ابن األزرق و«بدائع السلك في طبائع الملك»


عزالدين العالم

ﻻ ﻧﺑﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﻧﺎ أ ّن ﻗراءة ﻛﺗﺎب «ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك ﻓﻲ طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠك» ﻻﺑن
اﻷزرق )896-832ﻫـ( ،ﻗد ﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﻗراءة ﻣﺎ ﺳﺑق ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻣن «آداب
ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» ،إذ ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن ﺗﺄﻟﻳﻔﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔاﻟﻣؤﻟف ﻟﻛﺗﺎﺑﻪ

1
ﻳﻔﺳر
«ﺗﻠﺧﻳص ﻣﺎ ﻛﺗب اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻠك واﻹﻣﺎرة واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» وﻟرّﺑﻣﺎ ﻫذا ﻣﺎ ّ
اﻟﺣﺟم اﻟﺿﺧم ﻟﻛﺗﺎب «اﻟﺑداﺋﻊ» )ﻣﺎ ﻳﻔوق اﻵﻟف ﺻﻔﺣﺔ(ٕ .واﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻳزة

ﺿﻣﻧﻪ ﻣؤﻟﻔﻪ أﻳﺿﺎ ﻋﺷرات اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺗﻘﺎة ﻣن «ﻣﻘدﻣﺔ»
اﻟﻛﺗﺎب ﻫﺎﺗﻪ،
ّ
ﻣﻣﺎ طرح ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﺑن ﺧﻠدون اﻟﺷﻬﻳرةّ ،

اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻔﻛر اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ اﺑن اﻷزرق ،وﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣران اﺑن ﺧﻠدون،

ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺣن ﻧﻌﻠم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻼذﻋﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن
ّ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن ﻛﺗﺎب «ﺳراج اﻟﻣﻠوك» ﻷﺑﻲ ﺑﻛر

اﻟطرطوﺷﻲ.

ﻟﻛن ،وﻗﺑﻝ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑـ«ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك» ،وطرح ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑـ«اﻟﻣﻘدﻣﺔ» ،وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ

ﺑﻌض ﻣﺣﺎورﻩ ،ﻳﺟدر ﺑﻧﺎ ﺑدءا أن ﻧﻌرف ﻗﻠﻳﻼ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﻛﺗﺎب.

أﺑو ﻋﺑد اﷲ اﺑن اﻷزرق :

ﻳﻧﺣدر اﺑن اﻷزرق ﻣن أﺳرة أﻧدﻟﺳﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺔ ،وﻟد ﺑـ«ﻣﺎﻟﻘﺔ» ﺳﻧﺔ 832
ﻫـ1457/م ،واﻧﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ «ﻏرﻧﺎطﺔ» ﺣﻳث درس اﻟﻧﺣو
واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻣﻧطق واﻷدب .وارﺗﺣﻝ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ «ﻓﺎس» و«ﺗﻠﻣﺳﺎن» ﺛم إﻟﻰ

ﻣﻌﻣﻘﺎ ﻟدراﺳﺗﻪ ،وﻛﺎﻧت زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب أﻳﺿﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
«ﺗوﻧس»،
ّ
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ «ﻣﻘدﻣﺔ» اﺑن ﺧﻠدون.
 ﺑﺎﺣﺚ وأﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
 - 1اﺑﻦ اﻷزرق« ,ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺴﻠﻚ ﰲ ﻃﺒﺎﺋﻊ اﳌﻠﻚ» ص )..34ﺟﺰءان( ﲢﻘﻴﻖ و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر ,ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻹﻋﻼم ,ﺑﻐﺪاد 1978-1977م.

1

وﺑﻌودﺗﻪ إﻟﻰ «ﻣﺎﻟﻘﺔ» ،ﻳﺗوﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻧﺎ «اﻟﻘﺿﺎء» ،ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد «ﻗﺎﺿﻲ

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ» ﺑﻐرﻧﺎطﺔ .وﻣﺎ ﻓﺗﺊ أن اﺷﺗد «اﻟﺣﺻﺎر» ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﺗﺄﻛد
ﻟﻪ ﻣدى إﻧﻬﺎك ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻷﻧدﻟس وﺿﻌﻔﻬم ﺑﺳﺑب ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻠوك

ﻓﻘرر اﻟرﺣﻳﻝ أﻣﻼ ﻓﻲ ﺷﺣذ اﻟﻌزاﺋم واﺳﺗﻧﻬﺎض
«اﻟﻧﺻرﻳﻳن» وﻋداواﺗﻬمّ ،
اﻟﻬﻣم إﻧﻘﺎذا ﻟﻸﻧدﻟس وﻣﺎ ﺣ ّﻝ ﺑﻬﺎ .ﻫﻛذا ،ﻳﺻﻝ اﺑن اﻷزرق إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ
«ﻓﺎس» ﻟﻳﺟد وﻗﺗﻬﺎ «وﻗت ﺧراب» ﻓﻳﺧﻳب أﻣﻠﻪ ،وﻳرﺣﻝ إﻟﻰ «ﺗﻠﻣﺳﺎن»،

ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺧﻳﺑﺔ ﺷدﻳدة ،ﺛم إﻟﻰ «ﻣﺻر» وﻛﺎﻧت اﻟﺧﻳﺑﺔ أﺷد ،ﻓﻳﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻳت

اﷲ اﻟﺣرام ،ﻟﻳﻌود ﺛﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ «ﻣﺻر» ،وﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ «اﻟﻘدس» ﺣﻳث ﺗوﻟﻰ
اﻟﻘﺿﺎء ،وظﻝ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ إﻟﻰ أن ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ 896ﻫـ ،وﻗﺑﻝ ﺷﻬور ﻣﻌدودة ﻣن
«ﺳﻘوط اﻷﻧدﻟس».2

ﻟﻘد ﻛﺎن اﺑن اﻷزرق إذن ﻗرﻳﺑﺎ ﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﻝ وﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻳﻬﺎ،

ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻠّدﻩ ﻣن «وظﺎﺋف ﺷرﻋﻳﺔ» ،ﺗوﻟﻰ أﻳﺿﺎ «ﻣﻧﺻب اﻟﺳﻔﺎرة»
إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣﻠوك اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﻛون ﺗوﻟﻰ «ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ» ﻟدى

ﺑﻧﻲ ﻧﺻر ﺑﻐرﻧﺎطﺔ.3..

ٕواذا ﻛﺎن اﺑن اﻷزرق ﻗد ﺗﺗﻠﻣذ ﻋﻠﻰ ﻳد أﻫم «ﺷﻳوخ» اﻷﻧدﻟس وﻗﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺧﻠّف أﻳﺿﺎ «ﺗﻼﻣذة» ﻳذﻛرون ﺑﻔﺿﺎﺋﻠﻪ ،ﺑﻝ إن ﺗﺄﺛﻳرﻩ اﻣﺗد ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ

ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .4وﻳذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻧﺷﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ «ﻟﻠﺑداﺋﻊ»

 - 2اﻧﻈﺮ :ﻧﺒﺪة ﺣﻮل ﺣﻴﺎة اﻧﺐ اﻷزرق ﰲ ﻣﻘﺪﻣﱵ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر و ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻜﺘﺎب اﺑﻦ اﻷزرق )ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻹﻋﻼم ﺑﻐﺪاد 1977م
واﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب )ب ت(.
3

 -اﺑن اﻷزرق ,ﺗﺣﻘﻳق ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻧﺷﺎر ،ص .9
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 -ﻳذﻛر س .اﻟﻧﺷﺎر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ «ﻣظﺎﻫر ﻳﻘظﺔ اﻟﻣﻐرب ﻟﻠﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻧوﻧﻲ» أرﺑﻌﺔ ﺗﻼﻣﻳذ ﻻﺑن اﻷزرق ﺗﺄﺛروا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم

اﺑن اﻷزرق ,ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ،ص .14
وﻫم :
-1

اﻟﻐــﺎﻟﻲ ﺑــن ﻣﺣﻣــد اﻟﺣﺳــﻳﻧﻲ وﻛﺗﺎﺑــﻪ «ﻣﻘﻣــﻊ اﻟﻛﻔــر ﺑﺎﻟﺳــﻧﺎن واﻟﺣﺳــﺎم ﻓــﻲ ﺑﻳــﺎن إﻳﺟــﺎب اﻻﺳــﺗﻌداد وﺣــرب اﻟﻧظــﺎم» ،واﻟﻛﺎﺗــب

-2

ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻼﻓﺎ اﻟﺳﻔﻳﺎﻧﻲ « :ﺗﺎج اﻟﻣﻠك اﻟﻣﺑﺗﻛر» .واﻟﻛﺎﺗب ﺗوﻓﻲ ﻋﺎم .1312
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ﺗوﻓﻲ ﻋﺎم 1289ﻫـ.

أﺑو اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ « :ﺗﺣﻔﺔ اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﻐﺎدر».

2

أن اﺑن اﻷزرق ﺧﻠف ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺗب ﻫﻲ «روﺿﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن
ّ
ﻋﻠوم اﻹﺳﻼم»« ،وﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﻳﻝ» ،وﻛﺗﺎب «ﺑداﺋﻊ
اﻟﺳﻠك ﻓﻲ طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠك» ،وﻫو ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ.

«ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك ﻓﻲ طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠك» :

ﻳﻧﻘﺳم «ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك ﻓﻲ طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠك» إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻛﺗب ﻓرﻋﻳﺔ .ﻳﺗﻌﻠق اﻟﻛﺗﺎب
اﻷوﻝ ﺑـ«اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻣﻠك وﺳﺎﺋر أﻧواع اﻟرﻳﺎﺳﺎت» ،ﻳﺗﺣدث ﻓﻳﻪ اﻟﻣؤﻟف ﻋن
«ﺣﻘﻳﻘﺔ» ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣور أوﻝ وﻋن «ﺳﺑب وﺟود اﻟﻣﻠك وﺷرطﻪ»

ﻓﻲ ﻣﺣور ﺛﺎﻧﻲ.

وﻳﺧﺗص اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑـ«ذﻛر أرﻛﺎن اﻟﻣﻠك وﻗواﻋد ﻣﺑﻧﺎﻩ» ،ﻳﺗﻌرض ﻓﻳﻪ
ّ
اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻣﺣور أوﻝ ﻟـ«اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﻬﺎ ﺻورة اﻟﻣﻠك» ﻣن ﻧﺻب
اﻟوزﻳر ٕواﻋداد اﻟﺟﻧد وﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﺗﻘدﻳم
اﻟوﻻة ،وﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﻳر ذﻟك ،وﻓﻲ ﻣﺣور ﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﺣدث
ﻋن «اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎﻝ» وﻫﻲ ﻋﺷرون ،ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻌﻘﻝ
واﻟﻌﻠم واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺳﺧﺎء واﻟﺣﻠم واﻟﻌﻔو واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد وﻛﺗم اﻟﺳر إﻟﻰ ﻏﻳر

ذﻟك.

أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث ،ﻓﻳﺧﺻﺻﻪ اﺑن اﻷزرق ﻟـ«اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن ﺗﺷﻳﻳدا

ﻷرﻛﺎن اﻟﻣﻠك وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻟﻘواﻋدﻩ» ،وﻳﺷﻣﻝ ﺑدورﻩ ﻣﺣورﻳن ،أﺣدﻫﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑـ«ﺟواﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» وﻫﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ،وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟوزﻳر ،وﺳﻳﺎﺳﺔ ﺳﺎﺋر

اﻟﺧواص ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺳﺗﻌرض «واﺟﺑﺎت» اﻟﺳﻠطﺎن وﺗﺷﻣﻝ ﺣﻔظ اﻟدﻳن وﺗﻧﻔﻳذ
اﻷﺣﻛﺎمٕ ،واﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدود إﻟﻰ ﻏﻳر ذﻟك.
وﻳﺧﺻص اﻟﻣؤﻟف اﻟﻛﺗﺎب اﻟراﺑﻊ واﻷﺧﻳر ﻟـ«ﻋواﺋق اﻟﻣﻠك وﻋوارﺿﻪ» ،وﻓﻳﻪ
أﻳﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎن ،أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ «اﻟﻌواﺋق» وﻳﻌرف ﻓﻳﻪ اﻟﻣؤﻟف ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﻳﺣﻠﻝ
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أﺑو ﻋﺛﻣﺎن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺧﻠﻳﻔﻲ « :وردة اﻟﻧﺎﺷق وروﺿﺔ اﻟﻌﺎﺷق» أو «اﻟﺗﺣﻔﺔ اﻟدﻛﺎﻟﻳﺔ».

3

ﻛﻳﻔﻳﺔ طروق اﻟﺧﻠﻝ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺧص «اﻟﻌوارض» ﻳﻌرف ﻓﻳﻪ
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺣدث ﻓﻳﻪ ﻋن «اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺣﺿرﻳﺔ» ،و«اﻟﻣﻌﺎش»
و«اﻟﻌﻠوم».

ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﻋﻠﻰ ﻧذرﺗﻬﺎ ،ﺣوﻝ ﻛﺗﺎب اﺑن اﻷزرق ،ﻓﻼ أﺣد ﻳﺷك ﻓﻲ

أﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﺗّﺄﻟﻳف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻد ار ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
اﻟﻣﻐرﺑﻲ-اﻷﻧدﻟﺳﻲ .وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ،ﻟﻠﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أن ﻧﺳوق اﻟﻣﻼﺣظﺎت
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

أ -ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻷزرق ﻟﻛﺗﺎﺑﻪ أﻧﻧﺎ ﺑﺻدد ﺗﺄﻟﻳف ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺟﻣﻳﻊ وﺗﻠﺧﻳص وﺗرﺗﻳب وﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻛﺗب

ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ،وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻛﺗﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻳث ﺗرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺷرﻗﻳﺔ-ﻋرﺑﻳﺔ ،أو ﻣﻐرﺑﻳﺔ-أﻧدﻟﺳﻳﺔ ،ﺑدون
أن ﻧﻧﺳﻰ اﺳﺗﺷﻬﺎدات اﻟﻣؤﻟف اﻟﻣﺗﻛررة ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ أو ﻣن ﺑﻌض
ﺗم ﻓﺈن ﻛﺗﺎب اﺑن اﻷزرق ﻫو ﺑﺣق
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺣوﻟﺔ .وﻣن ّ
«ﻧﻣوذج» ﻣﻛﺗﻣﻝ ﻟﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺗﺎب ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺳﻠطﺎﻧﻲ.

ﺧص ﺑﻬﺎ د ,ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻧﺷﺎر «ﻣﺻﺎدر»
ب -ﺗوﺿﺢ «اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ّ
اﺑن اﻷزرق ﻣدى ﺗﻌددﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ،ﻓﻬﻧﺎك أوﻻ «اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ» ،وﻗد ﻓﺎﻗت

اﻟﺛﻼﺛﻳن ،وﻧذﻛر ﻣن ﺑﻳن ﻣؤﻟﻔﻳﻬﺎ  :اﺑن ﺧﻠدون واﻟطرطوﺷﻲ واﺑن رﺿوان
واﻟﻐزاﻟﻲ واﻟﻣﺎوردي واﺑن ﺣزم واﺑن ظﻔراﻟﺻﻘﻠﻲ واﻟﺷﺎطﺑﻲ واﺑن ﻓرﺣون ،واﺑن

ﻗﻳم اﻟﺟوزﻳﺔ واﻟﺟﺎﺣظ واﺑن ﻋﺑد رﺑﻪ واﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ،وﻫﻧﺎك ﺛﺎﻧﻳﺎ «اﻟﻛﺗب اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ
ذات اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﻔﺎراﺑﻲ واﻟرازي ،وﺛﺎﻟﺛﺎ «اﻟﻛﺗب
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻣﺛﻝ اﺑن ﺧﻠﻛﺎن ،واﻟطﺑرى واﺑن

اﻷﺛﻳر واﻟﺑﻐدادي ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ «ﻛﺗب اﻟطﺑﻘﺎت» و«ﻛﺗب
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اﻟﺣدﻳث واﻟﻔﻘﻪ» و«ﻛﺗب اﻟرﺣﻼت» ﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ واﻟﺑﻛري واﺑن

ﺑطوطﺔ.5..

ج -إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻘطﺗﺎن أﻋﻼﻩ ،ﺗﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﻧص «اﻟﺑداﺋﻊ» ،ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ أن ﻧﺑﺣث
ﻋن أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﻟف اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﺗرة «اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ُﻛﺗب ﻓﻳﻬﺎ.
وﻧﻘﺻد ﺑذﻟك أن «اﻟﺳﻠطﻧﺔ» ﻟم ﺗﻌد ﻫﻲ «اﻟﺳﻠطﻧﺔ» ،إذ ﺑدأ اﻟﺿﻌف ﻳﺳري

ﻓﻲ دواﻟﻳﺑﻬﺎ ،و«اﻵﺧر» ﻳﺳﺗﻔﻳق ﺿدﻫﺎ ،واﻷﺣﻼم «اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ» ﺗﻔﻘد

ﺑرﻳﻘﻬﺎ ...ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳرى أن ﺗﻧﻘﻼت اﺑن اﻷزرق إﻟﻰ ﻓﺎس وﺗﻠﻣﺳﺎن
وﺗوﻧس وﻣﺻر ،ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ ﻫﺎﺟس اﻻﻧﻔﻼت ﻣن اﻻﻧﺣدار وﺿﻳﺎع اﻷﻧدﻟس...

واﻟﺳؤاﻝ ﻫو  :ﻫﻝ ﺗﺄﺛرت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﺑن اﻷزرق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ،ﻫﻝ

ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﻣﺎ ﻳﻧﺑﺊ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ؟ أم ظﻠت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻣﻊ
اﺑن اﻷزرق أﻳﺿﺎ ،ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﺑداﻳﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣﻳت ﻟﺗﻌﻳش ،أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻟﺗﺣﺗﺿر
أﻣﺎم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ اﻟذي ﺑدأت ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﺗﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق؟

د -ﻣن ﺑﻳن اﻟدواﻓﻊ ،إن ﻟم ﻳﻛن أﻫﻣﻬﺎ ،اﻟذي ﺟﻌﻝ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻳوﻟون
اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﺑن اﻷزرق وﻛﺗﺎب «اﻟﺑداﺋﻊ» ﺗﺣدﻳدا ،ﻫو اﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ
«ﻣﻘدﻣﺔ» اﺑن ﺧﻠدون ،أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرف ،وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﻠﺧص ﻣﺎ ﺑدا ﻟﻪ

ﻣﻬﻣﺎ ،وأﺣﻳﺎﻧﺎ أﺧرى ﻳﺻﺑﺢ ﺷﺎرﺣﺎ ﻟﻧﺻوﺻﻬﺎ ،ﺑﻝ إﻧﻪ ﻛﺎد أن ﻳﺳﺗﻧﺳﺧﻬﺎ،
وﻟم ﻳﻬﻣﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺳوى «ﻣﺎ ﻳدور ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻝ ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع

اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ».6

واﻟواﻗﻊ أن ﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﺑن ﺧﻠدون واﺑن اﻷزرق ،أو ﻟﻧﻘﻝ ﺑﻳن

«اﻵداب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» و«ﻋﻠم اﻟﻌﻣران» ،ﻳﺑدو أﻣ ار ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ ،إذا ﻣﺎ

اﺳﺗﺣﺿرﻧﺎ أن ﺻﺎﺣب «اﻟﻣﻘدﻣﺔ» اﺳﺗﻬﺟن ﻛﺗﺎب ﺻدﻳﻘﻪ اﺑن رﺿوان
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 -ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر ,ﺻﻔﺣﺔ ﺟدﻳدة ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﻬر ،ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق ﻋرﺑﻳﺔ ع  ،2ص  81س 1981م.
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وﺟﻪ ﺳﻬﺎم ﻧﻘدﻩ ﻻﺑن اﻟﻣﻘﻔﻊ
«اﻟﺷﻬب اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ» ،ﻛﻣﺎ ّ
وﻟﻠطرطوﺷﻲ ،ﺑﻝ وأﻳﺿﺎ إﻟﻰ ﻛﺗﺎب «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» اﻟﻣﻧﺳوب ﻷرﺳطو ...ﻓﻛﻳف
«ﺟﻣﻊ» اﺑن اﻷزرق إذن ﺑﻳن ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،و«اﻟﻣﻘدﻣﺔ»
وﻫﻣﺎ أﻣران ﻻ ﻳﺟﺗﻣﻌﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ،ﻓﻲ ذﻫن اﺑن ﺧﻠدون؟

اﺧﺗﻠﻔت آراء اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﻬﻧﺎك ﻣن رأى ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ،ﻣﺛﻝ د,
ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺷﺎر ﻣﺣﺎوﻟﺔ «ﺗوﻓﻳق» ،ﻓﺎﺑن اﻷزرقٕ « ،وان ﻛﺎن ﻗد اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ
ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدون ،وﻫﻲ ﻻزﻣﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻣﻔﻛر ﺗوﻓﻲ ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻳن ﺳﻧﺔ ﻣن
وﻓﺎة اﺑن ﺧﻠدون ،ﻓﺈﻧﻪ ﺧطﺎ ﺑﺎﻟﻧظرﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن،

ﺧطوات أوﺳﻊ ،ووﺻﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺿﺞ وﻣزج ﺑﻳن ﻧظرﻳﺎت

اﺑن ﺧﻠدون وﻧظرﻳﺎت أﺧرى ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ آﺧر ،ﻳﺧﺎﻟف
اﺗﺟﺎﻩ اﺑن ﺧﻠدون اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺑﺣث ،وﻫو ﻋﻠم اﻷﺧﻼق اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﻫو ﻋﻠم ﻟم

ﻳﺣظ ﻋﻧد اﺑن ﺧﻠدون ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ واﺳﻌﺔ ،ورأى اﺑن اﻷزرق أن ﻳﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ

ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻓﺣﺎوﻝ أن ﻳوﻓق ﺑﻳن ﻧظرﻳﺎت اﺑن ﺧﻠدون،
وﻧظرﻳﺎت اﺑن رﺿوان واﻟطرطوﺷﻲ» .7وﻳﺑدو أن د ,ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم

ﻳذﻫب إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟرأي ،إذ ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﻛﺗﺎب اﺑن اﻷزرق ،أﻧﻪ
«درس اﻟﻣﻘدﻣﺔ دراﺳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ اﺳﺗوﺣﻳت ﺗﻠﺧﻳﺻﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﺗﻠﺧﻳﺻﺎ ﻣﺣﻛﻣﺎ ﺛم

دﻣﺟﻪ ﻟﻬذا اﻟﺗﻠﺧﻳص ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ دﻣﺟﺎ ﻣوﺿوﻋﻳﺎ وﻣﻧطﻘﻳﺎ أﻳﺿﺎ».8

وﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻐﺎﻳر ﻳﺳﺗﻧﺗﺞ د ,ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر «أن اﺑن اﻷزرق ﺣﺎوﻝ أن

ﻳﺿﻳف إﻟﻰ أﻓﻛﺎر اﺑن ﺧﻠدون اﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻷﺧﻼق

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻣن اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻻﺑن ﺧﻠدون ،وﻟﻛن ﺑدون اﻟﺗﻌرض
ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﻧطق اﻟواﻗﻊ وﻣﻧطق اﻟواﺟب ) (...وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ
7
8

 -ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻧﺷﺎر ،م.س ،ص .6

 -ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ،م.س ،ص .6
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أﻧﻪ ﻻ ﻳﺻﺢ وﺻف ﻛﺗﺎب اﺑن اﻷزرق ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺻﺢ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺧﻼق اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،إﻧﻪ

ﻳﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﻌﻠﻣﻳن ﻣﻌﺎ ،ودون أن ﻳﻛون ﻣﺣورﻩ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻫذا إذا
اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻓﻛرة اﻟﺗوﻓﻳق ﻗد ﺧطرت ﻟﻣؤﻟﻔﻪ .ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ،ﻳﺑدو ﻛﺗﺎب

«ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك ﻓﻲ طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠك» ﻓرﻳدا ﻣن ﻧوﻋﻪ ،إذ ﻳﺗﺟﺎور ﻓﻳﻪ اﻟﺗﺻور

اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﺗﺻور اﻟﺷرﻋﺎﻧﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﻠك ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻣﻧﻊ ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﻓﻲ

ﻓﺋﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ».9

وﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻳرى اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري أن «ﻋﻠم اﻟﻌﻣران» ﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﺣدود

اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون ،وأن ﻛﻝ اﻟذﻳن ﻗ أروا «اﻟﻣﻘدﻣﺔ» ،وأﻫﻣﻬم اﺑن اﻷزرق
«ﻗد ﻗرأوﻫﺎ ﺑﻔﻛر ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﺑن ﺧﻠدون ،أي ﻣن ﻣﻧظور ﻳﻣزج اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺑﺎﻷﺧﻼق ،وﺗﻘرﻳر اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟوﻋظ واﻹرﺷﺎد.10»...

وﻓﻲ ﺗﺻور ﻣﻐﺎﻳر ،ﻳﺷﻳر اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌروي إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو اﻋﺗﺑرﻧﺎ

«ﺗﺻورات» اﺑن ﺧﻠدون ،ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺧط اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ،

ﻓﺈن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﻋﺎﺻرﻩ اﺑن ﺧﻠدون ﻻﻣراء ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﻝ وﻫذا
ﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻛﺎن «اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛس ،وﻧﺟد أوﺿﺢ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ

ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﺑن اﻷزرق ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك اﻟذي ﻳﻠﺧص «اﻟﻣﻘدﻣﺔ» وﻳﺻﺣﺣﻬﺎ

ﺑﺄﻗواﻝ اﻟطرطوﺷﻲ واﻟﻐزاﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﺗوﻓﻳق ﻣﻣﻛﻧﺎ .وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﻳﻧﺗﺑﻪ
إﻟﻳﻪ اﻟﺷراح اﻟﻣﻌﺎﺻرون».11

ﻛﻝ ﻣن ﻗ أر ﻧﺻوص «اﻵداب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» ،وﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﺑن ﺧﻠدون

«ﻟﻠﻌﻣران اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ،ﻳﺑدو ﻟﻪ واﺿﺣﺎ «اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ» اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﺗﺻورﻳن .ﻟو

9

 -ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر ,م.س ،ص .81

 -10ﻋﺎﺑــد اﻟﺟــﺎﺑري ,ﻧﺣــن واﻟﺗ ـراث ،ﻗ ـراءة ﻣﻌﺎﺻ ـرة ﻓــﻲ ﺗراﺛﻧــﺎ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ،ص  ,348دار اﻟطﻠﻳﻌــﺔ 1980م ,واﻧظــر أﻳﺿــﺎ ﻟــﻧﻔس اﻟﻣؤﻟــف :

«اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ واﻟدوﻟﺔ» ص  ,204دار اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ )ب.ت(.
 -11ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮوي ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ ص  318اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ 1996م.
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ﺳﻣﺢ اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻧﻔﺳﻪ ،وﻫو اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄطوار اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺗﻔﻊ،
ﺑﺗﻘدﻳم «ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣﻠوك» ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻵداب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ،ﻟﻔﻘدت «اﻟﻣﻘدﻣﺔ»

ﻛﻝ دﻻﻟﺗﻬﺎ؛ وﻟو آﻣن اﻷدﻳب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﺑـ«طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻣران» ﻷﺻﺑﺣت ﻣﺟﻣﻝ

ﻧﺻﺎﺋﺣﻪ ﻏﻳر ذات ﻣوﺿوع .ﻓﻛﻳف ﻟﺟﺄ إذن اﺑن اﻷزرق إﻟﻰ «اﻟﻣﻘدﻣﺔ»؟

إن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﺑن اﻷزرق ،ﻫو وﺿﻊ ﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌزوﻝ،
وﻟﻛﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳردف ﻧﺻوﺻﻪ «اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» ﺑﻧﺻوص «اﻟﻣﻘدﻣﺔ» ﺑدون

أدﻧﻰ ﺗدﺧﻝ .وﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑذﻟك «ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت» ،وﻫو ﺷﻲء أﻗ ّر ﺑﻪ
أن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻳﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ،إﻟﻰ ﺣد ﻳﻣﻛن
اﺑن ﺧﻠدون ﻧﻔﺳﻪ .ﻏﻳر ّ

ﻣﻌﻪ اﻟﻘوﻝ أن «اﻟﺑداﺋﻊ» ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ﺟﻣﻊ ﻟﻛﺗﺎﺑﻳن أو ﺛﻼث ﻓﻲ واﺣد :
ﻛﺗﺎب ﻳﺷﻣﻝ ﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،وﻛﺗﺎب ﻳﺷﻣﻝ اﻵداب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،وﻟم ﻻ،

ﻛﺗﺎب ﺛﺎﻟث ﻓﻲ «اﻟﺟواﻧب اﻟﺷرﻋﻳﺔ».

ﻟﻧﺗرك ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺣوﻝ ﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﺑن اﻷزرق واﺑن ﺧﻠدون،
ا
وﻧظر ﻟﻛون اﻟﻛﺗﺎب ﺿﺧم )ﻣﺎ ﻳﻔوق
وﻟﻧﺗﺻﻔﺢ ﻧﺻوص «ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك».

اﻷﻟف ﺻﻔﺣﺔ( ،وﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻛﻝ اﻟﻣواﺿﻳﻊ ،اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻛﺑﻳرة ،ذات

اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» ،ﻻ ﻳﺗﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻫﻧﺎ ﻟذﻛرﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ
ﻧﻘﺗرح ،ﻣﺣﺎوﻟﻳن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄﻫﻣﻬﺎ ،ﻗراءة ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻧﻘط

أﺳﺎﺳﻳﺔ .ﺗﺗﻌﻠق اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ «اﻟدﻳﻧﻳﺔ» وﺗﺣدﻳدا ﻣﺎ ﻳدﻋوﻩ اﻟﻣؤﻟف

ﺑـ«اﻟﻣﻠك اﻟدﻳﻧﻲ» ،وﺗﺧص اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ «اﻻﺳﺗﺑداد» اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ،ﻟﻳس ﻓﻲ
ﻣﻌﻧﺎﻩ «اﻟﻔﻳزﻳﻘﻲ» اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﻬر واﻟﻘﺗﻝ أو إﺟﺣﺎف اﻟرﻋﺎﻳﺎ ،وﻟﻛن ﻓﻲ

ﻣﻌﻧﺎﻩ «اﻟرﻣزي» ،وﺗﺣدﻳدا ﻣن ﺧﻼﻝ «ﺑروﺗوﻛوﻻت» «اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ»

ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت « »signeاﻻﺳﺗﺑداد .وﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺗﺣدث ﻋﻣﺎ
ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑـ«اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» ﻣﺣﺎوﻟﻳن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﻣﻳﻳز

ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻓﻲ ﻧﻘطﺔ راﺑﻌﺔ ﻧﺗﺣدث ﻋن «ﺧواص اﻟﺳﻠطﺎن
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وﺑطﺎﻧﺗﻪ» ،وﺗﺣدﻳدا «اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ» اﻟﻌﺟﻳﺑﺔ ﺑﻳن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرب ﻣﻧﻪ

و«اﻟﺗﺣذﻳر ﻣن ﺻﺣﺑﺗﻪ» ،وأﺧﻳرا ،ﻧﺑﻳن ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ ﻛﻳف أن «اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ
اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ﻳطرﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ،وﻫو ﻳﺗﺣدث ﻋن «اﻟﺻﻔﺎت» اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳﻠطﺎن ،ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﺧطﺎﺑﺎ «ﻣﻘﻠوﺑﺎ» ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ.

أ -اﻟﻣﻠك «اﻟدﻳﻧﻲ» :

إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻣﺗﻔﺣﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻧﺎوﻳن اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤطر ﻛﺗﺎب

«اﻟﺑداﺋﻊ» ،ﺗﺑرز ﻟﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك «ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ» ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺣﻛم ﻣﺟﻣﻝ ﻓﺻوﻝ اﻟﻛﺗﺎب،

إن ﻟم ﻳﻛن ﻛﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ «اﻟدﻳن» و«اﻟدﻧﻳﺎ» وﻣﺎ ﻳﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن
ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣن ﻗﺑﻳﻝ «اﻟﺧﻼﻓﺔ» و«اﻟﻣﻠك» ،و«اﻟﻧظر اﻟﺷرﻋﻲ» و«اﻟﻧظر

اﻟﻌﻘﻠﻲ» ،و«اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ» ،واﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت «اﻟوﺟودﻳﺔ» ،و«اﻟﺧطط
اﻟدﻳﻧﻳﺔ» و«اﻟﻣراﺗب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟدﻧﻳوﻳﺔ» ،وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻠك «اﻟﻣﺎدﻳﺔ» ﻣن

ﺟﻧد وﻣﺎﻝ وﻣراﺗب ،واﻟواﺟﺑﺎت أو «اﻟﺿرورات اﻟدﻳﻧﻳﺔ» ﻣن ﺣﻔظ اﻟدﻳن
ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدود ،وﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم ...اﻟﺦ.
ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض أو ﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن طرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ؟ ﻳﺷﻳر د ,ﻧﺎﺻﻳف

ﻧﺻﺎر ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﺣوﻝ اﺑن اﻷزرق أن «ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻧظر اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻧظر
اﻟدﻳﻧﻲ» ﻣن أﻫم ﻣﻳزات «اﻟﺑداﺋﻊ» وأن ﻣؤﻟﻔﻪ ،ﻳﺗﺣدث ﻋﻧﻬﻣﺎ أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس «اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ واﻻﻧﻔراد» وأﺣﻳﺎﻧﺎ «ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗداﺧﻝ» ،وﻳﺧﻠص إﻟﻰ
« :أن أﻓق اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻋﻧد اﺑن اﻷزرق ﻟﻳس ﻣﺣﺻو ار ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﺻوﻝ

اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻓوﻗﻬﺎ ﻣن ﻧظرﻳﺎت ،ﺑﻝ ﻳﺗﻔﺗﺢ اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ واﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ «ﺣﻛم

اﻷواﺧر واﻷواﺋﻝ» ،وﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘررﻩ ﺑرﻫﺎن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺳﻠﻳم» .وﻫذا ﻣﺎ
ﺗﺛﺑﺗﻪ ﻓﻌﻼ «ﻣﻘدﻣﺔ» اﻟﻛﺗﺎب وﻣﺧﺗﻠف ﻓﺻوﻟﻪ.

وﻟﻛن ،ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ «اﻟﻧظرﻳﺔ» ،إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن «اﻟدﻳن» ﺑوازﻋﻪ «اﻟذاﺗﻲ»

ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ «اﻟﻣﻠك» اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻬر واﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟوازع «اﻟﺧﺎرﺟﻲ»،
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واﻋﺗﺑرﻧﺎ أن اﻟﺧﻼﻓﺔ «اﻟﺣﻘﺔ» ،ﻛﻣﺎ ﻳﺷرح ذﻟك ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌروي ،ﻫﻲ ﺗﺣدﻳدا
«ﻻ دوﻟﺔ» ،12ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن ﻳظﻝ ﻗﺎﺋﻣﺎ .ﻏﻳر أن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻫو

ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ أﻣر طﺑﻳﻌﻲ ،ﺑﻝ وﻻ ﻳﺧص اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ-اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺣدﻫﺎ

ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫو ﻋﺎم ،وﺟﺎﺑﻬﺗﻪ ﻛﻝ «اﻟطوﺑﺎوﻳﺎت» اﻟﺗﻲ أﺛﺑت اﻟﺗﺎرﻳﺦ أن أي

واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗ ﻊ . 13ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،اﻧﻘﻠﺑت

«اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺣﻘﺔ» ،وﺟدت ﻓﻌﻼ أو ﻟم ﺗوﺟد ،إﻟﻰ «ﻣﻠك» ،وﻫذا «اﻟﻣﻠك» ﻫو

اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟوﺣﻳد اﻟذي اﺧﺗﺑرﻩ اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣون ،وﻋرﻓﻪ وﻋﺎﻳﻧﻪ اﺑن

اﻷزرق ،وﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻘﺑﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻔﻪ ،ﻣﺿﻳﻔﺎ إﻟﻳﻪ ﻧﻌث
«اﻟدﻳﻧﻲ» ﺣﺗﻰ ﻳﻬدأ ﺑﺎﻟﻪ .وﻋﺑﺎرة «اﻟﻣﻠك اﻟدﻳﻧﻲ» اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﺑن اﻷزرق

ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ﺣد «وﺳط» ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟدﻧﻳﺎ واﻟدﻳن .وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻪ إذ

ﻳﺳﺗﻬﺟن ﻣن ﺟﻬﺔ «اﻟﻣﻠك اﻟطﺑﻳﻌﻲ» اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﻛم

وﺣدﻩ ،وﻳﻌﺟز ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق «اﻟﺧﻼﻓﺔ» 14اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺗﺣﻘق إﻻ

ﺑﺗدﺧﻝ إﻟﻬﻲ أو ﻣﻌﺟزة رﺑﺎﻧﻳﺔ .ﻻ ﻣﻔر إذن ﻣن اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﻣﻘوﻟﺔ «اﻟﻣﻠك
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ،ﺑﻛﻝ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ،واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﻛم

واﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ،وﻻ ﺑﺄس طﺑﻌﺎ ﻣن ﺗطﻌﻳﻣﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺳﻠم ﻣن

أﻣور ﺷرﻋﻳﺔ.

ﺳواء ﺗﺣدث اﺑن اﻷزرق ﻋﻠﻰ «اﻟﻣﻠك» ﻛﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ،أو ﻛﺷﻛﻝ ﻣن
أﺷﻛﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ )ﺑدون أن ﻧﻧﺳﻰ أن اﺑن اﻷزرق ﻟم ﻳﻌرف ﻧظﺎﻣﺎ آﺧر ﻓﻲ

اﻟﺣﻛم ﻏﻳر اﻟﻣﻠك( ،أو ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻛﺗﺳﻳﻳر ﻷﻣور اﻟدوﻟﺔ،

أو ﻛـ«ﺗدﺑﻳر» ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳذﻳب ﻛﻝ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن
«اﻟدﻳن» و«اﻟدﻧﻳﺎ» ،ﺟﺎﻋﻼ اﻟواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻶﺧر ،وﻣﺗوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﺈذا

 -12ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮوي ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ,ص .116
 -13ﻧﻔﺴﻪ.
 -14اﺑﻦ اﻷزرق م – س.
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ﻛﺎن اﻟﻣﻠك «ﻋﻘﻼ» ﻳﻘﺗﺿﻲ «ﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري»ٕ ،واذا ﻛﺎﻧت
«ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ» ﺗﺳﺗﺗﺑﻊ «ﺿرورة اﻟوازع» ﻟﺣﻔظ ﻫذا «اﻻﺟﺗﻣﺎع» واﺳﺗﻘ اررﻩ ،15ﻓﺈن
اﻟﻛﻼم ﻓﻳﻪ «ﺷرﻋﺎ» ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺄن وﺟود «اﻟوازع» ﻋﻧﺎﻳﺔ رﺑﺎﻧﻳﺔ ،وأن ﻧﺻب
اﻟﺳﻠطﺎن ﻻ ﻳﻠﻐﻳﻪ «اﻟﻣﻔﺎﺳد اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن ﻗﻬرﻩ» ،وأن «اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء» ﻋﻧﻪ

ﺑﺎطﻝ ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻌذرت ﺑﻌض ﺷروطﻪ )اﻟﻌﻠم ،اﻟﻌداﻟﺔ ،اﻟﻘرﺷﻳﺔ( ،وأن ﺷرط
«وﺣدة اﻹﻣﺎم» ﻻ ﻳﻠزم ﻣﻊ ﺗﻌذر اﻹﻣﻛﺎن ،وأن طﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠطﺎن «أﺻﻝ ﻣن

أﺻوﻝ اﻟدﻳن» وﻻ ﺗﺳﻘط ﺣﺗﻰ وﻟو ﺟﺎر ،وأن «ﻗﺻد اﻟﺷﺎرع» وﺗﻧﻔﻳذ

اﻷﺣﻛﺎم ،وﺣراﺳﺔ اﻟدﻳن ﻣن اﻟﺷﺑﻬﺎت ،ورﻓﻊ اﻟﻔﺗن ﻻ ﻳﺗم إﻻ ﺑﻪ ،ﺑﻝ إن

«وﺣدة اﻟﺳﻠطﺎن» ﻣن «وﺣدة اﷲ» واﷲ ﻳزع ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳزع ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ ،وﻫو ﻣن

اﻟدﻳن ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻷخ وﻫو أﺧﻳ ار «ظﻝ اﷲ ﻓﻲ أرﺿﻪ».16

وﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﺗﺣت إﻣرﺗﻪ وظﺎﺋف ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ «دﻧﻳوﻳﺔ» ﻳدﺑر ﺑﻬﺎ أﻣور ﻣﻠﻛﻪ ﻣن

«وزﻳر» ﻳﻌﻳﻧﻪ ،و«ﻗواد ﺟﻧد» ﻳﺣﻣوﻧﻪ ،و«ﻋﻣﺎﻝ» ﻳﻣﻠﺋون ﺑﻳت ﻣﺎﻟﻪ،
ﻳؤﻣﻧون ﻣدﻧﻪ ...إﻟ ﺦ ، 17ﺗوﺟد أﻳﺿﺎ ﺗﺣت إﻣرﺗﻪ
و«أﺻﺣﺎب ﺷرطﺔ» ّ
«ﺧططﺎ دﻳﻧﻳﺔ» ﺗﺣﻔظ «اﻟدﻳن» ،وﺗﻧﻔد «اﻷﺣﻛﺎم» وﺗﻘﻳم «اﻟﺣدود» ،وﺗﻌﺎﻗب

«اﻟﻣﺳﺗﺣق» وﺗرﻋﻰ «أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ»...إﻟﺦ.18

ب -ﻣن «ﻋﻼﻣﺎت» اﻻﺳﺗﺑداد :

ﻧﺷﻳر أوﻻ إﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺻد ﺑﻌﺑﺎرة «اﻻﺳﺗﺑداد» اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺎدي،
ﺗﻌﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﺗوارﻳﺦ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺗﺳﻠط وﻗﻬر وﻗﺗﻝ ٕواذﻻﻝ ،وﻫﻲ أﻣور ّ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ-اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻧﻘﺻد ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ «اﻟرﻣزﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ﺗﺑطن ﻫﻳﺑﺔ
«اﻟﻣﺳﺗﺑد» وﻣدى ﻗوﺗﻪ دون أن ﻳﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ؛ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳﻝ

 -15اﻧﻈﺮ :اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻊ وأﻳﻀﺎ ص  89وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ.
 -16اﻧظر :اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋﻊ ،وأﻳﺿﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻷوﻝ )ص  105وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ(.
 -17اﻧظر :اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ.

 -18اﻧظر :اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث.
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أﻳﺿﺎ إﻟﻰ «ﺗﻔردﻩ» ﺑرﻣوز ﺳﻠطﺗﻪ دون ﻏﻳرﻩ )ﻻ ﻧﻧﺳﻰ أﻧﻧﺎ ﻧﻘوﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﻌرﺑﻳﺔ  :اﺳﺗﺑد ﻓﻼن ﺑرأﻳﻪ ،أي ﺗﻔرد ﺑﻪ ،وﻟم ﻳﺷرك ﻓﻳﻪ ﻏﻳرﻩ ،وﻣن ﻫﻧﺎ
اﻟﻣﺄﺛور اﻟﻘﺎﺋﻝ  :ﻻ ﻳﻛون اﻟرأي ﺑﺎﻻﺳﺗﺑداد(.

ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ «اﻟﻌﻼﻣﺎت» أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدءا ﻣن «ﺷﺧص» اﻟﺳﻠطﺎن ﻧﻔﺳﻪ،

وﺗﻔردﻩ ﻓﻲ «اﺳﻣﻪ» و«ﻟﻘﺑﻪ» و«ﻟﺑﺎﺳﻪ» 19و«ﻗﺻرﻩ» ،إﻟﻰ ﺗﻘﻧﻳﺎت «ظﻬورﻩ»
وﻣﺎ ﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻟوازم اﻟﻬﺎﻟﺔ واﻟرﻫﺑﺔ ،إﻟﻰ ﺿرورات «اﺣﺗﺟﺎﺑﻪ» ﻋن

ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎس ، 20إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ «ﺷﺎراﺗﻪ» اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻧﺗﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋن

اﻟرﻋﻳﺔ واﻟﺑطﺎﻧﺔ وﺳﺎﺋر اﻟرؤﺳﺎء ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻷﺑﻬﺔ واﻟﺑدخ» )اﻷﻟوﻳﺔ
واﻟراﻳﺎت ،اﻟﺳرﻳر ،اﻟﺳﻛﺔ ،اﻟﺧﺎﺗم ،اﻟطراز ،اﻟﻔﺳﺎطﻳط واﻷﺧﺑﻳﺔ ،ﻣﻘﺻورة

اﻟﺻﻼة ( ، 21ووﺻوﻻ إﻟﻰ «اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ» اﻟذي ﺳﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻫﻧﺎ

ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺗﺑداد.

ﺗﺣدث  E Kanettiﻛﺛﻳ ار ﻋن اﻟدﻻﻻت اﻟﺳﻠطوﻳﺔ «ﻟﻠوﺿﻊ» أو اﻟﻣوﺿﻊ،

ﻓﻲ ﻋﻠوﻩ أو اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ،ﻓﺧﺎﻣﺗﻪ أو ﺻﻐر ﺣﺟﻣﻪ ،ووﺿﻊ اﻟﺷﺧص وﻗوﻓﺎ أو
ﺟﻠوﺳﺎ ،ﻗرﻳﺑﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطﺑﻪ أو ﺑﻌﻳدا ﻋﻧﻪ . 22ﻛﻣﺎ ﺣﻠﻝ أﻳﺿﺎ N. Ilias

ﺑﺈﺳﻬﺎب «ﺷﻛﻠﻳﺎت» ،أو ﺑﺎﻷﺣرى ﺑروﺗوﻛوﻻت « »Etiquetteاﻟﺑﻼطﺎت

23
ك ﺑﻌض
وﺗراﺗﺑﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطوﻳﺔ  .وﻫﻲ ﺗﺣﻠﻳﻼت ﻳﻣﻛن أن ﺗﻔﻳد ﻛﺛﻳ ار ﻓﻲ ﻓ ّ
رﻣوز ﻓﺿﺎء «اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ».

ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ اﻷدﺑﻳﺎت اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﻬدا ﻋن «اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ» ﻛﻔﺿﺎء
ﻳﻧﺿﺑط ﻓﻳﻪ اﻟﺟﺳد ﻓﻲ ﺣرﻛﺎﺗﻪ وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ ٕواﻓ ارزاﺗﻪ ،واﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ ﻧطﻘﻪ وﺳﻛوﺗﻪ،
وﻳﺧﺿﻊ ﻓﻳﻪ ﻛﻝ ﻣن ﺑﺣﺿرﺗﻪ ،ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣﺣددة ،ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ

 -19اﺑن اﻷزرق ،ص  ،245ج .II

 -20اﻧظر :اﻟرﻛن  16ﻣن اﻟﺑﺎب  Iﻣن اﻟﻛﺗﺎب ) IIج .(I
 -21م.س ،ص  225وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ ،ج .II

- E Kanetti : Masse et puissance
- N. Ilias : La société de cour
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«اﻟرﻣزﻳﺔ» ﻣﻬﻣﺎ ﺑدت ﺗﻔﺎﻫﺗﻬﺎ .وﻋﻣوﻣﺎ ،ﻳﻣﻛن أن ﻧﺷﻳر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص «ﺗﻧظﻳم

اﻟﻣﺟﻠس وﻋواﺋدﻩ »

24

ﻛﻣﺎ ﺧطﻬﺎ اﺑن اﻷزرق إﻟﻰ ﻧﻘطﺗﻳن ،ﺗﺗﻌﻠق اﻷوﻟﻰ

ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻳث ﻳطﺎﻟب أن ﻳﻠﺗزم ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺳﻪ «اﻟﺗﺟﻣﻳﻝ واﻟﺻﻣت
واﻟوﻗﺎر واﻻﻧﻘﺑﺎض ﺑﻣﺣﺿر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺟﻠوس ﺗرﺑﻌﺎ ،واﻟﺿﺣك ﺗﺑﺳﻣﺎ

واﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ اﻟﻛﻼم اﻟﺣﺳن ﻣن ﻏﻳر إظﻬﺎر ﺗﻌﺟب ﻣﻔرط» ،25ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ
أن ﻳﺣذر ﻛﻝ «اﻟﻌﻼﻣﺎت» اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﺟﺳدﻩ ﻣﺛﻝ «ﺗﺷﺑﻳك

اﻷﺻﺎﺑﻊٕ ،وادﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧف ،ووﺿﻊ اﻟﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺣﻳﺔ ،واﻟﺿﺣك
واﻻﻟﺗﻔﺎت ،وﻣد اﻟرﺟﻝ واﻟﻘﻳﺎم واﻟﻘﻌود ،واﻟﺗﺣوﻝ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻠس ﻋﻠﻳﻬﺎ،
واﻟﻠﻌب ﺑﺎﻟﺧﺎﺗم ،وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﺳﻧﺎن ،واﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻳد ،وﻛﺛرة اﻟﺑﺻﺎق واﻟﺗﻣطﻲ

واﻟﺗﺛﺎؤب ،واﻻﻧﺑﺳﺎط اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرح ،واﻻﻧﻘﺑﺎض اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣزن ﻟﺋﻼ

ﻳﺳﺗدﻝ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ» .26ﻟﻳس اﻟﺳﻠطﺎن إذن ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻳﺟب

أن ﻻ ﻳﻛون ﻛﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎس اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟطﺑﺎﺋﻊ أﺟﺳﺎدﻫم وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ  :ﻓﻬو

ﻳﺗﺣﻛم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ «ﺟﺳدﻩ» ،ﺑﻝ وﻳﺧرﺟﻪ ﻣن ﻣﺟﺎﻝ «اﻟطﺑﻳﻌﺔ» إﻟﻰ ﻣﻧطق

«اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ» .27أﻣﺎ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ اﺑن اﻷزرق ،ﻓﺗﺗﻌﻠق ﺑرواد
«اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ» وﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ  :ﺗﻘﺗﺿﻲ «ﻫﻳﺑﺔ» ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء

اﻟﺧﺎص «اﻻﺳﺗﺋذان» ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ ،ﺛم «اﻟﺳﻼم» ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿرة اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ

ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ رﻓﻌﺗﻬﺎ ،واﻟوﻗوف ﺑﻌﻳدا ﺣﻳث ﺗم اﻟﺳﻼم ،و«اﻻﻗﺗراب» روﻳدا

ﺣﺳب اﻹﺷﺎرة اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺣذر «ﻣن اﻟدﻧو ﻣﻧﻪ» ،إذ ﻣن ﺣق اﻟﻣﻠك ،ﻛﻣﺎ

ﻳﻘوﻝ اﺑن اﻷزرق –ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺟﺎﺣظ « -أن ﻻ ﻳدﻧو ﻣﻧﻪ أﺣد ﺻﻐﻳر وﻻ

ﻛﺑﻳر ،إﻻ وﻫو ﻣﻌروف اﻷﺑوﻳن ،ﻏﻳر ﺧﺎﻣﻝ وﻻ ﻣﺟﻬوﻝ ) (...وﺣﺗﻰ ﻳﻔﺗش

 -24اﻧظر :اﻟرﻛن  15ﻣن اﻟﺑﺎب  Iﻣن اﻟﻛﺗﺎب ) IIج .(I
 -25م.س ،ص ) 354ج .(I

 -26م.س ،ص ) ،355ج .(I

 -27اﻧظــر :ﺑﻬــذا اﻟﺻــدد د ارﺳــﺔ وﺿــﺎح ﺷـ اررة ﻟﻛﺗــﺎب «اﻟﺗــﺎج ﻓــﻲ أﺧــﻼق اﻟﻣﻠــوك» ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ « :اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﺑــدء ،ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺦ» ،ص  ،188دار اﻟﺣداﺛﺔ 1981م.
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أوﻻ ﺛم ﻳﺄﺧذ ﺑﺿﺑﻌﻪ إﻧﺳﺎن» ،ﺛم «ﺗﻘﺑﻳﻝ اﻟﻳد» و«اﻟﺟﻠوس» ﺣﻳث ﺗﻘﺗﺿﻲ
اﻟﻣرﺗﺑﺔ ،واﻟﺗـزام اﻟﺻﻣت واﻟﻛﻼم ﺑﺈذن ،و ﺑﺻوت ﺧﻔﻳض ،واﺣﺗرام ﻗـواﻋد

اﻟﻛﻼم ﺣﺳب اﻟﻣوﺿوع )ﺗﻬﻧﺋﺔ ،ﺗﻌزﻳﺔ 28(...وﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس

ﺑﺈذن ،ﺗﻛون ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﺈذن.

ج -ﻣﺳﺗوﻳﺎت أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ :

ﺗﺣدث اﺑن اﻷزرق ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ

ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔٕ ،واذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺑدﻳﻬﻳﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﺗدﻗﻳق اﺑن اﻷزرق ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن ﻫذﻩ
«اﻟوظﺎﺋف» ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ.
 -ﺟﻬﺎز ﺳﻳﺎﺳﻲ «دﻧﻳوي» ﻣرﻛزي :

ﻳﻘوﻝ اﺑن اﻷزرق «وأﻣﻬﺎت اﻟﻣراﺗب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ،ﺧﺻوﺻﺎ
ﺑﻬذﻩ اﻷﻗطﺎر اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﺧﻣس ﻣراﺗب  :اﻟﺣﺟﺎﺑﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،ودﻳوان اﻟﻌﻣﻝ
واﻟﺟﺑﺎﻳﺔ واﻟﺷرطﺔ ،وأوﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻟو ازرة.29»...

أﻣﺎ اﻟو ازرة ﻓﻬﻲ «أﺷرﻓﻬﺎ» ،وﺻﻼح اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺗطﻠب
«ﺷروطﺎ ﺿرورﻳﺔ وﻣﻛﻣﻠﺔ » . 30و«اﻟﺣﺟﺎﺑﺔ» ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﺿرورة اﻟﻣﻠك

وﺗﺣﺻﻳن اﻟﻣﻠك ﻣن ﻛﻝ ﻣﻛروﻩ أو «اﻏﺗﻳﺎﻝ» ،وﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﺷروط.

و«اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ» ﻫﻲ ﻋﻧوان اﻟﻣﻠك ،وﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻳﻛون ﻣن «أرﻓﻊ طﺑﻘﺎت اﻟﻧﺎس».
و«دﻳوان اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺟﺑﺎﻳﺎت» ،وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻳﻔرﺿﻬﺎ ﺗدﺑﻳر اﻟﻣﻠك وﺟﻧدﻩ
وﻣﺎﻟﻳﺗﻪ .و«اﻟﺷرطﺔ» وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻓظﺔ «ﻷﻣن» اﻟﻣدن ،واﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿرب

ﻋﻠﻰ ﻳد «أﺻﺣﺎب اﻟﺟراﺋم» اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﻧظر «اﻟﺷرع» ﻓﻳﻬﺎ.31
 -28اﺑن اﻷزرق ،ص  355وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ.
 -29م.س ،ص  ،269ج .I

 -30ﺣوﻝ اﻟو ازرة ﻋﻧد اﺑن اﻷزرق ،أﻧظر ص  175وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ )ج .(I
 -31م.س ،ص  270وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ )ج .(I
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 ﺟﻬﺎز ﺳﻳﺎﺳﻲ دﻧﻳوي «ﻣﺣﻠﻲ» :ﻳﺧﺻص اﺑن اﻷزرق ﻓﺻﻼ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻟﻣوﺿوع «ﺗﻘدﻳم اﻟوﻻة واﻟﻌﻣﺎﻝ» 32ﻳﺷﻳر

ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﺔ «اﻟﻌﺎﻣﻝ» ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن ،وﻳﺷدد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺧﺗﻳﺎر «اﻟﻌﻣﺎﻝ
واﻟوﻻة» ،وﺗﻔﻘدﻫم ٕوارزاق «أﻣراء اﻟﻧواﺣﻲ» ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ «ﺑث اﻟﻌﻳون»
ﺣوﻟﻬم و«اﺳﺗﻘدام ﻣن ﻳﻌﺗد ﺑﻪ ﻣن أﻫﻝ ﻋﻣﺎﻟﺗﻬم» ﻟﻠﺳؤاﻝ ﻋن ﺣﺎﻟﻬم
وﺳﻠوﻛﻬم .وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أﻳﺿﺎ أن ﻧﻌﺗﺑر «ﺻﺎﺣب اﻟﺷرطﺔ» وظﻳﻔﺔ دﻧﻳوﻳﺔ

«ﻣﺣﻠﻳﺔ» إذ ﻧﺟد ﻣن ﺑﻳن «اﻷﺳﻣﺎء» اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻌرف ﺑﻬﺎ «اﻟﺣﺎﻛم» أو
«اﻟواﻟﻲ» أو «ﺻﺎﺣب اﻟﻣدﻳﻧﺔ».
 -اﻟﺟﻬﺎز «اﻟدﻳﻧﻲ» :

ﻓﻲ ﻓﺻﻝ ﺧﺎص ﺑـ«ﺗوﻟﻳﺔ اﻟﺧطط اﻟدﻳﻧﻳﺔ» ،33ﻳذﻛر اﺑن اﻷزرق ﺳﺑﻌﺔ ﺧطط

وﻫﻲ « :إﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﻼة» و«اﻟﻔﺗﻳﺎ» و«اﻟﺗدرﻳس» و«اﻟﻘﺿﺎء» و«اﻟﻌداﻟﺔ»

و«اﻟﺣﺳﺑﺔ» و«اﻟﺳﻛﺔ» .واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﻟف ،ﻳﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ

ﺳﻠﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺛﻳﻠﺗﻬﺎ «اﻟدﻧﻳوﻳﺔ» .إذ ﻳوﺿﺢ «أﻫﻣﻳﺔ» اﻟﺧطﺔ ،وﻳﺳﺗﻌرض

«ﺷروطﻬﺎ» ،وﻳﺑﻳن ﺿرورة «ﻣراﻗﺑﺔ» ﻣن ﻳﺗوﻻﻫﺎ .واﻟﻣﻼﺣظ أﻳﺿﺎ ،أﻧﻪ

ﻳﻣﻛن اﻟﺣدﻳث ﻋن «ﺧطط دﻳﻧﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ» ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﺑن اﻷزرق ﻳﺛﻳر ﻫذا

اﻟﺟﺎﻧب ﺑﺻدد ﻛﻼﻣﻪ ﻋن «إﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﻼة» ﻣﺛﻼ ﺣﻳث ﻳﺗﺣدث ﻋﻠﻰ «إﻣﺎم

اﻟﻣدرﺳﻳن»
اﻟﻣﺳﺟد» وﻣؤذﻧﻪ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻘوم أو ﻣﺣﻠﺔ ،أو ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن « ّ

ﺣﻳث ﻳﻣﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺎﺟد «اﻟﻌظﻳﻣﺔ» وﻣﺳﺎﺟد «اﻟﻌﺎﻣﺔ» ﻣﻧﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺿرورة

ﻳﻘدم ﻟﻬذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺻوﻧﺎ ﻟﻸﻣﺔ واﺣﺗراﻣﺎ ﻷﺋﻣﺗﻬﺎ.
اﺧﺗﻳﺎر ﻣن ّ
د -ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن

 -32اﻟرﻛن  13ﻣن اﻟﺑﺎب  Iﻣن اﻟﻛﺗﺎب ) IIج .(I
 -33اﻟرﻛن  7ﻣن اﻟﺑﺎب  Iﻣن اﻟﻛﺗﺎب ) IIج .(I
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ﺗطرق اﻟﻛﺛﻳرون ،ﻗﺑﻝ اﺑن اﻷزرق وﺑﻌدﻩ ،ﻓﻘﻬﺎء وأدﺑﺎء وﻓﻼﺳﻔﺔ ﻟﻣوﺿوع
ّ
«اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن» و«ﺻﺣﺑﺔ اﻟﺳﻼطﻳن» ،وﻣﺎ ﺗﺣﻔّﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر ،وﻣﺎ
ﺧص
ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﻣﺣﺎذﻳر ،وﻣﺎ ﺗﺟﻠﺑﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ .34..ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻬم ﻣن
ّ
اﻟﻣوﺿوع ﺑرﺳﺎﺋﻝ أو ﻛﺗب ﻣﺳﺗﻘﻠﺔٕ . 35واذا ﻛﺎﻧت اﻵراء ﺗوزﻋت ﺑﻳن ﻣن
ﻳﺣرم» اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن ﺗﺣرﻳﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ) ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء
« ّ

اﻟﻣﺗﺷددﻳن( ،وﻣن ﻳراﻩ ﺿرورﻳﺎ ،ﺑﻝ «واﺟﺑﺎ» ،وﻣن ﻳﻌﺗﺑرﻩ «ﻣﺑﺎﺣﺎ» أو

«ﻣﻛروﻫﺎ» ...إﻟﺦ ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺛﻳر اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻧد اﺑن اﻷزرق ،ﺑﻝ وﻓﻲ اﻷدب

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻫو «اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ» اﻟﻌﺟﻳﺑﺔ ﺑﻳن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرب ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن
واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﺎﻩ ،واﻟرﻫﺑﺔ ﻣن ﻣﺧﺎﻟطﺗﻪ واﻟﺗﺣذﻳر ﻣن «ﺻﺣﺑﺗﻪ».

ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ أن اﺑن اﻷزرق ،وﻫو ﺧدﻳم اﻟﺳﻼطﻳن ،ﻳداﻓﻊ ﻋن اﻟﺳﻠطﺎن
واﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻪ ،ﺳواء ﺗﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﻧﺻﺣﻪ ﻟﻪ أو ﺗوﻟﻲ ﺧطﺔ ﺷرﻋﻳﺔ أو وظﻳﻔﺔ

ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺑدو واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘدﻩ ﻟﻔﺻوﻝ ﺣوﻝ «اﻟﻣﺷورة»
و«اﻟﻧﺻﻳﺣﺔ» و«اﻟﺑطﺎﻧﺔ» و«اﻟﺧﺎﺻﺔ» ..ﺑﻝ إن ﻛﺗﺎب «اﻟﺑداﺋﻊ» ﺑرﻣﺗﻪ

ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر .وﻣﻊ ذﻟك ،وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن «اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ» )ظﺎﻫرﻳﺎ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻝ( ،ﻧﺟدﻩ ﻳﺧﺻص ﻓﺻﻼ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻟﻣوﺿوع «ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺳﺎﺋر اﻟﺧواص

 -34اﻧظر :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ :

 -اﻟطرطوﺷﻲ « :ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﻳر ﻣن ﺻﺣﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎن» اﻟﺑﺎب  ,44ﺳراج اﻟﻣﻠوك ,ﺗﺣﻘﻳق ﺟﻌﻔر اﻟﺑﻳﺎﺗﻲ ,رﻳﺎض اﻟراﻳس ,ﻟﻧدن 1990م.

 اﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻠﻌﻲ « :ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻠـوك وﻣﺧـﺎﻟطﺗﻬم وﻛﻳﻔﻳـﺔ اﻟﺗﺣـرر ﻣـﻧﻬم ﻓـﻲ ﺣـﺎﻝ ﻣﺟﺎﻟﺳـﺗﻬم» ،ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب «ﺗﻬـذﻳب اﻟرﻳﺎﺳـﺔ وﺗرﺗﻳـباﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ص  ،169-151ﺗﺣﻘﻳق ﻳوﺳف ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺟو ،اﻷردن 1985م.

 -اﻟﻣﺎوردي « :ﻓﻲ ﺷروط ﻣﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻣﻠك» ﻓﻲ ﻛﺗﺎب «ﻧﺻﻳﺣﺔ اﻟﻣﻠوك» ﺗﺣﻘﻳق ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم أﺣﻣد ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 1988م ...إﻟﺦ.

 -35ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ:

 -ﺟﻼﻝ اﻟدﻳن اﻟﺳﻳوطﻲ « :ﻣﺎ رواﻩ اﻷﺳﺎطﻳن ﻓﻲ ﻋـدم اﻟﻣﺟـﻲء إﻟـﻰ اﻟﺳـﻼطﻳن» د ارﺳـﺔ وﺗﺣﻘﻳـق أﺑـﻲ ﻋﻠـﻲ طـﻪ ﺑوﺳـرﻳﺢ ,دار اﺑـن ﺣـزم،

ﺑﻳروت 1992م.

 -اﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ « :رﻓﻊ اﻷﺳﺎطﻳن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﻼطﻳن» دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﺣﺳن ﻣﺣﻣد اﻟظﺎﻫر ،ﺑﻳروت 1992م.

 -اﻟﺷرﻳف اﻟﻣرﺗﺿﻰ « :ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن» ﻧﺷر وﺗﻘدﻳم وﻟﻔرﻳد ﻣﺎدﻟوﻧﻎ ،ﺗرﺟﻣﺔ رﺿـوان اﻟﺳـﻳد ،ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑـﻲ ع ،23

س 1981م.
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واﻟﺑطﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎن وﺧدﻣﺗﻪ» ﻻ ﻳﺗﺣدث ﻓﻳﻪ إﻻ ﻋن «اﻟﺗرﻫﻳب ﻣن

ﻣﺧﺎﻟطﺗﻪ» و«اﻟﺗﺣذﻳر ﻣن ﺻﺣﺑﺗﻪ».36

ﻳﺷﻳر اﺑن اﻷزرق ﺑﺎﺟﺗﻧﺎب «ﻣﺧﺎﻟطﺔ» اﻟﺳﻠطﺎن ﺣﻔظﺎ ﻋﻠﻰ «اﻟﺳﻼﻣﺔ
واﻟﻧﺟﺎة» ،وﻷن اﻟﺗﺟرﺑﺔ أﺑﺎﻧت أن ﻣن ﺳﻌوا ﻹﺻﻼﺣﻪ ﻓﺳدوا ﺑﻪ .ﻛﻣﺎ ﻳﻧﻬﻲ

ﻋن «ﺻﺣﺑﺗﻪ ،ﻟﻧذور إﺧﻼﺻﻪ ،وﺗواﺗر ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻪ ،ﻣﺷﺑﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﺑﺣر واﻟﺻﺑﻲ.
وﻣﻊ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎذﻳر ،ﻳﺟوز اﻟﻣؤﻟف اﻟدﺧوﻝ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎن واﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻪ

ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻪ أو ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺿور ﻟﻣﺟﻠﺳﻪ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ «اﻹﻟزام» ،وﺧوﻓﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﻣﺗﻧﺎع ،وﻣﻧﻬﺎ أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ

ﻣﻌﻪ أو اﻟﺣﺿور ﻟﻣﺟﻠﺳﻪ ﻣن أﺟﻝ «اﺳﺗﺟﻼب ﻣﺻﻠﺣﺔ».37

ﻣن أﺟﻝ ﺣﻝ ﻫذﻩ «اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ» ،وﺗﻠﺑﻳن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن
واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻳﻪ ،ﻳﺧﺻص اﺑن اﻷزرق ،واﻷدب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺻﻔﺣﺎت

ﻛﺛﻳرة ،ﻳﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ –وﻗد رأى «ﺻﺣﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎن» ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ -إﻟﻰ

ﺗﻘﻧﻳن اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺻﺣﺑﺔ اﻟﻣﻠوك واﻟﺳﻼطﻳن .ﻳﻘوﻝ اﺑن اﻷزرق «إذا
ﺗﻘرر ﻣﻌذور ﻫذا اﻷﻣر ﻋﺎﺟﻼ ،وﻣوﻋودﻩ ﻣﺎ ﻫو أدﻫﻰ ﻣﻧﻪ آﺟﻼ ،ﻓﻠﺻﺣﺑﺔ

اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة ﻏررﻫﺎ ،وﺗﻘﺻﻳر ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻋن ﺿرﻫﺎ آداب ﻛﺛﻳرة» .38وﻫﻲ
ﻧوﻋﺎن ،آداب ﻳﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ،وأﺧرى ﻳﺟب ﺗرﻛﻬﺎ .أﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﺧﻣﺳﺔ

أﻧواع ﺗﺷﻣﻝ « :اﻟﺗﻠطف ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺧطﺎب» و«اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻛﻼﻣﻪ»
و«اﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﺻﺑر ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ» و«ﻣﺻﺎﺣﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻬﻳﺑﺔ واﻟوﻗﺎر» و«اﻟرﺿﺎ

ﺑﺟراﻳﺗﻪ» أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺟب ﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣﺑﺗﻪ ﻓﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ «ﻣﻧﺎداﺗﻪ ﺑﺎﺳﻣﻪ ورﻓﻊ

اﻟﺻوت ﺑﺣﺿرﺗﻪ ،واﺑﺗداء اﻟﺣدﻳث ﺑﻣﺟﻠﺳﻪ ،إذا ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺗﻛﻠم ،واﻟﺿﺣك

ﻣن ﺣدﻳﺛﻪ ٕواظﻬﺎر اﻟﺗﻌﺟب ﻣﻧﻪ ) (...ورﻓﻊ اﻟرأس إﻟﻰ ﺣرﻣﻪ ...واﻻﻧﻘﺑﺎض
 -36اﺑن اﻷزرق ،ص .109

 -37م.س ،ص .116-109
 -38م.س ،ص .117
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ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻬﺎﻟك ﻋﻠﻳﻪ ) (...واﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻟﺟواب إذا ﺳﺄﻝ ﻏﻳرﻩ ...واﻹﻛﺛﺎر ﻣن
ﻏﺷﻳﺎﻧﻪ أو اﻟﺻﻌود ﻋﻧدﻩ ،39»...وطﺑﻌﺎ دون أن ﻧﻧﺳﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣزﻳدا ﻣن

اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﺛﻳﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﺣدﻳث ﻋن «اﻟﺣﺎﺷﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» وﻣراﺗﺑﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع «اﻟﺳﻌﺎﻳﺔ» أو اﻟوﺷﺎﻳﺔ ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺗﻲ ﻳذﻫب

ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺧدام اﻟﺳﻼطﻳن ،واﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻋﻠﻰ اﻟدوام اﻟﻌدو اﻟﻠدود

ﻟﻛﻝ ﻣوظف ﺳﻠطﺎﻧﻲ.40

ﻫـ ﻓﻲ «ﺻﻔﺎت» اﻟﺳﻠطﺎن :

ﻳﺧﺻص اﻟﻣؤﻟف ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ )ﺣواﻟﻲ  150ﺻﻔﺣﺔ( ﻟﻣوﺿوع «اﻟﺻﻔﺎت»

اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺻدر ﻋﻧﻬﺎ «أﻓﻌﺎﻝ» اﻟﺳﻠطﺎن .وﻫﻲ ﻋﺷرون ﺻﻔﺣﺔ ﺗﺷﻣﻝ
«اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻌﻠم واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻌﻔﺔ واﻟﺳﺧﺎء واﻟﺣﻠم وﻛﺿم اﻟﻐﻳظ واﻟﻌﻔو واﻟرﻓق

واﻟﻠﻳن واﻟﺗﺛﺑت واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد ،واﻟﺻدق ،وﻛﺗم اﻟﺳر واﻟﺣزم ،واﻟدﻫﺎء واﻟﺗﻐﺎﻓﻝ
واﻟﺗواﺿﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻدر واﻟﺻﺑر واﻟﺷﻛر » ، 41ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺻﻔﺗﻲ «اﻟﻌﻘﻝ»

و«اﻟﻌﻠم» ﻻ ﻳﺗﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ ﻏﻳر «أﺧﻼﻗﻳﺎت» ،وﺗﺣدﻳدا «ﻓﺿﺎﺋﻝ ﺧﻠﻘﻳﺔ» ،ﻛﻝ
واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘﺻﻲ «رذﻳﻠﺔ» ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﻣﺛﻝ «اﻟﺟﺑن» ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ،

و«اﻟﺑﺧﻝ» ﻣﻊ اﻟﺳﺧﺎء ،و«اﻟﻌﻘﺎب» ﻣﻊ اﻟﻌﻔو و«اﻟﻐﻠظﺔ» ﻣﻊ اﻟﻠﻳن

و«اﻟﻛﺑر» ﻣﻊ اﻟﺗواﺿﻊ …إﻟﺦ.

ﻳﺑدو أن ﻻ ﻣﻔر ﻣن طرح ﻣﺳﺄﻟﺔ «اﻷﺧﻼﻗﻳﺎت» ﻫﺎﺗﻪ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﻳﻝ أي ﻛﺗﺎب
ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺳﻠطﺎﻧﻲ؛ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت.

 -إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻗد ﺗﺛﻳر ﻟدى اﻟﻘﺎرئ «اﻟﺣدﻳث»

ﺑﻌض اﻻﺑﺗﺳﺎم ،إذ ﻳﺟب اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن «اﻟﺷﺧص» وأﺧﻼﻗﻳﺎﺗﻪ و«اﻟﺣﻛم»
وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ،ﻓﺎﻷﻛﻳد أن ﻟﻬﺎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑدوﻟﺔ «ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ»
 -39م.س ،ص .124-123
 -40م.س.123-117 ،

 -41م.س  :اﻟﺑﺎب  IIﻣن اﻟﻛﺗﺎب ) IIج .(I
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ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ وﺣﺎﻛﻣﻬﺎ ،وﻳﻛون ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣﻝ «ﺻﻔﺎﺗﻪ» اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺑﺎﺷر

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟدوﻟﺔ .ﺻﺣﻳﺢ أن ﻟﻠﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻗواﻧﻳﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻷﻓراد،
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧوا «ﺳﻼطﻳن» ،وﻟﻛن ،ﻳﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ «طﺑﺎﺋﻊ» اﻟدوﻟﺔ

اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن «ﺻﻔﺎت» اﻟﺳﻼطﻳن

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻳﺎ وﻣﺣددا ﻟﻣﺳﺎر دوﻝ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ.

 -ﻳطرح اﻟﻣﺎوردي واﺑن أﺑﻲ اﻟرﺑﻳﻊ ﺳؤاﻻ ﺣوﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ

«اﻷﺧﻼﻗﻳﺎت» ﺗراد ﻟذاﺗﻬﺎ أو ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎٕ .واذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﻟﻔﺎن اﻟﻣذﻛوران
ﻻ ﻳﻘطﻌﺎن ﺑﺟواب واﺿﺢ ،42ﻓﻣن اﻷﻛﻳد أن اﺑن اﻷزرق واﻷدب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﻘﻳم رﺑطﺎ ﺑﻳن «اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ» و«اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ» .ﻓﻠﺧﺻﻠﺔ
«اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ» آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣروب وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻠﻣﺎت ،و«إﻛرام» اﻟﺟﻧد واﻟرﻋﺎﻳﺎ

ﻫو «اﺳﺗﻌﺑﺎد» ﻟﻬم ،واﻟﻌﻔﺔ واﻟﺗواﺿﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻدر ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬم «طﺎﻋﺔ»

اﻟﻣﺣﺑﺔ ...إﻟﺦ.

 -ﻳﺑدو ﻛﻣﺎ ﻟو أن «اﻷدﻳب اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ» ﻳﻘف ﻣوﻗﻔﺎ «ﺑراﻏﻣﺎﺗﻳﺎ» ﻣن اﻷﺧﻼق

ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻫذا ﺻﺣﻳﺢ إذا ﺣﺻرﻧﺎ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ «ﻓﺿﺎﺋﻠﻬﺎ»،

ذﻟك أﻧﻪ ﻟم ﻳﺣدث أن ﻧﺻﺢ أدﻳب ﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻣﻠﻛﺎ ﺑـ«رذاﺋﻝ» اﻷﺧﻼق ،ﻛﺎﻟﺑﺧﻝ
واﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ،وﺧﻳﺎﻧﺔ اﻟﻌﻬود ،واﻟﻘﺳوة… اﻟﺦ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ

«اﻟرذاﺋﻝ» اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ «ﻧﺎﻓﻌﺔ» ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ ذﻟك

«ﻣﺎﻛﻳﺎﻓﻠﻲ» .43Machiavel

 -وأﺧﻳرا ،ﻳﺑدو ﻣن اﻟﺿروري ،وﻧﺣن ﻧطرح ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ،

اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن «اﻟﻧظرﻳﺔ» و«اﻟواﻗﻊ» ،ﺑﻳن «ﻓﺿﺎﺋﻝ اﻷﺧﻼق» ﻛﻣﺎ ﻳطرﺣﻬﺎ

اﺑن اﻷزرق وﻏﻳرﻩ ،و«اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ» ﻟﻣن ﺗوﻟوا أﻣور اﻟرﻋﻳﺔ .إن اﻟﺗرﻛﻳز
 -42اﺑن أﺑﻲ اﻟرﺑﻳﻊ  :ﺳﻠوك اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﺗدﺑﻳر اﻟﻣﻣﺎﻟك ص  ،88ﻋوﻳدات ،ﺑﻳروت 1978م.
اﻟﻣﺎوردي  :ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﻧظر وﺗﻌﺟﻳﻝ اﻟظﻔر ...ص  ،8دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 1981م.

 -43اﻧظر :ﻛﺗﺎب «اﻷﻣﻳر» .Le prince
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ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ «اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ» ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﻏﻳر اﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﻟﻌﻝ

ﻓﺿﻝ «ﻣﺎﻛﻳﺎﻓﻠﻲ» ﻫو ﺗﻌرﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ «اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ»ٕ ،واﺛﺑﺎﺗﻪ ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،أﻧﻪ ﻟم ﻳﺣدث ﻳوﻣﺎ أن ﺧﺿﻊ ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﻷﺧﻼﻗﻳﺎت «ﻗﺑﻠﻳﺔ»ٕ ،وان
ﺣدث ووﻗﻊ ﻓﻣﻌﻧﺎﻩ ﺧراب اﻟدوﻟﺔ وﺗﺳرﻳﻊ دﻣﺎرﻫﺎ.

ﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻔﻛر «اﺑن اﻷزرق»
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻔﻬوم «اﻟﻣﻠك اﻟدﻳﻧﻲ» ،واﻻﺳﺗﺑداد
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﻌض «ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ» ،واﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑطرح ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ،
واﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن وﺷروطﻪ وأﺧﻳ ار ﻣﺳﺄﻟﺔ «اﻷﺧﻼق» ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺎت

اﻟﺳﻠطﺎن.

ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣذﻛورة ﺗﻛﺎد ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣﻝ ﻛﺗﺎب «ﺑداﺋﻊ اﻟﺳﻠك ﻓﻲ
طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠك » ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻊ ذﻟك ،ﻣواﺿﻳﻊ أﺧرى ﻟم ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻝ
«ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟرﻋﻳﺔ» وﻗﺿﺎﻳﺎ «اﻟﺟﻧد واﻟﺣروب» ...وﻗد ﺗﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻻﺣﻘﺎ.
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اﻟﺳﻌﻲ وراء اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻟﻳﻬودﻳﺔ

دﻳﻔﻳد ﻓورد



اﻟﺳﻌﻲ وراء ﺣﻛﻣﺔ اﷲ :دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﺛﻼﺛﻳﺔ
اﻟﻬدف ﻣـن ﻣﻘـﺎﻟﻲ اﻟﺳـﻌﻲ وراء اﻟﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺣﺗـﺎج إﻟﻳﻬـﺎ ﻟﻠﻌـﻳش ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر :اﻟﻘـرن اﻟﺧـﺎﻣس
ﻋﺷر ،واﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،واﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺧﻣﺳﻳن ،وﻓـق ﺗﻘـﺎوﻳم اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن واﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﻳن واﻟﻳﻬـود ﻋﻠـﻰ
اﻟﺗ ـواﻟﻲ .ﺛﻣــﺔ ﻣوارﻳــث ﺧﺻــﺑﺔ ﻋدﻳــدة ﻟﻠﺣﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧــﺎ ،ﺳــوف أرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ،ﻳﺷــﻛﻝ
اﻟﻣﻧﺗﻣون إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن ﻧﺻف ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم.
ﻧﺣــن إﺧــوة ﻧﺷــﺗرك ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر ،ﻏﻳــر أﻧﻧــﺎ ﻧﺧﺗﻠــف أﻳﺿــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر .ﻧﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ أن ﻧﻛــون ﻗــﺎدرﻳن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ أرﺿــﻳﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ .ﻏﻳــر أن ﻋﺑــﺎرة «أرﺿــﻳﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ» ﺗﺣﻳــﻝ إﻟــﻰ ﺻــورة ﺳــﺎﻛﻧﺔ،
واﻷﻫــم ﻣــن ذﻟــك اﻟــروح اﻟﺗــﻲ ﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺟﻣــﻊ ﺑﻳﻧﻧــﺎ وﻣــﺎ ﻳﻔرﻗﻧــﺎ .ﻓــﻲ وﺳــﻌﻧﺎ أن ﻧواﺟــﻪ وﻧﻧــﺎﻗش
ﺧﻼﻓﺎﺗﻧ ــﺎ دون أن ﻧﻘ ــوم ﺑﺣﺳ ــﻣﻬﺎ ،وأن ﻧﻌﻣ ــق ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت ﻧﻔﺳ ــﻪ اﻟﺻ ــداﻗﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗرﺑطﻧ ــﺎ واﻻﺣﺗـ ـرام
اﻟﻣﺗﺑــﺎدﻝ اﻟــذي ﻳﻛﻧــﻪ ﻟﺑﻌﺿــﻧﺎ اﻟــﺑﻌض .ﺑــودي أن أﻗﺗــرح أن اﻟــروح اﻟﺗــﻲ ﻧﺣﺗــﺎج ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــد
اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﺣﻛﻣﺔ إﻟﻪ اﻟﺣﻛﻣﺔ ،رﺣﻣﺗﻪ ،وﺑرﻛﺗﻪ.
ﻓﻲ ﺳﻔر اﻷﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ،اﻟﺣﻛﻣﺔ ﺗطﻠق اﻟﺗﻣﺎﺳﺎ ﻣﺷﺑوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻣوﺟﻪ إﻟﻳﻧﺎ:
اﻟﺣﻛﻣﺔ ﺗﻧﺎدي ﻓﻲ اﻟﺷوارع
ﺗرﻓﻊ ﻋﻘﻳرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺎت..
ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺑواﺑﺎت ،وأﻣﺎم اﻟﻣدﻳﻧﺔ
وﻓﻲ اﻟﻣداﺧﻝ
إﻧﻬﺎ ﺗﻘوﻝ:
«أﻧﺎدﻳﻛم أﻧﺗم ،أﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس..



أﺳﺗﺎذ اﻟﻛرﺳﻲ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻺﻟﻬﻳﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻳﻣﺑردج .
1

وﻧداﺋﻲ ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻛﺎﺋن ﺣﻲ...
ﺧذوا ﻧﺻﺣﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻔﺿﺔ
ﺧذوا اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟذﻫب
ﻓﺎﻟﺣﻛﻣﺔ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﻣﺟوﻫرات
وﻻ ﺷﻲء ﺗرﻏﺑون ﻓﻳﻪ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺎرن ﺑﻬﺎ )اﻷﻣﺛﺎﻝ1:20 .؛ (11 ،10 ،4 ،8:3
ﻫذا ﺑﻳﺎن! وﻟﻛن ،ﻣﺎ اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﺿﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻳوم؟ أﻗﺗـرح أوﻻ اﻟﺑﺣـث ﺑـﺎﻟﻌﻣق اﻟﻣﻣﻛـن
ﻓــﻲ ﻛﺗﺑﻧــﺎ اﻟﻣﻘدﺳــﺔ ،وﻣوارﻳﺛﻧــﺎ ،وﻓﻬﻣﻧــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻟﻳــوم .وﺛﺎﻧﻳــﺎ :أن ﻧﺗﺷــﺎرك ﻓﻳﻣــﺎ ﻧﺟــد ،أﺛﻧــﺎء اﻟﻧﻘــﺎش
واﻟﺑﺣــث واﻟﺟــدﻝ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳﻧﻧــﺎ؛ ﻓﺎﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻌﻣﻳﻘــﺔ إﻧﻣــﺎ ﺗﺳــﺗدﻋﻲ ﺗــوﺧﻲ اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﻧﺳﺎﻝ ﺑﻬﺎ وﻧﺧﺗﻠـف .وﺛﺎﻟﺛـﺎ :أن ﻧﺗﻌـﺎون ﻣﻌـﺎ ﻣـن أﺟـﻝ ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌـﺎم ﺑﺳـﺑﻝ ﺗرﺿـﻲ اﷲ ,وﻓـوق
ﻛﻝ ﺷﻲء ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺳﻼم.
ﻟب اﻟرؤﻳﺔ إذن ﻫو ﻫذﻩ اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳـﺔ ﺛﻼﺛﻳـﺔ اﻷطـراف ﺑـﻳن اﻟﻌﻘﺎﺋـد اﻹﺑراﻫﻳﻣﻳـﺔ :اﻟﻣزﻳـد ﻣـن اﻟﺗﻌﻣـق ﻓـﻲ
اﻟﻌﻘﻳدة ﺧﺎﺻﺗﻧﺎ ،وﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻌﻘﻳدﺗﻳن اﻷﺧرﻳﻳن ،وﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن أﺟﻝ ﺻﺎﻟﺣﻪ.
ﻫــذﻩ ﻟﺣظــﺔ ﺧطــر ﻋظــﻳم ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺎﺋــدﻧﺎ اﻟــﺛﻼث وﻋﺎﻟﻣﻧــﺎ .ﺛﻣــﺔ ﺗــوﺗرات ،وأزﻣ ـﺎت وﺻ ـراﻋﺎت،
ﻏﺎﻣرن.
ا
وﺳوء ﻓﻬم وﺗوﺟس
ﻏﻳر أن ﻫﻧﺎك ﺑوارق أﻣﻝ ،وﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﻘد ﻓﻲ أن اﷲ ﻳرﻳد ﻣﻧﺎ أن ﻧﺧﻠق اﻟﻣزﻳد ﻣﻧﻬﺎ.
ﻣــن ﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﺑـوارق ﺣﻘﻳﻘــﺔ أﻧﻧــﻲ ﻋــﺎﻟم ﻻﻫــوت ﻣﺳــﻳﺣﻲ وﺳــوف أﺗﺣــدث ﻋﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗــﻪ ﻣــن ﺗ ارﺛــﻲ
اﻟدﻳﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﻛون ذا ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن وﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ,وﻛذﻟك ﺳـوف أرﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ/اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،ﻣﻔﺗرﺿﺎ أن أﻓﺿﻝ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻳن أي زوﺟﻳن ﻣن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻹﺑراﻫﻳﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺷﻛﻝ
إﻻ ﺣــﻳن ﺗؤﺧــذ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻌﻘﻳــدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن .ﻫـذا ﻫــو اﻟﺗﺣــدي اﻟﻌــوﻟﻣﻲ اﻟﻣﺣــوري ﻓــﻲ
ﻫذا اﻟﻘرن ،وﻫو ﺗﺣد ﺑدأﻧﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ.
ﻣﺻﺎدر ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣدي
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ﺳــوف أﺑــدأ ﺑﺗﻘﺻــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻼﻫوﺗﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ أن ﺗــرﻛن إﻟﻳﻬــﺎ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻫــذا
اﻟﺗﺣدي.
ﻟﻘــد أﻣﺿــﻳت أﻛﺛــر ﻣــن ﻋﺷ ـرﻳن ﻋﺎﻣــﺎ ﻣــن ﻋﻣﻠــﻲ اﻷﻛــﺎدﻳﻣﻲ ﻓــﻲ ﺗﺣرﻳــر ﻛﺗــﺎب ﺗدرﻳﺳــﻲThe ،
) Modern Theologiansﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻼﻫــوت اﻟﻣﺣــدﺛون( ،ﺑﻠﻐــت ﺻــﻔﺣﺎﺗﻪ ﺣﺗــﻰ اﻵن أﻛﺛــر ﻣــن
 800ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ طﺑﻌﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،وﻫو ﻛﺗـﺎب ﻋـن اﻟﻼﻫـوت اﻟﻣﺳـﻳﺣﻲ ﻣﻧـذ 1918م .1ﻟﻘـد ﺷـﻛﻝ ﻫـذا
اﻟﻌﻣــﻝ أﺣــد أﻛﺛــر ﻣ ارﺣــﻝ ﺗﻌﻠﻣــﻲ ﻗﻳﻣــﺔ ،وﻗــد ﺗﻌــﻳن ﻋﻠــﻲ أن أطــرح أﺳــﺋﻠﺔ ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ :ﻣــن ﻫــم ﻋﻠﻣــﺎء
اﻟﻼﻫوت اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳون اﻟﻘﻳـﺎدﻳون ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ ﻋـﺎم اﻷﺧﻳـرة؟ ﻣـﺎ أﻛﺛـر اﻟﺣرﻛـﺎت أﻫﻣﻳـﺔ؟ ﻛﻳـف اﺳـﺗﺟﺎب
ﻣﺧﺗﻠــف ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻼﻫــوت ﻟﻠﺣداﺛــﺔ؟ ﻣــﺎ اﻟــذي ﻛــﺎن ﻳﺣــدث ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﻓــﻲ آﺳــﻳﺎ وأﻓرﻳﻘﻳــﺎ
وأﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳـﺔ ،وﻋﻧـد أﺻـﺣﺎب اﻟﻌﻘﻳـدة اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳـﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳـﺔ ،واﻷرﺛودوﻛﺳـﻳﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ،
واﻹﻳﻔﺎﻧﺟﻳﻠﻳﻛﻳ ـ ــﺔ ،واﻟﺑﻧﺗﻳﻛﺳ ـ ــﺗوﻟﻳﺔ ،واﻟﺗﻳ ـ ــﺎرﻳن اﻟﺑروﺗﺳ ـ ــﺗﻧﺗﻲ واﻹﻧﺟﻳﻠﻳﻛ ـ ــﻲ اﻟرﺋﻳﺳـ ـ ـﻳن؟ ﻣ ـ ــﺎ اﻟﺗط ـ ــورات
اﻟﺣﺎﺳــﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ط ـرأت ﻋﻠــﻰ ﺗﺄوﻳــﻝ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس؟ أي اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻛــﺎﻧوا اﻷﻛﺛــر ﺗــﺄﺛﻳرا؟ وﻣــﺎذا ﻋــن
اﻟﻼﻫــوت اﻟــذي ﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻌﻠــوم اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ واﻟﻌﻠـوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﻋﻠﻣــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ؟ ﻛﻳــف
ﺗﻔﻛــر اﻟﻼﻫــوت ﻓــﻲ اﻟﻔﻧــون اﻟﺑﺻـرﻳﺔ واﻟﻣوﺳــﻳﻘﻰ واﻟﺳــﻳﻧﻣﺎ؟ وﻣــﺎذا ﻋــن اﻟﻼﻫــوت اﻟرﻋــوي واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ،
وﻻﻫوت اﻟﺻﻼة واﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ؟
وﻗد ﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن اﻟﻘرن اﻟﻔﺎﺋت ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳن آﻻف ﺳﻧﻳن اﻟﻼﻫوت اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻷﻛﺛر ﺛـراء وﻧﻔﻌـﺎ.
ﻟﻣﺎذا؟ ﺛﻣﺔ ﻋواﻣﻝ ﻛﺛﻳرة ﺳﺎﻋدﺗﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ .ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ
اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت ،ﺗﺿــﺎﻋف ﺑﻛﺛﻳــر ﻋــدد ﻣــن ﻳدرﺳــون وﻳــﺄﻟّﻔون ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟﻼﻫــوت ،وﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك زﻳــﺎدة
ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﻓــﻲ أرﺟــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﻋــدد اﻷدﻳـرة واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻼﻫوﺗﻳــﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻣـواد اﻟﺗــﻲ ﺗــدرس أﺗﺑــﺎع
اﻟﻛﻧﺎﺋس وﻋﻣوم اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن .ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻓـﻲ وﺳـﻊ ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺟدﻳـدة ﺑﺄﺳـرﻫﺎ -ﻛﺎﻧـت ﺗﺳـﺗﺑﻌد إﻟـﻰ ﺣـد
ﻛﺑﻳر ﻣـن اﻟﻼﻫـوت -أن ﺗﻘـوم ﺑد ارﺳـﺗﻪ اﻵن ،وﻛﺛﻳـر ﻣﻧﻬـﺎ أﺻـﺑﺢ ﻳﻘـوم ﺑد ارﺳـﺗﻪ واﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﻋﻧـﻪ؛ إﻧﻧـﻲ
أﺗﺣــدث ﻫﻧــﺎ ﻋــن اﻟﻧﺳــﺎء ،واﻟﺳــود اﻷﻣـرﻳﻛﻳﻳن واﻷﻓﺎرﻗــﺔ ،واﻟطواﺋــف اﻟﻬﻧدﻳــﺔ اﻟــدﻧﻳﺎ ،وﻣﻌﺗﻧﻘــﻲ اﻟدﻳﺎﻧــﺔ
اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳـﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻌــﺎدﻳﻳن ،وﻛﺛﻳــر ﻏﻳــرﻫم .ﻟﻘــد أﺑــدت ﻫــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﺷــﻐﻔًﺎ ﻟﻠــﺗﻌﻠّم
واﻟﺗﻔ ّﻛر ﻓﻲ ﻧظرﻳﺎت ﻻﻫوﺗﻳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛﻝ وﺛﻳق ﺑﺣﻳﺎﺗﻬم وظروف ﻋﻳﺷﻬم.

David F. Ford with Rachel Muers (eds.), The Modern Theologians ‐ An Introduction
to Christian Theology since 1918, 3rd edition (Oxford: Blackwell Publishing, 2005).
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ﺛﻣﺔ أﺳﺑﺎب أﺧرى ﺗﻔﺳر ازدﻫﺎر اﻟﻼﻫوت اﻟﻣﺳـﻳﺣﻲ ﻫـذا ،ﻟﻌـﻝ أﻫﻣﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﻳـرات وﺗﺣـدﻳﺎت
ﻏﻳــر ﻣﺳــﺑوﻗﺔ .ﻟﻘــد وﺻــف اﻟﻣــؤرخ ﻓﻳﻠﻳــب ﺟﻧﻛﻧــز اﻟﻌدﻳــد ﻣــن ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﺣﻳــﺎة واﻟﻔﻛــر اﻟﻔﻌــﺎﻟﻳن اﻟﺗــﻲ
ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ أوروﺑﺎ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن ،ﻓـﻲ ﻧﺿـﺎﻟﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻘـوى اﻟدﻧﻳوﻳـﺔ وﻧﻣـو ﻋﻘﺎﺋـد أﺧـرى.
إﻧــﻪ ﻳﻘــوﻝ :إن اﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوى ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــﺎﻳش ﻣــﻊ أوروﺑــﺎ ﺗﻘــوى ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــﺎﻳش ﻣــﻊ أي ﺷــﻲء!
ـر :ﻫــﻝ ﻟﻠﺿــﻐوطﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﺎرس ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﻼم اﻷوروﺑــﻲ آﺛــﺎر ﻧﺎﻓﻌــﺔ
أﻳﺿ ـﺎً ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺛﻳــر ﺳ ـؤاﻻً ﻣﺛﻳـ اً
ﻣﺷ ــﺎﺑﻬﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺳ ــﻠﻣون اﻷوروﺑﻳ ــون ط ــوروا «ﺷ ــﻛﻼً ﻣ ــن اﻹﻳﻣ ــﺎن ﻓ ــﻲ وﺳ ــﻌﻪ أن ﻳﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻊ اﻟﺗﻐﻳ ــر
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ دون اﻟﻣﺳــﺎوﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺗﻘــدات أﺳﺎﺳــﻳﺔ» .2ﻟﻘــد ﻧﺗﺟــت ﺑﻌــض ﻣــن أﻛﺛــر ﻣﻧﺎﻗﺷــﺎﺗﻲ إﺛــﺎرة
ﻟﻠﻣﺷــﺎﻋر ﻣــﻊ أﺻــدﻗﺎء وزﻣــﻼء ﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻋــن اﻟﺗﺷــﺎرك ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻟﻛــﻝ ﻣﻧــﺎ أن ﻳــﺗﻌﻠم ﻣــن اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻵﺧ ــر ﻟﻠﻔﻬ ــم اﻟﺣ ــداﺛﻲ ،واﻟﺗﺧﺻﺻ ــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳ ــﺔ ،واﻟﺿ ــﻐوطﺎت اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟـ ـراﻫن ،أوروﺑ ــﺎ أﺷ ــﺑﻪ ﻣ ــﺎ ﺗﻛ ــون ﺑﻣﻌﻣ ــﻝ ﻟﺗﻘﺻ ــﻲ اﻻﺳ ــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﻛﻳﻣ ــﺔ ،واﻹﻳﻣﺎﻧﻳ ــﺔ،
واﻟﺧﻼﻗﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ .ﻓﻲ ﻛﻳﻣﺑردج ﻗﺎم ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻋﺑـد اﻟﺣﻛـﻳم ﻣـراد )- (T.J. Winterوﻫـو زﻣﻳـﻝ ﻓـﻲ
ﻛﻠﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺎت و«ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻛﻳﻣﺑـردج ﻟﻸدﻳـﺎن»  ،3ﺑﺻـﺣﺑﺔ آﺧـرﻳن -ﺑﺗﺄﺳـﻳس ﻛﻠﻳـﺔ ﺟدﻳـدة ﻟﻌﻠـم اﻟﻛـﻼم
اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻳﺣدث ﻫذا ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﻳد اﻟذي ﻳﺑﻠﻎ  800ﻋﺎم ،وﻫـو ﻳﺿـﻳف إﻟـﻰ
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Philip Jenkins, God’s Continent. Christianity, Islam, and Europe’s Religious Crisis
(Oxford: Oxford University Press, 2007) p. 287.
 - 3ﻳﺷــﺟﻊ «ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻛﻳﻣﺑــردج ﻟﻸدﻳــﺎن» )  (www.cip.divinity.cam.ac.ukﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــث واﻟﺗــدرﻳس اﻟﻠــذﻳن
ﻳﻔﺿــﻳﺎن إﻟــﻰ ﻓﻬــم ﻣﺗﺑــﺎدﻝ وﻣﻌﻣــق ﺑــﻳن اﻟﻣوارﻳــث اﻹﺑراﻫﻳﻣﻳــﺔ .وﻟﻬــذا اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ أرﺑﻌــﺔ أﻫــداف رﺋﻳﺳــﺔ (1) :د ارﺳــﺔ

اﻟﻣواﺟﻬــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣــدﺛت ﺑــﻳن اﻟﻣوارﻳــث اﻟﺛﻼﺛــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ واﻟﺣﺎﺿــر (2) .اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن أﻓﺿــﻝ اﻟﻌﻠﻣــﺎء
اﻟراﻫﻧﻳن واﻟواﻋدﻳن اﻟذﻳن ﻳﻌﻧون ﺑﻣـواد ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣوارﻳـث ،وﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻳﻌـزز اﻟﺗﻌـﺎون ﺑﻳـﻧﻬم (3) .ﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﻧﺻـوص

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣوارﻳث ﻟﻠﺗﻣﻛﻳن ﻣن دراﺳﺗﻬﺎ (4) .ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺣوار واﻟﺗﻌـﺎون ﺑـﻳن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋـد ،وﺗﺷـﺟﻳﻊ
اﻟﻔﻬـ ــم اﻟﻌـ ــﺎم ﻟﻬـ ــﺎ .وﻓـ ــﻲ ﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻟﻔﻬـ ــم اﻟﻌـ ــﺎم واﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم ﺗﺗﻌـ ــﻳن ﻣﺑـ ــﺎدرة اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻓـ ــﻲ «ﻣﺷـ ــروع ﻛﻳﻣﺑـ ــردج
اﻹﺑراﻫﻳﻣﻲ» ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ «ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻳش» وﻏﻳرﻫﺎ ،وﺗﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدرة ﺗطـوﻳر ﻣـورد رﺋـﻳس ﻓـﻲ ﻟﻧـدن ﻳـرﺑط
ﺑﻳن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺛﻼﺛﺔ.
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ﺑﻳﺋﺔ ﻛﻳﻣﺑردج اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻣﻌﻬداً إﺳﻼﻣﻳﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .4ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻧﺄﻣـﻝ أن
ﻳﻛون ﺑﺎﻟﻣﻘدور دراﺳﺔ ﺣﻛﻣﺔ ﻣوارﻳث ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ،واﻟﺗﻣﻌن ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺳﺑﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ.
ﻋﻧﺎﺻر رﺋﻳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻼﻫوت اﻟﺣﻛﻳم
ﻣﺎذا ﻋن ﺟودة ﻫذا اﻟﻼﻫوت؟ إﺑﺎن ﺗﺣرﻳر ﻛﺗـﺎب «ﻋﻠﻣـﺎء اﻟﻼﻫـوت اﻟﻣﺣـدﺛون» ،واﺟﻬـت اﻟﻣـرة ﺗﻠـو
اﻷﺧ ــرى -ﺑﺻ ــﺣﺑﺔ اﻟﻛﺛﻳـ ـرﻳن اﻟ ــذﻳن ﻗﻣ ــت ﺑﺎﺳﺗﺷ ــﺎرﺗﻬم -اﻷﺳ ــﺋﻠﺔ اﻟﺻ ــﻌﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـ ـﺔ :أي اﻟﻧظرﻳ ــﺎت
اﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ؟ أﻳﻬﺎ اﻷﻓﺿﻝ؟ ﻣﺎ اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻼﻫوﺗﻳـﺔ ﺣﻛﻳﻣـﺔ وﺧﻼﻗـﺔ؟
وﺑودي أن أﺷرﻛﻛم إﺟﺎﺑﺗﻲ ﻋن ﻫـذا اﻟﺳـؤاﻝ اﻷﺧﻳـر ،ﻣﻛوﻧـﺎت ﻋﻠـم اﻟﻼﻫـوت اﻟﺣﻛـﻳم واﻟﺧـﻼق ،وأن
أﺿــرب ﻣــﺛﻼ ﻋﻠــﻰ ﺗطــور طـ أر ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟﻼﻫــوت اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﺑﻣﻘــدور اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ/اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ
أن ﺗﻔﻳد ﻣن دروﺳﻪ اﻟﻛﺛﻳرة.
ﻣﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم ﻻﻫوت ﻣﺳﻳﺣﻲ ﺣﻛﻳم؟ أﻗﺗرح اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻓ ــﻲ اﻟﺑداﻳ ــﺔ ﻫﻧ ــﺎك اﻟﻔﻬ ــم واﻟﺗطﺑﻳ ــق اﻟﺣﻛ ــﻳم واﻟﺧ ــﻼق ﻟﻠﻛﺗ ــﺎب اﻟﻣﻘ ــدس واﻟﻣوارﻳ ــث اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ .ﻛﻠﻣ ــﺎ
أﻗ ــدﻣت ﻋﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﻼﻫ ــوت ،أﺻ ــﺑﺣت أﻛﺛ ــر اﻗﺗﻧﺎﻋـ ـﺎً ﺑ ــﺄن اﻟﺗﺄوﻳ ــﻝ اﻷﻛﺛ ــر ﺣﻛﻣ ــﺔ ﻟﻠﻛﺗ ــب
اﻟﻣﻘدﺳ ـﺔ ﻫــو اﻟﻣﺻــدر اﻷﻛﺛــر ﺧﺻــﺑﺎً ﻟﻼﻫــوت واﻟﺻــﻼة واﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ .اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس ﻣــن
أوﺟﻪ ﻋدﻳدة ﻛﺗﺎب ﺻﻌب ،وﻗد ﻳﺳﺎء اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺧطر وﻣروع ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣدث ﻣـ ار اًر .وﻛﻣـﺎ ﻳﻘـوﻝ
اﻟﻣﺛﻝ« :ﻓﺳﺎد اﻷﻓﺿﻝ ﻫو اﻟﻔﺳﺎد اﻷﺳوأ» .وﻓق ﻫذا ﻓﺈن دﻻﻟﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎن إزاء اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣـون ﺑﺗﺄوﻳـﻝ
اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس ﺑطرﻳﻘــﺔ واﻋﻳــﺔ وﺻــﺎدﻗﺔ دﻻﻟــﺔ ﻋظﻳﻣــﺔ .ﻳﻘــوﻝ أوﻏﺳــطﻳن« :إن أي ﺗﺄوﻳــﻝ ﻟﻠﻛﺗــﺎب
اﻟﻣﻘدس ﻳﻌﺎرض اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﺎطﻝ» ،واﻟﻣﻌﻳﺎر اﻷﺧﻳر ﻟﻠﺗﺄوﻳﻝ اﻹﻧﺟﻳﻠﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻫو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺗﺳـق

« - 4ﺗــدﻋم ﻛﻠﻳــﺔ ﻛﻳﻣﺑــردج اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺗطــوﻳر اﻟﺗــدرﻳب واﻟﺗﺧﺻــص ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣــدﻳﺎت
اﻟﻛﺛﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن .اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻣﻛرﺳـﺔ ﻟﺗﻌزﻳـز اﻻﻣﺗﻳـﺎز اﻷﻛـﺎدﻳﻣﻲ وﺗوﺳـﻳﻊ ﻓﺿـﺎءات اﻟﺗﻌﻠـﻳم

اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻐــرب .وﺑــﺎﻟرﻛون إﻟــﻰ ﻣﺻــﺎدر وﺧﺑ ـرات ﻛﻳﻣﺑــردج وﺧﺎرﺟﻬــﺎ ،ﺗﺗﻌــﻳن ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻌــون

ﻟﺗﺣوﻳ ـ ـ ــﻝ اﻟﻛﺛﻳ ـ ـ ــر ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻔﻌﺎﻟﻳ ـ ـ ــﺎت اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻳﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳ ـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣﻌﺎﻫ ـ ـ ــد وﺟﻣﺎﻋ ـ ـ ــﺎت أﻛﺛ ـ ـ ــر ﻗ ـ ـ ــوة ودﻳﻧﺎﻣﻳ ـ ـ ــﺔ».
.www.cambridgemuslimcollege.org/about.html
ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،راﺟﻊ .www.cambridgemuslimcollege.org

5

ﻣــﻊ ﻣﺣﺑــﺔ اﷲ .إﻧﻧــﻲ ﻣﺷــﻐوﻝ اﻵن ﺑﺗــﺄﻟﻳف ﻛﺗــﺎب ﻋــن ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ اﻟﻼﻫــوت اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ،وﻫﻧــﺎك ﻛﺗــﺎب
ﻣﻧــﺎظر ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻋﻠــم اﻟﻛــﻼم اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﻧﺷــﻐﻝ ﺑﺗﺄﻟﻳﻔــﻪ اﻵن ﺻــدﻳﻘﻲ ،اﻟﺑﺎﺣــث اﻟــدﻛﺗور ﻋــﺎرف
ﻋﻠ ــﻲ اﻟﻧ ــﺎﻳض .5ﻳ ــذﻛرﻧﻲ اﻟﻧ ــﺎﻳض ﺑﺄوﻏﺳ ــطﻳن ﺣـ ـﻳن ﻳﻘ ــوﻝ :إن اﻟﻣﻌﻳ ــﺎر اﻟـ ـرﺋﻳس ﻟﻠﺗﺄوﻳ ــﻝ اﻟﻘرآﻧ ــﻲ
اﻟﺻ ــﺣﻳﺢ ﻫ ــو ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﻳﺗﺳ ــق ﻣ ــﻊ رﺣﻣ ــﺔ ورﺣﻣﺎﻧﻳ ــﺔ اﷲ .إن ﻧظرﻳﺗ ــﻪ اﻟﻛﻼﻣﻳ ــﺔ ﺗﻧﺷ ــﺄ ﻋ ــن ﺗﻠ ــك
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛراء اﻟﺗﻲ ﻳﻛررﻫﺎ اﻟﻘرآن ﻏﺎﻟﺑﺎ :ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم .إﻧـﻪ ﻳطـور وﻓـق ﺳـﻳﺎق
إﺳــﻼﻣﻲ ﺷــﻳﺋﺎ ﻳﺗﺟــﺎوب ﺑﻌﻣــق ﻣــﻊ ﻣ ــﺎ أراﻩ ﻓــﻲ اﻟﻌﻧﺻــر اﻷوﻝ ﻓــﻲ اﻟﻼﻫــوت اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ :اﺳ ــﺗﻌﺎدة
ﺣﻛﻳﻣﺔ وﻣﺣﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎدرﻧﺎ ،ﻛﺗﺑﻧﺎ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء.
اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻫــو اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻟﺣــﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟ ـراﻫن ﻣــﻊ اﷲ واﻟﻌــﺎﻟم .ﻳﺗطﻠــب اﻟﻼﻫــوت اﻟﺣﻛــﻳم
ﺻــﻼة ﻣﺳــﺗدﻳﻣﺔ .اﷲ اﻟﻣﻌﺑــود ﻫــو اﷲ اﻟﺣــﻲ ،اﻟــذي ﻳﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺳــﺗﻣر ﻣــﻊ اﻟﻧــﺎس وﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻟم
ﺑﺄﺳرﻩ ،وﻳدﻋوﻧﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑدور ﻣﺳؤوﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻘﺎﺻدﻩ اﻵن.
اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﻣرﻛﺑـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ ﻻﻓـت ،وﻫـﻲ ﺗواﺟﻬﻧـﺎ ﺑﺗﺣـد ﺗﻠـو اﻵﺧـر .ﻻ ﺳـﺑﻳﻝ ﻷن ﺗزدﻫـر
ﺧﻳرة ﺑﺄﺳـرﻫﺎ
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ إذا اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﻣﺎﺿﻲ ورﻓض اﻟﺣﺎﺿر .اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻳﺳت ّ

وﻻ ﺷـرﻳرة ﺑﺄﺳــرﻫﺎ .إﻧﻬــﺎ ﻣـزﻳﺞ ﻣرﻛــب ،ﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﻳﺗوﺟــب ﻋﻠﻳﻧــﺎ أن ﻧﺳــﺄﻝ ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ،أن ﻧﺗﻘﺻــﻰ

اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ،وأن ﻧﺑﺣث اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ،وأن ﻧﺻﻐﻲ إﻟﻰ ﻛﺛﻳرﻳن ﻛﻲ ﻧﺻﻝ إﻟﻰ ﺗﻣﻳﻳزات وأﺣﻛﺎم
وﻗ ـ اررات ﻣﺳــؤوﻟﺔ أﻣــﺎم اﷲ .آﻧــذاك ﻳﻛــون ﻓــﻲ وﺳــﻌﻧﺎ ﺗﺟﻧــب طرﻓــﻲ اﻟﻧﻘــﻳض :اﻻﻧــدﻣﺎج اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻓــﻲ
اﻟﺣداﺛﺔ واﻟرﻓض ﻏﻳر اﻟﻧﺎﻗد ﻟﻬﺎ.
إن ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻼﻫــوت ﻣــن ﻛــﻝ اﻟﻣوارﻳــث ،ﺧﺻوﺻــﺎ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻟﻳﻬــود واﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن -اﻟــذﻳن ﺗﻌﻠﻣــت
ﻣــﻧﻬم ﻛﺛﻳ ـ اًر -ﻧﻘﺑ ـوا طــوﻳﻼً وﺑــذﻟوا ﺟﻬــداً ﺻــﻌﺑﺎ ﻟﺗﺣدﻳــد ﻣﻘﺎﺻــد اﷲ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺷــﺎﻛﻝ ٕواﻣﻛﺎﻧــﺎت
أﻣﻧوا ﻟﻌﻠم اﻟﻼﻫـوت ﻣـﺎ ﻫـو ﺧـﻼّق ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺳـﺗﺟﻳب ﻟﻣواﻗـف ﺟدﻳـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـﻌﻲ وراء
اﻟﻌﺎﻟم .ﻟﻘد ّ

ﺧﻳر ﻳﺧﺗﻠف ﻛﺛﻳ ار ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر.
ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎﻟق اﻟذي ﻳرﻳد ﺗوﺟﻳﻬﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ّ

اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺛﺎﻟ ــث ﻣﺗﺿ ــﻣن ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﻌﻣ ــق ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻧﺻ ـرﻳن اﻷوﻟ ــﻳن :اﻟﺗﻔﻛ ــر اﻟﺣﻛــﻳم واﻟﺧــﻼق .إﻧﻧ ــﻲ
أﺗﺣدث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻌظﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟز وﺗطور اﻟﻔﻬـم اﻟﻣﺳـﻳﺣﻲ .إن ﻣﻌـﺎرف اﷲ وﺣﻛﻣـﻪ واﻓـرة
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 -ﺛﻣﺔ أﻳﺿﺎ ﻛﺗﺎب ﻣﻧﺎظر ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻼﻫـوت اﻟﻳﻬـودي ﻳﻌـدﻩ اﻟﺑروﻓﻳﺳـور ﺳـﺗﻳﻔن ﻛﻳﺑﻧـز ﻣـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻛوﻟﺟﻳـت.

وﻳﻔﺗرض أن ﺗﻘوم دار ﺑﻼﻛوﻳﻝ ﻓﻲ أﻛﺳﻔورد ﺑﻧﺷرﻫﺎ.
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ﻻ ﺣد ﻟﻬﺎ ،وﻟﻳس ﻓﻲ وﺳـﻌﻧﺎ ﺳـوى ﺳـﺑر ﻏـور ﺟـزء ﻳﺳـﻳر ﻣﻧﻬـﺎ .ﻏﻳـر أﻧﻧـﺎ ﻧﻌﺗﻘـد أن اﷲ ﻳرﻏـب ﻓـﻲ
أن ﻧﻐﻣــر ﺑﺎﻟﻣزﻳــد ﻣــن ﻓــﻳض ﺣﻛﻣﺗــﻪ .إﻧﻬــﺎ ﺗوﺳــﻊ ﻣــن آﻓﺎﻗﻧــﺎ ﺑﻛــﻝ اﻟﺳــﺑﻝ ،ﻓــﻲ اﻟﺻــﻼة واﻟﻌﺑــﺎدة ،ﻓــﻲ
اﻟد ارﺳــﺔ واﻟﻧﻘــﺎش ،وﻓــﻲ اﻟﺧﻳــﺎﻝ واﻟﻔﻌــﻝ .إن ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻼﻫــوت ﻳﻧﺗﺟــون أﻓﻛــﺎر ﻣوﻟــدة ﺗﻣﻛﻧــﺎ ﻣــن إﻳﻔــﺎء
اﻟﻛﺗــب اﻟﻣﻘدﺳــﺔ واﻟﻣوارﻳــث ﺣﻘﻬــﺎ واﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﺷــﻛﻝ أﻓﺿــﻝ ﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻳــوم :ﻋﻠﻣــﻪ،
ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ ،أدﻳﺎﻧﻪ ،ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ ،ﻣﺂزﻗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺳﻳﺎﺳﺗﻪ واﻗﺗﺻﺎدﻩ .إن ﺗﺣدي اﻟﺣﻛﻣـﺔ واﻟﺗﻔﻛـر اﻟﺧـﻼق ﻟـم
ﻳﻛن ﻳوﻣﺎ أﺷد ﺧطرا.
ﺛــم ﻫﻧــﺎك -راﺑﻌــﺎ وأﺧﻳـ ار -اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﺑــر ﺑﻬــﺎ اﻟﻼﻫــوت اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ وﺗــم ﺑﻬــﺎ اﻟﺗﺑﻠﻳــﻎ ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻛــﻝ
اﻻﺗﺟﺎﻫ ــﺎت وﻟﻣﺧﺗﻠ ــف أﻓـ ـراد اﻟﺑﺷ ــر .أﻋﺗﻘ ــد أن ﻫﻧ ــﺎك ﻋﻧ ــد ﻣﻌظ ــم اﻟﻧ ــﺎس ﺟوﻋـ ـﺎ وﻋطﺷـ ـﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧ ــﻰ
واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻌﻣﻳﻘﺔ .ﻣن اﻟﻣؤﺳﻲ أن ﻛﺛﻳ ار ﻣﻣﺎ ﻳﻘدم ﻟﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻳن ،ﻟﻳس ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑـﻝ وﺳـﺎﺋﻝ
اﻹﻋــﻼم ﺑــﻝ ﺣﺗــﻰ ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،إﻣــﺎ «وﺟﺑــﺎت ﺳ ـرﻳﻌﺔ ردﻳﺋــﺔ» أو
طﻌﺎم ﺟﻳد ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻬﺿم .اﻟﻣوﻗف ﻟﻳس ﺳﻳﺋﺎ ﻛﻠﻪ ،ﻏﻳر أﻧﻪ ﺧطر ﺟدا ﻳﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﺳﺗﺷـﻌر اﻟﺣﺎﺟـﺔ
اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﺗﺑﻠﻳﻎ أﻓﺿﻝ ﻻﻫوت ﻷﻛﺑر اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺑﺳﺑﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
إﻧﻧﻲ أﺗذﻛر ﺟﻳدا اﻷﺛر اﻟذي أﺣدﺛﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ -ﺣﻳن ﻛﻧت ﺗﻠﻣﻳذا ﻓﻲ دﺑﻠن ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣـن
ﻋﻣري -ﺑﻌض ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎت ﻻﻫوت دﻳﺗـرﺗش ﺑوﻧﻬـوﻓر ،اﻟـذي أﻋـدم ﻋـﺎم 1945م ﻟﺗـﺂﻣرﻩ ﺿـد ﻫﺗﻠـر.
ﻟــم أﻛــن أدرك أن ﻫﻧــﺎك أﻋﻣــﺎﻻ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘﺑﻳــﻝ ,ﻟﻘــد أﺳ ـرﺗﻧﻲ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ،وأﺛــﺎرت ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻲ ﺑﻌﺿــﺎ ﻣــن
أﺳﺋﻠﺔ ﻋﺻرﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﺑﻌد ﻋدة ﺳﻧوات ﻗﻣت ﺑﺗﺣرﻳر «ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻼﻫوت اﻟﻣﺣدﺛون» ،وأدرﻛت أﻧـﻪ
ﻟــدى ﺑوﻧﻬــوﻓر ﻛــﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻔــﺎﺗﻳﺢ ﻟﻠﺣﻛﻣــﺔ واﻹﺑــداع اﻟﻼﻫــوﺗﻲ :إﻧــﻪ ﻣــؤوﻝ واع ﻟﻠﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس
واﻟﻣوروث اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ،إﻧﻪ ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﻛﻠﻳـﺔ ﻣـﻊ اﷲ وﻣـﻊ ﺣـوادث وﻗﺿـﺎﻳﺎ ﻋﺻـرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
ﻓــﻲ ﺑــﻼدﻩ وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــدوﻟﻲ ,ﻟﻘــد وﻟّ ـد أﻓﻛــﺎ ار ﻣﻧﻳ ـرة ﺑﺷــﻛﻝ ارﺋــﻊ؛ وﻗــد ﺗواﺻــﻝ ﺑﻘــوة ﻟــﻳس ﻓــﻲ
اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻓﺣﺳـب؛ ﺑـﻝ أﻳﺿـﺎ ﻋﺑـر اﻟﻣﺣﺎﺿـرات ،واﻟﺑـراﻣﺞ اﻹذاﻋﻳـﺔ ،واﻟﻣ ارﺳـم اﻟﺷـﻌﺎﺋرﻳﺔ،
واﻟرﺳﺎﺋﻝ ،واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ،واﻟﺷﻌر ،واﻟدراﻣﺎ؛ ﺑﻝ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻗد ﺷرع ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ رواﻳﺔ.
ﻣ ــﺎ اﻟ ــذي ﻳﻣﻛ ــن أن ﺗﻌﻧﻳ ــﻪ ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻ ــر اﻷرﺑﻌ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳ ــﻠﻣﻳن؟ ﻟﻛ ــوﻧﻲ ﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺎ ،ﻟﺳ ــت اﻟﺷ ــﺧص
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ .إﻧﻧﻲ أﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻫدﻳﺔ ،ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﺧﺑـرة ﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻣـر
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﻻﻫوت ﻳﺳﻌون اﻵن وراء اﻟﺣﻛﻣﺔٕ .واﺑﺎن ﻗﻳﺎﻣﻛم ﺑﻔﺗﺢ ﻫذﻩ اﻟﻬدﻳﺔ ،ﺳوف أرﻗـب وأﺻـﻐﻲ
ﺑﺷﻐف ﻟردود أﻓﻌﺎﻟﻛم.
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اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن
ﻣن ﺛروات اﻟﻼﻫوت اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺑودي أن أرﻛز اﻵن ﻋﻠـﻰ ﺛـروة ﺗزﺧـر ﺑﺎﻟـدروس
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﻫن .إﻧﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﻓـﻲ
اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر .6وﻫﻧــﺎك ﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺣــﺎﻝ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﺑــﻳن ﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن وﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن دﻳﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ،ﻏﻳـر أن ﻫﻧـﺎك ﻣـن اﻟﻧظـﺎﺋر واﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ
ﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳر ﺑﺎﻟﺗﻣﻌن.
ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﻓت .ﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻛﺎن ﻷﺣـد ﻣﻧـذ ﻣﺎﺋـﺔ ﻋـﺎم أن ﻳﺗﺻـور ﻗﻳﺎﻣﻬـﺎ.
ﻟم ﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ أن ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺟﻣﺎﻋﺎت دﻳﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻣن اﻟﺑﺷر ،ﻣن
ﺣﻘﺑـﺔ ﻣﻠﻳﺋــﺔ ﺑﺎﻟﻌـداء واﻟﻣواﺟﻬــﺎت اﻟﻣرﻳﺑــﺔ ،اﺷـﺗﻣﻠت ﻓــﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﻳــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺻـراع وﺣﺗــﻰ اﻟﻘﺗــﻝ،
إﻟﻰ ﻣوﻗف ﻛﺎن ﻓﻳﻪ ﺣوار ،وﺗﻌـﺎون ،وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﻳـﺎن اﺋـﺗﻼف واﺗﺣـﺎد .ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ،ﻓـﺈن ﻫـذا ﻣـﺎ
ﺣدث ﺑـﻳن اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻛﻧـﺎﺋس اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﻳن .ﻳظـﻝ اﻟطرﻳـق طـوﻳﻼ ،ﻏﻳـر
أن اﻟﺗﻐﻳر اﻟذي ط أر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن دراﻣﻳﺎ.
ﺑوﺻﻔﻲ ﻋﺿوا أﻧﺟﻠﻳﻛﺎﻧﻳﺎ إﻳرﻟﻧدﻳﺎ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﻗﻠﻳﺔ ﺑروﺗﺳﺗﻧﺗﻳﺔ ﻓﻲ دﺑﻠن ،اﺧﺗﺑرت اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻌظﻳﻣـﺔ
اﻟﺗــﻲ أﺳــﻬﻣت ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﻳن اﻟﺑروﺗﺳــﺗﻧت واﻟﻛﺎﺛوﻟﻳــك ﻓــﻲ إﻳرﻟﻧــدا واﻟﺗــﻲ ﺣــدﺛت أﺳﺎﺳــﺎ
ﺑﺳــﺑب اﻟــدﻋم اﻟــذي ﺗﻠﻘﺗــﻪ اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻔﺎﺗﻳﻛــﺎﻧﻲ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳــﺔ
) .(1965-1962ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ اﻟﻣﺷ ــﺎﻛﻝ اﻟﺗ ــﻲ ﻋﺻ ــﻔت ﺑﺄﻳرﻟﻧ ــدا اﻟﺷ ــﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌ ــد ﻋ ــﺎم 1968م ،ﺷ ــﻛﻠت
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﺿﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻋﻧﺻـ ار أﺳﺎﺳـﻳﺎ ﻓـﻲ ﺻـﻧﻊ اﻟﺳـﻼم ،ﻛﻣـﺎ ﺷـﻛﻠت ﻓـﻲ ﺗﻘـدﻳري
ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻧب ﺳﻔك اﻟدﻣﺎء اﻟذي ﺗم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻘﺎع ﻛﺛﻳرة أﺧرى.
ﻛوﻧ ـوا ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﺻــداﻗﺎت ﺗﺧطــت
ﻛﻳــف ﻗﺎﻣــت اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳــﺔ؟ ﻟﻘــد ﺣظﻳــت ﺑــرواد ﺷــﺟﻌﺎنّ ،

اﻟﺗﻘﺳــﻳﻣﺎت اﻟﻛﻧﺳــﻳﺔ .ﻟﻘــد ﺗطﻠــب اﻷﻣــر ﻗــد ار ﻛﺑﻳ ـ ار ﻣــن اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻼﻫوﺗﻳــﺔ ،ﺗﺟﺳــدت ﻓــﻲ أﻓﺿــﻠﻬﺎ
اﻟﻌﻧﺎﺻ ـر اﻷرﺑﻌ ــﺔ ﺳ ــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذﻛر :إﻋ ــﺎدة ﺗﺄوﻳ ــﻝ اﻟﻛﺗ ــﺎب اﻟﻣﻘــدس ،واﻟﻣوارﻳ ــث واﻟﺣـ ـوادث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ،
 - 6ﺑﺧﺻوص ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ وﻧظرﻳﺗﻬﺎ اﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ ،اﻧظر:
Mary Tanner, ‘Ecumenical Theology’ in The Modern Theologians, third edition, pp.
556‐71.
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وأﻫﻣﻬـﺎ ﺣرﻛـﺔ اﻹﺻــﻼح اﻟﺗـﻲ أدت إﻟــﻰ اﻧﻘﺳـﺎﻣﺎت ﻓـﻲ اﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ,إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺻــﻼة واﻻﺻـطﺑﺎر ﻋﻠﻳﻬــﺎ،
واﻟﻣﺣﺎدﺛ ــﺎت واﻟﻣﻧ ــﺎظرات واﻟﻣﺷ ــﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ ,اﻟﺗﻔﻛ ــر اﻟﻣﻠﻬ ــم اﻟ ــذي ﻳﺳ ــﻣﺢ ﻟﻛ ــﻝ ط ــرف ﺑﺗﺟ ــﺎوز
اﻟﻌواﺋـق ورؤﻳـﺔ ﺑﻌﺿــﻧﺎ اﻟـﺑﻌض ﺑوﺻــﻔﻧﺎ ﻣﺳـﻳﺣﻳﻳن ﺣﻘﻳﻘﻳـﻳن ،رﻏــم اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت واﻟﻣﺎﺿــﻲ اﻟـذي ﻛــﺎن
ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻣؤﻟﻣــﺎ؛ واﻻﺗﺻــﺎﻝ اﻟــذي ﻳﺗوﺳــﻝ اﻹﻗﻧــﺎع ،ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺿــﺎءات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ,وﻋﺑــر
اﻟﺗواﺻﻝ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺗم ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﺑﻳن اﻟﻛﻧﺎﺋس وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻟﻘــد ﺷــﻛﻠت اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳــﺔ ﺷــﻳﺋﺎ أﺷــﺑﻪ ﻣــﺎ ﻳﻛــون ﺑﺎﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ،وﻗــد ﺗطﻠــب ﺗﻔــﺎﻋﻼت ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ
اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت :اﻟدوﻟﻳــﺔ ،واﻟوطﻧﻳــﺔ ،واﻹﻗﻠﻳﻣﻳ ـﺔ ،واﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ .وﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﺷــﺑﻛﺎت وﺟﻣﺎﻋــﺎت ،ﺻــﻐﻳرة
وﻛﺑﻳ ـرة ،ﻣــن ﻋﻣــوم اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن اﻟــذﻳن ﻳﻧﺗﻣــون إﻟــﻰ ﻛﻧــﺎﺋس ﻣﺧﺗﻠﻘــﺔ ،ﻛــﺎﻧوا ﻳﺗﻘــﺎﺑﻠون ،وﻳﺻــﻠون ﻣﻌــﺎ،
وﻳدرﺳون اﻹﻧﺟﻳﻝ ﻣﻌﺎ ،وﻳﻌﻣﻠون ﺳوﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﻣن ﺑﻳن أﻛﺛر اﻷﺷـﻳﺎء اﻟﻣﺷـﺟﻌﺔ
ﺣﺟــم اﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﺑــر اﻟﻛﻧــﺎﺋس ،واﻟﺣرﻛــﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ،ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ
اﻟﻳوﺑﻳﻝ  200اﻟﺗﻲ أطﻠﻘت ﺣﻣﻠﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻳون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم.
وﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك أﻳﺿــﺎ إﺑــداع ﻣؤﺳﺳــﺗﻲ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت ،ﺻــﺣﺑﺔ ﻣﻧظﻣــﺎت وﻣ ارﻛــز ﺟدﻳــدة ،ﻛﻣــﺎ
أﺟرﻳت ﺗﻐﻳﻳرات طﺎﻟت أﺟﺳﺎﻣﺎ أﻗدم ﻋﻬدا .ﻟﻘد ﻋﻧﻳت ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻣﺎ وﺟد ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺣﻘـﻝ اﻟﺗﻌﻠـﻳم.
ﻓ ــﻲ ﻛﻳﻣﺑ ــردج ،ﻛ ــﺎن أﻣ ــﺎم اﻟ ــذﻳن أﻋ ــﺎﻧوا ﻋﻠ ــﻰ وﻻدة ﻛﻠﻳ ــﺔ ﻛﻼﻣﻳ ــﺔ إﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﺟدﻳ ــدة ﻧﻣ ــوذج «اﺗﺣ ــﺎد
ﻛﻳﻣﺑردج اﻟﻼﻫوﺗﻲ» ،وﻫو اﺗﺣـﺎد ﻣﺳـﺗﻘﻝ ﻟﻛﻧـﻪ ﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ وﻳﻧﺗﻣـﻲ إﻟﻳـﻪ أﻋﺿـﺎء ﻣـن اﻟﻣوارﻳـث
اﻷﻧﺟﻠﻳﻛﻳــﺔ ،واﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ،واﻟﻣﻳﺛودﻳــﺔ ،واﻹﺻــﻼﺣﻳﺔ واﻷرﺛودوﻛﺳــﻳﺔ ،ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﻣ ارﻛــز
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻳﻬودﻳﺔ/اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،واﻟﻳﻬودﻳﺔ/اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
أﻋﺗﻘد أن ﻣن ﺑﻳن أﻋظم ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷـرﻳن )أو اﻟﺧـﺎﻣس ﻋﺷـر أو اﻟﺛـﺎﻣن واﻟﺧﻣﺳـﻳن(
إﺣــداث ﺗﻐﻳﻳــر ﻓــﻲ اﻟــوﻋﻲ ﻋﻧــد اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﻳن واﻟﻳﻬــود )وآﺧـرﻳن ﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺣــﺎﻝ( ﻓــﻲ أرﺟــﺎء
اﻟﻌ ــﺎﻟم ﺷ ــﺑﻳﻪ ﺑﻣ ــﺎ أﻧﺟزﺗ ــﻪ اﻟﺣرﻛ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳ ــﺔ .ﻧﺣﺗ ــﺎج إﻟ ــﻰ ﺗﺟ ــﺎوز ﻣﺎﺿ ــﻳﻧﺎ اﻟﻣ ــروع ﻏﺎﻟﺑ ــﺎ
وﺗﺟﺎوز ﺳوء اﻟﻔﻬـم ،واﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـوﺟس واﻟﻣواﺟﻬـﺔ واﻟﺻـراع إﻟـﻰ اﻟﺛﻘـﺔ واﻟﺣـوار واﻟﺗﻌـﺎون،
ﺣﺗــﻰ أﺛﻧــﺎء اﻻﻋﺗ ـراف ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻧــﺎ اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ .إن اﻟرؤﻳــﺔ واﻟطﺎﻗــﺔ واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬــﺎ ذﻟــك أﻋظــم
ﻣﻣﺎ ﺗطﻠﺑﺗﻪ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗظﻝ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻧوﻳﻌﺔ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﻣﺎ ذﻛـرت ﻟﺗـوي .ﻏﻳـر
أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻝ ﺗﻔﻳد ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ ﻛﻝ ذﻟك.
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ﺑوارق أﻣﻝ
ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑوارق اﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ وﺷـﻬرة 7ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﻳن اﻷﺧﻳـرة ﻣﺑﺎدرﺗـﺎن إﺳـﻼﻣﻳﺗﺎن ﺟرﻳﺋﺗـﺎن :رﺳـﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻣــﺔ ﺳ ـواء ﺑﻳﻧﻧــﺎ وﺑﻳــﻧﻛم اﻟﺗــﻲ أرﺳــﻠﻬﺎ  138ﻋﺎﻟﻣــﺎ وﻗﺎﺋــدا إﺳــﻼﻣﻳﺎ إﻟــﻰ ﻛــﻝ اﻟﻛﻧــﺎﺋس اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ8؛
وﻣﻠﺗﻘــﻰ ﻟﻸدﻳــﺎن دﻋــﺎ إﻟﻳــﻪ اﻟﻣﻠــك ﻋﺑــد اﷲ ﻣﻠــك اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ .إن ﻫــﺎﺗﻳن اﻟﻣﺑــﺎدرﺗﻳن ﻏﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺧﺗﻼف واﻷﻫﻣﻳﺔ ،وﻳﺗوﺟب اﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻸﺧرى.
وﺑﺣﺳﺑﺎن اﻟزﻣن اﻟﻣﺗﺎح ،ﺳوف أرﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء .إﻧﻧﻲ أﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟﺣوارﻳﺔ اﻷﻛﺛـر أﻫﻣﻳـﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻷرﺑﻌــﺔ اﻷﺧﻳ ـرة .9أرﺟــو أن ﺗﻘوﻣ ـوا ﺑزﻳــﺎرة اﻟﻣوﻗــﻊ،www.acommonword.com ،
ﻛ ــﻲ ﺗطﻠﻌـ ـوا ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟرﺳ ــﺎﻟﺔ اﻟﻼﻓﺗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺣﺑ ــﺔ اﷲ واﻟﺟ ــﺎر ،واﻟ ــردود اﻵﺳـ ـرة اﻟﺗ ــﻲ ﻗﺎﻣ ــت ﺑﻬ ــﺎ
اﻟﻛﻧﺎﺋس ،وأﻓراد ﻣﺳﻳﺣﻳون وﻳﻬود وآﺧرون .إﻧﻬـﺎ ﺗظـﻝ رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻔﻳـدة .10ﻣﻧـذ ﺛﻼﺛـﺔ أﺳـﺎﺑﻳﻊ ،ﺣﺿـرت
 - 7ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك أﻳﺿــﺎ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻷﺧــرى ،ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ﻣﻧظﻣــﺎت ﺟدﻳــدة ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ «ﻣﻧﺗــدى اﻟﻌﻘﺎﺋــد
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺛﻼث»  ، www.threefaithsforum.org.ukوﻣؤﺳﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺟدﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،ﻣﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ «ﻣؤﺳﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻳش»
) ،(www.coexistfoundation.netوﻣؤﺳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻧﻲ ﺑﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻟﻠﻌﻘﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
).(www.tonyblairfaithfoundation.org
 - 8ﻟﻠﻣزﻳـ ـ ـ ــد ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ــن ﻛﻠﻣـ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـ ـواء ،ﺑﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ذﻟـ ـ ـ ــك ﻧـ ـ ـ ــص اﻟوﺛﻳﻘـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻌـ ـ ـ ــدة ﻟﻐـ ـ ـ ــﺎت ،اﻧظـ ـ ـ ــر
.www.acommonword.com

 - 9أي ﻣﻧذ إﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﺳـم ،اﻟـذي ﻳﺷـﻛﻝ ﻋﻼﻣـﺔ ﻓﺎرﻗـﺔ ،ﺑﺧﺻـوص ﻓﻬـم اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺋـد
اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣرﺳوﻣﻪ  .Nostra Aetateﻳﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣرﺳوم ﻓﻲ:
Austin Flannery (ed.), Vatican Council II: The Basic Sixteen Documents (Dublin:
Dominican Publications, 1996), pp. 569‐74.
 -10ﻗﺎم ﺳﻣو اﻷﻣﻳر ﻏﺎزي ﻓﻲ اﻷردن ﻣؤﺧ ار ﺑﺗﻠﺧﻳص اﻟـردود ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ« :ﻣﻧـذ إطﻼﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ أﻛﺗـوﺑر ﻋـﺎم

2007م ،اﺳﺗﺟﺎب أﻛﺛر ﻣن ﺳﺗﻳن ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻗﻳﺎدﻳـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ أو ﺑـﺂﺧر ،ﺑﻣـن ﻓـﻳﻬم ﺻـﺎﺣب اﻟﺳـﻌﺎدة اﻟﺑﺎﺑـﺎ
ﺑﻳﻧدﻳﻛت اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،واﻟﺑطرﻳرك اﻷرﺛودﻛﺳﻲ أﻟﻛﺳـﻲ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن روﺳـﻳﺎ ،ورﺋـﻳس أﺳـﺎﻗﻔﺔ ﻛـﺎﻧﺗرﺑري اﻟـدﻛﺗور روان

وﻟﻳـ ــﺎﻣز ،ورﺋـ ــﻳس أﺳـ ــﺎﻗﻔﺔ اﻻﺗﺣـ ــﺎد اﻟﻠـ ــوﺛري اﻟﻌـ ــﺎﻟﻣﻲ ،اﻷﺳـ ــﻘف ﻣـ ــﺎرك ﻫﺎﻧﺳـ ــون )اﻧظـ ــر «اﻟـ ــردود اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ» ﻓـ ــﻲ
 .(www.acommonword.comﻓــﻲ ﻧــوﻓﻣﺑر 2007م ،اﺳــﺗﺟﺎب أﻳﺿــﺎ أﻛﺛــر ﻣــن  300ﻗﺎﺋــد إﻳﻔﺎﻧﺟﻠﻳﻛــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ

اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻋﺑــر رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻳوﻳــورك ﺗــﺎﻳﻣز .وﻓــﻲ اﻷﺛﻧــﺎء ،ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن اﻟــذﻳن وﻗﻌـوا
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺣواﻟﻰ  300ﻋﺎﻟم ،وﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن  460ﻣﻧظﻣﺔ وﺟﻣﻌﻳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

وﻗد أدت ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء إﻟﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑـﺎدرات ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻓـﻲ أرﺟـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم وﻓـﻲ ﺑﻘـﺎع
ﺑﻌﻳ ــدة ﻋ ــن ﺑﻌﺿ ــﻬﺎ اﻟ ــﺑﻌض ﺑﻌ ــد اﻟﻬﻧ ــد واﻟﺑﺎﻛﺳ ــﺗﺎن وﺑ ــﻧﺟﻼدش وﻛﻧ ــدا وﺟﻧ ــوب أﻓرﻳﻘﻳ ــﺎ وﺑرﻳطﺎﻧﻳ ــﺎ اﻟﻌظﻣ ــﻰ )اﻧظ ــر
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ﻓــﻲ ﻟﻧــدن أوﻝ اﺟﺗﻣــﺎع ﺗﻌﻘــدﻩ ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺟدﻳــدة ،ﺗﺳــﻣﻰ ﻣؤﻗﺗــﺎ «اﻟﺣـوار اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ  ،»1-Cﻳﺷــﺗرك ﻓــﻲ
رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﻗﺳـﻳس ﻟﻧـدن اﻷﻧﺟﻠﻳﻛـﺎﻧﻲ ،اﻟﻣـوﻗر رﺗﺷـﺎرد ﺗﺷـﺎرﺗرس ،واﻟﻣﻔﺗـﻲ اﻷﻛﺑـر ﻓـﻲ ﻣﺻـر ،اﻟـدﻛﺗور
ﻋﻠــﻲ ﺟﻣﻌــﺔ ،ﻟﻘــد اﺳــﺗﻠﻬﻣت ﻣؤﺳﺳــﺔ  1-Cﻣــن ﻛﻠﻣــﺔ ﺳـواء وﻫـﻲ ﻣﻛرﺳـﺔ ﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ واﻟﺗﻌــﺎون
ﺑــﻳن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت .إﻧﻬ ـﺎ ﺗ ـذﻛرﻧﻲ ﺑﺎﻷﻳــﺎم

" "New Fruitsﻓ ــﻲ أﻛﺛ ــر ﻣ ــن  600ﻣﻘﺎﻟ ــﺔ ـ ﻧﻘﻠﺗﻬ ــﺎ آﻻف ﻣ ــن اﻟوﻛ ــﺎﻻت اﻟﺻ ــﺣﻔﻳﺔ ـ ﻛﺗﺑ ــت ﻋ ــن ﻛﻠﻣ ــﺔ ﺳـ ـواء
ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ وﺣدﻫﺎ(.

أﻛﺛر ﻣن  20أﻟف ﺷﺧص ﻗﺎم ﺑزﻳﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟـ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ .وﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﺳـﺗﺔ
آﻻف ﺷﺧص «ﺻﺎدﻗوا ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ» ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣدﻫﺎ.

وﻗــد أﺻــﺑﺣت ﻛﻠﻣــﺔ ﺳ ـواء ﻣوﺿــوﻋﺎ ﻟﻌــدد ﻣــن رﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر وأطروﺣــﺎت اﻟــدﻛﺗوراﻩ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻠدان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓرد ،واﻟﻣﻌﻬد اﻟﻼﻫوﺗﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﺑﻧﺟن ،ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ،وﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة(.

 ..ﺗﺗواﺻــﻝ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺧططــﺔ ﻟﻌــﺎم 2009م ،وﻫــﻲ ﺗﺷــﻣﻝ ﻓﻳﻠﻣ ـﺎً وﺛﺎﺋﻘﻳــﺎ أﺳﺎﺳــﻳﺎ ،ﺛﻼﺛــﺔ ﻛﺗــب ،ﻛﺗﻳﺑ ـﺎً ﻣﺷــﺗرﻛﺎ ﺑــﻳن

اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن واﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻳﺳــرد اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟﺣﺳﺎﺳــﺔ ،وﻣــؤﺗﻣ ار ﺳﻳﺎﺳــﻳﺎ ﻣﻬﻣــﺎ ﺳــوف ﻳﻌﻘــد ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺟــورج ﺗــﺎون ،ﻓــﻲ

واﺷﻧطن اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ؛ وﻫﻧـﺎك ﻣـؤﺗﻣر ﻛﺑﻳـر ﻳﻔﺗـرض أن ﻳﻌﻘـد ﻓـﻲ ﻣﺎﻟﻳزﻳـﺎ وﻗـد ﻳﻌﻘـد ﺛﺎﻟـث ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﺑـﻳن .أﻳﺿـﺎ ﺗﻌﻘـد اﻟﻧﻳـﺔ
ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻟﻘﺎﺋﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﻓﻳﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻛﻧﺎﺋس اﻷرﺛودﻛﺳﻳﺔ؛ وﻫﻧﺎك «ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻗـراءات» ﻣﺗﻌـددة اﻟﻠﻐـﺎت
ﻳوﺻ ــﻰ ﺑﻘراءﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣﺳ ــﻠﻣون واﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳون ،ﻣوﻗ ــﻊ ﻣﺷ ــﺗرك ﻣ ــﻊ ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻳﻳ ــﻝ ،ﻻﻣﺑ ــث ﺑ ــﻼس وﻗ ــد ﻳﺷ ــﺗرك ﻓﻳ ــﻪ ﺣﺗ ــﻰ
اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎن )ﻳوظف ﻗﺎﻋدة اﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺗدرﻳﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس واﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت(؛ وﻣـؤﺗﻣر ﺻـﺣﻔﻲ ﺣـوﻝ ﻋﻠـم اﻟﻛـﻼم

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ؛ ﻣﻌﻬـد  /ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻠﺳـﻼم ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ ﻟﻛﻧـﻪ ذو ﺗوﺟﻬـﺎت ﻋﺎﻟﻣﻳـﺔ وﻳرﻋـﺎﻩ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﻳن

واﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﺗﺷــﺗرك ﻓﻳــﻪ ﻛﻠﻣــﺔ ﺳـواء  -ﻫــذا ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺗﺣدﻳــد ﻫــو اﻟﺣـوار اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ _ C‐1؛ ﻣﺑــﺎدرة طﻼﺑﻳــﺔ ﻟ ـ ﻛﻠﻣــﺔ

ﺳـواء ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة؛ ﻣﺷــروع ﻣﺷــﺗرك ﺑــﻳن اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن واﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﻟﺗﺻــﻧﻳﻊ ﺳــﺑﺢ ﻟﻠﺻــﻼة؛ ﻋــدد ﻣــن ﻣﺷــﺎرﻳﻊ
«ﺗوﺳــﻳﻊ اﻵﻓــﺎق» ﻟﻧﺷــر «ﻛﻠﻣــﺔ ﺳـواء» ﻓــﻲ اﻟﻛﻧــﺎﺋس واﻟﺟواﻣــﻊ ﻓــﻲ أﻧﺣــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم؛ وأﺧﻳـ ار اﺳــﺗﻣرار اﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ

اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺗﻲ ﻳﻳﻝ وﻛﻳﻣﺑردج  /ﻻﻣﺑث ﺑﻼس واﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎن .ﺑﺎﺧﺗﺻـﺎر ،ﻧﻌﺗﻘـد أن ﻟﻧـﺎ أن ﻧﻘـوﻝ :إن اﻟﻌـﺎم اﻷوﻝ

ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﺣﻘق ـ ﺑﺣﻣـد اﷲ ـ «ﺟـذﺑﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳـﺎ» ﻏﻳـر ﻣﺳـﺑوق ،وﻧﺄﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻋﺎﻣﻬـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ـ إن ﺷـﺎء اﷲ ـ أن ﻧﻧﺟـز

«ﺗوﺳﻳﻌﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻟﻶﻓﺎق» .اﷲ ﻛرﻳم .اﻧظر:
(from a draft version of H.R.H. Prince Ghazi of Jordan, ‘Concept of Dialogue: On “A
Common Word Between Us and You”’ in Annual Dialogue Report on Religion and
Values of the C‐1 World Dialogue 2009, ed. Alistair Macdonald‐Radcliff and Roland
‐Schatz (Boston, Beirut, Pretoria, Tianjin, Zurich: Innovation Publishing, 2009), pp. 17
19).
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اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺣرﻛــﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳــﺔ ،وﻗــد ﺷــﺟﻌﺗﻧﻲ ﺣﻘﻳﻘــﺔ أﻧﻬــﺎ اﺳﺗﺷــﻌرت اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺷــﻲء ﺷــﺑﻳﻪ ﻣــن ﺣﻳــث
اﻟﻧطﺎق واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ .ﻟﻧدﻋو اﷲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن ﺗزدﻫر.
ﺑوﺻــﻔﻲ ﻋــﺎﻟم ﻻﻫــوت ،أدﻫﺷــﻧﻲ ﻛﻳــف اﺳــﺗطﺎﻋت ﻛﻠﻣــﺔ ﺳـواء ﺑﻳﻧﻧــﺎ وﺑﻳــﻧﻛم أن ﺗﺣــوز ﻛــﻝ ﻋﻧﺎﺻــر
اﻟﺣﻛﻣــﺔ واﻹﺑــداع اﻟﺗــﻲ ﻛﻧــت أﻧــﺎﻗش .إﻧﻬــﺎ ﺗﺗواﺻــﻝ ﺑوﺿــوح ،وﻟــدﻳﻬﺎ ﻓﻛ ـرة ﻋظﻳﻣــﺔ واﺣــدة :ﻣرﻛزﻳــﺔ
اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺗراﺣم ﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﻣوارﻳث .إﻧﻬﺎ ﺗﺑـدي ﺗﻔﺎﻧﻳـﺎ ﻣﺷـﺑوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔـﺔ إزاء اﷲ ،وﻫـﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋـﻝ ﺑﺷـﻛﻝ
ﺟريء وﻛرﻳم ﻣﻊ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن وﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟـراﻫن .اﻷﻛﺛـر ﻣـدﻋﺎة ﻟﻠدﻫﺷـﺔ ،أﻧﻬـﺎ ﺗـرﻛن إﻟـﻰ
اﻟﻘرآن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﻣﻌﺎ.
دﻋــوﻧﻲ أوﺿــﺢ ﻟﻣــﺎذا أﺟــد ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـ ارءة ﻟﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻘ ـرآن واﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس ﻣﻬﻣــﺔ ﺑوﺟــﻪ ﺧــﺎص .ﻓــﻲ
اﻟﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ اﻷﺧﻳرة اﺷﺗرﻛت ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ «اﻟﻘراءة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻛﺗـب اﻟﻣﻘدﺳـﺔ» .11ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻫـذﻩ
اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﻳن وﻣﺳﻳﺣﻳﻳن وﻳﻬود ﻳدرﺳون ﻧﺻوﺻﻬم اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻣﻌـﺎ ،وﻳﻣﻛـن أن ﻳـﺗم ذﻟـك ﺑـﻳن
أي زوﺟــﻳن ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋــد .12ﻓــﻲ ﻟــب اﻟﻧﺷــﺎط ﻗ ـ ارءة وﻧﻘــﺎش اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺣورﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘﻳــدﺗﻧﺎ،
وﻋﺑﺎدﺗﻧــﺎ ،وﻋﻳﺷــﻧﺎ .إن «اﻟﻘ ـراءة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺻــوص اﻟدﻳﻧﻳــﺔ» ﻳﻣــﺎرس اﻵن ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟــدوﻝ
واﻟﻣواﻗ ــﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ :ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت ،واﻟﻣﻌﺎﻫ ــد اﻟﻼﻫوﺗﻳ ــﺔ ،واﻟﺗﺟﻣﻌ ــﺎت اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ ،واﻟﻠﻘ ــﺎءات
اﻟدوﻟﻳﺔ .إﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻣﻧﺗﻣﻳن إﻟـﻰ ﻋﻘﺎﺋـد ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن اﺳﺗﺿـﺎﻓﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﻟﻧﻘـﺎش اﻟﻧﺻـوص اﻷﻗـرب إﻟـﻰ

 -11ﻟﻠﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــوﻝ ﺗﺷــﻛﻳﻝ «اﻟﻘ ـراءة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻛﺗــب اﻟﻣﻘدﺳــﺔ» اﻧظــر ﻣوﻗــﻊ اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـ ـ ــﺎت .http://etext.lib.virginia.edu/journals/jsrforum/أﻣ ـ ـ ــﺎ ﺑﺧﺻ ـ ـ ــوص أﻓﺿ ـ ـ ــﻝ اﻟﻣﺻ ـ ـ ــﺎدر

اﻟورﻗﻳﺔ ،ﻓﺎﻧظر اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن:
David F. Ford, Christian Wisdom. Desiring God and Learning in Love (Cambridge:
Cambridge University Press, 2007), pp. 273‐303; David F. Ford and C.C. Pecknold,
The Promise of Scriptural Reasoning (Oxford: Blackwell Publishing, 2006); Peter
Ochs, ‘Reading Scripture Together in Sight of Our Open Doors’ in The Princeton
Seminary Bulletin 26, no. 1, new series (2005), pp. 36‐47; and Steven Kepnes and
Basit Bilal Koshul (eds.), Studying the ‘Other’, Understanding the ‘Self’: Scripture,
Reason and the Contemporary Islam‐West Encounter (New York: Fordham University
Press, 2007).
 -12ﻣــن اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﺟﻳــدة ﻋﻠــﻰ ﻫــذا «ﺣﻠﻘــﺎت ﻧﻘــﺎش ﺑﻧــﺎء اﻟﺟﺳــور» اﻟﺗــﻲ ﺗﺳﺗﺿــﺎف ﺳــﻧوﻳﺎ ﻣــن ﻗﺑــﻝ رﺋــﻳس ﻗﺳﺎوﺳــﺔ
ﻛﺎﻧﺗرﺑري .ﻳﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷوﻝ ،اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ ﻋﺎم 2003م ،ﻓﻲ:
Michael Ipgrave (ed.), Scriptures in Dialogue: Christians and Muslims Studying the
Bible and the Qur’an Together (London: Church House Publishing, 2004).
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ﻗﻠوﺑﻬم ،ﺑﺣﻳث ﻳﻘوﻣون ﺑدور اﻟﻣﺿﻳﻔﻳن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑﻧﺻوﺻـﻬم وﺑـدور اﻟﻣﺳﺗﺿـﺎﻓﻳن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬم
ﺑﻧﺻـوص اﻵﺧ ـرﻳن .ﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻲ -ﺑوﺻــﻔﻲ ﻣﺳــﻳﺣﻳﺎ -ﺧﺑ ـرة ﻻﻓﺗــﺔ أن أﺗﻣﻛــن -ﺳــﻧﺔ ﺑﻌــد
أﺧــرى -ﻣــن اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑﻌﻣــق ﻣــﻊ ﻣﺳــﻠﻣﻳن وﻳﻬــود وﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن ،وأن أﺷــﻬد ﻛﻳــف ﻳﻧــﺗﺞ ﻋــن ﻫــذا ﻓﻬــم
ﻣﺗﺑـ ــﺎدﻝ ،وﺣﺟـ ــﺞ ،وﺻـ ــداﻗﺎت ،وﻣﺑـ ــﺎدرات وﺗﻌـ ــﺎون ﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻲ .إﻧﻧـ ــﻲ ﻻ أﺟـ ــد وﺳـ ــﻳﻠﺔ أﻓﺿـ ــﻝ ﻟﺗﻔﻌﻳـ ــﻝ
اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳ ــﺔ اﻟﺛﻼﺛﻳ ــﺔ :اﻟﻐ ــوص ﺑﺷ ــﻛﻝ أﻋﻣ ــق ﻓ ــﻲ ﻋﻘﻳ ــدة اﻟﻣ ــرء ،وﻓ ــﻲ ﻋﻘﺎﺋ ــد اﻵﺧـ ـرﻳن ،وﻓ ــﻲ اﻟﻌ ــﺎﻟم
اﻟﻣﻌﺎﺻر.
ﻫﻛــذا ﺷــﻌرﻧﺎ ﺑﺑﻬﺟــﺔ ﻣــن ﻧــوع ﺧــﺎص ﺣــﻳن اﻧﺿــﻣﻣﻧﺎ ﻓــﻲ «ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻛﻳﻣﺑــردج ﻟﻸدﻳــﺎن» إﻟــﻰ رﺋــﻳس
أﺳﺎﻗﻔﺔ ﻛﺎﻧﺗرﺑري ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣؤﺗﻣر ﺣوﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء .ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻟـﻪ ﻗﺑـﻝ ذﻟـك ،ﻓـﻲ ﺻـﻳف 2008م،
أﻫــم اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﺗــﻰ اﻵن« ،ﻛﻠﻣــﺔ ﺳ ـواء ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم» .ﻟــم ﻳﺳــﺑق ﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎء
واﻟﻘــﺎدة اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻘــدر ﻣــن اﻟﺗﻣﻳــز أن اﺟﺗﻣﻌــت ﻓــﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳــﺎ .وﻗــد ﻛــﺎن ﻣــن ﺑــﻳن اﻟﻣﻬــﺎم
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻧﻘﺎش ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ودراﺳﺔ اﻟﻘرآن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘـدس ﺳـوﻳﺔ .وﻗـد ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺑﻳـﺎن
اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذي ﺻـدر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺗـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـﻲ اﻷﻛﺑـر ﻓـﻲ ﻣﺻـر ،دﻛﺗـور ﻋﻠـﻲ ﺟﻣﻌـﺔ ورﺋـﻳس أﺳـﺎﻗﻔﺔ
ﻛﺎﻧﺗرﺑري ،دﻛﺗور روان وﻟﻳﺎﻣز:
«ﻣــن ﺑــﻳن أﻛﺛــر ﻋﻧﺎﺻــر ﻟﻘﺎﺋﻧــﺎ إﺛــﺎرة ﻟﻠﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻔرﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺗﻳﺣــت ﻟﻧــﺎ ﻛــﻲ ﻧــدرس
ﻣﻌـﺎ ﻓﻘـرات ﻣـن ﻛﺗﺑﻧـﺎ اﻟﻣﻘدﺳـﺔ .ﻟﻘـد أﺣﺳﺳـﻧﺎ أﻧﻧـﺎ ﻧﻣﺛـﻝ أﻣـﺎم اﷲ ,وﻗـد ﺟﻌـﻝ ﻫـذا ﻛـﻼ
ﻣﻧ ــﺎ ﻳ ــﺛﻣن ﻛﺛﻳـ ـ ار ﺛـ ـراء ﻣ ــوروث اﻵﺧ ــر ,ﻛﻣ ــﺎ ﺟﻌﻠﻧ ــﺎ ﻧ ــدرك اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧ ــﺔ ﻓ ــﻲ أن
ﻧﺻــطﺣب أﺻــﺣﺎب اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﻓــﻲ رﺣﻠــﺔ اﻛﺗﺷــﺎف ﻣﺗﺑــﺎدﻝ وﺗﻌﻬــد ﻟﻠﻧﺻــوص
اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻘدﺳﺔ .إﻧﻧﺎ ﻧرﻏب ﻓﻲ ﺗﻛرار ﺧﺑرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳـﺔ
ﺑوﺻــﻔﻬﺎ إﺣــدى اﻟﺳــﺑﻝ اﻟﺗــﻲ ﻧﺳــﺗطﻳﻊ ﻋﺑرﻫــﺎ أن ﻧطــور ﺑﺷــﻛﻝ ﻋﻳﻧــﻲ ﻓﻬــم ﻛﻳــف ﻳﻔﻬــم
اﻵﺧرون وﻳﻌﻳﺷون ﻋﻘﻳدﺗﻬم .وﻧﺣن ﻧوﺻﻲ اﻵﺧرﻳن ﺑﺄن ﻳﻌﻳﺷوا ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ».
إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺄﺧذ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺻﻳﺣﺔ -ﻛﻣﺎ أﻗﺗرح أن ﻧﻔﻌﻝ -ﻓﻳﺗﻌﻳن أن ﻧﻘوم ﺑذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷـﺗرك ,وﻫـذا
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.
ﺛﻣﺔ ﺗﻌﻠﻳق آﺧر ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﺟدﻳر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .إﻧﻬﺎ ﻟﻳس ﻣﻬﻣﺔ ﻓﺣﺳب ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑـﻳن اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن
واﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن ،ﻓﻬــﻲ ﺗﻘــوي ﻛﺛﻳ ـ ار اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ ﺿــﻣن ﻛــﻝ ﺟﻣﺎﻋــﺔ دﻳﻧﻳــﺔ .ﻟﻘــد اﻋﺗﺑــر ﻛﺛﻳــر ﻣــن
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اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ﻛﻠﻣ ــﺔ ﺳـ ـواء إﻧﺟ ــﺎ از أﺳﺎﺳ ــﻳﺎ ﻓ ــﻲ وﺣ ــدة اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ﻋﺑ ــر ﻣوارﻳ ــث اﻹﺳ ــﻼم وﻋﺑ ــر اﻷﻗ ــﺎﻟﻳم
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ـ ـﺔ؛ وﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺣـ ــو ﻣﻣﺎﺛـ ــﻝ ،ﺛﻣـ ــﺔ ﺗﻧوﻳﻌـ ــﺔ ﻻﻓﺗـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﻳن اﺳـ ــﺗﺟﺎﺑوا ﻟﻬـ ــﺎ .13وﻣـ ــن ﺑـ ــﻳن
اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻷﻛﺛـر إﺛـﺎرة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻘـرن أن ﺗﻌـزز اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت داﺧـﻝ اﻟـدﻳن اﻟواﺣـد واﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت
ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺑﺎدﻝ .ﻟﻘد أدرﻛت أﻛﺛر اﻟﻣﺑﺎدرات أﻫﻣﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻫـذا
اﻷﻣــر ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺎﺿــﻲ ،وﻫﻧــﺎ أﺗﺣــدث ﻋــن «اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳــﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣــﺔ» اﻟﺗــﻲ ﻗﺎدﻫــﺎ ﻣرﻛــز اﻟد ارﺳــﺎت
اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ درم .14ﻓﻲ آﺧر ﻣؤﺗﻣراﺗﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟـذي ﻋﻘـد ﻓـﻲ درﻫـم ﻓـﻲ ﻳﻧـﺎﻳر 2009م،
اﺷ ــﺗرﻛت اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣـ ـوار ﻣ ــﻊ «اﻟﻘـ ـراءة اﻟﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺻ ــوص اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ»؛ ﻛ ــﻲ ﺗط ــور
ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺔ ﻣﻛﻣﻠـ ــﺔ ﺿـ ــﻣن اﻟﻛﻧـ ــﺎﺋس اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ .ﺗظـ ــﻝ اﻟﻘ ـ ـراء اﻟﺣﻛﻳﻣـ ــﺔ ﻟﻧﺻوﺻـ ــﻧﺎ اﻟﻣﻘدﺳـ ــﺔ اﻟﻣﻬﻣـ ــﺔ
اﻟﻣﺣورﻳﺔ ﻛﺛﻳرة اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ،وﺗﻧﺗظرﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ.
ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ/اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ :ﺑﻳﺎن/ﻣﺳﻘط

 -13اﺳــﺗدﻋت ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺿــﻳر ﻟــرد رﺋــﻳس ﻗﺳﺎوﺳــﺔ ﻛــﺎﻧﺗرﺑري« ،ﻛﻠﻣــﺔ ﺳ ـواء ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم» ،ﻋﻠــﻰ ﻗــدر
ﻛﺑﻳر ﻣن اﻻﺳﺗﺷﺎرات ،ﺗﺗوﺟت ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻓﻲ ﻟﻣﺑث ﺑﻼس ﻋﻘد ﻳـوم اﻷﺣـد اﻷوﻝ ﻳوﻧﻳـو ﻋـﺎم 2008م ﺿـم ﻋﻠﻣـﺎء ﻣـن
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻧﺎﺋس ،وﻗد اﺟﺗﻣﻌوا ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺷرش ﻫﺎوس ،ﻓﻲ ﻟﻧدن ،ﻣﻊ ﺣواﻟﻰ ﺧﻣﺳﻳن ﻣن ﻗـﺎدة اﻟﻛﻧـﺎﺋس،
ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻛﻧﺳــﻲ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ،واﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﻣــﻳن إﻟــﻰ اﻟطواﺋــف اﻷرﺛودﻛﺳــﻳﻳﺔ )ﺻــﺣﺑﺔ ﻗــﺎدة ﻣــن اﻟﺷــرق

اﻵوﺳط( ،واﻟﻣﻳﺛودﻳﺔ ،واﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ،واﻷﻧﺟﻠﻳﻛﺎﻧﻳﺔ ،وآﺧـرﻳن .ﻛـﺎن ﻟـدﻳﻬم ﻣﺧطـوط ﻟـرد اﻟـدﻛﺗور وﻟﻳـﺎﻣز ،واﺗﻔﻘـوا ﻋﻠـﻰ
أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻧﺷـر ردا ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻳﺷـﻣﻝ ﻣـﺎ أﺟﻣﻌـوا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳـﻪ .اﻹﻗـرار اﻟـذي رﻋﺗـﻪ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻳﻳــﻝ واﻟــذي ﻳرﺣــب ﺑ ـ «ﻛﻠﻣــﺔ ﺳـواء» وﻧﺷــر ﻓــﻲ ﺷــﻛﻝ إﻋــﻼن ﻳﻐطــﻲ ﺻــﻔﺣﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻳوﻳــورك ﺗــﺎﻳﻣز ﻓــﻲ
ﻧوﻓﻣﺑر 2007م اﺷﺗﻣﻝ ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠـﻰ ﺗﻧوﻳﻌـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن ﺗوﻗﻳﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﻳن ،ﺑﻣـن ﻓـﻳﻬم اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن ﻗـﺎدة اﻟطﺎﺋﻔـﺔ

اﻷﻧﺟﻠﻳﻛﺎﻧﻳــﺔ .وﻗــد ﻋﻘــد اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻛﻧﺳــﻲ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻣﺛﻠــﻲ اﻟﻛﻧــﺎﺋس اﻟﻣﻧﺗﻣﻳــﺔ إﻟﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻳﻧــﺎﻳر 2008م ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻛﻠﻣــﺔ

ﺳـ ـواء وﺑﻌ ــد ذﻟ ــك أﺻ ــدروا ﺑﻳﺎﻧ ــﺎ ﺑﻌﻧـ ـوان «ﺗﻌﻠ ــم ﺗﻘﺻ ــﻲ اﻟﻣﺣﺑ ــﺔ ﻣﻌ ــﺎ .اﻗﺗ ارﺣ ــﺎت ﻣﻘدﻣ ــﺔ ﻟﻠﻛﻧ ــﺎﺋس ردا ﻋﻠ ــﻰ «ﻛﻠﻣ ــﺔ
ﺳ ـواء»» .ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك رواﺑــط وﺛﻳﻘــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن-اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ واﻟﻠﻘــﺎءات اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن

واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن .ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻫﻧـﺎك أﻳﺿـﺎ ﺗﻌـﺎون ﺑـﻳن ﻗـﺎدة اﻟﻛﻧـﺎﺋس واﻷﻛـﺎدﻳﻣﻳﻳن .اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ

اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳــﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻟﻳﺳــت ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻺطــﻼع ،ﻏﻳــر أﻧــﻪ ﻳﺳــﺗﺑﺎن أﻧــﻪ ﺟــرت ﻣﻧــﺎظرات ﻻ ﻳﺳــﺗﻬﺎن ﺑﻘــدرﻫﺎ ﻗﺑــﻝ اﺗﺧــﺎذ
ﻗرار ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ «اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ-اﻹﺳﻼﻣﻲ» ﺑﻳن اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎن واﻟذﻳن وﻗﻌوا ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣـﺔ ﺳـواء ،واﻟـذﻳن ﺗﻘـﺎﺑﻠوا أوﻝ ﻣـرة
ﻓﻲ روﻣﺎ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 2008م.

 -14اﻧظــر ﻣوﻗــﻊ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳــﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣــﺔ http://www.centreforcatholicstudies.co.uk/?cat=6:؛ واﻧظــر
أﻳﺿﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﺻدر ﻣؤﺧرا:

14

ﺳوف أوﺟز اﻵن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿـرة )ﻣﺿـﻣﻧﺎ ﺷـﻳﺋﺎ اﻗﺗﺻـرت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻠﻣـﻳﺢ إﻟﻳـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿـرة ﻟﻛﻧـﻲ
ﺗﻧﺎوﻟﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﻳﻝ ﻓــﻲ ﻣوﺿــﻊ

آﺧــر(15

ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣرﺷــدات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻌﻼﻗــﺎت

ﺑﻳن_اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ ٕواﺳﻬﺎم أدﻳﺎﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﻌﺎﻟم.16
دﻋوﻧﺎ ﻧﺳﺗﻬدف:
ﻣﺣﺑﺔ اﷲ واﻟﺟﺎر

 ﻓﻠﺗﺣﺑوا اﷲ وﻳﺣب ﻛﻝ ﻣﻧﻛم اﻵﺧر ،وﻟﺗرﺣﻣوا ﻛﻝ ﺧﻠق اﷲ
اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﻳﺔ

 ﺗﻌﻣﻘوا ﻓﻲ ﻋﻘﻳدﺗﻛم ،وﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وﻟﻳﺗﻌﻣق ﺑﻌﺿﻛم ﻓﻲ ﻋﻘﻳدة ﺑﻌض
ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻛﻣﺔ

 اﺳـ ــﻌوا وراء اﻟﺣﻛﻣـ ــﺔ ﻋﺑـ ــر ﻧﺻـ ــﻛم اﻟﻣﻘـ ــدس ،وﺗـ ــﺎرﻳﺧﻛم ،وﻻﻫـ ــوﺗﻛم ،وﻋﺑـ ــر ﻧﺻـ ــوص
وﺗ ـوارﻳﺦ وﻻﻫــوت ﺑﻌﺿــﻛم اﻵﺧــر ،وﻋﺑــر اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻔﻧــون ،واﻟﻌﻠــوم ،واﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ،وﺳــﺎﺋر
ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻛﻣﺔ.
اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث

 اﺣ ــذروا ﻣ ــن اﻻﺳ ــﺗﻼب ﻓ ــﻲ اﻟﺣداﺛ ــﺔ وﻟﻛ ــن اﺣ ــذروا أﻳﺿ ــﺎ ﻣ ــن رﻓﺿ ــﻬﺎ ،واﺳ ــﻌوا وراء
ﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ ٕواﺷﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن أدواﺋﻬﺎ .
ﺷراﻛﺔ اﻻﺧﺗﻼف

 -15اﻧظر ﺧﺻوﺻﺎ:
Ford, Christian Wisdom, and David F. Ford, Shaping Theology: Engagements in a
Religious and Secular World (Oxford: Blackwell Publishing, 2007).
 -16ﺗؤﻣن ﻫذﻩ إطـﺎ ار واﺳـﻌﺎ .ﺛﻣـﺔ ﻣﻘﺗـرح أﻛﺛـر ﺗﻔﺻـﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ-اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـزء اﻷﺧﻳـر ﻣـن رد
ﻣن رد رﺋﻳس اﺳﺎﻗﻔﺔ ﻛﺎﻧﺗرﺑري« ،ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﻣن أﺟـﻝ اﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌـﺎم» .ﻫـذا ﻫـو اﻟﻘﺎﻟـب اﻷﻛﺛـر ﺷـﻣوﻟﻳﺔ اﻟـذي اﻗﺗـرح
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘﺎدة اﻟدﻳﻧﻳﻳن ،وﻫو ﻳﺳﺗﺣق ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻌﻣﻘﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺟدﻳر ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق.
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 ﺷـ ــﻛﻠوا ﻋﻼﻗـ ــﺎت ﺷﺧﺻـ ــﻳﺔ ،وﺟﻣﺎﻋـ ــﺎت ،وﺷـ ــﺑﻛﺎت ،وﻣؤﺳﺳـ ــﺎت ﻣﻛرﺳـ ــﺔ ﻟﻠﺣ ـ ـوار ﺑـ ــﻳن
اﻷدﻳﺎن  ،واﻟﺗﻌﺎون ،واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ،ﺑدءا ﺑﺎﻟدوﻟﻳﺔ واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺧﻼق

 ﺷــﺟﻌوا اﻷﻓﺿــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺗواﺻــﻝ واﻟﻔــن واﻟﺗــﺄﻟﻳف ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــر رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺣﺑــﺔ اﷲ واﻟﺟــﺎر،
واﺳﺗﻘوا ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎدر ﺧﺻﺑﺎ
اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻋﺑر اﻷﺟﻳﺎﻝ

 ﺗﻌﻬدوا رؤﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم ﻳﻣﻛـن اﻟﻌـﻳش ﻓﻳـﻪ ،ﺧﻠﻘـﻪ وﻳﺣﻔظـﻪ اﻟـرب ﻣـن أﺟـﻝ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺑوارق اﻵﻣﻝ

 اﺧﻠﻘوا ﺑوارق اﻷﻣﻝ ﺿﻣن وﺑﻳن اﻟﻌﻘﺎﺋد ،ﻣﺳﺗﻠﻬﻣﻳن ﻣن «ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء» واﻟردود ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﷲ وﻣﻘﺎﺻد اﷲ

 ﻗوﻣوا ﺑﻛﻝ ذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﷲ وﻣن أﺟﻝ ﻣﻘﺎﺻدﻩ اﻟﺧﻳرة
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ودﻋوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧدﻋو أن ﻳﺑﺎرك اﷲ ﻓﻲ ﺟﻬودﻧﺎ وأن ﻳﻔﺎﺟﺋﻧﺎ ﺑﻛرﻣﻪ!

 -17ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻷﻫﻣﻳﺔ «ﻣن أﺟﻝ اﷲ» ،اﻧظر:
Ford, Christian Wisdom, Chapters 3, 4, and 7.
16

اللغة والمنطق وحدود اإلنسان
إلياس بلكا



ﻫﻝ ﺳﺑق أن ﺳﺄﻟت ﻧﻔﺳك ﻫذا اﻟﺳؤاﻝِ :ﻟ َم ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ  -وﻋﻠﻰ

ﺧﻼف اﻟرﺳﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن  -ﻣﻌﺟزة ﻟﻐوﻳﺔ؟ ﻟﻘد ﺟﺎء ﻧﺑﻳﻧﺎ ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم -ﺑﻛﺗﺎب ﻣﻌﺟز ،ﻫو
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،واﻟوﺟﻪ اﻷﻋظم ﻓﻲ إﻋﺟﺎزﻩ ﻫو اﻟﻧظم.

ﻋرﻓﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ-ﻣن ﻗدﻳم -ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻳوان ﻧﺎطق،
إﻧﻬﺎ «اﻟﻠﻐﺔ» ،وﻫﻲ ﻣن أﻗرب اﻷﺷﻳﺎء إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟذي ﱠ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣن أﻛﺑر أﻟﻐﺎز اﻟوﺟود ،وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ودرﺳﻧﺎﻫﺎ وﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ...ازدادت ﻏﻣوﺿﺎ
وﻛﺛرت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻹﺷﻛﺎﻻت ،وﻟذﻟك ﺣﻳن ﺳﺄﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟرب -ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ -ﻋن ﺣﻛﻣﺗﻪ
ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼف اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎن اﻟﺟواب} :وﻋﻠم آدم اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﺛم ﻋرﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﻘﺎﻝ أﻧﺑؤوﻧﻲ
ﺗﻣﻳز اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻷﺳﻣﺎء اﻷﺷﻳﺎء.
ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻫؤﻻء إن ﻛﻧﺗم ﺻﺎدﻗﻳن{)اﻟﺑﻘرة آﻳﺔ  30ﻓﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ( .ﻓﺛﺑت ّ
ﻟﻛن اﻟﺳؤاﻝ اﻷوﻝ ﻫﻧﺎ :ﻫﻝ ﻟﻠﻛون ﻟﻐﺔ؟ ﻫﻝ ﻳﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ؟ ورﺑﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ؟

ﻟﻐﺎت اﻟﻛون

أوﻟﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﻲ:

اﺗﺳﺎع اﻟوﺟود:

وﻫذا ﺳر اﻟﻘﺳم اﻟﻘرآﻧﻲ} :ﻓﻼ أﻗﺳم ﺑﻣﺎ ﺗﺑﺻرون وﻣﺎ ﻻ ﺗﺑﺻرون{)اﻟﺣﺎﻗﺔ .(39-38

وﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب أﻳﺿﺎ ﻗوﻟﻪ -ﺟﻝ ﺷﺄﻧﻪ} :-وﻛذﻟك ﻧري إﺑراﻫﻳم ﻣﻠﻛوت اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض{)اﻷﻧﻌﺎم .(76
ﻳﻌﻧﻲ :آﻳﺎﺗﻬﻣﺎ ،إذ أُري اﻟﺳﻣﺎوات ﺣﺗﻰ رأى اﻟﻌرش واﻟﻛرﺳﻲ ،وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات ﻣن اﻟﻌﺟﺎﺋب ،وﻣﺎ ﻓﻲ
أﺳﻔﻝ اﻷرﺿﻳن ،واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻧﺟوم واﻟﺟﺑﺎﻝ واﻟﺑﺣﺎر ....واﻟﻣﻠﻛوت ﻫو اﻟﻣﻠك ،زﻳدت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺎء
ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ .1ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐﺎﺋب ﻋن ﺣواﺳﻧﺎ أﻛﺑر وأوﺳﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺷﺎﻫد ،وذﻟك ﻫو اﻟﻐﻳب .ﻳﻘوﻝ
ﺳﻳد ﻗطب« :اﻟﻐﻳب ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺟود ﻳﺣﻳط ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻛﻝ ﺟﺎﻧب :ﻏﻳب ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻏﻳب ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر،
وﻏﻳب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻏﻳب ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﻪ ،وﻏﻳب ﻓﻲ اﻟﻛون ﻛﻠﻪ ﻣن ﺣوﻟﻪ ،ﻏﻳب ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻛون
وﺧط ﺳﻳرﻩ ،وﻏﻳب ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺗﻪ وﺣرﻛﺗﻪ ،ﻏﻳب ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﺣﻳﺎة وﺧط ﺳﻳرﻫﺎ ،وﻏﻳب ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ وﺣرﻛﺗﻬﺎ،
ﻏﻳب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟﻬﻠﻪ اﻹﻧﺳﺎن ،وﻏﻳب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرﻓﻪ ﻛذﻟك .وﻳﺳﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺑﺣر ﻣن اﻟﻣﺟﻬوﻝ ،ﻓﻼ ﻳﻘف إﻻ



ﺑﺎﺣث وأﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﻐرب .
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ﻋﻠﻰ ﺟزر طﺎﻓﻳﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎﻟك ﻳﺗﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺧﺿم ،وﻟوﻻ ﻋون اﷲ ﻟﻪ ،وﺗﺳﺧﻳر ﻫذا اﻟﻛون ،وﺗﻌﻠﻳﻣﻪ
ﻫو ﺑﻌض ﻧواﻣﻳﺳﻪ ﻣﺎ اﺳﺗطﺎع ﺷﻳﺋﺎ».2

ﺣﻳﺎة اﻟﻛون:

ﺣﻲ ،ﻟﻪ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻟﻐﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛذﻟك.
وﺛﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق أن ﻛﻝ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟوﺟود ّ

ﻳﻘوﻝ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﺗﺳﺑﺢ ﻟﻪ اﻟﺳﻣﺎوات اﻟﺳﺑﻊ واﻷرض وﻣن ﻓﻳﻬن ٕوان ﻣن ﺷﻲء إﻻ ﻳﺳﺑﺢ ﺑﺣﻣدﻩ وﻟﻛن ﻻ

ﺗﻔﻘﻬون ﺗﺳﺑﻳﺣﻬم إﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻠﻳﻣﺎ ﻏﻔو ار{)اﻹﺳراء .(44 ،ﻳﻘوﻝ اﺑن ﻛﺛﻳر« :ﻣﺎ ﻣن ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت إﻻ
ﻳﺳﺑﺢ ﺑﺣﻣد اﷲ؛ )وﻟﻛن ﻻ ﺗﻔﻘﻬون ﺗﺳﺑﻳﺣﻬم( ،أي  :ﻻ ﺗﻔﻘﻬون ﺗﺳﺑﻳﺣﻬم أﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺧﻼف ﻟﻐﺗﻛم،
وﻫذا ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﻳوان واﻟﻧﺑﺎت واﻟﺟﻣﺎد ،وﻫذا أﺷﻬر اﻟﻘوﻟﻳن».3
ﻟﻛن ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺢ ﺑﻬﺎ اﻷﺷﻳﺎء ،ﻟﺻرﻳﺢ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻟﻛن ﻻ ﺗﻔﻘﻬون
ﺗﺳﺑﻳﺣﻬم{ إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻳﻛون ذﻟك ﻛراﻣﺔ .ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺣﻛﺎﻩ أﺣد ﻣﺗﺻوﻓﻲ ﻣراﻛش ﻗﺎﻝ« :اﻋﺗﻛﻔت ﻓﻲ راﺑطﺔ
ﻣدة وواﺻﻠت أﻳﺎﻣﺎ ،ﻓﺧرﺟت أﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ،ﻓﺳﻣﻌت ﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﺳﺑﺢ ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺟﺎرة واﻟﻘرﻣد واﻵﺟر
واﻟﺗﺑن اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺣﻳطﺎن» .4وﻟذﻟك ﻓﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎدات ﻳﻣﻛن أن «ﺗﻌﻘﻝ» أﺷﻳﺎء ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻳﻪ ظواﻫر
اﻟﻧﺻوص} :إﻧﺎ ﻋرﺿﻧﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض واﻟﺟﺑﺎﻝ ﻓﺄﺑﻳن أن ﻳﺣﻣﻠﻧﻬﺎ وأﺷﻔﻘن ﻣﻧﻬﺎ وﺣﻣﻠﻬﺎ
اﻹﻧﺳﺎن إﻧﻪ ﻛﺎن ظﻠوﻣﺎ ﺟﻬوﻻ{)اﻷﺣزاب.(72 ،
إن اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺗوﻫم أﻧﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟوﺣﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون ،وﻳظن اﻟوﺟود ﺻﺎﻣﺗﺎ ،واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻛﻝ ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ اﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻳﺗﺣدث ،ﻓﺎﻟﻛون ﻣﺳرح ﻫﺎﺋﻝ ﻟﻠﻐﺎت ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻫﻰ و ﻷﺣﺎدﻳث ﻻ ﺗﺗوﻗف.

ﻟﻐﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت:

ﻛﻧﺎ ﻧﻣﻠك ﻧظرﻳﺎت ،ﻛﻔﻛرة اﻹﻳطﺎﻟﻲ
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌرف ﻟﻐﺔ -أو ﻟﻐﺎت -اﻟﻛونٕ ،وان ّ

ﻏﺎﻟﻳﻠﻳو اﻟذي ﻳﻌﺗﻘد أن اﻟﻛون ﻣﻛﺗوب ﺑﻠﻐﺔ رﻳﺎﺿﻳﺔ ،أﻋﻧﻲ ﻣﺧﻠوق وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻛرة ﻛﺎﻧت -وﻻ
ﺗزاﻝ ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ -ﻣوﺟﻬﺎً رﺋﻳﺳﺎً ﻟﻠﻌﻠم اﻷوروﺑﻲ .ﻳﻘوﻝ ﻏﺎﻟﻳﻠﻳو ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﻧﻘّـﺎد» –ﻓﻲ ﻧص ﻣﺷﻬور: -
«اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟواﺳﻊ اﻟﻣﻔﺗوح داﺋﻣﺎ أﻣﺎم أﻋﻳﻧﻧﺎ؛ ﻏﻳر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﻬم ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب إذا
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟﻐﺗﻪ ،وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ .إﻧﻪ ﻣﻛﺗوب ﻓﻲ ﻟﻐﺔ رﻳﺎﺿﻳﺔ،
ﻟم ﻧﻌﻛف أو ً
وﺣروف ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت واﻟدواﺋر وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ .وﺑدون ﻫذﻩ اﻟﺣروف ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﻔﻬم ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة»* .وﻣﺎ دام اﻟﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺎً ﺑﻠﻐﺔ رﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﻓﺳﺗﻛون ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت،
وﻫﻛذا ﺑدا ﻟﻐﺎﻟﻳﻠﻳو أن اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺧﺎﻟد ،ﻏﻳر ﻣﺣﺳوس وﻻ ﻣرﺋﻲ؛ ﻟﻛﻧﻪ ﻣﻔﻬوم وﻣﻘروء ،ﻳﻬﻳﻣن
ﻋﻠﻰ ظواﻫر اﻟوﺟود وﻳﺣﻛﻣﻬﺎ ،وﻓق ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺿرورﻳﺔ*.
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ﻋﻘﻼﻧﻳﺎت وﻟﻐﺎت
ﻟذﻟك ﻻ ﺗوﺟد طرﻳﻘﺔ واﺣدة ﻟﺗﻌ ّﻘﻝ اﻟوﺟود اﻟذي ﻳﺗﺣدث ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ ،وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ -
ﺧﺻوﺻﺎً اﻟﻘدﻳﻣﺔ -ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟواﻗﻊ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻼﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟذي ﻳﺗم ﺑﻧظﺎم ﻣن اﻟرﻣوز ﻳﻛون وﺳﻳطﺎً ﺑﻳن اﻟﺷﺧص
وﻫذا اﻟواﻗﻊ ،ﺛم ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﻘﻝ ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎج أﺧﻼق ﺧﺎﺻﺔ؛ وﻟذﻟك ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ
اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ أن طرﻳﻘﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﻫذﻩ واﺣدة ﻻ ﺗﺗﻌدد5؛ ﻟﻛن اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻳﻧت ﺧطﺄ
ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ،وأن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ أﻣﻝ ﻣﻳؤوس ﻣﻧﻪ6؛ وﻟذﻟك ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ واﺣدة؛ ﺑﻝ ﻋﻘﻼﻧﻳﺎت
ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.7

ﻣﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻳـــﺔ؟

وﻧﺣن اﻟﻳوم واﻋون ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻛﺗﺷف ﺣﻘﺎﺋق اﻟوﺟود ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ،ﻓﻛﻝ ﻧظرﻳﺔ ﻓﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ

ﺟدﻳدة-ﻣﺛﻼً -ﺗﻛون ﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻورات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻵراء اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻷﻗدم ،وﻫﻛذا ﺗﺗﻐﻳر ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻷﺷﻳﺎء ،وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺗﺻورﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﻳر ﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻣﺎ دﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻳن ﻣن أن
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺟدﻳدة ﺳﺗﺗﻐﻳر ﺑدورﻫﺎ ﺑﺗﻐﻳر اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﱢﺳﺔ ﻟﻬﺎ؛ أي أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻻ ﺗﻧطﺑق ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ ،وﻻ ﺗﻛﺷف ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ،ﻓﻬﻲ إذن ﻏﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ.8
وﻟﻬذا ﻟم ﻳﻌد ﻣﻣﻛﻧﺎ اﻟﻳوم -ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي -ﻓﻬم اﻟواﻗﻊ ٕوادراﻛﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻌﻘﻝ اﻟﺗﺟرﺑﺔ
ﻟوﺣدﻫﺎ ،ﻓﻬذا ﺣﻠم اﻧﺗﻬﻰ؛ ﺑﻝ إن ﻣﻔﻬوم اﻟواﻗﻊ ﻧﻔﺳﻪ-أو اﻟواﻗﻌﻲ -ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻌرﻳف ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻔﻳﻠﺳوف
أﻟﻛﻳﻲ ،ﻓﻬو ﻳﻧﺄى ﻋن اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣدﻳد.9
إن اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺗطور ﻣﻌرﻓﻲ داﺋم ﻻ ﻓﻛرة ﻣﺳﺗﻘرة ،وﻫذا ﻣﺎ آﻟت إﻟﻳﻪ اﻟﻳوم ﻛﺛﻳر ﻣن اﻵراء واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت ،ﻓﻼ
وﺟود ﻟﻠﻌﻠم ،أي ﻟﺷﻲء ﻣﺣدد ﺑﺄﻝ اﻟﺗﻌرﻳف اﺳﻣﻪ :اﻟﻌﻠم؛ ﺑﻝ ﺗوﺟد ﻋﻠوم وﻣﻌﺎرف ﻣﺗﻌددة ،ﻛﻝ ﻋﻠم ﻣﻧﻬﺎ
ﺣﺻر ﻣوﺿوﻋﻪ ﺟﻳدا وﺣ ﱠددﻩ ،ﻓﻬو ﻳدرﺳﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار دون أن ﻳدﻋﻲ ﻳوﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺷﻔﻪ وأﻧﻬﺎﻩ .وﻟذﻟك أﺻﺑﺣت
اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣؤﻗت ،ﺣﻳث ﻻ ُﻳﺗﺻور ﺷﻲء ﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺷﻳﺎء أﺧرى
وﻋﻼﻗﺎت أﺧرى ،وﺣﻳث ﻻ ﻳﻛﺗﺷف ِ
اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ؛ ﺑﻝ ﻳﻘوم ﺑﺎﻗﺗراح ﺑﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻳﺳﺗﻌﻳن ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ «إدراك» ﻫذا اﻟﺷﻲء
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وﻫذا اﻹدراك ﻛﻠﻪ ﻳﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ؛ وﻟذﻟك ﻓﻬو – وﻻ ﺑد -ﻣﺣدود

ﺑﺣدودﻫﺎ وﻣﺣﻛوم ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،وﻳﺗﻐﻳر ﺑﺗﻐﻳر اﻟﻠﻐﺔ؛ ﺑﻝ إن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻗد ﺗﺗﺣوﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﺎدة واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺳﻣﻳﻪ ﺑﻳﻛون ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻷرﺟﺎﻧون اﻟﺟدﻳد» :أﺻﻧﺎم اﻟﻌﻘﻝ ،وﻳﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣوﺟﻬﺎت واﻷﻓﻛﺎر
اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺧط ار ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ.

ﻓﻲ ﻗﺻور اﻟﻣﻧطق

3
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وﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ/اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻋﻲ ﻣﺗﻘدم ﺑﺣدود اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺑﺷري ،وﺑﺗﻌدد اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺎت ،ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻧﺎﻫﻳك ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟوﺟود ﺟﻣﻳﻌﻪ .وﻗد ﺗﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻛﺛﻳرة ،ﻣﻧﻬﺎ
ﻧظرة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﻧطق.

أﺳس «اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﻧطﻘﻲ»:

ﻟﻘد أﺳس أرﺳطو ﻓن اﻟﻣﻧطق ،وﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻛرﻳﺔ

واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳس ﻛﺑرى ،وﻫﻲ-1 :ﻗﺎﻧون اﻟﻬوﻳﺔ ،أي اﻟﺷﻲء «أ» ﻫو «أ»،
ﻓﻬو ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻏﻳرﻩ -2 .ﻗﺎﻧون ﻋدم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧﻘﻳﺿﻳن :أي أن اﻟﺷﻲء وﻧﻘﻳﺿﻪ ﻻ ﻳﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﺷﻲء
واﺣد وﻓﻲ آن واﺣد ،ﻓﻼ ﻳﻣﻛن أن ﺗُﺛﺑت وﺗﻧﻔﻲ ﺷﻳﺋﺎً واﺣداً ﻓﻲ وﻗت واﺣد -3 .ﻗﺎﻧون ﻋدم ارﺗﻔﺎع
اﻟﻧﻘﻳﺿﻳن ،أو اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣرﻓوع ،وﻣﻌﻧﺎﻩ أﻧﻪ ﻻ وﺳط ﺑﻳـن اﻟﻧﻘﻳﺿﻳن ،ﻓﻳﺳﺗﺣﻳﻝ أن ﻳﻛون اﻟﺣﻛم وﻧﻘﻳﺿﻪ
ﺑﺎطﻠﻳن ﻣﻌﺎً.12

اﺑن

ﺧﻠدون :إن اﻟﻣﻧطق اﻷرﺳطﻲ/اﻟﺻوري ﻟﻐﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﻟﻐﺔ ﻣن ﻟﻐﺎت ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻛﺛﻳرة؛ ﺑﻝ

أوﺿﺢ اﺑن ﺧﻠدون أن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﻻ ﻳﻧﻔﻊ ﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎدة أو اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،وﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟروح وﻣﺎ وراء
اﻟﺣس .أﻣﺎ «ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺔ -وﻳﺳﻣوﻧﻪ اﻟﻌﻠم اﻟطﺑﻳﻌﻲ -ﻓوﺟﻪ ﻗﺻورﻩ ]أي اﻟﻣﻧطق[ أن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذﻫﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧرج ﺑﺎﻟﺣدود واﻷﻗﻳﺳﺔ -ﻛﻣﺎ ﻓﻲ زﻋﻣﻬم -وﺑﻳن ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻏﻳر
ﻳﻘﻳﻧﻲ؛ ﻷن ﺗﻠك أﺣﻛﺎم ﻛﻠﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﺗﺷ ﱢﺧﺻﺔ ﺑﻣوا ﱢدﻫﺎ ،وﻟﻌﻝ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن
ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ،اﻟﻠﻬم إﻻ ﻣﺎ ﻳﺷﻬد ﻟﻪ اﻟﺣس ﻣن ذﻟك ،ﻓدﻟﻳﻠﻪ ﺷﻬودﻩ ﻻ ﺗﻠك
اﻟﺑراﻫﻳن»...
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ﻓﻬذا ﻫو ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺎت :اﻟﺣس واﻟﺗﺟرﺑﺔ ،ﻻ ﻣﺟرد اﻟﺗﺄﻣﻼت اﻟﻧظرﻳﺔ .ﺛم

ﻳﺿﻳف اﻟﻌﻼّﻣﺔ« :وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ وراء اﻟﺣس ،وﻫﻲ اﻟروﺣﺎﻧﻳﺎت ،وﻳﺳﻣوﻧﻪ اﻟﻌﻠم
اﻹﻟﻬﻲ وﻋﻠم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﻓﺈن ذواﺗﻬﺎ ﻣﺟﻬوﻟﺔ رأﺳﺎ وﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﻻ اﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻷن
ﺗﺟرﻳد اﻟﻣﻌﻘوﻻت ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻛن ﻓﻳﻣﺎ ﻫو ﻣدرك ﻟﻧﺎ ،وﻧﺣن ﻻ ﻧدرك
اﻟذوات اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺟرد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻳﺎت أﺧرى ﺑﺣﺟﺎب اﻟﺣس ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳﻧﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﻟﻧﺎ ﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻻ
14
ﺣداً أدﻧﻰ ﻣن
ﻣدرك ﻟﻧﺎ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ ، »..أي أن اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ّ

اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻪ وﺗﻔﻬﻣﻪ .وﻣﺎ ﻻ ﺷﻌور ﻟﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺣو ﻣن اﻷﻧﺣﺎء ،وﻻ أﺻﻝ ﻟﻪ ﻧﻘﻳﺳﻪ ﻋﻠﻳﻪ ...ﻓﻛﻳف
ﻧﺣﻛم ﻓﻳﻪ ،وﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﻧﺻﻔﻪ .وﻫذﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺟرﻳد اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺣدودﻩ.

4

ﻧﻘد أﺳس اﻟﻣﻧطق:

ﻟذﻟك ذﻫب ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﺳس ﻏﻳر ﺿرورﻳﺔ ﻓﻌﻼً،

ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﺧرﻗﻬﺎ ﺳﻘوطﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺑث واﻟﻣﺣﺎﻝ؛ ﺑﻝ أروا ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻋن ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ٕواطﺎر ﻟﻐوي ﻣﺣدد،
وﻛﻝ ذﻟك ﻳﻣﻛن أن ُﻳـﺗَـﺟﺎوز أو ﻳوﺟد ﻏﻳرﻩ.
وﻛﺎن أﻫم ﺧروج ﻟﺑﻌض أﻫﻝ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻳن ﻣﻬﻣﻳن ،أﺑطﻠوا ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻗﺎﻧون
ﻋدم ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻘﻳﺿﻳن :اﻷوﻝ ﻣﺑﺣث اﻟﺻﻔﺎت اﻹﻟﻬﻳﺔ ،ﺣﻳن ﻗﺎﻟوا :إﻧﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟذات ،ﻻ ﻫﻲ
اﻟذات ،وﻻ ﻫﻲ ﻏﻳر اﻟذات .15واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻓﻛرة اﻟﺣﺎﻝ ،وﻗد اﺷﺗﻬرت ﻋن أﺑﻲ ﻫﺎﺷم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ،وﻗﺎﻝ ﺑﻬﺎ أﺑو
ﺑﻛر اﻟﺑﺎﻗﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ أﺧرى ،ﺑﻳﻧﻣﺎ رﺟﻊ ﻋﻧﻬﺎ إﻣﺎم اﻟﺣرﻣﻳن اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﺑﻌد أن اﻋﺗﻧﻘﻬﺎ زﻣﺎﻧﺎ.16
واﻟﺣﺎﻝ ﻫو واﺳطﺔ ﺑﻳن اﻟوﺟود واﻟﻌدم ،وﻟﻪ ﺛﺑوت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج؛ ﻟﻛن ﻻ اﺳﺗﻘﻼﻻً -ﻛﺎﻟﺳواد ﻓﻲ ﺷﻲء -ﺑﻝ
ِ
ﻛﺎﻟﻘﺎد ِرﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .أﻣﺎ ﻧﻘﻳض اﻟﻣوﺟود ﻓﻠﻳس ﻫو اﻟﻣﻌدوم؛ ﺑﻝ اﻟﻼﻣوﺟود .ﻳﻘوﻝ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻟﻐﻳرﻩ،
اﻟﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﻲ  -وﻫو أﺣد أﻓﺿﻝ ﻣن ﺗﻛﻠـم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع« : 17-ﻗﺎﻝ اﻟﻣﺛﺑﺗون  :ﻧﺣن ﻟم ﻧﺛﺑت واﺳطﺔ ﺑﻳن
اﻟﻧﻔﻲ واﻹﺛﺑﺎت ،ﻓﺈن اﻟﺣﺎﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧدﻧﺎ ...وﻟم ﻧﻘﻝ  -ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق -إﻧﻪ ﺷﻲء ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﻟﻪ ﻣوﺟود،
ﻓﺈن اﻟﻣوﺟود اﻟﻣﺣدث إﻣﺎ ﺟوﻫر ٕواﻣﺎ ﻋرض ،وﻫو ﻟﻳس أﺣدﻫﻣﺎ؛ ﺑﻝ ﻫو ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻬﻣﺎ».18

ﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣرﻓوع ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر:

ﺑﻝ إن ﻣﻔﻛري اﻹﺳﻼم اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﻗض ،ﻓرأى

ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن -ﻣن ﻣﻌﺗزﻟﺔ وأﺷﺎﻋرة -أﻧﻪ ﻏﻳر ﻻزم ،ﻓﺧرﺟوا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣرﻓوع؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻣﺳك
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻣﺎء آﺧرون ،ﻛﺎﻟﻔﺧر اﻟرازي واﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ.19
وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ،ﻓﺎﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺑﻌض اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻻ ﻳﻌﺗرﻓون ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ «اﻟﺧطﻳرة» ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون؛ ﻓﻛﺎﻧط
ﻣﺛﻼً -رﻏم ﺗﺻﺣﻳﺣﻪ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣرﻓوع -ﻻ ﻳرى ﻟﻪ ﺳوى ﻗﻳﻣﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻣﺟرد ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺣﺎﺻﻝ .أي أﻧﻪ ﻣﻌﻳﺎر ﺳﻠﺑﻲ ﻻ ﻳﺿﻊ أﻳﺔ أﺣﻛﺎم إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ .20
وﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻻﺣظ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑوﺗرو أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻧﻘﻳﺿﺎن -ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق اﻟﺧﺎﻟص -ﻻ ﻳوﺟدان ﻣﻌﺎً؛
ﺑﻝ إذا وﺟد أﺣدﻫﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻵﺧر ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ وﻧظﺎم اﻟوﺟود اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻻ ﻳﻧدﺛر اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎن وﻻ
ﻳﻧﻬدﻣﺎن؛ ﺑﻝ ﻳﻧﺗﻬﻳﺎن إﻟﻰ ﺷﻛﻝ آﺧر ﺟدﻳد .أي ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ -أو اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﺻطﻼح اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن -ﺗﻛون+) :ج(
-) +ج( = ،0ﺑﺧﻼف اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ.21
وﻻﺑد أن أﺷﻳر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻌض أﺑﺣﺎث اﻟرﻳﺎﺿﻳﻳن واﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻗد اﻧﺗﻬت إﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻟواﺳطﺔ
ورﻓض ﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣرﻓوع .وأﻫم ﻫؤﻻء اﻟﻬوﻟﻧدي ﺑروﻳر Brouwerاﻟذي ﺗوﺻﻝ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺣﻳن درس ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ .ﻓﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ اﻟواﺣدة أﻻ ﺗﻛون ﺻﺣﻳﺣﺔ ،وأﻻ ﺗﻛون -أﻳﺿﺎ-
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ﺧﺎطﺋﺔ .22وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﻧطق اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﻧﺎء اﺳﺗدﻻﻻت وﺑراﻫﻳن ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺣﻳث
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ واﻟﺧﺎطﺋﺔ ،ﺗوﺟد  -أﻳﺿﺎ  -ﻗﺿﻳﺔ «ﻻ ﻣﻌﻧﻰ» ﻟﻬﺎ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.23..

اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺎ واﻟﻼﻣﻌﻧﻰ

وﻗد ﺗﻠﻘﻔت اﻟوﺿﻌﺎﻧﻳﺔ )أو ﻣدرﺳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ( ﻫذا اﻟﻧﻘد ﻟﻠﻣﻧطق اﻟﻘدﻳم ،ﻓدرﺳت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﺑﱠﻳﻧت أن ﺟزًءا

ﻛﺑﻳ ار ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻝ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ ،أو ﺟﻣﻝ ﺣﺷوﻳﺔ .ﻟﻛن ﺑﻌض اﻟوﺿﻌﻳﻳن ﺗطرﻓوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب
وﺗﺟﺎوزوا ﺣﺗﻰ ﻣوﻗف اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﻳن ،ﻓﺎﻋﺗﺑروا أن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة -ﺣوﻝ اﻟﺣﻳﺎة وأﺻﻠﻬﺎ ،واﻟﻣوت وﻣﺎ
ﺑﻌدﻩ ،وﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺻﻳرﻩ ...وﻧﺣو ذﻟك -ﻫﻲ -ﺑﻛﻝ ﺑﺳﺎطﺔ -ﺗﻌﺎﺑﻳر ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ ،أي
أﻧﻬﺎ ﻟﻐو ﻏﻳر ﻣﺷروع .24ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن اﻷﻓﺿﻝ ﻟك –ﻋﻧد دﻓﻳد ﻫﻳوم ﻣﺛﻼ  -25أﻻ ﺗﻧﺷﻐﻝ ﺑﻬذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ؛
ﻷﻧﻬﺎ ﻓوق اﻟﻌﻘﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ -ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻟوﺿﻌﻳﻳن اﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ -ﻻ ﻳﺟوز ﻟك أن ﺗﺳﺄﻝ ﺑﻬﻛذا أﺳﺋﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ
ﻟﻬﺎ ،ﻣن ﺣﻳث اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﻧطق.
ﺣﻳـًﺎ إﻟﻰ اﻟﻳوم ،ﻓﻬذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أﻧﻪ ﻳﻣﺗﻠك –ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
وﻳرد ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء أوﺳﺗﺎن ﺑﺄﻧﻪ إذا اﺳﺗﻣر ﺗﻌﺑﻳر ﻣﺎ ّ

َ◌ ْوﻟﻰ ﺗﻔﻬﱡم ﻫـذا اﻟﺗﻌﺑﻳر
اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ -ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻔروق وﻛﺷف اﻟرواﺑط ،ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻷ َ
ﻗﺑﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﻳﺣﻪ .26وﻟذﻟك َﻳﻌﺗﺑر ﻛﺎرﻧﺎب -أﻫم رؤوس اﻟوﺿﻌﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة -أن ﻋدم إﻣﻛﺎن ﺗﻌرﻓﻧﺎ

ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﺷﻳﺎء ،واﻗﺗﺻﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟظواﻫر واﻟﻘواﻧﻳن ،ﻻ ﻳﻧﻔﻲ أن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻟﻛﺑرى أﺳﺋﻠﺔ
ﻣﺷروﻋﺔ وﺻﺣﻳﺣﺔ؛ ﻟﻛن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺗﺻوري ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺟﻳب ﻋﻧﻬﺎ ،وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ أﺳﺋﻠﺔ ﻏﻳر وﺿﻌﻳﺔ.27
ﻟﻘد ﻓﻬم ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﻳن أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﻳﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ،ﻳﻘوﻝ ﻫﺎﻳﻧﻣﺎن« :إن
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻏﺎﻣﺿﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ رﻏم ذﻟك ﺗظﻝ ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻳﺿﺎح
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ» .28أﻣﺎ راﺳﻝ -اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻛﺑﻳر -ﻓﻘد اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺻﺣﻳﺣﺔ
وﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ أو اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.29

ﺳؤاﻝ اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن اﻟﻠﻐﺔ واﻟوﺟود

ﻫﻛذا ﺗﺑرز واﺣدة ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ :ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺟود؛ ﻫﻝ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن
اﻟوﺟود وﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ طﺑﻳﻌﺗﻪ ،أم ﻫﻲ -ﻋﻛس ذﻟك -ﺗﺳﺗر ﺟﻬﻠﻧﺎ ﺑﻪ وﺑﻛﻧﻬﻪ؟ ﻫﻝ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺟود ﻓﻌﻼ،
أم ﻫﻲ ﻧظﺎم ﻣن اﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻧﺎﻫﺎ ﻟﻧﻛﺷف ﺑﻬﺎ ﻋن ﻧظرﺗﻧﺎ وﺷﻌورﻧﺎ ﺑﺎﻟوﺟود؟ وﺑﺻﻳﻐﺔ أﺧرى :ﻫﻝ
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗطﺎﺑق واﻟواﻗﻊ ﺑﺣﻳث ﻻ ﺳﺑﻳﻝ إﻟﻳﻪ إﻻ ﺑﻬﺎ ،أم ﻫﻲ ﻣﺟرد إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ -ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت أﺧرى-
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذا «اﻟواﻗﻊ»؟
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اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع:

وﻟﻳس اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺳؤاﻝ اﻟﺗواﻓق ﻫذا أن ﻧﻌرف ﻟﻣن اﻷﺳﺑﻘﻳﺔ

ﻣن اﻷﻣرﻳن :اﻟﻠﻐﺔ أم اﻟواﻗﻊ .إن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻳﺳت ّأوﻟﻳﺔ وﻻ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ؛ إذ ﻻﺷك أن ﻋﺎﻟم اﻷﺷﻳﺎء أﺳﺑق ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ

ﺗﻌﺑﻳر ﺗﺎﻝ ﻋن إدراك واﻗﻊ ﻗﺎﺋم .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻬذا اﻹدراك ﻻ ﻳﺗم إﻻ ﻋﺑر اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ٕواطﺎرﻫﺎ ،ﻓﻛﺄن

ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻳﻘوم إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐدو ﺷرطﺎً ﻓﻲ وﺟودﻩ .30وﻟذﻟك ﻳﻘوﻝ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ :ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﻛﻼم
ﻋن ﻧظرﻳﺔ ﻟﻸﺷﻳﺎء ﺗﺛﺑﻳت ﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرﻣوز واﻟﻌﻼﻣﺎت .31ﻫﻛذا ﻳﺻﺑﺢ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟوﺟود أﻣ اًر ﻣرﺗﺑطﺎً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻧظرﻳﺗﻬﺎ.

اﻟﻠﻐﺔ وﺳﺎطﺔ ﺑﻳن اﻟوﺟود واﻹﻧﺳﺎن؟

وﻟذﻟك ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻳن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ،

وﺑﻳن اﻟوﺟود -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن اﻵﺧر -ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ؛ ﺑﻝ ﻻﺑد ﻫﻧﺎ ﻣن وﺳﻳط ،ﻫو ﻧظﺎم اﻟرﻣوز اﻟذي
ﻫو اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،وﻻ ﺷﻲء ﻳﻣﻳز اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﻏﻳرﻩ -ﺑﻌد اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ -ﻣﺛﻝ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﻝ
ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻳﺎة -ﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ -ﺗؤوﻝ إﻟﻰ ﻧﺳق ﻣن اﻟرﻣوز ﻳﺣﻘق اﻟﻔﻬم واﻟﺗواﺻﻝ؛ وﻟﻬذا
ﺗﺣوﻟت اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﻠﻐﺔ -ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑوﻝ رﻳﻛور -إﻟﻰ إﻳﺿﺎح ﻧظﺎم اﻟرﻣوز
ﻫذا؛ اﻟوﺳﻳط ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟم واﻹﻧﺳﺎن.32
ﺑﻝ إن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻳﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻻﻣﺗﻼك ﻋﺎﻟم ﺧﺎص ﺑﻪ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺧﺎرج ﻋﻧﻪ .وﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻔﻛرة
اﻟﻣﺣورﻳﺔ «ﻟﻬﺎﻣﺑوﻟت» ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺟدا ،وﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ :إن اﻟﻠﻐﺎت ﻫﻲ ﺗﺻورات ﻟﻠﻌﺎﻟم ،33ﻓﺑﻘدر ﺗﻌددﻫﺎ
واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺗﺗﻌدد ﺻور اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺧﺗﻠف؛ ﻟذﻟك ﻳﻛون ﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺻوف ﻣﺛﻼ ﻟﻐﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ :ﻣﺛﺎﻝ ﻟﺣدود اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻘﻝ

ﻳﺻر اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﻋﺎﻟم آﺧر ﻟﻳس ﻫو ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ،وﻳﻌرﻓون ﻋن اﻟوﺟود ﻣﺎ ﻻ
ﻧﻌرﻓﻪ ،ﻓﻠﻬم ﻣﺷﺎﻫدات وﻣﻌﺎﻳﻧﺎت وأﺣﺎﺳﻳس وأذواق ﻣن ﻏﻳر طرﻳق اﻹدراك اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺣض ،وﻻ طرﻳق
اﻟﺣواس ،وذﻟك ﻫو «اﻟﺷﻬود» ،ورﺑﻣﺎ أطﻠﻘوا ﻋﻠﻳﻪ «اﻟﻣﻌرﻓﺔ» .34ﻗﺎﻝ أﺑو ﻳﻌﻘوب اﻟﻧﻬرﺟوري :اﻟﻳﻘﻳن
اﻟﺧواص -ﻣن ﻛﺑﺎر ﺻوﻓﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ« :-اﻟﻣﺟﺎﻫدات ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﺎت،
ﻣﺷﺎﻫدة اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﻐﻳب ،35وﻗﺎﻝ ﱠ
واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺳﻳﺎﺣﺗﺎن :ﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﺳﻳر ﻓﻲ اﻷرض؛ ﻟﻳرى أوﻟﻳﺎء اﷲ ،أو ﻳﻌﺗﺑر ﺑﺂﺛﺎر ﻗدرﺗﻪ ،وﺳﻳﺎﺣﺔ
ِ
ﻣﺷﺎﻫدات ا ِ
ﻟﻐﻳوب ،ﻓﻳطﻣﺋن اﻟﻘﻠب ﻋﻧد اﻟﻣوارد
ﺑرﻛﺎت
اﻟﻘﻠب؛ ﻟﻳﺟوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛوت ،ﻓﻳورد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ
ُ
ﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﻐﻳوب» .36وﻟذﻟك ﻳﻘوﻝ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ« :ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋق اﻹﻳﻣﺎن اﻟﺑﺎطﻧﺔ وﺣﻘﺎﺋق أﻧﺑﺎء اﻟﻐﻳب اﻟﺗﻲ
أﺧﺑرت ﺑﻬﺎ اﻟرﺳﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌرﻓﻪ إﻻ ﺧواص اﻟﻧﺎس».37
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ﻫذا اﻟﻐزاﻟﻲ ﻳﻘص ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟروﺣﻳﺔ ،وﻛﻳف اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻣﻊ اﻋﺗراﻓﻪ ﺑﻌﺟز
اﻟﻠﻐﺔ ﻋن ﺣﻛﺎﻳﺗﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ،ﻳﻘوﻝ« :ﻓدﻣت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻘدار ﻋﺷر ﺳﻧﻳن ،واﻧﻛﺷف ﻟﻲ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺧﻠوات
أﻣور ﻻ ﻳﺗﻳﺳر إﺣﺻﺎؤﻫﺎ واﺳﺗﻘﺻﺎؤﻫﺎ ،واﻟﻘدر اﻟذي أذﻛرﻩ ُﻟﻳﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ أﻧﻲ ﻋﻠﻣت ﻳﻘﻳﻧﺎ أن اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻫم
اﻟﺳﺎﺑﻘون ﻟطرﻳق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ ،وأن ﺳﻳرﺗﻬم أﺣﺳن اﻟﺳﻳر وطرﻳﻘﻬم أﺻوب اﻟطرق ...وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓـﻣﺎذا
ﻳﻘـوﻝ اﻟﻘﺎﺋﻠون ﻓﻲ طـرﻳق أوﻝ ﺷروطﻬﺎ :ﺗطﻬﻳر اﻟﻘﻠب ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻣﺎ ﺳوى اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ...وآﺧرﻫﺎ اﻟﻔﻧﺎء ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻓﻲ اﷲ ...وﻣن أوﻝ اﻟطرﻳق ﺗﺑﺗدئ اﻟﻣﺷﺎﻫدات واﻟﻣﻛﺎﺷﻔﺎت ...ﺛم ﻳﺗرﻗﻰ اﻟﺣﺎﻝ ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺻور
واﻷﻣﺛﺎﻝ إﻟﻰ درﺟﺎت ﻳﺿﻳق ﻋﻧﻬﺎ ﻣطﻠق اﻟﻧطق ،ﻓﻼ ﻳﺣﺎوﻝ ُﻣﻌﺑر أن ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ إﻻ واﺷﺗﻣﻝ ﻟﻔظﻪ ﻋﻠﻰ

ﺧطﺄ ﺻرﻳﺢ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺗراز ﻋﻧﻪ  ....وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻣن ﻟم ﻳرزق ﻣﻧﻪ ﺷﻳﺋﺎ ﺑﺎﻟذوق ﻓﻠﻳس ﻳدرك ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺔ
اﻟﻧﺑوة إﻻ اﻻﺳم ،وﻛراﻣﺎت اﻷوﻟﻳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫﻲ ﺑداﻳﺎت اﻷﻧﺑﻳﺎء».38

ﻟذﻟك اﻟﺗزم اﻟﺻوﻓﻳﺔ إﺧﻔﺎء ﻣﺷﺎﻫداﺗﻬم ﻋن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺧﻼﺋق ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻗﺎﻝ أﺑو ﻋﻣرو اﻟدﻣﺷﻘﻲ -ﻣن
ﻣﺗﺻوﻓﺔ أوﻝ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ« : -ﻛﻣﺎ ﻓرض اﷲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﻳﺎء إظﻬﺎر اﻵﻳﺎت واﻟﻣﻌﺟزات ﻟﻳؤﻣﻧوا ﺑﻬﺎ )أي
اﻟﻧﺎس( ،ﻛذﻟك ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻳﺎء ﻛﺗﻣﺎن اﻟﻛراﻣﺎت ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻔﺗﺗن اﻟﺧﻠق ﺑﻬﺎ».39
وﻧظ اًر ﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ وﺗﺳﺎﻣﻲ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺑﺎﺷر ...ظﻬر ﻣﺎ ﻳﻣﻛن
أن ﻧﺳﻣﻳﻪ ﺑـ«ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺗﺻوف»؛ وذﻟك أن اﻟﻣﺗﺻوف ﻳﻌﺟز -ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب -ﻋن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن
ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻣﻌﺎﻳﻧﺎﺗﻪ وﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟروﺣﻳﺔ؛ ﻓﻘد ﺿﺎﻗت اﻟﻠﻐﺔ ﻋ ﱠﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ،وﻫو ﻻ ﻳﺟد ﻓﻳﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺗﻬﺎ وﺗﻧوع
أﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ -ﻣﺎ ﻳﻌﻳﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻛﻧوﻧﺎت ﺻدرﻩ؛ ورﺑﻣﺎ ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة؛ وﻫﻲ ﻋﻧدﻫم :ﻣﺎ ﻳﺧﻔﻰ ﻋن
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻛﺷﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠطﺎﻓﺔ ﻣﻌﻧﺎﻩ .وﻗﺎﻝ ﺑﻌﺿﻬمِ :ﻋْﻠﻣﻧﺎ ﻫذا إﺷﺎرة ﻓﺈذا ﺻﺎر ﻋﺑﺎرة ﺧﻔﻲ .40وﺣﺗﻰ
أﺳﻠوب اﻹﺷﺎرة واﻹﻳﻣﺎء ﺑﺎﻟدﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﻧﻔﻊ ﻓﻲ وﺻف ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻐﻳﺑﻳﺎت اﻟﻣﺷﻬودة.41
وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن أﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﺻوﻓﺔ :اﻟدﻫﺷﺔ واﻟﺣﻳرة ،وذﻛروا ﻋن اﻟﺟﻧﻳد أﻧﻪ ﻗﺎﻝ« :اﻧﺗﻬﻰ ﻋﻘﻝ اﻟﻌﻘﻼء إﻟﻰ
اﻟﺣﻳرة» ،42وﻫﻲ اﻟﺣﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑك اﻟﻠﺳﺎن وﺗﻌﺟزﻩ ﻋن اﻟﺑﻳﺎن.
ﺑﻝ رﺑﻣﺎ ﻋﱠﺑر اﻟﻣﺗﺻوف ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻔظ ﻻ ﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،وﻫو اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑـ«اﻟﺷطﺢ» ،واﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟم ﻳﺗﻌﻣد
ذﻟك؛ وﻟﻛﻧﻪ ﺿﻳق اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺣدودﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺧواﻟﺞ اﻟﻘﻠب ورؤاﻩ.43
وﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺻوف -وﻫﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرب اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ -ﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺗﺻوﻓﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﺑﻝ أﻛﺛر أﺻﺣﺎب اﻟﺗﺟﺎرب اﻟروﺣﻳﺔ-ﻣن ﻛﻝ اﻷدﻳﺎن واﻟﻌﺻور -وﺟدوا داﺋﻣﺎً أن
اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋن اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﻳر.44
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واﻟذي ﻳزﻳد ﻣن ﺗﻌﻘﻳد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن اﻟﺗﺻوف ﺗﺟرﺑﺔ ﻓردﻳﺔ وذاﺗﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،وﻟذﻟك ﻻ ﺗوﺟد أﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﺗﻣ ﱢﻛن
ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم اﻟﺗﺻوف واﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ ،إﻻ اﻻﻧﺧراط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻوف .وﻛﻝ ﻫذا ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن
ﺣﻘﻳﻘﺔ وﺟود ﺑﻌض ﻋواﻟم اﻟﺗﺻوف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺿﻳق.

اﻟﻘرآن واﻷﺷﻳﺎء ﺑﻳن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻷﺳﻣﺎء

ﻟﻘد اﺳﺗوﺣﻰ ﻣﻔﻛرو اﻹﺳﻼم ﻓﻛرة ﻗﺻور اﻟﻠﻐﺔ ﻋن إدراك اﻟوﺟود ﻣن اﻟوﺣﻲ اﻟﻛرﻳم ،ﻓﻬم ﻳﻘرؤون ﻗوﻟﻪ –
ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻓﻼ ﺗﻌﻠم ﻧﻔس ﻣﺎ أُﺧﻔﻲ ﻟﻬم ﻣن ﻗرة أﻋﻳن ﺟزاء ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﻣﻠون{)اﻟﺳﺟدة .(17 ،ﻗﺎﻝ أﺑو ﻋﺑد
اﷲ اﻟﻘرطﺑﻲ« :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد أﻧﻪ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن اﻟﻧﻌﻳم اﻟذي ﻟم ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻧﻔس وﻻ ﺑﺷر وﻻ َﻣـﻠَـك...
وﻗﺎﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس :اﻷﻣر ﻓﻲ ﻫذا أﺟﻝ وأﻋظم ﻣن أن ﻳﻌرف ﺗﻔﺳﻳرﻩ».45

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ رواﻩ أﺑو ﻫرﻳرة ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻗﺎﻝ :ﻳﻘوﻝ اﷲ ﻋز وﺟﻝ :أﻋددت
ﻟﻌﺑﺎدي اﻟﺻﺎﻟﺣﻳن ﻣﺎ ﻻ ﻋﻳن رأت ،وﻻ أذن ﺳﻣﻌت ،وﻻ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﺑﺷر ،ﺛم ﻗ أر اﻟرﺳوﻝ اﻟﻛـرﻳـم} :ﻓـﻼ
ﺗﻌﻠـم ﻧﻔـس ﻣﺎ أﺧﻔﻲ ﻟـﻬم ﻣـن ﻗـرة أﻋﻳن{ .46وﻗد ذﻛر أﺑو اﻟﻌﺑﺎس اﻟﻘرطﺑﻲ أن «ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻛﻼم أن اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ّادﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﻌﻳم واﻟﺧﻳرات واﻟﻠذات ﻣﺎ ﻟم ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻪ أﺣد ﻣن اﻟﺧﻠق ،ﻻ ﺑﺎﻹﺧﺑﺎر ﻋﻧﻪ وﻻ

ﺑﺎﻟﻔﻛرة ﻓﻳﻪ ،وﻗد ﺗﻌرض ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻟﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ،وﻫو ﺗَـﻛـﻠﱡـف ﻳﻧﻔﻳﻪ اﻟﺧﺑر ﻧﻔﺳﻪ؛ إذ ﻗد ﻧﻔﻰ ﻋﻠﻣﻪ واﻟﺷﻌور ﺑﻪ
ﻋن ﻛﻝ أﺣد».47
وﻟذﻟك ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء :إن اﻻﺷﺗراك ﺑﻳن أﺳﻣﺎء اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة ﻟﻔظﻲ ﻻ ﺣﻘﻳﻘﻲ ،ورووا ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس -ﺗرﺟﻣﺎن

اﻟﻘرآن -ﻗوﻟﺗﻪ اﻟراﺋﻌﺔ :ﻟﻳس ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ إﻻ اﻷﺳﻣﺎء ،وﻓﺳر ذﻟك اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ« :إن اﷲ ﻗد
وﻣﺎء وﺣرﻳ اًر وذﻫﺑﺎً وﻓﺿﺔ وﻏﻳر ذﻟك ،وﻧﺣن ﻧﻌﻠم ﻗطﻌﺎً أن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ
أﺧﺑر أن ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ ﺧﻣ اًر وﻟﺑﻧﺎً
ً
ﻟﻳﺳت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ؛ ﺑﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗﺑﺎﻳن ﻋظﻳم ﻣﻊ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-وأوﺗوا ﺑﻪ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ{ ﻋﻠﻰ

أﺳﻣﺎء ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ﻛﻣﺎ أﺷﺑﻬت
اﺳم ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋق
َ
أﺣد اﻟﻘوﻟﻳن أﻧﻪ ﻳﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ وﻟﻳس ﻣﺛﻠﻪ ،ﻓﺄﺷﺑﻪ ُ
اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣن ﺑﻌض اﻟوﺟوﻩ ،ﻓﻧﺣن ﻧﻌﻠﻣﻬﺎ إذا ﺧوطﺑﻧﺎ ﺑﺗﻠك اﻷﺳﻣﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘدر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ،
اﻟﺣﻘﺎﺋق
َ
ُ
وﻟﻛن ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻻ ﻧدرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ وﻻ ﺳﺑﻳﻝ إﻟﻰ إدراﻛﻧﺎ ﻟﻬﺎ؛ ﻟﻌدم إدراك ﻋﻳﻧﻬﺎ أو ﻧظﻳرﻫﺎ ﻣن
ﻛﻝ وﺟﻪ».48
ﻓدور اﻟﻠﻐﺔ إذن ﻫو ﺗﻘرﻳب اﻷﺷﻳﺎء ﻹدراك اﻹﻧﺳﺎن ،ﻻ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ؛ وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﻳن ،ﻓﻲ آﻳﺔ} :اﷲ ﻧور اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض{)اﻟﻧور« :-(35 ,اﻟﻣﻌﻧﻰ :أي ﺑﻪ وﺑﻘدرﺗﻪ أﻧﺎرت
ﻋﺑر
أﺿواؤﻫﺎ ،واﺳﺗﻘﺎﻣت أﻣورﻫﺎ ،وﻗﺎﻣت ﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﻳب ﻟﻠذﻫن»49؛ وﻟذﻟك أﻳﺿﺎ ّ
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اﻟﻘرآن ﻋن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ آدم ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء) :وﻋﻠم آدم اﻷﺳﻣﺎء( ،أي ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ،
وﻟم ُﻳﻌﻠﱠم آدم ﺣﻘﺎﺋق اﻷﺷﻳﺎء وﻣﺎﻫﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻟو ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻟﻘﺎﻝ ﻣﺛﻼ :وﻋﻠم آدم اﻷﺷﻳﺎء ،وﻟم ﻳﻘﻝ
اﻷﺳﻣﺎء ،ﻓﻬذا ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص ﻻ اﻟﺣﻘﺎﺋق.50

ﺧﺎﺗﻣﺔ

إن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻳﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻋﺎﻟم اﻷﺷﻳﺎء واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻪ؛ وﻟﻛﻧﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﻗﺎﺻرة
ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟوﺟودﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ،ﻓﺎﻧﻌﻛس ﻫذا اﻟﻘﺻور ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻔﻛر اﻟﺑﺷري ،وﻋﻠﻰ
ﻣﻧطق اﻟﻌﻘﻝ ،ﻓﺈذا أﺿﻔﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذا ﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﺣﻳط ﻋﻠﻣﺎ إﻻ ﺑﺟزء ﺿﺋﻳﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺣوﻟﻪ ...أدرﻛﻧﺎ
ﺟدا أﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ إدراك أﺳرار اﻟوﺟود.
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اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي

ﺳﺎﺣ ٌﺔ رﺋﻳﺳﻳ ٌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن*

روﺑرت ﻛﺎﺑﻼن**

ات ،أﻳﺎ ﻳﻛن أرُْﻳﻧﺎ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﺛﻝ «ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات» و «اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة» ،ﻣﺎ
ﻫﻧﺎك ﺷﻌﺎر ٌ
دور ﻓﻲ
ﻠﻌب اً
ﺗزاﻝ ﻣؤﺛﱢرة .وﻛذﻟك اﻷ َْﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧراﺋط اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟﻐ ارﻓﻳﺔ ﺗ ُ
ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟَم .وﻗد ﻛﺎن ﺗﻌ ﱡﻘﻝ ﺧرﻳطﺔ أوروﺑﺎ ﺿرورﻳﺎً ﻟﻠﻔﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .ورﻏم

ﻓﺈن ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن ﻣﺎ ﺗزاﻝ أﻫ ﱠم ﻣن أﻣﺎﻛن
اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺗﻐﻳر ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت؛ ّ
ﻓﺈن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻘﻊُ داﺋﻣﺎً ﺗﺣت
أُﺧرى .وﻓﻲ ﺑﻠدان ﻫ ّﺷﺔ اﻟﺗﻛوﻳن ﻣﺛﻝ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﻌراق؛ ّ

ٍ
ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم ﻳﻣﻛن أن ﻧﺗﺄﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﺳﺗﻧدﻳن إﻟﻰ
ي
رﺣﻣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ .وﻫﻛذا ،ﻓﻲ أ ﱢ
اﻟﺧﺎص ،ﻣﺎ ﻳ ازﻟون أﺷ ﱠد
اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ؟ اﻷﻣﻳرﻛﻳون َﻣﺛَﻼً وﺑﺳﺑب ﻣوﻗﻌﻬم اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ّ
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻣﺣﻳطﻳن اﻷطﻠﺳﻲ واﻟﻬﺎدي .وﻗد ﺛﺑت ﻫذا اﻷﻣر ﺧﻼﻝ اﻟﺣرﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﻳن

اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻓﺄﻟﻣﺎﻧﻳﺎ اﻟﻧﺎزﻳﺔ ،واﻟﻳﺎﺑﺎن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ ،واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ،واﻟﺻﻳن
ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﻳن
طﻳن أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ .وﻳﻣﻳﻝ
اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ؛ ﻛﻠﱡﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗُرّﻛز ﻋﻠﻰ أﺣد ﻫذﻳن اﻟﻣﺣﻳ َ
ُ
إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ وﺳط اﻟﺧرﻳطﺔ ،ﺑﺣﻳث ﻳﻧﻔﺻﻝ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺗﻪ

اﻟﺑﻌﻳدة .وﺗﺷ ّﻛﻝ اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺻوﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﻣذﺑﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﻣوﻣﺑﺎي ﻓﻲ اﻟﺧرﻳف
اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ دﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي –ﺛﺎﻟث أﻛﺑر اﻟﻣﺣﻳطﺎت -ﺳﻳظ ﱡﻝ ﺳﺎﺣﺔً رﺋﻳﺳﻳﺔً
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن .وﻫذا اﻟﻣﺣﻳط ﻳﻛون ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن ﺗﺣﻔظ اﻟﺳﻼم

ﻓﻳﻪ ،وأن ﺗﻣﻧﻊ

------------

* ﺗﻠﺧﻳص ﻋنForeign Affairs, March/April 2009, PP.16-32:
** ﻛﺎﺗب وﺻﺣﻔﻲ أﻣرﻳﻛﻲ .
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اﻟﺗﻬرﻳب واﻟﻘرﺻﻧﺔ ،وأن ﺗﺣﺗوي اﻟﺻﻌود واﻟﺗﻧﺎﻓُس اﻟﻬﻧدي واﻟﺻﻳﻧﻲ ،ﻓﻳﻪ وﻣن ﺣوﻟﻪ.
واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق و ِ
اﻟﻔ َرق
ْ
اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة واﻻﻧﻬﻣﺎك ﻓﻲ ﻧز ٍ
اﻋﺎت أﻫﻠﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻫو دور اﻟﺗوازن واﻟﺑﻘﺎء اﻟﺑﺣري اﻟﻘوي

ﻓﻲ اﻷُﻓُق.
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺟود اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟﻘوي،
إن اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻵﺧر اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ
ّ
ُ
ي ﻳﺗﺧﻠﻝ اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻳﺣﺗﺿﻧﻪ وﻳﻣﺗد
أن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧد ﱠ
واﻟﺻﻌود اﻟﺻﻳﻧﻲ واﻟﻬﻧديّ ،
ﻋﺑرﻩ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺻﺣراء واﻷرﺧﺑﻳﻝ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ .واﻟﺳﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﻌرب واﻹﻳراﻧﻳﻳن أﻧﻬم َﺑ ْد ٌو،

ﻟﻛﻧﻬم ﻛﺎﻧوا أﻳﺿﺎً ﺑﺣﺎرةً ﻛﺑﺎ اًر .وﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي اﻟﻣﻣﺗد
ﺑﻳن اﻟﺑﺣر اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﻠﻳﺞ اﻟﺑﻧﻐﺎﻝ أن ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﻘﻳﻣون ﻋﻠﻰ ﺳواﺣﻠﻪ،
أن اﻟﺗوﺗرات ﻓﻳﻪ وﻣن ﺣوﻟﻪ ﻫﻲ
أن أﻛﺛر ﺛروات اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗدﻓق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ،و ّ
وّ
ات إﺳﻼﻣﻳﺔٌ ﻻ ﺑد ﻣن ﻓﻬم أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ،واﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼج.
ﺗوﺗﱡر ٌ

ات ﺑﺣرﻳﺔ :ﺗﻌرف ﺷﻌوب اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي أﺳﺎﺑﻳﻊ اﻟرﻳﺎح اﻟﻣوﺳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﺗﻳﺔ ﻓﺗﺗوﻗّﺎﻫﺎ.
ﻣﺗﻐ ﱢﻳر ٌ
وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﺑﻠدان اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ﻣرﺗﺑطﺔً ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗﺑﻝ ظﻬور اﻟﺳﻔن اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ .وﺗﻣﺛّﻠت
ِ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻳﻠﻳب
اﻟﺳﻠَﻊُ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔُ ﺑﺎﻟﺑﺧور واﻟﺗواﺑﻝ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ واﻷﻧﺳﺟﺔ .وﻗد ﻗﺎﻝ
ّ
ﻷن
إن اﻟطرق اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻛﺎﻧت أﻫ ﱠم ﻣن اﻟطُ ُرق اﻟﺑرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻌﺻورّ ،
ﻓرﻧﺎﻧدز  -أرﻣﺳﺗو ّ

ﻷن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗ ّﻝ .وﻟذﻟك ﺷﺎﻋت ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ
اﻟﺳﻔن ﺗﺣﻣﻝ ﺑﺿﺎﺋﻊ أﻛﺛر ،و ّ
اﻟﻣﻘوﻟﺔ :ﱠ
إن ﺣﺎﻛم ﻣﻠﻘﺔ أﻳﺎً ﻳﻛن،
ﻗﺎﺑض ﻋﻠﻰ ُﻋُﻧق اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ ،ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﺳﻳوﻳﺔ
ٌ

رﻣز ﻫو اﻟﺻﻔﺎر!
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ .وﻫﻧﺎك ﻗو ٌﻝ آﺧر :ﻟو ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟَم ﺑﻳﺿﺔً ،ﻟﻛﺎن ﻣﺿﻳق ُﻫ ُ
وﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ﻓﺈ ّن  %90ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،و %65ﻣن اﻟﻧﻔط ،ﺗُ ْﺷ َﺣ ُن ﺑﺣ اًر .وﻧﺻف

ﺗوﻋﺑﺎت اﻟﻳوم ﺗ ﱡﻣر ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي .واﻟﺳﻔن اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺑر اﻟﻣﺣﻳط
ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺳ َ
اﻟﻬﻧدي ﺗﻣر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﻣرات اﻟﻧﻔط ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧﻠﻳﺞ ﻋدن وﺑﺣر ُﻋﻣﺎن
وﻣﻣر ﻫرﻣز و َﻣﻠَﻘﺔٕ .واذا ﻛﺎﻧت  %40ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﻣر ﺑﻣﻌﺑر َﻣﻠَﻘﺔ؛
وﺑﺎب اﻟﻣﻧدب
ّ
ظر ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷرﻳن ﺳﻧ ًﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻓﺈن  %40ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﱡ
رﻣز .واﻟﻣﻧﺗ َ
ّ
ﻳﻣر ﺑﻣﺿﻳق ُﻫ ُ

أن ﺗزداد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%45وأﻛﺛر اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳن ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎدم ﻫﻣﺎ
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اﻟﺻﻳن واﻟﻬﻧد .و %85ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﻳن اﻟﻧﻔطﻳﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺑر اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي،

و %65ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻬﻧد اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎً.

وﻫﻛذا ﻓﺎﻟﻬﻧد ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺗوﺳﻳﻊ رﻗﻌﺔ ﻧﻔوذﻫﺎ ﻣن اﻟﻬﺿﺑﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ٕواﻟﻰ ﺧﻠﻳﺞ ﺗﺎﻳﻼﻧد.
أن ﺗﺟﺎرة اﻟﻬﻧد ﻣﻊ إﻳران واﻟﻌرب ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﻓﻘط .ﻓﻬﻧﺎك
واﻟﻣﻌروف ّ

 5،3ﻣﻠﻳون ﻫﻧدي ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ ،وﻳرﺳﻠون  4ﺑﻠﻳون دوﻻر إﻟﻰ ﺑﻠدﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﺎم.

وﺳﺗظﻝ ﺗﺟﺎرة اﻟﻬﻧد ﺗﻧﻣو ﻣﻊ إﻳران وﻻﺣﻘﺎً ﻣﻊ اﻟﻌراق .وﻗد ﺻﺎرت إﻳران ﺷرﻳﻛﺎً اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎً

ﻟﻠﻬﻧد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻗّﻌت اﻟدوﻟﺗﺎن ﻋﻘداً ﺑﺎﻟﻣﻳﺎرات ﻹﻣداد
اﻟﻬﻧد ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻹﻳراﻧﻲ ﻟﻠﺧﻣس واﻟﻌﺷرﻳن ﺳﻧﺔً اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻫﻧﺎك ﺧطط ﻟﻧﻘﻝ اﻟﻐﺎز اﻹﻳراﻧﻲ

أن اﻟﻬﻧد ﺗﺳﺎﻋد إﻳران ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻣﻳﻧﺎء «ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺎر»
ﺑﺎﻷﻧﺎﺑﻳب ﻋﺑر ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن! ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ طرف ﺧﻠﻳﺞ ُﻋﻣﺎن .وﺗوﺛق اﻟﻬﻧد ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﻳﺎﻧﻣﺎر -اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ طُﻐﻣﺔ

ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺑﻼد .وﺗﻣﻠك اﻟﻬﻧد  155ﺑﺎرﺟﺔ
ﻋﺳﻛرﻳﺔٌ -ﺑﺳﺑب ﻏﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺛروات اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ُ
أن ﻣﻌظم وارداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر
ﺣرﺑﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗز ُ
ﻳد ﻣن ﻗوة ﺑﺣرﻳﺗﻬﺎ .وﻣﺷﻛﻠﺗﻬﺎ ّ

ﻳب ﻣن ﺷواطﺊ ﻣﻛران اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ؛ ﺣﻳث ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺻﻳن اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
رﻣز ،وﻫو ﻗر ٌ
ﻣﺿﻳق ُﻫ ُ
ﻟﻠرﺳو اﻟﻌﻣﻳق؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗزﻳد اﻟﻬﻧد ﻣن ﻋدد ﻏواﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣزﱠودة ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣر ٍﻓﺄ
ّ
اﻟﻧووﻳﺔ.

ِ
ﻳﺎن ﺣﻳﺎة .وﻫﻲ ﺗﺷﻛو ﻣن ﻣﺄزق ﻣﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻛو
وﻟﻠﺻﻳن أﻳﺿﺎً ﻳﺷ ّﻛ ُﻝ اﻟﻣﺣﻳطُ اﻟﻬﻧدي ﺷر َ
رﻣز .وﻳﺄﻣﻝ اﻟﺻﻳﻧﻳون أن ﻳﺗﺟﺎوزوا ﻣﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘﻝ اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﺑر أﻧﺎﺑﻳب ﺑ ّرّﻳﺔ
اﻟﻬﻧد ﻣن ﻣﺄزق ُﻫ ُ

ﻣﺣطﺎت وﻣواﻧﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷواطﺊ
ﻣن ﻣواﻧﺊ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ٕواﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﺻﻳن .وﻟﻠﺻﻳن
ٌ
اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺳﻳرﻳﻼﻧﻛﻳﺔ وﺑﻧﻐﻼدش .وﻫﻲ ﺗﻘدم ﻣﺋﺎت ﻣﻼﻳﻳن اﻟدوﻻرات ﻟﻠﻌﺳﻛرﻳﻳن

ﻳﻣﻬﺎ
اﻟﺣﺎﻛﻣﻳن ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻧﻣﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت .وﻫذﻩ اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣﺣطّﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘ ُ

ﻳﻧﻔﺗﺢ ذﻟك اﻟداﺧ ُﻝ اﻟﺑﻌﻳد ﻋن اﻟﺑﺣر،
اﻟﺻﻳن ﻫﻲ أﻗرب ﻟداﺧﻝ اﻟﺻﻳن ﻣن ﺑﻛﻳن .وﻟذﻟك
ُ
ٍ
ﺑﻛﻠﻔﺔ رﺧﻳﺻﺔ ،وﺑﺄﻣﺎن .وﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟﺻﻳﻧﻳﺔُ اﻟﻛﺛﻳرة ،واﻟﻣواﻧﺊ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ؛
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم،
ﺗُزﻋﺞ اﻟﻬﻧد إزﻋﺎﺟﺎً ﺷدﻳداً .وﻟذﻟك ﺗﻧﺷط ﻫﻲ أﻳﺿﺎً ﻟزﻳﺎدة اﻟﻧﻔوذ .وﻛﺎن أﺣد اﻟﺟﻧراﻻت
اﻟﺻﻳﻧﻳﻳن ﻗد ﻗﺎﻝ ﻋﺎم 1993م :ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﺗرك اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ﻣﺣﻳطﺎً ﻟﻠﻬﻧد
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اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.
ْ
وﺣﺳب! وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﻬﻧد ﺑﺑﻧﺎء ﻣواﻧﺊ ُﻣﺣﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ ُ
أن اﻟﻬﻧد ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ُﺟ ُزرﻫﺎ اﻟـ  240أﻣﺎم ﺷواطﺋﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ
وذﻛر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﺻﻳﻧﻲ ّ
ب
اﻟرْﻋ ُ
ﻣﻌدﻧﻳﺔ ﻟﺳ ﱢد ﻣﺿﻳق َﻣﻠَﻘﺔ! وﻫو ُ
أن
ﺈن وراء ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ّ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺎت؛ ﻓ ّ

اﻟذي ﺗﻬﺟس ﺑﻪ
ﻟﻛن أﻳﺎً ﺗﻛن
اﻟﺻﻳن داﺋﻣﺎًّ .
ُ
اﻟﺻﻳن ﺻﺎرت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻬﻧد ﻗوةً ﺑﺣرﻳﺔ.

إن ﺧرﻳطﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
أن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻬﻧدي /اﻟﺻﻳﻧﻲ ﻟﻳس ﻫواﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟوﺣﻳد .ﺑﻝ ّ
ﻋﻠﻰ ّ
ﺗوﺷك أن ﺗﺗﻐﻳر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻓﺂﺳﻳﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺟزًءا واﺻﻼً ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﺎدي واﻟﺷرق
اﻷوﺳط .وﻣﻧذ أﻳﺎم اﻟﻐزﻧوﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺻﺎرت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ
ﻠﻐزاة .وﻗد اﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ
ﻣزﻳﺟﺎً ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﻷُﺧرى اﻷﺳﻳوﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔً ﻟ ُ
ﻟﻛن ﻓﻲ
أن اﻟﻬﻧد ﺻﺎرت ﺟزًءا ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط؛ ْ
ﻫﺟﻣﺎت ﻣوﻣﺑﺎي ،ﻟﻳﺷﻌر اﻟﻌﺎﻟم ّ
ٍ
ﻋﺻور
ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ﺑﺳﺎﺋر أﺟزاء ﺳﺎﺣﻠﻪ ،ﻛﺎن داﺋﻣﺎً ﻣﺗراﺑطﺎً وﻋﺑر
اﻟواﻗﻊ ّ
أن درﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗرُاﺑط ازدادت ،وﻟﻳس ﻋﺑر اﻟﺑﺣر وزﻳﺎدة
ﻣﺗطﺎوﻟﺔ .ﻛ ﱡﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر ّ
وﺣﺳب؛ ﺑﻝ وﻋﺑر اﻟﺑر ،واﻟﻌﻼﺋق اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧوات واﻟﻣﻣرات ﺑﻳن اﻟﺑر
اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﺳﻔن
ْ
واﻟﺑﺣر .وﻟذﻟك ﻗﺎﻝ ﻓرﻳدرﻳك ﺳﺗﺎر :إن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ﺳوف ﻳؤﺛر ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ

إن ﻣواﻧﺊ اﻟﻬﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺗﻔرﻳﻎ
ﺳﻳﺎﺳﺎت آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ! وﻗﺎﻝ آﺧرون ّ
ﻟﻠﺳﻔن اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺑﺣر ﻗزوﻳن!

اﺟﻊُ اﻷﻣﻳرﻛﻲ
اﻟﺧﻔﻲ :ﺗُواﺟﻪُ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺣدﻳﺎت :ﻛﺎﺑوس اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻟﺗر ُ
ّ
اﻟﻛﺑﻳر ،وﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ ﺟﻧوﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ،واﻟﺻﻌود اﻟﺻﻳﻧﻲ/اﻟﻬﻧدي
وﻣﺳوؤﻟﻳﺎﺗﻪ .واﻟﺻﻳن ﻟﻳﺳت ﻋدواً ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،واﻟﻬﻧد ﺣﻠﻳف .واﻟﻘوة اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ

راﺑﻌﺔ اﻵن ﺑﻌد اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺻﻳن واﻟﻳﺎﺑﺎن .وﺳوف ﺗﻛون ﺛﺎﻟﺛﺔً ﻋﻣﺎ ﻗرﻳب .وﻋﻠﻰ

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻣن أﺟﻝ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي .وﻳﺑدو

إن اﻟﻣﻣرات
اﺻﻝ اﻟﻣﺗزاﻳد ﺑﻳن اﻟﻣﺣﻳطﻳن اﻟﻬﺎدي واﻟﻬﻧدي .ﺛم ّ
ذﻟك ﻣﻌﻘوﻻً إذا أدرْﻛﻧﺎ اﻟﺗو ُ
واﻟﻣواﻧﺊ ﻣن ﺣوﻝ ﺳﻧﻐﺎﻓورة وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ،ﺳوف ﺗﻛون اﻟﻣﺷﻬد اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .واﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺳط ﻫذا اﻟزﺣﺎم ﻟﻳس اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ؛ ﺑﻝ
ث اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻟﻳس ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗ ار ُﺟﻊ اﻷطﻠﺳﻲ
ﻳﺣد ُ
إﺛﺑﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن وراء اﻟﺣﺿور .وﻫﻧﺎك ُ
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وﺣﺳب؛ ﺑﻝ ﺗﻐﱡﻳر اﻷَوﻟوﻳﺎت ﺣﻳث ﺻﺎر اﻟﻣﺣﻳطﺎن اﻟﻬﺎدي واﻟﻬﻧدي ﻫﻣﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺎن .وﻫذا
ْ
ﻣﺎ ﻳظﻬر ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2025م.

ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ إﻟﻰ اﻷﺑد .وﻗد ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻔن اﻟﺣرﺑﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻓﻲ

ذورة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺣواﻟﻲ اﻟـ600
وﻋددﻫﺎ اﻟﻳوم ﻻ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ  .279وﻗد ﻳرﺗﻔﻊ اﻟﻌدد إﻟﻰ
ُ
أن اﻟﺻﻳن
 313وﻟﻳس أﻛﺛر .وﺳﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻔن اﻟﺣرﺑﻳﺔ اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ أﻛﺛر ﻋدداً ﺑﻌد ﻗﻠﻳﻝ .ﻛﻣﺎ ّ

ﺗﺻﻧﻊ ﻏواﺻﺎت ﺗُﺿﺎﻫﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﻘﺗﻧﻳﻪ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺄﺧذ
ﻛﺑﻳر ،وﻣﺣﺗﺎ ٌج إﻟﻰ اﻟﺣﻔظ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻳن ﺗﻘوﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ،ﻓﻬﻲ
ٌ
اﻗﺗﺻﺎد ٌ
واﻷﻣﺎن .وﻛذﻟك ﻛﺎن اﻷﻣر ﻟدى ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻣﻊ اﻷﺳطوﻝ اﻟﻛﺑﻳر ،ﺑﺳﺑب وﺟود
اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .وﻗد ﻛﺎن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﻳن ﻟﻠﻘطﺑﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﺿﺣﺎً ﻣن

ﺧﻼﻝ اﺣﺗﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎم 2005م ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﺑﺣري زﻳﻧﻎ ﻫﻲ أﻳﺎم أُﺳرة ﻣﻧﻎ ،واﻟذي اﺧﺗرق

اﻟﻣﺣﻳط وزار أﻛﺛر ﺑﻠدان اﻟﺷرق .وﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺗﺟﱡﻧب اﻟﻔراغ

ﻓﺈن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺿﺎءﻟت إﻣﺑ ارطورﻳﺗُﻬﺎ ﻓﺎﺳﺗﻌﺎﻧت ﺑﺎﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة؛ ّ
ﺗﺗراﺟﻊ ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ وﺗُﺣﺎو ُﻝ ﺗوﻟﻳﺔ اﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟﻬﻧد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻳن .واﻟﻬﻧد ﺗرﻳد اﻟﻣﺳﺎﻋدة.

إن اﻟﻬﻧد ﺗﺗو ﱠﺟ ُس ﻣن اﻟﺻﻳن ﻣﻧذ اﺣﺗﻠت
وﻗد ﻗﺎﻝ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻬﻧدي راﺟﺎ ﻣوﻫﺎنّ :
اﻷﺧﻳرة اﻟﺗﺑت ﻋﺎم 1959م.

ف اﻷﻗوﻳﺎء :دﻋﺎ ﻓرﻳد زﻛرﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ« :ﻋﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﻌد )اﻟﺣﻘﺑﺔ( اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺎﻟُف
ﺗﺣﺎﻟُ ُ
أﻗوﻳﺎء ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن وﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2008م اﺣﺗﺟز

اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻟﺻوﻣﺎﻟﻳون ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺳﻔﻳﻧﺔُ ،ﻳﺑﻠُﻎ ﻋدد أطﻘُﻣﻬﺎ  .300وﻣﺎ ﻗﻠّت اﻟﻔدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻋن  1ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻋن اﻟﻘطﻌﺔ اﻟواﺣدة .وﻣﻧذ أواﺳط اﻟﻌﺎم 2008م ﺑدأت
ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ٍ
ﻋﺎم ،وﻣن ﻫوﻻء اﻷﻣﻳرﻛﻳون
اﻟدوﻝ ﺗُرﺳﻝ ﺑوارج ﺣرﺑﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺳﻔﻧﻬﺎ أواﻟﻣﻼﺣﺔ
واﻟﻣﺎﻟﻳزﻳون واﻟﻛﻳﻧﻳون ،ﺛم ﻟﺣق ﺑﻬم اﻟروس واﻟﻔرﻧﺳﻳون -وﻛﺛﻳرون آﺧرون .واﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺗﻧﺳﻳق ووﺟود اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .واﻟﻌودة ﻟﻠﻘواﻋد ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﻧظور ﺳوف

ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ َﺟ ْﻌﻝ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﺎﻋﻼً.
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اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻧﺘﺤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺒﺪأ ،أم ﺧﻴﺎﻧﺔ
ﻷﺟﻞ اﻟﺒﻘـﺎء

اﻟﺣﺳن ﺳﻌﻳد ﺟﺎﻟو



ﻳﺗردد ﺑﻌﺿﻬم
ﺗواﺟﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻳوم أﺻﻌب ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻳرﺗﻬﺎ اﻟوﺟودﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ّ
إﻟﻰ وﺳﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎرﺛﺔ أو اﻟطوﻓﺎن ،ﻓﻬﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ ﻓﻘدت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺑرﻳﻘﻬﺎ إن
ﺗﻘدم ﻟروادﻫﺎ ذﻟك اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟم ﻧﻘﻝ ﺑرﻳﻘﻬﺎ ﻛﻠّﻪ ،وﻣن ﺣﻳث اﻟﻛﻔﺎءة ،ﻟم ﺗﻌد ّ
ﻷي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻓﺢ ﻣن أﺟﻝ ﺣﻳﺎة أﻓﺿﻝ وﻋﺎﻟم أﻓﺿﻝ أن ﺗﺄﺧذﻩ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر.
اﻟذي ﻻ ّ
ﺑد ّ

أن ﻫذا
ﻟو ﻻ اﻹﺳﻼم ،ﻟﻔﻘدت ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﺟﻣﻬورﻫﺎ اﻟﻣﺷﺗّت ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات اﻟﺧﻣس .إﻻّ ّ
اﻟﻌﺎﻣﻝ أﻳﺿﺎ ﻟم ﻳﻌد ﻣﺿﻣوﻧﺎ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﻐرﻳﺎ ،وذﻟك ﺑﻌد أن اﺳﺗطﺎع ﺑﻌض

اﻟﻣﻐرﺿﻳن ﻣن اﻷﺟﺎﻧب وأﺑﻧﺎء اﻹﺳﻼم -ﻣﻊ أﺳف ﺷدﻳد -رﺑطﻪ ﺑﺎﻹرﻫﺎب رﺑطﺎ ﻻ ﻓﻛﺎك

ﻟﻪ ﻣﻧﻪ .ﻓوﻗﻌت اﻷوﺳﺎط اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳوء ﻓﻬم رﻫﻳب ﺑﻳن اﻹرادة اﻹﻟﻬﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﺑﻳن

اﻟدﻳن ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟوﻫر،
أدواﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ،ﺑﻳن ﺗﻌﻬد اﻟﻣوﻟﻰ ﺑﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب و ّ
ﺣرة رﻗراﻗﺔ وﻣﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .وﻫﻛذا اﺧﺗﻠط اﻟﺣﺎﺑﻝ
وﺿرورة ﺗرك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ّ
اﻟﻠب وﺳﺄﻝ.1
ﺑﺎﻟﻧﺎﺑﻝ ﻓﺣﺎر ذو ّ

اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن وﺿﻊ اﻟﻣﺛﻘف اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ .ﻣﺎ ﻫﻲ آﻣﺎﻟﻪ وأﺣﻼﻣﻪ؟
ﻫذﻩ ّ
ﻓﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻓراﻧﻛﻔوﻧﻳﺔ أو أﻧﺟﻠوﻓوﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺧﺎذﻝ ﻓﺎﺿﺢ أو

ﺗواطؤ واﺿﺢ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﺿﺎد أﻧﻔﺳﻬم؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻓﺎق اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ إن ﻛﺎن ﻟﻪ
اﻟزﺑﻰ؟
أن اﻟﺳﻳﻝ ﻗد وﺻﻝ ّ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣن أﻓق ،أو ّ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف ﻛﺎن اﻹﺷﻛﺎﻝ :

ﺟدا أن ﻧﻘوم ﺑﺄي
 -1ﻣن ﻫو اﻟﻣﺛﻘف اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ؟ّ :إﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ّ
ﺛم اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣظور:
ﺗﻌرﻳف ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ دون اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ،وﻣن ّ

ﻣﻬﻣﺔ
إذ ّأﻧك ﻣﺿ ّ
طر إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌزﻝ ﻋﻧﺎﺻر ﺗراﻫﺎ ﺛﺎﻧوﻳﺔٕ ،واﺑراز ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﺗراﻫﺎ ّ

 باحث من تونس .
1

أي ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗرﻛﻳب واﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ،وﻫذا ﻫو اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ

2
وﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳس ﻛذﻟك.
ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ  .اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻳﺑدو ﻟﻠﻧﺎظر ﻓﻲ أوﻝ وﻫﻠﺔ ﺑﺳﻳطﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔّ ،
اﻟدﻳن ﻣﻊ اﻟﻘوﻣﻳﺔ
ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻓرﻳﻘﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗداﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ّ

ﻛﻝ ﻣن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﻌرف ذﻟك
واﻟﺗﺎرﻳﺦ...
ﻟﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻗﻧﺎﺑﻝ ﻣوﻗوﺗﺔ ،ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ّ
ّ
أﻗﻝ ﺧط ار ﻣن
ﺟﻳدا ﺣﺗّﻰ ﻻ ﻳﻘوﻝّ :إﻧﻪ ﻗد ﻓوﺟﺊ ﺑﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻳﺗوﻗّﻌﻪ .ﻗد ﺗﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ّ
ّ
اﻷﺧرﻳﻳن ،ﻟذﻟك ﺳﺄﺑدأ ﺑﻬﺎ دون اﻟ ّذﻫﺎب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻳﺎﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻷﻧﺛروﺑﻠوﺟﻳﻳن

اﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ،وﺳﺄﻛﺗﻔﻲ ﺑواﺣد ﻓﻘط وﻫو اﻷﻧﺛروﺑﻠوﺟﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ :إدوارد ﺑورﻧت ﺗﺎﻳﻠور

) (E.B. Tylorاﻟذي ظ ّﻝ ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺑوﻻ ﻋﻧد ﻋدد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ورﺟﺎﻝ
اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر إﻟﻰ اﻟﻳوم .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻧد ﺗﺎﻳﻠور ﻫﻲ:
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وذﻟك ﻣن ّ
« ...ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠّﻲ اﻟﻣﻌﻘّد اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧون واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷﺧﻼق واﻟﻘﻳم
وﻛﻝ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت واﻟﻣواﻫب اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺿوا ﻓﻲ
واﻟﻌﺎدات،
ّ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ» .3ﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻏﻳر ﻛﺎف ،ﻟﻛن ﻟم ﻧﺟد أﺣﺳن ﻣﻧﻪ ﺑﻌد.

ﻣﻘدﺳﺎ ،وﻋﻧد اﻵﺧرﻳن ﻟﺑﺳﺎ ٕواﻫﺎﻧﺔ .اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
أﻣﺎ اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﻓﻘد ﻳﻛون ﻋﻧد اﻟﺑﻌض ّ
ّ
ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻟﺳود وﺑﻌض اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻣن أﺻﻝ إﻓرﻳﻘﻲ ،ﻳﻌﺗﺑرون ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺟﻧﺳﺎ

وﻟوﻧﺎ وﺗﺎرﻳﺧﺎ وﻗوﻣﻳﺔ ،ﺑﻝ
اﻟﺿﻳﻘﺔ
وﻫوﻳﺔ أﻳﺿﺎ .ﻟذﻟك ﻓﻬم ﻳﺗﻧﺎزﻟون ﻋن ﻫوﻳﺎﺗﻬم
ّ
ّ
4
اﻟﻬوﻳﺔ اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ
واﻟﺻﻐﻳرة :ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ وﻋﺷﻳرة وﺟﻧﺳﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ
أﻣﺎ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ّ .

ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻧد ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺳواد واﻟﺣﺎﻝ ّأﻧﻬم
ﻳﺣﺑذوﻧﻬﺎّ ،
ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺻﺣراء أي اﻟﻌرب ﻓﻼ ّ
اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ
ﻳرون أﻧﻔﺳﻬم ﺑﻳﺿﺎ ،ﻛﻣﺎ ّأﻧﻬﺎ ﻧظ ار إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ّ
أﻣﺎ ﻛﻠﻣﺔ :اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻬﻲ أﺧطر ﻣن
اﻟﻘﺎرة اﻟﺳﻣراء ،ﻗد ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻧد ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺗﺧﻠّفّ .
اﻷوﻟﻳﻳن :اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬم ،ﺳودا ﻛﺎﻧوا أم ﺑﻳﺿﺎ ،ﺷﻣﺎﻟﻳﻳن أم ﺟﻧوﺑﻳﻳن،

ﻳﻌﺗﺑرون أﻧﻔﺳﻬم ﻋرﺑﺎ ،ﻟذﻟك ﻣن اﻟﺧطورة ﺑﻣﻛﺎن أن ﺗﻘوﻝ ﻷﺣدﻫم :ﻟﺳت ﻋرﺑﻳﺎً ،وﻫذا

ﻣﺳﻠﻣﺎ! أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ،أﻧت ﻛﺎﻓر وﻫﺟﻳن ﺑﻼ دﻳن وﻻ ﺣﺿﺎرة! وﻫﻧﺎ
ً
ﻳﻌﻧﻲ ﻋﻧدﻩ :ﻟﺳت

ﻟﻛﻧك ﻣن اﻟﻣؤ ّﻛد ﻟن
ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺷدﻳدة
دﺧﻠت أرﺿﺎ ّ
ﻣﻠﻐﻣﺔ ووﻋرة ﻗد ﻻ ﺗﻛون واﻋﻳﺎ ﺑذﻟكّ ،
َ
.5
ﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﻼم!
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أن اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻻ ﻳطﻠﻘون ﻋﻠﻰ ﻣن
ﻣن اﻟطراﺋف ﻣﺛﻼ ّ
ﻟم ﻳروﻩ ﻳﺻﻠّﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟذﻟك ﻳﺳﺣﺑون ﻫذﻩ اﻟﻬوﻳﺔ ﻋن ﺟﻣﻬور ﻛﺑﻳر ﻣن ﺳﻛﺎن

ﻷﻧﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘدون ﻻ ﻳﺳﺗوﻓون ﺷروط اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﺑﻧوﻩ ﻓﻲ
اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺷرﻗﻪّ ،
ﺧﻳﺎﻟﻬم واﻟذي ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬ ّﺷﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣﺛﻝ:

وتً
اﻟﻠﺑﺎس واﻟطﻘوس واﻟﻠﻐﺔ وﻏﻳرﻫﺎ .ﻗد ﻳﺳﻣﻊ اﻟزاﺋر ﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻛﻠﻣﺔً َﻧ ْﺎر َﺑ ْﻳ ُر ْ
اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ وَﻧ ْﺎر َﻏ ّن ّ◌ ْار اﻟﻣورﻳﺗﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ...إﻟﺦ« .6ﻧﺎر»
ﻳﺿﻧون ﻋﻠﻳﻪ ﻫذا اﻟﺷرف
ﺑﻲ ﻟم ﻳﺗﺄ ّﻛدوا ﻣن ﻋروﺑﺗﻪ ،أو
ّ
ﻣﺻطﻠﺢ ﻳطﻠﻘوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋر ّ
اﻟﻌظﻳم.

ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 1975م .زار اﻟﻣﻐﻔور ﻟﻪ اﻟﻣﻠك اﻟﻔﻳﺻﻝ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز آﻝ اﻟﺳﻌود ﺑﻌض دوﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻧﻐﺎﻝ وﻛﺎن ﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﺳطور ﺣﺎﺿرا ،وﻛﺎن ﻣن ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻬور

ﻳردد ﺟﻣﻠﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻝ اﻟذي ﺟﺎء ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺟﻼﻟﺗﻪ واﻟذي ﻟم ﻳﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﺛﻳﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ ،رﺟﻝ ّ
اﻟﺳﻼَ ُم َﻋﻠَ ْﻳ ُﻛ ْمً
ﻣﻠوﺣﺎ ﻳدﻳﻪ ﻟﻠﺳﻳﺎرات اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣوﻛب اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻳﻘوﻝ ً:ﻳﺎ َ
أﻫﻝ ﻣ ّﻛﺔ َ
واﺣدةّ ،
اﻟﻣﻛرﻣﺔ وﺣدﻫﺎٕ ،واّﻧﻣﺎ
أن اﻟﻣﻠك اﻟﻔﻳﺻﻝ ﻟﻳس ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻣ ّﻛﺔ
ّ
ﻓﻧﺑﻬﻪ أﺣد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳن إﻟﻰ ّ
ّ
ﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻛﺑﻳرة وواﺳﻌﺔ اﺳﻣﻬﺎ :اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﻟذﻟك ﻣن اﻷﺣﺳن أن ﻧﻘوﻝ :ﺗﺣﻳﺎ

أﺻر ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺳﻌودﻳﺔّ ،
ﻟﻛن ﺻﺎﺣﺑﻧﺎ رﻓض أن ﻳﻘوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣّﻳﺔ اﻟﻼّﺋﻘﺔ ﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك و ّ
7
ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺟﻣﻌﻲ
اﻟرﺟﻝ ﻏﺑﻳﺎ وﻻ ﻋﻧﻳدإ ،واّﻧﻣﺎ ﻛﺎن ّ
ّ
ﺗﺣﻳﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ  .ﻟم ﻳﻛن ّ
أن اﻟﻣﻠك اﻟﻔﻳﺻﻝ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻣن
ﻣﻬﻣﺔ ،إن ﻟم ﻧﻘﻝ
اﻷﻫم ،ﻻ ّ
ﺷك ّ
ﻟﺷرﻳﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ّ
ّ
ﻟﻛﻧﻪ
أﺣﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺑﻌرﺑﻬم وﻋﺟﻣﻬم ﺳودﻫم وﺑﻳﺿﻬمّ ،
اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ّ
اﻟرﻣوز
اﻟرﺑوع ﻛﺎن ﻳﺗﺟﺎوز ذﻟك
ّ
اﻟﺣب اﻟﺗﻘﻠﻳدي إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد أي إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﻣن ّ
ﻓﻲ ﻫذﻩ ّ

ﻷﻧﻪ ﻗد ﻳﺻﻝ –
) (The World of symbolsاﻟذي ﻻ ﻳﻌرف ﻣداﻩ إﻻّ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰّ .
.8
واﻟﻌﻳﺎذ ﺑﺎﷲ– إﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎدة
ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي أرﺗﺋﻳﻪ ﻫﻧﺎ ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ .ﻓﻬو

ﺗﻌﺑر ﻋن
ذﻟك اﻟذي ﻻ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺈﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌﺗﻳﻘﺔ ،ﺑﻝ وﻳؤﻣن أﻳﺿﺎ ّأﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻻ ّ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﺻﻼة وﺻوم ﻓﻘط ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘد اﻟﺷﻳوخ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳونٕ ،واّﻧﻣﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ّ
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ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﻳﺎة ﺑﻛ ّﻝ ﺗﻌﻘﻳداﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ
ذﻟك ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ّ
اﻟﺣﻳﺔ .وﻫو ﺷرط ﻻ ﺗﺟدﻩ ﻋﻧد اﻟﺷﻳوخ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن ،إذ ﻫم ،رﻏم
واﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ وﻛ ّﻝ اﻟﻠﻐﺎت ّ
أن اﻟﻣﻌﺎرف
طوﻝ ﺑﺎﻋﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻣﻬﺎرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ّ
اﻟدﻳﻧﻳﺔّ ،
ﻟﻛﻧﻬم ﻳرون ّ
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أن ﻫذا
اﻟدﻧﻳوﻳﺔ واﻟﺣﻳﺎة
ّ
اﻟﻣدﻧﺳﺔ ) (profaneﻻ ﺗﻠﻳق ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔً اﻟﻣﻘدﺳﺔً ! ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻣﺛﻘف ،ﻟﻳس ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌرب ﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻲ اﻟﻬﺟﻳن ) (arabisantاﻟذي

ﻣﻧﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻫذا ﻟﻳس ﺻﺣﻳﺣﺎ،
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻣﺗﻔرﻧس ) ،(francisantأي اﻟ ّ
اﻷم اﻟﺗﻲ إن ﻛﺎﻧت ﻏﻳر ﻋرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ،
ّ
ﻷن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ّ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﻔﺿﻝ اﻹﺳﻼم اﺳﺗﻌرﺑت ﺗﻣﺎﻣﺎ.
ّ
إن اﻟﺻورة اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟوردﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻌرب وﻟﻐﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺷﻳوخ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن وﻋﻧد
ّ

ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺻورة ﻣﻳﺗﺔ ﻻ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻷﻓﺎرﻗﺔ ،ﻗد ﺗﻛون إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰّ ،
ّ
ﺛم ّإﻧﻬﺎ ﺻورة ﻗﻠﻘﺔ رﺟراﺟﺔ وﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ،ﻗد ﺗﺣ ّﻣﻝ اﻟﻌرب ﻣﺎ ﻻ
ﻧﺻﻳب ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻳﺎةّ .
اﻟﻧﻣطﻳﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ
طﺎﻗﺔ ﻟﻬم ﺑﻪ ،وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗﻘ ّﻝ ﺧطورة ﻣن اﻟﺻور ّ
ﺳﻳﺎن ،ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻧطﻠق ﻣن ﻣوﻗف ﻏﻳر
ﻷن اﻟذي ﻳﻌﺑد اﻟﻌرب واﻟذي ﻳﻠﻌﻧﻬم ّ
اﻟﻐربّ .
ﻋﻘﻼﻧﻲ وﻏﻳر واﻗﻌﻲ ،ﻓﻬو إذن ﻣوﻗف ﻏﻳر أﺧﻼﻗﻲ وﻣدان ﺑﺎﻟﺿرورة.10

أن اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺷﻬدت ﺗراﺟﻌﺎ ﻣذﻫﻼ ﻟم
 -2اﻟﻌﺎﺑرون ﻓﻲ زﻣن ﻋﺎﺑر :ﻻ ّ
ﺷك ّ
ﻟﻛن ﺗدﺧﻝ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
ﻳﺗﻔق ّ
اﻟدارﺳون ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳرﻩ إﻟﻰ اﻟﻳومّ ،

ﻫو اﻟذي زاد اﻟوﺿﻊ ﺳوء .11ﻛﺎﻧت إﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺻﺣراء اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌرف

ﺑﺑﻼد اﻟﺳودان ﺗﻧﻌم ﺑﺎﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت ،ﺣﺗّﻰ ﺟﺎءﻫﺎ
اﻟدﻳن ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺑ ّﻛ ار ﻓﻲ ﺛوب اﻟﻣﺳﺗﻛﺷﻔﻳن ورﺟﺎﻝ ّ

اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻟﻳس اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺿﻬم ،ﻣﺣﺎوﻻ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻳت

أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟم ﻳﻛن
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎرة ﻣن ﺟراء اﻟﻌﺑودﻳﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر .ﻛﻣﺎ ّ
ﻣﺗﺧﻠّﻔﺎ ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ ّادﻋﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد،

ﺑﻝ ﻛﺎن ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣذﻛورة ،وﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﻳﺗﻠﻘّﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟﻘرآن
ﺛم ﻳﺑدأ ﺑﻌﻠوم اﻵﻟﺔ وﻳﺗطور إﻟﻰ اﻟﻣراﺗب اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم .ﻛﻣﺎ
اﻟﻛرﻳم ﻋن ظﻬر ﻗﻠبّ ،
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ﺟﻧﻰ ﻓﻲ
وﺟدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻣﺛﻝ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻣﺑﻛﺗو وﺟﺎﻣﻌﺔ ّ
ﻣﺎﻟﻲ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳر ﺑﺎﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﺑﻲ ﺑﻐﻳﻧﻳﺎ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳوﻛﺗو ﺑﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ وﻏﻳرﻫﺎ .ﻛﻝ
أن اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﻟﻳس ﻓﻘط ﻳﺗﻘن
ﻫذا ﺿﻣن ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻳﺣﺗرم اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ وﻧواﻣﻳﺳﻬﺎ ،ﺑﺣﻳث ّ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻗراءةٕ ،واّﻧﻣﺎ ﻟﻐﺗﻪ اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ أﻳﺿﺎ وذﻟك ﻋن طرﻳق ﻧظﺎم اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺻوﺗﻲ

) (transcriptionأي ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﺑدورﻩ ﺗطور ﻛﺛﻳ ار

ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ .ﺑﻔﺿﻠﻪ اﺳﺗطﺎﻋوا ﺗرﺟﻣﺔ آﻻف اﻟﻛﺗب ﻣن اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ

أن ﻣوﻗف اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم إﻟﻰ ﻟﻐﺎﺗﻬم
ﻟﻐﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ
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ﻓﺈﻧﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑذﻟوا ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬم ﻟﻧﻘﻝ اﻟﻧﺻوص
ﻛﺎن ﻣوﻗف رﻓض ﺻﺎرم ّ ،
اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻣن ﻓﻘﻪ وأﺻوﻝ وﻛﻼم وأدب إﻟﻰ ﻟﻐﺎﺗﻬم  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر داﺧﻝ
ﻟﻐﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ.
أن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘرآن ﻏﻳر ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻏﻳر ﺟﺎﺋزة ،رﻏم ﻋدم وﺟود ﻫذا
ذﻟك ّ
ﻷﻧﻬم ،إن ﻓﻬﻣوا ّ
أن ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ
اﻟﻔﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻧﻔﺳﻪ ،ﻛﻣﺎ أ ّﻛدﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧرّ ،
ﻓﺈﻧﻬم ﻋرﻓوا ّ

أﻣﺔ
اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔٕ ،واﻟﻰ اﻟﻔﻬم واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻛﺎﻧت أﻗوى ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ّ
ﻣﺟرد اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ ّ
ﺑدون أن ﻳﻛوﻧوا ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻳﻬﺎ ٕواﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎت ﻓﻲ ﺻرﺣﻬﺎ .وﻫﻧﺎك ﺣﻘﻳﻘﺔ
أﺧرى ﻋرﻓوﻫﺎ وﻫﻲ ّأﻧﻪ إن ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻰ اﻟذي ﻳراود ﺟﻣﻳﻌﻬم ﺻﻐﺎ ار و ﻛﺑﺎرا ،رﺟﺎﻻ و

أن ﻫذا اﻟﻣﻧﻰ ـﺈن ﺗﺣﻘّق
ﻧﺳﺎء ،ﻫو إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻗراءة ،و ّ
ﻟﻛﻧﻬم ﻋرﻓوا أﻳﺿﺎ ّ
ﻓﺈﻧﻪ
ﻋﺻﻲ ،ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ ﺑﻌﺿﻬم ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﻳد ﺑﻛ ّﻝ
ﻟﺑﻌﺿﻬم وﻫم ﻗﻠّﺔـ ّ
ّ
واﻗﻌﻳﺔ ،أﻻ وﻫو ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎ وﺗﺛﻘﻳﻔﺎ
ﻣﺣرﻣﺎت إﻻّ ﺑﻬذﻩ
ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻌرﻳض اﻟذي ﻻ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻓﻬم دﻳﻧﻪ ﻣن واﺟﺑﺎت و ّ
اﻟطرﻳﻘﺔ.13

ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺧرﻳﺞ ﺛﻠّﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور ،ﻣﻧﻬم ﻣن

ذاع ﺻﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺻﻘﺎع .ﻛﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣر اﻟﻔﻼّﻧﻲ ،وﻟد ﻓﻲ

ﻓوﺗﺎ ﺟﺎﻟون )ﻏﻳﻧﻳﺎ ﻛﻧﺎﻛري( ﺣﻳث ﻗ أر اﻟﻘرآن وﺣﻔظﻪ .ﻓﻲ اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ،
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ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﻠﺔ )ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ( ﺣﻳث درس ﻋﻠوم اﻟدﻳن ﻋﻧد اﻟزواﻳﺎ وﻛﺎن ﻻﻣﻌﺎ ﻓﻲ

ﺑﻣﺣﻣد اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑن ﺑوﻧﺎ .وﻣن زﻣﻼﺋﻪ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑوﻧﺎ اﻟﻣﻌروف
ّ
ّ
ﻛﻝ اﻟﻌﻠوم .ﻣن زﻣﻼﺋﻪ ّ
ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎﻓظ ﺑن اﻟﻣﺧﺗﺎر،
ﻛذﻟك ﻣﺣﻣد ﺑن ﻫﺎﺷم اﻟﻔﻼﻧﻲ وﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ و ّ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻏورد ).14(GurDo
و ّ

ﻋﻧدﻣﺎ أﻛﻣﻝ ﺻﺎﻟﺢ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺑﻠﺔ ،ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﻣﺎﺳﻳﻧﺎ )ﻣﺎﻟﻲ( وﻣن ﻫﻧﺎك إﻟﻰ ﺗﻣﺑﻛﺗو

ﻓﺎﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﺣﻳث اﻟﺗﺣق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻳﺗوﻧﺔ .ﻣن ﺷﻳوﺧﻪ وزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﺷﻳﺦ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻐرﻳﺎﻧﻲ اﻟطراﺑﻠﺳﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،ﺑدأ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﻐرﻳﺎﻧﻲ وﻫو أﺑو ﻋﺑد اﷲ ّ
ﺛم اﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ ﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،وﻣن اﻟذﻳن أﺧذوا ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻠم ﻣرﺗﺿﻰ اﻟزﺑﻳدي.
ﻓﻲ ﺟرﺑﺔ ّ

ﺗوﻓّﻲ ﻋﺎم 1195ﻫـ .15

ﻟم ﻳﺑق ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻧوح ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻛﺛﻳرا ،ﻓﻘد اﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ ﻣﺻر ،ﺣﻳث ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠم ﻣن

ﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ وﺣﺻﻠت ﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم ،ﻣﻧﻬم اﻟزﺑﻳدي ﺻﺎﺣب اﻟﻘﺎﻣوس اﻟذي

ﺳﻣﺢ ﻟﻪ أن ﻳروي ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻠم ،وﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗّﺑﻊ آﻧذاك ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷرﺟﺎء ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
ﻣدة طوﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،اﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ
اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟم ﻳﺑق ّ

ﻳدرس اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :ﻣن ﻓﻘﻪ وﻗرآن
ﻣﻛﺔ
اﻟﻣﻧورة ﺣﻳث ظ ّﻝ ّ
ّ
اﻟﻣﻛرﻣﺔ وﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ّ
وﺣدﻳث .وﻣن اﻟذﻳن ﻧﻘﻠوا ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻠم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟرﺗب ،ﻋﺑد اﻟﺣﻔﻳظ اﻟﻌﺟﻣﻲ ﻗﺎﺿﻲ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ،و ﺷﻣس ﺑن اﻟﻌﺎﺑدﻳن ﻣﻔﺗﻲ دﻣﺷق وﻏﻳرﻫﻣﺎ
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وﻣن ﻣﺻّﻧﻔﺎﺗﻪ :إﻳﻘﺎظ ﻫﻣم

أوﻟﻲ اﻷﺑﺻﺎر ﻟﻼﻗﺗداء ﺑﺳﻳد اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن واﻷﻧﺻﺎر .ﻗطف اﻟﺛﻣر ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﺎﻧﻳد

اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت واﻟﻔﻧون واﻷﺛر ،ﺗﺣﻔﺔ اﻷﻛﻳﺎس ﺑﺄﺟوﺑﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻹﻣﺎم ﺧﻳر اﻟدﻳن اﻟﻳﺎس ،وﻏﻳرﻫﺎ،

ظ ّﻝ اﻟﺷﻳﺦ ﻳدرس ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻟم ﻳﺧرج ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗوﻓّﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة
ﻋﺎم ) 1218ﻫـ( اﻟﻣواﻓق )1803م(.
ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣن اﻟﻣﻐرب
إﻟﻰ اﻟﻬﻧد ،إﻻّ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ أﻧﺟﺑﺗﻪ ،ﻓﻬو ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻳس ﻓﻘط ﻣﻐﻣو ار ،ﺑﻝ ﻣﺟﻬوﻻ أﻳﺿﺎ.17

6

ﻣﺣﻣد ﺑن
ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳوداﻧﻳﻳن اﻟﻣﻌروﻓﻳن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳوداﻧﻳﺔ اﻟﻛﺷﻧﺎوي ،وﻫو
ّ
ﻣﺣﻣد اﻟﻔﻼﻧﻲ اﻟﻛﺷﻧﺎوي اﻟﺳوداﻧﻲ )ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺎ( ﺣﻔظ اﻟﻘرآن وﺗﻠﻘّﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ

ﺛم رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﺣﻳث اﻟﺗﻘﻰ
ﺛم رﺣﻝ ﻟطﻠب ﻣزﻳد ﻣﻧﻪ ،ﺟﺎور ﻣﻛﺔ
ّ
اﻟﻣﻛرﻣﺔّ ،
ﻣوطﻧﻪّ ،
اﻟرﺣﻣن اﻟﺟﺑرﺗﻲ .ﻛﺎن اﻟﻛﺷﻧﺎوي ﻣن اﻟذﻳن ﻟﻣﻌوا
ﺑﺟﺑرﺗﻲ اﻟﻛﺑﻳر ّ
ﺟد اﻟﻣؤرخ اﻟﺷﻬﻳر ﻋﺑد ّ

ﻛﻧﻪ اﺷﺗﻬر
ﻓﻲ ﺟ ّﻝ ﻋﻠوم ﻋﺻرﻩ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ،وﻛﺎن ﻳﻘوﻝ اﻟﺷﻌر ﺑﺄﻏراﺿﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟ ّ
ﺑﺎﻟﺷﻌر اﻟﺣﻛﻣﻲ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻫذان اﻟﺑﻳﺗﺎن :
ض *** َﻓﻠَ ْم أَ ِﺟ ْد ﺑِﺄَ ْر ٍ
ت اْﻟ ُﻣ ْﺳﺗﻘَ ﱠر ﺑِ ُﻛ ﱢﻝ أَ ْر ٍ
ض ُﻣ ْﺳﺗَﻘَ ﱠار
َ
طﻠَ ْﺑ ُ
18
ت ﻣ َ ِِ
ِ
ت ُﺣ ﱠار
ت ﻟَ ُﻛ ْﻧ ُ
ﺎﺳﺗَ ْﻌَﺑ َدﺗْﻧِﻲ *** َوﻟَ ْو أَﱢﻧﻲ ﻗَﻧِ ْﻌ ُ
طﺎﻣﻌﻲ ﻓَ ْ
َ◌ﺗﺑ ْﻌ ُ َ

ﻟم ﻳﻛن اﻟﻛﺷﻧﺎوي ﻛﻣواطﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻧوح اﻟذي رّﻛز ﺟﻬودﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪ وﻋﻠوم

ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻪ
اﻫﺗم ﺑﻌﻠم اﻟﺣروف واﻷرﻗﺎم ،وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻧﺣو .وﻣن
ّ
اﻟﺣدﻳث وﻋﻠوم اﻟﻘرآن ،ﺑﻝ ّ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻻت :ﺑﻬﺟﺔ اﻵﻓﺎق ٕواﻳﺿﺎح اﻟﻠﺑس واﻹﻏﻼق ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺣروف واﻵﻓﺎق ،ﻓﻲ
ﻣﺟﻠّدﻳن ،ﺑﻠوغ اﻷرب ﻣن ﻛﻼم اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻧﺣو 19ﺗوﻓﻲ اﻟﻛﺷﻧﺎوي رﺣﻣﻪ اﷲ ﻋﺎم
)1154ﻫـ( اﻟﻣواﻓق )1741م( ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ودﻓن ﻓﻳﻬﺎ.

ﺗم
ﻧﻼﺣظ ّ
أن ﺑﻼد اﻟﺳودان ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻌرﻳب ،ﻟم ﺗﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺛﻳ ار ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ّ
اﻟﻣﻬم
اﻟﻧﻳﻝ ،اﻟﺟذر
ﺗﻌرﻳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ووادي ّ
ّ
أن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫو ّ
اﻟدﻳن ﻗد وﻗﻊ ﺗﻌرﻳﺑﻪ ﺑدون ﺧﺳﺎرة ﺗذﻛر ،ﻛﻣﺎ ّ
ﻟﻛﻧﻪ ﻫو أﻳﺿﺎ ﻻ
ﻣﻌربّ ،
اﻟرﻳف ﻏﻳر ّ
وﻋرﺑت اﻟﻣدن وﺑﻘﻲ ّ
اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻗﻊ ﺗﻌرﻳﺑﻬم أﻳﺿﺎّ ،

اﻟرﻳف ﻋﻠﻰ
ﻳﺻﻣد طوﻳﻼّ ،
ﻷﻧﻪ ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن اﺣﺗﻳﺎج اﻟﻣدﻳﻧﺔ إﻟﻳﻪّ .
أﺻﺎﻟﺗﻪ وﻓﺻﺎﺣﺗﻪ ،ﺿﻌﻳف ﻣن ﺣﻳث اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻓرض
ﻟﻐﺗﻪ ورؤاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ .20رأﻳﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗدوﻳن اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

ﺗم اﺣﺗرام ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ دون ﺗدﺧﻝ
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،إذن ﻟو ّ
أطراف ﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﻟﻛﺎﻧت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌرﻳب ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻗت ﻓﻘط ﻻ ﻏﻳر .ﻫذا ﻣﺎ اﻋﺗرف ﺑﻪ ﺑوﻝ

ﻣﺎرﺗﻲ ) (Paul Martyاﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات
7

إن ﻫﻧﺎك أﺟزاء ﻛﺛﻳرة ﻣن اﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟذي ﻗﺎﻝّ :
ﺗم ﺗﻌرﻳﺑﻬﺎ أو ﻳﻛﺎد ،ﺑﺣﻳث ﻧﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻛ ّﻝ ﺧﻣﺳﺔ
ﻓوﺗﺎ ﺗورو ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺑﻼد ّ

ﺗدﺧﻝ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷرة وﻋزﻝ
اﻟﻣواطﻧﻳن ﻳﻌرﻓون اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﻫﻧﺎ ّ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋن اﻣﺗدادﻫﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻝ واﻟﺷرق ،وذﻟك ﺑدﻋوى ﺗﺟﻔﻳف اﻟﻳﻧﺎﺑﻳﻊ،
وﺻﺎدر اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وأﻏﻠق اﻟﻣدارس واﻟﻛﺗﺎﺗﻳب.21

ﺷن ﺣرﺑﺎ ﺿروﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻳوخ اﻟﻣﺣﻠّﻳﻳن ،ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻘد ّ
ّ
اﻟدﻳن اﻟﻣؤﻳدﻳن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر
اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﻳن ﻣﻧﻬم .ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺧﻠق طﺑﻘﺔ ﺟدﻳدة ﻣن رﺟﺎﻝ ّ

وﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻌطﺎﻳﺎ ﻟﻬم وﻟذوﻳﻬم .ﻫﻛذا وﻗﻊ ﺗﻬﻣﻳش اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ
وﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ّ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗرﻳب أو ﺑﻌﻳد .22ﻟم ﻧﺷﺎﻫد ﻣﺛﻘﻔﺎ ﻋﺿوﻳﺎ ﻋرﺑﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي وﺿﻌﺗﻪ ،إﻻّ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن وﻫو اﻟﺷﻳﺦ ﻣوﺳﻰ

اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
ﻛﻣﺎ ار ﻣن ﺑﻠدة ﻏﺎﻧﻐوﻳﻝ اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ّ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة .ﻟﻘد ﺣﺎوﻝ اﻟﺷﻳﺦ -رﻏم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺗرﻳﻪ ﻣن ظروف ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ

ظ ّﻝ ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎري دﻣوي -ﺣﺎوﻝ أن ﻳﻌﺻرن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻛري ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟرواﻳﺎت
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑدأﻩ ﺑﺈﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﺟ ّذاب ّ
ﺗﺟﻧب ﻓﻳﻪ ّ

أﻫم وأﺛﻣن ﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻳﺦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﺧراﻓﻳﺔ واﻷﺣداث اﻷﺳطورﻳﺔ .ﻣن ّ
ﻣﺧطوطﺎن ﻧﺎدران ﻓﻲ ﻣﻌﻬد دراﺳﺎت إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﺳوداء ) (IFANﺑﺎﻟﺳﻧﻐﺎﻝ اﻟﻣﻌروف ﻗﺑﻝ
اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺑﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﺈﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﺳوداء .واﻟﻣﺧطوطﺎن ﻫﻣﺎ :اﻧﺗﺻﺎر

اﻟﻣوﺗور ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻼد ﻓوﺗﺎ ﺗور وزﻫور اﻟﺑﺳﺎﺗﻳن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻼد اﻟﺳوادﻳن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﻣﻬم ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟدﻝ اﻟذي أﺛﺎرﻩ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣوﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﻌظﻳم
ﻣﺧطوط ّ
اﻟﺣﺎج ﻋﻣر ﺗﺎﻝ ﺗﻧﻘﻳﺔ اﻷﻓﻬﺎم ﻣن ﺷﺑﻬﺎت اﻷوﻫﺎم ﻓﻲ ﺳﻳرة اﻟﺣﺎج ﻋﻣر اﻟﻔوﺗﻲً وﻏﻳرﻫﺎ
ﻣن اﻟﻛﺗب.23

 -3اﻟﻌﻧﻘﺎء ﺗﻘوم ﻣن رﻣﺎدﻫﺎ ،وﻟﻛن :...ﻟم ﻳﺗرك اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ،ﺳواء اﻟﻔرﻧﺳﻲ أم اﻹﻧﺟﻠﻳزي

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺗطور ﺗطو ار طﺑﻳﻌﻳﺎ ،ﺑﻝ ﻗﺎم ﺑﺗﺿﻳﻳق اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻣن ﺣظر

8

اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن

ﺣرة ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬﺎ .إﻻّ ّأﻧﻪ ﺧدم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻻ ﻳدري ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎم
ﻫﻲ أﻳﺿﺎ ّ
ﻻﺑد
ﺑﺗﺄﺳﻳس ﻣﻌﺎﻫد ﻣﺣﻠّﻳﺔ ﺗزﻟّﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ أو ﺗﺣﻳﻳدﻫﺎ ،وﻫﻧﺎ ﻛﺎن ّ

ﻣن إدﺧﺎﻝ اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎدة ﺗدرﻳس ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ .ﻓﻘد اﻏﺗﻧم ﺑﻌض اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن

طﺷﻳن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﺟﻌﻠوا ﻳدرﺳون اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎدة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻣﺗﻌ ّ

اﻟﻌرﺑﻳﺔ.24

ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﺷﻳﺦ ﺳﻌد ﻋﻣر ﺗوري ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﻳﻐو ﺑﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺄﺳﻳس ﻣدارس إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗدرس

ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻳﺔ ،ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ذاع ﺻﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،

ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ ﻋرﻓت ب ) school of Arabic

25
ﻓﻐﻳر ﺗﻛﺗﻳﻛﻪ ﻓﺎرﺿﺎ اﻟﺣرف
ﻟﻛن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺗدارك ﺧطﺄﻩ ّ
ّ , (studies in Kano
ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻳﺟب ﺗدرﻳﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﻣﺎ
اﻟﻼّﺗﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺗدرﻳس زﻋﻣﺎ ّ

ﺗدرس ﻣدارس اﻹرﺳﺎﻟﻳﺎت ﻣﺎدة اﻟدﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ،وﻫذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺑرر

اﻟدﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻧﺷر ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ﻋﺑر ﺗﺎرﻳﺧﻪ اﻟطوﻳﻝ وﻫذا ﻋﻛس
أن ّ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ّ
اﻹﺳﻼم ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟذي ﻛﺎن دوﻣﺎ ﻣراﻓﻘﺎ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘرآن ﻣﻧذ رﺣﻠﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،وﻟم ﻳﺳﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ

أن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ
أﻣﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ رﻓﺿت ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،واﻟﺣﺎﻝ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟطوﻳﻝ ّ
أن ّ
اﻟدوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻳرﻓﺿون رﻓﺿﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر

أن ﻫذا ﻗد أﺛر ﻓﻳﻬم ﺗﺄﺛﻳ ار ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻣﺑﺎﺷ ار ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻷوروﺑﻲ ،ﻣﻊ ّ
اﻷم ٕوان ﻛﺎن أﻛﺛرﻫم ﻻ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔّ .
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻛﺎﻧوا ﻳﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻟﻐﺗﻬم ّ

26
ﺟﺎدﻳن ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﻝ
ﻳﺗﻘﻧوﻧﻬﺎ  .ﻟذﻟك ﺗﺟدﻫم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ،ﻟم ﻳﻛوﻧوا ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺔ وﺗرﺑوﻳﺔ وﻻ ﻳﻘف اﻟطﺎﻟب ﻋﻧدﻫﺎ ،ﺑﻝ
ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﺗﺑرون ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣؤﻗﺗﺔّ ،

ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻔﺻﻳﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻧﻰ ﻛ ّﻝ ﻣﺳﻠم .ﻓﺟﺎءت
أﻣﻼءاﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠّﻳﺔ ردﻳﺋﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ
اﻟﻧﺎطﻘﺗﻳن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳواﺣﻳﻠﻳﺔ
أﺧرى ،ﺑﻝ ﻣن ﺷﻳﺦ إﻟﻰ آﺧر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻠوﻩ وزﻧﺟﺑﺎر ّ
اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻼﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ.27
ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،وﻣﻧطﻘﺔ ﻓوﺗﺎ ﺟﺎﻟون ّ
9

ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻣرﻳر ﻣﺷروﻋﻪ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻣﻧظﻣﺔ ﻳوﻧﺳﻛو
ﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ّ
ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺑدﻋوى ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن اﻻﻧﻘراض .ﻓﺄﺳﺳت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻌﺎﻫد ﺗوﺣﻳد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ،وﻋﻘدت ﻣؤﺗﻣرات
دوﻟﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض أوﻟﻬﺎ ﻣؤﺗﻣر ﺑﻣﺎﻛو ﻋﺎم 1966م .ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﺣﺿور اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻠﻳﺎ ﻓﻲ

ﺗﺑﻧﻲ ﻛ ّﻝ ﻗ ارراﺗﻬﺎ ،وطوي اﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﻟذاﻛرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ
ﺗم ّ
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣراتّ ،
اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻗرﻧﺎ.28
ذﻫب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻓﻘط،
ﻓﺗﺄﺳﺳت اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺣدودﻫﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﻳوم ،واﺳﺗﻳﻘظ اﻟﺿﻣﻳر اﻟدﻳﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو

ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺻﺣوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓذﻫب اﻟﺷﺑﺎب اﻹﻓرﻳﻘﻲ اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻰ اﻟﺷرق ز ار ﻓﺎت
ﺗﻳﻣم ﺻوب اﻷزﻫر اﻟﺷرﻳف ،ﻓﻲ ﻣﺻر وﺑﻼد اﻟﺷﺎم واﻟﻌراق واﻟﺧﻠﻳﺞ
ووﺣداﻧﺎ :ﻣﻧﻬم ﻣن ّ
اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗوﻗف ﻓﻲ اﻟزﻳﺗوﻧﺔ واﻟﻘﻳروان ﻓﻲ ﺗوﻧس أو اﻟﻘروﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ،ﻗﺑﻝ
ﻳﺳﺗﻘر ﻓﻳﻬﺎ أو ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻼدﻩ .ﻓﺈن ﺗﻌ ّذر ﻫذا وذاك،
أن ﻳواﺻﻝ رﺣﻠﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﺷرق أو
ّ
ﻷن ﻣوﺳم اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻓﻲ ذروﺗﻪ.
ﻓﺎﻟطرﻳق إﻟﻰ اﻟﺑﺣر ﺳﺎﻟك ّ

ﻛﻛﻝ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻧﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻹﻓرﻳﻘﻲ اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺧﻳﺑﺔ أﻣﻝ ﻗﺎﺗﻠﺔ:
ّ
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟذي ﺟﺎءوا ﻣن أﺟﻠﻪ ،ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ،اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻓﻲ أﻏﻠب

اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻻ ﺗﻔﻲ اﻟﻐرض ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻘّد ﺑﻌﻠوﻣﻪ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
إن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﻛﻔّر ﺗﻠك
ﺗﺎﻣﺎ ،ﺑﻝ ّ
ﺧﻠوا ّ
ﺗﺟد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺧﻠو ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ّ

اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻛﻔﻳرا .اﻟدﻳن ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﺎ زاﻝ ﻳدرس ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺗﻳﻘﺔ إن ﻟم ﻧﻘﻝ ﻣﺗﺧﻠّﻔﺔ ،ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻝ
اﻟطﺎﻟب ﻓﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ ﻣن ﻋﻠوم وﻣﻌﺎرف ،وﻟو ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻣن

ﻳﺗﺳرﺑون ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ أو ﻳﻧﺗﻘﻠون اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻛﺛﻳ ار ﻣﻧﻬم
ّ
ّ
اﻟﻧواﺑﻎّ ،
ﺣﻳث ﻳﺗواﻓر ﻟﻬم اﻹﺑداع اﻟﻔﻛري ،وﻫذا اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت

اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣوﻧﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ:
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﻝ أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﻳر ّ
29
أﻣﺎ اﻷﻧﺛروﺑﻠوﺟﻳﺔ ،ﻓﻐﺎﺋﺑﺔ ﻏﻳﺎﺑﺎ ﻛﻠّﻳﺎ
ﻓﺗﺎرﻳﺦ اﻷدﻳﺎن إن وﺟد ،ﻓﻼ ّ
ﻳدرس ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ّ .

10

ﻳدرس إﻻ
إﻻّ ﻣﺎ ﻳﻌطﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺟذاذات ﻋن طرﻳق ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﺑدورﻩ ﻻ ّ
أن ﻫذا
ﺗدرﻳﺳﺎ ﺷﻛﻠﻳﺎ ،إذ ﻳﻌرض ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻧظرﻳﺎت ﻻ ّ
ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،واﻟﺣﺎﻝ ّ

اﻟﻌﻠم ﻛﻠﻪ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻘّد ،وﻻ ﻳﻛون ذا ﻓﺎﺋدة إﻻ ﻋﻧد ﻣﺎ ﻳﺷﺗﺑك ﻣﻌﻪ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﺳﺗﻣر.

اﻟداﻧﻲ ،وﻳﻛﻔﻲ أن ﺗﻧوي
إن ﺿﻌف ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،ﻟم ﻳﻌد ﺧﺎﻓﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﻲ و ّ
ّ
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ داﺋرة ﻣﻌﺎرﻓﻬم
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﺎ دون ّ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺣﺗّﻰ ﺗرى ﻧﻔﺳك ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗﻌرف أﻳن ﺗﺑدأ ﺑﻬﺎ وﻻ أﻳن
ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ
ﺗﻧﺗﻬﻲ ،وأﻧت ﻫﻧﺎ ﻣﺿطّر إﻟﻰ اﺗّﺧﺎذ أﺣد اﻟﻘ اررﻳن ﻻ ﺛﺎﻟث ﻟﻬﻣﺎّ :
وﺻﻠت إﻟﻳﻪ ﻳدك وﺗﺗﺧﻠّص ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻳﻔﻣﺎ اﺗﻔق ،ﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻳوم،

ٕوا ّﻣﺎ أن ﺗﺗرك اﻟﺑﺣث ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ،ﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻗﻠّﺔ ﻣﻧﻬم.
أي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،
ﻳﻛﻔﻲ أن ﺗﻘوم ﺑﻣﺳﺢ ﺑﺳﻳط ﺣوﻝ اﻷطﺎرﻳﺢ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ّ
أي إﺑداع أو اﺑﺗﻛﺎر ،ﺑﻝ ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﺣﺗّﻰ ﺗرى ّ
أن اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﻠّﻬﺎ أو ﺟﻠّﻬﺎ ﻣﻌﺎدة وﻟﻳس ﻓﻳﻬﺎ ّ

ﻧﺳﺦ ﻣﻧﺳوﺧﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﺑﻌض .ﻻ أﻗوﻝ ﻫذا اﻟﻛﻼم ﺟزاﻓﺎ أو رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺗّﻬﺎم اﻟﻧﺎس
ﻛﻳﻔﻣﺎ ﻳﺗﻔق ،ﺑﻝ أﻗوﻟﻪ ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻳش ،ﺧذ ﻣﺛﻼ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن

اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻧﺎطﻘﻳن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺎرﻧﻬم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻣن
اﻟﻧﺎطﻘﻳن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻪ واﻟﻌﻣر ﻧﻔﺳﻪ ،ﺳﺗﺟد
اﻵﺧرﻳن ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻔﻬﻲ واﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻛﺗوب اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻧﺳﺑﻳﺎ دوﻧﻣﺎ

أﻣﺎ اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻓﺄﻛﺛرﻫم ﻻ ﻳﻘدر ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻗس ﻋﻠﻳﻪ
ﻋﻧﺎء أو ﺗﻛﻠّف ﻳذﻛرّ .
اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺧرى ﻣن ﻓﻧون وﻋﻠوم وآداب ...إذا ﻋﺟز اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻋن
اﻷم أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧطق ﺑﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ وﺷﻔﻬﻳﺎ ،ﻓﻌﻠﻳﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن
إﺳﻣﺎع ﺻوﺗﻪ ﺑﻠﻐﺗﻪ ّ
ﻋﻧﻪ أن ﻳراﺟﻌوا ﻣﻧﺎﻫﺟﻬم.30

ﻘدﺳﺎ ،وﻋﻧدﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أي اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون ،ﻧﺟدﻫم ﻋﻛﺳﻧﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ،اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻧدﻫم ﻣ ّ
ﻟﻳس ﻛذﻟك ،وﻫم ﻳﻌﺗﻧون ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ :ﻳﺑﻧون اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد

واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻳﺟﻠﺑون ﻟﻬﺎ أﺳﺎﺗذة وﻣﻌﻠﻣﻳن أﻛﻔﺎء ،ﻳدرﺳون ﻋﻠوﻣﺎ وﻣﻌﺎرف ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﺑﻊ
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أن %99
أﺣدث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻔرﻗون ﺑﻳن اﻟﻌﻠوم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ .ﺑﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ّ
ﻣن اﻟرؤﺳﺎء اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺗﺧرﺟوا ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ,31وﻣﺛﺎﻝ آﺧر
ﻫو ﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ ﺣﻳث ﺗﺟد أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺑﻧﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻳﺳوﻋﻳون
اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك أﺧﻳ ار ﻣﻌﻬدا ﻧﻣوذﺟﻳﺎ ﺟدﻳدا وﻫو اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻳﺳوﻋﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟوﻳوﻻ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
أﺑوﺟﺎ ) (Loyola Jesuit Collegeﻳﺗﺳﻊ أﻛﺛر ﻣن أﻟف طﺎﻟب ﺑرأﺳﻣﺎﻝ ﻳﺗﺟﺎوز 7،11

ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻣن ﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻳوﻳورك ) (New York Provenceواﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ) The United States Agency for the International

 (Developmentوﻳرأس ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻛفء وﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫو ﺑﺎﺗرﻳك راﻳن ) (Patrick Ryanاﻟﻳﺳوﻋﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ .اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ ﻓﻲ

ﺟدا ،إذا ﻗورﻧت ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻬد وﻗﻳﻣﺗﻪ،
ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد ) 2500دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم( ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ّ

اﻟدﻓﻊ ،أو ﺗﻌطﻰ ﻟﻪ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳدﻓﻊ ﻣﺻﺎرﻳﻔﻪ.
وﻣﻊ ذﻟك ﻳﻌﻔﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﻔﻘﻳر ﻋن ّ
ﺳﻧﻪ ،ﺑرز اﺳﻣﻪ ﻣﺣﻠّﻳﺎ ودوﻟﻳﺎ ،وﻓﺎز ﺑﺟواﺋز ﻣﺣﻠﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻛﻣﺎ
اﻟﻣﻌﻬد ﻋﻠﻰ ﺣداﺛﺔ ّ
ّأﻧﻬم ﻻ ﻳﻬﻣﻠون طﻼﺑﻬم أﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ،ﻳﺗﺗﺑﻌون أﺣواﻟﻬم وﻟو ﺑﻌدوا ﻋن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻔﺗﺋون
ﻓﻲ ﺧﻠق ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻔرص واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟطﻠﺑﺗﻬم وﺗﻼﻣﻳذﻫم :ﻣن زﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺿور

ﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻣﻲ أو إﺳﻬﺎم ﻓﻲ دورﻳﺔ أو ﻣﺟﻠﺔ.32

ﺗﻘوﻳﻣﺎﺗﻬم دﻗﻳﻘﺔ وﻣﻧﺻﻔﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرﻳﻐورﻳﺎن ﺑروﻣﺎ ﻣﺛﻼ ،ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟطﺎﻟب ﻓﻲ
ﺳت ﻟﻐﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺗﺳﺟﻳﻝ رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻳﺗﻘن ﺛﻼﺛﺎ ﻣن ّ
اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎن وﻫﻲ :اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ واﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ واﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ واﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ .33ﻓﻲ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺟد ﺟ ّﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺗﻘﻧون أي ﻟﻐﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ
أﻣﺎ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛون ﻣن ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺳﻠمّ .

أﺣواﻟﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺳﺄﻝ ﻋﻧﻬﺎ ،إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﺗﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ أﻛﺛرﻫم ﻻ ﻳﺻﻠﺣون ﻓﻲ اﻟﻌﻳر وﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻳر! إذ ﻫم ﻻ

ﻳﺳﺗطﻳﻌون أن ﻳﺧﺎطﺑوا أﺣدا ﻓﻲ أي ﻟﻐﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬم .ﻟﻌﻝ ذﻟك ﻣﺎ
ﺟﻌﻝ ﺑﻌﺿﻬم ﻳﻧﻘطﻊ ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻔﺿﻼ ﺧدﻣﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
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ﻷﻧﻪ ﻳﻌرف ﻣﺎ ﻳﻧﺗظرﻩ ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ
وﺑﻌﺿﻬم اﻵﺧر ﻳدرس ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻳﺎﺋﺳﺔّ ،
أن ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
وﻫو اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺧﻣوﻝ ،ذﻟك ﻷن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ّ

وﻻ ﺗﺧﻠق ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن طﻠﺑﺗﻬﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ،وﻻ ﻳﻬﻣﻬﺎ وﺟودﻫم وﻻ ظروﻓﻬم
اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ،وﻻ ﺣﺗّﻰ اﻷﺛر اﻟذي ﻳﺣدﺛوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم.

ﻷن
ﺑﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻟﻳﺳت ﺟﺎﻣﻌﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ ،إﻻّ ﺑﺎﻻﺳم ﻓﻘط ّ
ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ٕواطﺎرﻫﺎ اﻟﺗرﺑوي ورؤاﻫﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠّﻳﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ

اﻟرؤى واﻹطﺎر
ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻛرؤﻳﺔ ﻛوﻧﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻛس اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺣﻳث ّ
ﻛﻝ أطﻳﺎف اﻟﻠون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌرﻗﻲ
اﻟﺗرﺑوي ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،أي ّأﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ ّ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.34

ﻛﻝ ذﻟك ﺟﻌﻝ اﻟرﺳم اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻓﻲ

ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺑوط ﻣﺳﺗﻣر .ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﻳﺳﺎﻓرون

إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام وﻛﺎن ﻟﻬم ﺗﻘدﻳر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

أﻣﺎ اﻟﻳوم ﻓﺎﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻋظﻳم إذا رﺟﻌوا إﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬمّ .
35
ﻟﺧص ذﻟك ﻣواطن ﺟزاﺋري ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ
) ،(Arabisantﻣرادف ﻟﻠﻔﺎﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ! وﻗد ّ

إن ﻗﻧﺎﺗﻛم
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑرﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ إﺣدى اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎّ « :
إﻟﻲ ﻧﺎﻓذة ﺿوء ﻣن اﻷﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻲ اﻟﻣظﻠﻣﺔ...ﻋﻣري  37ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺛﻘف ،ﻟﻛن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ّ

ﺿﻳﻌت ﺷﺑﺎﺑﻲ ﺑﻼ ﻋﻘﻳدة وﻻ أﻣﻝ ،وﻻ ﻋﺎﺋﻠﺔ...ﻓﻘدت اﻟﺛﻘﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﻔﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻲءّ ،
ﻣن ﻧﻔﺳﻲ وأﺧﺎف ﻣن ﻛ ّﻝ ﺷﻲء .أﻧﺎ ﻗﻠق وﻣﺣﺑط ،وﻛﻠّﻣﺎ ﻓﻛرت ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ

ﺣﻳﺎﺗﻲ ،زدت إﺣﺑﺎطﺎ .ﺣﺎوﻟت اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺟﺣﻳم أﻋﻧﻲ ﻣن ﺑﻼدي! ﻟﻛن ﺑدون ﺟدوى
اﻷﺑواب ﻣوﺻدة ﻓﻲ وﺟوﻫﻧﺎ واﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻳﻧﺎ .ﻋﻧدﻣﺎ وﺟدت ﻗﻧﺎﺗﻛم ﻣﺷﺎﻫدا

ﺑﺄن اﷲ ﻟن
ﺑراﻣﺟﻛم ،ﺷﻌرت ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺿوء ﻳﻧﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق ،وﻫﻛذا أﺣﺳﺳت ّ
أن اﻟﺧﻼص ﻟن
ﻳﺗرﻛﻧﻲ وﺣﻳدا ،وﻫو اﻷﻣﻝ اﻟوﺣﻳد اﻟذي أﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ اﻵن ،وﻫﻛذا ﺗﻳﻘﻧت ّ
ﻳﺄﺗﻲ إﻻ ﻣن ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻳﺢ »...ﺳﻌد اﻟوﻧﺎس

.36
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وﻗرر إﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺗﻳن إﺳﻼﻣﻳﺗﻳن ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ
ﻟﻘد ﺗﻔطّن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘﺻورّ ،
اﻟﺳوداء إﺣداﻫﻣﺎ ﺑﻧﻳﺟر ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺔ واﻷﺧرى ﺑﺄوﻏﻧدا ﻓﻲ ﺷرق إﻓرﻳﻘﻳﺔ وﻗد أُﺗّﺧذ
وﻟﻛﻧﻪ
اﻟﻘرار ﺑﺈﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﻻﻫور ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻋﺎم 1975مّ .

ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻓﺷﻠﺗﺎ ﻣن ﺣﻳث
ﺟﻳدﺗﺎن ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأّ ،
ﻟم ﻳﻧﻔّذ إﻻّ ﻓﻲ ﻋﺎم 1982م .اﻟﺟﺎﻣﻌﺗﺎن ّ
اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺿﻣون ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ أوﻏﻧدا ﻣﺛﻼ أﺻﺑﺣت ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺟﻠوﻓوﻧﻳﺔ

ﺑﺈطﺎرﻫﺎ وطﻠﺑﺗﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﺛﻝ اﻹﺳﻼم ﻓﻳﻬﺎ ،إﻻّ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن ،%25
إﻟﻰ %30

.37

ﻓﺣدث وﻻ ﺣرج ،اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﻠق أﺑواﺑﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺳﺎي ﻓﻲ ﻧﻳﺟر ّ
ّ
ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺄﺧذ طﻠﺑﺗﻬﺎ وﻛوادرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣرﺗﻳن .ذﻟك ّ
ّ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،وﻫذﻩ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو وﺗﻧﺗﺷر ﻛﺎﻟﻔطرﻳﺎت ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ

ﺑﻳﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ّأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ وﻻ ﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺿﺣﺔ ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ :اﻟﺷﻬﺎﺋد ﻓﻳﻬﺎ
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎﺋد اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ
ﺗزور ﺑﻛﻝ ﺳﻬوﻟﺔ وﻳﺳرّ ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟدوﻟﺔّ ،
ّ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠّﻝ ﺑﻌدم
ﺟﻳداّ ،
أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌرف ذﻟك ّ
أﻣﻳﻳن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﻣﺟﺎزا .وﻳﺑدو ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ّ
ّ
دﻳﻧﻲ ﻻ ﻏﻳر،
رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣواﺿﻳﻊ دﻳﻧﻳﺔ أي ﺣﺻر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ّ

ﺛم ﺗﻧﻔﻳر
وﻫذﻩ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺳﻌﻰ وراءﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻬﻣﻳش اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣن ّ
اﻟﻧﺎس ﻣﻧﻬﺎ.
ّ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺑدورﻫﺎ ﻓﺷﻠت ﻓﺷﻼ ذرﻳﻌﺎ ،وأﻓﺿﻝ ﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ذﻟك
ّ
ﻣﺟﻣوﻋﺔٌ واﻟﻔﺟر ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺳﻧﻐﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﺈﺻدار ﺟرﻳدة أﺳﺑوﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺑدﻟت ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺳﺎدا ﻣزرﻳﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻟرداءﺗﻬﺎ .ﻓﻠّﻣﺎ ّ

ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻳﺔ ،أﺻﺑﺣت ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ

ﺗﺑث ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺟﺔ أف أم )،(FM
اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻫﻲ اﻵن ﺗﻣﻠك ﺟرﻳدة ﻳوﻣﻳﺔ ٕواذاﻋﺔ ّ
أﻣﺎ ﻣدﻳرﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﺳﻳدي ﻣﺣﻣد اﻷﻣﻳن ﻧﻳﺎس ﻓﻼ
وﻋﻣﺎ ﻗرﻳب ﺳﺗﻔﺗﺢ ﻗﻧﺎة ﻓﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔّ .
ّ
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إﻣﺎ
أﺣد
ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲّ ،
ﻷن ﺧطﺎﺑﻪ ّ
ﻳﺗﺻور اﻵن ّأﻧﻪ ﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ و ّأﻧﻪ ّ
ّ
أﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﻓرﻧﺳﻳﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ.38
ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ٕوا ّﻣﺎ ﺑﺎﻟوﻟوفّ .

ﺳﻳدي ﻣﺣﻣد اﻷﻣﻳن ﻧﻳﺎس ﻟﻳس وﺣﻳدا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن
ظﻬم ﻛﺎﻧوا
اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ اﺿطروا إﻟﻰ ﻣﻬن أﺧرى وﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى ،وﺑﺣﺳن ﺣ ّ

ﻳﻌدوا
ﻣﻛﻧﻬم ﻣن
اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أﺟواء أﺧرى ﻟم ّ
ﻣﻣﺎ ّ
ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣوﻫﺑﺔ ﺧﺎرﻗﺔ وﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔّ ،
ّ
اﻟﺗﺣوﻝ ،ﻟﻛﺎن ﻣﺻﻳرﻫم ﻛﻣﺻﻳر زﻣﻼﺋﻬم أي اﻟﺗﻬﻣﻳش
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ 39وﻟو ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ ﻫذا
ّ
واﻟﻣوت اﻟﺑطﻲء .ﻣن ﻫؤﻻء اﻟرﺋﻳس اﻟﻘﻣري اﻟﺣﺎﻟﻲ أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺳﺎﻣﺑﻲ اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﻳد

ﺳدة
ﻣن اﻟﻧﺎطﻘﻳن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺻﺣراء اﺳﺗطﺎع اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ّ
اﻟﺣﻛم ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ،وﻟﻛن ﺑﻌد ﻓﺷﻝ ذرﻳﻊ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ﺟﻠﺑت اﻟﻣوت

ﻣدﺑرة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﻣرﺗزﻗﺔ ﻣﺄﺟورﻳن:
واﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ﻋن طرﻳق اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺳﻛرﻳﺔ ّ
ﺗﻛون أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺳﺎﻣﺑﻲ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻣن
ﻛﺑوب دﻳﻧﺎر ) (Bob Dinarاﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﻣﺛﺎﻟﻪّ .
ﻟﻛﻧﻪ وﺟد اﻷﺑواب ﻣوﺻدة
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ٕواﻳران .وﺑﻌد
ﺗﺧرﺟﻪ ،ﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻼدﻩ ّ
ّ
أﻣﺎﻣﻪ ،ﻓﺎﻣﺗﻬن اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎﻝ وﻛﺎن ﻣﺛﺎﻻ ﻳﺣﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻫﺔ واﻹﺧﻼص ،وﻣﻊ ذﻟك

ﺑﺄﻧﻪ ظﻼﻣﻲ
ﺷﻧت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻳﺔ ﺣرﺑﺎ ﻻ ﻫوادة ﻓﻳﻬﺎ ،واﺻﻔﺔ إﻳﺎﻩ ّ
ّ
.40
ﻣﺗطرف!
ّ

إن أﻛﺛر اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟواﻓدﻳن إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻓﻬﻣوا ﺑﻌد ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ،وﻗﻧﺎﻋﺔ داﺧﻠﻳﺔ
ّ
أن اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻐرب واﻟﻌروﺑﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺻﺣراء ،ﻗد اﻧﺗﻬت
ّ

ﻳﻌﺑرون ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬم
ﻳﻌﺑرون ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻗواﻟﻬمّ ،
وﻟﻛﻧﻬم ّ
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرب ،ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻗد ﻻ ّ
وأﺣﻼﻣﻬم ،ﻣﺛﻝ :ﻧزﻋﺗﻬم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﺗدارك ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻠّﻐﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ

واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔٕ ،واﻫﻣﺎﻝ ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻋرﺑﻲ ٕواﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘد وﺻﻝ اﻷﻣر ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﺗرك
دراﺳﺎﺗﻬم اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻬذﻩ

اﻟدراﺳﺎت :ﻛﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﻣﺎﻝ وﻏﻳرﻫﺎ.
ّ
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ﺛم
وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗرك ﻫذﻩ ّ
اﻟدراﺳﺎت ﻓﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻧﺎظرة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ ،وﻧﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ ّ
ذﻫب إﻟﻰ اﻟﻐرب ،ﻛﺎﻟطﺎﻟب اﻟﺑورﻛﻧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻳروان ﻧوﻓوا )ﻧوح( ﺗوﻧدي اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻫذﻩ

ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم
اﻟطرﻳﻘﺔ ،واﻟﺗﺣق ﺑﻣدرﺳﺔ ﺑوﻟﻳﺗﻳﻛﻧﻳك ﺑﺑﺎرﻳس ،ﺣﻳث
ّ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻧﻔﺳﻬم،
اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن ﻓﻲ ّ
ﻳﺎﺿﻳﺎت .ﺑﻝ إ ّن اﻟطﻠﺑﺔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ّ
اﻟر ّ
ّ

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،ﻗﺑﻝ ﻋودﺗﻬم واﺳﺗﻘرارﻫم ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬم،
ﻋﺎدة ﻳﺳﺟﻠّون ّ
ﻳﻐﻳرون وﻻءﻫم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ،وﻳﺗدارﻛون أﻣورﻫم ﻗﺑﻝ ﻓوات اﻷوان ،ﻛﻣن ﻳرﻳد أن
وﻫﻛذا ّ

اﻟدي ﻓﻲ ﺧطﺄ ﻣﺻﻳري ،وأدﺧﻼﻧﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻻ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻟن
ﻳﻘوﻝ :إذا وﻗﻊ و ّ
ﻠﻲ
أﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻧﻔﺳﻪ ،أو ﻣن اﻟﻣﻔروض أﻻّ أﻗﻊ ﻓﻳﻪ ،أو ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﻣﺛﻝ ٌ:إذا ﺟﻧﻰ ﻋ ّ
اﺑﻧﻲ!
أﺑﻲ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻟن أﺟﻧﻲ ﻋﻠﻰ ٌ

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
إن ﻓﻲ ﻛ ّﻝ إﻓرﻳﻘﻲ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ّ
ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻘوﻝ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔّ :
41
ﻳﺑﻳن
ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﺎﺋﺔ إﻓرﻳﻘﻲ ﻓﺷﻠوا أو ﺗرﻛوا ﻫذﻩ ّ
اﻟدراﺳﺎت ﺑﻣﺣض إرادﺗﻬم  .وﻫذا ّ

أن اﻟﺧوف ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺻﺣراء اﻟﻳوم ،ﻟﻳس ﻣ ّﻣن
ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺿﻊ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷ ّ
ك ّ
ﻳﺳﻣوﻧﻬم ﺑﺎﻟﻣﺗطرﻓﻳن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن واﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﻳنٕ ،واّﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗطرﻓﻳن
ّ
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن! ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻟﻳﺳت ﺑدﻋﺔ إﻓرﻳﻘﻳﺔ ،ﺑﻝ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧد ﻛﺛﻳر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟزﻳﺗوﻧﺔ

ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻧﺗظر
وﻛوادرﻫﺎ اﻟذﻳن ﺑدورﻫم أدﺧﻠوا أوﻻدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻳﺔ ،ﺧﻼﻓﺎ ّ
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻳرون ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌرﻳب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻳﺔ،
ﻣﻧﻬمّ .

ﻋﺎﻣﺔ ّأﻧﻬﺎ ﺣرﻛﺔ إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻳش ،ﺑﻝ ﺗَُرّوج ﻓﻘط ﻟدى
ﺑﺻﻔﺔ ّ
أﻣﺎ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﻣﻳﺳورة أﺣواﻟﻬﺎ ،ﻓﺗدﺧﻝ أوﻻدﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﻳﺎ واﻟﻔﻘﻳرةّ .

ﺟﻳدا ﻋن
ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻳﺔ ،ﻟﻳﺣﻛﻣوا اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺑد .ﻳﻣﻛن أن ﺗﻼﺣظ ذﻟك ّ
طرﻳق اﻧﺗﻠّﺟﺎﻧﺳﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.42
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ  :ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺻﻔﺣﺎت وﻓﺻوﻝ ظروف اﻟﻣﺛﻘف واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺟرد ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع .ﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
إﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺻﺣراء ،وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻳﻪ
ّ
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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 -أراد اﻟﻘدر ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ أن ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻫﺑﺔ ﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ،وﻳﺟﻌﻝ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ

ﻣرد ذﻟك
إن ّ
ﻫﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟظروف ﻳطوﻝ ﺷرﺣﻬﺎ ﻫﻧﺎّ ،
وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧذﻫب ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻠﻳنّ :
ﻳﻌود إﻟﻰ ﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ أو ﺿﻌﻳﻔﺔ .ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋدواﻧﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ

ﻟﻛن اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﺻرة ﻣن
ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ ،وﻻ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔّ .
ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻳﻬﺎ وﻫﻲ :إﻳران وﺗرﻛﻳﺎ وأوروﺑﺎ ،ﻓﺑﻘﻳت اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺣﻳدة
اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﻔذ إﻟﻳﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ﺣﻳث اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﺷظﻳﺔ .ﻫذا اﻟﻌﺎﻣﻝ

وﻟﻛﻧﻪ
ﻛﺎن ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻧﺟﺎﺗﻬﺎ ،ﻟو اﺳﺗﻐ ّﻝ ﺑﻣﻬﺎرة ٕواﺧﻼص ﻷﺗﻰ أﻛﻠﻪّ ،
ﻣﻊ اﻷﺳف اﻟﺷدﻳد ﻟم ﻳﺳﺗﻐ ّﻝ ،ﻻ ﺑﻣﻬﺎرة وﻻ ﺑﻐﻳرﻫﺎ ﻓﺿﺎﻋت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟواﻓدة.

أﺣب ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ﻗدم ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ أن ّ
 اﻟﻣﺛﻘف اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ّﻳﻘدﻣﻪ ،ﻓﻘد ّ
وﻗدم ﻷﺟﻝ ذﻟك ﺗﺿﺣﻳﺎت ﺟﺳﻳﻣﺔ :ﻣن ﺑؤس وﻏرﺑﺔ وﺣرﻣﺎن،
وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣن ﺻﻣﻳم ﻗﻠﺑﻪّ ،

ﻟﻛن ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺑدو ﻟﻲ أ ّن اﻟﺧﻠﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳدان ﻛﺎن أﻛﺑر ﺑﻛﺛﻳر ﻣن أن ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻫذا
اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ :اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دوﻝ ﺗﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ رؤاﻫﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ إﻟﻰ
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﻳ ار ﻓﻲ أدوارﻫﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،أي ﻣن رديء إﻟﻰ أردأ! واﻟﺣﺎﻝ
ّ
ﺣد اﻟﺗﻧﺎﻗضّ ،
ّأﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗواﺿﻌﺎ.

ﺣب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
 ﻟﻳس ﻛ ّﻝ ﻣن ّﺣب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ،إذ ﻟﻳس ﻓﻲ ّ
ﻳدﻋﻲ ّ
ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻛﺗﺎﺗﻳب واﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻور اﻟﻣظﻠﻣﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺻر

اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺗراث .ﻫوﻳﺗﻧﺎ ﻟﻳﺳت ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻟﺣﺎﺳوب واﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ،ﺑدﻋوى اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟرﻓوف اﻟﺑﺎﻫﺗﺔ ،ﻣﻊ ّأﻧﻬﺎ ﻟﻌﺑت دو ار ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ
اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ و ّ

وﻟﻛن اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺟﺎوزﻩ اﻟﻳوم .ﻣﺎ
إﺑﻘﺎء اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ّ
ﻏﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔّ .إﻧﻪ ﻟدور ﻋظﻳمّ ،
ﻟﻳﺷدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوراء ،أﻋﻧﻲ ﻫﻧﺎ أوﻟﺋك
أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳزاﻳد ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗراث ّ
ﻳؤﻟﻣﻧﻲ ﻫو ّ
اﻟذﻳن ﻻ ﻳرﻳدون أن ﻳروا ﻣن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ إﻻّ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﻣزرﻳﺔ واﻟﻣﻧﻔّرة
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ﺳن اﻟﺗﻣدرس
ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗرى آﻻﻓﺎ ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺻﻐﺎر ﻓﻲ ّ
ﺗﻣﺗﺣن طﻔوﻟﺗﻬم ﺑﻘﺳوة ،وﺗﺟﻬض أﺣﻼﻣﻬم ﺑﺑﻼدة وﺷﻣﺎﺗﺔ.
ﻣﻬدد ﻟﻳس ﻓﻘط ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔٕ ،واّﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
 وﺟود اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻳوم ّأﻳﺿﺎ ﺣﻳث و ِ
ت ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﻳﺎة وذﻟك ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ
ﺿ َﻌ ْ
ُ

ﻛﻝ اﻷدوار اﻟﻣﻐرﻳﺔ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ وﺟودﻧﺎ :ﻣن ﻋﻠم وﻣﺎﻝ وأﻋﻣﺎﻝ وﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻟم
ّ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣوﺳﻣﻳﺔ ،واﻟﻣزاﻳدات اﻟﻣﺣﻣوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺎت
ﻳﺑق ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻻّ اﻟﻣﺳﻠﺳﻼت ّ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟدوﻝ وﺣدﻫﺎ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺎ ﺟرى وﻳﺟري ،ﺑﻝ ﻟﻠﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ أﻳﺿﺎ ﻧﺻﻳﺑﻪ
ﻻّ
أﻣﺔ
أﻣﺗﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣن ّ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟري ،إذ ﻻ أﺣد ﻣﻧﻌﻪ ﻣن أن ﻳﺑذﻝ ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ّ

اﻷوﻗﺎف واﻟزﻛﺎة اﻟﺗﻲ ﻋﻠّﻣت اﻟﻐرب دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧدﻫم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﻳرﻳﺔ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ) foundations and

 ،(humanitarian institutionsوﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﻌﻳﺎت ،ﻓﻘد ﺑرﻫﻧت ّأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن
ﺗﻘدم اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﻳﺎدﻳن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻷزﻣﺎت ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻳوم.
ّ

ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣروﻣون
ا
إن
ﻓﻠﻳﻌذرﻧﻲ اﻟﻘﺎرئ إذا ﻗﻠت ﻟﻪّ :
ﺣﺗّﻰ ﻣن ﺗذﻛرة اﻟﺳﻔر إﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم ،ﻣﻊ ّأﻧﻬم ﻳﻣﻧﻌون ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ!
ّ

ﻋرﻓﻬﺎ ﺗﺎﻳﻠور ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠّﻲ اﻟﻣﻌﻘّد.
 ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ّﻷي ﻛﺎن أن ﻳﻌﻳش ﺧﺎرج اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّأﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ّ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺧﻠﺻﻳن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ أن ﻳﻔﻬﻣوا ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ

ﺛم ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺛﻘف اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ
ﺑﻛ ّﻝ ﺟﻼء ووﺿوح ،وﻣن ّ
اﻟﻘﺎرة،
اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻹﺧواﻧﻬم ﻓﻲ ّ
وذﻟك ﺑﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن ﺧدﻣﺎت وﺑﺣوث وزﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،وﻟﻳس اﻟﻐرض ﻣن

ﺟﻳدا ،وﻧﻌرف ّأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣ ّﻛﻧﻧﺎ ﻣن
ذﻟك ّأﻧﻧﺎ ﻧرﻳد ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬم ،ﻓﻧﺣن ﻧﻌرف ﻗدراﺗﻧﺎ ٕواﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻧﺎ ّ
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ﻧﻘدم أﻓﺿﻝ ﺻورة ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧرﻳد أن ّ
اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝّ ،
ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻟﺳﻣراء ،وﻧذ ّﻛر أوﻟﺋك اﻟذﻳن اﺳﺗﺿﻌﻔوﻧﺎ أو اﺳﺗﻬﺎﻧوا ﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ

اﻟﺣداد ،ﻻ ﻳﻧﺗظرﻩ ﺣﺗّﻰ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣن ﺻﺧﺑﻪ
إن اﻹﺳﻛﺎﻓﻲ اﻟذي ﻳﺟﺎور ّ
اﻹﻓرﻳﻘﻲ اﻟﻘﺎﺋﻝّ ً:
ﻟﻳﺑدأ اﻟﻌﻣﻝٕ ،واّﻧﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺑﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻣﺗﻪً .

ﺗﺣدي ﻛ ّﻝ اﻟظروف ﻓﻲ ﻛ ّﻝ
اﻟﻧﺎس ﻣن أﺟﻝ ﻣﺑﺎدﺋﻬم ،ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ّ
أن ّ
ظن ّ
 ﻣﺧطﺊ ﻣن ّﻗوة وﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻷزﻣﺎت
أن
ّ
اﻷوﻗﺎت ،أو ّ
اﻟﺣﺎدة .ﻟﻘد ﺑرﻫن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ّ
أن إﻳﻣﺎﻧﻬم ﻳزداد ّ
ﻓﺈن
ّ
ﺛم ﻳﺧوﻧون ﻣﺑﺎدﺋﻬم أو ﻳﻧﺣرﻓون ﻋﻧﻬﺎ ،ﻟذا ّ
اﻟﻧﺎس ﻳﺿﻌﻔون ﻓﻲ وﻗت اﻷزﻣﺎت ،وﻣن ّ

ﺗوﻓﻳر ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬم ،ﻳﻌﺗﺑر إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺣت أﻗدارﻫم ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أﻓﺿﻝ.

 - 1اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ اﻟﺟﻌدي إذ ﻗﺎﻝ:
اﻟﻠب ﺳﺄﻝ
ﻋﻲ ذو ّ
ﺳﺄﻟﺗﻧﻲ أﻣﺗﻲ ﻋن ﺟﺎرﺗﻲ ** ٕواذا ﻣﺎ ّ

اﻟدﻫر ﻋﻠﻳﻬم وأﻛـﻝ
ﺳﺄﻟﺗﻧﻲ ﻋن أﻧﺎس ﻫﻠﻛوا ** ﺷرب ّ
وأراﻧﻲ طرﺑﺎ ﻓﻲ إﺛرﻫم ** طرب اﻟواﻟﻪ أو ﻛﺎﻟﻣﺧﺗﺑـﻝ

2 - Encyclopedia Britannica, 2005. Art. Ideology.
3 - Tylor, E.B. Primitive Culture. Part II. Religion in Primitive Culture.
New York : Torchbook, 1871.
4 - Christian, Coulon. Le Marabout et Le Prince : Islam et pouvoir au
Sénégal, Pedonne : Paris, 1981. Pp. 25-36.
5 – Amadou, Hampaté Bâ. Amkoulel. L’Enfant Peul, Paris: Babel, 1992.
6 - Thomas, Louis Vincent. La Terre africaine et ses religions, Paris :
Larousse, 1975. Pp. 47-86.
 - 7ﺷﻬﺎدة ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﺎﻝ.
8 - Britannica, opcit. Art. Symbols. cf. Mircea, Eliade. Cosmos and History:
The Myth of Eternal Return, New York: Harper and Row, 1959.
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9
- Vincent, Mansour Monteil. Aux Cinq Couleurs de l’Islam,
Maisonneuve : Paris, 1989 .pp. 197-220
اﺳﺗﻌرت ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ووﻟﻲ ﺳوﻳﻧﻛﺎ اﻟﻛﺎﺗب 10- Britannica, opcit, Art. Afrocenterism.

ﺑﺄﻧﻪ
اﻟﻧﻳﺟﻳري اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑﻝ ﻟﻶداب اﻟذي وﺻف اﻟﺗﻳﺎر اﻟزﻧﺟﻲ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟﺳﻣراء وأﻣﻳرﻛﺎ ّ
ﻳﻧﻘض ﻋﻠﻰ ﻓرﻳﺳﺗﻪ ﻟﺗﻌرف ّأﻧﻪ ﻧﻣر!
اﻟﻧﻣر ﻻ ﻳﻘوﻝ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ :أﻧﺎ ﻧﻣر ،ﺑﻝ
ﻷن ّ
ّ
ﺗﻳﺎر ﺗﺎﻓﻪّ ،

11- Christian, Coulon. Op.cit. Pp. 52-63.
 -12ﺣﺳن ﺳﻌﻳد ﺟﺎﻟو .أﺛر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ :اﻟوﻟوف واﻟﻔﻼﻧﻳﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ .أطروﺣﺔ
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدﻳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻳﺗوﻧﺔ ،ﻳوﻧﻳو 2002م ,ص.185
أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن
 -13اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ,ص 187ﻫذا اﻟرﻓض ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ﻓﻘطّ ،
ﻷﻧﻧﺎ ﻧﻌرف ّ
ﺧرﻗت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ،ﻣﺛﻝ ﻓوﺗﺎ ﺟﺎﻟون اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺳﺦ ﻗرآﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻼﻧﻳﺔ ﻣﻧذ ﻗدﻳم اﻟزﻣﺎن .ﻛﻣﺎ
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ـﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧرـ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻲ ﺿﺑطت اﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ رﺳﻣﺎ و
إﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻼﻧﻳﺔ.

14- Hunwick, John O. Saleh al Fulani of Futa Jallon, an 18th Century
Mujaddid, Dakar, IFAN, Tome 40, Série B, N° 4, 1978. pp. 879-885.
 -15محمد مخلوف  .شجرة النور الزكية  ،القاھرة 1930 ،م رقم الشجرة 1389.
ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣر رﺿﺎ ,ﻣﻌﺟم اﻟﻣؤﻟﻔﻳن ،دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻳروت ،ب.ت ,مادة
ّ - 16
فالني ،ص  55ـ .79
17- John, O. Hunwick, op cit, pp. 879-885.
 -18ﻛﺎن ) (Kannأﺣﻣد ،اﻟﺟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟزﻫراء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة،
1987م.
 -19عمر رضا كحالة ,سبق ذكره ،مادة فالني.
اﻟﻣﻧورة واﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،ﺗوﻧس،
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ودار اﻟﻣدﻳﻧﺔ
 -20اﺑن ﺧﻠدون ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن,
ّ
ّ
1984م ,ج ،IIص418.-413
21- Paul, Marty. L’Islam au Sénégal, Paris : Maisonneuve et Lereaux, 1917.
22- Christian, Coulon. Op.cit. Pp. 45-58.
23- Ousmane, Kane. Intellectuels non euro phones, Dakar : CODESRIA,
2003. Pp, 10-78.
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24- Ibid. Pp. 58-62.
25- Lamin, Sanneh.Translating the Message: the Missionary Impact on
Culture, New York: ORBIS, 1993.
26- Ibid. Pp. 85-89.
27- Amadou, Hampaté Bâ. Amkoulel. Opcit. Pp, 85-97
143.  ـ119 ص،م1992 ، تونس، ألكسو، اللغة العربية واللغات اإلفريقية, أحمد العابد-28
. دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: ﻣدﺧﻝ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺔ, ﻋﺑد اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻧﺎ-29
.ت. ب. اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗوﺛﻳق واﻹﻋﻼم واﻟﺗﺄﻟﻳف واﻟﺗراث واﻟﻧﺷر
 ﻫﻝ ﻟﻠﻣﺳﻠم ﻓﻳﻬﺎ ﻣن: اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﻳن ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﺣداﺛﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷدﻳﺎن, ﺣﺳن ﺳﻌﻳد ﺟﺎﻟو-30
.م2005 ، ﺗوﻧس ﺳﺑﺗﻣﺑر،167 :ﻣوﻗﻊ؟ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻌدد
31- Hastings, Adrian. A History of African Christianity: 1950-1975.
Cambridge: Cambridge University press, 1979.
32- Loyola Jesuit College Abuja, Service of God and Others, Abuja: 2005.
33- A Guide to the Gregorian University, Year 2000-2002. Pp. 14-26.
26.-7 ص، سبق ذكره, حسن سعيد جالو-34
162.-154 ص، سبق ذكره, عبد ﷲ صالح سانا-35
36- El Watan, 26 juillet 2004. EVANGELISATION EN KABYLIE : Danger
ou phénomène marginal ? (1re partie) Pp, 8-16.
37- Ousmane, Kane. Op.cit, Pp. 34.
38- Ibid.
39- Ibid.
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40- RFI. La parole aux auditeurs. Sujet du Jour (les Comores) 15/5/2006.
08.30 GMT.
125.-96 ص، سبق ذكره, عبد ﷲ صالح سانا-41
42- Assous, Omar. Arabisation and Cultural Conflict in Algeria, (PhD.
Thesis) in Northeastern University : Boston Massachusetts, 1985. cf. Cherfi
Mohamed. Islam ET Liberté: Le Malentendu historique, Paris: Albin
Michel, 1998.

22

اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي

اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻓوزي اﻟﺟﺑر
ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق

ﻣﻘدﻣﺔ:
ﻳﻌد ﻋﻠﻲ ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن اﻟﻌﺑـﺎس أﺑـو ﺣﻳـﺎن اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻣـن ﻛﺑـﺎر ﻣﻔﻛـري ﻋﺻـرﻩ ﻛﻧﻳﺗـﻪ أﺑـو ﺣﻳـﺎن وﻟﻘﺑـﻪ

اﻟﺗوﺣﻳدي) .(وﻗد اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا اﻟﻠﻘب ،ﻓذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن أﺑﺎﻩ ﻛﺎن ﻳﺑﻳﻊ ﻧوﻋـﺎً ﻣـن اﻟﺗﻣـر
ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﺗوﺣﻳد ,وﻋﻠﻳﻪ ﺣﻣﻝ ﺷرح ﻗوﻝ دﻳوان اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ﻓﻲ إﺣدى ﻗﺻﺎﺋدﻩ:

ﻳﺗرﺷﻔن ﻣن ﻓﻣﻲ رﺷﻔﺎت

ﻫن ﻓﻳﻪ أﺣﻠﻰ ﻣن اﻟﺗوﺣﻳد.

)(

وﻛــذﻟك اﺧﺗﻠــف اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﻣوﻟــد اﻟﺗوﺣﻳــدي وﺳــﻧﺔ وﻓﺎﺗــﻪ  ,ﻛﻣــﺎ اﺧﺗﻠﻔ ـوا ﻓــﻲ اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﻳﺗﻪ
وأﺧﻼﻗﻪ ,وأﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ أن وﻻدة اﻟﺗوﺣﻳدي ﻛﺎﻧت ﺣواﻟﻲ ﻫـ وﻣﺎت ﺳﻧﺔ ﻫـ
وﻫذا ﻣﺎ اﺛﺑﺗﺗﻪ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .ﺣﻳث ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺗرى ﺑﺎن اﻟوﻻدة ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑﻐـداد
واﻟوﻓﺎة ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺷـﻳراز .وﻣـن أﺳـﺗﺎذة اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻧـذﻛر ﻣـﻧﻬم أﺑـو ﺳـﻠﻳﻣﺎن ﺑـن ﺑﻬـرام اﻟﺳﺟﺳـﺗﺎﻧﻲ

وﻳﺣﻳــﻰ ﺑــن ﻋــدي وأﺑوﺳــﻌﻳد اﻟﺳــﻳراﻓﻲ اﻟﻧﺣــوي .وﻋﻠــﻲ ﺑــن ﻋﻳﺳــﻰ اﻟرﻣــﺎﻧﻲ – واﺑــو اﻟﺣﺳــن اﻟﻌــﺎﻣري-

وﺗواﺻﻝ ﻣـﻊ وزراء ﻋﺻـرﻩ ﻛـﺎﻟﻣﻬﻠﺑﻲ وأﺑـﻲ اﻟﻔﺿـﻝ ﺑـن اﻟﻌﻣﻳـد ,وأﺑـﻲ اﻟﻔـﺗﺢ ﺑـن اﻟﻌﻣﻳـد ,واﻟﺻـﺎﺣب ﺑـن
ﻋﺑﺎد واﺑن ﺳﻌدان.
ﻋــﺎش أﺑ ـو ﺣﻳــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ اﻟﻬﺟــري ،وﻫــو ﻗــرن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿــﺎت  ،وﻳطﻠــق ﻫــذا اﻟوﺻــف
ﻋﻠﻳــﻪ ﻷﻧــﻪ اﻟﻘــرن اﻟــذي ﺑــدأ ﻓﻳــﻪ اﻟﺗــدﻫور اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺧﻼﻓــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ ،ﺣﻳــث اﻧﻘﺳــﻣت اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ،

ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري إﻟﻰ دوﻳﻼت ﺻﻐﻳرة ،وﻛذﻟك ﺷﺎﻋت ﻓﻳﻪ أﻟوان ﻣـن اﻟﺳـﻘوط اﻷﺧﻼﻗـﻲ
ﻛﺄﺛر ﻣن آﺛﺎر ﻓﺳﺎد اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻟذا ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗوﺣﻳدي ﺻدى ﻟﻬذا اﻟﻌﺻر).(




 -اﻟﺣﻣوي ,ﻳﺎﻗوت ,ﻣﻌﺟم اﻷدﺑﺎء ،ج ،صٕ .واﻟﻰ ذﻟك ذﻫب اﻟذﻫﺑﻲ واﻟﺳﺑﻛﻲ واﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ

 -ﻛرد ﻋﻠﻲ ,ﻣﺣﻣد ,اﻣراء اﻟﺑﻳﺎن ،ص 

 -اﻟﻛﻳﻼﻧﻲ  ,إﺑراﻫﻳم ,أﺑو ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ،ص 





وﻟـ ــﺋن ﻛـ ــﺎن اﻟﻘـ ــرن اﻟ ارﺑـ ــﻊ اﻟﻬﺟـ ــري ﻗـ ــد ﻣـ ــﺎج ﺑﺎﻟﻔﺳـ ــﺎد اﻷﺧﻼﻗـ ــﻲ ،واﻟﺷـــﻘﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻲ ،واﻻﺿـ ــطراﺑﺎت

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﻓﻠﻘــد ﻛــﺎن ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت أزﻫــﻰ اﻟﻌﺻــور ﺛﻘﺎﻓﻳ ـﺎً وﻋﻠﻣﻳ ـﺎً ،وﻟــم ﻳﻛــن ذﻟــك ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ وﻟﻳــد
اﻟﻌﺻر ذاﺗﻪ ،وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن وﻟﻳد ﻧﻬﺿﺔ ﺑدأت ﻗﺑﻠﻪ أﺗت ﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻘـرن ،ﻓﺣرﻛـﺎت اﻟﺗرﺟﻣـﺔ،
ودﺧــوﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻛــﻝ ذﻟــك أدى إﻟــﻰ ﻗﻳــﺎم ﺣرﻛــﺔ ﻓﻛرﻳــﺔ

ﺧﺻــﺑﺔ أﻳﻧﻌــت ﺛﻣﺎرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘــرن ،وﺑـذﻟك ﻧﺟــد أن ﻫﻧﺎﻟــك ﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﺑﺎب وراء اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﻫذا اﻟﻌﺻر ) اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري(

اﻷوﻝ :ﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ زاداً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛر.

اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﺗﻌــدد اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻓﺑــدﻻً ﻣــن أن ﻛﺎﻧــت ﺑﻐــداد ﻫــﻲ ﻣرﻛــز اﻹﺷــﻌﺎع واﻹﺳــﺗﻘطﺎب ,اﺻــﺑﺢ

ﻫﻧــﺎك أﻛﺛــر ﻣــن ﻣرﻛــز ﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻳﺗﺟــﻪ إﻟﻳــﻪ اﻟﻌﻠﻣــﺎء وﻳﻘﺻــدوﻧﻪ ,ﻓﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺗﻌــدد ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻳــﺔ داﻓﻌ ـﺎً

ﻟﻠﺛراء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.

اﻟﺛﺎﻟث :ﻫو ﺧطورة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ,وﺧﺻوﺻﺎً ﻓـﻲ أوﻗـﺎت اﻷزﻣـﺎت واﻟﻔﺳـﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻟﺻـراع ﻋﻠـﻰ

اﻟﺳﻠطﺔ إذ أن ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع ﻗـد ﺗـؤدي ﺑﺎﻟﻣﺷـﺗرك ﻓﻳﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟـﺑطش ﺑـﻪ واﻟﺗﻧﻛﻳـﻝ ٕواﻧﻣـﺎ ﺗﺣﺳـن اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ
ﺑﻧﺷر اﻟﻌدﻝ واﻹﺳﺗﻘرار ,ﻓﺈن ﻓﺳدت وﺳﺎد اﻟظﻠـم ﻓـﺈن ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻣـن ﻳـؤﺛر اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻓﻳـرﻛن إﻟـﻰ ﺣﻳـﺎة

اﻟﻌﻠ ــم وﻳﻧﺷ ــﻐﻝ ﺑﺑﺣﺑﺛ ــﻪ ﺑ ــدﻻً ﻣ ــن أﻻﻋﻳ ــب اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺔ ﻏﻳ ــر اﻟﻣﺄﻣوﻧ ــﺔ) .(ﻟ ــم ﻳﺣ ــظ اﻟﺗوﺣﻳ ــدي ﺑد ارﺳ ــﺔ

أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻣﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟرؤﻳـﺔ ،ﻣـﻊ أن ﺻـﻠﺔ اﻟﺗوﺣﻳـدي ﺑﺎﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻟـم ﺗﻛـن
ﺻﻠﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻣﺟرد رٍاو أو ﺗﻠﻣﻳذ ،ﺑﻝ إﻧـﻪ اﻣﺗﻠـك ﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻓﻠﺳـﻔﻳﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر

اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻫﻧﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳـس اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ ﻟﻠﻔﻛـر اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ،
ﻓﻲ ﺿوء رؤﻳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ.

اﻫﺗم اﻟﺗوﺣﻳدي ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻣﺎ اﻫﺗم ﺑﺎﻷﺧﻼق ،وﻟم ﻳﻔﺻﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋن اﻟدﻳن ،وﻛﺎن ﻣن أﺑـرز ﻣـن

اﻫــﺗم ﺑــﺎﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ،اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ،واﻟﻣــﺎوردي ،واﻟﻐ ازﻟــﻲ ،واﺑــن ﺗﻳﻣﻳــﺔ ،واﺑــن ﺧﻠــدون) .(إﻻ
أن اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺗوﺣﻳــدي ﺑﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺟــﺎء ﻣﺗﻔرﻗـﺎً ﻓــﻲ ﻛﺗﺑــﻪ ،ﻓﻔــﻲ )ﻣﺛﺎﻟــب اﻟــوزﻳرﻳن( ﻧﺟــد ﻓــﻲ ﺣدﻳﺛــﻪ

ﺗﺻــو اًر ﻋﺎﻣ ـﺎً ﻟﻠﺳــﻠﺑﻳﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗوﺟــد ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻛم ،ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــد ﺣــدﻳﺛﺎً ﻋــن اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺎت اﻟﻣطﻠــوب
وﺟودﻫﺎ ﻓﻳﻪ ،وﺗﺄﻛﻳداً ﻋﻠﻰ أن اﻟﺛﻠب ﺣق ﻟﻠرﻋﻳﺔ).(




 -أﻣﻳن ,أﺣﻣد و ظﻬر اﻹﺳﻼم ,اﻟﺟزء اﻷوﻝ ,ص-
 -ﺗوﻓﻳق ﻣﺟﺎﻫد  ,ﺣورﻳـﺔ :اﻟﻔﻛـر اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻣـن أﻓﻼطـون إﻟـﻰ ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـدﻩ ،ص  -واﻧظـر ﻛـذﻟك
ﺣﺎﻣد طﺎﻫر ،ﻣدﺧﻝ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﺳﻠﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ص

 -اﻧظر اﻟﻣﻠطﺎوي  ,ﺣﺳن :اﷲ واﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ،ص 





وﻋﻠﻳـﻪ ,ﻓـﺈن ﻟـم ﻳﻛــن اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻗــد ﺗﻧـﺎوﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳـدي واﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ ،ﻓﻠـم ﻳﻔــرد ﺑﺣﺛـﺎً ﻓــﻲ

ـس اﻟﻣوﺿ ــوع ﻣﺳـ ـﺎً ﻣ ــن ﺑﻌﻳ ــد ،ﺛ ــم ذﻛ ــر رؤﻳﺗ ــﻪ
ﻣوﺿ ــوع اﻹﻣﺎﻣ ــﺔ ﻣ ــﺛﻼً ،وﻟﻣ ــن ﺗﻛ ــون؟ إﻻ أﻧ ــﻪ ﻗ ــد ﻣ ـ ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻳظﻬر ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ اﻟﺑﺣث .وﻛﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن أن ﻧﺿـﻳف ﺑﻌـض ﻛﺗﺎﺑﺎﺗـﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺔ إﻟـﻰ
ﺑﻌض اﻟﻛﺗب اﻟﻧﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن أﺧﻼق اﻟﻣﻠوك ﻛﻛﺗﺎب أﺧﻼق اﻟﻣﻠوك اﻟﻣﻧﺳـوب إﻟـﻰ اﻟﺟـﺎﺣظ ،وﺳـراج
اﻟﻣﻠــوك ﻷﺑــﻲ ﺑﻛــر اﻟطرطوﺷـﻲ وﻏﻳــر ذﻟــك ﻣــن اﻟﻛﺗــب اﻟﺗــﻲ ﺗــدور ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﻠــك ﻣــن اﻟﺳــﻠوك اﻟﻌﻣﻠــﻲ

ﻟﻠﻣﻠوك واﻟوزراء ).(

اﻟﺗوﺣﻳدي واﻷرﺳﺗﻘراطﻳﺔ:

ﻛــﺎن ﻟﻣوﻗــف اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻣــن رﻓــض اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــﺔ ،ﻣــﺎ أﻟﺻــق ﺑــﻪ اﻟﻘــوﻝ ﺑﺎﻷرﺳــﺗﻘراطﻳﺔ

)(

اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ،

وﻟﻛن ﻳﺟب أن ﻧﻔـرق ﺑـﻳن اﻷرﺳـﺗﻘراطﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳـﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻣﺣـدود ،وﻫـو اﻟﺗﻣﻳـز اﻟﻔﻛـري ﻟﻔﺋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء
واﻟﻣﺛﻘﻔــﻳن اﻟﺟــﺎدﻳن ،وﺑــﻳن اﻷرﺳــﺗﻘراطﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟطﺑﻘــﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ .ﻓﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﻝ ﻛــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــدي
أرﺳﺗﻘراطﻳﺎً ﻓﻛرﻳﺎً ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﺑﺳط اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،وﻗدم ﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺳـﻬﻝ ،وﺟﻌـﻝ ﻣـن اﻟﺗﺳـﺎؤﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ
أﻣ اًر ﻣﺗداوﻻً ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻛﺗﺑﻪ.

وﻗد ورد رأي اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ رداً ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﺑـن ﺳـﻌدان ﻟـﻪ ﺑـذﻟك ,ﺣﻳـث ﻗـﺎﻝ ﺗﻌﻘﻳﺑـﺎً

ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر " ﻫذا ﻓن ﺣﺳن ،وأظﻧك ﻟو ﺗﺻـدﻳت ﻟﻠﻘﺻـص ،واﻟﻛـﻼم ﻋﻠـﻰ

اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻟﻛﺎن ﻟك ﺣظ واﻓر ﻣن اﻟﺳﺎﻣﻌﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﺧﺎﺿﻌﻳن واﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن ").(

وﻛﺎن رد اﻟﺗوﺣﻳدي " أن اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺧﻠوﻗﺔ ،وطﻠب اﻟرﻓﻌﺔ ﺑﻳﻧﻬم ﺿﻌﺔ ،واﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﻬم ﻧﻘﻳﺻﺔ ،وﻣـﺎ
ﺗﻌرض ﻟﻬـم أﺣـد إﻻ أﻋطـﺎﻫم ﻣـن ﻧﻔﺳـﻪ وﻋﻠﻣـﻪ وﻋﻘﻠـﻪ وﻟوﺛﺗـﻪ وﻧﻔﺎﻗـﻪ ورﻳﺎﺋـﻪ أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻳﺄﺧـذ ﻣـﻧﻬم ﻣـن

إﺟﻼﻟﻬم وﻗﺑوﻟﻬم وﻋطﺎﺋﻬم وﺑذﻟﻬم ").(

واﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﻛ ــﻼم اﻟﺗوﺣﻳ ــدي رﻓﺿ ــﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑ ــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣ ــﺔ أو اﻟﻛ ــﻼم ﻟﻬ ــم ﻟﻣ ــﺎ ﻳﻘﺗﺿ ــﻳﻪ ذﻟ ــك ﻣ ــن ﺑﻌ ــد ﻋ ــن

اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ،ﻳﺿطر إﻟﻳﻬﺎ ﻣـن ﻳﺧﺎطـب اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺣﺗـﻰ ﻳرﺿـﻳﻬم ،وﻳظﻬـر ﺣرﺻـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺻـدﻗﻪ اﻟﻔﻛـري،
وﻫو ﻳﺷرح ﻣوﻗﻔﻪ وﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳؤﻳدﻩ ﺑﺣﺟﺔ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ،ﻓﻳﻘوﻝ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘﻲ:



 -ﻣطر ,أﻣﻳرة ,ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ,ص.
 -اﻷرﺳﺗﻘراطﻳﺔ  Aristocracyﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻟﻔظﺗﻳن ﻳوﻧـﺎﻧﻳﺗﻳن ،ﻣﻌﻧﺎﻫﻣـﺎ )ﺣﻛـم اﻷﻓﺿـﻝ( واﻟﻣﻌﻧـﻰ

اﻟﻣ ــﺄﻟوف ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻛﻠﻣ ــﺔ ﻫ ــو )اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﺣﻛ ــم ﻓﻳﻬ ــﺎ طﺑﻘ ــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﻗواﻣﻬ ــﺎ اﻟﻧ ــﺑﻼء وأﺻ ــﺣﺎب
اﻹﻣﺗﻳــﺎزات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻛﺎﻟﻣــﺎﻝ واﻟﺟــﺎﻩ واﻟﻣ ارﻛــز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺗوارﺛوﻧﻬــﺎ أﺑ ـﺎً ﻋــن ﺟــد( .أﻣــﺎ اﻻﺻــطﻼح

اﻟﺛوري ﻓﻘد أﻋطﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺗﻧﺎوﻝ )ﻓﺋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺗﻣﻳـز ﻋـن ﻏﻳرﻫـﺎ ﺑﻣـﺎ ورﺛﺗـﻪ ﻣـن ﺟـﺎﻩ
وﻣـﺎﻝ ،وأﺻــﺑﺢ أﻋﺿــﺎؤﻫﺎ ﻣــن ﺟـراء ذﻟــك ﻓــﻲ ﻋــداد اﻟﻣﺿــطﻬدﻳن وأﻋـداء اﻟﺷــﻌوب( ،د .ﺳــﻣوﺣﻲ ﻓــوق اﻟﻌــﺎدة – ﻣــوﺟز

اﻟﻣذاﻫب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,ص . -

 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ ،ج ص. 

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ,ج ,ص.




" وﻟﻳس ﻳﻘف ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎص إﻻ أﺣـد ﺛﻼﺛـﺔ :إﻣـﺎ رﺟـﻝ أﺑﻠـﻪ ﻓﻬـو ﻻ ﻳـدري ﻣـﺎ ﻳﺧـرج ﻣـن أم دﻣﺎﻏـﻪٕ .واﻣـﺎ

رﺟﻝ ﻋﺎﻗﻝ ﻓﻬو ﻳزدرﻳﻪ ﻟﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺟﻬﻝ اﻟﺟﻬﺎﻝ ،وأﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن وﺟﻬﻪ ٕواﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣـن

وﺟﻪ ،ﻓﻬو ﻳﺗذﺑذب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻹﻧﻛﺎر اﻟﺟﺎﻟب ﻟﻠﻬﺟر واﻻﻋﺗراف اﻟﺟﺎﻟب ﻟﻠوﺻﻝ ،ﻓﺎﻟﻘـﺎص ﺣﻳﻧﺋـذ ﻳﻧظـر

إﻟﻰ ﺗﻔرﻳﻎ اﻟزﻣﺎن ﻟﻣـداراة ﻫـذﻩ اﻟطواﺋـف ،وﺣﻳﻧﺋـذ ﻳﻧﺳـﻠﺦ ﻋـن ﻣﻬﻣﺎﺗـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ ،وﻟذاﺗـﻪ اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ ،وﻳﻧﻘطـﻊ
ﻋــن اﻻزدﻳــﺎد ﻣــن اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﺑﻣﺟﺎﻟﺳــﺔ أﻫــﻝ اﻟﺣﻛﻣــﺔ ،إﻣــﺎ ﻣﻘﺗﺑﺳـﺎً ﻣــﻧﻬمٕ ،واﻣــﺎ ﻗﺎﺑﺳـﺎً ﻟﻬــم ،وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓﻣــﺎ
أرﻳــت ﻣــن اﻧﺗﺻــب ﻟﻠﻧــﺎس ﻗــد ﻣﻠــك إﻻ درﻫﻣ ـﺎً ٕواﻻ دﻳﻧــﺎ اًر أو ﺛوﺑــﺎ ،وﻣﻧﺎﺻــﺑﺔ ﺷــدﻳدة ﻟﻣﻣﺎﺛﻠﻳــﻪ وﻋداﺗــﻪ

").(

وﻣوﻗف اﻟﺗوﺣﻳدي ﻗد ﻳﺑدو ﻓﻳﻪ ﺗﺧﻝ ﻋن ﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﺗـب ـ ﺑﻠﻐـﺔ ﻋﺻـرﻧﺎ ـ اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺟﻣـﺎﻫﻳر ،إذ ﻣـﺎ
ﻣﻌﻧــﻰ اﻟــوﻋﻲ؟ وﻣــﺎ ﻗﻳﻣﺗــﻪ؟ إذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻣوﺟﻬ ـﺎً ﻧﺣــو ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟرﻗــﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ

اﻟﺳ ـواء إﻟــﻰ درﺟــﺔ أﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻔﻬــم واﻟوﺿــوح ﻓــﻲ اﻟرؤﻳــﺔ ،وﻗــدرة أﻛﺑــر ﻋﻠــﻰ إدراك اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ،واﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻠوﺟود اﻟﺑﺷري  .ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻏﺎﻳﺔ اﻟوﺟود اﻟﺑﺷري ﻛﻣـﺎ ﺣـددﻫﺎ ﺧـﺎﻟق اﻟوﺟـود

اﻟﺑﺷري ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدة" وﻣﺎ ﺧﻠﻘت اﻟﺟن واﻹﻧس إﻻ ﻟﻳﻌﺑـدون" وﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺣﻘـﺎﺋق ﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻠﻌﻣـﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ
– ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻟﻛن ﻫﻝ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻏرﻳﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺻـر اﻟـذي ﻋﺎﺷـﻪ اﻟﺗوﺣﻳـدي

ﺣﺗــﻰ ﻳﺑــدو اﻟﻧظــر إﻟــﻰ ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟزاوﻳــﺔ ﺗﺟﻧﻳ ـﺎً ﻓــﻲ اﻟﺣﻛــم ﻋﻠﻳــﻪ ،وأﻳ ـﺎً ﻛــﺎن اﻷﻣــر ،ﻓﻘــد أدرك
اﻟﺗوﺣﻳــدي ﺑﻌــداً آﺧــر ﻓــﻲ ﻣﻬﻣﺗــﻪ ﻛﻛﺎﺗــب ٕواﻧﺳــﺎن ،ﻟــم ﻳﺗﺧــﻝ ﻋﻧــﻪ ،وذﻟــك ﻫــو اﻟﺑﻌــد اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ أو اﻟــدور
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﻗد ﻗـﺎم ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ دﻓﺎﻋـﻪ ﻋـن اﻟﻌﺎﻣـﺔ ,ﻛﻣـﺎ ﻫـو واﺿـﺢ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗـﻪ ،ﻛﻣـﺎ أن ﻣوﻗﻔـﻪ ﻣـن

أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺎن ﻟم ﻳﻛن ﻣوﻗﻔﺎً ﻣﻬﺎدﻧﺎً أو ﻣﺗﺧﺎذﻻً وﻣؤﻳداً ﻟﻼرﺳﺗﻘراطﻳﺔ .

وﻟــم ﻳﻛــن ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣﺟــرد طﻠــب ﻟﻠﻌطــﺎء أو ﺗﺟﻧــب ﻟﻠﺣرﻣــﺎن ٕوان ﺻــرح ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣواﺿــﻊ ﺑــذﻟك ﻛﻘوﻟــﻪ

" ﺣرﻣﺎن اﻟﻣؤﻣﻝ ﻣن اﻟرﺋﻳس ﻛﻛﻔران اﻟﻧﻌﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ "

)(

.

وﻗد اﺳﺗﻐرق ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع ﻣـن اﻟﺗوﺣﻳـدي اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻓﻬـو ﻳـذﻛر ﻣـﺎ ﻗﻳـﻝ ﻟﻠﺣـﺎﺗﻣﻲ " إﻧﻣـﺎ
" )(

ﺗﺣرم ﻷﻧك ﺗﺷﺗم " ﻓﻳﺟﻳب اﻟﺣﺎﺗﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻳروى " ٕواﻧﻣﺎ أﺷـﺗم ﻷﻧـﻲ أﺣـرم
ﻫــذا ﻓــﻲ ﻛﺗﺑــﻪ ،وﻟﻛــن ﻳﺟــب أن ﻧﻼﺣــظ ذﻟــك ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻌﺻــر وﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻛﺎﺗــب ﺑﺄﻫــﻝ اﻟﺣﻛــم واﻟرﻳﺎﺳــﺔ
إﻟـﻰ آﺧـر ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﺣـوﻝ

ﻓﻳﻪ ،واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻳﻬم ،ﻓﻬذا ﻻ ﻳﻧﻔﻲ أﺻﺎﻟﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻧد ﻣﻔﻛرﻧﺎ.
ﻓﺗﻌــﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺣﻳــدي ـ إن ﺻــﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ـ ﻓــﻲ إرﺳــﺗﻘراطﻳﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﻟــﻳس ﺗﻌﺎﻟﻳ ـﺎً ﻣــذﻣوﻣﺎً ،إذ أﻧــﻪ ﻻ

ﻳﻘﺻد اﺣﺗﻘﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻳس ﺗﻌﺎﻣﻳـﺎً طﺑﻘﻳـﺎً ،ﻛﻣـﺎ ﻳﻣﺛﻠـﻪ ﺗواﻓـﻪ اﻷﻏﻧﻳـﺎء واﻟطﺑﻘـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ



 -اﻧظر اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ج ص 
 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,اﺑﻲ ﺣﻳﺎن  :ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزرﻳن ،ص 
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص





أو ﺑﻌض وﺟﻬﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬم ،وﻟﻛﻧﻪ ٍ
ﺗﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺟﺎﺟﺔ اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻳوﻣﻳـﺔ وﺳـوﻗﻳﺔ اﻟﺣـدﻳث

اﻟﻳوﻣﻲ اﻟﻌﺎﺑر ،وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻧﺎ رأﻳﻧﺎ اﻟﺗوﺣﻳدي وﻫو أﻣﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻛون إﻟﻰ اﻟﺻوﻓﻳﺔ  -وﻫم ﻣن ﻫم ﻓﻲ اﻟزﻫد

واﻟﻔﻘــر  -وﻟﻛﻧــﻪ ﻫﻧــﺎ ﻳﻧطﻠــق ﻣــن ﺑﻌــد ﻓﻛــري ﻣﻛــﺎن ﺳــﺧﺎﻓﺔ اﻟﺣــدﻳث اﻟﻳــوﻣﻲ ،وﻫــدف ﻧﺑﻳــﻝ ﻧﺣــو ﺗﻬــذﻳب
اﻟـ ــﻧﻔس ،وطﻠـ ــب اﻟﺻـ ــﻔﺎء ،وﺻـ ــﺣﺑﺔ ﺗﺛـ ــري ﺗﺟرﺑﺗـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻳـ ــﺎة وﺗﻌﻣـ ــق إﺣﺳﺎﺳـ ــﻪ ﺑﻣﺿـ ــﺎﻣﻳن اﻟوﺟـ ــود
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻟﻳس ﻣﺟرد ﺻﺣﺑﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ظـروف ،وذﻟـك ﻷن ﺟﺎﻧﺑـﺎً ﻛﺑﻳـ اًر ﻣـن اﻻﺧﺗﻳـﺎر واﻟرﺿـﻰ أﻳﺿـﺎً
ﻗﺎﺋم ﻓﻲ ﺻﺣﺑﺗﻪ ﻫذﻩ.

وﻣﻔﻛرﻧــﺎ ﻟــم ﻳﺣﺗــرم ﺳــﻠطﺎﻧﺎً ﻗــط ﻟﺳــﻠطﺎﻧﻪ أو ﻧﻔــوذﻩ ٕوان ﺑــدا ﻣﺗــذﻟﻼً أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً ،ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﺿــﻌف

إﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻗــد ﺗﺻــﻝ إﻟــﻰ ﺣــد أن ﻳﺑــدو ﻟﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺻــورة ﻣﺄﺳــﺎوﻳﺔ ،إﻻ أﻧــﻪ ﺳــرﻋﺎن ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗظﻬــر ﺛورﻳﺗـﻪ،
وﻳظﻬــر إﺑــﺎؤﻩ ،ورﻓﺿــﻪ ﻟﺗﻌــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻛــﺎم ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳﻛــون اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﺣﻳــدي ﺑﺄﻧــﻪ ﻧﻣــط ﻟﻠﻣﺛﻘــف ﻏﻳــر

اﻟﺛــوري ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر زﻛــﻲ ﻧﺟﻳــب ﻣﺣﻣــود ) ،(ﺣﻛﻣ ـﺎً ﻏﻳــر ﻣﻧﺻــف ﻋﻠــﻰ أﻗــﻝ ﺗﻘــدﻳر ،وﻗــد ﻗــدم زﻛــﻲ

ﻣﺣﻣود ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﺛﻘـف اﻟﺛـوري ،ﻓﺄﺷـﺎر إﻟـﻰ ﺗﻌﻠﻳـق ﻟﻣﺣﻣـد إﻗﺑـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ رﺣﻠـﺔ اﻹﺳـراء واﻟﻣﻌـراج ،وﻋـودة

اﻟﻧﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ ،وذﻟك ﻷن أﺣد اﻷوﻟﻳﺎء ﻗﺎﻝ ):ﻗﺳﻣﺎً ﺑرﺑﻲ ﻟو ﺑﻠﻐت ﻫذا ﻟﻣﺎ ﻋدت أﺑداً(.

وﻣن ﻫذا ﻳظﻬر اﻟﻔرق ﺑﻳن ﻣن ﻳرى اﻟﺣق ﻓﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑـذﻟك ،وﻣـن ﻳـرى اﻟﺣـق ﻓﻳﻌـود إﻟـﻰ دﻧﻳـﺎ اﻟواﻗـﻊ،

وﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﻐﻳرﻩ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،إي إﻧﻪ ﻳﺣوﻝ ﻓﻛرﻩ إﻟـﻰ أداة ﻟﻠﺗﻐﻳـر ،وﻫـو ﻳرﻳـد ﺑـذﻟك أن ﻳﺗوﺳـﻊ ﻟﺗطﺑﻳـق ﻫـذا
اﻟﻔــﺎرق ﺑــﻳن اﻟﻧﺑــﻲ واﻟــوﻟﻲ اﻟــذي ﻳﻘﻳﻣــﻪ إﻗﺑــﺎﻝ ،ﻟﻳطﺑﻘــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ أوﺳــﻊ ﻟﻳﻔــرق ﺑــﻳن اﻟﻣﺛﻘــف اﻟﺛــوري،
واﻟﻣﺛﻘف وﻛﻔﻰ ،اﻟذي ﻳﻧﻌم ﺑﻔﻛرﻩ وﻳﻌـﻳش ،ﻓـﺎﻷوﻝ أﺷـﺑﻪ ﺑـﺎﻟوﻟﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻘـﺎم ،إذ ﻳـرى اﻟﺣـق ﻓﻳﻛﺗﻔـﻲ

ﺑﺄن ﻳﻧﻌم ﻫـو ﺑﻬـذﻩ اﻟرؤﻳـﺔ ،واﻟﻣﺛﻘـف اﻟﺛـوري أﺷـﺑﻪ ﻓـﻲ ﻣوﻗﻔـﻪ ﺑـﺎﻟﻧﺑﻲ اﻟـذي ﻻ ﻳﻛﺗﻔـﻲ ﺑرؤﻳـﺔ اﻟﺣـق ،ﺑـﻝ

ﻫو ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﻐﻳر ﻣن دﻧﻳﺎ اﻟواﻗﻊ ).(

واﻟﺧﻼﺻﺔ " أن اﻟﻣﺛﻘف ﻻ ﻳﺗم ﺗﻛوﻳﻧﻪ إﻻ ﺑﺄن ﻳﻛون ﻣﺛﻘﻔﺎً ﻳﺳﺗﺧدم ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن

أﺻﺣﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌودون ﺑﻌـد ذﻟـك ﻓﻳﺗﻔـﺎوﺗون ﻓﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻳﻘﺻـر اﺳـﺗﺧدام ﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣﻳﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ،

وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﻳﺗــﺄرق ﻛﺄﻧــﻪ ﻳرﻗــد ﻋﻠــﻰ ﺷــوك ،ﻣــﺎ ﻟــم ﻳﺳــﺗﺧدم ﺗﻠــك اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ رﻗﻌــﺔ أوﺳــﻊ ﻣــن ﺣﻳﺎﺗــﻪ
اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،رﻗﻌــﺔ ﻗــد ﺗﻣﺗــد ﺣﺗــﻰ ﺗﺷــﻣﻝ اﻟــوطن ،وﻗــد ﺗﻣﻌــن ﻓــﻲ اﻻﻣﺗــداد ﻟﺗﺷــﻣﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ،ﻓﻌﻧدﺋـ ٍـذ

ﻳﻛون ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟرﺟﻝ أﺟدر اﻟﻧـﺎس ﺑﺻـﻔﺔ " :اﻟﻣﺛﻘـف اﻟﺛـوري " ) . (3وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﺗﺣدﻳـد ﻟﻣﻔﻬـوم




) (ﻣﺣﻣود ,زﻛـﻲ ﻧﺟﻳـب :ﻓـﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧـﺎ اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ ،دار اﻟﺷـروق ،ص  .واﻧظـر أﻳﺿـﺎً ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻔﻛـر اﻟﻣﻌﺎﺻـر،

اﻟﻌدد  ،اﻛﺗوﺑر  ص -
 -اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق :ص 144

 -اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق :ص 
 -اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق :ص 




اﻟﻣﺛﻘف ﻳرى أﻧﻪ " ﻻ اﻟﺟﺎﺣظ وﻻ أﺑو ﺣﻳﺎن ﻛﺎن ﺛورﻳﺎً ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ،ﻷﻧك ﺗﻘ أر ﻟﻬﻣﺎ ﻓﺗزداد )ﻋﻠﻣﺎً( ،ﻟﻛﻧـك
ﻻ ﺗدري ﻛﻳف ﺗﻐﻳر ﻣن أوﺿﺎع ﺣﻳﺎﺗﻪ وﻓق ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ " ).(1

واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻛﺳــﻬﺎ ﻛﺗــب اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻏﻳــر ﻫــذا ،ﻓﻠــو أﺧــذﻧﺎ اﻟﻣﻔﻬــوم ﻧﻔﺳــﻪ اﻟــذي طرﺣــﻪ زﻛــﻲ ﻧﺟﻳــب
ﻣﺣﻣود  -إذ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺛوري – ﻟﻛﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ﻣﻔﻛ اًر ﺛورﻳﺎً.
 -ﻣوﻗف اﻟﺗوﺣﻳدي ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺔ:

ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻣوﺿوع اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ،ﻣن ﻫذﻩ اﻹطﻼﻟﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻳﻧﺎﻗش أﺑﻌﺎد اﻟﻘﺿـﻳﺔ ،وﻫـو

ﻳﺑدأ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺳؤاﻝ وﺟﻬﻪ ﻟﻪ اﻟوزﻳر اﺑن ﺳﻌدان ،ﺣوﻝ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗطﺎوﻝ اﻷﻣوﻳﻳن ﻋﻠـﻰ
اﻟﺧﻼﻗــﺔ .إذ ﺳــﺄﻟﻪ اﻟــوزﻳر " ﻛﻳــف ﺗطــﺎوﻝ ﻫــؤﻻء اﻟﻘــوم إﻟــﻰ ﻫــذا اﻷﻣــر ﻣــﻊ ﺑﻌــدﻫم ﻣــن رﺣــم رﺳــوﻝ اﷲ
ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم ،وﻗــرب ﺑﻧــﻲ ﻫﺎﺷــم ﻣﻧــﻪ؟ وﻛﻳــف ﺣــدﺛﺗﻬم أﻧﻔﺳــﻬم ﺑــذﻟك؟ إن ﻋﺟﺑــﻲ ﻣــن ﻫــذا ﻻ

ﻳﻧﻘﺿﻲ ،أﻳن ﺑﻧو أﻣﻳﺔ ،وﺑﻧو ﻣروان ،ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﻳث ،ﻣﻊ أﺣواﻟﻬم اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ اﻟدﻳن واﻟدﻧﻳﺎ؟ " ).(2

وﻟﻌﻝ أوﺿﺢ وأﺟ أر ﻣﺎ ﻓﻲ رد اﻟﺗوﺣﻳدي وﺷرﺣﻪ ﻟﻬذا ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ،ﻫو أن إﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻟوﻧﺎ ﻣن

اﻟﻠــوم ،أو ﻗــد ار ﻣــن ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟرﺳــوﻝ اﻟﻛـرﻳم ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم ،وذﻟــك ﻟﺗﻣﻛﻳﻧــﻪ ﻟﻛﺛﻳــر
ﻣــن اﻷﻣــوﻳﻳن ﻗﺑــﻝ وﻓﺎﺗــﻪ ،وﻛــذﻟك ﻧﻘــدﻩ ﻟﻠﻌﺑــﺎس وﻋﻠــﻲ رﺿــﻰ اﷲ ﻋﻧﻬﻣــﺎ ﻟﺧﻼﻓﻬﻣــﺎ اﻟــذي ﻓــﺗﺢ اﻟﺑــﺎب
ﻟﻠﺧﻼف وﻣﺎ ﺟرﻩ ذﻟك ،وﻳرى اﻟﺗوﺣﻳدي أﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻗﺎﻣـت اﻟﻔـرق اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ،اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻓـﺗن
واﺗﻘﺳﺎﻣﺎت ﺟﺎءت ﺑﻼ ﻣﺑرر ﻓﺿرت وﻟم ﺗﻧﻔﻊ ،ﺣﺗـﻰ ﻟـم ﺗﻘـم ﻟﻠـدﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ،وﻟـو ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻷﻣـوﻳﻳن،
إذ دﺧﻝ اﻟﻌﺟم وﻧﻔذوا إﻟﻰ اﻟﺣﻛم.

ﻓﺎﻟﺗوﺣﻳدي ﻳرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ ،وﻟـذﻟك ﻓﻬـو ﻳـرى أن اﻟﻌﺟـب ﻳـزوﻝ إذا ﺣﻘـق اﻟﻧظـر،

واﺳﺗﺷــف اﻷﺻــﻝ ،وذﻟــك ﻷن " أﻋﺟــﺎز اﻷﻣــور ﺗﺎﻟﻳــﺔ ﻟﺻــدورﻫﺎ ،واﻷﺳــﺎﻓﻝ ﺗﺎﻟﻳــﺔ ﻷﻋﺎﻟﻳﻬــﺎ ،وﻻ ﻳ ـزاﻝ
اﻷﻣــر ﺧﺎﻓﻳـﺎً ﺣﺗــﻰ ﻳﻧﻛﺷــف ﺳــﺑﺑﻪ ﻓﻳــزوﻝ اﻟﺗﻌﺟــب ﻣﻧــﻪ ،إﻧﻣــﺎ ﺑﻌــد ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻷﻧﻬــم ﻟــم
ﻳﻌﻧـوا ﺑـﻪ ،وﺑﺗﻌــرف أواﺋﻠـﻪ واﻟﺑﺣــث ﻋـن ﻏواﻣﺿــﻪ ،ووﺿـﻌﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺿـﻌﻪ ،،وذﻫﺑـوا ﻣـذﻫب اﻟﺗﻌﺻــب "

).(3

واﻟﺗوﺣﻳدي ﻳﺗﺑﻊ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻳـرى ﻛﻳـف ﺳـﺎرت اﻷﻣـور ،اﻟﺗـﻲ أدت إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـن ﺗﻣﻛـن

اﻷﻣوﻳﻳن ﻣن اﻷﻣر ﻓﻳﻘـوﻝ " :ﻻ ﺧـﻼف ﺑـﻳن اﻟـرواة وأﺻـﺣﺎب اﻟﺗـﺎرﻳﺦ أن اﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم
ﺗوﻓﻰ وﻋﺗﺎب ﺑن أﺳﻳد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺔ ،وﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﻌﻳد ﻋﻠـﻰ ﺻـﻧﻌﺎء ،وأﺑـو ﺳـﻔﻳﺎن ﺑـن ﺣـرب ﻋﻠـﻰ ﻧﺟـران،
وأﺑــﺎن ﺑــن ﺳــﻌﻳد ﺑــن اﻟﻌــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣـرﻳن ،وﺳــﻌﻳد ﺑــن اﻟﻘﺷــب اﻷزدي ﺣﻠﻳــف ﺑﻧــﻲ أﻣﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟــرش
وﻧﺣوﻫﺎ ،واﻟﻣﻬـﺎﺟر اﺑـن أﺑـﻲ أﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺧزوﻣـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻛﻧـدة واﻟﺻـدف ،وﻋﻣـرو ﺑـن اﻟﻌـﺎص ﻋﻠـﻰ ﻋﻣـﺎن،



 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :اﻹﻣﺗﺎع اﻟﻣؤاﻧﺳﺔ :ج  ، ص 
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج ، ص 




وﻋﺛﻣــﺎن ﺑــن اﺑــﻲ اﻟﻌــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻟطــﺎﺋف ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻧﺑــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم أﺳــس ﻫــذا اﻷﺳــﺎس

وأظﻬر أﻣرﻫم ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس ،ﻛﻳف ﻻ ﻳﻘوى ظـﻧﻬم وﻻ ﻳﻧﺑﺳـط رﺟـﺎؤﻫم وﻻ ﻳﻣﺗـد ﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺔ أﻣﻠﻬـم ،وﻓـﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻫــذا ،ﻛﻳــف ﻻ ﻳﺿــﻌف طﻣــﻊ ﺑﻧــﻲ ﻫﺎﺷــم ،وﻻ ﻳﻧﻘــﺑض رﺟــﺎؤﻫم وﻻ ﻳﻘﺻــر أﻣﻠﻬــم؟ وﻫــﻲ اﻟــدﻧﻳﺎ،
واﻟــدﻳن ﻋــﺎرض ﻓﻳﻬــﺎ ،واﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ ﻣﺣﺑوﺑــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ أﺷــﺑﻬﻪ ﺣــدة أﻧﻳــﺎﺑﻬم ،وﻓــﺗﺢ أﺑ ـواﺑﻬم ،وأﺗــرع ﻛﺄﺳــﻬم،

وﻓﺗﻝ أﻣراﺳﻬم ،ودﻻﺋﻝ اﻷﻣور ﺗﺳﺑق ،وﺗﺑﺎﺷﻳر اﻟﺧﻳـر ﺗﻌـرف ") .(وﻫـو ﻳـرى أن أﺑـﺎ ﺳـﻔﻳﺎن ﻗـد وﻗـف
ﻋﻠﻰ ﻗﺑر ﺣﻣزة ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب وﻫو ﻳﻘوﻝ " رﺣﻣك اﷲ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﻣﺎرة ،ﻟﻘد ﻗﺎﺗﻠﺗﻧﺎ ﻋﻠـﻰ أﻣـر ﺻـﺎر إﻟﻳﻧـﺎ

").(

وﻳﻘوﻝ :ﻟو اﺣﺗﺞ ﺷﺧص ﺑﺄن اﻷﻣر ﻗد ﻋﺎد ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ آﻝ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﺟواﺑـﻪ
ﻋﻠﻳﻪ " ﺻدﻗت ،وﻟﻛن ﻟﻣﺎ ﺿﻌف اﻟدﻳن وﺗﺧﻠﺧﻝ رﻛﻧﻪ وﺗداوﻟﻪ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟﻘﻬر ،ﻓﺗطﺎوﻝ ﻟﻪ ﻧـﺎس
ﻣــن آﻝ اﻟرﺳــوﻝ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم ﺑــﺎﻟﻌﺟم وﺑﻘــوﺗﻬم وﻧﻬﺿــﺗﻬم وﻋــﺎدﺗﻬم ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎورة اﻟﻣﻠــوك ٕوا ازﻟــﺔ

اﻟدوﻝ ،وﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻌز ﻛﻳف ﻛﺎن ،وﻣﺎ وﺻﻝ إﻟﻰ أﻫﻝ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟطﻬﺎرة واﻟزﻫـد واﻟﻌﺑـﺎدة واﻟـورع واﻷﻣﺎﻧـﺔ،

أﻻ ﺗرى أن اﻟﺣﺎﻝ اﺳﺗﺣﺎﻟت ﻋﺟﻣﺎ ﻛﺳـروﻳﺔ وﻗﻳﺻـرﻳﺔ ،ﻓـﺄﻳن ﻫـذا ﻣـن ﺣـدﻳث اﻟﻧﺑـوة اﻟﻧﺎطﻘـﺔ واﻹﻣﺎﻣـﺔ
اﻟﺻﺎدﻗﺔ " ).(

وﻫﻛــذا ﻳــدﻳن ﻣﻔﻛرﻧــﺎ ﺗــدﺧﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ ،واﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬــﺎ ﺣﻳــث ﺗــدﺧﻝ اﻟﻔــرس واﻷﺗ ـراك ﺑﻌــد
اﻟــذﻳن اﺳــﺗﻌﺎن ﺑﻬــم اﻟﻣﻌﺗﺻــم ،ﻣــﻊ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻌــﻳش ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ ،وﻫــو ﻳﻌﻳــب أﻳﺿـﺎً ﺷــﻳوع
ﻋرف وﻋﺎدات اﻟﻌﺟم ﺣﺗﻰ وﺻﻝ اﻷﻣر أﺣﻳﺎﻧﺎً أن ﻗدﻣوﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺛﻣرة اﻟﻧﺑوة).(

وﻛــﺎن ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻫــذا ﻛﻠــﻪ " ﻫــذﻩ اﻟﻔــﺗن واﻟﻣــذاﻫب ،واﻟﺗﻌﺻــب واﻹﻓـراط وﻣــﺎ ﺗﻔــﺎﻗم ﻣﻧﻬــﺎ زاد وﻧﻣــﺎ وﻋــﻼ

وﺿﺎﻗت اﻟﺣﻳﻝ ﻋن ﺗدارﻛﻪ ٕواﺻﻼﺣﻪ ،وﺻﺎرت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻬﺎ ،ﺗﺟد ﻗوة ﻣـن ﺧﺎﺻـﺗﻬﺎ ﻣـﻊ ﻋﻠﻣﻬـﺎ،

ﻓﺳ ــﺎﻟت اﻟ ــدﻣﺎء ،واﺳ ــﺗﺑﻳﺢ اﻟﺣـ ـرﻳم ،وﺷ ــﻧت اﻟﻐ ــﺎرات ،وﺧرﺑ ــت اﻟ ــدﻳﺎرات ،وﻛﺛ ــر اﻟﺟ ــداﻝ ،وط ــﺎﻝ اﻟﻘﻳ ــﻝ

واﻟﻘــﺎﻝ ،وﻓﺷــﺎ اﻟﻛــذب واﻟﻣﺣــﺎﻝ ،وأﺻــﺑﺢ طﺎﻟــب اﻟﺣــق ﺣﻳ ـران ،وﻣﺣــب اﻟﺳــﻼﻣﺔ ﻣﻘﺻــوداً ﺑﻛــﻝ ﻟﺳــﺎن

وﺳــﻧﺎن ،وﺻــﺎر اﻟﻧــﺎس أﺣ ازﺑـﺎً ﻓــﻲ اﻟﻧﺣــﻝ واﻷدﻳــﺎن .ﻓﻬــذا ﻧﺻــﻳري وﻫــذا أﺷــﺟﻌﻲ … .وﻣــن ﻻ ﻳﺣﺻــﻰ
ﻋــددﻫﺎ إﻻ اﷲ اﻟــذي ﻻ ﻳﻌﺟ ـزﻩ ﺷــﻲء ،ﻻﺟــرم ﺷــﻣت اﻟﻳﻬــود واﻟﻧﺻــﺎرى واﻟﻣﺟــوس ﺑﺎﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ،وﻋــﺎﺑوا
وﺗﻛﻠﻣوا ،ووﺟدوا آﺟ اًر وﺟﺻﺎً ﻓﺑﻧوا " ).(




 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص  – 
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واﻟواﻗ ــﻊ أﻧﻧ ــﺎ ﻻ ﻧﺳ ــﺗطﻳﻊ أن ﻧﺗﺑ ــﻳن رأي اﻟﺗوﺣﻳ ــدي ﻓ ــﻲ ﻣوﺿ ــوع اﻹﻣﺎﻣ ــﺔ ،ﻓﻠ ــم ﻳظﻬ ــر ﻣ ــن ﻛﻼﻣ ــﻪ

اﻟﺳ ــﺎﺑق ﺣ ــوﻝ اﻟﺧﻼﻓ ــﺔ أﻧ ــﻪ ﻳ ــذﻫب إﻟ ــﻰ اﻟﻘ ــوﻝ ﺑ ــﺄن اﻹﻣﺎﻣ ــﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ــﺎق أو اﻻﺧﺗﻳ ــﺎر ﻛﻣوﻗ ــف اﻟﺧـ ـوارج

واﻟﻣرﺟﺋــﺔ واﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ وأﻫــﻝ اﻟﺳــﻧﺔ ،أو ﻫــو ﻣﻣــن ﻗــﺎﻟوا ﺑــﺎﻟﻧص واﻟﺗﻌﻳــﻳن ﻛﻣــذاﻫب اﻟﺷــﻳﻌﺔ)ٕ ،(واﻟــﻰ ﻣــﺎ
ﻳﺗﻔرع ﻋن ذﻟك ﻣن آراءٕ ،وان ﻛﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ ﻣﻳﻼ واﺿﺣﺎ إﻟﻰ آﻝ اﻟﻧﺑﻲ .وﻳظﻬر أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻘﺻـد ﻧﺳـﻝ اﻹﻣـﺎم
ﻋﻠﻰ )واﻟﺳﻳدة ﻓﺎطﻣﺔ( ﻓﻘط ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺷﻣﻝ آﻝ اﻟﻌﺑﺎس أﻳﺿﺎً ,وﻫـذا ﻳﻔﻬـم ﻣـن ﻗوﻟـﻪ إن اﻷﻣـر ﺻـﺎر إﻟـﻰ

آﻝ اﻟﻧﺑﻲ.

واﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻔﺗن واﻟﺷﻘﺎق ،ﻛـﻝ ﻫـذا ﻓـﻲ ﻧظـرﻩ ﻣـن أﺳـﺑﺎب اﻟﻔﺷـﻝ واﻟﺿـﻌف ،وﻋـدم ﺗﻣﻳـز اﻟﺣـق

ﻣــن اﻟﺑﺎطــﻝ ﺣﺗــﻰ اﻟﺗــﺑس اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﻳــﻊ ،وﺑﻬــذا اﻻﺧــﺗﻼف اﻟــذي ﻳﺳــود ﺗﺣــدث اﻟﻬ ـزاﺋم وﺑﻣﺛﻠــﻪ "

ﻓﺗﺣت اﻟﺑﻼد ،وﻣﻠﻛت اﻟﺣﺻون ،وأزﻳﻠت اﻟﻧﻌم ،وأرﻳﻘت اﻟدﻣﺎء ،وﺻﻛت اﻟﻣﺣﺎرم ،وأﺑﻳدت اﻷﻣم " ).(
ﺗﺻور اﻟﺗوﺣﻳدي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﺷﻌب:

ﻟﻘــد اﺧﺗــﺎر اﻟﺗوﺣﻳــدي أن ﻳﻘــوم ﺑ ـدورﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،ودورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳــر ﻻ ﻋــن طرﻳــق ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﻌﺎﻣــﺔ،

وﻟﻛن ﻋن طرﻳق ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺣﺎﻛم وﻧﺻﺣﻪ أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺑﻳن اﻟﺣـﺎﻛم واﻟرﻋﻳـﺔ

وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺣﻣودة ﻟﻠطرﻓﻳن ،أو ﻋن طرﻳق اﻟﻧﻘد ﻟﺳﻠوك اﻟﺣـﺎﻛم وﺛﻠﺑـﻪ ,أو اﻹﺛﻧـﻳن ﻣﻌـﺎًٕ .واذا

ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻧوع ﻣن اﻷﺧذ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺗدﻝ ﻳرﻳد اﻹﺻﻼحٕ ،واﺣداث ﻧوع ﻣـن اﻟﺗوﻓﻳـق ،أو رﺑﻣـﺎ
ﻗﺻــد ﺑﻬــذا اﻟﺗﻐﻳــر أﺣــداث اﻟﺗ ـوازن ﺑﺎﻻﺣﺗﻛــﺎم إﻟــﻰ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ،

ورﺑﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫـذا ﻧوﻋـﺎً ﻣـن اﻟﺳـذاﺟﺔ ،إذا اﻋﺗﺑرﻧـﺎ أن ﻣﺻـﺎﻟﺢ وأﺻـﺣﺎب اﻟﻧﻔـوذ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺧﻼﻓـﺔ ،

ﻓﻬذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺔ ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﺑدو ﻣن ﺣﻳث اﻻﺳم أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس إﺳـﻼﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ دﻳﻣـوﻗراطﻲ أو
ﺷورى ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ أو ﻗرﻳب ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧـذ ﻋﻬـد ﻣﻌﺎوﻳـﺔٕ ،واذا ﻛـﺎن اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻗـد ﻧـﺎدى أو أراد
أن ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺧﻼﻓـﺔ أو ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس دﻳﻧـﻲ ﻓﻠـﻳس ﻓـﻲ ذﻟـك طﺑﻌـﺎً ﻣـﺎ ﻳﻔﻬـم ﻣﻧـﻪ اﻟﻣﻧـﺎداة ﺑﺎﻟﺗﻳوﻗراطﻳـﺔ

 ، Thaocracyﻷن اﻹﺳـ ـ ــﻼم ﻟـ ـ ــﻳس ﻓﻳـ ـ ــﻪ ﻫـ ـ ــذا اﻟﻣﻔﻬـ ـ ــوم ،وﻗـ ـ ــد أﻛـ ـ ــد اﻟﺗوﺣﻳـ ـ ــدي ﻣﻔﻬـ ـ ــوم اﻟﺷـ ـ ــورى
واﻟدﻳﻣوﻗراطﻳــﺔ  Democracyﺑﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ اﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻳﻌﺗﺑــر ﻣﻔﻬــوم اﻟﺷــورى أﺣــد اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ

اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ  .وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺷــورى واﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺗﺗﺣــدد ﻣــن
ﺧﻼﻝ اﺗﺟﺎﻫﻳن:

اﻷوﻝ :ﻳرى ﺑـﺄن ﻫﻧـﺎك ﺻـﻠﺔ ﺟـوار وﻗ ارﺑـﺔ ﺑـﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ واﻟﺷـورى ﻓـﻲ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر رﺋﻳﺳـﻳﺔ ﻫـﻲ:
اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ  ,واﻟﺗﻛﻠﻳف  ,واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ.



 -اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص 
 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن  :اﻹﻣﺗﺎع اﻟﻣؤاﻧﺳﺔ :ج ، ص 




واﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﻳراﻫﻣــﺎ ﻣﺧﺗﻠطــﻳن إﻟــﻰ ﺣــد اﻹﻓﺗ ـراق ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﺧــﺗﻼف ﻣرﺟﻌﻳﺗﻬﻣــﺎ ,ﻓﺎﻟﺷــورى ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ

ﻣرﺟﻌﻳــﺔ اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ ﺑﻳﻧﻣــﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ .وﻟﻛــن اﻟﺗوﺣﻳــدي وﻗــد أدرك اﻟواﻗــﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ
ﻟﻌﺻـرﻩ ﻛــﺎن ﻳﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ ﺣــدود اﻟﻣﻣﻛــن اﻟﻣﺗــﺎح أﻣﺎﻣــﻪ ،ﻻ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻳﻝ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﻳﻣر ﻋﻠﻳﻧــﺎ ﻣــن
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟدورﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﺗﺻرﻳﺣﻪ ﺑﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ.

ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻹﻣﺗـــﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳـــﺔ ﻧﺟــد ﻣﻔﻛرﻧــﺎ وﻗــد اﺗﺻــﻝ ﺑــﺎﻟوزﻳر اﺑــن ﺳــﻌدان وﻧ ـراﻩ وﻫــو ﻳﺗﻧــﺎوﻝ

ﻣوﺿ ــوﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺔ وﻏﻳرﻫ ــﺎ ،وأوﻝ ﻣ ــﺎ ﻳﻠﻔ ــت اﻟﻧظ ــر ﻫ ــو طرﻳﻘ ــﺔ اﻟﺗوﺣﻳ ــدي ﻓ ــﻲ ﻣﺧﺎطﺑ ــﺔ اﻟ ــوزراء،

وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺟﻳﻬﻬم أو إﻳﺻﺎﻝ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ إﻟﻳﻬم ﺑﻐﻳﺔ اﻹﺻﻼح .وﻟﻘد ﻟﺟﺄ اﻟﺗوﺣﻳـدي إﻟـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن طرﻳﻘـﺔ

ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻝ ﻓﻛرﻩ إﻟﻰ اﻟوزﻳر ،وﻫو ﻋﻠﻰ ﺣذر ،وﻟﻛﻧﻪ ﻣـﻊ ذﻟـك ﻧﺟـﺢ ﻓـﻲ أن ﻳﻛـون ﻋﻧﻳﻔـﺎً ﻓـﻲ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ
ﻣــﻊ اﺑــن ﺳــﻌدان ،أو ﻓــﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻋــن اﻟﺻــﺎﺣب ،أو اﺑــن اﻟﻌﻣﻳــد ،إﻟــﻰ أﺑﻌــد ﺣــدود اﻟﻌﻧــف ﻓــﻲ اﻟﻧﻘــد،

واﻟواﻗﻊ أن ﻫذﻩ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺷـﺗم أو اﻟـذم ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن ﻧزﻋـﺔ
ﻧﻘدﻳﺔ أﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳﻧﻪ اﻟﻔﻛري ،وﻧزﻋﺔ ﺛورﻳﺔ ﻣﻛﺑوﺗﺔ ﺑﻔﻌﻝ ظروف اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ ،أﻧﻪ ﻗـد اﺿـطر

إﻟــﻰ اﻻﺧﺗﻔــﺎء ﻓﺗـرة طوﻳﻠــﺔ رﺑﻣــﺎ ﻫرﺑـﺎً ﻣــن ﺑطــش ﻣــن أﺻــﺎﺑﻬم ﺑﺳــﻬﺎﻣﻪ ,وﻟﻛﻧــﻪ ﻟــم ﻳﻛــن ﻳﻣﻠــك ﻧﻔﺳــﻳﺎً أن
ﻳﻛــﺗم ﻣــﺎ ﻳـراﻩ ﺣﻘـﺎً وﺻـواﺑﺎً ،ﺣﺗــﻰ ﻟــو اﺳــﺗطﺎع ذﻟــك ﺑﻌــض اﻟوﻗــت ،ﻓﻣــﺎ ﺗﻛــﺎد ﺗــﺄﺗﻲ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ إﻻ وﻳﻧﻔﺟــر

ﺳــﺎﺧطﺎً ،ﻣﺗﺑرﻣـ ـﺎً ،ﻓﻳﻣ ــﺎ ﻗ ــد ﻳﺑ ــدو أﺣﻳﺎﻧـ ـﺎً ﻷﺳ ــﺑﺎب ﺷﺧﺻ ــﻳﺔ ﻣﺣﺿــﺔ ،وﻟﻛﻧـ ـﻪ ﻳطﺎﻟﻌﻧ ــﺎ ﺑﺂ ارﺋ ــﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وآ ارﺋــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺎت وﺳــﻠوﻛﻬﺎ وﻣــدى ﻣﻼءﻣﺗــﻪ ﻟوﺿــﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أو اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ أو

اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،وﻛــﺎن ﻫــو ﻫــذا اﻟﺳــﺑب اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻟطﻠﺑــﻪ ﻣــن أﺑــﻲ اﻟوﻓــﺎء اﻟﻣﻬﻧــدس أن ﻳﺣﻔــظ ﻛﺗﺎﺑــﻪ )اﻹﻣﺗــﺎع

واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ( ،ﻓﻳﺧﺎطﺑـﻪ ﻗـﺎﺋﻼً " :وأﻧـﺎ أﺳـﺄﻟك ﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ طرﻳـق اﻟﺗوﻛﻳـد ﻛﻣـﺎ ﺳـﺄﻟﺗك ﻋﻠـﻰ طرﻳـق اﻻﻗﺗـراح

أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟرﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺻــوﻧﺔ ﻋــن ﻋﻳــون اﻟﺣﺎﺳــدﻳن واﻟﻌﻳــﺎﺑﻳن ،ﺑﻌﻳــدة ﻋــن ﺗﻧــﺎوﻝ أﻳــدي اﻟﻣﻔﺳــدﻳن
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن ،ﻓﻠﻳس ﻛﻝ ﻗﺎﺋﻝ ﻳﺳﻠم ،وﻻ ﻛﻝ ﺳﺎﻣﻊ ﻳﻧﺻف( ).(

وﻗد طﻠب اﻟﺗوﺣﻳدي ﻣن اﻟوزﻳر أن ﻳﺄذن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺎف اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ وﺗﺎء اﻟﻣواﺟﻬﺔ ).(

وﻳطﻠــب ﻣﻧــﻪ اﺑــن ﺳــﻌدان أن ﻳﻧﻘــﻝ إﻟﻳــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎﻝ ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺿــرﻫﺎ اﻟﺗوﺣﻳــدي،

ﻓﻳﺗﺣدث ﺑﺄﺳﻠوب ﺗﺷوﻳﻘﻲ وﻣﺛﻳر ﻟﺣب اﻻﺳﺗطﻼع ﻋﻧد اﻟوزﻳر ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺄﻝ أﻛﺛر وﻟﻳﻘدم ﻣﺎ ﻳرﻳـد ﻟـﻪ ﻓـﻲ
أﻣﺎن ﻓﻳﻘوﻝ " ﺳﻣﻌت أﺷﻳﺎء ،وﻟﺳـت أﺣـب أن أﺳـم ﻧﻔﺳـﻲ ﺑﻧﻘـﻝ اﻟﺣـدﻳث ٕواﻋـﺎدة اﻷﺣـواﻝ ﻓـﺄﻛون ﻏـﺎﻣ اًز
وﺳﺎﻋﻳﺎً وﻣﻔﺳداً " .وﻫﻧﺎ ﻳﺳﺗدرج اﻟﺗوﺣﻳدي اﺑن ﺳﻌدان ﺣﻳث ﻳﻘوﻝ ﻟﻪ اﻟوزﻳر " ﻣﻌﺎذ اﷲ ﻣـن ﻫـذا ،إﻧﻣـﺎ

ﻏﻲ وﺳوء ،وﻫذا ﻳﻠـزم ﻛـﻝ ﻣـن آﺛـر اﻟﺻـﻼح اﻟﺧـﺎص واﻟﻌـﺎم ﻟﻧﻔﺳـﻪ
ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ رﺷد وﺧﻳر ،وﺗﺿﻝ ﻋن ّ
وﻟﻠﻧﺎس ،وأﻋﺗﻘد اﻟﺷﻔﻘﺔ ،وﺣث ﻋﻠـﻰ ﻗﺑـوﻝ اﻟﻧﺻـﻳﺣﺔ ،واﻟﻧﺑـﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ﻗـد ﺳـﻣﻊ ﻣﺛـﻝ ﻫـذا



 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ،ص ع
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج ، ص 




وﺳﺄﻝ ﻋﻧﻪ ،وﻛذﻟك اﻟﺧﻠﻔﺎء ﺑﻌدﻩ ،وﻛﻝ أﺣد ﻣﺣﺗﺎج إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻷﺣـواﻝ إذا رﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻣرﺗﺑـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ أو

ﻣﺣطوطﺔ " ).(

واﻟواﻗ ــﻊ أﻧﻧ ــﺎ ﺑ ــﺈزاء ﻓرﺿ ــﻳن :ﻓﺈﻣ ــﺎ أن ﻳﻛ ــون ﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﺣ ــدث ﻓﻌـ ـﻼً وﻛ ــﻼم اﻟ ــوزﻳر ﺑ ــﺎﻟطﺑﻊ ﻣ ــن

ﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻟﺗوﺣﻳــديٕ ،واﻣــﺎ أن ﻳﻛــون اﻟﻣوﺿــوع ﻛﻠــﻪ ﻣــن ﺧﻳــﺎﻝ اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻧﻔﺳــﻪ ،وﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻟﺗﻳن ﻧﻠﻣــﺢ
اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟرأي اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﺻﻼح اﻷﻣـور ،وﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟرﻋﻳـﺔ واﻟﺣـﺎﻛم ﻧﻔﺳـﻪ ،وﻣـﺎ ﻳﻧﻘﻠـﻪ ﺑﻌـد

ذﻟك ﻟﻠوزﻳر أﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻘـﺎﻝ ﻋﻧـﻪ إﻧـﻪ ﻗـﺎس وﻋﻧﻳـف ،وﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب أن ﻣـﺎ ﻳﻧﻘﻠـﻪ ﻟﻠـوزﻳر ﻫـو أرﻳـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﻲ

ﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ ﻏﻳرﻩ ,ﻳﻘوﻝ " وﺟـدت اﺑـن ﺑرﻣوﻳـﺔ ﻳـذﻛر أﺷـﻳﺎء ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺟﺎﻧﺑـك ،وﻳـرى أﻧﻬـﺎ ﻟـو ﻟـم ﺗﻛـن ﻟﻛـﺎن

ﻣﺟﻠﺳك أﺷرف ،ودوﻟﺗك أﻋز ،وأﻳﺎﻣك أدوم ،ووﻟﻳﻣك أﺣﻣد ،وﻋدوك أﻛﻣد " ).(

ﺛــم ﻳواﺻــﻝ ﻛﻼﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻟﺳــﺎن اﺑــن ﺑرﻣوﻳــﺔ " وﻣــﺎ أدري ﻛﻳــف اﺳــﺗﻛﻔﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺣوﻟــﻪ،
وﻛﻳــف ﻳظــﺎﻫر ﻫــو ﺑﻬــﺎ ،وﻳﺳــﻛن إﻟﻳﻬــﺎ؟ وﻣــﺎ ﻓــﻳﻬم إﻻ ﻣــن رﻛــدﻩ اﻟــرﺟس واﻹﻓﺳــﺎد واﻷﺧــذ ﺑﺎﻟﻣﺻــﺎﻧﻌﺔ،
ٕواﻏراء اﻷوﻟﻳﺎء ﺑﻣﺎ ﻳﻌود ﺑﺎﻟوﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑريء واﻟﺳـﻘﻳم  ،وﻋﻠـﻰ اﻟزﻛـﻲ واﻟظﻧـﻳن ،ﻫـؤﻻء ﺳـﺑﺎع ﺿـﺎرﻳﺔ،
وﻛﻼب ﻋﺎوﻳﺔ ،وﻋﻘﺎرب ﻟﺳﺎﻋﺔ ،وأﻓﺎع ﻧﻬﺎﺷﺔ " ).(3
ٕواذا اﺣــﺗﺞ ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﺑــد ﻟــﻪ ﻣــن ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻳﺳــﺄﻟﻬم وﻳﺳﺗﺷــﻳرﻫم وﻳﻣــﺎرس ﺑﻬــم ﺳــﻠطﺎﻧﻪ ،وﻳﺳــوق ردﻩ

ﻓــﻲ دﺣــض ﻫــذﻩ اﻟﺣﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻟﺳــﺎن اﺑــن ﺑرﻣوﻳــﺔ وﻫــو ﻣﻣــن ﺗــﺂﻣروا ﻋﻠــﻰ اﻹﻳﻘــﺎع ﺑــﺎﺑن ﺳــﻌدان وﻗﺗﻠــﻪ
ﻓﻳﻘوﻝ إﻧﻪ " إن ﻛﺎن ﻋﺎرﻓﺎً ﺑﻬم وﻣﺳﺗﺑطﻧﺎً ﻷﻣرﻫم وﺧﺑﻳ اًر ﺑﺷﺄﻧﻬم ،ﻓﻠم ﺳﻠطﻬم وﺑﺳـطﻬم ،وﺣـدد أﻧﻳـﺎﺑﻬم،

وﻗـوى أﺳـﻧﺎﻧﻬم ،وﻓـﺗﺢ أﺷــداﻗﻬم وطـوﻝ أﻋﻧـﺎﻗﻬم… ﻫـﻼ رﺗــب ﻛـﻝ واﺣـد ﻣـﻧﻬم ﻗﱠﻳﻣـﺎً ﺗظﻬـر ﺑـﻪ ﻛﻔﺎﻳﺗــﻪ وﻻ

ﻳرﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳظن ﻣﻌﻪ اﻟظن اﻟﻔﺎﺳد … اﻟﺦ " ).(

وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳــدﻓﻌﻧﺎ إﻟــﻰ ﺗوﺿــﻳﺢ رؤﻳــﺔ اﻟﺗوﺣﻳــدي ﺣــوﻝ اﻟظﻠــم .ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻟﻘــد أدان اﻟﺗوﺣﻳــدي اﻟطﻐﻳــﺎن

واﻋﺗﺑرﻩ ﺑﺎب اﻟﻛﻔر اﻟذي ﻫو ﺧﺳران اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻵﺟﻠـﺔ ) .(وﻫـو ﻳـدﻳن اﻟظﻠـم وﻗـد ذاق ﻣ اررﺗـﻪ ،وﻗـد وﺟـد

أﺻﺣﺎب اﻟﻔﺿـﻝ ﻓـﻲ أﺷـد اﻻﺣﺗﻳـﺎج ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ اﻟﺗواﻓـﻪ ﻳﻧﻌﻣـون ﻓـﻲ اﻟرﻓﺎﻫﻳـﺔ ،ﻓﺎﻹﺣﺳـﺎس ﺑـﺎﻟظﻠم ،وﺳـﺧﺎﻓﺔ
اﻷوﺿـﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ﺗﺷــﻛﻝ ﻋــﺎﻣﻼً ﻫﺎﻣـﺎً ﻓــﻲ ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﺗوﺣﻳــدي اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ،وﻗــد ﺻــور اﺳــﺗﺑداد
اﻟﺣــﺎﻛم وﻏــرورﻩ ،وﻏطرﺳــﺗﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺿــﻳق ﺑﺎﻟرﻋﻳــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــذﻛرﻩ ،وﺗــذﻛر أﺣواﻟــﻪ وﺗﺗﺑــﻊ أﺳ ـ اررﻩ ،ﺣﺗــﻰ

ﻳﻐﺿب وﻳﻔﻛر ﻓﻲ أن ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻛﻳﻝ ،ظﻧﺎً ﻣﻧﻪ أن ﻓـﻲ ذﻟـك ﻫﻳﺑـﺔ ﻟـﻪ وﻟﺳـﻠطﺎﻧﻪ ،ﻓﻳﺣـدﺛﻧﺎ أن اﻟـوزﻳر

ﻗــد ﺣدﺛــﻪ ﻋــن ﻏﺿــﺑﻪ ﻣــن اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻟﺧوﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻳرﺗﻪ وﺳــﻠوﻛﻪ ,ﻓﻘــد ﻗـ ـﺎﻝ اﻟــوزﻳر " ﻗــد واﷲ ﺿــﺎق



 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج ، ص  – 
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج  ، ص 
 -اﻟﺗوﺣﻳدي أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ :ج ، ص 

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج ، ص 

 -اﻟﺗوﺣﻳدي أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن :ص 




ﺻــدري ﺑــﺎﻟﻐﻳظ ﻟﻣــﺎ ﻳﺑﻠﻐﻧــﻲ ﻋــن اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋــن ﺧوﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣــدﻳﺛﻧﺎ وذﻛرﻫــﺎ أﻣورﻧــﺎ ،وﺗﺗﺑﻌﻬــﺎ ﻷﺳ ـ اررﻧﺎ

وﺗﻧﻘﻳرﻫــﺎ ﻋــن ﻣﻛﻧــون أﺣواﻟﻧــﺎ ،وﻣﻛﺗــوم ﺷــﺄﻧﻧﺎ ،وﻣــﺎ أدري ﻣــﺎ أﺻــﻧﻊ ﺑﻬــﺎٕ ،واﻧــﻲ ﻷﻫــم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﺑﻌــد
اﻟوﻗــت ﺑﻘطــﻊ أﻟﺳـ ٍ
ـﻧﺔ وأﻳـ ٍـد وأرﺟـ ٍـﻝ ،وﺗﻧﻛﻳــﻝ ﺷــدﻳد ﻟﻌــﻝ ذﻟــك ﻳطــرح اﻟﻬﻳﺑــﺔ وﻳﺣﺳــم اﻟﻣــﺎدة ،وﻳﻘطــﻊ ﻫــذﻩ

اﻟﻌــﺎدة ،ﻟﺣــﺎﻫم اﷲ ،وﻣــﺎ ﻟﻬــم ﻻ ﻳﻘﺑﻠــون ﻋﻠــﻰ ﺷــؤوﻧﻬم اﻟﻣﻬﻣــﺔ ،وﻣﻌﺎﻳﺷــﻬم اﻟﻧﺎﻓﻌــﺔ ،وﻓراﺋﺿــﻬم اﻟواﺟﺑــﺔ
وﻟم ﻳﻧﻘﺑون ﻋﻣﺎ ﻟﻳس ﻟﻬم ،وﻳرﺟﻔون ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺟدي ﻋﻠﻳﻬم ،وﻟو ﺣﻘﻘوا ﻣﺎ ﻳﻘوﻟون ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬم ﻓﻳﻪ ﻋﺎﺋـدة
وﻻ ﻓﺎﺋدةٕ ،واﻧﻲ ﻷﻋﺟب ﻣن ﻟﻬﺟﻬم وﺷﻔﻘﻬم ﺑﻬذا اﻟﺧﻠق ﺣﺗﻰ ﻛﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻔراﺋض اﻟﻣﺣﺗوﻣـﺔ ،واﻟوظـﺎﺋف
اﻟﻣﻠزوﻣﺔ ،وﻗد ﺗﻛرر ﻣﻧﺎ اﻟزﺟر ،وﺷﺎع اﻟوﻋﻳد ،وﻓﺷﺎ اﻹﻧﻛﺎر ﺑﻳن اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر " ).(
ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ﻧرى ﻋرﺿﺎً ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟوزﻳر وﺗﺻورﻩ ﻟﺣق اﻟرﻋﻳﺔ ،وﺣﻘوق اﻟﺣﻛﺎم:

 -1اﻟوزﻳر ﻳرﻓض ﺗدﺧﻝ اﻟرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﻳﺎت اﻟﺣﺎﻛم وﺳﻠوﻛﻪ.

 -2أن ﻟﻳس ﻣن ﺷﺄن اﻟرﻋﻳـﺔ أن ﺗ ارﻗـب أو ﺗﻧﻘـد ،ﻟﻛـن ﻋﻠـﻳﻬم اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﺄﻣورﻫم وﻣﻌﺎﻳﺷـﻬم وﻓراﺋﺿـﻬم
اﻟواﺟﺑﺔ.

 -3أن ﻣن ﺣق اﻟﺣﺎﻛم اﻟزﺟـر واﻟﺗﻬدﻳـد ،ﺣﺗـﻰ ﻗطـﻊ اﻷﻟﺳـن واﻷﻳـدي واﻷرﺟـﻝ واﻟﺗﻧﻛﻳـﻝ اﻟﺷـدﻳد ،وﻓـﻲ
ﻫــذا ﻫﻳﺑــﺔ ﻟﻠﺳــﻠطﺎن .وﻗــد رﻓــض اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺑداد ،ودﺣــض ﻫــذا اﻟﻔﻛــر ،وﻗــد طــرح اﻟـرأي
اﻵﺧر ﻣن ﺧﻼﻝ وﺟﻬﺗﻳن ﻟﻠﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﻳن ،وﻳﻧﺳب وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ
إﻟــﻰ أﺣــد ﺷــﻳوخ اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ،وﻟﻛــن اﻟواﺿــﺢ أن اﻟـرأي ﻟﻠﺗوﺣﻳــدي .وﻫــو ﻳﻘــوﻝ ﻟﻠــوزﻳر " ﻓــﻲ اﻟﺟـواﺑﻳن
ﻓﺎﺋــدﺗﺎن ﻋظﻳﻣﺗــﺎن وﻟﻛــن اﻟﺟﻣﻠــﺔ ﺧﺷــﻧﺎء ،وﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻌــض اﻟﻐﻠظــﺔ ،واﻟﺣــق ﻣــر ،وﻣــن ﺗــوﺧﻰ اﻟﺣــق

اﺣﺗﻣﻝ ﻣ اررﺗﻪ " ).(

وﻫ ــو ﻳ ــرى أن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺣ ــﺎﻛم أن ﻳﺗﺣﻣ ــﻝ اﻟرﻋﻳ ــﺔ وﻧﻘ ــدﻫم ﻋ ــﺎﻣﺗﻬم وﺧﺎﺻ ــﺗﻬم ،وﻋ ــﺎﻟﻣﻬم وﺟ ــﺎﻫﻠﻬم،
وﺧﺎﺻــﺔ " أﻧﻬــم إﻧﻣــﺎ ﺟﻌﻠـوا ﺗﺣــت ﻗدرﺗــﻪ ،وﻧﻳطـوا ﺑﺗــدﺑﻳرﻩ واﺧﺗﺑــروا ﺑﺗﺻـرﻳﻔﻬم ﻋﻠــﻰ أﻣـرﻩ وﻧﻬﻳــﻪ ،ﻟﻳﻘــوم
ﺑﺣــق اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓــﻳﻬم ،وﻳﺻــﺑر ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﻝ ﺟﻬــﺎﻟﻬم ،وﻳﻛــون ﻋﻣــﺎد ﺣﺎﻟــﻪ ﻣﻌﻬــم اﻟرﻓــق ﺑﻬــم ،واﻟﻘﻳــﺎم
ﺑﻣﺻــﺎﻟﺣﻬم ،وﻣﻧﻬــﺎ أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎن وﺑــﻳن اﻟرﻋﻳــﺔ ﻗوﻳــﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ إﻟﻬﻳــﺔ ،وﻫــﻲ أوﺷــﺞ ﻣــن

اﻟــرﺣم اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﺑــﻳن اﻟواﻟــد واﻟوﻟــد ،واﻟﻣﻠــك واﻟــد ﻛﺑﻳــر ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟواﻟــد ﻣﻠــك ﺻــﻐﻳر ،وﻣــﺎ ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ
اﻟواﻟد ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ وﻟدﻩ ﻣن اﻟرﻓق ﺑﻪ ،واﻟﺣﻧو ﻋﻠﻳﻪ  ،واﻟرﻗﺔ ﻟﻪ ،واﺟﺗﻼب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ إﻟﻳﻪ ،أﻛﺛر ﻣﻣـﺎ ﻳﺟـب

ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد ﻓﻲ طﺎﻋﺔ واﻟدﻩ …،وﻛذﻟك اﻟرﻋﻳﺔ اﻟﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟوﻟـد ،وﻛـذﻟك اﻟﻣﻠـك اﻟﺷـﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟواﻟـد ،وﻣﻣـﺎ ﻳزﻳـد
ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛﺷﻔﺎً ،وﻳﻛﺳﺑﻪ ﻟطﻔـﺎً ،أن اﻟﻣﻠـك ﻻ ﻳﻛـون ﻣﻠﻛـﺎ إﻻ ﺑﺎﻟرﻋﻳـﺔ ،ﻛﻣـﺎ أن اﻟرﻋﻳـﺔ ﻻ ﺗﻛـون رﻋﻳـﺔ

إﻻ ﺑﺎﻟﻣﻠــك ،وﻫــذا ﻣــن اﻷﺣ ـواﻝ اﻟﻣﺗﺿــﺎﻳﻔﺔ واﻷﺳــﻣﺎء اﻟﻣﺗﻧﺎﺻــﻔﺔ ") .(وﻣــن ﺣــق اﻟرﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ أرﻳــﻪ أن




 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :اﻹﻣﺗﺎع اﻟﻣؤاﻧﺳﺔ :ج  ، ص -

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج  ، ص 

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ج ، ص 




ﺗﻌــرف وﺗﺳــﺄﻝ ﻋــن ﺣــﺎﻝ اﻟﻣﺳ ـؤوﻝ ﻋﻧﻬــﺎ وذﻟــك " ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون ﻋﻠــﻰ ﺑﻳــﺎن ﻣــن رﻓﺎﻫــﺔ ﻋﻳﺷــﻬﺎ ،وطﻳــب

ﺣﻳﺎﺗﻬــﺎ ،ودور ﻣواردﻫــﺎ ﺑــﺎﻷﻣن اﻟﻔﺎﺷــﻰ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ،واﻟﻌــدﻝ اﻟﻔــﺎﺋض ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،واﻟﺧﻳــر اﻟﻣطﻠــوب إﻟﻳﻬــﺎ ،وﻫــذا

أﻣر ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟطﺑﻳﻌﺔ وﻣﻧدوب إﻟﻳﻪ أﻳﺿﺎً ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ").(

ﺑــﻝ إن اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻳﺟﻌــﻝ ﻣــن ﺣــق اﻟرﻋﻳــﺔ أن ﺗﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺎن :دﻳﻧــﻪ ،وﻣذﻫﺑــﻪ،

وﻋﺎدﺗــﻪ ،وﺳــﻳرﺗﻪ ،وﺣــﺎﻝ ﺳــﻠوﻛﻪ ﻓــﻲ اﻟﻠﻳــﻝ واﻟﻧﻬــﺎر ،ﻷن ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻪ وﺧﻳراﺗﻬ ـﺎ ﻣﺗوﻗﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺎﻟﻪ ،وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ وﻣﺳﺎءﺗﻬﺎ ،ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗدﺑﻳرﻩ وﻣدى اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ،ﻛﻣﺎ أن ﺷﻛواﻫﺎ ورﻓﺎﻫﻳﺗﻬﺎ ﺣﺎﺻـﻠﺔ ﺑﺣﺳـن
ﻧظرﻩ وﺣﺳن اﺳﺗﻘﺎﻣﺗﻪ واﺟﺗﻬﺎدﻩٕ ،وان ﻗﺎﻟت اﻟرﻋﻳﺔ ﻟﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ إن ﻫذا ﺣﻘﻬﺎ " أﻣﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻳـﻪ أن ﻳﻌﻠـم أن

اﻟرﻋﻳــﺔ ﻣﺻــﻳﺑﺔ ﻓــﻲ دﻋواﻫــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺑﻬــﺎ اﺳــﺗطﺎﻟت؟ ﺑﻠــﻰ واﷲ ،اﻟﺣــق ﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ ٕوان ﺷــﻐب اﻟﺷــﺎﻏب،
وأﻋﻧــت اﻟﻣﻌﻧــت ") .(ﺑــﻝ ﻣــن ﺣﻘﻬــﺎ أﻳﺿـﺎً أن ﻳﺳــﻣﻊ اﻵراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻐــث ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﺳــﻣﻳن ،ﻷﻧــﻪ ﻣﻠــك

ﻧواﺻــﻲ اﻷﻣــﺔ ﻓﻠــو ﻗﺎﻟــت اﻟرﻋﻳــﺔ ﻟــﻪ " وﻟــم ﻻ ﺗﺑﺣــث أﻣــرك؟ وﻟــم ﻻ ﺗﺳــﻣﻊ ﻛــﻝ ﻏــث وﺳــﻣﻳن ﻣﻧــﺎ وﻗــد

ﻣﻠﻛت ﻧواﺻﻳﻧﺎ وﺳﻛﻧت دﻳﺎرﻧﺎ ،وﺻﺎدرﺗﻧﺎ ﻋﻠىﺄﻣواﻟﻧﺎ ،وﺣﻠت ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳن ﺿﻳﺎﻋﻧﺎ " ). (

واﺿﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن رأي ﻟﻠﺗوﺣﻳدي ،وﻣﺎ ﻗﺻدﻩ ﻣن اﻟـرﺑط ﺑـﻳن ﻫـذا وﺑـﻳن ﻏﺿـب اﺑـن ﺳـﻌدان،

وﻟــذﻟك ﻳﻧﺑﻬــﻪ ﺑﻠﺳــﺎن ،اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ ﻟــوزﻳرﻩ " أﻣــﺎ ﺗﻌﻠــم أن اﻟرﻋﻳــﺔ ودﻳﻌــﺔ اﷲ ﻋﻧــد ﺳــﻠطﺎﻧﻬﺎ ،وأن اﷲ ﻳﺳــﺄﻟﻪ

ﻋﻧﻬــﺎ :ﻛﻳــف ﺳﺳــﺗﻬﺎ؟ وﻟﻌﻠــﻪ ﻻ ﻳﺳــﺄﻟﻬﺎ ﻋﻧــﻪٕ ،وان ﺳــﺄﻟﻬﺎ ﻓﻠﻳؤﻛــد اﻟﺣﺟــﺔ ﻋﻠﻳــﻪ ﻣﻧﻬــﺎ " ) .(وﻫﻛــذا ﻧﺟــد
اﻟﺗوﺣﻳدي ﻳؤﻛد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم.
وﻳﻌرض اﻟﺗوﺣﻳدي رأﻳﺎً آﺧر وﻫو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو ﻳﻌطﻲ ﻟﻠرﻋﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺷـﻛواﻫﺎ ،إذ ﻻ ﺗﺷـﻛو اﻟﻌﺎﻣـﺔ،

وﻻ ﺗﺗﺑرم إﻻ ﻣن ظﻠم وﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺎﻛمٕ ،واذن ﻓرأي اﻟرﻋﻳﺔ ،وﺣﺎﻟﻬﺎ ،وﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻣﻘﻳـﺎس

ﻟﻣــدى ﺻ ـﻼﺣﻳﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ ﻳﻘــوﻝ " أﻻ ﺗــدري أن أﺣــداً ﻣــن اﻟرﻋﻳــﺔ ﻻ ﻳﻘــوﻝ إﻻ ﻟظﻠــم ﻟﺣﻘــﻪ ،أو ﻟﺣــق

ﺟ ــﺎرﻩ ،وداﻫﻳ ــﺔ ﻧﺎﻟﺗ ــﻪ أو ﻧﺎﻟ ــت ﺻ ــﺎﺣﺑﺎً ﻟ ــﻪ؟ وﻛﻳ ــف ﻧﻘ ــوﻝ ﻟﻬ ــم :ﻛوﻧـ ـوا ﺻ ــﺎﻟﺣﻳن أﺗﻘﻳ ــﺎء ﻣﻘﺑﻠ ــﻳن ﻋﻠ ــﻰ
ﻣﻌﺎﻳﺷﻛم ،ﻏﻳر ﺧﺎﺋﺿﻳن ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻧﺎ ،ﻻ ﺳﺎﺋﻠﻳن ﻋن أﻣرﻧﺎ ،واﻟﻌرب ﺗﻘوﻝ ﻓـﻲ ﻛﻼﻣﻬـﺎ ،ﻏﻠﺑﻧـﺎ اﻟﺳـﻠطﺎن

ﻓﻠﺑس ﻓروﺗﻧﺎ ،وأﻛﻝ ﺧﺿرﺗﻧﺎ…" ).(

وﻣن ﺣﻘوق اﻟرﻋﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـﺎﻛم ﺗـدﺑﻳر أﻣـورﻫم ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـﻝ واﻟﻌـﻳش .وﺗـوﻓﻳر ﻓـرص اﻟﻌﻣـﻝ ،واﻟﻣـﺎﻝ

اﻟــﻼزم ﻟﻠﻣﻌــﺎش ﻟﻣــن ﻳﻌﺟــز ﻋــن اﻟﻌﻣــﻝ ،ﺑــﻝ وﻛــذﻟك اﻹرﺷــﺎد واﻟﺗوﺟﻳــﻪ ﻟﻣــن ﻛــﺎن ﻣﺗرﻓ ـﺎً وﻛــذﻟك ﻓﻌــﻝ

اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳــروي اﻟﺗوﺣﻳــدي إذ أﻣــر وزﻳـرﻩ ﺑﺗــدﺑﻳر اﻟﻌﻣــﻝ ﻟﻣ ـن ﻳﺻــﻠﺢ ﻟــﻪ ،ووﺻــﻝ ﻣــن ﻛــﺎن ﻣﺣﺗﺎﺟـﺎً
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وﻋﺎﺟ اًز ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺑﻳـت اﻟﻣـﺎﻝ ،وﻣـن ﻛـﺎن ﻣﺗرﻓـﺎً ﻏﻳـر ﻣﺣﺗـﺎج ﻳﻧﻌﻣـﻪ وﻳﻼطﻔـﻪ ،وﻳﺧﺑرﻧـﺎ اﻟﺗوﺣﻳـدي

أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺗم ذﻟك ﻋﺎدت اﻟﺣﺎﻝ ﺗرف ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻌﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ " ). (

وﻳؤﻛد اﻟﺗوﺣﻳدي ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺷورى وﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻳﻘﺻﻪ ﻓﻳﻘوﻝ " ﻧﻘﺎﻝ ﺑﻌض اﻷواﺋﻝ اﺟﻌﻝ ﺳرك
إﻟﻰ واﺣد ،وﻣﺷورﺗك إﻟﻰ أﻟف "

)(

 -اﻟﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻛم:

ﻳﺗﺣــدث اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻋــن أﺧــﻼق اﻟﺣــﺎﻛم )ﺧﻠﻳﻔــﺔ – وزﻳــر( ،وﺷﺧﺻــﻳﺗﻪ وأﻫــم اﻟﺻــﻔﺎت اﻟواﺟــب

ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻓﻳــﻪ ،وﻣــﺎ ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن ﺧﻠــق ،وﻣــﺎ ﻳﺟــب أن ﻳﺗﺟﻧﺑــﻪ ﻣــن رذاﺋــﻝ ﺗﻌﻳﺑــﻪ وﺗﺷــﻳﻧﻪ
وﺗــﻧﻘص ﻣــن ﺻــﻼﺣﻳﺗﻪ ﻟﺗﺣﻣــﻝ اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ ،وﻫــو ﻻ ﻳﺄﺧــذ ﺑــﺎﻟﻣظﻬر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أو اﻟﻣــﺎدي ﻣﻬﻣــﺎ ﺑﻠــﻎ
دﻟــﻳﻼً ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻼﺣﻳﺔ .ﻓــﻼ ﻧﻘــﺎء اﻟﺛــوب ،وﻻ ﺣﻣ ـرة اﻟوﺟــﻪ وﻓ ارﻫــﺔ اﻟﻣوﻛــب ،ﻟــﻪ أي أﺛــر أو ﻗﻳﻣــﺔ ﻓــﻲ

اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟرﺟﻝٕ ,واﻧﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ " ﻋـرض اﻟرﺟـﻝ ﻛﻳـف ﻫـو ٕواﻟـﻰ اﻟﺷـﻛر ﻟـﻪ ﻛﻳـف
ﻫوٕ ،واﻟﻰ درﻫﻣﻪ أﻳن وﺟﻬﻪٕ ،واﻟﻰ أﻳن ﺗوﺟﻬﻪ" ).(

وﻣن ﻟـم ﺗﺗـواﻓر ﻓﻳـﻪ ﻫـذﻩ اﻷﺧـﻼق اﻟﻛرﻳﻣـﺔ ،ﻣـن اﻟﻣﻌـروف ﻟﻠﻧـﺎس واﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﺄﺣواﻟﻬم ،واﻟﺳـﻌﻲ

ﻓــﻲ اﻟﺧﻳــر ﻟﻬــم ،وﺟﺑــر اﻟﻛﺳــر ﻣــﻧﻬم ﻓــﻼ ﻳﺟــب أن ﻳﻌــص اﻹﻧﺳــﺎن رﺑــﻪ ﺑﺣﺳــن اﻟظــن ﺑــﻪ .وﻻ ﺑــد ﻟﻣ ـن
ﻳﺳــﺗﺧﻠف ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺑــﺎد ﻣــن أن ﺗﺧﺗﻔــﻲ ﻣﻧــﻪ رذاﺋــﻝ " ﻛــﺎﻟظﻠم واﻟﺗﺟــدﻳف  ,واﻟﺧﺳﺎﺳــﺔ  ,واﻟﺟﻬــﻝ  ,وﻗﻠــﺔ

اﻟدﻳن  ,وﺣـب اﻟﻔﺳـﺎد " ) .(وﻳﺟـب ﻋـدم ﻣﻧﺎﺻـرة اﻟﻣﺳـؤوﻝ اﻟﺟـﺎﺋر ,وﻣـن ﻳﻧﺎﺻـرﻩ إﻧﻣـﺎ ﻫـو " أﺻـم ﻗـد
ٍأﻟﻣﻪ اﷲ ﻣن ﻳدﻩ ،وأﻟﺟﺄﻩ إﻟﻰ اﻟﺷﻳطﺎن ﻗرﻳﻧﻪ " ).(

وﻗد أﻛد اﻟﺗوﺣﻳدي ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﻳﺣﻛم ﻻ ﺑد أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻪ ﺻـﻔﺎت ،ﻣﺛـﻝ اﻟﻛـرم ،واﻟﺻـﺑر ،واﻟﺟـد،

واﻟﺑذﻝ ،واﻟﻌطﺎء واﻟﺗﻔﻘد ﻟﺷؤون اﻟﻧﺎس ،وﻻ ﺑد ﻟﻪ أﻳﺿﺎً ﻣن أن ﻳطرح اﻟﺣﻘد وﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣـن اﻟﺳـﻬر ﻋﻠـﻰ

ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ،وﻛف اﻟﺳﻔﺎﻩ ،وﻗﺿﺎء اﻟﺣﻘوق ،وأﻳﺿـﺎً ﺑﻌـث اﻟﻣﺣﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻠـوب) .(وﻳﻘـوﻝ ) ٕواﻧﻣـﺎ ﻳﺧـدم ﻣـن
اﻧﺗﺻب ﺧﻠﻳﻔﺔ ﷲ ﺑﻳن ﻋﺑـﺎدﻩ ﺑـﺎﻟﻛرم ،واﻟرﺣﻣـﺔ ،واﻟﺗﺟـﺎوز ،واﻟﺻـﻔﺢ ،واﻟﺟـود ،واﻟﺗﺄﻣـﻝ ،وﺻـﻠﺔ اﻟﻌـﻳش،
وﺑذﻝ اﻟﺣﻳﺎة ،وﻣﺎ ﻳﺻﺎب ﺑﻪ روح اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ( ).(
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وﻫو ﻳوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟوزﻳر ﻧﺻﺎﺋﺣﻪ وﻓﻳﻬﺎ ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﺳـﻠوك اﻟﻣﺣﻣـود ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻝ ﻓﻳﻘـوﻝ " :وآﺧـر ﻣـﺎ أﻗـوﻝ

أﻳﻬــﺎ اﻟــوزﻳر :ﻣــر ﺑﺎﻟﺻــدﻗﺎت ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻣﺟﻠﺑــﺔ اﻟﺳــﻼﻣﺎت واﻟﻛ ارﻣــﺎت ،ﻣرﻓﻌــﺔ ﻟﻠﻣﻛــﺎرﻩ واﻵﻓــﺎت ،واﻫﺟــر
اﻟﺷراب ،وأدم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣفٕ ،واﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎت ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﺎرة ،وﻻ ﺗﺑﺧـﻝ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـك ﺑـرأي ﻏﻳـركٕ ،وان
ﻛﺎن ﺧﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻧﻔﺳك ،ﻗﻠﻳﻼً ﻓﻲ ﻋﻳﻧك ،ﻓﺈن اﻟرأي ﻛﺎﻟـدرة رﺑﻣـﺎ وﺟـدت ﻓـﻲ اﻟطرﻳـق وﻓـﻲ اﻟﻣزﺑﻠـﺔ ،وﻗـﻝ
ﻣ ــن رﺟـ ـﻊ إﻟ ــﻰ اﷲ ﺑﺎﻟﺗوﻛ ــﻝ ﻋﻠﻳ ــﻪٕ ،واﻟ ــﻰ اﻟﺻ ــدﻳق ﺑﺎﻻﺳ ــﻌﺎد ﻣﻧ ــﻪ ،اﻻ أراﻩ اﷲ اﻟﻧﺟ ــﺎح ﻓ ــﻲ ﻣﺳ ــﺄﻟﺗﻪ،
واﻟﻘﺿﺎء ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ ").(
وﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻼﺣظ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠ ــﻰ:

 -ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟدﻳن.
 -اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺷورى ،وأﻫﻣﻳﺔ اﻟرأي اﻵﺧر واﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺛﻘﺎة أي أﻫﻝ اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓـﺔ  ،دون
ﻧظر إﻟﻰ وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷورة.
أﺷﺎر اﻟﺗوﺣﻳدي إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠم واﻷﺧﻼق ﻛﺻﻔﺎت ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻳﻣن ﻳﺣﻛـم ،وﻟﻛﻧـﻪ أﻳﺿـﺎً ﻳﺷـﻳر

إﻟ ــﻰ أن أﻓﺿ ــﻝ اﻷﻣ ــور ﻟﺗطﻠ ــب اﻟ ــدﻧﻳﺎ أن ﻳﺗﻔﻠﺳ ــف اﻟﻣﻠ ــوك ،وأن ﻳﻣﻠ ــك اﻟﻔﻼﺳ ــﻔﺔ .ﻓﻬ ــو ﻳﺣﻛ ــﻲ ﻋ ــن
دﻳوﺟ ــﺎﻧﻳس وﻗ ــد ﺳ ــﺋﻝ " ﻣﺗ ــﻰ ﺗطﻳ ــب اﻟـ ـدﻧﻳﺎ؟ ﻗ ــﺎﻝ :إذا ﺗﻔﻠﺳ ــف ﻣﻠوﻛﻬ ــﺎ وﻣﻠ ــك ﻓﻼﺳ ــﻔﺗﻬﺎ " ) ،(وﻟﻛ ــن

اﻟــوزﻳر " اﺑــن ﺳــﻌدان" ﻳﻌﺗــرض ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟ ـرأي ﻷﻛﺛــر ﻣــن ﺳــﺑب ﻳﻘدﻣــﻪ ،وﻣــن ذﻟــك ﺿــرورة ﺗﻔــرغ
اﻟﻔﻳﻠﺳوف.
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أن اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻳـرﻓض اﻟـدﻧﻳﺎ ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ اﻟﻣﻠـك ﻳﺣﺗـﺎج ﻟﻣـن ﻳﻠﺗﻔـت ﻟﻠـدﻧﻳﺎ

وأﻫﻠﻬﺎ وﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ،وﺗـدﺑﻳر ﺷـؤون اﻟﺣﻛـم ،وﻳﻌﺗـرض اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺟـﺞ ،وﻳﺷـرح أرﻳـﻪ اﻟﻣواﻓـق

ﻟ ـرأي دﻳوﺟــﺎﻧﻳس ،وﻋﻧــدﻩ أن ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻗــد ﺑﺣــث ﻛﺛﻳ ـ اًر ،وﺗﻌــددت اﻵراء ﻓﻳــﻪ ،وﻫﻧــﺎك اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن

اﻟﻛــﻼم ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع اﻹﻣﺎﻣــﺔ واﻟﺧﻼﻓــﺔ ،وﻣــﺎ ﻳﺟــري ﻣﺟــرى اﻟﻧﻳﺎﺑــﺔ ﻋــن ﺻــﺎﺣب اﻟدﻳﺎﻧــﺔ ،وﻗــد اﺳــﺗﻧدت
اﻵراء إﻟﻰ أﺳﺎﻧﻳد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺟﻣﻝ ﻣﺗﻌددة ،وﻟﻛن ﺟﻣﻠﺔ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣوﺿـوع " :أن اﻟﻧـﺎظر ﻓـﻲ أﺣـواﻝ
اﻟﻧــﺎس ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻛــون ﻗﺎﺋﻣـﺎً ﺑﺄﺣﻛــﺎم اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ،ﺣــﺎﻣﻼً ﻟﻠﺻــﻐﻳر واﻟﻛﺑﻳــر ،ﻋﻠــﻰ طراﺋﻘﻬــﺎ اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﻷن

اﻟﺷـ ـرﻳﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳ ــﺔ اﷲ ﻓ ــﻲ اﻟﺧﻠ ــق ،واﻟﻣﻠ ــك ﺳﻳﺎﺳ ــﺔ اﻟﻧ ــﺎس ﻟﻠﻧ ــﺎس ،ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﺷـ ـرﻳﻌﺔ ﻣﺗ ــﻰ ﺧﻠ ــت ﻣ ــن
اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻧﺎﻗﺻــﺔ ،واﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻣﺗــﻰ ﻋرﻳــت ﻣــن اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧــت ﻧﺎﻗﺻــﺔ ،واﻟﻣﻠــك ﻣﺑﻌــوث ،ﻛﻣــﺎ أن

ﺻﺎﺣب اﻟدﻳن ﻣﺑﻌوث ،إﻻ أن أﺣد اﻟﺑﻌﺛﻳن أﺧﻔﻰ ﻣن اﻵﺧر ،واﻟﺛﺎﻧﻲ أﺷﻬر ﻣن اﻷوﻝ " ).(
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وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺳــﺄﻟﻪ اﻟــوزﻳر ﻋــن ﻣﺻــدر ﻗوﻟــﻪ إن اﻟﻣﻠــك ﻣﺑﻌــوث ﻳﺟﻳــب " ﻗــﺎﻝ اﷲ ﻋــز وﺟــﻝ ﻓــﻲ ﺗﻧزﻳﻠــﻪ

)إن اﷲ ﻗد ﺑﻌث ﻟﻛم طﺎﻟوت ﻣﻠﻛﺎً(  ,ﻓﻌﺟب وﻗﺎﻝ ﻛﺄﻧﻲ ﻟم أﺳﻣﻊ ﺑﻬذا ﻗط " ).(

وأﻋــود إﻟــﻰ أﺧــﻼق اﻟﺣــﺎﻛم ﻣـرة أﺧــرى ﻓﻬــو ﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻣــن أﻫﻣﻳــﺔ ﺗﻔﻘــد اﻟﺣــﺎﻛم ﻷﻣــور رﻋﻳﺗــﻪ
واﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺄﻋﺑــﺎء اﻟﺣﻛــم طﺑﻘـﺎً ﻟﻣــﺎ ﺷــرﻋﻪ اﷲ ،وﻫــو ﻳﻧﻘــد ﻟــذﻟك ﻣــن اﻧﺻــرف ﻋــن اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎﺋـﻪ ،وﺗﺣﻣــﻝ

ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛم ،إﻟﻰ ﻟﻬوﻩ ،وﺷؤوﻧﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻣﺛﻼً ﻓﻲ اﻟﺻﺎﺣب ﺑن ﻋﺑﺎدﻩ ﻓﻳﻘوﻝ إﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣـن

اﺳــﺗﻌﻼء وﻏــرور " ﻻ ﻳﺣﺻــﻝ ﺷــﻳﺋﺎً ﻣــن ﺧراﺟﻬــﺎ وﻋﻣﺎرﺗﻬــﺎ ،وﻻ ﻳﻧظــر ﻓــﻲ ﻣﺻــﻠﺣﺗﻬﺎ وﻣﻔﺳــدﺗﻬﺎ ،وﻻ
ﻳﻌــرف اﻟﻣﺧــﺗﻠس ﻣﻧﻬــﺎ وﻻ اﻟﺿــﺎﺋﻊ ﺑــﻳن اﻟﻧــﺎظرﻳن ﻓﻳﻬــﺎ ،أﻋﻣــﺎﻝ ﺑــﺎﺋرة ،وﺑــﻼد ﻏــﺎﻣرة ،وأﻣـواﻝ ﻣﺣﺗﺟﻧــﺔ،
وطﻣــﻊ ﻣﺳــﺗﺣﻛم ،وﺿــﻌف ﻏﺎﻟــب ،وﻋــدو ارﺻــد ووﻗــت ﻓﺎﺋــت ﺑــﺎﻟﻔرص ،وﺧــوف ﻣــؤذن ﺑﺳــوء اﻟﻌﺎﻗﺑــﺔ،

وﻫو ﻗﺎﻋد ﻓﻲ ﺻدر ﻣﺟﻠﺳﻪ ﻳﻘوﻝ :ﻗﺎﻝ ﺷﻳﺧﻧﺎ أﺑو ﻫﺎﺷم ،ﺗﺎرةً ﻳﺗطﻠس وﻳﺗﻌﻣم وﻳﺗﺣﻠﻰ وﻳﻧﺎظر اﻟﻌﺎﻣـﺔ
" ) .(واﻟﻐرور ﻣن أﻫم اﻟرذاﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﻳﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻝ ،ﻓـﺎﻟﻐرور ﻳﻔـﺗﺢ اﻟﺑـﺎب إﻟـﻰ اﻟﻧﻔـﺎق،
وﻫو ﻳﺿرب أﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﺳﻠوك اﻟﺻﺎﺣب وﻏﻳرﻩ.

وﻛــذﻟك اﻟﻌﻠــم واﺣﺗـرام اﻟﻔﻛــر وأﻫﻠــﻪ أﻣــر ﻣﻬــم أن ﻳوﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻝ ،ﻓﻘــد ﻏﺿــب ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺻــﺎﺣب

ﻓﺄﻣر ﺑﺟﻣﻊ ﻛﺗﺑﻪ ٕواﺣراﻗﻬﺎ وﻓﻳﻬـﺎ " ﻛﺗـب اﻟﻔ ّـراء واﻟﻛﺳـﺎﺋﻲ ،وﻣﺻـﺎﺣف اﻟﻘـرآن ،وأﺻـوﻝ ﻛﺛﻳـرة ﻣـن اﻟﻔﻘـﻪ
"
واﻟﻛﻼم ،ﻓﻠم ﻳﻣﻳزﻫﺎ ﻣن ﻛﺗب اﻷواﺋﻝ ،وأﻣر ﺑطرح اﻟﻧﺎر ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﻏﻳر ﺗﺛﺑـت ﻟﻔـرط ﺟﻬﻠـﻪ ،وﺷـدة ﻧزﻗـﻪ
).(

وﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﻳظﻬر ﻓﻳﻪ ﺳﺧف وﻏﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺑد ،وﻟذﻟك ﻳﺗﻌﺟب اﻟﺗوﺣﻳدي ﻣﺗﺳﺎﺋﻼً " أﻓﻬذا ﻳﺎ ﻗوم ﻣـن

ﺳﻳرة أﻫﻝ اﻟدﻳن أو أﺧﻼق ذوي اﻟرﺋﺎﺳﺔ " ).(

واﻟﺗوﺣﻳــدي ﻳــرى أن اﻟﺳــﻠطﺔ ﺗﻠﻌــب ﺑــﺎﻟﻌﻘوﻝ واﻟﻧﻔــوس اﻟﺿــﻌﻳﻔﺔ ،وذﻟــك إذا ﻏــﺎب اﻟﻧﻘــد واﻟﻣواﺟﻬــﺔ
ﻟﻠﺣــﺎﻛم وﺗﺧطﺋﺗــﻪٕ ،وارﺷــﺎدﻩ ،وﻟﻐﻳــﺎب ﻫــذا ﻛﻠــﻪ ﻋــن اﻟﺻــﺎﺣب ،وﻷﻧــﻪ ﻟــم ﻳﺟــد ﻣــن ﻳواﺟﻬــﻪ ﻓﻘــد دﺧﻠــﻪ

اﻟﻐرور ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻳﻪ ﻣن ﺿﻌف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺣـﺎﻛم واﻟﺳـﺧرﻳﺔ ﻣﻧـﻪ واﻟز ارﻳـﺔ ﻋﻠﻳـﻪ وﺣﺗـﻰ ﻣﻣـن ﻳﻧﺎﻓﻘـﻪ،
وذﻟــك ﻻ ﻳﻔﻌﻠــﻪ إﻻ اﻟﻬــوج اﻟﺿــﻐﺎم اﻟــذﻳن ﻳﺟوﺑــون اﻷرض ،وﻣﻬﻣــﺗم ﺗﻣﻠــق أﺻــﺣﺎب اﻟﺳــﻠطﺔ ،ﺣﺗــﻰ إذا

دﺧﻠـوا ﻋﻠــﻳﻬم )أو إذا ﻛﺗﺑـوا ﺑﻠﻐــﺔ ﻋﺻـرﻧﺎ( ﻗــﺎﻟوا " ﻓﻌــﻝ ﻣوﻻﻧــﺎ ﻛــﺎن ﻣوﻻﻧــﺎ ،وﻣــﺎ رأﻳﻧــﺎ ﻣﺛــﻝ ﻣوﻻﻧــﺎ " ).(
وﻟﻬــذا أﺛ ـرﻩ ﻋﻧــد ﻣــن ﻻ ﻳﺗ ـواﻓر ﻓﻳــﻪ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻣــن ﺻــﻔﺎت ،ﻣــن اﻟﺣﻛــﺎم ،وﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻐﻳــب ﻓﻳﻬــﺎ
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اﻟﻣراﻓﻌﺔ ،وﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺑد اﻟﻣﻐرور إذا ﺳﻣﻊ ﻫذا وأﺷﺑﺎﻫﻪ ﻣﺎﻝ وﺳـﺎﻝ وﺗرﺟـرج وذاب ،وأﻋطـﻰ ﻋﻠﻳـﻪ
وﺟﺎد

) (

 ،وﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳث ﺗﻐﻳب اﻟرﻗﺎﺑـﺔ واﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻟﻠﺣـﺎﻛم ﻗـد ﺗﻘﻠـب اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم ،ﻓـﺎﺑن اﻟﻌﻣﻳـد

اﻟﺧﻠق( ،وﺗﺣوﻝ اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ ﻋﻣﻝ ﻫﺎم وﻋظﻳم ﻟﻣﺟرد ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟـﻰ اﻟـوزﻳر.
)اﻟﺧﻠق و َ
ﻗد أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎً أﺳﻣﺎﻩ ُ
" وﻟــم ﻳﻛــن اﻟﻛﺗــﺎب ﺑــذاك ،وﻟﻛــن ﺟﻌــص اﻟرؤﺳــﺎء ﺧﺑــﻳص ،وﺻــﻧﺎن اﻷﻏﻧﻳــﺎء ﻧــد ،وﺧﻧﻔﺳــﺎء أﺻــﺣﺎب
اﻟدوﻟﺔ راﻣﺳﻧﺔ " ).(

وﻳرﻓض اﻟﺗوﺣﻳدي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﻳﺔ واﺣﺗﻘﺎرﻫم وﻛﻝ أﺑﻬﺔ اﻟﺣﻛم واﻟﻣﻠـك واﻟﻣـﺎﻝ ﻻ

ﺗﺳــﺎوي ﻫــذﻩ اﻟرذاﺋــﻝ ،ﻓﻬــذﻩ اﻟﺻــﻔﺎت " أﻋظــم ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ ﻣــﺎ أﻋطﻳــﻪ ﻣــن اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳــر واﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳــﺔ
وﻣــن اﻟﺧﻳــﻝ اﻟﻣﺳــوﻣﺔ  ،وﻣــن اﻟــدور واﻟﻘﺻــور ،ﻣـﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻌــﻳن اﻟﺣــور واﻟﺧـزاﺋن واﻟــذﺧﺎﺋر واﻟﻔﺿــﺔ
واﻟذﻫب واﻟﺟواﻫر واﻟﺧدم واﻟﻌﺑﻳد " ).(2

واﻟﻧﻘد ﺿرورة أﻳﺿﺎً ﻟﺗﺟﻧب ﻫذا اﻟﺧﻠق ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻛم ،وﻟـذﻟك ﻳﻘـوﻝ ﻋـن اﺑـن اﻟﻌﻣﻳـد " واﻟـذي ﻏﻠطـﻪ ﻓـﻲ

ﻧﻔﺳﻪ وﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺟﺎب ﺑﻔﺿﻠﻪ ،واﻻﺳﺗﺑداد ﺑرأﻳﻪ أﻧـﻪ ﻟـم ﻳﺟﺑـﻪ ﻗـط ﺑﺗﺧطﺋـﺔ ،وﻻ ﻗوﺑـﻝ ﺑﺗﺳـوﺋﺔ ،وﻻ

ﻗﻳﻝ ﻟﻪ :أﺧطﺄت أو ﻗﺻرت أو ﻟﺣﻧت أو ﻏﻠطت أو أﺧﻠﻠـت ،ﻷﻧـﻪ ﻧﺷـﺄ ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻘـﺎﻝ :أﺻـﺎب ﺳـﻳدﻧﺎ،
وﺻدق ﻣوﻻﻧﺎ ،وﷲ درﻩ ،وﷲ ﺑﻼؤﻩ ،ﻣـﺎ رأﻳﻧـﺎ ﻣﺛﻠـﻪ ،وﻻ ﺳـﻣﻌﻧﺎ ﻣـن ﻳﻘﺎرﺑـﻪ " ) .(وﻣـﻊ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎﻝ ﻋـن

اﻟوزﻳر ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐر اﻟﺗوﺣﻳدي.
وﻟذﻟك ﻳﻘوﻝ " :ﻟو ﺟرت اﻷﻣور ﻋﻠـﻰ ﻣوﺿـوع اﻟـرأي ،وﻗﺿـﻳﺔ اﻟﻌﻘـﻝ ﻟﻛـﺎن ﻣﻌﻠﻣـﺎً ﻓـﻲ ﻣﺻـطﺑﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺷﺎرع أو ﻓﻲ دار" ).(

وﻗد وﺿـﻊ اﻟﺗوﺣﻳـدي ﺗﺻـو اًر ﻟﻣـﺎ ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺣـﺎﻛم ﻓـﻲ ﺿـوء ظـروف ﻋﺻـرﻩ ،وأن

اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻫﻲ " أن ﻳﻛون ﺑﺎب اﻟرﺋﻳس ﻣﻔﺗوﺣﺎً ،وﻣﺟﻠﺳﻪ ﻣﻐﺷﻳﺎً ،وﺧﻳرﻩ ﻣدرﻛﺎًٕ ،واﺣﺳـﺎﻧﻪ ﻓﺎﺋﺿـﺎً ،ووﺟﻬـﻪ
ﻣﺑﺳـوطﺎً ،وﻛﻧﻔــﻪ ﻣــزو اًر ،وﺧﺎدﻣــﻪ ﻣؤدﺑـﺎً ،وﺣﺎﺟﺑــﻪ ﻛرﻳﻣـﺎً ،وﺑواﺑــﻪ رﻓﻳﻘـﺎً ،ودرﻫﻣــﻪ ﻣﺑــذوﻻً ،وﺧﺑـزﻩ ﻣــﺄﻛوﻻً،

وﺟﺎﻫــﻪ ﻣﻌرﺿ ـﺎً ،وﺗذﻛرﺗــﻪ ﻣﺳــودة ﺑﺎﻟﺻــﻼت واﻟﺟ ـواﺋز وﻋﻼﻣــﺎت ﻗﺿــﺎء اﻟﺣ ـواﺋﺞ" ) .(وﻻ ﺑــد ﻟﻠﺣــﺎﻛم

ﻣـن ﺗﻛﺎﻣـﻝ اﻟﻌﻘـﻝ واﻟﺧﻠـق ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻌﻘـﻝ ودﺧــﻝ ﻋﻠﻳـﻪ ﺷـﻲء ﻣـن اﻟرذاﺋـﻝ ﻛﺎﻟﺑﺧـﻝ أﺿـﺎع ﻣـﺎ اﻛﺗﺳــﺑﻪ

ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﻋﻘﻝٕ ،وان ﻛﺎن اﻟﺳﺧﺎء وﻻ ﻋﻘﻝ أﺿﺎع اﻟﺣﻣق ﻓﺿﻝ اﻟﺳﺧﺎء).(
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ﻛﻣ ــﺎ ﻻ ﺑ ــد ﻟﺻ ــﺎﺣب اﻟرﺋﺎﺳ ــﺔ أن ﻳﺟﺗﻣ ــﻊ ﻓﻳ ــﻪ ﻧوﻋ ــﺎن ﻣ ــن اﻟﺧﺻ ــﺎﻝ ﺧﺻ ــﺎﻝ ﻣطﺑوﻋ ــﺔ ،وﺧﺻ ــﺎﻝ

ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟﺳﺔ واﻟﺳﻣﺎع واﻟﻘراءة واﻟﺗﻘﺑﻝ).(
 -ﻣﻧﺎدة اﻟﺗوﺣﻳدي ﺑﺿرورة اﻟﻧﻘد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ:

أﻛــد اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة اﻟﻧﻘــد اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،وﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ ﺻــورة اﻟﺛﻠــب ،وﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺣــﺎﻛم ﺑﻛــﻝ
أﺧطﺎﺋــﻪ ﻟﺗﺻــوﻳب ﺳــﻠوﻛﻪ ،وﺳﻳﺎﺳــﺗﻪ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟرﻋﻳــﺔ ،وﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق اﻋﺗﺑــر أن أﺧــص ﺧﺻوﺻــﻳﺎت اﻟﺣــﺎﻛم
ﻫــﻲ ﻣــن ﺷــﺄن اﻟرﻋﻳــﺔ أﻳﺿ ـﺎً ،ﻟﻸﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑق ﻋرﺿــﻬﺎ ،وﻗــد ﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗوﺣﻳــدي واﻋﺗﺑــر اﻟﺛﻠــب ﺣﻘ ـﺎً

ﻟﻠرﻋﻳﺔ ،وﻟم ﻳﺟـد ﻓﻳـﻪ ﻋﻳﺑـﺎً ،وﻣ ﱠـر ﻗوﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻟﺳـﺎن اﻟـوزﻳر أن اﻟرﻋﻳـﺔ ﻻ ﺗﺷـﻛو إﻻ ﻣـن ظﻠـم ﻟﺣـق ﺑﻬـﺎ،
ﻓﺎﻟﺛﻠب ﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻳﻪ ﻟﻸﺧﻼق ،وﻫو ﺟﺎﺋز وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋـﻝ إن ﻓـﻲ

ﻫذا ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن أﺧﻼق أﻫﻝ اﻟﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﻘد أﺧطﺄ ﺑﻝ أن ﻣﺛﻝ ﻫذا إﻧﻣﺎ " رأى ﺟﺎﻧـب اﻟﺑـﺎﺋس
اﻟﻣﺣروم أﻟﻳن ،ﻓﺄﻗﺑﻝ وﻋدﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﻊ اﻟﻣظﻠوم أﻫون ،وزﺟر اﻟﻣﺗﻠذذ ﺑﻣﺎ ﻳﺑﺛﻪ وﻳﺳـﺗرﻳﺢ ﺑـﻪ أﺳـﻬﻝ ،ﻓﺄﻗﺑـﻝ
ﻋﻠﻳﻪ واﻋظﺎً ،وأﻋرض ﻋن ظﺎﻟﻣﻪ ﻣﺣﺎﺑﻳﺎً " ).(

وﻗد ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﺣق ﻟدرﺟﺔ ﻗد ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣوﺿﻊ ﻣؤاﺧذة طﺑﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت

ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻟﻛن اﻟﺗوﺣﻳدي ﻳداﻓﻊ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ و أرﻳـﻪ وﻳﻘـدم دﻓﺎﻋـﻪ أو ﺣﺟﺟـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا ﻣـن أﻛﺛـر
ﻣن زاوﻳﺔ:

أوﻻً :إن ذم اﻟﻣﺳ ــﻲء وﻣ ــدح اﻟﻣﺣﺳ ــن ﻋ ــﺎدة ﺟﺎرﻳ ــﺔ ،ﻓ ــﺈذا ﻟ ــم ﻳﻛ ــن ﻋﻠ ــﻰ اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻟ ــوم ﻓ ــﻲ ﻣ ــدح

اﻟﻣﺣﺳن إﻟﻳﻪ ،ﻓﻛذﻟك ﻻ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ذم اﻟﻣﺳﻲء إﻟﻳﻪ).(

ﺛﺎﻧﻳﺎً :إن ﻫذا أﻣر ﻳﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻘد ذم اﻟﺟﺎﺣظ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ أﺧﻼق ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺟﻬـم،

وﻣدح أﺧﻼق اﺑن أﺑﻲ دؤاد ،وﻗد ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺟﺎﺣظ ﻓﻲ ﻣدﺣﻪ وذﻣﻪ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :وﻫﻲ اﻟﺣﺟﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ .ﻓﻳﺳﺄﻝ:

" وﻟم ﺻﻧف اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻧﺎﻗب ،واﻟﻣﺛﺎﻟب؟ وﻟم ﻧﺷروا أﺣﺎدﻳث اﻟﻛرام واﻟﻠﺋﺎم؟ وﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻧـﺎس – ﻋﺎﻓـﺎك
اﷲ – ﻻ ﻏﻳﺑــﺔ ﻟﻬــم ،أو ﻓــﻲ ﻏﻳﺑــﺗﻬم أﺟــر ،وﻗــد وﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺧﺑــر ﻋــن اﻟﻧﺑــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم"" :
اذﻛــروا اﻟﻔﺎﺳــق ﺑﻣــﺎ ﻓﻳــﻪ ﻛــﻲ ﻳﺣــذرﻩ اﻟﻧــﺎس "" وﺣــدﺛﻧﺎ ﺑرﻫــﺎن اﻟﺻــوﻓﻲ ﻗــﺎﻝ :ذم ﺑﺷــر اﻟﺣــﺎﻓﻲ ﺑﺧــﻳﻼً ﺛــم

ﻗﺎﻝ :إن اﻟﺑﺧﻳﻝ ﻻ ﻏﻳﺑﺔ ﻟﻪ ،ﻗﻳﻝ :وﻛﻳف؟ ﻗﺎﻝ ﻟﻘـوﻝ اﻟرﺳـوﻝ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم ﻳـﺎ ﺑﻧـﻲ ﺳـﻠﻣﺔ ﻣـن
ﺳــﻳدﻛم؟ ﻗ ــﺎﻟو :اﻟﺟ ــد ﺑ ــن ﻗ ــﻳس ﻋﻠ ــﻰ ﺑﺧ ــﻝ ﻓﻳـ ـﻪ .ﻗ ــﺎﻝ :ﻓ ــﺄي داء أدوى ﻣ ــن اﻟﺑﺧ ــﻝ؟ ﻓ ــذﻛرﻩ وﻟ ــﻳس ﻫ ــو

ﺑﺎﻟﺣﺿرة " ).(
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واﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻳﻣـدح وﻳـذم ﻓﻘـد ﻗـﺎﻝ ﺗﻌـﺎﻟﻰ " ﻧﻌـم اﻟﻌﺑـد أﻧـﻪ أواب" وﻗ ـﺎﻝ ﻛــذﻟك ﻋﻧ ــﻪ " أﻧـﻪ

ﻛﺎن ﺻﺎدق اﻟوﻋد " ,وﻓﻲ وﺻف آﺧر ﻋﻧد ﺳـﺧطﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻌﺑـﺎد وﻛراﻫﺗـﻪ ﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻧـﻪ ﻗـﺎﻝ" :
ﻫﻣﺎز ﻣﺷﺎء ﺑﻧﻣﻳم ،ﻣﻧﺎع ﻟﻠﺧﻳر ﻣﻌﺗـد أﺛـﻳم .ﻋﺗـﻝ ﺑﻌـد ذﻟـك زﻧـﻳم " وﻫـو ﻳﻌﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﺑﻘوﻟـﻪ ﻓـوق ﻣـﺎ
ﻳﻘوﻝ ﻣﺧﻠوق ﻓﻲ ﻣﺧﻠوق " ).(

وﻫو ﻳﻧﺳب ﻷﺑﻲ ﺳﻌﻳد اﻟﺳـﻳراﻓﻲ ﻧﻔـس اﻟـرأي أﻳﺿـﺎً ﻓﻘـد ﻗـﺎﻝ " وﻗـد أﺛﻧـﻰ اﷲ ﻋﻠـﻰ واﺣـد وﻟﻌـن

اﻵﺧــر… .وﻛــذﻟك رﺳــوﻝ اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم ،وﻣــن ﺗﻘدﻣــﻪ ﻣــن اﻷﻧﺑﻳــﺎء واﻟﻣرﺳــﻠﻳن ،واﻷوﻟﻳــﺎء
اﻟﻣﺧﻠﺻــﻳن ،وﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓــورق اﻟﺳــﻠف اﻟطــﺎﻫر ،واﻟﺻــﺣﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺔ ،وﻫــم اﻟﻘــدوة واﻟﻌﻣــد .ﻓﻣــن ذا ﻳــزرى
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣذﻫب إذا ﺧرج اﻟﻘوﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﻘﺻوداً ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ ،ﻣﻣدوداً ﺑﺎﻟﻣﻌذرة ،ﻣﺗﻌوداً ﺑﺎﻟﻧﺻﻔﺔ ").(

وﻗــد أظﻬــر اﻟــﻧص اﻟﺳــﺎﺑق أﻛﺛــر ﻣــن ﺷــرط ﻟــذﻟك ﻣﺛــﻝ أﻧــﻪ ﻻ ﺑــد ﻣــن اﻟﺣﺟــﺔ أو اﻟــدﻟﻳﻝ ﻣــﻊ اﻟﻘــوﻝ،

واﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ،أو ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ :إن اﻟﻣدار ﻛﻠﻪ " ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر اﻟﺣق ﻓـﻲ

اﻟﻘﺻد ،وﻗﺻد اﻟﺻواب ﻋﻧد اﺷﺗﺑﺎﻩ اﻟرأي وﻏﻠﺑﺔ اﻟﻬوى " ).(

وﻣــﻊ ﻫــذا ﻓــﻼ ﻳﺟــد ﻣﻔﻛرﻧــﺎ ﻣﻌﻧــﻰ ﻟﻛــﻼم اﻟﻣﺗﺷــدﻗﻳن اﻟــذﻳن أﺷــﻛﻝ ﻋﻠــﻳﻬم ﻫــذا اﻟﻣــذﻫب ،ﻓﻣــدﺣوا

اﻟﺻــﻣت ،وﻛرﻫ ـوا اﻟﻛــﻼم ،إذا أروا ﻗﻠﻳــﻝ اﻟﻛــﻼم ﻓﺿــﻝ ،وﻛﺛﻳ ـرﻩ ﻫﺟــر ،وذﻟــك ﻷن اﻷﻣــر اﺧــﺗﻠط ﻋﻠــﻳﻬم

ﻟﺟﻬﻠﻬــم إذ " ﻣﺗــﻰ ﻛــﺎن ذﻛــر اﻟﻣﻬﺗــوك ﺣ ارﻣـﺎً ،واﻟﺗﺷــﻧﻳﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﺳــق ﻣﻧﻛـ اًر " ) .(وﻻ ﺑــد ﻣــن اﻟﻣوازﻧــﺔ
واﻟﻣﻛﺎﻳﻠﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻣﻛﺎﺷﻔﺔ واﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ.

واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟﻘرآن ﻳؤﻳد ذﻟكٕ ،واذا ﻛﺎن اﻟﺟزاء ﻗد أﺧذ إﻟﻰ اﻟدار اﻵﺧرة ،إﻻ أن ﺑﻌﺿﻪ ﻗد ﻋﺟـﻝ ﺑـﻪ
ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ ،ﺑدﻟﻳﻝ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ":ذﻟك ﻟﻬم ﺧزي ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ وﻟﻬم ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻋذاب ﻋظﻳم ").(
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﺳــﺎﺑق ﻟﻠﺑﺣــث إن اﻟظــرف اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ اﻟــذي ﻋﺎﺷــﻪ اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻛــﺎن ﻣﻠــﺊ ﺑﺎﻟﻔوﺿــﻰ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻻﻧﺣطﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﻳـث ﻏﺎﺑـت ﻓﻳـﻪ اﻟﻌداﻟـﺔ ،وﻏـﺎب اﻟﺣﻛـم اﻟـدﻳﻣﻘراطﻲ ،وﻓﻘـد اﻷﻣـن
ﻟﻠﻣواطن ،واﻧﺗﺷرت اﻟﻣﻔﺎﺳد وأﺻﺑﺢ اﻷدﻳب واﻟﻣﻔﻛـر واﻟﻌـﺎﻟم ،ﺿـﺎﺋﻌﺎً ﻻ ﻳﻌـرف ﻟﻧﻔﺳـﻪ طرﻳﻘـﺎً ﻳﺣﻔـظ ﻟـﻪ
ﻛراﻣﺗــﻪ وﺣرﻳــﺔ ﻓﻛ ـرﻩ ﻣﻌ ـﺎً .وﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﻲ ﻓــﻲ ﻋﺻــر ﻛﻬــذا أن ﺗــﺄﺗﻲ ردود اﻷﻓﻌــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻔﻛــر

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ داﺧﻝ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت:




 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص 
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص 
 اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص 

 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص 
 -ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة :اﻵﻳﺔ 




اﻷوﻝ :ﻣوﻗــف ﺛــوري :ﻳـرﻓض ﻫــذا اﻟظﻠــم ،وﻳــدﻋو ﻟﻠﺗﻐﻳــر اﻟﻛﺎﻣــﻝ وﻣــن اﻟﺟــذور ،ﻓﻬــو ﺛــورة ،وﻗﻠــب
ﻟﻠﻧظﺎم ﻛﻠﻪ ،وأﺳﺳﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻓـﺈن ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك طﺑﻘـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺳـﺎﺋدة ،دﻋـﺎ إﻟـﻰ
ﺳﻳﺎدة اﻟﺷﻌب وﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ،وأﻛد ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣوع ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد ﺷﺑﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟطﺑﻘـﺔ أو
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻣﻳزة.

واﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﻣوﻗــف ﻳــدﻋو إﻟــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﺋم ،وﻳﻧظــر ﻟــﻪ ﺑﻐﻳــﺔ ﺗﺄﺳﻳﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺻــوﻝ ﻣــن اﻟﻌﻘﻳــدة أو

اﻟﻔﻛرة ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﺑﻌض اﻹﺻﻼح ﻟﻳﻛﺗﻣﻝ ﻟﻠﻧظﺎم روﻧﻘﻪ وأﻣﺎﻧﻪ.

واﻟﺛﺎﻟث :وﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﺻﻼﺣﻲ ،وﻓﻳﻪ ﻛﺄﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ ﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻳر وﻟﻛـن إﻟـﻰ ﺣـد،

وﻳﺗﻣﻳــز ﻋــن اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧــﻪ أﻛﺛــر ﻧﻘــداً وأﻛﺛــر ﻣــﻳﻼً ﻟﻠﺗﻐﻳﻳــر ﻻ ﻣﺟــرد اﻟﺗﺻــﺣﻳﺢ ،وﻟﻛﻧــﻪ أﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ

اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠوﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻧظـﺎم ﺑﻐﻳـﺔ ﺗﻌدﻳﻠـﻪ وﺗﺻـوﻳب اﺗﺟﺎﻫﺎﺗـﻪ ٕوارﺷـﺎدﻫﺎ .وﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ

ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻳﻘﺗــرب أو ﻳﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻻﺗﺟــﺎﻫﻳن اﻟﺳــﺎﺑﻘﻳن ﺑﻘــدر ﻗرﺑــﻪ ﻣــن أﺣــدﻫﻣﺎ ،وﺑﻌــدﻩ ﻋــن اﻵﺧــر،

ﻓﻠﻳﺳــت اﻟﺣــدود واﺿــﺣﺔ داﺧــﻝ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟواﺣــد ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻣﺗﻔﺎوﺗــﺔ ﺗﺑــدأ ﻣــن اﻟﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻷوﻝ.
وﺗﻧﺗﻬــﻲ ﺑــﺎﻻﻗﺗراب ﻣــن اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻛﻠﻣــﺎ ﺧﻔــت ﺣــدة اﻟﻧﻘــد ،وﻣــدى اﻹﺻــﻼح واﻟﺗﻐﻳﻳــر اﻟﻣﻧﺷــود ﻓــﻲ
اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ،ﻓﺈﻟﻰ أي اﺗﺟﺎﻩ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺻﻧف اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ؟

أوﻻ ً◌ :اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻛـﺎن ﺛـﺎﺋ اًر ﻓﻛرﻳـﺎً ،أﻋﻧـﻲ أﻧـﻪ ﻟـم ﻳﺗﻌــد ﺣـدود اﻟﺗﻧظﻳـر إﻟـﻰ اﻟﻔﻌــﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻓـﻲ دﻧﻳــﺎ

اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻌـﻝ ﻋـروة ﺑـن اﻟـورد ،اﻟـذي أﻋﺟـب ﺑـﻪ اﻟﺗوﺣﻳـدي وﺗﻣﺛـﻝ ﺑﺷـﻌرﻩ) .(ﻓﻌـروة ﻛـﺎد أن ﻳﺧﻠـق
ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳــﺔ ﻧوﻋ ـﺎً ﻣــن اﻻﺷــﺗراﻛﻳﺔ أو اﻟﺷــﻳوﻋﻳﺔ

)(

وﻗــد ﻟﻘﺑــوﻩ ﺑﻌــروة اﻟﺻــﻌﺎﻟﻳك " ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺟﻣﻌﻬــم

وﻳﻧﻔــق ﻋﻠــﻳﻬم ﻣــن أﺳــﻼﺑﻪ وﻏﻧﺎﺋﻣــﻪ أو ﻳﻘــودﻫم إﻟــﻰ اﻟﻐــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﻳﻣــون ﻧﻔﺳــﻪ وﻳﻣـ ًّـوﻧﻬم ﻣــن أﺳــﻼﺑﻬﺎ
وﻏﻧﺎﺋﻣﻬﺎ " ).(

وﺛﺎﻧﻳ ـﺎً  :ﻛــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــدي إﺳــﻼﻣﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ ،وﻛــﺎن ﻓــﻲ ﺛورﺗــﻪ ﻋﺎرﻣ ـﺎً وﻓــﻲ ﺣدﺗــﻪ ﻳﺑــدو إﻟــﻰ اﻻﺗﺟــﺎﻩ
اﻷوﻝ أﻗــرب ،وﻟﻛــن ﻧظرﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟواﻗــﻊ ،وآﻻﻣــﻪ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ،وﻣﺣﺎﺻ ـرة اﻟواﻗــﻊ ﻟــﻪ أﻳﺿ ـﺎً ﻛﺎﻧــت ﻣــن أﻫــم
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧـﻪ ﻣﻔﻛـ اًر ﻣـن اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟـث رﺑﻣـﺎ ﺑﺳـﺑب ﻧظرﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺣـدود اﻟﻣﻣﻛـن
اﻟﻣﺗ ــﺎحٕ ،واذا ﻛﺎﻧ ــت ﺣﻳﺎﺗ ــﻪ وظروﻓ ــﻪ ﻋ ــﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳ ــﻳﺎً ﻓ ــﻲ ﺗوﺟﻬﺎﺗ ــﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ إﻻ أﻧ ــﻪ ﻟ ــم ﻳﺧ ــن ﺿ ــﻣﻳرﻩ

اﻟﻌﻠﻣ ـﻲ .ﺣﺗــﻰ اﺿــطر إﻟــﻰ أن ﻳﺄﻛــﻝ ﻣــن ﺣﺷــﺎﺋش اﻷرض ،ﻓــﻼ ﻋﺟــب أن ﻳــرى اﻟــدور اﻟﻬــﺎم ﻟﻠﻣــﺎﻝ،
ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻝ ﻣـﻊ ﻋـروة اﻟﺻـﻌﺎﻟﻳك :إن اﻟﻧـﺎس " ﺷـرﻫم اﻟﻔﻘﻳـر" وأن " اﻟﻣـﺎﻝ رب ﻏﻔـور " .ﺑـﻝ وﺣﺗـﻰ ﺟﻌـﻝ

اﻟﻣــﺎﻝ ﻋــدﻳﻝ اﻟــروح ،وﻛﻣــﺎﻝ اﻟﺣﻳــﺎة ،ﺑــﻝ ﻫــو ﺗـوأم اﻟظﻬــور ،وﻫــو ﺳــرور اﻟﻘﻠــب ،وزﻳﻧــﺔ اﻟﻌــﻳش ،وﻣﺗﻌــﺔ



 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن :ص 

 -اﻟﻌﻘﺎد  ,ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود :اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم :ص 
 -اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق :ص 




اﻹﻧﺳﺎن ،ﺑﻝ ﻣن ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻫو ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﻣﻌدوم ،ﻓﻣن " ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻻ ﻋﻘﻝ ﻟﻪ ،وﻣـن ﻻ ﻋﻘـﻝ ﻟـﻪ ﻓـﻼ
ﺣﻳﺎة ﻟﻪ ،وﻣن ﻻ ﺣﻳﺎة ﻟﻪ ﻓﻼ ﻟذة ﻟﻪ ،وﻣن ﻻ ﻟذة ﻟﻪ ﻓﻬو ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﻣﻌدوم")…(
وﻟــم ﻳﻘــدم اﻟﺗوﺣﻳــدي ﺗﺻــو اًر ﻛــﺎﻣﻼً ﻟﻠدوﻟــﺔ وﻧظﻣﻬــﺎ  ..اﻟــﺦ .وﻟﻛﻧــﻪ ﻗــدم ﻓــﻲ إطــﺎر رؤﻳﺗــﻪ اﻹﺻــﻼﺣﻳﺔ
ﺑﻌض اﻵراء ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ

)(

وأﻫﻣﻬﺎ:

)أ( ﺗﺄﻛﻳــدﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــورى اﻟﺗــﻲ ﺣــث ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻹﺳــﻼم ،واﻟﺗــﻲ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣﺣﺎﺳــن ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻟﻌﺻ ــر ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ وﺑوﺻ ــﻔﻪ ﻣﻔﻛـ ـ اًر ﻣﺳ ــﻠﻣﺎً " واﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﺟ ــﺎءت ﻣ ــﻊ اﻹﺳ ــﻼم ،وﻟ ــم ﺗﺳ ــﺑﻘﻬﺎ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﺗوﻫﻣﻬــﺎ أﻧــﺎس ﻣــن اﻟﻣﺳﺗﺷـرﻗﻳن وﻛﺗــﺎب اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻣــن اﻷوروﺑــﻳن ،وﻓﺿــﻝ
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر دﻳﻣﻘراطﻳﺗﻪ ﻓﺿﻝ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق().(
وﻗــد ﺗﻣﺛﻠــت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻋﻧــدﻩ أﺷــد ﺗﻣﺛﻳــﻝ ﻓــﻲ ﺣرﻳــﺔ اﻟ ـرأي ﻓﻘــد ﻣــر ﻣــﺎ ﻋﺑــر ﻋﻧــﻪ ﻣــن ﺗﺣﻣــﻝ اﻟرﺳــوﻝ
ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻓﻲ طﻣﻊ اﻷﻣوﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم.
)ب( وﻛــذﻟك ﺗﺄﻛﻳــدﻩ ﻟﺣــق اﻟرﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻘــد اﻟﺣــﺎﻛم إﻟــﻰ أﺑﻌــد اﻟﺣــدود ،وﺗﺗﺑــﻊ أﺧﺑــﺎرﻩ ،وﺗﻛوﻳﻧــﻪ اﻟﻧﻔﺳــﻲ
وﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺳؤوﻻً ﻋﻧﻬم ،وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻟﻪ.
)ج( وأﻛــد أﻳﺿ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻛ ارﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن وﺣﻘوﻗــﻪ ،وﻗــد ﻣﺛــﻝ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺣﻘــوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻛﻼﻣﻪ ﻋن ﺷروط اﻟرﺋﺎﺳﺔ وﺳﻠوك اﻟرﺋﻳس.
وﻣن اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أن ﻳﻛون اﻟرﺋﻳس " درﻫﻣﻪ ﻣﺑذوﻻً وﺧﺑزﻩ ﻣﺄﻛوﻻً وﺟﺎﻫﻪ ﻣﻌرﺿﺎً" ).(
وﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ أن ﻳﻛــون " ﺑﺎﺑــﻪ ﻣﻔﺗوﺣـﺎً وﻣﺟﻠﺳــﻪ ﻣﻐﺷــﻳﺎً وﺧﻳـرﻩ ﻣــدرﻛﺎً ووﺟﻬــﻪ ﻣﺑﺳــوطﺎً
").(
وﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﻟﻠﻣواطن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻛوى واﻟـﺗظﻠم وﺑﺣـث ﻣطﺎﻟﺑـﻪ أن ﻳﻛـون اﻟـرﺋﻳس

" ﺗذﻛرﺗــﻪ ﻣﺳــودة ﺑﺎﻟﺻــﻼت واﻟﺟ ـواﺋز وﻋﻼﻣــﺎت ﻗﺿــﺎء اﻟﺣ ـواﺋﺞ ") .(وﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗــﻲ



 -اﻟﺗوﺣﻳدي اﺑﻲ ﺣﻳﺎن :ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن :ص 
 -اﻧظر ﺣﺎﻣد طﺎﻫر :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق :ص ،ﺣﻳث رأى اﺗﺟـﺎﻫﻳن ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ – ﻛﺗﺎﺑـﺎت ﺣـوﻝ اﻟدوﻟـﺔ

اﻟﻣﺗﺧﻳﻠــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻓﻌــﻝ اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ،واﺗﺟــﺎﻩ واﻗﻌــﻲ ﻛﻣــﺎ ﻓﻌــﻝ اﻟﻣــﺎوردي واﺑــن ﺗﻳﻣﻳــﺔ .ورﺑﻣــﺎ ﺗﻣﻧــﻰ اﻟﺗوﺣﻳــدي أن ﻳﺗﺣــدث ﻓــﻲ
اﻷوﻟﻰ وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ وظروﻓﻪ ،أو اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻣﺗﺎح أﻣﺎﻣﻪ ﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ أﻛﺛر.
 -اﻟﻌﻘﺎد  ,ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود :اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص 

 -اﻟﺗوﺣﻳدي :ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن :ص
 -اﻟﺗوﺣﻳدي :ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن :ص





ﺗﺣﻔــظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ـواطن ﻛراﻣﺗــﻪ وﻻ ﺗطﻠــق ﻟﻠﺣــﺎﻛم ﻳــدﻩ أو ﺗﻔﻘــد اﻟﻔــرد إﻧﺳــﺎﻧﻳﺗﻪ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ أﺻــﺣﺎب

اﻟﺳﻠطﺔ أن ﻳﻛون اﻟرﺋﻳس "وﺟﻬﻪ ﻣﺑﺳوطﺎً وﺣﺎﺟﺑﻪ ﻛرﻳﻣﺎً وﺑواﺑﺔ اﻟﺧﻳر " ).(

ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺿــﻣﺎن ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻳﺟــب اﻟﻧظــر إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻳﺎﻏﺔ ،ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻌﺻــر اﻟــذي

ﻳﺗﻛﻠم ﻓﻳﻪ اﻟﺗوﺣﻳدي .
وﻗد ذﻫب ﻣﻔﻛرﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟـدﻓﺎع ﻋـن ﺛـورة اﻟرﻋﻳـﺔ ،أو ﺧروﺟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـﺎﻛم ،إذ ﻻ ﻳﻛـون ﻫـذا ﻣـن
ﻓرد ﻣن اﻟﺷﻌب أو اﻟرﻋﻳﺔ إﻻ ﻟظﻠـم ﻟﺣـق ﺑـﻪ ،أو ﺑـﻼء ﻧﺎﻟـﻪ أو ﻧـﺎﻝ ﺻـﺎﺣﺑﻪ ،أو ﻟﺧـروج اﻟﻣﺳـؤوﻝ ﻋـن
اﻟﻘدوة اﻟﻣﻔﺗرض وﺟودﻫﺎ ﻓﻳﻪ ).(

ﻛﻣــﺎ أﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟرﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻝ واﻟﻣﻌــﺎش ،أو ﺑــدﻝ اﻟﺑطﺎﻟــﺔ )ﺑﻠﻐــﺔ ﻋﺻ ـرﻧﺎ( ﻟﻣــن ﻳﻌﺟــز،
واﻟﻧﺻــﺢ واﻟﺗوﺟﻳــﻪ ،ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ )ﺑﻠﻐــﺔ ﻋﺻ ـرﻧﺎ أﻳﺿ ـﺎً( وﻗﻔــﺔ ﺿــد ﺳــﻳطرة وﺳــﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﻓــﻲ ﺗوﺟﻳــﻪ

اﻟﺷﻌب ،ﻟﻐـرض ﻣـﺎ ،إذ ﺟﻌـﻝ اﻟﻣﻌﻳـﺎر ﻫـو ﺷـرع اﷲ ،وأن ﻛـﻝ ﻣﻠـك ﺳـوى ﻣﻠـك اﷲ ازﺋـﻝ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﻼ
ﻳﺟب أن ﺗﺧدم ﻗوة اﻟدوﻟﺔ ﻟﻐﻳر اﻟﺣق وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳطرﺣﻬﺎ.

ﻛﻣﺎ أن ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋن أﺧﻼق اﻟﺣﺎﻛم ،ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى ﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺷﻌب وﺗﻘﻳﻳداً ﻟﻳد اﻟﺣﺎﻛم.

وﻟﻌــﻝ أﻫــم ﻣــﺎ ﻧﻼﺣظــﻪ ﻓــﻲ اﺗﺟﺎﻫــﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻫــو ﻣﻳﻠــﻪ إﻟــﻰ أن ﻳﺣﻛــم اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ،ﻓﻘــد ﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن

اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ واﻟﻌﻘــﻝ ،إذ أن اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﷲ ﻓــﻲ اﻟﺧﻠــق ،واﻟﻣﻠــك ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﻧــﺎس ﻟﻠﻧــﺎس ،وﻻ ﺗﺳــﺗﻐﻧﻲ

اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻋن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻻ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻣﻠك ﻣﺑﻌوث ﻛﻣﺎ أن ﺻﺎﺣب اﻟدﻳن ﻣﺑﻌوث).(

ﺣﻘﺎً ﻧﺟد اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ – أي ﻓﻛرة أن ﻳﺣﻛم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ – ﻣﺗﺄﺛ اًر ﺑرأي أﻓﻼطون ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ
" اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ " .ﻟﻘد أﺧذ اﻟﺗوﺣﻳدي رأي أﻓﻼطون ﻓﻲ أن ﻳﺣﻛم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻳﺗﻔﻠﺳف اﻟﻣﻠوك

) (

.

ﻣــﺎ ﻋرﺿــﻪ اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻣــن أرﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ،ﻣﺷــﺎﺑﻪ ﻟ ـرأي أﻓﻼطــون اﻟــذي ﻳــرى أﻧــﻪ "ﻣــﺎ ﻟــم
ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻠوﻛﺎً ﻓﻲ ﺑﻼدﻫم أو ﻳﺻـﺑﺢ أوﻟﺋـك اﻟـذﻳن ﻧﺳـﻣﻳﻬم اﻷن ﻣﻠوﻛـﺎً وﺣﻛﺎﻣـﺎً ﻓﻼﺳـﻔﺔ ﺟـﺎدﻳن

ﻣﺗﻌﻣﻘﻳن ،وﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﻓرد واﺣد ،وﻣـﺎ ﻟـم ﻳﺣـدث ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ،أن
ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺻﺎرﻣﺎً ﻳﺻدر ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﺗؤﻫﻠﻬم ﻣﻘدرﺗﻬم ﻷﺣد ﻫذﻳن اﻷﻣـرﻳن دون اﻵﺧـر ﻣـن إدارة

اﻟدوﻟــﺔ ﻣــﺎﻟم ﻳﺣــدث ذﻟــك ﻛﻠــﻪ ،ﻓﻠــن ﺗﻬــدأ ﺣــدة اﻟﺷــرور اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﻳب اﻟدوﻟــﺔ،ﺑﻝ وﻻ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﻳب

اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﻛﻠﻪ").(




 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ ,ص.
 - -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ ,ص

 -اﻟﺗوﺣﻳدي  ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن ,اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ ,ج ,ص.
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ ,ج ,ص .
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﻪ,ج ,ص 

 -أﻓﻼطون :اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ  ,ﻓﻘرة  ,ص.

-اﻧظر :اﻟﻣﻠطﺎوي  ,ﺣﺳن :اﷲ واﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ،ص 




ﻫﻛذا ﺗﺻور أﻓﻼطون وﺿﻊ اﻟﻣﻔﻛر أو اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻓﻲ ﻣﺣﺎورة " اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ " وﻛﺎن ﻣوﻗـف ﻣﻔﻛرﻧـﺎ ﺑـﻳن

اﻷﻣــﻝ واﻟواﻗــﻊ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻗــد ﺗﻣﻧــﻰ أن ﻳﺣﻛــم اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ وﻳﺗﻔﻠﺳــف اﻟﻣﻠــوك ﻓﻬــذا ﻫــو اﻷﻣﻝ،أﻣــﺎ اﻟواﻗــﻊ
واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻳطﻠب ﻣﺎ ﻫو أﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳر).(

ﻏﻳــر ﻣوﻗﻔــﻪ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻌــد ،إذ ﻧﺟــدﻩ ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎورﻩ"" اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ " ﻳــذﻫب إﻟــﻰ أن اﻟﺣــﺎﻛم
وﻟﻛــن أﻓﻼطــون ﻧﻔﺳــﻪ ّ
اﻟﻣﺳــﺗﺑد اﻟﻌــﺎدﻝ أﺻــﻠﺢ ﻣــن اﻟﻔﻳﻠﺳــوف ﻓــﻲ ﺣﻛــم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻟﺧﺑرﺗــﻪ ﺑﺷــؤون اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ " ) (وﻛــذﻟك ﻓﻌــﻝ
أﻓﻼطون ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎورة " اﻟﻘواﻧﻳن " ﺣﻳث ﺗراﺟﻊ ﻋن ﻓﻛرﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺣﻛـم اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ واﺳـﺗﻌﺎض ﻋـن ذﻟـك

ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ﻫم ﺣراس اﻟدﺳﺗور ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟزواج واﻷﺳـرة ،ﻟﻳﻘﺳـﻣوا اﻷرض وﻳﺣﻘﻘـوا ﺗﻔﺗﻳﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﻳراث"

).(

أﻣﺎ ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻓراح ﻳﺗﻠﻣس اﻟﻣﻌﺎش ﻟﻠﻣﻔﻛر ﻓﻲ ظﻝ ﻫـذا اﻟـوزﻳر أو ذاك وﻛﺄﻧـﻪ ﻗـد ﻗﻧـﻊ ﺑﻬـؤﻻء ﺑـﺎﻟﻘرب
واﻟﺣظوة ،ﻓﻬو ﻳﺧﺎطب اﺑـن ﺳـﻌدان ﺑﻘوﻟـﻪ "ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ ﻣـن آﺗـﺎﻩ اﷲ أرﻳـﺎً ﺛﺎﻗﺑـﺎً وﻧﺻـﺣﺎً ﺣﺎﺿـ اًر ،وﺗﻧﺑﻬـﺎً
ﻧﺎﻓﻌـﺎً ،أن ﻳﺧــدﻣك ﻣﺗﺣرﻳـﺎً ﻟرﺳــوخ دﻋــﺎﺋم اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳــﺗك ورﻳﺎدﺗــك ،ﻗﺎﺿــﻳﺎً ﺑــذﻟك ﺣــق اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ

ﺗﻘوﻳﺗك وﺣﻳﺎطﺗك" ). (

ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻗﺗﺻــر اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻧﺻــﺢ ﻟﻠــوزﻳر وﻳﻠﺧــص أﻫــم ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ
"وﻟــﻳس ﻓــﻲ أﺑ ـواب اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺷــﻲء أﺟــدى وأﻧﻔــﻊ ،وأﻧﻘــﻰ ﻟﻠﻔﺳــﺎد وأﻗﻣــﻊ ،ﻣــن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣــوﻗظ ﻟﻠــﻧﻔس،
اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﻰ آﺧذ اﻟﺣزم ،وﺗﺟرﻳد اﻟﻌزم" ).(

ٕواذا ﻛﺎن أﻓﻼطون ﻗد ﺟﺎء ﺗﻐﻳر ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ " اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ " ﺑﻌـد ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗطﺑﻳـق وﻓﺷـﻠﻪ
وﺻـداﻣﻪ ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ ،ﻓﻬــﻝ ﻛﺎﻧـت ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟواﻗــﻊ اﻟــذي ﻋﺎﺷـﻪ ﻣﻔﻛرﻧــﺎ واﺗﺻــﻝ ﺑــﻪ ﻣﻧــذ اﻟﺑداﻳــﺔ ،ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ
ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻋﺎرﻓﺎً ﺑﺧﺑﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﺑرﺳوخ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض،وﺗﻣﻛن اﻟزﻳف ﻣن اﻟﻣوازﻳن ﻫﻲ اﻟﺳـﺑب ﻓﻳﻣـﺎ
أﺻﺎﺑﻪ ﻣن إﺣﺑﺎط ،ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟدور ﻟﻠﻣﻔﻛر؟.




 - أﺑو رﻳﺎن  ,ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ :اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ،ج ،ص 

- اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق :ص 

 -اﻟﺗوﺣﻳدي ,أﺑﻲ ﺣﻳﺎن :اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ :ج ،ص 
 -اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق :ص 





ﻧﻌــم ،إن اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﺗوﺣﻳــدي ﻳرﻳﻧــﺎ ﺑﺄﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺗﺣــت اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻗــد ﺗــذﻟﻝ واﻋﺗــرف ﻫوﺑــذﻟك،

وﻟﻛن ﻻ ﻧﺷك أﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻻ ﺑـد ﻣـن إداﻧـﺔ ﻓﻬـﻲ أوﻻً ﻟﻠﻌﺻـر اﻟـذي ﻋـﺎش ﻓﻳـﻪ ،واﻷﺧﻳـر ﻣـدان ﻣـرﺗﻳن،
اﻷوﻟﻰ ﺑﺣﻛم اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻪ ،أو اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﻧﻘﻬـﺎ وﻫـﻲ اﻹﺳـﻼم ،ﺣﻳـث ﻳرﻓـﻊ ٍ
اﻹﺳـﻼم ﻣـن ﻗﻳﻣـﺔ
اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﺎﻣـﺔً ،وﻻﺳـﻳﻣﺎ أﻫــﻝ اﻟﻌﻠـم .واﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ،ﺑﺣﻛــم اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑـﺎﻷدب واﻟﻔﻛـر ،وﻷﻧــﻪ اﻟﻌﺻـر اﻟـذي ﺑﻠــﻎ

اﻟﻔﻛر واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻳﻪ أﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ و أﻧﺻﻌﻬﺎ ،ﺣﻳث ﺗﺳﺎرع اﻟﺟﻣﻳﻊ وﺗﺳﺎﺑﻘوا ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﻌﻠم.

وأﻣﺎ ﻋن ﺷﻛﻝ اﻟﺣﻛم ﻓﺎﻟواﺿﺢ أن اﻟﺗوﺣﻳدي ﻟم ﻳﺗﺣدث ﻓﻳﻪ ،وﻟﻛﻧﻪ وﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺷـﻌب اﺗﺟـﺎﻩ

اﻟﺣــﺎﻛم ،وﺣﻘوﻗ ـﺎً ﻟﻠرﻋﻳــﺔ .ورﺑﻣــﺎ وﺟــد ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣــﺎ ﻳﻛﻔــﻲ ﻟﻠﻣطﻠــوب ﻣــن اﻟﺗﻐﻳﻳــر واﻹﺻــﻼح ﻣــن أﺟــﻝ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗرﺑﻳـﺔ ،واﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ،اﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ،
واﻟﻣﻳــﻝ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ – ﻟﺷــﺧص اﻟﺣــﺎﻛم ،وﺣــق اﻟﻧﻘــد ﻟﻠﺷــﻌب ،ﻓــﺈذا ﺟــﺎء اﻟﺷــﻛﻝ ﺑﻌــد ذﻟــك ﺗﺣــت اﺳــم
ﺧﻼﻓــﺔ ،أو ﻣﻠﻛﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ,ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــو ﺣﻘــق ﻣــﺎ ﻧــﺎدى ﺑــﻪ ﻳﻛــون ﻗــد ﺧطــﺎ ﻛﺛﻳـ اًر ﻋﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻳــﻪ
ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ.

ﺧﺎﺗﻣـــﺔ:

ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧرى ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق أن اﻵراء اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻋﻧـد اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻓﻳﻬـﺎ ﺗـﺄﺛر واﺿـﺢ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﺣﻳـث ذﻫـب
إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟدﻧﻳﺎ ﺗطﻳب ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﻣﻠـك اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ  ،وﻳﺗﻔﻠﺳـف اﻟﻣﻠـوك ،وﻫـﻲ ﺣﻘـﺎً أﻣﻧﻳﺗـﻪ ﺗﻣﻧﺎﻫـﺎ
اﻟﺗوﺣﻳــدي ،وﻟﻛﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ اﻗﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ دور اﻟﺗوﺟﻳــﻪ ﻛوظﻳﻔــﺔ ﻟﻠﻔﻳﻠﺳــوف ،وﻗــد اﺧﺗــﺎر
ﻣﻔﻛرﻧﺎ أن ﻳؤدي دورﻩ ﻋن طرﻳق إرﺷﺎدﻩ اﻟوزراء اﻟذﻳن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ اﻟظروف،

وﻟﻛﻧﻪ ﻋﱠﺑر ﻋن إﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺷورى واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳد ﻗـﺎطﻊ ،ﻛﻣـﺎ أﻛـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﻳـﺔ اﻻﻟﺗـزام اﻷﺧﻼﻗـﻲ
ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟﺣــﺎﻛم ،وﺣــق اﻟرﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻘــد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ ﺧﺻوﺻــﻳﺎت اﻟﺣــﺎﻛم ﻟﺗﻌﻠــق ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬم

ﺑﻪ ،ﻓﺎﺣﺗﻔظ ﻟﻛﻝ ﺷﻌب ﺑﻣﻳزاﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ،وﻗﻳﻝ ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﻗـﺎﻝ ﺑﺄﻓﻛـﺎر ﻋـرف ﺑﻬـﺎ ﺑﻌـدﻩ اﺑـن ﺧﻠـدون
ﻛﺗﻘﺳﻳﻣﻪ ﻟﻣ ارﺣـﻝ اﻟدوﻟـﺔ اﻟـﺛﻼث ،وﻛـذﻟك ﺗﺣـدث ﻋـن أﺧـﻼق اﻟﺣـﺎﻛم وﻋﻠﻣـﻪ ،وﺷـروط اﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟواﺟـب
ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻳﻣن ﻳﺣﻛم.ﻛﺎن ﻳﺣﻛﻣـﻪ داﺋﻣـﺎً اﻟﻌﻘـﻝ واﻟـدﻳن ٕوان ﻛﺎﻧـت اﻷﺳـﺑﻘﻳﺔ ﻟﻠـدﻳن ذﻟـك ﻷن اﻟﻌﻘـﻝ ﻳﺣﺗـﺎج
إﻟــﻰ اﻟــوﺣﻲ .وﻛﻣــﺎ ﻋﺑــر ﻋــن اﻟﺟــزء اﻹﻳﻣــﺎﻧﻲ وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــد إﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﻟﻣواﻗف اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ورﺑطــﻪ ﺑــﻳن
اﻷﺧــﻼق واﻟــدﻳن واﻟﻌﻣــﻝ .وﻛــذﻟك ﻧﻼﺣــظ ﺗﺄﻛﻳــد اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﺷـورى ﻓــﻲ ﻣﻔﻬوﻣــﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ
ﺣﻳث ﻧراﻩ ﻳﻘوﻝ " :ﻗﺎﻝ ﺑﻌـض اﻷواﺋـﻝ اﺟﻌـﻝ ﺳـرك إﻟـﻰ واﺣـد وﻣﺷـورﺗك إﻟـﻰ أﻟـف " وﻣـن ﻫﻣـﺎ ﻧﻼﺣـظ
اﻟرؤﻳــﺔ اﻟواﺿــﺣﺔ ﻋﻧــد اﻟﺗوﺣﻳــدي اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻌــد اﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ﻓــﻲ رؤﻳﺗــﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ,إذ ﻻﻗﻳﻣــﺔ
ﻟﻠﻣك إﻻ إذا أﻗـﺎم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس دﻳﻧـﻲ .ذﻟـك ﻷن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳـﺔ اﷲ ﻓـﻲ اﻟﺧﻠـق ،واﻟﻣﻠـك ﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﻧـﺎس
ﻟﻠﻧﺎس ،وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻛﻣﻝ اﻵﺧر.





اﻟﻣﺻــﺎدر:
ـ ـ اﻟﺗوﺣﻳــدي اﺑــﻲ ﺣﻳــﺎن  :اﻹﻣﺗــﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳــﺔ  ،ﺻــﺣﺣﻪ وﺿــﺑط وﺷــرح ﻏرﻳﺑــﻪ ،ﻻﺛــﺔ أﺟ ـزاء،
أﺣﻣ ـ ــد أﻣ ـ ــﻳن وأﺣﻣ ـ ــد اﻟـ ـ ـزﻳن ،ﻟﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﺄﻟﻳف واﻟﺗرﺟﻣ ـ ــﺔ واﻟﻧﺷ ـ ــر ،ﻣﻧﺷ ـ ــورات اﻟﻣﻛﺗﺑ ـ ــﺔ اﻟﻌﺻـ ـ ـرﻳﺔ،
ﺑﻳروت،ﺻﻳدا ،د.ت.

ـ ـ اﻟﺗوﺣﻳــدي ,اﺑــﻲ ﺣﻳــﺎن  :ﻣﺛﺎﻟــب اﻟــوزﻳرﻳن  ،ﺗﺣﻘﻳــق إﺑ ـراﻫﻳم اﻟﻛﻳﻼﻧــﻲ ،دار اﻟﻔﻛــر ،دﻣﺷــق،
.

 ـ اﻟﺗوﺣﻳــدي ,اﺑــﻲ ﺣﻳــﺎن  :اﻟﻣﻘﺎﺑﺳــﺎت  ،ﺗﺣﻘﻳــق وﺗﻘــدﻳم ﻣﺣﻣــد ﺗوﻓﻳــق ﺣﺳــﻳن ،ﻣطﺑﻌــﺔ اﻹرﺷــﺎد،
ﺑﻐداد. ،

 ـ ـ اﻟﺗوﺣﻳ ــدي ,اﺑ ــﻲ ﺣﻳ ــﺎن  :اﻟﺑﺻـــﺎﺋر واﻟـــذﺧﺎﺋر  ،ﺗﺣﻘﻳ ــق وﺗﻌﻠﻳ ــق أﺣﻣ ــد ﺻ ــﻘر ،ج،ﻟﺟﻧ ــﺔ
اﻟﺗﺄﻟﻳف واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة ،د.ت.

ـ اﺑن ﺧﻠدون  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﻬﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،د.ت.

ـ اﻓﻼطون  :اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ  ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻓؤاد زﻛرﻳﺎ ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب. ،
ـ اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﺻﺎﻋد  :طﺑﻘﺎت اﻷﻣم  ،ﺑﻳروت. ،
ـ اﻟﺣﻣوي ﻳﺎﻗوت  :ﻣﻌﺟم اﻷدﺑﺎء  ،ج ،ﻧﺷر دار اﻟﻣﺄﻣون ،اﻟﻘﺎﻫرة ،د.ت.






اﻟﻣراﺟـــﻊ:

ـ ـ ـ ـ ﻋﺑـ ـ ــﺎس إﺣﺳـ ـ ــﺎن  :أﺑـــــــو ﺣﻳــــــﺎن اﻟﺗوﺣﻳـــــــدي  ،دار ﺟﺎﻣﻌـ ـ ــﺔ اﻟﺧرطـ ـ ــوم ﻟﻠﻧﺷـ ـ ــر  ،ط،
.

ـ ـ ـ اﻟﺣـ ــوﻓﻲ أﺣﻣـ ــد ﻣﺣﻣـ ــد :أﺑــــو ﺣﻳــــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــــدي  ،ﺟـ ــزءان ،ﻣﻛﺗﺑـ ــﺔ ﻧﻬﺿـ ــﺔ ﻧﺻـ ــر ،اﻟﻘـ ــﺎﻫرة،
،

 ـ اﻟﻘﺎﺿــﻲ وداد :اﻟرﻛــﺎﺋز اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧظــر أﺑــﻲ ﺣﻳــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــدي  ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻷﺑﺣــﺎث ،اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ .

ـ ﻛرد ﻋﻠﻲ ,ﻣﺣﻣد :أﻣراء اﻟﺑﻳﺎن  ،دار اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺑﻳروت ،ط. ،

ـ ـ ﺗوﻓﻳــق ﻣﺟﺎﻫــد ﺣورﻳــﺔ :اﻟﻔﻛــر اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻣــن أﻓﻼطــون إﻟــﻰ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــدﻩ ، ،ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻷﻧﺟﻠــو
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة. ،

ـ اﻟﻌﻘﺎد ,ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس :اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ﻣﺻر.،
ـ دب ﻋﻠﻲ :اﻷدﻳب واﻟﻣﻔﻛر أﺑو ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي  ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،ﻟﻳﺑﻳﺎ -د.ت.
ـ ـ ـ اﻟﻣﻠطـ ــﺎوي ﺣﺳـ ــن  :اﷲ واﻹﻧﺳــــﺎن ﻓــــﻲ ﻓﻠﺳــــﻔﺔ أﺑــــﻲ ﺣﻳــــﺎن  ،ﻣﻛﺗﺑـ ــﺔ ﻣـ ــدﺑوﻟﻲ ،اﻟﻘـ ــﺎﻫرة،
.

 ـ أﺑــو رﻳــﺎن ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ :ﺗــﺄرﻳﺦ اﻟﻔﻛــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ -اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ  ،دار اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ،

.

ـ اﻟﺗﻔﺗﺎزاﻧﻲ أﺑو اﻟوﻓﺎ  :ﻋﻠم اﻟﻛﻼم وﺑﻌض ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ  ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة. ،
ـ ﻣطر أﻣﻳرة  :ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫرة،ط. ،
ـ ﻧﺟﻳب ﻣﺣﻣود زﻛﻲ :ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ  ،دار اﻟﺷروق ،ط ،ﻣﺻر. ،
ـ ـ ـ ـ ﻓـ ـ ــوق اﻟﻌـ ـ ــﺎدة ﺳـ ـ ــﻣوﺣﻲ :ﻣــــــوﺟز اﻟﻣــــــذاﻫب اﻟﺳﻳﺎﺳــــــﻳﺔ  ،دار اﻟﻳﻘظـ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ــﺔ ،ط،

.
ـ ـ ـ طـ ــﺎﻫر ﺣﺎﻣـ ــد :ﻣــــدﺧﻝ ﻟدراﺳــــﺔ اﻟﻔﻠﺳــــﻔﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻳﺔ  ،ﻫﺟـ ــر ﻟﻠطﺑﺎﻋـ ــﺔ واﻟﻧﺷـ ــر ،اﻟﻘـ ــﺎﻫرة،
.
ـ ـ ـ ـ ـ ﺑـ ـ ـ ــدوي ﻋﺑـ ـ ـ ــد اﻟـ ـ ـ ــرﺣﻣن  :ﺗﺣﻘﻳــــــــق ﻣﻘدﻣــــــــﻪ اﻟﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﺧﺎﻟــــــــدة ﻟﻣﺳــــــــﻛوﻳﺔ  ،دار
اﻷﻧدﻟس.،






الفقه السياسي اإلسالمي المعاصر
اتجاھاته ،قضاياه ،مشكالته
حسان عبدﷲ حسان



ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻛﻣﺎﻝ أﺗﺎﺗورك 1924مٕ ،واﻋﻼن ﻗﻳﺎم اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ

ﺗرﻛﻳﺎ ،ﻣﺳﺗﺑدﻻً ﺑﺎﻟﻧظم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم وﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻧظم اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ،وﻛﺎن ذﻟك

اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻋﻠﻳﻬﺎ ..دﺧﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺳﻘوط ﺗﺣت ﺳﻳطرة ﻣﺎ

ﻋرف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﻬوﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ،وأﺻﺑﺣت اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺎﺋرة ﺗﺗﺳﺎءﻝ ﻣﺎ اﻟﻌﻣﻝ؟
وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷﺧرى ,وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎء
ﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﺻف ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ,ﻛﻣﺎ ظﻬر ﺗﺳﺎؤﻝ آﺧر ﻫو ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗدﺷﻳن
ﻓﻛرة ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﺣدي اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ,وﺗؤﻛد ﺟدارة اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺟدارﺗﻪ
اﻟﻌﻘدة ,وﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون واﻟﻣﺛﻘﻔون واﻟﻣﻔﻛرون اﻹﺳﻼﻣﻳون أن ﻳﺟﻳﺑوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ،ﺗﺎرة ﺑﻌﻣﻝ
ﺛوري ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻌﻛوف ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظرﻫﺎ «اﻷﻣﺔ» ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻌﻳد ﻗواﻣﻬﺎ ،وﻫوﻳﺗﻬﺎ

اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ,وﻫذا اﻟﻌﻣﻝ اﻷﺧﻳر ﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن
ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ «ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ،اﻟذي ﺑﺎﺗت اﻷﻣﺔ ﺗﻧﺗظر ﻓﻌﻠﻪ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻪ اﻟذي ﻗﺎرب ﻋﻠﻰ ﻗرن ﻣن
اﻟزﻣﺎن ،وﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم ﻣﻼﻣﺢ ﻋﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﻳدان«-اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ» ﻣن وﻻدﺗﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث وﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺎﺻر -واﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﺳﺗﺔ ﻣﺟﺎﻻت رﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﻧورد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم
ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﻫم اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠت ﻋﻘوﻝ اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة.
أوﻻً :اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﻛرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ «اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ذﻟك اﻟذي ﻳﻧﺎدي ﺑﻌودة اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣرة

أﺧري ،وﻛﺎن ذﻟك رداً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن :اﻷوﻝ :ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻛﻣﺎﻝ أﺗﺎﺗورك
واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺑروز ظﺎﻫرة ﺗﺄﻳﻳد إﻟﻐﺎء اﻟﺧﻼﻓﺔ وﻋدم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔراﺋض اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ

اﻟدوﻟﺔ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟرازق 1908م راﺋداً ﻟﻬذا اﻟﺗﺄﻳﻳد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ )اﻹﺳﻼم وأﺻوﻝ اﻟﺣﻛم(1925 ،1م

اﻟذي ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم :ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻋن :ﻟﺧﻼﻓﺔ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺣﻛم اﻟﺧﻼﻓﺔ،

اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺷﺎر ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﺑوة ،واﻟرﺳﺎﻟﺔ
واﻟﺣﻛم ،اﻹﺳﻼم رﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺣﻛم ,ودﻳن ﻻ دوﻟﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎوﻝ :اﻟوﺣدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌرب ،اﻟدوﻟﺔ
 باحث من مصر .
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اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻗد ﺗوﺻﻝ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣؤداﻫﺎ :أن اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻟﻳﺳت ﻓﻲ
ﺷﻲء ﻣن اﻟﺧطط اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻻ اﻟﻘﺿﺎء ،وﻻ ﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺣﻛم وﻣراﻛز اﻟدوﻟﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﻠك ﻛﻠﻬﺎ

ﺧطط ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺻرﻓﻪ ،ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠدﻳن ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬو ﻟم ﻳﻌرﻓﻬﺎ وﻟم ﻳﻧﻛرﻫﺎ ،وﻻ أﻣر ﺑﻬﺎ وﻻ ﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ..

وﻛذﻟك ﺗدﺑﻳر اﻟﺟﻳوش وﻋﻣﺎرة اﻟﻣدن واﻟﺛﻐور وﻧظﺎم اﻟدوﻟﺔ ...إﻟﺦ إﻧﻣﺎ ﻳرﺟﻊ اﻷﻣر ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻝ
واﻟﺗﺟرﻳب.
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ظﻬر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب آﺧر ﻫو )اﻟﺧﻼﻓﺔ وﺳﻠطﺔ اﻷﻣﺔ 1923م(* ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻋﺑداﻟﻐﻧﻲ ﺳﻧﻲ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ وﻣؤﻟﻔﻪ ﻣﺟﻬوﻝ ،وﻳﻘﻊ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻗﺳﻣﻳن ﺗﺳﺑﻘﻬﻣﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ،وﺗﺗﻠوﻫﻣﺎ
ﺧﺎﺗﻣﺔ ،وﻳﺗﺿﻣن اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ اﻟﺑﺣوث اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻔرﻳق

ﺑﻳن اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻘد ﺣﺎوﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ دﻧﻳوﻳﺔ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟدﻳن.

أﻣﺎ ﻓﻛرة ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ أي ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘد ظﻬرت ﻟدي «ﻓرح أﻧطون» )-1874
1922م( ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟوﺿﻌﻲ أﺛﻧﺎء دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋن
اﻟدﻳﻧﻲ ..ﻣﺗﺟﻬﺎً ﻧﺣو ﺑﻧﺎء ﺗﺻور ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻌطﻲ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو دﻧﻳوي ،وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
ﻗواﻧﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﻛﻣﺎ ﺑﻠورﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر».2

وﻗد ﺣدد ﻓرح أﻧطون ﻣﺑرراﺗﻪ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟدﻧﻳوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻵﺗﻳﺔ:3
 إطﻼق اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﻛﻝ ﻗﻳد ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ. اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن أﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ ،ﻣﺳﺎواة ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﻣذاﻫﺑﻬم وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم. ﻟﻳس ﻣن ﺷﺋون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟدﻧﻳوﻳﺔ ﻷن اﻷدﻳﺎن ﺷرﻋت ﻟﺗدﺑﻳراﻵﺧرة ﻻ ﻟﺗدﺑﻳر اﻟدﻧﻳﺎ.

 ﺿﻌف اﻷﻣﺔ واﺳﺗﻣ ارر اﻟﺿﻌف ﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﺎ داﻣت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ. اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ*.وﻗد ﺟﺎء ﻛﺗﺎب رﺷﻳد رﺿﺎ )1935-1865م( «اﻟﺧﻼﻓﺔ أو اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌظﻣﻲ»

**

1922م ﻣﻣﺛﻼً ﺑوادر

اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﻳدﻋو إﻟﻰ ﻋودة اﻟﺧﻼف ،ﻓﻳﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻋن« :وﺣدة اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ وﺗﻌددﻩ» ،وﻋن:
«وﺣدة اﻹﻣﺎﻣﺔ ووﺣدة اﻷﻣﺔ» ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ «ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺔ» وﻋن «ﺗﺄﺛﻳر اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ

إﺻﻼح اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،ﺛم رﺑط ﺑﻳن ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ٕواﺣﻳﺎء اﻻﺟﺗﻬﺎد وذﻟك ﻋﻧد ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ
«ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﺗوﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺷرع»« ،ﻓﺗرك اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻫو اﻟذي رد ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ
اﻟﺑداوة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣﻧﻬﺎ ،وذﻫب ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻧﺞ ،واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟدﻳن».
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وﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳؤﻛد رﺷﻳد رﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻌﺎون «اﻟﻌرب واﻟﺗرك» ﻟﻌودة اﻟﺧﻼﻓﺔ ،وﻋن «ﺟﻌﻝ
ﻣرﻛز اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎز» وﻋن «إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ وﺳطﻲ» وﻗد ﻋﻠق اﻟﻣؤﻟف أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻟﺷﻌﺑﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗرﻛﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﻳﺻﻧف
اﻟﻣؤﻟف اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ ﺛﻼث طواﺋف :ﺣزب اﻟﻣﺗﻔرﻧﺟﻳن ،وﺣزب ﺣﺷوﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺟﺎﻣدﻳن ،وﺣزب
اﻹﺻﻼح اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗدﻝ ،ووﺻف اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ أﻧﻪ «ﻻ ﻳﻌﺗﻘد ﻓﻲ اﻟدﻳن واﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺣﺿﺎرة
اﻟﻌﺻر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ» ..أﻣﺎ اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ« :اﻟﺣﺷوﻳﺔ» ﻓﻬم اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺟﺎﻣدون اﻟذﻳن ﻳﺗﻣﻧون أن
ﺗﻛون ﺣﻛوﻣﺗﻬم إﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟﻛﻧﻬم «ﻳﻌﺟزون ﻋن ﺟﻌﻝ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ،وﻳﺄﺑون اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﻧﻳوﻳﺔ وﻟو ﻓوض إﻟﻳﻬم أﻣر
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻧﻬﺿوا ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا ﺣرﺑﺎً وﻻ ﺻﻠﺣﺎً».

واﻟﻣؤﻟف ﻳﻧﻌﻲ ﻫﻧﺎ إﺑطﺎﻝ ﺣرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣطﻠق ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻪ واﻟذي أوﺻﻝ
اﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻵن ،ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻔﻬم اﻟذﻳن ﺳﻣﺎﻫم «ﺣزب اﻹﺻﻼح»
ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ «اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻓﻘﻪ اﻟدﻳن وﺣﻛم اﻟﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﻧﻪ اﻟﺣﺿﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ».

وﻗد أﻛد اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺣﻘﺎﺋق ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻔﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺗﺎن ﻣﻬﻣﺗﺎن ﻫﻣﺎ  :ﻣﺎ
ﻳظﻧﻪ اﻟﻧﺎس ﻣن ﺗﻌﺎرض اﻟﺣﻛم اﻟدﻳﻧﻲ ﻣﻊ ﺣق اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻳظﻧﻪ اﻟﺑﻌض ﻣن
ﺗرادف ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑداد اﻟدﻳﻧﻲ.
وﻋﻠﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺗب ﻣﺻطﻔﻲ ﺻﺑري «اﻟﻧﻛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻛري اﻟﻧﻌﻣﺔ ﻣن اﻟدﻳن واﻟﺧﻼﻓﺔ
واﻷﻣﺔ» 1924م* ،وﻛﺎن أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻫو اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻬﺗﻳن ﺣﺎوﻝ ﺧﺻوم «ﻓﻛرة

اﻟﺧﻼﻓﺔ» طرﺣﻬﻣﺎ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ آﻧذاك ،ﺗﺗﻌﻠق أﺣداﻫﻣﺎ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻷﺧرى ﺑﻌﻠﻣﺎء اﻟدﻳن،
ﻳﻘوﻟون ﻓﻲ اﻷوﻟﻲ :ﻛﻳف ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣرة وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إذا ﻗﻳدت ﺑﺎﻟدﻳن؟ ورد اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ
ذﻟك :أﻧﻧﺎ إذا اﻋﺗﻘدﻧﺎ أن دﻳن اﻹﺳﻼم ﻧﻌﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة ،ﻓﻼ ﻳﺗﻧﺎﻓﻲ ذﻟك ﻣﻊ اﻟﺣرﻳﺔ
واﻻﺳﺗﻘﻼﻝ وﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺧطﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء ﺣدود اﻟدﻳن ،ﺛم ﺑﻳن أن اﻟﻣﻘﺻود ﻫو
ﺣرﻳﺔ اﻷﻣﺔ ﻻ ﺣرﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗﺑد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،ﻟﻬذا ﺗﻘﻳد اﻟﺷﻌوب اﻟﺣرة ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن.
واﻟﺷﺑﻬﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ :اﻟﺟﻣود اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟدي اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﻟذﻟك دﻋﺎ اﻟﻣؤﻟف إﻟﻰ ﺿرورة اﺷﺗﻐﺎﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﻳﻘوﻝ «إن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﻳن اﻋﺗزﻟوا اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﺄﻧﻬم ﺗواطﺄوا ﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﺳﺎﺳﺔ ﺻﺎﻟﺣﻳﻬم
وظﺎﻟﻣﻳﻬم».

4

ﺛم ظﻬر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ -أﻳﺿﺎً -ﻋﻧد اﻹﻣﺎم اﻟﺷﻬﻳد ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎ )1949-1906م( ﻣؤﺳس ﺟﻣﺎﻋﺔ

اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن )1347ﻫـ1928-م( ،وﻗد أورد ذﻟك ﻓﻲ «رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺎﻣس )1357ﻫـ-
1938م(» إن اﻹﺧوان ﻳﻌﺗﻘدون أن اﻟﺧﻼﻓﺔ رﻣز اﻟوﺣدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣظﻬر اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن أﻣم اﻹﺳﻼم،
وأﻧﻬﺎ ﺷﻌﻳرة إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻣﻧﺎط ﻛﺛﻳر ﻣن
اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ دﻳن اﷲ ...و«اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣون» ﻟﻬذا ﻳﺟﻌﻠون ﻓﻛرة اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻹﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأس
ﻣﻧﺎﻫﺟﻬم وﻫم ﻣﻊ ﻫذا ﻳﻌﺗﻘدون أن ذﻟك ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻣﻬﻳدات اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ،وأن اﻟﺧطوة
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻹﻋﺎدة اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻻﺑد وأن ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ ﺧطوات».4
ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﺗﺣت ﻋﻧوان «ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم» ،5ﻋن دﻋﺎﺋم اﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛم ،وﺣدة اﻷﻣﺔ،

اﺣﺗرام رأي اﻷﻣﺔ ،واﻟﻣوﻗف ﻣن ﻧظم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

وﻗد طرح اﻹﻣﺎم ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣﻝ ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺗﻛوﻳن اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻠم ﺛم اﻟﺑﻳت اﻟﻣﺳﻠم ﺛم اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺳﻠم ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺛم
اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻣزﻗﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر.6
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﺎن راﻓﺿﺎً ﻷﻓﻛﺎر :اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗدﻋﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗﺣت

ﻣﺑدأي «اﻟﻘوﻣﻳﺔ» و «اﻟوطﻧﻳﺔ» ،وﻛذﻟك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻝ «اﻟﻣﺗﻐرﺑون» اﺳﺗﻳرادﻫﺎ ﻣن أورﺑﺎ،

وﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺻراع ﺑﻳن اﻟﻔﻛرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻔﻛرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﺗﺳﻠﻝ ﻣن اﻟﻣﻳدان اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -أﻳﺿﺎً.-

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻓض اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ

ﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻳﻌﺗﻘد اﻋﺗﻘﺎداً ﺗﺎﻣﺎً
ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧظم اﻷرﺿﻳﺔ وﻣن ﻳﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﻋﻘﻳدة وﺷرﻳﻌﺔ ،وﻳطﻠق ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻫذا

اﻻﺗﺟﺎﻩ اﺳم «ﺗﻳﺎر اﻟرﻓض اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ» «اﻟذي ﺣﻛم ﺑﻛﻔر اﻟواﻗﻊ  ..واﻟﺗراث ..واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﻣﺔ ..وﻣن

ﺛم رﻓض وﻳرﻓض اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻧوات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ اﻷﻣﺔ ..ﻓﺟﻣﻳﻌﻬﺎ – ﺑﻧظرﻩ-
أدوات ﻟﻠﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ،ﻗﺎﻣت ﻟﺗدﻋﻳم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ..وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﻧﻬﺞ اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ
اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ وﻳﺳﻠﻛﻪ ﻫذا اﻟﻔﺻﻳﻝ ﻣن ﻓﺻﺎﺋﻝ اﻟﻳﻘظﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ».7
وﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻔﺻﻳﻝ ﺗﺗﻌدد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠواﻗﻊ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ*.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺻف «اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ» ،اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺟب
اﻟﻧظر إﻟﻰ «اﻟظرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ» اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻓﻳﻪ ،واﻟذي ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ ذﻛرﻫﺎ ﺑﻌض
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أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻛرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋن

طرﻳق اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ،واﺣﺗﻼﻝ اﻟﻣﻘدﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﻳﻬود ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺻﺎء اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻋن اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،واﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻧظم اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ**.

وﻗد ﻋﺑر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﺟﻣﺎﻋﺎت رأت ﺧط اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ «اﻟﻧظم اﻟوﺿﻌﻳﺔ» ،وﻛﺎن
ﻓﻘﻬﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﺿرورة إزاﻟﺔ اﻟﻣﻧﻛر اﻷﻛﺑر وﻫو «اﻟﺣﺎﻛم أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ» ﺣﺗﻰ ﻳﻬﻳﻣن

اﻟﻣﻌروف اﻷﻛﺑر وﻫو «اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ».

وﻣﻣﺎ ﻳذﻛر أن ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺳﻳرات اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﻳن ﻣﺛﻝ اﺑن
ﺗﻳﻣﻳﺔ «اﻟﻔﺗﺎوي اﻟﻛﺑرى» ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﻔﺗﺎوي اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺗﺎر ،اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﻓﻘﻪ اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﻝ

اﻟﺳﻼم» ،وأﻓﻛﺎر «ﺣزب اﻟﺗﺣرﻳر» ،وﻛﺗﺎﺑﺎت «اﻟﻣودودي» و «ﺳﻳد ﻗطب» -ﻻ ﺳﻳﻣﺎ -ﻛﺗﺎب «ﻣﻌﺎﻟم
ﻓﻲ اﻟطرﻳق».
وﻛﺎن أﺑرز ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎً ﺑرأي ﻓﻲ «اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻫو «رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻳﻣﺎن»

ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺳرﻳﺔ ،و «وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻟـ «ﺷﻛري ﻣﺻطﻔﻲ» ،و «اﻟﻔرﻳﺿﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ» ﻟـ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺳﻼم
ﻓرج* ،إﻻ أن أﺧطر ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻣن آﺛﺎر وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻫذا اﻟرﺻﻳد اﻟﻔﻛري ﻫو ﺑروز ظﺎﻫرة «اﻟﻌﻧف

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ،واﻟذي اﻋﺗﻘدﻩ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺎ -ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ
اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن -ﺟﻬﺎد ،وﻗد ﺗم ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﻘد اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗراﺟﻊ ﻣن
ﺑﻌض ﻗﻳﺎدات ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ،وﻧﺷروا ذﻟك ﺑرؤﻳﺔ ﻓﻘﻬﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻧوان «ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺻﺣﻳﺢ
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم»

**

وﻣن أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ ﻋﻧوا ﺑﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ« :اﻟﺟﻬﺎد»« ،ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻬﺎدات

اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ»« ،اﻟﺗﻛﻔﻳر»« ،اﻟﻐﻠو»« ،اﻟﺣﺳﺑﺔ».

وﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻧﺷﺄة ﻓﻘﻪ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺗﻣﻳز ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻫم ﺑﻪ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ

اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘرﻳب واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ

ﻳﻬدف ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻣرﻳن أوﻟﻬﻣﺎ :اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻋﺗﺑﺎر

وﺳﻳﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑﻳﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ،واﻟﺗﻘرﻳب وﺑﻳﺎن أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ،ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ,وﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟراﻓض ﻟـ «اﻟﻐرب» ﻋﻣوﻣﺎًو «ﻧظﺎﻣﻪ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳرﻳد أن ﻳﺣوﻝ ﻓﻛرة «اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﻔﻛرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻔﻛرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ»
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ «ﺣوار ﻣوﺿوﻋﻲ».
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وﻳﺳﺗﻧد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ أﻓﻛﺎر ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ )1905-1849م( اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﻳم دﻳﻧﻳﺔ ﻣﺣﺿﺔ إﻟﻰ دﻳﻧﻳﺔ -ﻣدﻧﻳﺔ ،وﻳﺑدو ذﻟك واﺿﺣﺎً ﻋﻧد

ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻹﺳﻼم ﺑﻳن اﻟﻌﻠم واﻟﻣدﻧﻳﺔ»1960 ،8م ﺣﻳث أﺷﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس ﺗﺣت

ﻋﻧوان «اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﻬم ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻳس ﺑﻣﻌﺻوم وﻻ ﻳﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ.
 -2اﻷﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب اﻟﺣﺎﻛم وﺗﺧﻠﻌﻪ إذا رأت ذﻟك.
 -3أن اﻹﺳﻼم ﻟﻳس ﻛﺎﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻲ.
 -4ﻳﻘﺗرب اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﺣﻳث ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋن
اﻟﻣدﻧﻳﺔ.

وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﻧص اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ اﻟذي ﻳﺷﻳر ﻓﻳﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻟﻳس
ﺑﺎﻟﻣﻌﺻوم .وﻻ ﻫو ﻣﻬﺑط اﻟوﺣﻲ وﻻ ﻣن ﺣﻘﻪ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺗﻔﺳﻳر اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ .ﻧﻌم ﺷرط ﻓﻳﻪ أن ﻳﻛون
ﻣﺟﺗﻬداً ..وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻳﺧﺻﻪ اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻌﻠم ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم ﺑﻣزﻳﻪ ،وﻻ ﻳرﺗﻘﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﺔ،

ﺑﻝ ﻫو وﺳﺎﺋر طﻼب اﻟﻔﻬم ﺳواء ،إﻧﻣﺎ ﻳﺗﻔﺎﺿﻠون ﺑﺻﻔﺎء اﻟﻌﻘﻝ ،وﻛﺛرة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺛم ﻫو

ﻣطﺎع ﻣﺎ دام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟﺔ وﻧﻬﺞ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ،واﻟﻣﺳﻠﻣون ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد ،ﻓﺈذا اﻧﺣرف ﻋن اﻟﻧﻬﺞ

أﻗﺎﻣوﻩ ﻋﻠﻳﻪ ٕواذا اﻋوج ﻗوﻣوﻩ ﺑﺎﻟﻧﺻﻳﺣﺔ واﻹﻋذار إﻟﻳﻪ «ﻻ طﺎﻋﺔ ﻟﻣﺧﻠوق ﻓﻲ ﻣﻌﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟق» ،ﻓﺈذا
ﻓﺎرق اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﺟب ﻋﻠﻳﻬم أن ﻳﺳﺗﺑدﻟوا ﺑﻪ ﻏﻳرﻩ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﻣﻔﺳرة ﺗﻔوق
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻪ ﻓﺎﻷﻣﺔ أو ﻧﺎﺋب اﻷﻣﺔ ﻫو اﻟذي ﻳﻧﺻﺑﻪ ,واﻷﻣﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ,
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻌﻪ ﻣﺗﻲ رأت ذﻟك ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓﻬو ﺣﺎﻛم ﻣدﻧﻲ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺟوﻩ .وﻻ ﻳﺟوز ﻟﺻﺣﻳﺢ

اﻟﻧظر أن ﻳﺧﻠط اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ اﻷﻓرﻧﺞ )ﺛﻳوﻗراطﻲ( أي ﺳﻠطﺎن إﻟﻬﻲ ﻓﺈن ذﻟك

ﻋﻧدﻫم ﻫو اﻟذي ﻳﻧﻔرد ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻋن اﷲ وﻟﻪ ﺣق اﻷﺛرة ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ وﻟﻪ ﻓﻲ رﻗﺎب اﻟﻧﺎس ﺣق
اﻟطﺎﻋﺔ ،ﻻ ﺑﺎﻟﺑﻳﻌﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻣن اﻟﻌدﻝ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣوزة ﺑﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ اﻹﻳﻣﺎن ﻓﻠﻳس ﻟﻠﻣؤﻣن ﻣﺎ دام
ﻣؤﻣﻧﺎ أن ﻳﺧﺎﻟﻔﻪٕ ،وان اﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻋدو ﻟدﻳن اﷲ ،وﺷﻬدت ﻋﻳﻧﺎﻩ ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌرﻓﻪ
ﻣن ﺷراﺋﻌﻪ ،ﻷن ﻋﻣﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺎن اﻟدﻳﻧﻲ وﻗوﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻣظﻬر ظﻬ ار ﻫﻣﺎ دﻳن وﺷرع ،ﻫﻛذا
ﻛﺎﻧت ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻲ .وﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺗدﻋﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت
اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ .ﻛﺎن ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻣدن اﻟﺣدﻳث اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﺗرك
ﻟﻠﻛﻧﻳﺳﺔ ﺣق اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد واﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺑد ﻟرﺑﻪ :ﺗﺷرع وﺗﻧﺳﺦ ﻣﺎ ﺗﺷﺎء،
وﺗراﻗب وﺗﺣﺎﺳب ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎء ،وﺗﺣرم وﺗﻌطﻲ ﻛﻣﺎ ﺗرﻳد ،وﺧوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺣق اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ
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ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺎس ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺑﻌض ،وﺣق اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﻔظ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ،ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬم ﻻ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎدﻫم ،وﻋدوا ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻣﻧﺑﻌﺎً ﻟﻠﺧﻳر اﻷﻋم ﻋﻧدﻫم.

ﺛم ﻫم ﻳﻬﻣون ﻓﻳﻣﺎ ﻳرﻣون ﺑﻪ اﻹﺳﻼم ﻣن أﻧﻪ ﻳﺣﺗم ﻗرن اﻟﺳﻠطﺗﻳن ﻓﻲ ﺷﺧص واﺣد .وﻳظﻧون أن ﻣﻌﻧﻲ
ذﻟك ﻓﻲ رأي اﻟﻣﺳﻠم أن اﻟﺳﻠطﺎن ﻫو ﻣﻘرر اﻟدﻳن ،وﻫو واﺿﻊ أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻫو ﻣﻧﻔذﻫﺎ ،واﻹﻳﻣﺎن آﻟﺔ ﻓﻲ
ﻳدﻩ ﻳﺗﺻرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب ﺑﺎﻹﺧﺿﺎع وﻓﻲ اﻟﻌﻘوﻝ ﺑﺎﻹﻗﻧﺎع ،وﻣﺎ اﻟﻌﻘﻝ واﻟوﺟدان ﻋﻧدﻩ إﻻ ﻣﺗﺎع،
وﻳﺑﻧون ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺳﻠم ﻣﺳﺗﻌﺑد ﻟﺳﻠطﺎﻧﻪ ﺑدﻳﻧﻪ وﻗد ﻋﻬدوا أن ﺳﻠطﺎن اﻟدﻳن ﻋﻧدﻫم ﻛﺎن ﻳﺣﺎرب
اﻟﻌﻠم ،وﻳﺣﻣﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺟﻬﻝ ،ﻓﻼ ﻳﺗﻳﺳر ﻟﻠدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﻣﺎ دام ﻣن
أﺻوﻟﻪ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺎن واﺟﺑﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ اﻟدﻳن وﻗد ﺗﺑﻳن ﻟك أن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺧطﺄ ﻣﺣض وﺑﻌد ﻋن ﻓﻬم

ﻣﻌﻧﻲ ذﻟك اﻷﺻﻝ ﻣن أﺻوﻝ اﻹﺳﻼم ،وﻋﻠﻣت أن ﻟﻳس ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻠطﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﺳوي ﺳﻠطﺔ

اﻟﻣوﻋظﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ،واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺧﻳر واﻟﺗﻧﻔﻳر ﻣن اﻟﺷر ،وﻫﻲ ﺳﻠطﺔ ﺧوﻟﻬﺎ اﷲ ﻷدﻧﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﻘرع
ﺑﻬﺎ أﻧف أﻋﻼﻫم ،ﻛﻣﺎ ﺧوﻟﻬﺎ ﻷﻋﻼﻫم ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن أدﻧﺎﻫم.9
وﻣن اﻵراء اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗؤﻳد اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،ﻣﺎ
ﻛﺗﺑﻪ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﺗﺣت ﻋﻧوان «اﻹﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎري» ،10وﻗد ﺣﺎوﻝ

ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ إﻳﺿﺎح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻓﻲ ﺑﻳن اﻹﺳﻼم )ﻛﻔﻛرة ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ(
وﺑﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻣﻌﻧﻲ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر:
 -1إﻗرار ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﺻﻔﺔ ﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.
 -2ﺗﺿﻣن «اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ» ﻣﻔﺎﻫﻳم :اﻟﺗﻌددﻳﺔ ،واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ،وﺗداوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ.
 -3ﺗﺿﻣن «اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ» ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺛم ﻛﺗب ﺗﺣت ﻋﻧوان «ﺗﺑﻳﺋﺔ اﻵﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،11ﻋدة ﻋﻧﺎوﻳن
ﺗﻔﻳد وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻝ «اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﺧﺎﻟف اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ» ،وﻣﻧﻬﺎ:
 -1ﻣﻔﻬوم ﺗﺑﻳﺋﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ.
 -2ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻏﻳر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
 -3ﺿرورة اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ وآﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.
ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ طرﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ «اﻟﺗﺑﻳﺋﺔ» ﻣﺛﻝ :ﻣذﻫﺑﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ﺣﺎﻛﻣﻳﺔ
اﷲ وﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﺷﻌب ،اﺷﺗراط اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ.
أﻣﺎ ﺟودت ﺳﻌﻳد ﻓﻳرادف ﺑﻳن ﻣﻔﻬوﻣﻲ «اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ» ،و«اﻟرﺷد» ﻓﻳﻛﺗب ﺗﺣت ﻋﻧوان «اﻷﻣﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟرﺷد واﻟﻐﻲ» ،12إن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋودة إﻟﻰ اﻟرﺷد ،أي أن اﻟﺣﺎﻛم
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ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘﻬر واﻹﻛراﻩ ،وﻻ ﻳذﻫب ﺑﺎﻟﻘﻬر واﻹﻛراﻩ ،وﻳﺗﺿﻣن-أﻳﺿﺎً -ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋﻧﺎوﻳن ﻣﺛﻝ

اﻹﺳﻼم واﻵﺧر»« ،اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم»« ،اﻟﺧوف ﻣن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻣﺎذا؟»« ،اﻹﺳﻼم
واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ»« ،ﻣﻔﻬوم اﻟرﺷد»« ،اﻟﻌﺟز اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ»« ،اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟرﺷد».
أﻣﺎ اﻟﺳﻳد ﻋﻣر ﻓﻳؤﻛد ﺗﺣت ﻋﻧوان «ﻧواة اﻟﺷورى واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ :رؤﻳﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺔ» ،13ﻋﻠﻰ أن :اﻟﺷورى
واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻫﻣﺎ آﻟﻳﺗﺎن ﺳﻳﺎﺳﻳﺗﺎن ﻗﺎﺑﻠﺗﺎن ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑطراﺋق وأﺷﻛﺎﻝ ﻣﺗﻌددة ،وﻫﻣﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺗﺎن ﺑﻧﺳق
ﻗﻳﻣﻲ ،وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻳﻬﻣﺎ ﻻ ﺗﻌدوان أن ﺗﻛوﻧﺎ ﺟﻬداً ﺑﺷرﻳﺎً ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﻛﺎﻓﺔ

اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﻋﻠﻲ ﺻﻌﻳد اﻟدوﻟﺔ ،ﺛم أﺿﺎف أوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺳﻣﻲ ﺑـ «اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ» ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ:
 -ﻻ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ.

 ﺗﻔوﻳض اﻟﺳﻠطﺔ. ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ. ﺗداوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ.وﻗد ﻋﻘد «ﻣرﻛز دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ» ،14ﻣؤﺗﻣرﻩ اﻟﺳﻧوي اﻷوﻝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن
«اﻹﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ» ،وﻗد ﺟﺎءت اﻷطروﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺟﻳب ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ:

 ﻫﻝ ﻳﻣﻛن ﺗطوﻳر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺷورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر؟ ﻫﻝ ﺗﺗﻌﺎرض ﻗﻳم اﻹﺳﻼم وﺗﺻوراﺗﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ؟ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷت اﻷوراق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻧظرﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛﻝ «اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ
اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ» ،و «اﻟﺷورى واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ» و«اﻟدﻳﻣﻘ ارطﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» ،و «اﻹﺻﻼح
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻳران».

وﻳﻘدم ﺻوﻓﻲ أﺑو طﺎﻟب ،15ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﺷورى اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓﻳﺷﻳر إﻟﻰ
أوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ :اﻟﻣﺳﺎواة ﺳﻳﺎدة اﻷﻣﺔ ،اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻔرد ،اﺧﺗﻳﺎر
اﻟﺣﺎﻛم وﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺷﻌب ،ﻣﻔﻬوم «اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ» ،أﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﺗظﻬر ﻓﻲ ﻋدة ﻗﺿﺎﻳﺎ أﻫﻣﻬﺎ:
اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻘﺎﺻد وﻏﺎﻳﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟﺷورى ﻓﺎﻷوﻟﻲ ذات ﻏﺎﻳﺔ
دﻧﻳوﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓذات ﻏﺎﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ ودﻧﻳوﻳﺔ.
راﺑﻌﺎً :اﺗﺟﺎﻩ اﺳﺗدﻋﺎء )اﺳﺗﺣﺿﺎر( اﻟﺗراث اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎوﻻت ﻻﺳﺗدﻋﺎء )اﺳﺗﺣﺿﺎر( اﻟﺗراث اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وذﻟك ﺑﻬدف إﺛﺑﺎت

ﺣﺿورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي اﻟﻧظرﻳﺔ )ﻣﺳﺗوي ﻓﻠﺳﻔﻲ( ,أو ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﻧظﻳر ﻟﻣراﺣﻝ أﻋﻠﻲ ﻣن ذﻟك ،وﻣن
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اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ:دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺿﻳﺎء اﻟدﻳن اﻟرﻳس «اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» ،16وﻗد
اﻫﺗم اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺳم أﻫم اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌدﻩ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻔﺳﻳر ﻵراء اﻟﻔرق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻫﻲ «أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ» ،و
«اﻟﺷﻳﻌﺔ» ،و «اﻟﺧوارج» ،و «اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ» ،ودارت ﻓﺻوﻝ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﺣوﻝ« :ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ»« ،ﻧﺷﺄة اﻟﻧظرﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ»« ،اﻹﻣﺎﻣﺔ :ﻣﺑﺎﺣﺛﻬﺎ -ﻣﺎﻫﻳﺗﻬﺎ»« ،اﻹﺳﻼم ووﺟوب اﻟﺣﻛم»،
«اﻟﻌﻘد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﻣﺳﺎﺋﻠﻪ»« ،اﻟدوﻟﺔ -اﻟﺷروط واﻟواﺟﺑﺎت»« ،ﺑﻳن اﻷﻣﺔ واﻟﺣﺎﻛم».
وﺗﻘدم ﻧﻳﻔﻳن ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﺗﺄﺻﻳﻼً ﻟﺑﻌد ﺳﻳﺎﺳﻲ آﺧر وﻫو «اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ»،17
وﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻐوﻳﺎً ،واﺻطﻼﺣﻳﺎً ،وﺷرﻋﻳﺎً ،وﺗﻘﺎرن ﺑﻳن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،ﺛم ﺗﺗﺣدث ﻋن «أﺻوﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ» و«اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻳن

اﻟﺷورى واﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر» ،ﺛم ﺗﻌرض ﻷﻫم اﻟﻣدارس اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫﻲ «اﻟﺧوارج» و «اﻟﺷﻳﻌﺔ» و «اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ» و «أﺑوﺣﻧﻳﻔﺔ».
وﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﺗﻧظﻳري ﻳﻘدم ﺣﺎﻣد ﻋﺑداﻟﻣﺎﺟد دراﺳﺗﻳن اﻷوﻟﻲ ﺑﻌﻧوان «ﺗﻧظﻳر اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب أﺑﻲ اﻟﺣﺳن اﻟﻣﺎوردي ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﻧظر وﺗﻌﺟﻳﻝ اﻟظﻔر ﻓﻲ أﺧﻼق
اﻟﻣﻠك وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻠك» *،18وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫذا اﻟﻧص -ﻟﻠﻣﺎوردي -ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف
رؤﻳﺗﻪ وﺗﺄﺻﻳﻠﻪ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺳﻠطﺔ :ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ،وﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ،وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،وأﻫداﻓﻬﺎ ،وﺗطورﻫﺎ واﺧﺗﻼﻟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ
أوﺿﺢ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋدة ﻣﺣﺎور ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻻﻗﺗراب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧص وﺳﻳﺎﻗﻪ اﻟﻔﻛري
واﻟﺣﺿﺎري ،ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻗراءة اﻟﻧص وﺿواﺑطﻬﺎ ،ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻗراءة اﻟﻧص ،أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻓﻘد ﺟﺎءت
ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﻳن ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺳﻠطﺔ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،وظﺎﺋف اﻟﺳﻠطﺔ وأدوارﻫﺎ ،اﺧﺗﻼﻝ اﻟﺳﻠطﺔ واﻧﻬﻳﺎرﻫﺎ.

أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﻟف ﻓﻬﻲ ﺑﻌﻧوان «اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻘﻳدﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ..دراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» ،19وﻗد اﻧﺗﻬت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ:
 -1إن دراﺳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻘﻳدﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻛﻔﻳﻝ ﺑﺳد اﻟﻧﻘص اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ اﻟﻧظرﻳﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﺻدد إﻋﺎدة اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻧظرﻳﺔ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ.
 -2إن دراﺳﺔ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻘﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻳﻘدم إﺳﻬﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

 -3ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘدم -أﻳﺿﺎً -ﻧﻣوذﺟﺎً ﻣﻌرﻓﻳﺎً ﻣﺳﺗﻣداً ﻣن اﻟوﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬوم
اﻟدوﻟﺔ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ.
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وﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،20ﻧﺟد دراﺳﺔ ﻧﺎﻫد ﻋرﻧوس ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻷﺳس
اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣدﺛت -اﻟﻣؤﻟﻔﺔ -ﻋن أﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم ،أﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗﻧﺎوﻝ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﺿواﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وﺷروط اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬم وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬم ٕواﺟراءات ﻋﻣﻠﻬم.
ﺧﺎﻣﺳﺎً :اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﻘوﻗﻲ )ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  -ﺣﻘوق أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ(

ﻣن اﻟﻣﻳﺎدﻳن اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ اﻧﺷﻐﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﺑﺣث اﻟﺣﻘوﻗﻲ أو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﻘوق

اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻛذﻟك ﺣﻘوق أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ وﻣوﻗف اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن اﻟﻧظرة اﻟﺗراﺛﻳﺔ
ﻟﻬم ﻣﺛﻝ «ﻋﻬد اﻷﻣﺎن» و «اﻟﺟزﻳﺔ».
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻳدان ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،دارت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث ﺣوﻝ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﺷرﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق وﻫﻲ «اﻟﺣرﻳﺔ» و «اﻟﻣﺳﺎواة» و «اﻟﻌداﻟﺔ» ،ﺑﻝ رأي
ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرة أن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺿرورات ﻻ ﺣﻘوق ،21وأوﺿﺢ اﻟزﺣﻳﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرع
وﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ،22وأﺷﺎر اﻟﺑﻳﺗﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،23
ﻛﻣﺎ ظﻬرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ «ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﺻوﺻﻳﺗﻬﺎ
اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وظﻬر ذﻟك واﺿﺣﺎً ﻓﻲ «اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن» ،24ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت -أﻳﺿﺎً-
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﻣﺿﺎﻣﻳن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن «اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» و «اﻟﻐرﺑﻳﺔ».25

وﻛﺎﻧت اﻟرؤﻳﺔ اﻷﻛﺛر ﺟدة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑـ «ﺣﻘوق أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ» ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺟدﻳد ﻓﻳﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﺟذري اﻟذي ﻳري ﺑﺿرورة إﻟﻐﺎء ﻣﺻطﻠﺢ «أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ» وﺗﺣوﻟﻪ
إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﺟدﻳد ﻫو «اﻟﻣواطﻧﺔ» ،إذا اﻋﺗﺑرت أﻏﻠب اﻵراء ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ «أن ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻓﻲ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻣن اﻧدﻣﺎج ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف دﻳﺎﻧﺎﺗﻬم ،وﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣواطﻧﺔ ﻳﻧﻔﻳﺎن
اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم «أﻫﻝ اﻟذﻣﺔ» وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ذاﺗﻪ ،ﻓﺎﻷﺻﻝ ﻫو اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن

اﻟﻣواطﻧﻳن».*،26
ﺳﺎدﺳﺎً :اﺗﺟﺎﻩ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ

ﻳواﺟﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ -أزﻣﺔ ﻣﻌرﻓﻳﺔ وذﻟك ﻣﻧذ ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 1924م وﺣﺗﻰ اﻟوﻗت

اﻟﺣﺎﺿر ،وﻗد زاد ﻣن أزﻣﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ طرأت ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﻗد

ﺗﻣﺛﻠت ﺑﻌض أوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة ﻫذا اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟرد ﺑﺻورة «أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ» ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ

اﻟﻣطروﺣﺔ أو اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺣﺎور رﺋﻳﺳﻳﺔ أﻫﻣﻬﺎ :ﻣﺣور اﻟﺣرﻳﺎت،
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،اﻟﺗﻌددﻳﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ.
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وﻗد ﺣﺎوﻝ -اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ -اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟردود ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺣﺎوﻻت
اﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻓردﻳﺔ وﺟزﺋﻳﺔ ،وﻣن ﺧﻼﻝ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺻورة دﻓﺎﻋﻳﺔ أو رد ﻓﻌﻝ ،وﻗد ﻳﺑدو ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺿرورﻳﺎً ،إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﻳﺷﻳر -أﻳﺿﺎً -إﻟﻰ

ﻏﻳﺎب اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﺗﺿﻊ اﻷﻫداف واﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ

واﻷوﻟوﻳﺎت ،ﻣﻊ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ،إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﻳﺣدث ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺻورة ﻣﻘﻧﻌﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ
ﻧﺷﻌر ﺑوﺟود «ﻣﺧططﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ» ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻳﻣﻛن أن ﻧرﺻد أﻫم ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة
اﻟﻔردﻳﺔ:

 -1اﻟﺣرﻳﺎت :ﺗﺄﺗﻲ -ﻫﻧﺎ -دراﺳﺔ راﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ «اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ»،27
وﻗد ﺧﺻﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﻳﺔ «اﻟﺣرﻳﺔ» ،وﺗطرح ﻋدداً ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ أﻫﻣﻬﺎ :ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﻔﻬوم ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﻔﻬوم ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم؟ ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ؟ ﻣﺎ أﻫم اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻟﻠﺷورى؟ ﻣﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؟
 -2اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ :ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑـ «اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ» أو

«دوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت» ،وﻗد ﺟﺎء دور اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣؤﺻﻼً ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ* ،وﻛذﻟك واﺿﻌﺎً

ﺗﺻو اًر ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟـ ﺟﻣﺎﻝ ﻋطﻳﺔ ﻗدم

ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺻور ﻋﺎم ﺑﺗﺣدﻳد أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وأﺷﺎر ﺑﺻورة

ﺗﻔﺻﻳﻠﺔ إﻟﻰ دور وظﺎﺋف وطﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﻲ**:
 -ﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد.

 ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷورى. ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌدﻝ. ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر. ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة. -ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣران.

 -وأﺧﻳ اًر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

 -3اﻟﺗﻌددﻳﺔ :ﻗدم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻔﻬوﻣﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم

واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺿﺎرﺑﺎً اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﻻﺳﻳﻣﺎ
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اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﻳن -وﻣن ﻧﻣﺎذج ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻬﺎدات :دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرة «اﻟﺗﻌددﻳﺔ  ..اﻟرؤﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ» ،28ﻧﻳﻔﻳن ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق «اﻟﺗﻌددﻳﺔ واﻻﺧﺗﻼف» ،29و «اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌددﻳﺔ» ،30وﻗد ﻋﺎﻟﺟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣﺳﺄﻟﺔ «اﻟﺑدﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺗﻌددﻳﺔ» و «اﻷطروﺣﺎت اﻟﺗﺣﻳزﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣوﻗف اﻟﺑدﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن
اﻟﺗﻌددﻳﺔ».
« -4اﻟﺣﻛوﻣﺔ» و «اﻟﺣﺎﻛم» ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :اﻟﺳؤاﻝ اﻷﻫم اﻟذي طرح ﻋﻠﻰ «اﻻﺟﺗﻬﺎد
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ» ﻫو ﻣﺎ ﺷﻛﻝ «اﻟﺣﻛوﻣﺔ» و «اﻟﺣﺎﻛم» ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ «دﻳﻧﻳﺔ» أم
«ﻣدﻧﻳﺔ ﻏرﺑﻳﺔ» أو «ﺛﻳوﻗراطﻳﺔ ﻛﻧﺳﻳﺔ» ،وﻗد أﺟﻣﻌت ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء واﻻﺟﺗﻬﺎدات ﻋﻠﻰ ﻏﻳر
ذﻟك ،وأن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺻﻔﺔ «اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» وﻫﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻟﺧﻳر اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة واﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻷي «اﺳﺗﺑداد» أو «ﺟور» ،وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ
اﻟﻔﻧﺟري «ﻛﻳف ﻧﺣﻛم ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻋﺻرﻳﺔ؟» ،31وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋدة
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣﺛﻝ «ﻟﻣﺎذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﺳﻼم؟»« ،ﻛﻳف ﻳﺗﺻور اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﻳوم
اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﺳﻼم؟»« ،أﻳن اﻟطرﻳق إﻟﻰ ﺣﻛم إﺳﻼﻣﻲ ﻋﺻري؟»« ،اﻹﺳﻼم واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ»،
«اﻹﺳﻼم واﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ»« ،اﻷﻗﻠﻳﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ»« ،اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﻼﻣﻲ»،
«اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ»« ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﻳﺔ»« ،ﻣﺑدأ اﻟﺷورى ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن».
أﻣﺎ دراﺳﺔ «ﻟﻳث زﻳدان» ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟت «ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ،32وﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر
ﻣﻬﻣﺔ ﺗؤﻛد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ أن «ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛم» ﻓرﻳﺿﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﻣﻬﻳدي «ﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻔﻛر
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺟدﻳدﻩ» وأوﺿﺢ أﺳﺑﺎب «أزﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن» وﻣﻧﻬﺎ «اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻷﺻﻝ»« ،اﻻﻧﻘطﺎع
ﻋن اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ»« ،اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟواﻗﻊ» ،وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﺗﻛﻠم ﻋن «ﻣﺑدأ ﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» وﻓﻳﻪ ﺗﺣدث ﻋن «اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻏﺎﻳﺗﻬﺎ»« ،وﺟوب ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﻛﺎم ﻣن ﻗﺑﻝ

اﻷﻣﺔ» ﻣﺳﺗدﻻً ﺑـ« :ﻋﻘد اﻟﺑﻳﻌﺔ»« ،ﺣق اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷورى»« ،اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر»،

«ﻣﺑدأ اﻟﻧﺻﺢ» ،وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺎﻗش ﻓﻛرة «ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺳﻳﺎدة اﻟﺷﻌب» ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً

أﻓﻛﺎر :اﻟوﻻﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،اﻟﺣرﻳﺔ ،اﻟﻣﺳﺎواة ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟظﻠم ،واﻟﻘﺎﻧون ﻓوق اﻟﺟﻣﻳﻊ،
اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ.
 - 1ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ,اﻹﺳﻼم وأﺻﻮل اﻟﺤﻜﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳍﻼل2000 ،م.
* اﻧﻈﺮ ﻋﺮض ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ:
ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ,اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ،د.ت ،ص  64وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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 - 2ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ« ,ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮح أﻧﻄﻮن» ،ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺤﻮار ،ﺑﲑوت ،اﻟﻌﺪد ) (38رﺑﻴﻊ 1999م ،ص.115
 - 3ﻓﺮح أﻧﻄﻮن ,اﺑﻦ رﺷﺪ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ1981 ،م ،ص .150-144
* ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﺮح أﻧﻄﻮن  -وﻗﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ
)اﻹﺳﻼم( و )اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ( ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﻜﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد اﳋﺎﻃﺊ ودون دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻺﺳﻼم.
** ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ،54وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
* اﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  69وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
 - 4ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ «اﳌﺆﲤﺮ اﳋﺎﻣﺲ» ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻬﻴﺪ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﺪﻋﻮة1992 ،م ،ص .144
 - 5ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ,رﺳﺎﻟﺔ «ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .315
 - 6ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ« ,رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب» اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .177
 - 7ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ,اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺸﺮوق1990 ،م ،ص .280
* راﺟﻊ -أﻳﻀﺎً -ﶈﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر:
 اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪي اﳊﻀﺎري ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1985 ،م. اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ..ﻋﺮض وﺣﻮار وﺗﻘﻴﻴﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1982 ،م.وﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﻋﺎرﺿﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر:
 ﺣﺴﻦ اﳍﻀﻴﱯ ,دﻋﺎة ﻻ ﻗﻀﺎة ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1977م. ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ,ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﻠﻮ ﰲ اﻟﺘﻜﻔﲑ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ،ط1990 3م.** اﻧﻈﺮ:
ﻣﻨﺘﺼﺮ اﻟﺰﻳﺎت« :اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ..رؤﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ» ،ﻛﺘﺎب ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة ﰲ ﲬﺲ ﺣﻠﻘﺎت ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻴﺎم اﳉﻤﺎﻋﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻧﺸﺄ ﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ،اﳊﻴﺎة اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ اﻷﻋﺪاد ،15264 ،15263 ،15262 ،15261 ،15260 ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﱰﺗﻴﺐ
 14 ،13 ،12 ،11 ،10ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005م.
* اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ:
 رﻓﻌﺖ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ,ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻐﻀﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ1989 ،م.** وﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎ:
 ﻣﺒﺎدرة إ ﺎء اﻟﻌﻨﻒ ..رؤﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻧﻈﺮة واﻗﻌﻴﺔ. ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻐﻠﻮ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻜﻔﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ وﻗﻊ ﰲ اﳉﻬﺎد ﻣﻦ أﺧﻄﺎء. اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﶈﺘﺴﺒﲔ.وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻧﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ2002 ،م.
 - 8ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ,اﻹﺳﻼم ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳍﻼل ،ﻛﺘﺎب اﳍﻼل )1960 ،(114م.
 - 9ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .126 ،124
 -10ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳉﺒﺎر« ,اﻹﺳﻼم واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳊﻀﺎري» ﰲ :ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﻋﻴﺪ وﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳉﺒﺎر :اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻹﺳﻼم ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ1999 ،م ،ص .93
 -11ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳉﺒﺎر« ,ﺗﺒﻴﺌﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎخ اﳊﻀﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .154
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 -12ﺟﻮدت ﺳﻌﻴﺪ« ,اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻐﻲ» ،ﰲ ﺟﻮدت ﺳﻌﻴﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻮاﱐ :اﻹﺳﻼم واﻟﻐﺮب واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،دار
اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ1996 ،م ،ص .97
 -13اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ« ,ﻧﻮاة اﻟﺸﻮرى واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ :رؤﻳﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ» ،اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد  ،91إﺑﺮﻳﻞ
1999م ،ص .133
 -14ﻟﺆي ﺻﺎﰲ ,ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ «اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻷول ﳌﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرج ﺗﺎون واﺷﻨﻄﻦ ،إﺑﺮﻳﻞ 2000م ،إﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،اﻟﻌﺪد )2000 ،(21م ،ص .181

 -15ﺻﻮﰲ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ« ,اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ» اﻟﻤﻨﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺪد ) ،(6إﺑﺮﻳﻞ 1999م ،ص .6
 -16ﳏﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻳﺲ ,اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة دار اﳌﻌﺎرف ،ط1967 ،4م.
 -17ﻧﻴﻔﲔ ﻋﺒﺪاﳋﺎﻟﻖ ,اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ1985 ،م.
 -18ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪاﳌﺎﺟﺪ« ,ﺗﻨﻈﲑ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ..دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب أﰊ اﳊﺴﻦ اﳌﺎوردي ..ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ وﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻈﻔﺮ ﰲ أﺧﻼق اﳌﻠﻚ
وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻠﻚ» ،اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد ) ،(97ﺳﺒﺘﻤﱪ 2000م.
* ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳌﺎوردي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﻛﺮة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ؛ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ :دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺎوردي ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل1989 ،م. أﲪﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ أﰊ اﳊﺴﻦ اﳌﺎوردي ،ﺑﲑوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮاع ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1983 ،م. ﺻﻼح ﺑﺴﻴﻮﱐ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺎوردي ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1983 ،م. -19ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪاﳌﺎﺟﺪ ,اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ..دراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1993م.
 -20ﻧﺎﻫﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺮﻧﻮس ,اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
1993م.
 -21ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ,اﻹﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ..ﺿﺮورات ﻻ ﺣﻘﻮق ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،89ﻣﺎﻳﻮ 1985م.
 -22ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ وآﺧﺮون ,ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻗﻄﺮ ،ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،87إﺑﺮﻳﻞ 2002م.
 -23ﻣﻨﲑ ﲪﻴﺪ اﻟﺒﻴﺘﺎﱐ ,ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻗﻄﺮ ،ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،88ﻣﺎﻳﻮ 2002م.

 -24ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ,ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وإﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﺪﻋﻮة1993 ،م ،واﻧﻈﺮ – أﻳﻀﺎً،
اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺪﱘ وإﻋﺪاد :ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮا ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ )،(50
2000م .
 -25ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺜﻤﺎن ,ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺸﺮوق1982 ،م.
 -26ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ اﳌﺘﻮﻛﻞ« ,اﻹﺳﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن» ﰲ :ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﲑوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1999 ،م ،ص
.109
* واﻧﻈﺮ –أﻳﻀﺎً -ﻓﻬﻤﻲ ﻫﻮﻳﺪي :ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻻذﻣﻴﻮن ،دار اﻟﺸﺮوق ،ط2005 ،4م ،ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب،
اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد ) (85أﻛﺘﻮﺑﺮ 1997م.

 -27راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ,اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1993 ،م.
* اﻧﻈﺮ :ﻧﺎﻫﺪ ﻋﺮﻧﻮس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
وﻋﺒﺪاﷲ ﺟﺎد« :اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم» ،ﰲ ﻧﺼﺮ ﻋﺎرف )ﲢﺮﻳﺮ(  :ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ 1997م.
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** اﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﲨﺎل ﻋﻄﻴﺔ ﰲ:
ﲨﺎل ﻋﻄﻴﺔ« ,ﳓﻮ ﺗﺼﻮر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ» ،اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد ) ،(104ﻳﻮﻧﻴﺔ 2002م ,ﻧﻔﺲ

اﳌﺆﻟﻒ «ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ» ،اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد ) ،(105ﺳﺒﺘﻤﱪ
2002م.
وﻧﻔﺲ اﳌﺆﻟﻒ« :ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳉﻬﺎد واﻟﺪﻋﻮة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد ) ،(107ﻣﺎرس 2003م.
 -28ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ,اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ..اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻀﺔ ﻣﺼﺮ1997 ،م.

 -29ﻧﻴﻔﲔ ﻋﺒﺪاﳋﺎﻟﻖ« ,اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻻﺧﺘﻼف» .اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ،اﻟﻌﺪدان ) (76-75ﻳﻮﻟﻴﻮ 1995م.
 -30ﻧﻴﻔﲔ ﻋﺒﺪاﳋﺎﻟﻖ« ,اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ» ،اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد ) ،(77أﻛﺘﻮﺑﺮ 1995م.
 -31أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻔﻨﺠﺮي ,ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ؟ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب1990 ،م.
 -32ﻟﻴﺚ زﻳﺪان ,ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﺎم ﰲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻮﻃﻦ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ 30 al watanvoice.com ،دﻳﺴﻤﱪ 2005م
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اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ
رﺿوان اﻟﺳﻳد



I
ﺗﻣﻬﻳد ﻣﻧﻬﺟﻲ

أردت ﻗﺑﻝ اﻟﺧوض ﻓﻲ ٍ
وﺟﻪ ﻣن وﺟوﻩ ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ُ
اﻟوﺳﻳطﺔ ،وﻳﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﺋق ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻔﻘﻪ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ،
اﻟﺗﻘدﻳم ﺑﻣﻼﺣظﺗﻳن إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ واﻷُﺧرى ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.

اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻧواﺣﻲ واﻟﻣﻧظوﻣﺎت

اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ أو دﻳﺎﻧﺎت
ٍ
ﺗداﺧ ٌﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟدﻳﺎﻧﺗﺎن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻗد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
اﻟﺗوﺣﻳد؛
ُ

ﻟﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻫﻧﺎك َﻣ ْن ذﻫب ﻓﻲ
واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺗﻳن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔْ .
ِ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة إﻟﻰ وﺟود اﻓﺗراق ﻣﺑدﺋﻲ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼم ﻟﺟﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ
اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ و

اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺳﻳﺢ:
اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﻘوﻟﺔ ّ
ﻘﻳم ﻓﺻﻼً واﺿﺣﺎً ﺑﻳن اﻟﺷﺄﻧﻳن
«أﻋطوا ﻣﺎ ﻟﻘﻳﺻر ﻟﻘﻳﺻر ،وﻣﺎ ﷲ ﷲ» ،وﻫﻲ ﻣﻘوﻟﺔٌ ﺗُ ُ
أﻣر ٕوا ْن ﻛﺎن ﺻﺣﻳﺣﺎً ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻌﺎم أو اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ .وﻫذا ٌ
اﻟدﻳﻧﻲ واﻟ ّ
ٍ
ﺳﺎرﻳﺎً ﻗﺑﻝ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،وﺑﻌد ﺻر ٍ
ٍ
طوﻳﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو
وﺣروب
اﻋﺎت

ظرﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﻧ َ
ﻣﻌروف .وﻣﺎ أر ُ
ﻳدﻩُ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻳس اﻟﻌودة ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ َ
أﻧطﻠق ﻣن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻳﻧﻳن ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ؛ ٕواﻧﻣﺎ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ﻋدد
دﻳﻧﻳﺔ إذا
ﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻣﻘوﻟﺔ ﺗرى أ ّن ﻛ ﱠﻝ
واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،وﻣن
ﺗﺟﺎوز ُ
َ
اﻟﻌﺎم؛
ْي أو ﺗو ﱡﺟ ٍﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺷﺄن
طرةً ﻹﺑداء أر ٍ
أﻓرادﻫﺎ اﻟﻣﺋﺎت؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻛون ﻣﺿ ﱠ
ُ
ّ
ِ
ٍ
اﻟﺣ َﻛ ُم أو اﻟﻣرﺟﻊُ ﻓﻲ اﻟﺣ ُﻛ ْم
وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗﺎم ﻣﺎ ُﻳﺷﺑﻪُ اﻟﻛﻳﺎن اﻟﺳﻳﺎﺳ ﱠﻲ ﻓﻲ أَوﺳﺎطﻬﺎ .و َ
 مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .
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ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧظﺎم آﻧذاك ﻳﻛون ﻓﻲ  :ﻫﻝ ﻳﻣﺎرس اﻟﺷﺄﻧﺎن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳ ٍ
ﱠﺳﺔ
ُ َُ
و ٍ
اﺣدة أو ﻣؤﺳﱠﺳﺗﻳن .واﻟﻣﻌروف ّأﻧﻪ وﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻳﻼدي ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺔ
دﻳﻧﻳﺔ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻗوﻳﺔ )ﻛﻧﻳﺳﺔ ،ﺳﻠطﺔ َﻛَﻧﺳﻳﺔ( ٕوان ﻟم ﺗﻛن َﻫ َرﻣﻳﺗُﻬﺎ واﺿﺣﺔ اﻟﺗﻧظﻳم،

إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺗﻳن اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﺑﻌد اﻋﺗﻧﺎق
وظﻬرت
ُ
ﺑﻌض
ﻓﻳﺧﺗﻠف اﻷ َْﻣ ُر
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،
ُ
َ
اﻟﻣ َﺟﺎﻣﻊّ .1
اﻹﻣﺑراطور ﻟﻠﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﺑدء ﻋﻬود َ
ٍ
اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣؤﺳ ٍ
دﻳﻧﻳﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث
ﱠﺳﺔ
ﻳﻣﻛن
اﻟﺷﻳﺊ؛ إذ ﻻ
ُ
ُ
اﻟﻬﺟري /اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷر اﻟﻣﻳﻼدي .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔُ أو اﻟﺧﻼﻓﺔُ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔُ ﻓﻲ

اﻟﻘرن اﻟﻬﺟري اﻷوﻝ )اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي( ،أي ﻗﺑﻝ ﻗرﻧﻳن ﻣن اﻛﺗﻣﺎﻝ ظﻬور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

ﱡ
ﻓﺳﺗﻧﺻب ﻗراءﺗﻲ ﻋﻠﻰ أزﻣﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺗﻳن ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث
اﻟدﻳﻧﻳﺔ .2وﻟذا
ٍ
ٍ
ﻋﻣﺎ ﻗﺑﻝ ذﻟك.
اﻟﻬﺟري ،ﻣﻊ ُﻣﻼﺣظﺎت ﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ ّ
اﻟﻣﻼﺣظ ُﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔٌ وﺗﺎرﻳﺧﻳﺔٌ وﻣرﱠﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ِﻧﻔﺳﻪ .وﻫﻲ ﺗﺗﻧﺎو ُﻝ ﻋدة
أﻣﺎ ُ
طﻠَﺢ،
ﻧﻔﺳﻬﺎ ِﺧﻼﻓﺔ وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔرد أو اﻟﻣﺻ َ
أﻣور؛ أوﻟُﻬﺎ ﺗﺳﻣﻳﺔُ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ َ

اﻟﺳّﻧﺔ» ،أم ﻫﻲ
اﻟزَﻣﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘوﻝ َﻧ َ
وﻫﻝ ﻫﻲ ﺧﻼﻓﺔٌ ﻟرﺳوﻝ اﷲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ َ
ظرﻳﺔ «أﻫﻝ ُ
«ﺧﻼﻓﺔُ اﷲ» ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻷُﻣوﻳون واﻟﻌﺑﺎﺳﻳون اﻷواﺋﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘودﻫم ،وﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺎت اﻟﺷﻌراء
اء أَﻋﺗﺑر اﻟﺧﻠﻔﺎء
ﻟﻬم ،وﻓﻲ رﺳﺎﺋﻝ ُﻛﺗّﺎب اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ دواوﻳﻧﻬم؟ وﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔُ ُﻣﻬﻣﺔٌ ﺳو ٌ
ﺧﻠﻔﺎء ﷲ أو ُﺧﻠَﻔﺎء ﻟرﺳوﻝ اﷲ؛ إذ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗُﻬُم ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ
ﻬم
َ
أﻧﻔُ َﺳ ْ
ات ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن؟ ﻓﺎﻟرﺳوﻝ )ص( ﻛﺎن ﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺷﺄﻧﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
ُ
وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻔﺳﻳر ُ

ﺗﺻرف اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ أو أُﻣراء اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻣن ﺑﻌدﻩ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻓﻲ
طراﺋق
ﱡ

اﻟﺷﺄن اﻟدﻳﻧﻲ )اﻷﻟﻘﺎب ،وأﺣﻛﺎم اﻟﻘُﺿﺎة ،وﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟزﻛﺎة ،واﻷوﻗﺎف ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘُّراء ﺛم
اﻟﺷﺄﻧﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟدﻳﻧﻲ ،ﱠ
ﻟﻛن ُﻛ ﱠﻝ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺗﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻘﻬﺎء( .أﻣﺎ اﻷُﻣوﱡﻳون ﻓﻘد ﻣﺎرﺳوا
َ
ظﻬرت ﻓﻲ وﺟﻬﻬم ﻛﺎﻧت ﺑﺎﺳم «اﻟﺷورى» أوﻻً أي اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﺛم ﺑﺎﺳم
أن اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن ﻣﺎ ﺳﻠﱠﻣوا
«اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ» أي اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟدﻳﻧﻲ .3وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ّ
ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺗﻳن .وﺛﺎﻧﻳ ُﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﱠﻛﺑﺔ

اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻳﻪ اﺳم ﻓﻘﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻷوﻝ
طﻠق
ظﻬور ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﻘﻳﻪ .ﻫﻧﺎك رﺟ ٌﻝ و ٌ
اﺣد ﺗُ ُ
ُ
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ﻫو َﺳﻠَﻣﺔُ ﺑن ُذؤﻳب اﻟرﻳﺎﺣﻲ ،اﻟذي َﺣ َﻣ َﻝ راﻳﺔً ﻓﻲ أواﺳط اﻟﺳﺗﻳﻧﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻷوﻝ،
ودﻋﺎ ﺗﺣﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﻻء ﻻﺑن اﻟزﺑﻳر ﺑﻌد وﻓﺎة ﻳزﻳد ﺑن ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻋﺎم 65ﻫـ684/م .وﻓﻳﻣﺎ ﻋدا

أن
اء ،أو ﻋﻠﻣﺎء .واﻟطر ُ
ﻳف ّ
ذﻟك ﻛﺎن اﻟﺷﺑﺎن واﻟﻛﻬوﻝ اﻟﻣﻬﺗ ﱡﻣون ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟدﻳﻧﻲ ُﻳﺳ ﱠﻣون ﻗُّر ً
وﺣﺳب .وﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟذﻳن ﺗوﻟﱠوا اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺎﻧوا ُﻳﺳ ﱠﻣون ﻗُﺿﺎةً
ْ

اﻟﻬﺟري ﻧﻘ أُر ﻋن «ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ» .ﺛم ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ

طﻠَﺣﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠﱢم واﻟﻔﻘﻳﻪ ،دون أن
اﻟﻬﺟري /أي اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي ،اﻧﺗﺷر ﻣﺻ َ
ﻳﻛون واﺿﺣﺎً
َ
وﻣﺣ ﱠدداً ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘﻳﻪ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺗﻛﻠﱢم .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري /اﻟﺗﺎﺳﻊ

واﻟﻌﺎﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺑدأ ظﻬور اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ أو اﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،أي
ٍ
اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ
ﺷﺧص وﻟﻳس إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري
أﻣﺎ
أو اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺣﻳث ﻛﺎن ﻳﺟري اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻌراق ،وﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﺟﺎزّ .

ﺑﻌد ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري ﻓﺻﺎر ﻳﺟري اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻛﺎﻷﺣﻧﺎف
)ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ( ،أو اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ )ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺑن أََﻧس( ،واﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ )ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻣﺎم
ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﻳس اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ( ،وأﺧﻳ اًر اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ )ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺣﻣد اﺑن ﺣﻧﺑﻝ( .4وﺛﺎﻟﺛ ُﺔ

ك اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﺄﻣون )218-198ﻫـ833-813/م(
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﺷﺗﺑﺎ ُ
وﻣن ﺑﻌدﻩ أﺧوﻩ اﻟﻣﻌﺗﺻم )227-218ﻫـ842-833/م( واﺑﻧﻪ اﻟواﺛق )-227

أﺑرزﻫﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔُ ﺧ ْﻠق
232ﻫـ847-842/م( ﻣﻊ
ّ
اﻟﻣﺣدﺛﻳن واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺷﺄت ﻋدة ﻣﺳﺎﺋﻝ ُ
اﻟﻘرآن .وﻻ ِ
أﻗﺻ ُد ﻫﻧﺎ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣوﺿوع واﻷﺳﺑﺎب ،ﻓﻘد ُﻛﺗب اﻟﻛﺛﻳر ﺣوﻝ

َﺧذﻫﺎ
ﻳدﻩُ ﻫو دﻻﻟﺔُ ﻫذا اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،وأ ْ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .5إﻧﻣﺎ اﻟذي أر ُ
ﻟﻠﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗراف اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻧذ ﻋﱠﻳ َن ﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد )193-170ﻫـ-786/
808م( أﺑﺎ ﻳوﺳف ﺗﻠﻣﻳذ أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ اﻟﻣﺷﻬور ﻗﺎﺿﻳﺎً ﻟﻠﻘُﺿﺎة .وﻗد ﺳﻠﱠم اﻟﻣﺄﻣون اﺑن
ﻫﺎرون ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﱠم ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻳن،

اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺷورى
ﺧوﻓﺎً ﻣن أن ﻳؤﺛّر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ،أو أن ﻳﺗﺟدد
ُ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫم اﻟذﻳن ﻳﺗوﻟﱠون
وﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺷروطﻬﺎ .وﻫﻛذا رأى اﻟﻣﺄﻣون أﻧﻪ إذا ﻛﺎن
ُ
ﻓﺈن اﻟﺷﺄن اﻟﻌﻘدي أو اﻟﻼﻫوﺗﻲ وﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺷﺄن
اﻷ َْﻣ َر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ؛ ّ
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اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ،وﻓﻲ
اﻟﻌﺎم ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳظ ﱠﻝ ﺑﻳد اﻟدوﻟﺔ ،وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟداﻝ ﻓﻲ ﻗُ ْدﺳﻳﺔ
ّ
ﺎﻋر
ﻋﻘﻳدة اﻟﻘَ َدر ،وﻓﻲ واﺟب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر .وﻛﺎن اﻟﻣﺄﻣون ﺷ اً
ﺑﺎﻟﻘوة ﻟﻳس ﺑﺳﺑب ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻷن اﻟﻼﻫوﺗﻳﻳن أو اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ
وﺣﺳب؛ ﺑﻝ و ّ
ْ
وﺑﻌض زﻣﻼﺋﻪ واﺿﺣﻳن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر
واﻟﺷﻳﻌﺔ أﱠﻳدوﻩُ ﻓﻲ ذﻟك .وﻛﺎن أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻝ
ُ
ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ،واﻻﻋﺗراف ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟرﻣزﻳﺔ .ﻟﻛﻧﻬم ﻛﺎﻧوا

واﺿﺣﻳن أﻳﺿﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز أو اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟدﻳﻧﻲ .ﻓﻬم ﻳﻘوﻟون
ٍ
أي ﻧوع ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻣﻊ واﻟطﺎﻋﺔ ﻷﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،دوﻧﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣن ّ
ْ
ﺷرﻋﻳﺗﻪ .وﺣﺗّﻰ ﻓﻲ واﺟب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر؛ ﻓﺈﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺗﻌدﻳن
ﺗﻧﺎزﻻت ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ )ﺑﺣﺳب ﺣدﻳث اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﺛﻼث( .6واﻟذي أراﻩُ أ ّن
ﻟﺗﻘدﻳم ُ
ﺣ َدث «اﻟﻣﺣﻧﺔ» ﻫذا ﺧﺗم ﻣﺎﺋﺔَ ٍ
ﻋﺎم ﻣن اﻟﺗﺟﺎ ُذب ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟدوﻟﺔ )ﻣن ﺣدﻳث
َ
اﻷَوزاﻋﻲ ﻣﻊ واﻟﻲ اﻟﺷﺎم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﺎم 134ﻫـ751/مٕ ،واﻟﻰ إﺧراج

اﻟﻣﺗو ّﻛﻝ ﻷﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻝ ﻣن اﻟﺳﺟن ﻋﺎم 233ﻫـ847/م( .وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻝ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺗﻳن ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

اﻟوﺳﻳطﺔ وﻣؤﱠداﻫﺎ :اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ أو ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻲ

ﻳﺧﻠَو اﻷﻣر ﻣن ﺗﺟﺎ ُذ ٍب ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺗﻳن ﻋﻠﻰ أطراف
اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،دون أن ُ
اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن.
II
ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن :اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ

اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ إذن ّأﻧﻪ وطواﻝ ٍ
ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن ،ﺑﻳن اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ
ﻘرُر اﻟﻔَ َرﺿﻳﺔُ اﻟﺗﻲ
ﺗُ ﱢ
ُ
اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة ٍ
ﻓﺋﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ:
ﻟﻠﻣﻳﻼد ،ﺗﺑﻠورت ﻋدةُ ﻣﺳﺎﺋﻝ :ظﻬرت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ
ﱢ
ﱠ
درس
وﻗراء ،و ّ
ﻣﺣدﺛﻳن ،وﻓﻘﻬﺎء .وﺑدأت ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد ،واﻟ ْ
ﻗُﺿﺎةّ ،
اﻟﻔﻘﻬﻲ ،واﻟﻘﺿﺎء ،ورواﻳﺔ اﻟﺣدﻳث ،واﻟﻔﺗﺎوى ،واﻟﺗﺻﻧﻳف واﻟﺗﺄﻟﻳف .وﺗﻧﺎﻓﺳت داﺧﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺟوارﻫﺎ ﻋدةُ ٍ
ﻓﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟدﻳن ،وﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻳﻪ .وﺟرى
اﻟﺗﻧﺎﻓُ ُس اﻟرﺋﻳﺳ ﱡﻲ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن .وﺗﻌﺎوﻧت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻣﻊ
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اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﻓﻲ ُﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء .وﺑﻧﺗﻳﺟﺔ «اﻟﻣﺣﻧﺔ» اﻧﺧﻔﺿت ُﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن وﻣرﺟﻌﻳﺗُﻬم،
ﻟﻠﺗﻘﺎﺳم ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذﻳن ﺗوﻟﱠوا اﻟﻣﻬﺎ ﱠم اﻟرﺋﻳﺳﱠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ:
واﺿطرت اﻟدوﻟﺔ
ُ
اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟﻘﺿﺎء ،واﻟﻔﺗوى ،واﻟﺗﺻﻧﻳف أو اﻟﺗدوﻳن اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺣدﻳﺛﻲ .وﻟدﻳـﻧﺎ ﺧـﻼﻝ اﻟﻘرن

اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي
ﻣﻧﺳوب ﻟﻠﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷُﻣوي ﻋﻣر اﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز )-99
أﺣد ُﻫﻣﺎ
ﻧﺻﺎن ُ
ٌ
ّ
ﻣﻧﺳوب ﻻﺑن اﻟﻣﻘﻔﱠﻊ )139 -ﻫـ756/م( ،وﻛﻼﻫﻣﺎ َﻣ ْﻌﻧ ﱞﻲ
101ﻫـ719-717/م( ،واﻵ َﺧر
ٌ

ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﺻﻼﺣﻳﺎت ﱟ
ﻛﻝ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ

اﻟﻧﺻﺎن ﻫﻣﺎ:
اﻟدﻳﻧﻳﺔ )أو اﻟﻔﻘﻬﺎء( ،و ّ
أﺟﻌﻝ
أردت أن
أﺣﻛﺎم اﻟﻧﺎس واﻷﺟﻧﺎد ﺣ ْﻛﻣﺎً
َ
ﻧص ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳزُ « :7
أوﻻً :أ ّ -
َ
ٍ
ٍ
ﻧﺎس
أﻳت أﻧﻪ ﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛ ّﻝ
واﺣداً ...ﺛم ر ُ
ﻣﺻر ﻣن أﻣﺻﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺟﻧد ﻣن أﺟﻧﺎدﻩ ٌ
ٍ
أﺻﺣﺎب رﺳوﻝ
ﺑﺄﻗﺿﻳﺔ أﺟﺎزﻫﺎ
ﻗﺿوا
ُ
ﻣن أﺻﺣﺎب رﺳوﻝ اﷲ)ص( ،وﻛﺎﻧت ﻓﻳﻬم ﻗُﺿﺎةٌ َ
ﻛﺎﻟﺻ ْﻠﺢ ﺑﻳﻧﻬم ،ﻓﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻳﻪ ﻣن
ﺿوا ﺑﻬﺎ ،وأ َْﻣﺿﺎﻫﺎ أﻫ ُﻝ اﻟﻣﺻر
اﷲ)ص( َوَر ُ
ُ
ذﻟك.»...

ٍ
ﻷﺣد ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ وﻻ ﻓﻲ ُﺳّﻧﺔ رﺳوﻝ
ﻧص ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ..« :8ﻟﻳس
ب ّ -
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺣدث ﻣن اﻷُﻣور اﻟﺗﻲ ﺗُﺑﺗﻠﻰ
أﻣر وﻻ أر ٌ
اﷲ)ص( ٌ
اﻟﻣﺟﺎﻫدةَ ﻋﻠﻳﻪ .و ّ
ْي إﻻّ إﻧﻔﺎ َذﻩُ و ُ
ِ
ﻣﺎم ﻋﺎ ﱠﻣﺗِ ِﻬ ْم
آن وﻻ ُﺳّﻧﺔُ اﻟﻧﺑﻲ)ص(؛ ﻓﺈن و
اﻷﺋﻣﺔُ ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻟم ُﻳ ْﺣﻛ ْﻣﻪُ اﻟﻘر ُ
اﻟﻲ اﻟﻣﺳﻣﻠﻳنٕ ،وا َ
ّ َ
اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻟﻣﺎ
دوﻧﻪ َرْﻓﻊُ ذﻟك إﻟﻳﻪ ،و
ﻻ ُﻳﻘ ﱠد ُم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻳن ﻳدﻳﻪ ،وﻻ ُﻳ ْﻘﺿﻰ ﻓﻳﻬﺎ دوﻧﻪ .وﻋﻠﻰ َﻣ ْن َ
ُ
ﻗﺿﻰ».

اﻟﻧص اﻷوﻝ ﻟﻌﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻓﻳذﻛر ﻣﺣﺎوﻟﺔً ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ اﻷُﻣوﻳﺔ -ﺗذﻛر
أﻣﺎ
ﱡ
ّ
أﻳﺎم اﻟوﻟﻳد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك – 9ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘُﺿﺎة ﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎدر أﻧﻬﺎ ﺑدأت َ
وﻋﻣر
اﻷﺟﻧﺎد )اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺎﻫﺎ اﻟﻔﺎﺗﺣون اﻟﻌرب( ،واﻷﻣﺻﺎر )اﻟﻣدن(ُ .

ﻟﻛن اﻟﻣﻔﻬوم أﻧﻬم
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﻳذﻛر طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أراد اﻷُﻣوﻳون اﻟﺳﻳطرةَ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ؛ ّ
ِ
أن
أرادوا اﻟﺳﻳطرةَ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷَواﻣر اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة .وﻳذﻛر ﻋﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ّ
اﻟﺣ ْﻛ َم ﺑﺎﻷﻋراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻛ ّﻝ
اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔَ ﻓﺷﻠت ،وأﻧﻬم ﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘُﺿﺎة ُ

ﻣﺻر ،أي ﻣﺎ ﺗﻌودوا ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ اﻧﻘﺿت ﻣﻧذ اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،أي ﻣﻧذ اﻟﻧﺻف
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ﻌود ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻟﺗﺣدﻳد
ﻟﻛن ﻋﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳ ُ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼديّ .
أن اﻟﻛﺗﺎب )أي اﻟﻘرآن( ﻫو اﻟﻣﺻدر
اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻳﻌﺗﺑر ّ

ﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ .وﻳﻌﺗﺑر
اﻷوﻝ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ ،واﻟﺳﻧﺔ )ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑﻲ واﻟراﺷدﻳن؟( ﻫﻲ اﻟ
ُ
ع ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘرآن ،وﻻ اﺷﺗرﻋت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﻧﺔ.
ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺻد اًر ﺛﺎﻟﺛﺎً ﻓﻲ اﻷُﻣوراﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺷﺗر ْ
اﻟﺧﻠﻳﻔﺔُ َ

ﻓﺈن أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻳﻧن ﻻ
وﻗﺑﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺻﺎﺋر اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻟث ﻫذا )أي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ(؛ ّ
ﻳذ ُﻛ ُر
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم ﻣن اﻟﻘرآن ،واﻟﺳﻧﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻌروف أﻧﻪ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ
َ
ٍ
اﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﺗﻧزﻳﻝ اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ .وﺗذ ُﻛ ُر
اﻟﻧﺻوص اﻟ ُﻣ ْﺣ َﻛﻣﺔ ﻛﺎن ﻻ ُﺑ ﱠد ﻣن
أن اﻟﺧﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧوا ﻳرﺟﻌون إﻟﻰ ﻋﻠﻣﺎء
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻟﻠﻌﺻر اﻷُﻣويّ ،

ﻋﺻرﻫم ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﺷﺎم ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ،أو ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ

أن ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء أو اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻛﺎﻧت ﻗد ﺑدأت ﺑﺎﻟظﻬور
أﻋراف زﻣن اﻟراﺷدﻳن .10وﻳﻌﻧﻲ ذﻟك ّ
واﻟﻌﻣﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن  750و  800ﻟﻠﻣﻳﻼد؛ ﻛﻣﺎ أﺛﺑت ذﻟك اﻟﺑﺎﺣث اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ Harald
ٍ
ُطروﺣﺔ ﻟﻪ ﻋن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣ ّﻛﻲ )ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﻘرن اﻷوﻝ وﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن
 Motzkiﻓﻲ أ
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري(.11

ﺑﻌض ﻣﺎ اﻋﺗُﺑر
أن
ْ
اﺑن اﻟﻣﻘﻔّﻊ ﻓﻲ «رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ» ﻣن ّ
َ
ﻟﻛن ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ ُ
ﻓﺈن اﻟواﻗﻊ أن
ﺳ ّﻧ ًﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣن أواﻣر واﺟﺗﻬﺎدات ﺑﻌض ُوﻻة ﺑﻧﻲ أ ّ
ُﻣﻳﺔ12؛ ّ
ُ
اﻷوﻝ ﻣﺎ ﺗرك ﻷُوﻟﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺣﺗّﻰ أن ﻳﻛوﻧوا ﻣﺻد اًر ﺛﺎﻟﺛﺎً ﻓﻲ
اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳ ﱠﻲ
َ
أن اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺻﺎر اﻷﻋراف واﻟﺗواﻓﻘﺎت ﺑﻳن
اﻟﺗﺷرﻳﻊ .ﻓﺎﻟﻣﻌروف ّ

اﻟﻘُﺿﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺻﺎر ،واﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )204-ﻫـ819/م( إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ
ﺎء طﺑﻌﺎً
«اﻹﺟﻣﺎع» ،13واﻟذي أﻋطﺎﻩُ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ،واﻟﻔﻘﻬ ُ
وﻳﺻدروﻧﻬﺎ .وﺑذﻟك ﺧرﺟت اﻟﺳﻠطﺔ
ﺣﻛﺎم ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﻼﺛﺔ ُ
ُﻫ ُم اﻟذﻳن ﺳﻳﺳﺗﻧﺑطون اﻷ َ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔُ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ.
ﻧص ﻋﺑد اﷲ ﺑن اﻟﻣﻘﻔﱠﻊ:
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﱡ
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ﻓﺈن ذﻟك ﻓﻲ
ﻓﺄﻣﺎ إ ْﻗرُارﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ُﻳطﺎع
اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﺻﻳﺔ اﷲ؛ ّ
أ  -اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲّ « :14
ُ
ٍ
اﻹﻣﺎم ﻧﻬﻰ ﻋن
أن
ﻋزاﺋم اﻟﻔراﺋض واﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺟﻌﻝ اﷲ ﻷﺣد ﻋﻠﻳﻬﺎ ُﺳ ْﻠطﺎﻧﺎً .وﻟو ّ
َ
ﺣرَم
اﻟﺣﺞ وأﺑﺎح ﻣﺎ ﱠ
اﻟﺻﻼة واﻟﺻﻳﺎم و ّ
ب  -اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ/اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:15

ﻳﻛن ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك أﻣر.»..
اﷲُ ،ﻟم ْ
أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻳن ﻓﻳﻪ ﻣن أﻣر ﻫذﻳن
«وﻣﻣﺎ ﻳﻧظُ ُر ُ

اﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺻرﻳن )= اﻟﻛوﻓﺔ واﻟﺑﺻرة( وﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﻣﺻﺎر واﻟﻧواﺣﻲ،
ُ
ﱡ
اﻟدم
اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺑﻠﻎ اﺧﺗﻼﻓُﻬﺎ أﻣ اًر ﻋظﻳﻣﺎً ﻓﻲ اﻟدﻣﺎء واﻟﻔروج واﻷﻣواﻝُ .
ﻓﻳﺳﺗَ َﺣﻝ ُ
وﻳﻛون ﻣﺛ ُﻝ ذﻟك اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺟوف اﻟﻛوﻓﺔ...
واﻟﻔرج ﺑﺎﻟﺣﻳرة ،وﻫﻣﺎ َﻳ ْﺣ ُرﻣﺎن ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ،
ُ
ﻳق إﻻّ ﻗد ﻟَ ﱠﺞ ﺑﻬم
ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣﻣن ﻳﻧظُ ُر ﻓﻲ ذﻟك ﻣن أﻫﻝ اﻟﻌراق وأﻫﻝ اﻟﺣﺟﺎز ﻓر ٌ
ﺑﻣن ﺳواﻫم.»...
ب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ أﻳدﻳﻬم ،و
ُ
اﻟﻌ ْﺟ ُ
ُ
اﻻﺳﺗﺧﻔﺎف َ
« ...ﻓﻠو رأى أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن أن ﻳﺄْﻣر ﺑﻬذﻩ اﻷﻗﺿﻳﺔ و ِ
اﻟﺳَﻳر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺗُرﻓﻊ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ
َُ
ٍ
ٍ
ﻗﺿﻳﺔ أرَْﻳﻪُ اﻟذي ُﻳ ْﻠ ِﻬ ُﻣﻪُ اﷲُ،
ﻛﻝ
ﻛﺗﺎب  ..ﺛم َﻧ َ
أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن وأَﻣﺿﻰ ﻓﻲ ّ
ظر ﻓﻲ ذﻟك ُ
وﻳﻌزم ﻋﻠﻳﻪ ﻋزﻣﺎً ،وﻳﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺧﻼﻓﻪ .وﻛﺗب ﺑذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺎً ﺟﺎﻣﻌﺎً.16»..
ُ
ﻓﺈن ذﻟك
ﻏﻳرﻩُ؛ ّ
ج  -اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲّ « :17
أﻣﺎ إﺛﺑﺎﺗُﻧﺎ ﻟﻺﻣﺎم اﻟطﺎﻋﺔَ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ُﻳطﺎع ﻓﻳﻪ ُ
ٍ
أﻣر
ﻓﻲ اﻟ أرْي واﻟﺗدﺑﻳر واﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻝ اﷲ أ َِزﱠﻣﺗَﻪُ ُ
وﻋ ارﻩُ ﺑﺄﻳدي اﻷﺋﻣﺔ ،ﻟﻳس ﻷﺣد ﻓﻳﻪ ٌ
وﻻ طﺎﻋﺔٌ ﻣن اﻟﻐزو واﻟﻔﻘوﻝ ،واﻟ َﺟ ْﻣﻊ واﻟﻘَ ْﺳم ،واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ واﻟﻌزﻝ ،واﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟرأي ﻓﻳﻣﺎ ﻟم

وﻣﻬﺎدﻧﺗﻪ،
ﺳ ّﻧﺔ ،وﻣﺣﺎرﺑﺔ
ﻳﻛن ﻓﻳﻪ أَﺛَرٕ ،واﻣﺿﺎء اﻟﺣدود واﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب واﻟ ُ
اﻟﻌدو ُ
ّ
واﻷﺧذ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن واﻹﻋطﺎء ﻋﻧﻬم.»...
ات ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻳﻪ ﺑﺎﺳم
إن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ْ
أوردﻧﺎﻫﺎ ﻋن اﺑن اﻟﻣﻘﻔﱠﻊ ،ﻫﻲ ﻓﻘر ٌ
ّ
اﺑن اﻟﻣﻘﻔﱠﻊ ﻛﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣن ﻣوظﱠﻔﻲ اﻟدﻳوان أو اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر
«رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ» ،و ُ
اﻷُﻣوي ،وﻫو ﻣن ﻣواﻟﻲ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن؛ وﻟذﻟك ﺻﺎر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة.

اﻟﻧ َﺧب ﻓﻲ اﻟﺛﻠث اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن
ﻌﻛس اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت داﺋرةً ﻓﻲ أَوﺳﺎط ُ
ورﺳﺎﻟﺗُﻪُ ﺗ ُ
ﻛﻼم ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري .وﻫﻲ ﺗُﺷﺑﻪُ
َ

ﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺈﻳﺿﺎح ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﺷﺄﻧﻳن
ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ .وﺗز ُ
ٍ
ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ،ﺑﻝ ﻳﻘﺗرُح ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﻌﺎم .وﻫو ﻻ ﻳﻌطﻲ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ
اﻟدﻳﻧﻲ و ّ
7

ﺿﻳف ﻟذﻟك اﻻﻗﺗراح ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳ ﱢ
اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻳس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﻧظم
وﻳ
ُ
ُ
َ
اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺈﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘُﺿﺎةُ ،
َ
اﺑن
ون ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻣﺟﺗﻬداً ،ﺑﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟر
ﻗﺎﻧون و ٌ
ٌ
ﺳﻣﻳﻪ ُ
اﻋﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ،ﺑﺣﻳث ﻳﻛ ُ
اﺣد ُﻳ ّ
َ
ٍ
ٍ
وﻣﺻر ﺑﺣﺳب اﻷﻋراف
ﻣﺻر
ﺣﻛﺎم ﺑﻳن
اﻟﻣﻘﻔﱠﻊ « :اﻷﻣﺎن»18؛ ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﺧﺗﻠ ُ
ف اﻷ ُ
اﻟﻣﺻﺎدر ﱠ
ﺗوﺣﻳد
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎوﻝ
أن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘُﺿﺎة .وﺗذ ُﻛ ُر
ﱠ
َ
ُ
اﻷﺣﻛﺎم ،ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻝ اﻷُﻣوﻳون .وﻟﻛﻲ ﻻ
ﻳﻛون ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﻣر اﻹداري أو اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ
َ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ )159-136ﻫـ775-753/م( طﻠب ﻣن اﻹﻣﺎم
ﻓﺈن
اﻟﻣﻧﺻور ّ
اﻟذي ُﻳﺛﻳر اﻟﺗذ ﱡﻣر؛ ّ
َ

ﻣﺎﻟك ﺑن أََﻧس )179-ﻫـ795/م( أن ﻳؤﻟّف ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻓﻘﻬﻳﺎً ﻳﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدﻟﻳﻝ ﻟﻠﻘُﺿﺎة ﻓﻲ
ﻟﻣوطﱠﺄ ،أي اﻟﻣﺳﻬﱠﻝ أو
إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم .وﻗد أﻟﱠف ﻓﻘﻳﻪُ اﻟﻣدﻳﻧﺔ
َ
اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ّ
وﺳﻣﺎﻩ :ا ُ
اﻟﻣﺑﺳﱠط .ﻟﻛﻧﻪ ﻧﺻﺢ اﻟﻣﻧﺻور ﺑﻌدم ﻓَرﺿﻪ ﱡ
ﻟﺗﻌذر ذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺳﻳطرة أﻋراف وﺗﻘﺎﻟﻳد
ْ
َ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺻﺎر .19وﻫﻛذا ِ
ﻓﺷﻠت اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ؛ ﻓﻌﻣدت
ِ
ٍ
أﻳﺎم ﻫﺎرون
إﻟـﻰ ﺗﻧظﻳم اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ ﻣـن أرْﺳﻬﺎ ،أي ﺗﻌﻳﻳن ﻗﺎض ﻟﻠﻘُﺿـﺎة ،ﻫو أﺑو ﻳوﺳفَ ،
ﺎء
اﻟرﺷﻳد ﺣﻔﻳد اﻟﻣﻧﺻور .وﻛﺎن أﺑو ﻳوﺳف ﻫو اﻟذي ﻳﻘﺗرُح ﻋﻠﻰ أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن أﺳﻣ َ

ﻳد ذاك اﻟﻣﺻر وأﻋ ارﻓَﻪ.
اﻟﻘُﺿﺎة ﻓﻲ اﻷﻣﺻﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔُ ،ﻣراﻋﻳﺎً ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻘﺎﻟ َ
اﻝ ﻋﺻور اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻐﻳﻳ ار ٍت
واﺳﺗ ﱠ
طو َ
ﻣر اﻷ َْﻣ ُر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو َ
ٍ
ﺗﻣس َﺟوﻫر ﺗﺟرﺑﺔ
وﺗﻌدﻳﻼت
اف اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن دون أن ﱠ
ﺗﻧﺎوﻟت -ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ -أطر َ
ْ
اﻟﻔﺻﻝ أو ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﻫذﻩ.
III
اﻟﻔﻘﻬﺎء إذن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﺗوى
اﻟﻘﺿﺎء و«اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» :ﺳﻳطر
ُ
ﻣت ﻟﻬم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔُ ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻬدﻳن :ﻋﻬد
ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري .وﺳﻠﱠ ْ
)وﻻة اﻷﻣر اﻟﻔﻌﻠﻳﻳن( إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ،وﻋﻬد ظﻬور اﻟﺳﻼطﻳن ُ
اﻟﺧﻠﻔﺎء أو ﺑدوﻧﻬم ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻓﻲ ﻣﺷﺎرق اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻐﺎرﺑﻪ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس
ﻟﻛن ظ ﱠﻝ اﻟﺟدا ُﻝ واﻟﺗﺟﺎ ُذب داﺋ اًر -ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ -ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣدى اﻣﺗداد ﱟ
ﻛﻝ
اﻟﻬﺟريْ .

ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن ،وﻣن ﻫو ﺻﺎﺣب اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﻣ ِ
ﺷﻛﻠﺔ ﻫذﻩ .وأو ُﻝ
ََْ
ُ
ُ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟداﻝ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺄﻟﺗﺎ اﻟزﻛﺎة واﻷَوﻗﺎف.
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اﻟزﻛﺎة واﻷوﻗﺎف.

ٍ
ﻋﻳن ﻋﻠﻰ ﱢ
ﻓرض ٍ
ﻣﺳﻠم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف .واﻟﺗﺟرﺑﺔُ اﻷُوﻟﻰ
ﻛﻝ
أ  -ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة .اﻟزﻛﺎةُ ُ
ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ وﺧﻠﻳﻔﺗﻳﻪ أﺑﻲ ٍ
ﺑﻛر وﻋﻣر أن ﺗؤﱠدى اﻟزﻛﺎةُ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،وﻣﻣﺛﱢﻠﻳﻬﺎ
أن أﺑﺎ ٍ
ﺗدﻳن ﻋن
ﺑﻛر اﻋﺗﺑر «ﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟزﻛﺎة» ﻣر ّ
ﻓﻲ اﻷﻣﺻﺎر واﻷطراف .واﻟﻣﻌروف ّ
اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺛﻣـﺎن ﺑن ﻋﻔّﺎن –وﺑﺈﺷﺎرة ﺑﻌض
ﻟﻛن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ
َ
اﻹﺳﻼم وﻗﺎﺗَﻠَﻬُ ْم ﻋﻠﻰ ذﻟكّ .
ﻳؤدوﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳب دﻳﻧﻬم
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ -ﺗوﻗﱠف ﻋن أﺧذ زﻛﺎة اﻷﻣواﻝ اﻟظﺎﻫرة ،وﺗرﻛﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ّ

ﺻرةً ﻋﻠﻰ أداء اﻟزﻛﺎة
وﻣﻌرﻓﺗﻬمْ .
ﻟﻛن ﻓﻲ أﻳﺎم اﻷُﻣوﻳﻳن واﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن اﻷواﺋﻝ ،ظﻠّت اﻟدوﻟﺔ ُﻣ ّ
ﺣﺳﺑﻣﺎ ورد ﻋن
اﻟﺻ َدﻗﺎت» ﻟﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘّﻳﻬﺎ ْ
إﻟﻳﻬﺎ ،وأﻧﺷﺄت ﻟذﻟك «دﻳوان اﻟزﻛﺎة و َ

ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ،اﻟذﻳن ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻣطﻣﺋﻧﻳن إﻟﻰ ﺷرﻋﻳﺔ ﺑﻌض
ﻟﻛن
ﻣﺻﺎرِﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآنّ .
َ
اﻟﺻ َدﻗﺎت ،ﻛﺎﻧوا ﻳﻧﺻﺣون اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﻳن ﺑﻌدم أداﺋﻬﺎ ﻟﻬذا
اﻟﺧﻠﻔﺎءُ ،
وﺣ ْﺳن ﺗﺻرﻓﻬم ﻓﻲ أﻣواﻝ َ
ﻓﺗطور اﻷَﻣر إﻟﻰ ﺗﺣ ﱟد اﻋﺗﺑرﺗﻪ اﻟدوﻟﺔُ ﻋدم اﻋﺗر ٍ
اف ﺑﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ .واﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو ذاك.
ﱠ
ُْ
َ
اﻟﺳﻠَف اﻟﺻﺎﻟﺢ ،أَروا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟذات
اﻟﺳّﻧﺔ أو ﺳﻳرة َ
اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﻧدون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ ُ

أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﺻﻼة
أن اﻟزﻛﺎةَ ﻓرﻳﺿﺔٌ دﻳﻧﻳﺔٌ ﺑﺣﺗﺔٌ ،وأﻧﻬﺎ واﺟﺑﺔٌ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ،و ّ
ّ
أن
واﻟﺻوم و ّ
اﻟﺣﺞ ،ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳو َﻛ َﻝ أداؤﻫﺎ ﻟدﻳن اﻟﻣرء وﺗ ْﻘواﻩ .واﻟﺳﻠطﺔُ وﻓُﻘﻬﺎؤﻫﺎ أَروا ّ
اﻟﻌ َﻣرﻳن .ﻛﻣﺎ
اﻟﺳّﻧﺔ ﺟرت ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻟﻠدوﻟﺔ ،و ّ
اﻟﻧﺑﻲ و ُ
ُ
أن َ
ﻋدم أداﺋﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻪ ُﻣﺧﺎﻟﻔﺔٌ ﻟﺳﻧﺔ ّ

أن ﻓﻳﻪ ﻋﺻﻳﺎﻧﺎً وﺗﺷﻛﻳﻛﺎً ﻓﻲ ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ .وﻗد اﺳﺗﻣر ﻫذا اﻟﺟدا ُﻝ ﻋﺻو اًر طوﻳﻠﺔً ،ﻓﻣرةً
ّ
ﻳﺣدث؛ إﻟﻰ أن اﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟري إﻟﻰ
ﻳﺣد ُ
ُ
ث اﻻﺳﺗﻳداء وﻣرةً ﻻ ُ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﺗﺷ ّﻛﻝ ﻣورداً ﻣﻬﻣﺎً ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗرك أَﻣر أداﺋﻬﺎ ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.20

ﺗرﱠﻛز َد ْﺧﻠُﻬﺎ ﻓﻲ ﺧراج اﻷرض ٕوا ِ
ﻗطﺎﻋﻬﺎ ،وﻋﺷور اﻟﺗﺟﺎرة.
ﻟﻛن ﻫﻧﺎك
ب  -ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف .ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﱞ
ﻧص ﻗرآﻧ ﱞﻲ ﻓﻲ ﺷرﻋﻳﺔ اﻟوْﻗف أو ﻓرﺿﻳﺗﻪْ .
ﺣﺎﻻت أَوﻗف ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔُ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ)ص( ،وﻓﻲ ﻋﻬد اﻟراﺷدﻳن .وﻗد اﺷﺗﻬر ﻋن
أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ )150-ﻫـ767/م( ﻗوﻟُﻪ ﺑﻌدم اﻧﺗﻘﺎﻝ ِ
اﻟﻣ ْﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوْﻗف ،أي ﺑﻌدم ﺗﺄﺑﻳدﻩ .ﻛﻣﺎ
ُ
اﻹرث اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن.
ﻋدم ﺗرﺣﻳﺑﻪ ﺑﺎﻷَوﻗﺎف اﻷﻫﻠﻳﺔ ،ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻧﺻوص ْ
اﺷﺗﻬر ﻋﻧﻪ ُ
وﺛﺎﺋق اﻟوﻗف ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ
وﻫﻛذا ظﻬرت ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ ﻋدة ﻣﺳﺎﺋﻝ :أﻳن ﺗُﺳ ﱠﺟ ُﻝ
ُ
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ف
ﺗُﺷرف ﻋﻠﻰ إدارة اﻷوﻗﺎف ،أي اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻘﺿﺎء ،ﺛم ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻧواعُ اﻟﺗﻲ
ﻳﺟوز اﻟوْﻗ ُ
ُ
ْي ﺑﻌد ظﻬور ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﺳﺗﻘر اﻟ أر ُ
ﻓﻳﻬﺎ ،واﻷُﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳ ْﺣ ُﺳ ُن اﻟوْﻗف ﻓﻳﻬﺎ .و ّ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻗﺎف ﻓﻳﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ أن ﻳﺷﺗرك اﻟﻘُﺿﺎةُ واﻟدوﻟﺔُ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
ﻟﻛن اﻟدوﻟﺔَ ظﻠّت ﺗﺗد ﱠﺧ ُﻝ
اﻷَوﺻﻳﺎء ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻷَوﻗﺎف وأﻣواﻝ اﻷﻳﺗﺎم اﻟﺻﻐﺎر.
ّ
ٍ
وﺿﻊ
ﺑﺣﺟﺞ
ﻟﻼﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻷوﻗﺎف واﻟﺻﻐﺎر
ٍ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻫﺷﺎﺷﺔُ ْ
أﻣواﻝ اﻟوﻗف ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء

اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ .21وﻣن اﻟﻣﻌروف

ِ
اﻟﺻﻐﺎر ﻟدى ﻓﻘﻬﺎء
وﺿﻊ أﻣواﻝ
اﻷﺣﻧﺎف ،وﻫﺷﺎﺷﺔُ
ْ
ٍ
وﻣﺷﻛﻼ ٍت ﻓﻲ
ّ
أن ﻣﺳﺄﻟﺔ «وْﻗف اﻟﻧﻘود» أﺛﺎرت ﻧﻘﺎﺷﺎت ُ
إﻟﻳﻬﺎ .ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻳﺎم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﺟﺎءت ﻣن ﺑﺎب ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘﻪ

ﻧﻌود
اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﺳوف
ُ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ،أي ﺗد ﱡﺧﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ .وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻗد

ٍ
ُﻋرﻓت ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن
ﺑزﻣن طوﻳﻝ ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ« :اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ،وﻫﻲ اﻷُﻣور
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن «ﺿرورات اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ،واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت إدارة اﻟﺷﺄن
اﻟﻌﺎم .وﻟذﻟك ﻻ ُﻳرﺟﻊُ ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي.
ّ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ،أي
وﻗد ﺑدأ اﻟﺗﺟﺎ ُذب ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘُﺿﺎة ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻌﺻر ّ
ﻗﺑﻝ اﻛﺗﻣﺎﻝ ظﻬور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺳﻳطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ .ﻓﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي
اﻋﺗﺑر اﻟﻘُﺿﺎةُ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬم واﺳﻌﺎً وﺷﺎﻣﻼً وﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻛ ﱠﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧزاع داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،

اء أﻛﺎﻧت أُﺻوﻝ اﻟﻧزاع ﺧﺎﺻﺔً )أي ﺑﻳن اﻷﻓراد( أو ﻋﺎﻣﺔً )أي ﺑﻳن اﻷﻓراد واﻟدوﻟﺔ(.
وﺳو ٌ
وﻛﺎن ﻣن ذﻟك:

ج  -إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت دﻳوان اﻟزﻧﺎدﻗﺔ .22ﻓﻘد أﻧﺷﺄ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﻬدي )169-159ﻫـ-775/
ﺧﺎص ﺑﺎﻟدﻳن اﻟﻣﺎﻧوي،
اﺻطﻼح
785م( ﻫﻳﺋﺔً ﻣﺧﺗﺻﺔً ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﺑﺎﻟزﻧدﻗﺔ )وﻫو
ﱞ
ٌ
أﺣد اﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت ﻋن اﻟزرادﺷﺗﻳﺔ؟( .وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟزﻧدﻗﺔ ُﻳﺣﺿر ﻣن ﺟﺎﻧب

اﻟﺷرطﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو اﻟوزﻳر أو «ﺻﺎﺣب اﻟزﻧﺎدﻗﺔ» ،ﻓﺗﺟري ﻣﺣﺎﻛﻣﺗُﻪ ﻓﺈن
اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻻ اﻟﻘُﺿﺎةُ ﺑذﻟك ،ﻟﻳس ﻟﻘوﻟﻬم ،ﺑﺣرﻳﺔ
اﻋﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﺔ اﺳﺗُﺗﻳب ٕواﻻّ ﻗُﺗﻝ .وﻣﺎ ﻗﺑﻝ
ُ
وﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﺷﻬود،
اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟدﻳﻧﻲ؛ ﺑﻝ ﻟﻌدم ﻗﺑوﻟﻬم ﺑطراﺋق اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،واﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺑﻳﱢﻧﺎت،
ُ
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ﱠ
ﻬم
وﺳرﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم .وﻗد أُْﻟﻐﻳت ﺗﻠك اﻟﻬﻳﺋﺔُ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺳﺑب ﺿﻐوط اﻟﻘُﺿﺎة ،وﺻﺎر اﻟﻣﺗ ُ
وﻳﺣﺎ َﻛ ُم ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ.
ﺿر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲُ ،
ﻓﻲ دﻳﻧﻪ ُﻳ ْﺣ َ
ﱠ
اﻟرﻋﺎة
د  -ﻗﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟم .23ظﻝ اﻟﺧﻠﻔﺎء )واﻟﺳﻼطﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد( ﻳﻌﺗﺑرون أ َْﻧﻔُ َﺳﻬُ ْم ُ
ٍ
ﺣﺎﻻت
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ودار اﻹﺳﻼم .وﺗذﻛر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ
اﺳﺗﻣـﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻣـر ﺑن اﻟﺧطﺎب أو ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب أو ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣروان أو أﺑو
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷ َْﻣ ُر ﺑﺷﻛوى ﺿد أﺣد
ﺟﻌﻔر اﻟﻣﻧﺻور إﻟﻰ ﺷﻛﺎوى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ
ظ ُر أﻣﺎم
رﺟﺎﻻت اﻟدوﻟﺔ .وﻓﻲ أﻳﺎم ﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد ﺻﺎرت اﻟﺷﻛوى ﺿد رﺟﺎﻻت اﻟدوﻟﺔ ﺗُﻧ َ
« ٍ
ﻣﺧﺗص» ﻫو «ﻗﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟم» ،ﻓﻲ ٍ
ﻳوم أو ﻳوﻣﻳن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع أو اﻟﺷﻬر،
ﻗﺿﺎء
ﱟ

وﻳﻧظر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو اﻟﺳﻠطﺎن أو اﻟوزﻳر أو اﻟﺣﺎﺟب ،وﺑﺣﺿور اﻟﻘُﺿﺎة أﺣﻳﺎﻧﺎً
ض اﻷﻣر ﺣﺗّﻰ
أو ﺑدون ﺣﺿورﻫم .وظ ﱠﻝ
وﻳ َرون َﻋ ْر َ
اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘُﺿﺎة ﻳﺗذ ﱠﻣرون ﻣن ذﻟكَ ،
ُ

ﻣر رﻏم اﻻﻋﺗراﺿﺎت،
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎديّ .
ﻟﻛن «ﻗﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟم» اﺳﺗ ّ
ﻓﺎﺿطُّر اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻣن ﺑﺎب «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ،أي ﺿرورات اﻟﺳﻠطﺔ

ٍ
ﻗﺎض ﻟﻠﻣﺷﺎورة .وﻳـذﻛر اﺑن ﻓﺿﻝ اﷲ
ﻳﺣﺿ َر اﻟﻣﺟﻠس
واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ؛ ﻟﻛﻧﻬم اﺷﺗرطوا أن
ُ
أﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺎن
ُ
اﻟﻌ َﻣري ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر» ﻣﺟﻠﺳﺎً ﺳﻠطﺎﻧﻳﺎً ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻟم َ
اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﻼوون )741-693ﻫـ1340-1293/م( ﻛﺎن ﻳﺣﺿرﻩ ﻗَﺿﺎةُ اﻟﻣذاﻫب
اﻷرﺑﻌﺔ.24

اﺳم اﺻطﻼﺣ ﱞﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗﺻ ُﻝ ﺑﻬم
اﻟﺑﻐﺎة .و ُ
ﻫـ -ﻗﺿﺎء ُ
اﻟﺑﻐﺎةُ ٌ
ﺗﻛون ﻣﻌﺎرﺿﺔُ ﻫؤﻻء ُﻣ ِﺣﻘّﺔ أو ﻏﻳر
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔُ إﻟﻰ ﺣﻣﻝ اﻟﺳﻼح ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ .25وﻗد
ُ
ُﻣ ِﺣﻘّﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻗد ﻳﺳﻔﻛون دﻣﺎً أو ُﻳ ْﺗﻠﻔون ﻣﺎﻻً وﻗد ﻻ ﻳﺻﻠون إﻟﻰ ذﻟك .وطواﻝ
ﺑض ﻋﻠﻳﻬم أﺣﻳﺎء
ﻋﺻوراﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟوﺳطﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫؤﻻء ﻋﻧدﻣﺎ ُﻳﻘ ُ

ُﻳ ْﻌ َرﺿون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ،ﺑﻝ ُﻳﺣﺎ َﻛﻣون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو اﻟﺳﻠطﺎن أو اﻟوزﻳر وﻳﻧﺗﻬـﻲ
اﻷﻣر ﺑﺈﻋـداﻣﻬم أو ﺳ ْﺟﻧﻬم ِﻟ ُﻣ َد ٍد طوﻳﻠـﺔ .وﻣﻧذ أﻳـﺎم اﻷُﻣوﻳﻳـن رأى اﻟﻔﻘـﻳﻪ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﻬﺎب
أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻳر ﺟرﻳﻣﺔ
ُ
اﻟزﻫري )124-ﻫـ741/م( ّ
ﻳﻌرﻓوﻧﻬم ﺑﺄﻧﻬم
ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرﺿون اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون )واﻟﻔﻘﻬﺎء ﱢ
اﻟﻣﺣﺎرﺑﻳن» أو ﻗُطّﺎع اﻟطُ ُرقُ .
« ُ
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اﻟﻣﺗﻣردون اﻟذﻳن ﻟﻬم ﺗﺄوﻳﻝ ،أي دﻋوى ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظر

اﻟﻔﻘﻬﺎء( واﺗّﺑﺎﻋﺎً ﻟﺳﻠوك اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻣردﻳن ﻋﻠﻳﻪ ،ﻻ ﺗَﺑِ َﻌﺔَ ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ
ٍ
دم أو ٍ
ﺗﻌرﺿﻬم ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﻝ إذا أَْﻟﻘَوا اﻟﺳﻼح وأَﺳﻠﻣوا أﻧﻔُ َﺳﻬُ ْم ﻟﻠﺳﻠطﺎت ،واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
َ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗﻛﻳﻳف ﻣﺎ ارﺗﻛﺑوﻩُ وﻫﻝ ﻫو ﺟﻧﺎﺋ ﱞﻲ أو ﺳﻳﺎﺳﻲ .وﻓﻲ ﺣﻳن ظ ﱠﻝ

اﻟﺑﻐﺎة وﺣﻘوﻗﻬم ،وﺿرورات
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻳﻼدي ﻳﻛﺗﺑون
َ
رﺳﺎﺋﻝ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ُ
ﻋرﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي؛ ظﻠت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔُ ﺗُﻌﺎﻣ ُﻝ اﻟﻣﺗﻣردﻳن اﻟﻣﺳﻠﱠﺣﻳن
اﻟﻣﺣﺎرﺑﻳن( .وﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﺿﻐوط
ُﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗُطّﺎع اﻟطُ ُرق ) ُ

أﺻروا داﺋﻣﺎً )وﻣﻧﻬم اﻟﻣﺎوردي ﻓﻲ:
دﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻌرﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ؛ ﻟﻛﻧﻬم ﱡ

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر
اﻟﺑﻐﺎة ﻣن ﺑﺎب «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﱡ
اﻟﺗﺻرف اﻟﺳﻠطﺎﻧ ﱢﻲ ﻣﻊ ُ
اﻟﺷرﻋﻳﺔ».26
ٍ
ِ
ِ
ﻧطﻲ
ب ﻓﻲ اﻷﺻﻝ اﺳﺗﻣ ار اًر
ب
ﻟﺗﻘﻠﻳد ﺑﻳز ﱟ
وﺻﺎﺣب اﻟﺷرطﺔ :ظﻬر اﻟﻣﺣﺗﺳ ُ
ُ
و -اﻟﻣﺣﺗﺳ ُ
ﻧﻲ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ِ
َﻣ ْﻌ ٍ
ﺳﻌت ﻣﻬﺎ ﱡﻣﻪُ واﻛﺗﺳﺑت ﺻﺑﻐﺔً دﻳﻧﻳﺔً
اﻟﺳﻠَﻊ واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق .ﺛم اﺗّ ْ

ص ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣﺎدﺛﺔُ
أﻣﺎ ُ
ُ
ﻌر ُ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ُﻣﺣﺎﻓظﺎً ﻋﻠﻰ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔّ .
ﻗﺎﺋد اﻟﺷرطﺔ ،ﻓﺗُ َ
ٍ
ٍ
ٍ
اﻟﺟَﻧﺢ
ﺑﺷﻛﻝ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻳﻝ ،وﻫو ﻳﻘرر
اﻟﻌﺎم
ﻋﺎﺟﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻌزﻳرﻳﺔ ﻓﻲ ُ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ ّ
اض ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ذات ِ
اﻟﺻﺑﻐﺔ
اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ .واﻟﻔﻘﻳﻪ )واﻟﻘﺎﺿﻲ( ﻟﻳس ﻟﻬﻣﺎ اﻋﺗر ٌ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺳب وﺻﺎﺣب اﻟﺷرطﺔ .ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻳرﻳدان أن ﻳﻛوﻧﺎ ﺑﺈﺷراف اﻟﻘﺿﺎء؛ ﺑﺣﻳث

ﻘرُر اﻟﺗﻌز َﻳر ﺑﺎﻟﺣﺑس أو اﻟﺟْﻠد أو اﻟﻐراﻣﺔ إذا ﺑﻠﻐت اﻻرﺗﻛﺎﺑﺎت
ﻳﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي ُﻳ ﱢ
ُ
ﱢن اﻟﻣﺣﺗﺳب وﺻﺎﺣب اﻟﺷرطﺔ،
ﺣدوداً ﻣﻌﱠﻳﻧﺔ .ﻓﻲ ﺣﻳن ظ ﱠﻝ اﻟوزﻳر أو
ُ
اﻟﺣﺎﺟب اﻟذي ﻳﻌﻳ ُ
أﺣد
ﻳﻌﺗﺑر ﻛ ﱠﻝ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺷ ﱠدﺗُﻬﺎ ﻣن ﺑﺎب «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» .27ﺑﻝ ﻳذﻛر ُ

ِ
ب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ» إذا ظﻬر ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺳﻪ
ُﻛﺗّﺎب اﻟﺣﺳﺑﺔ أﻧﻪ ﻣن ّ
ﺣق اﻟﻣﺣﺗﺳب «أن ﻳﺣﺗﺳ َ
ﻳﺧﺎﻟف اﻵداب!28
ﻣﺎ
ُ
ت ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻳﻪ /اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ورﺟﻝ
ذﻛر ُ
ْ
اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ/واﻟﻔﻘﻬﻲ ،أم
اﻟﻌﺎم .وﻛﺎن
اﻟﺷﺄن
ُ
ّ

أن اﻷﻫ ﱠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﻳﻪ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ
ﻣن ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ اﻟدوﻟﺔ .ﺑﻳد ّ
12

أن ذﻟك ﻣن ﺿرورات اﻟﻬﻳﺑﺔ ،وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺟرى ﺗﺟ ُﺎوُزﻩُ ﻓﻳﻬﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠطﺔ ّ
أن
اﻟﺣـﺎزﻣﺔ أو اﻟرادﻋﺔ .وﻗـد رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑن ﻋﻘـﻳﻝ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ )513-ﻫـ1119/م( ّ

«اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ﻟﻳﺳت ﻣﺟ ﱠرد «ﺗﻐﻠﻳظ اﻟﻌﻘوﺑﺔ» ،و«اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس»؛ ﺑﻝ إﻧﻬﺎ

أﺑﻌ َد ﻋن اﻟﻔﺳﺎدٕ ،وان ﻟم
اﻟﻧﺎس
ﻳﻛون ﻣﻌﻪ
«ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻌﻼً
ﻳﺿﻌﻪُ
َ
ُ
ْ
أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻﻼح ،و َ
ُ
اﻟرﺳوﻝ ،وﻻ ﻧزﻝ ﺑﻪ وﺣﻲ .29»..واﺳﺗﻧﻛر إﻣﺎم اﻟﺣرﻣﻳن اﻟﺟوﻳﻧﻲ )478-ﻫـ1085/م(
ﻳب ﻣـن ِﺳَﻳر
اﻟوﻻة أن ﻳﻘﺗرﻓوا اﻟﻛﺑﺎﺋر ﺑﺎﺳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺳـﻠ ٌ
ك ﻗر ٌ
ﻋﻠﻰ ُ
اﻷﻛﺎﺳـرة واﻟﻣﻠوك اﻟﻣﻧﻘرﺿـﻳن .30وﻗﺎﻝ اﺑن اﻟﺟوزي )598-ﻫـ1201/م(« :ورﺑﻣﺎ ﻓﻌﻝ

اﻟوﻻة ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺟوز ﻓﻲ اﻟﺷرع وﺳ ﱠﻣﻰ ذﻟك ﺳﻳﺎﺳـﺔ .وﻫذا ﻋﻳـ ُن اﻟﺧطﺄ ﻷ ّن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ
ُ
ُ
ﺑﻌض ُ
ﻫﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔُ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ .31»..وﻗﺎﻝ اﻟﺳﺧﺎوي )902-ﻫـ1496/م(« :وﻣن أﻋظم ﺧطﺄ
اﻟﺳﻼطﻳن واﻷُﻣراء ﻧظرﻫم ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﻳﻬـم وﻋﻣﻠﻬم ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎﻫﺎ  ،ﺛم ﺗﺳﻣﻳﺔ أﻓﻌـﺎﻟﻬم

اﻟﺧـﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﺷرع ﺳﻳﺎﺳـﺔ .ﻓﺈ ّن اﻟﺷـرع ﻫو اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ ﻻ ﻋﻣـ ُﻝ اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﻬواﻩ
اﻟﺳ ْﺧط ﻋﻠﻰ
و أرْﻳـﻪ .32»...وﻳﺑـﻠُﻎُ ﺑﺎﻟﻣﻘرﻳزي )845-ﻫـ1441/م(
اﻟﻣؤرخ واﻟﻔﻘﻳﻪ اﻟﺣﻧﻔﻲُ ،
ّ

ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺿرورات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ
ُ
اﻟﻣﺗﺄﺧر
ﺣدود اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻻﻓﺗراق اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ؛ ﻓﻳﻘوﻝ:33
ّ
َ
أﻛﺛر
اﻟﺣ ّﺟﺎب أوﻻً ﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻬﺎ ﺣﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻔظﺔٌ ﺷﻳطﺎﻧﻳﺔٌ ﻻ
«وﻛﺎﻧت
ُ
أﺣﻛﺎم ُ
ﻳﻌرف ُ
ُ

اﻟﻳوم أﺻﻠَﻬﺎ وﻳﺗﺳﺎﻫﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔﱡظ ﺑﻬﺎ وﻳﻘوﻟون :ﻫذا اﻷﻣر ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﺷﻲ ﻓﻲ
أﻫﻝ زﻣﺎﻧﻧﺎ َ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن ُﺣ ْﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .»...أﻣﺎ أﺻ ُﻝ «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ﻓﻲ ﻧظرﻩ
ﻓﺣرﻓَﻬﺎ أﻫ ُﻝ ﻣﺻر وزادوا
ﻓﻣﺧﻳف ،إذ ﻫﻲ ﺑﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻩ «ﻛﻠﻣﺔٌ ُﻣ ُﻐﻠﻳﺔٌ أﺻﻠُﻬﺎ ﻳﺎﺳﺔ ّ
ُ
ظ ّن َﻣ ْن ﻻ ِﻋ ْﻠ َم ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔٌ ﻋرﺑﻳﺔٌ
ﺑﺄوﻟﻬﺎ ﺳﻳﻧﺎً ﻓﻘﺎﻟوا ﺳﻳﺎﺳﺔ ،وأ َْدﺧﻠوا ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻟف واﻟﻼم ﻓ َ
ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻧﺎ وﺷطﱠ ﻣدﻓوﻋﺎً ﻟذﻟك
أن اﻟﻣﻘرﻳز ﱠ
ﻗﻠت ﻟك .34»!..وﻻ ﺷ ّ
ي َ
اﻷﻣر ﻓﻳﻬﺎ إﻻّ ﻣﺎ ُ
ك ّ
وﻣﺎ ْ
وﻗﺻر ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺻﺎروا
ﺑﺗﻼﻋب ﺑﻌض أُﻣراء اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
ُ
ْ
ﻫم ﻳﺣﺗﻛﻣون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم إﻟﻰ ﺣﺎﺟب اﻟﺳﻠطﺎن اﻟذي ﱡ
ﻳﻔض اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻷُﻣراء ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﺳﻼﻻت اﻟﺗرﻛﻳﺔ.
اﻷﻋراف اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﺿﻣن ُ
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ات اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ :ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري /اﻟﻌﺎﺷر
ﻣﺗﻐﻳر ُ
ٍ
ﺷﻌوب )اﻟدﻳﻠم ﺛم اﻟﺗُرك( ﻣن ﺷرق
ات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔٌ ﻛﺑرى ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗدﻓﱡق
اﻟﻣﻳﻼدي ﻣﺗﻐﻳر ٌ

اﻟﺻﻐرى اﻟﻣﺟﺎورة .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إﻳران واﻟﻌراق ﻓﺂﺳﻳﺎ ُ
اﻟﻬﺟري )اﻟﺣﺎدي ﻋﺷراﻟﻣﻳﻼدي( اﺳﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻼﺟﻘﺔُ ﻋﻠﻰ ﺑﻐداد ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ

ﻓظﻬرت ﺛُﻧﺎﺋﻳﺔ :اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ/اﻟﺳﻠطﺎن ،وﺳﺎد ﻧظﺎم اﻹﻗطﺎع اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷرض،
اﻟﻧ َﺧب إﻟﻰ ﻓﺋﺗﻳن ﻛﺑﻳرﺗﻳن :ﻓﺋﺔ أرﺑﺎب اﻟﺳﻳوف ،وﻓﺋﺔ أرﺑﺎب اﻷﻗﻼم.35
واﻧﻘﺳﻣت ُ

ﻷن اﻟﺷﻌوب
واﺿطرب
ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطورات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔّ ،
ُ
ﻧق اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔ ﱠﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺛرﻳﺔُ
اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ ﻣن ﺑﻼد ﻣﺎ وراء اﻟﻧﻬر ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗ ُ
اﻟﻣْﻠك )-
ﻓﻘﻬﺎء إﻳران ﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ .ﺛم ﺣﺻﻠت ﺗﺳوﻳﺔٌ ﺑﻳن اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ وﻧظﺎم ُ
485ﻫـ1092/م( وزﻳر اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳن اﻟﺳﻠﺟوﻗﱠﻳﻳن اﻷوﻟَﻳن ،وﺟرى اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﺎﺋر اﻟﻣذاﻫب

اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺳﻧﻳﺔ ،واﻗﺗرﻧت اﻷﺷﻌرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺗُرﻳدﻳﺔ ،وأﻗﺑﻠت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ )اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ()= ِ
اﻟﻧظﺎﻣﻳﺎت(؛ ﻓﺎزدادت اﻟﻣؤﺳﺳﺔُ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺑذﻟك ﻗوةً

وﻧﻔوذاً .وﻳرﺟﻊُ ذﻟك ﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﺛﻧﻳن :ﺣﺎﺟﺔُ اﻟﺳﻠطﻧﺎت اﻟﺟدﻳدة إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ،
وﺗَﻧﺎﻣﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﻔﺗوى ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻔﺎطﻣﻳﺔ
ٍ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻹﺛﺑﺎت
اﻟﺟ ُدد ﻛﺎﻧوا
ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﺗﻳﺎرات اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﺳﻼطﻳن ُ
ُ
اﻟﻣﻧﺎﺻرﻳن
ﺷرﻋﻳﺗﻬم ﻷﻧﻬم ُﺟ ُد ٌد ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ،وﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣﺿطرﻳن ﻟﻠظﻬور ﺑﻣظﻬر ُ
ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ وﻟﻳس اﻟﻣﺳﺗوﻟﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻳﺑدو ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ أُﻟّﻔت وﻗﺗَﻬﺎ )أي ﻓﻲ
اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري( )اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي( :ﻛﺗﺎب ﺳﻳﺎﺳت

اﻟﺟوﻳﻧـﻲ)-
اﻟﻣﻠك وزﻳـر اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ،وﻛﺗﺎب إﻣﺎم اﻟﺣرﻣﻳن ُ
ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻧظﺎم ُ
478ﻫـ1085/م(« :ﻏـﻳﺎث اﻷ َُﻣم ﻓﻲ اﻟﺗﻳـﺎث اﻟظُﻠَم» ،وﻛﺗﺎب اﻟﻐزاﻟﻲ )505-ﻫـ1111/م(:
ﺷﻳد ﺗﻠك اﻟﻣؤﻟﱠﻔﺎت ﺑﺎﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻬم ﻟدار
«اﻟﻣﺳﺗظ ِﻬري ﻓﻲ ّ
اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ» .وﺗُ ُ
رﻛﺎء ﻟﻠﺳﻼطﻳن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟروم واﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗُ ﱢ
ﺻور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺷ َ
وﻗﺿﺎء وﻧﺷ اًر.36
اﻟﺳّﻧﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﺷﺗراﻋﺎً وﺗﻌﻠﻳﻣﺎً
ً
اﻟﻌﻘﻳدة ُ
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ﻗﻝ اﻧﺗﺷﺎ اًر ﻓﻲ اﻟﺷﺎم وﻣﺻر
وﻛﺎن
اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔ ﱡﻲ واﺳﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ إﻳران واﻟﻌراق ،وأ ّ
ُ
ﻟﻛن ﻗُﺿﺎة اﻷﺣﻧﺎف ﻛﺎﻧوا داﺋﻣﺎً ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﻳ ٍﱢز ﻣﻧذ ﺗوﻟّﻰ أﺑو ﻳوﺳف
وﺟزﻳرة اﻟﻌربّ .
ﻗﺿﺎء اﻟﻘُﺿﺎة ﻓﻲ ﻋﻬد ﻫﺎرون اﻟرﺷﻳد ﻓﻲ ﺳﺑﻌﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري .إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت
َ
ﺗﺣﻣﺳوا ﻛﺛﻳ اًر ﻟﻸﺷﻌرﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻣﻰ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔُ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ،
أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷ َ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ّ
ﺣﻧﺎف ﻣﺎ ّ
ﱠ
ﺑﻌﺿﻬم أﻗرب ﻟﻼﻋﺗزاﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻳدة ،ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﻛﺳﺎف ﻧﺟم اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺑﺈﻳران واﻟﻌراق.
وظﻝ
ُ

وﺗﺿﺎءﻝ ﻫذا اﻷَ ْﻣ ُر وزاﻝ ﺑﻌد ظﻬوراﻟﺳﻠطﻧﺎت اﻟﺳﻠﺟوﻗﻳﺔ واﻷﻳوﺑﻳﺔ واﻟﻣﻣﻠوﻛﻳﺔ ،ﻧﺗﻳﺟﺔَ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ؛ وﻷ ّن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﺷدﻳدي اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎً ﺑﻌﻠم اﻟﻛﻼم؛ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﺗﻧﺎزﻻت
َ
ُ
اﺳﺗﺧداﻣﻪ )ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺗﻛﻠﱢﻣﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب( ﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ واﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﻘرن

اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري .وﻛﺎن اﻟﺗﻘﻠﻳد اﻟﻣوروث أن ﻳﺷﻳر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘُﺿﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب
ﺑﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ أو ﺗﻠك ﺑﺣﺳب ﻣذﻫب ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﺳ ّﻛﺎن .ﺣﺗّﻰ إذا ﻛﺎن

ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘُﺿﺎة ﻛﺎن
ﺳ ّﻛﺎن اﻟﺑﻠد أو اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻔرﻳﻘﻳن )أي اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ واﻟﺣﻧﻔﻳﺔ(؛ ّ
َ
ﻳﺷﻳر ﺑﺗﻌﻳﻳن ِ
أن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻠﻎ
ﻗﺎﺿَﻳ ْﻳ ِن ﻣن
اﻟﻣذﻫﺑﻳن .ﺑﻳد ّ
َ
ِذروﺗَﻪُ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﱠﻳن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟظﺎﻫر ﺑﻳﺑرس
وﺑﻐض
ﻋﺎم 660ﻫـ1261/م ،ﻗُﺿﺎةً ﻣن اﻟﻣذاﻫب اﻟﺳﻧﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ُﻣ ُدن اﻟدوﻟﺔ،
ّ
أﻫم أﺳﺑﺎب ذﻟك
اﻟﻧظر ﻋن وﺟود ﻣﺗﻣذﻫﺑﻳن ﺑﺄﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد أو اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻛﺎن ﺑﻳن ّ
ﱢ
اﻟﺳّﻧ ّﻲ ُﻛﻠﱢﻪ.37
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠ ًﺔ ﻟﻺﺳﻼم ُ

وﻟدﻳﻧﺎ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﻣﻣﻠوﻛﻲ رﺳﺎﻟﺔٌ ﻧﺎدرةٌ ﻋن أﺣواﻝ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘُﺿﺎة وﻋﻼﺋﻘﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ذاﺗﻪ؛ ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﻗُﺿﺎة اﻷﺣﻧﺎف ﺑﺎﻟﺷﺎم ﻧﺟم

ﱠ
وﺳﻣﺎﻫﺎ« :ﺗُﺣﻔﺔ اﻟﺗُرك
اﻟدﻳن إﺑراﻫﻳم ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟطرﺳوﺳﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﺎم 758ﻫـ1356/م( ّ
ﺻﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ
اﻟﻣْﻠك» .وﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻳرﻳد ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ُﻧ ْ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟب أن ُﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ُ
ﺗرﺗﻳب ٕواﺻﻼح ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ .ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻧﺻرف وﻣﻧذ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻓﻘﻬﺎء

ﺑﻌزﻝ ﻗُﺿﺎة اﻟﻣذاﻫب اﻷُﺧرى
اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ وﻗُﺿﺎﺗﻬم .وﻫو ﻳﻧﺻﺢ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺣﻧﻔ ﱠﻲ اﻟﻣذﻫب ْ
ق ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ! وﺧﻼﻝ ذﻟك
ﻷن ﻣذﻫﺑﻬم أَوﻓَ ُ
ٕواﻳﻛﺎﻝ اﻷﻣر ﻛﻠﱢﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف ّ
اﻟﻌرض اﻟطرﻳف ﺗﺗﺑﱡﻳ ُن ﻟﻧﺎ ِﻋﻠّﺔٌ ﻣن ِﻋﻠَﻝ ﻟﺟوء اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻌدﻳد اﻟﻘُﺿﺎة ﺑﺣﺳب اﻟﻣذاﻫب؛ إذ
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اﺧﺗص
ﻛﺑﺎر اﻷُﻣراء .ﻓﻘد
ﱠ
ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻔُ ُذ ﻣن ﺧﻼﻓﺎﺗﻬم اﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻳر ُ
ﻳدﻫﺎ ُ
ِ
ﻷن اﻟرأي اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻓﻲ
اﻟﺳﻼطﻳن ﻗُﺿﺎة اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﻣواﻝ اﻷﻳﺗﺎم اﻟﺻﻐﺎرّ ،
ُ
اﻷﺣﻧﺎف ذﻟك.38
اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘوﻝ ﺑوﺟوب اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﺻﻐﻳر ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳرى
ُ

ﺻﺑﺎت،
وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗورﻳث ذوي اﻷرﺣﺎم .ﻓﺎﻷﺣﻧﺎف ﻳرون ﺗورﻳﺛَﻬم ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟ َﻌ َ
اﻟﺣ ْﺷرﻳﺔ»
ﺑﻧﻳﻣﺎ ﻻ ﻳرى اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔُ ذﻟك؛ وﻟذا ّ
ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻬدت ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوارﻳث « َ
ﻷن اﻷﻣواﻝ ﻗد ﺗؤوﻝ ﻣن ﻫذا اﻟطرﻳق إﻟﻰ ﺧزاﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ .وﻳﺣﺗﺎر
إﻟﻰ اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ أﻳﺿﺎًّ ،39
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺟﻳز ذﻟك؛
ﻷن ﺳﺎﺋر اﻟﻣذاﻫب ﺗُ ُ
اﻟطرﺳوﺳﻲ ﻗﻠﻳﻼً ﻓﻲ «ﺗزوﻳﺞ اﻟﺻﻐﺎر» ّ
ِ
ﻣﻧﻊ اﻟﻘُﺿﺎة ﻣن ﺳﺎﺋر
ب ﻋﻠﻳﻪ ِﺣﺳﱡﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻳﻧﺻﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﺑ ْ
اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ .ﺛم َﻳ ْﻐﻠ ُ
ﺑﺎﻟﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺣﻔظ
اﻟﻣﺷﻳن .40وﻫو ﻳﺗّﻬم ﻗُﺿﺎة اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ
اﻟﻣذاﻫب ﻣن إﺟراء ذاك اﻟﻌﻘد ُ
ُ
ﺻون ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ
أﻣواﻝ اﻷوﻗﺎف اﻟﺧﻳرﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ .واﻟﻌﻣ ُﻝ اﻟوْﻗﻔﻲ َﻣ ٌ
اﻟﺣﻧﻔﻲ ،ﻷ ﱠن اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﺣﻧﻳﻔﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘو ُﻝ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗف ،أي أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ

ﻳرى ﺗﺄﺑﻳدﻩ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻛرﻩُ اﻟوﻗف اﻷﻫﻠ ﱠﻲ ،ﻟﺗﻧﺎﻗُﺿﻪ اﻟظﺎﻫر ﻣﻊ آﻳﺎت اﻟﻣوارﻳث ﻓﻲ
ﱠ
وﻳظﻬر ﺣرﺻﺎً ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف،
اﻟﻘرآن .ﺑﻳد ّ
أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطرﺳوﺳﻲ ﻳﺗﺟﺎﻫ ُﻝ اﻷﻣر ُﻛﻠﻪُ ،
وﻳﻧﺻﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﻌدم اﻟوﺛوق ﺑﺎﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﻳﺗﻬم إدارة أوﻗﺎف اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻷُﻣوي
اﻟﺿﺧﻣﺔ.
أن ﺑﻘﺎء اﻷوﻗﺎف وازدﻫﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر
وﻧﻔﻬم ﻣن رﺳﺎﻟﺔ اﻟطرﺳوﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ّ
ُ
اﻟﻌﺻور ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺣرص اﻟﻔﻘﻬﺎء أو اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﺑﻝ ﻟﻠﺗﺄﻳﻳد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﺑﻳر
ﻟﻬﺎ ،وﻋدم ﻗُدرة اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ رﻏم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻛﺛﻳرة.41

أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟطرﺳوﺳﻲ ﺗُﻌطﻳﻧﺎ ﺻورةً ﻏﻳر زاﻫﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن
ﺑﻳد ّ
ﺣدود اﻟطﻠب ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗد ﱡﺧﻝ ﻓﻲ
اﻟﻬﺟري؛ إذ ﻳﺑﻠُﻎُ اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
َ

أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ٕواﺟراءاﺗﻬﺎ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳذﻫب اﻟطرﺳوﺳﻲ ،واﻵﺧرون اﻟذﻳن ﺳﺑق ذ ْﻛ ُر ﻧﺻوﺻﻬم
ﻓﻲ ﺳﻳﺎ ٍ
أن ذﻟك اﻟﺗد ﱡﺧ َﻝ ﺑﺎﻟذات ﻫوﺗد ﱡﺧ ٌﻝ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻳﻌﺔ!42
ق َ
آﺧر ،إﻟﻰ ّ
ٍ
ﺗﻧﺻﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻓﺈن رﺳﺎﻟﺔ اﻟطرﺳوﺳﻲ ﻫذﻩ ،واﻟﺗﻲ
وﻣن ﺟﻬﺔ أُﺧرى؛ ّ
ُ
ﺑﺎﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ )ﺑﺣﺳب ﻓﻘﻪ اﻷﺣﻧﺎف( ،ﺑدﻻً ﻣن «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ،ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ إﺧﻔﺎء
اﻟﻌﻳوب ووﺟوﻩ اﻟﻘﺻور اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻘﻬﻲ /اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .وﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ
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ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻳﱢﻧﺎت واﻟﺷﻬود وﺳﻣﺎع اﻟدﻋﺎوى ،وﺗﻧظﻳم ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛم ،وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷﺣﻛﺎم،

ٕواﻧﻔﺎذﻫﺎ ،وﺑطء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،وﺿﺂﻟﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم ،ﻟﻌدم وﺟود
اﻟدرﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ.

ﺑﻳد ﱠ
أن اﻷﻫ ﱠم ﻣن ذﻟك طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ذاﺗﻪ .إذ ﻫو أﺷﺑﻪُ ﺑﺎﻟـCommon Law
وﻳﻠﻌب ﻓﻳﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ دو اًر رﺋﻳﺳﻳﺎً.
اﻟﻌرف،
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳد اﻻﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ ،واﻟذي
ُ
ُ
ﻳﻌﺗﻣد ُ

ﻧﺻﺎً أو
وﺑﺣﺳب اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ،ﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟدوﻟﺔُ ﻓﻲ ﻋﺻورﻫﺎ اﻷُوﻟﻰ أن
َ
ﺗﻔرض ّ
ﻧظﺎﻣﺎً ﻣﻌﱠﻳﻧﺎً  Codeأو  Coded Lawﱠ
ﻷن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗوﻟﱠوا اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ .وﻗد ﺧﻔّف
ﺳﺎدت ﻓﻲ ٍ
ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻳﺊ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ آراء وﺗﻘﺎﻟﻳد
ظﻬور اﻟﻣذاﻫب ،واﻟﺗﻲ
ْ
ُ
ﻣدار اﻟﻔﺗوى،
ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣت أﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب ،وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ُ

ﻟﻛن ﻛﺎن اﻟﻣﻔروض ﱠ
أن اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘُﺿﺎة
واﻟرأي اﻟﺳﺎﺋد ،واﻟﻣﺧﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﻣذﻫبْ .
وﺣدود اﺟﺗﻬﺎدﻩ
ﻳﻛون ﻣﺟﺗﻬداً ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
إﻣﻛﺎن اﻷﺧذ ﺑﺂراء ﻏﻳر راﺟﺣﺔ ﻓﻲ
ُ
ُ
َ

ث ﻓﻲ اﻟﻌﺎدةٕ .واذا ﺣدث ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن
ﻳﺣد ُ
أن ذﻟك ﻣﺎ ﻛﺎن ُ
ﻣذﻫﺑﻪ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ .ﺑﻳد ّ
ﻧﻌرف ﻣن
ﻣﺣﻣوداً ﻣن ﺟﺎﻧب زﻣﻼﺋﻪ رﻏم إﻗرارﻫم ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ﺑﺿرورة اﻻﺟﺗﻬﺎد! ﻛﻣﺎ
ُ
ٍ
ٍ
ﺣﺎﻻت
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺛﻝ اﺟﺗﻬﺎدات اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ )728-ﻫـ1327/م( ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ،وﻫو ﻣﺎ
ٍ
ﺷﺎﻓﻌﻲ
ﻗﺎض
ﺑوﺳﻊ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻳن إﻟﻰ
ﺗوﻟﱠﻰ
ٍ
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ّ
َ
أي ﺣﺎﻝ .وﻳﺑﻘﻰ اﻟﺳؤاﻝ :ﻫﻝ ﻛﺎن ُ
ﺻدرﻩُ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻧﻳﺳﺎﺑور ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻬﺟري أن ﻳﺗوﻗّﻌوا اﻟﺣﻛم اﻟذي ُ
ﺳﻳ ُ
ﻗﺿﻳﺗﻬم؟

أن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣؤﺳﱠﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺷﻌﺑﻳﺔ .ﻓﻘد
ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻧﺎس ﻳﻧظرون إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻼ َذ اﻷﺧﻳر ﻣن
اﺳﺗظﻠّت ﺑظﻼﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟوارﻓﺔ ،وظ ﱠﻝ
ُ
اﺳﺗﺑدادﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﻋﺷواﺋﻳﺔ رﺟﺎﻻﺗﻬﺎ؛ وذﻟك رﻏم ﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻣذاﻫب ،وﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻘُﺿﺎة،
واﻻﺳﺗﻧﺻﺎر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓُس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ واﻟوﻗﻔﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ،
ﺑﻳن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ .وﺧﻳر ٍ
اﻟﻣؤرخ اﻟﻣﺻري اﺑن
اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣزﻳن اﻟذي
دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك:
ُ
ﻳﻌرﺿﻪُ
ُ
ّ
ُ
إﻳﺎس ﻟﻠﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ُﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ﺳﻧﺔ 928ﻫـ1521/م ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻝ ﻟﻠﺑﻼد رﺳو ٌﻝ )ﻳﺳﻣﻳﻪ

ﺑﺎﺳﻣﻪ اﻟﺗرﻛﻲ :أُﻻق( ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺣﻣﻝ اﻷﻣر اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧظﺎم
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وﻗﺻر اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ،اﻟذي ﺗوﻻّﻩُ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﺳﻛر ﺳﻳدي
اﻟﻘُﺿﺎة اﻷرﺑﻌﺔ،
ْ
ﺟﻠﺑﻲ.43
V
اﻟﻣؤﺳﺳ ُﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ /اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ :ﺑﻠﻐت اﻟﻣؤﺳﺳﺔُ اﻟدﻳﻧﻳﺔ/اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ِذروةَ
اﻟظﺎﻫر ﻟذﻟك ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ﻣﻧﺻب
اﻟرﻣز
ﻧﻔوذﻫﺎ -ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف -ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ .و ْ
ُ
ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺳﻠطﺎن ُﻣراد اﻟﺛﺎﻧﻲ )1451-1421م( .وﻗد ﺷﻣﻠت
ٍ
ٍ
دﻳﻧﻲ ﻣن
أي
ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ
ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻب
ﻣﻧﺻب ٍ
ُ
ُ
ﻣﻧﺻب ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘُﺿﺎة ،وﻻ ّ
ﻗﺑﻝ .وﻣن ذﻟك اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس واﻷوﻗﺎف واﻟﻣﻔﺗﻳن واﻟﻘُﺿﺎة وﻣﺷﺎﻳﺦ اﻟطرق

َﺻﻠﻪ وﻣﻌﻧﺎﻩ ،وﻟﻣﺎذا
اء اﻟدارﺳﻳن ﻓﻲ أ ْ
اﻟﺻوﻓﻳﺔ .وﺑﺳﺑب اﺗﺳﺎع ﻧﻔوذﻩ ﻫذا ،اﺧﺗﻠﻔت آر ُ
اﺳﺗُﺣدث ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ٍ
ﻣﺛﺎﻝ ﺳﺎﺑق ،وﻫﻝ ﻛﺎن
اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻪُ ﺿﻣن إدارة اﻟدوﻟﺔ ﻗوةً أو ﺿﻌﻔﺎً
ُ
ﻟﻪ .44وﺗﺷﻳر ﺗطورات اﻟﻣﻧﺻب ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ٍ
ﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻠﻣﺷروﻋﻳﺔ ،ﻟﻳس
أﻣور :ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن -ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻣن ﻗﺑﻝ -إﻟﻰ

وﺣﺳب؛ ﺑﻝ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم َﺣ َﻣﻠﺔ ﻟواء اﻟﺷرﻳﻌﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ُﻏزاةً وﻣﺟﺎﻫدﻳن ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﷲ
ْ
اﻟﻧ َﺧب اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
وﺣﻣﺎﺗﻬﺎ .واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ إزدﻳﺎد اﻟﻣﻳوﻝ ﻟدى ُ
ُ

اﻟﺣ َرﻣﺎن اﻟﺷرﻳﻔﺎن واﻟﻘدس ،إﻟﻰ اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ َ
واﻻﺗّﺑﺎع ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻵﺧرﻳن ،ﻣﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﻷوﺛق ﺑﻣﺻﺎدر
ٍ
أن ذﻟك اﻗﺗرن ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﻌﻧﻳف ﻣﻊ اﻟﺻﻔوﻳﻳن ،وﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺧﻼﻓﺔ
اﻹﺳﻼم .وﺑﺧﺎﺻﺔ ّ
اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة .واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺿﺧم اﻹﻣﺑرطورﻳﺔ واﻣﺗدادﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗوةً
ﻋظﻣﻰ ﺗُﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﻣﺎﻟك اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﺿوﻳﺔ ﺗﺣت اﻹﻣﺑ ارطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘ ﱠدﺳﺔ
اﻟﻣﺳﺗظﻠّﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎﺑﺎ واﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻣﻘ ﱠدﺳﺔ.

وﻟﻠﻣدرﺳﻳن واﻟﻣﻔﺗﻳن .وﺗراﻓق
وﻗد ﻋﻧﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻗوةً ظﺎﻫرةً ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف ،وﻟﻠﻘُﺿﺎة،
ّ
ُ◌ﺧرى اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﻘُﺿﺎة – ﺑﺣﻳث
ذﻟك ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻬَ َرﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﻣدارس اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ،واﻷ ُ
ﻳﻣﻛن اﻟﻘو ُﻝ إﻧﻪ وﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ ﺻﺎرت ﻫﻧﺎك
ُ
ﻣؤﺳﺳﺔٌ دﻳﻧﻳﺔٌ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ.45
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إن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟذي ُﻳﻬ ﱡﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻫو طﺑﻳﻌﺔُ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ /اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻟدوﻟــﺔ؛ وﻟــذا
ّ
ﻓﺳ ـ ـﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌـ ــرض اﻹﺷـ ــﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻟﺗﻧـ ــﺎظُر واﻟﺗ ـ ـوازي واﻟﺗـ ــداﺧﻝ ﺑـ ــﻳن اﻟﻘـ ــﺎﻧون

)اﻟﺳ ــﻠطﺎﻧﻲ( واﻟﺷـ ـرﻳﻌﺔ )أو ﻓ ــﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﺔ اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻟﺣﻧﻔ ــﻲ( .واﻟطرﻳ ــف ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﺻ ــدد ﺗﻠ ــك

اﻷواﻣر اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻘُﺿﺎة اﺗّﺑﺎع اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻓــﻲ أﻗﺿــﻳﺗﻬم دون
ﻏﻳـرﻩ .ﻓ ـ  Richard Reppﻳﻌﺗﺑــر ذﻟــك ﻧوﻋـﺎً ﻣــن أﻧـواع اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺗــﻲ ُﻋرﻓــت ﻓــﻲ اﻟﻌﻬــد

ـطﻼح ُﻋــرف ﻓــﻲ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ.
وﻟﺳت أﻋﺗﺑر ذﻟك ﻣــن ﺿــﻣن «اﻟﻘــﺎﻧون» اﻟــذي ﻧﻌـ ُ
ـرف أﻧــﻪ اﺻـ ٌ
ُ
اﻟﺳـﻠطﻧﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻣﻧــذ اﻟﻘـرن اﻟ ارﺑــﻊ ﻋﺷــر ،وﻫــو ﻳﺗﻧــﺎو ُﻝ ﻣﺟــﺎﻟﻳن اﺛﻧــﻳن رﺋﻳﺳـﱠﻳﻳن :اﻟﻣﺟــﺎﻝ

اﻟﺗﻧظﻳﻣـــﻲ ،ﻣﺛ ـﻝ ﺗﻧظــﻳم اﻟﻣﺣــﺎﻛم واﻟﺟــﻳش ،وﺗﺣدﻳــد اﻟﻌﺷــور وﺿ ـراﺋب اﻷرض اﻟزراﻋﻳــﺔ،
ﱠ
ـﺎء ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻣﻧــذ اﻟﻘــرن اﻟﻬﺟــري اﻟﺛــﺎﻧﻲ
وﻋﻼﻗــﺎت اﻷﻓـراد ﺑﺎﻟدوﻟــﺔ .وﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﺳــﻠم ﺑــﻪ اﻟﻔﻘﻬـ ُ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن ذﻛرت .واﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫــو ﻣﺟــﺎ ُﻝ اﻟﺟﻧﺎﻳــﺎت أو ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت .وﻫــو ﻋﻠــﻰ
أن اﻟﺳـﻼطﻳن ﺗــدﺧﻠوا ﻓــﻲ
ﺷﻛﻠﻳن؛ اﻷوﻝ :ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺣــدود اﻟﺷــرﻋﻳﺔ،وﻟﻳس ﻣــن اﻟﻣﻌــروف ّ
ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻲ ﻗررﺗﻬــﺎ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺷــرﻋﻳﺔ .واﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﻋﻘوﺑــﺎت وﺗﻌــﺎزﻳر ﻛــﺎن
اﻟﺳﻼطﻳن ﻳﻔرﺿوﻧﻬﺎ ﺑﻘواﻧﻳن ،وﻫﻲ ﺗﻔــوق اﻟﺣــدود أﺣﻳﺎﻧـﺎً أو ﺗﺣـ ّـدد ﻋﻘوﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ ارﺗﻛﺎﺑــﺎت
ـض ذﻟــك ﻣــن ﺑــﺎب
ذﻛرﻧــﺎ اﻋﺗﺑــروا ﺑﻌـ َ
ﻣــﺎ اﺷــﺗرع ﻟﻬــﺎ اﻟﻔﻘﻬــﺎء .ﻟﻛـ ّـن اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق أن ْ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﺛُُر اﻟﺟـراﺋم
«اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﺗﻳﻬﺎ ﻫﻳﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ أواﻟﺳﻠطﺎن،
ـب ﻣــن
أو ﻳﺷﻳﻊُ اﻟﻔﺳﺎد .إﻧﻣﺎ
ُ
اﻟﺟدﻳد ﻓــﻲ اﻷﻣــر ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ ّ
أن اﻟﺳــﻠطﺎن ﻛــﺎن ﻳطﻠُـ ُ

اﻋﺗﺑﺎرﻫ ــﺎ اﺟﺗﻬ ــﺎداً ﻣ ــن اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ وﻻ ﻧظـ ـ اًر ﻣ ــن
اﻟﻘُﺿ ــﺎة أﺣﻳﺎﻧـ ـﺎً ﺗطﺑﻳﻘﻬ ــﺎ .وﻟ ــذا ﻓ ــﻼ ﻳﻣﻛ ــن
ُ
أن ﻣﺻطﻠﺢ «اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣــﺎﻧﻲ ﻛــﺎن ﻳﻧطﺑــق
ﺟﺎﻧﺑﻪ .46وﻣﺎ ﻋﻧﻳﺗُﻪُ ّ

ﻋﻠــﻰ إﺟـ ـراءات اﻟﺳــﻠطﺔ ذات اﻟطﺑﻳﻌـ ـﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﺗــﺗ ﱡم ﺧ ــﺎرج اﻟﻘﺿ ــﺎء .ﻓﺎﻟﺟدﻳ ــد ﻓ ــﻲ

أن اﻟﺳــﻠطﺎن ﻛــﺎن ُﻳﺻــدر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎً ﻳطﻠــب ﻓﻳــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻘُﺿــﺎة زﻳــﺎدة اﻟﻌﻘوﺑــﺔ
اﻟﻌﺻــر اﻟﻌﺛﻣــﺎﻧﻲ ّ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺗﻠك ،ﻓﻼ ﻳﻌود اﻷﻣــر ظرﻓﻳـﺎً أو اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺎً ،ﻟﻛـ ّـن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻳظـ ﱡﻝ ﻳــذﻛر

ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻘﺎﻧون ااﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ،وﻟﻳس ﻋن اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﻔﻲ.
ﻓﻲ ﺣﻳﺛﻳﺎت اﻟﺣﻛم أﻧﻪ ٌ
واﻟواﻗﻊُ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣــﺎﻟﺗﻳن اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ  ،واﻷُﺧــرى اﻟداﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ،ﻻ ﻧﺟـ ُـد ﻣــن
اﻋﺗرض أو اﺣﺗ ﱠﺞ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء أو اﻟﻘُﺿــﺎة؛ ﻷﻧﻬــم اﻋﺗﺑــروا ذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻣــن ﺻــﻼﺣﻳﺎت
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ﻳف ﻫﻧــﺎ أﻳﺿـﺎً أﻧﻧــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــد ﻣــن اﻟﺳــﻼطﻳن ﺗــدﺧﻼً ﻓــﻲ اﻟﺷــﺄن
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .إﻧﻣﺎ اﻟطر ُ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ/اﻟﺷ ــرﻋﻲ ،ﻧﺟ ــد ﺗـ ـد ﱡﺧﻼت ﻓ ــﻲ اﻟﺷ ــؤون اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗـ ـﻲ ﺗﻘ ــﻊ ﺧ ــﺎرج ﺻ ــﻼﺣﻳﺎت

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ .وﻣــن ذﻟــك ﻣــﺎ ذﻛـرﻩ ﺷــﻳﺦ اﻹﺳــﻼم أﺑــو اﻟﺳــﻌود )982 -ﻫــ1574/م( ﻓـﻲ

إﺣــدى ﻣﻌروﺿــﺎﺗﻪ أو ﻓﺗﺎوﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻗطــﺎع ،إﻧﻣــﺎ ﺑﺎﺳــم اﻹﻧﺻــﺎف واﻟﻌداﻟــﺔ ،وﻟــﻳس

طﻌــﺔ ﻫــو ﻟــﻸوﻻد اﻟــذﻛور
ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻳﻌﺔ .ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
اﻟﻣﻘ َ
ٌ
ﻗﺎﻧون ﻳﻘوﻝ ّ
إن ﺗورﻳــث اﻷرض ُ
ﻓﻘــط ،وطﻠــب أﺑــو اﻟﺳــﻌود أن ﻻ ﺗُﺳــﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧــﻪ اﻹﻧــﺎث ﻣــن ﺑﻧــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓﱠﻲ ﻓﻠﱠﺑــﻰ اﻟﺳــﻠطﺎن
ـدﻳﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﺻــدرﻋﺎم 958ﻫ ــ1551/م .47وﻳﻣـ ـﻛن ذ ْﻛــر ﺣـ ٍ
طﻠﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻌـ ٍ
ـﺎﻻت ﻛﺛﻳـ ـرة

ﺧـﻼﻝ اﻟﻘرﻧﻳ ـن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر واﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷــر ﺗــد ﱠﺧ َﻝ ﻓﻳﻬــﺎ ﺷــﻳو ُخ اﻹﺳـﻼم ﻟﺗﻌــدﻳﻝ ﻗـ ٍ
ـﺎﻧون أو
ـﻠطﺎن
اﻗﺗراح ﻗﺎﻧون ،أو ّ
أن اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺎدر إﻟﻰ ﺳؤاﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ أَروا ﻓﻳﻬﺎ أو أرى ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳـ ُ

أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣ ــﺎﻻت ﺟﻣﻳﻌـ ـﺎً داﺧﻠ ـ ـﺔٌ ﻓـ ــﻲ أﺣـ ــد
ﻣﺻ ــﻠﺣﺔً أو ﺗﺻ ــﺣﻳﺣﺎً ﻷوﺿـــﺎع ﻗﺎﺋﻣـــﺔ .ﺑﻳ ــد ّ
اﻟﻧــوﻋﻳن :اﻟﻧــوع اﻟﺗﻧظﻳﻣــﻲ أو ﻧــوع اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟدوﻟــﺔ،

ﻓﺈن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
ﺷﻳﺊ ﻓﻳﻬﺎ داﺧﻝ ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣذﻫب .وﻫﻛذا ّ
وﻻ َ
ﻛﺎﻧــت ﺗﻠﺟ ـﺄُ إﻟــﻰ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻲ أﺣﻳـ ٍ
ـﺎن ﻛﺛﻳ ـ ٍرة ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﺋﻝ ﻳﻘــوم ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎدة اﻟﺟﻬــﺎزاﻹداري

اﻟﻣدﻧﻲ أو اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠدوﻟﺔ .وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﻊ دﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن.
وﻟدﻳﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗد ﱠﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻳﺣﻳﻰ أﻓﻧدي ﻋــﺎم 1623م ﻟــدى اﻟﻧﻳﺷــﻧﺟﻲ أﻗﺟــﻪ زادﻩ

ظﻬ ــرت ﻓ ــﻲ
أﻓﻧ ــدي ﻣﻘﺗرﺣـ ـﺎً ﺗﻌ ــدﻳﻼت وﻣـ ـو ّاد ﻓ ــﻲ ﺑﻌ ــض اﻟﻣﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻟﺑﺛ ــت أن َ
«ﻗﺎﻧون ﻧﺎﻣﻪ ﺟدﻳد».48
و ُﻛ ﱡﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﱠ
ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﺎ ﱢﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﱠددة ،دوﻧﻣﺎ
أن ﻛﻼً ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﻳن ﻛﺎﻧت ُ
ﻟﻠﺗﻌﺎون وطﻠب اﻟرأي واﻟﻣﺷورة .واﻷﻣور
ات
ﺗﺻﺎدم ،ﺛم ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺑﺎدر ٌ
ُ
ُ
إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،أو ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣذﻛورةُ –ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ -داﺧﻠﺔ ّ
اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ .ﻓﻼ ﺗوﺗﱡر ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﻘﻪ
ﱠد
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻘﺻ ُ
ُ
)أو اﻟﺷرﻳﻌﺔ( ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن ،ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﻳﺎن ،أو أﻧﻧﺎ ﻻﻧﻼﺣظُﻪ.

ﻳظﻬر اﻟﺗوﺗﱡر ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﻣن
ٕواﻧﻣﺎ
ُ
ذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺗﺎن اﻟﻣﺷﻬورﺗﺎن ،واﻟﻠﺗﺎن ﺗﺗﻌﻠﱠق ﻛﻠﺗﺎﻫﻣﺎ ﺑﺎﻷوﻗﺎف .ﺣدﺛت اﻟﺣﺎﻟﺔُ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
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آ ِﺧر ﻋﻬد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺎم 1481م ﻋﻧدﻣﺎ أﻗدم اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء وْﻗف ُزﻫﺎء اﻟﻌﺷرﻳن
ﻟﻛن اﺑﻧﻪ ﺑﺎﻳزﻳد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وأﻣﺎم ﺗﻛﺎﺛُر
أﻟف ﻗرﻳﺔ وﻣزرﻋﺔ ،ﱠ
وﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ «أرض ﻣﻳري»ّ .
اﻟﺣد.49
اء اﻟذي اﺗّﺧذﻩ و ِاﻟ ُدﻩُ ،ﻓﺎﻧﺗﻬﻰ اﻷ َْﻣ ُر ﻋﻧد ﻫذا ّ
«اﻟﻣﻌروﺿﺎت» ﻋﻠﻳﻪ ،أَْﻟ َﻐﻰ اﻹﺟر َ
وﻗف اﻟﻧﻘود» .وﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔٌ ﻗدﻳﻣﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ
أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔُ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔُ واﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬرت أﻛﺛر ﻓﻬﻲ « ُ
ّ
اﻟﺣﻧﻔﻲ ﺗﻘﻊُ ﺑﻳن ﻣﺳﺄﻟﺗﻳن ﻏﻳر ﻣﺣﱠﺑﺑﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﻔﻲ :ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟواز وﻗف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠَك،
وﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟواز وﻗف اﻟﻣﻧﻘوﻝ .وﻫﻲ ﻣﺳﺎﺋ ُﻝ اﻧﺣﻠّت ﻗدﻳﻣﺎً ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻟدى

اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺟرى اﻟﻌﻣ ُﻝ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر رﻏم ﻣﻧﻊ وﻗف
ْي
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠَك ﻟدى اﻟﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣذﻫب ،وﻋدم إﺟﺎزة وﻗف اﻟﻣﻧﻘوﻝ إﻻّ ﻓﻲ أر ٍ

ﻣرﺟو ٍح ﺑﺎﻟﻣذﻫب .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 952ﻫـ1545/م ذﻫب ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺳﻛر ﺟوي زادﻩ إﻟﻰ ُﺣرﻣﺔ
وﻗف اﻟﻧﻘود ﻷﻧﻪ ﻳؤّدي ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟرﺑﺎ .50وﻋﻧدﻣﺎ ُﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ُﺳﻠﻳﻣﺎن
اﻗﺗﻧﻊ ﺑﻣﺳوﻏﺎت اﻟﻣﻧﻊ ،وأﺻدر ﻗ ار اًر ﺑﻣﻧﻊ وﻗف اﻟﻧﻘود ،وﺣ ّﻝ اﻷوﻗﺎف اﻟﻣوﺟودة أو

ﺗﺿرر اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن «وﻗف اﻟﻧﻘود» ﻓﻘد ﻛﺛُرت اﻟﺷﻛﺎوى ﻣن
ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ .وﺑﺳﺑب ﱡ
ﻫذا اﻹﺟراء ،وﻟذا ﺗد ﱠﺧﻝ أﺑو اﻟﺳﻌود ﺑﻌد وﻓﺎة ُﺟوي زادﻩ ﻋﺎم 954ﻫـ1547/م ﻓﺄﺻدر

ﻓﺗوى ﺑﺈﺟﺎزة وﻗف اﻟﻧﻘود ﺑﺣﺟﺗﻳن :رأي ُﻟزﻓَر ﺑن اﻟﻬُذﻳﻝ ﺗﻠﻣﻳذ أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺟواز وﻗف
اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻌدة أﺟﻳﺎﻝ .وأُرﺳﻠت اﻟﻔﺗوى أو اﻟﻣﻌروﺿﺔ إﻟﻰ
أن
َ
اﻟﻣﻧﻘوﻝ ،و ّ
اﻟﺳﻠطﺎن ،ﻓﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻬﺎء ٍ
ﻛﺑﺎر آﺧرﻳن ،ﺛم أﺻدر ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ وﻗف اﻟﻧﻘود،

اﻟﺳُﺑﻝ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
وﻟﺳﺑﺑﻳن :ﺗﺄﻳﻳد أﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟوﻗف اﻟﻧﻘد ،و ّ
ﻷن إﻟﻐﺎءﻩ أَ َ
ﺿ ﱠر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟد و ُ
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ.
ُ

وﻟﻧﻌ ْد إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻝ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
وﻟﻧﺗوﻗﱠف ﻋﻧد ﻫذا ّ
اﻟﺣدُ ،
ﺗﻣﻳﻳز ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﻳن اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻌﺎم ،واﻟﺷﺄن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲ.
اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ٌ

أن اﻟﺗﺟﺎ ُذب ﻟم ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻧد أطراف اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور
ﺑﻳد ّ
ﺗداﺧ ٌﻝ أﻛﺑر ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻔﻘﻪ أو ﺑﻳن
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن؛ ﺑﻝ ﺻﺎر ﻫﻧﺎك ُ

أن
اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ .واﻟﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻏﻳر ازدﻳﺎد اﻟﺗ ُ
داﺧﻝّ ،
وﺣﺳب؛ ﺑﻝ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻛﺎن ﻳﺗد ﱠﺧ ُﻝ ﻣﺷﺗرﻋﺎً أو ﻣﻘﱢﻧﻧﺎً ﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ
ْ
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وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ أو اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣﻔﺗﻳن .وﻗد أﺣدث ذﻟك ﺑﻌض

ث
اﻟﺗوﺗرات أواﻟﺗذ ﱡﻣرات ،ﺛم اﻧﺗظﻣت
ﻳﺣد ُ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔُ واﻧﺿﺑطت ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ُ
ُ
ٍ
ﻓﻳﻌﺗﺑر ﻣن
ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻣﺎ ُ
أﻳﺎم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك واﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ .ﻫﻧﺎك ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت ُ

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أوﻣن اﻟظُْﻠم واﻟﺗﻌدي ،وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك آﻟﻳﺔٌ ﻟﺣ ّﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري
ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎن ،وﻣﻧذ اﻟﻘرن
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ؛ ّ
ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟدوﻟﺗﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲّ .
اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر،

أن
اﻵ َﺧرﻳن ،أو ّ
ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘط؛ ﺑﻝ

ﻛﺎن ُﻳﺑﺎدر إﻟﻰ ﻋرض اﻷﻣر اﻟ
ﻣﺳﺗﺟد ﻋﻠﻰ ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﻔﺗﻳن
ّ
ﺻدر ﻓﻲ
اﻟﻣﻔﺗﻳن ﻳﺑﺎدرون إﻟﻰ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻳﻪ ،ﺛم ﺗﺟري
ٌ
ﻧﻘﺎﺷﺎت ُﻳ ُ
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ وا ٍ
ٍ
ﺣد أي ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ
ﻗﺎﻧوﻧﻪُ .وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔُ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟري
َ
ﻔﻘﻬﺎء ﻳﺗد ﱠﺧﻠون ﻣن طرﻳق اﻟﻣﻌروﺿﺎت أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
ﻛﺎن اﻟ ُ

وﻳﻛون
ٕوادارﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣﺟﺎﻟﻬم ﻣﺑﺎﺷرةًٕ ،51واﻧﻣﺎ ﻳرون ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔً ﻟﻠﻧﺎس وﻟﻠدوﻟﺔ.
ُ
إﻣﺎ ﻣن طرﻳق اﻟﻣﻌروﺿﺎت أو اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻣو ﱠﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎن ،أو ﺑﺣدﻳث ﺷﻳﺦ
اﻟﺗد ﱡﺧﻝ ّ
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟدﻳوان أو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ.

إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن
وﻫﻛذا ،ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﺟرﺑﺔُ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔُ ﻣﺗﻘدﻣﺔً ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﻳث ّ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧت أﻓﺿﻝ أو أﻛﺛر اﻧﺗظﺎﻣﺎً وﺳﻼﺳﺔ .وﻟذا ﻓﻘد

اﻟﻣﺳﺗﺟدة ،ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﺑﻳن
وﻣراﻋﺎة اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
ّ
أﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ آﻟﻳﺔ ﻟﺣ ّﻝ اﻟﻧزاﻋﺎتُ ،
ت ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ُﻣراﻋﺎة
ﻧﺻ ْ
اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺗﻳن ،وﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺗواﻓُﻘﺎت إﻟﻰ ﻗواﻧﻳنّ ،
ٍ
رب R.
ﺑﺷﻛﻝ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺧﺿوع ﻟﻬﺎ؛ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ
ﺧﺎص .وﻗد ﺗوﺻﱠﻝ رﻳﺗﺷﺎرد ّ
ّ

أن اﻟﻔﺗﺎوى
Reppإﻟﻰ ُﺧﻼﺻﺔ أرى أﻧﻬﺎ ﺻﺣﻳﺣﺔٌ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ّ
دور
ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻗواﻧﻳن ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘوﻝ ّ
ﺑﺄن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻟﻬﺎ ٌ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،واﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻓﻘد
ﺻﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧون؛
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ُ
وﺗﻛﺎﻣ ٌﻝ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن
وﺗﻧﺳﻳق
اﻧﺳﺟﺎم
ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
ُ
ٌ
ُ
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻراﻟﻌﻣﺛﺎﻧﻲ ،أو ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر

ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ.52
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واﻟﺷﻌوﺑﻳﺔ ,ﺑﻳروت ،دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ1963 ،م.

 - 23اﻧظر ﻋن ﻗﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟم؛ رﺿوان اﻟﺳﻳد :ﻗﺿﺎء اﻟﻣظﺎﻟم ،وﺟﻪٌ ﻣن وﺟوﻩ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؛ ﺑﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ،م ،14،1987ص -216
Jurgen Nielsen: Secular Justice in an Islamic State, 1985. ،258

 - 24اﺑن ﻓﺿﻝ اﷲ اﻟﻌﻣري ,ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﻣﺎﻟك اﻷﻣﺻﺎر )دوﻟﺔ اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك

اﻷوﻟﻰ( ،دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﻳق دوروﺗﻳﺎ ﻛراﻓوﻟﺳﻛﻲ :ﺑﻳروت 1986م ،ص  .102-100واﻧظر

اﻟﻔﺻﻝ اﻟذي ﻛﺗﺑﻪ اﺑن ﺑطوطﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ ،ﻧﺷرة ﺑﺎرﻳس 1853م ،م 91-89/1ﻋن ﻗﺿﺎء
اﻟﻣظﺎﻟم أو ﻣﺟﻠس اﻟﻣظﺎﻟم ﺑدار اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻬﺟري.

اﻟﺑﻐﺎة» وأﺣﻛﺎﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﻔﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ :ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ
 - 25ﻗﺎرن ﻋن « ُ
ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب اﻟﺷراﺋﻊ ,ﺑﻳروت ,دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ1986 ،م ،156-140/7 ،واﻟﻣرﻏﻳﻧﺎﻧﻲ:

اﻟﻬداﻳﺔ )ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﻳر ﻻﺑن اﻟﻬُﻣﺎم( .ﻧﺷرة ﺑوﻻق1316 ،ﻫـ.414-409/4 ،
اﻟﻣﻠك»,
وﻗد ﻋﻘد اﻟطرﺳوﺳﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ« :ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺗُرك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟب أن ُﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ُ
اﻟﺑﻐﺎة واﻟﺧوارج
ﺗﺣﻘﻳق رﺿوان اﻟﺳﻳد ،ﺑﻳروت ,دار اﻟطﻠﻳﻌـﺔ 1992م ،ﻓﺻـﻼً ﻋن «أﺣﻛﺎم ُ

ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎن» ،ص .131-117

 - 26اﻟﻣﺎوردي ,اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ,ﻧﺷرة  ،Engerﺑون 1853م ،ص
.42-38

ووﻻة اﻷﻣور
 - 27ﻣﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻘدﺳﻲ ,ﺑذﻝ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ُ
وﺳﺎﺋر اﻟرﻋﻳﺔ .ﻣﺧطوطﺔ ﺑﺎرﻳس رﻗم ) 451ﻋرﺑﻲ( ،ق 46ب 48 -أ .واﻟﻘدﺳﻲ ﻫو
ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب :دوﻝ اﻹﺳﻼم اﻟﺷرﻳﻔﺔ اﻟﺑﻬﻳﺔ وذﻛر ﻣﺎ ظﻬر ﻣن ِﺣ َﻛم اﷲ اﻟﺧﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب

طﺎﺋﻔﺔ اﻷﺗراك إﻟﻰ اﻟدﻳﺎر اﻟﻣﺻرﻳﺔ ,ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﺑﻳروت1997 ،م.

 - 28ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋوض اﻟﺳﻧﺎﻣﻲ ,ﻧﺻﺎب اﻻﺣﺗﺳﺎب ،ﺗﺣﻘﻳق واﺋﻝ ﻋز اﻟدﻳن ,اﻟرﻳﺎض,
دار اﻟﻌﻠوم 1985م ،ص .41-38
25

 - 29اﺑن ﻗﻳم اﻟﺟوزﻳﺔ ,اﻟطرق اﻟﺣﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ,ﻧﺷرﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﺳﻛري
)ﺑﻐداد  ،ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ( ،ص .15

 - 30اﻟﺟوﻳﻧﻲ ,ﻏﻳﺎث اﻷُﻣم ﻓﻲ اﻟﺗﻳﺎث اﻟظُﻠَم ,ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم اﻟدﻳب ،اﻟدوﺣﺔ
1400ﻫـ ,ص .63-62

اﻟﻣﺿﻲء ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﻲء ,ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم
 - 31اﺑن اﻟﺟوزي ,اﻟﻣﺻﺑﺎح ُ
اﻟﺣدﻳﺛﻲ ،ﺑﻐداد 1984م.298/1 ،
 - 32اﻟﺳﺧﺎوي ,اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﺗوﺑﻳﺦ ﻟﻣن ذم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ص .90
 - 33اﻟﻣﻘرﻳزي ,اﻟﺧطط ،ﻧﺷرة ﺑوﻻق ،م ،2ص .220

 - 34اﻟﺧطط ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،م.221/2

 - 35ﻗﺎرن ﻋن ذﻟك )Heribert Busse, Calif und Grosskonig (1979
ودراﺳﺗﻲ  :رؤﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ وﺑﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻲ :اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

واﻟدوﻟﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .58-52

 - 36رﺿوان اﻟﺳﻳد ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  .58-52واﻟﻔﺿﻝ

ﺷﻠق :اﻟﻔﻘﻳﻪ واﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ؛ ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد م،1
ﻋدد1989 ،4م ،ص .158-91

 - 37ﻗﺎرن ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع دراﺳﺗﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻧﺷرﺗﻲ ﻟﺗﺣﻔﺔ اﻟﺗُرك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟب أن
ُﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻠك ﻟﻠطرﺳوﺳﻲ ,ﺑﻳروت ,دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ 1992م ،ص .18-13
 - 38اﻟطرﺳوﺳﻲ ,ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺗرك ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .36-35

 - 39ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺗرك ،ص .37-36
 - 40ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺗرك ،ص .39-38

 - 41ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﻣﻳن ,اﻷوﻗﺎف واﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،دراﺳﺔٌ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔٌ
وﺛﺎﺋﻘﻳﺔ ,اﻟﻘﺎﻫرة ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ 1980م ،ص .258-234

 - 42ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺗرك ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص .43-40
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 - 43اﺑن إﻳﺎس ,ﺑداﺋﻊ اﻟزﻫور ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻫور ,ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ .اﻟﻘﺎﻫرة
1961م ،م.454-453/5

 - 44ﻗﺎرن ﻋن ﻣﻧﺻب ﻣﻔﺗﻲ اﺳطﻧﺑوﻝ وﺗطورﻩ إﻟﻰ ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم ،واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ
أﺻوﻟﻪ وﻣﻌﻧﺎﻩ وأﻫﻣﻳﺗﻪ ،ﺟب وﺑوون :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐرب .ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم

ﻣﺻطﻔﻰ ،م ،1ج ،2ص Richard Repp, The Mufti of Istanbul, ،86-84

 London 1986.واﻧظر ﻣراﺟﻌﺔً ﻧﻘدﻳﺔً ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ،م،1ﻋدد1989 ،3م،
ص .191-187

 - 45ﻗﺎرن ﺑﺛرﻳﺎ ﻓﺎروﻗﻲ :اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس

ﻋﺷر(؛ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺗرﺟم ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ،م ،1ﻋدد1989 ،4م ،ص  .200-183واﻧظر

ﻛوﻟﻳﻧز إﻣﺑر :ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺛﺎﻝ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺗرﺟم ﺑﻣﺟﻠﺔ
اﻻﺟﺗﻬﺎد م ،11ﻋدد1999 ،43م ،ص .110-87

 - 46ﻗﺎرن ﻋن ذﻟكHaim Gerber, Ottoman Law in Comparative :
Perspective (1994), PP. 58-80; Richard Repp, Qanun and Sharia in
the Ottoman Cotext; in : Islamic Law (ed. A. Azmeh, 1988)PP.
ﺗرﺟﻣت اﻟﻣﻘﺎﻝ ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ،م ،1ﻋدد1989 ،2م ،ص -153
 124-146.وﻗد
ُ
.173

رب ,اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .158
 - 47رﻳﺗﺷﺎرد ّ
H. Gerber, Ottoman Law, Op. cit. 128-215. - 48
رب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ :اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻧﻘﻼً ﻋن ﺧﻠﻳﻝ
 - 49ذﻛر ذﻟك رﻳﺗﺷﺎرد ّ

إﻳﻧﺎﻟﺟك .واﻧظر ﻋن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲJ. Barnes, An :
Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire,
Brill 1986.
 - 50ﻗﺎرن ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔE. Mandaville, “Usurious Piety: The Cash :
Waqf Controversy in the Ottoman Empire; in: IJMES 10(1979).
 PP. 289-308.وﻗد ﺗرﺟﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ،م ،11ﻋدد1999 ،43م ،ص
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رب  :اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص -172
 .206-173وﻗﺎرن ﺑﻣﻘﺎﻟﺔ رﻳﺗﺷﺎرد ّ
.173

 - 51ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳذﻛر ﻧوﻋﻲ زادﻩ ﻋطﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣداﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ ﺗﻛﻣﻠﺔ
أن أﺑﺎ اﻟﺳﻌود وﺑﺧﻼف ﺳﺎﺑﻘﻳﻪ أﺻدر ﻓﺗﺎوى
اﻟﺷﻘﺎﺋق )اﺳطﻧﺑوﻝ 1267ﻫـ( ،ص ّ ،185
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹﻗطﺎع وﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷرض!

رب ,اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .171
 - 52رﻳﺗﺷﺎرد ّ
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اﻷﺧﻼق واﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﺮورة اﻟﻮاﺟﺐ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
)ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻂ إﻟﻰ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس(
ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ



اﻋﺘﱪ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ،ﺑﺄن اﳊﻖ ﻫﻮ أﲰﻰ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻪ .ﻓﻘﺪ أﻛﺪ
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺗﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ،ﺑﺄن اﳊﻖ «ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺔ ،واﳌﻘﺼﻮد ﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮء ﺑﺄن ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼً أو ﳝﺘﻨﻊ
ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ» .1ﻛﻤﺎ أﻗﺮ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﺄن اﳊﻖ «ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻺرادة اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ أن ﺗﺘﺂﻟﻒ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ ،ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻠﻴﺔ .2ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﺎن اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺼﺪ
اﻹﻳﺘﻴﻘﻲ داﺧﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﳌﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻲ اﻟﺸﺎﺋﻊ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺰع ﻛﻞ ﺻﺒﻐﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﺮﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺎﳌﺎ أ ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ إرادي ﻳﻄﻤﺢ إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎن اﳌﺬﻛﻮران وﳘﺎ :اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .واﻹﺷﻜﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻄﺮوح ﻫﻨﺎ
ﻫﻮ :ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻮاﺟﺒﺎت وﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻜﻞ
ﺣﻖ؟
ﻧﻘﺘﺮح ،ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ ،ﺑﻐﺮض وﺿﻊ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ واﳊﺮﻳﺔ. اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ اﳌﻌﺎﺻﺮ «ﻳﻮرﻏﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس» ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﻖﺑﺎﻷﺧﻼق وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺬوات واﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ داﺧﻞ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺈﻟﺰام واﳊﻘﻮق ﻛﺤﺮﻳﺎت؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﳊﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎمإﱃ ﺧﻄﺎب ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺈﺛﺎرة إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﱐ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر
)ﻧﻘﺼﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻼً(.

 -1ﻣﻦ اﻟﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﺐ

ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻮﻓﻖ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ،ﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻀﺮورة أو ﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻹرادة واﻹﻟﺰام ﻛﻮاﺟﺐ؟ ﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪ
«إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ» ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ «أﺳﺲ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ اﻷﺧﻼق» ،ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إﻻ إذا
ﻛﺎن ﺻﺎدراً ﻋﻦ واﺟﺐ .وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ،أن ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺣﺪدﺗﻪ .وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن
اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن .3وﲟﺎ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﳍﺪف
اﶈﺪد ﻟﻪ ،ﻓﺈن اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ،ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺮوم
أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﻌﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻨﺪاء اﻟﻀﻤﲑ وﺣﺪﻩ .وﺳﻴﺆﻛﺪ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﺑﺄن اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ
 - باحث من المغرب.

1

ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً أﻣﱪﻳﻘﻴﺎً ،ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﺪد ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ،ﺑﻞ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل
واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ .4وﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﲤﻨﺤﻪ اﻟﻀﺮورة واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﲡﻌﻼن ﻣﻨﻪ إﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻘﻠﻴﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً .ﻓﺎﻟﻮﻓﺎء ﰲ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﺜﻼً ،ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺎً،
ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أي ﺻﺪﻳﻖ .اﻟﻮاﺟﺐ إذن أﻣﺮ ْﻗﺒﻠﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ؛ وﳍﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺷﺮوط ﻗﻴﺎم اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ
اﻷﺧﻼق إﱃ اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ،أي إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ْ
وﺻﺎﻳﺎ وإﻟﺰاﻣﺎت ،أي أ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ واﺟﺒﺎت .ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻧﻂ ﺬا اﻟﺼﺪد« :إن ﻛﻞ اﻹﻟﺰاﻣﺎت ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ وﺟﺐ
)(Sollen؛ وﺗﺸﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻞ وإرادة ﻏﲑ ﳏﺪﱠدة ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﺬاﰐ» .5وﻷن اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﲡﺮﻳﺒﻴﺎً وﻻ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺎً )أو ﻧﻔﻌﻴﺎً( ،أي أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ف
ﺼﱠﺮ ْ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻏﺎﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﺴﻢ ﺿﺮورة ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻮﱐ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ« :ﺗَ َ
داﺋﻤﺎً ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ إرادﺗﻚ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻛﻮﻧﻴﺔ» .6وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗُ ْﺸﺘَ ﱠﻖ ﻛﻞ اﻹﻟﺰاﻣﺎت
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة .وﲟﺎ أن ﻛﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺈن
ف ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻌﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ
ﺼﱠﺮ ْ
اﻹﻟﺰام اﻟﻜﻮﱐ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺎغ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ« :ﺗَ َ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ إرادﺗﻚ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻛﻮﱐ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ» .7وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ اﳌﺸﺮع
اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻨﺎ؛ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹرادة ،ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ،أي ﺷﺨﺺ.
إن اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻹرادة أو ﺗﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء؛
ﻷن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ ،ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ أو
ف داﺋﻤﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺼﱠﺮ ْ
اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻄﻠﻘﺔ .وﻫﻨﺎ ﺗﱪز اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﳌﻄﻠﻖ« :ﺗَ َ
ﰲ ﺷﺨﺼﻚ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻏﲑك ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻏﺎﻳﺔ وﻟﻴﺲ أﺑﺪاً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ» .8وﲟﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﳚﺐ أن
ﻌﺎﻣ َﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳎﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺸﺮع
ﻳُ َ
ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ،ﻣﻦ ﺧﺎرج ذاﺗﻪ .وﺳﻴﺼﺒﺢ اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎ ،ﻫﻮ أن اﻹرادة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻮﱐ ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲟﺒﺪأ
«اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹرادة» .ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ،ﻧﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﲤﻠﻴﻪ أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﳔﻀﻊ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﻧﻨﺎ ﳓﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻨﺎﻩ .وﲟﺎ أن اﻹرادة ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮ ﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﻘﻞ .9وﻫﻨﺎ ﺗُﻄﺮح
ﻣﺴﺄﻟﺔ ا ﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲡﺴﻴﺪاً ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹرادة ،ﲝﻴﺚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﳊﻈﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ
اﻷﺧﻼق إﱃ ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

 -2ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻌﺘﱪ ﻛﺎﻧﻂ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺪأ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻛﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ .ﻓﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹرادة ﻫﻲ اﳌﺒﺪأ اﻷﲰﻰ ﻟﻸﺧﻼق ،ﻷ ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ إرادة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻮﱐ واﺣﱰام
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اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻛﺮاﻣﺘﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ .وﻷن اﳊﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺎ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،أن ﻧﺴﻠﻜﻪ ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﺗﺼﺮﻓﻨﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت دﻗﺔ وﻋﻤﻘﺎً ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄن «ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن» ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب «ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ» ،وﺗﻔﺮض إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺬي «ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن».
إن اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﱪ اﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
«أن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹرادة ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺒﺪأ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ» .10ﺬا اﳌﻌﲎ ﻧﺘﺤﺪث
ﻋﻦ ا ﻟﻀﺮورة واﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺘﻤﻴﺎً ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻈﻮاﻫﺮ؛ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
واع ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻛﻜﺎﺋﻦ ﺣﺮ داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻸﺷﻴﺎء .11ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻌﻘﻞ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻋﻮﻩ
ﻛﺎﻧﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ .وﺳﻴﻌﺮف اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺑﻜﻮ ﺎ «اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻹرادة ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ» .12وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﺮط وﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ اﳊﺮﻳﺔ وﺷﺮط ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ .ﻫﻜﺬا ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹﻟﺰام إﱃ اﻟﺘﺰام ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮورات
اﻟﻌﻘﻞ وﻟﻠﻀﻤﲑ اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ،اﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ.
إن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﺈﻟﺰام ﻳﻠﺘﻘﻲ ،رﻏﻢ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﺼﻮري اﺠﻤﻟﺮد ،ﻣﻊ
ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ ﺣﻮل اﻹرادة اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ واﻟﱵ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
«اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ» .ﻓﺎﻧﺘﻘﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺎم ﰲ وﺿﻌﻪ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﰲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻐﺮﻳﺰة ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﺧﻀﺎع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻌﻠﻮ ﺻﻮت اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻮاء و
ﺻﻮت اﳊﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻤﺎع ،ﲝﻴﺚ ﻟﻦ ﳜﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ .واﳊﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ؛ وﺳﻴﻜﻮن اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .13ﺳﻴﺆﻛﺪ روﺳﻮ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﳌﺬﻛﻮر ،وﲢﺪﻳﺪاً ﰲ اﻟﺒﺎب
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﻘﻮق ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺘﱪ ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻫﻲ ﺷﺮط اﻟﺘﺸﺎرك اﳌﺪﱐ وأن اﻟﺸﻌﺐ اﳋﺎﺿﻊ ﳍﺎ،
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ واﺿﻌﻬﺎ .14وﻃﺒﻌﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﳛﺪث ﲢﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻞ
ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.15
وﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن ،أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي وﺟﻪ ﻧﻈﺮة ﻛﺎﻧﻂ إﱃ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ وإﱃ اﻟﻀﺮورة
ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺑﻞ إن ﻛﺎﻧﻂ ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻋﺒﺎرة ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻌﺒﺎرة روﺳﻮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮل:
«إن ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﲟﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺒﺪأ اﻟﻜﻮﱐ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺔ .وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻜﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ» .16إن
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﳉﻬﺎ روﺳﻮ وﻛﺎﻧﻂ ،واﻟﱵ ﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( ،ﺳﺘﺸﻜﻞ ﳎﺎﻻً
ﻟﺘﺄﻣﻼت اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ اﳌﻌﺎﺻﺮ «ﻳﻮرﻏﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس» ،ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻋﻮﻩ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﳊﻖ ﺑﺎﻷﺧﻼق ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ« :اﳊﻖ واﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ»« ،أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻨﻘﺎش»« ،اﻷﺧﻼق واﻟﺘﻮاﺻﻞ».
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وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻹﺷﻜﺎﱄ اﻟﺘﺎﱄ :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺬوات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،أﻣﺎم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺘﺒﺎدل واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎش؟.17

 -3ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻷﺧﻼق

ﺳﻴﻌﺘﱪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﺄن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻛﻔﻌﻞ إرادي ﺣﺮ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﲔ ﻓﺎﻋﻠﲔ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ إﳒﺎزﻳﺔ ﻣﺎ وﰲ إﻃﺎر دﻋﻮى اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻞ ﻃﺮف أن ﻳﻘﺮ ﺎ ﲞﻄﺎﺑﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﺳﱰﺗﻜﺰ
ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺬوات ﻛﻤﺎ ﺳﱰﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ (Les actes
) .illocutoiresأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺬوات ،ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ داﺧﻞ
اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﻴﺶ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺣﺪاً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ رواﺑﻂ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻳﺘﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ.
ﻏﲑ أن اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻮ :ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﻮن داﺧﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﺸﱰك وﰲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ – ذاﺗﻴﺔ
)(Relation intersubjective؟ واﳉﻮاب ﻫﻮ :أ ﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ داﺧﻞ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳋﻄﺎب واﻟﱵ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑـ«اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ» .وﺗﺮﺟﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ إﱃ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ
أﺳﺎﺳﻴﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﳘﺎ:
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻺﳒﺎزات ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎﻻً أو ﻛﻠﻤﺎت. واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹ ﱢدﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺎت.وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ،أن اﻻﻋﱰاف اﻟﺒﲔ – ذاﰐ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻛﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺑﻘﻮﻟﻪ« :إن اﳌﻌﻴﺎر ﻻ ﳝﻜﻨﻪ إدﻋﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎن
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﻮن ﻣﺘﻔﻘﲔ أو ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻛﻤﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻧﻘﺎش ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر».18
وأﻣﺎ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻹﳒﺎزﻳﺔ ،ﻓﺘﻌﲏ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎش .وﺗﻘﺘﻀﻲ أﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎش
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳋﻄﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻼﱐ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪق واﻟﺪﻗﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﺗﺴﺎوي ﻛﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﲞﺼﻮص اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼم؛ وﺗﻮﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﰲ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ .وﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺿﻐﻂ أن ُﳝ َﺎرس ﻫﻨﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﻐﻂ أﻓﻀﻞ ﺣﺠﺔ .ذﻟﻚ أن اﳊﺠﺞ اﻟﱵ
ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻈﻞ اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ،ﻛﻤﺎ أن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﳌﻌﻘﻮل ﲡﺎﻩ ﺣﺠﺔ ﻣﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺘﺼﻠﺐ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺧﺮى واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ .وﳍﺬا اﻗﱰن اﳊﺠﺎج ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ وﺑﺎﳊﻮاﻓﺰ
واﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،واﻗﱰن اﻟﻨﻘﺎش داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ .وﻳﺆﻛﺪ
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺪون اﻹﻧﺼﺎت إﱃ اﻵﺧﺮ واﻻﻋﱰاف ﺑﻪ وﺑﺪون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬاﰐ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ .وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻘﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻮ ﻣﻴﺪان ﲡﻠﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ،
ﳛﺼﻞ اﻟﱰاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ رﻣﺰﻳﺎً ﺑﻔﻌﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳋﻄﺎب .وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﺑﺪون
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وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ رواﺑﻂ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﱪز ﰲ
ﻋﺎﳌﻬﻢ اﳌﻌﻴﺶ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﳉﻮء ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس إﱃ ﳕﻮذج اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﻴﺶ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪ ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻷداﺗﻴﺔ اﻟﱵ أﺧﻀﻌﺖ أﻧﺴﺎق
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳍﻴﻤﻨﺘﻬﺎ .وﳍﺬا ﺳﻴﻌﺘﱪ ﺑﺄن اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ وﻣﻨﻊ
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻷداﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺬوات ،ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻻﳔﺮاط اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪاً إﱃ اﳌﱪرات
اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ إدﻋﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﳔﺮاط اﳌﱪر
ﻋﻘﻼﻧﻴﺎً .وﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻻﳔﺮاط ،ﻫﻮ أن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻐﲑ .ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻳﺜﻖ ﰲ ﻗﺪرة
اﻵﺧﺮ وإرادﺗﻪ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈدﻋﺎءات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻗﻮاﻟﻪ .وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ
ﰲ اﳋﻄﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ؛ وﺗﻜﻮن ﺿﺮورة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺬوات.
وﻛﻠﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺎج ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﺎدﻗﺎً ،ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻞ أﻋﻀﺎء ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺎ أن
ﻳﻌﱰف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ .ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو اﻟﻀﺮورة اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻀﺮورة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون وﺑﺎﻻﻋﱰاف
اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺬوات؛ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻛﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﻌﻴﺎر ادﻋﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﻮن ﻣﺘﻔﻘﲔ ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ
ﻧﻘﺎﺷﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ .وﻫﻨﺎ ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎش داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﱪﻳﺮ اﻹدﻋﺎءات
اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .وﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﻌﻴﺎر ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أن ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ،إﻻ
إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎً.
ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﱰاﺿﻲ اﻟﻌﻘﻼﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ .وﻫﺬا اﻟﱰاﺿﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ
ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻴﺴﺮ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار .ﻫﻜﺬا
ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد وﻫﻲ :اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ﰲ
اﳌﻮاﺟﻬﺔ؛ واﻟﱰاﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺎﻳﺶ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ،وأﺧﲑاً اﻹﲨﺎع ) (Leconsensusاﻟﺬي ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻛﻨﺸﺎط ﻋﻘﻼﱐ ،ﲢﺪدﻩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ .ﻷﻧﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،داﺧﻞ ﻧﻘﺎش دﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻣﻔﺘﻮح ،ﺳﺘﺴﺘﻮﻃﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﳍﻴﻤﻨﺔ داﺧﻞ اﳌﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
وﻳﻼﺣﻆ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺑﺄن ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻟﻨﺴﻖ اﳊﻘﻮق ،وﻫﻮ اﻟﻨﺴﻖ اﳌﺘﻀﻤﻦ
ﻟﻜﻞ اﳊﻘﻮق اﳌﻌﱰف ﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﺑﲑ ﺣﻴﺎ ﻢ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺮوع .و ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﱪ ﲬﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻫﻲ:
 اﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﺳﻴ ٍﻊ أﻛﱪ ﳊﺮﻳﺎت اﻟﺬوات ﰲ اﻷﻓﻌﺎل وﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻹرادﻳﺔ داﺧﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت.5

 اﳊﻖ ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد.19وﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﻖ ،ﲢﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺮة وإرادﻳﺔ .وﺳﻴﻜﻮن اﳊﻖ ﰲ
اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻖ ﻣﺆ ﱠﺳﺲ أﺧﻼﻗﻴﺎً وإن ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲡﺎوزﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة وﺿﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎ ﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ .20أﻣﺎ ﲞﺼﻮص اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺒﺎﻗﻴﲔ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ:
 ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳊﺮة وﺑﺎﳊﻈﻮظ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻵراء اﻟﱵ ﳝﺎرس اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛
 وأﻳﻀﺎً ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة )اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً وﺑﻴﺌﻴﺎً(ﺑﺪون أي ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.21
إن ﻧﺴﻖ اﳊﻘﻮق اﳌﺬﻛﻮر ،ﺳﻴﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻗﻮة إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻓﻬﻮ ﳜﻀﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬوات وﳚﻌﻞ
ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻳﻮﺣﺪ ﻏﺎﻳﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ،ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻹرادة
اﳋﺎﺻﺔ واﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ روﺳﻮ ،22ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺪوﻟﺔ اﳊﻖ اﶈﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﳊﻘﻮق
وﳊﺮﻳﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺈﻟﺰام واﳊﻘﻮق ﻛﺤﺮﻳﺎت؟
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ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻨﻮاة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻖ ﰲ اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ واﺣﱰام اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ .وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ «ﺟﺎﻛﻠﲔ روس» ،ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ«ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ» ،ﺑﺄ ﺎ «دوﻟﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺎ ﻗﺎﻧﻮن وﺣﻖ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن
ﺑﺎﺣﱰام اﻟﺸﺨﺺ .ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻀﻤﻦ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ
أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﺒﺪاد» .23وﺗﺮﺗﺴﻢ ﺳﻠﻄﺔ دوﻟﺔ اﳊﻖ ﻋﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻣﺢ وﻫﻲ:
 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت. اﳊﻖ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺣﱰام اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ أي اﳌﻮاﻃﻦ. ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻔﺼﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.24وﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺒﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
ﻛﻞ ﺷﻲء .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻀﺎدة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻫﻴﺂت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ
إﱃ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺮأي اﻷوﺣﺪ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ .وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻮن ﻟﻜﺮاﻣﺔ وﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
إﻃﺎر دوﻟﺔ اﳊﻖ .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﲡﻠﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ؟
ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻮﻓﺎء ﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد دوﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻮع
أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻷﺻﻞ أو أي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ .وﳚﺐ أن ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻸﻓﺮاد ﲨﻴﻌﺎً اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺬﻩ اﳊﻘﻮق أو
اﳌﻄﺎﻟﺐ ﲝﻜﻢ ﻛﻮ ﻢ ﺑﺸﺮاً .ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺘﺪاول ﰲ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن «ﻫﻲ
اﳊﻘﻮق اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ واﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﺑﺪو ﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻴﺸﺔ اﻟﺒﺸﺮ» .وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻓﺈن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﳊﻖ
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اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدﻳﲔ )أﻣﺜﺎل ﻫﻮﺑﺰ ،ﻟﻮك ،روﺳﻮ  ،اﱁ ،(...ﻗﺪ أﺳﺴﻮا ﺗﺼﻮرﻫﻢ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻘﲔ اﺛﻨﲔ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﻤﺎ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق وﳘﺎ :اﳊﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة .وﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻐﺮب )اﻹﻋﻼن اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1776م واﻹﻋﻼن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1789م وإﻋﻼن اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ 1948م( ،ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪود واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت .وﺗﺜﲑ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ
أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ وﳘﺎ :اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﳍﺬا اﻹﻋﻼن؛ ووﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﳋﺼﻮﺻﻴﺔ.

اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﻟﺴﻨﺔ 1948م( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎً ﻟﻠﺘﺼﻮرات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺣﻮل اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﳊﻖ
اﳌﺪﱐ .ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺗﺼﻮر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﱐ واﳌﺘﺴﺎوي ﰲ اﳊﻘﻮق ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳛﺪد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻣﺒﺎدئ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﺜﻼً ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﱃ
ﻟﻺﻋﻼن واﻟﱵ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ« :ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس أﺣﺮاراً ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﳊﻘﻮق .وﻗﺪ وﻫﺒﻮا ﻋﻘﻼً وﺿﻤﲑاً وﻋﻠﻴﻬﻢ
أن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮوح اﻹﺧﺎء» .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻹﻋﻼن واﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ،اﳌﺎدة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ« :ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ ،اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻌﱰف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ» .وﳝﻜﻨﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻌﺪد ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﱐ
وﻛﺘﻌﺪد ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﳍﺎ .ﻣﺜﻼً ،إن اﳊﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة
واﳊﺮﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ )اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ،ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت وﻟﻸﻓﺮاد )اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن( .وﻳﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬا اﻹﻟﺰام
ﺻﺒﻐﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﳍﺎﺗﻪ اﳊﻘﻮق.
واﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆاﺧﺬات ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،ﺑﻜﻮ ﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﺻﻮرﻳﺔ ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﲣﺺ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووﺿﻌﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .وﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﺣﻮل ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ إﻃﺎرﻩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﱐ ﲟﺎ
ﻫﻮ ﺧﺎص؟

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﻳﱰدد ﰲ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻐﺮﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺻﻴﻐﺖ ﰲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1948م ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أن ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻐﺎﻳﺮة  .وﻫﻮ ﻣﺎ
أﻛﺪﺗﻪ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاد اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن
اﺧﺘﻼف اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺑﺮزت ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﺒﺎدرات ﻋﺪﻳﺪة ،ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو
ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷوروﰊ ﰲ ﻟﻨﺪن
ﻋﺎم 1981م؛ وإﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ 1990م واﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
7

اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 1994م .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإرﺳﺎﺋﻬﺎ ﳌﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺣﺪد ﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻮة واﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ؛ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻻ ﲣﺮج
ﻋﻦ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدئ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء .ﻣﺜﻞ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة واﳊﺮﻳﺔ وﺣﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﱁ...
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬا ﺑﺎﳌﻔﻜﺮ اﳌﻐﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي إﱃ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت
ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻨﺎ وﻣﻔﻜﺮﻳﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ «ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺛﻘﺎﰲ» ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻓﻜﺮﻧﺎ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ؛ ﲟﻌﲎ
إﺑﺮاز ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ إﻳﻘﺎظ اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق داﺧﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻋﱪ إﺑﺮاز ﻛﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﱪز اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻮﱐ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ داﺧﻞ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ «وﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺄن اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ
ﻧﻘﻴﺾ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﳘﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺘﺎن وﻣﺘﻀﺎﻳﻔﺘﺎن .ﻓﻔﻲ ﻛﻞ «ﺧﺎص» ﺷﻲء ﻣﺎ ﻣﻦ «اﻟﻌﺎم» .ﻛﻤﺎ أن «اﻟﻌﺎم» ﻟﻴﺲ
ﻛﺬﻟﻚ إﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ «ﻋﺎم» ﰲ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع «اﳋﺎص»».25
وﺧﺘﺎﻣﺎً ،ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺑﺄن ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻖ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﺧﻼق ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺮﺗﻜﺰﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ :اﳊﺮﻳﺔ
واﻟﻌﺪاﻟﺔ .وﻗﺪ ﺷﻜﻼ ﻣﻌﺎً ﳎﺎﻻً ﻟﻸﲝﺎث واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة .وﺗﻜﻔﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ
اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﱵ ﲤﺖ ﺬا اﳋﺼﻮص ،ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ ﻳﻮرﻏﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮن راوﻟﺰ.26
ﻓﺎﻹﻗﺮار ﲝﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻳﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻘﻮق ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺆﻻء
اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﳎﺎل اﳊﻖ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﲟﺠﺎﱄ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼق ﻷن ﲡﻠﻴﺎت اﳊﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﺗﻘﺘﻀﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
واﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﺧﺘﻼف .وأرﻳﺪ ﰲ اﻷﺧﲑ ،اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺬا اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮل
رﻳﻜﻮر ،ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼق .وﳑﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ« :إن دوﻟﺔ اﳊﻖ ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﳊﺮ واﳌﻨﻈﻢ.
وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش اﳊﺮ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱪر ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﺣﺰاب .ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت .وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش اﳊﺮ ﻓﻌﺎﻻً ،ﳚﺐ أﻻ ﳚﻬﻞ أﺣﺪ ﺑﺄن
اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﺎً ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال رأي ﺻﺎﺋﺐ ) (...وأﻧﺎ أﻋﺘﱪ ﺑﺄن اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻷﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار .ﻓﻬﻲ إذن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻀﻴﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻋﻴﺔ
واﳊﺎﻛﻢ .وﻗﺪ ﺣﺪد ﻛﺎﻧﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻓﻜﺮة «ﺳﻴﺎدة اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ» ﰲ إﻃﺎر اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ،
أي ﺳﻴﺎدة ﻧﻈﺎم ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ رﻋﻴﺔ وﺣﺎﻛﻤﺎً».27
- Thomas Hobbes, Léviathan, Sirey, 1971, p. 128.
- Emmanuel Kant, Doctrine du Droit, Vrin, 1971, p. 106.
- Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Cérès éditions, Tunis, 1994, p. 71.
- Ibidem, p. 82.
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 -1اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ



ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻮد ﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،اﻟﱵ
ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻗﺪﳝﺎً – ﻣﻊ أﻓﻼﻃﻮن وأرﺳﻄﻮ – واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺴﻴﺤﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﻠﻚ ﻛﺤﻴﻮان ،ﺑﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺎ .واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
) (Moralitéﻫﻲ اﻟﺴﻠﻮك وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ ﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻮﱐ ﻻ ﻛﻜﺎﺋﻦ ذي ﻣﺼﺎﱀ ﺧﺎﺻﺔ وذاﺗﻴﺔ .ﻏﲑ أن
ﻣﻴﺰة اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻼأﺧﻼﻗﻴﺔ ،أي ﻳﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻏﺮاﺋﺰﻩ وأﻫﻮاﺋﻪ .وﻫﻮ ﺣﱴ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻗﺪ ﻳـُ َﺆﱢو ُل اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﺼﺎﳊﻪ،
أي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻢ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ .واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺘﲔ :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻼأﺧﻼﻗﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻃﺮﻓﺎً أﻗﺼﻰ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل .ﻟﻴﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻻأﺧﻼﻗﻴﺎً
ﻛﻠﻴﺔ )أي ﺣﻴﻮاﻧﺎً ﻳﺴﻠﻚ وﻓﻖ اﻟﻐﺮﻳﺰة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ( .وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎً أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً )وإﻻ أﺻﺒﺢ ﻣﻼﻛﺎً(.
واﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻨﻘﻠﺔ ،اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻼأﺧﻼﻗﻲ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﺧﻼﻗﻲ .وﻻ
وﺟﻮد ﻟﻮﺿﻊ أﺧﻼﻗﻲ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺪﱐ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺜﺎل
اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﳋﲑ واﻟﻜﻤﺎل اﳋﻠﻘﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎً اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﳋُﻠُﻘﻲ
وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﻠﻜﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ :ﻟﻘﺪ ﺑﲎ ﻫﺬا
اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﳊﻀﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ازدواﺟﻴﺔ ﻣﻴﺰت ﻓﻜﺮﻩ اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ازدواﺟﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ اﻟﻘﺮن 18م ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص – اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﳊﻈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ – ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻬﲔ ﻻزاﻻ
ﳊﺪ اﻵن ﻳﺘﻌﺎرﺿﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:
 –1اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷول ﻣﺜﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﳒﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﱐ؛ أﺑﺮز وﺟﻮﻫﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ «داﻓﻴﺪ ﻫﻴﻮم» )(David Hume؛ وﳚﺪ
اﻣﺘﺪاداﺗﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن 19م ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 –2واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺜﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﳌﺎﱐ؛ أﺑﺮز وﺟﻮﻫﻪ «إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ» )(Emmanuel Kant؛ وﳚﺪ اﻣﺘﺪاداﺗﻪ
داﺧﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ «ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس» ) (Habermasو«ﻛﺎرل أوﺗﻮ آﺑﻞ» )(K. Otto Apel
و«روﻟﺰ» ) (Rawlsوﻏﲑﻫﻢ.

 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
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وﻟﻌﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻜﺮ ﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ذاﺗﻪ
ﻛﻌﻘﻞ ﻣﺸﱢﺮع أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي ،وﻛﺬا اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ذاك .وﳓﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ ﱂ ﻳﱭ ذاﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ وﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﻴﻀﻲ ) .(Antinomiqueوﻻ ﳝﻜﻦ
أن ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ ﺑﲔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳊﺮﻳﺔ إﻻ داﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﻴﻀﻲ اﻟﺬي ﻣﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮ
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن 18م.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﱃ ،ﺳﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ «ﻫﻴﻮم» ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻓﺎﻷﺧﻼق ،ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺴﻠﻜﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ
أﺳﺎس أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺒﺎدئ ﻓﻌﻠﻬﺎ واﺷﺘﻐﺎﳍﺎ أﺧﻼﻗﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً وﺗﻘﻨﻴﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ..ﺬا اﻟﺸﻜﻞ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ذات اﳌﻨﺤﻰ اﻷﳒﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﱐ ،ﻫﻲ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
أﺳﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ – ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم – ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.وﻫﻲ ذا ﺎ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻮﺳﻊ وﺳﻴﻌﺎد ﺑﻨﺎؤﻫﺎ
داﺧﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )داﺧﻞ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( أو اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)داﺧﻞ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷﳒﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻴﺔ( أو ﻋﻠﻮم اﻟﺮوح أو اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ )داﺧﻞ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ( .ﻓﺎﳌﺸﺮوع
اﻹﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن ﺣﱴ زﻣﻨﻨﺎ اﳊﺎﱄ ﻫﻮ ﲢﻴﲔ ﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮب اﻟﱵ ﺳﻌﺖ )ﻣﺴﺘﻨﲑة ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت
اﻟﻘﺮﻧﲔ 16م و17م ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ «ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴﻞ» )« (Machiavelوﺗﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ» ) (T. Hobbesو«ﺟﻮن ﻟﻮك»
) (J. Lockeو«ﻣﻮﻧﻄﻴﲏ» ) (Montaigneﰒ «ﻫﺮدر» ) (Herderوﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﻮل اﻹﻧﺴﺎن( إﱃ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻗﺎرة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻛﱪى ﺣﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺒﺎدئ وﺟﻮدﻫﺎ
وأﻓﻌﺎﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو أﺧﻼﻗﻴﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ أو إﺑﺪاﻋﻴﺔ...
ﻟﻜﻦ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ «دﻳﻜﺎرت» ) (R. Descartesﰒ «ﺳﺒﻴﻨﻮزا» ) B.
 (Spinozaو«ﻻﻳﺒﻨﺘﺰ» ) (Leibnizو«ﭬـﻮﻟـﭫ» ) (Wolfو«إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ» و«ﻓﺨﺘﻪ» ) (Fichteوﻣﻦ ﳓﺎ
ﻣﻨﺤﺎﻫﻢ ،ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻓﻌﺎل واﳌﺴﻠﻜﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ داﺧﻞ أﺳﺎس آﺧﺮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ
اﻟﻌﻘـﻞ .وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﳎﺮد ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻜﺎت واﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ )ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ( ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻧﺴﻘﺎً ﻣﺮﻛﺒﺎً ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ أو اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻬﺎ ،اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﲨﻴﻌﻬﺎ
اﻷﻓﻌﺎل واﳌﺴﻠﻜﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ .وﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻷﺧﲑ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ؛ ﻟﻘﺪ
ﲢﻮل اﻟﻌﻘﻞ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أرادﻫﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐﺮب أن ﺗﻜﻮن ﺗﺎرﳜﻴﺔ .ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﳜﻬﻢ اﻟﺪﻳﲏ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻘﲏ واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﺎﻣﺔ( ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻟﻠﻌﻘﻞ :اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻴﺌﺎ ﺎ واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻘﻮاﻧﲔ
وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،(...اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺒﺎدل واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮأﲰﺎل وﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ،(...ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ )ﻛﺎﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ واﳌﺪارس وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻤﻴﻢ
اﳌﻌﺎرف ...(..إ ﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲡﻠﻲ ﺗﺎرﳜﻲ وﺛﻘﺎﰲ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ .داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺟﺎز اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
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وﻋﻘﻞ أﺧﻼﻗﻲ وﻋﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻘﻞ ﺗﻘﲏ – ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻘﻞ ﺗﺎرﳜﻲ...اﱁ ،وذﻟﻚ ﲝﺴﺐ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﰲ
ﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻤﺜﻼت وﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﳊﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ،وﺑﺎرﺗﺒﺎط
ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ،ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ )أو اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸﺧﻼق ﲟﺎ ﻫﻮ ﻧﺴﻖ ﻣﺪﱐ أﻳﻀﺎً(؟ ﻳﻌﱰف
ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺧﲑ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺎﻏﺘﻪ
ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻷن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﻞ ﻧﺴﻘﺎً ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻮرﻳﺔ )أي
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﺼﺎغ ﻋﱪ ﻟﻐﺔ رﻣﺰﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ( ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ آﱄ .ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﺟﺎز اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮد ﻋﺎﱂ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ .وﻣﻊ أن ﺗﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﳊﺘﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮف ﺗﻐﻴﲑات ﻋﺪة ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻄﻮر
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻓﺈن ﻣﺒﺪأﻩ ﻇﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎً :ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ
وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻟﺼﻮري اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ .ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﺗﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻫﻮاﻣﺶ ﻛﺜﲑة
ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﻻت؛ ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ذا ﺎ.
ﻏﲑ أن اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي ،ﻛﻤﺠﺎل أﺧﻼﻗﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ وﺛﻘﺎﰲ ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً أن ُﳜ َﺘﺰل إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ .ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺒﺪإ آﺧﺮ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮة .ذاك ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﳊﺮﻳـﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺼﻮﻏﻪ
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ «إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ» ﰲ اﻟﻘﺮن 18م .واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻼق اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ،وﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻔﲏ ،إﻻ ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ أﺳﺎس ﻋﻘﻼﱐ ﻫﻮ اﳊﺮﻳـﺔ.
ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،أﺳﺲ اﻟﻐﺮب ،ﻣﻊ ﻛﺎﻧﻂ وﻣﻦ ﳓﺎ ﻣﻨﺤﺎﻩ ،اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﳊﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
ﻗﻴﺎم ﺗﺼﻮر أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻮل اﳊﻘﻮق اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وﻧﺴﻌﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺎول ﺎ اﻟﻐﺮب ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮﺗﻪ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ،ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اﳊﺮﻳﺔ،
وﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﲞﺼﻮص ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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ﺳﻌﻰ ﻛﺎﻧﻂ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﺻﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺘﻤﺜﻼً ﻛﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﲢﺪﻳﺪ
اﳌﺒﺎدئ )ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﳌﻤﺎرﺳﺔ( .وﺗﻠﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ .ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ
اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪاً ﳌﺎذا
اﳌﺘﻌﺎﱄ ﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﻀﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورات اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ .ﻳﻘﻮل« :ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻘﺪم
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻳﻄﺮح ﻛﺎﻧﻂ
َ
َ
اﻟﺪواﻓﻊ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ وﻧﻘﺎﺋﻬﺎ وﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺪواﻓﻊ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻄﻒ .وإن
ﺿﻬﺎ ﰲ ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ وﲤﻴﺰﻫﺎ .واﻟﻴﻮم ﻧﺮى أن ﻛﻞ
اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻷﺛﺮ اﶈﺪود ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ َﻋ ْﺮ ُ

رﺟﺎل اﻷﺧﻼق واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﻨﺠﺢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻓﻘﻂ إﱃ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ دون أن ﲤﺘﺰج ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳊﺴﻲ وﻛﻞ أﻧﻮاع اﻹﻏﺮاء» .1ﻳﻌﻲ ﻛﺎﻧﻂ إذن ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺴﻘﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺪاﺛﺘﻬﺎ وﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﲣﻔﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻋﻦ ﻛﻞ ﲢﺪﻳﺪ أﻣﱪﻳﻘﻲ
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ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ – ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪ ﻫﻴﻮم – وﳏﺪدا ﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻓﻮراء ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﲣﺘﻔﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻔﺴﺎد أو ﻣﻜﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ )أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻛﺎﻧﻂ
أﺣﻴﺎﻧﺎً اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ( .وﺳﻮاء أرﺟﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد إﱃ اﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ
وأﻋﺮاﻓﻪ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻂ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻻ ﻳﺜﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺛﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ .وﻳﻈﻬﺮ أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻣﻮﺟﻬﺔ أﺻﻼً
ﺿﺪ ﻓﺴﺎد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﺬا .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﺎﻧﻂ ﳛﺎول ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «أﺳﺲ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ اﻷﺧﻼق» أن ﻳﺜﺒﺖ
أن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،اﻟﻮاﺟﺐ ،اﳋﲑ ،اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ( ﻣﺘﺠﺬرة داﺧﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻘﻞ اﳌﺸﱰك،2
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﻌﻮر أو ﺣﺲ أﺧﻼﻗﻲ ﻋﻔﻮي ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻟﺬا ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺆﺻﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ .ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ،أن ﻳﺸﻌﺮ وﳛﺲ ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وأن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ُﻣﺜُﻞ
اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﻜﻤﺎل اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ وﻻﺑﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺄن ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻘﻮة
ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺗﺎرﳜﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ )ﻟﻨﻘﻞ ﺣﻀﺎرﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎدئ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
أو إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو إﺑﺪاﻋﻴﺔ...
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻟﻴﺴﺖ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔً ﻛﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﳌﻴﻮل واﻷﻫﻮاء )ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﺳﻢ «اﻟﺒﺎﺛﻮس»  ،(Pathosﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﺆ ﱢﺳﺲ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ ،ﺑﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻘﻮة ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺒﺎدئ اﺠﻤﻟﺎل
اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي ﲟﺨﺘﻠﻒ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ .وﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺗﺴﺎﻣﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
وﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﲢﻔﻞ ﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ واﺣﱰام اﻟﻐﲑ وﳓﻮ ذﻟﻚ ،وﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻦ
ﺑﺮاءة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن اﳊﺪاﺛﺔ ،ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺘﺎرﳜﻲ ،ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ ﻛﻮﱐ ذي ﺣﻘﻮق وﻛﺮاﻣﺔ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﱪاءة ﺷﻲء ﲨﻴﻞ؛ ﻏﲑ أن اﳌﺆﺳﻒ –
ﺣﺴﺐ ﻛﺎﻧﻂ – أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﳝﻜﻦ ﻓﻘﺪا ﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒﲑة .3ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ذا ﺎ ،وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ،ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻠﻢ أي إﱃ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ،ﻻ
ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ ،وإﳕﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺛﺒﺎ ﺎ .ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ )ﺗﻜﻮﻳﻨُﻪ
اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﻴﻮﻟُﻪ وأﻫﻮ ُاؤﻩ وأﻧﺎﻧﻴﺘُﻪ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ( ﳛﺲ ﰲ ذاﺗﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻷواﻣﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻋﻘﻠﻪ ،ﺑﻞ
ﳚﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﺎن ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﻮزﻋﺎً ﺑﲔ ﻗﻮاﻧﲔ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺑﲔ دواﻓﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﳚﺎدل اﻟﻌﻘﻞ ،وﻟﻮ داﺧﻠﻴﺎً ،ﻷﺟﻞ ﺗﱪﻳﺮ رﺿﻮﺧﻪ ﳍﺬﻩ
اﳌﻴﻮل واﻟﺪواﻓﻊ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ «اﳉﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ» ،أي رﻏﺒﺔ داﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻮاﺟﺐ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﳛﺎول ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﻮﻟﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ إﻓﺴﺎدﻫﺎ .4ﻟﺬا،
ﳚﺐ أن ﻳـَُﺰﱠوَد اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺬﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﺧﻼق ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻧﺴﻘﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ .ﻓﺪاﺧﻞ وﺣﺪة ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻖ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻳﺬوب ذﻟﻚ اﳉﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﻨﺤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ.
واﳊﺎل أن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﲣﻀﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻞ وﺣﺪﻩ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻦ
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ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻇﺎﻫﺮاً ﻟﺪﻳﻪ وذا أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔٌ ﻧﺴﻘﻴﺔٌ ﲡﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻐﻬﺎ وﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ.5
ﻟﻴﺲ ﺷﺮط اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إذن ﺷﺮﻃﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻟﱢﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ6؛ وﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة «ﺣﺲ ﻣﺸﱰك» ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺒﲏ اﻟﺒﺸﺮ وﳜﻠﻘﻮن ﻓﻴﻤﺎ

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﻤﺎً ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﺘﺒﺎدﻻ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؛ ﻓﺬاك ﺷﺮط ﺗﺎرﳜﻲ ﺑﻌﺪي .ﺷﺮط اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ٍ
ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺎﻟﺺ

ﻫﻮ اﺳﺘﻘﻼل اﻹرادة ﻋﻦ ﻛﻞ ﲢﺪﻳﺪات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﻋﻠﺔ ﻻ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻷﻓﻌﺎﳍﺎ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ
ﺑﺄن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ ذاﺗﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻹرادة اﳌﺸﺮﻋﺔ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎً ﳚﻌﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ
أواﻣﺮ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺎش ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻛﻮاﺟﺒﺎت أﺧﻼﻗﻴﺔ( ﳏ ﱢﺪدة ﻷﻓﻌﺎل اﻹرادة داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ .وﻫﻜﺬا،
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﻘﻞ ﻗﻮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳏ ﱢﺪدة ﻟﺬا ﺎ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ إرادة وﻛﻒ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳎﺮد ﲤﺜﻞ .ﻟﻜﻦ ﻗﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﳌﺘﻌﺎﱄ ﻟـ «ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ» )أﺣﺪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻜﺮ
اﻷﺧﻼﻗﻲ( ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ،ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺮورة ﲢﻮل اﻟﻌﻘﻞ إﱃ إرادة ﺧﲑة أو ﻃﻴﱢﺒَﺔ ﰲ ذا ﺎ
وﻟﺬا ﺎ ،ﻻ ﻃﻴﱢﺒَﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻬﺎ )ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﺗﻠﻚ أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬا اﻟﺪاﻓﻊ أو ذاك(.
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻹرادة ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ذا ﺎ ﻫﻲ اﳋﲑ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ ،وﻻ ﻫﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﳋﲑ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ؛ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ ﻏﺎﻳﺎت أﺧﺮى أﻗﻞ ﻗﺪراً ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﻋﻤﺎل وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ« .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ،

)ﻳﺴﺘﺪرك ﻛﺎﻧﻂ ،(ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن )ﺗﻠﻚ اﻹرادة اﻟﻄﻴﱢﺒﺔ ﻣﺘﺼﻮرًة ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذا ﺎ( ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻫﻲ اﳋﲑ اﻷﲰﻰ ﻷ ﺎ
اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺧﲑ آﺧﺮ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﻌﻲ إﱃ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ» .7ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻛﺎﻧﻂ داﺧﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻪ
اﻷﺧﻼﻗﻲ إذن ﻫﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻓﻠﺴﻔﻲ وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ذا ﺎ داﺧﻞ
ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﺒﺎدئ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺻﺪﻫﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أﺧﻼﻗﺎً
ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺮض ذا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة .وﻛﻞ ﻣﺒﺪإ ﻋﻤﻠﻲ ﻏﲑ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﳊﺎً ﻷن ﻳﻨﺪرج داﺧﻞ
ﻀﱡﺮ ﺑِِﻪ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮر .ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬات ،ﺳﻴﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎً أﺻﻴﻼً ﻳﻀﻌﻪ
اﳌﺬﻫﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻞ ﻳَ ُ
اﻟﻌﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺒﺪإ أوﱄ ﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء أﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ )وذاك ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﻼﻗﻲ( أو ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )وذاك ﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ(.
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ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻛﺎﻧﻂ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ أﺳﺎس ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،وﻫﻲ :ﻛﻞ ﺷﻲء داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻦ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ ،ﻳﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﺼﺎغ داﺧﻞ ﻣﻌﺎرف ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﻔﻬﻢ .داﺧﻞ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺴﻘﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ .ﻟﻜﻦ ،داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﳝﺘﻠﻚ ،رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ،اﻟﻘﺪرةَ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺘﻤﺜﻠﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ
ﻳﺸﱢﺮﻋﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻠﻪ اﳋﺎﻟﺺ .ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳎﺮد ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺼﺒﺢ إرادة ﻓﺎﻋﻠﺔ
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وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺧﺎﻟﺼﺔ .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﲑ «وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ» اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﺒﲏ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
أﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻌﻞ وﻗﺎﺋﻊ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،أي وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺎدﺛﺔ وﻓﻖ ﻗﻮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪد ﺎ اﻟﻌﻘﻞ.
ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﻠﻜﻴﺎﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﺎﻧﻂ اﻟﻌﻘﻞ
ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﻞ ّ
ﻃﺒﻌﺎً ﻛﻤﺠﺮد ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳍﺎ ﻣﺒﺎدؤﻫﺎ وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺼﻮرﻩ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻛﻘﻮة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل واﳊﻘﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ .ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳛﺪد ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻔﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺣﻴﺎة
اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳊﻘﻮق...اﱁ )ﻫﻨﺎ ﳚﻮز اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ(.
وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳛﺪد اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ،ﻳﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﳌﺒﺎدئ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﱪ
أﺧﻼﻗﻴﺎً ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹرادة اﻟﻄﻴﺒﺔ واﳋﲑ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ )ﻳﻜﻮن ﻋﻘﻼً أﺧﻼﻗﻴﺎً(؛ أﻣﺎ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳛﺪد اﻟﻌﻘﻞ ذاﺗﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻘﲏ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﳌﺒﺎدئ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﳊﻘﻞ اﻟﺘﻘﲏ
ﻛﺤﻘﻞ ﺛﻘﺎﰲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﻼً ﺗﻘﻨﻴﺎً( .وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮرﻩ ﻛﺎﻧﻂ ،أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺮﻳﺔ ،إي إرادة ﺗﺸﺮع ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذا ﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﺬا اﳌﻌﲎ ﻧﻔﻬﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻧﻂ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎً ﺑﻔﻌﻞ اﳊﺮﻳﺔ .داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،وﲞﺼﻮص اﳊﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ،ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳕﻂ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ – اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﶈ ﱢﺪدة ﻟﻺرادة ،وﰲ ﲢﺪﻳﺪ آﺧﺮ ﻟﻠﻌِﻠﱢﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌِﻠﱢﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺮﻳﺔ .ﳝﻜﻦ أن
ﻧﺘﺼﻮر ﳎﺎﻻً آﺧﺮ ،ﻏﲑ ﳎﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ،ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺮﻳﺔ وإرادة ﻣﺸﺮﻋﺔ ،ﻋﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻓﻌﺎل
اﻗﻌﻬﺎ
اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ .وﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎﻧﻂ أن ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ،ﻛﻔﻜﺮة ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ «ﺗﺜﺒﺖ و َ
)ﻋﱪ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ( داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺪﺛﻪ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر» .8ﺬا اﳌﻌﲎ،
ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪأ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺪإ ﳏﺎﻳﺚ ﻟﻨﺎ ﳛﺪد ﳎﺎﻟﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻤﺠﺎل ﻣﻌﻘﻮل .ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ
َ
ﻻﻣﺸﺮوﻃﺎً ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﺠﻤﻟـﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﺑﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻜﻴﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ )أي اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ .(..وﻛﺎﻧﻂ ﻳﻌﻲ ﲤﺎﻣﺎً أن ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ْ
اﳋﺎﻟﺼﺔ( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪاً ﺧﺼﻮﺻﺎً أﻣﺎم ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ واﻟﺸﻜﻴﺔ .ﻓﻤﻔﻬﻮم
اﳊﺮﻳـﺔ ﻟﻴﺲ أﻣﱪﻳﻘﻴﺎً وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ أﻳﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﳑﻜﻨﺔ إذ ﻳﺼﻌﺐ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ
اﻟﻌﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ )داﺧﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎً( ﻋﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ،ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ
– ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺼﻮر اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻘﲏ – ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺎ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﲤﺜﻼت
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻐﲑ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ زاوﻳﺔ ﻧﻈﺮﻩ )وذاك ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻮرة اﻟﻜﻮﺑﲑﻧﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻂ( وﻳﺘﻤﺜﻞ
ذاﺗﻪ ﻛﺈرادة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﺣﱴ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻘﻼً أﺧﻼﻗﻴﺎً أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً
أو إﺑﺪاﻋﻴﺎً ...ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎس ) (Fondementﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي .ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻟﻠﻌﻘﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮﻋﺎً أﺧﻼﻗﻴﺎ )أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎُ أو إﺑﺪاﻋﻴﺎً( إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺮﻳﺔ .واﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻟﺬا ﺎ ﻗﻮاﻧﲔ
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وﻣﺒﺎدئ ﻓﻌﻠﻬﺎ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً وﺗﺎرﳜﻴﺎً :ﻓﻤﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ واﳌﺨﺘﱪات
وﻏﲑﻫﺎ ،ﻫﻲ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ وﺗﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﳌﺸﺮع ﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ..ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﳌﺸﺮع ﳌﺒﺎدئ اﳊﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﻣﺴﻠﻜﻴﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻜﻮن اﳌﺒﺎدئ واﻷﻓﻌﺎل واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﻌﻘﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻲ داﺧﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ .وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪاً ﺗﺎرﳜﻴﺎً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.9
ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﺿﺮوري إذن ﻟﻠﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤﻠﻲ .واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻛﺎﻧﻂ ﻛﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺎﻓﱰاض وﺟﻮد ذوات ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻹرادة ﻋﻦ اﻟﺪواﻓﻊ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل آﺧﺮ ﻫﻮ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ .ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر
ﻫﺬﻩ اﻟﺬوات ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻻ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ أو ﻧﺴﻠﻢ ﻋﻘﻼً أ ﺎ ﻣﺰودة ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺈرادة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ذا ﺎ وﻓـﻖ
ﻣﻔﻬﻮم ٍ
ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺔ« .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ) ،ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺎﻧﻂ( ،ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻛﻞﱞ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻹرادة
َ
اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ .ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﳛﻴﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ» .10ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺳﻮى ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ وﻫﻮ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ .واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺎ ﻫﻮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻘﺒﻮﳍﺎ .إ ﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺪإ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوط
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻧﻘﻴﻢ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻧﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﺎل ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ اﳋﺎﺻﺔ.
«ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺿﻤﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ،اﻟﱵ ﻧﻌﺮف ْﻗﺒﻠﻴﺎً إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ دون أن ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﻷ ﺎ ﻫﻲ ﺷﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ» .11وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺼﻮر ذوات ﺗﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮﻛﺎً
أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻣﺎ ﱂ ﻧﺘﺼﻮرﻫﺎ ﰲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻛﺬوات ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﺴﻠﻜﻴﺎ ﺎ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﲤﺎﻣﺎً
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺼﻮر أﻓﺮاد ﻳﺴﻠﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻀﺎءا ﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ
ﻧﺘﻤﺜﻠﻬﻢ أﻳﻀﺎً ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت ﺣﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺗﺘﺼﺮف اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ وﺟﻮدﻫﻢ اﳌﺸﱰك ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ إرادة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﺸﺮط اﻟﻮﺟﻮد اﻷﺧﻼﻗﻲ )واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أﻳﻀﺎً( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﺮﻳﺔ ﻛﻤﺒﺪإ ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺄﺳﺲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ
اﻟﺒﺸﺮي .ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﺪد اﳊﺮﻳﺔ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ؟
ﺗﺘﺤﺪد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻣﺘﻤﺜﻼً ﻛﻘﻮة ﻣﺸﱢﺮﻋﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺎً ،أوﻻً ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺟﺎﻫﺰة أو
ُﻣْﺒـﻨَ ٍﺎة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎرف ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ )أو ﻋﻠﻤﻴﺔ( ،ﻷ ﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮة ) (Phénomèneﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺮﺻﺪ
اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺷﺄ ﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻧﻂ( ،ﳓﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف اﳊﺮﻳﺔ )ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻮﺣﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻷﺧﻼق أوﻻً( إﻻ ﻛﺨﺎﺻﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ،ﲟﻌﲎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﲔ ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﺑﺄي ﻣﺒﺪإ ﺣﺴﻲ ﳏ ﱢﺪ ٍد ﳍﺎ» .12اﳊﺮﻳﺔ،
ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﻣﺒﺪأ ذاﰐ ﻧﺴﻠﱢﻢ ﺑﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ «ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺻﺎﱀ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﻷﺟﻞ ﻋﻘﻞ ﺧﺎﻟﺺ أﻳﻀﺎً ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ» ،13أي
ﻋﻘﻞ ﻳﺄﺧﺬ وﺟﻬﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ .واﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺬا اﳌﺒﺪأ إﻻ
ﳊﺎﺟﺘﻪ إﻟﻴﻪ .إﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻘﻞ وﺟﻬﺘﻪ وﻫﻮ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ أو ﻳﻔﱰض
وﺟﻮد ﻣﺒﺪإ ﻻ ﳏﺪود ﻳﺘﺨﺬﻩ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد .14اﳌﻜﺎن اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ إذن ﻫﻮ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺠﻤﻟﺎل
اﻟﻌﻤﻠﻲ )أي اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( .وﻳﺼﻌﺐ ﺟﺪاً أن ﳒﺪ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎً داﺧﻞ ﻧﺴﻖ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
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«ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺠﺮ ِﺑﺔ اﳊﺮﻳﺔَ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔَ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،أي ﻛﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ
ﻣﻔﻬﻮم اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺒﺪأً
ﻟﻺرادة» .15ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻔﺴﺮ أي ﺷﻲء ﲞﺼﻮص اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ
ُ
ِ
ﺗﺼﻮر اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ
آﺧﺮ ﻣﻮ ﱢﺟﻬﺎً ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﱢﻴﱠﺔ .وﺣﺪﻩ ُ
إﺛﺒﺎت ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺒﺪإ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .16ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻟﻦ ﳛﺘﺎج اﻟﻌﻘﻞ ،ﰲ
ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻨﻈﺮي ،إﱃ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ وﻫﻮ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،ﻷن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ
أﻣﺲ
اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻲ ذا ﺎ ﺑﺬا ﺎ ،أي ﻧﺴﻖ ﻟﻠﺤﺘﻤﻴﺔ ﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ .أﻣﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ ﱢ
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ إذ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻮر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى ،ﻏﲑ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺗﻜﻮن
ُﳏَ ﱢﺪ َد ًة ﻟﻺرادة وأﻓﻌﺎﳍﺎ .ﺿﺮورةُ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺿﺮورة ﻏﺎﺋﻴﺔ إذن :ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺎ ﻳﺘﻢ ﻷﺟﻞ ﲤﺜﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﳕﻂ ِﻋﻠﱢﻴَﺘِ ِﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻌِﻠﱢﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﳌﺎذا ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺎﻧﻂ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﺴﺮ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﺑﺄن ﳓﺪدﻫﺎ داﺧﻞ ﻧﺴﻖ ﲢﻠﻴﻠﻲ أو ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻠﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ .17ﻏﲑ أن
ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻔﻬﻢ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ واﻣﺘﺪادﻩ اﻟﻮاﺳﻊ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺒﺪو أن ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪاً :ﻓﻬﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻞ إزاء
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻈﺮي ﻟﻔﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪل أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم
اﳋﺎﻟﺺ ﲞﺼﻮص ﲤﺜﻞ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ -اﻷﺧﻼﻗﻲ )ﻛﻤﺎ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ( .واﻟﻮاﻗﻊ أن اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻌﻘﻞ ذاﺗﻪ :ﻓﻬﻮ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻘﺪر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﺔ أو ﻋﻠﻞ اﳊﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻷن ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻫﻲ
اﻟﱵ ﻧﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻛﻌﻠﺔ أوﱃ ﺗﻜﻔﻲ ذا ﺎ ﺑﺬا ﺎ وﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺎ ﳛﺪدﻫﺎ ،أي إﱃ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺒﺪأً أﺻﻠﻴﺎً.
ﻟﺬﻟﻚ ،اﻋﺘﱪ ﻣﻔﻜﺮو اﻟﻐﺮب اﳊﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪأً أوﻟﻴﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻮم اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )وﻫﻲ اﻟﱵ ﻢ
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺸﺨﺺ أﺧﻼﻗﻲ ﻛﻮﱐ( أو ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﱵ ﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﻮاﻃﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ(.
ﻟﻦ ﻳَـْﻨـﺘُﺞ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ إذن إﻻ ﻋﻦ ﲤﺜﻠﻪ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع إرادﺗﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻷي ﻣﺒﺪإ أو داﻓﻊ ﺧﺎرج اﻹرادة
ذا ﺎ .إ ﺎ ذﻟﻚ اﳌﻔﻬﻮم اﳋﺎﻟﺺ اﻟﺬي ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻧﺘﻤﺜﻞ ذواﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﻧﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺎﺿﻌﲔ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ﶈﺪﱢدات أﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻹرادة ذا ﺎ )ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﳊﺎﺟﺔ؛ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﻛﺎﳌﺼﻠﺤﺔ أو اﳌﻨﻔﻌﺔ...إﱁ( .ﻫﺬا اﻟﺴﻠﺐ ،أو ﺑﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﻂ «ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ )Non-
 (détérminationﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ» .18وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻋﺪم اﳋﻀﻮع
ﻷﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ أﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﳏ ﱢﺪ َدة؟ ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أ ﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻧﻔﻼت ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲢﺪﻳﺪ؟ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﻞ أن ﻳﻜﺘﻔﻲ
ﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﰊ وﻫﻮ ﻳﺘﺼﻮر اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﳛﺪد ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻧﻂ .ﻓﻮراء
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ِ
ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﲤﺜﻞ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮي.
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪو وﻛﺄن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذوﺑﺎن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ داﺧﻞ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﳌﻮﺟﺐ.
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أ  -أوﱃ ﳊﻈﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ِ
اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺘﻌﺎﱄ ،ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﻓﻌﻼً ﻳﺒﺘﺪئ ذاﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﺰﻣﺎن ،أو
ﻗﺪرَة ِ
اﻟﺬات ﻋﻠﻰ إﳚﺎد وﺿﻊ ﻣﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ذا ﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ذا ﺎ اﻟﻌﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ دون أن ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ
ﻋﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﺒﻘﺎً زﻣﺎﻧﻴﺎً .19إ ﺎ إﲨﺎﻻً اﺑﺘﺪاء اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ .ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ
ﺻﻮرﰐ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ أو اﻷﺣﺪاث .ﻓﺎﻻﺑﺘﺪاء ﻫﻨﺎ ﻳُﺘﺼﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎرج َْ
اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن( ،أي ﺧﺎرج ﻗﻮاﻧﲔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻜﺎﱐ أو اﻟﺰﻣﺎﱐ .وﻫﻜﺬا ،ﲡﺪ اﻷﻓﻌﺎل – اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ
اﻟﺬات اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺜﻼً – ﺑﺪاﻳﺘَﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ذاﺗﻪ ﻛﻘﻮة ﻣﺸﱢﺮﻋﺔ ،ﻻ داﺧﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻼً أن أﻗﻮل اﻟﺼﺪق ﻷن اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎً ودون ﺷﺮط ﻣﺴﺒﻖ،
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﳚﺐ ﱠ
ﻻ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﳊﺎﺟﺔ أو ٍ
ﺗﻜﺬب
ﳌﻴﻞ ﻣﺎ أو ﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ .(...ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ )ﻻ
ْ
ﻣﺜﻼً( ﻫﻮ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ .واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﲟﻮﺟﺒﻪ أﻗﻮم ﺑﺴﻠﻮك اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﱢﺮﻋﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺬات ﺣﺮﻳﺔً ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن داﺧﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ )ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻮل
اﻟﺼﺪق اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ واﳌﻌﺎﺷﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬات اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮل اﻟﺼﺪق
ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ دوﳕﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ( .ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﻞ ،ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ اﳋﺎص ،ﻋﻠﺔً أوﻟﻴﺔً ﻷﻓﻌﺎل اﻹرادة .ﻳﻘﻮل
ﻛﺎﻧﻂ« :إذا وﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳊﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ )ﻳﻘﺼﺪ ﳌﺎ ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺈرادﺗﻪ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل
ﺼ ﱠﻮَرةً ﻛﺄﺣﺪاث – ﻗﺪرةً ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء
داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ( ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن – ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ُﻣﺘَ َ
ذا ﺎ ) (...وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دوﳕﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أي ﻋﻠﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻦ ذا ﺎ .واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻻزﻣﺎً أن ﲣﻀﻊ
اﻟﻌﻠﺔ ،ﲞﺼﻮص ِﻋﻠﱢﻴَﺘِ َﻬﺎ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪات وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ :ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮة ) (Phénomèneﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﺗُـ ْﻌﺘَﺒَـَﺮ ﻛﺸﻲء ﰲ ذاﺗﻪ ﲞﻼف ﻣﻌﻠﻮﻻ ﺎ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻈﻮاﻫﺮ».20
ﻟﻴﺴﺖ اﳊﺮﻳﺔ إذن ﺳﻮى ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻖ؛ إ ﺎ ﻓﻌﻞ ﳚﺪ ﺑﺪاﻳﺘﻪ داﺧﻞ ذاﺗﻪ ﻻ داﺧﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن )اﳊﺎﺟﺔ أو اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﳌﻴﻞ .(...وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،إ ﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪد ِﻋﻠﱢﻴَﺘُﻪُ ﳌﻔﻌﻮﻻﺗﻪ داﺧﻞ ﻧﻈﺎم
آﺧﺮ ﻟﻠﻌِﻠﱢﻴﺔ ﻏﲑ ﻧﻈﺎم اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .إﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﳋﺎﻟﺺ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ
ﻳﺸﺮﻋﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ« .واﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﺪرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺼﻮرة اﻟﺰﻣﺎن وﻻ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺘﺎﱄ داﺧﻞ
اﻟﺰﻣﺎن .إن ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻌﻘﻮل ﻻ ﺗُـ َﻮﻟﱢ ُﺪ وﻻ ﺗﺒﺘﺪئ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺎ داﺧﻞ زﻣﻦ ﻣﺎ ،وإﻻ ﻟﻜﺎﻧﺖ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﳛﺪد زﻣﻨﻴﺎً ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻞ واﳌﻌﻠﻮﻻت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺼﺒﺢ ِﻋﻠﱢﻴَﺘُﻪُ )أي
اﻟﻌﻘﻞ( ﻃﺒﻴﻌﻴﺔً وﺳﺘﻜﻒ ﻋﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻳﺔ» .21وﲟﺎ أن اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﳋﺎﻟﺺ ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮة وﻏﲑ ﺧﺎﺿﻊ
ﻟﺸﺮوط اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺒﺎﺛﻮس اﻟﺒﺸﺮي( ،ﻓﺴﺘﻜﻮن ِﻋﻠﱢﻴَﺘُﻪُ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﲏ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﻣﻜﻦ
ٍ
ﺗﺼﻮر ٍ
ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )ﻟﻨﻘﻞ :ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ( وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺘﻌﺎﱄ ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔٍ ،
ﻣﻌﻘﻮل «ﻻ
ﻧﻈﺎم
ْ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﺘﺘﺎﱄ اﻟﺰﻣﺎﱐ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ» .22وإذن ،ﻟﻴﺲ اﻟﺰﻣﺎن ﺷﺮﻃﺎً
ﻟﺘﻤﺜﻞ اﳊﺮﻳﺔ .وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻹﳚﺎﰊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﻌﻘﻞ ذاﺗﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻻ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام
ِِ
ﺼ ِﺪ ُرﻩ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﺒﺎدئ وأواﻣﺮ ﻗﻄﻌﻴﺔ.
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث أﻓﻌﺎﳍﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻠﱢﻴَﺘ َﻬﺎ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ،أي ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﻳُ ْ
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ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ «ﻳﺴﻠﻚ ﲝﺮﻳﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﳏ ﱠﺪداً ﺑﺸﻜﻞ دﻳﻨﺎﻣﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ
ﻣﺒﺎدئ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو داﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻣﺎن .ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،أي ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ) (...إ ْذ ﳝﻜﻨﻨﺎ أﻳﻀﺎً أن ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ زاوﻳـﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗـﺪرة ذاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث»23؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ )ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
وأواﻣﺮﻩ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ( ﻳﻜﻮن ﻋﻠﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪاء ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻏﲑ .ﻓﻬﺬﻩ
اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﳚﻌﻞ ﻋﻘﻠﻪ اﳋﺎﻟﺺ ﻗﻮة ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻣﺎ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل .ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﻴﺔ إﻻ زﻣﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .داﺧﻞ ِﻋﻠﱢﻴَﺔ
ﻛﻬﺬﻩ ﺳﺘﻜﻮن أﻓﻌﺎل اﻹرادة أﻓﻌﺎﻻً ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﻌﻠﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ،وﺳﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﻮر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺠﻤﻟﺎل
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺸﺮي أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ« ،ﻛﻞ ﺣﺪث ،وﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﳛﺪث ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ داﺧﻞ ﳊﻈﺔ ﻟﻠﺰﻣﺎن ،ﻳﻜﻮن
ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺸﺮط ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﰲ زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ .وﲟﺎ أن اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ ﻳﻌﺪ ﲢﺖ ﻗﺪرﰐ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أﻗﻮم ﺑﻪ
وﻓﻖ ﻋﻠﻞ ﳏﺪدة ﲣﺮج ﻋﻦ ﻗﺪرﰐ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺎً ،أي أﻧﲏ ﻻ أﻛﻮن أﺑﺪاً ﺣﺮاً ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﻮم
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ» .24ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ،ﻳﻀﻴﻒ ﻛﺎﻧﻂ« ،إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻠﺤﻖ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﻜﺎﺋﻦ ﻳﺘﺤﺪد وﺟﻮدﻩ داﺧﻞ اﻟﺰﻣﺎن
)أي ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻛﺸﺨﺺ أﺧﻼﻗﻲ ﻋﺎﻗﻞ( ،ﻓﻼ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ُﳔْ ِﺮ َج ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ – ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ – ﻋﻦ داﺋﺮة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮورة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﻛﻞ أﺣﺪاث وﺟﻮدﻩ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أﻧﻨﺎ
ﻧﻠﻘﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻟﺼﺪﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء».25
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤﻠﻲ( ﻋﻠﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻠـﺔ ﰲ ذا ﺎ (Causa
) ،Noumenonأي ﻋﻠﺔ إرادة ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺣﺮة ﺑﺬا ﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﺎﻧﻂ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ذا ﺎ» ﻓﺎرﻏﺎً
ﻣﻦ أي ﳏﺘﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ )أي ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ( ﻷن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻌﻠﺔ ﺗﻈﻞ
ﻓﺎرﻏﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﺘﻤﺜﻼت اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﺷﺄ ﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻔﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻏﲑ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮوم ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ،ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﱪﻳـﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،أي ِﻋﻠﱢﻴَﺔَ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻳﻘﻮل ...« :ﻏﲑ أﱐ ﻻ أﺳﻌﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ إﱃ أن أﻋﺮف ﻧﻈﺮﻳﺎً
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذﻟﻚ )ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻛﻌﻠﺔ ﰲ ذا ﺎ( ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳝﻠﻚ إرادة ﺧﺎﻟﺼﺔ،
ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﲏ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻧﻌﺘُﻪُ ﺬا اﻟﻮﺻﻒ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ )وﻛﺬا ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﻤﺒﺪإ ﳏ ﱢﺪد ﳍﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ( .واﳊﺎل أن اﻷﺻﻞ )اﻟﻌﻘﻠﻲ( اﳋﺎﻟﺺ ،ﻏﲑ اﻷﻣﱪﻳﻘﻲ ،ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﺔ ﳝﻨﺤﲏ ﻫﺬا
اﳊﻖ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﲏ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﱐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﺬي ﳜﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺧﻼﻗﻲ» .26واﳋﻼﺻﺔ ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﳝﻜﻨﻨﺎ
أن ﻧﺴﻠﻢ ﺑﻔﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ،أي ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔَ
ﺣﻘﻠﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﲟﺒﺎدﺋﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ.
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ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ ،ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻈﺎﻣﲔ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ،واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ،ﺗﺼﻮر
ْ
ْ
وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ؟ اﻟﻌﻠﻴﺔُ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻢ وﺟﻮد اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻇﻮاﻫﺮ .وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻨﺼﺮاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ «ﻋﻼﻗﺔً داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﶈﺴﻮس ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ راﻫﻨﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎً
ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ» .27أﻣﺎ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ذات ٍ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻧﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻛﻤﺒﺪإ ﻋﻘﻠﻲ ،ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻛﺎﻧﻂ
ُ
داﺧﻞ ﻛﺘﺎب «اﳌﻘﺪﻣﺎت»ِ « :ﻋﻠﱢﻴَﺔَ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ» .28وﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻹرادة ﻫﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻷﻓﻌﺎﳍﺎ
ﻃﺎﳌﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .داﺧﻞ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻜﻮن اﻹرادة ﺧﺎﻟﺼﺔً إ ْذ ﺗﺮﺑﻂ ِﻋﻠﱢﻴَﺘَﻬﺎ
ﻷﻓﻌﺎﳍﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﱂ ﻣﻌﻘﻮل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﻼﻗﻲ )وﻛﺬا اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ( .29ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻴﻢ ﻛﺎﻧﻂ ﺗﻘﺎﻃﺒﺎً ﺑﲔ ﳎﺎﻟﲔ :ﳎﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﳎﺎل اﳊﺮﻳﺔ .اﻷول ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻠﻴﺘﻪ داﺧﻞ اﻟﺰﻣﺎن ،وﺗﻜﻮن
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗَ َﺪ ﱡﺧ ِﻞ ﻣﻘﻮﻻت وﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻬﻢ )) (L’entendementوﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﺬي ﻳﻔﺤﺺ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﺪرﺳﻬﺎ وﻳﺼﻮغ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ .أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ،ﻓﺘﺘﺤﺪد ِﻋﻠﱢﻴَﺘُﻪُ ﰲ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن

واﳌﻜﺎن ،وﻳﺘﻄﻠﺐ إدرا ُﻛﻬﺎ ﲤﺜﻼً ﻟﻨﺴﻖ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﻛﺎﻧﻂ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ« ،إذ ﳝﻜﻦ أن ﳚﺘﻤﻌﺎ ﻣﻌﺎً ﺑﻞ وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺘﺼﻮرﳘﺎ ﺿﺮورة ﰲ وﺣﺪ ﻤﺎ داﺧﻞ
اﻟﺬات ﻧﻔﺴﻬﺎ» .30وﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎﻧﻂ أن ﻟﻜﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻣﺒﺎدؤﻩ اﻟﱵ ﺗﱪرﻩ داﺧﻞ اﻟﺬات اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ .ﻓﻤﺒﺎدئ
اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻮ ﻳﺪرس وﻳﻔﺴﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻣﺒﺎدئ ِ ِ
ﻳﺸﺮع ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ،إذا
اﻟﻌﻘﻞ ذاﺗﻪ وﻫﻮ ّ
ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ ،ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔً ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن؟ ﻣﻦ
اﳌﺆﻛﺪ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮوط وﺟﻮدﻩ اﻷﻣﱪﻳﻘﻲ ﳎﺮد ﻇﺎﻫﺮة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺘﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .داﺧﻞ
ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر« ،ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻴﺘﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .وﻛﻞ أﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﻗﻮاﻧﲔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ»31؛ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( ﳑﻜﻨﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻓﺮوع اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻃﺎﳌﺎ
أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻹﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻏﺮاﺋﺰﻫﺎ وﻣﻴﻮﳍﺎ وﺣﺎﺟﺎ ﺎ ورﻏﺒﺎ ﺎ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ...ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ
ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﲣﻀﻊ إرادﺗﻪ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ .ﺬا اﳌﻌﲎ اﻷﺧﲑ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳎﺮد ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻮن
ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ أو ﺷﺨﺼﺎً أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﳋﻀﻮع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪات اﻟﺰﻣﺎن وﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺑﻞ ﻳـُْﻠ ِﺰُم ذاﺗﻪ ﺑﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ .32ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ« ،ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺮاً ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﺮورٍة ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ) (...وﺳﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎً إذا ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﳜﻠﻖ أﻓﻌﺎﻟﻪ )اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ( ﺑﺬاﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﶈﺴﻮس» .33ﳜﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن إذن ،وﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ
ذا ﺎ ،ﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻳﺘﻘﺎﻃﻌﺎن داﺧﻞ وﺟﻮدﻩ .وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺿﺮورة وﺟﻮدﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ .ﻳﺒﻘﻰ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ
اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﳎﺮد وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ .إﻧﻪ ﻳﻔﺮض ذاﺗﻪ ﻛﻀﺮورة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﺠﻤﻟﺎل اﶈﺴﻮس )ﳎﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ(
ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل اﳌﻌﻘﻮل )اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ( .وإذا ﺗﺒﻨﻴﻨﺎ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ – ﺣﺴﺐ ﻛﺎﻧﻂ – أن
ﻧﻔﻜﺮ ﰲ ِﻋﻠﱢﻴَﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ دون أن ﻧﻠﻐﻲ ِﻋﻠﱢﻴَﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﺑﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮﺑﻂ ،دون
أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﳊﺮﻳﺔ داﺧﻞ ﻛﺎﺋﻦ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ،34ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻧﺘﻤﺜﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ داﺧﻞ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة وﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﺮى.35
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وﻫﻜﺬا ،ﳛﺎول اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ إﻧﻘﺎذ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰءاً ﻣﻦ
ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﱂ اﶈﺴﻮس .ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺼﻮر اﳊﺮﻳﺔ ﻛﺄﺛﺮ ﻟﻠﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،أي ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﺜﻼت داﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ ﻗﻮى اﻟﻔﺮد ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻠﻦ ﲣﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ وﺿﻊ «اﻵﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮك
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻤﺜﻼت» ،ﺑـﻞ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮك ﻣـﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذا ﺎ ﲟﺠﺮد أن ﻧﻌﺒﺌﻬﺎ .36ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﺼﻮرات ﺗﻨﻔﻲ اﳊﺮﻳﺔ ﻋﻮض أن ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ .أﻛﻴﺪ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﻂ )ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( أن ﺗﺘﻘﺪم وأن ﺗﻨﻔﺬ إﱃ أﻋﻤﺎق اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﻂ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ
وﺟﻮد ﺣﺮﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وأﺻﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮم اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ -اﻷﺧﻼﻗﻲ )واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻳﻀﺎً( .ﻓﻼ ﳝﻜﻦ
أﺑﺪاً إﺧﻀﺎع ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﳌﺒﺎدئ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ )وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻧﻜﺎر
ﻛﺎﻧﻂ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ( .ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎﻋﺪ َة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔَ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ .ﻳﻘﻮل« :ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ أﻋﻤﺎق ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ ٍ
إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻛﻤﺎ
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﱪ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ درﺟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ داﻓﻊ ﻣﻦ دواﻓﻌﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺑﺴﻄﻬﺎ ،وﻛﺬا ﻛﻞ
ﺣﺴﺎب ﺳﻠﻮك ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺪﻗﺔ
اﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أﻳﻀﺎً
ُ
ﻛﺒﲑة ﻛﻤﺎ ﳓﺴﺐ ﻛﺴﻮف اﻟﻘﻤﺮ أو اﻟﺸﻤﺲ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ إﻋﻼﻧﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮ».37
ب  -ﺛﺎﱐ ﳊﻈﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻫﻲ ﳊﻈﺔ رﺑﻄﻬﺎ ﲟﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ
)(l’autonomie؛ وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم أﺳﺎﺳﻲ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺎﻧﻄﻴﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﺎﻧﻂ إﱃ إﺛﺒﺎت
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎﻟﺺ ﻟﻺرادة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ )اﻟﱵ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻹرادة اﳋﲑة ﻣﻄﻠﻘﺎً( ،38وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ذا ﺎ ﺑﺬا ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻋﻘﻼً ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻣﺸﱢﺮﻋﺎً .ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎﻧﻂ ﻫﺬﻩ اﻹرادة «ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﳌﺰودة ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ.
أﻣﺎ اﳊﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ
ﲢﺪدﻫﺎ» .39اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ،وﻫﻲ داﺋﺮة ﻏﲑ ﳏﺪودة ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن
أو اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،داﺋﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻹرادة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﺑﺬا ﺎ ﻷﻓﻌﺎﳍﺎ وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻘﻼً ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻛﻮﻧﻴﺎً
ﺖ ﻋﻦ أن ﺗﻜﻮن إرادة ﻫﺬا اﻟﻔﺮد أو ذاك .أﻣﺎ اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻹرادة اﳌﺸﺮﻋﺔ ﻛﻮﻧﻴﺎً ،ﻓﻬﻮ ﻋﺪم
وَﻛ ﱠﻔ ْ
ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻣﻊ ذا ﺎ ،أي ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷي ﻣﺒﺪإ ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﲑ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ )أو ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ( اﻟﱵ ﺗﺼﺪر
ﻋﻨﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻫﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻺرادة وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﻮﱐ ،أي َﲢَ ﱡﻮ ُل
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻮﻧﻴﺔ .40وﻟﻴﺴﺖ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ ﺳﻮى اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة ﲟﻮﺟﺒﻪ
ﺗﺘﺤﻮل إﱃ إرادة ﻛﻮﻧﻴﺔ .ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻧﻂ« :اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إذن ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة ،أو ﺑﻌﺒﺎرة
أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎً ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ـﺪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك ) (Maximesﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻹرادة .وﻛﻞ
ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻮاﻓـﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً ﺑـﻪ .أﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ ،ﻓﻴﻜﻮن ﳑﻨﻮﻋﺎً».41
ﻟﺘﺴﻠﻚ داﺋﻤﺎً ﲟﻘﺘﻀﻰ
وﻳﻀﻊ ﻛﺎﻧﻂ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﳘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔْ « :
42
ﻟﺘﺴﻠﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻗﺎﻋﺪة ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺪورك أن ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻗﺎﻋﺪةً ﻛﻮﻧﻴﺔً ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن»  ،أوْ « :
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)ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك( ﺗﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘُﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔَ ٍ
ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﱐ» .43ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﻃﺒﻌﺎً ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ إﱃ ﻣﺒﺎدئ ﻛﻮﻧﻴﺔ )ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻦ
ﺗﺒﲏ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺴﻠﻮك ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺻﺎﳊﺔً ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻺرادة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ،ﺑﻞ ﱢ
)إرادة ﻫﺬا أو ذاك( ،ﺑﻞ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻜﻞ إرادة ﻣﺘﻤﺜﱠﻠﺔ ﰲ ﻛﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إرادة اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ« .ﻓﻨﺴﻖ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﻜﺎﻓﺊ ذاﺗَﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﳎﺮد ﻓﻜﺮة ﻳﺴﺘﻨﺪ ﲢﻘﻘﻬﺎ إﱃ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻌﻠﻪ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن أﻓﻌﺎل اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺪث ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ إرادة ﺳﺎﻣﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻓـﻲ
ذا ﺎ أو ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻛﻞ إرادة ﺧﺎﺻﺔ» .44ﻫﻨﺎ ﺳﺘﺴﻠﻚ اﻹرادة وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ
ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﰲ ﺿﺮور ﺎ وﻛﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻳﻀﻴﻒ ﻛﺎﻧﻂ ﻗﺎﻋﺪة أﺧﺮى ﻣﻜﻤﻠﺔ
ﻟﺘﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ» .45وﻫﻜﺬا،
ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻘﻮلْ « :
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺎﻧﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﱂ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎﱂ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﺮاﻫﻦ
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذاﺗﻪ ،وﻛﺄﱐ ﺑـﻪ ﳛﺎول أن ﳜﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﻌﻘﻮل اﳌﻐﺮق ﰲ ﻣﺜﺎﻟﻴﺘﻪ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ .أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺮﻫﺎن ،ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺴﺎن .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،رﻏﻢ أن
اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﺤﺪد داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺎذ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ إﱃ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
وﺟﻮدﻩ اﻷﻣﱪﻳﻘﻲ )اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ (...واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﶈ ﱢﺪدة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد،
ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺆﻛﺪ داﺋﻤﺎً اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﺬاﰐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻧﺘﻤﺎءﻩ ﻟﻌﺎﱂ ﻣﻌﻘﻮل )ﻓﻮق -ﺣﺴﻲ( ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻤﻮ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻹرادة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ )ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺬات إرادة
اﷲ( .وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻳﺮﺳﺦ داﺋﻤﺎً اﻧﺘﻤﺎءﻩ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳌﻌﻘﻮل ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺮﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺎﻧﻂ« ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻋﺎﻗﻼً ﻣﻨﺘﻤﻴﺎً ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳌﻌﻘﻮل ،أن ﻳﺘﺼﻮر ِﻋﻠﱢﻴَﺔَ إرادﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ إﻻ ﻋﱪ ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﻷن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﶈ ﱢﺪ َدة ﻟﻠﻌﺎﱂ اﶈﺴﻮس ) (...ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎً آﺧﺮ ﺳﻮى اﳊﺮﻳﺔ .واﳊﺎل أن ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﲟﻔﻬﻮم
اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎً ﻋﻦ ﻣﺒﺪإ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻜﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﺜﻠﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻜﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ» .46ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن – ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﳌﺰودة ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ – أن ﻳﺘﺼﻮر ذاﺗﻪ ﻣﻨﺘﻤﻴﺎً أﻳﻀﺎً ﻟﻠﻤﺠﺎل اﳌﻌﻘﻮل رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة ...ﺑﻞ إن أﻛﱪ
ﻣﻬﺎﻣﻪ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻫﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻷﻧﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻛﺎﻧﻂ اﻟ ﱢﺴ ْﻠﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ راﺣﺔ اﻟﻀﻤﲑ أو اﻟﺮﺿﻰ أو اﻻرﺗﻴﺎح( .ﻟﻜﻦ ﲢﻘﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ )وﻫﻲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺸﺮوط اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺛﲏ أو اﻟﻄﺒﻘﻲ أو اﻟﻠﻐﻮي وﳓﻮ ذﻟﻚ( ﻳﻘﺘﻀﻲ أوﻻً
وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻋﻴﺎً ذاﺗﻴﺎً ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ« .ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﻛﻘﺪرة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل
ٍ
اﺟﺢ ،ﳘﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﲡﺎﻩ ﻛﻞ اﳌﻴﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻌﻠﻞ ﳏ ﱢﺪ َدة ) (...ﻟﺮﻏﺒﺘﻨﺎ .وإ ْذ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺑﻘﺼﺪ ر ٍ
ي اﻟﻮﻋﻲ ﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻲ ﻗﻮاﻋﺪي اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﻈﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺮﺿﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺎ
أن ﻟَ َﺪ ﱠ
ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﺿﺮورﻳﺎً ،وﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أي ﺷﻌﻮر ﺧﺎص .وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺮﺿﻰ رﺿﻰ ﻋﻘﻠﻴﺎً».47
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إن اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ﺑﲔ اﻹرادة اﳋﺎﻟﺼﺔ واﳊﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ – اﻟﺬي ﻳﻔﻜﺮ
ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﶈﺪدات اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻹﺛﻨﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – ...ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻘﻼً ﻋﻤﻠﻴﺎً
داﺧﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ .أﻛﻴﺪ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﱃ درﺟﺔ
ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺼﻮر اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻘﻮة ﻣﺸﺮﻋﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻛﺎﻧﻂ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺪاﻓﻊ ﻫﻮاﺟﺲ ﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ .وﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ
أﻣﺮ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻫﻮ أن إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺴﻖ ﻧﻈﺮي ﺣﻮل اﳊﺮﻳﺔ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ٌ
ٌ
اﻓﱰاض ﻓﻜﺮة اﳊﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪاً )وﻻ ﻧﻔﺴﺮ( ﻣﻔﻬﻮم اﻹرادة اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺮع ﺑﺸﻜﻞ ْﻗﺒﻠﻲ ﻟﺬا ﺎ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﶈ ﱢﺪ َدة ﻷﻓﻌﺎﳍﺎ .وﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻹرادة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻓﻌﻼً ﻟﻮﻻ اﻓﱰاض اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﺬاﰐ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ .ﻫﺬا اﻻﻓﱰاض ﻳﻈﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﺘﺼﻮر
اﻟﻌﻘﻞ ذاﺗﻪ ﻋﻘﻼً ﻋﻤﻠﻴﺎً .ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎً اﻓﱰاض ﺿﺮوري ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﻌﺎﱂ ﻣﻌﻘﻮل ﰲ ذاﺗﻪ وﻣﺼﺪ ٍر ﳊﻴﺎﺗﻨﺎ
ﲤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷن ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﻻﻓﱰاض ﻳﺼﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎً ُ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺎﻟﺬات ﻫﻮ ﺧﻀﻮع ﻛﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪات ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )اﻟﺮﻏﺒﺔ ،اﳌﻴﻞ ،اﳌﺼﻠﺤﺔ،(...
وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ دواﻓﻊ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺮﻋﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ .أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻬﻮ أن اﻹﻧﺴﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﺪد ﻛﺤﺮﻳﺔ
وﻛﺈرادة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺴﻤﻮ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻹرادة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻘﻼً ﻋﻤﻠﻴﺎً
ﻣﺸﺮﻋﺎً .وﻫﻜﺬا ،وراء ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺎﻧﻄﻴﺔ ﳜﺘﻔﻲ إﳝﺎن ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ،ورﻫﺎن ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﲰﻮ اﻹرادة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻹرادة اﳋﺎﻟﺼﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،وﺛﻘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺼﺔ(
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ذﻟﻚ اﳌﻌﻘﻮل اﳋﺎﻟﺺ ﳏ ﱢﺪداً ﻟﻺرادة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻟﻜﻦ وراء ﻛﻞ ذﻟﻚ ﳜﺘﻔﻲ اﻓﱰاض ﻋﻘﻠﻲ
ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻃﺔ )ﻳﺼﻮغ ذاﺗﻪ ﻛﻀﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺔ( ﺑﺪو ﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻹرادة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼﻻً ذاﺗﻴﺎً
وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺬاﰐ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎً ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.

 -4ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﺧﻼق اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻜﺮاﻣﺔ

ﺗﺮاﻫﻦ اﻷﺧﻼق ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﺎ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن 18م ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮ ﺎ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺸﺨﺺ
اﻹﻧﺴﺎﱐ .وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﻤﺎل أن ﳚﻌﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻳﻀﺎً ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ )أو اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ( ﺳﻌﺎد ﻢ .وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ .وذاك ﻫـﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ :ﳚﺐ أن أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻳﺎﰐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ
ذا ﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻛﻞ ﺷﺨﺺ إﻧﺴﺎﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ .وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻞ ﻏﺎﻳﺎت اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ أﺷﻴﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذا ﺎ ﻻ ﺑﺈرادﺗﻨﺎ ،ﻓﺈ ﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﳎﺮد وﺳﺎﺋﻞ ﳍﺬﻩ اﻹرادة ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ .ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ،
ﻌﺎﻣﻞ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ﻻ ﻛﻤﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ .وﻫـﺬا ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎً
ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻋﺎﻗﻼً ،ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳُ َ
أﺧﻼﻗﻴﺎً .واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذا ﺎ ﲢﺪد اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذا ﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ.48وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻬﺎرة
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺒﺼﺮ واﻟﺮوﻳﺔ )ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺘﻘﲏ( .ﻓﻤﻨﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻧﻮﻇﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ أو أن
ﳔﺘﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت ﲣﺪم اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﺣﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﰲ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺬﻟﻚ ﲝﻜﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ .إﻧﻪ ﳜﺎﻃﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ أو ﻛﺸﺨﺺ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن« .ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪس )ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك( .أﻛﻴﺪ أن اﻹﻧﺴﺎن أﻗﻞ ﻗﺪاﺳﺔ
ﻣﻨﻪ .ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﺨﺼﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﻳﺲ )أي ﺗﺒﺠﻴﻞ واﺣﱰام(».49
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ أن ﻳﻮﺟﺪ إذن إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﺋﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ وﳛﻤﻞ ﰲ ذاﺗﻪ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت
وأﲰﺎﻫﺎ :إ ﺎ ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎن أﻓﻌﺎﻟﻪ – ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ – ﺑﻘﺼﺪﻳﺔ
واﺣﺪة ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻣﻦ واﺟﺒﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺪﻳﺮاً ﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ إﻻ
ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى )ﻏﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ( ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻳﻘﻮل:
«ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻧﺰوﻋﺎﺗﻨﺎ ) (...وأﻃﻠﻖ اﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻌﻲ )ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺒﺼﺮ واﻟﺮوﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن داﻓﻌﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة .ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن داﻓﻌﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ أن ﻧﻜﻮن ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ،ﻫﻮ اﻟﺬي أﲰﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ) (...وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻌﻲ ﻳﻮﺻﻲ ﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ
ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻧﺼﺒﺢ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة.
اﻷول ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ أﻣﱪﻳﻘﻴﺔ )أي ﻇﺮﻓﻴﺔ وﲡﺮﻳﺒﻴﺔ( ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﱄ ﺑﺄن أﻋﺮف
ﻋﻠﻲ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻹﺷﺒﺎع .أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ )أي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ(،
اﳌﻴﻮل اﻟﱵ ﱠ
ﻓﻼ ﻳﻌﲑ أي اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻤﻴﻮل واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻋﺎﻣﺔ إﻻ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ وﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ داﺧﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﳊﺮﻳﺔ ،ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺒﺎدئ ﻣﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﺴﻌﺎدة .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر
اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ وﺣﺪﻫﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﺑﺸﻜﻞ ْﻗﺒﻠﻲ» .50ﻳﻌﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻦ ﺿﺮورة أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻀﺮورة
اﳌﻤﻴﺰة ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻛﺎﻧﻂ :اﺠﻤﻟﺎل اﻷﻣﱪﻳﻘﻲ )ﳎﺎل ﺳﻴﺎدة اﳌﻬﺎرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺒﺼﺮ اﻟﻨﻔﻌﻲ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗُـ َﻔ ﱠﺴﺮ
ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻜﻞ .وﻛﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻣﺎدﻳﺎً .أﻣﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺟﺪ أوﻻً ﻛﻀﺮورة ﺻﻮرﻳﺔ ،أي ﻏﲑ ﳏﺪدة ﲟﺎدة اﻟﻔﻌﻞ وﺷﺮوﻃﻪ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ
ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ .إ ﺎ ﺿﺮورة ﺧﺎﻟﺼﺔ ﲤﺲ ﺻﻮرة اﻟﻔﻌﻞ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ،أي ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﻼﻣﺸﺮوﻃﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة .وإن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﲑ داﺧﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺿﺮورة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ذاﺗﻪ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .51وﻻ ﻳﻌﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻛﻀﺮورة ﺻﻮرﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺼﻮغ ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻀﺮورة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ أو ذاك ،ﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ .وﻛﺎﻧﻂ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر وﺟﻮد
اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ– اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻞ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .وذاك أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﻻ ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ– اﻷﺧﻼﻗﻲ إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ إرادة
ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬا ﺎ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ إﻻ ﻛﻀﺮورة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﺬا اﻟﺸﻜﻞ،
«ﻻ ﺗﻜﻮن اﻹرادة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺈرادة ُﻣﺸﱢﺮﻋﺔ» .52وﻋﻠﻴﻪ،
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اﻋﺘﱪ ﻛﺎﻧﻂ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة ﻣﺒﺪأً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ.
«واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻺرادة ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﺮع ﻟﺬا ﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ )ﺧﺎرج أي ارﺗﺒﺎط ﺑﻜﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻹرادة( .ﻟﺬا ،ﻛﺎن ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ أن ﳔﺘﺎر داﺋﻤﺎً ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮ ﱢﺟﻬﺔ
ﻻﺧﺘﻴﺎ ِرﻧﺎ أﻓﻌﺎﻟَﻨﺎ ﻣﺘﻤﺜﱠﻠﺔً ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﲢﻜﻢ أﻓﻌﺎل إرادﺗﻨﺎ ﺗﻠﻚ» .53وﻫﻜﺬا ،ﳚﻌﻞ ﻛﺎﻧﻂ ﻣﻦ
اﻹﻟﺰام اﻟﺬاﰐ )) (L’obligation moraleأو ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬاﰐ  (L’engagement moralﻣﺒﺪأً
ﺗﻜﺬب ،أو ﻻ ﺗَـ ْﺰِن ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ )ﻗُ ِﻞ اﻟﺼﺪق ﻣﺜﻼ وﻻ
ْ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﲑ...إﱁ( وﺑﲔ ﺣﺮﻳﺔ اﻹرادة واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﺬاﰐ .أﻣﺎ ﳏﻮر ﻫﺬا اﻹﻟﺰام اﻟﺬاﰐ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي
ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻛﺎﻧﻂ :اﻹرادة اﻟﻄﻴﺒﺔ .54ﻳﺮاﻫﻦ ﻛﺎﻧﻂ إذن ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام اﻟﺬاﰐ )إﻟﺰام اﻟﺬات ﻟﺬا ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
دون وﺳﻴﻂ( وﻏﻴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺈﻛﺮاﻩ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ،ﺑَ َﺪا ﻟﻜﺎﻧﻂ أﻣﺮاً ﺳﻬﻼً اﳉﻤﻊ داﺧﻞ
اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ – اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﲔ اﻟﻀﺮورة )ﺿﺮورة اﻟﻘﺎﻧﻮن( وﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ )اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ( .أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻓﺘﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
وﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن داﻓﻌﺎً ﺧﺎرﺟﻴﺎً ﻟﻠﻔﻌﻞ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ .أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ،ﻓﻬﻮ
اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴـﻪ اﻟﺘﻮاﻓـﻖ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﲔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬاﺗﻴﺔ ) (Maximesوﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻜﻮﱐ؛ ﻣﺒﺪؤﻩ
ﻚ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻮ ﱢﺟﻬﺔ ﻹرادﺗﻚ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺻﺎﳊﺔً ﻛﻤﺒﺪإ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻮﱐ» .55وﻛﺎﻧﻂ
ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ :ﻟِﺘَ ْﺴﻠُ ْ
ﻳﺮﺑﻂ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺑﻘﺼﺪﻳﺔ اﻹرادة اﳋﺎﻟﺼﺔ .ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻟﻦ
ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻮ ﱢﺟﻬﺔ ﻹرادﺗﻪ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻛﻮﱐ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﺋﻦ
ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺳﻴﺄﻣﺮﻩ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة ذاﺗﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻘﺼﺪﻩ أو ﻋﺰﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻛﻮﻧﻴﺎً ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮﻳﺘﻪ أو إﺛﻨﻴﺘﻪ أو اﻧﺘﻤﺎؤﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ...ﻓﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﻓﻖ أو اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﱐ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺرادة.
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺒﺪأ اﻷﲰﻰ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻳﺘﻪ وإرادﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ وﺑﲔ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﻟﻜﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﻋﺎﻗﻞ.
ﺘﺴﻠﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻳﺪ
وﻳﺼﻮغ ﻛﺎﻧﻂ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ اﻷﲰﻰ ﻟﻜﻞ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ« :ﻟِ ْ
ﳍﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻛﻮﻧﻴﺎً» .56وﻋﻠﻴﻪ ،ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ رﻏﻢ ﻗَﻄْﻌِﻴَﺘِ ِﻪ ﻛﺎﻓﻴﺎً وﺣﺪﻩ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
أن ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻛﻞ إرادة وأن ﺗﺘﻤﺜﻠﻪ وﺗﻘﺒﻠﻪ وﲢﻮﻟﻪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ .وﺗﻠﻚ أﻳﻀﺎً ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورات اﻟﻌﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﻂ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ« :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻧﺮﻳﺪ ﲢﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﱐ .ذاك ﻫﻮ
ﱠ
اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻌﻤﻠﻲ( اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺴﻠﻮﻛﻨﺎ ﻋﺎﻣﺔ» .57وﻫﻜﺬا ،وراء ﺻﺮاﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ
وﺻﻴﻐﺘﻪ اﻷﻣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ،ﳜﺘﻔﻲ رﻫﺎن اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﺎﻧﻂ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻹرادة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ إﱃ أن
ﺗﺴﻤﻮ ﺑﺬا ﺎ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻹرادة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ أو اﳋﲑة ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﻳﻘﺼﺪ ﺎ إرادة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ .إرادة ﻛﻬﺬﻩ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﺪد
ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت أﻓﻌﺎﳍﺎ )اﳋﲑ أو اﻟﺸﺮ( وﻻ ﺬا اﻟﺪاﻓﻊ أو ذاك أو ﺬﻩ اﳌﻨﻔﻌﺔ أو ﺗﻠﻚ .إ ﺎ ﺻﻮرة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ إرادة ﺗﺮﻳﺪ
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أن ﺗﻜﻮن ﺧﲑة ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ أن ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺪواﻓﻊ واﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أو ذاك.
وﺑﺎﻹﲨﺎل ،ﻳﺮﺑﻂ ﻛﺎﻧﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﻮﻋﻲ اﻟﺬات ﲝﺮﻳﺘﻬﺎ وإراد ﺎ اﳌﺸﺮﻋﺔ ،وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ
اﳋﺎﻟﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ .وإذا ﻛﺎن وﻋﻲ اﻟﺬات ﺑﺬا ﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
إرادة ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻗﺎﻋﺪ ًة ﻟﻜﻞ أﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺣﺐ اﻟﺬات ﻟﺬا ﺎ ،اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﱪﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲡﺪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ
ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ داﺧﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )ﺣﺎﺟﺎ ﺎ ،رﻏﺒﺎ ﺎ ،ﻣﻴﻮﳍﺎ ،ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ،ﻋﻼﻗﺎ ﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،(..ﻓﺈن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮ ﺎ اﻟﻜﺎﻧﻄﻲ ،ﻻ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﺳﻮى
ﻣﺒﺪإ ﻋﺎرض ﲟﻮﺟﺒﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﻌﻼً وﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻀﺮورة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ
واﻟﱵ ﲢﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮد أو ذاك أو ﻫﺬا اﻟﻈﺮف
أو ذاك .ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﻬﻢ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ – ﻣﺘﺼ ﱠﻮراً ﻛﺸﺨﺺ أﺧﻼﻗﻲ – ﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺮد أو ذاك.
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺎﻧﻄﻴﺔ ﳎﺎل ﻛﻮﱐ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ
اﻹﻧﺴﺎﱐ )ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض( .إﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﻣﻌﻘﻮل ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﰲ
ﺗﺼﻮرﻩ .إﻧﻪ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
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ﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ ،ﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺔ.
«ﻓﻤﺎ ﻫﻮ أﺧﻼﻗﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﻳﻈﻞ داﺋﻤﺎً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻨﺘﻈﻤﺎً» ،58ﲞﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ «ﻻ أﺧﻼﻗﻲ» ،أي ﺗﻘﲏ وﻧﻔﻌﻲ،
ﻓﻬﻮ ﳜﻀﻊ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .وﻗﺪ ﻇﻞ ﻛﺎﻧﻂ ﻣﺘﺸﺒﺘﺎً داﺋﻤﺎً ﺑﻘﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ
ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻟﺘﻐﲑ )ﲞﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( .إﻧﻪ ﻳـُْﻠ ِﺰُم ذاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ اﳋﺎﻟﺼﺔ .وﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻜﻮﱐ ﻟﻠﻌﻘﻞ ،ﻓﺈن ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺜﺒﺎت ﲞﻼف ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﺸﻜﻞ
ﺑﻌﺪي وأﻣﱪﻳﻘﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ .59ﻻﺗﺎرﳜﻴﺔُ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﱂ ﲤﻨﻊ
ﻛﺎﻧﻂ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻷزﻣﻨﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ .وﻗﺪ ﻗﺎدﻩ ﺗﺄﻣﻠﻪ ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﻨﺔ إﱃ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﳎﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﲔ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻳﻘﻮل« :ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم ،وﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﰲ اﳊﻀﺎرة إﱃ درﺟﺔ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻘﻠﲔ ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﺪن
واﻵداب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻻ زال ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﺣﱴ ﻧﺼﺒﺢ أﺧﻼﻗﻴﲔ» .60ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ
اﻷزﻣﻨﺔُ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔَ إﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ أﺳﺎﺳﻬﺎ أو ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳋﺎﻟﺺ .وﻗﺪ ﺧﻠﻂ ﻣﻔﻜﺮوﻫﺎ
)ﻣﻦ ذوي اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ أﻣﺜﺎل «داﻓﻴﺪ ﻫﻴﻮم»( ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﺎدة وﺑﲔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻗﺎﻋﺪة
ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﻷﺧﺮى .ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة ،ﺑﻞ
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ﻫﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري« .ﻓﺎﻟﺴﻌﺎدة )اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻬﺎرات واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺜﺮوة( ﺗﻌﻄﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ»
ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺎﻧﻂ .ﻛﻤﺎ أن «اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺜﻼً( ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﺔ
اﻟﻮاﺟﺐ» .61ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻌﺎدة ،وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻨﻔﻌﻲ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ،ﻫﻲ أﺳﺎس
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ أن ﳒﻌﻞ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺎ ﺳﻌﻴﺪاً وذا ذﻛﺎء ﻋﻤﻠﻲ وﺣﺮﻳﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﳊﻪ وﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ
اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ،وﺑﲔ أن ﳒﻌﻠﻪ ﻓﺎﺿﻼً وﺧﲑاً .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﻧﻔﻬﻢ ﻧﻘﺪ ﻛﺎﻧﻂ ﻟﻠﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ وﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﺣﲔ
ﻳﻘﻮل« :إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺳﻴﺎدة اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺘﺤﻀﺮ؛ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪون ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﱰف ﺑﺄﻧﻪ داﺧﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ﺷﻘﺎء أﻓﺮاد اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي» .62ﳏﻨﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻮ ﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وإراد ﺎ ﰲ اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ،وﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎً اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ( .ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻛﺎﻧﻂ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﳊﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﺪى ﳎﺘﻤﻌﺎت أوروﺑﺎ آﻧﺬاك و ﺪﻳﺪ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول؛ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ذاك ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺸﺮخ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﺑﲔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻘﲏ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﲔ ﺿﻌﻒ أﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ ﲡﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ ﻛﻮﱐ .وﻗﺪ
ﻻﺣﻆ ﻛﺎﻧﻂ ﻏﻠﺒﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك دول اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ .ﻓﺎﳌﺒﺎدئ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﳊﻘﻞ اﻟﺘﻘﲏ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺮﺿﻴﺔ وﻏﲑ ﺧﺎﻟﺼﺔ وﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ .ﻟﺬا ،ﻛﺎن اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻧﺸﺘﻘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ «اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﻈﺮوف
اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﱵ ﻧﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ» .63وﻋﻠﻴﻪ« ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﰲ ﻧﻘﺎﺋﻪ اﳋﺎﻟﺺ وﰲ أﺻﺎﻟﺘﻪ )وﻫﺬا
أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ( ،ﺧﺎرج اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎً ﳚﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﳋﺎﻟﺼﺔ )ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ( اﳌﻜﺎن اﻷول ﻫﻨﺎ».64
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﺿﺮورﻳﺔً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸزﻣﻨﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺎﻧﻂ .ﻓﺤﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة
ﻷﺧﻼق ﺧﺎﻟﺼﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﻛﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻤﺪن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أﻣﺮ
ﺿﺮوري .ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﲔ ﻋﻘﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼق وﻏﺎﻳﺎ ﺎ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻄﻲ ﺳﻨﺪاً
ﺗﺎرﳜﻴﺎً وﻓﻜﺮﻳﺎً ﻟﻀﺮورة ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق داﺧﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ .ﻣﺎ ﳜﺸﺎﻩ ﻛﺎﻧﻂ إذن – وﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﺛﺎﻟﺚ أﻳﻀﺎً
ﻟﻀﺮورة ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ – ﻫﻮ اﻧﺴﻴﺎق اﻷزﻣﻨﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وراء اﻟﺴﻴﻞ اﳉﺎرف ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺜﺮة اﳊﺎﺟﺎت
واﳌﺼﺎﱀ ،ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻞ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻏﺎﻳﺎ ﺎ
)ﻫﺬا ﻓﻌﻼً ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ( .ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ أﻣﺎم ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﻨﻄﻖ
اﳊﺎﺟﺎت واﻷﻏﺮاض اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ داﺧﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ .واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﺛﻘﺔ ﻛﺎﻧﻂ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷﻚ رﻫﻴﺐ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ رﻏﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﻮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺬور أو
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﳓﻮ اﳋﲑ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲝﻜﻢ ﻣﻴﻮﳍﺎ وأﻫﻮاﺋﻬﺎ وأﻧﺎﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً
أﻣﺎم ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺪى اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ
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وﻣﻴﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺎﻧﻂ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺧﻄﺮ اﳊﺮب واﻟﻌﻨﻒ ﺑﲔ اﻟﺪول واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎً .وإﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﻧﻨﺘﺒﻪ إﱃ واﻗﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﳒﺪ أن اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺮﻓﻀﻮن أن ﺗﺘﺤﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن
ﻛﻮﱐ .ﻓﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت داﺧﻞ إراد ﻢ ﺑﲔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺑﲔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ
ورﻏﺒﺎ ﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ .وإن ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول .أﻛﻴﺪ ،ﳝﻜﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن،
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻋﺎﻗﻼً ،ﻳﺮﻳﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ .وﻟﻜﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أﻳﻀﺎً أﻧﻪ ﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻳﺴﺘﺜﲏ ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﳋﻀﻮع ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وإن ﻣﻜﺮ أو ﻓﺴﺎد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻺرادة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﳒﺪ ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ )ﻟﻨﺴﺘﺤﻀﺮ اﳊﺮوب وأﺷﻜﺎل
اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة؛ وﻟﻨﺘﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎً ﻣﻨﻄﻖ
اﳊﺎﺟﺔ واﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺬي ﻫﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن 18م ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أدى إﱃ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺎﺻﺮ وﻗﺘﻞ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻛﺮاﻣﺘﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ وﻟﻨﺘﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎً اﻹﺑﺎدة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ إﻧﺴﺎن ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳉﻨﻮب ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﻮﳌﻴﺔ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ .(...ﻳﻘﻮل ﻛﺎﻧﻂ ﻣﺸ ﱢﺨﺼﺎً ﻓﺴﺎد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﺬا« :إذا ﻣﺎ اﻧﺘﺒﻬﻨﺎ اﻵن إﱃ ذواﺗﻨﺎ ﻋﱪ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ
ﻧﻨﺘﻬﻚ ﻓﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎً ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻌﻼً أن ﺗﺘﺤﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﱐ ،ﻷن ﻫﺬا ﻳﻜﻮن
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ .وإن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺎرﺿﺔ )ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ( ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻮﱐ.
ﻏﲑ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻄﻲ ﻟﺬاﺗﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻨﻪ أو ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻴﻠﻨﺎ )ﳍﺬﻩ اﳌﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ( .واﳊﺎﺻﻞ أﻧﻨﺎ إذا ﻣﺎ
ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ زاوﻳﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ،أﻗﺼﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻞ وﺣﺪﻩ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺟﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎً ﺻﺎرﺧﺎً داﺧﻞ
إرادﺗﻨﺎ اﳋﺎﺻﺔ ،ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺪأ ﻣﺎ ﺿﺮورﻳﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻛﻮﻧﻴﺎً؛ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ )أي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ذواﺗﻨﺎ وﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ( ،ﺑﻞ ﻧﺮﻳﺪ أن ﳔﻀﻌﻪ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎءات».65
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﲢﻘﻴﻖ اﳋﲑ اﻷﲰﻰ -اﻷﻛﻤﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ )أي اﳋﲑ اﳌﺎدي واﻟﺮوﺣﻲ( ﻳﻘﺘﻀﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
واﻟﺴﻌﺎدة داﺧﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺷﺮﻃﺎً أﲰﻰ ﻟﻜﻞ ﲝﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدة؛ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن
اﳋﲑ اﻷﲰﻰ ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدة ﰲ ذا ﺎ ،ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﻌﻲ وراءﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺎً ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺒﺸﺮي ﻓﺎﺿﻼً وﻣﻮاﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ .66ﻏﲑ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺴﻮد داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ
اﶈﺴﻮس ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻖ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻴﻞ واﻟﺴﻌﻲ وراء ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ،ذاك ﻫﻮ ﻣﻜﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .وﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﺎﻧﻂ ،وﻫﻮ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻣﻜﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﺬا ،ﻋﻦ ﺗﺸﺎؤﻣﻪ ﲡﺎﻩ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻖ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ داﺧﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮ .ﻓﺎﻷﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً
أﻣﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻳﻘﻮل« :ﻛﻢ أود وﺑﺪاﻓﻊ ﺣﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺐ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻊ اﻟﻮاﺟﺐ .ﻟﻜﻦ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﺤﺺ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﻄﺪم أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺎﻷﻧﺎ اﳌﺪﻟﻠﺔ اﻟﱵ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺎ اﻷﻣﺮ داﺋﻤﺎً إﱃ اﻟﻈﻬﻮر .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬا اﻷﻧﺎ وﺣﺪﻩ – ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻟﺬي
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ﻳﻘﺘﻀﻲ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬات – ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ )ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل(».67
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إﻻ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ وﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﻋﻦ ﻛﻞ ﲢﺪﻳﺪ أﻣﱪﻳﻘﻲ
)أي ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﱪاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ( وإﻻ ﻟﻔﻘﺪت ﺿﺮور ﺎ وﻛﻮﻧﻴﺘﻬﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﺮﺿﻴﺔ وﻧﺴﺒﻴﺔ .ﻓﻬﻮ
ﻳﺮﻳﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺆ ﱢﺳﺴﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﳎﺎل
اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻔﻌﻞ اﳊﺮﻳﺔ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺪم ﳓﻮ اﻟﻜﻤﺎل اﻷﺧﻼﻗﻲ واﺟﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻔﺮض ذاﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن .وﻻ ﻳﺘﺼﻮر
ﻛﺎﻧﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم إﻻ ﻛﻤﺴﲑة داﺋﻤﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ أو اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺪ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﲟﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻳﺸﻜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ« ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﳒﺪﻩ
إﻻ داﺧﻞ ﺗﻘﺪم ﻳﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﳓﻮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺎم .وﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﺒﻌﺎً ﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري أن ﻧﺴﻠﻢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ،ﻹرادﺗﻨﺎ» .68وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﺪم ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮة
ﺗﺎرﳜﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﺑﲔ اﻟﺴﻌﺎدة .ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻛﺎﻧﻂ أن
ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ذاك أو ﻣﻊ ﻫﺬا اﳉﻴﻞ أو ذاك ،ﺑﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ إﻻ ﰲ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﻛﻠﻴﺘﻪ .وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﺜﺎﻟﻴﺘﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻣﺎ
ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺷﺮوط وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻓﻬﺬا اﻻﻛﺘﻤﺎل رﻫﲔ ﺷﺮوط ﺗﺎرﳜﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻰ ﺎ ﻛﺎﻧﻂ ﻛﺜﲑاً ،ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﻘﻖ دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وذاك
ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻐﺮﰊ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ :ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮاً
أﺧﻼﻗﻴﺎً ،ﺑﻞ ﳝﻜﻦ أن ﳜﺘﺎر ﲟﺤﺾ إرادﺗﻪ أن ﻳﺴﻠﻚ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ
اﳋﺎﻟﺺ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫﺬا ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻛﻤﻮاﻃﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،أي ﺑﻮﺟﻮدﻩ اﶈﻜﻮم ﲟﻔﻬﻮم آﺧﺮ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻫﻮ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻛﻜﺎﺋﻦ ﺗﺎرﳜﻲ – ﻻ ﻛﺸﺨﺺ أﺧﻼﻗﻲ ﻛﻮﱐ – وﻛﻌﻀﻮ ﻳﺴﻠﻚ
ﲟﻘﺘﻀﻰ إرادة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ .ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺷﺨﺼﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻔﻜﺮﻳﻪ اﻟﻜﺒﺎر .ﻗﺪ ﳒﻌﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﳕﻮذﺟﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻷﻓﻌﺎﻟﻨﺎ وﺠﻤﻟﺎﻟﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﳓﻦ واﻋﻮن ﺑﺄﻧﺎﻧﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺳﻌﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﻘﺪم
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ذا ﺎ .وﻳﺒﺪو أن اﻟﻐﺮب ﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ
وﺗﻨﺎﺳﻰ اﻟﻄﺮق اﻷول رﻏﻢ اﻋﱰاﻓﻪ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ .وﻟﻨﻘﻞ :ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﺳﻰ اﻟﻐﺮب ﺻﻮﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ )أو
ﺿﻤﲑﻩ اﻷﺧﻼﻗﻲ( ﻻﻫﺘﺎً وراء إﻏﺮاءات ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻌﻠﻤﻲ .أﻟﻴﺴﺖ ﻇﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺣﺮوب اﻹﺑﺎدة اﻟﱵ
ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﺮب اﳊﺪﻳﺚ داﻟﺔً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟ أﻻ ﻳﺸﻬﺪ دﻣﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﺨﺮ ذاﻛﺮة
اﻟﻐﺮب اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؟ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،وﳓﻦ ﳔﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ،إﻻ أن ﻧﻌﱰف ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎرخ ﻳﻬﺪد اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻐﺮﰊ ﺑﲔ ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻌﻠﻤﻲ وﺑﲔ ﻋﻘﻠﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻋﱰاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺣﺪ
ﻣﻴﺰات اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻟﻜﻦ ،أﻻ ﺗﺘﻀﺎءل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﳍﺬا اﻻﻋﱰاف أﻣﺎم ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة
ﺷﻌﻮب ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ )ﻛﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ( ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﻟﺬﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮ
ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻘﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻐﺮﰊ ﲡﺎﻩ ﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﺎ وﻟﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺰوع ﻗﺎﺗﻞ ﳓﻮ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺪﻣﲑ واﻹﺑﺎدة
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واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﳍﻤﺠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎزي واﻟﺴﺘﺎﻟﻴﲏ وﻧﻈﺎم دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،وﻛﻤﺎ
ﳛﺪث أﻣﺎم أﻧﻈﺎر دول اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.


1
2

3

يقصد كانط رجال الكنيسة المسيحية حتى حدود القرن 18م.
 Kant :Leçons d'éthique- trad. L.Langlois- Librairie générale française-Paris, 1997. p173. يؤكد كانط – في مستھل القسم الثاني من كتابه «أسس ميتافيزيقا األخالق»  -الطابع الخالص لألخالقية .وھو إذا لجأ إلى «االس تعمال المش تركللعقل العملي» فذلك إلثبات مفھوم اإلرادة الطيبة أو الخيرة ،لكن ذلك ال يثبت طابعھا الخالص .انظر:
Kant: Fondements de la métaphysique des mœurs – In: Œuvres philosophiques- Tome II,Paris, Gallimard
(coll. La pléiade)- 1985 – p266.
 -ينتق د ك انط ھن ا فك رة الطبيع ة الخي رة كم ا تص ورھا «روس و» ،وك ذا فك رة العھ د ال ذھبي لإلنس ان ف ي بداي ة الخل ق كم ا تص ورتھا

المسيحية خصوصا ً.

4
5

6

 Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs - op.cit - p265 -ھ ذا بال ذات م ا جعل ه يخص ص القس م األول م ن كتاب ه «أس س ميتافيزيق ا األخ الق» للح ديث ع ن المعرف ة المش تركة )أو العادي ة(

باألخالقية ،والقسم الثاني منه للحديث عن االنتقال من الفلسفة األخالقية المشتركة إلى ميتافيزيقا األخالق الخالصة.
 الحس المشترك شرط لتواصل األحكام الجمالية والثقافية عامة .أما األوامر القطعية للعقل ،فھي ال مشروطة وتفرض ذاتھا باسمالعقل والواجب .أنظر بھذا الصدد مقالنا :كانط وتأسيس مفھوم المجال الثقافي -مجلة الفكر العربي المعاصر )تصدر عن مركز
اإلنماء القومي ببيروت وباريس( -العدد  .133-132 :شتاء – ربيع .2005


خالص ھنا بمعنى أنه ال يتحدد بالشروط االجتماعية والنفسية والطبيعية للكائن البشري.
لننبه القارئ إلى أن كل المقاطع التي نضعھا بيم معقفين ) ( ھي إضافات من لدننا لمزيد من التوضيح وليست جزءاً من النص األصلي لالستشھاد.
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs - op.cit - p254 - 7
Kant : Critique de la faculté de juger-trad. J-R Ladmiral, M.B de Launay, J-M. Vaysse- In: Œuvres - 8
philosophiques- Tome II- op.cit- p1285.
 - 9في ضوء ما سبق ،ال يجب علينـا اختـزال مفھوم الحريـة إلى أي تحديد أمبريقي كما ھـو الحال بالنسبة لمـا يسمى «حرية
االختيار» ) .(Le libre arbitreفھذه األخيرة خاضعة لشروط عرضية كاالختيار بين ھذا الموقف أو ذاك أو بين ھذه اإلمكانية أو تلك



بالخضوع لشروط سيكولوجية أو اجتماعية معينة وبالنظر إلى أغراض ومصالح تفرض ذاتھا في كل موقف .حرية االختيار بھذا
المعنى حرية مشروطة أمبريقيا ً وخاضعة بالتالي لمقتضيات الظاھرة .لذلك ،يمكن تفسيرھا باللجوء إلى مفاھيم األنثروبولوجيا
والسيكولوجيا والعالقات االجتماعية.
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs - op.cit - p320. -10
Kant : Critique de la raison pratique –In: Œuvres philosophiques- Tome II- op.cit- p610. -11
Kant : Métaphysique des mœurs (Droit+Vertu)-Introduction- In : Œuvres philosophiques- Tome III- -12
Paris, 1986, p474.
Kant : Critique de la raison pratique- op.cit - p611. -13
Kant : Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée?- In : Œuvres philosophiques- Tome II –op.cit- -14
p534-535.
Kant : Critique de la raison pure- In: Œuvres philosophiques- Tome I- Paris, 1980- p1364 . -15
Kant : Critique de la raison pratique-op.cit- p643. -16
ً
 -17يقول كانط« :مفھوم الحرية مفھوم خالص للعقل )…( فال يمكن أن نعطي عنه أي مثال مط ابق ل ه ف ي أي ة تجرب ة ممكن ة أي ا كان ت .فھ و إذن ال
يشكل موضوعا ألية معرفة نظرية ممكنة بالنسبة لنا وال يمكنه مطلقا أن يصبح بموج ب ذل ك مؤسس ا )لمع ارف موض وعية( ،ل ن يك ون س وى
مبدإ معياري موجﱢ ه بل ھو على الحقيقة مبدإ سلبي» ،أي يدل على ع دم الخض وع ألي ة مح ددات عرض ية وطبيعي ة ف ي الفع ل اللھ م العق ل كعل ة
صورية خالصة -انظر:
Kant : Métaphysique des Mœurs-(Droit+vertu) –Introduction –op.cit- p467.
Kant : Leçons d’éthique- op.cit- p93. -18
Kant : Critique de la raison pure –op.cit- p1168. -19
Kant : Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science- Trad. J. -20
Rivelaygue- In:Œuvres philosophiques- Tome II - p126.
Kant : Critique de la raison pure – op.cit- p1181. -21
 -22المرجع السابق – ص .1182ويقول أيضا« :بما أن العقل ليس ظاھرة وغير خاض ع لش روط الحساس ية ،ف ال يوج د في ه )…( أي تت ا ٍل
زماني ،وبالتالي ال ينطبق عليه قانون الطبيعة الدينامي الذي يحدد التتالي الزماني تبعا ً لقواعد معينة»  -المرجع السابق نفسه.
 -23المرجع السابق – ص.1183-1182
Kant : Critique de la raison pratique – op.cit - p723. -24
 -25المرجع السابق نفسه.
 -26المرجع السابق – ص.675
Kant : Critique de la raison pure – op.cit - p1167. -27
Kant : Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science – op.cit -28
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- p126.
Kant : Critique de la raison pratique- op.cit -p722 -723. -29
 إن تحديد العلية األخالقية خارج الزمان والمكان سيؤدي بكانط إلى السقوط في اليوتوبيا طالما أن أفعال اإلرادة تعتبر داخل ھذا اإلطار بداية مطلقة
لذاتھا .فھي التي تخلق ذاتھا داخل ال – مكان ) (un non –lieuيصعب جدا تشخيصه اللھم بلفظ اليوتوبيا.
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs - op.cit - p328. -30
Kant : Critique de la raison pure – op.cit- p1173 -31
Kant : Critique de la raison pratique – op.cit- p726-727. -32
Kant : Critique de la raison pure –op.cit - p1174. -33
 -34يقول كانط« :وھكذا ،ال تعيق الحرية وجود القانون الطبيعي للظواھر ،كما ال يضر ھذا القانون بالحرية داخل االستعمال العملي للعقل الذي يكون
مرتبطا ً باألشياء في ذاتھا بوصفھا أسسا محددة» – انظرKant : Prolégomènes … –op.cit- p128. :
 -35المرجع السابق – ص .129-128المعطيات ذاتھا تقريبا في «نقد العقل العملي»:
Kant: Critique de la raison pratique – op.cit- p726-727.
Kant : Critique de la raison pratique – op.cit- p: 726 – aussi p731. -36
 -37المرجع السابق – ص.729-728
لنشر أيضا إلى أن كانط يعترف أن الحل الذي اقترحه إلشكالية الضرورة والحرية داخل اإلنسان يحتوي في ذاته صعوبات كثيرة وأن إيض احه ل يس
باألمر الھين .المرجع السابق – ص.733
 -38يقول كانط« :فاإلرادة الخيرة مطلقا – وھي التي يكون مبدؤھا أمرا قطعيا )للعقل( – ال تتحدد بأي موضوع من الموضوعات ،ولن تتضمن سوى
شكل اإلرادة عامة بوصفھا استقالال ذاتيا .وھذا يعني أن قابلية قاعدة )السلوك الذاتي( لدى كل إرادة فاضلة ألن تقوم كقانون كوني ،ھ ي وح دھا
القانون الوحيد ال ذي تل زم اإلرادة نفس ھا بھ ا ل دى ك ل ك ائن عاق ل دون أن تت رك المج ال ف ي ذل ك لت دخل أي داف ع أو مص لحة معين ة» – انظ ر:
Kant : Fondements … – op.cit - p314.
 -39المرجع السابق ,ص.315
 -40المرجع السابق ,ص.304
 -41المرجع السابق ,ص.307
 -42المرجع السابق ,ص.304
Kant : Métaphysique des mœurs (Droit+Vertu)- Introduction- op.cit- p473. -43
Kant : Critique de la raison pure- op.cit- p1368-1369. -44
Kant : Fondements…- op.cit- p304 -305. -45
 -46المرجع السابق ,ص.323
Kant : Critique de la raison pratique- op.cit-p751-752. -47
Kant: Fondements de la métaphysique des mœurs- op.cit- p294. -48
يقول أيضا« :أقول :إن اإلنسان وكل كائن عاقل عامة يوجد كغاية في ذاته وال يشكل مجرد وسيلة يمك ن لھ ذه اإلرادة أو تل ك اس تعمالھا لتحقي ق
أغراضھا .وينبغي علينا أن نعتبره دائما كغاية في ذاته وھو يمارس كل أفعاله سواء كان ت تخص ه ذاتي ا أو تخ ص غي ره م ن الكائن ات العاقل ة».
المرجع السابق – ص.293
Kant : Critique de la raison pratique- op.cit- p714. -49
Kant : Critique de la raison pure- op.cit. - p1366. -50
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs- op.cit- p278-279. -51
 -52المرجع السابق ،ص.297
 -53المرجع السابق ,ص.309-308
 -54يقول كانط« :يتطلب التبصر حكما )أو تمييزا( جيدا .أما األخالقية ،فتتطلب إرادة طيبة» .انظرLeçons d'éthique-op.cit- p94. :
Kant : Critique de la raison pratique- op.cit- p643. -55
يعرف كانط القاعدة الذاتية للسلوك ) (Maximeبأنھا المبدأ الذي يختاره الفرد كمبدإ ألفعاله .أما القانون« ،فھو المب دأ الموض وعي ال ذي يص لح لك ل
كائن عاقل والذي ينبغي عليه أن يسلك وفقا له .إنه إجماال أمر» .انظر:
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs- op.cit- p284 (marge de Kant, n° 2).
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs- op.cit- p285. -56
 -57المرجع السابق ,ص.288
Kant : Leçons d’éthique- op.cit- p127. -58
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs- op.cit- p271- aussi p248. -59
Kant : Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique- Trad. Luc Ferry- In: Œuvres -60
philosophiques- Tome II- op.cit- p199.
Kant : Critique de la raison pratique- op.cit- p721. -61
Kant : Pédagogie-Trad. Pierre Jalabert- In : Œuvres philosophiques- Tom III- op. cit- p1158. -62
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs- op.cit- p311. -63
 -64المرجع السابق ,ص.247
 -65المرجع السابق ,ص.289-288
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الحدود الفاصلة
بين الدين والسياسة عند اسبينوزا


زھير الخويلدي

«حرية التفلسف ال تمثل خطرا على التقوى أو عل ى س المة الدول ة ب ل ان ف ي القض اء عليھ ا قض اء عل ى
سالمة الدولة والتقوى ذاتھا في اآلن نفسه».1
ظل ت العالق ة ب ين ال دين والسياس ة مح ل نق اش عمي ق من ذ أق دم العص ور ورغ م الت اريخ الطوي ل م ن
المناظرات والبحوث حول ھذا الموضوع فان ال أحد إل ى ح د اآلن ق ال الكلم ة األخي رة ف ي ھ ده المعض لة
وال أحد بين الحدود الفاصلة بين المجالين المتزاحمين عل ى ال دوام ،وم ن الفالس فة ال ذين خاض وا ف ي ھ ذا
الموضوع وأدلى بدلوه نذكر الفيلسوف ب اروخ اس بينوزا ) (1677-1632وھ و ص احب ث ورة جذري ة ف ي
مجال الفكر الديني والسياسي السيما وأنه ق د س بق ك ل م ن ك انط وھيج ل ف ي إب راز العالق ة الحقيقي ة ب ين
الفك ر والواق ع والنظ ر والعم ل وب ين ال دين والدول ة وتفط ن إل ى دور المثق ف ال ذي ض مه إل ى مش روع
اإلصالح الديني وأوكل إليه مھمة الفعل السياسي ووح د فك رة الك ون وأعط ى لإلنس ان منزل ة متمي زة في ه
بعد أن كانت الميتافيزيقا قد شطرتھما إلى نصفين :جسم وروح وك ون م ادي حس ي وآخ ر مث الي روح ي.
لقد تأثر ھذا الفيلسوف الھولندي من أصل يھ ودي ب ديكارت فيم ا يتعل ق بم نھج األفك ار الواض حة وطبقھ ا
في ميدان الدين والعقائد قصد فرز األفكار العقالنية الطبيعية من األقاوي ل االص طناعية المغشوش ة واتف ق
م ع س يمون وأوس تريك فيم ا يتعل ق بالنق د الت اريخي للكت ب المقدس ة وذل ك عن د التميي ز ب ين النص وص
الصحيحة والنصوص المنحولة والمشوك فيھا ،ولذلك اعتبره المؤرخون فيلسوفا عقالنيا بم ا أن ه يعتق د أن
العق ل أفض ل ش يء ف ي الوج ود ويض من ف ي اس تعماله الق ويم خي ر اإلنس انية األقص ى .ويتمي ز الم نھج
العقالن ي ب التخلي ع ن األحك ام المس بقة الت ي تع وق ال ذھن ع ن الحك م الص حيح واس تبعاد العل ل الغائي ة
المرتبطة باإلحيائية والميتافيزيقا وتأسيس نظرة ميكانيكية للطبيعة البشرية ورياض ية للك ون ت ؤمن بوح دة
الوجود وتقطع مع التفسيرات الماورائية.
إذ يص رح ح ول ھ ذا األم ر« :لق د حرص ت عل ى اس تبعاد األحك ام المس بقة الت ي ق د تح ول دون إدراك
استدالالتي...ولقد رأيت من المفيد أن أفحص ھذه األحكام على ضوء العقل .ان جميع األحكام الت ي أتعھ د
باإلشارة إليھا ھنا متأتية عن حكم مسبق واحد وھو أن الناس يفترضون عموما أن جميع األشياء الطبيعي ة
تتصرف مثلھم من أحل غاية بل إنھم على يقين م ن أن ﷲ نفس ه يوج ه ك ل ش يء نج و غاي ة معين ة .فع ال
إنھ م يقول ون ب أن ﷲ ق د س خر ك ل ش يء لإلنس ان وأن ه خل ق اإلنس ان ليعب ده س أنظر إذن ف ي ھ ذا الحك م
المسبق فحسب».2
من ھذا المنطلق يدعو اسبينوزا إلى تبن ي مب دأ الض رورة وتعميم ه عل ى الك ون بم ا أن ك ل ش يء يخض ع
لنظام األسباب والمسببات وال توجد ظاھرة طبيعية خارقة أو معج زة ونظ را ألن ﷲ نفس ه من درج ض من
منط ق الض رورة فھ و العل ة الح رة ،كم ا ي تفطن فيلس وف األخ الق إل ى وق وع الالھ وت ف ي ال وھم عن دما
يرتبط بالغائية ويعتبر فكرة العناية اإللھية وتبجيل اإلنسان عن البقية مجرد حكم مسبق ينبغي تجاوزھا.
أما في المجال السياسي فقد شك في م ا اس تثناه ديك ارت واطم ئن إلي ه وخاص ة السياس ة القائم ة واألخ الق
المؤقتة ولذلك وضع بين قوسين فكرة اإلله الضامن واعترض على رب ط ديك ارت ب ين المعرف ة والوج ود
عبر اكتشافه للكوجيتو الديني الثاوي ة :أوم ن لك ي أفك ر وأفك ر لك ي أوج د ،ولھ ذا ب ارح اس بينوزا مس توى
المعرف ة النظري ة المج ردة وط رق ب اب الالھ وت والسياس ة ول ذلك نظ ر إلي ه ال بعض عل ى أن ه م ن دع اة
الفص ل والتميي ز ب ين المملكت ين :مملك ة ﷲ ومملك ة اإلنس ان عل ى ال رغم م ن أن موقف ه واض ح م ن ھ ذه
المسألة فھو قد رفض الخلط بين المجالين وأن يكون اإلنسان مملكة داخل مملكة وأبقى على الحبل ال رابط
بين الدين والدولة من أجل تبادل الخدمات وتحقيق التكامل الذي يخدم وجود اإلنسان في الكون ويحق ق ل ه
 باحث من تونس .
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الصحة الدنيوية والخالص االتيقي المنشود ،وكان بالفعل فيلسوف الديمقراطي ة والحري ة فق د درس أنظم ة
الحك م وق ارن بينھ ا ونق د األنظم ة المتس لطة القائم ة عل ى حك م الف رد المطل ق وانتھ ى إل ى أن النظ ام
الديمقراطي ھو أكثر األنظمة اتفاقا مع العقل والطبيعة.
من المعلوم أن اسبينوزا قد بحث في أسس ودعائم الفلسفة السياسية في كت اب عل م األخ الق وح اول إيج اد
أسس الفعل السياسي في رسالة الالھ وت والسياس ة وأوج د ف ي كت اب السياس ة المق والت الت ي ينبغ ي لك ل
رج ل نظ ام أن يلت زم بھ ا ول ذلك ن راه ي دعو إل ى الفص ل ب ين العق ل والالھ وت طالم ا أن العق ل ال يخ دم
الالھ وت والالھ وت ل يس ل ه أن يخ دم العق ل وطالم ا أن ك ل مج ال يق وم عل ى مب ادئ مختلف ة ع ن مب ادئ
اآلخر،السيما أن أسلوب العقل ھو فلسفي برھاني والغاية منه ھ و إدراك األش ياء عل ى م اھي علي ه ،بينم ا
أسلوب الالھوت ھو اإليمان الذي يؤثر على النف وس ويس توجب الطاع ة والتص ديق بم ا ج اء ف ي الكت اب.
لكن ھل يؤدي كل ذلك إلى القول بأن اسبينوزا يدعو إلى الفصل الت ام ب ين ال دين والدول ة؟ وھ ل بالفع ل ال
تتدخل السياسة في شؤون الالھوت وال يوظف الالھوت ألغراض سياسية؟
في ھذا السياق يقول اسبينوزا« :ان الالھوت ليس خادما للعقل وان العقل ليس خادما لالھوت ب ل ان لك ل
منھما مملكته الخاصة ،للعقل مملكة الحقيقة والحكمة كما قلنا من قبل ولالھوت مملكة التقوى والخض وع،
وقد بينا أن قدرة العقل ال تذھب إلى حد يس تطيع مع ه أن يق رر إذا ك ان الن اس يس تطيعون الحص ول عل ى
السعادة بالطاعة وح دھا دون معرف ة باألش ياء .وف ي مقاب ل ذل ك ال ي دعي الالھ وت إال ھ ذا وال ي وحي إال
بالطاعة وال يريد أو يستطيع أن يفع ل ش يئا مض ادا للعق ل .فھ و يح دد عقائ د اإليم ان عل ى ق در م ا تتطلب ه
الطاعة ويترك للعقل الذي ھو نور الفك ر وال ذي بدون ه ال ي رى إال أحالم ا وخي االت مھم ة تحدي د المعن ى
الدقيق الذي ينبغي أن تفھم به ھذه العقائد بغية الوصول إل ى حقيقتھ ا وأن ا أعن ي ب الالھوت ھن ا عل ى وج ه
التحديد الوحي من حيث أنه يشير إلى الغاية التي قلنا ان الكتاب يرمي إليھا) أي بواعث الخضوع وطرقه
أي عقائ د اإليم ان الص حيح والتق وى الص ادقة( أي م ا يمك ن تس ميته بك الم ﷲ ال ذي ال ينحص ر ف ي ع دد
معين من الكتب».3
ع ن موض وع «رس الة ف ي الالھ وت والسياس ة» يق ول حس ن حنف ي ف ي مقدم ة ترجمت ه العربي ة لكت اب
«الالھوت والسياسة» ما يلي« :ان رسالة اسبينوزا ثورة على األوضاع الثقافية والسياسية في عصره بل
وفي كل عصر وتطبيق للنور الطبيعي في مجال الدين والسياسة حتى ال يخلط الناس ب ين الب دع اإلنس انية
والتع اليم اإللھي ة أو ب ين التص ديق الس اذج واإليم ان الص ادق أو ب ين الج دل البيزنط ي ف ي الكن ائس وب ين
اإلحساس الطبيعي بالعدل والخير أو ب ين الف تن والمص ادمات ب ين الطوائ ف باس م ال دفاع ع ن ال دين وب ين
السالم الداخلي في اإلنسان وفي الدولة».4
ان الفكرة المركزية التي تدور حولھا الرسالة ھي :أن العقل أساس اإليمان وبالتالي فان حري ة االعتق اد ال
تمثل خطرا على الدين ،وفي مرحلة ثانية ان العقل ھو أساس كل نظام سياس ي ع ادل وبالت الي ف ان حري ة
التعبير والتفكير وإبداء الرأي ال تمثل خطرا على سالمة الدولة.
عل ى ھ ذا النح و يس تخدم اس بينوزا برھ ان ب الخلف ليؤك د وجاھ ة أطروحت ه ،إذ يب ين ح ال اإلنس ان عن دما
يغي ب العق ل حي ث تس ود الخراف ة ويظھ ر ال وھم وي دب العج ز ف ي النف وس ويق وم اإليم ان عل ى الكراھي ة
والخوف والتعصب ويرجع اإلنسان ظواھر الطبيعة إلى علل غائية وھمية وقوى خالية وموجودات غيبية
ويقع الناس ضحية تقديس موجود متعال خارج الطبيعة ينس بون إلي ه ك ل ش يء ف ي الوج ود ال يس تطيعون
القيام به.
على ھذا النحو يرى اسبينوزا أن غياب المنھج العقلي الواضح ي ؤدي إل ى الوق وع ف ي الخراف ة الت ي تنش أ
م ن س يطرة االنفع االت الس لبية واألھ واء عل ى العق ل وت ؤدي إل ى تذب ذب الش عور ال ديني ب ين الخ وف
والرجاء وبين الرھبة والرغبة وب ين التص ديق الس اذج واإليم ان الح ي وب ين الخض وع األعم ى واالقتن اع
الواعي ،إذ يصرح حول ھذا الموضوع« :لو استطاع الناس تنظيم شؤون حياتھم وفقا لخط ة مرس ومة أو
كان الحظ مواتيا لھم على الدوام لما وقعوا فريسة الخرافة».5
يدافع اسبينوزا بشدة على حرية التفكير واالعتقاد والتعبير وال ي رى ف ي ذل ك أي خط ر عل ى أي جھ ة ب ل
يعتقد أن أية سلطة ال تس تطيع من ع اإلنس ان م ن اس تعمال عقل ه بحري ة وتحك يم ض ميره طبق ا لجبلت ه :كم ا
ينظ ر إل ى تمت ع الن اس بحري ة االختي ار ف ي مج ال السياس ة وال دين والفك ر عالم ة عل ى تحض ر الكي ان
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السياسي الذي ينتمون إليه وتحولھم إلى مصادر قوة لھذا الكيان ون راه يس تدل عل ى ذل ك بقول ه« :ل و ك ان
من السھل السيطرة على األذھان مثلما يمكن السيطرة على األلسن لما وجدت أية حكومة نفسھا في خط ر
ولما احتاجت أية سلطة إلى استعمال العنف ولعاش كل فرد وفقا لھوى الحكام ولما أصدر حكما على ح ق
أو باطل ،على عدل أو ظلم إلى وفق مشيئتھم ولكن األمور ال تجري على ھذا النحو.6»...
الالف ت للنظ ر أن اس بينوزا ي دعو إل ى الفص ل ب ين الفلس فة وال دين وب ين العق ل والالھ وت ألن ه ال يمك ن
البرھن ة عل ى الالھ وت بالعق ل وال يمك ن البرھن ة عل ى العق ل ب الالھوت ولكن ه ال يس عى إل ى الفص ل ب ين
الدين والسياسة فصال تاما وال يفرق بين مجال اإليمان ومجال الطاعة تفريقا مطلقا بل يبح ث ف ي األس س
الديمقراطية والقانونية للدولة التي تض من حري ة المعتق د وي دعو إل ى التس امح ال ديني وتع الي الدول ة عل ى
مختل ف العقائ د واألدي ان الت ي يعتنقھ ا الموطن ون ال ذين يكون ون ھ ذه الدول ة،إذ نج ده يص رح ح ول ھ ذا
الموضوع« :كان اھتمامنا حتى اآلن منصبا على الفصل بين الفلسفة والالھوت وبي ان أن الالھ وت يت رك
لكل ف رد حري ة التفلس ف واآلن ح ان الوق ت لك ي نتس اءل :إل ى أي ح د يمك ن المض ي ف ي ممارس ة حري ة
الفكر والقول في أفضل الدول».7
يعترف اس بينوزا ب أن السياس ة يمك ن أن تس تخدم ال دين ألغراض ھا الس لطوية وتلج ئ إل ى الك ذب والعن ف
بتكميم األفواه وإكراه الضمائر على الطاعة وحبس األجس ام وليس ھل عليھ ا حك م الن اس وت وجيھھم حس ب
برامجھا واستحقاقاتھا ،إذ يقول في ھذا السياق« :ان الخرافة ھي أكثر الوسائل فاعلية لحكم العام ة ول ذلك
كان من السھل باسم الدين دفع العامة تارة إلى عبادة ملوكھم كأنھم آلھة ودفعھم تارة أخرى إلى ك راھيتھم
ومعاملتھم كأنھم طام ة كب رى عل ى الج نس البش ري وتجنب ا لھ ذا الش ر اتجھ ت العناي ة بح رص ش ديد إل ى
تجميل الدين – حقا كان أو باطال -بالشعائر والمراسم التي تزيد من أھميته وتضمن له احترام ا دائم ا ب ين
المؤمنين».8
يبحث اسبينوزا في مقومات رسالة العبرانيين ويحاول إيج اد نظري ة لتفس ير الكت اب ويتس اءل ع ن حقيق ة
النبوة والمعج زة واإليم ان وال دور السياس ي والترب وي واألخالق ي لألنبي اء ويھ تم بالس بب ال ذي يجع ل ﷲ
يضع الشعائر ويدفع الناس إلى اإليمان بالقصص ويفحص األسفار الخمسة ويمارس عليھا النقد الت اريخي
ويس تنتج ان ھ ذه األس فار منحول ة ومعھ ا أس فار يش وع والقض اة وراع وث وص مويل والمل وك ليس ت
صحيحة ألنه لم يكتبھا مؤلف واحد بل مجموعة من األشخاص في فترة متباعدة حيث يختلط المتن بالس ند
والنص األصلي بالحاشية والھوامش والش روح والتع اليق وينب ه إل ى المس افة الزمني ة الكبي رة الت ي تفص ل
بين زمن بعث الرسالة العبرانية ولحظة التدوين من ط رف الح واريين ال ذي ل م ينظ روا إل ى أنفس ھم عل ى
أنھم مجرد معلمين بل أوھموا الناس على أنھم أنبياء.
عندئذ يؤكد اسبينوزا أن الكتاب المقدس من جھة تضمنه لكالم ﷲ قد وصل إلين ا دون تحري ف وم ن جھ ة
تضمنه لتشريعات إنسانية فقد احتوى العديد من التعليقات الھامشية واإلضافات البشرية الت ي تض ع الك الم
على غير عواھنه ويرى أن الكتاب المقدس يحتوى على الميثاق الحقيقي للشريعة اإللھية ولكن عقيدته في
الطبيعة اإللھية تقتصر على ما يمكن اتخاذه قاعدة عملية في حياة الناس اليومية وال يوجد فيه سوى تعاليم
يسيرة تحث على الطاعة وبالتالي ليس فيه نظرية في الحكم وال يمكن القول بأنه أوصى ب االلتزام بنظري ة
سياسية معينة ينبغي إتباعھا واالبتعاد عن غيرھا ألنه لم يشر إلى مقومات الدول ة ب المعنى الح ديث للكلم ة
أي الحقوق الطبيعية والمدني ة لألف راد ول م ي نظم العالق ة بي نھم وب ين م ن يحكمھ م وكي ف يختارون ه وم اذا
يعطونه وماذا ينتظرون منه أن يقدم لھم ومتى يطيعونه ومتى يؤيدون ه ،وحت ى الدول ة اإللھي ة الت ي ح اول
موسى تأسيسھا في البداية فقد انھارت بسرعة لكثرة الفتن فيھا والستحالة حكم الناس في األرض باسم اله
السماء وألن ﷲ لم يفوض أحد للحكم باسمه ول م يع ط ألح د ح ق التص رف ف ي ش ؤون البش ر ،كم ا أن ﷲ
نفسه بعيد كل البعد عن أن يشبه نفسه باإلنسان وھو ل يس ملك ا عل ى الك ون يحت اج إل ى أع وان يس اعدونه
في حكمه لألرض ولو تصورناه على صورة ملك ألسقطنا قياسنا على الش اھد عل ى تص ورنا للغائ ب كم ا
بين حكيم قرطبة ابن رشد الذي تأثر به عن طريق موسى ابن ميمون وكتابه «دالئل الحائرين» الذي ھ و
مجرد ترجمة عبرية للفلسفة العربية.
ف ي مس توى ثال ث يع الج اس بينوزا العالق ة ب ين ال دين والسياس ة م ن خ الل البح ث ف ي الص لة القائم ة
والضرورية بين القانون اإللھي والقانون السياسي والقانون الطبيعي ويماھي بين القانون اإللھ ي والق انون
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الطبيعي السيما وأن ﷲ ھو الطبيعة والطبيعة ھي ﷲ فقط األول ھو الطبيعة الطابعة والثانية ھ ي الطبيع ة
المطبوعة ويستخلص من ذلك ضرورة توافق القانون الوضعي مع القانون الطبيعي.
إذ يعني القانون بصفة عامة اندراج مجموعة من األف راد تح ت قاع دة واح دة ويعن ي بص فة خاص ة األم ر
الذي ينفذه اإلنسان ويحد من قدرته ويكون في شكل فكرة تنظيمية للحياة يفرضھا الف رد عل ى نفس ه وعل ى
اآلخرين من أجل تحقيق غاية معينة ھي المصلحة المشتركة.
يتمي ز الق انون اإللھ ي بكون ه القاع دة للحي اة الحقيقي ة وق انون ش امل يص دق عل ى ك ل الن اس ويس تنبط م ن
الطبيعة البشرية ويدرك بالنور الفطري وال يقتضي التصديق بالروايات أو اإليمان بالمعجزات والخ وارق
ألننا نعرفه من خالل التجربة واإلدراك العقل ي ألنفس نا وال يتطل ب إقام ة الش عائر والطق وس ومج رد أداء
حركات بل يقتض ي الوص ول إل ى مرحل ة ال وعي ،كم ا أن ه يح دد العق اب والجزاء،العق اب بمن ع الخي رات
وبقاء األنفس في حالة عبودية لألجساد في حين أن الجزاء ھو معرفة ھذا القانون وحب ﷲ ب روح ص افية
والحصول على حالة من الغبطة الدائمة والسعادة الوجودية.
كيف تساعد التعاليم الدينية على المحافظة على الدولة وصيانتھا من كل تفكك وزوال؟
ان تنظ يم المجتم ع حس ب اس بينوزا يك ون م ن خ الل الق انون الوض عي المس تلھم ل روح الق انون اإللھ ي
الطبيع ي ،إذ «وج ب تنظ يم المجتم ع وإقام ة ق انون يطيع ه الجمي ع س واء ك ان مم ثال ف ي ش خص أو ف ي
جماعة تكون لھا الكلمة العليا أمام العامة ،وتكون ھذه القوانين في دولة ترى فيھا الجماعة تحقيقا لرغبتھ ا
ال خوفا منھ ا ،ث م يطي ع الجمي ع ھ ذه الق وانين الت ي ارتض اھا الجمي ع بحري ة تام ة وب ذلك ال تفق د الجماع ة
حريتھا ويقوم كل فرد بعمله عن رضا وبحماس بالغ».9
يفسر اسبينوزا سبب انھيار دولة العبرانيين بأن الغرض م ن الش عائر والطق وس أن العب رانيين ع وض أن
يقوموا بأنفسھم باألعمال التي تطلبھا الدولة منھم كانوا دائما يقومون بھا تنفيذا ألوامر اآلخرين وخوفا من
عقابھم وبالتالي لم يكونوا على نية خالصة ولم تؤدي أعمالھم إلى أية سعادة.
لقد نسي العبرانيون أن موس ى أدخ ل ال دين ف ي الدول ة حت ى ي ؤدي الش عب واجب ه ب دافع التق وى ال ب دافع
الخ وف وحت ى يك ون لھ م ق وانين ت نظمھم وتثب ت أرك ان دول تھم وبالت الي ك ان الغاي ة م ن أداء الش عائر
والطقوس المحافظة على سالمة الدولة والحصول على نعيمھا الدنيوي.
ينتھي اسبينوزا إلى نتيجة أساسية وھي أن الدولة ھي وحدھا المخول ة وص احبة الح ق ف ي تنظ يم الش ؤون
الدينية وأن الطاعة الحقيقية تعني التوفيق بين ممارسة الشعائر والطقوس الدينية والحرص على سالمة
الدولة وأمنھا ورقيھا طالما أن الدولة الحرة تتعھد بأن تكفل لكل فرد حرية التفكير والتعبير.
يقول في ھذا اإلطار« :ان الغاية من تأسيس الدول ة ليس ت تنزي ل البش ر م ن وض عھم ككائن ات عاقل ة إل ى
وضع البھائم المتوحشة أو اآلالت الص ماء ب ل المقص ود منھ ا ھ و إتاح ة الفرص ة ألب دانھم وأذھ انھم كيم ا
تق وم بكام ل وظائفھ ا ف ي أم ان ت ام بحي ث يتس نى لھ م أن يس تخدموا عق ولھم اس تخداما ح را دونم ا إش ھار
ألسلحة الحقد والغضب والخداع وحتى يحتمل بعضھم بعضا دون ظلم أو إجحاف».10
من جھة رابعة يشير اسبينوزا إلى أن الغاية م ن الدول ة ل يس التخوي ف والس يطرة وحك م الن اس ب القوة ب ل
ھي مؤسسة تسعى دوما إلى ضمان حرية األف راد وينص ص عل ى ن وعين م ن الحري ة ھم ا حري ة التفكي ر
وحرية المعتق د ،ويش يد المجتم ع الم دني عل ى العق د االجتم اعي والدول ة عل ى اإلجم اع والطاع ة م ن قب ل
األفراد ،إذ يقول حول العالقة بين الحاكم والمحكومين« :انه يجب عل ى ك ل ف رد أن يف وض إل ى المجتم ع
كل ما له من قدرة بحيث يكون لھذا المجتمع الحق الطبيع ي المطل ق عل ى ك ل ش يء ،أي الس لطة المطلق ة
في إعطاء األوامر التي يتعين على كل فرد أن يطيعھا إما بمحض اختياره وإما خوفا م ن العق اب الش ديد.
ويسمى نظام المجتمع الذي يتحقق على ھذا النحو بالديمقراطية.فالديمقراطية ھي اتح اد الن اس ف ي جماع ة
لھا حق مطلق على كل ما في قدرتھا».11
ان المبدأ الذي يؤسس علي ه اس بينوزا الجس م السياس ي والحق وقي ھ و الحري ة الوجودي ة أو اكتس اب رغب ة
المحافظة على البقاء بالمعنى الواسع للكلمة وھو ال يوج د ف ي التع اليم الت ي يق دمھا العق ل وال ف ي األحك ام
التي ينصص عليھا الدين بل فيما يقع استنباطه من الوض ع اإلنس اني وطبيعت ه المألوف ة وم ا تق ره الطبيع ة
البشرية وما يمثل غايتھا المنش ودة ومج ال تحق ق فعلھ ا وكمالھ ا وتمتعھ ا بالغبط ة والخ الص إذ يق ول ف ي
ھذا السياق« :لقد أنھيت الحديث ھنا عن كل ما كنت أرغب ف ي إثبات ه ع ن س لطان ال نفس عل ى انفعاالتھ ا
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وعن حرية النفس وندرك بھذه الصورة ماھي منزل ة الحك يم وم ا ل ه م ن ق درة يف وق بھ ا الجاھ ل ال ذي ال
ينقاد إال لشھواته ...الحكيم من حيث ھو حكيم ال يعرف االضطراب إلى قلبه منفذا بل ھو –نظ را إل ى م ا
يتصف به وفقا لضرورة أزلية محددة ،من وعي بذاته وباإلله وباألشياء -ال يك ف ع ن الوج ود أب دا وي نعم
بانبساط النفس الحقيقي».12
كما أن حجرة الزاوية في المجتمع المدني ھي فكرة الحري ة الفردي ة أيض ا والت ي ت رتبط بالمواطن ة ودول ة
القانون كرابطة عقالنية تمتص العنف وتحيد النزاع وتوطد فضائل التع اون ب ين األف راد وحجت ه ف ي ذل ك
أن« :الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة والتسلط أو إرھاب الناس وجعلھم يقع ون تح ت ني ر
اآلخ رين ب ل ھ ي تحري رھم م ن الخ وف بحي ث يع يش ك ل ف رد ف ي أم ان بق در اإلمك ان ،أي يح تفظ ق در
اإلمكان بحقه الطبيعي في الحياة والعمل دون إلحاق ضرر بغيره».13
ان النظام الديمقراطي ھو الذي يبقي على الحبل الرابط بين الدين والسياسة موثوق ا دون أن ي ذوب ط رف
في طرف آخر ،وھو الذي يمكن الناس من الوصول إلى درجة من اإليمان الصحيح ويھت دون ف ي حي اتھم
على نور العقل وحده .ألم يشر اسبينوزا« :ان الغاية التي ترمي إليھا الديمقراطية والمبدأ ال ذي تق وم علي ه
ھ و...تخليص الن اس م ن س يطرة الش ھوة العمي اء واإلبق اء عل يھم بق در اإلمك ان ف ي ح دود العق ل بحي ث
يعيشون في وئام وسالم».14
إذا كانت مبادئ الحكم الديمقراطي ھي أقرب أنظمة الحكم إلى الطبيعة وأكثرھا اتفاقا م ع العق ل وأض منھا
لقيمة الحرية فان اسبينوزا يحذر من مغبة االنقالب على العقد وتحويلھم من عقد تشارك وإجماع إلى عق د
خضوع وتفويض ويعترض على جعل رجال الدين يسيطرون على دواليب الدولة ،إذ يرى ما يلي:
« -1من الخطورة على ال دين والدول ة عل ى الس واء إعط اء م ن يقوم ون بش ؤون ال دين الح ق ف ي إص دار
القرارات أيا كانت ،أو التدخل في شؤون الدولة...
 -2من الخطورة أن نجعل القانون اإللھي معتمدا على المذاھب التي تقوم على البح ث وأن نض ع الق وانين
على أساس من اآلراء التي ھي على األقل موضوع خالف دائم بين الناس...
 -3م ن الض روري االعت راف للس لطة العلي ا ب الحق ف ي تقري ر م اھو ش رعي وم اھو غي ر ش رعي وذل ك
تحقيقا لمصلحة الدين والدولة على السواء...
 -4وأخيرا ان شعبا لم يتعود أن يعيش في ظل حكم ملكي وكانت له من قب ل ق وانين قائم ة يس وء حال ه ل و
نص ب علي ه ملك ا...ان عل ى ك ل دول ة أن تح تفظ بنظ ام الحك م ال ذي يس ود فيھ ا وأن تغيي ره ي ؤدي إل ى
تعريضھا لالنھيار التام».15
يتعمق اسبينوزا بالبح ث ف ي مش كل الح دود الت ي تفص ل الالھ وت ع ن الحك م بطرح ه ع دة إش كاليات م ن
بينھا« :م ا العم ل إذا أعط ت الس لطة العلي ا أم را مناقض ا لل دين والطاع ة الت ي وع دنا بھ ا ﷲ تنفي ذا للعھ د
الصريح؟ ھل يجب الخضوع لألمرد اإللھي أم لألمر البشري؟
الجواب ھي رفض اسبينوزا إتباع األھ واء ودعوت ه إل ى احت رام الق وانين الجاري ة ،إذ يق ول« :ان الس لطة
العلي ا الت ي ھ ي المكلف ة وح دھا بن اء عل ى حقھ ا اإللھ ي وحقھ ا الطبيع ي بالمحافظ ة عل ى حق وق الدول ة
وحمايتھا يكون لھا الح ق المطل ق ف ي اتخ اذ جمي ع اإلج راءات المناس بة ف ي موض وع ال دين وعل ى جمي ع
األفراد االلتزام بطاعة قرارات السلطة العليا وأوامرھا بھذا الصدد.16»...
ھنا ال يبدو أن اسبينوزا يناصر نظرية الحق اإللھي وال يعطي األولوية لطاعة الحاكم السياسي قبل طاع ة
ﷲ بل يعتبر أن الحق اإللھي والح ق الطبيع ي نف س الش يء وي رى ف ي طاع ة الق انون طاع ة خصوص ا
وأن الطاعة الحقيقية تحض على إيجاد اتفاق بين ممارسة العبادة الدينية وسالمة الدولة.
اإلش كال اآلخ ر ال ذي يطرح ه اس بينوزا ھ و ح ول ت دخل الس لطة الحاكم ة ف ي الش ؤون الديني ة للم واطنين
وتنظيمھا والحرص على أدائھا والسھر على سالمة المواطنين ويرى أن السلطة الدينية ھي الوحي دة الت ي
لھ ا الح ق ف ي اإلش راف عل ى ھ ذا الش عائر الديني ة ول يس أي ط رف آخ ر م ن المجتم ع ألن« :ألص حاب
السلطة الحاكمة الحق في تنظيم كل شيء وأن ك ل ق انون رھ ن ب إرادتھم ول يس الق انون الم دني وح ده ب ل
أيضا القانون المتعلق بالشؤون الدينية الذي ينبغي أن يكونوا ھم أيضا المفسرين له والمدافعين عنه».17
وعندما تطرح عليه أسئلة من قبيل:بأي حق بشر تالم ذة المس يح بال دين وھ م مج رد أف راد ع اديين؟ وب أي
معنى تكون السلطات العليا الحاكمة ھي مفسرة الدين بالنسبة إلى شعوبھا؟ ولم اذا ال يمك ن ألح د أن يطي ع
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ﷲ حقا إال إذا اتفق سلوكه الديني مع المصلحة العامة وأط اع جمي ع ق رارات الس لطة العلي ا؟ م ا العم ل إذا
أراد رج ال ال دين االبتع اد ع ن الطري ق الق ويم ال ذي يفرض ه اإليم ان؟ ھ ل نس تمر ب الوثوق بتفس يراتھم
الدينية؟ أال يجب حينئذ التسليم للسلطة العليا الحاكمة بحق تفسير الدين؟
تكون إجابته عل ى النح و الت الي :ل يس ألح د أن يعط ي لنفس ه س لطة األنبي اء وح واريھم ويح اول أن ينش ر
بنفس ه ال دين وألن ه «ال يس تطيع أح د أن يم ارس اإليم ان الص ادق أو أن يطي ع ﷲ إال إذا أط اع ق رارات
السلطة الحاكمة وھذا ما تؤكده الحياة العملية نفسھا».18
للحسم في ھذا الجدل يدعو اسبينوزا إلى النظر إلى المسألة من الزاوية القانونية واحترام روح القانون في
ذلك السيما وأنه رابطة عقالنية بعيدة جعل ت لتنظ يم العالق ات ب ين البش ر ولك ي نبتع د ع ن التحي ز وإتب اع
الشھوات ونؤثر المص لحة المش تركة والخي ر الع ام وينص ح ب أن يك ون المفس ر للنص وص الديني ة فيلس وفا
متمكنا ولذلك ينصح اسبينوزا بااللتجاء إلى الفلس فة عن دما ي دب الخ الف ب ين الالھ وت والسياس ة حت ى ال
تزداد الكارثة وتتعدد الفرق والمذاھب وتدور بينھا النزعات والحروب التي تمزق الس لم األھل ي م ن أج ل
النظر بعقالنية إلى أسباب الخالف والعمل على إزالة التوتر فھو القائل في ھذا النط اق« :م ن الض روري
أن يك ون المفس ر األعظ م فيلس وفا والھوتي ا م ن الط راز األول ق ادرا عل ى القي ام بكثي ر م ن الت أمالت
العميقة».19
صفوة القول أن اسبينوزا بحث في رسالته الالھوت والسياسة في الحق الطبيعي والحق المدني وفسر بع د
ذلك في كتاب ه عل م األخ الق مع اني اإلث م واالس تحقاق والع دل والظل م والحري ة اإلنس انية وأن ه ف ي رس الة
السياسة قد ميز بين فلسفة السياسة وعلم السياسة وب ين الفالس فة والسياس يين وانتھ ى إل ى أن السياس ة كم ا
يتصورھا الفالسفة ليست سوى يوطوبيا وضربا من الوھم بينما ھ ي أح د العل وم التطبيقي ة الت ي ت تعلم م ن
التجربة وتستخدم الدھاء والمكر وتقترب بذلك من الفطنة أكثر من اقترابھا من الحكم ة .يعت رف اس بينوزا
أن ھذه الواقعي ة السياس ية متعارض ة م ع األخ الق التقليدي ة والالھ وت ولكن ه يراھ ا األج در عل ى ص ناعة
جسم سياسي متماسك ومستقر ،إذ يصرح ما يلي« :قد يبدو مث ل ھ ذا التص رف مناقض ا لل دين الس يما ف ي
نظ ر الالھ وتيين ال ذين ي رون أن م ن واج ب الس لط العلي ا أن ت دير الش ؤون العام ة وفق ا ل نفس القواع د
األخالقية الموج ودة لألف راد .بي د أن رج االت السياس ة ھ م بالتأكي د أكث ر حظ ا م ن الفالس فة ف ي مع الجتھم
للمسائل السياسية والكتابة فيھا ،ألنھم يحتكمون إلى التجربة وال يلقنون أمرا غير قابل للتطبيق».20
الخالص ة الثاني ة أن اس بينوزا ت أثر بش كل الف ت ب الالھوت اإلس المي وخاص ة عل م الك الم االعتزال ي
وخصوصا في تصور العالقة الممكنة بين الذات اإللھي ة وص فاتھا وص لة ﷲ ب الكون وق د أح ذ الكثي ر م ن
كتاب ابن رشد المھتم بالصلة بين الفلسفة والدين :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال وأنه
جعل مفاھيم وحدة الوجود والعلمانية والحق الطبيعي تترسخ في عالم الفلسفة.
ان النتيجة التي ينتھي إليھا اسبينوزا ھي التالية:
 -1أمر يخص الدين وھو أن «أسمى مظاھر التقوى ھي تلك التي تؤدي إلى سالمة الدولة وأمنھا الداخلي
وھو ما ال يتحقق لو عاش كل فرد وفق لھواه» .21ھذا الحرص عل ى ال ربط ب ين الت دين الص حيح والح ب
العقلي عبر عنه اسبينوزا بقوله« :حتى لو لم نكن نعلم أن أنفسنا خال دة ف ان األخالقي ة والتدين...س تظل
في نظرنا أمورا رئيسية».22
 -2أم ر يخ ص أم ور الحك م وھ و أن الدول ة الديمقراطي ة العادل ة ھ ي الت ي تكف ل حري ة التفكي ر والتعبي ر
واالعتق اد ألن «تمت ع ك ل ف رد بحريت ه ال يھ دد س المة الدول ة أو التق وى أو ح ق الس لطة العلي ا ب ل
ھو...ضروري للمحافظة على كل ذلك».23
 -3أم ر يخ ص الفلس فة والعق ل وھ و أن ه ال توج د فائ دة م ن وض ع ق وانين تح دد المس ائل النظري ة العقلي ة
للدولة وتمنع من حرية التفكير ألنه «في الدولة الديمقراطية بينا أن جميع الناس يتفقون على العمل ب إرادة
مشتركة ولكنھم ال يتفقون على أن يبدوا آراءھم أو يفكروا بطريقة واحدة» .24ان المقصود ھنا ھو إعطاء
الفلسفة أو التفلسف كحق طبيعي الحرية واالستقاللية التام ة ع ن ال دين والسياس ة م ن أج ل أن تلع ب دورا
مركزيا في الحياة اإلنسانية.
ان رھان اسبينوزا ھو التخلص من االستبداد السياسي والالتسامح الديني وھو يرى أن ذل ك األم ر ص عب
المنال وعسير ويتطلب التضحية واالجتھاد النظري والجھ اد العمل ي ولكن ه يق ر ب أن الف وز ب ه أم ر ممك ن
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وف ي متن اول ال بعض م ن الف ائزين بالدرج ة الثالث ة م ن المعرف ة والك ابحين لالنفع االت الس لبية المتنعم ين
باالنفع االت االيجابي ة م ن ح ب ورج اء وف رح والمتحل ين برباط ة الج أش والفض يلة والم روءة والكم ال
والذين نذروا أنفسه لذلك والھتمام بتنوير الجمھور وتربية غالبي ة الن اس وح ول إمكاني ة الخ الص الم ادي
والروحي للفرد والمجموعة نجده يقول« :لئن بدا السبيل ال ذي أش رت إلي ه ص عب بلوغ ه إذ ھ ل يعق ل ل و
كان الخالص في متناولنا ولو كان بوسعنا الفوز به دونما عناء شديد أال يعبأ به أحد تقريبا؟ لكن كل نفيس
عزيز يكون صعب المنال بقدر ما يكون نادرا».25
لكن إذا كانت «الحرية ھي الغاية الحقيقية م ن قي ام الدول ة» 26لم اذا يش كك اس بينوزا ف ي إمكاني ة انطب اق
النم وذج ال ديمقراطي عل ى الواق ع ويعتب ره ب ديال ص عب التنفي ذ خاص ة عن دما ق ال« :الدول ة الت ي تبق ي
سالمتھا متوقفة على استقامة عدد من األفراد والتي يقتضي تدبير ش ؤونھا عل ى أحس ن وج ه أن يتص رف
المعنيون باألمر بوفاء وإخالص إنما ھي دولة واھية ال قرار لھا»27؟ وإذا ما أردن ا اس بينوزا أن يؤسس ھا
تأسيسا راسخا أال يمكن أن نعيد إليھا السلم الذي تصعد به إلى أعلى ثم كانت قد تخلت عنه؟ بعبارة أخرى
ھل تتبنى الدولة الديمقراطية عقيدة دينية معينة أم أنھا تبق ى عل ى موق ف محاي د وتش رع للتعددي ة الديني ة؟
وأال ينبغي أن تترك لألفراد الحرية الكاملة في تغيير ھذه العقيدة مت ى يش اءون إذا كان ت دول ة ديمقراطي ة
بحق ؟ ومتى نرى ھذه العالقة الفلسفية تتأص ل ب ين اإلس الم والدول ة ف ي الحال ة العربي ة ليبق ى الحب ل ب ين
العقل واإليمان موثوقا؟
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الحريات العامة في النظم الديمقراطية


رافع ابن عاشور

ق ّل ما شھدت فترة من الزمن ممارسة للسلطة مثل التي شھدھا القرن العشرين وخاصة الربع األخير منه،
وق ّل ما امتلكت السلطة السياسية من الوسائل مثل ما تمتلك اليوم .فمن المس لّم ب ه أن ال ّس لطة السياس ية ف ي
جمي ع أنح اء الع الم ،بم ا فيھ ا ال دول الراس خة الق دم ف ي الديمقراطي ة ،تمتل ك م ن الوس ائل التقني ة الھا ّم ة
والمتطوّ رة ومن الطاقات البشرية التي تم ّكنھا من مراقبة جميع أوجه الحياة المدنية والمعطيات الشخص ية
لألفراد والتح ّكم فيھا ما لم تتمتع به أي سلطة في األزمان الماضية.
وتم ارس الدول ة نفوذھ ا عب ر جھ از إداري )اإلدارة العمومي ة( خاض ع إلرادتھ ا ،منتش ر ف ي ك ّل ش بر م ن
التّ راب ال وطني ومتك ّون م ن مئ ات آالف الموظفين.ف اإلدارة تتمت ع ب أجھزة وب آالت تقني ة متط ورة ج دا
مازال ت تتط ور ك ل ي وم أكث ر م ن ذي قب ل وتس تعمل طاق ات بش رية عظيم ة ومتخصص ة تخصص ا عالي ا.
ف الفرد ف ي جمي ع المجتمع ات أص بح خاض عا ل إلدارة وأص بحت ھ ذه األخي رة ماس كة بزم ام األم ور كلّھ ا
ومطّلعة على أصغر جزئيات حياة األف راد .وھ ذا ھ ذا التط ّور المھ ول لق درات ووس ائل الس لطة السياس ية،
يقابله تط ّور ونم ّو لألخطار المح ّدقة بوجود وممارسة الحريات العا ّمة وحقوق اإلنسان ،ل ذلك ف إن الح رص
على حماية الحريّات العا ّمة والنّضال من أجل ذلك متواصل ب ال ھ وادة ،وال يوج د نظ ام سياس ي ،وإن ك ان
ديمقراطيا ،ال يش ّكل خطرا على وجود الحريات العامة وعلى ضمان ممارستھا بدون مشاغبة.
لقد أصبحت اليوم مسألة حماية الحريات والمحافظة عليھا من االنتھاكات مسألة حياتية ،وأخ ذت أبع ادا ل م
تعرفھا لھا مثيال س ابقا ،وأص بحت المف اھيم الجوھري ة مث ل الديمقراطي ة والحري ة وحق وق اإلنس ان ودول ة
القانون من المفاھيم المتداول ة حت ى ف ي األوس اط غي ر المختص ة ف ي المس ائل القانوني ة وال يك اد يم رّ ي وم
دون أن يقع التطرق إليھا وال يمر يوم دون أن تنكبّ المنظمات الدولية ،الحكومي ة منھ ا وغي ر الحكومي ة،
على ھذه المس ألة ونش ر التق ارير واتخ اذ اإلج راءات واعتم اد المعاھ دات واآللي ات ل ذلك .فمس ألة ض مان
الحري ات وحمايتھ ا أص بحت موض وع الس اعة ،وت تلخص المس ألة الجوھري ة ح ول الحري ات العام ة ف ي
التساؤل حول أنجع الطرق لتقييد السلطة السياسية وتحديد ضوابط لھ ا .إذ كم ا يق ول وزيرالع دل الفرنس ي
السابق األستاذ روبار بادينتار« :ال حرية لألفراد والجماعات إذا كانت السلطة السياسية حرّ ة» ،1وھذا م ا
يشكل السّمة المميزة للنظم الديمقراطية .فف ي نطاقھ ا ال يمك ن إط الق عن ان الس لطة السياس ية ،وال ب د م ن
وضع قيود ناجعة للح ّد من تھديداتھا للفرد وحرييته .وقد أوجز وأحس ن الك الم ف ي ھ ذا المعن ى الفيلس وف
الفرنس ي منتس كيو من ذ نھاي ة الق رن الث امن عش ر ف ي كتاب ه الش ھير «روح الق وانين» عن دما ق ال« :إنھ ا
لتجربة أبدية أن كل من بيده السلطة ينزع لإلفراط فيھا .وحت ى نتجن ب اإلف راط ف ي الس لطة ال ب د للس لطة
أن تض ع ح دا للس لطة» .2واقت رح منتس كيو تفري ق الس لطات كطريق ة مثل ى لحماي ة حري ة وأم ن األف راد
وجعل مقابل سلطة اإلبرام 3التي تتم ّتع بھا كل سلطة في الدولة سلطة نق ض 4تتمت ع بھ ا الس لطة األخ رى.
فال ّنظام الديمقراطي يقوم على ھذا التوازن وھذه المراقب ة المس تمرة الت ي تمارس ھا الس لطات إزاء بعض ھا
البعض ،كل ھذا من أجل الحرية.
وسنحاول في نط اق ھ ذا المق ال التركي ز عل ى ثالث ة مح اور أساس ية .فف ي أول األم ر س نتعرض لتعري ف
مفھوم النظم الديمقراطية ث ّم نعرف مفھوم الحريات العامة في الدول الديمقراطية ث ّم نتط رق لمس ألة آلي ات
تنظيم الحريات العامة في ھذه الدول.

المبحث األول :تعريف ال ّنظم الديمقراط ّية

يُقصد بال ّنظم الديمقراطية ،ال ّدول التي اختارت منھاجا ونموذجا لممارسة الحكم فيھا الديمقراطي ة ،فجعل ت
منھ ا المب دأ الدس توري األس اس ال ذي تس ير وفق ه الس لطات السياس ية وال ذي ي نظم العالق ة ب ين الح اكم
والمحكوم أي بين السلطة السياسية المحتكرة للقوة العامة والمواطنين الخاضعين لھا.

 باحث وأكاديمي من تونس .

1

والديمقراطي ة الت ي تعنين ا ھ ي الديمقراطي ة الليبرالي ة )التحرري ة( أو م ا ع ّب ر عنھ ا أيض ا بالديمقراطي ة
الغربية في مقابل الديمقراطية الشعبية أو الديمقراطية الش رقية أو أيض ا الديمقراطي ة االش تراكية الت ي أف ل
نجمھ ا ف ي نھاي ة ثمانين ات الق رن الماض ي ،وكان ت س ائدة ف ي االتح اد الس وفييتي ودول أروب ا الش رقية
والوس طى والت ي م ا زال ت قائم ة ال ذات ف ي بع ض ال دول مث ل كوب ا وكوري ا الش مالية وفييتن ام والص ين
الشعبية ولم بدرجة أقل .على أن اليمقراطي ة الش عبية ،من ذ انھي ار اإلمبرطوري ة الس وفييتية ل م تع د تن افس
الديمقراطية الليبيرالية وصارت ھذه األخيرة س ائدة ب ل ص ارت المرج ع حت ى ف ي ق رارات مجل س األم ن
والجمعية العامّة لألمم المتحدة ،ناھيك أن لفظ الديمقراطية وحده ،أي غير متبوع بنع ت آخ ر ،أص بح ي دل
عل ى الديمقراطي ة الليبيرالي ة .وف ي ھ ذا الس ياق كت ب ،من ذ س نة 1973م ،الكات ب اإليط الي جيوب اني
سارطوري« :لم أتحدث إال عن الديمقراطية الغربية ،ذلك أنه م ن وج ة نظ ري ال يوج د غيرھ ا وال أظ ن
أنه يمكن االكتفاء باسم إلضفاء صفة الديمقراطية».5
وتقوم الديمقراطية حول مفھوم الحرية ،وما نعتھا بكونھا ليبيرالي ة إال رم ز لفك رة الحري ة .فلف ظ ليبيرالي ة
مشتق من لفظ الحري ة باللغ ة الفرنس ية وباللغ ة اإلنجليزي ة .وق د ع ّب ر ع ن ھ ذا المعن ى أح د أكب ر منظ ري
الديمقراطية وھو الفرنسي ألكسيس دي توكفيل مؤلف الكت اب الش ھير «الديمقراطي ة ف ي أمريك ا» ،عن دما
كتب « :إن عبارات الديمقراطية والحكومة الديمقراطية تعني شيئا واحدا إذا أخذنا بع ين االعتب ار المعن ى
الحقيقي لأللفاظ :إنھا الحكومة التي يأخ ذ فيھ ا الش عب قس طا كبي را ،فمعناھ ا متص ل اتص اال لص يقا بفك رة
الحرية السياسية».6
فما ھي شروط وجود نظام ديمقراطي وما ھي قواعد تنظيم السلطات فيه؟
أ – شروط وجود النظام الديمقراطي
ال ب ّد لوجود نظام ديمقراطي من توفر عدد من الشروط ،يمكن حصرھا في ثالثة وھ ي ش روط اقتص ادية
وشروط سياسية وشروط اجتماعية.
 –1الشرط االقتصادي

مثلما تقدم ،يتمحور النظام الديمقراطي حول فكرة الحري ة وال ب ّد م ن ض مان ھ ذه الحري ة وحمايتھ ا عل ى
جمي ع األص عدة بم ا فيھ ا االقتص اد .ل ذلك ف إن م ن ش روط اس تتباب النظ ام ال ديمقراطي تحقي ق الليبرالي ة
االقتصادية )أو التحرر االقتص ادي( ،أي حري ة المؤسس ات الص ناعية وحري ة التب ادل التج اري .فاقتص اد
السوق من مستلزمات الديمقراطية وتاريخيا اقت رن تط ور ال نظم الديمقراطي ة بتط ور نظ ام الس وق ونظ ام
المنافسة بين الفاعلين االقتصاديين.
على أن اقتصاد الس وق الكام ل ال وج ود ل ه ف ي الواق ع كم ا إن الديمقراطي ة الكامل ة ال وج ود لھ ا .فت دخل
ال ّدولة ال مناص من ه ،لكن ه ت دخل الھ دف من ه تع ديل المنافس ة وتجن ب وج ود االحتك ار وتحقي ق ن وع م ن
العدالة االجتماعية لتجنب الصراع الطبقي.
 –2الشروط السياسية

إذا كانت الحرية أساس العالقات االقتصادية في النظم الديمقراطية ،فمن باب أولى وأح رى أن تك ون ھ ي
مدار العالقات السياسية .فعلى الصعيد السياسي ال يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون تعددية سياس ية م ن
ناحية وبدون تحرر سياسي من جھة أخرى.
فالديمقراطية تفترض االختيار بين العديد من الرؤى والنظريات وح ق ك ل ف رد ف ي تقري ر مص يره بنفس ه
دون وصاية وال إكراه .وعل ى ھ ذا األس اس ف إن ال ديمقراطيات تتمي ز بنس بية الحقيق ة وال يمك ن ألي ك ان
االدعاء بأن تصوره السياسي ھو الحقيقة وأن كل ما خالف ذل ك باط ل وخط أ .ويس تنتج م ن ھ ذا المنطل ق
اإلبستمولوجي ،أنه ال وج ود لفك ر رس مي أو إلي ديولوجيا رس مية ال يمك ن الزي غ عنھ ا وأن حري ة تك وين
ونشاط التجمعات السياسية مسموح به دون قيد وال شرط .ب ل أكث ر م ن ذل ك ،إذ يج ب التعبي ر واإلفص اح
عن جميع اآلراء والنظريات ويتعين عل ى الدول ة أن ت وفر ألص حابھا وأنص ارھا وك ل م ن أراد اإلص غاء
لھا الظروف المثلى لبس طھا وش رحھا وال دعوة لمناص رتھا .وھ ذه التعددي ة الفكري ة ال ب د أن تت رجم عل ى
جمي ع الواجھ ات :النقابي ة والفني ة والديني ة والتربوي ة والفلس فية ال خ ،ف ال وج ود لحقيق ة رس مية ،ب ل توج د
أغلبي ة مؤقت ة .فالتعددي ة إذا تفت رض المس اواة ب ين األفك ار مھم ا كان ت طبيعتھ ا وھ ذا ي ؤدي إل ى مب دأ
جوھري في كل نظام ديمقراطي وھو مبدأ حياد الدولة .فالدولة باعتبارھا اإلطار الذي يجمع الكاف ة مكلف ة

2

بحماية التعددية وتوفير الضمانات لممارستھا وقد نتج عن ھذا عدد من الحريات العام ة نتع رض لھ ا فيم ا
بعد.
كم ا إن الديمقراطي ة تفت رض التح رر السياس ي أو الليبرالي ة السياس ية ،وھ ي عب ارة ع ن موق ف سياس ي
الھدف منه الوقوف في وجه جميع أش كال اإلك راه واإلجب ار .وق د ظھ رت نظري ة التح رر السياس ي ك ردة
فع ل ض د النظ ام الق ديم االس تبدادي الس ائد ف ي بريطاني ا وفرنس ا ووجّ ھ ت النق د أساس ا لإلك راه ال ديني.
ك االرتب اط ب ين الكنيس ة والدول ة
فالليبراليون ،وعلى رأس ھم الفيلس وف اإلنجلي زي ج ون ل وك ،ين ادون بف ّ
ويدافعون خاصة عن حرية التعبير.
م ن خ الل م ا تق دم يتب ّين لن ا أن التح رر السياس ي يق وم عل ى مب دأ ج وھري ھ و القيم ة المطلق ة للك ائن
الفردي .وتترجم ھذه القيمة على المستوى السياسي بثالثة ثوابت:
 مشاركة جميع المواطنين في ممارسة السلطة )حق االنتخاب( االعت راف بالحري ات )األم ن الف ردي ،حري ة المعتق د ،حري ة عق د االجتماع ات ،حري ة تك وينالجمعيات الخ.(.
 المساواة )المساواة القانونية(. –3الشروط االجتماعية

زيادة على الشروط اآلنفة الذكر ،ال ب ّد الستتباب النظام الديمقراطي وديمومته من توفر عدد م ن الش روط
االجتماعي ة ،أي م ن الش روط الت ي تتعل ق ب المجتمع الم دني وبالعالق ات ب ين األف راد والمجموع ات داخ ل
المجتمع.
فالليبرالية ال تنفي التركيبة الطبقية للمجتمع وال تعترف بتص ارع الطبق ات ،عل ى أن ه يتع ين عل ى الدول ة
أن تح افظ عل ى مس توى مقب ول م ن االختالف ات الطبقي ة وأن تس عى ألن تك ون الطبق ة الوس طى طبق ة
األكثرية .فمن مھام الدولة التقليص من الفروق االجتماعية.
ب  -قواعد تنظيم السلطات في النظم الديمقراطية
يمارس الشعب في النظم الديمقراطية الس يادة ،وعل ى ھ ذا األس اس فھ و يش ارك ف ي ممارس ة الس لطة ع ن
طريق تعيين الحاكمين ومراقبة تصرفاتھم.
 –1الوصول إلى السلطة

يكمن الشرط األساسي للوصول إل ى الس لطة ف ي تمت ع ممارس يھا بش رعية ديمقراطي ة ،ويم رّ تحقي ق ھ ذا
الشرط في تنظيم منافسة انتخابية وفي وجود نظام تمثيلي.
فباعتبار أن الديمقراطية تقوم على التعددي ة السياس ية ،ف إن المنافس ة انتخابي ة ت وفر لجمي ع الم واطنين م ن
االختيار بين األفكار والتيارات المتنافسة للفوز بثقة الناخبين .وتتم النافسة االنتخابية حسب قواع د قانوني ة
مضبوطة ،شفافة ومحايدة حتى ال يقع تفضيل تيار أو حزب على آخرين.
ويؤدي تنظيم االنتخابات إلى تسليم أمنة ممارسة السلطة لممثلين لصاحب السيادة وھ و م ا يع رف بالنظ ام
التمثيلي .وتج در المالحظ ة أن ك ل نظ ام تمثيل ي ال يك ون بالض رورة ديمقراطي ا ،لك ن التط ور الت اريخي
أ ّدى إلى المعادلة بين النظام التمثيلي والنظام الديمقراطي حيث يمكن القول الي وم أن ك ل نظ ام ديمقراط ي
ھو بالضرورة نظام تمثيلي.
 –2ممارسة السلطة

إذا ك ان الھدف من ممارسة السلطة تحقيق المصلحة العامة ،فإن ذلك ال يكون إال إذا تم توظيف السلطة في
اتجاه عدم اإلفراط فيھا واحترام حق وق األف راد وحري اتھم .م ن أج ل ذل ك ف إن ممارس ة الس لطة ف ي ال نظم
الديمقراطي ة تق وم عل ى مب ادئ راس خة كلھ ا ترم ي لحماي ة األف راد وتخض ع لقواع د قانوني ة تعل و إرادة
الحكام.
بالنسبة للمبادئ التي تحكم ممارسة السلطة في النظم الديمقراطية ،يمكن حصرھا في مبدأين:
 مبدأ تفريق السلطات وقد كنا بينا الھدف منه وھو باألساس الحرية دولة القانون التي تعني أن القانون يسمو على الجمي ع ويتع ين عل ى جمي ع الس لطات االلت زام ب ه.وتسھر ھيئات قضائية وغير قضائية على ضمان ذلك وخاصة منھا المحاكم الدستورية والمح اكم
اإلدارية
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أما القواعد التي ترتكز عليھا ممارسة السلطة فھي:
 ممارسة األغلبية الفائزة باالنتخابات للسلطة مدة واليتھا تحت مراقبة وانتقاد األقلية. ضمان الحريات ،خاصّة بإتاحة الفرصة للمواطنين باالحتكام لقضاء مستقل ونزيه. التدخل المباشر لصاحب السيادة في بعض الحاالت التخاذ القرارات المصيرية.أما على مستوى انتقال السلطة عند انتھاء المدة أو ألي سبب آخر فإن من القواعد الراسخة في ال دول
الديمقراطي ة أن األقلي ة لھ ا الح ق ف ي أن تص بح أغلبي ة وعلي ه ف إن الت داول عل ى الس لطة يعتب ر حق ا
أساسيا في الدول الديمقراطية.

المبحث الثاني :مفھوم الحريات العامة في الدول الدّ يمقراطية

ال تش ّكل الحريات العامة صنفا قانونيا متميزا ودقيقا ،لذلك ف إن ھ ذا المفھ وم رغ م ش يوع اس تعماله ع رف
تعريف ات كثي رة ،ولك ل مؤل ف تقريب ا نظري ة خاص ة ب ه .م ن أج ل ھ ذا ال يوج د إجم اع ح ول مض مون
الحريات العامة.
أ  -المفھوم القانوني للحرية
عندما نتساءل عن المفھوم القانوني للحرية ،نتساءل في الحقيقة على سلطة تقرير اإلنسان لمص يره بنفس ه
دون ّ
تدخل أو إكراه .واإلنسان الذي نعنيه ھنا ھو ذلك اإلنسان المواطن ال ذي يتموق ع ف ي الحي اة السياس ية
واالجتماعي ة .فالحري ة المطلق ة )فع ل م ا نري د ب دون ج د وب دون ظ وابط( م ن المس تحيالت ف ي إط ار
اجتم اعي .وت تلخص كام ل إش كالية الحري ة ف ي معرف ة إل ى أيّ ح ّد يمك ن اعتب ار حري ة الم واطن مھ ّم ة
النشراحه الشخصي حتى أنھا تستدعي حماية اجتماعية قصوى .فاإلشكال القانوني المتعلق بالحرية بس يط
وھو مرتبط بطبيعة الحياة االجتماعية .فھذه األخيرة تتكون من عنصرين متالزمين ال يمكن فص لھما ع ن
بعضھما البعض ،ولكنھما في اآلن نفسه متناقضان تناقضا جوھريا .فم ن جھ ة يتك وّ ن المجتم ع م ن أف راد
ويحاول كل ف رد أن ينم ي فرديت ه .وم ن جھ ة أخ رى يك وّ ن المجتم ع ك الّ متماس كا ال يمك ن للف رد الع يش
خارجه وال ب ّد من المحافظ ة عل ى نظام ه وعل ى اس تقراره .ف المجتمع يق وم عل ى ت وازن غي ر مس تقر ب ين
ھذين العنصرين .فإذا اخت ّل الت وازن لفائ دة النظ ام والس لطة نتج ت الكليان ّي ة والتس لط )دوس الفردي ة( وإذا
اختل التوازن لفائدة الفرد نتجت الفوضى )نھاية النظام االجتماعي(.
فالحرية إذا ،من مفھوم قانوني ھي سلطة المواطن في التصرّ ف في نفسه وتقرير مص يره والتص رّ ف ف ي
ال نفس م ن ھ ذا المنطل ق أساس ي إذ أن ه يف رض عل ى اإلنس ان قب ل ك ل ش يء تفرق ة ب ين م ا ھ و أساس ي
النشراحه الشخصي ويحتاج لحماية خاصة وقصوى وبين ما ھو ليس جدير بذلك.
ففي صلب س لطة التص رّ ف ف ي ال نفس ھنال ك أعم ال مض رّ ة ب الغير وممنوع ة أص ال )الض رب ،الس رقة،
القتل( .وھنالك أعمال أخرى دون أن تكون مضرة بالمجتمع غير ضرورية للفرد وھي محل تنظ يم دقي ق
ومضيق )االتجار ،التر ّدد على دور بيع المشروبات (...وھنالك أعمال أخيرة ،رغ م كونھ ا تقل ق الغي ر أو
تھدد النظام فإنھا أساسية النتعاش الفرد والب د م ن أفس اح أقص ى مج ال لممارس تھا )حري ة التفكي ر ،الح ق
في السالمة الجسدية (...وھذه األعمال األخيرة ھي التي تعنينا في ھذا المق ال وھ ي الت ي تش كل الحري ات
العامة.
ب  -الحريات العامة
 -1اختالف التعاريف
مثل ما تقدم فإن عبارة الحريات العامة لم تبرز إال حديثا ولذلك ف ال يوج د وف اق ح ول تعريفھ ا .فق د أش ار
األستاذ فيليب برو في أطروحته 7أن النصوص الثورية الصادرة في نھاي ة الق رن الث امن عش ر كثي را م ا
استعملت لفظ الحرية ،لكنھا لم تتبعه أب دا بنع ت عا ّم ة .وأول وثيق ة اس تعملت ھ ذه العب ارة ھ ي ،وھ ذا م ن
المفارقات ،النداء إلى الشعب الذي وجھه األمي ر ال رئيس ،ل ويس ن ابوليون وھ و ن صّ إع الن ع ن انق الب
وقع تعليقه على حيوط العاصمة الفرنسية ،باريس ليلة  2ديسمبر 1851م .وقد نصت النقطة الخامسة م ن
ھذا اإلعالن على «تكوين مجلس ثان متركب من جميع أعيان البالد يحافظ على الميث اق األساس ي وعل ى
الحريات العامة» .8إثر ذلك أخذت المادة  25من الدس تور الفرنس ي الم ؤرخ ف ي  14ج انفي 1862م ھ ذه
الجملة بحذافيرھا وجعلت من مجلس الشيوخ المحافظ على الدستور وعلى الحريات العامة.
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واختفت العبارة مجددا من جميع النصوص الوضعية ولم تظھر بصفة متواترة إال خ الل فت رة الجمھوري ة
الثالثة بأقالم أبرز فقھاء القانون العام آنذاك مثل دوقي وجاز وبرتلمي.
أما اليوم فرغم استعماالتھا الشائعة فإن عبارة الحريات العامة ل م تفق د غموض ھا ب ل ربم ا زادت غموض ا
وخاص ة وق د ظھ رت عب ارات قريب ة منھ ا مث ل عب ارات حق وق اإلنس ان والحق وق األساس ية أو الحري ات
األساسية .فمن المؤلفين من يفرق بين الحريات العامة وحقوق اإلنسان ويعتبرھما ظاھرتان مختلفتان.
فبالنس بة لھ ؤالء تش كل حق وق اإلنس ان نعوت ا أو ص فات جوھري ة ملتص قة ب األفراد وھ ي بالت الي ثابت ة
ومجردة .على عكس ذلك ،فإن الحريات العامة ما ھي إال تعبير قانوني عن طريق نصوص وض عية ع ن
حق وق اإلنس ان ،وبالت الي ف إن الحري ات العام ة متغي رة .ف ي ھ ذا المعن ى يق ول أس تاذنا ج ان ريف رو «إن
مفھومي حقوق اإلنسان والحريات العامة متقاربان ولكنھما رغم ذلك مختلفان .فمن ناحية ل يس لھم ا نف س
المستوى ،ومن ناحية أخرى ليس لھما نفس المحتوى .فمفھوم حقوق اإلنسان يتج اوز اعت راف النص وص
به».9
فحقوق اإلنسان ھي في آخر المطاف حري ات عام ة ذات طبيع ة معين ة ،ول ذلك ف إن األس تاذ ريف رو يص ل
إلى االستنتاج التالي «كل حق وق اإلنس ان ،حت ى المعت رف بھ ا عل ى ص عيد الق انون الوض عي ،غي ر قابل ة
لتأسيس حرية عامة» .إثر ھذه التوضيحات يقترح ريفرو التعريف التالي للحريات العامة
«الحريات العامة ھي إمكانيات وق درات يخت ار بمقتض اھا اإلنس ان ف ي جمي ع مج االت الحي اة االجتماعي ة
بنفسه سلوكه .وھذه اإلمكانيات يعترف بھا وينظمھا الق انون الوض عي ويحميھ ا حماي ة قوي ة ويرفعھ ا إل ى
المستوى الدستوري».
لقد نھج أغلب المؤلفين نھج األستاذ ريفرو وفرقوا بين حقوق اإلنسان من جھة والحريات العامة من جھ ة
أخرى .فھذا األستاذ كلود ألبار كوليا يعرف الحري ات العام ة ك االتي « :تح ت نع ت الحري ات العام ة نج د
وضعيات قانونية نظامية وترتيبية يعترف بمقتضاھا للفرد بحق التحرك دون ضغط في إطار حدود ي نص
عليھ ا الق انون الوض عي المنطب ق أو تض بطھا إذا ل زم األم ر س لطة الش رطة المكلف ة بحماي ة األم ن الع ام.
وھذا الحق مكفول ومحمي بإمكانية القيام بدعوى قضائية وخاصة بمراقبة الشرعية».
ھكذا يتبين لنا أن الحريات العامة ھي أساسا الحري ات الت ي يكرس ھا الق انون الوض عي س واء ك ان الق انون
الدستوري أو القانون اإلداري أو القانون ال دولي أو الق انون الخ اص لك ن ھ ذا الينف ي أن تبوي ب الحري ات
العامة محل اختالف وخالف.
 -2تعدد التصانيف
تتعدد تصانيف الحريات العامة وتختلف باختالف المعايير المستعملة ويقوم الجدل الج وھري ح ول بع ض
الحقوق حيث يشكك البعض في كونھا حريات عامة .وھذه الحقوق ھي أساسا حقوق اقتصادية واجتماعي ة
مثل حق الملكية وحرية التجارة والصناعة وحق الشغل وحق الحماية االجتماعية.
 التصنيف حسب معيار طريقة ممارسة الحريةيمثل ھذا المعيار معيارا بسيطا تص ّنف على أساس ه الحري ات إل ى حري ات فردي ة )حري ة التنق ل والمس كن
والمراسلة ،االمن الشخص ي ،الحري ة الديني ة( وحري ات جماعي ة )حري ة الجمعي ات واالجتم اع والص حافة
والتعليم(.
ويمكن تعريف الحريات الفردية بكونھا حريات تأمن للف رد ش يئا م ن االس تقاللية إزاء الس لطة ف ي مي ادين
النشاط البدني )األمن الشخصي ،حرية التنقل ،حرم ة المس كن( والنش اط االقتص ادي )ح ق الملكي ة ،حري ة
التجارة والصناعة( وفي الميدان الذھني والعقائدي )الحرية الدينية(
أما الحريات الجماعية فھي الحريات التي تمكن األفراد من العمل معا.
 التصنيف حسب معيار الموضوعھذا المعيار ھو األكثر شيوعا واألكثر اس تعماال وم ع ذل ك فھ و معي ار عس ير وغي ر ثاب ت وأدى اس تعماله
إلى تعدد التصانيف التي تعتمده بحسب المؤلفين.
فمثال يفرق األستاذ ريفرو اعتمادا على ھذا المعيار بين خمسة أصناف من الحريات ھي :
 -الحرية الفردية أو األمن الشخصي
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 حرية الحياة الفردية )مسكن – مراسلة ( الحريات البدنية الحري ات الذھني ة أو األدبي ة أو حري ة الفك ر )حري ة ال رأي ،الحري ة الديني ة ،حري ةالصحافة ،حرية التعليم (...
 الحري ات االقتص ادية واالجتماعي ة )ح ق الملكي ة ،حري ة الش غل ،حري ة التج ارةوالصناعة(.
إال أن ه ،وح ين ي درس النظ ام الق انوني الممي ز لك ل حري ة يس ھو الكات ب ع ن دراس ة الص نف األخي ر أي
الحريات االقتصادية واالجتماعية ويضيف لتصنيفه صنفا جديدا ھو الحريات الجماعية )اجتم اع ،تجم ع،
جميعات(.
10
أما األستاذ جاك روبار فھو يعتمد أيضا ھذا المعيار ويفرق بين :
 الحرية البدنية )األمن الشخصي – حماية الحياة الخاصة – حرية التنقل( حريات الفكر )حرية االراء – حرية المعتقد – حرية التعليم – حرية االعالم(. الحريات المعبر عنھا جماعيا )االجتماع – الجمعيات(.أما العميد «كوليار» فانه يعتمد التصنيف التالي :
 الحريات الشخصية )األمن – التنقل – حرمة الشخصية( حري ات الفك ر )ال رأي – الديني ة – التعل يم – الص حافة – المس رح والس ينما – اإلذاع ةوالتلفزة – االجتماع – الجمعيات(
 الحريات ذات المحتوى االقتص ادي واالجتم اعي )حري ة الش غل – ح ق الملكي ة – حري ةالتجارة والصناعة(.
 -3التعريف والتصنيف المقترحين
تشكل الحريات العامة من ناحية أولى حريات ،ودون الدخول في معترك تعريف مفھ وم الحري ة ال ذي ھ و
م ن اختص اص الفالس فة ،يمك ن لن ا الق ول إن الحري ة ھ ي إمكاني ة تقري ر المص ير الت ي تمك ن الف رد م ن
التحرك ومن العمل دون قيود ودون ضغوط ،وھ ذه الحري ات ھ ي م ن ناحي ة أخ رى عا ّم ة أي أنھ ا ليس ت
خاصة فھي حري ات معت رف بھ ا للجمي ع وم ن مش موالت الدول ة تنظيمھ ا وض مانھا وحمايتھ ا .فالحري ات
العامة إذا ھي إمكاني ة تقري ر المص ير الت ي يتح رك الف رد بمقتض اھا ب دون ض غوط وھ ذه اإلمكاني ة تس ھر
الدولة على تنظيمھا وضمانھا وحمايتھا وتكون الحماية عن طريق الدستور والقوانين.
أما من ناحية تصنيفھا فال وجود لتصنيف يف رض نفس ه عل ى غي ره .فللحري ات جوان ب متع ددة ،م ن ذل ك
م ثال حري ة تاس يس الجمعي ات الت ي تمك ن م ن التجم ع لممارس ة نش اط سياس ي )ح زب سياس ي( او نش اط
ثقافي )جمعية علمية( او نشاط بدني )جمعية رياض ية( ھ ي ف ي اآلن نفس ه حري ة فردي ة وحري ة جماعي ة.
فاعتمادا على ھذا المثال نرى كيف ان الحرية الواحدة تنتمي الى اصناف عديدة.
من اجل ھذا يتراءى لنا اعتماد أقل التصانيف جمودا وتحج را وأكث رھم مرون ة فن رى م ن المفي د التفري ق
بين الحريات الفردية من ناحية والحريات الجماعية من ناحية اخرى.

المبحث الثالث :الشروط الكفيلة بتحقيق الحر ّيات العامة

ال يمك ن للحري ات العام ة ان تتحق ق وأن تزدھ ر وأن تكتم ل إال بت وفر ع دد م ن الش روط السياس ية
واالجتماعية وھذه الشروط يمكن حصرھا في مجموعتين  .فال يمك ن تحقي ق الحري ات العام ة ف ي مجتم ع
كلياني ينبذ الفرد وال يعترف ب ه كقيم ة ف ي ح د ذات ه وھوالھ دف م ن ك ل حي اة جماعي ة .كم ا ان الحري ات
العامة ال يمكن ان تسود في ظل نظام سياسي غير ديمقراطي.

أ  -الفرد كقيمة ذاتية
ال يمكن للقانون أن يكرس وأن يحمي الحريات الفردية إذا لم يكن الفرد يشكل قيم ة ف ي ح د ذات ه والھ دف
االسمى للنظام القانوني .ف التنظيم االجتم اعي ال ذي ينب ذ الف رد وال ذي يح تم انص ھار الف رد ف ي المجموع ة
وذوبانه فيھا ال يمكن من تكريس الحريات العامة اذ ھو يض حّ ي ب الفرد وبحقوق ه م ن اج ل المجموع ة وال
يمكن ان يكون للفرد حقوقا ذاتية من شانھا معارضة المجموعة.
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والت اريخ خص ب بأمثل ة مجتمع ات ل م يك ن فيھ ا للف رد وزن ي ذكر واول ھ ذه المجتمع ات وبال ذات الم دن
االغريقية مثل اثينا وسبرطة حيث كان الفرد مسخرا للدولة التي تتدخل في ابسط جزئيات حياته الخاصة.
ففي ھذه المجتمعات كان للحرية معنى خاص وھ و مش اركة الف رد ف ي التش ريع وف ي االفص اح ع ن ارادة
المجموعة .لكن في المقابل لم يكن للفرد أي مجال خاص به ال دخل للدولة فيه.
ان نظري ة الحري ات العام ة وحق وق االنس ان بص فة عام ة ل م تب رز اال ف ي ظ ل نظري ة الق انون الطبيع ي
والنظريات الفردية التي تطورت كثي را خ الل الق رن الث امن عش ر باوروب ا .وتق وم النظري ة الفردي ة عل ى
اساسين اثنين:
 الدولة مسخرة للفرد وال العكس
 على الدولة ان تترك الفرد يحقق بنفسه جميع إمكانياته
وھك ذا يص بح الف رد ھ و الھ دف وھ و المرم ى م ن وج ود الق انون  .وق د عب ر االع الن الفرنس ي لحق وق
االنسان والمواطن على ھذا المعن ى عن د م ا ن ص ف ي فص له االول عل ى ان «الھ دف م ن ك ل مجتم ع ھ و
تحقي ق الس عادة المش تركة» .والحكوم ة مجعول ة لتض من لالنس ان التمت ع بحقوق ه الطبيعي ة الغي ر القابل ة
للتقادم .كما ان ھذا المعنى يبرز بوضوح اكثر في الفصل الثاني من ھذا االعالن «الھدف من كل مجتم ع
سيسي حماية الحقوق الطبيعية والغير القابلة للتقادم لإلنسان».
إال إن ھذه النظرية الفردية الق ت ص عوبات جم ة لتف رض نفس ھا وظھ رت نظري ات كلياني ة مث ل النظري ة
النازية او النظرية الماركسية ت رفض رفض ا مطلق ا ان يك ون الف رد ھ و الھ دف ب ل تجعل ه وس يلة مس خرة
ومنقادة من اجل المجموعة ولذلك فال حقوق أساسية وطبيعية له.
ب  -الديمقراطية وسيادة القانون
إذا كانت الفردية تشكل االطار النظري للحريات العامة فان الدولة الديمقراطية تشكل الشرط العمل ي لھ ذه
الحري ات اذ ال يمك ن حماي ة الحري ات اال ف ي نط اق ھ ذا التنظ يم للس لطة ونعن ي بالديمقراطي ة ھن ا
الديمقراطي ة التحرري ة مثلم ا تق دم ذل ك أي تل ك الت ي تق وم عل ى مب ادئ بس يطة أثبت ت التج ارب الحديث ة
وانھيار انظمة اوروبا الشرقية ان ال مناص منھا.
والديمقراطي ة الت ي تش كل ش رطا لتحقي ق الحري ات العام ة ھ ي نظ ام الحك م ال ذي يق وم عل ى اختي ار
المواطنين لحكامھم وامكاني ة مراقب ة ھ ؤالء الحك ام حت ى ال يتج اوزوا س لطاتھم وم ن االص ول الت ي يق وم
عليھا النظام الديمقراطي الفصل بين السلط وھذا المبدا ال يعن ي فق ط ان تك ون ممارس ة الس لطة الحكومي ة
مفصولة عن ممارسة السلطة التشريعية كما علمنا ذلك مونتاسكيو لك ن يعن ي ايض ا امكاني ة التن اوب عل ى
ممارس ة الخك م وتواج د معارض ة ب المجلس الني ابي تحض ى بوض عية قانوني ة تجع ل منھ ا الرقي ب عل ى
السلطة التنفيذية والعين الساھرة على عدم ھتك الحريات .
من ناحية أخ رى ف ان الديمقراطي ة تعن ي خض وع الس لط ال ى الرقاب ة القض ائية واحترامھ ا لمب دا الش رعية
فالقرارات الصادرة عن السلطة الترتيبية يتعين ان يتظلم منھا المواطن امام جھاز قضائي مستقل اللغائھ ا
ان ھ ي خالف ت الق انون  .كم ا ان الق انون نفس ه يتع ين أن يخض ع للرقاب ة القض ائية إذ أثبت ت التج ارب ان
القانون يمكن ان يكون مصدرا النتھاك الحريات فال بد اذا من مراقبة قضائية لدستورية القوانين.
فاذا توفرت كل ھذه الشروط فان تحقيق الحريات يكون ممكنا.

المبحث الرابع :طرق تنظيم ممارسة الحريات العامة
باعتب ار ان مس ؤولية الس ھر عل ى الحري ات العام ة وض مانھا وحمايتھ ا ملق اة عل ى ع اتق الدول ة فان ه ال
مناص من خيارين :
الخيار األول يفسح المجال لممارسة الحرية بدون أي شرط او اجراء مس بق لك ن ھ ذا ال يعن ي ان الحري ة
مطلقة وان ممارستھا غير خاضعة ال ي حد .فالحدود معينة بالقانون ومعلومة مسبقا وتجاوزھ ا ي ؤدي ال
تسليط الجزاء  .اال انه وفي صورة تسجيل تجاوزات لحدود الحرية كاالعتداء عل ى حري ة الغي ر ،أو ع دم
احترام القانون ،تلجأ الدولة الى تسليط عقوبات جزائية وتسمى ھذه الطريقة النظ ام الجزائ ي .فالرقاب ة ف ي
ھذا النظام رقابة الحقة ذات طبيعة قضائية.
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أما الخيار الثاني فھو يضع ش روطا واج راءات س ابقة لممارس ة الحري ة .فھ ذه االخي رة ال تم ارس اال اث ر
اج راء رقاب ة س ابقة ذات مرم ى وق ائي وتس مى ھ ذه الطريق ة النظ ام الوق ائي والرقاب ة رقاب ة س ابقة ذات
طبيعة إدارية.
والجدير بالذكر أن النظامين يمكن تطبيقھما معا في آن واحد حسب طبيعة الحرية محل التقنين.
أما على الصعيد العملي ،فان النظامين يؤديان الى نفس النتائج .فالنظام الجزائي له آثار ردعي ة تثن ي ع ن
تج اوز الح دود المق ررة .فالھ دف ھ و ف ي آخ ر المط اف وق ائي واللج وء اليق اع الج زاء يتع ين ان يك ون
استثنائيا .وفي المقابل فان النظام الوقائي تتر ّتب عن عدم احترامه آثار جزائية.
واللجوء الى ھذا النظام او ذاك مسالة تتحكم فيھا اعتبارات عدي دة عل ى اانھ ا تبق ى انظم ة عادي ة .ام ا ف ي
الحاالت غير العادية فھناك نظام استثنائي.
أ  -النظام الجزائي
يتعين بداية عدم التأثر بظ اھر العب ارة الت ي ق د يفھ م منھ ا ان ھ ذا النظ ام ص ارم ،تعس في وج ائر ،يقي د مب دأ
الحرية ،بل ھو أكثر النظم تحررا وأكثرھ ا مطابق ة لمس تلزمات الحري ة .والمب دأ األساس ي ال ذي يق وم علي ه
ھذا النظام ھو ما جاء على لسان مندوب الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنس ي كورن اي 11س نة 1917م م ن
كون أن «الحرية تشكل القاعدة والتقييد اإلداري االستثناء».12
أما من الناحي ة العملي ة للنظ ام الجزائ ي ف إن اختص اص وض ع ح دود الحري ة وقي ود لھ ا يرج ع ب النظر إل ى
المش ّرع نفس ه ال ذي يج رم بع ض األفع ال ويحجرھ ا بق وانين س ابقة الوض ع غي ر رجعي ة ،تع ين بوض وح
الجزاء المرتقب في حال اإلقبال على المخالفة.
وھذه الطريقة لھا محاسن عديدة منھا:
أوال :إعالم الشخص ،فقبل ارتكاب الفعل يكون الشخص على علم يقيني بما ينتظره من عقاب.
ثاني ا :ھ ذا النظ ام بجن ب ت دخل االرادة وال يجعلھ ا رقيب ة عل ى الحري ة .فممارس ة الحري ة غي ر مش روطة
بالقيام باجراءات ادارية بل تمارس مباشرة مع العلم بانھا مقيدة ولھا حدود
ثالث ا  :اذا ت م تج اوز الح دود الموض وعة بص فة قانوني ة ف ان القاض ي الجزائ ي ھ و المكل ف بمالحظ ة
المخالفة اوال وبايقاع الجزاء ثانيا
رابعا :في تكليف القاضي الجزائي بھ ذا ال دور ض مان للحري ة .فالقاض ي ھ و الح ارس والح امي الطبيع ي
للحريات الفردية واليقضي اال اثر محاكمة تكف ل فيھ ا جمي ع الض مانات االجرائي ة وھ ي ض مانات مفق ودة
امام االدارة
خامسا :القاضي الجزائي ال سلطة تقديرية له في التجريم بل ان ه خاض ع لمب دا ش رعية المخالف ات والعق اب
وم ن الحري ات الخاض عة لھ ذا النظ ام ف ي ال نظم الديقراطي ة أغل ب الحري ات األساس ية مث ل حري ة ممارس ة
الشعائر الدينية وحرية المسكن الت ي ال تحت اج ممارس تھا القي ام ب إجراءات ،لك ن ممارس تھا بطريق ة مخالف ة
لألمن العام واألخالق الحميدة يفتح الباب للتتبعات القضائية.
عل ى أن النظ ام الجزائ ي رغ م جعل ه المش ّرع والقاض ي رقيب ين عل ى ممارس ة الحري ة ،وھ ذا ف ي ح د ذات ه
ضمان مھم ،اذا علمنا ان المشرع والقاضي ھما من بين اجھ زة الدول ة الحليف ين الطبيعي ين للحري ة ،إال أن
ھذا الضمان قد يكون نس بييا ،فالمش ّرع ھ و ف ي الواق ع اغلبي ة سياس ية او ح زب سياس ي يمل ك االغلبي ة ف ي
البرلمان وال يمثل احيانا اال اقلية في الراي العام  .م ن اج ل ھ ذا ل م تع د القاع دة القانوني ة تعب ر ع ن االرادة
القومي ة الت ي ال ياتيھ ا حس ب جن ا ج اك روس و الباط ل والت ي ال تخط أ ،ب ل اص بحت ف ي الواق ع ارادة فئ ة
سياس ية معين ة لھ ا نظ رة خاص ة للص الح الع ام وق د تنح رف بالس لطة التش ريعية .ول ذلك ف ال من اص م ن
اخضاعھا لرقابة قضائية تسھر على مطابقة القوانين للدستور واحترامھا للحريات وحقوق المواطنين.
ويمك ن تق ديم احت رازات اخ رى ح ول النظ ام الزج ري .فكم ا تق دم م ن مي زات ھ ذا النظ ام تكليف ه القض اء
بمراقبة شرعية ممارسة الحرية .اال ان ھذه الميزة قد تنقل ب مص يبة اذا ل م يك ن القض اء يتمت ع باس تقاللية
فعلية ويمكن استخدامه لمآرب سياسية ولخنق الحريات والجور .من ناحية اخرى نالحظ ان تحرر النظ ام
الزجري يكون اشمل عندما تكون القيود م ن مش موالت الق انون الجن ائي الع ام وال م ن مش موالت الق انون
الجنائي الخاص ففي ھذه الحالة االخيرة تكثر القيود والعقاب يكون اكثر قسوة.

8

أخيرا ال بد من اإلشارة ان تحرر النظام الجزائي مرتبط إلى ح د بعي د بم دى دق ة تعري ف المخالف ة وتقيي د
الس لطة التقديري ة للقاض ي وك ذلك بالمحكم ة المختص ة الت ي يتع ين ان تك ون محكم ة ح ق ع ام ال محكم ة
استثنائية ال ضمانات إجرائية أمامھا.
ب  -النظام الوقائي
يتضمن النظام الوقائي تحديدا وتقييدا مسبقين للحرية العامة م ن ذل ك ان ممارس ة الحري ة مش روط بت دخل
مبدئي الدارة من اجل ھذا فان النظام الوقائي يدخل في نطاق الشرطة االدارية.
وفي نطاق ھذا النظام يمكن لالدارة االلتجاء ال ى ثالث ة ط رق  :االع الم المس بق او الت رخيص المس بق او
التحجير.
 -1اإلعالم المسبق
اإلجراء :يتعين على الش خص ال ذي ين وي ممارس ة حري ة م ا اع الم الس لطة العمومي ة قب ل القي ام بالنش اط
المزمع عن طريق تصريح يوضح فيه موضوع وكيفية القيام بھذا النشاط .والمراد من القيام بھذا االجراء
ھو اع الم االدارة وت وفير إمكاني ات المراقب ة والحماي ة والوقاي ة او حت ى التحجي ر لھ ا .ودور االدارة ف ي
ھذه الحالة دور تسجيلي ال غير ،فھ ي تتلق ى خب را ال غي ر وال يمكنھ ا اج راء مراقب ة مالئم ة .ف االدارة ال
تملك سلطة قرار بل ھي تسجل االعالم وتراقب توفر جميع الشروط المنصوص عليھا في الق انون وتس لم
مقابل ذلك وصال.
والس ؤال المط روح ھ و اآلت ي :ھ ل إن اإلدارة مجب رة قانون ا عل ى تس ليم الوص ل ،ومعن ى ذل ك ھ ل ان
سلطتھا مقي دة ام ھ ل ھ ي ب العكس س لطة تقديري ة تمك ن اإلدارة م ن رف ض تس ليم الوص ل أي االعت راض
وقائيا على ممارسة الفرد لحريته .في فرنسا طرح ھذا االشكال سنة 1971م فقد كونت الفيلس وفة س يمون
دي بوفوار 13والس يد ميش ال لي ريس 14جمعي ة أطلق ا عليھ ا اس م ◌ّ أص دقاء قض ية الش عب» 15إال أن عمي د
الشرطة بناء على تعليمات م ن وزي ر الداخلي ة رف ض تس ليم الوص ل ب دعوى أن الجمعي ة م دمرة تتع اطى
نشاطا إرھابيا .أمام ھذا الرفض رفع المعنيان باالمر القضية ام ام المحكم ة االداري ة بب اريس ،إال أن ھ ذه
األخيرة رفضت طلب تاجيل التنفيذ واقر مجلس الدولة ھذا الرفض استئنافيا بقرار ص ادر ف ي  21اكت وبر
1970م .اال ان اص ل ال دعوى ل م يق ع التط رق الي ه اذ تعل ق االم ر بطل ب ف ي تاجي ل التنفي ذ فق ط وخل ص
مجلس الدولة الى ان القرار المنتقد ال يتسببب في نتائج يستحيل تداركھا.
وف ي مرحل ة ثاني ة ط رح اص ل القض ية وك ان الحك م الص ادر ع ن المحكم ة االداري ة بب اريس واض حا.
فاالدارة ،امام اعالم مستوف لجميع الشروط القانونية ليس لھا اال تسجل القيام ب اإلجراء وتس ليم الوص ول
القانونية .فسلطتھا اذا سلطة مقيدة.16
أم ام ھ ذا الموق ف المب دئي للقض اء االداري تق دمت الحكوم ة بمش روع ق انون للجمعي ة الوطني ة ي رخص
بمقتض اه للس لطة االداري ة تاجي ل تس ليم الوص ل حت ى احال ة المس الة عل ى القض اء.اال ان رئ يس مجل س
الش يوخ اح ال الق انون عل ى المجل س الدس توري ال ذي ق رر ف ي  16جويلي ة 1971م ان بع ض مقتض يات
القانون مخالفة للدستور وان التنقيحات المدخلة على قانون  1901مخلف ة للمب ادئ االساس ية الت ي ض منتھا
قوانين الجمھورية .
ب  -الترخيص المسبق
17
الترخيص المسبق ھو أكثر الط رق ص رامة  .فممارس ة الحري ة غي ر ممكن ة م ا ل م ت رخص اإلدارة ف ي
ذل ك .وتؤدي ممارسة الحرية بدون رخصة اإلدارة إلى تتبعات عدلية.
ويمكن أن يؤدي ھ ذا النظ ام إل ى نس ف الحري ة م ن األس اس وإل ى انع دامھا أص ال .إال أن ص رامة النظ ام
تختل ف ب اختالف الس لطة المخول ة ل إلدارة .فف ي بع ض الح االت تك ون س لطة اإلدارة س لطة ش به مقي دة
وخاضعة لش روط دقيق ة .وھ ذا النظ ام أكث ر تح رّ را ,مث ال ذل ك تس ليم رخص ة الس ياقة ,فك ل ش خص يم ر
بامتحان لفحص مؤھالت ه ف ي الس ياقة وإذا اعتب ر أھ ال فإن ة اإلدارة مجب رة عل ى تس ليمه رخص ة الس ياقة،
ونفس الشيء بالنسبة لرخصة البناء ،إذ اإلدارة ملزمة بتسليمھا إذا كان البناء المقترح مطابق ا للمواص فات
اإلدارية .لكن السلطة التي تتمتع بھا اإلدارة تكون عريضة في أغلب الحاالت حيث يمكنھ ا تس ليم أو ع دم
تسليم الرخصة وتتمتع بسلطة تقدير المالئمة وقد تض بط ھ ذه الس لطة ش يئا م ا واألمثل ة ع ن ھ ذه الح االت
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عديدة) :مثال عرض األشرطة السينمائية للعموم رھين الحصول عل ى تأش يرة ع رض ق د تك ون مش فوعة
بشروط تتعلق مثال بسن المشاھدين(.
ّ
وف ي بع ض الح االت يعتب ر مالزم ة اإلدارة الص مت م دة زمني ة معين ة ترخيص ا لممارس ة الحري ة ,أم ا
رفضھا فيتعين أن يكون صريحا ومعلال ويمكن الطعن فيه.
ج ـ التحجير الوقائـي
ّ
تتمت ع الس لطات العمومي ة بح ق تحجي ر ممارس ة نش اط م ا إذا ك ان النظ ام الع ام مھ ددا ول و ك ان اإلخ الل
بالنظام العام محتمال فحسب ,وإمكانية لجوء اإلدارة للمنع يكون أحيان ا منص وص علي ه ص راحة م ن ذل ك
مثال ما يتعلق باالجتماعات العامة والمظاھرات والتجمھر حيث يمكن للسلطات المسئولة منع ك ل اجتم اع
عام من شأنه اإلخالل باألمن والنظام العام.
وتجدر اإلشارة أن لجوء اإلدارة للمنع الوقائي ممكن حتى في غياب نصّ خ اص يجي زه وتتمت ع ب ه جمي ع
السلطات المس ئولة ع ن حف ظ النظ ام الع ام إزاء جمي ع الحري ات عل ى أس اس مش موالت الش رطة اإلداري ة
العامة) .انظر مجلس الدولة الفرنسي  18ماي 1933م.18
د ـ النظام القانوني للحريات العامة في الحاالت االستثنائية
يسلم الفقھاء وفقه القضاء أن النظام القانوني للحري ات العام ة قاب ل لتنفي ذ خ ارق للق انون الع ام ف ي ح االت
استش نائية .والھ دف م ن وض ع القي ود ھ و الحف اظ عل ى أم ن ع ام ت دھور بص فة خطي رة وذل ك بمض اعفة
وسائل الزجر التي ھي عادة بين أيدي السلط العمومي ة .فف ي ص ورة ح دوث أزم ة ح ادة وخطي رة ،ينع ين
على الدولة وأجھزتھا المحافظ ة عل ى الس ير الع ادي للمراف ق العمومي ة أو إعادتھ ا إل ى س يرھا الع ادي إن
ھي تعطلت .كما إن اإلدارة مطالبة بضمان أمن األفراد في أشخاصھم وأموالھم.
وتختل ف ھ ذه القي ود ب اختالف الحال ة وب اختالف الس ند الق انوني ال ذي تق وم علي ه .فمنھ ا م ا يس تند ل نص
الدستوري )حالة االستثناء( ومنھا م ا يس تند ل نص التش ريعي )حال ة الحص ار وحال ة الط وارئ( ومنھ ا م ا
يستند لفقه القضاء )نظرية الظروف اإلستثنائية(.
أ  -القيود المؤسسة على الدستور )حالة االستثناء(
تخول بعض الدساتير ألعلى ھرم السلطة ممارسة ما يمكن نعنه «بدكتاتورية دستورية» ،إذ تمكنه في
حالة خطر داھم مھدد لكيان الجمھورية وأمن البالد واستقاللھا بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة
اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية .والھدف األساسي لھذه المادة ھو تجنب شلل السلط
العمومية )مثل عدم إمكانية جمع مجلس النواب مثال( .وأوضح مثال في ھذا الصدد ھو المادة  16من
الدستور الفرنسي لسنة 1958م .فبمقتضى ھذا النص يجمع الرئيس مؤقتا جميع السلطات أي السلطتين
الترتيبية والتشريعية .وإلعالن حالة الظروف االستثنائية البد من توافر شروط موضوعية ،ونعني بھا
وجود تھديد أو خطر يمس بسالمة الدولة ويمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية ،وشروط شكلية إذ
يتعين على الرئيس قبل اللجوء للمادة  16استشارة رؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ،والوزير
األول والمجلس الدستوري 19إضافة إلى إعالم األمة .ويتعين عليه أيضا استشارة المجلس الدستوري في
كل اإلجراءات التي يتخذھا واستمرار البرلمان منعقدا.
ومن آث ار ھ ذا ال نص الدس توري عل ى الحري ات العام ة ،تخويل ه ل رئيس الجمھوري ة تعلي ق ت دخل الس لطة
التش ريعية لض بط النظ ام الق انوني لممارس ة الحري ات .وم ن ناحي ة أخ رى ين تج ع ن ھ ذا ال نص امت داد
لسلطات الرئيس في ميدان الشرطة اإلدارية .على أن اإلجراءات المتخ ذة خ الل فت رة حال ة االس تثناء تق ع
تخ ت طائل ة الرقاب ة القض ائية .ف إذا ك ان ق رار رئ يس الجمھوري ة باس تخدام الم ادة  16محص نا ض د ك ل
رقابة ،باعتباره عمال سياديا ،فإن اإلجراءات المتخذة خالل فترة حالة االستثناء إذا كانت تدخل ف ي مج ال
الس لطة الترتيبي ة قابل ة للطع ن بتج اوز الس لطة .20ومن ذ ص دور الدس تور س نة 1958م ،لج أ رئ يس
الجمھورية مرة واحدة لحالة االستثناء ،وكان ذلك في 1962م ،تبعا للوضع السائد بالجزائر.
ب  -القيود المترتبة عن إعالن الطوارئ
تعرف حالة الط وارئ تقلي ديا بكونھ ا نظام ا يقي د الحري ات العام ة يمك ن تطبيق ه بق انون عل ى كام ل ت راب
الوطن أو على بعضه فحسب ويمتاز بتوسيع في الصالحيات العادي ة للش رطة المخول ة للس لطات المدني ة.
والتدابير التي يمكن للسلطة اإلدارية اللجوء إليھا في حالة الط وارئ تتعل ق أيض ا بتض ييق نط اق ممارس ة
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الحري ات ،واالخ تالف ب ين حال ة الط وارئ وحال ة االس تثناء يمك ن ف ي العناص ر التالي ة .ف إن ك ان لحال ة
االستثناء سند دستوري وينتج عنھا تعليق النظام الدستوري ،فإن لحالة الطوارئ سند تشريعي وينتج عنھا
تعليق النظام التشريعي فقط ,فال ينتج عنھا مثال تغيير في توزيع السلطة التشريعية والسلطة الترتيبية مث ل
ما ھ و الش أن بالنس بة لحال ة االس تثناء .م ن جھ ة أخ رى ف إن الت دابير المتخ ذة عل ى أس اس حال ة االس تثناء
تعتبر أعماال سيادية وھي ال تخضع إذا لرقابة القاضي اإلداري في حين أن القرارات التي تتخذ بناء على
حالة الطوارئ ھي مقررات إدارية خاضعة للرقابة القضائية .إال أن سلطة القاضي إزاءھا أقل من سلطته
أثناء الظروف العادية.
ج  -القيود المترتبة عن حالة الحصار
ّ
تمت از حال ة الحص ار بكونھ ا نظام ا قانوني ا تعط ل بمقتض اه الحري ات العام ة األساس ية وتس ند للس لطة
العسكرية صالحيات خاصة .كما تؤدي حالة الحصار إلى توسعة مشموالت المحاكم العسكرية.
د  -القيود المترتبة عن نظرية الظروف االستثنائية
برزت نظرية الظروف االستثنائية للوجود في مطلع القرن  20في فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي.
والغاية من ھذه النظرية التقليل من أثار مخالفة الشرعية وذلك بإضفاء الشرعية على أعمال مخالفة
للقانون أو بالتخفيف من اآلثار المترتبة عن مخالفة الشرعية .وفي ھذا الصدد نالحظ أن الظروف
االستثنائية ال تعفي اإلدارة نھائيا من احترام الشرعية ,بل إن جميع القرارات تبقى قابلة للطعن بتجاوز
السلطة ويجتھد القاضي لتقدير مدى المالئمة والتناسب بين القرار وخطورة الموقف.21
ھذا وقد عرفت ھذه النظرية تطورات ,ففي أول األمر عرفت باسم نظرية الطوارئ )انظر قرار محكمة
النزاعات المـؤرخ فـي  2ديسمبر 1902م( 22حيث قررت المحكمة إن اإلدارة بإمكانھا التنفيذ القھري في
حالة الطوارئ .23وفي مرحلة ثانية اختلطت نظرية الظروف االستثنائية بنظرية سلطات الحرب )انظر
مجلس الدولة  28جوان 1918م(.
أم ا عل ى ص عيد الحري ات العام ة عرف ت نظري ة الظ روف االس تثنائية تطبيق ات عدي دة ,فاالعت داء الم ادي
الذي ھو عادة من اختص اص القض اء الع دلي تن زع من ه الظ روف االس تثنائية الط ابع االعتب اطي ويص بح
عمال غير شرعي فحسب يخاضع لرقابة القضاء اإلداري .وقد أقرت محكمة النزاع ات بفرنس ا ھ ذا الح ل
في قرارھا المؤرخ في  27مارس 1958م 24حيث لم تعتبر إيقاف ا احتياطي ا م ن أنظ ار مح اكم الح ق الع ام
ولم تكيفه بكونه اعتداء مادي .وھكذا رغم ما تمثله الظ روف االس تثنائية م ن خط ر عل ى الحري ات العام ة
فإن إمكانيات المراقبة تتقلص كثيرا بل وتنعدم في بعض األحيان.
في نھاية ھذا العرض الموجز لنظرية الحريات العامة في النظم الديمقراطية ،وق د اعتم دنا باألس اس عل ى
النظام الفرنسي ،مھد نظرية حقوق اإلنسان والحريات العامة ،نظرا لثراء فقھه وقضاءه ف ي ھ ذا المي دان،
يتب ين لن ا أن الديمقراطي ة وحق وق اإلنس ان ش قيقان ملتص قان ال يس تقيم قي ام أح دھما ب دون اآلخ ر .فكلم ا
تعززت الديقراطية تعززت الحريات وكلما تعززت الحريات تعززت الديمقراطية.
عل ى أن الحف اظ عل ى الحري ات وال دفاع عنھ ا تبق ى مس ألة مطروح ة عل ى ال دوام حت ى ف ي أكث ر ال دول
رسوخا في الديمقراطية .فالحرية مھددة دائما والتھديدات المحدقة بھا تج دد ك ل ي وم بفع ل تط ور التقني ات
وبفعل الرھانات التي يتعين عل ى ال دول مجابھتھ ا لل دفاع ع ن أمنھ ا واس تقرارھا .ل ذلك ف إن المعادل ة ب ين
الحري ة والس لطة مح ل تس اؤل دائ م ويبق ى للمجتم ع الم دني والق وات الض اغطة مث ل الص حافة دور ھ ام
إلحاطة الحرية بسور دفاعي ناجع قد تتجاوز أحيانا نجاعته نجاعة اآلليات القانونية.
1

« Les libertés meurent aujourd’hui un peu partout sur la planète, parce que les pouvoirs s’y donnent libre
» cours. Et là où les pouvoirs sont libres, ni les hommes ni les groupes peuvent le devenir
Liberté, Libertés. Réflexions du Comité pour une Charte des libertés. Paris, Gallimard, 1976. p 57
2
« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu’on ne puisse
abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ».
3
» « Faculté de statuer
4
» « Faculté d’empêcher
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5
« Si Je n’ai parlé que de la démocratie de type occidental, c’est qu’il ne me semble pas qu’il en existe d’autre,
en d’autres termes, c’est parce que je ne crois pas qu’un nom suffise à conférer la qualité ‘démocratique’ ».
SARTORI (Giovani), Théorie de la démocratie, Paris, Armand Colin, 1973, p : 340 – 341.
6
« Les termes de démocratie, de gouvernement démocratique, ne peuvent vouloir dire qu’une chose suivant la
vraie signification des mots : un gouvernement auquel le peuple prend une part plus ou moins grande. Son sens
est intimement lié à l’idée de liberté politique ». TOCQUEVILLE (Alexis de), Note sur la Constituante, Œuvres
complètes, Tome VIII, p : 185.
7
BRAUD (Philippe). La notion de libertés publique en droit français, Paris, LGDJ, 1968.
8
« La création d une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien
du pacte fondamental et des libertés publiques »
9
RIVERO (Jean), Libertés publiques, (2 tomes), Paris, PUF, Coll. Thémis, 1984, 1983
10
Jacques Robert
11
Corneille
12
« La Liberté est la règle, la restriction de police l’exception », Conseil d’Etat, 10 Août 1917, Balay .
13
Simone de Beauvoir
14
Michel Leiris
15
Les Amis de la cause du peuple
16
« Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que les requérants ont régulièrement procédé, à la date du 9
juin 1970, à la déclaration de l’association dite « les amis de la cause du peuple » ;qu’il résulte de tout ce qui
précède que le préfet de police était dés lors tenu de leur délivrer le récépissé prévu par l’article 5 de la loi du 1er
juillet 1901’qu’en le leur refusant, et quels que soient les motifs de sa décision, le préfet de police a excédé ses
pouvoirs, qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaqué »
17

LIVET (P). L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, Thèse, Droit, Paris, 1974
Benjamin
19
.يجب أن يكون رأي المجلس معلال وينشر بالجريدة الرسمية
20
.م1962  مارس2 قرار مجلس الدولة بتاريخ
21
 يقول األستاذDe Laubadère
18

"L a théorie des circonstances exceptionnelles est une construction juridique, élaborée pour la jurisprudence du
C.E, selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient, en temps normal illégales, peuvent devenir
légales en certaines circonstances parce qu'elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l'ordre public et la
marche des services publics."
22
Sté Immobilière St just
23

وقد جاء في ملحوظات مندوب الحكومة روميو على ھذه القضية

" Il est de l'essence même du rôle de l'administration d'agir immédiatement et d'employer la force publique sans
délai ni procédure, lorsque l'intérêt immédiat de la conservation publique l'exige, quand la maison brûle, on ne va
pas demander au juge l'autorisation d'envoyer les pompiers".
24
Dame de la Murette
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الحرية مقام إنساني وتركھا أعلى
 اإلنسان الحر في القول الصوفي -ﺳﻌﺎد

اﻟﺣﻛﻳم*

ﺧﺎﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺻوﻓﻲ ،ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻧطﻠﻘﻪ
أﺧذ ﻣﺑﺣث اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﺎ اًر
ّ
ووﺟﻬﺗﻪ وﻗﺻدﻩ ﻋن ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﺗّﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻲ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠم اﻟﻛﻼم .وﻟﻛن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف

ﻟﻳس ﺗﻧﺎﻗﺿًﺎ ٕواّﻧﻣﺎ ﻳؤﺳس ﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻣﻲ وﺣﻳﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.
ﺗطرق اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗﺷرﻳﻌﻲ ،وﻧظروا إﻟﻰ
ﻟﻘد ّ

اﻟﺷﺧص اﻟﺣر ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻌﺑد اﻟﻣﻣﻠوك ﻣن
ﺷﺧص آﺧر .وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء أﺣﻛﺎم ﻓﻘﻬﻳﺔ ﺗﻠﺣظ ﻋﺑﺎدة اﻟﻣﺳﻠم

ﺣر ،وطرﺣوا أﺳﺋﻠﺔ ﻣن أﻣﺛﺎﻝ  :ﻫﻝ ﺗَ ِﺟب ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ؟ وﻫﻝ
ﻏﻳر اﻟ ّ
ﺗَ ِﺟب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ؟ وﻏﻳر ذﻟك.

وﺗوﺳﻌوا ﺑﺎﻟﺟدﻝ ﺣوﻝ اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
أﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﻼم ﻓﻘد ﻗﺎﺑﻠوا اﻟﻐﻳب ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة،
ّ
ّ
وﺷروط اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺣدودﻩ .ﻟﻘد ﺗﻔ ّﻛروا ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن – ﻣطﻠق إﻧﺳﺎن

– وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ إرادة اﷲ ،وﺟﺎءت آراؤﻫم ﺗﺣت ﻣﺑﺎﺣث
ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣرﻳﺔ وﻣﺻ ِ
ﺎﺣَﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻧﻬﺎ « :اﻟﻘدرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ»« ،اﻹرادة اﻹﻟﻬﻳﺔ»،
ُ َ
«اﻟﺟﺑر واﻻﺧﺗﻳﺎر» أو «اﻟﺗﺳﻳﻳر واﻟﺗﺧﻳﻳر»« ،اﻟﻛﺳب»« ،اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر»َ « ،ﺧْﻠق
اﻷﻓﻌﺎﻝ»« ،اﻟﺗﻛﻠﻳف»« ،اﻟﻌدﻝ اﻹﻟﻬﻲ»« ،اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ» ،وﻏﻳر ذﻟك.

ٕواذا ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺻوﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﻛﺑت إطﻼﻟﺗﻬﺎ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﺣﻘﻠﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن ،ﻧﺟد
أن رﺟﺎﻻت ﻫذا اﻟﻣﻳدان ﻛﺷﻔوا ﻋن ﻣﻌﻧﻰ أﺻﻳﻝ ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻳﺗﺟﻠّﻰ ﻫذا
ّ
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻹﻧﺳﺎن ﻹرادﺗﻪ ﻣن ﻛ ّﻝ ﻋﺎﺋق أو ﺷﺎﻏﻝ ،داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ ،وﻣن
ط َﻣﻊ ُﻳﻠﺟﺋﻪ إﻟﻰ إﺗﻳﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺷﺎء أو ﺗﺣوﻳر ﻣﺎ ﻳﺷﺎء .ﻟﻘد ﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻛ ّﻝ ﺧوف أو َﻣ ْ

إﻧﺳﺎﻧﻳﺎً ،وﻋﻠﻰ ّأﻧﻬﺎ
اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج ﺟﻬد وﻣﺟﺎﻫدة وﻟﻳﺳت ﻣﻌطﻰ
ّ

*ﺑﺎﺣﺛﺔ وأﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﻟﺑﻧﺎن.
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ﻳﺗﺣرر ﺑﻣﻘدار ﻋﺑودﻳﺗﻪ
«ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳوﺷﺔ» ﺗﺗﺣﻘّق ﻓﻲ ّ
ﺟدﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ..ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ّ
ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﷲ ﻳﺻﺑﺢ ﺣ اًر ﻣﺧﻠﱠﺻﺎً ﻣن ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﺳوى اﷲ ﺣﺗﻰ
ﷲ  :ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣﻘّق
ّ
ﻣن ﻧﻔﺳﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ إن ﺣﻘّق ﺣرﻳﺗﻪ ﻣن ﻧﻔﺳﻪ وﻣن اﻷﻏﻳﺎر أﺻﺑﺢ ﻋﺑداً ﻣﺣﺿﺎً
ﷲ.

وﺳوف ﻧﺣﺎوﻝ ﻋﺑر ﻣﺑﺎﺣث ﺧﻣﺳﺔ رﺳم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣوﺿوع اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ :

 –1ﻋﺑودﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن

رﺑط اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣرﻳﺔ وﺑﻳن اﻟﻌﺑودﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ ﺗزﻳد وﺗﻧﻘص ﺑﻣﻘدار زﻳﺎدة اﻟﻌﺑودﻳﺔ

وﻧﻘﺻﺎﻧﻬﺎ .وﻧطرح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﺻوﻓﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ  :ﻣﺎذا أو َﻣ ْن ﻳﺳﺗﻌﺑد اﻹﻧﺳﺎن ؟ وﻫﻝ
ﺗﺗﺳﺎوى «اﻟﻌﺑودﻳﺎت» ﻓﻲ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ؟ وﻫﻝ ﻛ ّﻝ ﻋﺑودﻳﺔ ﺗﺣﺑس اﻹﻧﺳﺎن ﻋن

اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗطور واﻟﻧﻣﺎء وﺗﺣﻘﻳق إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ أم ﺗوﺟد ﻋﺑودﻳﺔ وﻋﺑودﻳﺔ ..ﻋﺑودﻳﺔ ﻣﻌﻳﻘﺔ

ﻣﺣررة ؟
وﻋﺑودﻳﺔ ّ
وﻧﻔﺗﺢ دواوﻳن اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻟﻧﺟﻠّﻲ رؤﻳﺗﻬم ﻟﻠﻌﺑودﻳﺔ ،ﻓﻧﺟد أﻧﻧﺎ أﻣﺎم أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻣن
اﻣﺗد إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻘوﻝ اﻟﺻوﻓﻲ :
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ّ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟظﺎﻫرة

وﻫﻲ ﻋﺑودﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗرﺧﻲ ﺑﺄﺛﻘﺎﻝ وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن وﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﻣﺣﻳط.

اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرٕ ،وان
ﻓﺎﻟﻣﻣﻠوك ﻫو ﻓﺎﻗد اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﺳدﻩ وﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻣﻪ ،وﻛذا اﻟﻣﺳﺟون و
َ
ﺑﻧِ َﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻳﺣد ﻣن ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﺳدﻩ وﻣﺣﻳطﻪ وﻳﺻﺎدرﻫﺎ – ﺑﺣق أو
ﻓﻛ ّﻝ ﻋﺎﺋق ﺧﺎرﺟﻲ ّ
ﻷن ﻓﻘدان اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻐﻳر ﺣق – ﻫو ﻧوع اﺳﺗرﻗﺎق وﺟزء ﻋﺑودﻳﺔ .وذﻟك ّ
ﻳﺻﺑﺎن – ظﺎﻫ اًر – ﻓﻲ ﻋﺑودﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ
ذاﺗﻪ وﻋﺎﻟﻣﻪ وﺧﺳراﻧﻪ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﻓﻲ اﻟوﺟود
ّ
ﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ـرق ،إذ اﻋﺗﺑـروا ﻓﻳﻬـﺎ أﺻـﻝ
ﻗدم اﻟﺻوﻓﻳﺔ آراء ﻓﻘﻬﻳـﺔ ﺟـدﻳرة ﺑﺎﻻﻫﺗﻣـﺎم ﻓـﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟ ّ
وﻗد ّ
اﻟﺣرﻳﺔ ٕواﻗـرار اﻟﺷـﺧص ،ﻳﻘـوﻝ اﺑـن ﻋرﺑـﻲ « :اﻟﻌﺑـد إذا اﺷـﺗراﻩ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـن ﻏﻳـرﻩ ﻓﻣـن
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ﻳﻘر اﻟﻌﺑد ﻟﺑﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻣﻠـك ،وﻻ ﻳﺳـﻣﻊ ﻣﺟـرد دﻋـواﻩ ﻓـﻲ ّأﻧـﻪ ﻣﺎﻟـك ﻟـﻪ ،وﻻ ﻳﻘـوم
ﺷرطﻪ أن ّ
ﺣﺟﺔ ﺑﻘوﻝ ﺳﻳدﻩ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻌﺗرف ﻫـو ﺑﺎﻟﻣﻠـك ﻟـﻪ .وﻳﻐﻔـﻝ ﻋـن ﻫـذا اﻟﻘـدر ﻛﺛﻳـر
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ّ
ﻣن اﻟﻧﺎس .ﻓﺈن اﻷﺻـﻝ اﻟﺣرﻳـﺔ ،واﺳﺗﺻـﺣﺎب اﻷﺻـﻝ ﻣرﻋـﻲ .وﺑﻌـد اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﻣﻠـك

ﺻﺎر اﻻﺳﺗرﻗﺎق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺑﺔ أﺻﻼً ﻳﺳﺗﺻﺣب ﺣﺗﻰ ﻳﺛﺑت اﻟﺣرﻳﺔ إذا ا ﱠدﻋﺎﻫﺎ ،ﻫﻛذا

ﻫو اﻷﻣر».1

اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣوارﻫم ﺣوﻝ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد
ﻛﻣﺎ ﺷﺎرك اﻟﺻوﻓﻳﺔُ
َ
وﻋدد أﻗواﻟﻬم
اﻟﻣﻣﻠوك ،ﻓﺄورد اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗوﺣﺎت ﻣﺳﺎﺋﻝ اﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ّ

وأﺛﺑت ﻣذﻫﺑﻪ ،وﻣﻧﻬﺎ  :اﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ وﺟوب ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ،ورأى اﺑن

ﻋرﺑﻲ اﻧﻬﺎ ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ،ﻓﻠﻠﻌﺑد أن ﻳﺗﺄﻫب ﻓﺈن ﻣﻧﻌﻪ ﺳﻳدﻩ ﻓﻳﻛون اﻟﺳﻳد ﻣن اﻟذﻳن

ﻳﺻدون ﻋن ﺳﺑﻳﻝ اﷲ .2وﻣﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎً  :اﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ وﺟوب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد
ّ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣذاﻫب ،ورأى اﺑن ﻋرﺑﻲ اﻧﻬﺎ واﺟﺑﺔ ﻷن اﻟزﻛﺎة ﺣق أوﺟﺑﻪ اﷲ –ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ-

ﻓﻲ ﻋﻳن اﻟﻣﺎﻝ وﻻ ﻳراﻋﻰ اﻟﻣﺎﻟك ،ﻓﺎﻟزﻛﺎة أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻳد ﻣن ﻫو اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻳدﻩ ،وﻣﺎ ﻫو ﻣﺎﻝ

ﻟﻠﺣر وﻻ ﻟﻠﻌﺑد.3
ّ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﺑﺎطﻧﺔ

وﻫﻲ ﻋﺑودﻳﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺗﺳﺗر ﱡ
ق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟداﺧﻝ وﻳﺳﺗﺳﻠم ﻟﻬﺎ ،ﺑوﻋﻲ ﻣﻧﻪ وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻓﻲ

ﻏﻳﺑﺔ وﻋﻲ.

ِ
ﺑﺄﺻﻔﺎد اﻟﺧوف واﻟطﻣﻊ وﺟدان اﻹﻧﺳﺎنٕ ،وان ﻛﺎن – ﻓﻲ
ﺗﻘﻳد
وﻫذﻩ اﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ّ
ﺣر
ﺣر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﻫو ّ
اﻟظﺎﻫر – ﻣﺗرﺑﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻣﺑراطورﻳﺔ ﻋظﻣﻰ .ﻓﻣﺎ ﻛ ّﻝ ّ

ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ واﻟواﻗﻊ ،وﻛم ﻣن ﺳﺟﻳن ﻻ ﻳﻣﻠك ﺣرّﻳﺔ ﺧطوة أو ﻛﻠﻣﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻳﺷﻌر
ﻛﻝ
ﻷﻧﻪ ﻳﻣﺗﻠك ذاﺗﻪ وﻳﻌﻳش ﻫوﻳﺗﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻌﻳداً ﻋن ّ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻣﺗﻠك اﻟﻛون ﺑﺄﺳرﻩّ ،
ّ
ﻋﺑد ﻣن أﻧت ﻓﻲ ِرﻗّﻪ وأﺳرﻩ؛
أﻧت ُ
ﺗزﻳﻳف .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻳﻘوﻝ أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟدﻗﺎقَ « :
ﻋﺑد
ﻋﺑد ﻧﻔﺳكٕ ،وان ﻛﻧت ﻓﻲ أﺳر دﻧﻳﺎك ﻓﺄﻧت ُ
ﻓﺈن ﻛﻧت ﻓﻲ أﺳر ﻧﻔﺳك ﻓﺄﻧت ُ
دﻧﻳﺎك» ..4أﻣﺎ اﻟﻔﺿﻳﻝ ﺑن ﻋﻳﺎض ﻓﻳﻘوﻝ « :ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ ﻷﺟﻝ اﻟﻧﺎس ﻫو اﻟرﻳﺎء،
واﻟﻌﻣﻝ ﻷﺟﻝ اﻟﻧﺎس ﻫو اﻟﺗرك» ..5وﻳﺳﺗﺷﻬد اﻟﻘﺷﻳري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺑﺎﻟﺣدﻳث
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اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﻳف ﻗﺎﻝ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم« : -ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟدرﻫم ،ﺗﻌس ﻋﺑد

ﺧز أو ﺻوف(».6
اﻟدﻳﻧﺎر ،ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟﺧﻣﻳﺻﺔ )ﻛﺳﺎء أﺳود ﻣرﺑﻊ ﻣن ّ
ﺗﺣرر اﻟﺻوﻓﻲ ﻣن ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﺗرﻗﻪ  -ﻣن ﺧﺎرج وﻣن داﺧﻝ -
وﻳﺟﻌﻝ اﻟﺟﻧﻳد اﻟﺑﻐدادي ﱡ

ﺑﺄﻧﻪ« :ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻘﻠب ﻋن
ﻣﻌرﻓﺎً
اﻟﺗﺻوف ّ
ﺧطوة أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ طرﻳق اﻟﺳﻠوك ..ﻳﻘوﻝ ّ
ّ
اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔٕ ،واﺧﻣﺎد اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑﺷرّﻳﺔ ،وﻣﺟﺎﻧﺑﺔ اﻟدواﻋﻲ
ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑرّﻳﺔ ،وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻷﺧﻼق
ّ
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،واﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻫو
اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻠوم
اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻣﻧﺎزﻟﺔ اﻟﺻﻔﺎت
ّ
ّ
ّ

اﻷﺑدﻳﺔ ،واﻟﻧﺻﺢ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣﺔ ،واﻟوﻓﺎء ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،واﺗﺑﺎع اﻟرﺳوﻝ
أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ».7

وأﻳﺿﺎً ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺷﻬوات اﻟﺑﺎطﻧﺔ واﻟذي ﻳؤدي وظﻳﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻣﺎ ﺣدث ﻻﺑراﻫﻳم ﺑن أدﻫم ،ﻗﻳﻝ ﻟﻪ« :إن اﻟﻠﺣم ﻗد ﻏﻼ ،ﻓﻘﺎﻝ  :أرﺧﺻوﻩ.

أي ﻻ ﺗﺷﺗروﻩ .وأﻧﺷد ﻓﻲ ذﻟك:

ٕواذا ﻏﻼ ﺷﻲء ﻋﻠ ﱠﻲ ﺗرﻛﺗﻪ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب

ﻓﻳﻛون أرﺧص ﻣﺎ ﻳﻛون إذا ﻏﻼ»

8

اﻧﺗﻘد اﻟﺻوﻓﻳﺔ واﻗﻊ وﻗوف ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس ﻣﻊ اﻷﺳﺑﺎب واﻧﺣﺟﺎﺑﻬم ﺑﻬﺎ ﻋن اﷲ -

ﻛﻝ أﻣر ظﺎﻫر ﺗﺗﺣﻘّق ﻣﻌﻪ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ،-
ﺑﺄﻧﻪ ّ
اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻸﺳﺑﺎب .وﺗﻌﺎرﻓوا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب ّ
ّ
أن اﻟﺧطر
ﻣﺻﻠﺣﺔ )= طﻣﻊ( أو ﺗﻧدﻓﻊ ﺑﻪ
ﻣﺿرة )= ﺧوف( .وﻫﻧﺎ ﻳﺟد اﻟﺻوﻓﻳﺔ ّ
ّ
ﻋﺑﻳد
ﻳﺗﺣوﻝ اﻟﺳﺑب اﻟظﺎﻫر إﻟﻰ ﺣﺟﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺑب .ﻳﻘوﻝ اﻟﺟرﻳري ُ « :
ّ
ﻛﺑﻳر ،إذ ﻗد ّ
وﻋﺑﻳد ِ
اﻟﱢﻧﻌم ﻛﺛﻳر ﻋدﻳدﻫم،
ﻳز وﺟودﻫم».9
اﻟﻣﻧﻌم ﻋز ٌ
ُ

وﺣﻳن ّﻧﺑﻪ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطر ﺣﺟﺎب اﻷﺳﺑﺎب ﻟم ﻳﻧزﻋوا إﻟﻰ رﻓﻌﻬﺎ وﻟم ﻳطﺎﻟﺑوا
اﻵﺧرﻳن ﺑذﻟك ..ﺟ ّﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر ،أن اﻟﺻوﻓﻲ ﻳﻧﺗﺑﻪ ﻣن اﻟوﻗوف ﻣﻊ اﻟﺳﺑب

ﻣﺳﺑب اﻷﺳﺑﺎب ..ﻓﻬو –ﺗﻌﺎﻟﻰ -اﻟ ارزق ﻣن وراء
وﻳﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑور ﻣﻧﻪ ﺑﺷﻬود ّ
ﺗﻘدس اﺳﻣﻪ اﻟﺷﺎﻓﻲ واﻟﻣﻌﺎﻓﻲ ﺑﺎﻷطﺑﺎء واﻷدواء .ﻳﻘوﻝ اﻟﱢﻧﺑﺎﺟﻲ
ﺣﺟب اﻷﻏﻳﺎر ،وﻫو ّ
« :أﺻﻝ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻳﺎء  :ﻻ ﺗَُرﱠد ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺷﻳﺋﺎً ،وﻻ ﺗَ ﱠدﺧر ﻋﻧﻪ ﺷﻳﺋﺎً ،وﻻ
ﻳﺳﻣﻌك ﺗﺳﺄﻝ ﻏﻳرﻩ ﺣﺎﺟﺔ».

4

أن اﻟﺻوﻓﻲ ﻻ ﻳﺳﺄﻝ إﻻ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪٕ ،وان َﺣ َدث وطﻠب
وﻧﻔﻬم ﻗوﻝ اﻟﻧﺑﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ّ
ﻣن أﺣد ﺷﻳﺋﺎً ﻓﻬو ﻳطﻠب ﺑظﺎﻫرﻩ وﻳؤدي ﺣق اﻟطﻠب ﺑﺷﻛر اﻟﺳﺑب ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﻳﻧﻪ

أن اﻟﻧﻌم ﻛﻠّﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﻋﻧد اﷲ –ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ .-ﻳﻘوﻝ اﻟﺟﻧﻳد اﻟﺑﻐدادي :
ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧظر إﻟﻰ ّ
ﺑﺳرﻩ اﻓﺗُﺗن ﺑﻬم ،وﻣن
«ﻣن ﻓﺎرق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺟﺳﻣﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺿﻼﻝ ،وﻣن ﺧﺎﻟط اﻟﻧﺎس ﱢ
اﻓﺗُﺗن ُﺣﺟب ﻋن
اﻟﺣق ﺑﺎﻟطﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﻠق».10
ّ
ﺣﺑر اﻟﺻوﻓﻳﺔ اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻓﻲ «ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﺋق» وﻫﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻝ اﻹﻧﺳﺎن
وﻗد ّ

وﺗﻘطﻌﻪ ﻋن اﷲ -ﺗﻌﺎﻟﻰ ،11-ﻳﻘوﻝ أﺑو ﺳﻌﻳد اﻟﺧراز « :أﻫﻝ اﻟﺗوﺣﻳد ﻗطﻌوا ﻣﻧﻪ

اﻟﻌﻼﺋق ،وﻫﺟروا ﻓﻳﻪ اﻟﺧﻼﺋق ،وﺧﻠﻌوا اﻟراﺣﺎت ،وﺗوﺣﺷوا ﻣن ﻛﻝ ﻣﺄﻧوس،

12
ﻓﺈن اﻷﺳﺑﺎب ﻗد
واﺳﺗوﺣﺷوا ﻣن ﻛ ّﻝ ﻣﺄﻟوف»  ..وﻳﻘوﻝ ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲّ « :
13
إن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ،
اﺳﺗرﻗّت رﻗﺎب اﻟﻌﺎﻟم»  ..وﻳﻘوﻝ اﻟﺟﻧﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻔﺳﻪ ّ « :

اﻟﻣ ْﺣ َﻛﻣﺔ ،ﻟم ﺗُﺑق ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎً إﻻ ﻗطﻌﺗﻪ ،وﻻ ﻣﻌﺗرﺿﺎً إﻻ ﻣﻧﻌﺗﻪ،
واﻟﻘﺻود ّ
اﻟﻘوﻳﺔ ُ
14
ﺑﺄﻧﻪ :
وﻻ ﺗﺄوﻳﻼً ُﻣوﻫﻣﺎً
ﻣﻌرﻓﺎً اﻟﺗﺻوف ّ
ّ
ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣراد إﻻ ﻛﺷﻔﺗﻪ»  ،وﻳﻘوﻝ أﻳﺿﺎً ّ

ﺑﺎﻟﺣق ،وﻻ ُﻳﻧﺎﻝ إﻻ ﺑﻔﻧﺎء اﻟﻧﻔس ﻋن اﻷﺳﺑﺎب ،ﻟﻘ ّوة اﻟروح واﻟﻘﻳﺎم ﻣﻊ
«ﻟﺣوق اﻟﺳر
ّ
اﻟﺣق».15

اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ

ﻓرق اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﺑﻳن ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن :ﻓﻬﻧﺎك
ّ
ﻋﺑودﻳﺔ ﻣﻬﻠﻛﺔ ﺗﻣﺳﺦ وﺟدان اﻹﻧﺳﺎن ووﺟودﻩ ،وﺗزّﻳﻔﻪ ﺑﻣﻠﺻﻘﺎت ﺗﺣﺟب اﻟذات
ﻣﻧﻣﻳﺔ ﻳﺣﻘق ﻓﻳﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن أﻗﺻﻰ
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب .وﻫﻧﺎك ﻋﺑودﻳﺔ ّ
إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ –ﻋزوﺟﻝ.-

ﺣرر
ّ
إن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ﻫﻲ اﻟدرب اﻷوﺣد ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﺻوﻓﻲ ،ﻓﻼ ُﻳ ّ
ﺗوﺣﻳدﻩ ﷲ –ﻋزوﺟﻝ .-ﻟﻘد أﻋطﻰ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ُﺑ ْﻌداً ﻣﻌﻳوﺷﺎً ﻟﻠﺗوﺣﻳد
اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘّﺎً إﻻ
ُ
َ
اﻹﻟﻬﻲ وﺟﻌﻠوﻩ ﻣرﺟﻌﺎً وﻣﻌﻳﺎ اًر ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

ﻋﺑودﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﷲ وﺑﻳن ﺣرﻳﺗﻪ ﻫﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻘﺎء ٕواﺟﻣﺎع ﺑﻳن
اﻟﺟدﻟﻳﺔ ﺑﻳن
وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ّ
ّ
اﻟﺻوﻓﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎرﺑﻬم اﻟذوﻗﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺑﻬم ﻓﻲ اﻷﺟﻳﺎﻝ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ظﻬور

ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﺣﺗﻰ
اﻟﻧص اﻟﺻوﻓﻲ ٕواﻟﻰ اﻟﻳوم .ﻳﻘوﻝ اﻟﺟﻧﻳد اﻟﺑﻐدادي « :ﻻ ﺗﻛون ﻋﺑد اﷲ
ّ
5

ﺑﻘﻳﺔ» ،وﻳﻘوﻝ أﻳﺿﺎً « :ﻻ ﺗﻛن ﻋﺑد اﷲ ﺣﻘﺎً ،وأﻧت ﻟﺷﻲء
ﻻ ﺗُﺑﻘﻲ ﻋﻠﻳك ﻣن ﻏﻳر اﷲ ّ
دوﻧﻪ
ﺳواﻩ ﻣﺳﺗرﻗّﺎً» ،وﻳﻘوﻝ أﻳﺿﺎً « :إﻧك ﻟن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﺑداً ،وﺷﻲء ﻣﻣﺎ ّ

ﺑﻘﻳﺔ .ﻓﺈذا
ﻟك ُﻣ ْﺳﺗَ ٌ
رقٕ ،واﻧك ﻟن ﺗَﺻﻝ إﻟﻰ ﺻرﻳﺢ اﻟﺣرﻳﺔ ،وﻋﻠﻳك ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﺑودﻳﺗﻪ ّ
ﻛﻧت ﻟﻪ وﺣدﻩ ﻋﺑداً ،ﻛﻧت ﻣﻣﺎ دوﻧﻪ ُﺣ ّاًر».16
َ
وﻳﻌرف ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲ اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻟذﻟﱠﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر؛ ﻳﻘوﻝ« :ﻓﺎﻟﻌﺑد ﻣﻌﻧﺎﻩ
ّ
ﻣﻌﺑدة أي ﻣذﻟﱠﻠﺔ .ﻗﺎﻝ اﷲ –ﻋزوﺟﻝ) -اﻟذارﻳﺎتَ } :(56 /و َما
اﻟذﻟﻳﻝ ،ﻳﻘﺎﻝ أرض ّ
َخلَ ْق ُ
ون{ ،وﻣﺎ ﻗﺎﻝ –ﺗﻌﺎﻟﻰ -ذﻟك ﻓﻲ ﻏﻳر ﻫذﻳن
ت ٱ ْل ِج ﱠن َوٱ ِإل َ
نس إِالﱠ لِيَ ْعبُ ُد ِ
ﺗﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﷲ
اﻟﺟﻧﺳﻳن ّ
ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ّادﻋﻰ أﺣد اﻷﻟوﻫﻳﺔ وﻻ اﻋﺗﻘدﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻳر اﷲ وﻻ ّ
ﺧﺻﻬﻣﺎ –ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ -ﺑﺎﻟذﻛر دون ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت .ﻓﻘﺎﻝ
إﻻ ﻫذان اﻟﺟﻧﺳﺎن ،ﻓﻠذﻟك
ّ

ﻓﺳر ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﻌطﻳﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظٕ ،واّﻧﻣﺎ ﺗﻔﺳﻳرﻩ
اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﻌﻧﺎﻩ «ﻟﻳﻌرﻓوﻧﻲ» ،ﻓﻣﺎ ّ
اﻟﻌزة اﻟﺗﻲ ﺗذ ّﻝ
ﻟﻳذﻟّوا ﻟﻲ ،وﻻ ﻳذ ّﻝ ﻟﻪ ﻣن ﻻ ﻳﻌرﻓﻪ ،ﻓﻼ ّ
ﺑد ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻪ أوﻻً وأﻧﻪ ذو ّ

اﻻﻋزاء ﻟﻬﺎ ،ﻓﻠذﻟك َﻋ َدﻝ اﺑن ﻋﺑﺎس ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻌﺑﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻫذا ﻫو اﻟظن ﺑﻪ.
ّ
وﻟم ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻬذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎﻟﻪ ﻣﺛﻝ رﺳوﻝ اﷲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻓﻛﺎن ﻋﺑداً
ﻣﺣﺿﺎً ،زاﻫداً ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗُﺧرﺟﻪ ﻋن ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑودﻳﺔ».17
اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻌﺑودﻳﺔ وأﻧﻬﺎ اﻟذﻟّﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر ،وﻓﻲ اﻟوﻗت
ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﻳﺔ
ﻋرف اﺑن ﻋرﺑﻲ
ّ
ّ
وﻫﻛذا ّ

ﻓﺳر ﺷرح اﺑن ﻋﺑﺎس ﻟﻶﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻣﺑﻳﻧﺎً اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة إﻟﻰ
ﻧﻔﺳﻪ ّ
ﺑﺗوﺳط اﻟذﻟّﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر.
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ّ
ذاﺗﻳﺔ
أن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫﻲ ّ
وﻳ ْﺟﻣﻊ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ُ
أﻧت
ﻋﻧﻬﺎ ..ﻳﻘوﻝ ذو اﻟﻧون اﻟﻣﺻري « :اﻟﻌﺑودﻳﺔ أن ﺗﻛون َ

ك
ﻻزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﻧﻔ ّ
ﻋﺑدﻩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ،ﻛﻣﺎ

18
ّأﻧﻪ رّﺑك ﻓﻲ ﱢ
أن اﻟرﺑوﺑﻳﺔ ﻧﻌت ﻟﻠﺣق –
ﻛﻝ ﺣﺎﻝ»  ..وﻳﻘوﻝ أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟدﻗﺎق « :ﻛﻣﺎ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ -ﻻ ﻳزوﻝ ﻋﻧﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻌﺑد ﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻪ ﻣﺎ دام» ..19وﻳﻘوﻝ ﺷﻳﺦ

اﻟﺻوﻓﻳﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲ « :ﻓﻧﺣن ﺑﺣﻛم اﻷﺻﻝ ﻋﺑﻳد ﻋﺑودﻳﺔ ﻻ ﺣرﻳﺔ

ﻓﻳﻬﺎ».20

وﻛﻣﺎ أﺟﻣﻊ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟزوم اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻘد أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺑودﻳﺔ

أﺷرف ﻣن ﻣﻘﺎم اﻟﺣرﻳﺔ ،واﻹﻧﺳﺎن َﻳ ْﺷ ُرف ﺑﺎﺳم اﻟﻌﺑد وﻳﻌﻠو .ﻳﻘوﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ« :ﻣﻘﺎم
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اﻟﻌﺑودﻳﺔ أﺷرف ﻣن ﻣﻘﺎم اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻹﻧﺳﺎن»  ..وﻳﻘوﻝ اﻟﺳراج اﻟطوﺳﻲ« :وﻣﺎ

ﺳﻣﻰ اﷲ –ﺗﻌﺎﻟﻰ -اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﺎﺳم أﺣﺳن ﻣن اﺳم اﻟﻌﺑد» .21وﻳﻘوﻝ أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟدﻗﺎق :
ّ
«ﻟﻳس ﺷﻲء أﺷرف ﻣن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،وﻻ اﺳم أﺗ ﱠم ﻟﻠﻣؤﻣن ﻣن اﻻﺳم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ؛ وﻟذﻟك
ان ٱلﱠ ِذي
ﻗﺎﻝ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ وﺻف اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻟﻳﻠﺔ اﻟﻣﻌراجُ } :س ْب َح َ
أَ ْس َر ٰى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً
}فَأ َ ْو َح ٰى إِلَ ٰى َع ْب ِد ِه

ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم..22»-
ﺑﻣﻌروﻓﻪ».

صى{ ،وﻗﺎﻝ –ﺗﻌﺎﻟﻰ:-
ْج ِد ٱألَ ْق َ
ْج ِد ٱ ْل َح َر ِام إِلَ ٰى ٱ ْل َمس ِ
ﱢم َن ٱ ْل َمس ِ
َ
ﱠ
ﻟﺳﻣﺎﻩ ﺑﻪ –ﺻﻠﻰ اﷲ
ﺳم أﺟﻝ ﻣن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ّ
َمآ أ ْو َح ٰى{؛ ﻓﻠو ﻛﺎن ا ٌ
أن ﺷرف اﻟﻌﺎرف
وﻳﻘوﻝ اﻟﻧﺻراﺑﺎدي« :ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑد ﺑﻣﻌﺑودﻩ ،ﻛﻣﺎ ّ

وﻗد ّﻧﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺳراج اﻟطوﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻓرﻗﺔ ﺿﻠّت ﻓﻲ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌﺑودﻳﺔ،
وﻳورد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﻠﻣﻊ» ﺗﺣت ﻋﻧوان « :ﺑﺎب ذﻛر ﻣن ﻏﻠط ﻓﻲ اﻷﺻوﻝ ،و ّأداﻩ ذﻟك
ﺻﻧف ﺷﻳﺦ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻳﺦ ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻷﺣرار
ﻧﺻﻪ « :وﻗد ّ
إﻟﻰ اﻟﺿﻼﻟﺔ» ﻣﺎ ّ
ﻓظﻧت ِ
اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺿﺎﻟﺔ أن اﺳم اﻟﺣرّﻳﺔ أﺗم ﻣن اﺳم اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ﻟﻠﻣﺗﻌﺎرف
واﻟﻌﺑﻳد )ّ (...

أﺳَﻧﻰ درﺟﺔ ﻓﻲ أﺣواﻝ اﻟدﻧﻳﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﻳد،
ﺑﻳن اﻟﺧﻠق  :أن اﻷﺣرار أ ْ
َﻋﻠَﻰ ﻣرﺗﺑﺔً ،و ْ
ﺗﻌﺑ ٌد :
ﻓﻘﺎﺳت ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺿﻠّتّ ،
أن اﻟﻌﺑد ،ﻣﺎ دام ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ّ
وﺗوﻫﻣت ّ :

ﺣرٕ ،واذا ﺻﺎر ﺣ اًر ﺳﻘطت
ﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳم اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ﻓﺈذا وﺻﻝ إﻟﻰ اﷲ ﻓﻘد ﺻﺎر ّاً
ﻓﻬو ّ
ﻋﻧﻪ اﻟﻌﺑودﻳﺔٕ .واّﻧﻣﺎ ﺿﻠّت ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ ،ﻟﻘﻠّﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ وﻋﻠﻣﻬﺎ ،وﺗﺿﻳﻳﻌﻬﺎ ﻷﺻوﻝ
اﻟدﻳن» .وﻳﺗﺎﺑﻊ اﻟطوﺳﻲ ﻣوﺿﺣﺎً ﻣوﺿﻊ ﺿﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ؛ ﻓﻳﻘوﻝ َ « :ﺧ ِﻔَﻳت ﻋﻠﻰ
ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺿﺎﻟﺔ أن اﻟﻌﺑد ﻻ ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﺑداً ،ﺣﺗﻰ ﻳﻛون ﻗﻠﺑﻪ ﺣ اًر ﻣن ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﺎ ﺳوى اﷲ ،ﻋز وﺟ ّﻝ ،ﻓﻌﻧد ذﻟك ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﺑداً ﷲ».

اﻟﺗﺣرر
 –2اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ
ّ

ﺗذوق اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﺣﺿور اﻵﺧرﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن أﻧﻔﺳﻬم وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن رّﺑﻬم،
ّ
وﺧﺑروا أﺛر ﻫذا اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎداﺗﻬم وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ،واﻧﺗﻬوا إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺻﻔﻳﺔ
اﻟﺑرّﻳﺔ ،ﻳﻘوﻝ ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲ « :ﻣن ﻟم ﺗﻣت ﻓﻲ ﺻدرﻩ اﻟﻌواﻟم ﻓﻬو
اﻟﻘﻠب ﻋن َ
ﻣﺣﺟوب».23
7

ﻋرف اﻟﺳراج اﻟطوﺳﻲ «اﻟﺣرّﻳـﺔ» ﺿﻣن ﻣﻌﺟﻣﻪ ﻓﻲ «اﻟﻠﻣﻊ» ﺑﺎﻟﻘـوﻝ :
وﻗد ّ
اﻟﺣرﻳﺔ» إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ –ﺗﻌﺎﻟﻰ ،-وﻫو أن ﻻ ﻳﻣﻠﻛك ﺷﻲء
«و« ّ

ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ،ﻓﺗﻛون ُﺣ ّاًر إذا ﻛﻧت ﻋﺑداً ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑِ ْﺷر ِ
ى رﺣﻣﻬﻣﺎ اﷲ
ﻟﺳر ّ
إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘك ُﺣ ّاًر ،ﻓﻛن ﻛﻣﺎ ﺧﻠﻘك ،ﻻ ﺗُراﺋﻲ أﻫﻠك
ﻓﻳﻣﺎ ُﺣﻛﻲ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻗﺎﻝ ّ :
ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ،وﻻ ُرﻓﻘﺗك ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ،إﻋﻣﻝ ﷲ ودع اﻟﻧﺎس ﻋﻧك».24
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﺟﻣﻊ ﻣﺎ
أﻣﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺷﻳري ﻓﻘد أﻓرد ﺑﺎﺑﺎً ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرّﻳﺔ
ّ
ﺛﺑت ﻟدﻳﻪ وﻗَﺑِﻠَﻪ ﻣن أﻗواﻝ اﻟﻌﺎرﻓﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،ودﻣﺞ ﻗوﻟﻪ ﺑﻘوﻟﻬم ﻓﺗﻛﻠّم ﻣﻌﻬم

ﺑﺄن رﺟﺎﻻت
وﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺗﻬم .وﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻧرى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺗﺿﺎﻓر ﻟﺗؤ ّﻛد ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻬﺎ ﻓﻌﻝ
اﻟﺻوﻓﻳﺔ وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟري ﻓﻬﻣوا اﻟﺣرﻳﺔ
ّ

اﻟﺧْﻠق )= ﻛ ّﻝ ﻣن ﻳﺷﻐﻝ ﻋن
ﺛم ﻣن َ
ّ
ﺗﺣرر ﻣن اﻟﱠﻧ ْﻔس أوﻻً )= اﻟﺷﻬوات واﻷﻫواءّ (...
رق
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﻳﻘطﻊ ﺑﺎﻟﺳﺎﻟك( .ﻳﻘوﻝ اﻟﻘﺷﻳري « :اﻟﺣرﻳﺔ  :أن ﻻ ﻳﻛون اﻟﻌﺑد ﺗﺣت ّ

اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ،وﻻ ﻳﺟري ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ،وﻋﻼﻣﺔ ﺻﺣﺗﻪ :ﺳﻘوط اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻋن

ﻗﻠﺑﻪ ﺑﻳن اﻷﺷﻳﺎء ،ﻓﻳﺗﺳﺎوى ﻋﻧدﻩ أﺧطﺎر اﻷﻋراض .ﻗﺎﻝ ﺣﺎرﺛﺔ ﻟرﺳوﻝ اﷲ –ﺻﻠﻰ اﷲ
وذﻫﺑﻬﺎ».25
ﺣﺟرﻫﺎ ُ
ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم :-ﻋزﻓت ﻧﻔﺳﻲ ﻋن اﻟدﻧﻳﺎ؛ ﻓﺎﺳﺗوى ﻋﻧدي ُ
إذن ﻫذا اﻟﺗﺣ ّرر اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻳﺷﻬد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر زﻫد اﻟﻧﻔس ورﺿﻰ اﻟﻘﻠب..

اﻟﺗﺣرر ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻣﻐرﻳﺎت اﻵﺧرة ﻣﻊ
ﻓﻳوﺳﻊ ﻣﻳدان
وﻳﺗﺑﻊ اﻟﻘﺷﻳري ﻧﺻوص اﻟﻌﺎرﻓﻳن
ﱡ
ّ
اﻟﺣر اﻟﻛرﻳم ﻳﺧرج ﻣن اﻟدﻧﻳﺎ
ﻣﺷﺗﻬﻳﺎت اﻟدﻧﻳﺎ ،ﻓﻳﻧﻘﻝ ﻋن إﺑراﻫﻳم ﺑن أدﻫم ﻗوﻟﻪ ّ « :
إن ّ

ﺧرج ﻣﻧﻬﺎ» ..26وﻳﻧﻘﻝ ﻋن أﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟدﻗﺎق ﻗوﻟﻪ « :ﻣن دﺧﻝ اﻟدﻧﻳﺎ وﻫو
ﻗﺑﻝ أن ُﻳ َ
ﻓﺎﻟﺣر ﻫو ﻣن ﻛﺎن ﻋﺑداً ﺻرﻓﺎً ﷲ –
ﻋﻧﻬﺎ ُﺣﱞر ارﺗﺣﻝ إﻟﻰ اﻵﺧرة وﻫو ﻋﻧﻬﺎ ُﺣ ّر».27
ّ
اﻟﺧْﻠق.
اﻟﺧْﻠق أﺟﻣﻌﻳن ..واﻟﱠﻧ ْﻔس أوﻝ َ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ -ﻣﺧﻠﱠﺻﺎً ﻣن اﻷﺷﻳﺎء وﻣن َ
أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗﺣﻳﻝ اﻟﺗﺣﻘّق ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ
وﻗد ﻳﺗﺑﺎدر ﻟﻠذﻫن ّ
اﻟﺗﺣرر ﻣن
ﻳﺣرك ﻓﻲ اﻟوﺟدان داﻓﻌﺎً ﻟرﻛوب ﺑﺣرﻩ ..وﻫﻧﺎ ﻧطرح ﻟﻠﺗﻔ ّﻛر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ّ
ّ

وﻧﻠوح ﺑرﺷف
رق اﻟﻧﻔس واﻷﻛوان ﺑﺗوﺣﻳد اﷲ –ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،-وﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ
ّ
ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أﻳﺿﺎًّ ،
اﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﺣﻘّﺔ واﻟﻛراﻣﺔ اﻟﺣﻘّﺔ ﻓﻲ
ﺗﺟرﺣﻧﺎ طرﻓﺎً ﻣن
ّ
ﻗطرات ﻣن ﻛﺄس اﻟﺻوﻓﻳﺔ ّ
درك ﻛﻠّﻪ ﻻ ُﻳ َﺗرك ﻛﻠّﻪ.
اﻟﺗوﺣﻳد ،وﻣﺎ ﻻ ُﻳ َ
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ﻳﺗﺣرج ﻓﻲ اﻷﺧذ ﻋن اﻟﺣﺳﻳن ﺑن ﻣﻧﺻور اﻟﺣﻼج وﻳﺛﺑﺗﻪ
أن اﻟﻘﺷﻳري ﻻ
وﻧﻼﺣظ ّ
ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ  :اﻟﻘوﻝ اﻷوﻝ
ﺿﻣن رﺟﺎﻻت رﺳﺎﻟﺗﻪ ،وﻳﻘﺗﺑس ﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣرّﻳﺔ
ّ

اﻟﻌﺑودﻳﺔ» ،أي ﻳواﻟﻳﻬﺎ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ﻳﻘوﻝ « :ﻣن أراد اﻟﺣرّﻳﺔ ﻓﻠﻳﺻﻝ
ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺣرّﻳﺔ ﻧﺎﺗﺞ
ّ
ّ
28
ﻳﻘدم ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﻳداً ﻟﻠﺣرّﻳﺔ ُﻳﺷﻌر ظﺎﻫرﻩ ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻣن
وﻳدﻳم ﻋﻠﻳﻬﺎ  .واﻟﻘوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲّ ،
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻛﻠّﻬﺎ ﻳﺻﻳر ﺣ اًر ﻣن
اﻟﻌﺑودﻳﺔ وﺗﺟﺎوزﻫﺎ ،ﻳﻘوﻝ « :إذا اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﻌﺑد ﻣﻘﺎﻣﺎت
ّ
ّ

ﻓﻳﺗرﺳم ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ ﺑﻼ ﻋﻧﺎء وﻻ ﻛﻠﻔﺔ ،وذﻟك ﻣﻘﺎم اﻷﻧﺑﻳﺎء
اﻟﻌﺑودﻳﺔ،
ﺗﻌب
ّ
ّ
واﻟﺻدﻳﻘﻳن»ٕ ،29واﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ ذﻫب ﺑﺷر اﻟﺣﺎﻓﻲ ﺣﻳن ﻗﺎﻝ« :ﻣن أراد أن ﻳذوق

طﻌم اﻟﺣرّﻳﺔ ،وﻳﺳﺗرﻳﺢ ﻣن
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ﻓﻠﻳطﻬّر اﻟﺳرﻳرة ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ».30
ّ
ﻟﻠﻌﺑودﻳﺔ ﷲ –ﻋزوﺟﻝ ،-واﻟﻣﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣواﻛب
وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺣرّﻳﺔ
ّ
ّ
ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن اﻟﻌواﺋق واﻟﻌﻼﺋق واﻟﻘواطﻊ ﻛﻠّﻬﺎ ،ﺷ ّﻛﻝ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﻝ ﻟﻠﺣرّﻳﺔ ﻋﻧد
اﻟﻣﺟﺎﻫدة
ّ

ﺗﺗﺣدد ﻗﻳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻳﻪ – وﺗﺟﺎو اًز ﻟﻪ –
اﻟﺻوﻓﻳﺔ .ﺑﻝ أﻛﺎد أﻗوﻝ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذي
ّ
ﻓﺈن اﻟﻛﻝ ﻣﻠك ﷲ ﻓﻼ ﺣرّﻳﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧرى .ﻳﻘوﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺎً ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ّ « :

رق
رق اﻟﻐﻳر ﻻ ﻋن ّ
اﻟﺧْﻠق ﻓﻬو ﺧروﺟﻬم ﻋن ّ
ﻋن اﷲ .ﻓﺈذا أﺿﻳﻔت اﻟﺣرّﻳﺔ إﻟﻰ َ
اﻟﺣق ،أي ﻟﻳس ﻟﻣﺧﻠوق ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ﺳﺑﻳﻝ وﻻ ُﺣ ْﻛم ،ﻓﻬذا ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻟطرﻳق»..31

وﻳﻘوﻝ أﻳﺿﺎً ﻣؤ ّﻛداً اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗداوﻝ « :ﻓﺎﻟﺣرّﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻘوم )=
ﻋﺑودﻳﺔ ﻣﺣﻘّﻘﺔ
ﺣر ﻋﻣﺎ ﺳوى اﷲ ،ﻓﺎﻟﺣرّﻳﺔ
ّ
ﻻ َﻳ ْﺳﺗَرﻗّﻪ َﻛ ْون إﻻ اﷲ ،ﻓﻬو ّ

اﻟﺻوﻓﻳﺔ( َﻣ ْن
ﷲ ..32»..وﻳﻘوﻝ ﻣﻧﺑﺋﺎً ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوز « :اﻟﺣرّﻳﺔ ﻋﻧد اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻻﺳﺗرﻗﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ
اﻟوﺟوﻩ ﻓﺗﻛون ﺣ اًر ﻋن ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﺳوى اﷲ ،وﻫﻲ ﻋﻧدﻧﺎ.33»...

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺛم
اﻟﻣ ْﺟ َﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﺣرّﻳﺔ
ّ
إذن ﻳﺛﺑت اﺑن ﻋرﺑﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﻝ اﻟﻣﺗداوﻝ و ُ
ﻣﻘدﻣﺎً ﻓﻬﻣﺎً ﺟدﻳدًا وﺗﺟرﺑﺔ ﺟدﻳدة ﻟذوق اﻟﺣرّﻳﺔ ،ﺳوف ﻧﻛﺷف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث
ﻳﺗﺟﺎوزﻩ ّ
اﻟﺛﺎﻟث.

إن اﻟﺗﺣرر ﻫو ﻣﺷروع إﻧﺳﺎﻧﻲ وﻟّد اﻟﻌدﻳد ﻣن
وﻧﺧﺗم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘوﻝّ ،
اﻟﺻوﻓﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺻﻔﺣﺎت أو اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ دواوﻳن
اﻟﺑراﻣﺞ
ّ
ّ
اﻛﺗﺳﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘّق
ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟطرﻳق اﻟﺻوﻓﻲ أو ﻣﻧﺎزﻟﻪ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺧطوات ﻣﺗواﻟﻳﺔ
ّ
ّ
ﻣﻧﺑﻬﺎً ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻫدة
ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﺣﻘّﺔ ،ﺑﺎﻟﺣرّﻳﺔ .ﻳﻘوﻝ ﺳﻬﻝ ﺑن ﻋﺑد اﷲ ّ
ّ
9

ﺗﻌﺑد اﷲ –ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ (-ﻷﺣد
ﻳﺻﺢ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ﺑﻳن اﻟﺳﻠوك واﻟﺣرّﻳﺔ « :ﻻ
و
اﻟﺗﻌﺑد )= ّ
ّ
ّ
ّ
ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺟزع ﻣن أرﺑﻌﺔ أﺷﻳﺎء  :ﻣن اﻟﺟوع ،واﻟﻌري ،واﻟﻔﻘر ،واﻟذ ّﻝ .وﻳﺣﺳم اﻟﺟﻧﻳد
ﺑﺎﻟﻘوﻝ « :آﺧر ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺎرف ،اﻟﺣرّﻳﺔ».

اﻟﺣرﻳﺔ
 –3ﺣﺎﻝ
ّ

ﻓرق اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﺎﻝ واﻟﻣﻘﺎم .وﻳﺷرح اﻟﻘﺷﻳري ﻫذﻳن اﻟﻠﻔظﻳن ﺑﺎﻟﻘوﻝ « :واﻟﻣﻘﺎم:
ّ
ﱡ ٍ
وﻳﺗﺣﻘّق ﺑﻪ
ﻣﻣﺎ ُﻳﺗوﺻﱠﻝ إﻟﻳﻪ ﺑﻧوع
ﺗﺻرفُ ،
ﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘّق ﺑﻪ اﻟﻌﺑد ﺑﻣﻧﺎزﻟﺗﻪ ﻣن اﻵدابّ ،
ﺑﺿرب ﺗطﻠﱡب ،وﻣﻘﺎﺳﺎة ﺗﻛﻠﱡف (...) .وﺷرطﻪ  :أن ﻻ ﻳرﺗﻘﻲ ﻣن ﻣﻘﺎم إﻟﻰ ﻣﻘﺎم آﺧر،
ﻣﺎ ﻟم ﻳﺳﺗوف أﺣﻛﺎم ذﻟك اﻟﻣﻘﺎم ،ﻓﺈن ﻣن ﻻ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺻ ﱡﺢ ﻟﻪ اﻟﺗو ّﻛﻝ ،وﻣن ﻻ

ﺗو ّﻛﻝ ﻟﻪ ﻻ
ﻳﺻﺢ ﻟﻪ اﻟﺗﺳﻠﻳم ،34»...وﻳﻘوﻝ « :واﻟﺣﺎﻝ ﻋﻧد اﻟﻘوم :ﻣﻌﻧﻰ َﻳرد ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﻘﻠب ﻣن ﻏﻳر ﺗﻌ ﱡﻣد ﻣﻧﻬم ،وﻻ اﺟﺗﻼب ،وﻻ اﻛﺗﺳﺎب ﻟﻬم ) (...ﻓﺎﻷﺣواﻝ  :ﻣواﻫب،
واﻟﻣﻘﺎﻣﺎت  :ﻣﻛﺎﺳب».35

ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻘﺎﻝ « :اﻟﺣﺎﻝ ﻣوﻫﺑﺔ إﻟﻬﻳﺔ
وﻫذا اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻠﻔظﻳن ّ
واﻟﻣﻘﺎم ﻣﻛﺗﺳب» .36وﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔرق ﺳوف ﻳﻛون «ﺣﺎﻝ اﻟﺣرّﻳﺔ» ﻫو ﻣوﻫﺑﺔ
ﻷن اﻟﻌﻣﻝ ﻫﻧﺎ ﻻ َﻳ ْﻌ ِدﻝ اﻟﻣوﻫﺑﺔ وﻟﻳس ﺳﺑﺑﺎً
اء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝّ .
إﻟﻬﻳﺔ ﻟﻠﻌﺑد ﻟم ﻳﺳﺗﺣﻘّﻬﺎ ﺟز ً
ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻟﻬﺎ.
ﻳﻘوﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر وﻣﺎﺋﺗﻳن ﻣن اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،واﻟﻣﻌﻧون ﺑـ «ﻓﻲ ﺣﺎﻝ

أن اﻟﺣرّﻳﺔ ) (...ﻋﻧدﻧﺎ إزاﻟﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺑد ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺣق ،وذﻟك إذا ﻛﺎن
اﻟﺣرّﻳﺔ» « :اﻋﻠم ّ
اﻟﺣق ﺳﻣﻌﻪ وﺑﺻرﻩ وﺟﻣﻳﻊ ﻗواﻩ .وﻣﺎ ﻫو ﻋﺑد إﻻ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ أذﻫﺑﻬﺎ اﻟﺣق

ﺑوﺟودﻩ ﻣﻊ ﺛﺑوت ﻋﻳن ﻫذا اﻟﺷﺧص ) (...ﻓﺛﺑﺗت اﻟﺣرّﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﺧص ،ﻓﻬو ﻣﺣﻝ
ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت )= اﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻر وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘوى( اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻳن اﻟﺣق ﻻ ﻏﻳرﻩ
ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻳق ﺑﺟﻼﻟﻪ».37

ﻳﺗﻛﻠّم اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم «ﻗرب اﻟﻧواﻓﻝ» ،واﻟذي ﻳﺳﺗﻧﺑطﻪ ﻣن

إن اﷲ )ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ( ﻗﺎﻝ
اﻟﺣدﻳث اﻟﻘدﺳﻲ « :ﻗﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ –ﺻﻠﻰ اﷲ وﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠمّ : -
ﻣﻣﺎ
إﻟﻲ ﻋﺑدي ﺑﺷﻲء ّ
 :ﻣن ﻋﺎدى ﻟﻲ ّ
وﻟﻳﺎً ﻓﻘد آذﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣرب ،وﻣﺎ ّ
إﻟﻲ ّ
أﺣب ّ
ﺗﻘرب ّ
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أﺣﺑﻪ .ﻓﺈذا أﺣﺑﺑﺗﻪ ،ﻛﻧت
إﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧواﻓﻝ ﺣﺗّﻰ ّ
اﻓﺗرﺿت ﻋﻠﻳﻪ .وﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻋﺑدي ّ
ﻳﺗﻘرب ّ
ﺳﻣﻌﻪ اﻟذي ﻳﺳﻣﻊ ﺑﻪ ،وﺑﺻرﻩ اﻟذي ﻳﺑﺻر ﺑﻪ ،وﻳدﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﺑطش ﺑﻬﺎ ،ورﺟﻠﻪ اﻟﺗﻲ

ﺗرددت ﻓﻲ ﺷﻲء أﻧﺎ
ﻷﻋطﻳﻧﻪ ،وﻟﺋن اﺳﺗﻌﺎذﻧﻲ
ﻳﻣﺷﻲ ﺑﻬﺎٕ ،وان ﺳﺄﻟﻧﻲ
ﻷﻋﻳذﻧﻪ ،وﻣﺎ ّ
ّ
ّ
38
أن
ﻓﺎﻋﻠﻪ ّ
ﺗرددي ﻋن َﻧﻔَس اﻟﻣؤﻣن ﻳﻛرﻩ اﻟﻣوت وأﻧﺎ أﻛرﻩ ﻣﺳﺎءﺗﻪ»  .وﻳرى اﺑن ﻋرﺑﻲ ّ
وﺗﻘرﺑﺎً،
ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻟم ﻳﺳﺗﺣﻘّﻪ اﻟﻌﺑد ﺑﺈﺗﻳﺎن اﻟﻧواﻓﻝ ،ﺑﻝ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣن ّ
ﻗدم اﻟﻧواﻓﻝ ﻗرﺑﺎﻧﺎً ّ
اﻟﻣﻧﺔّ ،إﻧﻪ ﻣوﻫﺑﺔ إﻟﻬﻳﺔ
وﻣﺎ ﺣدث ﻟﻪ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن
اﻟﺣب اﻹﻟﻬﻲ ﻓﻬو ﻣن ﻋﻳن اﻟﻔﺿﻝ و ّ
ّ

اء وﻓﺎﻗﺎً واﻛﺗﺳﺎﺑﺎً.
وﻟﻳﺳت ﺟز ً
اﻟﻣﺣب ..ﺗﻔﻧﻰ اﻟﺻﻔﺔ
إذن ،ﺑﺎﻟﺣب اﻹﻟﻬﻲ ﺗزوﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺑد اﻟﻣﺣﺑوب ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺣق
ّ
وﻳﺑﻘﻰ اﻟﻣﺣ ّﻝ ﺣ اًر .وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻛﺷف ﻋﻧﻪ اﺑن ﻋرﺑﻲٕ ،وان ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌﻧﻰ

ﻷن
اﻟﻣ ْﺟ َﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻟدى اﻟﺻوﻓﻳﺔ ،إﻻ ّأﻧﻪ ﻳﺳﺗﻌﻳدﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝّ ،
اﻷوﻝ ﻟﻠﺣرّﻳﺔ و ُ
اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﱠﻧ ْﻔس.
إزاﻟﺔ اﻟﺻﻔﺔ ﻫو ﻧﻣط ﻣن أﻧﻣﺎط
ﱡ

اﻟﺣرﻳﺔ
 –4ﻣﻘﺎم
ّ

ﻳﻔرد ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ «اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻛﻳﺔ» ﺑﺎﺑﺎً ﻳﺗﻛﻠّم ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺣرﻳﺔ

ﺑﻌﻧوان « :ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺣرّﻳﺔ وأﺳ اررﻩ ،وﻫو ﺑﺎب ﺧطر».
أن ﻛ ّﻝ ﺗﻌﻠﱡق ٕواﺿﺎﻓﺔ وطﻠب
وﻳطرح اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﺣﻘﻳﻘﺔ وﺟودﻳﺔ ّ
ﻣؤداﻫﺎ؛ ّ
ﻋﺑودﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛ ّﻝ ﻟﻔظ ﻳﻔﺗرض – ٕوان ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ – وﺟود
ﻓﻬو
ّ
أﻣﺎ إن اﻧﺗﻔت
ذاﺗﻳن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻳد ّﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗﻘﺎر وﻳﻧﻔﻲ اﻟﺣرّﻳﺔ ﻋن اﻟذاﺗﻳنّ .
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻧﺗﻔت اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻧﺗﻔﻰ اﻟطﻠب ﻓﺗﺛﺑت اﻟﺣرﻳﺔ .ﻳﻘوﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ « :اﻋﻠم وﻓﻘك

ﻋﺑودﻳﺔ ﻻ
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺑد ﷲ
إن اﻟﺣرّﻳﺔ ﻣﻘﺎم ذاﺗﻲ ﻻ إﻟﻬﻲ ،وﻻ ﻳﺗﺧﻠّص ﻟﻠﻌﺑد ﻣطﻠﻘﺎً ّ
ّ
اﷲّ ،
ط اﻟﺳﻳﺎدة
ﺣق
اﻟﺣق ﻣن ﻛوﻧﻪ إﻟﻬﺎً ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺄﻟوﻩ ارﺗﺑﺎ َ
ّ
ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌﺗق ،وأﺣﻠﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ّ

ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠزم ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘﻼً ووﺟوداً ﺗﺻ ّـور
ﺑوﺟود اﻟﻌﺑد واﻟﻣﺎﻟك ﺑﺎﻟﻣﻠك )ّ (...
ﺑوﺑﻳﺔ و
اﻷﻟوﻫﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ».39
ّ
اﻟﻣﺗﺿﺎﻳﻔﻳن ،ﻓﻼ ﺣرّﻳﺔ ﻣـﻊ اﻹﺿﺎﻓﺔ ،واﻟر ّ

اﻹﻟﻬﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻘوﻝ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻻﻓﺗﻘﺎر ،ﻓﺎﻟذات
ّ
اﻟﻐﻧﻲ ﻋن
اﻟﺣق واﻟﺧﻠق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻻ إﺿﺎﻓﺔ ،ﺑﻝ ﻫو
وﻟﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﺑﻳن
ّ
اﺑن ﻋرﺑﻲ ّ « :
ّ
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اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ،وذﻟك ﻻ ﻳﻛون ﻟذات ﻣوﺟودة إﻻ ﻟذات اﻟﺣق ،ﻓﻼ ﻳرﺑطﻬﺎ ﻛون وﻻ ﺗدرﻛﻬﺎ

أن ﻧﻔﻲ
ﻋﻳن وﻻ ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ ّ
ﺣد وﻻ ّ
ﻳﻘﻳدﻫﺎ ﺑرﻫﺎن ،وﺟداﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ ﺿروري ،ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُدﺧﻠﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﻘﻳﻳد ﻧظري» ..40وﻳﻘوﻝ أﻳﺿﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ« :ﺣﻘﻳﻘﺔ
اﻟﺣرّﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻧﻰ اﻟذات ﻋن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن».41
واﻟﺳؤاﻝ اﻵن  :إن ﻛﺎﻧت اﻟذات اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻫﻲ اﻟذات اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣوﺟودة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ

اﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﻛﻳف ﻳﺗﺣﻘق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻘﺎم اﻟﺣرّﻳﺔ ،وﻫﻝ ﻳزوﻝ ﻋﻧﻪ اﻻﻓﺗﻘﺎر ؟
ﻳﺟﻳﺑﻧﺎ اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ،ﺑﺄن اﻹﻧﺳﺎن إن وﻗف ﻣﻊ ﻋﻳﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدم وﻟم

ﻳﺧطر ﻟﻪ اﻟوﺟود ﺑﺧﺎطر ﻳزوﻝ اﻓﺗﻘﺎرﻩ وﻳﺑﻘﻰ ﺣ اًر .ﻳﻘوﻝ « :ﻓﺈذا أراد اﻟﻌﺑد اﻟﺗﺣﻘّق ﺑﻬذا
ﻳﺻﺢ ﻟﻪ ذﻟك إﻻ ﺑزواﻝ اﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟذي
اﻟﻣﻘﺎم )= ﻣﻘﺎم اﻟﺣرّﻳﺔ( ) (...وﻧظر ّأﻧﻪ ﻻ
ّ
أن اﻟﻐﻳرة اﻹﻟﻬﻳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﻻ ﻳﺗّﺻف ﺑﺎﻟوﺟود إﻻ اﷲ ،ﻟﻣﺎ
ﻳﺻﺣﺑﻪ ﻹﻣﻛﺎﻧﻪ ،وﻳرى ّ

أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺟود إﻟﻰ
ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟوﺟود )= وﺟود اﻟﻌﺑد( ﻣن اﻟدﻋوى ،ﻓﻌﻠم ﺑﻬذا اﻟﻧظر ّ
اﻟﻣﻣﻛن ﻣﺣﺎﻝ ،ﻷن اﻟﻐﻳرة ﺣ ﱞد ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ذﻟك ،ﻓﻧظر إﻟﻰ ﻋﻳﻧﻪ ﻓﺈذا ﻫو ﻣﻌدوم ﻻ وﺟود

ﻟﻪٕ ،وا ّن اﻟﻌدم وﺻف ﻧﻔﺳﻲ ،ﻓﻠم ﻳﺧطر ﻟﻪ اﻟوﺟود ﺑﺧﺎطر ،ﻓزاﻝ اﻻﻓﺗﻘﺎر وﺑﻘﻲ ﺣ اًر
ﻓﻲ
ﻋدﻣﻳﺗﻪ ﺣرّﻳﺔ اﻟذات ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ».42
ّ
إذن ،ﻟﻳس ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﻘﺎم اﻟﺣرّﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺷﻬدﻩ ﻋﻳﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدم ..وﻓﻲ ذﻟك
ﺗﺣرر ﻣن ﺧﺎطر اﻟوﺟود.
ﻷﻧﻪ ﱡ
اﺳﺗﻌﺎدة ﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ اﻟﺣرّﻳﺔّ ،

اﻟﺣرﻳﺔ
 -5ﻣﻘﺎم ﺗرك
ّ

أﺿ ّر
ﺗﻌرﺿت ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻟﻠﻔﻬم اﻟﻣﻐﻠوط اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗطﺑﻳق ﺳﻲء َ
اﻟﺗﺣرر.
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻣﺳﺎر
ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﺻوﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ .وﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻛرة اﻟﺣرّﻳﺔ
ّ
ّ

ﻟﻘد ﻏﻠط اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﻓﻬم ﻋﺑﺎرات اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣرّﻳﺔ وﻗﺎدﻫم اﻟﻐﻠط إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳد
ﺳطﺣﻲ ظﺎﻫري أﺿﺎع اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﻳق اﻟذي ﺗﺣﻘّق ﺑﻪ أﻋﻼم اﻟﺻوﻓﻳﺔ

اﻟﺗﺣرر – ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻘﻠدﻳن – إﻟﻰ ﺟﻧس ﻗﺳوة وﺟﻔﺎء،
ﻓﺗﺣوﻝ
ّ
ورﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﺎرّ ..
اﻟﻣودة وﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻧﺑﻳﻝ وﺟﻣﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس.
وﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻸﻟﻔﺔ و ّ
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ﻧﻘدر اﻟﺑﺎب اﻟذي أﻓردﻩ اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻟﻣﻘﺎم ﺗرك اﻟﺣرّﻳﺔ؛ ﻓﻬو ﻳزﻳﻝ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ّ
اﻟﻠﺑس ﻟدى ﻫذا اﻟﺑﻌض ،ﻛﻣﺎ ّأﻧﻪ ﻳطﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.

إن ﻟﻧﻔﺳك ﻋﻠﻳك ﺣﻘﺎً
ﻓﺈن اﷲ -ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ -ﻳﻘوﻝ ﻟﻪ )= ﻟﻠﻌﺑد( ّ :
ﻳﻘوﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ ّ « :
ﻓﺄﻧﻰ ﻟﻪ اﻟﺣرّﻳﺔ ؟!
ﺗوﺟﻬت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﻘوق ّ
وﻟﻌﻳﻧك ﻋﻠﻳك ﺣﻘﺎً وﻟزورك ﻋﻠﻳك ﺣﻘﺎً .وﻣن ّ

ﻓﻬو ﻋﺑد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ داﻣت ﺗطﻠﺑﻪ ﺑﺣﻘﻬﺎ ،وﻋﺑد ﻋﻳﻧﻪ ﻣﺎ دام ﻳطﻠﺑﻪ ﺑﺣﻘﻪ ،وﻋﺑد زورﻩ ﻣﺎ
دام ﻳطﻠﺑﻪ ﺑﺣﻘّﻪ».43

اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﻘوﻳﻣﺔ ،وﻳورد واﻗﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ
ﻋﻳﺔ «ﻣﻘﺎم ﺗرك اﻟﺣرّﻳﺔ»
ّ
ّ
وﻳﺳﺗد ّﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻟﺷر ّ
اﻟﻧﺑوﻳﺔ وﻫﻲ واﻗﻌﺔ ﺧروﺟﻪ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻻداء ﺣق اﻟﻧﻔس ﻣن
ﻣن اﻟﺳﻳرة
ّ

ﺣﻛم اﻟﺟوع ،ﻳﻘوﻝ « :ﻗﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻷﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﻳق  :ﻣﺎ

أﺧرﺟك ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻳﺎ رﺳوﻝ اﷲ اﻟﺟوع .ﻗﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم :-وأﻧﺎ

أﺧرﺟﻧﻲ اﻟﺟوع .ﻓﺟﺎء ﻣﻊ ﻣن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻪ إﻟﻰ دار اﻟﻬﻳﺛم ﺑن أﺑﻲ اﻟﺗﻳﻬﺎن

ﺣق ﻋﻠﻳﻬم وﻫو
ﺗوﺟﻪ ﻟﻪ ّ
ﻓذﺑﺢ ﻟﻬم وأطﻌﻣﻬم .ﻓﻣﺎ أﺧرﺟﻬم إﻻ َﻣ ْن َﺣ َﻛم ﻋﻠﻳﻬم ﻟﻣﺎ ّ
اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ ،ﻣؤ ّﻛداً أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج
اﻟﺟوع» .44وﻳﻘوﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺎً وﻣﺳﺗﻧداً إﻟﻰ اﻟﺳﻳرة
ّ
درك « :وﻣﺛﻝ ﻫؤﻻء
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺣﻘق ،وأﻧﻪ ﻻ أﺻوب أو أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺗُ َ
اﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺣرّﻳﺔ ،وﻟﻬذا اﻟذوق ،ﻣﺎ ﺧرﺟوا إﻻ ﻟطﻠب أداء ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن اﻟﺣﻘوق
ﻷﻧﻔﺳﻬم ،ﻓﻘد اﺳﺗرﻗّﻬم اﻟﺟوع .وﻟو ﻟم ﻳﺧرﺟوا وﺳﻛﻧوا ﻟﻛﺎﻧوا ﺗﺣت ﻗﻬر اﻟﺻﺑر وﻣﺎ
ﺗطﻠﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻝ ،ﻓﻐﺎﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺿﻝ إﻟﻳﻬم اﻧﻬم ﺧرﺟوا ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻳﻠﺗﻣﺳون أداء ﺣﻘوق

ﻧﻔوﺳﻬم ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻓﻳﻬﺎ ،إذ ﻛﺎﻧوا ﻣﺗﻣﻛﻧﻳن ﻣن ذﻟك ،وأﻋﻠﻰ ﻣن ﻫذا ﻓﻼ ﻳﻛون».45

اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ ﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻛون واﺣﺗﻳﺎج
وﻫﻛذا ﻳﺗوﻏﻝ اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ ﻗراءﺗﻪ
ّ
ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﻌﺗﺎدة ،ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧظرة أوﻟﻰ وﻣﻘﺎرﺑﺔ أوﻟﻰ ﻋﺑودﻳﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب ﻫو

ك ﻟﻠﺣرّﻳﺔ واﺧﺗﻳﺎر أداء اﻟﺣﻘوق ﻟﻛﻝ ذي ﺣق .ﻓﺎﻟﺻوﻓﻲ ٕوان ﺗﺣرر ﻣن
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﺗر ٌ
ﺣق اﻟﻧﻔس وﺣﻘوق اﻷﻏﻳﺎر .اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ
رق اﻟﻧﻔس واﻷﻏﻳﺎر ﻓﻬو ﻻ
ّ
ﻳﺗﺣرر ﻣن ّ
ّ
ﻳﺣوﻝ اﻟﻣﻌدن ذﻫﺑﺎً ،واﻟﻌﺎرف ﻫو اﻟذي ﻳؤدي ﺣق اﻷﺳﺑﺎب ﺧﻳﺎ ًار
اﻷﻛﺳﻳر اﻟذي ّ

واﻧدراﺟﺎً ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻛون اﻟﻣﺧﻠوق اﻟﺣﺎدث ،وﺣدة اﻓﺗﻘﺎر ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﺳوى اﷲ ..ﻳﻘوﻝ اﺑن
أن اﻟﺣرّﻳﺔ ﺣدﻳث ﻧﻔس وﺣﺎﻝ ﻋرﺿﻲ ﻻ ﺛﺑﺎت ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺻﺣو»..46
ﻋرﺑﻲ « :اﻋﻠم ّ
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ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻔﺗﺢ اﻟﺻوﻓﻲ اﻟﻌﻳن وﻳرى ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻﺣو ﻣن اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻳدرك

ﻣﺷﻬد ﻹﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﻔرد ﻓﻲ اﻟﻌدم ،واﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺔ
أن اﻟﺣرّﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻋرﺿﻲ ﻟﻠﻛﺎﺋن،47
ٌ
ّ
ﻋﺑودﻳﺗﻪ ﷲ ﻣﻛﻠّف ﺑﺎﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻧﺳﻳﺞ اﻟﻛون.
1

 -اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻛﻳﺔ ،ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﻋرﺑﻲ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻳروت ،ج  ،4ص .268

2

 -م.ن ،.ج ،1ص .458

3

 -م.ن ،.ج ،1ص .554

4

 -اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺷﻳرﻳﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم اﻟﻘﺷﻳري ،ﺗﺣﻘﻳق :ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻣﺣﻣود وﻣﺣﻣود ﺑن اﻟﺷرﻳف ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻣﺻر1966 ،م،

5

 -م.ن ،.ص .58

6

 -م.ن ،.ص .430

ص .430

7

 -ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﻳن اﻟﺟﻧﻳد اﻟﺑﻐدادي ،اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،دراﺳﺔ وﺟﻣﻊ وﺗﺣﻘﻳق :ﺳﻌﺎد اﻟﺣﻛﻳم ،دار اﻟﺷروق ،ط2004 :1م ،ط:2

8

 -ارﺟﻊ :اﻟﻠﻣﻊ ،اﺑﻲ ﻧﺻر اﻟطوﺳﻲ ،ﺗﺣﻘﻳق :ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻣﺣﻣود وطﻪ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺳرور ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣﺻر وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺛﻧﻰ

9

 -اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص .430

2005م ،ص .150

ﺑﺑﻐداد ،ﻋﺎم 1960م ،ص .52

 -10ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﻳن ،ص .105
 -11راﺟﻊ :اﻟﻠﻣﻊ ،ص .438
 -12م.ن ،.ص.ن.
 -13اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻛﻳﺔ ،ج ،1ص .563
 -14ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﻳن ،ص .129
 -15م.ن ،.ص .150
 -16م.ن ،.ص .159–158
 -17اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،2ص .214
 -18اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص .429
 -19م.ن ،.ص .432
 -20اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،1ص .745
 -21اﻟﻠﻣﻊ ،ص .531
 -22اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص .431
 -23ﺷﺟون اﻟﻣﺷﺟون ،ورﻗﺔ  35أ ،ﻣﺧطوط اﻟظﺎﻫرﻳﺔ ،دﻣﺷق ،رﻗم .9205
 -24اﻟﻠﻣﻊ ،ص .450
 -25اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص .460
 -26اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص .463
 -27م.ن ،.ص .460
 -28م.ن ،.ص .462
 -29م.ن ،.ص.ن.
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 -30م.ن ،.ص.ن.
 -31اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،1ص .408
 -32م.ن ،.ج ،2ص .227
 -33م.ن ،.ج ،2ص .502
 -34اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص .191
 -35م.ن ،.ص .193
 -36اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،3ص .99
 -37م.ن ،.ج ،2ص .502
 -38اﻟﺣدﻳث ﺻﺣﻳﺢ ﺛﺎﺑت ،أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ اﻟرﻗﺎق ﻣن ﺣدﻳث أﺑﻲ ﻫرﻳرة ،وأﺣﻣد واﻟﺣﻛﻳم وأﺑو ﻳﻌﻠﻰ واﻟطﺑراﻧﻲ وأﺑو ﻧﻌﻳم واﺑن ﻋﺳﺎﻛر
ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ أم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ،واﻟﻘﺷﻳري ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋن أﻧس.
 -39اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،2ص .226
 -40م.ن ،.ص.ن.
 -41م.ن ،.ج ،2ص .502
 -42م.ن ،.ج ،2ص .226
 -43اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،2ص .228–227
 -44م.ن ،.ج ،2ص .228
 -45اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،2ص .228
 -46م.ن ،.ص.ن.
 -47ﻫﻧﺎ ﻳﺳﺗﻧد اﺑن ﻋرﺑﻲ إﻟﻰ ﻓرق آﺧر ﺑﻳن اﻟﺣﺎﻝ واﻟﻣﻘﺎم ﻳﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻔرق اﻷوﻝ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ،ﻓﺎﻟﻣﻘﺎم «ﻛﻝ ﺻﻔﺔ
ﻳﺟب اﻟرﺳوخ ﻓﻳﻬﺎ وﻻ ﻳﺻﺢ اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ» ،واﻟﺣﺎﻝ «ﻛﻝ ﺻﻔﺔ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت دون وﻗت» )اﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ج ،1ص .(34
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الحــرية فـي النظرية والتجــربة
فـي الفكر اإلسالمي الوسيط


منى أبو زيد

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻳف ،ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ،ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟزاء واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،أﺛﺎرﺗﻬﺎ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻗدﻳم اﻟزﻣﺎن وﻻ ﺗزاﻝ ﺗﺛﻳرﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم.

ٕواذا ﻛﺎﻧــت «اﻟﺣرﻳــﺔ» ﺗُﻌــد اﻟﻳــوم ﻣﻘوﻟــﺔ ﻓﻠﺳــﻔﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ
ﺑــداﻳﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟــﻰ ﻳوﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ ﻣــدى ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺗﻬ ـﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺗﻰ أﻧ ـواع اﻟﻔﻛــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻣــرت ﺑداﻳــﺔ

ـﺎدا ﺟدﻳــدة ،وﻟــم ﻳﻬﻣــﻝ
ﺑﺎﻟــدور اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ،وﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ًا
وﻏﻧﻳــﺎ ،أﻋطــﻰ ﻟﻠﻣﺷــﻛﻠﺔ أﺑﻌـ ً
دور ﻓــﺎﻋﻼً ً
ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق ﻓظﻬرت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﻳﺎة.
وﻧﻌرض اﻟﺣرﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ،وﻧﻘﺻد ﺑﻬـﺎ ذﻟـك اﻟﺟـدﻝ اﻟﻣﺗﻌـدد اﻷطـراف اﻟـذي دار ﺑـﻳن
ﻣﻔﻛــري اﻹﺳــﻼم ،ﺑــﻳن ﻣﺛﺑــت ﻟﻠﺣرﻳــﺔ وﻧـ ٍ
ـﺎف ﻟﻬــﺎ ،ﻛﻣــﺎ ﻧﻌــرض اﻟﺣرﻳــﺔ ﻛﺣﺎﻟــﺔ ،وﻫــﻲ ﺗــﺗم ﺣــﻳن

ﻳﺗﻌرف اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺳـﻠﻛﻪ اﻟﺧـﺎص واﻟﻌـﺎم ،وﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ ﻓـﻲ ﺣﻳﺎﺗـﻪ
اﻟﻳوﻣﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺻر إﻻ ﺣﻳن ﻳﻬﺗم اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻛﻝ ﺣدث ﻣن أﺣداث اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ،وﻫـﻲ ﺗﺑـرﻫن

ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ ﺣﻳن ﺗﺗﺣﻘق.
وﻧﺧﺗ ــﺎر ﻣ ــن اﺗﺟﺎﻫ ــﺎت اﻟﻔﻛ ــر اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﺛﻼﺛـ ـﺔ ﻧﻣ ــﺎذج :ﻛﻼﻣﻳ ــﺔ وﻓﻠﺳ ــﻔﻳﺔ وﺻ ــوﻓﻳﺔ ،ﻟﻧﻌ ــرف
ﺗﺻورﻫم ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ،وﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

أوالً  :مفھوم الحـرية
ﻳﻧطـوي ﻣﻔﻬـوم اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎن ﻛﺛﻳـرة ،ﺗرﺟـﻊ ﻓــﻲ أﻏﻠﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺧـﻼص ﻣــن
اﻟﻘﻳود ،واﻻﻧﻌﺗـﺎق ﻣـن اﻷﺳـر ،ﻳﻘـوﻝ اﻟ ارﻏـب اﻷﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ« :ﺣـررت اﻟﻘـوم إذا أطﻠﻘـﺗﻬم وأﻋﺗﻘـﺗﻬم

ﻣن أﺳر اﻟﺣﺑس ،واﻟﺗﺣرر ﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳـﺎن ﺣ ًـرا .واﻟﺣـر ﺧـﻼف اﻟﻌﺑـد» .1ﻓـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳـﺎﺋد ﻟﻠﺣرﻳـﺔ
ﺑﻳن اﻟﻌرب ﻫو ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟرق واﻟﻌﺑودﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺣر ﻧﻘﻳض اﻟﻌﺑد ،واﻟﺣرة ﻧﻘﻳﺿﺔ اﻷَﻣﺔ.
أﻣـﺎ اﻟﺣرﻳـﺔ ﻛﻣﺻـطﻠﺢ ﻓﻠﺳــﻔﻲ ﻓﻣﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣـدارس اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ ،وﻫـﻲ «إرادة ﺳـﺑﻘﺗﻬﺎ رؤﻳــﺔ
ﻣــﻊ ﺗﻣﻳﻳــز ،وﺗﻌﻧــﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق ﻓﻌــﻝ أو اﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن ﺗﺣﻘﻳــق ﻓﻌــﻝ ،دون اﻟﺧﺿــوع ﻷي



ﺑﺎﺣﺛﺔ وأﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﻣﺻر .

-1ﺿ ــﻐط ﺧ ــﺎرﺟﻲ ،وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﻳﻘﺎﺑ ــﻝ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﺟﺑرﻳ ــﺔ .أﻣ ــﺎ ﺣرﻳ ــﺔ اﻻﺧﺗﻳ ــﺎر أو اﻟﻘدرﻳ ــﺔ ﻓﻬ ــﻲ ﻗ ــدرة
2
أﻳﺿ ــﺎ «ﺧﺎﺻــﻳﺔ اﻟوﺟ ــود اﻟﺧــﺎﻟص ﻣ ــن اﻟﻘﻳــود اﻟﻌﺎﻣ ــﻝ
اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اﺧﺗﻳــﺎر أﻓﻌﺎﻟ ــﻪ»  .وﻫــﻲ ً
ﺑﺈرادﺗﻪ أو طﺑﻳﻌﺗﻪ».3

ـﺎدر ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻝ ﺷــﻲء أو ﺗرﻛــﻪ ﺑﺣﺳــب إرادﺗــﻪ واﺧﺗﻳــﺎرﻩ ،وﻫــﻲ
ﻓﺎﻟﺣرﻳــﺔ ﻫــﻲ أن ﻳﻛــون اﻹﻧﺳــﺎن ﻗـ ًا
ﻧوﻋﺎن :داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ .ﻓﺄﻣﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻬـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻗـوة اﻻﺧﺗﻳـﺎر ﺑـﻳن أﻣـرﻳن ﻣﺗﺿـﺎدﻳن أو
ﻣﺗﺧــﺎﻟﻔﻳن ،وﻳﻌﺑــر ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﺣرﻳــﺔ اﻹرادة وﺣرﻳــﺔ اﻟﺿــﻣﻳر .وﻳﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ اﻹﻛـراﻩ .أﻣــﺎ اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ

ﻓﻬﻲ أﻧواع :طﺑﻳﻌﻳﺔ وﻣدﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺟﺳدﻳﺔ وﻓﻛرﻳﺔ ،ودﻳﻧﻳﺔ ﺗﺗﺷﻌب ﻣﻧﻬﺎ ﺣرﻳﺔ اﻟﻌﺑﺎدة.4
وﺗﻔﺗرض اﻟﺣرﻳﺔ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻹرادة .ﻓﻬﻲ اﻷﺳﺎس ،واﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ ﺗﻔﺗرض وﺟود اﻟﻘدرة.

ثانيًا  :مصدر الحرية في اإلسالم
ﻣﺻ ــدر اﻟﺣرﻳ ــﺔٕ ،وان ﻛ ــﺎن ﻓطرًﻳ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟدرﺟ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،إﻻ أن اﻟﺻ ــﻳﻎ اﻟﻣطروﺣ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻬﺎ ﻣﺻـﺎدر أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـدﻳن ﻧﻔﺳـﻪ ،وﻫـﻲ ﻣﺻـﺎدر ﻧﺻـﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ
اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ،وﻣﺻﺎدر اﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣوﻗف أﻋﻼم اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻟﻘد اﺣﺗوى اﻟﻘـرآن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ اﻟﻛﺑـرى ،ﻛﻣـﺎ اﺣﺗـوى ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﻳم اﻟﺧﻠﻘﻳـﺔ ﻟﺳـﻠوك اﻟﻔـرد
ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﻳن أﻓر ًادا وﺟﻣﺎﻋﺎت .وﻛﺎن ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -رﺳـوﻻً ﻳـدﻋو اﻟﻧـﺎس ﻛﺎﻓـﺔ
إﺟﺑﺎر أو
ًا
ظ ِﺔ اْﻟ َﺣ َﺳَﻧ ِﺔ{)اﻟرﻋد ،آﻳﺔ  (125وﻟم ﺗﻛن
إﻟﻰ اﻹﻳﻣﺎن ،وﻛﺎﻧت دﻋوﺗﻪ }ﺑِﺎْﻟ ِﺣ ْﻛ َﻣ ِﺔ َواْﻟ َﻣ ْو ِﻋ َ
ـﻠﺑﺎ ﻟﺣرﻳــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ أن ﻳﺧﺗــﺎر ﻋﻘﻳدﺗــﻪ} ،ال إك راه ف ي ال دين{)اﻟﺑﻘ ـرة ،آﻳــﺔ
ﻗﻬـ ًـرا ،وﻟﻳﺳــت ﺳـ ً

 (256وﻫذا أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻘرآن.

وﻛــﺎن ﻣﺳــﻠك اﻟﻧﺑــﻲ –ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم -ﻓــﻲ أﻗواﻟــﻪ وأﻓﻌﺎﻟــﻪ وﺗﻘرﻳ ارﺗــﻪ أﻛﺑــر ﻣﺛــﺎﻝ وﺗﺄﻛﻳــد
ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم .ﻓﻛﺎﻧــت ﺣﻳﺎﺗــﻪ ﻫــﻲ اﻟﺻــﻳﻐﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ،واﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﺳــد
ﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﻳﻣﻪ.

وﻋــرض اﻟﻘ ـرآن ﻣوﺿــوع اﻟﺣرﻳــﺔ ﻣــن ﺟواﻧــب ﻣﺗﻌــددة ،5ﻣﻧﻬــﺎ :اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ واﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ،
واﻟﺣرﻳـ ــﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ــﻳﺔ واﻟﺣرﻳـ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ وﻛﺎﻧـ ــت ﻣطﺑﻘـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻳـ ــﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳـ ــﺔ وﻣﺎرﺳـ ــﻬﺎ ﻋﺎﻣـ ــﺔ
ـﺣﻳﺣﺎ إﻻ إذا اﻛﺗﻣﻠــت
اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن،
ﺣﻛﺎﻣــﺎ ورﻋﻳــﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أن اﻹﻳﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻻ ﻳﻛــون ﺻـ ً
ً
ﻓﻳﻪ ﻋواﻣﻝ اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ.

-2وﻟﻛـ ــن ﺳـ ــرﻋﺎن ﻣـ ــﺎ ﺗﻐﻳـ ــرت اﻷوﺿـ ــﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ ،واﺧـ ــﺗﻠط اﻟﻔﻬـ ــم اﻟـ ــدﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﺔ ،وﻟﺟـ ــﺄت
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺑـﺎﺧﺗراع ﻋﻘﺎﺋـد ﻏرﻳﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﻼم ،وﻛـﺎن ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻘﻳـدة

«اﻟﺟـﺑر».

ثالثًا  :ظھور الجبر بين المسلمين
ﻛﺎﻧــت اﻟﺑداﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻔﻛـرة اﻟﺟﺑــر -ﺑﻌــد ظﻬــور اﻹﺳــﻼم واﺳــﺗﻘ اررﻩ -ﻓــﻲ ﺻــورة أﻓﻛــﺎر
ذات أﻫــداف ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﺗﺣــﺎوﻝ أن ﺗﺗﺧــذ ﻟﻬــﺎ ﻣﺳــﺣﺔ ﻣــن ﻋﻘﺎﺋــد اﻹﺳــﻼم ،ﺣﺗــﻰ ﺗﺑــرر أﻣــﺎم اﻟﻧــﺎس

ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠت اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺷورﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳـﻠﻣون ﺑﻌـد وﻓـﺎة اﻟرﺳـوﻝ –
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺷﺑﻪ ﻣﻠﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وﻣن ﺑﻌدﻩ أوﻻدﻩ.

وﻗــد ارﺗــﺑط ﻣﻔﻬــوم اﻟﺟﺑــر ﺑﻠﻐــﺔ اﻟﻌــرب -ﺣﺗــﻰ ﻗﺑــﻝ اﻹﺳــﻼم -ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻻﺳــﺗﺑداد واﻻﺳــﺗﻌﺑﺎد ،ﻓﻘــد
ﻛﺎﻧوا ﻳﺳﻣون اﻟﺣﻛم اﻟﺟﺎﺋر اﻟﻣﺳﺗﺑد ﺑﺎﻟﺟﺑرﻳـﺔ ،واﻟﺣـﺎﻛم اﻟﺟـﺎﺋر ﺑﺎﻟﺟﺑـﺎر ،وﻳﺷـﻬد ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻗـوﻝ

اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣث ﻗوﻣـﻪ ﻟﻘﺗـﺎﻝ ﻣﻌﺎوﻳـﺔ ﺑـن أﺑـﻲ ﺳـﻔﻳﺎن وﺻـﺣﺑﻪ؛ ﻗـﺎﺋﻼً:

ﺑﺎﺑــﺎ ،وﻳﺗﺧــذون ﻋﺑــﺎد اﷲ ﺧــوﻻً
«ﺳــﻳروا إﻟــﻰ ﻗــوم ﻳﻘــﺎﺗﻠوﻧﻛم ﻻ ﻳﻛوﻧ ـوا ﺟﺑــﺎرﻳن ﻳﺗﺧــذﻫم اﻟﻧــﺎس أر ً
ﻧظﺎﻣ ــﺎ
وﻣ ــﺎﻟﻬم دوﻻ» .وﻛ ــﺎن ﻫ ــذا وﺻ ــﻔًﺎ ﻟﻧظ ــﺎم ﻣﻌﺎوﻳ ــﺔ اﻟ ــذي رأى ﻓﻳ ــﻪ ﻋﻠ ــﻲ ﺑ ــن أﺑ ــﻲ طﺎﻟ ــب ً
وﺧروﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم.
اﺳﺗﺑدادﻳﺎ،
ً
ً

وﻳﻌـ ﱢـرف اﻟﺷﻬرﺳــﺗﺎﻧﻲ ﻋﻘﻳــدة اﻟﺟﺑــر ﺑﺄﻧﻬــﺎ «ﻧﻔــﻲ اﻟﻔﻌــﻝ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻋــن اﻟﻌﺑــدٕ ،واﺿــﺎﻓﺗﻪ إﻟــﻰ اﻟــرب
ُ
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ﺗﻌﺎﻟﻰ»  .وﻓﻲ داﺧﻝ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺑري ﻓرق ﻋدﻳدة ،ﻳﻣﻛن ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻳﻘﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن:
اﻟﺟﺑرﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺛﺑت ﻟﻠﻌﺑد ﻓﻌﻼً ،وﻻ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ أﺻﻼً.

واﻟﺟﺑرﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻟﻠﻌﺑد ﻗدرة ﻏﻳر ﻣؤﺛرة أﺻﻼً.

ﻓﺎﻹﻧﺳ ــﺎن -ﻋﻧ ــدﻫم -ﻻ ﻳﻘ ــدر ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﻲء ،وﻻ ﻳوﺻ ــف ﺑﺎﻻﺳ ــﺗطﺎﻋﺔٕ ،واﻧﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻣﺟﺑ ــور ﻓ ــﻲ
أﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﻻ ﻗدرة ﻟﻪ ،وﻻ إرادة وﻻ اﺧﺗﻳﺎرٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺧﻠق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻳﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﻓـﻲ

ﺳــﺎﺋر اﻟﺟﻣــﺎدات ،وﺗُﻧﺳــب إﻟﻳــﻪ اﻷﻓﻌــﺎﻝ ﻣﺟـ ًا
ـﺎز ﻛﻣــﺎ ﺗُﻧﺳــب إﻟــﻰ اﻟﺟﻣــﺎدات ،ﻛﻣــﺎ ُﻳﻘــﺎﻝ «أﺛﻣــرت
اﻟﺷﺟرة ،وﺟرى اﻟﻣﺎء ،وﺗﺣرك اﻟﺣﺟر ،وطﻠﻌت اﻟﺷﻣس ،إﻟـﻰ ﻏﻳـر ذﻟـك» 7وﻫـذا ﺑﺎدﻋـﺎء أن ﻛـﻝ ﻣـﺎ

ﻳﺣدث ﻣن أﻓﻌﺎﻝ ﻓﻬﻲ ﺑﻘﺿﺎء اﷲ وﻗدرﻩ.
واﺳــﺗﻐﻝ ﻣﻌﺎوﻳــﺔ ﻓﻛ ـرة اﻟﺟﺑــر اﺳــﺗﻐﻼﻻً ﺳﻳﺎﺳـ ًـﻳﺎ ،ﻋﻧــدﻣﺎ اﺳــﺗﺑﺎح اﻟﺧــروج ﻋﻠــﻰ اﻹﻣــﺎم ،وﺗﻐﻳﻳــر

-3ـدﻋﻳﺎ أن ﻣ ــﺎ ﻳﺄﺗﻳ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﺑﻘﺿ ــﺎء اﷲ وﻗ ــدرﻩ ،وأراد ن ﻳﺛﺑ ــت ﻟﻠﻧ ــﺎس أن ﺗوﻟﻳ ــﻪ اﻟﺣﻛ ــم
اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ ﻣ ـ ً
ٕواﻣﺎرﺗــﻪ ﻟﻠﻣﺳــﻠﻣﻳن إﻧﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻗﺿــﺎء ،ﻓﺄﺷــﺎع ﻓﻛ ـرة اﻟﺟﺑــر .وأﺧــذ ﺧﻠﻔــﺎؤﻩ ﻣــن ﺑﻌــدﻩ ﻳﺛﺑﺗــون ﻫــذﻩ
اﻟﻔﻛ ـرة ﺑﻣﺧﺗﻠــف اﻟوﺳــﺎﺋﻝ ،واﻋﺗﻣــدوا ﻓــﻲ رﺳــم ﺧطﻬــم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﻳرات دﻳﻧﻳــﺔ ،وﺗﻛﻳﻳــف

اﻟﻣواﻗف اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺑرﻳر ﻣواﻗﻔﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.

ـر
وﺷـ ﱠﻛﻝ ﻫــذا اﻷﻣــر ﺧطــورة ﻓﻛرﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻛــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــذي اﺗﺧــذ ﻣــن ﻋﻘﻳــدة «اﻟﻘــدر» ﺗﺑرﻳـ ًا
ـﺎﻋﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻟﺗﺑرﻳـر ﺳـﻠطﺔ اﻟﺣﻛـﺎم وﺗﺳـﻠطﻬم،
ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت أوﺿ ً
ﻳر ﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻔوﺿـﻰ اﻟﺗـﻲ ﻣﺎرﺳـﻬﺎ ﺑﻌـض اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﺑﺈﺳـﻘﺎط اﻟﺗﻛـﺎﻟﻳف وارﺗﻛـﺎب اﻟﻣﻔﺎﺳـد
أو ﺗﺑر ًا
ﺗﺣــت دﻋــوى أﻧﻬــم ﻟﻳﺳ ـوا اﻟﻔــﺎﻋﻠﻳن ،وأن اﻟﻔﺎﻋــﻝ اﻟوﺣﻳــد ﻫــو اﷲ .وﻛــﺎن ﻓــﻲ ذﻟــك ﺗﻬدﻳـ ًـدا ﻟﻣﺑــدأ
اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻬدم اﻟﺷراﺋﻊ واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف.

راب ًعا  :الحرية في الفكر اإلسالمي
إﻻ أن اﻟــدﻋوة إﻟــﻰ اﻟﺟﺑــر ﻣــﺎ ﻟﺑﺛــت أن اﺳــﺗﺣﺛت اﻟﺟﻬــود ﻟﻣﻘﺎوﻣﺗﻬــﺎ وظﻬــرت ﺗﻳــﺎرات ﺗﻘــﺎوم ﻫــذا

اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺑري .وظﻬرت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣـﺎ ﻟﺑـث أن ﺗطـور اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ
وﻧﻣــﺎ ،واﺗﺳــﻌت رﻗﻌﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣـ ّـر اﻷﻳــﺎم ،ودﺧﻠــت ﻋﻧﺎﺻــر ﺣﺿــﺎرﻳﺔ ﺟدﻳــدة ﻏﻳــر ﻋرﺑﻳــﺔ ﺣﻣﻠــت
ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬـﺎ وأﻓﻛﺎرﻫـﺎ ،ﻓﻧﺷـﺄ ﻧﻣـط ﻣـن اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻟﻧظـري اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ واﻟﺗﻌﻠﻳـﻝُ ،ﻋـرف
ﺑﺎﺳم «ﻋﻠم اﻟﻛﻼم» .ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ أﺛرﻫـﺎ ﻓـﻲ ظﻬـور ﻣـﺎ ُﻋـرف

ﺑﺎﺳــم «ﻓﻼﺳــﻔﺔ اﻹﺳــﻼم» ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﺗﻳــﺎرات روﺣﻳــﺔ ﺑــدأت ﺑﺎﻟزﻫــد واﻟﺗﻧﺳــك ،وﺗطــورت إﻟــﻰ ﻣــﺎ

ُﻋرف ﺑـ «اﻟﺗﺻوف».

اﻗﻌــﺎ .وﻟﻛــن
وﻋﻣﻠﻳــﺎ ،ﻓﻛـ ًا
وﻗــد ﺣﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟﺗﻳــﺎرات أن ﺗؤﻛــد اﻟﺣرﻳـﺔ ﻧظرًﻳــﺎ
ً
ـر وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ،ﻋﻘـﻼً وو ً
اﻟﺳ ـؤاﻝ اﻟــذي ﻳطــرح ﻧﻔﺳــﻪ ﻫﻧــﺎ :ﻟﻣــﺎذا ﺣﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟﺗﻳــﺎرات أن ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺣرﻳــﺔ واﻹﺳــﻼم
وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻷواﺋﻝ ﺗؤﻛد ﻫذا اﻷﻣـر؟ واﻹﺟﺎﺑـﺔ :أﻧﻬـﺎ رد ﻓﻌـﻝ ﻋﻠـﻰ اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﺟﺑـر ﻓـﻲ
ﻫذا اﻟوﻗت .واﻟﺟﺑر دﺧﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ،وﻧﺷﺄ ﻓﻲ ظروف ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ وﺟـودﻩ
وﺗﺄﻛﻳدﻩ.

ﻛﻣﺎ أُﺛﻳرت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣن ﺧـﻼﻝ ﻋـرض ﻣﻔﻬـوم اﻟﻘـدر ،وﻫـو ﻣﻔﻬـوم ﻗـدﻳم ﻋرﻓـﻪ

اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ ﻗﺑــﻝ اﻹﺳــﻼم ،إذ ﻛــﺎن ﻟﻠﻌ ـرب ﻓــﻲ ﺟــﺎﻫﻠﻳﺗﻬم إﻟــﻪ ﻟﻠﻘــدر ،ﻫــو «اﻟــﻼت» .ﻏﻳــر أن

اﺿﺣﺎ إﻻ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ أﺣد ﻋﻘﺎﺋدﻩ اﻹﻳﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﺗﺔ ،وأﻋطـﺎﻩ
ﻣﻔﻬوم اﻟﻘدر ﻟم ﻳﺗﺑﻠور و ً

-4ﺗطﺑﻳﻘﻳﺎ.
ﻌدا ﻓﻛرًﻳﺎ و
ُﺑ ً
ً
ﻟﻘ ـ ــد ُﺑﺣﺛـ ـ ــت ﻣﺷ ـ ــﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳـ ـ ــﺔ ﺗﺣ ـ ــت ﻣﺳـ ـ ــﺎﺋﻝ ﻓرﻋﻳ ـ ــﺔ ﻣﻧﻬـ ـ ــﺎ «اﻟﻘﺿ ـ ــﺎء واﻟﻘـ ـ ــدر» ،و«اﻟﺟﺑـ ـ ــر»

و«اﻻﺧﺗﻳﺎر» ،و«اﻟﻛﺳب» ،و«ﺧﻠق اﻷﻓﻌﺎﻝ» ،و«اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ» .ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ،
أﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟــذات اﻹﻟﻬﻳــﺔ ﻓﻘــد ارﺗﺑطــت ﺑـ ـ «اﻹرادة اﻹﻟﻬﻳــﺔ» و«اﻟﻌﻠــم اﻹﻟﻬــﻲ» و«اﻟﻘــدرة

اﻹﻟﻬﻳﺔ» ,وﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺻﻣﻳم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ وﺗﺟرﺑﺔ ،وواﻗﻊ وﺗطﺑﻳق ،ﻓﻘد ظﻬرت ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬـﺎ
«اﻟﺗﻛﻠﻳ ــف» و«اﻟﺣ ــدود اﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ» و«اﻟﺷ ــورى» و«اﻟﻌ ــدﻝ» و«اﻷﻣ ــر ﺑ ــﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬ ــﻲ ﻋ ــن
اﻟﻣﻧﻛر» ،وﻏﻳرﻫﺎ.

أ  -الحرية في علم الكالم
ﻛـﺎن «ﻋﻠــم اﻟﻛــﻼم» أوﻝ ﻧﺷــﺎط ﻓﻛــري اﺳــﺗﻬدف اﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﻟﻺﺳــﻼم ،وﺣــﺎوﻝ
ﻛﺑ ــﺎر اﻟﻣﺗﻛﻠﻣ ــﻳن ﺗﺄوﻳ ــﻝ اﻵﻳ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑﻣﺷ ــﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳ ــﺔ ،وﺑﻳ ــﺎن ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻹرادة

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹرادة اﻹﻟﻬﻳﺔ ،وﻣدى اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻓﻌﺎﻝ.

دﻓﺎﻋــﺎ ﻋــن اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓرﻗــﺔ «اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ» اﻟﺗــﻲ ﺳــﻌت إﻟــﻰ ﺗﺣرﻳــر اﻟﻌﻘــﻝ
وﻣــن أﺑــرز اﻟﻔــرق اﻟﻛﻼﻣﻳــﺔ ً
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ٕوارادﺗﻪ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وارﺗﺑطت اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﻣﺑﺣث اﻟﻌدﻝ ﻋﻧدﻫم.
ﻟﻘد أﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﻟﻳس ﺧﺎﻟﻘًﺎ ﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎد ،وﻟـﻳس ﻟـﻪ ﻓـﻲ أﻓﻌـﺎﻝ اﻟﻌﺑـﺎد اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ
ـﺎز»،8
اﻗﻌــﺎ ﻻ ﻣﺟـ ًا
ـدﻳرا ،وو ً
ﺻــﻧﻊ وﻻ ﺗﻘــدﻳر ،ﺑــﻝ إن «اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﺣــدث ﻟﻬــذا اﻟﻣﻘــدور ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻻ ﺗﻘـ ً

وﻟدا.
وأن وﺟود اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻻﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﻳﺗم ﺑﻘدرة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺣدﺛﺔ ،إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺗـ ً

ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﻧظــرﻫم ﺣــر ﻣﺧﺗــﺎر ﻓﺎﻋــﻝ ،ﻳﺗﺻــرف ﺑﻘدرﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﻣﻧﺣﺗــﻪ إﻳﺎﻫــﺎ اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ اﻹﻟﻬﻳــﺔ.
وﻳوﺟﻬﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻳرﻳــد ،واﻟﻔﻌــﻝ ﻳــﺄﺗﻲ «ﺑﺣﺳــب ﻗﺻــدﻩ ودواﻋﻳــﻪ» .دﻟــﻳﻠﻬم ﻋﻠــﻰ ذﻟــك وﺟــود اﻟﺗﻛﻠﻳــف

واﻟوﻋــد واﻟوﻋﻳــد ٕوارﺳــﺎﻝ اﻟرﺳــﻝ ،ووﺟــود اﻟــذم واﻟﻣــدح .ﺣﻳــث ﻧﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن «اﻟﻣﺣﺳــن واﻟﻣﺳــﻲء،

وﺑــﻳن ﺣﺳــن اﻟوﺟــﻪ وﻗﺑﻳﺣــﻪ ،ﻓﻧﺣﻣــد اﻟﻣﺣﺳــن ﻋﻠــﻰ إﺣﺳــﺎﻧﻪ ،وﻧــذم اﻟﻣﺳــﻲء ﻋﻠــﻰ إﺳــﺎءﺗﻪ ،وﻻ

ﺗﺟوز ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟوﺟﻪ وﻗﺑﺣﻪ».9

ﻛﻣ ــﺎ أن ﻋ ــدﻝ اﷲ ،ﻳﺳ ــﺗﻠزم أﻻ ﻳﺣﺎﺳ ــب اﻹﻧﺳ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟﺛواب أو اﻟﻌﻘ ــﺎب ﻋﻠ ــﻰ أﻓﻌ ــﺎﻝ ﻟ ــم ﻳﻔﻌﻠﻬ ــﺎ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺻدر ﻋﻧﻪ أﻓﻌﺎﻝ ﻗﺑﻳﺣﺔ ﻻ ﻳﺻﺢ أن ﺗُﻧﺳـب إﻟـﻰ اﷲ «ﻓـﺈذا ﻗﻳـﻝ إﻧـﻪ

-5ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋــدﻝ ،ﻓــﺎﻟﻣراد ﺑــﻪ أن أﻓﻌﺎﻟــﻪ ﻛﻠﻬــﺎ ﺣﺳــﻧﺔ ،وأﻧــﻪ ﻻ ﻳﻔﻌــﻝ اﻟﻘﺑــﻳﺢ ،وﻻ ﻳﺧــﻝ ﺑﻣــﺎ ﻫــو واﺟــب
ﻋﻠﻳﻪ».10
ﻟﻘــد أﻗــﺎم اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ أﺻــﻝ اﻟﻌــدﻝ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻓﻛ ـرة اﻟﺗوﺣﻳــد ،ﻓﻌــدﻝ اﷲ ﻳﻧﻔــﻲ ﻋﻧــﻪ اﻟظﻠــم ،وﻣــن

اﻟظﻠم ﺗﻛﻠﻳف اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳطﻳق ،وﺣﺳﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أُﻛرﻩ ﻋﻠﻳـﻪ .ﻟﻬـذا ﻛـﺎن اﻹﻧﺳـﺎن -ﻋﻧـدﻫم-
ﻣﺧﺗﺎر ،ﻣﺳؤوﻻً ﻋن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺻدر ﻣﻧﻪ وﺣدﻩ.
ًا
ﺣر
ًا
وﻋداﻟﺔ اﷲ ﺗﻔﺗرض أن ﻳﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﺣ ًـرا ،وﺑـدون اﻟﺣرﻳـﺔ ﻻ ﻣﻌﻧـﻰ ﻟﻧﺑـوة أو رﺳـﺎﻟﺔ ،وﻻ أﺳـﺎس
ﻟﺷرﻳﻌﺔ أو ﺗﻛﻠﻳف ،وﻣﺎذا ﻳﺟدي إرﺳﺎﻝ اﻟرﺳﻝ ﻟﻣن ﻻ ﺣرﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم واﻻﻟﺗزام ﺑدﻋوﺗﻬم؟
وﻟم ﻳﻛﺗف اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري ،ﺑﻝ ﻣﺎرﺳوا ﻫذﻩ اﻟﺣرﻳﺔ ﻓـﻲ
ﻣ ـواﻗﻔﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ .ﻓﻬــم ﻻ ﻳﻔﺻــﻠون ﺑــﻳن اﻹﻳﻣــﺎن واﻟﻌﻣــﻝ ،أو ﺑــﻳن اﻟﻔﻛــر واﻟواﻗــﻊ ،وﻟﻬــم ﻣواﻗــف

ﻛﺛﻳ ـرة ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺻــورﻫم ﻟﻠﺣرﻳــﺔ ﻟــم ﻳﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻣﺟــرد اﻟﺑﺣــث اﻟﻧظــري ،ﺑــﻝ ﺗﻌــداﻩ إﻟــﻰ

إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

وﻟـم ﺗﻧﺣﺻــر رؤﻳــﺗﻬم ﻟﻠﺣرﻳــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧطــﺎق اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻔــرد ،وﻟـم ﺗﻛــن ﻣﺟــرد ﻧظـرة ﺗﺄﻣﻠﻳــﺔ
ﺗﺟرﻳدﻳـ ــﺔ ،ﺑـ ــﻝ ﻛـ ــﺎﻧوا ﻳﻬـ ــدﻓون ﻓـ ــﻲ اﻟواﻗـ ــﻊ إﻟـ ــﻰ ﺗﺣﻘﻳـ ــق اﻟﺣرﻳـ ــﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ــدﻳن ورﻓـ ــﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗـ ــﻪ،

واﻻﻧﺗﺻــﺎر ﻟــﻪ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳــز ﺑــﻳن اﻹرادة اﻹﻟﻬﻳــﺔ واﻹرادة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،وﺗﺣﻘﻳــق وﺣداﻧﻳــﺔ اﷲ

اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋن طرﻳق ﺗﻧزﻳﻪ اﻟذات اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺷوﺑﻬﺎ .ﻓﺣرروا اﻟﻌﻘﻝ ﺑداﻳﺔ ﻣن ﻛـﻝ ﺗﻘﻠﻳـد أو
ﺗﺑﻌﻳﺔ ،وﻟم ﻳﻘﺑﻠوا ﻓﻲ ﺗﺻوراﺗﻬم ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟﺗﺣرر اﻟﻌﻘﻠﻲ.

ﻛﻣﺎ اﻣﺗدت اﻟﺣرﻳﺔ – ﻋﻧدﻫم  -إﻟﻰ اﻵﻓﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎوﻣوا ﻓﻛرة اﻟﺟﺑر اﻟﺗـﻲ ﺳـﻌت إﻟـﻰ

ـﺎدا ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ،
ﺗﺄﻛﻳـدﻫﺎ اﻟدوﻟــﺔ اﻷﻣوﻳــﺔ .واﻛﺗﺷــف اﻟﻣﻌﺗزﻟـﺔ أن ﻟﻬــذﻩ اﻷﻓﻛــﺎر اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺑــر أﺑﻌـ ً
اﻋﺎ ﺿــد اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت واﻟﻧِﺣــﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺧــذ ﻣــن ﺗﺄوﻳــﻝ اﻵﻳــﺎت
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺧﺎﺿ ـوا ﺻــر ً
اﻟﻘرآﻧﻳ ــﺔ ﺗﺣﻘﻳ ــق ﻏﺎﻳ ــﺎت ﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ ،ودﺧﻠـ ـوا ﻓ ــﻲ ﺻـ ـراع ﻣﺑﺎﺷ ــر ﻣ ــﻊ زﻋﻣ ــﺎء اﻟﺟﺑرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻛﻠﻬﺎ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.11

وﻗــد ﻣــﺎرس اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ أﺻــﻝ «اﻷﻣــر ﺑــﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬــﻲ ﻋــن اﻟﻣﻧﻛــر» اﻟــذي
اﻋﺗﺑروﻩ أﺣد أﺻوﻟﻬم اﻟﺧﻣﺳﺔ .وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﺗﻔـﺎق أﻏﻠـب ﻣﻔﻛـري اﻹﺳـﻼم وﻣﺗﻛﻠﻣـﻳﻬم ﻋﻠـﻰ
ﻫــذا اﻷﺻــﻝ ،إﻻ أن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻓﺎﻗــت اﻵﺧ ـرﻳن ،وﻗــد أوﻟــوﻩ ﻋﻧﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ،وﻣﺎرﺳــوﻩ

-6ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﻣوﻳﺔ.
ﻟﻘــد رأى اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ ﺑﻧــﻲ أﻣﻳــﺔ وﺣﻛﺎﻣﻬــﺎ ووﻻﺗﻬــﺎ  -ﻣــﺎ ﻋــدا اﻟﻘﻠــﺔ ﻣــﻧﻬم  -ﺧــﺎرﺟﻳن ﻋﻠــﻰ

اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ﻣﻐﺗﺻﺑﻳن ﻟﻠﺣق ،ووﺻﻔوﻫم ﺑﺎﻟﺿﻼﻝ واﻟﻔﺳق ،دوﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛر ،وﻫو ﺗﺣوﻳﻝ

اﻟﺧﻼﻓـﺔ اﻟﺷـورﻳﺔ إﻟــﻰ ُﻣﻠـك و ارﺛـﻲ ﻋﺿــود ،وﻷﻧﻬـﺎ ﻣﺎرﺳـت ﻣــن اﻟﻣظـﺎﻟم واﻟﻛﺑـﺎﺋر ﻣــﺎ اﻣـﺗﻸت ﺑــﻪ
ﺻﺣﺎﺋﻔﻬم ،أروا ﻓﻳﻬم ﻣﻠو ًﻛﺎ ووﻻة وأﻣراء ﻓﺳﻘﺔ ،ﻓﻘدوا ﺷرط اﻟﻌدﻝ ،وﻣن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﺧـروج ﻋﻠـﻳﻬم،
واﻟﺛورة ﺿدﻫم ﻋﻧد اﻟﺗﻣﻛن واﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.12
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋـن اﻟﻣﻧﻛـر ﻫـو أن ﻻ ﻳﺿـﻳﻊ اﻟﻣﻌـروف ،وﻻ ﻳﻘـﻊ اﻟﻣﻧﻛـر،
ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ ﻫذا اﻟﻐرض ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺳﻘط ﻋن اﻟﺑـﺎﻗﻳن .وﻫـذا اﻷﻣـر ﻋﻠـﻰ ﺿـرﺑﻳن :أﺣـدﻫﻣﺎ
ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧﺎس .واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس .أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑـﻪ اﻷﺋﻣـﺔ ﻓﻬـو ﻛﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺣـدود،

وﺣﻔـظ ﺑﻳﺿـﺔ اﻹﺳـﻼم ،وﺳـد اﻟﺛﻐور،وﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﺟﻳــوش ،وﺗوﻟﻳـﺔ اﻟﻘﺿـﺎة واﻷﻣـراء ،وﻣـﺎ أﺷـﺑﻪ ذﻟــك.
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻏﻳرﻫم ﻣـن أﻓـراد اﻟﻧـﺎس ﻓﻬـو ﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻣﻧﻛـر ﻛﺷـرب اﻟﺧﻣـر واﻟﺳـرﻗﺔ واﻟزﻧـﺎ وﻣـﺎ

أﺷﺑﻪ ذﻟك .ﻟﻛن «إذا ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك إﻣـﺎم ﻣﻔﺗـرض اﻟطﺎﻋـﺔ ،ﻓـﺎﻟرﺟوع إﻟﻳـﻪ أوﻟـﻰ» 13وﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن أﺋﻣـﺔ
ﻫــذا اﻟزﻣــﺎن ﻟــم ﻳﺻــﻠوا إﻟــﻰ اﻟﺣﻛــم ﺑرﻏﺑــﺔ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻛــﺎن اﻟﺧــروج ﻋﻠــﻳﻬم واﺟــب ،وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﻌﻰ

إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ  -ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﻳﺔ .-
وﻳدﻋو اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﺑوﺳﻳﻠﺗﻳن :اﻟﻘوﻝ واﻟﺳـﻳف.14
ودﻋوﺗﻬم إﻟـﻰ اﻟﺧـروج وﺣﻣـﻝ اﻟﺳـﻼح ﻓـﻲ وﺟـﻪ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟظﺎﻟﻣـﺔ ﻫـو ﻣوﻗـف ﺛـوري ﻳـدﻋم ﻗﺿـﻳﺔ

اﻟﺣرﻳـﺔ ،وﻫــو ﻣوﻗــف ﻳﺧــﺎﻟف ﻣوﻗــف اﻟﺟﺑرﻳــﺔ اﻟــذي دﻋـﺎ إﻟــﻰ إرﺟــﺎء اﻟﺣﻛــم ،واﻟﻔﺻــﻝ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺄﻟﺔ

ﻧﻘــد اﻟﺳــﻠطﺔ ،وﺗﻘﻳــﻳم اﻟﺣﻛــﺎم ،وﻫــﻲ ﺑــذﻟك ﻟــم ﺗﻌــط اﻹﻧﺳــﺎن ﺣرﻳــﺔ ﻧﻘــد اﻟﺳــﻠطﺔ واﻟﺣﻛــﺎم ،ﻷﻧﻬــم

ﻳــرون أن أﻓﻌــﺎﻝ اﻟﺣــﺎﻛم ﻣﻘــدرة ﻋﻠﻳــﻪ ،وذﻟــك ﻳزﻳــﻝ ﻣﺳــؤوﻟﻳﺗﻪ ﻋــن اﻟظﻠــم واﻟﻔﺳــﺎد ،وﻳﻔﻘــد اﻟﺛــﺎﺋرﻳن
ﻣﺑررات اﻟﺛورة واﻟﺗﻣرد ،وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ.

ﻛذﻟك داﻓﻊ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻋن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌـدﻝ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ أﺣـد اﻟﺟواﻧـب اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق

ﻓﻛرة اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،وﻗﺎوﻣوا ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺛـروة ،واﻟﺧـروج ﻋـن ﻧﻬـﺞ اﻹﺳـﻼم ﻓـﻲ اﻟﻌداﻟـﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺑــداﻳﺎت اﻟﻌﻘــد اﻟﺛﺎﻟــث ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟــري ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳــد ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ

122ﻫـ ،وﺷﺎرﻛت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻻﻋﺗزاﻟﻳـﺔ ،ﻷﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺧـش اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻫدد ﺑﻬﺎ ﻫﺷﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﺛوار.

-7وﻳﺷﻳر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد أن ﻳرﻛز اﻟﺛـروة وﻳﺣﺗﻛرﻫـﺎ
ﻟﻧﻔﺳــﻪ ،وﻫــذا ﻳــذﻛرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑــدأ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋــﻝ :ﺑــﺄن ﺣرﻳــﺔ اﻟﻔــرد ﻣوﺟــودة ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﺿــر ﺑﻣﺻــﻠﺣﺔ

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .وﻫذا اﻟﺣد ﻣن ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد إﻧﻣﺎ ﻫو ﺗوﺳﻌﺔ ﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ أﺧـذ اﻟﺣﻘـوق ﻣـن ﻫـذﻩ
اﻟﺛروات .ورﻓض اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻪ أن ﻳﺗﺻـرف ﻓـﻲ ﻣﻠﻛـﻪ ﻛﻳﻔﻣـﺎ ﺷـﺎء،

ﻧﺎﻓﻌـﺎ
واﻟذي ﻳﺣدد ﻧطﺎق اﻟﻣﺎﻟك ﻫﻧﺎ ﻟﻳس ﻛوﻧﻪ ﻣﺎﻟ ًﻛﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﻛون اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻪ إزاء اﻟﻣﺎﻝ ً
ﺿﺎر.15
أو ًا

ﻓﺎﻟﺣرﻳ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ  -وﻓ ــق اﻟﻣﻔﻬ ــوم اﻻﻋﺗ ازﻟ ــﻲ  -ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ اﺣﺗـ ـرام ﺣﻘ ــوق اﻟﻔ ــرد وﺣﻘ ــوق
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .ﻓرﺑط اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳـﺔ ،وأﻛـدوا ﺣـق اﻹﻣـﺎم ﻓـﻲ اﻟﺗـدﺧﻝ

ﻓﻲ ﺛروات اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻷﺧـذ أو اﻹﻋطـﺎء 16ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻝ ﺣﻣﺎﻳـﺔ ﺣـق اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ أﻣـﺎم ﺣرﻳـﺔ اﻟﻔـرد اﻟﺗـﻲ

ﻗد ُﻳﺳﺎء اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.

ب  -الحرية عند فالسفة اإلسالم
اﻫﺗم ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم ﺑدراﺳﺔ ﻓﻛرة اﻟﺣرﻳﺔ ،وﺗﺣدﻳد ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬﺎ ،وﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ
)اﻹﻟﻬﻳ ــﺔ( و)اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ( ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟﻔﻛـ ـرة ﺑﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻷﺧ ــﻼق واﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ،

واﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻷﺧرى.

وﻧﺧﺗ ــﺎر ﻣ ــن ﻓﻼﺳ ــﻔﺔ اﻹﺳ ــﻼم «اﻟﻔ ــﺎراﺑﻲ» )ت 339ﻫـ ــ( ﻛﻧﻣ ــوذج ﻣ ــن اﻟﻔﻼﺳ ــﻔﺔ اﻟﺑ ــﺎﺣﺛﻳن ﻓ ــﻲ
اﻟﺣرﻳﺔ ،وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
واﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻛﻔﻳﻠﺳوف ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼق ،وواﺟـﻪ ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻹرادة واﻟﻘﺿـﺎء
واﻟﻘــدر ﻋﻧــد ﺣدﻳﺛــﻪ ﻋــن اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ .وﻛــﺎن ﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﻲ أن ﻳﺣــدد ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣــن اﻟﺣرﻳــﺔ،
وﻣدى ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن وﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻌـﻝ ﺣﺗـﻰ ﺗﺗﺣـدد ﻣـدى ﻣﺳـؤوﻟﻳﺗﻪ ،وﺗﻘﺳـﻳم اﻷدوار داﺧـﻝ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ.
وﻗد اﻣﺗﺎز اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻋن ﺑﻘﻳﺔ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳـﻼم ﺑﺄﻧـﻪ أوﻟـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ أﻫﻣﻳـﺔ ﻗﺻـوى ،وﻫـﻲ

ﺳﻣﺔ ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟذﻳن ﺟـﺎءوا ﺑﻌـدﻩ .ﻓﻘـد ﻋـﺎﻟﺞ اﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو واﺳـﻊ،

ﺳواء ﻓﻲ ﺗﺻـورﻩ ﻟﻠدوﻟـﺔ ،أو ﻓـﻲ ﺗﺻـورﻩ ﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ،أو ﻓـﻲ ﺗﺻـورﻩ ﻟﻺﻧﺳـﺎن ﻣـن ﺣﻳـث ﻫـو
ﻣ ـواطن ،أو ﻛــﺎﺋن ﺣــﻲ ﻣــدﻧﻲ وﺳﻳﺎﺳــﻲ ،وﺗطــرق إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌــدﻝٕ ،واﻟ ـﻰ ﻧظــﺎم اﻟدوﻟــﺔ اﻟــذي
ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺳودﻫﺎ ،ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻫذا ﺣﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻩ ،ﺣﻳـث ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض

-8اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزع اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺑﻐﻳﺔ اﻻﻧﺷﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ.
وأدرك اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ اﻟﻣﺄﺳــﺎوي ،ورأى أن اﻟرﺋﺎﺳــﺔ ﻫــﻲ ﻛــﻝ ﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻹﺻــﻼح ،وﻛــﺎن
ﻫدﻓﻪ اﻟﻌﺎم إﺻﻼح اﻟدوﻟﺔٕ ،واﻧﻘﺎذ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻣـﺎ ﻫـو ﻓﻳـﻪ .وﺗﺣﻘﻳـق ﻏﺎﻳـﺔ اﻹﺳـﻼم ﻓـﻲ

إﻗﺎﻣــﺔ ﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻌــدﻝ واﻟﻣﺳــﺎواة ،وﺗﻧﺷــﺋﺔ أﻓـراد ﻣــدﻋﻣﻳن ﺑــﺎﻷﺧﻼق واﻟﻔﺿــﻳﻠﺔ ،وﻳﻧﺗﻘــﻝ

ﻣــن ﻓﺿــﻳﻠﺔ اﻟﻔــرد إﻟــﻰ ﻓﺿــﻳﻠﺔ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ،أي ﻣــن اﻷﺧــﻼق إﻟــﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻣــن اﻟﺣرﻳــﺔ

اﻟﻣﻧﺿﺑطﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ.

ﻳؤﻛــد اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ﻋﻠــﻰ دور اﻟﻌﻘــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وأﻧــﻪ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻳﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻌــﻝ ﺑﺄﻧــﻪ ﺧﻳــر أو

ﺗﻣﺎﻣــﺎ ،وذﻟــك
ﺷــر .ﻓﺎﻟﻌﻘــﻝ ﻫــو ﻣﻘﻳــﺎس ﻟﻠﺧﻳــر واﻟﺷــر ،واﻹﻧﺳــﺎن ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻳﻘﻬــر اﻟﺷــﻬوات ً
ﻟﺳــﻳطرة اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠﻳــﻪ ،وﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓﺣرﻳــﺔ اﻟــﻧﻔس ﻻ ﺗﺗﺣﻘــق إﻻ ﺑــﺎﻟﺗﺣرر ﻣــن اﻟﻘﻳــود اﻟﻣﺎدﻳــﺔ ،إذا
ﺻﺎرت اﻟﻧﻔس ﻋﻘﻼً.17

إن ﻟﻛــﻝ ﺷــﺧص ﻣــن أﺷــﺧﺎص اﻟﻧــﺎس ﻗــوﺗﻳن :أﺣــدﻫﻣﺎ ﻋﺎﻗﻠــﺔ ،واﻷﺧــرى ﺣﻳواﻧﻳــﺔ ،وﻟﻛــﻝ واﺣــدة
ﻣﻧﻬﻣﺎ إرادة واﺧﺗﻳﺎر ،وﻫو ﻛﺎﻟواﻗف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،وﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧزاع ﻏﺎﻟب ،ﻓﻧزاع اﻟﻘـوة اﻟﺣﻳواﻧﻳـﺔ ﻧﺣـو

ﻣﺻــﺎدﻓﺔ اﻟﻠــذات اﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ اﻟﺷــﻬواﻧﻳﺔ ،وﻧ ـزاع اﻟﻘــوة اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﻧﺣــو اﻷﻣــور ﻣﺣﻣــودة اﻟﻌواﻗــب ،ﻣﺛــﻝ
أﻧ ـواع اﻟﻌﻠــوم ،وأﻧ ـواع اﻷﻓﻌــﺎﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــدي اﻟﻌواﻗــب اﻟﻣﺣﻣــودة .واﻹﻧﺳــﺎن ﺣــر ﻓــﻲ أن ﻳﺧﺗــﺎر

ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

واﻹﻧﺳ ــﺎن ﻣرﻳ ــد وﻗ ــﺎدر ﻋﻠ ــﻰ أﻓﻌﺎﻟ ــﻪ إذا ﺻ ــدرت ﻋ ــن ﻋﻠ ــم وﺗﻌﻘ ــﻝٕ ،واذا ﻟ ــم ﺗﺻ ــطدم ﻣ ــﻊ إرادة
واﺧﺗﻳﺎر اﻵﺧـرﻳن ،أو ﻣـﻊ ﺑﻌـض اﻟﺻـﻔﺎت اﻟذاﺗﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﺳـﺎﺋر اﻷﺷـﻳﺎء اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ،ﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن
ـر ﺣرﻳــﺔ ﺗﺎﻣــﺔ وﺻــﺣﻳﺣﺔ ،ﻷن
ﻳﻔﻌــﻝ أﻓﻌﺎﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺣــدود اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟــﻪ ،وﻳﻛــون ﺑﻬــذا ﺣـ ًا

ﺣرﻳﺗﻪ ﻣﻘﻳـدة ﺑﺣـدود ﻻ ﺳـﻳطرة ﻟـﻪ ﻋﻠﻳﻬـﺎ .ﻓﻬـﻲ ﺣرﻳـﺔ ﻏﻳـر ﻣطﻠﻘـﺔ إﻟـﻰ ﺣـدود اﻟﻔوﺿـﻰ ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ
ﻣﻘﻧﻧﺔ وﺻﺣﻳﺣﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗـزم ﺑﺎﻟﻌﻘـﻝ واﻹرادة واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﻳـﺎر اﻟﺧﻳـر أو اﻟﺷـر؛ وﻳـدﻟﻝ ﻋﻠـﻰ

ذﻟــك ﺑﻘوﻟــﻪ« :ﺷــﺄن اﻟﺧﻳــر ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ أن ُﻳﻧــﺎﻝ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳــﺎر واﻹرادة ،وﻛــذﻟك اﻟﺷــرور إﻧﻣــﺎ ﺗﻛــون
ﺑـﺎﻹرادة واﻻﺧﺗﻳـﺎر» .18ﻓواﺟـب ﻋﻠـﻰ ﻛــﻝ ﻣـن ﻳـروم ﻧﻳـﻝ اﻟﻔﺎﺿــﻝ أن ﻻ ﻳﺗﻐﺎﻓـﻝ ﻋـن ﺗـﻳﻘظ ﻧﻔﺳــﻪ
ﻓﻲ ﻛﻝ وﻗت ،وﺗﺣرﻳﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺻﻠﺢ ﻟﻬﺎ ،وأن ﻻ ﻳﻬﻣﻠﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ».19
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن  -ﻋﻧد اﻟﻔﺎراﺑﻲ  -ﻛﺎﺋن أﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ،ﻳﻣﺎرس ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـن اﻟﺣرﻳـﺔ

اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻣــﺎرس ﺣﻳﺎﺗــﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻣــن اﻻﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻌﻘﻠــﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻝ .وﻫــو ﻟــﻳس

-9ﻛﺎﺋﻧــﺎ ﻣﻧﻌــزﻻً ﻋﻠــﻰ ذاﺗــﻪٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻓــﻲ اﺗﺻــﺎﻝ وﺗواﺻــﻝ ﻣــﻊ اﻵﺧ ـرﻳن ،ﻳﺧــدﻣﻬم وﻳﺧدﻣوﻧــﻪ،
ً
ﻳﻌﻠﻣﻬـم وﻳﻌﻠﻣوﻧــﻪ ،ﻳﺳوﺳــﻬم وﻳﺣﺎﻛﻣوﻧــﻪ .وﻫـذا ﻣــﺎ ﻳﻧﻘــﻝ ﻣﻔﻬوﻣــﻪ ﻟﻠﺣرﻳـﺔ ﻣــن اﻟــداﺋرة اﻟﻔردﻳــﺔ إﻟــﻰ
اﻟداﺋرة اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ.

وﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣوﻗ ــف اﻟﻔ ــﺎراﺑﻲ ﻟﻠﺣرﻳ ــﺔ إذا ﻓﻬﻣﻧ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫ ــﺎ اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ ،اﻟ ــذي ﻳﺿ ــم اﻷﺧ ــﻼق
واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑـﺎﻟﻌﻠم اﻟﻣـدﻧﻲ ،ذﻟـك اﻟﻌﻠـم اﻟـذي «ﻳﻔﺣـص ﻋـن أﺻـﻧﺎف اﻷﻓﻌـﺎﻝ

واﻟﺳ ــﻳر اﻹرادﻳ ــﺔ ،وﻋ ــن اﻟﻣﻠﻛ ــﺎت واﻷﺧ ــﻼق واﻟﺳ ــﺟﺎﻳﺎ واﻟﺷ ــﻳم اﻟﺗ ــﻲ ﻋﻧﻬ ــﺎ ﺗﻛ ــون ﺗﻠ ــك اﻷﻓﻌ ــﺎﻝ
واﻟﺳﻳر ،وﻋن اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺗﻔﻌﻝ ،وﻛﻳف ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن».20
وﻻ ﻳﻛﺗﻔﻲ اﻟﻔـﺎراﺑﻲ ﺑﺗوﺿـﻳﺢ ﻣﺎﻫﻳـﺔ اﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﻧظرﻳـﺔ ﻓﻘـط ،ﺑـﻝ ﻻﺑـد أن ﺗﺗﺣـوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ إﻟـﻰ
ﻋﻣﻝ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳظﻬر ﺑﺷﻛﻝ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻣﻲ اﻷﺧـﻼق واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ،ﺣﻳـث ﺗﻘـﺎم اﻷﺧـﻼق
ﻋﻠﻰ اﻹرادة ،وﻳﻘرر ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻷن اﻹرادة ﻋﻣﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .أﻣـﺎ
اﻟﻣﺿطرون واﻟﻣﻘﻬـورون ﻣـن أﻫـﻝ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ أﻓﻌـﺎﻝ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳـﺔ ،ﻓﺈﻧﻣـﺎ اﻟﻣﻘﻬـور ﻋﻠـﻰ

ﻓﻌ ــﻝ ﺷ ــﻲء ﺻ ــﺎرت ﻣواظﺑﺗ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻗﺳ ــر ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻻ ﺗﻛﺳ ــﺑﻪ ﻫﻳﺋ ــﺔ ﻧﻔﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻣﺿ ــﺎدة ﻟﻠﻬﻳﺋ ــﺎت
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 21ﻓﺷرط اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﻠق  -ﻓﺿـﻳﻠﺔ أو رذﻳﻠـﺔ  -أن ﻳﺧﺗـﺎرﻩ اﻹﻧﺳـﺎن ،وﻳﻔﻌﻠـﻪ ﺑـﺈرادة ﺣـرة

ﻏﻳر ﻣﺟﺑور أو ﻣﻘﻬور.
وﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻻ ﻗﻳﻣــﺔ ﻟﻠﻧظــر إذا ﻟــم ﻳﻘﺗــرن ﺑﺎﻟﻌﻣــﻝ ،ﻷن «ﺗﻣــﺎم اﻟﻌﻠــم ﺑﺎﻟﻌﻣــﻝ»
واﻹﻧﺳــﺎن اﻟﺣــق ﻫــو ﻣــن ﻳﻌﻠــم اﻟﺧﻳــر وﻳﻌﻣــﻝ ﺑــﻪ ،واﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻟﻛﺎﻣــﻝ ﻫــو ﻣــن ﺣﺻــﻝ اﻷﻣــور

اﻟﻧظرﻳ ــﺔ ،وﺣوﻟﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻓﻠﺳ ــﻔﺔ ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﻹﺻ ــﻼح ﻣدﻳﻧﺗ ــﻪ .و«أﻫ ــﻝ اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ اﻟﻔﺎﺿ ــﻠﺔ ﻟﻬ ــم أﺷ ــﻳﺎء

ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ وﻳﻔﻌﻠوﻧﻬﺎ ،وأﺷﻳﺎء أﺧرى ﻣن ﻋﻠم وﻋﻣﻝ» .22ﻓـﺎﻵراء اﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻠـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ

«ﻣﻧﻬﺎ آراء ﻓﻲ أﺷﻳﺎء ﻧظرﻳﺔ ،وآراء ﻓﻲ أﺷﻳﺎء إرادﻳﺔ».23
إن ﺣــدﻳث اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ﻋــن اﻟﺣرﻳــﺔ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﺣﺻ ـرﻩ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧظــري ﻓﻘــط ،ﺑــﻝ ﻳﺗﻌــداﻩ إﻟــﻰ
اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌﻣﻠــﻲ اﻟﺗطﺑﻳﻘــﻲ ،وﻫــذﻩ ﺳــﻣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ اﻧﻌﻛﺳــت ﻋﻠــﻰ أﻋﻣﺎﻟــﻪ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ ﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم ،ﺣﺗــﻰ

ﻋﻣﻠﻳــﺎ ﻓﻘــط ،ﺑــﻝ ﻧﺟــد اﻻﻟﺗﺣــﺎم اﻟﺷــدﻳد ﺑــﻳن
ﻛﺗﺎﺑــﺎ ً
ﻛﺗﺎﺑــﺎ ﻧظرًﻳــﺎ ﻓﻘــط ،أو ً
أﻧﻧــﺎ ﻻ ﻧﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻧﺟــد ً
ـر
ـﻠﺑﻳﺎ ﻣﺗـواﻛﻼً ،ﺑــﻝ ﻋﻧﺻـ ًا
اﻟﻣﺟــﺎﻟﻳن .وﺗﻠــك ﻗﻳﻣــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻛﺑــرى ﻟﻺﻧﺳــﺎن ،ﺣــﻳن ﻻ ﻳﻌــود ً
ﻛﺎﺋﻧــﺎ ﺳـ ً

ﻓﻌﺎﻻً وﻋﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﻳن ،وﻳﺷـﺑﻪ اﻟﻔـﺎراﺑﻲ «اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺑدن اﻟﺗﺎم اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟذي ﺗﺗﻌﺎون أﻋﺿﺎؤﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻣﻳم اﻟﺣﻳﺎة وﺣﻔظﻬﺎ».24

 - 10إن أﻫــم ﻛﺗــب اﻟﻔــﺎراﺑﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻛﺗــﺎب «آراء أﻫــﻝ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ» ﻗــد اﺳــﺗﻐرق ﺗﺄﻟﻳﻔــﻪ ﺳــﻧﻳن
ﻋددا ،ﺑدأ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻐداد ،وأﺗﻣﻪ ﻓﻲ دﻣﺷق ،وأﻋـﺎد اﻟﻧظـر ﻓﻳـﻪ ووﺿـﻊ ﻟـﻪ ﻓﺻـوﻻً ﻓـﻲ ﻣﺻـر،
ﻓﻬو ﻛﺗﺎب ﻧﺑـﻊ ﻣـن ﻣﻌﺎﻳﺷـﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟواﻗـﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـراق واﻟﺷـﺎم وﻣﺻـر ،وﻫـو
ﻣــﺎ أﻛــدﻩ ﺑﻘوﻟــﻪ« :إن أﻧﻔــﻊ اﻷﻣــور اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣــرء ﻓــﻲ اﺳــﺗﺟﻼب ﻋﻠــم اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ وﻏﻳ ـرﻩ ﻣــن

اﻟﻌﻠــوم أن ﻳﺗﺄﻣــﻝ أﺣـواﻝ اﻟﻧــﺎس وأﻋﻣــﺎﻟﻬم وﻣﺗﺻــرﻓﺎﺗﻬم» ,25ﻓﻬــو ﻟــم ﻳﻘﺗﺻــر ﻓــﻲ ﺗﺻــورﻩ ﻟﻠﺣرﻳــﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ،ﺑﻝ ﺗﻌداﻩ ﻟرؤﻳﺗﻬﺎ ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ دﻧﻳﺎ اﻟﻧﺎس.

وﺗﺻ ــور اﻟﻔ ــﺎراﺑﻲ ﻟﻺﻧﺳ ــﺎن  -ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻣؤﻟ ــف وﻏﻳـ ـرﻩ  -أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎﺋن اﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ،ﻻ ﺗﺗﺣﻘ ــق ﻟ ــﻪ

اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ واﻟﻛﻣﺎﻝ إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻳﺳﻌﻰ ﻧﺣـو ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺳـﻌﺎدة؛ ﻓﻬـﻲ ﻏﺎﻳـﺔ ﻣـﺎ

ﻳﺗﺷــوﻗﻪ ﻛــﻝ إﻧﺳــﺎن ،وﻳﻧظــر إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻌﺎدة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ اﻟﺧﻳــر واﻟﻛﻣــﺎﻝ .واﻟﺳــﻌﺎدة اﻟﺣﻘــﺔ ﻫــﻲ

اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻳﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ،أو ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻔﺎراﺑﻲ :إن اﻟﺧﻳـر اﻷﻓﺿـﻝ واﻟﻛﻣـﺎﻝ

اﻷﻗﺻــﻰ إﻧﻣــﺎ ُﻳﻧــﺎﻝ أوﻻً ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ ،ﻻ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟــذي ﻫــو أﻧﻘــص ﻣﻧﻬــﺎ .ﻓﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ُﻳﻘﺻــد
ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺎﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ،

واﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎون ﻣدﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺎﻝ ﺑﻪ اﻟﺳـﻌﺎدة ﻫـﻲ اﻷﻣـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ ،وﻛـذﻟك اﻟﻣﻌﻣـورة
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ .26وﻛﺄﻧﻪ ﺑﻬذا ﻳﺣﻘق رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أن ﺗﻛون دﻋوﺗﻪ دﻋوة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣـﻳن.
داﺋﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻹﺻـﻼح اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ،وﻳـرى أﻧـﻪ اﻟﻣـدﺧﻝ ﻟﻺﺻـﻼح اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
وﻛﺎن اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻳﻬـدف ً
واﻷﺧﻼﻗﻲ .ووﺟود ﺳﻠطﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺎدﻟـﺔ ﻛﻔﻳﻠـﺔ ﺑـﺄن ﺗﺣﻘـق اﻟﺗﻐﻳﻳـر واﻹﺻـﻼح اﻟﻣﻧﺷـود ﻷﺧـﻼق

اﻟﻧـﺎس وأﺣـواﻟﻬم .وﻣــن ﻫﻧـﺎ ﻛـﺎن ﺗرﻛﻳـزﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﺋﻳس اﻟﻔﺎﺿـﻝ ،وﺑﻳـﺎن دورﻩ ﻓــﻲ ﻗﻳـﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ.
ﻫذا اﻟرﺋﻳس ﻫو اﻟذي ﻳﻘف ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﻓﻌـﻝ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺑﻠـﻎ ﺑـﻪ اﻟﺳـﻌﺎدة ،وﻣـن ﺻـﻔﺎﺗﻪ «أن ﻳﻛـون

ـداﻣﺎ ﻏﻳـر ﺧـﺎﺋف ،وﻻ
ًا
ﻗوي اﻟﻌزﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻳرى أﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻔﻌﻝ
ﺟﺳور ﻋﻠﻳـﻪ ،ﻣﻘ ً
ﺿﻌﻳف اﻟﻧﻔس».27
أﻣــﺎ إذا ُوﺟــد اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﺣــر اﻟﻔﺎﺿــﻝ ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ ﻏﻳــر ﻓﺎﺿــﻠﺔ ،ﻓﻳــدﻋوﻩ اﻟﻔــﺎراﺑﻲ أن ﻳﺗــرك ﻫــذﻩ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻳﺑﺣث ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـﻊ أﻗ ارﻧـﻪ ،وﻳـرى أﻧـﻪ «ﻻ ﻳﻣﺗﻧـﻊ أن ﻳﻛـون
ـﺎﻛﻧﺎ ﺑﺈرادﺗـﻪ أو ﺑـﻼ إرادﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ ﺟﺎﻫﻠﻳـﺔ ،وﻳﻛـون ذﻟـك
ﻣن ﻫو ﺟزء ﻣـن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺳ ً
اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺟــزًءا ﻏر ًﻳﺑــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ..وﻟﻬــذا اﺣﺗــﺎج اﻷﻓﺎﺿــﻝ اﻟــذﻳن دﻓﻌ ـوا إﻟــﻰ ﺳــﻛن
اﻟﻣــدن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳــﺔ ﻟﻌــدم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ إﻟــﻰ اﻟﻬﺟـرة إﻟــﻰ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ إذا اﺗﻔــق وﺟودﻫــﺎ ﻓــﻲ

 - 11وﻗت ﻣﺎ» 28ﻓﻬو ﻻ ﻳﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠوﺿﻊ اﻟراﻫن اﻟﻔﺎﺳد ،ﺑﻝ ﻳدﻋو اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﻣﺎرس ﺣرﻳﺗـﻪ ﻓـﻲ أن
ﻳﻬﺟر اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻳوﻟﻪ ،ﻳﻬﺎﺟر ﺑﺣﺛًـﺎ ﻋـن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ .ﺧﺎﺻـﺔً إذا ﻓﺷـﻝ أن
ﻳﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺎﺿﻝ.
وﻫﻛذا ﻟم ﻳﻛن ﺗﺻور اﻟﻔﺎ ارﺑﻲ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻣﺣض ﺧﻳﺎﻝ ،أو ﻣﺟرد ﺑﺣﺛًﺎ ﻧظرًﻳﺎ ،ﺑﻝ ﻧﺳﺟﻬﺎ ﻓﻲ رؤﻳﺔ
واﻗﻌﻳﺔ ﻟﻸﻣور ،وﻣﻌﺎﻳﺷـﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺗـﻲ زارﻫـﺎ ،وزودﺗـﻪ أﺳـﻔﺎرﻩ اﻟﻛﺛﻳـرة ،وﺗﻧﻘﻼﺗـﻪ ﺑـﻳن
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظروﻓﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺻور ﺣﻘﻳﻘﻲ وواﻗﻌﻲ ﻟﻠﺣرﻳﺔ.

ج  -الحـرية عند الصوفية
إن اﻟﺗﺻوف ﺟزء ﻣن اﻟﻔﻛر اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﻣﻌﻧـﺎﻩ اﻟواﺳـﻊ ،وﻣـن اﻟﺻـﻌب أن ﻧﺗﺻـور أن اﻟﺻـوﻓﻳﺔ
ﻛــﺎﻧوا ﺑﻌﻳــدﻳن ﻋــن اﻟواﻗــﻊ اﻟــداﺋر ﺣــوﻝ ﻗﺿــﻳﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ ،وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ واﻹرادة

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺳـواء ﻟـدى اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ أم ﻟـدى اﻟﻣﺗﻛﻠﻣـﻳن ،ﺧﺎﺻـﺔ وأن ﻣـن ﺑﻳـﻧﻬم ﻣـن ﺑﻠـﻎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ
ﻋﺎﻟﻣﺎ
ﻣﺟﺗﻬدا.
ﻛﻼﻣﻳﺎ ،أو ﻓﻘﻳﻬًﺎ
ً
ً
ﻣرﺗﺑﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ،أو ﻛﺎن ً
إﻻ أن اﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻧدﻫم ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎص ﻏﻳر اﻟذي ِأﻟﻔﻧـﺎﻩ ﻋﻧـد ﻏﻳـرﻫم ،وﻟـﻳس ذﻟـك ﻏر ًﻳﺑـﺎ؛ ﻷﻧﻬـم
اﺳﺗﻘﻠوا ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬم وﻣﻘﺎﻻﺗﻬم .وﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﻬم أﻓﻛـﺎرﻫم اﻟﻔﻬـم اﻟﺻـﺣﻳﺢ إﻻ إذا ﻋرﻓﻧـﺎ اﻟﻣﻘﺻـود
ﻣﻧﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﺣﻳـ ـ ـ ـ ـ ــث إن ﻟﻬـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻓﻬﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ــم اﻟﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎص ،وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ــذﻛرﻩ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬم اﻟﻘﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻳري

ظﺎ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ﻟﺗﻛون ﻣﻌـﺎﻧﻳﻬم ﻣﺳـﺗﺑﻬﻣﺔ ﻋﻠـﻰ
)ت 465ﻫـ( ﻗﺎﺋﻼً :ﻟﻬذﻩ «اﻟطﺎﺋﻔﺔ أﻟﻔﺎ ً

ﻏﻳرﻫم».29

ﺟﻣﻳﻌـﺎ ﺑـﺎﻟﺟﺑر ،ﻣﻌﺗﺑـرﻳن أن أﻫـم ﺳـﻣﺔ ﻣـن ﺳـﻣﺎت اﻟﺣﻳـﺎة
وﻳذﻫب اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ وﺻم اﻟﺻـوﻓﻳﺔ
ً
ﺟﻣﻳﻌـﺎ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف
اﻟروﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻳدة اﻟﺟﺑر ،وأن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻳـدة ﻫـﻲ ﻋﻘﻳـدة اﻟﺻـوﻓﻳﺔ
ً
ﻣﺷﺎرﺑﻬم وﻣﻧﺎزﻋﻬم.30

وﻫــذا اﻻدﻋــﺎء ﻏﻳــر ﺻــﺣﻳﺢ ﻋﻠــﻰ اﻹطــﻼق؛ ﻷﻧﻬــم اﺧﺗﻠﻔ ـوا ﻓــﻲ ﻫــذا اﻷﻣــر ﺑــﻳن ﻗــﺎﺋﻠﻳن ﺑــﺎﻟﺟﺑر

وﻗــﺎﺋﻠﻳن ﺑﺎﻟﺣرﻳــﺔ .وﻛــﺎن أﻏﻠــب ﻣــن ﺻـ ّـرح ﺑــﺎﻟﺟﺑر ﻫــم ﻣــن أدﻋﻳــﺎء اﻟﺻــوﻓﻳﺔ اﻟــذﻳن ﺣــﺎوﻟوا أن
ﻳﺗﺧــذوا ﻣــن اﻟﺗﺻــوف ذرﻳﻌــﺔ ﻹﺳــﻘﺎط اﻟﻌﺑــﺎدات واﻟﺗﻛــﺎﻟﻳف ،ﻓــﺎدﻋوا أﻧﻬــم ﻻ ﻳﻘﻔ ـون ﻋﻧــد ظــﺎﻫر
اﻟــدﻳن ،ﺑــﻝ ﻳﻧﻔــذون إﻟــﻰ ﺑﺎطﻧــﻪ ،وأن ﻣــﺎ اﻧﺗﻬــﻰ إﻟﻳــﻪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻣــن أﺣﻛــﺎم ﻟــﻳس ﺳــوى ﻣﺟــرد رﺳــوم
وأوﺿﺎع ﻫﻲ ظﺎﻫر اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺑﺎطن ﻓﻬو ﻳﻛﺷف ﻋـن ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻐﻳـب ،وﻓرﻗـوا ﺑـﻳن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ

واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،واﺧﺗﺻوا أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.

 - 12ٕوان ﻛﺎن ﺗﻐﻠﻳب اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎطن ﻋﻠـﻰ اﻟظـﺎﻫر ﻟـﻪ ﺧطورﺗـﻪ ،ﻷﻧـﻪ «ﻳـؤدي إﻟـﻰ إﻟﻐـﺎء اﻟﺗﻛﻠﻳـف،
واﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ .وﻗــد وﻗــﻊ ﺑﻌــض أدﻋﻳــﺎء اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ﻓﻳــﻪ ،وارﺗﻛﺑـوا ﻣــﺎ ﺳــوﻟﺗﻪ ﻟﻬــم

ﺣرﻣﻪ اﷲ».31
ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن رذاﺋﻝ وﺷرور ،واﺳﺗﺗروا ﺗﺣت اﺳم اﻟﺳﻛر واﻟﻐﻳﺑﺔ ﻹﺗﻳﺎن ﻣﺎ ﱠ

ﻛﻣﺎ ادﻋﻰ ﻫؤﻻء ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺣرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺧﺑﺔ ،ﺗﺧـوﻝ ﻟﻬـم رﻓـض اﻷﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﻟﻠـدﻳن،
وﺗﺧــوﻝ ﻟﻬــم ﺣــق ﺷــرب «ﺧﻣــر اﻟﺣــر» ﻟــم ﺗﻛــن ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘﻠــﺔ ﺑــﻝ ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم؛ ﻓــﺈن اﻟﺳــﻳطرة ﻛﺎﻧــت
ﻟﻠﻣوﻗــف اﻟﻣﻌﺗــدﻝ .ﻷن «اﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﺣرﻳــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ﻳﻘــود إﻟــﻰ ﻛﺎرﺛــﺔٕ ،واﻟــﻰ ﺟﻧــون اﻟﻔــردٕ ،واﻟــﻰ
اﻟزﻧدﻗﺔ واﻟﺟﺣﻳم».32

إن اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻳﻧﻛـر اﻟﺣرﻳـﺔ ،أو اﻟـذي ﻳﺗطـرف ﻓـﻲ اﻟﺣرﻳـﺔ ﻻ ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻐﺎﻟﺑﻳـﺔ ،ﻓـﺎﻟﻣوﻗف اﻟﻌـﺎم
ﻟﻠﺻوﻓﻳﺔ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﺗﺟـﺎﻩ أﻫـﻝ اﻟﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣرﻳـﺔٕ ،واﺛﺑـﺎت اﻟﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ واﻟﺗﻛﻠﻳـف .واﻫـﺗم اﻟﻛﺛﻳـرون
ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺣرﻳﺔ ،ﻣن أﺷﻬرﻫم «اﻟﻘﺷﻳري» اﻟذي أﻓرد اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺑﺎب ﺧـﺎص ﻓـﻲ رﺳـﺎﻟﺗﻪ،

ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻳﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ.
وﺗرك ًا
أﺛر ً

وﻛــذﻟك اﻫــﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ )ت 243ﻫ ــ( ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ «اﻟرﻋﺎﻳــﺔ» ﺑﺎﻟﺣرﻳــﺔ .أﻣــﺎ اﻹﻣــﺎم اﻟﻐ ازﻟــﻲ )ت

505ﻫ ــ( ﻓﺗﻧــﺎوﻝ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ «اﻹﺣﻳــﺎء» ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺣرﻳــﺔٕ ،وادراك أﺑﻌــﺎدﻩ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ،
واﻋﺗﺑر أن اﻟﺣرﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن ﻓﻘط .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺑـن ﻋرﺑـﻲ )ت 638ﻫ ـ(
اﻟذي ﺧﺻص ﺑﻌض ﻓﺻوﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻛﻳﺔ» ﻟﻌرض ﻣﻘﺎم اﻟﺣـرﻳﺔ.

ﻳﺧﺗﻠف ﻣوﻗف اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻣـن اﻟﺣرﻳـﺔ ﻋـن ﺑﻘﻳـﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻌـﻝ اﻹﻧﺳـﺎن ،ﻓﺎﻟﺣرﻳـﺔ-

ﻋﻧــدﻫم -ﻻ ﺗﻘــف ﻋﻧــد ﺣــدود اﻻﺧﺗﻳــﺎر اﻟﺣــر ﺑــﻳن ﻓﻌﻠــﻳن ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺣرﻳــﺔ ذات ﻣﻔﻬــوم ﺧــﺎص،
وﺗﻌﻧــﻲ ﺗﺣــرر اﻟــﻧﻔس ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟــدﻧﻳﺎ وﻣﻠــذاﺗﻬﺎ ،وﻫــﻲ ﻣﻌﻧــﻰ ﻻ ﻳﻧﻔﺻــﻝ ﻋــن ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌﺑودﻳــﺔ

ﷲ.
ﻌرف اﻟﺻوﻓﻳﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﺣرر ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﺳوى اﷲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺣرر ﻣن ﻋﺑودﻳـﺔ اﻟـدﻧﻳﺎ،
ُﻳ ﱢ

وﻋﺑودﻳ ـ ـﺔ اﻟـ ــﻧﻔس ،وﻋﺑودﻳـ ــﺔ اﻟﺷـ ــﻳطﺎن ،وﻫـ ــﻲ «اﻟﺧـ ــروج ﻋـ ــن رق اﻟﻛﺎﺋﻧـ ــﺎت ،وﻗطـ ــﻊ اﻟﻌﻼﺋـ ــق

واﻷﻏﻳ ــﺎر» 33وﻫ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ارﺗ ــب :ﺣرﻳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋ ــن رق اﻟﺷ ــﻬوات .وﺣرﻳ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻋ ــن رق
اﻟﻣـ ـرادات ﻟﻔﻧ ــﺎء إرادﺗﻬ ــم ﻋ ــن إرادة اﻟﺣ ــق .وﺣرﻳ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻋ ــن رق اﻟرﺳ ــوم واﻵﺛ ــﺎر

ﻻﻧﻣﺣﺎﻗﻬم ﻓﻲ ﺗﺟﻠﻲ ﻧور اﻟﺣق.

 - 13وﻳﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝ اﻟﺷﺎﻋر:
اﻟﻌﺑد ﺣر ﻣﺎ ﻗﻧـﻊ

واﻟﺣر ﻋﺑد ﻣﺎ طﻣﻊ

وﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﻣﻔﻬ ــوم ﻟﻣﻌﻧ ــﻰ اﻟﺣرﻳ ــﺔ ﻳﺗﺑ ــﻳن ﻣ ــدى اﻻرﺗﺑ ــﺎط اﻟوﺛﻳ ــق ﺑ ــﻳن ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﺣرﻳ ــﺔ وﻣﻔﻬ ــوم
داﺋﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧدﻣون ﻣﺻطﻠﺢ «اﻟﻌﺑد» ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻣﻠﺗـزم ﺑـﺎﻟﺣق ،ﻓـﻲ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ،ﻓﻬم ً
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺻطﻠﺢ «اﻟﻌﺑودﻳﺔ» ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

وﻗــد أورد ﺷــﻳوخ اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ﻋــدة أﻗ ـواﻝ ﺗﺑــﻳن ﻫــذا اﻻرﺗﺑــﺎط .ﻓﻳﻘــوﻝ «أﺣﻣــد ﺑــن ﺧﺻ ـروﻳﻪ» )ت
240ﻫ ــ(« :إن اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻣــﺎم اﻟﻌﺑودﻳــﺔ ،وﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻌﺑودﻳــﺔ ﺗﻣــﺎم اﻟﺣرﻳــﺔ» .وﻳــرى «ﺑﺷــر

اﻟﺣــﺎﻓﻲ» )ت 277ﻫ ــ( أن ﻣــن «أراد أن ﻳــذوق طﻌــم اﻟﺣرﻳــﺔ ،وﻳﺳــﺗرﻳﺢ ﻣــن اﻟﻌﺑودﻳــﺔ ﻓﻠﻳطﻬــر

اﻟﺳرﻳرة ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ».34
وﺳﺋﻝ اﻟﺟﻧﻳد )ت 297ﻫـ( ﻋن اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﺄﺟﺎب ﻗﺎﺋﻼً :إﻧـك ﻟـن ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ ﺻـرﻳﺢ اﻟﺣرﻳـﺔ وﻋﻠﻳـك
ُ
35
ﻋﺑدا ﻛﻧت ﻓﻳﻣﺎ دوﻧﻪ ًا
ﺣر .
ﻣن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﺑودﻳﺗﻪ ﺑﻘﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻧت ﻟﻪ وﺣدﻩ ً
ـﺗﻬﻳﺎ ﻷﻣــر ﻣــن أﻣــور اﻟــدﻧﻳﺎ أو اﻟــﻧﻔس ،وﻟــو ﻛــﺎن
ﻓﺎﻟﺣرﻳــﺔ – ﻋﻧــدﻫم  -أﻻ ﻳﻛــون اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﺷـ ً
ﻣﺟﺑور ﻻﻧﺗﻔت ﻗدرﺗﻪ واﺧﺗﻳﺎرﻩ ،ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻫـﻲ إﺑـراز ﻟﺗوﺣﻳـد اﻟﻌﺑـﺎدة ،ودﻋـوة ﻟﻌـدم اﻟﺧﺿـوع
ًا
ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻷﺣد ﺳوى اﷲ.

ﻓﺎﻟﺗوﺣﻳــد  -ﻛﻣــﺎ ﻓﺳ ـرﻩ اﺑــن اﻟﻘــﻳم اﻟﺟوزﻳــﺔ )ت 751ﻫ ــ( « -ﻫــو أن ﻳﺷــﻬد اﻧﻔ ـراد اﻟــرب ﺗﺑــﺎرك
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺧﻠق واﻟﺣﻛم ،وأﻧﻪ ﻣﺎ ﺷـﺎء ﻛـﺎن ،وﻣـﺎ ﻟـم ﻳﺷـﺄ ﻟـم ﻳﻛـن ،وأﻧـﻪ ﻻ ﺗﺗﺣـرك ذرة إﻻ ﺑﺈذﻧـﻪ،

وأن اﻟﺧﻠق ﻣﻘﻬورون ﺗﺣت ﻗﺑﺿﺗﻪ».36

وﻳرﺗﺑط ﺑﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﺑودﻳﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺗـدﺑﻳر ،واﻟﺗﺑـرؤ ﻋـن ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﺳـوى اﷲ ،ﻓﺎﻟﺣرﻳـﺔ ﺧـروج ﻋـن رق
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت وﻋن اﻟدﻧﻳﺎ ﻛﻠﻬﺎ ،أو ﻛﻣﺎ ﻗـﺎﻝ «إﺑـراﻫﻳم ﺑـن أدﻫـم» )ت 161ﻫ ـ( «اﻟﺣـر ﻣـن ﺧـرج ﻣـن

اﻟدﻧﻳﺎ ﻗﺑﻝ أن ﻳﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ،وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﺳﻘوط اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻋن ﻗﻠﺑﻪ ﺑﻳن أﻣور اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة ،ﻓﻼ
ﻳﺳﺗرﻗﻪ ﻋﺎﺟﻝ دﻧﻳﺎﻩ ،وﻻ آﺟﻝ ﻋﻘﺑﺎﻩ».37
ﻓﺎﻟﻣوﺣد اﻟﺣق ﻫو ﻣن ﻟم ﻳﺷـرك ﻣـﻊ اﷲ أﺣ ًـدا ﻓـﻲ ﺗـدﺑﻳرﻩ وﺣﻛﻣـﻪ وﻋﻠﻣـﻪ ،ذﻟـك ﻷن اﻟﺗوﺣﻳـد ﻫـو
اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻧﻔراد اﷲ وﻟﻳس ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ وﺣدﻩ ،ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﻠق ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻌﺑﺎد.
وﻟﻛ ــن ﻫ ــذا اﻟﻔﻬ ــم ﻟﻠﺗوﺣﻳ ــد ﻳﺛﻳ ــر ﻣﺳ ــﺄﻟﺔ ﺟوﻫرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﺣرﻳ ــﺔ ،أﻻ وﻫ ــﻲ :ﻛﻳ ــف ﺗﺻ ــدر

 - 14اﻟﻣﻌﺎﺻــﻲ ﻋــن اﻟﻌﺑــﺎد ،وﻛﻳــف ﻳﺣﺎﺳــﺑون ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،إذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻟﻬــم ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ،وﻗــدرة ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ
ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ؟ ٕواذا ﻛــﺎن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺟــود ﻫــو إطــﻼق اﻟﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻹﻟﻬﻳــﺔ ،ﻓﻛﻳــف ﻳﻔﺳــر اﻟﺻــوﻓﻳﺔ
طرﻳﻘﻬم اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﺗرﻗﻲ ﻋﺑر أﺣواﻝ وﻣﻘﺎﻣﺎت وﻣﺟﺎﻫدات ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟـﻰ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ؟
وﻫﻝ ﻫم ﻣن أﻫﻝ اﻟﺟﺑر أم ﻣن أﻫﻝ اﻟﻘدر؟

ﻳﺑــدو اﻟﺗﻧــﺎﻗض ﻓــﻲ ﻣوﻗــف اﻟﺻــوﻓﻳﺔ إذ أﻧﻬــم ﻳﻧﻘــدون اﻻﺗﺟــﺎﻫﻳن ،ﻓﻳﻧﻘــد اﺑــن اﻟﻘــﻳم اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻘدرﻳــﺔ

ﻷﻧﻬم ذﻫﺑوا إﻟﻰ اﻟﺗطرف ﻓﻲ اﻟﺣرﻳـﺔ ،وﻛـذﻟك ﻳﻧﻘـد اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺟﺑرﻳـﺔ ،وﻳـرى أن أﺻـﺣﺎﺑﻪ أﺷـر ﻣـن
اﻟﻘدرﻳﺔ ،وأﺷد ﻋداوة ﷲ وﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻛﺗﺑﻪ ورﺳﻠﻪ ودﻳﻧـﻪ.38

وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻳذﻛر اﻟﻛﻼﺑﺎذي )ت 358ﻫــ( ﻋـﻧﻬم أﻧﻬـم أﺟﻣﻌـوا أن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺧـﺎﻟق ﻷﻓﻌـﺎﻝ
اﻟﻌﺑــﺎد ﻛﻠﻬــﺎ ،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﺧــﺎﻟق ﻷﻋﻳــﺎﻧﻬم ،وأن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﻔﻌﻠوﻧــﻪ ﻣــن ﺧﻳــر وﺷــر ،ﻓﺑﻘﺿــﺎء اﷲ وﻗــدرﻩ

ٕوارادﺗ ــﻪ وﻣﺷ ــﻳﺋﺗﻪ ،39وﺣﺗ ــﻰ ﻻ ﻳﻘﻌـ ـوا ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺑ ــر اﻟﺧ ــﺎﻟص ،وﻳﺻ ــﻠوا إﻟ ــﻰ أن اﻟﺛـ ـواب واﻟﻌﻘ ــﺎب

ﺟﺑرﻳﺎن ﺻرح اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﺑﺄن ﻟﻬم اﺳـﺗطﺎﻋﺔ ،ﻳﺧﻠﻘﻬـﺎ اﷲ ﻟﻬـم ﻣـﻊ أﻓﻌـﺎﻟﻬم ،وأﺟﻣﻌـوا ﻋﻠـﻰ أن ﻟﻬـم
اﻛﺗﺳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫم ﺑﻬﺎ ﻣﺛﺎﺑون وﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺑون».40
«أﻓﻌﺎﻻً و ً
ﺗﺎﻣــﺎ ،ﻓﻔﻳــﻪ ﻣﺟﺎﻧﺑــﺔ
أﻣــﺎ ﻣــن ﻗــﺎﻝ إن اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ﺗﺗــرك اﻟﻌﺑــﺎدات ،وﺗﺳــﻘط أﻋﻣــﺎﻝ اﻟظــﺎﻫر إﺳــﻘﺎ ً
طﺎ ً
ﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻠﺣق ،ﻷن ﻫذا ﻟم ﻳﻛن ﻣﺳﻠك ﻛﻝ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻣﺳـﻠك أدﻋﻳـﺎء اﻟﺻـوﻓﻳﺔ -ﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق

ﺻرح ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟطرﻳق وﻏﺎﻳﺗﻪ.
وأﺷرﻧﺎ ،-وﻫﻧﺎك ﻣن ﱠ

ﻓﻳﻧﻘد اﻟﺟﻧﻳد رﺟﻼً ذﻛر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺋﻼً« :أﻫﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻳﺻﻠون إﻟﻰ ﺗرك اﻟﺣرﻛـﺎت ﻣـن ﺑـﺎب اﻟﺑـر

واﻟﺗﻘوى إﻟﻰ اﷲ» وﻣﺎ ﻫو ﻣﺎ رﻓﺿﻪ اﻟﺟﻧﻳـد ﻗـﺎﺋﻼً« :إن ﻫـذا ﻗـوﻝ ﻗـوم ﺗﻛﻠﻣـوا ﺑﺈﺳـﻘﺎط اﻷﻋﻣـﺎﻝ،
وﻫذﻩ ﻋﻧدي ﻋظﻳﻣﺔ».41

وﻳــرﻓض اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ أن ﻳﻘــﻳم اﻟﺻــوﻓﻲ ورﻋــﻪ ﺑﺗــرك اﻟواﺟــب ،ﻓــﻼ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳطﻠــب اﻟﻌﺑــد اﻟــورع

ﻟﺗﺿــﻳﻳﻊ اﻟﻣواﻫــب .ﻓﺎﻟﺻــوﻓﻳﺔ ﻟــم ﺗﻬــدم اﻟﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ،وﻟــم ﺗﺳــﻘط اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ ،وﻟﻛــن ﻟﻠﺣرﻳــﺔ

ﻋﻧــدﻫم ﻣﻌﻧــﻰ ﺧــﺎص ،ﻳﺧــﺎﻟف ﻣــﺎ ﻫــو ﻋﻧــد ﻏﻳــرﻫم ﻣــن ﻓﻼﺳــﻔﺔ أو ﻣﺗﻛﻠﻣــﻳن .ﻓﻬــﻲ ﺗــﺗﻠﺧص ﻓــﻲ

أﻧﻬــﺎ ﺣرﻳــﺔ ﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﺗﺑﻌــد ﻋــن اﻟﺿــﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ،وﺗﺗﺣﻘــق

ﻋﺑر ﺗطﻠﻊ اﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأﻫﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﺗﻰ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻧظرﻳﺔ.
وﻻ ﺗﻛﺗﻔــﻲ اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻳــﺔ ﻛﻣﻔﻬــوم ﻧظــري ﻣﺟــرد ،ﺑــﻝ ﺗﺣوﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺳــﻠوك ﻋﻣﻠــﻲ ،ودﺳــﺗور

 - 15أﺧﻼﻗﻲ ﺗﻧﻔذﻩ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .ﻓﻘد آﻣﻧوا ﺑوﺟـود اﻹرادة اﻟﺣـرة ،واﻻﺧﺗﻳـﺎر اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻺﻧﺳـﺎن ،إذ
ﻣﺟﺑر ﻻﻧﺗﻔﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ واﻧﻌدﻣت ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ،ﻓﻘد آﻣﻧوا ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ ،وﺑﻘدرة اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻌﻲ،
ًا
ﻟو ﻛﺎن
وﺗﺣﻘﻳق ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻌﻣﻠﻲ ،وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬم اﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻷﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﻠﻛﻬم ﻛﻠـﻪ ﻣﺟـرد ﻓﻛـرة ﻋﺎﻟﻘـﺔ ﻓـﻲ
اﻟذﻫن.

ـﺎر ﻟــدﻗﺎﺋق اﻟﺗوﺣﻳــد،
ﻓﺎﻟﺻــوﻓﻳﺔ اﻷواﺋــﻝ أﻧﺷــﺄوا ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺣرﻳــﺔ رﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺄﺻــﻳﻝ اﻟﻌﺑــﺎدةٕ ،واظﻬـ ًا
واﻟﺗﻧﺑﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ دﻗــﺎﺋق اﻟﺷــرك وﺧﻔﺎﻳــﺎ اﻟرﻳــﺎء ،ووﺟــوب اﻟﺗﺣــرر ﻣــن اﻟﺿــرورات اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗرق اﻹﻧﺳﺎن.
ـر
ﺑﺎﺑـﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺎﻫـدة ،وﺗطﻬﻳـ ًا
وﻳـرى اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺿــرورات اﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ اﻟﺗــﻲ رﱠﻛﺑﻬـﺎ اﷲ ﻓــﻳﻬم ً
ﻟﻠﻧﻔس؛ ﻓﻛﺎن ﺳﻌﻳﻬم إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟﻬﺎد ﻫـو اﻟﺟﻬـﺎد اﻷﻛﺑـر ،ﺟﻬـﺎد اﻟـﻧﻔس .وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن
اﻟﺻـ ــوﻓﻲ ﻳﻘـ ــف ﻣـ ــن اﻻﺷ ـ ـﺗﻬﺎء ﻣوﻗـ ــف اﻟ ـ ـراﻓض ،ﻣﺣـ ــﺎوﻻً اﻟﺗﻐﻠـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺿـ ــرورات اﻟﻧﻔﺳـ ــﻳﺔ

واﻟﺟﺳدﻳﺔ ،ﻓﻬم ﻳﻌﻠﻣون أن اﷲ اﺑﺗﻼﻫم ﺑﻬذﻩ اﻟﺷرور ،وﺑﺣرﻳﺗﻬم ﻳﺳﺗطﻳﻌون أن ﻳﺗﻐﻠﺑوا ﻋﻠﻳﻬﺎ.

إن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﻬوات اﻟﺟﺳد ورﻏﺑﺎﺗﻪ ،وﻓـﻲ ﻗﺗـﻝ أطﻣﺎﻋـﻪ

وﻏ ارﺋ ـزﻩ ،ﻟﻛــﻲ ﺗﺻــﻔو اﻟــﻧﻔس ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻬــﺎد واﻻﻛﺗﺳــﺎب واﻟﺗرﻗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﻠك
اﻟﺻوﻓﻲ.
وﻫذا اﻟطرﻳق ﺑﻣﺎ ﻓﻳـﻪ ﻣـن ﻣﻘﺎﻣـﺎت وأﺣـواﻝ ﻫـو طرﻳـق ﻣﺟﺎﻫـدة ،وﻳﺗﻣﻳـز ﺑﺄﻧـﻪ ﺗرﻗـﻲ ،أي ﺻـﻌود
ﻣن اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺟرد ،وﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫـو روﺣـﻲ ﻏﻳـر ﻣﻠﻣـوس ،وﻛـﻝ

ﻫذا ﻳﺗم ﻟﻠﺻـوﻓﻲ ﺑﺈرادﺗـﻪ« ،ﻓـﺎﻹرادة ﻫـﻲ ﺑـدء طرﻳـق اﻟﺳـﺎﻟﻛﻳن ...واﻹرادة ﻣﻘدﻣـﺔ ﻛـﻝ أﻣـر ،ﻓﻣـﺎ

ﺷﻳﺋﺎ ﻟم ﻳﻔﻌﻠﻪ».42
ﻟم ﻳرد اﻟﻌﺑد ً

ٕواذا ﻛــﺎن اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﷲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﺻــوﻓﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻬــم ﻳﻔرﻗــون ﺑــﻳن اﻟوﺻــوﻝ ﻛﺎﺟﺗﻬــﺎد واﻟوﺻــوﻝ
ﻛﻣﻧﺣﺔ ،وﻳرﻓﻌون اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﻓـوق اﻟﻣـﻧﺢ ،وﻫـو ﻣـﺎ أﻛـدﻩ اﻟﺟﻧﻳـد ﺣـﻳن ﻗـﺎﻝ« :ﺑـﺎب ﻛـﻝ ﻋﻠـم ﻧﻔـﻳس
ﺟﻠﻳﻝ ﺑذﻝ اﻟﻣﺟﻬود .وﻟﻳس ﻣن طﻠب اﷲ ﺑﺑذﻝ اﻟﻣﺟﻬود ﻛﻣن طﻠﺑﻪ ﻋن طرﻳق اﻟﺟود».43
إن ﻣﺟﺎﻫدة اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺗرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﻋـﻼج ﻛـﻝ َﻣﻳـﻝ ،وﻫـم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن أطﺑـﺎء اﻟﻧﻔـوس،
ﻳﺷﺧﺻــون اﻟــداء وﻳــذﻛرون اﻟــدواء ،وﻳــرى اﻟﺻــوﻓﻲ أن ﻋﻣﻠــﻪ اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧــﺎزع اﻟﻣﺗﻌــدد ﻓــﻲ

ﻧﻔﺳــﻪٕ ،واﻳﺟــﺎد اﻻﻧﺳــﺟﺎم اﻟﺧﻠﻘــﻲ ،وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳــﺗم ذﻟــك ﻳﻧﻣﺣــﻲ اﻟﺷــر ﻣــن ﻧﻔﺳــﻪ ،وﺗﻧﺗﻘــﻝ ﻧﻔﺳــﻪ ﻣــن

 - 16ﻧﻔــس أﻣــﺎرة ﺑﺎﻟﺳــوء إﻟــﻰ ﻧﻔــس ﻟواﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻧﻔــس ﻣطﻣﺋﻧــﺔ .ﻓﺎﻟﺻــوﻓﻲ ﻳرﻣــﻲ ﻣــن وراء ﺣرﻳﺗــﻪ إﻟــﻰ
ﺑﺎﻟﺧﻠُق اﻟﻘوﻳم.
اﻟﺗرﻗﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻛﻣﺎﻝ ذاﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ُ
ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ – ﻋﻧدﻫم  -ﻟﻳﺳت وﺻﻔًﺎ ﻟﻺرادة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻣﻘـﺎم ﻳﺳـﻌون إﻟﻳـﻪ ﺑﺎﻟﺟﻬـد واﻟﺗﻌـب،
وﻫــﻲ ﻟﻳﺳــت ﻣﺳــﻠﻣﺔ ﻳﻔﺗــرض وﺟودﻫــﺎ ﻟﻳﺗﺳــﻧﻰ ﻗﻳــﺎم اﻷﺧــﻼق ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻏﺎﻳــﺔ ﻳﺳــﻌون إﻟــﻰ
ﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ ،وﻗﻳﻣــﺔ ﺗﺣــدد ﻣوﻗــف اﻹﻧﺳــﺎن إزاء اﷲ واﻟﻌــﺎﻟم واﻟــﻧﻔس .وﻫــذا ﻣﻔﻬــوم ﻣﺧﺗﻠــف ﻟﻠﺣرﻳــﺔ
ﻣﺳ ــﺗﻣد ﻣ ــن ﻣ ــﻧﻬﺟﻬم اﻟ ــذوﻗﻲ ،ﻓطرﺣـ ـوا اﻟﺟ ــدﻝ اﻟﻌﻘ ــﻳم اﻟ ــذي ﻻ ﻳﻧﺗﻬ ــﻲ ﺣ ــوﻝ اﻟﻘﺿ ــﺎء واﻟﻘ ــدر،

واﺳ ــﺗﺑدﻟوا ﺑ ــﻪ ﺣرﻳ ــﺔ ﻣﺑدﻋـ ـﺔ ﺗ ــدﻓﻊ اﻹﻧﺳ ــﺎن إﻟ ــﻰ اﻟﻌﻣ ــﻝ واﻟﻣﺟﺎﻫ ــدة ،وﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﺣﻳ ــﺎة اﻟروﺣﻳ ــﺔ

ﻣﻌﺎ.
واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ً

وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ إن اﻟﺻوﻓﻳﺔ اﺗﺧذت ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻣدارج ﻟﻠﺳﺎﻟﻛﻳن ﺗﺄﺧذﻫم ﻣن اﻟﻬواء اﻟطﻠق إﻟـﻰ
ﺿــﻳﺎء اﻟﺣــق ،ﻓﻬــم ﻓــﻲ ﻣﺳــﻳرﺗﻬم ﻻ ﻳﺑﺣﺛــون ﻋــن اﻟﺣرﻳــﺔ ،وﻟﻛــﻧﻬم ﻳطﻣﺣــون إﻟــﻰ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ

ﻗﻣﺔ اﻟﻌﺑودﻳﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻳﺑدو اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺄن اﻟﺣرﻳﺔ ﺗُﻌد ﻣﻧطﻠﻘًﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺑوﻝ واﻟـرﻓض ،وﻛﺎﻧـت ﻓـﻲ
ﺟﻣﻳــﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ واﻟﻛﻼﻣﻳــﺔ ﻣدارﺳــﺔ أﺛــﺎرت ﺟــدﻻً ،وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺟﻌﻠــت اﻟﺣﻳــﺎة اﻟواﻗﻌﻳــﺔ
أﻛﺛر ﻏﻧﻰ وﺧﺻوﺑﺔ.
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الحرية في الفكر الفلسفي اليوناني
محمود السيد مراد*
على الرغم من ھالة العظمة المحيطة بالفكر اليون اني الق ديم ،وعل ى ال رغم م ن النظ رة المترس خة
إليه ـ خاصة عند الغرب ـ من أن ه المنب ع األول للتفكي ر العقالن ي الح ر ،والمنش أ األص يل للفلس فة،
فإن المطالع المحايد لھذا الفكر تتنابه الدھشة من اكتشاف أنه لم يكن فكراً مبھراً في بع ض جوانب ه
عل ى األق ل .فعن دما نأخ ذ ف ي التفت يش ب ين ص فحاته ع ن الحري ة اإلنس انية م ثال نج د أن المفك رين
اليونان الذين ناصروھا مناصرة كاملة وصريحة على مدى ألف ومائتي عام ھ ي عم ر ھ ذا الفك ر
اليتعدوا ثالث مدارس فلسفية من بين المدارس الفلسفية الكثيرة التي كان ھ ذا الفك ر ع امراً بھ ا!!!
بل أن مفكرين عظام من أمثال سقراط وأفالطون والرواقيين لم يكون وا م ن المناص رين الم دافعين
عنھا ،بل على العكس كانوا من المعارضين المنكرين لھا.
ال شك أن لمشكلة الحرية اإلنسانية حيويتھا المتجددة دائما ،لقد كان ت الحري ة وال ت زال تثي ر ج دالً
طويالً بين المفكرين حتى عص رنا الحاض ر ،وال زلن ا نتس أل مثلم ا ك ان الق دماء يتس ألون عم ا إذا
ك ان اإلنس ان ف ي حقيق ة أم ره يتص رف م دفوعا ً بفع ل ق وى خارجي ة تس يره أم أن ه موج ود ح ر
يتصرف من وحي عقله وإرادته الحرة ،وھل يجوز لنا أن نميز اإلنسان ع ن غي ره م ن الحيوان ات
بأن ه ك ائن ح ر اإلرادة أم ال ؟ ف إذا م ا اتجھن ا ص وب فالس فة اليون ان ف ي عص رھم ال ذھبي لنف تش
بينھم عن ھذه الحرية الثمينة وجدنا أنھم ينقسمون في معالجتھا إل ى ثالث ة اتجاھ ات رئيس ة  :إتج اه
أنص ار الحتمي ة الص ارمة وال ذي تنك ر للحري ة تنك راً تام ا ً وجع ل اإلنس ان خاض عا ً ف ي ك ل أفعال ه
وس كناته للحتمي ة اآلتي ة م ن ق وى خارجي ة تس يره وت دبر أم وره دون أن يمل ك حت ى االعت راض،
وضم ھذا االتجاه الطبيعيين األوائل وسقراط والرواقيين .ثم أنصار الحتمي ة غي ر الص ارمة أولئ ك
الذين نادوا بما يجوز أن نسميه «حتمية رقيقة» تفسح مكانا ً للحرية اإلنسانية جنبا ً إل ى جن ب الق ول
بالض رورة ،وھ ؤالء ھ م  :أفالط ون وكريس يبوس الرواق ي ،وأفل وطين .وأخي راً اتج اه المؤي دين
للحري ة اإلنس انية الخالص ة ،ال ذين ناص روا الحري ة وھ اجموا كاف ة أش كال الحتمي ة ،وھ م
السفسطائيين وأرسطو واألبيقوريين .وسوف يدور محور حديثنا ھنا على ھذا التيار األخير.
لقد آمن ھذا الفريق من مفكري اليونان بأن اإلنسان يملك القدرة على االختيار الح ر ال واعي لب ديل
مناسب له من بين الب دائل المتاح ة ،وأن ه مس ئول مس ئولية كامل ة ع ن ھ ذا االختي ار .لق د ق اموا ف ي
مذاھبھم بعمل مزدوج  :أنھ م اھتم وا بھ دم كاف ة القي ود والمعوق ات الخارجي ة الت ي م ن الممك ن أن
تعوق نشاطنا الحر ،ثم قاموا بعد ذلك بتشييد الحرية اإلنسانية عل ى اإليم ان الكام ل بق درة اإلنس ان
التامة على تشييد واقعه وشخصيته الحرة الواعية تشييداً حراً .لقد رفض ھ ذا الفري ق الحتمي ة ألن ه
اعتبرھا مبطلة ابط االً تام ا ً للمس ئولية األخالقي ة ،وتجع ل أش كال الل وم والم ديح والنص ح والتربي ة
نفس ھا عبث ا ال طائ ل من ه ،ويعط ى مب رراً قوي ا ً للمج رمين ليتنص لوا م ن المس ئولية وبالت الي م ن
العقاب.
دعنا نحاول أن نقترب أكثر من كل مذھب من ھذه المذاھب اليونانية المؤيدة للحرية :

 -1اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻴﻦ

مع السفسطائية بدأت الفلسفة اليونانية تدخل طوراً جديداً ،ھو طور الفلس فة اإلنس انية .حي ث كان ت
السفسطائية ثورة عنيفة على الفكر الطبيعي السابق عليھا ،وفي الوقت ذات ه فلس فة إنس انية خالص ة
تھتم بدراسة اإلنسان ليس بوصفه عقالً جامداً ،بل كإرادة فعالة حرة تسعى إلى تأكيد ذاتھ ا واثب ات
نجاحھا في كافة المجاالت العملية.
ج اءت السفس طائية تعبي راً قوي ا ً إذن ع ن النزع ة الفردي ة والت ي كان ت آخ ذة ف ي االنتش ار آن ذاك،
وتأكيداً قويا ً على الحرية اإلنسانية ،التي يوظف فيھا اإلنسان كل قواه ومھاراته لتحقيق نجاحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث وأكاديمي مصري.
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في ھذه الحياة .وامتد السفسطائيون بھذه الحرية إلى الدين والسياسة والفن ون واألخ الق ،وجعلوھ ا
حرية قائمة على العقل اإلنس اني .لق د تنب ه الن اس ـ كم ا يق ول تس للر ـ إل ى أن الض مير ل يس كافي ا ً
بمف رده وال نافع ا حق ا م ا ل م يك ن مستحس نا ً بواس طة اقتن اع اإلنس ان ال ذاتي ،ومش بعا لمص لحته
الفردية .لقد فقد اإلنسان احترامه للشيء الحقيقي بوص فه ك ذلك ،ول م يع د يقب ل ش يئا ً عل ى أن ه ح ق
وھو عاجز عن التأكد منه ،ولن يشغل نفسه بشيء ال يستطيع أن يستبين المنفعة الشخص ية العائ دة
عليه منه.1
ركز السفسطائيون في برامجھم التربوية التي اضطلعوا بتعليمھا على تثبيت ھذا الشعور بالحرية،
واالعتزاز بالنفس في نفوس الشباب اليوناني .لقد أمنوا بإمكاني ة تعل م الفض يلة والنج اح ،وذل ك إذا
ما تعب اإلنسان واجتھد في السعي إليھما .وجسد ذلك إيم ان السفس طائية بحري ة اإلرادة اإلنس انية،
إذ لو كانوا قد أمنوا بأن اإلنسان في كل أفعال ه مجب ر عل ى ق ول وفع ل أش يا ًء بعينھ ا ،لم ا ك انوا ق د
رأوا أن ھن اك فرص ة ممكن ة لتغيي ر أفعال ه وشخص يته واكتس ابه الفض يلة بواس طة التعل يم
السفس طائي ،ولم ا ك انوا ق د نظ روا إل ى الحي اة عل ى أنھ ا سلس لة م ن األفع ال الح رة الت ي يتخ ذھا
اإلنسان لتحسين وضعه وتحقيق ذاته في الحياة .ونجد جورجياس السفس طائي يع يش عم راً مدي داً،
وعندما يُسئل عن السبب يرد ذلك إلى أنه استطاع أن يقھر الضرورات الخارجية والنفسية ،فك ان
طول عمره ھذا راجعا إلى تمتعه بالحرية النفسية الكاملة في حياته ،وأنه لم يغتم أو ينش رح ل ذم أو
مديح األخرين له ،ولم يسمح لنفسه على اإلطالق بأن تُضلل بأي شيء يحد من ھذه الحرية.2
وإذا كان ھيبياس السفسطائي قد نادي بأن مثله األعل ى ال ذي يعلم ه للش باب ف ي برنامج ه الترب وي
ھو مبدأ االكتفاء الذاتي ،واالستقالل التام عن اآلخرين ،فقد رأي أنطيفون السفسطائي بأن اإلنس ان
ل ن يس تطع بل وغ ھ ذا المس توى األعل ى م ن الحري ة واالس تقالل ال ذاتي ال ذي يع ده ب ه ھيبي اس إال
عن دما يس يطر عل ى نفس ه ويلت زم بفض يلة االعت دال والتن اغم النفس ي ،ف ال يطل ق العن ان لش ھواته
الجسدية المھلكة ،بل يلتزم بالحكمة واالنض باط ال ذاتي ،وراح أنطيف ون يوص ي تالمي ذه بھ ذا ،ف ال
شيء أعظم تھديداً للحرية من الكآبة واألمراض النفسية التي يسببھا إنھمااك اإلنس ان ف ي المل ذات.
وصرح بأن أعظم متعة من الممكن أن يحوزھا اإلنسان ھي متعة الھدوء النفس ي .3وم ن ث م يمك ن
القول بأن ما كان يسعى إليه السفسطائيون ف ي ب رامجھم التربوي ة ھ و تحري ر معاص ريھم م ن رق
العقول الذي كان مفروضا ً عليھم من قبل .وبھذا أنزلوا اإلنس انية مح ل الص دق المطل ق ال ذي ك ان
ق بلھم ،ون ادى زع يمھم بروت اجوراس ف ي ش عاره «اإلنس ان مقي اس األش ياء جميع ا ً» ب أن العق ل
اإلنساني الحر ھو الحكم األوحد في المعرفة واألخالق والسياسة ،ومن ث م ن ادى بن وع م ن الفلس فة
اآلنية التي تجعل الذات المدركة ھي كل شيء على نحو ما سوف يفعل بركلي حديثا ً.4
وكم جسد كريتياس السفسطائي ھذا اإليمان بالحرية اإلنس انية عن دما وض ع اإلرادة العقلي ة أو كم ا
اسماھا «الطبع» في المقام األعلى ف ي تص ريف أم ور البش ر ،إذ إليھ ا يج ب أن يخض ع ك ل ش يء
في الحياة .5وھي التي تضفي الوح دة عل ى اإلنس ان وعل ى س لوكه .اإلنس ان ال ذي يحس ن اس تغالل
إرادته العقلية في تحقيق سعادته يبلغ أقصى درجات الكمال في الحياة.
طالبت السفسطائية بتوفير الحرية إلرادة الذات الفردية م ن أج ل إص الح الحي اة البش رية والقض اء
على الظلم والجور وكل صور استغالل البشر القديمة الدينية والطبيعي ة والفكري ة والسياس ية .فم ع
الفردية تبرز العقالنية واضحة ناصعة ،وفي بروز العقالنية تتحقق الحري ة واالس تقالل .لق د ن ادت
السفسطائية بأن حياة اإلنسان ملك خاص به يفعل بھا ما يش اء .كم ا أن أفك اره ومعرفت ه ومعتقدات ه
وأذواق ه ورغبات ه كلھ ا مل ك ل ه أيض ا ،وبإمكان ه أال يعت رف ب أي س لطة أخ رى ،وال بمعي ار أخ ر
لسلوكه .والتمتع بھذه األشياء المتاحة أمامنا ھو االستغالل األمثل للحياة .6فال عجب إذن طالم ا أن
السفسطائية قد جعلت اإلنسان بإرادته الحرة الواعية معياراً لألشياء جميعا أن نجدھا ف ي دراس اتھا
في فلسفة الحضارة والدين والقانون ـ ترد السفسطائية الحضارة والدين والقانون إلى ابتك ار ال ذات
اإلنس انية الح رة .وھ ي بھ ذه الخط وة تعك س ب ال ش ك إيمانھ ا العمي ق ف ي الحري ة اإلنس انية ،وف ي
قدرات العقل البشري البالغة ليس على الصمود فحس ب أم ام الض غوط الخارجي ة ،ب ل وعل ى خل ق
الدين والقانون ذاته.
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وجاءت منادة السفسطائية إل ى إتب اع ق انون الطبيع ة ونب ذ الع رف والتقالي د المتوارث ة تجس يدا قوي ا ً
إليمانھ ا بالحري ة اإلنس انية .فف ي إتب اع ق انون الطبيع ة حف ظ للحري ة اإلنس انية مم ا يحي ق بھ ا م ن
إجحاف مصطنع خارجي ،ألن الطبيعة في نظرھا ھي التي تت يح للف رد أن يتص رف بطريق ة ح رة
وصادقة ،متبع ا ً البح ث الح ر ع ن المنفع ة ،ومس تقالً ع ن قي ود الق انون الوض عي الت ي تض ر بھ ذه
الحري ة .7وق ادت ھ ذه المن اداة بإس قاط الع رف السفس طائية إل ى ال دعوة إل ى إس قاط كاف ة القي ود
المفروضة على البشر والمكبلة لحريتھم الطبيعية من قبل األعراف ،ومن ث م ط البوا بإلغ اء ق انون
ال رق ،طالم ا أن الطبيع ة ق د خلق ت الن اس متس اوين .فك انوا ق ادة للتن وير ف ي المجتم ع اليون اني
المتزمت الذي كان يقدس الفروق الطبقية ،بل من السفسطائيين من كان ينادي إلى األخ وة العالمي ة
الش املة ،ونش ر الس الم واألم ن ب ين س كان الع الم أجم ع .ل ذلك ك انوا أول م ن انتص ف للحري ة ف ي
العالم القديم.
لكن دعوة السفسطائية إلى الحري ة ل م تك ن تعن ي دع وة إل ى الفوض ى والعبثي ة ،ألن اإلنس ان ال ذي
يتب ع وح ي الطبيع ة يع رف ح ق المعرف ة كي ف ي تحكم ف ي ش ھواته ،ويقھ ر نوازع ة ،ويغل ب نفس ه
الطماعة .فال يمكن أن تكون الحرية لديھم تعني األنانية األخالقية أب دا .8إن اعت راف البش ر جميع ا
بالوح دة المتناغم ة للطبيع ة يق ودھم ال محال ة إل ى التنظ يم االجتم اعي المت وائم ،وإل ي أن يعترف وا
جميعا بالصورة المثالية لإلنسانية المتحابة .فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات ،وأحرار في
األفعال ،ولكن شريطة أال يضروا بحريات األخرين ،حتى ال يض ر ھ ؤالء األخ رون بح ريتھم ھ م
أنفس ھم .فك ان إيم ان السفس طائية بالحري ة والمس اواة ث ورة فكري ة انتص فت للنزع ة اإلنس انية ف ي
عص ر ك ان اليون ان جميع ا ينظ رون إل ى الش عوب األخ رى غي رھم عل ى أنھ ا بربري ة ،ول م يتخ ل
فالس فة اليون ان العظ ام ـ س قراط وأفالط ون وأرس طو ـ ع ن ھ ذه ال دعوى عل ى اإلط الق ،ف أمن
سقراط بھا ،واعتاد دائما أن يشكر ربه كل يوم على أنه لم يولد بربريا ً.
لكن الحرية التي نادى بھا السفسطائيون لم تكن حرية مطلقة بل كانت حرية مسئولة .فإذا ك انوا ق د
اعتبروا اإلنسان الحر ھو اإلنسان الذي يسلك وفقا لطبيعته اإلنسانية الخاصة ،وغير الحر ھو ذلك
ال ذي يخض ع ألش كال م ن الجب ر الخ ارجي  :س واء م ن األع راف المص طنعة أو م ن األوھ ام
والخرافات التي تص ور ل ه وج ود آلھ ة وعق اب بع د الم وت ،فل م تك ن ھ ذه الحري ة تس اوى عن دھم
الفوض ى ،ب ل حري ة مقي دة بالمس ئولية الكامل ة ع ن األفع ال .وق د جس د بروت اجوراس ف ي ش عاره
«اإلنسان معيار» واقعة حرية اإلرادة اإلنسانية تجسيداً صريحا ً .فھو يؤكد على مس ؤولية اإلنس ان
الكاملة عن أفعال ه طالم ا أختارھ ا بمح ض إرادت ه الح رة .ول و ل م يك ن اإلنس ان مس ؤوالً ع ن فعل ه
الذي يفعله بنا ًء على قرار إرادته الحرة لما كان ألشكال العقاب والتأنيب ـ كما يقول بروت اجوراس
ـ أي معنى ،وال أحقية أصالً ،فال أحد سوف ينبري ليعلم أو يؤنب أو يعاقب من ترجع جرائمه إلى
قوى أخرى غير إرادته الحرة .فمن الحمق أن يعاقب إنسان الض عفاء والم ذنبين وھ و يعل م أن ھ ذا
النوع من الخطأ من عمل الطبيعة .9ولم تنظر السفسطائية إلى العقوبات التي توقعھا الق وانين عل ى
أنھ ا انتق ام م ن المج رم ،ب ل اعتبرتھ ا وس يلة لتربي ة ھ ذا المج رم وتق ويم س لوكه ،وك ذلك ردع
اآلخرين عن اإلقدام على ھذا الفعل اإلجرامي بدورھم في المستقبل.
ولقد نظرت السفسطائية ـ نتيجة إليمانھا بالحرية اإلنسانية ـ إلى الشخصية اإلنسانية عل ى أنھ ا م ن
تش ييد اإلنس ان وح ده ،وأنھ ا مكتس بة م ن خ الل اختيارات ه الح رة المس تقيمة .ف نحن ال ذين نبن ي
شخصيتنا بأنفسنا ،والقدر ال وجود له أصال ـ كما قال كريتياس السفسطائي ـ إنه لخرافة قالھا عق ل
أخرق ،وكل أفعالنا نابعة م ن ذواتن ا الح رة ،والش خص ال ذي يض حي نب يالً ق وي الشخص ية يك ون
أفضل من القانون نفسه.10
وما نود أن نؤكد عليه أخيراً ھو أن السفسطائيين في إيمانھم بالحرية اإلنس انية ك انوا ال رواد األول
ألفالطون وأرسطو والمدارس التالية ،إذ بعد إثارتھم لھ ذه اإلش كالية ل م يع د ممكن ا للفك ر اليون اني
بعدھم أن يتجاھلھا ويعود إلى االنكباب على دراسة الطبيعة كما كان ويھمل اإلنسان .بل ك ان الب د
أن يواصل السير خلف السفسطائية في نفس الطريق.
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 -2اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪى أرﺳﻄﻮ
الي دين أرس طو بش يء كثي ر إل ى أفالط ون ف ي التص ور ال ذي يطرح ه للحري ة اإلنس انية ،إذ ك ان
رواده العظ ام ف ي ذل ك السفس طائيون .والس بب ف ي ذل ك أن أفالط ون ك ان يش غله ف ي المق ام األول
التوصل إلى تعريف شامل مناسب للمدينة المثالية فلم يول سوي عناي ة بس يطة للفع ل الف ردي ،ف ي
ح ين اھ تم السفس طائيون اھتمام ا ً عظيم ا ً بتحلي ل علي ة الفع ل البش ري .فج اء أرس طو فخ رج عل ى
مثالية أستاذه المتطرفة ھذه ،وانتھج ـ بتأثير السفسطائية ـ نھجا ً واقعيا ً غائيا ً يھ تم ب الفردي اھتمام ه
بالكلي على حد سواء.
اھتم أرسطو بإنصاف الفرد وتحريره من كافة أشكال الحتمية التي ق ال بھ ا الس ابقون علي ه ،فانتق د
الحتمي ة الطبيعي ة الت ي ق ال بھ ا الس ابقون عل ى س قراط ،وھ اجم حتمي ة س قراط العقلي ة ،ورف ض
شمولية دولة أفالطون ،وقلص دور اإلله في الكون ليقضي على الحتمية الالھوتية.
لقد أمن أرسطو بالحرية اإلنسانية إيمانا ً راسخا ً جعله يؤكد عل ى أن بن اء شخص يتنا ف ي ھ ذه الحي اة
واحداً م ن األش ياء الت ي تك ون ف ي متن اول اس تطاعتنا ،ف نحن مس ئولون ع ن ن وع الشخص ية ال ذي
نصير إليه في رأيه .11وكذلك عن الفضيلة أو الرذيلة التي نفعلھا ،ومن ثم يوصينا أرسطو من ھذا
المنطلق بأن نتبع الوسط في كل أفعالنا لنفوز بھذه السعادة في الحي اة ,12ول وال إيم ان أرس طو بھ ذه
الحرية لما كان قد أوصانا بھذا أبدا.
كان اإلنسان في نظر أرسطو الكائن الوحيد الذي يتمتع بنفس فاعلة عاقلة حرة ق ادرة عل ى التعم يم
وعلى االبتكار ،وسعادته وفضيلته في حياته ترتكزان فحسب على عم ل عقل ه وح ده ،ول يس عل ى
ضروب الحظ أو الضرورة ،أو على الوھب اإللھي .صحيح أن الطبيعة تقدم االس تعدادات األولي ة
الت ي تس اعد عل ى تحققھ ا ،إال أن اإلنس ان ھ و المش يد األعظ م لس عادته .ل ذلك يطالبن ا أرس طو ب أن
نخطط لحياتنا ،ألن حي اة غي ر مخط ط لھ ا ال تس تحق االلتف ات إليھ ا أص الً ،إذ فيھ ا ال نع رف م اذا
س وف نفع ل ،ولم اذا ،وكي ف يمك ن أن نص ل إل ى م ا نري د ،إنھ ا لس خافة محض ة ال تس تحق أن
تُع اش .13ول ن ي تم التخط يط لھ ذه الحي اة ب دون العق ل ،إذ ال يك ون اإلنس ان فاض الً وس عيداً إال م ن
خ الل اتخ اذه لسلس لة م ن االختي ارات المتروي ة عقلي ا ً ألفع ال معين ة م ن ب ين ك ل األفع ال المتاح ة
أمامه ويرى أنھا مؤدية إلى الفضيلة .ولما كانت الشئون اإلنس انية أم وراً نس بية ومتغي رة ف ي رأي
أرسطو ،ولما كانت أيضا خيرات الحياة التي تقدمھا الطبيعة للبشر ليس ت كافي ة للجمي ع ،فق د وج د
أرسطو ضروريا ً أن يؤكد على أھمي ة التع ود عل ى اتخ اذ االختي ارات الص ائبة عل ى ال دوام لبل وغ
السعادة .غير أنه ال يجب أن يُفھم من ذلك أن الفضيلة مجرد عادة فحسب ،وإنما ينبغي إضافة إل ى
ذلك أن يكون فعلھا متعمداً .وينبغي أن تُكفل ھذه النية ف ي فع ل الخي ر بواس طة العق ل العمل ي ال ذي
به يختار اإلنسان األھداف الفردية من الفعل في الحياة العملية.14
نظر أرسطو إل ى اإلنس ان عل ى أن ه العل ة الفاعل ة ألفعال ه ف ي ھ ذا الع الم ،فھ و مب دأ س لوكه ،وعل ة
لمعلوالت ممكنة الحدوث ،بل ھو علة ف ي إح داث أفعال ه كم ا يك ون عل ة ف ي إنج اب أبنائ ه .وتق وم
المس ئولية اإلنس انية عل ى ھ ذه األفع ال الت ي يك ون اإلنس ان العل ة الفاعل ة والمخت ارة لھ ا .15ونف س
اإلنسان ھي المبدأ المحرك الحر في رأي أرسطو داخل اإلنسان ال ذي يح رك البن اء العض وي م ن
خالل التروي واالختيار العملي ،16لكي ينجز ھذا البناء األفعال المؤدية إلى تحقيق س عادة اإلنس ان
المشبعة لمطالب كل من العقل والشھوة على حد سواء .وتتجسد ھذه الفاعلية اإلنسانية الحرة ف ي ـ
رأي أرسطو ـ فيما يتخذه اإلنسان في حياته من اختيارات ح رة .وك ان ھ ذا الق ول رائ داً ف ي فلس فة
الفع ل اإلنس اني .وح ق لديفي د روس أن يق ول «إن تص ور أرس طو لالختي ار المتعم د ك ان أول
محاولة لصياغة مفھوم اإلرادة كمفھوم محدد ومميز عن العقل الذي كان لدي سقراط .17فماذا كان
أرسطو يعني باالختيار المتعمد الذي أقام عليه الفاعلية اإلنسانية؟؟
عرف أرسطو االختيار المتعمد بأنه «فعل ما يك ون مص دره العل ي داخ ل اإلنس ان نفس ه ،ويع رف
ھذا اإلنسان كل الجوانب والمالبسات الجزئية التي يقع فيھا ھذا الفعل» .18وتشير كلم ة «المص در
العلي» ھنا إلى عنصر الرغبة ،لذا كان االختي ار ل دي أرس طو قائم ا ً عل ى مق ومي العق ل والرغب ة
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مع ا .19وق د اعتب ر ديفي د روس أن ق ول أرس طو ھ ذا باعتم اد االختي ار الح ر عل ى الرغب ة والعق ل
أبرز ما يضيفه أرسطو إلى الفكر السابق عليه.20
فكان االختي ار الح ر ل دي أرس طو وح دة متألف ة م ن عق ل ورغب ة ،أو ق ل ك ان رغب ة مترتب ة عل ى
ت روي عقل ي يب دأ بمش يئة وينتھ ي إل ى إق رار بالفع ل .وق د عل ق أرس طو ص حة االختي ار البش ري
بشرط أن تكون الرغبة خيرة واالستدالل عليھا س ليما ً أيض ا .21إن العق ل بمف رده ل يس كافي ا ً للفع ل
الحر «ألنه بذاته ال يحرك شيئا ً ،ويحتاج إلى الرغب ة كجان ب داف ع ل ه عل ى الفع ل ،كم ا أن الرغب ة
بدون العقل مجرد اندفاع أھوج وليس اختي اراً واعي ا ً ح راً» .22ل ذلك تح دث أرس طو ع ن االختي ار
الحر بوص فه ش يئا ً أكث ر م ن مج رد الرغب ة وح دھا أو مج رد الت روي العقل ي وح ده فق ال عن ه أن ه
«رغبة مسترشدة بتروي عقلي في اختيار ما يناسبنا مما في استطاعتنا فعله».23
فإذا كان االختيار الحر لدى أرسطو رغبة متروية عقليا ً ف ي وس يلة ف ي اس تطاعتنا فعلھ ا للوص ول
إلى غايتنا ،وكان اإلنسان ھو وحده المتمتع بالحكمة العملية )التروي العقلي( فإن االختيار المتعم د
قاصر لدى أرسطو على بني اإلنس ان وح دھم دون بقي ة الموج ودات .وعل ى مس ألة ام تالك البش ر
لملكة التروي العقلي واالختيار الحر ھذه تقوم المسئولية والتكلي ف األخالق ي والق انوني للبش ر ف ي
رأي أرسطو .لذا كانت الفضيلة والرذيلة أمورا خاصة بالبشر وحدھم .وھذا ما جس ده أرس طو ف ي
تعري ف الفض يلة بأنھ ا «ذل ك ال ذي ينبغ ي أن يخت ار م ن أج ل ذات ه اختي اراً متروي ا ً عقلي ا ً كالعدال ة
والسعادة» .24أو ھي «اختي ار الوس ط ال ذي يناس بنا م ن ب ين الب دائل المطروح ة أمامن ا ،فھ ي الت ي
تحقق توازننا النفسي مشبعة لكل من العقل والرغبة معا».25
فال يرى أرسطو ما سبق وأمن به سقراط من قبل بأن اإلنسان يك ون مخت اراً فحس ب اختي ارا ح راً
للفض يلة وح دھا ،ب ل ذھ ب إل ى أن اإلنس ان مخت ار ومس ئول ك ذلك ع ن اختي ار ك ل م ن الفض يلة
والرذيلة على حد سواء .فالمتھتك يتبع ملذاته بشكل متعمد ويستجيب إليھا ع ن اختي ار ،معتب راً أن
ذلك من واجبه ،وكذلك الفاضل ينتصر بشكل مخت ار من ه عل ى رغبات ه ك ذلك .26ف ي األول تتغل ب
الشھوة على العقل ،ويحدث العك س ف ي الث اني ،وف ي الح التين تتص رف ال نفس بش كل إرادي ح ر.
وأك د أرس طو ھ ل أن حي اة اإلنس ان ف ي جملتھ ا سلس لة م ن االختي ارات الح رة ،وأن اإلنس ان ھ و
المشيد الوحيد لشخصيته والتجاھه العام الذي يسلكه في الحياة.27
غي ر أن ھ ذا التأكي د األخي ر س وف يجل ب عل ى أرس طو اعتراض ا ً م ؤداه أن نوعي ة شخص يتنا ال
ترجع في الحقيقة إلين ا وإنم ا إل ى ميولن ا ونوازعن ا الفطري ة ،ف ال نك ون المخت ارين لھ ا ،وإنم ا م ن
كونن ا ق د ول دنا بالش كل ال ذي نح ن علي ه ،إنھ ا ھب ة طبيعي ة كالص حة س واء بس واء .28وال يستس لم
أرس طو لھ ذا االعت راض ،ب ل ويعتب ره مغالط ا ً ،طالم ا أن البش ر يعنف ون بوج ه ع ام عل ى الظل م
والجبن في حين ال يعنفون وال يالم ون عل ى ك ونھم ق د ول دوا مش وھين أو متخلف ين عقلي ا ً .فليس ت
شخصيتنا مرساة بالطبيعة بل نحن الذين نشيدھا اعتماداً على أنفسنا ،ومن خالل اختيارنا الحر.29
فإذا كان االختيار يقوم لدى أرسطو على مقومي الرغبة والعقل ،فمن الواضح أنه يفس ح مكان ا ً ف ي
نس قه لحري ة اإلرادة اإلنس انية ،وك ذلك لحري ة االختي ار اإلنس اني لألفع ال الت ي ت روق لإلنس ان
وتناس به ف ي ھ ذه الحي اة .لق د ك ان اختي ار اإلنس ان المت روي الح ر ـ ف ي رأي أرس طو ـ ھ و
السيكولوجيا التي تكمن خلف كل فع ل يص در ع ن الموج ودات البش رية الواعي ة .وھ و ال ذي يمي ز
اإلنس ان ع ن الكائن ات األخ رى ،وعلي ه ترتك ز الق وانين والمحاس بات األخالقي ة .إنن ا أح رار ل دى
أرسطو ومسئولون عن أفعالنا ،فال ترجع أفعالنا إلى أي علل أخرى خارجية غي ر تل ك القائم ة ف ي
ذواتنا ،فھذه اآلخرة ھي أصول أفعالنا الوحيدة.30
ب ل إنن ا ن رى أن ق ول أرس طو ب أن الفض يلة ھ ي اختي ار الوس ط ش يء يؤك د عل ى إيم ان أرس طو
بالحرية اإلنسانية طالما أن ھذا الوسط شيء نسبي يحدده اإلنسان بنفسه ،حيث أن ه ھ و ال ذي يح دد
في المواقف التي تقابله الكيفي ة الت ي س وف يتص رف بن اء عليھ ا وفق ا ً لحكمت ه ھ و العملي ة .وجس د
أرسطو كل ذلك في تعريفه للفضيلة بأنھا «نزوع إلى االختي ار مت وائم بش كل ج وھري م ع الوس ط
المالئم نسبيا ً لنا ً والمحدد بواسطة حكم العقل» .31غير أن أرسطو يشترط ضرورة وج ود الفض يلة
داخل اإلنسان لضمان استقامة االختيار الذي يتخذه بش كل ح ر ،فيخت ار اإلنس ان الوس ط وال يف رط
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ف ي أفعال ه ،وب دون الفض يلة س وف ينح رف االختي ار اإلنس اني ع ن الطري ق األص وب وينك ب
اإلنس ان عل ى ھ دف شخص ي أن اني يح اول تحقيق ه بش تى الط رق بم ا فيھ ا الط رق المنحرف ة
أخالقيا ً.32
ك ان أرس طو إذن مناص راً قوي ا ً للحري ة ف ي الفك ر اليون اني ،اعتب ر اإلنس ان مخت اراً ح راً ألفعال ه،
وغير خاضع ألي صورة من صور الحتمي ة ،كم ا ك ان اإلنس ان لدي ه مس ئوال مس ئولية كامل ة ع ن
اختياراته الحرة ومحاسب أخالقيا ً وقانونيا ً عليھا .أما الحس اب األخ روي فأغل ب الظ ن أن أرس طو
لم يؤمن ب ه .وم ن ث م وض ع أرس طو العق ل اإلنس اني ف وق الطبيع ة ،وجع ل ھ ذا العق ل ھ و الممي ز
لإلنسان ،وھو أساس التكليف والمسئولية التي تك ون قاص رة بمعناھ ا الكام ل عل ى اإلنس ان وح ده.
لقد كان اإلنسان لديه المسئول ع ن أفعال ه الح رة وع ن بن اء شخص يته الت ي يجس دھا ف ي اختيارات ه
المختلفة .فردود أفعالنا تنبع من نوعية شخصيتنا ،ونحن مسئولون عن ھذا الرد ،وفي الوقت نفس ه
ع ن شخص يتنا .33وف ي رأي ه ال تق وم األخ الق والمس ئولية والمحاس بة إال عل ى أفعالن ا المخت ارة
الحرة ،على أفعالن ا الت ي نص درھا ونفعلھ ا بن اء عل ى تقريرن ا العقل ي ،وعل ى رغبتن ا الباطني ة ف ي
فعلھا.

 -3اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺑﻴﻘﻮرﻳﺔ

كان ت األبيقوري ة ص فحة ناص عة م ن ص فحات الفك ر اليون اني ،فق د كان ت ص وتا ً عالي ا ً مناص راً
للحري ة اإلنس انية ،ومھاجم ا ً لألنس اق الحتمي ة الت ي تنكرھ ا .ناص ر أبيق ور زعيمھ ا الق ول بتمت ع
اإلنسان بحرية اختيار أفعاله ،كما اعتبره مسئوالً كامالً عن ھذه األفعال ،صحيح أنه أم ن بالنزع ة
الذرية التي قال بھا ديمقريطس وھ ي ف ي الحقيق ة اق رب ص لة بالحتمي ة منھ ا بالحري ة ،لك ن إيم ان
ابيقور الراسخ بالحرية جعله يج ري تع ديالت كثي رة عل ى ھ ذه الذري ة للتواف ق م ع الق ول بالحري ة
اإلنسانية .لقد ترسخت في ذھنه قناعة كاملة ب أن الحري ة ھ ي ق در اإلنس ان المحت وم ال ذي ال يمل ك
الفرار من ه ،وأخ ذ يھ اجم كاف ة الم ذاھب الفلس فية الت ي تن ادي بالحتمي ة ،وأعتب ر أن موق ف المفك ر
الحتمي موقف يشل صاحبه ،ويجعل ه حت ى ع اجزاً ع ن مج رد ال دفاع ع ن نفس ه ،ألن الم رء ال ذي
يقول بأن كل األحداث تحتمھا الضرورة ال يكون لديه برھانا ً يرد ب ه عل ى نق د م ن يق ول ب العكس،
وذلك ألنه وفقا ً للنسق الحتمي نفسه فإن موقف ھذا األخير في حد ذاته حدثا ً ضروريا ً.34
تمسك ابيقور ومعه مدرسته بمبدأ حرية اإلرادة اإلنسانية ،ومن أجل ذلك أقص ى أي عل ل خارجي ة
)طبيعية كانت أو إلھية( عن التدخل بأي بشكل في إمالء الفعل اإلنساني ،وجعل مصدر ھ ذا الفع ل
العقل اإلنساني وحده .ونظر أبيقور إلى مبدأ الحرية ھ ذا عل ى أن ه ط وق النج اة للخ روج باإلنس ان
من الحتمية المفضية إلى الشلل ھذه ،ومن دائرة األقدار ،فال ينطلق اإلنسان في ك ل أفع ال إال وفق ا
إلرادته الحرة ھو ،ومن ثم فال تحتم عليه فعله ،وال لحظة االبتداء متطلبات الزمان وال المكان وال
اإلرادة اإللھية بل عقله وحده .35ومن أج ل ذل ك نظ ر أبيق ور إل ى العق ل اإلنس اني عل ى أن ه أس اس
التكليف ،والذي تقوم عليه المسئولية اإلنسانية .وانتھج نزعة مادي ة فردي ة عقلي ة لك ي يفس ح مكان ا ً
في نسقه الفلسفي للحرية اإلنسانية ،وذلك من أجل أن يحفظ على اإلنس ان ھدوئ ه وس المه القائم ان
في عقله ،ويحميه من الخوف من قوى عديدة ال تحصى ،وطالب اإلنسان ب أن يجاھ د لإلبق اء عل ى
حياته الفردية متحررة من االضطرابات والمخاوف.
لق د كان ت الخط وة األول ي الت ي اتخ ذھا أبيق ور ف ي نس قه الفلس في ھ ي الس عي الج اد إل ى تخل يص
معاصريه من األوھام والمخاوف المسيطرة على عقولھم وتقف حجر عثرة أمام سعادتھم الكامل ة،
وح ريتھم التام ة ف ي ھ ذه الحي اة .ص حيح أن ه ك ان يع يش ف ي ظ ل عص ر مل ئ بالطغي ان السياس ي
والالجتماعي ،وصحيح أيضا أن ظروفه الشخصية كانت محبطة إلى أبعد الحدود فق د ك ان أبيق ور
يعيش في فقر ومنفي ومرض ،إال أنه أعلن تحديه لكل ذلك  ،وأعلن بأن السعادة تكمن داخ ل ق درة
اإلنسان عندما يريد ذلك ،بل واعتب ر أن العم ل عل ى تحري ر اإلنس ان م ن مخاوف ه ھ ذه والت ي تقي د
انطالقه المھمة التي ينبغي أن تضطلع بھ ا الفلس فة ،وأن عليھ ا أن تعل م البش ر كي ف يعيش ون حي اة
عقلية متزنة ،ال يرتضون فيھا سوى بما تمليه عليھم عقولھم الحرة وحدھا.
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كان الخ وف م ن الم وت وم ن العق اب األخ روي ،والخ وف م ن اآللھ ة اب رز المخ اوف الت ي تكب ل
عق ول معاص ري أبيق ور وتمنعھ ا م ن االنط الق وممارس ة الحري ة اإلنس انية ،ل ذلك جع ل أبيق ور
تحرير معاصريه من ھذين الخوفين اللبنة األولي في نسقه الفلس في .ولتبدي د الخ وف المت وھم ل دي
البشر من الموت ومن الحساب األخ روي اس تند أبيق ور إل ى معي ار المش اعر الحس ية ،فاإلنس ان ال
يشعر باللذة أو باأللم إال من خالل الحواس ،ولما كانت النفس عند الم وت تفن ي بفن اء الجس د ألنھ ا
مادية مثله فلن يعد لدى اإلنسان بعد الموت أي إحساس ،ومن ثم فلن يكون ھناك إحساس ،ومن ث م
فلن يكون ھناك إحساس ال بالعذاب وبالنعيم ,36فإذا كان األمر ك ذلك ف إن الخ وف م ن الم وت وھ م
كاذب ،وعلى الحصيف أن يعود نفسه على اإليم ان ب أن الم وت ال يمث ل أي ش يء لن ا ،ب ل ع رض
طارئ في حياتنا ،وعلينا أن نسعى إلى التمتع بالسعادة الكاملة في حياتنا الدنيا ،ألنھا الوحي دة الت ي
نعيشھا ،أما الموت فيعني الرقاد األب دي .37ف ال يج ب أن يحي ل اإلنس ان حيات ه الوحي دة المتاح ة ل ه
إلى جحيم بأن يقع فريسة لخوف خيالي من شيء ال وجود ل ه .واعتب ر أبيق ور الخ وف م ن الم وت
ومن اآللھة من األساطير التي اصطنعتھا السلطات السياسية لترس يخ أق دام حكمھ ا المس تبد ،ومن ع
العامة من الثورة عليھا لتحسين أحوالھم ،ومن ثم يصيح أبيقور بمعاصريه ق ائالً «أيھ ا الحمق ى ل م
تفزعوا مما ال يمكن على اإلطالق أن يمسسكم بسوء؟؟ إذ طالما أنكم على قيد الحي اة ف الموت بعي د
عنكم ،وعن دما تموت وا فل ن تش عروا بش يء ،ول ن تعرف وا حت ى أنك م م تم .إنك م س وف تكون ون ف ي
راحة تامة مثلما كنتم قبل أن تولدوا».38
أم ا الخ وف م ن اآللھ ة فق د قھ ره أبيق ور ف ي نف وس معاص ريه عن دما أص ر عل ى تھ ذيب التص ور
التقلي دي لأللوھي ة بش كل يحف ظ ويص ون الحري ة اإلنس انية ،ويمح و الخراف ة الت ي س لبت اإلنس ان
كرامت ه وفاعليت ه الح رة ،وجعلت ه كائن ا ً خض وعا ً ألجم ه الخ وف .ف ألغي أبيق ور اي ت دخل لق وى
خارجية إلھية في شئون الكون ،وحرص على محو فكرة أن اإلله قوة متعسفة ،وأضحى اإلله لدي ه
ھ و المث ل األعل ى للموج ود الكام ل الس عادة ال ذي عل ى البش ر أن يقل دوه .فغ ذا م ا أمك ن تحري ر
اإلنسان من كل ھذه األوھام ،وتنبه ھذا اإلنسان إلى عقله واتبع ما يمليه عليه ھذا العقل من أم ور،
أمكنه أن يحقق حريت ه وس عادته ،وأن يف وز بحال ة الھ دوء النفس ي ،وھ ي حال ة س لبية م ن الس عادة
اعتبرھا أبيقور المثل األعلي في ھذه الحياة ،وطريق اإلنسان الوحيد إليھا ھ و الحري ة النفس ية م ن
كافة الضغوط الخارجية.
صحيح أن أبيقور قال بالمذھب الذري الذي قال به ديمقريطس من قبل ،لكنه أدخل فكر االنح راف
ال ذري عل ى حرك ة ال ذرات ف ي الك ون حت ى يس تطيع إنق اذ الحري ة اإلنس انية م ن الغ رق ف ي بح ر
الحتمية الذي أغرقھا فيه ديمقريطس من قبل .إن فائدة االنحراف ال ذري أن ه يحررن ا م ن التص ور
القائل بوجود قدر صارم غير شخصي ،ويثبت وج ود اإلرادة الح رة اإلنس انية ،وذل ك ألن ال ذرات
تنحرف عن مس اراتھا بفع ل إرادتھ ا ھ ي نفس ھا الح رة ول يس بفع ل أي ض غوط خارجي ة عليھ ا.39
ولما كان العقل البشري يتألف من ذرات مادية ،ولما كان ھ و أيض ا مص در الحرك ة ف ي اإلنس ان،
فإن ه بالت الي يك ون ح راً ف ي أفعال ه .وتفس ير ذل ك أن ال نفس اإلنس انية مادي ة بس يطة ومتماثل ة عن د
الناس جميعا ،وما يؤدي إلى اختالف أنماط الناس ھو اختالف الطريقة الت ي بھ ا تن تظم ذرات ھ ذه
النفوس من شخص ألخر.
اس تطاع أبيق ور بإدخ ال فك رة االنح راف ال ذري الح ر أن يح رر اإلنس ان م ن جان ب م ن قبض ة
الضرورة اآللية ،فذرات العقل اإلنساني تنحرف تلقائيا ً فتقدم عل ى فع ل ش يء مع ين أو عدم ه وفق ا ً
لما يروق لھا ،وھذا ھو فعل اإلرادة فيما ظن أبيقور .40وبھذا كسر قوانين القدر بواس طة مق ررات
الطبيعة ،إذ اعتبر ق وانين ال ذرات وحركتھ ا ق وانين حيوي ة تلقائي ة .ول م يكت ف أبيق ور باقص اء ك ل
الض غوط والق وى الخارجي ة ع ن حرك ة ذرات العق ل اإلنس اني الح رة ،ب ل وأبع د عنھ ا أيض ا ك ل
ضرورة داخلية في اإلنس ان نفس ه ،إذ ال تحك م ذرات العق ل لدي ه بواس طة ثقلھ ا حكم ا ً تام ا ً مطلق ا ً،
حت ى ال يق ال أن العق ل ُمق اد بواس طة الض رورة الباطني ة ,41وإنم ا ھ ي ذرات ح رة ف ي حركتھ ا
بالمعنى األتم للكلمة .فال يتألف الوجود اإلنساني الحر من مج رد عم ل ذرات ال نفس ،ب ل آم ن ب أن
الموج ودات البش رية ق وى فاعل ة أخالقي ة مس تقلة وعلي ة ب المعنى الكام ل .ومعتق داتھم ورغب اتھم
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وأھدافھم نابعة من عقلھم الخاص ،وسعادتھم تحت تصرف سلطتھم ،وإال لم ا ك انوا مس ئولين ع ن
أخطائھم ومحاسبين عليھا أخالقيا وجنائيا ً.42
فال يعتمد الفعل اإلنساني الحر ـ في رأي أبيقور ـ على العلل الخارجي ة )اص طدامات ال ذرات( وال
على العلل الباطنية والتي تتمث ل ف ي حرك ة ذرات ال نفس اإلنس انية الناش ئة م ن ثقلھ ا ،وإنم ا يك ون
العقل اإلنساني عرض ة لإلنح راف كم ا يري د إل ى الجھ ة الت ي يختارھ ا دون أي اجب ار .وق د اش ار
ليوكريتي وس إل ى ھ ذا اإلنك ار األبيق وري للض رورتين الخارجي ة والباطني ة عل ى الفع ل البش ري،
وأكد على أن إرادة اإلنسان وقدرته عل ى التقري ر والب ت م ن الممك ن أن تنتص ر عل ى بن اء جس مه
الطبيعي ،إذ لو كان العقل يُبن ي ف ي لحظ ة الم يالد ،وأن أفعالن ا تح تم علين ا بواس طة ال وزن الثاب ت
لذرات عقولنا ،فسوف يكون من المتعذر إصالحنا إصالحا ً تاما ً ،ولن تثنين ا أي ص ور م ن التأني ب
على اإلطالق .43لذلك قال أبيق ور «ال يرج ع فش ل بع ض البش ر الق ادرين بش كل طبيع ي للوص ول
إلى ھذه الغاية أو تلك إلى الذرات ،وإنما إليھم ھم أنفس ھم ،ل ذلك نتع ارك معھ م ،ونلق ي بالمس ئولية
عليھم ،إذ أن ھذا الخطأ راجع إلى نزوعھم النفسي الخاص وإلي تصوراتھم وميولھم».44
لم تكن أفعالنا الحرة وحدھا نابعة مما يمليه علينا عقلنا التلقائي الح ر ،ب ل وكان ت شخص يتنا نفس ھا
في جملتھا من بناءنا الحر .إننا مسئولون مسئولية كاملة عن بناء شخصيتنا ،فھذا البناء من ص نعنا
نحن أنفسنا منذ البداية .واألشياء التي تنبع بالضرورة من خالل إنطالقاتنا مما يحيط بن ا تك ون ف ي
مجملھ ا م ن جريرتن ا ومعتم دة عل ى أفك ار ومعتق دات م ن ص نعنا أنفس نا ،وكونن ا نل وم ونؤن ب
المقص رين دلي ل عل ى أنن ا أح رار ف ي أفعالن ا ،وإال كن ا واقع ين ف ي التن اقض ال ذاتي ،كي ف نل وم
ونحمل المسئولية على ذلك الذي ال يملك اإلنسان الت أثير علي ه .45ل ذلك أعل ن أبيق ور أن بوس ع أي
إمرئ في اي مرحلة من عمره أن يعدل من رغباته ،ويغير من شخصيته في ضوء م ا يس تجد م ن
براھين عقلية متروية لديه ،فيصبح المرء سعيداً بعد أن كان شقيا ً أو العكس .ويستبعد ابيقور تمام ا
أن تكون العادات والميول الشخصية النفسية من الممكن أن تصبح عوامل قسرية في ذات اإلنس ان
بشكل ال يمكن فيه أن تُعدل تعديالً كامالً .46وأمن في الوق ت نفس ه أن المعرف ة بامكانھ ا وح دھا أن
تحدث إصالحنا بھذا الشكل.
كانت كل األفعال التي يفعلھا اإلنسان إنطالقا ً من قواه الباطنية وحدھا لدي األبيقورية أفع االً ح رة،
بل وتطرف ليوكريتيوس بعض الش يء فق ال إن ك ل األح داث ف ي الك ون عرض ية وال وج ود ألي
ضرورة عليھا .ويكفي نظرة سريعة على تص ور أبيق ور للكيفي ة الت ي بھ ا تح دث األفع ال البش رية
حتى نستبين كيف تقف اإلرادة الحرة لديه وراء كل فعل يصدر عن اإلنسان إذ أن ما يحدث عندما
نھم بفع ل م ا ھ و أن ھن اك ص ورة ذھني ة تب رز أم ام العق ل فتفج ر ف ي العق ل مش اعر االنج ذاب أو
االبتع اد إل ى الش يء ال ذي عرض ت ص ورته ھك ذا أم ام ذھنن ا وفق ا لطبيع ة ونوعي ة نوازعن ا
المصاغة .فإذا كان الفعل يبدو مناسبا ً ومحققا اللذة لنا فسوف تنشأ عن ذلك رغبة داخل عقولنا إل ى
إنجازه فننجزه والعكس صحيح .47ويتضح من الوظيفة التي يعزوھا أبيقور ھن ا إل ى العق ل أن ھ ذا
األخير عنده يعمل كمبدأ للحياة والنشاط التلق ائي الح ر .إذ بھ ذا الش يء الق ائم ف ي ص دورنا نتح رك
حركتنا الحرة نحو طلب اللذة .إن إرادتنا الحرة ھي التي تعطي البداية األولي لھذه الحركة ،ومنھ ا
تفيض ھذه الحركات على كل األعضاء .إن ما يحدث في العقل من إحساس بانعدام الض رورة م ن
داخله عند تأديته لألفعال ،وعدم إحساسه بأنه ش يء مھ زوم أو مض طر إل ى أن يتحم ل وأن يع اني
ھو االنحراف الطفيف في الذرات التي تؤلفه الذي قصده أبيقور في مذھبه.48
ال يكون سلوك المرء محتوما ً عليه بشكل صارم بواسطة القوى الخارجي ة ل دى األبيقوري ة ،ب ل أن
الدافع والميل الباطني ھو الذي يدفعنا دائما بش كل ح ر وتلق ائي إل ى أفعالن ا .ف ال توج د ف ي اإلنس ان
أي سلطة أخرى تعلو على سلطة إرادته العقلية الح رة .ينظ ر إلين ا أبيق ور عل ى أنن ا كائن ات عاقل ة
لدينا القدرة العقلية الحرة على أن نفكر ونتحكم في رغباتنا ،ونس تحدث داخلي ا ً إتجاھ ا ً نق ديا ً نحوھ ا
فنختار إشباع ما نريد ،ون رفض إش باع م اال ي روق لن ا .ويق يم أبيق ور المس ئولية عل ى ق درتنا عل ى
تع ديل رغباتن ا ھ ذه ف ي ض وء غاي ة معين ة نق درھا تق ديراً عقلي ا ً وھ ي الس عادة ،ف ي ح ين تس قط
مسئوليتنا عن األفعال التي نفعلھا تحت قھر القوى االجبارية الخارجي ة أو ق وى إنفعاالتن ا الباطني ة
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التي نفقد السيطرة عليھا .وحتى عن دما طال ب أبيق ور بض رورة وج ود س يادة قض ائية للدول ة عل ى
الشعب ،اشترط أن تكون ھذه السيادة بدرجة معينة تسمح بقيام أقصى مستوى من الحرية الفردي ة،
ويجع ل س عادة المدين ة متوقف ة عل ى وج ود تواف ق تك املي ب ين إرادة الف رد وإرادة الق انون .ألن
اإلنسان ال يولد حراً لدى األبيقورية ،وإنم ا يص ل إل ى الحري ة الت ي ھ ي اختي ار يخت اره ھ و وح ده
وليس قانونا ً للطبيعة ،ولن يصل اإلنسان إلى ھذه الحرية إال باالتفاق مع غيره من بني البشر عل ى
قوانين تضبط العالقات المتبادلة.49
وإنتھ ي أبيق ور إل ى أن الحري ة ش رط أساس ي للس عادة الت ي ھ ي الغاي ة والكم ال الطبيع ي للحي اة،
واعتب ر الحري ة ليس ت حق ا ً مكتس با ً ،وإنم ا إنج از يحقق ه اإلنس ان بيدي ه وبتخط يط عقل ه .لق د ك ان
مص در س مو أبيق ور الفلس في أن ه ق ال بف رض االنح راف ال ذري فحررن ا ب ذلك م ن قي د الض رورة
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ﺗطورﻫﺎ
اﻟﺣرﻳﺎت
ّ
اﻟﻔردﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ :ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ و ّ
ّ

ﻣﺣﺳن إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ



ﺣرّﻳﺔ اﻟﻔرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت دون اﻟﺗّذﻛﻳر
ﻻ ﻳﻛﺎد ﻳﺧﻠو ﻣﻘﺎﻝ أو ﺧطﺎب ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ) 10دﻳﺳﻣﺑر 1948م( واﻟّﺗﻲ
ّ
ﻧﺻﻬﺎ «ﻳوﻟد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس أﺣ ار ار وﻣﺗﺳﺎوﻳن ﻓﻲ اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺣﻘوق» .أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ّأﻧﻪ
ّ

ﻣﺟرد اﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﻣﻘوﻟﺔ
ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﻧﺟد ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﻳرﺟﻊ أﺻﻝ ﻫذﻩ ّ
اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ ّ
ار».
أﻣﻬﺎﺗﻬم أﺣرًا
اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﻰ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧ ّ
طﺎب « :ﻣﺗﻰ اﺳﺗﻌﺑدﺗم ّ
اﻟﻧﺎس وﻗد وﻟدﺗﻬم ّ

ﻟﻳس اﻟﻐرض ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺑداع أو اﻹﺗّﺑﺎع ،ﻓذﻟك أﻣر ﻣوﻛوﻝ إﻟﻰ
اﻟﻣﺗﻳﻣﻳن ﺑذﻛرى ﻣﺎض ﻗد ﻳﻛون ﻣﺟﻳدا .ﻛﻣﺎ
اﻟﻣﻐرﻣﻳن «ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ» ﺗﺿﺧﻳم اﻷﻧﺎ ٕواﻟﻰ ّ
أن ﺗردﻳدﻫﺎ دون ﻓﻬم ﻻ ﻳزﻳﺢ
أن ﻫﻧﺎك ﻣﻘوﻻت أﺧرى ﻣﺷﻬورة ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﺑﻳد ّ
ّ
ﻏﻣوﺿﺎ وﻻ ﻳرﻓﻊ ﻟﺑﺳﺎ ،ﻣﺛﻝ « :اﻟﺣرﻳﺔ ﺗﻧﺗﻬﻰ داﺋﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ ﺣرﻳﺎت اﻵﺧرﻳن».

ﻣﻌﻳﻧﺔ،
ﻓﻠﺋن ﺑرزت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻣﻊ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻛرّﻳﺔ ّ
ﺗﺣوﻟت اﻵن إﻟﻰ ﺷﻌﺎر ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام إﻟﻰ درﺟﺔ ّأﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ
ّ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ّ
أو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟّﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ وﻓﻲ ﻏﻳر ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ.
واﻟﻣﻘروءة واﻟﻣرﺋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻠوﻛﻬﺎ أﻟﺳﻧﺔ
ّ
أي ﺑرﻫﺎن أو إﻋﺎدة ﻧظر .ﻓﻔﻲ أﺗون
وﻫﻛذا اﺗّﺧذت ﺻﻔﺔ اﻟﺑداﻫﺔ اﻟّﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ّ
اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗذﻫﻝ
اﻟﺣرّﻳﺔ
ّ
ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗّﻘرﻳرّﻳﺔ ﺗﻐﻳب اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﻫﻳﺔ ّ
ﺣرّﻳﺔ ﻫذا
أﻣﺎم ﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﻝ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﺣوﻝ اﻟﺣدود «اﻟﻣرﺳوﻣﺔ» ﺑﻳن ّ

ﺣق ﻟﻧﺎ
ﺣرّﻳﺔ ذاك .وﺑﻌزﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻋن إطﺎر ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ واﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑرﻓﻌﻬﺎ ﻛﺷﻌﺎرّ ،
و ّ
ﻟﻠﺣرّﻳﺔ ﺗرﺗﻛز
أن ﻧﺗﺳﺎءﻝ ﻋن ﺟدوى إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻳﺎت .ﻓﻌﻠﻰ ّ
أي ﻣﻔﻬوم ّ

ﺣرّﻳﺔ اﻟﻔرد ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻓوﺿﻰ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗردﻳد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة/اﻟﺑداﻫﺔ ؟ ﻓﻬﻝ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك ّ
أن ّ
ﺛم ﻛﻳف
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺣق اﻟﻌﺎم وﺣﻘوق اﻻﺧرﻳن؟ ّ

اﻟﻌﺎﻣﺔ أو وﺣدة ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺗﺄﻟّف ﻣن أﻓراد ﻏﻳر أﺣرار
اﻟدﻳن أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺗﺗﺣﻘّق ﺻﻳﺎﻧﺔ ّ
ّ
 باحث وأكاديمي في جامعة ليون ،فرنسا .
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وﻏﻳر ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻳﺎر واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم؟ وﻣﺎ ﻫو رﺻﻳد ﻫذا اﻟﺷﻌﺎر ﻣن

ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻷﺻدﻗﺎء
اﻟو ّ
ﺣرّﻳﺔ اﻟﺗﻧ ّﻘﻝ و ّ
ﺣرّﻳﺔ اﻹﻋﺗﻘﺎد و ّ
اﻗﻌﻳﺔ ﺣﻳن ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
ﺑﺣرّﻳﺔ اﻟﻐﻳر؟ أﻟﺳﻧﺎ ﻫﻧﺎ إزاء ﺣﻛم
اﻟﺣرﻳﺎت اﻟّﺗﻲ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎس ّ
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ّ
ﻣﻌﻳﺎري ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ؟

ي ﺑﻧﺎ
اﻟﺣرّﻳﺎت
ّ
اﻟﻔردﻳﺔ ,ﺣر ّ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣدﻳث ﻋن ّ
اﻟﺣرّﻳﺔ ,وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ,
أن ﻧﻌﻳد ّ
اﻟﻧظرّ ,أوﻻ ,ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
ﺛﺎﻧﻳﺎ ,ﺑرﺻد ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺳﻳرورﺗﻪ ﻋﺑر اﻟﺗّﺎرﻳﺦ ﻟﻛﻲ ﻧﺗﺳﺎءﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذﻩ
اﻟﻧظرّﻳﺎت  -اﻟّﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع – ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻳش.
ّ
اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ ّ
اﻟﻔردﻳﺔ
اﻟﺣرﻳﺎت
ّ
اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
ﺑﻛم ﻣن
اﻟﺣرﻳﺎت
اﻟﻔردﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻧظرّﻳﺔ ﺻرﻓﺔّ ،
ّ
إذا ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻗد ﻧﺻطدم ّ
ﻳﺿم أﺳﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟّذﻳن ﺑﺣﺛوا ﻓﻲ
اﻟﺗّﻌرﻳﻔﺎت ﻻ طﺎﺋﻝ ﻣن وراﺋﻬﺎ ﺳوى رﺳم ﺟدوﻝ
ّ

ﻳؤدي ﺑﻧﺎ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻹﻛﺗﻔﺎء
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﻗد ّ
أﻫﻣﻳﺔ
أن اﻟزاوﻳﺔ ّ
اﻟﻧظرّﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ ذات ّ
ﺑرﺻد ﺗﻘﺎطﻊ وﺗﻧﺎﻓر آراء ﻫؤﻻء .ﻻ ﻣراء ﻓﻲ ّ

ﻟﻛن ﺣﺻر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ،إذ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺟﺎﻧب ّ
اﻟﻧظري أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗّﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻣﻠﻲّ .
ﻳؤدي ﺑﻧﺎ ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻛون وﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ّ

ﻫو ﻛﺎﺋن ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .وﻟﻌﻠّﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد أن ﻧﺷﻳر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ وﺟود ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن «اﻟﻣﺑﺎدئ» اﻟّﺗﻲ

اﻟﻧظرّﻳﺔ .ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺑواﻋث
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ّ
ﺗم اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ّ
ّ
ِ
ٍ
ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻹرادة اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳنّ ،
ﻟﺗﻘرر اﺗّﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘرار اﻟذي ﻳﺗم ﺑﻌد أن ﺗﻧظر اﻹرادة ﻓﻲ
اﻟداواﻓﻊ َ
ﺛم ﻳﺗرﺟم اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻝ اﻟذي ﻳﺧﺿﻊ ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻟظروف واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ
اﻟﺑﺎﻋثّ ،

ﺗﺣﻳط ﺑﻪ ﻋﻧد ﺣدوﺛﻪ وﻫﻛذا ...وﺗﺧطّﻳﺎ ﻟﻬذا اﻹﺷﻛﺎﻝ ,ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺑﻌض
اﻷﻣﺛﻠﺔ.

ﺑﺄن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻻ ﺗظﻬر ﻋﺎدة ﻣن ﻋدم ،ﺑﻝ ﺗﻌود إﻟﻰ
ي ﺑﻧﺎ أن ﻧذ ّﻛر ّ
ﺑﺎدئ ذي ﺑدإ ،ﺣر ّ
ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻟم ﻳوﻟد ﺑﺻورة
ﺑروز ظواﻫر ﻟﻐرض اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ

ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﺗﻌﺑﻳر ﻳﻌﻛس ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ٕواّﻧﻣﺎ أﺛﻳر ﻟﺗﻣﻳﻳزﻩ ﻋن ﺣﺎﻻت
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ﺣر إذا ﻛﺎن ﺟﻣﻳﻊ
أي ﺷﺧص ّا
ّ
ﻣﺿﺎدةٕ .وان ﻟم ﻳﻛن ذﻟك ﻛذﻟك ﻓﻼ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ّ
اﻟﻧﺎس ﻳﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺣرﻳﺔ.

أن اﻟﺣرﻳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ
اﻟﺷر ﻳﻌﺗﺑر ﺳﻘراط )ت  399ق.م( ّ
ﻓوﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧﻳر و ّ
ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻟّﺗﻲ
ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﺑﻌﺎً ّ
اﻷﻓﺿﻝ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ إذن ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ّ

ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻳﺧﺗﺎر ﺑﻳن اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻼّأﺧﻼﻗﻲ .وﻫو أﻣر ﻏﻳر ﻣﺳﺗطﺎﻝ إﻻّ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻠم
ّ
ﻓﻬﻣﺎ ﻛﻔﻳﻼن ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻻﺧﺗﻳﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺟﻬﻝ ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻣﺎ

ﻳﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻌﻘﻝ وردﻳﻔﺎ
ﻟﻠﻌﺑودﻳﺔ .ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن –ﺣﺳب ﺳﻘراط« -ﻟﻳس ﺷرﻳ ار ﺑطﺑﻌﻪ ﺑﻝ ﻳﻧﺟم
ّ
ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺳﻳدة
اﻟﺷر ﻋن ﻧﻘص ﻟدﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ طرﻳق ّ
ّ

ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﻟﻣن وﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ أن ﻳﻌود إﻟﻰ ﻋﺑودﻳﺔ اﻷﻫواء واﻟﻧزوات» .1واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن

اﻟﻣﺛُﻝ ﺣﻳث ﻋرﻓت روح اﻻﻧﺳﺎن
ﺗﻘﺳﻳم اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ وﺟود ﺣﻘﻳﻘﻲ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ُ
أن
ﻛﻧﻪ اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ووﺟود وﻫﻣﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻷرﺿﻲ ،ﻳرى أﻓﻼطون )ت  347ق .م( ّ

اﻟﺣرﻳﺔ «ﻫﻲ اﻧطﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺣو ﻛﻣﺎﻟﻪ دون ﻋواﺋق او ﺣواﺟز ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷواﺋب

2
أن اﻟﻧﻔس ،ﺑﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧظر واﻟﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﺑدﻳﺔ« ،ﺗﺳﺗطﻳﻊ
اﻻرض واﻟﺟﺳد»  ،و ّ
أن ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻋن اﻟﺟﺳم وﺗرﺗﻘﻲ ﻧﺣو اﻟوﺟود اﻟﻣطﻠق» .3وﻻ ﻳﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك ﺣﺳب رأﻳﻪ إﻻّ

أن اﻟﺣرّﻳﺔ
ﻟﻣن ﻛﺎن ﺣ ار ﺑﺣﻛم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ اﻟﺣﻛﻣﺔ .ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻳن اﻟﺗّﻌرﻳﻔﻳن ،ﻧﺷﻳر إﻟﻰ ّ
ﻛﻣﺎ ﻳراﻫﺎ ﻛ ّﻝ ﻣن ﺳﻘراط وأﻓﻼطون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗطورة ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻻﻧﺳﺎن ﻳﻌﺳر

ﻟﻧﺧﺑوﻳﺔ
ﺗﺑن
ّ
أن ﻳوﺟد ﻣن ﻳرﺗﻘﻲ اﻟﻳﻬﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛون ﻫذﻳن اﻟﺗّﻌرﻳﻔﻳن ﻻ ﻳﺧﻠوان ﻣن ّ
ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘدﻳم )ﺳﻧﻌود إﻟﻰ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ(.

اﻟﺗﺄﻣﻝ أﻋﻠﻰ ﺻورة ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
أﻣﺎ أرﺳطو )ت  322ق.م( ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر ّ
ّ
4
اﻟﻣﺣررة.
طﺎﻗﺔ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛذﻟك ﻫﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﺗص ﺑﻬذﻩ اﻟ ّ
ﻓﺈن ﻓﺋﺔ ّ
ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠﺣرﻳﺔ  ،وﺑذﻟك ّ
ّ
ّ

5
أن
وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﻧطق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﻲء وﻧﻘﻳﺿﻪ ﺗذﻫب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺑﻳﻘورّﻳ ﺔ إﻟﻰ ّ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻧﺻﻳﺎع إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺗدﺧﻝ اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻌﺎﻟم وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ
ّ
ﺗﺣرر ﻣن ﻣﺧﺎﻓﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ
اﻟﺣرﻳﺔ ّ
ّ
ﺗﺧص اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣ ّ
أﻣﺎ ّ
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﻝ واﻟﺧراﻓﺎتّ .

اﻵﻟﻬﺔ واﻟﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﺳﻌﺎدة اﻟّﺗﻲ ﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﺑﻠوﻏﻬﺎ إﻻّ ﻋن طرﻳق اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ

اﻟﺣر إذن ﻫو اﻟّذي ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
اﻟرﻏﺑﺎت .ﻓﺎﻻﻧﺳﺎن ّ
ّ
ﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳم وﻋﻠﻰ طﻣﺄﻧﻳﻧﺔ اﻟﻧﻔس.
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ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗّﻌرﻳﻔﺎت ﻳظ ّﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻣﻌﻳﺎرّﻳﺎ وﻣطﻠﻘﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن
أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺣﻰ إذ
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻻت
ّ
اﻟﺣرّﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ّ
اﻟﺗّﻌرﻳﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻧﻌدام ّ
إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔ ّﻛر دون اﻟﺟﺎﻫﻝ أو ﺑﺎﻟﻣﻧﻘﺎد إﻟﻰ اﻟﻘدر دون ﻏﻳرﻩ أو
ﺗﺧﺗص
ّ
ّ
اﻟﺣرﻳﺔ ّ
ﺣد ﻣﺎ  -اﻟﺧﻠط
ﻳﻔﺳر – إﻟﻰ ّ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺟﻳب إﻟﻰ اﻟﺷﻬوات دون اﻟﻌﺎزف ﻋﻧﻬﺎ .وﻫو ﻣﺎ ّ
ﺣرر .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻓﻛرة اﻟﺣرﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﻛﻣﺎ ذﻫب
اﻟﺣرّﻳﺔ واﻟﺗّ ّ
ﺑﻳن ﻣﻔﻬوﻣﻲ ّ

روﺳو )ٕ ,(1778-1712واذا ﻛﺎن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن
إﻟﻳﻪ ﻛ ّﻝ ﻣن ﻫوﺑز ) (1679-1588و ّ
ﺣرر ﻳرﺗﺑط
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻠﺗﺑﺳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺎسّ ،
ﻓﺈن اﻟﺗّ ّ

ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗ ارٍر ﺑﻌﻳﻧﻪ ﺑﻌد اﻹﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن ﻗرارت ﻣﺗﻌددة .وﺑﻧﺎء

اﻟﺗﺣرر ﺑﺎﻟوﻋﻲ وﺑﺎﻹرادة .ﻓﺎﻟﻔﻌﻝ اﻟّذي ﻻ أﺛر ﻓﻳﻪ ﻟﻠوﻋﻲ أو ﻟﻺرادة
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳرﺗﺑط
ّ
ﺗطور وﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﻛﻠّﻣﺎ ازدادت
ﺛم ّ
ﻳﻌطﻲ ﺻورة واﻫﻣﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ .وﻣن ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠّﻣﺎ ّ

اﻟﺣرّﻳﺔ
ﺗﺣررﻩ .ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳظ ّﻝ ﻣﻔﻬوم ّ
ﻟدﻳﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻹﺧﺗﻳﺎر ،ﻛﻠّﻣﺎ ازداد ّ
ﻣﺑﺣﺛﺎ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋود ﻋﻠﻰ ﺑدء
ﻣﺛﺎﻟﻳﺎ ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﻣﺛّﻝ اﻟﻔﻌﻝ
ّ
اﻟﺗﺣرري ﺳﻳرورة داﺋﻣﺔ و ّ
ّ

ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرد ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻺﻧﻌﺗﺎق ﻣن ﻛ ّﻝ اﻟﻘﻳود اﻟّﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت ﺗﻌوق ﺣرﻛﺗﻪ ﻧﺣو
ﻳﻛﺑﻝ إرادة
ﺣرّﻳﺔ ﻳﺗوق إﻟﻳﻬﺎ .وﺑذﻟك ﻳﺗﻣﻳز ﻣﺑﺣث اﻟﺗﺣررﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧطﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ّ
ّ
اﻹﻧﺳﺎن وﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ذاﺗﻪ ،ﺑوﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋﻧﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ وﻟﻳس ﻛﺎﺋﻧﺎ

ﺗﻌدد ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ .ﻓﻘد رﺑط
طﺑﻳﻌﻳﺎ .وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرك ﺗﻘﺎطﻊ أﻫداف اﻟﺗﺣرر رﻏم ّ
«ﻗﺎﻟﻳﻠﻲ» ﺗﺣرر اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗﺣرﻳر اﻟﻌﻘﻝ ،وذﻟك ﺑﺈﺑراز ﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻷﺳطوري

ٕواﺧﺿﺎع وﺟود اﻟﻛون إﻟﻰ ﺗﻔﺳﻳرات ﺗﻌﺗﻣد اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻔﻳزﻳﺎء أﺳﺎﺳﺎ .أﻣﺎ ﻫﻳﺟﻝ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬدف ـ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ـ إﻟﻰ ﺗﺣرﻳر اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺳﺗﻠب.6

طﺑﻘﺔ
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣرت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ اﻟدﻳﺎﻟﻛﺗﻳك اﻟﻬﻳﺟﻠﻲ ﻟﻠﺗّرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳر اﻟ ّ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ .7ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺣﺻر «ﻧﻳﺗﺷﻪ» اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ اﻟﻘطﻊ
اﻟ ّﺷﻐﻳﻠﺔ ﻣن ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ّ
ﻣﻊ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺎ ٕواﻋﻼن «ﻣوت اﻹﻟﻪ » . 8وﻋﺑر ﺻراع «اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ» و«اﻟرﻏﺑﺎت
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ﻳﻠﺢ ﻣﻌظم
أن اﻟﺗﺣرر ﻳﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔرد  .ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ» ﻳرى «ﻓروﻳد» ّ

ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣرر ﻣﺻطﻠﺣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ،ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﺧﻠف

واﻟﺗﺑﻌﻳﺔ وﻳطرح ﺳﺑﻝ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎوﻝ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,ﻓﻳﺗﻣﺛﻝ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘطﻊ ﻣﻊ أﺳﺑﺎب ﺗﻬﻣﻳﺷﻬﺎ .أﻣﺎ ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
ّ
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ﺳﺗﺑدادﻳﺔ .ﻓﺎﻧﻌدام اﻟﻌداﻟﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﺳﺗﺑداد ٕواﺷﺎﻋﺔ
اﻟﺗﺣرر ﻣن ﺿﻐط اﻷﻧظﻣﺔ اﻹ
ّ
ّ
ﺑﺄن
ﻳﺣس ّ
اﻟظّﻠم واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟطّﺑﻳﻌﻳﺔ ,ﻛﻠّﻬﺎ ﻋواﻣﻝ ﺗﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ّ

اﻷﺳر ﻳﺣﻳط ﺑﻪ ﻣن ﻛ ّﻝ ﺟﺎﻧب.
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺗّﻌرﻳﻔﺎت – ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﻳﻪ ﻣن ﺗﻘﺎطﻊ وﺗﻧﺎﻓر – ﺗظ ّﻝ ﻣﻧﻘوﺻﺔ إذا ﻟم ﻧﻌد
ّ
ﺗﻘﺻﻲ أﺳﺑﺎب إﺛﺎرﺗﻬﺎ ورﺻد ﺳﻳرورﺗﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺑداﻳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟظﻬور ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم و ّ

ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

ﻳﻧﻳﺔ
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن ﻓ ّﻛﻲ
اﻟﺣرﻳﺎت
اﻟﺳﻠطﺔ ّ
اﻟد ّ
ّ
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺧﺎﻟب ّ
ّ
ّ
«اﻟﺑداﺋﻲ»
اﻹﻧﺳﺎن
أن
ﻳﻌﺗﻘد
اﻟﺑﻌض
ﻳزاﻝ
ﻻ
ﻟﺋن
ﻛﺎن
ّ
ﻣﺟرد ﻓﻛرة
اﻟﺣرّﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔّ ،
ﻓﺈن ﻫذا اﻹﻋﺗﻘﺎد ﻻ ﻳﻌدو أن ﻳﻛون ّ
ﻳﻌﻳش ﺣﻳﺎة اﻟﺑﺳﺎطﺔ و ّ

ﺗﺻورات اﻓﺗرﺿﻬﺎ اﻟﺧﻳﺎﻝ ﻟﺗﺣدﻳد ﺑداﻳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎع
ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن «
ّ
روﻣﺎﻧﺳﻳﺔ» ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ّ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
أن اﻹﻧﺳﺎن – ﺣﺗّﻰ ﻗﺑﻝ ّ
اﻟﺑﺷري .ذﻟك ّ
ﺗﻣدﻧﻪ -ﻳﻧﺗﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ إﻟﻰ ّ
اﻟّﺗﻲ ﻳﻧﺣدر ﻣﻧﻬﺎ وﻳﻠﺗزم ,طوﻋﺎ أو ﻛرﻫﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻠﻳﻪ ﻫذا اﻹﻧﺗﻣﺎء .ﻓﺎﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري ﻟم

ﻳﻛن طﻔرة أو وﻟﻳد اﻟﺻدﻓﺔ ﺑﻝ ﻛﺎن ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻔطرّﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﺿﻣن
ﻳﻔﺳر ﻗوﻝ اﺑن ﺧﻠدون« :اﻹﻧﺳﺎن
ﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ» .10ﻓﻼ ﻳﻣﻛن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ّ
ّ
طﺑﻳﻌﻳﺔ أو ﻓردّﻳﺔ ﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧﻌزﻝ ﻻ ﺗرﺑطﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺧﻳﻪ
ﺣرّﻳﺔ
ّ
اﻟﺣدﻳث إذن ﻋن ّ
اﻟرﺟوع إﻟﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﺿﺎرات
اﻹﻧﺳﺎن .وﻟﻌﻠّﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد ﻫﻧﺎ أن ﻧﺑرز ّ
أﻫﻣﻳﺔ ّ

ﺗﻘﺻﻲ ﻣواطن اﻟﻘطﻳﻌﺔ واﻟﺗّواﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻘدﻳم واﻟﺣدﻳث .ﻓﻘد
اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ّ
ﻣﻧﺎ إﻟﻰ ّ
أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎﻟﺑﺎﺑﻠﻳﺔ واﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ
ﺳﺟﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ّ
اﻟﻌﺑودﻳﺔ .ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗّﺻﻧﻳف اﻟﻣﺑ ّﻛر ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺑﺷرّﻳﺔ؟
ﻣرﺗﺑط ﺑﻧﻘﻳﺿﻪ ،أي
ّ

وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣظوظ ﺣﺿور ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن/اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺻور؟

ﻟﺣرّﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن/اﻟﻔرد ،ﻧذﻛر
إذا ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء اﻟﺗﻐﻳﻳب اﻟﻣﺑ ّﻛر ّ
اﻟدﻳن ﻟﺗﺑرﻳر اﺳﺗﻌﺑﺎد اﻹﻧﺳﺎن.
ﻛﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ّ
ﻋﺎﻣﻠﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن  :ظﻬور اﻟﻣﻠ ّ
ّ

اﻟزراﻋﺔ وﺣﻳﺎزة اﻷراﺿﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ ,ظﻬرت
ﻓﻣﻊ اﻛﺗﺷﺎف ّ
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﻧﺎس
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻧﺷﺄت ﻣﻌﻬﺎ ﻧزﻋﺎت اﻟﺟﺷﻊ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة .ﻓﺎﻧﻘﺳم ّ
ّ
ّ
ﻋﻣﺎﻝ ﻟدﻳﻬم .وﺣﻳﻧﺋذ أدرك أﺻﺣﺎب اﻷﻣﻼك ﺿرورة
إﻟﻰ أﺻﺣﺎب أﻣﻼك ٕواﻟﻰ ّ
دﻋم ﻫﻳﻛﻠﺔ
ﺗﻛرس اﻟﻼّﻣﺳﺎواة وﺗ ّ
«ﺗﺄﺻﻳﻝ ّ
اﻟﺳﻠوك اﻹﺳﺗﻳﻼﺋﻲ» ﺑﺈﺣداث ﻗواﻧﻳن ّ
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ﻳﻧﻳﺔ دو ار ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري
اﻟﺳﻠطﺔ ّ
اﻟد ّ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻛﺎن ﻟظﻬور ّ
اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺻﻳﺎﻧﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺎت وﺧﻳﺎرات اﻟ ّﺷﺧص.
أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات
ّ
وﺗﻐﻳﻳب ّ

ﻓﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺛروات ،ﻳﻧﻘﺳم ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻼد اﻟراﻓدﻳن إﻟﻰ ﺛﻼث طﺑﻘﺎت دون أن ﻳﺷﻣﻝ
ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﻳم طﺑﻘﺔ اﻟﻣﻠوك ورﺟﺎﻝ اﻟدﻳن ،ﻓﻬؤﻻء ﻳﻣﺛﻠون اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻝ

اﻟﺳﻠّم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ
اﻟﻘﻣﺔ.
ّ
ﺗﺗﺳﻧم طﺑﻘﺔ اﻟﻣﻼّك اﻟزر ّ
اﻋﻳﻳن وﻛﺑﺎراﻟﺗﺟﺎر أﻋﻠﻰ ّ
اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺣدود
اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻣن ذوي ّ
اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أﻧﺻﺎف اﻷﺣرار ﻣن ّ
ّ
ﻟﻠﺻراع ﻣن
اﻟﺳﻠّم ﻧﺟد طﺑﻘﺔ اﻷرﻗﺎء اﻟّﺗﻲ ﺗﻣﺛّﻝ ﻧﺗﺎﺟﺎ ّ
ﻣﺛﻝ ﺻﻐﺎر اﻟﺟﻧود .وﻓﻲ أﺳﻔﻝ ّ

اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻌﻬﺎ .ﻓﻠﺋن ﻛﺎﻧت اﻟﺣروب أﻫم
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
أﺟﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ّ
ﻓﺈن اﻟﻔﻘر واﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻟر ّ
ق  -ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ ّ -
أﺳﺑﺎب ّ
ﺑﺎﻟد ْﻳن ﻳﻣﺛّﻝ
إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻝ
أن ﻋدم اﻟوﻓﺎء َ
ﻳﺿطران ﺑﻌض اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﺑﻳﻊ أوﻻدﻫم .ﻛﻣﺎ ّ
ّ
اﻟد ْﻳن وﻟم ﻳﻘم اﻟﻣدﻳن ﺑﺎﻟﺳداد
ﺳﺑﺑﺎ آﺧر ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟرق .ﻓﺈذا ﺣﻝ ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق َ
ﻟﻠداﺋن
اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﻳﺑﻳﻊ زوﺟﺔ اﻟﻣدﻳن وأوﻻدﻩ ﻛﻌﺑﻳد ﻟﻣدة
ّ
أن ّ
ﻳﺻﺑﺢ ﻋﺑدا ﻟداﺋﻧﻪ ﻛﻣﺎ ّ

ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣو راﺑﻲ ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات.11

اﻟﻧﺳب ،ارﺗﺑطت اﻟﺣرّﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻳوﻧﺎن ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ اﻟّﺗﻲ
و وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺛروة وﻋراﻗﺔ ّ
ﻳﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﻳن واﻟّﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﺷروط ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻝ.
ّ
ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎرات ﻻ
ﻓﺣﺳب «ﺗﻘﺎﻟﻳد» ﻣدﻳﻧﺔ أﺛﻳﻧﺎ ،ﻳﻌﺗﺑر ﻣواطﻧﺎ ﻣن ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻛﺎ ّ
ﻣﻠﻛﻳﺔ ّ

ﻷم ﻳﻛون أﺑوﻫﺎ ﻣواطﻧﺎ .وﺗﺑﻌﺎ
ﻳﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻳﻬﺎ أﺣد ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﺑﻧﺎ ﻷب ﻣواطن و ّ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرﻳب  -أي
ﻟﻬذﻩ اﻟ ّﺷروط ,ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرأة ﻣواطﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟ ّﺷﺄن ّ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺑد اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟّﺗﻲ ﻳﻘطﻧﻬﺎ -ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ّ
طﺑﻳﻌﺔ ﻫﻲ
ﺑﺄن اﻟ ّ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻵﻟﺔ .وﻓﻲ ﻧﻔس ﻫذا اﻹطﺎر ﻳذﻫب أرﺳطو إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻘﺎد ّ

اﻟﺣر ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻛون
اﻟّﺗﻲ أرادت أن ﻳﻛون اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻛري اﻣﺗﻳﺎ از
ّ
ﻳﺧﺗص ﺑﻪ اﻟﻣواطن ّ
ﺣر ﻓﻳﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﺷﻣوﻻت اﻟﻌﺑد.12
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑدﻧﻲ ﻣﻧﺎﻓﻳﺎ ﻟﻛراﻣﺔ اﻟ ّ

اﻣﺗدت إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر
ي ﻓﺣﺳب ,ﺑﻝ ّ
وﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ّ
ﻣﺎد ّ
أن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑر أﻏوار اﻟطﺑﻳﻌﺔ وﻣﺎ
ّ
اﻟﻧﺎس ٕواﻟﻰ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم .ﻓﺈذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ ّ
وﺟﺳدﻫﺎ
وراءﻫﺎ ﻗد دﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺧﺿوع إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻳﻪ آﻟﻬﺔ ﻗد ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﺧﻳﺎﻟﻪ
ّ
ﻓﺈن ظﻬور طﺑﻘﺔ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن واﻟﺳﺣرة ﻳﻣﺛّﻝ أوﻟﻰ
ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ أﺻﻧﺎم ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ ﻳداﻩّ ,
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اﻟدﻳن ٕوارﺳﺎء اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﻳن اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻌﺑودﻩ وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﺗﻐﻳﻳب
اﻟﺧطوات ﻧﺣو ﻣﺄﺳﺳﺔ ّ
اﻟدﻳن وﺣدﻫم ﻳﻠﻌﺑون دور
ﺑﻳﻌﻳﺔ .وﻟم ﻳﻛن رﺟﺎﻝ ّ
ﺣرﻳﺗﻪ اﻟطّ ّ
ّ
اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻔرد وﻣﺣو ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ أﻳﺿﺎ .ﻓﻼ ﻏراﺑﺔ إذن ﺣﻳن ﻧﺟد
اﻟوﺳﺎطﺔ ﻫذا ،ﺑﻝ ﺷﺎرﻛﻬم ﻓﻲ ذﻟك رﺟﺎﻝ ّ
اﻟﻣﺗﻠﺧﺻﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ
ﻳﻘرران ﻣﻌﺎ واﺟﺑﺎت اﻹﻧﺳﺎن
ّ
ﻛﻼّ ﻣن اﻟﻣﻌﺑد واﻟﻘﺻر ّ
ﻳﻌد ﺧوﻓﺎ ﻣن
ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت ﻻ ّ
اﻟﺳﻠطﺗﻳن .واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟ ّذﻛر ّ
ّ
أن اﺣﺗرام اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺎ ّ
إﻣﺎ ﺻﺎدرة ﻋن
اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرر اﻟّذي ّ
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳنٕ ،وا ّ
ﻧﻣﺎ ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم ّأﻧﻬﺎ ّ
اﻵﻟﻬﺔ أو رﺿوﺧﺎ ﻣﻧﻬم ﻷواﻣر اﻟﻣﻠوك ﺑﺣﻛم ﺻﻠﺗﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻬذﻩ اﻵﻟﻬﺔ .ﻓﺈذا ﻛﺎن

ﺣﻣوراﺑﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ
اﻟراﻓدﻳن ّ
اﻹﻋﺗﻘﺎد ّ
اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺑﻼد ّ
أن اﻹﻟﻪ «ﺷﻣش» ﻫو اﻟّذي أﻟﻬم ّ
ﻗﻣﺔ اﻷﻟﻣب-
ّأوﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺗوب ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺑﺷرّﻳﺔّ ،
ﻓﺈن اﻹﻟﻪ «زوس» -اﻟﻣﺗرّﺑﻊ ﻋﻠﻰ ّ

رب اﻷرﺑﺎب وﻣﺻدر ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻳوﻧﺎن اﻟﻘدﻳﻣﺔ.
ﻳﻌﺗﺑر ّ
اﻟﺳﻠطﺔ
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔراﻋﻧﺔ – ﺣﻳث ﻛﺎن اﻟﻣﻠك ﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻹﻟﻪ – ّ
ﻓﺈن اﻟﻣﺎﺳك ﺑزﻣﺎم ّ
ﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن ﻳﻣﺛّﻝ اﻟوﺳﻳط ﺑﻳن اﻵﻟﻬﺔ واﻟﻧﺎس .وﺑﺣﻛم ﻫذﻩ
اﻟﺳ ّ
ّ
أن ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ
اﻟوﺳﺎطﺔ ،ﻓﻬو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،وﻫو ﻣن ﺗﺟب طﺎﻋﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ إذ ّ
ﺿد ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻳﻪ اﻟﻣﻠك.
ﺗﺻرف ّ
ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻵﻟﻬﺔ اﻟّﺗﻲ ﻻ ﻳﻧﺎﻝ رﺿﺎءﻫﺎ ﻣن ّ

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ
ﻓﺈن ﺑﻳن اﻟﺛّروة واﻟﻌراﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻳﻘﺔ ّ
وﻫﻛذا ّ
دﻋﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟّﺗﻲ ﻟﻌﺑت دو ار ّ
اﻟﺣﻳﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺑﻼد ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻟﻶﻟﻬﺔ أﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﺑﻳدﻫﺎ وﻣﺧﺎزن

ﻳﻘدم
ﻏﻼﻟﻬﺎ .وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻫذﻩ اﻷﻣﻼك ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺗطﻌﻪ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻼك ﻟﻠﻣﻌﺎﺑد أو ﻣﺎ ّ

إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻫﺑﺎت طﻠﺑﺎ ﻟرﺿﺎء اﻵﻟﻬﺔ أو رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺟﺎﻫﺔ .وﻻ ﻳﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﻛﺛﻳ ار ﻋﻧد

ﺣد ﻛﺑﻳر ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻳوﻧﺎن ﺣﻳث ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ وﺣدﺗﻬﺎ و«اﻧﺳﺟﺎم» أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،إﻟﻰ ّ
دﻳﻧﻳﺎ ﻳﻘدم ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب اﻟﻘراﺑﻳن ﻟﻼﻟﻬﺔ
اﻟطﻘوس واﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﻠك رﺋﻳﺳﺎ ّ

وﻳﺷرف ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟطﻘوس واﻟﻣراﺳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﺑﻬذﻩ اﻟطّرﻳﻘﺔ ،ﻳﻛون ﻫو ﺻﻠﺔ

اﻟوﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺷﻌب واﻻﻟﻬﺔ .وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘداﺳﺔ اﻟّﺗﻲ «وﻫﺑﺗﻬﺎ» اﻵﻟﻬﺔ ﻟﻠﻣﻠك وراء

اﻟﻣﺷرع وﻫو اﻟذي ﻳﻔﺻﻝ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻧﺎﺷﺑﺔ ﺑﻳن
اﻟﺳﻠطﺎت .ﻓﺎﻟﻣﻠك ﻫو
اﺣﺗﻛﺎرﻩ ﻟﺟﻣﻳﻊ ّ
ّ
أن ﻫذﻩ
رﻋﺎﻳﺎﻩ وﻫو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم ﻛﻠﻬﺎ وﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ .وﺑﻣﺎ ّ

أي ﺣﻛم ﻣن اﻷﺣﻛﺎم؟ و ّأﻧﻰ
اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت
ّ
ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن زوسّ ,
ﻳﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ّ
ﻓﺄﻧﻰ ﻟﻠﻔرد أن ّ
دﺑرﺗﻪ اﻵﻟﻬﺔ ﺻﻐﺎ ار
ﻳﻣﻳز ﺑﻳن اﻟﻌﺎدﻝ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺟﺎﺋر؟ و ّأﻧﻰ ﻟﻪ أن ﻳﺧﺎﻟف أﻣ ار ّ
ﻟﻪ أن ّ
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اﻟرواﻗﻳﻳن .13إذ ﻳرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم
ﻛﺎﻧوا أم ﻛﺑﺎرا؟ وﻟﻌﻠّﻧﺎ ﻧﺟد إﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗّﺳﺎؤﻻت ﻋﻧد ّ
اﻟﺣرﻳﺔ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣذﻫب اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻹﻟﻬﻲ اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻗوام ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟم

ﻳﺳﻣﻰ اﻟﻘدر
وﻣﺻدر «اﻟﻘﺎﻧون» اﻟّذي ﻻ ﻳﻣﻛن ﺧرﻗﻪ .وﻳﺗﻣﺛّﻝ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺎ ّ
ﻳﻌرﻓﻪ زﻳﻧون ﺑﻘوﻟﻪ « :إن اﻟﻘدر ﻫو اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺣﻳث أﻧﻪ ﻋﻠّﺔ اﻷﺷﻳﺎء
اﻟّذي ّ
ﻛﻠﻬﺎ ،وﻣن ﺣﻳث أﻧﻪ ﻳﺣدث اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻝ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻫذا اﻟﺗراﺑط ﻳﺗﺣﻛم
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ﻓﺈن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردّﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻛوﻧﻬﺎ
ﺛم
ّ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ »  .وﻣن ّ
رﺿوﺧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘدر.

اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ
وﻟم ﺗﺷ ّذ ﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎن ﻋن اﻟﺣﺿﺎرﺗﻳن اﻵﻧﻔﺗﻲ اﻟ ّذﻛر ﻓﻲ ّ
ﻣﻘدﺳﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ .وﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﻳﺎﻧﺎ ّ
اﻟﺳﻠّم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋراﻗﺔ ّ
اﻟﻧﺳب واﻟﺛّروة .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺑﻳد ﻳوﺟدون ﻓﻲ أﺳﻔﻝ ّ
ﻓﺈن اﻟﻣواطﻧﻳن اﻻﺣرار
– ﻫذا إن ﻟم ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ّأﻧﻬم ﻣن اﻷﻣﻼك ّ -
ﻳﻧﻘﺳﻣون إﻟﻰ ارﺑﻊ طﺑﻘﺎت  :طﺑﻘﺔ اﻟﻧﺑﻼء وﻫم ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻼّك ﺑﺣﻛم اﻧﺣدارﻫم ﻣن ﺳﻼﻟﺔ

ﺛم طﺑﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎع وﻫم اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ
اﻵﻟﻬﺔ ،وطﺑﻘﺔ ﺻﻐﺎر ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ ّ
ﺛم طﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟﻣﺗﺄﻟّﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻬن اﻟﻳدوﻳﺔ ﻣن
«ورﺷﺎﺗﻬم»
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ّ
زراﻋﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ.

اﻟﻔردﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ
وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟﻣﺎﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻐﻳﻳب اﻟﺣرﻳﺎت
ّ
اﻟﺳﺎﺋد وﺷﻌور اﻹﻧﺳﺎن
ﺛﻼث وﻫﻲ اﻟﻼّﻣﺳﺎواة و ّ
اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﻔرﺿﻪ اﻟﻌرف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ّ

اﻟﻧﺳب
ﻗوة
ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺛروة وﻋراﻗﺔ ّ
ّ
ّ
ﺑﺄﻧﻪ داﺋم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ّ
ﻣﻐﻳﺑﺔ ﻧظ ار
ﻓﺈن ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن /اﻟﻔرد ّ
أﺳﺎﺳﺎ ﻳﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻘﺳﻳم اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊّ ،
ﻣﻘﻳدة
طﺑﻘﺔ اﻹ
ﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻧﺗﻣﺎؤﻩ إﻟﻰ اﻟ ّ
وﺣرﻳﺗﻪ ّ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗظ ّﻝ ّ
ّ
ّ
ﻫوﻳﺗﻪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ّ
ﺑﻣﺎ ﻳﻔرﺿﻪ ﻫذا اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﻘﺳري ﻣن أﻋراف وﻗواﻧﻳن.

وﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،ﻓﺗواﺻﻝ ﺗﻘدﻳس اﻟﺣﻛﺎم ﺣﻳث

أن ﺳﻠطﺗﻬم ﻣﺗﺄﺗﻳﺔ
ّ
اﺳﺗﻣدوا ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ﻣن ﺗروﻳﺟﻬم ﻟﻔﻛرة أﻧﻬم ظﻝ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻷرض و ّ
ﻣن اﷲ ﻣﺑﺎﺷرة .وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺳﻠطﺎن اﻟﺣﺎﻛم ﻣطﻠﻘﺎ دون

ﺣرّﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن/اﻟﻔرد ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور
ﺣدود أو ﺿواﺑط .وﻫﻛذا ظﻠّت ّ
ﻣﻣﺎ زاد اﻷﻣر ﺗﻌﻘﻳدا ﻫو ﺑروز اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﻲ ﺛوب اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺗﺣ ّﻛم ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﺑرة .و ّ
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ﻳﺧﻳﺔ،
أﻣواﻝ ّ
اﻟﻧﺎس وﻋﻘﺎﺋدﻫم .إذ ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ،ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗّﺎر ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ .ﻓﻠم
اﻣﺣﺎء اﻟﺣدود ﺑﻳن ّ
اﻟدﻳﻧﻲ و ّ
اﺧﺗﻼطﺎ ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﻓﻲ ّ
ﻋﻣﺎ ﻟﻘﻳﺻر ,15ﺑﻝ أﺻﺑﺢ ﻣﺎ ﷲ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻹرادة اﻟﺗّﺎج واﻟﻛﻧﻳﺳﺔ
ﻳﻌد ﻣﺎ ﷲ ﻣﻧﻔﺻﻼ ّ
اﻟﻣد
اﻟﺳﻠطﺗﻳن .ودون أن ﻧﻧﻔﻲ ﺣرﻛﺔ ّ
ﻣﻌﺎ ,وأﺻﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻘﻳﺻر ﻣﺗﻧﺎزﻋﺎ ﻓﻳﻪ ﺑﻳن ّ

ﻓﺈن
واﻟﺟزر ﺑﻳن ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻔﺎﺗﻬﻣﺎ أﺣﻳﺎﻧﺎ وﺻراﻋﻬﻣﺎ أﺣﻳﺎﻧﺎ أﺧرىّ ،
اﻟدﻳﻧﻲ و ّ
اﻹﻧﺳﺎن/اﻟﻔرد أﺻﺑﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أُطﻠق ﻋﻠﻳﻪ

اﻷرﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ ا
اﺳم «اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ» ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ّ
اﻷﻣراء ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺷﻛﻝ إﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻳﻘﺳم اﻷﻣﻳر

اﻟﺳﺎدة اﻹﻗطﺎﻋﻳﻳن
ﺑدورﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ إﻟﻰ إﻗطﺎﻋﺎت أﺻﻐر ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻳن أﻓراد طﺑﻘﺔ ّ
ﺗﻔﻧن ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟذﻳن ﻳرﺗﺑطون
ﻧظﻳر اﻟﺗزاﻣﺎت ﻳﺗﻛ ّﻔﻠون ﺑﻬﺎ .وﻳ ّ

ﺑﺎﻷرض وﻳﻌﺗﺑرون ﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ وﻳﺧﺿﻌون ﻹرادة ﻫؤﻻء اﻟﺳﺎدة اﻹﻗطﺎﻋﻳﻳن.16

ﻣﻣﻳزات ﻋﺻر اﻹﻗطﺎع ﻓﻲ اروﺑﺎ،
اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻌﺎ ﻣن ّ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة و ّ
ّ
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم .وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ
ﻓﺈن ﺣرﻳﺔ اﻟﻔﻛر ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺧطر اﻟوﺳﺎﺋﻝ
ّ
اﻟﻣﻬددة ّ
ّ

ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ
اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ّ
ﺗﺷدد اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﺎ أو ﻳﻧﺗﻘد ّ
اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدإ اﻹﻗﺻﺎء .ﻓﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ،أﻗﻳﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻠﺷرطﺔ وﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻬراطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت «ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﻳش» ﺳﻼﺣﺎ ﻣرﻓوﻋﺎ

ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻗطﺎﻋﻳﺔ وﺿد ﺳﺎﺋر أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻣﺎ رﺳﻣﺗﻪ

17
ﻓﻠﻣﺎ ﺻﻧف ﻛوﺑرﻧﻳﻛوس ) (1543 -1473ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻷرض
اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ّ .
وﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺷﻣس ،ﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻛﻔﻳرﻩ وﺗﻛﻔﻳر ﻣن ﻳﻘ أر اﻟﻛﺗﺎب .وﻛﺎن ذﻟك ﻣﺻﻳر

ﺟﺎﻟﻳﻠﻲ ) (1642 -1564ﺣﻳن ّأﻳد ﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔﻪ ﻛوﺑرﻧﻳﻛوس وﺣﻳن داﻓﻊ ﻋن ﻓﻛرﺗﻪ
ﺛم ﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﺟن.18
ﺗم ﺗﻛﻔﻳرﻩ ّ
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑدوران اﻷرض ،إذ ّ
وﻫﻛذا ظﻠت اﻟﻬوة ﺗﺗﻌﻣق ﺷﻳﺋﺎً ﻓﺷﻳﺋﺎً ﺑﻳن اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗزداد

ﻓﻳﻪ ﻋﻼﻗﺔ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻣﺗﺎﻧﺔ أﺻﺑﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ

اﻟدﻳن .وظ ّﻝ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻋﺻر اﻹﺻﻼح
اﻻﻗطﺎع ﻫﺟوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟدﻳﻧﻲ اﻟذي ﻣﻬّد ﻟﻪ ﻛ ّﻝ ﻣن ﻫﺎوس 1415- 1369) 19وﺟﻳروم-1360) 20
 (1416وﺑﻠﻐت ﻣداﻫﺎ ﻣﻊ ﻟوﺛـر  (1483-1546وﻛﺎﻟﻔن  .(1509-1564وظﻠّت
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أﻏﻠب اﻷوﺳﺎط اﻟﻛﻧﺳﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻝ رأي ﻣﺧﺎﻟف ،اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻘدﺳﻳﺔ اﻟوﺣﻲ وﺗﺂﻣ ار ﻋﻠﻰ

ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﻳن ﻳﻧﻛرون اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ .ﻓﺗﻌرﺿت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﻠّﻪّ .
ﻫﺟوﻣﺎت ﺷدﻳدة ﺑﻠﻐت ﻣداﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ) (1789وﻟﻌ ّﻝ ﻓوﻟﺗر(1694-
ﻳﻌد ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﻔ ّﻛرﻳن اﻧﺗﻘﺎدا ﻟﻸدﻳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻳﻌﺔ.21
ّ 1778

اﻟدﻳن ﺣﻠﻳﻔﺎ ﻟﻺﺳﺗﺑداد ﺑﺎﺳم اﻟﻘدر اﻹﻟﻬﻲ ،أﺻﺑﺢ ﻧﻔور اﻟﻧﺎس ﻣﻧﻪ أﻣ اًر
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ّ
وّ
ﻣﺄﻟوﻓﺎ راﺟت ﻣﻌﻪ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣوت اﻹﻟﻪ اﻟّﺗﻲ أﻛد ﻧﻳﺗﺷﻪ  (1844-1900ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺧراﻓﺔ وﻣن اﻟﺟﻬﻝ .22وﻟﻌﻝ ﻫذا ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻳﻪ
ﻣﺎﻛﻳﺎﻓﻳﻠﻠﻲ ﺣﻳن ﻗﺎﻝ « :ﻧﺣن ﻣدﻳﻧون ﻟﻠﻛﻧﻳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﺻرﻧﺎ إﻟﻳﻪ ﻣن إﻟﺣﺎد» .23وﻫﻛذا

دﻋم
ﺣرر ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣدى ﺗﺧﻠّص اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات ّ
ﻳﻧﻳﺔ .وﻗد ّ
اﻟد ّ
أﺻﺑﺢ اﻟﺗّ ّ
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ اﻟﺟرأة ﻟدى اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻋﻠﻰ ﻧﻘد اﻟدﻳن أو أﺷﻛﺎﻝ ﻓﻬم

ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد ﻋﺑرﺗﺟﺎوز أوﻫﺎﻣﻪ وﻋﺑر
ﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﺗﺣﻘّق ّ
ﺗﻛﻳﻳﻔﻪ ﻟواﻗﻌﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ إﻧﺳﺎﻧﺎ «وﻋﻧدﻫﺎ ﻳﺗﺣوﻝ ﻧﻘد اﻟﺳﻣﺎء إﻟﻰ ﻧﻘد اﻷرض وﻧﻘد اﻟدﻳن
إﻟﻰ ﻧﻘد اﻟﺣﻘوق وﻧﻘد اﻟﻼﻫوت إﻟﻰ ﻧﻘد اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ».24

و ﻟم ﺗﺣدث «اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ »  ,25اﻟّﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ أروﺑﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر

أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺛورة –
اﻟﺣرﻳﺎت
واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﺗﻐﻳﻳ ار ﻳذﻛر ﻓﻲ ﻣﺎ
اﻟﻔردﻳﺔ .ﻓرﻏم ّ
ّ
ّ
ﻳﺧص ّ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺿت ﺷﻳﺋﺎ
اﻟّﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣن إﻧﺟﻠﺗ ار ﻟﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ دوﻝ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ّ -

ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻛﺳب ﻣﻌﺎﺷﻪ ،ﻓﺗراﺟﻌت
ﻓﺷﻳﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳدوي وﺗﻼﺷت ﻣﻌﻬﺎ ّ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺣرﻓﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺑﺂﻟﻳﺎﺗﻬﺎ

ﻋﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺷﺗﻐﻝ ﻓﻲ
وﻋدد ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ .وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذا اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرزت طﺑﻘﺔ ّ
ظروف ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻣﺛﻝ طوﻝ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻷﺟر اﻟزﻫﻳد .وﺑذﻟك ازداد ﺗﻬﻣﻳش

ﻓﺈن
ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن/اﻟﻔرد اﺳﺗﻔﺣﺎﻻ .وﻟﺋن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ اﻹزدﻫﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎديّ ,
ﻧﺎﻋﻳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻻ ﺧﺎطﺋﺎً ﻛﺎن وراء اﻏﺗراب اﻹﻧﺳﺎن اﻟّذي أﺻﺑﺢ،
اﻟﺻ ّ
اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺛّورة ّ

أي وﻗت ﻣﺿﻰ ،ﻣﺗﻣﺎﻫﻳﺎ ﻣﻊ اﻵﻟﺔ.
أﻛﺛر ﻣن ّ
اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺣرﻳﺎت
ّ
اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻗﺎﻧون ّ
ّ
،ﻓﺈن
ﻟﺋن ﻛﺎن ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟودا ﻛﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ّ
ﺑداﻳﺔ دراﺳﺗﻪ وﺑﻠورﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ «ﻧظرﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ» ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر.
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ﻟﻠﻧظﺎم
ﻓﻘد دﻋﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻔ ّﻛرﻳن ﺧﻼﻝ ﻫذﻳن اﻟﻘرﻧﻳن إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻣوذج ﺟدﻳد ّ

ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد وأﻣﻧﻪ واﺳﻘ اررﻩ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﺳم
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻋﻘد ﻳﺿﻣن ّ
«اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ» .وﻣن أﺑرز ﻣﻔﻛري ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز )(1679-1588

وﺟون ﻟوك ) (1704-1632وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو ) (1778-1712وﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو
) (1755-1689وﻓوﻟﺗﻳر ).(1778-1694

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻓﻛرة اﻟﻣﺻدر اﻹﻟﻬﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة
ﻟﻌﺑت ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫوﺑز دو ار ّ
ﻳﻣﻳز ﻫوﺑز ﺑﻳن اﻟﺣرﻳﺔ
اﻟّﺗﻲ « ّﻗﻧﻧت» ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣظﺎﻟم واﻻﺳﺗﺑداد ﺑﺎﺳم اﻟدﻳن .و ّ

اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺣرﻳﺔ
ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد ﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﺣدود
ّ
اﻟﻣدﻧﻳﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳرى ّ
أن ّ
اﻟﻧﺎس وﻟدوا ﻣﺗﺳﺎوﻳن وأﺣ ار ار وﻟﻬم ﺣﻘوق ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗّﻧﺎزﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ
أن ّ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ إذ ّ
«ﺣﻘوق ﻣوﺟودة ﻟدى ﻛﻝ إﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﺣق اﻟﺑﻘﺎء وﺣق

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذات ،وﺣق اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ
26
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺟد ﺣﺳب ﻫوﺑز ﻷﻧﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﺿﻣن
اﻟﻐﺎﻳﺔ»  .ﻟﻛن ﻫذا ّ
اﻟﺗﻌدي
ﻟﻠﻔرد اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣطﻠق ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻶﺧرﻳن اﻟﺣق ﻓﻲ ّ

اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون.
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻳﺔ ،ﻟذﻟك ﻳدﻋم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،أي اﻟﺣرﻳﺔ
ّ
ﻣﻳﺎﻟﺔ
أن ﻧوازع اﻷﻓراد أﻧﺎﻧﻳﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ّ
أن اﻹﻧﺳﺎن ذﺋب ﻷﺧﻳﻪ اﻹﻧﺳﺎن و ّ
واﻋﺗﻘﺎدا ﻣﻧﻪ ّ
اﻟﺳﻠطﺔ – ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣطﻠﻘﺔ  -ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ
إﻟﻰ اﻟﺷر واﻟﻌدوان ،ﻳرى ﻫوﺑز ّ
أن ّ

اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ.
اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟوﻗوف ﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﺻﺎدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ّ
ﺣب اﻟ ّذات و ّ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ّ
ﻣﻔر ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﺎزﻝ,
ﺑد أن ﻳﺧﺿﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻳﻪ ّ
اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ّ
وأﻣﺎم ﻫذﻩ ّ
اﻟدوﻟﺔ وﻻ ّ
طوﻋﺎ أو ﻛرﻫﺎ ،ﻋن إرادﺗﻪ وﺣرﻳﺗﻪ ﻣن أﺟﻝ وﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻣﻧﻪ .ﻓطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت
اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺑﺷر ﻓﻼ ﺑد ﻣن رادع ﻳﺿﻣن اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻟدى اﻷﻓراد وﻳﺳﻬر ﻋﻠﻰ

اﻟرادع ﺗﺄﺳﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ
ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻳﺳﺗﻠزم ﻫذا ّ
ﺗﺗﺟزأ ،ﺗﻛون ﺗﺣت ﻗﻳﺎدة أﻣﻳر ﻣن ﺣﻘّﻪ أن ﻳﻣﺎرس اﻹﺳﺗﺑداد ﺑﺣﻛم ﺿرورة
واﺣدة ﻻ ّ
ﺛم ﻳﻛون ﺗﺣﻘﻳق
أﻧﺎﻧﻳﺗﻪ وﻣن ّ
ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻔرد ﻣن ّ
أﻧﺎﻧﻳﺔ اﻵﺧرﻳن اﻟﻣﺗرﺑﺻﻳن ﺑﻪ .وﻣن ّ

ﻷي ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم
ﻣﺑر ار ﻹرﺳﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻔردي اﻟﻣطﻠق دون وﺟود ّ
اﻷﻣن ّ
اﻟﺳﻠطﺔ.
ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻓراد ،ﻓﻳﺗﻣﺎﻫﻰ ﺣﻳﻧﺋذ اﻟﺗّﺳﻠّط و ّ
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ﺣرﻳﺗﻪ ،إذ «ﺗرﺗﻛز اﻟﺣرّﻳﺔ ﻋﻠﻰ
أﻣﺎ ﺟون ﻟوك ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳرى ّ
أن ﻗدرة اﻻﻧﺳﺎن ﺗﻣﺛّﻝ ﻣﺣور ّ
ّ
ﻗدرة اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻔﻌﻝ ﻣﺎ او اﻹﻣﺳﺎك ﻋﻧﻪ» وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون ﻳﻛون اﻟﻬدف

ﻟﺣرّﻳﺔ اﻟﻔرد .وﻟﺋن ﻛﺎن اﻟﺗﻧظﻳم ﻓﻲ أﺣد
ﻣﻧﻪ ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹ
ّ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دون ﺗﻘﻳﻳد ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺧﺗﻠف ﻣﻊ
أوﺟﻬﻪ ﻳﺗطﻠب ﺗﻘﻳﻳد ﺑﻌض اﻟﺣرﻳﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔّ ،
اﻟﺣرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أن ﻳﻔﻌﻝ
ﻫوﺑزﺑﺧﺻوص
ّ
اﻟﺳﻠطﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻟوك ﻳرى ّ
إطﻼﻗﻳﺔ ّ
أن ّ
اﻹﻧﺳﺎن ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ وﻳرﺿﺎﻩ ﺑﻝ ﺗﻌﻧﻲ اﻹﻟﺗزام ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺣﻣﻲ

اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺻﺎدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺳﻠطﺔ ﺑﻝ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺻراع ّ
اﻷﻓراد ﻣن ّ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻳﻛون اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻌدم اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﻳﺎت

وﻳﺗﻘﺑﻠﻪ ﺑﺷﻛﻝ طﺑﻳﻌﻲ .وﺣﺳب ﻟوك ﻻ وﺟود
اﻟﻔرد ﻓﻳﻧظر إﻟﻳﻪ اﻟﻣواطن ﻧظرة
ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ّ
ّ
ﻗوﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻳﺎب ﻗواﻧﻳن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﻘﺎﻧون وﻻ وﺟود ﻟدوﻟﺔ ّ

اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺣﻳث ﻻ ﻳﻌذر ﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺟﻬﻠﻪ أو ﺑﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻟﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن

ﺑﺗﺑدﻝ اﻷﺣواﻝ وﺑﺎﻟﻧزوع إﻟﻰ اﻷﻫواءٕ .واذا اﺳوﺟب
ﻣﺳﺗﻘرة وﻏﻳر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗّﻐﻳﻳر ّ
ّ
ﻷن ﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻻ ﻳﻣ ّﻛن اﻟﻔرد
ﻳﺗم إﻻّ ﺑﺎﻟﺗّ ّﺄﻧﻲ وﺑطوﻝ اﻟوﻗت ّ
اﻷﻣر ّ
ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ّ

ﺣرﻳﺗﻪ .وﻫﻛذا ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إ ّن ﺣﻛوﻣﺔ ﻟوك ﻫﻲ
ﻣن اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ وﻣن إدراك ﺣدود ّ
ﺣﻛوﻣﺔ ﻗواﻧﻳن وﻟﻳﺳت ﺣﻛوﻣﺔ أﺷﺧﺎص وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑدأ دﺳﺗورّﻳﺎ

ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ  -ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻳﺎ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺷﻌب  -ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ

ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.

أن
اﻟﺣرﻳﺔ ﺑوﺟود دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻳرى ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ّ
وﻓﻲ ﻧﻔس ﻫذا اﻹطﺎر ،أي ارﺗﺑﺎط ّ
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﺣرﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ ان ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻳﻪ إرادﺗﻪ ﻟﻛن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ّ

اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈذا ﻋﻣﻝ اﻟﻔرد – ﺣﺎﻛﻣﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺣﻛوﻣﺎ -ﺑﻣﺎ ﻳﻧﻬﻰ ﻋﻧﻪ ﻫذا

ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺣﻳن ﻗﺎﻝ
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﺎن ﻟﻐﻳرﻩ ﻧﻔس ﻫذا اﻟﺣق وﺑذﻟك ﺗﺗﻼﺷﻰ اﻟﺣرﻳﺔ .وﻫو ﻣﺎ ّ
ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳرﻳدون ﻓﻲ ظﻝ ﺷروط

ﻳﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﺎﻟﻘواﻧﻳن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺿﻣن اﻟﺣرﻳﺎت،

وﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻳوﺟد داﺧﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم

اﻟﻔردﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟم ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون ،رّﻛز ﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو ﻋﻠﻰ
اﻟﺣرﻳﺎت
ّ
ﺟﻣﻬوري .وﻟﺿﻣﺎن ّ
ﺿرورة ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻠط ,ﺑﺣﻳث ﺗراﻗب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻛون
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ﻓﺈن ﻣرﻛزّﻳﺔ
اﻟﺳﻠط ّ
ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻧﻔوذا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .ورﻏم أﻫﻣﻳﺔ ﻓﺻﻝ ّ
اﻟﺳﻠط ،ﻓﺈﻟﻳﻪ ﻳﻌود وﺿﻊ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻛم ّ
ّ
ﺗؤدي إﻟﻰ اﺣﺗﻛﺎر ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻟﻛ ّﻝ ّ
اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟ ارﺋم و إﻋﻼن اﻟﺣرب .وﻫﻲ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة اﻟّﺗﻲ ﻳدﻋو
ﻣﺳﺗﺑد ﻣﺳﺗﻧﻳر ﻳﺣرص – ﻣﻧﻔردا -ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم
أﻫﻣﻳﺔ وﺟود
ّ
إﻟﻳﻬﺎ ﻓوﻟﺗﻳر ﺣﻳن أﺑرز ّ
اﻷﻫﻣﻳﺔ
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب دون أن ﻳﺷﺗرك ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻓﻲ ﺣﻛم ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ .وﻟﻌ ّﻝ اﻳﻼء
ّ

طﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازّﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻣﺔ و ازد ارء طﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟﻣؤﻟّﻔﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﻠﺔ ﻫو اﻟّذي
اﻟﻛﺑرى ﻟﻠ ّ
ﺟﻌﻝ ﻓوﻟﺗﻳر ﻳﻧظّر إﻟﻰ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻛم ﻳؤﻣن ﺑﺄﻓﻛﺎر ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ.

ﺧﺻﻳﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛّﻝ
اﻟﺣرّﻳﺔ اﻟ ّﺷ ّ
اﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻧد ﺟون ﺟﺎك روﺳو ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ّ
وﺗرﺗﻛز ﻣﺳﺄﻟﺔ ّ
ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺧﺿوع ﻹرادة ﺷﺧص آﺧر .وﻫو ﻣﺎ ﻳﻔﺿﻲ إﻟﻰ إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺑرم
ﻳؤدي إﻟﻰ ظﻬور «اﻹرادة
ﺗدﺧﻝ ﻣن اﻟﺣﺎﻛم .وﻫو ﻣﺎ ّ
ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻪ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ّ
ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻫذﻩ
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءﻝ ﺣوﻝ
ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺎتّ .
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ» ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹرادة
ّ

ﻳﺗم ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ طﻐﻳﺎن
ﺗﺗﺣوﻝ
ّ
اﻟﺗﻲ ّ
اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﻗﻠّّﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ّ
ﻣﺟرد وﻫم.
إﻟﻰ ّ

اﻟﻔردﻳﺔ
اﻟﺣرّﻳﺔ
ّ
ّ
اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻘوم أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺑدﺋﻲ
وﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض ﻫذﻩ اﻵراء ّ
ﺿﻣﺎن ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﺳﺗﺑداد اﻷﻣراء واﻟﻣﻠوك ،ﻧﻼﺣظ ّأﻧﻬﺎ
ﻳﺑرر إﻗﺎﻣﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻹﺳﺗﺑدادي .ﻟﻛن رﻏم
اﺳﺗﺧدﻣت أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻐﺎﻳر ّ
اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت ﻳرﺟﻊ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣق اﻹﻟﻬﻲ
اﻟذي اﺳﺗﻧد إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻠوك واﻷﺑﺎطرة ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم .ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻔ اًز وﻣﻠﻬﻣﺎً

ﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛّﻠت ﺑداﻳﺔ اﺧﺗﻣﺎر ﻓﻛرة
اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻدر إﻟﻬﺎم ﻟﻠﺛّورﺗﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ) (1776واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ

اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﻬﻳﻣن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻳد
) (1789وﻣؤﺷ اًر ﻟﺑداﻳﺔ ّ
إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ دﻋم اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ أو ﺑﻘوة
اﻷﻣور ﻓﻲ أورﺑﺎ طﻳﻠﺔ ﻗرون ﻣن اﻹﺳﺗﺑداد ّ
طﻐﻳﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣدﻧﻲ وﺣدﻩ.

ظرﻳﺔ واﻟﺗّطﺑﻳق
ﻣواﺛﻳق ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻳن اﻟ ّﻧ ّ
ﺗﻌﺑر وﺛﻳﻘﺔ «اﻟﻌﻬد اﻟﻌظﻳم» ,اﻟّﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ ﺟون ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻠك إﻧﺟﻠﺗ ار ﺳﻧﺔ

1215م ،ﻣن أواﺋﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟّﺗﻲ أ ّﻛدت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدإ ﺳﻳﺎدة اﻟدﺳﺗور .ﻓﻘد ﻟﻌب ﻫذا
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أن
«اﻟﻌﻬد» دو ار
ﺗﻧظﻳﻣﻳﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻔﺿﺎء ّ
ّ
اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟّذي ﺷﻬد ﻧﺷﺄﺗﻪ إﻻّ ّ
ؤﻣﻧﺔ ﻻﻣﺗﻳﺎزات
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻣو ّادﻩ ﻛﺎﻧت ّ
ﻣﻛرﺳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ «ﺣﻘوق» اﻹﻗطﺎﻋﻳﻳن وﻣ ّ
اﻟﻔردﻳﺔ .وﺑﺗﻘﺎدم ﻋﻬد ﻫذا «اﻟﻌﻬد»
اﻟﺣرﻳﺎت
اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ دون ﺗﻐﻳﻳر ﻳذﻛر ﻓﻲ ﻣﺎ
ّ
ّ
ﻳﺧص ّ

ﻣﻊ ﺑروز ﻓﻠﺳﻔﺎت اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,رﻓﻊ ﻧواب ﺑرﻟﻣﺎن إﻧﺟﻠﺗ ار ﻟﻠﻣﻠك ﺳﻧﺔ 1628م

«ﻋرﻳﺿﺔ اﻟﺣﻘوق» ،ﻳﻣﻛن إﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ  :اﺣﺗرام اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺣﻔظﻬﺎ وﻣﻧﻊ اﻟﺗوﻗﻳف اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑدون

اﻟﻛف ﻋن ﻓرض ﺿراﺋب
إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺛﻘﻝ ﻛﺎﻫﻝ اﻟﻔرد .ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت دوﻟﺔ
ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ و ّ
ّ
ﻓﻳرﺟﻳﻧﻳﺎ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ  12ﺟوان 1776م «إﻋﻼن اﻟﺣﻘوق» اﻟذي ﺗﻼﻩ إﻋﻼن

اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ  4ﺟوﻳﻠﻳﻪ 1776م .وﻗد أ ّﻛد ﻫذا «اﻹﻋﻼن»

ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن ٕواﻟﻐﺎء
اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻟﻛن «إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن» ،اﻟّذي ﻋرﻓﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ
ّ
اﻟﺟﺳدﻳﺔّ .
اﻟﻔردﻳﺔ .ﻓﻘد ﺗﺟﺎوز ﺣدود
اﻟﺣرﻳﺎت
ّ
1789م ،ﻳظ ّﻝ أﺷﻬر ﺑﻳﺎن ﻳﻧﺎدي ﺑوﺟوب ﺻﻳﺎﻧﺔ ّ

اﻟﻔردﻳﺔ
اﻟﺣرﻳﺎت واﻟﺣﻘوق
ّ
أﻫم اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ّ
ﻣوطن وﻻدﺗﻪ ﻛﻲ ﻳﺗّﺧذ ﻛﻣرﺟﻊ ﻣن ّ
ﻣﻧﻬﺎ و
أن ﻋدم اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻓﻬو ﻧﺗﺎج ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ّ

أﻫم ﻣﺻﺎدر ﺷﻘﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت .ﻛﻣﺎ ﻣﺛّﻝ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﺗﺄﻛﻳدا ﻷﻓﻛﺎر
ّ
ﺣرﻳﺗﻪ ﻳﻣﺛّﻼن ّ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻷﻧوار اﻟّﺗﻲ أ ّﻛدت ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ ّ
ﻧﻔﻳذﻳﺔ.
ﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗّ ّ
اﻟﺳﻠطﺗﻳن اﻟﺗّﺷر ّ
ّ

اﻟدوﻝ اﻟّﺗﻲ رﻓﻌت ﻟواءﻫﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺑﻠدان
ﻟﻛن ﺻدور ﻫذﻩ اﻟﻣواﺛﻳق ﻟم ﻳﻣﻧﻊ ّ
ّ
ﺗﺳﺑب
اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻟم ّ
ﻣﻣﺎ ّ
ﺗﺣد ﻣن اﻟﺗوﺗّر اﻟّذي ﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ّ

ﻋﺎﻟﻣﻳﺗﻳن.
ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ﺣرﺑﻳن
ّ

ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬﺎﺗﻳن اﻟﺣرﺑﻳن ،اﺳﺗﻘرت أوﺿﺎع ﺟدﻳدة ﺷﻬد ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻧﻬﻳﺎ ار ﻋﻠﻰ ﻛﻝ

ﻘﻳﻣﻳﺔ .ﻣﻣﺎ ﺧﻠّف ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت  :اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟ ّ
ﻣﺷﺎﻋر ﺣﺎدة وﺣﻳرة ﻛﺎن ﻣﻧﺑﻌﻬﺎ ﻣﺎ آﻟت إﻟﻳﻪ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوز ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺿﻣﻳر

وﻟﻳﺔ .وﻫوﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺷك
ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻠّواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﻳن ّ
اﻟد ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣن ﺗﺟﺎﻫﻝ ﻟﻣﺎ ّ
ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻘﻳم ٕواﻟﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣذاﻫب ﺟدﻳدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﻝ
اﻟﺣﺎد .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
ّ
اﻟﻔﻛري ،ﻧذﻛر اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧزﻋﺔ اﻟوﺟودﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،وﻟﻌﻝ ﺟون ﺑوﻝ ﺳﺎر ﺗر (1905-
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ﻳﻌد أﺑﻌد اﻟوﺟودﻳﻳن ﺻوﺗﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .ﻓﻘد أﻋطﻰ ﻫذا اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﺗﻌرﻳﻔﺎ
)ّ 1980
ﻟﻠﺣرّﻳﺔ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﻫﻳﺔ ﻣﻊ ذات اﻹﻧﺳﺎن .ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﻲ رأﻳﻪ ،ﻟﻳس ﺣ ار ﻓﻘط ﺑﻝ ﻫو
ّ
اﻟﺣرﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺻﻔﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﻳﺔ

ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺑﻝ ﻫﻲ ﻧﺳﻳﺞ اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .ﻓﺎﻟﻔرد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ ﻣﺎﻫﻳﺗﻪ

ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺗﻪ.
ا
ﺣﺳب إرادﺗﻪ اﻟﺣرة ،دون أن ﺗﻛون ﻟظروف ﺧﺎرﺟﻳﺔ أو ﻷّﻳﺔ ﻗوة
أن اﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﺗﻣﺛّﻝ ﻋطﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﻛر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﺳﻲ
ﻟذﻟك اﻋﺗﺑر ّ
ﺣرر ﻣﻧﻬﺎ «ﺣﺗّﻰ ﻳﻠﻘﻲ ﻋن ﻛﺎﻫﻠﻪ أو از ار ﺛﻘﻳﻠﺔ
ﺻﻔﺔ اﻟﻳﻘﻳن ،ودﻋﺎ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺗّ ّ
ﺗﺣوﻝ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﻓﻬم ذاﺗﻪ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﺑدا ﻟﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج ﻋن داﺋرﺗﻪ».27

اﻟﺳطﺢ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣوت اﻹﻟﻪ اﻟّﺗﻲ ﻳﻌﺗﺑر ﻓرﻳدرﻳك ﻧﻳﺗﺷﺔ )-1844
وﻫﻛذا ﻋﺎدت إﻟﻰ ّ
ﺗﻛﺎﺳﻳﺔ ﺣﻳن
أﻫم ّ
أن ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺻﻳر إر ّ
اﻟداﻋﻳن إﻟﻳﻬﺎ .ﻓﻬو ﻳرى ّ
 (1900ﻣن ّ
ﻳﻬﻳﻣن ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺄوﻫﺎم ﺗﻘدم ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻗﻳم وﻣﺛﻝ ﻋﻠﻳﺎ ﻳﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺑﻌض

اﻟدﻳن أﻛﺑر اﻷوﻫﺎم
أن ّ
ﻛﻣﺑررات ﻟﻠﻬروب ﻣن واﻗﻌﻬم .وﻳﻌﺗﺑر ﻧﻳﺗﺷﺔ ّ
ﻛﺄﻗﻧﻌﺔ و ّ
اﻟﺿﻌﻔﺎء اﻟّذﻳن ﻻ ﻳﺳﺗﺣﻘّون اﻟ ّﺷﻔﻘﺔ ﺑﻝ اﻟﻣوت.28
اﻟﻣﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ّ

دﻣرﺗﻪ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺣرﺑﺎن اﻟﻠّﺗﺎن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺳﺑﺑﺎ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺟﺎﻫﻝ ﺣﻘوق
وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟﺑر ﻣﺎ ّ
اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﺑﺣرﻳﺗﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ّ
اﻹﻧﺳﺎن وﻟﻺزدراء ّ

وﻟﻳﺔ ،ﺳﻌت ﻣﻧظّﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗّﺣدة إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻌﻼﻗﺎت ّ
اﻟد ّ
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن دﻳﺳﻣﺑر
أﻣﻣﻲ ﺗرﺟﻣﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ّ
ّ

اﻟﻔردﻳﺔ
اﻟﺣرّﻳﺎت
اﻟﻧﻘﺎط اﻟّﺗﻲ رّﻛز ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻓﻳﻣﺎ
أﻫم ّ
ّ
ّ
ﻳﺧص ّ
1948م .وﻣن ّ
ﺣرّﻳﺔ اﻟﻔﻛر واﻟﺗﻌﺑﻳر واﻹﻋﻼم واﻟﻌﻘﻳدة وﻫﻲ ﺣﻘوق ﺣﻳوﻳﺔ ﻻ ﻳﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ
ﻧذﻛرّ :

أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ.

أن اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺎزاﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﻣطﻠﺑﺎ ﻋﺳﻳر اﻟﻣﻧﺎﻝ .ذﻟك
ﺑﻘﻲ ّ
أن اﻟﺣرﻳﺎت ﻗد اﻧﺣﺻرت ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ
ّ

ﻓﺈن اﻷﻣر ﻳﺑدو
ﻌن ﺑﺎﻟﻔرد .وﻟﺋن ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﺳﺗﺑداد ﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت ّ
وﻟم ﺗ َ
ﻏرﻳﺑﺎ ﺣﻳن ﺗﺻﺎدر اﻟﺣرﻳﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻧﺷطﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﺣﻘوﻗﻳﻳن ورؤﺳﺎء
اﻟﺣرﻳﺎت
أﺣزاب وﻧﻘﺎﺑﻳﻳن .ﻓﺗﺣت اﺳم ﺻﻳﺎﻧﺔ روح اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻧﺑذ اﻟﻔرداﻧﻳﺔّ ،
ﻓﺈن ّ
اﻟﺳﻳﺎق ﻋﻠﻰ ﺧطورة أدﻟﺟﺔ
اﻟﻔردﻳﺔ ظﻠّت ّ
ّ
ﻣﻐﻳﺑﺔ .وﻣن ﻧﺎﻓﻝ اﻟﻘوﻝ أن ﻧؤ ّﻛد ﻓﻲ ﻫذا ّ
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أن اﻷﻳدﻳوﺟﻳﺎ ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣرّﻳﺔ اﻟﻔرد .إذ ّ
ّ
أي ﻓﻛر ﻓﻠﺳﻔﻲ أو ﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻋﻘدي ﻋﻠﻰ ّ
ﺳﻠوﻛﻳﺎ ﻳﻌطّﻝ اﻟﻌﻘﻝ ﻋن إدراك اﻟواﻗﻊ ﻓﻳﺻﺑﺢ اﻟﻔرد
أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ واﻟﻣﻧﺗﺻرﻳن إﻟﻳﻬﺎ ﻧﻣطﺎ
ّ
رﻫﻳن ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻰ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﻛر ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣرﻳﺔ وﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ

ﻓﺈن اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻧﺣﻳﺎز
ﺣرﻳﺔ اﻹﺧﺗﻳﺎرّ ,
اﻟﺗﻧوﻳر واﻟﺗوﻋﻳﺔ وﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ّ
واﻟﺗﻣوﻳﻪ واﻟﺗﺑرﻳر واﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺗﺑﺎع .ﻓﻔﻲ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻳﺳﻧد اﻟﻣرء رأﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﺧ ّدات
اﻟﺣﻠم ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻷﻣر ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻛرﻳن ﻻﺗّﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻋوﺿﺎ ﻋﻧﻪ
اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻗﺗﺿت ذﻟك.
ؤﺳﺳﺔ أو
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ أو اﻟﺣزب أو ّ
ّ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻧﻪ ﺑﻣﺎ ّ
أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣ ّ
و ّ
ﻳﻧﻳﺔ ذات اﻟﺑﻌد
وﻗد ﺳﻠﻛت أدﻟﺟﺔ ّ
اﻟدﻳن ﻧﻔس ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك إذ أﻋطت اﻟﺣرﻛﺎت ّ
اﻟد ّ

اﻟﻧﺎس وﻋﻘوﻟﻬم وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ «ﺣﻘّﺎ» ﻋﻠﻰ
اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﻟﻧﻔﺳﻬـﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺿﻣﺎﺋر ّ
ﺣرﻳﺗﻬم.
ّ

ﻧﻘﺎﺑﻳﺔ -
اﻟﻣﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ –
وﻫﻛذا ﻳظ ّﻝ اﻟﻔرد ﺿﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﺳك أو
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧت أم ّ
ّ
ّ
اﻟذي ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺳﻼح اﻟﺗّﺧوﻳن ﻟﻘﻣﻊ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗّﻔﻛﻳر وﺗﺣت رﺣﻣﺔ ﻣن ﻳرى ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
ﻘدﻳﺔ
ﺣﺎﻣﻳﺎ ّ
ﺗﺎﻣﺎ اﻟوظﻳﻔﺔ ّ
اﻟﻧ ّ
ﻟﻠدﻳن واﻟذي ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺳﻼح اﻟﺗّﻛﻔﻳر راﻓﺿﺎ ﺑذﻟك رﻓﺿﺎ ّ
اﻹﻟﻬﻳﺔ وﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺎف ﻟﻬﺎ.
اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫوﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺗّﻌﺎﻟﻳم
ﻟﻠﻔﻛر وﻣﻌطﻳﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺣق ّ
ّ
اﻷروﺑﻳﺔ ذات
ﺄن اﻟﻣواطن اﻟﻐرﺑﻲ ،وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
ّ
وﺧﺗﺎﻣﺎ ﻳﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧﻘوﻝ ﺑ ّ
اﻟﺣرﻳﺎت .وﻳﻌزى
اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ّ
اﻟدﻳﻣوﻗر ّ
اطﻳﺔ وورﻳﺛﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﻧوار ،ﻳﺗﻣﺗّﻊ ﺑﻘﺳط واﻓر ﻣن ّ
اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺳ ّ
ﻳﺎﺳﻳﺔ ٕواﻟﻰ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻳن ّ
اﻟﺳﻠطﺔ ّ
ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗداوﻝ ﻋﻠﻰ ّ

ﺗطﺑق
ٕواﻟﻰ
اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﻳث ﻳﺧﺿﻊ اﻟﻣﺳؤوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻘواﻧﻳن اﻟّﺗﻲ ّ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن اﻟﻌﺎدي .ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻔﻛرّﻳﺔ و
اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻟّﺗﻲ ﻟم
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و
ّ
ّ

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
دﻏﻣﺎﺋﻳﺔ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ وﻻ اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣزﺑﻲ
ﺗدﻧﺳﻬﺎ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺿﻳق دو ار ّ
اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﺗدﻋﻳم ﺣﻘوق اﻟﻔرد.
1

2

 محمد يوسف موسى ،تاريخ األخالق ،القاھرة ،دار الكتاب العربي1953 ،م ،ص .70 -اﻧظر :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣرﺣﺑﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ,ﻣﻧﺷورات ﻋوﻳدات ,ﺑﻳروت1983 ،م ،ص.122

3

 -أﻓﻼطون ،اﻟﻣﺣﺎورات ،ﻣﺣﺎورة اﻟﻧواﻣﻳس .ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  :أدﻳب ﻣﻧﺻور ،دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﺑﻳروت 1966م ،ص

4

 -ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑدوي ,أرﺳطو ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻳﻧﺎﺑﻳﻊ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة 1944م ،ص .96-95

.70
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5

 -اﻷﺑﻳﻘورﻳﺔ ,ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ أﺑﻳﻘور) ت  270ق.م( ،وﻣذﻫب ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ إﺳﻌﺎد اﻟذات

ﺑﻠذات ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻘﺑﻬﺎ أﻟم .اﻧظر ﺟﻣﻳﻝ ﺻﻠﻳﺑﺎ ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ.34/1 ،
Hegel (Fredirich) : La Raison dan l'histoire, trad : Kostas Paparouannou, Union Générale d'Edition, 6
Paris 1965.PP. 70-71
 - 7اﻧظر  :ﺟورج ﻟوﻓران ،اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻳﺎس ﻣرﻋﻲ ،ﻣﻧﺷورات ﻋوﻳدات ،ﺑﻳروت ،ﺑﺎرﻳس ،ط1986 ، I IIم.

Nicetzsche (Frederic) Le gai savoir, Trad. : Alexandre Vialtie, Gallimard 1950.PP. 187-188 8
Sigmund Freud : Ma Vie et la Psychanalyse; Paychanalyse et médecine, Trad. Française : Marie 9
Bonaparte; Gallimard, Paris 1950, PP. 118-119.
10
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﺗﺣﻘﻳق ﺣﺎﻣد أﺣﻣد طﺎﻫر ،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﺗراث ،اﻟﻘﺎﻫرة2004 ،م ,ص .65
اﻟرﺣﻣن اﺑن ﺧﻠدونّ ،
 -ﻋﺑد ّ

 -11بخصوص قانون حمورابي ,انظر  :عامر سليمان ،القانون في العراق القديم ،دار الشؤون الثقافية العا ّمة ,بغداد1987 ،م ,ص -219
.273
 -12سنرى ال حقا ّ
بأن ھذا الطّرح يعكس ما كان سائدا في نظام المدينة/ال ّدولة في الحضارة اليونانية القديمة.
 -13اﺧﺗﻳرت ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟرواﻗﻳﻳن ﻷن زﻳﻧون اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻛﺎن ﻳﻌﻠّم ﺗﻼﻣﻳذﻩ ﻓﻲ رواق .واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرواﻗﻳﺔ

ﺗرى أن اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ وأن اﻟﺣﻛﻳم ﻻ ﻳﺑﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﻧﻔﻌﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻟذة وأﻟم ،ﺣﺗﻰ أن ﻋدم ﻣﺑﺎﻻﺗﻪ ﺑﺎﻷﻟم ﻗد ﻳﺑﻠﻎ درﺟﺔ اﻟﻧﻔﻲ

واﻹﻧﻛﺎر ،وﻫم ﻳرون أن اﻟﻣﺎدة ﺗﺗﺟ أز إﻟﻰ ﻏﻳر ﻧﻬﺎﻳﺔ ،وأن اﻟﻧﺎر أﺻﻝ اﻟوﺟود .اﻧظر :ﺟﻣﻳﻝ ﺻﻠﻳﺑﺎ ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ.623 - 622/1 ،
14
اﻟﺻﻔﺣﺎت.
 -ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ و ﻧﻔس ّ

 -15إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻌﺎرض ﺳﻠوك اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻘوﻟﺔ اﻟ ّﺷﻬﻳرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻳﺢ« :ﻣﺎ ﻟﻘﻳﺻر ﻟﻘﻳﺻر وﻣﺎ ﷲ ﷲ».
اﻧﺟﻳﻝ ﻣرﻗس؛ .17 – 12 : 13
 -16أﺣﻣد ﻋطﻳﺔ اﷲ ,اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة 1968م ،ط ، IIIص .96

 -17انظر :ك .ماركس ،ف .انجلس :حول الدين ،ترجمة ياسين الحافظ ،دار الطليعة ،بيروت ،ط
 ،I IIص 1981 .27م.
 -18اﻧظر  :ﻋﺑد اﻟﺑﺎري اﻟﻧدوي  :اﻟدﻳن واﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط1978 ، Iم ,ص .8

19
ﺛم أﻋدم ﺣرﻗﺎ
 ﺟون ﻫوس أو ﻫﺎوس  Jan Husﻣﺻﻠﺢ دﻳﻧﻲ ﻣن أﺻﻝ ﺗﺷﻳﻛﻲ ﻛﺎن ﻋﻣﻳدا ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑراغ اﺗّﻬﻣﺗﻪ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ّﺑﺎﻟزﻧدﻗﺔ ّ
ﺑﺎﻟﻧﺎر.
ّ

 -20ﺟﻳروم دي ﺑراغ  Jérôme de Pragueﻣﺻﻠﺢ دﻳﻧﻲ ﻣن ﻣواﻟﻳد ﻣدﻳﻧﺔ ﺑراغ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻋرف ﻧﻔس

ﻣﺻﻳر أﺳﺗﺎذﻩ ﻫﺎوس أي اﻹﻋدام ﺣرﻗﺎ.
21 Voltaire : Essaie sur les mœurs, Garnier ; Paris 1963, Tome II; PP. 133-134.
22 Nietzsche : Le Gai Savoir; Trad. : Alexandre Vialatie. Edt : Gallimard : 1950, PP. 187-188.
 -23ﻣﺎﻛﻳﺎﻓﻳﻠﻲ – اﻟﻣطﺎرﺣﺎت  ,-ﺗﻌرﻳب ﺧﻳري ﺣﻣﺎد ،ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺟﺎري ،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﺑﻳروت ﻟﺑﻧﺎن 1962م،
ص.268

 -24ك .ﻣﺎرﻛس ـ و ـ اﻧﺟﻠس ـ ﺣوﻝ اﻟدﻳن ،ﺗر .ﻳﺳن اﻟﺣﺎﻓظ ،دار اﻟطﻠﻳﻌﺔ ،ط ، IIﺑﻳروت 1981م ،ص .38

 -25اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ  :اﻧﻘﻼب ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،أﺣدث ﺗطوﻳ ار ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
وﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻟزراﻋﻲ ،اﻟذي ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻳﻪ ﻧﺷﺎطﺎ ﺟﺎﻧﺑﻳﺎ ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻷﺳرة اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزﻝ …وﻟم

ﻳﻐرب اﻟﻘرن  19ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣظﺎﻫر ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻘﺎﻣت اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋﺷرات آﻻف اﻟﺳﻛﺎن

وأﻧﺷﺋت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎرف ذات رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﺿﺧﻣﺔ ،وﺑرزت ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺟدﻳدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺄﺻﺣﺎب
اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﺎﻹﺿراﺑﺎت وظﻬور اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت …وﻣن ﺧﻼﻝ ذﻟك أﻧﺷﺋت اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺛورات ﺿد اﻟﻧظﺎم
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ...

اﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ص .356

 -26إﻣﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﻣﺎم – ﻫوﺑز ﻓﻳﻠﺳوف اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ – دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة 1985م ،ص.333
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ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻐداد ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ

ﺣﺎﺗم اﻟطﺣﺎوي



ﻓﻲ اﻟﺑداﻳـﺔ ﻳﺟـب اﻟﺗﻌرﻳـف ﺑﺄﺣـد أﻫـم اﻟﻣـؤرﺧﻳن اﻟﺻـﻳﻧﻳﻳن ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ ,وﻫـو
ﺷــوﺟو-ﻛـوا  ,Chau ju - Kuaاﻟــذي ﺳــﺎﻫم ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧــﺎوﻝ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌــرب

واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,وﺧﺎﺻﺔ ﺻﻼﺗﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻳن آﻧذاك.

ﻛﺎن ﻋﻣﻝ ﺷـوﺟو  -ﻛـوا اﻟرﺳـﻣﻲ ﻣﻔﺗﺷـﺎ ﻟﻠﺟﻣـﺎرك ﻓـﻲ ﻣﻳﻧـﺎء ﻛـﺎﻧﺗون اﻟﺷـﻬﻳر ﻓـﻲ اﻟﻘـرن

اﻟﺛﺎﻟ ــث ﻋﺷ ــر اﻟﻣ ــﻳﻼدي .وﻟ ــم ﻳﻛﺗ ــف ﺑﻣﻬﻧﺗ ــﻪ اﻟﺗ ــﻲ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻧﺣﺻ ــر ﻓ ــﻲ ﻓﺣ ــص اﻟﺳ ــﻠﻊ

واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة إﻟﻰ اﻟﻣﻳﻧﺎء ,وﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ وﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ وﺗﺳـﺟﻳﻠﻬﺎ ﻓـﻲ دﻓـﺎﺗر ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ,ﻣـﻊ
ﺗﻘدﻳر ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺟﻣـﺎرك اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓﻳﻬـﺎ ,ﺑـﻝ ﻛـﺎن ﻟدﻳـﻪ ﺷـﻐف واﻓـر ﺑﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌـواﻟم اﻷﺧـرى
اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﺻﻳن.

وﻫﻛــذا ﺻــﻧف ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻛﺑﻳــر ﻣﻌﺗﻣــداً ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛﺎﻳــﺎت واﻷﺧﺑــﺎر اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻘﺎﻫﺎ ﻣــن أﻓ ـواﻩ

اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﺣﺎرة اﻷﺟﺎﻧب واﻟﺻﻳﻧﻳﻳن ,اﻟذي ذﻛر ﻓﻳﻪ ﻋﺷرات اﻟـﺑﻼد واﻟﺟـزر اﻟواﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ

اﻟﻣﺣـ ــﻳط اﻟﻬﻧـ ــدي واﻟﺧﻠـ ــﻳﺞ اﻟﻔﺎرﺳـ ــﻲ واﻟﺑﺣـ ــر اﻷﺣﻣـ ــر ﻣﺗطرﻗ ـ ـﺎً ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك إﻟـ ــﻰ أﺣواﻟﻬـ ــﺎ

اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ــﺔ ,وﻣرﻛ ـ ـ اًز ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺟﺎﻧـ ــب اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي ﺑﻬـ ــﺎ ,وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـ ــﺎ وﺣرﻛـ ــﺔ
اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﺑﻬﺎ ,ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك راﺟﻌﺎً إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣﻔﺗش ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﻓﻲ

ﻛــﺎﻧﺗون .واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ أن ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا ﻟــم ﻳﻛﺗــف ﺑــذﻟك وﻫ ـو ﻳﺻــﻧف ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻔرﻳــد ,ﺑــﻝ ﻧﻬــﺞ

ﻧﻬــﺞ اﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﻠﺗــزﻣﻳن ,ﻓﻠــم ﻳﻛﺗــف ﺑرواﻳــﺎت اﻟﺑﺣــﺎرة واﻟﺗﺟــﺎر ﻋــن ﺗﻠــك اﻟــﺑﻼد اﻟﺑﻌﻳــدة

ﻋ ــن ﺑ ــﻼدﻩ ,ﺑ ــﻝ اﻋﺗﻣ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ورد ﻓ ــﻲ اﻟﺗـ ـوارﻳﺦ واﻟﺳ ــﺟﻼت اﻟﻣﻠﻛﻳ ــﺔ اﻟﺻ ــﻳﻧﻳﺔ ﻣﺛ ــﻝ

 T’ung-tienﻛﻣــﺎ اﻋﺗﻣــد ﺑﺷــﻛﻝ واﺿــﺢ أﻳﺿ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛ ـرﻩ اﻟرﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺻــﻳﻧﻲ ﺷــوﻛو-

ﻓﺎى  Chou K’u-feiﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ,ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣدن واﻟﺑﻠدان.

وﻳﺗﻣﻳز ﻛﺗﺎب ﺷوﺟو-ﻛوا ﺑﻣﻳزة أﺧرى ,ﻫﻲ أﻧﻪ ﻛﺗﺎب ﻳﺗﺣدث ﻋـن ﻛﺎﻓـﺔ أﺣـواﻝ ﻋﺷـرات
اﻟﺑﻠدان واﻟﻣدن واﻟﺟزر ,واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ.

وﻫ ــو ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا ﻳﺷ ــﺑﻪ ﻛﺗ ــب اﻟرﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــذﻳن ﺟ ــﺎﺑوا ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــور اﻟوﺳ ــطﻰ ﻛ ــﺎﺑن ﺟﺑﻳ ــر

وﻣﺎرﻛوﺑوﻟو واﺑن ﺑطوطﺔ وﻏﻳرﻫﻣﺎ.
 باحث وأكاديمي من مصر .

1

ﻏﻳــر أن ﻛﺗــﺎب ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا ﻳﺗﻣﻳــز ﺑــﺄن ﺻــﺎﺣﺑﻪ ﻟــم ﻳﻐــﺎدر ﺑــﻼدﻩ اﻟﺻــﻳن ﻗــط .ﺑــﻝ ﻗــﺎم
ﺑﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﻋﺑر اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ.

وﻧظ ـ اًر ﻟﺗﺄﻟﻳﻔــﻪ ﻣﺻــﻧﻔﻪ ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر اﻟﻣــﻳﻼدي ,وﻛــذﻟك ﻧظ ـ اًر ﻟﻘــوة

اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻟﺑﺣرﻳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺻ ــﻳن آﻧ ــذاك ,ﻫ ــو ﻣ ــﺎ دﻓ ــﻊ ﻣﺋ ــﺎت اﻟﺗﺟ ــﺎر واﻟﺑﺣ ــﺎرة

اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن إﻟــﻰ اﻟوﺻــوﻝ ﺑﺳــﻔﻧﻬم وﺳــﻠﻌﻬم وﺑﺿــﺎﺋﻌﻬم إﻟــﻰ ﻣﻳﻧــﺎء ﻛــﺎﻧﺗون اﻟﺻــﻳﻧﻲ ,ﻓﻘــد

اﺳﺗﻣﻊ ﻣﻔﺗش اﻟﺟﻣرك ﺷوﺟو-ﻛوا ﻣـﻧﻬم أﻳﺿـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻷﺧﺑـﺎر واﻟﺣﻛﺎﻳـﺎت ﻋـن
اﻟﺑﻠ ــدان واﻟﻣ ــدن اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ .ﻛﺎﻟﻘ ــﺎﻫرة واﻹﺳ ــﻛﻧدرﻳﺔ ,وﺑﻐ ــداد واﻟﺑﺻـ ـرة واﻟﻣوﺻ ــﻝ وﻣﻛ ــﺔ

اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋﻣﺎن وﺣﺿرﻣوت واﻟﺳﺎﺣﻝ اﻟﺻوﻣﺎﻟﻲ.

ﻏﻳر أﻧﻪ ﺧص ﺑﻐداد ﺑﺎﻟﺣـدﻳث ﻓـﻲ ﻣوﺿـﻌﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔـﻳن ﻣـن ﻛﺗﺎﺑـﻪ ,ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـﻝ رﻗـم 20
ﺗﺣـت اﺳـم  ,Ta-ts’inوﻣـرة أﺧـرى ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـﻝ رﻗـم  30ﺗﺣـت اﺳـم  .Pai-taوﻫـو ﻣـﺎ ﻟـم

ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋرﺑﻳﺔ أو ﻏﻳر ﻋرﺑﻳـﺔ أﺧـرى ﻓـﻲ ﻣﺻـﻧﻔﻪ .وﻻﺑـد أن ذﻟـك ارﺟـﻊ إﻟـﻰ

أﻫﻣﻳﺔ ﺑﻐداد ﺑوﺻـﻔﻬﺎ ﺣﺎﺿـرة اﻟﺧﻼﻓـﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـﻳﺔ ﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻣﺷـﻌﻝ اﻟﺣﺿﺎرةاﻻﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗـﻲ
ﺗوﻫﺟــت وأﻧــﺎرت اﻟﻌــﺎﻟم اﻟوﺳــﻳط ﻛﻠــﻪ ,ﺣﺗــﻰ ﺳــﻘوط اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺗﺣــت أﻗــدام ﺟﺣﺎﻓــﻝ اﻟﻣﻐــوﻝ

1258م.

وﻗــد أﻓﺎﺿــت اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﺑﻧــﺎء ﻣدﻳﻧــﺔ ﺑﻐــداد ,وأن
اﻟﺧﻠﻳﻔ ــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳ ــﻰ أﺑ ــو ﺟﻌﻔ ــر اﻟﻣﻧﺻ ــور ﻗ ــد أﻣ ــر ﺑﺑﻧﺎﺋﻬ ــﺎ ﺑﺳ ــﺑب ﺛ ــورة اﻟرواﻧدﻳ ــﺔ ﻋﻠﻳ ــﻪ

ﺑﺎﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ ,وﻧظ اًر ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻛرﻩ أﻫﻝ اﻟﻛوﻓﺔ )اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـﻳﺔ اﻷوﻟـﻰ( ,ﻓﺄﺷـﻳر ﻋﻠﻳـﻪ
ﺑﻣﻛﺎن ﺑﻐداد ,وﻗﻳـﻝ ﻟـﻪ « :ﺗﺟﻳـؤك اﻟﻣﻳـرة ﻓـﻲ اﻟﺳـﻔن ﻣـن اﻟﺷـﺎم وﻣﺻـر واﻟﻣﻐـرب ,وﻣـن

اﻟﺻﻳن واﻟﻬﻧد .ﻓﺄﺣﺿر اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻟﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ,ﻋﻠـﻰ أرﺳـﻬم أﺑـو ﺣﻧﻳﻔـﺔ اﻟـذي ﻛـﺎن ﻣﺳـؤوﻻً ﻋـن

اﻷﺟر واﻟﻠﺑن».1

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻠم ﻳذﻛر ﻣؤرﺧﻧﺎ اﻟﺻﻳﻧﻲ ﺷﻳﺋﺎً ﻟدى ﺣدﻳﺛـﻪ ﻋـن ﺑﻐـداد ﻋـن ﺳـﺑب
ﺑﻧ ــﺎء اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ .ﻏﻳ ــر أﻧ ــﻪ وﺻ ــﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬ ــﺎ «ﻋﺎﺻ ــﻣﺔ ﺟﻣﻳ ــﻊ ﺑ ــﻼد اﻟﻌ ــرب» .وأﻧ ــﻪ ﻳﻣﻛ ــن

اﻟوﺻــوﻝ اﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺣ اًرﻋﺑــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺳــﻔن ﻓــﻲ اﻟوﺻــوﻝ أوﻻً إﻟــﻰ ﻣدﻳﻧــﺔ ﻣرﺑــﺎط Malopa

2

ﻓــﻲ ﺣﺿــرﻣوت ,ﺛــم اﻻﻧطــﻼق ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ رﺣﻠــﺔ ﺑرﻳــﺔ ﺗﺳــﺗﻐرق  130ﻳوﻣ ـﺎً ,ﻋﺑــر اﻟﻣــرور

ﻋﻠﻰ  50ﻣدﻳﻧﺔ ﺣﺗﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺑﻐداد .2

وﻣن اﻟواﺿﺢ ﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﺟﻌﻝ ﻣرﺑﺎط ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﺑﻐداد ,ﻣﺗﺄﺛ اًر ﺑﺛﻘﺎﻓﺗـﺔ اﻟﺑﺣرﻳـﺔ ,وﺳـؤاﻟﻪ
اﻟﺗﺟــﺎر اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻷﺟﺎﻧــب اﻟــذﻳن ﻳﺟوﺑــون اﻟﻣﺣــﻳط اﻟﻬﻧــدي .ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﻣدﻳﻧــﺔ

ﺑﻐداد ﺗﻌد ﻣن أﻗوى اﻟﻣدن وأﻛﺛرﻫﺎ اﺗﺳـﺎﻋﺎً ﻟـدى اﻟﻌـرب ,وأن ﺑﻬـﺎ ﺟﻳﺷـﺎ ﻣﻛوﻧـﺎ ﻣـن ﻋـدد
ﻛﺑﻳر ﻣن ﺟﻧود اﻟﻣﺷﺎة ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻔرﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠﺣﻳن واﻟﻣﺟﻬزﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ.

وﻧﻠﺣــظ أن ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا ﻳﺷــﻳر ﻫﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟوﺿــﻊ اﻟﻌﺳــﻛري ﻟﻠﻌﺎﺻــﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ ﻗﺑــﻝ ﻗﻳــﺎم
اﻟﻣﻐوﻝ ﺑﺎﺟﺗﻳﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1258م.3

وﺗﺣـ ــدث ﻣؤرﺧﻧـ ــﺎ اﻟﺻـ ــﻳﻧﻲ ﻋـ ــن أﺻـ ــوﻝ اﻟﺧﻠﻔـ ــﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳـ ــﻳﻳن ﻓـ ــﻲ ﺑﻐـ ــداد ,ﻓـ ــذﻛر أﻧﻬـ ــم
ﻳﻧﺣدرون ﻣن ﺳﻼﻟﺔ رﺳوﻝ اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن اﻟـذي أﺳـﻣﺎﻩ  .4 Budda Ma-hia-wuوأن ﻋـرش

اﻟﺧﻼﻓــﺔ ﻟــدى اﻟﻌــرب ﻗــد ﺗوارﺛــﻪ  29ﺟــﻳﻼً ﻣــن ذﻟــك اﻟوﻗــت ﺣﺗــﻰ ﻣﻧﺗﺻــف اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث

ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي -وﻫو ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﻟﻛﺗﺎﺑـﻪ -وﻫـﻲ ﻓﺗـرة اﺳـﺗﻐرﻗت ﻣـن ﺳـﺗﺔ إﻟـﻰ ﺳـﺑﻌﺔ

ﻗرون .5

وﻣن اﻟواﺿﺢ ﻫﻧﺎ أن ﺷوﺟو-ﻛوا ﻻ ﻳﺗﺣدث ﻓﻘط ﻋن ﺧﻠﻔـﺎء ﺑﻐـداد ﻣـن اﻟﻌﺑﺎﺳـﻳﻳن ﻓﻘـط,
ﺑــﻝ أﻧــﻪ ﺧﻠــط ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻌــرب ﻛﻠﻬــﺎ واﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﻳن .ﻟﻬــذا ﺑــذﻝ ﻛــﻼ ﻣــن اﻟﺑروﻓﺳــور ﻫﻳــرث
 Hirthواﻟﺑروﻓﺳــور روﻛﻬﻳــﻝ  Rockhillﻣﺟﻬــوداً واﺿــﺣﺎً ﻟﻘ ـراءة وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻣؤرﺧﻧــﺎ

ـر أﻧــﻪ ﻳﻘﺻــد ﺑـ ـ 29ﺟــﻳﻼً ,ﺗﻠــك اﻷﺟﻳــﺎﻝ
اﻟﺻــﻳﻧﻲ ﺣــوﻝ ﺗ ـوارث اﻟﺣﻛــم ﻓــﻲ ﺑﻐــداد ,وذﻛـ ا
اﻟﻣﻣﺗــدة ﻣــن ﻗﺻــﻰ ﺑــن ﻛــﻼب ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺧــﺎﻣس اﻟﻣــﻳﻼدي ,ﺣﺗــﻰ اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻲ

اﻟﻣﺳﺗﻌﺻم ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر )1258-1242م(.6

وأﺷــﺎر ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻟــدى ﺧــروج اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ إﻟــﻰ اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ ﺑﻐــداد ,ﻓﺈﻧــﻪ
ﻳﻛون ﻣظﻠـﻼً ﺑﻌﻠـم أﺳـود ﻳﺣﻣﻠـﻪ ﻟـﻪ أﺣـد ﺧدﻣـﻪ ,ﻣﻘﺑﺿـﻪ ﻣـن اﻟـذﻫب ,وﻳوﺟـد أﻋـﻼﻩ أﺳـد

ﻣن ﺣﺟر اﻟﻳﺷب ,ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ ﻗﻣر ﻳﺳطﻊ ﻛﺎﻟذﻫب ,وﻳﻣﻛن رؤﻳﺗﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ﺑﻌﻳد.7

3

وﻓــﻲ إﺷــﺎرة ذﻛﻳــﺔ ﻣــن ﻣؤرﺧﻧــﺎ اﻟﺻــﻳﻧﻲ ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا ,ﻓﺎﻧــﻪ ﻳﻠﺣــظ ﻧــدرة ﺧــروج اﻟﺧﻠﻔــﺎء
اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﻳن ﻣــن ﻗﺻــرﻫم ,ﻓﻳــذﻛر أﻧــﻪ ﻧــﺎد اًر ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺣــدث ذﻟــك .وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻗﻠــﺔ

ﻓﻘط ﻣن ﺳﻛﺎن ﺑﻐداد ﻫم اﻟذﻳن ﻳﺳﺗطﻳﻌون اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ,اﻟذي إذا ﻣـﺎ أراد

اﻟﺧــروج ﻣــن ﻗﺻ ـرﻩ ,ﻓﺎﻧــﻪ ﻳﻌﺗﻠــﻰ ﻓرﺳــﻪ اﻟﻣﻐطــﺎة ﺑﻣظﻠــﺔ ,واﻟﻣطﻬﻣــﺔ ﺑﺎﻟــذﻫب واﻟﻶﻟــﻰء

واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﻳﻣﺔ.8

وﻳﺗﻔــق ﺷــوﺟو-ﻛـوا ﻫﻧــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدﺛت ﻋــن ﻧــدرة ﺧــروج اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ
اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ ﻣــن ﻗﺻـرﻩ ﻓــﻲ ﺑﻐــداد .ﻓﻬــﺎ ﻫــو اﺑــن ﺟﺑﻳــر اﻟــذي زار ﺑﻐــداد ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎﺑق

ﻟرواﻳــﺔ ﻣؤرﺧﻧــﺎ اﻟﺻــﻳﻧﻲ )ق12م( ﻳﺗﺣــدث ﻋــن اﻟﺧﻠﻳﻔ ـﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺿــﻰء ﺑﻧــور اﷲ

)1180-1170م( ﺑﺄن «ظﻬورﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺻﺎر ﺗﻌﻣﻳﺔ ﻷﻣرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻣـﺔ .ﻓﻼﻳـزداد

أﻣـرﻩ ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﺗﻌﻣﻳــﺔ اﻻ اﺷــﺗﻬﺎ اًر» ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣـن أﻧــﻪ اﺳـﺗدرك ﻗــﺎﺋﻼً« :وﻫــو ﻣــﻊ ذﻟــك
ﻳﺣب اﻟظﻬور ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ,وﻳؤﺛر اﻟﺗﺣﺑب ﻟﻬم».9

واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﺳـﻛﺎن ﺑﻐـداد ﻛـﺎﻧوا ﻳﺳـﺗﻬﺟﻧون ﻓﻛـرة اﻧﻌـزاﻝ اﻟﺧﻠﻳﻔـﺔ ﻋـن اﻟﻧـﺎس ,وﺑﻘﺎﺋـﻪ ﻓـﻲ

ﻗﺻرﻩ ﻟﻔﺗـرات طوﻳﻠـﺔ ﺗﺣـت ﺣ ارﺳـﻪ ﺟﻧـودﻩ ,وﻛـﺎن اﻟﺧﻠﻳﻔـﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـﻰ أﺑـوﺟﻌﻔر اﻟﻣﻧﺻـور,
ﺑﺎﻧﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻐداد ,ﻣدرﻛﺎً ﻟذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎً وﻳﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼط ﺑﺳـﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣـن أﺟـﻝ

اﻟﺗودد اﻟﻳﻬم وﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ,وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ« :ﻟوﻻ ﻳد ﺧﺎطﺋﺔ ﻟﺗﺟوﻟت ﺑﻳﻧﻛم».10

وﻣــن اﻟواﺿــﺢ ﻫﻧــﺎ رﺻــد ﺷــوﺟو -ﻛ ـوا ﻟﻔﻛ ـرة اﻧﻌ ـزاﻝ اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ ﺧوﻓ ـﺎً ﻣــن ﺑﻘﺎﻳــﺎ
أﻋداﺋﻪ ﻣن اﻷﻣوﻳﻳن و وﺧوﻓﺎً ﻣن اﻻﻏﺗﻳﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ.

ﻛﻣﺎ وﺻف ﺷوﺟو-ﻛوا أﻳﺿﺎً ذﻛر وﺻوﻝ ﺳﻔراء اﻷﻣم اﻷﺧرى إﻟـﻰ ﺑﻐـداد ,ﻓـذﻛر أﻧﻬـم

ﻳﺣﺿــرون ﺣــﺎﻣﻠﻳن اﻟﻬــداﻳﺎ واﻷﻣـواﻝ وﻳﻘوﻣــون ﺑوﺿــﻌﻬﺎ ﻓــوق ﻗﺎﻋــدة ﺳــﻠم اﻟﻘﺻــر ﺗﻌﺑﻳـ اًر

ﻋن اﻟﺗودد إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ,ﺛم ﻳﻧﺻرﻓون ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم آﻳﺎت اﻻﺣﺗرام واﻻﺟﻼﻝ واﻟﺗﻬﺎﻧﻰ ﻟﻪ.11

وﻟم ﻳﺣدد ﺷوﺟو – ﻛوا ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋن أى ﺳﻔراء ﻳﺗﺣـدث ,ﻓﻠـم ﻳﺷـر ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ
إﻟــﻰ ﻣ ارﺳــم اﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺳــﻔراء اﻟﺻــﻳﻧﻳﻳن .وﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج ﻫﻧــﺎ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻘﺻــد ﺳــﻔراء

اﻷﻣــم اﻟﻣﺟــﺎورة ﻟﻠﻌﺑﺎﺳــﻳﻳن ,ﻛــﺎﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن اﻟــذﻳن أرﺳــﻠوا ﺳــﻔﺎرات ﻋدﻳــدة إﻟــﻰ ﺑﻐــداد ,ﻣﻧﻬــﺎ
ﺳـ ــﻔﺎرة ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﻛـ ــﺎن اﻻﻣﺑ ارطـ ــور اﻟﺑﻳزﻧطـ ــﻰ ﻗﺳـ ــطﻧطﻳن اﻟﺳـ ــﺎﺑﻊ ﺑورﻓﻳروﺟﻧﺗﻳـ ــوس

4

945Constantine vii Perpherogentius
اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ 920 – 912م.

959-م

وﻟﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻬــد ﻓــﻲ

ﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎﻝ ,وﺻــﻠت ﺗﻠــك اﻟﺳــﻔﺎرة إﻟــﻰ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم 917م ,إﺑــﺎن ﻓﺗ ـرة ﺣﻛــم

اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ اﻟﻣﻘﺗــدر ﺑــﺎﷲ )932 – 908م( .وﺗــم ﻓــرش اﻟﻘﺻــر ﺑﺎﻟﺑﺳــط اﻟﺟﻣﻳﻠــﺔ,

واﺻطف اﻟﺟﻧود ﺑﺧﻳـوﻟﻬم اﻟﻣطﻬﻣـﺔ ,ﻗﺑـﻝ إدﺧـﺎﻝ اﻟﺳـﻔﺎرة إﻟـﻰ ﻗﺎﻋـﺔ اﻟﺣﻛـم ﻻﺑـداء آﻳـﺎت
اﻻﺣﺗرام وﺗﻘدﻳم اﻟﻬداﻳﺎ ﻟﻠﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻰ .12

وﻟــم ﻳﻐﻔــﻝ ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا أﻳﺿ ـﺎً اﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﻗﺻــر اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ ﻓــﻲ ﺑﻐــداد ,ﻓــذﻛر

ﻓﺧﺎﻣﺗﻪ وروﻋﺔ ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ,وأﺷﺎر إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﺑﻠـورات ﻓـﻲ ﺻـﻧﻊ أﻋﻣدﺗـﻪ .وأن ﺟد ارﻧـﻪ

ﻣطﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺗرﺑﻳﻌﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋن وﺟود اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﺳـﺗﺎﺋر اﻟﻣﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪ ,وأن
ﻛﻝ ﺟدار ﻣن ﺟدران اﻟﻘﺻر ﻳﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺑواب ,ﻛـﻝ ﺑـﺎب ﻳﺣرﺳـﻪ ﺛﻼﺛـون رﺟـﻼً
.13

ﺑﻌ ــد ذﻟ ــك ﺗﻧ ــﺎوﻝ ﻣؤرﺧﻧ ــﺎ اﻟﺻ ــﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣ ــدﻳث ﻣﺳ ــﺄﻟﺔ ﺧ ــروج اﻟﺧﻠﻳﻔ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺻ ــﻼة ﻓ ــﻲ

اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻣﺟﺎور ﻟﻠﻘﺻر .ﻏﻳر أﻧﻪ ذﻛر أن ﺳـﻛﺎن ﺑﻐـداد ﻗـﺎﻣوا ﺑﺣﻔـر ﻧﻔـق أﺳـﻔﻝ ﻗﺻـر

اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻳﺻﻠﻪ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﺑﺎدة )اﻟﻣﺳﺟد( ,ﻋﺑر ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻟﻰ  Liواﺣد.14

وﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﺳﺟد اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻰ ﻓﻲ ﺑﻐداد ,ﻳﻧﺑﻐﻰ اﻟﺗﻧوﻳﻪ إﻟﻰ ان ﺷوﺟو-ﻛـوا

ﻗــد ﺟﺎﻧﺑــﻪ اﻟﺻ ـواب ,ﻓﻠــم ﻳﺣــدث أﺑــداً أن ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻧﻔــق ﺗﺣــت اﻷرض ﻳﺻــﻝ ﻗﺻــور

اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﺑﻣﺳﺎﺟدﻫم ﻓﻲ ﺑﻐداد.

ﻏﻳــر أﻧﻧــﺎ ﻧــرى أﻧــﻪ ذﻛــر ذﻟــك ﺗﺄﻛﻳــداً ﻟﻔﻛرﺗــﻪ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺣــوﻝ أن اﻟﺧﻠﻔــﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﻳن ﻛــﺎﻧوا

ﻧ ــﺎد ار ﻣ ــﺎ ﻳظﻬ ــرون ﻟﺳ ــﻛﺎن ﺑﻐ ــداد ﺧﺷ ــﻳﺔ اﻻﻏﺗﻳ ــﺎﻝ .ﻟﻬ ــذا ﻓﻬ ــم ﻳﺗوﺟﻬ ــون ﻷداء ﺻ ــﻼة

اﻟﺟﻣﻌــﺔ ﻋﺑــر ﺣﻣﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ,وﻫــو ﻣــﺎ اﺧﺗزﻟــﻪ ﻣؤرﺧﻧــﺎ اﻟﺻــﻳﻧﻲ ﻋﺑــر اﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﻧﻔــق

ﺗﺣت اﻷرض ﻳﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻗﺻر اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ وﻣﺳﺟدﻩ.

ودﻟﻳﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ رواﻩ اﺑن ﺟﺑﻳـر اﻟـذي زار ﺑﻐـداد ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋﺷـر اﻟﻣـﻳﻼدي,
إذ ذﻛ ــر أن «ﺟ ــﺎﻣﻊ اﻟﺧﻠﻳﻔ ــﺔ ﻣﺗﺻ ــﻝ ﺑ ــدارﻩ .وﻫ ــو ﺟ ــﺎﻣﻊ ﻛﺑﻳ ــر ,ﻓﻳ ــﻪ ﺳ ــﻘﺎﻳﺎت ﻋظﻳﻣ ــﺔ

وﻣراﻓق ﻛﺛﻳرة ﻛﺎﻣﻠﺔ».15
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ٕواذا ﻛــﺎن اﺑــن ﺟﺑﻳــر ﻫﻧــﺎ ﻳﺗﺣــدث ﻋــن ﺟــﺎﻣﻊ اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿــﻰء ﺑﻧــور اﷲ ,ﻓــﺎن ﻓﻛ ـرة
اﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟد اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑﻘﺻرﻩ ﻫﻲ ﻓﻛرة ﻗدﻳﻣﺔ ﻗدم ﺑﻧﺎء ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻐداد ﻧﻔﺳﻬﺎ.

ﻓﻘــد ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣــدﻳث وﺟــود اﻟﻣﺳــﺟد إﻟــﻰ ﺟـوار اﻟﻘﺻــر
ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗــﺎم اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻰ أﺑــو ﺟﻌﻔــر اﻟﻣﻧﺻــور ﺑﺑﻧــﺎء اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ,وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ

ﻳــذﻛر اﺑــن ﻓﺿــﻝ اﷲ اﻟﻌﻣــرى «ﺟﻌ ـﻝ اﻟﻣﻧﺻــور ﻣدﻳﻧــﺔ ﺑﻐــداد ﻣــدورة ﻟــﺋﻼ ﻳﻛــون ﺑﻌــض

اﻟﻧــﺎس اﻗــرب إﻟــﻰ اﻟﺳــﻠطﺎن ﻣــن ﺑﻌــض ,وﺑﻧــﻰ ﻗﺻ ـرﻩ ﻓــﻲ وﺳــطﻬﺎ واﻟﺟــﺎﻣﻊ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب

اﻟﻘﺻر».16

وﻛــذﻟك اﺑــن ﺣوﻗــﻝ اﻟــذي أﺷــﺎر إﻟــﻰ وﺟــود اﻟﻣﺳــﺟد إﻟــﻰ ﺟ ـوار اﻟﻘﺻــر « ...وﻓــﻲ دار
اﻟﺳﻠطﺎن أﻳﺻﺎً ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺣﺿرﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ».17

وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد أﻛد ﻛـﻼ ﻣـن اﺑـن ﺑطوطـﺔ واﺑـن ﺧﻠـدون 18ﻣـﺎ ﺳـﺑق أن اﺗﻔﻘـت ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﻣﺻـﺎدر

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻛون اﻟﻣﺳﺟد ﻗرﻳﺑﺎً ﻣن ﻗﺻـر اﻟﺧﻠﻳﻔـﺔ ,وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧﺟـزم ﺑـﺄن ﻣﺳـﺄﻟﺔ

ذﻛر ﺷوﺟو-ﻛوا ﻟﻧﻔق ﺗﺣت اﻷرض ﻳﺻﻝ اﻟﻘﺻر ﺑﺎﻟﻣﺳﺟد ﻟﻬـﻰ ﻣﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻻ ﻣﻌﻧـﻰ ﻟﻬـﺎ.

ﻓﻠــم ﻳــﺗﻣﻛن اﻟﻬــﺎﺟس اﻷﻣﻧــﻰ ﻣــن اﻟﺧﻠﻔــﺎء ﻟدرﺟــﺔ ﺟﻌﻠــﺗﻬم ﻳﻔﻛــرون ﻓــﻲ ﺷــق ﻧﻔــق ﺗﺣــت
اﻷرض ﻳﺗوﺟﻬون ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻘرﻳب ﻣن اﻟﻘﺻر.

وﻟـم ﻳﻛﺗــف ﻣؤرﺧﻧــﺎ اﻟﺻــﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣــدﻳث ﻋــن ﻗﺻـر اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ واﻟﻣﺳــﺟد اﻟﻛﺑﻳــر ,ﻓﻘــد ﺗﻌــرض
ﻟﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻐداد ,وذﻛر أن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻳﻣﺗﺎزون ﺑطوﻝ اﻟﻘﺎﻣﺔ واﻟوﺳﺎﻣﺔ أﻳﺿﺎً.19

وﻳﺗﻔق وﺻف ﺷوﺟو-ﻛوا ﻫﻧﺎ ﻣﻊ ذﻛرﺗﻪ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب

ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم .ﻣـن ذﻟـك ﻣـﺎ ذﻛـرﻩ اﻷﺳـﻳر اﻟﺻـﻳﻧﻲ ﺗوﻫـوان  Tu-Huanاﻟـذي ﻛـﺎن ﻗـد ﺳـﻘط

ﻓـﻲ ﻗﺑﺿــﺔ اﻟﻘـوات اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺑﻌﻳـد ﻣوﻗﻌــﺔ طـﻼس 751م .وﺗــم أﺧـذﻩ إﻟــﻰ اﻟﻌـراق ,ﺣﻳــث

ﻣﻛث ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ,اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـﻳﺔ اﻷوﻟـﻰ ,ﻣـدة ﻋﺷـر ﺳـﻧوات ﻗﺑـﻝ ان ﻳﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ

ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺻﻳن ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﻋﺎم 762م .وﻫو ﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺑـدأ ﻓﻳـﻪ اﻟﻣﻧﺻـور

ﺑﻧﺎءﻩ ﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻐـداد ,ﺣﻳـث ﻛﺗـب ﻓـﻲ ﺗﻘرﻳـرﻩ أن «  ..اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ اﺳـﻣﻬﺎ اﻟﻛوﻓـﺔ Ya-chü-
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 Loواﺳـ ــم اﻟﺧﻠﻳﻔـ ــﺔ اﻟﻌرﺑـ ــﻰ ﻣـ ــوﻣﻳن )أى أﻣﻳـ ــر اﻟﻣـ ــؤﻣﻧﻳن( ...وﺟﻣﻳـ ــﻊ اﻟرﺟـ ــﺎﻝ واﻟﻧﺳـ ــﺎء

ﻳﺗﺳﻣون ﺑﺎﻟوﺳﺎﻣﺔ وطوﻝ اﻟﻘﺎﻣﺔ».20

ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﺷوﺟو-ﻛوا أﻳﺿﺎً إﻟﻰ أن ﺳﻛﺎن ﺑﻐداد ﻻ ﻳﺣﺗﺳون اﻟﺧﻣـر ,وﻳﺳـﺗﺧدﻣون أوان
ﻣــن اﻟــذﻫب واﻟﻔﺿــﺔ .ﻛﻣــﺎ ﻳﺳــﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻐــﺎرف ﻟوﺿــﻊ اﻟﻛﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟوﻧﻬــﺎ ﻣــن

اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷواﻧﻲ .ﺑﻝ اﻧﻬم ﺑﻌـد اﻻﻧﺗﻬـﺎء ﻣـن وﺟﺑـﺗﻬم ﻳﻘوﻣـون ﺑﻐﺳـﻝ أﻳـدﻳﻬم ﻋﺑـر
طﺎﺳﺎت ذﻫﺑﻳﺔ ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء .21

وﻳ ــدﻝ ﻫ ــذا ﺑطﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﺣ ــﺎﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻘ ــدار اﻟﺗ ــرف واﻻزدﻫ ــﺎر اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي ﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ ﺑﻐ ــداد

وﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓــﻲ رواﻳــﺔ ﺷــوﺟو-ﻛـوا .اﻟــذي أﺷــﺎر أﻳﺿـﺎً إﻟــﻰ ﻧظﺎﻓــﺔ ﺳــﻛﺎن ﺑﻐــداد اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن
اﻟــذﻳن ﻳﻘوﻣــون ﻓــﻲ اﻟﻳــوم اﻟﺳــﺎﺑﻊ )ﻳــوم اﻟﺟﻣﻌــﺔ( ﻣــن ﻛــﻝ أﺳــﺑوع ﺑﻘــص ﺷــﻌورﻫم وﺗﻘﻠــﻳم

أظﺎﻓرﻫم ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﺟﺔ ﻟﻠﺻﻼة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.22

ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﻣؤرﺧﻧﺎ اﻟﺻﻳﻧﻲ أﻳﺿﺎً ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻋن اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم اﻟرﺟـﺎﻝ ﻓـﻲ ﺑﻐـداد
ﺑﺎرﺗداﺋﻬﺎ ,ﻓذﻛر أﻧﻬم ﻳرﺗدون اﻟﻌﻣﺎﻣﺔ واﻟﻣﻼﺑس اﻟﻘطﻧﻳﺔ ذات اﻟﻠون اﻷﺑﻳض .23

أﻣﺎ اﻷﺳﻳر اﻟﺻﻳﻧﻲ ﺗوﻫوان ,ﻓﻛﺎن ﻗد ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً أن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻛوﻓﺔ ﻛـﺎﻧوا
ﻳرﺗـ ــدون ﺛﻳﺎﺑ ـ ـﺎً ﻻﻣﻌـ ــﺔ وﻧظﻳﻔـ ــﺔ وﻓﺿﻔﺎﺿـ ــﺔ« ,وأﺣﻳﺎﻧ ـ ـﺎً ﻣـ ــﺎ ﻛﺎﻧـ ــت ﺗﺷـ ــﺑﻪ ﻋﺑـ ــﺎءة ﻋـ ــﺎﻟم

ﻛوﻧﻔوﺷﻳوﺳﻰ».24

واﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ أن أزﻳـﺎء اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﺑﻐـداد ﻗـد ﺗﻌــددت ,ﻓﻛـﺎن ﻟﻛـﻝ طﺎﺋﻔـﺔ ﻣـﻧﻬم زﻳﻬـﺎ اﻟﺧــﺎص
اﻟــذي ﺗﺗﻣﻳــز ﺑــﻪ ,ﻓﻸﻫــﻝ اﻟﻌﻠــم زى ,وﻟﻠﺟﻧــد زى ,ﺣﻳــث ﻛــﺎﻧوا ﻳﻠﺑﺳــون اﻷﻗﺑﻳــﺔ اﻟﻣﻠوﻧــﺔ,

واﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم وﻳﺗﻘﻠدون اﻟﺳﻳوف.

25

أﻣــﺎ ﺧطﺑــﺎء اﻟﻣﺳــﺎﺟد ﻓــﻲ ﺑﻐــداد ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﻌﺑﺎﺳــﻲ ,ﻓﻛــﺎﻧوا ﻳﻠﺑﺳــون اﻟﺳـواد ,أى ﺟﺑــﺔ

وﻋﻣﺎﻣﺔ ﺳوداوﻳن .26
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ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻷﻫﻝ اﻟﺗﺻوف ﻓﻲ ﺑﻐداد زى ﻳﺗﻣﻳزون ﺑﻪ أﻳﺿـﺎً ,ﻓﻛـﺎن اﻟﺻـوﻓﻲ ﻣـﻧﻬم ﻳرﺗـدى

ﺟﺑـﺔ ﻣـن اﻟﺻـوف وﻛرزﻳــﺔ ورداء ﻣـن اﻟﺻـوف .ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻳرﺗـدى اﻟﺗﺟـﺎر اﻷﻏﻧﻳـﺎء ﻓــﻲ

رداء ﻓوق اﻟﺳراوﻳﻝ ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرﺗدى اﻟﻣﺷﺎﻳﺦ واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺧف واﻟطﻳﻠﺳﺎن.27
ﺑﻐداد ﻗﻣﻳﺻﺎً و ً
وﻛــﺎن ﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣؤرﺧﻧــﺎ ﻣﻔــﺗش اﻟﺟﻣــﺎرك اﻟﺻــﻳﻧﻲ ﺷــوﺟو-ﻛ ـوا أن ﻳﻬــﺗم
ﺑــذﻛر اﻷﺣ ـواﻝ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺑﻐــداد ﺣﺎﺿ ـرة اﻟﺧﻼﻓــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ .واﺣــدى

اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ طرﻳــق اﻟﺣرﻳــر اﻟﻘــﺎدم ﻣــن اﻟﺻــﻳن ﻋﺑــر

ﺑﻠــدان وﺳــط آﺳــﻳﺎ ﺣﺗــﻰ ﺳ ـواﺣﻝ اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط .ﻓﺄﺷــﺎر ﺑﺎﻫﺗﻣــﺎم إﻟــﻰ أن ﺑﻐــداد ﺗﻌــد
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺳوق اﻟﻛﺑﻳر ,اﻟذي ﻳﺣﺗﺷد ﻓﻳﻪ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻌرب  Ta-shiﻓﻲ ﻏرب آﺳﻳﺎ.28

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺷوﺟو-ﻛوا ﻟـم ﻳﻠﺣـظ أن ﺑﻐـداد ﺗﺗﻣﻳـز ﺑﺄﺳـواﻗﻬﺎ اﻟﻳوﻣﻳـﺔ واﻷﺳـﺑوﻋﻳﺔ
واﻟﺷــﻬرﻳﺔ واﻟﺳــﻧوﻳﺔ ,ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﻣؤرﺧــون اﻟﻣﺳــﻠﻣون .29وﻟــم ﻳﺷــر أﻳﺿ ـﺎً إﻟــﻰ
ﺗﺧﺻـ ــص اﻷﺳ ـ ـواق واﻟﻣﺗـ ــﺎﺟر ﺑﻬـ ــﺎ ,ﺑﺣﻳـ ــث ﻛﺎﻧـ ــت «ﻛـ ــﻝ ﺗﺟـ ــﺎرة ﻟﻬـ ــﺎ ﺷ ـ ـوارع ﻣﻌﻠوﻣـ ــﺔ

وﺣواﻧﻳت ,وﻟﻳس ﻳﺧﺗﻠط ﻗـوم ﺑﻘـوم .وﻻ ﺗﺟـﺎور ﺗﺟـﺎرة ﺗﺟـﺎرة» .30إذ ﻛـﺎن ﻟﻛـﻝ أﻫـﻝ ﺣرﻓـﺔ
ﺳوق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻟﻌرض ﺻﻧﺎﻋﺗﻬم ﻓﻳﻬﺎ .وﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻝ ﺷﺎرﻋﺎً أو ﺳوق ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ .31ﻓﺎﻧﻪ ذﻛر أن أﺳواق ﺑﻐداد ﻛـﺎن ﺑﻬـﺎ اﻟﻌدﻳـد

ﻣ ــن اﻷزﻗ ــﺔ واﻟطرﻗ ــﺎت ,دون أن ﻳـ ـرﺑط ﺑﻳﻧﻬ ــﺎ وﺑ ــﻳن ﺗﺧﺻ ــص اﻷﺳـ ـواق وأﻧـ ـواع اﻟﺳ ــﻠﻊ

واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ.

ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ أﺷــﺎر إﻟــﻰ وﺟــود ﻋرﺑــﺎت ﺻــﻐﻳرة ﻟﺣﻣــﻝ اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ ,ﺗﺗﻣﻳــز ﺑﺄﻏطﻳﺗﻬــﺎ وأﻋﻼﻣﻬــﺎ

اﻟﺑﻳﺿﺎء .وﻓـﻲ ﻣﻼﺣظـﺔ ذﻛﻳـﺔ ﻣﻧـﻪ أﺷـﺎر أﻳﺿـﺎً إﻟـﻰ وﺟـود أﺑـراج ﻟﻠﺗﺣـذﻳر ﻣـن أﺧطـﺎر
اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﻳن واﻟﻠﺻوص ﻛﻝ ﺛﻼﺛﻳن ﻟﻲ .32 Li

وﻳﺗطﺎﺑق ﺣدﻳث ﺷوﺟو-ﻛوا ﻫﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗذﻛرﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ

ﻓﻲ ﻛون ﺑﻐداد أﻛﺛر ﻣدن اﻟﻌـراق أﺳـواﻗﺎً واﻣﺗـداداً ﻓـﻲ ﻋﻣﺎرﺗﻬـﺎ ,33وذﻟـك ﻛوﻧﻬـﺎ ﻋﺎﺻـﻣﺔ
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ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـﻳﺔ .ﻓﻘـد ﺗﻣﻳـزت اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺑﺗﻌـدد واﺗﺳـﺎع أﺳـواﻗﻬﺎ ,وﻛﺛـرة اﺳـﺗراﺣﺎت اﻟﺗﺟـﺎر
)اﻟﻔﻧﺎدق( ﺑﻬﺎ ,ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻزدﺣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺟﺎر اﻷﺟﺎﻧب اﻟواﻓدﻳن ﻋﻠﻰ أﺳواﻗﻬﺎ.

34

ﻛﻣ ــﺎ اﻫ ــﺗم ﻣؤرﺧﻧ ــﺎ ﺑ ــذﻛر أﻫ ــم اﻟﺳ ــﻠﻊ واﻟﺑﺿ ــﺎﺋﻊ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬ ــﺎ ﻣﺻ ــﺎﻧﻊ ﺑﻐ ــداد ﻛﺎﻟ ــذﻫب

واﻟﻔﺿــﺔ واﻷواﻧ ــﻰ اﻟزﺟﺎﺟﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﻘوﺷ ــﺔ  liu-liذات اﻟﺟ ــودة اﻟﻌﺎﻟﻳـ ـﺔ .واﻟﻣﻼﺑ ــس اﻟﺑﻳﺿ ــﺎء

 ,Yue-noﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﺻﻣﺎغ اﻟﻌطرﻳﺔ اﻟﻠﻳﻧﺔ.35ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﻓـﻲ ﻓﺻـﻝ ﺳـﺎﺑق ﻣـن ﻛﺗﺎﺑـﻪ

أﻳﺿﺎً إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺑﻐداد أﻫﻣﻬﺎ اﻟزﺟﺎج اﻟﻣﻌﺗم ,واﻟﻣرﺟﺎن وﺳﺑﺎﺋك اﻟذﻫب

واﻟــدﻳﺑﺎج ,واﻟﻌﻘﻳــق اﻷﺣﻣــر ,واﻟﻠؤﻟــؤ وأن ﺗﺟﺎرﻫــﺎ ﻳطﻠﻘــون ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﺟــﺎر اﻟﻛرﻳﻣــﺔ اﺳــم
 Hie-Ki-Siأو .36T’ung-T’ien-Si

ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﺷوﺟو -ﻛوا أﻳﺿﺎً إﻟﻰ وﺟود ﺳوق ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻟﺑﻳﻊ اﻷﻗﻣﺷﺔ اﻟﺣرﻳرﻳﺔ.37

ورﺑﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻳﺷ ــﻳر ﻫﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻘﻣ ــﺎش اﻟﺣرﻳ ــري ﻏ ــﺎﻟﻰ اﻟ ــﺛﻣن اﻟﻣوﺷ ــﻰ ﺑﺎﻟ ــذﻫب اﻟ ــذي

ﻳــدﻋﻰ  Baldekinoأو ) Baldacchinoﺑﻐدادي(,اﻟــذي اﺷــﺗﻬرت ﺑﻐــداد ﺑﺿــﺎﻋﺗﻪ ,وﺑﻠــﻎ

ﻣــن ﻗﻳﻣﺗــﻪ أن ﻫوﻻﻛــو ﺑﻌــد ﻏــزوﻩ ﻟﺑﻐــداد 1258م ﻓــرض ﻋﻠــﻰ أﻫﻠﻬــﺎ ﺿــرورة دﻓــﻊ ﺟزﻳــﺔ

ﺗﻛون ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ أﻗﻣﺷﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻏﺎﻟﻰ اﻟﺛﻣن.38

وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﻠت ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺣرﻳرى اﻟﺑﻐدادى ﻣﻧﻬﺎ إﻟـﻰ اﻷﻫـواز ﺛـم دﻣﺷـق

وﻗﺑرص ,ﻗﺑﻝ أن ﻳﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ واﻧﺟﻠﺗرا.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺷﺎرة ﻣؤرﺧﻧﺎ اﻟﺻﻳﻧﻲ إﻟﻰ وﺟود اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺳـﻠﻊ اﻷﺧـرى ﻓـﻲ أﺳـواق

ﺑﻐداد ,ﻛﺎﻷرز واﻟﺧﺿروات واﻷﺳﻣﺎك واﻟﻠﺣـوم واﻟزﺑـد  .39Su-loﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻳﻣﻛـن أن ﻧﺿـﻳف

أن ﺑﻐـ ــداد ﻛﺎﻧـ ــت ﻣدﻳﻧـ ــﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳـ ــﺔ  Cosmopolitanإﺑـ ــﺎن اﻟﺧﻼﻓـ ــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳـ ــﻳﺔ ,واﺣﺗـ ــوت
أﺳـواﻗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ اﻻﺧــرى ﻛــﺎﻟﻣﻼﺑس ذات اﻟﻔـراء ,واﻟرﻗﻳــق اﻟﻣﺟﻠـوب ﻣــن

ﺻـ ــﻘﻠﻳﺔ وﻣـ ــن ﺑـ ــﻼد ﻣـ ــﺎ وراء اﻟﻧﻬـ ــر .40وﻛـ ــذﻟك اﻟﺣﻧطـ ــﺔ واﻟﺷـ ــﻌﻳر واﻟﺗﻣـ ــور واﻟزﻳﺗ ـ ــون

واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﻘطﻧﻳﺔ واﻟﻛﺗﺎﻧﻳﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟﺎد ,ﻓﺿﻼً ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟورق اﻟﺗﻲ دﺧﻠت
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إﻟﻰ اﻟﻌـراق ﺑﻌـد ﻣﻌرﻛـﺔ طـﻼس 751م ,ﺑﻔﺿـﻝ اﻷﺳـﻳر اﻟﺻـﻳﻧﻲ ﺗـو ﻫـوان اﻟـذي أدﺧﻠﻬـﺎ
إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ﻗﺑﻳﻝ ﺑﻧﺎء ﺑﻐداد ﺑﻌﺷر ﺳﻧوات.

وﻟﻌـﻝ ﻫـذا ﻳﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺗﻌﺟـب ﻋــن ﺳـﺑب اﻏﻔــﺎﻝ ﺷـوﺟو-ﻛـوا ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟــورق وﻛـذا اﻟــوراﻗﻳن

وﺻﻧﺎﻋﺗﻬم ﻓـﻲ ﺑﻐـداد ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻌـد .ﻣـﻊ أن رﻓﻳﻘـﻪ اﻟﺻـﻳﻧﻲ ﻫـو اﻟـذي أدﺧـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ
ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻣن اﻷﺳرى اﻟﺻﻳﻧﻳﻳن إﻟﻰ اﻟﻌراق.41

ﻏﻳر أﻧﻪ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧرﺑط ﺑﻳن ذﻟك ,وﺑﻳن إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻣن اﻷﺻﻝ ذﻛـر ﻫزﻳﻣـﺔ طـﻼس 751م
ﻟدى ﺣدﻳﺛﻪ اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻊ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر ﺷــوﺟو-ﻛـوا أﻳﺿـﺎً إﻟــﻰ ﻛﺛـرة اﻟــدواوﻳن ﻓــﻲ ﻋﺎﺻــﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓــﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ ,ﻓــذﻛر

أﻧــﻪ ﻳوﺟــد ﻓــﻲ ﺑﻐــداد اﻟﻌدﻳــد ﻣــن أﻣﻧــﺎء اﻟﺳــﺟﻼت اﻟرﺳــﻣﻳﺔ ,ﻏﻳــر أﻧــﻪ اﻋﺗﻘــد أﻧﻬــم ﻗــد
اﺳﺗﺧدﻣوا ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﺣروف ﻟﻐﺔ اﻟﻬو .42 Hu

وﻣن اﻟواﺿﺢ ﻫﻧﺎ إﺷﺎرة ﻣؤرﺧﻧﺎ اﻟﺻﻳﻧﻲ إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﻧظـﻳم اﻟـدواوﻳن.
ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﻣﺑﻛـ ار ﻣـﻊ ﻋﻬـد اﻟﺧﻠﻳﻔـﺔ ﻋﻣـر ﺑـن اﻟﺧطـﺎب اﻟـذي اﻗﺗـﺑس دﻳـوان
اﻟﺟﻧــد ﻣــن ﻳزدﺟــرد ﻛﺳــرى ﻓــﺎرس .ﺑﻌــد ذﻟــك أﻧﺷــﺄ اﻟﻣﺳــﻠﻣون دواوﻳــن اﻟﻌطــﺎء واﻟﻣــﺎﻝ

واﻻﻧﺷﺎء واﻟﺧراج ...وﻏﻳرﻫﺎ .ﻏﻳر أﻧﻪ ﻗد ﺟﺎﻧﺑـﻪ اﻟﺻـواب ﺑطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﺣـﺎﻝ ﻋﻧـدﻣﺎ أﻏﻔـﻝ

اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدواوﻳن واﻟﺳﺟﻼت اﻟرﺳـﻣﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻐـداد ,ﺣﺎﺿـرة

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أﻧــﻪ ﺣــدث ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﻳــﺎن اﺧــﺗﻼط ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ واﻷﺳــطورة ﻟــدى
ﺷــوﺟو-ﻛـوا ﻟــدى ﺣدﻳﺛــﻪ ﻋــن ﺑﻐــداد ,ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻟﻘــد ذﻛــر أن ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﻳــد ﻣــن

اﻷﺳود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟوﻝ ﻓﻲ طرق وﺷـوارع ﺑﻐـداد ,ﺗﻌـوق طرﻳـق اﻟﻣﺳـﺎﻓرﻳن وﺗﻬـدد ﺑﺎﻟﺗﻬـﺎﻣﻬم
ﻓــﻲ أي وﻗــت ,وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــم ﻳﺳــﺎﻓرون ﻋﺑــر ﻗواﻓــﻝ ﺗــﺗم ﺣ ارﺳــﺗﻬﺎ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣﺋــﺎت ﻣــن

اﻟﺟﻧود اﻟﻣﺳﻠﺣﻳن .43

واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ أﻧــﻪ ﻟــم ﺗﻛــن ﻫﻧــﺎك أﻳــﺔ أﺳــود ﺗﻌــﻳش ﺣ ـرة طﻠﻳﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺷ ـوارع ﺑﻐــداد ﺗﻬــدد ﺣﻳــﺎة
ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ .وﻳﺑدو أﻧﻪ ﻣن اﻷﻗرب إﻟـﻰ اﻟﺻـواب أن ﻧﻌﺗﻘـد أن ﺷـوﺟو-ﻛـوا رﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳﺷـﻳر
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– ﻓﻲ ﺗورﻳﺔ – إﻟـﻰ اﻟﻠﺻـوص وﻗطـﺎع اﻟطـرق اﻟـذﻳن ﻫـددوا ﺳـﻳر اﻟﻘواﻓـﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻧﺣـو

ﺑﻐداد ,ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ,اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳوﻗﺎً ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ.

وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ,ﻟﻘد أﺑﻠﻰ ﺷوﺟو-ﻛوا ﺑﻼء ﺣﺳﻧﺎً ﻋﻧد ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن ﻣدﻳﻧـﺔ ﺑﻐـداد .وذﻟـك ﻋﺑـر

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﻪ ﺑﻣﺎ ورد ﻟدى اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣـوﻝ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﺄى ﺣﺎﻝ ﻣن اﻷﺣواﻝ أن ﻧوﺟﻪ اﻟﻳﻪ اﻟﻠوم ﻓـﻲ ﻋـدم ﺗﻧﺎوﻟـﻪ ﻟﻠﻣظـﺎﻫر

اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻧت ﺑﺑﻐداد ,واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺎدة ﻟﻠﺣدﻳث ﻟـدى ﻣـؤرﺧﻳن آﺧـرﻳن .ﻣـن ذﻟـك
ﻋ ــدم إﺷ ــﺎرﺗﻪ ﻷﻧﻬ ــﺎر ﺑﻐ ــداد ,وﺧﺎﺻ ــﺔ دﺟﻠ ــﺔ واﻟﻔـ ـرات ,أو ﻋ ــدم ﺣدﻳﺛ ــﻪ ﻋ ــن اﻟﺗﺻ ــوف

واﻟﺻــوﻓﻳون واﻟﺧواﻧــق ﺑﻬــﺎ ,وﻛــذا إﻏﻔﺎﻟــﻪ ﻟﻠﻣﺎرﺳــﺗﺎﻧﺎت واﻟﻣــدارس واﻟﺣﻣﺎﻣــﺎت اﻟﻣوﺟــودة
ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ.

وﺗﻔﺳﻳر ذﻟك ﻟدﻳﻧﺎ أﻧﻪ – وﺑﻔﺿﻝ وظﻳﻔﺗﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ – ﻗـد ﺟﻌـﻝ ﻫﻣـﻪ اﻷﻛﺑـر

اﻻﻟﺗﻔــﺎت إﻟــﻰ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺑﻐــداد ,ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻰ ﺑﻬــﺎ,

وﺣدﻳﺛﻪ ﻋن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ.

ﻛﻣﺎ أن ﻟدى ﺷوﺟو -ﻛوا ﺣﺟﺔ أﺧرى ﺗﺷﻔﻊ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻋـدم ﺗﻌرﺿـﻪ ﻟﻠﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ

ﻟدى ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن ﺑﻐداد ,ﻫو أﻧﻪ اﺳﺗﻘﻰ ﻣﻌظم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻣن أﻓواﻩ اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﺣﺎرة اﻟﻌـرب

واﻟﺻﻳﻧﻳﻳن .وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳدون ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻰ ﻋﻠﻳﻪ .وﻣن اﻟﺿرورى أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﻌرض أﺣدﻫم ﻟﺗﻠك
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻋن ﺑﻐدادٕ ,واﻻ ﻛﺎن ﺷوﺟو-ﻛـوا ﻗـد ﻗـﺎم ﺑﺗـدوﻳﻧﻬﺎ ,ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑﺗـدوﻳن اﻟﻛﺛﻳـر
ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن ﻋﺷــرات اﻟﻣــدن واﻟﺟــزر واﻟﻣــواﻧﻰ اﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ اﻟﺑﻌﻳــدة ﻋــن ﺳــواﺣﻝ

اﻟﺻ ــﻳن .وأﻧ ــﻪ ﻳﻛﻔﻳ ــﻪ ﻓﺧـ ـ اًر أﻧ ــﻪ وﺿ ــﻊ ﻛﺗﺎﺑ ــﺎ ﻳﺷ ــﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣـ ـﺎً ﻛﺗ ــب اﻟرﺣﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــور

اﻟوﺳطﻰ ,دون أن ﻳﻐﺎدر ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻳن ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق.
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ما قبل نظرية الدولة:
المسألة السياسية في إسالم الصدر األول


عبداإلله بلقزيز

طيل ة ت اريخھم المدي د -وھ و يزي د ع ن أل ف وأربعمائ ة ع ام ف ي تق ويمھم
الزمني -لم يتوقف المسلمون عن تنزيل مس ائل السياس ة والدول ة والس لطان
السياسي منزلة الموضوع األجدر بالعناية في جمل ة الموض وعات الجماع ة
واألمة واالجتماع اإلسالمي التي شغلتھم منذ بواكير البعث ة المحمدي ة .وھ م
في ذلك يشبھون غيرھم من األمم والجماعات الدينية األخ رى الت ي س بقتھم
ف ي الوج ود ،أو عاص رتھم ،أو لحق تھم ف ي الزم ان ،وك ان عليھ ا أن تعتن ي
بأمر اجتماعھا السياسي .غي ر أن المس لمين -ف ي ھ ذا الب اب -مختلف ون ع ن
سواھم في بعض «التفاصيل» :في أن السياس ة والس لطة ليس تا تفص يالً ف ي
اجتماعھم الديني ،وال يمكن في الوُ س ع النظ ر إليھم ا كح ِّي ز ْين مس تقلين ع ن
ذلك االجتماع؛ بل ھما باب في كتاب الشرع ،وفي أنھما تناھيا مع الجماع ة
)جماعة المسلمين( إلى حد تع ذر في ه -دون أن يس تحيل -وع ُي الف ارق ب ين
كفارق موضوعي قابل لإلدراك.
الزمني والديني أو إعادة بنائه
ٍ
من المؤكد أن المسلمين في ھذا يختلفون ع ن أھ ل مل ل أخ رى كالمس يحيين
والكونفوشيوسيين والھندوس ،ممن أوجدت نصوصھم وتج اربھم التاريخي ة
توازن ا ً مقب والً ب ين العقي دة والحي اة .لك نھم -قطع ا ً -أق رب م ا يكون ون إل ى
الموسويين الذين لم يق ْم فارق لديھم -في النصوص على األق ل -ب ين العقي دة
والشريعة والحياة .وإذ يف ِّس ر ذل ك -م ن جان ب أول -معان اة الفك رة الدھري ة
)العلماني ة( ف ي المجتمع ات اإلس المية الحديث ة والمعاص رة -ح ين أص بحت
الفكرة ھذه مؤسسة للدولة والسياسة منذ القرن الثامن عشر الم يالدي -يلق ي
الض وء الوق ت نفس ه عل ى األس باب الثقاف ة العميق ة الت ي وف رت للفك رة
اإلسالمية في الدولة والسياسة إمكانية أن تط ّل باس تمرار عل ى حق ل الج دل
الفكري في مسائل السلطة والمجال السياسي في المجتمعات اإلسالمية.
 باحث وكاتب من المغرب .

1

ما الذي احتلته المسألة في اإلسالم  :نصا ً وتجرب ة تاريخي ة؟ وكي ف وعاھ ا
المس لمون األوائ ل؛ أعن ي الص در األول لإلس الم ،قب ل أن يھت دي ال وعي
اإلسالمي إلى إنتاج نظرية في الدولة والسلطان؟
المسألة السياسية في اإلسالم
ُيشار عادة -وكلما تعلق األمر بالحديث في اإلسالم -إل ى أن اإلس الم رس الة
دينية ومشروع سياسي في اآلن نفسه.
وربما انتبه المستش رقون المت أخرون إل ى ھ ذه الحقيق ة الت ي ل م تك ن لتخف ي
على فقھاء السياس ة الش رعية ،وال عل ى الخلف اء ق بلھم من ذ أول اص طدامھم
بمسألة االستخالف السياسي عقب شغور منصب الوالي ة السياس ية بغي اب
ص احب ال دعوة .وق د يك ون ال ديني ف ي اإلس الم -والفك ري والثق افي
استطراداً -أكثر ما شغل الكتابة االستشراقية منذ بدأت تعتني بس يرة رس ول
اإلسالم وشخصيته في عصر «األنوار» .غير أن الص دام السياس ي الكبي ر
ب ين أوروب ا االس تعمارية والدول ة العثماني ة أع اد بن اء الص لة ب ين ال ديني
والثقافي وبين السياس ي ف ي وع ي المستش رقين ،ث م أت ى ص عود «الص حوة
اإلس المية» ،من ذ الح رب العالمي ة الثاني ة ،ف ي مص ر ,ث م ف ي الھن د ,وف ي
س ياقھا قي ام دول ة باكس تان عل ى الفك رة الديني ة؛ لك ي يك رس تل ك الص لة
ومعھا يرفع من درجة االنتب اه إل ى مركزي ة المس ألة السياس ية ف ي اإلس الم.
عل ى أن ھ ذه الص لة ت رددت أص داء ال وعي اإلس المي المعاص ر بھ ا ف ي
كتابات محمد رشيد رضا المتأخرة ،وخاصة ف ي كتاب ات حس ن البن ا ،وأب ي
األعلى المودودي ،وأبي الحسن الندوي ،وسيد قطب ،وتقي الدين النبھ اني،
بحيث بات مألوفا أن يتردد تعريف اإلسالم بحسبانه دينا ودولة .1وكان ذلك
إي ذانا ً بم يالد م ا دع ي باس م «الص حوة اإلس المية» ومؤسس اتھا الحزبي ة
المنتظم ة تح ت عن وان «اإلس المية السياس ية» 2للمغ االة ف ي التفكي ر
والتطرف في الممارسة السياسية ،فنشأت جماعات «الجھادية اإلس المية»،
فقد بات مألوفا ً التعبير عن مقولة «اإلسالم دين ودولة» بمفردات أكثر حدة
من قبيل « :اإلسالم مصحف وسيف».
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ربم ا ك ان ھ ذا س ياقا ح ديثا ً ومعاص راً ل وعي اإلس الم بوص فه ح امالً -ف ي
تضاعيف تكوينه ورسالته -ھذه الجدلية التركيبية بين الديني والزمني .غي ر
أن الوعي بھذه الجدلية قديم قدم الرسالة نفسھا كما الوعي بمركزية المس ألة
السياسية في اإلسالم .ومع أن النص الديني اإلسالمي ال يسعف بالكثير م ن
الشواھد الدالة على مركزية تلك المسألة؛ لندرة ما أف اد ب ه ف ي ھ ذا الب اب -
كما سنرى -وال يرفع المسألة -في القليل النادر مما ن ص علي ه -إل ى مرتب ة
الواجب الديني الم أمور ب ه؛ إال أن تجرب ة اإلس الم التاريخي ة -وخاص ة ف ي
صدره الب اكر -ت وفر الكثي ر م ن تل ك الش واھد الدال ة عل ى مركزي ة المس ألة
فيه .وھو أمر ترتفع قيمته في ميزان التق دير العلم ي كلم ا ت ذكرنا أن فص الً
رئيسا ً من فصول تلك التجربة التاريخية كان ھو الحقبة النبوية التي تفرض
النظر إلى معطياتھا وإلى معطيات السياسة فيھا ،من حيث ھ ي قرين ة عل ى
أمر ديني واجب اإلصغاء واالقتداء والبر بالوفاء لمرجعيته.
ما الذي يبرر إذن القول بمركزية المسألة السياسية في اإلسالم ؟
نميل إلى االعتقاد بأن ھذه المسألة كانت رئيسة ف ي اإلس الم -من ذ ب واكيره-
وأنھا كانت كذلك من وج وه ثالث ة عل ى األق ل  :م ن وج ه أول ألن الرس الة
تحت اج إل ى جماع ة سياس ية تحملھ ا .وألنھ ا تحت اج -م ن وج ه ث ان -إل ى
سلطان سياسي يوطدھا ,وينطق باسمھا ,ويذھب بھا إلى األفاق .ثم ألنھ ا -
من وجه ثالث -فرضت نفسھا عل ى المس لمين من ذ الي وم األول لغي اب قائ د
كيان المسلمين في المدينة ورسول اإلسالم إليھم ،وظلت تضغط على وحدة
جماعتھم طيلة فترة الخالفة الراشدة ،وخاصة منذ مطلع عھدھا الثاني.
-1 -1اإلسالم والجماعة السياسية
أنتجت الدعوة المحمدية جماعة ِم ّل ً
ية تدينُ بھا ،وبالوحي الذي َحمل ْت ُه إليھ ا،
ھي جماعة المسلمين ,الت ي تس مت باس م رس الة نب يھم إل يھم .ك ان بن اء ھ ذه
الجماعة ال ِملِّية صعبا ً وشاقا ً في المراحل األول ى للرس الة ،أي ف ي المراح ل
الت ي ك ان فيھ ا جمھ ور ال دعوة ض يقا ً ال يتج اوز الح ِّي ز القبل ي والقرش ي
وأطرافه األقرب ،إما بسبب ضيق المجال المك اني )=مك ة( ،أو بس بب ق وة
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الممانعة التي أبداھا «المأل ال َم ّكي» ضد دعوة تقترح علي ه توحي داً اعتقادي ا ً
يدمر النظ ام اإليم اني ال وثني وعائدات ه االقتص ادية والتجاري ة ال ُمجْ زي ة ،أو
تف رض علي ه منظوم ة قيمي ة اجتماعي ة جدي دة قوامھ ا المس اواة ف ي ال دين،
وأمام ﷲ ،بين قلة قليلة من «الذين يكنزون الذھب والفضة» ,وب ين الس واد
األعظم من العبيد ,3وسائر المھمشين من غير المنتسبين إل ى خي ار البط ون
القبلي ة .ولعل ه ال قرين ة عل ى أن بن اء تل ك الجماع ة االعتقادي ة ك ان ص عبا ً
وشاقا ً -في مرحل ة «ال وحي المك ي» -م ن أن مجم وع م ن اس تجاب ل دعوة
النبي –ص لى ﷲ علي ه وس لم ،-وص ار ف ي جمل ة جن ده ،ل م يتج اوز بض عة
عش رات م ن الن اس -أحص تھم كت ب الس ير -4عل ى ال رغم م ن أن مرحل ة
«الوحي المكي» استغرقت من زم ن ال دعوة المحمدي ة م ا يزي د قل يالً عل ى
زر م ن س نوات
نصفه .ومع أن رسول اإلسالم أمر بالجھر بالرسالة -بع د ن ٍ
كانت فيھا الدعوة سرية -بنص صريح } :فاصدع بما ُت ؤمر{ ،5وك ان علي ه
بمقتض ى أم ر ال وحي }-وأن ذر عش يرتك األق ربين{ -6أن يلتف ت ابت داء إل ى
محيطه الھاشمي نقطة انطالق في مخاطبة االجتماع القبلي القرش ي ،إال أن
حص يلة نجاحات ه حت ى عل ى ھ ذا الص عيد االجتم اعي األض يق كان ت
متواضعة؛ لألسباب التي ألمحنا إليھا ولغيرھا من األسباب.
ولقد كانت ھذه المحنة النبوية في تبلي غ الرس الة ،وكس ب األنص ار ،والتق دم
ف ي بن اء جماع ة اعتقادي ة قوي ة ومتماس كة وعريض ة الجمھ ور ،ف ي جمل ة
األسباب التي حملت على الھجرة االضطرارية من مكة إلى يث رب ،ومعھ ا
البحث عن جمھور جديد للدعوة من خارج مكانھا المكي االرتكازي.
وإذ آذنت الھجرة بإمكانية توسعة جمھور الجماعي ة الملي ة اإلس المية ،فھ ي
آذنت -في الوقت نفسه -بانتقال الدعوة من حيز دين ي إل ى حي ز سياس ي ال
يفارقه الدين؛ بل يحايثه ويحمل عليه .ھكذا ب دت المع الم األول ى لص يرورة
المس لمين جماع ة سياس ية )وديني ة( بع د أن ك انوا -قب ل الھج رة -جماع ة
مؤمنين فحسب.
ولقد أمكن لھذه الجماعة السياسية أن تقوم في يثرب فع الً ،بع د الھج رة م ن
مك ة إليھ ا ،بس بب أنھ ا ل م تك ن محكوم ة بم ا يمن ع الجماع ة االعتقادي ة م ن
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التوسع -كما األمر في مكة -أو بما يمنعھا من أن تقيم نظاما ً سياس يا ً يط ابق
شخص يتھا الملِّي ة .ول م يك ن ھ ذا اإلمك ان بص يرورتھا إل ى جماع ة سياس ية
بسبب وجود بنية استقبال يثربية للمھاجرين ّ -
مثلھ ا األوس والخ زرج ال ذين
أمسوا أنص ارا -فحس ب ،ب ل ك ان -أساس ا -بس بب وج ود حاج ة حيوي ة إل ى
تل ك الجماع ة السياس ية؛ حت ى تس تمر الرس الة نفس ھا ويس تمر معھ ا توس ع
الجماع ة الملي ة .وم ع أن الجماع ة السياس ية ف ي يث رب -وق ت تس مت
«المدينة» بعد الھجرة ,والمؤاخ اة ب ين األوس والخ زرج -ل م تقتص ر عل ى
المسلمين حصرا  :مھاجرين وأنصارا؛ ب ل ش ملت المخ الفين ف ي المل ة م ن
القبائل اليھودية ف ي المدين ة الت ي أب رم معھ ا النب ي –ص لى ﷲ علي ه وس لم-
«عق دا سياس يا» ,أت ت «الص حيفة» 7تعب ر عن ه ف ي ش كل «دس تور» أو
«ميثاق» سياسي يؤسس مبكرا لعالقة «المواطنة» :االشتراك في الم وطن
ال ف ي ال دين -8إال أن «دول ة المدين ة» كان ت -ف ي المط اف األخي ر -دول ة
مسلمين )وليس بالض رورة دول ة إس المية( .ولق د أمكنھ ا أن تتح ول س ري ًعا
إل ى دول ة إس المية ألس باب ع دة اعتن ت كت ب الس ير والطبق ات بت دوين
حوادثھ ا ،ومنھ ا نق ض الميث اق ب ين النب ي ويھ ود بن ي قريظ ة وبن ي قينق اع
وبن ي النض ير بس بب غ درھم ,وق د بل غ ذروت ة الدراماتيكي ة ف ي الص دام
المسلح والتصفية المادية الشاملة )=خيبر(.
في كل األحوال ،أتى «اإلسالم المدني» يرھص بتحويل الجماع ة المكي ة -
الت ي تك وِّ ن وج دانھا االعتق ادي ف ي «اإلس الم المك ي» ابت دا ًءا ,وتعم ق ف ي
تجرب ة الھج رة إل ى المدين ة -إل ى جماع ة سياس ية ،أي إل ى جماع ة تعي د
تأسيس االجتماع الديني للمس لمين ف ي ص ورة اجتم اع سياس ي ب َ
ات -ھ و
نفسه -ممراً إجباريا لالجتماع الديني؛ كي يعيد إنتاج نفسه وكي يتوس ع ف ي
المجال الحجازي ابتداء ،ثم خارج ھذا المجال في مرحلة الحقة.
ول م يك ن ذل ك التح ول تفص يالً عادي ا ً ف ي ت اريخ الرس الة .ف إلى كون ه نق ل
الجماع ة اإلس المية م ن االجتم اع ال ديني إل ى االجتم اع السياس ي ،أع اد -
بمعنى ما -تأسيس النبوة نفسھا بوصفھا قيادة دينية وقيادة سياسية في اآلن
نفسه ،وأعاد معه تأس يس اإلس الم م ن حي ث ھ و رس الة إيماني ة ومش روع
سياس ي ف ي ت الزم عض وي غي ر قاب ل لإلنفك اك؛ أي بلغ ة معاص رة أثي رة
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على مفردات خطاب اإلحيائية اإلسالمية ،9من حيث ھو دين ودول ة .وك ان
ذلك -من دون شك -أول شكل من أشكال التعبير عن العالق ة الماھوي ة ب ين
الديني والسياسي في اإلسالم.
 -2السلطان السياسي إلسالم ما بعد الوحي
ك ان يمك ن للجماع ة اإلس المية أن تظ ل ف ي الحقب ة النبوي ة ،وحت ى بع د
الھجرة من مكة جماعة اعتقادية فحسب ,وأالّ تصير إل ى جماع ة سياس ية -
م ع أن ذل ك ل م يحص ل كم ا رأين ا -لكن ة م ا ك ان لھ ا إال أن تك ون جماع ة
سياسية في الحقب ة م ا بع د النبوي ة؛ ذل ك أن الفت رة النبوي ة -وق د امت دت ف ي
الزمان لثالثة وعشرين عاما -10كانت فترة تأسيس للدين الجديد في تعاليم ه
ومنظومة ِق َي ِم ِه على عرب الجزيرة العربية .وككل فترة تأسيس ،كان تش بع
العرب بتلك التعاليم والقيم طر ّيا ً بحيث لم يقطع تماما ً مع الم وروث الثق افي
واالجتماعي القبل ي لحقب ة «الجاھلي ة» ،كم ا ل م يك ن ق د نش أ جي ل إس المي
مفص ول ع ن ذل ك الم وروث قب ل  -اإلس المي .وم ع أن جمھ ور الم ؤمنين
برسالة اإلسالم تزايد عدداً وا ّتسع نطاقا ً بحيث فاض عن المج ال الحج ازي
موطن الدعوة -ليشمل سائر الجزيرة العربية في العھد النب وي؛ إال أن ة ل نيكون عص ّيا ً إدراك حقيقة أن ذلك التزايد في جمھور المسلمين والتوسع في
جغرافية جماعتھم ليس يعني -حكما ً -أن رس الة اإلس الم تغلغل ت عميق ا ً ف ي
الوج دان الجمع ي للمخ اطبين بھ ا ،المعلن ين في ًئ ا إل ى أمرھ ا .وآي ذل ك
واقعتان ليستا قابلتين للطعن:
ضا -كثيراً أو قليالً -ممن أسلموا ،ما جھروا بإسالمھم طوع ا ً
أوالھما أن بع ً
وإيمان ا ً وع ن اختي ار؛ ب ل اض طروا إل ى ال دخول في ه واللح اق بحركت ه
الظافرة بعد أن لحقتھم الھزيمة في المواجھة الشرسة مع اإلسالم ،وتبين له
أن حفظ البقية الباقية من مصالحھم وم راتبھم إنم ا ھ و وق ف عل ى الس باحة
في تياره ال ضده .وما كان ليخف ى األم ر ھ ذا عل ى النب ي –ص لى ﷲ علي ه
وسلم ،-الذي طمأن ھذا البعض على مصالحه –سعيا ً إل ى إغ الق موض وع
أية معارضة قرشية للدعوة التي حزمت أمرھا على االنط الق إل ى اآلف اق-
إلى حد التلميح بتجاوز مجرد الص فح )وق د ب دأ إب ان ف تح مك ة ح ين أعط ى
النبي أمانا لمن «دخل دار أب ي س فيان» ردي ف األم ان الممن وح لم ن دخ ل
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المسجد( ،إلى حفظ مراتب «المأل المكي» -وھي مراتب «الجاھلية» -م ن
خالل التشديد على أن «خياركم في الجاھلية خياركم في اإلسالم».
وثانيھم ا أن حرك ة «ال ردة» س رعان م ا ان دلعت ف ي أرج اء مختلف ة م ن
أراضي اإلسالم ،ما إن عم الخبر بوفاة النبي .ومع أن في الوسع المص ادقة
على قراءة دارجة لـــ«الردة» بوصفھا تم ردا سياس يا لـــ ـ«أط راف» عل ى
«الدول ة» أخ ذ ش كل امتن اع ع ن دف ع الزك اة ،إال أن ه ل يس ف ي الوس ع -ف ي
اآلن نفسه -حصر ھ ذا التم رد ف ي النط اق السياس ي فق ط؛ ذل ك أن االمتن اع
عن دفع الزكاة ليس محط تمرد سياسي على «الدولة»؛ بل ھو نقض لركن
ركين من واجبات الدين.
وعليه ،ما ال ذي يمن ع م ن االفت راض ب أن «ال ردة» تعبي ر ع ن ش عور ل دى
ذلك البعض بأن غياب صاحب الرسالة يرفع عنه «عبء» االلتزام بأحك ام
رسالته التي ُحمِل على أن يضوي تحت أحكامھا مكرھا؟
ولذينك السببين –وھما من جمل ة أس باب أخ رى -يس وغ االعتق اد -ول و م ن
باب االفتراض -بأن العرب كانت في حاج ة إل ى كام ل الفت رة النبوي ة حت ى
تتك ون جماع ة ديني ة متماس كة ف ي الح د األدن ى م ن تماس كھا ,وأنھ ا كان ت
ممكنة «االستغناء» كجماعة اعتقادية عن سلطان سياس ي يرع ى اجتماعھ ا
ال ديني ويعي د إنتاج ة .ولع ل مج رد وج ود رس ول يق ود الجماع ة وي نظم
أمورھا ويلھمھا بم ا يأتي ه م ن أفع ال أو يف وه ب ه م ن أق وال ،ومج رد وج ود
وحي ،يرسم لھا الحدود والفوارق بين المأمور به والمنھي عنه ،وال وحي -
عند رحيله -انقطع ،فما عاد ثمة ما يبرر االعتقاد بأن اجتماعھا الديني ب ات
ممكن االستمرار والتجدد من دون اجتماع سياسي يحفظه ويضع له أس باب
الديمومة ،وإذا كان من ھذا الثابت لدينا أن ھ ذا التحدي د المتض افر للسياس ي
إزاء ال ديني تحق ق ف ي حقب ة ال دعوة نفس ھا ،ح ين كان ت المرجعي ة لل وحي
وللنب وة ،فكي ف بع د أن ب ات مص ير جماع ة المس لمين مرھون ا بت دبير
المسلمين أنفسھم بعد انقطاع الوحي وغياب منصب النبوة؟
لقد كانت ال دعوة -ف ي ع ز س لطة ومرجعي ة النب وة -ف ي حاج ة إل ى س لطان
سياسي ينتظم به حالھا ,وتنفتح لھ ا أب واب الفش و والس يادة .أم ا بع د الغي اب
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النب وي و –قبل ه -انقط اع ال وحي ،فق د بات ت ف ي حاج ة مض اعفة إل ى ذل ك
السلطان السياسي الذي به تستوي وتنتشر.
 -3خالفة النبي وسؤال السلطة
لئن كان السؤال الذي دار في أذھان المسلمين في اللحظات األول ى النتش ار
نبأ وفاة الرسول ،وكان مدار جدل بين األنصار والمھ اجرين ف ي «س قيفة»
بني ساعدة ،وھو  :من سيخلف النبي في إمام ة المس لمين ؟ ف إن م ن الناق ل
القول بأنه م ا ك ان س ؤاال ديني ا ،وال ك ان م ن الممك ن أن يأخ ذ ش كال ديني ا؛
لعلم المسلمين سلفا أن نبوة رسولھم اختتمت الرس االت ,وأنھ ت أم ر القي ادة
الدينية بالمعنى الدقيق للكلمة .لقد ك ان س ؤاال سياس يا؛ ب ل ك ان س ؤاال عم ن
سيخلف الرسول في اإلدارة السياسية لشؤون المس لمين .وھك ذا تعام ل مع ه
أولئ ك ال ذين تن ادوا إل ى االجتم اع للبح ث ف ي أم ر خالفت ة ف ي الي وم األول
لوفاته.
قد ُيعت رض عل ى ذل ك ،الق ول ب أن خالف ة النب ي مزدوج ة الطبيع ة :سياس ية
وديني ة ف ي اآلن نفس ه ،وأن «أمي ر الم ؤمنين» «وخليف ة رس ول ﷲ» ل يس
فقط مجرد قائ د سياس ي ي دير أم ور المس لمين االجتماعي ة ،ويق ود مع اركھم
وفتوحھم ،ويدير بيت مالھم ،ويوزع الغنائم عليھم؛ بل ھو -قبل ذلك وأثناءه
وبعدةَ -منْ يؤمھم في صالة الجماعة ,ويقضي بينھم ,ويملك حق الفُتي ا فيم ا
عرض ألحوال اجتماعھم من أوضاع تقتضي أحكاما تناسبھا ،وھذا صحيح
بغي ر ش ك؛ إذ ال ديني والسياس ي اجتمع ا للخليف ة ,وكان ا ف ي جمل ة م ا ك وّ ن
نص اب اإلمام ة ف ي اإلس الم .غي ر أن ال ذي ال يقب ل الج دل أن س ائر ال ذين
تطلعوا إلى خليفة يخلف الرسول كانوا يدركون -على نحو حاد أو بالسليقة-
أن خليفتھم لن يشبه الرسول في سلطته الدينية .فال ھ و مرس ل يحم ل وحي ا
وكتابا ،وال ھو معصوم يتعالى عن إتيان الفعل الخطأ .11وإذا كان ال بد من
دلي ل عل ى ذل ك ،فف ي أن إجم اع المس لمين عل ى قائ د واح د انعق د -ف ي
تاريخھم -مرة واحدة عل ى ش خص النب ي –ص لى ﷲ علي ه وس لم .-أم ا م ن
تسلسلوا في خالفت ه ،فل م ينعق د عل يھم مث ل ذل ك اإلجم اع األول والتأسيس ي
الذي صنع جماعة المسلمين وأنتج وحدتھا.
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لقد بويع أبو بكر بطريقة يجوز أن يقال في حقھا :إنھا أق رب م ا تك ون إل ى
أس لوب األم ر الواق ع .12وم ع أن البيع ة أخ ذت م ن س ائر الص حابة -وإن
تأخرت حسب أكثر م ن رواي ة بيع ة اإلم ام عل ي ب ن أب ي طال ب ل ه -إال أب ا
بكر الصديق دشن خالفت ه بمواجھ ة معارض ة عارم ة نظم ت تح ت عن وان
«الردة» ،وكانت عنوانا عريضا النھيار حال ة اإلجم اع ال ذي رد علي ة أب و
بكر بحرب ضروس .ولم يكن حظ الخليفة عمر أفضل ح اال م ن أب ي بك ر،
حتى وإن ك ان -ف ي المخي ال الجم اعي اإلس المي -أكث ر ع دال وحلم ا .ولق د
قتال معا من طرف فئ ة معارض ة :فئ ة المستض عفين ف ي حال ة عثم ان وفئ ة
الخارجيين )المحكمّة( عن سلطان الخليفة ف ي حال ة اإلم ام عل ي .ولق د ك ان
واضحا -في ھ ذه الح االت األرب ع م ن انھي ار اإلجم اع -أن األم ر ال يتعل ق
بانھي ار إجم اع دين ي ،ب ل بانھي ار إجم اع سياس ي ،ب دليل أن س ائر ال ذين
تم ردوا عل ى خلف ائھم أو ش اركوا ف ي تص فيتھم ظل وا مس لمين ،وإن كان ت
مواقفھم السياسية ستقدم نفسھا -منذ «الفتنة الكب رى» -ف ي ص ورة مواق ف
عقدي ة س تمھد لعل م الك الم ،ولس ؤاله التأسيس ي المتص ل ب الموقف م ن
«مرتكب الكبيرة» وما ارتبط به من سؤال عن اإليمان والكفر.
اصطدم المسلمون إذاً بسؤال السياسة والس لطة من ذ وف اة الرس ول واجتم اع
«السقيفة» ،وما كان منھم –ولھم -إال أن يصطدموا به .لقد وحدھم الوحي،
ورعت النبوة وحدتھم واجتماعھم لمدى ش ارف رب ع ق رن .وبع د أن انقط ع
الوحي ،ورح ل رس وله ع ن ع الم الش ھادة ،ل م يك ن أم امھم إال أن يطرح وا
سؤال السلطان السياسي الذي سيقوم ف يھم بع ده .ول ئن ك ان س ؤال السياس ية
ف ي وع يھم إش كاليا ،نصوص ھم الديني ة -كم ا س نرى الحق ا -ل م تس عفھم ف ي
العث ور عل ى أجوب ة قطيع ة علي ه؛ األم ر ال ذي دف ع بھ م إل ى س لوك دروب
متعرجة -لم تكن تخلو م ن مجابھ ات مري رة -س عيا ف ي تحص يل مث ل ذل ك
الجواب الذي س كت عن ه من ذ الط ور الث اني م ن الخالف ة الراش دة م ع مقت ل
عثمان بن عفان ،وانطالق مسار الفتنة واالقتتال األھلي في داخ ل الجماع ة
اإلسالمية إلى حين نھاية حقب ة الخالف ة وقي ام «المل ك المعض وض» :نظ ام
الدولة السلطانية مع قدوم السلطة والدولة العصيبة القبلية األموية.
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ف ي «الفتن ة الكب رى» 13ع اش المس لمون أوج ع أش كال االص طدام بس ؤال
السياسة والسلطة وأمرھا .لم تكن المشكلة ھنا مشكلة خالف سياسي فحسب
حول من يملك شرعية الخالفة؛ بل كانت حرب ا أھلي ة اقتت ل فيھ ا المس لمون
ألول مرة بھذه الضراوة والشراس ة من ذ تكون وا جماع ة اعتق ا دي ة ،وتجاب ه
فيھا الصحابة مجابھة إفناء متبادل ألول مرة في حي اتھم من ذ أقام ت ص حبة
النبي فيھم لحمة األخوة والمودة ,وصھرتھم جس ما متماس كا أوك ل ل ه النب ي
مھم ة ال ذھاب بالرس الة ف ي اآلف اق ،وآل إلي ه -بع د وف اة النب ي -أم ر قي ادة
المسلمين ،ولم تتوقف الحرب األھلية بين المسلمين عند حدود قيام مركزين
للحك م :ف ي الكوف ة حي ث الخالف ة لإلم ام عل ي ،وف ي الش ام حي ث الس لطة
لمعاوية بن أبي س فيان ،ب ل اس تمرت مس تعرة بع د غي اب ال رجلين .وكان ت
ذورة تعبيراتھ ا مج زرة ك ربالء .14وم ن حينھ ا انقس م المس لمون ش يعا
ومذاھب بع د أن وح دتھم رس الة اإلس الم .وم ع أن السياس ة )والس لطة ( ل م
تفلحا كثيرا في حفظ وح دة المس لمين بع د تجرب ة النب وة ،إال أن ه ل م يك ن ب د
منھا ألمرين :لكي تس تمر الجماع ة االعتقادي ة م ع اع تالل أمرھ ا م ن فرق ة
وشقاق ،وھي استمرت -بغير شك -بالسلطان السياسي نفسه الذي أوقع فيھ ا
الخ الف والش رخ ،ولك ن أيض ا ال ذي حم ى بقاياھ ا م ن التب دد وال زوال ،ث م
لكي تتوسع الرسالة في اآلفاق وتدخل أمصار وشعوب تحت أحكامھا ،وھو
ما تحقق تاريخيا من طريق الفتوحات التي أبلى فيھا األموي ون ب الء حس نا،
على عِ َظم ما أرتكبوة من قبل في حق وحدة الجماعة اإلسالمية.
-2لعل لھذه المحن ة الت ي ألم ت بالمس لمين ف ي معت رك الص راع عل ى السياس ة
والسلطة سببا تحتيا ً يفسرھا ويلقي الضوء على وقائعھ ا؛ إن ه غي اب تش ريع
قرآن ي للمس ألة السياس ية .لكن ه غي اب ل م يمن ع -عل ى عِ َظ ِم ِه -م ن تغطي ة
فراغه النصي في سياق التجربة التاريخية اإلسالمية كما سنرى.
 -1في غياب تشريع سياسي قرآني
قدم ال نص القرآن ي للمس لمين مدون ة تفص يلية م ن التش ريعات تش مل معظ م
من احي حي اة اإلجم اع اإلس المي  :م ن التج ارة والبي وع والعق ود إل ى
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المواريث والحقوق ،إلى أحكام األنكحة والطالق والوالية على األيتام ،إل ى
قواع د قس مة أم وال الفت وح والغن ائم ،إل ى أحك ام الح دود ،إل ى المواثي ق
والعھ ود م ع غي ر المس لمين...إلخ .لكن ه ل م يق دم تش ريعا ً خاص ا ً للمس ألة
السياس ية يرس م إط ار السياس ة والس لطان ،ويح دد وظائفھم ا ،ويؤس س
قواعدھما على مقتضى نصوص وتع اليم ص ريحة التعري ف والتعي ين .وق د
كانت لذلك الفراغ التشريعي آثار بعيدة المدى في رؤية المس لمين للسياس ة،
ونص اب الس لطة ف ي اجتم اعھم اإلس المي .وكم ا أت ى يؤس س لص راعات
متحلل ة م ن أي إل زام دين ي إال م ا ك ان م ن وازع حمل ت عليھ ا ،أت ى –ف ي
الوقت نفسه -يفتح جدل فقھيا وفكريا خصبا ،وأحيانا «مخصْ با» بالدم ،ب ين
جماعاتھم وفرقھم المذھبية حول السلطة.
ف ي ق راءات الحق ة للمس ألة السياس ية ف ي اإلس الم ،س يقال :إن مث ل ذل ك
التشريع القرآني موجود ومنصوص )أو نصي( وإن باحمال .وسيشار -من
باب اإلثب ات -إل ى آيت ي الش ورى 15بوص فھما تعين ان ن وع نظ ام الحك م ف ي
اإلسالم .غير أن مستند ھذه القراءات -وقد ازدھ رت ف ي الفك ر اإلس المي
الح ديث بت أثير س لطة األفك ار الليبرالي ة الداعي ة إل ى إقام ة الس لطة عل ى
مقتضى االختيار الديمقراطي -إذ يفص ح ع ن أن الحك م يتق رر باالختي ار ال
بالتعيين أو بالتوريث أو م ا ش ابه ،بي د أن ه ال يوض ح أم رين رئيس ين :ن وع
النظام السياسي ف ي اإلس الم ،وم ن تش ملھم عب ارة الش ورى م ن المس لمين:
عامتھم أم خاصتھم ؟ أي عمن يح ق لھ م االختي ار وتج وز لھ م الوالي ة ؛ إذ
ترك األمر مبھما وكان لغموضه كبير أثر ف ي التجرب ة التاريخي ة السياس ية
في الصدر األول لإلسالم وما أعقبة من عھود.
فأما عدم التصريح بنوع النظام السياسي فواض ح م ن منط وق اآليت ين الت ي
َت ِكالن «األمر» )=أي الحكم ( إلى المسلمين الذين ھم م ن س يحدد طبيعت ه.
والمسألة ھنا ليست جزئية أو تفصيلية.
فح ين يمتن ع التص ريح ف ي ال نص ،يف تح الب اب أم ام التأوي ل .والتأوي ل وإن
كان اجتھ ادا ف ي التبي ين والتجلي ة ،فھ و ل يس دائم ا فع ال معرفي ا أو تؤسس ه
المعرف ة فحس ب ،وإنم ا كثي را م ا تتق رر وجھت ه تبع ا للمص الح الت ي تحم ل
على التعبير عنه بھذا الش كل دون ذاك .وف ي ھ ذه الحال ة الت ي نح ن أمامھ ا
من عدم تصريح اآليتين بنوع نظام الحكم في اإلسالم ،أفرج اجتھاد الفقھاء
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والخلفاء عن مفھومين للنظام ذاك  :مفھوم توفيقي ھو أق رب م ا يك ون إل ى
معنى اآليتين الص ريح ،ومقتض اه أن الجماع ة) اإلس المية( ھ ي م ن ي ؤول
إليھا أم ر التواف ق عل ى نظ ام الحك م ال ذي س يقوم فيھ ا .وھ و مفھ وم اعتن ى
كثيرا بمسألة اإلجماع على قاعدة فكرة «عص مة األم ة» الت ي م ا اجتمع ت
عل ى ض اللة كم ا ورد ف ي ح ديث نب وي .ومفھ وم ت وقيفي يق رر قاع دة
مقتضاھا أن األمة محكومة -شأنھا شأن نظ ام الحك م فيھ ا -بالش ريعة ،وأن ه
ليس يجوز لھا َوض ٌع في أمر قررته الشريعة سلفا ً.
لقد كان ھ ذا المفھ وم الت وفيقي مفي دا للسياس ة والس لطان بع د زوال الخالف ة
وانقالبھا إل ى مل ك؛ إذ حررھم ا م ن «قي د» نظ ام الخالف ة )الراش دة( ال ذي
يفترض قاعدتين ھما  :السابقة في اإلسالم ،والقراب ة م ن النب ي 16ليرس يھما
على مفھوم الجماعة.17
والمفارق ة أن ذل ك م ا حص ل إال عل ى حس اب مفھ وم الش ورى نفس ه ال ذي
انسحب من قواعد السياسة والسلطة ليف تح خروج ه الب اب أم ام دخ ول مب دأ
الوراث ة ف ي الحك م من ذ تولي ة يزي د ب ن معاوي ة بموج ب والي ة عھ د ! وم ا
حصرت فائدته في األمويين والعباسيين فحسب؛ بل تعمم ت لتش مل الفقھ اء
أيض ا ،خاص ة فقھ اء«السياس ة الش رعي» مم ن َّ
نظ روا لـــ ـ«الدول ة
الس لطانية» وجوزوھ ا ش رعا ً ،وتحدي داً ف ي العھ د ال ذھبي ل ذلك التنظي ر:
الق رن الخ امس الھج ري م ع أب ي الحس ن الم اوردي ،و«إم ام الح رمين»
الجويني ،حين كان التسويغ لتلك الدولة فعالً اضطراريا ً فقھيا ً ؛ال خوفا ً م ن
شوكتھا وجبروتھا ،ب ل خش ية فتن ة تم زق نس يج الجماع ة .ونمل ك أن نق ول
الي وم :إن ذل ك الق ول أف اد اإلس الميين المح دثين ،من ذ الق رن التاس ع عش ر،
ال ذاھبين إل ى الق ول بمدني ة النظ ام السياس ي 18ف ي اإلس الم ،وب أن الس يادة
والسلطة لألمة ،وھما مصدر شرعية السلطنة والدولة؛ ألنه وفر لھم قاع دة
شرعية تقول :إن الحكم اختيار يقرره المسلمون.
أما المفھوم التوقيفي فأفاد الثوار المبكرين سواء أك ان ف ي عھ د عل ي أم ف ي
عھد معاوية للقول :إن الحك م ف ي اإلس الم ش أن دين ي بمقتض ى ال نص ل يس
يجوز التطاول علي ه .ب ذلك قال ت المحك ّم ة ح ين رفع ت ش عار «ال حك م إال
» في وجه اإلمام علي رفضا ً للتحكيم م ع معاوي ة قب ل أن تع ود ع ن ذل ك
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فترفع شعار الشورى واالختيار في وجه معاوية عن د مبايعت ه .وبش بيه ذل ك
قالت الشيعة حين أسقطت الشورى واالختيار وإجماع الجماعة مؤكدة عل ى
أن الحكم يتقرر بمقتضى «الوصية» وأن النبي محمداً أوصى لعلي به .ولم
يك ن م ن قبي ل المص ادفة أن «اإلس الم اإلحي ائي» ،من ذ ثالثيني ات الق رن
العشرين -وخاصة منذ النصف الثاني من ه -وج د ف ي المفھ وم الت وقيفي ھ ذا
ما يؤسس لشرعية مقالته الذاھبة إلى تعري ف نظ ام الحك م ف ي اإلس الم بأن ه
نظ ام «الدول ة اإلس المية» أو نظ ام الدول ة القائم ة ب أمر تطبي ق الش ريعة
اإلسالمية.
وكثيرا ما وجد مثقفون إسالميون معاصرون 19في آي ات قرآني ة عدي دة م ن
قبيل } :ومن لم يحكم بم ا أن زل ﷲ فأولئ ك ھ م الك افرون{ ،20أو م ن قبي ل :
}أفحك م الجاھلي ة يبغ ون وم ن أحس ن م ن ﷲ لق وم يوقن ون{ 21المس تند
الشرعي لالحتجاج بھا منافحة عن فكرة جوھرية الش ريعة ف ي نظ ام الحك م
اإلسالمي ،دونما توقف عند معنى «الحكم» في تلك اآليات التي يفيد معن ى
القضاء 22ال معنى اإلدارة السياسية التي يقابلھا اللفظ القرآني «األمر» .أم ا
من يش ملھم أم ر الش ورى م ن المس لمين ف ي آيت ي الش ورى تين ك ،فل م يجْ ِر
التص ريح ب ه قرآني ا ً ول يس يكف ي ض مير «ھ م» ف ي اآليت ين ليقط ع ب أن
الخطاب يعني س ائر المس لمين .وم ع أن المس ألة ھن ا ليس ت معرفي ة تتص ل
بداللة ال نص وبأوج ه اإلبھ ام أو القط ع ف ي ص ريحه ومض مره ،وإنم ا ھ ي
سياس ة ف ي المق ام األول مأتاھ ا مص الح مادي ة حمل ت عل ى ن وع مح دد م ن
الفھم ومن االس تعمال آليت ي الش ورى ف ي الحق ب ال ثالث التأسيس ية للمج ال
السياسي اإلسالمي :حقبة النبوة وحقبة الخالفة الراشدة وحقب ة م يالد الدول ة
األموية ،إال أنه ال سبيل إلى تجاھل حقيقة أن امتناع التص ريح ف ي اآليت ين،
بم ن يش ملھم خط اب الش ورى ف تح أوس ع األب واب أم ام أش كال مختلف ة م ن
التعبير السياس ي ع ن قاع دة الش ورى تل ك .لنق رأ ف ي ھ ذا الس ياق ثالث ا ً م ن
الوقائع الدالة :
أول ى تل ك الوق ائع أن كت ب الت اريخ والس ير ل م تحم ل لن ا م ن اإلف ادات
الوقائعي ة م ا ي دل عل ى أن الممارس ة النبوي ة للش ورى -وق د كان ت الش كل
التاريخي األول ل ه -أدخل ت ف ي نطاقھ ا م ا يق ع خ ارج دائ رة الص حابة م ن
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المس لمين؛ ب ل لس نا نج د ف ي المص ادر تل ك دل يالً عل ى أن س ائر الص حابة
ك انوا ف ي جمل ة م ن استش يروا ف ي أم ور معلوم ة أش بعتھا المص ادر إياھ ا
سرداً وتفصيالً .كان «كبار الصحابة» -ب األحرى -المخ اطبين م ن النب ي -
صلى ﷲ عليه وسلم -في أمور المسلمين .بذلك؛ مثال تش ھد حادث ة المنافس ة
التي دارت بين النبي وكبار الص حابة ح ول «ص لح الحديبي ة» ،والت ي ق ال
فيھا عمر بن الخطاب ما قاله من رأي ف ي ع دم ج واز مص الحة المش ركين
على ش روطھم .وب ذلك تش ھد ح وادث أخ رى -أھمھ ا الغ زوات -ك ان إط ار
التشاور فيھا ضيقا ً ال يفيض عن حدود النخبة السياسية األولى في اإلس الم:
الصحابة .وفي كل حال ،لو أقرت التجربة النبوية صيغة الشورى المفتوحة
على رأي عموم الجماعة لباتت في عداد سنن تجري مجرى األص ول الت ي
يبن ى عليھ ا ،ولم ا ك ان ف ي وس ع أح د -بع د حقب ة النب وة -تعطي ل أحكامھ ا.
ولعلن ا ال نج د تفس يراً لفك رة «ش ورى أھ ل الح ل والعق د» ف ي التجرب ة
السياسية اإلسالمية كما في «نظرية الخالفة» ،إال في غياب دليل من السنة
النبوية -ناھيك عن غياب في النص القرآني -على أن فعل الشورى يتج اوز
إطار الخاصة أو النخبة السياسية الضيقة التي مثلھا الصحابة.
وثانية تلك الوقائع مرتبطة باألولى ،وتمثلھا حادثة خالفة عمر ب ن الخط اب
خالل رقدته المرضية بعد طعنه؛ إذ تروي المصادر التاريخية أنه دعا س تة
من الصحابة ،وأوك ل إل يھم أم ر االتف اق بي نھم عل ى خليف ة م نھم يخلف ه ف ي
اإلمارة إن قضى نحب ه .وتش ير الواقع ة إل ى حق ائق ث الث بالغ ة الدالل ة ف ي
ھذا المعرض :أولھا :أن الرجال الستة كانوا من قريش  :وليس يعنين ا ذل ك
ھنا -على أھميت ه ف ي مض مار السياس ة والمج ال السياس ي ف ي اإلس الم -إال
في اتصاله بمسألة حصر الوالية في قريش دون سائر الجماع ات األخ رى.
وثانيتھ ا :أن عم ر قص ر ح ق االختي ار عل ى ھ ؤالء الس تة دون س واھم.
وثالثتھا :أنه حصر حق الوالي ة ف يھم .23وف ي ھ ذه األح وال جميع ا ً ،تتح دد
الش ورى -اختي اراً ووالي ًة -ف ي فئ ة ض يقة م ن نخب ة الص حابة ،تك اد تك ون
أض يق م ن النخب ة المستش ارة ف ي العھ د النب وي ،وتخ رج تمام ا ً م ن حي ز
«الحق العام»  :حق سائر المسلمين فيھا.
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أم ا ثالث ة الوق ائع تل ك فھ ي تولي ة معاوي ة الحك م وبيعت ه م ن أھ ل الش ام
والحجاز ،ثم من أھل العراق بعد ،دونما تحصيل لھ ا م ن طري ق الش ورى.
والمس تفاد م ن ذل ك أن المس لمين م ا ك انوا تش ربوا فك رة الش ورى بع د
واستدخلوھا في جمل ة م ا يؤس س الش رعية السياس ية ف ي نظ ام اجتم اعھم،
وإال م ا ك انوا ليس كتوا عنھ ا ف ي ھ ذه التولي ة ،كم ا أن م ن ذل ك أنھ م ك انوا
أعن ى ب أمر وح دة معرض ة للتم زق والت ذرُّ ر -بع د تجرب ة دراماتيكي ة م ع
الح رب األھلي ة -م ن عن ايتھم ب أمر مش روعية الس لطة .ولع ل ف ي س كوت
المس لمين ع ن قاع دة الش ورى ف ي والي ة معاوي ة م ا ش جع األخي ر عل ى
إس قاطھا كلي ا ّ ح ين عھ د ب أمر خالفت ه إل ى ابن ه يزي د مدش نا َ –ب ذلك -نظ ام
الملك في اإلسالم ومنھيا ً نظ ام الخالف ة ال ذي أخ رج الس يادة ف ي ق ريش م ن
فرع بني أمية ما خال في عھدھا الثالث )مع عثمان بن عفان( 24ليعيدھا إلى
ذلك الحي من قريش ومن بني عبد مناف !
ھك ذا ك ان التب اس معن ى الش ورى وم ن إل يھم يوك ل أمرھ ا س ببا ً ف ي ص لة
تاريخية وسياسية مض طربة بھ ا م ن قب ل المس لمين .وھ و التب اس ال ي رتبط
بامتناع التصريح فحسب؛ بل يتصل إجماالً بما أسميناه غياب تشريع قرآني
للمسألة السياسية .على أن غي اب ھ ذا التش ريع -معطوف ا ً عل ى إحج ام النب ي
عن العھد لغيره بخالفته -25لم يغلق الباب أمام تفكير المس لمين ف ي المس ألة
السياس ية؛ إذ دفعھ م -ابت داء -إل ى البح ث عم ا يم أل ھ ذا الف راغ التش ريعي
القرآني في التجربة النبوية وما أعقبھا من خالفة الراشدين ،عساھم يج دون
فيھا ما يجيب عن سؤال السياسة والوالية.
 -2السنة واألثر
وحين وجد المسلمون أنفسھم مطوقين بالحقيقتين الص ارختين تين ك  :غي اب
الرسول -وقبله انقطاع الوحي -وغياب تشريع قرآني للمس ألة السياس ية ،ل م
يكون وا بعي دي عھ د ب أكبر مص در إلھ ام لتج ربتھم الحياتي ة العام ة ،أعن ي
التجربة السياسية النبوية ف ي «دول ة المدين ة»؛ ب ل كان ت ھ ذه ماثل ة أم امھم
ووقائعھا طرية في وجدانھم يعيشونھا كما لو كان ت مس تمرة .ل ذلك م ا ك ان
مس تغربا ً أن يفيئ وا إليھ ا مث االً يحت ذى ويس تظل ب ه م ن الع راء )الف راغ
التشريعي( .ولم تكن المشكلة ھنا وفي ھذا الموضوع ،أعني فيم ا عل يھم أن
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يس تعيدوه م ن تل ك التجرب ة للج واب ع ن مش اكل ت دبير أم ور المس لمين
العامة؛ فالمسلمون إجماالً -والصحابة في ھذه الحال خاصة -م ا ك انوا أم ام
ترف االختيار بين ما ينبغي انتھاله من التجربة النبوية ،فھ ي -بع د ق رآنھم-
م رجعھم الوحي د ف ي تنظ يم اجتم اعھم السياس ي )وال ديني ابت داءً( ،...وإنم ا
المشكلة في أن التجربة إياھا -وككل تجرب ة تاريخي ة -م ا كان ت تح وي م ن
السوابق ما يسعفھم ببناء أجوبة عن كافة إعضاالت حياتھم العامة ،مما كان
يلقي عليھم أعباء السعي في التماس تلك األجوبة المسكوت عنھا في ال نص
الغائبة في خبرة المدينة وتجربتھا السياسية.26
كان يمكنھم أن يستعيدوا الكثير من سوابق المقارنة النبوي ة لمس ائل سياس ية
ع دة مث ل تنظ يم الغ زوات ،وتجھي ز الجي وش ،وتنص يب ال والة ،وتوزي ع
غن ائم الفتوح ات ،والقض اء ب ين الن اس ،واإلفت اء ف ي المس ائل بمقتض ى م ا
ن ص علي ه ال وحي أو عل ى نح و م ا اھت دى إلي ه ال رأي ،وإب رام المحالف ات
والمعاھدات...إلخ ،ولم يكن مطلوبا ً م نھم -ف ي ھ ذه الح ال -أكث ر م ن إع ادة
إنتاج سنة نبوية تتنزل فيھم منزل ة المش رع ال ذي ال ي رد ل ه حك م لعص مته.
لك نھم غالب ا ً م ا وُ وجھ وا بمس ائل أخ رى ل م ت رد لھ ا نظ ائر ف ي الس وابق
النبوية ،أو ھي وردت لكن شروطھا تغيرت عن ذي قبل فاستلزمت أحكام ا ً
«جديدة» تناسبھا .لنأخذ ھنا -على وجه التمثي ل واالقتض اب -ث الث مس ائل
«ھن» أم مسائل الحقبة األولى من الخالف ة الراش دة :حقب ة )الش يخين( أب ي
بكر وعمر.27
المسألة األولى ھ ي الوالي ة ،أو ش رعية الخالف ة بع د وف اة النب ي -ص لى ﷲ
عليه وسلم-؛ إذ مع وجود األمر القرآني بالشورى في أمر )حكم(المس لمين،
فإن مالبسات «اختيار» أبي بكر خليفة عطلت العمل بھذا األمر .وإذ نش دد
على عبارة «المالبسات» ،فليس لتبرير تعطيل العمل ب ذلك المب دأ م ن قب ل
المتجادلين في اجتماع السقيفة ،خاص ة عم ر ب ن الخط اب وأب ي بك ر )وھ م
من ُتجمع المصادر التاريخية على أنھم الحاضرون في االجتم اع م ن كب ار
الصحابة( ،وإنما لبيان وجه الضرورة الذي فرض نفسه عل ى اجتم اع ك ان
يمكن أن ينتھي -لو فشل -إلى حرب أھلية بين المسلمين.28
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ربم ا وج د م ن اعتب ر الس جال نفس ه -ال ذي دار ف ي الس قيفة -نوع ا ً م ا م ن
الشورى ،خاصة وأنه دار حول المع ايير الت ي بمقتض اھا ينبغ ي ت أمير ف رد
على الجماعة .لكن ھذا -فيما ن رى -يج افي معن ى الش ورى ،كم ا ورد نص ا ً
وكم ا فھم ه المس لمون ،ف ي أم رين عل ى األق ل ،ھم ا أن المع ايير تل ك
جماعي ة ،29تتعل ق بأفض ال فري ق ف ي الجماع ة وأدواره وھ و المھ اجرون
وليس ت تتعل ق بخص ال «مرش ح» ف رد وأھليت ه للقي ام ب أمر الخالف ة كم ا
سيحص ل -م ثالً -ف ي ش ورى الخالف ة الثالث ة ول و عل ى نح و جزئ ي .ث م إن
خ الف الس قيفة حس م بف رض األم ر الواق ع ال بت راض .واألم ران مع ا ً
يتعارضان ومعنى الشورى الذي يرد إلى «االختيار» الطوعي والحر.
جرى -إذن -تأس يس أول س لطة سياس ية ف ي اإلس الم ،بع د الس لطة النبوي ة،
من طريق أخذ بيعة ألبي بكر ،ولكن ذلك ما كان يعني أنھا عاري ة ع ن آي ة
ش رعية؛ ب ل إنھ ا تمتع ت بھ ا ف ي ح دھا الض روري وإال م ا ك ان لھ ا أن
تس تمر ،وليس ت ش رعيتھا متأت اة م ن كونھ ا أعمل ت قاع دة البيع ة مس تلھمة
سابقة بيعة النبي في العقبة )األول ى والثاني ة( .30وال ف ي كونھ ا قام ت عل ى
مب دأ القرش ية 31معي اراً ومرجع ا ً؛ ب ل إن ش رعيتھا ف ي أنھ ا ص انت وح دة
المسلمين من االنقسام ،وھي الوحدة التي ل م ت نجح بيع ة عثم ان ب ن عف ان -
وقد أت ت م ن طري ق الش ورى ب ين الص حابة الس تة -ف ي ص ونھا م ن ش رخ
سياسي داخلي قاد إلى الفتنة.
ولع ل ثق ل الش عور بمس ؤولية الدول ة ع ن وح دة الجماع ة ھ و نفس ه ال ذي
س يحمل أب ا بك ر الص ديق عل ى تحري ر وص يته لعم ر ب ن الخط اب بخالفت ه
بعده .32متجاوزاً مرة ثانية  -مبدأ ترك أم ر الس لطة ش ورى ب ين المس لمين،
حيث كان يخشى أن تفضي الشورى إلى تنازع في الرأي ،فانقسام.
ھك ذا اقتض ت متغي رات االجتم اع السياس ي اإلس المي -بع د حقب ة النب وة-
مقاربة أخرى للمسألة السياس ية ك ان االجتھ اد فيھ ا م ع وج ود ال نص -آيت ي
الشورى -األداة التي بھا حل إعضال الخالفة.
والمسألة الثانية -وقد ُنظر إليھا اتصاالً بالمسألة األولى -ھي وحدة الجماعة
واألمة .وھي تعرضت المتحان تاريخي عسير أوش كت في ه عل ى االنف راط
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والتداعي في أول عھد أبي بكر بالخالفة ؛ عنينا َ التمرد القبل ي الواس ع -ف ي
س ائر أرج اء الجزي رة العربي ة -ض د الدول ة وان دالع م ا س وف يع رف ف ي
كتب التاريخ باسم «حروب الردة».
ومن نافلة القول أن وحدة الجماعة واألمة تھددتھا «الردة» بوص فھا تھدي داً
للدولة  :دولة الخالفة الفتية ،وق د مثل ت نظ ام االجتم اع السياس ي اإلس المي
الذي وظيفته -أيضا َ -إعادة إنتاج االجتماع الديني ،أي إعادة إنت اج الجماع ة
واألمة .ومع أن «الردة» أطلت بوج ه دين ي ،إن م ن خ الل حرك ات ادع اء
النبوة )مسيلمة الحنفي 33في شرق الجزيرة ،واألس ود العنس ي ف ي ال يمن،24
وطليح ة األس دي ف ي قبيل ة أس د (35إال أن مض مونھا السياس ي كتم رد ض د
الدولة ،وكتھديد لوح دة األم ة ،م ا ك ان ممكن ا ً تغييب ه حت ى بالنس بة إل ى أب ي
بكر الذي رد عليھا بقسوة عسكرية ال سابق لھا في الحدة من ذ بداي ة ال دعوة
المحمدية.
تذكر المصادر التاريخية أن أبا بكر رف ض المس اومة عل ى ح ق الدول ة ف ي
تحص يل الزك وات ،وع ارض آراء الص حابة ال ذين نص حوه باالعت دال ف ي
الموقف ،وقرر الحرب على المرتدين قائالَ عبارته «الش ھيرة» « :وﷲ ل و
منعوني عقاالَ كانوا يؤدونه إلى رسول ﷲ لقاتلتھم عليه».36
ك ان ي درك -بحس ه السياس ي الع الي -أن ه ال يج وز ل ه التن ازل ف ي ھ ذا
الموضوع أو غض الطرف عنه؛ ألن من شأن مث ل ذل ك التن ازل أن يش جع
على مزيد من التمرد في أمور أخرى قد تس تحفل نتائج ه عل ى ص عيد ھيئ ة
الدول ة وس لطانھا ،خاص ة وأن دول ة م ا بع د النبوي ة طري ة الع ود ،وتقالي د
الحياة القبلية المتمردة على المركزية واالستقرار ما فتئ ت تبع ث نفس ھا م ن
جديد داخ ل نظ ام الدول ة القائم ة .ث م إن ه ك ان ي درك أن ض عفا َ م ا ي دب ف ي
الدولة سيجر إلى تفكك في بنية الجماعة واألمة .ومن ثم ة ،ك ان حزم ه ف ي
جبه «الردة» ،وكانت قسوته الت ي ل م يش اطره إياھ ا بع ض الص حابة .ولم ا
كان التاريخ دوما َ ح ً
جة ألفعال الماضي أو حجة علي ه ،ف إن أفع ال أب ي بك ر
تج اه «ال ردة» ب دت -م ن وجھ ه نظ ر مص لحة ال دين والدول ة -مب ررة
وشرعية؛ ألنھ ا أخم دت لھي ب أول تم رد جم اعي كبي ر ف ي اإلس الم تح دى
الدولة ،وھدد وحدة الجماعة بالشرخ ،ويصح ھنا أن نقول مع الج ابري :إن
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أبا بكر «أنقذ ...دول ة المدين ة» بخوض ه الح رب ض د «ال ردة » ،وإن ھ ذه
.37
كانت «بمثابة فتح جديد لجزيرة العرب وإعادة تأسيس لدولة المدينة»

 - 1لعل مرشد جماعة «اإلخ وان المس لمين» حس ن البن ا أول م ن ص اغ ھ ذا التعري ف لإلس الم
فيما نعرف.
 - 2نؤثر تعبير اإلسالمية السياسية على تعبي ر «اإلس الم السياس ي»؛ ألن اإلس الم السياس ي ق د
يطلق على أكثر من موضوع :على الفقه السياسي اإلسالمي :فقه السياسية الشرعية ،وعلى نظام
الخالفة ،وعلى علم الكالم السياسي ،وعلى الدول ة العربي ة أو اإلس المية الحديث ة الت ي تق ول ع ن
نفسھا أنھا تطبق ش ريعة اإلس الم )إي ران ،أفغانس تان طالب ان ،الس ودان ،باكس تان م ا قب ل انق الب
مش رف ،المملك ة العربي ة الس عودية ،(...ب ل وحت ى عل ى بع ض الفك ر السياس ي اإلص الحي
اإلس المي :فك ر األفغ اني ،ورش يد رض ا ،ومحم د بلحس ن الحج وي ،وعبدالحمي د ب ن وب اديس،
وعبدالعزيز الثعالبي ،وعالل الفاسي ،ومحمود شلتوت...وإلى ذلك فإن «اإلسالمية» ف ي اللس ان
العربي وفي نح وه ص يغة جم ع لمف رد ھ و اإلس المي .وھ ي ل ذلك الس بب أوف ى أداء للمعن ى م ن
تعبير «اإلسالم السياسي» الدارج.
 - 3على ما في مقاربتھما المنھجية المادية التاريخي ة م ن كبي ر تعس ف ف ي مج ال إدخ ال الم ادة
التراثي ة قس را ف ي قوال ب المف اھيم الماركس ية )الطبق ة ،الص راع الطبق ي ،المض مون الم ادي
لألفك ار ،(...إال أن طي ب تيزين ي وحس ين م روه يظ الن أفض ل م ن أط ل -م ن الب احثين الع رب
المعاص رين -عل ى س ياق الص راع ب ين ال دعوة النبوي ة وب ين األرس تقراطية التجاري ة القرش ية،
وعل ى األس باب االجتماعية/االقتص ادية العميق ة الت ي أسس ت ل ذلك الص راع ،وتحدي دا المقاوم ة
الشرسة التي أبداھا المأل المكي ضد الدعوة منذ ميالدھا وإلى فتح مكة ف ي الس نة الثامن ة للھج رة
في ھذا ،راجع:
 طيب تيرزيني ،مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ،دار دمشق. حسين مروه ،النزعات المادية في الفلسفة العربية  -اإلسالمية ،جزآن ،دار الفارابي ،بيروت. - 4الواقدي وابن إسحاق وأبن ھشام.
 - 5سورة الحجر ,آية .94
 - 6سورة الشعراء ,آية .214
 - 7نص الصحيفة مثبت في ك ُتب ال ِّسير.
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 - 8انظر قراءتنا لــــ«الصحيفة» ولمضمونھا السياسي في:
عبداإلل ة بلقزي ز :اإلس الم والسياس ة ،المرك ز الثق افي العرب ي ،ال دار البيض اء ،بي روت 2001م،
الفصل األول.
 - 9اھ تم ب احثون غربي ون بمفھ وم «اإلحيائي ة» اإلس المية .وعل ى وف رة م ا ح رروه ف ي
الموض وع )ج اك بي رك ،ماكس يم رودينس ون ،أولييفي ه ك اري ،جي ل كيب ل ،اآلن روس يون،(...
نحيل إلى ما كتبه في ھذا الباب  :برتراند بادي .انظر في ھذا:
Bertrand Badie, Les deux etats: pouvoir et societe, en occident et en
terre d,islam, Fayard, Paris, 1986 (L, Espace du politique).
 -10تجمع كتب التاريخ والسير والطبقات على أن البعثة النبوية بدأت والنبي في س ن األربع ين.
لكن ھشام جعيط يرى رأيا آخر؛ إذ يفترض أنھا بدأت في سن الثالثين .راجع:
ھشام جعيط ،في السيرة النبوية  -الوحي والقرآن والنبوة ،بيروت  -دار الطليعة 2000 -م.
 -11ثمة خصوصية شيعية ال ينطبق عليھا ھذا الحكم؛ ألنھا ماھت -عل ى نح و م ا م ن المماھ اة-
بين النبوة واإلمامة )محص ورة ف ي «آل البي ت» طبع ا( عل ى ص عيد العص مة .وھ ذه تمث ل ركن ا
ركين ا ف ي نظري ة اإلمام ة ف ي الفق ه السياس ي الش يعي االثن ي عش ري ،ب ل من ذ لحظت ه الجعفري ة
واإلسماعيلية المبكرة والتأسيسية في الحلقة السادسة من تاريخ اإلمامية.
 -12راجع كتب التاريخ والسير التي تعرض لحادثة المبايع ة ف ي الس قيفة ،وللطريق ة الت ي ت دخل
بھا عمر بن الخطاب لحسم أمر الخالفة.
 -13التعبير لطه حسين ،وھو عنوان كتاب صدر له منذ نصف قرن.
 -14راجع تحليال رفيعا لتجربة الحرب األھلية تلك في:
Hicham Djait: La Grande discord: Religion et politique dans L, Islam des
origins, Paris, Gallimard, 1989.
 -15اآليتان ھما} :وأمرھم شورى بينھم{ .سورة الشورى ،اآلية } ،38وشاورھم في األمر{
سورة آل عمران ،اآلية .159
 -16كان معاوية بن أبي سفيان -وھو أول من وجد في ھذا المفھوم التوفيقي م ا يالئم ه -مم ن ال
تتوافر فيھم شروط السابقة والقرب كما الحظ ذلك رضوان السيد .راجع:
رضوان السيد ،الجماعة والمجتمع والدولة ,دار الكتاب العربي1997 ،م ،ص .36
 -17راجع حول مفھوم الجماعة ،وما استقر عليه استعمالھا منذ حكم معاوية ،رضوان السيد ف ي
المرجع السابق ،ص .48 -39
 -18انظر الموضوعات التأسيسية لھذه المقالة المدنية اإلسالمية في:
محمد عبده ،األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده ،دراسة وتحقيق محمد عمارة ،بيروت ،المؤسسة
العربية للدراسة والنشر1973 ،م ،الجزء  :3اإلصالح الفكري والتربوي واإللھيات ،ص .288
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 -19راجع مثالً:
 سيد قطب ،معالم في الط رق ،الق اھرة – بي روت ،دار الش رق ،ط1993 ،13م ،ونح و مجتم عإسالمي .القاھرة – بيروت ،دار الشروق ،ط 1993 ،15م.
 روح ﷲ الخميني ،الحكومة اإلسالمية ،بيروت ،مركز بقية ﷲ األعظم ،الطبعة 1999 ،2م. عب د الس الم ف رج ،الفريض ة الغائب ة ف ي :رفع ت س يد أحم د ،النب ي المس لح ج ،1الرافض ون،بيروت ،رياض الريس للكتب والنشر1991 ،م.
 أب و األعل ى الم ودودي ،نظري ة ف ي اإلس الم وھدي ه ف ي السياس ة والق انون والدس تور ,بي روت،مؤسسة الرسالة1980 ،م.
سعيد حوى ،جند ﷲ :ثقافة وأخالقا ً ،القاھرة ،دار الطباعة الحديثة ،ط1977 ،2م. عبد السالم ياسين ،الشورى والديموقراطية ،الدار البيضاء ،مطبوعات األفق1996 ،م. -20سورة المائدة ،آية .44
 -21المصدر السابق ،سورة المائدة ،آية .50
 -22راج ع ف ي ھ ذا :محم د عم ارة ،الدول ة اإلس المية -ب ين العلماني ة والس لطة الديني ة ،الق اھرة-
بيروت ،دار الشروق1988 ،م ،ص .45-44
 -23قارن مع ھذا ،رضوان السيد ،الجماعة والمجتمع والدولة ،م م س ،ص .36-35
 -24بھذا المعن ى كان ت مطالب ة معاوي ة بالقص اص ل دم عثم ان مطالب ة بع ودة الس لطان إل ى بن ي
أمي ة .ق ارن م ع :ط ه حس ين ،الفتن ة الكب رى؛ وعل ي ال وردي ،وع اظ الس الطين؛ ومحم د عاب د
الجابري ،العقل السياسي العربي؛ وھشام جعيط . La Grande discorde
 -25نستثني من ھذا الحكم الرواية الش يعية الت ي تق ول ب أن النب ي أوص ى لعل ي بالخالف ة اس تناداً
إلى «حديث الثقلين» )راجع :مسند أحم د ،وس نن البيھق ي ،وس نن ال درامي( و«ح ديث المنزل ة»
)راجح الح ديث ف ي ص حيح البخ اري وتعلي ق عي دوس العل وي األندونيس ي )اب ن دروي ش( علي ه
في :شواھد التنزيل لمن خص بالتفضيل :المجتمع العالمي ألھل البي ت ،ق م1996 ،م ،ص (367
و«حديث الغدير» )راجع تفسيراً له في :محم د ب اقر الص در ،بح ث ح ول الوالي ة ،بي روت ،دار
التعارف للمطبوعات1985 ،م ،ط ،3ص.(85
 -26ذل ك م ا س وف يؤس س لقاع دتي اإلجم اع والقي اس ف ي أص ول الفق ه كم ا ص اغھا اإلم ام
الشافعي موفقا بين النصية السلفية و«الرأيية» والحنفية .وذلك أيضا ما ك ان ف ي أس اس االعتن اء
المالكي بــــ«االستحسان» والمصالح المرس لة قب ل أن تج د ص يغتھا التنظيري ة ف ي فق ه المقاص د
مع أبي إسحاق الشاطبي.
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 -27لم تكن ھذه المسائل الثالث جديدة على المس لمين تمام ا ً؛ وإنم ا ك ان منھ ا -كم ا س نرى -م ا
ھو معلوم منھا لديھم من السنة النبوية المعززة بصريح النص .لكن معالجتھا ف ي عھ د الخليفت ين
ستختلف قليالً باختالف شروط انطراحھا عليھم.
 -28راجع تفاصيل السجال بين المھاجرين واألنصار في ھذا االجتماع في :ابن جرير الطبري،
تاريخ األمم والملوك ،بيروت ،دار الكتب العلمية 1987م ،ج ،2ص .243 -235
 -29يذھب محمد عابد الجابري إلى احتسابھا معايير قبلية على خلفية قراءة ت ذھب إل ى االعتق اد
ب دور مرك زي للقبيل ة ف ي تش كيل المج ال السياس ي اإلس المي .انظ ر :الج ابري :العق ل السياس ي
العربي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الفصل الرابع.
 -30راجع التفاصيل في :ابن ھشام ،السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى الس قا )وآخ رين( ،الق اھرة،
مطبعة مصطفى الحلبي ،الجزء  ،1ص .454-429
 -31قبل أن تكرس كتب فقه السياسة الشرعية )فقه الخالفة( القرشية مبدءا م ن مب ادئ الش رعية
بقرون كرَّ سته مرافعة عمر وأبي عبيدة في السقيفة!
 -32انظر نص ھا ف ي :اب ن قتيب ة ،اإلمام ة والسياس ة ،وھ و المع روف بـ ـ ت اريخ الخلف اء .تحقي ق
محمد طه الزين ي .الق اھرة ،مكتب ة مص طفى الحلب ي وأوالده ،الج زء  ،1ص  ،19وق ارن رواي ة
أخرى عن «الوصية» في :الطبري ،تاريخ األمم والملوك ،م م س ،الجزء  ،2ص .352
 -33ترد الروايات التاريخي ة تس ميته بـ ـ«مس يلمة الك ذاب» إل ى رس الة جوابي ة م ن النب ي -علي ه
الصالة والسالم -عن رسالة مسيلمة إليه .تقول رسالة مسيلمة في مطلعھ ا« :م ن مس يلمة رس ول
ﷲ إل ى محم د رس ول ﷲ .»....وتق ول رس الة النب ي الجوابي ة « :بس م ﷲ ال رحمن ال رحيم ،م ن
محمد رسول ﷲ إلى مسيلمة الكذاب »....انظر الرس التين ف ي اب ن ھش ام ،الس يرة النبوي ة ،ج ،1
ص .601-600
 -34يشار ھنا إلى أن ادعاء مس يلمة واألس ود العنس ي للنب وة نفس ه .راج ع التفاص يل ف ي :ت اريخ
األمم والملوك ،ج .2
 -35يذھب الجابري إلى أن موجة النب وة الم دعاة تنتم ي إل ى حساس يات قبلي ة قديم ة من ذ م ا قب ل
اإلسالم ،بين ربيعة ومضر ،انظر كتابه :العقل السياسي العربي ،الفصل الرابع.
 -36ابن قتيبة ,اإلمامة والسياسة ,ج  ،1ص .17
 -37محمد عابد الجابري ,العقل السياسي العربي ،ص .167
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نظرية الحرية في الفلسفة السياسية األوربية


يُمنى الخولي
 -1لماذا الحرية؟

ال مبالغ ة ف ي الق ول إن ھن اك اتفاق ا ض منيا عام ا عل ى أن الحري ة ھ ي ق دس أق داس التجرب ة
اإلنسانية ،والشرط األولي لشكل الوجود اإلنساني المنش ود ،وبالت الي يج ب أن تك ون مس لمة
يصادر عليھا وينطلق منھا الجھ د النظ ري أو العمل ي ال ذي يبح ث ف ي الش أن اإلنس اني عل ى
العموم والسياسي منه على الخصوص .وال نحسبن أحدا قد يعترض على أن تكون مسوغات
مشروعية النظرية السياسية في أنھا تجعل الحرية كما ينبغي أن تكون :حلما تجسده الحقيق ة،
ومث اال يتحق ق ف ي الواق ع ،وتجري دا يتمث ل ف ي التطبي ق ..وتنظي را يت أتى ف ي الممارس ة .أم ا
الس ؤال :لم اذا يج ب أن تك ون الحري ة دائم ا الحل م والحقيق ة ..الواق ع والمث ال ..التجري د
والتطبي ق ..الممارس ة والتنظي ر؟ فربم ا يب دو س ؤاال يع ز عل ى الج واب ،لف رط بداھ ة األم ر
ووضوحه ،تماما كما يعز إثبات البديھية.
على أن عبقرية اللغة العربية تتقدم بإجابة عميقة على ھذا السؤال؛ حيث نج د «الحري ة» ف ي
أصولھا الداللية ھي الطبيعة النقية الصافية غير المختلطة بسواھا ،ھي األصل ال ذي اليقب ل
زيفا ،وينبغي صونه في نقائه وخلوصه ،األصل األصيل الجيد والثمين ،فھ ذا ھ و م ا نقص ده
حين نقول في تعبيراتنا العفوية :الذھب «الحر» والماسة الحرة ،أوالنفس الحرة ...الخ.
تخبرنا أمھات المعاجم العربية إن «الحر» بضم الح اء م ن ال ذھب أو النح اس أو غي ره ،ھ و
ما خلص من االختالط بغيره .ورملة حرة رملة ال طينة فيھا ،وطين حر طين ال رمل فيه.
والح ر ھ و الس يد الك ريم الش ريف وك ل م ا ھ و أص يل ونبي ل .الح ر م ن الن اس أخي ارھم
وأفاضلھم .حرية العرب أشرافھم .ويقال ھو من حرية القوم أي من خالصھم .والحر في ك ل
شيء أعتقه ،وفرس حر فرس عتيق بمعنى أصيل ،وناقة حرة ناقة كريمة ،وحر البق ل وح ر
 باحثة وأكاديمية من مصر .
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الفاكھة خيارھا ،والحر كل شيء فاخر من شعر أو غيره .وحر ك ل أرض وس طھا وأطيبھ ا.
وحر الدار وسطھا وخيرھا ،والجمع حرائر ،والفعل الح ر ھ و الفع ل الحس ن ،ويق ال م ا ھ ذا
منك بحر ،أي ليس بحسن وال جمي ل .وس حابة ح رة أي غزي رة المط ر ،وك الم ح ر أي ب الغ
الفصاحة 1......ھذا ھو المعنى الداللي الصادق ،البليغ والجميل للحرية في اللغة العربية.
أما في معناھا اإلشاري ،فتعني «الحرية» وضعا اجتماعيا يفيد منزلة رفيعة وسجايا كريم ة،
وأساس ه االنعت اق م ن العبودي ة واألس ر والس جن والجزي ة .الح ر ض د العب د ،وض د األم ة
الكريم ة العقيل ة .وأيض ا يش ير إل ى غي اب القھ ر والقس ر واإلجب ار واإلرغ ام ف ي الفع ل أو
االختي ار أو الق رار ،ألن ھ ذا يفس د الحري ة تمام ا م ن حي ث يفس د طبيع ة اإلنس ان .فمادام ت
الحرية تعني الخلوص واألصل األص يل ال ذي ال ش بھة في ه األج ود واألعل ى؛ فس وف تك ون
الحرية حال اإلنسان الخالصة إنسانيته من خضوع لقھر أو غلبة أو سيادة تفسد ص دور فعل ه
عن ذاته ..تفسد طبيعته ،حيث أن الطبيعة ھي ذاتھا الحرية من حيث ھي األصل األصيل –
كما أشرنا ،كأن نقول من طبيعة الرماد أن يكون مرن ا ،وم ن طبيع ة الحدي د أن يك ون ص لدا.
ي قو ٌ
ي ،ك ان المش ي الس ريع م ن «طبيعت ه» ،خالف ا لحال ة
إذا سار ش خص بس رعة ألن ه عف ٌ
المشي السريع ألن كلبا يطارده مثال.
*

*

*

أم ا ع ن األص ول االش تقاقية لمص طلح «الحري ة»  ،فنج د ف ي الق رآن الك ريم }تحري ر رقب ة
مؤمنة{النساء  92و }نذرت ما في بطن ي مح ررا{آل عم ران  35أم ا لفظ ة «حري ة» ذاتھ ا
في داللتھا المتواترة ،فھي مصدر صناعي ال يحظى بأبھة الجزالة اللفظية .لم يرد في القرآن
الكريم وال في أدبيات الجاھلية ،وكش أن غالبي ة المص ادر الص ناعية ل م تتع رض ل ه المع اجم
الكبرى .وأغلب الظن أن اشتقاقه كان الحقا .وفي تعريفات الجرجاني نجد أول ورود للحرية
كمص طلح ،وك ان مص طلحا ص وفيا يفي د الخ روج م ن رق الكائن ات والتح رر م ن الش ھوات
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وفن اء إرادة العب د ف ي إرادة الح ق .فق د ك ان األكث ر اس تعماال ھ و المص ادر الطبيعي ة وص يغ
التوصيف من الجذر )ح رر(.
يقت رب ھ ذا م ن وض ع الكلم ة ف ي اللغ ات األوربي ة .فنج د ف ي الالتيني ة الحري ة ھ ي االس م
 Libertasالمشتق من الصفة حر  ,Liberوفي اإلنجليزية الحرية  Freedomالمشتقة م ن
الصفة  Freeأي حر ،كشأن اللغة األلمانية ،فنج د الحري ة  Freiheitمش تقة م ن الص فة ح ر
 . freiترتد أصول الكلمة األخيرة إلى اللغة الجرماني ة العتيق ة )البروت و -جرماني ك( ،ومنھ ا
إلى اللغة الجرمانية في لھجتھا الغربية ،ث م إل ى اللغ ة األنجل و سكس ونية ،وبالت الي إل ى اللغ ة
اإلنجليزية القديمة ،ومنھا إلى اإلنجليزية الحديثة.
وألن اللغة اإلنجليزية أصولھا في اللغ ة الجرماني ة العتيق ة ث م تطعم ت كثي را بالالتيني ة ،نج د
لفظين ف ي اإلنجليزي ة يحم الن معن ى الحري ة ھم ا  Freedomو  ، Libertyتس ري عليھم ا
ع ادة الق واميس بش أن المترادف ات ،أي تش رح األول ى بالثاني ة ،حت ى إذا ع دنا إل ى الثاني ة
وجدناھا مشروحة باألولى! 2وكلتاھما يمكن تعريفھم ا لغوي ا بالم ادة نفس ھا الت ي تش ير أيض ا
إلى وضع اجتماعي يفيد منزلة رفيعة ،وسجايا كريمة وأساسه االنعتاق من العبودي ة واألس ر
والسجن والجزية ..وأيضا يش ير إل ى غي اب القھ ر والقس ر واإلجب ار واإلرغ ام ف ي الفع ل أو
االختي ار أو الق رار .بش كل ع ام يمك ن التميي ز ب ين الحري ة  Freedomوالتح رر Liberty
والتحري ر  ،Liberationليغ دو ص لب األم ر ف ي التح رر ال ذي يعن ي حري ة تتحق ق ،فك ان
 Libertyھو المصطلح األكثر تدواال للحرية في النظرية السياسية.3
*

*

*

إن الحرية ببدائلھا الثالث ،الحرية والتح رر والتحري ر ،ھ ي ص لب النظري ة السياس ية ،وف ي
اآلن نفسه إطار تطورھا ومحكھا وغايتھا .فلئن صدق قول الفيلسوف الكبي ر فردري ك ھيج ل
 (1831 -1770) F. Hegelإن تاريخ الفلسفة ھو تاريخ الحري ة ،4ف ال ب د أن ه يص دق أكث ر
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عل ى ت اريخ الفلس فة السياس ية خصوص ا .وس بيلنا اآلن إل ى الخ وض ف ي نظري ة الحري ة ف ي
الفلسفة السياسية األوربية.

 -2الحرية الموجبة والحرية السالبة
شھد مفھوم الحرية – كما يقول أشعيا ب رلين  – (1997-1909) Isaiah Berlinأكث ر م ن
مائتي تعريف ،نظرا لسعة مجاالته وتداخله في شتى كليات وجزئيات التجربة اإلنسانية .وقد
بذلت محاوالت عديدة لتحديد المفھوم وإنقاذه م ن ھالمي ة وس مته بميس مھا .وم ن المح اوالت
الجديرة التي يمكن اآلن االرتكاز إليھا تلك التي تتمث ل ف ي تحدي د مفھ وم الحري ة ع ن طري ق
التميي ز ب ين ج انبين لھ ا ،وھم ا الحري ة الموجب ة الت ي تعن ي تحدي د مج ال مع ين يُم ارس في ه
اإلنسان حريته ،والحرية السالبة التي تعني مجرد انتفاء عوائق الحرية.
وف ي مقاب ل ھ ذا نج د النظري ة السياس ية األوربي ة كم ا ھ و مع روف ت دور ب ين قطب ي اليم ين
الرأسمالي واليسار االشتراكي ،ليمثل اليمين البحث عن الحرية الموجب ة ،بينم ا يمث ل اليس ار
البحث عن الحرية السالبة .إن الحرية في عرف اليمين الرأسمالي تقترن بتقليص نفوذ الدولة
إلى أقصي حد ممكن ،بينما تتحقق الحرية ف ي ع رف اليس ار االش تراكي ،أو ب األحرى ت زال
معوقاتھا ،عن طريق تعظيم دور الدولة ومسئولياتھا إزاء األفراد.5
إنه التقابل ب ين اليم ين واليس ار ال ذي رس م أط ر الفلس فة السياس ة الحديث ة ،وظ ل إب ان الق رن
العشرين ماثال وحاكما للواقع السياسي والنظرية السياس ية عل ى الس واء ،حت ى ك ان االنھي ار
الم دوي لالتح اد الس وفيتي ،والمتغي رات الت ي ش ھدھا عق ده األخي ر وكأنھ ا ت ؤذن ب أفول
االشتراكية وانفراد الرأسمالية بالميدان ،مما جعل فرنس يس فوكويام ا يعل ن ص يحته الش ھيرة
بنھاية التاريخ ،بمعنى أن الصراع بين اليمين واليسار الذي كان يحكم حركة السياسة ويرسم
التاريخ ،قد انتھى تماما لصالح اليمين الرأسمالي لتتوقف حركة التاريخ عن ده .ولك ن الت اريخ
لم ينته كما رأي فوكوياما ،فھا ھو العالم يموج اآلن بعواصف اإلعصار االقتصادي واألزمة
المالي ة الراھن ة الت ى دفع ت أعت ى ق الع الرأس مالية كأمريك ا وانجلت را وألماني ا لتعظ يم دور
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الدول ة لدرج ة الت أميم ف ي بع ض األحي ان وس واھا م ن حل ول م أخوذة م ن خط وط يس ارية
صميمة انق اذا لالقتص اد ولحق وق األف راد وحري اتھم م ن ك وارث محيق ة ومن ذرة .وب ات م ن
المؤكد أن خطوط اليمين الرأسمالي لن تنفرد بالميدان.
لق د تمث ل اليم ين الرأس مالي كنظري ة سياس ية ف ي الفلس فة الليبرالي ة الت ي يق وم جوھرھ ا
عل ى ال دفاع ع ن ح ق الف رد ف ي الملكي ة ،حي ث الملكي ة ليس ت ش رطا للحري ة فحس ب ب ل
ھ ي الحري ة ذاتھ ا ،أو ھ ي بتعبي ر ھارول د الس كي رائ د الليبرالي ة األمريكي ة
المعاص رة« :الملكي ة ھ ي الحري ة الت ي تحقق ت» .ولع ل ھ ذا التعبي ر أق وى تجس يد
لمفھوم الحرية الموجبة.
*

*

*

ومن ذ ب دايات تش كل الحداث ة األوربي ة فرض ت الرأس مالية نفس ھا ك أمر واق ع .فق د
ارتھن ت نش أتھا ب أفول العص ور الوس طى الت ي كان ت مظلم ة ف ي أوروب ا ،من ذ أن
تح ول البح ر المتوس ط إل ى بحي رة إس المية تجوبھ ا األلوي ة العربي ة المرتفع ة فاختنق ت
الم وانئ والم دن األوروبي ة وك اد مفھ وم الدول ة ي ذوى تح ت وط أة ھيلم ان الكنيس ة،
وتحول ت أوروب ا إل ى إقطاعي ات ص غيرة فقي رة متن اثرة ودخل ت ف ي لي ل عص ورھا
الوس طى الطوي ل .حت ى كان ت الح روب الص ليبية والكش وف الجغرافي ة ،وس ائر
المتغي رات الت ي أدت إل ى انھي ار ال نظم اإلقطاعي ة وانبعاث ة الحي اة ف ي الم دن بفض ل
الطبق ة البرجوازي ة )أي طبق ة التج ار م ن س كان الم دن( ...إل ى آخ ر المتغي رات الت ي
صنعت العصر الحديث.
وبات ت الليبرالي ة الت ي ت دافع ع ن حق وق البرجوازي ة تمث ل معلم ا م ن مع الم تجرب ة
الحداث ة األوربي ة ،وتط ورت عل ى م دار تطورھ ا من ذ الق رن الس ادس عش ر ،مؤك دة
ح ق الف رد ف ي الملكي ة ،تاكي دا للحري ة بمفھومھ ا الموج ب .ث م أدى نموھ ا ونض جھا
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وس يرھا ف ي مس ارھا الت اريخي المش ھود إل ى ظھ ور التي ار المقاب ل ال ذي يح اول
تجاوز سلبياتھا ومثالبھا ،أي الفكر االشتراكي الذي يمثل المفھوم السالب للحرية.
كان ت الملكي ة الت ي ت دافع عنھ ا الليبرالي ة وتجس د ع ن طريقھ ا الحري ة الموجب ة ،تعن ي
ف ي البداي ة ملكي ة ن اتج العم ل .العم ل امت داد مباش ر لش خص اإلنس ان .أم ا األرض
ومواردھ ا فھب ة إلھي ة وھبھ ا ﷲ لعب اده أجمع ين .ف ي البداي ة ك ان البش ر قليل ين،
واألراض ي شاس عة ج رداء مواردھ ا وفي رة ،أكثرھ ا ع ادم ال يج د مس تغال أو
مستثمرا .ال مشاحنة خطيرة في توزيعھا وھي كل موارد اإلنتاج آنذاك.
وحت ى منش أ الليبرالي ة ف ي الق رن الس ابع عش ر ،ك ان ھ ذا ھ و الوض ع إل ى ح د م ا ،مم ا
جع ل رائ د الليبرالي ة ج ون ل وك يتح دث ع ن الملكي ة بوص فھا ح ق ك ل ف رد ف ي تحوي ل
قطع ة ج رداء م ن األرض بفض ل عمل ه إل ى مزرع ة مثم رة ومنتج ة ،أي م ورد إنت اج
أو وس يلة إنت اج .إن ه إذن الح ق الطبيع ي ف ي ن اتج العم ل ال ذي ال نق اش في ه ،ال م ن قب ل
أھ ل اليم ين الليب راليين وال م ن قب ل أھ ل اليس ار االش تراكيين ،وال حت ى م ن
الش يوعيين ال ذين رفع وا – ض من ش عارات عدي دة لھ م – ش عارھم الش ھير« :األرض
لمن يزرعھا» ،وإن كان بالطبع شعاراً رُفع في ظروف مغايرة وألھداف مغايرة.
بي د أن حي اة اإلنس ان قص يرة ،ووس ائل اإلنت اج مس تمرة .وطالم ا أن حق وق الملكي ة
الفردي ة مكفول ة ومص ونة ،فس وف يتلقاھ ا الورث ة الش رعيون بغي ر جھ د وال فض ل –
بغي ر عم ل .وإذا أض افوا إليھ ا عم ال ،فق د تركوھ ا ل ورثتھم مض اعفة .وھ ي ق د
تتض اعف بغي ر عم ل ،فم ن طبيع ة وس يلة اإلنت اج – ك األرض الزراعي ة وقطي ع
األغن ام م ثال – أنھ ا مثم رة ول ود – وتت راكم الث روات وتنم و عب ر األجي ال .مم ا أدى
إل ى تض خم الملكي ات ورؤوس األم وال بص ورة اس تنفرت الجمي ع م ن أج ل التنظي ر
االقتصادي السياسي ،خصوصا بعدما تفاقم األمر بالثورة الصناعية.
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م ع الث ورة الص ناعية تض اعفت إمكاني ات تش غيل رأس الم ال واس تغالل الطبق ة
العامل ة بص ورة مھول ة ،فتبل ورت كاف ة مس اوئ النظ ام الرأس مالي ،الت ي بلغ ت ال ذروة
بظھ ور االس تعمار واإلمبريالي ة الحديث ة .ث م أدى التق دم العلم ي التكنول وجي إل ى قي ام
الصناعات الضخمة المتكاملة التي ھي في غير حاجة لمھارات صغار العمال.
ھ ذه الص ناعات الض خمة المتكامل ة ق ادرة عل ى اب تالع ص غار المنافس ين؛ فاكتس بت
الق درة عل ى االحتك ار ،أي االنف راد بس وق الس لعة ،وبالت الي ال تحكم المطل ق فيھ ا وف ي
ثمنھ ا .وھ ذا أدى إل ى جع ل الجمي ع – عم ال أو مس تھلكين – فريس ة س ھلة لجش ع
أص حاب الم ال واألعم ال ،ث م أن االحتك ار ال ذي استش رى بص ورة واس عة م ع مط الع
الق رن العش رين ك ان كف يال ب أن يفق د الرأس مالية طابعھ ا الممي ز ال ذي تن ادي ب ه وت دافع
عنه الليبرالية – أي التنافس.
ھك ذا ك ان النت اج الت اريخي لت رك الملكي ات الخاص ة تنم و وتت راكم ال يبع ث عل ى
االطمئن ان ألس س الليبرالي ة ،وال ي وحي بإمكاني ة ت رك المج ال مفتوح ا عل ى
مص راعيه لحريتھ ا الموجب ة الت ي ھ ي الملكي ة ،فم اذا ع ن حري ة ال ذين ال يملك ون؟ إذ
يول د م ن ل ن يرث وا ش يئا ،ول ن يج دوا قطع ة أرض ليجعلوھ ا بواس طة عملھ م وجھ دھم
وس يلة إنت اج .إن تع داد البش ر يتزاي د بص ورة رھيب ة – أو بمتوالي ة حس ب تعبي ر
م التوس  .ول م يع د ثم ة أي ة قطع ة أرض أو م ورد لإلنت اج ل يس ملك ا لش خص أو لھيئ ة
أو لدول ة .وأص بح م ن المؤك د أن الش خص المع دم س وف يھل ك جوع ا قب ل أن يج د
قطع ة أرض ج رداء يحولھ ا بواس طة عمل ه إل ى وس يلة إنت اج تع د م ن ممتلكات ه
الشخصية ومجاال لحريته الموجبة.
والمحص لة أن العم ل ذات ه ق د أص بح مج رد س لعة يبيعھ ا الش خص ليج د ق وت يوم ه ،أو
أكث ر أو أق ل .وي ا لي ت فحس ب ،ب ل تفاقم ت كارث ة البطال ة ،وأص بحت المش كلة الملح ة
ھ ي إيج اد س وق لھ ذه الس لعة المس ماة بالعم ل ،والت ي ال تمل ك األغلبي ة العظم ى ش يئا
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س واھا يمك ن أن يك ون مج اال لحري ة موجب ة أو أي ة حري ة .فھ ل م ن المالئ م أن نظ ل
ب احثين ع ن الحري ة الموجب ة ،أم األج در أن نعم ل عل ى إزال ة ھ ذه العوائ ق الجس يمة
أمام الحرية و أمام الحد األدنى من الحياة اإلنسانية الكريمة لجماھير عريضة.
أص بح ال ذين ال يج دون عم ال يقت اتون من ه جحاف ل ،ث م أخ ذت جحاف ل البطال ة تنم و
نم وا س رطانيا م ع نش أة وتط ور التق دم العلم ي التكنول وجي ال ذي اس تبدل بالص ناعات
اليدوي ة أنظم ة التص نيع اآلل ي .فھ ي أوال تس تغني ع ن ع دد كبي ر م ن العم ال ،وثاني ا
ت تمكن م ن اس تغالل النس اء واألطف ال ب أجور زھي دة ،أق ل كثي را م ن أج ور الرج ال
األص حاء ذوي الق وة والق درة عل ى التحم ل .ھك ذا تفاقم ت البطال ة وتبع ا لق انون
الع رض والطل ب ،أص بح عم ل الطبق ة الكادح ة – العم ال المطح ونين أو البروليتاري ا
– س لعة بخس ة ال تك اد تف ي بق وت الي وم ،وال أبس ط مقتض يات الحي اة الكريم ة ودع
عن ك تك وين الملكي ات لتك ون مج اال للحري ات .لق د تبل ورت مس اوئ الرأس مالية؛
فتص اعد النق د الموج ه لھ ا مم ثال ف ي م ذاھب وتي ارات عدي دة لليس ار االش تراكي،
كاإليكاري ة والبالنكي ة والس ان س يمونية والطوباوي ة والراديكالي ة واألكاديمي ة
والتعاونية والفابية والفوضوية الالسلطوية والماركسية....
ظھ ر الفك ر االش تراكي لمواجھ ة الرأس مالية وليبراليتھ ا الت ي ھ ي األم ر الواق ع،
والبح ث ع ن واق ع آخ ر أكث ر ع دال وأكث ر حري ة .إن الرأس مالية بإطارھ ا الليبرال ي
تمث ل ح دود الحري ة الموجب ة المعيش ة م ن قب ل الق ادرين ،تمث ل م ا ھ و ك ائن وينبغ ي
الحف اظ علي ه .إنھ ا تمث ل اليم ين ،بينم ا تمث ل الم ذاھب االش تراكية اليس ار بمعن ى
الن زوع إل ى التغيي ر وال نقض ،وتحقي ق م ا ي راه معتنقوھ ا م ا ينبغ ي أن يك ون ،يح اول
إزال ة معوق ات الحري ة الت ي تراكم ت عل ى كواھ ل الطبق ات الكادح ة والفق راء
والمطح ونين ،وغ البيتھم م ن العم ال والفالح ين أص حاب الح ق األول ف ي الحري ة
ألنھم صناع الحياة ومنتجو وسائلھا.
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عل ى أن الحري ة ف ي ع رف اليس ار االش تراكي ال تعن ي ب الطبع الملكي ة ،ب ل تعن ي
الحي اة الكريم ة الت ي تقتض ي إرس اء دع ائم عدال ة اجتماعي ة ،وتق ارب طبق ي ،وتش ارك
الجمي ع ف ي خي رات ال وطن ون اتج العم ل ،ومن ع اس تغالل اإلنس ان ألخي ه اإلنس ان...
إل ى آخ ر الق يم االش تراكية المعروف ة ،الت ي يس ھل تبي ان كي ف أنھ ا تمث ل المفھ وم
الس الب للحري ة .ھك ذا تك ون الحري ة ف ي ع رف اليس ار حري ة س البة تتمث ل ف ي إزال ة
عوائق الحرية التي ترين على كاھل الطبقات الكادحة والمعدمة وھم األغلبية.
ب إزاء ھ ذا الس لب واإليج اب ،وأن الج وھر بطبيع ة الح ال والماھي ة ف ي اإليج اب وف ي
الموج ب ،تغ دو الليبرالي ة – الت ي رأيناھ ا فلس فة األم ر الواق ع – ق ادرة عل ى ال زعم
بأنھا المعبر الرسمي عن الحرية في النظرية السياسية األوربية.

 -3الليبرالية ..مذھب الحرية
م ا دام ت الحري ة السياس ية ھ ي  ،Libertyف ال ش ك أن الليبرالي ة Liberalism
ص احبة الح ق ف ي أن تتق دم بوص فھا المعب ر الش رعي ع ن النظري ة السياس ية
األوربي ة .كاس م وكمس مى ھ ي عل ى وج ه التحدي د م ذھب الحري ة ،أو نظري ة الحري ة.
وم ن ھ ذا المنطل ق يمك ن أن نتوق ف اآلن عن د جانبھ ا المض ئ وھ ي تتق دم كتعبي ر ع ن
إيجابيات وعطاءات الحضارة األوربية.
تبل ورت الليبرالي ة ف ي الق رن الث امن عش ر لتك ون فلس فة نبيل ة ت دافع ع ن منطلق ات
الرأس مالية والح ق ف ي الملكي ة .فق د نش أت أص الً م ن أج ل ال دفاع ع ن الطبق ة الوس طى،
طبق ة ص غار الم الك )= البرجوازي ة ،أي س كان الم دن( الت ي كان ت طبق ة نامي ة
آن ذاك ،وللبح ث ع ن االعت راف الكام ل بھ ا ..بس ائر حقوقھ ا ف ي الحي اة والحري ة
والملكي ة .ھك ذا كان ت الليبرالي ة ف ي أص ولھا فلس فة الطبق ة البرجوازي ة وفلس فة
الملكي ة .وبالت الي ،تعن ي الليبرالي ة – م ن حي ث ھ ي فلس فة للرأس مالية – أن ترف ع
الدول ة ي دھا ع ن وس ائل اإلنت اج وتت رك ملكيتھ ا لألف راد ف ي تنافس ھم الح ر وص راعھم،
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وال تت دخل ف ي العالق ات االقتص ادية ب ين األف راد ..أو ب ين الجماع ات ..أو ب ين
الطبق ات؛ فك ان التن افس ھ و الص ورة العام ة لالقتص اد الليبرال ي ..وذل ك تحقيق ا للمب دأ
المع روف باس م مب دأ االقتص اد الح ر faire

 ، Laissezأي الش عار

الليبرالي/الرأس مالي الش ھير« :دع ه يعم ل ..دع ه يم ر ..إن الع الم يس ير م ن تلق اء
نفسه» ،من دون تدخل الدولة.
الدول ة ف ي الفلس فة الليبرالي ة ال تت دخل ف ي الملكي ات ،وقص ارى م ا يمك ن أن تفعل ه ھ و
ربطھ ا بواجب ات والتزام ات ،كالض رائب والجم ارك وحق وق للطبق ة العامل ة .عل ى أن
الدول ة ف ي الليبرالي ة مؤسس ة ض رورية ال غن ى عنھ ا ،ل يس بوص فھا غاي ة وإنم ا
بوص فھا وس يلة لتحقي ق غاي ة أبع د تتمرك ز أخي را ح ول الف رد ،وھ ي تحقي ق األم ن:
النظ ام والق انون ف ي ال داخل ،ودف ع األع داء األجان ب م ن الخ ارج؛ وذل ك ض مانا
لألجواء الصالحة للممارسة الحرية.
وف ي أط ار ھ ذا ال دور للدول ة ،نج د النظ ام السياس ي الليبرال ي ھ و النق يض
للديكتاتوري ة ،وألي اس تبداد بالس لطة أو انف راد ب الرأي أو خض وع دوجم اطيقي أو
إل زام بم ذھب مع ين .وذل ك عل ى أس اس أن المب ادئ النھائي ة الت ي تمث ل الحقيق ة الحق ة
ال وج ود لھ ا ف ي إمكاني ات البش ر .ثم ة فق ط آراء تتف اوت ص حة وبطالن ا ً .وقص ارى
م ا يس تطيع الليبرال ي تأكي ده ،كم ا أش ار برتران د رس ل Russell

Bertrand

) (1970 -1872ھ و أن ذل ك ال رأي يب دو ل ه أص ح م ن غي ره .وبالت الي ال يغ دو
اخ تالف ال رأي مث ارا للع داء ولل زج ف ي الس جون والمع تقالت ،ويتس ع المج ال
للتسامح الديني وتحقيق الحرية الفكرية.
عل ى أس اس ال دفاع ع ن الحري ة وال رأي اآلخ ر تع د الليبرالي ة أس اس الديمقراطي ة،
ويش ھد الت اريخ أنھ ا ھ ي الت ي كافح ت وجاھ دت م ن أج ل إرس اء أس س الحك م
الدس توري ،وأنھ ا ھ ي الت ي علم ت البش ر أص وله ،ووج وب اس تقالل الس لطات ع ن
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بعض ھا :الس لطة التنفيذي ة ع ن الس لطة التش ريعية وع ن الس لطة القض ائية .وأيض ا ً –ب ل
وأص الً– دافع ت الليبرالي ة ع ن اس تقالل الم واطن نفس ه م ا دام ملتزم ا بالق انون،
وإط الق حريات ه ف ي كاف ة المج االت إل ى أقص ى ح د ممك ن؛ وأھمھ ا حري ة ال رأي
وال دين والفك ر واالعتق اد والق ول والفع ل ،وحري ة انتخ اب م ن يمثل ه ،وإب داء رأي ه ف ي
االقت راع الع ام ،م ع ض رورة إزاح ة أكب ر قس ط ممك ن م ن تعس ف الحكوم ات
وتطاولھا على حرياته.

 -4أساس الحرية :العقد االجتماعي والقوانين الطبيعية
ق د ارتك زت ھ ذه الحري ة ف ي النظري ة السياس ية األوربي ة عل ى أس اس مت ين ھ و م ا
يع رف بنظري ة «العق د االجتم اعي» ف ي تفس ير نش أة الس لطة الحاكم ة وطبيعتھ ا
ودورھ ا ،وتعن ي أن العالق ة ب ين الح اكم والمحك ومين بمثاب ة عق د أو تعاق د ب ين
الج انبين ،المحكوم ون ي دينون للح اكم ب الوالء والطاع ة ،ليق وم الح اكم ب دور مع ين ف ي
تنظ يم حي اتھم ،نش دانا لظ روف أفض ل لالجتم اع اإلنس اني ولحي اة البش ر س ويا ،بحي ث
أن ه إذا عج ز أو فش ل أو انح رف ف ي أداء ھ ذا ال دور ال ذي خول ه ل ه المحكوم ون،
أصبح من حقھم عزله وإبرام عقد جديد مع حاكم آخر.
م ن ھن ا انطلق ت الليبرالي ة – مس لحة بفك رة العق د االجتم اعي – لتؤك د رف ض ح ق
المل وك اإللھ ي ف ي الحك م ،أو أنھ م ورث ة ﷲ عل ى األرض كم ا ك ان ش ائعا ف ي
العص ور الوس طى اإلقطاعي ة والعص ور القديم ة؛ بھ ذا ال رفض ال ذي أص بح اآلن أم را
مس لما ب ه ،ف ي غي ر حاج ة إل ى ال ذكر فض ال ع ن النق اش ،أنج زت أوروب ا واح دة م ن
أعظ م خط وات التق دم االجتم اعي ف ي تاريخھ ا .لق د اس تبدلت حك م الق انون بحك م الف رد،
وجعل ت الش عوب م واطنين ال رعاي ا .واس تطاعت أن تس ير ق دما ف ي ھ ذا الص دد
ُمرس ية ال دعائم الحديث ة للحك م ال ديمقراطي المنش ود ،وتأكي د ح ق الم واطنين ف ي
اإلش راف عل ى الحك م م ن خ الل ممثل ين مخت ارين أو ن واب ،ومب دأ الفص ل ب ين
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الس لطات ال ثالث – التنفيذي ة والتش ريعية والقض ائية – وال ذي أص بح األس اس
ال ديمقراطي المك ين بع د أن وض ع مونتس كيو ) (1755 – 1689كتاب ه الخال د ذا
األجزاء الثالثة «روح القوانين».
ودأب ت الليبرالي ة عل ى وض ع أقص ى ض مانات ممكن ة لض بط ممارس ة الس لطة لعملھ ا،
وللحيلول ة بينھ ا وب ين ص ور االنح راف الس لطوي الت ي ش د م ا عان ت منھ ا العص ور
الوس طى والقديم ة ،كالعس ف والظل م والديكتاتوري ة وتك ديس األم وال ب ال ح دود وب ال
قانون.
وف ي ھ ذا اإلط ار نج د أن ك ل دول وس ط وغ رب أوروب ا تقريب ا تمث ل حق ب م ن
تاريخھ ا رواف د ف ي نھ ر الليبرالي ة .وال تع دم دول ة ف ي غ رب أوروب ا فيلس وفا أدل ى
ب دلوه ف ي التنظي ر لليبرالي ة .وتبق ى فرنس ا ص احبة ب اع أعظ م وق دح معل ى ،تليھ ا
ألماني ا .أم ا الوالي ات المتح دة األمريكي ة فق د كان ت من ذ نش أتھا الش يطانية المھجن ة
وحت ى اآلن معق ال م ن معاق ل الليبرالي ة ،اقتص اديا وسياس يا واجتماعي ا وديني ا .فض ال
ع ن أن الث ورة األمريكي ة كان ت ،كرائ دتھا الث ورة الفرنس ية ،مج رد ترجم ة عملي ة أو
محض تطبيق للمبادئ الليبرالية ،خصوصا السياسية منھا.
لك ن عل ى ال رغم م ن ك ل ھ ذا وذاك ،ف إن الفلس فة الليبرالي ة أساس ا ً نبت ة إنجليزي ة .إنھ ا
أح د ال دروس الت ي تلقتھ ا البش رية عل ى ي د ھ ذه األم ة الت ي ص اغت أص ول التنظي ر
السياس ي الح ديث ،ربم ا م ن حي ث ص اغت أص ول العل م الح ديث والم نھج العلم ي.
فك ان أول س ك واس تعمال وت داول لمص طلح الليبرالي ة ف ي إنجلت را م ع ب دايات الق رن
الثامن عشر.
ك ان مص طلح الليبرالي ة آن ذاك ذا مغ زى سياس ي بح ت .وال يخل و م ن رواب ط م ع
الث ورة عل ى س طوة المؤسس ات الديني ة ،وھيمنتھ ا عل ى س ائر من احي الحي اة النظري ة
والعملي ة ف ي أوروب ا .إنھ ا الث ورة الت ي ب دأت من ذ ب دايات عص ر النھض ة وعص ر
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اإلص الح ال ديني ف ي الق رنين الراب ع عش ر والخ امس عش ر ،ونم ت واش تد عودھ ا ف ي
الق رن الس ابع عش ر ب اطراد التق دم العلم ي ،واإليم ان بالعق ل وق درة اإلنس ان ورش ده،
واس تغنائه ع ن الوص اية .ول م يع د ثم ة ح رج ف ي الح ديث ع ن حريات ه وال دعوة إليھ ا
والمطالبة بھا جھارا نھاراً.
كان ت األج واء إذا تنب ئ بمج يء األب الروح ي لليبرالي ة ،أي الفيلس وف اإلنجلي زي
ج ون ل وك Lock

 (1704–1632) Johnفيلس وف المعرف ة التجريبي ة ال ذائع

الص يت ،ص احب الق ول الش ھير« :الحي اة ..الحري ة ..ال ِم ْلكي ة» ال ذي يلخ ص مب ادئ
الليبرالي ة وبالت الي أص بح ش عارا لھ ا ،يؤك د عل ى العالق ة بل ه الت رابط ب ين الحري ة
الشخصية والملكية الخاصة.
إن السياس ة ھ ي عل م تنظ يم الق وة ف ي المجتم ع .والث روة )= الملكي ات ( ھ ي الوج ه
اآلخ ر للق وة؛ حت ى أن كلم ة س لطة ف ي اإلنجليزي ة  ،authorityوبس ائر ب دائلھا ف ي
اللغ ات الھندوأوروبي ة مش تقة م ن الكلم ة الالتيني ة  auctorالت ي تعن ي المال ك أو
ال ُمحْ ِدث أو المم ارس للح ق .وم ن ھن ا ك ان زي وس عن د اإلغري ق – ونظي ره ج وبيتر
عن د الروم ان – إل ه ك ل اآللھ ة ،ألن ه مال ك المل ك وص احب الس لطة عل ى اآللھ ة
والبش ر عل ى الس واء .وھك ذا نفھ م الرب اط العض وي الوثي ق ال ذي ال تنفص م ع راه ب ين
السياسة واالقتصاد.
*

*

*

ورأين ا الحري ة ف ي الليبرالي ة ھ ي ف ي آن واح د حري ة سياس ية وحري ة اقتص ادية ترف ع
ل واء مب دأ االقتص اد الح ر .ول ئن اس تندت الحري ة السياس ية ف ي الليبرالي ة إل ى نظري ة
العقد االجتماعي ،فإن الحرية االقتصادية فيھا تستند إلى نظرية القوانين الطبيعية.
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فق د أق ام ج ون ل وك الحري ة االقتص ادية ف ي الليبرالي ة الت ي تؤك د أن الملكي ة غري زة
وح ق م ن أھ م الحق وق الطبيعي ة الت ي قام ت الدول ة م ن أج ل تأمينھ ا ،عل ى أس اس فك رة
«الق وانين الطبيعي ة» الت ي س ادت الق رن الث امن عش ر ،ومؤداھ ا أن ثم ة ق وانين
طبيعي ة تحك م حي اة البش ر وتجمع اتھم وأنش طتھم ،وتنظمھ ا بص ورة تلقائي ة .ويمك ن
ألي ف رد أن يكتش فھا باس تبطان ذات ه ،ليج د م ثال أن ه ف ي تص رفاته وعالقات ه وتعامالت ه
االجتماعي ة محك وم بق وانين طبيعي ة ،كق انون «المحافظ ة عل ى ال ذات» وق انون
«التعاون مع اآلخرين».
الق وانين الطبيعي ة ھ ي حيثي ات دف اع ج ون ل وك ع ن الملكي ة الخاص ة ،وأن ه ال خ وف
منھ ا مھم ا تض خمت .فھ ي محكوم ة بق وانين طبيعي ة ،أي بح دود تلقائي ة طبيعي ة
ومعقولة ،أبسطھا أن قدرة الفرد على العمل محدودة.
وحم ل ل واء الليبرالي ة ف ي الق رن الت الي عل ى ج ون ل وك – أي ف ي الق رن الث امن عش ر
– جماع ة م ن االقتص اديين الفرنس يين ،عرف وا باس م الفيزي وقراطيين أي أنص ار
الحكوم ة الطبيعي ة .وھ م يمثل ون أق وى اعتق اد بفك رة الق وانين الطبيعي ة .فكم ا توج د
ق وانين عام ة تحك م الطبيع ة ،ثم ة ق وانين عام ة تحك م المجتم ع .أھ م الق وانين الت ي
تحكم المجتمع قانونان:
 –1ق انون المنفع ة الخاص ة الت ي تجع ل ك ل ف رد يعم ل عل ى تحقي ق مص لحته الخاص ة.
 –2ق انون المنافس ة الح رة وم ؤداه أن ك ل ف رد مجب ول عل ى منافس ة اآلخ رين
ومحاولة التفوق عليھم.
الث اني أي ق انون المنافس ة الح رة يمث ل ض وابط ل ألول أي لق انون المنفع ة الخاص ة.
بعب ارة أخ رى ق انون المنفع ة يكف ل تحقي ق الص الح الخ اص وق انون المنافس ة يكف ل
تحقي ق الص الح الع ام .أي أنھم ا مع ا يوفق ان ب ين الص الح الخ اص والص الح الع ام ف ي
آن واحد.
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ھ ذه الق وانين الطبيعي ة فطري ة مجبول ة ف ي خل ق ﷲ للك ون ،فالب د وأنھ ا خيّ رة ،ويج ب
عل ى الدول ة أن ت ركن إليھ ا وال تح اول عرقلتھ ا بق وانين وض عية م ن ص نع البش ر،
وترف ع ي دھا تمام ا ع ن النش اط االقتص ادي ،وتترك ه لألف راد ف ي تنافس ھم الح ر بحث ا
ع ن منفع تھم الخاص ة ،تحقيق ا للمب دأ« :دع ه يعم ل ..دع ه يم ر ..إن الع الم يس ير م ن
تلق اء نفس ه» .وھ ذا المب دأ الش ھير ال ذي يع د ش عار الليبرالي ة االقتص ادي م ن وض ع
فنسنت دي جورناي .وھو واحد من ھؤالء الفيزيوقراطيين الفرنسيين.
ونتيج ة الط راد التق دم العلم ي التكنول وجي ،وتط ور األوض اع السياس ية واالجتماعي ة
وتعق د البني ات ،س رعان م ا تغي رت مقتض يات الحي اة االقتص ادية وأنظم ة العم ل
واإلنت اج ،مفص حة ع ن س ذاجة فك رة الق وانين الطبيعي ة والرك ون إليھ ا ،وس ذاجة
تف اؤل ج ون ل وك وأولئ ك الفيزي وقراطيين الفرنس يين .وأتض ح أن رؤاھ م يش وبھا
القصور.
نھ ض م ع مطل ع الق رن التاس ع عش ر جماع ة جمل تھم إنجلي ز .ت واتروا حت ى الق رن
العش رين ،وس موا باس م االقتص اديين الكالس يكيين .وھ م ف ي الواق ع م ن اآلب اء
الش رعيين لعل م االقتص اد الح ديث بأس ره .م نھم ديفي د ريك اردو وجيرم ي بنت ام
وم التوس وس اي ف ي الق رن التاس ع عش ر ،وألف رد مارش ال وتش ارلز جي د وتش ارلز
رس ت ف ي الق رن العش رين .عل ى أن رائ دھم الح ق ھ و مؤس س عل م االقتص اد آدم
س ميث ) (1790 – 1723ال ذي يع د األب الروح ي لالقتص اد الليبرال ي الح ديث.
وھ و ف ي واق ع األم ر األب الروح ي لعل م االقتص اد بأس ره .وض ع ف ي كتاب ه الش ھير
«ث روة األم م» أص والً لالقتص اد الليبرال ي متمش ية م ع التغي رات الح ادة ف ي أوض اع
الملكية والعمل واإلنتاج ،التي صاحبت القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
االقتص اديون الكالس يكيون ال يقيم ون ليب راليتھم – أو دع وتھم للحري ة االقتص ادية–
عل ى أس اس العناي ة اإللھي ة الخي رة وم ا تبث ه ف ي الك ون م ن ق وانين طبيعي ة لص الح
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البش ر ،ب ل عل ى أس اس وج ود ن وع م ن التواف ق الطبيع ي ب ين المص لحة الخاص ة
والمص لحة العام ة ،كفي ل بتحقي ق الت وازن الطبيع ي مھم ا أطلقن ا الحري ات .م ثالً،
الص انع يبح ث ع ن أج ر أعل ى لص ناعته ك ي يحق ق مص لحته الخاص ة ،فيض طر
لتجوي دھا لك ي ترتف ع قيمتھ ا ،فيحق ق مص لحة عام ة بإيج اد س لعة جي دة الص نع .مث ال
آخ ر :الص انع يبح ث ع ن س رعة دورة رأس الم ال – ع ن عم الء يب يعھم بض ائعه لك ي
يحق ق مص لحته الخاص ة ،ولك ي يجت ذبھم فإن ه يعم ل عل ى خف ض األس عار ،فيحق ق
مصلحة عامة ..وھكذا.
عل ى ھ ذا يمك ن ب ل يج ب ،إط الق حري ات األف راد ف ي نش اطھم االقتص ادي ،والت وازن
التلق ائي ال ذي يك اد يمث ل ي دا خفي ة تحك م الس وق ،كفي ل بتحقي ق االنض باط المنش ود،
وال حاج ة لت دخل الدول ة ،فض ال ع ن س يطرتھا عل ى وس ائل اإلنت اج .أس س
االقتص اديون الكالس يكيون علم ا يبح ث ف ي ق وانين ھ ذا «الت وازن التلق ائي» ،فك ان
م يالد عل م االقتص اد الح ديث ف ي بداي ة الق رن التاس ع عش ر ،ليتط ور ويتش عب ف ي
مساره المعروف.
ولك ن م اذا عس ى أن يك ون ھ ذا الت وازن التلق ائي س وى ق انون طبيع ي؟ وھ ل ثم ة
اخ تالف حقيق ي اللھ م إال ف ي المص طلحات؟ عل ى أي ة ح ال يرس م االنتق ال م ن الق وانين
الطبيعي ة إل ى الي د الخفي ة إل ى الت وازن التلق ائي ش كال م ن أش كال تط ور الليبرالي ة .وق د
اتض ح اآلن كي ف كان ت م ذھب الحري ة الت ي تعن ي – كم ا ص درنا الح ديث – التح رر
والتحرير معا.

 -5مفارقة الحرية :الصراع الدامي بين التحرر والتحرير
ك ان تط ور الليبرالي ة ھ و تطورلتجرب ة الحداث ة االوربي ة الت ي طبق ت الخ افقين،
واص بحت أوروب ا ف ي إثرھ ا س يدة الع المين ومرك ز الحض ارة واالس تنارة والتق دم،
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تؤك د بليبراليتھ ا أنب ل م ا حملت ه الحداث ة م ن حري ة لإلنس ان وتح رر وتحري ر .وھ ا ھن ا
مفارقة الحرية في النظرية السياسية األوربية.
فق د تبل ور نج اح الم د األورب ي ف ي ألع ن م ا ُمني ت ب ه البش رية ،أال وھ و االس تعمار ..
س لب حري ات الش عوب واس تعبادھم واس تنزاف خي راتھم؛ ليغ دو التح رر من اال يب ذلون
م ن أجل ة ال روح ال دم ،وب ات التحري ر ھ و الھ دف المنش ود ،ألن الحري ة األوربي ة
سلبت اآلخرين تحررھم!!
االس تعمار ھ و الوج ه القي بح لليبرالي ة ال ذي يتب دى لن ا ف ي خاتم ة رحلتن ا الت ي كان ت ق د
بدأت بوجھھا الجميل.
لق د ب ات واض حا أن ال تفھم األعم ق لليبرالي ة ال يك ون إال بوض عھا داخ ل أطرھ ا
األوربي ة لننتب ه إل ى أن م ا يمي ز الليبرالي ة حق ا ً أنھ ا ص يغت أوال كواق ع أوروب ي ،ث م
ص يغت الحق ا كنظري ة .لع ل ھ ذا ھ و مكم ن قوتھ ا ،فھ ي بعك س النظري ات االش تراكية
والماركسية التي ھي صياغة للنظرية أوال ثم بحث عن تطبيقھا.
ك ان نم و النظري ة الليبرالي ة من ذ أن ب دأت دفاع ا ع ن طبق ة ص غار الم الك الناش ئة
ح ديثا وص وال إل ى القتص اديين الكالس يكيين ث م تط ورات الق رن العش رين .....ھ و
ذات ه تط ور الحض ارة األوربي ة من ذ انھي ار اإلقط اع وازدھ ار الحي اة ف ي الم دن
وظھ ور البرجوازي ة ..وص وال إل ى مرحل ة الث ورة الص ناعية وانفج ار الم د
االس تعماري وم ا ت اله م ن ص نوف التبعي ة للغ رب .وكان ت الفت رة من ذ نھاي ة ح روب
ن ابليون بون ابرت ع ام 1815م حت ى قي ام الح رب العالمي ة األول ى ع ام 1914م ھ ي
أظھ ر فت رات الحك م الليبرال ي خاص ة ف ي إنجلت را ،وھ ي ذاتھ ا الفت رة الت ي اجت اح فيھ ا
االس تعمار عالمن ا الثال ث كمھم ة اض طلعت بھ ا ال دول الليبرالي ة ،إذ أفرزتھ ا آلي ات
الليبرالي ة ،وأك دتھا أھ داف الليبرالي ة وباركھ ا أقط اب الليبرالي ة .وحت ى م ع ج ون
س تيوارت م ل وكتاب ه الرائ ع «ف ي الحري ة» ال ذي يع د ت اج األدبي ات الليبرالي ة ...نج د
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ص فحات ي دافع فيھ ا ع ن ح ق وواج ب ال دول المتقدم ة ف ي اح تالل ال دول المتخلف ة
ألنھا بمثابة القاصرّ!!
ك ان م ن الض روري أن يتج ه الفك ر اإلنجلي زي – الليبرال ي ج دا – بمج امع نفس ه
لتأكي د الم د االس تعماري؛ طالم ا أن ه ي ؤ ّمن مص ادر الم واد الخ ام للص ناعات الغربي ة
وف تح الس وق لمنتجاتھ ا ،والحيلول ة دون ظھ ور ص ناعات تزاحمھ ا ف ي البل دان
المتخلف ة الت ي ال ب د وأن تبق ى ھك ذا ....لينف تح المج ال عل ى مص راعيه – فق ط ف ي
ع المھم األورب ي – للمب ادرة الفردي ة وھ امش ال ربح والتن افس الخ الق ....إل ى آخ ر
مثالي ات االقتص اد الليبرال ي ،ال ذي تھ دف سياس اته إل ى تأكي د حق وق اإلنس ان – فق ط
الغرب ي أو األب يض .أم ا إنس ان ال دول المحتل ة – ف ي الھن د أو مص ر أو الجزائ ر ...ال خ
فل م تت وان ال دول الليبرالي ة ع ن س حب ك ل ح ق ل ه – فض ال ع ن ح ق وطن ه – ف ي
الحري ة واالس تقالل والكرام ة ..والحي اة أحيان ا كم ا ف ي حال ة ش ھداء حرك ات وح روب
التحرير.
ھك ذا يب دو طبيعي ا أن تن زع الوالي ات المتح دة األمريكي ة إل ى االض طالع بال دور ال ذي
قام ت ب ه إنجلت را وفرنس ا ب األمس ،وھ و الس يطرة عل ى مق درات الع الم وتنظيم ه
وتوجيھ ه بم ا يتف ق م ع مص الح الغ رب ،وطبق ا آللي ات العص ر ،طالم ا أن أمريك ا ق د
ورثت عن أوروبا وتحديدا إنجلترا وفرنسا عرش الليبرالية.
وبالمث ل ح ين ان دفعت الغ رب وتحدي دا إنجلت را لتأس يس المش روع العنص ري
اإلس رائيلي ،والعم ل عل ى تك ريس تفوق ه وبقائ ه ،فإن ه يس توي ف ي تبري ر م وقفھم ھ ذا
أن إس رائيل حامل ة ل واء الديمقراطي ة الليبرالي ة ف ي الش رق االس تبدادي المتخل ف ،أو
أنھا أقوى وأبھى إنجازات المشروع االستعماري وأعلى أشكاله.
فتجلج ل الص يحة بحق وق اإلنس ان ف ي االنتق ال واإلقام ة حي ث يري د ،ليكتس ب أي
ش خص ف ي الع الم – ع دا الفلس طينيين المكدس ين ف ي مخيم ات الب ؤس – ح ق اإلقام ة
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ف ي فلس طين!! طالم ا انتم ى لش راذم اليھ ود .وال تقل ق حق وق اإلنس ان الليبرالي ة قي د
أنمل ة وال تغي ر توجھاتھ ا لتكس ير عظ ام الفلس طينيين وتع ذيبھم وھ دم من ازلھم
وط ردھم م ن أراض يھم وحرم انھم م ن ابس ط بس ائط حق وق اإلنس ان وھ و الح ق ف ي
س المة الب دن ...والتتوق ف كثي را إزاء أي ة حلق ة م ن حلق ات سلس لة ال تنتھ ي م ن
المج ازر كمج زرة دي ر ياس ين أو قان ا أو جن ين أو آخ ر المج ازر وأبھاھ ا واس طعھا..
مج زرة غ زة ..طالم ا أن ف ي ھ ذا م ا يؤك د األھ داف النھائي ة للحض ارة الغربي ة وم دھا
االستعماري ،أي تأكيد ھيمنة المشروع الحضاري الغربي كمشروع أوحد.
*

*

*

عل ى أي ة ح ال يظ ل التق دم المت والي خاص ة م ن خص ائص الحض ارة اإلنس انية ،ول يس
الي وم ك األمس أب داً ،وبالت الي ل يس وض ع االس تعمارية الغربي ة الي وم كم ا كان ت من ذ
ق رن أو ق رنين ،عل ى ال رغم م ن وج ود بع ض امت دادات وانعكاس ات لھ ا م ع
اإلمبريالي ة األمريكي ة وتص اعدھا البش ع ال ذي ك ان م ع اليم ين المتط رف م ن
المح افظين الج دد ف ي أمريك ا إب ان عھ د ب وش األس ود ال ذي أذاق الع الم الوب ال
والنكال.
عل ى أي ة ح ال ،كان ت نھاي ة الح رب العالمي ة الثاني ة لحظ ة فارق ة ف ي ت اريخ المش روع
االس تعماري الغرب ي األورب ي ،ل تعلن إفالس ه .ف ي أعق اب ھ ذه الح رب وكنتيج ة لھ ا
خرج ت ال دولتان االس تعماريتان الكبري ان إنجلت را وفرنس ا متھ الكتين غي ر ق ادرتين
عل ى مواص لة الزح ف االس تعماري ،فك ان الب د وأن يتوق ف .وتع اظم ش أن حرك ات
التحري ر والم د الق ومي ف ي ال دول المحتل ة ،ومن ذ منتص ف الق رن العش رين ب دأ يس ود
عص ر االس تقالل ،ول ئن ظل ت فلس طين الجريح ة حال ة فري دة بط ول الت اريخ
وعرضه.
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وت زامن م ع ھ ذا تص اعد النق د الموج ه لق يم الحداث ة الغربي ة والتن وير ..ل م تع د الحداث ة
كم ا كان ت قب ل الح رب العالمي ة ،مس لما بھ ا بوص فھا طري ق التق دم الواح د والوحي د
والتمثيل العيني لكل إيجابيات الحضارة اإلنسانية.
وم ن ث م ش ھدت الفلس فة الغربي ة ف ي النص ف الث اني م ن الق رن العش رين تي ارات دأب ت
عل ى نق د ق يم الحداث ة وإع الن أوان انتھائھ ا أو إفالس ھا ،والبح ث ع ن طري ق آخ ر،
ع ن طري ق ثال ث ،وع ن منظوم ة قيمي ة أخ رى ..خصوص ا ف ي إط ار مايس مى
بتوجھ ات م ا بع د الحداث ة ..م ا بع د االس تعمارية ..م ا بع د المركزي ة األوبي ة وھ و م ا
يتص اعد اآلن ف ي تي ارات الفك ر ال راھن ال ذي الب د وأن يس عى إل ى ح ق الكيان ات
جميعھ ا ف ي الوج ود المس تقل ،خروج ا م ن تل ك المفارق ة .لننتھ ي م ن ھ ذا إل ى أن
المث ال األعل ى والھ دف المنش ود ھ و نظري ة سياس ية تؤك د الحري ة والتح رر والتحري ر
لكل األطراف.

 - 1ال رازي ،مخت ار الص حاح ،ص  .147-146المق ري ،المص باح المني ر ،ج ،1ص  .177-176اب ن منظ ور ،لس ان الع رب ،ج،5
ص.255
 - 2ھذه مالحظة طريفة وردت على ما أذكر في مسرحية تنيسي وليامز «صيف ودخان».
 - 3يمكن الرجوع إلى تحليالت لغوية وترمينولوجي ة أوف ي وأكث ر تفص يال لتحدي د مفھ وم الحري ة ،ف ي الفص ل األول «م ا الحري ة؟» م ن
كتابنا :الحرية اإلنسانية و العلم :مشكلة فلسفية ،دار الثقافة الجديدة ،القاھرة1990 ،م .ط  2دار الثقافة العربية2009 ،م .ص ص .61-46
 - 4ومن جانبنا حاولنا إثبات انطباق ھذه المقولة الجميلة ،على نشأة علم الك الم ،ال ذي ك ان تش كال للعق ل اإلس المي الص ميم .أنظ ر كتابن ا:
الطبيعيات في علم الكالم :من الماضي إلى المستقبل ،دار قباء ،القاھرة1998 ،م .وعدنا إليه م ن زاوي ة أخ رى ف ي البح ث ال ذي تق دمنا ب ه
إلى م ؤتمر الفلس فة ف ي الفك ر اإلس المي :ق راءة منھجي ة ومعرفي ة ،أقام ه المعھ د الع المي للفك ر اإلس المي بالتع اون م ع الجامع ة األردني ة
ووزارة الثقافة ،عمان  30-29أكتوبر 2008م ،بعنوان« :نشأة الفلسفة اإلسالمية كتطور لعلم الكالم».
 - 5انظر في تفصيل التقابل بين اليمين واليسار في الفكر السياس ي األورب ي ،وظھ ور وتط ور الفلس فة الليبرالي ة كتابن ا :رك ائز ف ي فلس فة
السياسة ،دار قباء الحديثة ،القاھرة2008 ،م.
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مفھوم الوالية في كتاب حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك

ريھام أحمد خفاجي



يحوي التراث اإلسالمي نظريات سياسية ورؤى فكرية حول قضايا المجتمع المختلفة تتميز بتأصلھا
في الفكر والعقيدة اإلسالمية وتناسبھا مع روح الشريعة ومقاصدھا .وبرغم مرور الزمان ،فما زال
عديد من تلك النظريات صالحا ً للنظر فيه كمداخل لدراسة الواقع السياسي واالجتماعي المعاصر،
وليس بالطبع لتطبيق النصوص تطبيقا ً حرفيا ً .وتعد دراسة السلطة السياسية من القضايا الھامة التي
تحتاج إلى مداخل إسالمية لتناولھا ،بحيث توازن بين ثوابت ومقاصد اإلسالم وبين الواقع المعاصر
المتغير .ويبرز مفھوم الوالية كمفھوم مفتاحي لدراسة األطروحات اإلسالمية حول السلطة
السياسية .وقد تعددت االجتھادات حول الوالية وشروطھا وضوابطھا وأركانھا.
وفي ھذا الصدد ،يعد كتاب «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» لكاتبه شمس الدين الموصلي
الشافعي من النصوص الجديرة بالبحث والدراسة .فقد سعى الموصلي في كتابه إلى رسم خارطة
متكاملة لمكونات مفھوم الوالية ،من حيث القيم الجوھرية الحاكمة فيه ،وأركانه ،وشروطه،
ومستحقيه ،بل وأخطار تقلد الوالية .وجمع الكاتب بين استنباط النص واستقراء التاريخ ،فاستخرج
أحكام الواليات من القرأن الكريم والسنة النبوية ،كما عضد اجتھاداته بالوقائع التاريخية من عھد
الخلفاء الراشدين وبدايات الحكم األموي .وبلور الموصلي رؤيته لمفھوم الوالية حول قيمتي العدل
واإلحسان ،واللتين بدأ وانتھى بالبحث فيھما ،حتى أن كتاب «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك»
عرف في بعض كتب التراجم والطبقات باسم «غاية اإلحسان في أن ﷲ يأمر بالعدل واإلحسان».
وباإلضافة إلى نص الموصلي ،يعتبر باب «األمانات» في كتاب «السياسة الشرعية في إصالح
الراعي والرعية» لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكتاب «معيد النعم ومبيد النقم» للقاضي ابن السبكي
من النصوص القيمة ذات الصلة بمفھوم الوالية .ويطرح النصان رؤية إسالمية لدراسة العنصر
البشري في السلطة السياسية ،من حيث معايير اختياره وتحديد وظيفته وتقييم أدائه .ويقدم النصان
عدداً من المفاھيم في ھذا اإلطار ،مثل المسئولية ،واألمانة ،ونعمة المنصب ،والشكر عليھا .وتتميز
ھذه الرؤية بالتأصيل العميق لمفھوم استخالف البشر في األرض باعتبار أن قيام المسلم على ثغرته

 محمد بن عبد الكريم شمس الدين الموصلي الشافعي ،حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ،دراسة وتحقيق :فؤاد
عبد المنعم أحمد )اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة1996 ،م(.
 باحثة وأكاديمية من مصر .
1

أيا ً كانت في الدنيا ورعايته لحقوق العباد اآلخرين لھو ركنا ً ھاما ً في عبادة المخلوق لخالقه وتقديره
لنعمه.
وفي ھذا اإلطار ،تدرس الورقة البحثية مفھوم الوالية وقيمه الحاكمة وأركانه وشروطه ومستحقيه
بالتركيز على كتاب «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» لشمس الدين الموصلي .كما تعرض
للمفھوم ذاته لدى كل من ابن تيمية وابن السبكي ،باعتبارھما من معاصري الموصلي على فترات
مختلفة .وتسعى الورقة إلبراز جوانب التطور واالختالف في مفھوم الوالية لدى األجيال الثالثة،
خاصة مع الربط بذاكرة النصوص الثالثة.
ذاكرة النص وسقوط الخالفة العباسية
يرتبط النص بسياقه التاريخي والسياسي ،وينعكس ذلك على كاتبه ،فالنص ذاكرة كاتبه .ولد
الموصلي عام  699ھجريا ً في بعلبك ،وھو شافعي المذھب وسلفي الطريقة .وقد حفظ القرآن الكريم
ووقف على القراءات في مسجد الحنابلة في بعبك ،كما درس الحديث وعلومه ،وتتلمذ في الفقه عامة
والفقه الشافعي خاصة على أيدي عدد من أبرز قضاة بعلبك ،مثل بدرالدين التبريزي وشمس الدين
محمد بن المجد البعلي وقاض القضاة شرف الدين البارزي .وتقلد الموصلي وظائف الخطابة
والتدريس والتحديث ،كما اتجر في نسخ الكتب وبيعھا .وألف الموصلي في التفسير والفقه ،ونظم
بعض المتون الفقھية واللغوية .وتوفي عام  774ھجريا ً في دمشق.1
وتكشف تواريخ حياة الموصلي معاصرته لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،والذي تأثر الموصلي بكتابه
«السياسة الشرعية» تأثراً ملموسا ً .فقد انخرط ابن تيمية  -الذي ولد في حران عام  661ھجريا ً
وتربى في دمشق واتجه إلى دراسة علوم القرآن والحديث حتى صار من أئمة الحنابلة  -في
الجيوش اإلسالمية التي كانت تقاتل التتار ،وتنقل بين الشام ومصر فقيھا ً وعالما ً داعيا ً إلى إصالح
أحوال المسلمين وحكامھم .وكان نقد ابن تيمية لحكام المسلمين وفساد أحوالھم سببا ً في سجنه عدة
سنوات في مصر ودمشق ،حتى توفي في محبسه بقلعة دمشق عام  728ھجريا ً .كما عاصر
الموصلي ابن السبكي ،وھو عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي المولود في
القاھرة عام  728أو  729ھجرياً ،ونشأ في بيت والده قاضي القضاة تقي الدين السبكي ،وتلقى العلم
منه ومن آخرين من علماء مصر مثل أبي حيان النحوي .ثم انتقل إلى دمشق بعد تولي والده قضاء
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الشام ،حيث أخذ عن علماء الشافعية ،وأجيز بالفتوى وعمره عشرون عاماً ،كما قام بالتدريس في
دمشق وتولى قضاء الشام بعد وفاة والده عام  771ھجريا ً.2
وقد عاش الموصلي في دمشق بعيد سقوط الخالفة العباسية على يد التتار ،أي في زمن غابت فيه
الخالفة اإلسالمية للمرة األولى منذ وفاة الرسول -صلى ﷲ عليه وسلم .-والبد أن ھذا الحدث الجلل
والدموي ألقى بظالله على معاصريه وتابعيھم .وبرغم عدم ورود أخبار عن انخراط الموصلي في
قتال التتار ،إال أنه اتجه للخطابة والدعوة والتحديث .ويكشف كتاب «حسن السلوك الحافظ لدولة
الملوك» عن تصور الموصلي ألبرز آفات األمة اإلسالمية ،وھو غياب العدل واإلحسان في
الوالية .كما أنه وبرغم تقلب ابن تيمية وابن السبكي بين مصر والشام ،وتفقه كالھما في العلوم
الشرعية ،إال أن الظروف التاريخية قد انعكست بشكل مختلف على كال منھما .فبينما عاصر ابن
تيمية توابع سقوط عاصمة الخالفة على أيدي التتار ،ورصد فساد الحكام الذي كان عامالً مؤثراً في
الوصول لتلك النتيجة ،شاھد ابن السبكي نتائج ھذا السقوط ،ولمس ضعف المسلمين بسبب تشر
ذمھم وتفكك قيادتھم .وبينما شارك ابن تيمية في الجھاد ضد التتار ،ظل ابن السبكي مالزما ً للقضاء
طوال حياته.
وبصورة عامة ،تميزت الظروف التاريخية في تلك الفترة بانعدام الوجود الفعلي لمؤسسة الخالفة
من العمل السياسي حتى من الناحية الصورية كما كان الحال قبل الغزو التتري ،بينما اضطلع
المماليك بالحكم وتملكوا الشوكة ،مما خلق أزمة فكرية بين المطلوب في اإلمامة وبين ما ھو كائن.
كما ضعف دور الفقھاء في الحياة العامة بسبب ظروف الحياة الصعبة .وأدى الغزو التتري إلى
تحجيم دور الشريعة في الحياة السياسية ،وساھمت الحروب الصليبية في استنزاف قوة المسلمين من
جانب ،وعمل أھل الذمة في المجتمعات اإلسالمية ضد المسلمين من جانب أخر .وتعددت الفرق
الدينية والمذاھب مما ضيع معالم الشريعة اإلسالمية وسط تضارب اآلراء .كما لعبت الصوفية دوراً
في تصدع العقائد اإلسالمي ،بإدخال عديد من البدع.3
وقد انعكست الظروف التاريخية على الموصلي ومعاصريه بصور مختلفة .فقد جاء نص ابن تيمية،
وھو «باب األمانات» في كتاب « :السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية» ،أكثر تدقيقا ً في
معايير اختيار من يتولى المناصب العامة وأكثر حزما ً في قواعد الرقابة عليھم .وغلب على النص
2
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طابع النصح والتوجيه فيما يتعلق بأداء الحاكم لوظيفته وواجب الرعية في اختيار حكامھم
ومحاسبتھم على أعمالھم .واندرج نص الموصلي ضمن جھود إصالح الوالة باألساس ،متناوالً
شروط الوالي وأركان الوالية والقيم الحاكمة لھا ومخاطرھا .وغلب عليه أيضا ً طابع النصح
والتوجيه فيما يتعلق بأداء الحاكم لوظيفته ،واختياره لما دونه من أصحاب الواليات مثل القضاء
والشرطة .أما ابن السبكي فقد مال إلى الترفق في تقديم اإلرشادات والنصائح ألصحاب المناصب،
واكتفى بمخاطبة وجدانھم ورجاء ورعھم ،فلم يبد رغبة في التغيير أو الثورة على الفساد .ويبدو أنه
تأثر بما أبصره من مساوئ غياب الخالفة.
تعريف الوالية
لم يقدم الموصلي تعريفا ً محدداً لمفھوم الوالية ،مركزاً على مناقشة أبعاد المفھوم المختلفة؛ القيم
الجوھرية والصالحية واألركان .وفي ھذا الصدد ،يعد الماوردي من أبرز الذين عرفوا مفھوم
الوالية .وقد قسم الواليات التي تصدر عن الخليفة إلى أربعة أقسام« :والية عامة في األعمال العامة
وھم الوزراء الذين يستنابون في جميع األمور من غير تخصيص .والقسم الثاني من تكون واليته
عامة في أعمال خاصة وھم أمراء األقاليم والبلدان ألن النظر فيما خصوا به من األعمال عام في
جميع األمور .والقسم الثالث تكون واليته خاصة من األعمال العامة وھم كقاضي القضاة ونقيب
الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات ،ألن كل واحد منھم مقصور على نظر
خاص في جميع األعمال .والقسم الرابع من تكون واليته خاصة في األعمال الخاصة وھم كقاض
بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جنده ،ألن كل منھم خاص
النظر مخصوص العمل ،ولكل واحد من ھؤالء الوالة شروط تنعقد بھا واليته ويصح معھا».4
وركز الماوردي على الوزارات واإلمارة .ويشير أحمد البغدادي إلى أن الوزارة عند الماوردي
تنقسم إلى وزارة تفويض ووزارة تنفيذ .ويشترط في وزارة التفويض شروط اإلمامة ،ما عدا
النسب ،ويزيد عنھا توفر القدرات االقتصادية والعسكرية .ويشترط لھا إجراءات محددة؛ عقد من
الخليفة يتوفر فيه عموم النظر والنيابة .5وفرق الماوردي بين وزير التفويض ووزير التنفيذ؛ فاألول
له حق مباشرة الحكم وتقليد الوالة واالنفراد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب والتصرف في بيت
المال ،بينما ال يملك وزير التفويض أي من ھذه الحقوق .وبالتالي ،أجاز الماوردي استخدام أھل
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الذمة كوزراء تنفيذ ،وھو ما القى معارضة واسعة من معاصريه .6كما فصل الماوردي في اإلمارة
وقسمھا إلى؛ إمارة استكفاء بعقد من الخليفة وإمارة استيالء بعقد عن اضطرار .وفي الحالة األولى
ال تتعدى كونھا منصب إداري يمارس تحت إشراف الخليفة ،ويشترط في األمير اإلسالم والحرية،
فضالً عن شروط الوزير التنفيذي .وتخرج إمارة اإلستيالء وشروطھا عن نطاق الدراسة.7
جوھر الوالية
ركز شمس الدين الموصلي في دراسته «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» على القيم الجوھرية
في مفھوم الوالية؛ وھي العدل واإلحسان .ويعرف العدل بأنه الحكم بما أنزل ﷲ تعالي ،مستنداً إلى
أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ،ومشدداً على أن من لم يحكم بما أنزل ﷲ فقد اجتمعت فيه
صفات :الظلم ،والكفر ،والفسوق .8وكما أشار إلى عواقب الحكم بغير العدل ،وضح آثار العدل.
فيرى الموصلي أنه «قد ضمن ﷲ النصر لمن نصر ﷲ ورسوله بالغيب ،بمعنى القيام بالعدل .وبنا ًء
على ذلك ،فإن السبب الرئيسي وراء ضعف الممالك اإلسالمية أو ظھور األعداء أو اضطراب
األحوال الداخلية بھا ،ھو إخالل الملوك بشرائط النصر ،أال وھي نصر ﷲ بالحكم بالعدل .وبالتالي،
فإن الصالح والفالح في الحكم مشروط بإقامة الميزان بالقسط ،الذي شرعه ﷲ تعالى لعباده
وركوب سبيل الحق والعدل الذي قامت به السموات واألرض ،ونصر المظلوم واألخذ على يد
الظالم» .9ويشير الموصلي إلى أن عقوبة اإلمام الجائر ال تقتصر على فساد الحال في مملكته ،بل
تمتد إلى عذاب جھنم يوم القيامة .فقد نصب السلطان في األرض لدفع الظلم ،فإن ظلم ھو انتشر
الفساد وعم ،بينما القضاء بالحق يكاد يفضل الجھاد في سبيل ﷲ.10
ويؤكد الموصلي أن صالح البالد مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بصالح الحاكم وعدله .فإذا عدل السلطان
انتشر العدل في الرعية ،فأقاموا الوزن بالقسط ،وتعاطوا الحق فيما بينھم ،ولزموا قوانين العدل،
فمات الباطل ،وذھبت رسوم الجور ،فأرسلت السماء واألرض خيراتھا ،وتحسنت األحوال
االجتماعية واالقتصادية واألخالقية .ولذلك ،يؤجر الوالي على إقامته العدل وعلى ما يتعاطاه الناس
بسببه .11وفي المقابل ،فإن فساد السلطان وغياب العدل ،يقود إلى سوء أحوال العباد والبالد وتقل
البركة ،مما يعني أن صالح الحاكم ھو صالح لألمة ،فالناس تبع ملوكھم .ويروي الموصلي نقالً
 - 6المرجع السابق ،ص.148-146
 - 7المرجع السابق ،ص.155-154
 - 8محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.39
 - 9المرجع السابق ،ص.46
 -10المرجع السابق ،ص.47
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عن كتب التاريخ أنه في عھد الحجاج كانت الناس تتساءل عمن قتل البارحة؟ ومن صلب؟ ومن
جلد ،وفي عھد الوليد بين عبد الملك اھتموا ،كما اھتم حاكمھم ،بالبنيان والصناعة والزراعة .وفي
عھد سليمان بن عبد الملك ركزوا على النكاح واألطعمة ،فلما تولى عمر بن عبد العزيز دارت
التساؤالت حول الصيام والقيام والعبادات .12ويؤكد الموصلي مجدداً أن العدل قوام الملك ودوام
الدول.
ويضع الموصلي خطوطا ً ھادية للطرق إلى العدل .أوالً :أن يجمع السلطان إلى نفسه حملة العلم،
الذين يدلوه على ﷲ ويقومون بأمر ﷲ ويقضون حدود ﷲ وينصحون عباد ﷲ .فتدر المملكة على
نصائح العلماء ودعوات الصلحاء .ثانيا ً :أن ينزل السلطان نفسه مع ﷲ تعالى منزلة والته معه ،فإذا
خالفوا عزلھم ،وإن أحسنوا رضى عنھم .فالبد أن يعرف أنه مثلھم ،إذا خالف حل عليه سخط ﷲ،
وإذا امتثل ألوامر الخالق حل عنده محل الرضا .ثالثا ُ :إلتزام خصال ورد الشرع بھا في نظام الملك
والدول؛ اللين وترك الفظاظة ،والمشاورة ،وعدم استعمال راغب الوالية أو طالبھا .فطالبو الوالية
يرون أنفسھم أھالً لھا ،وھذا يخالف باب من تواضع

رفعه .ويجوز طلب الوالية لرزق يرزقه

عليھا أو خشية حصولھا في غير محلھا .13وفي ھذا اإلطار ،اھتم الموصلي بإبراز قيمة الشورى،
فقد كان الرسول )ص( يتبعھا بين أصحابه ،وسار على منواله خالفائه الراشدون ،في تعظيم بطانة
الخير واستشارتھم.14
وفي ھذا الصدد ،يتفق الموصلي مع ابن تيمية ،حيث يشير البغدادي إلى أن ابن تيمية اعتبر
المقصود من الوالية الكبرى أو الواليات الصغرى ھو طاعة ﷲ وإقامة ما يمكنه من الدين ومصالح
المسلمين والوصول للعدل .فالعدل ھو محور السياسات التي يقرھا الشرع بين عباد ﷲ .وأشار ابن
تيمية إلى آية اآلمانات ،فالحكم أمانة توفى بالعدل .وتتميز العالقة بين الحاكم والمحكوم بالتكافؤ
وليس الخضوع ،ومعيار الفصل بينھما ھو شرع ﷲ .وال يفرق ابن تيمية في ھذا الصدد بين الوالية
الكبرى والواليات الصغرى.15
أما عن اإلحسان ،فيرى الموصلي أن ﷲ أمر باإلحسان ،حيث ال تصلح كل النفوس بالعدل .فلو
وسع الخلق العدل لما قرن ﷲ العدل باإلحسان .وبالتالي ،فالبد من العدل أوالً ،ثم يزاد باإلحسان.16
 -12المرجع السابق ،ص.51
 -13المرجع السابق ،ص.61-53
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ويشدد الموصلي على ضرورة اقتران اإلحسان بالعدل ،فقلوب الرعية خزائن ملوكھا؛ فإذا عدل
السلطان ملك قلوب الرعية ،إذا جار لم يملك منھم غير الرياء والتصنع .17ويرى الموصلي في
األمر باإلحسان دليل على وجوب دفع الضرر عن المسلمين ،وإغاثة المستغيثين في النائبات ،وسد
فاقاتھم كستر عوراتھم ،وإطعام الجائعين منھم .واإلحسان واجب على اإلمام سواء من أموال بيت
المال ،أو من زكاة األغنياء ،فإن لم يكن وجب على األغنياء مواساة الفقراء ،فمن لم يرحم ال يرحم.
وقد أكد الموصلي على وجوب اإلحسان في كل شيء ،فإن كان الحديث النبوي أمر به في الذبح
الذي ھو غاية األذى ،فكيف بغير ذلك .18ويشير الموصلي إلى أنه «اتفق حكماء العرب والعجم
على ھذه الكلمات فقالوا :الملك بناء ،والجند أساسه ،فإذا قوي األساس دام البناء ،وإذا ضعف
األساس إنھار البناء؛ فال سلطان اإل بالجند وال جند إال بمال ،وال مال إال بجباية ،وال جباية إال
بعمارة وال عمارة إال بعدل فصار العدل أساس لسائر األساسات».19
ويتضح أن الموصلي متفقاً ،ومتأثراً إلى حد كبير ،مع ابن تيمية اعتبر أن العدل ھو القيمة المحورية
في الوالية .فالعدل يخلق عالقات متوازنة بين أطراف المجتمع ،ويھيئ المناخ العام للصالح
واإلصالح ،حيث االطمئنان على الحقوق ومراعاة الواجبات وإقامة الحدود .ويلقي الموصلي وابن
تيمية بجل عبء صالح المجتمع على واليه ،فبصالحه وعدله ينصلح المجتمع ،بينما يطلب من
الرعية طاعة ولي األمر .ويالحظ في ھذا الصدد ابتعاد الموصلي عن دعوة المجتمع إلى أية
إجراءات عقابية ضد الوالة الظالمين ،فعذاب ھؤالء باألساس في اآلخرة .وقد أضاف الموصلي إلى
قيمة العدل في الواليات قيمة اإلحسان ،معتبراً أن اإلحسان في الوالية يتجلى في االھتمام بإصالح
من لم يصلحه العدل وحده .وتبدو إضافة الموصلي لقيمة اإلحسان كمحاولة للفت انتباه الوالة نحو
بذل المزيد من الجھود إلصالح أحوال رعيتھم ،خاصة مع تقييد الفقھاء ألية محاوالت للتغيير
السياسي.
الواليات بين األمانة والنعمة
تراوح إدراك المفكرون الثالثة؛ الموصلي وابن تيمية وابن السبكي ،للواليات ما بين األمانة
والنعمة .واتفق الثالثة في وجود مسؤولية في الواليات يضطلع بھا اإلمام والوالة .فيرى الموصلي
الواليات أمانات ،يتوجب على اإلمام استئمان األصلح عليھا ،على كافة مستويات الواليات ،من

 -17المرجع السابق ،ص.144-142
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واليات األمصار والقضاء والشرطة وحراس الحصون وأئمة الصالة .واليقدم إال األصلح ،وال
يجوز العدول عنه لقرابة أو صداقة أو موافقة في المذھب أو الجنس ،وإال تكن خيانة

ولرسوله

وللمؤمنين .20ويبدو تأثر الموصلي واضحا ً بآراء ابن تيمية عن الواليات السياسية ،فقد سبق ابن
تيمية الموصلي مصنفا ً الواليات السياسية في باب األمانات .وبدأ ابن تيمية بتعريف مفھوم األمانة
والمسئولية بأنھا إصالح دين الخلق الذي متى فاتھم خسروا خسرانا ً مبيناً ،ولم ينفعھم ما نعموا به
في الدنيا .وبعبارة أخرى ھي إصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر الدنيا .ورأى شيخ اإلسالم أن
القسط في حقوق ﷲ وحقوق خلقه ھو القصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية وھو غاية
المستخلفين في األرض.21
أما ابن السبكي فرأى أن الوالية نعمة ال يتم شكرھا إال بحسن القيام عليھا ،وتستحق الشكر من العباد
بالقلب واللسان والجوارح .فشكر القلب ھو العلم واالعتقاد بوحدانية ﷲ سبحانه وتعالى كواھب
للنعم ،ووجوب الشكر له وحده والرضا بما قسم لعباده ووزع عليھم من أرزاق .وال يمنع ذلك
أصحاب المناصب من شكر غيرھم من الخلق الذين يساعدونھم والقسط في حقوقھم ،فشكر المخلوق
لغيره ھو جزء من شكرھم للخالق .ويكون شكر اللسان باإلكثار من حمد الخالق عز وجل والتحدث
ٌ
تصديق لما سبقه من اعتقاد في
بنعمته في منح ھذا المنصب أو ذاك لصاحبه .وشكر الجوارح
وحدانية المنعم ،باالمتثال ألوامره ونواھيه فيما يخص كل نعمة بما يليق بھا ،وكذلك استعمال نعم
المناصب في طاعة الخالق وليس في معصيته .واعتبر ابن السبكي أن القيام بالمقاصد الشرعية للنعم
والمناصب لھو أجل شكر

عز وجل على نعمته.22

وكان الماوردي قد جمع في كتابه نصيحة الملوك بين الرؤيتين؛ فالنعمة ،والمقصود بخاصة اإلمامة
أو الوالية ،إنما ھي ابتالء حيث ينظر الخالق عز وجل إلى ممارسة الفرد لما استخلف عليه ،فيكن
إما معذبا ً له أو ممتعا ً له .وفي ھذا الصدد ،يسئل الفرد عن ما بلغ في إصالح النفس ورعاية العباد
واختيار الخاصة والوالة وتھذيبھم .23إال أنه ،متفقا ً مع ابن السبكي ،يعود ليشدد الماوردي على أن

 -20المرجع السابق ،ص.67-63
 -21تقي الدين أحمد ابن تيمية ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية )بيروت :دار المعرفة للطباعة
والنشر1969 ،م(.
 -22تاج الدين عبد الوھاب ابن السبكي ،مرجع سبق ذكره.
 -23أبو الحسن الماوردي ،نصيحة الملوك ،تحقيق :خضر محمد خض ر )الكوي ت :مكتب ة الص فاة1983 ،م( ص-106
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الوالية نعمة يجب عليھا الشكر للخالق عز وجل؛ و«معنى الشكر

ولمن فوقك بالطاعة ،وللنظير

بالمكافأة ،ولمن دونك باإلفضال واإلحسان إليه ومعرفة ما يتقرب به إليك».24
ويكمن االختالف الجوھري بين أطروحات الموصلي وابن تيمية من جانب عن كون الوالية أمانة
وبين آراء ابن السبكي والماوردي عن نعمة الوالية في مستوى اإللتزام بأداء واجبات الوالية .فكون
الوالية أمانة يضع على عاتق الوالة إلتزام شديد بالقيام بواجباتھم تجاه الرعية واإلحسان إليھم ،وإال
اندرجت أعمالھم في باب خيانة األمانات .وفي المقابل ،فإن جحود نعمة الوالية والتفريط في
واجباتھا يعتمد إلى حد كبير على ورع الوالي من عدمه ،وال يحمل نفس القدر من اإللتزام كما في
حالة اعتبار الوالية أمانة .وبرغم تجنب دعوة الرعية لعزل الفاسدين من الوالة ،إال أن اعتبار فساد
الوالة من قبيل خيانة األمانات يبقي باب المحاسبة الشعبية للوالي خياراً قائما ً .ويصعب في المقابل
وجود محاسبة شعبية على جحود الوالي لنعمة الوالية.
الصالحية للوالية وأركانھا
يتفق الموصلي وابن تيمية في التأكيد على ضرورة تولية األصلح للوالية ،بحيث ترتبط الصالحية
بشكل مباشر بطبيعة الوالية .فيحدد الموصلي األصلح في كونه األصلح للمشمول بالوالية .وفي
الصدد ،يشير الموصلي إلى أن الوالة أجراء لدى المسلمين ،أستأجرھم الخالق عز وجل لرعاية
العباد والقيام على شئونھم ،فالوالة نواب ﷲ تعالى على عباده ،وھم وكالء العباد على أنفسھم.
فالحكم يحمل معنى الوالية والوكالة .25إال أنه يجوز تقديم الصالح على األصلح في حالة كون الثاني
بغيضا ً إلى الناس ويكون الصالح محببا ً إلى أنفسھم ،حيث اإلقبال موجب للمسارعة في الطواعية
واإلمتثال لألوامر .والصالحية للوالية لدى الموصلي مرتبطة بطبيعة الوالية؛ فاألصل في القيام
بأمر األيتام ھو األعرف بمصالحھم ،واألشد شفقة عليھم .وكذلك ،األصلح في اآلذان لألعلم
بالمواقيت وحسن الصوت ،وفي القيام بأمر الحروب يقدم األشجع واألعلم بمكائد الحروب ،ونفس
الشيء في إمامة الصالة ،والقيام بأمر الموتى ،والقيام بأمر الصغار ،ووالية النكاح .وكما يقول
الموصلي فإن «الضابط في الواليات كلھا أنا ال نقدم فيھا إال أقوم الناس بجلب مصالحھا ودرء
مفاسدھا ،فيقدم األقوم بأركانھا وشرائطھا على األقوم بسننھا وآدابھا».26

 -24المرجع السابق ،ص.144
 -25محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.67-63
 -26المرجع السابق ،ص.70
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ويرى الموصلي أن الوالية لھا ركنان :القوة واألمانة .وكما حال الصالح فالقوة في كل والية
بحسبھا .فالقوة في الحرب ترجع إلى الشجاعة والخبرة ،والقوة في القضاء تعود إلى العلم بالعدل
والفطنة .وفيما يتعلق باألمانة ،فھي ترجع إلى خشية ﷲ وأال يشتري بأياته ثمنا ً قليالً .ويؤكد
الموصلي بأن اجتماع القوة واألمانة في زمانه قليل .27وذكر الموصلي عدداً من األمثلة من تطبيق
تولية والية الحرب للقوي الشجاع ،وإن كان فيه فجور ،من عھد الرسول )ص( والخلفاء الراشدين،
إال أنه عند الحاجة لألمانة ،كما في تحصيل األموال ،تقدم أھمية األمانة على القوة .28وأشار إلى
ضرورة الجمع بين اللين والشدة في الوالية ،وإن لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد تحصل
بھم الكفاية.
ومن جانبه ،اھتم ابن تيمية إلتمام ھذه الواليات بمعرفة األصلح الستخدامه عليھا من خالل تحديد
مقصود الوالية بدقة وطريق تحقيق ھذا المقصود ،ثم اختيار الشخص القادر على القيام بھذه الوالة
ومقاصدھا ،األمثل فاألمثل .وأكد على غلبة مقاصد الدين مثل الجھاد والصالة على ما دونھا من
مقاصد الدنيا .وشدد ابن تيمية على استعمال األصلح للوالية ،استناداً إلى معياري القوة واألمانة ،إذ
أن إسناد المسئولية إلى غير أھلھا لھو تضييع لألمانات .ورأى أن ترتيب وشكل معياري القوة
واألمانة يختلف بحسب كل والية ،حتى أن بعض الواليات قد ال تقع الكفاية فيھا بواحد ،بل تحتاج
إلى عدد من الرجال.29
بدا الموصلي مجدداً متأثراً بأطروحات ابن تيمية عن أركان الوالية؛ القوة واألمانة ،وضرورة تولية
األصلح بحسب طبيعة المشمول بالوالية .ويتسق ركنا الوالية المذكورين مع تصور المفكرين عن
كونھا أمانة ،والتي يجب اتسام القائم عليھا باألمانة .وقرن المفكران القوة باألمانة تأثراً بالظروف
السياسية التي عاصراھا ،حيث افترقت األمانة عن أصحاب الشوكة والعكس .إال أن الموصلي وابن
تيمية أدركا أن ذلك الفراق بين األمانة والقوة أسفر عن ضياع الوالية ،فال عم العدل وال انتصرت
البالد.
واجبات الوالة
يرى الموصلي أن الوالي ينبغي أال يشغل أوقاته بحظوظ نفسه ،كي ال تضيع مصالح الناس .كما
يجب أن يجمع في مجلسه بين حسن السمت والوقار من غير عبوس ،ويكون دائم البشر من غير

 -27المرجع السابق ،ص.75
 -28المرجع السابق ،ص.77-76
 -29تقي الدين أحمد ابن تيمية ،مرجع سبق ذكره.
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ضحك ،كثير الصمت ال يتكلم إال في خير .30ودعا الموصلي الوالي إلى القضاء بالعدل والفطنة،
وعدم اتباع أثر الھوى ،بمعنى أال يعمي العين عن النظر إلى مساويه ،أو يصم األذن عن استماع
العدل فيه .كما حذر الموصلي من الرشوة والھدية ،فإنھما يجعال الحق باطال ،والعدل جوراً ،إال في
حالة الرشوة لدفع الظلم أو التوصل إلى الحق .31واعتبر الموصلي في ھذا الصدد ھدايا العمال
غلول ،كما في السنة النبوية ،فالواجب أن يكون للحاكم رزق مقدرار أجرة العمل ،بحيث يكون قدر
كفايته .وعضد الموصلي مقوالته باستقراء التاريخ في عھد الخلفاء الراشدين مع عمالھم .32وقدر
الموصلي أنه اليجوز تولية اليھود والنصارى على المسلمين ،وال إستكتابھم على بيت مال
المسلمين ،حيث خونھم ﷲ ،فاإلستعانة تكون باإلساس بأھل القرآن .وتجوز االستعانة بأھل الذمة في
القتال ،حيث ال والية وال إستئمان .33واعتبر الموصلي اتخاذ الحجب من الوالي مدعاة للفساد،
فتصير الحاشية ملوكاً ،يمنعون المظلوم من شكاية مظلمته ،ويفعلون ما يريدون ،ويكذبون على
الملك.34
وطبقا ً البن تيمية فإن من واجبات صاحب الوالية ترسيخ أسس الشريعة في المجتمع ووضعھا
موضع التطبيق على األفراد وعلى جميع المستويات .وكان الواجب الثاني الدعوة إلى الدين
ومحاولة القضاء على الشرك ،والواجب الثالث ھو المشاورة لتحقيق التعاون بين الفئات المختلفة
للمجتمع .وأخيراً ،فالواجب الرابع ھو الحكم بالعدل في الحدود والحقوق ،بحيث يتم استيفاء حقوق
ﷲ وحقوق العباد على الوجه الذي جاءت به الشريعة.35
برغم عدم اختالف الموصلي مع ابن تيمية في جوھر واجبات الوالة ،إال أن األول قد قدم ارشادات
وتحذيرات تفصيلية لما يجب وما ال يجب من واجبات الوالة .ويبدو الموصلي متأثراً بالظروف
السياسية التي عاصرھا في ھذا الصدد أكثر من ابن تيمية .وقد يكون ميل ابن تيمية للتجريد
والعمومية فيما يتعلق بواجبات الوالة راجعا ً إلى إدراكه الفتقاد والة عصره لجوھر الشريعة
ومقاصدھا في الحكم ،وبالتالي فإن القضايا التفصيلية مثل عدم اتخاذ الحجب أو الغلول ال تبدو
مجدية معھم .وفي المقابل ،فإن الموصلي قد سعى باإلساس إلدراك ما ھو ممكن وليس ما ھو
مفترض.
 -30محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.100-89
 -31المرجع السابق ،ص.102
 -32المرجع السابق ،ص.122-107
 -33المرجع السابق ،ص.132-123
 -34المرجع السابق ،ص.83
 -35أحمد مبارك البغدادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.243-239
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الوالة والعلماء
تطرق الموصلي وابن تيمية وابن السبكي للعالقة بين الوالة والعلماء كنموذج لحركة المجتمع القائمة
علي الشريعة ،حيث مثلت محوراً ھاما ً من محاور النصوص الثالثة .فرغب الموصلي الوالة في
االقتراب من حملة العلم ،الذين يدلوه على ﷲ ويقومون بأمر ﷲ ويقضون حدود ﷲ وينصحون عباد
ﷲ .ويكون ذلك في رأيه من الطرق الھادية إلى العدل فتدار المملكة على نصائح العلماء ودعوات
الصلحاء .وبينما فضل ابن تيمية أن تقوم تلك العالقة على النصيحة الحازمة والمشاورة ،حث ابن
السبكي العلماء على االلتزام بقواعد العلم وأخالقه في التعامل مع العامة ،ولم يتطرق لعالقتھم
بالحكام .إال أن ابن السبكي أشار إلى أن مفتي المسلمين معني بإصدار األحكام والفتاوى دون متابعة
تنفيذھا أو التعقيب على مسلك الحاكم في األمور المختلفة .وبالتالي فإن الحديث عن التغيير السياسي
لدى ابن تيمية كان أكثر وضوحاً ،حيث لم يجد غضاضة في الدعوة لعزل الوالة إذا خالفوا الشرع
أو افتقدوا الدراية الكافية بشئون الحكم ومقتضيات وظيفتھم العامة ،بينما كان ابن السبكي أكثر
محافظة في ھذا الصدد ،إذ دعا إلى استقرار الحكم وطاعة أولي األمر ،ولو بااللتفاف والتحايل على
بعض أوامرھم المخالفة للشرع .ورغم ذلك لم ينف ابن السبكي أن أخالق أھل الحكم تدھورت في
عصره عما سبقه من عصور ،مستشھداً بمظاھر ترفھم وبذخھم ،ذلك التغير الذي له أبلغ األثر على
الرعية .غير أنه أشار أيضا ً إلى فساد أخالق كثير من أھل زمانه الذين لم يعد باإلمكان مخاطبة
وجدانھم بنفس مستوى خطاب السلف الصالح ،حتى أنه رأى أن زوال نعم المناصب لدى أھل زمانه
كان نتيجة عدم كفاية الشكر.
عزل الوالة
وضح الموصلي شروط عزل الوالة في االرتياب في فساده ،وال يصح عزل الوالي بمن ھو دونه،
لما فيه تفويت للمصالح .ويصح عزله لصالح األفضل لتقديم لمصالح ،.ويجوز العزل لصالح من
يساويه في المميزات .36وينبغي على اإلمام التحقيق قبل العزل ،للتأكد من المزاعم ،والتعرف على
الحق .وكان الموصلي قد استعرض األخطار الناجمة من تولي الوالية .فالقضاء كالذبح بالسكين؛
بمعنى أن األخوف ھو ھالك البدن وليس الدين ،أو أن الذابح بالسكين يذبح الضحية ليتعجل إرھاق
نفسھا وبغيرھا يكون فيه تعذيب .فالمثل ضرب ليكون المتولي على حذر .ويدلل الموصلي على
صعوبة ذلك بأن كبار التابعين كانوا يھربون من القضاء.37
 -36محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.80
 -37المرجع السابق ،ص.138-132
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وتحدث ابن السبكي عن مرحلة زوال النعم والمناصب ،وھو ما لم يتناوله ابن تيمية ،محاوالً إدراك
ذلك الزوال على وجھين ،فھو إما ابتالء نتيجة عدم شكر نعمة المنصب ،أو تبديل للنعمة بأحسن
منھا مما قد ال يدركه العبد في حينه .واعتبر ابن السبكي أن من الفوائد اإليمانية لزوال نعمة
المنصب اإلقرار بفضل الخالق المانح ومعرفة عزه واإلنابة إليه ،ومن الفوائد العملية لذلك التنبه
لفساد األحوال ومعرفة قدر النعمة ،فإن النعم ال تعرف أقدارھا إال بعد فقدھا .ونصح الخلق بالصبر
والرضا عند زوال النعم امتثاالً لحكمة المانح والمانع عز وجل فإن أشد الناس بالء األنبياء ثم
الصالحين.
خاتمة :نحو رؤية إسالمية لدراسة السلطة السياسية
حاول المفكرون الثالثة؛ ابن الموصلي وابن تيمية وابن السبكي ،صياغة رؤية إسالمية لدراسة
العنصر البشري في السلطة السياسية من خالل وضع تصور لمقاصد المناصب السياسية ومؤھالت
شاغليھا وواجباتھم وآليات الرقابة عليھم سواء العملية منھا أو اإليمانية ،مرتكزين على السياسة
الشرعية .ويشير البغدادي إلى أن الفرق بين األحكام السلطانية والسياسة الشرعية يكمن في أن
األولى تتصل بالتطبيق العملي ،فھي أحكام صادرة عن السلطان ،تحمل عنصري اإللزام أو التنفيذ
الجبري ،وقد تتوافق مع الشرع أو تتعارض معه .وفي المقابل ،تركز السياسة الشريعة على
التأصيل الشرعي لألحكام استناداً للقرآن الكريم والسنة النبوية .وقد ركز الفقھاء في مؤلفاتھم عن
األحكام السلطانية على األحكام الالزمة إلدارة الدولة لمختلف الواليات ،كالقضاء والحروب
والحسبة والوزارة واإلمارة.38
وانطلق المفكرون الثالثة من محورية مفھوم استخالف البشر في عمران األرض وعبادة الخالق
الواحد المنعم ،وأكدوا على مفاھيم مثل وحدانية ﷲ وحاكميته .وقد حاول ابن تيمية ،وتأثر به
الموصلي إلى حد كبير ،وابن السبكي ،كل على حدا ،تقديم تأصيالً نظريا ً لتوظيف السلطة السياسية،
وخاصة العنصر البشري بھا ،في إطار تلك المنظومة واستناداً إلى تلك المفاھيم .كما ربط المفكرون
الثالثة المناصب السياسية بمقاصد الشريعة وغاياتھا .فبينما قرن ابن تيمية والموصلي معايير شغل
الوظائف والرقابة عليھا بالمقصد الشرعي منھا ،ربط ابن السبكي بينھا وبين ورع القائمين عليھا
وشكرھم ﷲ على نعمتھا .ولذلك تبرز في رؤية ابن تيمية ،وبصورة أقل الموصلي ،آليات المحاسبة
والثواب والعقاب ،في مقابل المحاسبة الروحانية والوازع اإليماني عند ابن السبكي .ويؤخذ على ابن

 -38أحمد مبارك البغدادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.223-222
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السبكي تأكيده على دور الورع في التعامل مع المناصب السياسية رغم إقراره بضعف البعد
اإليماني لدى معاصريه عمن سبقھم من السلف الصالح.
وتصب ھذه األطروحات لعملية تولي المناصب السياسية في المنظومة المتكاملة والمتشابكة للعالقة
بين الخالق ومخلوقاته من جانب وبين المخلوقات بعضھا ببعض من جانب آخر .وتقوم تلك
المنظومة علي مفھوم االستخالف ،الذي يقوم فيه اإلنسان بإعمار الكون كجزء من عبادتھم للخالق
سبحانه وتعالى .فنعمة المنصب وأمانته وجھان لعملة واحدة ھي خالفة ﷲ في األرض .فكما أن كل
مسئولية نعمة فإن كل نعمة أمانة ومسئولية .وبينما يحدد الموصلي وابن تيمية معايير واضحة
الختيار من يتولى المناصب العامة ومحاسبتھم والرقابة عليھم ،يرى ابن السبكي المجال أن الوازع
اإليماني عند المستخلفين ھو العامل الحاسم للقيام بھذه المھام حيث يخاطب وجدانھم ويذكرھم
بإمكانية زوال نعم المناصب عنھم.
ويمكن النظر إلى ھذه النصوص الثالثة كنماذج لمداخل متكاملة لدراسة السلطة السياسية نابعة من
الشريعة اإلسالمية ومقاصدھا .ولعل القراءة المتأنية لتراثنا السياسي اإلسالمي تضيف إلى جھود
الباحثين السياسيين الساعين إلى إيجاد علم سياسة إسالمي معاصر .وال شك أن ھذه القراءة تحتاج
إلى دراية بأحكام الشريعة وفقه الواقع في آن واحد.
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ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم:
ﻗراءة ﻣﺣﻣد ﻓرﺷوخ

ﻓراﻧز روزﻧﺗﺎﻝ



ﻳطــرح ﻓ ارﻧــز روزﻧﺗــﺎﻝ «اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ» ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻷوﻝ ,ﻣﺗﺣــدﺛﺎً ﻋــن ﺿــرورة اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ أﺻــﻝ ﻣﻔﻬــوم اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧطــﺎق
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻓﻲ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑـﻝ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ,ﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن اﻟﺣـر ﻣـن اﻟوﺟﻬـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ ﻣﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟﻌﺑـد اﻟـذي ﻛـﺎن ﻣﻠﻛـﺎً ﻟـﻪ ,وﻗـد

اﺣﺗﺎج ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف اﻟواﺿﺢ إﻟﻰ ﺟﻬود ﻋﻘﻠﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻹﻋطﺎء «اﻟﺣرﻳﺔ» ﻣﻔﻬوﻣﺎً ﺟدﻳداً ﻳوﺳـﻊ ﻣـن ﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ اﻟﻘـدﻳم ,وﻳﺑـدو

أن اﻹﻏرﻳق ﻛﺎﻧوا أوﻝ اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن ﻓﻲ ذﻟك ,ﺣﻳن ﺟﻌﻠوا اﻟﺣرﻳـﺔ إﺣـدى «اﻟﻔﻛروﻳـﺎت» اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد اﻟﻣﺳـﺎر اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻌـﺎﻟم.

وﻳظﻬــر ﻟﻧــﺎ أن ﻣﻔﻬــوم اﻟﺣرﻳــﺔ ,ﺗطــور إﻟــﻰ ﻣﺻــطﻠﺢ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﺗﺣدﻳــدﻩ إﻻ ﺑﻣــﺎ ﻳﻌطﻳــﻪ ﻟــﻪ اﻟﻌﻘــﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ,ﻓﺧــرج ﻋــن أي
ﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ,ﺑﻝ وﺻﺎر ﻣوﺿوع أدﺑﻳﺎت واﺳﻌﺔ.

ﻟﻛن ,ﻋﻠﻰ رﻏم ﻏﻳﺎب إﺟﻣﺎع ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺣرﻳـﺔ ,ﻫﻧـﺎك أﻣـور ﺗﺗﺻـﻝ ﺑﻬـﺎ ﻏﻳـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻧﻘـﺎش ,ﻓﻠﻠﺣرﻳـﺔ «ﻣﺳـﺗوﻳﺎت» إن
ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر ,ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﺛﻧﻳن ﻣﻧﻬﺎ ,ﻣﺑدﺋﻳﺎً  :اﻷوﻝ ﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ اﻟوﺟـودي ,اﻟـذي ﻳﺿـﻳف اﻟﻳـﻪ اﻹﺳـﻼم

 -واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟدﻳﻧﻳـﺔ اﻷﺧــرى – ُﺑﻌـداً ﻛﻼﻣﻳـﺎً ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـﺎً ,واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻫـو اﻟﻣﺳــﺗوى اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ,واﻟﻣﺳــﻠﻣون ﻳﻘﻳﻣـون ﺗﻠﻘﺎﺋﻳـﺎً

ﻓﺻﻼً ﻗﺎطﻌﺎً ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

وﻫ ــذان اﻟﻣﺳ ــﺗوﻳﺎن ﻳﻣﻛ ــن أن ﻳﺗﺷ ــﻌﺑﺎ ,إذا ﻛﺎﻧ ــت اﻟﻣﺳ ــﺄﻟﺔ ﺗﺣدﻳ ــد اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣرﻳ ــﺔ ﺑﺄوﺿ ــﺎع ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ,أو

ﺑﻣﺷﻛﻼت ﻧظرﻳﺔ ,ﻓﺎﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎﺳﺑرز ﻳﻘـرر « :أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﻘـوم ﺗﻣـﺎﻳز ﺑـﻳن اﻟﺣرﻳـﺔ

اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ,ﻓﺎﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﺗﻌﻧــﻲ ﺗﺻــرف اﻹﻧﺳــﺎن ﺑــﺄﻣورﻩ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ,واﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻘــوم ﻓــﻲ

ﻏﻳﺎب ﺗﺎﻧك اﻟﺣرﻳﺗﻳن ,ﻛﻣﺎ ﻓﻲ روﺳﻳﺎ اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ ,أﻣﺎ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻣﻛن أن ﺗزدﻫر إﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻷﻣـن واﻟﻘـﺎﻧون,

ٕوان ﻓـﻲ ﻏﻳــﺎب اﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ,ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﺣـﺎﻝ ﻓــﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳــﺎ اﻟﻘﻳﺻـرﻳﺔ ,ﺑﻳﻧﻣــﺎ اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﺗــﺗﻠﺧص ﻓــﻲ أن ﻳﻛــون

ﻟﻛﻝ ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻣن ﻳﺣﻛﻣﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ».

ﻟﻘد ﻻﻗت ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺣدﻳد اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺷﻼً ذرﻳﻌﺎً ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ,وﻣﻣﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﻳﺎﺳـﺑرز ...« :إﻧﻧـﻲ واﺛـق

ﻣن وﺟودﻫﺎ ﻟﻳس ﺑﺗﺄﻣﻼﺗﻲ ﺑﻝ ﺑﺄﻧﻲ أﻋﻳﺷﻬﺎ» ﻓﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺣوﻟﻬﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗـﻊ وﺳـﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻـﻝ ,وﺳـﺗﺑﻘﻰ ﻫـﻲ ﻣوﺿـوع
ﺳوء ﻓﻬم داﺋم.

ادﻋوا أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺧﺿوع اﻟﻔـرد ﻟﻧظـﺎم أﻋﻠـﻰ .ﻓـراود
وﻟﻘد ﺣﺎوﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﻳن ﺣذف ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻣن داﺋرة اﻟﻔرد ,و ّ

«ﺗراﻳﺗﺷ ــﻛﻪ» ﺣﻠ ــم ﻋ ــن وﺟ ــود دوﻟ ــﺔ ,ﻫ ــﻲ واﺣ ــﺔ اﻟﺣرﻳ ــﺔ اﻟﻔردﻳ ــﺔ ،ﻣﺻ ــدرﻫﺎ «ﺣرﻳ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﺔ ﺣـ ـرة» .وﺗﺣ ــدث

أﻧﺗرﺑوﻟــوﺟﻲ آﺧــر ﻋــن أن ﻣﻔﻬــوم اﻟﺣرﻳــﺔ ﻳﺗﺣــدد ﻓﻘــط ﺿــﻣن ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻣــﻧظم ﻣــزود ﺑــدواﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ وأدوات

وﻗﻳم ,ﺗﺳﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺿـرورة وﺟـود ﻗـﺎﻧون وﻧظـﺎم ,أي  :ﻣﻧظوﻣـﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ .ﻣﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ أن اﻟﺣرﻳـﺔ ﻫـﻲ ﻗﺑـوﻝ اﻟﻘﻳـود اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎﺳـﺑك
وﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ.

 كتاب للمؤلف فرانز روزنتال ،ترجمة رضوان السيد ومعن زيادة ،نشر الكتاب للمرة األولى باللغة اإلنجليزية سنة 1960م وبالعربية سنة 1978م
وأعيد نشره سنة 2007م.
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ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ,ﻫﻧـﺎك ﻣﻔﻬـوم اﻟﺣرﻳـﺔ اﻟـذي ﻳﻌﻧـﻲ ﺗﺳــﻠﻳم اﻟﻔـرد ﻟﻠﻘـﺎﻧون واﻟﻧظـﺎم اﻹﻟﻬﻳـﻳن – وﻫـو اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟـذي ﻳﻌﻧﻳﻧــﺎ

ﻫﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة – ﻷﻧﻪ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟوﺿـﻊ اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم .ﻳﻘـوﻝ «ﻏﺎردﻳـﻪ» « :رﻏـم ﻛـﻝ اﻹﺧﺗﻼﻓـﺎت ,ﻓـﺈن اﻟﻣﻔﻬـوﻣﻳن
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻳﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ أﻣر واﺣد ,ﻓﻼ ﺣس ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠم أو اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻋﻠـﻰ ﺗواﻓـق

ﺗــﺎم ﻣــﻊ ﻧﻔﺳــﻪ وﻣــﻊ ﻧظــﺎم أﺳــﻣﻰ» .وﻳﺗﺳــﺎءﻝ أﺣــد اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن ،ﻫﻧــﺎ ,ﻋﻣــﺎ إذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻫــذا اﻟﺗﻧــﺎﻗض اﻟﻐرﻳــب – اﻟﺣرﻳــﺔ ﻋــن

طرﻳق اﻹذﻋﺎن  -ﻣﺎ ﻳﺻف ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺄزق اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ,ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أي ﺗراث دﻳﻧـﻲ آﺧـر .وﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن
ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺳﻠﻳﻣﺎً وﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻹﻟﻬﻲ ﻟﻳﺳت ﻓﻛرة ﺣدﻳﺛﺔ.

إن ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺗﺣدﻳدات اﻟﺣرﻳﺔ ,وﻣﻬﻣﺗﻧﺎ ﻫﻧﺎ أن ﻧﺟﻣﻊ اﻹﺷﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻔﻛـرة اﻟﺣرﻳـﺔ
وﻧﻘﻳﻣﻬﺎ ,وﺳﻳزودﻧﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻘﻳﻳم دور اﻟﺣرﻳﺔ ﺣﺿو اًر أو ﻏﻳﺎﺑﺎً ,دوﻧﻣﺎ وﻗوع ﻓﻲ ﺗﻌﻣﻳﻣﺎت ذاﺗﻳﺔ.
ّ

وﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ,ﻳﺑﺣــث روزﻧﺗــﺎﻝ «ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻠﻐــوي» ,ﻓﺎﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ «ﺣــر  »freeﻟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻓــﻲ

اﻟﻌﺑرﻳــﺔ « »herﻣــﻊ ﺗﺣ ــوﻝ طﻔﻳــف ﺑﺗ ــﺄﺛﻳر اﻟﻘﻳــﺎس ,ﻛﻣــﺎ اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﻳﻬودﻳــﺔ اﻵراﻣﻳ ــﺔ اﻟﺻ ــﻳﻐﺔ ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ ,ﻛ ــذﻟك اﻟﺗدﻣرﻳ ــﺔ
واﻟﻧﺑطﻳــﺔ ,ﻣﻣــﺎ ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ أن اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻣﻌروﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻠﻬﺟــﺎت اﻟﺳــﺎﻣﻳﺔ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ .أﻣــﺎ اﺷــﺗﻘﺎق اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻓﺑﻘــﻲ
ﻏﺎﻣﺿﺎً ,إذ ﻫو ﻟﻳس اﺷﺗﻘﺎﻗﺎً أوﻟﻳﺎً ﻣن اﻟﺻﻳﻐﺔ «ﺣر» ﺑﻝ ﻫو اﺷﺗﻘﺎق ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﺟردة ,وﻫذا ﻧﻔﺳﻪ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠـﻰ

اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ,ﻓﺈن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻳس واﺿﺣﺎً ,وﻳﺑدو أن ﻛﻠﻣﺔ «ﺣرﻳﺔ» ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟـرد ﻛﺎﻧـت ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ
اﻟرﻣﺔ ﺗرد ﻛﻠﻣﺔ «ﺣرﻳﺔ» ﺑﻣﻌﻧﻰ «ﻧﺑﻳﻝ» ,وﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌﻧـﻰ « :ﺷـرﻳف» و
ﻋرب ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ,ﻓﻔﻲ ﺷﻌر ذي ّ
«ﺣﺳـن» ,ﻛﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﻌﺑـرة ﻋـن اﻟﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻟﻠـرق .وﻫـﻲ ﻣﺛـﻝ اﻟﺻـﻳﻎ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﺑﻳـﺎء اﻟﻧﺳـﺑﺔ ,ﻟـم ﺗﻛــن

ﺗﺟﻧب اﻟﺷﻌراء اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﺷﺎﻋرﻳﺔ ,ﻟذا ّ
ﻷﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ,ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن
إن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛون اﻟﻣﺻطﻠﺢ «ﺣر» ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻪ اﻟﻣﺿﻣوﻧﻲ ﻳﻌﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد «اﻟﺣرﻳﺔ» ٌ
ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻣﺎت ﻋرﺑﻳﺔ أﺧرى ﺗﻔﻳـد ﻣﻌﻧـﻰ ﻛـون اﻹﻧﺳـﺎن ﺣـ اًر ؛ ﻣﺛـﻝ  :إطـﻼق اﻟﺳـراح ,واﻻﻧﻌﺗـﺎق ،واﻟﺧـﻼص .أﻣـﺎ اﻻﺧﺗﻳـﺎر
ﻓﻬو ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻧﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ «اﻹرادة اﻟﺣرة» وﻗد اﺳـﺗﺧدﻣت ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺎت ﻛﻠﻣـﺔ «إرادة» ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ,ﻏﻳـر أن

ﻛﻠﻣــﺔ «اﺧﺗﻳــﺎر» ﻗــد ﺣــددﻫﺎ «اﻟﻛﻧــدي» «ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻹرادة اﻟﺣ ـرة اﻟﻣﺳــﺑوﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗــدﺑر واﻟروﻳــﺔ» .ﻓﻔــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻟــم ُﻳﻧظــر إﻟــﻰ
اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺣرﻳﺔ ,وﺑﻘﻲ اﺻطﻼﺣﺎً ﻣﺣدود اﻻﺳﺗﺧدام.
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ,ﻋرف اﻟﻌرب ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ﻓﻛرة «اﻟﺟﺑر» اﻟذي ﻋﻧﻰ ﺳﻠﺑﺎً ﻟﻺرادة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣرة.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻫـذﻩ ,ﻫﻧـﺎك اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻟﻔﺎرﺳـﻳﺔ «آزاد» ﻣـﺛﻼً ,اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﺧدﻣت ﻓـﻲ إﻳـران ,واﻟﺗـﻲ ﺗطﻠﻌﻧـﺎ

ﻛون اﻹﻧﺳـﺎن ﺣـ اًر ﻣـرﺗﺑط ﺑوﻻدﺗـﻪ ﻓـﻲ أﺳـرة
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ,واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ّ
أن ْ
ﻣﺗﻣﻳـزة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺎ ,ﻣﻣـﺎ ﻳﻧـﺎﻗض ﻣـﺎ ﺳـﺎد ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ﻣـن اﻋﺗﺑـﺎر ﻛـﻝ إﻧﺳـﺎن – ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن أﺻـﻠﻪ وﻣﻧﺷـﺋﻪ – أﻫـﻼً

ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أي ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻟﻘد اﺳﺗﻧﻛر اﻟﻣﺳـﻠﻣون ﻫـذا اﻟﺗـدرج اﻟﻬرﻣـﻲ اﻟﻘﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ إﻳـران ,ﻓظﻬـرت ﺗـﺄﺛﻳرات ذﻟـك

ﻋﻠــﻰ ﻣﺿــﺎﻣﻳن «آزاد» ﻻﺣﻘ ـﺎً ,ﻟ ـﻳﺧﻠص إﻟــﻰ أن ﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ وﺟــدت ﻟــدى اﻟﺷــﻌوب ﻏﻳــر اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻗﺑــﻝ دﺧوﻟﻬــﺎ

اﻹﺳﻼم ,ﻏﺎﺑت ﺗﻣﺎﻣﺎً أﻣﺎم اﻟﻣوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟذي اﻋﺗﻣد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم.

ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث  :ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺣرﻳﺔ ,ﻳﺛﻳر اﻟﻣؤﻟـف ﺻـﻌوﺑﺔ ﺗﺗﺑﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـﺎدر ,ﻓـﺄﻛﺛر «اﻟﺗﻌرﻳﻔـﺎت» ﻻ ﺗوردﻫـﺎ ﻷﻧﻬـﺎ

ﻟم ﺗﻛن ﻣﺻطﻠﺣﺎً ﻓﻧﻳﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .أﻣﺎ اﻗدم ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘد ﺻدرت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ

اﻟﺳ ـرﻳﺎﻧﻳﺔ «ﻟﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ أوﺑــﺎزود» )  800م( ،ﺣﻳــث ﻳﻘــوﻝ « :اﻟﺣرﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻘــوة ﻏﻳــر اﻟﻣﺣــددة ﻟﻠطﺑــﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ» ,ﻣﻌﺑ ـ اًر
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ﺑطرﻳﻘﺔ ردﻳﺋﺔ ﻋن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺎت اﻟﻼﻫوﺗﻳـﺔ آﻧـذاك ,ﻛﻣـﺎ ﻳﺻـف «أﻓـراﻳﻳم اﻟﺳـوري» اﻟﺣرﻳـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ «ﻫﺑـﺔ اﷲ اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣﻬﺎ
ﻵدم ,ﻓﺎﻣﺗ ــدﺣﻬﺎ ﻷﻧﻬ ــﺎ «ﺻ ــورة اﷲ اﻟﺗ ــﻲ ﺑ ــدوﻧﻬﺎ ﻳﻧﻬ ــﺎر اﻟﻌ ــﺎﻟم ,ﻓﺎﻟﺣرﻳ ــﺔ وﺟ ــدت ﻟﻛ ــﻲ ﻳﺳ ــﺗطﻳﻊ اﻹﻧﺳ ــﺎن أن ﻳﺧﺗﺎرﻫ ــﺎ أو

ﻳرﻓﺿﻬﺎ ,ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوع ﻗﻳود ﻳﻧزﻟﻬﺎ اﷲ وﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ,وﻋﺑﺛﺎً ﻳﺣﺎوﻝ اﻟﺷﻳطﺎن اﺣﺗواءﻫﺎ».

ﺣﻳز ﻣﻧـزو ﻟﻠﺣرﻳـﺔ ﻓـﻲ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻛﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻓﻛﺎن اﻟﺟدﻝ ﺣوﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﻳﺔ اﻹرادة ,ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳد وﺟود ّ
اﻟﻧﺳﻳﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺷﻳﺎء ,ﻫذا اﻟﺣﻳز ,ﻋﻠﻰ ﻣﺣدودﻳﺗﻪ ,ﻛﺎن ُﻳﻧظراﻟﻳﻪ ﻛﺿرب ﻣن اﻟﺗﺟﺎوز ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘدرة اﻹﻟﻬﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.
وﻟﻛــﻲ ﺗﻛــون أوﺟــﻪ اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ واﻟﺗﻣــﺎﻳز ﺑــﻳن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻟﻼﺧﺗﻳــﺎر ,وﺗــﺄﻣﻼت اﻟﺳ ـرﻳﺎن ﻟﻠﺣرﻳــﺔ واﺿــﺣﺔ ,ﻛﻣــﺎ ﻗـ ّـدم
اﻟﻣؤﻟــف ,ﻓﻘــد أورد ﻧﺻ ـﺎً ﻟﻣﺳــﻛوﻳﻪ ) ت  1030م ( ﻋــن ﻣﻌــﺎﻧﻲ «اﻟﺧﻳــر» و «اﻻﺧﺗﻳــﺎر» ﻓــﻲ ﺟواﺑــﻪ ﻟﺳ ـؤاﻝ اﻟﺗوﺣﻳــدي
)ت1009م( ﻟـﻪ ﺣـوﻝ ﻫـذا اﻟﻣوﺿــوع .واﻟﺟـواب – اﻟﻣوﻗـف اﻟــذي ﻳﻣﻛـن وﺻـﻔﻪ ﺑﺎﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ,ﻳﺑـﱠﻳن أن ﻧﻬـﺞ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣﻔﻬــوم

ﺣرﻳــﺔ اﻹرادة ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻟــم ﻳﻛــن ﻳﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﻳﻳرﻩ ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻹﻧﻣــﺎء اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻣﻔﻬــوم ,ﻟﻛﻧــﻪ ﻟــم ﻳﻛــن ﻳــؤدي أﻳﺿـﺎً إﻟــﻰ

اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻪ .وﻣن اﻟﺟواب»  ,...إن اﻻﺧﺗﻳﺎر اﺷﺗﻘﺎﻗﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﺧﻳر ,أي ﻓﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻫو ﺧﻳر ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ

اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أو ﺑﺣﺳب ظﻧﻪ ،وﻣﻌﻠوم أن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﻔﻛر إﻻ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻣﻛن ،أي اﻟـذي ﻟـﻳس ﺑﻣﻣﺗﻧـﻊٕ ,واذا ﻓـرض وﺟـودﻩ

ﻟم ﻳﻌرض ﻋﻧﻪ .وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﻝ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر ,وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ,ﻛﺎن اﻟﻧظر

ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻌرض ﻟﻠﻐﻠط  ...ﻓﺣﻳﻧﺋذ ﻳﺑﺎدر اﻟﻧﺎظر ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﺟﺑر وﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻻﺧﺗﻳﺎر  ...وﻗد ﻗﻳﻝ :دﻳن اﷲ ﺑﻳن

اﻟﻐﻠو واﻟﺗﻘﺻﻳر ,ﻓﺈن ﻣن زﻋم أن اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻳﻛﻔﻲ ﻓﻲ وﺟودﻩ أن ﻳﻛون ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳﺎر،
ﻓﻬو ﻏﺎﻝ ﻣن ﺣﻳث أﻫﻣﻝ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻬﻳوﻻﻧﻳﺔ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﻬرﻳﺔ واﻟﻌواﺋق ,وﻫذا ﻳؤدﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻔوﻳض ,وﻛذﻟك ﺣﺎﻝ ﻣن زﻋـم
أن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﻛﻔﻲ ﻓﻲ وﺟودﻩ أن ﺗرﺗﻔﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـق ﻋﻧـﻪ ،ﻓﻬـو ﻣﻘﺻـر ﻣـن ﺣﻳـث أﻫﻣـﻝ اﻟﻘـوة اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻳـﺎر وﻫـذا ﻳؤدﻳـﻪ

إﻟﻰ اﻟﺟﺑر« .وﻳﻌﻠق اﻟﻣؤﻟف ,ﻫﻧﺎ ,ﺑﺄن ﻟﻼﺧﺗﻳﺎر ﻣﻛﺎﻧﺔ رﻓﻳﻌﺔ ﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﻳزان اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ.

أﻣﺎ ﻋن ﺗﻌرﻳﻔﺎت « :اﻟﺣر» و «اﻟﺣرﻳﺔ» ﻋﻧد اﻟﻣؤﻟﻔﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,ﻓﻘد وﺟد روزﻧﺗﺎﻝ أن أﻛﺛـر اﻟﻣﻌﺟﻣﻳـﻳن اﻛﺗﻔـﻰ ﺑﺗﻌرﻳـف

اﻟﺣــر ﺑﺄﻧــﻪ ﺿــد اﻟرﻗﻳــق .إﻻ أن اﻟواﺣــدي )ت 1075م( ﺣــﺎوﻝ ﺗﻘــدﻳم ﺗﻔﺳــﻳر ﻟﻠﺣرﻳــﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻠﻐــﺔ ،ﻓﺄﺷــﺎر

إﻟﻰ « :أن اﻟﻠﻔـظ ﻣﺷـﺗق ﻣـن ﺣـر اﻟـذي ﻫـو ﺿـد اﻟﺑـرد ،ﻷن اﻟرﺟـﻝ اﻟﺣـر ﻳﻣﺗﻠـك ﻛﺑرﻳـﺎء وأﺧﻼﻗـﺎً ﺣﺎﺛـﺔ ﺗﺑﻌﺛـﻪ ﻋﻠـﻰ طﻠـب

اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﻳدة» .ﻛذﻟك اﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ) ت1100م( ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣـﻪ ﻟﻣﻔـردات اﻟﻘـرآن ,ﻗ ّـدم ﺗﻌرﻳﻔـﺎً ﻟﻠﺣرﻳـﺔ ﻳﻘـﻳم ﺗﻣـﺎﻳ اًز
ﺑــﻳن ﺑﻌــدﻫﺎ اﻟﺷــرﻋﻲ وﺑﻌــدﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗــﻲ ,ﻓﻔﻳﻣــﺎ ﻳﺗﺻــﻝ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﻝ ﻳﺣﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘ ـرآن «اﻟﺣــر ﺑــﺎﻟﺣر» ) (178/2
وﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺻ ــطﻠﺢ اﻟﻘرآﻧ ــﻲ «ﺗﺣرﻳ ــر رﻗﺑ ــﺔ» )  ,( 94-92/4أﻣ ــﺎ ﻣﺎﻳﺗﺻ ــﻝ ﺑ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﻐ ــﺎﻣر ﺑ ــﺎﻗﺗراح ﻟﻛﻠﻣ ــﺔ
«ﻣﺣرر» ﻓﻲ «ﻧذرت ﻟك ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑطﻧﻲ ﻣﺣر اًر» )  ( 31-35 /3ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟدﻧﻳوي.

وﻓﺧر اﻟدﻳن اﻟرازي ) ت 1209م( ﻳﻘدم ﺗﻌرﻳﻔﺎً ﻓﻠﺳﻔﻳﺎً ﻟﻠﺣرﻳﺔ «ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻔﺔ ﻏرﻳزﻳﺔ ﻟﻠـﻧﻔس ﻻ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳـد واﻟﺗﻌﻠـﻳم,
ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﻠك أﻳﺿﺎً ﻓﺎﺿﻠﺔ» ﻣواﻓﻘﺎً ﻗوﻝ أرﺳطو  :اﻟﺣرﻳﺔ ﻣﻠﻛﺔ ﻧﻔﺳﺎﻧﻳﺔ ﺣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻧﻔس.
أﻣــﺎ اﻟﺟرﺟــﺎﻧﻲ ) ت 1413م( ﻓﻘــد اﻟﺗــزم اﻟﺗﻌرﻳــف اﻟﺻــوﻓﻲ « :اﻟﺧــروج ﻋــن رق اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت ,وﻫــﻲ ﻣ ارﺗــب  :ﺣرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻋــن رق اﻟﺷــﻬوات ,وﺣرﻳــﺔ اﻟﺧــﺎص ﻋــن رق اﻟﻣ ـرادات ﻟﻔﻧــﺎء إراداﺗﻬــم ﻓــﻲ إرادة اﻟﺣــق ,وﺣرﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻋــن رق

اﻟرﺳوم وآﺛﺎر ﻓـﻲ ﺗﺟﻠـﻲ ﻧـور اﻷﻧـوار» وﻫـو ﻣﺳـﺗوى رﻓﻳـﻊ ﻟﻠﻣﻌﻧـﻰ اﻟـذي ﺑﻠﻐﺗـﻪ اﻟﻛﻠﻣـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺻـوﻓﻳﻳن ,ﺟـدﻳر ﺑﺎﻹﻋﺟـﺎب،
وﻣن ذﻟك ﻗوﻝ طوﻳﻝ «ﻟﻠﺗﻬﺎﻧوي» ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳـﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳـﺔ ,ﻣﻧـﻪ « :اﻟﺣـر ..ﻟﻐـﺔ اﻟﺧﻠـوص ,وﺷـرﻋﺎً ﺧﻠـوص ﺣﻛﻣـﻲ ﻳظﻬـر ﻓـﻲ
اﻵدﻣﻲ ﻹﻧﻘطﺎع ﺣق اﻟﻐﻳر ﻣﻧﻪ  ...واﻟﺣرﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻫداﻳﺔ اﻟﻌﺑد ﻋﻧد اﺑﺗداء ﺧﻠﻘﺗﻪ».
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وﻫذﻩ اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت ﻋن ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻣـدﺧﻼً ﺻـﺎﻟﺣﺎً ﻟﻠﺗﻔﻛﻳـر اﻟﻣﺗﻧـوع ﺣـوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ,ﻛﻣـﺎ ﺳـﻳﺑدو

ﻓﻲ اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ,اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ – اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ.

ﻓﻔﻲ «اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ» ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ,ﻳﺑﺣث اﻟﻣؤﻟـف أوﻻً ﻓـﻲ  :اﻟـرق ,ﻓﻳﺷـﻳر إﻟـﻰ أن
ﺗﻘﺑــﻝ اﻟﻌﺑودﻳــﺔ ﻣؤﺳﺳــﺔ ,ﻋﻠــﻰ اﻓﺗ ـراض أن
ﻣواﻗــف اﻟﻣﻬﺗﻣــﻳن ﺑــﺎﻟوﺟوﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺑودﻳــﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬــﺎ « :ﺣﻘﻳﻘــﺔ أن اﻹﺳــﻼم ّ
ﻫﻧ ــﺎك إرادة إﻟﻬﻳ ــﺔ وراء اﻟﺗﻔرﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻟﺣ ــر واﻟرﻗﻳ ــق ,وأوﻟﺋ ــك اﻟ ــذﻳن ُﻣ ـ ـﻧﺣوﻫﺎ ﻣﻧ ــذ اﻟﺑ ــدء ﻣطﻠ ــوب ﻣ ــﻧﻬم اﻟ ــذود ﻋﻧﻬ ــﺎ ﺑﻛ ــﻝ

اﻟوﺳﺎﺋﻝ» ٕوان أﻗﺻﻰ ﻣﺎ وﺻﻝ إﻟﻳﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻛﺎن ﻋدم اﻻرﺗﻳﺎح ﻟﻘﻳﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳـس أﺧﻼﻗﻳـﺔ ﻏﻳـر
ﺛﺎﺑﺗــﺔ ,ﻓﻳظﻬــر ﺣرﻣــﺎن اﻟرﻗﻳــق ﻓــﻲ ﻣ ـواطن ﻣﺗﻌــددة ,ﻣﻧﻬــﺎ ﻋــدم أﻫﻠﻳــﺗﻬم ﻟﻠﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻌﻠﻳــﺎ ,وﻳﺑــدو أن ﻋــدم ﻣﺳــﺎواﺗﻬم أﻣــﺎم

اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن ﻋﺑﺋﺎً ﺛﻘﻳﻼً ,واﻟطرﻳف أﻧﻬم أﻋﻔوا ﻣن ﺑﻌض اﻟﻔروض اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄداء ﺷـﻌﺎﺋر اﻟﺣـﺞ .ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـق ﻛﺎﻧـت

ﺗﺗﻌﺎرض واﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺟﺎزم ﺑﺄن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺟﻣﻳﻌﺎً إﺧوة ,وﻛﺎن اﻟﻣطﻠـوب أن ﻻ ﻳﺧﺎطـب اﻟﺳـﻳد ﻋﺑـدﻩ« :ﻳـﺎ ﻋﺑـدي» ﺑـﻝ «ﻳـﺎ

ﺑﻧﻲ» ,ﻟﻘد ﻛﺎن ﻣـن اﻟﻣـدﻫش ﺣﻘـﺎً أن اﻹﺳـﻼم – ﺑﻌﻛـس ﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ اﻟﻘـرون اﻟوﺳـطﻰ – ﻟـم ﻳﻌﺑـﺄ ﺑـﺎﻟﻔﻛر اﻷرﺳـطﻲ اﻟﻣﺧﻳـف

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻌﺑودﻳﺔ.

وﻫﻛذا ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄن اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻗد اًر طﺑﻳﻌﻳﺎً ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻧـﺎس ,ﻓﺎﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻣﺳـﻠﻣون

ﺗﻣﺳﻛوا ﺑﺎﻷﺻﻝ « :واﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣرﻳﺔ».

وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻛﺛﻳرة ﺣـوﻝ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻳﻧﺑﻐـﻲ ﺗﻘـدﻳم اﻟﺣرﻳـﺔ أو اﻟـرق ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻣوﺿـﻊ ﺗﺳـﺎؤﻝ,
ﻓﺑﻌض اﻵﻳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﺗﺧﺎطب اﻟﻧﺑﻲ وﻣﻌﺎﺻرﻳﻪ ﺑﺻﻳﻎ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺛﻝ «إﻧﺳﺎن» وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ,ﻓﻬﻝ ﻳـدﺧﻝ اﻟرﻗﻳـق ﺗﺣـت ﻫـذﻩ

اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﻟﻳﻛوﻧوا ﻣﺧﺎطﺑﻳن ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ؟ ﻫﻧﺎ ﻳﻘف اﺑن ﺣزم ارﻓﺿﺎً إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻣـﺎﻳز ﻻ ﻳﺷـﻳر اﻟﻘـرآن اﻟﻳـﻪ ﺻـراﺣﺔ
،ﺑــﻝ أدان ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣواﻗــف ,وﻣﺛﻠــﻪ وﻗــف اﺑــن ﺧوﻳزﻣﻧــداد أﺣــد ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﻳــﺔ ,واﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻵﺧ ـرﻳن ,ﻓــﻲ

ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺷﻛوﻛﻬم ﻓﻲ أﺳس ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺑودﻳﺔ.

وﻳﺧﺗم اﻟﻣؤﻟف ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻗﺎﺋﻼً « :ﻣﻊ ذﻟك ﻳﺟب أن ﻧﻌﺗرف ﺑﺄن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻟم ﺗﻠق اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﺑﻳـ اًر ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـﻧﻔﺎت

اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ .ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻌـرف أﻛﺛـر ﻋـن اﻟﺣرﻳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣواﻗـف اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ
ﻳﻔﻘد ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻓراد ﺣرﻳﺗﻬم ,وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوردﻩ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﺣﺑس واﻟﺳﺧرة».

أﻣﺎ «اﻟﺣﺑس» ﻓﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس ,اﻟذي ﻳﺑدأﻩ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﺟن ﺗﺑدو ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ,ﺗؤﻛد

ذﻟــك ﻗﺻــﺔ ﻳوﺳــف ,واﻟﺟــذر )ح ب س( ﻣﻌــروف ﻓــﻲ ﻟﻐــﺎت ﺳــﺎﻣﻳﺔ أﺧــرى ,وﻫــو ُﻳﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ اﻟﻘـرآن ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﺣﺟــز ,دون
اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن ,ﻓﻔﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ ﻟم ﻳﺷر إﻟﻰ ﺳﺟن ﺣﻘﻳﻘﻲ ٕواﻧﻣﺎ إﻟﻰ ﺣﺟز ﻓﻘط .ﻛﻣـﺎ ﻳﻘﺗـرح اﻟﻘـرآن إﻣﺳـﺎك

اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﺛﺑت ﻋﻠﻳﻬن اﻟزﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻳـوﺗﻬن ,وﻫـﻲ ﻋﻘوﺑـﺔ ﻧﺳـﺧت ﺑـرأي اﻟﻔﻘﻬـﺎء ,واﺳـﺗﺑدﻝ ﺑﻬـﺎ اﻟﺟﻠـد ,وﻟﻛـن اﻹﻣﺳـﺎك ﻓـﻲ
اﻟﺑﻳت ﻫو ﺣد ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ,إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎﻝ.

وﻳﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﻟف ،ﻣﻔﺗرﺿﺎً ،أن اﻟﻣراﻛز اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻗد ﻋرﻓت اﻟﺳﺟون ,ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺑدوﻳﺔ ,وﻓـﻲ

اﻟﺣدﻳث اﻟﻧﺑوي أن اﻟرﺳوﻝ اﺣﺗﺟز أﺣدﻫم ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺎورﺗﻪ اﻟﺷﻛوك ﻓﻲ أﻣرﻩ ,وﻫو أﺛر ﺻـﺎر ﻣوﺿـﻊ اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟـذﻳن

ﻛــﺎﻧوا ﻳﺣــﺎوﻟون اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ ﺳـواﺑق ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﺗﺑــﻳﺢ ﻟﻬــم ﺗطﺑﻳــق ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻬﻣــﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﻳن ،ﻛﻣــﺎ أن ﻋﻣــر ﺑــن

اﻟﺧطﺎب اﺷﺗرى ﺑﻳﺗﺎً ﺑﻣﻛﺔ وﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﺳﺟن ,وﻋﻠﻳﺎً أﻗﺎم ﺳﺟﻧﻳن اﺛﻧﻳن ,وﻫﻲ ﺳواﺑق اﻋﺗﻣـد ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺳـﺟون ﻣـن

ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ,ﺗـدﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـروﻋﻳﺔ اﻟﺳـﺟن ,ﻟﻛﻧﻬـﺎ أﻗـﻝ إﻗﻧﺎﻋـﺎً ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻔﺳـر ﻓﻌـﻝ «ﻳﻧﻔـوا» اﻟﻘرآﻧـﻲ ) (37-33/5
ﺑﺎﻻﻋﺗﻘــﺎﻝ ,ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳرﻗــﻰ ﻫــذا إﻟــﻰ ﻣرﺗﺑــﺔ اﻟــدﻟﻳﻝ ,ﻷن اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺳــت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺟ ـراﺋم اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻻ ﻳــدﺧﻝ
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اﻟﺳـﺟن ﻓﻳﻬــﺎ ,وﻫــﻲ ﻟﻳﺳـت ﻛﺎﻓﻳــﺔ ﻟﻠﺗﻌــدﻳﻼت اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠــﻰ اﻟﺣـدود ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻌــد .وﻛـﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺑـﻳن أﻳــدﻳﻧﺎ ﺗﺷــﻳر

ﺑوﺿوح إﻟﻰ أن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻟم ﺗﻛن أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ,وﻳﻣﻛـن اﻟﻘـوﻝ إن اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ

ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﻳﻝ إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻷﻓراد ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم.

وﻓـﻲ «اﻟﺗﻌزﻳـر» ﻳﻧﺑﻐــﻲ اﻟﺗﻣـﺎس اﻷﺳـﺎس اﻟﺷــرﻋﻲ اﻟـذي ﻛــﺎن ُﻳﺳـﺗﻧد إﻟﻳـﻪ ﻹرﺳــﺎﻝ اﻷﻓـراد إﻟـﻰ اﻟﺳــﺟن ,ﻓـﺎﻟﺗﻌزﻳر ﻣﺻــطﻠﺢ
ﻓﻧﻲ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ,وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳب ,اﻟﺗﻲ ﺗﺧوﻟﻪ إﻧزاﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠﻳﻬـﺎ

اﻟﺣدود ,ﻓﺎﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﺗراﻩ ﻛﻼﻣﻳﺎً ﺑﺗﺄﻧﻳب اﻟﻣذﻧب ,ﺛـم ﻫﻧـﺎك ﻋﻘوﺑـﺔ اﻟﺳـﺟن ﻓـﺎﻟﻧﻔﻲ ﻓﺎﻟﺟﻠـد .أﻣـﺎ اﻟﻛﺎﺳـﺎﻧﻲ اﻟﺣﻧﻔـﻲ ،ﻓﻳـرى أن
اﻟﺗﻌزﻳر ﺿروب ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻔﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣذﻧب.

وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ أن اﻟﺗﻌزﻳر ﻫو اﺳﺗﻣرار ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣـﺎﻛم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟـﻪ ﻗﺑـﻝ اﻹﺳـﻼم ,واﻟﺗـﻲ ﻣـﺎ ﻟﺑﺛـت
أن ﻗﻳــدﺗﻬﺎ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ,ﻓﺎﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻛــﺎن ﻗــﺎد اًر ﻋﻠــﻰ زج ﺑــريء ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟن ,دوﻧﻣــﺎ ﺳــﺑب إﻻ ﻫ ـواﻩ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ,وﻟــم ﺗﻛــن ﻫﻧــﺎك

ﻗواﻋد ﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣد ﻣـن ﺳـوء اﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻟﺳـﻠطﺗﻪ ,ﻓـﺄﻣر اﺧﺗﻳـﺎر ﻋﻘوﺑـﺔ اﻟﺗﻌزﻳـر ﻣﺗـروك

ﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ,وﻣدة اﻟﺳﺟن أﻳﺿﺎً ,واﻟﻣﻔﺗرض أن ﻳﺳﺗﻧد اﻟﻘﺿﺎة إﻟﻰ ﺳواﺑق وأﻋـراف ﻣﺣﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك ,ﻓﺎﻟﺳـﺟن اﻟﻣؤﺑـد,

ﻣﺛﻼً ,ﻛﺎن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﺷرﻳك اﻟﻘﺎﺗﻝ اﻟذي أﻣﺳك ﺑﺎﻟﺿـﺣﻳﺔ أﺛﻧـﺎء ارﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﻳﻣـﺔ ,أﻣـﺎ اﻟﻣﻌﺗﻘـﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻓﻘﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳﻌـرف

ﻣﻘدار اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺳﻳﻣﻛث ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن .وﻷن ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺳﺟون ﻛﺎﻧت ﻛﺑﻳرة ,ﻓﻘد ﺗﺿﻳﻊ اﻷوراق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻬم ,ﻓﻳﻧﺳﻰ

ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ,وﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء اﻹدارﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث.

وﻛﺎن ﺗوﻗﻳف اﻟﻣﺗﻬم ،ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑـت ﺑراءﺗـﻪ أو إداﻧﺗـﻪ ،ﻣـن أﻧـواع اﻻﺣﺗﺟـﺎز ,وﻫـو ﻣـن ﺻـﻼﺣﻳﺎت اﻟﻘﺎﺿـﻲ أو اﻟﻣﺣﺗﺳـب أو
ﺻــﺎﺣب اﻟﺷــرطﺔ ,وﻫــو ﺣﺟــز ﻣــﺄﻟوف ﻟﻳﺣــﺎﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﺟــرم واﻟﻔـرار ,أو ﻟﺗﺟﻧﻳﺑــﻪ ارﺗﻛــﺎب ﺟرﻳﻣــﺔ أﺧــرى .واﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻟــم ﻳﻛوﻧـوا

ﻳؤﻳدون ﺳﺟن اﻟﻣﺗﻬم ﻹرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ,وﻛﺎن ﻫذا إﺟراء ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻻ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.

ﻟﻛن اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ – ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳر اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ – ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺳﺟن اﻟﻣدﻳن اﻟﻣﻣﺎطﻝ اﻟذي ُﻳـﺷك ﻓـﻲ أﻧـﻪ ﻳﺣـﺎوﻝ اﻟﺗﻬـرب ﻣـن دﻓـﻊ

ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ .وﻫذا أﻣر أﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎً واﺳﻌﺎً ,ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳطﻠق ﺳراح اﻟﻣدﻳن إذا أﺛﺑت ﻋﺟزﻩ ﻋن أداء دﻳوﻧﻪ ,ﻛﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺑﻘـﻰ
ﺣـ اًر إذا أﺛﺑــت إﻓﻼﺳـﻪ ﻗﺑــﻝ اﺣﺗﺟـﺎزﻩ ,وﻋﻠــﻰ ﻫـذا ﺗﺗرﺗــب إﺷـﻛﺎﻻت ,ﻓــﻼ ﺑـد ﻣــن ﺗﺣدﻳـد ﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻹﻓـﻼس ,وﻳﻼﺣــظ ﻫﻧـﺎ ﻛﻳﻔﻳــﺔ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟوﺿﻊ ﻳﺗطﻠـب ﺣرﻣـﺎن أﻓـراد ﻣـن ﺣـرﻳﺗﻬم وﻫـم ﻏﻳـر ﻣـذﻧﺑﻳن .وﻫﻧـﺎك وﺟﻬـﺎت ﻧظـر ﻣﺗﺑﺎﻳﻧـﺔ ﺑـﻳن

اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻣﻔﻠس ﻓﻲ اﻟﺳﺟن .وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﺟن اﻟﻣدﻳن ,ﻳﻘـرر ﻗﺎﺿـﻳﺎن أﻧـﻪ ﻻ ﻓـرق ﺑـﻳن اﻟﺣـر واﻟﻌﺑـد ,ﻟﻛـن

إذا وﺟدت ﻗراﺑﺔ ﺑﻳن اﻟداﺋن واﻟﻣـدﻳن ,ﻓـﺈن اﻟﻣـدﻳن ﻻ ﻳﺣـﺑس ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت ,ﻣ ارﻋـﺎة ﻟﺣـق اﻟﻘ ارﺑـﺔ .وﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺎت

طوﻳﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ,ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻗض واﺿـﺣﺎً ,إﻻ أن اﻟﺗواﻓـق ﻛـﺎن ﻓـﻲ أن اﺣﺗﺟـﺎز اﻟﻣـدﻳن ﻟـﻳس ﻋﻘوﺑـﺔ ,ﺑـﻝ ﻣﺑـررﻩ ﻫـو ﺿـﻣﺎن
رد اﻟﺣﻘــوق إﻟــﻰ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ إذا أﻣﻛــن ذﻟــك ,ﻣــﻊ اﻟﺷــﻌور ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﻳﺣﻘــق اﻟﻐــرض اﻟــذي وﺟــد ﻣــن أﺟﻠــﻪ ،ﻓــﺎﻟﻣوﻗف اﻟواﺿــﺢ
ﻋﻣﻠﻲ ,ﻳﺿﺎف اﻟﻳﻪ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻛﺎﻧوا ﻳﺗرددون ﻛﺛﻳ اًر ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﺣرﻣﺎن أﻓراد ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ,ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟﺳﻳرة اﻟﺣﺳﻧﺔ.

أﻣﺎ اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر ﻟﻠﺣرﻳـﺔ اﻟﻔردﻳـﺔ ,ﻓﻘـد ﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻣـﺗﻼك اﻟﺣﻛوﻣـﺔ – أي اﻟﺣـﺎﻛم – ﻟﺣـق ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ ﻓـﻲ
اﻷﻣــور اﻷﻣﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺧﻠــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗظــﺎم اﻟﻌــﺎم ,واﻹﺳــﻼم ﻳﻌطــﻲ ﻟﻠﺣــﺎﻛم ﺣــق اﻷﻣــر ﻓﻳﻣــﺎ ﻟــم ﺗﺗﻧﺎوﻟــﻪ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ ,ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ,ﻓــﻲ
ـر ﻟﻔﺗﻧـﺔ دﻳﻧﻳـﺔ ﻳﻣـﺎرس
اﻟﻣﻳﺎدﻳن اﻟﺗﻲ ﻟم
ﻳﺗﺧﻝ ﻋﻧﻬﺎ اﻷﻣﻳر ﻟﻠﻘﺿﺎء .ﻓﻘد ﻳرﺳﻝ اﻟﺣﺎﻛم إﻟﻰ اﻟﺳـﺟن ﻣﺗﻬﻣـﺎً ﺑﺎﻟزﻧدﻗـﺔ ,أو ﻣﺛﻳ اً
ّ
اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻫواﻩ .ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﻌﺎﻗب اﻟﺣﺎﻛم ﻣوظﻔﻳﻪ إذا ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم ,وﻟو ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻬم اﻟـدواﻓﻊ اﻹﺟراﻣﻳـﺔ .أﻣـﺎ

اﻟﻣﻌﺎرﺿون اﻟﺳﻳﺎﺳﻳون ﻓﻠم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن زﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ,واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺛﻳرة ,ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻟم
ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺷرﻋﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻓراد ﻣن ذﻟك.
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أﻣﺎ اﻟﺣﻳﺛﻳﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎة ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ,ﻓﺗﺳﺗﺣق اﻟدراﺳﺔ أﻳﺿـﺎً ,ﻛﻣـﺎ ﻳﺷـﻳر اﻟﻣؤﻟـف ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـﻝ ,ﻷﻧﻬـﺎ ﻳﻣﻛـن أن

ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺛﻣﻳن ﻓﻛرة اﻟﺣرﻳﺔ ,ﻟﻛن ،ﻟﺗﺑﻌﺛر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ,ﻓﻼ ﺑد ﻣن إﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﻳﻠﺔ واﻟﺗﺧﻣﻳن ,ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻳف.

ٕواذا ﻛ ــﺎن اﻟﺳ ــﺟﻧﺎء أﺛرﻳ ــﺎء ,ﻓ ــﺈن ﺑﺈﻣﻛ ــﺎﻧﻬم اﻟﺗﻣﺗ ــﻊ ﺑﺿ ــروب اﻟ ارﺣ ــﺔ ,واﻵﺧ ــرون ﻋﻠ ــﻳﻬم اﻻﻋﺗﻣ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻳ ــت اﻟﻣ ــﺎﻝ أو
اﻟﺻدﻗﺎت .وﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم أن ﻳﻌﻧﻰ ﺑﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺳـﺟوﻧﻳن ,اﻟﺻـﺣﻳﺔ واﻟﻐذاﺋﻳـﺔ ,وﻳﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﻧظﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﺟن ,وﻻ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣـن

ﻗﻳــﺎم اﻟﻣﺳــﺟوﻧﻳن ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ ,ﻣﺛــﻝ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷﺣزﻣــﺔ ,ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــﺗوﻟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑــﺎح.

وﻳﺻف اﺑن ﻋﺑدون ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺟون ﻓﻲ أﺷﺑﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ,ﻓﻳﻘوﻝ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺗش ﻣرﺗﻳن أو ﺛﻼﺛﺎً ﻛﻝ ﺷﻬر,
وﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك اﻫﺗﻣــﺎم ﺧــﺎص ﺑﻛــﻝ ﺳــﺟﻳن ,ﻓــﻼ ﻳﺗــرك ﻗﻳــد اﻻﻋﺗﻘــﺎﻝ ﻷﻣــر ﻏﻳــر ﺿــروري .وﻟــم ﻳﻛــن ﻣﺳــﺗﺣﺑﺎً ﻛﺛـرة اﻟﺣـراس

ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﻳﺷون ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻗﺎت .ﻛﻣﺎ ﻟم ُﻳﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ اﻟﺗﻘﻳﻳـد ﺑﺎﻟﺳﻼﺳـﻝ إﻻ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻻت ﻗﺻـوى ,وﻟﻠﺳـﺟن إﻣـﺎم ﻳﺣﺿـر
اﻟﺻـﻠوات ﻛﻠﻬــﺎ .وﻫﻧــﺎك ﻧــﺎدرة ﺗــروى ﻋــن اﻟﺑــوﻳطﻲ ,ﺗﻠﻣﻳــذ اﻟﺷــﺎﻓﻌﻲ ,أﻧـﻪ ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﺳــﺟﻧﻪ ﻳــﻧﻬض ﻛــﻝ ﻳــوم ﺟﻣﻌــﺔ ,ﻓﻳﻐﺗﺳــﻝ

وﻳﺗﻌطــر ,وﻳﺗﻘــدم ﻣــن ﺑواﺑــﺔ اﻟﺳــﺟن ﺑﻘﺻــد اﻟﺧــروج ﻟﻠﺻــﻼة ﻓﻳﻣﻧﻌــﻪ اﻟﺣــﺎرس ,ﻓﻳﺗــﺄوﻩ وﻳﻘــوﻝ  :اﻟﻠﻬــم إﻧــﻲ أﺟﺑــت داﻋﻳــك
ﻓﻣﻧﻌوﻧﻲ .وﻳﺑدو أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻟﻬذا اﻟﺳﺟن ﻣﺻﻠﻰ ,واﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن أداء اﻟﺻﻼة اﻟﻣﻔروﺿﺔ ,ﺣرﻣﺎن ﻗﺎس ﻟﺣرﻳﺗﻪ.

ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻓﻛرة اﻟﺳﺟن ﻛرﻳﻬﺔ وﺷـدﻳدة اﻟوﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ أﻛﺛـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ,رﻏـم ﻛـون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻟطﻳﻔـﺔ أﺣﻳﺎﻧـﺎً ,وﻗـد

ﻳﻔﺻـﻝ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ,أﻣـﺎ اﻟﻔـرار ﻓﻛـﺎن ﺷـﺎﺋﻌﺎً ,ﻛﻣـﺎ ﻟـم ﺗﻛـن ﺣـﺎﻻت
ذﻛر ﻟﻧﺎ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻋـن اﻧﺗﺣـﺎر أﺣـدﻫم ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟن ,ﻟﻛﻧـﻪ ﻟـم ّ
اﻟﻌﻔو ﻧﺎدرة ,ﺗﺷـﻣﻝ اﻟﺳـﺟﻧﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﻳن وﺳـواﻫم ,وﻓـﻲ ظـروف اﻟﺗﻣـرد ﻛﺎﻧـت اﻟﺳـﺟون ﺗﻌﺗﺑـر رﻣـو اًز ﻟﻼﺿـطﻬﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ,
ﻓﺗﻬﺎﺟم وﻳطﻠق ﺳراح اﻟﺳﺟﻧﺎء دون ﺗﻔرﻗﺔ.

وﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺳــﺎدس ﻋــن «اﻟﺳــﺧرة» ,ﻳﺑــدأ اﻟﻣؤﻟــف اﻟﻘــوﻝ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣــن أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﺣــد ﻣــن ﺣرﻳــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ,وﻫـﻲ ﺗﻬدﻳــد داﺋــم

ﻟﻠﻌﻳش اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ,وﻗد ﻋرﻓﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ,ﻟﻛﻧﻧـﺎ ﻻﻧﻌﻠـم اﻟﻣـدى اﻟـذي وﺻـﻠﺗﻪ ,وﻛﺎﻧـت ﻣﻣﻘوﺗـﺔ
داﺋﻣﺎً ,وﻻ ﺳﻧد ﻓﻘﻬﻲ أو ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬـﺎ ,وﻓـﻲ اﻟﻘـرآن اﺳـﺗﺧدﻣت ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﺗﺳـﺧﻳر اﻟﻌـﺎﻟم ﻟﺧدﻣـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن ,إﻻ أن اﻵﻳـﺔ }ورﻓﻌﻧـﺎ

ﺑﻌﺿﻬم ﻓوق ﺑﻌض درﺟﺎت ﻟﻳﺗﺧذ ﺑﻌﺿـﻬم ﺑﻌﺿـﺎً ﺳـﺧرﻳﺎً{)  ( 32/43ﺗﺷـﻳر إﻟـﻰ ﺳـﻧﺔ ﻣؤداﻫـﺎ ﻗﻳـﺎم ﺑﻌـض اﻷﻓـراد ﺑﻌﻣـﻝ

ﻣﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﻳن ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗرﺗﻳب اﻹﻟﻬﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﺻورت اﻟﺳﺧرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷرﻳرة ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﺟﺎﺋرة .وﻫﻛذا ﻋﻣـد ﻓرﻋـون إﻟـﻰ ﺗﺳـﺧﻳر اﻹﺳـراﺋﻳﻠﻳﻳن,
ُ
ﻓﻛﺎن ﻳﻌذﺑﻬم وﻳﺻﻠب ﻳوﻣﻳﺎً ﻓرﻳﻘﺎً ﻣﻧﻬم ,وأﺑرﻫﺔ أذﻝ أﻫﻝ اﻟﻳﻣن ﻟﺑﻧﺎء ﻛﻧﻳﺳﺔ ﺻﻧﻌﺎء.

ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ ,أﺗــﻰ اﻟﺗﻔﺳــﻳر اﻟﻌﻘﻼﻧــﻲ ﻟﻠﺳــﺧرة ,ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻳــق اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺛــم ﺗــدﻣرﻩ وﻣﻌــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻗواﻝ ,وﻣﺎ أوردﻩ اﺑـن ﺧﻠـدون ﺣـوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ,ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧـرﺟﺢ اﺳـﺗﻣرار اﻟﺳـﺧرة ،وﻷﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت

ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻟـم ﻳﻬــﺗم اﻟﻣؤرﺧـون ﺑﻬــﺎ .ﺛـم إن ﺣﺿـﺎرة ﻛﺎﻟﺣﺿــﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻧﺷــﺄت ﺣـوﻝ اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻣدﻧﻳـﺔ ﻟــم ﻳﻛـن ﻣﻣﻛﻧـﺎً

اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ,واﻷﻳدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ,وﻟﻌﻝ ﺗﺳﺧﻳر اﻟﺻﻧﺎع اﻟﻣﻬرة ﺿد إرادﺗﻬـم ﻛـﺎن ﺷـﺎﺋﻌﺎً ﻋﻧـد ﺑﻌـض
اﻟﺣﻛﺎم ,ﻟﻛن اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﻣـوﻝ ﺑـﻪ ,واﻟﻣﻌﺗـرف ﺑـﻪ ﺣﻘـﺎ ﻟﻠﻣﺳـﻠم اﻟﺣـر ,ﻫـو ﺣرﻳـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ ،وﺣرﻳـﺔ اﻟﻛﺳـب ,وﺣرﻳـﺔ ﺳـﻌﻲ اﻟﻣـرء
ﻋﻠﻰ ﻫواﻩ.

ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺳــﺎﺑﻊ « :ﻧظ ـرات ﻓﻠﺳــﻔﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣرﻳــﺔ» ,ﻳﺟــد اﻟﻣؤﻟــف أن ﻫــذا اﻟﺟﺎﻧــب ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻗــد ﺗــﺄﺛر
ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ،وﺑدا واﺿﺣﺎً ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ أﻗواﻝ ﻣرددة ﻛﺛﻳ اًر ﻋﻧد ﻛـﻝ اﻟﻣﺛﻘﻔـﻳن .وﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻷﺧـﻼق أﺣـد ﻓـروع اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ

ﻓﻘد دار اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻳﻬﺎ ﺣوﻝ اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم.
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ﺑﺣر»,
وﻣن اﻟﺗﺣدﻳدات ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ « :إﻧﻬﺎ ﺗﻘدم اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺧﻳر واﻧﻬﻣﺎﻛﻪ ﻓﻳﻪ « :ﻷن ﻣن ﻟم ﻳﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺧﻳر ﻓﻠﻳس ّ

واﻟﺣ ّر ﻫو ﻣن ﻳﺿـﺑط ﻧﻔﺳـﻪ «إذ ﻻ ﻳﻌـ ﱡد ﺣـ اًر ﻣـن ﻻ ﻳـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺿـﺑط ﻧﻔﺳـﻪ» ﻓﺎﻟﺣرﻳـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻲ اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻌﺎﻗـﻝ
ﺳﻳد ﻟﻧﺎﻣوس اﻟطﺑﻳﻌﺔ» وﻫـو ﻳﻣﺗﻠـك اﻟـذﻛﺎء واﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ,ﻟـذا
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳر ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻗﻳود ﺑﻳﺋﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ اﻟرﺗﻳﺑﺔ« ,و ﱡ
اﻟﺣر ٌ

«إن زﻳﺎدة ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺣر أﺣب اﻟﻳـﻪ ﻣـن زﻳـﺎدة ﺟزﻳﻠـﺔ ﻓـﻲ أﺟرﺗـﻪ» و «إﺣﺳـﺎﻧك إﻟـﻰ اﻟﺣـر ﻳﺣرﻛـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓـﺄة,

ٕواﺣﺳﺎﻧك إﻟﻰ اﻟﺧﺳﻳس ﻳﺣرﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎودة اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ».

وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ,ﻧرى اﻟﺣرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻋواﻣـﻝ اﻹرﻏـﺎم «ﻓﺎﻟﻘﻧﻳـﺔ ﻣﺧدوﻣـﺔ ,وﻣـن ﺧـدم ﻏﻳـر داﺑـﺔ ﻓﻠـﻳس ﺑﺣ ﱟـر»

ﻓﺗﻌرﻳــف اﻟﺣرﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠب ,إذاً ,ﻫــو اﻟﺗﺣــرر ﻣــن اﻟﺷــر .وﻓــوق ذﻟــك ﻫ ـو اﻟﺗﺣــرر ﻣــن اﻟﺷــﻬوات ﻷن اﻟﺳــﻌﻲ ﻫــذا ﻳﺟﻌــﻝ
ﻋﺑـر ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻓﺄﺟــﺎب ﻣــن ﺳــﺄﻟﻪ« :ﻣــن أﺷــﻘﻰ
وﻳـروى أن اﻟﻛﻧــدي ّ
اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﺣروﻣـﺎً ﻣــن ﺣرﻳﺗــﻪ ,ﻓﺎﻟﺷــﻬوة ﻋﺑودﻳــﺔُ .
وﻟﺧ ـص رﺷ ـﻳد اﻟــدﻳن اﺑــن ﺧﻠﻳﻔــﺔاﻟﻔﻛرة ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻗــﺎﺋﻼً :
اﻟﻧــﺎس» ﻗــﺎﻝ « :ﻣــن ﻛﺎﻧــت إرادات ﻧﻔﺳــﻪ اﻗﺗﻧــﺎء اﻟﺧﺎرﺟــﺎت ﻋﻧــﻪ» ّ
«اﻟرﺿﺎ ﻫو ﺑﺎب اﻟﺣرﻳﺔ».

أﻣﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣون ﻓﻳﻌﺗﺑرون ﻛﻠﻣﺔ «اﻟدﻧﻳﺎ» ﻣﺻطﻠﺣﺎً ﺟﺎﻣﻌﺎً ﻟﻛﻝ اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺿﺎرة «إﻧﻣﺎ ﻳﻌﺷﻘﻬﺎ اﻟﺟﻬوﻝ وﻳﺄﻧف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣر»

«واﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺳﺟﻧﺎء ﻣطـﺎﻣﺣﻬم اﻟدﻧﻳوﻳـﺔ» ﻓﺷـﻬوات اﻟﺟﺳـد ﺗﻌـرض اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺑودﻳـﺔ أﺷـد إذﻻﻻ ﻣـن أﻳـﺔ ﻋﺑودﻳـﺔ

أﺧرى ,واﻟﻧﺿﺎﻝ ﺿدﻫﺎ ﻳﺟﻌـﻝ اﻹﻧﺳـﺎن ﺣـ ار ﺣﻘـﺎ .وﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﺗﺣـرر ﻣـن اﻟرﻏﺑـﺎت ﻓﻬـﻲ أﺣـد ﻓـروع ﻓﺿـﻳﻠﺔ اﻟﻌﻔـﺔ وﻛﻣـﺎ
ﻳﻘــوﻝ ﻣﺳــﻛوﻳﻪ ,ﻓــﺈن اﻟﻌﻔــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺧﺻﻳﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺟــﺎوز اﻟﺣــس اﻟﺷــﻬواﻧﻲ .واﻟﺗﺣــرر ﻣــن اﻟﺷــﻬوات أﺣــد ﺟواﻧــب اﻟﻛﻣــﺎﻝ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ,ﻓﻳرﺗﻔﻊ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ,وذﻟك أﻛﺛر ﺑﻘﺎء ﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺳدﻳﺔ« ,ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺻـوى ﻟﻠﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻫـﻲ اﻟﺳـﻌﺎدة اﻟﺗـﻲ

ﻳﻣﻛن ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣرر اﻟﻧﻔس ﺑﻛﻣﺎﻟﻬﺎ».

وﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ,ﻧﺟـد اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﺣـر ﻳﻣﺛـﻝ ﻛـﻝ اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﻧﺑﻳﻠـﺔ ,ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻌﺑـد ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻫـو ﺷـرﻳر ودﻧـﻲء
ﻓ ــﻲ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ .وﻫــذا اﻟﺗوﺳــﻊ ﻳ ــﺗﻼءم ﻣــﻊ اﻹﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻘ ــدﻳم ﻟﻛﻠﻣ ــﺔ «ﺣرﻳــﺔ» ﻓـ ـﺎﻟﺣر ﻳﺗﻘﺑ ــﻝ ﻛــﻝ ﺿ ــروب

ﺗﻔﺳـﺧﺎً أﺧﻼﻗﻳـﺎً
اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑ اًر ذﻟك ﺷـرﻓﺎً ﻟـﻪ ,وﻫـو ﻛـرﻳم ﻷن اﻟﻣـﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﻧـﻲ ﻟـﻪ ﺷـﻳﺋﺎً .أﻣـﺎ اﻟﻌﺑودﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ ّ
ﻓﻛﺎﻧــت ﺳــﺑﺑﺎً ﻟﻠﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﻌﺑــد ﺑﺈﺷــﻔﺎق واﺣﺗﻘــﺎر ,واﻟﺟــﺎﺣظ اﻟــذي ﺗﺄﻣـّﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــوع رﺛــﻰ ﻟﻠﻌﺑــد اﻟطــوﻋﻲ اﻟــذي ﻳﻘــﻳم ﻓــﻲ
ﻣوطن ﺳﻲء ,ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺣ اًر وﻗد ﺟﻌﻝ ﻣن ﻧﻔﺳﻪ رﻗﻳﻘﺎً.

وﻫﻧﺎك ﻧﻔﺣﺔ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻟﻬذا اﻻﺳﺗﺧدام اﻟرﻣزي ,ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﺑودﻳﺔ اﻟﺣﺑﻳب ﻟﺣﺑﻳﺑﻪ ,ﻓﺎﻷﺳـرار،
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ,ﻳﺟب أﻻ ﺗذاع ,وﻫﻲ ﺗﺳﺗودع ﻋﻧد اﻟرﺟﺎﻝ اﻷﺣرار «ﻷن ﻗﻠوب اﻷﺣرار ﺣﺻون اﻷﺳرار» .وﻣـﻊ ﻫـذا

اﻻﺗﺳــﺎع ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻧــﻰ ,ﻧﺟــدﻩ أﺣﻳﺎﻧــﺎ ﻳــﻧﻛﻣش ﻟﻳﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ ﺧﺎﺻــﻳﺔ اﻟﻛــرم ,اﻟﺻــﻔﺔ اﻷﻛﺛــر ﺑــرو اًز ﻟــدى اﻟﻌــرب اﻟﻘــداﻣﻰ.
ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻧﺑﻳــﻝ ﻛ ـرﻳم ﺟــواد ,وﻫﻧــﺎك دﻣــﺞ إﺳــﻼﻣﻲ داﺋــم ﺑــﻳن اﻟﺣرﻳــﺔ واﻟﺳــﺧﺎء« ,ﻓﻛــﻝ ﺣــر ﺟ ـواد وﻟــﻳس ﻛــﻝ ﺟ ـواد ﺣ ـ اًر»

اﻟﻣﻌرى ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﺟواد ﺑﺎﻟﻌﺎدة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ».
«واﻟﺟواد
ّ
وﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ «اﻟﺣرﻳـﺔ» ﻓـﻲ اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ,أﻛـد اﻟﻣؤﻟـف أن اﻟﻔﻛـر اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ اﻹﻏرﻳﻘـﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺣرﻳـﺔ ﻗـد وﺻـﻝ إﻟـﻰ

اﻟﻌــرب ،أﻳﺿ ـﺎً ,ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣــﺎت اﻟﻣﺑﻛ ـرة« ,ﻓﺟﻣﻬورﻳــﺔ أﻓﻼطــون» وﻛﺗــﺎب أرﺳــطو ﻓــﻲ «اﻷﺧــﻼق» وﻏﻳرﻫﻣــﺎ ﻣﻌروﻓــﺔ ﻣــن اﺑــن
رﺷد ,ﻣﺛﻼً ,اﻟذي ﻋﻠﱠق ﻋﻠﻰ «اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ» ﻓﻘﺎﻝ « :إن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ إﻧﺳـﺎن أن ﻳﻘﺗﻧـﻊ ﺑﺄﻧـﻪ إﻧﺳـﺎن ﺣـر» ,وﻣـن اﻟﻔـﺎراﺑﻲ اﻟـذي
ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻔﻛـرة اﻟﻘﺎﺋﻠـﺔ ﺑـﺄن اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳـﺔ ﻫـﻲ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺣرﻳـﺔ ,ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ «اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﻣدﻧﻳـﺔ» ﻓﻘـﺎﻝ إن أﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﻓـﻲ

ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ,وﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣدن اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ,وﻫـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺎواة ...
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ﻓﺗﺑدو أﻗرب اﻟﻣدن إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻫﻧﺎ ﻳﻌﻠق اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻗﺎﺋﻼً :ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺟﺢ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﻳم وﺻـف ﺣﻘﻳﻘـﻲ

ﻟﻠدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ وأﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺎﻣﻝ ,ﻣدرﻛﺎً اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺳﻌﺎدة اﻟﻔرد وﺗطورﻩ.

وﻳﺗــﺎﺑﻊ ,ﺑــﺄن اﻟﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﻋظﻣــت اﻟﺣرﻳــﺔ ,وﻋرﻓﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﻠﻣون ,وﺟــدت ﺻــدى ﻟﻬــﺎ ﻋﻧــد ﻣــن أﻋطــﻰ

ﺗﻌدي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ,ﻣﺗﺑﻌﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻘﻠﻳـد
ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻛﺑرى ,ﻓﻘد ﺣذر اﻟﻐزاﻟﻲ ﻣن أﺧطﺎر ّ
اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن أﻓﻛــﺎرﻩ ﺑﺷــﺄن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺔ واﻟرﻋﻳــﺔ ,واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛﻝ ﺗﺣــدﻳﺎ ﻟﻠﺣرﻳ ـﺔ أﻋظــم ﺧطــورة ﻣــن
اﻟﻌﺑودﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ,ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ذﻟك ,أﻳﺿﺎ ,اﻟﻘﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـروى ﻋـن ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن طـﺎﻫر ,ﺣـﻳن ﺳـﺄﻟﻪ اﻟﻣـﺄﻣون ﻋـن أﻳﻬﻣـﺎ

أﺣﺳن  :ﺑﻳت اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أم ﺑﻳﺗﻪ ﻫو ,ﻓﺄﺟﺎب  :ﻣﻧزﻟﻲ ﻳﺎ أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ,ﻷﻧﻧﻲ ﺳﻳد ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻲ ﺑﻳﻧﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﺑد ﻫﻧﺎ ,ﻟﻛن ﻫذﻩ
اﻷﻓﻛﺎر ﺑﻘﻳت ﻧظرﻳﺔ ,وﻟم ﺗﻣﺗﺣن ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

وﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺛــﺎﻣن واﻷﺧﻳــر «اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﻣﻼت اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ» ,ﻳــرى اﻟﻣؤﻟــف أن اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣظﺎﻫرﻫــﺎ اﻟوﺟودﻳــﺔ
واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺛﻝ « :اﺧﺗﻳﺎر» و «ﻗدرة» وﻧﻘﺎﺋﺿﻬﺎ ,وﻳﺿﻳف  :إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺗﺄﻣﻼت
ﻋﻧــد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣــﻳن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻗــد ﻓﺷــﻝ ﻓــﻲ إﻧﻘــﺎذ اﻟﺗﺄﻣــﻝ ﻣــن ﻧطــﺎق اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻛﻼﻣﻳــﺔ اﻟﺿــﻳق ,ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻟــن ﻧﺳــﺗﻔﻳد ﻛﺛﻳـ ار  -ﻓــﻲ

ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ  -ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻷوﺳﻊ ﻟﻠﺣرﻳﺔ.

ﻫﻧﺎك ﻓﻛرة ﻗدﻳﻣﺔ ,رﻋﺎﻫﺎ اﻟﻐﻧوﺻﻳون ,ﺗﻘوﻝ إن اﻟﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻫو ﺳﺟن ﻟﻠـﻧﻔس ,ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻟﻘﻳـت ﻗﺑـوﻻً ﻋﻧـد اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن

اﻷﺗﻘﻳﺎء ,ﻓﻌﺑروا ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ,ﻣﻧﻬﺎ إﺣدى اﻗﺗﺑﺎﺳﺎت ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻓﻲ «ﺟﺎوﻳدان ﺧـرذ» « :ﻟـن ﻳﻛـون اﻹﻧﺳـﺎن ﺣﻛﻳﻣـﺎً
ﺣﺗﻰ ﻳﻌﻠم أن اﻟدﻧﻳﺎ ﺗﺳﺗﻌﺑدﻩ وأن اﻟﻣوت ﻳﺣررﻩ» وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﺣدث «إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ» ﻋـن اﻟﺟﺳـد اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺳـﺟن,

ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺗﺣدﺛون ﻋن اﻟﻧﻔس اﻟﺷرﻳرة ,واﻟﻔﻛرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﺳﺑت ﻓﻲ ﺣـدﻳث إﻟـﻰ اﻟﻧﺑـﻲ ,إذ ﻳـروى أﻧـﻪ ﻗـﺎﻝ « :اﻟـدﻧﻳﺎ ﺳـﺟن ,وﺟﻧـﺔ
اﻟﻛﺎﻓر».

وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺑﺣﻣﺎس ,وﻫﻛذا ﻳﺑدو اﻟﻌﺎﻟم ﺳﺟﻧﺎً ﻟﻣـن ﻳﺗﻌ ّﺷـق اﷲ .و ﻗـد ﺷـﺎرك اﻟﺷـﻌراء ﻓـﻲ ﺗﺛﺑﻳـت اﻟﻔﻛـرة
ﻫذﻩ ,ﻓﻬﺎ ﻫو اﺑن اﻟﻣﻌﺗز ﻳﺷﻛو ﻣن أن دﻧﻳﺎﻩ ﻟم ﺗﻌطﻪ إﻻ اﻟﻘﻠﻳﻝ ,واﺣﺗﻔظت ﺑﻪ ﺳﺟﻳﻧﺎً ﻟﻣدة طوﻳﻠﺔ.

ورﻏم ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ,ﻓﺈن اﻟﺣرﻳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻟم ﺗﻘد إﻟﻰ أي ﺷﻲء ﻳرﺗﺑط ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﻳﺔ وأﺑﻌﺎدﻩ أو ﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻪ
اﻟدﻧﻳوﻳﺔ .وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻓﻘط ,ﻓﺎﻟﻘﺷـﻳري ﺧﺻـص ﻟﻬـﺎ

ـت
ـدﻗت ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﺑودﻳﺗُـ ـﻪ ﺧﻠﺻ ْ
ﻓﺻﻼً طوﻳﻼً ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ,ﻣﻧﻪ « :واﻋﻠم أن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﺑودﻳﺔ .ﻓـﺈذا ﺻ ْ
ﻋــن رق اﻷﻏﻳــﺎر ﺣرﻳﺗُ ـﻪ .وﻣﻘــﺎم اﻟﺣرﻳــﺔ ﻋزﻳــز .ﻓﻣــن أراد أن ﻳــذوق طﻌــم اﻟﺣرﻳــﺔ وﻳﺳــﺗرﻳﺢ ﻣــن اﻟﻌﺑودﻳــﺔ ﻓﻠﻳطﻬــر اﻟﺳـرﻳرة
ﺑﻳﻧـﻪ وﺑـﻳن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ .واﻋﻠــم أن ﻣﻌظـم اﻟﺣرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺧدﻣـﺔ اﻟﻔﻘـراء ,ﺳـﻣﻌت أﺑـﺎ ﻋﻠـﻲ اﻟـدﻗﺎق ﻳﻘــوﻝ  :أوﺣـﻰ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ إﻟــﻰ
داود ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم  :إذا رأﻳت ﻟﻲ طﺎﻟﺑﺎً ﻓﻛن ﻟﻪ ﺧﺎدﻣﺎ».

وﻟﻘد ﺗرك اﻟﻘﺷﻳري أﺛ اًر ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻓﻳﻣن ﺑﻌدﻩ ,ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )ت857م( اﻫﺗم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟرﻋﺎﻳﺔ» ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻗﺻـﺗﻪ ﻋـن ورﻳـث

ﺣر ,ﺛم أﺻﻳب ﺑﺧﻳﺑﺔ أﻣﻝ ﻋﻧدﻣﺎ أﻗدم أﺣدﻫم ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت رﻗﻪ ﺑﺈﺛﺑﺎت أن أﺑوﻳﻪ ﻛﺎﻧـﺎ
ﻏﻧﻲ ﻣﻌﺗد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺗﻘد أﻧﻪ وﻟد ًا
رﻗﻳﻘﻳن ﻟﻪ ,وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻫذ اﻟورﻳث ﺻﺎرت ﻣن ﺣق اﻟﺳﻳد اﻟﻣﺎﻟك .وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺻـﺔ ﻟﻼﻋﺗﺑـﺎر

ﺣر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻘﻪ».
ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻛﺑر ,ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﻐرور« ,إذ إن أﺣداً ﻣن اﻟﻧﺎس ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ًا
أﻣﺎ اﻟﻐزاﻟﻲ ) ت1111م( ﻓﻲ «اﻹﺣﻳﺎء» ﻓﻘـد ﻛـﺎن واﺿـﺢ اﻟﺗـردد ﻓـﻲ ﺣدﻳﺛـﻪ ﻋـن اﻟﺣرﻳـﺔ ,ﻣـﻊ أﻧـﻪ أ ﺷـﺎر إﻟـﻰ اﻟﻣﺻـطﻠﺢ

ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,وﻳظﻬر أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺣرﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن ﻓﻘط.
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وﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ وﺣدة اﻟوﺟود ﻋﻧد اﺑن ﻋرﺑﻲ ) ت1240م( ﻳﺧﺗﻔﻲ ﻛ ّﻝ ﻣن اﻟﺳﻳد واﻟﻌﺑد ﺑﺎﺧﺗﻔﺎء اﻟﺗﻣﺎﻳز ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ اﺧﺗﻔـﺎء ﺗﺎﻣـﺎً.
ك أو رﺗﺑـﺔ ,إﻧـﻪ ﻳﺣﻛـم اﻷﺷـﻳﺎء وﻻ
وﻳرى اﺑن ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ «اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﻣﻛﻳﺔ» أن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣر ﻫو اﻟـذي ﻻ ﻳﺳـﺗﻌﺑدﻩ اﻣـﺗﻼ ٌ
ﺗﺣﻛﻣﻪ ,واﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑد ﷲ ﻓﻘط.

وﻓ ــﻲ «اﻟﺧﺎﺗﻣـــﺔ» ,ﻳﺳ ــﺗﻌﻳد اﻟﻣؤﻟــف ﻣﻠﺧ ــص ﻣ ــﺎ أوردﻩ ﻓــﻲ ﻓﺻــوﻟﻪ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ,ﻣﻧﺗﻬﻳ ـﺎً إﻟ ــﻰ أن ﻓﻛـ ـرة اﻟﺣرﻳــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳ ــﻠﻣﻲ
اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ ظﻬــرت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت ﻣﺗﻌــددة ,وﻛــﺎن اﻟﻘﺑــوﻝ اﻟﻣــرﻏم ﺑﺎﻟﺗﻘﺳــﻳم اﻟﺧــﺎﻧق ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻟــﻰ أﺣ ـرار وﻋﺑﻳــد
ﺿﺎﻏطﺎً داﺋﻣﺎً .وﻳﺗﺳﺎءﻝ  :ﻫﻝ ﺗطورت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣرﺿﻳﺔ ,ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ

ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺗﻣردﻳن ﺿد اﻟﻘﻬر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,ﻣﺳﺗﻌدﻳن ﻟﻠﻘﺗﺎﻝ ﺑﺎﺳم اﻟﺣرﻳﺔ .إن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟـذي ﻛـﺎن
ﺗرﻛﻳﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻟم ﻳﻛن ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر ﺑﺎﺳم ﻓﻛرة ذات زﺧم ﻛﺑﻳر ﻛﺎﻟﺣرﻳﺔ ,ﻓﻘد ﺗﺷـﻛﻝ إذا اﻧﻔﻠﺗـت ﻣـن
ﻳﺷﻛﻝ
ً
ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ ﺧط اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳرﻩ ,ﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻛﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻳﺎ .أﻣﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗوة ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت

ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟذي ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺄﺗﻲ إﻻ ﻣن ﻣوﻗف ﻣرﻛزي ﺿﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻛري اﻟﺳﺎﺋد.
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مجتمع المعرفة في اليابان والدروس المستفادة عربيا


مسعود ضاھر

تعريف بالدراسة والمنھج
تنزع العولمة إلى توحيد العالم ,طوعا أو قسرا ,في مختلف مجاالت السياسة واإلقتص اد
والثقافة وغيرھا ,مع ما يحمل ھذا التوحيد من مخاطر جدية إللغاء التنوع الثقافي.
رغم ذلك ،ساھمت العولمة فعال في تدفق األفكار وبناء مجتمع المعرفة من طري ق نش ر
ثمرات العلم واإلنفتاح الثقافي.1
تش دد مق والت العولم ة األساس ية عل ى إعط اء األولوي ة المطلق ة لنش ر العل وم العص رية
والتكنولوجيا المتطورة .وھي تھمش ثقافات كثيرة ,تراثية ومعاصرة ,عند العرب ول دى
جميع شعوب العالم .حتى أن كبار مثقفيي العالم من الذين ينشرون أعم الھم بلغ ات غي ر
اإلنكليزية يشعرون بنوع من التھميش المتزايد ألعمالھم في مراكز األبحاث الت ي تعتم د
اللغة اإلنكليزية كلغة أساسية لعصر العولمة.
لذلك تحاول النظم السياسية واإلقتص ادية والثقافي ة الي وم أن تتفاع ل إيجابي ا م ع مق والت
العولم ة وثقافتھ ا .واب رز تل ك المق والت  :الديموقراطي ة عل ى المس توى السياس ي,
والليبرالية عل ى المس توى اإلقتص ادي ،والعل وم العص رية والتكنولوجي ا المتط ورة عل ى
المستوى الثقافي ,ودولة القانون والعدالة االجتماعية والمواطنة والكفاءة الشخصية عل ى
مستوى المؤسسات .وھي دولة مدنية بالضرورية ,ت رفض ك ل أش كال الحك م العس كري
واألنظم ة الديكتاتوري ة والتس لطية ,وتحت رم حق وق اإلنس ان ,وتطب ق مب اديء األم م
المتحدة ،وتدعم التنمية اإلقتصادية والرفاه اإلجتماعي.
وفي حين إندفعت الدول العصرية المتطورة إلى اإلستفادة القصوى من إنجازات عص ر
العولمة وإنسياب األفك ار لتعزي ز رك ائز مجتم ع المعرف ة ل ديھا ,تخوف ت ال دول النامي ة,
ومنھا الدول العربية ,من عولمة القطب األميركي الواحد الذي يسعى لفرض ثقافته على
الش عوب األخ رى ويھم ش ثقافاتھ ا الموروث ة .فعق دت م ؤتمرات كثي رة ,داخ ل الع الم
العربي وخارجه ,تحت ھاجس حوار الثقافات وليس الصراع في ما بينھا.
وشاركت فيھ ا نخ ب ثقافي ة عربي ة متمي زة ناقش ت موض وعات مص يرية كالحف اظ عل ى
تراث العرب الثقافي من جھة ،ومستقبل العرب في عالم متغير من جھة أخرى.
كانت ثمرة تلك المؤتمرات والندوات الثقافية أن بع ض المثقف ين الع رب أطلق وا ص رخة
مدوية ,عب ر مش اريع نھض وية فردي ة أو أبح اث جماعي ة ,تؤك د عل ى خط ورة المرحل ة
الراھنة بسبب التخلف المريع الذي تعانيه المجتمعات العربية على كاف ة الص عد وق دمت
تقارير التنمية البشرية العربية الدليل العلمي القاطع على عمق األزمات العربية الراھنة
التي ستزداد حدة في السنوات القادمة.2
وم ا يزي د ف ي ص دقيتھا أنھ ا م ن إع داد ب احثين ع رب م ن ذوي الخب رة ف ي معالج ة
المشكالت االجتماعية ,وباإلشتراك مع األمم المتحدة .فھناك إنفج ارات إجتماعي ة قادم ة
 باحث وأكاديمي من لبنان .
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حتما ما لم يتم تداركھا ببن اء مجتم ع المعرف ة ف ي ك ل بل د عرب ي ,وبالتع اون ب ين ال دول
العربية والدول المتطورة .وأسباب اإلنفج ارات المرتقب ة كثي رة ومتنوع ة ،بعض ھا عل ى
ص لة بأزم ة الھوي ة العربي ة ف ي عص ر الع الم ,والحل ول المتعث رة للص راع العرب ي -
اإلسرائيلي ,وتزايد حدة النزاعات المذھبية والعرقية ,ومنھا على صلة بإحتدام الص راع
الثقافي بين اإلسالم والغرب ,وبتقلص حجم الطبقات الوسطى مع اإلنقسام الحاد بين قل ة
من األغنياء وكثرة ساحقة من الفقراء ,وإستفحال مشكالت البيئ ة ,والتص حر ,والبطال ة,
والجوع ,واألمراض ,واألمية وغيرھا الكثير.
تحاول ھذه الورق ة اإلجاب ة عل ى تس اؤل مش روع ح ول ق درة الع رب عل ى مجابھ ة تل ك
المشكالت باإلستفادة من تجربة اليابان وباقي ال دول اآلس يوية ف ي بن اء مجتم ع المعرف ة
عب ر تنش يط العل وم العص رية والتكنولوجي ا المتط ورة لتنمي ة ال وعي العقالن ي والح س
النقدي لدى األجيال المتعاقب ة م ن الش باب العرب ي .لك ن تحقي ق ذل ك الھ دف يحت اج إل ى
إص الح ثق افي ,بني وي وش مولي ,وتوظي ف العام ل الثق افي لنش ر التنمي ة البش رية
واإلقتصادية المستدامة ,وبناء اإلنسان الحر والمجتمع المنتج والمستقر.
أضواء على تشكل مجتمع المعرفة في اليابان
اعتم دت الياب ان ف ي نھض تھا الحديث ة الت ي ب دأت م ع إص الحات اإلمبراط ور المتن ور
مايجي عام 1868م سياسة عقالنية ف ي مج ال اإلس تفادة م ن ثم رات العل م والتكنولوجي ا
التي كانت متاحة لدى الدول المتطورة .وكانت البالد قد عاشت عزل ة طويل ة تج اوزت
القرنين ونصف القرن ,منطوية على ذاتھا ,ومكتفية بعلومھا التقليدية.3
ولم تكن لديھا سوى موانيء يابانية ص غيرة ج دا منفتح ة عل ى ثقاف ات أوروب ا وأميرك ا,
وموضوعة تحت حماية مشددة من جانب الحكم العسكري بقيادة الشوغون.
لذلك كان لسياسة اإلنفتاح التي إعتمدھا اإلمبراطور مايجي أثر بارز في تعزي ز تفاع ل
الشعب الياباني مع ثقافات الشعوب األخرى ,دون عقد أو مركب نقص.
تج در اإلش ارة إل ى أن الياب ان عب ر تاريخھ ا الطوي ل أظھ رت إھتمام ا كبي را بثقاف ات
الش عوب األخ رى .ولش دة إنفتاحھ ا ,ھن اك م ن يب الغ ف ي التش كيك بخصوص ية الياب ان
الثقافي ة وف ي ھوي ة الت راث ال ذي يف اخر ب ه الياب انيون .فاللغ ة الياباني ة الكالس يكية,
المعروف ة بإس م الك انجي ,مقتبس ة ع ن الص ين ,ومعھ ا حف الت تق ديم الش اي ,وتنس يق
الزھور ,والرسم المسند إل ى الحروفي ة اللغوي ة ,ولب اس الحري ر أو الكيمون و ,وموس يقى
الن و ,ومس رح ال دمى ,ومس رح الك ابوكي ,وغيرھ ا الكثي ر .أم ا طق وس اإلحتف االت
الشعبية المصاحبة للديانة البوذية فوفدت إلى اليابان من الھند عبر كوريا.
في مرحلة اإلصالحات ,تبنت اليابان العلوم العص رية والتكنولوجي ا المتط ورة المقتبس ة
مباشرة عن أميركا وأوروبا .فرد اليابانيون بأن التراث العلمي ,أو ال ديني ,أو اإلب داعي
ليس ملكا لصاحبه أو لدولة بعينھا ب ل لإلنس انية جمع اء .ويق دمون ال دليل عل ى أن ع ددا
كبيرا من منتجي الثقافة واإلبداع والفنون طردوا من أوطانھم األصلية والقوا الترحي ب
لدى حكام ومؤسسات دول أخرى.
عندما تأسست أول وزارة للتربية في اليابان عام 1872م رفعت على الفور شعار :
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«لن يبقى أمي واحد في اليابان» .و تظھ ر الس يرة الذاتي ة لإلمبراط ور م ايجي أن ه بق ي
ش ديد الح رص ط وال أي ام حيات ه عل ى م نح جمي ع الياب انيين فرص ة التعل يم .فإحتفل ت
وزارة التربية عام 1896م بمحو األمية في اليابان وتأمين الدراسة لجميع الطلبة.4
اليوم ,يشترط بطالب العمل أو الوظيفة الحصول على الحد األدنى للتحصيل العلم ي ف ي
اليابان وھو إنھاء المرحلة الثانوية .وال يسمح للطالب بالعم ل ف ي أي م ن أجھ زة الدول ة
أو المص انع أو الش ركات الياباني ة قب ل الحص ول عليھ ا .واألھ م م ن ذل ك أن مؤسس ات
التصنيف التربوي إتخذت قرارا حددت بموجبه تعريفا جديدا لإلنسان «األمي» في ع ام
2000م ,بأنه من ال يتقن وظائف الكومبيوتر ول يس فق ط م ن ال يحس ن الق راءة والكتاب ة
على غرار ما ھو معتمد لتعريف األمية في الدول النامية ,ومنھا الدول العربية.
أعتمد اليابانيون الترجمة المكثفة عن الثقافات األخ رى ك ل م ا ھ و مفي د لترقي ة بالدھ م.
وتمثل وا مق والت ثقافي ة ل دى الش عوب األخ رى بع د ان أعطوھ ا س مة ياباني ة واض حة
المعالم .فطوروا الك انجي الص يني وأض افوا إلي ه لغ ة حروفي ة خاص ة بالياب ان معروف ة
بإس م الكاتاكان ا ,والھيراغان ا .ك ذلك ط وروا ب اقي الفن ون الت ي إقتبس وھا ع ن اآلخ رين
وأضافوا إليھا سمات يابانية أصيلة لم تكن معروفة سابقا .حتى أن اليابانيين أنشأوا ديانة
الشنتو الخاصة باليابان بعد أن حافظت الديانة البوذية على طقوسھا التقليدية.
والالفت للنظر أن الشعوب التي تدين بالبوذية بدأت تعتمد أسلوب اليابانيين في ممارس ة
طقوس البوذية وفق النماذج التي أطلقتھا فرق الشنتو ,والزان ,وغيرھا.
ومنذ بداية إصالحات مايجي ,ترجم اليابانيون الكثير من الكتب والدراسات ,في مختل ف
حق ول المعرف ة ,ونقلوھ ا ع ن اللغ ات األجنبي ة إل ى اللغ ة الياباني ة .وك ان الھ دف منھ ا
تثقيف الشعب الياباني بالعلوم العص رية واس رار التقني ات العلمي ة المت وافرة ل دى ال دول
المتطورة في مختلف دول العالم .وإستمرت تلك السياسة بوتيرة متصاعدة حتى اآلن.
وكانت الترجمة ,والرحالت ,والمشاھدات العيانية ,نوافذ عملي ة وعقالني ة للتع رف عل ى
ت راث الش عوب األخ رى .ول م يكت ف الياب انيون بنق ل التج ارب اآلخ رين ب ل تمثلوھ ا
وحولوھا إلى جزء ال يتجزأ من شخصية اإلنسان الياباني .وكانت ثمرة تلك التجرب ة أن
الياباني بات على إستعداد دائم للتعلم من تجارب اآلخ رين دون عق د أو مركب ات نق ص.
وھ ي تنب ع م ن نص يحة اإلمبراط ور المتن ور م ايجي ح ين خاط ب الياب انيين ف ي بداي ة
النھضة بقوله « :إلحقوا بالغرب وتجاوزوه».5
لح ق الياب انيون ب الغرب كتلمي ذ يري د التف وق عل ى معلم ه .وھ ذا م ا أش ار إلي ه المفك ر
الجزائ ري مال ك ب ن نب ي بقول ه« :الف ارق العظ يم ب ين الص لة الت ي ربطتھ ا الياب ان بالحض ارة
الغربية وبين صلتنا بھا .إن الياب ان وقف ت م ن الحض ارة الغربي ة موق ف التلمي ذ ,ووقفن ا منھ ا موق ف
الزب ون .إنھ ا تس تورد منھ ا األفك ار خاص ة ونح ن نس تورد منھ ا األش ياء خاص ة .إنھ ا كان ت خ الل
سنوات 1905 – 1868م تنشيء حضارة ,وكنا نشتري بض اعة حض ارة .فك ان الب ون بينن ا شاس عا
والخ الف جوھري ا ,ي ؤدي حتم ا إل ى ت رجيح كف ة الياب ان كم ا بين ا ف ي الموازن ة الت ي عق دناھا لس نة
1905م».6
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بع د أن أنج ز الياب انيون الخط وة األول ى لنق ل العل وم العص رية وت وطين التكنولوجي ا
الغربي ة س ارع اإلمبراط ور م ايجي إل ى إص دار ق رار آخ ر يحص ن تجرب ة التح ديث
اليابانية من مخاطر السقوط ف ي دائ رة التغري ب ال ذي يفض ي إل ى تبعي ة ال إنفك اك منھ ا
للغرب .فأطلق ش عاره الش ھير« :التكنولوجي ا غربي ة أم ا ال روح فياباني ة» .وكان ت تل ك
المحاول ة تھ دف إل ى تالف ي س لبيات نق ل التكنولوجي ا ومض ارھا الكثي رة عل ى التقالي د
الموروث ة الت ي يفتخ ر بھ ا الياب انيون ويعتبرونھ ا م ن أب رز خصوص يات مج تمعھم.7
فنجحوا في بناء نھضة جديدة تجمع بين الحداثة والمعاصرة بش كل عج زت عن ه ال دول
األوروبية واألميركية نفسھا،
وتحولت التجربة اليابانية في التحديث إلى نموذج يحتذى لدول النمور اآلسيوية.
تن درج مقول ة بن اء مجتم ع المعرف ة ف ي إط ار المس ألة الثقافي ة بم دلولھا الش مولي ال ذي
يتضمن التعليم العصري ,والترجمة ,والفنون ,والبحث األكاديمي ,والتكنلوجيا وغيرھا.
وبإيجاز شديد للغاية يمكن القول بأن بناء مجتمع المعرفة في الياب ان ال يفھ م إال إنطالق ا
م ن تحلي ل رك ائز المس ألة الثقافي ة فيھ ا .إذ تلع ب الثقاف ة ال دور األساس ي ف ي نش اط
القطاعين الع ام والخ اص مع ا ,وعل ى مس توى جمي ع المؤسس ات التربوي ة واإلقتص ادية
واإلجتماعية والمالية اليابانية ,وبصورة تكاملية.
لذلك تقدم اليابان نموذجا متقدما للدولة التنموية التي ترعى الثقافة واإلبداع .وھناك أمثلة
ال حص ر لھ ا تظھ ر بوض وح ت ام م ا تق وم ب ه حكوم ة الياب ان ومؤسس اتھا الخاص ة ف ي
مج ال بن اء مجتم ع المعرف ة ,وتش جيع التعل يم ,والبح ث العلم ي ,واإلب داع ف ي مختل ف
المجاالت .وتقدم العائلة اليابانية أقصى ما تستطيع لتعليم أبنائھ ا ,وال تتق اعس الش ركات
الخاص ة أو مؤسس ات الدول ة ع ن مس اندة الطلب ة الياب انيين لتحص يل أعل ى ال درجات
وھي
العلمية ,أو تأمين العمل لھم ,أو مدھم بقروض مالية ميسرة إلتمام دراساتھم.
تعتبر من الدول الت ي تص رف بس خاء ل دعم التعل يم ,ومس اندة الب احثين الش باب ،وت أمين
موازن ة كبي رة ومس تمرة لمراك ز األبح اث والتط ور التكنول وجي .علم ا أن توجيھ ات
الحكومة والدعم السخي الذي تقدم ه المؤسس ات المالي ة تض ع مراك ز البح وث العلمي ة
اليابانية أمام مسؤوليات وطنية وقومية يتطلب تنفيذھا القيام بالعمل المضني الذي إشتھر
به اليابانيون في مختلف مجاالت البح ث ,واإلنت اج ,وزي ادة س اعات العم ل م ع تقل يص
حاد في العطل ااألسبوعية والسنوية.
تمسكت الحكومات اليابانية المتعاقبة بشعار ثقافي بالغ األھمية ھو« :التعل يم ح ق مق دس
لجمي ع الياب انيين» ,عل ى أن تتحم ل نفقات ه الدول ة أو األھ ل أو الش ركات الخاص ة تبع ا
لقدرة كل منھا ,والشعور بالمسؤولية اإلنسانية والقومي ة الملق اة عل ى ع اتق عل ى جھ ة.
فاليابان بين قلة من الدول التي ال يشعر الطالب فيھا بإنسداد السبل أمام تحصيله العلم ي
لنقص في المساعدات المالية الضرورية.
يص نف الب احثون التربوي ون النظ ام التعليم ي ف ي الياب ان بأن ه مرھ ق ج دا ,ويع رض
الطالب إل ى منافس ة ح ادة تول د أزم ات نفس ية تص ل إل ى آالف ح االت اإلنتح ار س نويا.
لكنه ,في نظر اليابانيين ,من أفضل أنظمة التعليم في العالم .فھو يقدم للطالب أطول عام
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دراسي من حيث أيام العمل ,وكثافة النشاطات العلمي ة المرافق ة للتحص يل العلم ي .ول م
يول مسؤولو التربية والتعليم في اليابان إھتماما جديا بالدراسات النقدية التي تندد بقس وة
نظامھم التعليمي .لك نھم ال يس تطيعون تجاھ ل اإلحص اءات الرس مية الت ي تؤك د ح االت
اإلنتح ار الس نوية ل دى الطلب ة ،واألعم ال العدائي ة المتزاي دة الت ي يقوم ون بھ ا ض د
مدرسيھم وتصل أحيانا إلى درجة قتل معلم أو االعتداء بقسوة على معلمة.8
رغم ذلك ,يتمسك اليابانيون بنظامھم التعليم ي ,ويعتبرون ه مالئم ا ج دا لطبيع ة المجتم ع
الياب اني ألن ه يس اھم ف ي تأھي ل أع داد متزاي دة س نويا م ن الط الب المتف وقين ج دا ف ي
تحصيل معرفة متطورة في مجاالت عدة .ومما زاد في تمسكھم بھذا النظ ام أن تقري را
علميا دوليا صدر مؤخرا بإشراف األونيسكو دل على أن الطلبة اليابانيين إحتلوا المرتبة
األولى ب ين جمي ع ط الب الع الم ف ي ع دد م ن ف روع العل وم التطبيقي ة ,خاص ة ف ي حق ل
الرياضيات .ومنھم من يقصر دراسته فقط الفيزياء والكيمي اء والفل ك والص يدلة والط ب
وغيرھا.
وبنى اليابانيون مراكز أبحاث ,وجامع ات خاص ة بالطلب ة المتف وقين ف ي ن وع مع ين م ن
العل وم ,كجامع ة «تس وكوبا  »Tsukubaذات الش ھرة العالمي ة ,وألنھ ا تع د المتف وقين
إعدادا علميا مختلفا عن باقي الطلبة الجامعيين .وتضع لھم برامج دراسية خاصة بھدف
اكتشاف مواھب الطلبة ,وقدراتھم الذاتية من أجل تطويرھ ا بع د ت أمين الش روط المادي ة
والتكنولوجية المالئمة لتفتحھا وإبداعھا.
على جانب آخر ،إن ما تنفقه المؤسسات الرس مية والش ركات الخاص ة ف ي الياب ان عل ى
تشجيع الطلبة ,والباحثين ,والبحث العلمي ,واإلبداع الثقافي والفني يكاد يكون م ن أرق ى
ما تقوم به جميع الدول المتطورة .فالباح ث الياب اني المتمي ز ,وم ن ذوي الكف اءة العلمي ة
المتط ورة ,يتمت ع برعاي ة تام ة م ن جان ب مؤسس ات الدول ة وم ن كثي ر م ن الش ركات
الخاصة في آن واحد .وبنتيجة الدعم غير المحدود للطاقات العلمية اإلبداعية في مختلف
حق ول العل وم العص رية والتط ور التكنول وجي واالكتش افات أص بحت مراك ز األبح اث
الياباني ة ف ي طليع ة مراك ز البح ث العلم ي العالمي ة ,وبش كل خ اص ف ي مج ال التنمي ة
البش رية المس تدامة .وتوظ ف المؤسس ات الرس مية والخاص ة ف ي الياب ان توظ ف نس بة
عالية من موازنتھا على األبحاث العلمية ,وتكاد تكون بين النسب األعلى في العالم.9
ورغم ما عاناه االقتصاد الياباني من ركود حاد وأزمات مالية كبيرة منذ أكثر من عش ر
سنوات ,حافظت موازنة البحث العلمي اليابانية على ثبات ملحوظ طوال تلك الفترة ,مما
أمن للباحثين القدرة على مواصلة أبحاثھم ,وإقامة أفض ل أش كال التواص ل م ع زمالئھ م
في حقل االختص اص ف ي مراك ز البح ث العلم ي العالمي ة ,وذل ك عب ر ش بكة حديث ة م ن
وسائل االتصال والتواصل التكنولوجي.
ولفتت وسائل اإلعالم اليابانية اإلنتباه إلى أن حصول ع دة ب احثين ياب انيين عل ى ج وائز
نوب ل ف ي مج ال العل وم البحت ة خ الل الس نوات الخم س األخي رة يش كل إعتراف ا عالمي ا
صريحا بالدور الب ارز ال ذي يلعب ه نظ ام التعل يم الياب اني ف ي مختل ف مراحل ه م ن جھ ة,
ودور مراكز البحوث اليابانية في مجاالت إنتاج العلوم والتكنولوجيا المتطورة وصناعة
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الروب وت أو اإلنس ان اآلل ي م ن جھ ة أخ رى .وأص درت حكوم ات الياب ان توجيھ ات
صريحة نصت على ضرورة دعم جميع الب احثين الياب انيين ,م ن مختل ف األعم ار وف ي
مختل ف حق ول المعرف ة اإلنس انية ,ال ذين يمتلك ون طاق ات ممي زة يمك ن أن ت ؤھلھم لني ل
جوائز عالمية ,وبشكل خاص جائزة نوبل.
دور النخب اإلدارية في بناء مجتمع المعرفة في اليابان
أفرزت اليابان نخبا إدارية قام ت ف ي م ا بع د بم ا ق د يك ون أعظ م عملي ات التح ديث ف ي
التاريخ ,بل أكثر من ذلك ,كانت النخب الحاكمة على إستعداد لتتعلم من اآلخرين.
وقدم ھاربر وصفا دقيقا لذھنية تلك النخب على الشكل التالي:
«في عام 1868م ,قاد األمير إيواكورا توم ومي بعث ة مذھل ة إل ى الخ ارج .وت رك كثي ر
من المسؤولين في الحكومة اليابانية وإداراتھا مناص بھم بش كل مؤق ت .وق اموا بزي ارات
للواليات المتحدة األميركية وأوروب ا ف ي الفت رة م ا ب ين  1871و1873م لإلط الع عل ى
التقانة الغربي ة ,وش ؤون الحك م واألعم ال والمجتمع ات ھن اك .وك انوا يطبق ون المعرف ة
التي يكتسبونھا على اإلقتصاد الياباني».10
ال يقتصر مفھوم النخب اإلدارية في اليابان على الشؤون االقتص ادية والمالي ة وغيرھ ا,
بل يتع داھا إل ى إدارة األح زاب ,والجامع ات ,والبن وك ,والتعاوني ات ,والنقاب ات المھني ة
والحرفي ة ,وغ رف التج ارة ,والص ناعة ,ومؤسس ات الخ دمات االجتماعي ة ,وش ركات
التأمين ,ودور النشر ,وغيرھا .وبعد أن حل الغنى المالي واالقتصادي في اليابان تحول
قادة تلك المؤسسات إلى نخب إداري ة تتمت ع بروات ب كبي رة ,وك ان لھ ا دور أساس ي ف ي
إنتشار تلك المؤسسات ,وتوسيع رأسمالھا ,وزيادة فاعليتھا ,داخل اليابان وخارجھا.
تضم اإلدارة اليابانية نخبا مثقفة ذات خبرة واسعة في العمل اإلداري من جھة ,وقد آل ت
على نفسھا فضح القوى السياسية الفاسدة التي تستغل مراكزھا العليا ف ي الدول ة لإلث راء
غير المشروع من جھة أخرى.
كانت السمة الغالبة في عالقة السياسة باإلدارة ھي بروز صراع ,علني أو مضمر ,ب ين
السياسيين والنخب اإلداري ة ف ي مختل ف مراح ل النھض تين األول ى والثاني ة ف ي الياب ان.
وھي تتمتع بسمة الثبات في العم ل ,وبالحص انة اإلداري ة الض رورية م ن أج ل التص دي
للطبقة السياسية الفاسدة .وباستثناء شخص اإلمبراطور ال ذي ھ و رم ز األم ة ,ل يس م ن
سياسي واحد ,مھما علت مرتبته ,يمكن أن يعتبر فوق الش بھات أو بمن أى ع ن المس اءلة
القضائية والمالية .ونالت تلك النخب الدعم الكامل من اإلمبراطور
ألن ه ك ان األكث ر حرص ا عل ى تغلي ب مص لحة الياب ان العلي ا عل ى المص الح الفئوي ة
للسياسيين ورجال المال واألعمال.
على قاعدة إصالحات مايجي عرف ت الياب ان نخب ا إداري ة متماس كة ,وتع زز دورھ ا ف ي
عھد خلفائه إلى أن باتت اليوم حجر الزاوية في إس تقرار الياب ان وإتس اع نف وذ ش ركاتھا
على المستوى الكوني .وتوزعت النخ ب اإلداري ة الياباني ة ض من ث الث فئ ات قوي ة ھ ي
التالية:11
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أ -الفئة األولى ويق در ع ددھا بالعش رات فق ط ,وتض م الق ادة العس كريين الكب ار ,وبع ض
رجال السياسة ,وحاكم البنك المركزي في اليابان ,ورؤس اء مج الس الش ركات الكب رى,
ورؤساء النقابات المالي ة ,ورؤس اء تجم ع رج ال األعم ال ,وغ رف التج ارة والص ناعة,
والمنظمات اليابانية الكبرى.
ب – الفئ ة الثاني ة ويق در ع ددھا بالمئ ات وتض م أعض اء الحكوم ة ,ورؤس اء مج الس
الش ركات والمؤسس ات ,والم دراء الع امين ,ورؤس اء ف روع الش ركات الكبي رة ,وم دراء
البنوك وشركات الت أمين ومؤسس ات التس ليف الم الي .ھ ذا باإلض افة إل ى م ا يزي د قل يال
على قرابة العشرين مليونيرا من الذين يصنفون من كبار أغنياء اليابان.
ج – الفئة الثالثة ذات قاعدة عريضة قوية تعرف باسم  Power Elite at Largeوھ ي
تض م أب رز رج ال السياس ة ,وحك ام المقاطع ات أو المح افظين ,ورؤس اء بل ديات الم دن
الكب رى ,وق ادة المعارض ة ,وكب ار رج ال اإلع الم ,وم دراء دور النش ر ,وق ادة النقاب ات
ورؤس اء تحري ر الص حف الكب رى ,والتلفزي ون ,ورؤس اء الجامع ات ,وم دراء مراك ز
األبحاث وغيرھم.
حين ق ررت إدارة اإلح تالل األميرك ي معاقب ة مجرم ي الح رب م ن الياب انيين ,وض عت
تلك النخب في طليعة القوى االجتماعية المعرضة للطرد .لذلك حددت تق ارير القي ادة
العلي ا لإلح تالل الق وى الرئيس ية الت ي حكم ت ال بالد حت ى الح رب العالمي ة الثاني ة عل ى
الش كل الت الي :اإلمبراط ور ومستش اروه ,كارت ل زيباتس و اإلقتص ادي ,والنخ ب
البيروقراطي ة أو اإلداري ة .وق ررت إن زال عقوب ات ص ارمة بك ل م ن ش ارك ف ي إدارة
اليابان ,وعلى جميع المستويات ,وذلك بھدف منعھا من النھوض مجددا.
وبع د أن ج ردت اإلمبراط ور م ن ص فة األلوھ ة ,ونش رت دس تورا جدي دا جع ل الش عب
ول يس اإلمبراط ور مص در جمي ع الس لطات ,أص درت ق رارات تقض ي بص رف جمي ع
قيادات البيروقراطية العليا ومعاقبة عشرات اآلالف من اإلداريين.12
لكن تلك القرارات لم تنف ذ بس بب التغيي ر المف اجيء ف ي السياس ة األميركي ة تج اه الياب ان
بعد إندالع الحرب الكورية .ثم منح ت الياب ان ص فة الدول ة الص ديقة األول ى ف ي جن وب
وش رق آس يا ,وق دمت لھ ا بس خاء المس اعدات المالي ة واإلقتص ادية والت دريب المھن ي
والتقني .فساھم ذلك التوجه في تنش يط اإلدارة الياباني ة عل ى أس س عص رية .فإس تعادت
النخب اليابانية دورھا السابق على أسس جديدة وعادت لتلعب دور صمام األمان لحماية
اليابان واليابانيين في دولة منزوعة السالح ومحرومة من التسلح.
كان من السھل على القوى العسكرية المدربة أفضل تدريب والمزودة بثقافة عصرية
وتمتل ك خب رات إداري ة متط ورة ,االنخ راط ف ي اإلدارة المدني ة ب نفس الروحي ة م ن
اإلنضباط والتفاني في خدمة الوطن .وإستمرت ذھنية اإلنض باط اإلداري الموروث ة م ن
والمعروفة باليابانية باسم  Genro - Jushin = officeholdersتفعل فعلھا ف ي جمي ع
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إبان مرحلة االحتالل األميركي لليابان.
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بقي أن نشير إل ى أن اإلدارة األميركي ة أم رت بح ل جمي ع المؤسس ات اإلقتص ادية الت ي
أثبت التحقيق صلتھا بكارتل زياباتسو اإلحتكاري السابق ومنعت الذين مارسوا أي عمل
إداري قيادي فيھا من تأسيس منظمات إدارية أو إقتصادية أو مالية جديدة.
إال أن تبدل الظروف اإلقليمي ة والدولي ة أجب ر األمي ركيين عل ى إب دال اإلح تالل بإتفاقي ة
للتعاون العسكري مع اليابان تم توقيعھا في مدينة سان فرنسيسكو عام 1951م وعرف ت
بإنتفاقي ة  San Francisco Peace Treatyالت ي ألغ ت اإلح تالل األميرك ي للياي ان.
وق د أطلق ت اإلتفاقي ة الجدي دة حري ة الياب انيين ف ي مختل ف مج االت العم ل االقتص ادي
والمالي ,وفي إنشاء المؤسسات والشركات االحتكارية .وإإقتصرت العقوبة السابقة على
إس تبدال إس م كارت ل «زيباتس و  Zaibatsuالق ديم بإس م جدي د ھ و كارت ل
كيئيرتسو  Keiretsuدون تغيير في المض مون اإلحتك اري س وى الحظ ر المف روض
لمنع اليابان من التسلح وإنتاج سلع ذات منافع عسكرية».13
نخلص إلى القول أن النخب اليابانية إستعادت دورھا بعد توقي ع إتفاقي ة س ان فرنسيس كو
م ع توج ه واض ح نح و االقتص اد ,واألعم ال المالي ة ,والتكنولوجي ا ,واإلع الم ,والثقاف ة,
وإنت اج جمي ع أن واع الس لع ماع دا الس الح .ل ذلك رأى بع ض الب احثين بح ق أن اإلدارة
اليابانية الحديثة لم تش ھد إنقالب ا ج ذريا ف ي أس اليب عملھ ا بع د الح رب العالمي ة الثاني ة.
فطالت عملية التطھير فقط عدة آالف من اإلداريين ولسنوات محدودة.
لكن التوجه العام للنخ ب الياباني ة الجدي دة ك ان يتطل ب تغيي را ملحوظ ا ف ي الذھني ة الت ي
كان ت س ائدة س ابقا ,وف ي ش كل العالق ة م ا ب ين األعل ى واألدن ى ف ي الس لم اإلداري.
فتحولت مقولة الطاعة التامة إلى حوار يومي بين مخططي المشاريع ومنفذيھا.
وتبدلت ذھنية النخ ب اإلداري ة م ن تلق ي أوام ر القي ادة السياس ة وتنفي ذھا دون اعت راض
إلى عمل مبرمج لرسم الخطط المستقبلية للمؤسسات المالية واإلقتصادية واإلصغاء إل ى
إنتقادات النخب اإلدارية العاملة في المؤسسة.
تنتشر النخب اإلدارية اليوم على إمتداد المناطق اليابانية ,وفي جميع المؤسس ات المالي ة
واإلقتصادية ,ولھا معرفة دقيقة جدا ويومية بحركة األسواق العالمية وھي تق يم عالق ات
وثيق ة ف ي م ا بينھ ا عل ى قاع دة تفض يل مص لحة الياب ان العلي ا ،أو «مص لحة االقتص اد
الياباني أوال» .وال تبخل بالنصائح الضرورية عل ى الش ركات أو المؤسس ات المتعث رة،
وتقدم الحلول العملية إلخراجھا من مأزقھا م ن طري ق إن زال س لع جدي دة أو تكنولوجي ة
متطورة تغزو بسرعة أسواق العالم وتكدس أرباحا مالية كبيرة.
إكتسبت تلك النخب ثقة اليابانيين ,حكومة ومؤسسات وشعبا ,ألنھا تعتبر نفس ھا مس ؤولة
ع ن مص ير الش عب الياب اني بأكمل ه ,وع ن إس تمرار الياب ان ق وة إقتص ادية عظم ى ف ي
النظ ام الع المي الجدي د .وھ ي الت ي ترس م خط ط اإلص الح االقتص ادي ,والم الي،
والتربوي ,والضرائبي ,ولديھا خبرة واسعة ف ي إمتص اص األزم ات الطارئ ة ,وتخط ط
لحلول طويلة األمد ساھمت في دخول اليابان عصر العولمة دون عقبات كبيرة.
وللنخب اليابانية اليد الطولى في التخطيط الطويل األمد لبناء مؤسسات وش ركات جدي دة
في كافة مجاالت العلم واإلنتاج والخدمات .وھي أول من يبادر إلى وض ع ثم رات العل م
8

واالكتشافات التقنية موضع التطبيق العملي وتحويلھا إل ى س لع اس تھالكية لزي ادة أرب اح
الش ركة ورف ع رأس مالھا ,وزي ادة التوظي ف ف ي األبح اث العلمي ة ,وإنت اج التكنولوجي ة
المتطورة .وإليھا يعود الفضل ,بالدرجة األولى ,في تطوير التكنولوجي ا المعق دة ,وإنت اج
السلع اليابانية القادرة على المنافسة في األسواق العالمية.
لذلك يكيل بعض الباحثين المديح للنخب اليابانية بس بب موقعھ ا ودورھ ا ,والتماس ك ف ي
ما بين أفرادھا ,وعدم خضوعھا لنفوذ رجال السياسة .وما زالت تلعب ,الدور األساس ي
في إنجاح نھضة اليابان المستمرة منذ أواسط القرن التاسع عشر .ويولي الباحثون أھمية
إستثنائية لدور النخب اليابانية في بناء مجتمع المعرفة في اليابان.
ومن أبرز خصائصھا أن الموظف يعمل حتى سن التقاعد دون أن يغير ,إال ف ي ح االت
قليلة ,عمله الوظيفي .وھو يشارك فعال في صنع القرار اإلداري م ن أس فل التنظ يم إل ى
األعل ى .وعلي ه أن يس اھم ف ي تط وير عمل ه ال وظيفي عب ر اإلط الع ال دائم عل ى ك ل م ا
يتعل ق ب األمور التنظيمي ة ذات الص لة المباش رة بعمل ه .وباإلض افة إل ى معي ار الكف اءة
الشخصية ,والثقافة الوظيفية تعتمد اإلدارة اليابانية أس لوب المش اركة ف ي ص نع الق رار،
واحترام التراتبي ة اإلداري ة ،واعتم اد مب دأ التنق ل الت دريجي م ن أس فل إل ى أعل ى الس لم
الوظيفي.
ھذا باإلضافة إلى التدريب المستمر لألف راد والجماع ات م ن أج ل رف ع مس توى اإلتق ان
ف ي العم ل ,والترق ي الطبيع ي دون تميي ز ,وإحت رام التنظ يم الھرم ي ال دقيق ف ي إدارة
جمي ع المؤسس ات العام ة والخاص ة دون إعتم اد أي مقي اس آخ ر س وى مقي اس الكف اءة
واإلستقامة في العمل واإلدارة.14
وعلى ھدي القاعدة الت ي تق ول ب أن «اإلدارة م رآة الش عوب» ,نجح ت الياب ان ف ي تق ديم
نفس ھا كبل د متط ور ج دا ,وعل ى درج ة عالي ة م ن التنظ يم ,ولدي ه إدارة ص لبة تقودھ ا
نخب ذات كفاءة عالية ج دا ,وش ديدة التماس ك لدرج ة تستعص ي عل ى ت دخل السياس يين.
وھ ي اآلن ف ي مرتب ة متقدم ة عل ى المس توى الك وني ,واإلس تثمار الم ربح عل ى الم دى
الزمني الطويل ،وتحقيق معدالت قياسية في إستثمار رأس المال البشري المس تنير م ن
خالل تضخيم اإلنتاج ,والمشاركة التنافسية الفاعلة في األسواق العالمية.
وتش ير بع ض الدراس ات الرص ينة إل ى أن النخ ب اإلداري ة ف ي الياب ان ھ ي م ن أفض ل
النخب ثقافة وخبرة إدارية ونفوذا في العالم .فھي تنتق ى بعناي ة فائق ة م ن طري ق إعتم اد
الكف اءة بالدرج ة األول ى ,وجمي ع أفرادھ ا ھ م م ن خريج ي أرق ى الجامع ات العامل ة ف ي
اليابان .ويسود إنطباع عام لدى اليابانيين ,حكومة وشعبا ,بأن النخب اإلداري ة أكث ر م ن
النخب السياسية ھي التي شكلت بإس تمرار أح د الرك ائز األساس ية لنج اح نھض ة الياب ان
المس تمرة .وم ا يؤخ ذ عليھ ا أنھ ا تخط ط لتط وير الياب ان بش كل ش مولي دون اإلھتم ام
الجدي بكثير من القضايا األساسية التي تطول حياة المواطن الياباني العادي.
ويالحظ في كثير من األحيان أن ظ روف العم ل ,والس كن ,والخ دمات االجتماعي ة الت ي
تعيش ھا بع ض المن اطق الياباني ة وف ي ض واحي الم دن الكب رى ,ال ت تالءم م ع مس توى
التطور اإلقتصادي والتكنولوجي الذي وصلت إليه البالد .وليس من ش ك ف ي أن النخ ب
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اإلدراية تتحمل مسؤولية مباشرة في نشر الفكر المحافظ أو التقليدي في اليابان .ولعبت
دورا سلبيا تعطيل التغيير ال ديموقراطي ح ين س اعدت عل ى إس تمرار الح زب الليبرال ي
ال ديموقراطي الح اكم ف ي الس لطة من ذ الع ام 1956م دون م ا يش ير إل ى إمكاني ة إزاحت ه
عنھا في الم دى المنظ ور .وق د منع ت الق وى العمالي ة م ن القي ام باإلض رابات وحرك ات
االحتجاج العمالية التي تضر بمص الح الش ركات الياباني ة الكب رى وتض عف م ن ق درتھا
على المنافسة ف ي األس واق العالمي ة ,وأن ذل ك ي ؤثر س لبا عل ى مس تقبل العم ال أنفس ھم,
وي ؤدي إل ى نس ف نظ ام األج ور ,والمكاف أة الس نوية ,والمس اعدات االجتماعي ة الت ي
يتمتعون بھا ,وھي من أعلى نسب التقديمات في العالم .وكثيرا م ا تبت ز النخ ب اإلداري ة
نقاب ات العم ال والم وظفين بأنھ ا تعم ل عل ى إج راء تغيي ر ج ذري ف ي إدارة الياب ان
وتجاوز نظام التشغيل الثابت حتى سن التقاعد .والسبب في ذل ك أن الياب ان الي وم تع يش
أزمة حقيقية في كثي ر م ن قطاع ات اإلنت اج ,والعم ل ,مم ا زاد ف ي حج م البطال ة ,وف ي
تخف يض حج م الخ دمات االجتماعي ة .وتتج ه أص ابع االتھ ام إل ى النخ ب اإلداري ة الت ي
أصابتھا األمراض المرافق ة للرأس ماليات الغربي ة كالفس اد ,والرش وة ,واس تغالل النف وذ,
والتحرش الجنسي ,واستخدام الوساطة السياسية للترقي الوظيفي.
نخلص إلى القول بأن مجتمع المعرفة في اليابان قد بني على قاعدة التعاون الدائم ب ين
النخب السياسية واإلداري ة بھ دف ال دفاع ع ن مص الح الياب ان العلي ا ,وذل ك عب ر نظ ام
ش ديد م ن المراقب ة القض ائية لألجھ زة السياس ية ,واإلداري ة ,والمالي ة ,وغيرھ ا.
فإستطاعت اليابان الحفاظ عل ى دور إقتص ادي فاع ل ط وال العق ود الثالث ة األخي رة م ن
القرن العشرين ,وما زالت في طليعة القوى اإلقتصادية الفاعلة في نھاية العقد األول من
الق رن الواح د والعش رين .ويع ود الفض ل ف ي نجاحھ ا إل ى بن اء مجتم ع المعرف ة ال ذي
أفرز نخبا ثقافية وإدارية يابانية ھي من أفضل النخب في العالم بس بب تجانس ھا الش ديد,
وتضامنھا الكامل في ما بينھا ,وروح المسؤولية الوطنية العالية التي يتمتع بھ ا أفرادھ ا.
وكان لنظام التعليم أثر بارز في جميع التب دالت اإلقتص ادية واإلجتماعي ة والثقافي ة الت ي
شھدتھا اليابان في الق رنين التاس ع عش ر والعش رين .وم ا زال التعل يم والبح ث العلم ي
والتنمية البشرية واإلقتصادية المستدامة تشكل حجر الزاوية ف ي التط ور المس تمر ال ذي
تعيش ه الياب ان .فق درت نس بة اإلنف اق المس تمر عل ى التعل يم م ن نس بة اإلنف اق الع ام ف ي
اليابان بحوالي  6،11بالمائة سنويا ,م ن الن اتج الق ومي منھ ا  %3.6نس بة اإلنف اق عل ى
البح ث العلم ي والش ؤون األكاديمي ة .م ع ذل ك ،ال ب د م ن اإلعت راف ب أن نھض ة الياب ان
ليس ت معروف ة حت ى اآلن بش كل جي د ف ي الع الم العرب ي .وتنبھ ت المؤسس ات الثقافي ة
اليابانية مؤخرا إلى صعوبة إنتشار الثقافة اليابانية في الع الم ,وذل ك ألس باب موض وعية
ناجم ة ع ن ص عوبة اللغ ة الياباني ة والترجم ة المباش رة منھ ا إل ى اللغ ات العالمي ة دون
مساعدة مباشرة من اليابانيين أنفسھم .وھ ي تعم ل الي وم عل ى ترجم ة ونش ر المزي د م ن
التراث الياباني إلى اللغات العالمية الحية ,وباإلستناد إل ى الياب انيين أوال .وب دأت مالم ح
مشروع متكامل لترجمة كتب أساسية ومھمة تعبر ع ن شخص ية الياب ان ,وخصوص يتھا
التاريخي ة والثقافي ة والفني ة والعلمي ة والتكنولوجي ة واألدبي ة وغيرھ ا .وتلع ب مؤسس ة
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اليابان  The Japan Foundationال دور األساس ي ف ي ترجم ة ونش ر الت راث الثق افي
الياباني إلى اللغات األخرى.
مالحظات ختامية  :العرب والدروس المستفادة من مجتمع المعرفة في اليابان
سبقت النھض ة العربي ة س بقت زمني ا النھض ة الياباني ة .فق د ت وفي محم د عل ي باش ا ع ام
1847م في حين كانت والدة اإلمبراطور مايجي عام 1852م .لكن المفارقة الكب رى أن
عملي ة التح ديث ف ي مص ر تحول ت إل ى تغري ب وإنتھ ت بس قوط مص ر تح ت اإلح تالل
البريطاني عام 1882م .فانتكست النھضة العربية األولى ولم تتجدد حتى اآلن.
لق د تج اوز الياب انيون مق والت المركزي ة الثقافي ة األوروبي ة الت ي فرض ت عل يھم وعل ى
العرب منذ القرن التاسع عشر ,ف ي ح ين بقي ت المؤسس ات الثقافي ة العربي ة ع اجزة ع ن
التخلص منھا وإبتكار مقوالت ثقافية تؤسس لنھضة العرب مجددا.
وبع د أكث ر م ن ثالث ين س نة عل ى رحيل ه ,م ا زال ت مق والت مال ك ب ن نب ي ص الحة
إلس تنھاض الع رب ش رط أن يح رروا أنفس ھم أوال م ن س لبيات مرحل ة «القابلي ة
لالستعمار».15
فف ي الوق ت ال ذي إس تفادت في ه الياب ان إل ى الح د األقص ى م ن نظ م التربي ة والتعل يم
والتكنولوجيا الغربي ة عب ر البعث ات العلمي ة ,والخب راء األجان ب ,والترجم ة ك ان مص ير
غالبية أعضاء البعثات التي أرسلھا محمد علي باشا إل ى أوروب ا ف ي النص ف األول م ن
القرن التاسع عشروقاموا بترجمة كتب سياسية ,القتل أن النفي إلى أقاصي السودان.
والسبب في ذلك أن الترجمات ركزت على إبراز مقوالت عصر األنوار األوروبي ع ن
الحري ة ,واإلخ اء ,والمس اواة ,والعدال ة االجتماعي ة ,والمواطن ة ,ومحارب ة اإلس تبداد
وغيرھ ا .فوص فت تل ك المق والت بأنھ ا تش وش عواط ف الش عوب العربي ة واإلس المية
وتحض ھا عل ى الث ورة ض د الس لطنة العثماني ة ووالتھ ا .كم ا أن خليف ة محم د عل ي,
الخديوي سعيد ،أوقف إرسال البعثات ,وأغلق الكثي ر م ن الم دارس ,وط رد ع ددا كبي را
من الخبراء األجانب .ثم جاء خليفته الخديوي إسماعيل ليفتح الباب على مصراعيه أمام
األجان ب ,ودون ض وابط عملي ة .فتحول ت حرك ة التح ديث العربي ة إل ى تغري ب بس بب
اإلقتب اس الس ھل لمق والت الثقاف ة الغربي ة .وس رعان م ا س قطت مص ر تح ت اإلح تالل
البريطاني في عھد الخديوي توفيق.
م ع ذل ك ,تص دى ع دد كبي ر م ن المثقف ين الع رب ,وبج رأة كبي رة ,لمختل ف أش كال
االحتالل ,والوصاية ,والحماية ,واألنظمة االس تبدادية .ونتش روا مق والت علمي ة مس تقاة
مباشرة من الفكر الليبرالي التح رري الغرب ي ,وبش كل خ اص مق والت الث ورة الفرنس ية
في الحري ة ,واإلخ اء ,والمس اواة .وأقبل ت بع ض المؤسس ات األكاديمي ة والتربوي ة عل ى
تعليم اللغات العالمية الحية ,مما ساعد على تعزيز التواصل الثقافي بين النخ ب الثقافي ة
العربية واألوروبية ,وتطوير الترجمة في جميع مجاالت المعرفة.
وكتب شارل عيساوي مقالة جميلة حلل فيھا أسبب نھضة اليابان وتوصل ف ي نھايتھ ا
إل ى إس تنتاج متفائ ل أك د في ه عل ى أن ال دول العربي ة تمتل ك طاق ات بش رية وإقتص ادية
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نھضة الياب ان ,ف ي

ومالية كبيرة تساعد على إطالق نھضة عربية بوتيرة أسرع من
حال توفرت لھا القيادة السياسة المتنورة والحكم الصالح.16
ھكذا بن ي مجتم ع المعرف ة ف ي الياب ان عل ى اإلنس ان ال واعي ,الح ر والمب دع ,ال ذي ھ و
ركيزة النھضة .وبعد الھزيم ة الت ي لحق ت بھ ا ف ي الح رب العلمي ة الثاني ة وحولتھ ا إل ى
دولة خاضعة لإلحتالل األميركي ,ومحرومة من التسلح ,لم يع د بإمك ان الياب ان أن تق دم
نفسھا مجددا كقوة عسكرية عالمية .يضاف إلى ذلك أن الب احثين الياب انيين نبھ وا م ن
مخاطر العولمة العسكرية التي تقودھا الوالي ات المتح دة األميركي ة تح ت س تار مكافح ة
اإلرھاب العالمي الذي تحول بدوره إلى إرھاب دول.
وفي إطار تشديدھا على أھمية مجتمع المعرفة تبن ت الياب ان فلس فة النھ وض الس لمي أو
«الق وة النظيف ة  »Soft Powerالت ي تش جع النش اط اإلقتص ادي ,والحل ول الدبلوماس ية
وليس العسكرية للنزاعات التاريخية الموروثة .كما تشجع على نشر العلوم العصرية,
والتكنولوجي ا المتط ورة ,وتعم يم إكتش افات البي و – تكنولوجي ا أو الجيني وم ,واإلع الم
والتواصل .وھي تحبذ التفاعل أوالحوار وليس الصدام بين الثقافات والحضارات .وتقوم
فلسفة «القوة النظيفة» على أساس التركيز على الطاقة اإلبداعية الخفية لدى الشعوب,
وأبرزھ ا الت راث الثق افي ,والق درة عل ى التواص ل ,واإلب داع ,والمق والت اإليديولوجي ة
التي تبرز شخصية األم ة وتمايزھ ا عب ر العص ور ,ووس ائل نش ر المعلوم ات المق روءة
والمس موعة والمرئي ة ،وتنش يط قطاع ات الخ دمات المدني ة ،وتش جيع المؤسس ات
االجتماعية وغيرھا.
فإنتش ر إش عاع النھض ة الياباني ة ب ين ال دول اآلس يوية تمھي دا لإلنتش ار عل ى المس توى
الكوني .ويدرك اليابانيون جيدا أھمية النم وذج الثق افي الياب اني ال ذي تح ول إل ى نم وذج
يحتذى لمجتمع المعرفة على المستوى الكوني في مج ال الجم ع ب ين الحداث ة واألص الة
على أساس من التفاعل الحر وليس التصادم ولعل أھم الدروس المستفادة في مجال بن اء
مجتمع المعرف ة ف ي الياب ان ودول النم ور اآلس يوية ھ و اإلس تثمار المكث ف ب التعليم ف ي
مختلف مراحل ه ,ومكافح ة مش كالت األمي ة ,والبطال ة ,وتحس ين مس توى ال تعلم والعم ل
والبحث العلم ي ب وتيرة عالي ة .وتق دم الياب ان إجاب ات مقنع ة فع ال ع ن س ر بن اء معج زة
إقتصادية صلبة وتوس يع الطبق ة الوس طى إل ى م ا يزي د عل ى  %92م ن الس كان ,وذل ك
خالل فترة زمنية قصيرة.
بالمقابل ,ما زالت بعض الدول العربية توظ ف نس بة ض ئيلة ج دا ال تتج اوز %0.014
لمحاربة األمية المتزايدة ,ونشر العلوم العصرية ,وبناء وتطوير مراكز البح ث العلم ي،
وإكتساب التكنولوجيا المتطورة وتوطينھا واإلبداع فيھا .وھي نسبة ھزيلة جدا ال تس اھم
في بناء مجتمع للمعرفة قادر على مواجھة تحديات عصر العولة.
وقد أشارت تقارير التنمية اإلنسانية العربية المنش ورة م ا ب ين  2002و 2007م إل ى أن
نسبة األمية بالمفھوم العصري لألمية ,في العالم العربي بلغت حوالي الثلث بين الرج ال
والنصف بين النساء .وتوقع بعضھا أن تصل نسبتھا إلى حوالي الستين ملي ون أم ي ,أي
أكثر من  % 20من سكان العالم العربي عام 2015م .ودل ت إحص ائيات الع ام 2007م
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على وجود 70ملي ون أم ي ف ي الع الم العرب ي ،غ البيتھم م ن النس اء .ھ ذا باإلض افة إل ى
وج ود مالي ين األطف ال مم ن ھ م ف ي س ن الدراس ة خ ارج الم دارس ,وتس رب مالي ين
إضافية قبل بلوغ نھاية مرحلة التعليم األساسي .وأشار التقرير كذلك إل ى أن التعل يم ف ي
ال دول العربي ة ,بكاف ة مراحل ه اإلبت دائي ,والث انوي ,والج امعي ,يتص ف ف ي الغال ب،
بتردي النوعية .وذلك يعني إفتقار المتعلمين إلى القدرات األساس للتعلم الذاتي ,وملكات
النقد والتحليل واإلبداع .وھي لوازم ال غنى عنھا إلكتساب المعرفة ،وإنتاجھا.
يعاني التعليم في الدول العربية من غياب التركيز المبرمج على فروع العلم والتقانة,
واالنصراف إلى العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والسياسية .فأدت تلك السياسة إلى تخريج
ماليين العاطلين عن العمل ,أو ما يعرف بالبطالة الثقافية المنتشرة على نطاق واسع بين
خريجي الجامعات في الفروع اإلنسانية واإلجتماعية .وق دمت تق ارير التنمي ة اإلنس انية
العربية تحليال مفصال لنوعية التعليم السائد ف ي ال دول العربي ة .ونبھ ت إل ى ع دد م ن
المالحظات القيمة التي تظھر القصور النوعي المعش ش ف ي المن اھج ,وأس اليب التعل يم,
والتقييم .فھي تكرس ذھنية التلقي ,والخضوع ,وال تفسح المجال لبناء شخص ية إنس انية
قادرة عل ى اإلس تفادة م ن ال تعلم اإلستكش افي ,والنش اط الح ر ,والممارس ة اإلبداعي ة ف ي
حقلي الثقافة والفنون .كما أن التعليم السائد ال يحض على تجاوز مق والت ثقاف ة التبري ر
السائدة بإتجاه ثقافة التغيير الش مولي عل ى قاع دة إم تالك العل وم العص رية والتكنولوجي ا
المتطورة.
ورغم إعتراف العرب بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلتصال والتواصل الحديثة على
المستوى الكوني فإن اإلستفادة منھا تتطلب إمتالك األدوات الضرورية لما يع رف الي وم
بثقاف ة «القري ة الكوني ة» ,للت دليل عل ى ثقاف ة عص ر العولم ة ذات المص ادر المتش عبة
والبالغة اإلتساع.17
ومع أن تلك التقارير تستنثي قلة من خريجي بعض الجامعات الخاصة التي تق دم نوعي ة
متميزة من التعليم العصري في العالم العربي ,فإنھا تؤك د بالوق ائع الدامغ ة أن االس تثناء
يثبت القاعدة .فطالب تلك الفئ ة الت ي تحص ل عل ى تعل يم عص ري متمي ز ھ م م ن أبن اء
الشرائح االجتماعية الغنية والميسورة .كما أن قس ما كبي را م ن خريجيھ ا ينتقل ون للعم ل
وللس كن خ ارج ال وطن العرب ي ,وأن الغالبي ة الس احقة م نھم تعم ل ف ي القط اع الخ اص
وليس في القطاع العام.
لذلك تنعكس سلبيات التعليم ،بشكل أساسي ,على أبناء الطبقات الفقيرة والدنيا من الطبقة
الوس طى .وھ م ,ف ي الغال ب ،يكتس بون نوعي ة رديئ ة م ن التعل يم ال ذي يش وه شخص ية
الطالب ألنه يخنق لديه روح اإلبداع ,والنزعة الطبيعية إلى الحرية.
«وال يقتص ر خن ق الحري ة ف ي نس ق التعل يم عل ى التالم ذة والطلب ة ,كم ا يش ير «تقري ر
التنمية اإلنسانية العربية» للعام 2004م ,بل يمتد في الواقع لكامل المنظومة التعليمية.
فالمعلمون ,قاھرو التالميذ ,ھم بدورھم مقھورون من اإلدارة التعليمية سواء في المعھد,
أو محلي ا ,أو مركزي ا .ناھي ك ع ن قھ ر فئ ة المعلم ين م ن المجتم ع بكامل ه ,معب را عن ه
بتدني المكانة المادية والمعنوية للسواد األعظم من المعلمين».
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لذلك يتطلب الخروج من المأزق الراھن بناء شبكة عريضة من الجامعات العصرية،
ومراك ز األبح اث ,وتط وير الب رامج والمن اھج ,وتعزي ز حلق ات الت دريب ,وبن اء الق درة
على التواصل مع مراكز األبح اث والجامع ات المتط ورة .وھن ا تب رز عالم ات إس تفھام
كبيرة حول مستقبل التعليم في الوطن العربي ,وبالتالي مستقبل ماليين األطفال والشباب
العرب ,من متختلف األعمار ،وفي مختلف حقول المعرفة.
فالجامعات العربية ,على كثرتھا ,تشكو نقصا فادحا في الموازن ات الثابت ة ,وھ ي ھزيل ة
أساسا وال تصل نسبة م ا يوظ ف منھ ا ف ي البح ث العلم ي إل ى نص ف واح د بالمائ ة م ن
موازنة معظم الدول العربية ,وتذھب في الغالب للنفقات اإلدارية وليس للبحث العلمي.
لذلك تغادر أعداد كبيرة من أصحاب الكف اءة ,والخب رة ب ين األس اتذة الج امعيين الع رب,
إل ى خ ارج ال وطن العرب ي .كم ا أن نس بة ض ئيلة ج دا م ن طلب ة البعث ات التعليمي ة إل ى
الخارج ،تعود إلى دولھا العربية لتس تقر فيھ ا وتعم ل بص ورة دائم ة .ونش ير ھن ا بش كل
خاص إلى م ن أمتل ك م نھم لغ ات حي ة ,وثقاف ة عص رية ,وت درب ف ي جامع ات ومعاھ د
علمية وتكنولوجية متطورة في دول أوروبي ة وأميركي ة .ھ ذا باإلض افة إل ى ھج رة ش به
دائم ة ألع داد كبي رة م ن المثقف ين واإلعالمي ين الع رب ال ذين إس تقروا خ ارج ال وطن
العربي ألسباب سياسية ناجمة عن نقص في الحري ات العام ة والخاص ة ,وإنتش ار ثقاف ة
الفساد واإلفساد على نطاق واسع.
لقد دقت تقارير التنمية اإلنسانية العربية المتالحقة ناقوس الخطر حول المخاطر الجدي ة
التي تحدق بمستقبل التعليم في الوطن العربي على مختلف المستويات.
فباإلضافة إلى زحف األمية ,وإنتشارھا بنسبة كبيرة ف ي ص فوف الرج ال والنس اء ,ف إن
عجز التعليم العربي عن مواكبة ثقاف ة العولم ة وتقنياتھ ا ,والتفاع ل م ع مراك ز األبح اث
المتطورة في الع الم ,تجع ل الع رب عرض ة لت أثيرات ثقافي ة وإعالمي ة وسياس ية ال تق ل
خطورة عن التأثيرات التي مورست عليھم في عھود اإلحتالل المباشر ,ومختلف أشكال
الحماية والوصاية واالنتداب .وال تملك الدول العربية ,منفردة ومجتمعة ,مش اريع جدي ة
للنھوض بالتعليم إلى مستوى تحديات عص ر العولم ة .وھ ي تح ديات خطي رة ج دا تمن ع
قيام مجتمع المعرفة على أسس سليمة في الوطن العربي.
وغني ع ن الت ذكير ب أن مواجھ ة ثقاف ة العولم ة ال ت تم بثقاف ة التلق ين والحن ين ال دائم إل ى
الماضي الذھبي ,بل بإعتماد العلوم العصرية ,وإستيراد التكنولوجيا المتطورة وتوطينھ ا
تمھيدا لإلبداع فيھا .وذلك يتطلب فتح أبواب الحرية ,واإلنفتاح على ثقافة معرفية جدي دة
قادرة عل ى التفاع ل الج دي م ع موج ة المعلوم ات الت ي تض خھا الفض ائيات واألنترني ت
وباقي وسائل التواصل الحديثة.
إن تجاھل مجتمع المعرفة ,م ن حي ث ھ و مجتم ع عص ري ومتط ور بإس تمرار ,أوص ل
العرب إلى ما ھم علي ه اآلن م ن الض عف والتفك ك والتھم يش عل ى المس تويين اإلقليم ي
والدولي .فال يمكن للمثقف العربي أن يقدم ثقافت ه الراھن ة عل ى أنھ ا رج ع ص دى لثقاف ة
تراثي ة ماض وية يعتبرھ ا ال بعض مكتمل ة وي دعو المجتمع ات العربي ة الي وم إل ى تبنيھ ا
والعمل على إحيائھا ألنھا خالية من العيوب والسلبيات وتصلح لكل زمان ومكان.
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بقي أن نشير إلى أن الع الم العرب ي الي وم ف ي قل ب العولم ة ول يس خارجھ ا .لك ن غي اب
مجتم ع العل م والمعرف ة في ه يھم ش دوره ف ي عص ر العلوم ة ويجع ل الع رب ف ي موق ع
المتلق ي لس لبياتھا الكثي رة م ع الش عور ب العجز الكام ل ع ن الت أثير فيھ ا أوالح د م ن
مخاطرھا .لذا أصبحت موجبات بناء مجتمع المعرفة على إمتداد العالم العرب ي مس ألة
مص يرية ال تحتم ل التأجي ل أو المماطل ة .وذل ك يتطل ب التركي ز عل ى مرحل ة عص ر
العولم ة ,والتفاع ل م ع الع الم إنطالق ا م ن فھ م دقي ق لطبيع ة عص ر العولم ة ،وأدواتھ ا,
وأھدافھا المستقبلية.
وع رب الي وم ھ م ف ي أم س الحاج ة إل ى مجتم ع المعرف ة ال ذي يش كل الض مانة األكي دة
لحماية الذات أوال ,وضمان التفاعل اإليجابي مع اآلخرين .وذلك يتطلب تنشيط التعددي ة
الثقافية ,ومعرفة الذات ومساءلتھا ,ورفض النظم اإلستبدادية وكل أشكال التمييز العرقي
أو الم ذھبي ,أو القبل ي ,وبن اء الدول ة المدني ة الق ادرة عل ى تحقي ق العدال ة االجتماعي ة،
والتنمي ة البش رية المس تدامة .لك ن الثقاف ات التراثي ة وح دھا ع اجزة ع ن بن اء مجتم ع
المعرف ة ال ذي يحت اج ,وبص ورة ملح ة ,إل ى تبن ي العل وم العص رية والثقاف ات الكوني ة
بم دلولھا اإلنس اني الش مولي .فمعرف ة اآلخ ر ثقافي ا تعن ي اإلنفت اح عل ى تجربت ه الثقافي ة
ف ي بن اء مجتمع ه المعرف ي ,وإحت رام خصوص يته وع دم اإلس اءة إل ى تراث ه الروح ي
والثقافي .وتقدم اليابان نموذجا بالغ الداللة في ھ ذا المج ال .والمثقف ون الع رب م دعوون
أوال ,وبصورة ملحة ,إلى فتح حوار تف اعلي نق دي م ع ثق افتھم العربي ة واإلس المية دون
مرك ب نق ص ألن مفك ريھم الكب ار س اھموا ف ي تولي د ثقاف ة الغ رب وإنجازات ه العلمي ة
الكبيرة .فالمعالم المض يئة ف ي الثقاف ة العربي ة واإلس المية ج زء ال يتج زأ م ن الحض ارة
الكونية المعاصرة التي إستفادت منھا جميع شعوب العالم أكث ر مم ا إس تفاد منھ ا الع رب
والمسلمون .ومثقفوھم م دعوون للح وار اإليج ابي م ع مق والت ثق افتھم النقدي ة ,العلمي ة
والعقالنية ,كشرط ال غنى عنه لبناء مجتمع المعرفة على أساس الحوار اإليجابي ,وم ن
موق ع الندي ة ,م ع الثقاف ات الكوني ة المعاص رة .ول دى الع رب نخ ب ثقافي ة كبي رة تتمت ع
بكف اءة عالي ة ف ي الح وار ,ول ديھا كاف ة اإلمكان ات للحص ول عل ى مص ادر المعرف ة م ن
خ الل مص ادرھا ولغاتھ ا األص لية .وھ ي ق ادرة عل ى تفعي ل ح وار ثق افي متمي ز يع الج
المشكالت السياس ية واإلقتص ادية واإلجتماعي ة والثقافي ة الت ي تھ م الش عوب العربي ة ف ي
عصر العولمة ,والمساھمة الفاعلة في والدة عولمة أكثر إنسانية.
ختاما ,ال يبنى مجتمع المعرفة ويستقر في أي بلد عربي إال بإعتم اد الم نھج العلم ي ف ي
الحوار ,واإللتزام بالموضوعية المطلقة إلنت اج معرف ة إنس انية ش مولية ,ومعرف ة اآلخ ر
معرف ة حقيقي ة بھ دف التفاع ل اإليج ابي مع ه ,والمش اركة مع ا ف ي بن اء مس تقبل إنس اني
أفضل عبر تطوير نظ م التعل يم ,والبح ث العلم ي ,وتب ادل الخب رات األكاديمي ة ,وتنش يط
الحوار الثقافي والمعرفي بين الشعوب .وتقدم تجربة التح ديث ف ي الياب ان دروس ا مھم ة
للع رب بع د أن إس تفادت منھ ا الص ين ,والھن د ,ودول النم ور اآلس يوية .فق د تمي زت
نھض تھا ب الجمع ,بص ورة إبداعي ة ,ب ين األص الة والحداث ة دون تغلي ب أح دھما عل ى
اآلخر.
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قضايا الحريات الخاصة والعامة
عبدالرحمن السالمي
لم تنشغل اإلنسانية ف ي عص ورھا المتطاول ة بقض ية عام ة بق در م ا انش غلت
بقض يتي الس الم والحري ة ،ول و تأملن ا األم ر وقلبن اه عل ى وجوھ ه المتع ددة
لوجدنا أنه حتى قضية السالم لھا عالقة وثيقة بقضيتي الحرية والعدالة ،ذلك
أن الح روب الكثي رة الت ي ث أرت ق ديما ً وم ا ت زال تث ور ف ي أنح اء الع الم
المختلفة وبخاصة ف ي المنطق ة العربي ة -اإلس المية ،إنم ا تع ود لالفتق ار إل ى
الحرية وإلى العدالة ,فالحرية ضرورية لتحقيق الس الم واالس تقرار ذل ك أن ه
م ن طري ق الحري ة الفردي ة والجماعي ة يس عى اإلنس ان لتحقي ق االس تقرار
والع دل ف ي حيات ه وحي اة مجتمع ه ،وف ي عالئق ه م ع مجاوري ه وم ع الع الم
أجمع.
وإذا ك ان المتب ادر إل ى ال ذھن م ن وراء «خط اب الحري ة» أن المقص ود ب ه
حريات المجتمعات والدول في عالقات بعضھا ببعض ،فال شك أن ذلك كل ه
يتأسس على الحرية الفردية وذل ك ألن األف راد األح رار ھ م ال ذين يص نعون
المجتمعات الحرة والدول الحرة ،وھ ذا معن ى ق ول أمي ر الم ؤمنين عم ر ب ن
الخطاب لبعض من يحاولون الس يطرة عل ى الن اس واالس تبداد بھ م « :مت ى
استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً».
فاألصل في اإلنس ان الحري ة الت ي أس س لھ ا الق رآن الك ريم ف ي مث ل قول ه –
تعالى} :-كل نفس بما كسبت رھينة{ فھذه اآلية ترت ب التكلي ف والمس ؤولية
على حرية اإلنسان في الفكر والقول والعمل؛ ذل ك أن ال ذي ال يمل ك الحري ة
في ھذه المسائل ال يستطيع أن يتحمل المسؤولية فيما يأتي أو ي دع م ن س ائر
األمور.
ويبل غ م ن قدس ية الحري ة اإلنس انية أن ﷲ س بحانه وتع الى ال يري د أن يك ره
اإلنسان حتى على اإليمان ،فھو يخاطب رسوله الكريم ق ائالً } :أفأن ت تك ره
الناس حت ى يكون وا م ؤمنين{ ويق ول} :ال إك راه ف ي ال دين{ ويق ول } :ول و
ش ئنا ألتين ا ك ل نف س ھ داھا{ .فمش يئة -س بحانه وتع الى -أن يك ون اإلنس ان
ح راً ,حري ة تتأس س عل ى فطرت ه وعقل ه وعل ى إدراك ه لمص الحه وغاي ات
وج وده ف ي ھ ذا الع الم .وھ ذا أيض ا ً ھ و معن ى قول ه –تع الى} : -وھ ديناه
النج دين{ أي أن ه س بحانه زوده بالعق ل والتميي ز وأع ﱠده بحي ث ي تمكن م ن

1

ممارسة حري ة االختي ار ھ ذه دون س ائر المخلوق ات الت ي تقودھ ا غرائزھ ا،
وتقودھا طبائع حاجاتھا الفيزيقية.
على أن لتلك الحرية األصلية شروطا ً ومح ددات وس ياقات وإال لم ا ك ان لھ ا
معن ى كبي راً ولم ا ترتب ت عليھ ا مس ؤوليات ھ ي أيض ا ً ف ي أس اس إنس انية
اإلنسان .وأول تلك الشروط أو المحددات أن ھن اك س ننا ً طبيعي ة واجتماعي ة
ال يمكن لإلنسان أن يخترقھا أو يستعصي عليھا بحجة الحرية .فالذي يتحدى
ال ُس نن الطبيع ة محك وم علي ه ب الھالك ،وال ذي يتح دى ال ُس نن االجتماعي ة
محكوم عليه بالفشل الذي يؤدي إلى الشذوذ والخروج ،وقد ي ؤدي أيض ا ً إل ى
الھالك ،ذلك أن أفعال اإلنس ان ذات مقاص د وغاي ات لص دورھا ع ن العق ل،
وتجاھل المقاصد والغايات يُحول األفعال إلى عبث عابث.
وت أتي تل ك الش روط والمح ددات للحري ة وم ن بينھ ا ش رط المالئم ة ,أي أن
يكون التصرف مناسبا ً للغرض الذي جرى القيام ب ه م ن أجل ه .وف ي الس ياق
االجتماعي ھناك أيضا ً شرط آخر للمالئمة وھ و أن تك ون الوس يلة المخت ارة
للوصول إلى الغاية مالئمة أيضا ً.
وثال ث تل ك الش روط للفع ل اإلنس اني الح ر أو ال ذي يس تحق ھ ذه التس مية
)الحري ة( أن ال يش ذ ذل ك الفع ل ع ن الس ياقات الخاص ة أو العام ة ش ذوذاً
يخرجه عن حدود ال ُعرف اإلنساني أو االجتماعي فاإلنسان في مجتمع مع يﱠن
ال يس تطيع التص رف عل ى ھ واه إذا ك ان ذل ك يُض ر ب اآلخرين وج وداً أو
مصالح .وھ ذا معن ى القاع دة الفقھي ة  :ال ض رر وال ض رار ،عل ى أن الف رد
في المجتمع اإلسالمي ال يكتفي منه بأن يكون فعله ال يض ر اآلخ رين ب ل ل ه
مقاييس أخالقية تتناول الفعل بحد ذاته؛ ألنه إما أن يكون ل ه أو علي ه } :وأن
ليس لإلنسان إال ما سعى ،وأن سعيه سوف يُرى{.
وراب ع تل ك المح ددات للحري ة يتعل ق بمفھ وم الم ؤمن المكل ف عل ى وج ه
الخصوص فالفرد الذي أختار اإليمان تتجلى حريته في أن يتقصد بھا الخي ر
والبّر } :من يعمل مثقال ذرة خيراً ي ره ،وم ن يعم ل مثق ال ذرة ش راً ي ره{،
}وأن ل يس لإلنس ان إال م ا س عى ،وأن س عيه س وف يُ رى ث م يج زاه الج زاء
األوفى{.
وخ امس تل ك المح ددات للحري ة يتعل ق بمفھ وم الم واطن ف ي المجتمع ات
وال دول .والمع روف أن ھ ذا المفھ وم ل ه ص الت بأربع ة أم ور :المس اواة،
واالنتماء إلى مجتمع ودول ة ،وثنائي ة الح ق والواج ب ،والخض وع للق وانين.
وبالنظر إلى تأس س الحري ة ف ي فط رة اإلنس ان م ن جھ ة وكون ه عض واً ف ي
مجتم ع ومواطن ا ً ف ي دول ة ،ظھ رت معظ م قض ايا ومش كالت الحري ات
الخاص ة والعام ة .ف الواقع أن مف اھيم الخصوص ية ألص ق بحاج ات اإلنس ان
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الفطري ة واألخ رى المتط ورة ،بينم ا تتص ل الحري ات العام ة أكث ر بكون ه
مواطنا ً وحقه في المشاركة واجب ة ف ي ممارس ة ال دفاع ع ن مجتمع ه ووطن ه
ودولته.
لقد أھتم الفقھاء المسلمون كثيراً بمفھ وم الحري ة أو خصوص يات الف رد الت ي
تحميھ ا الش ريعة ،وال يج وز ألح د خ اص أو ع ام الت دخل فيھ ا أو اختراقھ ا،
وازدادت مفاھيم الخصوصية الفردية تحدداً في األزمنة الحديث ة .أم ا مس ائل
«الحريات العامة» التي تعرفھ ا ال دول المعاص رة فإنھ ا حديث ة نس بيا ً ويكث ر
حولھ ا الج دال والخ الف .وبالوس ع الي وم أن ن تعلم كثي راً م ن تج ارب األم م
والدول األخرى في نطاقھا ومجاالتھا المتشابكة.
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حكم اإلمامة وشروطھا عند علماء العقيدة
األشاعرة والشيعة



إبراھيم مصباح

لم يتناول علماء العقيدة مبحثا أخطر من مبحث اإلمامة ،وتعود خطورة ھذا المبحث إلى
المسؤوليات أو التبعات التي تترتب عليه ،خاصة وأنه تناول دماء المسلمين وأرواحھم في مرحلة
كانت الكلمة فيھا للسيف وسفك الدماء .كما أنه عرضة إلثارة الفتن والتعصبات ،والفتنة ملعون
من أيقظھا كان عالما أو جاھال.
ھذه من بين األسباب التي جعلت علماء العقيدة يتحرجون من مبحث اإلمامة الحرج الشديد؛ لكنھم
كانوا يختمون به مؤلفاتھم لضرورة التصنيف.
وأقصد باإلمامة الحكم؛ ألنھم ميزوا بين اإلمامة الصغرى واإلمامة الكبرى؛ فع ﱡدوا اإلمامة
الصغرى إمامة الصالة ،وأما الكبرى فھي عندھم إمامة األمة وتحمل قيادتھا.
ومما ال شك فيه أن اإلمامة شرط في قيام الدولة اإلسالمية ،دونھا تتمزق وحدة األمة ويتشتت
كيانھا.وقد تنبه السلف الصالح إلى خطورة المسألة «فرأى الصحابة -رضي ﷲ عنھم -البدار إلى
نصب اإلمام حقا ،وتركوا ـ بسبب التشاغل به ـ تجھيز رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -ودفنه؛
مخافة أن تتغشاھم ھاجمة محنة» ،1ھذا ما صرح به الجويني )ت478ھـ( وھو يذكر خطورة
الموقف .غير أن درجة الخطورة جعلت الشيعة يعتقدون أن المصطفى -صلى ﷲ عليه وسلم -قد
نص في حياته على والية علي؛ ألن اإلمامة من األمور الخطيرة التي ال يمكن أن تؤجل أو تترك
لالجتھاد ,وھو كالم يخالفھم فيه أھل السنة بمختلف مذاھبھم.
تؤكد مصادر السيرة أن الصحابة -رضي ﷲ عنھم -اجتمعوا عند سقيفة بني ساعدة للتداول في
أمر الخالفة مباشرة بعد موت النبي -صلى ﷲ عليه وسلم ،-وتروي كيف تم االتفاق على خالفة
ال ّ
ص ّديق شورى بينھم ،والمتصفح لكتب العقيدة خاصة األشاعرة منھم يجد أنھا ال تخلوا من
مبحث اإلمامة ،ولو في بضع سطور ،يضطرون إليھا اضطرارا بدافع الرد على الخصوم ،يقول
أبو حامد الغزالي )ت505ھـ(« :النظر في اإلمامة ليس من المھمات ،وليس أيضا من فن
المعقوالت فيھا من الفقھيات ،ثم إنھا مثار للتعصبات ،والمعرض عن الخوض فيھا أسلم من
الخائض و إن أصاب ،فكيف إذا أخطأ؟! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن
نسلك المنھج المعتاد ،فإن القلوب عن المنھج المخالف للمألوف شديدة النفار» ،2كالم الغزالي فيه
من الغرابة ما ال يمكن فھمه إال إذا عدنا إلى الواقع السياسي لألمة اإلسالمية في تلك المرحلة؛
 أكاديمي من المغرب .
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لنقف على األحداث الدموية التي شھدتھا ،حينھا يكون المعرض عن الخوض في اإلمامة أسلم من
الخائض وإن أصاب؛ ألن المصيب قد تكون وراءه تبعات كإزھاق األرواح وقطع األعناق ...
لھدا السبب اعتبر الغزالي اإلمامة ليست من المھمات ،وإال كيف يعقل ھذا الكالم ويتوافق مع ما
سبق ذكره ،والصحابة -رضي ﷲ عنھم -قد بادروا إلى نصب اإلمام في عجلة ال مثيل لھا.
وممن أدرك خطورة الحديث عن اإلمامة عند األشاعرة وتأخيرھا في كتبھم سعيد بنسعيد العلوي
في كتابه «الخطاب األشعري» يقول « :ولكن ليس للباحث أن يجاريھما في أقوالھما ـ يقصد
الجويني والغزالي ـ وليس له أن يقبل منھما إال بمقدار ،وشرح ذلك وتعليله يعود إلى صاحب
األيدولوجيا».3

رغم كل ما يمكن أن يقال عن الدوافع اإليديولوجية التي أثرت في تصنيفاتھم ،يشفع لھم مبرر
واحد :الفتن التي شھدتھا تلك المرحلة ،فقد كان المعرض عن الخوض فيھا أسلم من الخائض
وإن أصاب ،فكيف إذا أخطأ؟! ألن الكثير ممن خاض فيھا جانب الصواب بسبب تعصبه لھذه
الفئة أو تلك.
استمر اإليجاز في كتبھم إلى أن كتب الجويني «غياث األمم في التياث الظلم» ،وكتب ابن العربي
«العواصم من القواصم» ،وكله تصحيح ألحداث الفتنة الكبرى ،و كذلك «األحكام السلطانية»
الماوردي ،وغيرھم.
خالصة القول أن الحديث عن الحكم قد أثار ما أثار من التحفظات ،فھو ليس من المباحث
النظرية ذات البعد المجرد ،يجد فيه الباحث والقارئ معا لذة المعرفة وھو يتابعه ،ولقد ظل كذلك
إلى يومنا ھذا ،فقام األستاذ محمد أمزيان بمحاولة جادة من أجل إثبات وجود فقه سياسي في
كتابه «في الفقه السياسي ـ مقاربة تاريخية»؛ غير أنه كان يحمل طابعا تكييفيا فقط ،تناول الجھود
الجبارة التي بذلھا الفقھاء من أجل إخماد نار الفتن في العالم اإلسالمي ،فأنتجوا فقھا تكييفيا يضفي
الشرعية على كل حكم يوفر لألمة األمن و االستقرار ,كوالية المتغلب مثال.
ھل مازالت اإلمامة إلى يومنا ھذا مصدر قلق وإزعاج ؟الواقع السياسي المعاصر ھو الذي يجيب
عن ھذا السؤال .وھل الكتابات في ھذا المبحث قد تعيد شرارة إشعال نار الفتنة بين المسلمين؟
إذن ال بد من كتابة تجمع أكثر مما تفرق ،وتطفئ نار الفتنة بدل إشعالھا ،وأن تكون بعيدة عن
التعصبات بلغة علماء العقيدة  ,أو عن اإليديولوجيات الزائفة بلغة عصرنا.

موقف األشاعرة والشيعة من اإلمامة
1ـ موقف األشاعرة
«اإلمامة واجبة بالشرع» ھذا مجمل موقف األشاعرة يلخصه الغزالي في كتابه «االقتصاد في
االعتقاد» ،والوجوب يؤخذ من الشرع ال من العقل على عادة األشاعرة ،ودليل الوجوب أن نظام
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أمر الدين مقصود لصاحب الشرع -عليه السالم -قطعا ،وال يحصل نظام الدين إال بإمام مطاع به
يصلح أمر الدنيا واآلخرة ،وإال خاف الناس على أبدانھم وأموالھم ومساكنھم ،فتتعطل الصلوات
ومختلف الشعائر الدينية حين يفقد األمن وتنتشر الفتن.
وموقف الغزالي القائل بالوجوب جامع لرأي األشاعرة بزيادة عند الجويني ،وھي شرط
اإلمكان.4
بلغ الوجوب درجة اإلجماع عند الفرق الكالمية ،ھذا ما ذكره ابن حزم الظاھري؛ حيث قال:
«اتفق جميع أھل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على
وجوب اإلمامة وأن األمة فرض واجب عليھا االنقياد إلمام عادل» ،5باستثناء فرقة من الخوارج
تسمى بالنجدات قالت :ال يلزم األمة فرض اإلمام ،وإنما عليھم أن يتعاطوا الحق بينھم .غير أننا ال
يجب أن ننخدع بھذا اإلجماع على الوجوب؛ ألن ھذه الفرق ستتباعد مواقفھا بُعد السماء عن
األرض في كثير من أمور اإلمامة ،خاصة األشاعرة الممثلين لموقف أھل السنة والشيعة اإلخوة
الغرماء ،فالوجوب عند األشاعرة اليرقى إلى مستوى االعتقاد كما يرى الشيعة .6يقول اإلمام
الجويني« :وليست اإلمامة من قواعد العقائد؛ بل ھي والية تامة عامة» ،وكرر نفس الكالم في
كتاب اإلرشاد « :الكالم في ھذا الباب ليس من أصول االعتقاد ،والخطر على من يزل فيه يربي
على من يجھل أصله» ،7وال شك أن الخطورة تعود إلى التعصب السياسي المذھبي الذي أثر في
الفرق والجماعات إلى درجة التطاحن ،وقد أشرت إليه سابقا.
إذن نحن أمام مفھومين اثنين  :الوجوب واالعتقاد ،والفرق بين ھذين المفھومين يبينه ابن تيمية
فيقول« :فإذاً اإلمامة عندنا واجبة؛ نظرا لما تحققه من مصلحة وما تذره من مفسدة ،فإنھا ال ترقى
إلى مستوى االعتقاد الذي يجعل منكرھا كافرا ،فإن اإليمان با ورسوله أھم من مسألة اإلمامة.
وھذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم ،فالكافر ال يصير مسلما حتى يشھد أن ال إله إال ﷲ وأن
محمدا رسول ﷲ» ،8وال يضيف شھادة أخرى ،بأن أحدا من الناس ولي ﷲ مثال.
 2ـ موقف الشيعة من اإلمامة
«اإلمامة ھي الحجر األساسي في المذھب الشيعي اإلمامي ،وكذا في المذھب الزيدي
واإلسماعيلي ،ومنھا يتفرع كل ماھو مثار للجدل والنقاش مع الفرق اإلسالمية األخرى» ،9بھذه
العبارة استھل الدكتور موسى الموسوي الحديث عن الشيعة وقد أصاب ,من ھنا كان منبت الشيعة
منبتا سياسيا ال عقديا ً ،غير أن الخالف السياسي سيجر العقدي إلى متاھات وسراديب خطيرة ليس
فيھا أخطر من التكفير ,واستباحة الدماء.
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ويؤكد أحد رموز الشيعة نفس الكالم وھو محمد كاشف آل الغطاء بقوله « :قد أنبأناك أن ھذا ھو
األصل الذي امتازت به اإلمامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين ،وھو فرق جوھري أصلي
وما عداه من الفروق فروع عرضية».10

وال يعود الفرق إلى تفضيل عل ّي على غيره فقط؛ بل إلى تصورھم لإلمامة في حد ذاتھا ،ما ھي؟
«إنھا منصب إلھي يختاره ﷲ بسابق علمه لعباده كما يختار النبي ,وأمر النبي أن يدلھم
عليه» ،11إنھا ليست شورى بين المسلمين يتداولونھا فيما بينھم من أجل اختيار الرجل المناسب,
كما فعل الصحابة يوم السقيفة .إال أن النصوص التي استدلوا بھا ال تؤكد مرادھم رغم صحة
بعضھا؛ ألن األشاعرة وغيرھم من أھل السنة قسموا األحاديث التي استدل بھا الشيعة إلى
قسمين :أحاديث أكدوا صحتھا ونفوا داللة ما فھمه الشيعة منھا ،وأحاديث غير صحيحة أكدوا
كذبھا ووضعھا ,سأتعرض إليھا الحقا.
ذكر الكليني في الكافي قائال « :عن أبي جعفر قال :ذروة األمر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء
ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة لإلمام بعد معرفته» ،12وھل تتحقق معرفة اإلمام إال
بالنصوص الدالة عليه في نظرھم ؟ !وھل تحظى عبادة من العبادات بمثل ھذه الدرجة؟ !بل
وردت أخبار متواترة ـ حسب المجلسي في بحار األنوار ـ أنه ال يقبل عمل من األعمال إال
بالوالية!13
وأما عن القرآن الكريم فقد أ ّولوه التأويل الذي يتناسب تماما مع توجھھم ،الذي يزكي تصورھم
لإلمامة وأنھا ال تكون إال آلل البيت ،من بين تأويالتھم ما قاله شرف الدين الموسوي -أذكر
بعضھا للتأكيد فقط -قال في آل البيت :
أليسوا بحبل ﷲ الذي قال فيھم} :واعتصموا بحبل ﷲ جميعا وال تفرقوا{.
والصادقين الذي قال فيھم} :وكونوا مع الصادقين{.
وصراط ﷲ الذي قال فيھم} :وأن ھذا صراطي مستقيما فاتبعوه{.
وسبيله الذي قال فيھم} :وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله{.
وأولوا األمر الذي قال فيھم} :يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا ﷲ وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{.
ألم يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا مشروطة باالھتداء إلى واليتھم إذ يقول} :وإني
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اھتدى{.14

فھل يبقى إلنسان متواضع المعرفة يعيش داخل وسط شيعي وھو يستمع إلى ھذا الكالم إال التسليم
المطلق لما يقوله أئمتھم؟وإال فكل زائغ عن مذھبھم ھالك ال محالة!
لماذا ھذا التعظيم المطلق لإلمام ،وھذا التصور األسطوري الذي يرفعه إلى درجة الخيال؟
خصص إلمام علي شريعتي لھذا السؤال جزءا كبيرا من كتابه «األمة واإلمامة» بيّن فيه حاجة
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اإلنسانية جمعاء لإلمام يتخذونه رمزا للبطولة واالقتداء واالھتداء ،وھو تبرير نفسي)سيكولوجي(
تحتاجه اإلنسانية عبر تاريخھا« ،إن اإلنسان ـ من حيث األساس ـ موجود يعشق المطلق وإن لم
يعثر عليه ،يصنعه في خياله ،حيث إن روحه تسعى سعيا دائما وال نھائيا لعبادة الفضائل والجمال
الغيبي ...فاإلنسان على الدوام يجب أن يكون له إمام ،وھو في صدد العثور والتوفر عليه.
وقد تجلت الحاجة إلى اإلمام في التاريخ والثقافة واألديان باستمرار على شكل حب األبطال
وعبادة رب النوع ،وعبادة األشخاص في صورتيھا السلبية واإليجابية ,السليمة والمنحرفة»,15
رغم طول ھذا النص فإنه يدل داللة واضحة على أن البطولة بھذا التصور حتما تؤدي إلى
تقديسھا ،إن لم تؤد إلى عبادتھا؛ ألنھا تبالغ في تعظيمھا بشكل مفرط ،وقد حاول الدكتور شريعتي
تجنب ھذه النتيجة فلم يتمكن ،نقل نصا من أصول الكافي جاء فيه« :قلت لإلمام الصادق -عليه
السالم :-إن قوما يزعمون أنكم آلھة ,فقال  :ياسدير سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي
وشعري من ھؤالء برآء ,وبريء ﷲ منھم ،ما ھؤالء على ديني وال دين آبائي ,قال :قلت :فما أنتم
؟ قال نحن تراجمة أمر ﷲ  ..نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق األرض»16؛ أن
يكون اإلمام الحجة البالغة على من فوق األرض وتحت السماء ال تختلف منزلته عن منزلة النبي
الذي أوحي إليه من فوق سبع سموات .المشھور عن مالك قوله وھو ينظر إلى قبر المصطفى -
صلى ﷲ عليه وسلم :-ما عدا صاحب ھذا القبر كالمه يؤخذ منه ويرد عليه .غير أن ھذا الرأي ال
يتناسب تماما مع رأي الشيعة وھم ينظرون لإلمامة نظرة تعظيم تتساوى فيھا مع األنبياء والرسل
عليھم السالم.-ولنفترض أن البشرية تحتاج إلى ھذا النموذج من الرجال تتخذه رمزاً تسمو به إلى السماء,
ويتحقق فيھا بفضله معنى السلوك اإلنساني العظيم ،ألم يتحقق ھذا في شخص المصطفى -صلى
ﷲ عليه وسلم-؟ لماذا يجب اإلقتداء باألحياء وھم مظنة للخطأ والزلل؟
إن عظمة علي الينكرھا أحد من المسلمين ,علمه وزھده وشجاعته وتضحياته الجسام ،وقربه
ومكانته من رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم ،-غير أن ھذا ال يرفعه ،وال يرفع أي إمام بعده إلى
درجة االعتقاد كاالعتقاد باألنبياء ,من أنكر إمامته فقد كفر ,إنھا ليست من قواعد العقائد؛ بل ھي
والية واجبة بھا تتحقق مصالح العباد.

المبحث الثاني :شروط اإلمامة
1ـ شروط األشاعرة
«إن التنصيص على واحد نجعله إماما بالتشھي غير ممكن» 17كما جاء عند الغزالي ،بل البد له
من مميزات وخصوصيات ينفرد بھا عن أقرانه ,تؤھله ليرتقي بھا إلى أعلى منصب في األمة,
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تجعل كلمته نافدة وأمره مطاعا .تكاد تتكرر نفس الشروط في كتب األشاعرة ,رتبھا الجويني فيما
يلي :الذكورة ،الحرية ،القرشية ،االجتھاد ،الورع ،الشجاعة18
ولم يتجاوزوا ھذه الشروط ،وإن ذكر كل واحد منھم بعضھا وأغفل البعض .غير أن شرطا واحدا
ظل مثارا للخالف بين الفرق اإلسالمية وھو شرط القرشية .أي يجب أن يكون اإلمام من قريش
وإال سقطت واليته استنادا إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الجزء الثالث ،الصفحة
 ،1083والذي جاء بالصيغة التالية :عن ابن عمر -رضي ﷲ عنھما ,-عن النبي -صلى ﷲ عليه
وسلم -قال« :اليزال ھذا األمر في قريش ما بقي منھم اثنان» ،وذكره البخاري كذلك بصيغة
أخرى وھي قوله -صلى ﷲ عليه وسلم« :-إن ھذا األمر في قريش ال يعاديھم أحد إال كبّه ﷲ على
وجھه ,ما أقاموا الدين» .قال ابن حزم الظاھري « :ثم اختلف القائلون بوجوب اإلمامة على
فرقتين:فذھب األشاعرة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمھور المرجئة إلى أن اإلمامة ال
تجوز إال في قريش خاصة من كان من ولد فھر بن مالك...
وذھبت المحك ّمة كلھا وجمھور المعتزلة ,وبعض المرجئة إلى أنھا جائزة في كل من قام بالكتاب
والسنة ,قرشيا كان أوعربيا أو ابن عبد».19

وإذا كان األشاعرة قد اتفقوا على القرشية ,فإن اتفاقھم ھذا قد يدخله بعض التردد واالحتمال,
فالباقالني اشترط أن يكون اإلمام قرشيا من الصميم ،20أما الجويني فقد صرح قائال  :ومن
شرائطھا عند أصحابنا أن يكون اإلمام من قريش؛ إذ قال رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم:-
«األئمة من قريش» ،وھذا ما يخالف فيه بعض الناس لالحتمال فيه عندي مجال .وﷲ أعلم»21
إذن يبقى شرط القرشية خاضعا لالحتمال والتردد بينما يجب أن يكون من صميم قريش عند
الباقالني.
ويتقارب ابن حزم مع الباقالني في ھذا الشرط ,يقول« :فإذا صح البرھان بأالّ يكون إال في قريش
ال فيمن ليس قرشيا ،صح باإلجماع أن حليف قريش و موالھم وابن أختھم ال حق لھم في الخالفة؛
إلجماع األمة كلھا على أن حكمھم كحكم من ليس قرشيا وبا تعالى التوفيق».22
استمر الخالف حول القرشية إلى الكتابات المعاصرة ،وفي ھذا اإلطار علق محمد عابد الجابري
على ما دار بين الصحابة يوم السقيفة بقوله« :إن الذي حسم الخالف ھو تدخل أبي بكر بالقول:
«إن العرب ال تدين إال لھذا الحي من قريش» ،بمعنى أن القبيلة الوحيدة المؤھلة ھي قبيلة قريش.
كان ميزان القوى القبلي العشائري ھو الذي حسم األمر .وكانت النتيجة أن استبعدت فكرة منا
أمير ومنكم أمير».23

إن الذي حسم الخالف ھو وجود الحديث الشريف «األئمة من قريش» ،فلم يقولوا بآرائھم مع
وجود الحديث ،امتثاالً مطلقا لتوجيھات المصطفى -صلى ﷲ عليه وسلم.-
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وقد تعرض ابن خلدون لنفس الحدث ,غير أن قراءته تختلف تمام االختالف عما قاله الجابري,
يقول ابن خلدون « :وأما النسب ،فإلجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك ,واحتجت قريش بقوله
صلى ﷲ عليه وسلم« :-األئمة من قريش» ،وبأن النبي -صلى ﷲ عليه وسلم -أوصانا بأننحسن إلى محسنكم ،ونتجاوز عن مسيئكم ،ولو كانت اإلمارة فيكم ,لم تكن الوصية بكم ,فحجوا
األنصار ورجعوا عن قولھم :منا أمير ومنكم أمير» ،24حبذا لو كانت األحداث تقرأ ھكذا دون
زيادة أو نقصان .حقيقة قد نبحث عن مقاصد الحديث ونختلف في حكمته ،لماذا القرشية؟ لكن
يجب أن نقرأ الحدث بكل نصوصه.
حاول ابن خلدون أن يقف على ھذه المسألة ،فكان مما نفاه أن تكون الغاية التبرك بوصلة النبي -
صلى ﷲ عليه وسلم -فقط ،وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بھا حاصال ،وإذا سبرنا
وقسمنا لم نجدھا إال اعتبار العصبية التي يكون بھا الحماية ,وھذه العصبية توفرت في قريش,
ھذا رأيه.
لكن القول بالعصبية تعليل ينافي ويعارض مبادئ اإلسالم التي قامت أساسا على نبذ العصبية
وتحريمھا ,لقد كانت سببا بارزا في كثير من الحروب الطاحنة بين العرب أيام الجاھلية ،فكيف
يمكن أن تكون العمدة في خالفة قريش؟!
لماذا كانت الوصية في قريش إذن؟ إن الخطأ في الجواب ال يلغي الحديث ،ھذا مبدأ ال يمكن نفيه,
من بين االحتماالت أن القرشيين كانوا أقدر على الحكم من غيرھم؛ ألنھم تكونوا التكوين القيادي
الذي بدأ في دار األرقم ،ومشھور أن الخلفاء الثالثة –أبابكر وعمر وعثمان -كانوا يجتمعون مع
المصطفى -عليه السالم -بھذه الدار ،وأن الخليفة الثاني أقصد عمر -رضي ﷲ عنه -أعلن إسالمه
بھذه الدار ,فرأى المصطفى -صلى ﷲ عليه وسلم -أن ھؤالء الزمرة أقدر على الحكم من غيرھم،
وﷲ أعلم.
ويحتمل أن تكون األغلبية وليست العصبية لقريش ,فإذا أحصينا عدد المھاجرين ثم المكيين ربما
يفوق عددھم عدد األنصار ,فكانوا أولى الناس بالخالفة من غيرھم؛ كي يجتمع الناس حولھم,
وتقوى شوكة اإلسالم بھم؛ ألن المرحلة كانت مرحلة حروب وفتوحات.
ويحتمل كذلك أن سبقھم لإلسالم والتضحيات الجسام التي قدموھا أھلﱠتھم ليتبوؤوا ھذا المنصب
القيادي؛ إذ ال يعقل أن يتآمر عليھم أحد في الحكم ،وھم الذين قدموا له اإلسالم ،وأناروا له
الطريق بھديه.
ويحتمل أن المصطفى -عليه السالم -رأى فيھم الكفاءة ال في غيرھم لتحضرھم وانفتاحھم على
األمم ،خاصة وأنھم أصحاب البيت الحرام ،وقد حج إليھم الناس من كل صوب ،وأن غيرھم من
العرب غلبت عليھم البداوة.
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ھذه مجرد احتماالت ،لكن ھل شرط القرشية وارد إلى يومنا ھذا أم يمكن تجاوزه؛ نظرا لتغير
األوضاع والظروف؟ أشير إلى أن ابن خلدون ذكر أن الباقالني قد تخلى عن شرط القرشية؛ لما
رأى ما عليه عصبية قريش من الضعف والتالشي ،وھذا الكالم يتعارض مع ما ذكرته سابقا؛
فالباقالني لم يشترط القرشية فقط؛ بل أن يكون من صميمھا.
2ـ شروط الشيعة في اإلمامة
لم يشترط الشيعة القرشية في اإلمامة فقط ،بل يجب أن يكون من آل البيت ,أي من علي وذريته,
ومن ھم خارج ھؤالء ال يحق لھم تولية ھذا المنصب ،وقد ترتب على ھذا الموقف جملة من
الشروط أھمھا:
أوالً :الوصية
يؤمن الشيعة إيمانا ً مطلقا ً ال ريب فيه أن الوصية في آل البيت قد تحققت في حياة المصطفى -
صلى ﷲ عليه وسلم ،-يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه «أصل الشيعة وأصولھا»:
إن المصطفى -صلى ﷲ عليه وسلم -تحرج من التنصيص لعلي باإلمامة خوفا من محاباته البن
عمه وصھره ,فأوحى ﷲ إليه }ياأيھا النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت
رساالته{ ،حينھا لم يجد بدا لالمتثال ،فخطب في الناس ،في حجة الوداع في غدير خم ،فنادا
وجلﱡھم يسمعون« :ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسھم ؟ فقالوا اللھم نعم .فقال «من كنت مواله,
فعلي مواله».25

ليس ھذا الحديث ھو شاھدھم الوحيد؛ بل يستدلون بأحاديث أخرى تؤكد الوصية لعلي ,غير أن
السؤال الذي يواجه الشيعة ھو :لو كانت الوصية لعلي ثابتة ثبوتا قطعيا فلماذا لم يبايع بالخالفة
مباشرة بعد موت النبي -صلى ﷲ عليه وسلم-؟ لماذا اختلف الصحابة أصال يوم السقيفة على من
يتولى أمرھم؟ ھل اتفقوا كلھم على غصب الخالفة من علي -كرم ﷲ وجھه-؟ ولماذا بايع علي
الصديق ثم عمر ثم عثمان -رضي ﷲ عنھم -أجمعين؟
إن القول بالوصية غير أكيد ,لھذا السبب رفضھا األشاعرة بدليل اإلجماع الذي قال به أبو الحسن
األشعري ،والمنطبق على أبي بكر الصديق -رضي ﷲ عنه ,-ونفى الوصية أبو بكر الباقالني
بدليل أنھا لو كانت في علي بنص صريح كقوله -صلى ﷲ عليه وسلم: -ھذا خليفتي واإلمام من
بعدي ,لوجب أن ينقل ذلك ،26قامت اإلمامة على االختيار ولم تقم على النص؛ ألن ھذا األمر
العظيم ال يتكتم في مستقر العادة ،كما لم ينكتم تولية رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -معاذا اليمن
وزيدا وأسامة بن زيد وعقد الوالية لھم.
أعود اآلن إلى األحاديث التي استدل بھا الشيعة ورأي األشاعرة فيھا ,وأقسمھا إلى قسمين  :قسم
من األحاديث أكده األشاعرة وغيرھم؛ لكنھم اختلفوا مع الشيعة في داللتھا ،والتي ال تفيد الوصية
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إطالقا ،من بينھا الحديث الذي أشرت إليه سابقا لكن بالصيغة التالية« :أنا أولى بالمؤمنين من
أنفسھم ،ومن كنت مواله فعلي مواله».27

قال فيه القاضي  :الحديث وإن صح ال يفيد الوصية بالخالفة28؛ ألن من داللته من كنت ناصره
على دينه وحاميا عنه بظاھري وباطني وسري وعالنيتي فعلي ناصره على ھذا السبيل .كما
ناقش معنى المولى في اللغة؛ ألنه من األلفاظ المشتركة والذي يحمل أكثر من معنى ،على سبيل
المثال يفيد ابن العم والمعتَق و المع ِتق والناصر وغيرھا من المعاني التي ذكرھا إمام الحرمين في
غياث األمم.29
واستدلوا كذلك بقوله -صلى ﷲ عليه وسلم« :-أنت مني بمنزلة ھارون من موسى؛ إال أنه ال نبي
بعدي» 30وبحديث« :أنت أخي وخليفتي في أھلي وقاضي ديني ومنجز عداتي».31
أما الحديث األول فورد لما استخلف المصطفى -عليه السالم -علياً◌َ في غزوة تبوك ،وال يفيد
الخالفة بعده -عليه السالم ،-وأما الحديث الثاني فقد قال فيه القاضي « :أراد بقوله أخي :التعظيم,
وال يفيد مطلقا العھد بالوالية؛ ألن العھد يقتضي صيغة أخرى تكون مباشرة وواضحة وقطعية.
وأما األحاديث التي طعن في صحتھا والتي تفيد اإلمامة حقا؛ إال أنھا لم تكن صحيحة ,فأكتفي
بذكر بعضھا فقط ،كما جاءت في منھاج السنة النبوية البن تيمية ووردت كما يلي:
روى أخطب خوارزم بإسناده عن أبي ذر الغفاري -رضي ﷲ عنه -قال :قال رسول ﷲ -صلى
ﷲ عليه وسلم« :-من ناصب عليا الخالفة فھو كافر ،و قد حارب ﷲ ورسوله ،ومن شك في علي
فھو كافر».

وعن أنس قال :كنت عند رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -فرأى عليا مقبال فقال« :أنا وھذا حجة
على أمتي يوم القيامة».

وعن معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -يقول لعلي« :من
مات وھو يبغضك مات يھوديا أو نصرانيا».
قال ابن تيمية « :فأما من تأمل في جمع ھذا الخطيب فإنه يقول :ھذا بھتان عظيم».32

ثانيا ً :العصمة
العصمة ھي االمتناع باالختيار عن فعل الذنوب والقبائح بعد اللطف الذي يحصل من ﷲ تعالى
في حقه ،وھو لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية ،وال يمنعه على وجه القھر ،أي أنه ال
يكون حينئذ داعيا ً إلى فعل المعصية وترك الطاعة مع القدرة عليھا ،33ھذا تعريف أحمد محمود
صبحي للعصمة إال أنني أجد تعريفا أكثر اختصارا وأكثر دقة وھو للطوسي ،يقول« :العصمة
ھي ما يمتنع المكلف به من المعصية متمكنا فيھا» ومجمل القول أن اإلمام معصوم عصمة
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األنبياء في اقتراف الذنوب والخطايا ،منزه عنھا اختيارا قادر عليھا إن شاء ،وھو شرط يدل على
مدى تعظيم الشيعة لإلمام ال يحتاج إلى كثرة تعليق.

التقارب أم التباعد بين األشاعرة والشيعة
يمكن اآلن أن نطرح السؤال التالي  :ھل التقارب بين الشيعة واألشاعرة ممكن ؟ طبعا من
المستحيل أن نقارب بين االتجاھين من جانب اإلمامة وما يترتب عنھا من أفكار وأحكام شرعية,
ھذا ھو الحد الفاصل أو الخط األحمر غير القابل للنقاش .فبديھي أن مذھبا قام بأكمله على تصوره
لإلمامة بشكل خاص ،وتأسست على منواله الدولة الشيعية برمتھا أالّ يتراجع عن أفكاره
وإيديولوجياته الخاصة ،وإال ستنھار الدولة بأكملھا معه ،خاصة وأنھا في أقوى مراحلھا مع
ضعف أصحاب المذھب السني؛ بل ال يجب أن نفتح نقاشا حول اإلمامة يحمل مسيرة قرون من
التاريخ ،وما خلفه من تراكمات ثقافية في عقول أجيال من الناس ،إنه لمن العبث أن نجدد الحوار
في ھذه المسألة .لكن يمكن أن نتجاوز النقاش حول اإلمامة وما يترتب عنھا ،ونفتح المجال
للتعايش و التعاون فيما بيننا بشكل أفضل وسوف يسھل معرفة بعضنا لبعض تجاوز كل ما يمكن
أن يعكر صفو العالقة بيننا ،فأن كثيرا من األبواب يمكن أن تفتح على المستوى االقتصادي
واالجتماعي والسياسي ،وبالفعل فإن المحن والشدائد قد تنسي الناس اختالفاتھم.
 1ـ اإلمام الجويني ،غياث األمم في التياث الظلم ,اعتنى به ھيثم خليفة الطعيمي ،المكتبة
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اﻟﺑوﺳﻧﺔ وﻛوﺳوﻓو :اﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟوﻋﻲ واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ*

ف.ﺗوﺧﻣﺎن ،ﺗﻳم ﺧودة ،ﻛﺎرﻻ دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ
إن ﻣﺎ ﻳﺟﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺑﻪُ ﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻷُﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺄَْﺑﻪُ ﻟذﻟك ،ﻫﻲ
ّ
ﻓﺈن أوﻟﺋك اﻟذﻳن
رﻏﺑﺔُ اﻟطرﻓﻳن أن ﻻ ُﻳدان
ﻣﺟرﻣوﻫﻣﺎ! وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ أوا ُن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛ ّ
ُ
ٍ
ُﻣٍم أو
ﻳﺳﻌون ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻹﺣﻘﺎق
ّ
َ
اﻟﺣق واﻟﻌداﻟﺔ ﻧﺎدرون ﺟداً ،وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﻣن أ َ
ٍ
اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
دﻳﺎﻧﺎت أُﺧرى .وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟدوﻟﻳون اﻟذﻳن ﻟﻬم ﻣﺻﻠﺣﺔٌ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟرأي
ّ
اﻟﺣ َﺳﻧﺔ ،ﻳظﻠﱡون ﺷدﻳدي اﻟﺗرﱡدد ،رﻏم ا ّدﻋﺎء اﻟﻌﻛس .وذﻟك ﻷ ّن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
واﻟ ُﺳ ْﻣﻌﺔ َ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ ،ﺗﺗﻘدم ﻟدﻳﻬم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻛﺑﻬﺎ أﻣﻳرﻛﻳون وآﺧرون ﻣن
ﻟذﻟك ،ﻫﻧﺎك «ﻗﺎﻧون» ﻏﻳر ﻣﻛﺗوبُ ،
ﻣﻔﺎدﻩُ ّ
أن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳر ُ
اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،ﺗﺑﻘﻰ ﺑدون ﻋﻘﺎب .ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﺎم 2003م

أن ﻣواطﻧﻳﻬﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺧﺿﻐوا ﻓﻲ
رﻓﺿت إدارةُ ﺑوش اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻬﺎ ﺑﺣﺟﺔ ّ
ﻟﻛن ذﻟك
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣدﻋﻳن ﻋﺎﻣﻳن أﺟﺎﻧب! ّ

أن اﻟﺗﻔوق اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻛﺎن ﻣﺑر اًر ﺧﺎدﻋﺎً .أﻣﺎ
اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻬو اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ّ
ُ
ﻷﻣﻳرﻛﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺿﻌﻬﺎ ﻓوق اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻷُﺧرى .واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﱠ
أن
ﻛﻝ ٍ
ﱠ
أﺣد ﱡ
ﺛﺎﺑت ﻟدى ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس أﻧﻬم ﻳﺳﺗطﻳﻌون
ﻧﻔﺳﻪ ﻛذﻟك .وﻟذا ﻓﻬﻧﺎك
ٌ
اﻋﺗﻘﺎد ٌ
ﻳظن َ
ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم واﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﻌﻘﺎب.
--------

)*( ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺗب ﻋن اﻟﺑوﺳﻧﺔ وﻛوﺳوﻓﺎ ،وﻣذﻛرات اﻟﻣدﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ،ﻛﺗﺑﻬﺎ
وﻧﺷرت ﻓﻲ New York Review of Books, March 2009, LVI,
ُ Charles Simic
Nu.5, PP.23-26.

ٍ
ٍ
ٍ
ﺗﻛﺑﻪُ دوﻟﺗُﻬُم ﺗُﺟﺎﻩ اﻵﺧرﻳن .وﻟﻳس
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﺄﺑﻪُ ﻣواطﻧو أي دوﻟﺔ ﻛﺛﻳ اًر ﻟﻣﺎ ﺗر ُ
ب ﺑﺎﺳﻣﻪ ،وﻟذﻟك ﺗﺗﻛﺎﺛر اﻟﻣﻌﺎذﻳر ﺑﻬذا
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺗﻣﻊٌ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻓﻛرة ّ
أن ﺟراﺋم ﺗُرﺗ َﻛ ُ
1

اﻟﺑﻌض
اﺑن إﺣدى اﻟﻘوﻣﻳﺎت ،ﻳﻌﺗﺑرﻩ
اﻟﺷﺄن .ﺛم ّ
ُ
إن ﺗﺑرﻳر اﻟﺟراﺋم اﻟﺣرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ ُ
ﺻ ُﺣف اﻟرﺋﻳس ﺑوش ﺑﺄن
واﺟﺑﺎً ﻗوﻣﻳﺎً ﻻ ُ
ﺗﺟوز ﺧﻳﺎﻧﺗُﻪ .وﻗد طﺎﻟﺑت ﻋواﻣﻳد اﻟرأي ﻓﻲ ﻋدة ُ
ﺳوﻏوا اﻟﺗﻌذﻳب ،واﻵﺧرﻳن اﻟذﻳن
ُﻳﺻدر ﻗﺑﻝ ذﻫﺎﺑﻪ ﻋﻔواً ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻟذﻳن ﱠ

ﱠ
إن ﻫؤﻻء إﻧﻣﺎ
ﻠﻣﻼﺣﻘﺔ.
وﺳﺑب ذﻟك -ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺎﻟت اﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت – ّ
ُ
ﻧﻔذوﻩُ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﻌرﺿوا ﻟ ُ
ﺻر
وﻳ ﱡ
ارﺗﻛﺑوا ﻫذﻩ «اﻷﺧطﺎء» ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن! ُ
ٍ
أن أﺑﻧﺎء ﻗوﻣﻳﺗﻬم ﻳﺣﺗﻠﱡون ﻣﻛﺎﻧﺔً ﻣﺗﻔوﻗﺔً ﻣن
اﻟﻣﻧظﱢرون اﻟﻘوﻣﻳون ﻓﻲ ﻛ ﱢﻝ
ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗ ْﺳري ﻋﻠﻳﻬم ﻗواﻧﻳن اﻟﺧﺎرج .ﻓﻬم اﻷﺑرﻳﺎء واﻟﻣﺗﻔوﻗون ﺣﺗﻰ ﻟو
ﻛﺎﻧوا ﻳﻘﺗﻠون اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎﻝ .و ُﻛ ﱡﻝ َﻣ ْن ﻻ ﻳﻣﺷﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟطر ﻳﻘﺔ – ﻓﻲ ﻧظر ﻫؤﻻء -إﻧﻣﺎ
ﺧﺎﺋن ﻟﺑﻧﻲ ﻗوﻣﻪ!
ﻫو ﻛﺎرﻩٌ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ٌ
اﺟﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﺗدرس اﻟوﺿﻊ اﻟﻳوﻏوﺳﻼﻓﻲ ّإﺑﺎن اﻧﻬﻳﺎر
ّ
إن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﻧر ُ
ِ
ب اﻻﻋﺗذارﻳﻳن ﻣن ﻛ ّﻝ ﺟﺎﻧب .ﻓﺎﻟﺻرب واﻟﻛرواﺗﻳون
اﻻﺗﺣﺎد ،وﻫﻲ َﺣرﻳﺔٌ أن ﺗُﻐﺿ َ
اﻵﺧر ﻫو اﻟﻣﺗَ َﺳﺑﱢب .وﻓﻲ أﻛﺛر
واﻟﻛوﺳوﻓﻳون،
ﱡ
أن َ
ﻳﺻر ﻛ ﱞﻝ ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺗﻪ ،وﻋﻠﻰ ّ

أت ﻛﺗﺎب ﺗﻳم ﺟودﻩ ﻋن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻟﺑﺎن
اﻷوﻗﺎت
ّ
ﻳﻔﺿﻠون اﻟﺑﻘﺎء ﺻﺎﻣﺗﻳن .وﻋﻧدﻣﺎ ﻗر ُ
اﺷﺗد ﺑﻲ اﻟرﻋب ﻟﻘﺳوة اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﺧﻳﺿت ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن ،وﻛﺎن
واﻟﺑﻠﻘﺎن،
ّ
أﺣد ﺑﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ َﺟدي ،ﺑﻝ ﻛﺎن ﺑطﻼً ﻋﻧد
َﺟ ّدي أﺣد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻳن ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ .وﻣﺎ أﺧﺑرﻧﻲ ٌ
اﻟﺟﻣﻳﻊ ،وﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻳداﻟﻳﺎت .واﷲ أﻋﻠم ﺑﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣروب اﻟﺗرك واﻷﻟﺑﺎن ،واﻟﺗﻲ ﻣﺎ

ﻛﻧت أﻋﺗﻘد أن ﻋﺳﺳﻛرﻳﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧوا أﻧﺑﻝ ﻣن ﻋﺳﻛر
ﺗﻛﻠم ﻋﻧﻬﺎ أﺑداً .وﻗد ُ
ت ﻣﺗﺄ ﱢﻛداً.
اﻟﻳوم ،ﻟﻛﻧﻧﻲ ﺑﻌد ﻗراءة ﻛﺗﺎب ﺟودﻩ ﻣﺎ ُﻋ ْد ُ

اﻹﻧﺳﺎن َﺣ َﺟ اًر».
ت ف .ﺗوﺧﻣﺎن ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﻋن ﻧﺳﺎء اﻟﺑوﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت« :ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻳﺄﻛﻝ
وﺳﻣ ْ
ُ
ّ
ﻛن ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم 2003م ،أي ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣرب اﻟﺑوﺳﻧﺔ ،ﻣﺎ َﻳ َزْﻟ َن
وﻗد ّ

اﺟﻬن .ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗرﺟم ﻋن
ﻻدﻫن وأزو ّ
ﻳﺑﺣﺛْن ﻓﻲ اﻟﻘﺑور اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋن ﻋظﺎم أو ّ
ٍ
ﻓﺻﻝ ﺑﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺻﻳرة ﻋن اﻟﻘرﻳﺔ أو
اﻟﺑوﻟﻧدﻳﺔ ،ﻳﺗﻛون ﻣن ﻓﺻﻝ ﻗﺻﻳرة ﺻﺎدﻋﺔ .وﻳﺑدأ ُﻛ ﱡﻝ
ص ﺑﺄُﺳﻠوﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫدت أو ﻣﺎ
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ وﻣﺎذا ﺣدث ﻓﻳﻬﺎ ،ﺛم ﻳﺗرك ﻹﺣدى اﻟﻧﺳﺎء أن ﺗَﻘُ ﱠ
ات ﺑﺎﻟﺑوﺳﻧﺔ أ َْﻧﻔُ َﺳﻬُ ﱠن ﻣﺻﻌوﻗﺎت ﻣﻣﺎ ﺑدأ
ﻋﺎﺷت .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم 1992م وﺟدت
ﻧﺳﺎء ﻛﺛﻳر ٌ
ٌ
2

ﻟدﻳﻬن وﻣن ﺣوﻟﻬ ّن .ﻓرﻓﺎﻗُﻬُ ْم اﻟﺻرﺑﻳون ،اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳﻌرﻓوﻧﻬم ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ أو
ﻳﺟري
ّ
ﺑﻳت إﻟﻰ ٍ
اﻟﻣﺻﻧﻊ أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻛﺎﻧوا ﻳﻣﺿون ﻣن ٍ
ﺑﻳت ،ﻓَُﻳ ْﺧرﺟون اﻟﻧﺎس ﻣطرودﻳن،
وﻳﻘﺗﻠون
َﻋُﻳ ِن ذوﻳﻬم وأطﻔﺎﻟﻬم .وﺧﻼﻝ ذﻟك َﻳ ْﺳﻠُُﺑوﻧﻬم ﻣﻼﺑﺳﻬم وﺟواﺋﺞ
ﺑﻌﺿﻬم أﻣﺎم أ ْ
َ
وﻛﻝ ذي ٍ
ﻗﻳﻣﺔ ﻟدﻳﻬم .وأﻗﺎﻣوا ﻣﻌﺳﻛرات اﺣﺗﺟزوا ﻓﻳﻬﺎ أوﻟﺋك
ﻣﻧﺎزﻟﻬم وﻋرﺑﺎﺗﻬم وﺟواﻫرﻫمّ ،

اﻟذﻳن اﻋﺗﺑروﻫم أﻏﻧﻳﺎء ،أو اﻟذﻳن «ارﺗﻛﺑوا» أﻋﻣﺎﻻً ﺿد اﻟﺻرب .واﻟﻣﻌﺗﻘﻠون ﻛﺎﻧوا
ﱠ
ﻟﻛن أﻳﺿﺎً ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣدﻧﻳﻳن اﻟﺻ ْرب اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا
ُﻳﻌذﺑون ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺳﻛرْ ،
ﻣﻌﻬن .ﻛﺎن
ﻳﺳﺗطﻳﻌون دﺧوﻝ اﻟﻣﻌﺳﻛر وﻓﻌﻝ ﻣﺎ ﻳﺷﺎءون ﻣﻌﻬم أو
ﺑﻌﺿﻬم ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻳﻼً
ّ
ُ
ﺿﺑﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻣﻝ
اﻟﻧﺳوة ﻟﻼﻏﺗﺻﺎب .وﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ أﺣرﻗوا اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻘرى .وازدادوا َﻏ َ
وﻳﺄﺧذ ْ
اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﺳﻼح ﻟﻣﻘﺎوﻣﺗﻬم .وﻗد ﻓﻌﻠوا ذﻟك وﻫم واﺛﻘون ﱠ
أن أﺣداً ﻟن ُﻳﺣﺎ ِﺳَﺑﻬُ ْم .وذﻟك ﻛﻠﱡﻪ
ﺣدث ﺧﻼﻝ ﺷﻬرﻳن أو ﺛﻼﺛﺔ ،ﻣن ﺑدء اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .وﻧﺣن ﻧﻌرف اﻟﻳوم أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺧطﺔً
ﻟﻔﺻﻝ اﻟﺻرب ﻋن اﻟﺑوﺳﻧﻳﻳن إﻟﻰ اﻷﺑد ،وﻣو ﱠﺟﻬﺔ ﻣن ﺑﻠﻐراد واﻟﺑوﺳﻧﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘوﻣﻳﻳن

اﻟﻣﺗﺷددﻳن ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣﺎ أزاﻝ ﻣﺗﻌﺟﺑﺎً ﻟﻣﺎذا ﺷﺎرك اﻟﻘروﻳون واﻟﻣدﻳﻧﻳون اﻟﺻرب ﻓﻲ ذﻟك ﺿد
ﺷدﻳد اﻹﻏراء ،وﺑﻌد
َﻣٌر
ٌ
أﺻدﻗﺎءﺋﻬم وﺟﻳراﻧﻬم .ﻓﺎﻟذي ﻳﺑدو ّ
أن ﺻر َ
ب اﻟﺿﻌﻳف وﺗﻌذﻳﺑﻪ أ ْ
أن اﻟﻧﺳﺎء
ﻼﺣظُ ﻟدى اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺻرب ّ
اﻟﻣ َ
ذﻟك ﻳﺳﺗﻐرب اﻟﻘﺎﺗﻝ ﻟﻣﺎذا ُﻳﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻻً! و ُ

ﻫن
ّ
أﺣد
ٌ

اﻟﻣؤﺧرة ﺻﺎﻣﺗﻳن ﺧوﻓﺎً ﻣن أن ﻳﻌرﻓَﻬُم
ﺑﺎدرن ﻟﻠﺷﻛوى ،وﻳﺑﻘﻰ اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻠواﺗﻲ ُﻳ ْ
أن اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ
ﻟﻛن اﻟﺟﻣﻳﻊ
ﱡ
ﻣﺻرون ﻋﻠﻰ اﻷﻛذوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ّ
ﻓﻳﺧﺑر ﺑﻬم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﻳﺔّ ،

ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻧﻬم.

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو ﻟﻛﺎرﻻ دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ ،وﻫﻲ اﻟﻣدﻋﻳﺔ
أﻣﺎ
ُ
ّ
)2007-1999م( ،واﻟﻣدﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻓﻲ ﻣذاﺑﺢ راوﻧدا )2003-1999م(.
وﻗﺻﺗُﻬﺎ ﻗﺻﺔُ ذﻛر ٍ
ﻳﺎت وﻣذ ّﻛرات واﻋﺗﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺻرب واﻟﻛرواﺗﻳﻳن واﻟﺑوﺳﻧﻳﻳن
اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﺑﺟراﺋم ﺣرب ،وﺑﻳن ﻫؤﻻء اﻟرﺋﻳس اﻟﺻرﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺳﻠوﺑودان ﻣﻳﻠوﺳﻔﺗش .وﻛﺎرﻻ

دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ ﻗوﻳﺔٌ وﺻﺎرﻣﺔٌ وﻣﻛروﻫﺔٌ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ،وﻣن ﺟﺎﻧب ﺑﻌض رﻓﺎﻗﻬﺎ أﻳﺿﺎً!

وﻗد أ ْﺟرت ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺟراﺋم وﻓﻲ ﻻﻫﺎي وﺣﺗﻰ ﻓﻲ وﺷﻧطن ﻋﻧدﻣﺎ طﻠﺑت ﻣن
ﻣدﻳر اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﺟورج ﺗﻧﻳت أن ﻳ ِ
ﺳﺎﻋ َدﻫﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اردوﻓﺎن
ُ
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أن ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ ُد ﱢﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻛراﺟﻳﺗش وراﺗﻛو ﻣﻼدﻳﺗش! وﺗرى دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ ّ
وﺑﻌض ﻫؤﻻء ﻣن اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ
أﻳدي ِﻗﻠّ ٍﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء،
ُ
أن اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﺑﺎﻟﺑﻠﻘﺎن،
اﺳﺗﻌداد ﻹﺛﺎرة ﻣواطﻧﻳﻬم ﻣن أﺟﻝ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم .وﻻ ﺷ ّ
ك ّ
أن ﻣﺎ ارﺗﻛﺑﻪ
ﻟﻳﺳوا وﺣﻳدﻳن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬم اﻟﺗﻌﺻب اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﺑﻳد ّ
ٍ
ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﺳﻠﱠﺣﺔً إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق
ﻣﻳﻠوﺳﻳﻔﻳش ﻛﺎن ﻣﺧﻳﻔﺎً ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص .ﻓﻘد أرﺳﻝ
اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻻرﺗﻛﺎب ﺟ ارﺋم ﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺑوﺳﻧﻳﻳن واﻟﻛرواﺗﻳﻳن ﻣن اﻟوﺟود او إرﻏﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ

اﻟﻬرب واﻟﻬﺟرة ﻟﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻧﺎطق ﺻرﺑﻳﺔً ﺧﺎﻟﺻﺔ .وﻛﺎﻧت اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻘﻳﺗﻬﺎ دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ

أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺎدرةً ﻋﻠﻰ إﺻدار أواﻣر اﻟﻘﺑض ﺑدون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻛﺛﻳرة
ﻣﻛﺗوﺑﺔ ووﺛﺎﺋق وﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ ﺑﺎﻟذات ﺗرﻳد ان ُﻳﻌﺎﻗَب اﻟﻣﺟرﻣون .وﻣﺎ ﻛﺎن

ﻟدى اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑوﻟﻳس ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ واﻻﻋﺗﻘﺎﻝ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ ﻟوم

اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎون .أﻣﺎ اﻟرﺋﻳس اﻟﻛرواﺗﻲ ﺗوﺟﻣﺎن ﻓﻘد ﻗﺎﻝ وﻫو ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟﻣوت

إن اﻟذﻳن ﺟﻠﺑوا اﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻛرواﺗﻳﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ُﻳﻌﺎﻗَﺑوا ﻣﻬﻣﺎ ﺻدرت ﻓﻲ ﺣﻘّﻬم ﻣن أﺣﻛﺎم.
ّ
ﺑﺄس إن
ﻓﻣﺎ داﻣت ﻛرواﺗﻳﺎ ﻣﺣﺗﺎﺟﺔً ﻟﻠﺣرﻳﺔ واﻷرضّ ،
ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺗطﻠب رﺟﺎﻻً أﻗوﻳﺎء وﻻ َ

ﻗﺗﻠوا ﺑﻌض اﻟﻣدﻧﻳﻳن .وﻛذﻟك ﻗﺎﻝ رﺋﻳس ﺻرﺑﻳﺎ ﻛوﺳﺗوﻧﻳﺗﺳﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ ﻓ أرُْﻳﻪُ
إن
أﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻣذاﺑﺢ ،وﻣﺎ ﻣﺎت ٌ
أﺣد ﻣن اﻟﺑوﺳﻧﻳﻳن أو اﻟﻛروات! وﺗﻘوﻝ دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ ّ

اﻟﻛروات ﻓﻘدوا ﺣواﻟﻲ اﻟـ  15أﻟف ﻗﺗﻳﻝ ﻋﺎم 1991م .أﻣﺎ اﻟﺑوﺳﻧﻳون ﻓﻔﻘدوا  103آﻻف،

و 55أﻟﻔﺎً ﻣن ﺑﻳﻧﻬم ﻣدﻧﻳون .وﻓﻲ ﻧزاع ﻛوﺳوﻓﺎ ﻋﺎم 1999م ﻓﻘد اﻟﻛوﺳوﻓﻳون ﺣواﻟﻲ اﻟـ

 12أﻟﻔﺎً واﻟﺻرب ﻫﻧﺎك ﺣواﻟﻲ اﻟـ  3آﻻف .أﻣﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺻرﺑﻲ اﻟوﺣﻳد اﻟذي ﺗﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻬو رﺋﻳس اﻟوزراء زوران ﺟﻳﻧﺗش ،وﻫو اﻟذي اﻋﺗﻘﻝ ﻣﻠﻳوﺳﻔﻳﺗش وأرﺳﻠﻪ

ﺿﺣﻰ ﻣن أﺟﻝ ذﻟك ﺑﺣﻳﺎﺗﻪ! وﺣﺗّﻰ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻼُﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻛوﻓﻲ أﻧﺎن
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ .وﻗد ّ
ﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌدم ﻣﺳﺎﻋدة ﺻرﺑﻳﺎ إن ﻟم ﺗُﺳﻠﱢم
طﻠب ﻣن دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ أن ﻻ ﻳظ ّﻝ ُﻳ ّ
ﻣﺟرﻣﻳﻬﺎ! وﻗد ﻛﺎن ﺗﺳﻠﻳم ﻣﻳﻠوﺳﻳﻔﻳﺗش ﻧﺟﺎح دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ اﻷﻛﺑر ،ﻟﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أﻳﺿﺎً
ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﺎﺋﺗﻳن ﻣن ﺳﺎﺋر اﻷطراف .وﻗد ﻋﻣﻠت دﻝ ﺑوﻧﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ روﻧدا
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ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻻ ﺣﻳرة ﻓﻲ
أﻳﺿﺎً .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻳﻔﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻫﺎﺋﻠﺔ وﺗﻔوق اﻟوﺻفْ .
اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ.
اﻟﺗﻛﻳﻳف .ﻓﻛﻝ اﻟذﻳن ﻣﺎﺗوا ﻣﺎﺗوا ﻷﻧﻬم ﻣن إﺣدى اﻟﻘﺑﻳﻠﺗﻳن أو اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ
َ

5

ﻣﺗﻰ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣرﻳﺔ؟

ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ*
ﺑرﻧﺎرد ﻟوﻳس**
ٍ
ﺗﻐﻳﻳر ﻛﺑﻳر .وﻓﻲ ﻣﻌظم
أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻳﺗﺟﻪ إﻟﻰ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،ﺑدا ّ
اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻷوروﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺑﻠﻬﺎ
وﻟﻌدة ﻗرون ﺗﺧﺿﻊُ ﻟﺳﻳط ٍرة ﻏﻳر ﻋرﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﺳﻳطرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ.
وﺑﻌد رﺣﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﻳن اﻷوروﺑﻳﻳن ﺻﺎر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺻراع ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة .واﻧﺗﻬت اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺑﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد

اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ﻋﺎم 1991م ،ﻓﺗﻔﻛﻛت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺳﻳطرة اﻟﻣزدوﺟﺔ .ﻓﺄوروﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﻳطرت طوﻳﻼً
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺎ ﻋﺎدت ﺗﻠﻌب دو اًر ﻣؤﺛّ اًر .وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺛروة اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌرب،

واﻟﻬﺟرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﺻﺎر اﻟﺳؤاﻝ ﻋن اﻟدور اﻟذي ﺳﻳﻠﻌﺑﻪ اﻟﻌرب ﻫﻧﺎك .وﺗراﺟﻊ

ﻟﻛن ﺑﺳﺑب
اﻟﻧﻔوذ اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲْ ،
اﻵﺧر.
ﻓﺈن اﻟطرﻓﻳن ﻻ ﻳﺳﺗﻐﻧﻲ أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن َ
اﻟﻘُرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،وﻛﺛرة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑروﺳﻳﺎ؛ ّ

ﻓﺈن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﺗﻠﻌب دو اًر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
وﺑﺧﻼف اﻷوروﺑﻳﻳن واﻟروس ّ
ﻓﻔﻲ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻛﺎﻧت ﺗﺻﺎرع اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ .وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻛﺎﻧت

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺗدﺧﻝ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة )ﻣﺛﻝ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن 1983/1982م( ،أو إﻧﻘﺎذ ﺑﻠد

ﻟﻛن ﻋرﺑﺎً ﻛﺛﻳرﻳن ﻛﺎﻧوا وﻣﺎ ﻳزاﻟون
ﻋرﺑﻲ ﻣن ﺟﺎرﻩ )اﻟﻛوﻳت ﻣن اﻟﻌراق 91/1990م(ّ .
ت ﻓرﻧﺳﺎ
أن اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣدة َﺧﻠَﻔَ ْ
ﻳﻌﺗﺑرون اﻟﺗدﺧﻼت ﻫذﻩ أﻋﻣﺎﻻً إﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ .وﻳرون ّ
وﺑرﻳطﺎﻧﻳـﺎ وروﺳﻳﺎ ﻓﻲ
--------

* ﺗرﺟﻣﺔ ﻋنBernard Lewis, Free at last? In Foreign Affairs. March/ April :
2009, PP. 77-88.
** أﺳﺗﺎذ دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﻧﺳﺗون ﺳﺎﺑﻘﺎً ،وأﺣد ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ .
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ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﻬﻳﻣﻧﺔ .وﻗد أدت اﻟﺗدﺧﻼت إﻟﻰ ﻫﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت .وﻛﺎﻧت أﻣﻳرﻛﺎ ﺗرﱡد أوﻻً ﺑﺎﻟﺗذﻣر

واﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻋﺎم 1983م وﻓﻲ ﻣﻘدﻳﺷو ﻋﺎم 1993م .ورﺑﻣﺎ ﺷ ّﺟﻊ
ذﻟك اﻟﻣﺗﺷددﻳن! وﻟذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻫوﺟﻣت ﻓﻲ  11ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم 2001م رﱠدت ﺑﺎﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻳن!

ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗرﻛﻳﺎ ٕواﻳران .وﻓﻲ ﺣﻳن
اف أﺧرى ﺗﻣﻠك اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
وﻫﻧﺎك أطر ٌ
ِ
ﻓﺈن إﻳران ﺑﻌد اﻟﺛورة ،وﻟزﻳﺎدة
ظﻠّت ﺗرﻛﻳﺎ ﺣذرةً ﺑﺳﺑب ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ ّ

ﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﻳن اﻟﻘطﺑﻳن اﻟﻬﻧد
وﻳ ُ
اﻟﺗﺄﺛﻳر وﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ اﻧدﻓﻌت إﻟﻰ داﺧﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲُ .
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔٌ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻫﻣﺎ ﻣﻬﺗﻣﺗﺎن اﻵن ﺑﻬﺎ.
واﻟﺻﻳن اﻟﻧﺎﻫﺿﺗﺎن ،وﻟﻬﻣﺎ
ٌ

ﺗﺣدي اﻟﺳﻼم :وﺗﻐﻳرت ﺧرﻳطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻘوة ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة .ﻓﻣﺎ ﻋﺎدت ﻫﻧﺎك
ﺳﻠطوﻳﺔ ﻋر ٍ
ٍ
ٍ
ﺑﻳﺔ ﻻﺧﺗﻳﺎرات اﻟﺷﻌب .وﻓﻲ
ﺟﻬﺔ
َﺻﻐت أي
ٍ
ﻣﺳﺎع ﻟﻠوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﻣﺎ أ ْ
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ازدادت أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻷﻛراد ﻓﻲ اﻟﻌراق ٕواﻳران وﺗرﻛﻳﺎ ،واﻟﺑرﺑر
ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﻳدةٌ ﻧﺳﺑﻳﺎً .وﻗد اﺳﺗﻘﻠت أﻛﺛر اﺟزاء اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻛردﻳﺔ
ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ .وﻫذﻩ
ٌ

ﻟﻛن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻛردي اﻟﻛﺎﻣﻝ دوﻧﻪ ﻋﻘﺑﺎت .اﻟﻣﺷﻛﻼت
ﺑﻌد ﺿرﺑﺔ ﺻدام ﻋﺎم 1992مّ ،
اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻌود ﺟذروﻩ إﻟﻰ
اﻷﺧرى اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ .و ْ

اﻟﻘ اررات اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ «وطن ﻗوﻣﻲ» ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻳﻬودي ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺳطﻳن.
وﻗد ﻗﺎوم اﻟﻌرب ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات .وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋروض ﻋﺎﻣﻲ  1937و

ﻟﻛن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن واﻟﻌرب ﻋﺎرﺿوﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎﺗﻌﻧﻲ
1947م ﻟدوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺳطﻳنّ ،
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن .وﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻟﺻراع داﺋ اًر ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺗﻳن ﻋﺎﻣﺎً
ﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑرﻳﺔ .وﻫو ﻳدور ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﺗﺎرةً ،وﺑﻳن إﺳراﺋﻳﻝ وﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرﻳر ﺗﺎرةً
أُﺧرى .وﺑدأت ﻋﻠﻣﻳﺔ اﻟﺳﻼم ﺑﺈﻗﺑﺎﻝ اﻟرﺋﻳس اﻟﺳﺎدات ﻋﺎم 1979م ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

ﺳﻼم ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1994م ﻓﻌﻝ اﻟﻣﻠك ﺣﺳﻳن اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ .وأدت اﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎت

ﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣرﻳر ٕواﺳراﺋﻳﻝ إﻟﻰ اﻧﺳﺣﺎب إﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻋﺎم

1967م ،وﻗﻳﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠو ﻋﺎم 1993م .وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
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ات أُﺧرى ﺗرﻳد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺿﺎﻝ اﻟﻣﺳﻠﱠﺢ ،وﺣظوط
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻳوم أﺻوات ﺗﺗﻘﺑﻝ اﻟواﻗﻊ ،وأﺻو ٌ
ﻋﻠو ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﻳن ﻣن اﻟطرﻓﻳن ،اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ واﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ.
اﻟﺳﻼم ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ّ
ٍ
ٍ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻣﺷﻛﻼت
اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻓراغ :وﻳﺗﺳﺑب اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻓﻲ

رﻏم اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺑﻳﻊ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز .وﺗُظﻬر دو ٌﻝ ﻋرﺑﻳﺔٌ ﺣرﺻﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً ﻋﻠﻰ
أن اﻟوﺿﻊ
ﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى وﻣﺟﺎﻻت أُﺧرى ،وﻗد ﻧﺟﺣت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ذﻟك  .ﺑﻳد ّ
اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻳﺗطﻠب اﻟﻛﺛﻳر ﻛﻣﺎ أظﻬرﺗْﻪ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ 2002
اﻟﻌرﺑﻲ ّ
أن اﻟﻛﺗب
ظﻬر اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً ﻏﻳر ﻣﻌﻘوﻝ ،ﻛﻣﺎ ّ
و2006م .ﻓﺻﺎدرات اﻟدوﻝ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﺗُ ُ
إن أوﺿﺎع
اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ أو اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ اﻟﻌدد ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟدوﻝ واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷُﺧرى .ﺛم ّ
اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع ﻟﻳﺳت َﺣ َﺳﻧﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟﺧﺎص .وﻻ ﺗُﻌﺗﺑر أﺣوا ُﻝ اﻟﻧﺳﺎء ُﻣ ْرﺿﻳﺔ ﻣن
اﻵﺧر
اء اﻟذي ﺗرﻋﺎﻩ اﻟدوﻟﺔُ أو َ
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺳو ٌ
ّ

ﺳﺎﺋر اﻟﻧواﺣﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﻛذﻟك أﺣواﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن اﻟذﻳن أﺗوا ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑدوﻝ

اﻟﺧﻠﻳﺞ أو اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷﺧرى.
ٍ
ﻟﻛن أوﱡد اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ إﻟﻰ ظﻬور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
إن ﻛ ﱠﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﻣﺛّﻝ ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﺎظمْ .
ّ
اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗُﺳﻬّﻝ وﺻوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻗد ﻛﺎن ﻟدى

ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓرﻳﺿﺗﺎن اﻟﺻﻼة واﻟﺣﺞ ،وﻛﻼﻫﻣﺎ
ٌ
ﻓﺋﺎت ﻋظﻳﻣﺔٌ
ﻣوﺟودﻳن ﺑﺄوروﺑﺎ .وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻫذﻩ واﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ٌ
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﺗﻣﺛّﻝ ﻋﻧﺻ اًر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻘدم
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻌﺎرف وﺣرﻳﺎت اﻟﺗﻌﺑﻳر .وﻗد اﻣﺗد اﻟﺗﺄﺛﻳر واﻧﺗﺷر ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﺿد اﻟﻐرب.
ﺿد اﻷﻧظﻣﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ّ
ﻫو ّ
ﺻﻌود اﻟﻣﺗطرﻓﻳن :ﻧظر اﻟﻐرﺑﻳون إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻧﺗﺻﺎ اًر ﻟﻠﻘﻳم
ﺑﻌض
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻣﺎ اﻋﺗُﺑر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو.
ُ
اﻟﻐرﺑﻳﺔّ .
أﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳون ﻓ أَروا ﻓﻳﻪ ﺷﺎﻫداً ﻋﻠﻰ
اﻷﻧظﻣﺔ ر ْ
أت ﻓﻳﻪ ُﺧﺳراﻧﺎً ﻟﻠﺣﻠﻳف اﻟﻛﺑﻳر واﻟﻘويّ ،
اﻧﺗﺻﺎر اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣرب أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .وﻗد آن اﻷوان ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ

اﻟﺗو ُﺟﻪ إﻟﺣﺎﺣﺎً ﺑﺳﺑب
ﻟﺿرب اﻟ ُﻛ ْﻔر اﻵﺧر اﻟﻣﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .وﻗد ازداد ﻫذا ﱡ
ﺣرب اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺎم 1991/1990م ،ﺛم ﻏزو اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻷﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺎم
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2001م ،وﻟﻠﻌراق ﻋﺎم 2003م .وﻗد ﻋﱠﺑر أُﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن زﻋﻳم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋن ﻫذا اﻟﺗو ﱡﺟﻪ

ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف ﺿد اﻟﻳﻬود واﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن ﻓﻲ ﻓﺑراﻳر ﻋﺎم 1998م.

اﻟﻣﺗﺻدي ﻟﺗﺳﱡﻧم زﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻬو اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ.
اﻵﺧر
ّ
أﻣﺎ اﻟطرف َ
ّ
ﻓﻘد ﻣﺛﻠّت ﺛورة اﻟﻌﺎم 1979م ﻓﻲ إﻳران ﺗﻐﻳﻳ اًر ﻓﻲ ﻣوازﻳن اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻠّﻬﺎ ﻟﻐﻳر
ﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .وﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ أرات ﺗﺻدﻳر اﻟﺛورة ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻗد

ﺗﺄﺧر ذﻟك ﺑﻌض اﻟﺷﻳﺊ ﺑﺳﺑب اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﻳﺔ -اﻹﻳراﻧﻳﺔ )1988-1980م( ،ﺛم ﻋﺎدت
اﻟﺛورة أو دوﻟﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻛﺳﺑت ﻛﺛﻳ اًر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻟﻳس ﺑﻳن اﻟﺷﻳﻌﺔ
ﺗﺟﺎﻫﻠُﻬﺎ
أن اﻟﻳﻘظﺔ اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ
ُ
اﻟﺳّﻧﻲ .ﻋﻠﻰ ّ
ﻓﻘط؛ ﺑﻝ وﺿﻣن اﻟﺟﻣﻬور ُ
وﺑداﻓﻊٍ ﻣن وﺟود اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ إﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،واﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻟدﻋم اﻷﻗﻠﻳﺎت اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﱢﻪ،
ٍ
وﻣن ذﻟك اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ .ﻓﻸوﻝ ﻣرٍة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث ﻋﺎد اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﻧﻲ/اﻟﺷﻳﻌﻲ ذا

أَوﻟوﻳﺔ .وﻫذا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗرّﻛز ﻓﻳﻪ إﻳران ﻋﻠﻰ «اﻟﺗﻧﺎﻗُض اﻷﻛﺑر» أي ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
ﻋرب
ﺳﻧﺔً وﺷﻳﻌﺔً ،وﺑﻳن أﻋداﺋﻬم ﻣن اﻹﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﻳن اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن وﺣﻠﻔﺎﺋﻬم .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳرى
ٌ

ق اﻟﻛﻠﻣﺔ،
ﻔر ُ
ﻛﺛﻳرون ،ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﻠّﻳن؛ ّ
أن اﻟﺗدﺧﻝ اﻹﻳراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲُ ،ﻳ ّ
وﻳزﻳد اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺎت ﺑﻳن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﻳﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻔﻳد ﻛﺛﻳ اًر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋداء.
اﻟﺻراع ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ :ﻓﻲ أﻛﺛر ﻋﻘود اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﺳﺎدت أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم

اﻟﻌرﺑﻲ :اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ .وﻣﺎ ﺟﻠﺑت اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟرﺧﺎء ،أﻣﺎ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻓﻘد

أﻋﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎ أﻋﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣرﻳﺔ .وﺟﺎءت ﺻﻳﻐﺔٌ
ﻏرﺑﻳﺔٌ ﻟﻠﺣﻛم ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟواﺣد واﻟﺣﺎﻛم اﻷَوﺣد .وﻟذﻟك وﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي
واﻟﻌﺷرﻳن ،ﻻ ﺗﺟد ﻫذﻩ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت و ِ
اﻟﺻَﻳﻎ أﻳﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ .ﻫﻧﺎك اﻟﻳوم أﻧظﻣﺔ اﻟوﻻء،
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟطﺎﻋﺔ .وأﻧظﻣﺔ اﻟوﻻء ﻫﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ
واﻷُﺧرى اﻟﺗﻲ ُ
ﺛﺎر ﻋﺎدةً
أﻧظﻣﺔُ اﻟطﺎﻋﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﻏرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺿﺑط واﻟﺳﻳطرة .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﺗُ ُ
ﺟﻣﺎﻋﺎت
دﻋﺎﻳﺎت اﻟﻌداء ﺿد اﻟﺧﺎرج ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ أو اﻟﻐرب اﻹﻣﺑرﻳﺎﻟﻲ .وﻫﻧﺎك
ٌ
ُ

وﻣﻳو ٌﻝ ﺟدﻳدةٌ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻣﺛﻳﻝ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺣرﻳﺎت ٕواﺣداث اﻟﺗﻘدم ،ﻟﻛﻧﻬﺎ
ﱠ
وﻣزدﻫرة.
ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻓﺋﺎت ﺻﻐﻳرة وﻏﻳر ﻣﻧظﻣﺔ .وﻣﺎ ﺗزاﻝ اﻷﺣز ُ
اب اﻟدﻳﻧﻳﺔُ ﻗوﻳﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳرُ ،
وﺗدور اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟظﺎﻫرةُ ﺑﻳن اﻟﻘوى اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
وﻗﻳ ِﻣﻪ.
وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ُﻣﻌﺎدﻳﺔٌ ﻟﻠﻐرب َ
ُ
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ﻟﻛن اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻫداف واﻟﻘﻳم واﻟﺧﻳﺎرت
ﺑﺎﺳم اﻟدﻳن ،واﻷﻧظﻣﺔّ .
ﺗدور ﺑﻳن اﻟﻘوى ذات اﻟﺛِ َﻘﻝ اﻟﺷﻌﺑﻲ/اﻟدﻳﻧﻲ ،واﻷُﺧرى ذات اﻷﻫداف اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ
إﻧﻣﺎ ُ
واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ .وﺗزﻋم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﻧﻬﺎ إن ﻓﻘدت اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻓﺳﻳﻛون ذﻟك ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣرﻛﺎت
ﻟﻧظﺎم ٍ
ٍ
ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ .ﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎﻧﻰ طوﻳﻼً
اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﻟﺑﻧﺎن ﻛﺎن ﻧﻣوذﺟﺎً
أن
ﺑﺳﺑب ﻓﺿﺎﺋﻠﻪ وﻟﻳس ﺑﺳﺑب أﺧطﺎﺋﻪ.
ٌ
وﺻﺣﻳﺢ ّ
أن ﺣزب اﷲ ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺗﺣدﻳﺎً
ذوي ﻧﻔوذ ﻓﻳﻪ .ﻛﻣﺎ ّ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ.

اﻟﺳورﻳﻳن َﺟﻠَوا ﻋﻧﻪ ،ﻟﻛﻧﻬم ﻣﺎ ﻳزاﻟون
ﻟﻠدوﻟﺔ وﻟﻼﺳﺗﻘرار ﺑﺳﻼﺣﻪ ِ
وﺻﻼﺗﻪ

ﻫﻧﺎك اﻟﻳوم ﺧﻳﺎران ﻳﺗﺻﺎرﻋﺎن ﻓﻲ اﻟﺷر ق اﻷوﺳط .اﻟﺧﻳﺎر اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

أن ﺳوء اﻷوﺿﺎع
ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻋﺔ اﻟﻐرب وﺗﺎﺑﻌﻳﻪ وﺗطﺑﻳق ﺷرع اﷲ .واﻟﺧﻳﺎر َ
اﻵﺧ ُر ﻳرى ّ
ﻓﺈن ﻛﻼ اﻻﺗﺟﺎﻫﻳن ﺣﺎﺿر
ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺣرﻳﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ .واﻟﻳوم ّ
ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻻ ﺷك أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳﺗوﻗف إﻟﻰ ٍ
ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻳر ٍ
ﺣد ٍ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.
ّ
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ﻫﺮاة :أﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ؟
ﻫﺎﻧﺰ ﻏﺎوﺑﻪ



 -1ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮاة وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
ﺗُﻌﺘ َﱪ ﻫﺮاة أﻛﱪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻏﺮب أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .1وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﰲ واد ﺧﺼﺐ ،وﲢﻴﻂ ﺎ ﻗﺮى ﻋﺪﻳﺪة.
وﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻮاﺑﺔَ ﳓﻮ اﳍﻨﺪ .ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮ اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ وﻛﺬا اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﳍﻨﺪ واﻟﺸﺮق
اﻷدﱏ إﱃ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ.
ﻋﺒﻮرﻩ؛ وذﻟﻚ
ﺗﻌﺪ ﻫﺮاة أﻳﻀﺎً ﺑﻮاﺑﺔً ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل؛ ﻓﻬﻲ ﺑﲔ إﺳﻄﻤﺒﻮل وﺟﺒﺎل اﳍﻤﻼﻳﺎ اﳌﻜﺎ ُن
اﻷﺳﻬﻞ ُ
ُ
ﺳﻔﻮح اﳉﺒﺎل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺣﻮاض اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ اﻷوﺳﻂ ﰲ ﴰﺎل ﻫﺮاة أﺷ ﱡﺪ اﳔﻔﺎﺿﺎً ﳑﺎ ﻫﻲ ﰲ
ﻷن
َ
أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﺒﺎل .ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﳌﻼﺋﻢ ﻫﺮاة ﲢﺘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎً ذا أﳘﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﺎرزة .وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻐﺰو .ﻓﻘﺪ ُﺧّﺮﺑﺖ ﻣﺮات ﻋﺪة ،إﻻ أن ﺳﻜﺎ ﺎ ﻻ ﻳﻠﺒﺜﻮن أن
ﻳﻌﻴﺪوا إﻟﻴﻬﺎ ﳎﺪﻫﺎ ﰲ وﻗﺖ وﺟﻴﺰ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺗﺄرﺟﺢ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﻮض واﻟﺴﻘﻮط ،ﻓﻠﻢ
ﳛﺪث أن ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺼﲑ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،أي ﻣﻘﺎﺳﺎة إﺧﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺘﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎً  ،أو اﳍﺪم
ﺣﱴ ﺗﺴﻮى ﺑﺎﻟﱰاب ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى.

 -2ﻫﺮاة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ِ
ﻗﺪم اﻷوروﺑﻴﻮن إﱃ ﻫﺮاة ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﺄﺳﻬﺐ
اﻹﳒﻠﻴﺰ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل .2وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺿﺎﺑﻂ إﳒﻠﻴﺰي ،ﻗﺎل:
«ﻫﺮاة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺬرة .أزﻗﺘﻬﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﳌﺘﻌﺮﺟﺔ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﻘﻮﻓﺔٌ ﺗﻮﻓﺮ ﻏُﺒﺸﺘﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﺮك اﳌﺎء اﻟﺮاﻛﺪةُ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻄﺎر وأﻛﻮ ُام اﻟﺰﺑﺎﻟﺔ
ﻻرﺗﻜﺎب ﻣﺎ ﻗﺪ ﳜﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ .ﺑِ ُ
ﻂ واﻟﻜﻼب وﻓﻀﺎﻻت اﻟﺒﺸﺮ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﲤﺘﺰج راﺋﺤﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﺎري
اﳌﻠﻘﺎة ﻣﻦ اﳌﻨﺎزل ،واﻟﻘﻄ ُ
اﻟﻀﻴﻘﺔ».3
ﻣﺎزال ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺻﺎدﻗﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ .ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺮاة
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ،وﻫﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﻤﺎة َﺷ ْﻬ ْﺮ-إ ﻧﺎر ،أي «اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة».ﻓﻔﻲ
ﺻ ﱢﻤﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﳚﺪ اﳌﺮء ﺷﻮارع ﻣﺸ ﱠﺠﺮةً ﲣﱰق ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت وﺑﺴﺎﺗﲔ ﻓﺴﻴﺤﺔ .وﻗﺪ ُ
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎرح ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻧُﺴﺨﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﳐﻄﻄﲔ أوروﺑﻴﲔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﻣﻦ
 بروفيسور من ألمانيا ،جامعة تيوبنغن .
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ﺗﻠﻚ ﺗﺘﻔﺮع ﺷﻮارع أﺻﻐﺮ وﻓﻖ ﻃﺮاز ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع ،ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎ ﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﻴﺖ وﻓﻖ ﻃﺮاز أوروﰊ
وﺑﺴﺎﺗﲔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ .ﳒﺪ ،ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔَ ،
ﻓﻨﺎدق ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔُ
ُ
اﻟﻐﺮﰊ واﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﻠﺬان
ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ ﺳﻴﺎح ﻳﺰورون اﻷﻃﻼل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻫﺮاة .ﱂ ﻳﻮح اﻟﻘﺴﻤﺎن ﱡ
ﳝﺜﻼن اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺮﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻏﺪا ﺟﻨﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ
ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻠﺬذ ﺑﻔﺘﻨﺔ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺠﺎﺋﱯ
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﳍﺮوب ﳍﻨﻴﻬﺔ ﻣﻦ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ْ
ﳍﺮاة.
 -3ﻫﺮاة اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
أوﺻﺎف ﺟﻴﺪة وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﳍﺮاة
ﳝﻜﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﻓﻜﺮة ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﻪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻮاﱄ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺎرﻃﺔ ﻣﺎداﻣﺖ
ٌ
أﻏﺰرﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ
اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮًة .ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺧﺮاﺋﻂ ﻗﺪﳝﺔ ُ
ﺿﺎﺑﻂ أﳌﺎﱐ اﲰﻪ أوﺳﻜﺎر ﻓﻮن ﻧﻴﻴﺪرﻣﺎﻳﲑ ﻛﺎن ﻗﺎد ﺑﻌﺜﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﱃ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻨﺔ 1917-1916م.4
اﻷﺳﻮار واﻷﺑﻮاب
ﻧﺪرك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻧﻴﻴﺪرﻣﺎﻳﲑ أن ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺑﻌﺎً؛ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ  1500ﻣﱰ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮق إﱃ اﻟﻐﺮب و  1600ﻣﱰ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﳉﻨﻮب ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ .ﻛﺎن
ﻋﻠﻮﻩ ﺳﺒﻌﺔ أﻣﺘﺎر ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ اﻷﻗﺼﺮ؛ وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ راﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﱰاً.
ﳛﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮر ّ
وﳛﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ،ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻴﺔ،
ﺧﻨﺪق ﻋﺮﻳﺾ وﻋﻤﻴﻖ .5وﱂ ﻳﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪاً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺳﻮى أﻃﻼل ﻣﻦ
ٌ
اﻷﺳﻮار ،ﻏﲑ أن ﺻﻮراً ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻟﺘُﻘﻄﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﺎً ﺗُﱪز ﻣﻨﺎﻋﺔ ﲢﺼﻴﻨﺎت ﻫﺮاة.
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺴﻮر ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻫﻲ :ﺑﺎب ﻗﻨﺪﻫﺎر ﰲ وﺳﻂ اﳉﻬﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﺑﺎب ﻓﻮﺷﻚ ﰲ وﺳﻂ
اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﺑﺎب اﻟﻌﺮاق ﰲ وﺳﻂ اﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺎب ﻗﻴﺸﺎق ﰲ وﺳﻂ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺸﻤﺎﱄ ،وﺑﺎب ﻣﺎﻟﻚ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اﻟﺒﺎزار

ﺗﻨﻄﻠﻖ أرﺑﻌﺔ ﺷﻮارع ﻣﻦ أﺑﻮاب ﻗﻨﺪﻫﺎر وﻓﻮﺷﻚ واﻟﻌﺮاق وﻣﺎﻟﻚ ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ ﰲ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻛﺎن ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻣﺎ ﺑﲔ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺪﻣﺎً ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﺎ ُو ّﺳﻌﺖ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﺮور.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻮارع )وﻣﺎ زاﻟﺖ( ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎزار ﻫﺮاة ،وﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎ ﺎ ﺣﻮاﻧﻴﺖ وﳏﻼت ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ
أﻗﺴﺎم اﻟﺒﺎزا ِراﻷرﺑﻌﺔُ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻘﺒّﺒﺔ اﲰﻬﺎ ﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ ،أي «اﳉﻬﺎت
ﻛﺜﲑاً ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ اﻟﻴﻮم .وﺗﻠﺘﻘﻲ ُ
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اﻷرﺑﻊ» .وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم وﺷﻬﺎر-ﺳﻮ ﻣﺴ ّﻘﻔﺔ ﺑﺎﻵﺟﺮ ،ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﺳﻘﻮف ﻣﻦ ﺧﺸﺐ وﻗﺶ .ﻏﲑ أن ﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ أﺻﺒﺢ ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺸﻮارع .وﱂ ُﳝﺜﱠﻞ
ﻛﻤﻠﺘﻘﻰ ﻃﺮق ﺑﺴﻴﻂ ﺳﻮاء ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻧﻴﺪﻳﺮ ﻣﺎﻳﲑ أو ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ أﺧﺮى ُرﲰﺖ ﺳﻨﺔ 1842م .6وﺗﻮﺟﺪ،
ﺣﻮل ﻓﻀﺎء داﺋﺮي ﻣﺮﻛﺰي ،ﺳﺎﺣﺔٌ ﻛ ﱠﻮﻧﺘﻬﺎ أزﻗﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ وﺷﻮارعُ اﻟﺒﺎزار اﻷرﺑﻌﺔُ ﲨﻴﻌﺎً .ورﲟﺎ ﳛﻴﻞ
ﺴﺎزﻫﺎَ ،وُﻫﻮ ﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ ُﻣَﺰﺧ ِﺮﰲ اﻷﺛﻮاب ﰲ أﺻﻔﻬﺎن.
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺸﻬﺎر-ﺳﻮ ْ
ﺷﻴﺘ ْ
اﳌﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻟﺸﻬﺎر-ﺳﻮ ﻫﺮاة ،إذ ﲤﺘﺪ
وﻫﻨﺎك ﰲ ﲞﺎرى ﺑﻨﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻫﻲ ﻃﺎﻗﻲ-إ ز ْارﻏﺎران ﳍﺎ ُ
ﳏﻮري اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻘﺪﳝﲔ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ،ﰲ أﺻﻔﻬﺎن وﲞﺎرى ،ﻣﻦ
ﺣﱴ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ْ
ﻓﻀﺎءات ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺛـُ ِ
ﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺿﻼع ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻗﺒﺐ ﺿﺨﻤﺔ وﲢﻴﻂ ﺎ ﳑﺮات ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻘﺒﺐ ﺻﻐﲑة .ﰲ زواﻳﺎ
ﺗﺼﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻤﺮات .ﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ أن
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎءات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ أرﺑﻊ ﺣﻮاﻧﻴﺖ
ّ
ﻃﺎق ﰲ ﲞﺎرى ﻳﻜﺎدان ﻳﻜﻮﻧﺎن
ﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ ﺷﻴﺘﺴﺎزﻫﺎ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن )ﺑﲏ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎس اﻷول( و ْ
ﻣﺘﺰاﻣﻨﲔ .وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻫﺎﺟﺮوا ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﻫﺮاة إﱃ ﲞﺎرى وأﺻﻔﻬﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﻬﺎر-ﺳﻮ ﰲ ﻫﺮاة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ.7
وﻣﻦ ﰒ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﻬﺎر-ﺳﻮ ﻫﺮاة ﱡِ
اﲣﺬ ﳕﻮذﺟﺎً ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت ﰲ أﺻﻔﻬﺎن وﲞﺎرى ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
اﳊﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻘﻊ اﳋﺎﻧﺎت ﻗﺮب ﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ ،وﰲ ﺟﻨﻮﺑﻪ) .وﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﳏﻔﻮﻇﺔ(.
وﰲ اﳋﺎﻧﺎت ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎر اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻃﻮال ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺮاة .وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﻮاﻧﻴﺖ وﳐﺎزن
ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ وﻣﻦ ِ
ﻏﺮف اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﳋﺎﻧﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيُ ،ﺷﻴّﺪت ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﺑﻨﺎﻳﺘﺎن ﻛﺒﲑﺗﺎن ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﲔ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻣﺎن
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆوي ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ .أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺘﺴﺘﺨﺪﻣﺎن
َ
ﺻﻐﲑة ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص .وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗُ َﺸﻴﱠﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎت ﺗﺸﺒﻪ اﳋﺎﻧﺎت ،أﻋﲏ ﺑﻨﺎﻳﺎت
ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻖ واﺣﺪ أو ﻃﺎﺑﻘﲔ ٍ
وﻏﺮف ﻣﻨﻔﺮد ٍة ٍ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻓﻨﺎء؛ وﳌﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺣﻮاﻧﻴﺖ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ
ﻓﻨﺎدق رﺧﻴﺼﺔ .وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻟﻠﺒﺎزار
اﻷرﺿﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮاﺑﻖ اﻟﻌﻠﻴﺎ
َ
ﻳﺞ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻘﺒﺐ
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﺠﻤﻟﺎورة ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ،ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺻﻬﺎر ُ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼً ﻓﺎرغ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل أﻛﱪ ﺻﻬﺮﻳﺞ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﻣﺎزال ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼً ،وﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ
َ
ﻛﺎن ﺑﻨﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷول.
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ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ﻳﺆدي ﳏﻮر ﴰﺎل-ﺟﻨﻮب إﱃ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﰒ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻨﺪق اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻏﺮﺑﺎً ﺣﱴ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﺎﻟﻚ.
ﺟﻢ ﻏﻔﲑ
وﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ اﻷﻗﻞ ﺗﻌﺮﺿﺎً ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺪﻓﻖ ّ
ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﳓﻮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﳛﻤﻠﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻢ إﱃ اﻟﺴﻮق ﰲ ُﺣَﺰٍم ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر أﻧﻌﺎﻣﻬﻢ.

اﻟﻘﻠﻌﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻗﺒﻞ ﰲ ﻫﺮاة اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ ﻋﺪة ﻣﺮات .8أﻣﺎ
اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﱵ وردت ﻋﻨﻬﺎ أوﺻﺎف ﻣﻦ ُ
ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻴﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ أﻗﺪم أﺟﺰاﺋﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ .وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺛُ ْﻜﻨﺔ
واﻃﺌﺔ-ﻣﻨﺒﺴﻄﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب ،وﻗﺴ ٍﻢ ﰲ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺴﻜﻦ ،ودار اﻟﺴﻼح .وﻳﻜﺎد اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻳﻜﻮن
ﻣﺪﻓﻮﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﲢﺖ اﻷﻧﻘﺎض .وﰲ ﺧﻼل أﺷﻐﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ُﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ
ٍ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ اﳌﺮء اﻟﻴﻮم ﻳﺘﻜﻮن اﳉﺰء اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺘﲔ ﻏﺮ ٍ
وﺷﺮﻗﻴﺔ .ﻛﺎن ﺣﻮل
ﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺼﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أو ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻠﻌﺔ .أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﳐﺎزن ﻟﻠﺴﻼح.
ﺗُ َ
ﻛﺎن واﱄ ﻫﺮاة ﻳﻘﻴﻢ -ﺣﲔ ﻳﺴﻮد اﻟﺴﻠﻢ -ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻮ َار اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ ،ﻻ ﰲ اﻟﻘﻠﻌﺔ .9ﻛﺎن
ﻫﻨﺎ ﻗﺼﺮ ﻟﻪ أرﺑﻊ ﺑﺎﺣﺎت ،وﻫﺬا ﻣﺎ زاﻟﺖ رؤﻳﺘﻪ ﳑﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺳﻨﺔ 1916م؛ وإﺳﻄﺒﻼت
واﺳﻌﺔ ,وﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺸﻤﺎل ﺗﻮﺟﺪ ورﺷﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﱰﻣﻴﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﺒﺎرود ،وﺑﻌﻴﺪاً ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل
ﻳﻮﺟﺪ ﳐﺰن ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﱐ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻜﻨﺎت وإﺳﻄﺒﻼت ﳋﻴﻮل
اﻟﻌﺴﻜﺮ .وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﱐ ﻛﻠﻬﺎ ﻇﻞ ﳐﺰن اﳊﺒﻮب وﺣﺪﻩ ﻗﺎﺋﻤﺎً.

اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻛﺎن اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ وﻣﺎ زال ﻣﻔﺨﺮة اﳊﻲ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮاة اﻟﻘﺪﳝﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻣﺘﺪاﻋﻴﺔ ﺟﺪاً ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ(ﺣﱴ إن أﺷﻐﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ واﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﱵ ُﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ داﻣﺖ
ﺳﻨﻮات .وﻳﻌﺪ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﳕﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻮان اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻹﻳﺮاﱐ .وﺗﻜﺘﻨﻒ اﻹﻳﻮاﻧﺎت أ ﺎءُ واﺳﻌﺔ
أُﻗﻴﻤﺖ ﺳﻘﻮﻓﻬﺎ اﳌﻘﺒﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاري .وﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻛﺎن ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺢ ﻏﻮرﻳﺪ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ )اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 1203م( ،ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻣﻨﺬ ذاك
َ
اﳌﺴﺠﺪ ﺿﺮ ُ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ .10وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻏﻮرﻳﺔ.11
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ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ أﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،واﻛﺘﺴﺐ ﺣﻴﻨﺬاك اﻟﺴﻤﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﻜﻠﻪ اﳊﺎﱄ .أﺷ ّﺪد ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة «اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ» ﻷن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ
ﺗﺒﲔ أن اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺗﻐﻴﲑاً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً.
اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ وﺣﺎﻟﺘﻪ ﺳﻨﺔ 1916م ﱢ

اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﲢﺘﻞ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮاة اﻟﻘﺪﳝﺔ .وﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻴﺎء ﻋﱪ أرﺑﻊ
ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻟﺒﺎزار ،وﻋﱪ اﻟﻄﺮق اﳌﺒﻨﻴﺔ ﲟﻮازاة أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ).ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎزارات ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﱵ
ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأزﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﺣﺔ(.وﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳉﻴﺶ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
وﻣﻠّﺴﺖ أرﺿﻴﺔ اﻷزﻗﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﻮار وﰲ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻠﻌﺔ .12إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷزﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺸﺮُ ،و ّﺳﻌﺖ ُ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أﺳﺎس ﲣﻄﻴﻂ ﻫﺮاة .وﺗﺘﻔﺮع ﻣﻦ
ﺷﻮارع اﻟﻨﻔﺎذ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺷﻮارعُ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻌﱪ اﻷﺣﻴﺎء ﰲ اﲡﺎﻩ ﴰﺎل-ﺟﻨﻮب وﺷﺮق-ﻏﺮب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﻋﻠﻰ
ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ
أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻴﺪرﻣﺎﻳﺮ ،وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺮﺟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮج ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﳍﺎ .ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ.
ُ
ِ
ﻃﻮﻗ ﱟﻲ ﺗﺄوﻳﻼ ﺳﻠﻴﻤﺎً .ﻓﻤﻦ
ﻳﺒﺪو ﱄ ُ
اﻟﻘﻮل إن ﲣﻄﻴﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻮارع ﰲ ﻫﺮاة ﻛﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻃﺮا ٍز ْ
ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻷوﱃ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺒﲔ اﳌﺮء اﻟﻄﺮ َاز
ُﺳﻲ اﳌﻄﺮد ذاﺗَﻪ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﰲ دﻣﺸﻖ ،وﻫﻮ ﻃﺮاز ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻠﻴﲏ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.13
اﻷ ّ
ﻫﻜﺬا ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺮاة ،ﻣﻦ اﳌﻀﻠﻞ وﻏﲑ اﳌﻼﺋﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ «ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻀﻮي ﻏﲑ ﻣﻄﺮد )ﻋﺸﻮاﺋﻲ(
ﻷﺣﻴﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ» ،وﻋﻦ «ﺷﻮارع وأزﻗﺔ ﺿﻴﻘﺔ وﻣﺘﻌﺮﺟﺔ ،وﻧَـ َﻔ ِﻘﻴّﺔ ،ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ،وذات
ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت ﺣﺎدة وﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬة» ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﺆ ﱠﺧﺮاً.14
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ ﻫﺮاة ﺗﺼﻤﻴﻢ أُ ﱢﺳﻲ ذو ﺷﻮارع أرﺑﻌﺔ ﲣﱰق اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮق إﱃ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻗﻄﻌﺔ أرﺿﻴﺔ ﺻﻐﲑة )ﺑﲔ  10000و  15000ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ(.وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻐﺮب وﻣﻦ اﳉﻨﻮب إﱃ اﻟﺸﻤﺎل ّ
ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ،أزﻗﺔ ﻣﻌﺪودة ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬة ،وﻫﻲ ﻣﻌﺘﺎدة ﰲ ﻣﺪن أﺧﺮى ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷدﱏ.
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
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ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺮاة :ﻣﺴﺎﺟﺪ وزﻳﺎرات )أﺿﺮﺣﺔ( وﻛﻨﺎﺋﺲ
ﻳﻬﻮدﻳﺔ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻌﲎ ﻫﻨﺎ ﺳﻮى ﺑﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﺗﻘﻊ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﺮاة ﻛﻠﱡﻬﺎ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﰲ
أﻃﺮاف اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،أﻣﺎ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﰲ أﻃﺮاف اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ووﺳﻄﻬﺎ.
ﺗُﻌﺘﱪ اﻟﺰﻳﺎرات أﺿﺮﺣﺔَ أوﻟﻴﺎء ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ أو ﱠ
ﻣﺘﻮﳘﲔ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺮء أدﻋﻴﺘﻪ آﻣﻼ ﲢ ّﻘﻖ أﻣﺎﻧﻴﻪ أو اﻟﺸﻔﺎء
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﺪرات اﳋﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ .وﺗﻮﺟﺪ أﻋﺪاد واﻓﺮة ﻣﻦ اﻷﺿﺮﺣﺔ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮاة اﻟﻘﺪﳝﺔ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ .ﻓﻘﺪ أﺣﺼﻰ ﻛِﺘﺎب «رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺰارات ﻫﺮاة» ،اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺔ 1892م ،ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺿﺮﻳﺢ
ﺻﻔﻬﺎ .وﻻ أﻋﺮف ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺒﺎﻫﻰ ﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﻓﺮ ﻣﻦ اﳌﺰارات ﺣﱴ إن ﻟﻜﻞ
وو َ
َ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻣﺰ َارﻫﺎ اﳋﺎص ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺿﺮﺣﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎت ﺻﻐﲑة ﻓﺤﺴﺐ،
ب ﻣﻦ اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ اﺠﻤﻟﲑ
ﺿﺮ ٌ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺰارات اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻛﱪى ذات ﻧُ ُ
ﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ،أي ْ
اﳌﺒ ﱠﺠﻞ .ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﳌﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرات ﺑﺪﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﺎر ﺎ ،ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺑﺴﻴﻄﺔ
وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲤ ﱢﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ ﺣﻘﺒﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
ﻛﺘﺎﺑﺎتّ ﻣﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،أن ﻧﺼﻞ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أ ﺎ أﻣﺎﻛﻦ
ﻟﻠﺘﺒﺠﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻈﻬﺮ ﳐﺘﻠﻒ أﺻﻼً .وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﳑﻜﻨﺎً إﻻ إن ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻫﺪ
اﻟﻘﺒﻮر أو ﻛﺘﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ أو ﲜﻮارﻫﺎ ،أو ﻣﺒﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺪد ﳍﺎ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء
ﻗﺒﻠﻲ.
ﺑﻴﻮت اﻟﺨﻮاص
إذا ﺻﻌﺪ اﳌﺮء إﱃ أﻧﻘﺎض أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﻫﺮاة أﻣﻜﻨﻪ رؤﻳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ
ﻣﻨﺎزل اﳋﻮاص .ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻮت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺳﻘﻮﻓُﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺴﻄﱠﺤﺔ.
وﺗﻘﻊ اﻟﻐﺮف داﺧﻞ اﻟﻔﻨﺎء ،إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻷرﺑﻌﺔ .وﰲ اﻟﻔﻨﺎءات ﺣﺪاﺋﻖ،
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳒﺪ ﺑﺌﺮاً أﻳﻀﺎً .ﻟﻘﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻨﺎزل ﲨﻴﻠﺔ ذات أﺑﻮاب ﻣﺰﻳّﻨﺔ
ﲞﻠﻔﻴﺔ ﻓﺨﺎرﻳﺔ أو ﻗﺮﻣﻴﺪ ،وﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎزل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎءات وﺣﺪﻳﻘﺔ ﻓﺴﻴﺤﺔ .15
ﻟﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳊﺠﻢ .ﻳﻠﺞ اﳌﺮء إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ و ﻮ .وأﻣﺎ اﻟﺒﻬﻮ ﻓﻤﻨﺨﻔﺾ
ِ
ﺣﺠﺐ رؤﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ .وﰲ أﻗﺼﻰ اﻟﺒﻬﻮ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﺋﻂ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﳊﻤﻴﻤﻴﺔ .وﻻ ﻳﺮى
ﺑﻐﺮض
اﳌﺮء ﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﺰل إﻻ ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﳊﺎﺋﻂ .وﻟﻘﺪ ﺣ ﱢﻮل اﻟﻔﻨﺎء إﱃ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺧﻀﺮوات )ﻫﺬا ﰲ وﺳﻂ
اﳌﺪﻳﻨﺔ وﰲ ﺟﻮار اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ !( .ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺰل ﰲ اﻟﺸﻤﺎل وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﳐﺰﻧﲔ.
وﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﻘﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﳎﻤﻊ ﺳﻜﲏ ٍ
ﳎﻤﻊ
ﺛﺎن ﺑﺴﻴ ٌ
ﻂ ﻟﻪ ﳐﺰن ،وﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ّ
ّ
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ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻀﻢ ﻏﺮف اﳋﺪم وﻏﺮﻓﺔَ اﳌﺆوﻧﺔ وﻣﻄﺒﺨﺎً .ﻳﻠﺞ اﳌﺮء إﱃ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳌﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ
ﺟﺼﻴﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﱪ دﻫﻠﻴﺰ .وﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺪﻫﻠﻴﺰ ﻳﺆدي َد َرج إﱃ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي .وﰲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
اﻟﺪﻫﻠﻴﺰ ﺣﺠﺮة واﺣﺪة .ﻋﻠﻰ أن ﻏﺮف اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻳﲔ .أﻣﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﺳﻊ
ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪاً ،إذ ﳍﺎ ﻧﻮاﻓﺬ ﻛﺒﲑة ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﻘﺔ ،ﻣﺰﻳﻨﺔٌ ﺟﺪرا ﺎ ﺑﻜﻮى ﻏﲑ
ﻳﻨﺔ ﺑﺰﺧﺎرف ٍ
ﻧﺎﻓﺬة ،وﺳﻘﻮﻓُﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﺐ ﻣﺰ ٍ
ﺑﺪﻳﻌﺔ وﻣﺘ َﻘﻨﺔ.

ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

ﳜﻤﻦ أن ﻣﻨﺰﻻً ﻛﺎﻟﺬي وﺻﻔﻨﺎﻩ أﻋﻼﻩ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أزﻗﺔ
إن ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺘﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺪن اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ ﻗﺪ ﻻ ّ
ﻋﻄﻨﺔ ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﻟﺔ .وذﻟﻚ ﻷن ﻫﺮاة اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﺎ ﺧﻼ اﳊﻲ
ﺗﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﻐﺮﰊ .ﺗﻮﺟﺪ اﳌﺮاﺣﻴﺾ ﰲ دور اﳋﻮاص ،وﺗﺼﺐ ﺛﻘﻮ ﺎ ﲪﻮﻟﺘَﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻮارع .و ّ
ﺧﻨﺪق .ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻓُﻀﺎﻻت اﳌﺮاﺣﻴﺾ وﻧُﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﰲ ﳎﺎر ﺻﻐﲑة ،وﲡﺮي ﳓﻮ ﻗﺮارات ﺗﺴﻤﻰ
ْ
اﳊﻲ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻨﺘﺸﺮ اﺠﻤﻟﺎري ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ )وﻫﻲ
ﻣﻌﻠﱠﻤﺔ ﺑﻨﻘﻂ(؛ وﻳﺒﻠﻎ ﻗﻄﺮ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﳋﻨﺎدق ﺛﻼﺛﲔ ﻣﱰاً.
َ

ﺧﻼﺻﺔ

ﻟﻨﻠﺨﺺ اﻵن ﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ أﻧﻪ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﺮاة .ﻓﺄﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺑّﻌﺔ وﻣﺸ ﱠﻜﻠﺔ
وﻣﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ .إ ﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ راﺑﻴﺔ وﳏﻤﻴﺔٌ ﲞﻨﺪق ﺧﺎرﺟﻲ .ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﺎرﻋﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﲔ ﺑﺎزاراً وﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ ،ﻓﻴﻘﺴﻤﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔَ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺣﻴﺎء ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ .وﲢﻴﻂ ﺷﻮارع
أﺧﺮى ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة .وﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻔﺮع ﺷﻮارع أﺧﺮى ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ ،ﺗﻘﺴﻢ اﻷﺣﻴﺎءَ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎً أرﺿﻴﺔ ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﺮﻋﻴﺔ .ﺗﻘﻊ أﺑﻮاب اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮارع
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ –ﻣﺎ ﺧﻼ واﺣﺪا -ﰲ وﺳﻂ اﳉﻬﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﺗﻘﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻟﻜﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﻮار؛ وﻳﻘﻊ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ.

 -4ﻫﺮاة اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻟﻮ ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ اﳌﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( ﻋﻦ ﻫﺮاة ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼﻩ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺮاة اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﳕﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﲰﺎت ﻫﺮاة اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ.

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻓﻖ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ
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ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻷﴰﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﰲ ﻛﺘﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﲔ ﻋﺮب؛ ﻛﺘُ ِ
ﺐ اﻹﺻﻄﺨﺮي
)ﺻﻨّﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻮاﱄ  ،(951واﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ )ﺣﻮاﱄ  (977واﳌﻘﺪﺳﻲ )ﺣﻮاﱄ  .(985وﻳﻘﺪم اﻹﺻﻄﺨﺮي
أﻓﻀﻞ وﺻﻒ .17وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮون
- 16اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﺣﺮﻓﻴﺎً أو ﻳﻜﺎد-
َ
ﺗﻴﺴﺮ .وﻻ ﳒﺎدل ﰲ أن ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻣﺪﺣﺎً وﺛﻨﺎء ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ
أﻣﺜﺎل ﻳﺎﻗﻮت ،واﻟﻘﺰوﻳﲏ واﳌﺴﺘﻮﰲ ﲟﺎ ّ
ﺗﻜﻮن ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷواﺋﻞ.
واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( ﳝﻜﻦ رﺳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳍﺮاة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ .ﳛﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻮر ﺑﲏ ﻣﻦ ﻃﻮب ﻧﻴﺊ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى ﰲ ﻫﺮاة .وﻛﺎن ﳏﻴﻄﻪ أرﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات.
وﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮر ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻨﺪق .وﻋﱪ اﻷﺑﻮاب اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ وﺳﻂ ﻛﻞ ﺳﻮر ﲤﺮ أرﺑﻌﺔ ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ِ
اب
اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﳍﺎ ﰲ ﻫﺮاة اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ) .وﺑﺴﺒﺐ
ﳐﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ .ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺑﻮ ُ
أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ ﻏُ ّﲑت وﺟﻬﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻘﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺸﻤﺎﱄ( .ﲤﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑَـ ْﻠﺦ ﻋﱪ
ﺑﺎب اﻟﺴﺮاي أو اﳌﻠﻚ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ،واﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮر ﻋﱪ ﺑﺎب زﻳﺎد ﰲ اﻟﻐﺮب ،واﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻋﱪ ﺑﺎب ﻓﲑوز أﺑﺎد ﰲ اﳉﻨﻮب ،واﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻏﻮر ﻋﱪ ﺑﺎب ﺧﻮﺷﻚ ﰲ اﻟﺸﺮق .ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻊ
ِ
ﺗﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ .واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻮاب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ إﻻ ﺑﺎب اﻟﺴﺮاي اﳌﺼﻨﻮع ﻣ ْﺮ ُ
ﺑﺎب ﻳﺆدي ﺑﺎزار إﱃ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﺗﻘﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﻮار ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺄﺳﻮار ﻣﺰدوﺟﺔ ،وﳍﺎ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﳍﺎ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي
ﻷﺑﻮاب اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﳍﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء أﲰﺎءﻫﺎ ذا ﺎ .وﻻ رﻳﺐ ﰲ أن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻴﻮم ،ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ راﺑﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻣﻮﻗﻊ
اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﻮد أﻗﺪم ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﻐﻮرﻳﲔ )اﻟﻘﺮﻧﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ( ﱂ
اﺠﻤﻟﻤﻊ اﻹداري وﻗﺼﺮ
ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ .ﰲ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﻟﻘﺮن ،ﻳﻮﺟﺪ ﻛﻞﱞ ﻣﻦ ّ
اﳊﺎﻛﻢ واﻹﺳﻄﺒﻼت وﳐﺎزن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻮرﺷﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﰲ ﻗﺒﻠﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ .وﳜﱪﻧﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮ
اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻦ ﺳﺠﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﺎﲬﺎً ﻟﻘﺒﻠﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻻ ﺗُﺸﻴﱠﺪ اﻟﺴﺠﻮن ﺣﻴﺜﻤﺎ
اﺗﻔﻖ ،وإﳕﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ اﳊﺎﻛﻢ وﺟﻨﺪﻩ .ﻓﻔﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻦ
ﳎﻤﻊ اﳊﺎﻛﻢ.18
اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﺒﻠﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ داﺧﻞ ّ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻓﻖ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

ﺗﺸﲑ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ -وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﻹﺳﻔﺰاري 19اﻟﺬي أﻟّﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺮاة
ﺳﻨﺔ 1492م -إﱃ أن ﺷﻜﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة ﻇﻞ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ .ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻹﺳﻔﺰاري

9

ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺗﺄرﳜﻪ ﳍﺮاة ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﳝﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ،رﺳﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳍﺮاة : 20ﻛﺎن ﳏﻴﻂ
ي )ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن
أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ  7300ﻗﺪم َﻫَﺮوي؛ وﺗﺒﻠﻎ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻷﺑﻮاب اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ  1900ﻗﺪم َﻫَﺮِو ّ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺑّﻌﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ(؛ و ﳛﻴﻂ ﺧﻨﺪق ﺑﺎﻟﺴﻮر .ﺑﻘﻴﺖ ﰲ اﻟﺴﻮر ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب :ﺑﺎب ﺑﺎﺑﻚ ﰲ
اﻟﺸﻤﺎل ،وﺑﺎب اﻟﻌﺮاق ﰲ اﻟﻐﺮب ،وﺑﺎب ﻓﲑوز أﺑﺎد ﰲ اﳉﻨﻮب ،وﺑﺎب ُﺧﺸﻚ ﰲ اﻟﺸﺮق ،وﺑﺎب
ﻗِﺸﺎق ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ .وﺗﺆدي اﻟﺒﺎزارات ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻮاب–ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎب ِق ِ◌ﺷﺎق -إﱃ ﺷﻬﺎر
ﺳﻮ ﰲ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎزارات أﲰﺎء اﻷﺑﻮاب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ .ﺑﲏ ﺑﺎزار اﳌﻠﻚ ﰲ
اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺎﻟﻄﻮب اﳌﺸﻮي .وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻓﱰاض أن اﻟﺒﺎزارات اﻷﺧﺮى ﺑﻨﻴﺖ ﺑﻄﻮب ﻧﻴﺊ .وﰲ ﻛﻞ
ﺑﺎزار ﺧﺎن أو «ِﲤْﻬﺎ» ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻹﺳﻔﺰاري .ﻳﻘﻊ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺑﺎﺑـ ْﻲ ﺧﻮﺷﻚ وﻗِﺸﺎق ﰲ
ﻣﻜﺎن ﻋُ ّﺪ ﻣﻘﺪﱠﺳﺎً وذا ﻗﺪرات ﻋﻼﺟﻴﺔ .وﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺪى اﻹﺳﻔﺰاري ﻓﻜﺮة دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ.
وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺤﺪث ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻮﻓﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺳﻨﺔ  .(1201) 597وﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ
ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
ت ) (1370-1330ﻣﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ _ﰲ ﻋﺼﻮر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ-
ﻛﺎر ْ
ﻳﺮوي اﻹﺳﻔﺰاري أن اﳌﻠﻚ ْ
أوج ﺻﻮﻟﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺣﻜﻤﻪ ،أﺣﺎط اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻮر إﺿﺎﰲ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ
اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ أﺳﺮﺗﻪ ّ
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﻣﺮﺑّﻌﺔ .ﻏﲑ أن ﺗﻴﻤﻮر ﱂ ﻳُـﺠ ّﺪد ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺴﻮر ﺑﻌﺪ أن ﻫ ّﺪﻣﻪ ،وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻨﻪ.
وﻣﻮﻗﻊ
ﰲ اﻟﺒﻴّﻨﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﳋﻼﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ:ﺧﻀﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة،
ُ
أﻫﻢ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت –اﻟﺒﺎزار واﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻠﻌﺔ -ﻟﺘﻐﻴﲑات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﲤﻴّﺰ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔُ ﻫﺮاة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺪن أﺧﺮى اﻫﺘﺪت ﺑﺎﳌﻨﺤﻰ اﳌﻌﻤﺎري
اﻹﻳﺮاﱐ-اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﻃﲔ وﻃﻮب ﻣﺸﻮي ،وﺑﺘﻐَﲑ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻻﻣﺘﺪادات
ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺮﺑّﻊ اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ وﻓﻘﻪ ﻫﺮاة ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪن
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﱪ اﻟﻘﺮون .ﱂ َ
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﳊﺠﻢ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻌﺼﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮب اﻟﺼﺤﺮ َاوﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺘﲔ ﰲ إﻳﺮان .وﻟﻜﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى أﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎر .ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﺗﺆ ﱠﺳﺲ إﻻ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.

أﺻﻮل ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻫﺮاة

ﻛﻴﻒ ُوﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﳍﺮاة؟ وأﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺬورﻩ؟ ﲣﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل اﳌﺮء اﳌﺪن
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ-اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ أو ﻣﺮﺑﻊ ،وﺷﺎرﻋﺎن رﺋﻴﺴﻴﺎن ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻠﻴﺐ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ،وﺷﺒﻜﺔٌ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺗﺘﻔﺮع ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻓﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺼﻮِر اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ
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ﻫﺬﻩ اﳌﺪن اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ-اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺬا اﳌﺪ ُن اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ،واﻟﺰﻣ ِﻦ
اﻟﺬي ﺑُﻨﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺮاة أُﻧﺸﺌﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﻣﻴّﺰت
ﺑﻊ أو
ﻫﺮاة ،ﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺼﺎدف ﰲ إﻳﺮان ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت رﻳﻔﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﳍﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮ ٌ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ُﲰّﻴﺖ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔَ-اﻟﻘﻠﻌﺔَ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﺎ ﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ
ﺑﻌﺾ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻷﺻﻐﺮ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺆ ﱢﺳﺴﺔ ﳍﺎ ،ﻻ
ﻘﺎرن إﻻ ﲟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.21
ﳝﻜﻦ أن ﺗُ َ
ﺗﻌﺘَﱪ اﻟﻘﺮى-اﻟﻘﻼع اﻟﻌﺎﺋﺪة إﱃ أزﻣﻨﺔ ٍ
ﻗﺪﳝﺔ ﻣﺸﻬﻮرةٌ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ  .22وﰲ إﻳﺮان ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻮﺟﺪ
ُ
َ
ِ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ٍ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮى-اﻟﻘﻼع و ِ
ﻣﺪن ﺗﺸﱰك ﰲ
اﳌﺪن ،أﻣﺎ ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻨﺼﺎدف
ٌّ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﻫﺮاة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻳﺼﺪق
اﻟﻘﻼع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﺗﺸﱰك ﰲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮىِ -
َ
َ
ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺎرف اﻷﺷﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻼ .23ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺸﺒﻪ
اﳌﺴﻤﺎ َة ﻃُﱪاق ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرﺿﻴﺔ ﳍﺎ ﳏﻮر ﺟﻴﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ،
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔَ-اﻟﻘﻠﻌﺔَ اﻷﺷﻜﺎﻧﻴﺔ ّ
وﻗﻠﻌﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ 24؛ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎرف ﻫﺮاة ﰲ أن ﳍﺎ ﺳﻮر ٍ
ٍ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺑّﻌﺎً ﻣﻮ ﱠﺟﻬﺎً وﻓﻖ
َ
اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ) .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﳏﻮر ﺷﺮق-ﻏﺮب ﰲ ﻫﺮاة،
وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﳏﻮر ﴰﺎل-ﺟﻨﻮب ﰲ ﻣﺎرف( .ﺗﻐﺎدر أرﺑﻊ ﻃﺮق ﺑﺮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرف ﻋﱪ
أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﻣﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﲝﺴﺐ اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ .ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ
اﳌﺪﻳﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر.
وﰲ ﻏﺮب اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺎرف ﻧﺸﺄت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﻄﺮد ﰲ اﻟﻌﺼﻮر
25
اﻟﻮﺳﻄﻰ  .وﻛﺎن ﳌﺎرف ﳏﻮران ﳏ ﱠﺪدان واﺿﺤﺎن ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻫﻨﺎ اﳓﻄﺎﻃﺎً )اﻧﺘﻘﺎﺿﺎً(ﻣﺘﺰاﻳﺪاً
ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﻫﺮاة .وﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻧﺼﺎدف ﰲ ﳎﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرف ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
ﳍﺎ وﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺎ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ ﳏﻮر ﻳﺘﻴﻢ .26
ﰲ ﺛﻼث ﻣﺪن أﺧﺮى ﻣﻦ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻫﻲ ﲞﺎرى 27و ﺧﻴﻔﺎ  28وﺷﺎﺧﺮي ﺳﺎﺑﺰ 29ﳒﺪ آﺛﺎر
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸﺎ ﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮاة ٍ
ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺪن
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻴﻮم .ﻓﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﱢ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﳌﺴﻤﺎة ﺷﻬﺮﻳﺴﺘﺎن ،وﻫﻲ اﳌﺮادف اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﻳﺘﺼﺎﻟﺐ اﶈﻮران اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة .وﻗﺪ ُوِﺟﺪ أﻳﻀﺎً أن ﺑﺎزارات ﻫﺬﻩ اﳌﺪن ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﻔﱰق اﻟﻄﺮق .وﰲ ﲞﺎرى
ُﺷﻴّﺪت ﺑﻨﺎﻳﺔُ ﻃﺎق-إ َزْو َﻏﺮان اﳌﺸﺎ ﺔ ﻟﺸﻬﺎر-ﺳﻮ ﻫﺮاة ،ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻃﺮق .وﰲ ِﺧﻴﻔﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ داﺧﻞ
أﺳﻮار ﺷﻬ ِﺮﻳﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻟﻐﺮﰊ .وﺗَ ّﺒﲔ أن ﻗﻠﻌﺔ ﲞﺎرى ﳎﺎورة ﻟﺸﻬ ِﺮﻳﺴﺘﺎن ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﰊ.
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ﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة .ﻓﺎﻟﺸﻬ ِﺮﺳﺘﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ
اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ ﺑﺪﻗﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﰲ ِﺧﻴﻔﺎ وﺷﺎﺧﺮي ﺳﺎﺑْـ ْﺰ؛ أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا أن ﻃﺮ َاز اﻟﺸﻮارِع
اﳌﺘﺸﺎﺑﻚ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك رواﺑﻂ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﲞﺎرى ِ
و ِ
اﻷزﻗﺔ
وﺧﻴﻔﺎ
َ ُ
وﺷﺎﺧﺮي ﺳﺎﺑﺰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻫﺮاة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .وﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎً وﺟﻴﻬﺎً ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ٍ
ﺷﺮق داﺷﺖ إ ﻟﻮت وداﺷﺖ-
اﻧﺘﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺪاﺷﺖ-إ ﻟﻮت ،و َ
ﳕﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ َ
إ َﻛﻔﲑ ﳓﻮ ﻣﺪن آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ .واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة ﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ أم ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ؟ ﻣﺎ داﻣﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﻲ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺮاة أﻗﺮب -ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ -إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻣﺒﺪأ
اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﳑﺎ ﻫﻲ ِﺧﻴﻔﺎ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل أو ﺑﺎرن ﰲ اﳉﻨﻮب .ﻳﻌﲏ ﻫﺬا وﺟﻮب
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﺮاة ﺑﻮاﺑﺘَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔً ﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً
ﺧﻼل آﻻف اﻟﺴﻨﲔ ،أي اﳍﻨﺪ.
وﻟﻌﻞ ﲝﺜﺎً ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﻌﻤﲑ ﻳﻜﻮن ﳎﺰﻳﺎً .ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻧﺴﺎرا
 - Mansaraوﻫﻮﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻌﻤﺎرة ﻳُﺮﺟﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ اﻟﻘﺮن اﻷول ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد -ﳒﺪ اﳌﺒﺎدئ
30
وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ .ﳛﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮر
ﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺜ
اﳍﻨﺪﻳﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ
.
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ
َ
ﻛﻞ ﺑﺎب إﺣﺪى
ﺗﻘﻊ داﺧﻠﻪ ﻗﻠﻌﺔ ،وﺧﺎرج اﻟﺴﻮر ﺧﻨﺪق .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ،ﻳﺘﻮﺳﻂ ﱡ
اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ .وداﺧﻞ اﻷﺳﻮار وﲜﻮارﻫﺎ ﺷﻮارع ﻓﺴﻴﺤﺔ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﺎرﻋﲔ واﺳﻌﲔ
ﻳﺘﺠﻤﻊ
ﻳﺼﻼن ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﺑﻮاب اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻳﺘﻘﺎﻃﻌﺎن ﰲ وﺳﻄﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﺒﺪ أو ٌﻮ ّ
ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻜﺎن .وﻫﻜﺬا ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺣﻴﺎء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أزﻗﺔ .وﻋﻠﻰ ﻃﻮل
اﻟﺸﺎرﻋﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﻃﻌﺎن ﰲ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻮت ﰲ ﻃﺎﺑﻘﻬﺎ اﻷرﺿﻲ ﺣﻮاﻧﻴﺖ.
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء ﺳﻜﻨﻴﺔ .31ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ِوﺟﻬﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ اﳌ ِ
ﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ ،وﰲ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻟﻜﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر ،ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﻠﻌﺔ.32
ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺮاة ﻣﺒﺎدئ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﺘﻌﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻤﺎﱐ
اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺒﺪو أن ﻫﺮاة أُ ّﺳﺴﺖ وﻓﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﳍﻨﺪ ،ﻻ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ،
ﻓ َﻌ َﱪ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﰒ وﺻﻞ إﱃ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ )وﻛﺬﻟﻚ اﻫﺘﺪت ﺑﻪ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔُ-اﻟﻘﻠﻌﺔُ ﰲ إﻳﺮان( .وﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻼﰲ ﲣﻤﲔ ﻏﲑ ﳎﺪ اﺧﺘُﺰل ﻓﻴﻪ ،إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ،ذاك اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﺘﲏ ﺑﺘﻘﺼﻴﺎت ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ
ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳍﻠﻴﻨﻴﺔ واﳍﻨﺪﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﲏ ﻟﻦ أﻃﺮح اﻟﺴﺆال ﺣﻮل ﻣﱴ ﺑُﻨﻴﺖ ﻫﺮاة ّأول ﻣﺮة
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ﻣﻬﺘﺪﻳﺔً ﺬﻩ اﳋﻄﺎﻃﺔ ،ﰒ إﱃ أي ﻣﺪى زﻣﲏ ﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺎﻃﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳍﻨﺪ؟  .33ﻻ ﻣﺮاء ﰲ أن
اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﳍﺮاة وﻛﺬا ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺟﻌﻼ ﺗﺄﺛﲑ اﳍﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻜﻨﺎً .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ،ﰲ
اﳊﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ،إﱃ ﻧﻄﺎق ﺛﻘﺎﰲ ﻫﻨﺪي-ﺑَ ْﻜ َﱰي ،وﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ،ﻣﺮﺗﲔ،
وﺣﺪﺗﺎ أﺟﺰاء ﻣﻦ إﻳﺮان اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳍﻨﺪ ﲢﺖ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ.
ﺳﻼﻟﺘﺎن )اﻟﻐﺰﻧﻮﻳﻮن واﻟﻐﻮرﻳﻮن( ّ

 -5ﺿﻮاﺣﻲ ﻫﺮاة

اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﻠﻔﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ –اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﲰﺎﻫﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﻮن اﻟﻌﺮبَ -
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺗﱡﺒِﻊ ﳌﺎ ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ أﻟﻒ ﻋﺎم .ﻋﻠﻰ أن اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﱵ ﲰﺎﻫﺎ ﻫﺆﻻء اﳉﻐﺮاﻓﻴﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
أرﺑﺎﺿﺎً ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ.

ﺿﻮاﺣﻲ ﻫﺮاة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻧﻌﺮف ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻦ ﳏﻴﻂ ﻫﺮاة :ﱂ ﻳﻜﻦ
ﴰﺎل اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳُ َﺰرع ،ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻬﻞ ﻣﺎء؛ وﰲ ﴰﺎل اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻮاﻗﻊ َ
أرض ﻣﺰروﻋﺔ .ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺮاة وﻏﺮ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﺴﺎﺗﲔ ﻗﺮب اﻷﺑﻮاب ،وﰲ اﳉﻨﻮب ٌ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض ،ﻧﻌﻠﻢ أن أﻗﺴﺎم ﻫﺮاة ﺧﺎرج اﻷﺳﻮار ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﳓﻮ اﳉﻨﻮب ،وﻗﺪ
اض ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت ﻗﺮب
ﺗﻜﻮن اﻛﺘﻨﻔﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔَ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺷﺮﻗﺎَ وﻏﺮﺑﺎً .وﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻓﱰ ُ
اﻷﺑﻮاب ﺷﺮﻗﺎً وﻏﺮﺑﺎً وﺟﻨﻮﺑﺎً ،وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮق اﻟﱪﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ.

ﺿﻮاﺣﻲ ﻫﺮاة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ

ﳎﺎل
ت َ
ﻣﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ َﻛ ْﺮ ْ
ﳕﺖ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ،ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺸﻤﺎل .وﻗﺪ أﺣﺎط ّ
ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻣﺘﺪاد ﺑﺴﻮر ﺧﺎرﺟﻲ .وﰲ ﻋﻬﺪﻩ ) (1389-1245ﳕﺎ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺬي ﻏﻄﺘﻪ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
اﻟﻀﻮاﺣﻲ َ
ﺣﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳕﻮاً ﻛﺒﲑاً ﺣﱴ إن ﺑﺎزارﻫﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة أﻋﺪادﻫﺎ .وﻋﻠﻰ
ﻗﺮب اﻷﺑﻮاب واﻟﺒﺎزارات
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴّﻨﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺒﺎزارات ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮق اﻟﱪﻳﺔَ ،
اﺠﻤﻟﺎورة ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ،ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻓﱰاض أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﺒﺎزارات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻫﻨﺎ ﰲ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ.
ﺿﻮاﺣﻲ ﻫﺮاة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
ﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﻳﺮاﱐ ،ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺮاة ﰲ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ اﳌﺮ َ
اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص .وﻟﻘﺪ اﺟﺘﺬب اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻘﺮﻩ )ت (1507
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اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻠﻲ ﺷﲑ )ت  (1501اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﳓﻮ ﻫﺮاة ﰲ
وﻣﺴﺘﺸﺎرﻩ ﺻﺪﻳ ُﻘﻪ
ُ
ُ
زﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻓﻔﻲ ﺑﻼط اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻘﺮﻩ ﻋﺎش اﳌﺆرﺧﺎن اﻟﻜﺒﲑان ﺧﻮاﻧﺪاﻣﲑ وﻣﲑ ﺧﻮان ،واﻟﺸﺎﻋﺮ
ﲡﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎع اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻣﻦ إﻳﺮان
ﺟﺎﻣﻲ واﻷﺳﺘﺎذ اﻷﻛﱪ ﰲ رﺳﻢ اﳌﻨﻤﻨﻤﺎت اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﺑﻴﺰﻫﺎد .وﻫﻨﺎ ّ
ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﱵ أﻣﺮت ﺎ اﻷﺳﺮة اﳌﺎﻟﻜﺔ وﺳﺮاة اﻷﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ.
وﰲ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ اﻣﺘﺪت اﻟﻀﻮاﺣﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ ﴰﺎﻻً؛ ﻓﺎﻧﺒﺜﻖ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﶈﻴﻂ
ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﺎﰲ ﺑَﻼﻃﻲ ذو ﺑﺴﺎﺗﲔ وﻗﺼﻮر وﻣﺴﺎﺟﺪ وﻣﺪارس .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،ﻛﻤﺎ ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ
اف اﻟﻀﻮاﺣﻲ .34وﻛﺎﻧﺖ
ُﺳﺴﺖ اﻟﺒﺎزارات أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮق اﻟﱪﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﱴ ﺣﻮ ّ
اﻹﺳﻔﺰاري ،أ ّ
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻨﺎء أﺣﻴﺎء ﺳﻜﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮق اﻟﱪﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ إﺳﻔﺰاري.
اﻟﺒﺎزارات اﺠﻤﻟﺎورة ّ
ﻣﻄﻮل وﻣﻔﺼﻞ ﳍﺮاة اﻟﱵ ﻋﺎﺻﺮﻫﺎ .وﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ
ﻳﺰودﻧﺎ ﺧﻮاﻧﺪا ﻣﲑ ﰲ ّ
ّ
ﻣﺪوﻧﺘﻪ «ﺧﻼﺻﺔ اﻷﺧﺒﺎر» ﺑﻮﺻﻒ ّ
ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮوﻋﺔ 35ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﺧﻮاﻧﺪا ﻣﲑ ،ﺳﺒﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮة ﻣﺪرﺳﺔ وﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ،وأرﺑﻌﺔ أﺿﺮﺣﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ واﺣﺪ وﺧﺰاﻧﺔ ﻛﺘﺐ .وﻳﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ أﲰﺎء ﲦﺎﻧﻴﺔ وﲬﺴﲔ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎرج
أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻳﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ أوﺻﺎﻓﺎً ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻮل :أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺪرﺳﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺿﺮﳛﺎً
واﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺠﺪاً وﲦﺎﱐ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ وﺛﻼﺛﺔ رﺑﺎﻃﺎت وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎن وﲬﺲ ﺑﻨﺎﻳﺎت أﺧﺮ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻓﺈن اﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎب . 36ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
إﺳﻔﺰاري وﺧﻮاﻧﺪاﻣﲑ ،ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮات زﻫﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺒﺎﺑﻮر– 37ﻣﺆﺳﺲ اﻷﺳﺮة اﳍﻨﺪﻳﺔ
ٍ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﻐﻮﻟﻴﺔ )ت  ،(1530اﻟﺬي زار ﻫﺮاة ﰲ دﺟﻨﱪ  1506ﻗﺒﻴﻞ ﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ ﺧﺮاﺳﺎن-
ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ .زار ﺑﺎﺑﻮر ﺑﻌﺾ ﻋﻤﺎﺗﻪ )ﺧﺎﻻﺗﻪ؟( ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻘﺮﻩ .وﻣﻦ
ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﻮﻫﺮ ﺷﺎد ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺒﺖ إﺣﺪى ﻋﻤﺎﺗﻪ )ﺧﺎﻻﺗﻪ( ﺧﻴﻤﺔ .وﻫﻨﺎك آوﺗﻪ
وأﻃﻌﻤﺘﻪ وﺳﻘﺘﻪ .ﻛﺎن اﳌﺨﻴﻢ اﳋﺎص ﺑﺒﺎﺑﻮر ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﺴﺘﺎن ﻳﺴﻤﻰ «ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ» .ﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﱂ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻓﻨُﻘﻞ إﱃ اﻟﻘﺼﺮ اﻷول ﻟﻌﻠﻲ ﺷﲑ .زار ﺑﺎﺑﻮر ،ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ،اﺑﲏ ﻋﻤﻪ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺻﻔﻴﺪ .وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺬﻫﺒﺎن
ﺣﻜﻤﺎ ﻫﺮاة وﻗﺘﺬاك ،وﻛﺎﻧﺖ إﻗﺎﻣﺘﺎﳘﺎ ﰲ ﺑﺴﺎﺗﲔ َﺟﻬﺎن أَرا َو َ
إﱃ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﺮاب ﰲ ﺟﻨﺎح ﻳﻘﻊ ﰲ وﺳﻂ ﺑﺴﺘﺎن آﺧﺮ ﳎﺎور.
ﻳﺒﲔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﺣﻴﺎة اﻟﺒﻼط ﰲ ﻫﺮاة ،ﰲ زﻣﻦ ﺑﺎﺑﻮر ،ﲡﺮي ﰲ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﴰﺎل اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﺗﻮﺟﺪ
ّ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ أﺟﻨﺤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺑﺴﺎﺗﲔ أﺧﺮى ﺗﻌﻴﺶ ﻋﺸﲑة اﻷﺳﺮة اﳌﺎﻟﻜﺔ ﰲ ﺧﻴﻢ ﻣﺰﻳّﻨﺔ،
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ وﺻﻒ ﺑﺎﺑﻮر.
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أﻋﻴﺪ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﰲ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ،وﻫﻮ ﺗﺎﺧﱵ َﺳ َﻔﺮ ،ﻛﺤﺪﻳﻘﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻛﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎً ﻋﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈ ﺎ ﲤﻨﺢ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎً ﺟﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﺴﺎﺗﲔ اﻟﺒﻼط .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ اﳉﺒﺎل اﻟﱵ ﲢﺪ ﺳﻬﻞ ﻫﺮاة ﻣﻦ
ﻛﺮس ﺧﻮاﻧﺪاﻣﲑ ﺟﺰءاً ﺧﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻮﺻﻒ ﺑﺴﺎﺗﲔ اﻟﺒﻼط .38وﻫﻜﺬا ﻳﺮوي أن
اﻟﺸﻤﺎل .وﻟﻘﺪ ّ
ﺳﻴّﺪﻩ ،ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻘﺮﻩ ،ﺷﺮع ﰲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﺣﻮل ﻫﺮاة .وﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻘﻊ
ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳉﻮ ﻧﻘﻴﺎً واﳌﺎء ﺟﻴﺪاً .ﰒّ ﺑُ ِﺬل ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ إﻧﺸﺎء ﺑﺴﺘﺎن
َﺟﻬﺎن أرا .وﻳﺬﻛﺮ ﺧﻮاﻧﺪاﻣﲑ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﺴﺘﺎن ،أرﺑﻌﺔ أﺧﺮى ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻘﺮﻩ .وﻛﺎﻧﺖ
ٍ
وﺑﻨﺎﻳﺎت أﺧﺮى .وﻟﻘﺪ ﻗﻠّﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﲑ ﺳﻴّ َﺪﻩ ﺻﺪﻳ َﻘﻪ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺴﺎﺗﲔ
ﻛﻠﻬﺎ ذات أﺟﻨﺤﺔ ﲨﻴﻠﺔ
وأﺟﻨﺤﺔ؛ وﻳﺬﻛﺮ ﺧﻮاﻧﺪاﻣﲑ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﺴﺎﺗﲔ أﺧﺮى ُﺧﻄﱢﻄﺖ ﰲ زﻣﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻘﺮﻩ.
أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻌﺘﱪ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺎﺗﲔ ﲰﺮﻗﻨﺪ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺗﻴﻤﻮر وﺑﺴﺎﺗﲔ ﻫﺮاةَ ،
ﺗُ َ
اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﻜﺎم إﻳﺮان ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ
ﺑﺴﺎﺗﲔ ﺧﺎرج اﳌﺪن ،إﻻ أن اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ أﻗﺎﻣﻮا ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ذات اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﺗﲔ
واﻟﻘﺼﻮر واﳌﺒﺎﱐ اﳌﻘﺪﺳﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ﲣﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺿﻮاﺣﻲ اﳊﻘﺐ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮد اﻣﺘﺪادات ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ .وﲣﺘﻠﻒ
ﺴﺎﺗﲔ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻦ اﻷﺣﻴﺎء-اﻟﺒﺴﺎﺗ ِ
ﲔ ﰲ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
اﻟﻀﻮاﺣﻲ-اﻟﺒ ُ
ﺿﻮاﺣﻲ أﺻﻔﻬﺎن.39
اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺆﻩ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﱰﺣﺎﱄ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﺗـُ َﻌﺪ اﻟﻀﻮاﺣﻲ-
ُ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﲑ إﱃ ﺗﻔﻨّ ٍﻦ ﺑَﻼﻃﻲ ﻣﺜﺎﻟُﻪ اﻟﻨﺎﺻﻊ ﻫﺮاة .وﻗﺪ وﺻﻒ ﺑﺎﺑﻮر وﻛﺎﻟﻔﻴﻮ ،اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻜﺎﺳﻄﻴﺎﱐ
إﱃ ﺗﻴﻤﻮر ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ ،ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺸﲑة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎرج أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ ،40ﻛﻤﺎ ﺧﻠّﺪﻫﺎ اﻟﺮﺳﺎم ﺰاد ﰲ
ٍ
رﲰﻬﺎ ﰲ ﻫﺮاة.41
ﻣﻨﻤﻨﻤﺎت َ
ﻓﻘﺪ اﻷوزﺑﻜﻴﻮن ﺧﺮاﺳﺎن وﻣﻌﻬﺎ ﻫﺮاة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ ،ﻓﻌﺎﺷﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻇﻞ
ﰲ ﺳﻨﺔ 1510م َ
ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻀﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﻣﺪ .وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺣﻮاﱄ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻷن
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺎﺟﺮوا إﱃ اﻹﻗﺎﻣﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﱪﻳﺰ وﻗﺰوﻳﻦ وﲞﺎرى . 42وﱂ ﺗﻔﻠﺢ
ي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪن ﰲ ﻣﻀﺎﻫﺎة ﻋﻈﻤﺔ ﻫﺮاة.
أﱞ
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 ﻣﺮﻛﺰاً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻨﻴﻔﺎً ﻋﻠﻰ،م1571  اﳌﻮﻟﻮد ﰲ ﻫﺮاة ﺳﻨﺔ،ﰲ أﺻﻔﻬﺎن وﺣﺪﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﺒﺎس اﻷول
 ﺟﺮت ﺣﻴﺎة اﻟﺒﻼط ﰲ أﺻﻔﻬﺎن اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ ﰲ، وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻫﺮاة اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ.ﻣﺪن إﻳﺮان اﻷﺧﺮى ﻛﻠﻬﺎ
.اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ اﻟﱵ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻋﺒﺎس ﰲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة
 ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﲔ وﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻜﺎم.ﻫﻨﺎ ﻧـُﻔﱢﺬ اﻟﺘﺼﻮر اﳊﻀﺮي اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ وﻫﺮاة
ِ اﻟﺒﺴﺎﺗ-اﻟﺬﻳﻦ ﻧـُ ّﻔﺬ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻀﻮاﺣﻲ
ﻛﻞ ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ
ﺧﻀﻊ ﻋﺒﺎس ﱠ
َ َ أ،ﲔ ﰲ ﺣﻘﺐ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﱰات
ﻟﺘﺼﻮٍر ﻣﻮ ﱢﺟﻪ وﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﲡﺎوز اﳊﺪود اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻷﺻﻔﻬﺎن وأﺛﺮ ﰲ ﻗﺴﻂ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳋﺎﺻﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
.ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
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