﺗﺷـ ـرﻳﻌﻲ ﻳﻣﻛ ــن ﺗطﺑﻳﻘ ــﻪ ،ﺣﻛ ــم اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿ ــﻰ
اﻟﻌــرف ،ﻓــﺈذا ﻟــم ﺗوﺟــد ﻓﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،ﻓــﺈذا ﻟــم ﺗوﺟــد ،ﻓﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ(.
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المطلب الثاني
العرف والتشريع في النظام القانوني األنجلو سكسونى
اﻟﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي  English lawﻫــو أﺻــﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ أو ﻣــﺎ
ﻳطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻘــﺎرن  Comparative lawاﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
 Common law legal systemﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻷﺧـرى وأﻫﻣﻬـﺎ اﻟﻧظـﺎم

اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ  Roman- Latin legal systemوأﺣﻳﺎﻧــﺎ ﻳطﻠــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ
ﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ  .civil law legal systemوﻫﻣــﺎ أﻛﺑــر اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ
اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻌﺎﺻـر .ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻧظﺎﻣـﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺎ
ذا أﺳﺎس دﻳﻧﻲ.
وﺑداﻳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ ﺗﺑدأ ﺑﻐزوات اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻳﺔ ﻹﻧﺟﻠﺗ ار
ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــرن اﻟﺧ ـ ــﺎﻣس اﻟﻣ ـ ــﻳﻼدي ,ﺛ ـ ــم ﺑ ـ ــﺎﻟﻔﺗﺢ اﻟﻧورﻣﺎﻧ ـ ــدى ,ﺛ ـ ــم ﺑﺗط ـ ــور اﻟﺷـ ـ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ
 Common lawوﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺎﻧون اﻹﻧﺻﺎف .22Law of equity
ﺗﻣﺛــﻝ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳ ــوﻧﻳﺔ ﺑداﻳ ـﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻰ .وﻻ ﺗﺗـ ـواﻓر

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ .23ﻓﻘد ﺳﺎد ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﻧظـﺎم اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﻠﻛـﻲ ،ﺣﻳـث
ﻛﺎن اﻟﻣﻠك ﻳﻧظر إﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺻدر اﻟﻌداﻟﺔ ,24ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﻠك واﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة
ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرض ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷﻋـراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  .25Customs and local traditionsوﻗـد ﻟﺟـﺄ اﻟﻣﻠـوك ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة – ﻛﻣـﺎ
ﻫــو اﻟﺣــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻘدﻳﻣــﺔ – إﻟــﻰ إﺻــدار ﻋــدة ﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت ,ﺗﻌﻣــﻝ ﺑﺟﺎﻧــب
اﻟﻌرف ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻟﻘ ــد اﺗﻔ ــق اﻟﺷـ ـراح ﻋﻠ ــﻰ أن ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺻ ــدرت ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــر اﻷﻧﺟﻠ ــو
ﺳﻛوﺳوﻧﻰ ﻫﻲ 26ﻣﺛﻝ ﻗواﻧﻳن اﻟﻣﻠك  Aethelbertوﻗواﻧﻳن اﻟﻣﻠك .Kanute
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واﻟﺳﻣﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻷﻧﺟﻠـو ﺳﻛﺳـوﻧﻳﺔ ﻫـﻲ أﻧـﻪ
ﻛــﺎن ﻧظﺎﻣــﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺎ ,ﻳﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻳط ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻌرﻓﻳــﺔ وﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت ,ﺳــﻣﺎﺗﻬﺎ

اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺑداﺋﻳــﺔ واﻟﺷــﻛﻠﻳﺔ .وﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺧﺎﺻــﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺧﺎﺻــﻳﺔ أﺧــرى وﻫــﻰ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻧظﺎﻣـﺎ ﻣﺟـزءا .ﻓﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻧظـﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ اﺗﺳـﻣﺎ – ﻛﻣـﺎ ﻗﻳـﻝ  -ﻓـﻲ ﻫـذﻩ
اﻟﻔﺗـ ـرة ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ واﻟﺷ ــﻛﻠﻳﺔ واﻟﺑداﺋﻳ ــﺔ .27وﻟﻛ ــن ﻳﺟ ــب أﻻ ﻧﻧ ــدﻫش ﻟﻬ ــذا اﻟوﺿ ــﻊ ،ﻓﻬ ــو أﻣ ــر
طﺑﻳﻌــﻲ ﻣــرت ﺑــﻪ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻋﺑــر ﺗطورﻫــﺎ ﺣﺗــﻰ وﺻــﻠت إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ
اﻟراﻫﻧﺔ.
 -2الفتح النورماندى ومركزية النظام القانوني :
ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻧورﻣﺎﻧدى ﺑداﻳﺔ دﺧوﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﺣﻳز اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻓﻠﻘـد
أدﺧــﻝ اﻟﺣﻛــﺎم اﻟﻧورﻣــﺎن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﺗﻌــدﻳﻼت أﺳﺎﺳــﻳﺔ وﺟوﻫرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ ﻧـواح اﻟﻧظــﺎم
اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻧظــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ,وﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺗﺻــﻝ ﺑﻬﻣــﺎ ﻣــن ﻗرﻳــب أو ﺑﻌﻳــد .وﻟﻘــد ﻟﻌﺑــت ﻫــذﻩ
اﻟﺗﻌــدﻳﻼت دو ار ﻛﺑﻳ ـ ار ﻓــﻲ ﺗﻛــوﻳن ورﺳــوخ ﻣــﺎ ﻧطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻳــوم ﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم

Common law legal systemأو اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻰ ,ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑـﻝ
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ .Latin legal system
ﻓﻠﻘد ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻧورﻣﺎﻧدي ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻠﻛﻳﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻠـق ,اﻟﻘـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ ﺣـق
اﻟﻔﺗﺢ وﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ 28وﺗﺣﻘﻘـت ﻟـذﻟك وﺣـدة اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ Unity of the
 .»legal systemوﻟﻘد أدى ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي ﺧدﻣﺔ ﺟﻠﻳﻠﺔ ﻓـﻲ ﻧـواح ﻋـدة ,أﻫﻣﻬـﺎ أﻧـﻪ
أدى إﻟــﻰ ﺗطــور ﻧظــﺎم اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

 ,Common lawﺣﻳــث ﻣﻬــد اﻟﺗرﺑــﺔ اﻟﻣواﺗﻳــﺔ

ﻟﻐرﺳﻬﺎ وﻧﻣﺎﺋﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﺳـﻛﺎن إﻧﺟﻠﺗـ ار .29وﺗﺄﻛﻳـدا ﻟﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻗـﺎﻝ اﻟـﺑﻌض 30ﻣـﺎ

ﻳﻠـﻲ « When William the conqueror gained the English throne in
1066 , he established a strong central government and began ,
among other things , to standardize the law. Representatives of the
king were sent out to the countryside to check local
administration, and were given the job of adjudicating in local
 »disputes, according to local lawوﻟﻛـن ﻟـﻳس ﻣﻌﻧـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق أن اﻟﻌـرف ﻗـد
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اﺧﺗﻔــﻲ أو اﻧــدﺛر؛ ﺑــﻝ ظــﻝ ﻗﺎﺋﻣــﺎ وﻣﺣــﺗﻼ ﻣرﻛـ از ﻛﺑﻳـ ار ﻓــﻲ ﺳــﻠم اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ،ﻓــﺎﻟﻌرف

ظﻝ وﺳﻳظﻝ ﻣﺻد ار ﻣـن ﻣﺻـﺎدر اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ ،أﻳـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ
اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أو ﺗﻔﺻ ــﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﺟزﺋﻳ ــﺔ أو ﻣ ــدى ﺗﻘ ــدم ﻧﺷ ــﺎطﻬﺎ اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﻲ .ﻓﻘ ــد ﻛﺎﻧ ــت اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم
اﻹﻗطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺗطﺑق اﻷﻋراف اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.31

ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻌ ــرف ﻓﻘ ــد وﺟ ــدت ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣواﺛﻳ ــق واﻟﻌﻬ ــود واﻟ ــﻧظم واﻟﻣ ارﺳ ــﻳم
واﻟﻘ اررات ,ﺻدرت ﻋـن اﻟﻣﻠـوك ﻓـﻲ ﻓﺗـرة اﻟﻔـﺗﺢ اﻟﻧورﻣﺎﻧـدى ,ﺣﻳـث اﺣـﺗﻔظ اﻟﻣﻠـوك ﺑﺎﻟﺳـﻠطﺔ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ.32
 -3تكون الشريعة العامة وظھور م ا يس مى بالنظ ام الق انوني االنجلوس كونى اإلنجلي زي
بالمقابل للنظام القانوني الروماني الالتيني :
ﺗﻛوﻧـت اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ  Common law legal systemﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻷﻋـراف اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ
 Local customsوﺑﻔﺿــﻝ اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻓرﺿــﻬﺎ ﻧظــﺎم اﻟﺣﻛــم اﻟﻧورﻣﺎﻧــدى ,ﺗﺣﻘﻘــت
ﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ,ﺣﻳث ﺗم ﺗوﺣﻳد اﻷﻋراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺣد.33
وﻳرﺟﻊ اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠـو ﺳﻛﺳـوﻧﻲ إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻣﺑـﺎدئ

اﻟﻌداﻟــﺔ .ﻓﻬﻣــﺎ أﻫــم ﻣﺻــدرﻳن ﺗــﺎرﻳﺧﻳﻳن وﻣﻌظــم اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ ﺗرﺗــد ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺎ إﻟــﻰ ﻫــذﻳن

اﻟﻣﺻدرﻳن ,وﻟﻛن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ.34
وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ،ﻓــﻼ ﻧﻧﺳــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــت ﺑــﻪ اﻟﺳـواﺑق اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ  Precedentﻓــﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ ,ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﻏﻳﺎب اﻟﺗﺷرﻳﻊ.35
وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧ ــﺎ  -وﻧﺣ ــن ﺑﺻ ــدد اﻟﺣ ــدﻳث ﻋ ــن اﻟﻌ ــرف واﻟﺗﺷـ ـرﻳﻊ ﻓ ــﻲ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧظ ــﺎم
اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠـ ــو ﺳﻛﺳـ ــوﻧﻲ  -أن ﻧﺗﺟﺎﻫـ ــﻝ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ ﻗـ ــﺎﻧون اﻹﻧﺻـ ــﺎف أو اﻟﻌداﻟـ ــﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣــن ﻣﻛوﻧــﺎت ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم وﻣــن ﺧﺻوﺻــﻳﺎﺗﻪ أﻳﺿــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻟﻸﻧظﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ
اﻷﺧرى.
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 ﺣــدوث ﻓﺟــوة ﺑــﻳن,إن ﻧﺷــﺄة ﻗــﺎﻧون اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ ﻣرﺟﻌــﻪ
اﻟﻘــﺎﻧون )ﻛﻣــﺎ ﺗﺟﺳــدﻩ اﻟﺳ ـواﺑق اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ( واﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ )ﻛﻣــﺎ ﺗﺣــدد ﻓــﻲ

.(ﺿوء ظروف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺟﻠﻳزي وأﻣﺎﻟﻪ وأﻫداﻓﻪ
ﻓﻣﻊ اﻟﺗطﺑﻳق اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ظﻬـرت ﺣـﺎﻻت ﺗﺗﻧـﺎﻗض
؛ وﻟﻛــن أدت اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ36ﻓﻳﻬــﺎ ﻗواﻋــد اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
:37 وﻛﻣﺎ ﻗﻳﻝ, إﻟﻰ ﺗﻔﺎدى ﻣﺎ ﺳﺑق1875-1873
» Equity developed primarily to correct deficiencies in the
common law , and this inevitably meant that the two systems were
frequently in conflict. although the conflict was ultimately
resolved in favor of equity , the existence of two systems of law
and two sets of courts , each with their own procedures , remedies
, and routes of appeal , continued to cause problems of
jurisdictions. the judicature acts 1873-1875 were intended to bring
about fundamental reform , and their immediate effect was to
create a unified system of courts and procedure. the acts did not
merge the substantive rules and it is still correct to talk about
principles of equity or equitable remedies ' but the unifications of
the courts did lead to considerable fusion between the two sets of
rules. courts now apply both rules of common law and equity
irrespective of their origins , and it is often unclear to which of the
two historical systems a rule owes its parentage «.
 وﺗﺣدﻳــد اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﺑواﺳــطﺔ،وﻳﻌﺗﺑــر اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر ﻫــو ﻋﺻــر اﻟﺗﺷـرﻳﻊ
اﻟﺑرﻟﻣــﺎن؛ إذ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗ ـرة ﺗﺣــوﻝ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ ﻣــن ﻣﺟــرد ﻣﺻــدر ﺛــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ
ﻳﻘﺗﺻــر اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗرﺷــﻳد وﺗطــوﻳر اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ أن أﺻــﺑﺢ ﻣﺻــد ار أﺳﺎﺳــﻳﺎ
 ﻓﻘد ﺻـدرت ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر.ﻳﺗﺟﺎوز ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ

 ﻣـﻊ38 واﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺗﻧﺎﺳـق ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳـزي،أﻫم اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت
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ﻛﺛ ـرة ﺗ ازﻳــد اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻰ ,ﻗــد ﺑــدأ أﻓــوﻝ ﻧﺟــم
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ,ﺣﻳث ﻛﺛر اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.39
ثالثا  :المقارنة بين النظام القانوني األنجلو سكسوني والنظام القانوني الالتيني الفرنسي
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻌرف ،وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓـﻲ ﺗﻛوﻳﻧﻬـﺎ
ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺗدوﻳن ﻟﻸﻋراف اﻟﻣﺳﺗﻘرة .وﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌرف اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻛﻝ ﻗواﻋـد اﻟﻘـﺎﻧون
اﻹﻧﺟﻠﻳزى؛ ﻧظ ار ﻷﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻣﺻدر اﻟذي اﺳﺗﻘﻳت ﻣﻧﻪ ﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 40ﺣﻳث ﻛـﺎن
اﻟﻘﺿﺎة ﻳﻘوﻣون ﺑﺗﻬذﻳﺑﻪ وﺗطﺑﻳﻘﻪ ,41ﺣﻳث إن ﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,ﻟم ﺗﻛـن ﻗواﻋـد ﺟدﻳـدة

ﺟــﺎء ﺑﻬــﺎ اﻟﺣﻛــم اﻟﻧورﻣﺎﻧــدى إﻟــﻰ إﻧﺟﻠﺗ ـ ار ,وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن

ﻣـ ــزج اﻟﻘـ ــﺎﻧون واﻟﻌـ ــرف ,اﻟﺳـ ــﺎﺋد ﻓـ ــﻲ إﻧﺟﻠﺗ ـ ـ ار ﻓـ ــﻲ ﻧظـ ــﺎم ﻗـ ــﺎﻧوﻧﻲ واﺣـ ــد .42أﻣـ ــﺎ اﻟﺗﺷ ـ ـرﻳﻊ
 Legislationﻓﻬو ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣـﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﺗﺗﺻﺎﻋد أﻫﻣﻳﺗﻪ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ ,ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺳـﻳﺎدة
ﻧظﺎم اﻟﺳـواﺑق اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ  Precedentوﺧﺻوﺻـﺎ ﻣـﻊ ﺗ ازﻳـد اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻲ ﻓـﻲ إﻧﺟﻠﺗـ ار
وأﻣرﻳﻛﺎ وﻫﻣﺎ ﻳﻧﺗﻣﻳﺎن إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ.
وﺻﺎر اﻟﻌرف اﻵن ﻣﺟرد ﻣﺻدر ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن ﻧظم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳـﺔ ,ﺑـﻝ

إن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳـزيُ  English legal systemﻻ ﺗﺗﻧـﺎوﻝ
اﻟﻌــرف إﻻ ﻓــﻲ ﻓﻘ ـرات ﻗﺻــﻳرة ,ﺗﺣــت ﻋﻧ ـوان ﻣﺻــﺎدر أﺧــرى

 other sourcesأو

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .43Historical sources
وﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم ,ﻳﻣﻛــن إﺑ ـراز أﻫــم أوﺟــﻪ اﻟﺗﻘــﺎرب واﻻﺧــﺗﻼف واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ
اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 -1ﺗﺧﺗﻠـف أﺳــس اﻻﺳــﺗدﻻﻝ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻰ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ.44
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ﻓﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠ ــو ﺳﻛﺳ ــوﻧﻲ ﻗ ــﺎﺋم ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗدﻻﻝ ﻣ ــن اﻟﺳـ ـواﺑق اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻳﺔ .أﻣ ــﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ ﻓﻳﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗدﻻﻝ ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ؛ ﺣﻳـث إﻧـﻪ ﻣـن

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزي إﻟزاﻣﻳـﺔ اﻟﺳـواﺑق اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ وﻫـذﻩ اﻟﺳـﻣﺔ ﻣـن
أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ.
وﻳﻘﺻد ﺑﺈﻟزاﻣﻳـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ ﻫـو أن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﻧظـر ﻧـزاع ﻣﻌـﻳن
ﺗﻛـون ﻣﻠزﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ إﻋطـﺎء ﻫـذا اﻟﻧـزاع ذات اﻟﺣـﻝ اﻟـذي أﻋطـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﻟﻧـزاع ﻣﺷــﺎﺑﻪ

ﻟﻪ.45

وﻟﻛــن اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ  Legislationاﻵن أﺻــﺑﺢ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ The principle
source of lawﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ،ﺑــﻝ إن اﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ إﻟﻐــﺎء أو ﺗﻐﻳﻳــر ﻣﺑــﺎدئ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:46
(The emergence of Parliament as the dominant force within
the United Kingdom constitution led to the growth of legislation
as a major source of law , transcending both common law and
equity in its importance. Its role today is unquestioned. ….
Legislation can also change or abolish existing common law
principles, and amend or repeal earlier statutes).
 -2ﻣــن أﻫــم ﺳــﻣﺎت اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ  -ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق  -أن
ﺗطور اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻛﺎن ﻳﺗم ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗطـور اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻣـن ﺣﻳـث طﺑﻳﻌﺗﻬـﺎ
وﺗﺷــﻛﻳﻠﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ,وﻟــذا ﻓــﺈن اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ د ارﺳــﺔ ﺗطــور اﻟﻘﺿــﺎء اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ﻳﻌــد

ﻣدﺧﻼ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻔﻬم ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.47

وﻟﻛ ــن ﻟ ــو دﻗﻘﻧ ــﺎ اﻟﻧظ ــر ﻓ ــﻲ ﺗﻛ ــوﻳن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ  -وﻫ ــو اﻷﺻ ــﻝ اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻧظ ــﺎم
اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧ ــﻲ  -ﺳ ــﻧﺟد أﻧ ــﻪ ﻳﺗﺷ ــﺎﺑﻪ  -إﻟ ــﻰ ﺣ ــد ﻣ ــﺎ  -ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻧﻘط ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻧظ ــﺎم
اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠـ ــو ﺳﻛﺳـ ــوﻧﻲ .إذ وﺟ ـ ـد ارﺗﺑـ ــﺎط وﺛﻳـ ــق ﺑـ ــﻳن ﺗطـ ــور اﻟﻘواﻋـ ــد اﻟﻣوﺿـ ــوﻋﻳﺔ
اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ وﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻹﺟراﺋﻲ.

 -3ﻟﻘــد أﺛــﺎرت اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﻳن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ واﻟﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي  -أو ﺑﻘــوﻝ آﺧــر :دور

اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﺗﻛـون اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻷﻧﺟﻠـو ﺳﻛﺳـوﻧﻳﺔ  -ﺧﻼﻓـﺎ ﻛﺑﻳـ ار ﻓﻳﻣـﺎ ﺑـﻳن
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اﻟﻔﻘﻬﺎء.

ﻓﻘد ﺷﻐﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺟﻠﻳزي واﻟﻧظﺎم اﻟروﻣﺎﻧﻲ أذﻫﺎن اﻟﻛﺛﻳـر
ﻣﻧــذ ﻣــدة ﺑﻌﻳــدة .ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻓﻔــﻲ اﻟﻧﺻــف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷــر ,ﻗــﺎم
اﻟﺳﻳر ﺟون ﻓورﺗﺳﻳﻛو  - Fortescueواﻟـذي ﻛـﺎن ﻣوﺟـودا ﺑﻔرﻧﺳـﺎ ﻣـﻊ اﻷﻣﻳـر إدوارد ﻓـﻲ
ﻣﻧﻔــﺎﻩ – ﺑوﺿــﻊ ﻣؤﻟــف ﻗــﺎرن ﻓﻳــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم اﻹﻧﺟﻠﻳــزي  Common lawﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون
اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ  ,Roman civil lawﺣﻳــث إن ﺟــون ﻓورﺗﺳــﻛﻳو ﻗــد درس اﻟﻧظــﺎم
اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ وﻫــو ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ .ووﺿــﻊ ﻛﺗﺎﺑــﺎ آﺧــر ﻗــﺎرن ﻓﻳــﻪ ﺑــﻳن اﻟﻧظــﺎﻣﻳن :اﻟﻔرﻧﺳــﻲ

واﻹﻧﺟﻠﻳزي.48
وﻣــن ﺟﻬﺗﻧــﺎ ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧؤﻳــد اﻟ ـرأي اﻟﻘﺎﺋــﻝ ﺑــﺄن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠ ـو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ ﻟــم ﻳﺧــﻝ ﻣــن
ﺗــﺄﺛﻳر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ,ﺣﻳــث ﺗﺳ ـرﺑت ﺑﻌــض اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ,إﻟــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون
اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗطورﻩ.

وﻟﻘد أﺷﺎر اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزى ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:49

( Roman law , the basis of most continental legal systems ,
is of surprisingly little importance a as source of English law.
There was never a system of English courts applying solely roman
law and any influence that it did have was therefore indirect the
'principle link between roman law and common law is Bractons
treatise De Legibus et consuetudinibus Angliae , Written around
1250. Bracton was well versed in Roman law, and the civilian
principles incorporated into his treatise owed much to the writing
of the Roman jurist Justinian).
وﻟﻘد اﺗﻔق اﻟﺷراح ﻋﻠـﻰ أن اﻟطـرق اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﺳـرب اﻟﻘـﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ إﻟـﻰ إﻧﺟﻠﺗـ ار
ﻫﻲ:

 -1اﺗﺳﺎع وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﻧﺳﻲ اﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻛﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗـ ار ,وﺑـﻪ ﻛﺛﻳـر ﻣـن
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ.50
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳطﺑﻘﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﺑﻼط ﻣﺗﺄﺛرة إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ.51
 -3اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار ﻋن طرﻳق اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺑوﻟوﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ
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اﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻹﻧﺟﻠﻳز.52

 -4اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘـﻪ اﻹﻧﺟﻠﻳـزي اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳـﺔ ﺗﺣـت ﺳـﺗﺎر

ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي.53
 -5اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـس ﻣـن
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣدﻳث إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺷـﺎﺑﻪ
ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘدﻳم ,ﻓﻘد ﻛـﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻳﺳـﺗﻘﻲ
ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﺧﻔﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣواﻝ.54

وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻠك  Ethelbertﻗد ﻗﺎم ﺑﺗدوﻳن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار ﺗﺣـت
ﺗــﺄﺛﻳر ﻣﺷــورة رﺋــﻳس اﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ ,ﻋــﺎم  600م ,ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ .55وﻳــدﻝ
ﻫذا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻋن ذﻫن اﻟﻣﻠوك واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻹﻧﺟﻠﻳز.
ﺑ ــﻝ أﻛﺛ ــر ﻣ ــن ﻫ ــذا ﻓﻘ ــد ﻛـ ـﺎن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ واﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻛﻧﺳ ــﻲ ﻳﻌﺗﺑـ ـران اﻟﻣﺻ ــدرﻳن

اﻟرﺋﻳﺳ ـ ــﻳﻳن ﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻟﻌداﻟ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أﺻ ـ ــوﻟﻪ اﻷوﻟ ـ ــﻰ .وﻗ ـ ــد ﻟﺟ ـ ــﺄ ﺟﻼﻧﻳﻔﻳ ـ ــﻝ

Glanville

وﺑراﻛﺗون  Bractonإﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزي.56
وﻳـ ــرى اﻟـ ــﺑﻌض أن ﻫﻧـ ــﺎك ﺗﺷـ ــﺎﺑﻬﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻲ ﺑـ ــﻳن اﻟﻧظ ـ ـﺎم اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠـ ــو
ﺳﻛﺳوﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻵﺗﻳﺔ:57
 -1ﺗﻘــﺎرب اﻟﻣــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﻛوﻧــت ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳــوﻧﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣــدة اﻟﺗــﻲ
ﺗﻛوﻧت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ.
 -2ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻳﺔ ﻳﻣﺎﺛﻝ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ.

ﺣﻳـ ـث اﻧﺗﺷ ــر اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠ ــو ﺳﻛﺳ ــوﻧﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻛﺛﻳ ــر ﻣ ــن اﻟ ــدوﻝ ﺧ ــﺎرج ﻣوطﻧ ــﻪ
اﻷﺻــﻠﻲ؛ ﻟﻌــدة ﻋواﻣــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ  :اﻟﻐــزو اﻹﻧﺟﻠﻳــزي58؛ ﻧظ ـ ار ﻟﺣــرص اﻹﻧﺟﻠﻳــز ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻠﻳــب
اﻟــروح واﻟــﻧظم اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد اﻟﺗــﻲ ﻏزوﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻌﻣراﺗﻬم ,ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻫﺟ ـرة
اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻹﻧﺟﻠﻳــز إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣرات اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳــﺔ .وﻟــذا ﻧﺟــد أن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠــو
ﺳﻛﺳــوﻧﻲ اﻧﺗﻘــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻬﻧــد وأﻣرﻳﻛــﺎ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓــﻲ ﻛﻧــدا ﻓﻳﻣــﺎ ﻋــدا ﻣﻘﺎطﻌــﺔ ﻛوﻳﺑــك وﻓــﻲ

إﻓرﻳﻘﻳﺎ وﻓﻲ أﺳﺗراﻟﻳﺎ وﻧﻳوزﻳﻼﻧد.59
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وﻟﻛ ــن ﺟ ــدﻳر ﺑﺎﻟـ ــذﻛر اﻹﺷ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن ﻫﻧـ ــﺎك ﻓرﻗ ــﺎ ﻫﺎﻣ ــﺎ ﺑـ ــﻳن اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠـ ــو

ﺳﻛﺳوﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺷﺎرﻫﻣﺎ .ﻓﻔﻲ ﺣﻳن أن ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ

ﻗد اﻧﺗﺷر ﻟﻌدة ﻋواﻣﻝ أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻐزو واﻟﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات .إﻻ أن اﻟﻧظـﺎم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣـﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ ﻣرﺟـﻊ اﺣﺗﻔـﺎظ اﻟـدوﻝ ﺑـﻪ ,أو اﺳـﺗﻘﺑﺎﻟﻪ اﻹرادي ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن
اﻟـدوﻝ ,ﻫـو دﻗـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻣﺑﺎﺷـرة ,واﻟﺗــﻲ
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺗﻘﺑﻠت اﺳﺗﻘﺑﺎﻻ إرادﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن دوﻝ اﻟﻌـﺎﻟم ﺣﺗـﻰ اﻟـدوﻝ اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﻳﺣﺗﻠﻬـﺎ

اﻟروﻣـﺎن أو ﻟـم ﺗﻛـن ﻣﺳـﺗﻌﻣرات ﻓرﻧﺳـﻳﺔ .ﺣﻳـث دﻗـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ واﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ
واﻟﻣﺑــﺎدئ واﻟﻧظرﻳ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣ ــﺎﻧﻲ واﻟﺗ ــﻲ ﺑــدورﻫﺎ اﻗﺗﺑﺳ ــﺗﻬﺎ ﺗﻘﻧﻳﻧﻳ ــﺎت

ﻧــﺎﺑﻠﻳون ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ﺟﻌــﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ  -وﻛﻣــﺎ وﺟــد ﻓــﻲ
ﺗﻘﻧ ــﻳن ﻧ ــﺎﺑﻠﻳون  -أﻛﺛ ــر اﻧﺗﺷ ــﺎ ار ﻣ ــن اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠ ــو ﺳﻛﺳ ــوﻧﻲ ,اﻟ ــذي ﻟ ــم ﻳﺗﻌ ــد
اﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ.

 -3ﺗﻘــﺎرب اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ د ارﺳــﺔ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ

دراﺳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ.
 -4أن ﺗطور اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻳﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠـﻰ ﻋـدة وﺳـﺎﺋﻝ أﻫﻣﻬـﺎ اﻟـدور اﻟـذي ﻗـﺎم
ﺑــﻪ ﻣﺳﺗﺷــﺎر اﻟﻣﻠــك ,وﻫــو ﻳﻣﺎﺛــﻝ اﻟــدور اﻟــذي ﻗــﺎم ﺑــﻪ اﻟﺑرﻳﺗــور ﻓــﻲ ﺗطــوﻳر اﻟــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ
اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ .وﻛــذﻟك ﺗﺷــﺎﺑﻪ دور اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻲ ﺗطــوﻳر اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻳﻣﺎﺛــﻝ اﻟــدور

اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ.60

 -5ﻟــم ﻳــﺗم وﺿــﻊ اﻟﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻣﻳﻊ رﺳــﻣﻳﺔ ﻓــﻲ أي ﻋﺻــر ﻣــن ﻋﺻــور
ﺗطــورﻩ ,ﻛﻣــﺎ ﺣــدث ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ؛ ﺑــﻝ ظــﻝ ﻛﻣــﺎ ﻧﺷــﺄ ﻓــﻲ أوﻝ ﻋﻬــدﻩ ﻣزﻳﺟــﺎ ﻣﺗﻧــﺎﺛ ار
ﻣـن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد اﻟﻘدﻳﻣــﺔ وﻣـن اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ وﻣـن ﺑﻌـض اﻟﻘـ اررات اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻣــن
اﻟﻣﻠوك ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻷوﻟﻰ وﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺛﺔ .أﻣﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣـﻊ اﻟﻘـواﻧﻳن

ﻓﻠــم ﺗﺑــدأ إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر ،وﻋﻠــﻰ إﺛــر دﻋــوة ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﻔﻛ ـرﻳن ﻣﺛــﻝ
ﺑﻧﺗﺎم وﺑوﻟوك.61
وﺟــدﻳر ﺑﺎﻟــذﻛر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث ﺗﺿــﺎءﻝ دور اﻟﻌــرف ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠو ﺳﻛﺳوﻧﻲ ,وﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ,ﻧظـ ار ﻟزﻳـﺎدة اﻟﻧﺷـﺎط
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اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻲ ﻓــﻲ ﻓــروع اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص .وﻟﻛــن ﻳظــﻝ دور اﻟﻌــرف ﻛﺑﻳ ـ ار ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻘــﺎﻧون

اﻟﻌﺎم ,ﺣﻳث إن اﻟدﺳﺗور اﻹﻧﺟﻠﻳزي دﺳﺗور ﻋرﻓﻲ.62

وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أوﺟــﻪ اﻟﺗﻼﻗــﻲ واﻻﺧــﺗﻼف ﻓﻳﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻧظــﺎﻣﻳن اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻳن اﻷﻧﺟﻠــو ﺳﻛﺳــوﻧﻲ
واﻟروﻣــﺎﻧﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧــﻲ ,إﻻ أن اﻟﻔــرق اﻟﺟــوﻫري ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﻳﻛﻣــن ﻓــﻲ «ﻧظرﻳــﺔ اﻟﺳـواﺑق اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻣﻠزﻣﺔ»؛ ﺣﻳث ﻳﺧﺗﻠـف اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠـو ﺳﻛﺳـوﻧﻲ ﻋـن اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧـﻲ
ﻣــن زاوﻳــﺔ ﻣــدى اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻼﺣﻘــﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ )ﻧظرﻳــﺔ

اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ(.63

وﻓﻲ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣـر إن اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﺗﺗطـور ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﺣـداث ﺗـوازن
ﺑــﻳن ﻣﺗطﻠﺑــﻳن :أوﻟﻬﻣــﺎ ﻣﻧﻬﺟــﻲ ،وﻫــو اﻟﻣﺗطﻠــب اﻟــذي ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﻧظــﺎم
ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻣﺎﺳــك وﻣﺗﻧﺎﺳــق ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ .واﻟﻣﺗطﻠــب اﻵﺧــر ﻫــو ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻌداﻟــﺔ,
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠوﻝ ﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻟﻠﻌداﻟـﺔ وﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌﻘوﻟﻳـﺔ ,ﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون ﻣﺗﻔﻘـﺔ

ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .64وﻟو طﺑﻘﻧﺎ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف واﻟﺗﺷرﻳﻊ

ﻓـ ــﻲ اﻟﻧظـ ــﺎﻣﻳن اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻳن ﻣﺣـ ــﻝ اﻟد ارﺳـ ــﺔ ﻟﺛﺑﺗـ ــت ﺻـ ــدﻗﻬﺎ إن ﺣﻳـ ــث إن اﻟﻌـ ــرف واﻟﺗﺷ ـ ـرﻳﻊ
ﺑوﺻــﻔﻬﻣﺎ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﻘــﺎﻧون ﻗــد ﻧﺷــﺄ وﺗطــو ار ﻣــن أﺟــﻝ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻧﺎﺳــق اﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ وﻣــن
أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ .وﻳؤﻛـد ﻣـﺎ ﺳـﺑق أن اﻟﻌـرف واﻟﺗﺷـرﻳﻊ ﻗـد
أﺳ ــﻬﻣﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻛ ــوﻳن اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠ ــو ﺳﻛﺳ ــوﻧﻲ ,ﻛﻣ ــﺎ أﺳ ــﻬﻣﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻛ ــوﻳن اﻟﻧظ ــﺎم

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ .ومن جھة ثانية ،فيجب أن نع رف أن ه ال يوج د
نظام قانوني يخلو من تأثيرات القانون الروماني ،إال النظام القانوني اإلسالمي.

1

 -حمدي عبد الرحمن ،فكرة القانون ،القاھرة ،دار الفكر العربي1979 ،م ،ص.5-4

2

 -رﻣﺿﺎن أﺑو اﻟﺳﻌود ،اﻟوﺳـﻳط ﻓـﻲ ﺷـرح ﻣﻘدﻣـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ ،اﻟﻣـدﺧﻝ إﻟـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون ،اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ،

دار اﻟﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ اﻟﺟدﻳـ ــدة2003 ،م ،ص  84وﻣـ ــﺎ ﺑﻌـ ــدﻫﺎ .ﻧزﻳـ ــﻪ اﻟﻣﻬـ ــدي ،اﻟﻣـ ــدﺧﻝ ﻟد ارﺳـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺎﻧون ،اﻟﻘـ ــﺎﻫرة،
1992م ،ص .156
3

 -ﺳـﻠﻳﻣﺎن ﻣـرﻗس  :اﻟـواﻓﻲ ﻓــﻲ ﺷــرح اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ ،ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص  168ﺳــﻣﻳر ﺗﻧــﺎﻏو ،اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــﺎرف1999 ،م ،ص  292ﻣﺻــطﻔﻲ اﻟﺟﻣــﺎﻝ ،ﺗﺟدﻳــد اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون،

- 17 -

ﻧﺣ ــو ﺗوظﻳ ــف أﺻ ــوﻝ اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻓ ــﻲ ﺑﻧ ــﺎء أﺻ ــوﻝ اﻟﻘ ــﺎﻧون ،ج ،1اﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ ،اﻟﻔ ــﺗﺢ ﻟﻠطﺑﺎﻋ ــﺔ واﻟﻧﺷ ــر،
1998م ،ص .217
4

 -اﻧظ ــر ﻣؤﻟﻔﻧ ــﺎ  :ﺗﻛ ــوﻳن اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺻ ــري اﻟﺣ ــدﻳث )اﻟرواﻓ ــد – اﻵﻟﻳ ــﺎت – اﻵﺛ ــﺎر( ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة ،دار

اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ2005 ،م.
5

 -اﻧظر  :ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ1965 ،م ،ص ،3

واﻧظر:
Cuq (E.) ; Manuel des institutions juridiques des romains, paris 1917, T.1, P.3 et SS.
Girard (P.F.), Manuel élémentaire de droit romain, 2 Ed., paris, 1901, P.15 et SS.
May (g.), Eléments de droit romain, 18ed. , 1932, P.25et SS. Giffard (E.), Droit
romain, paris, 1932 P. 14. Brühl (L.), Répétitions écrites de droit romain, paris,
1936, p.13 et SS. Huvelin (P.), Courses élémentaire de droit romain 2ed. , 1929. p.
22 et SS. Monier (E.) : Manuel de droit romain, 5ed. , t.1 P.15. Petit (E.,) Traite
élémentaire de droit romain, paris, 1909 ; P. 15. Gaudemt (g.), Institution de
l’antiquité, 1998, P. 79. Schmidlin (B.)&Cannata, Droit prive romain, t.2, Bruxelles,
1984, P. 15 et ss.
 - 6راﺟﻊ  :ﻋﻣر ﻣﻣدوح ﻣﺻطﻔﻲ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ط 1959 ،3م ،ص  3وﻣﺎ ﺑﻌـدﻫﺎ .ﺷـﻔﻳق
ﺷــﺣﺎﺗﺔ ،ﻧظرﻳــﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ،اﻟﻘــﺎﻫرة1961 ،م ،ص  .4اﺣﻣــد إﺑـراﻫﻳم ﺣﺳــن :ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــﺎﻧون
اﻟﻣﺻــري ،اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ2004 ،م ،ص  .3ﻋﻣــر ﻣﻣــدوح ﻣﺻــطﻔﻲ ،أﺻــوﻝ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــﺎﻧون ،اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ 1963م،
ص.7
7

 -راﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟﺷـراﺋﻊ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ  :أﺣﻣـد إﺑـراﻫﻳم ﺣﺳـن وﻓـﺎﻳز ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـﻳن ،ﺗـﺎرﻳﺦ

اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ2008 ،م ،ص  231وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 - 8اﻧظر :
Elliot(C.) ,Eric(J.), Vernon(C.) : French legal system, Second edition,
Longman , 2006 , p. 1.
 - 9ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .65

 -10ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  69ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑدر وﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .56
Girard(P.F.) : Op.cit., p. 23 ; Giffard(A.) : op.cit.,T.,1, p. 38 ; Cuq(E) : op.cit.,
p. 35 et ss ; Monier(R.) : Op.cit., p. 56 et ss.
 -11اﻧظر ﻓﻲ أﺛر اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ  :ﺻـوﻓﻲ أﺑـو طﺎﻟـب ،ﻣﺑـﺎدئ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻘـﺎﻧون ،اﻟﻘـﺎﻫرة،
1961م ﻣﺣﻣـود اﻟﺳــﻘﺎ ،اﺛـر اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘــﻪ واﻟﻘـﺎﻧون اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﻌﻠﻣـﻲ ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻘـﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻــﺎد،
 1974-1972أﺣﻣد إﺑراﻫﻳم ﺣﺳن ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌﻲ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ  ،...ﺑﻳروت ،اﻟدار ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ1995 ،م.
 -12ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.95-94
 -13ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  69ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑدر وﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .56
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Huvelin(P.) : op.cit., p. 67 ; Girard(P.F.) : Op.cit., p. 23 ; Giffard(A.) :
op.cit.,T.,1, p. 38 ; Cuq(E) : op.cit., p. 35 et ss ; Monier(R.) : Op.cit., p. 56 et
ss.
 -14ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .69
 -15ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  69ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑدر وﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .56
Huvelin(P.) : op.cit., p. 67 ; Girard(P.F.) : Op.cit., p. 23 ; Giffard(A.) :
op.cit.,T.,1, p. 38 ; Cuq(E) : op.cit., p. 35 et ss ; Monier(R.) : Op.cit., p. 56 et
ss.
 -16ﻋﻠﻲ ﺑدوى ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .142
Ghestin(J.) & Goubeaux(G.) : Traite de droit civil, paris , L.D.D.J. 1977 , p.
88.
 -17ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣرﻗس ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص  403وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 -18اﻧظر :
; Elliot(C.) ,Eric(J.) ; Vernon(C.) : French legal system ,OP.cit., p. 82 – 83
Ghestin(J.) & Goubeaux(G.) : Traite de droit civil, Op.cit., p. 368 et ss .
 -19اﻧظر :
Ghestin(J.) & Goubeaux(G.) : Traite de droit civil, Op.cit., p. 364.
 -20ﻧﺑﻳﻝ إﺑراﻫﻳم ﺳﻌد ،ﺗﻘﻧﻳن ﻧﺎﺑﻠﻳون اﻟﺗطور ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗ ازﻣـﺎت ،أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻧـدوة اﻟﺗـﻲ ﻋﻘـدﺗﻬﺎ
ﻣﺎﺋﺗُ َﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ إﺻـدار اﻟﺗﻘﻧـﻳن اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ2004-1804 ،م
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳروت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ َ
ﺑﻳروت ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ2004 ،م ،ص .96
 -21ﻓﻘــد ﻗــﺎﻝ « :Bugnetأﻧــﺎ ﻻ أﻋــرف اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ ،أﻧــﺎ أﻋــرف ﻓﻘــط ﺗﻘﻧــﻳن ﻧــﺎﺑﻠﻳون» وﻗــﺎﻝ دﻳﻣوﻟﻣــب« :ﻓــﻲ
ﻣﻠﺗ ـﻲ واﻋﺗﻘــﺎدي أن اﻟﻧﺻــوص ﻗﺑــﻝ ﻛــﻝ ﺷــﻲء» وﻗــﺎﻝ ﻟــوران « :إن اﻟﺗﻘﻧــﻳن اﻟﻣــدﻧﻲ ﺻــﻳﻎ ﻓــﻲ ﻋﺑــﺎرات واﺿــﺣﺔ
وﻣﺣـددة ﺗﻌطـﻲ أﺳﺎﺳــﺎ ﺛﺎﺑﺗـﺎ وﻣﺣــددا» اﻧظـر  :ﻧﺑﻳــﻝ إﺑـراﻫﻳم ﺳـﻌد ,ﻣرﺟــﻊ ﺳـﺎﺑق ،ص 96؛ اﻧظــر  :ﺳـﻣﻳر ﺗﻧــﺎﻏو,
اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف1999 ،م ،ص .749
 -22ﻣﺣﻣ ــد ﻧ ــور ﻓرﺣ ــﺎت ،اﻟ ــوﺟﻳز ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة1994 ،م ،ص  295وﻣ ــﺎ
ﺑﻌدﻫﺎ ،ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﺑـدران ،اﻟﻘـﺎﻧون اﻻﻧﺟﻠﻳـزي  ..اﻟﻘـﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ1989 ،م ،ص  10وﻣـﺎ ﺑﻌـدﻫﺎ؛
ﻋﻠﻲ ﺑدوي ،أﺑﺣـﺎث اﻟﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻘـﺎﻧون ،اﻟﺟـزء اﻷوﻝ ،ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺷـراﺋﻊ ،ط 1947 ،3م ،ص  155وﻣـﺎ ﺑﻌـدﻫﺎ،

وراﺟﻊ :
Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Cambridge, 1923 ,
V.1 .P. 26 -28
 -23اﻧظر :
; Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Op.cit., p. 50
James(Ph.) : English legal system, op.cit., p. 21 .

 -24اﻧظــر  :أﺣﻣــد ﺻــﻔوت ،اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ إﻧﺟﻠﺗ ـ ار ،ص )ق ( ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﺑــدران ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي.
ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص  10وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ؛ ﻋﻠــﻲ ﺑــدوي ،أﺑﺣــﺎث اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،اﻟﺟــزء اﻷوﻝ ،ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص
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 155وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ ,ﻣﺣﻣــد ﻧــور ﻓرﺣــﺎت ,ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص  297وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ ,زﻫــدي ﻳﻛــن ,ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــﺎﻧون ،دار
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ط  ،1966ص  326وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  ..وراﺟﻊ أﻳﺿﺎ :
; Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Op.cit., p. 40- 48
James(Ph.) : Op.cit., p. 20 .
 -25ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي  ..ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 11؛
;Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Op.cit., p. 50
James(Ph.) : op.cit., p. 24-28 .
 -26ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﺑــدران ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ،ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص  10زﻫــدي ﻳﻛــن ،ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــﺎﻧون ،دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ط  ،1966ص  326وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 -27اﻧظر  :ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي .12..

 -28ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .12
James(Ph.) : op.cit., p. 21.
 -29ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .17-16
 -30اﻧظر :
Elliot(C,)&Quinn(F.) : English legal system , Longman , 2006 , p. 9 .
 -31اﻧظــر  :ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﺑــدران ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ،ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص  19ﻣﺣﻣــد ﻧــور ﻓرﺣــﺎت ،ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق،
ص .315
Elliot(C,)&Quinn(F.) : Op.cit., p. 9; James(Ph.) : op.cit., p. 28.
 -32ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.93
 -33اﻧظر  :ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .21

 -34اﻧظــر  :ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﺑــدران ,ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص  95ﻣﺣﻣــد ﻧــور ﻓرﺣــﺎت ,اﻟﻣرﺟــﻊ اﻟﺳــﺎﺑق ،ص  321أﺣﻣــد
ﺻﻔوت ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .12
 -35ﺑرﻫ ــﺎم ﻋط ــﺎ اﷲ ,ﻗﺎﻋ ــدة إﻟزاﻣﻳ ــﺔ اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻳﺔ وأﻓوﻟﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳ ــزي اﻟﺣ ــدﻳث ،ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق
ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ع  ،1س  ،15ص 1970م ،ص .149
 -36ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  50وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ,ﻣﺣﻣد ﻧور ﻓرﺣﺎت ,اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص  341ﻋﻠـﻲ
ﺑدوي ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .183
 -37اﻧظر:
Walker&Walker's : English legal system , op.cit., p. 7
 -38ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ,اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺟﻠﻳزي ،ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق ،ص 93زﻫـدي ﻳﻛـن ,ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق ،ص  .350ﻣﺣﻣـد
ﻧور ﻓرﺣﺎت ,اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص  341وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  63وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

 -39ﺑرﻫــﺎم ﻋطــﺎ اﷲ ,ﻗﺎﻋــدة إﻟزاﻣﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ وأﻓوﻟﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻻﻧﺟﻠﻳــزي اﻟﺣــدﻳث ،ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق ،ص
.150
 -40ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .167
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Walker&walker's : English legal system , Op.cit., p.78 : James(Ph.) :
Introduction to English law , Op. cit., p.67 ; Kirpatrick(R.) : Initiation au droit
Anglais, Op.cit., p.158 .
:  وﻛﻣﺎ ﻗﻳﻝ...  ﺑﻝ ﻛﺎن ﻳﻌﻣﻠون اﻟﻧظر واﻟﻔﻛر ﻓﻳﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺿﺎة ﻛﺎﻧوا ﻻ ﻳطﺑﻘون اﻷﻋراف ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻣﺟردا-41
(
….. les juges royaux ont pu connaître les innombrables coutumes
locales et faire choix des meilleures ; les interpréter , voir les accommoder
suivant les tendances et les mœurs de l'époque ; en combler les lacunes
enfin , d'après leur bon sens et leur raison …..La common law est fondée
sur la coutume des juges. ) Voir : Kirpatrick(R.) : Initiation au droit Anglais,
Op.cit., p.157 et P. 48 .
. واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻳﺎدﺗﻪ167  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران-42
:  اﻧظر-43
Walker&walker's : English legal system , OP.cit., p. 7.
.17  ص،م1997 ، دار النھضة العربية، القاھرة، االستدالل المنطقي لألحكام, السيد العربي-44
.135  ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق, ﺑرﻫﺎم ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ اﷲ-45
:  اﻧظر-46
Walker&walker's : English legal system , OP.cit., p. 5. Also See :
James(Ph.) : Introduction to English law , Op,., cit., p. 8 ; Kirpatrick(R.) :
Initiation au droit Anglais, Op.cit., p. 151 .
،م1923 ،1 ط، اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ إﻧﺟﻠﺗـ ار, أﺣﻣـد ﺻــﻔوت293  ص، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق, ﻣﺣﻣــد ﻧــور ﻓرﺣــﺎت-47
.(ص )م

.51  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق..  أﺻوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرن, ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي-48
:  اﻧظر-49
Walker&walker's : English legal system , By Richard Ward and Amanda
Wragg , Oxford , 9th.,ed ., 2005 , P. 9 .
.293  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي-50
.315  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻣﺣﻣد ﻧور ﻓرﺣﺎت:  أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟدﻛﺗور-51
.293  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي-52
.293  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي-53
.185  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺑدوي-54
Shereman : T.1 ., p. 348.
.186  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻋﻠﻲ ﺑدوي-55
.51  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق..  أﺻوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرن, ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوي-56
.324  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, زﻫدي ﻳﻛن-57
:  وﻟﻘد ﻗﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-58
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( The English common law system was exported around the world wherever
British influence dominated during the colonial period . Elliot (C.) & Quinn
(F.) : English legal system , Op.cit., p. 10 .
.216  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻋﻠﻲ ﺑدوى-59
.315  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق..  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرن, ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺑدراوى-60
.216-215  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺑدوي-61
:  اﻧظر-62
Walker&walker's : English legal system , Op.cit., p. 7-8 .
.131  ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران-63
:  اﻧظر-64
Perelman (Ch.) : Logique juridique , Nouvelle rhétorique , paris , Dalloz,
1979, p. 173 .
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اﻟﻌﻣران واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﻣوذﺟﺎً

ﻧﺎدر ﺳراج



اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻣران
اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻹﻋﻣﺎر ﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ؛ ﻷن اﻹﻋﻣﺎر ﻧﻔﺳﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ أو أﻧﻪ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﻠﻛ ّﻝ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﻣطﻬﺎ أو أﻧﻣﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗﻬﺎ ورﺳﻣﻬﺎ وأواﻟﻳﺎﺗﻪ وطرازﻫﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري .وﻻ
ﺗﻌدﻳﻬﺎ .ﺑﻝ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻟﺷروط
ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﻫﻧﺎك ﺣدوداً دﻗﻳﻘﺔ ﻟﻺﻋﻣﺎر ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻺﻋﻣﺎر داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺗﻪ أو روﺣﻪ أو ﻧﻣطﻪ .وﻛﻣﺎ أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗﺗﻼﻗﺢ؛ ﻓﺈن أﺟزاءﻫﺎ أﻳﺿﺎً

ﺗﺗﻼﻗﺢ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻹﻋﻣﺎر .ﻟﻛن ﻟﻳس ﻫﻧﺎك إﻋﻣﺎر أو ﻣﻌﻣﺎر ﻻ ﻳﻧﺗﻣﻲ ،وﻟو ﻣن ﺑﻌﻳد ،إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ.

ﺗﺗم داﺧﻝ ﺣﺿﺎرة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﺟﺗﻣﺎع
ﻳﺳﻣﻲ اﺑن ﺧﻠدون اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻛﻠّﻬﺎ اﻟﺗﻲ ّ

واﻹﻋﻣﺎر :اﻟﻌﻣران .وﻫذا ﺗﻌﺑﻳر اﺻطﻼﺣﻲ رﻣزي ﻳﺗّﺧ ُذ ﻣن اﻟﻌﻣﺎرة رﻣ اًز ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﺣﺿﺎرة

ﻣﺳﺎﺟد اﷲ ﻣن آﻣن ﺑﺎﷲ واﻟﻳوم اﻵﺧر{.1
ﻳﻌﻣ ُر
َ
ﻛﻠﻬﺎ .وﻗد ﺳﺑق ﻟذﻟك اﻟﻘرآن ﻋﻧدﻣﺎ ورد ﻓﻳﻪ }إﻧﻣﺎ ُ
ﻳﺳﻣﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻳون
ﻓﺎﻟﻌﻣﺎرة َﺷ ْﻐ ُﻝ اﻟﻣﻛﺎن و
ُ
اﻻﺋﺗﻧﺎس ﻓﻳﻪ ،أي ﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣوطن إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﻣور .وﻟذﻟك ّ

ﻣﺻطﻠﺢ :اﻟﻘﻔر ،ﺣﻳث
ان
ُ
اﻟﻌرب اﻷﺟزاء اﻟﻣﺳﻛوﻧﺔ ﻣن اﻷرض :اﻟﻣﻌﻣورة .وﻋﻧد اﺑن ﺧﻠدون ﻳﻘﺎﺑ ُﻝ اﻟﻌﻣر َ
ﻻ ﺣﻳﺎة إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

ﻳﻌﻣ ُرﻩُ ِﻋﻣﺎرةً،
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق أﻳﺿًﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺎدة « َﻋ َﻣ َر» ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب .ﻳﻘﺎﻝَ :ﻋ َﻣ َر اﷲ ﺑك ﻣﻧزﻟك ُ
وأَ ْﻋ َﻣ َرﻩُ ﺟﻌﻠﻪ آﻫﻼً.
اب ِﻋﻣﺎرةً ﻓﻬو ﻋﺎﻣر أي ﻣﻌﻣور...
ﻋﺎﻣر ذو ﻋﻣﺎرة...
ٌ
ُ
وﻋﻣرت اﻟﺧر َ
وﻣﻛﺎن ٌ
ﻳﻌﻣ ُرﻩُ .وﻓﻲ
َ
وﻋ َﻣ َر اﻟرﺟﻝ ﻣﺎﻟﻪ وﺑﻳﺗﻪ ﻳﻌﻣرﻩ ﻋﻣراﻧﺎًِ :ﻟزﻣﻪ ...وﻳﻘﺎﻝ أﻋﻣرﻩ اﻟﻣ َ
ﻛﺎن واﺳﺗﻌﻣرﻩ ﻓﻳﻪ :ﺟﻌﻠﻪ ُ

رض واﺳﺗﻌﻣرﻛم ﻓﻳﻬﺎ{ ،2أي أذن ﻟﻛم ﻓﻲ ِﻋﻣﺎرﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧراج ﻗوﺗﻛم
اﻟﺗﻧزﻳﻝ اﻟﻌزﻳز }ﻫو أﻧﺷﺄﻛم ﻣن اﻷ َ
ﻣﻧﻬﺎ وﺟﻌﻠﻛم ُﻋ ّﻣ َﺎرﻫﺎ.3

رﻣز ﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن.
ﻳﺻﻝ ﺑﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣران أو اﻹﻋﻣﺎر ﻫو ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﻧﺳﻧﺔ واﺟﺗﻣﺎع ،أو أﻧﻪ ٌ

اﻷرض .ﻟﻛن
ﻳﻌﻣر
َ
وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ ُ
ﻛون اﻟﻌﻣران واﻹﻋﻣﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﺟزءًا ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﻣﺎ دام اﻹﻧﺳﺎن إﻧﺳﺎﻧًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ُ
ﻣﺗﻌﻳن أﻳﺿﺎً داﺧﻝ اﻟﻣوطن واﻟﻣﻛﺎن وداﺧﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺣﺿﺎرة ،وﻓﻲ اﻟزﻣﺎن .ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن ّ

اﻟﺗﻌﻳن ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ
ان إﻧﺳﺎﻧﻳﺎً ﺗُراﻋﻰ ﻓﻳﻪ ﺷروط
ّ
ﻳﻛون اﻟﻌﻣر ُ
واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﻟذﻫﻧﻳﺔ.

ﻓﻣﺎذا ﻋن أﺳوار اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺎت إﻋﻣﺎر اﻟﻣدن؟ وﻛﻳف ﻧﻔﻬم ﺗداﺧﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗﺻور ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ؟
واﻟﻣوروﺛﻳن اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ﺗﺗﻣﻳز اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌرﻳﻘﺔ وﺑﻳروت ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﻳزات ﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ وﻋﻣراﻧﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻣﻳـزات:
دﻣﺞ اﻷﺣﻳﺎء واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟـزواﻝ اﻟﺗـدرﻳﺟﻲ ﻟطﺎﺑﻌﻬـﺎ اﻟﻘﺑﻠـﻲ ،ﻣـﺎ ﻋﻧـﻰ اﻧـدﻣﺎﺟﺎً ﻛـﺎﻣﻼً ﺿـﻣن اﻟﻣـدن
ُ


ﺑﺎﺣث ﻣن ﻟﺑﻧﺎن .

1

واﻟﺑﻠــدات .وﻗــد ﻻﺣــظ اﻟﻣﺳﺗﺷ ـرﻗون ﻓــﻲ اﻟﻣــدن اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟوﺳــﻳطﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣﺷــﺎرف اﻷزﻣﻧــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ،

وﺟود اﻷزﻗﺔ اﻟﺿﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳ ﱡد ٍ
ﺑﺑﺎب أﺛﻧﺎء اﻟﻠﻳﻝ .4ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻳـزت ﻫـذﻩ اﻟﻣـدن اﻟﺗـﻲ ﺑـدأ اﻟﻌـرب ﺑﺈﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ

ﻣﻧذ ﺧرﺟوا ﻣن ﺟزﻳرﺗﻬم ﻣﻊ ظﻬور اﻹﺳﻼم ﺑوﺟود وﺳط أو ﺳوق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟـﺎري ،وﻣ ارﻓـق ﻣﻠﺣﻘـﺔ
ﺑــﻪ ﻟﻸﻏ ـراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،ﺛــم دواﺋــر ﺣــوﻝ اﻟﺳــوق أو ﻣرﺑﻌــﺎت ﺳــﻛﻧﻳﺔ ﻳــﺄﺗﻲ وراءﻫــﺎ ﺳــور
داﺋري أو ﻣرﺑﻊ أو ﻣﺳﺗطﻳﻝ.

وﻣﻊ ﻗدوم ﺳﻧوات اﻟﺣرب واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻛﺎن اﻟﺳـور ووظﻳﻔﺗـﻪ ﻗـد اﻧﺗﻬﻳـﺎ ﻣﻧـذ ﻣـدة طوﻳﻠـﺔ ﻓـﻲ وﺳـط ﺑﻳـروت،
ﻋﺎﻟﺳ ـور» .5ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﻐﻳــر ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻓﺎﻧﺗﺷــرت اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺧــﺎرج
ﻓﻳﻣــﺎ ﻋــدا اﻟﺗﺳــﻣﻳﺔ « ّ

اﻟﺳور ﻟﻳس ﻟﻠﺳﻛن وﺣﺳب ﺑﻝ وﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺧـرى .ﺷـﻣﻝ ذاك اﻻﻣﺗـداد

اح أﺧــرى ﻣ ـﺎ ﻛﺎﻧــت ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺑﻳــروت وﺑﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن
اﻟﺿ ـواﺣﻲ أوﻻً ﺛــم ﺗﺟﺎوزﻫــﺎ إﻟــﻰ ﺑﻠــدات وﻧ ـو ٍ

ﺟﻬﺗﻲ اﻟﺷرق واﻟﺟﻧوب.

وﻫذا ﻳطرح ﺳؤاﻻً ﻣﻬﻣﺎً :ﻣﺎذا ﻛﺎن ﻗد ﺑﻘﻲ ﻣـن اﻟﻣـوروث اﻟﻌﻣ ارﻧـﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻘـدﻳم واﻟوﺳـﻳط واﻟﺣـدﻳث

)اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷـر وﻣطـﺎﻟﻊ اﻟﻌﺷـرﻳن(؟ ﻛـﺎن ﻋﻬـد اﻻﻧﺗـداب ﻗـد طﻣـس أﻛﺛـر ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﻟم أو أزاﻟﻬـﺎ
ـﺎن ﺣدﻳﺛــﺔ أو ﺳــﺎﺣﺎت .وﺑﻘﻳــت ﻣﺑـ ٍ
وﺣﻠــت ﻣﺣﻠﻬــﺎ ﺷ ـوارع ﺣدﻳﺛــﺔ أو ﻣﺑـ ٍ
ـﺎن ﻗﻠﻳﻠــﺔ ﺗﻌــود ﻷواﺧــر اﻟﻌﻬــد

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ.
ﻟﻠﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻛـﻼم ﻋـن اﻟـرؤى اﻟﻌﻣراﻧﻳـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﺎﻓرت ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﻟﻳس اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺗﺎﺣـﺎً ﻫﻧـﺎ
ّ
إﻋ ــﺎدة ﺑﻧ ــﺎء اﻟوﺳ ــط اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧ ــﺔ .وﻟﻛﻧﻧ ــﺎ ﻧﻼﺣ ــظ أن ﺛﻘﺎﻓﺗﻧ ــﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ واﻣﺗ ــداداﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة
وﻣﺻــﺎﻟﺣﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻛــﺎن واﻟزﻣــﺎن ،وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ أﺟ ـزاء ﻣــن ﻧﻣطﻧــﺎ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﻌــﺎم ،روﻋﻳــت ﻓــﻲ
إﻋﻣﺎر ﺑﻳروت ﻟﻛﻲ ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻸﻋﻣﺎر ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ .ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﻳﺎق ﻧﻔﻬـم ﻣﻌﻧـﻰ اﻷﻋﻣـﺎر اﻟـذي ﻳﺣﻔـظ
ﻟﻠﻣوروث اﻟﺣﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗﺣدﻳث.
ﺛﻣﺔ ﺣدود أﻣﻛن ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوروث ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺟدﻳد .ﻓﺎﺳﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﻳﺎء وﺷوارع وأﺑﻧﻳـﺔ
ّ
وﻣﺑﺎن ﺣﻛوﻣﻳﺔ وأﻣﺎﻛن ﻋﺑﺎدة ...وﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓـﺈن اﻟﻣـوروث ﻣـن روح اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻳﻛﻣـن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﺗﻛوﻳن اﻷﺳري ،واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻷﻋراف وأﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ واﻟﺳﻛن وأﻧﺳﺎق اﻟﺗﻌﺑﻳـر
اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ وﺗﻧوﻋﻬـﺎ وﺗـداﺧﻠﻬﺎ ....وﻻ ﺷـك أن اﻟﻣﻛـﺎن ﻳﻣﻬّـد وﻳـؤﺛر .واﻟﻣﻛـﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻـر
ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﻻ ﻳﺳــﻣﺢ ﺑﺗواﺻــﻝ ﻛﺑﻳــر .ﻟﻛــن إﻧﺳــﺎﻧﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ طــور ﺳــﺑﻼً ﻟﻠﺗواﺻــﻝ ﻓــﻲ
وﻋﻣـﺎن واﻟﻛوﻳـت
اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻷﺳـواق اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﺟـداً اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـﺎرﻗﺔ وأﺑـو ظﺑـﻲ ودﺑـﻲ ُ
واﻟﻘﺎﻫرة واﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.
وﻻ ﺷك أن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌرﻳق ﻟﻠﻌﻣﺎرة واﻟﺗواﺻﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﻣـران ﻣﺣﻣـودان .ﻟﻛـن اﻟﺣـراك
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣﺳــﺗﻣر ،وﻣــﺎ ﻻ ﺻــﻼﺣﻳﺔ ﻟــﻪ ،أي اﻟــذي ﻻ ﻳﺛﺑــت أﻣــﺎم اﻟﺗطــور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن آﺛــﺎر
اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ ،ﻓﺈﻧ ــﻪ إﻟ ــﻰ زواﻝ .ﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﻳﺗﺻ ــﻝ ﺑﻣوﺿ ــوع اﻟﻣدﻳﻧـ ـﺔ وﻋﻣراﻧﻬ ــﺎ .أﻣ ــﺎ
وﺗﺑﺻر.
اﻟﻣوروث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺷﻌﺑﻲ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧﺎ ﻓﻬو ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻝ
ّ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻣوروث:
2

وﻣﺣﺻﻠﺔ اﺳـﺗﻳﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬـﺎ وﺗﺟﺎوزﻫـﺎ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺟدات ،وﺗﺟﺎوزﻫـﺎ إﻳﺎﻫـﺎ.
اﻟﺗطور ﺳﻧﺔ اﻟﺣﻳﺎة
ّ
وﻫو إﻟﻰ ذﻟك ﻣؤﺷر ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﻌﺎﻟم واﻵﺧرﻳن .وﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻲ اﻟﻘوﻝ
إن اﻟﺗط ــور اﻟﻌﻣ ارﻧ ــﻲ ﻳﻔﺿ ــﻲ أو ﻫ ــو ﻳﻣﻬ ــد وﻳواﻛ ــب اﻟﺗط ــور اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ اﻟ ــذي ﻳ ــﻧﻌﻛس ﻋ ــﺎدة ﻓ ــﻲ
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺣﻲ ﻋﻳش اﻷﻓراد وﺳﻠوﻛﻳﺎﺗﻬم وأدﺑﻳﺎﺗﻬم.
واﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫــذﻩ ﻓﺎﻟﺣواﺿــر ﺗﻧﺷــﺄ ﻹرﺿــﺎء ﺣﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎن وﺗطــوﻳر أﺳــﺎﻟﻳب واﻧﺳــﺎق ﺣﻳﺎﺗــﻪ ﺣﺎﺿ ـ اًر

وﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ،ﻻ ﻟﺗﺷﻛﻝ ﻣﻊ اﻟزﻣن إرﺛﺎً ﺛﻘﺎﻓﻳﺎً  -ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻳﻳن اﻟﻣـﺎدي واﻟﻣﻌﻧـوي  -ﻣـن ﻣﺧﻠﻔـﺎت اﻟﻣﺎﺿـﻲ،

ـض ﻣﺑﺎﻧﻳﻬــﺎ وأﺣﻳﺎﺋﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﻌﺑــودات ﺣﺟرﻳــﺔ أو وﻗﻔﻳــﺎت روﻣﻧﺳــﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻠﻌــب ﻋﻠــﻰ
وﻟﺗﺗﺣــوﻝ ﻻﺣﻘـﺎً ﺑﻌـ ُ
أوﺗــﺎر ﺗـراث اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳــدي واﻟﺑﻛــﺎء ﻋﻠــﻰ أطﻼﻟﻬــﺎ ،ﻧﺎﻫﻳــك ﻋــن ﻓﻬــم ﻫــذا اﻟﺗـراث ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓــﻲ

اﻟﺿ ــﻳق ،واﻻﺳﺗرﺳ ــﺎﻝ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺄطﻳرﻩ ﺿ ــﻣن ﻧظـ ـرﻩ ﻣﺎﺿ ــوﻳﺔ ،ﻣ ــن ﺷ ــﺎﻧﻬﺎ اﻟﻧ ــزوع إﻟ ــﻰ أﺳ ــطرة ﺻ ــورة
اﻓﺗ ارﺿــﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ .واﻟﻣﻔﺎرﻗــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ ﻫﻧــﺎ ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻔــرق ﺑــﻳن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ واﻟﻣﺎﺿــﻲ .ﻓﻬﻧــﺎك ﻣــن ﺟﻬــﺔ

أي ﺣـ ــﺎﻝ اﻟﺗطـ ــور اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻲ
أﻧـ ـ ٌ
ـﺎس أﺑـ ــدوا ﺣرﺻ ـ ـﺎً ﻣﺑﺎﻟﻐ ـ ـﺎً ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺎﺿـ ــﻲ اﻟـ ــذي ﻳﺗﺟـ ــﺎوزﻩ ﻋﻠـ ــﻰ ّ
ـﺎس رﻛــزوا ﻋﻠــﻰ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻛوزﻣوﺑــوﻟﻳﺗﻲ ﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺑﻳــروت ﻻ ﻫرﺑـﺎً
واﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ .وﻫﻧــﺎك ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻳــﺔ أﻧـ ٌ

ﻣـن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺑــﻝ ﻣـن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ .واﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻳﻧﻘﺿــﻲ وﻟﻛ ّـن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻳﺑﻘــﻰ .ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن اﻷﻣــﺎﻛن ﻗــد ﻳطـ أر
اﻟﻬوﻳـﺔ؛ ذﻟـك ﻫـو اﻟﻣﺎﺿـﻲ اﻟﻣﻧﻘﺿـﻲ،
ﺗﻐﻳﻳر ﺟـذري ،ﻟﻛ ّـن ﺑﻳـروت ﺗظـﻝ ﻣدﻳﻧـﺔً ﻋرﺑﻳـﺔ اﻟﻬـوى و ّ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ٌ
اﻟﺣﻲ.
اﻟﺣﺎﺿر
وﻫذا ﻫو اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﺗﻣر
ُ
ّ

*******

ﺗﺗﻌﺎﻗب أﻳﺎم اﻟﻣرء ﻓﻲ ﺣﻳز ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻳﻧﻪ ﻫو اﻟﻣوطن اﻟذي ﻳﺣﺗﺿن ﺗﺟﺎرﺑﻪ وﻳﺷﻛﻝ ﺑﻳﺋﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ اﻟﻔردﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﻫوﻳﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق
وﺿﻊ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ أﻧﻳس زﻛرﻳﺎ اﻟﻧﺻوﻟﻲ ،اﻟذي ﻋﻧﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻳروت ،ﻛﺗﻳﺑﺎً ﺑﻌﻧوان ﻣوطﻧﻲ

اﻟﺷﺎﻫد اﻷوﻝ واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻳﺋﺗﻪ.
ﺑﻳروت .6اﻟﻣرء إذن ﻫو
ُ
ٕواذا ﻛــﺎن اﻟﻣﻛــﺎن ﻳﺷــﻛﻝ ﺛﺎﺑﺗ ـﺎً ﺟوﻫرﻳ ـﺎً وداﻻً ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣــرء ،ﻓــﻼ ﺑــﺄس ﻣــن اﻟﻘــوﻝ إن ﻟﻛ ـ ّﻝ ﺣﺎﻟــﺔ
ﻋﻣراﻧﻳﺔ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ورؤﻳﺗﻬﺎ وأﻧﺳﺎق ﺗﻌﺑﻳرﻫﺎ اﻟﻣﻣﻳزة واﻟﻣؤﺷرة ﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن.

ﻧﺗﺳﺎءﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق وﺑﻳروت اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺿﻧﻧﺎ ﻫﻲ ﻣﻧﺑت طروﺣﺎﺗﻧـﺎ وﺣﺎﺿـﻧﺔ ﺳـﻛﻧﺎﻧﺎ :ﻫـﻝ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﺎﺋن ﻣﺎﺿوي أم ﺗﺎرﻳﺧﻲ؟ وأﻳن ﺗﻛﻣن ﺣﻳوﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ؟ أﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺣـراك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧـﺎس؟
أم ﺗ ارﻫــﺎ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎءاﺗﻬم وﻣــدﻧﻬم وأرﻳــﺎﻓﻬم وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﺷــﻛﺎﻝ ﺳــﻛﻧﺎﻫم؟ ﻛﻳــف ﻧﻔﻬــم اﻟﻣــوروث اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ
ﻟﻺﻧﺳﺎن؟ ﻟﻣن ﻗﺻب اﻟﺳﺑق واﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ؟ أﻫﻲ ﻟﻠﻣوروث اﻟذي ﻳﺷﻲ ﺑﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﻳـﺔ

ﻗدﻳﻣــﺔ أم ﺑﺄﻧﺳــﺎق ﺗﻌﺑﻳرﻳــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ وﻟﻐوﻳــﺔ ﺗﺷــﻬد ﻋﻠــﻰ ﻧﻣــط ﻣﻌﻳﺷ ـﻲ ذاﻫـ ٍ
ﺻ ـﻠُ َﺢ ﻓــﻲ أواﻧــﻪ؟ أم ﻫــﻲ
ـب َ
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧﺑــت ﻫــذا اﻟﻣــوروث ﻓــﻲ أﺣﺿــﺎﻧﻬﺎ وارﺗــﺑط ﺑﺑﻳﺋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳ ـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟدوام؟

ﺟواﺑﻧــﺎ اﻟﺗﻠﻘــﺎﺋﻲ ﻫــو أن اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻛــون رﻫﻳﻧــﺔ اﻟﻣــوروث اﻟﻣﻌﻣــﺎري واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣــﻪ
اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣد وﺑﻧظرﻳﺗﻪ اﻟﺳﻛوﻧﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳـﺔٕ .واذا ﻗﺻـرﻧﺎ ﻫـذا اﻟﻣـوروث ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺎﺿـﻲ وﻟـم ﻧ َـر ﻓﻳـﻪ
3

ﺛﻣـ ـﺔ ﻓ ــرق ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن
وﻋﺑـ ـرﻩ دﻳﻧﺎﻣﻳ ــﺔ إﻧﺳ ــﺎﻧﻧﺎ وﺻ ــﻳرورﺗﻪ اﻟداﺋﻣ ــﺔ ،ﻓﻬ ــو ﻳﻣ ــوت وﻳﻣﻳ ــت اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ ﻣﻌ ــﻪّ .
اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﻳﺗوارى وﻳﻧﻘﺿﻲ ﻣن زﻣﺎﻧﻧﺎ ،واﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟذي ﻳﺑﻘﻰ وﻳﺳﺗﻣر ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻔـﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ
واﻟﺳﻳرورة واﻟوظﻳﻔﺔ.
إن ﻣﻬﻣــﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ أن ﻳﻧظــر ﻟﻬــذا اﻟﻣــوروث ﻧظــرة وظﻳﻔﻳــﺔ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺑــﻳن ﻣــدى ﻗﺎﺑﻠﻳﺗــﻪ ﻟﻠﺣﻳــﺎة واﻟﺑﻌــد
ـدﻳﻧﻲ ُﻋرﻓ ــت ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدوام ﺑﺎﻻﻧﻔﺗ ــﺎح واﻟطواﻋﻳ ــﺔ
اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟ ــذي ﻳﻣﻛ ــن أن ّ
ﻳﻌﺑـ ـر ﻋﻧ ــﻪ .ﻓذﻫﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣ ـ ّ
واﻟﻘﺎﺑﻠﻳــﺔ ﻻﺳــﺗﻳﻌﺎب ﻛ ـ ّﻝ واﻓـ ٍـد وﺟدﻳــد ،ﻧﺎﻫﻳــك ﻋــن ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻣﺗﺻــﺎص اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﺷــدﻳدة اﻟﺗﻐﻳــر
واﻟﺗﻧوع ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظﻬﺎ ﺑﻣوروﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺻﻳﻝ.

ﻓﺄﻫﻣﻳﺔ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﻣـوروث ،ﻫـذا اﻟﺷـﺎﻫد ﻋﻠـﻰ ﻋ ِ
ـﺎدات اﻟﻣـرء وأﻋ ارﻓـﻪ وأﻧﻣـﺎط ﻋﻳﺷـﻪ وﺳـﻛﻧﺎﻩ ،ﺗﻛﻣـن

ﻓﻲ ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـ ﱟد ﺳـواء .ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻻ ﻳﻣﻛـن أن ُﻳﺗﺧـ ُذ اﻟﻣـوروث ﻟﻠزﻳﻧـﺔ ﻓﺣﺳـب،
ـوس ﺷ ِ
أو ﻟﻠﺗﻔﺎﺧر واﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻠﻳد .وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﺑﺗـﻪ ﺿـﻣن طﻘ ٍ
ـﺑﻪ ﺻـﻧﻣﻳﺔٕ ،واﻻ
ﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻓوﻟﻛﻠور ﺟﺎﻣد وﻣﻣﺎرﺳﺎت طﻘﺳﻳﺔ ﺟوﻓﺎء ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﺟﺑـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ .ﺑـﻝ
ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺗواﺻﻠﻧﺎ واﺗﺻﺎﻟﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻋﻳﺔ.

اﻟﺗﻐﻳر واﻟﺗطور ﻻ ﻳﻧﺎﻗﺿﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوروثٕ .واذا ﻟم ﺗﻌد ﺗﺟﻠﻳﺎت ﻫـذا اﻟﻣـوروث واردةٌ
ّ
ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗت واﺳﺗُﻬﻠﻛت وﻟم ﺗﻌد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻳـﺎة .ﻓـﺎﻟﺗطور ﻳـﺗم ﻣـن ﺿـﻣن أواﻟﻳـﺎت ﺗﺣﻔـظ ﻣـﺎ
ﻫو ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺣﻳﺎة واﻻﺳﺗﻳﻌﺎب واﻟﺗﺟﺎوز ،وﺗُﺳﻘط ﻣﺎ ﺗداﻋﻰ وذﻫب ﺑذﻫﺎب وظﻳﻔﺗﻪ وﻓﺎﺋدﺗﻪ اﻟﻣرﺗﺟﺎة.
اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻣوروث:

وﻣــن ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺗ ـراث اﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ ﻧﻧﺗﻘــﻝ ﻟﻠﻛــﻼم ﻋــن اﻟﻣــوروث اﻟﺷــﻌﺑﻲ .ﻓﻧﻘــوﻝ إن اﻟﻛــﻼم ﻋــن أﻫﻣﻳــﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓ ـﺔ اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﻛوﻧ ـﺎً ﻣــن ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻌﻣ ـران ﻳﻧﺑﻐــﻲ أﻻّ ﻳﻐﻳــب ﻋــن ﻣــدارﻛﻧﺎ أﻧﻧــﺎ ﻧﻌــﻳش

ﺣﺿــﺎرةَ اﻟوﺳــﺎﺋطﻳﺔ ،ﺣﺿــﺎرة اﻟﻣرﺋــﻲ  -اﻟﻣﺳــﻣوع اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻠب اﻟﻔﻛــر وﺗﺧطــف اﻟﺳــﻣﻊ واﻟﺑﺻــر؟ وﻻ
ﺗﺗرك أدﻧﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻟرٍاو ﺷﻌﺑﻲ أو ﻣﺛﻝ أو ﺣﻛﻣﺔ أو ﺣﻛﺎﻳﺔ ﺗراﺛﻳﺔ أو إﻳﻘﺎع ﻣواﻝ ﺑﻠدي أو ﺣﺗﻰ ﻣﻬـﺎرة

ـﻳن ﺑﻌﻳــداً ﻋــن ﻣﺳــﺎﻟﻛﻬﺎ وﻗﻧواﺗﻬــﺎ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬــﺎ اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﻳﺔ واﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ
ﺣرﻓ ـﻲ أﺻــﻳﻝ أن ﺗﺣﺿـ َـر وﺗﺗﻌـ َ
اﻟﻣﺣﺿﺔ.
ب اﻟﻧظ ـرةُ إﻟــﻰ ﻣوﺿــوع اﻟﻣــوروث اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﺷــﻌﺑﻲ وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺣﺎﺿ ـ اًر وﻣﺳــﺗﻘﺑﻼً ﺣــﻳن
ﺻـ ّـو ُ
ﺗُ َ
ﺑﺟدﻳــﺔ وﻋﻘﻼﻧﻳــﺔ إﻟــﻰ واﻗﻌــﻪ اﻟ ـراﻫن ٕواﻟــﻰ ﻛﻳﻔﻳــﺎت ﺗﻧﺳــﻳق ﺗﺟﻠﻳﺎﺗــﻪ وﻋرﺿــﻬﺎ ٕواﻳﺻ ـﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ
ﻧﻧظــر ّ
اﻟﺟﻣﻬــور ﻋﻣوﻣ ـﺎً ٕواﻟــﻰ اﻟﻧﺎﺷـ ِ
ـب ﻓــﻲ أﻓﻳــﺎء
ـﺋﺔ ﺗﺣدﻳــداً .ﻛﺎﺗــب ﻫــذﻩ اﻟﺳــطور واﺣــد ﻣــن أﺑﻧــﺎء ﺟﻳـ ٍـﻝ ﺷـ ّ

ﺑﻳــروت اﻟﺳــﺗﻳﻧﻳﺎت وﻋــﺎش ﻋ ارﻗــﺔ ﺗﻘﺎﻟﻳــدﻫﺎ ﻛﺣﺎﺿـرة ﻋرﺑﻳــﺔ إﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وﻧﻬــﻝ ﻣﺑﺎﺷـرةً ﻣــن ﻳﻧﺑــوع ﺗراﺛﻬــﺎ
اﻟﺣﻲ ،وراﻛم ﺑﺣﺳﻪ اﻟﻣدﻳﻧﻲ ﺟزﺋﻳـﺎت ﻫـذا اﻟﺗـراث اﻟﺗـﻲ ﺗﻣظﻬـرت ﻣـن ﺧـﻼﻝ ط ارﺋـق اﻧﺗظﺎﻣـﻪ اﻟﻌﻘﻠـﻲ

واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ .ﻓﺗوازﻧــت أﻧﻣــﺎط ﺳــﻠوﻛﻪ وﺗﻠطّﻔــت ردات ﻓﻌﻠــﻪ وﺗﻌﻘﻠﻧــت رؤﻳﺗــﻪ ﻟﻠﻌــﺎﻟم وﻟﻶﺧــر.

إﺗﺻﺎﻟﻧﺎ ﻏﻳر اﻟﻣﺷوش ﺑﺗـراث اﻟﻣدﻳﻧـﺔ وﻓـﻲ ﻣﻧﺑﺗـﻪ اﻷﺻـﻳﻝ أﺗـﺎح ﻟﻧـﺎ أن ﻧﻌـﻳش ﻫـذا اﻟﺗـراث وأن ﻧﻌـﻲ
أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎداﺗﻧﺎ وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻧﺎ اﻟﻌﻔوي.
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اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ ﺗﺻ ــﻬر ﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻟﺗـ ـراث ﻋﺑ ــر اﻟﻌﺻ ــور ،إﻧﻬ ــﺎ اﻟﺑوﺗﻘ ــﺔ اﻟﺣﺎﻣﻳ ــﺔ ﻟ ــﻪ واﻟﺣﺎﺿ ــﻧﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻـ ـرﻩ
ﺗﻌرﻳــﻪ ﻣــن ﺷـواﺋﺑﻪ وﺗﺑﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻣﻧــﻪ .ﻓــﺎﻟﺗراث ﻳؤﺳــس ﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟــدى
اﻷﺻــﻳﻠﺔ .ﻓﻬــﻲ ّ
اﻟﻳوم ،ﻻ ﻳﻌﻳش ﺣﺎﻟـﺔ اﻻﻧﺗﻣـﺎء اﻟﺣﻘﻳﻘـﻲ؛ ﻓـذﻟك
اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن وﻳوطدﻫﺎٕ .واذا ﻛﺎن
ُ
اﻟﺟﻣﻬورَ ،
ﺛﻣــﺔ ﻋواﺋــق ﻧﺗﺟــت ﻓــﻲ أﻏﻠﺑﻬــﺎ ﻋــن
ﻷﻧــﻪ ﻟــﻳس ﻋﻠــﻰ اﺗﺻــﺎﻝ وﺛﻳــق وﻣﺑﺎﺷــر وﻓﺎﻋــﻝ ﺑﻬــذا اﻟﺗ ـراثّ .
اﻟﺣــرب اﻷﻫﻠﻳــﺔ ٕواﻓ ارزاﺗﻬــﺎ ،وأﺳــﻬﻣت ﻓــﻲ ﺣﺟــب ﻫــذا اﻟﺟﻣﻬــور ﻋــن اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺑــﺎﻟﺗراث وﺗﺷــﻛﻳﻝ ﻧ ـواة
ذاﺋﻘﺗ ــﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗ ــﻪ ﻣ ــن ﻟﺑﻧ ــﺔ ﻫ ــذا اﻟﺗـ ـراث .ﻓﻣ ــﺎ وﺻ ــﻝ إﻟﻳﻧ ــﺎ ﻣـ ـن ﻧﻣﺎذﺟ ــﻪ ﻻ ﻳﻌ ــدو أن ﻳﻛ ــون ﺷ ــذرات

«ﻓوﻟﻛﻠورﻳﺔ» ﻣﺗﻧﺎﺛرة ،ﻣﺷوﻫﺔ ،ﻣﻣﺳوﺧﺔ ،ﻣﺟﺗ أزة وﻓﺎﻗدة اﻷﺻـﺎﻟﺔ .ﺷـذرات اﻫﺗﻣـت ﺑﺎﻟﺷـﻛﻝ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ
واﻟﻣﺷ ــﻬدي )زي ،ﺣرﻛ ــﺔ ،ﻛﻠﻣ ــﺎت وﺗﻌ ــﺎﺑﻳر ﻓﺿﻔﺎﺿ ــﺔ ،ﻣﻧﺑرﻳ ــﺔ وﺟوﻓ ــﺎء( ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺳ ــﺎب اﻟﻣﺿ ــﻣون
واﻟﻣدﻟوﻝ واﻟوظﻳﻔﺔ .وﻛﺎن ﻟﻠوﺳﺎﺋطﻳﺔ دورﻫﺎ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳب واﺳـﺗﻬﻼك ﻧﻣـﺎذج ﺳـرﻳﻌﺔ وﺟـﺎﻫزة ﻣـن
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ﻓﺟ ّﻝ ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ واطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻝ ﻫذا اﻟﺗراث وﺟزﺋﻳﺎﺗﻪ ﻣوﻛوﻝ إﻟﻰ وﺳـﺎﺋﻝ
ﻫذا اﻟﺗراث اﻟﻣوازي ُ .
ﻳﻘدم إﻟﻳﻧﺎ ﻣن وﺟﺑـﺎت «ﻓوﻟﻛﻠورﻳـﺔ» اﺳـﺗﻬﻼﻛﻳﺔ
اﻹﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻲ ،ﺑﻣﺣطﺎﺗﻬﺎ اﻷرﺿﻳﺔ واﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ .وﻣﺎ ّ

وﻳﺻﺢ إذ ذاك اﻟﻘوﻝ إﻧﻧـﺎ ﻧـرى ﻫـذا اﻟﺗـراث ﺑﻌﻳـون
ﺳرﻳﻌﺔ ﻳﻛﺎد ﻳؤطر ﻋﻼﻗﺗﻧﺎ وﻳﺣددﻫﺎ ﺑﻬذا اﻟﺗراث.
ّ
وﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻋــﻼم اﻟﻣرﺋﻳــﺔ .وﻫــو ُﻳﺳﺗﺣﺿــر أﻣــﺎم ﻧﺎظرﻳﻧــﺎ ﻋﺑــر اﺣﺗﻔــﺎﻻت ﻣﻬرﺟﺎﻧﻳــﺔ ﺻــﺎﺧﺑﺔ )ﺣﻔــﻼت

ﻣدرﺳ ــﻳﺔ ،ﺳ ــﻬرات ﺗﻠﻔزﻳوﻧﻳ ــﺔ ،ﺑـ ـراﻣﺞ ﻣﻧوﻋ ــﺎت وﺑـ ـراﻣﺞ ﺳ ــﺗﺎر أﻛ ــﺎدﻳﻣﻲ وﺳ ــوﺑر ﺳ ــﺗﺎر ،ﻣﺳ ــرﺣﻳﺎت
رﺧﻳﺻــﺔ ،ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ( ،أو ﻋﻠــﻰ أﻟﺳــﻧﺔ ﻣﻌﻠﻧــﻳن ﺳــﻣﺟﻳن ﻳﻠوﻛــون اﻟﺗﻌــﺎﺑﻳر اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ

ﺗﺗوﺳﻝ ﺷﺧﺻﻳﺎت ذوات أﺻوﻝ ﺗراﺛﻳﺔ.
ﺑﺳوﻗﻳﺔ ظﺎﻫرة ،أو ﻫو ﻳﻌرض ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻣﺎذج ﺣﻳﺔ ّ
وﻛﻲ ﻻ ﻧﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗﻌﻣﻳم واﻟﺗﻧظﻳر ،ﻧﻘوﻝ إن ﺑﻣﻘدور اﻟﻣـوروث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟﺷـﻌﺑﻲ ،اﻟﻐـﺎرق ﻓـﻲ

اﻟزﻣـﺎن ،اﻟﺿــﺎرب ﻓــﻲ اﻟﻣﻛــﺎن ،أن ﻳﺗﻌــﺎﻳش ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺣﻳـﺎﺗﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ وﻳﻌﺑــر ﻋــن ﺗﺑـ ّـدﻝ أﺣـواﻝ
اﻟﻣﻧﺳـﻘﺔ )اﻟﻣﺛـﻝ ،اﻷﻏﻧﻳـﺔ ،آداب
اﻟﻣرء ،وﻳﻘوم ﺑوظﻳﻔﺗﻪ اﻟﺗواﺻﻠﻳﺔ .ﻓﻬـو ﻣـن ﺧـﻼﻝ أﺷـﻛﺎﻟﻪ اﻟﺗﻌﺑﻳرﻳـﺔ
ّ

اﻟﺗﺣﻳــﺔ واﻟﺗﺧﺎطــب ،اﻟﺗﻌــﺎﺑﻳر واﻟﻛﻧﺎﻳــﺎت اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ،اﻟزﺟــﻝ ،اﻟﺗﻠوﻳﻧــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،اﻟــﺦ ،(...ﻳﺷــﻛﻝ ﺑﻧﻳ ـﺔً

اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺷـﺄن اﻟﺑﻧـﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗرك ﺟﻣﻳﻌﻬـﺎ
ﻣﻌﺑر ﻋن طﺑﻳﻌﺔ ِﺣراﻛﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺻﻧﻳﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟ ّ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣوروث

وﻟﻛن ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣوروث ﻳﺟب أن ﻳﺻﻳب اﻷﺻ َـﻝ اﻟﻣﺗﻣﺎﺳـك ﻻ اﻟﺻـورة اﻟﻬﺷـﺔ أو اﻟﻣﻬـزوزة.
ﻓﺎﻟﻣﺛﻝ اﻟﺷﻌﺑﻲ – اﻟذي ﺳﻧﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻋﻧﻪ ﻻﺣﻘﺎً  -ﺑﺻﻳﻐﺗﻪ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳـﺔ و ِ
اﻟﻣطﻣﺋﻧـﺔ ﻻ ﺑذﻫﻧﻳﺗـﻪ

اﻟﺗﺳــوﻳﻐﻳﺔ واﻟﺗﻠﻔﻳﻘﻳــﺔ ،وﻣــﺎ ﻳﻧﺳـﺞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧواﻟﻬــﺎ ،ﻫــو أﻛﺛــر ﻣــﺎ ﻧﺣــن أﺣــوج إﻟﻳــﻪ .وﺻــورة «اﻟﻘﺑﺿــﺎي»

ﻋﻣﻳــﻝ اﻟﺧﻳــر» ووظﻳﻔﺗــﻪ اﻟﻘﻳﺎدﻳــﺔ وﻣرﺟﻌﻳﺗــﻪ وﻓروﺳــﻳﺗﻪ ،ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗطﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺷــﻬم « ّ
اﻟﻣﺷوﻩ ﻟـِ «أﺑو اﻟﻌﺑد» .واﻷﻏﻧﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ وﻋﻠﻰ
اﻟﻧﻣوذج اﻟﻛﺎرﻳﻛﺎﺗﻳري
ّ
ﻣﻔﺎﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺿﻳﺋﺔ واﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ،واﻟﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻣﺿـﺎﻣﻳﻧﻬﺎ ﻟﻬﻣوﻣﻧـﺎ وارﺗﻘﺎﺑﺎﺗﻧـﺎ ،ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﻳﻧﺑﻐـﻲ أن
اﻟﻣﻐﻳ ــب أو
ﻳ ــروج ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺳ ــﺎب اﻷﻏ ــﺎﻧﻲ واﻷﻧﺎﺷ ــﻳد اﻟﻔﺋوﻳ ــﺔ واﻷﺣﺎدﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﺣ ــﻰ .وﺗﺎرﻳﺧﻧ ــﺎ اﻟﺷ ــﻌﺑﻲ
ّ

5

اﻟﻣطﻣوس ﺑﺄﻛﺛرﻩ ﻳﺟب أن ُﻳروى ﺑﻠﻐﺔ ﺗواﺻﻠﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ،ﻣـﻊ اﻟﺗرﻛﻳـز ﻋﻠـﻰ ﺟواﻣﻌﻧـﺎ
اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻳر ذاﺗﻳﺔ ﻷﺑطﺎﻝ ﺷﺑﻪ ﻣؤﺳطرﻳن!
أﻣ ــﺎ ﻟﻬﺟﺗﻧ ــﺎ أو ﻣﺣﻛﻳﺗﻧ ــﺎ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة ،اﻟﺗ ــﻲ ﻧﺗوﺳ ــﻠﻬﺎ ﻟرواﻳ ــﺔ اﻷﻣﺛ ــﺎﻝ اﻟﺷ ــﻌﺑﻳﺔ ،ﻓ ــﻼ ﺑ ــﺄس إن
اﻛﺗﺳﺑت ،وﻓق ﺳﻧن اﻟﺗطور واﻟﺗﻼؤم ،اﻟﻠﻳوﻧﺔَ اﻟﺻوﺗﻳﺔ و
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﻌﺑﻳـري اﻵﻳﻠـﻳن إﻟـﻰ اﻟﺗﺧﻔﻳـف ﻣـن
َ
ﻏﻠو اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎطﻘﻲٕ ،واﻟﻰ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﺑﻣﻌﺎﻧﻳﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻠﻐوﻳﺔ.
ّ
اﻟﺟﻠﻲ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻋﺎدة اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣوروث ،ﻫـﻲ ﻣﺳـؤوﻟﻳﺗﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌـﺎً .إﻧﻬـﺎ ﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ ﺟﻳـﻝ ﻋـرف ﻫـذا
ّ
ـس ﺑوطــﺄة اﻓﺗﻘــﺎدﻩ وﺿــﻣور ﺧطﺎﺑــﻪ ﻣــﻊ ﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻌوﻟﻣــﺔ واﻟﺗــﺄﺛﻳرات اﻟﻣﺗﻌﺎظﻣــﺔ
اﻟﻣــوروث وﻋﺎﺷــﻪ وأﺣـ ّ

ﻟﺗداﺧﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻷﻟﺳن اﻟﺣﻳﺔ.

ـﺎء ﻣــﺎ ﻓــﺎت ،أو اﻟﺑﻘــﺎء أﺳــرى
إﻧﻧــﺎ أﺣــوج ﻣــﺎ ﻧﻛــون إﻟــﻰ إﻋــﺎدة ﻗـراءة اﻟﻣــوروث ،ﻟﻛــن ذﻟــك ﻻ ﻳﻌﻧــﻲ ﺑﻛـ َ
ﻳﺗﻌﻳن ﺑﺎﻟﻣﻛـﺎن ﻓﺣﺳـب ﺑـﻝ ﺑﺎﻟوظﻳﻔـﺔ واﻟـروح.
اﻟﻣﺎﺿﻲ أو اﺟﺗرار اﻟﻘدﻳم واﻟﻣﺗﻘﺎدم .ﻓوﺟود اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻻ ّ

وﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺧﻼص ﻫو ﻓﻲ ﺗﺑﻧـﻲ ﻣﺑـدأ اﺳـﺗﻳﻌﺎب اﻟﺗـراث وﺗﺟـﺎوزﻩ ﺑـروح ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﺛﻣﺔ ﻓرق ﺑﻳن اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﻣﻧﻘﺿـﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ،واﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـن ﺟﻬ ٍـﺔ
وﻋﻘﻝ ﻣﻧﻔﺗﺢ .ﻓﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرةّ ،
ِ
ﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻫﻧﺎك اﻟوﻋﻲ اﻟﺷﻣوﻟﻲ اﻟذي ﻳﺿ ﱡم ﺑﻳن َﺟَﻧﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وﻫﻧﺎك اﻟـوﻋﻲ اﻻﻧﻘﺳـﺎﻣﻲ اﻟـذي ﻳﺻـﻧﻊُ
ﺛﻧﺎﺋﻳـ ٍ
ـﺎت ﻳﻘطــﻊ ﺑﻳﻧﻬــﺎ اﻟﺗواﺻــﻝ ﻓﻳﺑــدو اﻟﻣــوروث ﺧﺻــﻣﺎً ﻟﻠﺟدﻳــد ،واﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻧﻘﻳﺿـﺎً ﻟﻠﺣﺎﺿــر .اﻟــوﻋﻲ

قو ٍ
اﻟﺷﻣوﻟﻲ وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي ﻳﺿﻊ اﻷﻣور ﻛﻠّﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎ ٍ
اﺣد .وﻫذا ﺑرأﻳﻧـﺎ ﻫـو ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺣﺎﺿـﻧﺔ
ّ
ﺳﻛﻧﺎﻧﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺗﻣ ار اًر ﻳطوي ﺑﻳن ﺟﻧﺑﺎﺗﻪ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن.

ﺛﻣــﺔ ﻫــوة ﻣﻔﻬوﻣﻳــﺔ ﺗﻔﺻــﻝ ،ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ وﺑــﺎﻟواﻗﻊ ،ﺑــﻳن وﻋﻳﻧــﺎ ﻟﻠﺗـراث ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﺑﻌــﻪ
وﻧﺧﻠــص إﻟــﻰ اﻟﻘــوﻝ إن ّ
اﻷﺻــﻠﻳﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻧــﺎ ﻣــﻊ ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة .ﻫــذﻩ اﻟﻬــوة ﻳﻣﻛــن ردﻣﻬــﺎ واﺳــﺗدراك ﻣﻔﺎﻋﻳﻠﻬــﺎ ﻋــن
طرﻳــق ﺗوظﻳــف اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻟﺟوﻫرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗـراث ﻟﺗطــوﻳر رؤﻳﺗﻧــﺎ إﻟــﻰ ذواﺗﻧــﺎ ٕواﻟــﻰ اﻟﻐﻳــر
ٕواﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ .وﻻ ﻧﻣﻠـك ﺧﺗﺎﻣـﺎً إﻻ أن ﻧﺳـﺗﻌﻳد أرﻳـﺎً ﻷﺣـد اﻟﻣﺛﻘﻔـﻳن اﻟﻌـرب ﻣﻔـﺎدﻩ ﺑﺄﻧﻧـﺎ «ﻟﺳـﻧﺎ
ﺑﺑﻐـ ــﺎوات أﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳـ ــﺔ ﺗـ ــردد اﻟﺗ ـ ـراث ...اﻟﺗ ـ ـراث ﻳﻧﺑـ ــوع ﺧﺎﻟـ ــد ،ﻻ ﺑـ ـ ّـد أن ﻧط ـ ـ ّﻝ ﻣﻧـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧـ ــﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة».8
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اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
زﻛﻲ اﻟﻣﻳﻼد
رﺋﻳس ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ
ـ1ـ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﺗﻌد اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻣـن
داﺧﻠﻪ ,وﻣن اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن إﻟﻳﻪ ,أو اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻋﻠﻳﻪ ,ﺗﻌد ﺿﺋﻳﻠﺔ وﻣﺣـدودة ﺟـدا ,ﻳﺳـﻬﻝ ﻋـدﻫﺎ وﺣﺻـرﻫﺎ
واﻻﺣﺎطــﺔ ﺑﻬــﺎ .وﻟﻬــذا اﻟﺳــﺑب ﺗﻛﺗﺳــب ﻫــذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت واﻟد ارﺳــﺎت أﻫﻣﻳــﺔ ﻓﺎﺋﻘــﺔ ,ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن
ﺗﻘﻳﻳﻣﻧــﺎ ﻟﻬــﺎ ,واﺧﺗﻼﻓﻧــﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﻧــﺎ ﻣﻌﻬــﺎ ,وذﻟــك ﻟﻛوﻧﻬــﺎ اﻋﺗﻧــت ﺑﻬــذﻩ اﻟﻘﺿــﻳﺔ ,وﻟﻔﺗــت اﻻﻧﺗﺑ ـﺎﻩ إﻟﻳﻬــﺎ,

وﻋطﺎء ﻳﺳﺎﻫم وﻳﺿﻲء ﺑﺻورة ﻣن اﻟﺻور ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ.
وﻗدﻣت ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺟﺎً
ً
وﻗــد وﺟــد اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد أرﻛــون أن ﻫــذا اﻟــﻧﻘص ﻓــﻲ د ارﺳــﺔ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ

واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺷﻣﻝ ﺣﺗﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺷـراﻗﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد وﺻـﻔﻪٕ .واذا ﻛﺎﻧـت ﻗـد ظﻬـرت أﺑﺣﺎﺛـﺎً
اﺳﺗﺷ ـراﻗﻳﺔ ﻋدﻳــدة ﻋــن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛــر واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ,ﻟﻛــن اﻟﻘﻠﻳــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻳﺿــﻳف
أرﻛــون ,اﻟﺗــﻲ ﻛــرس ﻟﻣﺳ ــﺄﻟﺔ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓ ــﻲ ذﻟــك اﻟﻔﻛــر وﺗﻠــك اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ ,وﺗﺣﻣــﻝ ﺷــﻳﺋﺎً ﺟدﻳ ــداً
وﻣﺑﺗﻛـ اًر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ .وﻟــم ﻳﺟــد أرﻛــون إﻻ ﺧﻣﺳــﺔ ﻣؤﻟﻔــﺎت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن ,ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ

إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ).(1

واﻟﻣﻼﺣـظ ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﻳﺔ ,واﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌرﺑــﻲ
واﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ,أﻧﻬ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــت ﻣﺗ ــﺄﺛرة ﺑطﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــق واﻟﻣوﻗ ــف اﻟﻔﻛ ــري اﻟﻐرﺑ ــﻲ ﻣ ــن ﺟﻬﺗ ــﻳن .ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ
اﻻﻧطــﻼق ﻣــن ﻣوﻗــف اﻟــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ـزاﻋم واﻟﻣﻘــوﻻت واﻟﻧظرﻳــﺎت اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــور ﺑــﺄن اﻟﻧزﻋــﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﺗوﺟـد إﻻ ﻓـﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻷوروﺑﻳـﺔ ,وﻟـم ﺗظﻬـر إﻻ ﻓـﻲ ﻋﺻـر اﻟﻧﻬﺿـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺳـﺎدس

ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي .وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﻔﻬـوم اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣـﺎ ﺗﺣـدد ﺣﺻـرﻳﺎً ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟﻔﻛـري

اﻟﻐرﺑﻲ ,وﺣﺳب اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن واﻟﻣﻌطﻳﺎت واﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳق اﻟﻔﻛري اﻟﻐرﺑﻲ.

وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻛﺗﺷﻔﻪ وﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻳن اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت ,وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق ﻳﻣﻛـن اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ
ﺛﻼﺛـ ــﺔ ﻣﺣـ ــﺎوﻻت ﻣﻬﻣـ ــﺔ ,ﻛـ ــﻝ واﺣـ ــدة ﻟﻬـ ــﺎ طﺑﻳﻌﺗﻬـ ــﺎ اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ,وﻣﻧطﻘﻬـ ــﺎ اﻟﻔﻛـ ــري ,وﺑﻧﻳﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻧﺳـ ــﻘﻳﺔ,
وﻓﺿﺎؤﻫﺎ اﻟﻣرﺟﻌﻲ.

وﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻫﻲ:
أوﻻً :ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟــدﻛﺗور ﻋﻠــﻲ ﺷ ـرﻳﻌﺗﻲ اﻟــذي ﺗطــرق ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘﺿــﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﺿ ـرة ﻣﻌروﻓــﺔ ﻟــﻪ ,ﻧﺷــرت
ﺑﻌﻧوان )اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم( ,ﺷرح ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺗﺣﻬﺎ ﻣﻧطﻠﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ,واﻟذي ﺟﺎء ﻛرد ﻋﻠـﻰ ﻣوﻗـف

اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت أن ﺗﻣﻳز رؤﻳﺗﻬـﺎ ﻟﻺﻧﺳـﺎن ﻋـن رؤﻳـﺔ ﺑـﺎﻗﻲ اﻟـدﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺑـرى
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اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ,وﻟﻠﺗﺷﻛﻳك ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻳﺎﻧﺎت ,ﺑﻘﺻـد ﺗﻔﻛﻳﻛﻬـﺎ واﻧزﻳﺎﺣﻬـﺎ ,وﺣﺗـﻰ
اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ .ورداً ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣوﻗـف اﻋﺗﺑـر اﻟـدﻛﺗور ﺷـرﻳﻌﺗﻲ إن ﻗﺿـﻳﺔ اﻹﻧﺳـﺎن وﻣوﻗـف اﻹﺳـﻼم
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ,ﻓﻧﺣن ﻧﺳﻣﻊ ـ ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ـ ﻓـﻲ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻷوﺳـﺎط ﺑـﺄن اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﺗﻘـوم

ﻋﻠﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,وﺗﻌﺗﺑر اﻹﻧﺳﺎن أﺳﺎس ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻫدﻓﻬﺎ ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷدﻳﺎن واﻟﻣـذاﻫب اﻟﻘدﻳﻣـﺔ

ﻓــﻲ ﺗﺻــورﻫﺎ ,ﺗﺣطــم ﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ,وﺟﻌﻠﺗﻬــﺎ ﻗرﺑﺎﻧـﺎً ﻟﻶﻟﻬــﺔ .ﻛﻣــﺎ اﻋﺗﺑــرت اﻹﻧﺳــﺎن ﻋــﺎﺟ اًز أﻣــﺎم

اﷲ ,وﻣﺧﻠوﻗﺎً ﻣﺳﻠوب اﻹدارة ,ﻳﻠﺗﻣس ﻣن اﷲ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻋن طرﻳق اﻟدﻋﺎء واﻻﺑﺗﻬـﺎﻝ .أﻣـﺎ اﻟﻧزﻋـﺔ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣذﻫﺑﺎً ﺗﻘدﻣﻳﺎً وﻋﺻرﻳﺎً ,وذﻟك ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.

وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ,ورداً ﻋﻠﻳﻬﺎ ,ﻳرى ﺷرﻳﻌﺗﻲ أن ﻫدﻓـﻪ ﻫـو ﺷـرح ﻣوﻗـف اﻹﺳـﻼم ﻣـن اﻹﻧﺳـﺎن,

ﻟﻳرى ﺣﺳب ﻗوﻟﻪ ,ﻫﻝ ﻣن اﻟﺻﺣﻳﺢ أن ﻳﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم أﺣﻛﺎم وﺗﻘﻳﻳﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺄدﻳـﺎن أﺧـرى

وظ ــروف أﺧ ــرى؟ وﻫ ــﻝ ﺻ ــﺣﻳﺢ اﻟﻘ ــوﻝ ﺑ ــﺄن اﻹﺳ ــﻼم ﻻ ﻳﻧطﻠ ــق ﻣ ــن ﻛ ــون اﻹﻧﺳ ــﺎن أﺻـ ـﻼً وأﺳﺎﺳـ ـﺎً

ﻟﺣرﻛﺗﻪ ,وﻳﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺧﻠوﻗﺎً ﻋﺎﺟ اًز أﻣﺎم اﷲ؟ وﻫﻝ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺳﻠﺑﻳﺔ اﻹﻧﺳـﺎن ٕواﻟﻐـﺎء

دورﻩ؟ أم أن اﻹﻳﻣ ــﺎن ﺑﺎﻹﺳ ــﻼم واﻻﻧﺗﻣ ــﺎء إﻟﻳ ــﻪ ,ﻳﻌﻧ ــﻲ إﻋ ــﺎدة اﻹﻧﺳ ــﺎن إﻟ ــﻰ أﺻ ــﺎﻟﺗﻪ ,وﻳﻌﻧ ــﻲ ﻛ ــذﻟك

اﻋﺗراﻓﺎً ﺑﺈرادﺗﻬﺎ وﻓﺿﺎﺋﻠﻪ؟) (2وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻝ ﺷرﻳﻌﺗﻲ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻳﻪ ,واﻻﻧﺗﺻﺎر إﻟﻳﻪ.

ﺛﺎﻧﻳـ ـﺎً :ﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ اﻟ ــدﻛﺗور ﻫﺷ ــﺎم ﺟﻌ ــﻳط اﻟ ــذي ﻧﺷ ــر ﻣﻘﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1992م ﺑﻌﻧـ ـوان )اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ
واﻟﻌﻘﻼﻧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻹﺳ ــﻼم( وﺿ ــﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ )أزﻣ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ( اﻟﺻ ــﺎدر ﻋ ــﺎم 2000م .وﻣﻧ ــذ

اﻟﺑداﻳــﺔ ﻳﻛﺷــف اﻟــدﻛﺗور ﺟﻌــﻳط ﻛﻳــف أن ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﺳــﻳطرت ﻋﻠﻳــﻪ ﻣواﻗــف ردات اﻟﻔﻌــﻝ ,وذﻟــك
ﺣﻳن ﺣﺎوﻝ اﻟﻐرﺑﻳون وﺻف أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,وﺳﻠب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻋـن ﻏﻳـرﻫم.
وﻳ ــرى اﻟ ــدﻛﺗور ﺟﻌ ــﻳط أن اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ﻣﻧ ــذ أﻛﺛ ــر ﻣ ــن ﻗ ــرن ﻟﻣ ــﺎ أروا اﻷوروﺑﻳ ــﻳن ﻳﺣﺗﻘ ــرون ﺛﻘ ــﺎﻓﺗﻬم,
وﻳﺗﻬﻣــوﻧﻬم ﺑــﺎﻟﺟﻣود واﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻳــﺔ ,واﻟﺗﺷــﺑث ﺑﺎﻟﺧ ارﻓــﺎت اﻟزاﺋﻔــﺔ ,ﻗــﺎﻣوا ﺑــردة ﻓﻌــﻝ ﻗوﻳــﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ ﺗﺑرﺋــﺔ

اﻹﺳﻼم دﻳﻧﺎً وﺛﻘﺎﻓﺔ .وﺑﻌد أن ﺑرزت ﻛﻠﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻐرب ,واﻟﻐﻳﺑﻳـﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳﻼم ,وﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﺟﻌﻳط ,ﺟﺎء اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.

وﻳﺗطﺎﺑق ﺣدﻳث ﺟﻌﻳط ﻣﻊ اﻟرؤﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ,واﻟﺳﻳﺎق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﺗطور وﺗﺷﻛﻝ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻷوروﺑﻳــﺔ ,ﻟﻛﻧــﻪ ﻻ ﻳﻧﻔــﻲ وﺟــود ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻧزﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺎت اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــث ,وﻳــؤﻣن أﻳﺿ ـﺎً
ﺑوﺟود ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﻳﻔرق ﺟﻌﻳط ﺑﻳن ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﻧزﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ:
اﻟــﻧﻣط اﻷوﻝ :وﻳﻌطﻳــﻪ وﺻــف اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟواﻋﻳــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ ,وﻳﻌﺗﻘــد أن ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣوﺟــود ﻓــﻲ
اﻟﻐرب ,وﻳﺣﺗﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺟوﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ.
اﻟــﻧﻣط اﻟﺛــﺎﻧﻲ :وﻳﻌطﻳــﻪ وﺻــف اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻔوﻳــﺔ ,وﻫــﻲ ﻧزﻋــﺔ ﻣوﺟــودة ﻋﻧــدﻧﺎ ﺣﺳــب ﻗوﻟــﻪ,
وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ,وﻣوروﺛﺔ ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣن دﻳن وأﻋراف وﺗﻌﺎﻳش إﻧﺳﺎﻧﻲ.
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اﻟــﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟــث :وﻳﻌطﻳــﻪ وﺻــف أﻧــﻪ ﻳﻌﺑــر ﻋــن ﺷــﻛﻝ ﻣــن أﺷــﻛﺎﻝ اﻟــوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ,وﻳــرى
ﺟﻌﻳط أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻛﺎﻹﺳﻼم ﺣﺳب ﺗﻌﺑﻳرﻩ .وﻳﻘﺻـد ﺑﻬـذا اﻟـﻧﻣط
اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن ,وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ,واﻻﻧﻔﺗــﺎح ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻫــو إﻧﺳــﺎﻧﻲ .وﻳﺿــﻳف

ﺟﻌــﻳط أن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌطــﻲ اﻟﺳــﻳﺎدة ﷲ ,إﻻ أن اﻟﻘ ـرآن ﻳرﻛــز ﻛﺛﻳ ـ اًر ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن أوﻝ
اﻟﺧﻠﻳﻘﺔ ,ﻛﻣﺎ أن إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋظﻳم ﺷﺄﻧﻪ ﻟدى اﷲ ,أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم).(3

وﺣــﻳن ﻳﻘﺗــرب ﺟﻌــﻳط ﻣــن اﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﻣﻼﻣــﺢ وﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ,ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ
ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺑﻌ ــﺎد ﻫ ــﻲ :اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻘـ ـرآن ,واﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ,واﻟﻧزﻋ ــﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻧﻳوﻳﺔ.

وﻟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﻐرب ﻋﻧـد اﻟـﺑﻌض أن ﻳﺟـري اﻟﺣـدﻳث ﻋـن اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن ,وﻣﻧﺷـﺄ ﻫـذا

اﻻﺳــﺗﻐراب ﻫــو اﻟﻔﻬــم اﻟﻧﻣطــﻲ اﻟﺷــﺎﺋﻊ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣــﺎ ﺗﺣــدد ﻓ ـﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻷوروﺑﻳــﺔ.
وﻳﺷــﻳر ﺟﻌــﻳط ﻟﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻻﺳــﺗﻐراب ﺣــﻳن ﻳﺗﺳــﺎءﻝ )ﻛﻳــف اﺳــﺗطﺎع ﻧــص ﻣﻧــزﻝ ﻣرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﷲ إﻟــﻰ
ﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﺣــد ,أن ﻳؤﺳــس ﻧزﻋــﺔ إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﺋﻧــﺔ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت؟ ﻓﻬــو ﺑطﺑﻳﻌﺗــﻪ ﻣرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﷲ ﻻ ﻋﻠــﻰ
اﻹﻧﺳﺎن .ﻧﻘوﻝ ذﻟك وﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻧﻳوﻳﺔ واﻟﺣدﻳﺛﺔ ,ﻳﻌﺗﺑر اﻹﻧﺳـﺎن

ﻛﻘﻳﻣــﺔ ﻋﻠﻳــﺎ ,وﻳﺣــررﻩ ﻣــن ﻛــﻝ رﺟــوع إﻟــﻰ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻫــو إﻟﻬــﻲ ,أو ﻣﻘــدس ,أي ﻳﺗﺟــﺎوزﻩ وﻳﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻠﻳــﻪ.

وﻟﻛ ــن ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــرﻏم ﻣ ــن ذﻟ ــك ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧ ــﺎ أن ﻧﺳ ــﺗﺑﻌد ﻣ ــن اﻷﺷ ــﻛﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ اﺗﺧ ــذﺗﻬﺎ اﻟﻧزﻋ ــﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺗﺎرﻳﺦ ذﻟك اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻷدﻳﺎن اﻟﻛﺑـرى .وﻟـﺋن ﻛـﺎن ﺻـﺣﻳﺣﺎً أن ﻛـﻝ
ﺷ ــﻲء ﻳرﺟ ــﻊ إﻟ ــﻰ اﷲ ﻓ ــﻲ اﻟﺧطــﺎب اﻟﻘرآﻧ ــﻲ ,ﻓ ــﺈن اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻳﺣﺗ ــﻝ ﻓﻳ ــﻪ أﻳﺿــﺎً ﻣﻛﺎﻧ ــﺔ ﻣرﻛزﻳ ــﺔ .ﻓﻬ ــو

اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن اﷲ ,وﺷﻐﻠﻪ اﻟﺷﺎﻏﻝ(4) (.

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣرﻛزﻳﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,وأﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻـد واﻟﻣﺧططـﺎت اﻹﻟﻬﻳـﺔ ,ﻓـﺈن ﻫـذا

ﻓﻲ رأي ﺟﻌﻳط ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﺷﻛﻼً ﻣـن أﺷـﻛﺎﻝ اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ .ﻛﻣـﺎ ﻳﻌﺗﻘـد ﺟﻌـﻳط أن ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن
درﺟﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أرﻓﻊ ,إﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣرة اﻟوﺟود ,وﻓﻲ ﻏﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﻠق ,وﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

وﺑﻌد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ,ﻳرى ﺟﻌﻳط أن ﻣن اﻟﺿﻼﻝ واﻟﺧطﺄ ﻣﺎ ذﻫـب
إﻟﻳ ــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷ ــرق اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻓ ــون ﻏروﺑﻧ ــﺎوم ﺣ ــﻳن اﻋﺗﺑ ــر إن اﻹﺳ ــﻼم أظﻬ ــر ﻣﻧ ــذ ﺑداﻳﺗ ــﻪ ,ﻗﻠ ــﻳﻼً ﻣ ــن

اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻺﻧﺳﺎن.

ـ2ـ
ﻣﺣﻣد أرﻛون واﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

ﺛﺎﻟﺛ ـﺎً :ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد أرﻛــون .وﻗــد ﺗﻘﺻــدت ﺗــﺄﺧﻳر اﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﺗﺳــﻠﻳط

اﻷﺿـواء ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺑﺻــورة أﻛﺑــر ,ﻟﻛوﻧﻬــﺎ أوﺳــﻊ وأﺿــﺧم اﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺣــدﻳث ﻋــن اﻟﻧزﻋــﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ ,وأﻛﺛرﻫـﺎ ﺗراﻛﻣـﺎً وﺛـراء ,وﻟﻌﻠﻬـﺎ ﻣـن أﺳـﺑق اﻟﻣﺣـﺎوﻻت زﻣﻧـﺎً.
ﺣﻳــث ﺗرﺟــﻊ إﻟــﻰ ﺳــﺗﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷ ـرﻳن ,ﺣــﻳن اﺷــﺗﻐﻝ اﻟــدﻛﺗور أرﻛــون ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ
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إطﺎر رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ اﻟﺗﻲ أﻧﺟزﻫـﺎ ﻋـﺎم 1969م ,وﺻـدرت ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳـﻳﺔ ﻋـﺎم 1970م ,وﻟـم
ﺗﻌــرف ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ إﻻ ﻣﺗــﺄﺧ اًر ,وﺑﻌــد ﻣــﺎ ﻳزﻳــد ﻋﻠــﻰ رﺑــﻊ ﻗــرن ﺣــﻳن ﺻــدرت اﻟﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ

ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻋﺎم 1997م ﺑﻌﻧـوان )ﻧزﻋـﺔ اﻷﻧﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑـﻲ ..ﺟﻳـﻝ ﻣﺳـﻛوﻳﻪ واﻟﺗوﺣﻳـدي( ,وأﺗﺑﻌـﻪ

ﻻﺣﻘﺎً ﺑدراﺳﺎت ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺣﻣﻝ ﻋﻧـوان )ﻣﻌـﺎرك ﻣـن أﺟـﻝ اﻷﻧﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ(

ﺻدر ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺎم 2001م.

وﻣﺎ ﺑﻳن ﻫذﻳن اﻟﻛﺗﺎﺑﻳن ﺗظﻬر ﻣﻔﺎرﻗﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗطور واﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ رؤﻳﺔ أرﻛون
ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت أن أرﻛون ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻷوﻝ ﻛﺎن ﻣﺣﻛوﻣـﺎً ﺑذﻫﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻛﺗﺷـف اﻟـذي وﺟـد ﺿـﺎﻟﺗﻪ

ﺣــﻳن ﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻓﺗ ـرة ذﻫﺑﻳــﺔ ﻣﺑﻛ ـرة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ,ﺗرﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ
اﻟﻬﺟ ــري ـ اﻟﻌﺎﺷ ــر اﻟﻣ ــﻳﻼدي .وﻫ ــﻲ اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﺗ ــﻲ ﺷ ــﻬدت ازدﻫ ــﺎر اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ وﺗﺟﻠ ــت ﻓﻳﻬ ــﺎ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳ ــﺔ,
وظﻬرت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,ﻓﻘﺑض أرﻛون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗـرة ,وظـﻝ ﻳﺑﺷـر وﻳﺑﺟـﻝ ﺑﻬـﺎ ,وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﻣـن
ﻣﻛﺗﺷﻔﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ .وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن أرﻛون ﻣﺣﻛوﻣﺎً ﺑذﻫﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿـﻝ واﻟﻣـداﻓﻊ ﻣـن أﺟـﻝ

اﻷﻧﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ,وﻋﻧـوان اﻟﻛﺗـﺎب ﻳﻌطـﻲ أﻗـوى إﻳﺣـﺎء ﻟﻬـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ,ﺣـﻳن أﺷـﺎر ﻓﻳـﻪ
إﻟــﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻔﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌــﺎرك اﻟﻔﻛرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺧﺎﺿــﻬﺎ ﻣــن أﺟــﻝ ﻓــرض اﻷﻧﺳــﻧﺔ اﻟﺣﻳــﺔ ﺣﺳــب ﺗﺳــﻣﻳﺗﻪ ,ﻓــﻲ

اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻷوﻝ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ أرﻛون اﻟﺗﻌرﻳف واﻟﺗـروﻳﺞ ﻟﻔﻛـرة اﻷﻧﺳـﻧﺔ ,وﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﻔـت اﻟﻧظـر ﻟﻬـذﻩ
اﻟﻔﻛرةٕ ,وادﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗـداوﻟﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ .وﻓـﻲ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣﻬﻣﺗـﻪ ﻣﻌرﻓـﺔ
وﻗﻳــﺎس إﻟــﻰ أﻳــن وﺻــﻠت ﺗﻠــك اﻟﻔﻛ ـرة؟ وﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻣﻧزﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺿــﻳت ﺑﻬــﺎ؟ وﻣــﺎ ﻫــو اﻷﻓــق اﻟﻔﻛــري
اﻟذي أﺿﺎﻓﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ؟.

وﻓــﻲ اﻟﻛﺗ ـﺎب اﻷوﻝ ﻛــﺎن أرﻛــون ﺑﺎﺣﺛ ـﺎً ﻓــﻲ اﻟﺗ ـﺎرﻳﺦ ,وﻧــﺎظ اًر ﻟﺟﻳــﻝ ﻣﺳــﻛوﻳﻪ ,وأﺑــﻲ ﺣﻳــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــدي,

وأﺑﻲ اﻟﻔﺿﻝ اﺑن اﻟﻌﻣﻳد ,واﻟﺻﺎﺣب ﺑن ﻋﺑﺎد ,وﺟﻣﻳـﻊ اﻷدﺑـﺎء واﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ واﻟﻛﺗـﺎب اﻟـذي ﺳـﺎﻫﻣوا ﻓـﻲ

إﻧﻌــﺎش اﻟﻣﻧــﺎظرات اﻟﺷــﻳﻘﺔ ﺣﺳــب وﺻــف أرﻛــون ,وﻓــﻲ ﺧﻠــق اﻟﺟــو اﻟﻔﻛــري اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛﻣــﺎ ﻳﻘــوﻝ,
اﻟ ــذي ﺳ ــﺎد ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻟس اﻟﻌﻠ ــم أﺛﻧ ــﺎء اﻟﻘ ــرن اﻟ ارﺑ ــﻊ اﻟﻬﺟ ــري .وﻓ ــﻲ اﻟﻛﺗ ــﺎب اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻛ ــﺎن ﺑﺎﺣﺛـ ـﺎً ﻋ ــن

اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ,وﻧﺎظ اًر إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ,وداﻋﻳـﺎً إﻟـﻰ إﺣﻳـﺎء اﻷﻧﺳـﻧﺔ

ﻓﻳﻬﺎ.

ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻷوﻝ ﻛــﺎن أرﻛــون ﻣﺗﻘﻳــداً ﺑﺷــروط اﻟﺑﺣــث اﻷﻛــﺎدﻳﻣﻲ اﻟﺻــﻌب وﻣﻘﺗﺿــﻳﺎﺗﻪ ,وﺑﺎﻟﺻ ـراﻣﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ ,واﻟﺿ ــﺑط اﻟﻣﻧﻬﺟ ــﻲ ,ﻟﻛ ــون اﻟﻛﺗ ــﺎب رﺳ ــﺎﻟﺔ ﻟﻠ ــدﻛﺗوراﻩ ﻣﻘدﻣ ــﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻋرﻳﻘ ــﺔ ,ﻫ ــﻲ ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ

اﻟﺳورﺑونٕ ,واﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﻳـدﻫﺎ ﻫـﻲ ﻛﻠﻳـﺔ اﻹﺳﺗﺷـراق ﻟﻠد ارﺳـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ .وﺣـﻳن ﻳﺷـرح
أرﻛــون اﻟواﻗــﻊ اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟــذي ﻋﺎﺻ ـرﻩ ﻳﻘــوﻝ )ﻛــﺎن طﺎﻟــب اﻟــدﻛﺗوراﻩ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت ﻣﺿــط اًر ﻟﻣ ارﻋــﺎة

اﻟﻘواﻋد اﻟﺻـﺎرﻣﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ اﻟﺳـورﺑون ﻗﺑـﻝ ﺛـورة 1968م ...وﻛﻧـت ﻣﺿـط اًر ﻟﻠﺗﻘﻳـد ﺑﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻘواﻋـد
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اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﺛﻘﻳﻠ ــﺔ ,ﻣ ــن أﺟ ــﻝ إﻛﻣ ــﺎﻝ أطروﺣﺗ ــﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺗﻬﺎ ,وﺧﺎﺻ ــﺔ إﻧ ــﻲ ﻛﻧ ــت ﻓ ــﻲ أﻛﺛ ــر أﻗﺳ ــﺎم
اﻟﺳورﺑون ﻣﺣﺎﻓظﺔ ,أي ﻗﺳم اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(5)(.
وأﻣــﺎ ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟرﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﻓﻛﺎﻧــت ﺗﺗطﻠــب ﻛﻣــﺎ ﻳﺿــﻳف أرﻛــون أﺳــﻠوﺑﺎً ﺧﺎﺻـﺎً ,وﺗﻔــرض إﻛ ارﻫــﺎت

وﻗﻳوداً ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث .ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻔﻛري ﻟﻠرﺳـﺎﻟﺔ ,وﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ

ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ ,وﺑطرﻳﻘﺔ اﻷﺳﻠوب واﻟﻌرض اﻟﺷﻛﻼﻧﻲ ﻟﻬﺎ.

وﻋﻧدﻣﺎ أراد أرﻛون ﺗﻘدﻳم ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ اﻟوﺳط اﻟﻌرﺑﻲ ,ﻓﻛر ﻓﻲ ﺗﻘـدﻳم ﻧﺳـﺧﺔ ﻣﺧﺗﺻـرة وﺧﻔﻳﻔـﺔ أو
ﻣﺧﻔﻔﺔ ﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌرﻳض ,وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺿطر ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا اﻟﺣـﻝ
اﻟﺳ ــﻬﻝ ,ﺑﻌ ــد أن ﻓﻛ ــر ﻓ ــﻲ اﻷﻣ ــر ﻣﻠﻳـ ـﺎً ﻛﻣ ــﺎ ﻳﻘ ــوﻝ .وذﻟ ــك ﺑﻌ ــدﻣﺎ أﺧ ــذت ﺗﻧﺗﺷ ــر اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻟﺗﺑﺟﻳﻠﻳ ــﺔ
واﻟﺗﺳﻠﻳﻣﻳﺔ واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ,ﺣﺳب وﺻﻔﻪ ,ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(6).

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻛـﺎن أرﻛـون أﻛﺛـر ﺗﺣـر اًر ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻘﻳـود واﻹﻛ ارﻫـﺎت ,وﻣـن ﺗﻠـك اﻟﺻـراﻣﺔ

اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺷدﻳدة واﻟﻣﻔرطﺔ .وذﻟك ﺑﻌد أن ﺗﺣـوﻝ ﻣـن ﻛوﻧـﻪ طﺎﻟﺑـﺎً ﻳﺳـﻌﻰ ﻟﻛﺳـب اﻻﻋﺗـراف

ﺑﺎﻟﺟدارة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ,إﻟﻲ ﻛوﻧﻪ أﺳﺗﺎذاً ﻣرﻣوﻗﺎً ﻟﻪ ﻣﻧزﻟﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ,وﻣﺎ ﻳﺳﺗﺗﺑﻌﻪ ﻫـذا اﻟﺗﺣـوﻝ ﻣـن ﻣﻔﺎرﻗـﺎت

طﺑﻳﻌﻳﺔ ,ﺗظﻬر ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌـﺎطﻲ ﻣـﻊ ﻗواﻋـد اﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ واﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ .وﻳﻣﻛـن اﻟﻘـوﻝ أن اﻟﻛﺗـﺎب
اﻷوﻝ ﻳﻌد ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻣرﺟﻌﻳﺎً ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ ,وﺗﺧﺻﺻﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ ,ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﻛـون

أﻛﺛر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗداوﻻً واﻧﺗﺷﺎ ار ﺣﺗﻰ ﻟو ﻋد ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﺗذﻳﻳﻼت وﺣواﺷﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻷوﻝ.

ﻓ ــﻲ اﻟﻛﺗ ــﺎب اﻷوﻝ ﻛ ــﺎن أرﻛ ــون ﻳﺣ ــﺎوﻝ أن ﻳﺑ ــرﻫن ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــود ﻧزﻋ ــﺔ إﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻌرﺑ ــﻲ
واﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷوروﺑـﻲ ﺧـﻼﻝ ﻋﺻـر اﻟﻧﻬﺿـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن
اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ظﻝ ﻳﻠﻔت اﻟﻧظر إﻟﻰ وﺟود أﻧـواع ﻣـن اﻟﻧزﻋـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ
وﻟﻳس ﻧوﻋﺎً واﺣداً ,وﺣﺳب ﻗوﻟﻪ )ﻧﺣن ﻧﻌﺗرف اﻟﻳوم ﺑوﺟود ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﻧزﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,وﻟﻳس

ﻧوﻋﺎً واﺣداً .وﻫﻲ أﻧواع ذات ﺗﻠوﻳﻧﺎت دﻳﻧﻳﺔ أوﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ,روﺣﺎﻧﻳﺔ أو ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ().(7

وﺑﻌــد أن ﻛــﺎن أرﻛــون ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻷوﻝ ﻣﺳــﻛوﻧﺎً ﺑﻬــﺎﺟس اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ

اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ,أﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺳﻛوﻧﺎً ﺑﻬﺎﺟس اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻳﺻﻔﻬﺎ ﻣـرة

ﺑﺎﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ,وﻣرة ﺑﺎﻟﻛوﻧﻳﺔ ,ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺣﺳوﺳﺔ أو واﻗﻌﻳﺔ ,ﻻ ﺗﺟرﻳدﻳﺔ وﻻ ﺷـﻛﻼﻧﻳﺔ,

ﺗﺗﺟــﺎوز ﻓــﻲ ﻧظ ـرﻩ ﺣــدود اﻷدﻳــﺎن واﻟطواﺋــف واﻟﻘوﻣﻳــﺎت واﻷﻋ ـراق ﻟﻛ ـﻲ ﺗﺻــﻝ إﻟــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﻛــﻝ

ﻣﻛــﺎنٕ .واﻻ ﻓﻠــن ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﻧزﻋــﺔ إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ,وﻫــﻲ إذا ﻣــﺎ اﺳــﺗﺛﻧت إﻧﺳــﺎﻧﺎً واﺣــداً ﻣــن ﻧﻌﻣﻬــﺎ
ﺗﻛون ﻗد ﻓﻘدت إﻧﺳﺎﻧﻳﺗﻬﺎ.
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﻔﻛــري واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﻛــﺎن ﺳــﺎﺋداً ﻓــﻲ زﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب اﻷوﻝ ,ﻳﻛــﺎد

ﻳﺧﺗﻠــف ﺑﺻــورة ﺟذرﻳــﺔ ﻋــن طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﻔﻛــري واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﻛــﺎن ﺳــﺎﺋداً ﻓــﻲ زﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب

اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ .ﻓﺣﻳﻧﻣ ــﺎ ﻋ ــﺎد أرﻛ ــون إﻟ ــﻰ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ اﻷوﻝ ﻟﻳﻛﺗ ــب ﻣﻘدﻣ ــﺔ ﻟﻠطﺑﻌ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺻ ــدرت ﻋ ــﺎم
1997م ,أﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻣـن ﺗﺣـوﻝ ﻣـذﻫﻝ ﻓـﻲ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﻔﻛـري واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ,ﺑﻘوﻟـﻪ
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)ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺗﺑت أطروﺣﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣـﺎ ﻛﻧـت أﺳـﺗطﻳﻊ أن أﺗﺧﻳـﻝ ﻛـﻝ ﻫـذا اﻟﺟـو اﻟﻣرﻋـب واﻟﻘﻣﻌـﻲ
اﻟﻬﺎﺋــﻝ اﻟــذي ﻳﻬــﻳﻣن ﻋﻠﻳﻧــﺎ اﻟﻳــوم ﺑﺳــﺑب اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺣرﻛــﺎت اﻟﻣﺗطرﻓــﺔ .ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت ﻛﺎﻧــت اﻟﻔرﺣــﺔ
اﻟﻌﺎرﻣــﺔ ﺑﻧﻳــﻝ اﻻﺳــﺗﻘﻼﻝ ﺗﻬــﻳﻣن ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻌوب اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠﺻــت ﻣــن ﻧﻳــر اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎر .ﻛﺎﻧــت اﻟﺷــﻌوب

ﻓﺧورة ﺑﻧﻳﻝ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻷوﻝ ﻣرة ,أو اﻟﻣﻌﺎد اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض()(8

وﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺷﺎر أرﻛون إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ دﺧﻠـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﻔﻛـري واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ,
وﻓﻲ طﻠﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت وأﻛﺛرﻫﺎ ﺧطورة وﺗﺄﺛﻳ اًر ,اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠـت اﻟﻌـﺎﻟم ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟـوطن

ﻟﻠﻧﺎس.

وﺟوﻫر أطروﺣﺔ أرﻛون ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﻣرﻳن أﺳﺎﺳﻳن وﻣﺗراﺑطﻳن ,ﻫﻣﺎ:

اﻷﻣــر اﻷوﻝ :اﻟﺑرﻫﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻧزﻋــﺔ إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻋرﻓﻬــﺎ اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ
اﻟﻬﺟ ــري ـ اﻟﻌﺎﺷ ــر اﻟﻣ ــﻳﻼدي ,ﻧﺷ ــﺄت ﺑﻌ ــد اﺳ ــﺗﻠﻬﺎم اﻟﺗـ ـراث اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﻲ اﻹﻏرﻳﻘ ــﻲ .ﻓد ارﺳ ــﺔ اﻷدﺑﻳ ــﺎت
اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ ﻟﻠﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ اﻟﻬﺟــري ,ﺗﺗــﻳﺢ ﻟﻧــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻳﻘــوﻝ أرﻛــون أن ﻧﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺟــود ﻧزﻋــﺔ ﻓﻛرﻳــﺔ ﻣﺗرﻛـزة
ﺣوﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ .وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳـدﻋوﻩ أرﻛـون ﺑﺎﻷﻧﺳـﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ,ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧـﻪ
وﺟد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺻر اﻟﺳﺣﻳق ﺗﻳﺎر ﻓﻛري ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ,وﻟﻳس ﻓﻘط ﺑﺎﷲ .وﻛﻝ ﺗﻳـﺎر ﻳﺗﻣﺣـور ﺣـوﻝ

اﻹﻧﺳﺎن وﻫﻣوﻣﻪ وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﺣﺳب رأي أرﻛون ,ﻳﻌﺗﺑر ﺗﻳﺎ اًر إﻧﺳﻳﺎً أو ﻋﻘﻼﻧﻳﺎً.

وﻫــذا اﻟـرأي ﻫــو ﺑﺧــﻼف ﻣــﺎ ﻫــو ﺷــﺎﺋﻊ وﺛﺎﺑــت ﻋﻧــد اﻟﻣﺳﺗﺷـرﻗﻳن اﻷوروﺑﻳــﻳن اﻟــذﻳن ﻟــم ﻳﻛــن ﻳﻌﺗﻘــدون

ﺑوﺟود ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ,وﻓﻲ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻷوروﺑﻳـﺔ ﺑﺎﻟـذات .وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﻧزﻋـﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﺄن واﻣﺗﻳﺎز أوروﺑﻲ ,ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺳﺟﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺻﻧﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
ٕواﻟــﻰ ﺳــﻧوات اﻟﺧﻣﺳــﻳﻧﻳﺎت واﻟﺳــﺗﻳﻧﻳﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷ ـرﻳن ظــﻝ ﺑﻌــض اﻟﻣﺳﺗﺷ ـرﻗﻳن ,ﻣﺛــﻝ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ
ﻏوﺳﺗﺎف ﻓون ﻏروﺑﻧﺎوم ,ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ أرﻛون ﻳﺣﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻣﻔﻬـوم اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ
اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻧﺑﺛﺎق اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ أوروﺑـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرﻧﻳن اﻟﺧـﺎﻣس
ﻋﺷر واﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ,وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼم.
ﻓـﻲ ﺣــﻳن ﻳــرى أرﻛــون أن اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ظﻬــرت ﻓــﻲ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ,ﻗﺑــﻝ أن ﺗظﻬــر
ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑﻌدة ﻗرون.

اﻷﻣــر اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﻔﻛرﻳــﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ﻧﺳــﻳﺎن أو ﺿــﻣور واﺿــﻣﺣﻼﻝ

اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻌرﺑ ــﻲ واﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــرن اﻟﺧ ــﺎﻣس اﻟﻬﺟ ــري ـ اﻟﺣ ــﺎدي ﻋﺷـ ــر
اﻟﻣﻳﻼدي ,ﺑﻌد ﻣﺟﺊ اﻟﺳـﻼﺟﻘﺔ .وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻛﻳـف ﻣﺎﺗـت واﺿـﻣﺣﻠت اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺧــﻼﻝ ﻓﺗ ـرة ﻗﺻــﻳرة ,وﻛﻳــف اﺳــﺗﻣرت وﺗﻧﺎﻣــت ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻧــذ
ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ٕواﻟﻰ اﻟﻳوم؟.
وﻟﻬذا ﻳرى أرﻛون أن اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣﻠﻘـﺎة ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻣـؤرخ أو اﻟﻣﻔﻛـر ,اﻟﻳـوم ﻫـﻲ ﺗﺑﻳـﺎن ﻛﻳﻔﻳـﺔ ﺿـﻣور
ﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟواﻋدة.
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واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻧظـر أرﻛـون ﻫـﻲ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺳـﺑﻳﻝ إﻟـﻰ ﺑﻌـث اﻷﻧﺳـﻧﺔ ﻣـن
ﺟدﻳــد ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ؟ وﻛﻳــف ﻳﻣﻛــن وﺻــﻝ ﻣــﺎ اﻧﻘطــﻊ واﺳــﺗﻠﻬﺎﻣﻪ ﻣﺟــدداً ﻟﻛــﻲ ﻳﺑﻧــﻰ
ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻬﺿﺔ ﺟدﻳدة؟

ﻫذا ﻣﺎ ﻳرﻳد أرﻛون أن ﻳﺳﺟﻠﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ ,ﻣﻧذ أن إﻟﺗﻔت ﻣﺗﺄﺧ اًر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ ,ﺑﻌـد أن

ﻛـﺎن ﻏﺎﺋﺑـﺎً وﻟــزﻣن طوﻳـﻝ ﻋـن ﻫــذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ ,وﻟﻌﻠـﻪ ﺑرﻏﺑﺗــﻪ ٕوارادﺗـﻪ ,ﻓﺟﻣﻳـﻊ ﻣؤﻟﻔﺎﺗــﻪ ﻛﺗﺑـت ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ,

وﻧﻘﻠــت إﻟــﻰ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻣﺗرﺟﻣــﺔ ,ﻣــﻊ أﻧــﻪ ﻳﺣﻣــﻝ ﺷــﻬﺎدة ﻟﻳﺳــﺎﻧس ﺣﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺳــم اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ,

ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن.
ﻓﻘد أراد أرﻛون ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﻳث اﻟﻣﻛﺛف واﻟواﺳﻊ ﻋن اﻷﻧﺳﻧﺔ ,أن ﻳﻘدم ﺣﺳـب ﺗﺻـورﻩ ﻓﺗﺣـﺎً ﻋظﻳﻣـﺎً
وﺟدﻳداً ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻳذﻛرﻩ وﻳﺻﻠﻪ ﺑﻌﺻر اﻹﺑداع واﻟﺗﺟدد اﻟﻔﻛـري واﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن

اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري ﻣن ﺟﻬﺔ ,وﻳذﻛرﻩ وﻳﺻﻠﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﻌﺻر اﻟﺣداﺛﺔ اﻟظﺎﻓرة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷوروﺑﻲ
اﻟﺣــدﻳث واﻟﻣﻌﺎﺻــر .وﻫﺎﺗــﺎن ﻫﻣــﺎ اﻟﻘطﻳﻌﺗــﻳن اﻟﻔﻛ ـرﻳﺗﻳن ,اﻟﻠﺗ ـﺎن ﻳــدﻋو أرﻛــون ﻟﺗﺟﺎوزﻫﻣــﺎ ﻣــن أﺟــﻝ
اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺣداﺛﺔ ,واﻟﺳﻳر ﻓﻲ رﻛب اﻟﻣدﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ أراد أرﻛون أن ﻳﻘدم ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟﻣﻔﻛـر اﻟـذي ﻳﺧـوض اﻟﻣﻌـﺎرك اﻟﻔﻛرﻳـﺔ ﻣـن أﺟـﻝ اﻷﻧﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ

اﻟﺳــﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ,وﻟﻌﻠــﻪ ﻳﻧظــر ﻟﻧﻔﺳــﻪ ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﻟﻣﻔﻛــر اﻟوﺣﻳــد اﻟــذي ﺟﻌــﻝ ﻣــن ﻗﺿــﻳﺔ
اﻷﻧﺳﻧﺔ ﺟﺑﻬﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻳﺧـوض ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﻌﺎرﻛـﻪ اﻟﻔﻛرﻳـﺔ ,وﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ اﻟﻣﻔﻛـر اﻟـذي ﻓـﺗﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑـﻲ
واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﻳﺔ اﻷﻧﺳﻧﺔ ,وﺗطوﻳر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻬﺎ ,واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻛﻬﺎ.
وﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺗﻘﺻــد أرﻛــون ﻛﻣــﺎ ﻳﻘــوﻝ أن ﻳﺳــﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻــطﻠﺣﺎً ﺟدﻳــداً وﻏرﻳﺑ ـﺎً ,وﻏﻳــر ﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ

اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﻗﺑﻝ أﺣد ,وﻫـو ﻣﺻـطﻠﺢ اﻷﻧﺳـﻧﺔ اﻟـذي أدﻫـش اﻟﺟﻣﻬـور اﻟﻌرﺑـﻲ ﺣﺳـب ﻗوﻟـﻪ أو اﻟﻧـﺎطق
ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ,ورﺑﻣﺎ أرﺑﻛﻪ .وظﻝ أرﻛون ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﻔت ﻋدة ﻣرات ,وﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة

ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻵﺧـر ,وﻻ أدري ﻫـﻝ ﻫـو ﺑﻘﺻـد ﻣﻧـﻪ ,أم ﻫـو ﻧـوع ﻣـن اﻹرﺑـﺎك .ﻓﻣـرة
ﻳﻘوﻝ )ﻟﻘـد اﻗﺗرﺣـت ﻣﺻـطﻠﺢ اﻷﻧﺳـﻧﺔ ﻟﻛـﻲ أﻟﻔـت اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﻐﺎﺋﺑـﺔ ﺑﻌـد ازدﻫﺎرﻫـﺎ ﻓـﻲ
ﻋﻬد اﻷدب واﻷدﺑﺎء ,ﺛم ﻟﻛـﻲ أدﻋـو ﺑﺈﻟﺣـﺎح إﻟـﻰ ﺿـرورة إﺣﻳـﺎء اﻟﻣوﻗـف اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑـﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ,واﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ(9)(.

وﻣرة ﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻳﻘـوﻝ )وأﻧـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ اﻋﺗﻣـدت ﻣﺻـطﻠﺣﺎً ﻏرﻳﺑـﺎً وﺟدﻳـداً ﻛﺎﻷﻧﺳـﻧﺔ ,ﻓـﺈﻧﻲ أردت ﻟﻔـت اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ

إﻟ ــﻰ ﺿ ــرورة إﻋ ــﺎدة اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــﺗﻘﺔ ﻣ ــن اﻹﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟروﺣﺎﻧﻳ ــﺔ
اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ,ﻛﻣﺎ أردت ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑﺎﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ أو اﻟﻣﺳـﺗﻠﻬﻣﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻝ
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ()(10

وﻓﻲ ﻣرة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻳﻘوﻝ )ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺟم ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣؤﺧ اًر إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ـ ﻧزﻋﺔ اﻷﻧﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑـﻲ ـ

اﺿطررت إﻟـﻰ اﺷـﺗﻘﺎق ﻣﺻـطﻠﺢ ﺟدﻳـد ﻫـو اﻷﻧﺳـﻧﺔ ,ﻛﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻟﻠﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ,Humanisme
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وﻛﻧــت آﻣــﻝ ﻣــن وراء ذﻟــك ﺗﺷــﺟﻳﻊ اﻟﺟﻣﻬــور اﻟﻌرﺑــﻲ أو اﻟﻧــﺎطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓــﺗﺢ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﺣــوﻝ
ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﻣﻔﻌم ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﻐﻧﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم()(11
وﻣـرة راﺑﻌــﺔ ﺣــﻳن ﺗوﻗــف ﻣﺗرﺟﻣــﻪ ﻫﺎﺷــم ﺻــﺎﻟﺢ أﻣــﺎم ﻣﺻــطﻠﺢ اﻷﻧﺳــﻧﺔ ,ﺷــﺎرﺣﺎً ﺗﻔﺿــﻳﻝ أرﻛــون ﻟﻬــذا

اﻟﻣﺻطﻠﺢ ,وﺗﻌﻠﻳﻝ إﺻ اررﻩ ﻋﻠﻳﻪ ,ﺑﻘوﻟﻪ )ﻣﺣﻣد أرﻛون اﺧﺗرع ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻧﺳﻧﺔ ,ﻛﺗﻌرﻳـب ﻟﻠﻣﺻـطﻠﺢ
اﻷوروﺑ ــﻲ ﻫﻳوﻣ ــﺎﻧﻳزم ـ  Humanismeـ وﻛﻧ ــت أﻧ ــﺎ ﺷﺧﺻــﻳﺎً ﻗ ــد اﻗﺗرﺣ ــت ﺗ ــرﺟﻣﺗﻳن ﻫﻣ ــﺎ :اﻟﻧزﻋ ــﺔ

اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ,واﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ .وﻳﺻ ــر أرﻛ ــون ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔ ــرق ﺑ ــﻳن اﻷﻧﺳ ــﻧﺔ واﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ,ﻷن
اﻷوﻟ ــﻰ ﺗرﻛ ــز اﻟﻧظ ــر ﻓ ــﻲ اﻻﺟﺗﻬ ــﺎدات اﻟﻔﻛرﻳ ــﺔ ﻟﺗﻌﻘ ــﻝ اﻟوﺿ ــﻊ اﻟﺑﺷ ــري وﻓ ــﺗﺢ آﻓ ــﺎق ﺟدﻳ ــدة ﻟﻣﻌﻧ ــﻰ
اﻟﻣﺳــﺎﻋﻲ اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ ﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ,ﻣــﻊ اﻟــوﻋﻲ أن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺻ ـراع ﻣﺳــﺗﻣر ﺑــﻳن ﻗــوى اﻟﺷــر واﻟﻌﻧــف

وﻗوى اﻟﺳﻠم واﻟﺧﻳر واﻟﺟﻣﺎﻝ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﻘذة ﻣن اﻟﺿﻼﻝ(12)(.

واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ إﻧﻧــﺎ ﻟﺳــﻧﺎ أﻣــﺎم ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻣﺻــطﻠﺢ ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻣــن ﻳﺧﺗرﻋــﻪ ﻟﻧــﺎ ,أو ﻳﻠﻔــت ﻧظرﻧــﺎ إﻟﻳــﻪ ﺑﻘــوة أو
ﻏراﺑﺔ ,ﻛﻣﺎ ﺻور ذﻟك أرﻛـونٕ .واﻧﻣـﺎ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗوﻟﻳـد ﻫـذﻩ اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻣـن داﺧـﻝ ﻣﻧظوﻣﺗﻧـﺎ

اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ,وﻓــﻲ ﺑﻧﺎءﻫــﺎ وﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ وﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻳﺋﺗﻧــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ .وﻳظﻬــر ﻋﻠــﻰ أرﻛــون أﻧــﻪ
ﻣﺳ ــﻛون ﺑﻬ ــﺎﺟس اﺧﺗـ ـراع اﻟﻣﺻ ــطﻠﺣﺎت واﻟﺗﺳ ــﻣﻳﺎت اﻟﺟدﻳ ــدة واﻟﻐرﻳﺑ ــﺔ ,اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﻛ ــﺎﺛر ﻓ ــﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗ ــﻪ,
وﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﻳﺷرﺣﻬﺎ وﻳﻌرف ﺑﻬﺎ ,وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻣﻌرب ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ وﺷﺎرﺣﻬﺎ ﻫﺎﺷم ﺻﺎﻟﺢ.

وﻳـرﺑط أرﻛــون وآﺧــرون أﻳﺿـﺎً اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎزدﻫــﺎر اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ ,ﻓــﻼ ﻧزﻋــﺔ إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺣﺳــب

رأﻳﻬم ﺑدون ﻓﻠﺳﻔﺔ أو ﻓﻛر ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻳﻐذﻳﻬﺎ وﻳـدﻋﻣﻬﺎ .وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻔﺳـر ﻋﻧـد أرﻛـون اﻧﺑﻌـﺎث واﺿـﻣﺣﻼﻝ
اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻓﺎﻧﺑﻌﺎﺛﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ اﻟﻬﺟــري ﻛــﺎن ﻧﺗﻳﺟــﺔ
اﺳــﺗﻠﻬﺎم اﻟﺗ ـراث اﻟﻌﻘﻠــﻲ واﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ اﻹﻏرﻳﻘــﻲ ,واﺿــﻣﺣﻼﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺧــﺎﻣس ﻛــﺎن ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﺗ ارﺟــﻊ
اﻟﺗراث اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻣوت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وأﻣﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻼﻫـوﺗﻲ أو اﻟـدﻳﻧﻲ ﻛﻣـﺎ
ﻳﻘوﻝ ﻫﺎﺷم ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم أرﻛـون ﻓـﻲ اﻟﻬـﺎﻣش ,ﻻ ﻳﻛﻔـﻲ وﺣـدﻩ ﻟﺿـﻣﺎن اﻷﻧﺳـﻧﺔ أو اﻟﻧزﻋـﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
وﻣن ﻫؤﻻء اﻵﺧرون اﻟذي أﻗﺻدﻫم ,ﻫﺷﺎم ﺟﻌﻳط اﻟذي ﻳرى أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ
اﻷوروﺑــﻲ ﺗطــور ﺑﺗــﺄﺛﻳر اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗﻠﺑــت اﻟﻘــﻳم اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﻓــﻲ داﺧــﻝ اﻟﻔﻛــر اﻷوروﺑــﻲ ,ﻟﻬــذا ﻳﻌﺗﻘــد

ﺟﻌﻳط أن ﻫﻧﺎك اﻟﺗﺣﺎم ﺑﻳن اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ.

أﻣــﺎ ﺣﻳﻧﻣــﺎ ﻳﻘــﻳم أرﻛــون إﻟــﻰ أﻳــن وﺻــﻠت ﻣﺣﺎوﻟﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺗرﺳــﻳﺦ وﺗــدﻋﻳم ﻣﻧﺣــﻰ اﻷﻧﺳــﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ
اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ,وﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻘدم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن ,ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـرى أن ﻛﺗﺎﺑـﻪ )ﻧزﻋـﺔ اﻷﻧﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ( اﻟذي ﺻدرت ﺗرﺟﻣﺗﻪ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺎم 1997م ,ﻟم ﻳﻠﺣظ ﺣﺗﻰ ﻓﺗـرة ﺻـدور ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﺛـﺎﻧﻲ
)ﻣﻌــﺎرك ﻣــن أﺟــﻝ اﻷﻧﺳــﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ( ﻋــﺎم 2001م ,وﻟــم ﻳﻠﺣــظ ﺣﺳــب أرﻳــﻪ ﺑــﺄي
اﻫﺗﻣﺎم ,ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛﻝ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷورات ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ .وﻫذا ﻣـﺎ ﻳﻌطﻳﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻧظـرﻩ
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ﻓﻛ ـ ـرة ﺑﻠﻳﻐـ ــﺔ ﻋـ ــن ظـ ــروف ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺔ اﻟﻔﻛـ ــر واﻟﺑﺣـ ــث ﻓـ ــﻲ اﻟﺳـ ــﻳﺎﻗﺎت اﻹﺳـ ــﻼﻣﻳﺔ ,وﻣـ ــدى ﺗـ ــدﻫورﻫﺎ
واﻧﻐﻼﻗﻳﺗﻬﺎ(13).
ورﺟﻊ أرﻛون ﻣرة ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻻﻧطﺑﺎع ,واﻋﺗﺑر أن ﻧﻔس اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻟم ﻳﻘ أر إﻻ ﻗﻠـﻳﻼً,
واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻟﺔ ﻟم ﺗﺣﺻﻝ .وﻫذا دﻟﻳﻝ ﻋﻧدﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﻘـوﻝ ﺑـﻳن أدﻟـﺔ أﺧـرى ﻋدﻳـدة ,ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻗـد

دﻋﺎﻩ ﻣﻧذ زﻣـن طوﻳـﻝ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﺣﻳﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﻓﻳـﻪ ,واﻟـﻼ ﻣﻔﻛـر ﻓﻳـﻪ ,اﻟﻣﺗـراﻛﻣﻳن داﺧـﻝ اﻟﻔﻛـر اﻹﺳـﻼﻣﻲ
ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر(14).
وأﻣﺎ ﺷـﺎرﺣﻪ ﻫﺎﺷـم ﺻـﺎﻟﺢ ﻓﻠـﻪ ﺗﻘـدﻳر آﺧـر ,ﺣﻳـث ﻳـرى أن أرﻛـون ﻳﺗﺷـﺎءم )أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻳﻧﺑﻐـﻲ وﻳﻧﺳـﻰ
أن ﻓﻛرﻩ أﺻﺑﺢ أﺣـد اﻟﺗﻳـﺎرات اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ .أﻗـوﻝ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن

ﺗرﺟﻣﺗــﻪ ﻟــم ﺗﻛﺗﻣــﻝ ﺑﻌــد ,ﺑــﻝ ﻻ ﺗ ـزاﻝ ﻓــﻲ ﺑــداﻳﺗﻬﺎ ﺑﻌــد ﻋﺷ ـرﻳن ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﺗواﺻــﻝ .أو ﻗــﻝ
وﺻ ــﻠت إﻟ ــﻰ ﻣﻧﺗﺻ ــﻔﻬﺎ ﻟﻛ ــﻲ ﻧﻛ ــون أﻛﺛ ــر دﻗ ــﺔ .واﻟواﻗ ــﻊ أن ﻓﻛـ ـرﻩ ﺻ ــﻌب وﻻ ﻳﻣﻛ ــن ﻓﻬﻣ ــﻪ إﻻ ﺑﻌ ــد

اﻹطـ ــﻼع ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗـ ـ ـراث اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ ﻧﻔﺳ ـ ــﻪ ,وﺗ ـ ـراث اﻟﺣداﺛ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳـ ــﺔ ,وﻛﻳﻔﻳ ـ ــﺔ ﺗطﺑﻳـ ــق اﻟﻣﻧ ـ ــﺎﻫﺞ
واﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـراث اﻟــدﻳﻧﻲ ,وﻫــذﻩ أﺷــﻳﺎء ﻟﻳﺳــت ﻣﺗﻳﺳـرة ﻟﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻧــﺎس ,ﺑــﻝ وﻟﻳﺳــت
ﻣﺗﻳﺳرة ﺣﺗﻰ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ,ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي؟()(15
ـ3ـ

ﻣﻼﺣظﺎت وﻧﻘد
إذا ﻛﻧــﺎ ﻧﻌﺗــرف ﻷرﻛــون أﻧــﻪ ﻗــدم أوﺳــﻊ ﺣــدﻳث ﻋــن اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ,وأوﺳــﻊ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻌﺟﻣﻳــﺔ أو
ﻗﺎﻣوﺳــﻳﺔ ﺗﺗﺣــدث ﻋــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم واﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ,وﻫــو ﻳﺗﻔــوق ﻣــن ﻫــذﻩ
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ اﻟﻧطـﺎق اﻟﻌرﺑـﻲ .وﻣؤﻟﻔﺎﺗـﻪ ﺗﻌـد ﺛرﻳـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ ,وﻣرﺟﻌﻳـﺔ ﻟﻛـﻝ ﻣـن
ﻳﺑﺣث ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع .إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن:

أوﻻً :ﻟﻘـد ﻛـﺎن أرﻛـون ﻣﺣﻛوﻣـﺎً ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐرﺑـﻲ اﻟـذي ﻳﻌطـﻰ ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ,وﻫـو اﻟﻣﻌﻧـﻰ

اﻟذي ﻳداﻓﻊ ﻋن اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻝ اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ اﻟﻼﻫوﺗﻳـﺔ ,وﻳﺣـﺎوﻝ إﺣـﻼﻝ ﻣرﻛزﻳـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن
ﺑـ ــدﻝ ﻣرﻛزﻳـ ــﺔ اﻟﻼﻫـ ــوت أو اﻟﻌﻘﻳـ ــدة اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ .وﻳﺗﻧـ ــﺎﻏم ﻫـ ــذا اﻟﻣﻌﻧـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻊ طﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻟﺳـ ــﻳﺎق اﻟﺗـ ــﺎرﻳﺧﻲ

اﻷوروﺑﻲ اﻟذي اﺻطدم ﺑذﻫﻧﻳﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ,اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻼﻫوت ﻧظﺎﻣـﺎً ﻗﻳﻣﻳـﺎً وﻣﻌﻳﺎ ارﻳـﺎً

ﻟﻪ ﺣﺎﻛﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﻲء ,وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺣدد ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺷﻳﺎء وﻣﺻﺎﺋرﻫﺎ ,ﻓﺎﻟﻌﻠم ﻟﻳس ﻟﻪ ﻗﻳﻣـﺔ إذا ﻟـم
ﻳﺗواﻓــق ﻣــﻊ اﻟﻼﻫــوت .وﻫﻛــذا اﻹﻧﺳــﺎن ﻟــﻳس ﻟــﻪ ﻗﻳﻣــﺔ إذا ﻟــم ﻳﺗواﻓ ـق ﻛــذﻟك ﻣــﻊ اﻟﻼﻫــوت .ﻓﻠــم ﻳﻌــد

اﻹﻧﺳــﺎن ﻗــﺎد اًر ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻣــﺎرس ﺣرﻳﺗــﻪ ,أو ﻳــداﻓﻊ ﻋــن ﺣﻘوﻗــﻪ ,أو ﻳﺣﻔــظ ﻛراﻣﺗــﻪ .وأﻣــﺎم ﻫــذا اﻟواﻗــﻊ

اﻟــذي وﺻــﻔﺗﻪ اﻷدﺑﻳــﺎت اﻷوروﺑﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻣظﻠم ,اﻧــدﻓﻊ اﻷوروﺑﻳــون ﻟﺗﻐﻳﻳ ـرﻩ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺣﺎﻧــت اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﻬــم,

ﻓﻘﺎﻣوا ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻫوت ,وطوروا ﻷﻧﻔﺳﻬم ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺟدﻳدة ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠـت
ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻣرﻛ اًز ﺑـدﻳﻼً ﻋـن اﻟﻼﻫـوت واﻟﻌﻘﻳـدة اﻟدﻳﻧﻳـﺔ .وﻗـﺎدﺗﻬم ﻫـذﻩ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻟﻠﻌـودة إﻟـﻰ ﺗـراث ﻣـﺎ

ﻗﺑــﻝ ﻋﺻــر اﻟﻼﻫــوت ,وﻫــو اﻟﺗـراث اﻹﻏرﻳﻘــﻲ واﻻﻧﻔﺗــﺎح ﻋﻠﻳــﻪ ﺑﺻــﻔﺗﻪ ﺗ ارﺛـﺎً إﻧﺳــﺎﻧﻳﺎً ,ﻟﻛــﻲ ﻳﺳــﻬم ﻓــﻲ
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ﺗرﺳــﻳﺦ وﺗــدﻋﻳم اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﻣرﻛزﻳــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن .وﻫــذا ﻳﻌﻧــﻲ أن اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر
اﻷوروﺑــﻲ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺳــﻳﺎق ﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻫــو اﻟــذي ﺷــﻛﻝ طﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ وﻫوﻳﺗﻬــﺎ ,وﺑﻠــور ﻣﻼﻣﺣﻬــﺎ وﻣﺣــدداﺗﻬﺎ,
وﻫــو ﺳــﻳﺎق ﻳﺧﺗﻠــف ﺟــذرﻳﺎً وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ اﻟــذي ﻋﺎﺻـرﻩ اﻟﻔﻛــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن

اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫذﻩ ,ﻫﻲ ﻧظرﻳﺔ أوروﺑﻳﺔ ﻧﻧﻔـﺗﺢ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ,وﻧﺗﻌـﺎطﻰ ﻣﻌﻬـﺎ ,ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ,وﻟـﻳس
ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻧظرﻳﺔ ﻛوﻧﻳﺔ ﻧﺳﻠم ﺑﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ وﺗﺎﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﻳ ـﺎً :ﻟﻛــون أن ﻫــذﻩ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺟــﺎءت ﻛــرد ﻓﻌــﻝ ﻋﻧﻳــف أﻣــﺎم ﺳــطوة وﻗــوة ﻫﻳﻣﻧــﺔ وﺟﺑــروت

اﻟﻼﻫوت ,وﺗﺷﻛﻠت ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺣﻼﻝ ﻣرﻛزﻳـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣﻛـﺎن ﻣرﻛزﻳـﺔ اﻟﻼﻫـوت.
وﻫذﻩ ﻛﺎﻧت ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﻟذي اﻧدﻓﻊ ﻓﻳﻪ اﻷورﺑﻳون ﺑﺣﻣﺎس ﻛﺑﻳـر
ﻧﺣ ــو اﻻﻗ ــﺗﻼع ﻣ ــن اﻟﻘﻳ ــود واﻷﻏ ــﻼﻝ اﻟﺗ ــﻲ ﺣﺎﺻـ ـرﺗﻬم وﺿ ــﻳﻘت ﻋﻠ ــﻳﻬم ﻓ ــﻲ ظ ــﻝ ﻫﻳﻣﻧ ــﺔ وﻣرﻛزﻳ ــﺔ
اﻟﻼﻫوت .ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺣﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣوﻗﻔﺎً ﻋداﺋﻳﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدﻳن ,أو ﺑـذور ﻣوﻗـف ﻋـداﺋﻲ ﺗﺟـﺎﻩ
اﻟــدﻳن ,أو إﻗﺻــﺎﺋﻲ ﻟــﻪ ,ﺳــﻌﻳﺎً ﻧﺣــو اﻟﺗﺣــرر واﻟﺗﻣــرد ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻌﻳﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ,وﻣــن ذﻫﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣ ـرﻳم
واﻟﺗﻛﻔﻳر.

وﺗواﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳد اﻟدﻳن ٕواﻗﺻﺎءﻩ ﻣن ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ,إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر ﻓـﻲ اﻟﻘـرن
اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ,وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺗﻣت ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﺑﺎﻗﻳـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻼﻫـوت ,وﺣﺻـﻝ أﻛﺑـر
ﺗﻣرد ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن واﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ,وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘﻝ ﻫو اﻟـدﻳن اﻟﺟدﻳـد ﻷوروﺑـﺎ ,ﺑﻌـد اﻹطﺎﺣـﺔ
ﺑﺎﻟدﻳن اﻟﻘـدﻳم .وذﻟـك ﺑﺳـﺑب ﻣـﺎ ﺗﻌـرض ﻟـﻪ اﻟـدﻳن ﻣـن ﻧﻘـد ﻣـﻧظم وﺟـذري ﻗوﺿـت أرﻛﺎﻧـﻪ وأﺳﺎﺳـﻳﺎﺗﻪ,
ووﺻﻝ اﻟﺣﺎﻝ إﻟﻰ أن أﻋﻠن ﻧﻳﺗﺷﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺻرﺧﺗﻪ اﻟﻣدوﻳﺔ ﻟﻘد ﻣﺎت اﻹﻟﻪ.

ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻳﻧﺎ ﻟﻳﺳت ﺑرﻳﺋﺔ ﻣن اﻟﻌداء إﻟﻰ اﻟدﻳن ,أو أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣـﻝ ﻣﻌﻬـﺎ
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺑذور .اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ,وﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﻧﻘدﻳـﺔ ﻟﺗﺻـﻔﻳﺔ
ﺗﻠك اﻟﺑذور اﻟﻌداﺋﻳﺔ ﻟﻠدﻳن.
وﺣﺗﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳدﻋو إﻟﻳﻬﺎ أرﻛون وﻳﻛﺎﻓﺢ وﻳﻘﺎرع ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ,ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺑذور ﻋداﺋﻳـﺔ
ﻟﻠدﻳن ,وﻧﻠﻣس ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻪ ,ﻣﺛﻝ ﻗوﻟﻪ ) ٕواذا ﻣﺎ أردﻧﺎ أن ﻧﻘوم اﻟﻳـوم ﺑﺎﺳـﺗﻌﺎدة
ﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻳﺋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﻬـﻳﻣن ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻹﺳـﻼم ﻛـدﻳن ,ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻧﺑﻐـﻲ ﻋﻠﻳﻧـﺎ أن
ﻧﺄﺧ ــذ ﺑﻌ ــﻳن اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر ﻫ ــذا اﻟﺑﻌ ــد اﻟﺗراﺟﻳ ــدي أو اﻟﻣﺄﺳ ــﺎوي ,ﻓﻬ ــو اﻟ ــذي ﻳﺳ ــﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌ ــودة إﻟ ــﻰ
اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ()(16
وﺣــﻳن ﻳﺗﺳــﺎءﻝ أرﻛــون ﻣــﺎذا أﻗﺻــد ﺑﺎﻟﺑﻌــد اﻟﺗراﺟﻳــدي؟ ﻳﺟﻳــب ﺑﻘوﻟــﻪ )أﻗﺻــد ﺑــﺄن ﻫﻧــﺎك ﻗــد اًر ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺎ

ﻳﺻــﻳب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻻ ﺣﻳﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻓﻳــﻪ ,وﻻ ﻣــرد ﻟــﻪ .وﻳﻧﺑﻐـﻲ أن ﻧﺣﺳــب ﻟــﻪ اﻟﺣﺳــﺎب,

وﻟﻳس ﻓﻘط ﻟﻌﺎﻣﻝ اﻹﺳﻼم ,ﺻﺣﻳﺢ أن ﻫذا اﻟﻌﺎﻣـﻝ ﻳﻣﻳـﻝ إﻟـﻰ أن ﻳﻛـون ﻣﻬﻳﻣﻧـﺎً ﺣﺎﻟﻳـﺎً ﺑﺳـﺑب ﺿـﻐط

اﻟﺗراث وﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟرﻫﻳﺑﺔ()(17
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وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت أرﻛون ,اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺳـﻠﺑﻲ ,أو ﻏﻳـر
اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدﻳن .ﺧﺻوﺻﺎً وأﻧﻪ ﻳﺗطﻠﻊ ﻟﺛورة ﻓﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ,ﺷـﺑﻳﻬﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ,ﺗﻘوم ﺑﺈﺣﻼﻝ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻛﺎن ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟدﻳن.

ﺛﺎﻟﺛ ـﺎً :ﻳﺣــﺎوﻝ أرﻛــون أن ﻳﻘــدم ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺿــد اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎت واﻟﻣوﻗــف اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ ,وﻳﻧﺳــب

ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ,وﻳﺣﻠو ﻟﻪ أن ﻳﺻﻧف ﻣواﻗﻔﻪ ,وﻳﻌطﻳﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣـﻲ.
وﻳﺿــﻊ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ ﻣوﻗــﻊ اﻟﻣﻣــﺎرس ﻟﻧﻘــد اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎت وﺗﻔﻛﻳــك ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬــﺎ .ﻟﻛــن ﻫــذا اﻟﻣوﻗــف ,وﻫــذا
اﻟﻔﻌــﻝ ﻻ ﻳﻌطــﻲ اﻹﻧﺳــﺎن ﺻــك ﺑ ـراءة ,أو ﺣﺻــﺎﻧﺔ ﻣــن اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ,واﻟوﻗــوع ﻓــﻲ ﻓﺧﻬــﺎ ,أو اﻟﺗﻠــوث
ﺑﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺧطﺎب أرﻛون ﻧﻠﻣس ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻛرﻫﻬﺎ ,ﺣـﻳن ﻳﺣـﺎوﻝ رﺑـط أو ﺗوظﻳـف اﻟﻧزﻋـﺔ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣــﺎ ﻳﺧــدم اﻟﻌﻠﻣﻧــﺔ اﻟﻌزﻳـزة ﻋﻠــﻰ ﻗﻠــب أرﻛــون ,واﻟﻣﺳــﺗﻣﻳت ﻓــﻲ اﻟــدﻓﺎع ﻋﻧﻬــﺎ ,واﻟﻣﻘــﺎرع ﻣــن
أﺟﻠﻬــﺎ .ﻓﻬــو ﻳﻣﺗــزج ﺑــﻳن اﻷﻧﺳــﻧﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ ,وﻳﻌﺗﺑــر أن ﻛــﻝ ﺗﻳــﺎر ﻳﺗﻣﺣــور ﺣــوﻝ اﻹﻧﺳــﺎن وﻫﻣوﻣــﻪ
وﻣﺷــﺎﻛﻠﻪ ﻳﻌﺗﺑــر ﺗﻳــﺎ اًر إﻧﺳــﻳﺎً أو ﻋﻘﻼﻧﻳ ـﺎً أو ﻋﻠﻣﺎﻧﻳ ـﺎً) .(18وﻳﺻــف اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺗــﻲ وﺟــدت ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻧزﻋــﺔ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري ,ﺑﻔﺗرة اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ اﻟﺟﻧﻳﻧﻳﺔ ,وﺣﺳـب
ﻗوﻟﻪ )ﻧﻠﻣﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ,ظﻬور ﻋﻼﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ اﻟﺟﻧﻳﻧﻳـﺔ ,أو اﻟﺑداﺋﻳـﺔ .ﻣـن أﺑـرز
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﺋم إﺿـﻌﺎف ﻫﻳﺑـﺔ اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻷﻣـراء اﻟﺑـوﻳﻬﻳﻳن ,ﺛـم ازدﻳـﺎد أﻫﻣﻳـﺔ اﻟـدور اﻟـذي ﻳﻠﻌﺑـﻪ

اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻣن أﺟـﻝ ﺗﺟـﺎوز اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛـررة واﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﺑـﻳن اﻟطواﺋـف ,واﻟﻣـذاﻫب ,واﻟﻌﻘﺎﺋـد,
واﻟﺗ ارﺛ ــﺎت اﻟﻌرﻗﻳ ــﺔ ـ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳ ــﺔ .وﻣ ــن اﻟﻣﻌﻠ ــوم أن اﻟﺧﻼﻓ ــﺔ ﺗﺗﻣﺗ ــﻊ ﺑرﻣزاﻧﻳ ــﺔ دﻳﻧﻳ ــﺔ ﻋﺎﻟﻳ ــﺔ ,واﺳ ــﺗﺧﻔﺎف

اﻟﺑوﻳﻬﻳﻳن ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺳﻳر ﻓﻲ طرﻳق اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ .ﻛﻣﺎ أن ﺻﻌود اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ
ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻣــذﻫﺑﻲ اﻷرﺛوذﻛﺳــﻲ ﻳﻌﻧــﻲ أﻳﺿ ـﺎً ﺗﺄﻛﻳــداً ﻟﻌﻠﻣﻧــﺔ اﻟﻔﻛــر ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ـ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻫذﻩ ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ(19)(.

ﻛﻣــﺎ ﻳــرى أرﻛــون أن اﻧﺗﺻــﺎر اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ واﻟﻌﻠــم اﻹﻏرﻳﻘــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ,ﻫــو اﻟــذي
أﺗﺎح ﺗﻘوﻳﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري(20).

ﻓﻬذا اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻷﻧﺳـﻧﺔ واﻟﻌﻠﻣﻧـﺔ ﻋﻧـد أرﻛـون ﻳﺿـﻳف ﺗﺣﻔظـﺎً واﺣﺗـ ار اًز .وﻓـﻲ ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻛـون
اﻟﻌﻠﻣﻧــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة ﻟﻸﻧﺳــﻧﺔ ,ﺑﺣﻳــث ﻻ ﻳﻣﻛــن اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻷﻧﺳــﻧﺔ ﺑــدون اﻟﻌﻠﻣﻧــﺔ ,وﻫــذﻩ ﻫــﻲ

اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﺗﻣﺎﻣﻬﺎ.
راﺑﻌ ـﺎً :ﻓــﻲ وﻗــت ﺳــﺎﺑق اﻋﺗﻘــد اﻟــدﻛﺗور ﻣﺣﻣــد إﻗﺑــﺎﻝ أن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ,ﻗــد ﻏﺷــت ﻋﻠــﻰ

أﺑﺻﺎر ﻣﻔﻛري ﻋﺎﻟم اﻹﺳﻼم ,وﺣﺟﺑت ﻋﻧﻬم روح اﻟﻘرآن واﻻﺳﺗﻠﻬﺎم ﻣن ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺗﺟددة.
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وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣن أﺑـرز اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺗـﻲ ﺣـﺎوﻝ إﻗﺑـﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﺷـﻬﻳر )ﺗﺟدﻳـد اﻟﺗﻔﻛﻳـر
اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم(.
وﻧﻔ ــس اﻟﻛ ــﻼم أﻗوﻟ ــﻪ اﻟﻳ ــوم ,أن اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻷوروﺑﻳ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻗ ــد ﻏﺷ ــت ﻋﻠ ــﻰ أﺑﺻ ــﺎر ﻣﻔﻛ ــري ﻋ ــﺎﻟم

اﻹﺳــﻼم ,وﺣﺟﺑــت ﻋــﻧﻬم روح اﻟﻘ ـرآن واﻻﺳــﺗﻠﻬﺎم ﻣــن ﻣﻌﺎرﻓــﻪ اﻟﺻــﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺗﺟــددة .وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﺻــدق
ﻋﻧدي ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أرﻛون .ﻓﺑدﻝ أن ﻳﺳﺗﻠﻬم اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻣـن ﻣﻧـﺎﺑﻊ اﻟﻘـرآن ,وﻣـن روح وﺟـوﻫر
اﻹﺳــﻼم ,ﻟﻳﻛــون ﻣﻌرﻓ ـﺎً وﻣﻛﺗﺷــﻔﺎً ﻟﻬــذﻩ اﻟﻧزﻋــﺔ ,وﻣﺣﺎﻓظ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻔﻛــري ,وﻣــداﻓﻌﺎً ﻋــن ﻫــذﻩ

اﻟﻧزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﻝ اﻟﻔﻛر اﻷوروﺑﻲ ,ﺑدﻝ ذﻟك ﻳﻐﻠق أرﻛون اﻟطرﻳق أﻣﺎم اﻻﺳﺗﻠﻬﺎم ﻣـن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم,
وﻳﺗﻣﺳــك ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐرﺑــﻲ ,وﻳﺣــﺎوﻝ إﺳــﻘﺎطﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻔﻛــري اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻷﻧــﻪ واﻗــﻊ

ﺗﺣــت ﺗــﺄﺛﻳر ﻣدﻳوﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺣﺳــب اﻻﺻــطﻼح اﻟــذي ﻳﺳــﺗﺧدﻣﻪ أرﻛــون ﻧﻔﺳــﻪ ,وﻫــو ﻣــن اﺧﺗ ـراع

اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎرﺳﻳﻝ ﻏوﺷﻳﻪ ,ﻓﺄرﻛون ﻣدﻳن ﻟﻠﻔﻛر اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻪ.
وﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻋﻧد أرﻛون ﻫو ﺑﺧﻼف ﻧﻬﺞ اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻵﺧرﻳن اﻟذﻳن وﺟـودوا ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ﻣﻧﺑﻌـﺎً

ﺛرﻳﺎً وﺻﺎﻓﻳﺎً وﻣﺗﺟدداً ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط واﻛﺗﺷﺎف ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ إﺳـﻼﻣﻳﺔ .وﻫـذا ﻣـﺎ ﺳـﻌﻰ إﻟﻳـﻪ اﻟـدﻛﺗور ﻋﻠـﻲ

ﺷرﻳﻌﺗﻲ اﻟذي رﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرﺗﻪ ﻋـن اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم إﻟـﻰ اﻵﻳـﺎت اﻟﻘرآﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدﺛت ﻋـن

ﺑداﻳﺔ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ,واﻵﻳﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدﺛت ﻋـن اﻹﻧﺳـﺎن واﻟﻣﻌرﻓـﺔ ,واﻹﻧﺳـﺎن واﻷﻣﺎﻧـﺔ ,واﻹﻧﺳـﺎن ذو
اﻟﺑﻌدﻳن ,ﺑﻌد) وﺧﻠﻘﺗﻪ ﻣن طﻳن( وﺑﻌد )وﻧﻔﺧﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن روﺣﻲ(.

وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ أﻳﺿﺎً اﻟدﻛﺗور ﻫﺷﺎم ﺟﻌﻳط اﻟذي ﺧﺻص ﻗﺳﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر ﻋﻧوﻧـﻪ

)اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳ ــﺔ( ,ﺣﻳ ــث رﺟ ــﻊ إﻟ ــﻰ ﻧﻔ ــس اﻵﻳ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ رﺟ ــﻊ إﻟﻳﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻝ اﻟ ــدﻛﺗور ﺷـ ـرﻳﻌﺗﻲ,
وأﺿــﺎف إﻟﻳﻬــﺎ آﻳــﺎت أﺧــرى ﻣﺛــﻝ اﻵﻳــﺎت اﻟﺧﻣــس اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﺳــورة اﻟﻌﻠــق ,وﻫــﻲ أوﻝ ﻣــﺎ ﻧــزﻝ ﻣــن

اﻟــذﻛر اﻟﺣﻛــﻳم ,ﻓﻘــد اﻋﺗﺑــر أن ﻣﻣــﺎ ﻟــﻪ دﻻﻟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ أن ﻳﺧﺎطــب اﻟــوﺣﻲ اﻷوﻝ اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ)اﻗ أر ﺑﺎﺳم رﺑـك اﻟـذي ﺧﻠـق* ﺧﻠـق اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن ﻋﻠـق* اﻗـ أر ورﺑـك اﻷﻛـرم* اﻟـذي ﻋﻠـم ﺑـﺎﻟﻘﻠم*
ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻟم ﻳﻌﻠم().(21
وﻟﻌــﻝ أوﺳــﻊ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧطــﺎق ﻣــﺎ ﺳــﻌت إﻟﻳــﻪ اﻟــدﻛﺗور ﻣﻧــﻰ طﻠﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑﻌﻧ ـوان
)ﻗراءة اﻟﻘرآن ﺑﻳن اﻟوﻋﻲ اﻟﺷﻔﻬﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ..ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ(
ﻧﺷ ــرت ﺿ ــﻣن ﻛﺗ ــﺎب ﺣﻣ ــﻝ ﻋﻧـ ـوان )اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻌرﺑ ــﻲ ..د ارﺳ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟﻧزﻋ ــﺔ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوﺳﻳط( ﺻدر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎم 1999م.
وﻟﻬذا ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم ﻣﻧﺑﻌﻬـﺎ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ,اﻟـذي ﺧﺎطـب اﻹﻧﺳـﺎن
ﻓﻲ أوﻝ آﻳﺔ ﻧزﻟت ,ﺑﺂﻳﺔ اﻟﻌﻠم )اﻗرأ( وﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻠم ,واﻟﺳـﻳر ﻓـﻲ اﻷرض ﻟﻠﻧظـر واﻻﻋﺗﺑـﺎر
واﻟﺗﻌــﺎرف ,وﺧﺻــص ﺳــورة ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺎﺳــم اﻹﻧﺳــﺎن ,واﺧﺗــﺗم ﺑﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ ﺳــورة اﻟﻧــﺎس .إﻟــﻰ ﻏﻳــر
ذﻟك ﻣن دﻻﺋﻝ ٕواﺷﺎرات ﻛﺛﻳرة ,وﺛرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.
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ﺧﺎﻣﺳ ـﺎً :ﻳﻌطــﻲ أرﻛــون ﻓــﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗــﻪ إﻳﺣــﺎءات ﻛﻣــﺎ ﻟــو أن ﺟﻬــدﻩ ,ﻫــو اﻟﺟﻬــد اﻟﻔرﻳــد واﻟﻧــﺎدر واﻟوﺣﻳــد

اﻟ ــذي ﻳﺳ ــﺗﺣق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ واﻻﻫﺗﻣ ــﺎم ,ﻟﻛوﻧ ــﻪ اﻟﻣﺣ ــﻳط ﺑ ــﺎﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ,واﻟﻘ ــﺎدر ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــﻧﻊ اﻟﺗ ــﺄﺛﻳر

واﻟﺗﻐﻳﻳر .وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻻ ﻳـرى ﻓـﻲ ﺟﻬـد اﻵﺧـرﻳن أﻧﻬـﺎ ﻣﺟدﻳـﺔ أو ﻓﺎﻋﻠـﺔ ,وﺑﺻـرﻳﺢ اﻟﻌﺑـﺎرة ﻋﻧـدﻩ أن

)ﻛــﻝ اﻟﺟﻬــود اﻟﺗــﻲ ﻳﺑــذﻟﻬﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔــون واﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻏﻳــر ﻣﺟدﻳــﺔ ﻋﻠﻣﻳ ـﺎً وﻓﻛرﻳ ـﺎً .ﻟﻣــﺎذا؟
ﻷﻧﻬــم ﻻ ﻳﻔﻌﻠــون إﻻ أن ﻳﻛــرروا ﻧﻔــس اﻟﻣﻌــﺎرك واﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺎت واﻟﺗــدرﻳﺑﺎت اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﻫﺎ ﺑﻐـ ازرة

اﻟﻣﺳـ ــﺎر اﻷوروﺑـ ــﻲ ﻟﻠﺣداﺛـ ــﺔ اﻟﻔﻛرﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣواﺟﻬـ ــﺔ اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﻣﻌرﻓـ ــﻲ اﻟﺧـ ــﺎص ﺑﻣﺟﺗﻣﻌـ ــﺎت اﻟﻛﺗـ ــﺎب
اﻟﻣﻘدس(22)(.
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣﻔﻝ ﻣؤﻟﻔـﺎت أرﻛـون ﺑﺄﺳـﻣﺎء اﻟﻣﻔﻛـرﻳن واﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷـرﻗﻳن اﻟﻐـرﺑﻳﻳن ,ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ

ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر ﻣﻔﻛري اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ ,وﺣـﻳن ﻳـﺄﺗﻲ ﻋﻠـﻰ ذﻛـر أﺣـد ﻣـﻧﻬم ,ﻓﺈﻧـﻪ ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣـﺎ

ﻳﻛــون ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق ﻧﻘــدي ,ﺣﻳــث ﻳﻘﻠــﻝ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬم وﻣﻧ ـزﻟﺗﻬم ,وﻣﻛــﺎﻧﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳــﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ,ﻛﻣــﺎ ﻟــو أﻧــﻪ
ﻳظﻬر ﺗﻌﺎﻟﻳﺎً ﻋﻠﻳﻬم.

واﻟﺧﻼﺻﺔ أن أرﻛون ﺣﺎوﻝ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ ,ﺗﻛـون ﺷـﺑﻳﻬﺔ
ﻟﻠﻧزﻋــﺔ اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻷوروﺑــﻲ وﻣﻌﺑ ـرة ﻋﻧﻬــﺎ ,وﻣﺗﻣﺎﻫﻳــﺔ ﻣﻌﻬــﺎ ,ﻛﻣــﺎ ﻟــو أﻧــﻪ ﻳﺑﺣــث ﻋــن
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.

وﻫذا ﻟﻳس ﻫو ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف ,وﻳﺑﻘﻰ اﻟﺑﺣث ﻣﺷرﻋﺎً ﻓـﻲ اﻟﻛﺷـف ﻋـن اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺻـور

اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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التحديات المعاصرة للمجتمعات المسيحية واإلسالمية
جورزي زدانوسكي



بما أن معتنقي المسيحية واإلسالم يشكلون تقريبا نصف سكان العالم ،فإن العالقات بين ھاتين الديانتين
والحضارتين مھمة للعالم ولمستقبله.
إن الوضع الراھن لھذه العالقات مترد للغاية .فالھجمات اإلنتحارية في نيويورك وواشنطن ومدريد ولندن
والھجمات على السياح األجانب في أندونيسيا ومصر وتركيا باإلضافة إلى الحروب الدائرة في البلقان
والعراق وأفغانستان والسودان ،كلھا قد تبرز مدى تصاعد وتيرة الصراع بين الحضارات وقد تنذر بحرب
شاملة ومفتوحة بين اإلسالم والحضارة الغربية .وما يزيد من احتمال وقوع ذلك اإلصطدام ھي الظروف
التي يجري فيھا الحوار بين اإلسالم والمسيحية ،والتي تدھورت في السنوات األخيرة بينما تنامت
وتعاظمت الصور النمطية السائدة في كال الطرفين.
وفي المقابل ،لإلسالم والغرب  1400سنة من العالقات المتبادلة في سجلھما ،بما في ذلك من فترات
مواجھة تتمازج مع مراحل تبادل م ّكثف للقيم الثقافية والقيم المادية .وقد طبعت ھذه المراحل بحب
استطالع متبادل وبك ّم كبير من اإلقتراض الثقافي وكذا بمحاوالت لمحاكاة بعضھما البعض .إن اإلسالم
والمسيحية ھما كذلك جاران منذ أمد بعيد ويعيش محتضنوا الديانتين بجوار بعضھم البعض في الشرق
األوسط والبلقان وتركيا والھند والفلبين وأوروبا والواليات المتحدة.

الحوار والصراع
يا ترى ،ما مستقبل ھذه العالقات المتبادلة ،وماذا يعني ذلك للعالم برمته؟ ھناك عدد من القضايا التي
تساھم في إبراز الصورة الكاملة لھذا التعايش ،ويع ﱡد الجانب الديني واحداً من ھذه القضايا .فاإلسالم
والمسيحية  -نو ًعا ما  -ينحدران من نفس المصدر حيث أن كالھما إبراھيمي .فھما يذكران نفس
الشخصيات من قبيل آدم وحواء وإبراھيم وموسى وحتى عيسى وأمه .وھما يقدمان نفس النظرة إلى الحياة
وإلى العالم وتاريخه وكذا نفس المفاھيم التي تحكم عجلة الوقت والصورة نفسھا للخالق .ومن جھة أخرى،
فھناك عدد من اإلختالفات وھي حقًا اختالفات جوھرية حول ما سبق ذكره.
فالمسلمون يرفضون فكرة الثالثية المقدسة .وال يؤمنون بصلب المسيح .فھم يحترمونه لكونه رسوالً ولكن
ال يعترفون بإلوھيته .وفي المقابل فإن المسيحية ال تعترف بقدسية القرآن ،وھو الكتاب الذي يعتقد
المسلمون أنه يحوي خاتمة الرساالت .وقد ظھر تيار قوي داخل الديانة المسيحية منذ القرن السابع

 باحث ومدير دراسات البلدان الغير أوروبية .
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الميالدي والذي يعتبر اإلسالم ھرطقة .فيبدو إ ًذا أن الحوار الديني كان ساريا ً بين الديانتين منذ قرون .وقد
اتخذ ھذا الحوار أشكاالً أخرى بعد عھد مجلس الفاتيكان الثاني ،إال أنه اضمحل بصورة واضحة خالل
السنوات األخيرة.
فالخصومة بل وحتى العداوة الناجمة عن ذلك لھا جذور في التاريخ :فأحداث عدة مثل استيالء المسلمين
على القدس في القرن السابع الميالدي واقتالع المسيحية من شمال أفريقيا والحروب الصليبية وطرد
صا االستعمار ,والثمن الباھض من الدماء المسفوكة الذي كان على بعض
المسلمين من األندلس وخصو ً
البلدان اإلسالمية دفعه في سبيل االستقالل واإلنعتاق؛ كل ھذه األحداث تركت آثار صدمات نفسية
وحواجز تحول دون االتصال والتواصل بين الجانبين .ويكفي ذكر أن الحروب الصليبية عند مسلمي
الشرق األوسط قد تركت صورة حية للفرنجة – كما كان المسيحيون الغربيون يعرفون آنذاك  -الماكرين
القساة والكافرين.

الصور النمطية الحية
لقد عرف التاريخ كذلك صو ًرا نمطية عدة والتي تبدو على أنھا فعالً جد متجدرة وذلك ألنھا تنعكس من
األعمال الدينية والثقافية بما في ذلك أھم وأسمى األعمال التي تشكل القالب الثقافي للحضارة .لقد كانت
ثقافة العامة في القرون الوسطى تستقي معلوماتھا من أناشيد ملحمية ) (Chansons de Gestesكانت
تقدم البطل الشرير على أنه ذلك العربي المسلم الماكر القاسي .وھكذا فقد حكمت الكوميديا اإللھية لمؤلفھا
دانتي ) (Danteعلى محمد بالتعذيب الشديد ،وھو حكم يستحقه لكونه مدانا ً بالھرطقة.
وفي المقابل ،فإن الجانب اآلخر يرد الصاع صاعين .فمنذ أوائل القرن التاسع عشر الميالدي ،كانت
األمھات المكاويات ّ
يحذرن أبنائھن من الذھاب إلى جدة ألنھم قد يلتقون ھناك بوحوش مخض ّرة الوجوه ال
يترتب عن لقائھا خير – طبعا ً كناية عن المسيحيين األوروبيين .وما يعجب له المرء ھو أن ھذه الصور
النمطية ال تتالشى بمرور الوقت.
إن االختالفات الدينية واإلدراك المتبادل لآلخر يشكالن مشكلة عويصة للعالقات بين اإلسالم والغرب.
غير أن التحدي الحقيقي لكال الجانبين يكمن في المشاكل السياسية العالقة وفي االحتياجات الملحة للنمو.
فما من شك أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني – الذي استمر منذ 1948م  -الزال يلقي بظالله على الحالة
العامة لعالقات الغرب مع العالم اإلسالمي .فالدعم األحادي الجانب إلسرائيل من طرف الواليات المتحدة
وعدد من الدول األوربية باإلضافة إلى ركود مسلسل تفعيل اإلتفاقيات الدولية بخصوص مستقبل
الفلسطينيين ،كل ھذا يستنھض اإلحساس داخل المجتمعات اإلسالمية بظلم تاريخي ،الشيء الذي من شأنه
أن يشعل فتيل الخصومة مع الغرب ويذكي اإلحساس بانحياز وتحامل الغرب ضده .وطبعا ً ،فمن الصعب
توقع تحسن صورة الغرب في مجتمعات الشرق األوسط وتخفيف التوتر بين الحضارات بمجرد نشوء
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الدولة الفلسطينية .غير أن ذلك قد يشكل منعطفا ً مھما في تلك العالقات وقد يفضي حت ًما إلى الجنوح
وتخفيف التوتر.

الحرب على العــراق
مشكل سياسي مھم آخر يتعلق بتدخل البلدان الغربية في العراق في آذار  -مارس 2003م ،وھكذا فإن ما
يقارب  %90من المستجوبين في الشرق األوسط عارضوا ھذا التدخل .ففي حين يرى أغلب المستجوبين
بعين الرضى خلع صدام حسين ،فإن ھؤالء األشخاص عينھم يعارضون التواجد الطويل األمد لألمريكيين
وحلفائھم بالعراق .فھم يؤمنون بأن الغرب له نوايا أخرى غير إرساء دعائم الديموقراطية في العراق؛
وھذه النية المضمرة ستشكل ھدفا الحقا سيتم الكشف عنه وھو الرغبة في اإلستحواد على منابع النفط
العربي وتوفير التغطية األمنية إلسرائيل وبذل قصارى الجھود للسيطرة على العالم اإلسالمي .وفي ھذا
السياق يبدو تدخل سنة 2003م على أنه استعمار جديد وحلقة جديدة في سلسلة الوقائع التاريخية بين
الجانبين ،من أزمة قناة السويس سنة 1956م وحرب األيام الستة سنة 1967م إلى تدخل اإلتحاد السوفيتي
في أفغانستان سنة 1979م .ومن ھذا المنظور ،فإن عددا ال يستھان به من ساكنة المنطقة يتعاطف مع
نضال القاعدة ضد الغرب رغم أن  6إلى  %7فقط من المستجوبين يدعمون اإلرھاب.
ھناك معطى آخر يحول دون الوصول إلى الصلح ويتعلق باضطھاد بعض المسيحيين في البلدان اإلسالمية
وبوتيرة متصاعدة منذ أحداث  11أيلول  -سبتمبر 2001م .فقد أصبح المسيحيون في الشرق األوسط،
حيث كانوا متواجدين منذ 2000م سنة ،يغادرون المنطقة أسرابا أسرابا .ويعود سبب ھذه الھجرة إلى عدم
اإلستقرار وغياب األمن في الوضعية السياسية وكذا األزمة االقتصادية المزمنة وازدياد انتعاض واحتقان
األغلبية المسلمة جراء التواجد العسكري للغرب المسيحي في المنطقة.

أسلمة أوروبــــا؟
ھناك خوف متنام من األسلمة التامة والشاملة ليس فقط في الشرق األوسط بل وفي أوروبا ,كذلك نظراً
لوتيرة النمو الديموغرافي المستقر عند السكان المسلمون لإلتحاد األوروبي والتي تضم اليوم  20مليون
نسمة أي ما يعادل  %5من مجموع سكان بلدان االتحاد األوروبي .وقد عبر بوضوح عدد من الممثلين
الرسميين للدول اإلسالمية عن حتمية أسلمة الغرب مستقبال ،وھم بتصريحاتھم ھذه يصبون الزيت على
النار ويزيدون في إذكاء نار العداوة بين الجانبين .فيمكن النظر إلى السلسلة المتواصلة لإلرتياب المتبادل
والخوف والھوس على أنھا تفضي إلى أحداث من قبيل أعمال الشغب في فرنسا سنة 2005م .وتجدر
اإلشارة إلى أن أعمال الشغب ھذه قد اندلعت على خلفية تنامي المعاداة للمھاجرين والمسلمين في أوروبا.
إن الشرق األوسط اإلسالمي ھو جار أوروبا المسيحية األقرب .وھو يتخبط في مشاكل تنموية عويصة،
وھو حتما سوف لن يتمكن من مواجھتھا لوحده .كما أنه من البديھي إن لم تحل تلك المشاكل فإن تبعاتھا
السلبية قد يكون لھا وقع كذلك على أوروبا المجاورة .ويمكن حصر ھذه المشاكل في :عدم االستقرار
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االقتصادي وضعف نمو الناتج القومي الخام واإلكتظاظ السكاني والنمو الديموغرافي السريع وتفشي
البطالة واإلرتفاع المضطرد لألمية إضافة إلى طرق التعليم البدائية المعتمدة .وھكذا ،فالعالم العربي الذي
يشكل  %5من مجموع سكان العالم ال يحظى إال بـ %2من المبادالت العالمية وال يستقطب سوى %1
من اإلستثمار األجنبي المباشر .وھو ينتج القليل القليل من األعمال الفنية والعلمية ذات القيمة العالمية.
وفي المجال السياسي ،فھو تحت حكم أنظمة مستبدة وقمعية تخنق صوت المجتمع .ويساعد الحكم المستبد
بدوره على تفشي المحاباة العائلية والزبونية والمحسوبية والرشوة .فيصبح اإلرتقاء اإلجتماعي والمھني
رھينا ً ليس بما في جعبة الفرد من علم ومعرفة بل بصالته وقرابته .فغياب أي تحسن سريع في الوضعية
اإلقتصادية والسياسية ھو مدعاة لإلحباط والالمباالة وجنوح إلى وسائل أكثر تطرفا ً وعنفا ً.

سيناريوھات المستقبل
إن تحسين وضعية السكان وتفعيل اإلصالحات في العالم اإلسالمي ھي مواضيع ترد أكثر فأكثر في
المؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول المنطقة .إنھا تثير اإلنتباه إلى أن المشاكل المتعلقة بالتنمية سوف
تزداد حدة في ظل الوثيرة السريعة للنمو الديموغرافي في الشرق األوسط.
إن المنطقة الممتدة من المغرب غربًا إلى ُعمان شرقا يسكنھا اآلن  320مليون نسمة :وفي  2050سوف
يرتفع ھذا العدد إلى  550مليون .وبات لزا ًما إثارة اإلنتباه كذلك إلى استمرار العالم اإلسالمي في «إدارة
ظھره» ألوروبا على الصعيد الفكري .فھو ال يھتم كثي ًرا بما يجري في الغرب ،ال ثقافة وال عل ًما .والدليل
الحي على ھذا األمر ھو ندرة مراكز الدراسات األوروبية في الجامعات العربية إذا ما قيست بمراكز
دراسات الشرق األوسط بالجامعات األوروبية .وفي ھذا اإلتجاه ،يتمسك سكان الشرق األوسط باعتقادھم
الراسخ أن عالمھم أرفع منزلة ،إلعتقادھم أن اإلسالم أحسن الديانات وأسماھا.
تدرك أوروبا واإلتحاد األوروبي مشاكل جيرانھا حق اإلدراك .وتحاول مساعدتھم وذلك بواسطة إبرام
اتفاقيات مع جمعيات من بلدان المنطقة وعبر برامج مساعدة تنخرط في سياسة الجوار المتوسطي وعبر
عدة أشكال أخرى للتعاون بين مؤسسات حكومية وغير حكومية .فترى الطلبة المنتسبين إلى جامعات
عربية يشركون في برامج اإلتحاد األوروبي مثل ايراسموس ) (Erasmusوباحثين منتسبين لمراكز
عربية يشتركون في برامج تمولھا المنظمة األوروبية للعلوم بستراسبورغ .ھذه أنشطة تسير في اإلتجاه
الصحيح لكونھا تساعد على إنشاء روابط وعالقات شخصية من شأنھا أن تمھد الطريق للحوار بين
الحضارات.
إن الصراع بين اإلسالم والغرب لحقيقي بحكم الواقع .ويتجلى ھذا الصراع على مستويات عدة ويخلق
مشاكل مستعصية .ورغم أن الفردانية الغربية غالبا ً ما تكون صعبة التوافق مع روح الجماعة السائد في
البالد اإلسالمية ،فإن اإلختالفات القائمة حاليا ً ال يجب أن تؤدي بالضرورة إلى نزاع مسلح بين
الحضارتين .فالمطلوب ھو التسامح والتفاھم المتبادل .ويجب إرساء دعائم إستراتيجية طويلة األمد تضع
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نصب أعينھا اإلندماج واإلدماج اإلقتصادي وبناء عالقات شخصية مبنية على مبدأ اإلستفادة والربح
المتبادلين.
وأما البديل فيبقى تعاظم رھاب األجانب واستبداد الدولة على نطاق واسع ،ما من شأنه أن يؤدي إلى
فوضى عارمة .فكيف يا ترى ستتطور العالقات المستقبلية بين الغرب والعالم اإلسالمي؟ ھذا يتوقف على
كال الجانبين – فاألمر رھين بمدى تمكن أوروبا من تجاوز مخاوفھا من جيرانھا ومدى قدرتھا على النظر
بعمق إلى مشاكلھم .كما يبقى رھينا كذلك بمدى قدرة النخبة اإلجتماعية اإلسالمية على اإلستفادة من
الفرص الكامنة في العنصر البشري بالمنطقة ومن المواد الخام ومن العولمة.
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التثاقف اليوناني العربي خالل العصر العباسي األول
حركة الترجمة نموذجا
إﻧﺟﺎز :ذ.أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧﻲ



لقد كانت حركة الترجمة في العصر العباسي األول مثاال للتثاقف اللغوي/الفكري
بين اليونان والعرب ،حيث تم إحياء العلم اليوناني الكالسيكي داخل البيئة الثقافية
العربية عبر احتضان واسع لنشاط الترجمة شمل فئات مھمة من المجتمع العباسي .لذا
ينبغي التركيز منذ البداية على أن حركة الترجمة لم تكن نابعة من اھتمامات شاذة
لبعض المجموعات الدينية أو اإلثنية الناطقة بلسان يوناني وعربي معا ،بل كانت
حركة اجتماعية عامة توافقت حولھا فئات اجتماعية مختلفة المشارب ،ف َمجْ َم ُع الترجمة
ض ّم مختلف األعراق و الديانات؛ فانظر كيف أن رعاة الترجمة بل
كان َمجمعا علميا َ
والمترجمين أنفسھم كانوا عربا وغير عرب مسلمين وغير مسلمين ...وعلى العموم
يمكن أن نقول دون مبالغة إن ھؤالء كانوا عالميين في نظرتھم إلى اآلخر.
إن حركة الترجمة اليونانية العربية ال يمكن استيعابھا بمعزل عن التاريخ االجتماعي
والسياسي واإليديولوجي للدولة العباسية؛ فھذه األبعاد التاريخية ھي التي توضح لنا
خلفيات وأسباب وغايات قيام ھذه الحركة التي يمكن أن نع ّدھا من أھم الحركات العقلية
في تاريخ البشرية ،ومثل ھذه المقاربة توضح على نحو ما أن حركة الترجمة التي
استھلت خالل النصف الثاني من القرن الثاني الھجري وامتدت على مدى يزيد عن
قرنين لم يكن نشاطھا وال ظھورھا عشوائيا؛ بل كان نشاطا منظما وظھورا ُم َسددا من
طرف نخبة ع ِملت على تحقيق أھدافھا الثقافية واإليديولوجية فضال عن تحقيقھا
ألھداف علمية س ّرعت من التطور الحضاري في المجتمع العباسي.
ومن ناحية أخرى يمكن التأكيد على أن حركة الترجمة كانت مرتبطة إلى درجة كبيرة
بتأسيس بغداد كعاصمة لالمتداد اإلسالمي الشاسع ،لذا وبالنظر إلى اإليديولوجية التي
تبناھا الخلفاء األوائل لبني العباس؛ وھي إيديولوجية متأثرة بالفكر الساساني الفارسي،
فقد كان المطلوب من بغداد ھو أن تكون عاصمة ثقافية وعلمية قبل أن تكون عاصمة
سياسية ،فھذا ھو الدور الذي سيجعلھا قادرة على استيعاب جوھر الثقافات األخرى
سواء كان علما أو فلسفة .ھذا ما جعل باحثا متخصصا مثل دمتري كوتاس -الذي
اعتمدنا عليه كثيرا في ھذا المقال -يعتقد بأن حركة الترجمة اليونانية -العربية في بغداد

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻐﺮﰊ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم.
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تمثل مرحلة حاسمة في مجرى تاريخ البشرية مھما كان سبيل تقييمھا .وأنھا تعادل في
أھميتھا أثينا بركليس أو النھضة اإليطالية أو الثورة العلمية في القرنين السادس عشر
والسابع عشر ،وھي َح ِرية بأن يُعترف بھا وأن تحتل مكانتھا في ضميرنا التاريخي.1

الثقافة العربية من التقوقع إلى االنفتاح:
العصر األموي:
لقد كان العصر األموي عصر انفتاح على اآلخر المختلِف ثقافيا ،لكنه انفتاح لم
يتعدى حدوده المتمثلة في التعريف باإلسالم ،وبغض النظر عن قوة ھذا الدين العالمي
وتَ َمكنه من قلوب الناس قبل أن يفتح المسلمون أوطانھم ،فإن اھتمامنا ھنا محصور في
قضية الترجمة ،والقول في ذلك أن الترجمة من اليونانية إلى العربية خالل الفترة
األموية ،كان واقعا فرضه االمتداد اإلسالمي .لكن ھذا الوضع لم يشمل سوى األمور
الضرورية المتعلقة بشؤون الحياة اليومية التي تفترض تواصال بين مكونات المجتمع
األموي رغم تباين لسانه ولغته ،وھكذا فالترجمة كانت محصورة في الدوائر الحكومية
ومعامالت الحياة اليومية ،فقد احتفظ األمويون األوائل بالموظفين الناطقين باليونانية
في إدارة الدولة بدمشق ،وعلى ما يروي ابن النديم فإن الديوان لم يع ﱠرب إال في أيام
عبد الملك أو في أيام ابنه ھشام وقد تم ذلك على يد بعض الموظفين من بينھم سرجون
بن منصور الرومي .إن التواصل االجتماعي و التجاري في حياة الناس الخاصة في
الشام و مصر اللتين ظلتا تستخدمان اللغة اليونانية حتى بعد نھاية عصر األمويين،
أدى إلى أن أصبحت الترجمة حقيقة يومية ،وتؤكد ذلك الصكوك و العقود المتداولة في
تلك الفترة .2على أنه يبدو أن ترجمة الكتب العلمية لم تتم في أيام األمويين ،فقد
اقتصرت الترجمة على الوثائق التي تخص الحياة اليومية للناس؛ كالعقود التجارية
واإلدارية ،أو المراسالت السياسية والتجارية بين حكام بني أمية وبين الشعوب التي
لھا لسان غير عربي ،وأما الترجمة التي تروى عن األمير األموي خالد بن يزيد لكتب
في الكيمياء والتنجيم فھو أمر ال تدعمه أغلب البحوث التاريخية لكونه ال يستند إلى
دليل واضح.
وخالصة القول إن الخالفة األموية لم تتبنى أي مشروع للترجمة كما أن المجتمع
األموي لم يكترث لھذا األمر إال بالقدر الذي يُ َم ِكنه من التواصل اليومي ،وإن كان
األمويون قد انفتحوا على اآلخر اللغوي؛ فإن الھدف لم يكن ھو فھم ھذا اآلخر و
استيعاب ثقافته ،بل إن الھدف كان ھو نشر الدعوة اإلسالمية من جھة وتوسيع رقعة
الخالفة اإلسالمية من جھة أخرى.
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الثقافة العربية من االنفتاح إلى االستيعاب:
العصر العباسي:
تشغيل مبدأ المدافعة الفكرية:
إن النھج السياسي الذي اتبعه خلفاء بني العباس األوائل ،وعلى الخصوص أبو
جعفر المنصور وابنه المھدي ،كان له أثر كبير في الدفع بحركة الترجمة وإثبات
مكانتھا لدى األمراء و القادة العسكريين وموظفي الدولة فضال عن جمھور العلماء
والمفكرين؛ إذ أن ھؤالء جميعا ما لبثوا أن أصبحوا من رعاة الترجمة ،األمر الذي
أدى إلى تطور عدد ال ُممتھنين لھذه الصنعة؛ وھذا مما يقتضيه قانون العرض والطلب
في تكثير أصحاب الصنائع أو تقليلھم .3لنسترشد إذا ببعض الخلفاء العباسيين األوائل
في محاولة رصد لحركة الترجمة بوصفھا سلوكا فكريا نتج بفضل اإلرادة السياسية
للدولة العباسية مما أدى بھا إلى أن تصبح ظاھرة اجتماعية .
لقد كان تأسيس بغداد تحصينا للخالفة العباسية ولثورتھا الناجحة ،فقد عمل المنصور
على أن تكون عاصمة الخالفة مجاال تجتمع فيه تشكيالت فكرية و مذھبية متباينة
تكون سندا له في مدافعته الفكرية للذين ال يمكن قھرھم بقوة السلطان ،إذ أن المنصور
كان مخططا لسياسة مدافعة فكرية طويلة األمد كانت حركة الترجمة من بين نتائجھا
المباشرة ،وھذا أمر نتبيّنه بوضوح لدى خلفه المھدي )ت169ھ785-م( الذي أمر
بترجمة كتاب الطوبيقا ) Topique 4مواضع الجدل( ألرسطو إلى العربية؛ وھي
الترجمة التي تمت على يد البطريرك النسطوري طيماثاوس األول بمساعدة ابن نوح
كاتب والي الموصل ،ثم ترجم ھذا الكتاب بعد ذلك إلى العربية ،مرة على يد أبي
عثمان الدمشقي ومرة على يد يحيى بن عدي .5لكن لماذا ھذا االھتمام في ھذا الوقت
بالذات بترجمة نص صعب كھذا؟ ثم لماذا يھتم خليفة المسلمين نفسه بھذا الكتاب؟ من
الواضح أن المھدي لم يكن معنيا بالمنطق األرسطي في حد ذاته ولكنه كان يبحث عن
األدوات الفكرية التي تمكنه من تنزيل سياسة المنصور على أرض الواقع ،فعزم
الخليفة على مدافعة خصومه بالجدال الفكري ،كان سببا للفت انتباھه إلى كتاب
"طوبيقا" الذي يتضمن قواعد ھذا الفن وأسسه ،ثم إن اكتساح اإلسالم وھيمنته على
باقي الملل واألديان أدى إلى انتشار الجدل والمناظرات إلفحام المعاندين ونصرة الدين
على باقي الملل والنحل؛ يبدو ھذا واضحا إذا تأملنا العدد الكبير من األعمال المعروفة
في المناظرة سواء بين المسيحيين والمسلمين أو بين المسلمين ومعتنقي المذاھب
واألديان األخرى.
لقد كانت سياسة العباسيين سياسة شدة وإرخاء ،فالمانوية مثال تم اعتبارھا "زندقة" قد
توجب القتل لكونھا تثير النزعات اإلحيائية الفارسية وھذا سيؤدي بدوره إلى إثارة
الكثيرين في اإلدارة العباسية ممن كانت لھم خلفيات فارسية إليديولوجيتھا ، 6أما
3

المسيحيون واليھود فلم يكونوا مصدر خطر سياسي لكن خصومتھم كانت فكرية ،فھم
أھل الكتاب و النخبة المثقفة المتمرسة في استخدام أساليب الجدل والمناظرة ،لذا فإن
نقل كتاب"طوبيقا" إلى العربية اقتضته الضرورة الفكرية في مدافعة اآلخر المتمكن
من أدوات الحوار تَمكنا ينبغي مضاھاته حتى تكون الغلبة واالنتصار.
إن النضال السياسي في أيام المھدي وسعي األسرة العباسية وراء الشرعية اعتمد على
مواقع فكرية متعددة وھذا اقتضى منھم مدافعة غيرھم سواء بالقوة أو بالحوار الفكري،
فالمتكلمون في تلك الفترة كانوا قد ضبطوا فن الجدل ،وكان مجموع النظار قد اتفقوا
على أن الحوار ال يتم إلى وفق أصول وقواعد محددة ينبغي تمثلھا و احترامھا في كل
مناظرة ،فكتاب "طوبيقا"أو "مواضع الجدل" كان إذن وثيق الصلة على نحو واضح
بالحوارات المتبادلة بين العقائد ،لذلك فقد ترجم مرات متعددة لعل عبارته تصبح أدق
وأوفى في الداللة على المقصود ،وھذا يصدق كذلك على كتاب الطبيعة ألرسطو الذي
نقل إلى العربية بغية امتالك مضامين معرفية يُتوسل بھا في المطارحات الكالمية.7
تشغيل مبدأ االستيعاب الفكري:
لقد لعب مؤسس بغداد أبو جعفر المنصور)ت  158ھ 775-م( دورا أساسيا في تھيئ
الجو المناسب لبروز حركة الترجمة وتطورھا ،خصوصا وأن أوائل الترجمات قد
تمت في عھده وال أدل على ذلك من ترجمة إبراھيم الفزاري كتاب "السندھند" وھي
8
رسائل ھندية في علم الفلك يرجع تاريخھا إلى عام  425ق.م.
و نَ ْھ ُج المنصور كان سياسة ذات حدين :أولھا يتمثل في القضاء على الثورات بالقوة و
الثاني يتمثل في احتواء إيديولوجية الحركات المضادة ،وكان السبب الذي دفع
المنصور إلى ذلك تفطنه إلى كون الذين يحملون السالح لمواجھة العباسيين ھم قلة لكن
المعتقدين بتوجھھم الثوري كثرة ال يمكن القضاء عليھا بتاتا ،9والناظر حتى في شكل
بغداد يرى أن شكلھا كان دائريا يتوسطھا قصر الخليفة؛ وھذا يرمز إلى سيطرة
المركز التامة ،كما أن موقع بغداد على مقربة من المدائن عاصمة الساسانيين يرمز
مرة أخرى إلى أن اإلمبراطورية العباسية ھي وريثة اإلمبراطوريات الفارسية
القديمة ،10لذا فقد كانت العاصمة العباسية ھي المجال الذي تم فيه إفراغ الثقافات
األخرى من جاذبيتھا وأھميتھا ،وصوغھا ضمن مزيج ثقافي جديد ،ساھمت حركة
الترجمة في تشكيله ،وھذا يوضح لنا بكل تأكيد األسباب والدوافع الكامنة وراء الدعم
الذي قدمه الخلفاء العباسيون األوائل لھذه لحركة.
لقد ُش ِغل الخلفاء العباسيون -كما سبق وأن قلنا -بترسيخ سيطرة المركز وھذا ال يتأتى
إال بتماھي اإلنتاجات الثقافية والفكرية مع الخط الرسمي الذي تتبناه دار الخالفة،
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والحادثة التي وقعت بين المنصور واإلمام مالك بن أنس توضح ذلك ،فقد طلب
المنصور من مالك أن يُتخذ كتاب الموطأ باعتباره النص الوحيد المقبول ،لكن مالكا
رفض ذلك؛ أي أنه رفض أن يصير نَصﱡ ه َمطية و ُحجة للسيطرة على باقي النصوص.
لكن ھذه السيطرة الفكرية والعلمية ستعرف نجاحا مع المأمون الذي تبنى مذھب
االعتزال بوصفه المذھب الرسمي والوحيد للدولة ،فكانت المحنة التي عرفت بمحنة
خلق القرآن.
أما في ما يتعلق بحركة الترجمة فإن االعتقاد السائد ھو أن المأمون ھو الذي استھل
ھذه الحركة ،وھذا يخالف المعطيات التاريخية التي تؤكد لنا تعھد الخلفاء العباسين
األوائل بالترجمة.11
وقد ولد المأمون سنة 170ھ786-م أيام كانت حركة الترجمة قد خطت خطوات
واسعة ،ونشأ في الجو الثقافي الذي كان قد نما بما كان للبراكمة من دور في ذلك،
وكما قرأ المأمون كتب القدماء وانكب عليھا في شبابه 12فإن إقامته بمرو عاصمة
خراسان ووريثة الفكر الساساني القديم جعله ُمستبصرا بالدور الذي قد تلعبه حركة
الترجمة في استيعاب التكتالت الثقافية والفكرية المختلفة وصھرھا في بوثقة واحدة
تتحكم دار الخالفة في توجيھھا فتستفيد من ذلك سياسيا وثقافيا واجتماعيا.
لقد حمل المأمون على خصومه حملة دعائية وقعت على أرض خصبة بين المفكرين
الذين سارعوا إلى بث ھذه الدعاية ونشرھا وھذا األمر يُنظر إليه من خالل سياستين:
سياسة داخلية تتمثل في ترسيخ عقالنية اجتماعية منضبطة للمركز وكانت نتيجتھا
فرض المحنة ،و سياسة خارجية تقوم على العدائية ضد بيزنطة تمثلت في توجبه
ضربات عنيفة ضد البيزنطيين؛ ال ألنھم كانوا كَ◌َ فرة فحسب ولكن ألنھم كانوا من
الناحية الثقافية أدنى مرتبة ال من المسلمين فقط ،بل حتى بالنسبة إلى أجدادھم اليونان
القدماء .13وعلى العكس من ذلك فالمسلمون فضال عن كونھم أرفع شأنا بسبب اإلسالم
فقد كانوا أيضا أعلى شأنا ألنھم استوعبوا العلوم والحكمة اليونانية وترجموا كتبھم إلى
العربية ،وھذا التفوق ألقى الضوء على القيم الحضارية لإلسالم باعتبارھا قيم منفتحة
وعقالنية ،ومن ثم فقد أضحت حركة الترجمة تزود المسلمين بأدوات إيديولوجية
لدحض البيزنطيين وقتالھم.
ھذه األمور مجتمعة جعلت فيلسوفا كبيرا مثل الكندي يفتعل نسبا أظھر فيه أن يونان،
وھو الجد الرمزي لليونان القدماء ھو أخ لقحطان جد العرب ،وبذلك يمكن اعتبار
علوم اليونان عربية أصال ،وأن احتضانھا في المجتمع العباسي ،عبر حركة الترجمة
لم يكن سوى إعادة تأھيل ھذه العلوم في بيت أصحابھا األُ َول.14
لقد كانت الدعوة واضحة في أيام المأمون إلى التھوين من القيمة الثقافية والفكرية
لبيزنطة بقطع صلتھم مع اليونان ،خصوصا وأن المسلمين قد تفوقوا عليھم عسكريا
ومعرفيا؛ فقد ورد في تاريخ اليعقوبي أن المأمون غزا أرض الروم سنة 216ھ ،ففتح
اثنا عشر حصنا وعدة مطامير وبلغه أن طاغية الروم قد زحف ،فوجه إليه العباس ابنه
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فلقيه فھزمه ،وفتح ﷲ على المسلمين ،ووجه إليه "توفيل" ملك الروم باألسقف صاحبه
وكتب إليه كتابا بدأ فيه باسمه فقال المأمون :ال أقرأ له كتابا يبدأ فيه باسمه ورده وكتب
إليه توفيل بن ميخائيل :لعبد ﷲ غاية الناس في الشرف ملك العرب من توفيل بن
ميخائيل ملك الروم من قبل ،وسأل أن يقبل منه مائة ألف دينار واألسرى الذين عنده
وھم سبعة آالف أسير وأن يدع لھم ما افتتحه من مدائن الروم وحصونھم ويكف عنھم
الحرب خمس سنين فلم يجبه إلى ذلك.15
إن العامل األساسي الذي أدى إلى كون البيزنطيين ھم األدنى في نظر العباسيين ھو
ظھور النصرانية؛ فالحكمة كما يقول المسعودي في كتابه "مروج الذھب" لم تزل
نامية عالية في زمن اليونانيين تُعظم العلماء وتشرف الحكماء وكانت لھم اآلراء في
الطبيعيات والجسم والنفس والتعاليم األربعة وعلم التنجيم والموسيقى)(...إلى أن
تظاھرت ديانة النصرانية في الروم )البيزنطيين( ،فعفوا معالم الحكمة وأزالوا رسمھا
ومحوا سبلھا وطمسوا ما كانت اليونانية أبانته وغيروا ما كانت القدماء منھم قد
أوضحته.16
إن ھذا األمر يوضح باألساس أن اإلسالم ال مشكلة له مع الثقافات األخرى وحركة
الترجمة خير دليل على ذلك بعكس النصرانية التي حولھا البيزنطيون إلى سالح
تعصب ديني ،بموجبه تغصب األفكار وتحرق الكتب ويضايق العلماء؛ يقول ابن النديم
في الفھرست" كانت الفلسفة ظاھرة في اليونانيين والروم قبل شريعة المسيح عليه
السالم فلما تنصرت الروم منعوا منھا وأحرقوا بعضھا وخزنوا البعض ومنع الناس
من الكالم في شيء من الفلسفة).17(...
إن ھذا يؤكد أن بيزنطة كانت ميتة ثقافيا لذا فالدولة اإلسالمية وبقيادة المأمون ستكون
بال ريب ھي الوريثة الحقيقية لحكمة اليونان وعلومھم ،ولقد تم للمأمون ما أراد بعد أن
قاد حملة ناجحة ضد البيزنطيين نزعت عنھم إرثھم المفترض لليونان القديمة ووھبته
لبغداد عاصمة العباسيين التي انكبت على ترجمة التراث اليوناني حتى تستأثر به في
نھوضھا الحضاري المستوعب لثقافة اآلخر.
لقد ساھمت ھذه الظروف في زيادة االھتمام بحركة الترجمة ،ال من طرف الخليفة
فحسب ،بل من طرف فئات اجتماعية واسعة آمنت بأن مثل ھذا االھتمام قد ير ﱢسخ
مصالحھا السياسية والثقافية بشكل أفضل .ومن المعلوم أن حركة الترجمة ارتبطت
ببيت الحكمة وارتبط ھذا األخير بالحلم المشھور للمأمون ،ويروي ابن النديم ذلك
فيقول" :رأى المأمون في منامه كأن رجال أبيض اللون ُمشربا ُحمرة واسع الجبھة
مقرون الحاجب أجلح الرأس أشھل العينين حسن الشمائل جالس على سريره .قال
المأمون وكأني بين يديه قد ملئت له ھيبة ،فقلت من أنت قال أنا أرسطوطاليس،
فسررت به وقلت أيھا الحكيم أسألك ،قال سل ،قلت ما الحسن ،قال ما حسن في العقل،
قلت ثم ماذا قال ما حسن في الشرع ،قلت ثم ماذا ،قال ما حسن عند الجمھور ،قلت ثم
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ماذا ،قال ثم ال ثم .وفي رواية أخرى قلت زدني قال من نصحك في الذھب فليكن
عندك كالذھب ،وعليك بالتوحيد".18
إن ھذا الحلم يحدد لنا الحسن في ثالث أشياء مرتبة على التوالي فال ُحسن ھو :ما حسن
في العقل ،ثم ما حسن في الشرع ،ثم ما حسن عند الجمھور .وھذا الترتيب يتفق تماما
مع الرؤية الفكرية التي تبناھا المأمون والتي عمل على تنزيلھا في أرض الواقع عبر
تأييد كامل للمعتزلة ،فسلطان العقل في حلم المأمون يسبق سلطان الشرع كما يسبق
سلطان الجماعة؛ أي جماعة العلماء التي أصبحت قوتھا تزداد شيئا فشيئا باعتبارھا
الفئة الحامية للنصوص الشرعية ومن ثم باعتبارھا المرجع األعلى ،لذا فإن تركيز
السلطة وتثبيتھا في يد الخليفة اقتضى منه إضعاف سلطة العلماء الذين كانوا يتخذون
من الشرع سندا أوالً بال منازع ،كما اقتضى منه فرض العقل باعتباره المرجع األول
الذي به تقنن سلطة العلماء المعت ِمدين في أغلب أمرھم على ال ﱢرواية ال على ال ﱢدراية.
إن النقاش حول الحلم األرسطي ال يفضي بالضرورة إلى نتيجة مفيدة في ما يخص
حركة الترجمة ،فھذه األخيرة كانت قد بدأت قبل عصر المأمون بوقت طويل ،19لكن
ما ينبغي مالحظته ھنا ھو أن شخصية مثل شخصية أرسطو أصبح لھا اعتبار فكري
ومكانة مؤثرة في المجال الثقافي ببغداد ،حتى إن بعضا ممن كتبوا عنه في تلك الفترة
أو بعدھا يصفونه بالفاضل والحكيم إلى جانب فضالء آخرين مثل أبقراط و جالينيوس،
إذ من الواضح أن مكانة ھؤالء أضحت توازي مكانة أولي الفضل والنھى من العرب
والمسلمين ،فھذا أحمد بن أبي طاھر يروي عن جعفر بن محمد األنماطي 20أنه قال:
"تغذينا يوما عند المأمون فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من ثالثمائة لون فكلما
وضع لونا نظر المأمون إليه فقال :ھذا يصلح لكذا وھذا نافع لكذا)(...فقال له يحيى بن
أكثم 21يا أمير المؤمنين إن خضنا في الطب كنت جالينيوس في معرفته ،أو في النجوم
كنت ھرمس في حسابه ،أوفي الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه ،أو ذكر السخاء
فأنت فوق حاتم في جوده ،أو ذكرنا الصدق كنت أبا ذر في صدق لھجته)."22(...
إن ھذا الوصف من طرف يحيى بن أكثم ال يعني سوى شيء واحد وھو نزع
االعتراف بعلماء اليونان وحكمائھم وترسيخ ذلك ،بشكل يوازي االعتراف بغيرھم
داخل التراث الفكري العربي قبل الخالفة العباسية بزمن طويل ،وھذا يبين مدى التأثير
اليوناني في العمق الثقافي العباسي؛ سواء كان ذلك بطريقة غير مباشرة كما ھو األمر
في الحلم األرسطي و قول يحيى بن أكثم أو بطريقة مباشرة كما ھو األمر في حركة
الترجمة التي ما لبث روادھا يستفرغون جھدھم في ترجمة األعمال الفھلوية)الفارسية(
إلى العربية خالل القرن العباسي األول حتى ش ّمروا عن ساعد الجد في ترجمة أعمال
اليونان وكتبھم بل وتصحيح ما ترجموه مرات عديدة حتى يُقَ ﱠرب المعنى إلى األذھان
تقريبا يمھد الستثماره في الحياة العلمية والعملية وھو أمر يقتضيه الجو الثقافي
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واالجتماعي الذي كان يتطور بسرعة في بغداد ،فكأننا ھنا أمام غليان فكري يجعل
الطلب على الترجمة أمرا الزما ال يغفل عنه أولوا األمر وال جمھور المثقفين.
ولو استقصينا البحث في بدايات حركة الترجمة لوجدنا أن التنجيم كان أكثر المعارف
نفوذا ،إذ لما استنزفت الموارد الفھلوية في ھذا المجال ،كانت العودة إلى اليونانية،
فترجم كتاب"تِتراببلوس  " Tetrabiblosلبَطليموس ،الذي لم يلبث أن سيطر على
كتابة التنجيم بالعربية 23فألحقت به شروح وتعليقات كثيرة ،لذا فإننا نشھد في الفترة
العباسية األولى نشاطا مھما ألبرز المنجمين مثل ابن نوبخت وأبو معشر اللذين
انخرطا في حركة الترجمة بل ونجحا في تأليف كتب خاصة جعلت من التنجيم معرفة
مؤثرة في المواقف الفكرية واالجتماعية السائدة ،حتى إن النخبة الحاكمة اھتمت كثيرا
بھذه الثقافة األمر الذي دعاھا إلى طلب ترجمة عدد من الكتب في ھذا المجال.
إن الحاجات االجتماعية والفكرية للمجتمع العباسي جعل الترجمة تنفتح على مجاالت
معرفية متعددة ومتنوعة تتسع باستمرار ،فأصحاب الدواوين مثال كانوا في حاجة إلى
معرفة علمية وعملية تمكنھم من القيام بواجباتھم 24لذا فقد تم التركيز على ترجمة
أعمال في الھندسة والحساب ،وأھمھا كتاب "األصول" ألقليدس الذي ترجمه من
اليونانية الحجاج بن مطر مرتين؛ األولى في عھد ھارون الرشيد والثانية في عھد
المأمون ،ثم أعاد ترجمته حنين بن إسحاق وثابت بن قرة وغيرھم من العلماء الذين
كانوا يُصلحون الترجمات الموجودة وينقحونھا باستمرار .كما ألف محمد بن موسى
الخوارزمي في ھذا اإلطار كتابا جامعا -بأمر من المأمون -أسس من خالله علم الجبر
باعتباره مبحثا رياضيا مستقال ونقصد بذلك كتاب "الجبر والمقابلة" 25حيث يبسط
الخوارزمي حلوال رياضية متعلقة باإلرث و التجارة ومسح األرض 26وما إلى ذلك
من الشؤون العملية.
وتلبية للحاجات الطبية نقلت العديد من المؤلفات اليونانية إلى العربية وأھمھا رسائل
جالينيوس التي نجح حنين بن إسحاق في ترجمة جزء كبير منھا إلى العربية27فضال
عن ترجمته لعھد أبقراط ،وكتاب األقرباذين لديوسقريدس  ، Dioscoridesوالمقاالت
األربعة لبطليموس ،و كتب المقوالت والطبيعة واألخالق الكبرى ألرسطو ،وكتب
الجمھورية و طيماوس والقوانين ألفالطون ،وغيرھا من األعمال اليونانية العلمية
والفلسفية ،إذ كاد المأمون أن يُفلس بيت المال حين كافأ حنين على عمله ھذا بمثل وزن
الكتب التي ترجمھا ذھبا ،◌ً 28كما وضع حنين كتاب العشر مقاالت في العين وھو من
أقدم األعمال في طب العيون.29
وحنين ھو واحد من أعضاء بيت الحكمة ذلك المجمع العلمي الذي كان يضم خيرة
العلماء والمترجمين أمثال :إسحاق بن حنين الذي كان يُعين والده في ترجمة العديد
من الكتب فضال عن اختصاصه بترجمة كتب مستقلة عن اليونانية ،والخوارزمي
صاحب كتاب "الجبر والمقابلة" و"مفتاح العلوم" ،وابن فرخان 30الذي ترجم العديد
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من األعمال لبطليموس ,و ابن أخ حنين حبيش بن الحسن الذي ترجم إلى العربية
بعضا من أعمال أقليدس و جالنيوس وأبقراط و أرخمديس كما ترجم كتاب النواميس
ألفالطون وكذلك كتاب الطبيعة ألرسطو وكتبا أخرى غير ھذه ،و من ھؤالء أيضا
ثابت بن قرة الذي ترجم إلى العربية أعماال كثيرة في الھندسة و الحساب منھا المقاالت
الثالثة األولى من كتاب "المخروطات ألبولونيوس" وكتاب "المجسطي" لبطليموس
ورسالة بطليموس حول تسطيح الكرة كما أعاد ترجمة كتاب "األصول" ألقليدس
اعتمادا على ترجمة حنين .وعلى العموم فقد كان وجود ھذا الكم الھائل من العلماء
والمترجمين في بيت الحكمة دليال على الدور اإلجتماعي والثقافي الذي كانت تلعبه
ھذه المؤسسة ،باعتبارھا محطة أساسية في التثاقف الفكري بين اليونان والعرب،
تثاقف ال يقف عند حدود نقل وترجمة أشھر األعمال اليونانية بل يتعداه إلى فھم متون
ھذه األعمال ومقاصد وضعھا.
إن قوة الدعم الرسمي والحاجة الملحة إلى البحث التطبيقي ،جعل أفق الترجمة يتسع
شيئا فشيئا ليشمل مجاالت معرفية متنوعة من جھة ،ولينشئ لنا من جھة أخرى فئة
عريضة من المترجمين تخصص البعض منھم في حقول معرفية دون غيرھا و توسع
اآلخرون فيھا جميعا ،وقد كان ھؤالء يطورون معرفتھم باليونانية كما طوروا معرفتھم
بالعربية؛ إذ إن الترجمة تقتضي منھم إتقان اللغتين؛ وھذا ھو التفسير الذي يمكن أن
يعطى للقصة الغريبة كيف أن يوحنا بن ماسويه ھزأ من حنين وتغيب ھذا ثالث
سنوات عاد بعدھا وقد بلغت معرفته باليونانية ح ًدا مكنه من حفظ ھوميروس وتالوته
غيبا .31ولم يكتف حنين بتعلم اللغة اليونانية فحسب ،بل ُعني كذلك بالمجال الثقافي
اليوناني لفھم المقاصد التداولية التي تختزنھا ھذه اللغة .والعربية أيضا باعتبارھا لغة
الترجمة لم تكن ترضي أولئك الذين يدعمون الترجمات لكن الحاجة إلى مضامين تغني
الفكر العلمي و إلى متون تؤيﱢد إيديولوجية الدولة جعلھم ينفقون بسخاء؛ حتى أصبحت
الترجمة مھنة مربحة؛ فقد كان بنو موسى بن شاكر 32يُجرون رزقا لمجموعة من
المترجمين منھم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرھم في الشھر
نحو خمسمائة دينار .33ومن الواضح بحسب المصادر التاريخية أن اإلنفاق على حركة
الترجمة كان أمرا يحدد الحياة الثقافية للنخبة العباسية ،حيث إن العديد من ھؤالء وإن
لم يكونوا من أھل الصناعة والعلم فإنھم لم يترددوا في إنفاق مبالغ ضخمة على
المترجمين لينالوا حظوة ثقافية واجتماعية وھذا ال يتأتى لھم إال إذا تصورنا أن
الترجمة قد أصبحت ظاھرة فكرية وثقافية ال تنفك عن الواقع اإلجتماعي في بغداد .ثم
إن الدعم المادي والمعنوي لحركة الترجمة لم يكن مقصورا على طبقة معينة ،ألن
الداعمين جاءوا من جميع الفئات اإلجتماعية ،بل ومن جميع الفئات اإلثنية والدينية؛
من ناطقين بالعربية والسريانية والفارسية ،من مسلمين ونصارى وغيرھم من أبناء
الديانات األخرى .غير أن ھذه الرعاية ما كان لھا أن تكون بھذا الحجم لوال دعم
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السلطة الحاكمة بتوفير مناخ سياسي واقتصادي مناسب َم ﱠكن مجموعات إثنية أو دينية
متباينة من المساھمة في حركة الترجمة مساھمة متميزة حسنت من جودة النصوص
المترجمة.
والمؤرخون يجعلون لتطور الترجمة ثالث مراحل وھي :الترجمات الحرفية "األقدم"،
ثم المرحلة المتوسطة األكثر صقال وھي مرحلة حنين وحلقته ،ثم ما تال ذلك من
ترجمات مدرسة بغداد الفلسفية التي كانت في أغلبھا مراجعات للترجمات السابقة لھا،
إال أن ھذا التقسيم الزمني ال يفيد كثيرا في فھم تطور أساليب الترجمة ،ألن نموذجا
معينا من نماذج الترجمة يمكن أن يعثر عليه في غير مرحلة واحدة .34
وحينما نتحدث عن أعالم الترجمة في ھذه الفترة ،فإننا نؤكد أن ھؤالء كانوا نشطين
في الشرق األدنى وكانوا يمارسون عملھم في أي بيئة تقدم لھم الدعم األفضل وھذا ما
وجدوه في العاصمة العباسية بغداد؛ حيث أجريت األرزاق عليھم من طرف الطبقة
الحاكمة ومن طرف أغنياء بغداد ووجھائھا ،األمر الذي أدى إلى تعريب ك ﱟم ُمھم من
المعارف العلمية ما لبث أن تطور مع تزايد المشكالت العلمية التي كانت تستوقف
الباحثين والمترجمين العلماء.
وھذا يدل على أن الترجمة لم تكن غاية في ذاتھا ،بل مجرد وسيلة لكسب المعارف
وتطويرھا ،إذ إن االشتغال بالعلوم المترجمة لم يقتصر على جماعة المترجمين فقط،
بل تعداه إلى علماء آخرين استثمروا ما ھو مترجم في دراسة وبحث قضايا علمية
جديدة ،وكتاب الخوارزمي في الجبر مثال على ذلك؛ إذ إنه ظھر بين سنتي
198و215ھ 815/و830م؛ أي بعد مرور حوالي نصف قرن على ترجمة "األصول"
ألقليدس ،ويصدق ھذا كذلك بالنسبة لما كتبه الكندي حول البصريات إذ إنه تجاوز
األعمال المترجمة في نواح كثيرة ،35وھو يبين مرة أخرى دور الترجمة في تحريك
الواقع العلمي بدفع العلماء نحو حقول مختلفة للبحث لم تكن لھا صلة باألصول
المترجمة عن اليونانية ،وھذا يصدق كذلك على رعاة الترجمة الذين لم يعد اھتمامھم
محصورا في المعرفة المنقولة عن اليونان وحدھا ،بل ع ّم كذلك القضايا األصلية التي
أوجدتھا ھذه المعرفة .
إن حركة الترجمة لم تكن حركة نقل لغوي دوغمائي للنصوص اليونانية ،بل كان نقلھا
نقال خالقا ومبدعا بالنظر إلى تلك الفترة التاريخية ،ويتضح ھذا في كثير من
اإلضافات والتعديالت التي نعثر عليھا مرارا في النصوص المترجمة وال نعثر عليھا
في األصل اليوناني ،وھو ما يدل على أن المترجمين قد صارت لھم خبرة كبيرة
بالموضوعات المترجمة فضال عن خبراتھم السابقة.
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إن الترجمات المبكرة كانت في حاجة إلى إصالح يوافق أصول العربية السليمة وھذا
أدى إلى تطور مزدوج ،في األسلوب والمادة معا .وقد يقول قائل :إن الترجمات
اليونانية اعتمدت في أغلبھا على السريانية ،ومن ثم فھو تثاقف بين السريانية واليونانية
من جھة ،وبين السريانية والعربية من جھة أخرى ،إال أن النقد الالذع الذي وجھه
حنين بن إسحاق في"رسالته" إلى الترجمات السريانية المبكرة ،قد يزيل ھذا االعتقاد،
ثم إن الترجمات التي تمت في الفترة العباسية كانت في أغلبھا بتكليف وفق لوائح
محددة؛ أي وفق الحاجة العلمية والعملية التي كان يتطلبھا الواقع العباسي بكافة
تشكيالته ،ومن ثم فإنه من الخطأ أن يقال إن حركة الترجمة اليونانية العربية كانت
تعتمد أساسا على المعرفة اليونانية التي كانت منتشرة قبال بين النصارى.
إن حركة الترجمة ھي حركة مختلفة عما كان سائدا من ترجمات متفرقة أنتجت لنا
نصوصا محدودة لم تخضع للنقد العميق وال للدقة المطلوبة ،وعلى العموم فالترجمات
ينظر إليھا منذ بدايتھا على أنھا جزء من مسيرة البحث التي كانت تقتضيھا التوجھات
العقلية السائدة في بغداد ،فھي إذن استجابة خالقة للحركة العلمية والفسلفية التي كانت
تتطور على نحو متسارع ،والتحليل الموضوعي لحركة الترجمة ،سيفيد بال شك في
وضع عملية التثاقف اليوناني العباسي في إطارھا ومن ثم سيوجه اآلراء التي تتحدث
عن مدى حضور األصالة في العلم والفلسفة العربيين أو انعدامھا.
إن ھذه المسيرة الحافلة لحركة الترجمة في العصر العباسي لم تنته إال بإفراد مشروع
علمي أصيل أخذ على عاتقه تطوير المتون المترجمة وتشغيل قضاياھا ضمن حقول
معرفية جديدة ،لذا ال يمكن الحديث عن نھاية حركة الترجمة بوصفھا ظاھرة فكرية
شملت اھتمام فئات واسعة من المجتمع العباسي دون الحديث عن بروز حركة تأليف
واسعة عملت على استثمار النصوص المترجمة ،وھذا يعني أن حركة الترجمة نجحت
في تحقيق مرادھا الذي لم يكن بطبيعة الحال ھو تركيم عدد كبير من العلوم المترجمة
ووضعھا في رفوف المكتبات ،بقدر ما كان ھو االستفادة من ھذه الترجمات في تأصيل
قضايا جديدة تھم المجتمع العباسي وترقى به فكريا وثقافيا ،وھذا لعمري ھو ما حصل
بالضبط حتى صارت بغداد آنذاك قِبلة المفكرين والعلماء؛ فالتاريخ قد حدثنا عن شد
للرحال نحو بغداد عاصمة الخالفة العباسية حيث يجد العلماء بيئة فكرية وعلمية
مناسبة تمكنھم من االستفادة العلمية والمادية بل والشھرة أيضا ،وھي أمور كانت تَ ِع ﱡز
في غيرھا من المدن و األمصار ،ونختم فنقول إن حركة الترجمة في العصر العباسي
األول كانت وسيلة رائعة نجحت في تحقيق غايتھا ،أما اليوم فقد صارت
الترجمة36غاية  -في حد ذاتھا -نجحت في تبرير وسيلتھا.37
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األسس المنھجية للقراءة الحداثية للنص الــقــرآني
محاولة في التفكيك والتأسيس

إعداد :
د .فؤاد بوعلي
أستاذ في التواصل واللغويات العربية

تمھيد  :حدود الحداثة
 1ـ القراءة الحداثية للنص القرآني
 2ـ الحداثة العربية  :حرب التأويل وسوق القراءة
 3ـ األسس االستداللية للقراءات الحداثية
 4ـ األصول المنھجية للقراءة الحداثية من خالل طروحات الجابري
خاتمة
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تمھيد  :حدود الحداثة
ھل ھناك حد معلوم للحداثة ؟
لم يتفق المھتمون بالحداثة على تعريف لھا مما يولد لدينا تصورا بأن الحداثة مفھ وم غ امض
يفسره كل شخص أو كل مجموعة أشخاص حسب ميولھم واتجاھھم وبالرغم من ذل ك تش ترك ك ل
اآلراء في جملة من الضوابط وعناصر التوافق .فھي عند الدكتور جابر عصفور  :تعني الصياغة
المتجددة للمبادئ واألنظمة التي تنتقل بعالق ات المجتم ع م ن مس توى الض رورة إل ى الحري ة ،وم ن
االستغالل إلى العدالة  ،ومن التبعية إلى االستقالل ومن االستھالك إلى اإلنتاج  ،ومن سطوة القبيلة
أو العائلة أو الطائفة إلى الدولة الحديثة ،ومن الدول ة التس لطية إل ى الدول ة الديموقراطي ة .والحداث ة
تعن ي اإلب داع ال ذي ھ و نق يض االتب اع ،والعق ل ال ذي ھ و نق يض النق ل

.

و ُي َعرّ فھ ا أح د الب احثين بأنھ ا  :مفھ وم متع دد المع اني والص ور ،يمث ل رؤي ة جدي دة للع الم مرتبط ة
بمنھجية عقلية مرھونة بزمانھا ومكانھا .ويذكر بعض الحداثيين أن " معالم الحداثة تتح دد بعالقتھ ا
التناقضية مع ما يسمى بالتقليد أو التراث أو الماضي ،فالحداثة ھي حالة خروج م ن التقالي د وحال ة
تجديد " ومن أھم خصائص الحداثة في نظر الحداثيين ما يلي :
ـ
ـ

أنھ

ا تعن

يس

يادة العق

ل

أنھ ا تتع ارض م ع ك ل م ا ھ و تقلي دي ،فھ ي تنف ي ك ل الثقاف ات الس ابقة عليھ ا

.
.

ـ أنھا تعني التغيير المستمر ،وإن كان ھذا التغيي ر ي ؤدي ف ي كثي ر م ن األح وال إل ى أزم ات داخ ل
المجتمعات التي تجد نفسھا مضطرة إلى مراجع ة الق ديم عل ى أس اس م ن العقالن ّي ة ،والعقالني ة ھ ي
الت

يت

ؤدي إل

ى الحداث

ة ول

يس العك

س

.

ـ تقرر الحداثة أنّ الحقائق تستمد قيمتھا من كونھا نتاجا ً للعقل البشري ،وتقرر أيضا حرية االختيار
للقيم واألساليب ،ومن ثم فھي ُتحل العلم محل اإلله .
والحاصل أن الحداثة ـ كما تبلورت في منشئھا واستقدمت إلى العالم اإلسالمي ـ تق وم ف ي جوھرھ ا
عل ى الث ورة عل ى الق ديم الم وروث أ ًي ا ك ان مص دره وأ ًّي ا كان ت قيمت ه  .وف ي ھ ذا اإلط ار تن درج
محاوالتھم القرائية للنص القرآن ي الت ي حاول ت تج اوز حال ة اإلط الق الواس مة للتعام ل الع امي م ع
النض المقدس وإدراجه في بنية التراث العربي بغية إسقاط المناھج الحديثة عليه وتعريضه لمن اھج
البحث الحديثة ..
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1ـ القراءة الحداثية للنص القرآني :
شكلت قراءة ال نص القرآن ي مح ور الدراس ات الحداثي ة العربي ة  ،باعتب اره العنص ر األس اس
ف ي تش كيل العق ل العرب ي  ،وباعتب اره المرج ع المح وري لك ل الق راءات اإليديولوجي ة ف ي زم ن
استقالة العقل العربي لحساب السلطة  .وإذا كان القدماء قد عالجوا النص القرآني باعتب اره مص درا
لالستثمار التشريعي والتوظيف العلمي داخل الزمن البشري  ،فإن القراءات الحداثية ق د س عت إل ى
تأسيس نوع من القطيع ة المعرفي ة والمنھجي ة م ع الكتاب ات القديم ة تح ت دع اوى التجدي د واألنس نة
والعقلن ة  ....مم ا وس م ھ ذه الق راءات بط ابع التج رؤ عل ى قداس ة ال نص ال ديني وإخض اعه لس لطة
المنھجي ة العقالني ة بحث ا ع ن تج اوزه معرفي ا ونقل ه م ن مس توى التع الي والمفارق ة إل ى االعت راف
باتصاليته وخضوعه لمؤثرات الزمن الطبيعي .
وق د س ار الب احثون الع رب عل ى خط ى أس اتذة التفس ير النص ي ف ي الغ رب ال ذين ع الجوا
النص وص الديني ة ف ي بع دھا البش ري الطبيع ي دون اإلحال ة عل ى تميزھ ا اإلنش ائي أو أص لھا
المف ارق  .ويمكنن ا ف ي ھ ذا المج ال أن نمي ز ب ين أرب ع ق راءات معاص رة لل نص القرآن ي  :أدبي ة
وتأويلية وإيديولوجية ومعرفية  .وجوھر االختالف ھ و ف ي الج واب ع ن الس ؤال اإلش كالي  :كي ف
نقرأ القرآن ق راءة تس اھم ف ي تحري ر الواق ع العرب ي م ن تبع ات الھزيم ة واالنحط اط ؟  .وف ي ھ ذا
تعت رف ك ل ھ ذه الق راءات ب أن ال نص القرآن ي يش كل عقب ة معرفي ة أم ام ك ل محاول ة إلع ادة بن اء
الشخصية العربية الحديثة الرتباطه اللزومي بالقراءات القديم ة الت ي أحاط ت ب ه حت ى غ دت ج زءا
من بنيته الداللية وعنصرا بنائيا في المخيال الذاتي للمتلقي المعاصر  .كم ا اجتھ دت ھ ذه الق راءات
في تطبيق آليات حداثية غير مكتملة التأسيس حتى ف ي معينھ ا األص لي ول دى روادھ ا األوائ ل  ،أو
كما قال ھابرماس  ":إن الحداثة مشروع لم يكتمل "  .لذلك ظلت ھذه القراءات حبيسة الص الونات
الفكرية والنقاش ات األكاديمي ة بعي دة ع ن ش روط التن اول المجتمع ي البتعادھ ا ع ن ض وابط اإلنت اج
العلمي الرصين وليس لقوة الممانعة والمقاومة السلفية كما ي دعي بعض ھم )نص ر حام د أب و زي د( .
حيث انطلقت جلھا م ن محاول ة إنق اذ ال نص القرآن ي م ن س لطة المرجعي ات المختلف ة وجعل ه متاح ا
للتناول اإلنساني كأي ن ص أدب ي أو فك ري ع ادي بعي دا ع ن مف اھيم اإلط الق والتع الي واالنفص ال
والقدسية  .والواقع أننا لو رمنا التدقيق في التصنيف القرائي للنص لجعلن ا ك ل محاول ة حداثي ة ھ ي
صنف قائم بنفسه وباب منعزل عن البقي ة لكث رة المن اھج وتع دد المح اوالت التطبيقي ة  .لكنن ا نعتق د
باقتضاب أن أھم ھذه القراءات التي تتداول كثيرا في النقاشات المتعلقة بالنص ھي ثالث ق راءات :
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تأويلية وأدبية وإيديولوجية  ،ونضيف لھا صنفا رابعا بشرنا ب ه ال دكتور الج ابري ف ي كتاب ه الجدي د
تأليفا القديم معرفة "مدخل لدراسة القرآن " ھو القراءة المعرفية.
 2ـ الحداثة العربية  :حرب التأويل وسوق القراءة
لماذا قراءة النص القرآني من جديد ؟ قد يبدو إعادة طرح سؤال القراءة في حد ذاته أمر يحتاج إلى
ق راءة  .إذ يجم ع ج ل الق ارئين والب احثين الح داثيين عل ى أن ق راءاتھم الجدي دة ھ ي محاول ة لض بط
النص بواقع اإلنسان العربي الحديث  .ومحاولة إخضاع الخطاب الديني عموما وال نص عل ى وج ه
الخصوص إلى تعدد قرائي يواجه العملي ات اإليھامي ة المحفوف ة بالالمس اس والالتفكي ك  ،ومحارب ة
س دنة التأوي ل األح ادي الت ي تبق ي الخط اب ال ديني خطاب ا مغلق ا ً عل ى تعددي ة ھيرمونيطيقي ة ،س داً
لذرائع الخالف  .فالنص كنص محتاج دوما إلى قارئه وبين الطرفين ھناك عالقة تأويلية ما تح اول
ضبط المعنى وسبل التوظيف .وفي ھذا اإلط ار نش ير إل ى ق راءات ث الث م ع اإلحال ة عل ى نم وذج
معين منھا ھو القراءة المعرفية:
أوال ـ الق راءة األدبي ة  :ي زعم العدي د م ن الدارس ين المح دثين أن الق راءة الص ائبة لل نص القرآن ي
ينبغي أن تكون أدبية بيانية  .وذلك لكون النص قد نزل في قوم عرفوا بالفصاحة والش عر وتح داھم
أول األم ر بياني ا  .ف أمين الخ ولي )ت ، (1966وال ذي أس ف أب و زي د عل ى ع دم تط وير منھج ه
التفسيري من قبل الالحقين  ،يرسي منھجا تفسيريا سماه التفسير البي اني للق رآن  .حي ث يق ول عل ى
أن القرآن ھ و  " :كت اب العربي ة األكب ر وأثرھ ا األدب ي األعظ م  ،فھ و الكت اب ال ذي أخ ذ العربي ة وحم ى كيانھ ا
وخلد معھا فص ار فجرھ ا وزين ة تراثھ ا  ،تل ك ص فة للق رآن يعرفھ ا العرب ي مھم ا اختل ف ب ه ال دين أو افت رق ب ه
الھوى مادام شاعرا بعربيته مدركا أن العروبة أصله في الناس وجنسه بين األجناس وسواء كان العربي بعد ذلك
مسيحيا أو وثنيا أم كان طبيعيا دھريا ال دينيا أم كان المسلم المتحنف فإنه سيعرف بعروبته منزلة ھذا الكتاب في
العربية ومكانته في اللغة دون أن يقوم ذلك على شيء من اإليمان بصفة ديني ة للكت اب أو تص ديق خ اص بعقي دة

فيه "  .1حيث يقترح علينا الشيخ المعزول من التدريس منھجا فنيا في قراءة ال نص تعتم د المقارب ة
البيانية ألحداث القرآن واعتبارھا تمثيال يستھدف الترويج للدعوة والتأثير في النفس المتلقية.

وينطلق أدون يس ف ي " ال نص القرآن ي وآف اق الكتاب ة

" م ن قول ه ":أش ير وال أتكل م ع ن الكتاب ة القرآني ة

بوصفھا نصا لغويا خارج كل بعد دين ي  ،نظ را وممارس ة  ،نص ا نق رؤه كم ا نق رأ نص ا أدبي ا "  .وف ي مقاربت ه
الش عرية للق رآن يجع ل الس ورة عب ارة ع ن بوتق ة تنص ھر فيھ ا الخطب ة والمث ل والنش يد والح وار
والصالة وكل األجناس األدبية  .ومن حيث بنيتھا الموسيقية لھا نظام إيقاعي خ اص مس تلھما تحي ل
بي ار دو كابرون ا ال ذي ق دم دراس ة موس يقية للس ور وف ق تقس يماتھا اللحني ة وترانيمھ ا الت ي تس تعيد
قصص التوراة وطرق الكتابة الكنعانية القديمة  .يقول أدونيس  " :ونشير ھن ا عل ى أن موس يقى الش عر
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كما عرفھا العرب القدامى اقل من ھذه السور ...فالنص القرآني نغم  ،ويمكن أن ن تكلم علي ه بوص فه نغم ا  .وال

تندرج أنغامه في أي نسق معين أو نظام وزني ثابت وھذا مما يجعلھا حركية ومفتوح ة " .وال يخف ي ص احب
"الثابت والمتحول" أن مرتك زه ال رئيس ھ و نق د الق راءات الس ائدة لل نص والت ي تغل ق آف اق الرؤي ة
للوجود بحكم تركيزھا على الشريعة وتغليب المنظور الشرعي  " .ھكذا يج د المس لم نفس ه وفق ا لھ ذه
القراءة الشرعية السياسية محصورا بين الشرعي والسياسي تزول حريت ه وتنطف ئ كينونت ه م ن داخ ل  ،ويش عر
أنه آلة تسيرھا يد الشرع  ،أعني يد السياسة  ...والسؤال الذي يج ب أن يط رح ف ي ھ ذا اإلط ار ھ و  :م اذا يفع ل
إنسان يرى أن ﷲ ليس في المقام األول مشرعا  ،وال حاميا للشريعة وال ملكا ،وإنم ا ھ و ف ي المق ام األول جمي ل

وكريم ومحب " .
وھكذا فقد أخضعت المناھج الحديثة ق راءة ال نص ال ديني لمن اھج ال نص األدب ي متجاھل ة مقومات ه
الروحية الخاصة به وخصوصيته الوجودية في مغ امرة ألنس نته أو أس ره بس ياقه الت اريخي  .لكنھ ا
ووجھت بعجز عن إخضاع النص ال ديني لمف اھيم غي اب المقص د وم وت المؤل ف وال نص المفت وح
واإلحاط ة الش املة بھندس ته المعماري ة  .إن اإلق رار بألوھي ة ال نص يعن ي اإلق رار حتم ا بمفارقت ه
وبحمل ه لمقص د متع الي مم ا يجعل ه فارض ا نفس ه عل ى الق ارئ  /المتلق ي ول يس بغي ة البح ث ع ن
المعنى النھائي البارتي )نسبة إلى روالن بارت( .
ثانيا ـ القراءة اإليديولوجية  :ال يخفي رواد ھذه القراءة تأكيدھم عل ى التوظي ف المجتمع ي لل نص
القرآن ي  .فالعم ل القرائ ي يرم ي اإلجاب ة أو باألص ح االس تجابة ألس ئلة واقعي ة مطروح ة س لفا .
والحقيق ة المرج وة ف ي ھ ذا المج ال ق د تم ت ص ياغتھا وض بط أركانھ ا  ،وي أتي ال نص دل يال عل ى
صدقيتھا  .حي ث يؤك د حس ن حنف ي ف ي مختل ف كتابات ه عل ى الط ابع الث وري لل وحي ال ذي ال ي راه
ن زوال م ن ﷲ إل ى اإلنس ان ب ل ھ و ينطل ق م ن اإلنس ان لتلبي ة ن داء الواق ع والتعبي ر ع ن مط امح
الجم اھير  .فھ و ال يت ورع ع ن الق ول بض رورة تحوي ل ال دين إل ى إي ديولوجيا  .إذ يس تبعد ﷲ م ن
تفاس ير المفس رين المح دثين واس تبدال ذل ك بال دفاع ع ن حاجي ات اإلنس ان المقھ ور وتأوي ل ال نص
القرآني وفقا لحاجيات األمة .فكما أن الصورة التي يحملھا اإلنسان عن ﷲ ھي إنتاج بشري يعك س
فيھا قيمته ومطامحه مضفيا عليھا قيمة التعالي واإلطالق ،فكذلك على المفسر ـ منھجي ا ـ أن ي ؤول
النص القرآني حسب حاجات األمة المعاصرة  .2وھذا يرتبط بمس ألة إع ادة نظ ر أو ترتي ب للعالق ة
التي تصل ما بين التراث والدين  ،وكل ذلك في المنظور الذي يفضي إلي اعتب ار ال دين ج زءا م ن
التراث ال اعتبار التراث جزءا من الدين كما يقول حسن حنفي في كتابه التراث والتجديد .
ثالث ا ـ الق راءة التأويلي ة  :التأوي ل عن د ب ول ريك ور ھ و :الس ير ف ي الطري ق الفك ري ال ذي يفتح ه
النص ،أي االتجاه نحو ما يُضيئه النص ويُشرق عليه ،فيعد بذلك لغ ة العق ل ،ف النظر ھ و التأوي ل
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نفس ه  .وھ و عن د عن د نص ر أب و زي د الوج ه اآلخ ر لل نص؛ يمث ل آلي ة

ھام ة م ن آلي ات الثقاف ة

والحضارة في إنتاج المعرفة .وتقوم ھذه القراءة على أن لغ ة ال نص ال تتوق ف ع ن تولي د المعن ى ،
وكل قارئ م ن حق ه أن يق دم رؤيت ه الخاص ة دون توظي ف إي ديولوجي أو تعبي ر ع ن قض ية زمني ة
مقي دة بح دود الواق ع  .حي ث يغ دو ال نص القرآن ي ظ اھرة ثقافي ة يمك ن إخض اعھا للتفكي ك النص ي
والتأويل  .ويمكن التمثيل لھذا الصنف من القراءات بدراسات محمد أركون ونصر حامد أبو زي د .
حي ث يعتق د أرك ون أن المعالج ة الص ائبة لل نص ھ ي الت ي تعتم د من اھج عل وم األدي ان المتبع ة ف ي
تحلي ل ونق د الت وراة واألناجي ل  ،والتوس ل ف ي س بيل ذل ك بالمن اھج المعتم دة ف ي عل وم اإلنس ان
والمجتمع داعيا إلى " اإلس الميات التطبيقي ة" الت ي تعن ي دراس ة ال نص القرآن ي عل ى أس اس م نھج
حف ري أركيول وجي  .والنقط ة المبدئي ة ھ ي التح رر م ن "ش رنقة" الدراس ات التفس يرية الكالس يكية
وإخضاعھا للبحث األلسني الحديث وما يطرحه من أسئلة حديثة تختلف عن أس ئلة الق دماء  .يق ول
أرك ون  ":وكن ت ق د بين ت ف ي ع دد م ن الدراس ات الس ابقة أن مفھ وم الخط اب النب وي يطل ق عل ى النص وص
المجموعة في كتب العھد القديم واألناجيل والقرآن كمفھ وم يش ير إل ى البني ة اللغوي ة والس يميائية للنص وص  ،ال

إل ى تعريف ات وت أويالت الھوتي ة عقائدي ة "  .فالواقع ة القرآني ة ـ حس ب أرك ون ـ تحت اج إل ى تحلي ل
أنتروبول وجي يت يح للم ؤول تحلي ل المنظوم ة التفس يرية للق رآن م ن أس طورة ومتخي ل ووع ي
تاريخي  .فمثال عند حديثه عن سورة الكھف وقصة الفتي ة يعتبرھ ا م ن قبي ل القص ص األس طورية
الت ي تعن ى بالتش كيل وتق ديم العب رة أكث ر م ن مطابق ة الواق ع والت اريخ  .إن الم نھج األرك وني ھ و
محاولة لتفكيك المنطق الالھوتي القرآني داخل إطار التاريخ عن طريق خرق الممنوع ات وانتھ اك
المحرمات  .والسؤال المرعب ـ حسب علي حرب ـ ھو  :ھل يطال النقد ال نص القرآن ي أم يقتص ر
على الشروحات والتفاسير ؟ . 3يجيب أركون " :عملي يق وم عل ى إخض اع الق رآن لمح ك النق د الت اريخي
المقارن "  .وبتعبير علي حرب  " :إن أركون إذ يتكلم على القرآن ويستعيده  ،إنم ا يخض عه لمطرقت ه النقدي ة
ويقرأه بعين حفرية تفكيكية مح اوال ب ذلك اس تنطاقه ع ن مش روطيته وحدثيت ه كاش فا ع ن تاريخيت ه األكث ر مادي ة

ودنيوية واألكثر يومية وعادية  ،بل األكثر شيوعا ". 4
وكان نصر أبو زيد أكثر وضوحا وج رأة ف ي االش تغال بقض ايا التأوي ل ورف ض ال وحي كم ا تحي ل
عليه إنتاجاته كان آخرھا محاضرته في ندوة الذكرى المئوية على وفاة الكواكبي  ":إش كالية تأوي ل
القرآن قديما وحديثا "  .فاعتمادا على الطفرات التي حققتھا الھرمينوطيقا )أو التأويلي ة( ف ي تحلي ل
النص وص الديني ة واألدبي ة ح اول ص احب "مفھ وم ال نص" إع ادة االعتب ار لمفھ وم التأوي ل داخ ل
الفضاء التداولي العربي بعد استقالته الطويلة عن التداول لص الح التفس ير المعن ي أساس ا بالتفاص يل
والجزئي ات الظ اھرة لل نص القرآن ي  " .إن الق ول بإلھي ة النص وص واإلص رار عل ى طبيعتھ ا اإللھي ة تل ك
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يستلزم أن البشر عاجزون بمناھجھم عن فھمھا ما لم تتدخل العناية اإللھي ة بوھ ب البش ر طاق ات خاص ة تمك نھم

من الفھ م "  .حيث يبشرنا حامد أبو زيد بدراسة أدبية للقرآن باعتبارھا المدخل الكفيل بتحقيق وع ي
علمي يتجاوز التوجيه اإليديولوجي السائد ويأخذ في االعتبار أن القرآن ھو ـ قبل كل ش يء وبع ده
ـ نص لغوي بما له من تراكيب ودالالت  ،ولما له من صالت بواق ع الن زول وض وابطه ف ال يمك ن
أن يفھم إال بواسطة التأويل  .فالنص القرآني ليس سوى نص لغوي ينتمي إلى بنية ثقافية محددة ت م
إنتاجه طبقا لق وانين الثقاف ة العربي ة  .وعالق ة ال نص القرآن ي ب الواقع تجع ل الفع ل اإلالھ ي ي تم ف ي
إطار الطبيعة وتحت تصرف القوانين الزمانية والمكانية  " .في كلمة  ،يعتبر أبو زيد أن النص ل ه
كينونة وأن القارئ ل ه أف ق  ،ف النص م ن خ الل بنيت ه وم ا يح يط ب ه م ن عل وم وت راث تفس يري
وتأويلي ل ه عالق ة بفك ر الق ارئ  .أم ا الق ارئ فل ه فاعلي ة ج ذب ال نص إل ى أفق ه وھ ي فاعلي ة ال
تتحقق إال بالمعرفة وفھم الواقع وإدراك حركيته ".5
رابعا ـ القراءة المعرفية  :تؤمن ھذه القراءة بض رورة عقلن ة ال نص القرآن ي وخي ر م ن يمثلھ ا ھ و
الجابرية في كتابه األخير  .حيث ظل وفيا لمقدمته المنھجية التي اختطھا في "نح ن والت راث" الت ي
تقوم على قراءة نقدية عقالنية لنصوص التراث العربي حتى غدا زعيم العقالنية العربية  .وبتعبي ر
جورج طرابيشي  " :الجابري ھو وحده الذي استأثر دون من تقدمه بامتالك حقوق ملكية التعبير
وبامتياز تمثيل العقل العرب ي تحل يال ونق دا وترويج ا للمفھ وم بم ا ھ و ك ذلك ف ي المج ال الت داولي
للثقاف ة العربي ة المعاص رة " .6ويب رز ھ ذا المنح ى العقالن ي ـ ال ذي س وف نتع رض ل ه بال درس
والتحلي ل ـ بقراءت ه النقدي ة لمختل ف الرواي ات والمص ادر التاريخي ة  .إض افة إل ى محاولت ه تبن ي
منھج علمي موضوعي يقارب النص بعيدا عن ظالل االنتماء العق دي " .إن خطابن ا ھن ا ل ن يك ون
خطاب دعوة  ،وال خطابا مضادا ألية دعوة  .إنه خطاب ينشد التعبي ر ع ن الحقيق ة كم ا تب دت لن ا
من خالل موقف حيادي موضوعي م ن الوق ائع وتعام ل نق دي م ع المص ادر  .وإذا ك ان ال ب د م ن
تقديم مثال عل ى م ا نطم ح إلي ه ھن ا م ن الحي اد الموض وعي والتعام ل النق دي فلنق ل أنن ا سنس لك
المسلك نفسه الذي سلكناه في األجزاء األربعة من كتابن ا نق د العق ل العرب ي " .7وھ و وإن ك ان
يعترف باختالف المج االت  ،ألن الق رآن ل يس تراث ا  ،ف إن حض ور العنص ر المنھج ي ف ي مقاربت ه
يتمث ل ف ي إخض اعه للتحلي ل النق دي وض بط ترتيب ه وإع ادة ھيكل ة معم اره  .وب ذلك يظ ل الج ابري
نسقيا في استعماله لنفس اآلليات اإلجرائية  .وھذا ما يبدو خالل القضايا المتناولة .
ھذه ـ في اعتقادنا ـ أھم القراءات الحداثية للنص القرآني والت ي أص بحت تتك اثر ف ي الوق ت ال راھن
بشكل مثير للتساؤل  .ونعترف أن التصنيف المقدم ھو إجرائي فقط  ،حي ث ال نع دم ت داخال معرفي ا
ومنھجيا بين األنواع الثالث ة النتمائھ ا إل ى فض اء ال درس الح داثي  .وك ل المح اوالت الت ي خاض ھا
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العلم انيون الع رب عن د مق اربتھم لل نص ال ديني تتأس س عل ى موق ف إي ديولوجي م ن اللحظ ة
اإلبداعية  .فنصر أبو زيد ال يخفي معارضته القوية للقوى الدينية ) الرجعية ( التي تك رر الخط اب
التراث ي المتج اوز والت ي حملھ ا مس ؤولية التخل ي ع ن المش روع التجدي دي ال ذي ب دأ م ع األفغ اني
وعب ده والخ ولي  .ب ل إن ه يص ر عل ى ط رح س ؤال اإلس الم ف ي مواجھ ة المؤسس ات الرجعي ة
المس يطرة عل ى الفض اء الثق افي العرب ي  .ونج د أرك ون ـ ف ي نف س المس ار ـ يح دثنا ع ن رواد
التوظي ف اإلي ديولوجي لل نص  ،وأن قراءت ه الحفري ة ھ ي إع ادة االعتب ار لإلنس ان ف ي عالقت ه
بالنص  .أي أرخنة النص وأنسنته  .والج ابري نفس ه ال يخف ي انتم اءه إل ى اللحظ ة اإلنتاجي ة ممثل ة
في أحداث  11سبتمبر  ،فغدا سؤال اإلسالم والنص محوره محاولة للخروج بتصور عقالن ي بعي د
عن التوظيف اإليديولوجي لدعاة "التطرف"  .مما يعن ي أن ھ ذه الدراس ات ـ ب الرغم م ن ال دعاوى
المدبج ة الت ي يص درھا بھ ا الح داثيون ـ تش ترك كلھ ا ف ي االنتم اء إل ى نف س الس ؤال الحض اري :
سؤال الحداثة والنھضة ومقاومة سلطة النص ومؤسساته .
 3ـ األصول المنھجية للقراءة الحداثية من خالل طروحات الجابري :
نزعم أن مختلف الردود والنقاشات التي تناولت قراءة الجابري للنص القرآني قد وقف ت عن د ح دود
القضايا التفصيلية في حديث ه دون الوص ول إل ى عم ق الم نھج اإليبس تمي المع روض ف ي المؤل ف .
وھو أمر لم يستطع مالمسة جوھر القراءة الجابرية  .وكم ا ق ال ج ورج طرابيش ي ف ي مق ام آخ ر :
"إن نقد الجابري ينبغي أن يدحض اإلشكاليات ال النتائج"  .8وف ي ھ ذا نعتق د أن ق ارئ الج ابري ال ينبغ ي
أن يعت د بتص ريحاته ومواقف ه التبريري ة " االعتذاري ة" ،ب ل ينبغ ي الرج وع إل ى تفكيكات ه وأسس ه
المنھجية  .فما الذي أضافه كتاب الجابري؟ وبعبارة أخرى  :م ا ھ ي القيم ة المض افة داخ ل ح رب
القراءة وسوق التأويل ؟
إن الجابري ال يستنسخ قراءة متداولة  ،ولذلك ال نج د أث را للكتاب ات الحديث ة داخ ل قائم ة إحاالت ه .
بل ھو يبشرنا بقراءة معرفية إيبستمية للنص  .فما ھي مقومات القراءة المعرفية ؟
إن ق راءة الج ابري ال ت تم إال ف ي س ياق ع ام وآخ ر منھج ي  :األول يتعل ق بظ روف ال نص
والمح اوالت الحداثي ة م ن أج ل تحري ره م ن قبض ة علم اء الت راث واالنط الق ب ه نح و التجدي د .
والثاني يرتبط بالسيرورة المنھجية للجابري التي اختطھا لنفسه منذ كتابه "نحن والت راث" والت ي ال
يمل من اإلشارة إليھا في ھ ذا الكت اب حت ى يب دو نس قيا ف ي فك ره ومنھجي ا ف ي تص وره  .يق ول ف ي
المقدمة  " :لعل كثيرا من القراء الذين يتابعون أعمالنا يذكرون أننا قد حددنا ألنفسنا منذ ما يزيد م ن رب ع ق رن

)منذ مقدمة نحن والتراث  (1980منھجا ورؤي ة فيم ا نق وم ب ه م ن أبح اث ف ي موروثن ا الثق افي " .9فب الرغم
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من اختالف مجال االشتغال وآلياته  ،بحكم اعترافه أن القرآن ليس من التراث  ،يح ب الج ابري أن
يبدو متسقا في فكره وغير متحول مما جعله بحق أحد أساطين الفكر العربي المعاصر ب ل رأى في ه
جورج طرابيشي عقبة إبستمولوجية في وجه كل تجديد أو اجتھاد .ألنه ملك مفاتيح العقالنية وطب ع
قراءة العقل العربي للتراث بطابعه الخاص  .فما ھي عناصر ھذه القراءة الجابرية للتراث والق رآن
؟
لعل الجديد عند الجابري إبان إصدار "نحن والتراث" ھ و موقف ه المتمي ز م ن الق راءة اإليديولوجي ة
للتراث العربي التي شاعت في السبعينات من خالل كتابات مروة ومھدي عام ل وعب د ﷲ الع روي
ص احب الع رب والفك ر الت اريخي وغي رھم م ن دع اة الماركس ية العربي ة  .ول ذلك اقت رح الج ابري
قراءة للتراث تجمع ب ين اإلي ديولوجي والمعرف ي حي ث يبح ث ف ي التوظي ف اإلي ديولوجي للكتاب ات
الفلس فية العربي ة دون اإلخ الل ببنائھ ا اإليبس تمولوجي ودون ال دخول ف ي الص راعات التراثي ة كم ا
فعلت القراءات السلفية بأنواعھا الثالثة  :الدينية والليبرالية والماركسية التي ال تختل ف إال ف ي ن وع
السلف المقتدى به  .لذا يقترح علينا قراءة تجعل المقروء معاصرا لنفسه ولنا في نفس الوقت  .فھ و
معاصر لنفسه على صعيد اإلشكالية والمحتوى المعرف ي والمض مون اإلي ديولوجي  .ومعاص را لن ا
على صعيد الفھم والمعقولية  .فعندما يتناول تراث الفارابي فإنه يعالج ه م ن خ الل إش كالية التوفي ق
ب ين ال دين والش ريعة ودوره اإلي ديولوجي ف ي ص راع الطبق ات داخ ل المجتم ع العرب ي  ،لك ن م ن
خ الل عرض ه عل ى أس ئلة العقالني ة المعاص رة وإنتاج ات الفلس فة الحديث ة  .بھ ذا الش كل يك ون
الج ابري ق د حق ق ق راءة معرفي ة متمي زة عل ى مس تويين  :منھج ا ورؤي ة  .فم ن حي ث المنھجي ة
المعتم دة يعت رف بثالثيت ه البحثي ة الموض وعية  :المعالج ة البنيوي ة والتحلي ل الت اريخي والبح ث
اإلي ديولوجي  .وب ذلك ي تم وص ل الق ارئ ب المقروء بالبح ث ع ن الحقيق ة الموض وعية للطروح ات
التراثي ة  .وم ن حي ث الرؤي ة يتبن ى الباح ث وح دة اإلش كالية داخ ل الفض اء الت داولي العرب ي
اإلس المي  .إذ ك ل فك ر ھ و ت اريخي بطبع ه ونت اج لس ؤال معرف ي مح دد وم ن ھن ا يأخ ذ البح ث
التاريخي للفكر مشروعيته.
وقد ظل الجابري وفيا لھذه المقدمة المنھجية في كتاب ه الجدي د م ن خ الل تعامل ه م ع ال نص القرآن ي
وفق مبدأ  :جعل المقروء ) النص القرآني( معاصرا لنفسه وللمتلقي  .وتتحقق المعاصرة من خ الل
ربط النص بفضائه اإلنتاجي " فالظاھرة القرآني ة  ،وإن كان ت ف ي جوھرھ ا تجرب ة روحي ة ،نب وة ورس الة ،
فھي في انتمائھا اللغوي واالجتماعي والثقافي ظاھرة عربي ة  ،وبالت الي يج ب أن ال ننتظ ر منھ ا أن تخ رج تمام ا

عن فضاء اللغة العربية ،ال على مستوى اإلرسال وال على مستوى التلقي " .10أما جعل ه معاص را لن ا في تم
من خالل التناول الموضوعي لقضاياه على مستويين  :مستوى التجرب ة الديني ة الت ي ھ ي ذاتي ة ف ي
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جوھرھا كما كانت عند الرسول وھذه إحالة إلى التوج ه العلم اني  ،ومس توى الفھ م والمعقولي ة م ن
خ الل اس تيعاب ال نص ومعالجت ه  .ومعن ى ذل ك أن الج ابري يض ع ال نص ف ي إط اره الموض وعي
اإلنت اجي والحاج ة المعرفي ة الحالي ة ل ه .وھن ا يتمي ز ع ن الق راءات األخ رى باستحض اره لمعرف ة
النص وتركيزه على الجانب اإليبستمي في قراءته من خالل جمعه بين أصول استداللية تفرقت في
باقي القراءات والتي نعتقد أن أھمھا ھي تاريخية النص وعقالنيته :
أ ـ تاريخية النص  :يوظف الجابري ترسانة من المفاھيم والروايات بغية رد كل التراث التفسيري
ال ذي يتعام ل م ع الق رآن ب وعي دين ي يتج اوز الت اريخ ويعل و علي ه ووص ل اآلي ات بظ روف بيئتھ ا
وزمانھ ا وبس ياقاتھا المختلف ة  .ف القرآن ينتم ي ثقافي ا واجتماعي ا إل ى وس طه اإلنت اجي كم ا يوض حه
النص السابق من خالل مستويات  :زمنية الرسالة وبشرية المستقبل األول ومنھج الترتيب و نسبية
النص.
أوالـ زمنية الرسالة :من خالل التأطير التاريخي لظھور الدين الجديد يحاول الجابري  ،ف ي أكث ر
من مناسبة  ،اإلشارة إلى االرتباط اللزومي بين النص والواقع الذي ظھر فيه  .فالقرآن ل ه مق دمات
واقعية لبروزه تتمثل في التمھيد الذي قدمته األديان التوحيدي ة مث ل األريوس ية والحنيفي ة م ن خ الل
تبشيرھا بظھور ال دين الجدي د وإيمانھ ا ببش رية الرس ول ب دل التنزي ه والتألي ه ال ذي قدمت ه الم ذاھب
المس يحية الس ابقة  .إض افة إل ى مجموع ة م ن المؤش رات الت ي تثب ت التركي ز عل ى الس ياق الثق افي
للنص القرآني ولصاحبه من نحو:
ـ تفسير استقبال النجاشي للمھاجرين المسلمين بوجود عالقة عائلية بينه وبين الرسول نظرا إلقامته
السابقة في شبه الجزيرة وليس ما توافق حوله الرواة من اعتقادات روحية وإيمانية.11
ـ التفسير االقتصادي لل دعوة المحمدي ة م ن خ الل تبري ر رف ض ق ريش لل دعوة بكونھ ا م س خطي ر
بموردھم االقتصادي األساسي أي األصنام .
ـ ارتباط الجھاز االصطالحي للنص القرآني بالفضاء التداولي حيث تكثر فيه خالل المرحلة المكي ة
ثنائيات من قبيل  :توحيد  /شرك  ،إيمان  /كفر...
ـ استحضار النس بية البش رية ف ي جم ع الق رآن حي ث ال يس تبعد وج ود أخط اء ف ي الص حف وط رق
جمعھا وعدد اآليات المتوفرة فيھا .
ثاني ا ـ بش رية المس تقبل األول  :الرس ول ف ي تص ور الج ابري ھ و بش ر ع ادي ع انى م ن ظ روف
واقعية مثل اليتم والفقر  ،وعانى من شروط وجدانية ح ين تلق ي ال وحي  .فمعانات ه تثب ت أن الق رآن
يتعامل معه من خالل نسبيته البشرية باعتباره ناقال للرسالة وليس من خالل طبيعته الملكوتية الت ي
تحيل عليھا بعض القراءات القديمة  .لذلك يتبنى موقف أھل السنة والمعتزلة حول النبوة الت ي تق وم
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على مرتكزين  :الحفاظ على الطبيع ة البش رية للرس ول والط ابع اإللھ ي للق رآن  .12وح ين وقوف ه
عند آراء الفالسفة والمتصوفة والشيعة ينتھي إلى اقتباسھم من الفلس فة الھرمس ية الت ي كان ت س ائدة
قب ل اإلس الم والت ي رأت ف ي الرس ول ص ورة مص غرة لإلل ه أو ھ و م ن طبيع ة مفارق ة  .وھ و م ا
رفض ه ص احبنا م ن خ الل تذييل ه الح ديث ب رأي اب ن رش د ال ذي رف ض النظري ات الالمنطقي ة ف ي
تفس ير الرس الة المحمدي ة  .ھ ذا للتفس ير المؤس س عل ى اإلق رار بوج ود عالق ة حميمي ة ب ين الق رآن
والرسول  ،عالقة مفرطة في اللحظية واالستمرار  ،لكنھا عالقة مبنية على كون الرسول ليس إال
بشرا عاديا " .فل م يك ن الق رآن يف رط ف ي م دح الرس ول وامت داح مواقف ه  ،ب ل ك ان ذل ك ي تم ف ي إط ار الطبيع ة
البشرية للرسول  .لم يحدث أن تحدث القرآن عن محمد بن عبد ﷲ بما يشعر أنه من طبيع ة بش رية  :لق د امت دح

خلق ه وقادت ه  ،وف ي نف س الوق ت س جل علي ه مالحظ ات ومؤاخ ذات " .13ل ذلك اختل ف اإلس الم ع ن ب اقي
الديانات التي تجعل من الرئيس األول أو المستقبل األول في مرتبة بين األلوھية والبشرية وأحيان ا
يرفع إلى مرتبة األلوھية  ،حتى تبقى النصوص الدينية خاصة ومرموزة وتحتاج دوما إلى من يفك
شفرتھا .
ثالث ا ـ ترتي ب الن زول  :يؤك د الج ابري ف ي معالجت ه لل نص القرآن ي عل ى ض رورة التواف ق ب ين
مس ارين  :مس ار ال دعوة المحمدي ة ومس ار ال نص القرآن ي  .ف النص القرآن ي ھ و اس تجابة تاريخي ة
لحاجي ات الواق ع العرب ي آنئ ذ  .وھن ا تكم ن تاريخيت ه وانفتاح ه عل ى مختل ف التص نيفات الممكن ة .
ف الغرض األص لي ھ و بن اء تص ور منطق ي ع ن ال نص ومنطقيت ه ھ ي اس تجالء مس اره التك ويني
باعتباره نصا غير قابل للتلخيص أو الفھم األحادي  ".وھذا ال يرجع إلى كبر حجمه بل إلى كونه نصا حيا

متموجا مع تموج وقائع الس يرة " .14حيث تم إعادة ترتيب السور واآليات وف ق أح داث الس يرة ب دءا
بالمرحل ة الس رية وص وال إل ى الھج رة م رورا ببداي ة الص راع م ع ق ريش واض طھادھم للمس لمين
وحصارھم في شعب أب ي طال ب وع رض النب ي نفس ه عل ى القبائ ل  .وك ل ھ ذا يجع ل ال نص أكث ر
وضوحا في أذھاننا ويربطه بأحداث فضائه  .وكما قال نص ر حام د أب و زي د  ":يعتب ر عل م أس باب
النزول من أھم العلوم الدالة والكاشفة ع ن عالق ة ال نص ب الواقع وجدل ه مع ه " .33وھ ذا الج دل
يتضح عند صاحبنا في تتبع ه للقص ص القرآن ي وف ق تط ور ال دعوة اإلس المية ول يس كم ا ورد ف ي
المصحف " :ھدفنا تتبع تطور ھذا القص مع تطور الدعوة المحمدية من جھة  ،والتعرف من جھة أخرى عل ى
الكيفية التي وظف بھا القرآن ھذا القص كنوع من أنواع البي ان لنص رة ھ ذه ال دعوة  .إن حاض ر الق ص القرآن ي

ھو نفسه حاضر الدعوة المحمدية منظورا إليه من خالل كفاح األنبياء من أجل تبليغ رساالتھم ".15
رابعا ـ نس بية ال نص  :اس تراتيجية الج ابري ف ي التعام ل م ع ال نص القرآن ي ھ و إخض اعه للتحلي ل
الطبيعي بغية أنسنته والنظر إليه كنص عادي وليس من خالل بع ده المف ارق والمتع الي  .وإذا ك ان
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ص احبنا ال يص رح علني ة باس تبعاد األص ل اإللھ ي لل نص  ،ف إن الفص ل ع ن المص در يتجل ى ف ي
معالجته من خالل مكونات الثقافة وطبيعة التجربة اإلنسانية  .ونورد في سبيل االستدالل على ذل ك
النماذج التالية :
النموذج األولـ خالل الحديث عن إشكالية الرواية والجمع يظھ ر أن الكات ب يتن اول ال نص القرآن ي
باعتباره نصا عاديا مثل باقي النصوص األدبية والفكرية التي يمكن أن يدخلھا التحريف والتغيي ر .
فكما شكك طه حسين في حقيقة الشعر الجاھلي معتمدا التحليل المنطقي ال واقعي للرواي ات  ،يش كك
الجابري في النص القرآني باعتباره كالما يمكن أن يدخله التحريف  .فالكتب ة ل م يكون وا عل ى نف س
المستوى من اإلدراك والحضور  ،والترتيب اجتھادي خاضع لمنطق مع ين ،وم ن الممك ن أن تبق ى
آيات خارج التأليف والتدوين  ....وھكذا دواليك.

النموذج الثاني

ـ أسباب النزول ھي محاولة لضبط العالق ة ب ين المطل ق والنس بي  .ألن "ال وحي ك ان

ينزل حسب مقتضى األحوال  ،واألحوال تتغير من حين آلخر" .16و" إنه ما من آية في القرآن إال ومن ورائھا
سبب لنزولھا  .ومن ھنا قال كثير منھم إن القرآن إنما نزل مفرقا منجما على مدى يزي د ع ن عش رين س نة ألن ه

كان ينزل على مقتضى األحوال ".17

النموذج الثالث

ـ القصص القرآني ھو دليل على ارتباط التجربة القرآني ة ب الزمن الطبيع ي  ".وھك ذا

فإذا كنا قد أك دنا م رارا ف ي الفص ول الس ابقة عل ى أھمي ة اعتب ار التس اوق ب ين ال دعوة المحمدي ة ومس ار الك ون
والتكوين للقرآن فإن ھذا التس اوق يتجل ى بأوض ح ص ورة م ن خ الل تتب ع تط ور القص ص القرآن ي حس ب ترتي ب

الـــنزول "  .18فالقص ھو نوع من التاريخ المقدس الذي يعطي عبرة للرسول في جدل ه الي ومي م ع
واقع الدعوة .
ب ـ ـ عقالني ة ال نص  :يظ ل الج ابري وفي ا لبحث ه الحف ري /األركيول وجي ف ي ثناي ا العقالني ة
العربية  .ولذلك كان حديثه ال يقتصر على ال نص القرآن ي وح ده  ،ب ل أدرج ك ذلك ك ل التص ورات
العالمة الت ي نس جت ح ول ال نص تح ت مس مى الظ اھرة القرآني ة  .ولع ل ھ ذا أب رز مظھ ر لقراءت ه
المعرفية للنص القرآني والتي ال تختلف في التفاصيل عن باقي القراءات لكنھ ا تح دث لنفس ھا ركن ا
خاص ا ف ي المقارب ة العقالني ة  .فالج ابري المعج ب ب ديكارت حت ى االعتم اد والث ورة الديكارتي ة
المؤسس ة عل ى الش ك المنھج ي ف ي س بيل بن اء المعرف ة اليقيني ة مم ا جعل ه بح ق األس اس العقالن ي
للثورة الفكرية الغربية  ،يحاول إخضاع النص للتحكيم العقل ي  .فخ الل مس اره الدراس ي ومعالجت ه
لبنية العقل العربي كان تعامله م ع النص وص التراثي ة ينطل ق م ن مس لمة مركزي ة ھ ي البح ث ع ن
العقلي في الالعقلي والبحث عن الش رائح التراثي ة الت ي تمث ل أفض ل تمثي ل للنم وذج العقالن ي وم ن
ھن ا ك ان دفاع ه ع ن اب ن رش د ونظريات ه الفلس فية  .وم ن ث م ك ان اھتمام ه بالثقاف ة العالم ة دون
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الشعبية .19وفي كتاب ه الجدي د يص رح عالني ة أن غايت ه المثل ى ھ ي تق ديم تعري ف عقالن ي للق رآن
بعيدا عن االحتكارات الخرافية والالعقلية  .يق ول ف ي الخاتم ة  ":فع ال ق دمنا فيم ا نعتق د تعريف ا ب القرآن
الكريم بددنا فيه كثيرا من الضباب الذي كان وما زال يحول دون التعامل العقالني م ع ھ ذا ال نص ال ديني ال ذي ل م
يشد بشيء إشادته بالعقل  ،وذلك إلى درجة يمكن القول معھا إن القرآن يدعو إل ى دي ن العق ل  ،أعن ي إل ى ال دين
الذي يقوم فيه االعتقاد على أساس استعمال العق ل  ،انطالق ا م ن االعتق اد ف ي وج ود ﷲ إل ى م ا ي رتبط ب ذلك م ن

عقائد وشرائع " .20ويمكننا اإلشارة إلى أھم مظاھر القراءة العقالنية للنص القرآني كاآلتي :
أوال ـ معقولية النص  :إذا كانت األديان في مختلف الثقافات تتميز بوجود أسرار يخ تص نخب ة م ن
الناس في فك رموزھا وتحليلھا  ،فإن الدين في اإلسالم مبني على العقل ".والح ق أن م ا يمي ز اإلس الم
 ،رسوال وكتابا  ،عن غيره من الديانات ھو خلوه من ثقل األسرار التي تج ع ل المعرف ة ب أمور ال دين تق ع خ ارج

تناول العقل " .21فإثبات معقولية ال نص ھ و محاول ة ألنس نته وإخض اعه لس لطة العق ل ب دل التفس ير
الغيبي واالعتقادي  .كما أنه محاولة للدفاع عن النص في حد ذاته في وجه الحواجز المعرفي ة الت ي
سلطھا القدماء والعلماء على السواء وفتحه في وجه كل اآلليات المنطقية الحديثة التي تح افظ للعق ل
على دور بارز في التن اول  .وھ ذا م ا يعط ي للج ابري وزمالئ ه الح داثيين المش روعية ف ي مقارب ة
ال نص القرآن ي وف تح أغ واره  .ل ذا ح اول بن اء تص ور منطق ي ع ن مس ار التك وين داخ ل ال نص
القرآني  .والمنطقية ھنا تعني الواقعية .
ثانيا ـ منھج الشك :يظل الجابري مؤمنا بأن سبيل الوصول إلى اليقين ھو الش ك ف ي ك ل المعطي ات
الت ي وص لت ف ي الذھني ة العربي ة ح د اعتبارھ ا م ن المس لمات  .فمب دأه ھ و " :الع ادة ف ي مج ال اللغ ة

والفك ر قتال ة " .22ونق ض الع ادة ھ و ديدن ه عب ر ك ل محاوالت ه التجديدي ة  .ل ذلك ش كك ف ي أمي ة
الرسول وزعم بأن ه ك ان عالم ا ب القراءة والكتاب ة  .وش كك ف ي تمامي ة ال نص القرآن ي وتعام ل مع ه
كنص عادي يمكن فيه السقط والزيادة حيث أعاد الحديث الق ديم ح ول التحري ف  .ول م ي دل بج واب
قاطع في العديد من المسائل المتعلقة بالروايات  .وشكك في واقعية القصص القرآني .
ثالث ا ـ رف ض المعج زات  :يص ر الج ابري عل ى أن المعج زة الوحي دة الت ي أت ى بھ ا الرس ول ھ ي
القرآن وحده  .فدفاعه عن عقالنية النص القرآني في وجه التيارات التي تحاول سلبه ھذه الخاص ية
يفرض عليه اإلجابة عن تساؤالت فرضتھا الرواي ات التاريخي ة  :م ا موق ع المعج زات الت ي نس بت
إل ى الرس ول الك ريم م ن المعقولي ة ؟ ونح ن نعل م أن مث ل ھ ذا اإلق رار يعن ي س قوط البن اء النظ ري
بأكمله ألن المعجزة في آخر تحليل ھي خروج عن نسق الكون وعن تناسق الع ادة  .ل ذلك ال يت ردد
الجابري في القول  " :ھناك روايات تحدثت عن أشياء كثيرة نسبت إلى النبي عليه السالم على أنھ ا معج زات

له من النوع الخارق للعادة  ....واألحاديث المروية في ھ ذا المج ال ل يس فيھ ا أحك ام " .23كم ا يؤك د مب دئيا
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أن  ":الشيء الوحيد الذي يفھم من القرآن بأكمله أنه معجزة خاصة بالنبي محمد عليه السالم ھو القرآن ال غير
 ،فالقرآن يكفي ذاته بذاته في ھذا الشأن  .والدليل على ذلك أن كفار قريش قد أكث روا م ن مطالب ة الرس ول علي ه
السالم اإلتيان بآية )معجزة( تخرق نظام الكون واستقرار سننه كدليل على صدق نبوته  ،فك ان ج واب الق رآن أن
مھمة محم د ب ن عب د ﷲ ھ و أن يبل غ ألھ ل مك ة)أم الق رى( وم ن حولھ ا رس الة ﷲ إل يھم )الق رآن(  ،ول يس م ن

اختصاصه اإلتيان بآيات معجزات خارقة للعادة " .24لذلك يقف عند تفسير مسألة "انشقاق القمر" بأنه لم
يكن إال خسوفا للقمر ولم يكن األمر معجزا كما تص ورت الرواي ات القديم ة .25كم ا رف ض الق ول
ب أن اإلس راء والمع راج ق د وق ع عيان ا بالجس د ب ل ھ و رؤي ا منامي ة كيفم ا ك ان اعتبارن ا لم ا ورد
فيھا .26وبھذا يحافظ الكات ب عل ى نس قية فھم ه للظ اھرة القانوني ة الخاض عة لس لطان العق ل وس نن
كونية  .فالخطاب الرباني بالرغم من بعده المفارق ھو خاضع في إرساله وتنزيله لمقتضيات الس نة
الكونية  .وبذلك تأخذ العقالنية قيمتھا في تحليل النص القرآني .
والواقع أن صاحبنا قد سار في رك ب المفك رين الح داثيين ال ذين ينظ رون إل ى المعج زة كج زء م ن
الطبيعة اإليمانية لإلسالم  ،ألنھم يصرون على أن القرآن ھو المعجزة الوحيدة  .وفي مقدمتھم نج د
محم د حس نين ھيك ل ف ي كتاب ه )حي اة محم د ( ":لق د ك ان ص لى ﷲ علي ه وس لم حريص ا عل ى أن يق در
المسلمون أنه بشر مثلھم يوحى إليه  ،حتى كان ال يرضى أن تنس ب إلي ه معج زة غي ر الق رآن ويص ارح أص حابه

بذلك " .27وقد أيده في ذلك بعض المجددين أمثال رشيد رضا والمراغي.
رابعا ـ النظر للنص كجزء م ن الت راث العقالن ي  :لق د انش غل الج ابري طيل ة حيات ه العلمي ة بالعق ل
العرب ي .فح اول تحدي د عناص ره البنيوي ة ومظ اھره االش تغالية ف ي مختل ف المس تويات  :الفكري ة
واللغوي ة والسياس ية واألخالقي ة  .وم ن خ الل اس تقرائه اعتق د أن الح ديث دوم ا ك ان ص راعيا أو
بتعبير طرابيشي  " :فإذ تصور تاريخ ھذا العقل على أنه نوع م ن ح رب أھلي ة دائم ة  ،فق د دخ ل ھ ذه الح رب
طرفا لينتصر لطرف دون الطرف اآلخر .انتصر إيبستمولوجيا للعقل البرھاني على العقل البياني  ،بقدر ما انتصر
للعقل البياني على العقل العرفاني  .وانتصر إيديولوجيا للعقل السني على العق ل الش يعي  .وانتص ر جغرافي ا لعق ل

المغرب عل ى عق ل ـ او ب األحرى ـ عل ى ال عق ل المش رق " .28وإذ ك ان يبح ث ف ي األبع اد اإليديولوجي ة
لألفكار فقد حصر بحثه في التوظيف السياسي والطبق ي دون معالج ة األبع اد االجتماعي ة والواقعي ة
لألفكار والتصورات العالمة  .وقد استمر في كتابه ھذا بنفس النھج حين بح ث ف ي األص ول العقلي ة
لظھور النص القرآني أو باألص ح الظ اھرة القرآني ة  .فل م يھ تم كثي را ب المحيط االجتم اعي واإلثن ي
للدعوة بقدر ما اھتم بمحيطھا الفكري ممثال في ال دعوات الس ابقة م ن مس يحية ونص رانية ويھودي ة
وحنيفي ة وأريوس ية  .واألكث ر م ن ذل ك أن الط ابع الص راعي ھ و الس ائد ف ي تحليل ه حي ث يب دو
اإلسالم ظ اھرة عقالني ة أكث ر من ه رس الة س ماوية بزغ ت عل ى أنق اض األفك ار الالعقالني ة  .ل ذلك
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فعندما ينتقد التصورات الصوفية والشيعية في مسألة النبوة يعتبرھا ج زءا م ن الت راث قب ل القرآن ي
ألنھا نظرت إلى الرسول بشكل ال عقالني وال منطقي متجاوزة ك ل ح دود الزمني ة والطبيعي ة الت ي
دافع عنھا الكاتب .فاإلسالم في األول ھو ظاھرة عقالنية  .وھذا ھو جوھر القراءة المعرفية لل نص
عند الجابري .
خاتمة :
وجمل ة الق ول إن م ا ورد ف ي كت اب الج ابري وغي ره م ن الح داثيين ھ و محاول ة جريئ ة للقف ز عل ى
ال نص القرآن ي وربط ه ب الزمن الطبيع ي وإفراغ ه م ن ك ل حمول ة قدس ية مطلق ة  .ل ذلك تك ررت
اس تنتاجاتھم وأدل تھم بتن وع مح اوالتھم القرائي ة  .لكنھ ا جميعھ ا تش ترك ف ي الغاي ة المثل ى وال دافع
الج وھر  :بن اء مجتم ع المعرف ة والديمقراطي ة والعلماني ة م ن خ الل تحري ر ال نص م ن س لطة
المرجعيات المتع ددة وجعل ه متن اوال بش كل منطق ي ول يس غيبي ا  .حي ث اإليم ان ب أن عملي ة إن زال
ال نص إنم ا ھ ي مقدم ة لتج اوزه معرفي ا وربط ه ب الزمن الطبيع ي حت ى يغ دو مج رد إط ار لغ وي
لتواصل عبادي دون أن يكون له وجود ظاھر في حاضر اإلنسان  .وللوص ول إل ى ھ ذا المس توى
البد من إخراجه من سلطة مؤسسات القراءة التي حافظت لل نص عل ى قدس يته وانف ردت بتأويل ه
وتوجيھه الوجھة المرادة وزايلته عن النصوص البشرية  .وذلك ھو الس ر وراء الق راءة الحداثي ة
للنص القرآني .
مراجع المقال
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األبعاد االعتقادية لحقوق اإلنسان


أحمد محمد بكر موسى

كيف ينظر مفكرو حقوق اإلنسان إلى فلس فة حق وق اإلنس ان ؟ كي ف ينظ ر نش طاء حق وق اإلنس ان
إلى نصوص حقوق اإلنسان ؟ ھل يشك المفكـرون ف ي ص الحية الفلس فة لك ل زم ان ومك ان ؟ ھ ل
يقبل النشطاء حدوث تعديل في النصوص ؟ ھل ھناك عالقة وجدانية بين النشطاء أكب ر مم ا بي نھم
وب ين غي رھم ؟ إل ى أي ح د تص ل تض حية النش طاء م ن أج ل حق وق اإلنس ان ؟ م اذا ع ن التبش ير
بحقوق اإلنسان ؟ ھ ل يمك ن الوص ول بواق ع حق وق اإلنس ان إل ى مثالھ ا ؟ ھ ل تع د مواثي ق حق وق
اإلنسان مرجعية مطلقة ؟ كم من نشطاء حقوق اإلنسان يستطيع اس تخالص الحق وق م ن الفلس فة ؟
ھ ل تمل ك دع وة حق وق اإلنس ان رؤي ة كوني ة ؟ نح اول م ن خ الل اإلجاب ة عل ى ھ ذه األس ئلة بي ان
بعض األبعاد االعتقادية لدعوة حقوق اإلنسان وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

اإلرھاصات
إرھاصات المنحى الدغماتيكي لحقوق اإلنسان ،بدأت مع إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الص ادر
قي فرنسا 1789م ,فلو نظرنا إلى حال فرنسا قبل اإلع الن نج د «ال تحكم وع دم المس اواة ف ي ك ل
مكان ,فالملك يحكم باس م ح ق مق دس ،والن اس ق د وض عوا ف ي حظ ائر الطبق ات ،فف ي أعل ى رج ل
البالط الخليع ،وفي أسفل قاضم الكسرة المضني ،والحري ة معدوم ة ،والبروتس تانتي واليھ ودي ق د
ألقى بھم خارج الحقوق العامة ،والرقابة تخنق الفكر ،والھوى سيد مطلق» .1في ظل ھذه الغوائ ل
االجتماعي ة والسياس ية؛ ع اش الفرنس يون عل ى أم ل انقش اع الغم ة وانبث اق فج ر جدي د يقھ ر ظ الم
الليل البھيم ،عاش الفرنسيون ينتظرون بصيص األمل في الخالص ،حتى إذا بزغ اإلعالن ،كان ت
لحـظة بزوغه ھـي «اللحظة الخالصية» 2بمصطلح علماء النفس ،ففي ھذه اللحظة بدأ األم ل ف ي
اإلطالل برأس ه م ن خ الل الظ الم ال دامس ،وب دأ ض وء اإلع الن ي زداد توھج ا ش يئا فش يئا إل ى أن
وصل إلى حد أن ھذا اإلعالن قد صار موضع اعتقاد الن اس ،نظ روا إلي ه كش يء مق دس ال يج وز
إعم ال الفك ر النق دي في ه ،وق د أش ار روبي ر بيل و إل ى أن م ن األخط ار الكامن ة ف ي إع الن حق وق
اإلنسان والمواطن «أنه مصوغ كأنه صالح لكل زمان ومكان» ،3ثم يحدثنا روبير بيلو عن ت أثير
اإلعالن في الشعب فيقول« :أصدرت الجمعية أوامرھا بإرسال اإلعالن إل ى ك ل األقس ام اإلداري ة
لينش ر فيھ ا عل ى الم أل ،دون أن تنتظ ر التص ويت النھ ائي عل ى الدس تور ،فتقبل ه الن اس باللھف ة
والحماس ،وبعد سنتين في آب 1791م ،بعد االنتھاء م ن التص ويت عل ى الدس تور ،ب دا أن تع ديل
ال نص وإض افة م واد جدي دة علي ه أم ر مس تحيل ،لق د اكتس ب اإلع الن طابع ا ديني ا مقدس ا ،وص ار
للمعتقد السياسي رمزا ،إنه في كل األماكن العامة يطبع ،وفي مساكن المواطنين في الريف معل ق،
وفي ه ي تعلم األطف ال الق راءة «إنھ م ل م يس تطيعوا أن يب دلوا ش يئا ف ي ال نص األص لي ،ب ل اكتف وا
بوضعه في رأس دستور 1791م».4
لق د اعتب ر الن اس ھ ذا اإلع الن مبش را بنظ ام جدي د ،وق د حملت ه الدعاي ة الثوري ة والجي وش
اإلمبراطورية إلى كل البلدان األوربية ،وقد كان مصدر إيحاء لكثير من النصوص المماثلة ،سواء
في فرنسا أو في البلدان األخرى ،وبلغ األثر النفسي لإلعالن على الشعب الفرنسي إلى الح د ال ذي
أجب ر ال نظم الت ي توال ت عل ى فرنس ا وكان ت معادي ة للث ورة عل ى وض ع بن ود اإلع الن ض من
دساتيرھا .ولقد كان لھ ذا اإلع الن ص دى عميق ا ل دى المثقف ين والمب دعين ل يس ف ي أورب ا وح دھا،
 باحث من مصر .

وإنما كان له امتداد جغرافي واس ع ،فنج د ف ي المنطق ة العربي ة اھتمام ا كبي را ب ه م ن قب ل مفك ري
النھض ة م ن أمث ال رفاع ة الطھط اوي ) (1873-1801خي ر ال دين التونس ي )(1899-1822
وفرح أنطون) ،5(1922-1847وجميعھم انبھروا باإلعالن ورأوا أنه أساس نھضة أورب ا ،وأن ه
ال س بيل للنھ وض ببل دانھم والخ روج م ن التخل ف ومواجھ ة التح ديات ،والحف اظ عل ى االس تقالل
والسيادة  ،من دون العمل بھذه المبادئ.6

التبشير
التبشير بالعقائد والدعوة إلى االنضمام إليھا ،عرفتھا جميع العقائد األيديولوجية والديني ة ،والتبش ير
ھ و محاول ة نش ر العقي دة ف ي أوس اط غي ر الم ؤمنين بھ ا ،وذل ك بإظھ ار محاس ن العقي دة وكمالھ ا،
ويستتبع ذلك إظھ ار عي وب العقائ د المنافس ة ونقائص ھا ،وك ذلك دع وة حق وق اإلنس ان تعط ي ع ن
نفسھا صورة مثالية ،وتقدم في ذات الوقت صورة مشوھة عن العقائد األخرى وھ ذا واض ح تمام ا
من خالل طعن دعوة حقوق اإلنس ان ف ي نظ م األح وال الشخص ية لل ديانات وفلس فة عقوباتھ ا ،وال
يخفى في الوقت الحاضر أن التبشير بحقوق اإلنسان والدعاية لھا من أھم سمات العص ر الح الي،
ويحرص مفكرو حقوق اإلنسان والنشطاء كل الحرص على اكتساب المزيد من األعوان الم ؤمنين
بدعوة حقوق اإلنسان 7ويسعى النشطاء إلى تذليل العقبات أمام التبشير بحقوق اإلنسان ،وقد ن ادى
الم ؤتمر ال دولي األول للحرك ة العربي ة لحق وق اإلنس ان بال دار البيض اء 1999م ،إل ى «ض رورة
العمل على تذليل كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى منابر ومؤسس ات اإلع الم والتربي ة
والتعليم لنشر رسالة حقوق اإلنسان ،وطرق كل األبواب إلقن اع الحكوم ات بتس ھيل دور منظم ات
تعليم حقوق اإلنسان ،وإضافة مادة حقوق اإلنسان إلى مناھج التعليم ،واستئصال كل ما يتن افى م ع
ق يم حق وق اإلنس ان ف ي ھ ذه الم نھج» 8ومثلم ا للعقائ د األخ رى قن وات تليفزيوني ة ،تب ث أفكارھ ا
وتدعو لھا ،ھذا بھي الدين حس ن يطال ب بإنش اء قن اة تليفزيوني ة عربي ة متخصص ة ف ي نش ر ثقاف ة
حقوق اإلنسان ،باستخدام شتى ألوان الفنون.9

المثال والواقع
المثال والواقـــع ثنائية عرفتھا جميــع المعتق دات ،فم ن المھ م التميي ز ب ين ج وھر المعتق دات وب ين
ممارسة معتنقي ھذه المعتقدات في التاريخ الفعلي ،ففي الدين اإلسالمي مثال ،نج د نص وص ال دين
األساس ية تق رر مب ادئ مثالي ة لحمـ ـاية حق وق اإلنس ان« ،ف إذا تجاوزن ا النص وص األساس ية وم ا
تق رره م ن مب ادئ مثالي ة إل ى الحي اة االجتماعي ة والممارس ات السياس ية التاريخي ة ف ي المجتمع ات
اإلسالمية ،فلن نجد صورة حقوق اإلنسان على ھذا المستوى الذي نجده ف ي النص وص ،إن ه دائم ا
الفارق بين المثال والواقع وھو فارق موجود في كل الثقافات ،بل في ك ل الحض ارات» ،10ك ذلك
حقوق اإلنسان تعرف ثنائية المثال والواقع ،إذ «ثم ة ف ارق ج وھري ب ين منظوم ة حق وق اإلنس ان
كما تطورت في األمم المتحدة من ناحية وما تفعله كل دول ة بص فة منف ردة م ن ناحي ة أخ رى»11
وف ي ھ ذا يق ول نص ر حام د أبوزي د « :إن المواثي ق الدولي ة لحق وق اإلنس ان ف ي العص ر الح ديث
تضمن على سبيل «المثال» لإلنسان كل الحقوق ،ولك ن «واق ع» الحي اة ف ي المجتمع ات اإلنس انية
ال يصل أبدا إلى ھذا المستوى المثالي ،ولعله ال يحقق الحد األدن ى من ه ف ي كثي ر م ن المجتمع ات،
إن التحيزات العنصرية والجنسية والثقافية تمثل انتھاكا صارخا لحقوق اإلنس ان داخ ل ك ل مجتم ع
م ن المجتمع ات ،ويص ل ھ ذا االنتھ اك إل ى ح دوده القص وى فيم ا يس مى بالمجتمع ات المتخلف ة،
مجتمعات العالم الثالث».12

األخوة
1

األخوة مولود من مواليد االعتق اد« ،فأص حاب العقي دة الواح دة يحس ون باالنتم اء المش ترك وب أنھم
يشكلون وحدة متماسكة ،إذ إن العقيدة تربطھم بعضھم ببعض وتجعلھم في تالحم قوي ص لب»13
فذوي االعتقاد الواحد يخض عون ف ي تفكي رھم لم ا يعتم ل ب داخلھم م ن وج دانيات ،فالكف ة الراجح ة
لديھم ھي كفة العاطفة ،أو قل إن البواعث التي تثير نش اطھم ال ذھني ھ ي بواع ث عاطفي ة ،ول ذلك
نج د أص حاب االعتق اد الواح د يتط ابقون ف ي س لوكھم العقل ي والوج داني ،وم ن ث م ف إنھم يش بھون
سرب الطيور.
وإذا نظرن ا إل ى م ن اعتق دوا ان ه ال خ الص للبش رية إال بتطبي ق حق وق اإلنس ان؛ إل ى م ن آمن وا
بص الح حق وق اإلنس ان لك ل زم ان ومك ان ،نج د عقي دة حق وق اإلنس ان ول دت مث ل غيرھ ا اخ وة
النش طاء ،وھ ذا محم د الس يد س عيد يح دثنا ع ن ذل ك فيق ول « :نعل م أن النش طاء الع رب لحق وق
اإلنسان يميلون لالختالط وبناء الصداقات بين بعضھم البعض ،وال يقضون وقتا كافي ا م ع غي رھم
من الناس» 14وھذه االخوة باإلضافة إلى تلقائيتھا ،يطالب بھا النش طاء ويحرص ون عليھ ا ،يق ول
محمد الطالبي « :يجب علينا أن نجمع صفوفنا ،ويجب أن ننظم جھودن ا إل ى جھ ود ك ل م ن يعم ل
من أجل كرامة اإلنسان وحقوق اإلنس ان ،ك ل الم دافعين ع ن الحري ات عائل ة واح دة ،ب دون ح دود
وطنية ضيقة ،الصيني متضامن مع التونسي ،والتونسي متضامن مع الصيني ،ألنه كفاح من أج ل
اإلنسان».15
بل إن الواقع يشھد أن اخوة نشطاء حقوق اإلنسان ،أقوى من أية اخوة دينية ف ي عالمن ا المعاص ر،
فكم من أتباع الديانات يذبحون ك ل ي وم ،وإخ وانھم يغض ون الط رف ع نھم ،ولك ن عن دما ين ال أي
ناشط حقوقي أذى ،تتداعى له سائر المنظمات الحقوقي ة بالبيان ات والتندي دات واإلدان ات ،وك م م ن
م ؤتمرات عق دت لت أمين النش طاء وحم ايتھم مم ا يتعرض ون ل ه م ن مخ اطر ،وق د أص درت األم م
المتحدة في  10ديسمبر 1998م اإلعالن العالمي لحماية المدافعين عن حق وق اإلنس ان .وعنف وان
عاطف ة أخ وة النش طاء ف ي ھ ذا الوق ت ،أفس ره عل ى ض وء اس تقراء مراح ل تك ون العقائ د الديني ة
واأليديولوجية ،إذ في بداية تكون ھذه العقائد كانت روح االخوة بين أتباعھا قوية للغاية ،حدث ھذا
في جميع األدي ان ،ولع ل م ن أظھ ر األمثل ة عل ى ھ ذا ،بداي ة تك ون العقي دة اإلس المية ،إذ إن روح
االخوة المتدفقة بين المسلمين الجدد في مكة المكرمة ،وروح األخوة بين المھاجرين واألنصار في
المدينة المنورة؛ ھذه الروح علت حتى على متطلبات الطبيعة البشرية ،وعلى ذل ك أق ول  :إن ه لم ا
كان ت عقي دة حق وق اإلنس ان ف ي ط ور التك ون ،فل يس مس تغربا ظھ ور روح االخ وة القوي ة ب ين
النشطاء.

التضحية
التضحية من أجل االعتقاد تعد من أھم نتائج فاعلية التسليم االعتقادي ،وبالنسبة للمعتقد الديني ف إن
اإلنسان يضحي في سبيله بكل عزيز وغال ،ويصل به الحد إلى االستشھاد ف ي س بيله ،وف ي س بيل
نصرته وعدم التحول عن ه تح ت أي ظ رف ،أو تح ت أي ن وع م ن التع ذيب ،ك ذلك نش طاء حق وق
اإلنسان ،يقدمون تضحيات كبي رة ف ي س بيل م ا يؤمن ون ب ه ،فيتعرض ون للس جن وللتع ذيب وللقت ل
أيضا ،وال تصدھم ھذه الصعاب ع ن مواص لة كف احھم ف ي ال دفاع ع ن المظل ومين والمض طھدين،
وكل يوم نسمع ونقرأ عمن سجن أو قتل من النشطاء ،وأنبياء حق وق اإلنس ان ي دعون أتب اعھم إل ى
التكرس الديني من أجل قضية حقوق اإلنسان ،فھذا محمد السيد سعيد يقول « :لكي ن نجح ال يكف ي
أن يكون لدينا الش جاعة واالس تعداد للتض حية ،وإنم ا يج ب أن يك ون ل دينا ھ ذا الن وع م ن التك رس
ال ديني أو ش به ال ديني لقض ية حق وق اإلنس ان ،ف ال يش غلنا عنھ ا ش يء ،وال ي دفعنا للتخل ي عنھ ا
شيء».16

مستويا التشريع
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مستويات التشريع في العقائد اثنان ،األول ھو مس توى التأبي د ،وھ و المب ادئ العام ة الص الحة لك ل
زمان ومكان ،وھذه نجدھا في الكتب األساسية مثل التوراة والقرآن ،والمستوى الثاني ھو مس توى
التوقي ت وھ و مس توى يھ تم بالجزئي ات والتفص يالت ف ي مج ال التش ريع ،ويق وم ب ه العلم اء
المختصون في مختلف العصور ،ولوجود ھذين المستويين حكمة ،يحدثنا عنھا في اإلس الم جم ال
البن ا « :لق د وض ع ﷲ تع الى مس تويين للتش ريع ،المس توى األول ھ و مس توى التأبي د وھ و خ اص
بالمبادئ التي تكون واجبة التطبيق في كل زم ان ومك ان ،وھ ذا المس توى ال نج ده إال ف ي الق رآن،
وھ و س ر اقتص ار الق رآن عل ى الكلي ات دون التفاص يل  ..وھ ذا لحكم ة ب الطبع ،ألن ه ل و ذك ر
التفاص يل لربم ا ك ان فيھ ا م ا يوج ب حرج ا عل ى أجي ال س تأتي ف ي أزمن ة مقبل ة وش عوب أخ رى
ستؤمن باإلسالم ،ولھذا لم يذكر القرآن التفاص يل ،ولكن ه أس ھب ف ي ذك ر الق يم م ن ع دل ومس اواة
وكرم وغيرھا ،ألن ھذه القيم ھي معايير العمل والسلوك وبمثابة النجوم التي تھدي الن اس وتح ول
دون الضالل أو االنحراف ،ومن ھنا كان لھذه الق يم طبيع ة التأبي د ،والمس توى الث اني ھ و مس توى
تطبيق المبادئ ويقوم به الفقھاء والعلماء حسب ظروف الزمان والمكان».17
وكذلك حقوق اإلنسان ،فالمواثيق عبارة عن مبادئ ومعايير عامة ،ولم تھ تم بالتفاص يل الص غيرة،
إذ ھي وضعت على سبيل التأبيد ويبقى على العلماء بذل الجھد لتنفيذ مستوى التشريع الث اني وھ و
مستوى التوقيت أو التطبي ق ،فعل يھم التش ريع م ن أج ل تنفي ذ المب ادئ العام ة ،آخ ذين ف ي االعتب ار
ظروف الزمان والمكان ،ولنضرب مثاال على ذلك« ،حق العمل يحتل مكانته الالئق ة ف ي منظوم ة
حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية ،ولكن خطاب حق وق اإلنس ان ال يق وم بتعي ين الكيفي ة الت ي
يتم بھا الوصول إلى ھذا الحق ،إذ إن ذل ك ھ و موض وع جھ د فك ري ف ي مج ال الفك ر االقتص ادي
بشتى فروعه ومستوياته ،فخطاب حقوق اإلنس ان بھ ذا المعن ى ھ و مب ادئ ومع ايير ،ول يس ب رامج
عمل أو خطط محددة ،وھو ال يحبذ مذھبا بعينه م ن م ذاھب الفك ر أو م دارس السياس ة واالقتص اد
واإلدارة».18

التفسير
التفسير آلية من آلي ات العقائ د ،تس تخدمھا لتوض يح م ا غم ض م ن ألف اظ وعب ارات ف ي نصوص ھا
األساسية ،وذلك للوصول إلى المقص د األص لي للنص وص ،والحاج ة إل ى التفس ير ت زداد كلم ا م ر
الزمن على النص المراد تفسيره ،وبالرغم من حداثة العھد بمواثيق حقوق اإلنسان ،إال أن الحاج ة
إل ى تفس ير نص وص ھ ذه المواثي ق ص ارت ملح ة ،ولنأخ ذ عل ى س بيل المث ال الم ادة األول ى م ن
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،التي تنص عل ى الت الي « :يول د جمي ع الن اس أح رارا ومتس اوين
في الكرامة والحق وق ،وھ م ق د وھب وا العق ل والوج دان ،وعل يھم أن يع املوا بعض ھم بعض ا ب روح
اإلخاء» ،فقد اختلف العلماء حول المقصود بكلمة «الوجدان» في ھذه المادة ،وعاد المفسرون إلى
محاضر جلسات إعداد اإلعالن لعلھم يصلون إلى المراد من ھ ذه الكلم ة ،واطلع وا عل ى النقاش ات
المھمة التي دارت حول ھذه المادة التي جرى تحريرھا ست مرات على األقل قبل أن تصير عل ى
الوضع الحالي ،وبالرغم من ذلك اختلفوا وال يزالون مختلفين حول المقصود م ن ھ ذه الكلم ة ،فق د
فسر بعض العلماء ھذه الكلمة على أنھ ا تعن ي الحكم ة الذاتي ة ب المفھوم الرواق ي ،وفس رھا آخ رون
على أنھا العقل بالمفھوم األرسطي ،وفسرھا آخرون على أنھ ا التفكي ر ب المفھوم ال ديكارتي ،ولك ن
الفيلسوف اإليطالي بيار سيزري بوري عارض ھذه التفسيرات ،ورأى أنه لكي نصل إلى التفس ير
الصحيح لكلمة الوجدان الب د م ن وج ود راب ط يجمعھ ا م ع كلم ة اإلخ اء ال واردة ف ي نھاي ة الم ادة،
وعلى ھ ذا فس ر كلم ة الوج دان بأنھ ا «الش عور بوج ود أن اس آخ رين» ورأى أن ھ ذا الش عور ھ و
انفع ال ع اطفي يج د أساس ه العمي ق ف ي اإلحس اس باالش تراك ف ي األص ل واالنح دار م ن بط ن
واحدة.19
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المرجعية المطلقة
المرجعية المطلقة في ميدان التشريع ،تمنحھا كل عقيدة لنصوصھا األساس ية ،فت رى ك ل عقي دة أن
نصوصھا تعلو وال يعلو عليھا ،وال يجوز مخالفة النصوص بأي حال ،وقد قدمت األديان على مر
التاريخ البشري المرجعية التي تعلو على كل المرجعيات ،كذلك دع وة حق وق اإلنس ان تق دم نفس ھا
على أنھا تملك مرجعي ة مطلق ة ،ال يج وز مخالف ة فلس فتھا وال انتھ اك نصوص ھا ،إنھ ا تق دم نفس ھا
على أنھا تمتلك مع ايير كلي ة عالمي ة ،يج ب أن تخض ع لھ ا وت تالءم معھ ا جمي ع المع ايير الخاص ة
بھذه الحضارة أو تلك ،وكما يقول محمد عابد الجابري « :إن حقوق اإلنس ان تق دم نفس ھا بوص فھا
الص انع للش رعية ال المحت اج إليھ ا ،وبالت الي م ا ال يتف ق معھ ا م ن مع ايير يج ب اعتب اره قي دا م ن
القيود التي جاءت حقوق اإلنسان لتكسيرھا» ،20إن مرجعي ة حق وق اإلنس ان حس ب المؤي دين لھ ا
تناسب كل المجتمعات بصرف النظر عن ظروف كل منھا ،وبصرف النظر ع ن األس س الفلس فية
التي قامت عليھا ھذه المجتمعات ،وھم يرونھا صالحة لكل زم ان ومك ان ،تص لح أللماني ا وروان دا
وألوربا وأفريقيا وألمريكا وآسيا .21ولذلك نجد دعاة حق وق اإلنس ان يغلب ون م رجعيتھم عل ى أي ة
مرجعي ة أخ رى ف ي ح ال االخ تالف ،وب الرغم م ن ذل ك يزعم ون أنھ م ال يمس ون أي دي ن وال
ينتقصون من كرامة أتباعه !! ،يقول محمد الس يد س عيد « :ال يخط ر بب ال أح د م ن الم دافعين ع ن
حقوق اإلنسان المس اس بال دين ،أي دي ن ،أو االنتق اص م ن كرام ة أتباع ه ،ب ل إن ت أمين الحري ات
الديني ة ھ و ج زء عزي ز م ن منظوم ة حق وق اإلنس ان ،وم ع ذل ك تظ ل المس ألة ھ ي مرجعي ة ھ ذه
المنظوم ة الت ي ق د تتع رض لالنتھ اك م ن قب ل أنص ار وأتب اع دي ن م ا ،أو م ن جان ب الحرك ات
السياسية والثقافية التي تنشط باسم دين معين أو انطالقا من مرجعيته ،لقد صار م ن الص عب عل ى
الحرك ات ذات اإلس ناد ال ديني االص طدام أو ال رفض الكام ل لحرك ة حق وق اإلنس ان ومواثيقھ ا،
ولكنھا تتمس ك بأس بقية مرجعيتھ ا الديني ة وتنظ ر إليھ ا باعتبارھ ا غيـ ـر قابل ة لالنتق اص ول و باس م
االعتــراف بحقوق معينــة لإلنسان» ،22فكيف ال يكون تخطي مرجعية الدين ماس ا بال دين ؟! ب ل
م اذا يتبق ى م ن ال دين بع د اغتي ال مرجعيت ه ؟! وكي ف ن دعي أن ت أمين الحري ات الديني ة والحق وق
الدينية جزء عزيز من منظومة حقوق اإلنسان ،في حين نحول ب ين الم ؤمنين وم ا اعتق دوا ھ م ف ي
صالحه ،ونفرض عليھم ما اعتقد الحقوقيون في صالحه.
ولم ا وج دت دع وة حق وق اإلنس ان أن ه م ن العس ير إقن اع الن اس ب التخلي ع ن مرجعي اتھم الديني ة،
والتعلق بمرجعية حقوق اإلنسان ،وخاص ة ف ي المن اطق الت ي م ا زال لل دين فيھ ا ت أثير كبي ر عل ى
الن اس مث ل المنطق ة اإلس المية ،رأت أن ه ال ب د م ن وس يلة تمك ن م ن تأس يس مش روعية لحق وق
اإلنسان يصعب تحديھا بتصويرھا على أنھا مستوردة تتعارض مع الدين ،فك ان ال ب د م ن التغلغ ل
ف ي أحش اء ال دين لنح دث ب ه م ا نش اء ،ول م يك ن ھ ذا التغلغ ل ھين ا ،إذ ك ان م ن الص عب تفس ير
النص وص الديني ة عل ى خ الف م ا اس تقر علي ه تفس يرھا ،وك ان م ن الص عب أيض ا أن ي دخل إل ى
ميدان التفسير من ھو خارج المؤسسة الدينية ،فكان ال بد لدعاة حقوق اإلنسان من خوض معركة
للحصول على حق إعادة تفسير النصوص الدينية ،23وقد كان لھم ما أرادوا.
ث م اس تخدم التفس ير إليج اد م ا ال يوج د ف ي ال دين م ن حق وق اإلنس ان ،فظھ ر تي ار ت وفيقي يب دأ
باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ويقبله نفسيا ويعجب به وجدانيا ،ويستس لم ل ه دون التفكي ر في ه،
ثم يقوم بانتقاء وقراءة النصوص الدينية محاوال إثبات أن الدين قد جاء بھذه الحقوق ،وفي المنطق ة
اإلسالمية نجد الكثي ر مم ن اس تخدموا اآللي ات الديني ة لص الح حق وق اإلنس ان ،فھ ذا عب د ﷲ النع يم
يقول « :س نحاول تحدي د مج االت الص راع ب ين الش ريعة والمع ايير العالمي ة لحق وق اإلنس ان ،م ع
السعي إلى تحقيق مص الحة وعالق ة إيجابي ة ب ين ھ ذين النظ امين ،إن ه باإلمك ان تحقي ق ت وازن ف ي
إطار اإلسالم ككل عن طريق تطوير المبادئ المناسبة في القانون العام اإلس المي الح ديث ،بحي ث
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يطبق المسلمون قانونا إسالميا دون انتھ اك حق وق اإلنس ان» 24ولك ن النع يم نظ را لوقوع ه تح ت
ت أثير االعتق اد ف ي ص الحية حق وق اإلنس ان ،ل م يس ع إل ى مص الحة أو توفي ق وإنم ا س عى إل ى
االنتص ار لحق وق اإلنس ان ،فف ي جمي ع مواض ع الخ الف ب ين الش ريعة وحق وق اإلنس ان؛ ص رف
النصوص اإلسالمية عن معانيھا المستقرة لمصلحة حقوق اإلنسان ،ول م ينتص ر للش ريعة ول و ف ي
موض ع واح د .وم ن قب ل النع يم ج اء أس تاذه محم ود محم د ط ه بآلي ة «النس خ المعك وس»25
لالنتصار لحقوق اإلنسان ،ولنفس الغرض نفى جمال البنا حدوث النس خ .26ول م يق ف األم ر عن د
حد التفسير مع دعوى الحياد العلم ي ،وإنم ا طال ب الحقوقي ون ص راحة بتفس ير النص وص لص الح
حقوق اإلنسان ،يقول محمد الس يد س عيد « :ثم ة بك ل تأكي د مج االت معين ة للتن اقض ب ين التش ريع
اإلس المي والش رعة الدولي ة لحق وق اإلنس ان ،مث ل حق وق النس اء واألقلي ات والعقوب ات البدني ة
وغيرھا ،ولكن حل ھذا التن اقض ل م يس تعص عل ى الجي ل األول م ن الفقھ اء المس لمين العظ ام ف ي
عص ر التن وير العرب ي ،أي ف ي الرب ع األخي ر م ن الق رن التاس ع عش ر والرب ع األول م ن الق رن
العشرين ،ونح ن مس ئولون ع ن مواص لة جھ دھم وص وال بالتش ريع اإلس المي إل ى ذرى اإلنس انية
والعقالني ة ،وإل ى أفض ل تجس يد للرس الة العقالني ة واألخالقي ة لإلس الم» 27حت ى إذا وص لنا إل ى
حاالت التضاد ب ين المرجعي ة الديني ة ومرجعي ة حق وق اإلنس ان ،الت ي ال يجــ ـدي معھ ا التوفيـ ـق،
نج د مفك ري حق وق اإلنس ان يعطـ ـون األولوي ة للمب ادئ اإلنس انية «الت ي يج ب أن تك ون موجھ ة
للعمل واألخالق ويجب اإليمان بھا في ب اطن الض مير والقل ب» ،28يق ول ھش ام جع يط « :ينبغ ي
على الدول المتخلفة اللحاق في ميدان التشريع بالبلدان المتطورة ،وأن يتوقف العمل بالتشريع غير
المالئم القاسي المعروف بالحدود ،والذي تخلى عنه األمويون منذ ثالثة عش ر قرن ا خل ت ،وينبغ ي
أن يركز الجھد في ميدان األحوال الشخصية الشاسع  ،فينبغي تخليص ما يعرف بق وانين المي راث
وتش ريع ال زواج ،وحت ى التش ريع الجنس ي م ن ع بء الفق ه وإخض اعه لمق والت العق ل الع المي،
ويجب قبل كل شيء أن ينتھي العمل في كل مكان بطالق المرأة حسب شھوة الرجل ،وان تض من
لھا المساواة في حقوق الميراث وان يقع العدول ع ن تع دد الزوج ات» 29وت دعو منظم ات حق وق
اإلنس ان «كاف ة المفك رين والساس ة الع رب إل ى الترف ع ع ن ال زج بال دين ف ي عالق ة ص راعية م ع
حقوق اإلنسان ،وإلى اعتبار الحقوق المنصوص عليھا في الشرعة العالمية ح دا أدن ى يج ب البن اء
علي ه ،ول يس االنتق اص من ه ،أو ال دعوة إل ى انتھاك ه باس م الخصوص ية الديني ة أو أي تبري ر
آخر».30
وما تفعله الحضارة اإلس المية م ن محاول ة التوفي ق لص الح حق وق اإلنس ان واالنتص ار لھ ا ،تفعل ه
باقي الحض ارات والثقاف ات ،يق ول حس ن حنف ي « :وم ا يحاول ه المس لمون تحاول ه ب اقي الثقاف ات،
فھناك ميثاق إفريقي لحقوق اإلنسان ،يقوم عل ى الم نھج نفس ه ،أي جع ل حق وق اإلنس ان نابع ة م ن
داخل الثقافة اإلفريقية وليست وافدة عليھ ا م ن الغ رب ،ويمك ن أن يق ال الش يء نفس ه ف ي الثقاف ات
اليھودية والمسيحية واآلسيوية».31

الوعي بالفلسفة
ال وعي بفلس فة حق وق اإلنس ان والق درة عل ى اس تخالص الحق وق م ن ھ ذه الفلس فة ,ل و س لمنا بھم ا
لمفكري حقوق اإلنسان ,فإننا ال نسلم بھما للنشطاء ،فكم من النشطاء يلم بفلس فة حق وق اإلنس ان أو
حت ى لدي ه فك رة عام ة عنھ ا ،وك م م نھم يس تطيع إس ناد الحق وق إل ى أسس ھا الفلس فية ،إن اغل ب
النشطاء ال تعنيھم الفلسفة في شيء ,فھم قد آمن وا بحق وق اإلنس ان بغ ض النظ ر ع ن ال دليل ,آمن وا
عاطفي ا بع د أن نظ روا إل ى معان اة اإلنس ان ف ي ظ ل التش ريعات المختلف ة ,فوج دوا الخ الص ف ي
تشريع حقوق اإلنسان فان دفعوا إلي ه يح دوھم األم ل ف ي خ الص البش رية ع ن طري ق ھ ذا التش ريع
الجدي د ،ويع د ھ ذا م ن أخط ر األبع اد الدغماتيكي ة لحق وق اإلنس ان ,إذ إن ه ي ؤدي بالنش طاء إل ى
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النصوصية المتزمتة الت ي تتش بث ب النص وال تتع داه إل ى مرامي ه أو مالبس اته ،وال تح اول إعم ال
النقد في النصوص.

اإليمان العلمي
لقد وصل حد االقتناع بصالحية مبادئ حقوق اإلنسان ل دى ال بعض إل ى مس اواة ھ ذه المب ادئ ف ي
صحتھا وثبوتھا بالعلوم التجريبية ,وھا ھو عبد العزيز البناني  -رئ يس المنظم ة المغربي ة لحق وق
اإلنسان  -يقول في كلمته أمام المؤتمر الدولي األول للحركة العربية لحق وق اإلنس ان متح دثا ع ن
التحديات التي تواجه ھذه الحرك ة « :التح دي األول يكم ن ف ي الخصوص ية الديني ة ,إن حكوم ات
عربية ومجموعات سياسية دينية ال تتردد في توظيف التقدم الحاصل في مجال العلم والتكنولوجيا
والتواصل ,لكنھا ترفض التق دم ال ذي أحرزت ه اإلنس انية ف ي مج ال حماي ة كرام ة الك ـائن البش ري
وفي تنظيم تدبير الشئون العامة».32
وھ ذا الت يقن م ن ص الحية مب ادئ حق وق اإلنس ان ل م يق ف عن د ح د الح ركيين ,وإنم ا تع داه إل ى
المفكرين ,بل كبار المفكرين المبدعين في فلسفة حقوق اإلنسان ،وھذا منص ف المرزوق ي يق ول :
«ال حرج في إدماج بعض األفكار المستوردة كتحريم اإلعدام أو مساواة الرج ل ب المرأة ,مثلم ا ال
حرج في استيراد البنس لين واألنس ولين ,الن البش ر اخ وة ,وعلين ا كم ا يق ول المش رع الع المي ف ي
المادة الثاني ة م ن إع الن مب ادئ التع اون الثق افي ال دولي ،ت وخي النف ع المتب ادل وتنظ يم المب ادالت
بروح السماحة في العطاء المتبادل».33

الرؤية الكونية
التص ور لإلنس ان والمجتم ع والك ون تقدم ه األدي ان ,فك ل دي ن يق دم تص ورا خاص ا ب ه لھ ا ,وم ن
العلماء من يعتبر األيديولوجيا دينا إذا قدمت تص ورا ع ن اإلنس ان والمجتم ع والك ون ,يق ول ج ان
بول ويليم « :عن دما تجع ل األي ديولوجيات السياس ية نفس ھا مطلق ة إل ى درج ة أنھ ا تص بح مف اھيم
ح ول اإلنس ان والع الم وتش مل جمي ع أوج ه الوج ود ,وتنص ح بأخالقي ة معين ة ,يس تطيع الم رء أن
يس ميھا ديان ات سياس ية ,إن أخ ذ ھ ذه ال ديانات مك ان ال ديانات التقليدي ة ومحاربتھ ا إياھ ا يبرھن ان
عل ى طابعھ ا ال ديني وإرادتھ ا أن تح ل مح ل ال ديانات» .34ك ذلك وراء العم ل ف ي جبھ ة حق وق
اإلنسان رؤية لإلنسان والمجتمع والكون ,رؤية ال يمكن استيعاب ھذه الحقوق دون االستناد إليھ ا,
رؤية لإلنسان الطفل ،الرجل والمرأة ,رؤية وتصور لحياته المادية ،المعنوية والجنسية ف ي جمي ع
تفاصيلھا ,رؤية تحدد عالقته بنفسه وباإلنسان اآلخر وبالمجتمع والدولة ,رؤية مبنية على الق انون
الطبيعي و النزعة اإلنسانية تتيح له جميع مشتھيات الجسد وتتيح له حرية الفكر واالعتقاد بجميع
أنواعھا ,وتعادي أي تصور آخ ر لإلنس ان يتع ارض معھ ا ,وك ذلك وض عت تص ورا للمجتم ع فل م
ت رض ل ه بغي ر الليبرالي ة ,وتص ورھا للدول ة ھ و ال نھج ال ديمقراطي ال ذي يس تند إل ى العق د
االجتماعي ,ووضعت تصورا للبيئة وحددت عالقة اإلنسان بھا .
وعل ى ذل ك فعن دما يق ول بھ ي ال دين حس ن  ) :إن حرك ة حق وق اإلنس ان ليس ت مجموع ة م ن
الدراويش التي تلتف حول دي ن جدي د أو أيديولوجي ة جام دة ( 35وعن دما يق ول محم د الس يد س عيد
«حقوق اإلنسان ليست دينا بأي معنى» 36وعندما يقول منصف المرزوقي « :إن حقوق اإلنس ان
ال تلغي أي فلسفة وال تعد بديال ألي دين» 37فإنني أقول لھم راجعوا أنفسكم.

6

 - 1ألبي ر بايي ه  -الت اريخ الفك ري والسياس ي لإلع الن الع المي لحق وق اإلنس ان  -ت محم د من دور )الق اھرة ،مرك ز الق اھرة
للدراسات والمعلومات القانونية لحقوق اإلنسان1996 ،م( ص.35
 - 2للمزيد من التفاصيل حول الخالص كأحد ديناميات االعتقاد ،انظر  :يوسف ميخائي ل أس عد  -المص در الس ابق  -ص 66
وما بعده.
 - 3روبير بيلو  -المواطن والدولة  -ت نھاد رضا )بيروت ،منشورات عويدات ،ط1983 ،1م( ص.29
 - 4المصدر السابق  -ص.36
 - 5لعل مما ھو جدير بالذكر أن فرح أنطون وھو ذو العقلية النقدي ة ال ذي ح ارب الجم ود الفك ري والتعص ب ،ن راه ق د أج ل
اإلعالن إجالال عظيما ،وق د ت رجم اإلع الن إل ى اللغ ة العربي ة ونش ره ض من مق ال ل ه بمجل ة الجامع ة بمص ر 1901م،
تح ت عن وان «حق وق اإلنس ان ال يج وز أن يدوس ھا أح د» ،وق د أعي د نش ر المق ال والترجم ة ف ي ،رواق عرب ي  -ع- 4
1996م  -ص148ومابعدھا .إن ترتيب ھذا المقال يدل على ذك اء ف رح أنط ون ومنطقيت ه ،إذ ب دأ المق ال بع رض الظل م
الفاحش الذي كان يتعرض له الشعب الفرنسي ،وكم كان الشعب يتوق إلى الحرية ،ثم أورد ترجمته لإلع الن وف ي نھاي ة
المقال عرض كيف استقبل الشعب اإلعالن ،وھذا ھو ترتيب اللحظة الخالصية التي نتحدث عنھا ،يقول فرح أنطون ف ي
تلقي الشعب لإلعالن « :وقد قام المجمع الوطني وقت ا ط ويال ،يبح ث ف ي ك ل كلم ة م ن كلماتھ ا ويقلبھ ا بطن ا لظھ ر قب ل
الموافقة عليھا ،ولم ا واف ق المجم ع عل ى ھ ذه الحق وق ق رر إذاعتھ ا ف ي جمي ع أقط ار فرنس ا ،فأقيم ت الحف الت العظيم ة
لقراءتھا على الشعب ،فكان لھا تأثير تقصر األقالم عن وصفه ،فإن الشعب صار يبكي حين تالوتھا عليه ،وصار أبن اؤه
يتعانقون ويتصافحون ابتھاجا بخالصھم من األسر القديم».
 - 6للمزيد من التفاصيل حول االمتداد الجغرافي آلثار إعالن حق وق اإلنس ان والم واطن 1789م ،انظ ر  :عل ي ب ن الحس ين
المحجوبي  -حقوق اإلنسان بين النظرية والواقع  :مقاربة تاريخية  -عالم الفكر – ع 4مجلد  ،31إبريل  /يونيو2003م
 ص20وما بعدھا. - 7وفي ھذا يقول محمد السيد سعيد « :إن الصعود السريع للتيارات األصولية قد اجتذب إليھا العناصر األكثر ديناميكية في
الفئات الوسطى الحديثة ،التي كان من الممكن أن تصير حامال نشطا لثقافة حقوق اإلنسان» .انظر  :محمد السيد س عيد -
حقوق اإلنسان في سياق الحالة الثقافية الراھنة للوطن العربي ف ي ،مج دي النع يم )مع د(  -تمك ين المستض عف )الق اھرة،
مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان2000 ،م( ص.11
 - 8انظر أعمال ھذا المؤتمر والبيان الصادر عنه في ،رواق عربي – ع 1999 ،16/15م  -ص 244وما بعدھا.
 - 9بھي الدين حسن  -تعليم حقوق اإلنسان والتسامح الديني  :قضية دينية أم سياس ية  -ف ي ،مج دي النع يم )مع د(  -المص در
السابق .91 -
نصر حامد أبو زيد  -الفكر اإلسالمي وحقوق اإلنسان  :بين الواقع والمثال  -المجل ة العربي ة لحق وق اإلنس ان -
- 10
ع1995 ،2م  -ص.69
محمد السيد س عيد  -التالع ب بقض ايا حق وق اإلنس ان ف ي المجتم ع ال دولي  -ف ي ،بھ ي ال دين حس ن )مح رر( -
- 11
العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج )القاھرة ،مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان2000 ،م( ص.72
نصر حامد أبو زيد  -المصدر السابق  -ص.69
- 12
يوسف ميخائيل أسعد  -االنتماء وتكامل الشخصية )القاھرة ،دار غريب1992 ،م( ص.115
- 13
محمد السيد سعيد  -الخطاب الحقوقي بين الحزن واالستبشار  -رواق عربي  -ع 1999 ،16/15م  -ص.6
- 14
محمد الطالبي  -حرية التعبير ومسئولية المثقف المسلم  -رواق عربي  -ع1999 ،13م  -ص.101
- 15
محمد السيد سعيد  -حقوق اإلنسان بين الرجاء وعدم اليقين  -رواق عربي  -ع1999 ،14م  -ص.19
- 16
- 17
جمال البنا  -تثوير القرآن )القاھرة ،دار الفكر اإلسالمي 2000 ،م( ص.69
محمد السيد سعيد  -خطاب حقوق اإلنسان  :تفكيك أم إعادة بناء  -رواق عربي  -ع2001 ،21م  -ص.9
- 18
انظر ،بيار سيزري بوري  -خواطر حول فكرة الطبيعة  :نحو قراءة تثاقفية للفصل األول من اإلعالن الع المي
- 19
لحقوق اإلنسان  -ت رجاء بن سالمة  -المجلة العربية لحقوق اإلنسان  -ع1996 ،1م  -ص.36
محم د عاب د الج ابري  -رؤي ة عام ة لألبع اد الثقافي ة الحض ارية لحق وق اإلنس ان  -ف ي عب د ﷲ النع يم مح رر
- 20
)القاھرة ،دار سعاد الصباح1993 ،م( ص.78
انظر ،حسن حنفي  -الموقف اإلسالمي المعاصر وحقوق اإلنسان  -في ،سلمى الخضراء الجيوس ي )مح رر( -
- 21
حقوق اإلنسان في الفكر العربي  :دراسات في النصوص )بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية2002 ،م( ص.583
محم د الس يد س عيد  -ض رورة الح وار م ع الحرك ات ذات اإلس ناد ال ديني  -رواق عرب ي  -ع1998 ،9م  -ص
- 22
.10
من األمثلة على ذلك البيان الصادر عن الورشة العربية التي نظمھا مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنس ان ف ي
- 23
الفترة من 31-29يوليو1997م تحت عنوان «نحو استراتيجيات للنھوض بالحركة العربية لحقوق اإلنسان» فقد جاء ف ي
وثيق ة ھ ذه الورش ة «التأكي د عل ى أن ال دين ج زء م ن الھوي ة العربي ة ،وأن كاف ة األدي ان الس ماوية تح ض عل ى احت رام
المبادئ اإلنسانية العليا ،والعمل على تنشيط االجتھاد في الفقه اإلسالمي بما يدعم احترام حقوق اإلنسان ،مع األخذ بع ين
االعتبار تنوع االجتھادات انطالقا من احترام حرية التعبير» ،انظر وثيقة ھذه الورش ة ف ي رواق عرب ي  -ع1997 ،8م
 -ص 131وما بعدھا.
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26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

انظر ،عبد ﷲ أحمد النعيم  -نحو تطوير التشريع اإلسالمي  -ت حسين أحم د أم ين )الق اھرة ،دار س ينا للنش ر،
1994م( ص ،207اعتق د النع يم ف ي حق وق اإلنس ان ،ولم ا وج د الخ الف ب ين الش ريعة وحق وق اإلنس ان رأى أن ه «ثم ة
ض رورة الكتش اف مخ رج إس المي م ن ھ ذا الم أزق» )ص (85وع ارض االتج اه القائ ل إن المس لمين غي ر ملت زمين
باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مواضع الخالف ،وذھب إلى أن «الشريعة ھ ي الت ي ينبغ ي تص حيحھا م ن منظ ور
إسالمي ،حتى تتضمن ھذه الحقوق العالمية لإلنس ان» )ص (218وكان ت ذروة ت أثره االعتق ادي النص يحة التالي ة «عل ى
كافة الدول اإلسالمية أن تجعل ك ل مظ اھر قوانينھ ا ،بم ا فيھ ا ق انون األح وال الشخص ية متفق ة تمام ا م ع مع ايير حق وق
اإلنسان وذلك من المنطلق اإلسالمي نفسه» )ص.(226
يرى محمود محمد طه أن ھناك مرحلتين متميزتين تشريعيا في اإلسالم ،المرحلة األولى ھ ي المرحل ة المكي ة،
ونصوصھا تؤمن حرية العقيدة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة وإباحة االختالط بينھما ،وھي أمور يراھا تتالءم م ع
دعوة حقوق اإلنسان ،والمرحلة التشريعية الثانية ھي المرحلة المدني ة ،وھ ي تحت وي عل ى تش ريعات مث ل الجھ اد وتع دد
الزوجات والطالق ،وھي أم ور يراھ ا تتن افى م ع حق وق اإلنس ان ،م ن ھن ا فإن ه رأى أن ه ال يش ترط لص حة النس خ ك ون
الناسخ الحقا على المنسوخ ،بل من الممكن حدوث العكس فينسخ السابق الالحق )النسخ ھو إلغاء حكم نص بنص آخر(،
وقرأ النصوص قراءة تاريخية ،وقال إن المرحلة المدنية كانت تناسب المسلمين في بداية العصر اإلسالمي فقط ،أم ا ف ي
وقتنا الحالي فھي غير صالحة ،ورأى أنھا منسوخة بالنص وص المكي ة الت ي تناس ب عص رنا وك ل العص ور لتالقيھ ا م ع
دعوة حقوق اإلنسان ،وقد تلقت نظرية النسخ المعكوس انتقادات كثيرة ،ليس فقط من جان ب التي ار اإلس المي ،وإنم ا م ن
داخل التيار العلماني أيض ا ،يق ول ع اطف أحم د « :أتص ور أن ط ه ص اغ نظريت ه ف ي النس خ قب ل أن ي تفحص وجوھھ ا
المنطقية بدقة ،المسألة فيما يبدو أنه وجد في التشريعات القرآنية ما يتعارض مع مبادئ إنسانية حديث ة تلق ى قب وال عام ا،
ورأى أنه ليس منطقيا أن يكون النص القرآني الموجه إلينا متناقضا مع تلك المبادئ ،وأنه ال بد أننا ال نفھ م داللتھ ا عل ى
الوجه الصحيح ،فبدت له فكرة النسخ المعكوس مخرجا مالئما من ھذا التناقض» لالطالع على نقد عاطف أحمد لنظرية
النسخ المعكوس وعلى تأثير حقوق اإلنسان على فكر محمود محمد طه ،انظر ،عاطف أحمد  -مأزق الش ريعة وتح ديات
التحديث  -رواق عربي  -ع1996 ،4م  -ص 48وما بعدھا.
نفى جمال البنا وجود النسخ في القرآن الكريم ،وخصص لذلك كتابا كامال ،واستدل على نفي النسخ بأدل ة ديني ة
وعقلية كثيرة ،وتوصل من وجھة نظره إلى نتيجة ھامة وھ ي « :ك ل ن ص ف ي الق رآن الك ريم يمك ن األخ ذ ب ه ف ي حال ة
معينة ،وكل ممسك بآية يكون على ھدى ويمسك بحجة ،وال يرد عليه بآية أخ رى ،ألن الق رآن ل م ين زل ليض رب بعض ه
بعضا  ..فالفكرة في ھذا التعدد ھي التكامل وليس التضارب ،فالحكمة في ھذا التع دد ف ي األحك ام أن ظ روف مجتم ع م ا
تختلف عن ظروف مجتمع آخر ،ومقتضيات زمن الحق تتباين عن مقتضيات زمن سابق ،وقد يوجد في وقت مجتمع ات
بعض ھا متق دم وبعض ھا متخل ف ،بم ا يمك ن  -خ ارج إط ار األحك ام العام ة  -الن اس م ن إيج اد م ا يتناس ب م ع ق دراتھم
وظروفھم في آيات ،بينما يجد آخرون ما يتناسب معھم في آيات أخرى ،واألمر في غير العقيدة يحتمل التف اوت» انظ ر،
جمال البنا  -تفنيد دعوى النسخ في القرآن الك ريم )الق اھرة ،دار الفك ر اإلس المي2004 ،م( ص ،92وبفك رة نف ي النس خ
وما أدت إليه من إمكانية أن نأخذ من النصوص ما نشاء وندع ما نشاء بدون حرج ،تمك ن جم ال البن ا م ن الوص ول إل ى
ھدفه وھو إيجاد حقوق اإلنسان بالمفھوم الغربي داخل الشريعة اإلسالمية ،وذلك بانتقاء النصوص التي تتوافق مع دع وة
حقوق اإلنسان ،وھو في ھذا لم يبتعد كثيرا عن فكر محمود محمد طه ،فق د اختلف ا ف ي الوس يلة ولكنھم ا اتفق ا ف ي الغاي ة،
يقول جمال البنا « :ولما كان اإلسالم قد جاوز كما ونوعا االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،فإن أقل ما يجب أن يتم ھ و
التطبيق الفوري لھذه االتفاقيات» انظر ،جمال البنا  -تثوير القرآن  -مصدر سابق  -ملحق الكتاب ص.2
محمد السيد سعيد  -تأمالت حول التعليم والتمكين  -في مجدي النعيم )معد(  -المصدر السابق  -ص.5
ھش ام جع يط  -الشخص ية العربي ة اإلس المية والمص ير العرب ي  -ت المنج ي الص يادي )بي روت ،دار الطليع ة،
ط1990 ،2م( ص.114
ھشام جعيط « :المصدر السابق»  -ص.115
أعم ال الم ؤتمر ال دولي األول للحرك ة العربي ة لحق وق اإلنس ان  25-23إبري ل 1999م ،انظ ر أعم ال ھ ذا
المؤتمر في ،بھي الدين حسن )محرر(  -العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج  -المصدر السابق  -ص 165وما بعدھا.
حسن حنفي  -الموقف اإلسالمي المعاصر وحقوق اإلنسان  -المصدر السابق  -ص.591
انظر ھذه الكلمة كاملة في  :بھي الدين حسن )محرر(  -المصدر السابق  -ص 20وما بعدھا.
منص ف المرزوق ي  -حق وق اإلنس ان  :الرؤي ا الجدي دة )الق اھرة ،مرك ز الق اھرة لدراس ات حق وق اإلنس ان،
1996م( ص.86
جان بول ويليم  -المصدر السابق .123 -
بھي الدين حسن  -حقوق اإلنسان ليست حركة أصولية  -رواق عربي  -ع1997 ، 8م  -ص.5
محمد السيد سعيد  -ضرورة الحوار مع الحركات ذات اإلسناد الديني  -المصدر السابق  -ص.10
منصف المرزوقي  -المصدر السابق  -ص.57
-
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اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ورﺷﻳد
ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻋزب



وﺳﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،دور اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻣﺎ ﻳؤدى إﻟﻰ رﻓﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﺗوﻓﻳر أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻳﻪ ،ﻓﻠﻌﺑت اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت،
واﻟﺑﻳﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﺎت ،واﻷﺳﺑﻠﺔ دو ار ﺣﻳوﻳﺎ داﺧﻝ ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ورﺷﻳد ،وﺳوف ﻳﻘﺗﺻر ﻫذا

اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ودورﻫﺎ اﻟﺣﻳوي داﺧﻝ ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ورﺷﻳد ،واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻋﺗﻣد ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧﻳﺎن ﻋﻠﻰ آﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،وﻋﻠﻰ

ﺣدﻳث ﻧﺑوي ﺷرﻳف .أﻣﺎ اﻵﻳﺔ ﻓﻔﻲ ﻗوﻝ اﷲ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﺧذ اﻟﻌﻔو وأﻣر ﺑﺎﻟﻌرف

وأﻋرض ﻋن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳن{.

وﻳﻔﺳرون اﻟﻌرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧﻳﺎن ﺑﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻧﺎس،
وارﺗﺿوﻩ ،وﻟم ﻳﻌﺗرﺿوا ﻋﻠﻳﻪ ،طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،أو اﻟﺣدﻳث
اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﻳف.1

إن اﻟﻌرف ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ :اﻷوﻝ ﻫو ﻣﺎ ﻳﻘﺻدﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء

ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻳس ﻓﻳﻪ ﻧص ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ،ﻛﻌﺎدة أﻫﻝ ﺑﻠدة ﻣﺎ .ﻓﻬذا أﺻﻝ أﺧذ ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ
ﻧص ﻓﻳﻬﺎ ،وﻫو ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺣدﻳث ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود« :ﻣﺎ رآﻩ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺣﺳﻧﺎ ﻓﻬو

ﻋﻧد اﷲ ﺣﺳن» 2وﻗد ﺑﻧﻳت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ «اﻟﻌﺎدة ﻣﺣﻛﻣﺔ» ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺻﻝ،
وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن اﻟﻌﺎدة ﺗﻌﺗﺑر ،وﺗﺣﻛم ،إذا ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﺔ أو ﻣطردة.3

واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌرف ،وﻫو أﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،

ﻓﻬو إﻗرار اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳن اﻟﺟﻳران ﻟﺗﺣدﻳد اﻷﻣﻼك ،واﻟﺣﻘوق.4

واﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌرف ﻫو اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺑﻧﺎﺋﻳﺔ ،وﻫو أﻛﺛر اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﺄﺛﻳ ار

ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻳﺗﺻرف اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻧﻘوﻝ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك

ﻋرف ﺑﻧﺎﺋﻲ ،أو ﻧﻣط ﻣﺎ.
 أكاديمي من مصر .

1

أﻣﺎ اﻟﺣدﻳث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﻳف اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧﻳﺎن ﻓﻬو «ﻻ ﺿرر

وﻻ ﺿرار» اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر أﺣد اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.5
واﺣﺗﻠت ﻗﺎﻋدة ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار ﺑﺎﺑﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻣت

أﺣﻛﺎم ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ .وأﺛرت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﻳﺔ اﻟﻌﻣران ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫرة،

ورﺷﻳد.6

اﻟﺣﻣﺎم 7ﻣؤﺳﺳﺔ دﺧﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ،إذ أن اﻟﻌرب ،اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻷواﺋﻝ ،اﻟﺧﺎرﺟﻳن ﻣن

اﻟﺻﺣراء ،ﻟم ﻳﺄﻟﻔوا اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺎء اﻟﻐزﻳر ،ﻻ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ،وﻻ ﻓﻲ ﺻدرﻩ ،وﻟﻛن
ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن اﻟﺟدﻳد ،وﻓراﺋض اﻟﻐﺳﻝ واﻟوﺿوء ،ﺟﻌﻠﺗﻬم ﻳﺗﺑﻧون اﻟﺣﻣﺎم اﻟﻌﺎم ،اﻟﺑﻳزﻧطﻲ

 -اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻝ وﻳدﺧﻠوﻧﻪ اﻹﺳﻼم ،وﻳﺑوؤﻧﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟم ﻳﺣﺗﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ،وﻳﺟﻌﻠون ﻣﻧﻪ

ﻣرﻓﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ وﺷﻌﺑﻳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﻳﺢ .واﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻋرﻓت ﻗط ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أوج
ازدﻫﺎرﻫﺎ ،ذﻟك اﻟﻌدد اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟذي ﻏﺻت ﺑﻪ اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،

ﻷن دورﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﻳﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻫﻧﺎك :ﻫﻧﺎك ﻟﻸﺛرﻳﺎء ،واﻟرﻳﺎﺿﻳﻳن ،وﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻫﻧﺎ

ﻟﻠﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ .ﻫﻧﺎك ﻟﻠﺗﺳﻠﻳﺔ ،واﻟﺗرﻓﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌﺔ ،وﻫﻧﺎ ﻷداء ﺣﺎﺟﺔ وﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑواﺟب .ارﺗﻳﺎد

اﻷوﻝ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻏﺎﻳﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،وﻟم ﻳﻘم اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻻ ﻟﻠطﻬﺎرة ،وﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻪ

ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن ﺧدﻣﺎت ،وﻋﺎدات ،وﺣﻛﺎﻳﺎت ،وأﺳﺎطﻳر ،وﺗﻘﺎﻟﻳد ﻟم ﻳﻛن إﻻ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻛﻝ طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻛﻝ أﺑﻧﺎء اﻟﺣﻲ ﺑﺷﻛﻝ داﺋم وﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت.

واﺧﺗﻠﻔت آراء ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺣوﻝ ﺣﻛم دﺧوﻝ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ،ﻓرأى ﺑﻌﺿﻬم

ﻛراﻫﺔ ذﻟك ،وذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﺗﺣرﻳﻣﻪ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء آداﺑﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺟب

ﻣراﻋﺗﻬﺎ ﻋﻧد دﺧوﻝ اﻟﺣﻣﺎم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء .وﻫو أﻣر ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻗد ﺣرص اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫذﻩ اﻵداب وﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﺗرددﻳن ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻣﺎم ﺑﻬﺎ.8

وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺣﻣﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﻧﺳﺎء
ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬن ﻣﺷرﻓﺔ أو ﻣﻌﻠﻣﺔ ،ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺳﻳر ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ

واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻵداب واﻷﺧﻼق ﺑداﺧﻝ اﻟﺣﻣﺎم .وﻫﻰ ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﺣدث داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء .9واﻟﺣﻣﺎم ﻛﻣﻧﺷﺄة ﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧﻳﺎن
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ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺣﻳث ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻪ ،ﻏﻳر أن ﻗﻠﺔ ﻋدد ﻧواﻓذﻩ
ﺟﻌﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧﺣﺻر ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﺧﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫو ﻣﺎ
ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﻳب ،ﻏﻳر أﻧﻪ ﺑﺣﺻر ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺣﻣﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ،وﻛذﻟك ﺣﻣﺎم ﻋزوز،

وﻫو اﻟﺣﻣﺎم اﻟوﺣﻳد اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﺑرﺷﻳد ،ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة،

ﻟﺳﺑﺑﻳن :اﻷوﻝ ﻫو وﻗوع ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺷوارع ﻋﺎﻣﺔ ،ﻻ ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻛﻳب أﺑواﺑﻬﺎ ،واﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻻ ﻳواﺟﻬﻬﺎ
ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى أﺛرﻳﺔ ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻧرى ﻣدى ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة.

وﻣداﺧﻝ ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻘﺎﻫرة ﻻ ﺗؤدى ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟداﺧﻝ ،ﺑﻝ ﻳﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﺑر

دﻫﻠﻳز ﻣﻧﻛﺳر ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﻳرى اﻟﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺷﺎرع ﻣن ﺑداﺧﻝ اﻟﻣﻧﺷﺎة ،وﻫو ﻣﺎ ﻳوﻓر

اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻣن ﺑداﺧﻠﻬﺎ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك :دﻫﺎﻟﻳز اﻟﻣدﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﻠطﺎن

أﻳﻧﺎﻝ ،وﺣﻣﺎم اﻟﻣﻼطﻳﻠﻲ ،وﺣﻣﺎم اﻟطﻣﺑﻠﻲ وﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ

اﻟﺟرﻛﺳﻲ ،وﻓﻲ رﺷﻳد اﺳﺗﺧدم دﻫﻠﻳز ﻣﻧﻛﺳر أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻣدﺧﻝ ﺣﻣﺎم ﻋزوز )ق11ﻫـ /
17م( وﻫو اﻟﺣﻣﺎم اﻟوﺣﻳد اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

وﺟﺎء ﺗﺧﺻﻳص ﺣﻣﺎﻣﺎت ،أو أوﻗﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻟﻠﻧﺳﺎء ،ﻟﻳﻌﺑر ﻋن ﻣﺑدأ

اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻫو أﻣر ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺟﻠﻳزي إدوارد وﻟﻳم

ﻟﻳن.

ﻓﺎﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺧﺻص ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟظﻬر ﻟﻠرﺟﺎﻝ وﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻟﻠﻧﺳﺎء.
وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﺣﻣﺎم ﻣﻘﺗﺻ ار ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻧﺳﺎء ،ﻳﻌﻠق ﻣﻧدﻳﻝ أو ﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻣن

اﻟﻛﺗﺎن ﻋﻧد ﻣدﺧﻠﻪ ﻓﻼ ﻳطﺄ اﻟرﺟﺎﻝ ﻋﺗﺑﺗﻪ ﻗط ،وﻳﻛون اﻟﺧدم ﻗد ﻏﺎدروا اﻟﺣﻣﺎم ﻗﺑﻝ ﻓﺗرة

ﺑﺳﻳطﺔ وﺣﻠت اﻟﺧﺎدﻣﺎت ﻣﺣﻠﻬن .10وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ
ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺣﻣﺎم اﻟﺷراﻳﺑﻲ ،11وﻗد ﺧﺻﺻت ﺑﻌض اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻷﺣد اﻟﺟﻧﺳﻳن

ﻓﻘط ،ﻣﺛﻝ ﺣﻣﺎم اﻟطﻧﺑﻠﻲ ،وﻫو ﻳﻌود ﻟﻠﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،وﻫو ﺣﻣﺎم ﻛﺑﻳر ﺧﺎص
ﺑﺎﻟرﺟﺎﻝ ،وﺣﻣﺎم ﻣرزوق اﻟذي ﻳﻌود ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺻر ،وﻫو ﻣن إﻧﺷﺎء ﺣﺳن أﻏﺎ ﻧﺟﺎﺗﻲ
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وﺗدﺧﻠﻪ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻘط .وﻗد ﻳﺑﻧﻰ ﺣﻣﺎﻣﺎن ﻣﺗﺟﺎوران أﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻠﻧﺳﺎء ،واﻵﺧر ﻟﻠرﺟﺎﻝ

ﻟﻣﻧﺷﺊ واﺣد ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ،ﺣﻣﺎم ﺑﺷﺗﺎك ق8 - 7ﻫـ  /ق13

 14م ،وﺣﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎن أﻳﻧﺎﻝ 861ﻫـ 1456/م ،وﻗد اﻧدﺛر ﺣﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻧذ ﻓﺗرة3

طوﻳﻠﺔ وﺣﻣﺎم اﻟﻣﻼطﻳﻠﻲ ق 9ﻫـ 15/م ،13وﻧرى ﻓﻲ ﺣﻣﺎم اﻟﺳﻛرﻳﺔ ،وﻫو ﻣن
اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻣظﻬ ار ﻟﻠﺧﺻوﺻﻳﺔ دﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻌﻣﺎر ﻟﻣدﺧﻝ ﺣﻣﺎم

اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟرﺋﻳﺳﻲ ،وﻫو ﻗﺻﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،وﻫو ﻣن اﻟﺷوارع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺛﻳرة

اﻻزدﺣﺎم ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﺧﺗﺎر ﻣدﺧﻝ ﺣﻣﺎم اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻳطﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع ﻋﺎم ﺧﺎص ﻣﺗﻔرع ﻣن

اﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﻌظﻣﻰ.

وﻗد ﺗﺳﺎﻋد إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﺑﻌض أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎق ﺣﻣﺎﻣﺎت ﺑﻣﻧﺎزﻟﻬم ،وﻫذﻩ
اﻟظﺎﻫرة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻋدم ﺧروج اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻣﻧزﻝ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ،وﻫو أﻣر ﻛرﻫﻪ

ﻓﻘﻬﺎء ﻛﺛﻳرون ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﺧدام أﻫﻝ اﻟﻣﻧزﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ أي وﻗت

ﻳﺷﺎؤوﻧﻪ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺗﻲ أﻟﺣق ﺑﻬﺎ ﺣﻣﺎﻣﺎت :ﻣﻧزﻝ زﻳﻧب ﺧﺎﺗون 1125ﻫـ /
1779م ،وﻣﻧزﻝ أﺣﻣد ﻛﺗﺧدا اﻟرزاز 1192ﻫـ 1778/م ،واﻟﻣﺳﺎﻓر ﺧﺎﻧﺔ 1193ﻫـ

1203/م ،وﻛذﻟك اﻟﺣق ﺑﻣﻧﺎزﻝ رﺷﻳد ﺣﻣﺎﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﻐﻝ اﻟطﺎﺑق اﻷﺧﻳر
ﺑﺎﻟﻣﻧزﻝ؛ ذﻟك ﻷن اﻟﺣﻣﺎم ﻳﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر أﺟزاء اﻟﻣﻧزﻝ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ،وﻫو أﻣر اﺷﺗرﻛت

ﻓﻳﻪ ﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻘﺎﻫرة ﻛذﻟك ،ﺣﻳث ﻧرى ﺣﻣﺎم ﻣﻧزﻝ ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟذﻫﺑﻲ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن اﻟﻣﻧزﻝ ،ﺑﺟوار ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺣرﻳم ،وﻛذﻟك ﺣﻣﺎم ﻣﻧزﻝ اﻟﺳﺣﻳﻣﻲ.

وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻣﻧﺎزﻝ رﺷﻳد اﻟﺗﻲ أﻟﺣق ﺑﻬﺎ ﺣﻣﺎﻣﺎت ،ﻣﻧﺎزﻝ رﻣﺿﺎن واﻟﻣﻧﺎدﻳﻠﻰ واﻟﺗوﻗﺎﺗﻠﻲ،
وﻋرب ﻛرﻟﻲ ،واﻟﻣﻳزوﻧﻲ.

وﻗد أﺛر ﻣﺑدآ ﺣﻳﺎزة اﻟﺿرر 14واﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ 15ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ وﺣدات اﻟﻣﻧﺎزﻝ ﻣن اﻟداﺧﻝ،

واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت.

ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺛر ﻣﺑدأ ﺣﻳﺎزة اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻣﺎت ،ﻧﺟد اﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑرز ﻣﻌﻣﺎر ﻣﻧزﻝ

رﻣﺿﺎن ﻓﻲ رﺷﻳد ﺑﺣﻣﺎم اﻟﻣﻧزﻝ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻷﺧﻳر ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻓﻧﺎء ﻣﻧزﻝ ﻣﺣﺎرم ،ﻟم

ﻳﺷﻛﻝ ﺑروز اﻟﺣﻣﺎم ﺿر ار ﺑﺎﻟﺟﺎر ،إذ ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻻ ﺗﻔﺗﺢ ﺑﻬﺎ ﻧواﻓذ
ﻳﻣﻛن ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺷف اﻟﺟﺎر ،وﻟﻛن ﻳﺗم ﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺄﺳﻘف ﺟﺻﻳﺔ ،ﻳﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟزﺟﺎج اﻟﻣﻠون
ﻹﺿﺎءة اﻟﺣﻣﺎم.

ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻣﺑدأ اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ أﺛر ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ وﺣدات اﻟﻣﻧﺎزﻝ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت،

ﻓﻔﻲ رﺷﻳد ،وﺟد اﻟﺣﻣﺎم ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠوي أو اﻷﺧﻳر ،وﻫو أﻛﺛر طواﺑق اﻟﻣﻧزﻝ

ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ رﺷﻳد ،ﺣﻳث ﻳﺻﻌد إﻟﻳﻪ ﻣن داﺧﻝ اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻧﻲ ،إذ ﻣن
4

اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺷدﻳدة ،وﻧرى ذﻟك

ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ  :رﻣﺿﺎن ،وﻋرب ﻛرﻟﻲ ،واﻟﻣﻳزوﻧﻲ ،واﻟﺗوﻗﺎﺗﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ .وﻟﻛﻲ
ﻻ ﺗﺿطر اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﻧزوﻝ ﻟﻠطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزﻝ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن

اﻟﺻﻬرﻳﺞ ،ﻧﺟد اﻟﻣﻌﻣﺎر ﻗد ﺑﻧﻰ ﻗﻧﺎة ﻓﻲ ﺑﺎطن اﻟﺣﺎﺋط ﺑﻣﻧﺎزﻝ  :رﻣﺿﺎن ،واﻟﻣﻳزوﻧﻲ،

وﻋرب ﻛرﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺎﻟطوب ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﻠوي ،ﻟﺗﺟﻠب
اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻳﺎﻩ إﻟﻰ اﻟطواﺑق اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن اﻟﻣﻧزﻝ ،واﻋﺗﻧﻰ اﻟﻣﻌﻣﺎر ﺑﻔﺗﺣﺔ اﻟﻘﻧﺎة
اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻧزﻝ رﻣﺿﺎن ،واﻟﻣﻳزوﻧﻲ ،داﺧﻝ ﺗﺟوﻳف ﺣﺎﺋطﻲ

ﻣﻌﻘود .ﻛﻣﺎ ﺣرص اﻟﻣﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻘﺎﻫرة ورﺷﻳد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻘﺑﻠﺔ ،أو
اﺳﺗدﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧد ﻗﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﺷدد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،16وﺑﻣﺳﺣﻧﺎ ﻣﻧﺎزﻝ

رﺷﻳد اﻷﺛرﻳﺔ وﻫﻰ  22ﻣﻧزﻻ ،وﺟدﻧﺎ أن ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻗد طﺑق ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء،

وﻛﺎن ﻛرﺳﻲ اﻟراﺣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺟرة ﺻﻐﻳرة ﺟدا ذات ﻣدﺧﻝ ﻣﻧﻛﺳر وﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺑﺎب،

وﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ طواﺑق اﻟﻣﻧزﻝ اﻟﻣﺗﻌددة ،وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻣﺎر ﻳوﻓر ﻟﻬﺎ ﻧﺎﻓذة ﻋﻠوﻳﺔ ﻟﻠﺗﻬوﻳﺔ،

واﻹﺿﺎءة ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻛراﺳﻲ اﻟراﺣﺔ ﺑﻘﺻر ﺑﺷﺗﺎك ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ،وﻣﻧزﻝ رﻣﺿﺎن
ﺑرﺷﻳد ،وﻣﻧزﻝ اﻟﻣﻧﺎدﻳﻠﻲ ﺑرﺷﻳد ...إﻟﺦ.

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﺣث ﻧﺟد ان ﻗد وﺟدت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎرة
اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ورﺷﻳد ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ.

ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗم ﺗﺧﺻﻳص أوﻗﺎت ﻟﻠﻧﺳﺎء وأﺧرى ﻟﻠرﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻣﺎت،

وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﺣﻣﺎﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠرﺟﺎﻝ وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء .أﻣﺎ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻧﺟد

اﻧﻪ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ إﻟﺣﺎق اﻷﺛرﻳﺎء ﺣﻣﺎﻣﺎت ﺑﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن.
1

 -وﻗد اﺗﻔق ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ درج اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺟﻳﻼ ﺑﻌد

ﺟﻳﻝ واﺣﺗرﻣوﻫﺎ ﺧﺷﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎب ،وﺗﺄﻧﻰ ﻗوة اﻟﻌرف ﻣن أﻣرﻳن  :اﻷوﻝ  :ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ،وﻫو ﺗوارث اﻟﻌﺎدات

واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ،اﻻﺑن ﻋن اﻷب ﻋن اﻟﺟد ،واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي ،وﻫو اﻟﺗﺧوف ﻣن ﻣﻐﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻌرف .ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،ﻣﺑﺎدئ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺎﻧون ،ص ،129–128اﻟﻘﺎﻫرة 1972م؛ ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺷﺎ،

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﻣﺎرة( ،ص ،2ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿرات أﻟﻘﻳت ﻓﻲ ﻣرﻛز
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ واﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة 1988م.
2

 -اﻟﺳﻳوطﻲ ،ﺟﻼﻝ اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،اﻷﺷﺑﺎﻩ واﻟﻧظﺎﺋر ﻓﻲ ﻗواﻋد وﻓروع اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ص ،89دار اﻟﻛﺗب

اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت 1403ﻫـ.
5

3

 -ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺟﻣﻳﻝ أﻛﺑر ،ﻋﻣﺎرة اﻷرض ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص ،112دار اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺟدة ،ﻣؤﺳﺳﺔ

ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ،ﺑﻳروت 1992م.
4

 -ﺗﺣدث اﻟﻌز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻷﺣﻛﺎم .اﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﻳن

ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ ،ﻗواﻋد اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم ،ج ،2ص  ،120 ،119 ،114 ،107دار

اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ؛ ﻣﺣﻣد أﻣﻳن اﻟﺷﻬﻳر ﺑﺎﺑن ﻋﺎﺑدﻳن ،ﺣﺎﺷﻳﺔ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر،
ج ،4ص  ،181دار اﻟﻔﻛر1399 ،ﻫـ.
5

 -ﻳدور اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺣﺎدﻳث« :اﻟﺣﻼﻝ ﺑﻳن واﻟﺣرام ﺑﻳن» ،وﻗوﻟﻪ« :ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار»،

وﻗوﻟﻪ« :إﻧﻣﺎ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎت» ،وﻗوﻟﻪ« :اﻟدﻳن اﻟﻧﺻﻳﺣﺔ» ،وﻗوﻟﻪ« :ﻣﺎ ﻧﻬﻳﺗﻛم ﻋﻧﻪ ﻓﺎﺟﺗﻧﺑوﻩ ،وﻣﺎ أﻣرﺗﻛم ﺑﻪ ﻓﺄﺗوا
ﻣﻧﻪ ﻣﺎﺳﺗطﻌﺗم» .ﻳﺣﻳﻰ ﺑن آدم اﻟﻘرﺷﻰ ،اﻟﺧراج ،ص ،97ﺗﺻﺣﻳﺢ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﻳروت

1979م؛ وﻳوﺿﺢ اﻟدﻛﺗور اﻟﺑرﻧو ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻣس اﻟﻛﺑرى ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ -1 :اﻷﻣور ﺑﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ -2 ،ﻻ ﺿرر وﻻ

ﺿرار -3 ،اﻟﻳﻘﻳن ﻻ ﻳزوﻝ ﺑﺎﻟﺷك -4 ،اﻟﻣﺷﻘﺔ ﺗﺟﻠب اﻟﺗﻳﺳﻳر -5 ،اﻟﻌﺎدة ﻣﺣﻛﻣﺔ .ﻣﺣﻣد ﺻدﻗﻲ ﺑن أﺣﻣد اﻟﺑرﻧو،

اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ إﻳﺿﺎح ﻗواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻳروت1404 ،ﻫـ؛ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر أﻛﺑر ،ﻋﻣﺎرة اﻷرض ﻓﻲ

اﻹﺳﻼم ،ص .479
 - 6انظر ما كتبه حسن الباشا عن ھذه القاعدة ،المنھج اإلسالمي في العمارة اإلسالمية ،ص 3وما بعدھا.
 - 7ﺣﻣﺎم اﻟﺣﻣﺔ اﻟﻌﻳن اﻟﺣﺎرة ﻳﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﻬﺎ ،وﺣﻣﻣت اﻟﻣﺎء أي ﺳﺧﻧﺗﻪ .واﻟﺣﻣﻳم ﻫو اﻟﻣﺎء اﻟﺣﺎر ،واﺳﺗﺣم إذا
اﻏﺗﺳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺣﻣﻳم ،ﻓﺎﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻫو اﻻﻏﺗﺳﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺣﺎر واﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد .وﻛﻠﻣﺔ «ﺣﻣﺎم» ﺗرد ﻣؤﻧﺛﺔ ﺳواء ﻓﻲ
اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ أوﻓﻰ ﻧﺻوص اﻟوﺛﺎﺋق وﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻣﺎت .اﻟزﺑﻳدي ،ﻣﺣب اﻟدﻳن اﻟﻔﻳض اﻟﺣﺳﻧﻰ اﻟﺣﻧﻔﻲ،
ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣن ﺟواﻫر اﻟﻘﺎﻣوس ،ج ،2ص ،264-258اﻟﻘﺎﻫرة 1306ﻫـ1889/م؛ ﻣﺣﻣد أﻣﻳن ،وﻟﻳﻠﻰ إﺑراﻫﻳم،

اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳﺔ ،ص ،37دار اﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة 1990م.
8

 -اﺑــن ﻣﻔﻠــﺢ ،ﺷــﻣس اﻟــدﻳن أﺑــو ﻋﺑــد اﷲ اﻟﻣﻘــدس اﻟﺣﻧﺑﻠــﻲ ،اﻵداب اﻟﺷــرﻋﻳﺔ واﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻣرﻋﻳــﺔ ،ج ،3ص–321

 ،323ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﺑــن ﺗﻳﻣﻳــﺔ 1987م؛ اﺑــن اﻟﺣــﺎج ،أﺑــو ﻋﺑــد اﷲ ﻣﺣﻣــد ﺑـن ﻣﺣﻣــد اﻟﻌﺑــدري اﻟﻔﺎﺳـﻲ ،اﻟﻣــدﺧﻝ إﻟــﻰ اﻟﺷــرع
اﻟﺷرﻳف ،ج ،2ص ،49–47اﻟﻘﺎﻫرة1348 .م.
9
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وجوه الوعي باإلسالم في ألمانيا
من عصر النھضة إلى القرن التاسع عشر
*

شتفان ليدر

م ا ي زال التعام ل السياس ي األوروب ي م ع الع الم اإلس المي يت أثر ب المواقف والص ور
التاريخي ة ،ووجھ ات النظ ر السياس ية /األخالقي ة ،وتص ورات الھوي ة .ويب دو ذل ك
واض حا ً ف ي وجھ ات النظ ر المتض اربة بش أن ض ّم تركي ا إل ى االتح اد األوروب ي.
ٌ
وخلفيات تتساو ُ
ق مع انشغال أوروبا باإلسالم والعالم اإلس المي
فللمواقف كلﱢھا أصو ٌل
زمن طويل .بيد ّ
أن إدراكات اإلس الم بأوروب ا وألماني ا ال تت أثر ب ذلك فق ط ،ب ل ّ
منذ
إن
ٍ
ف من ه تُعتب ر ف ي وج ٍه م ن وجوھھ ا وس يلةً ف ي التن اقُش األوروب ي م ع ال دين
المواق َ
والنظام السياسي والموقع في العالَم.
ب دأت التص ورات ع ن اإلس الم تظھ ر عل ى ﱡ
تقط ع ف ي العص ور الوس طى ،وتس و ُدھا
األ َغراض الدفاعيةُ والجدالية .وعلى مشارف األزمنة الحديثة داخلت ھ ذه التص ورات
المعلوم ات واالنطباع ات الت ي جلبھ ا الرحّال ة ،وأَوص ْ
لت إليھ ا األح داث السياس ية
واالجتماعية .ثم زادت المعرف ةُ باللغ ات والحض ارات الش رقية .وم ن عص ر النھض ة
)الس ادس عش ر( إل ى الق رن التاس ع عش ر تك اثرت المق ابالت ،وتك اثرت المع ارف،
ُ
اوالت
ب داخلي ٍة أحيان ا ً مح
وتعددت االھتمام ات والمص الح ،ف ازدادت ب الطبع وألس با ٍ
التفسير والفھم .في العصور الوسطى انصبت محاوالت إدراك اإلسالم على نَظ ِمه في
سياق تاريخ الخالص المسيحي ،باعتبار النبي محمد مسيحا ً ُمضا ﱠداً )المسيح ال دجّال(.
والعجيب أنه على الرغم من ازدياد المعارف واالتصاالت ف ّ
إن ھ ذه الص ورة النَمطي ة
استمرت على مدى قرون .وانقلبت في بعض األوساط الثقافية في القرن الث امن عش ر
إلى الض ّد ،أي تصوير اإلسالم وبعض الشخصيات اإلسالمية بصور ٍة مثالي ٍة وألربع ة
أس باب :مواجھ ة النم وذج المس يحي الك اثوليكي المح افظ ،وترا ُج ع الخط ر الترك ي/
العثم اني عل ى أوروب ا بع د فش ل الھج وم العثم اني الث اني عل ى فيين ا ع ام 1683م،
وھزيم ة األمي ر  Eugenللعثم انيين ع ام 1697م ،والس ببُ الثال ث :ع رض نم اذج
لالستبداد اإلسالمي «المستنير» نقداً للطغيان في الممالك األوروبية .أما السببُ الراب ُع
فھ و دخ ول المتخصص ين بالش رق ولغات ه وثقافات ه إل ى مج ال الت أثير ف ي األوس اط
العالِم ة ،بحي ث تغي رت االنطباع ُ
ات بالت دريج ،وظھ رت ع روضُ تُقاب ل ب ين ال نظم
الدينية والسياسية في العال َمين األوروبي واإلسالمي ،ولصالح اإلسالم أحيان ا ً  .وھك ذا
وبسبب تع ﱡدد التص ورات المختلف ة المص ادر ع ن الش رق اإلس المي ،انكس ر التص ور
ت بش أن مص ادقة اإلس الم أو مخاص مته.
ال دوغمائي الوس يط ،وف تح المج ال لنقاش ا ٍ
َ
وترت ب عل ى ذل ك ف ي الق رن التاس ع عش ر أث ران ب ارزان؛ األول يتص ور ع ا َل◌َ م
اإلسالم باعتباره عالَم الثراء والحريات المادية والجسدية ،بحي ث تص اعدت الرغب ات
ف ي امتالك ه .والث اني ير ّك ز بس بب التق دم األوروب ي الص اعق عل ى «المركزي ة
* ھذا العرض ھو تلخيصٌ لمقالة البرفيسور  Stefen Lederاألستاذ بجامعة ھالّـه ،ومدير المعھد األلماني للدراسات الشرقية ببيروت
حالياً ،وقد نُشرت المقالة فيDer Orinent im OK zident. Verlag fur Berlin- Braunden burg. Potsdam. :
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األوروبية» واعتبار الغ رب مرك زاً للحض ارة الوحي دة الس ليمة ،والنظ ر –م ن جان ب
غير المتخصصين -إلى الع والم األخ رى ومنھ ا ع الم اإلس الم ،باعتبارھ ا ع والم غي ر
عقالنية أو أنھا ال تستطي ُع التقدم كما تقدم األوروبيون.
وكما سبق القول؛ فإنه فيما بين منتصف القرن الث امن عش ر ومنتص ف الق رن التاس ع
عش ر ،ظھ ر االستش راق األوروب ي واأللم اني مس تنداً إل ى مب ادئ ومواري ث
لينصرف إلى نشر المصادر العربية واإلسالمية ،وليعرض من خاللھا
«التاريخانية»
َ
معارف جديدة عن عوالم الشرق واإلسالم والع رب .وم ا خ ال ھ ذا «التخص ص» م ن
عوام ل اإلعاق ة والعرقل ة باعتب ار البيئ ات الت ي ظھ ر فيھ ا ،والم نھج ال ذي اتبّع ه،
واألش خاص ال ذين ش اركوا في ه .لك ن قب ل ذل ك؛ ف ّ
إن  Biblianderالالتيني ة الدقيق ة
للقرآن في القرن السابع عشر تُشكلﱢ بدايةً لھذه الظاھرة الجدي دة ،الت ي كان ت م ا ت زال
غارقةً في كراھية األتراك .ث م تط ورت الدراس ات البيبلي ة )العھ دين الق ديم والجدي د(،
وتشك ﱠل وع ٌي علم ٌي بالمس يحية الش رقية ،وظھ رت «المكتب ة الش رقية» الت ي تض منت
نصوصا ً إسالميةً ومسيحيةً ويھودي ة )1658م( .وف ي ھ ذا الوق ت المبك رﱢ نِس بيا ً أدرك
الالھوتي  Hottingerناشر المكتبة أھمي ة كت اب «الفھرس ت» الب ن الن ديم ال ذي ظ ﱠل
مھم ا ً للب احثين بع د أكث ر م ن ثالثمائ ة ع ام .عل ى أن ھ ذا االتج اه –رغ م دع واه
الموض وعية -أظھ ر اھتمام ا ً الھوتي ا ً ب ارزاً ظ ﱠل ب ين مع الم االستش راق إل ى األزمن ة
الحديث ة .وج اءت طبع ةٌ علمي ةٌ لل نصّ القرآن ي م ن جان ب الك اھن الھ امبورغي
 Winckelmanrع ام 1614م ال تش كو إالّ م ن اعتب ار النب ي محم ٍد ص لى ﷲ علي ه
وس لم مؤلف ا ً ل ه بخ الف الرؤي ة اإلس المية الت ي تعتب ره ك الم ﷲ الق ديم .وي رى إدوارد
سعيد في االستشراق أنه كان ت لھ ذا االتج اه الفيلول وجي إل ى المص ادر ،وھ ذا الت دقيق
المشھود فوائد شكليةٌ كثيرةٌ ،لكنه اصطنع تحديداً وحصراً للشرق ولإلسالم التاريخي،
ى جدي دة وبنّ ا َءه ف ي عالق ات الش رق ب الغرب،
ض ﱠر كثي راً بإمكاني ات ظھ ور رؤ ً
أ َ
أن كاتب المقالة ) (S.Lederيالحظ ّ
وأوروبا باإلسالم .بيد ّ
أن نشر المصادر األصلية
من مثل نشرة غاالن الفرنسي الفرنسية أللف ليلة وليلة )الھاي  1717-1706في 12
مجلداً( أطلق حركةً في تص ورات الغ رب للش رق تستعص ي عل ى انطباع ات التجمي د
والع زل .واألم ر ك ذلك يمك ن قولُ هُ ع ن كت اب  Relandالھولن دي ف ي مط الع الق رن
ص عربي ٍة ع ن العقي دة اإلس المية؛ ب ل
الث امن عش ر ،وال ذي م ا اكتف ى بترجم ة نص و ٍ
أضاف لذلك دفاعا ً ح اراً ع ن اإلس الم ف ي وج ه ك ّل ثقاف ة العص ور الوس طى الوھمي ة
تج اه ال دين اإلس المي ،وتج اه األت راك .ويش ير كات ب المقال ة إل ى دراس ٍة أُخ رى
بالفرنسية لـ  de Breguignyترجمھا األلم اني  Rinckأواخ ر الق رن الث امن عش ر،
وذھب في مق دمتھا إل ى ّ
أن المع ارف ع ن اإلس الم ص ار تستعص ي عل ى التخرص ات
واألوھام.
ويرج ُع ھذا الروح الجديد إلى النزعات التي بثﱠھا عصر األنوار ،وإلى ظھور مص ادر
الش عري واألدب ي .وق د ك ان
جديدة لقراءة الثقافة العربية واإلس المية حتّ ى ف ي جانبھ ا ِ
ت أخ رى تواج ه الثقاف ة
م ن مقاص د ال روح النھض وي لعص ر األن وار إب راز ثقاف ا ٍ
المس يحية القروس طية .وال ش ك ّ
إن اإلغري ق وثق افتھم ك انوا العام ل ال رئيس ف ي ھ ذا
المن زع .لك ّن الثقاف ات الش رقية التاريخي ة األُخ رى وعل ى رأس ھا اإلس الم أ ﱠدت دوراً
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ملحوظا ً .والَمثل على ذلك ،واستناداً إلى المصادر العربية المطبوعة بأوروبا ،كلﱞ من
الفرنسي كومت دي بولنقييه واإلنجليزي المتخصص جان غانييه .ويُظھر جان غانييه
جوانب نقدية تج اه اإلس الم وثقافت ه لمواجھ ة المثالي ات الت ي ش اعت ف ي الق رن الث امن
ص من مصادر إس المية أص يلة .وھك ذا تق دم
عشر عنه ،لكنھا جميعا تستن ُد إلى نصو ٍ
الجانب الموضوعي في القراءات المستندة إل ى المص ادر ،وبخاص ٍة ف ي ألماني ا ،الت ي
كان ت بعي دةً نس بيا ً ع ن المش اعر المتنافض ة تجاھ ه ف ي بريطاني ا وفرنس ا .وتب دو
الموض وعية واإليجابي ة ف ي تق دم ال رؤى ح ول النب ي ودين ه ،لقول ه بالوحداني ة )وھ ذه
قراب ةٌ م ع المس يحية( ،أو كم ا يق ول الفيلس وف  Lebnizال ذي يُش يد بعقالني ة ال دين
اإلسالمي ،والحضارة التي أنتجھا ،ويش ار ُكهُ ف ي ذل ك األلم اني اآلخ ر ،Michaelis
ثم  Oelsnerالذي اعتبر ّ
أن النظام االجتماعي في اإلس الم أفض ل مم ا أنتجت ه الث ورة
الفرنسية والدولة الروسية ) .(1810-1809وقد عرف كلﱞ من  Goetheواإلنسانوي
 Herderعم ل ميخ ائيليس وأولس نر .وق د وض ع ھ ردر ف ي اعتب اره الش عر العرب ي
والقيم الواردة فيه ض من رك ائز ومقوم ات الشخص ية والحض ارة المميّ زة .وم ا غ اب
ُ
القرآن وشخصية النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم وتأثيراتھما عل ى الثقاف ة
عن تقديره
وعل ى المج رى الت اريخي للتجرب ة اإلس المية .وتس تند رؤي ة غوت ه  Goetheإل ى
ت واس ع ٍة ف ي الش عر العرب ي والفارس ي ،وبخاص ٍة ش عر ح افظ الش رازي ،كم ا
قراءا ٍ
يظھر في «الديوان الغربي -الش رقي» ل ه .ورؤي ة غوت ه لإلس الم ودع وة النب ي رؤي ةٌ
أس بھ ا بالنص وص والمص ادر المترجم ة .وھ ي
شعريةٌ ،لكنھا تس تند إل ى معرف ٍة ال ب َ
رؤي ةٌ مثالي ةٌ ش ديدةُ التع ﱡم ق ف ي روح ال دين والحض ارة ،واعتب ار الش رع مفتاحھم ا.
ويفرّق الشاعر األلماني بين الشعر والنبوة ،لكنه يعتبر ّ
أن لھم ا مص دراً مش تركا ً ھ و:
ي واھم ا ً أو ُمخادع اً؛ لكن ه ي رى ّ
أن التط ور
اإللھام .وھو بخ الف ف ولتير ال يعتب ر النب ﱠ
مشترع وزعيم سياسي أث ﱠر سلبا ً على اإللھامية الخالّقة والمبدعة! وفي نفس منزع
إلى
ٍ
عص ر األن وار يمض ي الفيلس وف  (1875-1800) Daumerال ذي أثّ رت رؤاه ع ن
اإلس الم ف ي فويرب اخ وم اركس وروغ ه .ومث ل غوت ه ص اغ داوم ر ش عر ح افظ
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أن النظام األخالقي
باعتباره نقداً للمسيحية التي سبق له أن ق ﱠدم كتابا ٍ
اإلسالمي أفضل بما ال يُقاس.
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مسائل السنن والتغيير في تفاسير القرآن الحديثة

إعداد :أ.د .علي الغا
عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الجنان -
لبنان

بحث معد لمجلة التسامح في سلطنة عمان
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مقدمة:
جميل أن يفتتح البحث بقول ﷲ تعالى ":إن ﷲ ال يغير ما بق وم حت ى يغي روا
ما بأنفسھم".1
إن القرآن الكريم ھو "كتاب ھداية وتغيير ،وليس كتاب إكتشاف" ول يس في ه
كشف لمبادئ الكيمياء والفيزي اء وبقي ة العل وم ،وم ع أن في ه إش ارات "تؤك د
البعد اإللھي للقرآن" وأنه بتعييش ه للتج ارب البش رية ف ي الماض ي وتق ديمھا
كمخبر حي ي تمكن اإلنس ان العاق ل م ن الت رميم علي ه ،ف العلم تراكم ي ،وھ و
ب ذلك يس تطيع إخت زال التج ارب الخط أ وع دم تكرارھ ا ،وإن ارة العق ل عل ى
دفع الصواب منھا قدما في خدمة البشرية ،دون الوصول إلى نھاية ما ي ذخر
به ھذا الكون ،حتى يجد كل جيل ما يفيده ويؤمن له حاجته ،إن مكنونات ھذا
العالم ال تنض ب ،وكلم ا أوغ ل الب احثون ف ي دراس ة الس نن والتع رف عليھ ا
كلما وقفوا على معادالت علمية جديدة ،ومكتشفات لم تكن تخطر في بال من
قب ل ،فالبح ث العلم ي يتع رف عل ى ن واميس ھ ذا الك ون م ن خ الل معرف ة
عالقة مادة ب أخرى ،وھك ذا فالمكتش فون ليس وا مب دعين م ن الع دم وإنم ا ھ م
الذين تعرفوا على سنن ونواميس كانت مجھولة من قبلھم.
م ن ھن ا ف إن " الق رآن ل م يط رح نفس ه ب ديال ع ن ق درة اإلنس ان الخالق ة،
ومواھبه وقابلياته في مقام الكدح في ك ل مي ادين الحي اة ،بم ا ف ي ذل ك مي دان
المعرفة والتجربة ،وإنما طرح نفسه طاقة روحي ة موجھ ة لإلنس ان ،مفج رة
لطاقاته ،محركة له في المسار الصحيح" .لذلك فإنه ينتظر من القرآن الكريم
أن " يعطينا عمومي ات ،أن يعطين ا مواق ف ،أن يبل ور لن ا مفھوم ا علمي ا ف ي
سنن التاريخ على ھذه الساحة من ساحات الكون".
والتغيي ر ف ي ھ ذا الك ون إنم ا يحص ل بجھ د بش ري " يق اوم جھ ودا بش رية
أخرى" إنه عمل تاريخي " تحكمه سنن التاريخ في ه الض وابط الت ي وض عھا
ﷲ س بحانه لتنظ يم ظ واھر الك ون ف ي ھ ذه الس احة المس ماة بالس احة
2
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إن سنة ﷲ تعالى في عباده أن القرآن الكريم ھو الھادي إل ى س واء الس بيل "
ھ ذا بي ان للن اس وھ دى وموعظ ة للمتق ين" 3وأن بل وغ الع زة والمناع ة
والريادة ال يك ون إال ب ثمن " :وال تھن وا وال تحزن وا وأن تم األعل ون إن كن تم
م ؤمنين" . 4وأن الحي اة ممارس ة ومدافع ة وتفاع ل ورب ح وخس ارة " إن
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام ن داولھا ب ين الن اس ول يعلم
ﷲ الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء وﷲ ال يحب الظالمين".5
ھك ذا ف إن ك ل مش ارك مؤمن ا ك ان أم مش ركا تمسس ه الج راح ف ي س احة
المعركة ،أي أن كل فريق عرضة لإلصابة ،ونتيجة خبرة كل فريق وجديت ه
وإع داده وتأھب ه واس تيعابه لمتطلب ات الح دث ،ھ ي الت ي تح دد لم ن ت دور
الدائرة " والمعنى أن مداولة األي ام س نة م ن س نن ﷲ ف ي اإلجتم اع البش ري
فال غ رو أن تك ون الدول ة م رة للمبط ل وم رة للح ق" ويق ول ف ي ھ ذه الس نة
السيد محمد رشيد رضا رحمه ﷲ تعالى ":ق ال األس تاذ اإلم ام ..":والمداول ة
في الواقع تكون مبنية على أعمال الناس ،فال تك ون الدول ة لفري ق دون آخ ر
جزافا وإنما تكون لمن عرف أسبابھا ورعاھا حق رعايتھا ...والعبارة تومئ
إلى شيء مطوي كان معلوما لھ م ،وھ و أن لك ل دول ة س بب ،فكأن ه ق ال :إذا
كانت المداولة منوطة باألعمال التي تفضي إليھا كاإلجتماع والثبات وص حة
النظ ر وق وة العزيم ة وأخ ذ األھب ة وإع داد م ا يس تطاع م ن الق وة فعل يكم أن
تقوموا بھذه األعمال وتحكموھا أتم اإلحكام". 6
وبإيجاز ينھي ھذه المقدمة فإن بديع الزمان سعيد النورسي رحمه ﷲ تعالى،
يقول إن في القصص القرآني لعبراً " ،كذلك يعلمك بإشارته ورموزه ،ألفھ ُم
من إشارات استاذية إعج از الق رآن الك ريم ف ي قص ص األنبي اء ومعج زاتھم
التشويق والتش جيع للبش ر عل ى التوس ل للوص ول إل ى أش باھھا .ك أن الق رآن
بتلك القصص يض ع أص بعه عل ى الخط وط األساس ية ونظ ائر نت ائج نھاي ات
مساعي البشر للترقي في اإلستقبال الذي يبني على مؤسسات الماض ي ال ذي
ھ و م رآة المس تقبل .وك أن الق رآن الك ريم يمس ح ظھ ر البش ر بي د التش ويق
والتشجيع قائالً ل ه :اس ع واجتھ د ف ي الوس ائل الت ي توص لك إل ى بع ض تل ك
الخ وارق! أف ال ت رى أن الس اعة والس فينة أول ى م ا أھ داھما للبش ر ي د
المعجزة؟" ثم يمضي في تقديم اإلستشھادات " وعلم آدم األسماء كلھا" وإلى
" ولقد آتينا داود منا فضالً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد" س ورة
سبأ 10:وإلى " ولسليمان الريح غدوھا شھر ورواحھا شھر وأس لنا ل ه ع ين
القط ر" س ورة س بأ) 12:أي النح اس( وإل ى " أض رب بعص اك الحج ر
3
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فانفجرت من ه إثنت ا عش رة عين ا" س ورة البق رة 60:وإل ى " وتب رئ األكم ه"
س ورة المائ دة 110 :ث م يق ول ..":تأم ل فيم ا مخض ه تالح ق أفك ار البش ر
واستنبطه من ألوف فنون ناطق" 7ث م يمض ي ب ذكر األمث ال م ن المعج زات
التي أھدت للبشرية كمال نھاية المادة..
إنه اإلنسان الذي يفعل في ھذا الك ون ،وبمق دار معرفت ه بالس نن مض افة إل ى
العزيمة يكون قدره وتتحدد مرتبته.
معالم على طريق فھم السنن واإلفادة منھا.
المعلم األول :بين األزل واألبد
إن اإلنس ان الس وي ال ذي ي ؤدي دوره بتواف ق ت ام ،ال تعت وره الش وائب ،م ن
أمراض نفسية وعقد ،ويأس وإحباط ،ھو ذلك المنتمي إل ى األزل والمرب وط
باألبد ،أي أنه حلقة من سلسلة تبدأ بقوله تعالى " وإذ قال رب ك للمالئك ة أن ي
س
جاع ٌل في األرض خليفة "..وتنتھ ي بقول ه تع الى ":ي وم ال تمل ك نف سٌ ل نف ٍ
شيئا ً واألمر يومئذ ". 8
إن ھذا اإلنتماء يجعل النفس البشرية عص ية عل ى عادي ات الزم ان ،إن س نة
ھذا اإلستخالف ھي أن يخلف الناس بعضھم بعض ا ً " قرن ا ً بع د ق رن وج يالً
بع د جي ل" والمھم ة واض حة يعم ر الك ون ويس كنه .إال أن ھ ذا اإلنس ان
المخلوق من صلصال من حمأ مسنون ،معادن التراب ال ذي إلي ه يع ود ،ھ ذا
اإلنس ان ال تھ دأ جوارح ه إال بطمأنتھ ا لحاض رھا ومس تقبلھا ،فك أن الوع د
اإللھ ي بع دل مطل ق ل يس ف ي ھ ذه ال دنيا ،إنم ا ف ي اآلخ رة وب ذلك فإن ه عل ى
المؤمن أن ال يضطرب لرؤية ما يغاير قناعاته ،من تعتر في ظلم ،ومفسدين
في األرض ،فكان اإلرشاد اإللھي له في أصعب معضلة ق د يتع رض لھ ا إذا
ما كان مؤمنا ً وسط أسرة مشركة تعادي ه ،م ع أن ه إب ن لھ ا ،وتح اول إكراھ ه
على الشرك با تعالى ،أن عليه بعد اإليم ان ب ا تع الى اإلحس ان للوال دين،
ث م ":وإن جاھ داك عل ى أن تش رك ب ي م ا ل يس ل ك ب ه عل م ف ال تطعھم ا
ي م رجعكم
ي ث م إل ﱠ
وص احبھما ف ي ال دنيا معروف ا واتب ع س بيل م ن أن اب إل ﱠ
9
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إن ه م دعو إل ى اإلحس ان المطل ق ول و لوال دين ك افرين م ع تبعي ة لم نھج
الصادقين مع ﷲ تع الى ،وحت ى ال يبق ى ف ي ال نفس أس ى وال حس رة ،أخب ره
ى م رجعكم" وھن اك س يأخذ ك ل ص احب ح ق حق ه
المولى عز وج ل " ث م إل ﱠ
وينال كل ظالم جزاء ما اقترفت جوارحه من إثم وإفساد في األرض..
كاف لعدم تكون عقد وأزمات ،ب ل اإلنس ان
إن ھذا الوعد من الوجھة النفسية
ٍ
ينص رف إل ى إعم ال واجب ة م ن أم ر ب المعروف ،وھ ذا يحت اج إل ى عل م
وموقع ،ونھي عن المنكر ،وھو بذلك يعمر الكون على الوجه المطلوب.
إن اإلنس ان غي ر المرت اح لذات ه وواقع ه ال يمكن ه أن يت ذوق جم ال الك ون
ويتمت ع بطيبات ه ،وعن دھا فإن ه ال يمكن ه أن يحس ن األداء ،إن الس اخط
والغاضب ،الناقد الالذع ،المتشائم ،الذي يشعر ب إغتراب ف ي رحل ة وج وده،
ال يمك ن أن يفع ل الخي ر وال أن يرت اح ،وبالت الي فھ و تع يس ف ي وج وده،
ونافث لسموم اإلضطراب في محيطه ،وفي إنتظار نھاية غير سعيدة قطعا ً..
ل ذلك فإن ه ال ب ديل ع ن تحقي ق اإلنتم اء لھ ذا الوج ود ك ي يمك ن الفع ل في ه
والتفاعل معه ،وتمضي الرحل ة عل ى أحس ن م ا ي رام ،وإل ى ھ ذا أش ار ب ديع
الزم ان س عيد النورس ي ف ي إح دى رس ائله ،إل ى أخ وين إثن ين يمش يان ف ي
حديقة ،فيھا زھور وفيھا جيف نتنة ،وكان أح دھما ال ينظ ر إال إل ى الزھ ور
واألخر إلى الجي ف ،فك ان مص ير األول إل ى ح دائق م ن ال ورد والري احين،
والثاني إلى بئر فيھا أفعى ضخمة ...وكأنه يشير إلى الجن ة ل ألول وإل ى فھ م
للثاني.
إن عمار األرض بحق وصانعو السعادة في ال دارين ھ م أص حاب الوج وه "
وج وه يومئ ذ مس فرة ،ض احكة مستبش رة" وعكس ھا ":ووج وه يومئ ذ عليھ ا
غبرة ،ترھقھا قترة.10"..
إن ه ال يوج د ع الج ف ي ال دنيا يمك ن أن يني ر الوج ه ويرس م علي ه أم ارات
السعادة إال اإليمان الذي من مقتضاه اإلنتماء..
ثانيا :معلم السببة :سنة ﷲ تعالى في الخلق.
إنه من المألوف في ثقافة الناس أن لك ل مخل وق أو ح دوث س بباً ،إال أن ه ف ي
واق ع األم ر ھن اك مف اھيم ق د تك ون ال ش عورية ،أو تطف و عل ى الس طح م ن
10
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خ الل تفس يرات ألح داث يش ھدھا الن اس ف ي حي اتھم أو يتوقعونھ ا ،أو م ن
خالل غرس مفاھيم عن مآل الناس في اآلخرة.
لقد اختزن الفكر اإلسالمي مضامين ومعاني ال جدوى منھ ا ف ي تس يير حي اة
الناس وإعمار الكون ،فعلى سبيل المثال ال الحصر عندما يتم تفسير الحديث
الشريف "إنما األعمال بالنيات 11"..يصار إلى إعطاء الني ة معن ى المفاج أة،
نويت الصالة أو نويت الصيام ،ھكذا قب ل لحظ ات أو عن د المباش رة بالفع ل،
بينم ا ك ان األول ى إعط اء المعن ى األبع د :الني ة بمعن ى التخط يط أي القص د
المسبق ،وھذا يلزمه دراسة وتمحيص وإعداد مش روع مس بق ،وبغي ر ذل ك،
فإنه ال تداعيات مستقبليه لھذا الحديث الذي تفتتح به غالب الكتب واألعمال.
أو تفسير القضاء والقدر الذي يقدم للناس كوسيلة إلمتصاص الھم وتقبل
المصائب ،بينما كان األولى تعميمه على كل حياة الناس كأن يقال له :إن
قضاء ﷲ تعالى وقدره عليك أن تفعل كل ملكة خلقھا ﷲ تعالى فيك ،وأنه
عليك استخدام ھذه الطاقة وأنت في أوج عزك وقوتك وصحتك وعافيتك،
عندھا سيكون لھذا المفھوم دوراً كبيراً في دفع الناس إلى خوض معترك
الحياة ،وبدال من أن يقال له أن ﷲ تعالى يستنسب برحمته من يشاء يوم
القيامة ويدخله الجنة أو النار ،بدال من ذلك تربط النتيجة بما قدمه في حياته
الدنيا انسجاما مع قوله تعالى ..":ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموھا بما كنتم
تعملون" 12يقول السيد محمد رشيد رضا ":أي نودوا من قبل الرب تبارك
وتعالى بأن قيل لھم :تلكم ھي الجنة البعيدة المنال -لوال فضل ذي الجالل
واإلكرام -التي وعد بوراثتھا األتقياء ،أورثتموھا بسبب ما كنتم تعملون في
الدنيا من الصالحات"..
وعن وجود مصطلح " اإلرث" قال ":تكرر في القرآن التعبير عن نيل أھل
الجنة للجنة باإلرث .واألصل في اإلرث أن يكون إنتقاالً للشيء من حائز
إلى آخر كانتقال مال الميت إلى وراثه وانتقال الممالك من أمة إلى أخرى.
وكذا إرث العلم والكتاب قال تعالى " وورث سليمان داود" ] سورة النمل:
 [16وقال "ورثوا الكتاب" ] سورة األعراف [169:وقال "ثم أورثنا
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" ]سورة فاطر "... [32:إنھم يعبرون
باإلرث عن الملك الذي ال منازع فيه" وفي معنى آخر ":ما ورد من أن ﷲ
تعالى جعل لكل أحد من المكلفين مكانا في الجنة ھو حقه إذا طلبه بسببه
وسعى إليه في صراط مستقيم" 13ويتطرق صاحب تفسير المنار إلى
 11صحيح البخاري
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توضيح معنى الحديث المروي عن أبي ھريرة رضي ﷲ تعالى عنه في
الصحيحين " لن يدخل أحداُ عمله الجنة -قالوا :وال أنت يا رسول ﷲ؟ -وال
أنا إال أن يتغمدني ﷲ بفضل ورحمة" ..فمعناه أن عمل اإلنسان مھما يكن
عظيما ال يستحق به الجنة لذاته لوال رحمة ﷲ وفضله إذ جعل ھذا الجزاء
14
العظيم -على ھذا العمل القليل"
ويمكن أن يشمل ھذا المعنى أنه لوال رحمة ﷲ تعالى بمنح العبد قدرة على
فعل الخير الذي يكسبه الجنة لما كان قد وصل إلى تلك المنحة .إن ھذا
التفسير الذي يربط الحدث بأسبابه يعود بالحيوية والنشاط والجد والكد على
كل راغب في نھاية سعيدة ،واآلية التي تليھا تؤكد ذلك دون أي لبث":
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فھل
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينھم أن لعنةُ ﷲ على
الظالمين" 15يقول السيد رضا ..":تسألوھم عن الوعد المطلق كما وجه إلى
الناس كافة في الدنيا على ألسنة الرسل عليھم الصالة السالم معلقا على
اإليمان والتقوى والعمل الصالح في مثل قوله "مثل الجنة التي وعد المتقون
يجري من تحتھا االنھار " سورة الرعد ... 35:وقوله تعالى في حكاية دعاء
المالئكة للذين تابوا واتبعوا سبيله " ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم
ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذرياتھم" سورة غافر . 16"8 :إن نزوع
الكثيرين من الشراح إلى ربط النتائج في أمور خارقة فوق طاقة البشر،
ھكذا بدون بذل ما يوجبھا ،أمر يضر كثيرا ،وقد أضر في سير حياة
المسلمين ونأى بھم عن طلب األمر بسننه التي خلقه ﷲ تعالى عليھا،
فرحمة ﷲ عز وجل ال ترتجى بدون تحضير وتنفيذ كل األسباب ،فال يطلب
المولود من دون زواج ،وال يطلب الرزق بدون سعي ،وال يطلب العلم من
غير درس ،وال تطلب العزة إال بفعل ما يوجبھا.
يقول عبد الكريم زيدان ":وقد ذكرت كلمة ) سنة ﷲ( وأنھا ال تتبدل ،في
القرآن الكريم في مواضع كثيرة حتى يرسخ مفھومھا في النفوس وتنحسر
األوھام عن العقول ) .وسنة ﷲ( أو ھذا القانون اإللھي العام يقوم على
األسباب والمسببات وربط النتائج بالمقدمات على نحو ھو في غاية الدقة
والصرامة واإلطراد" 17ويشير إلى نقطة مھمة جدا تلك ھي مسألة وضوح
السببية في األشياء المادية وعدم رؤيتھا كذلك في األحداث اإلجتماعية":
وكل الفرق بين األحداث الكونية المادية وبين األحداث اإلجتماعية ھو أن
 14السيد محمد رشيد رضا ،المرجع نفسه ص 375
 15سورة األعراف44:
 16السيد محمد رشيد رضا ،المرجع السابق ،مجلد  8ص375:
 17عبد الكريم زيدان ،السنن اإللھية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة،ط 2سنة 1414ه1993 -م
ص23 :

7

أسباب األولى واضحة بينة مضبوطة إذا عرفناھا أمكننا الحكم بدقة على
نتائجھا وميقات ھذه النتائج ...أما أسباب األحداث اإلجتماعية فھي بمختلف
أنواعھا من سياسية وإقتصادية وحضارية وعمرانية وغلبة ونصر وھزيمة
وخذالن...إلخ ...أسباب دقيقة وكثيرة ومتشعبة ومتشابكة وقد يعسر على
الكثيرين اإلحاطة بھا تفصيال ..ولكن مع ھذا العسر يمكن للمتأمل الفاحص
الدقيق أن يعرفھا ويحيط بھا علما ،كما يمكنه الجزم بميعاد حصول ھذه
النتائج".18
وعلى الذين يضيقون ذرعا بإعطاء مسألة األسباب الدور األساس أن
يتذكروا أن ھذا ھو من خلق ﷲ تعالى وتدبيره " وليكن معلوما أن كون
الشيء سببا لغيره أو كونه مسببا عن غيره ،ھو من فعل ﷲ تعالى وحكمه،
فھو تعالى خالق األسباب والمسببات .ولواله لما صار ھذا الشيء سببا
لغيره وال صار ھذا الغير مسببا عنه .ومعنى ذلك أن السبب إنما يعمل
19
ويستدعي سببه بموجب سنة ﷲ ونفاذھا"
وعلى ھذا األساس يمكن إعادة قراءة شرح الحديث الشريف الذي أخرجه
اإلمام مسلم في صحيحه عن علي رضي ﷲ عنه ،قال كنا في جنازة في
بقيع الغرقد ،فأتانا رسول ﷲ فقعد وقعدنا حوله 20"...ومن ھذا الحديث"..
فقال اعملوا فكل ميسر أما أھل السعادة فييسرون لعمل أھل السعادة ،وأما
أھل الشقاوة فييسرون لعمل أھل الشقاوة" إن من حاول أن يتقصى الحكم
اإللھي في األزل فقد كلف نفسه ما ال تطيق ،وركب مركبا غير آمن .إن ھذا
ليس من مھمتنا نحن بل صريح اآلية التي تالھا الرسول صلى ﷲ عليه
وسلم في نھاية الحديث المذكور " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره
للعسرى"] سورة الليل.[10-5:
إن اإلنسان ميسر للفعل الذي يختاره ھو بنفسه حرا غير مقيد وال مجبر "
ونفس وما سواھا ،فألھمھا فجورھا وتقواھا ،قد أفلح من زكاھا وقد خاب من
دساھا" ] سورة الشمس [10-7 :إن على اإلنسان ولوج السبل المعلومة
واإلبتعاد عن التوغل في المتشابھات ..والمعلوم أنه " من يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" ]سورة الزلزلة[ وأن ﷲ تعالى
ال يضيع أجر المحسنين .وبھذا الفھم يعود المسلمون كي يفعلوا في تدبير
 18عبد الكريم زيدان ،المرجع نفسه ص24 :
 19المرجع نفسه ص 26:والمؤلف يعود بذلك إلى فتاوى إبن تيمية ج 8ص70:
 20يراجع متن الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ،ج 16ص 196 -195
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الكون ،ويستحضروا كل طاقاتھم وملكاتھم العقلية وخبرات من سبقھم،
وعندھا يؤھلون إلى ريادة الكون مرة أخرى.
ثالثا -معلم سنة ﷲ تعالى في أن أفعال العباد كسبية.
لعل أخطر انعطافة شھدھا الفكر اإلسالمي ھي تلك التي حصلت عقب
ترويج اإلمام أبي حامد الغزالي 21يوم تحدث عن مصدري المعرفة :اإللھام
والكسب في كتابه إحياء علوم الدين 22يقول ":وعلم أن العلوم التي ليست
ضرورية – وإنما تحصل في القلب كأنه ألقي فيه من حيث ال يدري ،وتارة
تكتسب بطريق اإلستدالل والتعلم ،فالذي يحصل ال بطريق اإلكتساب وحيلة
الدليل يسمى إلھاماً ،والذي يحصل باإلستدالل يسمى إعتباراً واستبصاراً .ثم
الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتھاد من العبد ينقسم إلى ما ال يدري
العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل؟ وإلى ما يطلع معه على السبب
الذي استفاد منه ذلك العلم وھو مشاھدة الملك الملقى في القلب .واألولى:
يسمى إلھاما ونفثا في الروع والثاني :يسمى وحيا ُ وتختص به األنبياء،
واألول به األولياء واألصفياء .والذي قبله -وھو المكتسب بطريق
اإلستدالل -يختص به العلماء" ويقول ":فاألنبياء واألولياء انكشف لھم
األمر وفاض على صدورھم النور ال بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ،بل
بالزھد في الدنيا والتبري من عالئقھا وتفريغ القلب من شواغلھا واإلقبال
بكنه الھمة على ﷲ تعالى" " ..وزعموا أن الطريق في ذلك أوال بانقطاع
عالئق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منھا وبقطع الھمة عن األھل والمال
والولد والوطن وعن العلم والوالية والجاه بل يصير إلى حالة يستوي فيھا
وجود كل شيء وعدمه".
ثم يفرق بين طريقتي اإللھام والكسب في بناء المعرفة ،ويضرب على ذلك
بمثالين:
حوض محفور في األرض ،ويبين إمكانية ملئه بالماء
األول :يفترض وجود
ٍ
إما بواسطة جر المياه له بواسطة األنھر )جداول مياه تأتيه من الخارج( أو
" أن يحفر اسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء
الصافي ،فينفجر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم
وقد يكون أغزر وأكثر" ويخرج إلى أن القلب مثل ذلك الحوض ،والعلم
مثل الماء ،وتكون الحواس الخمس مثال األنھار ".وقد يمكن أن تساق
العلوم إلى القلب بواسطة أنھار الحواس واإلعتبار بالمشاھدات حتى يمتلئ
 21محمد بن أحمد أيو حامد الطوسي الغزالي ،ولد في طوس سنة 450ه وكانت وفاته في طوس يوم اإلثنين  14جمادي اآلخرة سنة
505ه وطوس ھي على مقربة من مدينة مشھد في إيران اآلن ،بالد خراسان المعروفة تاريخيا ً.
 22اإلمام أبي حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،دار المعرفة ،بيروت ،بدون تاريخ وال طبعة ،المجلد الثالث،ص26 -18 :
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علما ،ويمكن أن تسد األنھار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى
عمق القلب بتطھير ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من
داخله".
والمثال الثاني ":يعرفك الفرق بين العلمين ،أعني عمل العلماء وعمل
األولياء :فإن العلماء يعملون في إكتساب نفس العلوم واجتالبھا إلى القلب.
وأولياء الصوفية يعملون في جالء القلوب وتطھيرھا وتصفيتھا وتصتيلھا
فقط "
إن شغف الناس بالمعرفة اإللھامية صرفھم عن طلب العلم والبحث
واإلكتساب ،ولعل ذلك كان اإلنعطافة األخطر في حياة المسلمين عندما
تركوا السنن الكونية ،وملوا القلب بالرياضات الروحية والتأمل وخرجوا
بذلك من دائرة الكون إلى عالم لم يخلقوا له ،وھذا ما أدى إلى تراجع تحكم
المسلمين في نواميس الحياة بكل أبعادھا العلمية والسياسية واإلجتماعية
واإلكتشافات الناتجة عن مراكز األبحاث والدراسة ،والبعد عن المنھج
التجريبي في دراسة المادة وكذا التحوالت اإلجتماعية ،وبكلمة موجزة
اإلنصراف عن العلم بالحس والمشاھدة والكسب إلى المعرفة الھابطة التي
تحدث عنھا الفيلسوف اإلغريقي أفالطون من قبل.
المعرفة بين الكسب والوحي عند الرسول صلى ﷲ عليه وسلم:
إن المتبع ألحاديث الرسول صلى ﷲ عليه وسلم واألحداث التي ذكرتھا
السير يقف على نوعين :الوحي ،واإلجتھاد البشري في غزوة بدر:
بعد أن بنى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم عريشا كي يدير منه المعركة
تقدم منه الحباب بن المنذر وقال له ":يا رسول ﷲ ،أرأيت ھذا المنزل
أمنزال أنزلكه ﷲ ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه أم ھو الرأي والحرب
والمكيدة؟ قال صلى ﷲ عليه وسلم ":بل ھو الرأي والحرب والمكيدة" وقدم
له اقتراحا آخر فأستجاب له الرسول وغير المكان. 23
يوم الرجيع:
قدم بعض المشركين من عضل والقارة إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
وقالوا له :يا رسول ﷲ ،إن فينا اسالما فابعث معنا نفرا من أصحابك
يفقھوننا في الدين ،ويقرئوننا القرآن ،ويعلموننا شرائع اإلسالم ،فبعث معھم
 23راجع :سيرة النبي ،سيرة ابن ھشام ،مختصر في مجلد واحد ،دار ريحاني -بيروت ،بدون تاريخ وال طبعة ص348 :
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نفراً سنة من أصحابه" 24وكانت الحقيقة غير ذلك إنھا خدعة واستشھد
الستة رضوان ﷲ تعالى عليھم.
في غزوة تبوك:
وصل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم إلى تبوك " استشار أصحابه في
مجاوزتھا فقال له عمر رضي ﷲ تعالى عنه :إن كنت أمرت بالسير فسر،
25
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ":لو أمرت بالسير لم استشركم فيه"
 .وھناك العديد من األحداث التي تميز ما بين ھو وحي أو جھد بشري من
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم نفسه كما حدث له في اجتماعه بغطفان إبان
غزوة الخندق واستشارته سعد بن عبادة وسعد بن معاذ قي شأن إتفاقية كان
قد كتبھا مع غطفان يعطيھا ثلث ثمار المدينة مقابل تركھا حلف األحزاب
التي تحاصر المدينة ،وكان سؤالھما له :أھذا أمر أمرك ﷲ به فنقبل ،أم
أردته لنفسك فنقبل أم دبرته من أجلنا؟ ..ھكذا كان الوضوح عند الصحابة
األوائل الذين تربوا من معين النبوة مباشرة.
في األحاديث:
جاء في كتاب األقضية ،باب الحكم بالظاھر واللحن بالحجة ،من صحيح
مسلم ،عن أم سلمة"،قالت :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إنكم
ي ،ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض .فأقضي له
تختصمون إل ﱠ
على نح ٍو مما أسم ُع منه ،فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً ،فال يأخذه ،فإنما
أقطع له به قطعة من النار"
وفي رواية أخرى ":إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ،فلعل بعضھم أن يكون
26
أبلغ من بعض ،فأحسب أنه صادق فأقضي له".....
لقد جاء في تفسير الحديث للنووي ":إنما أنا بشر ،معناه التنبيه إلى حالة
البشرية ،وأن البشر ال يعلمون من الغيب وبواطن االمور شيئا إال أن
يطلعھم ﷲ تعالى على شيء من ذلك"...
وفي آخر حديث رقم  1731من كتاب الجھاد والسير يقول في وصيته ألحد
االمراء ":وإذا حاصرت أھل حصن ،فأرادوك أن تنزلھم على حكم ﷲ ،فال
 24المرجع نفسه ص456 :
 25السيرة الحلبية ،الطبعة األولى في األزھر سنى 1320ه الجزء  3ص161:
 26صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدون تاريخ وال طبعة،مجلد 3ص 1338-1337 :رقم الحديث 1713
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تنزلھم على حكم ﷲ ،ولكن أنزلھم على حكمك ،فإنك ال تدري أتصيب حكم
ﷲ فيھم أم ال".
إنطالقا من ھذه المفاھيم يمكن ساعتئذ أن نشرح حديث الرسول صلى ﷲ
عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في باب التواضع عن أبي ھريرة ":قال:
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إن ﷲ قال من عادى لي وليا ً فقد آذنته
بالحرب ....فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
27
ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا "...إلى آخر الحديث
عندما نفھم أن كثرة اإللتزام بشرع ﷲ تعالى وتنفيذ أوامره تجعل اإلنسان
على دراية وبصيرة وقدرة مميزة ،أي تكسبه مھارة مميزة عند ذلك نقف
على الطريق الصحيح بصياغة الشخصية المسلمة التي تعشق الناس
باإلسالم من خالل النموذج الذي سبقت صياغته في صدر اإلسالم ،يوم
وصل المسلمون إلى أن أصبحوا فكر العالم وعينه ومحط رحاله....
وھكذا فإن تحقيق سنن ﷲ تعالى في خلقه لن يحصل بدون تفھم ھذه المسألة
ودور اإلنسان في التحكم بأحداث الكون.
رابعا :معلم التنافس ،سنة ﷲ تعالى بالمدافعة.
في معرض وصف ﷲ تعالى لنھاية المتقين يقول ":تعرف في وجوھھم
نضرة النعيم .يسقون من رحيق مختوم .ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس
28
المتنافسون"
إن المشھد المح إلى سمات الناجين ،وھذا يعني أن حالھم في الدنيا كان ھكذا
" تعرف في وجوھھم نضرة النعيم" أي بھجته ونضارته ونوره ،يقال نضر
29
النبات :إذا أزھر ونور"
ثم الحض على التنافس " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" أي فليرغب
الراغبون ،يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة ،أي ضننت به ..وقيل :وإلى
30
ذلك فليتبادر المتابدرون في العمل ،نظيره ال لمثل ھذا فليعمل العاملون"

 27صحيح البخاري ،دار إشبيليا ،الرياض ،بدون طبعة ،بدون تاريخ ،المجلد الثالث ،الجزء السابع ص190 :
 28سورة المطففين26 -24 :
 29أنظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العلمية،ط 1413ه 1993م المجلد 20 -19ص173 :
 30المرجع نفسه ص174 :
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إن صاحب "في ظالل القرآن" -رحمه ﷲ تعالى -يذھب بالمنافسة إلى دائرة
روحانية بعيدة عن التحكم في مقاليد الكون ونواميسه ،وھذا ما يطرح مسألة
في غاية األھمية ،ھل اإلنسان ھو مخلوق لھذا الكون وعلى قياسه ومن
خالل حسن أدائه فيه وإعماره وفق مقاصد الشريعة ،إي دون إقتراف
لمحرام ،إال وفق ضوابط معينة كالضرورة مثالً ،وبكلمة واحدة الحرام في
ھذا الكون ھو الفاسد المضر وما دونه حالل أو مباح ،والحرام موصوف
في شرع ﷲ عز وجل ،ونتيجة لما يكتب في صحيفته يكون من الناجين أو
الھالكين يوم الدين؟ أم أن عمل اإلنسان الذي فيه خالصه ھو في عالم
األرواح وفي اآلفاق غير المعلومة؟ ولعل إثبات ما قاله صاحب الظالل
يوضح المسألة أكثر ":إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم...
فھو مطلب يستحق المنافسة،وھو أفق يستحق السباق".
ثم يردف قائالً" والذين يتنافسون على شيء من أشياء األرض مھما كبر
فان قريب .والدنيا ال تزن
وجل وارتفع وعظم ،إنما يتنافسون في حقير قليل ٍ
عند ﷲ جناح بعوضة ولكن اآلخرة ثقيلة في ميزانه ،فھي إذا حقيقة تستحق.
ومن عجب أن التنافس في أمر اآلخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا.بينما
التنافس في أمر الدنيا يحط بھا جميعا .والسعي لنعيم اآلخرة يصلح األرض
ويعمرھا ويطھرھا للجميع .والسعي لعرض الدنيا .يدع األرض مستنقعا
وبيئا تأكل فيه الديدان بعضھا البعض" 31وان كان المنحى الذي انتھجه سيد
قطب -رحمه ﷲ -طيبا و صحيحا  ,إال انه يمكن لألمر أن يكون أكثر فائدة
إذا شرحت اآلية بسياق آخر ،تحض فيه على التحكم والسيطرة على خيرات
الكون بمشروعية ،وإال فإن ما تم عرضه في الظالل يوحي بوجوب النأي
عن ھذه الدنيا وزينتھا ،مع العلم أن من لم يتذوق جمال ھذا الكون يصعب
عليه أن يؤثر فيه ،فالزاھد قبل إمتالك ال يسمى زاھدا حقيقة،إنما األمر
يحتاج من المرء أن يستحوذ على الشيء ثم يتخلى عنه وفق مشروعية
اإلنفاق مع وجوب اإللتزام بمشروعية الكسب ،ومن ھنا يمكن القول بأن
جمع الثروة وإمتالك القوة ،ھو فرض مقدم على غيره وفق مقولة الفقھاء
"ما ال يتم الواجب إال به فھو واجب" وانطالقا من ذلك فإن جمع الثروة
مقدم على استحقاق أداء الزكاة ،أي أن من ال يملك فوق النصاب ليس عليه
زكاة وبالتالي ال يحصل أجر المزكين ،وكذا من لم يصل إلى مرتبة الحكم
في قضية ما ،ال ينسب له عدل أو ظلم ،ومن ال مال له ال قدرة له على
الصدقة ،وال يسمى عندھا متصدقا ،وكذا أداء فريضة الحج ،وإعمار
المساجد ،والدفاع عن حياض األمة ،وإغاثة الملھوف ،وإكساب المعدوم
وإكرام الضيف ...إن جل أحكام الشريعة معلقة على وجود الثروة ..لذا فإن
 31سيد قطب ،ظالل القرآن ،دار الشروق،ط  15سنة  1408ه1988 -م القاھرة ،بيروت ,المجلد السادس ,ج  30ص 3860 -3859 :
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على الشارحين أن يأخذوا ھذه المسألة الھامة بعين اإلعتبار ،وأنه ال جدوى
ترتجى من التحليق بوجدان اإلنسان وعقله ومشاعره في آفاق لم يخلق لھا
وال فيھا ،ويترك الكون لمن يصلحه ويعمره ويسيطر عليه ...ثم بعد ذلك
يمارس عبثية وظلما ...وترتفع أصوات الناس باكية شاكية ..وال من
مجيب..
سنة ﷲ تعالى في المدافعة:
يقول تعالى ":ولوال دفع ﷲ الناس بعضھم ببعض لفسدت األرض ولكن ﷲ
32
ذو فضل على العالمين"
يقول محمد رشيد رضا ":دفع ﷲ الناس بعضھم ببعض من السنن العامة
وھو ما يعبر عنه علماء الحكمة في ھذا العصر بتنازع البقاء ،ويقولون إن
الحرب طبيعة البشر ألنھا من فروع سنة تنازع البقاء العامة .وأنت ترى أن
قوله تعالى ) ولوال دفع ﷲ (...ليس نصا فيما يكون بالحرب والقتال خاصة،
بل ھو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة
والمغالبة .ويظن بعض المتطفلين على علم السنن في اإلجتماع البشري أن
تنازع البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة ھو من أثرة الماديين في ھذا
العصر ،وأنه جور وظلم ،ھم الواضعون له والحاكمون به ،وأنه مخالف
لھدي الدين ،ولو عرف من يقول ھذا معنى اإلنسان أو لو عرفوا أنفسھم ،أو
33
لو فھموا ھذه اآلية وما في معناھا في سورة الحج لما قالوا ما قالو"
وأما قوله " لفسدت األرض" يؤيد السنة التي يعبر عنھا علماء اإلجتماع
باإلنتخاب الطبيعي أو بقاء األمثل ،ووجه ذلك جعل ھذا من لوازم ما قبله،
فإنه تعالى يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضھم بعضا عن الحق
والمصلحة ھو المانع من فساد األرض أي ھو سبب بقاء الحق وبقاء
الصالح" 34ويختم رحمه ﷲ تعالى ذلك بقول ﷲ تعالى ..":كذلك يضرب
ﷲ الحق والباطل فأما الزبد فيذھب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في
35
األرض كذلك يضرب ﷲ األمثال"
إن وقود بقاء الحياة واستمرارھا وتجددھا إنما يكون بالصراع والمنافسة،
إنه المدافعة كما جاء من قبل.

 32سورة البقرة251:
 33محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،المجلد الثاني ص399 :
 34المرجع نفسه ص400-399 :
 35سورة الرعد17:
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إن سنة ﷲ تعالى أنه كلما صعدت أمة إلى ريادة الكون تقدم خدمة جديدة
حتى إذا ما تكسرت أمواجھا على الشاطئ وألقت بما تحمله كانت موجة
أخرى تتھيأ في عرض البحر كي تقدم خيراً جديداً لمسرى الحياة البشرية..
ھذه بعض من معالم سنن ﷲ تعالى في خلقه ،وإن مساحة مخصصة لمقال
يكتب في مجلة ال يمكن أن يتسع لشرح مجمل تلك السنن ،وفي النھاية ال بد
من التركيز على وجوب حفظ مصلحة اإلنسان في ھذا الكون ،مع اإللتزام
بالمشروعية وعدم إقتراف حرام ،ولعل ما قاله سلطان العلماء العز بن عبد
السالم ) ت  660ه( رحمه ﷲ تعالى كاف لدفع الناس وراء تسخير الكون
وفق النواميس التي خلق عليھا ،وتقديم الرفاه والسعادة للبشرية المعذبة من
عبث العابثين وغفله الجاھلين ،يقول ":إذا اجتمعت مصالح ومفاسد :فإن
أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك ،وإن تعذر الجمع :فإن
رجحت المصالح حصلناھا ،وال نبالي بارتكاب المفاسد ،وإن رجحت
المفاسد دفعناھا ،وال نبالي بفوات المصالح" 36إنه بھذه الروحية يمكن
التعامل مع السنن وعندھا تتجدد الحياة ويتفتح الورد ويعبق في سماء الدنيا
أريجه..

 36العز بن عبد السالم ،الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى ،تحقيق خالد الطباع ،دار الفكر بيروت -دمشق  1996ط1
ص47:
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مستقبل العالم العربي في القرن الحادي والعشرين


برنارد لويس

يمض عليه إالّ سنوات عدة،
مستقبل ھو العالم العربي في القرن  ،21لم
ِ
فالحديث عند ھو على سبيل النبأ ،كما الحديث عن التاريخ له تبرير آخر،
فالمادة واألحداث التي يعرضھا التاريخ ھي التي تتيح لنا أن نعيش في الحاضر
ونتطلع للمستقبل ،فكل حديث علمي يبدأ بالمقارنة وبالمقايسة أحيانا ً بين
الماضي والحاضر ھو أحيانا ً بين حدثين في الحاضر ،ربما كانت ھذه المقايسة
والمقارنة التي صارت منھجا ً علميا ً ھي التي تبرر البدء بھا.
أول المقارنات المھمة التي أود أن أش ير إليھ ا ھ ي المقارن ة ب ين ال وعي الجدي د
الكبير وفھم التاريخ الموجود ،عن دنا ف ي حض ارتنا العربي ة واإلس المية وعن دنا
نح ن الغ ربيين المس لمين بخ الف أكث ر المجتمع ات األخ رى يعط ون الت اريخ
والوعي أھمية جيدة وليس على سبيل الكتابة .وھناك مئات الكت ب الت ي تتح دث
عن التاريخ العالمي أو التواريخ المحلية ,ومقارنتھا باألمم األخ رى ال نج د ھ ذا
االھتمام نفسه؛ فحضارة عظيمة مثل الحضارة الھندية ال تب دأ الكتاب ة التاريخي ة
فيھ ا إال ب دخول المس لمين إليھ ا ،والمس لمون ال يقتص رون ف ي ذل ك عل ى أكث ر
المؤلف ات الت ي تب دأ بظھ ور اإلس الم ,ولك نھم يح اولون التأم ل أيض ا ً فيم ا قب ل
اإلسالم من الوعي الذي حدث م ن قي ام الدول ة واإلمبراطوري ة اإلس المية .ھ ذا
اإلحساس بالتاريخ ينبغي أن نحفظه ف ي ال ذھن؛ ألن ه تترت ب علي ه نت ائج كب رى
للعرب والمسلمين.
في أيام األولى ،كان ھناك اھتمام حقيقي بالت اريخ ف ي إنجلت را ,ھن اك مؤرخ ون
كب ار وھن اك تالم ذة كب ار ف ي الت اريخ وعناي ة كب رى للت اريخ ومذاھب ه بمعن ى
أكاديمي؛ لكن على المستوى الشعبي لم يكن ھناك وعي ب ذلك ,وي دل عل ى ذل ك
العب ارة الت ي يكررھ ا كثي ر م ن الغ ربيين والبريط انيين ,ھ ذا الت اريخ انقض ى
ومات وال داعي للتحدث عنه.
في الحرب العراقية اإليرانية طبعا ً ما كانت تج ري ھن اك كتاب ات ع ن الت اريخ؛
ولك ن ك ان ك ل م ن الخص مين العراق ي واإليران ي يس تخدم ف ي وس ائل إعالم ه
شرائط تاريخية كبرى يلھب بھا مشاعر شعبه ويحمسه تجاه خصمه ،أو يصور
النصر بصورة سليمة .وفي الحقيقة عندما كان أحد الطرفين يق وم بھ ذه الدعاي ة
 أستاذ دراسات الشرق األوسط بجامعة برنستون سابقاً ،وأحد كبار المتخصصين في التاريخ اإلسالمي .
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ضد الطرف اآلخ ر م ا ك ان يحت اج ل ذكر القص ة كلھ ا؛ ألن ك ل الن اس يعرف ون
ھذه القصص التاريخي ة حت ى ل و كان ت بعي دة ,ك انوا يكتف ون ب القول ك ربالء أو
)يزيد( ,فيعرف الجمھور العراقي أو اإليراني ما المقص ود ب ذكر ھ ذا الش خص
أو ذاك أو الحدث ،ھل تستطيعون أن تتصوروا رجالً سياس يا ً أو قائ داً عس كريا ً
إنجليزي ا ً أو أمريكي ا ً يس تخدم أح داثا ً م ن الق رن الس ابع الم يالدي ,ويس تطيع
الجمھور أن يتفھم األحداث ،ھذا كله دليل على أھمية التاريخ عندنا مقارنة بقل ة
أھميته عندھم.
اس تخدام الت اريخ م ع اخ تالف ف ي فھ م ھ ذا الت اريخ أو تأويل ه مث ل اس تخدام
الع راقيين واإلي رانيين لمعرك ة القادس ية ،فكالھم ا ك ان يطوعھ ا ألھداف ه
ولالنتصار لرؤيته ،يستخدمھا العراقي باعتبارھا انتص اراً للع رب عل ى العج م,
ويس تخدمھا اإليران ي باعتبارھ ا انتص اراً عل ى الكف ار ف ي الث ورة األول ى ف ي
إيران لإلسالم.
مثال آخر على استخدام الت اريخ وأھمي ة اس تخدامه بالنس بة للع رب والمس لمين،
م ا فعل ه أس امة ب ن الدن ف ي إعالم ه ع دة م رات ف ي بيانات ه بع د
11س بتمبر2001م ،عن دما ق ال :من ذ أكث ر م ن  30عام ا ً يع اني المس لمون م ن
االستعمار واإلذالل ،ما المقصود بھا لو أن غربيا ً غير مختص بالجلسات ،ك ان
ممكن أن يفھم أن الغربيين كانوا يس تعمرون المش ھد ،غي ر أن المقص ود حادث ة
مھمة يعرفھا العرب والمسلمون ھي سقوط الدولة العثمانية والت ي انھزم ت ف ي
الحرب العالمية األولى والت ي كان ت حليف ة لأللم ان ,وانھزم ت ع ام 1918م ث م
ألغيت الخالفة عام 1924م ،وھذا ما يقصده أسامة بن الدن وھي حدث محف ور
في ذاكرة كل مسلم ويستطيع أي مسلم أن يذكره بمجرة اإلشارة إليه.
ھذا اإلحساس ولّد لدى المسلمين الشعور باإلحباط والھزيمة ،أو بأن حض ارتھم
لم تعد على سيرتھا األولى «القومية» .ماذا نقول في س قوط الدول ة العثماني ة أو
في إلغاء الخالفة ،لقد بدأ قبل ذلك بأكثر من قرن فقد كان ھنالك حدثان :الح دث
األول م ا قام ت ب ه الث ورة الفرنس ية عن دما أرس لت جن رال أس مه ن ابليون
بون ابرت ،اس تطاع بس ھولة دخ ول مص ر ع ام 1797م ،وقت ل ع ددا كبي را م ن
العثمانيين والمماليك الذين كانوا يقاتلون ھناك .ول م تك ن مص ر أول بل د احتل ت
م ن ق وة أجنبي ة أوروبي ة ،لك ن كان ت تج ري تل ك األح داث ،أح داث االح تالل
أحداث التراجع العثماني أو التراجع اإلسالمي ف ي ش رق آس يا و آس يا الوس طى
القوق از ،وف ي الھن د وف ي أس بانيا وكلھ ا ب الد بعي دة ،لك ن مص ر قل ب الع الم
اإلسالمي واحتلت ف ي آخ ر الق رن  ،18فك ان احتاللھ ا ص دمة كب رى ،غي ر أن
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ھنالك صدمة كبرى أخرى ،وھي أن الفرنس يين عن دما خرج وا م ن مص ر ع ام
1802-1801م ،لم يخرجوا بأنفسھم وإنما أخرجھم آدمرال ميتشل بق وة بحري ة
ليس ت كبي رة ،ل ذلك نش أ ت دريجيا ً وع ي ل دى المس لمين أن ھ ذا الص راع
اس تعماري ،ال ذين يحتل ون دي ار المس لمين مس تعمرون أوروبي ون ,وال ذين
يخرج ونھم لص الحھم مس تعمرون أوروبي ون ،فاالس تعمار والتحري ر كالھم ا
يحدثان من أوروبيين.
إذا تحدثنا على االستعمار بمعنى السيطرة المباش رة عل ى بل دان ال وطن العرب ي
نرى أن مدته لم تكن طويلة لكن السيطرة بمعنى الھيمنة أو التحكم في المصائر
من خالل الوث ائق والمعاھ دات أو م ن خ الل ص راع ال دول الكب رى والس يطرة
على المصادر االقتصادية وعلى مسائل االستيراد والتصدير وحرمان ذلك البلد
م ن س يادة حقيقي ة المس ألة؛ تص بح المس ألة أس وأ م ن ذل ك بكثي ر وتمت د الھيمن ة
ألكثر من مائة عام ،وھذه الھيمنة ھ ي الت ي  -وليس ت فت رة االس تعمار المباش ر
فقط  -تركت ذلك الوعي الحاد بما حدث ويحدث للحضارة العربية واإلسالمية.
يمكن القول :إنه على مدى أكثر من مائة عام ظلت اللعبة واحدة بمعن ى ص راع
قوة استعمارية على الھيمنة على المنطق ة العربي ة والع الم اإلس المي م ن جھ ة،
ومن جھة أخرى لعب القوة المحلية السياسية واالجتماعية مع إحدى تلك الق وى
االستعمارية ضد األخ رى م ن أج ل الوص ول إل ى بع ض االس تقالل ،فانح ازت
إل ى الفرنس يين ف ي مواجھ ة البريطانيي ـن ،أو إل ى البريط انيين ف ي مواجھ ة
الروس ،وف ي الق رن العش رين كان ت ھن اك قوت ان اس تعماريان تتص ارعان ف ي
الحرب العالمية األولى ،وعندما اختفى المحوران بين الح ربين األول ى والثاني ة
ظھ ر االتح اد الس وفيتي فظل ت اللعب ة واح دة :الغ رب ف ي مواجھ ة االتح اد
السوفيتي والقوى المحلية تحاول بلوغ ن وع م ن االس تقالل أو ن وع م ن التح رر
عن طريق أن تنحاز إلى أحد الطرفين ,بحيث يحميھا من الطرف اآلخر ,ونج د
في ھذه الحركة نوعا من االستقاللية والمحلية وبعض اإلحساس بالسيادة.
في الثمانينات والتسعينات حدث أمر شديد الھول كالذي حدث منذ مائتي ع ام ال
تجد فيھا محورين أو ثالثة محاور فقد ظھر القطب األوح د مم ثال ف ي الوالي ات
المتح دة نتيج ة لس قوط االتح اد الس وفيتي وب ذلك وج د أھ ل المنطق ة أنفس ھم ف ي
حيرة شديدة ،لماذا؟ ألن ھناك ھيمنة جيدة ال يمكن اللعب مع خصم آخر لھا من
أج ل الحص ول عل ى نف س االس تقاللية الت ي ك انوا يحص لون عليھ ا م ن طري ق
االنحي از إل ى الھن د أو ق وتين أو ث الث ق وى ،ول ذلك ف ي وس ط ھ ذه الحي رة ف ي
التسعينات كان ھناك من أراد أن يلعب بالطريقة الحربية القديمة ،بأن يقول :بل
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ھناك ق وة أخ رى غي ر الوالي ات المتح دة ،أو ق وى يمك ن الح ديث عنھ ا ويمك ن
التصرف على أنه ما تزال ھناك تعددية قطبية ،وبدا لبعض األوروبيين وبعض
الع رب أن أوروب ا يمك ن أن تك ون ب ديالً ع ن االتح اد الس وفيتي ف ي عملي ة
المحورية ھذه في صراع القوى العظمى.
وشاھد ما يعتبره محاولة من أوروبا للحل ول مح ل االتح اد الس وفيتي ف ي الع الم
اإلس المي والع الم العرب ي اجتم اع اس طنبول عل ى مس توى وزراء خارجي ة
منظمة دول المؤتمر اإلسالمي واالتحاد األوروبي ,والكالم في المؤتمر ما كان
مھما ً؛ بل كان ممالً؛ ولكن في الحقيقة ھذا االجتماع وما وضعه ك ل ط رف م ن
الطرفيين الموجودين ،أو األطراف الموجودة م ن اآلم ال ك ان ذا أھمي ة ودالل ة
شديدين ،أعني داللة البحث عن قطب أعظم آخر إلى جانب الواليات المتحدة.
ھنالك مسألة أخرى ،مسألة االتحاد الس وفيتي ال ذي يب دو وكأن ه يعن ي المس لمين
سقوطه ،والمسلمون ھم الذين تسببوا في إسقاط االتحاد السوفيتي عندما ھزم وه
ف ي أفغانس تان عل ى ھ ذا األس اس المس ألة أكث ر تركيب ا وتعقي داً مم ا يب دو ألول
وھلة من ھذه المقايسة والمقارنة التي ذكرناھا ،فكانت المس ألة إذا ل يس االتح اد
السوفيتي بالحد ذاته؛ بل كيف يمكن إعادته مرة أخرى ما دام قد ذھب واح ٌد من
القوتين الكبيرتين ,كيف يمكن التعامل م ع ھ ذه الق وة الجدي دة ع ن طري ق إيج اد
خصم لھا أو مساعدتھا.
ھوجم ت الوالي ات المتح دة وش نت بالمقاب ل عل ى ال ذين ھاجموھ ا م ا يس مى
بالحرب على اإلرھاب ،الحرب عل ى اإلرھ اب مبني ة عل ى أيثرولوجي ة مح ددة
وأھداف سياسية محددة ،ونترك الحكم في السنوات القادمة لإلنجازات وللتاريخ
أن يحك م عليھ ا ،ھ ل ك ان ھ ذا الح ل ص حيحا ً للمش كلة العالمي ة وھ ل كان ت
مواجھتھا بالحرب على اإلرھ اب ص حيحة أم ال ،لك ن ال ذي أود توجي ه االنتب اه
إلي ه أن ھنال ك أناس ا ً كثي رين ف ي المنطق ة اآلن يس مون الوالي ات المتح دة
باإلمبريالية ,وأنا أرى أن ھذه التسمية خطأ.
في الواقع إنه ينبغي أن نعود إلى مرحلة الســير من القرن الماضي عن دما ك ان
االتحاد الس وفيتي يري د االنس حاب م ن فرنس ا؛ ألن ه ل م يع د يس تطيع البق اء ،أم ا
الواليات المتحدة فكانت تريد االنسحاب من مناطق الھيمن ة الت ي كان ت تس يطر
عليھا فقط بسبب الصراع في الحرب الباردة ,ليس ألنھا عاجرة ع ن البق اء؛ ب ل
ألنھا ال تريد.
إذا تحملنا سقوط الواليات المتحدة عشية سقوط االتحاد السوفيتي فيما بع ده نج د
أن الشكوى تتح دد وحت ى اآلن ھ ي الش كوى م ن ع دم أو م ن نق ص اإلمبريالي ة
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التي فيھا وليس من إمبرياليتھا بالحد ذاتھا ،عندما ھزمت الوالي ات المتح دة ف ي
بي روت انس حب األمريكي ون ل يس ع ن ض عف؛ ولك ن ألنھ م ك انوا ال ي رون
ضرورة لھذا االھتمام الكبير ما دام االتحاد الس وفيتي ق د ض عف ،عن دما نس مع
اتھامات الواليات المتحدة نرى أنھا تتھم بازدواج المقاييس أو تتھم بع دم الح زم
في أنھا ال تنفذ أھدافھا إلى نھاية ،وأكب ر جرمھ ا ھ و اخ تالل المق اييس ل ديھا أو
ازدواجي ة المع ايير كم ا ي ردد كثي ر م ن الن اس ،وكلت ا التھمت ين إذا تأملناھ ا ھ و
اتھام الوالي ات المتح دة ب نقص ف ي اإلمبريالي ة ،ول يس بزيادتھ ا؛ ألنھ م يطلب ون
منھ ا عن دما م ثالً تغي ر عل ى بل د أن تغي ر عل ى البل د اآلخ ر ال ذي ارتك ب نف س
الجريمة ،فھم ينزعجون منھا ألنھا لم تغر على بلدين بدالً من أن تغير على بل د
واحد ،وفي الوقت نفسه يتح دثون ع ن أنھ ا ال تمل ك العزيم ة عن دما تق وم بعم ل
عس كري مع ين وتواج ه الص عوبات بالبق اء ھن اك لتنفي ذ برنامجھ ا إل ى آخ ره،
فھؤالء الناس ال ذين يتح دثوا ع ن إمبريالي ة الوالي ات المتح دة ،عن دما ن دقق ف ي
أقوالھم نجدھم يشكون في الحقيقة من نقص في إمبرياليتھم.
إذا تأملنا كالم َمن يزال يتحدث ع ن نف س الفك رة م ن وص ف الوالي ات المتح دة
بأنھا سياستھا كانت إمبريالية ،نجده يتحدث عن نموذج آخر عام 1993م عندما
تدخلت الواليات إلى الصومال ،لماذا تذھب دولة إمبريالية إل ى الص ومال؟ ع ن
ماذا تبحث؟ ثم حدث أن قتل منھم  90جنديا فانسحبوا م ن الص ومال ،فس ر ھ ذا
بأح د أم رين :خص وم الوالي ات المتح دة رأوا أنھ م واجھ تھم مقاوم ة ش عبية
فانسحبوا ،أما أنصار تدخل الواليات المتحدة فق د ق الوا ت دخل الوالي ات المتح دة
ف ي بي روت وك ذلك ت دخلھا ف ي الص ومال ك ان ألس باب إنس انية إليق اف ح رب
أھلية لمساعدة المدنيين لجلب الطعام للناس المنقسمين لكن عندما أظھر الش عب
اللبناني والشعب الصومالي عدوانية تجاه أولئك الذين ج اءوا يحس نون إل يھم ل م
يجد األمريكيون دافعا ً للبقاء ھناك وبخاصة أنھم تضرروا ،لذلك نجد أن الحدث
نفسه كتاريخ ليس ھو ما وقع من فعل بل ھو تفسير التاريخ وتأويل التاريخ م ن
جانب فروقات المختلفين فحتى الحدث الحاضر يؤول تأويالت مختلفة.
ف ي الحقيق ة حت ى نص ل إل ى المرحل ة الراھن ة ونس تطيع التح دث ع ن مس تقبل
الع الم العرب ي علين ا أن نبح ث المش كالت الرئيس ية الخارجي ة والداخلي ة وال
يخط ر ل ي أن أعت ذر أن أخط ر م ا يواج ه أم ن الض فة اآلن ھات ان المس ألتان،
مسألة فلسطين ومسألة العراق.
لنبدأ بالمسألة الفلسطينية ،إذا كان المقصود من الصراع الفلس طيني اإلس رائيلي
ھو وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية فھو أمر مشروع ,وال أعتقد
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أن إنسانا ً عاقال في العالم يجادل في ذلك ،تصبح المشكلة إذا فقط مقتصرة عل ى
الحدود ,وھ ذا ممك ن أن يس وي أيض ا ً ,وھ ذا م ا تتج ه إلي ه األم ور اآلن .أم ا إذا
ك ان المقص ود حل ول الدول ة الفلس طينية مح ل الك ائن اإلس رائيلي بمعن ى زوال
الكائن اإلسرائيلي فالمسألة تصبح مسألة وج ود وتك ون ص عبة ج داً وبن اء عل ى
ذل ك س يظل الص راع مس تمراً ولم دة طويل ة ،فينبغ ي أن يك ون األم ر واض حاً،
فتتحدد السياسة الدولية حول ھذين األمرين الوجود اإلسرائيلي أم الفلسطيني.
أما مسألة الحدود ،فھي ليست مسألة سھلة لكنھا ليست مستحيلة ويمكن بالضبط
الدولي وبإرادة السالم أن تضبط الح دود ب ين ال دولتين الفلس طينية واإلس رائيلية
وتصبح المسألة في النھاية ليست مسألة سياسية بل مس ألة تقني ة وبالت الي تك ون
قطعنا شوطا نحو متطلبات تؤدي إلى السالم.
أعتقد أن الحل للمشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية يكمن في أن يتحدث الفلسطينيون
واإلس رائيليون بعض ھم إل ى بع ض بش كل مباش ر وال يعتم دوا عل ى الوس طاء،
حتى لو كان ھؤالء الوسطاء أو الوسيط األمريك ي حس ن الني ة وقوي ا ويس تطيع
أن يحقق إنجازاً ،ويقول إن االعتماد على نموذج الص لح اإلس رائيلي المص ري
بنا ًء على وس اطة أمريكي ة ل يس أم راً ص حيحا ً ھ و بف رج كن وع م ن األس طورة
والحقيقة أن الرئيس السادات خاف جداً من تصاعد النفوذ السوفيتي ف ي مص ر،
ووجد أن األسھل ،ولماذا ما ھ و ع ذر االتح اد الس وفيتي ل دخول مص ر وإنش اء
قواع د ض د الس لطات المص رية أن ه يس اعده ض د إس رائيل وف ي س ياق الح رب
الب اردة ب ين االتح اد الس وفيتي والوالي ات المتح دة رأى ال رئيس الس ادات أن
الصلح مع إسرائيل أسھل بكثير وأحسن بالنسبة للسيادة المصرية من قبول ھ ذه
الھيمنة السوفيتية وقد استخدم ليس الوالي ات المتح دة ب ل اس تخدم مل ك المغ رب
أو المغرب نفسه ليس كوسيط بل كمكان للقاء ولذلك عندما عمل خطابه الشھير
ف ي الكنيس ت ع ام 1977م كان ت المفاوض ات الس رية انتھ ت تقريب ا ،وعن دھا
طلب الطرفان التدخل األمريك ي لمس اعدة البل دين للس الم ،فالحقيق ة أن الوس يط
مھما كان قويا ً يصبح المتخاصمان يتحدث كل منھما إلى الوسيط فيح ل محلھم ا
الوسيط في المفاوضات ,فال يجد كل منھم ا ھ ذا الوس يط يمثل ه تمث يالً حقيقي اً◌َ ,
األفض ل أن يتح دث الخص وم السياس يون بعض ھم إل ى بع ض وھ ذا أفض ل ح ل
يصلح للفلسطينيين.
ال يمكن أن تك ون السياس ة الخارجي ة متناقض ة م ع السياس ة الداخلي ة ,إذا كان ت
السياس ة الداخلي ة لدول ة كب رى معني ة ومھتم ة بالديمقراطي ة وحق وق اإلنس ان
فينبغي أن يظھر ويتجلى ذلك الشيء نفسه في سياستھا الخارجي ة أيض ا ,ول ذلك
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تغي رت سياس ة الوالي ات المتح دة تج اه الع راق ،لم اذا قاتل ت الوالي ات المتح دة
صدام حس ين؛ ألنھ ا أم رت أن تقض ي عل ى اإلرھ اب ,وألنھ ا أرادت أن تنش ئ
نظام ا ً للحري ة والديمقراطي ة ،وإذا أردن ا أن نك ون دقيق ين وح ديثنا ص حيحا ً
متماس كا ً ال يمك ن تحقي ق الحري ة والديمقراطي ة دون إس قاط النظ ام العراق ي
السابق.
في الصراع ضد االستعمار كان المناضلون يستعملون مصطلحين ويستدلون
على أحدھما باآلخر باعتبارھما مترادفين أحدھما الحرية والثاني االستقالل,
والواقع أنھما مصطلحان مختلفان وليسا مترادفين بدليل أن كثيرا من الدول
التي استقلت عن االستعمار فإن األنظمة التي نشأت فيھا كانت مستبدة مثل
المستعمر.
الفرق بين االستقالل واالس تعمار أن ه ف ي عص ر االس تقالل يض ربك العس كري
بالحذاء على الفم وفي عصر االستعمار يضرب بالحذاء على الرأس.
ك ان ينبغ ي أن نتح دث ع ن اص طالحات سياس ية واقتص ادية تنتظ ر المنطق ة,
ينبغ ي أن تح دث فيھ ا لك ي يمك ن الح ديث ع ن مس تقبل آخ ر اآلن ،لك ن ألنن ي
سأتحدث عن بعض ھذه المشكالت في المحاضرة الثانية ،فإنني أريد أن أمضي
إلى خاتمة ھذه المحاضرة التي ينبغي أن تكون عن المستقبل.
بالنس بة إل ى الم وارد االقتص ادية ،يمك ن الح ديث بإيج از ع ن الم ورد الرئيس ي
ال ذي ھ و البت رول والغ از ھ ذان الم وردان يتھ ددھما أم ران :االس تنفاد أو
االستبدال ،صحيح أن ھذه الموارد اآلن كبي رة لكنھ ا س تنفذ ف ي ي وم م ن األي ام،
حت ى قب ل أن تنف ذ يمك ن أن يح دث أم ر آخ ر أن تس تبدل بمص ادر للطاق ة أكث ر
سالمة مع البيئة وأقل مشكلة من الناحية السياسية.
وأخيرا أؤكد أن على أھالي المنطقة أن يعمل وا مع ا ً متح دين ومتض امنين تلتق ي
عندھم الثروات والموارد واإلمكانيات والق درات فيعمل ون عل ى بن ا ٍء لمس تقبلھم
ماداموا لم يعملوا بالقدر الك افي لبن اء حاض رھم ،أم ا إذا ظل وا منقس مين وبقي ت
الثروات ،ليس فقط سيزداد عندھم االستشھاديون واالنتحاريون عدداً وعدة ،بل
وستأتي الواليات المتحدة أو غير الواليات المتحدة م ن أج ل س الم الع الم وأمن ه
واستقراره تسيطر وستظل تسيطر عل ى ھ ذا الع الم المنقس م؛ إلح داث ن وع م ن
الھدوء والتماسك فيه ،الخيار لكم أيُھ ا الن اس ف ي ھ ذه المنطق ة فھ ل تس تطيعون
اس تخدام إمكاني اتكم ب ذكائكم وإمكاني اتكم إلع ادة تل ك الحض ارة كالحض ارات
العظيمة القديمة ،أو إنشاء حضارة كبرى مثل الحضارة اإلسالمية في العصور
الوسطى.
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مبدأ حكم القانون
في إطار الحقل الدستوري


بوشعيب أوعبي

يعتبر مبدأ «حكم القانون» من المبادئ الدستورية األكثر تداوالً في أدبيات رجال
الفقه القانوني ورجال العلوم السياسية؛ لكونه أحد الركائز األساسية لما يعرف
بدولة الحق والقانون؛ وركيزة كل نظام سياسي يصنف نفسه بأنه إحدى البلدان
الديموقراطية.
وإن البريق السياسي الذي جلبه مبدأ حكم القانون كعالمة قانونية مسجلة على
مستوى القانون الداخلي جلبه أيضا ً حتى على مستوى القانون الدولي؛ إذ بدأت
العديد من المنابر الدولية على صعيد منظمة األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات
الدولية اإلقليمية تؤكد على ضرورة احترام مبدأ حكم القانون والعمل به إبرازاً
للطابع الديموقراطي للنظام السياسي السائد.

 1ـ المفھوم العام لمبدأ «حكم القانون»
يعد مبدأ حكم القانون من بين المبادئ القانونية والسياسية التي سادت في أنظمة
سياسية قديمة؛ سواء كان ذلك في عھد الثورة الفرنسية أو قبلھا أو في العھد
اإلسالمي وغيرھا من العھود التي برزت فيھا الشرائع السماوية السمحة.
وإن االنتشار النسبي لمبدأ حكم القانون لدى بعض المجتمعات أعاله وبعض
الحضارات المدنية في القرون الوسطى يسمح بعدم الغلو اليوم في الجھر بالقول:
بأن المبدأ ھو إحدى ابتكارات الحضارة الغربية أو من صنع النظريات الفقھية
الليبرالية؛وذلك لكون مواصفاته تسمح ببروزه في كل مجتمع يؤمن بالعدل
والعدالة االجتماعية ويقر بحقوق اإلنسان والحريات العامة ويؤمن بتوزيع
السلطات العامة وتعاون ھذه األخيرة فيما بينھا على إحقاق الصالح العام.
 باحث وأكاديمي من المغرب .
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ومن الناحية االصطالحية يصطلح في الحقل القانوني على المبدأ :بمبدأ «حكم
القانون» في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي؛ ويقابله في الفقه اإلنجليزي
«»Principle of Rule of Law؛ويطلق عليه في الواليات المتحدة
األمريكية « »The principle of limited governmentأي مبدأ الحكومة
المقيدة؛ وأحيانا يطلق عليه تعبير « :حكومة قانون ال حكومة أشخاص» « A
»government of law not of men؛ علما ً أن المصطلح الشائع في بلدان
شمال إفريقيا ومصر وفرنسا ومن يسير في فلك الفقه الالتيني الفرنسي ھو
مصطلح« :مبدأ سيادة القانون» أو باللغة الفرنسيةPreeminence du « :
.»droit
إن مبدأ «حكم القانون» أو «مبدأ سيادة القانون» كما سلفت اإلشارة تتداوله
العديد من المنابر الفقھية والعلمية؛ حيث بعد جمع مختلف المفاھيم نستنبط
نتيجة بالغة األھمية؛ وھي أن مبدأ «حكم القانون» ھو مبدأ أساسي مرن؛ نظراً
لكونه ذا بعد ديموقراطي إيجابي سليم يخدم المصلحة العامة وفقا ً لما يوصي به
القانون الذي ھو ذاته في األخير نتاج اجتماعي جمعي نفعي.
وھكذا من خالل ما سلف إن الفقه القانوني كلما نادى بمبدأ «حكم القانون» فھو
يفھمه على أنه ذاك المبدأ الذي يعني أن القانون السائد داخل الدولة ھو قانون
فوق الجميع دون استثناء أو تمييز فيما بين المواطنين حكاما ً كانوا أو
محكومين؛ وأن الترسانة القانونية للتشريعات السائدة في الدولة تخضع في
األول واألخير للقانون الوضعي األسمى أي للدستور؛ الذي ھو من وضع الشعب
أو األمة عن طريق االستفتاء.
وفي الجانب اآلخر كلما تداول فقھاء العلوم السياسية ورجال السياسة «مبدأ
حكم القانون» أو «سيادة القانون»؛ كان لذلك معنى آخر وأھداف أخرى مغايرة
لما سلف ومكملة لھا؛ حيث يفيد المبدأ انتھاء عھد حكم الرأي الوحيد والعمل
بمبدأ حكم الشعب أي بالنظام الديموقراطي الذي ھو من وضع الشعب وبالتالي
اإلذعان الختيارات ھذا الشعب وخاصة على مستوى الدستور الذي سھر على
إصداره؛ المنظم للحريات العامة وحقوق اإلنسان ولمبدأ فصل السلطات
والستقاللية القضاء؛وبالتالي يعني مبدأ حكم القانون  :الخضوع لما أصدرته
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المؤسسات الدستورية المنتخبة انتخابا ً نزيھا ً من طرف الشعب والعمل به دون
زيف أو تحريف.
وقد يستغرب علماء القانون والسياسة لكون مبدأ «حكم القانون» ھو مبدأ سائد
ومنتشر حتى خارج ھذين الحقلين العلميين؛ إذ تتداوله أدبيات رجال القانون
الدولي العام أيضا؛ ومفاده ضرورة احترام ما يصدره مجلس األمن الدولي
والمنظمات الدولية من معاھدات دولية تنطوي على قواعد قانونية ذات طبيعة
إلزامية؛ كما نصادف أيضا ً مبدأ حكم القانون لدى رجال االقتصاد؛ ويفيد ضرورة
التزام الجميع وخاصة الفئة الحاكمة بالبالد بموجبات القانون في مختلف
المعامالت والتصرفات ،حيث يتبين أن المبدأ يتم غض الطرف عنه من طرف
الفئة الحاكمة ويتم تجاوزه خدمة لمصالح خاصة ضيقة ومحدودة؛ وھو ما
يصطلح عليه بالفساد السياسي وھي ظاھرة تكلف الدولة والمجتمع ثمنا ً باھظا ً
يعد بالماليين؛ ومآله في األخير افتقاد الثقة وانعدام االستقرار والسلم واألمن
والھدوء والسكينة؛ وبالتالي يكون من األجدر التزام الجميع بمبدأ حكم القانون.

 2ـ أھمية مبدأ «حكم القانون»
ھو أحد المبادئ التي تنص عليھا كافة الدساتير الحديثة في البلدان
الديموقراطية؛ وتعمل بموجبھا األنظمة السياسية الديموقراطية بفرض مبدأ
الشرعية القانونية على الجميع؛ وبالتالي الدفع بتبويئ مؤسسة الدولة مصاف
دولة القانون ودولة المؤسسات.
ويبدو من ھذا المنطلق أن مبدأ «حكم القانون» له أھمية بالغة في ترسيخ آليات
الديموقراطية الحديثة؛ وتعد ھذه األدوات التنظيمية اليوم أدوات معيارية تقاس
بھا مدى مستويات الديموقراطية التي تنھجھا الدول الحديثة؛ ومن بين أھم ھذه
اآلليات القياسية نذكر على سبيل المثال  :الحث على احترام مبدأ سمو القانون
من طرف الجميع؛ وبالتالي مراعاة مبدأ الشرعية والمشروعية واحترام كل من
مبادئ :فصل السلطات واستقالل القضاء واإلقرار الفعلي لحقوق اإلنسان
والحريات العامة بمختلف أجيال ھذه الحقوق واحترام اإلرادة العامة من خالل
إشراك الشعب في تدبير الشأن العام بمختلف أشكاله بما فيه الشأن االنتخابي
والسياسي.
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ونظراً لما يتمتع به مبدأ «حكم القانون» من أھمية بالغة في المجال الدستوري
على المستوى الداخلي؛فقد أصبحت له قيمة سياسية عالمية أيضا ً تجاوزت حدود
الدولة الواحدة بشكل آمن بھا المجتمع الدولي في العديد من منظماته الدولية؛
وعمل على المناداة بھا في العديد من المنتديات والمحطات إلى حد تقديس ھذه
المبادئ واآلليات الدستورية واعتبارھا إحدى الشروط األساسية في التعامل
الدولي مع العديد من الدول النامية الساعية إلى تسريع وتيرة التنمية من خالل
جلب معونات دولية من منظمات األمم المتحدة أو من الدول المتقدمة.
ومن ھذا المنطلق يبدو لنا كدستوريين بأن من األفضل التأكيد على الطابع
العالمي لمبدأ «حكم القانون» حتى تذعن له العديد من الدول التي ال تزال تفرض
نظام الحكم الوحيد وترفض االمتثال لھذه القيم المعيارية العالمية بشأن
الديموقراطية؛ وھكذا نجد العديد من المؤسسات والمحافل الدولية تتمسك بھذا
التصور القيمي للمبدأ ومن بينھا تعريف األمين العام لمنظمة األمم المتحدة ذاته
لمبدأ «حكم القانون» بأنه:

«مبدأ من مبادئ إدارة الحكم يخضع بموجبه كل األشخاص والمؤسسات
والكيانات ،سواء العامة والخاصة ،بما في ذلك الدولة نفسھا ،للمساءلة
أمام قوانين منشورة على المأل ،وتطبق بشكل متساو ،ويُقضى بشأنھا
بشكل مستقل ،وتتماشى مع األعراف والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
ضا اتخاذ تدابير لضمان االلتزام بمبادئ سيادة
ويتطلب حكم القانون أي ً
القانون والمساواة والمساءلة أمامه وتحقيق النزاھة في تطبيقه والفصل
بين السلطات والمشاركة في عملية صنع القرار وترسيخ اليقين إزاء ما
ينص عليه القانون وإبطال القرارات التعسفية وتحقيق الشفافية في
اإلجراءات والقوانين ».
ومن بين المحطات الدولية البارزة المؤكدة على مبدأ حكم القانون يمكن اإلشارة
أيضا إلى اإلعالن العالمي للديموقراطية الذي أقره مجلس االتحاد البرلماني
الدولي في القاھرة في  16سبتمبر 1997م معلنا ً فيه :أن الديموقراطية تقوم على

سيادة القانون ومباشرة حقوق اإلنسان؛ وأنه في الدولة الديموقراطية ال يعلو
أحد على القانون وأن الجميع متساوون أمام القانون.
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وبشأن العنصر األساسي لمبدأ حكم القانون أكد إعالن دلھي الصادر عن المؤتمر
الدولي لرجال القانون في نيودلھي سنة 1959م أن الدولة القانونية ھي دولة
تؤكد المساواة بين المواطنين في التزامھم بقانون ينظم العالقات االجتماعية
ويحمي القيم والمبادئ األساسية ويعھد إلى محكمة عليا أو محكمة دستورية
متخصصة بالرقابة على تحقيق ھذا الھدف.

 3ـ نشأة مبدأ «حكم القانون» في العھد القديم
سبقت اإلشارة إلى أن حكم القانون يفيد إذعان الجميع للقانون وليس لشيء
آخر؛ والغاية من إعمال ھذا المبدأ ھو التسوية فيما بين الناس دون تمييز؛ إحقاقا
للمصلحة العامة وتحقيق الخير للجميع؛ وإن «حكم القانون» من ھذا المنطلق
ليس من الضروري أن تكون له نفس اإلفادة ونفس الحمولة التي ھي لديه اآلن؛
إذ حسب الفھم أعاله من الصعب اإلقرار والتعصب إلى أن المبدأ ھو من صنع
الغرب أو فكر الثورة الفرنسية فقط؛ ولنا أمثلة عن ذلك في مجتمعات سابقة من
خالل قانون األلواح لدى حمورابي أو من خالل المجھودات المبذولة في العھد
اليوناني من طرف بعض الحكام من عند ابتكارھم األولي لمفھوم الديموقراطية ـ
Demos Cratosـ وكذا تصور المدينة الفاضلة لدى أفالطون؛ علما ً أن الفضل
يرجع إلى أرسطو في كونه أول من تل ّمس أھمية القانون بالنسبة لفكرة الدولة
معبداً بذلك الطريق للمبدأ الذي سيسمح بموجبه للدولة بأن تصبح ذات تصور
قانوني؛ كما أن الفقه الروماني بدوره عمل على إضفاء العنصر القانوني الالزم
على مؤسسة الدولة تمييزاً لھا كمؤسسة مجتمعية عليا ودائمة؛ خاصة أن في
العھد الروماني نظراً لما كانوا يولونه من أھمية بالغة للشأن القانوني استنتجوا
أحد أھم المبادئ القانونية منذ القديم والذي مفاده أن « :ال مجتمع بدون قانون»
).(Ubi-societas ibi ju
إن تحقيب مبدأ حكم القانون عھد في فترة الثورة الفرنسية فقط وما بعدھا فيه
إجحاف كبير في حق الحضارات اإلنسانية القديمة التي تمكنت من العمل به
بقرون عديدة قبل بروزه بالشكل الذي ھو عليه اليوم؛ ويمكن بھذا الشأن
استحضار المجتمعات ذات الرساالت السماوية قبل اإلسالم وبعده؛ من منطلق أن
الشرائع السماوية عملت كلھا وبدون استثناء على تأسيس وتشييد مجتمعات
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إنسانية تسودھا قيم العدل واإلخاء والتضامن وقيم المساواة فيما بين الناس
والحرص على ما لھم من حريات فردية وجماعية.
وعملت الشريعة اإلسالمية بصفتھا آخر الشرائع السماوية على تشييد نموذج
ألھم األنظمة السياسية في أواخر القرون الوسطى إلى حد انھيار النظام العباسي؛
حيث ساد فيھا نظام حكم القانون الشرعي؛ وذلك من خالل انضباط المسلمين
كافة للحكم اإلسالمي؛ الذي يجد مصدريته في الكتاب والسنة وباقي مصادر
الحكم الشرعي المنبثقة عن االجتھاد استحسانا ً كان ذلك أو قياسا ً أو استصحابا ً
أو عمل أھل المدينة أو سد الذرائع أو غيرھا من المصادر التي تعتبر بمثابة
مصدر للشرعية في دار اإلسالم لكل حكم شرعي يريد أن يصدره الحاكم؛ حيث
كان الحكام ووالة األمور أنفسھم يلتزمون بمبدأ حكم القانون ويحظر عليه خرق
ھذا المبدأ أبدا.
ومن الضمانات التي جاء بھا التشريع اإلسالمي تأكيداً لمبدأ حكم القانون:
تنصيص القرآن الكريم والسنة على التحديد الدقيق والواضح للمسؤوليات
والحقوق التي ھي على كاھل كل من الحكام والمحكومين من جھة؛ ومن جھة
ثانية إرساء ما يلزم من المؤسسات الشرعية التي من شأنھا إقرار حكم القانون
وفرضه على الجميع في إطار المساواة والعدل بين الناس دون تمييز العتبار
الجنس أو اللغة أو اللون أو العقيدة أو غيرھا؛ ومن ھذه المؤسسات التي
حرصت على تأكيد مبدأ حكم القانون وإقراره بين الجميع مؤسسة القضاء بشكل
عام ومؤسسة والية المظالم بشكل خاص التي عملت على فرض المبدأ بين
الجميع وبخاصة بين الحكام والمحكومين كلما تجاوز الحكام ما لھم من
صالحيات؛ ولنا في امتثال بعض الحكام والوالة وعلى رأسھم الخليفة عمر بن
الخطاب أمام ھذه المؤسسة األخيرة خير مثال على ما تعرضوا له من إنذار أو
توبيخ أو معاقبة في العديد من النوازل التاريخية إنصافا ً للمتضررين من عامة
الناس.
ومن بين مميزات مبدأ «حكم القانون» في التشريع اإلسالمي أنه مبدأ ذو طابع
دنيوي وديني في آن واحد أي ذو نفحة إيمانية؛ حيث يثاب كل من حرص على
احترام المبدأ في الدنيا واآلخرة لما يروم إليه المبدأ من إحقاق الخير وإحقاق
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المصلحة العامة لألمة اإلسالمية؛ ونستخلص من السنة الشريفة أھمية العمل
بالتشريع اإلسالمي واحترامه من خالل ما جاء عن الرسول –صلى ﷲ عليه
وسلم -بأن ...« :فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ...من تركه من
جبار قسمه ﷲ ...ومن ابتغى الھدى في غيره أضله ﷲ ..وھو حبل ﷲ المتين
ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم ..وھو الذي ال تزيغ به األھواء؛
وال تلبس به األلسنة ،وال تتشعب معه اآلراء ،وال يشبع منه العلماء ،وال يمله
األتقياء ....من علن به سبق ،ومن قال به صدق ،ومن حكم به عدل ،ومن عمل
به أجر ،ومن دعا إليه ھدى إلى صراط مستقيم»)جزء من حديث رواه الترمذي وأشار إليه
القرطبي في الجامع ألحكام القرآن ج  1ص.( 5:

وإذ ثمة تشريعات عربية وإسالمية تنص في دساتيرھا على أن الشريعة
اإلسالمية ھي إحدى مصادر القانون األساسية في البالد يصبح من الضروري
اإللتزام بما يوجبه الحكم الشرعي اإلسالمي كما ھو في القرآن والسنة واالجتھاد
أوالً قبل النظر إلى الدستور الوضعي الذي ھو من صنع اإلرادة العامة لألمة أو
للشعب ,وھذا ما نستنتج معه أن مبدأ سيادة الشريعة ھو أَ ْولى وأسمى من حكم
القانون أو سيادة القانون الوضعي ,وھي معادلة سليمة تبقى مخلصة لمبدأ حكم
القانون ,ومفھوم القانون في بلداننا اإلسالمية يفيد القانون بنوعيه الشرعي أوالً
ثم الوضعي ثانيا ً.

 -4مبدأ «حكم القانون» في عھد الثورة الفرنسية
يرى البعض أن أصل مفھوم مبدأ «حكم القانون» ــ  Rule of Lawـ يرجع إلى
العھد السياسي اإلنكليزي األول في القرن الثالث عشر  ،حين ظھرت بوادره
األولى في ظرفية صدور ما يعرف بـ«الميثاق األعظم» ـ  Magna Cartaـ سنة
1215م على عھد الملك « »Jean sans Terreوھو ذاك الميثاق الذي يمنح
األشراف بعض الحقوق المدنية والسياسية؛ وذلك قبل أن تتوالى فيما بعد الوثائق
السياسية األخرى المواكبة للتطورات الديمقراطية التي ساھمت في االنتقال
بالنظام البريطاني من نظام ملكية مطلقة إلى نظام ملكية مقيﱠ َدة ثم إلى نظام ملكية
برلمانية ديمقراطية في القرن التاسع عشر.
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إذا كانت األفكار السياسية في عھد اإلقطاع وما بعده إلى ما قبيل الثورة الفرنسية
يغلب عليھا الطابع الغيبي والديني والتقليدي؛ فإن أجواء الثورة الفرنسية
وتبعاتھا على المناطق المجاورة  -بما فيھا انتفاضة القارة األمريكية الجديدة
المتأثرة بھذا الفكر الثوري الذي برز إلى الوجود منذ الربع األخير من القرن
الثامن عشر  -كل ذلك كان تباشير خير واعدة بانبثاق عھد جديد ساده فكر
سياسي علمي متميز وسادته أيضا ً قيم ومبادئ إنسانية ثورية عكس على ما
عرفته البشرية في العصور الوسطى وفي كل من عھود اإلقطاع المظلمة وعھود
األنظمة الملكية اإلطالقية الجائرة؛ وبالتالي إن مبدأ حكم القانون كان الغرض منه
في البداية نزع الصفة الوراثية التي حملتھا السلطة السياسية طيلة عھود
اإلقطاع بشكل يفيد معه في عھد تشييد الدولة الليبرالية أن السلطة أصبحت فعال
ملكا ً للجميع ولم يعد يتسنى لجھة ما أن تتداول عليھا إال وفق قواعد إجرائية
محددة ولمدة محددة.
وھكذا بعدما برزت فكرة السيادة لدى الغرب في العصور الوسطى بطابع ديني
وسادھا مبدأ الحق اإللھي؛ عمل فكر الثورة الفرنسية على صقل ذلك بإبراز
مفھوم السيادة بعيداً عن ھاجس الدين ,أسماھا البعض من الفقه المحافظ
بالسيادة الوطنية )مونتسكيو ولوك( ونص عليه دستور فرنسا لسنة 1791م،
وأسماھا البعض اآلخر من الفقه الراديكالي مثل «جون جاك روسو» بالسيادة
الشعبية ،واقتنع المشرع بإدراج ذلك في دستور سنة 1793م مباشرة بعد ذلك.
لقد عمل فكر الثورة الفرنسية على ترسيخ مبادئ سياسية مصيرية ھامة آنذاك؛
قبل التأكيد على مبدأ حكم القانون نظراً لما لھا من أولوية في تلك الظرفية
الدقيقة والحرجة؛ وذلك كمبدأ سيادة الدولة بدل سيادة الحاكم وتشخيص الحاكم
للدولة وليس تشخيص طائفته أو عشيرته ،ومبدأ تمثيل القانون )الدستور(
لإلرادة العامة وھي إرادة الشعب ،وأن السيادة ھي للشعب وليس للحاكم؛ ومبدأ
فصل السلطات وإقرار الحريات العامة وحقوق اإلنسان وممارسة الحكم عن
طريق مبدأ التمثيل االنتخابي وما شابه ذلك ،إنھا األدوات األولى في بناء ما بدأ
يعرف بدولة القانون القائم على احترام إرادة األمة أي بإقرار ما بدأ يصطلح عليه
بالنظام الديموقراطي وفق منظومة النظام الرأسمالي الليبرالي.
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وھكذا يبدو أن الفكر الفرنسي نادى بمبدأ سمو القانون وبأن ليس من حق الحكام
خرق أو تجاوز الدستور كقانون يوضع بشكل ديموقراطي من طرف الشعب،
وھذا الشعب ھو الجھة الوحيدة الذي له صالحية مراجعة الدستور ,وھو ما تم
التنصيص عليه في اإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر سنة 1789م
بفرنسا؛ وھو أيضا نفس ما تم التنصيص عليه دستوريا ً في وثائق الواليات
المتحدة األمريكية سنة 1787م بعد وثائق إعالن 1776م.
وتلزم اإلشارة أيضا ً إلى فكر فلسفي ألماني يقوده كل من «كانط» و «فيخته»
متشبع بأفكار الثورة الفرنسية عمل بدوره على لعب دور ريادي في تأصيل
مفھوم « :حكم القانون» في الفلسفة السياسية األوروبية الحديثة؛ حيث سيكون
له الفضل في نقل المبدأ «أي حكم القانون» من اإلقليمية والقارية )بأوروبا( إلى
فضاء العالمية ،وسيشھد انتشارا أوسع من حيث تداوله وتوظيفه في الوثائق
الرسمية لألنظمة الوطنية والدولية فيما بعد.
ويبدو من زاوية مقابلة أن تياراً آخر من المدرسة األلمانية مثل «كانط» و
«ھيجل» و «إھرنج» كان متأثراً بفكرة أن الدولة ھي المصدر الوحيد للقانون
وليس إرادة األمة أو الشعب ،وأنھا ھي الوحيدة التي تعطي لھذا القانون خاصية
اإللزام حسب الفقيه «جيللنيك» ,األمر الذي يتوصلون معه إلى أن القانون ال
يقوى أن يعلو على الدولة ,وھذا ما استخلصته كل من الفاشية والنازية إلصالح
مبادئھا اإلطالقية.
وبصدد الحديث عن الفكر األلماني ال بأس من الحديث عن الفكر االشتراكي أيضا ً
الذي أرسى دعائمه كل من «ھيجل» و «ماركس»؛ واللذان توصال إلى أن
القانون ھو إحدى بنيات الفكر العلوي فقط ،والتي تبقى محكومة بالواقع ويكون
مآله الزوال في األخير ،وأن القانون الوضعي السائد في مختلف الدول الغربية
آنذاك ھو من صنع الطبقة الحاكمة ,وأنه يحمي في الغرب مصالح الطبقة
البورجوازية ,ھذه الطبقة التي ھي ذاتھا آيلة إلى الزوال.

 5ـ تطور مبدأ «حكم القانون» في الدساتير الحديثة
يشمل مفھوم مبدأ حكم القانون اليوم الجانب الشكلي والجانب الجوھري ،حيث
ينحصر الجانب األول منه في أن حكم القانون يعني االلتزام باحترام أحكام
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القانون فقط ,وھو ما اعتبر أمراً متجاوزاً إذ تم االقتناع أنه باإلضافة إلى ذلك البد
أيضا ً من أن يكفل القانون المقومات الجوھرية الديموقراطية والتي تتجلى في
كفالة الحقوق والحريات وإجبار المؤسسات الدستورية بااللتزام بمبدأ حكم
القانون وسموه.
إن ھذا الجانب الجوھري المحدد لماھية مبدأ حكم القانون يمكن اعتباره القيمة
المضافة النوعية التي جاءت به القواعد الدستورية الحديثة الضابطة لمفھوم
مبدأ «حكم القانون» ،إذ أن ھذا الجانب الجوھري في حقيقة األمر ھو الذي
يضفي مصداقية إيجابية لمفھوم حكم القانون ويبرر وجاھة وشرعية ھذا المبدأ
وذلك من جراء انعكاساته اإليجابية على المواطنين بصفة خاصة وإحقاقه
للمصلحة العامة أيضا بشكل عام ،ولقد عمل االتحاد األوربي من خالل الميثاق
الوحدوي المصادق عليه في باريس سنة 1991م على التأكيد على ذلك حينما
نص على أن الديموقراطية تتخذ من احترام شخص اإلنسان وحكم القانون
أساسا ً لھا وركيزة تستند إليھا.
وبشأن ھذا الجانب الجوھري لمبدأ حكم القانون أكد أيضا ً المؤتمر الدولي لرجال
القانون المنعقد في نيودلھي سنة 1959م أن مبدأ الشرعية ھو اصطالح يرمز إلى
القيم والخبرة التي يتفق عليھا جميع رجال القانون في جزء كبير من العالم.وھذا
المبدأ يعتمد على عنصرين :
أولھما :أن كل سلطة في الدولة تعمل بالقانون ووفقا ً له.
وثانيھما :أن القانون أصبح نفسه يعتمد على مبدأ أساسي سام ھو احترام
القواعد والنظم واإلجراءات األساسية لحماية الفرد في مواجھة السلطة تمكينا له
من التمتع بكرامته اإلنسانية.
وحسب بعض الفقه الدستوري فإن مبدأ «حكم القانون» يتفق من حيث عنصره
الجوھري المتعلق بمضمون القانون مع ما يتطلبه مبدأ حكم القانون « rule of
 »lawفي المفھوم البريطاني ومع مبدأ اتباع الوسائل القانونية السليمة ) Due
 (process of lawفي المفھوم األمريكي وفقا للتعديل الرابع عشر للدستور
األمريكي سنة 1868م.
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بعدما انتزع مبدأ حكم القانون ھذه األھمية البالغة في الحقل الدستوري وأضحى
عنصراً أساسيًا وفاعالً في إبراز مؤسسة الدولة على أنھا مؤسسة تعمل بقواعد
الديموقراطية؛ سارعت معظم الدساتير الحديثة منذ منتصف القرن العشرين إلى
التنصيص عليه بشكل أو بآخر؛ بما فيھا الجيل الثاني والثالث من الدساتير
العربية  -كما سوف نرى أدناه  -وھو ما نتوصل معه كدستوريين على أن العبرة
ليست في التنصيص عليه كتابة؛ بل في إرفاقه بآليات دستورية أخرى موازية
تساھم بدورھا في تفعيل مبدأ حكم القانون على أرض الواقع وجعله محسوسا من
طرف الحكام وملموسا من طرف المحكومين؛ كما سنفصله أدناه.

 6ـ مبدأ حكم القانون ومبدأ الشرعية
سلفت اإلشارة إلى أن مبدأ حكم القانون يفيد إذعان الجميع للقانون ويفيد أيضا ً
ذاك الجانب الموضوعي أي كفالة الحقوق والحريات والفصل بين السلطات
والتزام ھذه األخيرة بما ينص عليه القانون ،بينما يفيد مبدأ «الشرعية» التزام
المؤسسات الدستورية ذات الصالحية في إصدار القوانين أثناء ممارستھا
للسلطة بالقانون ،و نعني بالقانون بصفة خاصة بھذا الصدد القانون الدستوري
بمختلف مكوناته المدونة والعرفية.
وھكذا يفيد مبدأ «الشرعية» العمل بالقانون األسمى بصفته قانونا ً يعبّر عن إرادة
الشعب أي اإلرادة العامة ،وبالتالي ھو إحدى واجھات مبدأ حكم القانون؛ لكن
فقط تلك المحدد مجالھا في حث المؤسسات الدستورية الممارسة للسلطة بما
فيھا سلطة التشريع على االنضباط لموجبات القانون األسمى أي الدستور ،بينما
حكم القانون ھو من جھة أولى  :رسالة موجھة إلى الجميع حكاما ً كانوا أو
محكومين بااللتزام بالقانون ،ومن جھة ثانية ھو التزام بمختلف درجات القانون
دستوراً كان ذلك أو ما دونه من قوانين؛ ومن جھة ثالثة ھو ليس التزاما ً شكليا ً
بالقانون فقط بل ھو التزام موضوعي أيضا ً بالمبادئ القانونية التي يتضمنھا مبدأ
حكم القانون.
وبشأن مبدأ «الشرعية» يتعين التمييز بين «الشرعية الدستورية» وھي ما
يصدر عن اإلرادة العامة للشعب وبين «الشرعية القانونية» أو ما نصطلح عليه
«بالمشروعية» ،ومفاد ذلك أن ما دون قواعد الكتلة الدستورية ـBloc
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de constitutionnaliteـ يف رض مراعاة تدرج ھرمي للعديد من القواعد
القانونية ابتداء من القواعد القانونية الدولية المصادق عليھا داخليا ً والقوانين
التنظيمية  -أي األساسية  -وقواعد التشريع العادي وقواعد التشريع الفرعي من
مراسيم  -أي اللوائح  -وغيرھا من القرارات وكذا أحكام القضاء أو السوابق
القضائية لدى األنجلوسكسون واجتھاد الفقه ومبادئ القانون كمصادر
استئناسية.
وقد اعتنق النظام القانوني السائد في المملكة المتحدة والواليات المتحدة
األمريكية وأستراليا وكندا تحت إسم « »COMMON LAWمبدأ سيادة
القانون ،ويستمد القانون مصدره من السوابق القضائية ومن النصوص
التشريعية على حد سواء.
إن أھمية مبدأ حكم القانون تتجلى بصفة خاصة في الكتلة الدستورية أي في
قواعد الشرعية التي تتحكم في عنصري القانون :الشكلي والموضوعي ،فمن
حيث العنصر الشكلي تضمن ھذه الشرعية تقيد الدولة بالقانون ،ومن حيث
العنصر الموضوعي تفرض ھذه الشرعية الدستورية وجوب كفالة القانون توفير
الضمانات للحقوق والحريات .ونستنتج في األخير أن الشرعية الدستورية ھي
الضمان األعلى لمبدأ حكم القانون على سلطات الدولة؛ إذ بھا تتأكد سيادة
القانون عليھا وبموجبھا يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالھا في إطار
المشروعية.
إن الحرص على الشرعية الدستورية ھو إحدى المداخل الواقية والحامية لمبدأ
حكم القانون؛ إذ من الصعب إقرار ھذا المبدأ ما لم يكن ذاك القانون قانونا ً يحظى
بشرعية شعبية في إطار عملية بناء كتلة القواعد الدستورية .إن ھذه الشرعية
ھي إحدى شروط صحة مبدأ حكم القانون ،وبالتالي يتعين الحرص على أن تكون
الشرعية شرعية سليمة وفقا لما يرتضيه الشعب حتى يتأتى فيما بعد االعتراف
بسالمة القانون ونزاھته وصالحيته ومصداقيته في حماية الحقوق وفصل
السلطات وحماية استقالل القضاء.

 7ـ مبدأ «حكم القانون» والديموقراطية
12

تعني الديموقراطية منظومة قواعد قانونية وسياسية تسودھا قيم حقوق اإلنسان
والحريات العامة ومبدأ فصل السلطات واستقالل القضاء والتداول على السلطة
أو الحكم من خالل آليات اقتراع عام سري ونزيه على برامج أحزاب سياسية
متنافسة على عملية تدبير الشأن العام .ومن ھذا المنطلق ثمة عالقة متينة فيما
بين الديموقراطية ومبدأ حكم القانون ,ويتجلى ذلك في كون العمل بحكم القانون
ھو إحدى آليات إقرار الديموقراطية على أرض الواقع؛ وكذا أركان ھذه
الديموقراطية الحقة التي ما ھي إال حكم الشعب عن طريق الشعب ولصالح ھذا
الشعب.
إن العمل بمبدأ «حكم القانون» ھو التزام بإحدى موجبات الديموقراطية ولن
تستقيم ھذه األخيرة ما لم يسبقھا التزام المسؤولين بالمبدأ أعاله ,شكالً باحترام
سمو القانون على الجميع وجوھراً أيضا ً بأن يكفل ذاك القانون مسألة الحريات
العامة وحقوق اإلنسان ,وھذا في حد ذاته إحدى الواجھات التي تناضل من أجلھا
الديموقراطية .ولھذا يمكن اعتبار مبدأ حكم القانون أحد أھم أركان إحقاق
الديموقراطية.
وإن مفھوم الديموقراطية في تقاطعه مع مفھوم مبدأ حكم القانون ھو ما نص
عليه اإلعالن العالمي بشأن الديموقراطية مؤخراً والذي اعتمده مجلس االتحاد
البرلماني في دورته الحادية والثمانين بعد المائة في جنيف في أكتوبر 2007م في
الذكرى العاشرة العتماد اإلعالن العالمي بشأن الديمقراطية ،حيث ينص ھذا
اإلعالن في بنديه السابع والثامن في القسم األول منه المتعلق بمبادئ
الديمقراطي على أن :
« - 7تق وم الديمقراطي ة عل ى س يادة الق انون ومباش رة حق وق اإلنس ان.

وفي الدولة الديمقراطي ة ال يعل و أح د عل ى الق انون ،والجمي ع متس اوون
أمام القانون.
 - 8يمث ل الس الم والتنمي ة االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة ش رطا ً
للديمقراطية وثمرة من ثمارھا؛ ومن ث م ،ف إن الت رابط وثي ق ب ين الس الم
والتنمية واحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان».
 8ـ ضمانات مبدأ «حكم القانون»
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تبين أن مبدأ حكم القانون عرف في القرن العشرين تطوراً ھاما ً ومتميزاً على
مستوى الشكل والمضمون والمنھج مقارنة بما كان عليه األمر في القرن الثامن
عشر والتاسع عشر حيث كان ذا حمولة شكلية فقط ،وھكذا يبدو اليوم مبدأ حكم
القانون مبدأ مسيّجا ً بما يكفي من الضمانات الدستورية تجعله في منأى عن
انتھاكه من طرف الحكام وغيرھم من مسيّري الشأن العام على المستوى
المركزي أو الالتمركزي أو الالمركزي أي سواء ممن يسيّرون السلطة الحكومية
أو ممن يتداولون على السلطة التمثيلية المنتخبة التشريعية أو المحلية ،وھكذا
يمكن استخالص ألھم الضمانات فيما يلي:

أـ مبدأ فصل السلطات
إن من أول الضمانات التي تفرض نفسھا اليوم على األنظمة السياسية وھي تأخذ
بمبدأ حكم القانون ھو االستمرار في العمل بمبدأ قديم ال يزال ذا مصداقية أساسية
وھو مبدأ فصل السلطات الذي منذ أن عمل به التشريع اإلسالمي وبلوره فيما
بعد كبار الفقه اإلسالمي كابن حزم وابن تيمية بشكل عام والماوردي بشكل
خاص.
ولقد نادى الفقه الغربي بمبدأ فصل السلطات فيما بعد بشكل متأخر في القرن
الثامن عشر والتاسع عشر على عكس نظام الملكية المطلقة آنذاك في عھد
نابليون بونابرت وفي عھد لويس الرابع عشر ونابليون بفرنسا وغيرھا ،وھكذا
بناء على أعمال لوك ومونتسكيو وجون جاك روسو تمت صياغة ھذا المبدأ
داخل أوروبا في اإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن وفي اإلعالن األمريكي
سنة 1776م؛ إذ تم التنصيص في ھذه اإلعالنات على أولوية ھذا المبدأ في كل
بناء دولي يتوخى إرساء دولة ديموقراطية علما أن ھذا المبدأ ذاته له أكثر من
معنى حيث ثمة من ينادي بالفصل النسبي وثمة من ينادي بالفصل مع التعاون
فيما بين السلطات ,حيث يتم إحقاق المبدأ في إطار نظام من الضبط والموازنات
 Cheks and balancesفيما بين ميزان القوى للسلطات الثالث.
إن مبدأ فصل السلطات ھو ذاك المبدأ الذي يوزع المسؤوليات والصالحيات فيما
بين كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية وفقا ً لنظام الضبط والموازنات
14

السائد داخل النظام السياسي القائم ،حيث بتقوية صالحيات المؤسسة األولى
يسمى النظام القائم نظاما ً برلمانيا ً كما ھو شأن النظام البريطاني ،وبتقوية
مؤسسة رئاسة الدولة والحكومة معا ً يضحى النظام رئاسيا ً كما ھو شأن النظام
األمريكي بالواليات المتحدة األمريكية؛ وكلما أخذ من ھذا وذاك واحتل مرتبة
وسطى كما ھو شأن النظام الفرنسي سمي النظام بالنظام شبه الرئاسي علما ً أن
ثمة نظاما ً سياسيا مغايراً كلية وھو ما يصطلح عليه بنظام الجمعية النيابية كما
ھو الشأن لدى النظام السياسي السويسري .وكيفما كانت طبيعة النظام السياسي
القائم فإن كل من المؤسسات الدستورية أعاله تبقى ملتزمة بعدم تجاوز دائرة
االختصاصات المحددة لھا دستوريا ً في ظل ما يسطره مبدأ حكم القانون على
الجميع وذلك وفقا لما سطرته لھا اإلرادة الشعبية في بنود الدستور.

ب ـ مبدأ دستورية القوانين

Principe de la constitutionnalite :

يفيد مبدأ دستورية القوانين التزام جميع القوانين بموجبات الدستور ومقتضياته،
وھو ما سبق أن اصطلحنا عليه بمبدأ «الشرعية الدستورية» أو حسب البعض
ھو ما يعرف بمبدأ «سمو الدستور» وأولويته على غيره من القوانين الدنيا حيث
ال يجوز البتة خرقه من طرف باقي المؤسسات التي لھا صالحية إصدار القوانين
أو صالحية ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام.
ومفاد مبدأ دستورية القوانين عدم خرق مختلف القواعد الدستورية سواء كانت
مكتوبة أي مدونة في الوثيقة الدستورية أو في مكونات الدستور العرفي أسوة
بما ھو معمول به في البلدان ذات الدستور العرفي كبريطانيا على سبيل المثال،
وقد تكون القواعد الدستورية كامنة حتى خارج الوثيقة الدستورية فيما ھو
مصطلح عليه بالقوانين التنظيمية أو األساسية أو في األعراف والممارسات
الدستورية.

ج ـ مبدأ رقابة دستورية

القوانينContrôle de la Constitutionnalite :

Des Lois

إن أھم آلية ابتكرھا الفقه الدستوري من أجل إقرار دولة القانون أو الدولة
القانونية أو إرساء نظام ديموقراطي على أرض الواقع ھي آلية مراقبة دستورية
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القوانين ،حيث أن عملية إصدار دستور ديموقراطي وفقًا إلرادة الشعب  -حتى
وإن كان متضمنا ً للحريات العامة ولفصل السلطات  -ھي عملية غير كافية
وعديمة الجدوى ،لن يحقق من ورائھا مبدأ حكم القانون أي جدوى ما لم تكن
مصحوبة بمبدأ رقابة دستورية القوانين ،وتعني ھذه الرقابة ضرورة إرفاق كل
ذلك بإحداث مؤسسة دستورية مھمتھا تتبع مدى احترام كل من البرلمان
والحكومة وغيرھما من المؤسسات لموجبات الدستور نصا ً وروحا ً.
إن عصر األنوار إذ يبتكر مبدأ رقابة دستورية القوانين أسوة بما عمل به
التشريع اإلسالمي في عھد الخلفاء الراشدين وما بعده أثناء إحداثه لمؤسسة
«والية المظالم» ،كان الغرض منه ھو تقييد الحكام بصفة خاصة بالمقتضيات
الدستورية حتى ال يبقى الدستور حبراً على ورق ابتداء من نابليون بونابرت
الذي اقتنع بعد إلحاح الفقيه الفرنسي «سييس  »Siyes -بإحداث أول مؤسسة
رقابية بفرنسا أسماھا بالمجلس «حامي الدستور»؛ والذي أنشئ بتعيين من
نابليون وما فتئ أن اشتغل قليالً حتى أقاله من جديد بعدما تجرأ المجلس على
مراقبة اإلمبراطور ذاته.
وبعد أن ابتكر الفقه الفرنسي نوعا ً ضعيفا ً من رقابة دستورية القوانين وھو ما
نصطلح عليه بالرقابة السياسية ،لوحظ أن الرقابة الدستورية ذات الطابع
القضائي كما ھو لدى الواليات المتحدة األمريكية مثالً أو لدى مصر حاليا ً ھي
أفضل بكثير؛ وذلك ألنھا من الممكن أن تتسع للمواطنين أحيانا ً في أن يطعنوا ھم
أيضا ً في القوانين التي ال تحترم الدستور كما ھو من حق المؤسسات الدستورية،
ويبلغ األمر أحيانا ً إلى أن يسند الدستور لھذه الجھة الرقابية حق إلغاء القوانين
المخالفة للدستور أيضا دون االكتفاء بتجاھلھا فقط.
وھكذا يبدو أن مبدأ «رقابة دستورية القوانين» ھو إحدى أھم المبادئ
الدستورية التي تصون وتحمي بشكل تام وفعال مبدأ حكم القانون كما تحمي
أيضا ً باقي المبادئ القانونية من عسف الحكام كإقرار مبدأ سمو القانون على
باقي القوانين وفرض مبدأ الشرعية على السلطات الحاكمة ،وااللتزام بما يقره
بشأن الحقوق والحريات العامة ،وتفعيل مبدأ فصل السلطات بالشكل المنصوص
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عليه دستوريا .وھكذا يمكن استخالص أن مبدأ الرقابة الدستورية ھو أحد أھم
اآلليات اللوجستيكية العملية لمبدأ حكم القانون.
وقد أكد إعالن دلھي الصادر عن المؤتمر الدولي لرجال القانون والمنعقد في
نيودلھي سنة 1959م أھمية مبدأ حكم القانون كما أسلفنا ودوره الرائد معلنا:
«أن الدولة القانونية ھي دولة تؤكد المساواة بين المواطنين في التزامھم بقانون
ينظم العالقات االجتماعية ويحمي القيم والمبادئ األساسية ويعھد إلى محكمة
عليا أو محكمة دستورية متخصصة بالرقابة على تحقيق ھذا الھدف».
وبشأن أھمية العمل الرقابي الدستوري في حق مبدأ حكم القانون أعلن اإلعالن
العالمي للديموقراطية المشار إليه أعاله في البند السابع عشر من الفصل األول
المتعلق بمبادئ الديموقراطية مشي ًرا إلى أن « :المؤسسات القضائية وآليات

الرقابة المستقلة المحايدة والفعالة ھي األجھزة التي تكفل سيادة
القانون ،وسيادة القانون ھي ركيزة الديمقراطية .ولتمكين ھذه
المؤسسات واآلليات من تأمين االحترام الكامل للقانون وتحسين سالمة
اإلجراءات ورفع المظالم ،يتعين فتح الطريق أمام الجميع على قدم
المساواة التامة الستخدام الوسائل اإلدارية والقضائية التي تكفل لھم
حقوقھم ،وتضمن احترام أجھزة الدولة وممثلي السلطة العامة وأعضاء
المجتمع للقرارات اإلدارية والقضائية».
د ـ ضمانات ديموقراطية أخرى

إن مبدأ حكم القانون ھو أحد المبادئ األساسية في إرساء دولة القانون أو الدولة
ذات النظام الديموقراطي يتعين التنصيص عليه دستوريا ً بصفة صريحة أو
التنصيص على روحه وجوھره ،والحظنا أن األنظمة الديموقراطية عملت على
تحصين ھذا المبدأ من خالل اآلليات أعاله ,كما أن ثمة آليات قانونية وسياسية
أخرى تساھم بدورھا في تعزيز ھذا المبدأ الدستوري سواء وردت في الدستور
أو لم ترد ،وذلك لكونھا مبادئ ديموقراطية فرضت ذاتھا عبر تاريخ المسيرة
الديموقراطية للدول والشعوب.
ومن بين أھم ھذه اآلليات السياسية التي تسھم في تعزيز مبدأ حكم القانون ما
يلي :
 ظاھرة ضمان انتخابات نزيھة وشفافة تسھم في أن يشارك الشعب بمختلفتياراته السياسية الوطنية في تدبير الشأن العام وفقا لموجبات الدستور.
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 تعزيز قضاء المشروعية كإحدى األحقيات الممنوحة للمواطن ولغيره منالمؤسسات في الطعن في القرارات اإلدارية كلما اتخذت قراراً أو صدر عنھا
تصرف ما مخالف للقانون بالمفھوم العام للقانون ،أي بمختلف درجاته.
 ضمان حق األقلية على مستوى البرلمان في أن تتقدم بطعون أمام القضاءالدستوري أو غيره ضد األغلبية الحاكمة والمسيرة للشأن العام بالحكومة أو
بالبرلمان.
 ضمان حق المواطنين في االنخراط في األحزاب السياسية والمنظمات النقابيةبصفتھا مؤسسات سياسية واجتماعية وذلك ضمن تعددية سياسية ونقابية سليمة
ديموقرطية بحيث يسمح لھا جميعا ً بأن تسھم في تكوين وتعبئة وتأطير وتوعية
المواطنين بقضايا الشأن العام وبالقضايا الوطنية وتحمل المسؤولية في إدارة
الشأن العام وخاصة بالنسبة للمنخرطين السياسيين.
 ضمان انخراط المواطنين في جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تأطيرالمواطنين في باقي القضايا غير السياسية بشكل موضوعي وسليم ،وتعمل على
إدماج المواطنين في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ,ويكون من
حقھا حث رجال السلطة على احترام القانون بشأن حقوق اإلنسان والحريات
العامة.
 االنفتاح على المنظمات الدولية والمجتمع المدني الدولي بالتعامل المشترك منأجل استنھاض مقومات الديموقراطية بالبلدان النامية في إطار من الشفافية
والتعاون المشترك للتغلب على النواقص المسجلة في بعض القطاعات التنموية
بما فيھا المجال السياسي.
 ضمان شفافية الحياة العامة لدى الرأي العام الوطني من أجل وضع الشعوبأمام حقيقة واقع بالدھا السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي قصد تتبع
عملية تدبير الشأن العام من طرف السلطات المسئولة.

خاتمة واستنتاج
إن المتتبع للمسيرة التاريخية لمبدأ حكم القانون يستنتج أن ھذا األخير ھو أحد
المبادئ التي من شأنھا إحداث نظام سياسي ديموقراطي؛ وإعداد مجتمع واع بما
له من حقوق ومسؤوليات تجاه بلده في الحاضر والمستقبل بشكل يمكن أن يتم
من خالله استنھاض جميع الكفاءات وجميع الطاقات لمواصلة مسيرة البناء
الجماعي الواعي والمشترك.
إن ظرفية المجتمعات الحديثة اليوم تفرض على األنظمة السياسية القائمة
ضرورة تحديث آليات العمل الديموقراطي من أجل إسھام الجميع من منطلق أن
الدولة الحديثة أصبحت مطوقة بالعديد من المسؤوليات تجاه المواطنين من جھة
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وتجاه المجتمع الدولي من جھة ثانية كما أنھا أصبحت ذات شفافية أكثر مما
كانت عليه فيما مضى بحيث تزايدت فيھا القوى المدنية من أحزاب ونقابات
وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية ،كما أصبح المواطن ذاته أكثر وعيا ً
عما كان عليه المواطن باألمس مما يفرض معه على الدولة أخذ كل ھذا بعين
االعتبار من أجل تفادي المطبات المجتمعية التي قد تتسبب ال قدر ﷲ في انعدام
األمن واالستقرار وبالتالي حدوث ما ال تحمد عقباه.
إن مبدأ حكم القانون إذ له حمولة قانونية تفيد التزام الجميع بما تنص عليه
القواعد الدستورية فإن له حمولة سياسية تفيد من جھة أن ال سلطة فوق سلطة
الشعب؛ إذ انتھى عھد الحكم الفردي أو الحكم الدكتاتوري الذي توضع فيه
الدساتير بشكل غير ديموقراطي ال تستفتى فيه الشعوب ،وتفيد من جھة ثانية أن
حكم القانون مفاده االلتزام بالقواعد الدستورية التي ھي من صنع الشعب
واختياره ،وھي تلك القواعد التي تراعي خصوصية ھذا األخير بما فيھا القواعد
ذات البعد الروحي والديني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي,
وبالتالي إن المقصود بالقانون ھو ذاك الذي يعد فعال قواعد اجتماعية منبثقة عن
الجماعة وليس مقتبسا ً من اآلخر.
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صورة الشرق في األدب والفن الفرنسيين منذ القرن
السابع عشر حتى نھاية القرن التاسع عشر

ميخائيل ف .كلينكنبرغ
ﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺟ از ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﺣﺎﺛﻲ ﺣوﻝ ﺻورة اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻔن اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن ﻣﻧذ اﻟﻘرن
ﺗُ ّ
اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ .1ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬذا ﻛﺎن ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻧﻳﺔ وﺗطور ﺻورة اﻟﺷرق
– أو اﻷﻓﺿﻝ ﺻور اﻟﺷرق  -أﻣ ار ﺿرورﻳﺎ ﻣﺎ دام أﻧﻪ ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﺻورة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﺎﻗﺑﻲ ﺗﺿم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻧص واﻟﺻور اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻷدﺑﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻻﺳﺗدﻻﻟﻳﺔ وﻣﻊ اﻟﻧظرة إﻟﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺳق اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺷرق ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﺗداوﻝ اﻟﻠﻐﺎت

اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣدد ﻫرﺑﻠوت 1695-1625) Herbelotم( ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺗﻪ

اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1697م 2اﻟﺷرق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ واﻟﺗرﻛﻳﺔ .وﻣﻊ
اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﺷرق ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻳﻐطﻲ
ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻛﻝ أراﺿﻲ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وأﻗﺎﻟﻳﻣﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎﻧت ﺑﺷﻛﻝ ﺻوري ﻓﻘط ﺟزءا

ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻳوﻧﺎن واﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﻣﻐرب أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت آﻧذاك ﻣﺣور اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.

إن ﺗﻌرﻳف اﻷدب  -ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوظﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  -ﺷﻣوﻟﻲ وﻳﺿم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻛذﻟك،
ﻟﻬذا ﻓﻬو ﻳﺿم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻷدﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وأدب
اﻟرﺣﻼت أﻳﺿﺎ .ﻣن اﻟﺿروري ﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﺑر ﻗرون أن ﺗﻛون ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻣﺎدام أﻧﻪ ﻳﻔﺗرض
ﻓﻳﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻳر اﻟﺧطﺎب ﺣوﻝ اﻟﺷرق اﻟذي ﺗﻣﺧﺿت ﻋﻧﻪ ﺻور اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻷدب .ﻋوض ﺧطﺎب

اﻻﺳﺗﺷراق اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ إدوارد ﺳﻌﻳد  3 Edward Saidﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣوﻝ اﻻﺳﺗﺷراق ،ﻫﻧﺎك

ﺧطﺎب ﺷرﻗﻲ أو ﺷﺑﻛﺔ ﺧطﺎﺑﺎت ﻓﻌﻼ ﻣﻌﻘدة ،ﺗؤﺳس وﺗﺿﻊ ﻟﻠﺷرق ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ﻓﻧﻳﺎ وﻓﻠﺳﻔﻳﺎ وﺳﻳﺎﺳﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺧطﺎب ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻور اﻟﺷرق اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷوان.
ظﻬر ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ,وﺗم ﺗطوﻳرﻩ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻷدب ﺧﺎﺻﺔ
وﻗد ﺣدد ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷرق .ﻟم ﺗظﻬر اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﺷرق ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻬﺎ

إﻻ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻗد ﻛﺎﻧت أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ أﻳﺿﺎ.

ﻳوﺟد ﺧطﺎب اﻟﺷرق داﺧﻝ ﻧﺳق اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻘﺗرن ﺑﺎﻟﻔﺗرات
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .وﺑﻣﺎ أن ﺻور اﻟﺷرق ﺗﻧﺑﺛق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ وﺻﻘﻠﺗﻬﺎ
 أكاديمي وباحث ،جامعة أخن ،ألمانيا .

1

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﺎرة وأﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ ,ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎص واﻟﻔﺿﺎء اﻟوﺳﻳط
ﻟﺗﻠﻘﻲ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻣطﺎﺑق ﻟﺗطورﻫﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻳﺔ ﻛرﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب
اﻷﺣﻳﺎن .واﻟﺷرق ﻛﺑﻧﻳﺔ أﺛﺑت أﻧﻪ ﻋﺎﻟم ﻣرﻛب ﻣن اﻟﻧﺻوص واﻟﺻور ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺟﺎزي وﻓﻧﻲ .ﻫذا
اﻟﺗﻧﺎص وﻫذﻩ اﻟوﺳطﻳﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗداﺧﻝ

اﻷﻧواع اﻷدﺑﻳﺔ.
وﻗﻊ اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻷدﺑﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ وأﻳﺿﺎ ﻷﻫﻣﻳﺔ وﻗﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب ,ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻳﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻋن ﺑﻌض ﺑﺧﺻوص ﻧوﻋﻳﺔ وﻛﻣﻳﺔ اﻟﺗﻠﻘﻲ –
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ  -ورﻏم ذﻟك ﻓﺎﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣزاﻣن واﻟﺗﻧﺎص ﻋﺎﻣﻠﻳن ﺣﺎﺳﻣﻳن ﻣذ ﻛﺎن ﺿرورﻳﺎ ﺗﺣدﻳد ﺻورة

أو ﺻور اﻟﺷرق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ,ﻟﻬذا ﻓﻛﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﺎرة أﺳﻬﻣت إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺑﻠورة ﺻورة اﻟﺷرق ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑطﺑﻘﺔ وﺳطﻰ ﻋرﻳﺿﺔ أو ﺑﻧﺧﺑﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
إﻟﻰ ﺣد اﻵن رﻛز اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻورة اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻧطﻼﻗﺎ
ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻳون ﻋﻠﻰ ﻣﺻر وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻫب اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ واﻟرﺣﻼت اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن .ﻳﻌﺗﻣد ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺑﺣوث ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻸﻏراﺑﻳﺔ ) (exoticismأو ﻋﻠﻰ

ﺧطﺎب اﻻﺳﺗﺷراق ﻻدوارد ﺳﻌﻳد وﻋﻠﻰ ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﺣوﻝ )اﻟذات واﻵﺧر( ) (Alterityﻟﻣﺎ ﺑﻌد

اﻟﺑﻧوﻳﺔ .ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﻏﻳﺎب ﻟدراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧظو ار ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻌﻣق ﻟﻠﻧص
واﻟﺻورة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎص ووﺳطﻳﺔ اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﺗطوﻳر وﺻﻘﻝ اﻟﺻور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرق ﻣﻧذ اﻟﻘرن
اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻻ ﺗﻘ ّﻝ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻟﺗﻳﻳري ﻫﻧﺗش  Thierry Hentshﺣوﻝ ﻧظرة اﻟﻐرب ﻟﻠﺷرق أﻫﻣﻳﺔ
وﺗﻌﺗﺑر أطروﺣﺎﺗﻪ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث .ﻓﻬو أﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﻼ ﻣن أﺳس اﻟﺑﻌد اﻟﺧﻳﺎﻟﻲ
)ﺷرق اﻟﺧﻳﺎﻝ( ودﻳﻛوﺗوﻣﻳﺎ – ﺟدﻟﻳﺔ  -اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻳﺗم ﻋﻣوﻣﺎ
اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺟوﻫرﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟدﻟﻳﺔ أو ﺑﻬذا اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻷﺿداد ﻓﺈﻧﻪ ﺗم ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺑﻠورﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر
اﻟﻧﻬﺿﺔ ،وﺗم إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﻳم .أﻛﺛر ﻣن ﻫذا أﺧذ ﻫﻧﺗش ﺑﺎﻟدرس وطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم
اﻟذي ﺣدد وﻫﻳﻣن إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺻوص أدﺑﻳﺔ
وﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻧﻣوذﺟﻳﺔٕ ,واﻟﻰ اﻷﺣداث اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ راﻓﻘﺗﻬﺎ ,وﻗد ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻣﻊ ﺧطﺎب اﻻﺳﺗﺷراق ﻻدوارد ﺳﻌﻳد وﻣﻊ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ أورﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب واﻟﺗﺣوﻝ أﻳﺿﺎ.4

ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة وﺑﺳﺑب أﺣداث اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻣرﻛزﻳﺔ ﺧطﺎب اﻟﺷرق وﻫﻳﻣﻧﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﺻ ارع اﻟﺣﺿﺎرات اﻟذي ﺗﻣت ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ,ﻓﺈن ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗطور اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷرق
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ,ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﻟﻘد ﺑﻳﻧت دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣوﻝ دور

اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط إﻟﻰ أي ﺣد ﺗﻬﻳﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ أورﺑﺎ اﻟﺷرق
أوﺳطﻳﺔ 5ﻧظرة ﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر
2

ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﺗﺄﺛرت ﺳﻳﺎﺳﺔ أورﺑﺎ اﻟﺷرق
أوﺳطﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟدﻳﺟوﻝ  ,De Gaulleواﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﺟذورﻫﺎ ﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳم ادﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ أواﺧر
ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر.6

ﻟﻘد ﺗﺄﺛرت اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷرق داﺧﻝ اﻟﺑﻠدان اﻷورﺑﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗداﺧﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻠدان
ﺑﺎﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﺗوﺳﻌﺎﺗﻬﺎ .ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﻠﻳﻔﺎ ﻟﻠﺑﺎب اﻷﻋظم ﻋﺑر اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﻧذ
اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،ﻓﺈن اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ وﻫﺑﺳﺑورغ ﻛﺎﻧت ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﺣرب ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﺣﺗﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر .ﻟﻬذا ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﻠﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ ﻗد ﺑدأت ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﺑﻠدان أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ,وذﻟك ﺣﻳن ﺗوﻗﻔت اﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋرﺿﺔ
ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻓﻲ اﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﺷرق اﻟرواﺋﻲ ،7ظﻬرت اﻟﺗرﻛﻳﺎت واﻟﻣودا اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ أﻧطوان ﻛﻠون  Antoine Gallandﻣن ﺧﻼﻝ ﺗرﺟﻣﺗﻪ
ﻷﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ ) 12ﺟزًءا  ,(1717-1704وﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻧوﻳر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ أورﺑﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ أﻋﻣﺎﻝ ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو  (1755-1689) Montesquieuوﻓوﻟﺗﻳر )-1694
 ,(1778وﻣن ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋدﻫﺎ ﻓوﻟﻧﻲ
 (1820-1757) Volneyﺑﺷﻛﻝ ﺣﺎﺳم ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر ,وﻟﻛن أﻳﺿﺎ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
ﻋﻼﻗﺎت ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣﺗﻣﻳزة واﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﻣﻊ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻧظرة اﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق ﻗد
ﺗم ﺻﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻔﻧﻲ ,وأﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻓﺈن ﺑﺎرﻳس أﺻﺑﺣت ﻋﻧد
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣرﻛ از ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ .8وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ

ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن  19و 20ﺑﻔﺿﻝ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺎرﻳس اﻟودﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أن ﺗﺑﻳن ﻛﻳف أن اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷرق ﻗد ﻋرﻓت ﺗطورات ﻓﻲ
ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ,وﻛﻳف أن ﺻورة اﻟﺷرق اﻟﻔﻧﻳﺔ وﺻورﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻳرﺗﺑطﺎن
ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌض .ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳﺟب طرﺣﻪ ﻫو :إﻟﻰ أي ﺣد وﻓﻲ أي ﺻﻳﻐﺔ ﺗم ﺻﻘﻝ ﺻورة

اﻟﺷرق إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺻور اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻛﻠﻳﺷﻳﻬﺎت اﻟﻧظرة اﻟﻔﻧﻳﺔ ,وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ,واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻟﻠﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻣن
ﻋﺷر؟ أو اﻟﻘوﻝ :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣدد ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻧظرة
إﻟﻰ اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻼﻗﺎت أورﺑﺎ ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط أﻳﺿﺎ؟

ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ وﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻛﺎن اﻟﺟدﻝ اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻺﺳﻼم  -ﻛﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻟﻠﺣروب

اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ وﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻘدس ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن  -ﻳﺗواﺟد ﻛﺧطﺎب ﺿﻣﻧﻲ ﺳﻠﺑﻲ ,إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻘﻝ

اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺑر اﻷﻧدﻟس وﺻﻘﻳﻠﻳﺔ وﻋﺑر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻘدﺳﺔ أﻳﺎم اﻟﺣروب
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اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ُﺑ ْﻌد ﻛﻠﻲ ﻋن أي ﺗﺷدد دﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس ,وﻗد أﺳﻬم ﻫذان اﻟﺗﻳﺎران ﻓﻲ ﻧﺷﺄة
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻗدام ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻷﺳﺑﺎب ﻻﻫوﺗﻳﺔ .ﻓﻲ ﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟرﻓض
اﻟﺷدﻳد ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻛﺎن ﻳﺗم وﺿﻊ ﺟدﻟﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌودة

إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وذﻟك ﺑوﺿﻊ أورﺑﺎ  -أي ﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﻳم وورﻳﺗﺛﻬﺎ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
ﻧظرة اﻟﻳوﻧﺎن إﻟﻰ اﻟﻔرس  -ﻛﻧﻘﻳض ﻟﻠﺷرق  -أي اﻟﻬﻣﺟﻳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ ﻗﺑﻝ
اﻹﺳﻼم واﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  -ﻟﻬذا ﻳﻣﻛن  -وﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ  -اﻟوﻗوف ﻓﻲ
اﻟﻧﺻوص ﻋﻧد اﻟﺻورة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺷرق اﻟﻘدﻳم واﻟﺷرق اﻟﺗوراﺗﻲ ،ﻗﺑﻝ ﺗﺣﻠﻠﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻹﺳﻼم إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب ﺻورة اﻟﺷرق اﻟﻬﻣﺟﻲ اﻟﻣﺗﺧﻠف.

ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر  -وﻷوﻝ ﻣرة  -أﺻﺑﺢ اﻟﺷرق ﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻺﻟﻬﺎم
اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺻر اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ وﻛﺗﺎب اﻟﺗوراة .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻛس اﻟﻣﺳرح ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﺑﺎﺷر اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺣوﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ .ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻛﺎن ﻻ ﻳزاﻝ ﻓﻲ اﻟﺛﻠث
اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻳﺗذﺑذب ﺑﻳن ﻧظرة إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺗرى ﻓﻲ إﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺷرق اﻟورﻳث
اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻺﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺳب ﻣﻘﺎﻳﻳس  Translatio imperiiوأﺧرى ﺣدﻳﺛﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ
ﺗرى ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺻﻧﺎ ﻣﻧﻳﻌﺎ ﻟﻼﺳﺗﺑداد اﻟﻬﻣﺟﻲ .ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﺻﺑﺣت ﺳراﻳﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﻛﺎن اﻟﺣدث

اﻟﻣﺳرﺣﻲ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ،ﻓﺿﺎء ﻟﺗﺷﺧﻳص اﻟﻬﻣﺟﻳﺔ واﻟﻌﻧف واﻟﻘﺳﺎوة واﻟﺗﻌﺳف واﻟﺧﻳﺎﻧﺔ واﻟدﺳﺎﺋس واﻟﻐﻠﻣﺔ
اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ واﻟﺳﺟن أﻳﺿﺎ .ﻫﻛذا ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻫذﻩ اﻟﺳراﻳﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﺧﻳص
ﺷﺎﻣﻝ ﻟﺑﻧﻳﺎت ﺣﻛم اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ .إن اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳرﺣﻳﺎت ﺟون ﻣري
1686-1604) Jean Mairet؛ ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻷﻛﺑر واﻷﺧﻳر أو ﻣوت ﻣﺻطﻔﻰ( 9؛ ﺟورج دي

ﺳﻛودري 1667-1601) Georges de Scudery؛ إﺑراﻫﻳم أو اﻟﺷﻬﻳر ﺑﺎﺳﺎ-1641 ،
 ، 10( 1642ﺗرﺳﺗﺎن ﻟرﻣﻳت 1655-1601) Tristan L'hermiteن اوﺳﻣﺎﻧن . 11( 1647
وﺟون رﺳﻳن  1699-1639) Jean Racineﺑﺟزﻳت ( 1672 – Bajazet
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ﻛﺎن ﻫو ﻗوة

اﻻﺳﺗﺑداد اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺳﻠطﺎن .إن اﻟﺗﺣوﻝ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻛم
ﺷرﻋﻲ إﻟﻰ ﺣﻛم ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ ﻳدﻋﻣﻪ اﻻﺳﺗﺑداد اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻺﻧﻛﺷﺎرﻳﺔ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳرﺣﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﺎم ﺣوﻝ ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺣﻛم .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﻔﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋن
ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻘدت اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم ﺗﻘدﻳرﻫﺎ وﻣﻬﺎﺑﺗﻬﺎ .ﻓﺑﻬرﺟﺔ اﻟﺷرق وﺗﻬرﻳﺟﻪ ﻓﻲ
ﻋﻣﻝ ﻣوﻟﻳﻳر اﻟﻣﺳرﺣﻲ  13(1670) Le Bourgeois Gentihommeﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳرح
ﺳﻳﺎﺳﻲ ,ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر ﻣرآة ﺗﻌﻛس ﺣﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن ﻓرﻧﺳﺎ واﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻫﻛذا ﻓﻬذا
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳرﺣﻲ ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻬﻘر اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظر

اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن ,وﻋن ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟذي راﻓق ﻫذا اﻟﺗﻘﻬﻘر ﻳدا ﻓﻲ ﻳد .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗرﻛﻳﺑﺎت
اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺟﻌﻠت اﻟﺷرق ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻣﺟرد ﻓﺧﻔﺧﺔ أو اﻷﻓﺿﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺧرة ,وﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ
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ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺳطﺣﻲ .وﻗد ﺗم ﺗﻛﻳﻳﻔﻪ ﺣﺳب ﻣزاج ﻣذﻫب اﻟرﻛوﻛو ) (Rococoﻛﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﺷﻳﺎﻛﺔ
اﻟﻐرﻳﺑﺔ وﻣداﻋﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء .ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺳرح ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﺳﺧري ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻳﺎة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ,وﻛﺎن ﻳرﻣز إﻟﻰ ﺑﻌض ﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ,ﻓﻘد ﺗﻣت ﻧﻣﻧﻣﺔ اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ
ﺷﻛﻝ ﻣرآة ﺟﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑﻼط .ﻟم ﻳﻛن اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷرق وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ٕواﺣداﺛﻪ ﻳﻬم ﻓﻲ
ﺷﻲء ﻓن اﻟرﺳم ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر.

ﺗوﺟز اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻬرﺑﻠوت  Herbelotاﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ وﺗدون ﻣﻌرﻓﺔ اﻷورﺑﻳﻳن
ﺑﺎﻟﺷرق .وﻗد أﻋطﻰ ﻫذا اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺗرﻛﻳزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ واﻟﺗرﻛﻳﺔ
دون ﻏﻳرﻫﺎ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ وﻓﻠوﻟوﺟﻳﺎ ﺟدﻳدا ﻟﻠﺷرق وﺣدد رﻗﻌﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ .ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻪ ﻫذا ﺑداﻳﺔ ﻋﻬد

ﺟدﻳد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷراق وﻳرﻗﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ،وﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ
ﻛﻠون Galland
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)ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ( ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﺷﻌﺎ ار ﻟﻼﺳﺗﺷراق .ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﺟﻣﺗﻪ  -أي ﻛﻠون -

ﻷﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ ﺗﺗﻣﺔ ﻟﻠﺗﻠﻘﻲ اﻟﻔﻠوﻟوﺟﻲ واﻻرﻛﻳوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺷرﻗﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠﻘﻳﻪ اﻟﻔﻧﻲ .ﺗﺣوﻝ
ﻛﺗﺎب أﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻷورﺑﻳﻳن إﻟﻰ ﻋﻣﻝ ﻳﻣﺛﻝ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷرﻗﻲ ٕواﻟﻰ ﺗﺟﺳﻳد
ﺻﺎدق ﻣزﻋوم ﻟﻠﺷرق اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻳﺔ وﺛﺎﺋﻘﻳﺔ اﺛﻧﻳﺔ .ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن ﺣدد أﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ
ﺑﺷرﻗﻪ اﻟﺧﻳﺎﻟﻲ أﺣد اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظرة اﻷورﺑﻳﻳن ﻟﻠﺷرق .ظﻝ ﻋﻣﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻫرﺑﻠوت

وﻓوﻟﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻳﻌﺗﻣد ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷدﺑﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ذي أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻲ ﻧظرة اﻟﻐرب ﻟﻠﺷرق.
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﺷﺗق ﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو 15وطور ﻣﺑدأ «اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق» ﻛﻣﻔﻬوم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣن أرﺳطو
وﺻﺎغ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرق اﻟﺟﺎﻣد ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﻣﺷﺗق ﻣن ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎخ .وﺑﻬذا ﻓﻬو ﻳﻧﻌت ﻛﻝ

ﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺑﺎﻻﺳﺗﺑداد ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ
أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ .وﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬذا اﺳﺗﻐﻝ ﻣﻔﻬوم اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق وﻣﻌﻪ اﻟﺷرق ﻛﻣﻔﻬوم اﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ

ﻧﺳق اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻼﺳﺗﺑدادٕ .واﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا  -وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم  -ظﻝ اﻟﺷرق
ﻣﻘروﻧﺎ ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑداد ,وﻗد ﺳﺑق ﻟﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ )( 1721
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أن ﺑﻠور

ووﺿﻊ ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺳﺎﺧر وﻣﺎزح اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻷطروﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻬﺎ

أﻛﺑر أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق.

ﻓﻲ ﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﻧﻘﺎش اﻟذي أﺛﻳر ﺣوﻝ اﻟﺗﺄﻟﻳﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ظﻬر ﺗﻐﻳﻳر ﺟذري ﻓﻲ
اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﺷرق .ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺗﺄرﺟﺢ ﻟﻔوﻟﺗﻳر  Voltaireﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻌرﺑﻲ ﺗظﻬر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدد اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻌﺻر اﻟﺗﻧوﻳر .ﻓﻣﺣﻣد )ص( واﻹﺳﻼم ﺗم
اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺧﻼﻓﺎت دﻳﻧﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ .ﻳﻧطﺑق ﻫذا اﻟﺗوظﻳف أو اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ

ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻛﻠﻪ ﺑﺄﺳطورﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻋن ﻣﺣﻣد واﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﻛﺎن اﻷﺳطورة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ

اﻟﻘﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ﻋﻧﻪ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ .وﻗد ﻧﺟﺢ ﻓوﻟﺗﻳر ﻓﻲ رﺑط أﺳطورة ﻣﺣﻣد )ص( اﻟﺗﻲ
5

ﺣدد ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ أﻛﺛر ﺑوﻻﻧﻔﻠﻳﻲ  (1722-1658) Boulainvillierﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﺣﻳﺎة ﻣﺣﻣد )ص(»
) 17(1730اﻟذي ﻗدم ﻓﻳﻪ اﻟرﺳوﻝ ﻛﺄﺣد اﻟﻐزاة –اﻟﻔﺎﺗﺣﻳن -واﻟﻣﺷرﻋﻳن اﻟﻛﺑﺎر ﻧﺟﺢ ﻓﻲ رﺑطﻬﺎ ﺑﻔﻛرة
ﺳﻣو واﻧﺣطﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﺎﻣﺔ.

ﺣﺎوﻝ ﻓوﻟﺗﻳر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋن اﻷﺧﻼﻗﻳﺎت )( 1756) (Les moeurs
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ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ

ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻧظرة اﻟﺧﺎطﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرق واﻹﺳﻼم ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ وﺗطرق ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﻳد ﻻﺳﺗﺑداد
اﻟﺷرق .ﻏﻳر أن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ اﻻﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺗوﺿﺢ ﻟﻣﺎذا اﺳﺗﻛﻣﻝ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺗراﺟﻳدي اﻟﺗﺷدد أو ﻣﺣﻣد اﻟرﺳوﻝ )ص( )( 1741
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ﺑﻣﻔﻬوم ﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ﻟﻠﺗﺷدد

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺳرﺣﻳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻟﻳﺳت ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺳوى ﺗﻣوﻳﻪ ﻟﻬﺟوﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ
واﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ ﻛﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﺗﻌﺻب اﻟدﻳﻧﻲ وﻣﺻدرﻳن ﻟﻠﺗﺷدد.

ﺣﺳب اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﻲ أواﺧر ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر أﻣﺛﺎﻝ ﻛوﻧدورﺳﻲ  (1794-1743) Condorcetﻣن
ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ ﻧﺑذة ﻋن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﺑﺷري ) ،20(1795-93وﻓوﻟﻧﻲ  Volneyﻣن ﺧﻼﻝ
ﻋﻣﻠﻪ ﺳﻔر إﻟﻰ ﺳورﻳﺎ وﻣﺻر )( 1787
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وﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ

«اﻷﻧﻘﺎض» ) ،22(1791ﺣﺳب ﻫؤﻻء ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺻب اﻟدﻳﻧﻲ واﻻﺳﺗﺑداد ﻫﻣﺎ ﻧﻘﻳﺿﺎ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣرﻳﺔ,
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻣﺎ ﻧﻘﻳﺿﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺿﺎرة .ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن ﻳﺗم ﺣﺻ ار ﺗﻌرﻳف اﻟﺷرق ﺑﺎﻹﺳﻼم وﻳﺗم

ﺗﻌرﻳف اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋدو ﻛﻝ اﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧون وﻧﻘﻳض ﻟﻠﺗﺣﺿر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ,ﺑﺣﻳث ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ
ﻣﻌﻪ اﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم ,وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺷرق ﻳرﻛن إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺻرﻧﺔ .ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن
ﻓﺻﺎﻋدا ﻋرف اﻟﻐرب ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺻن اﻟﺗﻘدم واﻟﻌﺻرﻧﺔ ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع
واﻟﻣداﻓﻊ اﻷوﻝ ﻋن اﻟﻌﻘﻝ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗرﺗﺑت ﻋﻧﻪ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷورﺑﻳﻳن ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻟﺷرق ﻣن رﻛودﻩ

اﻟﺣﺿﺎري .ﺣﺳب اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟردﻛﺎﻟﻲ ﻓوﻟﻧﻲ 23ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق
وأﺻﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣذﻣوم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﺣﺳب ﻣﻧظورﻩ داﺋﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻌرب ﻏﻳر ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ
ﺗﺳﻳﻳر ﺷﺄﻧﻬم وﻻ ﻳﻌرﻓون أي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ,وﻟﻬذا ﻓﻬم ﻋﺎﺟزون ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء
اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﺿر اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﺗﻬﺎ أورﺑﺎ ,وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣرﻳر ذواﺗﻬم ﻣن اﻟﺟﻬﻝ واﻟﻌﺑودﻳﺔ.
ﺑﻣوﺟب ﻫذا ﻳﺳدﻝ ﻓوﻟﻧﻲ ﺛوب اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗق ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺣﺿﺎرة ,وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ

ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣرﻳر اﻟﺷرق وﺗﺣﺿﻳرﻩ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ ﻷورﺑﺎ  -وﻟﻔرﻧﺳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص  -دور اﻟﻣﺣرر
ﻛدور ﺳﻳﺎﺳﻲ طﻼﺋﻌﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌرب.
ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻣﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻳون ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﺳﻧﺔ 1798م أوﻝ ﺗوﺳﻊ أورﺑﻲ داﺧﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ اﻟﺣروب
اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ وﺑداﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .ﻛﻣﺣﻣد ﺟدﻳد أﺣس ﺑوﻧﺑﺎرت ﺑدﻋوة اﻟﺷرق ﻟﻪ ﻗﺻد
ﺗﺄﺳﻳس إﻣﺑراطورﻳﺔ ﺷرﻗﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ وﺑﻌث ﺷرق ﺟدﻳد واﻟدﻓﻊ ﻗدﻣﺎ ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ ﺳﻳ ار ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ أﺳطورة
ﻣﺣﻣد )ص( أو ﻣﺣﻣد اﻷﺳطورة ﻛﻔﺎﺗﺢ وﻣﺷرع ﻋظﻳم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .ﺗﺣوﻝ اﻻﺳﺗﺷراق

 ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷرق واﻹﺳﻼم  -واﻵراء اﻻﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻔوﻟﻧﻲ أﺣد أﻫم اﻟﻣﻣﻬدﻳن ﻟﻠﺣﻣﻠﺔ6

اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ،داﺧﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻧﺎﺑﻠﻳون ﻷوﻝ ﻣرة إﻟﻰ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐزو واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻣﻌﺎ .وﺑﺈﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬو أوﻝ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣن ﻫﻧﺎك ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ .وﺑﻬذا
ﻳﺻﺑﺢ ﺗﺄﺳﻳس دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ،ﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋرﺑﻳﺔ .أﺣد أﻫم أﻫداف اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن

اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻟﻬدف ﻳﺷوﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض.
ﻳرﻣﻲ «وﺻف ﻣﺻر» )( 1928-9
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اﻟذي ﻳدﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺣﺗوي ﺑﺷﻛﻝ ﻣوﺳوﻋﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻳرﻣﻲ ﻓﻲ ازدواﺟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻼح واﻷدب إﻟﻰ ﻣﺗﺣﻔﺔ
اﻟﺷرق وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺑﺣﺛﺎ ﻟﻸﺛرﻳﺎت ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣﺻر .وﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻟوﺻف ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت ﺟزءا ﻣن ﻣﺷروع ﻛﺑﻳر ﻟﻧﺷر اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﺷرق .ﻗﺎد ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ظﻬور ﺗﻐﻳﻳرات ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﻣﺢ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر وﻧﺎﺑﻠﻳون ﻣﻌﺎ داﺧﻝ إطﺎر ﺷرق ﻣﻠﺣﻣﻲ ,ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻛﻣﺷﺎﻫد ﻣن

ﻣﻠﺣﻣﺔ ﺑطوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻓن اﻟرﺳم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟذي وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﺎ ﺟون اﻧطوان ﻛرو Jean
 (1835-1771) Antoine Grosﻓن اﻟرﺳم اﻟﺷرﻗﻲ واﺳﺗﻬﻝ ﺑﻪ ﺻورة اﻟﺷرق اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ.
ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻲ ﻟﻌﺎﻟم ﺟدﻳد ﻗدﻳم ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺑداﻳﺔ ﻧﻬﺿﺔ ﺟدﻳدة وﻳطﻠق
ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺑذﻟك ادﻛﺎرﻛﻧﻲ  (1875-1803) Edgar Quinetوﻫﻲ

ﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﻛوﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﻣﻧظور ﻋﺎﻟﻣﻲ ،وﺗﻌرف اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ اﻟﺟزء اﻟﻣطﺎوع
واﻟﺳﻠﺑﻲ ﻏﻳر اﻟﻣدرك ﻟذاﺗﻪ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻐرب اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎﻝ واﻟﻣﻔﻛر
اﻟذي ﻳدرك ذاﺗﻪ .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﺻورة ﺷرق ﺻوﻓﻲ روﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﻛرة اﻟﻌودة
إﻟﻰ اﻷﺻﻝ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ أﻳﺿﺎ ,وذﻟك ﻟﻠﺑﺣث ﻋن أﺻﺎﻟﺔ
ﻣﻔﻘودة ﻓﻲ ﻧﺑﻊ اﻟﺣﺿﺎرة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﺷرق وأﻳﺿﺎ ﺿﻣن أﻋراف أﺑوﻳﺔ ﺷرﻗﻳﺔ.

ﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻠﺷرق اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﻫﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم
واﻻﺳﺗﺑداد ,ﻟﻳس ﻓﻘط ﻋﺑر اﻷدب واﻟﻔن –اﻟرﺳم -اﻟذي اﺳﺗﻠﻬم ﺷﻛﻠﻪ ﻣن ﻓن اﻟﺑدﻳﻊ اﻟذي ﻫﻳﻣن
ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷرق ﺣﺗﻰ ﻓوق اﻟﻣﺳرح .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷدب واﻟﺗراث اﻹﻏرﻳﻘﻲ أوﻝ ﺧطوة

إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ أورﺑﻳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن
ﻛﺈﻣﺑراطورﻳﺔ إﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ –اﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ -وﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺣﺿﺎرة واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ

واﻹﻧﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ .وﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻫﻲ أوﻝ ﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻳﻳﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﺑﻘوة ﻓﻲ أﻫم

اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرق؛ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﻓﻳﻛﺗور ﻫوﺟو )-1802
 (1885اﻟﻣﺷرﻗﻳﺎت ) 25(1829وﻓﻲ رﺳوم أوﺟﻳن دوﻟﻛروى -1798) Eugen Delacroix
 (1883ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ اﻟﻣورﺳﻛﻳﺔ .اﻷﻧدﻟس ،ﺧﺎﺻﺔ ﻏرﻧﺎطﺔ ،ﺛم ﻋزﻝ ﺷرق ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻛﺻورة ﻧﻘﻳﺿﺔ
ﻟﻼﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺷرق ﻣﺗﺣرر ﻻ ﺗﻛﺑﻠﻪ ﻗﻳود اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﺗﻌﺻب اﻟﺗرﻛﻲ وﻫذا اﻟﺷرق

ﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣرات آﺧر اﺑﻧﺳراج ) 26(1826ﻟﻔروﻧﺳوا ﻏﻧﻲ ﺷﺗوﺑرﻳون François René de
 (1848-1768) Chateaubriandوﻓﻲ ﻣﺷرﻗﻳﺎت ﻫوﻛو وﻓﻲ ﺳﻔر إﻟﻰ إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ )(1843
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ﺗﺑوﻓﻳﻝ ﻛوﺗﻳﻳﻪ  (1872-1811) Theophile Gautierوأﻳﺿﺎ ﻓﻲ رﺳوم اﻟﻔرﻳد دﻫودﻧك
 (1882-1822) Alfred Dehodencqوﻫﻧري روﻧو -1843) Henry Regnault
 .(1871ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻورة آﺧر أﻣراء ﻏرﻧﺎطﺔ ﺗم رﺳم ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ اﺳﺗﻳﻌﺎدي وأﻋطﻲ

ﺻورة ﻣﻛﺎن طوﺑﺎوي وﻓردوس ﻣﻔﻘود .ﻛﺎن ﻫذا ﻣﻣﻛﻧﺎ؛ ﻷن اﻷﻧدﻟس أﺻﺑﺣت ﺿﻣن ﻣﺎ ﻛﺎن

ﺑﻣﺷﺎﻫدﻫﺎ وواﻗﻌﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻛس اﻟﺷرق اﻟﺷرﻗﻲ ﺣﻳث ﻳﺻطدم اﻟﺧﻳﺎﻝ ﺑﺎﻟواﻗﻊ وﻳﻧدﺛر اﻟﺣﻠم
ﻟﻳﻔﺿﻲ ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺔ .رﻏﻣﺎ ﻋن ﻫذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣورﺳﻛﻳﺔ أن ﺗﺳﻳر ﻧﺣو اﻟﻬوة؛
ﻷﻧﻬﺎ وﻟﻳدة ظروف اﻻﻧﺣطﺎط واﻟﺗﻧﻣﻳق.
ﻗد ﺗﻛون ﻓﻛرة إﻋﺎدة اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻠﺷرق إﻣﺎ ﺻﻳﻐت ﻣن ﻣﻔﻬوم ﺷرق طرس )ﻳﻌﺎد ﺑﻧﺎؤﻩ ﺑﻌد طﻣس

ﻣﻼﻣﺣﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ( ,أو ﻣن ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺻر ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ذﻟك ﻋﻧد ﻟﻣﺎرﺗﻳن  ،Lamartineوﻗد ﻋرﻓت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺄﻳﻳدا اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ ﻣن طرف ارﻧﺳت رﻧﺎن  (1892-1823) Ernest Renanاﻟذي أﻛد ﻣن ﻣﻧظور
وﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ,وﺑﻌد ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﺟﻧس اﻟﺳﺎﻣﻲ
وﻋدواﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺣﺿر ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻘدم .28واﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺷرق ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻐﻳﻳرﻩ ﺣﺳب ﻣﻔﺎﻫﻳم

ﺗﺣررﻳﺔ وﺗﺣﺿرﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻛﺎن
ﻫﻧﺎك ﺗﻘﻳﻳم ذاﺗﻲ ﻟﻠروﻣﺎﻧﺳﻳﻳن وﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﻳن ﻧﺣو اﻟﺷرق ﻳﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﺷرق .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﺷﺗوﺑرﻳون ) Châteaubriandاﻟﻣﺳﻠك ﻣن ﺑﺎرﻳس إﻟﻰ اﻟﻘدس  ،29(1811اﻟﻔوﻧس دو ﻟﻣرﺗﻳن
) Alphonse de Lamartineذﻛرﻳﺎت ،اﻧطﺑﺎﻋﺎت ،أﻓﻛﺎر وﻣﻧﺎظر ﺧﻼﻝ ﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﺷرق،
 ، 30( 1835ﺟﻳرار دوﻧرﻓﺎﻝ  ،1855-1808) Gerard de Nervalﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﺷرق،

 ، 31( 1852ﻛوﺳﺗﺎف ﻓﻠوﺑﻳر  ،1880-1821) Gustave Flaubertﻣذﻛرات ورﺳﺎﺋﻝ ﺳﻔرﻩ
إﻟﻰ اﻟﺷرق 32( 1851-1849 ،وﻛوﺗﻳﻳﻪ ) Gautierﻗﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ  33(1833ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻء ﻛﺎن
اﻟﺷرق ﻳﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺻﻘﻝ اﻟﻬوﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات وأﻳﺿﺎ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻟﻬروب ﻋن اﻟواﻗﻊ
أو أﻗﺻﻰ اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻧد ﻓﻠوﺑﻳر اﻟذي ﺗﺧﻠص ﺑﻧظرﺗﻪ اﻟﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻛﻝ ﺳوء ﻋﺎﻟق
ﺑﺎﻟﺻورة اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷرق وﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ آن واﺣد.

ﻟﻬذا ﻓﺈن ﻓﻛرة اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻳﻣﻧﺔ وﻛﺎﻧت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﻛرة
اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋن اﻟﻔردوس اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺣرب ﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ارﻛﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺻوﻓﻳﺔ-دﻳﻧﻳﺔ/ﺗﺄﻫﻳﻠﻳﺔ أو ﻓﻧﻳﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرق .ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻛرة اﻟﺷرق اﻟطرس ﻳظﻬر اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺗﺳﻠط أو
ﻛﺣﻘﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﺿﻌت ﺑﻳن ﻗوﺳﻳن .ﻟﻬذا ﺗﺻﺑﺢ اﻟرﺣﻠﺔ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻘﻳﻣﺔ أﻳﺿﺎ وﺳﻳﻠﺔ
ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻘدﻳم واﻟﻣوروث اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ,وﻛﻝ ﻫذا ﻳﺻب ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف ﻓﻲ أطروﺣﺔ ﻋﻠﻣﻧﺔ

اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء دﻳﻛوﺗوﻣﻳﺎ اﻟﺷرق واﻟﻐرب .ﻓﻲ ﻏﺿون ﻫذا وﻋﻛس ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم
أﺻﺑﺢ اﻟﺷرق ﻛﻔﺿﺎء ﺣﻘﻳﻘﻲ أو ﺧﻳﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬروب وﻛﺷﺎﺷﺔ أو ﻣرآة ﺗﻌﻛس اﻟﻧزوات اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
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واﻟوﺣﺷﻳﺔ ﻟﻸورﺑﻳﻳن وﻋﺎﻟم أﺣﻼم ﻣرﻛﺑﺔ وﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻣﺛﻝ ﻋﺎﻟم اﻟﻧرﻓﺎﻝ )ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻧرﻓﺎﻝ( ،ﻋﺎﻟم
ﺗﻧﺗﻬك ﻓﻳﻪ ﻛﻝ اﻟﺣرﻣﺎت .ﻳﻔﻘد اﻟﺷرق وﺟودﻩ اﻟﻣﺎدي ﻋﻧد ﻛوﺗﻳﻳﻪ ﻛﻣﺣﻔﻝ أو ﻣﺳرﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق
ﺟﻣﺎﻟﻲ وﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺدراك ،ﺗﺟد ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻟﻐﺎء اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي اﻹﻳرادﻳﺔ ﻟﻠﺷرق ﻣﺳﺎﺣﺔ

ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﺑﻳﻳرﻟوﺗﻲ  (1923-1830) Pierre Lotiاﻟذي ﻛﺎن ﻳﻌﻧﻲ ﻟﻪ اﻟﺷرق اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ

ﻋﺻر اﻹﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺗﻘﻳﻳم إﻳﺟﺎﺑﻲ وﻗﻔﺎ ﻟﻠزﻣن وﻗﺑوﻝ ﻋﻘﻠﻲ ﺑوﺟود اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ «ﺷرق اﻟﺣﻧﻳن» ﻣوطن ذﻛرﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ وﺟود ﺑدﻳﻝ ﻟﻠﺣداﺛﺔ اﻷورﺑﻳﺔ.34
ﻟﻘد ﺗﻌﻘب ﻓن اﻟرﺳم اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ اﻟﺷرﻗﻲ اﻟذي ﺗﺄﺛر ﻛﺛﻳ ار ﺑﻛروس  Grosﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺻورة
ﺷرق ﺗﺳودﻩ اﻟﻔوﺿوﻳﺔ وﺗﺣﻛﻣﻪ اﻷﻫواء وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ أوﻻ وﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻫو ﺗﺣﻘﻳق اﻟذات
اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻟورد ﺑﻳرون  (1824-1788) Lord Byronﻓﻲ ﺣﻛﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﺗرﻛﻳﺔ

اﻟﺷﻬﻳرة ﺟدا .ﻫﻛذا ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺷرق اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ اﻟﺧﻳﺎﻟﻲ اﻟﻌﻧﻳف ﻛﺎن ﻫو اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻣﻳز ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣن رﺳوم دوﻟﻛروى  De la croixاﻟﺷرﻗﻳﺔ .ﺑﻌد ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب ﺳﻧﺔ 1832م ﺑدأت
ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺑﻌدا ﻣﺛﺎﻟﻳﺎ ﻳﺧﻠد اﻟﻘدﻳم ,وﻗد أﺳﻬم ﻓﻲ ﻧﺳﺞ ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻗﻳم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻛﻣﺷروع إﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑدﻳﻝ ﻟﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻷورﺑﻳﺔ واﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣﻝ.

ﻟﻘد اﺳﺗﻣر ﺗﻳودور ﺷﺳرﻳو  (1856-1819) Theodore Chasseriauﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي
ﻳﺷرف اﻟﺷرق وﻳﻌظﻣﻪ ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺗوراﺗﻳﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟذي ﻛﺎن ﻳطﺑﻌﻬﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ رﻛز أوﺟﻳن
ﻓروﻣﻧﺗﺎن  (1876-1820) Eugène Fromentinﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﻳد ﺗﺻوﻳر ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺻﺎدق
ﻟﻠﺷرق ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻏم ﺑﻳن اﻹﻧﺳﺎن واﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎء أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺻﺑﻐﺔ اﺛﻧوﻏراﻓﻳﺔ .ﺧﻠﻘت أﻋﻣﺎﻝ ﺟون
أوﻛﺳت  - (1867-1788) Jean Augusteاﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو ﻻﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق -
ﻧﻣوذج اﻟﻣرأة اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻورة اﻟﻣرأة اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ واﻟﻣﺛﻳرة ﻟﻠرﻏﺑﺔ ﻛﺣﺻﻳﻠﺔ ﻟﺗﺧﻳﻝ

اﻷﻧوﺛﺔ ﻋﺑر ﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣرﻳم واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت واﻟﺗﻲ وظﻔت ﻛﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧزوات اﻷورﺑﻳﻳن,
وﺗﻣﺛﻝ ﺗﺄﻧﻳﺛﺎ ﻟﻠﺷرق ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ .ﻳﺗم ﺗوظﻳف أﻧﺛوﻳﺔ اﻟﺷرق ﻛﻧظﻳر ﻟﻔﺣوﻟﺔ اﻟﻐرب ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﻳن اﻟﻐﺎزي واﻟﻣﻐزو وﺑﻳن اﻟﺣرﻳﺔ واﻟظﻠم .ﻟﻬذا ﻓﺈن ﺻورة اﻟﺷرق اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗم ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ
وﺑﺗزاﻳد ﺑدﻻﻻت ﺟﻧﺳﻳﺔ.

ﻗدم وﻟﻳﺎم ﺑﻛﻔورد ) (1844-1760ﻣن ﺧﻼﻝ رواﻳﺗﻪ ﻓﺗﻳك  35(1786) Vathekﻧﻣوذﺟﺎ أﺻﻠﻳﺎ
وﻣؤﺳﺳﺎ ﻟﻣﺗﺎﻧص  Meta-texteاﻻﻧﺣطﺎط اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻗﺳﻣﺎت طﺎﺑﻊ ﺷرﻗﻲ
ﺑﺎرز .ﻟم ﻳﻛﺗﺳب  Vathekأﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ أدب آﺧر اﻟﻘرن  -ﻟﻳرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﻫوﻳﺳﻣﺎن
 Hysmansوأوﺳﻛﺎر واﻳﻠد  Oscar Wildeﻣن ﺑﻳن آﺧرﻳن  -إﻻ ﺑﻌد ﻧﺷر طﺑﻌﺗﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ
اﻟﺟدﻳدة ﺳﻧﺔ 1875م ﺑﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻠﺔ واﻟﺗﺻوﻳرﻳﺔ ﺑﻘﻠم ﺳﺗﻳﻔﺎن ﻣﻠرﻣﻲ

Stephane

 ,Mallarméواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻪ .ﺗﺛﺑت اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻼﻧﺣطﺎط:

اﻟﺗﺄﻧث ﺣﺗﻰ اﻟﺧﻧث ،اﻟﻠذة ،اﻟﺷﻬواﻧﻳﺔ ،اﻹﺑﺎﺣﻳﺔ واﻟزﻳﻧﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻧوراﺳﺗﻳﻧﻳﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻔﺟر
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واﻻﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﻘﺳﺎوة واﻟﺳﺎدﻳﺔ ،طﺎﺑﻊ ﻓﺎﺗﻳك اﻟﺷرﻗﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﻌروف ﻣﺎ دام أن ﻛﻝ
ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷرق اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﻧظﻳر أﻧﺛوي ﻷورﺑﺎ ﺿﻣن ﻧﺳق ﻣﻔﻬوم
اﻧﺣطﺎط اﻟﺷرق اﻟذي ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﻳم .ﻟﻘد اﺑﺗﻛر دوﻻﻛروا  Delacroixﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ

وﻓﺎة ﺳردﺑﻧﺎﻝ  (1827) La mort de Sardanapaleﺗﻘرﻳﺑﺎ أﻳﻘوﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷراق واﻻﻧﺣطﺎط
ﻋﺑر ﺗرﻛﻳب ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر داﺧﻝ رﺳم ﺗﺻوﻳري .إن ﻓﻛرة ﻋدوى اﻟﺷرق اﻟﻣوﺟودة ﻣﻧذ اﻟﻘدم

ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ داﺧﻝ ﺑﻧﻳﺔ اﻧﺣطﺎط اﻟﺷرق ﻣﻊ ﺧﻠق ﺷرق ﺧﻳﺎﻟﻲ ﺟدﻳد ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻷوان.
ﻋﺑر اﻟﺧﻳﺑﺔ ﻛﺂﻟﻳﺔ ﻟزواﻝ اﻟوﻫم اﻟذي ﻛﺎن ﻗد راﻓق أﺳﻔﺎر اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﻳن إﻟﻰ اﻟﺷرق  -واﻟﺑﺎرز ﺑﺷﻛﻝ

ﺧﺎص ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﻓﻠوﺑﻳر اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﺟدا :اﻟﺷرق اﻷﺳطوري ،ﺳراب اﻟﺷرق  -ﺗم ﺗدﻣﻳر ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺻور اﻟﺷرق اﻷﺳطوري اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ أﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ وﻟورد ﺑﻳرون ،ﻫوﻛو ودوﻟﻛروا وذﻟك ﻣن
ﺧﻼﻝ ﻋﺻرﻧﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ أورﺑﻳﺔ .وﻗد أﻓﺿﻰ ﻫذا ﻋﻧد ﻟوﺗﻲ  Lotiإﻟﻰ اﻟﻬروب ﺗﺟﺎﻩ ﺷرق ﺣﻣﻳﻣﻲ
وﻋﻧد ﻣورﻳس ﺑﺎرﻳس  ،(1923-1862) Maurice Barresﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺷرق (1923
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إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻣﺎﺳﺔ اﻟﺷرق اﻟﺻوﻓﻲ ﺑﻔﻛرة اﻻﻧﺻﻬﺎر ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب أﺧذا ﺑﻧﻣوذج

اﻻﺳﻛﻧدر اﻷﻛﺑر ﻟﻛن ﺗﺣت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ,وﻋﻧد أﻧدري ﺟﻳد (1951-1869) André Gide

)اﻟﻣﺳﻳرة اﻟﺗرﻛﻳﺔ  37(1914إﻟﻰ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣر ﺑﻧﻔس اﻟﻧظرة
اﻟﻛﻠﺑﻳﺔ واﻟﻣزدرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظرت إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻻﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ اﻷورﺑﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻓﻲ رﺳوم
إﺗﻳﺎن دﻧﻲ ٕ (1929-1861) Etienne Dinetوان ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ﻗﺻد ظﻬرت ﺑﻬرﺟﺔ
اﻹﺳﻼم واﻟﺷرق ﺿﻣن ﺗﺻوﻳر ﻓردوس أﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻔظ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﺑﻛﻝ ﺧﺻوﺻﻳﺎﺗﻪ
ﻛﻣﻛﺎن ﻣﻧﻌزﻝ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ﻟم ﻳﻣﺳﺳﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻻﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ.

اﺗﺿﺢ ﻣن ﺟﻬﺔ أن ﺑﻌض اﻵراء اﻟﺟﺎﻫزة ﻗد ﺣددت ﺻورة اﻟﺷرق واﻹﺳﻼم ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ
وﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ؛ ﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺑﻳن أن ﺻو ار ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد
اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺷرق واﻹﺳﻼم وﺗﺻوﻳرﻫﻣﺎ .ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺳرح ﻓﻲ اﻟﻘرن
اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﺗﺣت زي اﻷﻟوان اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺣﻛم داﺧﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ,ﻫذﻩ

اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ  -ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو ﻋن اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق  -ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﻳر
ﺷرﻋﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﺳﻳس وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوراﺛﻲ .ﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻛﺎن
ﺟﻠﻪ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧطﺎب ﻓﻳﻠوﻟوﺟﻲ وﻓﻧﻲ ﻣن طرف
ﻫرﺑﻠوت ،ﻛﻠون وأﻳﺿﺎ ﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو اﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﺑر ﺣﻛﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ
ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺷﻲء اﻟﻐرﻳب اﻟﺟذاب ,واﻟذي ﺗم ﺗﺻوﻳرﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻲء ﺣﻘﻳﻘﻲ .وﻗد ﺗطور ﻫذا اﻟﺧطﺎب
ﻋﺑر أﺳطورة ﻣﺣﻣد إﻟﻰ ﻣوﺿوع ﻋظﻣﺔ واﻧﺣطﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ؛ ﻟﻳﺻب ﻓﻲ ﺧطﺎب أواﺧر

ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر ﻣﻌﻠﻧﺎ أن اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫرة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ وزاﺋﻠﺔ ﻓﻲ
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ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ .ﻋﺑر ﺑﻠورة ﻣﻔﺎﻫﻳم اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق واﻟﺗﻌﺻب ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﻣﻛﻣﻝ ﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺛورة
وﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻟﻠﺣﺿﺎرة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻓوﻟﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﻘﺎض ،ﺗم ﺗﺳﻳﻳس اﻟﺷرق ﻣرة أﺧرى
وﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗرت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧطط اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻛﺑﻳرة وراء

ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣرﻳر واﻟﺗﺣﺿﻳر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟﺗﻲ اﺑﺗدأت ﺑﺣﻣﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻳون ﻋﻠﻰ ﻣﺻر .ﻫﻛذا وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛﻝ

ﺻور اﻟﻬﻣﺟﻳﺔ واﻟﺗﻌﺻب واﻻﺳﺗﺑداد اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠﺷرق ﻳوﺟد ﺷرق ﺟزﺋﻲ ﻋﺎدﻝ ﻳﺷﺑﻪ اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت
اﻟﺟذاﺑﺔ ﻷﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ ،ﺑﻝ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﺷرﻗﺎن ﺑﻔﻌﻝ ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرة إﻻ أن أﻓﻛﺎر
اﻟﺷرق اﻟﻣﺳﺗﺑد واﻹﺳﻼم اﻟﻣﺗﻌﺻب ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﺣددﻩ ﻓوﻛو  Foucaultﻛﻘﺎﻋدة ﻟﺧطﺎب اﻻﺳﺗﺷراق ﻹدوارد ﺳﻌﻳد،

ﺑﺳﺑب إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌواﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻔﻬم ﻋﻼﻗﺔ أورﺑﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﺷرق.
ﻓﻌوض ﺧطﺎب اﻻﺳﺗﺷراق ﻳوﺟد ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎم ﺧطﺎب
ﺷرﻗﻲ ﺷﺎﻣﻝ ,ﻟﻪ اﻣﺗداداﺗﻪ وﺗراﻛﻳﺑﻪ اﻟﻣﻌﻘدة وﻣﻳﺎدﻳﻧﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ,وﻗد ﺗﻣت ﺑﻠورﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ
ﻛﺎﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺟد أﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻘدﻳم .ﻳﺗﺄﻟف ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻗﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺟزﺋﻳن
وﻳﺷﻛﻝ ﻫذان اﻟﺟزﺋﻳﺎن إطﺎ ار ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺟزﺋﻳﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ )اﻻرﻛﻳوﻟوﺟﻳﺔ ،اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ( واﻟﻔﻧﻳﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻣﻳﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻌﺎﻗﺑﻳﺔ أو ﺗزاﻣﻧﻳﺔ وﻳﺗﻔﺎﻋﻝ
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض ،وﺗﺗداﺧﻝ وﺗﺗﺷﺎﺑك ﻟﺗﻌﻠن ﻋن ﻣﻳﻼد ﺧطﺎﺑﺎت ﺟزﺋﻳﺔ أﺧرى ﺟدﻳدة .وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺗﺷﻛﻝ ﺟزءا ﻣن ﺧطﺎﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ أﻛﺑر .ﺗﺗم رؤﻳﺔ اﻟﺷرق ﻋﺑر ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻛوﺣدة وﻣوﺿوع
ﺑﺎﻟرﻏم أن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣدث ﺑﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﺻو ار ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷرق ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻬﺎ وﺟود

ﺗﻌﺎﻗﺑﻲ وﺗزاﻣﻧﻲ ﻳﻣﻛﻧﻪ أن ﻳﺗدﺧﻝ ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻟﺷرق وﺗﺻوﻳرﻩ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ وﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﺈن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺗﺣﻳز واﻟﺷﺎﺳﻊ اﻟذي ﻳﻌرف ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس دﻳﻧﻲ/ﻻﻫوﺗﻲ ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ :أورﺑﺎ واﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﻧﺎﻓذ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ,وﻗد ﻛﺎن ﻳﺿم اﻟﺧطﺎﺑﺎت
اﻟﺟزﺋﻳﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺟدﻝ اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻺﺳﻼم واﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻻﺳﺗرﺟﺎع
واﻟﻧﻘﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋن اﻷﻧدﻟس وﺻﻘﻠﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﺔ ،ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث اﻟﺧطﺎب

اﻟذي ﺣددﺗﻪ اﻟﺟدﻟﻳﺔ اﻟدﻧﻳوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻐرب واﻟﺷرق ﺑدﻋم ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة ﻳﻛﺎد ﻳﻛون دﻳﻧﻳﺎ
وﻣدﻧﻳﺎ ﺗﻣت ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر .ﻛﺎﻧت أﺟزاء ﻣن ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن
اﻟﺳﺎدس واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﻠﺧطﺎب ﺣوﻝ ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟذي ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ
ﻋن ﺗطور اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ .ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر راﻓق اﻟﺧطﺎب ﺣوﻝ اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق
 -أﺳطورة ﻣﺣﻣد  -ﻋظﻣﺔ واﻧﺣطﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺷدد واﻟﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ،راﻓﻘﻪ

وﻋﺎدﻟﻪ ﺧطﺎب ﺣوﻝ اﻟﻐراﺑﻳﺔ واﻟﻬروب ﻳﻧظر إﻟﻰ ﺷرق اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت ﻛﻌﺎﻟم ﻓﻧﻲ ﻧﻘﻳض ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ.
ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ أﺧرى ﻣﺛﻝ
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اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻌﺎدﻝ واﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻼﺳﺗﺑداد واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻌﺻر
اﻟﺗﻧوﻳر ,ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻳﺗم اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺷرق اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻬوﻳﺔ ﻋﺑر اﻻﺧﺗﻼف.
ﻣن ﺑﻳن ﺻور اﻟﺷرق اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﺳﺧﻬﺎ ﺗوﺟد ﺻورة اﻟﺷرق اﻟﻘدﻳم واﻟﺷرق اﻟﺗوراﺗﻲ ﻣﻊ ﺻورة ﺿﻣﻧﻳﺔ

ﻟﻠﺷرق اﻟطرس .اﻟﺷرق اﻟﻬﻣﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺑد اﻟﺷرق اﻟﻣﺗﻌﺻب اﻟﺷرق اﻟﺧﻳﺎﻟﻲ )أﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ( اﻟﺷرق
اﻟﻐرﻳب اﻟﺟذاب واﻟﺷرق اﻟﻣﻠﺣﻣﻲ ﻟﻔن اﻟرﺳم ،اﻟﺷرق ﻓﻲ ﺗزاﻣن ﻣﻊ اﺳﺗﺑداد اﻟﺷرق وﻣﻔﻬوم اﻟﺷرق
اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺿﻣﻧﻲ ﻟﻺدراك وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻌطﻰ اﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ ،ﻓﻲ ﺷﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓردﻳﺗﻬﺎ ﻓﻬذﻩ
اﻟﺻور ﺑﺷﻛﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﺗﻌرف اﻟﺷرق وﺗﺣدد ﻗﻳﻣﺗﻪ .ﻳﻣﻛن ﺗرﻛﻳب ﺻور اﻟﺷرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺻورﺗﻳن ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺗﻳن وﻣﻬﻳﻣﻧﺗﻳن ﻟﻠﺷرق )اﻟﺷرق اﻟﻣزدوج( أي اﻟﺷرق اﻟﻣﺳﺗﺑد/اﻟﻣﺗﻌﺻب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺧطﺎب وﺷرق ﺧﻳﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ.

ﻳﻌﺗﺑر ﺣﻘﻝ اﻟﺧطﺎب ﻫذا أو ﺷﺑﻛﺗﻪ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدا وﺗﻣﻳ از ﻣﻣﺎ ﻳﺗوﻗﻌﻪ ﺧطﺎب اﻻﺳﺗﺷراق ﻹدوارد
ﺳﻌﻳد ,وﻫذا اﻟرﺳم اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺳط ﺟدا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺻوﻳر ﻫذا اﻟواﻗﻊ دون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﻳﺢ ٕواﺑراز

ﺗﻌﻘﻳداﺗﻪ وﺗداﺧﻼﺗﻪ ودون ادﻋﺎء اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻪ.

خــــــــطــــــاب الـــــشـــــرق
اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ/ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ

اﻟﻘرن  – 16وﺟود دﻳﻛوﺗوﻣﻳﺎ

ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ – اﻹﺳﻼم

اﻟﺷرق – اﻟﻐرب

]اﻟدﻳن[

اﻟﺟدﻝ

اﻟﻣﻧﺎﻫض

ﻟﻺﺳﻼم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ

]ﻣﻔﻬوم دﻧﻳوي ﻟﻠﺣﺿﺎرة[
اﻟﺣﻛم

ﻓﻲ

)أﺳطورة ﻣﺣﻣد ص(

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ

اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

اﺳﺗﺑداد

اﻟﻌدﻝ[
اﻷﻧدﻟس وﺻﻘﻠﻳﺔ

واﻻﺳﺗﻌﺎدة
اﻟﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
اﻟوﺣﺷﻳﺔ – اﻟﺣﺿﺎرة

اﻻﺳﺗﺑداد

اﻵﺳﻳوي

ﻋدوى اﻟﺷرق
اﻧﺣطﺎط

اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺧطﺎب اﻻرﻛﻳوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ
]ﻣﺳﺄﻟﺔ

اﻟﺷرق

اﻟﺣﻛم
]اﻟﺧطﺎب اﻟﺧطﺎب اﻟﻔﻳوﻟوﻟﺟﻲ اﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻼﺳﺗﺑداد[

اﻧﺣطﺎط اﻟﺷرق

ﻋظﻣﺔ واﻧﺣطﺎط

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﺷرق

ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺣﺿﻳر واﻟﺗﺣرﻳر

اﻟﺧطﺎب ﺣوﻝ ﻣﺻر

اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
اﻹﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ
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اﻏراﺑﻳﺔ  -ﻫروب

صـــــــــور الــــــشــــــرق
اﻟﺷرق اﻟﻘدﻳم
اﻟﺷرق اﻟﺗوراﺗﻲ

اﻟﺷرق اﻟﻬﻣﺟﻲ

اﻟﺷرق اﻟﺛﺎﺑت

اﻟﺷرق اﻟطرس

اﻟﺷرق اﻟﻣﺳﺗﺑد

اﻟﺷرق اﻟﺧﻳﺎﻟﻲ

اﻟﺷرق اﻟﻣﺗﺷدد

اﻟﺷرق اﻟﻔﻧﻲ

اﻟﺷرق اﻟﻣﻠﺣﻣﻲ

اﻟﺷرق اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ

اﻟﺷرق اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ

اﻟﺷرق اﻻﻏراﺑﻲ

اﻟﺷرق اﻟﻣﻧﺣط

اﻟﺷرق اﻟروﺣﻲ واﻟﺻوﻓﻲ
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بنية خطاب الشرق
 ﺧطﺎب ﺷﺎﻣﻝ  /ﺣﻘﻝ ﺧطﺎب -ﺧطﺎﺑﻳن ﻣﺗﺣﻳزﻳن

 -ﻋدة ﺧطﺎﺑﺎت ﺟزﺋﻳﺔ

 -ﺟد ﻣﻌﻘد وﻣﻣﻳز

 -ﺧطﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗﺑﻳﺔ  /ﺗزاﻣﻧﻳﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧطﺎب

 -اﻟﺗداﺧﻝ – اﻟﺗﺷﺎﺑك

 -ﻣﻳﻼد ﺧطﺎﺑﺎت ﺟدﻳدة

 -ﺧطﺎﺑﺎت ﻣﺗﺣﻳزة ﻟﺧطﺎﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ

 ﻧﺳﺞ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺷرق ﺑﻌﻧﺎﺻرﻩ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺷرق ﻛوﺣدة وﻣوﺿوع -ﺗﻌرﻳف وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺷرق

ﻳﻔﺿﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻧص اﻟرﺋﻳﺳﻲ واﻟﺻور رﻏم اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﻬﺎ ﻛﺛﻳ اًر ﻣﻊ ﻗﻠﺔ دراﺳﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ إﺑراز ﺿﻳق

اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﺧطﺎب وﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص وﻛﻳف أن اﻟﺻور ﻣﺣﺑوﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎص واﻟوﺳطﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ,وﻫو ﻣﺎ ﻳﻔﺳر ﺗﺄﺛﻳر ﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو اﻟﻣﻣﻳز داﺋﻣﺎً واﻟذي

ﻟم ﻳﻌرف ﻗط اﻧﻘطﺎﻋﺎً إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا.

ﻋوض ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻌﺎﻗﺑﻲ ﺿروري وﻣﻣﻳز وﺗﻘﻳﻳم ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك

اﻟدﻳن )ﻟﻳس ﻓﻘط اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻣن ﺑﻠدان اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ ﺣدة وﻛﻳﻔﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌرﻳﻔﻪ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﺈن اﻟﺷرق ،أي اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺗرﻛﻳﺎ وﺑﻼد ﻓﺎرس ،ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت
ﻛوﺣدة .وﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﻌﺑث إﻟﻘﺎء اﻟﻠوم ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷدب واﻟﻔن اﻟذي أﻋطﻳﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟﻺﺳﻼم واﻟﺷرق ﻗﺎﻟﺑﺎً رواﺋﻳًﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ واﺳﺗﻐﻼﻩ ﻓﻲ

إطﺎر اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ .رﻏم ﻫذا ﻓﺈن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﺷرق ﻛوﺣدة

ﻳﺣب ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷراق ﻛﻣﺎدة ﻋﻠﻣﻳﺔ .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﺗﺻوﻳ اًر

ﻣﻣﻳ اًز ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻳﻛون ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻣن ﻣﻬﺎم اﻷدب اﻟرواﺋﻲ واﻟﻔن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣﺎ دون

ﺗوازن ﻓﻲ ﺳرﻣدة وﺗﻘوﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟوﺣدوﻳﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر.

ﻣﻧذ ﻋﺻور اﻟﺗﻧوﻳر ﺗﺣوﻝ اﻹﺳﻼم ﻣن ﺣﻠﻳف طﺑﻳﻌﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑداد اﻟﺷرﻗﻲ إﻟﻰ اﻟظرﻓﻳﺔ اﻻﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ

اﻟﺗﻲ أﻓرزت اﻻﺳﺗﺑداد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ﻳﺟﻬﻝ ﻛﻝ اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى دون ﺗﻣﻳﻳز ,ﻟﻘد ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻹﺳﻼم
ﻣﺳؤوﻻً ﻛﻌﺎﻣﻝ ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ظروف اﻟﺷرق .ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺑردﻳﻛﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ ،اﻟﺗﻘﻳﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
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وﺑﺳﺑب ﺿرورة ازدواﺟﻳﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻣﺞ وﺣدات اﻟﺷرق واﻹﺳﻼم اﻟﻣﻧظور إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ وﺣدة ﺟدﻳدة ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ ،ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﺑدأ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺗﺣﺿر ،ﻫذﻩ
اﻟﻧظرة ﺗﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أداة ﺻﺎﻟﺣﺔ أو ﻣﻔﺗﺎﺣﺎً ﻟﻛﻝ ﺗﺟرﺑﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋن اﻟﺷرق وﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ

ﻋﻧد ﻓوﻟﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ .ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا ﺻورة اﻟﺷرق اﻟﺛﺎﺑت اﻟذي ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وراﺛﻳﺎً ﻋﻠﻰ

أﻧﻪ ﺷﻛﻝ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺗم اﺷﺗﻘﺎق ﺛﺑﺎﺗﻳﺔ اﻟﺷرق ﻣن ﺛﺑﺎﺗﻳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ
واﻟﻣﺗﻣظﻬرة ﻓﻲ اﻟﻘدرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﺑق ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ .ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر أﺻﺑﺢ
اﻟﺷرق ﻛﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﻧظرة اﻷورﺑﻳﻳن وﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺣدة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻓﺿﺎء ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟزﻣن
ﺣﻳث ﺑﻘﻳت اﻟظروف اﻟﺑطروﻛﻳﺔ ﻟﻠﺗوراة ﻫﻲ ﻫﻲ وﻟم ﺗﻌرف أي ﺗﻐﻳﻳر.
 - 1سيتم نشره ككتاب باللغة األلمانية.
 - 2ھربلوت دومرالن في  :المكتبة الشرقية أو القاموس العام الحاوي عموما لكل ما يخص معرفة شعوب الشرق ,باريس 1697م.
 - 3قارن :إدوارد سعيد االستشراق ,نظرة الغرب إلى الشرق ,تم طبعه مع ملحق جديد ,لندن 1995م.
 - 4قارن :ھنتش تييري الشرق الخيالي ،النظرة السياسية الغربية لشرق المتوسط ,باريس 1988م.
 - 5قارن :كلينكنبرغ ميخائيل 2002, Die Rolle der EU in Nahost-Freidensproze B Munster
 - 6قارن :لوينس ھنري  Laurens, Henryالمملكة المستحيلة ،فرنسا ووالدة العالم العربي باريس 1990م.
 - 7قارن :دفرنوي ماري لويز  Dufrenoy Mlالشرق الخيالي في فرنسا -3مونتريال  1946و1947م 3 ،امستردام 1975م.
 - 8قارن :فوك جوھان Die arabischen studien in Europa bis in den Anfang de 20 : Fuck Johann
 - 9جون ميري  Jean Mairetالمسرح الكامل نشر ونقد تحت إشراف جورج فرستيي  Georges Forestierلسوفونيز بـ
 ،Sophonisbeمارك انطوان أو كليوباترا ،سليمان األكبر واألخير اوموت مصطفى جمع النصوص وعلق عليھا بنديكت لوفات
 Benedict Louvatآالن رفو  – Alain Riffaudمارك فيورمز  Marc Veuillermozباريز 2004م.
 -10قارن  :جورج سكودري  Georges Scuderyإبراھيم أو الشھير باسا النص من ترتيب وتقديم افلين دترت Eveline Duterte
باريس 1998م.
 -11ترستان لرميت  Tristan l'hermiteالمسرح الكامل لترستان لوميت طبعة نقدية عل يد كل من كلودك ابرھام ،جيروم شويتزر.
جاكلين فان بلن – تقديم امدي كريات  ،Amedee Carriatiالباما 1975م.
 -12قارن :رسين  Racinesاألعمال الكاملة  -1المسرح .الشعر .نشر ريموند بكار باريس 1950م )مكتبة لبلياد .(Lap leiade
 -13قارن :موليير األعمال الكاملة نصوص من وضع وتقديم جورج كوتون  ... Coutonباريس 1972-71م )مكتبة .(La Pleiade
 -14قارن :كلون انطوان ) Galland Aترجمة( ألف ليلة وليلة نشر بكار حجمين باريس 1982م.
 -15قارن :مونتيسكيو ،األعمال الكاملة ,نشر روجي كلوان  ,Roger Calloisفي حجمين باريس  1949و1951م )مكتبة La
.(pleiade
 -16قارن :مونتيسكيو ،الرسائل الفارسية نشر لوران فرسني  ،Laurent Versiniباريس 1995م.
 -17بولنفليي ھنري  Boulainvilliers Hحياة محمد لندن امستردام 1730م.
 -18فولتير Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis
 charlemagne jusqu'à Louis XIII.نشر روني بومو في جزئين باريس 1963م.
 -19قارن :فولتير ،التعصب أو محمد الرسول ،في األعمال الكاملة الطبعة الجديدة ،نشر  52 Molandجز ًءا باريس 1885-1877م.
 -20قارن :كوندرسي ماري جون انطوان  ،Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. :تقديم
مونيك وفرنسوا ھنكر ،باريس 1885-1877م.
 -21قارن أعمال فولني ،الجزء الثالث سفر إلى مصر وسوريا ،تأمالت حول حرب األتراك نصوص جمعھا ونقحتھا آن دنيس – توني
 Anne Deneys – Tunneyوھنري دنيس  Deneysباريس 1998م.
 -22قارن فولني األنقاض أو تأمالت حول ثورات االمبراطوريات ،الطبعة  10قد ضم إليھا «القانون الطبيعي» أعيدت طبعة باريس
1822؛ تقديم جون توالر  Tulardجنيف .1979
 -23وصف مصر أو مجموعة المالحظات واألبحاث التي تم القيام بھا في مصر خالل الحملة الفرنسية ,الطبعة الثانية المھداة للملك نشر
 ,C.L F Panckouckeجزء باريس 1821م.
 -24قارن :كويني ادكار  ,Quinet Edgarالنھضة الشرقية ،تقديم جون ميشيل كورنو  ,J.M cornuباريس 2003م.
 -25قارن :ھوكو فيكتور  ,Hugo Victorالمشرقيات أوراق الخريف ،نشر بيير البوي  ,Pierre Albouyباريس 2002م.
 -26قارن :شتوبريون  :Château briandمغامرات اخرا بنسراج ،تقديم ونشر بيير مور  ,Pierre Moreauباريس 1971م.
 -27قارن :كوتيي تيوفيل  Gautierسفر إلى إسبانيا متبوعا بإسبانيا ،تقديم وتحقيق باتريك برتيي  ,Patrick Berthierباريس 1981م.
 -28قارن :رنان ارنست اإلسالم والعلم مع جواب األفغاني باريس 2003م.
 -29قارن :شتوبريون  ,Chateaubriandالمسلك من باريس إلى القدس تقديم جون موروت  ،J. Mourotباريس 1968م.
 -30قارن :لمرتين  ,A. Lamartineسفر إلى الشرق ،تقديم وتحقيق سركا موسى  ،Sarga Moussaباريس 2000م.
 -31قارن :نرفال  ،Nerval Gerardسفر إلى الشرق تقديم اندري ميكيل  ،André Miquelتحقيق جون غيوم وكلود بشو وتقديم كلود
بشوا باريس 1998م.
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 -32قارن :فلوبير كوستاف سفر إلى مصر )1851-1849م( مصر-لبنان-فلسطين-فادس-آسيا الصغرى-فسطنطينية-اليونان-إيطاليا تقديم
كلودين كودھوت مرش  Godhot Merschتعليق ستيفاني دور دكروسلي  ,Stéphanie Dord-Crousléباريس 2006م ومراسلة
 1يناير 1830م إلى أبريل 1851م طبعة حققھا وقدمھا جون برنو  J.Bruneauباريس 1973م )مكتبة .(Pleiade
 -33قارن :كوتييه  Gautierقسطنطينية ونصوص أخرى حول تركيا .تقديم سركا موسى  Sarga Moussaباريس 1990م.
 -34قارن :لوتي بيير  Loti Pierreأزياد شبح الشرق ) (Aziyadeنشر كلودمرتان باريس 1990م وأسفار )1913-1872م( نشر
كلود مرتان باريس 1991م.
 -35قارن :بكفورد ويليام  ،Vathek et ses épisolde : Beckford, Williamنشر ديدييي جرار  ،Didier Gerardبارس 2003
)أول طبعة نقدية مع بعض االختالفات انطالقا من طبعة لوزان .(1786
 -36قارن :باريس موريس  ،Barres Mauriceبحث في بلدان الشرق ) ,(Enquête aux pays du levantتقديم جاك ھوري
 Jacques Huréباريس 2005م.
 -37قارن :جيدا ندري 1939-1889 Journal, Gide Andréم ,باريس 1948م )مكتبة .(La pleiade
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ﺻورة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ )اﻹﺳﻼﻣوﻓوﺑﻳﺎ(
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ
ات ﺳﻳﺎﺳﻳ ٌﺔ
ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ وﺧﻳﺎر ٌ
ُ

ﻫﺎﻳﻧر ﺑﻳﻠﻳﻔﻳﻠد



إن ﺻورة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﺑﻠ ٍ
أﻗرب ﻟﻠﺳﻠﺑﻳﺔ.
اﻟﻳوم
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ّ
ُ
دان ﻏرﺑﻳﺔ أُﺧرى ﻫﻲ َ
ٍ
ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹرﻫﺎب )أي ﻫﺟﻣﺎت  11ﺳﺑﺗﻣﺑر 2001م ،واﻟﻬﺟﻣﺎت
وﻳرﺟﻊ ذﻟك
اﻷُﺧرى داﺧﻝ اﻟﻌواﺻم اﻷوروﺑﻳﺔ( ،وأُﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻورة اﻹﺳﻼم ﻟﺟﻬﺔ ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء،

وطراﺋق اﻟزواج ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷُ َﺳرﻳﺔ اﻷُﺧرى .وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻳﻛون
ٍ ٍ
ﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟدوﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أﻧﻔﺳﻬم إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد اﻹﺟﺎﺑﺔُ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳ ُ
ٍ
ﺈﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳطرﺣﻬﺎ اﻟﺣﺿوراﻟﻛﺑﻳر
اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻳﻬﺎ أن ﺗﺗﻘدم ﺑ

ﺣدد ﺑﺷﻲء ﻣن
ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻳوم .وﻣن اﻟﺿروري ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ أن ﻧ ّ
اﻟدﻗﺔ ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣدود اﻻﻧﺗﻘﺎد وﺣرﻳﺎﺗﻪ ،وﻛﻳف ُﻧﻣﻳ ُﱢز ﺑﻳن اﻟﻧﻘد واﻟﺗﻣﻳﻳز ﺿد اﻹﺳﻼم .ﺛم
ٍ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻔﻳد ﻓﻲ
ﻧﻧطﻠق ﺑﻌدﻫﺎ ﻟﺗوﺿﻳﺢ اﻟظواﻫر ،وﻟﻳﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر
ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﺗُ ُ
ُ
ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻷُﺧرى.
ورﻫﺎب اﻹﺳﻼم
أوﻻً:
ُ
اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻧﻘد اﻹﺳﻼم ُ
 -1ﻣﻔﻬوم ُرﻫﺎب اﻹﺳﻼم :ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗﺣﻔظﺎت واﻟﻣﺧﺎوف ﺣﻳﺎﻝ اﻹﺳﻼم أن ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ

ﻣوﻗف ﺗﻌﻣﻳﻣﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض اﻟﻌﻧﺻري ﻷُﻧ ٍ
ﺎس ذوي ﺧﻠﻔﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻗد ﺻﺎر ذﻟك
اء
ﻧﻔﺳﻪ ﺗدرﻳﺟﻳﺎً .وﻫو ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻣن ﻣـواﻗف ﻧﻣطﻳﺔ وﺳﻠﺑـﻳﺔ إز َ
ﻣﻌـروﻓﺎً ﻣﻧذ ﺳﻧـوات ،وﻓرض َ
اﻹﺳـﻼم وﻣﻌـﺗﻧﻘﻳﻪ اﻟﺣﻘـﻳﻘﻳﻳن أو اﻟﻣﻔﺗـرﺿﻳن .وﻗد اﺷﺗـﻬر ﻣﻔﻬوم اﻹﺳﻼﻣوﻓوﺑﻳﺎ ﻫذا )=
اﻟﻣﺛﺑت ﻣن
ُرﻫﺎب اﻹﺳﻼم( ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﺑر ﺗﻘرﻳر :اﻹﺳﻼﻣوﻓوﺑﻳﺎ ُ
 Runnymede Trustاﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1997م ،وﻛذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟرﺻد اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري ،واﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﺣﺗﻰ اﻵن ﺗﻘرﻳرﻳن ﻋن اﻟﺧواف ﻣن

 بروفسور ھاينر بيليفيلد ھو مدير المعھد األلماني لحقوق اإلنسان .وقد نشر ھذه المقالة بمجلة معھد حقوق اإلنسان
باأللمانية )2007م(.
1

اﻟﺧﺎص ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﻘرر
اﻹﺳﻼم ﺑﻳن ﻣﺎﻳو ﻋﺎم 2000م وﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم 2006م .وﻳﺗﺣدث
ﱢ
ّ
اﻟﻣﺗﺣدة داودو دﻳﻧﻲ ،واﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻌﻧﺻرﻳﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺧوف اﻹﺳﻼم

ﺑﺎﻷﺷﻛﺎﻝ اﻷُﺧرى ﻟﻠﻌﻧﺻرﻳﺔ اﻟﻣو ﱠﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﻌرﻗﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻌداء ﻟﻠﺳﺎﻣﻳﺔ
أواﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ.

 -2وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻔرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ؟ واﺟﻪ ﻣﻔﻬوم ُﺧواف اﻹﺳﻼم ﺷﻛوﻛﺎً ﻗوﻳﺔً ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻓﻲ
اﻟﺻ َور اﻟﻛﺎرﻳﻛﺎﺗورﻳﺔ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم .-إذ ﻧﺷرت
ﺳﻳﺎق
ُ
اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ )ﺷﺎرﻟﻲ ﻫﺑدو( ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻋﺎم 2006م ﺧطﺎﺑﺎً ﻣﻔﺗوﺣﺎً ﻣن
اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻛﺎﺗﺑﺎً وﻛﺎﺗﺑﺔ ﻳﺣ ّذرون ﻓﻳﻪ ﻣن ﺗﻘﻳﻳد ﺣرﻳﺔ اﻟرأي ﺑﺣﺟﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟرﻫﺑﺔ ﻣن
اﻹﺳﻼم .وﻛﺎن ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣوﻗّﻌﻳن ُﻛ ﱞﻝ ﻣن ﺳﻠﻣﺎن رﺷدي وأﻳﺎن ﻫرﺳﻲ ﻋﻠﻲ وﺑرﻧﺎرد ﻫﻧري

ﻟﻳﻔﻲ وﺗﺳﻠﻳﻣﺔ ﻧﺳرﻳن .ﻗﺎﻝ ﻫؤﻻء« :ﻧرﻓض أن ﻧﻐﺎدر اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻧﺎ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﺧوﻓﺎً ﻣن اﺗﻬﺎﻣﻧﺎ

إن ﻫذا
ﺑﺳﺎم طﻳﺑﻲ )اﻟﺑﺎﺣث اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣن أﺻﻝ ﺳوري(ّ :
ﺑﻣﻌﺎداة اﻹﺳﻼم .»..وﻗﺎﻝ ّ
ٍ
ٍ
دﻋﺎﺋﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺿد أوروﺑﺎ
ﺣرب
ان اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻳﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻹﺧو ُ
ٍ
اﻟﺧواف ﻣن اﻹﺳﻼم ﻣن
ﺧدام اﺳﺗراﺗﻳﺟ ﱞﻲ ﻟﻣﻔﻬوم ُ
واﻟﻐرب! وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘد ﺟرى اﺳﺗ ٌ
ﺟﺎﻧب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘدم ﺳﻧوﻳﺎً ﺑﻘ ارر ٍ
ات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣطّ ﻣن
اﻷدﻳﺎن ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟرﻫﺑﺔ ﻣن اﻹﺳﻼم .وﺗﻘوم ﺟﻬﺎت أُﺧرى ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻗوﻝ

اﻟﺧواف ﻣن اﻹﺳﻼم .وﻳﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﻟﻠﺿﻐط ٕواداﻧﺔ ظﺎﻫرة ُ
إن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺗﻧﺗظرﻫم ﻣذﺑﺣﺔٌ ﻓﻲ
اﻟﺻﺣﺎﻓﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﻠم ﺿﻳﺎء اﻟدﻳن ﺳرادار ّ

أوروﺑﺎ ،ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣﺣرﻗﺔ ﺿد اﻟﻳﻬود!
وﻣﻣﺎ ﻻ ﱠ
ﻟﻛن ذﻟك ﻻ
ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺎ
أن ﺳوء اﺳﺗﺧدام
ٍ
ﻳﺳﻲء إﻟﻰ ﺻدﻗﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟذاتّ ،
ﺷك ﻓﻳﻪ ّ
ُ
طﻠَﺢ ﻣﺛﻝ داﻧﻳﻳﻝ ﺑﺎﻳﺑس
ﻳﻌﻧﻲ ﺿرورة
أن ﺧﺻوم ذاك اﻟﻣﺻ َ
ّ
اﻟﻛف ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻪ .ﺑﻳد ّ

أن ﻏﻣوض اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳوء اﺳﺗﺧداﻣﻪ .وﻛﺎن ﺗﻘرﻳر ﻣؤﺳﺳﺔ «راﻧﻲ
ﻳﻌﺑﺗرون ّ
ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ .ﻟﻛﻧﻪ ﻗ ﱠدم ﺗﺣدﻳداً دﻗﻳﻘﺎً ﻟﻠظﺎﻫرة
ﻣﻳد» ﻗد ّﻧﺑﻪ ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1997م ﻛﻣﺎ ْ
ٍ
ٍ
إن ُﺧواف اﻹﺳﻼم
ﻧﻛرﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷر اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺻﻔﺔَ
ﺑﺎﻟﻘوﻝ ّ
ُ
ﻳﺗﻛون ﻣن ﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗُ ُ
ٍ
إﻫﺎﻧﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ.
اﻷﻓراد ﺿﻣﻧﺎً أو ظﺎﻫ اًر ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ
2

ﺻوغ اﻟﻣواﻗف اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﺳواء ﺑﺻورة
 -3اﻟﺧطّ اﻟﻔﺎﺻﻝ ﺑﻳن اﻻﺳﺗﻔزار واﻟﺗﺟرﻳﺢّ :
إن َ
وﻣﺗﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ُﺣ ّر .وﻫذا ﻣﺎ أوﺿﺣﺗْﻪ
ﺣﺎدة ،ﻳﺟب أن
اﺳﺗﻔ ازرﻳﺔ أو ّ
َ
ﻳﻛون ﻣﻣﻛﻧﺎً ُ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺳﺗراﺳﺑورغ

ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄن ﺣرﻳﺔ اﻟرأي .وﺗﺗﺿﻣن ﺣرﻳﺔ اﻟ أرْي وﻓق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
ٍ
ٍ
ﺻدم أو ﺗُرﺑك اﻟدوﻟﺔ أو ﻗﺳﻣﺎً
اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺻورات «ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻬﻳن أو ﺗَ َ
ﻳﺟوز
وﻳﻧﺳﺣب ﻫذا
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن أﻳﺿﺎً».
اﻟﺻدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ أﻳﺿﺎً اﻟﺗﻲ ﻻ
ُ
ُ
ُ
ﺗوﺗر ﺑﻳن ﺣرﻳﺔ اﻟرأي وﺣرﻳﺔ اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻧظر
َﻋ ْزﻟُﻬﺎ أواﺳﺗﺛﻧﺎؤﻫﺎ ﻣن اﻟﺟداﻝ .ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك ٌ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .وﺣرﻳﺔ اﻟدﻳن ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺻﺎﻧﺔً ﺗﺷرﻳﻔﻳﺔً ﻟﻸدﻳﺎن ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎرات

إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑدواﻓﻊ دﻳﻧﻳﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻳن .وﺗﺗﺎﺑﻊُ وﺟﻬﺔُ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﻗﺎﺋﻠﺔً ّ
ﻟﺣق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣرﻳﺔ
ﺣدث ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻧزاع ﺣﻳﺎﻝ اﻟﺻور اﻟﻛﺎرﻳﻛﺎﺗورﻳﺔ ،ﻓﻳﻬﺎ
ٌ
ﺗﺟﺎوز ّ
ٍ ٍ
ﻓﺈن ﺗﻌ ﱡﻣد اﻹﻫﺎﻧﺔ واﻹذﻻﻝ ﻟﻳس ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻣﻠﻪ
اﻟﻌﻘﻳدة ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺣﻘﺎً طﺑﻳﻌﻳﺎً .وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ّ
ﻣﻔﻬوم ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر .وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺣﻛﻣت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟودﻳﻧﻐﻬﺎوزن ﻓﻲ ﻓﺑراﻳر ﻋﺎم 2006م ﻋﻠﻰ
رﺟﻝ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ٍ
ﻋﺎم ﻣﻊ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗطوﻋﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻳوم ﻷﻧﻪ وﺿﻊ
اﻟﺣﻣﺎم ،وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ٕواﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد! ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﻧوان اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ أوراق ّ
ﺣر ﻣﺗﻌدد اﻵراء ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎﻗد
ﻟﻛن ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﺿرر
ّ
اﻟﺣﺎد أن ﻳﻣﺎرس ﺣرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر؛ ْ
ﺳﺗﺧدم ﺑطر ٍ
ﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ .وﻣﻊ
اﻟﻣﻬﺎن أن ﻳﻠﺟﺄ ﻟﻠﻘﺿﺎء .ذﻟك أن ﺣرﻳﺔ اﻟرأي ﻻ ُﺑ ﱠد أن ﺗُ َ
أو ُ
ﺈن اﻷﻣر ﺳوف ﻳﺑﻘﻰ ﺧﻼﻓﻳﺎً .إذ أﻳن ﻫواﻟﺣ ﱡد اﻟﻔﺎﺻ ُﻝ ﺑﻳن اﻻﺳﺗﻔزاز اﻟﻣﻘﺑوﻝ
ذﻟك ﻓ ّ

واﻟﺗﺟرﻳﺢ اﻟﻣﻛﺷوف؟

أن اﻷﻣر ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﻣﻌﻘوﻝ واﻟﻣﻘﺑوﻝ .ﻣن ﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب
أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﻋﺗﻘد ّ
أﻣﺎ ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻬو:
ﻏوﻧﺗر ﻻﺧﻣﺎن وﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﻪ َ
اﻟﻌﻠَم اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺻوﺻﺎً ﺑﺎﻟﻬﻼﻝّ .

وﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻣﻔﺗوح!
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﻘﺎﺗﻝ ،اﻟﻣﺳﻠﻣون
ُ
ُ
طﺑق
وﻗد ﻓﻌﻝ
ﻧﻔﺳﻪ أوﻟف ﻛوﺗﻪ اﻟذي زﻋم أﻧﻪ ﺳﺗﻛون ﻫﻧﺎك «أوروﺑﺎ ﻋرﺑﻳﺔ» ،وﺳﺗُ ُ
اﻟﺷﻲء َ
َ
ﻟﻛن
اﻟﺷرﻳﻌﺔُ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﺎم 2040م ،وﺑﻌد ﻗرن ﺳﺗﻛون اﻟﻌﻣﺎرات اﻟﻔﺧﻣﺔ واﻟﻔﺎﺧرة ﺑﺎﻗﻳﺔ؛ ّ
ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻳﻛوﻧون ﻗد ﻏﺎدروا ﻟﻳﺗرﻛوﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻘُداﻣﻰ واﻟﺟدد! وﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧذﻛر اﻟﻣزﻳد
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ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ  -ﻣن ﻣﺛﻝ ﻗوﻝ اﻟﺻﺣﺎﻓﻲ اﻹﻳطﺎﻧﻲ راﻟف ﺟﻳورداﻧو ﻋن «اﻟﺗﻘﻳﺔ» إﻧﻬﺎ

ﻳﺳﻣﺢ اﻟﺗﺿﻠﻳﻝ واﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺟداﻝ ﻣﻊ اﻟﻛﺎﻓرﻳن!
ﻳﺢ
إ ْذ ٌن ﺻر ٌ
ُ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻻ ﻳﻔﻳد ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟذﻟك إﻻّ اﻟوﺿوح  -أي ﻧﻘد اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﻔﻬوم ُﺧواف
اﻹﺳﻼم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻋﺎﻳﺔ .أﻣﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻧﻘد اﻹﺳﻼم واﻟﺧوف ﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ

ﻳﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳون اﻹﺳﻼﻣﻳون ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘود ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ٍ
أﻣر ُﻣﻌﺎﻛس.
ﺑﺳﺎم طﻳﺑﻲ وأُﻟﻔﻛوﺗﻪ ﻣن ﺗﺣر ٍﻳم ﻟﻣﻔﻬوم ُﺧواف اﻹﺳﻼم؛ إذ
وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘوﻟﻪ ّ
ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋﻛﺳﻪ ﺑﺎﻟﺿﺑط.
 -4اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:

ﱠ
ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ
دﻳن
ٌ
ﺳﻼم ٌ
أ -اﻹﺳﻼم ﺑوﺻﻔﻪ ﺟزًءا ﻣﺳﻠﻣﺎً ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ .ﻓﺎﻹ ُ
أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ،وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﺑﻘﻰ ﻛذﻟك .وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓوﻟﻐﻔﺎﻧﻎ ﺷوﻳﺑﻠﻪ ﻣن

أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﺷ ّﻛﻠون ﺟزًءا ﺛﺎﺗﺑﺎً ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ .واﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود اﻹﺳﻼم ﻓﻲ
ّ
ٍ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ٍ
ﻣﻠﺗزم ﺑﺣﻘوق
ﺣر
أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻳﺗﺿﻣن أﻳﺿﺎً اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﻳﺔ .ﻓﺎﻟدﻳن ﻓﻲ
ٍ

ِ
اﻟﺗﻐﺎض ﻋن
اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ُﻳﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔً ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﻧطﺑﺎع اﻟﺳﺎﺋد .وﻣﺳﺄﻟﺔ
أن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن
اﻟﻣدرﺳﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻳﻠﺑﺳن اﻟﺣﺟﺎب ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻳﻌﻧﻲ ّ
ّ

ﺗﻔرض ﻧظﺎم زٍي ﻣﻌﱠﻳن أو ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺎﺟد ﺟدﻳدة واﺣﺗﺿﺎن روادا ﺟدد؛ وذﻟك ﻷ ّن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣرﻳﺔ اﻟدﻳن واﻟﺗ ﱡدﻳن.

ﺗﻛون اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ﺳﻠﻣﻳﺔ
ب -اﻹدراك اﻟﻣﺗﻧوع واﻹﻧﺻﺎف :وﻳﻌﻧﻲ ذﻟك اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺄن
َ
وﺑﺎﻟﺣوار .وﺗﻧﺻﺢ اﻟﻣﻘررة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أﺳﻣﺎء ﺟﻬﺎﻧﻐﻳر ﺑﺄﻻّ

ﻳﻧظر إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻷدﻳﺎن أواﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑوﺻﻔﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ
أن ﱠ
ﻳظﻝ اﻻﺧﺗﻼف ﻗﻳﻣﺔً.
ﻟﻠﺗﻌﺎﻳش؛ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟظروف واﻷﺣواﻝ.
ج -اﻟدﺳﺗور أﺳﺎس ﺑدﻳﻬﻳﺎً
ُ

4

ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب:
"اﻟﻌﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن" ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻲ )ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺎرﺑﺔ(
* ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺤﺒﺎﺷﺔ
* ﺗﺼﺪﻳﺮ:
"ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮز ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻌﻘﻠﻪ ﻫﻠﻚ ﺑﻌﻘﻠﻪ"
اﺑﻦ ﻣﺴﺮوق)ت298.ﻫـ(
*ﺗﻤﻬﻴﺪ:

ﻳﺘﻨﺰل اﳋﻄﺎب اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻳﻜﻔﻲ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮد ﺑﺎﳌﺆﻟﻔﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ) ،(1ﺣﱴ ﳚﺪ أ ّن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻗﺪ اﻋﺘﻨﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ و ﺿﺒﻄﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم و ﻗﺮاءةً ﳌﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﱰاث .و ﻗﺪ ﻻ
ﳔﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﻀﺎري اﻟﻔﻜﺮي.
ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺿﺮورة إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﰲ رﻓﻊ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻮﺟﻮد اﳊﻀﺎري،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮؤى اﻷﺧﺮى
ّ
اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ أﳕﺎط اﳋﻄﺎب اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻌﺮﰊ.
و ﻟﻌﻞ اﻟﺘﺒﺎﺳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻨّﺖ ﺑﻌﺾ اﻷدﺑﻴﺎت ﲤﻴﻴﺰا ﺣﺎﲰﺎ ﺑﲔ دواﺋﺮ اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﱪﻫﺎن و اﻟﻌﺮﻓﺎن ،ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ
ﺗﺴﻄﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ و ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﱃ اﺧﺘﺰال ﳎﺎﻻﺗﻪ اﳌﱰاﻛﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺜﺎﻟﻮث و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺎ و ﻛﺄ ّن اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ و ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻊ "اﻟﻌﻘﻞ" اﻟﺼﻮﰲ .و
ﻟﻌﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻲ .و ﻻ إﺧﺎل اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ) (2ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺮب ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ إﱃ ﺣﺪودﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﻞ إ ّن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة "اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ" ﻗﺪ أوﻏﻠﺖ ﰲ
ﻫﺮوب ﺑﻌﻴﺪا إذ ﻧﻈﺮت ﰲ ﻗﻠﺐ اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﲨﻌﺖ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت إذ رأى أﺻﺤﺎ ﺎ ﰲ ﺻﻠﺐ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻼ واﻗﻌﻴﺎ،
ﺣﲑة ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ،ﳝﺴﻚ ﻋﻦ
اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ّ
و ﰲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻮ ﱡﺟﻬﺎ ذراﺋﻌﻴﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎ ،إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ّ

)( 3
ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻘﺒﻮل و اﻟﺮﻓﺾ ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﺎ ﲰّﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ "ﺗﺮاﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص و اﻟﺸﻮاﻫﺪ"  .و ﻛﺄ ّن اﻟﱰاث ّ
ﻣﺘﺼﻮر "اﻟﱰاث" ذاﺗﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮاءة ّ
ﻳﻮد أن ﳛﺘﻜﺮ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺘﻘﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ .ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ّ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ و اﳊﺠﺐ و اﳊﻀﻮر و ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺎﺿﻲ...

اﳉﺎدﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻧﻮد أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءات ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻓﺈ ّن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﺑﺪاع ﲢﺘّﻢ ﻋﻠﻰ ّ
و ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ّ
ﺗﺸﻒ ﻋﻦ "اﻷﺻﻞ" اﳌﺰدوج:
ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﰲ ﻏﻼﻟﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﱵ ّ

اﳌﻮﺿﻮع)اﳌﺎدة اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﳌﺪروﺳﺔ( و أﺻﻞ اﳌﻨﻬﺞ)اﻷداة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮ ﱠﺳﻞ ﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة( و ﻫﻮ إﻳﻬﺎم ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻠ ّﻘﻴﻨﺎ ﻣﺎ
أﺻﻞ
ّ
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻠﻪ اﻹﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ.
* ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ

ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﳌﻮﺟﺰ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﳌﺒ ّﻜﺮة ﻋﱪ ﻗﺮاءة ،و إن
اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺬي درس "ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ و ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ") (4ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ) (5ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﳊﺎرث
ﻧﺺ ﻟﻠﺤﺎرث
ﺗﻜﻦ ﺳﺮﻳﻌﺔ ،ﰲ ّ
ّ
1

اﳌﺪوﻧﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﻣ ّﺪت ﺟﺬورﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ
اﶈﺎﺳﱯ)ت243.ﻫـ( ﻳﻀﻊ رﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ،ﱂ ﺗﻜﻦ ّ
ﻟﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺗﺴﻌﻔﻨﺎ ﰲ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺮ دور ﻣﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼم
اﻟﱰﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،و ّ
ﻓﻼﺳﻔﺔً ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺘﻜﻠّﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﲤﺜّﻞ آﻟﻴﺎت اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻷرﺳﻄﻴﺔ أو اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ أو اﻷﻓﻠﻮﻃﻴﻨﻴﺔ اﶈﺪﺛﺔ.
ﻛﻞ اﻷﺣﻮال .ﺑﻞ ﻟﻌﻠّﻪ ﳚﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﺰﻋﻢ أ ّن آﺛﺎر اﶈﺎﺳﱯ ﱂ ﺗﻜﻦ
و اﻟﻮاﻗﻊ أ ّن إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺄﺛّﺮ ﻻ ﳛﺠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻷﺻﺎﻟﺔ ﰲ ّ
ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ و ﻻ ﺗﻌﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻲ أو اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﳊﻜﻤﺔ اﳍﻨﺪ .ﻻ ﻧ ّﺪﻋﻲ ﻟﻪ إﻻّ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﻖ ﻋﲑ اﻟﻌﺮﰊ
اﻧﲔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ﻛﻠّ ٍﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﱂ ﺗﻨﻈّْﺮ ﻟﻪ اﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﲢﻠﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮ َ
اﳋﻄﺎب إﻻّ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻗﺼﲑ.
ﻧﺺ اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ ﺿﻤﻦ ﺳﻨّﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜّﻞ اﳌﺆﻟّﻒ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻣﻔﱰﺿﺎ)واﻗﻌﻴﺎ أو ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ( ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ
ﻳﻨﺪرج ّ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻫﺬا اﳌﺨﺎﻃﺐ و ﻳﻮردﻩ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻣﻔﺘﺘﺢ اﻟﻜﺘﺎب/اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﳜﺘﻔﻲ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ
و اﳊﻜﺎﻳﺔ
ﻇﻞ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﺎرزا ﰲ أﺟﻨﺎس اﳋﻄﺎب اﳊﻮارﻳﺔ ﳓﻮ اﳌﻨﺎﻇﺮة و اﳌﺴﺎﻣﺮة
ﻏﻀﻮن اﻷﺛﺮ و ﻳﻀﻤﺮ ﺣﻀﻮرﻩ ،و رّﲟﺎ ّ
اﳌﺜﻠﻴﺔ...،
و ﻗﺪ اﻓﺘﺘﺢ ﻧﺺ اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺴﻤﻠﺔ وإﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟّﻒ و ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﱳ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺎب
"ﺑﺎب ﻣﺎﺋﻴﺔ]ﻛﺬا[ اﻟﻌﻘﻞ و ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ" ،ﺑﻜﻼم اﳊﺎرث:

"
ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ؟ و إﻧّﻲ أرﺟﻊ إﻟﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،و اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨّﺔ و ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﺎ
َ

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ:

أﺣﺪﻫﺎ :ﻫﻮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﺳﻤﺎﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ و
ﺟﻮزﺗﻬﻤﺎ
و اﻵﺧﺮان اﺳﻤﺎن ﱠ
ُ
اﻟﻌﺮب إذ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻼ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻّ ﺑﻪ و ﻣﻨﻪ ،و ﻗﺪ ّ
ﺳﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻘﻼ.
ّ

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻏﻴﺮﻩ :ﻓﻬﻮ ﻏﺮﻳﺰة وﺿﻌﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎد
ّ
ﻋﺮﻓﻬﻢ اﷲ إﻳّﺎﻫﺎ
ﺑﺤﺲ ،و ﻻ ذوق ،و ﻻ ﻃﻌﻢ .و إﻧّﻤﺎ ّ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،و ﻻ اﻃّﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺮؤﻳﺔ ،و ﻻ ّ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ.

ﻳﻀﺮﻫﻢ".
ﻓﺒﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﺮﻓﻮﻩ ،و ﺷﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ّ
ﳛﺎﻓﻆ اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺣ ّﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻮل وﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ ،و ﻣﻨﻬﺞ
اﻟﻠﻐﻮي ﰒّ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ.
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳌﻌﲎ
ّ
اﻹﺟﺎﺑﺔ :وﻫﻮ ّ
"ﺟﻮز ﻤﺎ اﻟﻌﺮب" و
و ﻗﺪ ﺣﺼﺮ اﳌﺆﻟّﻒ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ .اﻋﺘﱪ اﺣﺪﻫﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ّأﻣﺎ اﻵﺧﺮان ،ﻓﺎﻋﺘﱪﳘﺎ ْ
اﲰﲔ ّ
)(6

ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ و اﻓﺘﻨﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ "اﻟﻌﻘﻞ" ﺑﺄﻟﻔﺎظ و أﲰﺎء أﺧﺮى ﻟﻪ أُردﻓﺖ ﺑﻪ .و ﻗﺪ ّﺑﲔ
ﻟﻌﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﲑ إﱃ ّ
اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﲰﺎء ﲟﻌﲎ "اﻟﻌﻘﻞ" اﳊﻘﻴﻘﻲ إذ ﻗﺎل":ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻼ ،ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻّ ﺑﻪ وﻣﻨﻪ" .ﻓﺎﻻﲰﺎن اﻵﺧﺮان ﻟﻠﻌﻘﻞ

ﻣﺎدة ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﻟّﺪان.
ﻳﺘﺼﻼن ﺑﻪ ،وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ أﺻﻞ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﺪران ،و ﺳﺒﺐ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺘﺠﺎن و ّ
ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﱰادف و ﻳﺒﺪو وﻋﻲ اﳌﺆﻟّﻒ ﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪا
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ّ
اﲰﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻵﺧﺮﻳْﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،و ﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺎﶈﺎﺳﱯ ﻻ ﻳُﻠﻐﻲ اﻟﱰادف ،و
إذ ﱂ ْ
ﻳﻨﻜﺮ ﺟﺮﻳﺎ َن اﳋﻄﺎﺑﺎت ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ْ
2

ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊ ّﺪ اﻟﱵ ﻫﻮ ﺑﺼﺪدﻫﺎ .ﻓﻤﻌﻠﻮم أ ّن اﻟﱰادف ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ إﺟﺮاء اﳊ ّﺪ
اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ.
* ﺣ ّﺪ اﻟﻌﻘﻞ:

اﻟﻌﻘﻞ أﻧّﻪ رﻣﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ إﺧﺮاج
إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﺣ ّﺪ اﻟﻌﻘﻞ ّ
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ّ
اﳌﻘﻮﻣﺎت و اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﳌﺆﻟّﻒ ﰲ ﺣ ّﺪﻩ َ
اﳊﺲ.
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳋﱪ و اﻟﻨﻘﻞ و اﳊﺪس و ّ

ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ" :ﻫﻮ ﻏﺮﻳﺰة وﺿﻌﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،و ﻻ
ﻋﺮﻓﻬﻢ اﷲ إﻳّﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ").(7
ﺑﺤﺲ و ﻻ ذوق ،و ﻻ ﻃﻌﻢ .وإﻧّﻤﺎ ّ
اﻃّﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺮؤﻳﺔ ،وﻻ ّ
ﻳﺘﺒﲔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت و ﻧﻔﻲ و ﺣﺼﺮ.
ﻓﺎﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ّ
 اﻹﺛﺒﺎت :اﻟﻌﻘﻞ :ﻏﺮﻳﺰة وﺿﻌﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﺧﻠﻘﻪ. اﻟﻨﻔﻲ :اﻟﻌﻘﻞ  /اﻟﻐﺮﻳﺰة: ﱂ ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ :ﻧﻔﻲ اﻟﻨﻘﻞ ،اﳋﱪ...، ﱂ ﻳﻄّﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ - :ﻻ ﺑﺮؤﻳﺔ :ﻧﻔﻲ اﻟﺮؤﻳﺔﲝﺲ :ﻧﻔﻲ اﻟﻠﻤﺲ
 وﻻ ّ وﻻ ﺑﺬوق :ﻧﻔﻲ اﻟﺬوق -وﻻ ﺑﻄﻌﻢ :ﻧﻔﻲ اﻟﻄﻌﻢ

ﻋﺮﻓﻬﻢ اﷲ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ.
 -اﻟﺤﺼﺮ :اﻟﻌﻘﻞ  /اﻟﻐﺮﻳﺰةّ :

ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ ،أ ّن ﻟﻠﻌﻘﻞ أدا َة إدراك و
ﺑﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ،وﺿﻌﺎ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻓﻴﻪ.
َ
ﻣﻮﺿﻮع إدراك ّ

اﻟﺘﺪرج ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻳﻘﻮل" :ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻏﺮﻳﺰة
ﻓﺎﶈﺎﺳﱯ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻘﻞ"ﻃﺒﻴﻌﻲ" و ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﺰﻳﺎدة و ّ

ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻟّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮل"

)(8

ﻧﺘﺒﲔ آﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳﱯ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺬا اﳊ ّﺪ ،أﻣﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﺮﺟﻞ اﲣﺬ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻓﺈذا أردﻧﺎ أن ّ
اﻟﻨﺺ)اﻟﻠﻐﺔ  /اﳌﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨّﺔ( و ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻮال ﲢ ّﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻷ ّ ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ّ
ﳌﺮاﺟﻊ اﶈﺎﺳﱯ إذ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈرﺿﺎء ﻣﺮﺟﻊ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ دون أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨّﺔ ،ﻳﻨﻘﻞ اﳌﺆﻟّﻒ ذﻟﻚ
ﻗﺎﺋﻼ:

" و ﻗﺎل ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ]:اﻟﻌﻘﻞ[ ﻫﻮ ﺻﻔﻮة اﻟﺮوح ،أي ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺮوح.
ﺟﻞ»:إﻧّﻤﺎ ﻳﺘﺬ ّﻛﺮ
اﻟﻌﻘﻞ ﻟُﺒّﺎ .و ﻗﺎل اﷲ ّ
و ّ
اﺣﺘﺠﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮاّ :
ﻋﺰ و ّ
ﻟﺐ ّ
ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﺎﻟﺼﻪ .ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ُﺳ ّﻤ َﻲ ُ

أوﻟﻮا اﻷﻟﺒﺎب« ]ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ،ﻣﻦ اﻵﻳﺔ [9ﻳﻌﻨﻲ أوﻟﻲ اﻟﻌﻘﻮل.

وﻻ ﻧﻘﻮل ذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺴﻄﻮرا و ﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺄﺛﻮرا"

)( 9

اﺳﺘﻌﺎري ﰲ
ﻛﻞ ﻗﻮل
ّ
ﻓﺎﶈﺎﺳﱯ ﱂ ﻳﻔﺘﱳ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﺠﻤﻟﺎزي ﰲ ﺣ ّﺪ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻜﻠّﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ .ﻏﲑ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﺾ ّ
اﻟﻌﻘﻞ إذ ﻳﻨﻘﻞ ﻗﻮﻻ ﻻ ﻳُﺮدﻓﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﺑﻞ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ )و اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺮﺿﺎ(:

3

" و ﻗﺎل ﻗﻮم] :اﻟﻌﻘﻞ[ ﻫﻮ ﻧﻮر وﺿﻌﻪ اﷲ ﻃﺒﻌﺎ و ﻏﺮﻳﺰًة ،ﻳُﺒﺼﺮ ﺑﻪ و ﻳُﻌﺒﱠﺮ ﺑﻪ .ﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﻟﻨﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ،

وﻫﻮ اﻟﺒﺼﺮ.

ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،و اﻟﺒﺼﺮ ﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ"

)(10

و ﻟﻌﻞ ﺗﻨﻜﲑ "ﻗﻮم" و ﻋﺪم ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﱃ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ،ﺑﻞ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﺎء ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻗﻮﻻ

ﻳﺪﻋﻢ ﻗﺒﻮل اﶈﺎﺳﱯ ﳍﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎرة ﲤﺜّﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﻨﻮر،
ﳌﻤﺎ ّ
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ و اﻟﻘﻴﺎس و اﻟﻘﻠﺐّ ،
ﺗﺪﻋﻢ
و ﳌّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟّﻒ ﺿﻤﻨﻴﺎ و ارﺗﻀﺎﻫﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ّ
ٍ
اﳊﺲ و اﻟﻌﻘﻞ:
اﺣﺪ ﻓﺮوع ﺣ ّﺪﻩ ،وﻫﻮ ﻓﺮع ﻧﻔﻲ ّ
اﳊﺴﻴﺔ ﻷﻧّﻪ ﻗﻮل ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮاز ﺑﲔ ّ
اﻟﻌﻘﻞ ﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ

اﻟﺒﺼﺮ ﻧﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ
اﳊﺲ رﻏﻢ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﱵ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑي .و دون أن ﻧﻔﻴﺾ اﻟﻘﻮل ﰲ
ﻓﻬﻮ ﻗﻮل ﻳﻌﺰز ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ ّ

اﻟﺒﺎت ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﳌﻨﻄﻖ
ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﻌﺎري ﰲ وﺿﻊ اﳊﺪود ،و ﻛﻴﻒ أ ّن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ّ
ﳎﺮدة أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻟﻐﺔ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻲ ﳎﺎزﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻗﺪ أزاﺣﻬﺎ ﺗﺼ ﱡﻮٌر ﻳﺮى
اﻟﺼﻮري)اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( وﻫﻲ ّ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﻤﺎت ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﺗﻮازن
ﺗﺮا ُﻛ َ
ﺐ اﻟﻠﻐﺘﲔ و ﻋﺪم اﻧﻔﺼﺎم إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى و إن ﲤﻴّﺰت ّ

ﺑﻦ اﻟﻨﻤﻄﲔ ،و ﻣﻦ ﲦﺔ ،ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻨﺎ إﱃ أن ﻧﱪز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ)و اﳌﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻓﻬﻮ
"آﻟﺘﻬﺎ"( .ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﺗﻘﺘﺤﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﳎﺎل وﺿﻊ اﳊﺪود .و إن ﻛﺎن اﶈﺎﺳﱯ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﳌﻨﻄﻖ ﻋﺼﺮﻩ،

ﻳﺴﻮغ
اﻟﺘﺒﺴﻂ و اﻟﺘﻔﺴﲑ .ﻓﻼ ّ
ﻓﺘﺤﺎﺷﻰ اﻟﺼﻴﻎ اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻌﻪ ﺣ ّﺪ اﻟﻌﻘﻞ ،و ﱂ ﻳﻮردﻫﺎ إﻻّ ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﺮح و ّ
ﻟﻨﺎ اﺳﺘﺴﻬﺎل اﳋﺮوج ﺑﺄﺣﻜﺎم ﲡﺎﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺄن ﻧﺰﻋﻢ أ ّن ﺧﻄﺎب اﳌﺆﻟّﻒ إرﻫﺎص ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﳌﻨﻄﻖ اﳉﺎﻓّﺔ و ﻟﻐﺔ
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ.
اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﲟﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﲢﻮز ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻧﻄﺎق ّ

ﻏﲑ أ ّن اﻟﺪارس ﻻ ﻳﻌﺪم ﻣﻊ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ اﻓﱰاض ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄ ّن اﶈﺎﺳﱯ إذ ﱂ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻳﺮاد
ﳝﱳ ﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﳊ ّﺪ اﻟﻌﻘﻞ ،إّﳕﺎ اﺳﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﻓّﺮﻩ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺔ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ – ﺻﺤﻴﺢ أ ّ ﺎ
أﻗﻮال اﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ّ
أدﱏ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﱪﻫﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪ اﳌﻨﻄﻘﻲ -و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺰﻋﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﺎ
اﺠﻤﻟﺮد و اﶈﺴﻮس
اﺟﱰﺣﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺤﺪ اﳌﻨﻄﻘﻲ .ﻓﺘﻜﻮن وﻇﻴﻔﺔ اﳋﻄﺎب اﻻﺳﺘﻌﺎري ﲡﺴﲑ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ّ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أ ّن ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻜﻮن – ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق – ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳊ ّﺪ اﳌﻨﻄﻘﻲ).(11
ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ّ

* ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب:
اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ "اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻘﺎم ﰲ ﻣﻌﲎ اﻷﻗﻮال")(12و اﳌﻘﺎم ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﻘﻮل و اﳌﻜﺎن و
اﻟﺰﻣﺎن و ﻫﺪف اﻟﻘﻮل و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﺟﻨﺲ اﳋﻄﺎب وﻗﻨﺎة اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ

ﻳﺮى ذﻟﻚ ﻫﺎﱘ) (13و ﻳﺰﻳﺪ ﻏﲑﻩ ﻣﻌﺎرف اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻓﻴﻪ اﳋﻄﺎب)ّ .(14أﻣﺎ اﻟﻨﻮاة اﻟﱵ ﺗﺸ ّﻜﻞ اﳌﻘﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ

اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳋﻄﺎب و إﻃﺎرﻩ اﻟﺰﻣﺎﱐ و اﳌﻜﺎﱐ و اﳍﺪف ﻣﻦ إﺟﺮاﺋﻪ.
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و اﳌﻼﺣﻆ أ ّن اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳋﻄﺎب ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎوﳍﻢ ﻋﱪ ﲤﻴﻴﺰﻫﻢ ذواﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ
اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و أدوارا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب :ﻛﺎﺗﺐ ،ﺑﺎﺋﻊ ،ﺗﻠﻤﻴﺬ ...ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى).(15
ﻧﺺ اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺞ اﳋﻄﺎب و ﻣﺘﻘﺒّﻠﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
و ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ّ
اﻟﺘﻠ ّﻘﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻨﺘﺞ اﳋﻄﺎب أﺳﺎﺳﺎ ،ﻳﻘﻮل:

ﻧﺠﻞ ﻗﻮﻟﻪ و ﻧﻌﻈّﻢ و ﻧﺮ ّدد ذ ْﻛﺮﻩ و
ّ
"ﻧﺤﺐ ﻗﻮل اﻷخ و اﻟﻘﺮاﺑﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻢ و اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺤﺒّﺘﻨﺎ ﻟﻪ ،و ّ
ﻧﺘﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺒّﻨﺎ ﻟﻪ و إﺟﻼﻟﻨﺎ ﻟﻪ.
ّ

أﺟﻞ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺠﺎﻫﻞ .و ﻛﻼم اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻮﺿﻴﻊ .و ﻛﻼم ﻣﻦ
ﻓﻜﻼم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ أﺣﻠﻰ و أﻟ ّﺬ و أرﻓﻊ و ّ

أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻨﺎ ﻻ ﻛﻤﻦ ﻻ إﺣﺴﺎن ﻟﻪ إﻟﻴﻨﺎ .و ﻛﻼم اﻟﻨﺎﺻﺢ اﻟﻤﺘﺤﻨّﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺼﺤﻨﺎ و ﻻ ﻳﺘﺤﻨّﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ إ ّن ﻛﻼم اﻟﻮاﻟﺪة ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة و اﻟﺤﻼوة ﻣﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻬﺎ و ﻧﺼﺤﻬﺎ
و ﺗﺤﻨّﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ").(16

ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة اﳌﻘﺎرﻧﺎت اﻟﱵ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﶈﺎﺳﱯ ﺑﲔ أﻃﺮاف
إ ّن ﺗﻮاﺗﺮ أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ّ
ﺻﻔﻮي
ﻣﺜﺎﱄ
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ)اﻟﻌﺎﱂ≠اﳉﺎﻫﻞ()،اﻟﺸﺮﻳﻒ≠اﻟﻮﺿﻴﻊ( (.....≠.....)،و ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ،ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي ّ
ّ
ﻳﺴﲑ اﳌﺆﻟّﻒ ّ
ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﺿﺪﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة .و ﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﺜﲑ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻷﻓﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻌﺼﺮ اﳌﺆﻟﻒ.
ّ

ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ
ﻏﲑ أ ّن اﻹﳌﺎع إﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻃﺐ و اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺗﻘﺒّﻞ اﳋﻄﺎب ،ﺑﺪا ﻟﻨﺎ أﻣﺮا ﻃﺮﻳﻔﺎّ ،
اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب و ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻘﺎم ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻘﻮل .ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻼم اﶈﺎﺳﱯ ﺻﺪور ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻼم
ّ
ﻋﻦ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ و آﺧﺮ ﺟﺎﻫﻞ ،ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﻊ و اﻷﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻘﺒّﻞ أو ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺰﻳﺰ و ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻘﻴﺖ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﱴ و إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ذا ﺎ.
ردات اﻟﻔﻌﻞ ﲡﺎﻩ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻼ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻃﺮﻳﻔﺎ ،ﻳﻘﻮل" :ﺣﺘﻰ إ ّن ﻛﻼم اﻟﻮاﻟﺪة ﻧﺠﺪ ﻟﻪ
و ﻳﻌﻠﻞ اﶈﺎﺳﱯ اﺧﺘﻼف ّ

ﻣﻦ اﻟﻠﺬة و اﻟﺤﻼوة ﻣﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻬﺎ و ﻧﺼﺤﻬﺎ و ﺗﺤﻨّﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ").(17

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻪ ،و ﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈ ّن اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻟﻠﻜﻼم ﻻ
ﳝﺮ ﻋﱪ ّ
ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﻜﻼم ّ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮاﻩ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻘﺎم و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺞ اﳋﻄﺎب و ﻣﺘﻘﺒّﻠﻪ.
ﺗﺪرﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ
ﻏﲑ أ ّن ﻣﺎ ﱂ ﻧﺸﺮ إﻟﻴﻪ ،ﻫﻮ ﻛﻮن اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻘﺘﻄﻌﺔ أﻋﻼﻩ ،ﻗﺪ أوردﻫﺎ اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﺳﻴﺎق ّ

ﻧﺎﺻﺢ و ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻨّ ْﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺘﺤﻨّ ٌﻦ ،إﻻّ ﺑﻤﺎ
اﺣﻢ و ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺤﻨﺎ
ٌ
أ ّن اﷲ ّ
ﺟﻞ وﻫﻮ أرﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ "ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ ر ٌ
ﻋﺰ و ّ

اﺳﺘﻮدع ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ و ﺳ ّﺨﺮﻩ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ و اﻟﻨﺼﺢ") ،(18ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮآن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﳏﺒّﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﷲ ،و ﻳﻮرد اﶈﺎﺳﱯ

ﻳﺤﺐ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل اﻟﺘﺎﱄ" :أﻟﻢ
ﻳﺤﺐ اﷲَ ّ
ْ
ْﻴﻨﻈﺮ ﻫﻞ ّ
ﺟﻞ ﻓﻠ ْ
ﺗﺴﻤﻊ ﻗﻮل ﻋﺒﺪ اﷲ :ﻣﻦ أراد أن ﻳﻌﻠﻢ اﻧّﻪ ّ
ﻋﺰ و ّ
)(19
اﻟﻘﺮآن؟"

و اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ .ﻓﺎﶈﺎﺳﱯ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘ ّﺪﻣﺔً ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل .ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻻﺳﺘﺪﻻل
ﺗﺆدي إﱃ ﳏﺒّﺔ ﻛﻼم س
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ أ ّن :ﳏﺒّﺔ س ّ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﳏﺒّﺔ س
و اﻧﺘﻬﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑـ:ﳏﺒّﺔ ﻛﻼم س ّ
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و ﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﺐ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻛﻼم اﶈﺎﺳﱯ) ،(20ﲟﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳊﺠﺎج ﰲ
ﺧﻄﺎﺑﻪ.
* ﺧﺎﺗﻤﺔ:
اﶈﺎﺳﱯ ،و رّﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ
ﻧﺺ ﻟﻠﺤﺎرث
ﺗﺘﺒّﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎج اﳋﻄﺎب ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ّ
ّ
ﺣ ﱠﺪ اﻟﻌﻘﻞ و ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳊ ّﺪ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻘﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺐ
إﱃ اﻟﻜﻼم.
* اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

) (1ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوع ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي" :ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﰊ"" ،ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﰊ"" ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﰊ" ...،و
"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ" ﻟﻌﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮوي و "اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻌﻘﻞ" ﻟﱪﻫﺎن ﻏﻠﻴﻮن ...،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ أُﻟّﻔﺖ ﰲ اﻟﺴﺠﺎل
ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع اﳉﺎﺑﺮي.
) (2ﳓﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺮب ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺎﺑﺮي و ﳏﻤﺪ أرﻛﻮن و
ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ...
)(3ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ اﻟﺸﺮﰲ ":اﻹﺳﻼم ﺑﲔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ط ،2001 ،1ص.130
) (4اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ":ﺑﺎب ﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ و ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ" ،ﺿﻤﻦ ":اﻟﻌﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن" ،ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﲔ اﻟﻘﻮﺗﻠﻲ ،دار
اﻟﻜﻨﺪي  /دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط ،1978 ،2ص.201
ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ إﻻّ أرﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﺔ 243ﻫـ :اﻧﻈﺮ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ":ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد" ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة،
) ّ (5
ﺗﻮﰲ اﶈﺎﺳﱯ و ﱂ ﱢ
"اﻟﺘﺼﻮف :اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم" ،ﺻﺺ،114-113
 ،1939ج ،8ص ،214و ﻛﺬﻟﻚ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻋﻔﻴﻔﻲ:
ّ
)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﳏ ّﻘﻖ "اﻟﻌﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن"]ﻣﺬﻛﻮر[ ،ص ،48اﳍﺎﻣﺶ(.
) (6اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ:ط اﻟﻌﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن" ،ﺻﺺ.202-201
) (7اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
) (8اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.205
) (9اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.204
) (10اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
) (11ﻻ ﻧﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ،إذ ﻳﺸﲑ
ﺑﻼﻧﺸﻴﻪ) (Blanchetإﱃ أ ّن ﺳﻮرل) (Searleﻳﻌﺘﱪ " أ ّن اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ
ﻳﺰﻋﻤﻪ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﺋﻊ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة" و ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻼ "ﻛﻤﺎ أ ّن اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻻ ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ دﻻﱄ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻟﻘﻮل
ﺣﺮ ّﰲ" .ﻋﻠﻤﺎ و أ ّن ﺳﻮرل ﻳﻘﱰح ﻋ ّﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻻﺧﱰاع اﻻﺳﺘﻌﺎرات و ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼ ﺻﺎﺋﺒﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ْ
ﻋﻦ أ ّن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺸﻤﻞ اﺠﻤﻟﺎز اﳌﺮﺳﻞ و اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ.
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)اﻧﻈﺮpragmatique :d’Austin à Goffman, :
(Paris,Bertrand-Lacoste,1996,p-p.37-43.
ﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة إﻻّ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ و اﳉﻤﻞ
ﻛﻤﺎ أ ّن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ) (la pertinenceﱂ ّ
Blanchet :la

Philippe

اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﰲ"آﻟﻴﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻻﻓﱰاض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺼﺎء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﺮاد ﺗﺄوﻳﻠﻪ")آن روﺑﻮل و ﺟﺎك ﻣﻮﺷﻠﲑ ":اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم :ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ" ،ﺗﺮﲨﺔ د .ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ
دﻏﻔﻮس و د .ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،د .ﻟﻄﻴﻒ زﻳﺘﻮﱐ ،ط ،1ﺑﲑوت ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﲨﺔ ،2003،ص-
و
ﻳﻬﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة
ص .(201-200ﻓﺴﱪﺑﺮ و وﻟﺴﻦ) (Sperber et Wilsonﱂ ّ
اﻗﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨّﺐ اﳋﻄﺄ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳉﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ.
و ﻳُﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﺮي ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة إﱃ أﻣﺮﻳﻦ اﺛﻨﲔّ :أوﳍﻤﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﲟﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮرة ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ ،و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ دور اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨﺤﻮي ﳏﻼّ و ﻣﻘﻮﻟﺔً ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﺘﺢ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ و
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﳒﺎﻋﺔ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ وﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺪرﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ اﺳﺘﻌﺎرة).اﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﺮي":ﰲ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺎرة" ،ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل ﻧﺪوة ﻗﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﳌﻌﻠّﻤﲔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،2004،
ص.(279
ﲣﺘﺺ ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻬﻢ
ﻣﻘﻮم ﺗﺮﻛﻴﱯ ﻻ ّ
و اﳌﻼﺣﻆ أ ّن اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮا ذاﺗﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ،ﺑﻞ ﻫﻮ ّ
ﰲ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﰲ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ ﻏﲑﻫﺎ.
) (12آن روﺑﻮل و ﺟﺎك ﻣﻮﺷﻠﲑ ":اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم:ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ" ،ص]264ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر[
(13)Dominique Maingueneau : Les termes clés de l’analyse du discours,
Seuil, 1996, p.22
(14)loc.cit,op.cit.
(15)loc.cit, op.cit.

) (16اﳊﺎرث اﶈﺎﺳﱯ" :اﻟﻌﻘﻞ وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن" ،ﺻﺺ.303-302
) (17اﳌﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ ،ص.303
) (18اﳌﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ذا ﺎ.
) (19اﳌﺮﺟﻊ ذاﺗﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ذا ﺎ.
) (20أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻌﺎرات اﶈﺎﺳﱯ إذ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻧﻮرا ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﻟﻨﻮر ﰲ اﻟﻌﲔ و ﻫﻮ
اﻟﺒﺼﺮ).ﻧﻔﺴﻪ ،ص.(204
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نظرية العدالة لدى جون رولز
األطروحة ونقادھا


عبد ﷲ السيد ولد أباه

يمك ن الق ول دون مماحك ة أن نظري ة «العدال ة التوزيعي ة» الت ي ص اغھا
الفيلسوف األمريكي جون رولز )2002-1921م( تشكل أھم محاولة فلس فية
بع د النظري ات التعاقدي ة ف ي الق رن الث امن عش ر لبن اء قاع دة نظري ة ص لبة
للممارسة الليبرالية الحديثة.
والمع روف أن التقلي د الليبرال ي المنح در م ن نم وذج «العق د االجتم اعي»
)روس و ،ھ وبز ،ل وك (...ق د انقس م إل ى اتج اھين« :جمھ وري» يرك ز عل ى
البُعد المتعلق باإلرادة المشتركة والھوية الجماعية لألمة م ن حي ث ھ ي كلي ة
تعاضدية ,و«ليبرالي» يركز على الحقوق الفردية األولية الت ي ھ ي التجس يد
الحي لمبدأ اإلرادة الحرة بصفته منشأ العقد وضمانته.
وعلى الرغم م ن النق د الھيغل ي لنظري ات العق د االجتم اعي الت ي اعتب ر أنھ ا
تضعف الكيان الجماعي باختزالھا الدولة في نم ط الت رابط النفع ي العرض ي
من منطلقات فردية مجردة ,في حين أن الدول ة ھ ي التعبي ر ع ن روح األم ة
وھ ي التجس يد الموض وعي للعق ل المطل ق ،1إال أن النم وذج التعاق دي ظ ل
الخلفي ة النظري ة والمعياري ة الوحي دة للتقلي د الليبرال ي .ول م ت نجح النزع ات
الفردية المناھضة لفكرة «السيادة المطلق ة» الت ي تق وم عليھ ا نظري ات العق د
االجتماعي من بلورة بديل ع ن ھ ذا النم وذج ال ذي أص بح اإلط ار المرجع ي
للھياكل الدستورية للديمقراطيات الليبرالية.2
بيد أن ھذا النموذج الذي صمد أمام انتقادات فالسفة القرن التاسع عش ر غ دا
ع اجزاً ع ن ت وفير الع دة النظري ة الص لبة لل ديمقراطيات المعاص رة ف ي
مواجھة الفلسفات النفعية التي ت ّدعي التعبي ر ع ن الق يم الليبرالي ة للمجتمع ات
الراھنة وفلسفات النس بية القيمي ة الت ي تأخ ذ ش كل مقارب ات متنوع ة يجمعھ ا
النقد الجذري لتركة التنوير ومفاھيم وقيم الحداثة.
أم ا الفلس فات النفعي ة فتتش كل م ن التقلي د ال ذي ظھ ر ف ي الس ياق
األنغلوساكسوني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وھ يمن عل ى الثقاف ة
السياسية األمريكية المشتركة .وينطلق ھذا التقليد م ن فك رة محوري ة مفادھ ا
أن التمييز بين الفعل الخير والسيء يتحدد بحسب معيار الرفاھي ة أو المنفع ة


باحث وأكاديمي من موريتانيا .

1

المترتب ة علي ه .وب الرجوع إل ى أعم ال أب رز ممثل ي ھ ذا االتج اه كبنت ام
)1832-1748م( وج ون س توارت مي ل )1873-1806م( يمك ن تلخ يص
أسس الفلسفات النفعية في ثالث محددات رئيسية ھ ي :مب دأ الرفاھي ة ,ومب دأ
التق ويم ب األثر الراج ع ,ومب دأ التكثي ف األقص ى )للمنفع ة( تتمح ور ح ول
تص ور ف ردي للق يم ينظ ر للمع ايير المش تركة كحص يلة للمن افع الفردي ة
المسجلة.3
ام ا التي ار الناق د لق يم التن وير والحداث ة فيت وزع ف ي الس احة األمريكي ة إل ى
اتجاھين متمايزين ھما:
تأثيرات مدرسة فرانكفورت التي عمدت إلى تقديم نق د ج ذري لمس ار
العقلن ة ف ي المجتمع ات الليبرالي ة الص ناعية الحديث ة بص فته أفض ى إل ى
االنتق ال م ن ھ دف الھيمن ة عل ى الطبيع ة إل ى الھيمن ة عل ى اإلنس ان بحي ث
انفص مت العالق ة ب ين البع د المؤسس ي التنظيم ي لل ديمقراطيات المعاص رة
والمنظ ور القيم ي التح رري ال ذي تمت اح من ه مقوماتھ ا النظري ة
واإليديولوجية.4
اتج اه الفيلس وف األلم اني -األمريك ي لي و ش تراوس ال ذي وج ه نق دا
راديكاليا للحداثة السياسية القائمة على التصورات الوضعية والتاريخي ة بم ا
تؤدي اليه من القول بنسبية القيم ومن إضعاف للجسم االجتماعي والسياسي,
داعي ا ً للرج وع إل ى الفلس فات القديم ة )اليوناني ة والوس يطة( ف ي تص ورھا
للشأن العمومي كتطبيق لقيم الفضيلة المدنية.5
في ھ ذا الس ياق إذن ب دت نظري ة العدال ة التوزيعي ة الت ي طرحھ ا رول ز ف ي
صيغتھا األولى عام 1971م 6ح دثا ً كبي راً ف ي ت اريخ الفلس فة السياس ية لع دة
أس باب م ن بينھ ا أنھ ا أول نظري ة ف ي العص ر ال راھن تق دم بن اء مفھومي ا
«قويا» لتأسيس مرجعية العدالة ,تعيد المبح ث األخالق ي إل ى الفلس فة ال ذي
انسحب منه ب أثر النق د النتش وي الراديك الي للتص ورات األخالقي ة و إقص اء
الملفوظ ات المعياري ة م ن دائ رة المعن ى ف ي الفلس فات التحليلي ة الت ي كان ت
مھيمنة في السياق األمريكي.
واﻟﻣﻌـ ـ ــروف أن اﻟﺗﻘﻠﻳـ ـ ــد اﻟﻔﻠﺳـ ـ ــﻔﻲ ﻳﺗـ ـ ــﺄرﺟﺢ إﺟﻣـ ـ ــﺎﻻً ﺑـ ـ ــﻳن ﺗﺻـ ـ ــورﻳن ﻟﻠﻣﺳـ ـ ــﺄﻟﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ:
-

اﻟﺗﺻــور اﻟﻣﻌﻳــﺎري اﻟــذي ﻳﻌــود ﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ أرﺳــطو ،وﻳﺗﺣــدد ﺑﺣﺳــب ﻏﺎﺋﻳــﺔ

اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺣﻳث ﻛوﻧﻪ ﻳﺿﻣن اﻟﺧﻳر واﻟﻛﻣﺎﻝ.
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-

اﻟﺗﺻــور اﻹﺟ ارﺋــﻲ اﻟــذي ﺑﻠــورﻩ ﻛــﺎﻧط ،وﻳﺗﺣــدد ﺑﺣﺳــب ﻗﺎﺑﻠﻳــﺔ اﻟﺳــﻠوك

ﻟﻠﺗﻌﻣﻳم واﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ.

ﻓﺎﻟﺗﺻور اﻷوﻝ ﻳﻧطﻠـق ﻣـن أن اﻟﺳـﻠوك اﻷﺧﻼﻗـﻲ ﻻ ﻳرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﻣﺟـرد ﺿـﺑط
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺣﺳــب ﻣدوﻧــﺔ إﺟراﺋﻳــﺔ ﺗﺿــﻣن ﻟﻬــم اﻟﻌــدﻝ واﻟﺗﻛــﺎﻓؤ ،ﺑــﻝ
ﻳﻬ ــدف إﻟ ــﻰ ﻏﺎﻳ ــﺔ أﺳـ ـﻣﻰ ﻫ ــﻲ ﺗﺣﻘﻳ ــق رﻏﺑ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن اﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻌ ــﻳش

اﻟﺳ ــﻌﻳد واﻟﺣﻳ ــﺎة اﻟﻔﺎﺿ ــﻠﺔ .وﻣ ــن ﻫﻧ ــﺎ اﻟﻘ ــوﻝ ﺑﺗﻣ ــﺎﻫﻲ اﻟﺧﻳ ــر )أي اﻷﺧ ــﻼق(
واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﺳﻣﻰ )أي اﻟﺳﻌﺎدة(.

ﻓﺄرﺳطو ﻳﻌرف اﻟﺧﻳر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻷﺧﻼق اﻟﻧﻳﻣﺎﺧوﻳﺔ» 7ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺑﺣـث ﻋﻧـﻪ
اﻟﺑﺷــر ،وﻣــﺎ ﻳﺷــﻛﻝ ﻏﺎﻳــﺔ ﻗﺻــوى ﻷﻓﻌــﺎﻝ اﻟﻧــﺎس« :أﻧــﻪ ﻣــﺎ ﺗﻧــزع إﻟﻳــﻪ اﻷﺷــﻳﺎء
أﺟﻣﻌﻬﺎ».

وﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧﻳرات ﻣﺗﻌددة ،ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﺧﻳر اﻷﺳﻣﻰ؟

ﻳﺟﻳــب أرﺳــطو ﺑــﺎﻟﻘوﻝ :إﻧــﻪ اﻟﺳــﻌﺎدة ،ﻷﻧﻬــﺎ اﻟﺧﻳــر اﻟﻣطﻠــق اﻟﻣطﻠــوب ﻟذاﺗــﻪ،
ﻓﻬو اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻺﻧﺳﺎن.

ﺑﻳــد أن اﻟﺳــﻌﺎدة ﻟﻳﺳــت ﻣﻔﻬوﻣـﺎً ذاﺗﻳـﺎً أو ﻧﻔﺳــﻳﺎً ،وﻟﻳﺳــت رﻏﺑــﺔ أو ﻣﻧﻔﻌــﺔ ،اﻧﻬــﺎ

ﺣﺳـب ﺗﻌرﻳــف أرﺳــطو «ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻔﺿــﻳﻠﺔ» ,ﻟـﻳس ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺗـزام ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ

أو ﺿ ـواﺑط إﺟراﺋﻳــﺔ ،ﺑــﻝ اﻻﻧﺳــﺟﺎم ﻣــﻊ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ذاﺗﻬــﺎ ,أي اﻟﺳــﻌﻲ

ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻳﺿﻣن اﻛﺗﻣﺎﻝ وﺗﺣﻘق اﻹﻧﺳﺎن.

ٕواذا ﻛ ـ ــﺎن ﻟﻸﺧ ـ ــﻼق ﻣدوﻧ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻠوﻛﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﻟﻳﺳ ـ ــت ﻗﺎﻧوﻧﻳ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺎﻏطﺔ،
ﻓﺎﻷﺳﺎس ﻓﻳﻬﺎ ﻫو اﻟﻣﺛﻝ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻘﺻوى.
أﻣـ ــﺎ اﻟﺗﺻـ ــور اﻟﻛـ ــﺎﻧطﻲ ،ﻓﻳﺳـ ــﺗﺑدﻝ «أﺧـ ــﻼق اﻟﺳـ ــﻌﺎدة» ﺑـ ــﺄﺧﻼق اﻟواﺟـ ــب»،

واﻟﺗﺻور اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻور اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻪ ،وﺑذا ﻳﺑﻠور اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ
اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم «اﺳـﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟـذات»
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ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﺻ ــور اﻷﻧطوﻟ ــوﺟﻲ ﻟﻠطﺑﻳﻌ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ «أي اﻟﻘ ــوﻝ ﺑطﺑﻳﻌ ــﺔ

إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ أن ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻌﻬﺎ.

ﻓﻔ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ «أﺳ ــس ﻣﺗﻳﺎﻓزﻳﻘ ــﺎ اﻷﺧ ــﻼق» 8ﻳﺣ ــدد اﻟﻔﻌ ــﻝ اﻷﺧﻼﻗ ــﻲ ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎ

ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ «اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗﻲ» أي «اﻟواﺟب».

ﻳﻌﻧــﻲ ذﻟــك أن ﻣﺻــدر اﻟﻔﻌــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻟــﻳس ﻣــدى ﺗﻼؤﻣــﻪ ﻣــﻊ ﻏﺎﺋﻳﺎﺗﻧــﺎ أو
ﺳ ــﻌﺎدﺗﻧﺎ وﻻ ﻣﺻ ــﺎﻟﺣﻧﺎ ،ﺑ ــﻝ ﻣ ــﻊ اﻟﻣﻘ ــوم اﻟﻛ ــوﻧﻲ ﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺗﻧﺎ ﻛﻣ ــﺎ ﻳﺗ ــرﺟم ﻓ ــﻲ

واﺟﺑﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺧذ ﺷﻛﻝ ﻗواﻧﻳن ﻣﻠزﻣﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ وﻏﻳر ذاﺗﻳﺔ.

أن أﺳﺎﺳـﻪ ﻫـو «اﻷﻣـر اﻟﻘطﻌـﻲ» اﻟـذي ﻳﺻــوﻏﻪ ﻓـﻲ ﺷـﻛﻝ ﻗـﺎﻧون أﻋﻠـﻰ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ« :ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛك أن ﻳﻛون دوﻣﺎً ﻣﺣدداً ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ إرادﻳﺎ
أن ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون طﺑﻳﻌﻲ ﻛﻠﻲ».

ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﻳﺣﻛم
اﻟظ ـواﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ .ﻓﻣﻌﻳــﺎر اﻟﺳــﻠوك اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻟــﻳس ﻓــﻲ ﻣﺿــﻣوﻧﻪ ﺑــﻝ ﺷــﻛﻠﻪ

اﻟذي ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻪ ﺧﺎﺻﻳﺔ اﻹﻟزام ﻏﻳر اﻟﻣﺷروط.

إﻧﻬﺎ أﺧﻼق ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟذي ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻻ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﻣﻳ ــدان اﻟﻌﻘ ــﻝ اﻟﻣﺟ ــرد «وﻣ ــن ﺛ ــم ﺗﻌط ــﻲ اﻷوﻟوﻳ ــﺔ ﻟﻣﺑ ــدأ اﻟﻌدﻝ)اﻟﻣﺳ ــﺎواة ﻓ ــﻲ
اﻟﺣﻘوق( ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺧﻳر)ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘﻝ وطﺑﻳﻌﺗﻪ(.

ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻧط ،ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺑﻧﻲ اﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم «اﻟﺳـﻌﺎدة» ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ

ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺟردة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﺿﻣون ﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ،ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻳﺗﻣـﺎﻫﻰ ﻣـﻊ اﻟﻠـذة
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع ذاﺗﻲ وﻧﻔﻌﻲ.

وﻟــذا ,ﻓــﺈن اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻣؤﺳــس ﻟﻸﺧــﻼق ﻫــو اﻹرادة اﻟﺣ ـرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻧﺣﻧــﺎ اﻟــوﻋﻲ

ﺑﺎﻟواﺟــب اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟــذي ﻳﺣررﻧــﺎ ﻣــن اﻟﻧـوازع اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﻧﻔﻌﻳــﺔ ،وﻳﺿــﻣن ﻟﻧــﺎ
اﻟﺗﺻرف ﻛﺄﻓراد ﻣﺳﺗﻘﻠﻳن.
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وﻣن اﻟﻣﻌروف ان ﻛﺎﻧط ﻻ ﻳﻣﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﺷﻛﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻣﺷﻛﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ـ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﺑﻝ أﻧﻪ ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣوﺿـوع اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻣـن ﻣﻧطﻠﻘـﺎت أﺧﻼﻗﻳـﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر

أن اﻟﻘﺎﻧون ﻫو ﺗﺟﺳﻳد ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠﺿواﺑط اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺑﻘدر ﻣـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻟﺿـواﺑط

ﻗواﻧﻳن إﺟراﺋﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﻣﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ.

وﻫﻛذا ﺗﻔﺿﻲ اﻟﺗﺻورات اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺗﻳن ﻫـﺎﻣﺗﻳن ،ﻟﻬﻣـﺎ أﺛـر ﺣﺎﺳـم ﻓـﻲ

اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث واﻟﻣﻌﺎﺻر:

أوﻻﻫﻣــﺎ :إﻧﺎطــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻘواﻧﻳن ،اﻟﺗــﻲ أﺻــﺑﺣت ﻟﻬــﺎ اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬﺎ
ﻋن داﺋرة اﻟﺣﻛم ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻛرة اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬـﺎز اﻟدوﻟـﺔ

اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

ﻓــﺎﻟﻘواﻧﻳن ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧظــور ﻫــﻲ ﻣــدوﻧﺎت إﺟراﺋﻳــﺔ ﺗﻌﺑــر ﻋــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻘﻳﻣــﻲ

اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم ،إﻧﻬــﺎ أﻛﺛ ـر ﻣــن ﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت ،ﺑــﻝ ﺗﺗﺳــﻊ ﻟﺗﺷــﻣﻝ ﺟواﻧــب

ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻸﻓراد.

ﺛﺎﻧﻳﺗﻬﻣﺎ :ﺑﻧﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوم اﻷﺧﻼﻗـﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣـﻪ اﻟﺣـدﻳث أي

اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ إرادة ذاﺗﻳﺔ ﺗﻧزع ﻟﻠﻛوﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻠﻳﺔ.

إن ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﻳث )اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋـن اﻟﺣرﻳـﺔ إﺟراﺋﻳـﺎ ﻓـﻲ
ﻗـ ـواﻧﻳن ﻛﻠﻳ ــﺔ( ﻫ ــو اﻷﺳ ــﺎس اﻟﻧظ ــري واﻟﻣرﺟﻌ ــﻲ ﻟﻧظرﻳ ــﺎت اﻟﻌﻘ ــد اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ

)ﻫ ـوﺑز ،ﻟــوك ،روﺳــو .(...وﻣــن اﻟواﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻳرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎدرة ﺗﻧﺎﺳــب

أﺧﻼق اﻟواﺟب ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ ،وﻳﺗﺄﺳس ﻋﻠـﻰ ﻣرﺟﻌﻳـﺔ اﻟﻌﻘـﻝ ﺑﺻـﻔﺗﻪ
إطﺎر اﻟﻛوﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

ﺑﻳــد أن ﻫــذا اﻟﺗﺻــور اﻟﺣــدﻳث ﻟﻠﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور أﺧﻼﻗﻳــﺔ اﻟﺗﻣﻳــز
واﻟﻌﻘﻠﻧ ــﺔ )أي اﺳـــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن ورﺷ ــدﻩ ﺑﺈﻣﺗﻼﻛ ــﻪ أداة اﻟﺗﻌﻘـــﻝ واﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ

اﻟﻣﻛﺗﻔــﻲ ﺑذاﺗــﻪ( ،ﻗــد طــرح إﺷــﻛﺎﻻت ﺣــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة ،ﻧــذﻛرﻣن

ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻳﻧــﻪ ﻟﻳوﺷــﺗراوس 9ﻣــن أن اﻟﺗﺻــورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ
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اﻟﺗﻲ أرﺳـت ﻗطﻌﻳـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻔـﺎﻫﻳم اﻟﻔﺿـﻳﻠﺔ اﻷرﺳـطﻳﺔ اﻧﺗﻬـت إﻟـﻰ اﻟﺗـﺄرﺟﺢ ﻏﻳـر

اﻟﻣﺣﺳوم ﺑﻳن ﻧﻣـوذج اﺻـطﻧﺎﻋﻲ ﻻ ﻣﻌﻳﺎري)اﻟﻘـﺎﻧون ﻛﻣﺟـرد إﺟـراءات ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﻟﺿــﺑط اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﺻــﻔﺗﻬﺎ ﺟﻬــﺎ اًز ﻟــﻪ ﻗواﻋــد اﺷــﺗﻐﺎﻟﻪ( وﻧﻣــوذج ﻣﻌﻳــﺎري
ﻣﺳــﺗﻣد ﻣــن اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳــﺔ واﻟوﺿــﻌﻳﺔ ,أي ﻣــﻧﺢ ﻫــذﻩ اﻹﺟ ـراءات

ﻗﻳﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ أﻣﺎ ﻟﺗﻣﺎﻫﻳﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ ﻗـواﻧﻳن اﻟﺗـﺎرﻳﺦ وأﻣـﺎ ﺑﻣﻧﺣﻬـﺎ ﻗﻳﻣـﺔ
اﻟﻘواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﻠم اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ.

ﻓﺎﻟﻣﺷــﻛﻝ ﻫﻧــﺎ ﻫــو ﺗﻣوﻳــﻪ ﻣﺻــدر اﻟﻘ ـواﻧﻳن ﺑــﺎﻟﻌﺟز ﻋــن ﺣﺳــﻣﻪ ﻧظرﻳــﺎ .ﻓــﺈذا
ﻛﺎﻧ ـ ــت اﻟﻔﻠﺳ ـ ــﻔﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد أرﺟﻌﺗﻬ ـ ــﺎ ﻟﻘ ـ ــوة اﻟﻔﺿ ـ ــﻳﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫ ـ ــﺎ

اﻷﻧطوﻟـ ــوﺟﻲ)أي ﻣـ ــن ﺣﻳـ ــث اﻧﺳـ ــﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣـ ــﻊ ﻧظـ ــﺎم اﻟوﺟـ ــود ذاﺗـ ــﻪ( ،وﻛﺎﻧـ ــت

اﻟﻣﻧظوﻣــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻗــد أرﺟﻌﺗﻬــﺎ ﻟﻣﺻــدر إﻟﻬــﻲ ﻣﻘـ ّـدس ،ﻓــﺈن اﻟﻔﻛــر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺣــدﻳث ﻳﻧــﻳط ﺑﺎﻟدوﻟــﺔ ﺑﺻــﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﻳــر اﻟﻛﻠــﻲ ﻋــن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ ﺣــق
إﺻدار اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

وﻟﺗﺑرﻳــر ﻫــذا اﻟﺗﺣوﻳــﻝ ﻳــﺗم اﻟﻧظــر ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻣــن زاوﻳــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ،ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟﻳﻬــﺎ ﻣــن

ﺣﻳ ــث ﻫ ــﻲ ﻣرﺟﻌﻳ ــﺔ اﻟﺗﺄﺳ ــﻳس وﻣﺻ ــدر اﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ ﺑﺻ ــﻔﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻘ ــد

أﺧﻼﻗــﻲ ذاﺗــﻲ ﻳﺣﻘــق إرادة ﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺗﺗﺧــذ ﺷــﻛﻝ وﺛﻳﻘــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﺗﺣﻛــم
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻧﺎس ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﺗﺣدد ﺷﻛﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬم.

إن ﻫــذا اﻟﺗﺻــور ﻳﻘــوم إذن ﻋﻠــﻰ ﺗﻧــﺎﻗض ﺧﻔــﻲ ﺑــﻳن اﻟﻣﻧظــور اﻻﺻــطﻧﺎﻋﻲ

اﻟﻧﻔﻌــﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ )ﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻣــن اﻟﻣﺷــﺗرك ﻟﻠﺧــروج ﻣــن ﺣﺎﻟــﺔ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ
ﺣ ــرب اﻟﻛ ــﻝ ﺿ ــد اﻟﻛ ــﻝ( واﻟﻣﻧظ ــور اﻟﻘﻳﻣ ــﻲ )أي اﻟدوﻟ ــﺔ ﺑﺻ ــﻔﺗﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳـ ـ ار ﻋ ــن

اﻟﻣﺿﻣون اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻺرادة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ(.

ﻓﻣﺎ أرادﻩ ﺟون روﻟز ﻫو إﻋـﺎدة اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻟﻠﺗﺻـورات اﻹﺟراﺋﻳـﺔ اﻟﺷـﻣوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘـﻳم
دون اﻟﻠﺟ ــوء إﻟ ــﻰ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳ ــﺔ .وﻟ ــذا ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻘ ــدم ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﻌداﻟ ــﺔ
اﻟﺗوزﻳﻌﻳــﺔ ﻛﻔﻠﺳــﻔﺔ أﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺑــﻝ ﻳﻌﺗﺑرﻫــﺎ ﻧظرﻳــﺔ ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻻ ﺗطﻣــﺢ إﻟــﻰ ﺑﻠــورة
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أﺳــس ﺟوﻫرﻳــﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻝ اﻷﺧﻼﻗــﻲٕ ,واﻧﻣــﺎ ﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺎﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻧﺎظﻣــﺔ
ﻟﻠﻌداﻟــﺔ داﺧــﻝ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺗﻌــددي ﺟﻳــد اﻟﺗﻧظــﻳم ,ﺗﺗﺻــﺎرع ﻓﻳــﻪ وﺗﺗﻌــﺎﻳش ﻣﺧﺗﻠــف
ﺗﺻورات اﻟﺧﻳر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.10

وﻣ ــﻊ ذﻟ ــك ﺗﺗﻣﻳ ــز أطروﺣ ــﺔ روﻟ ــز ﺑﻛوﻧﻬ ــﺎ ﺗرﻳ ــد اﻟوﺻ ــوﻝ إﻟ ــﻰ ﻣﺑ ــﺎدئ ﻛوﻧﻳ ــﺔ

ﻟﻠﻌداﻟــﺔ ,اﻋﺗﺑرﻫــﺎ روﻟــز ﻓــﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺗــﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻧطﻠﻘــﺎت إﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻋﻘﻠﻳــﺔ ﻗﺑــﻝ أن

ﻳﻘر ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻧظرﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣدودة ﺑﺳﻳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺑﻧﻣط اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ.

ﻓﻔ ــﻲ اﻟﻛﺗ ــﺎب اﻟ ــذي ﺻ ــدر ﻋ ــﺎم 1971م ﻳﺑ ــﻳن روﻟ ــز ﺑوﺿ ــوح أن ﻫدﻓ ــﻪ ﻫ ــو
«ﺗﻘــدﻳم ﺗﺻــور ﻟﻠﻌداﻟــﺔ ﻳﻌﻣــم وﻳرﻓــﻊ إﻟــﻰ أﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣــن اﻟﺗﺟرﻳــد ﻧظرﻳــﺔ

ﺟدا ,ﻛﻣـﺎ ﻧﺟـدﻫﺎ ﻟـدى ﻟـوك وروﺳـو وﻏﻳـرﻫم».11
اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ً
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺄﺳﻳس أﺻﻠﻲ ﻟﻘ ٍـﻳم اﻟﻌداﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟرﺟـوع

ﻟﻔﻛـ ـرة «اﻟوﺿ ــﻌﻳﺔ اﻷﺻ ــﻠﻳﺔ» ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗ ــدﻳن ,ﺗﻔﺎدﻳ ــﺎ ﻟﺗ ــﺄﺛﻳر اﻟﻣواﻗ ــﻊ واﻟﺗﺻ ــورات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗراﺑطﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ .وﻳـرى روﻟـز أن

ﻣﻳزة اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺗﻌﺎﻗـدي ﺗﻛﻣـن ﻓـﻲ أﻧـﻪ ﻳﺳـﻣﺢ ﺑﺗﺻـور ﻣﺑـﺎدئ اﻟﻌداﻟـﺔ ﺑﺻـﻔﺗﻬﺎ
«ﻣﺑــﺎدئ ﻣــن ﺷــﺄن اﻟﺑﺷــر اﻟﻌــﺎﻗﻠﻳن أن ﻳﺧﺗﺎروﻫــﺎ» ﻛﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﺢ ﻓــﻲ اﻵن ﻧﻔﺳــﻪ

«ﺑﺷرح وﺗﺑرﻳر ﺗﺻورات اﻟﻌداﻟﺔ».12

أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣراﺟﻌﺗــﻪ ﻟﻠﻧظرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑــﻪ «اﻟﻌداﻟــﺔ ﺑﺻــﻔﺗﻬﺎ إﻧﺻــﺎﻓﺎً»

اﻟذي ﺻدر ﻋﺎم 2001م ﻓﺳﻳﺗﺣوﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻫذا اﻟﻬدف اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ اﻟﻘوي
إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻣﺟــرد «ﺗﺻــور ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻌداﻟــﺔ» وﻟــﻳس ﻣــذﻫﺑﺎً أﺧﻼﻗﻳــﺎ ﺷــﺎﻣﻼً.

ﻓــﺎﻟﻐرض ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﺻــور ﻫــو ﺣﺳــم اﻹﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻌﺻــﻲ اﻟﻣطــروح ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟذي ﻫو رﺳم اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻔردﻳﺔ اﻟذرﻳـﺔ

اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋــن ﻣﺑــدأ اﻹرادة اﻟذاﺗﻳــﺔ اﻟﺣ ـرة واﻟﺷــﻣوﻟﻳﺔ اﻻﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ اﻟﻣﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ
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ﺗﻣـوﻩ وﺗﻘﺻـﻲ اﻟﺣﻘـوق اﻟﻔردﻳــﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻘﺎﻋدﻳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳـﺎن
اﻟﺣدﻳث.

ﻓــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺗﻌﺎﻗــدي ﻓــﻲ اﻟﻣراﺟﻌــﺎت اﻷﺧﻳـرة ﻟﻠﻧظرﻳــﺔ ﻻ ﻳـراد ﻣﻧــﻪ
اﺳـ ــﺗﻛﻣﺎﻝ أو ﺗﻌﻣـ ــﻳم اﻟﻣﻘﺎرﺑـ ــﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺷـ ــﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻛﺎﻧـ ــت ﻣﻬﻳﻣﻧـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ

ﻓﻠﺳﻔﺎت روﺳو وﻟوك وﻫوﺑزٕ ,واﻧﻣﺎ ﺗوظﻳف اﻟﺑرادﻳﻐم اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻓـﻲ وﺿـﻊ أﺳـس
إﺟراﺋﻳﺔ ﻟﻘﻳم اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌددي ﺟﻳد اﻟﺗﻧظﻳم.

ﻓﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﻳن ﺗﺻــوروا اﻟﻌﻘــد ﻣــن ﻣﻧظــور ﻣﻌﻳــﺎري،
أي ﺑﺻ ــﻔﺗﻪ اﻟﺗﺟﺳ ــﻳد اﻟﻌﻣﻠ ــﻲ ﻟﻘ ــﻳم ﻋﻘﻠﻳ ــﺔ ﻛوﻧﻳ ــﺔ ﺗﻔ ــرض ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﺷ ــر
ﻣﺗﻌﺎﻳﺷ ــﻳن ﻣ ــن ﺣﻳ ــث ﻫ ــم أﺣـ ـرار وﻣﺗﺳ ــﺎوون ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ .ﻓﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ﻫﻧ ــﺎ

ﻟﻳﺳت ﻓرﺿﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ٕواﻧﻣـﺎ ﺣﻳﻠـﺔ ﻧظرﻳـﺔ ﺗﺷـﻛﻝ ﻣﻧظـور ﺗﻘوﻳﻣﻳـﺎً ﺻـﻠﺑﺎً ﻟﻠـﻧظم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ﻹدراك ﻣ ــدى اﻧﺳ ــﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳ ــﺔ.
ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺑ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳ ــﺔ ﻟ ــدى روﻟ ــز ﻻ ﺗﺑﺣ ــث ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻣﺎت اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳ ــﺔ اﻟﻘﺻ ــوى

ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣرى اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷروط وظروف ﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ وﻣﺑ ــررات اﻟﺧﺿ ــوع اﻹرادي ﻟﻸﻓـ ـراد اﻷﺣـ ـرار ﻟﻬ ــﺎ .إن اﻟﻌﻘ ــد ﻫﻧ ــﺎ ﻻ

ﻳﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ رؤﻳ ــﺔ ﻗﻳﻣﻳ ــﺔ ﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ ,ﻛﻣ ــﺎ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ اﻹﺟﻣ ــﺎع اﻟﻧﻬ ــﺎﺋﻲ

اﻟﻣطﻠــق ،ﺑــﻝ إن أﺳﺎﺳــﻪ ﻫــو ﺗﻧظــﻳم وﺗﺳــﻳﻳر اﻟــرؤى اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻣ ــن

ﺧﻼﻝ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗواﺻﻝ واﻹﺟﻣﺎع اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ.12

ﻳﺗﻌــﻳن اﻟﺗﻧﺑﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﻳﺎق إﻟــﻰ أن ﻧظرﻳــﺔ روﻟــز ﺗﻧــدرج ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق اﻟﺗﻘﻠﻳــد
اﻟﻔﻛري اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻷﻣرﻳﻛـﻲ اﻟـذي ﻳرﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻌـد اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ اﻟﺗراﺑطـﻲ ﻟﻠﻛﻳـﺎن
اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﻧظرﻳ ــﺎت اﻟﻬﻳﻣﻧ ــﺔ واﻟﺻـ ـراع اﻟﺗ ــﻲ ﺳ ــﺎدت طﻳﻠ ــﺔ ﻧﺻ ــف

اﻟﻘرن اﻷﺧﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ.

ﻓروﻟز ﻳﻧطﻠق ﻓﻲ ﻧظرﻳﺗﻪ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻣن ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺗﻪ «ﻧﺳـق اﻟﺗﻌـﺎون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺻﺎف»  .13fairnessوﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻌـﺎون ﺧﺻـﺎﺋص
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ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ :أﻧﻪ ﻧﻣطٌ ﻣن اﻟﺗراﺑط ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻗواﻋد ٕواﺟـراءات دﻗﻳﻘـﺔ ﻳﻘﺑﻠﻬـﺎ
اﻟﺟﻣﻳــﻊ ،ﻳﺿــﻣن اﻹﻧﺻــﺎف ﺑــﻳن اﻟﻣﺗﺷــﺎرﻛﻳن ﺑﻣــﺎ ﻳﻘــوم ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن ﺗﻛ ـﺎﻓؤ ﻓــﻲ
اﻟﺣﻘــوق واﻟﻔواﺋــد ،ﻳﺗﺿــﻣن ﻓﻛ ـرة اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ
اﻟﻔردﻳ ــﺔ اﻟﺿ ــﻳﻘﺔ .وﻣ ــن ﻫﻧ ــﺎ ﻳﺻ ــﺑﺢ ﻫ ــدف ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﻌداﻟ ــﺔ ﻫ ــو ﺗﺣدﻳ ــد ﺻ ــﻳﻎ

اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻺﻧﺻﺎف ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺗﻌﻳـﻳن اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑـﺎت
اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺗﺣدﻳــد ﻧﻣــط

وﺿواﺑط ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﻓﺎﻟﺳ ـؤاﻝ اﻟﻣطــروح ﻳﻐــدو ﻋﻧدﺋــذ« :ﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺗﺻــور اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﻷﻛﺛــر
ﻗﺑ ـ ــوﻻً ﻟﺗﺣدﻳ ـ ــد اﻟﺻ ـ ــﻳﻎ اﻟﻣﻧﺻ ـ ــﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌ ـ ــﺎون ﺑ ـ ــﻳن ﻣـ ـ ـواطﻧﻳن ﻳﻌﺗﺑ ـ ــرون أﺣـ ـ ـ ار اًر
وﻣﺗﺳﺎوﻳن ،ﻣﺗﻌﻘﻠﻳن وﻋﻘﻼﻧﻳﻳن ؟».14

ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻹﺷــﻛﺎﻝ ﻳﻘــدم روﻟــز ﻋــدة ﻧظرﻳــﺎت ﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺗــﺗﻠﺧص ﻓــﻲ

اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺗوﺿــﻳﺣﻬﺎ وﺷــرﺣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف
أﻋﻣﺎﻟﻪ:
-

ﻓﻛ ـرة «اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺟﻳــد اﻟﺗﻧظــﻳم»  :well-ordered societyﻳﻌـ ّـرف

روﻟــز اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺟﻳــد اﻟﺗﻧظــﻳم ﺑﻛوﻧــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذي ﺗــم ﺗﺻــورﻩ ﻟﺿــﻣﺎن ﺧﻳــر
أﻓـ ـرادﻩ ،ﻛﻣ ــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳﺗﻣﻳ ــز ﺑﻛوﻧ ــﻪ ﻣﺣﻛ ــوم ﺑﺗﺻ ــور ﻋﻣ ــوﻣﻲ ﻟﻠﻌداﻟ ــﺔ .ﻓﻔ ــﻲ ﻫ ــذا

اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻳﺣﺗــرم ﻛــﻝ ﻓــرد ﻧﻔــس ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻌــرف أن ﻛــﻝ ﻓــرد آﺧــر
ﻳﺣﺗرﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘــدر ﻧﻔﺳــﻪ ,ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺗﺣﺗــرم ﻫــذﻩ

اﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﺟﺳدﻫﺎ.15
-

ﻓﻛـ ـرة «اﻟﺑﻧﻳ ــﺔ اﻟﻘﺎﻋدﻳ ــﺔ» structure

 :basicﺗﻌﻧ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻘوﻟ ــﺔ

اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـوزع ﺑﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑــﺎت
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﺗﺣدد ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.16
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-

ﻓﻛـرة «اﻟوﺿـﻌﻳﺔ اﻷﺻـﻠﻳﺔ» : original positionوﻳﻌﻧـﻲ ﺑﻬـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ

اﻟﺟﻣــود اﻷوﻟــﻰ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣن ﻋداﻟــﺔ اﻟﺗواﻓﻘــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن اﻟﺗوﺻــﻝ

إﻟﻳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً .ﻓﻳﻣﻛن ﺗﻘوﻳم ﻣدى ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻧظرﻳﺔ ﻣـﺎ ﻟﻠﻌداﻟـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت
ﻣﺑﺎدؤﻫــﺎ ﻗــد اﻧﺗﻘﺎﻫــﺎ أﺷــﺧﺎص ﻋﻘﻼﻧﻳــون ﻣــن ﺑــﻳن ﻣﺑــﺎدئ أﺧــرى ﻓــﻲ وﺿــﻌﻳﺔ

أﺻﻠﻳﺔ.17
-

ﻓﻛرة «ﺣﺟﺎب اﻟﺟﻬـﻝ» :veil of ignoranceﺗـرﺗﺑط ﻋﺿـوﻳﺎً ﺑﺎﻟﻣﻘوﻟـﺔ

اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ,وﺗﻌﻧــﻲ اﻓﺗ ـراض وﺿــﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﻳن اﻷﺻــﻠﻳﻳن ﺧﻠــف ﻏطــﺎء ﺟﻬــﻝ،

ﺑﺣﻳ ـ ــث ﻻ ﻳﻌرﻓ ـ ــون ﻛﻳ ـ ــف ﺳ ـ ــﺗؤﺛر ﻣﺧﺗﻠ ـ ــف اﻹﻣﻛﺎﻧ ـ ــﺎت واﻻﺣﺗﻣ ـ ــﺎﻻت ﻋﻠ ـ ــﻰ
وﺿ ــﻌﻳﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ،وﻟ ــذا ﻓﻬ ــم ﻣرﻏﻣ ــون ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻘ ــوﻳم ﻣﺑ ــﺎدئ اﻟﻌداﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ

ﻗﺎﻋدة اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣدﻫﺎ.18
-

ﻓﻛ ـرة «اﻹﺟﻣــﺎع ﻋــن طرﻳــق اﻟﺗوﻓﻳــق» overlapping consensus

اﻟﺗﻲ ﻳراد ﺑﻬﺎ إﺿﻔﺎء ﺳﻣﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﻳـد اﻟﺗﻧظـﻳم ,ﻣ ارﻋـﺎة
ﻟﻠظرﻓﻳ ـ ــﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌ ـ ــﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـ ـ ـﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ

اﻟﺗﻌددﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻘﻠــﺔ .ﻓﺎﻹﺟﻣــﺎع اﻟــذي ﻳﺣﺻــﻝ ﻓــﻲ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺗــﻲ

ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣﻳث اﻻﻧﺗﻣﺎءات واﻟـرؤى اﻟﻌﻘدﻳـﺔ واﻟﻘﻳﻣﻳـﺔ ﻫـو إﺟﻣـﺎع
ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺗﺣﺎور اﻟذي ﻳﻔﺿـﻲ إﻟـﻰ ﻧﻘـﺎط اﺟﻣﺎﻋﻳـﺔ ﺗﺗﺟـﺎوز ﺗﺿـﺎرب
اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ اﻟذي ﻫو اﻟﻣﻳزة اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ.19

ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻳﺻﻝ روﻟـز إﻟـﻰ ﺻـﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﺑـدﺋﻳن اﻟرﺋﻳﺳـﻳﻳن
ﻟﻠﻌداﻟﺔ ،اﻟﻠذﻳن ﻫم زﺑدة ﻧظرﻳﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ,وﻫﻣﺎ:

اﻟﻣﺑدأ اﻷوﻝ« :ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻛﻝ ﺷـﺧص ﺑﺣـق ﻣﺗﺳ ٍ
ـﺎو ﻟﻐﻳـرﻩ ﺿـﻣن أوﺳـﻊ

ﻧﺳ ٍ
ق ﻣن اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻘﺎﻋدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ».
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اﻟﻣﺑ ــدأ اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ« :ﻳﺟ ــب أن ﺗ ــﻧظم أﺷ ــﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔ ــﺎوت اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي

ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﻓﻲ آن واﺣد :أن ﻧﺗوﻗﻊ ﻋﻘﻠﻳﺎً أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﻝ أﺣد,
وأن ﺗﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣواﻗﻊ ووظﺎﺋف ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ».20

وﻟﻘ ــد أﻋ ــﺎد روﻟ ــز ﺻ ــﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﺑ ــدﺋﻳن ﻓ ــﻲ ﻣراﺟﻌﺗ ــﻪ اﻟﻼﺣﻘ ــﺔ ﻟﻧظرﻳﺗ ــﻪ ﺑﺣﻳ ــث

أﺻﺑﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﻣﺑ ــدأ اﻷوﻝ« :ﻛ ــﻝ ﺷ ــﺧص ﻟ ــﻪ ﻧﻔ ــس اﻷﻫﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻟﻐﻳـ ـرﻩ ﺿ ــﻣن

ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ».

اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺛــﺎﻧﻲ« :ﻳﺟــب أن ﺗﺳــﺗﺟﻳب أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔــﺎوت اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ

ﻟﺷــرطﻳن ﻫﻣﺎ:ﻳﺟــب ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻠــق أن ﺗـرﺗﺑط ﺑوظــﺎﺋف وﻣواﻗــﻊ ﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳــﻊ

ﺿــﻣن ظــروف ﻋداﻟــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ اﻟﺣظــوظ ،ﺛــم ﻳﺟــب أن ﺗﻛﻔ ـﻝ أﻛﺑــر ﻗــدر ﻣــن

اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺛر ﺣرﻣﺎﻧﺎً».21

وﻳطﻠ ـ ــق روﻟ ـ ــز ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ـ ــدأ اﻷوﻝ «ﻣﺑ ـ ــدأ اﻟﺣرﻳ ـ ــﺔ» وﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺛ ـ ــﺎﻧﻲ «ﻣﺑ ـ ــدأ

اﻻﺧــﺗﻼف» ,وﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺗ ارﺗــب اﻷوﻟوﻳــﺎت ﺑــﻳن اﻟﻣﺑــدﺋﻳن:ﻓﻸوﻟﻬﻣﺎ اﻷوﻟوﻳــﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ,ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺗﻛــﺎﻓؤ ﻓــﻲ اﻟﻔــرص داﺧــﻝ اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻬــﺎ اﻷوﻟوﻳــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺷرﻋﻲ.

وﻗــد أﺻــﺑﺢ ﻣــن اﻟواﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻣراﺟﻌــﺎت اﻷﺧﻳ ـرة ﻟﻠﻣﺑــدﺋﻳن أن اﻟﻣﺑــدأ اﻷوﻝ

ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻛﺣرﻳــﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳــر واﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﺗﻧظــﻳم ,ﻓــﻲ

ﺣﻳن ﻳﺗﻌﻠق اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻟﻔرص وﺗﺳﻳﻳر أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺗﻲ
ﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق ﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﺗوزﻳﻌﻳــﺔ  distributive justiceاﻟﺗــﻲ

ﺗﻧظﻣﻬــﺎ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت واﻟــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ.

إن ﻫ ــذا اﻟﺗﺣ ــوﻝ ﻳﻌﻛ ــس اﻧﺗﻘ ــﺎﻻً ﻣﺗ ــدرﺟﺎً ﻣ ــن ﻧظرﻳ ــﺔ أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﺟوﻫرﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻻﻛﺗﻔ ــﺎء ﺑﺿ ــﺑط اﻟﻘ ــﻳم اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻘ ــوم ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻓ ــﻲ
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻣﺑدأ «أوﻟوﻳﺔ اﻟﻌدﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻳـر» ,ﻣﻌﻠﻧـﺎً

ﺑﺟــﻼء أن «ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ ﻛﺈﻧﺻــﺎف ﻫــﻲ ﺷــﻛﻝ ﻣــن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ» .22ﺑﻳــد أﻧــﻪ
ﻳرﻳ ــد أن ﻳﺗﻔ ــﺎدى ﻓ ــﺦ اﻟﻔردﻳ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــﺑﻳﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧظ ــر إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺻ ــورات اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳ ــﺔ

ﻟﻠﺷــﺄن اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ ﻛﺧﻳــﺎرات ذاﺗﻳــﺔ ﻏﻳــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣــﻳم .ﻓــﺎﻹﻗرار ﺑﺄوﻟوﻳــﺔ ﻣﺑــدأ

اﻟﻌداﻟـ ــﺔ ﻳﻘﺗﺿـ ــﻲ ﺿـ ــﻣﻧﺎً وﺿـ ــﻊ ﺣـ ــدود ﺗﺿـ ــﺑط ﺷـ ــروط ﻗﺑـ ــوﻝ ﺻـ ــﻳﻎ اﻟﺣﻳـ ــﺎة

اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ،ﻓﻠﻠﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ ﻗﻳﻣﻬ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﻲ ﻫ ــﻲ

أﺳــﺎس وﻻء اﻟﻣ ـواطﻧﻳن ﻟﻬــﺎ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻘــوﻝ «إن اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﺧﻳــر

ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن ,وذﻟك ﻣﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﻳﻪ أوﻟوﻳﺔ اﻟﻌـدﻝ .ﻓﻬـذﻩ اﻷوﻟوﻳـﺔ ﺗﻌﻧـﻲ ﻓﻘـط أﻧـﻪ ﻓـﻲ
اﻟوﻗــت اﻟــذي ﻳﻘﺗﺿــﻲ ﻗﺑــوﻝ ﺗﺻــور ﻣــﺎ ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﺣﺗ ـرام ﺻــﻳﻎ اﻟﺣﻳــﺎة

اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﻣ ـواطﻧﻳن اﻟــوﻻء ﻟﻬــﺎ ،ﻓــﺈن ﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﺧﻳــر اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻧد إﻟﻳﻬــﺎ ﻫــذﻩ
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻳﺟب أن ﺗﺣﺗرم اﻟﺣـدود اﻟﺗـﻲ وﺿـﻌﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ أي اﻟﻔﺿـﺎء اﻟﻣﺳـﻣوح

ﺑﻪ».23

ﻓروﻟــز ٕوان ﻛــﺎن ﻳﻌﺗﻣــد اﻟﺗﺻــورات اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺳــدة ﻟﻣﺑــدأ اﻟﺣﻳــﺎد اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ
إزاء ﺷﺗﻰ ﺗﺻـورات اﻟﺧﻳـر اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ،إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻘـر أن ﺗﻌﻠﻳـق اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﻌﻳـﺎري
ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻻﻧﻔﺻــﺎﻝ ﻋــن ﻛــﻝ ﻣﻧظــور ﻗﻳﻣــﻲ ﻫــدف ﻣﺳــﺗﺣﻳﻝ ،ﻷن ﻛــﻝ ﺗﺑرﻳــر ﻻ
ﻳﺗم إﻻ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻷﻓق ﻣﻌﻳﺎري .ﻓﻧظرﻳـﺔ اﻟﻌداﻟـﺔ ﻛﺈﻧﺻـﺎف ﻟﻳﺳـت إﺟراﺋﻳـﺔ ﻓـﻲ

اﻟﻣطﻠق ,ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ ﺗﺻـورات ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻟﻠﻔـرد واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ .ﻓﻣـﺎ ﺗﺑﺣـث ﻋﻧـﻪ ﻫـو
أن ﺗﻛون «ﻗﺎﻋدة ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺑرﻳر» ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳـﺔ اﻟﻘﺎﻋدﻳـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟدﺳـﺗوري

اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﺟﻣﻠــﺔ ﺣــدوس أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ.
ﻓﺳ ــﻣﺗﻬﺎ اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ اﻟﺷ ــﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﻣ ــن ﻓ ــﻲ ﻛوﻧﻬ ــﺎ ﺗ ــﺗﻠﻣس ﻓﺿ ــﺎء ﻣﺣﺎﻳ ــداً ﻳﺣﺗ ــرم
اﻟﺗﻌددﻳ ــﺔ ﻓﻳﻣ ــﺎ وراء اﺧ ــﺗﻼف اﻟﻣ ــذاﻫب اﻟﺗﻔﺳ ــﻳرﻳﺔ ,و«ﻫ ــذا اﻟﻔﺿ ــﺎء اﻟﻣﺷ ــﺗرك

اﻟﻣﺣﺎﻳد ﻫو اﻟﺗﺻور اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣرﻛز إﺟﻣﺎع ﺗوﻓﻳﻘﻲ».24
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وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺿﺢ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺿﺑط ﻧﻣط «اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ»public reason

ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟذي ﻫو اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻘﻳﻣﻲ ﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻌداﻟـﺔ .وﻳﻌ ّـرف روﻟـز
اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻌﻣــوﻣﻲ ﺑﺄﻧــﻪ «ﻋﻘــﻝ اﻟﻣ ـواطﻧﻳن اﻟﻣﺗﺳــﺎوﻳن اﻟــذﻳن ﻳﻣﺎرﺳــون ﺑﺻــﻔﺗﻬم
ﺟﺳــﻣﺎً ﺟﻣﺎﻋﻳ ـﺎً اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻹﻛراﻫﻳــﺔ اﻟﻘﺻــوى ﺑﻌﺿــﻬم ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض

ﻋن طرﻳق إﺻدارﻫم ﻟﻠﻘواﻧﻳن وﻣراﺟﻌﺗﻬم ﻟدﺳﺗورﻫم».24

ﻓﺎﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻫو داﺋرة اﻟﺣوار اﻟﺣر داﺧﻝ ﻓﺿـﺎء اﻟﻣواطﻧـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرك ﻓـﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻝ «اﻟﻌﻘﻝ ﻏﻳر اﻟﻌﻣوﻣﻲ» اﻟذي ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ
وﻟ ــدى اﻟ ــرواﺑط اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ واﻟﻣﻧﺗ ــدﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ,وﻫ ــو ﻣﻘﺑ ــوﻝ ﻓ ــﻲ ﺣ ــدود ﺣرﻳ ــﺔ

اﻟ ــوﻋﻲ واﻟﺗﻌﺑﻳ ــر ،ﻟﻛﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻣﻛ ــن أن ﻳﻌ ــوض اﻟﻌﻘ ــﻝ اﻟﻌﻣ ــوﻣﻲ أو ﻳﻘﻳ ــدﻩ ﻷﻧ ــﻪ

ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻸﻣﺔ.

ﻧﻼﺣــظ ﻫﻧــﺎ أن إﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗﺄﺳــﻳس اﻹﺟ ارﺋــﻲ ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﻟــذي ﻳﻛرﺳــﻪ
ﻣﺑدأ أوﻟوﻳﺔ اﻟﻌدﻝ)اﻹﻧﺻﺎف( ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻳر واﻟﻣﻧظور اﻟﻘﻳﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻫو أﺳـﺎس اﻟﺟـدﻝ اﻟواﺳـﻊ اﻟـذي

ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻧظرﻳﺔ روﻟز ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر .وﺳﻧﻘف ﺑﺎﻗﺗﺿﺎب ﻓﻲ ﻫـذا

اﻟﻣﻘــﺎم ﻋﻧــد أرﺑــﻊ ﻗ ـراءات رﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻟﻧظرﻳــﺔ روﻟــز ﺗﻧطﻠــق ﻣــن ﺧﻠﻔﻳــﺎت ﻣﺗﻣــﺎﻳزة

ﻫﻲ :ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻛﻧدي ﺗﺷـﺎرﻟز ﺗـﺎﻳﻠور واﻟﻔﻳﻠﺳـوف اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﻳـورﻏن
ﻫﺎﺑرﻣ ــﺎس واﻟﻔﻳﻠﺳ ــوف اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﺑ ــوﻝ رﻳﻛ ــور ,واﻟﻔﻳﻠﺳ ــوف اﻹﻳط ــﺎﻟﻲ أﻧﺗوﻧﻳ ــو

ﻧﻐري.

ﻓﺄوﻝ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣذﻛورﻳن ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻳـﺔ communautarian
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺣوار روﻟز ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎً ﻓﻲ ﺑﻠورة وﻣراﺟﻌـﺔ ﻧظرﻳﺗـﻪ ،أﻣـﺎ ﻫﺎﺑرﻣـﺎس

ورﻳﻛ ــور ﻓﻳﺷ ــﺗرﻛﺎن ﻣ ــﻊ روﻟ ــز ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑ ــﺔ اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ ﻟﻛﻧﻬﻣ ــﺎ ﻳﺧﺎﻟﻔﺎﻧ ــﻪ ﻣ ــن

ﻣﻧطﻠﻘ ــﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔـــﻳن ﻧﻣوذﺟـــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــدي ,ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻳن ﺗﻧطﻠ ــق ﻗـ ـراءة ﻧﻐ ــري ﻣ ــن
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ﺧﻠﻔﻳـ ــﺎت ﻣﺎرﻛﺳـ ــﻳﺔ ﺟدﻳـ ــدة راﻓﺿـ ــﺔ ﻟﻠﺗﺻـ ــورات اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻳـ ــداﻓﻊ ﻋﻧﻬـ ــﺎ

ﻫﺎﺑرﻣﺎس ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻧظرﻳﺔ رﺻﻳﻧﺔ.

أﻣﺎ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻲ ﻓﻳﻧطﻠق ﻣن ﻧﻘد اﻟﺗﺻور اﻟﻔردي ﻟﻠذات اﻟﺣـرة ﺑﺈﺧراﺟﻬـﺎ

ﻣن ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ اﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻲ وﺗﻘﻠﻳدﻫﺎ اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧظرﻳـﺔ روﻟـز اﻟﺗـﻲ

ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺻﺎم ﺧطﻳر ﺑﻳن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن .ﻓﺎﻟﻔرد ﻣن ﺣﻳث ﻫو اﻟـذات
اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ ﻟــﻳس ذرة ﻣﻌزوﻟــﺔ ,ﺑــﻝ ﻳﺣﻣـﻝ ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺗﺻــو اًر ﻣﺳــﺑﻘﺎً ﺣــوﻝ اﻟﺧﻳــر

اﻟﺟﻣﻌــﻲ ،وﻻ ﻣﻌﻧــﻰ ﻟﺣﻳــﺎد اﻟدوﻟــﺔ إزاء اﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ
اﻟرﺟ ـ ــوع ﻟﻠﺗﺻ ـ ــور اﻷرﺳ ـ ــطﻲ اﻟ ـ ــذي ﻳﻌط ـ ــﻲ اﻷوﻟوﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﺧﻳ ـ ــر )أي اﻟﻔﺿ ـ ــﻳﻠﺔ

اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻝ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻹﺟراﺋﻲ.

ﻓﺗﺎﻳﻠور ﻳرى أن روﻟز ﻟم ﻳﻧﺟﺢ ﻓـﻲ ﺗﺟـﺎوز ﻣـﺄزق اﻟﻧﺳـﺑﻳﺔ اﻟﻌدﻣﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم

ﻣــن دﻓﺎﻋــﻪ ﻓﻛ ـرة اﻟﻣﺿــﻣون اﻟﻣﻌﻳــﺎري اﻟﻣــﻼزم ﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ ﺑﺻــﻔﺗﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳ ـ اًر
ﻋ ــن اﻟﻌﻘ ــﻝ اﻟﻌﻣ ــوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌددﻳ ــﺔ .وﻣﺻ ــدر ﻫ ــذا اﻟﻌﺟ ــز

ﻳﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻛوﻧــﻪ ﻟــم ﻳــﺗﺧﻠص ﻣــن ﻣﺑــدأ «اﻟذاﺗﻳــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ» اﻟﻣﻬــﻳﻣن ﻋﻠــﻰ

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ .وﻳﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑـدأ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـوﻝ ﺑـﺄن اﻟﻣواﻗـف اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ

ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟـﻰ أي أﺳـﺎس ﻣرﺟﻌـﻲ ﺳـواء ﻛـﺎن اﻟﻌﻘـﻝ أو اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ,وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن
ﻛــﻝ واﺣــد ﻣﻧــﺎ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ ﺑﺣﺳــب ﻗﻧﺎﻋﺎﺗــﻪ اﻟذاﺗﻳــﺔ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ «ﻳﻔﻘــد اﻟﻌﻘــﻝ دور

اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ اﻟﺣـوارات اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ» .وﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻷﻣــر ﻳﻣﻛﻧــك ﺗﻧﺑﻳــﻪ ﻣﺣــﺎورك إﻟــﻰ

ﺑﻌـض اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﻓﺎﺗﺗـﻪ ،وﻟﻛــن ﻟـﻳس ﻟــك ﻗـدرة ﻋﻠــﻰ إﻗﻧﺎﻋـﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺷــﺑﺛﻪ
ﺑﻣوﻗﻔﻪ اﻷﺻﻠﻲ.25

وﻳرﺟ ـ ــﻊ ﺗ ـ ــﺎﻳﻠور ﺧﻠﻔﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗﺻ ـ ــور اﻟﻠﻳﺑ ارﻟ ـ ــﻲ ﻷوﻟوﻳ ـ ــﺔ اﻟﺣﻘ ـ ــوق اﻟﻔردﻳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ

اﻻﻧﺗﻣــﺎءات اﻟﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ )ﻛﻣــﺎ ﻫــو واﺿــﺢ ﻟــدى روﻟــز( إﻟــﻰ ﻛــﺎﻧط اﻟــذي ﻋــرف
اﻟﻛ ارﻣ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳ ــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن ,أي ﻗ ــدرة ﻛ ــﻝ ﺷ ــﺧص ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺣدﻳ ــد

ﺗﺻورﻩ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺧطر اﻟذي ﻳﻔﺿﻲ إﻟﻳﻪ ﻫذا اﻟرأي ﻫو ﻗﻳﺎم
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ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﺗﺗﺄﺳــس ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻔردﻳــﺔ وﺗ ـرﻓض اﻻﺧــﺗﻼف اﻟﺛﻘ ــﺎﻓﻲ؛

«ﻷﻧﻬــﺎ ﺗرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﻳــق ﻧﻣطــﻲ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــوق دون
اﺳــﺗﺛﻧﺎء ،وﻷﻧﻬــﺎ ﺟــد ﺣــذرة ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎﺋر اﻟﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ» .ﻓﻬــﻲ ﻋــﺎﺟزة ﻋــن ﻗﺑــوﻝ

أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ أﺳـﺎس ﺑﻘﺎﺋﻬـﺎ ،ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ اﻋﺗﺑـﺎر

اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑدﻝ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ.26

أﻣـﺎ ﻫﺎﺑرﻣــﺎس ﻓﻳﻘ ّـر ﻓــﻲ اﻟﺑداﻳــﺔ أن «ﺧﺻـوﻣﺗﻪ» ﻣــﻊ روﻟــز ﻫـﻲ ﻣﺟــرد ﺧــﻼف
ﻋ ــﺎﺋﻠﻲ ,ﻓﻬ ــو ﻳواﻓﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣﻧطﻠﻘ ــﻪ اﻟ ــذي ﻫ ــو «أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻝ واﻟرﺷ ــد»

اﻟﻛﺎﻧطﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻟﻌﻣــوﻣﻲ ﻟﻠﻌﻘــﻝ .ﺑﻳــد أﻧــﻪ ﻳﺗﻌــرض ﺑﺎﻟﻧﻘــد

ﻟﻣﻔﻬوم «اﻟوﺿـﻌﻳﺔ اﻷﺻـﻠﻳﺔ» اﻟـذي ﻳـراﻩ ﻋـﺎﺟ اًز ﻋـن ﺗﻔﺳـﻳر وﺿـﻣﺎن اﻟﻣوﻗـف

ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺣﻳز اﻟذي ﻳﻧﺑﻊ ﻣﻧﻪ ﻣﺑـدأ اﻟﻌداﻟـﺔ ﻣـن ﺣﻳـث طﺎﺑﻌﻬﻣـﺎ اﻹﺟ ارﺋـﻲ ,ﻛﻣـﺎ

ﻳرى ﻫﺎﺑرﻣﺎس أن روﻟز ﻟم ﻳﻛن واﺿﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑـﻳن «اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺗﺑرﻳرﻳـﺔ»
و«اﻟﻘﺿـ ـ ــﺎﻳﺎ اﻟﻣﻘﺑوﻟـ ـ ــﺔ» ﺑﺣﻳـ ـ ــث ﻳﺑـ ـ ــدو أﻧـ ـ ــﻪ أراد اﻟﺣﺻـ ـ ــوﻝ ﻋﻠـ ـ ــﻰ «اﻟﺣﻳـ ـ ــﺎد

اﻹﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ» ﻟﺗﺻــورﻩ ﻟﻠﻌداﻟــﺔ ﻓــﺎﻧﺗﻬﻰ إﻟــﻰ اﻟﺗﺿــﺣﻳﺔ ﺑــﺎﻟطﻣوح «ﻟﻠﺻــﻠوﺣﻳﺔ

اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ» .ذﻟ ــك أن اﻟﻔﻬــم اﻷداﺗ ــﻲ اﻟﻣﺣــض ﻟﻠﻧظرﻳ ــﺔ ﻣﻣﺗﻧــﻊ ،ﻷن اﻹﺟﻣ ــﺎع

اﻟﺗــوﻓﻳﻘﻲ اﻟــذي ﻳﺗﺣــدث ﻋﻧــﻪ روﻟــز ﻳﺗطﻠــب ﻣﺳــﺑﻘﺎً ﺟﻬــداً اﻗﻧﺎﻋﻳ ـﺎً ودﻓﺎﻋ ـﺎً ﻋــن
ﺧﻳـ ــﺎر ﻣﻌﻳـ ــﺎري .ﻓﺎﻹﺟﻣـ ــﺎع ﻻ ﻳﻣﻛـ ــن أن ﻳﺣﺻـ ــﻝ إﻻ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﻋﻼﻗـ ــﺔ

ﻣﻌرﻓﻳﺔ ﺑﻳن ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎدﻫﺎ اﻹﻳـدﻳوﻟوﺟﻲ ﻛﻣـﺎ ﻳﺗﺟﻠـﻰ
ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.

ﻓﺎﻹﺳـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻧظرﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ اﻋﺗﻣـ ــدﻫﺎ روﻟـ ــز أدت ﺑـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ إﺧﺿـ ــﺎع ﻣﺑـ ــدأ

اﻟﺷـ ــرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺑـ ــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـ ــﺔ .وﻣـ ــن ﻫﻧ ـ ـﺎ أﺧﻔـ ــق ﻓـ ــﻲ

ﻣﺷ ــروﻋﻪ اﻷﺻ ــﻠﻲ اﻟ ــذي ﻫ ــو اﻟﺗوﻓﻳ ــق ﺑ ــﻳن اﻟﻣﻔﻬ ــوم اﻟﺣ ــدﻳث ﻟﻠﺣرﻳ ــﺔ )ﺣرﻳ ــﺔ

اﻟوﻋﻲ واﻟﺗﻌﺑﻳر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ (...واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘدﻳم ﻟﻬـﺎ)ﺣﻘوق اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻣـﺎء(.
ﻓ ــﺎﻟﻣواطﻧون ﻟ ــﻳس ﻟﻬ ــم دور ﻣﺣ ــوري ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺄﺳ ــﻳس اﻟ ــدﻳﻣﻘراطﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑ ــﺎر أن
15

اﻟﻣﺑ ــﺎدئ اﻟرﺋﻳﺳ ــﻳﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ ﻟﻠﺣرﻳ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﻟﻠﺗﻌددﻳ ــﺔ ﺗﺗﺷ ــﻛﻝ ﻓ ــﻲ ﻟﺣظ ــﺔ

اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن «ﻓﻌﻝ إﻧﺷﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻳس

ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ أن ﻳﺳــﺗﻌﺎد ﻓــﻲ اﻟظــروف اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋــﺎدﻝ ﺗﺷــﻛﻝ ﻣــن

ﻗﺑﻝ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن اﻟﺿروري إﻋطﺎء ﺷﻛﻝ داﺋم ﻟﻣﺳـﺎر إﻧﺟـﺎز اﻟﺣﻘـوق».

وﻫﻛذا ﻳؤوﻝ ﻫذا اﻟﺗﺻور إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ ﻣﺳـﺎ اًر

داﺋﻣﺎً وﻣﻔﺗوﺣﺎً ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ.27

أﻣ ــﺎ ﺑ ــوﻝ رﻳﻛ ــور ﻓﻳﻧطﻠ ــق ﻣ ــن اﻟﺗﺳ ــﺎؤﻝ ﺣ ــوﻝ طﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻟﺗﺻ ــور

اﻷدﺑــﻲ ) deontologicﻏﻳــر اﻟﻐــﺎﺋﻲ( ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﻟــذي ﻳﻌــود ﻟﻠﺗﻘﻠﻳــد اﻟﻛــﺎﻧطﻲ
)ﻓﻛرة اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺗﻣﻳز( واﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟذي ﻳﺧرج ﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن

اﻟﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻔردي إﻟﻰ اﻟﺑﻌـد اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ .ﻓﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﺻـﻠﺔ ﺑـﻳن «اﻟﻣﻧظـور
ُ
اﻷدﺑﻲ»  deontologicو«اﻹﺟراء اﻟﺗﻌﺎﻗدي»؟

ﻳﻘدم رﻳﻛور ﻓرﺿـﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟﻳﺳـت ﻋرﺿـﻳﺔ ﻣـﺎ داﻣـت وظﻳﻔـﺔ
اﻹﺟـ ـراء اﻟﺗﻌﺎﻗ ــدي ﺗﻛﻣ ــن ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻣﺎن أوﻟوﻳ ــﺔ اﻟﻌ ــدﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺧﻳ ــر ﺑﺎﺳ ــﺗﺑداﻝ

اﻻﻟﺗـزام إزاء اﻟﺧﻳـر اﻟﻣﺷـﺗرك ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗـدي ﻧﻔﺳـﻪ .ﻓﻣﺑـﺎدئ اﻟﻌداﻟـﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ

ﺗﻧﺣــدر ﻣــن ﻫــذا اﻹﺟـراء اﻟﺗﻌﺎﻗــدي ﻷن اﻟﻌﻘــد ﻳﺄﺧــذ ﻣوﻗــﻊ اﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺗﻣﻳــز
ﻓـ ــﻲ ﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻷﺧـ ــﻼق اﻟﻔردﻳـ ــﺔ .ﻓﺎﻹﺷـ ــﻛﺎﻝ ﻛﻠـ ــﻪ ﻳﺗﻌﻠـ ــق ﺑﻣـ ــدى ﻗـ ــدرة ﺗﻌـ ــوﻳض

اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧﻳر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.

ﻓﺈذا ﻛﺎن روﻟز ﻳﺿﻊ «اﻹﻧﺻـﺎف»  fairnessﻓـﻲ ﻣﻘـﺎم ﻣﺗﻘـدم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌداﻟـﺔ,
ﻓذﻟك ﻷن اﻹﻧﺻﺎف ﻫو اﻟﺳـﻣﺔ اﻟﻣﻣﻳـزة اﻟوﺿـﻌﻳﺔ ﻟﻸﺻـﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘـد اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻌـﻳن
أن ﺗﺗوﻟــد ﻣﻧﻬــﺎ ﻋداﻟــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻘﺎﻋدﻳــﺔ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ أن روﻟــز

ﻳﺣﻣﻝ ﺧراﻓﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻛﻝ اﻟﺛﻘﻝ اﻟﻧظري اﻟﻼﺣق ﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ.

ﻳــرى رﻳﻛــور أن روﻟــز أراد ﺑﻬــذﻩ اﻟﺣﻳﻠــﺔ اﻟﻧظرﻳــﺔ ﺗﺧﻠــﻳص اﻟﻌــدﻝ ﻣــن وﺻــﺎﻳﺔ

اﻟﺧﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ اﻹﺟراﺋﻳﺔ ,إﻻ أن إﺷﻛﺎﻻت ﺛﻼﺛﺔ ﺗظﻝ ﻣطروﺣﺔ:
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أوﻻً :ﻣﺎ اﻟذي ﻳﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗداوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻدر ﻋﻧﻬﺎ

اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻌﺎدﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت؟

ﺛﺎﻧﻳـ ـﺎً :ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟﻣﺑ ــﺎدئ اﻟﺗ ــﻲ ﺳ ــﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟوﺿ ــﻌﻳﺔ اﻟﺗداوﻟﻳ ــﺔ

اﻟوﻫﻣﻳﺔ؟

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣﺎ ﻫو اﻟﺑرﻫﺎن اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻧـﻊ اﻷطـراف اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣـﺎع ﻋﻠـﻰ

اﺧﺗﻳﺎر ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟروﻟزﻳﺔ ﺑدﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ؟

ﻓﺑﺧﺻوص اﻟﺳـؤاﻝ اﻷوﻝ ،ﻳﻧﺑـﻪ رﻳﻛـور إﻟـﻰ اﻟﻌواﺋـق اﻟﻌدﻳـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـوق ﻗﻳـﺎم

ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺻﺎف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟـﺔ اﻟﺿـﺎﺑطﺔ ﻟﻠﻌﻘـد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،

ﻛﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﻟﻠﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺷـر وﺗﺣدﻳـد اﻟﺧﻳـرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ

اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎﻗﻝ ,واﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺑرﻫﺎﻧﻳـﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳـﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـف

ﺗﺻــورات اﻟﻌداﻟــﺔ ,واﻟﺗﺳــﺎوي ﻓــﻲ ﻛﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت..ﻣﻣــﺎ ﻳــﻧم ﻋــن اﻟﻌﺟــز ﻋــن
ﺿـ ــﺑط اﻟﻣﺳـ ــطرة اﻹﺟراﺋﻳـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوﻋﻳﺔ ﻟﻠوﺻـ ــوﻝ إﻟـ ــﻰ ﻣﺑـ ــﺎدئ اﻟﻌـ ــدﻝ ﻓـ ــﻲ
وﺿﻌﻳﺔ إﻧﺻﺎف أﺻﻠﻳﺔ.

وﺑﺧﺻوص اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻳرى رﻳﻛور أن ﻣﺑدﺋﻲ اﻟﻌداﻟـﺔ ﺑﺻـﻔﺗﻬﻣﺎ ﻣﺑـدﺋﻳن

ﺗــوزﻳﻌﻳﻳن )ﺗوزﻳــﻊ اﻟﺣﻘــوق واﻟواﺟﺑــﺎت واﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ(..ﻻ ﻳﺗﻌرﺿــﺎن ﻟﻔﻛ ـرة ﺗﻌددﻳــﺔ

اﻟﺧﻳرات ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﺑدﻻﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﻋد اﻟﺗﻘﺳﻳم .وﻟﻛن اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻧظـر إﻟﻳـﻪ
ﻛﻧﺳق ﺗـوزﻳﻌﻲ ﻳطـرح إﺷـﻛﺎﻻت ﻋوﻳﺻـﺔ ،إذ ﺛﻣـﺔ طـرق ﻋدﻳـدة ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﺗﻘﺳـﻳم

اﻟﻣﻛﺎﺳــب واﻟﺧﺳــﺎﺋر ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺗ ـواﻓﻘﻲ -اﻟﺻــداﻣﻲ اﻟــداﺋم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ.

ﻓروﻟ ــز ﻛﻐﻳـ ـرﻩ ﻣ ــن ﻓﻼﺳ ــﻔﺔ اﻷﺧ ــﻼق اﻋﺗرﺿ ــﺗﻪ إﺷ ــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻟﻌ ــدﻝ

واﻟﻣﺳﺎواة ،ﻓﺎﺧﺗزﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌداﻟﺔ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﺗﺿـﻣن اﻟﺣـد اﻷﻗﺻـﻰ اﻟﻣﻣﻛـن

ﻣ ـ ــن أﺷ ـ ــﻛﺎﻝ اﻟﻼﻣﺳ ـ ــﺎواة اﻟﺣﺗﻣﻳ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺎﻧﺗﻬﻰ ﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﻼﻝ ﻧﻣوذﺟ ـ ــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ــدي
)اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﻳن اﻟﺷــرﻛﺎء ﻓــﻲ اﻟوﺿــﻌﻳﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ( إﻟــﻰ إﺿــﻔﺎء ﺳــﻣﺔ اﻹﻧﺻــﺎف
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ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺗﻲ ﻳﻘرﻫﺎ اﻟﻌﻘـد ﻣـﺎدام ﺣﺻـﻝ اﻻﺣﺗﻳـﺎط ﻟﻠﻣﺳـﺎواة

ﻓﻲ وﺿﻌﻳﺎت اﻻﻧطﻼق اﻷوﻟﻰ)اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص(.

وﺑﺧﺻوص اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث ,ﻳرى رﻳﻛور أن روﻟز ﻳﻧطﻠق ﻓـﻲ ﺗﺑرﻳـرﻩ ﻻﺧﺗﻳـﺎر

اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟﻌداﻟﺔ إﻟﻰ ﻧظرﻳﺔ «اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ» ,ﻣﻣﺎ ﻳﻔـﺗﺢ

اﻟﺑﺎب أﻣﺎم إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ وﻣﺗﻌددة .ﺑﻳد أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﻳن ﻳرﺗﺑطـون ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳـﻧﻬم

ﺑﻣﻳﺛـﺎق ﺣـددت ﺑﻧـودﻩ ﻋﻠﻧـﺎً وﺑﺈﺟﻣـﺎع .وﻣـن ﻫﻧـﺎ إذا ﺗﺻـﺎدم ﺗﺻـوران ﻣﺧﺗﻠﻔـﺎن

ﻟﻠﻌداﻟﺔ وﻛﺎن أﺣد اﻟﺗﺻـورْﻳن ﻳﺳـﻣﺢ ﺑوﺟـود وﺿـﻌﻳﺔ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﻌﺗـرض ﻋﻠﻳﻬـﺎ
أﺣــدﻫم ﻓــﻲ ﺣــﻳن ﻳﻘﺻــﻲ اﻟﺗﺻــور اﻵﺧــر ﻫــذا اﻻﺣﺗﻣــﺎﻝ ,ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﺗﺻــور

اﻷﺧﻳر ﺳﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻐﻠﺑـﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟـﺔ .وﻋﻧدﺋـذ ﻳﻐـدو اﻟﺳـؤاﻝ اﻟﻣطـروح ﻫـو:إﻟﻰ
أي ﺣد ﻳﻣﻛن ﻟﻣﻳﺛﺎق ﻻ ﺗﺎرﻳﺧﻲ أن ﻳﻠزم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎً ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ؟

وﻫﻛذا ﻳﺧﻠص رﻳﻛور ﻣن اﻋﺗراﺿﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ روﻟز إﻟﻰ أن ﻧظرﻳﺗـﻪ ﻟﻠﻌداﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ

ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎرﺑــﺔ أدﺑﻳــﺔ إﺟراﺋﻳــﺔ ﺗﺧﺗــزن ﺗﺻــو اًر ﻗﺑﻠﻳ ـﺎً ﻟﻣﺿــﻣون اﻟﻌداﻟــﺔ ﻫــو
اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺑـدﺋﻲ اﻟﻌداﻟـﺔ وﺗﻔﺳـﻳرﻫﻣﺎ ﻗﺑـﻝ أن ﻧﺑـرﻫن )إن ﻛـﺎن اﻷﻣـر

ﻣﻣﻛﻧ ــﺎ( ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬﻣ ــﺎ اﻟﻣﻌﻳ ــﺎران اﻟﻠ ــذان ﻳﺗوﺻ ــﻝ إﻟﻳﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻟﺣظ ــﺔ اﻟوﺿ ــﻌﻳﺔ

اﻷﺻــﻠﻳﺔ .ﻓﺎﻟوﺿــﻌﻳﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﺿــﺎﻣﻧﺔ ﻟﻺﻧﺻــﺎف ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــور
ﺿــﻣﻧﻲ وﻣﻔﻬــوم ﻓﻠﺳــﻔﻲ ﻣﻌــﻳن ﻟﻺﻧﺻــﺎف ﺳــﻳﻛون ﺣﺎﺳــﻣﺎً ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﻣﺑــدﺋﻲ

اﻟﻌداﻟــﺔ .وﻣ ـن ﻫﻧــﺎ ﺣــدود أي ﻧظرﻳــﺔ إﺟراﺋﻳــﺔ ﺗـ ّـدﻋﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء ﻋــن
ﺗﺻور ﻣﻌﻳﺎري ﻟﻠﺧﻳر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.28

أﻣــﺎ أﻧطوﻧﻳــو ﻧﻐــري ﻓﻳــرى أن ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ ﻟــدى روﻟــز ﺗﻧطﻠــق ﻣــن «ﺧﻠﻔﻳــﺔ
ﺻ ـورﻳﺔ ﻗوﻳــﺔ» ﺗﺧﻔــﻲ ﺣﻧﻳﻧ ـﺎً ﻟﻠﺗﺄﺳﻳﺳ ـﺎت اﻷﻧطوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﻘﺻــوى .ﺻــﺣﻳﺢ أﻧــﻪ

ﻳرﻳــد أن ﻳــﺗﺧﻠص ﻣــن اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺎت اﻟوظﻳﻔﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺋدة ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻣــط

اﻟﻌﻘﻼﻧﻳـــﺔ اﻷداﺗﻳـ ــﺔ ﻟﻠﺣداﺛـ ــﺔ اﻟ أرﺳـ ــﻣﺎﻟﻳﺔ دون اﻟﻧﻛ ــوص إﻟـ ــﻰ ﻧﻣـ ــط ﺟدﻳـ ــد ﻣـ ــن
ﻧظرﻳ ــﺎت اﻟﺣ ــق اﻟطﺑﻳﻌ ــﻲ )ﻧوزﻳ ــك ﻣ ــﺛﻼً( أو إﻟ ــﻰ اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــﺑﻳﺔ اﻻﺟﻣﺎﻋﻳ ــﺔ
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)ﻫﺎﺑرﻣ ـ ــﺎس( .وﻣ ـ ــن ﻫﻧ ـ ــﺎ ﻋودﺗ ـ ــﻪ ﻟﻠﺻ ـ ــورﻳﺔ اﻟﺗراﻧﺳ ـ ــﺎﻧدﻧﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟطرﻳﻘ ـ ــﺔ

اﻟﻛﺎﻧطﻳــﺔ أي ﻓﻛـ ـرة اﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺗﻣﻳ ــز ﺿ ــﻣن ﻣﻧظ ــور ﺗﻌﺎﻗ ــدي ﻳﻛﻔ ــﻝ ﺣرﻳ ــﺔ
اﻷﻓراد وﻣﺳﺎواﺗﻬم.

وﻳــرى ﻧﻐــري أن ﻓﻛــر روﻟــز ﻳﻧــدرج ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق اﻟﻧظرﻳــﺎت «اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟﺗﻘدﻣﻳــﺔ»

أي «دﻳﻣﻘراطﻳ ــﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ» ﺑ ــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻧﻐﻠوﺳﺎﻛﺳ ــوﻧﻲ اﻟ ــذي ﻳﻌﻧ ــﻲ اﻟﺻ ــﻧف
اﻟـ ــدﻳﻣﻘراطﻲ اﻟـ ــذي ﻻ ﺗﻛـ ــون ﻓﻳـ ــﻪ اﻟﻣﺷـ ــﺎرﻛﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻳـ ــﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﺿـ ــرورﻳﺔ

ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ﻓﺣﺳب ٕواﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎً ﻷﺟﻝ إﻧﺷﺎء ﻣواطﻧﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻻﺗﺻــﺎﻝ واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎﺿــد .إﻻ أن ﻧﺳــﻘﻪ اﻟﺑرﻫــﺎﻧﻲ ﻳﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﺧــﺗﻼﻻت
ﺧطﻳ ـرة ﺗﻧﺑــﻊ ﻣــن ﻣﻔﻬــوم «اﻟوﺿــﻌﻳﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ» اﻟــذي ﻳﺗﺳــم ﺑــﺎﻟﻐﻣوض وﻋــدم

اﻟدﻗــﺔ .ﻓروﻟــز ﻻ ﻳﺣــدد طﺑﻳﻌــﺔ «اﻟﺧﻳ ـرات اﻷوﻟﻳــﺔ» اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺣــور ﺣوﻟﻬــﺎ ﻫــذﻩ

اﻟوﺿــﻌﻳﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﻳﺟﻌــﻝ اﻟﻣﺳــﺎر اﻟﻐــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﺿــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺑــدﺋﻲ اﻟﻌداﻟــﺔ ﻋرﺿـ ًـﻳﺎ

واﺣﺗﻣﺎﻟﻳــﺎ .إﻧــﻪ ﻳﻔــﺗﺢ اﻟطرﻳــق ﻧظرﻳ ـﺎً ﻟﻛــﻝ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺎت ﺑﺈﻗﺻــﺎء ﻛــﻝ اﻟﺗﺣدﻳــدات

اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻳﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺎ ،إﻻ أن ﻧزﻋﺗـﻪ اﻟﺻـورﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﻧﺳـﺟم إﻻ ﻣـﻊ
ﺳــﻳﺎﻗﺎت ﺗﺟــذرت ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻝ واﺳــﺗﻘرت ﻓﻳﻬــﺎٕ ،واﻻ ﻛﺎﻧــت
ﻧظرﻳﺗﻪ ﻣﺟرد دﻓﺎع ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم.29

ﻟم ﻧﺗﻌـرض ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻟﻘـراءات أﺧـرى ﻫﺎﻣـﺔ ﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻌداﻟـﺔ ﻟـدى روﻟـز,

وﺟ ـﻪ ﻧﻘــداً
ﻣــن ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻗــراءة اﻟﻔﻳﻠﺳــوف واﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻬﻧــدي أﻣﺎرﺗﻳــﺎ ﺳــن اﻟــذي ّ
رﺻﻳﻧﺎً ﻷطروﺣﺔ روﻟز ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻧظرﻳﺗﻪ ﺣوﻝ «اﻟﻣـؤﻫﻼت» capacities

 ,30وﻧﻘ ــد اﻟﻔﻳﻠﺳ ــوف اﻟﻠﻳﺑ ارﻟ ــﻲ اﻷﻣرﻳﻛ ــﻲ روﺑﻳ ــر ﻧوزﻳ ــك ,31وﻗـ ـراءات ﺑﻘﻳ ــﺔ

اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎﺗﻳﻳن وﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺎﻳﻛــﻝ ﺻــﺎﻧدﻝ اﻟــذي ﺧﺻــص ﻛﺗﺎﺑـﺎً
ﻣﺗﻣﻳ اًز ﻓﻲ ﻧﻘد روﻟز وﻋرض ﻧظرﻳﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ,32وﻣﺎﻳﻛﻝ واﻟزر أﻫم ﻓﻳﻠﺳـوف
ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺑﻌد روﻟـز اﻟـذي اﺷـﺗﻬر ﺑﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﻬـﺎم «دواﺋـر اﻟﻌداﻟـﺔ» ,33وﻗـد اﻛﺗﻔﻳﻧـﺎ

ﺑﻌرض ﻗراءة زﻣﻳﻠﻬﻣﺎ ﺗﺎﻳﻠور.
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وﺣﺳﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻳز أﻧﻧﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟـﻰ اﻷﺳـس اﻟرﺋﻳﺳـﺔ ﻟﻧظرﻳـﺔ روﻟـز ،وﻧﺑﻬﻧـﺎ

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ وﻟدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.

1 - Hegel:principes de la philosophie de droit vrin 1989
 - 2من أھ م ھ ذه المح اوالت مقارب ة الكات ب والسياس ي الفرنس ي بنج امين
كوس تان) (1830-1767الرافض ة للنم وذج التعاق دي م ن منطلق ات فردي ة
راجع له:
B.Constant:la liberté chez les modernes in écrits
politiques Gallimard 1997
 - 3راجع مثالً كتاب ستوارت ميل المشھور
John Stuart Mill:utilitarism filiquarian publishing 2007
 - 4ال شك أن أھم فالسفة مدرسة فرانكفورت تأثيراً في الس احة األمريكي ة
ھو ھربرت ماركوز) (1979-1898الذي أقام طويالً ف ي الوالي ات المتح دة
ودرس في جامعاتھا .راجع له
H.Marcuse: one-dimensional man ark paperback London
1986
 - 5راجع مثالً مقالة شتراوس المشھورة «موجات الحداثة الثالث» في
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J.Rawls: a theory of justice
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Théorie de la justice Seuil ed 1997
7 - Aristote: Ethique a Nicomaque vrin 1990
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biblio essai 2008 pp39-71
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pp 205-241
11-John rawls théorie de la justice p 37
12- ibid pp42-43
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Veronique Munoz-Darde:"la justice comme équité
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In la justice s\d Patrik Wolling vrin 2007 pp142148
Mounir Kchaou: "le contractualisme contemporain
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13-Rawls:la justice comme équité la découverte
2003 p 22
Rawls:libéralisme politique puf 1995 p40
14-Rawls:la justice comme équité p 25
15- John rawls: théorie de la justice P 495-496
16- ibid p33
17-ibid p44
18-ibid p 168
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1994 p26
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justice seuil 1999
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تاريخ مدينة حلب


ھانز غاوبه

ﻟﻘــد ﺷــﻐﻠت أﺻــوﻝ اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻓﻛــر اﻷﺟﻳــﺎﻝ اﻷﺧﻳ ـرة واﻧﺻــب اﻫﺗﻣﺎﻣﻬ ـﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻋــن ﺣﻛﺎﻳــﺎت
وﺗﻔﺎﺻ ــﻳﻝ ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑﻬ ــﺎ .ﻫ ــذا وﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ﻧﻌﺗﻣ ــد ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــور اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أدوات أرﻛﻳوﻟوﺟﻳ ــﺔ ﻋﻠﻣﻳ ــﺔ ،ﻛ ــﺎن

اﻟﻣؤرﺧــون اﻟﻘــدﻣﺎء ﻳﻣﻳﻠــون إﻟــﻰ اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟرواﻳــﺎت اﻟﺷــﻔﺎﻫﻳﺔ واﻷﺳــﺎطﻳر اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﻳطﻠﻬــﺎ اﻟﻧﺳــﻳﺎن ،وﻫــو

اﻷﻣر اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣؤرﺧون اﻟﺣﻠﺑﻳون ﻣـن اﻟﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ وﻗـد وﺻـﻠوا ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﻳـﺎن إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ
ﻣدﻫﺷﺔ.

ﺗﻬــدف اﻟﻔﻘ ـرات اﻵﺗﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘــدﻳم ﻣــوﺟز ﺗــﺎرﻳﺧﻲ وﺟﻐ ارﻓــﻲ ﻋ ـن ﺣﻠــب ،وﻗــد اﻋﺗﻣــدت ﻓــﻲ ذﻟــك ﺳ ـواء ﻋﻠــﻰ
اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ أو اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻟﺣﺿرﻳﺔ واﻷرﻛﻳوﻟوﺟﻳﺔ.

أصول المدينة
ﻳذﻛر اﺑن اﻟﺷﺣﻧﺔ 1وﻫو ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺿـﺎة ﺣﻠـب ﻓـﻲ أواﺳـط اﻟﻘـرن اﻟﺧـﺎﻣس ﻋﺷـر ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺧـﻪ ﻋـن ﺣﻠـب «اﻟـدر
اﻟﻣﻧﺗﺧــب» ﺣ ـواﻟﻲ اﺛﻧــﺎ ﻋﺷــر أﺳــطورة ﺗﺗﻌﻠــق ﻛﻠﻬــﺎ ﺑﺄﺻــوﻝ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .ﺗﺷــﻳر أوﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺎطﻳر إﻟــﻰ اﺳــم

اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط ﻣﻊ ﺳﻳدﻧﺎ إﺑراﻫﻳم اﻟﺧﻠﻳﻝ:

«ﻣن ﻣﻬﺎﺟر إﺑراﻫﻳم -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -وﻗد أﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣـدة طوﻳﻠـﺔ ﺑﻌـد ﻫﺟرﺗـﻪ ﺣـران ﺛـم ﺑﻳـت اﻟﻣﻘـدس.
وﺣﻠــب 2ﺑﻬــﺎ ﻏﻧﻣــﻪ ﺣﺗــﻰ ﻗﻳــﻝ أﻧﻬــﺎ ﺳــﻣﻳت ﺣﻠــب ﺑﻔﻌﻠــﻪ وﻛــﺎن ورودﻩ إﻟﻳﻬــﺎ ﻗﺑــﻝ أن ﺗﺑﻧــﻰ وﻛﺎﻧــت إﻗﺎﻣﺗــﻪ ﺑﺗﻠﻬــﺎ

اﻟــذي ﺻــﺎر ﻗﻠﻌﺗــﻪ وﻗﻳــﻝ اﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺗــردد ﻣــن ﺑﻳــت اﻟﻣﻘــدس إﻟﻳــﻪ وﻟــﻪ اﻵن ﻣﻘــﺎم ﺑــﺄﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻌــﺔ وﻫــو ﺟﺎﻣﻌﻬــﺎ

اﻵن».3

ﻻ ﻧﺳــﺗﻔﻳد طﺑﻌــﺎ ﻣــن ﻫــذا اﻟﺧﺑــر ﺳــوى أن ﺣﻠــب ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﺗﺑــر ﺟــد ﻗدﻳﻣــﺔ ﻟﻛــن اﺑــن اﻟﺷــﺣﻧﺔ ﻳﺻــﺑﺢ أﻛﺛــر دﻗــﺔ
ﻓﻳﻘوﻝ:

«وﻟﻣــﺎ ﻣﻠــك ﺑﻠﻘــورس اﻟﻣوﺻــﻝ وﻗﺻــﺑﺗﻬﺎ ﻳوﻣﺋــذ ﻧﻳﻧــوس وﻛــﺎن اﻟﻣﺗــوﻟﻲ ﻳوﻣﺋــذ ﻋﻠــﻰ ﺧطــﺔ ﻗﻧﺳـرﻳن ﺣﻠــب اﺑــن
اﻟﻣﻬر ﺑﻧﻲ اﻟﺣﺎب ﺑن اﻟﻣﻛﻧف ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﻘﺔ ﻓﺎﺧﺗط ﻣدﻳﻧﺔ ﺣﻠب وﺳﻣﻳت ﺑﻪ».4

ﺗﺗﻌﻠق اﻷﺳطورة اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺑﺧط اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻟﻳس ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ أو ﺗﺷﻳدﻫﺎ .ﺣﺳب ﻋﻠﻣﻲ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة
ﻫﻲ اﻟوﺣﻳدة ﻓﻲ أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺷـﻳر إﻟـﻰ ﺗﺻـﻣﻳم ﺳـﻠوﻗﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ .ﻳﺳـﺗﻣر اﺑـن

اﻟﺷﺣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ :

«ان ﻓـﻲ اﻟﺳــﻧﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻻﺳــﻛﻧدر ﻣﻠـك ﺳــﻠوﻗوس اﻟــذي ﻳﻘـﺎﻝ ﻟــﻪ ﻧﻳﻛــﺎﺗور ﻋﻠـﻰ ﺳــورﻳﺎ وﺑﺎﺑــﻝ ﺑﻧــﻰ
ﺳﻠوﻗﻳﺔ واﻓﺎﻣﻳﺎ واﻟرﻫﺎ وﺣﻠب واﻟﻼذﻗﻳﺔ .ﻗـﺎﻝ ووﺟـدت ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻛﺗـب أن ﺟﻣﻳـﻊ ﻋـدد اﻟﺳـﻧﻳن ﻣﻧـذ ﺧﻠـق اﷲ
 بروفيسور من ألمانيا ,جامعة تيوبنغن .

1

-ﻋــز وﺟــﻝ -آدم -ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺳــﻼم -إﻟــﻰ أوﻝ ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﻋــدد اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻳﻳن وﺗﻌــرف ﺑﺳــﻧﻳن اﻻﺳــﻛﻧدر ﺧﻣﺳــﺔ

أﻻف وﻣﺋﺗﺎن ٕواﺣدى وﻋﺷرﻳن ﺳﻧﺔ وﻫذا ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ان ﺳﻠوﻗس ﺑﻧﻰ ﺣﻠب ﻣرة ﺛﺎﻧﻳـﺔ وﻛﺎﻧـت ﺧرﺑـت ﺑﻌـد ﺑﻧـﺎء
ﺑﻠوﻛوش ﻓﺟدد ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﺳﻠوﻗوس .ﻓﺎن ﻣﺎﺑﻳن اﻟﻣدﺗﻳن ﻣﺎ ﻳزﻳد ذﻋﻠﻰ أﻟف وﻣﺎﺋﺗﻲ ﺳﻧﺔ».5
إذا ﺗرﻛﻧﺎ اﻟﺣﺳﺎب ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﺑن اﻟﺷﺣﻧﺔ ﻛﺎن ﻣطﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ أﻣرﻳن :ان ﺳـﻠوﻗس أﺳـس ﻣـن

ﺣﻠ ــب ﺟ ــزءا ﻓﻘ ــط .وأن ﺣﻠ ــب ﻛﺎﻧ ــت ﻣوﺟ ــودة ﻷﻛﺛ ــر ﻣ ــن  1200ﻋ ــﺎم ﻗﺑ ــﻝ ﺳ ــﻠوﻗوس ﺣـ ـواﻟﻲ 1500ﻗﺑ ــﻝ

اﻟﻣ ــﻳﻼد  :وﻫ ــذا ﻳﻘودﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳﺻ ــطﻠﺢ ﻋﻠﻳ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳ ــورﻳﺔ اﻟوﺳ ــطﻰ ) 500-1000ق.ب( ﺣﺳ ــب

ﺗﺻــﻧﻳف ﻋﻠﻣــﺎء اﻵﺛــﺎر ﻟﻛــن ﺣﻠــب ﻛﺎﻧــت ﻗــد وردت  1000ﺳــﻧﺔ ﻗﺑــﻝ ذﻟــك ﻓــﻲ أرﺷــﻳﻔﺎت إﺑــﻼ EBLA
اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌــد  55ﻛﻳﻠــوﻣﺗر ﺟﻧــوب ﻏرﺑﻬــﺎ وﻛﺎﻧــت آﻧــذاك ﺣدﻳﺛــﺔ اﻟﻌﻬــد ﺑﺎﻟﺗﺄﺳــﻳس .ﺣﺳــب ﻫــذﻩ اﻟوﺛــﺎﺋق

ﻓﺎن ﻣﻠوك إﺑﻼ  Eblaأﻋﺎدوا ﺑﻧﺎء ﻫﻳﻛﻝ اﻻﻟﻪ ﺣدا ﻓﻲ ﺣﻠب وﻗدﻣوا ﻟﻪ ﻗراﺑﻳن.6

ﻣﻠﻛــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻠــب وﻛــﺎن ﻳﺑﺳــط ﻧﻔــوذﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﻠﻛــﺔ

ﺣـواﻟﻲ  1930ق.م ﻛــﺎن ﺟـرﻳم ﻟــﻳم Jarim-lim -

ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﺣﺗﻰ دﺟﻠﺔ .و ﻗد وﺟدت أﻧﻘﺎض ﺗﻌود إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ -اﻟـﻪ اﻟرﻋـد اﻟـذي

اﻛﺗﺷﻔت ﻣـؤﺧ ار ﻓـﻲ ﻗﻠﻌـﺔ ﺣﻠـب وﻟﻛـن أﻳﺿـﺎ ﺗﺣـت اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳـر ﺣﻳـث رﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳوﺟـد ﻣﻌﺑـد ﺛـﺎن ﻹﻟـﻪ
اﻟرﻋــد وﻗــرب اﻟﺑــﺎب اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑــﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ،ﺑــﺎب اﻟﻔــرج 7ﻛﺎﻧــت ﻓﺗـرة ﻧﻔــوذ اﻟﺣﺛﻳــﻳن )اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث

ﻋﺷر ق.م( ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠب ﺧﻼﻝ اﻷﻟﻔﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻣـﻳﻼد .ﻻ ازﻟـت ﻧﻘﻳﺷـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ
اﻟﻔﺗرة ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﻣﺳﺟد اﻟﻘﻳﻘﺎن ﺑﺣﻲ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﺷـﻣﺎﻝ ﺷـرق ﺑـﺎب اﻧطﺎﻛﻳـﺔ وﻫـو اﻟﺑـﺎب اﻟﻐرﺑـﻲ
ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ 8ﺗﺷﻳر إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺑد.

ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺑد اﻟﻣوﺟود ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻠﻌـﺔ ﻵﺧـر ﻣـرة ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺎﺷـر ق.م وﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن

ق.م ﻛــﺎن اﻟــﻪ ﺣﻠــب ﻳﻌﺗﺑــر أﺣــد آﻟﻬــﺔ اﻟﺟــو اﻟﺳــﺑﻌﺔ اﻷﻛﺛــر أﻫﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــرق اﻷدﻧــﻰ .وﻓــﻲ  539ق.م
ﺳــﻳطر ﻣﻠــك اﻟﻔــرس ﻗــورش ﻋﻠــﻰ اﻹﻣﺑراطورﻳــﺔ اﻟﺑﺎﺑﻠﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــم ﺿــﻣن ﻧﻔوذﻫــﺎ ﺣﻠــب ﻓﺄﺻــﺑﺣت
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺟزءا ﻣن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻻﺧﻣﻳﻧﻳـﺔ اﻟﻔﺎرﺳـﻳﺔ .إﻟـﻰ ﻳوﻣﻧـﺎ ﻫـذا ﻻ ﻳوﺟـد أي دﻟﻳـﻝ أرﻛﻳوﻟـوﺟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرة

اﻟﺣﻛــم اﻻﺧﻣﻳﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻠــب ﻟﻛــن ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﻔﺗــرض أن اﻟوﺿــﻊ ﺑﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ وأن اﻟﺗ ـﺄﺛﻳر
اﻻﺧﻣﻳﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ وﺗــﺎرﻳﺦ ﺣﻠــب ﻛــﺎن طﻔﻳﻔــﺎ .وﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻛــﻝ إرﺟــﺎء اﻹﻣﺑراطورﻳــﺔ اﻻﺧﻣﻳﻧﻳــﺔ،

اﺣﺗرم اﻟﺣﻛﺎم اﻻﺧﻣﻳﻧﻳون اﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﺳﺗﻘطﺑوا اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ داﺧﻝ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬم.

ﻧﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻘـﺎﺋق أرﻛﻳوﻟوﺟﻳـﺎ وﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺿـﻌﻳﻔﺔ أن ﻣدﻳﻧـﺔ ﺣﻠـب اﻟﻘدﻳﻣـﺔ اﻻﺧﻣﻳﻧﻳـﺔ ﻛﺎﻧـت ﺗﻘـﻊ ﻏـرب

وﺷ ــﻣﺎﻝ ﻏ ــرب اﻟﻘﻠﻌ ــﺔ ،ﻫ ــﻝ ﻛﺎﻧ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ ﺗﻣﺗ ــد ﺣﺗ ــﻰ ﺷ ــﻣﺎﻝ ﺑ ــﺎب اﻧطﺎﻛﻳ ــﺔ ﺣﻳ ــث ﺗ ــم اﻟﻌﺛ ــور ﻋﻠ ــﻰ

اﻟﻣﻧﻘوﺷــﺔ اﻟﺣﺛﻳﻧﻳــﺔ اﻟﻣــذﻛورة أﻣــر ﻳﻣﻛــن اﻟﺟــزم ﻓﻳــﻪ .ﺗﺑﻘــﻰ اﻟﺣﻔرﻳــﺎت ﺑﺗــﻝ ﺣــﻲ اﻟﻌﻘﺑــﺔ وﺣــدﻫﺎ ﻛﻔﻳﻠــﺔ ﻟﻼﺟﺎﺑــﺔ

ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳوﺟد ﻫﻧﺎك ﻣرﻛز ﺳﻛﻧﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻬﻠﻧﺳﺗﻳﺔ.
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ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻳﺳوس  333ق.م اﺳﺗوﻟﻰ اﻻﺳﻛﻧدر اﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠـﻰ اﻹﻣﺑراطورﻳـﺔ اﻻﺧﻣﻳﻧﻳـﺔ اﻟﻔﺎرﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ
ﻗﺻﻳرة اﻷﻣد ﻟﺗوﺳﻳﻊ إﻣﺑراطورﻳﺗﻪ اﻟﻣﺗوﺳطﻳﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﺷرق .ﺑﻌد وﻓﺎﺗـﻪ ﺳـﻧﺔ  323ق.م ﺟـزءت إﻣﺑراطورﻳﺗـﻪ

وﺗﺣــوﻝ ﺣﻛﻣﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺑﻌــض ﻗﺎداﺗــﻪ .ﻓــﻲ اﻟﺷــرق ،ﻋــﺎدت إﻳـران واﻷردن وﺳــورﻳﺎ ﻟﺳــﻠوﻗوس  Iﻧﻳﻛــﺎﺗو ار )-280

 312ق.م( اﻟذي ﺷﻳد أو وﺳﻊ ﻋددا ﻣن اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ اﻟﻛﺑرى ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺣﻠب اﻟﺗﻲ ﻏﻳرت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻛﺛﻳ ار
ﻣن ﻣظﻬرﻫﺎ.

ﻏرب اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻻﺧﻣﻳﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن أدﻧﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﺗداﻟﻳﻪ ﻫو ﻣﺣﻳط اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﺗم ﺗﺷﻳد ﻣدﻳﻧﺔ ﺟدﻳدة
ﺣﺳب اﻟﺗﺻﺎﻣﻳم اﻟﻬﻠﻧﺳﺗﻳﺔ وأطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺳم ﺑﻳروا  .Beroeaﻻ زاﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ
اﻟﻬﻠﻧﺳﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم اﻷﺟزاء اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﻟﺣﻠـب .ﺑـدءا ﻣـن اﻟﺑـﺎب اﻟﻐرﺑـﻲ ،ﺑـﺎب
اﻧطﺎﻛﻳــﺔ ،ﻳﺟــري اﻟﻣﺣــور اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻟﻠﺳــوق )اﻟﺑــﺎزار( ﻋﻠــﻰ طــوﻝ  700ﻣــر ﺗﻘرﻳﺑــﺎ ﺟﻬــﺔ اﻟﻐــرب اﻟﺷــرﻗﻲ ﻓــﻲ

اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة .ﺗﺗﻔــرغ ﻋﺷــر دروب ﻓــﻲ زاوﻳــﺎ ﻣﺳــﺗﻘﻳﻣﻳﺔ ﻋــن ﻫــذا اﻟﻣﺣــور ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺟﻧــوب وﺗﻠــﺗﺣم

ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض ﺑﻌــد  124ﻣﺗــر ﻟﺗﺷــﻛﻝ ﻣﺣــو ار أﺧــر ﻳ ـوازي اﻟﻣﺣــور اﻟرﺋﻳﺳــﻲ .ﺧــﺎرج ﻫــذا اﻟﻣﺣــور ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ
اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ آﺛــﺎر ﺳـﺗﺔ دروب أﺧــرى ﺗﺟــري ﻧﺣــو اﻟﺟﻧــوب .ﺷــﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣــور اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ،ﻳﻣﻛــن ﺗﺣدﻳــد ﻣﻛــﺎن

أرﺑﻌﺔ دروب ﺷـﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟﻧوﺑﻳـﺔ أﺧـرى .ﺗﺷـﻛﻝ اﻟﻣﺣـﺎور واﻟـدروب ﻫـدﻓﺎ ﻣﺳـﺗطﻳﻼت ﺗﺑﻠـﻎ ﻣﺳـﺎﺣﺗﻬﺎ ﺣـواﻟﻲ124
ﻣﺗ ـ ار وﻫــﻲ ﺑﻘﺎﻳــﺎ اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻲ اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑك اﻟــدروب واﻟــذي رﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻐطــﻲ ﻛــﻝ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺑــﻳن
اﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺷــرﻗﻳﺔ واﻷﺳـوار اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ،ﺷــﻣﺎﻝ وﺟﻧــوب اﻟﻣﺣــور

اﻟرﺋﻳﺳ ــﻲ ،ﺑﺎﺳ ــﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﻌﻘﺑـ ـﺔ .وﺑﻣ ــﺎ ان اﻟﻣﺧطﻳط ــﻳن  -اﻟﻣﻬﻧدﺳ ــﻳن  -اﻟﻬﻠﻧﺳ ــﺗﻳن ﻟ ــم ﻳﻛوﻧ ــو ﻳ ــﺄﺑﻬون

ﻟﻠﺣوﺟز اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ﻛـﺎﻟﺗﻼﻝ )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻣﻠﻳـت  (Miletﻓﺎﻧـﻪ رﺑﻣـﺎ ﻳﻛـون ﻫـذا دﻟـﻳﻼ ﻋﻠـﻰ أن ﻣﻧطﻘـﺔ
اﻟﻌﻘﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻛوﻧﺔ آﻧذاك .وﻫﻛـذا ﻓﺎﻟﻣﺗﻔوﺷـﺔ اﻟﺣﺛﻳـﺔ اﻟﻣوﺟـودة ﺑﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻌﻘﺑـﺔ )اﻧظـر أﻋـﻼﻩ( ﻗـد ﺗﻛـون ﻣـن

ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .أﻛﺛر ﻣن ﻫذا ﻓﺈﻣﺎ أن ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻬﻠﻧﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧـت ﺗﻣﺗـد ﻏرﺑـﺎ ﺣﺗـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻧﻘطـﺔ أو أن

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﻛﺎﻧت رﺑﺿﺎ ﻟﺣﻠب ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻬﻠﻧﺳﺗﻳﺔ.

ﻛﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﻬــذا ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﻔﺗــرض أن اﻟﺟــزء اﻟﺳــﻠوﻗﻲ ﻣــن ﺣﻠــب ﻛــﺎن ﻳﻣﺗــد ﻟﺣ ـواﻟﻲ  550ﻣﺗ ـ ار ﺷــرﻗﺎ وﻏرﺑــﺎ

و 780ﻣﺗ ـ ار ﺷــﻣﺎﻻ وﺟﻧوﺑــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ .ﺑﻛــﻝ اﺣﺗﻣــﺎﻝ ﻛﺎﻧ ـت اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻳﺔ ﻣرﺑﻌــﺔ اﻟﺷــﻛﻝ وﻛﺎﻧــت ﺗﻣﺗــد

ﺷرﻗﺎ ﺣﺗﻰ ﻗدم اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑذﻟك اﺟزاءا ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻌـود ﺗﺎرﻳﺧﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻗﺑـﻝ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻬﻠﻧﺳـﺗﻳﺔ .ﻫـذا

ﻣــﺎ ﻳؤﻛــدﻩ ﺗ ارﻛــب ﺷــﺑﻛﺔ اﻟــدروب اﻟﻬﻧﻠﺳــﺗﻳﺔ ﻣــﻊ أﺳــﻠوب دروب أﺧــر ﺟﻬــﺔ اﻟﺷــرق ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﻣﺗــدة ﺑــﻳن

اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر واﻟﻘﻠﻌــﺔ .ﺣﺗﻣـﺎ ﻻﺑــد أن ﻣﺻــﻣﻣﻲ ﺑﻳـروا  Beroeaاﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻳﺔ ﻣﻠﺋـوا ﻓﺿــﺎءات ﻣﻔﺗوﺣــﺔ ورﺑطـوا
ﺑــﻳن ﻣرﻛ ـزﻳن ﺳــﻛﻧﻳﻳن ﻛﺎﻧــﺎ ﻓﻳﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ ﻣﻧﻔﺻــﻠﻳن وﻫﻣــﺎ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﻏــرب اﻟﻘﻠﻌــﺔ وﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻌﻘﺑــﺔ وذﻟــك
ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺑﻧﻳﺔ ﺣﺿرﻳﺔ ﻣوﺣدة .ﺑﻛﻝ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻛﺎن ﻳﺣﻳط ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺳور ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ ﻟودﻳﺳـﻳﺎLaodicea

دو ار ورﺑوس  Doura Eroposأﻓﺎﻣﻳﺔ وأﻧطﺎﻛﻳﺔ.
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إﻟــﻰ ﺣــد اﻵن ﻟــم ﻳــﺗم اﻟﻌﺛــور ﺑﻌــد ﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺑﻘﺎﻳــﺎ أﺛرﻳــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻬﻠﻧﺳ ـﺗﻳﺔ ﺑﺣﻠــب ﻟﻛــن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧــﺎ أن

ﻧﻔﺗــرض أﻧــﻪ ﻣوﻗــﻊ اﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر وﺿــﺎﺣﻳﺗﻪ ﻛــﺎن ﻳﺣﺗﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻳﺔ ﻣﻌﺑــد وﺑﻧﺎﻳــﺎت ﻋﻣوﻣﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ

اﻷﺟور )وﻫﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘﺎم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت وﺗدار ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة( ﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺣﻔر أﻧﺟزت ﻣؤﺧ ار ﻟﻣد
ا
ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺻرﻳف ﺟدﻳدة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺳور اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر إذ ظﻬرت ﺑﻘﺎﻳﺎ أﻋﻣدة وﻗواﻋد إﻟـﻰ اﻟوﺟـود

وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ أﻳﺿﺎ أﻋﻣﺎﻝ ﺗرﻣﻳم أﻧﺟزت ﻣؤﺧ ار ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺻﻼة .ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر إذ ﺗم اﻛﺗﺷﺎف طﺑﻘﺔ ﻣن
اﻟردوم اﻷﺛرﻳﺔ ﻳﺑﻠﻎ ﺳﻣﻛﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أﻣﺗﺎر ﺗﺣت أرﺿﻳﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺻـﻼة ﻓـﻲ أﻋﻣـق ﻧﻘطـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺣﻔرﻳـﺎت ﺗـم

اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﺎﻳــﺎ ﺟــد ارن ﺿــﺧﻣﺔ وﻓﺧــﺎر ﻳﻌــود إﻟــﻰ اﻷﻟﻔﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻗﺑــﻝ اﻟﻣــﻳﻼد .وﻗــد ﺗــم اﻛﺗﺷــﺎف ﺑﻘﺎﻳــﺎ

ﻫﻠﻧﺳﺗﻳﺔ روﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣت أرﺿﻳﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺻﻼة ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج اﻟﺣﺎﺋط اﻟﻐرﺑـﻲ

ﻟﻠﺟﺎﻣﻊ.

ﻫــذا دﻟﻳــﻝ ﻛــﺎف ﻹﺛﺑــﺎت أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺑﻧﺎﻳــﺎت ﻋﻣوﻣﻳــﺔ ﺷﺎﺳــﻌﺔ ﺗﻧﺗﺻــب ﺣــوﻝ

اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر وﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻻت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوﺿﻊ ﺣوﻝ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﻟﺣﻠب ﺑﺎﻟوﺿـﻊ ﺣـوﻝ اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳـر
ﻟدﻣﺷــق .ﻓﻔ ــﻲ دﻣﺷــق ،ﻛﻣ ــﺎ ﻓـ ـﻲ ﺣﻠــب ،ﺗ ــم ﺗﺷــﻳﻳد اﻟﺟ ــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳ ــر ﻋﻠــﻰ أو ﺑ ــﺎﻟﻘرب ﻣــن ﻣوﻗ ــﻊ ﻛﺎﺗدراﺋﻳ ــﺔ

ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم وﻗد ﺷﻳدت ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻫﻳﻛﻝ ﻫﻠﻧﺳﺗﻲ روﻣﺎﻧﻲ وﻣﻌﺑد ﻳﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻗﺑﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻬﻠﻧﺳﺗﻳﺔ .ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺳوى اﻟﺗﻛﻬن ﺑﺎﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗـرﺑط اﻟﻘﻠﻌـﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻬﻠﻧﺳـﺗﻳﺔ

وﺑﻛﻝ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻛﺎﻧت ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻗﻳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدن ﺳورﻳﺔ ﻫﻠﻧﺳﺗﻳﺔ أﺧرى.

ﻻ ﻧﻌــرف أي ﺷــﻲء ﻋــن اﻟﺗﻐﻳﻳ ـرات اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻟروﻣــﺎن أي ﻣــﺎﺑﻳن اﻟﻘــرن اﻷوﻝ ق.م
واﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ اﻟﻣــﻳﻼدي ﺣــﻳن )ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻬــد اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻲ( ﻛﺎﻧــت إﻧطﺎﻛﻳــﺔ ،إﺣــدى أﻫــم ﻣــدن اﻹﻣﺑراطورﻳــﺔ
اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ،ﺗﻠﻘــﻲ ﺑﺿــﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻠــب.ﻟﻛن ،وﻛﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻣــدن اﻟﺳــورﻳﺔ ،ﻣــن اﻷﻛﻳــد أن ﺣﻠــب اﺳــﺗﻔﺎدت ﻣــن

اﻻزدﻫﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋن طوﻝ ﻣدة اﻟﺣﻛم اﻟروﻣﺎﻧﻲ .ﻫﻛذا ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻔﺗرض أن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺷـﻬدت ﺣرﻛـﺔ

ﻣﻌﻣﺎرﻳــﺔ وﻫﻧدﺳــﻳﺔ ورﺑﻣــﺎ ﺗــم ﺗزوﻳــدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻔﺎدت ﻣــن ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﺗــﻰ اﻟﻌﻘــود اﻷوﻟــﻰ ﻣــن

اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷـرﻳن .ﻟــم ﻳــﺗم ﻧﻘــﻝ أﻳــﺔ أﺣــداث ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺑﺧﺻــوص ﺣﻠــب ﺧــﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻟﻛــن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧــﺎ أن

ﻧﻌﺗﺑر أن ﺣﻳﺎ أو أﻛﺛر ﻛﺎن ﻗد ﺷﻳد ﺧﺎرج اﻷﺳوار ﺑﺎﻟﺿﺎﺣﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ.

ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻛــﺎن ﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻗﻧﺳـرﻳن اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــد  25ﻛﻳﻠــوﻣﺗ ار ﻓﻘــط ﺟﻧــوب ﻏــرب ﺣﻠـب
ﻣوﻗﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺣراء .ﻟﻛن ﻳﺻﻌب ﺗﺣدﻳد ﻧوﻋﻳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﻳن ﺣﻠـب وﻗﻧﺳـرﻳن .ﻓﻘﻧﺳـرﻳن ﻣـﺎ

ﻗﺑــﻝ اﻟﻌﺻــر اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻲ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﺷــﺄن ﺣﻠــب ﻓــﻲ ذﻟــك ،ﺗــم ﺗوﺳــﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻳــد اﻟﺳــﻠوﻗﻳﻳن وأطﻠــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﺳــم
ﺧﻠﻘﻳس .ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘـرن اﻟﺛﺎﻟـث اﻟﻣـﻳﻼدي ﻛﺎﻧـت ﺧﻠﻘـﻳس اﻟﻣﺣطـﺔ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟـدﻓﺎع اﻟروﻣـﺎﻧﻲ

اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻠﻣﻳس ﺧﻠﻘﻳس  .9Limes khalkisﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣرء أن ﻳﻔﺗرض أن ﻟﺣﻠـب وﻗﻧﺳـرﻳن ﻣﻬـﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ؛
ﻓﺣﻠــب ﻛﺎﻧــت اﻟﻣرﻛــز اﻹداري ﻟﻠﻣﻧطﻘــﺔ وﻗﻧﺳ ـرﻳن ﺧﻠﻘــﻳس ﻣرﻛزﻫــﺎ اﻟــدﻓﺎﻋﻲ وﻗــد اﺳــﺗﻣر ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ ﺣﺗــﻰ
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ﻣرﻛز ﻟﻠﺟﻧد ،وﺣدة إدارﻳـﺔ ﻋﺳـﻛرﻳﺔ .ﺗﺟـد ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﻳﺔ
ا
اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺳﻼم ﺣﻳن أﺻﺑﺣت ﻗﻧﺳرﻳن

ﻣﺎ ﻳدﻋﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻛـون اﻟﻣﻠـك ﻗﺑـﺎد اﻟﻔﺎرﺳـﻲ ﻟـم ﻳﻬـﺎﺟم ﻗﻧﺳـرﻳن ﺧـﻼﻝ ﺣﻣﺗﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـورﻳﺎ ﺳـﻧﺔ 531م وﻧﻔـس

اﻟﺷــﻲء ﻳﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﺑﻧــﻪ ﻛﺳــرى  Iاﻟـذي ﻏ ـ از ﻋــدة ﻣــدن ﻓــﻲ ﺳــورﻳﺎ ﺳــﻧﺔ 540م ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ إﻧطﺎﻛﻳــﺔ ﻟﻛﻧــﻪ ﻟــم

ﻳﻬﺎﺟم ﻗﻧﺳرﻳن /ﺧﻠﻘﻳس.

ﻓــﻲ ارﺗﺑــﺎط ﻣــﻊ ﺣﻣﻠــﺔ ﻛﺳــرى اﻷوﻝ ﻧﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ أوﻝ ﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﺣــوﻝ ظﻬــور ﺣﻠــب ﻓﻳﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ اﻹﺳــﻼم :ﻳﻧﻘــﻝ

اﻟﻣــؤرخ اﻟﺑزﻧطــﻲ ﺑروﻛوﺑﻳــوس  Procopiusﻓــﻲ ﻣؤﻟﻔــﻪ «ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺣــروب» ﻣﺣﺎﺻــرة ﻛﺳــرى اﻷوﻝ ﻟﺣﻠــب
وﺗدﻣﻳرﻫﺎ:

ﺑﻌــد أن ﺗﺳــﻠم ﻛﺳــرى اﻟﻔدﻳــﺔ اﻟﻧﻘدﻳــﺔ ﻣــن ﻫﻳ ارﺑــوﻟﻳس  Hierapolisاﺗﺟــﻪ ﻧﺣــو ﺑﻳــروا  Beroeaوﺗﻘــﻊ ﻫــذﻩ

اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺑــﻳن ﻫﻳ ارﺑــوﻟﻳس واﻧطﺎﻛﻳــﺔ ) (...ﺟــﺎء اﻟﻔــرس ﺣﺗــﻰ ﺿ ـواﺣﻲ ﺑﻳ ـروا ﻓﺄرﺳ ـﻝ ﻛﺳــرى ﺑوﻟــوس Paulus
إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻳطﻠب ﻣن أﻫﻠﻬﺎ دﻓﻊ ﻓدﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻟم ﻳطﻠب ﻧﻔس ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔدﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ طﻠﺑﻬـﺎ ﻟﻬﻳ ارﺑـوﻟﻳس ﺑـﻝ طﻠـب

اﻟﺿــﻌف ﻷﻧــﻪ ﻻﺣــظ أن ﺳــور اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺗﺷــوﺑﻪ ﻋــدة ﻣ ـواطن ﺿــﻌف .ﺗﻌﻬــد ﺳــﻛﺎن ﺑﻳــروا ﺑــدﻓﻊ اﻟﻔدﻳــﺔ ﻷﻧﻬــم
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺿﻌف أﺳوار ﻣدﻳﻧﺗﻬم .ﺑﻌد أن دﻓﻌوا  2000ﻟﻳﺑـرة ﻣـن اﻟﻔﺿـﺔ ﻗـﺎﻟوا ﻟﻛﺳـرى ﺑـﺄﻧﻬم ﻻ ﻳﺳـﺗطﻳﻌون
دﻓﻊ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ،ﻟﻛن وأﻣﺎم إﺻرار ﻛﺳـرى ﻋﻠـﻰ دﻓـﻊ اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻛﻠـﻪ ﻓـروا إﻟـﻰ اﻟﻘﻠﻌـﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻛرﺑـوﻝ

)ﺟزء أﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻن ﻣن ﻣدﻳﻧـﺔ إﻏرﻳﻘﻳـﺔ( واﻟﺗﺣـق ﺑﻬـم اﻟﺟﻧـود اﻟـدﻳن ﻳﻌـوﻝ ﻋﻠـﻳﻬم ﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ .ﻓـﻲ اﻟﻳـوم
اﻟﺗﺎﻟﻲ أرﺳﻝ ﻛﺳرى رﺟﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻧﻘود ﻏﻳر أﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﺟﺎءوﻫﺎ وﺟدوا أﺑواﺑﻬﺎ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻟم ﻳـروا أﺣـد

ﻣــن ﺳــﻛﺎن اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻓــﺎﺧﺑروا ﻣﻠﻛﻬــم ﺑــذﻟك ﻓــﺄﻣرﻫم ﺑوﺿــﻊ اﻟﺳــﻼﻟﻳم ﻋﻠــﻰ اﻷﺳ ـوار واﻗﺗﺣــﺎم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .ﻓﻌﻠ ـوا ﻣــﺎ

أﻣـروا دون أن ﻳﻌﺎرﺿــﻬم أﺣــد ﻓـدﺧﻠوا اﻟﻣدﻳﻧــﺔ وﻓﺗﺣـوا أﺑواﺑﻬــﺎ ﻟﺗــدﺧﻬﺎ ﻛــﻝ ﺟﻳــوش ﻛﺳــرى وﻛﺳــرى ﻧﻔﺳــﻪ .أﺛــر

ﻏﺿﺑﻪ أﻣر ﻫذا ﺟﻧدﻩ ﺑﺈﺣراق اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻋن ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻋﻧدﻫﺎ ﺻﻌد إﻟﻰ اﻻﻛرﺑوﻝ وأﻣر ﺑﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻘﻠﻌﺔ.
اﺳــﺗطﺎع اﻟﺟﻧــود اﻟروﻣــﺎن ﻗﺗــﻝ ﺑﻌــض اﻟﻌﺳــﺎﻛر اﻟﻔــرس ﻟﻛــن وﺑﻔﺿــﻝ ﻏﺑــﺎء اﻟﻣﺣﺎﺻـرﻳن ﻛــﺎن ﻟﻠﻣﻠــك اﻣﺗﻳــﺎز:

«ﻓﺎﻟﺳﻛﺎن ﻟم ﻳﻔروا ﺑﺄرواﺣﻬم ﻓﻘط ﺑﻝ اﺧذوا ﻣﻌﻬم ﺧﻳوﻟﻬم وﺣﻳواﻧﺎت أﺧرى وﻗـد ﺗﺑـﻳن ﻟﻬـم ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻌـد أﻧﻬـﺎ ﺛﻘـﻝ
ﻛﺑﻳــر ﻟﻬــم ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻟﻠﻘﻠﻌــﺔ ﻣﻧﺑــﻊ ﻣــﺎء واﺣــد ﻓﻘــط وﻛﺎﻧــت ﺗﺷــرب ﻣﻧــﻪ اﻟﺧﻳــوﻝ واﻟﺑﻐــﺎﻝ وﺣﻳواﻧــﺎت أﺧــرى ﻓﻘــﻝ

ﻣﻧﺳوب اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ وﻗت وﺟﻳز وﺑﻌد ﻣﻔﺎوﺿﺎت طوﻳﻠﺔ اﻋﺗق اﻟﻣﻠـك رﻗـﺎب اﻟﻣﺣﺎﺻـرﻳن وﻋﻔـﺎ ﻟﻬـم ﻋـن اﻟﻔدﻳـﺔ

اﻟﻣطﻠوﺑﺔ».10

ﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻗﺑﻝ 530م ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ إﻻ اﻟرﺿﻰ ﺑﻬذا اﻟﻌرض اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ.

وﻣﻧﻪ ﻧﻌﻠم أن ﺣﻠب ﻟﻬﺎ أرﺑﺎض وﺳور ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻳﺋﺔ وأﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛرﺑـوﻝ ﻛﺎﻧـت ﺗوﺟـد اﻟﻘﻠﻌـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ
ﻣﻧﺑﻊ وﻣﺎء واﺣد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻧﻌﻠم أن ﻛﺳرى أﻣر ﺑﺣرق اﻟﻣدﻳﻧﺔ .اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓـﻲ أن

ﻣدﻳﻧــﺔ ﺣﻠــب ﻟــم ﺗﻛــن ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت ﻗــد ﺑﻧﻳــت ﺑﻌــد ﺑــﺎﻟﺣﺟر ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻳــوم .ﻻﺑــد أن اﻟﺧﺷــب ﻛــﺎن ﻳﺳــﺗﻌﻣﻝ
ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء )ﺑﻬذا اﻟﺻدد ﻟم ﻳﺗم ﺗﻐﻳﻳر أﺳﻘف اﻟﺳوق اﻟﺧﺷﺑﻳﺔ ﺑﻌﻘود ﻣن ﺣﺟر إﻻ ﺑﻌـد اﻟﺣرﻳـق اﻟﻣﻬـوﻝ
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ﻟﺳــﻧﺔ 1290م واﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر( ﻗــد ﻻ ﻧﻛــون ﻣﺧطﺋــﻳن إذا اﻓﺗرﺿــﻧﺎ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗ ـرة أي اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس

)وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ( ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻳوت ﺗﺷﻳد ﺑﺎﻟطﻳن أو ﺑﺄﺟور اﻟطﻳن وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺣﺟر وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻗـد ﻳﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﺳـور
اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻳﺋﺔ ﻋﻧد اﻟﻬﺟوم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

ﻳﻣﻛن دﻋم ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻬزﻳﻝ وﻣﺎ أﺳﻔر ﻋﻧﻪ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أﺧرى .ﺑـﺎﻟﻘرب
ﻣــن اﻟﺣــﺎﺋط اﻟﻐرﺑــﻲ ﻟﻠﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر وﻛﺟــزء ﻣﻧﺻــﻬر ﻓــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺣﻼوﻳــﺔ ﺗﻧﺗﺻــب ﻏرﻓـﺔ ﻧﺻــف ﻣﺳــﺗدﻳرة

ﻣﻘﺑــوة وﺑﻬــﺎ ﺻــدر ﻣﺣ ـراب ﺗﺑﻠــﻎ ﻣﺳــﺎﺣﺗﻬﺎ  11ﻣﺗ ـ ار ﻣــن ﻛــﻝ ﺟﺎﻧــب وﺑﻬــﺎ أﻋﻣــدة وﺗﻳﺟــﺎن أﻋﻣــدة ﻗــد ﻳرﺟــﻊ
ﺗﺎرﻳﺧﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس اﻟﻣﻳﻼدي.وﺑﻣــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻟﻐرﻓــﺔ ﻣوﺟﻬــﺔ ﻧﺣــو اﻟﻐــرب ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن ﻏﻳــر اﻟﻣﻣﻛــن أن

ﺗﻛون ﺻدر اﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻣـن اﻟﻣﻌﻘـوﻝ أن ﺗﻛـون ﺑﻘﺎﻳـﺎ ﺿـرﻳﺢ ﺷـﻬﻳد أو ﺑﻳـت ﻋﻣـﺎد ﻛﻧﻳﺳـﺔ

ﺻــﻐﻳرة ﻣﺛــﻝ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻣﺟﻳﻌــﺔ  Mujieyaﻗــرب ﺣﻠــب ،11أو ﺟــزءا آﺧــر ﻣــن اﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳــﺔ .وﺟــود ﺑﻧﺎﻳــﺔ ﺑﻬــذﻩ

اﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻬﻧدﺳــﻳﺔ ﻗــرب اﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣرﻛــز اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺑزﻧطﻳــﺔ أﺳــس ﻓــﻲ ﻣوﻗــﻊ

ﻳﻔﺗــرض أن ﻳﻧﺗﺻــب ﻓﻳــﻪ ﻣرﻛــز ﺣﺿــري ﻫــﺎم ﻳﻌــود إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ اﻟﺑ ـزﻧطﻳﻳن وﻫــذﻩ ﺣﻘﻳﻘــﺔ أﻛــدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻــﺎدر
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد .ﺣﺳب اﻟﻣؤرخ اﻟﺣﻠﺑﻲ اﺑن ﺷداد ﻓﺎﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﻛﺎن ﻗد ﺷﻳد ﻓﻲ ﺣدﻳﻘﺔ اﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳﺔ.12

ﺗدﻝ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻣدﻳﻧﺔ ﺣﻠـب ﺷـﻬدت ﺣرﻛـﺔ ﻋﻣراﻧﻳـﺔ ﺑﻌـد ﻫﺟـوم ﻛﺳـرى
ﻋﻠﻳﻬﺎ .طﺑﻌﺎ ﻟـم ﺗﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﺣرﻛـﺔ ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳـﺔ واﻟﺑﻧﺎﻳـﺎت اﻟﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﻬـﺎ وﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧﻔﺗـرض أﻧـﻪ

ﺑﻌــد اﻟــدﻣﺎر اﻟــذي ﺗﺳــﺑب ﻓﻳــﻪ اﻟﻔــرس ﺑــدأ اﻹﻣﺑ ارطــور ﺟوﺳــﺗﻧﻳﺎن  Justinianﻋﻣﻠﻳــﺎت ﺑﻧــﺎء ﺷﺎﺳــﻌﺔ ﺷــﻣﻠت

أﻳﺿﺎ ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

اﻟﻘﻠﻌــﺔ وﺳــورة اﻟﻣدﻳﻧــﺔ وﺑﻘﺎﻳــﺎ ﺑﻧﺎﻳــﺔ دﻳﻧﻳــﺔ ﻣــن اﻟطـراز اﻟرﻓﻳــﻊ ﻛﻠﻬــﺎ ﻣــﺂﺛر ﺗﺷــﻬد ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺑزﻧطﻳــﺔ .ﻻﺑــد أن
ﻣدار ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ اﻟﺑزﻧطﻳﻳن .ﻛﺎن ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﺋﻲ وﺣﻳد وﻻﺑد أن ﻫذا اﻟﻣﻧﺑـﻊ

ﻫو اﻟﺟب اﻟﻛﺑﻳر اﻟذي ﻻ ﻳزاﻝ اﻟﻳوم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة .ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻟم ﻳﻛـن ﺑﻌـد ﻟﻠﻘﻠﻌـﺔ رﺑـط ﺳـري ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ،وﻫذا ﻳﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﺣوﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳـﺔ ﻟﻠﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ اﻟﺗـﻲ وﺻـﻔﻬﺎ
اﺑن ﺷداد 13ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ دﻗﻳق ﻣوﺟودة ﻗﺑﻝ اﻟﻘـرن اﻟﺳـﺎدس .ﻗـد ﻻ ﻳﺑـدو اﻷﻣـر ﻛـذﻟك ﻟﻛـن ﻫﻧـﺎك دﻻﺋـﻝ واﺿـﺣﺔ

ﻋﻠﻰ أن ﺣﻠب ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ورﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟد ﻣﺗطورة ﻛﺎﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ أﻳـﺎم اﺑـن
ﺷداد.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻧﻌﻠم أن ﺣﻠب ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس أﺣﻳﺎء ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻳﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻗد ﺟـﺎء ﻛﺳـرى ﻣـن

اﻟﺷرق وﻧزﻝ ﺑﻬﺎ .ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ دﻻﺋـﻝ ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﺗﺛﺑـت وﺟـود ﻫـذﻩ اﻷﺣﻳـﺎء ﻓـﻲ أﻋﻣـدة وﺗﻳﺟـﺎن أﻋﻣـدة
ﺗﻌــود إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ اﻹﺳــﻼم ﺗﻣـت إﻋــﺎدة اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋــدة أﻣــﺎﻛن ﺑﺎﻷﺣﻳــﺎء اﻟﺷــرﻗﻳﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺧــﺎرج اﻟﺳــور.

رﺑﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت أﺣﻳــﺎء اﻟﺿــﺎﺣﻳﺔ ﻫــذﻩ ﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ أﻳﺿــﺎ ﻣــﺎدام أن ﻫﻧــﺎك إﺷــﺎرات أدﺑﻳــﺔ
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إﻟﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ اﻟﻌﻬــد اﻹﺳــﻼﻣﻲ .رﻏــم ﻏﻳــﺎب دﻻﺋــﻝ ﻣﺎدﻳــﺔ ﺗﺛﺑــت ذﻟــك ﺗظــﻝ اﻟﺷــﻛوك ﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﻣﺟــرى ﺳــور

اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ .ﻓﻬﻧﺎ ﻛﺎن ﻳوﺟد ﺣـﻲ اﻟﻳﻬـود ﺑﺎﻫﺳـﺗﺎ  Bahsitaواﻻﺳـم ﻣـن اﺻـﻝ أ ارﻣـﻲ
وﻟﻳس ﻋرﺑﻳﺎ .ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣﻲ داخ أو ﺧﺎرج ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

ﻻﺑد أن ﺗﻐﻳﻳـرات ﺑﻧﻳوﻳـﺔ ﺣـدﺛت ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺑزﻧطﻳـﺔ داﺧـﻝ ﻣرﻛـز اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ،أي ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣـور اﻟرﺋﻳﺳـﻲ اﻟﻣﻣﺗـد

ﺑـ ــﻳن ﺑـ ــﺎب إﻧطﺎﻛﻳـ ــﺔ واﻟﻘﻠﻌـ ــﺔ .رﺑﻣـ ــﺎ ﺑﻘـ ــﻲ ﻫﻧـ ــﺎ اﻟزﻗـ ــﺎق اﻟﻬﻠﻧﺳـ ــﺗﻲ اﻟروﻣـ ــﺎﻧﻲ ﺑﺄﻋﻣدﺗـ ــﻪ ﺻـ ــﺎﻣدا ﺣﺗـ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳـ ــﺔ
اﻹﻣﺑراطورﻳــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ وﺑــداﻳﺎت اﻟﻌﻬــد اﻟروﻣــﺎﻧﻲ اﻟﺷــرﻗﻲ .ﺧــﻼﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗ ـرة ﺑــدأت اﻟﺗﺻــورات اﻟﺣﺿ ـرﻳﺔ
اﻟﺷــرﻗﻳﺔ ﺗﺗﺧــد ﺗــدرﻳﺟﻳﺎ ﻣﻛــﺎن اﻷﺳــﻠوب اﻟﻬﻧدﺳــﻲ اﻟﻬﻠﻧﺳــﺗﻲ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ اﻟﺳــﺎﺑق .وﻗــد ﻗــﺎد ﻫــذا إﻟــﻰ إﺿــﻔﺎء أو
إﻋﺎدة إﺿﻔﺎء طﺎﺑﻊ ﺷرﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ.

ﻟــم ﺗﻛــن اﻷزﻗــﺔ اﻟﺷﺎﺳــﻌﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﻣــرور ﻋرﺑــﺎت ﻋرﻳﺿــﺔ ﺟــزءا ﻣــن اﻹرث اﻟﺣﺿــري اﻟﺷــرﻗﻲ اﻟــذي
ﻳﻌﻛــس أﻻف اﻟﺳــﻧﻳن ﻣــن اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظ ـﻳم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﻣﺟ ـﺎﻟﻲ .ﻓﺎﻟﺗﻧﻘــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــدام واﻟﻧﻘــﻝ

ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻝ واﻟﺑﻐﺎﻝ واﻟﺣﻣﻳر ﺟﻌﻝ اﻷزﻗﺔ اﻟﻬﻠﻧﺳـﺗﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻣـدة أﻣـ ار ﻣﺗﺟـﺎو از .وﻟﻬـذا ﺗـم ﺗﻘﺳـﻳﻣﻬﺎ
إﻟﻰ زﻗﺎﻗﻳن ﺿﻳﻘﻳن ﻣﺗوازﻳﻳن ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻔرﺟـﺎت وأﻳﺿـﺎ اﻷروﻗـﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳـﺔ اﻟﻣﻘﻧطـرة أﺻـﺑﺣت ﺗﺣﺗﻠﻬـﺎ اﻟﺣواﻧﻳـت

واﻷﻛواخ ﺑﺷﻛﻝ ﺗدرﻳﺟﻲ .ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺿﻳﻘﺔ ﺗﻠﻳق ﺑﻌﺎدات اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻫﻲ أﻛﺛـر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺎخ

اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن أزﻗﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻬﻠﻧﺳـﺗﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳـﺔ اﻟﺷﺎﺳـﻌﺔ .ﻏﻳـر ﻫـذا اﻷﺟـراء اﻟﻣـدن اﻟﺳـورﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﻓﻳﻣـﺎ

ﻗﺑﻝ طﺎﺑﻊ ﻏرﺑـﻲ ﻣﺛـﻝ ﺣﻠـب ﻟﺗﻌـود إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻋﻠﻳـﻪ ﻓﻳﻣـﺎ ﻗﺑـﻝ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻬﻠﻧﺳـﺗﻳﺔ :ﻣـدﻧﺎ ﺷـرﻗﻳﺔ ﺑﺄزﻗـﺔ ﺿـﻳﻘﺔ

ﻣﺗﻌرﺟــﺔ وﻏﻳــر ﻧﺎﻓــدة .ﻳﺻــﻌب دون ﻣﺻــﺎدر ﻣﻛﺗوﺑــﺔ ﺗﺣدﻳــد اﻳــﺎ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﻳﻳ ـرات ظﻬــر ﻓــﻲ أواﺧــر اﻟﻌﻬــد

اﻟﺑزﻧطﻲ وأﻳﺎ ﻣﻧﻬﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﺑداﻳﺎت اﻟﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ.

مدينة حلب تحت الحكم اإلسالمي ) 637م1250-م(

اﺳﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﺣﻠب ﺳﻧﺔ 637م ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗوﻓر إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻘـرون اﻷوﻟـﻰ
ﻣن اﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻟﻘد ﺑدأ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻔﻧﺎﺋﻪ اﻟﻣرﺑﻊ اﻟـذي ﺗﺣـﻳط ﺑـﻪ ﺛﻼﺛـﺔ أروﻗـﺔ ﻣﻘﻧطـرة وﻗﺎﻋـﺔ

ﺻﻼة ﺑﻌﻘودﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻛم اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷﻣوي اﻟوﻟﻳد )705م715-م( واﻧﺗﻬت اﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻـﻳرة
ﻣن ﺣﻛم أﺧﻳﻪ ﺳﻠﻳﻣﺎن )715م717 -م( وﻗد ﺷﻳد ﻫذا اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﺣﻳـث ﻛـﺎن

ﻳوﺟد اﻟﻣﻌﺑد اﻟﺳـﺎﺑق ﻟﻠﻌﻬـد اﻟﺑﻳزﻧطـﻲ وﺑﻧﺎﻳـﺎت ﻋﻣوﻣﻳـﺔ أﺧـرى .ﻻ ﻧﻌـرف ﻣـﺎذا ﺣـﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳـﺔ :ﻫـﻝ دﻣرﺗﻬـﺎ
اﻟﻧﻳـران أو ﻛﺎرﺛـﺔ طﺑﻳﻌﻳـﺔ أﺧـرى ،ﻫـﻝ ﺗـم اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋﻧﻬـﺎ أم ﺗـم ﺳـﻠﺑﻬﺎ؟ أم أﻧـﻪ ﻳﺣـﺗﻔظ ﺑﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣدرﺳـﺔ

اﻟﺣﻼوﻳﺔ؟

ظﻠــت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺣــوﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺟــد ﻫزﻳﻠــﺔ إﻟــﻰ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺎﺷــر اﻟﻣــﻳﻼدي وﻗــد ﺗﻐﻳــر ﻫــذا
اﻟوﺿﻊ ﺧﻼﻝ ﺣﻛم اﻟﺣﻣداﻧﻲ ﺳﻳف اﻟدوﻟﺔ )944م967 ،م( اﻟذي اﺗﺧذ ﻣن ﺣﻠب ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻪ واﺳﺗﻘطب ﻓـﻲ

ﺑﻼطــﻪ ﻛﺑ ــﺎر ﻓﻧــﺎﻧﻲ وﻣﻔﻛ ــري زﻣﺎﻧــﻪ وزﻳ ــن اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ وأﺳــس ﺑﺿ ــﺎﺣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻗﺻـ ـ ار ﻛﺑﻳ ـ ار وﺷ ــﻳد اﻟﺿـ ـرﻳﺢ
اﻟﺷﻳﻌﻲ ﻣﺷﺎد اﻟدﻗﺔ ودﺧﻝ ﻓﻲ ﺣروب ﻣﻊ اﻟﺑـزﻧطﻳﻳن ﻫـوت ﺑﻌرﺷـﻪ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟﻣطـﺎف ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ 962م .ﻏـ از
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اﻟﺑزﻧطﻳون ﺣﻠب واﻟﺣﻘوا ﺑﻬﺎ دﻣﺎ ار ﻛﺑﻳ ار .ﻳﺻف اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﺑن ﺣوﻗﻝ اﻟذي ﺗﻌود ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣـواﻟﻲ

978م اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﻐزو اﻟﺑزﻧطﻲ:

«) (..ﺣﻠــب وﻛﺎﻧــت ﻋــﺎﻣرة ﻏﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬــﺎ ﻛﺛﻳ ـرة اﻟﺧﻳ ـرات ﻋﻠــﻰ ﻣــدرج طرﻳــق اﻟﻌ ـراق إﻟــﻰ اﻟﺛﻐ ـور وﺳــﺎﺋر

اﻟﺷــﺂﻣﺎت .واﻓﺗﺗﺣﻬــﺎ اﻟــروم ﻣــﻊ ﺳــور ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺣﺻــﻳن ﻣــن ﺣﺟــﺎرة ﻟــم ﻳﻐـن ﻋــﻧﻬم ﻣــن اﻟﻌــدو ﺷــﻳﺋﺎ) (.ٍ.ٍ.ﻓــﺄﺧرب

ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ وﺳﺑﻰ دراري أﻫﻠﻬﺎ وأﺣرﻗﻬﺎ .وﻟﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﻏﻳر طﺎﺋﻠﺔ وﻗـد ﻋﻣـرت وﻗﺗﻧـﺎ ﻫـذا وﻟﺟـﺄ إﻟﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ وﻗـت ﻓـﺗﺢ

ﺣﻠب ﻗوم ﻓﻧﺟوا وﻫﻠك ﺑﺣﻠب وﻗت ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺎع واﻟﺟﻬﺎز ﻟﻠﻐرﺑﺎء وأﻫﻝ اﻟﺑﻠد وﺳﺑﻰ ﻣﻧﻬـﺎ وﻗﺗـﻝ ﻣـن أﻫـﻝ

ﺳوادﻫﺎ ﻣﺎ ﻓـﻲ إﻋﺎدﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﻪ أرﻣـﺎض ﻟﻣـن ﺳـﻣﻌﻪ ووﻫـن ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﻼم وأﻫﻠـﻪ وﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ أﺳـواق ﺣﺳـﻧﺔ

وﺣﻣﺎﻣﺎت وﻓﻧﺎدق ﻛﺛﻳرة وﻣﺣﺎﻝ وﻋ ارص ﻓﺳﻳﺣﺔ) (...وﺷـرب أﻫﻠﻬـﺎ ﻣـن ﻧﻬـر ﺑﻬـﺎ ﻳﻌـرف ﺑـﺄﺑﻲ اﻟﺣﺳـن ﻗوﻳـق
وﻟم ﺗزﻝ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻏذﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺎ وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺂﻛﻝ واﻟﻣﺷﺎرب واﺳﻌﺔ رﺧﻳﺻﺔ».14
ﺳﻧوات ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻘط ﻛﺗب ﺟﻐراﻓﻲ ﻋرﺑﻲ أﺧر وﻫو اﻟﻣﻘدﺳﻲ:

«ﻣدﻳﻧــﺔ ﺣﻠــب ﻋظــﻳم ﻗــدرﻫﺎ وﺟﻠﻳــﻝ أﻣرﻫــﺎ ﺟــد ﻣﺣﺻــﻧﺔ ﻓــﻲ أﻫﻠﻬــﺎ ﻛﺛ ـرة اﻟﻌﻠﻣــﺎء واﻟﺷــﻌراء ﻏﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻛﺎن
وﺑﻧﺎءﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺣﺟــر وﻫــﻲ ﺗﻧﺗﺻــب وﺳــط أ ارﺿــﻳﻬﺎ ﻟﻬــﺎ ﻗﻠﻌــﺔ ﺷﺎﺳــﻌﺔ وﺟــد ﻣﺣﺻــﻧﺔ وﺑﻬــﺎ ﻣﻧﺑــﻊ ﻣــﺎء وﺑﻬــﺎ

ﻳﺧزن اﻟﻛﻧز اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ .ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺑﻳر .ﻳﺷرب أﻫﻠﻬﺎ ﻣـن اﻟﻘوﻳـق ،ﻗﺻـرﻫﺎ ﻟـﻳس ﺑﻛﺑﻳـر ﻟﻛـن ﺑـﻪ ﻳوﺟـد
ﻣﻘر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺎن.ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ﺳﺑﻌﺔ أﺑواب».15

ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1047م زار اﻟرﺣﺎﻝ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺻر اﺧﺳروا  Nasir –i khusrawﺣﻠب وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻘـرأﻩ ﻓﻳﻣـﺎ ﻛﺗـب

ﻋﻧﻬﺎ:

«ﺗﺑــدو ﺣﻠــب ﻣدﻳﻧــﺔ ﺣﺳــﻧﺔ ﻟﻬــﺎ أﺳ ـوار ﻛﺑﻳ ـرة ﻳﺑﻠــﻎ ﻋﻠوﻫــﺎ ﺣﺳــب ﺗﻘــدﻳري  50ﻗــدﻣﺎ وﻟﻬــﺎ ﻗﻠﻌــﺔ ﻣﺗﻳﻧــﺔ ﺷــﻳدت

ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر وأظن أﻧﻬﺎ ﺗﺿﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺷﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻠﺦ  .Balkhﻛﻝ ﺑﻳوت ﺣﻠـب وﺑﻧﺎﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻣﺗ ارﺻـﺔ
وﺑﻬــﺎ ﺗﻘــﺑض اﻟﻣﻛــوس ﺑــﻳن أ ارﺿــﻲ ﺳــورﻳﺎ ،أﺳــﻳﺎ اﻟﺻــﻐرى دﻳــﺎر ﺑﻛــر ﻣﺻــر واﻟﻌ ـراق .ﻣــن ﻛ ـﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺑﻘــﺎع

ﻳﻘﺻد اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﺎﻋﺔ ﺣﻠب .ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ أرﺑﻌﺔ أﺑواب».16

ﻧﺟد ﺗﻘرﻳ ار أﺧر ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟـم اﻟﺟﻐ ارﻓـﻲ ﻟﻳـﺎﻗوت وﻓﻳـﻪ ﻳﻧﻘـﻝ اﻟﻛﺎﺗـب ﻋـن اﻟﻔﻳزﻳـﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻲ اﺑـن

ﺑطﻼن اﻟذي زار ﺣﻠب ﺣواﻟﻲ 1051م:

«ﺣﻠب ﺑﻠد ﻣﺳور ﺑﺣﺟر اﺑﻳض وﻓﻳﻪ ﺳﺗﺔ أﺑواب وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺳور ﻗﻠﻌﺔ ﻓـﻲ أﻋﻼﻫـﺎ ﻣﺳـﺟد وﻛﻧﻳﺳـﺗﺎن وﻓـﻲ
أﺣداﻫﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣذﺑﺢ اﻟذي ﻗرب ﻋﻠﻳﻪ إﺑراﻫﻳم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم .وﻓـﻲ أﺳـﻔﻝ اﻟﻘﻠﻌـﺔ ﻣﻐـﺎرة ﻛـﺎن ﻳﺧﺑـﻰء ﺑﻬـﺎ ﻏﻧﻣـﻪ

وﻛــﺎن إذا ﺣﻠﺑﻬــﺎ أﺿــﺎف اﻟﻧــﺎس ﺑﻠﺑﻧﻬــﺎ .ﻓﻛــﺎﻧوا ﻳﻘوﻟــون ﺣﻠــب أم ﻻ وﻳﺳــﺄﻝ ﺑﻌﺿــﻬم ﺑﻌﺿــﺎ ﻋــن ذﻟــك ﻓﺳــﻣﻳت
ﻟذﻟك ﺣﻠﺑﺎ .وﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺟﺎﻣﻊ وﺳت ﺑﻳﻊ وﺑﻳﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺻﻐﻳر) (...وﺷرب أﻫﻝ اﻟﺑﻠد ﻣن ﺻﻬﺎرﻳﺞ ﻓﻳﻪ ﻣﻣﻠـوءة

ﺑﺎﻟﻣطر) (...وﻫو ﺑﻠد ﻗﻠﻳﻝ اﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺑﻘـوﻝ واﻟﻧﺑﻳـد إﻻ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻳـﻪ ﻣـن ﺑـﻼد اﻟـروم) (...وﻣـن ﻋﺟﺎﺋـب ﺣﻠـب أن
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ﻓــﻲ ﻗﻳﺳــﺎرﻳﺔ اﻟﺑــز ﻋﺷـرﻳن دﻛﺎﻧــﺎ ﻟﻠــوﻛﻼء ﻳﺑﻳﻌــون ﻓﻳﻬــﺎ ﻛــﻝ ﻳــوم ﻣﺗﺎﻋــﺎ ﻗــدرﻩ ﻋﺷــرون أﻟــف دﻳﻧــﺎر ﻣﺳــﺗﻣر ذك
ﻣﻧد ﻋﺷرﻳن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻵن ،وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻠب ﻣوﺿﻊ ﺧراب أﺻﻼ».17

أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﺑﻌد ذﻟك زار اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻷﻧدﻟﺳﻲ اﺑن ﺟﺑﻳر ﺣﻠب ودون ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻵﺗﻳﺔ:

«ﺣﻠب ﻣدﻳﻧﺔ اﻷﻣراء اﻟﺣﻣداﻧﻳﻳن ﺟﻌـﻝ ﺳـﻳف اﻟدوﻟـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻋروﺳـﺎ ٕوان ﻣـن ﺷـرف ﻫـذﻩ اﻟﻘﻠﻌـﺔ أن ﻳـذﻛر أﻧﻬـﺎ
ﻛﺎﻧت ﻗدﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن اﻷوﻝ رﺑوة ﻳﺄوي إﻟﻳﻬﺎ إﺑراﻫﻳم اﻟﺧﻠﻳﻝ ،ﻋﻠﻳﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺑﻳﻧـﺎ اﻟﺻـﻼة واﻟﺗﺳـﻠﻳم ،ﺑﻐﻧﻳﻣـﺎت
ﻟﻪ ﻓﻳﺣﻠﺑﻬﺎ ﻫﻧﺎك وﻳﺗﺻدق ﺑﻠﺑﻧﻬﺎ ﻓﻠذﻟك ﺳﻣﻳت ﺣﻠب واﷲ أﻋﻠم وﺑﻬﺎ ﻣﺷﻬد ﻛرﻳم ﻟﻪ ﻳﻘﺻدﻩ اﻟﻧـﺎس وﻳﺗﺑرﻛـون
ﺑﺎﻟﺻﻼة ﻓﻳﻪ وﻣن ﻛﻣﺎﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرطﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﻠﻊ إن اﻟﻣﺎء ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺑﻊ وﻗد ﺻﻧﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﺑﺎن.

وﻳطﻳف ﺑﻬذﻳن اﻟﺟﺑﻳن اﻟﻣـذﻛورﻳن ﺳـوران ﺣﺻـﻳﻧﺎن ﻣـن اﻟﺟﺎﻧـب اﻟـذي ﻳﻧظـر ﻟﻠﺑﻠـد .وﻳﺗﻌـرض دوﻧﻬﻣـﺎ ﺧﻧـدق

ﻻ ﻳﻛــﺎد اﻟﺑﺻــر ﻳﺑﻠــﻎ ﻣــدى ﻋﻣﻘــﻪ واﻟﻣــﺎء ﻳﻧﺑــﻊ ﻓﻳــﻪ .وﺷــﺄن ﻫــذﻩ اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــﺎﻧﺔ واﻟﺣﺳــن أﻋظــم ﻣــن أن
ﻧﻧﺗﻬــﻲ إﻟــﻰ وﺻــﻔﻪ وﺳــورﻫﺎ اﻷﻋﻠــﻰ ﻛﻠــﻪ أﺑـراج ﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻌﻼﻟــﻲ اﻟﻣﻧﻳﻔــﺔ واﻟﻘﺻــﺎب اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻗــد ﺗﻔﺗﺣــت
ﻛﻠﻬﺎ طﻳﻘﺎﻧﺎ ،وﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﻛون وداﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟرﻓﻳﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳﺔ.

أﻣــﺎ اﻟﺑﻠــد ﻓﻣوﺿــوﻋﻪ ﺿــﺧم ﺟــدا ﺣﻔﻳــﻝ اﻟﺗرﻛﻳــب ،ﺑــدﻳﻊ اﻟﺣﺳــن ،واﺳــﻊ اﻷﺳ ـواق ﻛﺛﻳرﻫــﺎ ﻣﺗﺻــﻠﺔ اﻻﻧﺗظــﺎم
ﻣﺳــﺗطﻳﻠﺔ ﺗﺧــرج ﻣــن ﺳــﻣﺎط ﺻــﻧﻌﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻣﺎط ﺻــﻧﻌﺔ أﺧــرى إﻟــﻰ أن ﺗﻔــرغ ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣدﻧﻳــﺔ،
وﻛﻠﻬــﺎ ﻣﺳــﻘف ﺑﺎﻟﺧﺷــب وﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓــﻲ ظــﻼﻝ وارﻓ ـﺔ ) (...وأﻣــﺎ ﻗﻳﺳــﺎرﻳﺗﻬﺎ ﻓﺣدﻳﻘــﺔ ﺑﺳــﺗﺎن ﻧظﺎﻓــﺔ وﺟﻣــﺎﻻ.

ﻣطﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻛرم ) (...وأﻛﺛر ﺣواﻧﻳﺗﻬـﺎ ﺧـزاﺋن ﻣـن اﻟﺧﺷـب اﻟﺑـدﻳﻊ اﻟﺻـﻧﻌﺔ .ﻗـد اﺗﺻـﻝ اﻟﺳـﻣﺎط ﺧ ازﻧـﺔ
واﺣدة وﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ ﺷرف ﺧﺷﺑﻳﺔ ﺑدﻳﻌﺔ اﻟﻧﻘش وﺗﻔﺗﺣت ﻛﻠﻬﺎ ﺣواﻧﻳت ﻓﺟﺎء ﻣﻧظرﻫـﺎ أﺟﻣـﻝ ﻣﻧظـر .وﻛـﻝ ﺳـﻣﺎط
ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺑﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻛرم .وﻫذا اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻣـن أﺣﺳـن اﻟﺟواﻣـﻊ وأﺟﻣﻠﻬـﺎ .ﻗـد أطـﺎف ﺑﺻـﺣﻧﻪ

اﻟواﺳﻊ ﺑﻼط ﻣﺗﺳﻊ ﻣﻔﺗﺢ ) (...وﻳﺗﺻﻝ ﺑﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐرﺑﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺣﻧﻔﻳﺔ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺟـﺎﻣﻊ ﺣﺳـﻧﺎ ٕواﺗﻘـﺎن
ﺻــﻧﻌﺔ ﻓﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﺣﺳ ــن روﺿ ــﺔ ﺗﺟ ــﺎور أﺧ ــرى ) (...وﻟﻠﺑﻠ ــدة ﺳ ــوى ﻫ ــذﻩ اﻟﻣدرﺳ ــﺔ ﻧﺣ ــو أرﺑ ــﻊ ﻣ ــدارس أو

ﺧﻣـس ..وﻟﻬــﺎ ﻣﺎرﺳــﺗﺎن ) (...ﻓـﺈن ﻟﻬــﺎ رﺑﺿــﺎ ﻛﺑﻳــر ﻣﺳـﺗدﻳر ﻓﻳــﻪ ﻣــن اﻟﺧﺎﻧــﺎت ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺣﺻــﻰ ﻋــددﻩ وﺑﻬــذا
اﻟرﺑض ﺑﻌض ﺑﺳﺎﺗﻳن ﺗﺗﺻﻝ ﺑطوﻟﻪ.18

وﺧﺗﺎﻣﺎ ﻫذﻩ ﻓﻘرة ﻣن ﻋﻣﻝ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻳﺎﻗوت اﻟذي ﺗم ﺗﺄﻟﻳﻔﻪ ﻓـﻲ اﻟﻧﺻـف اﻷوﻝ ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر ﻓﺑﻌـد

ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻋـن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻬـﺎ وأﻣﺎﻛﻧﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣظـﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺳـﻛﺎن واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻧـص اﺑـن
ﺑطﻼن ﻳﺳﺗﻣر اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

«ﻣدﻳﻧﺔ ﺣﻠب ﻓﻲ وطﺄ ﻣن اﻷرض وﻓﻲ وﺳط ذﻟك اﻟو طﺄ ﺟﺑـﻝ ﻣـدور ﺻـﺣﻳﺢ اﻟﺗـدوﻳر ﻣﻬﺗـدم ﺑﺗـراب ﺻـﺢ
ﺑﻪ ﺗدوﻳرﻩ .واﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻓﻲ رأﺳﻪ وﻟﻬﺎ ﺧﻧدق ﻋظﻳم وﺻﻝ ﺑﺣﻔرﻩ إﻟـﻰ اﻟﻣـﺎء وﻓـﻲ وﺳـط ﻫـذﻩ اﻟﻘﻠﻌـﺔ ﻣﺻـﺎﻧﻊ
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ﺗﺻــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻣــﺎء اﻟﻣﻌــﻳن وﻓﻳﻬــﺎ ﺟــﺎﻣﻊ وﻣﻳــدان وﺑﺳــﺎﺗﻳن ودور ﻛﺛﻳـرة وﻛــﺎن اﻟﻣﻠــك اﻟظــﺎﻫر ﻏــﺎزي ﺑــن ﺻــﻼح
اﻟدﻳن ﻳوﺳف ﺑن أﻳوب ﻗد اﻋﺗﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻬﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻌﻣرﻫﺎ ﺑﻌﻣﺎرة ﻋﺎﻟﻳﺔ وﺣﻔر ﺧﻧدﻗﻬﺎ».19

ﻟــﻳس ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن إﻋــﺎدة ﺑﻧــﺎء ﺣﻠــب اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌــروض اﻟﺗــﻲ أﻧﺟزﻫــﺎ ﻛﺗــﺎب ﻟــم

ﺗﻧﺟــﺑﻬم ﺑــﻼد اﻟﺷــﺎم ﻟﻛــن ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﺧــرج ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺧﻼﺻــﺎت ﺣــوﻝ ﻧظـرة اﻷﺟﺎﻧــب إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻟﻣﺿــﻣﺎر ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﻧﻘطــﺔ اﻻﺳــﺗدﻻﻝ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ .ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﺑــن ﺣوﻗــﻝ ﻓﻛــﻝ اﻟﻛﺗــﺎب ﻳﺻــﻔون ﻫــذﻩ
اﻟﻘﻠﻌــﺔ وﻳﺷــﻳدون ﺑﺣﺻــﺎﻧﺗﻬﺎ .ﻛﺗــب ﺑﻌﺿــﻬم ﻋــن ﻣﻧظوﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ ،ﻋــن ﻣ ازرﺗﻬــﺎ ﻋــن اﻟﺧﻧــدق اﻟﻣﺣــﻳط ﺑﻬــﺎ

وﺑﺳﺎﺗﻳﻧﻬﺎ وﻋن ﻣﻳـداﻧﻬﺎ وﺟﺎﻣﻌﻬـﺎ .ﻋﻣوﻣـﺎ ﻳـﺗم اﻋﺗﺑـﺎر ﺳـور اﻟﻣدﻳﻧـﺔ أﻳﺿـﺎ ﺣﺻـﻳﻧﺎ وﺗـﺗم اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أﻋـداد
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺑواب ﻋﻠﻰ ﺳـورﻫﺎ وﺑﻣﺎرﺳـﺗﺎن وﻣـدارس وﺟواﻣـﻊ وﺣﻣﺎﻣـﺎت وﺑﻳـﻊ .وﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻳـﺎدﻳن ﺗﻘـﻊ داﺧـﻝ

اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .ﻋﻧــد ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻘ ـرن اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻋﺷــر ﻛﺎﻧــت ﺗﺣــﻳط ﺑﺿ ـواﺣﻳﻬﺎ أﺣﻳــﺎء ،ﺑﻬــﺎ ﺧﺎﻧــﺎت ﻗواﻓــﻝ وﻛــﺎن أﻫﻠﻬــﺎ
ﻳﺷرﺑون ﻣن ﻧﻬر اﻟﻘوﻳق.

ﻳﻘــدم ﻟﻧــﺎ ﻣــؤرخ ﻣﺣﻠــﻲ وﻫــو اﺑــن ﺷــداد )1285م( 20وﺻــﻔﺎ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ ﻗﺑــﻝ ﻫﺟــوم اﻟﻣــﺎﻏوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺳــﻧﺔ
1260م ﻓﻲ 175ﺻﻔﺣﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ .ﺑﻌـد ﻓﺻـوﻝ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﺗطـرق اﻟﻛﺎﺗـب إﻟـﻰ اﻟﺑﻧﺎﻳـﺎت ،ﺳـور اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ،ﻗطـﺎع
ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺷرﻳف ،اﻟﻣﻳدان ،أﺑواب اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،اﻟﻘﻠﻌﺔ وﺑﻌض اﻟﻘﺻور اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ ،اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳـر ،ﺛﻼﺛـﺔ ﺟواﻣـﻊ

أﺧرى ،اﻟﻣـ ازرات ،أﺳـﻣﺎء ﺳـﺑﻊ ﻣﺎﺋـﺔ ﻣﺳـﺟد )!( ﺑﻣواﻗﻌﻬـﺎ اﻟﻐﻳـر اﻟﻣﺣـددة داﺧـﻝ وﺧـﺎرج أﺳـوار اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ،أدﻳـر
اﻟﺗﺂﺧﻲ اﻟدﻳﻧﻲ )رﺑﺎط( ﻣدارس ،ﺣﻣﺎﻣﺎت داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﺳورو أﺗﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻔﺻﻝ ﺟد ﻫـﺎم ،ﺣـوﻝ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ.

ﻋرض اﺑن ﺷداد أﻛﺛر إﻓﺎدة ﻣن آراء ﻛﺗﺎب ﻏﻳر ﻣﺣﻠﻳـﻳن ﻟﻛـن ﻟـو أﻧﻧـﺎ ﻛﻧـﺎ ﻧﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠـﻪ دون ﻏﻳـرﻩ ﻟﻣـﺎ

اﺳــﺗطﻌﻧﺎ أن ﻧﺑﺣــر ﺑﻌﻳــدا ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺣﻠــب .ﻓﻛﺗﺎﺑﺎﺗــﻪ ﺗﺻــﺣﺑﺢ ﻗﻳﻣــﺔ إذا ﻧظرﻧــﺎ إﻟﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـﺎت
اﻟﻣﺳــﺗوﺣﺎت ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻘدﻳﻣــﺔ .ﻫــذﻩ اﻷﺧﻳ ـرة وﺣــدﻫﺎ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻧــﺎ ﺑﺗﻛــوﻳن ﺻــورة واﺿــﺣﺔ ﻋــن طﺑوﻏراﻓﻳــﺎ

وﻣظﺎﻫر ﺣﻠب ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ.

إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة ﻣﻧذ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ٕ 1250واﻟـﻰ ﻧـص اﺑـن اﻟﺷـﺣﻧﺔ اﻟـذي ﻳﺻـف
ﻓﻳــﻪ ﺣﻠــب ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷــر ﻣﻌﺗﻣــدا ﻓــﻲ ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﺑــن ﺷــداد ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﺧﻠــص إﻟــﻰ أﻧــﻪ
ﻣﺎﺑﻳن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻟم ﺗظﻬر أي ﺗﻐﻳرات ﺟدرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣظﻬـر اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻏﻳـر

اﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب اﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑوﻗﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣران اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك واﻟدﻣﺎر اﻟذي ﺗﺳـﺑب

ﻓﻳﻪ اﻟﻬﺟوم اﻟﻣـﺎﻏوﻟﻲ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺳـﻧﺔ 1260م .ﻓﻣـدار ﺳـور اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻳﻌـود إﻟـﻰ ﻋﻬـد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳـك .وﻧﺣـن
ﻧﻌﻠم ان ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘـرن اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر اﻟﻣﺳـورة ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﺷـﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠـف .ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﻠﻌـﺔ ﺗﻘـﻊ

ﻋﻠــﻰ اﻟطــرف اﻟﺷــرﻗﻲ ﻣــن ﺣــﺎﺋط ﺳــور اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .وﺗــدﻝ اﻻﺑــرج اﻟﻣوﺟــودة ﺟﻧــوب وﺷــﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ

ﺧــﺎرج اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﺗﻘرﻳﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻛــﺎن اﻟــذي ﻛــﺎن ﻳ ـرﺗﺑط ﻓﻳــﻪ ﺳــور اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر
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ﺑﺣــﺎﺋط اﻟﻘﻠﻌــﺔ .ﻫــذا ﻳﻌﻧــﻲ أن زﻣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺷــرق ذﻟــك اﻟﺧــط وﺟﻧــوب وﺷ ـرق ﺟﻧــوب اﻟﺧــط

اﻟﻣﺗﻌرج اﻟﻣﻣﺗد ﺑﻳن ﺑﺎب ﻗﻧﺳرﻳن اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺑﻧﺎﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﻋﻧـد ﻗـدم اﻟﻘﻠﻌـﺔ ،ﻛﺎﻧـت
ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﺳور ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر.

ﻻ ﺗﻔﻳــد اﻟﺑﻧﺎﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺑﻘﻳــت ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺟﻳــدة واﻟﺗــﻲ ﻳﻌــود ﺗﺎرﻳﺧﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ 1250م ،ﻻ ﺗﻔﻳــد ﻛﺛﻳ ـ ار ﻓــﻲ
ﺗﺣدﻳد ﻧﻘطﺔ اﻣﺗداد أﺣﻳﺎء اﻟﺿﺎﺣﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺳـور ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر .ﻟـم ﻳﺑﻘـﻰ أي ﻧظﻳـر ﻟﻬـذﻩ
اﻟﺑﻧﺎﻳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺷــﻣﺎﻝ واﻟﺷــرق واﻟﺷــﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑــﻲ ﻣــن اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ ﺑﻧﺎﻳــﺔ واﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ

اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻗﻲ ،اﺛﻧﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ وﻣﺛﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ،واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ )ظﻠت ﺳـﻠﻳﻣﺔ

ﺣﺗــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷـرﻳن( وأﻳﺿــﺎ ﺑﻧﺎﻳــﺔ واﺣــدة ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﺑﻬــﺎ ﻣﻧﻘوﺷــﺔ ﺳــﻠﻳﻣﺔ .داﺧــﻝ اﻟﺳــور اﻷﻳــوﺑﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ

ﺑﻘﻳت ﻋدة ﺑﻧﺎﻳﺎت ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ  1250ﺻﺎﻣدة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟزﻣﺎن ودواﺋرﻩ وﻫﻲ ﺗؤﻛد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻣرﻛزﻫـﺎ
أن اﻟطرﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻻزاﻟت ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻟﻣﺟرى اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر.

ﻳﺷﻳر اﺑن ﺷداد ﺿﻣن ﻟواﺋﺣﻪ اﻟطوﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺟد واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت 21اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳـور إﻟـﻰ أرﺑﻌـﺔ ارﺑـﺎض ﺛﻼﺛـﺔ
ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺗــوﻓر ﻋﻠــﻰ ﺟــﺎﻣﻊ .ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ ﺗﺣدﻳــد ﻣوﻗــﻊ أﻏﻠــب اﻟﺗوﺳــﻌﺎت اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺧــﺎرج ﺳــورﻫﺎ ﻓــﻲ

اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗوﺣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى .ﻓـﻲ

زﻣــﺎن اﺑــن ﺷــداد ﻛــﺎن ﻳﺣــﻳط ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ داﺧــﻝ اﻟﺳــور ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷ ـﻣﺎﻝ ،ارﺑــﺎض ﺗﺧﺗﻠــف ﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺑﻧــﺎء
ﻓﻳﻬﺎ .وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻐﻳرات ﺟدرﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر .وﺗﻌزى ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﻳـرات
إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ أﻫﻣﻳﺔ ﺣﻠب ﻣﺎﺑﻳن اﻟﻧﺻف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر واﻟﻧﺻـف ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟ ارﺑـﻊ ﻋﺷـر.

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﺎﻧـت اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻣـن أوﻟـﻰ ﻫﺟﻣـﺎت اﻟﻣـﺎﻏوﻝ ﺳـﻧﺔ 1268م وﻣـن اﻟطـﺎﻋون ﺳـﻧﺔ 1348م .وﻓـﻲ

1400م وﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻻﻟﺗﺋﺎم ﺟﺎءت ﺟﻳوش ﺗﻳﻣور ﺗﻧﻬب وﺗدﻣر اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

ﺗﻠﻘ ــت اﻻرﺑ ــﺎض اﻟﺟﻧوﺑﻳ ــﺔ اﻟﻐرﺑﻳ ــﺔ ﺿـ ـرﺑﺔ ﻗوﻳ ــﺔ اﺛ ــر اﻟﻬﺟ ــوم اﻟﻣ ــﺎﻏوﻟﻲ اﻷوﻝ ﻓﺎﻧ ــدﺛرت .ﺗﻛﺑ ــدت اﻻرﺑ ــﺎض

اﻟﺷــرﻗﻳﺔ اﻗــﻝ ﺧﺳــﺎرة ﻣــن ذﻟــك ،إن ﻛﺎﻧــت أﺻــﻼ ﻗــد ﺗﻛﺑــدت اﻟﺧﺳــﺎرة ،وﻫـو أﻣــر ﻳﻣﻛــن ﻣﻼﺣظﺗــﻪ ﻣــن ﺧــﻼﻝ
ظﻬور ﻣواﻗﻊ ﺑﻧﺎء ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻرﺑﺎض ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر وﺑداﻳﺔ اﻟﻘـرن
اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر .ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﺷﻬد ﺷﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ أﻫم اﻟﺗﻐﻳرات .ﻫﻧﺎ ظﻬـرت

ارﺑــﺎض – أﺣﻳــﺎء  -ﺟدﻳــدة وﺷﺎﺳــﻌﺔ ﻓﺎﻧﺗﻘــﻝ ﻣرﻛــز اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺟﻧــوب إﻟــﻰ اﻟﺷــﻣﺎﻝ .ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ،ﺧــﺎرج

ﺑ ــﺎب إﻧطﺎﻛﻳ ــﺔ وﺑ ــﺎب اﻟﺟﻧ ــﺎن ﻳﻣﻛ ــن ﻣﻼﺣظ ــﺔ ﻧ ــوع ﻣ ــن اﻻﺳ ــﺗﻘرار ﻻن ﻣ ــن ﻫﻧ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻌﺑ ــر أﻫ ــم اﻟط ــرق

اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺑرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻻن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺟﺗذﺑت اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺣرﻓﻳﻳن ﻓور ﻋودة اﻟﻬدوء إﻟﻰ ﺣﻠب.

ﻋﻛـس ﻣـﺎ وﻗــﻊ ﻓـﻲ اﻻرﺑــﺎض ،ﻳﻣﻛـن ﻣﻼﺣظــﺔ ﺗﻐﻳـرات طﻔﻳﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧـﺔ داﺧــﻝ اﻷﺳـوار وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳـﻳر ﻫــذﻩ

اﻟظـﺎﻫرة ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﻘـﺎرة واﻟوظﻳﻔﻳـﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟـدد ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﺗﺑﻌـﺎ ﻟـﻧﻔس اﻟــﻧﻬﺞ
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ﺑﻌد ﻓﺗرات ﺣرﺟﺔ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺣﻳﺎء اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳور ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣـو واﻟﺗﻘﻬﻘـر وﻫـﻲ ﻣوﺟﻬـﺔ

ﻧﺣو اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط وظﻳﻔﻲ.

إذا ﻗﺎرﻧﺎ أوﺻﺎف اﺑن ﺷداد واﺑن اﻟﺷﺣﻧﺔ واﺑن اﻟﻌﺟﻣﻲ )اﻧظر أﺳﻔﻠﻪ( ﻻرﺑـﺎض ﺣﻠـب ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺗوﻟـد ﻟـدﻳﻧﺎ

وﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻹﺣﺳﺎس أن ﻫؤﻻء ﻳﻛﺗﺑون ﻋن ﻣدﻳﻧﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﻳن .وﻫذا أﻣر ﻏﻳر وارد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوﺻﺎف اﻟﻣدﻳﻧـﺔ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ .ﻟﻬـذا ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ إﻳﺟـﺎد ﺗﻧﺎﺳـق ﺑـﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟـواردة ﻋـن اﺑـن ﺷـداد واﻟﻛﺗـﺎب اﻟـذﻳن ﺟـﺎءوا ﻣـن ﺑﻌـدﻩ.

واﻷﻣــر ﻫــذا ﻳﺻــﺑﺢ واﺿــﺣﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟــذي ﻳﺗطــرق ﻓﻳــﻪ اﺑــن ﺷــداد ﻟﻠﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ 22وﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن
وﺻف ﻣﻧطﻘﻲ وﻣﺣﻛم ﻟﺑﻌض ﻣﻧﺎطق اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

ﺑﻘﻲ ﺑداﺧﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻧﺎﻳﺎت ﺣﺻﻳﻧﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻛﺎن اﻟﺳوق اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
ﺷﺑﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ واﻟﺣﺟم ﺑﺳوق اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﻳﻘﺔ )اﻧظر أﺳـﻔﻠﻪ( .ﻓـﻲ

اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻛﺎن ﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﺳوق ﺣﻲ ﺑﺎﻫﺳﺗﺎ  bahistaاﻟذي ﻳﻘود إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻔـرج )اﻟﺑـﺎب اﻟﺷـﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻐرﺑــﻲ( ﺳــوﻳﻘﺔ اﻟﻳﻬــود .ﻟــم ﺗﻐﻳــر اﻟﻣــداﺑﻎ وﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺻــﺎﺑون ﻣﻘراﺗﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر واﻟﺧــﺎﻣس

ﻋﺷر وﻟم ﺗﺗﻐﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣداوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻋـدة أﺳـﻣﺎط .ﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﻳـدﻋوﻧﺎ إﻟـﻰ اﻟﻘـوﻝ ﺑـﺎن ﻫـذﻩ اﻻﺳـﺗﻣ اررﻳﺔ ﺗﻌـود
إﻟﻰ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر أي إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻷﻳوﺑﻳﻳن.

مدينة حلب تحت الحكم اإلسالمي )1250م – 1517م (

ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻛﻧوز اﻟذﻫب ﻟﻠﻌﺟﻣـﻲ )1479م( 23واﻟـذر اﻟﻣﻧﺗﺧـب ﻻﺑـن اﻟﺷـﺣﻧﺔ )1485م(
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ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺻدران اﻟرﺋﻳﺳﻳﺎن ﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠب اﻟﺣﺿري ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻷﺧﻳرة.

وﺗﻧﺣﺻــر أﻫﻣﻳــﺔ ﻋﻣــﻝ اﺑــن اﻟﺷــﺣﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟـواردة ﻓﻳــﻪ واﻟﺗــﻲ ﻟــم ﻳﺷــر إﻟﻳﻬــﺎ اﺑــن ﺷــداد .ﻋﻛــس ﻫــذا

ﻳزودﻧــﺎ اﺑــن اﻟﻌﺟﻣــﻲ ﺑوﺻــف ﻣﻌﺎﺻــر ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ وﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ ،وﻳﺗﻌﺑــر ﻋﻣﻠــﻪ اﻟﻣﺻــدر اﻟوﺣﻳــد اﻟــذي ﻳﻌــوﻝ ﻋﻠﻳــﻪ

ﺑﺧﺻوص طﺑوﻏرﻓﻳﺎ ﺣﻠب ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ.

ﻳﻔﺗــﺗﺢ اﺑــن اﻟﻌﺟﻣــﻲ وﺻــﻔﻪ ﻟﺣﻠــب ﻣــن اﻟﺑــﺎب اﻟﻐرﺑــﻲ ،ﺑــﺎب إﻧطﺎﻛﻳــﺔ ،وﻣﻧــﻪ ﻳﺗﺟــﻪ ﺷــرﻗﺎ .ﻫﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ
)ﻣﺣﻳط اﻟﺳوق( وﻓـﻲ ﺣـﻲ ﺟﻠـوم ﺟﻧـوب اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺗﻘـﻊ أﻫـم وأﻋظـم اﻟﺑﻧﺎﻳـﺎت  :ﻣﺛـﻝ اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳـر ،اﻟﻣدرﺳـﺔ

اﻟﺣﻼوﻳــﺔ ﺑﻣﺎرﺳــﺗﺎن ﻧ ـور اﻟــدﻳن .ﻫﻧــﺎ أﻳﺿــﺎ ﺗﻌــﻳش أﻫــم اﺳــر اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﺗﺑــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ

ﺟﻧوب ﻏرب اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر وﺑﺳـﻬوﻟﺔ ﻋـرض اﻟﻌﺟﻣـﻲ ﻷﻧـﻪ ﻳﻘﺗﻔـﻲ اﻟﺧطـوط اﻟﻣﺳـﺗﻘﻳﻣﺔ ﻟﻠﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻬﻠﻧﺳـﺗﻳﺔ.
وﻳﻧطﺑق ﻫذا أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﺎب ﻗﻧﺳرﻳن ﺣﻳث ﻳطﺑﻊ اﻟﺗﻌرج ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ.

ﻳﺻﺑﺢ إﺗﺑﺎع وﺻف اﺑن اﻟﻌﺟﻣﻲ ﺻﻌﺑﺎ ﺣﻳـث ﺗﻧﺗﻬـﻲ اﻟﻬﻧدﺳـﺔ ،إذ ﻳﺣـﻝ ﻣﻛـﺎن اﻟوﺻـف اﻟﻣﻧـﺗظم ﻟزﻗـﺎق ﺑﻌـد

زﻗﺎق وﺻف أﻛﺛر ذاﺗﻳﺔ ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟـذا اﻟﺣﻠﺑﻳـﻳن وﻳﺗﺑـﻊ اﻟـدروب اﻟﺗـﻲ ﻳﺗـردد ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻧـﺎس
ﺑﻛﺛرة ،أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﺳوق واﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر.
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ﻳﺳ ــﺗﻌﻣﻝ اﺑـ ــن اﻟﻌﺟﻣـ ــﻲ ﺑﺷـ ــﻛﻝ ﻣﺛﻳ ــر ﻣﺻـ ــطﻠﺣﻳن ﻟﻠدﻻﻟـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطرﻗ ــﺎت واﻟـ ــدروب وﻫﻣـ ــﺎ ﻗﺻـ ــﺑﺔ ودرب،

وﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷوﻝ ﻟﻺﺷـﺎرة إﻟـﻰ اﻟطرﻳـق اﻟـذي ﻳﻘـود ﻣـن ﺑـﺎب إﻧطﺎﻛﻳـﺔ إﻟـﻰ داﺧـﻝ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ واﻟطرﻳـق
اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺟﻧﺎن إﻟﻰ اﻟﺑﺎب اﻟواﻗﻊ ﺷﻣﺎﻝ ﺑﺎب إﻧطﺎﻛﻳﺔ ٕواﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ أﻳﺿﺎ .ﻳﻘود اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ إﻟـﻰ

اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺟﻧــوب اﻟﺟــﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳــر واﻟﺛــﺎﻧﻲ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺷــﻣﺎﻟﻪ ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ ﺳــوﻳﻘﺔ ﺣــﺎﺗم .وﻗــد
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطرق ﻫﻲ اﻟﻣﻣرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـود اﻟﻧـﺎس واﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ إﻟـﻰ داﺧـﻝ وﺧـﺎرج اﻟﻣدﻳﻧـﺔ .ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻫـذا

ﻧﺟد ﻋددا ﻛﺑﻳ ار ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد داﺧﻝ وﺧـﺎرج اﻟﺑـﺎﺑﻳن اﻟﻣـذﻛورﻳن .ﻟﻘـد اﺧﺗﻔـت ﺑﻧﺎﻳـﺎت اﻟﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ اﻟﺗـﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﺑﻳن ﺑﺎب اﻟﺟﻧﺎن واﻟﺳوﻳﻘﺔ واﺣﺗﻠت اﻟﺑﻧﺎﻳـﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳـﺔ اﻟﺿـﺧﻣﺔ اﻟﻣرﻛﺑـﺔ ﻣﻛـﺎن اﻟﺑﻧﺎﻳـﺎت اﻷوﻟـﻰ

ﺟﻧوب ﻣﺣور ﺑﺎب إﻧطﺎﻛﻳـﺔ .ﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻷﺣـواﻝ ﺗـم ﺗﺳـﺟﻳﻝ ﺣرﻛـﺔ ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟرﻗﻌـﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﺟﻧـوب ﻣﺣـور
ﺑﺎب إﻧطﺎﻛﻳﺔ أﻳﺿﺎ.

ﻏﻳر أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت رواﺟـﺎ ﻛﺑﻳـ ار ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟواﻗﻌـﺔ ﺷـﻣﺎﻝ ﻣﺣـور ﺑـﺎب اﻟﺟﻧـﺎن ﺣﺗـﻰ ﻣﺣـور ﺑـﺎب
اﻟﻔرج )ﺑﺎب اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻲ( .ﻳﻣﻛـن اﻻﻓﺗـراض أن ﻫـذا اﻟوﻗـت ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﺑـﻳن ﺑـﺎب اﻟﻔـرج وﺑـﺎب

اﻟﺷــﻣﺎﻝ ،ﺑــﺎب اﻟﻧﺻ ـر ،ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻛن .ﻟﻛــن وﻣﻣــﺎ ﻻ ﺷــك ﻓﻳــﻪ أن ﻣﺣــور ﺑــﺎب اﻟﻧﺻــر ﻛﺎﻧــت ﻟــﻪ أﻫﻣﻳــﺔ

ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻛﺑرى .ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد أﺣﻳﺎء ﺳﻛﻧﻳﺔ وﻣﻘﺑـرة اﻟﺟﺑﻳﻠـﺔ ﺑـﻳن ﻣﺣـور ﺑـﺎب اﻟﻧﺻـر وﻣﺣـور ﺑـﺎب اﻟﺣدﻳـد )ﺑـﺎب
اﻟﺷ ــﻣﺎﻝ اﻟﺷ ــرﻗﻲ( .ﻟ ــم ﻳﻛ ــن ﺑﺎﻟ ــداﺧﻝ ﻟﻣﺣ ــور ﺑ ــﺎب اﻟﺣدﻳ ــد ﻧﻔ ــس اﻷﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﺗﻣﻳ ــز ﺑﻬ ــﺎ

اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧرى .ﺧﺎرج اﻟﺑﺎب ﻛﺎن ﻳوﺟد ﺣﻲ ﺑﺎﻧﻘوﺳﺔ وﻛﺎن ﻳﻌرف ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ .ﺑﺎﻟﻘرب ﻣـن

اﻟﺑﺎب ﻛﺎﻧت ﻳﺗﻣرﻛز اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ .ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺳـور ﺑـﻳن ﻣﺣـور ﺑﺎﻧﻘوﺳـﺔ

وﻣﺣور ﺑﺎب اﻟﻧﻳرب )ﺑﺎب اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ( أﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﺑدﻟﻳﻝ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣوﺟودة ﻫﻧﺎك
واﻟﺗﻲ ﻳﻌود ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣـﺎﻧﻲ .ﻛﻣـﺎ اﻟﺣـﺎﻝ ﻓـﻲ ﻣﺣـور ﺑﺎﻧﻘوﺳـﺔ ،ﺗﺑـﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳـﺔ

ﻋﻠــﻰ طــوﻝ ﻣﺣــور ﺑــﺎب اﻟﻧﻳــرب .ﻛﺎﻧــت اﻷﺣﻳــﺎء اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ ﺗﻘــﻊ ﺑــﻳن ﻣﺣــور ﺑــﺎب اﻟﻧﻳــرب وﻣﺣــور ﺑــﺎب اﻟﻣﻘــﺎم
)اﻟﺑــﺎب اﻟﺟﻧــوﺑﻲ( .وﻧﻔــس اﻟﺷــﻲء ﻳﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺑــﻳن ﻣﺣــور ﺑــﺎب اﻟﻣﻘــﺎم واﻟزاوﻳــﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳــﺔ

اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.

ﺧﺗﺎﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن وﺻف اﺑن اﻟﻌﺟﻣﻲ ﻟﺣﻠب ﻳزودﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺗﻰ ﻻ زاﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧـﺎ اﻟﻳـوم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن

ﺻــﺣﺗﻬﺎ ووﺿــﻌﻬﺎ ﻗﻳــد اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ .ﻻ ازﻟــت اﻟﺑﻧﺎﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺷــﺎر إﻟﻳﻬــﺎ ﻣﻧﺗﺻــﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ وﻻ زاﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧــﺎ

ﻗ ـراءة اﻟﻣﻧﻘوﺷــﺎت اﻟﺗــﻲ اﺳﺗﺷــﻬد ﺑﻬــﺎ وﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺟــﺎء ﺑﻬــﺎ اﺑــن اﻟﻌﺟﻣــﻲ واﺑــن اﻟﺷــﺣﻧﺔ

ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ ورﺻد اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺷـﻬدﺗﻬﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻳن
اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر واﻟﺗﺎﺳﻊ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﻳد أن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘـﻝ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ واﻻﺗﺻـﺎﻻت ﻓـﻲ اﻟﻘـرن
اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻛﺎﻧت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻷزﻗﺔ وطرﻗﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

ﻛﺎﻧت ﺣﻠب ﺳﺗﺑدوا ﺟد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻳوم ﺑدون ﺣرﻛﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة اﻟﻣﻣﺎﻟﻳـك ،وﺗﻛﻣـن أﻫـم اﻵﺛـﺎر

اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺣﻛم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ وﺗرﻣﻳم ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟذي ﺿم إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﺳـورة ارﺑـﺎض اﻟﺿـﺎﺣﻳﺔ
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اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷرﻗﻳﺔ .وﺗم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻘرﻳﺑـﺎ ﺗوﺳـﻳﻊ اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳـﺔ ورﺑـط ﻣﻧـﺎطق ﻫﺎﺋﻠـﺔ
ﻟــم ﺗﻛــن ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﺗﺳــﺗﻔﻳد ﻣــن اﻟﻣــﺎء ﺑﻣﻧﺑــﻊ اﻟﻣﻳــﺎﻩ اﻟﺟدﻳــد .ﻟــم ﻳﻛــن ﻣﻧﺑــﻊ ﺣــﻳﻼن اﻟــذي ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك واﻟواﻗﻊ  12ﻛﻳﻠوﻣﺗ ار ﺷﻣﺎﻝ ﺣﻠب ﻳﻐطﻲ ﺣﺎﺟﻳﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟدﻳـدة ﻓـﺗم ﺟﻠـب ﻣﻳـﺎﻩ

إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﻣﻧﺑﻊ ﺛﺎن أﻻ وﻫو ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺎدﺟور اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻛﻳﻠوﻣﺗ ار ﺷﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

ﺗم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺗرﻣﻳم ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺻﻳن اﻟﻘﻠﻌﺔ وﺗﻣت إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟواﻗﻊ ﻋﻧد ﻣدﺧﻠﻬﺎ .وﺗم ﺗﺷﻳد ﻋدة
ﻣﺳــﺎﺟد ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻣــن طــرف ﺣﻛــﺎم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳــك وأﺻــﺑﺣت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺎﺟد ﻣ ارﻛــز روﺣﻳــﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻟطواﺋــف

ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﻳﺎء ،وﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬﺎ رﺗﺑﺔ ﺟﺎﻣﻊ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛـس اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺟدﻳـد ﻟﻠﻔـوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ داﺧـﻝ

اﻟﻣدﻳﻧﺔ.25

ﻋﻧــد ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻓﺗ ـرة اﻟﻣﻣﺎﻟﻳــك ﺗــم إدﺧــﺎﻝ ﺗﻌــدﻳﻼت ﻫﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــوق وﺗــم ﺑﻧــﺎء اﻟﺧﺎﻧــﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق
اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ .وﻗــد ﻛــﺎن ﻟﻬــذﻩ اﻟﺧﺎﻧــﺎت دور ﻣــزدوج  :ﻓﻬــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــﺗﺧدم ﻹﻳ ـواء اﻟﺗﺟــﺎر اﻟﻣﺳــﺎﻓرﻳن وﻟﺗﺧ ـزﻳن

ﺑﺿﺎﺋﻌﻬم أﻳﺿﺎ .ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻬـﺎم ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻧﻌﻠـم أﻣـر ﻣﺳـﺗﺣدث ﻓـﻲ ﺣﻠـب .إﻟـﻰ ﻏﺎﻳـﺔ ذﻟـك اﻟﺣـﻳن
ﻛﻧﺎ ﻧﺟد إﺷﺎرات إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗوﺟد ﺑﺿﺎﺣﻳﺔ اﻟﺳوق ﺣﻳـث ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ دور ﺗﺧـزﻳن اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ

ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ وﺳط اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق ﻓﻘط.

مدينة حلب في ظل الحكم العثماني ) من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر(

أرت أﻫم اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳـور اﻟﻧـور ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳـك .ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺧـﺎﻣس

ﻋﺷـر ﻓﻘــدت اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳــﺔ رﻳﺎدﺗﻬــﺎ ﻟﺻـﺎﻟﺢ أﺣﻳــﺎء ﺟدﻳـدة ﺗطــورت ﻓــﻲ اﻟﺷـﻣﺎﻝ .وﻗــد ظﻠـت ﺧطــوط اﻟﻣدﻳﻧــﺔ
اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻗﺎرة ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ .ﻛﻣﺎ ﻓﻘد ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﻣدﻳـدﻩ وأﻋﻳـد
ﺑﻧ ــﺎءﻩ ﻓ ــﻲ أواﺧ ــر ﻋﻬ ــد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ــك دورﻩ ﻓ ــﻲ ﻓﺗـ ـرة اﻟﻌﺛﻣ ــﺎﻧﻳﻳن .وﻻن ﺣﻠ ــب أﺻ ــﺑﺣت ﺟ ــزءا ﻣ ــن اﻹﻣﺑراطورﻳ ــﺔ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ واﻟﻛﺑﻳرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻬدﻳـد اﻷﻋـداء .ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳـك ﺗـم رﺑـط أﻏﻠـب اﻷرﺑـﺎض

ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺳﻳﻌﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وأﻛﺛر ﺟﺎذﺑﻳﺔ وﻟـدﻳﻧﺎ ﻓﻌـﻼ اﻟـدﻟﻳﻝ

ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳر اﻟﺛرﻳﺔ ﻏﺎدرت اﻟﻣدﻳﻧﺔ إﻟﻰ ﺿواﺣﻳﻬﺎ رﻏم اﻟرﻏد واﻷﻣﺎن اﻟﻠذﻳن ﺟﺎء ﺑﻬﻣﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟـم
ﺗﻌـرف اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻧﻣـوا إﻻ ﻓـﻲ أﻣــﺎﻛن ﻣﺣـدودة ﺗﻘــﻊ ﺑـﻳن اﻷرﺑـﺎض اﻟﺷـﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ وﻫــذا أﻣـر ﻳﻣﻛــن
اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻗﺻﻰ أطراف اﻷرﺑﺎض اﻟﻘدﻳﻣﺔ.

اﻛﺗﺳﺑت ﻣﺣﺎور ﺑﺎﻧﻘوﺳﺔ وﺑﺎب اﻟﻧﻳرب أﻫﻣﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب اﺳـﺗﻣرت ﺣرﻛـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء ﻓـﻲ اﻻﻧﺧﻔـﺎض
وﻗــد ﻋــرف ﺣــﻲ اﻟﻛﻼﺳــﺔ  Al-kallasaﻓــﻲ اﻟﺟﻧــوب اﻟﺷــرﻗﻲ ﺗﻐﻳﻳ ـرات طﻔﻳﻔــﺔ ﺑﻌــد اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر؛
وﻧﻔــس اﻟﺷــﻲء ﻳﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻛﻼﺳــﺔ وﻣﺣــور ﺑــﺎب إﻧطﺎﻛﻳــﺔ .ﺗــم ﺳــﻧﺔ 1575م ﺗﺷــﻳﻳد

ﺣﻣﺎم ﺧﺎرج ﺑﺎب إﻧطﺎﻛﻳﺔ وﺑﻳن ﻫذا اﻟﺑﺎب وﺑـﺎب اﻟﺟﻧـﺎن ظﻬـرت ﺑﻌـض اﻟﺧﺎﻧـﺎت وﻣﺣـﻼت ﻟﻠﺣـرﻓﻳﻳن .ﻳﻣﻛـن
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟذي ﻟم ﻳﺗﻐﻳر ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﺎﺑﻳن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وﺑـداﻳﺎت اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﻳن اﻟﺟـزم ﻓـﻲ
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أن اﻟﻣﺷرﻗﻳﺔ ﻏرب ﻧﻬر ﻗوﻳق ﻟم ﺗﺷﻬد ﺗﻐﻳﻳرات ﻫﺎﻣﺔ .ﺧﺎرج اﻟزاوﻳﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻣﺳـورة ﻛﺎﻧـت

ﺗوﺟد ﺑﺳﺎﺗﻳن وﺷرق ﻫذﻩ اﻟﺑﺳـﺎﺗﻳن ﻛـﺎن ﻳوﺟـد اﻟﺣـﻲ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻲ اﻟﺟدﻳـدح  aljdaidehاﻟـذي ﺷـﻳد ﻓـﻲ ﺑـداﻳﺎت
ﺣﻛم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ووﺳﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺧﻼﻝ اﻟﻘرون اﻟﻣواﻟﻳﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ ﺣﺟﻣﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻧﻣت اﻷرﺑﺎض اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

أﻛﺛر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك وﻳﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣـﺎء ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ أواﺧـر اﻟﻘـرن اﻟﺧـﺎﻣس ﻋﺷـر وﻓـﻲ
اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ أن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷرﺑﺎض اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳـﺔ ﻟـم ﺗﺗﻐﻳـر ﺑﺷـﻛﻝ واﺿـﺢ إن ﺗﻐﻳـرت إطﻼﻗـﺎ ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرة اﻟﺣﻛـم
اﻟﻌﺛﻣ ــﺎﻧﻲ .ﻟ ــﻳس ﻟ ــدﻳﻧﺎ دﻟﻳ ــﻝ ﻻ ﻋﻠ ــﻰ ﺗوﺳ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻷﺣﻳ ــﺎء وﻻ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــدوث ﺗﺣ ــوﻝ ﻓ ــﻲ ﺛﻘﻠﻬ ــﺎ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .اﺳﺗﺛﺑت اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﻟم ﺗﻬﺎﺟم أﻳﺔ ﻗوة أﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ أو ﺗـدﻣرﻫﺎ أرﺑﺎﺿـﻬﺎ وﺑﻣـﺎ
أن ﺳور اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟم ﻳﻌد ﻳﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻓﺈن اﻷﺣﻳﺎء داﺧﻠﻪ وﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻣـت ﺟﻧﺑـﺎ إﻟـﻰ ﺟﻧـب وﻳﻣﻛـن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻫـذا

اﻟﺗطور ﺑﺎﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﺑﻛر اﻟذي ﺷـﻬدﻩ ﻋﻬـد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳـك ﺣﻳـث ﺗـم ﺿـم أﺟـزاء ﻣـن اﻷرﺑـﺎض اﻟﺷـرﻗﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳـﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻷﻳوﺑﻳﺔ وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ،ﺗم ﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟواﻗﻌﺔ داﺧﻝ اﻟﺳور.

اﻧﺗﻘﻠ ــت ﺑ ــؤرة اﻟﺗﻐﻳﻳ ــر ﻣ ــﺎﺑﻳن ﺣﻛ ــم اﻷﻳ ــوﺑﻳﻳن واﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ــك إﻟ ــﻰ اﻷرﺑـ ـﺎض ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻳن ﺳ ــﺎدت ﻧﺳ ــﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳ ــﺔ ﻣ ــن

اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻗـد اﻧﻘﻠﺑـت ﻫـذﻩ اﻟﻧزﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة اﻟﺣﻛـم اﻟﻌﺛﻣـﺎﻧﻲ إذ ﻋرﻓـت أﺣﻳـﺎء اﻟﺿـواﺣﻲ
ﺗطو ار ﺳدﻳد اﻟﺧطﻰ )أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺣدﻳث ﺑﻌض اﻟﺑﻧﺎﻳﺎت وأﺣﻳﺎﻧﺎ إﺗﻣﺎم اﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﻬﺎ( ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻋرﻓـت ﻓﻳـﻪ
اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ ﺗﻐﻳﻳـ ـرات ﻫﺎﻣ ــﺔ .وﻳﻌ ــود اﻟﺳ ــﺑب ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﺗﻐﻳﻳـ ـرات إﻟ ــﻰ ازدﻳ ــﺎد أﻫﻣﻳ ــﺔ ﺣﻠـ ـب داﺧ ــﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳ ــﺔ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ .

ﻛــﺎن ﻏــزوا اﻟﻌﺛﻣــﺎﻧﻳﻳن ﻟﺳــورﻳﺎ وﻣﺻــر ﻫــو ﻣــﺎ ﻳﺗطﻠــﻊ إﻟﻳــﻪ ﺗﺟــﺎر ﺣﻠــب ﻓﻔﺟــﺄة اﻧﻔﺗﺣــت أﻣــﺎﻣﻬم إﻣﺑراطورﻳــﺔ

ﻋظﻳﻣﺔ ﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻌﻬـﺎ ﻓرﺻـﺎ ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻛﺑﻳرة.واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺳـوق ﻳﻣﻛـن
اﻟﻘــوﻝ ﺑــﺄن ﺗﺟــﺎرة ﺣﻠــب ﻛﺎﻧــت ﻗــد ﻧﻣــت ﻓــﻲ أواﺧــر ﻋﻬــد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳــك وﻗــد ﺷــﻬدت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻗــد

ﺑدأت ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺣدود ،ﺷﻬدت اﻧﻔﺟـﺎر ﺧـﻼﻝ ﺑداﻳـﺔ اﻟﺣﻛـم اﻟﻌﺛﻣـﺎﻧﻲ
ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣرﻛزي وﻓﺿﺎءاﺗﻪ اﻟﻣدﻧﻳﺔ.

ﻓــﻲ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ،أي اﻟﺳــوق اﻟﻣرﻛــزي وﺿ ـواﺣﻳﻪ ،ﻋرﻓــت اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺣــرف ﻧﻣ ـوا ﻛﺑﻳ ـ ار واﻧﺗﻘﻠــت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت إﻟــﻰ

ﻣﺣﻳط اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻳﺔ أو إﻟﻰ اﻷرﺑﺎض .ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ أﻋﻳد ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛﻝ ﻓﺈﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣـن

اﻟﻣﻣﻛن إﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻋﻣراﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﺟم ﻻ ﻧظﻳر ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن .وﻗد ﺗم ﺟﻧوب ﻣﺣور ﺑـﺎب

إﻧطﺎﻛﻳﺔ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻛﻠﻬـﺎ ﺗﻘرﻳﺑـﺎ ﻣـﺎﺑﻳن 1556م و1583م ﻛﻣـﺎ ﻋـرف ﺛﻣـﺎﻧون ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ ﻣـن

رﻗﻌــﺔ ﺗﺑﻠــﻎ ﻣﺳــﺎﺣﺗﻬﺎ  120ﻋﻠـﻰ  420ﻣﺗـ ار ﺗﺣــوﻻ ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ وﺷــﻳد اﻟﺣﻛــﺎم اﻟﻌﺛﻣــﺎﻧﻳون أو ﻣــن ﻳﻧــوب ﻋــﻧﻬم
ﻣﺳﺟدا ﻛﺑﻳ ار )اﻟﻌﺎدﻟﻳﺔ( وﻣدرﺳﺔ ﻛﺑﻳرة اﻟﺧﺳرورﻳﺔ وﺧﺎﻧﺎت وﻣﺣـﻼت ﺗﺟﺎرﻳـﺔ .ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﻣواﻟﻳـﺔ ﺗـم ﺿـﺦ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺷﻣﺎﻝ ﻣﺣور ﺑﺎب إﻧطﺎﻛﻳﺔ.
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ﺗﻐﻳــرت اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟوظﻳﻔﻳــﺔ واﻟﻔﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧ ـﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﻛﺑﻳــر ﺑﺳــﺑب ﻫــذﻩ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات .ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ
ﺗﺿــﺎﻋف ﻓﺿــﺎء اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــﺎﺑﻳن  1540و 1550م .ﻟــم ﻳﻛــن ﻟﻠﻣﺳــﺟدﻳن اﻟﻠــذﻳن

ﺷﻳدا ﺣدﻳﺛﺎ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺟد اﻟﻌﺎدﻟﻳﺔ واﻟﺑﺣرﻣﻳﺔ( وﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺳروﻳﺔ وﻗـﻊ ﺑﺳـﺑب اﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت اﻟﺷﺎﺳـﻌﺔ

اﻟﺗﻲ ﻳﻐطوﻧﻬﺎ ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎ ﺑﺳﺑب ﺻواﻣﻌﻬﺎ اﻟرﻗﻳﻘـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ وﻗﺑﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺿـﺧﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﻏﻳـرت وﺟـﻪ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ
ﺑرﻣﺗﻬﺎ .أﺣﺎطت داﺋرة ﻣن اﻟﺧﺎﻧﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺧﺎرج ﻫذﻩ اﻟداﺋرة ﻓﻲ اﻷﺣﻳﺎء اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﺗﻣـت إﻋـﺎدة ﺑﻧـﺎء

ﻋــدد ﻣــن اﻟﺑﻳــوت أو ﺗزﻳﻳﻧﻬــﺎ .ﻓــﻲ اﻟﺣــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﺑــﻳن ﻣﺣــور ﺑــﺎب اﻟﻧﺻــر واﻟﺳــور اﻟﻐرﺑــﻲ ﺗــم ﺗﺷــﻳﻳد ﻗﺻــور

ﺧﺎﺻــﺔ ﺟــد ﺿــﺧﻣﺔ ،وﺷــرق ﻣﺣــور ﻧﻔــس اﻟﺑــﺎب ﺗــم ﺗدﺷــﻳن ﻣدرﺳــﺔ ﻋظﻳﻣــﺔ ﺳــﻧﺔ 1730م وﻫــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ .ﻣــن اﻟﻣــدﻫش أن ﻻ ﺗﻛــون اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣدرﺳــﺔ ﻋظﻳﻣــﺔ ﺳــﻧﺔ 1730م وﻫــﻲ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻣــن
اﻟﻣ ــدﻫش أن ﻻ ﺗﻛ ــون اﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﺣﺿـ ـرﻳﺔ اﻟواﻗﻌ ــﺔ داﺧ ــﻝ اﻟﺳ ــور ﺑ ــﻳن ﺳ ــور اﻷﻳ ــوﺑﻳﻳن وﺳ ــور اﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ــك ﻗ ــد

ﺷــﺎرﻛت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﻧﻔﺟــﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ اﻟﺳـرﻳﻊ .ﻫﻧــﺎ ﻟــم ﺗﺳــﺗﻣر ﻧزﻋــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﺗـزﻳﻳن اﻟﺗــﻲ

ﻛﺎﻧت ﻗد اﺑﺗدأت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك وﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻌض اﻟرﻛوض ﺑﻬذﻩ اﻷﺣﻳﺎء اﻟﺗـﻲ ﺣﺟﺑـت ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻧـور

اﻟﺣرﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻏرب اﻟﻘﻠﻌﺔ.

ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﺣواﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﺷﻬدت ﻣﺣﺎور ﺑﺎب اﻟﻔرح وﺑﺎب اﻟﺟﻧﺎن ﺣرﻛﺔ
ﻋﻣراﻧﻳــﺔ ﻟﻛــن اﻟﺗﻐﻳﻳ ـرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺣــدﺛت ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﺧــﺎرج اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻣﺑﻧﻳــﺔ .ﻓﻐــرب ﺑــﺎب اﻟﻔــرج ظﻬــرت

ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺳﻛﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎرات وﻣﻛﺎﺗب وﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻓﻧﺎدق وﻏرب ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ

ﻏرﺑــﺎ ﺗ ـم ﺗﺷــﻳﻳد اﻷﺣﻳــﺎء اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻣــط اﻟﻔــن اﻟﻣﻌﻣــﺎري اﻷورﺑــﻲ ﻣﺛــﻝ ﺣــﻲ اﻟﻌزﻳزﻳــﺔ اﻟــذي اﺑﺗــدأت ﺑــﻪ
اﻷﺷــﻐﺎﻝ ﺳــﻧﺔ 1886م واﻟﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ 1883م واﻟﺳــﻠﻳﻣﺎﻧﻳﺔ1890 26م ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﺗــم ﺧﻠــق ﻣدﻳﻧــﺔ إدارﻳــﺔ ﺟدﻳــدة 27ﻋﻧــد

ﻗدم اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺳراي اﻟﻘدﻳم واﺑﺗدأت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺣﺿرﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ.
ﻣﺎﺑﻳن 1893م و1900م ﺗم طﻣـر اﻟﺧﻧـﺎدق اﻟواﻗﻌـﺔ ﺷـﻣﺎﻝ وﻏـرب اﻷﺳـوار اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳـﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ ﻟﺗﺷـﻳﻳد طـرق

ﻣدارﻳــﺔ ﺟدﻳــدة ﺗﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗ ـرام اﻟــذي رﺑــط اﻷﺣﻳــﺎء اﻟﺟدﻳــدة ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ .ﻫﻛــذا ﻟﺣــق رﻛــب اﻟﻌﻬــد اﻟﺟدﻳــد

ﺑﺣﻠب.
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فواتـح السـور في القـرآن الكـريم )الوظائف
والرھانات الفنية(

د .ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك أﺷﻬﺑون)اﻟﻣﻐرب(
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﻘدﻳم
ﺗﻌ ــددت اﻟﻣﺻ ــطﻠﺣﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﻳـ ـراد ﺑﻬ ــﺎ ﺗوﺻ ــﻳف اﻟﺧط ــﺎب اﻻﻓﺗﺗ ــﺎﺣﻲ ﻓ ــﻲ ﻣﻌ ــﺎﺟم اﻟﻠﻐ ــﺔ

وﻗواﻣﻳﺳﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻳن ﺗﺻدﻳر وﻣدﺧﻝ وﺑداﻳﺔ وﺗﻘدﻳم وﻓﺎﺗﺣﺔ…وﻫذا ﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺎرق اﻟﺣﺎﺳم

ﺑــﻳن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻳظــﻝ ﻏﻳــر ﻣﺣــدد ﺑﺎﻟدﻗــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ .إﻻ أن ﺑﻌــض ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت
ﻛﺎﻧت)وﻣﺎ ﺗزاﻝ( ﻟﺻﻳﻘﺔ ﺑﺣﻘﻝ ﻣﻌرﻓـﻲ ﻣﻌـﻳن ،وﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﻪ أﻳﻣـﺎ ارﺗﺑـﺎط؛ ذﻟـك ﻫـو ﺷـﺄن ﺧطـﺎب

»اﻟﻣطـــــﺎﻟﻊ« ﻓـ ــﻲ اﻟﺷـ ــﻌر اﻟﻌرﺑـ ــﻲ ،و»اﻟﺗﻘـــــدﻳم« ﻟﻛﺗـ ــﺎب ﻓـ ــﻲ ﻣﺧﺗﻠـ ــف اﻟﻣﺟـ ــﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﻳـ ــﺔ،

و»اﻟﺑداﻳــﺔ« اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﺳــردﻳﺔ)رواﻳﺔ وﻗﺻــﺔ وﺣﻛﺎﻳــﺔ…( .أﻣــﺎ ﻣﺻــطﻠﺢ »اﻟﻔﺎﺗﺣــﺔ«
ﻓﻳﻛــﺎد ﻳﺧــﺗص ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘرآﻧﻳــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ .إذ ﺟــرت اﻟﻌــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﺳــﻣﺎع اﻟﻘــداﻣﻰ وﻫــم
ﻳﻘوﻟون »ﻓواﺗﺢ اﻟﺳور« ،وﻳﻌﻧون ﺑﻬﺎ أواﺋﻝ اﻟﺳور.

وﻧﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻧﺗﺣــدث ،ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧطــﺎق ،ﻋــن ﺗﻌــدد ﻣﻠﺣــوظ ﻓــﻲ اﻟﺧطــﺎب اﻻﻓﺗﺗــﺎﺣﻲ ﻓــﻲ

اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ،وﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻣرﺗﻬن ﺑﺗﻌدد ﺑﻧﻳﺎت اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر

اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ وﺗﻼﺣم أطراﻓﻪ اﻟﺑﺎﻧﻳﺔ.

ﻫﻛ ــذا ﻧﺳ ــﺗطﻳﻊ اﻟﺣ ــدﻳث ﻋ ــن ﻣﻠﻔوظ ــﺎت اﻓﺗﺗﺎﺣﻳ ــﺔ ﺷ ــدﻳدة اﻟﺷ ــﻳوع ﻓ ــﻲ ﻣﻔﺗﺗﺣ ــﺎت اﻟ ــﻧص

اﻟﻘرآﻧ ــﻲ ﻋﺎﻣ ــﺔ واﻟﻘﺻﺻ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟﺧﺻ ــوص :ﻓﻬﻧ ــﺎك اﻟﺑﺳ ــﻣﻠﺔ ،ﺛ ــم اﻟﺣ ــروف اﻟﻣﻘطﻌـ ـﺔ،
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟوﺿــﻌﻳﺎت اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻠــﻧص اﻟﻘرآﻧــﻲ ذي ﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺳــردي )اﻟﻘﺻــص

اﻟﻘرآﻧ ــﻲ( .ﻣ ــن ﻫﻧ ــﺎ وﺟ ــب اﻟﺗرﻛﻳ ــز ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻹﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﺑﻧ ــﺎء اﻟ ــﻧص

اﻟﻘﺻﺻ ــﻲ اﻟﻘرآﻧ ــﻲ ،وذﻟ ــك ﻻﺳ ــﺗﺟﻼء ﺑﻧﻳﺗﻬ ــﺎ اﻟﺧطﺎﺑﻳ ــﺔ ،واﺳ ــﺗﻛﻧﺎﻩ رﻫﺎﻧﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟﻔﻧﻳ ــﺔ ،ووظﺎﺋﻔﻬ ــﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ .وﻛــﻝ ذﻟــك ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ،ﻋــﺎدة ،ﺑﺎﺳﺗﻛﺷــﺎف ﻣظــﺎﻫر اﻹﻣﺗــﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳــﺔ ﻓــﻲ

ﺗﻛون اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺷﻛﻝ واﻟدﻻﻻت.

وﻳﻣﻛــن ﺗﻧظــﻳم اﻟﺣــدﻳث ﻋــن اﻟﺧطــﺎب اﻻﻓﺗﺗــﺎﺣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛ ـرﻳم ،ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،وﻓــﻲ

ﻗﺻﺻـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ وﺟـ ــﻪ اﻟﺧﺻـ ــوص ،اﻧطﻼﻗـ ــﺎ ﻣـ ــن ﻣﺣطـ ــﺎت إﺟراﺋﻳـ ــﺔ أﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ ،ﻳﻣﻛـ ــن ﻟﻠﺑﺎﺣـ ــث

2

اﻟﻣــﺗﻔﺣص أن ﻳرﺻــد ﻣﻧﻬــﺎ :ﺧطــﺎب اﻟﺑﺳــﻣﻠﺔ أوﻻً ،وﻓـواﺗﺢ اﻟﺳــور اﻟﺗــﻲ ﺗــرد ﻋﻠــﻰ ﺷــﺎﻛﻠﺔ أﺣــرف

ﻣﻘطﻌﺔ ﺛﺎﻧﻳﺎً ،وأﺧﻳ اًر ﺗﻧوع اﻟوﺿﻌﻳﺎت اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺻص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻟث.
أوﻻً :اﻟﺑﺳﻣﻠﺔ أو ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟﻔواﺗﺢ

ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺑﺎرة ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟـرﺣﻳم أوﻝ ﻣﻘطـﻊ ﺗﻔﺗـﺗﺢ ﺑﻬـﺎ ﺳـور اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ،وﻟﺑﻼﻏـﺔ

ﻫــذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﺗواﺻــﻠﻲ أﺿــﺣت ﻣﻔﺗﺗﺣ ـﺎً ﻣﻬﻳﻣﻧ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ اﻟﺧطﺎﺑــﺎت

اﻟﺷــﻔوﻳﺔ ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ .وﺑﻬــذا اﻟﻔﻬــم اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟــذي ﻏــدا ذا ﺑﻌــد
ﺗواﺻ ــﻠﻲ ،ﺗ ــم ﺗﺄﺑﻳ ــد ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﺑ ــﺎرة اﻟﻣﺗﻌ ــددة اﻟ ــدﻻﻻت ،واﻟﻣﻧﻔﺗﺣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺗﻰ اﻟﺗ ــﺄوﻳﻼت ﺣﺳ ــب

اﻷﺳﻳﻘﺔ اﻟﺗداوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻳﻬﺎ.

وﻟﻘد اﻓﺗﺗﺢ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳورة "اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ" وﻛﻝ ﺳور اﻟﻘرآن ـ ﻣـﺎ ﻋـدا ﺳـورة اﻟﺗوﺑـﺔ ـ

ﻟﻳرﺷــد اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن إﻟــﻰ أن ﻳﺑــدؤوا أﻋﻣــﺎﻟﻬم وأﻗ ـواﻟﻬم ﺑﺎﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم ،اﻟﺗﻣﺎﺳ ـﺎً ﻟﻣﻌوﻧﺗــﻪ

وﺗوﻓﻳﻘﻪ ،وﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠـوﺛﻧﻳﻳن اﻟـذﻳن ﻳﺑـدؤون أﻋﻣـﺎﻟﻬم ﺑﺄﺳـﻣﺎء آﻟﻬـﺗﻬم أو طـواﻏﻳﺗﻬم ﻓﻳﻘوﻟـون :ﺑﺎﺳـم
اﻟﻼت ،أو ﺑﺎﺳم اﻟﻌزى ،أو ﺑﺎﺳم ﻫﺑﻝ…

وﻫــذﻩ اﻟﺳــورة اﻟﻛرﻳﻣــﺔ ﻣﻛﻳــﺔ وآﻳﺎﺗﻬــﺎ ﺳــﺑﻊ ﺑﺎﻹﺟﻣــﺎع ،وﺗﺳــﻣﻰ»اﻟﻔﺎﺗﺣــﺔ« ﻻﻓﺗﺗــﺎح اﻟﻛﺗــﺎب

اﻟﻌزﻳز ﺑﻬﺎ ،ﺣﻳث إﻧﻬﺎ أوﻝ اﻟﻘـرآن ﻓـﻲ اﻟﺗرﺗﻳـب ﻻ ﻓـﻲ اﻟﻧـزوﻝ ،وﻫـﻲ ـ ﻋﻠـﻰ ﻗﺻـرﻫﺎ ووﺟﺎزﺗﻬـﺎ ـ

ﻗ ـ ــد ﺣ ـ ــوت ﻣﻌ ـ ــﺎﻧﻲ اﻟﻘـ ـ ـرآن اﻟﻌظ ـ ــﻳم ،واﺷ ـ ــﺗﻣﻠت ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﻘﺎﺻ ـ ــدﻩ اﻷﺳﺎﺳ ـ ــﻳﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣ ـ ــﺎﻝ ،ﻓﻬ ـ ــﻲ
ﺗﺗﻧــﺎوﻝ»أﺻــوﻝ اﻟــدﻳن وﻓروﻋــﻪ ،ﺗﺗﻧــﺎوﻝ اﻟﻌﻘﻳــدة ،واﻟﻌﺑــﺎدة ،واﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ واﻻﻋﺗﻘــﺎد ﺑــﺎﻟﻳوم اﻵﺧــر،

واﻹﻳﻣـﺎن ﺑﺻـﻔﺎت اﷲ اﻟﺣﺳـﻧﻰ)…( ﻓﻬـﻲ ﻛـﺎﻷم ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺑﻘﻳـﺔ اﻟﺳـور اﻟﻛرﻳﻣـﺔ وﻟﻬـذا ﺗﺳــﻣﻰ» أم
اﻟﻛﺗﺎب« ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌت ﻣﻘﺎﺻدﻩ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ«).(1

وﺗﺳــﺗﻣد ﻋﺑــﺎرة »:ﺑﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم« أﻟﻘﻬــﺎ وﺟﺎذﺑﻳﺗﻬــﺎ ﻣــن ﺣﺿــورﻫﺎ اﻟﻣطﻠــق ﻓــﻲ

ﻣﻔﺗﺗﺣــﺎت اﻟــﻧص اﻟــدﻳﻧﻲ)اﻟﻘرآن اﻟﻛ ـرﻳم( ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳــﺔ ﺗزﻳــد ﻣــن ﺗرﺳــﻳﺦ ﻫــذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرة

وﺿــﻣﺎن دﻳﻣوﻣﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟزﻣــﺎن .ﻓﻬــﻲ ،ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ،ﻋﺑــﺎرة ﻋــﺎﺑرة ﻟﻠزﻣــﺎن واﻟﻣﻛــﺎن .ﻓﻘــد ﻗــﺎﻝ اﻟرﺳــوﻝ

)ص(» :ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻛﻝ ﻛﺗﺎب أوﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻛﺗﺑـﻪ اﷲ ﻓـﻲ اﻟﻠـوح اﻟﻣﺣﻔـوظ:

ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟـرﺣﻳم .وأوﻝ ﻣـﺎ ﻛﺗﺑـﻪ اﻟﻘﻠـم ﺑﺳـم اﷲ اﻟـرﺣﻣن اﻟـرﺣﻳم ﻓـﺈذا ﻛﺗﺑـﺗم ﻛﺗﺎﺑـﺎً ﻓﺎﻛﺗﺑوﻫـﺎ
أوﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺗﺎح ﻛﻝ ﻛﺗﺎب«.
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وﻗــﺎﻝ ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺻــﻼة أﻳﺿـﺎً :ﻛــﻝ أﻣــر ذي ﺑــﺎﻝ ﻻ ﻳﺑﺗــدأُ ﻓﻳــﻪ ﺑﺑﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم ﻓﻬـو

أﻗطﻊ .أي ﻧﺎﻗص اﻟﺑرﻛﺔ.

وﻳرى اﻟرﻣﺎﻧﻲ أن ﻛﻝ آﻳﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺗﺿـﻣﻳن ﻣﻌﻧـﻰ ﻟـم ﻳـذﻛر ﺑﺎﺳـم أو ﺻـﻔﺔ ،ﻓﻣـن ذﻟـك

 »:ﺑﺎﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم« ﻓﻘــد ﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻻﺳــﺗﻔﺗﺎح اﻷﻣــور ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺑــرك ﺑــﻪ ،واﻟﺗﻌظــﻳم

ﷲ ﺑذﻛرﻩ .وأﻧﻪ أدب ﻣن آداب اﻟدﻳن وﺷﻌﺎر ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ،وأﻧﻪ إﻗـرار ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳـﺔ ،واﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻧﻌﻣـﺔ

اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺟﻝ اﻟﻧﻌم ،وأﻧﻪ ﻣﻠﺟﺄ اﻟﺧﺎﺋف ..إﻟﻰ ﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ«.2

ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠف ﻣن ﻓﻘﻬﺎء وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أﺳﻬﺑوا ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻋن دﻻﻻت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة

ـﻊ ﻋﻠﻣــﺎء ﻛــﻝ أﻣــﺔ أن
وﺗﺄوﻳﻼﺗﻬــﺎ ،وﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء ﻓــﻲ ﺷــرح اﻷﺳــﻣﺎء ﻋــن ﺷــﻳﺧﻪ اﻟﺗوﻧﺳــﻲ :أﺟﻣـ َ
اﷲ ﻋز وﺟﻝ اﻓﺗﺗﺢ ﻛﻝ ﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ.
وورد أن رﺳﺎﺋﻠﻪ )ص( إﻟﻰ اﻟﻣﻠوك واﻵﻓﺎق اﻓﺗﺗﺣت ﺑﺑﺳم اﷲ اﻟـرﺣﻣن اﻟـرﺣﻳم ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم

ﻣــن أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻛﻔــﺎر«) .(3ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻧﺳــﻔﻲ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﻳرﻩ ﻳﻘــوﻝ»:ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻛــﻝ اﻟﻛﺗــب

ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻘـ ـرآن ،وﻣﻌ ــﺎﻧﻲ اﻟﻘـ ـرآن ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣ ــﺔ ،وﻣﻌ ــﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣ ــﺔ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﺑﺳـﻣﻠﺔ ،وﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺑﺳـﻣﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺑﺎﺋﻬـﺎ .وﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺑــﺎء ﻓـﻲ ﻧﻘطﺗﻬــﺎ وﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ :ﺑـﻲ ﻛــﺎن ﻣــﺎ
ﻛﺎن وﺑﻲ ﻳﻛون ﻣﺎ ﻳﻛون« ).(4

ﻻ ﺑد ﻣن أن ﻧﺷﻳر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد إﻟـﻰ أﻧـﻪ وﻗـﻊ اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ طﺑﻳﻌـﺔ ﺗﺳـﻣﻳﺔ اﻟﺑﺳـﻣﻠﺔ،

ﻓﻬﻝ ﻫﻲ آﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ أوﻝ ﻛﻝ ﺳورة ﻛﺗﺑت ﻓﻲ أوﻟﻬـﺎ ،أو أﻧﻬـﺎ إﻧﻣـﺎ ﺑﻌـض آﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﺳـورة
أو أﻧﻬﺎ ﻛذﻟك ﻓـﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣـﺔ دون ﻏﻳرﻫـﺎ أو أﻧﻬـﺎ إﻧﻣـﺎ ﻛﺗﺑـت ﻟﻠﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺳـور ﻻ أﻧﻬـﺎ آﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ

ﻗوﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺳﻠﻔﺎً وﺧﻠﻔﺎً.

وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﻳﺔ ﺑﺎﻟــذات وﻗــﻊ ﺧــﻼف ﻓــﻲ طﺑﻳﻌــﺔ ﺗﺻــور اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻟوﺿــﻌﻳﺔ

اﻟﺑﺳــﻣﻠﺔ ﻫﺎﺗــﻪ ،ﺣﻳــث ﻗﺎﻟــت أ ﱡم ﺳــﻠﻣﺔ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻧﻬــﺎ»:ﻗ ـ أر رﺳــوﻝ اﷲ )ص( ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣــﺔ وﻋ ـ ﱠد

ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟـرﺣﻳم اﻟﺣﻣـد ﷲ رب اﻟﻌـﺎﻟﻣﻳن آﻳـﺔ« ،وﻣـن أﺟﻠﻬـﺎ اﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ آﻳـﺔ ﺑ أرﺳـﻬﺎ

أم ﺑﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ وﻣــﺎ رواﻩ أﺑــو ﻫرﻳـرة ﻋﻧــﻪ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ آﻳــﺔ ﺗﺎﻣــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ وﺣــدﻳث أ ﱢم ﺳــﻠﻣﺔ ري اﷲ
ﻋﻧﻬﺎ ﻳد ﱡﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻝ ﻫﻲ ﺑﻌض آﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺗم آﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ )…(5

وﻫﻛـ ــذا ،أﺻـ ــﺑﺣت اﻟﺑﺳـ ــﻣﻠﺔ ﺳـ ــﻣﺔ ﺑﻼﻏﻳـ ــﺔ ﻣرﺗﺑطـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟﻘوﻝ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ )اﻟﺷـ ــﻔوي وﻣﻧـ ــﻪ

واﻟﻣﻛﺗوب(أرﻳـ َـد ﺑﻬــﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻣﺷــرﻛون ﻓــﻲ طرﻳﻘــﺔ ﺗواﺻــﻠﻬم .وﻟﻘــد أراد ﻓرﻳــق ﻣــن
اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻳﺗﺧذوﻫﺎ ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻟﻠرﺳﺎﺋﻝ واﻟﻣؤﻟﻔﺎت ،ﻓوﺟدوا ﻟذﻟك ﺣدﻳﺛﺎً ﻳﻘوﻝ» :ﻛـﻝ أﻣـر ذي ﺑـﺎﻝ ﻻ
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ﻳﺑدأ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﺳم اﷲ ﻓﻬو أﺑﺗر«) .(6ﻛﻣﺎ ﻋ از أﺑو ﻫﻼﻝ اﻟﻌﺳﻛري ُﺟﻌﻝ أﻛﺛر اﻻﺑﺗداءات ﺑﺎﻟﺣﻣد ﷲ؛
ﻷن اﻟﻧﻔوس ﺗﺗﺷوف إﻟﻰ اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﷲ؛ ﻓﻬو داﻋﻳﺔ إﻟـﻰ اﻻﺳـﺗﻣﺎع .ﻗـﺎﻝ رﺳـوﻝ اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ

ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم» :ﻛﻝ ﻛﻼم ﻟم ﻳﺑدأ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﺣﻣد ﷲ ﻓﻬو أﺑﺗر«) .(7ﻓﺎﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻟﻬﺎ أﻛﺛر
ﻣــن رﻫــﺎن ،ﻣﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻫــو دﻳﻧــﻲ ﺑﺣــث ،وﻣﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻫــو ﻓﻧــﻲ ﻳــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟﻘﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻧص

اﻟﻣﻘدس.

ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ،ﻳﺣــق ﻟﻧــﺎ اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺑﺳــﻣﻠﺔ ﺧطــﺎب ﻗــوﻟﻲ ﻣ ـرﺗﻬن ﺑــﺎﻟﻧص

اﻟدﻳﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ)اﻟﻘرآن ﻣﻧﻪ واﻟﺳﻧﺔ( ،وﺗم ﺗرﺣﻳﻝ ﻫـذا اﻟﻣﻔﺗـﺗﺢ ﻣـن اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟـدﻳﻧﻲ

إﻟ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎﻻت دﻧﻳوﻳ ــﺔ ﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﻔ ــن اﻟﻘ ــوﻝ اﻟﺷ ــﻔوي ﻣﻧ ــﻪ واﻟﻣﻛﺗ ــوب ،ﺣﻳ ــث ﻏ ــدا ﺳ ــﻣﺔ أﺳ ــﻠوﺑﻳﺔ

ﻣﺧﺗرﻗ ــﺔ ﻟﻛ ــﻝ اﻷزﻣﻧ ــﺔ واﻷﻣﻛﻧ ــﺔ ،ﺗﺣﻣ ــﻝ ﻋﻧﺎﺻ ــر ﻗوﺗﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﺑﻌ ــدﻫﺎ اﻟ ــدﻳﻧﻲ ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ وأﻟﻘﻬ ــﺎ

اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻣن ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ»ﻣﻌﻬود اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن« )أي ﻣن ﻋﺎداﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻧون اﻟﻘـوﻝ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ(.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺑداﻳﺎت اﻟﺳور ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ أﺣرف ﻣﺗﻘطﻌﺔ

ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﺑﺳﻣﻠﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻟﻲ ﺣروف ﻫﺟﺎﺋﻳﺔ ﻣﻘطﻌﺔ ﺗدﺧﻝ ،ﻣن

ﻣﻧظورﻧﺎ ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺧطﺎب اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ اﻟﻣﺗﻧوع واﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم .وﻣﻌﻠوم أن اﻟﻌﻠﻣﺎء

ﻗد ﺧﺻوا ﻓواﺗﺢ ﺳور اﻟﻘرآن ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ،وﺣﺎوﻟوا ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ،وﺗﻘدﻳم ﺗﺧرﻳﺟﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ،
وﺑﺧﺎﺻﺔ»ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳور اﻟﺗﻲ اﻓﺗﺗﺣت ﺑﺑﻌض اﻟﺣروف« ).(8

ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻔـق ﻋﻠﻳـﻪ ﻛـﻝ اﻻﺗﻔـﺎق ﻫـو أن ﺗﺧﺻـﻳص وﺿـﻊ ﻫـذﻩ اﻟرﻣـوز ﻓـﻲ ﻓﺎﺗﺣـﺔ ﺑﻌـض

اﻟﺳــور دون ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻵﺧــر ،ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺗﻧظــﻳم ﺿــﻣﻧﻲ ﻣﻘﺻــود .ﻫــذﻩ اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﺗﻧﻔــﻲ
اﻓﺗراض اﻟﺻـدﻓﺔ ،أو ﻣﺟـرد ﺷـرود ذات ﺳـﻠﺑﻳﺔ ،ﻏﻳـر واﻋﻳـﺔ .وﻟـﻳس ﻟﻧـﺎ أن ﻧﺣﻣـﻝ ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة

ﻋﻠــﻰ طــﺎرئ ﻧﻔﺳــﻲ أو ﻋﺿــوي ﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻟــدى اﻟﻧﺑــﻲ ،وﻻ ﻧؤوﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻧﻘﺻـﺎً أدﺑﻳـﺎً ﻓــﻲ ﻧــص
ﻳﻌد ﺑﺣق ﻛﺎﻣﻼً.

وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧطــﺎق ،ﻳﻔــرد ﺻــﺑﺣﻲ اﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺑﺣﺛـﺎً ﺧﺎﺻـﺎً ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻘــﻳم" :ﻣﺑﺎﺣــث ﻋﻠــوم

اﻟﻘرآن" ،ﻳﺳﺗﻘﺻﻲ ﻓﻳﻪ ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔواﺗﺢ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،وﺑﺎﻟﺿـﺑط ﻓـﻲ اﻟﺳـور اﻟﻣﻛﻳـﺔ) ،(9ﻣﺣـﺎوﻻً

اﻻﻗﺗ ـراب ﻣــن اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻣــن وﺟــود ﺣــروف اﻟﻬﺟــﺎء ﻫــذﻩ ﻓــﻲ ﻓ ـواﺗﺢ اﻟﺳــور اﻟﻣﻛﻳــﺔ .إذ إن ﻫــذﻩ

اﻟﺣــروف ،ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظ ـرﻩ ،ﻫــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻓ ـواﺗﺢ ﻧﺻــﻳﺔ ﻣﺗﻌــددة ،ﺑﺻــﻳﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺑﺳــﻳط
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اﻟﻣؤﻟــف ﻣــن ﺣــرف واﺣــد ،وذﻟــك ﻓــﻲ ﺳــور ﺛــﻼث :ﺻــﺎد وﻗــﺎف واﻟﻘﻠــم )س  .(68 ،50 ،38إذ
ﺗﺗﻔﺗﺢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺣرف):ص( ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺣرف)ق( ،واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺣرف )ن(.

وﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻔـواﺗﺢ ﻋﺷــر ﻣؤﻟّﻔــﺔ ﻣــن ﺣـرﻓﻳن :ﺳــﺑﻊ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠــﺔ ﺗﺳــﻣﻰ »اﻟﺣـواﻣﻳم«؛ ﻷن

أواﺋ ــﻝ اﻟﺳ ــور اﻟﻣﻔﺗﺗﺣ ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ »ﺣ ــم« ،وذﻟ ــك اﺑﺗ ــداء ﻣ ــن ﺳ ــورة  40ﺣﺗ ــﻰ  ،46واﻟﺳ ــورة اﻟﺛﺎﻧﻳ ــﺔ

واﻷرﺑﻌون ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺿـﻣوﻣﺔ إﻟـﻰ ﺣـم ﻓﻳﻬﺎ)ﻋﺳـق( ،وﺗﺗﻣـﺔ اﻟﻌﺷـر)طﻪ( ﻓـﻲ اﻟﺳـورة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ

واﻟﺛﻼﺛﻳن.

أﻣﺎ اﻟﻔواﺗﺢ اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف ،ﻓﻳﺟـدﻫﺎ اﻟﻘـﺎرئ ﻓـﻲ ﺛـﻼث ﻋﺷـرة ﺳـورة :ﺳـت ﻣﻧﻬـﺎ

ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺗرﻛﻳــب )اﻟ ــم( .وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــور ،32 ،31 ،30 ،29 ،3 ،2:وﺧﻣــس ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻠﻔــظ
)اﻟــر( ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻬﻝ ﻛــﻝ ﻣــن ﺳــور ﻳــوﻧس وﻫــود وﻳوﺳــف ٕواﺑ ـراﻫﻳم واﻟﺣﺟــر )س،12 ،11 ،10
 ،(15 ،14واﺛﻧﺗ ــﺎن ﻣﻧﻬ ــﺎ ﺗﺄﻟﻳﻔﻬﻣ ــﺎ ﻫﻛ ــذا )طﺳ ــم( ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــورﺗﻳن اﻟﺳﺎدﺳ ــﺔ واﻟﻌﺷـ ـرﻳن واﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ

واﻟﻌﺷرﻳن .ﺑﻘﻲ أن ﺛﻣﺔ ﺳورﺗﻳن ُﻣ ْﻔﺗَﺗَ َﺣﺗَْﻳن ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺣرف ،إﺣداﻫﻣﺎ »ﺳورة ﻷﻋراف« اﻟﺗـﻲ أوﻟﻬـﺎ
)اﻟﻣــص( ،واﻷﺧــرى »ﺳــورة اﻟرﻋــد« اﻟﺗــﻲ ﻣﺳــﺗﻬﻠﻬﺎ )اﻟﻣــر( .وﺗﻛــون »ﺳــورة ﻣـرﻳم« أﺧﻳـ اًر ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ

اﻟﺳورة اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﻔﺗﺗﺣﺔ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﺣروف ﻣﻘطﻌﺔ ﻫﻲ):ﻛﻬﻳﻌص(.

وﻟﻘـ ــد ﺳـ ــﺑق ﻟﻠﺑـ ــﺎﻗﻼﻧﻲ أن ﺗﻧـ ــﺎوﻝ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺳـ ــﺄﻟﺔ ﻓـ ــﻲ ﻧطـ ــﺎق اﻹﻋﺟـ ــﺎز اﻟﻘرآﻧـ ــﻲ ،ذﻟـ ــك أن

اﻟﺣــروف اﻟﺗــﻲ ﺑﻧــﻰ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻛــﻼم اﻟﻌــرب ﺗﺳــﻌﺔ وﻋﺷــرون ﺣرﻓ ـﺎً .وﻋــدد اﻟﺳــور اﻟﺗــﻲ اﻓﺗــﺗﺢ ﻓﻳﻬــﺎ
ﺑــذﻛر اﻟﺣــروف ﺛﻣـ ٍ
ـﺎن وﻋﺷــرون ﺳــورة .وﺟﻣﻠــﺔ ﻣــﺎ ذﻛــر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف ﻓــﻲ أواﺋــﻝ اﻟﺳــور

ﺣروف اﻟﻣﻌﺟم ﻧﺻف اﻟﺟﻣﻠﺔ ،وﻫو أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻋرﻓﺎ ،ﻟﻳدﻝ ﺑﺎﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻏﻳـرﻩ ،وﻟﻳﻌرﻓـوا أن
ﻫــذا اﻟﻛــﻼم ﻣﻧــﺗظم ﻣــن اﻟﺣــروف اﻟﺗــﻲ ﻳﻧظﻣــون ﺑﻬــﺎ ﻛﻼﻣﻬــم .واﻟــذي ﺗﻧﻘﺳــم إﻟﻳــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف

وﺑَﻧ ْوا ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺟوﻫﻬﺎ ،ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺳﻣﻪ أﻫﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ َ
ـ ﻓﻣن ذﻟك أﻧﻬم ﻗﺳـﻣوﻫﺎ إﻟـﻰ ﺣـروف ﻣﻬﻣوﺳـﺔ وأﺧـرى ﻣﺟﻬـورة :ﻓﺎﻟﻣﻬﻣوﺳـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﺷـر:

وﻫﻲ اﻟﺣﺎء ،واﻟﻬﺎء ،واﻟﺧﺎء ،واﻟﻛﺎف ،واﻟﺷﻳن ،واﻟﺛﺎء ،واﻟﻔﺎء ،واﻟﺗﺎء ،واﻟﺻﺎد ،واﻟﺳﻳن.
ـ وﻣﺎ ﺳوى ذﻟك ﻣن اﻟﺣروف ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻬورة.

وﻗد ﻋرﻓﻧﺎ أن ﻧﺻف اﻟﺣروف اﻟﻣﻬﻣوﺳﺔ ﻣـذﻛورة ﻓـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺣـروف اﻟﻣـذﻛورة ﻓـﻲ أواﺋـﻝ

اﻟﺳور .وﻛذﻟك ﻧﺻف اﻟﺣروف اﻟﻣﺟﻬورة ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ،ﻻ زﻳﺎدة وﻻ ﻧﻘﺻﺎن ).(10

إﻻ أن اﻟﺳ ـؤاﻝ اﻟــذي ﻳواﺟﻬﻧــﺎ ،وﻧﺣــن ﺑﺻــدد ﻣﻘﺎرﺑــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف اﻟﻣﻘطﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ

اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ ،ﻫو ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

6

ـ أﻻ ﺗؤﺛر ﺗﻠك اﻟﺣروف اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﺑﻼﻏﻳﻳن وﺿـﻌوا أﺳـس

اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻘﺑوﻝ أن ﻳﻛون ﻣطﻠﻌﻪ ﺧﺎﻟﻳﺎً ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻔـر اﻟﻘـﺎرئ ﺑـدﻝ أن ﺗﺳـﺗﻣﻳﻠﻪ
إﻟﻰ اﻟﻘراءة؟

إﻻ أن اﻟﺟواب ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺟد طرﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻛﻝ ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺑﺎﻟذات ،ﺣﻳـث ﻳـرى

اﻟراﻓﻌﻲ أن»ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺑﺷر إﻧﻣﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ اﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺗﻌﺑﻳـر ﻣـن اﻟﺧﻳـﺎﻝ اﻟﺷـﻌري أو ﺻـور
اﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻘرآن ﻓـﻼ ﻳﺳـﺗﻌﻳن ﺑﺷـﻲء ﻣـن ذﻟـك ﻓـﻲ إﺣﻛﺎﻣـﻪ ﻋﺑﺎ ارﺗـﻪ ،واﻟﺗـﺄﺗﻲ ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ

اﻟﻧﻔس ،وﻟﻳس إﻻ أن ﺗﻘرأﻩ ﺣﺗﻰ ﺗﺣس ﻣن ﺣروﻓﻪ وأﺻـواﺗﻬﺎ وﺣرﻛﺎﺗﻬـﺎ وﻣواﻗـﻊ ﻛﻠﻣﺎﺗـﻪ ،وطرﻳﻘـﺔ
ﻧظﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺧرج ﻣن ﻧﻔﺳك ،وﺑﺄن اﻟﻧﻔس ذﻫﺑت ﻣﻊ اﻟﺗﻼوة أﺻواﺗﺎً…« ).(11

وﻟﻘــد أﺷــﺎر اﻟطﺑــري ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق ﺗﻔﺳــﻳرﻩ ﻟﺣــروف اﻟﻣﻌﺟــم اﻟﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻓ ـواﺗﺢ اﻟﺳــور إﻟــﻰ ﻛــون

اﻟﺣــرف اﻟواﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ ﻳﺣﻣــﻝ دﻻﻻت ﻣﺗﻌــددة ،ﻗﻳﺎﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟواﺣــدة ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ
ﻣﻌﺎن ﻣﺗﻌددة ﻋﻧد اﻟﻌرب .ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق»:ﻓﺈن ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻝ :ﻓﻛﻳـف ﻳﺟـوز أن ﻳﻛـون ﺣـرف
واﺣد ﺷﺎﻣﻼً اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻛﺛﻳرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟

ﻗﻳﻝ :ﻛﻣﺎ ﺟـﺎز أن ﺗﻛـون ﻛﻠﻣـﺔ واﺣـدة ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌ ٍ
ـﺎن ﻛﺛﻳـرة ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ،ﻛﻘـوﻟﻬم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ

ﻣــن اﻟﻧــﺎس :أﻣــﺔ ،وﻟﻠﺣــﻳن ﻣــن اﻟزﻣــﺎن :أﻣــﺔ ،وﻟﻠرﺟــﻝ اﻟﻣﺗﻌﺑــد اﻟﻣطﻳــﻊ ﷲ :أﻣــﺔ ،وﻟﻠــدﻳن وﻟﻠﻣﻠــﺔ:

أﻣــﺔ ،وﻛﻘــوﻟﻬم ﻟﻠﺟـزاء واﻟﻘﺻــﺎص دﻳــن ،وﻟﻠﺳــﻠطﺎن واﻟطﺎﻋــﺔ :دﻳــن ،وﻟﻠﺗــذﻟﻝ  :دﻳــن ،وﻟﻠﺣﺳــﺎب:
دﻳـن ،ﻓـﻲ أﺷـﺑﺎﻩ ﻟـذﻟك ﻛﺛﻳـرة ﻳطـوﻝ اﻟﻛﺗـﺎب ﺑﺈﺣﺻـﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻣـﺎ ﻳﻛـون ﻣـن اﻟﻛـﻼم ﺑﻠﻔـظ واﺣـد ،وﻫــو
ﻣﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻛﺛﻳرة«).(12

وﻟﻘد ﺗﻌـددت وﺟﻬـﺎت اﻟﻧظـر ﺑﺧﺻـوص دﻻﻟـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف اﻟﻬﺟﺎﺋﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻓـواﺗﺢ اﻟﺳـور،

وﻛﻝ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظـر ﻻ ﺗـدﺧﻝ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﺟـواب اﻟﻘطﻌـﻲ اﻟﺣﺎﺳـم ﺣـوﻝ وﺿـﻌﻳﺔ ﺗﻠـك اﻟﺣـروف
اﻟﻬﺟﺎﺋﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺻدارة اﻟﺳـور ،ﺑـﻝ ﻫـﻲ اﺟﺗﻬـﺎدات ﻻ ﺗزﻳـد إﻻ ﻣـن ﻏﻣـوض ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف
اﻟﻬﺟﺎﺋﻳـﺔ ،ﺑﻣـﺎ ﺗﺿـﻔﻳﻪ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻣـن ﺳـﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﻳـد اﻟـذي ﻳﺻـﻌب ﻣﻌـﻪ اﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ ﺗﺄوﻳـﻝ /ﺗﻔﺳــﻳر
ﻧﻬﺎﺋﻲ .وﻳﻣﻛن ﺗﻘرﻳب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻫﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺳر ﻣن أﺳرار اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 1ـ اﻟﻔواﺗﺢ ّ
ﻻ ﻳﺧﻔﻲ اﻟﺑﻌض طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﻘﻳد اﻟذي ﻳﻠف ﻧظﻳـر ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف اﻟﻬﺟﺎﺋﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺟـدﻫﺎ ﻓـﻲ

ﻣﻘدﻣــﺔ ﺑﻌــض اﻟﺳــور ،ﺣﺗــﻰ وﻫــم ﻳﻘــدﻣون ﻓﻳﻬــﺎ وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻣﻌﻳﻧــﺔ ،ﻓــﺈﻧﻬم ﻳﻧﺗﻬــون إﻟــﻰ ﺧﻼﺻــﺔ

ﻣؤداﻫﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣن ﺗﺄوﻳﻝ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣـروف ،وﺑﻬـذا ﻳﻔوﺿـون أﻣـر ﺣﻘﻳﻘـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف إﻟـﻰ
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اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ .وأزﻟﻳــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف »ﻣــﺎ اﻧﻔﻛــت ـ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺋر اﻷﻗـواﻝ ﺗﺣﻳطﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺳـرﻳﺔ ،وﺳـرﻳﺗﻬﺎ
ﺗﺣﻳطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﻳرات اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ ،وﺗﻔﺳﻳراﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ ﺗﺧﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺛوﺑﺎً ﻣـن اﻟﻐﻣـوض ﻻ داع إﻟﻳـﻪ،

وﻻ ﻣﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻪ«).(13

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻳﻌﺗﺑر أﺑو ﻫﻼﻝ اﻟﻌﺳﻛري أن ﻫذﻩ اﻟﺣروف ﺗﻘرع اﻷﺳﻣﺎع ﺑﺷﻲء ﺑدﻳﻊ

ﻟــﻳس ﻟﻠﻣﺗﻠﻘــﻳن ﺑﻣﺛﻠــﻪ ﻋﻬــد؛ ﻟﻳﻛـون ذﻟــك داﻋﻳــﺔ ﻟﻬــم إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﻣﺎع ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــدﻩ ،إﻻ أﻧــﻪ أﺑــو ﻫــﻼﻝ

ﻳﻌﺟز ﻋن ﺗﻔﺳﻳر ﺳر ﻫذﻩ اﻟﺣروف ،ﻣﺧﺗﺗﻣﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻘوﻟﻪ»:واﷲ أﻋﻠم ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ«).(14

ﻛﻣﺎ أن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ)ﺧطﺎب اﻟﺣﺎﺷﻳﺔ( ،ﻳﺗوﻗف ﻋﺑد اﻟودود ﻳوﺳـف ﺣـوﻝ اﻟﺟـدوى ﻣـن إﻳـراد

ﻫذﻩ اﻟﺣروف ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧﻳـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ .ﻓﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـرﻩ» ،إن ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف

اﻟﻣﻘطﻌﺔ ُﺑدئ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﺳﺎﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻛﻼم .وﻗد ﻣـﺎﻝ اﻟﻣﻔﺳـرون إﻟـﻰ اﻟـرأي
اﻟﻘﺎﺋﻝ أﻧﻬﺎ وﺿﻌت ﻟﺗﺣدي اﻟﻌرب أن ﻳﺄﺗوا ﺑﻛﻼم ﻣﺛﻝ اﻟﻘرآن اﻟـذي ﻫـو ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﺣـرف .وﻗـد

وﻗف ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻔﺳرﻳن ﻋﻧدﻫﺎ وﻗﺎﻟوا :اﷲ أﻋﻠم ﺑﻣرادﻩ«).(15

وﻟﻘد ﻟﺧص ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ ﺑﻘوﻟﻪ »ﻟﻘد ﺣـﺎوﻝ ﻣﻌظـم

اﻟﻣﻔﺳرﻳن أن ﻳﺻﻠوا ﻣن ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺳﻳر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺑﻬﻣـﺔ ،أﻗـﻝ أو أﻛﺛـر

اﺳﺗﻠﻬﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻌوب اﻟﺑداﺋﻳﺔ اﻟﻛواﻛب ،واﻷرﻗﺎم ،واﻟﺣروف .وﻟﻛن

أﻛﺛــر اﻟﻣﻔﺳ ـرﻳن ﺗﻌﻘ ـﻼً واﻋﺗــداﻻً ﻫــم أوﻟﺋــك اﻟــذﻳن ﻳﻘوﻟــون ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛﻬــذﻩ ﺑﻛــﻝ ﺗواﺿــﻊ »:اﷲ

أﻋﻠم«« ).(16

وﻫذا اﻟﺗﺻـور ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﻳر ﺑﻌـض ﻣـﺎ ﻏﻣـض ﻣـن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ﻛـﺎن اﻟﺑﺎﻋـث ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻠﻳـب

اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻋﺗﻘـﺎدي اﻟﺻـﺎرم اﻟـذي أدى ﺑـدورﻩ إﻟـﻰ وﺿـﻌﻳﺔ ﻣﺳـدودة ،أﺻـﺑﺣت ﻣﻌﻬـﺎ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن
اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺧــص اﻟﺧطــﺎب اﻟﻘرآﻧــﻲ»،ﻣﻣــﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻓﻳــﻪ ) ،(Impensableوﻣﻣــﺎ ﻟــم ﻳﻔﻛــر

ﻓﻳﻪ ﻓﻌﻠﻳﺎً

)(Impensé

إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا« ).(17

وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ،ﻳﻧﺑـﻪ أرﻛــون إﻟـﻰ أن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛـر أﺻــﺑﺢ ﻳﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻗـراءة اﻟﻧﺻــوص

اﻷدﺑﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻧظرﻳﺔ ،وﻓق ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘـراءة اﻟﺗـﻲ ﺗﻐﻳـرت وﺗﻌـددت ﺑﻌـد ازدﻫـﺎر اﻟﺑﺣـوث اﻟﻠﺳـﺎﻧﻳﺔ

واﻟﺳﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﻳن اﻷﺧﻳرة ،ﻓﻘد أﺻﺑﺣت»اﻟﻘـراءة ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ

اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻟﺗدﺑﻳر اﻟﻔﻛري ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻘوﻝ اﻟﺛﻼﺛـﺔ« )،(18

وﻫذا ﻟن ﻳﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳـﺗم اﻟﺗﻣﻳﻳـز ،ﺣﺳـب أرﻛـون داﺋﻣـﺎ ،ﺑـﻳن
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»اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم« واﻟظـﺎﻫرة اﻟﻘرآﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ ﺗﻐذﻳـﺔ اﻟـروح اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺑﻛـﻼم اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ود ارﺳـﺔ
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻧدرس اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔزﻳﺎﺋﻳﺔ أو اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو اﻷدﺑﻳﺔ.
 2ـ ﺗﺄﻣﻼت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻓﺣوى ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﻳﺔ

ﺧﺎض اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔواﺗﺢ ،إﻻ أﻧﻬم ﻟم ﻳدﻟوا ﻓﻳﻬﺎ ﺑـرأي ﻗـﺎطﻊ ،ﻓﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻋـ از

ﺣﺿــورﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ﻟﻠدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس ﻣؤﻟــف ﻣــن ﺣــروف اﻟﺗﻬﺟــﻲ

اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،ﻓﺟـﺎء ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻣﻘطﻌـﺎً ﻣﻧﻔـرداً ،وﺟـﺎء ﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ ﻣؤﻟﻔـﺎً ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎً ،ﻟﻳﺗﺑـﱠﻳن ﻟﻠﻌـرب أن اﻟﻘـرآن

ﻧزﻝ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﺗﻲ ﻳﻌرﻓوﻧﻬﺎ؛ ﻓﻳﻛون ذﻟك ﺗﻘرﻳﻌﺎً ﻟﻬـم ودﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺟـزﻫم أن ﻳـﺄﺗوا ﺑﻣﺛﻠـﻪ .وﻗـد

أﺳﻬب ﻓﻲ ﺑﻳـﺎن ﻫـذا اﻟـرأي ﻣـن اﻟﻣﻔﺳـرﻳن اﻟزﻣﺧﺷـري وﺗﺑﻌـﻪ اﻟﺑﻳﺿـﺎوي ،ﻛﻣـﺎ اﻧﺗﺻـر ﻟـذﻟك اﺑـن
ﺗﻳﻣﻳــﺔ وﺗﻠﻣﻳــذﻩ اﻟﺣــﺎﻓظ اﻟﻣـ ّـزي) .(19ﻳﻘــوﻝ اﻟﺣــﻼج ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد»:ﻋﻠــم ﻛــﻝ ﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن،

وﻋﻠم اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻷﺣرف اﻟﺗﻲ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﺳور ،وﻋﻠم اﻷﺣرف ﻓﻲ ﻻم أﻟـف وﻋﻠـم ﻻم أﻟـف ﻓـﻲ
أﻟف ،وﻋﻠم اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ«.

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،ﻳورد ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ،ﻛـذﻟك ،ﺗـﺄوﻳﻼت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟدارﺳـﻳن ،ﺳـواء

ﻣــﻧﻬم اﻟﻣﺳﺗﺷـرﻗون )ﺷــﺑﻧﺟﻠر ،وﻟــوث ،وﻧوﻟدﻛــﻪ…( ،أو اﻟدارﺳــون اﻟﻌــرب ﻣــن أﻣﺛــﺎﻝ اﺑــن ﻋرﺑــﻲ

ﻓــﻲ ﺷــطﺣﺎﺗﻪ اﻟﺻــوﻓﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــورﻩ اﻟﺧــﺎص .وﺗﺳ ـﺗﻣد دﻻﻟﺗﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺻــطﻠﺣﺎت
اﻟﺻ ــوﻓﻳﺔ وأﺳـ ـرار أﺻ ــﺣﺎﺑﻬﺎ ،ﻟﻳﻌﻠ ــق ﺑﻘوﻟ ــﻪ أن ذﻟ ــك ﻻ ﻳﻣﻛ ــن أن ﻳﻌط ــﻲ ﺻ ــورة ﺻ ــﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ــﻰ

اﻟﺗﻔﺳ ــﻳر اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣ ــد ﻟﻔـ ـواﺗﺢ اﻟﺳ ــور ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﺗ ــﺄوﻳﻼت اﺑ ــن ﻋﺑ ــﺎس ﻓ ــﻲ ﺗﺄوﻳﻠ ــﻪ
ﻟـ)ﻛﻬﻳﻌص( :اﻟﻛﺎف ﻣـن ﻛـرﻳم ،واﻟﻬـﺎء ﻣـن ﻫـودن واﻟﺑـﺎء ﻣـن ﺣﻛـﻳم ،واﻟﻌـﻳن ﻣـن ﻋﻠـﻳم ،واﻟﺻـﺎد

ﻣ ــن ﺻ ــﺎدق ،وﻗ ــس ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك…ﻓﻛﻠﻬ ــﺎ اﻓﺗ ارﺿ ــﺎت وظﻧ ــون ﻳﺧﺗﻠ ــف ﻓﻳﻬ ــﺎ اﻟﺑ ــﺎﺣﺛون ﻣ ــذاﻫب
ﺷﺗﻰ…).(20

وﻳﺑدو أن ﻋواﻣﻝ اﻟﺗﻌﻘﻳد اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم ﻫذﻩ اﻟﻔواﺗﺢ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق ﻟـدى اﻟﻘـﺎرئ ذﻟـك اﻟﻧـزوع

اﻟﺧﻔﻲ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻔﺣوى ﻣﺎ ﺳﻳﺗﻠو ﺗﻠك اﻟﺣروف ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ»ﻻ ﻳﺛﻳر اﻻﻫﺗﻣـﺎم إﻻ اﻟﺗﻧﺑﻳـﻪ ،وﻟـن
ﻳﻧﺑــﻪ اﻟﻧــﺎس وﻳﻘــرع أﺳــﻣﺎﻋﻬم ﺻــوت أﺣــﻝ وﻗﻌ ـﺎً ﻣــن اﻟﺣــروف اﻟﻣﻘطﻌــﺔ اﻷزﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻫﻣﺳــﺗﻬﺎ

اﻟﺳﻣﺎء ﻓﻲ أذن اﻷرض! « ).(21

ﻫﻛذا رأى ﻫؤﻻء اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ وﺣﻳﺎً إﻻﻫﻳﺎً ﻣﻌﺟ اًز وﻗﺑﺳـﺎً ﻣﺗﻌﺎﻟﻳـﺎ،

ﻳﻘﻳم ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﺗﺄوﻳﻠﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﺟﺎﺑﺎً وﻣﺳﺎﻓﺔ .وﺗﺟﻠت ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﻳب ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف
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ﻣﺛــﺎﻻً ،ﺑﻣﻘــدور اﻟﻘــﺎرئ ﻗراءﺗــﻪ وﺗﻬﺟﻳــﻪ ،ﻟﻛﻧــﻪ ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻛﻧﻬــﻪ ،وﻓــﻲ اﻻﻋﺗ ـراف

ﺑﻌﺟز اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋن ﺗﻣﻠك وﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻟﺣروف ،ﻳﺳـﺗﻣر اﻟـﻧص اﻟﻘرآﻧـﻲ ﻣﺣﺎطـﺎً ﺑﺄﺳـرار

وﺑﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻧطﻔـﺊ ،وﻳﺳـﺗﻣر اﻟﻘـﺎرئ ﺣـﺎﺋ اًر ،ﺑﻌـد أن أﺳـﻠم روﺣـﻪ وﻋﻘﻠـﻪ إﻟـﻰ ﻧـص ﻻ ﻳﺣﺎﻛﻳـﻪ أﺣـد

وﻻ ﻳﺿﺎﻫﻳﻪ ﻧص.

 3ـ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﺳﺗﺷراﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓواﺗﺢ اﻟﺳور

ﻳﺳﺗﺣﺿر زﻛﻲ ﻣﺑﺎرك رأﻳﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻷﺳﺗﺎذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷرق ﺑﻼﻧﺷو

Blanchot

ﺣـوﻝ ﻓـواﺗﺢ اﻟﺳـور،

ﺣﻳــث ﻳﻌــرض ﻋﻠﻳــﻪ ﺗــﺄوﻳﻼً ﺟــدﻳ اًر ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳــق .ﻓﻔــﻲ أرﻳــﻪ أن اﻟﺣــروف )اﻟــم ،اﻟــر ،ﺣــم،

طﺳــم( ﻫــﻲ ﻛــﺎﻟﺣروف

)O I

 (Aاﻟﺗــﻲ ﺗوﺟــد ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣـواطن ﻣــن

)de geste

إﺷﺎرات وﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣوﺳﻳﻘﻳﺔ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻠون.

(Chansons؛ ﻓﻬــﻲ

وﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟﻣوﺳــﻳﻘﻰ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﺑﺳــﻳطﺔ ،ﻳﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻟﺣﺎﻧﻬــﺎ ﺑﺣــرف أو ﺣ ـرﻓﻳن أو ﺛﻼﺛــﺔ،

وﻛﺎن ذﻟك ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﻐﻧﻲ أو اﻟﻣرﺗﻝ إﻟﻰ اﻟﺻوت اﻟﻣﻘﺻود.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺑﺄورﺑﺎ ،ﺣﻳث ﻻ ﺗ ازﻝ ﺗﺣﻔظ ﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻐﻧـﺎء

اﻟﻐرﻳﻐـوري ) Le chant

 (grègorienوﻓـﻲ إﺛﻳوﺑﻳـﺎ ﻣــﺛﻼً ،ﻳوﺟـد اﺻـطﻼح ﻣوﺳــﻳﻘﻲ ﻣﺷـﺎﺑﻪ ﻟـذﻟك؛ ﻓــﺈن رﺋـﻳس اﻟﻣـرﺗﻠﻳن ﻳﺑــدأ

اﻟﺻــوت ﺑــﺎﻟﺣروف اﻟﺗــﻲ ﺗــذﻛر ﺑـ ـ )اﻟــم( ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن أو

)O I

 (Aﻓــﻲ ﻧﺷــﻳد روﻻن .وﻳؤﻳــد رأي

ﺑﻼﻧﺷــو أن )اﻟــم( ﺗﻧطــق ﻫﻛــذا ﻋﻧــد اﻟﺗرﺗﻳــﻝ)أﻟف ،ﻻم ،ﻣــﻳم( ،ﻓﻬــﻲ ﻟﻳﺳــت رﻣ ـ اًز ﻛﺗﺎﺑﻳ ـﺎً ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ
رﻣوز ﺻوﺗﻳﺔ ).(21) (22

وﻳﻣﻛن ﺗرﺟﻳﺢ ﻛﻔﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﻳن أﺳﺎﺳﻳن ﻫﻣﺎ:

 1ـ ﺗﺑﺎﻋــد اﻟﻣﺧــﺎرج اﻟﺻــوﺗﻳﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺣــروف ،وﻫــذا اﻟﺗﺑﺎﻋــد ﻳﻳﺳــر إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ أن ﻳﻛــون وﻗــﻊ

ﻫذﻩ اﻷﺻوات ﻣﺣﻣوداً وﻣؤﺛ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻣﻊ.

 2ـ ارﺗﺑﺎط اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑظﺎﻫرة اﻟﺳﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ.

 3ـ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ دﻋوة اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ أن ﻳﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣرف ﻗﺑـﻝ

دﺧوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﻳف ﺣﻳث ﻳﺻﻳر ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻔظﺎ ،وﻗﺑﻝ أن ﻳؤوﻝ أﻣر ﻫذا اﻟﻠﻔظ إﻟﻰ ﻣﻌﻧـﻰ ﻳﻛـون ﺑـﻪ

اﻟﺗﻌﺑﻳ ــر إﺧﺑ ــﺎ اًر أو أﻣـ ـ اًر وﻧﻬﻳـ ـﺎً وﺗﻌﺟﺑـ ـﺎً… وﻗﺑ ــﻝ أن ﺗﻧ ــﺗظم ﻫ ــذﻩ اﻟﺣ ــرف ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻳﺎق اﻟﺧط ــﺎب

اﻻﻓﺗﺗــﺎﺣﻲ ﻛﻛــﻝ ،ﻓﻬــﻲ ﺗﺑﻌــث ﻓــﻲ دواﺧــﻝ اﻟﻘﺎرئ/اﻟﻣﺳــﺗﻣﻊ ﺷــﻌو اًر ﻣﻣزوﺟ ـﺎً ﺑﺎﻻﺳــﺗﻐراب .وأﻛﺑــر

اﻟظن أﻧﻬﺎ ﺣروف ﺗوﻋز ﻳﻘداﺳﺔ وﻏراﺑﺔ ﻣﺎ ﺳﻳﻠﻲ.
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إﻧﻬﺎ ﺣروف ﺗﺣﺿر ﻋﻧد ﺗﺻورﻫﺎ ﻫﻳﺑﺔ ﺗﺣﻳط ﺑـﺎﻟﻧﻔس ،وﺗﻐﻣرﻫـﺎ ﻣـن ﺟـراء ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف

ﺑﻣﺎ ﻫﻲ أﺻـوات ﻣﺳـﻣوﻋﺔ ،وﺣـروف ﺗﺗـواﻟﻰ ﻓـﻲ اﻟﻧطـق ،ﻛﺄﻧﻣـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺣـروف ﺣﺗـﻰ وﻟـو أﺧـذت

ﻣن ﺑﻳن أﺧواﺗﻬﺎ ،وأﻓردت ﻷدت ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺗؤدﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻵﻳﺔ.

ﻫﻛــذا ﻧﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﻘــوﻝ إن ﺟﺎذﺑﻳــﺔ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛ ـرﻳم أﻣــر ﻣﺗﻔــق ﻋﻠﻳــﻪ ،وﻫــذا أﻣــر ﻳﺳــﺗوي ﻓﻳــﻪ

اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﻳﺗـذوق اﻟﺣـروف ،وﻳﺳـﺗﻣرئ ﺗرﻛﻳﺑﻬـﺎ ،واﻟﺟﺎﻫـﻝ اﻟـذي ﻳﻘـ أر وﻻ ﻳﺛﺑـت ﻣﻌـﻪ ﻣـن اﻟﻛـﻼم

إﻻ أﺻوات اﻟﺣروف .وﻻ ﺟﻬﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ذﻟك إﻻ ﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎﻩ ـ ﺣﺳب ﻗوﻝ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻣﺣﻣـد ﺑرﻛـﺔ ـ

ﻣــن إﻋﺟــﺎز ﻧظﻣــﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ اﻟﻣوﺳــﻳﻘﻳﺔ ،وﺗﺳــﺎوق ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف ﻋﻠــﻰ أﺻــوﻝ ﻣﺿــﺑوطﺔ ﻣــن
ﺑﻼﻏــﺔ اﻟــﻧﻐم ﺑــﺎﻟﻬﻣس واﻟﺟﻬــر واﻟﻘﻠﻘــﺔ واﻟﺻــﻔﻳر واﻟﻐﻧــﺔ وﻧﺣوﻫــﺎ ،ﺛــم اﺧــﺗﻼف ذﻟــك ﻓــﻲ اﻵﻳــﺎت

اﺑﺗداءٕ ،واﻓراداً وﺗﻛرﻳ اًر ).(23
ﺑﺳطﺎً ٕواﻳﺟﺎ اًز ،و ً
اﻧطﻼﻗـﺎً ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻔﺳــﻳرات اﻷوﻟﻳــﺔ ،واﻋﺗﺑــﺎ اًر ﻟﻛــون اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ﻛــﻼم اﷲ اﻟــذي ﻳﻌﺗﻣــد

ﻓــﻲ اﻹﻗﻧــﺎع ﻋﻠــﻰ ﺳــﺣر ﺑﻳﺎﻧــﻪ ،وﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻹﻧﺷــﺎدي اﻟــذي ﻳﺳــﺗﻧد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟوﻳــد ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ
اﻟﺗراﺗﻳــﻝ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣﻣﻬــدات ﻣــن ذات اﻟﻧــوع ،أي ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻧﻳﻣــﺎت .ﻣــن ﻫﻧــﺎ

ﺟﺎءت أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺎت اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧﻳﺔ.

إﻧﻬﺎ ذات اﻟﺣروف اﻟﺗﻲ ﻳراد ﻟﻬﺎ أن ﺗرﱠﺟﻊ ﻓﻲ اﻵذان أﺻداءﻫﺎ اﻟﺣﻠـوة اﻟﻣﺷـوﻗﺔ واﻟﻣﺛﻳـرة.

ﻓﻠﻘد ﻛﺎن اﻟﻌرﺑـﻲ»اﻟﻣوﻏـﻝ ﻓـﻲ ﻋﻧـﺎدﻩ ،اﻟﻣﻣﻌـن ﻓـﻲ ﻋﺗـوﻩ وﻓﺳـﺎدﻩ ،ﻳﺳـﻣﻌﻪ ﻓﻳـدﺧﻝ ﻋﻠـﻰ ﻗﻠﺑـﻪ ﺑـﻼ

إذن ،وﻳــﺗﻣﻛن ﻣــن ﻧﻔﺳــﻪ دون ﺟﻬــد ،وﻳﻣﻠــك أﺳــﻣﺎﻋﻪ ﺟﻣــﺎﻝ وﻗﻌــﻪ وﺣﺳــن ﺟرﺳــﻪ« ) .(24ﻓــﺎﻟﻘرآن
ﺑﻬر اﻟﻌرب ﺑروﻧﻘﻪ وﺧﻠب أﻟﺑﺎﺑﻬم ﺟرﺳﻪ ووﻗﻌﻪ ،وﻣﻠك ﻧﻔوﺳﻬم ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن ﺟﻣﺎﻝ اﻟﻠﻔظ ،وﺑ ارﻋـﺔ
اﻟﺻورة وﺳﻣو اﻟﺑﻳﺎن وروﻋﺔ اﻷداء.

وﻟﻘ ــد ذﻛ ــر ﻣﺣﻣ ــد ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺻ ــﺎﺑوﻧﻲ ،ﺻ ــﺎﺣب "ﺻــــﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳــــﻳر" ،أن اﻟﺗﺻ ــدﻳر ﺑﻬ ــذﻩ

اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﻳـﺔ ﻳﺟـذب أﻧظـﺎر اﻟﻣﻌرﺿـﻳن ﻋـن ﻫـذا اﻟﻘـرآن» ،إذ ﻳطـرق أﺳـﻣﺎﻋﻬم ﻷوﻝ وﻫﻠـﺔ
أﻟﻔ ــظ ﻏﻳ ــر ﻣﺄﻟوﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺧ ــﺎطﺑﻬم ،ﻓﻳﻧﺗﺑﻬـ ـوا إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳﻠﻘ ــﻰ إﻟ ــﻳﻬم ﻣ ــن آﻳ ــﺎت ﺑﻳﻧ ــﺎت ،وﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ

اﻟﺣــروف وأﻣﺛﺎﻟﻬــﺎ ﺗﻧﺑﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ»إﻋﺟــﺎز اﻟﻘـرآن« .ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب ﻣﻧظــوم ﻣــن ﻋــﻳن ﻣــﺎ ﻳﻧظﻣــون

ﻣﻧﻪ ﻛﻼﻣﻬم ،ﻓﺈذا ﻋﺟزوا ﻋن اﻹﺗﻳﺎن ﺑﻣﺛﻠﻪ ،ﻓذﻟك أﻋظم ﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن« ).(25

ﻫﻛذا أﺛﻣرت ﺗﻠك اﻟﺣروف ﺿرﺑﺎً ﻣن اﻹﻳﻘﺎع اﻟطرﻳف اﻷﺧﺎذ ،واﻟﺗﻠوﻳن اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﻣﺑﻬر

اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻛﻣﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺿروب ﻣن اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺻوﺗﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻛـﺄ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑـدﻳﻊ وأﻟواﻧـﻪ ،وﻋﻠـﻰ

اﻟﺧﺻــوص ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺟﻊ .ﻓﻬــذﻩ اﻟﺣــروف اﻟﻣﻔــردة أو اﻟﻣرﻛﺑــﺔ ﻫ ـﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن وﻋــﺎء ﻣﻠــﺊ
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ﺑﺈﻳﻘﺎﻋــﺎت ﻣوﺳــﻳﻘﻳﺔ ﻣﺷــﺣوﻧﺔ ﺑﺗرﻧﻳﻣــﺎت ﻟﺣﻧﻳــﺔ ،ﺗﺣﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ طﻘــوس إﻧﺷــﺎدﻳﺔ دﻳﻧﻳــﺔ ﺿــﺎرﺑﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻘداﺳﺔ .وﺑﻣﺎ أن ﻧظـم اﻟﻘـرآن ﻫـو ﻣـن ﻧـوع اﻟﻧﺛـر اﻟﻣﺳـﺟوعٕ ،وان ﻟـم ﻳﺟـر ﻋﻠـﻰ ﻣـﺄﻟوف اﻟﻌـرب

ﻓﻲ ﻧﺛرﻫﺎ اﻟﻣرﺳـﻝ وﺳـﺟﻌﻬﺎ اﻟﻣﻠﺗـزم ،ﺑـﻝ ﻫـو آﻳـﺎت وﻓواﺻـﻝ ﻳﺷـﻬد اﻟـذوق اﻟﺳـﻠﻳم ﺑﺎﻧﺗﻬـﺎء اﻟﻛـﻼم
ﻋﻧــدﻫﺎ ،ﻓﺗــﺎرة ﺗﻧــدرج ﺗﻠــك اﻟﻔ ـواﺗﺢ اﻟﺻــوﺗﻳﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻳﺎق ﺗرﻛﻳــب أﺳــﻠوﺑﻲ ﺳــﺟﻌﻲ ،وطــو اًر ﺗﻛــون

ﻣوازﻧﺔ وازدواﺟﺎً.

ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺛﻳرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ــ وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﺗﻌﺗﺑــر أﻣــر ﻣﻌرﻓــﺔ أﺳ ـرار ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف ﺗظــﻝ ﻗﺻ ـ اًر ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــﺎﻟق ﺗﻌــﺎﻟﻰ،

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑدا وﻛﺄن أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي ﻣﺗﺧـوﻓﻳن ﻣـن إﺑـداء رأي ﺻـرﻳﺢ ﻓﻳﻬـﺎ .ﺣﻳـث ﻳـﺗم إﻗﺻـﺎء

أي اﺟﺗﻬــﺎد ﺑﺷــري ﻓــﻲ اﻻﻗﺗ ـراب ﻣــن ﻓﺣــوى ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف اﻻﺳــﺗﻬﻼﻟﻳﺔ .وﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗ ـرﺗﺑط ﻫــذﻩ

اﻟرؤﻳﺔ ﺑﻧظرة اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺗﺷددﻳن ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺣرﻓﻳﺔ اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺷرح واﻟﺗﺄوﻳﻝ.

ـ أﻣــر ﻫــذﻩ اﻟﺣــروف اﻟﻣﻘطﻌــﺔ ﻳـؤوﻝ إﻟــﻰ ﺗﻔﺳــﻳرات ﺑﺎطﻧﻳــﺔ ﻻ ﺗﺧﻠــو ﻣــن ﻏﻣــوض ،ﺗﻌﺗﻣــد

ﻋﻠــﻰ ذوق أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ ،وﺗﻧطﻠــق ﻣــن ﺷــطﺣﺎﺗﻬم اﻟﺻــوﻓﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﻟﺗﻔﺳــﻳرات
اﻟﻘطﻌﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟظﻧون واﻟﺗﻛﻬﻧﺎت )ﻣﺣﻳﻲ اﻟدﻳن اﺑن ﻋرﺑﻲ…(.

ـ ـ وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻫــو إﻳﻘــﺎﻋﻲ ،ﻣوﺳــﻳﻘﻲ ،إذ ﻳﻌﺗﺑــر أﺻــﺣﺎب ﻫــذا اﻟ ـرأي ﻫــذﻩ

اﻟﺣ ــروف اﻟﻣﻘطﻌ ــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــداﺧﻝ ﺻ ــوﺗﻳﺔ ،ﻟﺣﻧﻳ ــﺔ ،إﻳﻘﺎﻋﻳ ــﺔ ﺗﻣﻬ ــد ﻟﻠ ــدﺧوﻝ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟم اﻟ ــﻧص

اﻟﻘرآﻧﻲ)اﻟﻣﺳﺗﺷرق ﺑﻼﻧﺷو(.

أﻣﺎ أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ ،ﻓﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳرﻫﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ـ ﻓواﺗﺢ ﺣرﻓﻳﺔ ﺗﻠﻌب دور اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ،وﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺳﺎﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻳﻠﻲ ﻣن ﻛﻼم.

ـ ﺧﻠق ﺗوﺗر ﻣوﺳﻳﻘﻲ داﺧﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺑـداﻳﺎت اﻟـﻧص اﻟﻣﻘـدس ﻳﺗـراوح ﺑـﻳن اﻟﺗﺣدﻳـد واﻟﻼﺗﺣدﻳـد،

ﺑــﻳن اﻟﺧﻔــﺎء واﻟﺗﺟﻠــﻲ ،وذﻟــك ﻟﺧﻠــق اﻟﺷــروط اﻷوﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗﻣﻛن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻘــﺎرئ ﻣــن اﻟﺗﻠﻘــﻲ

اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟظﺎﻫرة اﻟﻘرآن اﻟﻣﻌﺟز ﺑﺑﻳﺎﻧﻪ وﺑدﻻﻻﺗﻪ.

ـ ﻓواﺗﺢ ﺣرﻓﻳﺔ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﻌزوﻓﺎت اﻟﻣوﺳﻳﻘﻳﺔ ،ﻣﺎ دام ﻣـن اﻟﻣﻌـوﻝ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ

ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟــﻧص اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟﻣﺛﻳ ـرة ،ﺳ ـواء ﺗﻌﻠــق اﻷﻣــر ﺑــﺗﻼوة ﻫــذا اﻟــﻧص اﻟــدﻳﻧﻲ أو ﻗراءﺗــﻪ ﻗ ـراءة

ﺧطﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺑﻳﺔ.

ـ طﺎﺑﻊ اﻟﻐراﺑﺔ واﻟﻐﻣـوض ﻳﺿـﻔﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑـداﻳﺎت ﻫﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻷﻋﺟـﺎز اﻟـذي ﺳـﻳﺗزاﻳد ﻛﻠﻣـﺎ ﺗوﻏﻠﻧـﺎ
ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺳور.
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فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي
عوض محمد عوض



مبدأ العقاب مسلم لدى كل جماعة ,ويكاد أن يك ون م ن الفط رة ,ألن العق اب ھ و رد فع ل منطق ى
للعدوان .غير أن عقاب الجاني ليس غاية في ذاته ,وإنما ھو وسيلة لغاية ,وھي من ع الجريم ة أن
تقع ابت داء ,ف إذا وقع ت وج ب منعھ ا أن تتك رر .لك ن العقوب ة ال تس تطيع أن تنف ذ إل ى ھ ذه الغاي ة
مباشرة ,بل البد لھا من وسائط تعينھا على ذلك .وھذه الوسائط ھي ما يعرف بأغراض العقوب ة.
والبحث في ھذه األغراض ليس ترفا فكريا ,بل ھو أمر بالغ األھمية ،ألن سياسة العقاب ال يمكن
رسمھا إال ف ي ض وء غ رض يض عه المش رع نص ب عين ه ويس عى إل ى تحقيق ه ،ف إذا وض ح ھ ذا
الغرض أمكن تحديد نوع العقوبة ومداھا وأسلوب تنفيذھا أيضا.
ولم ترتبط العقوبة على مدى التاريخ بغرض واحد ،بل تعددت أغراض ھا وتباين ت .ويمي ل الفك ر
الجنائي الحديث إلى رفض االنحص ار ف ي غ رض واح د ،وإل ى توجي ه العقوب ة لتحقي ق أغ راض
ع دة ،ھ ي الع دل م ن جھ ة ،وال ردع الع ام والخ اص م ن جھ ة أخ رى .أم ا الغ رض األول ف أدبى
خ الص ،وأم ا الث اني بش قيه فنفع ى .ولك ل غ رض م ن ھ ذه األغ راض أھميت ه ومجال ه ،وعل ى
المشرع أن ينسق بين األغراض جميع ا بحي ث ال يطغ ى واح د عل ى اآلخ ر .ف إن وق ع التع ارض
بينھ ا ف ي بع ض األح وال وع ز عل ى المش رع رفع ه ،فل يس أمام ه – ف ي نظ ر الفك ر الجن ائي
المعاصر – إال أن يرجح كفة الردع الخاص على كفة العدال ة وال ردع الع ام .أم ا رجح ان ال ردع
الخاص على العدالة ف ألن ال ردع الخ اص – ف ي منط ق ھ ذا ال رأي – ي ؤدى دورا نفعي ا ملموس ا
ويحقق للمجتمع مصلحة أساسية ،في حين أن العدالة – على أھميتھا – ليس لھا غير قيمة أدبي ة.
وأما رجحانه على ال ردع الع ام ف ألن ال ردع الخ اص يواج ه خط ورة إجرامي ة محقق ة تنبع ث م ن
شخص الجاني ،أم ا ال ردع الع ام فيواج ه خط ورة محتمل ة ل دى اآلخ رين ،وعن د المفاض لة يك ون
الخطر المحقق أولى باالھتمام من الخطر المحتمل.
ولسنا من ھذا ال رأي ،ب ل ال رأي عن دنا أن ه إذا وق ع التع ارض فم ا ينبغ ي أن يك ون ھن اك اعتب ار
أرجح كفة من العدالة ،ألن التس ليم بوج ود التع ارض ث م التنك ر للعدال ة ص راحة يعن ى تغلي ب م ا
ل يس ع دال عل ى م ا ھ و ع دل ،وال يخل ق بمش رع أن يجع ل ذل ك أساس ا لقواع ده .والواق ع أن
التعارض بين االعتبارات المختلفة إما أن يكون ظاھريا أو حقيقيا .فإن كان ظاھريا وكان تحقي ق
ال ردع الخ اص محقق ا ف ي نف س الوق ت معن ى العدال ة ،فھ ي مكفول ة عل ى أي ح ال .وإن ك ان
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التع ارض حقيقي ا وك ان تحقي ق ال ردع الخ اص مھ درا لمب ادىء العدال ة فل يس بوس عنا مھم ا تك ن
المبررات ترجيح ظلم ال ريب فيه على عدل ال ريب فيه.
وليس صحيحا أن تغليب العدالة على ما عداھا ال يوفر الحماية إال لقيمة أدبي ة خالص ة؛ فھ ذا فھ م
للعدالة على غير وجھھا الصحيح .ذلك ب أن العدال ة ليس ت فك رة مثالي ة فحس ب ،وإنم ا ھ ي فك رة
نفعية أيضا .فالعقوبة العادلة – فوق ما فيھا من تأكيد للمثل العلي ا والق يم المج ردة – كفيل ة إذا م ا
أحسن تطبيقھا وتنفيذھا بزجر الناس كافة عن اإلجرام ،وبص َد الجاني نفسه عن العود إلي ه .فأم ا
زجر الكافة فيحقق ه التھدي د بالعقوب ة العادل ة م ن جھ ة ،ويحقق ه – م ن جھ ة أخ رى – إن زال تل ك
العقوبة فعال بمن أجرم .وأما ردع الجاني فيحققه توقيع العقوبة المناسبة عليه وتنفيذھا عل ى نح و
يح ول م ا أمك ن دون تردي ه ف ي اإلج رام م ن جدي د .وعل ى المش رع ف ي س عيه لتحقي ق ھ ذين
الغرضين أال يغفل العدالة مطلقا؛ فإذا قدر أن الردع العام أو الردع الخاص يقتضى توقيع عقوب ة
ال تس يغھا العدال ة لم ا تنط وى علي ه م ن إف راط أو تف ريط ،فعلي ه أن يس تجيب ل داعى العدال ة وأن
يقف بالعقوبة أو يصل بھا – نوعا ومقدارا  -إلى حيث تقضى العدالة ب أن تق ف أو تص ل ،وعلي ه
بعد ذلك أن يسلك سبال أخرى لك ى يس تكمل وس ائله ويحق ق غايت ه .وتتح دد العقوب ة العادل ة عل ى
أساس مزدوج ،قوامه جسامة الجريمة من جھة ،وحال الجاني وظروفه من جھة أخ رى .واألم ر
األول موض وعي ال يختل ف ب اختالف الجن اة ،واالعت داد ب ه يحق ق ال ردع الع ام ،أم ا الث اني فإن ه
شخصي يختلف من جان آلخر ،واالعت داد ب ه يحق ق ال ردع الخ اص .والسياس ة الجنائي ة الرش يدة
توجب أن تكون النصوص مرنة لكى تحقق الغرض ين مع ا .والس بيل إل ى ذل ك أن يق رر المش رع
لكل جريمة عقوبة تناسب جسامتھا ،وأن يسمح لمن يوقعھا م ع ذل ك بق در م ن الحري ة يمكن ه م ن
تحقيق المواءمة بين العقوبة التي يقضى بھا وبين حالة كل جان وظروفه.
ولما كانت أحكام الشريعة اإلسالمية منزلة من عند ﷲ أو مردودة إليه ،فما ينبغي أن يث ور الش ك
لحظة في الغرض الذي تتوخاه من عقاب الجناة؛ فھذا الغرض ينحصر في إقامة الع دل ،وھ ذا ال
ينفي وجود أغراض أخرى للعقوبة ،إال أنھا تأتى بطريق ة تبعي ة .فالش ريعة اإلس المية – كغيرھ ا
من الشرائع الس ماوية والوض عية – تس عى إل ى حماي ة المجتم ع وتحقي ق س عادته ،وذل ك بض مان
أمنه وكفالة استقراره وتقدمه ،وحماية أفراده بصون حقوقھم ،وبتعبير أخصر فإن أحكامھا تسعى
في الجملة إلى درء المفاسد وجلب المصالح .ولما كانت المفاسد والمصالح تتشابك وتتداخل ،ف إن
درء المفسدة تحقيقا -أو تغليبا  -للمصلحة يجب أن يكون بالقدر الذي تندفع به المفسدة وتتحقق به
المص لحة ،وھ ذا الق در ال يح دده س وى الع دل .والع دل أح د المقاص د الت ي ت دور عليھ ا أحك ام
الش ريعة ،ب ل لع ل ل ه الص دارة عل ى غي ره م ن المقاص د .ذل ك أن أحك ام الش ريعة أوام ر ون واه،
ولكل أمر أو نھي جزاء ،والعدل ال ينفك عن الجزاء .ولھ ذا فإن ه مم ا يج رى عل ى ألس نة الفقھ اء
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أن العدل عماد الشريعة ،كما أن التوحيد عماد العقيدة .والعدل مركوز في الفطرة اإلنس انية ،وإذا
كان ت للجس د ح واس فللعق ل مثلھ ا ،وم ن ھ ذه الح واس حاس ة العدال ة .ولم ا ك ان اإلس الم دي ن
الفطرة ،فمن الطبيعي أن تكون أحكامه أكثر انسجاما مع فكرة العدل.
وال يتسع المقام ھنا الستقصاء األحكام التي تؤكد ھذا المقصد ف ي مج ال العق اب ،وإنم ا نجت زىء
ببيان الدور الذي يؤديه مقصد العدل في تقرير وفي ضبط كثير من األحكام في ھذا المجال.
أوال  :مبدأ الشرعية :
ھذا المبدأ يتردد في الدساتير المعاص رة ،وھ و مق رر ف ي الش ريعة اإلس المية ،ويع د م ن القواع د
الكلية التي تدل عليھا النصوص .قال –تعالى} : -وما كنا مع ذبين حت ى نبع ث رس وال{ )اإلس راء
اآلية  ،(15وقال –تعالى} :-وما كان ربك مھلك الق رى حت ى يبع ث ف ي أمھ ا رس وال يتل و عل يھم
آياتنا{)القص ص اآلي ة  .(59وھ ذا المب دأ يملي ه الع دل ،ألن األص ل ف ي األفع ال اإلباح ة ،وأن ه ال
تكليف قبل ورود الشرع؛ فمتى أريد حظر فع ل أو اإلل زام بفع ل فالع دل يوج ب إع الم المخاط ب
باألمر أو بالنھي ،وإال كانت مفاجأته بالعقاب ظلما يتنزه عنه ﷲ تعالى .وقد أراد الشرع بالن ذارة
قبل العقاب أن يقطع الحج ة عل ى العص اة ،ولھ ذا ق ال –تع الى} : -رس ال مبش رين ومن ذرين ل ئال
يكون للناس على ﷲ حجة بعد الرسل{)النساء اآلية  ،(165وق ال تنزيھ ا لذات ه ع ن الظل م } :ول و
أن ا أھلكن اھم بع ذاب م ن قبل ه لق الوا ربن ا ل وال أرس لت إلين ا رس وال فنتب ع آيات ك م ن قب ل أن ن ذل
ونخزى{)ط ه اآلي ة  .(134والمعن ى أن ه ل و ج از أن يحاس ب اإلنس ان عم ا ل م يكل ف ب ه س لفا
النخرمت العدالة وكان لعقابه عل ى م ن يحاس به وج ه .وق د طبق ت ھ ذه القاع دة بص رامة بالنس بة
لطائفة من الجرائم ،وھي الح دود والقص اص؛ فق د تعين ت أفعالھ ا وتح ددت عقوباتھ ا ،ف ال تج وز
اإلضافة إليھا .وقد يظ ن أن القاع دة انحس رت ع ن التع ازير اعتم ادا عل ى أن ه ال توج د نص وص
تفصيلية بشأنھا تحدد األفع ال المجرم ة والعقوب ة المق ررة لك ل منھ ا ،وأن ل ولي األم ر بن اء عل ى
ذل ك أن ي ؤدب م ن يش اء بم ا يش اء عل ى م ا يش اء .غي ر أن ھ ذا الق ول في ه إط الق تأب اه مب ادىء
الشريعة وروحھا ،فالمتفق عليه أنه ال تعزير إال ف ي معص ية ،والمعص ية ھ ي فع ل المحظ ور أو
ت رك الواج ب .واألم ر والنھ ي يقتض يان نص ا ،ف ال جريم ة إذن بغي ر ن ص ،وبھ ذا يس لم ش طر
القاعدة األول .أما الشطر الثاني وھو تحديد العقوبة فقد دل العم ل عل ى أن والة األم ر ل م يكون وا
يحرصون على إعالم المخ اطبين س لفا بالعقوب ة المق ررة لك ل معص ية ،غي ر أن ھ ذا ال يعن ى أن
أصول الشرع تحظر عليھم ذلك وتخولھم سلطة العقاب دون س بق ن ذارة ،ب ل إن روح الش رع –
فضال عن أصوله – توجب النص على العقوبة ،ألن ھ ذا ھ و م ا يقتض يه الع دل حت ى يك ون ك ل
امرىء على بينة من أمره ،وحتى ال يختل ميزان العدل إذا ترك األمر لتقدير ولي األمر ف ي ك ل
حالة على حدة؛ فقد يفضى ذلك إلى اختالف مصائر المتھمين باختالف أولي األم ر وم ا يعت ريھم

4

من أھ واء .وم ن ھ ذا ن رى أن قاع دة الش رعية مق ررة ف ي ش طرھا األول ف ي الش رع ،وأنھ ا ف ي
شطرھا الثاني مقررة في طائفة من الجرائم ،وال يتعارض إعمالھا في سائر الجرائم م ع الش رع،
بل إن إعمالھا فيه أكثر اتفاقا مع مقصد العدل.
ويتفرع عن مبدأ الشرعية مبدأ آخر ،ھو عدم الرجعية ،وھو مقرر كذلك في الشريعة اإلس المية.
ويعتمد ھذا المبدأ في أساسه عل ى الع دل .فالع دل ي أبى أن يعاق ب ش خص ع ن فع ل أت اه أو امتن ع
عن إتيان ه إال إذا ك ان م ا وق ع من ه تالي ا لص دور األم ر أو النھ ي ،ألن تكليف ه باالمتث ال قب ل ذل ك
تكليف بما ال يطاق ،فإذا عوقب رغم ذلك كان ھ ذا ھ و الظ م بعين ه .وثم ة ش واھد م ن النص وص
عل ى ذل ك  :ق ال –تع الى -ف ي س ورة النس اء بيان ا للمحرم ات } :وال تنكح وا م ا نك ح آب اؤكم م ن
النساء إال ما قد سلف{)اآلية  ،(22وقال –تعالى} : -حرمت عليكم أمھاتكم  .....وأن تجمعوا بين
األختين إال ما قد سلف{)اآلية  ،(23فدل ذلك على أن ما وقع قبل ذلك ال إثم فيه وال عقاب عليه.
ثانيا  :مناط المسئولية :
المسئولية ع بء ال يق وى ك ل إنس ان عل ى حمل ه ،وإنم ا يحمل ه م ن ك ان أھ ال ل ذلك .ولھ ذا فل يس
بمستبعد أن يقع الفعل الم ؤثم م ن إنس ان ث م ال يس أل عن ه ،ألن ال تالزم غي ر مط رد ب ين ارتك اب
الجريمة وتحمل عقوبتھا .وإذا كان العدل يقضى بعقاب الجاني ،فھو يقضى في الوق ت نفس ه ب أن
يك ون الج اني أھ ال ألن يس أل ع ن أفعال ه .ولھ ذا فاس تحقاق العق اب ال ي رتھن فق ط بارتك اب
الجريم ة ،ب ل ي رتھن ك ذلك بك ون الج اني أھ ال لتحم ل المس ئولية .ومن اط المس ئولية ف ي الق انون
الوضعى ھو التمييز وحرية االختيار ،وھو كذلك في الشريعة اإلسالمية؛ فمناط التكليف فيھا ھ و
العق ل وحري ة االختي ار .وض ابط العق ل فيھ ا ھ و البل وغ والس المة م ن اآلف ة العقلي ة ،أم ا ض ابط
االختيار فھو حرية اإلرادة والقدرة على االمتثال .ولھذا ال يسأل الصغير الذي لم يبلغ الحلم لع دم
اكتم ال عقل ه ،وال يس أل المجن ون ل زوال عقل ه ،وال يس أل م ن أت ى فع ال محظ ورا نتيج ة إك راه
تعرض له فأعطب إرادته أو عطلھا لعدم اختياره .ذل ك أن ه ال يكف ي للعق اب إتي ان م ادة الفع ل أو
صورته ،ألن العدل يأبى عقاب من كان وقت ارتكاب الفعل فاقد العقل أو االختيار.
وقد يصاب الشخص بآفة تض عف لدي ة الق درة عل ى اإلدراك أو االختي ار دون أن يص ل الض عف
إل ى ح د الفق د الت ام .وبع ض التش ريعات الوض عية تعتب ر ھ ذا الض عف ع ذرا يخف ف العق اب،
وبعضھا يغفل شأنه ويعامل الجاني معاملة الشخص السوى .وي رى بع ض المح دثين أن الش ريعة
اإلسالمية ال تأخذ بفك رة التخفي ف إال ف ي الج رائم التعزيري ة ،أم ا ج رائم الح دود والقص اص ف ال
يص ح فيھ ا تخفي ف العقوب ة وال اس تبدال غيرھ ا بھ ا .وھ ذا ال رأي مح ل نظ ر ف ي ش قه الث اني؛
فالمت داول عل ى ألس نة الفقھ اء أن الح د والقص اص عقوب ة محض ة فيس تدعى جناي ة محض ة،
ويقصدون بقولھم ھذا أنه ال ينبغي أن تخالط الجناية شبھة ،فإن خالطتھا درئت العقوب ة .وال ش ك
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أن ض عف اإلدراك وض عف اإلرادة ش بھة تلح ق الفاع ل فتخ ل بكم ال الش روط الالزم ة إليق اع
العقوبة عليه .ولھذا فالراجح لدينا أن الحد والقصاص يندرئان في ھذه الحالة – عدال – وإن كان
ھذا ال يحول دون تعزير الفاعل بالعقوبة المالئمة.
ثالثا  :العلم شرط الستحقاق العقاب :
ينقسم العلم من حيث محله عند فقھاء القانون الوضعى قس مين  :عل م بالق انون وعل م ب الواقع .أم ا
األول فمفترض في جانب المخاطبين كافة لمج رد نش ر الق انون ف ي الجري دة الرس مية ،ف ال يع ذر
أحد بعد ذلك لجھله به ،ولھذا فالعلم الحقيقي به والجھل سواء .أما العل م ب الواقع ف ال يفت رض ،ب ل
يلزم إثباته ،وإال امتنع العقاب.
وھذا التقسيم سبق إليه فقھاء الشريعة ،فالعلم عندھم ينقسم إلى علم بالحكم الشرعي وعلم ب العين،
أي بالواقع .ويبدو مقصد العدل واضحا فيما قدموه م ن حل ول لمش كلة الجھ ل ب األمرين ،وھ و م ا
يفسر وجه الخالف بينھم وبين فقھاء القانون الوضعى في بعض األمور.
وي رى فقھ اء الش ريعة أن العل م ب الحكم ش رط للتكلي ف ،ألن تكلي ف م ن يجھ ل الحك م الش رعي
باالمتثال له تكليف بما ال يطاق ،وھو ال يستقيم مع ع دل ﷲ .واألص ل أن العل م ب الحكم الش رعي
ثابت في حق كل مخاطب ما لم يقم الدليل على العكس .والمسألة مردھا إلى اإلثبات.
على أن الجھل المعتبر في نفي التكليف ھو الجھل ب الحكم الش رعي وح ده ،أي ب األمر أو النھ ي،
فأما إن علم ذلك وجھل جزاء المخالفة ف إن الج زاء ال يس قط عن ه .ول يس ف ي ھ ذا إخ الل بمقص د
العدل ،إذ كان على المكلف – كما يقول الفقھاء – وقد علم ب التحريم أن يمتن ع ع ن مقارف ة الفع ل
المحرم ،فإذا ھو لم يفعل فإنه يكون عاصيا جديرا بالعقاب .والحق أن العلم بنوع العقوب ة وم داھا
ال اعتب ار ل ه ف ي ھ ذا المق ام ،ألن ه إذا ك ان التح ريم م ن خط اب التكلي ف ،ف إن اس تحقاق المكل ف
للعقاب عند مخالفة التحريم ھو من خطاب الوضع ،فال يلزم علم المكلف به .وھذا تطبي ق لقاع دة
فقھية حاصلھا أن من علم تحريم شيء وجھل ما ترت ب علي ه ل م يف ده ذل ك .وإذا قي ل إن ف ي ش ق
الجزاء تكليف ا أيض ا فھ و تكلي ف بإيقاع ه ال باحتمال ه ،والمخاط ب ب ه ھ و ول ى األم ر ،ف ال يج دى
المخالف أن يدعى الجھل به.
ھذا عن جھل المخاطب بالحكم الشرعي ،أما جھل ه ب العين ف المتفق علي ه ل دى الفقھ اء أن ه إذا ق ام
الجھل في جانب الفاعل وكان محله ركنا أو شرطا الزما لثبوت التحريم فال عق اب عل ى الفاع ل.
وھذا ما يقتضيه العدل أيضا ،ألن من أتى الفعل بحسن نية ليس كمن أتاه وھو على بينة من أمره
وإن حقق كالھما بفعله نفس المفسدة .ذلك أن الثاني آثم ،أم ا األول فغي ر آث م ،ف ال ينبغ ي التس وية
بينھا في مجال العقاب .ولھذا قال الفقھاء  :إن زفت إليه غير زوجت ه وقي ل ھ ذه زوجت ك فوطئھ ا
يعتقدھا زوجته ف ال ح د علي ه ،وك ذلك إذا دع ا زوجت ه فجاءت ه غيرھ ا فظنھ ا الم دعوة فوطئھ ا أو
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اشتبه عليه ذلك لعماه .وقال الفقھاء  :إذا شرب ما ظن ه م اء أو دواء ث م ظھ ر أن ه مس كر ف ال ح د
عليه.
على أن الجھل بالعين إذا حال دون العقاب في الجرائم العمدية بإطالق – كالحدود والقص اص –
لتخلف القصد الجنائي ،فإنه ال يحول دون التعزير في الجرائم غير العمدية ما لم يثبت أن الفاع ل
كان معذورا في جھله وأنه لم يأل جھدا في تحرى حقيقة الواقع ،وأن الشخص الع ادي ك ان قمين ا
أن يقع فيما وقع فيه لو أنه وجد مكانه .أما إذا كان الجھل ناشئا عن خفة ورعونة أو ع ن تقص ير
وإھمال ،فإنه ال يعفي من التعزير ،وإن كان العدل يوجب أن تكون ھذه العقوبة أدن ى م ن عقوب ة
من توفر العلم في جانبه ،ألن الجھل والعلم ال يستويان واقعا فال يستويان حكما.
رابعا  :شخصية المسئولية :
ربما بدا ھذا المبدأ للفكر المعاصر من البديھيات التي تستغنى عن التعليل والبرھان .غي ر أن ه ل م
يكن كذلك فيما مضى ،بل وإلى عھد قريب .فقد كانت بعض النظم القانوني ة ال ت رى بأس ا م ن أن
يمتد العق اب إل ى غي ر الج اني؛ فكان ت تجي ز فض ال ع ن عقاب ه عق اب أف راد أس رته ،وأحيان ا ك ل
عش يرته ،س واء ك انوا مش اركين ل ه ف ي الجريم ة أو غي ر مش اركين ،ع المين بفعلت ه أو ج اھلين،
وسواء كان لھم عليه سلطان أو لم يكن .وال شك أن ھذا يتنافي مع العدل ،ألن العدل ي أبى امت داد
العقاب إلى غير من أجرم .وقد أقرت الشريعة اإلسالمية ھذا المبدأ فلم تجز عق اب غي ر الج اني.
والنصوص في ھذا الشأن تترى .قال –تعالى -في سورة البقرة } :تلك أمة قد خل ت لھ ا ماكس بت
ولكم ما كسبتم وال تسألون عم ا ك انوا يعملون{)اآليت ان  134و ،(141وق ال –تع الى -ف ي س ورة
األنع ام } :وال تكس ب ك ل نف س إال عليھ ا وال ت زر وازرة وزر أخ رى{ )اآلي ة  ،(164وق ال –
تعالى -في سورة الطور } :كل امرئ بما كسب رھين{)اآلية  ،(21وقال -صلى ﷲ عليه وس لم-
ألبى رمثة حين رآه مع ابنه « :أما إنه ال يجنى عليك وال تجنى عليه».
وقد توحي بعض النصوص بعدم اط راد ھ ذا المب دأ وبج واز معاقب ة اإلنس ان ف ي بع ض األح وال
على إثم ل م يق ع من ه ،ب ل وق ع م ن غي ره .غي ر أن ھ ذا ال وھم م ا يلب ث أن ي زول ،إذ يتض ح عن د
التأمل أن العقاب لم يكن بسبب فعل الغير ،بل ك ان بمناس بته ،وإنم ا وج ب العق اب م ن أج ل فع ل
آخر أتاه من اس تحق العق اب .م ن ذل ك قول ه –تع الى} : -لع ن ﷲ ال ذين كف روا م ن بن ى إس رائيل
على لسان داود وعيسى بن مريم ،ذلك بم ا عص وا وك انوا يعت دون ،ك انوا ال يتن اھون ع ن منك ر
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون{)المائدة اآليتان  ،(79-78وقوله –تعالى} : -واتق وا فتن ة ال تص يبن
الذين ظلموا منكم خاصة{)األنفال اآلية  .(25وليس ف ي ھ ذه اآلي ات وغيرھ ا مم ا ھ و م ن قبيلھ ا
دليل على انخرام مبدأ شخصية المسئولية ،ألن العقاب فيھا ك ان إم ا ع ن ارتك اب المنك ر ذات ه أو
عن السكوت وعدم التناھي عنه ،وھو منكر بدوره.
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خامسا  :المساواة :
من المعلوم أن القواعد التشريعية كلھا – وضعية كانت أو ش رعية – ھ ي قواع د عام ة ،أي أنھ ا
تسرى على كل من تت وافر في ه ش روطھا .والش روط الت ي وض عتھا الش ريعة اإلس المية النطب اق
أحكامھا شروط مج ردة ال تف رق ب ين إنس ان وغي ره بس بب جنس ه أو أص له أو لغت ه أو مكانت ه أو
حتى بسبب دينه ،وإنما ھي تساوى في المعاملة بين الناس جميعا.
ومبدأ المساواة يضرب بجذوره في الشريعة ويتغلغل ف ي عام ة أحكامھ ا .ويرج ع ھ ذا إل ى س بب
جوھرى صرحت به النصوص كثيرا ،وھو وحدة األصل اإلنساني؛ فال يستقيم م ع ع دل ﷲ وق د
خلق الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة أن يفضل بعضھم على بع ض بس بب خلقت ه أو انتمائ ه
إلى أسرة أو جماعة معينة فيقرر له حقوقا يمنعھا من غيره ،وإنما يتفاضل الناس لدي ه بأعم الھم،
س واء ف ي ال دنيا أو ف ي اآلخ رة .والنص وص الت ي تق رر مب دأ المس اواة ال تحص ى كث رة .ق ال –
تعالى} : -يا أيھا الناس اتقوا ربكم ال ذي خلقك م م ن نف س واح دة وخل ق منھ ا زوجھ ا وب ث منھم ا
رجاال كثيرا ونساء{)النساء اآلية األولى( ،وق ال –تع الى} : -ي ا أيھ ا الن اس إن ا خلقن اكم م ن ذك ر
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن د ﷲ أتق اكم{)الحجرات اآلي ة  .(13وق ال -
صلى ﷲ عليه وسلم -في خطبة الوداع « :أيھا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،وكلكم آلدم
وآدم من تراب ،أكرمكم عند ﷲ أتقاكم ،ليس لعرب ي عل ى عجم ي ،وال لعجم ي عل ى عرب ى ،وال
ألحمر على أبيض ،وال ألبيض على أحمر فضل إال بالتقوى» ،ووصف -ص لى ﷲ علي ه وس لم-
الناس بأنھم «سواسية كأسنان المشط» ،وقال « :إنما أھلك ال ذين م ن ق بلكم أنھ م ك انوا إذا س رق
الشريف تركوه ،وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم ﷲ ل و أن فاطم ة بن ت محم د س رقت
لقطعت يدھا».
وقد يبدو للناظر في بع ض األحك ام أنھ ا تنط وى عل ى تفرق ة ف ي المعامل ة ب ين الن اس تخ ل بمب دأ
المساواة .غير أنه يب ين عن د التحقي ق أن ه ل يس فيھ ا تميي ز فئ ة عل ى فئ ة وال تفض يل إنس ان عل ى
إنسان ،وإنما يرجع اختالف المعاملة إلى اختالل بعض الشروط المعتبرة في الحكم الشرعي .أما
القاعدة المط ردة ف ي الش ريعة اإلس المية فھ ي المس اواة ف ي المعامل ة عن د التس اوى ف ي العناص ر
الفاعلة .وھذه القاعدة ھي ما تقتض يه ش ريعة تجع ل الع دل م ن أب رز مقاص دھا ،إذ ال يس تقيم ف ي
ميزان العدل أن تميز إنسانا على غيره دون أن يكون لتميزه سبب يقره العقل وتطم ئن ل ه ال نفس
وتقبله مبررا للتمييز.
على أن التفاوت في الجزاء عن الفعل الواحد قد يقع ال على وج ه المحاب اة ب التحفيف ع ن الفاع ل
– وھو محظور – بل من باب النكير عليه لوجوده في حال كانت توج ب علي ه التن زه ع ن إتي ان
ما وقع منه .فالنعمة التي يخص ﷲ بھا بعض عباده توجب عليھم أن يكونوا أكثر التزام ا ب أوامر
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الشرع ونواھيه ،وتقتضى – عدال – أن تكون عقوبتھم عند المخالفة أشد من عقوبة غيرھم ،ألن
إثمھ م يك ون أكب ر م ن إث م غي رھم .واإلث م ال يق اس بالمفس دة الت ي أح دثھا الفع ل فحس ب ،ب ل بھ ا
وبحال الفاعل إيضا ،وھذا منتھي العدل ،ليكون أص ل العق اب مقاب ل المفس دة وتك ون الزي ادة في ه
مقابل جحد النعمة .وھذا ما تدل عليه نص وص الش رع ،ق ال –تع الى -ف ي س ورة األح زاب } :ي ا
نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لھا العذاب ضعفين{)اآلية  ،(30وھو م ا تق رره
كذلك بالنسبة للزانى المحصن ،إذ كان تغليظ عقوبته مقابال لنعمة اإلحصان.
وربما كان اختالف الدين من الشبھات التي تلقى ظالال من الش ك ح ول عم وم مب دأ المس اواة ف ي
الشريعة اإلسالمية ،بدعوى أن أحكامھا ال تسوى بصفة مطلقة بين المسلمين وغير المسلمين ف ي
الحقوق والواجبات .وال شك أن ھذه الشبھة لو صحت النخرم مقصد العدل فلم يع د م ن المقاص د
العامة للشريعة اإلسالمية ،وھو ما ال نسلم به .ومما يدحض ھذه الشبھة أن إسالم المؤمنين ب ه ال
يكتم ل إال إذا آمن وا برس ل ﷲ الس ابقين وبالكت ب الت ي أنزل ت إل يھم .واعت راف اإلس الم باألدي ان
السابقة ھو اعتراف بوحدة ال دين ،وھ ذا االعت راف ينف ي ع ن الش ريعة اإلس المية دع وى التميي ز
بين الن اس ف ي الحق وق والواجب ات لمج رد اخ تالفھم ف ي ال دين .وم ن ھن ا كان ت القاع دة أن لغي ر
المسلمين مالنا وعليھم ما علينا .ويقول السرخسى إنھم قبل وا عق د الذم ة لتك ون أم والھم وحق وقھم
كأموال المسلمين وحقوقھم .وليس صحيحا أن م ن أص ول اإلس الم أن يعام ل غي ر المس لمين ف ي
الدولة اإلسالمية بذلة وصغار .وإذا كنا نجد في بعض المؤلفات ما يرشح لھذه التھم ة فإنھ ا ثم رة
تأويالت خاطئة دعت إليھا ظروف تاريخية معينة ،لكنھا بيقين ليست من صحيح الدين.
وقد اختلف الفقھاء في قتل المسلم بالذمي على ثالثة أقوال  :فقال قوم ال يقتل مؤمن بك افر ،وق ال
قوم يقتل به ،وممن ق ال ب ذلك أب و حنيف ة وأص حابه واب ن أب ى ليل ى ،وق ال ق وم ال يقت ل ب ه إال أن
يقتل ه غيل ة ،وذل ك ب أن يض جعه فيذبح ه ،وبخاص ة عل ى مال ه .وذك ر اب ن رش د أن أص حاب أب ى
حنيفة اعتمدوا آثارا ،منھا أن رسول ﷲ قتل رجال من أھ ل القبل ة برج ل م ن أھ ل الذم ة ،وق ال :
أنا أحق من وف ي بوع ده ،وروى ذل ك ع ن عم ر .واعتم د األحن اف ك ذلك عل ى القي اس فق الوا إن
إجماع المسلمين على أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال ال ذمي ،وتس اءلوا  :إذا كان ت حرم ة مال ه
كحرمة م ال المس لم ،فحرم ة دم ه كحرم ة دم ه .وعن دنا أن ه إذا تس اوت أدل ة المختلف ين ف إن مب دأ
المساواة يصلح أن يكون مرجحا لرأي األحناف .ويروى أن جنازة م رت عل ى رس ول ﷲ وك ان
جالسا فوقف ،فقيل له إنھا جنازة يھ ودى فق ال  :أليس ت نفس ا ! وھ ذا دلي ل عل ى أن نف وس البش ر
كلھا تتكافأ ،وأن حرمة أي نفس كحرمة كل نفس.
واختلف الفقھاء في مقدار دية غير المسلم ،فذھب األحناف إل ى أن ق در الدي ة ال يختل ف باإلس الم
والكف ر ،ول ذلك فدي ة ال ذمي والحرب ي والمس تأمن كدي ة المس لم .وروى أن النب ي ص لى ﷲ علي ه
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وسلم وأبا بكر وعمر قضوا في دية أھل الكتاب بدية المس لمين .وھ ذا ق ول اب ن مس عود وجماع ة
يعتد بھم من الفقھاء .أما األئمة الثالثة فيرون أن دية الكتابى على النصف من دية المسلم .وحجة
األحناف قول ﷲ –تعالى} : -وإن كان م ن ق وم بي نكم وبي نھم ميث اق فدي ة مس لمة إل ى أھل ه{ ،فق د
أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل ،فدل أن الواجب في الك ل
على قدر واحد.
وقد أشرنا من قبل إلى أنه إذا اختلف ال رأي وتعارض ت األدل ة وج ب ت رجيح ال رأي ال ذي يك ون
أكثر اتفاقا مع مقاصد الشرع .ولما كانت النفوس تتكافأ فكذلك أبدالھا ،ولھذا فاألصح في اعتقادن ا
أن دية غير المسلم يجب أن تكون مثل دية المسلم .وھذا ما يوجھه كثير م ن المح دثين؛ فق د ذك ر
الشيخ محمود شلتوت أن نظرية اتحاد قدر الدية بالنسبة إلى جميع الناس مبنية عل ى أن الدي ة ف ي
مقابل الدم فقط ،والناس في نظر الشريعة من ھذه الحيثية سواء .ونقل عن الش يخ محم د عب ده أن
الواجب في قتل المعاھد الذمي ھو كالواجب في قت ل الم ؤمن .وي رى الش يخ محم د أب و زھ رة أن
الحق في المسألة ھو ما ذھب إليه الحنفية من التسوية بين الدماء المعصومة.
وربما ثارت شبھة كذلك في مدى مساواة المرأة بالرجل ،لما ھ و ثاب ت م ن اختالفھم ا ف ي بع ض
األحكام الشرعية ،كالشھادة والميراث .وقد أفاض كثي رون ف ي تعلي ل ھ ذا االخ تالف ،ول يس م ن
شأننا ھنا الخوض في ه .لك ن ال ذي يعنين ا أن نق ول بوج ه ع ام إن اخ تالف الم رأة ع ن الرج ل ف ي
بعض األحكام ليس دليال على أنھا في نظر الشرع أدنى من الرج ل ،وإنم ا يرج ع االخ تالف إل ى
اعتبارات موضوعية يقرھا العدل ،بل يفرضھا فرضا .وليس من المقبول عقال أن ت تھم الش ريعة
اإلسالمية بالتحيز للرج ل ض د الم رأة ال لش ىء إال ألن ه ذك ر وأنھ ا أنث ى .ول و ص ح أن الش ريعة
تنتصر للرجل على حساب المرأة ألبقت على األحك ام الظالم ة الت ي كان ت تن ال م ن حقوقھ ا ،ب ل
من إنسانيتھا في الجاھلية .وال يمكن للناظر في كتاب ﷲ أن يقبل مثل ھذه الدعوى .قال –تعالى-
} :ومن يعم ل م ن الص الحات م ن ذك ر أو أنث ى وھ و م ؤمن فأولئ ك ي دخلون الجن ة وال يظلم ون
نقيرا{)النساء اآلية  ،(124وقال –تعالى} : -فاستجاب لھم ربھ م أن ى ال أض يع عم ل عام ل م نكم
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض{)آل عمران اآلية .(195
وال ن درى كي ف يك ون ال ذكر أفض ل م ن األنث ى وھ و بع ض منھ ا ،وكي ف يك ون أفض ل منھ ا
وكالھم ا يج زى عن د ﷲ ع ن عمل ه عل ى وزان واح د .ولھ ذا فق د اتف ق عام ة أھ ل العل م عل ى أن
الذكر يقتل باألنثى ،وقيل إنه إجماع.
واختلف الفقھاء في دية المرأة ،ومذھب األكثرين أنھا عل ى النص ف م ن دي ة الرج ل وحج تھم أن
عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك ،وأن المرأة في الميراث والشھادة على النصف من الرج ل.
وذھب آخرون إلى أن ديتھا كدية الرجل ،وذلك لقوله –تعالى} : -وم ن قت ل مؤمن ا خط أ فتحري ر
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رقب ة مؤمن ة ودي ة مس لمة إل ى أھل ه{ ،واإلجم اع عل ى أن ھ ذه اآلي ة ي دخل فيھ ا الرج ل والم رأة،
فوجب أن يكون الحكم ثابتا فيھما بالسوية .وقد ع رض الش يخ أب و زھ رة لل رأيين ورج ح الث اني،
وعلل بأن النصوص التي اعتمد عليھا الرأي األول أكثرھا أخبار آحاد والتوفيق بينھا ممكن ،وال
يمكن ترجيح خبر على خبر ،وأن اآلية صريحة في عموم أحكام الدية في القتل الخطأ.
وإذا كان األئمة األربعة متفقين على أن دم المرأة في القصاص كدم الرجل ،وأن كال منھم ا يقت ل
بصاحبه ،فمن التناقض القول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل ،لم ا ھ و معل وم م ن أن
الدية بدل النفس ،ومقتض ى المنط ق أن تك ون دي ات النف وس المتكافئ ة متكافئ ة ،وإال اخت ل معن ى
البدلية .أما قياس دية المرأة على شھادتھا وميراثھا ففيه بع د ،ألن لك ل م ن الحكم ين عل ة معقول ة
المعنى ال وجودلھا في قضية الدية .وإذا لم يكن من القياس ب َد ،ف إن قي اس الدي ة وھ ي ب دل نف س،
عل ى القص اص وھ و إت الف نف س مقاب ل نف س ،أول ى م ن قياس ھا عل ى الش ھادة والمي راث.
والخالصة أنه إذا تس اوى اثن ان ف ي الش روط الموجب ة للحك م ،فالع دل يوج ب التس وية بينھم ا ف ي
ذات الحكم ،ومن ثم فالرأي الذي يستقيم مع أصول الشريعة ھو أن دية المرأة كدية الرجل.
سادسا  :ضوابط العقاب :
السائد عند جمھور الفقھاء أن سلطة ولي األمر في العقاب تنحصر في دائرة التعزير ،أما الحدود
والقص اص فلكونھ ا عقوب ات مق درة ش رعا لج رائم مح ددة حص را ،فل يس ل ولي األم ر فيھ ا أي
تق دير .وھ ذا الق ول ص حيح بوج ه ع ام .ف إذا اس توفي الح د وك ذلك القص اص ش روطه وانتف ت
موانعه ،وجب على ولي األمر إيقاعه دون أن يك ون ل ه أي تق دير ،فل يس ل ه أن يزي د في ه وال أن
ينقص منه وال أن يبدل به غيره وال أن يعفو عنه ،وإن جاز لولي األمر في بعض األح وال الت ي
يمتنع فيھا الحد والقصاص أن يستعمل حقه في التعزير .وأظھر ھذه األحوال حال ة الش بھة ،فھ ي
إن كانت تدرأ الحد أو القصاص فإنھا ال تدرأ التعزير بالضرورة.
والمجال الحقيق ي لس لطة ول ي األم ر ف ي تقري ر العق اب وتق ديره ھ و التعزي ر .وس لطته في ه تك اد
تماثل سلطة المشرع الوضعى في مجال العقاب ،فله بوج ه ع ام أن يق رر للفع ل عقوب ة أو يكتف ي
بما دون العقوبة من ج زاءات .وإذا عاق ب فل ه أن يع ين لك ل جريم ة عقوبتھ ا المناس بة م ن حي ث
النوع والمقدار ،وله أن يجعل العقوبة ذات حد واحد أو يجعل لھا حدين  :أدن ى وأقص ى ،ول ه أن
يجعل للجريمة عقوبة واحدة أو أكثر من عقوبة يقضى بھا على سبيل الجمع أو على وجه الب دل.
وله أن يقرر تشديد العقوبة أو تخفيفھا إذا احتف ت بالجريم ة ظ روف تقتض ى التش ديد أو التخفي ف
وجوبا أو جوازا .وله أن يمنح القاضى سلطة وقف تنفيذ العقوب ة أو اإلعف اء منھ ا إذا ق در أن ف ي
ظروفھا ما يقتضى وقف التنفيذ أو اإلعفاء .ولولي األمر في ضوء ما يج َد من الظ روف أن يعي د
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النظر في العقوبة التي قررھا فيشددھا أو يخففھا أو يس تبدل بھ ا عقوب ة أخ رى ،وذل ك كل ه عم ال
بأصل شرعى حاصله أن تصرف اإلمام في الرعية منوط بالمصلحة.
وذھب رأي ف ي الفق ه المعاص ر إل ى أن العقوب ات التعزيري ة ف ي الش ريعة اإلس المية واردة عل ى
س بيل الحص ر ،ف ال يج وز للقاض ي أن يعاق ب بغيرھ ا وال أن يخ رج عل ى ح دودھا .وھ ذا ال رأي
محل نظر؛ ذلك أنه إذا كان العمل قد أثبت أنواعا م ن العقوب ات التعزيري ة ،فھ ذا دلي ل – فحس ب
– عل ى مش روعيتھا ،لكن ه ال ي نھض دل يال عل ى حظ ر م ا ع داھا .فم ا ورد ال نص ب ه أو انعق د
اإلجماع عليه من ھذه العقوبات لم يقصد لعينه ،بل لما يحققه من غاية .والقول بوج وب انحص ار
ھ ذه العقوب ات ف ي دائ رة معين ة ينط وى عل ى تض ييق ال مب رر ل ه؛ فق د تقض ى ظ روف الحي اة
ومصالح الجماعة بترشيح عقوبات أخرى يراھا ول ي األم ر أج دى وأفع ل ،فيك ون حظرھ ا غي ر
مفھ وم العل ة ،ب ل يك ون عل ى خ الف العل ة .ولم ا كان ت العقوب ة مج رد وس يلة ،وكان ت العب رة
بالمقاصد ال بوس ائلھا م ا ل م تتع ين ش رعا ،ف إن ك ل عقوب ة تحق ق المقص ود منھ ا يج ب أن تك ون
مقبولة شرعا مالم تخالف أصال من أصول الشريعة.
وھ ذا يعن ى أن س لطة ول ي األم ر ليس ت مطلق ة ،ب ل ھ ي مقي دة بقي ود تمليھ ا نص وص الش ريعة
الخاص ة م ن جھ ة ،ومبادؤھ ا الكلي ة م ن جھ ة أخ رى .وت رد ھ ذه القي ود ف ي الجمل ة إل ى أص لين
مقررين ،ھما المش روعية والمالءم ة ،وكالھم ا يحك م ن وع العقوب ة التعزيري ة وم داھا .ف التعزير
إنما شرع لغاية ،ھي منع الفساد بالزجر عنه وإصالح مرتكبه .وما ينبغي ل ه أن يخ رج ع ن ھ ذه
الغاية وال أن يقصر عنھا ،وإال عاد على أصله بالنقض.
أ -ومقتضى المشروعية أال يسن ولي األمر عقوب ة يحظرھ ا الش رع؛ ففيم ا ع دا القت ل تعزي را –
وفيه الخالف – ال يجوز أن تكون العقوبة مھلكة أو متلف ة .وإذا تع ين القت ل تعزي را وج ب تنفي ذه
بأيسر الطرق وأخفھا مئونة عل ى المحك وم علي ه ،ف ال يص ح تعذيب ه وال التمثي ل ب ه ،ألن اإلس الم
ينھي عن المثلة ،ويأمر باإلحسان في كل شيء حتى في القتل والذبح ولو كانت الذبيحة دابة .وال
يصح التعزير بجدع األنف وال بصلم األذن وال بقطع اللس ان أوالش فة أو األنام ل ونح و ذل ك ألن
فيه إتالفا لطرف محترم ،وألن فيه مثلة يحظرھا الش رع .وإذا س قط القص اص ف ي ال نفس أو ف ي
الطرف سواء بالعفو أو بالصلح على دية ورأي ولي األمر أن يع زر الج اني ل م يج ز ل ه التعزي ر
بعقوبة من جنس القصاص.
كذلك فإنه ال يصح أن تكون العقوبة شائنة ولو كان موجبھا شائنا ،ألن حف ظ كرام ة اإلنس ان م ن
مقاصد الشرع؛ فقد كرم ﷲ اإلنسان فال يجوز لمخلوق أن يھدر كرامته ولو كان قد وقع من ه ھ و
ما حط من كرامة غي ره .ولھ ذا ال يج وز تعزي ر م ن ھت ك ع رض غي ره بھت ك عرض ه ،وال م ن
سب غيره بسبه ،كما ال يصح التعزير بحلق الش ارب أو اللحي ة وال بتس خيم الوج ه ،لم ا ف ي ذل ك
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من إھدار للكرامة .وإذا كان قد وقع في العمل ما يخالف ذلك ف ي بع ض العص ور فإن ه ال يص لح
حجة على الشريعة ،بل ھو مخالف ألصولھا.
وال ينبغي كذلك أن يكون التعزير ب إتالف م ال محت رم ،كتخري ب ال دور وقل ع ال زورع وإت الف
الثمار والشجر ،لما في ذلك من تبديد لنعمة ح ظ الجماع ة فيھ ا كح ظ مالكھ ا ،ف ال خي ر ألح د ف ي
تبديدھا ،بل المصلحة في الحفاظ عليھا واالنتفاع بھا ،ما لم يكن ف ي اإلبق اء عليھ ا ض رر يص يب
الجماعة أكبر من الضرر الذي ينشأ عن إتالفھا.
ومقتضى المشروعية أيضا أال يعاقب ولي األمر على معصية من جنس الح د بعقوب ة الح د ذات ه،
فال يجوز التعزير على الشروع في السرقة وال عل ى س رقة م ا دون النص اب بقط ع الي د أو قط ع
بعض األنامل .وال يجوز العقاب على مقدمات الزنا التي ارتكبھ ا محص ن ب الرجم ،كم ا ال يص ح
العق اب عل ى الش روع ف ي القت ل بالقت ل .ذل ك أن القط ع وال رجم والقت ل – ح دا أو قصاص ا –
عقوبات مرھونة بتوافر شروطھا ،ف ال يج وز إيقاعھ ا عن د تخل ف بعض ھا لل تالزم ب ين المش روط
وشروطه.
ب -أم ا المالءم ة فمقتض اھا أن يك ون ھن اك تناس ب ب ين العقوب ة الت ي تص يب الج اني ووط أة
المعص ية عل ى المجن ى علي ه وعل ى الجماع ة ،وھ ذا م ا يوجب ه الع دل ،إذ ينبغ ي أن يك ون ھن اك
تك افؤ ب ين الس يئة وجزائھ ا ،امتث اال لقول ه –تع الى} : -وج زاء س يئة س يئة مثلھا{)الش ورى اآلي ة
 .(40فإذا اختل التناسب اختل ميزان العدل ،فتكون العقوبة إم ا مس رفة ف ي الش دة أو مفرط ة ف ي
اللين ،وكالھما يحول دون تحقيقھا للمقصود منھا.
غي ر أن التناس ب – أو التماث ل – ب ين الس يئات ال يقتض ى بالض رورة أن تك ون ص ورة العقوب ة
مماثل ة لص ورة الع دوان .وإنم ا حس ب العقوب ة أن تك ون زاج رة ومقوم ة ،أي مانع ة للج اني م ن
الع ود ومطھ رة لنفس ه م ن الش ر ،ومانع ة غي ره م ن التأس ى ب ه ح ذرا م ن أن ين زل ب ه م ا ن زل
بالجاني .وھذا الغرض بشقيه يتحقق عندما تصيب العقوبة الجاني في حق من حقوقه فتذيقه ق درا
من األلم يكفي لزجره وتقويمه .وإذا كان شرط المشروعية ھو الذي يحدد م ا يص لح م ن الحق وق
– وم ا ال يص لح – أن يك ون مح ال للعق اب ،ف إن ش رط المالءم ة ھ و ال ذي يح دد ن وع العقوب ة
ومداھا ،بل وطريقة تنفيذھا أيضا بما يكفل تحقيق الغرض منھا بغير إفراط وال تفريط.
وتبدو فكرة التناسب بوضوح في القصاص ،وعلى األخص ف ي القص اص ف ي ال نفس ،حي ث تق ع
المقاصة ب ين نف س القات ل ونف س القتي ل .والقص اص عن د الفقھ اء ھ و إيق اع ع ين األذى بالج اني،
ل يس فق ط م ن حي ث محل ه ،ب ل وم ن حي ث وس يلته أو أدات ه أيض ا إال أن يح ول دون ذل ك م انع
ش رعي .وق د اقتض ت فك رة التناس ب ك ذلك االعت داد ب الموقف النفس ى للقات ل وق ت ارتك اب فع ل
القت ل ،وھ ل تعم د إزھ اق روح المجن ى علي ه أو أح دث الوف اة خط أ .ذل ك أن القص اص بمعن اه
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الدقيق ال يقتضى المماثلة في الفعل وحده ،بل يقتضيھا فيه وفي القصد أيضا .فإذا كان الج اني ل م
يتعمد قتل المجنى عليه عدوانا ،فال يجوز لولي الدم وال لولي األمر أن يتعم د قتل ه قصاص ا ،ألن
اخ تالف القص د ف ي الح الين ي ذھب بمعن ى القص اص .ولھ ذا قض ى الش رع بالقص اص ف ي القت ل
العمد وبالدية في القتل الخطأ ،وھو منتھي العدل.
أما القصاص فيما دون النفس ففيه مقال ،س واء م ن حي ث مش روعيته أو م ن حي ث ش روطه عن د
القائلين به.
أما من حيث مشروعيته فليس ھناك نص واضح ف ي الق رآن وال ح ديث قطع ى الدالل ة ف ي الس نة
على تقرير القصاص في الجروح .وقد عرض الشيخ محمود شلتوت للنصوص الخاصة والعام ة
الواردة في ھذا الشأن وانتھي إلى أنھا غير حاسمة في إيجاب القص اص فيم ا دون ال نفس ،ولكن ه
يذكر أن لھذا القصاص مصدرا آخر يعتد به وھو اإلجماع.
وأما عن الشروط الالزمة الستيفائه فالمالحظ أن الفقھاء جميعا يتشددون فيھا حت ى ليص ح الق ول
بأن األصل أص بح من ع ھ ذا القص اص واالس تثناء إمكان ه .فق د وض عوا الس تيفائه ش روطا يتع ذر
عمال توافرھا؛ فاألحناف على سبيل المثال يشترطون أن يكون االس تيفاء ممكن ا م ن غي ر حي ف،
وأن يكون العضو الذي يجرى القصاص فيه مماثال للعضو الذي أصابه الجاني م ن ك ل الوج وه،
سواء من جھة السالمة والشلل ،والكمال والنقصان ،واألصالة والزيادة ،وذلك النتفاء التماثل بين
عضو صحيح وعضو أشل ،وال بين يد كاملة األصابع وأخ رى ناقص تھا ،وال ب ين إص بع أص لية
وأخرى زائدة ،وال ب ين رج ل وام رأة ،وال ب ين واح د وجماع ة ،وال قص اص عن دھم ف ي ج روح
الرأس والوجه إال في واحدة ،وھي الموضحة ،فال قصاص فيما قبلھا وال فيما بعدھا.
والفقھ اء متفق ون عل ى أن ه يش ترط ف ي القص اص أن يك ون ممكن ا م ن غي ر حي ف ،وھ ذا الش رط
عسير تحققه على ص عيد الواق ع ،ولھ ذا قلن ا إن األص ل يك اد أن يك ون ھ و حظ ر القص اص فيم ا
دون النفس لتعذر ذلك .على أنه إذا امتنع القصاص فيما دون ال نفس وجب ت الدي ة ،وال يخ ل ذل ك
بح ق ول ي األم ر ف ي تعزي ر الج اني ،ألن الدي ة ف ي تق ديرنا ليس ت عقوب ة ،ب ل ھ ي ض رب م ن
التعويض.
أم ا الح دود فالش أن فيھ ا مختل ف ،والك الم ف ي التناس ب ب ين مفس دتھا وعقوبتھ ا يثي ر كثي را م ن
الجدل ،سواء من حيث نوع العقوب ة المق ررة لھ ا ،وم ن حي ث األحك ام الش رعية الت ي تنف رد بھ ا.
والمعلوم أن عقوبات الحدود مقدرة ش رعا ،وأنھ ا ال تقب ل التبع يض ،فإم ا أن تج ب بتمامھ ا أو ال
تجب أصال .والمالحظ أن عقوبات الحدود تتفاوت شدة وخفة تبعا لنوع المفسدة الت ي تنش أ عنھ ا،
أما أحوال الجناة فإن أثرھا فيھا محدود .ولما كان ت عقوب ات الح دود مق درة ب النص عليھ ا ،فإنھ ا
تلحق من حيث التعليل بالعبادات وسائر المقدرات ،بحيث يصح القول بأنھا غير معقول ة المعن ى.
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نعم ھي تتفاوت من حيث جسامتھا بتفاوت المفسدة الناتجة عنھا ،لكنھا م ن حي ث الن وع والمق دار
يتعذر تعليلھا عقال.
ولم يقف الفقه الشرعي جامدا أمام صرامة الحدود ،بل وضع الفقھاء لھا أحكام ا خاص ة حرص وا
فيھ ا عل ى تحقي ق الت وازن ب ين ص رامة الح د والمب ادىء الكلي ة للش ريعة اإلس المية .وم ن ھ ذه
األحكام حصر الحدود ف ي نط اق الج رائم الت ي وردت بھ ا النص وص ،عل ى أس اس أن المق درات
الشرعية ال يدخلھا القياس ومن ھذه األحك ام أيض ا تش دد الفقھ اء ف ي ش روط الح دود تش ددا ق د ال
يحتمله ظ اھر نصوص ھا ،وتش ددھم ك ذلك ف ي إثباتھ ا .ولع ل نظ ام الش بھة م ن أب رز األدل ة عل ى
حرص الفقھاء على االقتصاد في إيقاع الح د – وك ذلك القص اص – عل ى الج اني .والش بھة ب اب
واسع تمكن الفقھاء من خالله من درء العقوبة ،وعلى األخ ص عقوب ة القت ل وال رجم والقط ع ف ي
أحوال كثيرة رغم توافر شروط إيقاعھا ظاھرا.

ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻌداﻟﺔ

ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻣﺣﻣد ﻣﺎﻟﻛﻲ



ﺗرﺗﺑط ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺿﺎء واﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن راﺑطﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ وطﻳدة وﻣﺗﻼزﻣﺔ ،وﻛﻝ

ﻣﻔﻬوم ﻳﻌﺿد اﻵﺧر وﻳﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت ،واﻟوظﺎﺋف واﻷﺑﻌﺎد .وﻟﺋن أﺣﺎﻟت

اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﻘﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺿﺎء ﻳرﻣزان

إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﻳم ،واﻟﺿﺑط ،واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ

اﺣﺗرام اﻟﻌداﻟﺔ وﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎٕ ،واﻋﺎﻗﺔ إﺷﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ .ﻟذﻟك ،ﺗﺑدو اﻟﺻﻠﺔ ﺗﻼزﻣﻳﺔً وطردﻳﺔً ﺑﻳن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺛﻼﺛﺔ أﻋﻼﻩ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون،

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﺷروط ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ وﺳرﻳﺎن

اﻟﺷﻌور
ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ،واﻟﻘﺿﺎء ﺑﺣﺳﺑﻪ أداة ﻟﺿﺑط اﻟﻘﺎﻧون وﻓرض اﺣﺗرام ﺗطﺑﻳﻘﻪُ ،ﻳﻳ ﱢﺳ ُر ﻟﻠﻧﺎس
َ
ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﻳﺎﺗﻬم ،أي ﻳوﻟد ﻟدﻳﻬم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

واﻟﻣدﻧﻳﺔ .ﺑﻳد أن اﻟﺗﻼزم ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺿﺎء واﻟﻌداﻟﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗرار ﻣﻧﻬﺟﻳﺎً ﺑوﺟود

ﻓﺻﻝ إﺟراﺋﻲ ﺑﻳن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺛﻼﺛﺔُ ،ﻳﺧوﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺗوﺳط ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ،
وﻳ ِ
ﻛس ِ◌ُﺑﻪ ،ﺑﺎﻟﺿرورة ،دو اًر ﻣﻔﺻﻠﻳﺎً ﻓﻲ إدراك اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ.
ُ

ﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗوﺳﱡطﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء أﻫﻣﻳﺗَﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗروم ﺗﺣﻘﻳﻘَﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظم
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة .ﻓﻬﻛذا ،ﻳﻬدف اﻟﻘﺿﺎء ﺑطﺑﻳﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ  ،Légalitéأي

ﻓرض اﺣﺗرام ﺳﻠطﺎن اﻟﻘﺎﻧون ،وﺳرﻳﺎن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺻون اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ،

وﻧزاﻫﺗﻪ وﺗﺟردﻩ ،وﻳﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ،وﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ إذﻛﺎء روح اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. Paix Sociale
ﻏﻳر أن إدراك ﻫذﻩ اﻟﻣراﻣﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔً ﻳﺗطﻠب أن ﻳﻛون اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن اﻟﺳﻠطﺗﻳن

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﻛﻝ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻷﺧرى ،أﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ،أو ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌﺑﻳراﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.وﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣواﻛب

ﻟﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻣﻧذ «ﺟون ﻟوك» ،وﺗﺣدﻳداً ﻣﻊ ﺻدور «روح اﻟﺷراﺋﻊ أو
 أكاديمي ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية ،المغرب .

1

اﻟﻘواﻧﻳن» ﻟﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو» ،اﻟذي ﺷﻛﻝ اﺟﺗﻬﺎدا ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺎً ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ،

ﻗﺑﻝ أن ﻳﺗوﺳﻊ اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟم.

ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن «اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء» ﻟم ﻳﺟد ﻣﺻدرﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻳﻝ ﻣﺑدأ

ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ٕواﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ اﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻪ ﻛذﻟك ﻣن ﺣرﻛﺔ
ﻋﻣﻣت إﺟﺑﺎرﻳﺔ اﻷﺧذ ﺑﻪ ،واﻻﻟﺗزام اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﺻوﻟﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ .ﻓﻬﻛذا،
اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ّ
ﺻدر ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟذي ُﻋ ِﻘ َد ﻓﻲ ﻣوﻧﺗ﷼ ﺑﻛﻧدا ﺳﻧﺔ 1983م إﻋﻼن
ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻌداﻟﺔ ،ﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ،أﻫﻣﻬﺎ أن «ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣرﻳﺔ
اﻟﺑت ﺑﺣﻳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺳب ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وﻓﻬﻣﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون دون أﻳﺔ ﻗﻳود أو
ﺿﻐوط أو ﺗﻬدﻳد أو ﺗدﺧﻼت ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧت ،وأن ﺗﺳﺗﻘﻝ اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ 1»..وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻔﺳﻪ ،أﻋﻠن ﻣؤﺗﻣر

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻧﻳﻳن )ﻣﻳﻼﻧو 1985م( اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ،ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳدﻳن اﻟوطﻧﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ
ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن إﻋﻼن ﻣوﻧﺗ﷼ ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر .2وﻋﻣوﻣﺎً ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن اﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ،وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎة ﻛﺄﻓراد ،واﻟﺣﺎﻝ

أن اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن ،ﺣﻳث ﻳﺻﻌب ﺗﺣﻘﻳق ﺟﺎﻧب )اﻟﻘﺿﺎء( دون )اﻵﺧر)اﻟﻘﺿﺎة( ،ﻓﻬﻣﺎ
ﻣﻌﺎً وﺟﻬﺎن ﻟﻣﺑدأ واﺣد ،أي اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺟردﻩ وﺣﻳدﺗﻪ.

اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،أي ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺗروم اﻟدراﺳﺔ
َ
اﻟﻘواﻋد واﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳد ﺣﻳدة
اﻟﻘﺿﺎء واﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ،ﺑﻐﻳﺔ إدراك ﻣﻘﺻد اﻟﻌداﻟﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ .ﻟذﻟك ،ﻳﺗوﺟب

اﻟﺗﻧﺑﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ،إﻟﻰ أن اﻷوﻟَﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء،

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرطﺎً ﻻزﻣﺎً ﻟﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ،ﺑﺣﺳﺑﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ وﻣﺛﺎﻻً ،أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ وﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻣن

اﻟﻘﺿﺎء .ﺛم ﻳﺳﺗﻠزم اﻟﺗﺄﻛﻳد ،ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ،ﻻ ﻳﺗوﻗف ﺣﺻ اًر
ِ
ﻣﻧطو ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﺎﻧون أو ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻫزﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،أو ﻗﺿﺎء
 1عن تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2004م ،نحو الحرية في الوطن العربي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ،ص  105ـ .106
 2من أھم ما ورد في مؤتمر ميالنو «مبدأ والية السلطة القضائية وحدھا بالفصل في المنازعات ذات الطابع القضائي وأن يكون لھا وحدھا سلطة
البت فيما إذا كانت أي مسألة معروضة عليھا تدخل في اختصاصھا حسب التعريف الوارد في القانون .كما نص المبدأ الخامس على أن لكل
شخص الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أي الھيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات القانونية المنصفة ..ودعا المبدأ السابع إلى توفير
الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من القيام بمھامھا..في إقامة العدل على الوجه األكمل.»..

2

ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺗﺟرد واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻳﺷﺗرط ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ ذﻟك ،ﺗوﻓر ﺳﻳﺎق ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
ِ
ﺣﺎﺿن ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎً وﻣﻣﺎرﺳﺔ ،أي ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔً ﻗﻳﻣﺔ
وﺳﻳﺎﺳﻲ
اﻟﻌداﻟﺔ ،وواﻋﻳﺔً ﻣرﻛزﻳﺔَ َ◌َ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻣﻧﺑﺛﺔً وﻣﺗوطﻧﺔً ﻓﻲ

ﻧﺳﻳﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وروح ﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟدوﻟﺔ .ﺛم ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن «اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ»،

ﺧﺻوﺻﺎً ﺑﻳن «اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ» و «ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم»  ،Common Lawﻟﻪ
ﺗﺄﺛﻳر ﺑﺎرز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة .ﻓﻣن

اﻟﻣﻌروف أن ﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟرد واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺟﻌﻠت اﻟﻘﺿﺎة ﺣﻣﺎة ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ
وﻛﺑﺎر اﻟﻣﻼك واﻟﻣﺗﻧﻔذﻳن ﻓﻲ ﻫرم اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺛروة .وﺧﻼﻓﺎً ﻟذﻟك ،ﺣظﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ

اﻧﺟﻠﺗر وﻋﻣوم اﻟدوﻝ اﻵﺧذة ﺑﻧظﺎم «اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم» ،ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ
ا

واﻟﻌﺿوﻳﺔٕ .واذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ذات اﻷﺻﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻗد ﺗراﺟﻌت ﻛﺛﻳ اًر ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟراﻫن ،ﻓﻘد ﺗرﻛت ،ﻣﻊ ذﻟك ،آﺛﺎ اًر ﺷﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﻣﺑﺎدئ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎﻧﺎت

ﺗﻌزﻳز اﻟﻌداﻟﺔ.3

أوﻻ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ

ﻳﺳﺗﻣد اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ وﺟود اﻟﻘﺿﺎء ﻧﻔﺳﻪ .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء ﺳﻠطﺔ
دﺳﺗورﻳﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻛﻳﺎن اﻟدوﻟﺔ ،واﺳﺗﻘرارﻫﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ،ﻓﺈن اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ واﺟب ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون،

وﻓرض اﺣﺗراﻣﻪ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت ،واﻟﺗﻣﻛﻳن ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ وﺳرﻳﺎن ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ .ﺑﻳد
أن إدراك ﻣﻘﺻد اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ وﺗﻌزﻳزﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،ﻳﺣﺗﺎﺟﺎن إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.

 -1اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ

ُ◌ﻳﻘﺻد ﺑـ«اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ» ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ
اﻷﺳﻣﻰ ،ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت وأﺣﻛﺎﻣﺎً ﺗُﻘر ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،وﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،واﻟﺣﺎﻝ أن ﻗﻳﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧﺻﻳص ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ،ﺗﻛﻣن ﻓﻲ

اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﻣﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻫرم اﻟﻘواﻧﻳن ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة

ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻗد اﺧﺗﻠﻔت
3
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ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ ﺗﻧﺻﻳﺻﻬﺎ اﻟﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ «ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ»،Pouvoir judiciaire

ﻓﻘد أوﻟت أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻛﺎﻣﻝ درﺟﺎﺗﻪ وﻓروﻋﻪ ،وﺷددت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ

واﻟﻌﺿوي ،وﻧﺻت ﻋﻠﻰ آﻟﻳﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﻳز ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ

اﻟﺿﻐط ،أو اﻟﻣﺳﺎس واﻟﺧرق ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻛﺳﻠطﺔ ،أو ﺗﻧﺎﻝ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ

ﻛﺄﻓراد .وﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻳﻝ

ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼزﻣﻳﺔ

ﺑﻳن اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء وﺗوطﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔٕ ،واﺷﺎﻋﺔ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
أ  -ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﺳﻌﻳن )م (97ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ

ﻗﺿت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﺑـ«اﻟﻘﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠون وﻳﺧﺿﻌون ﻓﻘط ﻟﻠﻘﺎﻧون» ،ﻟﺗﺿﻳف ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﻳﺔ

«ﻻ ﺗﺟوز إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﻳﺗﺑوؤون وظﺎﺋف داﺋﻣﺔ واﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﻬم

ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ،ﻻ ﺗﺟوز إﻗﺎﻟﺗﻬم ﻣن ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم أو إﺑﻌﺎدﻫم...إﻻ ﺑﻣوﺟب ﻗرار

ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻷﺳﺑﺎب وﺗﺣت اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻘواﻧﻳن ،4»..وﻗد ﻧظﻣت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣواﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ
)م ،(98اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد واﻟوﻻﻳﺎت ،ﻣﺎﻧﺣﺔً ﺻﻼﺣﻳﺔ ذﻟك ﻟﻠﻘﺎﻧون

واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻓﺈن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ) 4أﻛﺗوﺑر/
ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ 1958م(ٕ ،وان ﻟم ﻳﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ واﻟﺳﺗﻳن
)ف ،(64ﻓﻘد أﻛد ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس واﻟﺳﺗﻳن ) (66ﻋﻠﻰ أن «اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ،وﺗﺿﻣن اﺣﺗراﻣﻬﺎ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣرﻋﻳﺔ» .5وﻗد ﻧﺣت

اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻧﻔﺳﻪ اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ دوﻝ
ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻷﻳﺑﻳرﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ )1976م(،

ﻗﺿت اﻟﻣﺎدة  206ﻋﻠﻰ أن «اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻘط» .6أﻣﺎ اﻟدﺳﺗور
اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ )1978م( ،ﻓﺄﻓردت ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ )م (117ﺧﻣس ﻓﻘرات ﻟﻠﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ

اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،وﻣﻧﻊ ﻋزﻝ اﻟﻘﺿﺎة أو ﻧﻘﻠﻬم ،أو واﺣﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﻘﺎﻋد ،إﻻ ﺑﻣﺎ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻳﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ،7وﻗد ﻧص دﺳﺗور اﻟﻳوﻧﺎن

 4أنظر القانون األساسي لجمھورية ألمانيا االتحادية ،مطبوعات مؤسسة «فريدريش إيبرت» ،طبعة شھر يوليو/تموز 2002م  ،ص.72
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)1975م( ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﺛﻣﺎﻧﻳن ) (87ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﺿوي

ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ ﺧﺿوع اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻟﻠدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘط.8

ب  -وﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻣودﻳﺔ ،ﻟم ﺗﺷذ اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋن ﻧظﻳراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ

واﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻋﻣوﻣﺎً ،ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ وﺿﻣﺎن اﺣﺗراﻣﻪ .ﻧﺟد ذﻟك ﻓﻲ ﺟﻝ

اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔٕ ،وان ﺗﺑﺎﻳﻧت ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺻﻳص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺎرة واﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎة
طو اًر آﺧر.ﻓﻬﻛذا ،ﻗﺿﻰ دﺳﺗور اﻟﻳﻣن ،واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟدﺳﺗور

اﻟﺳوري ،ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أﺷﺎرت دﺳﺎﺗﻳر ﻛﻝ ﻣن اﻷردن )ف،(97
وﺗوﻧس )ف ،(96واﻟﻣﻐرب )ف ،(82واﻹﻣﺎ ارت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )م.،(94س واﻟﺑﺣرﻳن

)م (104إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎة .9ﺑﻳد أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎ ،ﻣن ﺑﺎب
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻣودﻳﺔ ،اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أن ﺗﺿﻣﻳن اﻟدﺳﺎﺗﻳر ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺑﺷﻘﻳﻬﺎ

اﻟوظﻳﻔﻲ

واﻟﻌﺿوي ،ﺗﻌﺗرﺿﻪ ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﺑطﺎت ﺗﺣوﻝ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ،ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟودة ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون

واﻟﺗطﺑﻳق ،أي

اﻟﻧص واﻟواﻗﻊ ،وﺳﻳﺎدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻫﻳﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻘوﻗﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﺗواﺿﻊ
ِ
اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،وﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺟﺎوب اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺎذ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﻣﺑدأ ٕواﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ.
 -2اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

ﻧﻘﺻد ﺑـ«اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ» ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳوﻓرﻫﺎ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣﻳط ﺑﻣؤﺳﺳﺔ

اﻟﻘﺿﺎء.ﻓﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺟﻌﻝ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻗﺎ اًر وﻣﺣﺗرﻣﺎً ﻋﻠﻰ

ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ .ﻟذﻟك ،ﺗﻠﻌب ،ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ،ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات دو اًر ﻣﻔﺻﻠﻳﺎً ﻓﻲ ﺗوطﻳن

ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﺻون ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ ،ﻟﻌﻝ أﻫﻣﻬﺎ وﺟود دﺳﺗور دﻳﻣﻘراطﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺗواﻓق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺣوﻟﻪ ،وﺗوﻓر ﻗدر ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،واﺳﺗﻘرار ﻓﻛرة
دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﺗرﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ووﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻟذﻟك ،ﻳﺣظﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣددات ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻣﻳزة ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب
اﻟﺗﻲ ﻏدا ِ
ﻋﺻّﻳﺎً ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺗﻳﺳﻳر ﻟوازم ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ.10
Ibidem, P 402.
 9انظر امحمد مالكي ،البنية القانونية للحرية في البالد العربية ،ورقة خلفية لفائدة «نقرير التنمية اإلنسانية العربية الثالث حول الحرية»
)2004م( ..لإلطالع على أجزاء من الورقة ،انظر«تقرير التنمية اإلنسانية العربية الثالث )2004م( ..،م س ،ص .107
 10لإلطالع على تجارب الدول التي ترسخ فيھا مبدأ استقالل لقضاء ،أو نجحت محاوالتھا اإلصالحية في ترسيخه  ،أنظر  ،دليل تعزيز استقالل
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أ  -ﻳﻠﻌب اﻟﺗواﻓق ﺣوﻝ وﺛﻳﻘﺔ اﻟدﺳﺗور دو اًر ﻣرﻛزﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻬﻳﺊ اﻟﻣﻧﺎخ ﺣوﻝ وﻋﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ،وﺿﻣﺎن اﺣﺗراﻣﻪ .وﺣﻳث ُﻳﻌد اﻟدﺳﺗور اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻷﺳﻣﻰ ،واﻹطﺎر
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺣدﻳد طرق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺗواﻓق ﺣوﻟﻪ ،ﻣن ﺣﻳث

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ،أﻣر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ واﻟﺧطورة ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً .ﻟذﻟك،
ﻟﻳس ﺻدﻓﺔ أن ﺗﺣظﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻝ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت دﺳﺎﺗﻳرﻫﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ

ﺗواﻓﻘﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻻﺣﺗرام ،ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظم ،اﻟﺗﻲ
ﺿﻌﻔت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ أو اﻧﻌدﻣت ،ﻓﻛﺎﻧت دﺳﺎﺗﻳرﻫﺎ ﻣﻣﻧوﺣﺔً ،أو ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺷﺑﻪ
ﺻورﻳﺔ.11

ب  -ﻳﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﺣدد أﻋﻼﻩ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.

ﻓﺣﻳن ﻳﻛون ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺋﻣﺎً وﻣﺣﺗرﻣﺎً ،ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻣزاوﻟﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ
اﻟدﺳﺗورﻳﺔ وﻓق ﻣﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ وﺛﻳﻘﺔ اﻟدﺳﺗور .ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ،ﻳﺗﻣﻛن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن

اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺑذاﺗﻪ ،دون أن ﻳﻣﻧﻌﻪ ذﻟك ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة

ﻣﺟﺑرة ،ﺑﺣﻛم اﻟدﺳﺗور ،ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻹطﺎر اﻟﻣرﺳوم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ

دأﺑت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.12

ﺻﺣﻳﺢ أن ﻓﻛرة «اﻟﺗوازن» ﻟﻳﺳت داﺋﻣﺎ ﻣﻌطﻰ ﻣﺣﻘﻘﺎً ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻗدم اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدﺳﺗورﻳﺔ
اﻟﻣﺣﺗَ ِرﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻌدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻵﻟﻳﺎت ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى

ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻝ ،أو اﻟﺗﺣﻛم وﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻣن ﺣﻳث واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ .ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺣﻳث ﻳﺗراوح ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻳن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ ،وﻫو أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ

اﻷوﻟﻰ ،ﺗﻣﻛن اﻟﻔرﻧﺳﻳون ،ﺑﻌد ﺣﻘﺑﺔ ﺣﻛم اﻟﺟﻧراﻝ دﻳﻐوﻝ )1969-1958م( ،ﻣن ﱢ
ﻓك ارﺗﺑﺎط

ﻣؤﺳﺳﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﻳسٕ ،وادﺧﺎﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر
إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﺎﻣﺔ ،13واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ,14واﻟﺣﺎﻝ أن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛﺛﻳرة

ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن وﺿﻊ دﺳﺗوري وﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺧﺗﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻫﻳﻣﻧﺔ
القضاء ،يناير 2003م ،مرجع سالف الذكر ،خصوصا الجزء الثالث :الدراسات اإلقليمية والمحلية ،ص  52ـ .201
 11نفكر في التجارب الدستورية التي أخذت بآلية االستفتاء ،ومع ذلك لم تكن المشاركة حقيقية ،حيث شابھا التزوير وتدخل أجھزة السلطة في إرادة
الجسم اإلنتخابي أثناء التصويت.
 12لمزيد من التفاصيل ،أنظر د.امحمد مالكي ،األنظمة الدستورية الكبرى )مراكش :المطبعة الوطنية ،ط2005 ، 1م(.
 13انظر دراسة «لويس أوكوان» ،Louis Aucoin ،استقالل القضاء في فرنسا ،في  :دليل استقالل القضاء ونزاھته...م.س ،ص  82ـ .92
 14نفكر في إصالح 1974م ،الذي وسع اختصاصات المجلس الدستوري ،وعزز استقالليته إزاء السلطة التنفيذية ،وعلى وجه التحديد في عالقته
بمؤسسة الرئاسة.
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أﺟﻬزﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﻳدة اﺳﺗﻌﺎد اﻟﻘﺿﺎء ﺧﻼﻟﻬﺎ ِﻗو ًام اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ ،وﻋﺎد اﻟﺗوازن اﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﻳن
ﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻛﺎك ﻣن واﻗﻊ
اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﻳذي .ﺑﻳد أن ﻫﻧﺎك ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﺗﺟﺎرب ُ

اﻻﺧﺗﻼﻝ وﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث .ﻓﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻣودﻳﺔ ،ﺗﺷﻛو اﻟﺑﻼد
اﻟﻌرﺑﻳﺔٕ ،وان ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،ﻣن ظﺎﻫرة اﺧﺗﻼﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺛﻼث
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘﺿﺎة ،وﺳوء ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺗطﺑﻳق واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ .15ﻓﻣﻣﺎ ﻳﻼﺣظ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﺷﺗراﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﱡﻛز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻳد اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﻳذي ،وﻣﺣدودﻳﺔ

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ،ﻛﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ،واﻟﺣﻛوﻣﺔ ،واﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎﻓﻪ ودرﺟﺎﺗﻪ .ﻟذﻟك،
وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟدﻳﻣوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ِ
ﻓﺎﻋﻠﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ ﺗﺄﻛﻳد اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬم إزاء ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط واﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺔ.16

ج ـ ﺗﻣﺛﻝ «دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون»  Etat de Droitﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء

ﻗﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ .ﻓﺣﻳن ﻳﺻﺑﺢ ﺳﻠطﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻳﺻﻼً ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ،أﻓراداً
وﺟﻣﺎﻋﺎت ،وﻳﻐدو ﺣﻛﻣﻪ ﻗطﻌﻳﺎً ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ ،ﻳﺗوﻓر ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣﻧﺎخ اﻻﺣﺗرامِ ،
وﺗد ﱡ
ب
روح اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ،ﻷﻧﻬم ﻳرون اﻟﻘﺎﻧون ﻣطﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم ،وﻳﻠﻣﺳون ﻣﻔﻌوﻟﻪ

ﺳﺎرﻳﺎً ﻓﻲ ﺿﺑط وﺗﻧظﻳم اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم اﻟﻣدﻧﻲ .ﺑﻳد أن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻳرورة ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن،

ﺗﻠﻌب اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﻌﺎم دو اًر ﻣﻔﺻﻠﻳﺎً ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ واﻗﻌًﺎ

ﻓﻌﻠﻳﺎً ،وﻗﻳﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓﻬﻛذا ،ﺗوﻓرت ﻟﻠﻧظم
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻳت اﻟﺟﻣﻳﻊ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻛوﻧت ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ

روح اﻟﻣواطﻧﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬم ﻣﺗﻣﺛﻠﻳن ﺛﻧﺎﺋﻳﺎت «اﻟﺣق واﻟواﺟب» ،و «اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ»،

وﺗﺣﻘﻘت ﻟﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون ،وﺗﺻون اﺣﺗراﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ،

وﻓوق ﻛﻝ ذﻟك ،ظﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣن أﺟﻝ ﺻﻘﻝ ﻣﻔﻬوم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﺗﻛرﻳﺳﻪ
ﻣﺳﺗﻣ اًر وﻣﻧﻔﺗﺣﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻧظر .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور اﻷﻣرﻳﻛﻲ
 15من ضمن مراجع كثيرة تناولت ھذا الموضوع ،أنظر كالًّ من:
ـ فاروق الكيالني ،استقالل القضاء) ،بيروت :المركز العربي للمطبوعات  ،ط1999 ،2م( 574 ،ص
ـ القضاء في الدول العربية ،األردن ،لبنان ،المغرب ،مصر ،رصد وتحليل ،المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاھة ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،بيروت 2007م 768 ،ص.
 16استعمل محررو « تقرير التنمية اإلنسانية العربية» الثالث حول الحرية تسمية «دولة الثقب األسود» ،وھو مفھوم مستعار من علم الفلك،
لإلشارة إلى ھيمنة الدولة والسلطة على كل شيء ،أي على كل الوسائط التي من شأنھا تجسير الفجوة بين الدولة والمجتمع .أنظر التقرير ...
م.س  ،ص  120وما بعد )دولة «الثقب األسود»(.
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ﺗﻧﺻﻳﺻﺎً ﺻرﻳﺣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻘواﻧﻳن ،وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎن

ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻘﺎﺿﻲ «ﻣﺎرﺷﺎﻝ» ،اﻟدور اﻷوﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﺑدأ ﻣن روح اﻟدﺳﺗور،
وﺗﺄﺻﻳﻠﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﻬﻳر «ﻣﺎرﺑوري ﺿد ﻣﺎدﻳﺳون» اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1803م ،وﻣﻧذﺋذ

ﺗرﺳﺧت ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺣص اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ،وﻟﻌﻝ اﻟﻔﻛرة ﻧﻔﺳﻬﺎ

ﻧﻠﻣس ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻔرﻧﺳﻲٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت اﻟظروف واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت .ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن
اﻟﻘﺿﺎء ،ﻣن ﺣﻳث وﺟودﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻛﻳﺎﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ،ﺷﻛﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﺻراع واﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻟدﺳﺗوري واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﻳﺗوﻗف اﻟﻔرﻧﺳﻳون ﻋن اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣن أﺟﻝ اﻧﺗزاع

اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟذات ،ﺑﻝ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أﻧﻪ دﺧﻝ ،ﻣﻊ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﻳر ﻣن
اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ.

 -3اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

ﺧزان ﻗﻳم اﻟﻧﺎس وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫم ،ﻣﺣدداً رﺋﻳﺳﺎً ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﺣﺳﺑﻬﺎ ّ
وﺣﻣﺎﻳﺔ اﺣﺗراﻣﻪ ،وﻷﻧﻬﺎ ﺳﻳرورة ﻣﻌﻘدة وﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن ،ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن

اﻟﺟﻬد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣراﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﺎﻋﻠﺔً ﺑﺷﻛﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻛرﻳس ﻣﺑدأ

اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء .ﻟذﻟك ،ﻳﻣﻳز ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻳن ﻧﻣطﻳن ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :ﺛﻘﺎﻓﺔ

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺗﺑﺎع أو اﻟﺧﺿوع .ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻧﻣط اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻝ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ

ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻳﻌوق اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﻳرورةَ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻣﺗو ﱢ
طﻧﺔً ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻧﺳﻳﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻗد ﻗدﻣت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا
َ
ِ
اﻟﻣﺷﺎ ِرَﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ راﻋﻳﺔً ﻟﻠﻣﺑدأ ،وﺣﻔز
اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺟﺎﻝ
َ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ.

ﻟﻳس ﺻدﻓﺔ أن ﻳﺣظﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،وﺑﻣﻔﻬوم

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻟﻳس ﻏرﻳﺑﺎً أن ﻳﻛون ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺗﺻﻐﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎت

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ .ﻓﻔﻲ دوﻝ ﻣﺛﻝ دوﻝ أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ،ظﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﺧﻼﻝ ﻣرﺣﻠﺔ
ﺳﻳﺎدة اﻟﻧظم اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗﺳﻠطﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﺑﺷﻛﻝ ﻣطﻠق ﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ

ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻟﺳﻧوات ﻛﻝ ﻣن اﻷرﺟﻧﺗﻳن ،واﻟﺗﺷﻳﻠﻲ ،واﻟﺳﻠﻔﺎدور ،واﻟﻬﻧدوراس ،وﻫﺎﻳﻳﺗﻲ ،وﺟواﺗﻳﻣﺎﻻ،
اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺑﺗت ﺻﺣﺗﻪ ﺗﻘﺎرﻳر ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻼد .17ﻏﻳر أن
17

انظر« ،مارغريت بوبكن»  ، Margaret Popkinجھود تعزيز استقالل القضاء في أمريكا الالتينية ،في  :دليل تعزيز استقالل القضاء
ونزاھته...م.س  ،ص  109وما بعد.في شرق ووسط أوروبا.
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اﻧﻌطﺎف ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻧﺣو ﺣﻘﺑﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗوﻓرت ﻓﻳﻬﺎ ﺷروط ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

ِ
اﻟﻣﺷﺎرَﻛﺔ ﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛﻝ ﻧوﻋﻲ وﺣﺎﺳم ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﺿوي

ﻟﻠﻘﺿﺎء ،وﻣ ّﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ظﻠت ﺗﻧﻌﺗﻬﺎ ﺑـ«ﻗﺿﺎء

اﻟﻬواﺗف» .18ﻣوازاة ﻟذﻟك ،ﻟﻌب ﺿﻌف ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﺿﺧم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺿوع أدوا اًر ﺳﻠﺑﻳﺔ

ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺟرد وﺣﻳدة .ﻓﻔﻲ
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻼد ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺗﻣﻳز اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ

Espace

Politiqueﺑﺿﻳق ﺑﻳﱢن ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻻﺗﺳﺎع ،ﺗﻛوﻧت ﺛﻘﺎﻓﺔ ،إﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ

أداة طﻳﻌﺔً ﻟﺗﻧﻔﻳذ إرادﺗﻬﺎ ،أو ﺗﺷﻛك ﻓﻳﻪ وﻻ ﺗﺛق ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗطرح ﻋﻠﻳﻪ
ﻣن ﻗﺿﺎﻳﺎ وﻧوازﻝ ،وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻣﻌﺎً ﺗﻐدو ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻏﻳر ﻣﻌززة ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗرﻓﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ،

وﺗداﻓﻊ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ،واﻟﻔﺻﻝ وﻓق ﻣﺎ

ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ.19

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء

ﻧﻘﺻد ﺑـ«اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء» ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ واﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻘﺿﺎء

ﻛﻣؤﺳﺳﺔ وﺟﻬﺔ ﻣوﻛوﻝ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧوازﻝ ٕواﺻدار اﻷﺣﻛﺎم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﻧون،
ﻗﺻد ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن ,ﻓﺈذا ﻛﺎن اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺳﻠطﺔ ،ﻗد أﺣﺎﻟﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺣﻠﻠﻧﺎ

ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷوﻝ ،ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ،وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ِ
اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺈن اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻛﺟﻬﺎز وﻫﻳﺋﺔ ،وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻳﺗﻼزم اﻟﻌﻧﺻران ﻣﻌﺎ

وﻳﺗﻛﺎﻣﻼن ،ﺑﻝ ﻳﺗﻌذر ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء دون ﻧظﻳرﻩ اﻟﻌﺿوي .ﻟذﻟك ،ازداد
اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﺑﺗطوﻳر اﻟﻘواﻋد واﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﻳز اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ﺑث اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻘﺿﺎء ،وﺗﺄﻛﻳد ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺿﺎة،
وﺗﺛﺑﻳﺗﻬم ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬم ،وﻓرض ﻫﻳﺑﺗﻬم وﺣﻳدﺗﻬم ،وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻛﻠﻬﺎ

ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ٕوادراك اﻟﻌداﻟﺔ.
 -1ﺣوﻝ ﺿﻣﺎﻧﺎت إدارة اﻟﻘﺿﺎء

 18وھي في الحقيقة تسمية ظلت شائعة في ما كان يسمى سابقا دول المنظومة االشتراكية.
 19انظر ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية الرابع 2004م ،ال سيما الفصل السادس :البنى المجتمعية ،ص  137وما بعد.
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ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﻋدﻣﻪ .ﻓﻔﻲ ﻧظم ﻛﺛﻳرة ﺗﻣت إﺣﺎطﺗﻬﺎ ﺑﻘواﻋد وآﻟﻳﺎت ﺟﻌﻠت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﻌﻳدة

ﻋن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط أو اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹدارة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬم
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎ زاﻝ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ دوﻝ ﻋدﻳدة ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،وﻻﺳﻳﻣﺎ

و ازرات اﻟﻌدﻝ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺻﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ .ﺑﻳد أن ﻧظﻣﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺛﻳرة ﻧﺣت

ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﻣﻧﺣﻰ ﺗﻌزﻳز ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻳس «ﻣﺟﺎﻟس ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ»،
 ،Conseils de Magistratureﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎة ،ﺗﺗوﻟﻰ ﺷؤون اﻟﻘﺿﺎة اﻹدارﻳﺔ.

أ  -ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧﺻﻳص اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺳﺗﻳن ) (64ﻣن

دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )1958م( ﻋﻠﻰ أن «ﻳﺿﻣن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء»،

ﻓﺈن دور اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﺑﺣﻛم ﺗرﻛﻳﺑﺗﻪ ،20ﺗزاﻳد ﺑﻔﻌﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ طﺎوﻟت

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻣوﻣﺎً ،وأﺟﻬزة اﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص .ﻓﻬﻛذا ،ﺗﻘﻠص
دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻣﻧذ ﺗﻌدﻳﻼت 1993م ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن «ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻬﻣﺔ داﺧﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺧﺿﻊ دور وزﻳر اﻟﻌدﻝ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﻳﻳن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب ،إﻟﻰ ﻣﺳطرة

اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء» ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻧص اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أن «ﻳﺷﺗرك رﺋﻳس

اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣﻊ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ورﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻳوخ» .21وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟدﺳﺗور اﻹﻳطﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم 1948م اﻷﺳﻠوب ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻳن
ﻧص ﻋﻠﻰ «أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎة وأﻋﺿﺎء اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﻌﻳﻳن وﺣﺗﻰ

اﻟﺗﻘﺎﻋد ،22ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻓﻘط ﻓﻲ ﻧظﺎم اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻳﺗﻛون ﻣن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﻳن

)أي اﻟﻘﺿﺎة وأﻋﺿﺎء اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،ﻳﻘوم زﻣﻼؤﻫم ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﻬم» ،ﻛﻣﺎ ﻧص ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ «أن
ﻳﺗرأس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ،23وﻳﺿم ﺑﻳن أﻋﺿﺎﺋﻪ رﺋﻳس ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻧﻘض اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﻘض» ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺗم ﺗﻐﻳﻳر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻛﻝ أرﺑﻊ ﺳﻧوات.وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻔﺳﻪ ،ﺳﻌت ﺑﻌض دوﻝ أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ إﻟﻰ
 20يتكون المجلس األعلى للقضاء وفق تعديل 1993م من  :رئيس الجمھورية ،ووزير العدل ،وثالثة موظفين ليسوا بقضاة وال أعضاء في
البرلمان ،يتم ،على التوالي ،رئيس الجمھورية ،ورئيس الجمعية الوطنية ،ورئيس مجلس الشيوخ ،بترشيحھم ،وقاضي واحد من مجلس الدولة،
تنتخبه الجمعية العمومية لمجلس الدولة ،وخمسة من القضاة الواقفين )النيابة العامة( ،وخمسة من القضاة الجالسين .ويتكون المجلس من قسمين،
أحدھما للقضاة ،واآلخر للنيابة العامة.
 21انظر دليل استقالل القضاء ونزاھته ،ص .85
 22يتعلق األمر بالتعيين ،والترقي ،والتنقل ،والتأديب ،وعدم األھلية.
 23مع اإلشارة أن رئاسة رئيس الجمھورية للمجلس األعلى للقضاء ال تعدو أن تكون رمزية.
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ﺗﻌزﻳز اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﻋﺑر وﺿﻊ إﺟراءات ﺟدﻳدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﺟﺎﻟس

اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة .ﻓﻔﻲ اﻟﺳﻠﻔﺎدور ﻣﺛﻼ ،ﺣﺻﻝ

اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ

ﻣﻊ ﺗوﺳﻳﻊ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻓﺿت إﻟﻳﻬﺎ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳﻼم

ﻟﻌﺎم 1991م .وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻗﺎﻧون 1999م ،ﻟم ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس ،ﺣﻳث «ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،وﻫم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺗﺣدﻳد ﻣﻣن ﻳﻧﺗﺳﺑون إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ )ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻘوق( ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟدﻓﺎع
واﻟﻣﺣﺎﻣﺎة».24

ب  -ﺳﻌت اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺿﻣﻳن دﺳﺎﺗﻳرﻫﺎ وﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺟﻣﻠﺔ
ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎء .ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ اﺗﻔﻘت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت

ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧوﻳﻝ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻣور اﻟﺗﻌﻳﻳن واﻟﻧﻘﻝ

واﻟﺗرﻗﻳﺔ ،واﻻﻧﺗداب ،واﻹﻋﺎرة ،وﻗﺑوﻝ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎة ٕواﺣﺎﻟﺗﻬم ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ،اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ أﻣر
اﻟﺗﺄدﻳب ،ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ أﻧﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﻠف اﻟﺑﻌض اﻵﺧر

ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﻳث ﺗﺷﻛﻳﻠﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .ﻓﻣﺛﻼً ﻧص ﻗﺎﻧون

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم  46ﻟﺳﻧﺔ 1972م ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  98ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ «أن ﺗﺄدﻳب اﻟﻘﺿﺎة

ﺑﺟﻣﻳﻊ درﺟﺎﺗﻬم ﻳﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﺗﺄدﻳﺑﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﻣن رﺋﻳس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض رﺋﻳﺳﺎً،

وﻋﺿوﻳﺔ أﻗدم ﺛﻼﺛﺔ ﻣن رؤﺳﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ،وأﻗدم ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎري ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻧﻘض» ،25واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻝ اﻟﺗﻘﺎﻋد ،ﺣﻳث ﻧزﻋت ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﻳن ﻫذا
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأﻧﺎطﺗﻪ ﺑﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،ﻛﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون

اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺳﻧﺔ 1972م ،إﻟﻰ أن ﺗم اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 1977م ،اﻟذي أرﺟﻊ
ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص.

 -2ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ

ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﻧﺔ أﻣور اﻟﺗﻌﻳﻳن ،واﻟﺗرﻗﻳﺔ ،واﻟﻧﻘﻝ ،واﻟﺗﺄدﻳب ،واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد،

وﻫﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ.

 24انظر دليل استقالل القضاء ونزاھته ،ص .114
 25انظر ،فاروق الكيالني ،استقالل القضاء ،ص  270ـ .271
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أ  -ﻓﻔﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﻳﻳن ،ﻳﺗوﺟب أن ﺗﺳود ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ،ﻋوض اﻟﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ ،واﻟوﻻء .ﻓﺣﻳن ﺑﺷﻌر اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻣدﻳن ﻟﺷﺧص ﻣﻌﻳن،

أو ﺟﻬﺔ ﻣﺣددة ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺗﻌﻳﻳن ،ﻳﺗﻛون ﻟدﻳﻪ إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ،ﻓﻳﻔﻘد اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻣطﻠوب

ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ ،وﻗد ﺗﺗدﺧﻝ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟت أﻣر ﺗﻧﺻﻳﺑﻪ ،ﻓﺗﺿﻐط ﻋﻠﻳﻪ ،ﻟﺗوﺟﻳﻪ ﺣﻛﻣﻪ

ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،ﺑﻝ أن ﻣﻧﺻب اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ «اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻛﺎن ﻳﺑﺎع

ﺑﺎﻟﺛﻣن ،ﻓﻳﺷﺗرﻳﻪ ﻣن ﻳﻘدر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻗﻳﻣﺗﻪ» ،ﻏﻳر أن اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﻧظوﻣﺔ
اﻟﻘﻳم ِ
اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دﻓﻌت ﻋدداً ﻛﺑﻳ اُر ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻧﺣو إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻳس

اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺟدﻳدة ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻳﻳن .ﻟذﻟك ،ﺗﻛوﻧت ﺧﻣس طرق
ﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﺿﺎة ،ﻫﻲ ﺗﺣدﻳداً :اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ,26واﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑواﺳطﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ،

واﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗﻌﻳﻳن ،واﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،واﻟﺗﻌﻳﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ

ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﻳب ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺿﺎة ،ﺣﻳث

ﻳوﻛﻝ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﺿﻐط اﻟﺳﻠطﺗﻳن

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.

ب  -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺳﻠف ذﻛرﻩ ،ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﻗﻳﺔ واﻟﻧﻘﻝ واﻟﺗﺄدﻳب واﻟﻌزﻝ .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻻ ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ

ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣور ،أو ﻳﺗوﻟد ﻟﻪ إﺣﺳﺎس ﺑﺄن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻬدد وﻏﻳر واﺿﺢ ،ﻳﻔﻘد اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ،وﻳﻛون ﻣﺿط اًر إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻻﺳﺗﻣ اررﻩ

اﻟﻣﻬﻧﻲ .ﻓﻬﻛذا ،ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻠﻌزﻝ ﻣن أﻗوى اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﺗﺣﻘﻳق

اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ٕوادراك اﻟﻌداﻟﺔ .ﻓﺎﻟﻌزﻝ وﺳﻳﻠﺔ ﺧطﻳرة ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻏﻳر اﻟﻣرﻏوب
ﻓﻳﻬم ﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب .ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳوﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم

ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﻫﻧﺎك ﻗﺎﻧون ﻳﻛﻔﻝ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة

اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺳﺗﻳن ﻣن اﻟدﺳﺗور )1958م( ،اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑـ«ﺗوﻓﻳر ﺣﻣﺎﻳﺔ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎة أﺛﻧﺎء

ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻣﻬﻧﺗﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻹﻗﺎﻟﺔ» .27ووﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ،ﻳﻣﻧﻊ ﻋزﻝ اﻟﻘﺿﺎة أو

إﻗﺎﻟﺗﻬم اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ إﺟراءات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻳﺗوﺟب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﺣﺗرام اﻟﻣﺳطرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 26يعود األصل التاريخي لھذه الطريقة إلى فرنسا  ،حين صدر قانون  ،1790الذي حدد شروط شروط تعيين القضاة  ،وحصر مدة انتدابھم في ست
سنوات ،وقد أخذت به العديد من الدول  ،منھا الدولة العثمانية وسويسرا بالنسبة لقضاة المقاطعات .أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فيطبق نظام
االنتخاب في  26والية  ،في حين يعين قضاة باقي الواليات  ،ونظرائھم في المحاكم االتحادية.
 27انظر امادة الرابعة والستين من دستور الفرنسي للرابع من أكتوبر /تشرين األول 1958م.
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اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻟﺔ أو اﻟﻌزﻝ .ﺛم إن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻳوﻓر
ﺑﺎﻟﺗﺄدﻳب ُ
ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ،ﺣﻳث ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺿﺎة ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة،

ﻓﻳﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﻛﻝ ﺿﻐط أو ﺗﻌﺳف ،وﻳﻘﺿﻲ ﻓﻲ إﺣدى أﺣﻛﺎﻣﻪ ب«أن ﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﻘﻝ
أي ﻗﺎﺿﻲ أو ﺣﺗﻰ ﺗرﻗﻳﺗﻪ دون ﻣواﻓﻘﺗﻪ» ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗرﻗﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻳﺳﺗﻠزم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ،ﻓﺑﺎﻷﺣرى اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ اﻟﻣ ِ
ﺿر ﺑﺣﻘوق وﻣﻛﺎﺳب اﻟﻘﺎﺿﻲ.
ُ
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻛذﻟك ،إﻟﻰ اﻧطواء اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺗﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳد
ﺑﺑﻌض اﻟﺿواﺑط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔرض اﺣﺗرام اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﻣن ﻗﺑﻳﻝ «ﺗﻧﺎزع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ» ،28أو

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺣﻳدة وﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎة،

وﻛذﻟك اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿد اﻟﺷرف واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﻟزاﻣﻬم ﺑﺣﻔظ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣداوﻻت وﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺳرﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻳرﻫم.

ج ـ ﻳﻛﺗﺳﻲ اﻟﺗرﻗﻲ واﻟﺗﺄدﻳب أﻫﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻳﻳن واﻟﻌزﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻌزﻳز اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة.ﻟذﻟك ،ﺟﻬدت ﻧظم ﻛﺛﻳرة ﻣن أﺟﻝ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد واﻵﻟﻳﺎت اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﻋدم

اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺗرﻗﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎة أو ﺗﺄدﻳﺑﻬم ،وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﻘﻳق

ﻫذا اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ أن ﻳوﻛﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻗﻲ واﻟﺗﺄدﻳب.

ﻏﻳر أن اﻷﻣر ﻟﻳس ﺳﻬﻝ اﻹدراك ،إذ ﻳﺗطﻠب ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ

ﻗد اًر ﻣﻌﻘوﻻً ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وذﻟك ﺑﺗﺧوﻳﻠﻬﺎ ﺳﻠطﺔ وﺿﻊ ﻣﻳزاﻧﻳﺗﻬﺎ ،ﻋوض إﺳﻧﺎد ذﻟك

إﻟﻰ و ازرات اﻟﻌدﻝ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،إﻟﻰ أن

اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﺗرﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻗﺎﻋدة ﺧﺿوع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم واﻟﺗﻔﺗﻳش ،ﺣﻳث

ﻳﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ،إذا ﻟم ﻳﺣﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ،اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟدوﻝ

اﻵﺧذة ﺑـ«اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم» ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ« ،ﻻ ﻳﺟوز إﺧﺿﺎع ﻋﻣﻝ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم ،ﻻن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻣﺎ أن ﻳﻛون أﻫﻼً ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻳﺳﺗﻣر ﻓﻳﻪ،

أو ﻻ ﻳﻛون ﻓﻳﺑﻌد ﻋﻧﻪ» ،29واﻟﺣﺎﻝ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﺑﻌﻳداً ﻋن
ﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن

اﻟذﻳن ﻗد ﻳﺗﺧذوا ﻣن اﻟﺗﻘﻳﻳم أداة ﻟﻠﻧﻳﻝ ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ

وﻣوﺿوﻋﻳﺗﻪ ،وﻫﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻘﺿﺎة.
 28وفقا لقاعدة «تنازع المصالح» ،يحظر على القضاة أن يخدموا في منطقة يشغل فيھا الزوج أو الزوجة منصب نائب في مجلس الشيوخ أو
الجمعية الوطنية ،كما يتوجب عليھم االستقرار في المنطقة التي يشتغلون فيھا ،وال يسمح لھم بتولي مناصب إقليمية.
 29انظر ،فاروق الكيالني ،استقالل القضاء ،م .331
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وﻣوازاة ﻟذﻟك ،ﺗﺄﺧذ دوﻝ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ اﻟﺟرﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺛﻝ ﻓرﻧﺳﺎ
واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑﻣﺑدأ ﺗﻘﻳﻳم ﻋﻣﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣن ﺧﻼﻝ إﺣداث ﻟﺟﺎن وﻫﻳﺋﺎت ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش ،وﺗﺗﺟﻪ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻣوﻣﺎً إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿواﺑط وﻗواﻋد ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻧظﻳم ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﻗﻳﺔ ،ﺑﻐﻳﺔ

ﺑث ﻗدر ﻣﻌﻘوﻝ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﻟدى اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﻣن ﻗﺑﻳﻝ

اﻟﻛﻔﺎءة ،أو اﻷﻗدﻣﻳﺔ ،أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎً .30أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺄدﻳب ،ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ «اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ» ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺿد اﻹﺟراءات
اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎوﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ ﺧﺻوﻣﻬم ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ،أو ﻣن ﻟدن اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﻳﺗﻬم ،وﻳﺣوﻝ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ .ﻓﺎﻟﻣﺑدأ ﻫو

ﻋدم ﺧﺿوع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ،أو ﺳﻠطﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ،ﻏﻳر أﻧﻪ إذا ارﺗﻛب

ﺟرﻣﺎً ﻣﻬﻧﻳﺎً ﻓﻣن ﺣق اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳطرة اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﻘﻪ .ﻟذﻟك ،ﺗﺿﻣﻧت ﻗواﻧﻳن اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻧظم اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷرﻳﻌﺎت

اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑﻣﺑدأ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻠس ﺧﺎص ﻳﺗوﻟﻰ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺟﻣﻳﻊ درﺟﺎﺗﻬم ،ﻣﻊ

إﺣﺎطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺄدﻳب ﺑذﻟك.

د ـ ﺗﺧﺗﻠف اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋن اﻟﻌزﻝ ﻓﻲ ﻛون ﻫذا اﻷﺧﻳر وﺳﻳﻠﺔ ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻌﺗﺑر

اﻷوﻟﻰ طرﻳﻘﺔ أدارﻳﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌددة ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ

واﻟﺗﺟرد ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﻳﺔ ﺑﺎﻟذات ﺗﻌد اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد أﺳﻠوﺑﺎً ﻣﺿ اًر ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻟﻠﻘﺿﺎة ،ﻓﻘد ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺟﺎروﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬﺎ
وﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺗﻬﺎ .ﻟذﻟك ،أﺳﻧدت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻫذا اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ

ﻓﻳﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺗﺟرد.

ﻳﺗﺑﻳن ﻣﻣﺎ ﺳﻠف ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ أن ﺛﻣﺔ وﻋﻳﺎً ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺎً ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺗﻧظﻳم اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ

ﻣﺟﻣﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ اﻟﺗﻧﺻﻳص ﺻراﺣﺔ ﻏﻲ اﻟدﺳﺎﺗﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ

اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌزﻳز ذﻟك ﺑﺈﺟراءات وﺿواﺑط ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت
ِ
ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻬﺎ ،أي إﻟﻰ ﺳﻳﺎق
اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻋﻠﻣﺎً أن اﻟﻘواﻧﻳن ﺗﺣﺗﺎج ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻳﺋﺔ
ﺳﻳﺎﺳﻲ وﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻳﺟﺑر اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ،وﻳﺣﻔز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺿرورة اﺣﺗراﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻳوﻣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ،وأن ﻳﺧﻠق
 30ففي باب األقدمية ،أخذ القانون السوري لعام 1961م في مادته السابغة والتسعين بذلك ، ،في حيم أخذ القانون األردني لسنة 1972م في مادته
 .19بقاعدة الكفاءة .واعتمد القانون المصري لسنة 1972م بالجمع بين القاعدتين.
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ﻟدﻳﻬم اﻻﺳﺗﻌداد اﻟواﺟب ﻟﻠﻧﺿﺎﻝ ﻣن أﺟﻝ ﻓرض اﺣﺗراﻣﻪ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻳﻊ ،أﻓراداً وﺟﻣﺎﻋﺎت،
ودوﻟﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﺎً.
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ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون

ﺷﻔﻳق اﻟﻣﺻري



ﺗﺷﻬد أﻛﺛرﻳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

اﻟدﺳﺗورﻳﺔ .وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣظ

اﻟﻘﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن َ
اﻟﻘﻳم وﺗﺣﻔظ اﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻌﺎون
ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺣظ أﻳﺿﺎً ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻫذﻩ َ

ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ.

واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺗﻧﺗظم ﻓﻲ إطﺎرﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن:

ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ودﻳﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺗﺗوزع ،ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ  -اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ  -واﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻌﺎون.

ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺷ ّﻛﻝ اﻵﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﺳﻳﻳر ﺷؤون اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻣ اررﻳﺗﻪ
وﻣوﺿوﻋﻳﺗﻪ وﻋداﻟﺗﻪ ﻓﺈن ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻳﺷ ّﻛﻝ اﻟﺿﺎﻣن
اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻼﻧﺗظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

وﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺟب ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣواطﻧﻳن ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻣن دون ﻣﺣﺎﺑﺎة وﻻ ﺗﻣﻳﻳز وﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء .ﻓﺎﻟﺟﻣﻳﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء،

واﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﺧﺿﻌون ﻟﺣﻛﻣﻪ ،واﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﻧﺷدون اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳن ﺗطﺑﻳﻘﻪ.

ﺗردد وﻻ ﻣﺣﺎﺑﺎةٕ .واذا
واﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺻدﻗﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺛواب ﻣن دون ّ
ﻛﺎن «ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﺣﻳﺎة ﻟﻛم ﻳﺎ أوﻟﻲ اﻷﻟﺑﺎب» ﻓﺈن ﺛﻣﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎً واﺿﺣﺎً ﻟﻠﻘﺻﺎص

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .ذﻟك ﻷن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗﻬدف اﻟﻰ اﻟﻣﻧﻊ وﻻ اﻟزﺟر

ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﺧﻠﻘﻲ اﻟﻰ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ .وﻫﻲ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،

ﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﺿرورة اﻹﻗرار ﺑﻌداﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻷﺑﻌد.
وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻔردﻳﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗؤدي اﻟﻰ اﻟﻬدف ذاﺗﻪ ﺷرط أن ُﻳﺻﺎر اﻟﻰ
ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر:

 أستاذ للقانون الدستوري من لبنان .

1

 -إن اﻟﻌﻘوﺑﺔ )أي اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( ﺗﺷ ّﻛﻝ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣن أﻳﺔ

ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ .ذﻟك ﻷن «اﻟﺷرط ﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﺻﺎق
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻬﺎ»ٕ .1واذا ﻟم ﻳﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن وﺟود ،ﻓﻘدت اﻟﻘﺎﻋدة ﺻﻔﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺑﺎﺗت ﻗﺎﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

 إن وﺟود ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ أﻣر ﺣﺗﻣﻲ وﻣﻼزم ﻟﺗﺳﻳﻳر ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.وﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗد ﻳﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺎً أو ﻣﺳﺗﻘ اًر ﻛﻌرف أو ﺗﻘﻠﻳد ﻳﺗﺄﻟف

ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛﻝ ،ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ،دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ.2

 وﻓﻛرة اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﻼزم وﺟوداﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذاﺗﻪ ﺑﻛﻝ ﻣراﻓﻘﻪ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ – اﻟﻣدﻧﻳﺔ.
وﻣﺣددة داﺋﻣﺎَ ﺑﺎﻟراﺑطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟراﺑطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗﻼزﻣﺔ
ّ
ﻣﺣددة ،ﻫﻲ اﻷﺧرى ،ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣن
 واﻟﻌﻘوﺑﺔ ّدون ﻗﺎﻧون ﻳﻠﺣظﻬﺎ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ «ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﺑدأ ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ».
ﻧص
وﻗد ﺣرص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ،ﻋﻧدﻣﺎ ّ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ «ﻻ ﺗﻔرض ﻋﻘوﺑﺔ وﻻ ﺗدﺑﻳر اﺣﺗرازي أو إﺻﻼﺣﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺟرم ﻟم
ﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻳن اﻗﺗراﻓﻪ».3
ﻳﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ّ

 إن اﻟﻔرد أي اﻟﻣواطن )اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﺟﻧﺳﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ( ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق وﻳﻣﺗﺛﻝﻟﻠواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻠﺣظﻬﺎ دﺳﺗور دوﻟﺗﻪ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣواطﻧﺗﻪ ﺗﺷ ّﻛﻝ اﻟوﺟﻪ اﻟﻌﺎم

ﻟوﺟودﻩ اﻟﻔردي .4واﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ

ﺗﺣدد ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺿواﺑط اﻟدﺳﺗورﻳﺔ .وﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ّ

ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً.

 -وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺣرﻳﺔ اﻟﻣواطن وﺗﺣررﻩ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ

دوﻟﺗﻪ ﻧطﺎﻗﺎً ﻣن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ 5اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت

واﻟﻌداﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ  ...اﻟﺦ.
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 -إﻻ أن ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺛﻼً ﻛﻧظرﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻘﻳم ﻣن دون ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي

وﻳﺣدد اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻣن ﻳﺗﺟﺎوز ﺣدودﻫﺎ.
ﻳﻧظّم ﻫﻳﻛﻠﻳﺎﺗﻬﺎ وﻳرﻋﻰ دﻳﻧﺎﻣﻳﺗﻬﺎ
ّ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺣوﻝ «ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون».

أوﻻً :ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف

أ-

ﻛﺎن ﻟﻧظرﻳﺔ ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت أﺛر ﻋظﻳم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﻟﻛن ﻧظرﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻟم ﺗرد ،ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو
ذاﺗﻪ ،ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣد واﻟﺗﺎم ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺿطرة ،ﻓﻲ رأي ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو وﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت

اﻟﻼﺣﻘﺔ ،أن ﺗﻧﺳق ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ وأن ﺗﺗﻌﺎون وﺗﺗﻛﺎﻣﻝ.

ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ
وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﺑﻘﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ أن ﻻ
ّ
اء ﻓﻲ ﺷﺧص واﺣد أو ﻣﺟﻠس أو ﻫﻳﺋﺔ واﺣدة .ﻓﺗوزﻳﻊ
اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻳد واﺣدة ﺳو ً
ﻣﻠﺣﺔ .وﻟذﻟك اﻋﺗﺑر اﻟﺑﻌض 6أن ﻻ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﻼ ﻓﺻﻝ
اﻟﺳﻠطﺎت ﺿرورة دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ّ
ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت.

وﻳﻌﺗﺑر دﻋﺎة اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗواﺻﻝ ﺑﻳن

اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .وﻣن ﺣﺳﻧﺎت ﻫذا اﻟﺗوازن أﻧﻪ ﻳﺣوﻝ دون اﻧﺣراف

اﻟﻧظﺎم اﻟﻰ اﺳﺗﺑداد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ واﺳﺗﺋﺛﺎر ﻟﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﻟﻠﺷﻌب ﺣق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺗﻌﻳد ﺳﻳﺎدﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺟدﻳد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أو اﻟﻘ اررات اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ
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ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟدﺳﺗور .واﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻷﻣر ،إذن ،إن اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ّ
ﻳﻌﺑر ﻋن
ﺗﻧﺑﺛق ﻣن ﻗﺑوﻝ اﻟﺷﻌب ورﺿﺎﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻳﺎدة .أﻣﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟذي ّ

ﻫذا اﻟرﺿﺎ ﻓﻬو اﻟﻣﺻدر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ.

وﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﺿﻣن ﻣروﻧﺗﻪ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ أي اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت

واﻟﺗﻧﺳﻳق واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻻ ﻳؤدي اﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺑداد وﺣﺳب ٕواﻧﻣﺎ اﻟﻰ ﺻون اﻟﺣﻘوق
واﻟﺣرﻳﺎت وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ .وﻟﻌﻠﻪ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟوﺣﻳدة أﻳﺿﺎً اﻟﺗﻲ
ﺗﻛﻔﻝ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون 8وﺣﺳن ﺗطﺑﻳﻘﻪ.

وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت رﻛﻧﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣن اﻷرﻛﺎن اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷرﻛﺎن اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﻘر )ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ

أو رﺋﺎﺳﻲ( واﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺑﺎﺷر ...إﻟﺦ.
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ب -ﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟذي ﺑدأ ﻣﻊ اﻟﻣﻔّﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﺟون
ﺗﺣدث ﻋن ﺿرورة ﺗوزﻳﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺗﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺳﻠطﺔ
ﻟوك اﻟذي ّ

ﻓرﻋﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟوك اﺳم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟزءاً ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﺳﻠطﺔ

أﺻر ﻟوك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌﻲ اﻟذي ﻳﺟب
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .أﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘد ّ
أن ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎﻝ اﻟﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻪ وأن ﺗﺣﺗرم ﺣﻘوق اﻟﻣواطن اﻟﺗﻲ
اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻرف .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ أو اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ إذا اﻧﺗﻬﻛت ﺣﻘوﻗﻪ اﻷﺻﻳﻠﺔ وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة واﻟﺣرﻳﺔ
واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.9

وﻟﻛن اﻟﻣﻔ ّﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﻛﺎن اﻷوﻝ اﻟذي ﻧﺎدى ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «روح اﻟﺷراﺋﻊ»
ﺑﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر .وﻗوام ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أن اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري

ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻳﺟب أن ﻳﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﺳﻠطﺎت ﺛﻼث ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻗﺿﺎﺋﻳﺔ .واﻟواﻗﻊ أن

ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳراﻋﻲ – ﻣﺑدﺋﻳﺎً – ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت

اﻟﺛﻼث.

إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﻳﺧﺗرق ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼً ﻧرى أن رﺋﻳس اﻟوزراء أي رﺋﻳس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻫو ذاﺗﻪ رﺋﻳس

اﻟﺣزب اﻷﻛﺛري ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ أي ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ .ﺛم إن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﻻ ﺗﺑﺎدر اﻟﻰ ﺗﺷرﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎوزﻫﺎ.10

وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻓﺈن دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻟرﺋﻳس
ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻳﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﻋدد ﻣن اﻟوزراء أو أﻣﻧﺎء اﻟﺳر

 .Secretariesوﻫو ،ﺑﺧﻼف اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ،ﻗد ﻳﺿﻣن اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﻣن اﻟﺣزب اﻟذي

ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻛوﻧﻐرس وﻻ ﻳﺿﻣن ذﻟك .وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺻﻝ

ﻳﻛرﺳﻬﺎ .وﻟﻛﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ،ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت أﻛﺛر اﻧطﺑﺎﻗﺎً ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ّ
ٍ
ﺳﻠطﺔ ﻣﺎ أن
 Checks & Balancesأي اﻟﻣراﺟﻌﺎت واﻟﺗوازﻧﺎت ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ
ﺗﻬﻳﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى وﻻ أن ﺗﻠﻐﻳﻬﺎ.11
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وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣرص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت وﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﺣدود
ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﺄورد ﻣﺛﻼً ﻋدم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ واﻟو ازرة وذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﺣﺗرام اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن

اﻟﺳﻠطﺎت .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ – وﻫو دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎم

1958م – ﺣرص ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻷﻣور واﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ

اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻳﻬﺎ .وﻣﻊ أن ﻻﺋﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻳﻊ طوﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎً )اﻟﻣﺎدة  34ﻣن

ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج
اﻟدﺳﺗور( ﻓﺈﻧﻬﺎ ّ
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.12

واﻟواﺿﺢ أن ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺳﻳطرة
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن

اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن ﻟﻠﺷﻌب اﻟذي اﻧﺗﺧﺑﻬم )ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻳﻧﺗﺧب ﻣن ﻗﺑﻝ

اﻟﻧواب وأن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣﻌّﻳﻧﺎً وﻟﻳس ﻣﻧﺗﺧﺑﺎً( .وﻟﻛن ﻫذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟم ﻳﻌد ،اﻟﻳوم،
ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻدﻗﻳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وذﻟك ﻷن ﻣﻌظم اﻟﻘواﻧﻳن ﺗﺻﻝ ﻣﺷﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻰ

اﻟﻣزودة ﺑﺎﻟﺧﺑراء واﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .وﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
ّ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أداة ﺗﺻدﻳق ﻟﻳس أﻛﺛر.

وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ أﻳﺿﺎً ﺣرص اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ – ﻓﻲ

ﻣﻘدﻣﺗﻪ – ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﻳد أن «اﻟﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت وﺗوازﻧﻬﺎ
وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ» .ﻋﻠﻣﺎً أن ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻟﻳس ﺗﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺗداﺧﻝ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت أﺣﻳﺎﻧًﺎ

وﻟﻠﺳﻣﺎح «ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ووظﻳﻔﺔ اﻟو ازرة» – اﻟﻣﺎدة  28ﻣن اﻟدﺳﺗور ،أو ﺑﺎﻟﻧظر

ﻟﺑﻌض اﻟﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ...اﻟﺦ .وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗوازن

واﻟﺗﻌﺎون ﺿرورﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﻣرار واﻻﺳﺗﻘرار ﻣﻌﺎً.

ﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﻳد أن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ
وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻ ّ
ﻟﺻدﻗﻳﺔ اﻟﺣﻛم ﻣن ﺟﻬﺔ وﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ وﻹﺗﺎﺣﺔ ﺗطﺑﻳق ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ وﻟﻣراﻋﺎة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ راﺑﻌﺔ .وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻧﻼﺣظ أن

اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻛون ﻋﺎدةً ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟدﺳﺗور وذﻟك ﻟوﺟوب
إﻗرارﻫﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻣﻌﺎً.13
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اﻟﺗطرق اﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑد ﻣن
ج -وﻓﻲ ﺗﻌرﻳف ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ّ
ّ
ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع:
 -ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟواﺳﻊ ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ أو اﻟﻌرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ اﻹﻟزام ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وﻫو ،وﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﺗﻌرﻳف اﻟواﺳﻊ
ّ
ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻘﺿﺎة وﺣﺗﻰ اﻟﺑوﻟﻳس وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﻓرض اﻻﻧﺗظﺎم
واﻟﻌداﻟﺔ.

 -واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻳرﺗﻘﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔروض ﺑﺣﻳث

ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ
ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻛﻝ آﻓﺎﻗﻬﺎ .واﻟواﻗﻊ إن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروف ﻋﺎدةً ﺑـ «اﻟﻘﺎﻧون

اﻟطﺑﻳﻌﻲ» راﻓق اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ ﻣﻧذ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ أﻳﺎم

اﻟﻳوﻧﺎن اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺎ اﻧﺑﺛق ﻣﻧﻪ ﻣن

ﻗ اررات واﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻳﺔ.

 -واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻫو اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ .وﻗد أ ّﻛدت اﻟﻣﺎدﺗﺎن  16و 18ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼً «أن

اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻋﺔ» ٕوان «ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس
ﻳﻘرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب» وذﻟك
اﻟوزراء ﺣق اﻗﺗراح اﻟﻘواﻧﻳن .وﻻ ﻳﻧﺷر ﻗﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ّ
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﺧﺗﺻﺎﺻﻪ.

 -واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻳرﻣﻲ اﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣت اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﻰ أن

اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون .وﻫو،
ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘررة أﺻﻼً أو ّ
ﻌرف ،ﻋﺎﻣﺔً ،ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻠﺗزم
ﻟذﻟكُ ،ﻳ ّ

اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣوﺿوﻋﻲ وﻣﺳﺗﻘﻝ.

 -واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺑﻧﻳوي إﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺎً وﻣﻔﺻﻼً وﻣوزﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻣواد

ﻣﺣددة ﻳﻠﺗزﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲٕ ،واﻣﺎ أن ﻳﺳﺎﻫم اﻟﻘﺎﺿﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟدوﻟﺔ .وأّﻧﻰ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ
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ﻳﺗﻐﻳر ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺣﻛم
ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف أو ﺗوﺟﻬﻪ ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ّ
ﻳﺣدد ﺗوﺻﻳف اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ﻳﻌﻧﻲ إن اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺗﺣت اﻟﻘﺎﻧونٕ ،وان اﻟﻘﺎﻧون ّ
ﺗدرﺟﺎً ﺷﺎﻣﻼً
ﻳﺣدد ﻣدى اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻔروﺿﺔ .ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻳراﻋﻲ ّ
ّ
ﺑﺣﻳث ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء.

وﺑذﻟك ﻧرى أن ﺗﻌرﻳف ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺷﻬد اﻹرﺑﺎك ذاﺗﻪ اﻟذي راﻓق أو اﻗﺗرن
ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﺗﻌرﻳف ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق.

اء ﻛﺎن ﻣﻛﺗوﺑﺎً أو ﻋرﻓﻳﺎً(
 وﻟﻌﻝ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺑدأ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﻳﺣﺗوي )ﺳو ًﻋﻠﻰ اﻟﺿواﺑط اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ .واﻟﻣﻌروف إن اﻟدﺳﺗور

ﻳﺣدد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻫو
ﻳﻠﺣظ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﻠﻘوى اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻛﻣﺎ ّ
وﺗﺣدد واﺟﺑﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﻳﻬﺗم ﺑذﻛر اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ّ
14
ﺑﻧﺎء
ﻛﻣﺎ ﺗﻧظّم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  .واﻟدﺳﺗورً ،
ﻟذﻟك ،ﻳﺷ ّﻛﻝ اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ

ظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ أﻳﺿﺎً.15
اﻟدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻧ ّ

 -وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺑدﺋﻳﺎً إن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻧﻬﺟﺎً ﻟﻣﺳﻠك ﻋﺎم ﻳﻧطﺑق ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي

اء ﻛﺎﻧوا ﻣواطﻧﻳن ﻋﺎدﻳﻳن أو
وﻣن دون أي اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻓراد ﺳو ً
ﻳﺟﺳد ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺷﺎﻏﻠﻲ وظﺎﺋف .وﻫو ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﻠب أي ﻣﺑدأ دﻳﻣﻘراطﻲ ﻟﻳﺑراﻟﻲ ّ
أﻓﻛﺎر ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧدرج أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ.16

 وﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺿﺑط ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم أﻳﺿﺎًﺗﺗوﺳﻊ أو
ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗﻌدﻳﻝ .ذﻟك ﻷن ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ّ
ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .واﻟﻘﺎﻧون ،ﻟذﻟك،
أن ّ
ﺗﺗﻐﻳر إﻻ ﺑﻣوﺟب ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ّ
ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣﺗّﻊ ﺑﺻﻔﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن :اﻟدﻗّﺔ واﻟﻣروﻧﺔ وﺑذﻟك ﻳﺿﻣن اﺳﺗﻣ اررﻳﺗﻪ

وﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً.17
ّ

 -وﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ:18
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«إن ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﻳﻧدرج ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻛﻝ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺷورة

واﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ».

واﻟﻘﺎﻧون ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ اﻣﺗﺛﺎﻻً ﺻﺎدﻗﺎً ﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗطﺑﻳﻘﻪ.19

ﻓﻳؤﻛد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﻳﻛون اﻟﻘﺎﻧون
 أﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر أﺿﻳق ﻣﺳﺎﺣﺔً ّواﺣداً ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن دون أي ﺗﻣﻳﻳز أو اﺳﺗﺛﻧﺎء أو ﺗﻔﺎوت وذﻟك وﻓﻘﺎً
ﺗؤﻛد أن اﻟﻘﺎﻧون ﻫو اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور وﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﺳﻠطﺎت

أ-

إن ﻧظرﻳﺔ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗوازﻧﻬﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳﻘررﻫﺎ دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ

ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ .وﻗد ﺳﺑق أن أ ّﻛدﻧﺎ ﻧطﺎق ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﺑدءاً ﺑﺎﻟدﺳﺗور وﻣرو ًار
ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻷﺧرى.

ﺣددﻩ اﻟدﺳﺗور ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻳﺔ
واﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺧﺻﻳص ﻛﻝ ﺳﻠطﺔ ﺑﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗوازن أﻣر ﻣﻘﺻود ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺄﺛر ﺳﻠطﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻛﺑرى
واﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى.

 -ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟواﺳﻌﺔ ﻟرﺋﻳس اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻣﺛّﻝ

اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗﻳﺎدة اﻹدارة
ﻗﻳﺎدة اﻟﺣزب وﻗﻳﺎدة اﻟرأي اﻟوطﻧﻲ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗﻳﺎدة اﻟﻘوات ّ
وﻫو رﺋﻳس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ...إﻟﺦ .إﻻ إن ُﻛﻼً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﺎدات ﻣرﺗﺑطﺔ وﻳﻣﻛن أن
ﻧﻘوﻝ ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﻘ اررات اﻟﺗﺻدﻳق اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻳوخ اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ

اﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن( .وﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ

اﻟرﺋﻳس أن ﻳﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠﺳﻳن ﻣﻌﺎً .20ﻓﺎﻟﻛوﻧﻐرس ﻳﺳﺗطﻳﻊ

ﻳﻘرر ،ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠرﺋﻳس ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف .وﻳﺳﺗطﻳﻊ
أن ّ
أن ﻳواﻓق أو ﻳرﻓض ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ اﻟرﺋﻳس إﻟﻳﻪ .وﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳواﻓق أو
ﻳرﻓض اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳوﻗّﻌﻬﺎ .وﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳواﻓق أو ﻳرﻓض ﺗﻌﻳﻳﻧﺎت اﻟﺳﻔراء
8

وﻏﻳرﻫم .أﻣﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻌﻠن أي ﻗﺎﻧون  -ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗوﻗﻳﻊ

ﻧص دﺳﺗوري .21ﻛذﻟك
اﻟرﺋﻳس ﻟﻧﺷرﻩ  -ﻏﻳر دﺳﺗوري .ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر أي ّ
ﻓﺈن ﻟﻠرﺋﻳس ،ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻓﻲ ﻓرض

اﻟﻔﻳﺗو ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﻛوﻧﻐرس وأن ﻳﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ

ﻳﺧرج ﻋن ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻛوﻧﻐرس.

وﺑذﻟك ﻧرى أن ﻣﺳﺄﻟﺔ  Checks & Balancesﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﺑﺣﻳث
ﺗﺳﺟﻝ إﺣداﻫﻣﺎ اﺧﺗراﻗﺎً ﻟﺣدود اﻷﺧرى .وﺑذﻟك أﻳﺿﺎً ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت
ّ
ﻣﺣﺻو اًر ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ اﻟﻧظري ﻓﻘط .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ
ﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗداﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ.

وﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻫو ﻻ ﻳﺷ ّﻛﻝ أي

ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﻓوﺿﻰ وﻻ إﻛراﻩ .وﻫذﻩ ،ﺑﺎﻟواﻗﻊ ،ﻧﻣﺎذج دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺿرورﻳﺔ .وﻫذﻩ أﻳﺿﺎً

ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪٕ .واذا ﻟم ﻳﻛن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ﻳﺟﻧﺢ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔوﺿﻰ أو اﻟدﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ .وﺛﻣﺔ ﻗوﻝ ﻣﺄﺛور أن ﻛﻝ دﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ ﺗﺷ ّﻛﻝ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎً
ﻗﺳرﻳﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون.

وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ:

ﺣدد ﻧطﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
 إن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ّﺗﺻدر اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺣدﻳد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﺷرﻋﺎً ﺛﺎﻧوﻳﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣ ّ
 -إن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻛﺎﻟﻧظﺎم اﻷﻣﻳرﻛﻲ واﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻠﺣظ

ﺗﻘرر ﻣدى دﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻘواﻧﻳن وﺗﺳﺗطﻳﻊ إﺳﻘﺎطﻬﺎ
ﻫﻳﺋﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ – دﺳﺗورﻳﺔ ّ
ﻋدة
ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻧﺷرﻫﺎ إذا ﺛﺑت ﻟدﻳﻬﺎ ﻋدم دﺳﺗورﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن .وﻗد اﻋﺗﻣدت ّ
دوﻝ أﺧرى ﻫذا اﻹﺟراء أﻳﺿﺎً.

 ٕوان ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ – اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةواﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺟﻠس اﻟﻠوردات )ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ( ﻓﻲ

ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﺳﺎﻫم ،ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ أﻳﺿﺎً ﻣن ﺧﻼﻝ
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ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻔﺳﻳر اﻟدﺳﺗور .وﻗد أﺳﻬﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز
ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺳﻳرات ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠدﺳﺗور اﻷﻣﻳرﻛﻲ.22

 إن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ّﻳﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  16أن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻓﻲاﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ أن ﻳطرح أﻳﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺻﻳرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء .وﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ أن ﺗﻠﺗزم ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء وﺗﺻدرﻩ ﻛﺗﺷرﻳﻊ ﻣﻠزم.

 إن ﺑﻌض اﻟدﺳﺎﺗﻳر )وﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ( ﻳﻌطﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺣقﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟو ازرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ وذﻟك ﻣن أﺟﻝ

إﺳﻘﺎطﻬﺎ .ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣ ّﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗوﻓّر ﺷروط ذﻟك اﻟﺣ ّﻝ( ﻣن أﺟﻝ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﺟدﻳدة .وﺑذﻟك ﺗﺑدو ﻛ ّﻝ ﻣن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ أو ﺑﺂﺧر ،ﺑﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
ﺑﻬﺎ أو ﺑﺣﻘﻬﺎ ﺳﻠطﺎت أﺧرى.

ب -وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﺟﺎوز
ذﻟك اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت أو ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻳﻬﺎ:
 ﻓرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟذي ُﻳﺣﺎﺳب وﻻ ُﻳﻌﺎﻗب إﻻ إذا ارﺗﻛب ﺧﻳﺎﻧﺔ ُﻋظﻣﻰ أواﻧﺗﻬك اﻟدﺳﺗور .وﺗﻠﺣظ ﺑﻌض اﻟدﺳﺎﺗﻳر ﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻳﺎ أو آﻟﻳﺎت ﻣﺣددة

ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 67
ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟرؤﺳﺎء واﻟوزراء .ﻓﺎﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛﻼً ّ
ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدﻝ ﻋﻠﻳﺎ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
اﻟﺧﻳﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ،وﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟوزراء ﻋن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﺳﺗور .ﺛم

أُﻧﺷﺋت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟوزراء ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1993م .23وﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن

ﻓﺈن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﻳﺗﻬم رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ وﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠس

اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬذا اﻟﻐرض .وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ أﻳﺿﺎً
ّ
وﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ذاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺋﻳس اﻟوزراء وﻟﻠوزراء
)اﻟﻣﺎدﺗﺎن  70و 71ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ(.

ﻣﺣددة أﻳﺿﺎً ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ
وﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻷﻣﻳرﻛﻲ آﻟﻳﺔ
ّ
اﻷﻣﻳرﻛﻲ .وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻵﻟﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺗﻬﺎم وﻟﻣﺟﻠس
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اﻟﺷﻳوخ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ .وﺗُﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﻳرﻛﺎ
ﺑـ». »Impeachment

 -أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟرﺋﻳس )اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼً( اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ،ﺑﻬذﻩ

اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳوةً ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺳﺎﺋر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن ذوي
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ.

 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﺈن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم داﺧﻝ اﻟﻣﺟﻠساﻟﻧﻳﺎﺑﻲ ﻣﻧوط ﻋﺎدةً ﺑرﺋﻳس اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﻳﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ
وﺿﺑط اﻷﻣن واﻟﻧظﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ واﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﻠﻛﻳﺔ
ﺑﺣق اﻟﻧواب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ

24

وﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺗﺗراوح ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ

وﺻوﻻً اﻟﻰ إﺧراج اﻟﻧﺎﺋب ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺔ.

 -أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﻳق ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ

ﻌﻳن .وﻳﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﺗﺣﻘﻳق أن ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬّم
ﻣوﺿوع ﻣ ّ
اﻟدوﻟﺔ .وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون أﺟﺎز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻲ

ﻳدﺧﻝ أﺻﻼً ﺿﻣن ﺻﻼﺣﻳﺎت أو اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺟراﺋﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً

واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً أﺧرى .ﻫذا ﻓﺿﻼً ﻋن ﻗﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺑﻣﻬﺎم

ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ.

 أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣق ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻳوخ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ رﺋﻳساﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ واﻟوزراء وﺣﺗﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔدراﻟﻳﺔ إذا ارﺗﻛﺑوا أﻳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﺿد اﻟدﺳﺗور اﻷﻣﻳرﻛﻲ .وﻗد ﺗﺻﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  Impeachmentاﻟﻰ

إﻗﺻﺎء ﻫؤﻻء ﻋن ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم.25

ﺗﻘدم ﻳﻣﻛن إﻳراد اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ّ
 إن اﻟﻘﺻد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻫو ﺗﻌزﻳز اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ وﺧﻠق ﺗوازنﻋﻣﻠﻲ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺳطﻼت ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗﺄﺛر إﺣداﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب

اﻷﺧرى .واﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت وﺗوازﻧﻬﺎ
وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻌﻳش اﺳﺗﻘ ار اًر واﺳﺗﻣ ار اًر ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً.
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وﻣﻠزﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم
 إن اﻧﺗظﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻗراءة دﻗﻳﻘﺔ ٌاﻟدﺳﺗور إﻧﻣﺎ ﺗﻬدف ،ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ،اﻟﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن وﺗراﻋﻲ ﻛراﻣﺗﻪ.

 إن ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣن دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻳﻬدف ،ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ،اﻟﻰ ﻓرض ﻫذا اﻻﻧﺗظﺎم وﺿﺑط ﻛﻝ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.

 -إن ﻣﻧطق اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﻳم ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺈﻋطﺎء ﺷﺎﻏﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت

اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺟدارة ٕواﺧﻼص .وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﻳﻔرض ،ﻣن
ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ.

اء ﻛﺎن ﻣواطﻧًﺎ
 وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻳﻘﺿﻲ أﻳﺿﺎً ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺳو ًﺛم اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻟزم اﻷﻣر ،ﺗﺷ ّﻛﻝ،
ﻋﺎدﻳﺎً أو رﺋﻳﺳﺎً ﻟﻠدوﻟﺔ .وﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﻣن ّ
ﺑﺎﻟﺿرورة ،درﺳﺎً ﻟﻳس ﻟﻣن ﻋوﻗب وﺣﺳب ٕواﻧﻣﺎ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻐﻝ

وظﻳﻔﺔ أو ﻣﻧﺻﺑﺎً ﻋﺎﻣﺎً .وﻫذا اﻟدرس اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻳس ﻋﻘﺎﺑﻳﺎً ٕواﻧﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ اﻧﺳﺟﺎﻣﺎً ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟذﻫﺑﻳﺔ:

}وﻟﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﺣﻳﺎة ﻳﺎ أوﻟﻲ اﻷﻟﺑﺎب{

 -1إدﻣـ ــون رّﺑـ ــﺎط ،اﻟوﺳـ ــﻳط ﻓـ ــﻲ اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟدﺳـ ــﺗوري ،اﻟﻣﻘدﻣـ ــﺔ ،ص  155ﻧﻘ ـ ـﻼً ﻋـ ــن ﻧظرﻳـ ــﺔ
ﻳﻣﻳـز اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﻋـن اﻟﻘﺎﻋـدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ إﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ
 H.Kelsenاﻟذي اﻋﺗﺑر أن ﻣﺎ ّ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻸوﻟﻰ.

 -2اﻟﻣرﺟﻊ ذاﺗﻪ ص .214
 -3راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓـﻲ :زﻫﻳـر ﺷـﻛر ،اﻟوﺳـﻳط
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ص .676
A. Heywood, Politics p 414 -4
Ibid, 297 -5
12

 -6ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟذوب ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ص .108 – 107
 -7زﻫﻳر ﺷﻛر ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ص .544
L. Alexander (ed) Constitutionalism, p 62 -8
J. Locke, Second Treatise of Government -9
-10

R. Macridis (ed), Modern Political Systems p 57

-11
7

ﻟﻠﺗﻔﺎﺻﻳﻝ راﺟﻊGriffth, The American System of Government p :

-12

R. Macridis (ed), Modern Political Systems p 109 – 111

-13

زﻫﻳــر ﺷــﻛر ،اﻟوﺳــﻳط ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟدﺳــﺗوري اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ ،ص  515ﺣــوﻝ ﺿــﻌف أو

ﺗراﺟﻊ ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ .وﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟذوب ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،...ص-414
 417ﺣوﻝ أﻫﻣﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
-14

J. Wahlke, Government & Politics p 84

-15

A. Heywood, Politics p 292-299

-16

Ibid p 302

-17

J. Carter (& others), Major Foreign Powers p 161 – 162

-18

Military Review, Jan/Feb. 2008, N88, p 51

-19

ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟذوب ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ص .511

-20

W. Volkomer, American Government p 169-184

-21

Ibid p 190 – 191

-22

ﻳﺗﺣــدث اﻟﻛﺗّــﺎب اﻷﻣﻳرﻛﻳــون ﻋــن ﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻔدراﻟﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻧﻬــﺎ

ﻓــﻲ اﻟدﺳــﺗور وﻋــن اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﺿــﻣﻧﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗررﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﻳرﻫﺎ ﻟــﻪ:
).(Implied Authorities
-23

زﻫﻳر ﺷﻛر ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،ص .799-795

13

ـﻧص اﻟﻧظــﺎم اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠــس اﻟﻧﻳ ــﺎﺑﻲ اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻛــﻝ ﻫ ــذﻩ
-24
ﻓــﻲ ﻟﺑﻧ ــﺎن ﻣــﺛﻼً ﻳ ـ ّ
اﻹﺟراءات )راﺟﻊ اﻟﻣﺎدﺗﻳن  46و 99ﻣﻧﻪ(.
-25

W. Volkomer, American Government, p 267
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مقاالت العدد الرابع والعشرين

حديث التسامح :چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ

العدالة وحكم القانون

المحـــــور
رضوان السيد

العدالة وحكم القانون في التجربة اإلسالمية
1
ثُنائية القانون والشريعة األسباب واآلثار ومحاولة
أحمد الخمليشي
2
العالج
عوض محمد عوض
3
فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي
 4تأثير الفقه اإلسالمي على تكوين القانون اإلنجليزي برھام محمد عطا ﷲ
العرف والتشريع في النظام القانوني الروماني
فايز حسين
 5الالتيني الفرنسي والنظام القانوني االنجلوسكوسوني
محمد سبيال
العدالة والحرية :تعارض أم تكامل؟
6
شفيق المصري
فصل السلطات وحكم القانون
7
مبدأ حكم القانون
بوشعيب أوعبي
8
في إطار الحقل الدستوري
عبدﷲ السيد ولد أباه
 9نظرية العدالة لدى جون رولز األطروحة ونقادھا
ضمانات استقالل العدالة
امحمد مالكي
10
في األنظمة السياسية المعاصرة
العدل بين الخطاب القرآني والتراث التفسيري
أحميدة النيفر
11
الرازي والقرطبي أنموذجين

الدراســــات
1
2
3
4

النص والتأويل
استراتيجيات القراءة المحدثة
األسس المنھجية للقراءة الحداثية للنص القرآني
محاولة في التفكيك والتأسيس
من آليات تحليل الخطاب " :العقل وفھم القرآن"
للمحاسبي )مشروع مقاربة(
فواتـح السـور في القـرآن الكـريم
)الوظائف والرھانات الفنية(

1

محمد زاھد جول
فؤاد بوعلي
صابر الحباشة
عبدالمالك أشھبون

وجھـــات نظـــر
1
2
3
4

التثاقف اليوناني العربي خالل العصر العباسي األول
)حركة الترجمة نموذجا ً(
صورة الشرق في األدب والفن الفرنسيين منذ
عشرالقرن ميخائيل ف .كلينكنبرغ
السابع عشر حتى نھاية القرن التاسع
برنارد لويس
مستقبل العالم العربي في القرن الحادي والعشرين
التحديات المعاصرة للمجتمعات المسيحية واإلسالمية جورزي زدانوسكي
أسامة المتني

آفـــــــــاق
1
2
3
4
5

المجتھد المعاصر وحقوق اإلنسان
األبعاد اإلعتقادية لحقوق اإلنسان
حقوق الطفل حسب اتفاقية األمم المتحدة واإلسالم
الفكر اإلسالمي والنزعة اإلنسانية
اإلنسان والسنن اإللھية في الكون والحياة

مدن وثقافات

تاريخ مدينة حلب
1
 2األحكام الفقھية المنظمة للحمامات في مدينتي القاھرة
ورشيد

نور الدين الخادمي
أحمد محمد بكر موسى
جميل حمداوي
زكي الميالد
ھادي حسن حمودي
ھانز غاوبه
خالد محمد عزب

اإلسالم والعالم
1
2
3

وجوه الوعي باإلسالم في ألمانيا
من عصر النھضة إلى القرن التاسع عشر
صورة اإلسالم في ألمانيا )اإلسالموفوبيا( مفاھيم
ٌ
وخيارات سياسيةٌ للتعامل
متباينة
السنھوري والقانون المدني العربي المعاصر

2

شتفان ليدر
ھاينر بيليفيلد
غاي بيكور

ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي
ﺑرﻫﺎم ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ اﷲ



ﻛﻝ ﻣن درس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن ﻳﻌرف أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﻳ اًر ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳن ﻗواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻻﻧﺟﻠو
اﻣرﻳﻛﻲ اﻟﻣﻌروف «ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣوﻣﻲ»  .1Common Lawإﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟدﻳدة ذﻫﺑت إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك,

وﺑدأت ﺗﺑرﻫن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻗد ﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺗﻛوﻳﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﺑﺑﻌض ﻗواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ,وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد ودﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎزة واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .2ﺑﻝ ذﻫﺑت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت Trust

3

ﻗد ﻧﻘﻝ ﻣن ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأن ﻧظﺎم ﺗدرﻳس اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻣن ﺧﻼﻝ ُﻧزﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻣدارس اﻟﻘﺎﻧون Inns of
 Courtﺑﻠﻧدن ﻟﻳس إﻻ ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣدارس اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻت ﻓﻲ ﺗدرﻳس اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ,
4

5

وأن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺑق وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻟﻳس إﻻ ﺗطﺑﻳﻘﺎً ﻟﻧظم اﻟﻔﺗوى وﻗواﻋد اﻟﺟدﻝ واﻟﻣﻧﺎظرات وأﺳﺎﻟﻳب أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم؛ ذﻟك أن اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻛﺎن ﻣﻧﺷﻐﻼً ﺑﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

ﻗد ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ .وﻫﺎ ﻧﺣن أوﻻء ﻓﻲ آواﺧر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن وأواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﻳن ﻧﻧظر ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون
اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻧﻔﺳﻪ  -اﻟﻣﻌروف ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ  -ﻗد ﺗﺄﺛر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﻛوﻳﻧﻪ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .ﻛﻝ ذﻟك ﻓﻲ وﻗت

ﺑدأت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﻳﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﻳن ﻓرﺻﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ

أﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.

إذا ﺗرﻛﻧﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻠﺳؤاﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي

ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﻛوﻳﻧﻪ أﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ،وﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﻳ اًر ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر أﺛﻧﺎء ﺣﻛم ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻧﻲ  (1154-1189) Henry Πوﻻ ﻳﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ .ﻓﻼ ﻳﻣﻛن
إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﻧﺳﻲ وﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻻ

ﻳﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻧورﻣﺎن ﺣﻳن اﺣﺗﻠوا إﻧﺟﻠﺗ ار اﺑﺗداء ﻣن 1066م ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧرى .ﺗﻘرر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ

ﺳﺗﻛون ﻣوﺿﻊ دراﺳﺗﻧﺎ أﻧﻪ ﺣﻳث ﻟم ﻳﺗﺢ ﻣن ﻗﺑﻝ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻷﺻﻝ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻣﺟرد

أن ﺗدرس ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺳﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺳﻳظﻬر أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻫﻲ ﺛﻣرة ﺗﺄﺛر
اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﺑﻘواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻳﺑﻘﻰ اﻟﺳؤاﻝ ﻣﻠﺣﺎً ﻋن اﻟطرﻳق اﻟذي ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر .واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﻼﻝ
اﻟﻧورﻣﺎن اﻟﻣﺗزاﻣن ﻟﺟزﻳرة ﺻﻘﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ 1061م واﻟﺟزﻳرة اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ 1066م ،وﺣﻳث وﺟد اﻟﻧورﻣﺎن ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻳﺔ

ﺣﺿﺎرة إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣزدﻫرة ﺗطﺑق ﻓﻳﻬﺎ ﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬﻝ أن ﻳﺗﺄﺛروا ﺑﻬﺎ وﺗﻧﻘﻝ إﻟﻰ إﻧﺟﻠﺗ ار ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي اﻟـ  Common Lawﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻛوﻳن .وﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﻌرض ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎء

اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزي )أوﻻ( ،ﺛم ﻧﻌرض ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻣﺗﺄﺛ اًر ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﻘواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺛﺎﻧﻳﺎ(.

 باحث وأكاديمي من مصر ،جامعة اإلسكندرية .
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أوﻻً  :اﻟظروف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي اﻟـ Common law
ﻳرﺟﻊ ﺗﻛوﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزي إﻟﻰ اﺳﺗﻳﻼء اﻟﻧورﻣﺎن  -اﻟذﻳن ﻳرﺟﻊ أﺻﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﻔﻳﻛﻳﻧﺞ  6Vikingاﻟذﻳن ﻗطﻧوا ﺷﻣﺎﻝ

ﻏرب ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷر اﻟﻣﻳﻼدي  -ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1066م ﻣﻳﻼدﻳﺔ؛ ٕواﻋﻼن وﻟﻳﺎم اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻠﻛﺎً ﻋﻠﻰ إﻧﺟﻠﺗ ار7؛
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑدأ ﻓﻳﻪ اﺳﺗﻳﻼء اﻟﻧورﻣﺎﻧدﻳﻳن أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺟزﻳرة ﺻﻘﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1060م؛ ﻟﻳﻛﺗﻣﻝ ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﺑﻠرﻣﺎ

 Palermaوﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﺟزﻳرة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1091م 8وﺳﻣﺎﺣﻬم ﺑﺑﻘﺎء اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻗد أﻗﺎﻣوا
ﺑﺎﻟﺟزﻳرة ﺣﺿﺎرة ﺑﺎﺳﻘﺔ ﻟﻣدة ﻗرﻧﻳن ،ﻣن اﻟﻘرون :اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷر واﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدﻳﺔ .10،9وﻗد ﻛﺎن اﻧﺗﺳﺎب ﻏزاة إﻧﺟﻠﺗ ار وﻏزاة

ﺻﻘﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ «اﻟﻧورﻣﺎﻧدﻳﻳن  »The Normansﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷن ﻳﺗزاوروا وﻳﺗﺻﺎﻫروا 11وﻳﺗﺑﺎدﻟوا اﻟﺧﺑرات ﻹﻗﺎﻣﺔ

ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ٕواداري وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﻳد ,ﻳﺗﺧﻠﺻون ﻓﻳﻪ ﻣن ﻋورات اﻟﻧظﺎم اﻟﺑداﺋﻲ اﻟذي ﺟﻠﺑوﻩ ﻣﻌﻬم ﻣن ﺑﻼد اﻟﺷﻣﺎﻝ .وﻛﺎن وﺟود
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻳﺔ واﺳﺗﻣرار ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔً ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﺗﺣﻘق ﻣن

ﻣﻼءﻣﺔ ﻗواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر أﻣور اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻷﻓراد .وﺗزاﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ اﻟﺣﻣﻼت
اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻌت إﻟﻰ أن ظﻬر ﻧﻔس اﻟﻧورﻣﺎن ﻋﻠﻰ رأس إﻣﺎرة أﻧطﺎﻛﻳﺔ
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ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﻝ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﺎم ،وﻟﻳﺻﻝ أﺣد أﺣﻔﺎدﻫم

اطور ﻟﻸﻟﻣﺎن وﻣﻠﻛﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻠﻳﺔ ،وﻫو ﻓردرﻳك اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳذﻛر اﻟﺗﺎرﻳﺦ أﻧﻪ
ﻟﻳﻛون ﻣﻠﻛﺎً ﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﻳت اﻟﻣﻘدس ﺑﺟﺎﻧب ﻛوﻧﻪ إﻣﺑر اً

ﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣﻠك اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺣوﻝ ﺑﻳت اﻟﻣﻘدس .ﻓﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ظﻬور اﻟﻔﺎطﻣﻳﻳن ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وﻣﺻر ،ﺛم ظﻬور ﺻﻼح
اﻟدﻳن ورﻳﺗﺷﺎرد ﻗﻠب اﻷﺳد وﻟوﻳس اﻟﺗﺎﺳﻊ وﺣﻣﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ دﻣﻳﺎط وأﺳرﻩ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻورة ،ورﺣﻳﻝ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن ﻋن اﻷراﺿﻲ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،

ﻣﺣﻣﻠﻳن ﺑﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ ﻟﺗﺑدأ ﻋﻧدﻫم ﻋﺻور اﻟﻧﻬﺿﺔ ،وﻟﺗﺧﺑو ﺷﻌﻠﺔ اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﻧور ﻟدﻳﻧﺎ .وﻟﻛن ﺣﻘﻳﻘﺔ دور اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺗﺄﻛد ﻳوﻣﺎً ﺑﻌد ﻳوم ﺣﺗﻰ وﻟو أﻧﻛرﻩ أﻛﺛر اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻫذا اﻟدور ،وﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌرض ﻟﺑﻌض اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻲ
اﺳﺗﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻣﺗﺄﺛ ار ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻘواﻋد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 -1ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻧﺎﻗﻝ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ Writ of debt
اﻟﻌﻘد ﻟدى اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرع ﺑﻣﺟرد ﺗﺑﺎدﻝ اﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ .وﻫذا ﻫو ﺣﻛم اﻟﻌﻘد
ﺑﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻘﻬﺎء ,أﻣﺎ ﺣﻘوق اﻟﻌﻘد ﻓﻬﻲ آﺛﺎرﻩ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ,ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﻳﻊ ﻳﻠﺗزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن وﻳﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺗﺳﻠﻳم

اﻟﻣﺑﻳﻊ .وﻗد وﺻﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻓﻲ ﻋﻬد ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻧﻲ  -اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﺑﺣق ﺑداﻳﺔ ﺗﻛوﻳن اﻟـ  - Common Lawإﻟﻰ ﻫذﻩ

اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻲ ﺑدﻋوى اﻟدﻳن .13Writ of debt

وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻛﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟدﻋﺎوى ,اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣﻠﻛﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟدﻳوان اﻟﻣﻠﻛﻲ
ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟذي ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻟﻪ ﺣق ﻳرﻓض اﻟﻣدﻳن اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟذي ﻳطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺛﻣن أو اﻟﻣﺷﺗري
اﻟذي ﻳطﺎﻟب ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺑﻳﻊ.

وﻳرﺟﻊ اﻟﻔﺿﻝ إﻟﻰ ﺟون ﻣﻘدﺳﻲ ﻓﻲ ﺷرح ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ .ﻓﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟروﻣﺎﻧﻲ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﻐزو اﻟﻧورﻣﺎﻧدي ﻻ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺑﻣﺟرد ﺗﺑﺎدﻝ اﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺷرﻳﻌﺔ
2

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟذي ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن رأﻳﻧﺎ .وﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻹﻳﺟﺎب
ﻣﻘﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﻳم وﻳﻌﺗﺑر ﻛﺎﻟﻣﻐﺗﺻب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
واﻟﻘﺑوﻝ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ أﻧﻪ إذا ﻟم ﻳﺗم اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻳﻌد
اً

وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻳﺿﺎ أﻧﻪ إذا ﻫﻠك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻏﺎﺻﺑﺎً ,وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ

أن ﻳرد اﻟﺛﻣن إذا ﻛﺎن ﻗد ﻗﺑﺿﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري .وﻫذا اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻳﻔﺳر ﻛﻳف أن دﻋوى اﻟدﻳن  Writ of debtاﻋﺗﺑرت ﻣن اﻟدﻋﺎوى
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻠك ,واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑداﻳﺔ ﻟﺗﺄﺳﻳس ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺳﻠم اﻟﻌﺎم,

وﻟم ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت.

 -2أﺣﻛﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﺳﻼﻣﻲ ودﻋوى ﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﻼب اﻟﺣﻳﺎزة Assize of novel desseisin
ﻟم ﺗﻌرف إﻧﺟﻠﺗ ار ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐزو اﻟﻧورﻣﺎﻧدي ﻧظﺎم دﻋوى اﺳﺗﻼب اﻟﺣﻳﺎزة .وﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻣﻠك ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻧﻲ  -اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر

ﻋﻬدﻩ ﺑداﻳﺔ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻗﻠﻧﺎ  -ظﻬرت دﻋوى ﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﻼب اﻟﺣﻳﺎزة ﻋن طرﻳق

ﺷراء  Writﻣن اﻟﻣﻠك أو ﻣن دﻳواﻧﻪ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻼك ﻣن اﻏﺗﺻﺎب ﺣﻳﺎزﺗﻬم  .Assize of novel desseisinوﻳرﺟﻊ ﺟون ﻣﻘدﺳﻲ

أﺻﻝ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى إﻟﻰ دﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ،اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر أن اﻟﺣﻳﺎزة ﻗرﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .وأن
اﻟﻣﺎﻟك اﻟذي اﺳﺗﻠﺑت ﻣﻧﻪ اﻟﺣﻳﺎزة ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة ﺣﻳﺎزﺗﻪ .وﻳﻘرر ﺟون ﻣﻘدﺳﻲ أن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻟم ﺗﻌرﻓﻬﺎ أﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون

اﻟروﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬد اﻟﻧورﻣﺎﻧﻲ .14ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟدﻋﺎوى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ

ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣﻳﺎزة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﻳﻛن اﻟﺣﺎﺋز اﻟذي اﺳﺗﻠﺑت ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻫو اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻧﺟد دﻋوى
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺎﻟك ﻧﻔﺳﻪ .وﻳﺷﻳر ﺟون ﻣﻘدﺳﻲ أﻳﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺎرق اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗرف

ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻛﺳب وﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻳﻘرر اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﺎﺋز ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ
إذا اﺳﺗﻣرت ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻛﺗﺳب اﻟﺣﺎﺋز ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ أﺑدا ﻣﻬﻣﺎ طﺎﻝ اﻟزﻣن .وﻟﻛن

اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن رﻓﻊ دﻋواﻩ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻳﺎزﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺿ ار وﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺣﻳﺎزة ﻏﻳرﻩ ﻟﻣﺎﻟﻪ .ﻓﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة ﻓﻲ

ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ وﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1976م ص « 160ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﺿﻊ اﻟﻳد ﻣدة

طوﻳﻠﺔ ﻣﺛﺑﺗﺎ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗرك اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق ﻣدة طوﻳﻠﺔ ﻣﺳﻘطﺎ ﻟذﻟك اﻟﺣق؛ وذﻟك ﻷن اﻟﺣق ﻻ ﻳزوﻝ ﻣﻬﻣﺎ ﻳﺗﻘﺎدم
وﻣﻬﻣﺎ ﻳﺗطﺎوﻝ اﻟزﻣن ،ﻓﻣﺿﻲ اﻟﻣدة ﻻ ﻳﻌطﻲ اﻟﺣق ﻟواﺿﻊ اﻟﻳد وﻻ ﻳﺳﻘط ﺣق ذي ﺣق .وأﻗﺻﻰ ﻣﺎ أﻋطﺗﻪ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟطوﻳﻠﺔ
ﻣن ﻗوة أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﻋﻧد اﻹﻧﻛﺎر أﻣﺎ ﻣﻊ اﻹﻗرار ﻓﺎﻟﺣق ﺛﺎﺑت ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟدﻋوى ﺗﻛون ﻣﺳﻣوﻋﺔ» ,وﺑﻬذﻩ

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣدة اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﻗد ﺗطوﻝ ﻋﻧد اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻋﻧﻪ ﻋﻧد ﻣذﻫب ﻣﺎﻟك .وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣذﻫب

اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟذي ﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب واﻻﻧدﻟس وﺻﻘﻠﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻣدة ﻣﻧﻊ ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﺗﺑﻠﻎ ﻋﺷر ﺳﻧوات.

وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣؤرﺧﻳن ﻓﺈن اﻟﻣﻠك ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟذي أدﺧﻝ دﻋوى ﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﻼب اﻟﺣﻳﺎزة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﻳن  1155و 1166م ﺣﺗﻰ

ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﻳن اﻟذﻳن ﻧزﻋت ﺣﻳﺎزﺗﻬم ﻗﻬ ار وﻗﺳ ار وﺑدون رﺿﺎﻫم ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛون  ،وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ طرﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘق ﻛﺛﻳ ار
ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وأﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤدي إﻟﻰ أن أﺣد اﻟﻣﺗﺑﺎرزﻳن ﻛﺎن ﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻠﻣوت .ﻛﻣﺎ أن
اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺑﻝ ﻣﻊ ﻧظﺎم دﻋوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺣﻠﻔﻳن  Juryاﻟذي ﻳرى ﺟون ﻣﻘدﺳﻲ

أﻧﻪ ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻧظﺎم إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌروف ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻟﻺﺛﺑﺎت وﻳﺳﻣﻲ اﻟﺷﻬﺎدة «ﺑﺎﻟﻠﻔﻳف» أي ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺎس اﻟذﻳن ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻗد وﺟدﻧﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻟﻔظ «اﻟﻠﻔﻳف» ﻓﻲ ﻓﺗﺎوى «اﻟوﻧﺷرﻳﺳﻲ» وﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻗدﻳم ﻧﺷرﺗﻪ ﺣدﻳﺛﺎ و ازرة اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ
3

ﺳﻧﺔ 1998م ﺗﺣت ﻋﻧوان «ﻓﺗﺎوى ﺗﺗﺣدى اﻹﻫﻣﺎﻝ» إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ «دﻋوى ﻟﻔﻳﻔﻳﺔ» ﺑﺷﺄن دﻋﺎوى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ,وﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن «اﻟﻳد» و«اﻟﺣوز» «واﻟﺣﻳﺎزة» ﻣﻣﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺻﻳﻠﻪ.
واﻟﻘوﻝ ﺑﻣﺿﺎﻫﺎة ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻠﻔﻳن  Juryاﻟذي ﻻ ﻳﻌرف اﻟﻣؤرﺧون ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي  -ﺣﺗﻰ اﻵن  -أﺻﻠﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣﻊ

ﻧظﺎم «اﻟﻠﻔﻳف» ﻳﻌﺗﺑر أﻣ ار ﺟدﻳدا ﻳﺳﺗﺣق اﻟﺑﺣث واﻟﻧظر ﱟ
ﺑﺗﺄن.

 -3إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌذﻳب ﺑﺎﻟﻧﺎر واﻟﻣﺎء اﻟﻣﻐﻠﻲ
ﻓﻲ رأﻳﻧﺎ أن ﻧﻣوذج اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺛﺑﺎت ,وأن اﻟﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻹﺛﺑﺎت ﺑوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻌذاب  Ordealﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار وﻓﻲ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ .وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻧظﺎم اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌذاب ﻓﻲ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟﺣدﻳد اﻟﻣﺣﻣﻲ أو

وﺿﻊ اﻟﻳد ﻓﻲ اﻟﻧﺎر أو اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻐﻠﻲ أو ﺑﺎﻟﻣﺑﺎرزة  by battleوﻛﻠﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻬﻼك ﻟﻣن ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ .وأﺻﻝ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﺑداﺋﻳﺔ واﻟﺑرﺑرﻳﺔ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺄن اﻟﺷﺧص إذا ﻛﺎن ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻠن ﻳﺗﺄﺛر ﻻ ﺑﺎﻟﻧﺎر أو اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻐﻠﻲ ﺣﻳث ﻳﻧﺟﻳﻪ اﻟرب .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﺎذﺑﺎ

ﻓﻠن ﻳﻧﺟو ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻟن ﻳﻧﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎرزة وﺳﻳﻠﻘﻲ ﺣﺗﻔﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎرزة.

ﺣﻳن ﺟﺎء اﻟﻧورﻣﺎن إﻟﻰ ﺻﻘﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ وﺟدوا ﻧظﺎﻣﺎ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت .وطواﻝ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻋرف اﻟﺻﻠﻳﺑﻳون ﻣدى
ﺗﻘدم وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺛﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وأدى ذﻟك ﺑﻬم إﻟﻰ أن ﻳﻘوم اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻛﻧﺳﻲ )ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻼﺗران اﻟراﺑﻊ( ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟـ
 Ordealﺑﺎﻟﻧﺎر أو اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻐﻠﻲ ،وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ 1215م.

وﻫﻧﺎك ﻗﺻﺔ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻛﺛﻳرون ﻣن اﻟذﻳن أرﺧو ﻟﻣؤﺳس ﺣرﻛﺔ اﻟرﻫﺑﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺳﻛﺎن «ﺳﺎن ﻓراﻧﺳوا داﺳﻳس» أﻧﻪ أراد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻠك
اﻟﻛﺎﻣﻝ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ دﻣﻳﺎط؛ ﻟﻛﻲ ﻳﻘﻧﻌﻪ ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ وﻋرض أن ﻳﻣﺗﺣن ﻋن طرﻳق اﻟﻧﺎر أو اﻟﻣﺎء

اﻟﻣﻐﻠﻲ ،وﻟﻛن اﻟﻣﻠك اﻟﻛﺎﻣﻝ رﻓض ﻋرﺿﻪ .وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻼﺗران اﻟراﺑﻊ اﻟذي أﻟﻐﻰ اﻻﻟﺗﺟﺎء
إﻟﻰ اﻹﺛﺑﺎت ﻋن طرﻳق اﻟﻧﺎر أو اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻐﻠﻲ ﺣﻳث ﻟم ﻳﻛن اﻟﺧﺑر ﻗد وﺻﻠﻪ .وﻳﻌﺗﺑر ﺳﺎن ﺑوﻧﺎﻓﻧﺗور اﻟذي ﻋﺎش ﺑﻌد وﻓﺎة ﺳﺎن

ﻓراﻧﺳوا داﺳﻳس ﺑﻘﻠﻳﻝ وﺗوﻟﻲ أﻣور اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤﻣن ﺑﻣذﻫب اﻟﻔﻘر واﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن اﻟدﻧﻳﺎ وﻣﺑﺎﻫﺟﻬﺎ ﻫو أوﻝ ﻣن ذﻛر ﻫذﻩ

اﻟﻘﺻﺔ وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣؤرﺧﻳن ﻣن ﻳﻧﻛر وﻗوع اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻠك اﻟﻛﺎﻣﻝ وﺳﺎن ﻓرﻧﺳوإ ،وان ﻛﺎن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻳؤﻛدﻫﺎ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﺑوﻧﺎﻓﻧﺗﻳر اﻧظ ار John Tolan, le Saint chez le Sultan, la rencontre de Francois d’ Assise et de

.l’Islam. Huit siecles d’interpretatian, Edition du seuil, Paris 2007

 -4ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت  Trustواﻷوﻗﺎف
ﻣن ﺑﻳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻌد ﻫﻧﺎك ﺷك ﺣوﻝ ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻧﺟﻠوأﻣرﻳﻛﻲ .ﻓﻬذا اﻟﻧظﺎم

اﻟذي ﺗرﻋرع ﻓﻲ ظﻝ ﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ  Equityﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار ﻳوﺟد ﻣﺻدرﻩ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﻣﺳﻳﺣﻳو أوروﺑﺎ

وﺑﺎﻟذات ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔرﺳﺎن اﻟﻣﺗﺷددة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﻊ اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﻣوﻟﻳن ﻟﻬذﻩ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت .وﻓﻲ إﺣدي اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أن ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻫو أﺳﺎس ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت وأوردت اﻟدراﺳﺔ

اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄ ﺑﻬﺎ ﻣرﺗون  Mertonﻛﻠﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻣﺑردج ﺑﺈﻧﺟﻠﺗ ار .واﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ،وﻛﺗﺑت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث

ﻋﺷر وﻫﻲ ﻗرﻳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺔ ﺑﺎﻟوﻗﻔﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣرﺗون ﻛﺎن رﺟﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ ،وﺷﺎرك ﺑﻧﻔﺳﻪ

وأﻣواﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺳﺎن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن .وﺗﻘوﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت اﻟوﺛﻳﻘﺔ :إﻧﻪ ﻛﺎن
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ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻘرر وﻳﻌﺗرف ﺑﺄن اﻟﻧظﺎم اﻟذي اﻗﺗرﺣﻪ ﻟﺗﺄﺳﻳس ﻛﻠﻳﺔ ﻣﻳرﺗون اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣت ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻣﺄﺧوذ ﻋن ﻧظﺎم إﺳﻼﻣﻲ
ذﻫب ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻪ .وﻳﻘوم ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺧﻳر أو إﻟﻰ أي ﻏرض ﺷرﻋﻲ

آﺧر ﻛﺎﻷﻫﻝ واﻷوﻻد ،إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر ﻳﻛون ﻫو اﻷﻣﻳن ،وﻳﻛون اﻷﻫﻝ واﻷوﻻد أو اﻟﻐرض اﻟﺧﻳري اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد .Beneficiaries
واﻷﻣﻳن ﻳﻛون اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟرﺳﻣﻲ واﻷﻫﻝ واﻷوﻻد أو اﻟﻐرض اﻟﺧﻳري ﻫم اﻟﻣﻼك ﻋداﻟﺔ ودﻳﺎﻧﺔ .وﺗﻧﺎﻣت أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗرﺳت

وﻛﺛرت ﻗواﻋدﻩ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻟدرﺟﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﻋﺟﺎب وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻝ ﺑﺄن اﻷﻣﻳن  Trusteeﻻ ﻳﻣﻛن أن

ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن إدارﺗﻪ ﻟﻠﺗرﺳت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔدﻳن ،ﺣﻳث أﺻﺑﺣت ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن ﻋداﻟﺔ ودﻳﺎﻧﺔ أﻛﺑر اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
أو اﻟرﺳﻣﻲ ،واﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺎﻛم أن أﻛﺑر واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬم .وﻗد ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت اﻵن اﻷﻏراض اﻷوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت

ﻟﻪ ،وأﺻﺑﺢ ﻳﺳﺗﺧدم ﻛﺄداة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﺗرﺳت ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ظﻠم اﻟﺣﻛﺎم وطرﻳﻘﺔ ﻹﺧﻔﺎء

ﻣﻠﻛﻳﺗﻬم وأﺑﻌﺎد أﻣواﻟﻬم اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺗرﺳت ﻋن أﻋﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟﺎﺋرة.

ووﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﺗرﺳت واﻟوﻗف ﻫو ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻣوﻗوف أو اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺳت إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧر ﻳﺗﺻرف ﻓﻳﻪ
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ،اﻟذﻳن ﻗد ﻳﻛوﻧون أﻓرادا أو ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺧﻳر ﻛﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﻣدرﺳﺔ أو ٍ
ﻧﺎد أو ﻣﺳﺟد أو ﻛﻧﻳﺳﺔ .ﻓﺎﻟوﻗف
اﻟذي ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣﺑوس ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ ﻣذﻫﺑﺎ ﻳﻛون ﺑﺣﺑس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺣﻛم اﷲ .ﻓﻳﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣن اﻟواﻗف إﻟﻰ ﺣﻛم

ﻣﻠك اﷲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎﻝ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻳﻪ إﻻ طﺑﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟواﻗف .وﻓﻲ اﻟﺗرﺳت إذا اﻧﺗﻘﻠت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ دﻳر أو ﻛﻧﻳﺳﺔ
ﻣن اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﻛون اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ وﺗﺻرﻳف ﻏﻠﺗﻪ ٕوادارﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص ﺳﻧد اﻟﺗرﺳت اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻪ .واﻟواﻗﻊ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن

ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻳﺟب أن ﻧﻌﺗرف ﺑﺄن ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗد ﺗﻠﻘﻰ
ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺿرﺑﺎت ﻗوﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷرﻳن ﺑﻳﻧﻣﺎ ازدﻫر اﻟﺗرﺳت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﻧﺟﻠو

أﻣرﻳﻛﻲ وﻋظﻣت ﻗواﻋدﻩ .وﺣﻳث ﻟم ﺗﻌرف اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت ﻓﻼ ﻧﺟد ﻟﻪ ﺷﺑﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ

ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻻ ﻳﻌﺗرف ﺑﻧظﺎم اﻟﺗرﺳت .واﻷﺟدى أن ﻧﻌود إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺣﻛﺎم اﻟوﻗف اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،

ﻓﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ أﺷد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻪ.

 -5اﻟﻘراض وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ Commenda
ﻣن اﻟﻧظم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة :اﻟﻘراض .واﻟﻘراض – وﻫو ﻏﻳر اﻟﻘرض – ﻫو اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟذي ﻳﻘﺎﺑﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻫو
أن ﻳﻘدم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ واﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻪ ،وﻳﻘﺳم ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ اﻟرﺑﺢ ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .واﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﻳﻪ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐرﺑﻲ أن اﻟﻘراض ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻧظﺎم  commendaوﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﺻﻳﺔ

اﻟﺑﺳﻳطﺔ وﻫو ﻧوع ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺑﺳﻳط .واﻟﻣؤﻟف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻫو ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﺑراﻫﺎم ﻝ .ﻳودوﻓﻳﺗش
)Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (1970

 -6اﻟﻘواﻋد اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻟﺟزﻳرة أوﻟﻳرون Oleron
ﻣن أواﺋﻝ اﻟﻣدوﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ أوﻟﻳرون  .Oleronوﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣرﺻت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﻳﺎﻧور زوﺟﺔ اﻟﻣﻠك ﻫﻧري
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻠك إﻧﺟﻠﺗ ار ،ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺎ .وﻛﺎﻧت ﺟزﻳرة أوﻟﻳرون ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ورﺛﺗﻬﺎ ﻋن واﻟدﻫﺎ ﻗﺑﻝ

إﺑطﺎﻝ زواﺟﻬﺎ ﻣن ﻫﻧري اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻠك ﻓرﻧﺳﺎ .وﻛﺎﻧت اﻟﻳﺎﻧور ﺗﻔﻌﻝ ﻣﺎ ﺗﺷﺎء واﺷﺗرﻛت ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ،وﻟﻬﺎ

ﻗﺻص ﻏرﻳﺑﺔ ﻳروﻳﻬﺎ اﻟﻣؤرﺧون .وﺗﻘﻊ ﺟزﻳرة أوﻟﻳرون ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺷﺎطﺊ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻔرﻧﺳﺎ وﻛﺎﻧت ﻣﻳﻧﺎء ﻣﻬﻣﺎ ،واﺳﺗراﺣﺔ
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ﻟﻠﺻﻠﻳﺑﻳﻳن ﻓﻲ ذﻫﺎﺑﻬم ورﺟوﻋﻬم إﻟﻰ ﺑﻼدﻫم .وﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻣدوﻧﺔ  Oleronﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺑﺣر اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ؛ ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻳن ﺷﻣﺎﻝ وﺷرق اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ أزﻫﻰ ﻋﺻورﻫﺎ،

وﺗﻌﺗﺑر ﻗواﻋد أوﻟﻳرون ﺗﻘﻧﻳﻧﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣرﻳﺔ .واﻟﻧص اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣﺗرﺟم ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ وﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت
ﺗﺣت اﺳم .Oleron Rules
ﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻣوﺿوع ﺗﺄﺛر اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻲ ﻣوﺿوع ﺟدﻳد ﻳﺳﺗﺣق أن ﻳﺄﺧذ ﺣﻘﻪ ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ.
وﻳﺑدو ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣوﺿوع ﻳﺗﺟﺎوز ﺣدود ﻣﺟﻬود ﻓرد واﺣد .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
وﺗﺷﺟﻊ طﻼﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺑﻐﻳن  -اﻟذﻳن ﺗﻌدﻫم ﻟﺗوﻟﻲ وظﺎﺋف اﻟﺗدرﻳس  -ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻻطروﺣﺎﺗﻬم ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﻳر واﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ

اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي واﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .ﺑﻝ إﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻧوﺳﻊ أﻓﺎق اﻷﺑﺣﺎث؛ ﻟﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻘﺎﻧون

اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ أﻳﺿﺎ .ﻓﻠدﻳﻧﺎ ﺷﻌور ﻗوي أن ﻓردﻳك اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻣﺑراطور أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﻣﻠك ﺻﻘﻠﻳﺔ وﻣﻠك ﺑﻳت اﻟﻣﻘدس ﻗد ﺗﺄﺛر ﻛﺛﻳ ار ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻻﺑد أﻧﻪ ﺗﺄﺛر أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻧﻌرف أﻧﻪ أﺻدر ﻻﺋﺣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ أن روﺟرز اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺻدر

ﻻﺋﺣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻻ ﻧرﻳد أن ﻧﺛﻘﻝ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ أي اﻷﺣواﻝ ﻓﺈن ﻣن اﻟﺳﻬﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ .وﻫذا اﻟﻣﻘﺎﻝ

ﻫو دﻋوة ﻹﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ودورﻫﺎ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ.

 - 1انظر :في اختيارنا تعبير «القانون العمومي» كترجمة لمصطلح الـ « – »Common Lawدراستنا عن «قاعدة إلزامية السابقة القضائية وأفولھا في القانون
اإلنجليزي الحديث» مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية التي تصدرھا كلية الحقوق في جامعة اإلسكندرية – السنة الخامسة عشرة 1970) 1م( العدد األول ص
.139
واﻧظر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي :
Sir Frederick Pollok and Frederic William Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I. Second
Edition, Cambridge, Volume I.
Theodore F. T. Pluknett, A Concise History of the Common Law. London 1948.
Edward Jenks. A Short History of English Law. London 1949.
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 -نكفي باإلشارة إلى أھم ھذه الدراسات وھي لجون مقدسي وھو أستاذ قانون وعميد سابق لثالث كليات حقوق في الواليات المتحدة.

John A. Makdisi, the Islamic Origins of the Common Law, North Carolina Law Review, June 1999 pp.
1635 – 1738.
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 -انظر:

Monica M. Gaudiosi, The Influence of the Islamic law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case
of Merton College, 136 University of Pennsylvania Law Review 1231, 1246 – 55 (1988).
 - 4انظر:
George Makdisi, The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the Inns of Court, 34
Clev. St. L. Rev. 3.16 (1985-86).
وﺟورج ﻣﻘدﺳﻲ ﻣﺳﺗﺷرق ﻣن أﺻﻝ ﺷﺎﻣﻲ ﺗﺟﻧس ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻣن اﻟﺳورﺑون ﻋن اﺑن ﻋﻘﻳﻝ .وﻫو واﻟد ﺟون ﻣﻘدﺳﻲ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ
ﻓﻲ  ( 2وﻗد أﻫدى اﻻﺑن دراﺳﺗﻪ ﻟذﻛرى أﺑﻳﻪ اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ راﺋد ﻓﻛرة ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي.
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- Goerge Makdisi, The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into Its Origins in Law and Theology,
49 Speculum 640, 648 (1974).
 - 6أصل النورمان )أي أھل الشمال( ھم الفيكنج  Vikingوأصل كلمة الفيكنج يرجع إلى أنھم سكان الفيوردات أو الخلجان التي نعرفھا في البالد االسكندنافية .وقد
أخذت غارات الفيكنج على أوروبا شكال خطيرا في القرن التاسع الميالدي .ويرجع أصل الفيكنج إلى عناصر تيتونية جرمانية ظلت على حالتھا البدائية إلى أن أجبرتھا
ظروف الحياة إلى النزوح إلى الجنوب .فبدأت بغزو سواحل إنجلترا وفرنسا إلى أن سمح لھم شارل الثالث البسيط ملك فرنسا سنة 911م بمقتضى اتفاقية شھيرة بين

6

الطرفين «تسلم بمقتضاھا الفيكنج اإلقليم الساحلي الممتد من السوم  Sommeحتي بريتاني ،وھي المنطقة التي نسبت إلى الشماليين )أو النورمان( فعرفت منذ ذلك
التاريخ باسم نورمنديا أي أرض النورمان وعاصمتھا روان بغرب فرنسا والتي ال تبعد اآلن بأكثر من ثالث ساعات أو أقل بالقطار.
 - 7في نفس الوقت استمرت غزوات الفيكنج على إنجلترا الذين بدأوا تسميتھم بالدانيين ) Danesانظر دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور – أوروبا العصور الوسطي –
الجزء األول التاريخ السياسي – مكتبة االنجلو المصرية – طبعة 2007م ص  .(226إلى أن نجح ملك الدنمرك والنرويج كانوت  Knuteفي أن يصبح ملكا على
إنجلترا في الفترة من )1035 – 1016م( ولم يستطع أصحاب الحق في العرش السكسوني الوصول إلى الحكم إال في  1042حيث اعتلي إدوارد الثالث المعروف
بإدوارد المعترف والمعروف بنقائه وتدينه وتشييده كنيسة وستمنستر التي دشنت في 1065م واعترف به قديسا بعد ذلك لھذا السبب .وكانت أمه  Emmaتنتمي إلى
النورمان الموجودين بغرب فرنسا .وتقول أكثر الروايات :إنه قضي معظم مدة حكمه لدى وليام دوق نورمانديا ،الذي أصبح فيما بعد وليام الفاتح وأنه أوصي له أو اتفق
معه على أن يرثه وليام في حكم إنجلترا بعد موته .وحين مات إدوارد المعترف ،أعلن ھارولد األنجلوسكسوني نفسه ملكا على إنجلترا ،فقاد وليام حملة على إنجلترا
وھزم فيھا ھارولد وقتله في معركة حاسمة ھي معركة ھيستنج  Hastingفي  14أكتوبر 1066م وأعلن وليام نفسه ملكا على إنجلترا كلھا كوارث للعرش عن طريق
وراثته إلدوارد الثالث وليس بطريق االستيالء .وبذلك أصبح حاكما لكل من نورمانديا وإنجلترا وبدأ عصر النورمان في إنجلترا.

وباعتباره ملكا على إنجلترا فقد توج نفسه في كنيسة وستمنستر في آخر ديسمبر 1066م التي كانت قد دشنت في العام السابق على ذلك أي
1065م )انظر  .(Dictionnaire du Moyen âge, Puf. Paris 2002, v Angleterre, pp 60 – 61وظل وليام الفاتح ملكا
إلنجلترا ودوقا لنورماندي في نفس الوقت حتي وفاته سنة 1087م .وباعتباره ملكا إلنجلترا كان ملكا مستقال ولكنه بالنسبة لنورماندي لم يكن
سوي دوقا ال بد له من االعتراف بتبعيته لملك فرنسا – وكانت ھذه العالقة سببا في استمرار المناوشات بين ملك فرنسا ووليام الفاتح ومن
تقلد من أوالده أو أحفاده عرش إنجلترا إلى أن تنازل الملك جون )1216 – 1199م( شقيق ريتشادر قلب األسد إلى عرش فرنسا فيليب
أغسطس )1204 – 1202م( عن دوقية نورماندي وغيرھا من المقاطعات الفرنسية التي كانت تحت سلطانه في سنة 1302م ،وسمي على
أثر ذلك بجون الذي ال يملك أرضا  .Sans terreولھذه العالقة النورماندية التاريخية كانت اللغة اإلنجليزية القانونية تحتوي أكثر من نصفھا
على مصطلحات فرنسية قديمة قد ال تستخدم اآلن في القانون الفرنسي المعاصر.
 - 8في نفس الفترة التي احتل فيھا النورمان إنجلترا احتلوا جزيرة صقلية .بل إن احتالل صقلية بدأ قبل خمس سنوات من احتاللھم إلنجلترا .فوليام الفاتح احتل إنجلترا
في 1066م بينما بدأ أوالد عمومته بقيادة تانكرد دي ھوتفيل  Tancrede de Hautevilleلصقلية 1060م لتتم سيطرتھم على كل الجزيرة في 1091م.
 - 9المعروف أن المسلمين فتحوا صقلية ضمن ما سيطروا عليه من جنوب إيطاليا ابتداء من سنة 212ھـ 827 /م على يد أسد بن الفرات أيام زيادة ﷲ بن األغلب ثالث
أمراء بني األغلب الذين تمت سيطرتھم على مالطة وجنوب إيطاليا وصقلية على يد إبراھيم بن أحمد تاسع أمراء األغالبة )289 – 261ھـ 902- 875 /م( كما جاء
بأطلس تاريخ اإلسالم للدكتور حسين مؤنس – الزھراء لإلعالم العربي – ص  180خريطة رقم  .85وبعد زوال الدولة األغلبية وقيام الدولة الفاطمية محلھا سنة
296ھـ 909 /م بدأت فترة من الفوضى والعصيان وقامت دولة الكلبيون الذين حكموا صقلية لحساب الفاطميين مدة  95سنة ھجرية استتب األمن فيھا وازدھرت
حضارتھا ,وأصبحت «بلرم» قاعدة إسالمية كبري بعد بناء مسجدھا الجامع العظيم .وقد بلغت أسرة الكلبيين ذروة قوتھا أيام أبي الفتح يوسف الكلبي الملقب بثقة الدولة
)388- 979ھـ 998 – 989 /م( المرجع السابق ص  .293إال أن وحدة الحكم اإلسالمي لم تدم طويال وانقسمت صقلية إلى ثالثة أجزاء استقل بكل جزء قائد مسلم ،ولم
يلبثوا أن تحاربوا واستعان بعضھم بالنورمان الذين كانوا قد بدأت أطماعھم في االستيالء على جنوب إيطاليا سنة 440ھـ 1048 /م وانتھزھا النورمان فرصة لالستيالء
على معاقل صقلية تحت قيادة روبرت جسكار رئيس النورمان وأخيه روجر األول سنة 1060م وتم للنورمان االستيالء على كل صقلية في 1091م ،وازدھرت صقلية
أيام روجر الثاني ابن روجر األول وكان متسامحا مع المسلمين وكان يلبس الزي العربي ومعجبا بالحضارة اإلسالمية وقرب المثقفين والعلماء المسلمين فقرب إليه
اإلدريسي الذي طلب منه تحضير كتابه المشھور في الجغرافيا الذي انتھي اإلدريسي من تحريره في نفس السنة التي مات فيھا روجرز الثاني في سنة 549ھـ 1154 /م
وھو الكتاب المعروف «بالروجري».
 -10وطبقا للدارسين  -الذين اھتموا بوضع العرب والمسلمين  -فإن روبرت جيسكار وروجر األول كانا قد وافقا وقت أن استسلمت لھم «بالرم» في يناير 1072م على
ما اشترطه عليھم سادة المدينة العرب من أن قوانينھم )أي الشريعة اإلسالمية( لن تخترق بأي طريقة كانت وأنھم لن يكرھوا أو يخضعوا لقوانين غير عادلة أو جديدة.
ويقرر ھؤالء الدارسون أن كافة الوثائق التي حفظت من ھذا الوقت تدل على أن جميع المسلمين في الجزيرة قد احتفظوا بھذه الميزة والمكانة طوال العھد النورماندي
الذي انتھي في 1301م بانتھاء آخر ساللة للنورمان في صقلية .ويدللون على ذلك بما قاله ابن جبير الذي مر بصقلية وبقي بھا عدة أيام ببالرم في شتاء 1148م من أن
قاض يحكم في منازعاتھم.
المسلمين لھم في بالرم
ٍ

L. R. Menager, La Legislation sud-italienne sous la Domination Normande.
 -11والواقع أن سياسة روجرز الثاني جعلت من صقلية  -بموقعھا الفريد في منتصف البحر األبيض المتوسط ووجود المخزون الحضاري العربي بھا  -منارة ألوروبا
جميعھا ومحط أنظار ملوك وحكام المقاطعات األوربية المختلفة وأصبح الزواج والنسب مع األسرة المالكة النورماندية الصقلية سياسة مستقرة في أوروبا .فتزوجت
بنت روجرز الثاني  -كونستانس ،كما سبقت اإلشارة  -ابن فردريك بارباروسا ھنري السادس ،الذي أنجبت له فردريك الثاني ،وقد صار ھنري السادس ملكا لصقلية من
 1194إلى 1197م ليخلفه فردريك الثاني وليصبح ملكا لصقلية من 1250 – 1198م باعتباره حفيدا لروجرز الثاني.

وفردريك الثاني كان شغوفا بالحضارة والفلسفة اإلسالمية وكان سياسيا بارعا وإن لم يكن مسيحيا متحمسا دينيا ,وھو الذي قاد حملة صليبية
لكي يرضى عنه بابا روما .وھو صاحب الصلح الشھير مع الملك الكامل سنة 1129م حول مدينة القدس ،حيث كانت قد آلت إلى فردريك
الثاني عرش مملكة بيت المقدس في الفترة من ) 1225تاريخ زواجه من ....إلى 1244م )تاريخ عودة القدس إلى المسلمين( .باإلضافة إلى
عرش صقلية واإلمبراطورية الرومانية المقدسة أي اإلمبراطورية األلمانية.
 -12باإلضافة إلى سيطرة النورمان على الملك في إنجلترا وصقلية فإنھم أسسوا أيضا أثناء الحروب الصليبية إمارة في أنطاكية .فابن روبر جيسكار بوھمند األول  -وھو
ابن عم روجرز الثاني  -تولى إمارة أنطاكية ابتداء من الحرب الصليبية األولى وتزوج ابنة ملك فرنسا فيليب األول والمسماة كونستانس )ال يجب الخلط بينھا وبين بنت
روجرز الثاني التي تزوجت ابن فردريك بارباروسا والتي أنجبت فردريك الثاني( .وقد أنتج زواج بوھمند األول من زواجه ھذا بوھمند الثاني ،الذي ورث إمارة
أنطاكية من سنة  1126إلى 1130م .وقد تزوج بوھمند الثاني من اليكس بنت بودوان الثاني ملك بيت المقدس .الذي أنجب ريموند دي بواتييه ،الذي تولي إمارة انطاكية
في الفترة من 1149 – 1136م ،وأنجب ريمون دي بواتييه ،بوھمند الثالث ،أمير انطاكية من 1201 – 1153م؛ وماري التي تزوجت إمبراطور القسطيطينة مانويل
كومنن.
 -13انظر :الكتاب العمدة في الموضوع
F. W Maitland, "The Forms of Actions at Common Law", Cambridge, 1965.
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 ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳزي:واﻧظر
A. W. B. Simpson, "A History of the Common Law of Contract," Oxford 1975.
- “There is no evidence that the assize of novel desseisin originated in Norman, Anglo-Saxon, Canon or Roman Law. What
gave rise to the new concept suddenly appearing in the assize that protected ownership by protecting possession as evidence of
ownership?

14

To answer this question, one must venture beyond the borders of Western Europe. In the Islamic World, the concept of
protection of possession as evidence of ownership was well established by the Twelfth century, being guaranteed
through the action of Istihqaq."
John A. Makdisi, "The Islamic Origins of the Common Law,"77 North Carolina Law Review, June 1999, 1635-1665.
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اص َح َياةٌ َيا أ ُ ِولي ْاألَ ْل َبا ِ
ب َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُونَ {
ص ِ
}و َل ُك ْم فِي ا ْلقِ َ
َ
العدالة وحكم القانون
عبدالرحمن السالمي
تظھر اآلية سمتين :سمة القِصاص ،والذي يُعبّر عنه القرآن ف ي آي ٍة أُخ رى
بالقول" :النفس بالنفس" ،السمة األخرى سمة قُ ْطبُ الحياة ،وال ذي م ن أج ل
صونه ،كان اش ترا ُع القصِ اص .وب ذلك تجم ُع اآلي ُة الكريم ُة ب ين األم رين:
أم ر العدال ة ،وھ و ال ذي يعني ه القِص اص ،وأَ ْم ُر الش رع أو الق انون ،وھ و
ُوض ُع لتنظيم الحياة في المجتمعات البشرية.
النصُّ الم ُْل ِز ُم الذي يوحي أو ي َ
ُ
والعقوبات على الجرائم ُج ْز ٌء من ه ،ولكن ه ال يس تغرقُهُ ،وھ و م ا يش ير إلي ه
القرآنُ الكريم عندما ير ّكز على أمرين معا ً :أَ ْمر الحياة ،وأم ر "التع ُّق ل" ف ي
فھمھما ،والتع ُّقل في السلوك فيھا ،وتقدير البدايات والعواقب والمآالت.
ومفردا العدل والعدالة في الفھم القرآني ،وفي التجربة اإلس المية الوس يطة،
يشيران إلى فلسف ٍة للوجود اإلنس اني ،كم ا يش ير الث اني أيض ا ً إل ى المؤسَّس ة
القضائية .وفي المسألة األولى ،مسألة الفلسفة أو الغايات والمقاص د ،تتن وع
تعبي رات الق رآن الك ريم ،وكلُّھ ا ُتش ير إل ى معن اه الكبي ر .فھن اك المي زان
ٌ
ردات ُتش ير ف ي جانبھ ا النظ ري إل ى
وھناك القسط وھناك الح ّق ،وكلُّھ ا مف
ال ُس َنن الكوني ة واالجتماعي ة ،الت ي ذكرھ ا األث ر الش ريف :الع د ُل مي زانُ ﷲ
في األرض -أي أنّ التعامُل مع الحياة البشرية يقتضي اإلصغاء لخطاب ﷲ
ع َّز وج َّل ألُول ي األلب اب ،وبش أن االش تراع اإللھ ي م ن أج ل تحقي ق
االستخالف بالعمران في الكون والعالم وعا َلم الناس ،وفيما بي نھم .والمعن ى
األخالقي لذلك ھو ما ذكره الحسنُ البصري من أنّ العد َل إنم ا ھ و إنص افٌ
وانتصاف .وبذلك فھو فطرةٌ تتجلَّى في ُخلُ ٍق يُريد أن ُينصِ ف َ
اآلخرين ،وأن
يُب ادلوهُ ب ذلك ،ليس تقيم أمْ ُر األف راد والمجتمع ات .ول ذلك ي أتي التقا ُب ُل ف ي
ُ
ون
الق رآن وف ي الس نة وف ي التجرب ة ب ين الع دل
والظ ْل م .وكم ا يمك ن أن يك َ
ون ظالم ا ً لنفس ه
الم ر ُء ع ادالً م ع نفس ه وم ع اآلخ رين ،يمك ن أن يك َ
ولآلخرين.
وقد تأسست الجھ ُ
ات القض ائية ف ي التجرب ة اإلس المية عل ى اآلي ة الكريم ة:
}وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل{ .والمع روف أن ه بس بب األھمي ة
الفائق ة للعدال ة ف ي اس تمرار المجتمع ات واس تقرارھا؛ ف إن النب يَّ ص لى ﷲ
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علي ه وس لم ك ان يقض ي بنفس ه ب ين الن اس ،وك ذلك ك ان أص حا ُب ُه وخلف اؤه
الراشدون .وقد اع ُتبر القض اةُ ف ي التجرب ة اإلس المية دائم ا ً نواب ا ً للح اكم أو
عنه ولسببين :أنّ العدالة ھي المھمة الكبرى لرأس الدولة والنظ ام م ن أج ل
االستمرار واالستقرار ومعيشة الناس ،وإيصال الحقوق إل ى أص حابھا .أ ّم أ
الس بب الث اني ف ي ھ ذا االعتب ار فھ و إظھ ار أھمي ة ال ِفعْ ل )أي الممارس ة
القضائية(؛ ذلك أنَّ القائم عليھا ھو بمثابة الحاكم نفسِ ه ،ألولوية المھمة التي
يق و ُم بھ ا وعليھ ا .بي د أنّ الوج َه اآلخ ر للمس ألة ،وال ذي يھ بُ المؤسس ة
القضائية في اإلسالم أھميتھ ا أن ه بخ الف المؤسس ات القض ائية ف ي األدي ان
وال دول والثقاف ات األخ رى؛ ف إنّ القاض ي إنم ا يقض ي بش رْ ع ﷲ ،فتع ود
العدال ُة إلى أصلھا الرباني.
ويقت رن المص طلحان )العدال ة والق انون( ف ي األنظم ة وال دول الحديث ة
لإلشارة إلى أنّ العدالة لھا معاييرھا الموضوعية المتمثلة بالقوانين المرْ عية
اإلج راء .وھ ي ال تعن ي ھن ا المؤسَّس ة القض ائية فق ط فالعدال ُة تتحق ق ف ي
الدولة أو النظام ،وفي كل المجاالت ،بالقوانين الناظمة الت ي تق ول ب الحقوق
والواجب ات المتس اوية .وتحق ق ب الطبع وف ي ج ز ٍء منھ ا ف ي المؤسَّس ة
س؛ ف إنّ " ُح ْك َم
القض ائية .وإذا كان ت "العدال ُة" مص طلحا ً ع ا ًم يض ُع األ ُ ُس َ
القانون" وليس القانون فقط ،ھو ال ذي يھ بُ النظ ام الق ائم ش رعيته ،بوص فه
يطبّق القوانين التي وض ع ْتھا المج الس التمثيلي ة .ويق و ُم "حُك م الق انون" ف ي
األنظم ة الدس تورية الحديث ة عل ى الفص ل ب ين الس لطات ال ثالث :الس لطة
السياس ية ،والس لطة التنفيذي ة )الحكوم ة( ،والس لطة القض ائية .وال ُم را ُد م ن
وراء ھ ذا ال َفصْ ل أن ت ّ
ؤثر ك ُّل س لط ٍة ف ي المج االت الموكول ة إليھ ا.
وبمقتض ى المب ادئ والق وانين والتنظيم ات الت ي إش ترعتھا الس لطتان
التشريعية والتنفيذية ،يك ون عل ى الس لطة القض ائية أن تتص رف باس تقاللي ٍة
ع ن الس لطتين األُخ ريين .إذ إنّ الت وا ُزن لص الح العدال ة ف ي األنظم ة
المعاصرة يقوم على أساسين :أنّ المؤسسة الت ي تط ّب ق الق وانين ليس ت ھ ي
الش ارعة ،وأنّ المؤسس ة الت ي ُتطب ُق تل ك الق واني مس ٌ
تقلة ع ن المؤسس تين
األُخريين.
والواقع أنّ العقود الخمسة الماضية ،شھدت تطورا ٍ
ت ھائل ٍة ض من األنظم ة
ُ
تعتنق ح ُْك َم القانون ،وتبدو في أربعة جوانب:
التي
األول :تض اؤل نف وذ تي ار "األع راف المس تقرّ ة" واعتب ار تل ك األع راف
مص دراً الجتھ ادات القاض ي ،لص الح المدرس ة الالتيني ة الت ي ت رى التقن ين
الدقيق لكل شيء .أمّا تيار األعراف فھو ف ي األص ل تقلي ُد األنجلوسكس ون.
ولھ ذا االتج اه فلس ٌ
فة عريق ٌة تعتب ر أنّ قل ة الق وانين خي ٌر م ن كثرتھ ا ،وأنّ
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ون قوي ا ً ف ي محكمت ه لك ي يس تطيع التأھ ل إلص دار
القاض ي ينبغ ي أن يك َ
األحكام في القضايا الصعبة .ث م إنّ "ال ُع رف" الب اقي يح ّق ق إجماع ا ً أو ش به
اع عل ى الممارس ة ،وھ ذا خي ٌر م ن أن يص بح األم ر مقص وراً عل ى
إجم ٍ
اجتھ ادات النخب ة ف ي المج الس التش ريعية .بينم ا ي رى التي ار الروم اني/
الالتيني أنّ ظروف المتغيرات ،ودواعي العدال ة ،ك ال االعتب ارين ،يقتض ي
التدقيق والتفصيل في القوانين للدفاع عن فكرة المساواة أمام القانون ،وعدم
ميول شخص ي ٍة أو عاطفي ٍة م ن جان ب القاض ي .وال
إخضاع المتداعين ألي
ٍ
يرى أھ ُل "التدوين" ھؤالء في ذلك إضعافا ً للقاضي؛ بل عل ى العك س إذ إنّ
جانب ه ي ْق وى إن اس تطاع الع ودة إل ى ن صّ الق انون ف ي معظ م الح االت،
وبحي ث ال تتك اثر الخالف ات ح ول األحك ام ،وبق اء القض ايا ط ويالً أم ام
القضاء بدرجاته المختلفة.
ثاني ا ً :اخ تالف المفك رين ف ي تق دير مقول ة "اس تقاللية القض اء" ،فھن اك م ن
يري د أن ي دعم ھ ذه االس تقاللية ع ن الس لطة التنفيذي ة ،باعتبارھ ا الض مانة
الرئيس ية للحيادي ة والعدال ة .وھن اك م ن رأى أنّ الس لطتين األُخ ريين ف ي
الدول ة الحديث ة ،تظ الن أق وى م ن الس لطة القض ائية؛ وبخاص ٍة الس لطة
فريق ثال ُ
ٌ
ث أنّ اتج اه النظ ام السياس ي للت أثير عل ى القض اء
التنفيذية .ويرى
إنْ حدث بإلحاح فيكون الس بب الت دخل القض ائي ف ي القض ايا الت ي يعتبرھ ا
القسم التنفيذي من صالحياته ،والعك س ب العكس .ويت دخل القُض اةُ ع اد ًة ف ي
مسائل تمسّ الشأن السياس ي عن دما يتعل ق األم ر بالفس اد .بي د أنّ ھن اك َم نْ
يرى أنّ النظام السياسي ال ديمقراطي يس تطيع أن يُص لح نفس ه بنفس ه ،أو ال
تكون الديمقراطية )القائمة على المحاسبة والتداول( قادر ًة على البقاء.
ثالثا ً :مع ظھور كتاب ج ون رول ز" :نظري ة العدال ة" ،ع ادت قض ايا الع دل
االجتم اعي إل ى الظھ ور ف ي نقاش ات الق انونيين ،وف ي اس تقاللي ٍة ع ن
الصراعات األيديولوجي ة ب ين المح افظين واليس اريين .فم ا معن ى "العدال ة"
وس ط ھ ذا التف اوت الض خم ال ذي ال يمك ن تبري ره ف ي النف وذ والث روات
واإلمكاني ات ،رغ م التس اوي ف ي الطبيع ة ،وف ي النش أة التربوي ة ،وف ي
ص ق انونيٍ واح ٍد عل ى ك ّل
االھتم ام والنش اط .ث م كي ف يج ري تطبي ق ن ٍ
الح االت -فض الً ع ن أنّ ف ي قص ر "العدال ة" عل ى القض اء تض ييقا ً ش ديداً
لمفھومھا ومقاصدھا.
رابعا ً :التس اؤ ُل م ن جدي د ،وب دون خلفي ا ٍ
ت أيديولوجي ة ع ن عالئ ق الق انون
ب األخالق .ف المعروف أنّ األدي ان وعل ى رأس ھا اإلس الم ،ال تخل و فيھ ا
األحكام عن تعل يال ٍ
ت ومقاص د ،بحي ث ال يمك ن فھمُھ ا أو إجراؤھ ا ب دونھا.
بينم ا ال تقب ل الق وانينُ المدني ُة إدخ ال االعتب ارات األخالقي ة ف ي الحس بان.
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وھن اك ف ي العق ود األخي رة م دارسُ قانوني ٌة ت ربط ب ين األم رين ،و ُتن اقشُ
مسألة إخضاع القوانين ومتغيراتھا للقيم األخالقية العامّة.
لق د ظلّ ت مش كالت "العدال ة" وقض اياھا ھ ي الش غل الش اغل للبش رية من ذ
ظھور فكرة الدولة .ويتجد ُد النقاشُ اليوم على عدة خلفيات :عولم ُة األسواق
والتش ريعات ،والمعن ى المتج دد التعددي ة والديمقراطي ة ،وعالئ ق األنظم ة
السياسية بحكم القانون.
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ثنائية القانون والشريعة
األسباب واآلثار ومحاولة العالج
أﺣﻣد اﻟﺧﻣﻠﻳﺷﻲ



تقديــــــم

ﻣوﺿوع ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻓﻛرﻳﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً

وﺳﻳﺎﺳﻳﺎً .وﻻ ﺗﺑدو ﻓﻲ اﻷﻓق ﺑوادر ﺟدﻳﺔ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ،أو زﺣزﺣﺔ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺳواد اﻷﻋظم

ﻣن اﻷﻣﺔ ،واﻟﺳﺑب اﻧﻬﺎ رﺑطت ﺑﺛﻧﺎﺋﻳﺔ أوردﻫﺎ اﻟﻘرآن وﺣذر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ آﻳﺎت"

}ﻳرﻳدون أن ﻳﺗﺣﺎﻛﻣوا إﻟﻰ اﻟطﺎﻏوت وﻗد أﻣروا أن ﻳﻛﻔروا ﺑﻪ{)ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ,آﻳﺔ .(60
}وﻣن ﻟم ﻳﺣﻛم ﺑﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ ﻓﺄوﻻﺋك ﻫم اﻟﻛﺎﻓرون{)ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ,آﻳﺔ .(44

}وﻣن ﻟم ﻳﺣﻛم ﺑﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ ﻓﺄوﻻﺋك ﻫم اﻟظﺎﻟﻣون{)ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ,آﻳﺔ .(45

}وﻣن ﻟم ﻳﺣﻛم ﺑﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ ﻓﺄوﻻﺋك ﻫم اﻟﻔﺎﺳﻘون{)ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ,آﻳﺔ .(47
}أﻓﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻳﺑﻐون وﻣن أﺣﺳن ﻣن اﷲ ﺣﻛﻣﺎ ﻟﻘوم ﻳوﻗﻧون{)ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ,آﻳﺔ .(50

وﻗد ﻛﺗب اﻟﻛﺛﻳر ﺣوﻝ وﺻف «اﻟﻘﺎﻧون» ﺑﺎﻟطﺎﻏوت وﺑﻐﻳر ﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ ،وﺑﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ
اﻋﺗﺑر

أﻛﺛر

ﻣن

ﻛﺎﺗب،

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

اﻟﺗﻲ

ﺗﻧظم

ﺷؤوﻧﻬﺎ

 -ظﺎﻟﻣﺔ وﻓﺎﺳﻘﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔر واﻟﻣروق ﻋن اﻟدﻳن ...

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون

ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣن أﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ،ﺑﻳﺎن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود
ﺑﻳن «اﻟﻘﺎﻧون» وﺑﻳن «اﻟطﺎﻏوت» وﻣﺎ ﻗﺻدﻩ اﻟﻘرآن ﺑﻐﻳر ﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ ،وﺑﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ .وﻫو

ﻳﺳرت رﺑط ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺗطﻠب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ّ
ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺑﺣث ﻛذﻟك ﻋن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓك ﻫذا اﻟرﺑط وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﻳﺢ
ﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ «اﻟﻘﺎﻧون» و«اﻟﺷرﻳﻌﺔ».

وﻧﺣﺎوﻝ ﺑﺈﻳﺟﺎز ﺷدﻳد ﺗﻧﺎوﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻳن :اﻷوﻟﻰ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت اﻟرﺑط ﺑﻳن

ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرﻳﻌﺔ وﺑﻳن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻼج

وﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟرﺑط اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.

اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ :اﻷﺳﺑﺎب
 أكاديمي من المغرب .
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ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﺿدت ﻟوﺻم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐﻳر ﻣﺎ أﻧزﻝ

اﷲ وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟطﺎﻏوت ,ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻫﻲ:
 ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻻﺟﺗﻬﺎد. -طﺑﻳﻌﺔ اﻟرأي اﻻﺟﺗﻬﺎدي.

 -ﻣﺻدر «اﻟﻘﺎﻧون» وﻣﻼﺑﺳﺎت دﺧوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

أوال :صالحية التفسير واالجتھاد
ﻛﺗب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ« :ﻓﻠﻳﺳت ﺗﻧزﻝ ﺑﺄﺣد ﻣن أﻫﻝ دﻳن اﷲ
ﻧﺎزﻟﺔ إﻻ وﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻬدى ﻓﻳﻬﺎ» ,1ﺛم ﺣدد ﺷروط ﻣن ﻳﺣق ﻟﻪ أن

ﻳﺳﺗﺧرج أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻧوازﻝ ،وﻫو «اﻟﻣﺟﺗﻬد» وﻛﻝ ﻣن ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻪ ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ
اﻻﺗﺑﺎع واﻟﺗﻘﻠﻳد.2

وﻳوﺧذ ﻣن ﻛﻼم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ أﻣران:

اﻷوﻝ أن ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم وﻛﻝ ﺷﺄن ﻣن ﺷؤون اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺣﻛوم
ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ.

واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻧﺻوص ﻗطﻌﻳﺔ اﻟﺛﺑوت واﻟدﻻﻟﺔ ،ﻳﻌﺗﺑر «اﻟﻣﺟﺗﻬد» ﻫو

اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟوﺣﻳد ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﺟﻣﻳﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ٕواﻋﻼﻧﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ اﺗﺑﺎﻋﻪ وﺗﻘﻠﻳدﻩ.
وﺗرﺳﺦ ﻫذان اﻷﻣران ﻣن ﺑﻌد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ دون ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻣﻔﻬوم ﺣﻛم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﺷؤون اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن

أﻓر ًادا وﻣﺟﺗﻣﻌﺎً ،وﻻ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﺗﺑرﻳر ﻟﻠﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﺳن ﺟﻣﻳﻊ
اﻷﺣﻛﺎم ﻣﻊ اﻹﻏﻔﺎﻝ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﺛﻝ آﻳﺔ }وأﻣرﻫم ﺷورى ﺑﻳﻧﻬم{.

وﺑﺎﺳﺗﻣرار ذﻟك ﻋﺑر اﻷﺟﻳﺎﻝ واﻟﻘرون ،ﺗﺷﻛﻝ اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﻌﺎم ﺑﺄن ﻛﻝ ﺣﻛم ﻟم ﻳﺻدر ﻋن

«اﻟﻣﺟﺗﻬد» ﻻ ﻳﻛون ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔٕ ،واذا ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﻧزﻝ اﷲ ﻓﻬو ﻗطﻌﺎً ﻣن ﻏﻳر

ﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻌروﻓﺔ وﻫﻲ أن «أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون» ﻻ ﻳﻘررﻫﺎ «اﻟﻣﺟﺗﻬد» وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻳﺳت

ﻣن اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻻ ﻣﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ وﻓرض اﻟﺣﻛم ﺑﻪ وﺣرم اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳواﻩ.

ثانيا :طبيعة الرأي االجتھادي
اﻷﺻوﻟﻳون ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻳﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﺣﻛم اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﺑﺎﻟظﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر

أن أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ أدوات اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻫو ﺗرﺟﻳﺢ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﺣﻛم اﻟذي أﻋﻠﻧﻪ ﻋن
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ﺣﻛم أو أﺣﻛﺎم أﺧرى ﻳﺣﺗﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺻوص ﻣﺎ دام اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻗﺎﺻ اًر ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺻوص ﻏﻳر ﻗطﻌﻳﺔ اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺛﺑوت.3

وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا أن ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺣﻛم اﻻﺟﺗﻬﺎدي ٕ -وان ﻛﺎن واﺟب اﻟﺗطﺑﻳق  -ﻣﻧﻔﺻﻼً وﻣﺗﻣﻳ اًز
ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ﻗطﻌﻳﺔ اﻟﺛﺑوت واﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻔرض ذﻟك ﺻﻔﺗﻪ اﻟظﻧﻳﺔ،
وﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻪ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻌددﻩ ,وﻣن اﻟﻧﺎدر ﺟداً اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر واﺣد ﻟﻧص

ﻏﻳر ﻗطﻌﻲ اﻟدﻻﻟﺔ.

ﻟﻛن اﻟذي ﺣدث ﻫو ﺗﻛﻳﻳف رأي اﻟﻣﺟﺗﻬد ﺑﺄﻧﻪ ﻫو ﻋﻳﻧﻪ ﺣﻛم اﷲ:

أﻣﺎ أﻧﻪ ﺣﻛم اﷲ ﻓﻲ اﻷزﻝ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺟﺗﻬد أﻧﻪ ﻛﺷف ﻋﻧﻪ وأﻋﻠﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوﻝ طﺎﺋﻔﺔ

اﻟﻣﺧطﺋﺔ ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن.

وأﻣﺎ أن ﺣﻛم اﷲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻛﻣﺎ ﺗﻘوﻝ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺻوﺑﺔ.4

ﻣﺎذا أﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﺗﻛﻳﻳف ﻟﻠرأي اﻻﺟﺗﻬﺎدي؟ أﻧﺗﺞ اﻧدﻣﺎج اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ اﻟظﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﻘطﻌﻳﺔ ،واﻛﺗﺳب اﻟﻧوﻋﺎن ﻣﻌﺎً ﺻﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ اﷲ ،أي أن اﻵراء اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ
ﻧﻘﻠت ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟﻌﻠوي وﺗﻼﺷت ﺑذﻟك ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟظﻧﻳﺔ وأﻟﺑﺳت ﻟﺑوس

أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻘطﻌﻳﺔ وأﺻﺑﺣت أﺑدﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﻌدﻳﻝ واﻟﺗﻐﻳﻳر ,اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ إﻟﻰ
اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ وﻧﺑذ «اﻟﻘﺎﻧون» أﻳﺎً َ◌ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻬﻣﺎ.
ﻣﺛﻼً اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﻓرض ﺗوﺛﻳق ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ،وﺗﺣدﻳد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟر وﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌطﻝ اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ واﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻝ ،وﻓرض ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻛراء ﻟﺻﺎﻟﺢ

 3ـ وبالنسبة لألحكام المستندة إلى القياس ،أورد اإلمام الغزالي ستة احتماالت إذا وقع المجتھد في أي واحد منھا ،يكون
قياسه غير صحيح والحكم الذي يبنيه عليه خاطئا ـ المستصفى ـ .279/2
 4ـ الخالف بين الطائفتين كان نظريا ً صرفا ً ،ليس له أثر عملي.
فالمخطئة يقولون في حالة تعدد اآلراء للواقعة أن أحد المجتھدين ھو وحده الذي أصاب الحقيقة وكشف عن حكم
ﷲ األزلي واآلخرون كلھم مخطئون ،لكن من الناحية العملية ال وسيلة لتحديد من «أصاب» ومن «أخطأ» والنتيجة
اعتقاد مقلدي كل «مجتھد» أن رأي من قلدوه ھو وحده من اكتشف حكم ﷲ األزلي فھم في تقليده يطبقون حكم ﷲ الحق.
وھي النتيجة نفسھا التي ينتھي إليھا المصوبة الذين يرون «أنه ليس في الواقعة التي ال نص فيھا )قطعي الداللة( حكم
معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن ،وحكم ﷲ تعالى على كل مجتھد ما غلب على ظنه» المستصفى للغزالي
ـ .263/2
أو كما يقول الشاطبي األحكام عندھم إضافية:
«إذ حكم ﷲ عندھم تابع لنظر المجتھد  ...فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخالف ثابتة بحسب ما في نفس األمر
عند المجتھد وفي ظنه  ...فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز فجھة المصلحة
عنده ھي الراجحة ،وھي كذلك في نفس األمر في ظنه ،ألنھا عنده خارجة عن حكم الربى المحرم فالمقدم على التفاضل
فيھا ،مقدم على ما ھو جائز ،وما ھو جائز ال ضرر فيه ال في الدنيا وال في اآلخرة ،بل فيه مصلحة ألجلھا أجيز.
وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربى فيھا غير جائز ،فھي عنده داخلة تحت حكم الربى المحرم ،وجھة المصلحة عنده
ھي المرجوحة ال الراجحة ،وھي كذلك في نفس األمر على ما ظنه ،فال ضرر الحق به في الدنيا واآلخرة»
الموافقات .56/2
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اﻟﻣﻛﺗري  ...ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن «اﻟﻘﺎﻧون» اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟواردة ﻓﻲ
اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣن ﻗﺻر اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة ،واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد،

ٕواﺧﺿﺎع ﻋﻘدي اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻛراء ﻹرادة اﻟطرﻓﻳن واﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ .رﻏم أن ظروف اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻳش
وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ ﺗﺟﻌﻝ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻫذﻩ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ

ﻓﻲ واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻐﻳرت ﻛﻝ ﻣﻼﻣﺣﻪ وﻋﻧﺎﺻر ﺑﻧﺎﺋﻪ.

ثالثا ً :مصدر «القانون» ومالبسات دخوله إلى المجتمعات اإلسالمية

ﻣﺻطﻠﺢ «اﻟﻘﺎﻧون» ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﺗداوﻝ اﻟﻳوم ،اﻗﺗرن دﺧوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻘدوم
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻐرﺑﻲ واﺳﺗﻳﻼﺋﻪ ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻋﻠﻰ رﺑوﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻫو اﻟذي أﺳس ﻧظﺎم إﺻدار

اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻷﻗطﺎر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.5

واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟم ﻳﺄت ﺑﺗﻧظﻳم إﺟراءات إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌدﻳﻠﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ أﺗﻰ
ﻛذﻟك ﺑﻣﺿﻣوﻧﻪ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻪ ٕواﻣﺎ ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻳﻬﺎ دون
اﻟﺧروج ﻋن أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻧﺎظﻣﺔ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ .6ﻫذا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﻳﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟراﺳﺧﺔ ﺗرى أن «اﻟﻔﻘﻪ» اﻟذي أﻧﺗﺟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء أو ﻳﺗﻧﺎﻗﻠوﻧﻪ ﻫو اﻟﺷرﻳﻌﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ.

ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺣﺗﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻠﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ راﻓﻘت دﺧوﻝ «اﻟﻘﺎﻧون» ٕواﺟراءات

إﺻدارﻩ  -ﻫﻲ ﻣﻧﺎﻫﺿﺗﻪ ﻟﻌدم ﺷرﻋﻳﺔ ﻣﺻدرﻩ أوﻻً ،وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﺛﻳر ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ

 5ـ حتى ما عرفته الدولة العثمانية في أواخر حياتھا ،كان نقالً عن النموذج الغربي والفرنسي منه على الخصوص.
 6ـ في المغرب مثالً إثر عقد الحماية المبرم مع فرنسا عام 1912م صدرت في السنة الموالية نصوص قانونية أساسية
بالصيغتين المشار إليھما في المتن:
إذ صدر في  1913/9/12ظھير نص على تطبيق القانون الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية الفرنسيين .كما صدر
في نفس السنة ظھير آخر أمر بتطبيق قانون الشركات الفرنسي المؤرخ في  24يوليو 1867م على الشركات التي
تؤسس في المغرب.
وبالنسبة للقانون المدني صدر في « 1913/9/12ظھير االلتزامات والعقود» الذي نقل «مجلة القانون المدني
التونسي» التي أصدرتھا السلطات االستعمارية في تونس عام 1906م والتي حررھا المحامي موسى سنتيانا اإليطالي
جنسية واليھودي ديانة وقال عنھا أنه لخص «القانون األوروبي» وذلك نتيجة دراسته الجامعية في كل من بريطانيا
وإيطاليا فضالً عن إتقانه اللغتين العربية والفرنسية في بلد والدته تونس.
وكل من القوانين األساسية التي صدرت إذ ذاك نقلت حرفيا ً تقريبا ً من مثيالتھا الفرنسية كالقانون التجاري ،والقانون
العقاري ،وقانون اإلجراءات المدنية ،وقانون التنظيم القضائي ...
= وھو ما أكدته اللجنة المكلفة بصياغتھا ـ وأعضاؤھا كلھم فرنسيون ـ في التقرير الذي رفعته بتاريخ 1913/6/25
إلى رئيس الجمھورية الفرنسية.
وصدرت باللغة التي حررت بھا وھي الفرنسية ولم تنشر لھا ترجمة بالعربية ،وطبقا ً للمادة الخامسة من معاھدة
الحماية فإن جميع الظھائر )القوانين( التي يصدرھا الملك ال تنشر في الجريدة الرسمية إال بعد أن يصادق عليھا باسم
الجمھورية الفرنسية المقيم العام ويأذن بنشرھا.
إن ھذا الذي حدث في المغرب وھو نموذج لما وقع في باقي األقطار اإلسالمية المحتلة بقوة السالح ـ كان من الطبيعي
جداً أن يعتبر معه «القانون» بضاعة استعمارية شكالً ومضموناً ،صادرًا من عدو «كافر» فھو لذلك مخالف لشريعة
اإلسالم ومناقض لھا.
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«اﻟﻔﻘﻪ» ﺛﺎﻧﻳﺎً ،وﻧﺳﺦ ﻣﺟﻣﻝ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻣن ﻗواﻧﻳن «اﻟﺑﻼد اﻟﻛﺎﻓرة» ﺛﺎﻟﺛﺎً،

وﻷن اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻧوع ﻣن «اﻟﺟﻬﺎد» اﻟواﺟب ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻣﺣﺗﻝ راﺑﻌﺎً.

رابعا ً :التعليم المزدوج :فقه ،قانون

ﻛﻝ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳن ﻣزدوج ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘن «ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت» وﻓق اﻟﻣذﻫب اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻌﻧﻲ .ﻣﻣﺎ

ﻳﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ:

 -اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌروف ﻗدﻳﻣﺎً ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻳﻳن «اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ» أو

«اﻹﻣﺎم» ﻋن طرﻳق أﻫﻝ «اﻟﺣﻝ واﻟﻌﻘد» وﺗﺣدﻳد ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،وﻣوارد ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝ ...

ﻋﻼﻗﺎت «اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» ﺑﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻳدة أﻓراداً ﻛﺎﻧوا
أو ﺟﻣﺎﻋﺎت.

 -اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﻓق اﻟﻘﺿﺎء.

 اﻟﺟراﺋم وﻋﻘوﺑﺎﺗﻬﺎ ٕواﺟراءات ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﻓراد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻣﺎرﺳوﻧﻪ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻣدﻧﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺟزون ﺑﻬﺎ

ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ...ﻳﻠﻘن ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ ﺑوﺻف ﻛوﻧﻪ ﻫو «أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ» اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ دون ﺳواﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم اﻟﻔردي وﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﺷؤوﻧﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﻲ

ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﻣن ﻳﺧﺎﻟﻔوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻳدة ،دون ﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﻳﺔ ،واﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺧﺗﺑر ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺗﺟددة إﻋﻣﺎﻻً
ﻟﻠﻣﺑدأﻳن اﻷﺻوﻟﻳﻳن:

«ﻣراﻋﺎة ﻣﺂﻝ اﻷﻓﻌﺎﻝ»

«اﻟﺣﻛم ﻳدور ﻣﻊ ﻋﻠﺗﻪ وﺟوداً وﻋدﻣًﺎ».

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوﺟد اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟروادﻫﺎ ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ﺑدءا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻌﻼً.
ً
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟد ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﻳث ﻣرو اًر ﺑﺎﻟﻣراﻓق واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ

ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧذ اﻟﻘدﻳم.
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ﻳﻘدم «اﻟﻘﺎﻧون» ﺑوﺻﻔﻪ أﺣﺳن وآﺧر ﻣﺎ أﻧﺗﺟﻪ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ طﻳﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ

اﻷرض ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﺷؤوﻧﻪ وﺗﻬذﻳب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﻳن أﻓرادﻩ.

وﻛﻼ اﻟﻣدرﺳﺗﻳن ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ اﻷﺧرى ،وﻻ ﺗﻘدر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم ﻣﺿﻣوﻧﻳن ﻣﺗﻧﺎﻓرﻳن ﻣن

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدﺑﻳر اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظر إﻟﻰ

«اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ دﺧﻳﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﺷرﻳﻌﺗﻬم اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ اﷲ وأﻣروا ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ وﺑﻌدم ﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
اﻟطﺎﻏوت وﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻧزﻟﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺷرﻳﻌﺗﻪ.

ﻛﻳف ﺗﺿﺎﻓرت اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗﻛرﻳس ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرﻳﻌﺔ؟

ﺣﺻر ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺻوص ٕواﻋﻼن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ «اﻟﻣﺟﺗﻬد» ﺗرﺳﺧت ﺑﻪ ﻣﻊ
ﺗواﻟﻲ اﻟﻘرون ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻧﻘﺎشٕ ،واﻳﻣﺎن ﺟﺎزم ﺑﺄن اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﻳد ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻫو
«اﻟﻣﺟﺗﻬد» اﻟذي ﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ «اﻟﻌﺎﻟم» وﻟذﻟك ﻧﺟد أﻓراداً ذو ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻳرﺟﻌون
إﻟﻰ «اﻟﻌﺎﻟم» ﻓﻲ أﻣور ﺑﺳﻳطﺔ ﻟﻳﺑﻳن ﻟﻬم ﺣﻛم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻳﻬﺎ .وﻻ ﻳﺛﻘون ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬم

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ وﺑﺎﻷﺣرى ﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ «اﻟﻌﺎﻟم» ﻓﻳﻣﺎ أﻓﺗﻰ ﺑﻪ

ﻓﺄﻣر ﻏﻳر وارد إطﻼﻗﺎً وﻟو ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻧطق ﺑﻪ ﻏرﻳﺑﺎً ﻋن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ،وﻻ

ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،واﻟﻌدﻝ ،وﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻣﻔﺎﺳد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻳﻪ
أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ.

وﻛﻳف ﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد أو ِ
اﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﺗﻘﻠﻳد ﻧﻔﺳﻪ «ﺣﻛم ﺷرﻋﻲ» وواﺟب ﻋﻠﻰ «اﻟﻌﺎﻣﺔ»
و«ذﻟك ﻓرﺿﻬم» ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﺑن رﺷد اﻟﺣﻔﻳد؟ أي أن اﺣﺗﻛﺎر اﻻﺧﺗﺻﺎص ووﺟوب اﻟﺗﻘﻠﻳد،

ﻳؤدﻳﺎن ﺣﺗﻣﺎً إﻟﻰ رﻓض ﺻﻔﺔ «اﻟﺷرﻋﻲ» ﻋن ﻛﻝ ﺣﻛم ﻳﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟﻬﺔ ذات

اﻻﺧﺗﺻﺎص.

ٕواﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻳﺄﺗﻲ وﺻف اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﷲ اﻷزﻟﻳﺔ أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟرأي
اﻟﻣﺟﺗﻬد ،ﻟﻳﻌﺿد اﻟﻧﻔور ﻣن «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» إذ ﻛﻳف ﻳﺻﺢ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼم ﻣﻊ

ﻧﺑذ أﺣﻛﺎم اﷲ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ وﺗﻌوﻳﺿﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧون ﻓرﺿﻪ ﻣﺣﺗﻝ ﻻ ﻳدﻳن ﺑﺎﻹﺳﻼم؟

وﻗد ﺗﺻدى ﻋدد ﻣن اﻟدﻋﺎة ﻟﻧﺷر ﻓﻛرة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬم اﻟﻣرﺣوم أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي اﻟذي رأى ﻋﻧد اﺳﺗﻘﻼﻝ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن أن ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧطق
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ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدﺗﻳن ﻟﻠرﺟوع إﻟﻰ اﻹﺳﻼم وذﻟك ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ :إﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻹﻧﺟﻠﻳز ،واﻟرﺟوع

إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق «أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ» اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ دﺧوﻝ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ.

وﺗﺑﻊ اﻟﺷﻳﺦ اﻟﻣودودي دﻋﺎة آﺧرون وﺗﺄﺳﺳت ﺟﻣﻌﻳﺎت وﺗﻳﺎرات ﺗﻧﺎدي ﺑﺗطﺑﻳق «اﻟﺷرﻳﻌﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» وﻧﺑذ «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» .ووﺟدت ﻫذﻩ اﻟدﻋوات ﺳﻧدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
اﻟﻣزدوج :ﺗﻌﻠﻳم ﻳﻠﻘن «اﻟﻔﻘﻪ  /اﻟﺷرﻳﻌﺔ» وآﺧر ﻳﻠﻘن «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» واﻟﻛﻝ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت

اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﺑﺗﺟﺎﻫﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔرﻳﻘﻳن ﻟﻶﺧر.

وﻧﻌﺗﻘد أن اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ:

 -ﺗﻬﻳب دارﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺣﻛﺎم «اﻟﻔﻘﻪ» اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧﺻوص اﻟﺷرﻳﻌﺔ

وﻗواﻋد اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻔﺳﻬم ٕواﺛﺎرة اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن أري اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ﻧص
وﺑﻳن إﻗرار اﻟﺣﻛم ٕواﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻹﻟزام ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم .وﻳرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻬﻳب
إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷدﻳﺎن ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺗﻔﺳﻳر ﻧﺻوﺻﻬﺎ وﺑﻳﺎن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ .وﻫو

أﻣر ﻣﻌروف ﻟﻳس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻳﺎن.

 -اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻟدى دارﺳﻲ «اﻟﻔﻘﻪ» واﺑﺗﻌﺎدﻫم ﻋن دراﺳﺔ «اﻟﻘﺎﻧون» وﺗﺣﻠﻳﻝ طﺑﻳﻌﺗﻪ،

وﻟو ﻓﻌﻠوا ﻟﺗﺑﻳن أن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ردم اﻟﻬوة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻطﻠﺣﻳن وﻟﺟﻧﺑوا اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻔﺗن اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻔﻬﺎ ﻛﺛﻳ اًر ﻣن اﻟوﻗت واﻟﻣﺎﻝ وﺗﻔوت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻌﻣﺗﻲ اﻻﺳﺗﻘرار

واﻟﺗﻼﺣم اﻟﻠﺗﻳن ﺑدوﻧﻬﻣﺎ ﻳﺗﻌذر اﻟﺑﻧﺎء وﺗﺗﻔﻛك اﻷوﺻﺎﻝ.

 اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﻣﻼﺑﺳﺎت دﺧوﻝ «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ٕواﻏﻔﺎﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝﻣﺿﻣوﻧﻪ وﺷﻛﻠﻳﺎت إﻗ اررﻩ.

ﻟو ﺗم ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺿﻣون ﻷﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ ،وﻳﻛون
ﻣن اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻧﻘدﻫﺎ وﺗﻘدﻳم ﺑدﻳﻠﻬﺎ ،وﻟﺗﺑﻳن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ أن أﻏﻠب ذﻟك اﻟﻣﺿﻣون اﻗﺗﺿﺎﻩ ﺗطور
اﻟﺣﻳﺎة إذا ﺑدا ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﺻوص اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻗﻳﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻳﺎ.

ﻣﺛﻼً :اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﻳﺑﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﻝ اﻷﺷﺧﺎص وﻳﺣدد ﺗﻛوﻳن ﻛﻝ

ﻣؤﺳﺳﺔ واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ٕواﺟراءات ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣدد اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ -
ﻣﻘﺎرﻧﺎً ﺑﻣﺎ ﻛﺗب ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ .وﻫو اﻟذي
ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻳردد إﻟﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ.
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ﻗواﻧﻳن اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ

ورﻗﺎﺑﺔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻳز ﻟـ«وﻟﻲ اﻷﻣر» أن ﻳﺄﺧذ ﻣن «اﻷﻏﻧﻳﺎء» ﻣﺎ ﻳﺳد
ﺑﻪ «ﺧﺻﺎص» ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝ «ﻋﻧد ﺣدوﺛﻪ».

اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟطرف اﻟﺿﻌﻳف ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻘد اﻟﻛراء ﺑدﻝ ﺗرك

اﻟطرف اﻟﻘوي ﻳﻔرض ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣن ﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ أو اﻟﻣﻛﺗري.

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراءات إﻗرار اﻟﻘﺎﻧون ٕواﺻدارﻩ ،ﻓرﻏم ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻘد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق ـ ﺗﺑدو

أﻗرب إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ آﻳﺔ }وأﻣرﻫم ﺷورى ﺑﻳﻧﻬم{ ﻧﻌم ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﻘﺎش ﻫو ﻣدى
اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣوﻛوﻝ إﻟﻳﻬﺎ إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون .وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ

أن ﻳﺗﺑﺎرى ﻓﻳﻪ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﺗﻘدﻳم اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ.

ﺑﻌد اﻟﺗﻌرض ﻷﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم واﺳﺗﻣرار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ« :أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ»

و«اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» .ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺈﻳﺟﺎز ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣﺳﺎﻋداً ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﻳﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ
اﻟﻣدﻣرة ﻟﻼﺳﺗﻘرار وﻗﻳم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺑﻧﺎء.

اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻼج

ﻟﻠﺑﺣث ﻋن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻳﻧﺑﻐﻲ أوﻻً :اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﺻﻳﺔ ،واﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ «أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ»
ﺛم ﻣﺎ ﺗﺗواﻓق ﻋﻠﻳﻪ «اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ» و«اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» أو ﻳﺗﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻳﻪ ،وأﺧﻳ اًر ﺗﻘوﻳم
ﻣﺎ ﻳﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻳﻪ.

أوال :التمييز بين األحكام النصية واألحكام االجتھادية
ﻳﺧﺗزﻝ ﻧﻘد «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» واﻟﺗﻧﻔﻳر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺔ« :أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن وﺿﻊ اﷲ»

و«اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻣن وﺿﻊ اﻟﺑﺷر».

ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣوم اﻟذي ﺗﻠﻘن ﺑﻪ ،ﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺧطﺄ واﺿﺢ ،ذﻟك أن ﻣﺻطﻠﺢ «أﺣﻛﺎم

اﻟﺷرﻳﻌﺔ» ﻳﺷﻣﻝ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻷﺣﻛﺎم :ﻧﺻﻳﺔ واﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ.

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﺻﻳﺔ أو اﻟﻘطﻌﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﻧﺻوص ﻗطﻌﻳﺔ اﻟﺛﺑوت واﻟدﻻﻟﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﺣﺻورة

ﻓﻲ

آﻳﺎت

ﻗرآﻧﻳﺔ

ﻣﺣدودة

ﺟداً

ﺗﺗﻧﺎوﻝ

أﺣﻛﺎﻣﺎً

ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ

ﺑﺻﻳﻐﺔ

ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻝ إﻻ دﻻﻟﺔ واﺣدة .وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻣواﻧﻊ اﻟزواج ،واﻹرث
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ﺑﻳن اﻷﺻوﻝ واﻟﻔروع ﻣﺛﻼً وﻛذا اﻟﺗﻲ أﺑﺎﺣت اﻟزواجٕ ،واﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة
اﻟزوﺟﻳن ...

أﻣﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﺑطت ﻣن:

ﻧﺻوص ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ظﻧﻳﺔ اﻟﺛﺑوت )أﺧﺑﺎر اﻵﺣﺎد( أو ظﻧﻳﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺣدودة ﻛذﻟك ﺳﻳﻣﺎ

ﻓﻲ اﻟﻘرآن.

أو ﻧﺻوص إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﺑﺎدئ ﻛﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر ﺑﺎﻟﻌدﻝ ،واﻟﻣﻌروف ،واﻟﻳﺳر ،وأداء اﻷﻣﺎﻧﺔ،
وﺗﺟﻧب أﻛﻝ أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ  ...أو ﺗﻧﻬﻰ ﻋن أﺿدادﻫﺎٕ .واﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗرﺟﻊ اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ،وﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن
اﻷﻓراد.

اﻟﻧوع اﻷوﻝ وﻫو اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﻳﺔ ﻳﺻدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻌﻼً أﻧﻬﺎ ﻣن «وﺿﻊ اﷲ»،7
أﻣﺎ اﻷﺣﻛﺎم «اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ» ﻓﻳﺑدو ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣن «وﺿﻊ اﷲ».

ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﺻوص ﺗﺣﺗﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن دﻻﻟﺔ ،او إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻛﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺣﺎﻟﻳن ﻻ ﻳﺻﻝ اﻟﻣﺟﺗﻬد إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن «اﻟظن» ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟذي ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ

ﺗﻌدد اﻵراء واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ .وﻳﺗﺄﻛد ﻫذا

ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أي ﺑﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﻔﻘﻪ :اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻟﺿﻣﺎن ،اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ،اﻟرﺷد ،واﻟﻧﻳﺎﺑﺔ
اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،واﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة ...إﻟﺦ .ﻓﻬﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻣن آراء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑواب وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻣﻊ
اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﻫﻲ ﻣن «وﺿﻊ اﷲ» ؟

أﻻ ﻳﺑدو اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻواب وﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟواﻗﻊ ،ﻫو اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن «وﺿﻊ اﻷﻣﺔ» ﻓﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﻰ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻎ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺗﺣﺗﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن دﻻﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻳﻎ

إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺣﻣﻠت اﻷﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ وﻓق ﻣﻼﺑﺳﺎت
اﻟﻣﻛﺎن وﺗطور ظروف اﻟزﻣن.

ﻣﺛﻼً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﺳس اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟم ﻳﻛن ﻣﺻطﻠﺢ «اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي» ﻗد ظﻬر ،ﻓﺗﺣدث

اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ،واﻟﻌﻧﺎن واﻷﺑدان ،واﻟوﺟوﻩ ،وﺟﻣﻳﻌﻬﺎ أﻋطﻳت ﻣﺟرد ﻣﻔﻬوم

7

ـ وھي لذلك غير قابلة للمراجعة أو التعديل ،ما عدا في حاالت استثنائية نادرة عندما يكون الحكم مرتبطا بعلة ظاھرة،
فيسري عليه مبدأ« :الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما ً» وھذا ما طبقه الخليفة عمر –رضي ﷲ عنه -على «المؤلفة
قلوبھم» والخليفة عثمان –رضي ﷲ عنه -على «ضوال اإلبل».
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اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو اﻻﺷﺗراك ،وأﺟﺎزﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ أﺑو ﺣﻧﻳﻔﺔ ،وﻣﻧﻌﻬﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎن،

وﻣﻧﻊ ﻣﺎﻟك ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟوﻩ وأﺟﺎز اﻟﺑﺎﻗﻲ.8

إذا ﻗﻠﻧﺎ إن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻣن «وﺿﻊ اﷲ» ﻓﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺑﻣﺎذا ﻧﻔﺳر ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ؟

وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻛون ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﻳﻝ واﻟﺗﻐﻳﻳر ،ﻷن ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﷲ ﻣن أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺷرﻳﻌﺗﻪ
ﻻ ﻳﺗطﺎوﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳرﻩ ٕواﻻ ﻓﻘد اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ أﺳﺎﺳﻪ ودﻻﻟﺗﻪ.
وﺗﻌذر اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻳﻌﻧﻲ أن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻗطر إﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﺣﺻر ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ أﻧواع

اﻻﺷﺗراك اﻟﺗﻲ أﺟﺎزﻫﺎ اﻟﻣذﻫب اﻟذي ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻪ ،وﺑﺣﺟﺔ ﺗﺣرﻳم اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ «وﺿﻌﻪ اﻟﺑﺷر»

ﻳﺣرم ﻋﻠﻳﻪ دﻳﻧﻳﺎً اﻷﺧذ ﺑﺄي ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة اﻟﻳوم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺻب اﻗﺗﺻﺎد
اﻟﻌﺎﻟم ،وﺗﺳﺎﻫم ﺑﺎﻟﻧﺻﻳب اﻷوﻓر ﻓﻲ ﻗﻳﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓروﻋﻪ

وﻣراﺣﻠﻪ.

ﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر :أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟم ﺗﺄت ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻟﺟﻣﻳﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻣوزﻋﺔ ﺑﻳن ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻟﻠواﺟﺑﺎت ،وأﺧرى ﻟﻠﻣﻣﻧوﻋﺎت ،وﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﺣﺎت ﻳﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺳﻠم ﻛﻠﻣﺎ أراد اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ أو

اﻋﺗرﺿﺗﻪ ﺣﺎدﺛﺔ ،أن ﻳراﺟﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﺛﻼث ﻟﻳﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺣﺎدﺛﺔ.

ٕواﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻌظم أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﻎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳﻳر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن دﻻﻟﺔ واﺣدة ،ﺛم ﺑﻣﺑﺎدئ وﻗﻳم
ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻬﺗدي ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﺷؤوﻧﻬم وﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ
ﻋﻣﺎرة اﻷرض .اﻧﻬم ﻣﻛﻠﻔون ﺑـ «وﺿﻊ» وﺻﻳﺎﻏﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﺗدﺑﻳر ﺣﻳﺎﺗﻬم ،ﻣﻊ

ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار أداء ﻟﻼﺑﺗﻼء ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌﻣﻝ اﻷﺣﺳن} .ﻫو اﻟذي ﺧﻠق اﻟﻣوت

واﻟﺣﻳﺎة ﻟﻳﺑﻠوﻛم أﻳﻛم أﺣﺳن ﻋﻣﻼ{ .وﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم اﻟدؤوب ﻫذا و«وﺿﻌﻬم» ﻟﻸﺣﻛﺎم
اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻠزﻣون ﻓﻘط ﺑﻌدم ﺗﺟﺎوز أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺻرﻳﺣﺔ وﻋدم اﻟﺗﺻﺎدم ﻣﻊ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ

وﻗﻳﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣﺳﺗظﻠﻳن ﺑﻣﺑدأ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻣﻔﺎﺳد أو ﺑﻌﺑﺎرة اﺑن ﻋﻘﻳﻝ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ« :ﻣﺎ
ﻛﺎن

ﻓﻌﻼ

ﻳﻛون

ﻣﻌﻪ

اﻟﻧﺎس

أﻗرب

إﻟﻰ

اﻟﺻﻼح

وأﺑﻌد

ﻋن

اﻟﻔﺳﺎد

ٕوان ﻟم ﻳﺿﻌﻪ اﻟرﺳوﻝ وﻻ ﻧزﻝ ﺑﻪ وﺣﻲ».9
وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻧﻳﺎ وﻣﻔﺎﺳدﻫﺎ وﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد اﻟﻌز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ وﺗدرك

«ﺑﺎﻟﺿرورات واﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻌﺎدات واﻟظﻧون اﻟﻣﻌﺗﺑرات ﻓﺈن ﺧﻔﻲ ﺷﻲء ﻣن ذﻟك طﻠب أدﻟﺗﻪ.
 8ـ القوانين الفقھية البن جزي ,ص .209
 9ـ الطرق الحكمية البن القيم ,ص .13
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وﻣن أراد أن ﻳﻌرف اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻔﺎﺳد ،راﺟﺣﻬﺎ وﻣرﺟوﺣﻬﺎ ،ﻓﻠﻳﻌرض ذﻟك ﻋﻠﻰ

ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺗﻘدﻳر أن اﻟﺷرع ﻟم ﻳرد ﺑﻪ ﺛم ﻳﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻷﺣﻛﺎم ،ﻓﻼ ﻳﻛﺎد ﺣﻛم ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺧرج ﻋن ذﻟك
إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﺑد اﷲ ﺑﻪ ﻋﺑﺎدﻩ وﻟم ﻳﻘﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ أو ﻣﻔﺳدﺗﻪ».10

أﻻ ﻳﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻝ ﻫذا أن اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻳﺻﻌب اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن «وﺿﻊ» اﷲ واﻧﻬﺎ ﻗرﻳﺑﺔ
ﻣن «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ؟ ﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﻳﺔ.

ثانيا :ما تتوافق أو تتقارب فيه «األحكام االجتھادية» و«القانون الوضعي»
ﻣن أﻫم ﺟواﻧب اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ:

 -1اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻬﺪف
ﻳﻘوﻝ اﻟﺷﺎطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺎت «إن وﺿﻊ اﻟﺷراﺋﻊ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻝ واﻵﺟﻝ

ﻣﻌﺎً  ...وأن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﻰ أن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑرﻋﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد ،وأﻧﻪ اﺧﺗﻳﺎر

أﻛﺛر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺗﺄﺧرﻳن».11

وﻳرد ﻋﻠﻰ اﻟرازي اﻟذي ﻳرى «إن أﺣﻛﺎم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻳﺳت ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﻌﻠﺔ اﻟﺑﺗﺔ» ﻓﻳﻘوﻝ« :واﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻫو

إﻧﺎ

اﺳﺗﻘرﻳﻧﺎ

ﻣن

ﻻ ﻳﻧﺎزع ﻓﻳﻪ اﻟرازي وﻻ ﻏﻳرﻩ».12

اﻟﺷرﻳﻌﺔ

أﻧﻬﺎ

ُوﺿﻌت

ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻌﺑﺎد

اﺳﺗﻘراء

إذا ﻛﺎﻧت أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﺿﻌت ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد ٕواﺑﻌﺎدﻫم ﻋن اﻟﻔﺳﺎد ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﺗﻬد
ﻳﺗوﺧﻰ ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﺳواء ﻋﻧد ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻟﻧص ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻳﺣﺗﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن
دﻻﻟﺔ ،أو اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص أو ﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزﺋﻳﺎت واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ.

وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﺧﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ .واﻟذﻳن

ﻳﻘﺗرﺣون أي ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أو ﻳداﻓﻌون ﻋﻧﻪ ،ﻳﺑﻧون اﻗﺗراﺣﻬم أو دﻓﺎﻋﻬم
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ ،أو ﻋﻼج وﺿﻊ ﻓﻳﻪ ﺿرر أو ﺣﻳف.13
 10ـ كتابه قواعد األحكام 4/1 ,و.8
 11ـ .6/2
 12ـ نفس المرجع.
 13ـ يمكن القول باختالف مفھومي الصالح والفساد بين الشريعة التي تعنى باإلنسان في حياته وفي مآله وبين القانون الذي
ال يھتم إال بتنظيم عالقات التعايش التي يحياھا الناس وال شأن له بالغيب وبالمصير بعد الممات.
ً
ھذا صحيح عند وجود الشطط في تفسير مفھوم مصالح الدنيا أو مصالح اآلخرة وقد حدث ھذا فعال حتى بين القانونين
في تفسيرھم للمصالح التي يجب على القانون أن يحميھا .فالمذھب الفردي حددھا في مصالح الفرد مغيبا مصالح
المجتمع ،وھو ما عكسه المذھب االشتراكي ،وقد أثبتت التجربة خالل القرون الثالثة الماضية أن االنحياز إلى أحد
االتجاھين باعتباره ھو الحق وما عداه ضالل ،ترتبت عنه مظالم إنسانية قاسية فرضت على أغلب المجتمعات الرجوع
بقوانينھا إلى المزج بين االتجاھين ومحاولة التوفيق بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع.
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ﺻﺣﻳﺢ إن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﻳﻠﺔ ﻗد ﻻ ﻳﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻳﺎﻧﺎ ،وﻟﻛن ذﻟك ﻳﻛون راﺟﻌﺎً إﻟﻰ ﺧﻠﻝ

ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﺣراف ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺑﻌض أﻓرادﻩ وﻟﻳس إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ
اﻟﻣؤطرة ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻘﺎﻧون وأﻫداﻓﻪ.

وﻟذﻟك إذا وﺟد ﻋﻳب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣون ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳوﺟﻪ اﻟﻧﻘد إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت

ﻫذا اﻟﻌﻳب ،وﺗﻘدﻳم وﺳﺎﺋﻝ ﻋﻼﺟﻬﺎ ،وﻟﻳس إﻟﻰ «اﻟﻘﺎﻧون» ﻛﻧظﺎم أﻧﺗﺟﻪ ﺗطور اﻹﻧﺳﺎن
وﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻳرة اﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﻳن أﻓرادﻩ

وﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ.

 -2وﺳﻴﻠﺔ إدراك اﻟﻬﺪف
إذا ﻛﺎن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﻔﺎدي اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻫﻲ اﻟﻬدف ﻟﻛﻝ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
اﻟوﺿﻌﻲ،

وﻫﻲ :اﻟﻌﻘﻝ.

ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ

ﻛذﻟك

ﻳﺗﻔﻘﺎن

ﻓﻲ

اﻟوﺳﻳﻠﺔ

اﻟﻣﻌﺗﻣدة

ﻹدراك

ذﻟك

اﻟﻬدف

ﻧﻘﻠﻧﺎ ﻋن اﻟﻌز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺗﺄﻛﻳدﻩ إدراك ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻧﻳﺎ وﻣﻔﺎﺳدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ واﻟﺗﺟرﺑﺔ ،وﻫذﻩ

ﻫﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺑدو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺟدﻝ .واﻟرأي اﻵﺧر اﻟذي ﻳﻘوﻝ ﺑﻣﺑدأ «اﻟﻌﻘﻝ ﻻ ﻳﺣﺳن وﻻ

ﻳﻘﺑﺢ»

وأن

اﻟﺷﺎرع

/

اﷲ

ﻫو

اﻟذي

ﻳﺣدد

اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

واﻟﻣﻔﺎﺳد
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ﻳﺑدو ﻏﻳر ﺳﻠﻳمٕ ,وان ﻣﺎﻝ إﻟﻳﻪ أﻏﻠب اﻷﺻوﻟﻳﻳن واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﺳﻳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻧﻳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻛر
اﻻﻋﺗزاﻟﻲ اﻟذي دارت ﻋﻠﻳﻪ اﻟداﺋرة ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري.

ﻣن اﻟﺑدﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ وأﺧرى ﻟﻠﻣﻔﺎﺳد ﺗﺷﻣﻼن ﺟﻣﻳﻊ

وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻳﺎة وﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺟددةٕ .واﻧﻣﺎ وردت ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻳم وﻣﺑﺎدئ ﻛﻠﻳﺔ ﻻ ﺳﺑﻳﻝ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ إﻻ
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺗﺟرﺑﺔ.

ﻣﺛﻼً} :إن اﷲ ﻳﺄﻣر ﺑﺎﻟﻌدﻝ } {..وﻻ ﺗﺄﻛﻠوا أﻣواﻟﻛم ﺑﻳﻧﻛم ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ {..
ﻫﻝ ﻳﺗﺻور ﺗطﺑﻳق اﻵﻳﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻵﻻف واﻵﻻف ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دون اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ

اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺗﺟرﺑﺔ؟ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺗﺟرﺑﺔ وﺑﻧﺎء أﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،واﻟﻌﻣﻝ،

واﻟﺿراﺋب ،واﻻﻗﺗﺻﺎد ،واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﺗﺣﻘق ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌدﻝ وﻋدم أﻛﻝ أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس
ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ؟

ولذلك نعتقد انه ال تناقض وال تصادم بين الدين والقانون في تحديد مفھوم المصالح والمفاسد الخاصة بتنظيم المجتمع
وعالقات أفراده متى توفر اإليمان بحتمية التعايش في ظل االختالف.
 14ـ راجع مثال :المستصفى للغزالي 8/1 ,و .55والموافقات للشاطبي.315/2 ,

13

ﻟذﻟك ﻳﻛون اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻝ ﻻ ﻳﺣﺳن وﻻ ﻳﻘﺑﺢ ﻓﻳﻪ إﻧﻛﺎر ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﺣﺳوس وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻊ
اﻟرأي اﻟذي ﻳﻔرط وﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻘﻝ ﺑﺎﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻘﻳم وﺛواﺑت اﻹﻧﺳﺎن اﻹﻳﻣﺎﻧﻳﺔ.

إﻧﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘوﻝ ﺑﺗواﻓق اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرك ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

واﻟﻣﻔﺎﺳد ،وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻝ ،ﻧﻘﺻد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ ،ﻳؤﻣن ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن

اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟروﺣﻳﺔ ،وﺑﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻼف وﺑﺎﺣﺗراﻣﻪ ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﻳﺳﻣو

ﻋﻠﻰ اﻟرأي واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ.

 -3اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟرأي اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﻳؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟظن وﻳﺗﺄﺛر ﺑﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟواﻗﻊ وظروﻓﻪ ،وﺣﺗﻰ ﺑﺗﻐﻳر

ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣب اﻟرأي ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﻐزاﻟﻲ .15وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔرض ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار

ﺑﺣﺛﺎً ﻋن ﻣدى ﻗوة اﻟﺳﻧد اﻟذي أﺳس ﻋﻠﻳﻪ ،وﻋﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ظروف اﻟزﻣن واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺛرة

ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﻳﻘﻪ.

وﻫذا ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻧظرﻳﺎً إذ ﻳؤﻛد اﻷﺻوﻟﻳون أن اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣﻔﺗوح ﻣﺎ داﻣت ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺣﻳﺎة،

وأن «اﻟﺣﻛم ﻳدور ﻣﻊ ﻋﻠﺗﻪ
ﻧﻬﻳﺎ أو إﺑﺎﺣﺔ
ً
وﺟودا وﻋدﻣﺎً» وأن اﻟﺣﻛم اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﻛﺎن أﻣ اًر أو ً
ﻳﺟب أن ﻳرﺑط ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق «ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺂﻝ».

ﻟﻛن ﻋﻣﻠﻳﺎ أﻧﻬﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد وأدﻣﺟت اﻵراء اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﻳﺔ ﻓﺎﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

ﻋن أي ﺗﻌدﻳﻝ أو ﺗﻐﻳﻳر وﻋطﻝ اﻟﻌﻘﻝ ﻋن أداء رﺳﺎﻟﺗﻪ.16

واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟﺗﻌدﻳﻝ واﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ذﻟك ﻋن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟوﺿﻌﻲ .وﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﺟﻣود ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة ﻗرون ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺗﻧظﻳر اﻷﺻوﻟﻲ ذاﺗﻪ

أوﻗﻌﻬﺎ

ﻓﻳﻪ

اﻟﺗﻘﻠﻳد

اﻟذي

أﺷﺎر

اﻟذي أدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ.

إﻟﻳﻪ

اﺑن

اﻟﺟوزي

وﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ

اﻟﺧﺎطﺊ

ثالثا :ما يختلفان فيه
ﻣﻣﺎ ﻳﺑدو ﻓﻳﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ :اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ،واﻟﺟﻬﺔ

اﻟﻣﻘررة.

 -1اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
 15ـ المستصفى.376/2 ,
 16ـ رحم ﷲ ابن الجوزي الذي قال« :إن في التقليد إبطاالً لمنفعة العقل ،ألنه إنما خلق للتدبر والتأمل ،وقبيح من أعطي
شمعة يستضيء بھا أن يطفئھا ويمشي في الظالم» ـ كتابه :تلبيس إبليس ,ص .81
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أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳر اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،وﻫﻲ أن

اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺻﻧﻊ اﷲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﺑﺷر ،وﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺧطﺄ ﺑﺑﻳﺎن أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن

ﺻﻧﻊ اﷲ أو ﻣن وﺿﻌﻪ ﻫﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﻳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻗطﻌﻳﺔ اﻟﺛﺑوت واﻟدﻻﻟﺔ،

أﻣﺎ اﻵراء اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ اﷲ ووﺿﻌﻪ ،ﻧﻌم ﻫﻲ أﺣﻛﺎم ﻣﺳﺗﻧدة

إﻟﻰ ﻧﺻوص ﺷرﻋﻳﺔ :إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ،أو ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ظﻧﻳﺔ اﻟﺛﺑوت أو اﻟدﻻﻟﺔ.

وﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻶراء اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬﺎ

وﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ اﻟذي ﻻ ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻣﻧﺗﻘدﻳﻪٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺗوﺧﻰ ﻓﻘط
ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻣرﺟﻌﻳﺗﻪ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ واﺿﻌو
اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﻘوﻟﻬم وﻻ ﻳﺗﻘﻳدون ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺄي ﻗﻳد آﺧر.

ﻳﺑدو ﻫذا اﻟﻘوﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻩ.

اﻟرأي اﻻﺟﺗﻬﺎدي ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻧص اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ اﻟظﻧﻲ اﻟدﻻﻟﺔ أو اﻟﺛﺑوت ،أو اﻟﻧص اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.

ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﺗوﺧﻰ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ودرء

اﻟﻣﻔﺳدة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ« :أﻳﻧﻣﺎ وﺟدت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﺛم ﺷرع اﷲ» وﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻋﻠﻰ

ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ ظروف اﻟواﻗﻊ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺗﻌدد اﻵراء واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﻣﺛﻼ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﻐﻳر واﻟﺳﻔﻳﻪ اﻟذي ﻳﺗﻌذر ﺗﻔﺳﻳر اﻵراء اﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻳﻪ
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ﺑﻐﻳر اﻟﺗﻘدﻳر

اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻬد ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟرأي اﻟذي أﻓﺗﻰ ﺑﻪ.

وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳطﺑق ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻬد اﻟﻧﺻوص اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻛﻠﻳﺔ،
ﻳﺑدو اﻷﻣر أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻌﻘﻝ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳدﻫﺎ.

ﻓﻬذﻩ ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﺷﺎطﺑﻲ «ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻣﺟﺎري اﻟﻌﺎدات ﻋﻧد أرﺑﺎب اﻟﻌﻘوﻝ،

وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق ﻣن اﻟﺗﻠﺑس ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات،

واﻟﺗﺑﺎﻋد ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻛر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات ﻓﻳﻣﺎ ﺳوى ﻣﺎ اﻟﻌﻘﻝ ﻣﻌزوﻝ ﻋن ﺗﻘرﻳرﻩ

ﺟﻣﻠﺔ

ﻣن

ﺣدود

اﻟﺻﻠوات
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وﻣﺎ

أﺷﺑﻬﻬﺎ،

ﻓﻛﺎن

أﻛﺛر

ذﻟك

ﻣوﻛوﻻ

 17ـ بالنسبة للصغير مع االختالف في سن البلوغ رأي يقول بانتھاء الحجر بمجرد البلوغ ،وآخر يشترط إيناس الرشد،
ومالك يفرق بين الذكور واإلناث ،كما يميز بين من له أب أو وصي أو مھمل ...
والسفيه يمنع البعض الحجر عليه مطلقا ،ويرى آخرون استمرار الحجر عليه أبدا ورأي ثالث يقصر الحجر على
تسليم المال إليه دون تصرفاته إلى أن يبلغ خمسة وعشرين عاما ...
 18ـ أي ان العبادات أحكامھا تعبدية ال تعلل بمقاييس المعروف ومحاسن العادات ،فھذه المقاييس قاصرة على أحكام
المعامالت.
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إﻟﻰ أﻧظﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺎدات ،وﻣﺻروﻓﺎ إﻟﻰ اﺟﺗﻬﺎدﻫم ﻟﻳﺄﺧذ ﻛﻝ ﺑﻣﺎ ﻻق ﺑﻪ

وﻣﺎ ﻗدر ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺳن اﻟﻛﻠﻳﺎت ،وﻣﺎ اﺳﺗطﺎع ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻠوم .19»...

وأﺿﺎف اﻟﺷﺎطﺑﻲ ان ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻧزﻟت ﺑﻣﻛﺔ وﺑﻌد اﻟﻬﺟرة وﺗزاﻳد ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
«وﻗﻌت ﺑﻳﻧﻬم ﻣﺷﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،وﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻳﺣق ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ اﻟﺣق،

أو ﻋرﺿت ﻟﻬم ﺧﺻوﺻﻳﺎت ﺿرورات ﺗﻘﺗﺿﻲ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ...ﻓﺎﺣﺗﺎﺟوا ﻋﻧد ذﻟك إﻟﻰ

ﺣدود ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻌوارض اﻟطﺎرﺋﺔ ،وﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻛﻣﻝ ﻟﻬم ﺗﻠك اﻟﻣﻘدﻣﺎت ،وﺗﻘﻳﻳدات
ﺗﻔﺻﻝ ﻟﻬم ﺑﻳن اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﻧدوﺑﺎت ،واﻟﻣﺣرﻣﺎت واﻟﻣﻛروﻫﺎت  ...ﻓﺄﻧزﻝ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺑﻳن ﻟﻬم ﻛﻝ

ﻣﺎ اﺣﺗﺎﺟوا إﻟﻬﻲ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎن :ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻘرآن ،وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﻓﺗﻔﺻﻠت ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣﻼت اﻟﻣﻛﻳﺔ

وﺗﺑﻳﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺗﻣﻼت ،وﻗﻳدت ﺗﻠك اﻟﻣطﻠﻘﺎت .20»...

وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻛﻼم اﻟﺷﺎطﺑﻲ إن ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻣﺟﺎري

اﻟﻌﺎدات ﻋﻧد أرﺑﺎب اﻟﻌﻘوﻝ ،واﻟﺗﻠﺑس ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﺑﺎﻋد ﻋن

ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻛر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات ،وان اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن أو

اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻛﻠﻳﺎت وﺗﻔﺻﻳﻼ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات

واﻟﻣﻌروف ﻋﻧد أرﺑﺎب اﻟﻌﻘوﻝ.

إذا ﻛﺎﻧت ﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﺟزﺋﻳﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻌروف ﻋﻧد أرﺑﺎب اﻟﻌﻘوﻝ ،أﻓﻼ ﺗﺑدو ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ
ﺑﻝ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣرﺟﻌﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون؟.21

 -2اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻳﻌﻠﻧﻬﺎ «اﻟﻣﺟﺗﻬد» ﺑﻳﻧﻣﺎ «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» ﺗﻘررﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ
ﻳﺣددﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .وﻓﻲ أﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .ﻳﺗﺷﻛﻝ «اﻟﻘﺎﻧون» ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ

اﻟﻌﺎم ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻣﺗدرﺟﺔ  (1اﻟدﺳﺗور وﻫو اﻷﺳﻣﻰ ﻳﺗﻘرر ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻌﺎم(2 .
اﻟﻘﺎﻧون وﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧظﻳم ﻣراﻓق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد وﺣﻘوﻗﻬم ،وﺗﺻدرﻩ

ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ :اﻟﺑرﻟﻣﺎن (3 .اﻟﻣراﺳﻳم واﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ

 19ـ الموافقات.233/4 ,
 20ـ الموافقات 234/4 ,و.235
 21ـ تعددت المدارس التي بحثت أساس القانون ومرجعيته ،ولكن ما يبدو واضحا ً من األعمال التحضيرية لصياغة القانون
ومن مضامينه وما يكتب حوله من شروح ودراسات نقدية ـ أن مرجعيته يجب أن تكون المصلحة العامة للمجتمع
ومساعدته على التخطيط للمستقبل والسير به إلى األحسن.
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واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ،وﺗﺻدرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻣن اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ.

ﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎدات وﺟﻳﻬﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ:

 -ﻏﻳﺎب اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.

 -ﻗﺑوﻝ أو رﻓض ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن ﻻ ﻳﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺿﻣون ،وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎع

اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟرأي اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻوﻳتٕ ،واﻧﻣﺎ اﻟذي ﻳﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺑوﻝ أو اﻟرﻓض ﻫو اﻟوﻻء
اﻟﺣزﺑﻲ.

 -ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻣﺳﺗوردﻳن ﻣن اﻟﻐرب.

 -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺗﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣن أﻓراد ﻟﻳس ﻟﻬم إﻟﻣﺎم ﻛﺎف ﺑﻧﺻوص اﻟﺷرﻳﻌﺔ

وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳؤدي إﻟﻰ إﺻدار ﻗواﻧﻳن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻻﻧﺗﻘﺎدان اﻷوﻻن وﺟﻳﻬﺎن وﻟﻛن اﻟواﺟب ﻫو ﺗﻘدﻳم اﻟﺑدﻳﻝ اﻟذي ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻳوب وﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗطﺑﻳق،

وﻫو أﻣر ﻟﻳس ﺳﻬﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺣدودة اﻟوﻋﻲ واﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ.

أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻳراد ﻣن اﻟﻐرب ﻓﻳﻔرﺿﻪ ﺗﻔوﻗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ وﻻ ﺳﺑﻳﻝ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ إﻻ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطور

واﻟﺗﺟدﻳد.

وأﺧﻳ ار اﻟﻘوﻝ

ﺑﻌدم

ﻓﻬم

اﻟﺷرﻳﻌﺔ

ﻣن

أﻋﺿﺎء

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻣﺻدرة

ﻟﻠﻘﺎﻧون،

ﻳﺑدو ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن أﻏﻠب ﻣﺎ ﻳﺻدر ﻓﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻣﺟﺎﻻت ووﻗﺎﺋﻊ ﻟم ﺗرد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ

ﻧﺻوص ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻟذﻟك ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳق

اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻣﻔﺎﺳد ،وﻫذﻩ ﻳدرﻛﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌﺎ ،ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎﻧوا ﻻ ﻳﻌرﻓون اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ.22
ﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺷرات اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ،

واﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻝ ﻫم اﻟذﻳن ﻳﻌﺗﻣدون ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ،
وﻫم ﻳﻘﺗرﺣون اﻷﺻﻠﺢ واﻟﻣﻼﺋم ﻣن اﻟﺣﻠوﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟدﻳﻬم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣوﺿوع
 22ـ يقول الشاطبي« :االجتھاد ان تعلق باالستنباط من النصوص )التفصيلية( فال بد من اشتراط العلم بالعربية ،وإن تعلق
بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لھا أو مسلمة من صاحب االجتھاد في النصوص
فال يلزم في ذلك العلم بالعربية» الموافقات  162/4وأضاف «وأما المعاني مجردة فالعقالء مشتركون في فھمھا» نفس
المرجع ص  163وقال في ص « :238فالحاصل من ھذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمھور فيه العلماء
على الجملة ،وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه».
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اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺎﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺗﻌﺎرض ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﻷﺣﻛﺎم

اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻵﻣرة ﻣﺳﺗﺑﻌدا أو ﻻ ﻳﻛﺎد ﻳﺣﺻﻝ ذﻟك ﺑﻌﺑﺎرة اﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر .وﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ ﻳﺗم إﻋداد ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻋﻠﻧﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﻋﻠوم

اﻟﺷرﻳﻌﺔ أن ﻳﻘوﻣوا ﻣﺎ ﻳروﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻹﻗﻧﺎع ،وﻟﻳس ﺑﻌﺑﺎرات اﻟﻧﻘﻝ

واﻹﻣﻼء.

ﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻣؤاﺧذات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن درﺟﺔ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻣطﻠوب ﻫو

اﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋﻝ ﻋﻼﺟﻬﺎ وذﻟك ﻟﺳﺑﺑﻳن اﺛﻧﻳن:

اﻷوﻝ :إن اﻟﺗﺻور اﻟﻧظري اﻟﻣوﺿوع ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺑدو ﺳﻠﻳﻣﺎ ،وﻣﺗواﻓﻘﺎ

ﻣﻊ ﻣﺑدأ }وأﻣرﻫم ﺷورى ﺑﻳﻧﻬم{ وﻳﺳﺎﻳر ﺳﻧﺔ ﺗطور اﻟﺣﻳﺎة وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣن ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﻳن أﻓرادﻩ.

واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋدم وﺟود ﺑدﻳﻝ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ،واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟذي ﻳﻧظر ﻟﻪ ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ
ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻪ دورﻩ اﻹرﺷﺎدي واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﺳﻲ ،وﻟﻛن ﻳﺑدو ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر أن ﻳﺄﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻠزم

ﻓﻲ ﺗدﺑﻳر اﻟﺷﺋون اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﺣﻳﺎة اﻟﻧﺎس وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت .وﻣﻣﺎ ﻳؤﻛد ذﻟك:

 -1ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻧﺎس إﻟﻰ «ﻣﺟﺗﻬدﻳن» ﻳﻘررون و«ﻣﻘﻠدﻳن» ﻳﻧﻔذون دون ﻣراﺟﻌﺔ
وﻻ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻻ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻳش ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ،وﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻋن ﻣﺑﺎدئ
اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﻣرﻛز اﻟﻔرد ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

وﻗد أﻧﻛر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﻳن واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗدﻳﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻓﻬم اﻟدﻳن وﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻻﺟﺗﻬﺎد

واﻟﺗﻘﻠﻳد ﻣﺳﺗدﻟﻳن ﻟرأﻳﻬم ﺑﻧﺻوص اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك

اﻟﺷﺧﺻﻲ ،23واﺷﺗراك اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﺗدﺑﻳر اﻟﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﺔٕ 24واذا ﻛﺎن اﻟواﻗﻊ ﻳؤﻛد وﺟود اﻟﺗﻔﺎوت
ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺻوص اﻟدﻳن ،ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﻌﻧﻲ اﻹﻣﻼء واﻟﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ،

ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻻﻗﺗﻧﺎع.

 23ـ واآليات القرآنية في الموضوع كثيرة منھا:
}وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ,اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبا من اھتدى فإنما يھتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليھا وال تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث
رسوال{ اإلسراء ـ  13و 14و.15
}إن السمع والبصر والفؤاد كل أوالئك كان عنه مسؤوال{ اإلسراء.36 ,
}من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليھا{ الجاثية ـ .15
}كل امرئ بما كسب رھين{ الطور ـ .21
}ينبأ اإلنسان يومئذ بما قدم وأخر ،بل اإلنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره{ القيامة 13 ,و 14و.15
 24ـ }وأمرھم شورى بينھم{ الشورى.38 ,
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 -2اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔرد وﻓق ﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺑدو ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﻼﻋﺗراف ﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ «ﻣﺟﺗﻬد» أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﻳق آراﺋﻪ.

وﻗد اﻗﺗرﺣت ﺗﺻورات ﻛﺛﻳرة ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﻟﻛن أﻻ ﻳﺑدو ﻣن اﻹﻧﺻﺎف اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺗﻛوﻳن ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﺗﻔوﻳﺿﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ؟.

ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛوﻳن ﻛﺎﻧت اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن «اﻟﻌﻠﻣﺎء» وﺣدﻫم أو ﻣﻧﻬم وﻣن «اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن»

اﻵﺧرﻳن وﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻳﻳن ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر أو ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب ﻳﺗﻌذر ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ:

أوﻻ ﺗﺣدﻳد ﻗﺎﺋﻣﺔ «اﻟﻌﻠﻣﺎء» و«اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن» واﺳﺗﺑﻌﺎد ﻏﻳرﻫم ﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﻋﻳن إﻟﻰ
ﺗﻛوﻳن اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ.

وﺛﺎﻧﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﺷﻛﻠت اﻟﻬﻳﺋﺔ ـ ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺛﻳرة ﺑﻌﻳدة

ﻋن «ﺗﺧﺻﺻﻬم» ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ.
وﻣن

ﺣﻳث

ﺗﻔوﻳض

ﺳﻠطﺔ

اﻟﺗﺷرﻳﻊ،

ﻣن

اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد

ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺋوﻳﺔ أو طﺑﻘﻳﺔ.

أن

ﺗﺗراﺟﻊ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

 -3ﻣﺷﻛﻝ «اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟرأي» ﺳواء ﻛﺎن اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓردﻳﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ ،ﻓﻼ وﺳﻳﻠﺔ ﻓﻲ
أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﺗدﺑﻳر اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي ﻫو واﻗﻊ ﺣﺗﻣﻲ ﻟدى أﻓراد اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻣﺎء

وﻏﻳر ﻋﻠﻣﺎء ،ﻣﺳﻠﻣﻳن أو ﺟﺎﺣدﻳن ﻟﻺﺳﻼم.

اﻷﺻوﻟﻳون ﻳﻘوﻟون إن «اﻟﻣﺟﺗﻬد» ﻳﺣرم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳد ،ﻧﻌم ﻳرون ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي «اﻟﺷﺎذ»

ﻟﻛن ﻻ وﺟود ﻟﻣن ﻳﻣﻠك ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻣﻠزم ﺑوﺻف رأي ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺷذوذ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻘوﻟﺔ

اﻟﺗﻲ ﻳﻛﺛر ﺗداوﻟﻬﺎ« :اﻟﺣق ﺣق ٕوان ﺗرﻛﻪ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌﺎ ،واﻟﺑﺎطﻝ ﺑﺎطﻝ ٕوان اﺗﺑﻌﻪ اﻟﻧﺎس
ﺟﻣﻳﻌﺎ».
وﻳرى اﻟﺷﻳﺦ اﻟﻘرﺿﺎوي إن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻛوﻧﻳن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي اﻗﺗرﺣﻪ:
«إذا اﺧﺗﻠﻔوا ﻛﺎن رأي اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﻫو اﻷرﺟﺢ ،ﻣﺎ ﻟم ﻳوﺟد ﻣرﺟﺢ
ﺷرﻋﺎ»

25

آﺧر ﻟﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻩ

ﻟﻛن ﻣن ﻳﻘرر وﺟود ﻣرﺟﺢ ﺷرﻋﻲ أو ﻋدم وﺟودﻩ ﻟرأي اﻷﻗﻠﻳﺔ؟ وﺗﺻدر اﻟﻳوم

ﻋﺷرات اﻟﻔﺗﺎوى ﻳؤﻳدﻫﺎ ﻓرﻳق وﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ آﺧر ،وﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳدﻋﻲ أن رأﻳﻪ ﻫو اﻟﺣق

وﻣﺎ ﻋداﻩ ﺿﻼﻝ ﻳطوﻝ اﻟﺟدﻝ وﻻ وﺳﻳﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻪ .ﻓﻛﻳف ﻳﺗﺣﻘق ﺿﺑط ﺷﺋون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﻳﺎة

اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻷﻓرادﻩ ﺑﻔﺗﺎوى ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ وﻻ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺳم ورﻓﻊ اﻟﺗﻧﺎﻗض؟
 25ـ كتابه االجتھاد في الشريعة اإلسالمية ،ص .242
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 -4ﺗﻘرﻳر «اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ٕواﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣوﻛوﻻن إﻟﻰ «اﻟﻣﺟﺗﻬدﻳن» اﻟذﻳن اﻧﺗﻬﻰ اﻻﻋﺗراف
ﺑوﺟودﻫم ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن أﻟف ﺳﻧﺔ ،وﺗﺣددت اﻟﻣذاﻫب اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗﻘﻠﻳدﻫﺎ،

واﻵن ﻋوض اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑـ«اﻟﻌﻠﻣﺎء» اﻟذﻳن ﻳﺗﻌذر ﺿﺑطﻬم وﺗﺣدﻳدﻫم ﺳواء ﺑﻬذا اﻟوﺻف أو
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ «ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء».

ﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻣؤﻳدات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋدم اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺑث ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟذي ﻳﺣﺻر

وﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ «اﻟﻣﺟﺗﻬد» ﻣﻊ وﺻف ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم وﺣدﻫﺎ ﺑـ
«اﻟﺷرﻋﻳﺔ» واﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﺿﻼﻻ واﻧﺣراﻓﺎ.

إن اﻟواﺟب ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟواﻗﻊ واﻟظروف اﻟﻠذﻳن ﻧﺷﺄت ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻗواﻋد أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ،

واﻟﻣﺣﻳط اﻟﻔﻛري ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟﻣواﻟﻳﺔ ،وﺑﺎﻟوﻋﻲ ﺑﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿوء

ﻛﻝ ذﻟك ﻳﺛﺎر ﻣﺎ ﻗد ﻳﻛون ﻓﻲ «اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ» ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون وﻓﻲ

اﻟﺷﻛﻝ ،وﺗﻘدم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ﻟﺗﻘرﻳر وﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺷﺋون

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻼﻗﺎت أﻓرادﻩ ﺗﺳﺎﻳر ﺗطور اﻟﺣﻳﺎة وﻻ ﺗﺻﺎدم ﻋﻘﻳدة اﻷﻣﺔ وﺛواﺑﺗﻬﺎ.

حقوق الطفل حسب اتفاقية األمم المتحدة واإلسالم
الدكتور جميل حمداوي

عرف القرن العشرون تطورا كبيرا في مجال إقرار حقوق اإلنسان ،ألن
المجتمع الدولي حدد عدة مواثيق تھم اإلنسان بمختلف أجناسه وأعماره
وحاالته ،وسھر على تنفيذ ھذه الحقوق وترجمتھا عمليا من خالل عدة
أجھزة ووسائل رسمية وغير رسمية محليا وعالميا .ولكن مازالت عدة
عوائق ومثبطات تمنع من إقرار كل ھذه الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بھا
اإلنسان كيفما كان وحيثما كان.
من المعلوم ،أن ثمة أسبابا كانت وراء االھتمام بتسطير مدونة حقوق
اإلنسان الدولية من قبل ھيئة األمم المتحدة خاصة الحروب الكونية األولى
والثانية إلى جانب ظاھرة االستعمار واالستبداد السياسي والحرب الباردة
وغياب النظام الديمقراطي وانعدام العدالة االجتماعية وتعطيل النھج الديني
اإلسالمي .وقد استلزمت كل ھذه البواعث وضع خطة قانونية وإجرائية
ردعية قائمة على المراقبة والتنفيذ والمتابعة الجزائية والمعنوية للحد من
ظاھرة االعتداء على الحق اإلنساني.
ولقد كان اإلسالم ھو السباق إلى التنصيص على حقوق اإلنسان بصفة
عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة ،وبعد ذلك ظھرت عدة ثورات إنسانية
حقوقية كالثورة اإلنجليزية) ،(1689والثورة الفرنسية) ،(1989والثورة
األمريكية ) (1776لإلعالن عن حقوق اإلنسان كالحرية واألخوة
والمساواة .وكان المختبر الحقيقي لھذه الثورات الحقوقية ھو " الفلسفة
السياسية كما نجدھا عند رواد مدرسة الحق الطبيعي ورواد مدرسة التعاقد
االجتماعي ،والنزعة اإلنسانية الحديثة وفلسفة األنوار .فھذه المختبرات
النظرية مجتمعة ھي التي صيغ فيھا المفھوم النظري والفلسفي لحقوق
اإلنسان ،باالنتقال من الحقوق الطبيعية إلى حقوق اإلنسان عبر مفھوم
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عقالني للتاريخ ) األنوار( ومفھوم تعاقدي بشري للسلطة ) نظريات العقد
1
االجتماعي(.
ومابين 1981و1989م ،أصدرت إعالنات إسالمية لحقوق اإلنسان
لتفصيل الحقوق اإلسالمية وتنميطھا عمليا وتحديدھا بدقة وضبط.
وبالتالي ،يمكن القول :إن الحروب وظاھرة االستعمار من األسباب
الحقيقية التي دفعت الشعوب للتفكير في مصير اإلنسان وتحريره من
العبودية والجھل والتخلف وشبح الجوع .لذلك تم التفكير في منظومة
حقوق اإلنسان سواء أكانت مرجعيتھا غربية) الثورة الليبرالية واإلنسية(
أم إسالمية دينية.
وتنقسم منظومة حقوق اإلنسان إلى مواثيق عامة ومواثيق خاصة .وتتمثل
المواثيق العامة ذات الشرعية الدولية في:
 -1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 10دجنبر (1948؛
 -2العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (1966؛
 -3العھد الدولي بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) (1966؛
 -4البروتوكول االختياري الملحق بالعھد الخاص بالحقوق المدنية
) .(1966
أما المواثيق الخاصة فھي مواثيق تتعلق بإنسان معين كالمرأة والطفل
واإلنسان المسن والمعاق والمتخلف عقليا أو تتعلق بحق محدد مثل :تقرير
المصير أو تحريم جميع أشكال الميز العنصري وحق العمل ومنع التعذيب
ومنع الرق والسخرة والعبودية واألعراف والممارسات المشابھة ومنع
جرائم إبادة الجنس ...أو تتعلق بحالة محددة مثل :حقوق اإلنسان أثناء
النزاعات العسكرية الدولية واألھلية....الخ.
وسنركز في موضوعنا ھذا على حقوق الطفل من خالل المواثيق الدولية
المعاصرة مع مقارنتھا بتلك الحقوق التي أعطاھا اإلسالم للطفل
أوالطفولة.
وقبل الخوض في ھذه المقارنة ،البد أن نعرف من ھو ھذا الطفل الذي
نتحدث عنه؟
 -1د .محمد سبيال :حقوق اإلنسان والديمقراطية ،سلسلة شراع  ،طنجة،
المغرب ،عدد ،19،1997ص.21:
2

من الصعوبة بمكان أن نجد تحديدا دقيقا وتعريفا شامال لمصطلح الطفل.
فالمعاجم الفرنسية تعرف الطفل بأنه ھو ذلك" الكائن البشري الذي يعيش
سن الطفولة" 2.وھذا التعريف أكثر غموضا من مصطلح الطفل نفسه .فھل
نقول أثناء التعريف ::إن الطفل ھو رجل مصغر ،أو ھل نحدد قسماته
وبنيته الفسيولوجية بالمقارنة مع الرجل؟! ،وعلينا أن ننتبه أيضا بأن
المراھقة تختلط بالطفولة أحيانا .فالمراھقة تبدأ حينما تنتھي الطفولة لينتقل
المراھق بعد ذلك إلى مرحلة البلوغ والنضج والشباب.
وخروجا من كل التباسات اجتماعية ونفسية وبيداغوجية ،تعرف اتفاقية
حقوق الطفل في جزئھا األول )المادة األولى(الطفل بأنه كل إنسان لم
يتجاوز الثامنة عشرة أو مالم يبلغ سن الرشد .أي إن الطفل ھو الذي مازال
في حاجة إلى رعاية ووصاية وغير قادر على تحمل المسؤولية المدنية
واالجتماعية بمفرده .أما في اإلسالم ،فالطفل ھو الذي لم يدرك مرحلة
التمييز واإلدراك العقلي ،كما أنه غير خاضع للتكليف والمحاسبة الدينية
والمدنية والجنائية.
ھذا ،وقد ظھرت عدة مواثيق دولية تھتم بحقوق الطفل ،وإن كان اإلسالم
قد سبقھا جميعا -قرآنا وسنة -على تحديدھا وإقرارھا أمرا وفعال كما ذكرنا
سالفا .ومن المواثيق المعاصرة التي نصت على حقوق الطفل:
 -1إعالن جنيف بحقوق الطفل لعام 1924؛
 -2إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  20تشرين
)نوفمبر( 1959؛
 -3اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 10دجنبر (1948؛
 -4العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) والسيما في
المادتين 23و(24؛
 -5العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
)والسيما في المادة (10؛
 -6النظم السياسية والصكوك ذات الصلة للوكاالت المختصة
والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
2

-A Regarder : LE PETIT ROBERT,PARIS,
ED,1992,p :642.
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وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مقتطفات تشير إلى بعض حقوق
الطفولة مثل :ضرورة مساعدة األطفال ورعايتھم وحمايتھم اجتماعيا
سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين كما ھو الشأن في المادة  25الفقرة
الثانية " :لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ،وينعم كل
األطفال بنفس الحياة االجتماعية سواء أكانت والدتھم ناتجة عن رباط
شرعي أم بطريقة غير شرعية" 3.ولآلباء الحق األول في اختيار نوع
تربية أوالدھم ،ألن من واجب األطفال أن يتعلموا ،ومن حقھم أن يدرسوا
ويكتسبوا المعارف قصد التكيف مع الواقع أو فھمه و تغييره .وينبغي أن
يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل مجانا إلزاميا ،وأن
تكون له األحقية في المشاركة بمساواة مع األطفال اآلخرين لولوج
الجامعة ،وأن يستفيد من كل أنواع التعليم الموجود سواء أكان فنيا أم تقنيا
أم مھنيا على أسس الكفاءة.
أما عن بنية وتصميم اتفاقية حقوق الطفل وتنظيمھا فيمكن إبرازھا في
المكونات التالية:
 -1الديباجة) تحدد أھداف االتفاقية ومبادئ الميثاق الخاص بحقوق
الطفل(؛
 -2الجزء األول الذي بدوره يتكون من  41مادة؛
 -1الجزء الثاني يتكون من  4مواد) من مادة  42إلى مادة (45؛
 -2الجزء الثالث يتكون من 9مواد ) من مادة  46إلى .(54
وقد ميزت ھذه االتفاقية بين الطفل السوي والطفل المعاق ،وخصصت
لھذا األخير بعض المواد التي سنقف عندھا فيما بعد:
أ -حقوق الطفل السوي حسب ميثاق اتفاقية حقوق الطفل:
 حقوق الطفل األسرية والعائلية:
للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو ،لذا فأثناء والدته يسجل فورا
ويكون له الحق في االسم والحق في اكتساب الجنسية ،وله قدر اإلمكان
 -3انظر :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 10،دجنبر.1948
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الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتھما) المادة .(7وتنص االتفاقية في
المادة)  (18بأن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة في تربية
الطفل ونموه .وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين -حسب
الحالة -المسؤولية األولى عن تربية الطفل ونموه ،وتكون مصالح
الطفل الفضلى موضع اھتمامھم األساسي .لذا ،على الدول الموقعة على
الميثاق -و بعض الدول العربية أطراف في ھذه االتفاقية -أن تقدم
المساعدة الالزمة للوالدين أو األوصياء القانونيين في أداء مسؤوليتھم
تجاه تربية الطفل ،وعليھا كذلك توفير مؤسسات رعاية األطفال
وتطوير مرافقھا وخدماتھا.
ھذا،وإن للطفل حقا أصيال في بيئته العائلية ورعاية الوالدين ،وكذا في
جملة أمور مثل :الحضانة و الكفالة في القانون اإلسالمي و التبني
أوعند الضرورة اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال .وعلى
الدولة الموقعة على االتفاقية احترام حق الطفل في الحفاظ على ھويته
بما في ذلك جنسيته ،واسمه ،وصالته العائلية على النحو الذي يقره
القانون دون التدخل في حياته بطريقة غير شرعية .وإذا حرم أي طفل
من كل ھذا ومن بعضه ،أسرعت الدول األطراف على المستوى الدولي
إلى مساعدة ھذا الطفل وحمايته من أجل إعادة إثبات ھويته ووجوده
الطبيعي والقانوني واالعتباري.
وليس من المقبول أن يفصل الطفل عن والديه على كره منھما إال في
حاالت استثنائية قضائية مثل :معاملة الطفل معاملة قاسية ،أو عندما
تھمل مصالحه .وعند انفصال والديه يتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة
الطفل.
وللطفل الحق في ربط عالقات شخصية مع والديه على الرغم من
انفصالھما .و ينبغي أن تسھل الدول الموقعة على االتفاقية على الطفل
االلتحاق بوالديه في دولة أجنبية واالجتماع بھما أثناء زيارتھما إن كانا
في بلدين متفرقين أو مغادرة البلد معھم ،وال يقيد حقه في المغادرة إال
للقيود التي ينص عليھا القانون .وتتخذ كل التدابير لمنع نقل األطفال إلى
الخارج وعدم عودتھم بصورة غير مشروعة.
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 حقوق الطفل المدنية والسياسية:
من حقوق الطفل المدنية حرية التعبير قوال وكتابة وصحافة وطباعة
وفنا .وله الحق في طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيھا
وإذاعتھا  ،ويجوز إخضاع ھذه الممارسة لبعض القيود كاحترام الغير
أو عدم المساس بسمعة اآلخرين أو حماية األمن الوطني أو اإلخالل
بالنظام العام أوالصحة العامة أو انتھاك أخالق وآداب المجتمع  .ومن
الواجب أن يحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .وتحترم
كذلك حقوق وواجبات الوالدين أو األوصياء القانونيين في توجيه الطفل
في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
وللطفل كذلك الحق في تكوين الجمعيات وفي حرية االجتماع السلمي،
و اليجوز بمكان أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني أو اعتداء
عليه في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته .وأي مساس
غير قانوني بشرف الطفل أو سمعته يعرض مرتكبه لعقوبات جزائية
مدنية وقضائية وجنائية .وللطفل أيضا حسب اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان الحق الكامل في أن يحميه القانون من مثل ھذا التعرض
أوالمساس به.
والبد أن يستفيد الطفل من اإلعالم ووسائله كيفما كانت ،وأن تسھر
الدولة على خدمة طفلھا ثقافيا و إعالميا.
وتفرض الوثيقة العالمية لحقوق اإلنسان على الدول األعضاء أن تبذل
أقصى مجھوداتھا لرعاية الطفل الالجىء سواء صحبه والده أم لم
يصحبه ،وأن تقدم له الحماية والمساعدة اإلنسانيتين المناسبتين في
التمتع بالحقوق التي تنص عليھا االتفاقية المخصصة لحقوق الطفل.
ولھذا الھدف ،توفر الدول األطراف حسب ماتراه مناسبا التعاون في أي
جھود تبذلھا األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية
المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع األمم المتحدة
لحماية كھذا الطفل ومساعدته للبحث عن والديه وعن أي أفراد آخرين
من أسرته من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لجمع شمل
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أسرته .وفي الحاالت التي يتعذر فيھا العثور على الوالدين أو األفراد
اآلخرين ألسرته ،يمنح الطفل نفس الحماية الممنوحة لطفل آخر محروم
بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية ألي سبب كماھو موضح في
االتفاقية.
 حقوق الطفل الصحية:
تعترف جميع الدول الموقعة على الميثاق أو االتفاقية أن الطفل يجب أن
يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج
األمراض وإعادة التأھيل الصحي .ويمكن له أن يستفيد من جميع خدمات
الرعاية الصحية كتخفيض وفيات الرضع واألطفال ،وأن تتكفل تلك الدول
بتوزيع المساعدة الطبية على األطفال المرضى بشكل عادل ،و أن توفر
لھم العناية الصحية مع تطوير الرعاية والوقاية األولية من األوبئة
ومكافحة األمراض وسوء التغذية .ومن المفروض عليھا كذلك أن توفر
المياه النقية والتغذية المغذية الكافية والبيئة السليمة .وتقدم كذلك الرعاية
الصحية المناسبة لألمھات قبل الوالدة وبعدھا مع تطوير الرعاية الصحية
واإلرشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة.
وينبغي أن تزود جميع قطاعات المجتمع والسيما الوالدين بالمعلومات
األساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ
حفظ الصحة والوقاية من الحوادث.
ومن الالزم لھذه الدول الموقعة على بنود االتفاقية أن تعترف للطفل بحقه
في االنتفاع من الضمان االجتماعي واالستفادة من منح اإلعانات عند
االقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص المسؤولين عن
إعالة الطفل.
* حقوق الطفل المالية والمادية:
وتشير مواثيق الحقوق التي تھتم بالطفل إلى أن له كامل الحق في التمتع
بمستوى معيشي مالئم لنموه العقلي والوجداني والبدني والروحي
واالجتماعي .لذلك يتحمل الوالدان أو أحدھما أو األشخاص المسؤولون
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اآلخرون عن الطفل المسؤولية األساسية للقيام في حدود إمكانياتھم المالية
وقدراتھم بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنموه ذھنيا ووجدانيا وحركيا.
وعلى الدول حسب إمكانياتھا اتخاذ التدابير المالئمة من أجل مساعدة
الوالدين وغيرھما من األشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال ھذا
الحق .كما تقدم ھذه الدول عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم
والسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان .وعليھا كذلك أن تلتجئ إلى
التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص
اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة أم في الخارج.
* حقوق الطفل في التربية والتعليم:
تعترف االتفاقية الدولية بحق الطفل المشروع في التربية والتعليم على
أساس تكافؤ الفرص  .ويستند ھذا الحق إلى جعل التعليم االبتدائي مجانيا
وإلزاميا للجميع ،وتطوير شتى أنواع التعليم الثانوي -سواء أكان عاما أم
مھنيا -مع اتخاذ التدابير المناسبة كإدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة
المالية عند الحاجة إليھا ،وجعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس
الكفاءات والقدرات ،فضال عن اتخاذ التدابير الكافية لجعل المعلومات
والمبادئ اإلرشادية التربوية والمھنية متوافرة لجميع األطفال في الدراسة
مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى
مع كرامة الطفل اإلنسانية .و ينبغي أن تسھر الدول األعضاء على التعاون
الدولي في مجال التعليم ومحاربة األمية والقضاء على الجھل وتطوير
وسائل التعليم الحديثة.
والبد أن تكون البرامج التعليمية في خدمة الطفل وأن توجه إلى تنمية
شخصية الطفل ومواھبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتھا
عالوة على تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ
المكرسة في ميثاق األمم المتحدة .والبد أن تنمي كذلك احترام
خصوصيات الطفل وھويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية
التي يعيش بھا في بلده والحضارة التي ينتمي إليھا ،وأن تفكر في إعداد
الطفل لحياة المسؤولية والمجتمع الحر المبني على التفاھم والسلم والتسامح
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والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية
والوطنية والدينية وخاصة األشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين .
* حقوق الطفل االجتماعية والثقافية واالقتصادية:
للطفل حقوق كاملة في الراحة ووقت الفراغ لمزاولة األلعاب واألنشطة
الرياضية ،وأوقات االستجمام المناسبة لسنه للمشاركة بحرية في الحياة
الثقافية والفنية.
وتسھر الدول على حماية الطفل من االستغالل االقتصادي أو من عمل قد
يكون خطيرا أو يعيقه عن التعلم أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني
أوالعقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي  .وتمنع الدول -لوقاية
األطفال -كل الوسائل المستخدمة لتخديرھم والتأثير على عقولھم بطريقة
سلبية وغير مشروعة و منع المواد المخدرة ،ناھيك عن عدم استخدامھم
في إنتاج مثل ھذه المواد بطريقة غير شرعية واالتجار بھا.
وتتعھد الدولة كذلك بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي
واغتصابھم أو استخدامھم في الدعارة ،ومنع كذلك اختطاف األطفال
أوبيعھم أو االتجار بھم في غرض من األغراض أو بأي شكل من
األشكال ،أي تحمي الدولة الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي
جانب من جوانب رفاه الطفل. .
 حقوق الطفل القضائية والجنائية:
يمنع أي تعذيب للطفل أو معاقبته بقسوة أو التصرف معه جزائيا بطريقة
ال إنسانية ومھينة .ويالحظ في بعض الدول أن األطفال الذين تقل أعمارھم
عن ثماني عشر سنة تفرض عليھم عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد بسبب
جرائم يرتكبھا دون وجود إمكانية اإلفراج عنھم ،كماتسلب من الطفل
حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية .وقد شددت االتفاقية على أال يجوز
اعتقاله أو سجنه إال وفقا للقانون ،وال يجوز وضعه تحت الحراسة
االحتياطية إال ألقصر فترة زمنية مناسبة ،وينبغي أن يعامل بكرامة
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واحترام وبإنسانية ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن
طريق الزيارات والمراسالت إال في الظروف االستثنائية.
وتنص المادة) (37في الفترة األخيرة بأن لكل طفل محروم من حريته
الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرھا من المساعدات
المناسبة فضال عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام
محكمة أوسلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ،وفي أن يجري البت
بسرعة في أي إجراء من ھذا القبيل.
وعند انتھاك الطفل لقانون العقوبات يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة
إحساس الطفل بكرامته وقدره  ،ومن الضروري مراعاة سن الطفل
والعمل على إعادة إدماجه وتأھيله وقيامه بدور بناء في المجتمع.
 حقوق الطفل الدولية واإلنسانية:
تمنع اتفاقية حقوق الطفل إشراك األشخاص الذين لم تبلغ سنھم خمس
عشرة سنة) (15في الحروب والمنازعات العسكرية الطاحنة ،وتمنع
االتفاقية كذلك تجنيدھم في القوات المسلحة .وأال تجند منھم عند الضرورة
إال من ھو أكبر سنا من فئات األطفال البالغين) (15سنة.
وعلى الدول األطراف الموقعة على االتفاقية حماية السكان المدنيين في
المنازعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير الممكنة عمليا لضمان حماية
األطفال ورعايتھم والسيما المتأثرين بنزاع مسلح .لذا ينبغي تأھيل الطفل
بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجه اجتماعيا خاصة إذا تعرض للمنازعات
المسلحة أو العقوبة القاسية أو المھينة.
ب-

حقوق الطفل المعاق حسب اتفاقية حقوق الطفل:

تعترف االتفاقية بضرورة رعاية الطفل المعاق ومساعدته وحمايته نفسيا
وحركيا وعقليا واجتماعيا .وثم ،البد من أن يتمتع بحياة كاملة وكريمة في
ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتسير مشاركته
الفعلية في المجتمع.
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وتعترف االتفاقية كذلك بضرورة تقديم رعاية خاصة للطفل المعاق
وتشجيعه والتكفل به وتأھيله نفسيا وحركيا وعقليا واجتماعيا مع توفير
الموارد المتاحة لتقديم المساعدة له أثناء طلبه إياھا والتي تتالءم مع حالته
وظروف والديه أو غيرھما ممن يرعونه .ومن األفضل أن تقدم
المساعدات إلى الطفل المعاق مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد
المالية للوالدين أو غيرھما ممن يقومون برعاية الطفل .وينبغي أن
تستھدف المساعدات المقدمة ضمان إمكانية حصول الطفل المعاق فعال
على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأھيل
واإلعداد لممارسة عمل و الحصول على الفرص الترفيھية ناھيك عن
تلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق اندماج اجتماعي للطفل ونموه الفردي
بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن .وتنص
المادة) (23في فقرتھا الرابعة أن على الدول األطراف الموقعة على اتفاقية
حقوق الطفل أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في
ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفسي والوظيفي لألطفال
المعاقين ،بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناھج إعادة التأھيل
والخدمات المھنية ،وإمكانية الوصول إليھا وذلك بغية تمكين الدول
األطراف من تحسين قدراتھا ومھاراتھا وتوسيع خبرتھا في ھذه
المجاالت ،وتراعى بصفة خاصة في ھذا الصدد احتياجات البلدان النامية.
ت-

حقوق الطفل في اإلسالم:

كرم اإلسالم بني آدم بما فيه اإلنسان والطفل والمرأة ،وحث القرآن على
معاملة الطفل معاملة إنسانية شريفة ،مادام اإلنسان خليفة ﷲ في األرض
مكرما ومؤھال في حقوقه وحرياته مصداقا لقوله تعالى ":ولقد كرمنا بني
آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على كثير
ممن خلقنا تفضيال" ) سورة اإلسراء ،اآلية .(70
وللطفل حقوق وواجبات يجب عليه أداؤھا لوالديه مصداقا لقوله
تعالى":وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
الكبر أحدھما أو كالھما فال تقل لھما أف وال تنھرھما ،وقل لھما قوال
كريما ،واخفض لھما جناح الذل من الرحمة  ،وقل رب ارحمھما كما
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ربياني صغيرا" )سورة اإلسراء  ،اآليتان ،(24-23:وفي آية أخرى يقول
ﷲ تعالى ":ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرھا ووضعته كرھا
وفصاله ثالثون شھرا" )األحقاف  ،اآلية .(15:
وللوالد خاصة واجبات تجاه ولده منھا:
 -1اختيار والدته على أسس اإلسالم والفضيلة السمحة والعفة الطاھرة
مصداقا لقول رسول ) صلعم( ":المرأة الصالحة كنز المؤمن"
)رواه مسلم في صحيحه(.ألن الطفل إذا تربى في بيئة إسالمية
سليمة سينشأ على طاعة ﷲ ورسوله .وإذا كانت له كانت له أم
فاسدة مستھترة بالدين فإن مصير ھذا الطفل ھو الضياع
واالنحراف ،لذلك شدد اإلسالم على اختيار ذات الدين ،ومن اختار
ذات الدين تربت يداه؛
 -2حسن تسميته بأسماء األنبياء كيوسف وعيسى وموسى وإبراھيم
أوبعبد ﷲ وعبد الرحمـن وعبد الغني ...واجتناب األسماء التي تثير
اشمئزازا وسخرية أو تدل على لقب أوعيب أوعاھة مثل :حنظلة
ومرة وأبو جھل وثعلبة ....وقد نھى الرسول عليه السالم عن
التسمي ببعض األسماء مثل :يسار ورباح ونجيح وأفلح " ...ذلك
ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم" 4.قال الرسول ) ص( في ھذا
الصدد ":التسم غالمك يسارا والرباحا والنجيحا وال أفلح ،فإنك
تقول :أثم ھو -فال يكون -فيقول :ال" رواه مسلم.
 -3ذبح العقيقة عنه يوم سابعه،وفي ھذا يقول الرسول ) صلعم(" :كل
مولود رھينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى") رواه أبو
داود في صحيحه(
 -4ختانه واإلحسان إليه والرفق به ومعاملته معاملة حسنة والسھر على
حسن تربيته؛
 -5االھتمام بتثقيفه وتأديبه وتعليمه بتعاليم اإلسالم تفاديا للجھل
والضالل مصداقا لقوله تعالى ":قل ھل يستوي الذين يعلمون والذين
اليعلمون  ،إنما يتذكر أولو األلباب" ) الزمر اآلية(9؛وما قاله
 -4الشيخ سيد سابق :فقه السنة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،المجلد
الثاني ،ط ،2002 ،1ص33:؛
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الرسول ) صلعم( في حق طالب علم ":من سلك طريقا يلتمس فيه
علما سھل ﷲ له به طريقا إلى الجنة" ) رواه مسلم في صحيحه(،
وعن أبي الدرداء رضي ﷲ عنه  ،قال  :سمعت رسول ﷲ)صلعم(
يقول " :إن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضى بما يصنع"
)رواه الترمذي(.
 -6تدريبه وتمرينه على أداء فرائض اإلسالم وسننه وآدابه؛أي توجيھه
دينيا وتربيته على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الفضيلة
والصدق والعمل واحترام اآلخرين.
 -7إذا بلغ زوجه ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته وبين أن يستقل
بنفسه ويبني مستقبله و مجده بيده؛
 -8ضرورة إرضاع الطفل حتى يستكمل حولين كاملين مصداقا لقوله
تعالى ":والوالدات يرضعن أوالدھن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
الرضاعة وعلى المولود رزقھن وكسوتھن بالمعروف" )البقرة
االية.(233
 -9اإلنفاق عليه حتى يستكمل فترة البلوغ واالعتماد على نفسه لقوله
تعالى ":لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
ﷲ اليكلف ﷲ نفسا إال ما أتاھا سيجعل ﷲ بعد عسر يسرا") سورة
الطالق ،اآلية(7
وخالصة القول :ھذه ھي مجمل الحقوق التي نصت عيھا اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل ،وھي تجمع بين حقوق الطفل السوي والطفل
المعاق من عدة نواح :كالحقوق المدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية
والتعليمية والقضائية والصحية واإلنسانية والدولية .وھذه الحقوق إن
كانت ذات مرجعية غربية فإنھا التتعارض مع الحقوق اإلسالمية التي
خص بھا اإلسالم قرآنا وسنة الطفل أو الولد الصغير أوغير المميز
الذي مازال في رعاية كنف أبيه أو أمه .ويالحظ أن ھذه الحقوق
التخرج عن الحقوق الدينية والتربوية واالجتماعية.
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