اﻻﺳﺘﺸﺮاق وﻧﺸﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ:
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺳﺘﻔﺎن ﻟﻴﺪر



ـﺎب ﻳﻮﻇّــﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤـﻪ اﳋﺎﺻــﺔ وﺗﻔﻜــﲑﻩ
أﺻـﺒﺢ اﻻﺳﺘﺸـﺮاق ﻣﻮﺿـﻊ ﻧـﺰاع ﺑــﲔ ﻣـﻦ ﻳﻘــﻮل أﻧـﻪ ﺧﻄـ ٌ
اﻻدﻋــﺎء ﺑــﺎﻟﺘﻔﻮق اﻷوروﰊ وﺧﺎدﻣـﺎً ﻟﻠﻤﺼــﺎﱀ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ؛
اﳌﺒـ ّـﻮب وأﺣﻜﺎﻣــﻪ اﳌﺘﻌﺴــﻔﺔ إﺛﺒﺎﺗـﺎً ﻋﻠــﻰ ّ
وﻣﻦ ﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﺣﺮﻛﺔٌ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤـﻲ وﱂ ﲣـﺪم ،أﺻـﻼً وﻻ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ،ﻣﺼـﺎﱀَ
َ
اﳊﻜﻢ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وﻻ ﲣﻀﻊ إﻻ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي.
إ ّن اﳊﻜﻢ اﻷول ﺳﻠﻴﻢ ﰲ ﺿ ِ
ـﻮء اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ وﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب ﻛﻤـﺎ ﻃﻮرﳘـﺎ ﻣﻴﺸـﻴﻞ ﻓﻮﻛـﻮ
ٌ
وﻃﺒﻘﻬﻤــﺎ إدوارد ﺳــﻌﻴﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺸـﺮاق .وزﻋــﻢ ادوارد ﺳــﻌﻴﺪ أ ﱠن اﻻﺳﺘﺸـﺮاق ﻗــﺪ أﺧﻠــﻖ ﺻــﻮرة
اﻟﺸﺮق اﳌﺘﺨﻠﻒ ،اﳌﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ واﳌﻜﺸﻮف ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ورّﻛﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﳍـﺬا اﻟﻐـﺮض،
اﳌﺨﺘﺼ ـ ــﻮن ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻨﻈ ـ ــﺮة اﻟ ـ ــﱵ ﻣﻨﻌ ـ ــﺘﻬﻢ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻮﺻ ـ ــﻮل إﱃ اﻟﻮاﻗ ـ ــﻊ .ورأى أ ّن
ﰒ ﺣ ـ ــﺎﻓﻆ
ّ
ﻓﺴﻬﻞ اﻟﻄﺮﻳ َـﻖ إﱃ اﺳـﺘﻌﻤﺎر اﻷراﺿـﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺮاق وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
ـﱪرة ﺣﻴــﺚ ﻳﺸــﲑ إﱃ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟــﺬي وﳛ ـ ّﺪد وﳛﻜــﻢ
ﰲ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ .ﻻ ﺷـ ّ
ـﻚ أ ّن رؤﻳﺘــﻪ ﻣـ ّ
وﻳﻮﺟﻪ اﻵراء ،ﻣﻦ ﻧﺎﻫﻴﺔ ،وﻳُﻈﻬﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق واﻟﺴـﻌﻲ اﻟﻐـﺮﰊ إﱃ اﻟﺘﻔـﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ
ّ
واﻟﺜﻘ ــﺎﰲ ﻣ ــﻦ ﻧﺎﻫﻴ ــﺔ ﺛﺎﻧﻴ ــﺔ ،ﺧﺎﺻ ـﺔً إذا ﻛﺎﻧ ــﺖ ﰲ ﺑﻌ ــﺾ اﻷﺣﻴ ــﺎن اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﲔ اﻟﻌﻠ ــﻢ واﳊﻜ ــﻢ
اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎري واﺿــﺤﺔً ،وﻣﻨﻔﻌــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ ﲨﻌﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻟﻠﺤﻜــﻢ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎري ﺑﻴﻨـﺔً .أﻣــﺎ
اﻻﺳــﺘﻨﺘﺎج أن اﳌﻔﻬــﻮم اﻟﻐــﺮﰊ ﻟﻠﺸــﺮق ﻣﺮّﻛــﺐ وﻻ ﺻــﻠﺔَ ﻟــﻪ ﺑــﺂراء اﳌﺴــﻠﻤﲔ ،ﻟــﻴﺲ ﺻــﺤﻴﺤﺎً ،ﻻ
ﻳﺪ ِرُك اﳌﻮﺿﻮع وﻻ ﻳ ِ
ﻨﺼﻔﻪ.
ُ
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊـﺎل ،ﻓـﺈ ّن اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ ﰲ أوروﺑـﺎ ﺳـﺎوﻗﺖ اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﺗُﻘـﺮأ
إﻻ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﻜﺮي اﻷوروﰊ ،ﻷ ﺎ ﺗﺄﺛّﺮت ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻫﺎ.
 مفكر من ألمانيا ،مدير معھد الدراسات االستشراقية في لبنان .
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ـﺘﻘﻞ ﻣـﻦ ﺗﻜـﻮﻳﻦ
ﻻ ﻧ ّﺪﻋﻲ أ ّن اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎش ،أو ﻣﺎ زال ﻳﻌﻴﺶ ،ﰲ ﳎـﺎل ﻣﺴ ﱟ
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺸـﺮق ،ﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻧﻘـﱰح أن ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب اﻻﺳﺘﺸـﺮاﻗﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﲟﺼـﺎﱀ
اﳍﻴﻤﻨــﺔ اﻷوروﺑﻴ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ ﻻ ﻳُﻌﺘـ َـﱪ ﻣﻘﺎرﺑ ــﺔ ﺻــﺎﳊﺔ ﻟﺘﻘ ــﻮﱘ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ اﻟ ــﱵ
ـﻮﻫﻢ وﻳﻨﺸــﺄ ،ﺑﺎﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،ﻣــﻦ
ﺗﺸــﻜﻞ ﺧﺰﻳﻨــﺔ ﻓﻜﺮﻳــﺔ ،ﻷن اﻟﻔﻜــﺮ اﳌﺒــﺪع أو اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي ،ﻳـ َ
اﻟﺘﻴ ــﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳ ــﺔ واﳌﻔ ــﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﺪاوﻟ ــﺔ واﳌﺘﺸ ــﺎﺑﻜﺔ .ﻗﺮاءﺗﻨ ــﺎ ﻟﻼﺳﺘﺸـ ـﺮاق ﺗﻌﺘ ـ ِـﱪﻩ ﻓﻨّـ ـﺎً ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻠ ــﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ وﻻ ﲟﺒﺎدﺋﻪ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﱰح ﺟﻮﻟﺔً ﻟﻨﻨﻈَُـﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﺸـﺮاق -
وﻣﻌﻪ اﻻﺳﺘﺸـﺮاق اﻷﳌـﺎﱐ اﻟـﺬي ﻳُﻨﺴـﻰ ﻋـﺎدة ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ اﳊـﺎدة ﺣـﻮل اﻻﺳﺘﺸـﺮاق -ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـ ٍﺮ
ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ِ
ﺛﻼﺛﺔ دواﻓﻊ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ ﻧﻼﺣﻈﻬﺎ ﺣﱴ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم:
ّ
 -1ﺗﺄﻛﻴـ ُـﺪ اﳊــﻖ ﺑــﺎﳌﻌﲎ اﻻﻋﺘﻘــﺎد اﻟــﺪﻳﲏ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،وﺗﻮﻇﻴــﻒ ﺻــﻮرة اﻟﺸــﺮق ﻛﺼــﻮرة اﻵﺧــﺮ
اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻷﻋﺮ ٍ
اض ﳐﺘﻠﻔﺔ.
 -2اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨُﻪ ﻣﻦ و ِ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ّ
 -3اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرب واﻻﺗّﺼﺎل.
ﻛﻤــﺎ ﻧﻔ ـﱢﺮق ﺑــﲔ أرﺑ ـ ِﻊ ﺣﺮﻛــﺎت أو ﺗﻴــﺎرات ﰲ ﺗﻄــﻮر اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،ﺗﻮﺟــﺪ ﰲ ﻛﻠّﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺸـﺮاق ﻷ ــﺎ ِ
ـﻜﻞ أو آﺧــﺮ؛ وﻻ أﲰّﻴﻬــﺎ ﻣﺮاﺣــﻞ ِ
اﻟــﺪواﻓﻊ ﺑﺸـ ٍ
ﻣﺘﺪاﺧﻠـﺔٌ ،وﻻ ﺗﺸـ ﱢﻜﻞ ﺗﺴﻠﺴـﻼً
َ
زﻣﻨﻴﺎً ﺗﺪرﳚﻴﺎً واﺿﺤﺎً.
اﳊﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻄﻮرة وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄرﻳﺦ.
ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻮي واﻟﻌﻘﻼﱐ واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﻪ
واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺬاﻫﺐَ ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻮرﻣﻨﺘﻴﻜﻴﺔ.
َ
واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻨّﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ وﰲ
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔً اﻹﻧﺴﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
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واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﰐ وﻧﺸﺄت ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
وأرّﻛﺰ اﻟﻜﻼم اﳌﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ.
إن اﳊ ـﻮار اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﲰ ـﺔَ ﻋﺼ ـﺮﻧﺎ ،ﻳﺘﺠــﺎوز اﻟــﻨﻤﻂ اﻟﻌــﺎدي اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴــﻪ اﳊــﺪﻳﺚ
ﻋﺎﻣﺔ .ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮون اﻟﻌﺪﻳـﺪة اﻟـﱵ ﺟـﺎورت ﻓﻴﻬـﺎ أوروﺑـﺎ
اﻟﻐﺮﰊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب واﻹﺳﻼم ﺑﺼﻔﺔ ّ
دار اﻹﺳــﻼم ،ﰎﱠ ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﺻــﻮرٍة ﻋــﻦ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ﲟﻔــﺎﻫﻴﻢ وﻧﻈ ـﺮ ٍ
ات أﺛّــﺮت ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ُ
َ
ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻄـﻮر اﻟﻔﻜـﺮي اﻟـﺬي ﺣﺼـﻞ ﰲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟـﺎل ﺑﻘـﻲ
ٌ
اﳊـﺪﻳﺚ اﻟﻐــﺮﰊ ﻋـﻦ اﻟﺸــﺮق ﰲ أﻏﻠـﺐ اﻷﻣــﻮر ﺧﻄﺎﺑـﺎً ﻗﺎﻃﻌـﺎً ﻻ ﻳﻨـﻮي اﳊـﻮار .اﻟﺴـﺒﺐ ﰲ ذﻟــﻚ
ﻳﺮﺟ ـﻊ إﱃ ﺳــﻴﻄﺮة اﻟــﺮوح اﳍﺠﻮﻣﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ اﳍﻴﻤﻨــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ؛ ﻫــﺬا ﻣــﻦ ﺟﻬـ ٍـﺔ.
ـﺘﻐﺮب ﰲ اﻟﺼ ـﺮاع
وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى اُﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﺻــﻮرةُ اﻹﺳــﻼم ﻛﺼــﻮرة اﻵﺧــﺮ اﻟﻐﺮﻳــﺐ اﳌﺴـ َ
اﻟﻌﻘﺎﺋ ــﺪي ِﺿـ ـﻤﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤ ــﻊ اﻷوروﰊ ﻟﺘﱪﻳ ــﺮ ﻫ ــﺬا اﳌﻮﻗ ــﻒ أو ذاك .وﻟﻘ ــﺪ ﺣ ــﺎل ﻫ ــﺬا اﻟﻨ ــﻮع ﻣ ــﻦ
اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ دون اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﳌــﺪة ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﺟ ـ ّﺪا وﳝﻜــﻦ أن ﻧﻠﺘﻘــﻲ ﺑــﻪ ﺣــﱴ ﻫــﺬا
اﻟﻴﻮم.
أﻧﺘﺠﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﺆﻟﻔﻮن ﻏﻠﻂ ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊـﺎل؛ ﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ إﻧﺘـﺎﺟﻬﻢ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ َ
ـﺎل ﻧــﺎدرةٌ ﻟﻄﻴﻔ ـﺔُ اﳌﻌــﺎﱐ ،ﺗﺸـ َـﻬﺪ ﻋﻠــﻰ اﳉﻬــﺪ اﻟــﺬي ﺑــﺬﻟﻮﻩ ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ
اﻟﻌﻠﻤــﻲ واﻷدﰊ أﻋﻤـ ٌ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وآدا ــﺎ .ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ،ﻣــﺜﻼ ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﰲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ ﳘــﱪغ ﺳــﻨﺔ
1694م ،ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ اﻟﻜﺎﻫﻦ اﻟﱪوﺗﺴﺘﻨﱵ Hinckelmann؛ أو اﳋﻂ اﳉﻤﻴـﻞ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ اﻷﳌـﺎﱐ
ـﺮب اﻟﻨــﺎس
اﳌﺸــﻬﻮر اﳌﺘــﻮﰱ ﺳــﻨﺔ 1832م ، J.W. Goethe ،اﻟــﺬي ﻛﺘــﺐ اﻵﻳــﺎت }ﻗــﻞ أﻋــﻮذ ﺑـ ّ
ﻣﻠـ ِ
ـﻚ اﻟﻨــﺎس ﻣــﻦ ﺷـﱢﺮ اﻟﻮﺳـﻮا ِس اﳋﻨّــﺎس{ ﲞﻄــﻪ اﳉﻤﻴــﻞ ﳏﺒـﺔً ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ؛ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻘــﺎت
اﻟﻠﻄﻴﻔــﺔ ﻟ ـ Goetheﺣــﻮل اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ واﻟﻔﺎرﺳــﻲ ،اﻟــﱵ أﺿــﺎﻓﻬﺎ إﱃ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓــﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﻐﺮﰊ.
ﻟﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﺤــﻒ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻨــﺎ ﻋــﻦ ﺷـ ٍ
ـﻲء ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑــﲔ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﻔﻜــﺮي واﻟﺜﻘــﺎﰲ
ُ
ّ
اﻋﺪﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة.
وﻇﻬﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ُوﺿﻌﺖ ﻗﻮ ُ
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ٍ
ﻳﻮﺟـﺪ ﳍـﺎ ﺳـﺎﺑﻖ ﰲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﱃ اﳉﺪﻳﺮة ﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﻛﺄﻋﻤﺎل إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻻ َ
اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻹﺳــﻼم ،ﻛﻤــﺎ أﺑﺮزﺗــﻪ اﻟﺪراﺳــﺎت ﻋــﻦ اﻵداب ﰲ اﻟﻌﺼــﻮر اﻟﻮﺳــﻄﻰ .ﻓﻘــﺪ اﺗّﺴـﻤﺖ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ آﻧﺬاك ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟـﺪﻳﲏ ،وﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌـﺾ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ،ﻣﺜـﻞ وﻟﻴـﺎم
اﻟﺼــﻮري ،ﻛــﺎن اﳉﻬــﻞ ﺑﻜـ ّـﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻛــﺎﻣﻼً .إ ّن ﻟﻔــﺘﺢ اﻷﻧــﺪﻟﺲ وﻟﻠﺤﺮﻛــﺔ اﻟﺼــﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻋﺎﻣ ـﺔً وﻋﻠــﻰ ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﺻــﻮرة اﻟﻌــﺮب واﳌﺴــﻠﻤﲔ
ﰲ ﻣــﺎ ﺑﻌـ ُـﺪ ﺗــﺄﺛﲑٌ ﻋﻠــﻰ ﻛﺜ ـ ٍﲑ ﻣــﻦ ﻧ ـﻮاﺣﻲ اﳊﻴــﺎة ّ
ﺑﺸ ـ ٍ
ـﺾ اﻟﺮواﻳ ــﺎت اﻟﺸ ــﻌﺒﻴﺔ اﻟ ــﱵ ﺻ ــﺎﻏﺖ اﳌ ِﺨﻴﻠ ــﺔ
ـﺎص .ﻓﺎﻧﺘﺸ ــﺮت ﰲ ﺗﻠ ــﻚ اﻷوﻗ ــﺎت ﺑﻌ ـ
ﻜﻞ ﺧ ـ ﱟ
ُ
َ
اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ .وﻣﻨﻬ ــﺎ اﻟﺮواﻳ ــﺎت اﻟﺸ ــﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﻨـ ـﻮان  ، Mahometﺣﻴ ــﺚ ﻧﻌﺜ ــﺮ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺼ ــﻮﻳ ٍﺮ ﺧﻴ ـ ٍ
ـﺎﱄ
ّ
ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﳏﻤــﺪ رﺳــﻮل اﷲ ﻻ أﺻـ َـﻞ ﻟــﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗــﻊ ،إذ ﻳﻈﻬــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷـ ِ
ـﻜﻞ ﺳــﺎﺣ ٍﺮ ﺷ ـﺮﻳ ٍﺮ
ﻣﺴﻴﺤ ِﻲ اﻷﺻﻞ.
ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮأ ﻛﺘﺎب  ،Adam Oleariusاﻟﺬي ﺑﻌﺜﻪ أﻣﲑ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ إﱃ
ِ
أﺻﻔﻬﺎن ﰲ
ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .و ِﳒﺪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻗـﻮﻻً ﻣﻄ ّـﻮﻻً
ِ
ـﺐ اﺑﺘﻐـﺎﺋﻬﻢ .ﻗﻀـﻰ  Oleariusأﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
ُ
ﻣﻔﺎدﻩ أ ّن اﻟﺮﺳﻮل ﲰَﺢ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﺘﻌـﺪﱡد اﻟﺰوﺟـﺎت ﺣﺴ َ
ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﰲ إﻳ ـﺮان وأﺻــﺒﺢ ﻛﺘﺎﺑـُـﻪ ﻋــﻦ رﺣﻠﺘــﻪ ﻣــﻦ أﺷــﻬﺮ اﳌﺆﻟﻔــﺎت ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ،ﻟﻜـ ّـﻦ
أوﻫﺎﻣــﻪ اﻟﺮاﺳــﺨﺔ ﰲ ذﻫﻨــﻪ واﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ
ﲤﺤـ َـﻮ َ
ﻣﺸــﺎﻫﺪة اﻟﻌــﲔ واﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ أن ُ
ﺗُﺮوى ﻣﻨﺬ ٍ
ﻗﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻌــﺾ اﳌﺆﻟﻔــﺎت اﻟﻘﺪﳝــﺔ ﻟﺮﺟــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﻗــﺪ ارﺗﻘــﺖ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺮواﻳــﺎت
اﻟﺸ ــﻌﺒﻴﺔ -ﻣﺜ ــﻞ ﺗﺮﲨ ــﺔ اﻟﻘ ــﺮآن اﻟ ــﱵ أﻣ ــﺮ ــﺎ  Petrus Venerabilisاﻟﺮاﻫ ــﺐ ﲟﻨﺎﺳ ــﺒﺔ زﻳﺎرﺗ ــﻪ إﱃ
اﻷﻧ ـ ــﺪﻟﺲ ﰲ ﻣﻨﺘﺼ ـ ــﻒ اﻟﻘ ـ ــﺮن اﻟﺜ ـ ــﺎﱐ ﻋﺸ ـ ــﺮ؛ وإن ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ـ ــﺪ ﺗﺎﺑﻌ ـ ــﻪ آﺧ ـ ــﺮون؛ وﺗﻔﻮﻗـ ـ ـﻮا ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ
ﺑﻄﻤﻮﺣﻬﻢ -ﻓﺈ ّن ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﻤﺔ ﱂ ﺗﻨﻔﻊ ﺻﻮرةَ اﻹﺳﻼم اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﻐﺮب.
ـﺠﻌﺎً
أﻣــﺎ اﳌــﺬﻫﺐ اﻹﻧﺴ ـﺎﻧﻮي واﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﰲ إﺣﻴــﺎء اﻵداب اﻟﻘﺪﳝــﺔ ﻓﺸ ـ ّﻜﻞ إﻃــﺎراً ﻣﺸـ ّ
ﻋﺎﻣ ــﺔ .وﺑﺎﺧﺘﺼ ــﺎر ،ﻓ ــﺈن اﻻﻟﺘﻔ ــﺎت إﱃ اﳌﺼ ــﺎدر اﻷﺻ ــﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘ ــﺎب
ﻟﺪراﺳ ــﺔ اﻟﻠﻐ ــﺎت اﻟﻘﺪﳝ ــﺔ ّ
اﳌﻘـﺪس اﻟـﱵ ﻧـﺎدى ـﺎ إﻳﺮاﲰـﻮس ﻓـﻮن روﺗـﲑدام )اﳌﺘـﻮﰱ ﺳـﺘﺔ  (1536واﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳـﺎت
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ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ِﻋـﱪ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﱪاﻧﻴـﺔ .وﺣـﱴ ﺑﺪاﻳـﺔ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ّ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﳒﺪ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻼ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ اﺗّﺼﺎﻻً
وﺛﻴﻘـﺎً أﺣﻴﺎﻧـﺎً ،واﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﱪاﻧﻴــﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻛــﺬﻟﻚ ﻣﺘﺼــﻠﺔً ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺑــﺒﻌﺾ ،ﰲ أﺣﻴــﺎن أُﺧــﺮى.
وﻛﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣﻌ ــﺮوف ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴ ــﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ﺗﻨﺘﻤ ــﻲ إﱃ ﻓ ــﺮع اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ
ﲤﺎس ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ.
اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻟِﻤﺎ ﻧﻈﺮوا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﱟ
ﻂ
ّأﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻌﻘـﻼﱐ وﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺘﻨـﻮﻳﺮ ،ﻓﻘـﺪ ﻧﺸـﺄ َﳕـَ ٌ
َ
ووﺿ ــﻌﺖ ﻗﻮاﻋ ـ ُـﺪﻩ
ﺟﺪﻳ ــﺪ ﻟﺪراﺳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼم وﻟﺘﺄرﳜ ـﻪ ،ﲢ ـ ّـﺮر ﺷ ــﻴﺌﺎّ ﻓﺸ ــﻴﺌﺎّ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴ ــﻪ اﻟ ــﺪﻳﲏُ ،
اﳋﺎﺻﺔ وأﻫﺪاﻓُﻪ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌُﺪ ﲣﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺜﻘﺎﰲ إﱃ وﺗﻄﻮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪة:
 إﻃـ ــﺎر اﻟﻨﻬﻀـ ــﺔ اﻟﻔﻠﺴـ ــﻔﻴﺔ ﰎ اﻛﺘﺸـ ــﺎف اﻟ ـ ـﱰاث اﻟﻜﻼﺳـ ــﻴﻜﻲ ﺑﻮاﺳـ ــﻄﺔ اﻟﻨﺼـ ــﻮص اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـ ــﺔواﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ ،ﺷـ ّـﻖ ﺑــﺬﻟﻚ ﻃﺮﻗ ـﺎً إﱃ ﺣﻘﻠــﲔ ﺟﺪﻳــﺪﻳﻦ ،إﱃ ﺣﻘــﻞ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻋــﻦ
اﳌﺼــﺎدر اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬـ ٍـﺔ ،وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى إﱃ دراﺳــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ ،ﻳﻌــﲏ اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ،
ﻛﻤﻔﺘﺎح ﻟﱰ ٍ
اث ﻻ ﻳﺒﻮح ﺑﺄﺳﺮا ِرﻩ إﻻ ﳌﻦ درس ﻟﻐﺎﺗﻪ.
ٍ
ﳏﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ
 واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ إﱃ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ،وﺣﻠّﺖ ّوأﻟﻐﺖ ﻋﻠﻢ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﺪﱘ.
ِ
ٍ
ـﻒ
ـﺎرات ،وأﺻــﺒﺢ وﺻـ ُ
 ّوﺳــﻌﺖ اﻟﻤﻼﺣــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﻣﻌﺮﻓ ـﺔَ اﻟﻌــﺎﱂ ﺑﻔــﺘﺢ ﳑـ ّـﺮات ﲝﺮﻳــﺔ إﱃ اﻟﻘـ ّ
ﻋﺎﻣـ ـﺎً ﳌ ـ ـﺆﻟّﻔﻲ أدب
اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﺒﻌﻴ ــﺪة ﺑﻌﺠﺎﺋﺒﻬ ــﺎ وﻏﺮاﺋﺒﻬ ــﺎ وأﺧ ــﻼق ﺷ ــﻌﻮ ﺎ ﻳﺸ ـ ـ ّﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣ ـ ـﺎً ّ
اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ.
 اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻛﺴﻠﻄﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻛﱪى.اﺷ ــﱰﻛﺖ اﻟﻼﻫﻮﺗﻴ ــﺔ ﻧﻔﺴ ــﻬﺎ ﰲ ﺗﻜ ــﻮﻳﻦ اﳌ ــﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳ ــﺪ ﲝﻴ ــﺚ ﺳ ــﺒﻘﺖ اﻵﺧـ ـﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺧ ــﺬ ﻋ ــﻦ
اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈّﻢ .ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﱂ ﻳُﻠ ِﻎ ﻫـﺬا اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﳉﺪﻳـﺪ ﻛ ّـﻞ اﻟﺘﺤﻴّـﺰ ﺎﺋﻴـﺎً وﱂ
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ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ،وﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮت ﻧﻴﺔٌ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ اﻋﱰف اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺄﳘﻴﺔ ِ
ﺻﻮت اﻟـﻨﺺ
اﻷﺻــﻠﻲ .ﻧﺸــﺮ  1640 Johann Heinrich Hottingerﻛﺘﺎﺑ ـﺎً ﺑﻌﻨ ـﻮان «ﺗــﺄرﻳﺦ اﻟﺸــﺮق») ،ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ( ،ﳛﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ ﺳـﲑة رﺳـﻮل اﷲ .أﺧـﺬ اﳌﺆﻟـﻒ ﻣـﻮ ّادﻩ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮآن وﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ اﳌﺼـﺎدر،
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،وﻛﺘﺎب «اﺠﻤﻟﻤـﻮع اﳌﺒـﺎرك» ﻟﻠﻤﻜـﲔ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﻧﺸـﺮ  Goliusﻃﺒﻌـﺔً
ﳏﻘﻘــﺔ ﻟــﻪ ﺳــﻨﺔ 1617م ،واﻗﺘــﺒﺲ  Hottingerﻗﻄﻌـﺎً ﻣــﻦ «وﻓﻴــﺎت اﻷﻋﻴــﺎن» ﻻﺑــﻦ ﺧﻠﻜــﺎن وﻣــﻦ
ﻛﺘــﺎب «ﻗﺼــﺺ اﻷﻧﺒﻴــﺎء» ﻟﻠﻜﺴــﺎﺋﻲ .ﻃُﺒﻌــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻘﺘﺒﺴــﺎت ﲝ ـﺮوف ﻋﺮﺑﻴ ـﺔ ،وﺗُﺮﲨــﺖ إﱃ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ــﺔ ،ﻓﻨﻈّﻤﻬ ــﺎ اﳌﺆﻟ ــﻒ ﰲ ﺳ ــﺮد ﺗﺄرﳜ ــﻪ .أﻇﻬ ــﺮ  Hottingerﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ ﻣﻮﻗ ــﻒ رﺟ ــﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴ ــﺔ
ـﺘﺞ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﻼم ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳌﻮاﺿــﻊ ،وﻟﻜــﻦ أﺻــﺒﺢ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻗــﺪوًة ﻟﻐــﲑﻩ ﻷن اﳌﺆﻟــﻒِ ﳌــﺎ
اﻟــﺬي ﳛـ ّ
رﺑــﻂ ﺳــﲑَة اﻟﺮﺳــﻮل ﺑــﺎﻟﻘﺮآن ﺳــﻠﻚ أﺳــﻠﻮﺑﺎً ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺴـﻠُﻜﻪ اﻟﺪراﺳــﺎت اﳊﺪﻳﺜــﺔ ،ﻣﺜــﻞ اﻟﻜﺘــﺎب
اﳌﺸﻬﻮر ﻟـ Montgomery Watt
اﺗﻔﻖ أن ﰎّ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺎﱂ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﺑﺘﺪأ إدرا ُﻛﻬﺎ ﻣﺼـﺪراً
ُ
و َ
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻋﻦ ﺗﺄرﳜﻪ .إﺿﺎﻓﺔً إﱃ اﻟﻘﺪرة اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻢ اﻟﻨﺼـﻮص ،ﻛـﺎن اﻟﻨﻈـﺮ
إﱃ اﻹﺳﻼم وإﱃ ﺗﺄرﳜﻪ ،ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎً ﺑﻘﻀـﻴﺔ ﺗﻘـ ﱡﺪم اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻌﻘـﻼﱐ اﻟـﺬي ﻗـﺎد اﳌﻔﻜـﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﺒـﺎدئ
ﺳﻴﺎﺳ ــﻴﺔ ﺟﺪﻳ ــﺪة .ﻓﺼ ــﺎرت اﻟﺪراﺳ ــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ ﲣ ــﺎﻟِﻒ اﻵراء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻧﺘﻘﺎدﻫ ــﺎ ﳌﻮﻗ ــﻒ
ﺑﻌﺾ ﺷﻲء.
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ َ
ﱂ ﻳﻘﺘﺼــﺮ اﻻﺳﺘﺸـﺮاق ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﻜــﺎر ﻋﻠــﻰ إﻇﻬــﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ اﳊــﺪﻳﺚ ﻟﻠﻌﻠــﻢ وﳌﺒﺎدﺋــﻪ ،ﻓﺒﻌـ َـﺪ
ﻧﺸــﺮ ﻛﺘــﺎب «اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ»  D’ Herbelotﺑــﺒﻌﺾ اﻟﺴــﻨﻮات ،أﻟــﻒ اﻟﻌــﺎﱂ اﳍﻮﻟﻨــﺪي Adrian
ِ
ﺳﺘﻴﻌﺎب ودﻗﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ.
 Relandدراﺳﺔً ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﺗﻔﻮق اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ َﺳﻌﺔ اﻻ
ﻳﻌ ِﺮض  Relandاﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻳﺸـﺮح ﻟﻠﻘـﺎرئ ﺷـﻬﺎدة اﳌﺴـﻠﻤﲔ وﻳﻘـ ّﺪم
ﺑﺸ ـ ٍ
دوﻧﻮﻫ ــﺎ ﰲ
ـﻜﻞ واﺿ ــﺢ أرﻛ ــﺎن اﻟﻌﺒ ــﺎدة .وإﺿ ــﺎﻓﺔً إﱃ ذﻟ ــﻚ أ ّﻛ ــﺪ أ ّن أﻗـ ـﻮال اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ﻛﻤ ــﺎ ّ
ـﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴــﻪ ﻟﻠﺒﺤــﺚ .وإن ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﳌﻮﻗــﻒ
ﻧﺼﻮﺻــﻬﻢ ﺗُﺸـ ّﻜﻞ اﳌﺮﺟــﻊ اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﺬي ﻳَﺴــﻤﺢ ﺑـ ِ
ـﺎﺋﺪ ﰲ ﻋﺼــﺮﻩ .اﻧﺘﺒــﻪ  Relandﻟﻐﻠــﻂ ﻫــﺬﻩ
ﻳﺒــﺪو واﺿ ـﺤﺎً ﺑﺬاﺗــﻪ اﻟﻴــﻮم ،ﻓــﺈ ّن رأﻳـُـﻪ ﻗ ـﺪ ﻋــﺎرض اﻟﺴـ َ
ـﺐ اﻟ ُﻜﺘّـﺎب اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤـ ّﺪﺛﻮن ﻋـﻦ اﻹﺳـﻼم ﻣـﺎ ﻧـﺎﻟﻮا ﻣﻨـﻪ
اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ووﺻـﻒ ﻧﻮ َ
اﻗﺼـﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟـﻪ« :أﻏﻠ ُ
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ﻛﻞ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﳍﺬا اﳍﺪف ،وإﳕـﺎ أﺳـﺎءوا ﻷﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻓﻘـﻂ ،ﻷ ّن ﻛﺜـﲑا ﳑـﺎ زﻋﻤـﻮا
ﺷﻴﺌﺎً ،وإن ﺑﺬﻟﻮا ﱠ
أﻧّــﻪ أﳝــﺎ ُن اﳌﺴــﻠﻤﲔ أو أﺧﻼﻗﻬــﻢ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ آراﺋﻬــﻢ اﳋﺎﻃﺌــﺔ» .وﺣــﺎرب  Relandاﻵراء اﻟﺒﺎﻃﻠــﺔ
أﻳﻨﻤﺎ أدرﻛﻬﺎ ،وﲜﺪاﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻘـﻞ واﻹﻧﺼـﺎف أﺛﺒـﺖ اﻧﺘﻤﺎﺋـﻪ إﱃ ﻋﺼـﺮ اﻟﺘﻨـﻮﻳﺮ اﻟـﺬي ﻛـﺎﻓﺢ
اﳉﻬــﻞ واﻟﺘﻌﺼــﺐ .ﻟــﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺒــﺎﻟﻎ َﻣــﻦ ﻳﻌﺘــﱪﻩ راﺋــﺪاً ﳌــﺎ ذﻫــﺐ إﻟﻴـﻪ  Voltaireو  Leibnizﰲ ﻣــﺎ
ﺑﻌﺪ.
أوﺟ ـ ــﺪ ﻋﺼ ـ ــﺮ اﻟﺘﻨ ـ ــﻮﻳﺮ اﻷﳝ ـ ــﺎن ﺑﻘ ـ ــﺪرة اﻟﻌﻘ ـ ــﻞ وﺻ ـ ــﻼﺣﻪ ،واﻧﻄﻠﻘ ـ ــﺖ ﻓﻴ ـ ــﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ـ ــﺔ اﻟﺴ ـ ــﻠﻄﺔ
اﻻﺳــﺘﺒﺪادﻳﺔ اﳌﺘﻌ ﱢﺴــﻔﺔ ﺳ ـﻮاءً ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ أم ﰲ اﳊﻜــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ .ﺳــﺎﳘﺖ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﺑﻜﺘـﺐ وﻣﻘـﺎﻻت -ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﻓَﺮﻧﺴـﺎ -اﲣـﺬت اﻹﺳـﻼم ،أو ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﰲ ﻇـﻨﱟﻬﻢ
أﻧّـ ــﻪ اﻹﺳ ـ ــﻼم ،وﺳ ـ ــﻴﻠﺔً ﻻﻧﺘﻘ ـ ــﺎدﻫﻢ اﻷﺣ ـ ـﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ ﰲ أوروﺑ ـ ــﺎ .وﻣ ـ ــﻦ اﳌ ـ ـﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﺘﻴــﺎر

Voltaire

 Montaigne,و .Boulanviliersﻓﺎﻟﺼ ـﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،ﻣﺜ ـ َـﻞ أي ﺻ ـﺮ ٍاع ،ﳝﻴ ــﻞ إﱃ

اﻟﺘﻌﺼﺐ وﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺗﺮك اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ،وإن اﻧﻄﻠـﻖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﻌﻘـﻞ .ﻳﻌﻄﻴﻨـﺎا ﻛﺘـﺎب
ّ
 Boulanviliersﻣ ــﺜﻼً ﻗﺎﻃﻌ ـﺎً ﰲ ذﻟ ــﻚ ﺣﻴ ــﺚ أراد أن ﻳﻨ ُﻘ ـ َـﺪ إﻣﺎﻣ ـﺔّ اﻟﻜﻨﻴﺴ ــﺔ ﰲ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ
ـﺪح ﻓﻀـ ِ
ـﺎﺋﻞ اﻹﺳــﻼم .ﻧـ ّـﻮﻩ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ اﻹﺳــﻼم ﻛ ـﺪﻳ ٍﻦ ﳚــﺰي اﻟﺼــﺎﱀ ﺑــﺎﳋﲑ وﻳﻌﺎﻗــﺐ
ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻣـ ِ
اﺟﻪ ﰲ ﺗﺄرﳜﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﺷـﺆون اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ ﻣﺜـﻞ
اﻟﻔﺎﺳﻖ .ﻓﺎﻹﺳﻼم
ﺣﺴﺐ ﻗﻮل اﳌﺆﻟﻒ ،ﱂ ﻳﻮ ْ
َ
ﺪﻳﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ .واﺟﺘﻬـﺪ اﳌﺆﻟـﻒ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴـﻞ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﰲ ﻣـﺎ ُﺣـﺮم ﻣــﻦ
ﻣـﺎ ﻋﺎﻧـﺎﻩ اﻟـ ُ
ـﺒﺎب ﺻــﺤﻴﺔ واﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ وﻏﲑﻫــﺎ .ﱂ ِ
اﳌﻄــﺎﻋﻢ واﳌﺴــﻜﺮ ﺑﺄﺳـ ٍ
ﻳﺮﺟ ـﻊ ﰲ ﺷــﺮﺣﻪ إﱃ آﺛــﺎر اﻟﻌﻠﻤــﺎء
ُ
اﳌﺴــﻠﻤﲔ وﱂ ﻳﺴــﺘﻄﻊ ذﻟــﻚ ﳉﻬﻠــﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺑــﻞ اﻋﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ رأﻳــﻪ ﻓﻘــﻂ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻛـ ّـﻮن ﻛﺘﺎﺑــﻪ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻷﻧـﻪ أﻗ ّـﺮ ﻟﻺﺳـﻼم ﻣﻜﺎﻧـﺎً ﻻ ﳜﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ ﻣﻜـﺎن اﻟـﺪﻳﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ
ﻳﻔﻀـﻠﻪ ﰲ ﺿـﻮء إﻋﺠﺎﺑـﻪ ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻌﺘـﱪ ﻛﺘﺎﺑـﻪ إذا
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ،وﺣـﱴ ّ
وﺛﻴﻘ ـﺔً ﳌﻮﻗـ ٍ
ـﻒ ﻓﻜــﺮي ﳝﻜــﻦ أن ﻧــﺮى ﻓﻴــﻪ اﻻﻟﺘ ـﺰام ﲝﺮﻛــﺔ اﻟﺘﻨــﻮﻳﺮ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ دراﺳـ ٍـﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ.
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أﺻﺒﺤﺖ َﺧﺼﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺎً ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸـﺮق اﻹﳒﻠﻴـﺰي  Jean Gagnierاﻟـﺬي
ﱂ ﻳﻮاﻓــﻖ  Boulanviliersﻋﻠــﻰ ﺗﺴــﺎﳏﻪ أﺑــﺪا .أﻣــﺎ اﳌﻬــﻢ ،ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺣـ ٍ
ـﺎل ﻓﻬــﻮ أ ّن  Gagnierﻃﺒّــﻖ

اﳌ ــﻨﻬﺞ اﻟ ــﺬي ﻫﻴ ــﺄﻩ  Relandو Hottingerوأﺧ ــﺬ اﳌﻜﺘﺒ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ أﺳﺎﺳ ـﺎً ﻟﺪراﺳ ــﺘﻪ ،وأﺛﺒ ــﺖ ﺑ ــﺮدﻩ
اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻋﻠــﻰ  Boulanviliersأوﻟﻴ ـﺔَ اﳌﺼــﺎدر ﻓﻄﻠــﺐ اﻟﺮﺟــﻮع إﻟﻴﻬــﺎ ِﻣ ـﻦ ﻛـ ﱢـﻞ َﻣ ـﻦ ﻳﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ
اﳌﻮﺿﻮع .ﻣﻌﻪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻣﺒﺪأً ﳌﺬﻫﺐ اﻻﺳﺘﺸـﺮاق ﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﻳُﻨ َـﺎزع ﻓﻴـﻪ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ،
ـﺎرز ﳍــﺬا
وﺗﺄﺳــﻴﺲ اﳌﻌﻬــﺪ ﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ اﳊﻴــﺔ ﰲ ﺑــﺎرﻳﺲ ﺳــﻨﺔ 1759م ﻋﻠَـ ٌـﻢ ﺑـ ٌ
اﻻﲡﺎﻩ.
ّ
أول ﻣـﻦ واﻫـﺘﻢ ﺑـﺎﻟﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ أﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻫـﻮ  Johan Jakob Reiskeاﳌﺘـﻮﰲ ﺳـﻨﺔ 1774م اﻟـﺬي
ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺨﺒـﺎت ﻣـﻦ اﳌﺼـﺎدر اﻟﻘﺪﳝـﺔ وﻣﻨﻬـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ أﰊ اﻟﻔـﺪاء وﺗـﺎرﻳﺦ ﲪـﺰة اﻹﺻـﻔﻬﺎﱐ .وﺗﻌﺘـﱪ
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗــﻪ وﺗﺮﲨﺎﺗــﻪ اﳊﺠــﺮ اﻷول ﰲ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﻧﺸــﺄ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺪ ﺟﺒــﺎر إذا أﺧــﺬﻧﺎ ﺑﻌــﲔ
ـﻨﺺ ﻣـﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓّﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ .وﻧﺮى ﰲ ﻣﻘ ﱢﺪﻣـﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣـﻪ ﻓﻬـﻢ اﻟ ّ
ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن .ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪة ﳐﻄﻮﻃـﺎت ﻟﺘﺜﺒﻴـﺖ اﻟـﻨﺺ ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﻳﻄﺒّﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،وﻛــﺎن ﻓﻬﻤــﻪ ﻟــﻸدب اﻟﻌــﺮﰊ ﻛــﺎن ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺎً وأوﻟﻴـ ًـﺎ ،ﻳﻌﻜــﺲ ذﻫﻨﻴــﺔ
ﻋﺼــﺮﻩ وﻗﻴﻤﻬــﺎ .وﻫــﺬا ﻳﻈﻬــﺮ ﰲ اﻗﺘﺒﺎﺳــﺎﺗﻪ ﻣــﻦ ﺷــﻌﺮ اﳌﺘﻨــﱯ اﻟــﱵ ﺣﻘﻘﻬــﺎ وﺗﺮﲨﻬــﺎ وﺷــﺮﺣﻬﺎ ﰲ
ﻛﺘــﺎب ﺻــﻐﲑ أﻫــﺪاﻩ ﻟﺰوﺟﺘــﻪ ﺳــﻨﺔ 1765م .ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻘــﻮل ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴـ ٍ
ـﺖ ﻣــﻦ ﻗﺼــﻴﺪة
ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ:
َﻛﻢ ٍ
ﻗﺘﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻗُﺘِﻠﺖ ﺷﻬﻴﺪ

ِ
ﺑﺒﻴﺎض اﻟﻄُﻠَﻰ ِ
ِ
اﳋﺪود
وورد

وﻳُﻈﻬﺮ دﻫﺸﺘَﻪ ﻹﺑﺎﺣﺔ اﳌﺘﻨﱯ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ:

ﻳﱰ ّﺷﻔﻦ ﻣﻦ ﻓﻤﻲ ر ٍ
ﺷﻔﺎت
َ
َ

ُﻫ ّﻦ ﻓﻴﻪ أﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
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وﻳﻘــﻮل «اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ اﳌــﺆﻣﻦ أﲦـ ُـﻦ ﺷــﻲء وأﻧﻔــﺲ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن .وﻳﻀــﻊ اﳌﺘﻨــﱯ ﻫــﺬا
)اﳌﻔﻬــﻮم( أدﱏ ﻣــﻦ ﻗــﺒﻼت ﻧﺴـ ٍ
ـﺎء ﺑﺎﻏﻴـ ٍ
ـﺎت! اﳌﺘﻨــﱯ زﻧــﺪﻳﻖ ﳛﺘﻘــﺮ اﻷدﻳــﺎن ﻛﻠﱠﻬــﺎ واﻟﻌﻘـ َـﻞ اﻟﺴــﻠﻴﻢ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺬﻟﻚ .ﺷﻌﺮﻩ ﻣﻠﻲء ﲟﺒﺎﻟﻐﺎت ٍ
ﺗﺎﻓﻬﺔ وﻓﺎﺳﻘﺔ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺎ اﻟﻌﻘﻞ».
ٌ
َ
 Johann Jakob Reiskeاﻟــﺬي دﻓــﻊ ﲦﻨـﺎً ﻏﺎﻟﻴـﺎً ﻟﺘﺨﺼﺼــﻪ ﺑــﺎﻷدب اﻟﻌــﺮﰊ ﺑــﺎﻹﻋﻮاز واﻟﻌﺴــﺮ ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،واﻟﺬي أﳍﻤﻪ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻟﻌﺎ ٍﱂ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴـﻪ ﻋﻠﻤـﺎء ﻋﺼـﺮﻩ ،أﺧﻄـﺄ
ــﺬا اﳊﻜــﻢ اﻟﺸــﻤﻮﱄ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰲ ﺻــﻠﺔ ﺑــﺎﻷدب اﻟﻌــﺮﰊ وﱂ ﺗﺼــﻠﻪ اﻟﺸــﺮوح اﻟــﱵ ﻋﺎﳉــﺖ ﻫــﺬا
اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ وأﻇﻬﺮﺗﻪ ﲢﺖ ﺿﻮء آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ .ﻓﻨﻘﺮأ ﻋﻨـﺪ اﻟﱪﻗـﻮﻗﻲ ﻣـﺜﻼ «وﻗـﺎﻟﻮا
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ إن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ ﲦﺮ اﻟﻌﺮاق» وﺟﻨﺲ اﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴـﺖ
ﲢــﺖ اﳌﺒﺎﻟﻐــﺔ اﶈﻀــﺔ .1ﻓﻨﺠــﺪ ﻋﻨــﺪ أﰊ اﻟﻌــﻼء ﰲ ﺷــﺮﺣﻪ ﳍــﺬا اﻟﺒﻴــﺖ أﻧــﻪ رﺑــﻂ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ
ﺑﺎﻟﻌﺸﻖ.2
ﺗﻄــﻮرت إذاً اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻹﺳــﻼم ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻘــﺮن ﺑﺸــﻜﻞ أﻇﻬــﺮ ﳑﻴﺰا ــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ.
اﻣﺘ ـ ّﺪت اﻟﺪراﺳ ــﺔ ﻛــﺬﻟﻚ إﱃ ﺗ ـﺮاث اﻟﻌ ــﺮب ،وﺧﺎﺻ ـﺔً إﱃ اﻟﺸ ــﻌﺮ .ﺣﻘــﻖ ﻣ ــﺜﻼً  Reiskeاﳌ ــﺬﻛﻮر
ﻣﻌﻠﻘ ـﺔ ﻃﺮﻓــﺔ ،وﺗﺮﲨﻬــﺎ إﱃ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ وأﺿــﺎف إﻟﻴﻬــﺎ ﺷــﺮح اﻟﻨﺤــﺎس؛ ﺻــﺪر ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﺳــﻨﺔ
1742م ،وﲤﻨّﻴﻨﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﲨﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى.
أﻣــﺎ دراﺳــﺔ اﻟﺘــﺄرﻳﺦ ﻓﺎﻛﺘﺸــﻔﺖ اﳉﻤــﺎل اﻟﻘﺼﺼــﻲ ﰲ رواﻳــﺔ اﻟﺘــﺄرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﻓﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺈﺑــﺪاع ﻫــﺬا
ـﻒ اﳌﺸــﻬﻮر ﻟﻜﺘــﺎب ﺗــﺄرﻳﺦ اﻟﻌــﺮب Simon Ockley ،ﰲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻟﻠﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﻣﻦ
اﻟﺘﻴــﺎر اﳌﺆﻟـ ُ
ِ
ﺳﺮد اﻷﺧﺒـﺎر ﻛﻤـﺎ وِردت ﰲ
ﻋﺸﺮ .اﺧﺘﺎر اﳌﺆﻟﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺎدﺗﻪ َ
ﻣﺼﺎدرﻩ و ّﻟﻮن ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﺑﺄﻗﻮال وأﻣﺜﺎل .اﻟﺬوق اﻷدﰊ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ،وﻳﻠـﻮح ﻛـﺬﻟﻚ ﰲ ﻗـﻮل
اﳌﺆﻟــﻒ ﺣــﲔ ﻳﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ِﲰـﺔ اﳊﻜﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ ﰲ ﻧﺼﻮﺻــﻪ .وﻫــﻮ ﻳـﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﺑــﺪا ﻟــﻪ ﻣــﻦ
اﳊﻴّﻮﻳﺔ واﳌﺮح واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ،وﺻﻔﺔ اﻟﻌﺮب أﺧﻼﻗﻴـﺎً وﻋﻘﻠﻴـﺎً ،وﺗـﺎﺑﻊ ﻓﻜﺮﺗـﻪ إﱃ أن رأى
اﻟﻌﺮب ﺿ ّﺪاً ﻟﺸﻌﱯ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،اﻟﺮوم واﻟﻴﻮﻧﺎن .وإن ﻛﻨّـﺎ ﻻ ﻧﺮﻳـﺪ أن ﻧﻮاﻓﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ
اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﺑــﲔ اﻟﻔــﻦ وﺻــﻔﺎت اﻹﻧﺴــﺎن ،أﻻ أﻧّﻨــﺎ ﻧﻌﺘــﱪﻩ ﳕﻮذﺟ ـﺎً ﻟﻠﺤﻜﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ اﻟــﱵ
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ﻃﺒﻘﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸـﺮﻗﻮن ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸـﺮ وﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ .ﻣـﺎ ﺳ ّـﻬﻞ ﻟـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺻـﻴﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻫـﺬﻩ
أﻧ ــﻪ أﺳ ــﻨﺪ ﻛﺜـ ـﲑاً ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﻮادﻩ إﱃ ﻛﺘ ــﺎب ﻓﺘ ــﻮح اﻟﺸ ــﺎم اﳌﻨﺴ ــﻮب ﻟﻠﻮاﻗ ــﺪي ،ﻗﺒ ــﻞ أن ﻳﻌ ــﺮف أﻧ ــﻪ
ﻣﻨﺤــﻮل؛ ﻛﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘﺼــﺺ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮﺣــﺎت ﻋــﺎد ًة ﻣــﻦ اﳌﺼــﺎدر اﻷوﱃ اﻟــﱵ اﻧﺘﺸــﺮت ﰲ
أوروﺑﺎ .أﻣﺎ ﻣﺼﺎدرﻩ اﻟﱵ وﺟـﺪﻫﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃـﺎت ﳌﻜﺘﺒـﺔ  ،Bodleianﻓﺠﻤـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﲔ
اﻟﺘــﺄرﻳﺦ واﻷدب ،ﻓﺄﺧــﺬ ﻋــﻦ اﺑــﻦ اﳉــﻮزي واﺑــﻦ اﻷﺛــﲑ وﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ،ورﺟــﻊ إﱃ اﻟﺘــﺬﻛﺮة
اﳊﻤﺪوﻧﻴﺔ ،إﱃ ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻤﻴﺪاﱐ و ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ـﺘﻤﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘــﺮون وﻣــﺎ زال ﺣــﱴ اﻟﻴــﻮم .ﳒــﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ
ﻟﻜـ ّـﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﻟﺼــﻮرة اﻹﺳــﻼم اﺳـ ّ
ﲢﻘـ ـﲑا ﻟﻺﺳ ــﻼم ﰲ ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ﻋ ــﻦ اﻟﻌﺼ ــﻮر اﻟﻮﺳ ــﻄﻰ ،وﲡﻤ ــﻴﻼً ﻟ ــﻪ ﰲ إﻃ ــﺎر ﺣﺮﻛ ــﺔ اﻟﺘﻨ ــﻮﻳﺮ.
أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر وﺳﻴﻠﺔً اﻧﺘﻘﺪ اﳌﺆﻟﻔﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻷﺣـﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﰲ
أوروﺑــﺎ .ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻫــﺆﻻء اﳌـﺆﻟﻔﲔ ﳒــﺪ ﻛــﺬﻟﻚ اﳌﺆﻟــﻒ اﻷﳌــﺎﱐ  Konrad Engelbert Oelsnerاﻟــﺬي
ﺣﺼﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ «ﳏﻤﺪ وﺗﺄﺛﲑُ دﻳﻨِﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب» ﻋﻞ ﺟﺎﺋﺰة ﳎﻤـﻊ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟـﻮﻃﲏ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﰲ
زﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺑﻮﻟﻴﻮن .ﺟ ـ ّـﺮد ﻫ ــﻮ وأﻣﺜﺎﻟ ــﻪ اﻟﺼ ــﻮرَة اﳌﺜﺎﻟﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻣ ــﻦ ﻛ ـ ّـﻞ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀ ــﺎت
ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻔﻜــﲑ
واﻟﻨ ـﻮاﻗﺺ اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ .ﳝﻜــﻦ أن ﻧــﺮى ﻗﻴﻤ ـﺔَ ﺟﻬــﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ أ ّن ّ
اﻟــﱵ ﺑُﻨﻴــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ اﻟﻌﻘــﻞ واﻻﺳــﺘﺪﻻل ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﺼــﺮ ﲰَﺤــﺖ ﺑﻨﻈ ـ ٍﺮ ﺟﺪﻳــﺪ إﱃ اﻹﺳــﻼم
اﳌﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
أﻣـ ــﺎ اﻟﺘﻘـ ــﺪﻳﺮ ﻟﻠﺠﻤـ ــﺎل اﻟﻘﺼﺼـ ــﻲ وﳌﻌـ ــﺎﱐ اﻟﺸـ ــﻌﺮ واﻟـ ــﺮوح اﻷدﰊ اﻟﻌـ ــﺮﰊ ،ﻓﺒﻘـ ــﻲ ﻣﻨـ ــﺬ اﻟﻌﺼـ ــﺮ
اﻹﺑــﺪاﻋﻲ ﺟـﺰأً ﻣﻬﻤـﺎً ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ وﻋــﺎﻣﻼً ﻣﺜـﲑاً ﻟــﻪ .ﻗــﺪ ﺑــﺮز اﻟﺸــﺎﻋﺮ واﳌﻔﻜــﺮ J.W.
ّ
 Goetheﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدراك ﻟﻄﺎﺋﻒ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ واﻹﺳـﻼم ﺑﻮاﺳـﻄﺔ
ذوﻗﻪ اﻷدﰊ واﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ.
ﻗﺪ ﺷﺮع اﳌﺆﻟﻔﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺼﺎدرﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻠﻮب واﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت
ﺑ ــﲔ اﻟﻨﺼ ــﻮص ،وﺑﻮﺳ ــﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤ ــﺚ اﳌﻨﻬﺠ ــﻲ أوﺻ ــﻠﻮا ﻣﺴ ــﺘﻮى اﻟﺪراﺳ ــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ إﱃ ﻣﺴ ــﺘﻮى
اﻟﻌﻠــﻮم اﻷﺧــﺮى ،وﻧﻼﺣ ـﻆ ﰲ ﻫــﺬا اﳊــﲔ وﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌـ ُـﺪ ﺗﻄــﻮراً ﺗــﺪرﳚﻴﺎً إﱃ اﻟﺘﺨﺼــﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ
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اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وآدا ــﺎ اﻟــﺬي ّأدى إﱃ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻧﺸــﺮ اﻟ ـﱰاث ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺜــﺔ .وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق َوﺟــﺪت
ﺟﻬﻮد راﻳﺴﻜﻪ َﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﲢﻘﻴﻘـﺎت ) Georg Wilhelm Freytagاﳌﺘـﻮﰱ
ُ
ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ 1861م( ﻟﻠﻜﺘ ـ ـ ــﺎب ﻓﺎﻛﻬ ـ ـ ــﺔ اﳋﻠﻔ ـ ـ ــﺎء وﻣﻔﺎﻛﻬ ـ ـ ــﺔ اﻟﻈﺮﻓ ـ ـ ــﺎء ﻻﺑ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﺮب ﺷ ـ ـ ــﺎﻩ ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ
1835و1852م ،اﻟ ــﺬي ﻧﺸ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺟﺪﻳ ــﺪ ﰲ اﻟﻘ ــﺎﻫﺮة ﻣ ــﻦ ﳐﻄ ــﻮط ﲞ ــﻂ اﳌﺆﻟ ــﻒ ،إﻻ أ ــﺎ
ﻟﻴﺴ ــﺖ أﻓﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻓﺮاﻳﺘ ــﺎك ﻻﻧ ــﻪ ﻳﺘﺠﺎﻫ ــﻞ اﶈﻘ ــﻖ ﲤﺎﻣ ـﺎً ﺗﻌﻠﻴﻘ ــﺎت ﻓﺮاﻳﺘ ــﺎك ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻨﺺ
اﻷﺻﻠﻲ .وﺣﻘﻖ ﻓﺮاﻳﺘﺎغ ﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻤﻴﺪاﱐ ،وأﺷـﻌﺎر اﳊﻤﺎﺳـﺔ ﻷﰊ ﲤـﺎم ،وﳌﻨﺘﺨـﺐ
ﺗــﺄرﻳﺦ ﺣﻠــﺐ ﻻﺑــﻦ اﻟﻌــﺪﱘ ،وﻗﺼــﻴﺪة ﻛﻌــﺐ اﺑــﻦ زﻫــﲑ .وأﻟــﻒ ﻓﺮاﻳﺘــﻎ ﻛــﺬﻟﻚ أول ﻣﻌﺠــﻢ ﻣﻔﻴــﺪ
ﻋﺮﰊ ﻻﺗﻴﲏ ﺻﺪر ﺳﻨﺔ 1830م.
ﻟﻔﻬــﻢ اﻹﲡــﺎﻩ اﻟﻔﻴﻠﻮﻟــﻮﺟﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ دراﺳــﺔ أوﻏﻮﺳــﺖ ﺑــﻮك ) (August Böckhاﻟــﺬي
ﻳﻌﺘـِـﱪ أن اﻟﻠﻐــﺔ ﻣﻮﺿــﻮع ﻳﻘــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻟﺘــﺄرﻳﺦ .ﻓﺎﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺣﺴــﺐ رأﻳــﻪ ﲢﺘــﻮي
ﻋﻠــﻰ اﳉﻬــﺪ اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ ﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻨﺼــﻮص واﻟﺘﺄوﻳــﻞ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑﻫﺎ .ﻫــﺬا اﳌــﺬﻫﺐ ﺗــﺮك أﺛــﺮﻩ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ،ﺣﻴــﺚ أﺻــﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺒــﺪاﻳﺎت اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﻗــﺪوًة ﻋﻠﻤﻴــﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸـﺮ إذا ﺣـﺪد ﻫـﺬا اﻟﺘﻴـﺎر
اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ إﲨﺎﻻً ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﱰك ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ .وﻳﻘــﻮل ﻓﺮﻳــﺪرﻳﺶ أوﻏﻮﺳــﺖ ﻓﻮﻟــﻒ ) (Friedrich August Wolfاﻟــﺬي ﻛــﺎن أﺳــﺘﺎذا
ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ وأﺣــﺪ ﻣﺆﺳﺴــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻫﻮﻣﺒﻮﻟــﺖ ﰲ ﺑ ـﺮﻟﲔ ،واﻟــﺬي أﺳــﺲ ﺑﺪراﺳــﺘﻪ
ﳍﻮﻣﲑوس ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل« :اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ ﲣﺘﻠـﻒ ﲤـﺎم اﻻﺧـﺘﻼف
ﻋــﻦ اﻟﺸــﻌﻮب اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ .اﻟﻌﱪاﻧﻴــﻮن ﱂ ﻳﻜﻮﻧ ـﻮا أﻣ ـﺔً ﻣﺜ ّﻘﻔــﺔ وﺑــﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺼــﻠﻮا إﱃ
ﻣﺮﺗﺒـﺔ اﻹﻏﺮﻳــﻖ واﻟـﺮوم» .ﻗــﺪ ﺑُﻌﺘـﲏ ﻫــﺬا اﳊﻜــﻢ ،ﰲ رأي ﻗﺎﺋﻠـﻪ ،اﻟﻌــﺮب ﻛـﺬﻟﻚ ،وﺑﻘﻴــﺔ اﻟﺸــﻌﻮب
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺪوة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ وﺟﺪ ﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻷواﺋﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ .اﳌﺬﻫﺐ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻮي اﳉﺪﻳﺪ ّﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﲔ ﻛﺎﻧﺘـﺎ ﻣﻮﺣـﺪﺗﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
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وﻇﻠــﺖ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﲡــﺪ ﺗﱪﻳﺮﻫــﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﳌــﺬﻫﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟﻨﻘــﺪي
ﻟﻠﻨﺼ ـﻮص اﻟﻘﺪﳝــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻃــﻮر ﰲ إﻃــﺎر اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ،وﻛﻤــﺎ وﺿــﻌﻪ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﳌﺜــﺎل
ﺟﻬﻮدﻫ ــﺎ ﰲ
ﻛ ــﺎرل ﻻﲬ ــﺎن ) .(Karl Lachmannﻧﺘﻴﺠ ـﺔً ﻟ ــﺬﻟﻚ أﺿ ــﻌﻔﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ َ
اﻟﺘﺤﻘﻴ ــﻖ اﻟﻨﻘ ــﺪي ﻟﻠﻨﺼ ــﻮص اﻟ ــﺬي ﻫ ــﻮ ﰲ ﻧﻔ ــﺲ اﻟﻮﻗ ــﺖ اﻵﻟ ــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ــﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤ ــﺚ ﰲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
اﻟﺸﻌﻮب وآدا ﺎ ﰲ دﻳﺎر اﻟﻌﺮب.
وﻣــﻦ أﺑــﺮز اﻷﻋﻤــﺎل ﰲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟــﺎل ﲢﻘﻴــﻖ ﻛﺘــﺎب اﻟﻄﺒﻘــﺎت اﻟﻜﺒــﲑ ﻻﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ اﻟــﺬي أﺻــﺪرﻩ
إدوارد زاﺧـ ــﺎو ﺑﺎﻻﺷ ـ ـﱰاك ﻣـ ــﻊ ﺳـ ــﺒﻌﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻌﻠﻤـ ــﺎء اﻟﺒـ ــﺎرزﻳﻦ اﻷﻣـ ــﺎن ﺑـ ــﲔ اﻟﺴـ ــﻨﻮات 1904
و1918م.
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺒﲑ اﳊﺠﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻮاﺋﻖ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ ،وِﻣـﻦ ﳑﻴﺰاﺗـﻪ
اﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ أﻧــﻪ ﻳــﺬﻛﺮ ﰲ ﲤﻬﻴــﺪ ﻛـ ّـﻞ ﳎﻠــﺪ اﳌﺼــﺎدر اﳋﻄﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺑـُـﲏ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ
ذﻟ ــﻚ ﺗُــﺬﻛﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓ ــﺎت ﺑ ــﲔ اﳌﺨﻄﻮﻃ ــﺎت اﳌﺴ ــﺘﺨﺪﻣﺔ .وأﺿ ــﺎف اﶈﻘ ّﻘ ــﻮن ﻋﻠ ــﻰ اﳍـ ـﻮاﻣﺶ
ﻧﺼﻮﺻـﺎً أﺧــﺮى اﻟــﱵ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﻘﺎرﻧﻮﻫــﺎ ﺑــﻨﺺ اﻟﻄﺒﻘــﺎت ﻻﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ .ﻓﺄﺻــﺒﺢ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب اﶈ ّﻘــﻖ،
ﻟﻔﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﰊ وﻇﻞ ﲢﻘﻴﻖ زاﺧﺎو واﻵﺧـﺮﻳﻦ
ﺑﺮﻏﻢ ﻧﻮاﻗﺼﻪ ،ﳕﻮذﺟﺎً ّ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
ﻗﺪ ﻧُﺸﺮ ﰲ ﺑﲑوت ﺳﻨﺔ 1958م ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪون اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﳍﺎﻣﺸـﻴﺔ .ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺒﻌـﺔ ﺗﻌﺘـﱪ
ـﻚ أ ّن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت اﳉﻴّـﺪة اﻟﺼـﺎﳊﺔ ﻟﻠﻨﺼـﻮص
ﻧﺴﺦ ﻏﲑ ﻣﻌﻠـﻦ ﻟـﻨﺺ ﺣﻘﻘـﻪ اﳌﺴﺘﺸـﺮﻗﻮن .ﻻ ﺷ ﱠ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ ﻗــﺪ ﻛﺜــﺮت ﰲ ﺧــﻼل اﳋﻤﺴــﲔ ﺳــﻨﺔ اﳌﺎﺿــﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﻟﻜــﻦ ﻳﻼﺣــﻆ
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻋﺪم اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻋﱰاف ﲟﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﻨﺎﲡﺔ.
إ ّن ﲨﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻷﳌﺎن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﲦـﺎﻧﲔ ﺳـﻨﺔ ﺑﻨﺸـﺮ ﺳﻠﺴـﻠﺔ
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﺮاﺛﻴـﺔ ﳏﻘﻘـﺔّ .أﻣـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴـﻠﺔ ،وﻫـﻮ اﻟﻨﺸـﺮات اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻓـﻼ ﻳﻘـﺪﱢم ﺻـﻮرًة
واﺿــﺤﺔ ﶈﺘﻮﻳﺎ ــﺎ اﻟــﱵ ﺗﺘﻀـ ّـﻤﻦ اﻟﺘــﺄرﻳﺦ واﻷدب واﻟﻔﻜــﺮ واﻟﻔﻘــﻪ واﻹﳍﻴــﺎت ﻛــﺬﻟﻚ .ﻣــﺎ ﻫــﻲ إذاً
اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮرت؟
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ِ
ـﺢ ﰲ
ﻻ ﺑـﺪ أن ﻳﻜـﻮن ﻣــﻦ وراﺋـﻪ ﻣﺒـﺪأ ﻋﻠﻤــﻲ ،اﻷﻣـﺮ اﻟــﺬي ﻻ ﳒـﺪﻩ ﺑﺘﻌﺒـﲑ واﺿــﺢ ،إﻻ أﻧـﻪ ﻳﺘّﻀـ ُ
اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﱵ رﺳﻢ  Karl Heinrich Beckerﰲ ٍ
ﻣﻘﺎل ﻣﺸﻬﻮر
ﻧﺸ ـ ــﺮﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻠ ـ ــﺪ اﻷول ﺠﻤﻟﻠ ـ ــﺔ «اﻹﺳ ـ ــﻼم» ﺳ ـ ــﻨﺔ 1918م ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻳﺘﺤ ـ ــﺪث ﻋ ـ ــﻦ اﳊﻀ ـ ــﺎرة
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬــﻮم ﴰــﻮﱄ ﳛﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ اﻟﻈ ـﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﲨﻠــﺔ ﻛﺎﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻌــﺎدات ،إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟــﻨﻈﻢ واﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ .ورأى ﺑﻴﻜــﲑ أن اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﲣﺘﻠــﻒ ﻛــﻞ اﻻﺧــﺘﻼف ﻋــﻦ
اﳊﻀــﺎرة ﰲ أوروﺑــﺎ اﻟــﱵ ﻧﺸــﺄت ،ﰲ رأﻳــﻪ ،ﻣــﻦ اﳌــﺬﻫﺐ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻮي .وﳝﻜــﻦ أن ﻧﻔﻬــﻢ ﻋﻨ ـﻮان
ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻨﺸ ـﺮات اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ :أن اﻹﺳــﻼم وﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت واﻟــﺪول
واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴـﺔ واﳌﻮﺿـﻮع اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت .أو ﲟﻌـﲎ أوﺿـﺢ :أن
اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲟﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم.
ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴ ــﻠﺔ ﻳﻌ ــﲏ ﻫ ــﺬا أن اﳌﻨﺸ ــﻮرات ﺗﺘﻮﺟ ــﻪ إﱃ اﻟﻘ ــﺎرئ اﳌﻌﺎﺻ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﺒﺤ ــﺚ ﻋ ــﻦ
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ وﺗﻄﻮر اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ ...إﱁ.
وﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ ﻓﻬــﻢ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﳊﻀــﺎري اﻟــﺬي ﻳﺸ ـﻤﻞ اﻟــﺪﻳﻦ ﲜﻨــﺐ اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻵداب،
ﺑﺎﻻﲡﺎﻫــﺎت اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــﱵ ﺗﺄﺧــﺬ أﳘﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ
ﻧـﺮاﻩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﺎً ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﻲء ّ
اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺎﶈﺮك ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث.
وﻟــﺪﻳﻨﺎ ﻛــﺬﻟﻚ وﺛﻴﻘ ـﺔُ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ ،ﻳﻌــﲏ اﻟﻨﺸ ـﺮات اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ رﺳــﺎﻟﺔ
ﻫﻴﻨـ ـﺮﻳﺶ ﺑﻴﻜ ــﲑ ) (Beckerاﳌ ــﺬﻛﻮر،
ﻣﻮﺟﻬ ــﺔ إﱃ وزﻳ ــﺮ اﻟﻌﻠ ــﻮم واﻟﻔﻨـ ـﻮن واﻟﺘﻌﻠ ــﻴﻢ آن ذاك ﻛ ــﺎرل ْ
ﺣﻴــﺚ ﻳــﺬﻛﺮ رﻳــﱰ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﳍـﺬا اﳌﺸــﺮوع ﺳــﻨﺔ  ،1927ﻣﻌـ ّـﱪاً ﺑــﺮوح
ﻋﺼﺮﻩ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﺸﺮوع وﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻏﺮﺑﺎً وﺷﺮﻗﺎً.
«أرﻳــﺪ أن أؤﱢﻛــﺪ ﻫﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ أ ّن ﺗﻌــﺎون اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻷﳌــﺎن واﻷﺗ ـﺮاك ﻣﺮﻏــﻮب ﻓﻴــﻪ واﻟــﺬي
ﻧﻘﺼﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﻃﺎ ٍر ﻣﻌﲔ .ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﳌﺎﱐ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗـﺔ .وإذا
ﻣﻨﻬﺠﻨ ــﺎ
ذُﻛ ــﺮت ﻣﺰاﻳ ــﺎ أﳌﺎﻧﻴ ــﺎ ،ﻓﻴ ــﺄﰐ اﻟﺒﺤ ــﺚ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ ﰲ اﻟﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﱃ .ﻟﻘ ــﺪ ﺑ ــﺪأ ُ
ـﺾ اﻟﺸــﻲء أو ﺗﻈــﻦ
اﳌﺘﻔـ ّـﻮق ﳚــﺪ ﻫﻨــﺎ اﻋﱰاﻓــﺎت وﺗﻘﻠﻴــﺪا ﰲ اﻷوﺳــﺎط اﻟــﱵ ﺗﻔﻬــﻢ ﺑﻌـ َ
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أ ــﻢ ﺗﻔﻬﻤﻮﻧ ــﻪ .ﻻ ﻧﺄﻣ ــﻞ ﰲ اﻟﻜﺜ ــﲑ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا .إذا ﺳ ــﺎﻫﻢ ﳑﺜﻠ ــﻮ اﻟﺒﺤ ــﺚ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ
اﻷﳌ ــﺎﱐ ﻫﻨ ــﺎ ﻧﺸ ــﺮ اﳌﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻳﺴ ــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬ ــﺎ اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﻮن ﻓﻬ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﺳ ــﻴﻮﻃّﺪ ﻫ ــﺬﻩ
اﻟﺴﻤﻌﺔ».
ﻣﺘﻔﻮﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏﲑﻫــﺎ ﺗﻌﻜــﺲ
ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳــﺰﻋﻢ ﻫﻴﻠﻤــﻮت رﻳــﱰ ﺳــﻨﺔ 1927م أن اﳌﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ ّ
ﻫــﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈــﺔ اﳌﻨــﺎخ اﻟﻔﻜــﺮي واﻹﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴــﺎﺋﺪ آن ذاك ،إﻻ أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻳﻌﻠــﻢ أن ﻫــﺬﻩ
ـﺎﻷﻫﻢ
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻟﺜﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴـﺎﺋﺪة ﺣـﱴ ﻃﺒﻘﻬـﺎ اﶈﻘﻘـﻮن اﻟﻌـﺮب أﻧﻔﺴـﻬﻢ .ﻓ ّ
ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈــﺔ ﻫــﻮ اﻟﻠﺠــﻮء إﱃ اﻟﺘﻌــﺎون ﺑــﲔ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻷﳌــﺎن واﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻷﺗ ـﺮاك ،ﻷﻧــﻪ ﳝﺜّــﻞ
ّاﲡﺎﻫﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎً ﳜﺪم اﻟﻌِﻠﻢ وﻳﺸﲑ وﺟـﻮدﻩ اﳌﺴـﺒﻖ إﱃ اﻟﺘﻔـﺎﻫﻢ ﺑـﲔ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ واﻟﺸـﺮﻗﻴﲔ ﰲ
ذﻟﻚ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﺠﻤﻟﻠﺪ اﻷول ﻟﻄﺒﻘـﺎت اﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ اﻟـﺬي ﺣﻘﻘـﻪ زاﺧـﺎو ﻧﻔﺴـﻪ ،وﺿـﻌﻪ
ﲢ ــﺖ ﺗﺼ ــﺮف اﻟﺸ ــﻴﺦ ﳏﻤ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪﻩ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳﻨﻈ ــﺮ ﻓﻴ ــﻪ وﻧُﺸ ــﺮت ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗ ــﻪ وﺗﺼ ــﺤﻴﺤﺎﺗﻪ ﰲ
اﳌﻼﺣﻈﺎت ﳍﺬا اﺠﻤﻟﻠﺪ .
ـﺘﻤﺮ اﻟﻨــﺎﺟﺢ ﰲ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﺴــﺎﳘﺔ
ﳝﺜّــﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸـﺮات اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻨــﺬ ﲦــﺎﻧﲔ ﻋﺎﻣـﺎً ،اﻹﻧﺘــﺎج اﳌﺴـ ّ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺸـﺮ اﻟـﱰاث ﻣـﻦ ﺟﺎﻧ ٍ
ـﺐ ،واﻟﺘﻐﻠّـﺐ ﺑﺼـﻌﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷـﺌﺔ ﺳـﻮاءً ﻣـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ وﻣـﻦ
ّ
اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ .ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺳـﻨﺔ 1928م ﰲ اﺳـﻄﻨﺒﻮل
وﻣﻨ ــﺬ اﻟﻌ ــﺎم 1961م ﻳﺘ ــﺎﺑﻊ اﳌﻌﻬ ــﺪ اﻷﳌ ــﺎﱐ ﻟﻸﲝ ــﺎث اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺑ ــﲑوت اﳋﻄ ــﻮط اﳌﻮﺿ ــﻮﻋﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎً .وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮق ﻧﺸﺮ اﺠﻤﻟﻠﺪات اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ﳋﻠﻴـﻞ ﺑـﻦ أﻳﺒـﻚ اﻟﺼـﻔﺪي
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﺪر
ﺑﺎﻟﻔﺸــﻞ ،ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ أن ﳚــﺪ
ﻟﻜـ ّـﻦ ﻟ ـﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮورة ﻟــﺬﻟﻚ أن ﳓ ُﻜ ـ َﻢ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳊــﺎل َ
اﶈ ّﻘﻖ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﲤﺎم ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ .وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ
اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﳓﺪد وﻗﺘﺎً ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﺑﻘﺼﺪ إ ـﺎء اﳌﺸـﺮع ﰲ ﻓـﱰة ﻗﺼـﲑة وﻻﻛﺘﺴـﺎب
اﻟﻨﺠــﺎح ﰲ ﺳ ـﻮق اﻟﻜﺘــﺐ .ﻓﺎﻟﻮاﺿــﺢ ﻫﻨــﺎ أن ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎل ﻻﺑــﺪ أن ﺗﻜــﻮن
وراءﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
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ـﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وإن ﻛــﺎن ﻏــﲑ ﻋـ ٍ
ـﺘﻢ
ـﺮﰊ ،وﻣــﻦ ﻳﻬـ ّ
اﻟﻌﻠــﻢ ﻻ ﻳ ـ ﱠﱪر ،وﻣــﻦ ﻳﻬـ ّ
ـﻚ ﻓﻴـﻪ .أﻣـﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻷوروﰊ ،وإن ﻛﺎن ﻋﺮﺑﻴﺎً ،ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﱪﻳﺮ ،ﻷن اﻟـﱰاث اﻟﺒﺸـﺮي ﻻ ِﻣﻠ َ
اﻵﻓــﺎق اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻫــﺪت اﻻﺳﺘﺸـﺮاق وأﺛـ ِ
اﻫﺘﻤﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﳌﺨﻄﻮط اﻟﻌــﺮﰊ ،واﻟﺴــﻴﺎق اﻟﺜﻘــﺎﰲ
ـﺎرت
َ
اﻟﺬي راﻓﻘﻪ ،وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ وﻧﻮاﻗﺼﻪ ،ﻓﺤﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧُﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾ ٍ
ﺿﻮء ﻋﻠﻴﻪ.
ُ

 - 1ﺷﺮح دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ )ﺑﲑوت  (1406ج  2ص .40
2
اﳌﻌﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ دﻳﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،1409ج
 ﺷﺮح دﻳﻮان أﰊ اﻟﻄﻴّﺐ اﳌﺘﻨﱯ ﻷﰊ اﻟﻌﻼء ّ ،1ص) :71اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ( إﻧﻪ اﳌﻌﺸﻮق ﺑﻌﺎﺷﻘﻪ.
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اﻻﺿطراب اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎﻝ ﺑﺎروت



ﻳﻣﺛﻝ اﻻﺿطراب اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻣﻠﻳﺔً ﻓﻛرﻳﺔً أﻛﺛر ﻣﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺣدود

أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ» ٍ
ٍ
ٍ
ﺑﺣﺗﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﻬوم وﻣﺣ ّدداﺗﻪ
ﻣﺳﺄﻟﺔ «
اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﻔﺳﻪ .وﺑﻛﻼم آﺧر ﻻﻳرﺗد اﻻﺿطراب إﻟﻰ
ﻳﺔ ﻣﻌﻘّ ٍ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻛر ٍ
ٍ
دة ،وﻣﺷروطﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً وﻣﻌرﻓﻳﺎً .وﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫﻝ ﻫو
ﺑﻘدر ﻣﺎﻳرﺗد إﻟﻰ

ٍ
ﻣﺣدداﺗﻪ؟ أم ﻣﺎﻳزاﻝ ﻓﻲ طور «اﻹﻧﺟﺎز»؟ وﻫﻝ ﻫو ﻣﻔﻬوم
ﻣﻔﻬوم «ﻣﻧﺟز»
ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗدوﻳن ﺗﺎرﻳﺧﻪ وﺗﺣدﻳد ّ
ٍ
ٍ
وﺗطور
ﺗﻛون
«ﻣدرﺳﻲ» َ
ّ
ﻣﻧﺟز؟ أم أﻧﻪ ﻣﻔﻬوم ﻗﺎﺑﻝ ﻷن ﻳﺳﺗﻌﺎد ﻣن ﺟدﻳد ﻓﻲ ﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ّ
وﺗﺑﻠور ﻓﻳﻪ؟

إن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣران أو اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎدﻩ ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗداوﻟﻳﺔ «ﻣﻔﺗوﺣﺔ» ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻘراءة واﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎوﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر أن ﻳﻠﺑﺳﻬﺎ ﺛوب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﺳق واﻟﻣﺗﻣﺎﺳك
و«اﻟﻣﻛﺗﻣﻝ» .ﻓﻠﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣدود اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﺑﻌد «اﺳﺗﻘرارﻫﺎ» ،ﻏﻳر أن ﻟﻛﻝ ﻣﻔﻬوم ﺗﺎرﻳﺦ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-اﻗﺗﺻﺎدي-ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻘد ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺗﻌﺎدة ٕواﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻻﺳﺗدﻋﺎء ،وﻓﻲ ﺷروط ﻣﻌﻳﻧﺔ
اﻟﻣﺣددات ﻫﻲ ﺟزء
اﻟطﻠب ﻋﻠﻳﻪ ﻷﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ-ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ .ﺑﻝ إن «اﻟﺗﻣﺎﺳك» و«اﻻﺗﺳﺎق» و«ﻣﻧﺎﻋﺔ»
ّ
اﻟﻣﺟرد ،وﻣن اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﻔﻛر .وﻫو ﻣﺎﻳﻌطﻲ اﻟﻣﻔﻬوم
اﻟﻣﺗﻌﻳن إﻟﻰ
ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟرﻳدﻳﺔ ،واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن
ّ
ّ
ﺗم إﻧﺗﺎﺟﻪ أو ﺗﻛوﻧﻪ أو ﺗطورﻩ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﻛون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻣﻘروﺋﻳﺔ
« ّ
اﻟﻣﺟرد» طﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ّ
ﻓﻲ ﺷروط زﻣﺎﻧﻳﺔ -ﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳرة.

ﻳﻌﺑر ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ﻋن دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺣدد ،اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ «اﻟﻛﻝ اﻟﻣﻌﻘّد اﻟذي
ّ
ّ
ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻔن واﻷﺧﻼق واﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻋراف ،وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻌدادات واﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻲ

ﻳﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣرء ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﺿواً ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ» .1ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ «ﺳﺎﻛﻧﺔ» أو «ﻣﺗﺣرﻛﺔ» ﻣﺎﻫوﻳﺎً ،إﻻ ﺑﺷﻛﻝ

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺎر ٍ
ٍ
ﻧﺳﺑﻲ ،أي ﻧﺳﺑﺔً إﻟﻰ ٍ
ﻳﺧﻳﺔ ﺷدﻳدة اﻟﺗﻌﻘﻳد .ﻓﻼﻳﻧﻛﺷف ﻣﻔﻬوﻣﺎ «اﻟﺳﻛون» و«اﻟﺣرﻛﺔ» إﻻ
ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧرى ﻓﻲ
ﺣﻳن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺗﻔﺎﻋﻝ أو ﻣواﺟﻬﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺣواﻝ ﻛﺎﻓﺔً ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻳظﻬر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ «اﻟﻠﻘﺎء» ﻫذﻩ ﻣﻣﺎ ﻳوﺻف ظﺎﻫرﻳﺎً ﺑـ«اﻟﺳﻛون» أو «اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ»،
وﻻﺳﻳﻣﺎ ﺣﻳن ﻳﺗﺻﻝ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻣﺎﺑﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ،ﻓﺈن «ﺿﻌف ﺗﺣرك» ﺑﻌض اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻻﻳرﺗد إﻟﻰ
ٍ
ﻳﺧﻳﺔ وﺟﻐر ٍ
أﺳﺑﺎب ﺗﺎر ٍ
ٍ
اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.2
اﻓﻳﺔ و
أﺳﺑﺎب ﻣﻌرﻓﻳﺔ أو ﻋرﻗﻳﺔ أو ﻣﺎﻫوﻳﺔ ﻣزﻋوﻣﺔ ،ﺑﻝ إﻟﻰ

 كاتب ومفكر من سوريا .
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ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈن «اﻻﺿطراب» اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻫو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻋﻣﻠﻳﺔ أﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﻌﻘّدة ﺑﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﺗﺣﺿر إﺷﻛﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟوﺻف ،ﺑوﺻف أن ﻋﻣﻠﻳﺔ «اﻻﺿطراب» ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ
أﻋﻘد ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﺎت ﺑﺎت ﻳﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﺳم «اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ» ) .(Acculturationوﻳﻧطﺑق ذﻟك ﺗﻣﺎم اﻻﻧطﺑﺎق ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺎر ٍ
ٍ
ﻳﺧﻳﺔ
إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ «اﻻﺿطراب» اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر .ﻓﻠﻘد وﻟدت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷروط
ٍ
ٍ
ٍ
ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻌﺎﻟم ،ﻫﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺟوﻫر ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧزع
ﺣﻘﺑﺔ
ﺟدﻳدة ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﻛون
ذاﺗﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﺧطﺎﺑﺎً ﻣؤﺳﺳﺎً ﻟﻬﺎ ﺳوى
«اﻟﺳﺣر» ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ،وﻋْﻠﻣﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺟﻌﻠﻪ
ّ
دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣرﺟﻊٕ ،وان أﻧﺗﺟت ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺗﻬﺎ ﻧوﻋﺎً ﻣﻣﺎ ﻳﺻﻔﻪ ﻣؤرﺧو اﻟدﻳن ﺑﺎﻷدﻳﺎن اﻟﺑدﻳﻠﺔ.

ٍ
إﻧﺟﻳﻝ ﻳﺣﻝ ﻣﻛﺎن اﻹﻧﺟﻳﻝ اﻟذي «ﺣطّﻣﺗﻪ» ﻛﻲ ﺗﺳﺑﻎ
وﺑﺗﻌﺑﻳر ﺟﺎن ﻣﺎري دوﻣﻳﻧﻳﺎك ظﻠت اﻟﺣداﻗﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن
«ﺳﻣواً» ﻋﻠﻳﻬﺎ.3

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎج ﻗرون ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗطورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ-اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ-
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻷﻧﻣﺎط اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ وﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟرﻣزﻳﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر أﺧذ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر وﺿوﺣ ًﺎ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن

ٍ
ﻟﺑوﺳﺎت
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻟﻣﺎ ﻳزﻝ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر آﻟﻳﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ ،اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﺗطور ﺑدورﻫﺎ وﺗﺗﺧذ
ﺟدﻳدةً ،ﺗﺗﺳم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻵن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻛﺳر ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ «اﻟﺧﺎرج» و«اﻟداﺧﻝ» .ﻓﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن «اﻟداﺧﻝ»

و«اﻟﺧﺎرج» ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺷﻳﺋﻳن ﺧﺎرﺟﻳﻳن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ،ﺑﻝ ﻏدت ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺣداﺛﺔ ﻋﻼﻗﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ.
أﺷد ﻣﺎﻳﻛون اﻟﺗﻌﻘﻳد ،ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺗﻛون ﻓﻳﻪ ﺣﻳز ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﻣﺎﺑﻳن
وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻣﻌﻘدة ّ
اﻷﻓﻛﺎر  -اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،وﻳرﻏم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺗطورﻫﺎ «اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ» أو «اﻟﺳﻠﺑﻲ» ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳطﻠق دﻳﻧﺎﻣﻳﺎت ﻻﺗﺗوﻗف أﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄوﻳﻝ ،ﺑﻝ وﺗﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى ﻓرﻋﻳﺔ أﺧرى ،أو ﺗطور
أﻧﻣﺎط ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﻳدة .وﻫذﻩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻵن ﺑﺷﻛﻝ «ﻣﻔﺗوح» ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻣﻌﺎودة ﺳؤاﻝ ﻋﺻر اﻟﺣداﺛﺔ ﻋن «ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ» وﺑزوغ ﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣوﻝ ﺟدﻳد ﻣن ﻋﺻر اﻟﺣداﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺑﻌدﻩ،
ﻳﺗﺳم ﻓﻳﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻣﺎﺗزﻝ ﺟﺎرﻳﺔً ،وﻳرﺗد ﺟوﻫرﻫﺎ إﻟﻰ ﺑروز اﻟﺣﻳز «اﻟﻌوﻟﻣﻲ» ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻷﻓﻛﺎر
واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻲ اﻟواﺳﻊ ،ﺑﺷﻛﻝ أﻓﻘﻲ وﻟﻳس ﻫرﻣﻳﺎً ،أي أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﺗت ﺷﺑﻛﻳﺔ
وﻻﻣرﻛزﻳﺔً ،وﻟﻳﺳت ﻋﻼﻗﺔً ﻫرﻣﻳﺔً ﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻳﺷﺗد ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﺗﻛون ﻣؤﺷرات ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺣﺿور إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ «اﻻﺿطراب» اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲٕ .واذا ﻣﺎأﻋطﻳﻧﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ
ﻣؤﺷرﻫﺎ اﻹﺟراﺋﻲ وﻟﻳس ﻣؤﺷرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻳﺎري ،ﻓﺈن «اﻻﺿطراب» اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗرﺗد إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن
ﺑﻳﺋﺔ إﻟﻰ ٍ
ﺑﻳﺋﺔ أﺧرى .وﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻫذﻩ ﻳﺷﻬد ﻛﻝ ﻣﻔﻬوم «رﺣﻠﺔ» أو ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻳﻌﺎد ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻔﺳﻳرﻩ وﺗﺄوﻳﻠﻪ،
ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻛون ﻓﻳﻪ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺛﻘﺎﻓﻲ آﺧر .ﻫذا ﻣﺎﻳﺳﻣﻳﻪ ادوار ﺳﻌﻳد ﺑـ«اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻧظرﻳﺎت» ،ﻣﺷﻳ اًر إﻟﻰ
أن ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻧظرﻳﺎت «إﻟﻰ ﺑﻳﺋﺔ ﺟدﻳدة ﻻﺗﺗم دون ﻋواﺋق أﺑدًا ،ﺑﻝ ﺗﻧطوي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣن اﻟﺗﻣﺛﻝ
واﻟﺗﺄﺳﻳس ،ﺣﻳث ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻣﺋﺔ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ».4

2

ﻳﺗﻧﻣذج ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄوﻳﻝ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻛواﻛﺑﻲ ﻟﻣﻔﻬوم «اﻻﺳﺗﺑداد» ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺳط ﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﻣؤرخ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ ﺟودت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1898م ﻟﻛﺗﺎب ﻓﻳﻛﺗور أﻟﻔﻳﻳري )اﻻﺳﺗﺑداد( إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ
ٍ
ٍ
ﻣﺳﺗﺑدة» ،وﺗﺄوﻳﻝ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
ظﺎﻟﻣﺔ
ﻓﻲ ﺷروط أﻫﻣﻳﺗﻪ «ﻷوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون اﻟﻘﻬر واﻟﻌذاب ﺗﺣت ﻧﻳر ﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻛواﻛﺑﻲ ﻟﻣﻔﻬوم )اﻻﺳﺗﺑداد( ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «طﺑﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺑداد وﻣﺻﺎرع اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد» ) (1898اﻟذي ﺷﻛﻠت اﻟﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻟﻛﺗﺎب أﻟﻔﻳﻳري إﺣدى أﻫم ﻣراﺟﻌﻪ ،ﺛم ﺗﺄﺛر آﻳﺔ اﷲ اﻟﻐروي اﻟﻧﺎﺋﻳﻧﻲ ﺑﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻛواﻛﺑﻲ ﻟﻣﻔﻬوم )اﻻﺳﺗﺑداد( ﻋن
اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻟﻔﻳﻳريٕ ،واﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺷروط ﺛورة «اﻟﻣﺷروطﺔ» ﻓﻲ إﻳران 1909-1907م .5ﻛﺎن اﻟﺳﻳﺎق
اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ ﻣﻔﻬوم )اﻻﺳﺗﺑداد( ﻟدى أﻟﻔﻳﻳري اﻟذي ﻛﺗب ﻣﺧطوطﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
1789م ﻫو ﺳﻳﺎق اﺟﺗﻣﻌت ﻓﻳﻪ اﻟﻔﻛرة «اﻟدﺳﺗورﻳﺔ» ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ،وطرح ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣت إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﺛم ﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻛواﻛﺑﻲ وﺑﺎﻷﺧﻳر ﺗﺄﺛر اﻟﻧﺎﺋﻳﻧﻲ «ﻣﻔﻬوﻣط اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ».
ﻟﻘد ﺣﻛم ﻣﺎﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑﻠﻐﺔ ادوار ﺳﻌﻳد ﺑـ«ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظروف أو اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺷروط
اﻟﻘﺑوﻝ» .6اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻧظرﻳﺔ )اﻻﺳﺗﺑداد( وﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﻳن ﺑﻳﺋﺗﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺛم اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ ﻓﺎﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﺎﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ .وﻓﻲ
ﺿوء «ﺷروط اﻟﻘﺑوﻝ» ﻳﺗﺣوﻝ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎد ﻓﻲ «ﻫﺟرة اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم» و«ﺗرﺣﺎﻟﻬﺎ» أو «اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ» إﻟﻰ ﺟزء ﻣن
اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻪ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻣﻬﻳﻣﻧﺎً أم ﺳﻳﻐدو ﻣﻬﻳﻣﻧﺎً ﻓﻲ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻔﻬوم و ّ
ٍ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ.
ﻳﺳﻣﺢ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺿطراب اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ وﻻدة إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻔﺎﺋﺗﻳن ،أي إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟدى إﺣدى ﺟﻣﺎﻋﺗﻳن أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣن اﻷﻓراد ﺗﻧﺗﻣﻳﺎن إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳر
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،7وﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً ﺑـ«اﺿطراب» اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﺣﻛم إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻛﺎر .ﻛﺎﻧت
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﻧﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ اﻵن ﺑﻣرﺣﻠﺔ «اﻟﻧﻬﺿﺔ» أو «اﻹﺻﻼح» واﻟﺗﻲ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﺑﻌض وﺻف «ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻌرﺑﻲ» .وﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺻدر ﻋن ﻣرﺟﻌﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ﻫذﻩ
وﻳﻌﺑر ﺗﻌددﻫﺎ وﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻋن إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ «اﻻﺿطراب» اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ .إﻧﻬﺎ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﻣرﺣﻠﺔّ ،

وﺗﻘدم ﻏﻳرﻫم؟» .وﻫذا ﺳؤاﻝ
ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﻛﻳب أرﺳﻼن ﺗﺣت ﺳؤاﻝ« :ﻟﻣﺎذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺳﻠﻣون ّ
ﻣﻌﻳﺎري ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻟﻣﺎﻳزﻝ ﺣﺎﺿ ًار ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ،وأﺛﺎروﻟﻣﺎﻳزﻝ ﻳﺛﻳر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ
اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ،و«ﺣﻠّﻬﺎ» .وﻫو ﻳرﺗد إﻟﻰ ﺳؤاﻝ اﻟﺣداﺛﺔ ذاﺗﻬﺎ.

ﺗﺳﻣﺢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻬذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺟﺎﻧﺑﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ «اﻻﺿطراب»
اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻷﺧر ،وﻋﻣﻠﻳﺔ اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻪ اﻟﺗﻣﺛﻠﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ ،أو اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .وﻫﻣﺎ ﺟﺎﻧب «اﻟﺗوﻓﻳق»
) (Eclectismeوﺟﺎﻧب «اﻟﺗﻠﻔﻳق» ) .(Syncretismeاﻟﺗوﻓﻳق واﻟﺗﻠﻔﻳق ﻟﻳﺳﺎ ﺷﻳﺋﺎً واﺣداً ﺑﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ

ٍ
ٍ
ﻣﻌﻘوﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
أﺳﺎس
ﻟﻶﺧر .ﻓﺎﻟﺗوﻓﻳق ﻣذﻫب ﻻﻳﺟﻣﻊ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم إﻻﻣﺎﻛﺎﻧت وﺣدﺗﻪ ﻣﺑﻧﻳﺔً ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻣﻌﺎن وآراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣذﻫب واﺣد ،ﻻﺗﺑدو ﻟﻣن ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم
ﻳﻘوم اﻟﺗﻠﻔﻳق ﻋﻠﻰ «اﻟﺟﻣﻊ ﻣﺎﺑﻳن
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اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ إدراك ﺑواطﻧﻬﺎ» .ﻓﻳﺧﺗﻠف اﻟﺗوﻓﻳق ﻋن اﻟﺗﻠﻔﻳق ﺑﺗﻌﻣﻘﻪ ﻓﻲ ﺑواطن اﻷﻣور ،وﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدﻗﻳق،
واﻟﺗوﺣﻳد اﻟﻣﺗﻣﺎﺳك .إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﻓﻳق إﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠﻔﻳق ﺗﺑﺧﻳﺳﻲ وازدراﺋﻲ».8
إن اﻻﺿطراب اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ،وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻳﻛون إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻠﺑﻳﺎً ،ﻓﻔﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻳرﺗد إﻟﻰ ﻗراءة «ﺧﺎطﺋﺔ» ﻟﻠﻣﻔﻬوم .ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻘراءة «اﻟﺧﺎطﺋﺔ» ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﻌف ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘراءة ،أو ﻧﻘص
ﻓﻲ اﻟدراﻳﺔ ﺑﺣدود اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﻝ ﻫﻲ ﺑﻠﻐﺔ ادوار ﺳﻌﻳد «ﺟزء ﻣن ﻧﻘﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﻳﺎت ﻣن ٍ
ﺑﻳﺋﺔ إﻟﻰ
أﺧرى» .9ﻻﻳﻌﻧﻲ رد اﻻﺿطراب اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ أو «اﻟﺗﻠﻔﻳﻘﻲ» إﻟﻰ ﺷروط ﻋﻣﻠﻳﺔ «اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ
ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﻳﺎت» ﻧﻔﻲ «اﻟﺗﻠﻔﻳﻘﻳﺔ» ﻋﻧﻪ ،ﺑﻝ ﻣﺟرد ﻓﻬم ﻟﻌﻣﻠﻳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ «ﻳﻠﻔﻘط ﺑﻳن ﻧظرﻳﺗﻳن» .وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ-ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ ﻣﺟردة .إﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻻﺗﻘﺑﻝ اﻟﺣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺿﻳق ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻝ ﻻﺑد ﻣن ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ.
ﻳﺗﻧﻣذج ﻫذا اﻟﺗﻠﻔﻳق أﻛﺛر ﻣﺎﻳﺗﻧﻣذج ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ «اﻟﺗﻠﻔﻳق» ﺑﻳن «اﻟدﻳن» و«اﻟﻌﻠم» .ﺳﺑق ﻟﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ أن
طرح ذﻟك ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻌﻘﻝ ،ﻣﺣﺎوﻻً ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄوﻳﻝ .ﻟﻛن ﻣن دﺷﻧﻬﺎ ﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ ﻗد ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﺗﻠﻔﻳﻘﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻓﻲ ﻣﺟرى دﻓﺎﻋﻪ ﻋن ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ اﻹﺳﻼم
ﻟﻠﺗواؤم ﻣﻊ ﻣﺑﺎدىء اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﺑﻌد ﺗﺟرﻳدﻩ ﻣن «اﻟﻣزﻳدات» ،واﻟﻌودة ﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﺻﻝ اﻟﻣؤﺳس اﻷوﻝ .وﺗﺟﻠﻰ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﻳرﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟـ«اﻟطﻳور اﻷﺑﺎﺑﻳﻝ» .ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺗطور إﻟﻰ ﻣوﺟﺔ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ
اﺳﻣط إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ» .واﻟواﻗﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ «أﺳﻠﻣﺔ» ﻟﻠﻌﻠم ،ﺑﻝ ﻟﻺﺑﺳﻳﺗﻣوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻪ ،ﺧﺎﻟطﺔ ﺑﻳن
ﺳﺎﺣﺗﻳن ﻣﺗﻐﺎﻳرﺗﻳن أﺷد اﻟﺗﻐﺎﻳر ﻫﻣﺎ ﺳﺎﺣﺔ «اﻟدﻳن» وﺳﺎﺣﺔ «اﻟﻌﻠم» ،وﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ،وطرﻳﻘﺔ
ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رؤﻳﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟم .ﻓﺎﻟدﻳن ﺛﺎﺑت ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻌﻠم ﻣﺗﻐﻳر ،وﻻﻳﻛﺑر اﻟدﻳن ،وﻻﺗﻌﻠو ﻫﻳﺑﺗﻪ ،ﺑﻣﻧﺎﻫﺞ دراﺳﺔ
«اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم» .ﻓﺗﺻدر إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻣﺎ ﻳﻧﻔﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟوﻫرﻳﺎً أو ﻳؤﺳﺳﻬﺎ ،وﻫو
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﺗﻐﻳر واﻟﺗﺣوﻝ واﻟﺗطور ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﻘطﻳﻌﺔ وﻟﻳس ﺑطرﻳﻘﺔ ﺧطﻳﺔ ﺳﺑﺑﻳﺔ .إن ﻣﺻطﻠﺢ «اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘرآن» ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻧﻣوذج ﻣﻛﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻠﻔﻳق ،ﻓﺎﻟﻣﻌﺟزة ﻓﻲ اﻷﺻﻝ وﻓﻲ اﻷدﻳﺎن ﻛﺎﻓﺔً ﺗﺗم ﺿد ﻗواﻋد
اﻟﻣﻌﻘوﻝ واﺳﺗﻧﺋﻧﺎﻓﺎً اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺔ «إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ» ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ «اﻟﺗﻠﻔﻳﻘﻳﺔ» اﻷﻛﺑر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ «ﺟدﻳﺔ» ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ،
وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻷﻓﻛﺎرﻫﺎ .وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺟزءاً ﻣن ﺟﻧوح طﺎغ ﻷﺳﻠﻣﺔ اﻟﺣداﺛﺔ.10
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق وﻟدت ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟطب اﻟﻧﺑوي واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﻳن دراﺳﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﻗﺗﺻﺎد أو اﻟطب وﺑﻳن دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟطب أو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻓﻲ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻛﺎﻧت آﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﺗﻲ اﻧﻐﻠق ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻲ آﻟﻳﺔ ﻣظﻬرة ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻻآﻟﻳﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣوﻟّدة ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم «اﻷﺳﻠﻣﺎت» ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻫﻣﺷت ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗﺎً ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث،
وﻏﺎب اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠم أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪٕ ،واﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻد.
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إن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳق طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﺗﺗﺳم ﺑطﺎﻗﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﻘط ﻋﻧﺎﺻر
ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم وﺗﺿﻳف إﻟﻳﻪ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ،ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗطورﻩ ﺟذرﻳﺎً ،وأن ﺗوﻟّد ﻣﻔﺎﻫﻳم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أدوات ﺗﻔﻛﻳر
ﺟدﻳدة ،ﺑواﺳطﺔ ﺗطوﻳرﻩ أو اﻟﻘطﻳﻌﺔ ﻣﻌﻪ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻘطﻳﻌﺔ ﻣﻌﻪ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻣن ﻧﻣوذج
إرﺷﺎدي  Paradigmeأو ﻣرﺟﻌﻳﺔ أﺧرى ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم .11وﻳرﺗد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗطور اﻟﻔﻛر ﻋﺎﻣﺔً إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ،
وﻟﻛن دوﻣﺎً ﻓﻲ ﺷروط ﺗﺣدﻳﺎت ﻣﻠﺣﺔ ،ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺳؤاﻝ أرﺳﻼن« :ﻟﻣﺎذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺳﻠﻣون
وﺗﻘدم ﻏﻳرﻫم؟» .وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳؤاﻝ أرﺳﻼن ،وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻐزو اﻟﻐرﺑﻲ ،وﺗﺣوﻳﻠﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ
ّ
دوﻟﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﻌﻣرةٕ ،وارﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﻳﻳر وﻧظم ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ-اﻷﻣﺔ ووﺣداﺗﻪ:
اﻟﻔرد واﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺣرﻳﺎت...إﻟﺦ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳؤاﻝ ﻋن ﺗﺧﺻﻳص «اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن» ﻳﺛﻳر إﺷﻛﺎﻟﻳﺔً ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳوﻣﺋذ
ﻫﻲ ﺑﻳن اﻹﺳﻼم واﻟﻐرب ،ﻟﻛن ﺑﺎت ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﻳﺛﻳر إﺷﻛﺎﻟﻳﺔً اﻟﻳوم ،ﻓﻣﺎﻧﺳﻣﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻳس إﻻ ﻓﺿﺎء
ﻓﺳﻳﺣﺎً ﺗﻛون ﻓﻳﻪ اﻟﻔروق ﺑﻳن إﺣدى دوﻟﻪ ودوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ أﺧرى ،ﺑﻝ واﻟﻔروق داﺧﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻝ دوﻟﺔ أﻗوى وأﻛﺑر

ﺑﻳﺔ أﺧرى ،ﺑﻘدر ﻣﺎأن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻐرﺑﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺗطور ﺑﺳر ٍ
دوﻟﺔ ﻏر ٍ
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻣﻊ ٍ
ﻋﺎت

ﻛﺑﻳ ٍرة ،وﻳﺳﺎﺋﻝ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،طﺎرﺣﺎً أﺳﺋﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟدﻳن واﻟﻣواطﻧﺔ
وﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع ،وﻣﻌﻳداً اﻟﻧظر ﺑﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻵن اﻟذي ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﻓﻳق ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠﻔﻳق اﺧﺗﻼﻓﺎً ﺟذرﻳﺎً ،ﻣﺛﻳ اًر اﺿطراب اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﺑﻣﻌﻧﻳﻳﻪ
اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﻳن اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ ،ﻓﺈن ﺿﻐوط ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳؤاﻝ أرﺳﻼن ،وﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳﺎت
اﻟﻐرب ﺑﺈطﻼق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت ،وﺑﻧﺎء وﺣدة اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر وﻧظم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ
)اﻟدوﻟﺔ-اﻷﻣﺔ( ﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ اﻟﺗوﻓﻳق واﻟﺗﻠﻔﻳق ﻓﻲ آن واﺣد .ودوﻣﺎً ﻳﻛون اﻟﺗوﻓﻳق ﻣﻔﺗوﺣﺎً ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻷﻧﻪ
ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘروﺋﻳﺔ واﻟﺗﺄوﻳﻝ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻛون أﻓق اﻟﺗﻠﻔﻳق ﻣﺳدوداً .أﻓﺿت إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ « ْﻗوﻣﻧﺔ» اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ،أي ْﻗوﻣﻧﺔ ﻣﺎﻻ ﻳﻣﻛن ﻗوﻣﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ اﻣﺑراطورﻳﺎً ،ذﻟك أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗرﺗد إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟدوﻟﺔ-

اﻷﻣﺔ ) ،(Etat‐ nationاﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻧﻣوذﺟﺎً ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻧﻣوذج اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرﺗد ﻣﻔﻬوم اﻻﻣﺑرطورﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻧﻪ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﻧﺔ .ﻛﺎن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻠﻔﻳق ﺑﻳن ﻣﻔﻬوﻣﻳن ﻣﺗﺿﺎدﻳن ،ﻓﻣﻔﻬوم
اﻟدوﻟﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻣوﺣد ﻫو اﻷﻣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘوم ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻌددﻳﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻠﻐﺎت
واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻷﻋراف ﻳﻠﺣم ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم «اﻟﻣﻠّﺔ» .وﺑﻛﻼم ﻣﻛﺛف ﻓﺈن ﻣﻧطق اﻟدوﻟﺔ ﻫو ﻣﻧطق اﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺗوﺣﻳد
واﻟﺗﺟرﻳد واﻟﺗﻌﻣﻳم ،وﻫو ﻣﻧطق اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻣﻧطق اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ أو اﻟﺳﻠطﻧﺔ-اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫو ﻣﻧطق اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ،أو ﻣﻧطق اﻻﻋﺗﺑﺎط.12
واﻷﻣﺔ ﻟﻳﺳت اﻟﻣﻠّﺔ ،ﺑﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻬﺎ .وﻻﺗﺣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺗوﻓﻳق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻠﺔ أو ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم
اﻷﻣﺔ أو ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘوﻣﻲ ،ﻓﻬذا ﺗﻠﻔﻳق وﻟﻳس ﺗوﻓﻳﻘﺎً .ﻓﺎﻷﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﻳﺣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ-اﻷﻣﺔ
ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﻠّﺔ ﻣﻔﻬوم دﻳﻧﻲ ﻳﺣﻳﻝ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ وﻳﺟﺳدﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎن .ﻟﻘد أﻓﺿت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻠﻔﻳق
ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﻧﺔ )اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ( واﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ )اﻟدوﻟﺔ-اﻷﻣﺔ( إﻟﻰ ﺗﻛون اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟطوراﻧﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﻘوﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﺷﻌوب
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اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ دوﻟﺔ ﺣدﻳﺛﺔ واﺣدة ﺗﻌﺗم ﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﺔ-اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻧﺳﺗﻬﺎ ﻟـ«ﻛﺛ ٍرة ﻛﺎﺛ ٍرة» ﻣن اﻷﻣم.
اﻷﻣﺔ واﻟﻣﻠّﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ دﻳﻧﻳﺎً ،ذﻟك أن اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ-
وﻻﻳﻧﺣﻝ ﺳؤاﻝ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ّ

اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ واﻟوﺣدة اﻟﻠﻐوﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﺗﺣوﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺷﺧﺻﺎﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣودﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت أﻓﻘﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ
وﻳﺳود اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻲ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻟدﻳﻣوﻣﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻻﺛﻧﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗراث واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ،ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم
اﻷﻣﺔ اﻟﺣدﻳث أو اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣدﻳث ﺑﺎﻷﻣﺔ ﻫو ﺷﻲء ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻛﻠﻳﺎً ،وﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗطور واﻟﺗﺣوﻝ .وﻣﺎﺳﺟﻠﻪ ﻧﺷوء
اﻟدوﻟﺔ-اﻷﻣﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻫو ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ « ْﻗوﻣﻧﺔ» ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ،أي ﺗوﺣﻳدﻩ.
ﻟﻘد واﺟﻪ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻳﺷﻛﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ﻧﻔﻳﺎً
ﻟﻧﻣوذج اﻟدوﻟﺔ .وﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺣ ّﻝ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎﻳﺳﻧدﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﻓﻘﻪ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .وﻟﻬذا ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﻔﻬوم ﺟدﻳدٕ ،واﺿﻔﺎء اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺿﻔﺎء ﺳﻣو اﻟﻔﻛرة
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ .ﺑﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻹﺳﻼم واﻟﺣداﺛﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﺣﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺧطﺎب اﻟﻔﻛري اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎً ،ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻘطﻳﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻠور ﻧظرﻳﺔ «اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ» وﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ .واﻟواﻗﻊ
أن أﺑﺎ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي اﻟذي اﺳﺗم ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻛﺎر ﻟم ﻳﻔﻌﻝ ﻫﻧﺎ ﺳوى ﻗﻠب ﻣﻔﻬوم
«اﻟﺳﻳﺎدة» ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣن اﻷﻣﺔ أو اﻟﺷﻌب إﻟﻰ اﷲ .ﻓﻲ إطﺎر دراﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻧظرﻳﺎت،
ﻛﺎﻧت ﻧظرﻳﺔ «اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ» ﻧظرﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻳز اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗد إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻣﻛن
وﺻﻔﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻟوﻣﺑﺎر ﺑـ«ﻣﺛﺎﻗﻔﺔ ﻣﺿﺎدة» ،13أو ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻣﻳر أﻣﻳن ﺑـ«ﺗﻣرﻛز أوروﺑﻲ ﻣﻌﻛوس» ،14وﻫﻲ ﻧظرﻳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ
إﻟﻰ ﺣﻳز ﻣن ﺣﻳزات اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة أو اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ طورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ اﻟﺗوﺗﺎﻟﻳﺗﺎري ،وﻟﻬذا وﺟد اﻟﻣودودي أن
ﻧﻣوذج اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻓق ﻧظرﻳﺔ «اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ ﷲ» أو «اﻟﺳﻳﺎدة» ﻫﻲ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗوﺗﺎﻟﻳﺗﺎرﻳﺔ اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ
واﻟﻧﺎزﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺧطط ﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ ،ووﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣودودي ﺑـ«ﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻬﻳﺔ
أو ﺛﻳوﻗراطﻳﺔ».15
ﺑﻳﺋﺔ إﻟﻰ ﺑ ٍ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ أو اﻟﻣﺿﺎدة ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﺗﻌﻘﻳدات اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻸﻓﻛﺎر ﻣن ٍ
ﻳﺋﺔ أﺧرى ،وﻣن
ﻣﻌﻳﻧﺔ إﻟﻰ ٍ
ٍ
ٍ
ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧﻬﺎ .وﻫﻲ ﻫﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﺑﺎدﻝ «اﻟطﺑﻳﻌﻲ» ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗم
ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﺷروط ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣت اﻟﻔوارق ﺑﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺣوﻝ اﻻﺧﺗﻼف إﻟﻰ
ﻣﺎﻳﻘوض ذﻟك.
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺎﻫوي ﺑﻳن ﺛﻘﺎﻓﺗﻳن ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻳﻪ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ّ
إن اﻻﺿطراب اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻫو ﻣن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ أو ﺗرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣوﻻت ﺟذرﻳﺔ،
وﻫﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺟزءًا ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻛرﻳﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺑﺣﺛﺎً ﻧﻣوذﺟﻳﺎً ﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ واﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ .وﻗد اﺗﺳم ﻫذا
اﻻﺿطراب ﺑﻘوة اﻟﻣوﺟﺔ أو اﻟﺗﻳﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر وﻻﺳﻳﻣﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﺳﺑب طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ
ﺑدأت ﻋﻧﻳﻔﺔ ﺑﻳن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏرﺑﻳﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘوة وﻓﺗﺢ اﻟﻌﺎﻟم وﺑﻳن ﺛﻘﺎﻓﺔ راﺳﺧﺔ اﻟﺟذور أﺻﻳﺑت
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ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ وﺑﻣواﺟﻬﺔ أﺳﺋﻠﺔ ٕواﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻣن طراز ﺟدﻳد ﻟم ﺗﻛن ﻣن «اﻟﻧوازﻟط» اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن ﻗﺑﻝ .وﻫذﻩ
ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﺿطراب اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻛون اﻟﺑﺳﻳط ﻟﻌﻣﻠﻳﺗﻲ اﻟﺗوﻓﻳق واﻟﺗﻠﻔﻳق ،وﻟﻛن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻻﺿطراب ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ «ﻋْﻠوﻣﺗﻪ» أو إﺿﺎﻓﺔ إﻫﺎب ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺣﻛم ﻣﺗﺳق ﻋﻠﻳﻪ .وﻳﺑدو أﺧطرﻫﺎ -ﻣﻊ
أﻧﻪ ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ -ﻓﻲ اﻻﺿطراب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻌﻘﻳد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻠﻔﻳق ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻐﺷﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﻳﻠﺔ
اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟطﻠﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷﻣم اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﻛوراث ﻟﺗﺟﺎوز «اﻟوﻋﻲ اﻟﻔﺎﺟﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ»
إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﻌﻪ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻳﻪ.
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 -14سمير أمين ،نحو نظرية للثقافة ،نقد التمركز األوروبي والتمركز األوروبي المعكوس ،معھد اإلنماء العربي ،بيروت1989 ،م،
ص.129-126
 -15أبو األعلى المودودي ،نظرية اإلسالم وھديه في السياسة والقانون والدستور ،دمشق ،دار الفكر1969 ،م ،ص.31-30

8

اﻟﻧﺷر اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻷﺻوﻝ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟدﻻﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

ﻗﺎﻝ ﻓرﻳدرﻳش ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ  ،F. Meineckeﺻﺎﺣب اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺷﻬور« :ظﻬور اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ»

اﻟﺷﺎﻋر اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ
إﻧﻪ ﻟوﻻ ﻏوﺗﻪ Goetheﻟﻣﺎ ﻛﺎن راﻧﻛﻪ - L.Ranke 1وﻏوﺗﻪ ﻫو
ُ
أﻣﺎ ارﻧﻛﻪ ﻓﻬو زﻋﻳم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ أواﺳط
واﻟﺗﻧوﻳري اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﻳرّ ،
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .وﻣﺎ ِ
ﻳﻘﺻ ُدﻩُ ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ َرﺑط اﻟﻣذﻫب اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ واﻷوروﺑﻲ اﻟﺣدﻳث ﺑﺷﺄن
ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر،
ﻓﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وطراﺋق ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ،ﺑﺎﻟﻧزوع اﻟﺗﻧوﻳري اﻟذي ﱠ

ات
وﻧﺿﺞ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﻟﻛﻲ ﱠ
ﺗﺗﻛون ﻟدﻳﻧﺎ إﺷﺎر ٌ
ﻋﻣﺎ ِ
ﻧﺳﺗﻌرض أﺳﻣﺎء
ﺳﻧﻌود إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ وﻣراﻣﻳﻬﺎ-
ﻣؤرخ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ -اﻟﺗﻲ
ﻳﻘﺻ ُدﻩُ ﱢ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
وﺷﺧﺻﻳﺎت ذﻛرﻫﺎ ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﻬﻳدات ﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .ﻓﻔﻲ
أﻋﻼم
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺣت ﻋﻧوان :اﻟﻣﻣﻬﱢدون ،ﻳذﻛر اﻟﻛﺎﺗب ﻣن أﻋﻼم اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻳﺧﺻص ﻓﺻﻼً ﻟﻔوﻟﻳﺗرVoltaire
ﻋﺷر ُﻛﻼًّ ﻣن ﺷﻳﻔﺗﺳﺑري وﻻﻳﺑﻧﺗز وأرﻧوﻟد وﻓﻳﻛو .ﺛم
ّ
وﻓﺻﻼً آﺧر ﻟﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو  ،Montesquieuوﻓﺻﻼً راﺑﻌﺎً «ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ» ﻟدى
اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن ﺑﻌد ﻓوﻟﻳﺗر وﻣوﻧﺗﻳﺳﻛﻳو ﻫم ﺗﻳرﻏو Turgotوﻛوﻧدورﺳﻳﻪ

وروﺳو  Rousseauوﺑوﻻﻧﺟﻳﻪ ..اﻟﺦ .وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ
 Condorcetودﻳدرو Diderot
ّ
اﻟﺧﺎﻣس ﻳﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻧﻬﺿوي ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ؛ ﻓﻳذﻛر ﻛﻼً ﻣن

دﻳﻔﻳد ﻫﻳوم  Humeوﻏﻳﺑون  Gibbonوروﺑرﺗﺳون  ،Robertsonﺛم ﻳﺧﺻﱢص اﻟﻔﺻﻝ

ﺳﻣﺎﻫم اﻟﻣﻣﻬﱢدﻳن ﻟﻠروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ وأﻫ ﱡﻣﻬم ﻓﻳرﻏﺳونFerguson
َ
اﻟﺳﺎدس ﻟﻣن ّ
و .2Burkeوﻫذﻩ اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺳﺗﺔ ﻣن ﻛﺗﺎب «ظﻬور اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ» ﺗﺷ ّﻛﻝ اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻣﻧﻪ،
ﱠص ﻟﻼﺗّﺟﺎﻩ أو اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧوﻳرﻳﺔ ﻓﺎﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﻓﺎﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ
ﻗﺳﻣﻪُ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﺧﺻ ٌ
أﻣﺎ ُ
ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ .وﻫو ﻳﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻوﻝ ،أوﻟﻬﺎ ﻋن ظﻬور اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ

1

اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻋﻠﻰ ﻳدي ﻟﺳﻧﻎ  Lessingو ،Winckelmannﺛم إطﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة

اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻣوزر  Moserﺛم ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻫردر ،Herderوﻳﺗﻠو ذﻟك
اﻟﻧزوﻋﻳن ﺗﺟﻠﱠَﻳﺎ ﻓﻳﻪ:
أن
ﻓﺻ ٌﻝ واﺳﻊ ﻋن ﻏوﺗﻪ Goethe
ﻳﻌﺗﺑر ﻓﻳﻪ َ
ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ ّ Meinecke
َ
ُ
اﻟﻧزوع اﻟﻧﻬﺿوي/اﻹﻧﺳﺎﻧوي ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﻧزوع اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ/اﻟﺗﺎرﻳﺣﺎﻧﻲ ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.3

أن ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺧﺻﱠص ﻟﻠﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣذﻫب
إن
َ
اﻟﻼﻓت ﻓﻲ اﻷﻣر ّ
ّ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺻ ُﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ إﻟﻰ أﻋﻼم ﺗﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻷﻟﻣﺎن وﻫم ﺑورﻛﻬﺎرت
وﻓون راﻧﻛﻪ ودروﻳﺳن وﻣوﻣﺳن ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ اﻟذﻳن أﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﺳو ِادﻫﺎ ﺑﺎﻷﺻوﻝ
اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗرروﻫﺎ ﻣﺛﻝ ﺷﻼﻳرﻣﺎﺧر وﺗروﻳﻠﺗش وﻣﺎﻛس ﻓﻳﺑر وﻣﻳﻠﻳﺑﺎﻧد ،وﻳﻘوﻝ ﻣﻘ ﱢدم

اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﻛﺗﺎب ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ إﻧﻪ اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﺳﺗﻌراض اﻟﻌواﻟم اﻟﺟدﻳدة
اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ أﺻﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ،أﻣﺎ أﻋﻼﻣﻬﺎ أﻧﻔُﺳﻬم ﻓﻘد ﻛﺗب ﻋﻧﻬم در ٍ
اﺳﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ4؛
ّ
ُ ُْ
ُ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺗُﻪُ ﺑﻳن ﺑورﻛﻬﺎرت وراﻧ َﻛﻪ.5
I
أي
وﻋﻠﻰ ّ
ٍ
إﻳﺿﺎﺣﺎت

دﻳن ﻟﻠﺳﺎدة اﻟﺣﺎﺿرﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ،وﻟﻠﻘراء ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،ﺑﻌدة
ﺣﺎﻝ ،ﻓﺄﻧﺎ َﻣ ٌ
ﺗدور ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻋﻠﻰ
ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗﻘدﻳم ﻟﻣﺣﺎﺿرﺗﻲ ﻋن اﻟﻧﺷر اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻌرﺑﻲُ ،

ﺳﺑب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺗُﻪُ ﺑﻧﺷر اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ.
إن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﺄوروﺑﺎ ﺷﻬد طﻔرةً ﻫﺎﺋﻠﺔً ﻓﻲ ﻧﺷر
وﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻗو ُﻝ ّ
ُﻛﺗُب اﻟﺗُراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻓﻧوﻧِﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ و ِ
ﺗﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
أﺟﻧﺎﺳﻬﺎ .وﻫﻲ ْ

ﻣن ﺿﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ واﻷوروﺑﻳﺔ ذات اﻟﺧﻠﻔﻳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ .وﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔٌ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻋن ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻧﺷرﻫﺎ

اﻧﺻﺑت ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﻳﺔُ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﺗرﺟﻣﺗﻪ وﺷروﺣﻪ
ﺑﺄوروﺑﺎ .ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ّ
وﺗﻔﺳﻳراﺗﻪ واﻟردود ﻋﻠﻳﻪ ،واﺳﺗﻣرت ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﻳﺔُ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﻳن اﻟﻼﺣﻘﺗﻳنٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت
اﻟدواﻓﻊ واﻷﻫداف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ،أي ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧوﻳر ﻓﻲ

2

اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر .وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺟرت اﻟﻌﻧﺎﻳﺔُ ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻوص

اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ،وأﻗ ّﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ.
وازدادت ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔُ زﺧﻣﺎً ﺑﻌد ظﻬور اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر .وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ق وﺗو ٍاز ﻓﻲ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗَ َﺳ ُﺎو ٌ
اﻟﻧﺷر واﻟﺗدﻗﻳق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻳن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌﺑرﻳﺔ واﻟ ُﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ

واﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ واﻟﺗرﻛﻳﺔ؛ ﻓﻳﻣﺎ ﺻﺎر ُﻳ ْﻌ َر ُ
ف ﺑﻌﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ .6وﻫو ٌ
زﻣﺎن اﺧﺗﻠطت ﻓﻳﻪ اﻟدواﻓﻊُ
ﺗﺑﻠورت
واﻟﻐﺎﻳﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺟداﻟﻲ واﻟﺗﻧوﻳري واﻟﱡﻠﻐوي واﻟ ُﻣﻘﺎرن .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟزﻣﺎن اﻟذي
ْ
ٍ
وﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﻛرةُ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻷُوروﺑﺎ وأُﺻوﻟﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋواﻟم اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺣﺿﺎرة؛

ﻣﺎﻳﻧﻛﻪ ﺑﻳن اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ/اﻟﻧﻬﺿوﻳﺔ
ﻣﺗﻌددة وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ .وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺑط اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ َ
واﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ِ
ﻧﻔﺳﻪ :ﻓﻛرةً أو رؤﻳﺔً ﺟدﻳدةً ﻟﻌواﻟم اﻟذات
واﻵﺧر ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻬﺟﺎً وطرﻳﻘﺔ ﻟرؤﻳﺔ ﻋواﻟم اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻوص
ٍ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ،
ﺗرﻛﻳز اﻟﻌﻧﺎﺻر
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً أو أدﺑﻳﺎً أو ﻓﻠﺳﻔﻳﺎً .وﻳﻣﻛن
ُ
اﻟﻣﺗطورة ﻋﺑر ﻗرﻧﻳن ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻣور:7
اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ و
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟرؤﻳﺔ
ﱢ
ﱢ

ﱠس ﻓﻛرﻳﺎً وﺛﻘﺎﻓﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳراث اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ،وﻣن
أوﻻًّ :
أن أوروﺑﺎ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺄﺳ ُ
ٍ
إﺣﻳﺎء ﻟﻬذﻳن
اﻟﻧظُم واﻟﻘواﻧﻳن وﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳراث اﻟروﻣﺎﻧﻲ .وﻟذا ﻻ ُﺑ ﱠد ﻣن
ﺣﻳث ُ
اﻟﻣﻳراﺛﻳن وﻟﻧﺎﺣﻳﺗﻳن :ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﻳم اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺗﻳن ،وﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟواﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً أو

ﺑطرق ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛﻝ اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻟﻌﺑرﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ.
ٍ
ﺛﺎﻧﻳﺎً :أن ﻫﻧﺎك ﺣﺿﺎر ٍ
ك ﻣﺎ
ات
ﻳﻣﻛن اﻹﻓﺎدةُ ﻣﻧﻪ أو اﻟﺗﻧﺎﻓُ ُس
وﺛﻘﺎﻓﺎت أُﺧرى ﻋرﻳﻘﺔ ،ﺗﻣﺗﻠ ُ
ّ
ُ
اﻟﺗﻘﺎﺑ ُﻝ ﻣﻌﻪ؛ وﻣن ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺻﻳﻧﻳﺔُ واﻟﻬﻧدﻳﺔُ واﻟﻣﺻرﻳﺔُ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
و ُ
أن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺻﻝ أوروﺑﺎ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ
واﻟﺑﺎﺑﻠﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ّ
واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻌﺑرﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ )اﻟﻘرﻧﺎن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن

اﻟﺗﻣﺎﻳزات واﻷﻣﻳﺎﻝ اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﺗُﺟﺎﻩ ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﻳن
ﻋﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص( ظﻬرت
ُ
اﻟﺳﻠب واﻹﻳﺟﺎب واﻟﺗﺣرر واﻻﻣﺗﻼك ،ﻓﺗﺟﻠّت ﺑوﺿو ٍح ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف

ﻣن اﻟﺷرق اﻟﻘدﻳم واﻟوﺳﻳط واﻟﺣدﻳث وﻋواﻟﻣﻪ اﻟﻛﺑرى.
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ﺛﺎﻟﺛﺎً :وﻓﻲ أواﺧر ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑﺎﻟذات ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳت ﻓﻛرﺗﺎ
اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ؛ وﻓﻳﻣﺎ ﺻﺎر ﻳﻌرف ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻟﻧزوﻋﻳنِ :
اﻟﻌ ْﻠﻣوي واﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ،
ُ
ٍ
أن اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﺣﺗﺔ
أو اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ واﻷﻟﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ .ﻓ أرى اﻟﻌﻠﻣوﻳون واﻟوﺿﻌﺎﻧﻳون ّ

واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ ُﻳﻌﺗﺑر
َ
أن «اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ»
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ .ورأى اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳون
«ﺣﻘﻳﻘﺔً ﻋﻠﻣﻳﺔ»
ﱢ
ُ
اﻟﻣﺗﻛوﻧون وﻗﺗﻬﺎ ّ
ق ﺗﺎرﻳﺧﻲ/ﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ؛ ﻓﻲ
ق ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳـﺔ ،وﺷـ ّ
ذات ﺷﻘﱠﻳن :ﺷـ ّ
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﺗﻛوﻳﻧـﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻳﺔ واﻟﻧـﻔﺳﻳﺔ .ﻓﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟﻧﺗﻳـﺟﺔ

اﻟﻣﺎدﻳون ،واﻟﻣﺛـﺎﻟﻳون اﻟﻌﻘﻼﻧـﻳون ،وظﻬـرت ﺗﻠك اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻛﺑـرى اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺻـﻝ ظﻬـور
ّ
اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ Human SciencesأوGeisteswissenschaften؛ واﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻧظر
اﻟﻌﺎم.8
ﻋﻠم اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ّ
اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﻳن اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﻳن ﻫو ُ
راﺑﻌﺎً وأﺧﻳ ارً :ﺗﺟﻠﱠﻰ اﻟﻧزوع اﻹﻧﺳﺎﻧوي/اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ أو اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ/اﻹﻧﺳﺎﻧوي ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ

اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻷﻟﻣﺎن ،وﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﻻﻫوﺗﻳﻲ اﻟﺗﺣرر واﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣن اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت ،وأﺧﻳ اًر ﻓﻲ
ﺣﺿن ﻫذا اﻟﻧزوع اﻟذي ﺻﺎر
ﻣؤرﺧﻳن ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت .وﻓﻲ ْ
أﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟ ّ
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ؛ ﻟﻌﺑت اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﺎ ،وﻧﺷرات
ﻓﻠﺳﻔﺔً وﻓﻛ اًر وﻣدارس أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ُﻋرﻓت

اﻟﻧﺻوص اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ دو اًر رﺋﻳﺳﻳﺎً أو اﻟدور اﻟرﺋﻳﺳﻲ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺋﺎت ﺑزﻏت اﻟﻣرﺣﻠﺔُ

اﻟراﺑﻌﺔُ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗُراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ .ﻓﺎﻟﻧﺎﺷرون أو اﻟﻣﺣﻘّﻘون ﻟﻼﻋﻣﺎﻝ
ﻛﺑﺎرُﻫم ُﻫ ْم ﻓﻲ َﻛﺛْرﺗﻬم اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﺗﻼﻣذةٌ ﻣﺑﺎﺷرون ﻟﻠﻣدارس
اﻟﺗُراﺛﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى أو ُ
ٍ
اء أﻛﺎﻧت
اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ،ﻧﺷرات اﻋﺗﺑروﻫﺎ ﻧﺷرات ﻋﻠﻣﻳﺔ وﺳو ٌ
ﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ أو ﻋرﺑﻳﺔ.
ﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ/روﻣﺎﻧﻳﺔ أوﻋﺑرﻳﺔ أو ُ
II
اﻟﻌ ْروي ﺑﻬذا اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲHistorical
َﻧ ُ
اﻟﻣؤرخ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ َ
دﻳن ﻟﻠﻣﻔ ّﻛر و ّ
ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ
واﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ  Historicismأو ﺑﺎﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ  ،9Historismusوﻫو ٌ
ﺗﻣﻳﻳز ُ
أن اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن
ﺑﻳن اﺗﺟﺎﻫﻳن ﻛﺑﻳرﻳن ﺿﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ،وﻳﻌﺗﺑر ّ

وﺗطورات ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﺗﻧظﻳﻣﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺧﺿﻊُ ﻟﻠﻣﻘﺎﻳﻳس ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊُ ﻟﻬﺎ اﻟﺗطورات
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ﻋﻠوم ﻟﻠﻣﺎدة ،وأُﺧرى ﻟﻠروح أو اﻟﻌﻘﻝ
واﻟﻛﺷوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ،أو ﻫﻧﺎك
ٌ
ﻋﻠم اﻟﻌﻠوم ،ﻋﻠوم اﻟﻣﺎدة ،وﻋﻠوم اﻟروح أو اﻟﻌﻘﻝ؛
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲٕ .واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔُ ﻗدﻳﻣﺎً ﻫﻲ ُ

ﻓﺈن اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،وأﻣﺎم ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،وﻋﺟزﻫﺎ ﻓﻲ
ّ
ٍ
ٍ
ﺟدﻳدة -ﻣﺣ ﱠﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
ﺑﺷروط
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﺗﻔﺳﻳر اﻟظواﻫر اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؛ ﺗُ ِﺣ ﱡﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ -

دور اﻟرﺋﻳﺳﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .وﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
ُ
ﻳﻠﻌب اﻟﻌﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺎدي اﻟ َ
اﻟﺣ َﻛ ُم أو اﻟﻣﻘﻳﺎس.
وﻳﺻﺑ ُﺢ اﻟﻔﻬم  Understandingأو  Das Verstehenﻫو َ

و
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣوروﺛﺔُ ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻣﻠﺣﻘﺎﺗُﻬﺎ -وﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻊ
اﻟﻣ ْﻌﻧﻳﺔُ
ُ
ُ
اﻟﻧﺻوص َ
ﺑﺎﻟﻔﻠك واﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟطﺑﻳﻌﺔ -ﻫﻲ ﻣﺎدةُ اﻟﺗﺎرﻳﺦ.10
ق ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء
وﻻ
ﻧﻌرف ﺗﻧظﻳ اًر ﻣﻌﺗﺑ اًر ﻟﻠﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّ ُ
ُ
اﻟواﺿﺢ إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺗّﺟﺎﻩ .ﻟﻛﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻣن اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﻳن اﻟﻣﺗﻌﻣﻘﻳن ﺑﻌدة ﻟُ ٍ
ﻐﺎت

وﺳﺎﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،أو ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻣن ﻻﻫوﺗﻳﻲ اﻟﺗﺣرر
ﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ
ّ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
اﻟﻳﻬودي واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ ذوي اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ ،وﻗد ﺗﻠﻘﱠوا ﺗدرﻳﺑﺎً ﻋﻠﻰ
ُ

اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﻧﺷرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ،

وﻳﻣﻛن ﺗﺑﱡﻳ ُن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻬدﻳن اﻟﻘدﻳم واﻟﺟدﻳد.
واﻷُﺧرى
ُ
ّ
اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ أﻣرﻳن :إﻗﺑﺎﻟُﻬُم ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ
اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ ﻣن ﻣﺛﻝ اﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﺷﻌر واﻟﻣﻧطق واﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻼﻫوت واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ،

ﻋﻠﻣﺎء
ﺑﺎﻋﻬُم ﻓﻲ ﻧﺷراﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺳ ﱠﻣوﻫﺎ ﻋﻧﺎﻳﺔً أو ﺗﺣﻘﻳﻘﺎً أو ﻧﺷ اًر اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ
واﺗّ ُ
ُ
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺎت ﻟﻧﺷر اﻟﻧﺻوص .وﻫم ﻳذﻛرون أﺣﻳﺎﻧﺎً ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻧﺷراﺗﻬم؛ إذ

ﻳذﻛرون  11Lachmannأو ﺑﺎوﻝ ﻣﺎس Maasأو ﻻﻧﻐﻠوا وﺳﻳﻧوﺑوس ،12أو َﻣ ْن ﻛﺗﺑوا
ﻗﺑﻝ ذﻟك .ﻓﺷﺗﺎﻳﻧﺷﻧﺎﻳدر  Steinschneiderﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ -وﻗد ﻧﺷر ﻧﺻوﺻﺎً
وﺳرﻳﺎﻧﻳﺔُ ،-ﻳﺣﻳ ُﻝ ﻋﻠﻰ اﻟذﻳن ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
ﻋرﺑﻳﺔً وﻋﺑرﻳﺔً ُ
ﺣﺗّﻰ وﻫو
ﻳﻘﺎرن ﺑﻳن ُﻧ َﺳﺦ اﻟﻣﺧطوط اﻟذي ﺑﻳن ﻳدﻳﻪ ،ﻣﺳﺗﺷﻬداً ﺑﻬم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو
ُ
ﻳﻣﻛن
اﻟﻧ َﺳ ُﺦ اﻟﻔرﻋﻳﺔُ ،وﻛﻳف
أي اﻟﻣﺧطوطﺎت
اﻷﺻﻝ ،وﻋﻠﻰ ﱢ
ُ
ﻳﻧطﺑق ،وﻣﺎ ﻫﻲ ُ
ُ

اﺳر Bergstrasserﺷﻳﺋﺎً ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ ﻋن
ُ
ﺗرﻛﻳﺑﻬﺎ..إﻟﺦ .13وﻗد ذﻛر ﺑرﻏﺷﺗر ّ
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أﻋدﻫﺎ اﻟﺑﻛري 14وﻧﺷرﻫﺎ أواﺧر
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻋﺎم 1933م ،واﻟﺗﻲ ّ
اﻟﺳﺗﻳﻧﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ!

إن اﻻﺗّﺟﺎﻩ اﻟذي ﻳﺟﻌ ُﻝ ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ِﻋ ْﻠ َم اﻟﻌﻠوم أو ﺳﻘف اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻳﻣﻠك ﻓﻠﺳﻔﺔً
ّ
ورؤﻳﺔً أُﺧرى ﻟﻠﻌﺎﻟَم ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﺻوﻳر واﻟﺗﻔﺳﻳر اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟرؤﻳﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺄ ﱡﻣﻝ ﻋﺎﻟَم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ

ﺻﺎرت ﺗُﻌرف
اﻟﺗﺄﻣﻠﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎﻟَم اﻹﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ،وﻫذﻩ
ْ
ُ
ﺗﺷﺎﺑك اﻟﺑﻳﺑﻠﻲ،
اﺻطﻼﺣﻳﺎً ﺑﺎﻻﺳﺗﺷراق ،ﺑﻌد أن ﺗﺣررت ﻣن اﺷﺗﺑﺎﻛﻳن أو ﺗﺷﺎﺑﻛﻳن :اﻟ ُ

واﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم اﻟﺷرق اﻟﻘدﻳم .15وﻛﺎن اﻟطﻣو ُح أن ُﻳﺻﺑﺢ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺟزًءا ﻣن
ُﺧطﺎطﺔ أو ﺗرﺳﻳﻣﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣﻝ .وﻗد ﺻﺎرت ﻟﻪ ﻋﻼﺋق وﺛﻳﻘﺔٌ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ

أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻧﺎ ﻫﻧﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو اﻟﻌﺎمْ .
ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻝ ﻋدة ﺣﺎﻟت دون اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻳﻪّ .
ات اﻟﻛﺛﻳﻔﺔُ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون اﻷﻟﻣﺎن واﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳون
ﻓﺎﻟﻧﺷر ُ

واﻟﻬوﻟﻧدﻳون واﻷﺳﺑﺎن واﻹﻳطﺎﻟﻳون واﻟﻔرﻧﺳﻳون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر،

وأواﺳط اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .وﻗد اﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻓﻬم وﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ

واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻋن ذﻟك ﺗﺣدث اﻷﺳﺗﺎذ ﻳوﺳف ﻓﺎن أس ﻓﻲ

ﻟﻛن ﻗد ﻳﻛون ﺗﺄﺛﻳر
ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ«:ﻣن ﻓﻠﻬﺎوزن إﻟﻰ ﺑﻳﻛر ،ﱡ
ﺗﻛون ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ»ْ .16
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻋﻠﻰ اﻟدارﺳﻳن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻬم اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﺳﻼم
أﻋﻣق ﻣن ﺗﺄﺛرﻫم ﺑﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﺷر اﻟﺗراﺛﻲ.

ي ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض اﻟطوﻓﺎن اﻟﻧﺷري اﻻﺳﺗﺷراﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
وﺳوف ﺗﺄﺗﻲ ﻟد ﱠ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن
واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﻠﻐوﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر و ُ
ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﻳن اﻟﻠﺗﻳن أﻧﺟزﻫﻣﺎ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺻوص:
اﻟﻌﺷرﻳن،
ٌ

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﻳﺎت واﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ.
III
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ات ﻣﺧﺗﻠطﺔٌ ﻣن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوع اﻹﻧﺳﺎﻧوي
ﻟدﻳﻧﺎ إﺷﺎر ٌ
ﺿﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر؛ وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻧﺷر
وﻧ ْ
واﻵﺧر اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﺗﺑْﻠ ُوِرﻩ ُ
اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟذات أو اﺳﺗﻳﺣﺎﺋﻬﺎ .وﻣن ذﻟك ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻧطوان ﻏﺎﻻن

ﺑﻣﻘد ٍ
ﻣﺔ
ﻗدم ﻟﻬﺎ ّ
1715-1646) Gallandم( ﻟﺣﻛﺎﻳﺎت أﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،وﻗد ّ
ﻟﻠﻧص ﻗﺑﻝ ﺗرﺟﻣﺗﻪ.
ﻋن اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻋن طرﻳﻘﺔ ﺗﺻﺣﻳﺣﻪ وﺗﺣرﻳرﻩ
ّ
وﻛﺎن اﻟﻧﻣﺳﺎوي ﻫﺎﻣر ﻓون ﺑورﻏﺷﺗﺎﻝ ﻗد ﻋرف ﺛﻼث ﻣﺧطوطﺎت ﻟدﻳوان اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻔﺎرﺳﻲ

اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ
ان وﺗرﺟﻣﻪ إﻟﻰ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷرة
َ
اﻟﻛﺑﻳر ﺣﺎﻓظ اﻟﺷﻳرازي ،ﻓﻧﺷر اﻟدﻳو َ
ﻋرﻓﻪ اﻟﺷﺎﻋر اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﻳر ﻏوﺗﻪ  .Goetheواﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻳﻪ ٕواﻟﻰ ﺗر ٍ
ﺟﻣﺔ ﻟﻠﻘرآن ،وأُﺧرى
ﻟﻘﺻﺎﺋد ﻣن اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓرﻳدرﻳش رﻳﻛرت ،Ruckertﻛﺗب ﻏوﺗﻪ

ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺎم واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ
اﻟدﻳوان اﻟﻣﺳ ﱠﻣﻰ :اﻟدﻳوان اﻟﻐرﺑﻲ/اﻟﺷرﻗﻲ .واﻟطرﻳف ّ
أن رﻳﻛرت َ
وﺳﻣﺎﻫﺎ :ﺗﺣوﻻت أﺑﻲ
ﻣﺧطوطﺗﻳن ﻣﺗﺄﺧرﺗﻳن ﺑﻧﺷر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺣرﻳري ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔّ ،

اﻟﺳروﺟﻲ ﺑطﻝ اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف.17
زﻳد َ
اﻟﻌﻣق اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن َﻧ ْﺷ َر اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
أﻣﺎ اﻟﺑداﻳﺔُ ُ
ذات ُ
ّ
واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﻳف ﻓﻘد ﺑﺎدر إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻠﻔﺳﺗر دي ﺳﺎﺳﻲS.De Sacy
)1838 -1758م( واﻟذي ﺗوﻟﻰ إدارة ﻣدرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﺛورة

ﻓﺈن دي ﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎن راﺋداً ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ
اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻋﺎم 1795م .وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ّ
اﻟﻣدرﺳون
ﺟﻳدة ﺣﺗّﻰ ﺑﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻳوم ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ .وﻛﺎن
اﻷوﻝ ﻋﻣد إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﻪ رﺳﺎﻟﺔ ّ
ّ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻳزاﻟون ﻳﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﻬوﻟﻧدي ﺗوﻣﺎس أرﺑﻧﻳوسErpenius

ت ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
)1624-1584م( ﻣن ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر .وﻋﻧدﻣﺎ ْ
ذﻫﺑ ُ
أن اﻷﻟﻣﺎن ﻣﺎ ﻳزاﻟون ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون ﻛﺗﺎب أوﻏوﺳت ﻓﻳﺷر ﻓﻲ ﻧﺻوص
1973م
ُ
وﺟدت ّ

أن راﺋد
اﻟﻘراءة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ وﻫو ﻣطﺑوع ﻋﺎم 1886م .وﻳذﻛر ﻓﻳﺷر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ّ
وﻳورد
ﻫذﻩ اﻟـ  Textbooksﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو دي ﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻠﱢم أُﺳﺗﺎذﻩ ﻓﻼﻳﺷر.
ُ
ُﻛ ﱞﻝ ﻣن دي ﺳﺎﺳﻲ وﻓﻼﻳﺷر وﻓﻳﺷر ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم اﻟﻣﺳ ﱠﻣﺎة ﻧﺻوﺻﺎً أو ﻣﺧﺗﺎ ارت أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت

ﻣن آداب اﻟﻌرب ،ﻗَﺻﺻﺎً وﻧﺻوﺻﺎً ﻗﺻﻳرة ﻣﺄﺧوذة ﻛﻠّﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ
7

اﺋد ﻓﻲ ﻛﺗب
ﻓﺈن دي ﺳﺎﺳﻲ ر ٌ
أﻛﱡﺑوا ﻋﻠﻰ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺄوروﺑﺎ .وﻫﻛذا ّ
اﺋد ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻝ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت إﻟﻰ ﺑﻳﺋﺔ ﻟﺳﺎﺋر اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﻧﺣو واﻟﻘراءة ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ر ٌ

اﺋد ﺛﺎﻟﺛﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق ،ﻓﻘد ﻧﺷر ﻋﺎم 1817م ﻛﺗﺎب ﻛﻠﻳﻠﺔ ودﻣﻧﺔ ،ﻣﻊ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ .وﻫو ر ٌ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧوع اﻷدﺑﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﻣراﻳﺎ اﻷُﻣراء أو ﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﻠوك ،وﻋن
ّ

اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻷُﺧرى اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ
أﻣﺎ
ّ
اﻟﻘﺻص ُ
اﻟﺧراﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎتّ .
اﻋﺗﺑﺎرﻩُ أﺻﻼً ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﻻ
ﻧﺳﺧﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻣﻛن
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﻳذﻛر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺧطوطﺎت وﺗوارﻳﺦ ْ
ُ

ﻳﻣﻛن .وﻳﺻ ُﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد إﺣداﻫﺎ -أي أﻗدﻣﻬﺎ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺻﻝ،
وﻫﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟري ،وﻳذﻛر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ أﻧﻪ إﻧﻣﺎ أراد ﻣن ﻫذا اﻟﺗطوﻳﻝ ﺗﻌﻠﻳم
ٍ
ﻋرب وﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻠﻳﻪ ﻣن
اﻟطُﻼّب .واﻟرﻳﺎدةُ اﻟراﺑﻌ ُﺔ ﻟدي ﺳﺎﺳﻲ ﺗﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ ﺗﺗْﻠ ُﻣذ
أﺷﻬرُﻫ ْم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف رﻓﺎﻋﺔ راﻓﻊ اﻟطﻬطﺎوي.18
اﻟﻣﺻرﻳﻳن واﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن واﻟﺗوﻧﺳﻳﻳن ،و ُ
أن اﻷﻟﻣﺎن واﻷوروﺑﻳﻳن اﻵﺧرﻳنٕ ،وان أﻓﺎدوا ﻣن طراﺋق ﺗﻌﻠﻳم دي ﺳﺎﺳﻲ وﻣدرﺳﺗﻪ
ﺑﻳد ّ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطوطﺎت؛ ﻛﺎﻧت ﻟﻬم
ﻟﻠﻌرﺑﻳﺔ ورﱠﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﱠﻣوا ﻣﻧﻪ أﻳﺿﺎً ﺑﻌض أدوات
ُ
اﻟﺧﺎﺻﺔُ واﻟواﺳﻌﺔُ واﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎً ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻣﻳراث اﻹﻧﺳﺎﻧوي
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗُﻬُم
ّ
ﻧﻠﺗﻔت ﻗﻠﻳﻼً إﻟﻰ أﺷﻬر اﻟذﻳن ﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟدى دي
واﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻲٕ .واﺛﺑﺎﺗﺎً ﻟذﻟك؛ دﻋوﻧﺎ
ْ

ﺳﺎﺳﻲ؛ وﻫم ﺛﻼﺛﺔ :ﻓﻠﻬﻠم ﻓرﻳﺗﺎغ 1861-1788) Freytagم( ،وﻫﺎﻳﻧرش ﻓﻼﻳﺷر

اﻫﺗم
1888-1801) Fleischerم( ،وﻏوﺳﺗﺎف ﻓﻠﻳﻐﻝ 1870-1802) Flugelم( .وﻗد ّ
ﻓراﻳﺗﺎغ ﺑﻛﺗب اﻷﻣﺛﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وأَﻟّف اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﺑﻲ -اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻔرداﺗﻪ
ٍ
طﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،ظ ﱠﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧطوطﺔ .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻗﺎم ﻓﻠﻳﻐﻝ ﺑﻧﺷر
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ﻳﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﺣﺗّﻰ ظﻬرت اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔﻋﺎم 1923م .وﻧﺷر ﻓﻠﻳﻐﻝ
أﻣﺎ
ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﻣﺎ ﻧﺷر اﻟﻔﻬرﺳت ﻻﺑن اﻟﻧدﻳم ،وﻛﺷف اﻟظﻧون ﻟﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻳﻔﺔّ .

ﻓﻼﻳﺷر ،واﻟذي أﻟّف ﻣﺛﻝ أُﺳﺗﺎذﻩ دي ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺎت؛ ﻛﻣﺎ اﺳﺗدرك

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺟم دوزي اﻟﻣﺳ ﱠﻣﻰ «ﺗذﻳﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻣﻳس اﻟﻌرﺑﻳﺔ»؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑدأ ﻣﺷروﻋﺎً ﻫﺎﺋﻝ

اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﺗﺣت اﺳم «اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ» ،وﻛﺎن طﻣوﺣﻪ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺛﻝ

اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﻛﺑرى .وﻗد اﺗﺧذ ﺻﻳﻐﺗَﻪ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد
اﻟﻣﻌﺎﺟم ُ
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ﱡ
أن ﻓﻳﺷر
ﺗﻠﻣﻳذﻩ أوﻏوﺳت ﻓﻳﺷر،
ﱡ
وﻳﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣ ُﻝ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘطﻊ ﺣﺗّﻰ اﻟﻳوم .واﻟﻣﻌروف ّ
ﺻﺎر ﻋﺿواً ﺑﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻌد ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ،وأﻣ ﱠد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺂﻻف اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ
أﻋ ﱠدﻫﺎ ﻫو وﺗﻼﻣذﺗُﻪ .وﻓﻲ ﺣﻳن أﺻدر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺧﻼﻝ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻌﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻣﺟﻠﱠدﻳن
ٍ
ﻣﻌﺟم
ﻓﺈن ﺗﻼﻣذة ﻓﻳﺷر ﺗﺧﻠﱠوا ﻋن ﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻳﺗﺿﻣﻧﺎن ﺣرﻓﻳن ﺗﺣت اﺳم« :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﻳر»؛ ّ
ٍ
ﻛﺎﻣﻝ ،وﻋﺎدوا ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺷروﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻹﻧﺟﻠﻳزي إدوارد وﻟﻳم ﻟﻳن)1876-1801م(،

اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ﺷرع ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻌﺟم ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻌرﺑﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ «ﺗﺎج اﻟﻌروس»
ﻟﻠزﺑﻳدي .19ﻛﺎن ﻟﻳن ﻗد أﺻدر اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺣرﻓﺎً ﻓﻲ ﺳﺗﺔ ﻣﺟﻠﱠدات ،وﺟﺎء اﻧطون ﺷﺑﻳﺗﺎﻟر

َﺣ ُرف .وﻣﻧذ ﺣواﻟﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺎﻧﻔرﻳد أوﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻣﻳذ ﻓﻳﺷر ﻓﺄﺻدر أرﺑﻌﺔ أ ْ
ٍ
اﻟﻣﻌﺟم ِ
ﻣﺟﻠدات ﺿﺧﻣﺔ أﻳﺿﺎً.
أﺣرف ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ
ﻧﻔﺳﻪ ،وﻗد أﺻدر ﻣﻧﻪ أرﺑﻌﺔ ْ

طوﻓﺎن ﻣن ﻧﺷرات اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﻛﻝ
وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن 1845م و1914م ﺗﻔﺟر
ٌ
أن ﺑﻌض
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗُراث اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﻫوﻟﻧدا واﻟﻧﻣﺳﺎ واﻧﺟﻠﺗ ار وﻓرﻧﺳﺎ .واﻟواﻗﻊ ّ

اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠﻧﺷر ﻳﻣﻛن ﺗﻌﻠﻳ ُﻝ ﺗﻔﺿﻳﻠﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ أو ﺗﻠك.
ٍ
ﻧﺻوص ﻫﺎﺋﻠﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟداً إذا ﻗﻳﺳت إﻟﻰ ﻛ ّﻝ ﻣﺎ ُﻧﺷر ﻣن
ّ

وﺻﺎرت ﻟﻣﻌظم اﻟﻛﺗب
اﻟﺟﻬود اﻟﻧﺷرﻳﺔُ اﻵن،
ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎﺣﻲ واﻟﻔﻧون .وﻗد ُن ُ◌ﺳﻳت ﻫذﻩ
ُ
ْ
ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺟري ﻧﺷر
اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﻫﺎ اﻷﻟﻣﺎن أو اﻟﻔرﻧﺳﻳون أو اﻹﻧﺟﻠﻳز ﻧﺷر ٌ
ات أﻓﺿﻝْ .

أﺣد ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣﺟﺎراةَ ﻫؤﻻء ،ﻻ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﻟﻧدن أوﻻﻳدن أوﻻﻳﺑزﻳﻎ أوﻫﺎﻟﻠّﻪ ،ﻣﺎ ﻛﺎن ٌ
ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧطوطﺎت ،وﻻ ﻓﻲ طراﺋق اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻋﻧدﻣﺎ

ﺑﺗﺗﺎﺑ ٍﻊ ﺑﻌد ﺳﺑﻌﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻛﺎن
ﺑدأ
اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣون ﻳﻧﺷرون اﻟﻣﺧطوطﺎت ُ
ُ
اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ َﻣ ْن ﻟم ﻳﻌرف اﻟﻧﺷرات اﻻﺳﺗﺷراﻗﻳﺔ ﻣﻧﻬم ،اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ واﻟﺗﺣرﻳر ،وﻟﻳس أﻛﺛر -
ُ

ﻛﺑﻳر ﻓﻲ
وﻣﺣرري ﺑوﻻق وﺣﻳدر أﺑﺎد .وﻛﺎن ﻫﻧﺎك
ﻣﻌروف ﻋن ﻣﺻﺣﱢﺣﻲ
ﻛﻣﺎ ﻫو
ﱢ
ٌ
ﻗﺻور ٌ
ٌ
أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻬرﺳﺔ واﻟﺗﻛﺷﻳف ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ﻳﻘوﻣون ﺑﻪ.
ٍ
ﻧﺎﺣﻳﺔ أُﺧرى ﻣن ﻧواﺣﻲ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص ﻏﻳر اﺗّﺑﺎع ﻗواﻋد دﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ
ﻟﻛن ﻟﻧﻧظر ﻓﻲ
ْ
وﺻﻧﻊ اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ؛ وأﻋﻧﻲ ﺑذﻟك اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺷورة .ﻓﻳﻣﻛن
ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ُ
ﻣﺟﺎدﻟﺔُ ﻓﻼﻳﺷر ﻣﺛَﻼً ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻧﺷر ﺗﻔﺳﻳراﻟﺑﻳﺿﺎوي ﻟﻠﻘرآن ،ﺑدﻻً ﻣن ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻛ ّﺷﺎف
9

ﻟﻛن ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔُ ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻧﺷر ﻛﺗﺎب اﻟﻔﻬرﺳت ﻻﺑن
ﻟﻠزﻣﺧﺷري اﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔْ .
ٍ
ﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺄﻟﻳف اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻟﺷﺟرة اﻟﻌﻠوم وﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ
اﻟﻧدﻳم ،واﻟذي ﻳﺷ ّﻛﻝ أﻗدم وأﻫ ﱠم

ﻳﻣﻛن اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔُ ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻧﺷر ﻛﺷف اﻟظﻧون ﻟﺣﺎﺟﻲ
أواﺧر اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري .ﻛﻣﺎ ﻻ
ُ
ﺧﻠﻳﻔﺔ ،وﻫو ﺳﺟ ﱞﻝ ﻟﻠﺗﺄﻟﻳف اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻋﺻورﻩ .وﻗد ﺣﻠّت ﻣﺣ ﱠﻝ ﻧﺷرة
اﻟﺑﺎرون دي ﺳﻼن ،De Slaneﻟوﻓﻳﺎت اﻷﻋﻳﺎن ،وﻧﺷرة ﻓﻳﺳﺗﻧﻔﻠد  Wustenfeldاﻟﺟزﺋﻳﺔ

ﻟﻛن اﻟﻧﺷرة
ﻟﻪ ،ﻧﺷرةُ إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس اﻷﻓﺿﻝ ﻣن ﺣﻳث اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﺧطوطﺎت ،واﻹﺣﺎﻻتّ .
اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗُﻧﺳﺧت ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺷرةٌ ﻋرﺑﻳﺔٌ ﻣﻌروﻓﺔٌ ظﻠّت ﻣﻌﺗﻣدةً ﻟﺣواﻟﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ واﻟﺧﻣﺳﻳن

ﻋﺎﻣﺎً .ﺛم إن ﻓﻳﺳﺗﻧﻔﻠد اﻟﻛﺑﻳر ﻫذا ﻧﺷر اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻻﺑن ﻫﺷﺎم ،ﻛﻣﺎ ﻧﺷر ﺗوارﻳﺦ ﻣﻛﺔ
ات اﻟﺟدﻳدةُ ﻟﻳﺳت أﻓﺿﻝ .وﻧﺷر أﻳﺿﺎً ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ﻟﻳﺎﻗوت ،وﻟﻳﺳت
ﻟﻸزرﻗﻲ .واﻟﻧﺷر ُ
ﻫﻧﺎك ﻧﺷرة أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﺣﺗﻰ اﻵن .وﺳﺎر اﻟﻬوﻟﻧدي دي ﻏوﻳﻪ  De Goejeﺗﻠﻣﻳذ

دوزي ،ﻋﻠﻰ ُﺧطﻰ ﻓﻳﺳﺗﻧﻔﻠد ﻓﻲ اﻻﻧﺻراف ﻋن اﻟﻧﺻوص اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ إﻟﻰ
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ؛ ﻓﻧﺷر ﻓﺗوح اﻟﺑﻠدان ﻟﻠﺑﻼذري ﻧﺷرةً ﻣﻣﺗﺎزةً ﻋﺎم 1886م

رﻏم رداءة ﻣﺧطوطﺎت اﻟﻛﺗﺎب وﻧدرﺗﻬﺎ .ﺛم ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ «اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ» ﻓﻧﺷر

أن
ﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ،رﻏم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻌدﻳدة
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺷرة أﺟ ازء ،ﻣﺎ ﺗ از ُﻝ ﻣﻌﺗَ َ
ﻟﺗﺟﺎوِزﻫﺎ .ﺑﻳد ّ
ُ
اﻷﻫم ﻳظ ﱡﻝ ﻓﻲ إﺷراﻓﻪ وﺗﻧظﻳﻣﻪ ﻟﻧﺷرة ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺑري ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر
إﻧﺟﺎز دي ﻏوﻳﻪ
ّ
اﻟﻧ ْﺳﺦ واﻟﻘراءة
ﻣﺟﻠداً ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﻳن ﻋﺎﻣﺎً.
ٌ
وﺻﺣﻳﺢ ّأﻧﻪ اﺳﺗﻌﺎن ﺑزﻣﻼﺋﻪ وﺗﻼﻣذﺗﻪ ﻓﻲ َ
واﻟﺗﺣﻘﻳق –ﻛﻣﺎ ذﻛر ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،وذﻛرﻩ ﻳوﻫﺎن ِﻓك ﻓﻲ ﺗﺄرﻳﺧﻪ
ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ذاك ِ
ﺑﻌد ﻛ ﱠﻝ ٍ
اﻟﺳ ْﻔر اﻟﺿﺧم،
ﻟﻼﺳﺗﺷراق -20ﻟﻛﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ ،ﻗ أر ﻣن ﻗﺑ ُﻝ وﻣن ُ
اطﻣﺄن إﻟﻰ ﻣﺎ أﻧﺟزﻩ ﻣﻧﻪ ﺣﺗّﻰ ﻛﺑﺎر زﻣﻼﺋﻪ ﻣﺛﻝ ﻓﻠﻬﺎوزن
وﻗﻠَّﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟوﻫﻬﺎ ،وﻣﺎ
ّ
 Wellhausenوﻧوﻟدﻛﻪ  Noldekeإﻟﻰ أن أﻋﺎد اﻟﻧظر ﻓﻳﻪ.
أن
ُ
وﻳﻌرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ّ

ﺗﺣﺳﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻷرﺑﻊ
ﻧﺷرة دي ﻏوﻳﻪ ﺗﻠك ﻟﻠطﺑري ،ﻣﺎ أﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟُﻬﺎ وﻻ
ُ
أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻘراءة
ت ﻓﻳﻬﺎ
ت
اﻟﻧص اﻟطﺑر ﱠ
ﱠ
ي ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣواطن ْ
ﺑﻌدﻫﺎ .21وﻗد ّ
وﺟد ُ
ﺗﺗﺑ ْﻌ ُ
َ
اﻷﺧطﺎء ذاﺗَﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ .وﻣﺎ ﻳﻘﺎ ُﻝ ﻋن
ت
ﻓﻲ ﻧﺷرة دي ﻏوﻳﻪ ،و ْ
وﺟد ُ
َ

ﻧﺷرة ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺑري ُﻳﻘﺎ ُﻝ أﻳﺿﺎً ﻋن ﻧﺷرة طﺑﻘﺎت اﺑن ﺳﻌد اﻟﺗﻲ أﻧﺟزﻫﺎ إدوراد ﺳﺎﺧﺎو ﻣﻊ
10

اﻟﻧص ،وﺗﺗﱡﺑﻊ ﻓروق اﻟﻣﺧطوطﺎت .وﻗد ﻋﻣﻝ
ﺣﻳث اﻟدﻗﺔُ ﻓﻲ ﻗراءة
زﻣﻼء وﺗﻼﻣذة ،ﻣن
ُ
ّ
ﺳﺎﺧﺎو وﺗﻼﻣذﺗُﻪُ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﺎرس ُزﻫﺎء اﻟﻌﺷرﻳن ﻋﺎﻣﺎً.
وﻗد ﺷﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ،أﻧﻬم رﻏم ﻧزوﻋﻬم اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻲ واﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻬم
ﻟﻳﺳوا ﺑﺎرﻋﻳن ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﺷﻌرﻳﺔ واﻷدﺑﻳﺔ ،واﻷُﺧرى اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻷُﺻوﻟﻳﺔ .ﺑﻳد

ﻻﻳ َﻝ Layalوﻏﺎﻳر ،Geier
ّ
ﻛﺑﺎرُﻫ ْم ﻣﺛﻝ أﻟوارت  Ahlwardtو َ
أن ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻻ ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ َ
ﻟﻠﻣﺑرد ،واﻻﺷﺗﻘﺎق ﻻﺑن ُدرﻳد ،وﺑﻌض أﺟزاء
وﻻ أوﻟﺋك اﻟذﻳن اﻫﺗ ﱡﻣوا ﺑﻧﺷر اﻟﻛﺎﻣﻝ ّ
اﻷﻏﺎﻧﻲ ،واﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ﻣن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻬﺟرة .وﻻ ﺷ ﱠ
أن ﺣﺻﻳﻠﺗَﻬُم ﻓﻲ
ك ّ
ﻟﻛن ﺳﺎﺧﺎو وﻏوﻟدزﻳﻬر
ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ إذا ﻗورَﻧ ْ
ت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷُﺧرىّ .

ﻧﺷر ﻧﺻوﺻﺎً ﻣﺎﻟﻛﻳﺔً وﺷﺎﻓﻌﻳﺔً وظﺎﻫرﻳﺔً وﺣﻧﻔﻳﺔً راﺋﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ،وﻛذﻟك ﺷﺎﺧت وآﺧرون
ا
ك أن ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻣن ﻫم ﻣن ِ
اﻟﺻﻐﺎر واﻷوﺳﺎط ،وﻫؤﻻء
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .وﻻ ﺷ ﱠ ّ
َ ْ ُْ
ﺿﻌﻔﻬم ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻧﺷر ﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺗراﺟم .وﻳظﻬر ذﻟك ﻋﻠﻰ
ﺗﺑدو ُوﺟوﻩُ َ
اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون اﻷﺳﺑﺎن اﻷواﺋﻝ.

ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳطور ﻏﻳﺿﺎً ﻣن ﻓﻳض ﻓﻲ إﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ،واﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ

ﻧﺷر آﻻف اﻟﻣﺧطوطﺎت ،وﻋﺷرات آﻻف اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻘﺎﻻت .وﻳﻛﻔﻳﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻫﻠﻣوت رﻳﺗّر ،اﻟذي ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﺗﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻫو ﻣﺎ
ﺗرك ﻣﺟﺎﻻً إﻻّ وﻧﺷر ﻧﺻﺎً ﻓﻳﻪ أو أﻛﺛر ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺗب در ٍ
اﺳﺎت ﻛﺛﻳرةً ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻔﻧون.
IV
ﺗﺳﻠﱠم
ﻣﺎم ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺣرﺑﻳن .وﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳن ﺳﻧﺔً
ُ
اﻟﻌرب ِز َ
ﻧﺳﺑﺔ .%15
اﻷﺧﻳرة ﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ُﻳﺳﻬﻣون ﻓﻲ ﻧ ْﺷر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ْ
ﺑدأت ﺑداﻳﺔً ﺟدﻳﺔً ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﻣﺎ ُﻋﻧﻳت ﺑﻧﺷر
أن اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ
ﻟﻛﻧﻧﺎ
ُ
ْ
ﻧﻌرف ّ
وﻧﻌرف اﻵن أﻧﻪ ﺑﻌد
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘدﻳﻣﺔ إﻻّ ﺑﻌد اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر.22
ُ

ﺻ اًر
اﻫﺗﻣ ْ
ت َﺣ ْ
ﻣطﺑﻌﺔ ﺑوﻻق وﻧﺷراﺗﻬﺎ اﻟﺗُراﺛﻳﺔ ،ظﻬرت ﻣطﺑﻌﺔ ﺣﻳدر أﺑﺎد ﻋﺎم 1886م ،و ّ
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ﺑﻧﺷر اﻟﻣﺧطوطﺎت .ﺛم ﺷﺎﻋت اﻟﻣطﺎﺑﻊُ اﻟﺧﺎﺻﺔُ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔُ ﺑﻧﺷر اﻟﺗراث وﺗﻛﺎﺛرت ﻓﻲ
أن
ﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن ودﻣﺷق واﺳطﻧﺑوﻝ؛ إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻣطﺑﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ .واﻟواﻗﻊُ ّ

ﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﻘرن
اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﺛر ُ
ﻫم ﻛﺎن إﻋﺎدة
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن؛ ﻛﺎﻧت ﻗﺳﻣﻳن :اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر واﻷ ّ
ِ
ب ﻋﻠﻳﻪ
ﻧ ْﺷ ٍر ﻟﻣﺎ ﻧﺷرﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ،واﻟﻘﺳم اﻵﺧر وﺑﻧﺳﺑﺔ  %30ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﺟدﻳد ،وﺗﻐﻠ ُ
اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺻﻳﺢ اﻟﻧﺻوص ﺑﺣﻳث ﻻ
اﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷدﺑﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻫذﻩ ،ﻫﻧﺎك
ٌ

ِ
ﻓﺈن اﻟﻣﺧطوطﺎت
ﺗرُد ﻓﻳﻬﺎ أﺧطﺎء ﻣطﺑﻌﻳﺔ أو أﺧطﺎء ظﺎﻫرةٌ ﻓﻲ اﻟﻘراءةْ .
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب؛ ّ
ﻧﻌرف
ﻌﻣﻠت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .وﻧﺣن
اﻟﺗﻲ ﺟرى اﻟﻧ َﺳ ُﺦ واﻟ َ
ُ
ط ْﺑﻊُ ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﺗُذ َﻛ ُر ،ﺣﺗّﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻗد اﺳﺗُ ْ

أن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺻﺣﱢﺣﻳن واﻟﻣدﻗّﻘﻳن اﻟذﻳن ﺻﺎرت أﺳﻣﺎؤﻫم ﻣﻌروﻓﺔً َ◌ وﻣﺷﻬورةً وﻓﻲ
ﻣﻧذ ﻓﺗرة ّ
ﻣﺻر واﺳطﻧﺑوﻝ وﺣﻳدر أﺑﺎد ،ﻛﺎﻧوا ﻳﻛﺗﻔون أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺑﺎﺳﺗﻧﺳﺎخ اﻟﻧﺷرات اﻻﺳﺗﺷراﻗﻳﺔ ،وﻓﻲ
ٍ
ٍ
اﻟﻧص
اﻟﻌﻣدة ﻋﻠﻰ
أﺣﻳﺎن أﺧرى ﻛﺎﻧوا ﻳﺳﺗﻌﻳﻧون ﺑﻣﺧطوطﺔ أو اﺛﻧﺗﻳن ﺗواﻓرﺗﺎ ﻟﻬم ﻣﻊ ّ
ّ
أن ُ
اﻟذي طﺑﻌﻪ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺷرق أو ذاك .وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ،ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﺗﻣدون ﻓﻲ اﻟﻧﺷر
ٍ
ٍ
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ُﻛﻠﱢﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﺧطوطﺔ أو اﺛﻧﺗﻳن
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ
وﻟﻛﺗﺎب ُﻳ ْﻧ َﺷ ُر ﻷوﻝ ﻣرةْ .
ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻷﻏﻠب اﻷﻋ ﱠم ﺑﺷرح اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي اﺗّﺑﻌوﻩ ،واﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎروا
اﻫﺗﻣﺎم
ﻫﻧﺎك
ٌ
ٌ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄ ﱡﻣﻝ اﻷُﺻوﻝ .ﺛم إﻧﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻔﻬﺎرس ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺛﺑت

اﻟﻣوﺿوﻋﺎت .ورﺑﻣﺎ ﻟﻠﺗوﻓﻳر ﻓﻲ اﻟورق وﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﻊ ،أو اﺗّﺑﺎﻋﺎً ﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺗﺄﻟﻳف
ٍ
ﻧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠد اﻟواﺣد وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ أو ﻓﻲ
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ؛ ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﻣدون ﻟﻧﺷر ﻋدة

أﺣد ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﺷرﺣﺎً أو ﺣﺎﺷﻳﺔً
ﻗﻠب اﻟﺻﻔﺣﺔ وﺣواﺷﻳﻬﺎ وﻫواﻣﺷﻬﺎ؛ ٕوان ﻟم ﻳﺷ ّﻛﻝ ُ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻧص اﻟرﺋﻳﺳﻲ.23
ّ

أن اﻟدﻛﺗور ﺻﻼح اﻟدﻳن اﻟﻣﻧﺟد ،اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗُراﺛﻲ اﻟﻣﻌروف ،وﻧﺎﺷر أﺟزاء ﻣن
واﻟﻣﻌروف ّ
ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺷق اﻟﻛﺑﻳر ﻻﺑن ﻋﺳﺎﻛر ،وﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء ﻣن ِ
اﻟﺳَﻳر اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﺷﻳﺑﺎﻧﻲ ،وﻓﺗوح

أن ﻧﺎﺷري
اﻟﺑﻠدان ﻟﻠﺑﻼ ُذري )ﻋن ﻧﺷرة دي ﻏوﻳﻪ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺎت(؛ ﻫو ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ّ
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗُراﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ،ﺗﺄﺛروا ﺑطراﺋق اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻓﻲ
اﻟﻧﺷر .24ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ٍ
ﺑﺣث ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان« :ﻣﻧﻬﺞ ﻧﺷر اﻟﺗراث ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
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اﻟﻬﺟري» ،25ﺗﺗﺑﻊ ﺣواﻟﻲ اﻟﻌﺷرﻳن ﻧﺻﺎً ﻣطﺑوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﺟدﻫﺎ ﻓﻲ

ظﺎﻫر ﺑﻧﺷرات اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻻ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻧﻬﺞ
ظ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛٌُر
ﻓﻼﺣ َ
ﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟدﻩ؛ َ
ٌ
ﺻ ْﻧﻊ اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻣﻔﻳدة .وﻫو ﻳذ ُﻛ ُر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺣﺎﺷﻳﺔً طُﺑﻌت
واﻟطرﻳﻘﺔ ،وﻻ ﻓﻲ ُ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺑﻳﺿﺎوي ﺻ ﱠﺣﺣﻬﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺻّﺑﺎغ .واﻟرﺟﻝ ﻧﻔﺳﻪ ذﻛر أﻧﻪ ﺻ ﱠﺣﺢ اﻟﺟزء
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻛ ّﺷﺎف ﻟﻠزﻣﺧﺷري ،ودون أن ُﻳﻌرف ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
ﻣﺻﺣﺢ ﻧﺷرة ُﺳﻧن أﺑﻲ داود اﻟﺗﻲ ﺻدرت
ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺻر اﻟﻬورﻳﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺿﺑط .وﻳﻘوﻝ
ّ
اﻟﺷﻳﺊ َ
َ

اﻟﺳﻌران اﻟذي ﺻ ﱠﺣﺢ
ﻟﻛن
ّ
اﻟﻣﻧﺟد ﻳﻼﺣظ ّ
ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺳﺗﻠﻳﺔّ .
أن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣود َ
اﻟﻌ َﺟم» ﻳﻘوﻝ إﻧﻪ وﺟد ﻋدة ُﻧ َﺳﺦ ﻣﺧطوطﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ،ﻟﻛﻧﻬﺎ
«ﺷرح اﻟﺻﻔدي ﻋﻠﻰ ّ
ﻻﻣﻳﺔ َ

اﻟﻧص .وﻳذﻛر
ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺳﻘﻳﻣﺔ؛ وﻟذا ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ أﺧرى ﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻠﻐﺔ و ّ
ٍ
ﺣﺎﺷﻳﺔ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ «اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ» ﻟﻠﻣﺎوردي أﻧﻪ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺷرة اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﺳﻌران ﻓﻲ
َ

ﻷن اﻷﺟﺎﻧب ﻻ ﻳﻌرﻓون اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟﻳداً؛ ﻓﻘد اﺿطُّر ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ؛ ْ
ﻟﻛن ّ
اﻟﻧص ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ
ﺑﻣﺣﻔوظﻪ وﺑﻣﺻﺎدر أُﺧرى ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﻳر اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ
ّ

اﻟﻧص ﻣطﺑوع ﺑﺑون ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻧﻣﺳوﻳﻳن )واﻟﻧﺎﺷر أﻟﻣﺎﻧﻲ ﻫو  ،Engerو ّ
ﺑﻌض اﻟﻧﺷرات ﺗﻘﺗرب ﻣن
أن
ﻋﺎم 1854م!( .وﻳﻌﺗﺑر اﻷﺳﺗﺎذ ا ّ
ﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ اﻟﻣذﻛور ّ
َ

أﺻوﻝ اﻟﻧ ْﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳذﻛر طﻪ ﺑن ﻣﺣﻣود ﻗطرﻳﺔ رﺋﻳس اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺑﻣطﺑﻌﺔ ﺑوﻻق

اﻓرت ﻟﻪ ﻧﺳﺧﺔٌ ﻣﺧطوطﺔٌ واﺣدةٌ ﻣن اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻐﻳﺎﺛﻳﺔ ،وﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﻳﺋﺔٌ
اﻷﻣﻳرﻳﺔ أﻧﻪ ﺗو ْ
ﺑﺎﻟﺗﺣرﻳف؛ ﻓﺈﻧﻪ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺗب اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ اﻷُﺧرى اﻟﻣطﺑوﻋﺔ.
أن اﻟﻣﺧطوطﺔ
وﻳﺿﻳف
ّ
أن ﻣﺻﺣﱢﺣﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺧطوطﺔ ﻛﺎﻧوا ﻳذﻛرون أﺣﻳﺎﻧًﺎ ّ
اﻟﻣﻧﺟد ّ
اﻟﺗﻲ ﺑﻳن أﻳدﻳﻬم ﻧﺎﻗﺻﺔ أو ﺑﻬﺎ ﺧروم ،وﻳطﻠﺑون ﻣن اﻟﻘراء اﻟﻣطّﻠﻌﻳن اﻟذﻳن ﻳﺟدون ﻧﺳﺧﺔً
أﻛﻣﻝ أن ﻳﺻﺣﱢﺣوﻫﺎ أو ُﻳﻛﻣﻠوﻫﺎ! وذﻟك ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﻧﺎﺷرو " ُﻣ ْﺷﻛﻝ اﻵﺛﺎر" ﻟﻠطﺣﺎوي ﻓﻲ
ﺣﻳدر أﺑﺎد اﻟدﻛن.

ان ﻧﺎﺷري اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرب
إن ﻫذا اﻻﺳﺗطﻼع او اﻻﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺎﻗص ،ﻳﻌﻧﻲ ّ
ّ
واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣﺎ أﻓﺎدوا إﻓﺎدةً ظﺎﻫرةً ﻣن طراﺋق اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻓﻲ ﻧﺷر
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗراﺛﻳﺔ .ﻟﻛن ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ أُﺧرى ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اﻟﺑواﻋث واﻟدواﻓﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك
ْ
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اﻟﺣﺎﺟﺔ أواﻟﺳوق .إذ أﻗﺑﻝ اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،ﺛم اﻟذﻳن اﺳﺗوردوا ﻣطﺎﺑﻊ

اﻟﺗﺟﺎر،ﻋﻠﻰ ﻧﺷر أو دﻋم ﻧﺷر ﻣﺋﺎت اﻟﻧﺻوص اﻟﺗُراﺛﻳﺔ .وﻗد ﻋﻣدوا ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،و ّ
ّ
إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎرة ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻣن ﻧﺷراﺗﺎﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ٕوان ﻟم ُﻳراﻋوا اﻟﺷروط واﻟطراﺋق اﻟﺗﻲ
اﺗّﺑﻌﻬﺎ ﻫؤﻻء .وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ِ
ﻧﻔﺳﻬﺎ وأﻛﺛر ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد أﻗﺑﻠوا أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﻧﺻوص ﺗُراﺛﻳﺔ
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻟذﻟك ،وظﻬر وﻋﻲ
ﺷرت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻓﻲ أوروﺑﺎ .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ظﻬرت
ٌ
ﻛﺛﻳرة ﻣﺎ ُﻧ ْ
اﻟﻐﻧﻲ .وﻳذﻛر اﻟدارﺳون واﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ
دﻳﻧ ﱞﻲ أوﻻً ﺛم ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺿرورة إﺣﻳﺎء ﻫذا اﻟﺗُراث
ّ
اﻟﻐرام ﺑﺎﻟﺗراث وﻧﺻوﺻﻪ ﻓﻲ
ﺷؤون اﻟﻣﺧطوطﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﻧﻣﺎذج ﻛﺛﻳرةً ﻋﻠﻰ َ

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﻳﺎت ﺗﻠك.26

ﺑﻳد أن ﻣرﺣﻠﺔَ اﻟﺑداﻳﺎت ﻫذﻩ ﻋرﻓت أﻳﺿﺎً وﻋﻳﺎً ﻋرﺑﻳﺎً ﻣن ﺟﺎﻧب ُﻧ ْﺧ ٍ
ﺑﺔ ﺻﻐﻳ ٍرة ﺑﺄﺑﻌﺎد
ّ
اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﻬﺿوي اﻷوروﺑﻲ ،ودور اﻟﻧﺻوص اﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻓﻳﻪ؛ وﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن

ﺗﻔﺎﻋﻠت ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑطرﻳﻘﺗﻳن؛ اﻷُوﻟﻰ
ﺗؤدي ﻓﻳﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن دور .وﻗد
ّ
ْ
ﺷﺄن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ
ﻧﺷر ﻧﺻوص ﻓﻳﻠوﻟوﺟﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻓﻘﻬﻳﺔ
ﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻧﻬوضَ ،
ُ

ٍ
ﻧﺻوص ﻣﻔﻳدة ﻓﻲ
ﻣن ﻧ ْﺷ ٍر ﻟﻠﻣﺧﺻﱠص ﻻﺑن ﺳﻳدﻩ ،وﻧﻬﺞ اﻟﺑﻼﻏﺔ ،أو ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر
اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻟﻠﺷﺎطﺑﻲ .واﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷرات
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﺻﻼح ﻣﺛﻝ ﻛﺗﺎب ُ
ٍ
ٍ
ﺟدﻳدة ﺗُﻣﺛّ ُﻝ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺣﺎﺿر
ﻟﻧﺻوص
اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﺻوص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗوﻟﻳد

اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ،واﻟذي ﺗﺑﺎدﻝ ﺑﺷﺄﻧﻪ
اﻟﻧﻬﺿوﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻣوس «ﻣﺣﻳط اﻟﻣﺣﻳط» ﻟﺑطرس ُ
ﻣر ٍ
اﺳﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن .وﻗد اﺗّﻬم اﻟﺷدﻳﺎق واﻟﻳﺎزﺟﻲ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﺧذ ﻣﺎدة «اﻟﻣﺣﻳط»
ﻣن اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﺑﻲ-اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر اﻟذي أﻟّﻔﻪ ﻓﻠﻳﻐﻝ ،Flugelﺑﻳﻧﻣﺎ رأى أوﻏوﺳت
ٍ
اﻟﻌرب ﻣن
رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ،ﻧﻘﻼً ﻋن أُﺳﺗﺎذﻩ ﻓﻼﻳﺷر ،أﻧﻪ ﻛﻣﺎ أﻓﺎد
ﻓﻳﺷر ﻓﻲ
ُ
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن طراﺋق ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺻوص وﻧ ْﺷرﻫﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬم ﻗد ﺑدأوا ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺟدﻳد اﻟﺗُراﺛﻲ

ﺑﺄﻧﻔُﺳﻬم ،وﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن أن ﻳﺳﺗﻔﻳدوا ﻣﻧﻬم!27
V
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وﻧدﺧﻝ ﺑﺈﻳﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌرب،

وﻗد ﺳﻣﻳﺗُﻬﺎ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ .وﻗد ﺑزﻏت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔُ أو اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓؤاد اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .وﺑﻌد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ظﻬر ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑدﻣﺷق ،و ّ
ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗراﺛﻳﺔ ،ﻟﻛن ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻠﱡﻐوي واﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص .وﻗد اﻓﺗﺗﺢ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣﺻر ،وﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟﺎﻣﻌﺔُ ،ﻛ ﱞﻝ ﻣن أﺣﻣد زﻛﻲ ﺑﺎﺷﺎ ،وأﺣﻣد ﺗﻳﻣور ﺑﺎﺷﺎ

ﻧﺻوص ﺗُ ار ٍ
ٍ
ﺛﻳﺔ ،أو اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗُراﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻧﺗﺎج
ﺑﺎﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق
ٍ
ٍ
ﺑداﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗّﺻﺎﻝ
ﺟدﻳدة ذات أﺑﻌﺎد ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻧﻬﺿوﻳﺔ .وﻗد ﺗﻣﱠﻳزت
ﻧﺻوص
ُ
اﻟوﺛﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻻﻟﻣﺎن واﻹﻳطﺎﻟﻳﻳن واﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن ﻣن ﺟﻬﺔ ،وأﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ات
ودرس ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺷر ُ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ وطُﻼّﺑﻬﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود زار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ّ
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻷﺟﺎﻧب ،وﻛﺎﻧوا ﺑذﻟك ﻳ ِ
ﺻﻠون ﺑﻳن ﻣواطن ﻧ ْﺷر اﻟﻧﺻوص وﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
َ
ﺑﻌض
وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ ،واﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺑدار اﻟﻛﺗب اﻟﺧدﻳوﻳﺔ أو اﻟﻣﺻرﻳﺔ .وﻛﺎن
ُ
أﻣﺎ
اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺻرﻳﻳن
ُ
ﻳﺣﺿرون ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرّ ،
ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن؛ ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺣﺿور ازداد اﻧﺗظﺎﻣﺎً ،وﺗراﺑطت إﻟﻰ ٍ
ﺣد
ّ
َ
ُ

ٍ
ﺑﻌض
ﻛﺑﻳر ﻣواطن وﺟود اﻟﻣﺧطوطﺎت ﺑﻳن أوروﺑﺎ واﺳطﻧﺑوﻝ واﻟﻘﺎﻫرة ودﻣﺷق ،وأَﻗﺑﻝ
ُ
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟذﻳن ﺗرددوا ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘّﻘوﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻊ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ .وﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ُﻛرد ﻋﻠﻲ ﺑﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑدﻣﺷق رﻣ اًز ﻟﻠﺗواﺻﻝ واﻟﻧﺷر

ﺎء ﺟﻳﻠﻪ ﺑﻣﺻر وﺗﻼﻣذﺗﻪ
واﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻳن اﻟﺷﺎم وﻣﺻر واﻟﻐرب؛ ّ
ﻓﺈن طﻪ ﺣﺳﻳن وأﺑﻧ َ
ﻟﻌﺑوا ﻫذا اﻟدور ﺑﺎﻟوﻋﻲ واﻟﻔﻌﻝ ،وﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ أﻛﺑر ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدراك أﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﺷر اﻟﺗُراﺛﻲ ،واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺿوي اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن
اﻟوﻫﺎب
اﻟﺳﻳد وأﺣﻣد أﻣﻳن وﻋﺑد ّ
ذاك اﻟوﻋﻲ واﻹدراك واﻟﺗﺻرف .ﻓطﻪ ﺣﺳﻳن وأﺣﻣد ﻟطﻔﻲ ّ

وﺛﺑﺗوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻗﺑﻝ
ّ
ﻋزام ٕواﺑراﻫﻳم ﻣدﻛور ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺎتّ ،
ﺗﻼﻣذﺗُﻬُ ْم ،اﻟذﻳن أﺗَوا ﻣن ﻣﺻر وﺳورﻳﺔ وﻓﻠﺳطﻳن واﻟﻣﻐرب واﻟﻌراق ،ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص
اﻟﺗُراﺛﻳﺔ اﻟﻠﱡﻐوﻳﺔ واﻷدﺑﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ،ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟطراﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﱠﻣوﻫﺎ ﻣن
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وطوروﻫﺎ وأﺻﻠﺣوﻫﺎ وأﺿﺎﻓوا إﻟﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺗﺑوا در ٍ
اﺳﺎت ﻛﺛﻳرةً ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ،ﱠ
ﻧﺎﻓﺳت دراﺳﺎت أﺳﺎﺗذﺗﻬم
اﻟﻠﻐوي واﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﻔﻛري ﻟﻠﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن،
ْ

وﻣﻌﺎﺻرﻳﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن أو ﺗﺟﺎوزﺗْﻬﺎٕ .واذا ﻛﺎن اﻟدﻛﺗور طﻪ ﺣﺳﻳن وﻣﻌﺎﺻروﻩ ﻫم
ُ
ﻣوز ظﻬور اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿوﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت ﻣن
ُر ُ

ﻓﺈن اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑدوي ﺗﻠﻣﻳذ طﻪ ﺣﺳﻳن وﻣﻌﺎﺻرﻳﻪ ﺷ ّﻛﻝ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ
ﺣوﻟﻬﺎ؛ ّ
وﻣﺟﺎﻳﻠﻳﻪ َرْﻣ َز ﺑﻠوغ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ِذ ْروﺗَﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻳﻧﺎت واﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن؛
ُ
ﻓﻳﻣﺎ ُﻋرف ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟرازق ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛري واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،وﻓﻲ ﻧﺷر

اﻟﻬم اﻟﻧﻬﺿوي واﻹﻧﺳﺎﻧوي ﻓﻲ
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻹﺗْﻘﺎن ،وذات ّ
اﻟوﻗت ِ
ِ
ﻧﻔﺳﻪ .28واﻟﺣ ﱡ
ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻓراد
ق ّ
أن ّ
اﻟﻣﺗﻣﻳزﻳن ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،واﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن

اﻟﻌﺷرﻳن ،وﻣن طرﻳق اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﻧﺻوص اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،واﻟﻛﺷوف ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ

اﻟﻣﺧطوطﺎت ،واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﻳﺔ واﻷدﺑﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ؛ ﻗد ﻏﱠﻳرت اﻟوﻋﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ

ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗراث ،وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻛري واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ
ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

***

ﻟﻘد اﻧﺗﻬت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔُ اﻟزاﻫرةُ روﺣﺎً وﻣﺎدةً ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﻳﺎت واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻣن اﻟﻘرن
اﻟﻌﺷرﻳن .وﻣﺎ ﺗﺿﺎءﻝ َﻧ ْﺷ ُر اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن؛ ﺑﻝ ﻛﺛُر ﻛﺛرةً ﻫﺎﺋﻠﺔ،
ٍ
ُﺧر .وﻟﻳس ﻣن ﻫ ﱢﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺗﺗﱡﺑﻊ ﻫذا
ﺟﺎﻫﺎت أُﺧرى ،ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ُرو ٍح أو أرو ٍ
وﻣﺿﻰ ﺑﺎﺗّ
اح أ َ
اﺻ ٍﻝ ،وﻣﺎ
اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺗو ُ
اﻟﺗطور ﺑﻌد اﻟﺳﺗﻳﻧﻳﺎتٕ ،واﻧﻣﺎ اﻹدﻻء ﺑﺑﻌض ُ
ﺣدث ﻣن اﻧﻘطﺎع ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ،

واﻟﺑﻳﺋﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .وﻏﻧ ﱞﻲ ﻋن اﻟﺑﻳﺎن أ ّن اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻣﺎ
ﺑدأ ﺑﺳﺑب ﻧﺷرﻫم ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻷدﺑﻳﺔ أواﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ؛ ﺑﻝ ﻷﻧﻬم ﻣﺛﱠﻠوا
وﻏزوﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
اﺳﺗﻌﻣﺎرﻩ
اﻟﻐرب وﺗﻐرﻳﺑﻪُ و
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﺎﻟﻳﻳن واﻹﺳﻼﻣﻳﻳن
َ
َ
َ
واﻟﻌﺳﻛري .وﻣﺎ ﻗﺎﻝ ذﻟك ﻋﻧﻬم اﻟﻘوﻣﻳون واﻹﺳﻼﻣﻳون ﻓﻘط؛ ﺑﻝ اﻟﻳﺳﺎرﻳون أﻳﺿﺎً؛ ٕوان
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ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،واﻟﻧﺻف
اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﻌﻠﻳﻼت .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ّ
ﻣﺟرد ﻧﺎﺷرﻳن ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؛ ﺑﻝ ﻛﺎﻧوا
اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﱠ

ﺟزًءا ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻋﺻر اﻷﻧوار ،وﺳﺎدت ﻋﻠﻰ ﻣدى ٍ
ﻗرن
وﻧﺻف؛ ﻗﺑﻝ أن ﺗﺗﺣطﱠم ﻫﻲ أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﺛورة اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت

اﻹﺣﻳﺎء اﻟﺗُراﺛﻲ
واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ .وﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻳﻪ
ُ
ﻳﺗﻛﺳر ﻓﻲ دﻳﺎرﻧﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﺣﻳﺎء اﻟدﻳﻧﻲ اﻷُﺻوﻟﻲ؛ ذي اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم،
اﻟﻧﻬﺿوي
َ
ُ

ﻐﺎدر اﻟﺳﺎﺣﺎت ُﻣﺛﺧﻧﺔً ﺑﺎﻟﺟراح ﺑﻌد أن
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔُ اﻹﻧﺳﺎﻧوﻳﺔُ اﻷوروﺑﻳﺔُ واﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،ﺗُ ُ
ﺣرب اﻟﺑﺎردة ،وﻣﺗﻐﻳرات اﻟرؤى
ﻘت
ﺿرﺑﺗﻬﺎ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔُ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ،
وﺿﻳ ْ
ّ
أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ اﻟ ُ
َ
واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻠﻣﺎء ﺗُر ٍ
ٍ
وﺟﻬوا ﻧﻘداً ﻗﺎﺳﻳﺎً ﻣﺗﺧﺻﺻﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن ﻟﻌدة
اث
وﻧﺻوص ّ
ّ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطوطﺎت ،وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗراءﺗﻬﺎ .واﻟذي
أﺳﺑﺎب :اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻧﺻوص ،وﻣﻧﺎﻫﺞ
ُ

اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
ﺟدﻳد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ
ﻧراﻩُ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﻳن اﻷﺧﻳرﻳن إﻗﺑﺎ ٌﻝ
ٌ
ُ
ٍ
ﻟﻛن
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺧطوطﺔ ،واﻹﻓﺎدة ﻣن أدواﺗﻬم وآﻟﻳﺎﺗﻬم ،دوﻧﻣﺎ
اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﺻوﻟﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔْ .
أن «ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘراءة»
ُﻧﺎس ﻳﻔﺿﻠون اﻟﺗﺄﺻﻳﻝ ،وﻳذﻫﺑون إﻟﻰ ّ
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻫﻧﺎك أ ٌ
ﻟﺗراﺛﻧﺎ ُﻣﺗواﻓرة ﻣﻧذ اﻟﻘدﻳم ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎرة ﻣن أﺣد .وﻳﺳﺗدﻟﱡون ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ
اﻟﺗﻲ ﺗَ ِرُد ﻓﻲ ﻛﺗب ﻋﻠوم اﻟﺣدﻳث ،وﺑﻌض اﻷﻧواع اﻷدﺑﻳﺔ اﻷُﺧرى .وﻟﻘد ﺻﺎر ﻟدﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ
وﺣدﻳث ﻓﻲ
ﺿﺧم
اث
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗُراﺛﻳﺔ ﻣن ﺷﺗّﻰ اﻷﺟﻧﺎس
ٌ
أي ﺣﺎﻝ ﺗُر ٌ
ٌ
ُ

اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ؛ وذﻟك ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻝ ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،وﻣﻣﺎ أﻟّﻔﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب

واﻟﻣﺗﺧﺻﺻون اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺧطوطﺎت ﺟﻣﻌﺎً وﻧظ اًر

ﻓﺈن ﻣن
وﻗراءةً وﻧﺷ اًر .29ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ﻣﺎ ﻋﺎدوا اﻟﻘُ ْدوة ﻓﻲ ﻧﺷر
اﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ؛ ّ
ّ
اﻟﻌﺑث أﻳﺿﺎً َزْﻋ َم اﻻﻗﺗداء ﺑطراﺋق اﺑن اﻟﺻﻼح او اﺑن طﺎووس َﻣﺛَﻼً ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻧﺻوص.
ﻋﻣﺎدﻫﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺷر اﻟﻧﺻوص
وﺧﻼﺻﺔُ اﻷﻣر أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣرﻛﺔٌ زاﺧرةٌ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
ُ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﺑﻌد ٍ
ﻗرن
اث ﻛﺎن ﺿﺧﻣﺎً وﺿﺧﻣﺎً ﺟداً .وﻗد أﺛّر ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ
أن ﻫذا اﻟﻣﻳر َ
وﻧﺻف اﻟﻘرن ُ
ﻧﺟد ّ
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ﺑطر ٍ ٍ
أن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ق ﻋدة ﻓﻲ اﻹﺣﻳﺎء اﻟﺗُراﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻗد ﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ّ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻗُطب اﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ اﻹﺣﻳﺎء اﻟﺗراﺛﻲ ،واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗُراﺛﻳﺔ.
ﺎت
وﻗد اﻧﺗﻬت اﻟﺣرﻛﺗﺎن ﻗﺑﻝ أرﺑﻌﻳن ﻋﺎﻣﺎً ،وﺣﻠّت ﻣﺣﻠﱠﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب وﻓﻲ دﻳﺎرﻧﺎ َﺣ َرﻛﻳ ٌ
ى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ.
أُﺧرى ،ورؤ ً
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اﻟﻘدﻳم :ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗراث ﺑﻳن اﻟﻘُداﻣﻰ واﻟﻣﺣدﺛﻳن )1985م( .وﻗد ﻗﺎم اﻟدﻛﺗور أﻳﻣن
ﺳﻳد ﺑﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺗﺎب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓرﻧﺳوا دﻳروش ﻋن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﻌﻧوان :اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم
ﻓؤاد ّ
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺧطوط ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻓﻲ ٍ
ﻣﺟﻠد ﺿﺧم )ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔرﻗﺎن2005 ،م(.
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اﻟﻧﺑوة واﻟﻧﺑﻲ واﻹﺳﻼم
دﻳﻔﻳد ﺑورز



ﻗراءة رﺿوان اﻟﺳﻳد
اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣ ﱠﻣد -ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم -وﺧﻼﻓﺗﻪ ﻷُﺳﺗﺎذ
ﺻدرت ﻗﺑﻝ أرﺑﻌﺔ أَﺷﻬُ ٍر دراﺳﺔٌ ﻋن ﱢ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرق أوﺳطﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛورﻧﻳﻝ دﻳﻔﻳد ﺑورز  D. Powersوﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ:
ﻣﺣﻣد أﺑﺎ ٍ
«ﻣﺎ ﻛﺎن
أﺣد ﻣن رﺟﺎﻟﻛم :ﺻﻧﺎﻋﺔ آ ِﺧر اﻷﻧﺑﻳﺎء»! وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ أﻋرﻓُﻪُ ﻋن
ٌ
اﻟﻣراﺟﻌﻳن اﻟﺟدد ﻓﻲ ﻋواﻟم اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﺟدﻳد،
دﻳﻔﻳد ﺑورز ﻣن ﺗطرف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن طﻼﺋﻊ ُ
ﻳﻌود إﻟﻰ ﻗر ٍ
اءة ﻵﻳﺗﻲ
ﻓﻘد
اﻗﺗﻧﻳت اﻟﻛﺗﺎب ،ﱠ
ﻓوﺟ ْدﺗُﻪُ ُ
وﺗﻔر ُ
ُ
ﻏت ﻟﻘراءﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻣﺎﺿﻳﺔَ .
«اﻟﻛﻼﻟﺔ») 176 ،12ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء( ،ﻛﺎن ﻗد طرﺣﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻋﺷر ﺳﻧو ٍ
ٍ
ﻛﺗﺎب
ات ﻓﻲ
ﺑﺄن
ﱠ
أن ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣﻔ ﱢﺳرﻳن وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘرآن ﻟﻶﻳﺗﻳن ّ
ﺣررﻩُ ﻋن اﻟﻣوارﻳث ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻣؤﱠداﻫﺎ ّ
ﻧﺎﺟم ﻋن
اﻟﻛﻼﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟرﺟﻝ اﻟﻣﺗوﻓّﻰ اﻟذي ﻻ و َ
اﻟد ﻟﻪ وﻻ َوﻟَ َد ﻋﻠﻰ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة ،ﺧطﺄُ ٌ

«ﺗﺣرﻳف ٕواﺳﻘﺎط» )ﻛذا( ﻓﻲ اﻵﻳﺗﻳن ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻘراءةُ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔُ ﻟﻶﻳﺗﻳن ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﻼﻟﺔ زوﺟﺔ
ﱠ
اﻻﺑن
اﻟﻣراد زﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺗورﻳث اﻟزوﺟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳرﺛَﻪُ
ُ
اﻻﺑن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ،وأﻧﻪ ﻛﺎن ُ
أن ذﻟك ﻟو ﻛﺎن ﻟﺗﻐﱠﻳر
ﻣن أﺑﻳﻪ ﻟو ﺑﻘﻲ ﺣﻳﺎً! وأﺳرف اﻟرﺟﻝ وﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻓذﻛر ّ

ﻓﺈن اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد أرﻛون اﻟذي ﺑﻬرﻩُ )ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻣﻊ
ﻧظﺎم اﻹرث ﻓﻲ اﻟﻐﺳﺎﻟم! وﻛﻣﺎ أَذ ُﻛ ُر ّ
ُ
ﺷوا ّذ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺧ ُرُج ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم «اﻷرﺛوذﻛﺳﻲ»!( اﺳﺗﻧﺑﺎطُ َﺑ َورز واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك

ك ﻋﺷرات اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﺗﻲ ﻏﱠﻳر
أن ﻫﻧﺎك وﻻ ﺷ ّ
وﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻪ ﻳوﻣﻬﺎ ذاﻫﺑﺎً إﻟﻰ ّ
وﻣؤدﻳﺎﺗﻬﺎ!
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔُ ﻗراءﺗﻬﺎ أو ﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺣوﻳﺔ ﻟﻛﻲ ُﻳﻐﻳﱢروا ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
ّ
ٍ
ُطروﺣﺔ ﻛﺑرى
ﻓﺈن َﺑ َورز ﻻ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑدﻋﺔ ،ﺑﻝ ﻳﺳﺎرعُ ﻟﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أ
أ ّﻣﺎ ﻫذﻩ ﱠ
اﻟﻣرة ّ
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻳﻌﻘوب وﻣوﺳﻰ واﻟﻣﺳﻳﺢ ،وﻛﻳف ﺗوارﺛوا
ﺗﺗﻌﻠﱠ ُ
ق ﺑرْﺑط اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠمَ -
أﺑﻧﺎءﻫم أﺣﻳﺎﻧﺎً .ﻛﻳف ﻓﻌﻝ َﺑ َوْرْز ذﻟك؟ ﻋﺎد إﻟﻰ
ورﺛوﻫﺎ
اﻟﻧﺑوة ﻋن آﺑﺎﺋﻬم أو ُﺳﻼﻟﺗﻬم ﺛم ﱠ
َ
 مراجعة لكتاب David Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of your Men. 2009
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ﻣﺣﻣد أﺑﺎ ٍ
وﻟﻛن رﺳو ُﻝ اﷲ
أﺣد ﻣن رﺟﺎﻟﻛم،
اﻵﻳﺔ رﻗم  40ﻣن ﺳورة اﻻﺣزاب« :ﻣﺎ ﻛﺎن
ٌ
ْ
أن رْﺑطﻬﺎ ﺑﻘﺻﺔ زﻳﻧب ﺑﻧت ﺟﺣش وﺗﺣرﻳم اﻟﺗ ّﺑﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
وﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﻳﱢﻳن» ،ﻓﺎﻋﺗﺑر ّ

طَﻧﻊٌ وﻻﺣق .إذ إﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺟزأﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻵﻳﺔ .ﺑﻝ إﻧﻬﺎ
ﻫو َرْﺑطٌ ﻣﺻ َ
ﻣﺣﻣد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻧدﻩ
ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﺳﺎطﻳر أﻧﺑﻳﺎء ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ اﻟﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟذ ْﻛر ،وﻣﺎ دام اﻟﻧﺑ ﱡﻲ
ٌ

اﻟﻣﻔروض ﻛﺎن أن ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺑﺗﻧﺎﻩ ﻓﻲ
ﻓﺈن
أﺑﻧﺎء ذﻛور أﺣﻳﺎء ﻓﻲ ﺳﻧوات ُﻋ ُﻣرﻩ اﻷﺧﻳرة؛ ّ
َ
اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ زﻳد ﺑن ﺣﺎرﺛﺔ ورﻳﺛﺎً ﻟﻪ ،ﻟﻛﻧﻪ اﺳﺗُﺷﻬد ﻓﻲ وﻗﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ،ﻓﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﺛَﻪُ

زوﺟﺗُﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺗرث اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ﻣﺣﻣداً –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ زوﺟﺔَ أﺑﻧﻪ ،ﻛﻣﺎ
أن اﻻﺑن أُﺳﺎﻣﺔ ﺑن زﻳد ﺑن ﺣﺎرﺛﺔ ﻣن ﻏﻳر زﻳﻧب ،ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺻﺑﺢ ذا ﻣﻧزﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ّ

ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻗد اﺳﺗطرد اﻟﻣؤﻟّف اﺳﺗطراداً طوﻳﻼً ﻋن ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻳ ارث وذوي اﻷرﺣﺎم
أن ُﻛ ﱠﻝ ﻫذﻩ اﻷُﻣور أ َْﻧﻬﺎﻫﺎ ﺻﺣﺎﺑﺔُ
واﻟزوﺟﺎت واﻷوﻻد ﻋﻧد ﺑﻧﻲ إﺳ ارﺋﻳﻝ ،ﻟﻳﺻﻝ َ
ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ّ
اﻟﺗﺑﻧﻲ ،وﻣن ﺿﻣن
ﱢ
اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺣرﻳم ّ
ﺎب ٍ
ذﻟك اﺑﺗداعُ أﺳﺑ ِ
اﻟﻣﻬوﻝ
ﻧزوﻝ ﻵﻳﺔ ﺗﺣرﻳم ّ
اﻟﺗﺑﻧﻲ! وﻣن ﺿﻣن «أدﻟﺗﻪ» ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﻣر َ
أن ﻣﻌﻧﻰ «ﻛﻠوت» أو «ﻛﻠوﻝ» ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن :زوﺟﺔ اﻻﺑن،
ّ
وأﻧﻪ وﺟد ﻣﺧطوط ًﺔ ﻗرآﻧﻳﺔً ﻣن اﻟﻘرن اﻷوﻝ اﻟﻬﺟري ﺗُظﻬر ﺗﻐﻳﻳ اًر طﻔﻳﻔﺎً ﻓﻲ ﺗﺣرﻳك إﺣدى
آﻳﺗﻲ اﻟﻛﻼﻟﺔ!

اﻫﺗﻣﻣت ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت وﺣﻳدةً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب .ﺑﻝ
ت ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻐرﻳﺑﺔ؟!
ُ
ﻟﻣﺎذا اﻫﺗﻣﻣ ُ
رﻛﻳز ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻳن ﻋﺎﻣﺎً اﻷﺧﻳرة وﻓﻲ ﻋﺷرات اﻟﻛﺗب وﻣﺋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻰ أﻣرﻳن
ﻫﻧﺎك ﺗ ٌ
ﻳﻘﺔ و ٍ
اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣداً ﻋﻣﻝ ﺑطر ٍ
أﺻﺣﺎﺑﻪُ ﻋﻠﻰ اﺗّﺧﺎذ اﻟﻧﺑوة ﻋﻧد
اﻋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ
أن
ﱠ
اﺛﻧﻳنّ :
ُ
ِ
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ ﻧﻣوذﺟﺎً ﻳﺣﺗذوﻧﻪ ﻓﻲ
أن ﻫﻧﺎك
ﱡ
ﺑوﺗِﻬم وﻧﺑﻳﱢﻬم .واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲّ ،
ﺗﺻورﻫم ﻟُﻧ ّ
ﻋﺷرات اﻟدراﺳﺎت وﻣﺋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗُرّﻛ ُز ﻋﻠﻰ اﻷُﺻوﻝ اﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﻳم .ﻓﻲ
اﻟﻣﻐﺎزي( ،وﺣﻳث ﻣﺎ ﺷﻔﻰ
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ اﺳﺗﺧدﻣوا ﺳﻳرة اﺑن إﺳﺣﺎق )اﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﻣﺑﻌث و َ
ذﻟك ﻏﻠﻳﻠﻬم ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﻗﺻص ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرآن .وﺑﻌد ﻫذا وذاك ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟدون

أن اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت ﻣن اﻟﻣﺻدرﻳن ﻟﻳﺳت ﻛﺎﻓﻳﺔً أو ﺗُظﻬر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن ﺻورة اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ واﻟﺳﻳرة ﻋن اﻟﻧﺑوة واﻷﻧﺑﻳﺎء ﻋﻧد ﺑﻧﻲ إﺳ ارﺋﻳﻝ؛ ﻓﺈﻧﻬم ﻳذﻫﺑون إﻟﻰ أن
2

أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﱠ
ﺣرﻓوا وﻏﱠﻳروا اﻟﻘرآن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ﻓﻲ آﻳﺗﻲ اﻟﻛﻼﻟﺔ وآﻳﺔ ﺧﺗم اﻟﻧﺑوة! ّ
أن اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻷﺻﻝ
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد
ﱠ
أﺻر اﻟد ارﺳون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟﺟدد ﻋﻠﻰ ّ
ُﻧﺳﺧﺔ ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻋن اﻟ ُﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻺﻧﺟﻳﻝ اﻷﺑﻳوﻧﻲ )إﺣدى اﻟ ِﺷَﻳﻊ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ( ،وﻣﻧﻬم ﻣن
ُﻳ ِ
ﻓﻳﺣدد ﻟﻧﺎ ورﻗﺔ ﺑن ﻧوﻓﻝ اﺑن ﻋم ﺧدﻳﺟﺔ أ ُّم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣطران
ف ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻳﻣﻳﺔ ّ
ﺳر ُ
ﻳﻌرف
ﺗﻠك اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺑﻣﻛﺔ ،وﻫو اﻟذي وﻟّﻰ اﻟﻧﺑ ﱠﻲ زﻋﺎﻣﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﺑﻌدﻩ ،وﻛﺎن اﻟﻧﺑ ﱡﻲ
ُ
ﻟﻛن أﺻﺣﺎﺑﻪ زادوا ﻣن «ﺗﻌرﻳب» اﻟﻘرآن أو ﺗﺣرﻳﻔﻪ ﻷﻧﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻌرﻓون
اﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔّ ،
ﻳﺎﻧﻲ ﻣن أﺻﻝ
اﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ ،أو ﻷﻧﻬم أرادوا اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻟﺿرورات اﻟدوﻟﺔ! وﻗﺑﻝ ﺳﻧوات ّ
ﺳﻣﻰ ﺳر ّ

ﻧت
ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻟوﻛﺳﻧﺑورغ ،وأﻋﺎد ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻘرآن إﻟﻰ «أُﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ» ﻓﺗﺑﱠﻳ ْ
أن «اﻟﺣور اﻟﻌﻳن» ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﻪ ﻋﺟﺎﺋب ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ ،وﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﺟﺎﺋب ّ
إﻟﻰ ﻗراءﺗﻬﺎ اﻟﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧﺎﻗﻳد اﻟﻌﻧب اﻷﺑﻳض! وﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺗﺣوﻝ

اﻵﺧر
اﻟﺑﻌض
ُ
ُ
ُ
ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ طراﺋف وﺣﻛﺎﻳﺎت واﺻطﻧﺎﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﻧرىَ ،ﻳﺿﻊُ
إن اﻟﻘرآن ﻫو ﻣن ﻧﺗﺎج اﻷزﻣﻧﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻗﻧﺎع اﻟﺟدﻳﺔ واﻟﻌﻠم ﻣن ﻣﺛﻝ اﻟﻘوﻝ ّ
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄ ﱢﺧرة )ﻣن  4إﻟﻰ 7م( ،وﻳﻌﺗﺑر ﻫؤﻻء أﻧﻔُ َﺳﻬم ﻣوﺿوﻋﻳﻳن ،ﻷﻧﻬم ﺑذﻟك

إن اﻟﻘرآن ﻟﻳس ﻣوروﺛﺎً ﻋن اﻟﻳﻬودﻳﺔ واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻓﻘط؛ ﺑﻝ وﻓﻳﻪ ﻋواﻟم روﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻳﻘوﻟون ّ
وﺑﻳزﻧطﻳﺔ وزرادﺷﺗﻳﺔ وﻣن دﻳﺎﻧﺎت وﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻌرب اﻟﺟﻧوﺑﻳﻳن واﻟﺷﻣﺎﻟﻳﻳن ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم.

وﻋﻧدﻣﺎ ُﻧﺟﺎدﻝ ﺑﻌض اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ ﺟدﻳﺔ وﺟدوى ﻫذﻩ «اﻟدراﺳﺎت» ،ﻳذﻫﺑون إﻟﻰ أﻧﻬم
ٍ
ﻌض
ﻳرﻳدون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘرآن ُﻳﺿﺎﻫﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗوراة واﻹﻧﺟﻳﻝ .أﻣﺎ اﻟﺑ ُ
إن اﻟدارﺳﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻘُداﻣﻰ أو ﻋﻠﻣﺎء ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ،واﻟﺗﻔﺳﻳر ﺳﺑق أن
َ
اﻵﺧ ُر ﻓﻳﻘوﻝ ّ

ﺗﻌرﺿوا ﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ،وﺳﻠﻛوا ﻣﺳﺎﻟك ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣن ﻣﺛﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ «ﻟُﻐﺎت اﻟﻘرآن»
ﱠ

ارد ﻓﻲ اﻟﺗوراة وﺑﻌض اﻹﻧﺟﻳﻝ ،أواﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ
أو ﺗﻔﺳﻳر ﻗﺻص اﻻﻧﺑﻳﺎء ﺑﻣﺎ ﻫو و ٌ
اﻟﺳ َور.
أو أﺳﺎب اﻟﻧزوﻝ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺳﻳﺎﻗﺎت وﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌض اﻵﻳﺎت أو ُ

ﻧﻘدي إﻟﻰ أﻧواع اﻟﺗﺄﻟﻳف ﻫذﻩ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﻼﺣظﺔ
واﻟواﻗﻊُ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺄ ﱡﻣﻝ ٍ
ﺣق اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
ﺑﻌض اﻷُﻣور اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ؛ أوﻟﻬﺎ :أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن ّ
أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ
ﻳدرس اﻟﻘرآن أو اﻟﻣوروث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن .وﺛﺎﻧﻳﻬﺎّ :
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ِ
ﺻوﺻﻧﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺷراﻗ ﱡﻲ وﻏﻳر اﻻﺳﺗﺷراﻗﻲ؛ ﻗَ ّدﻣت وﺗﻘ ﱢد ُم ﻟﻘراءة
ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ وﻧ
ٍ
ﺧدﻣﺎت ُﺟﻠﱠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻘدﻳر واﻟﻧﺷر واﻟرؤى اﻟﻣﺗﺟددة ،ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﺣﺿﺎري
ٍ
ﺟﻬﺔ آﺧر ،ﺗﺑْﻠور
أن اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﻳرة ﺷﻬدت ﻣن
ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن .وﺛﺎﻟﺛﻬﺎّ :
«اﺳﺗﺷ ار ٍ
ﻳﻧطﻠق ﻣن اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻳﺑدأُ ﻣن أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ
ق ﺟدﻳد»
ُ
اﻟﻘﺎﻋدة أو اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎدﻳﺔ ،ﻟﻳدرس اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺟﻬﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ

أﺻﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑطﻳﺑﻌﺔ اﻹﺳﻼم .وأﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ،اﻟذي ﻳﺑدأُ ﻣن اﻟﻘدﻳم ،ﻳﺗﻌﺎﻣ ُﻝ
أﻣﺷﺎج ﻣن ذﻟك اﻟﻘدﻳم ،ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ رؤاﻩ وﺗوﻟﻳﻔﺎﺗﻪ ﻋدة أﺟﻳﺎﻝ.
ﻧﺗﺎج و ٌ
ﻣﻊ اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ٌ
ق ﺗﺎرﻳﺧﻲٍ .
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺷراق ﻋﺑﺎرةً ﻋن ﻓﻳﻠوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎ ٍ
وﻟﻛﻝ ﻣن اﻷﻣرﻳن،

أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﺟدﻳد ﻓﻬو
أي اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﻗواﻋد وآﻟﻳﺎت وطراﺋق ﺗﺄ ﱡﻣﻝ وﻣﻘﺎرﻧﺔّ .
وﻣﺣررة أﻳﺿﺎً ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ .وﻟذا ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﻌﻪ اﻻﺣﺗﻛﺎم
ﻋﺑﺎرةٌ ﻋن ﻓﻳﻠوﻟوﺟﻳﺎ ﺑدون ﻗواﻋد،
ﱠ
إﻟﻰ ﺷﻳﺊ ،ﺣﺗﻰ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻔﺳﻳراﺗﻪ وﻣذاﻫﺑﻪ.

ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻪ ،ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﻗﻳﺎم وﺗطور
إن اﻟﻣﺧرج ﻣن ﻫذا اﻹﻏراق ﻓﻲ اﻟوﻫم
ّ
ّ
وازدﻫﺎر دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺟدﻳﺔ ﻏﻳر وﻋظﻳﺔ أو ﺗﻘرﻳظﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻟﻳس ﻣن

ﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺟدﻳد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ،ودراﺳﺎت
ﻟﻠﻣ ﱢ
أﺟﻝ ّ
اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻷُﺧرى؛ ﺑﻝ ُ
ث ﺣﺗّﻰ
ﻳﺣد ْ
أن ﺷﻳﺋﺎً ﻣن ذﻟك ﻟم ُ
اﻟﺳﻳرة اﻟﻧﺑوﻳﺔ ،واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻟﻳس ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ّ
اﻵن .ﺑﻝ ﻣﺎ ِ
أﻗﺻ ُدﻩُ ّأﻧﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﻣﺟﺎﻝ ﻧﺷر اﻟﻣﺧطوطﺎت ،ﻣﺎ ﻗﺎﻣت أﻋﻣﺎ ٌﻝ دراﺳﻳﺔٌ
ارس ﻓﻲ ﺗﺧﺻﱡﺻﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻓﺿﻼً ﻋن
ﻛﺑرى
ْ
ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣد َ
ﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻷُﺧرى ذات اﻟطﺎﺑﻊ
ذﻟك ،ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك اﻧﻔﺻﺎ ٌﻝ ٌ
ﺛﺎﻟث أﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺻور اﻟذي ُﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ .وﻫو
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ .ﺛم ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣ ٌﻝ
ٌ

ﻓرﺿت ﺟواً ﺧﺎﻧﻘﺎً ﺟﻌﻝ
ﺻﻌود اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺷﻛﺎﻝ واﻷﻧواع .وﻗد
َ
ظري اﻟدﻗﻳق واﻟﻬﺎدئ
اﻟﻧ َ
ﻛﺛﻳرﻳن ﻣن ﺷﺑﺎن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ اﻷﻛﻔﺎء ﻳﻧﺻرﻓون ﻋن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣﻝ َ

وﻳﻠﺗﺣق ﺑذﻟك ﻋﺎﻣ ٌﻝ راﺑﻊٌ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﱠﺳﻳﺔ ﻓﻲ
واﻟﺗﻔﺣص.
ُ
ات ﺳﻠﺑﻳﺔٌ ﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗدرﻳب
اﻟﺗﺧﺻﱡﺻﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ .وﻫﻲ ﺗطور ٌ
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اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ واﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ادراﻛﺎت اﻟﺗداﺧﻝ واﻻﻣﺗزاج ﺑﻳن اﻟدراﺳﺎت اﻹﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ

ﺻﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺑﺣﺗﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ.
اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،واﻷُﺧرى اﻟﺧﺎ ّ

5

المفاھيم المتداولة للعالقات بين المسيحيين والمسلمين


مصطفى بوھندي

يصعب كثيرا إقامة حوار ھ ادئ ب ين المس يحيين والمس لمين؛ ألس باب تاريخي ة عدي دة أسس ت
لقرون من الخالف والصراع وعدم التفاھم ،غير أن الضرورة الملحة الي وم تقتض ي البح ث
عن األرضية المش تركة للتع ايش والكلم ة الس واء والس الم والتع اون ،ولتأس يس عالق ة جدي دة
بعيدة عن كل أشكال الصراع المؤلم الفظيع في الماضي والحاضر ،والذي لم ينتج إال المآس ي
والعذاب والكراھية ،والذي كان بكل تأكيد خروجا عن روح الدين واستجابة لنزغ الشيطان.
إنه امتحان صعب ينبغي للمسيحيين والمسلمين أن يجت ازوه؛ ليقيم وا م ا أن زل ﷲ ف ي إنج يلھم
وق رآنھم :إنجي ل المحب ة وق رآن الرحم ة ،ويقوم وا بم ا أوج ب ﷲ عل يھم تج اه الن اس ،بغ ض
النظر عن سلوك أولئك الناس تجاھھم ،وإال فأين ھي «التي ھي أحسن» إن لم تك ن «الس يئة»
من المخالف ،كما يقول القرآن ،وأي فضل لكم إن سلمتم على إخ وتكم فق ط ،وأي أج ر لك م إن
أحبب تم ال ذين يحب ونكم فق ط؛ كم ا يق ول اإلنجي ل ،وب ذلك فق ط ت زول الع داوة وينتش ر ال والء
الحميمي بين المختلفين.
جوانب إيجابية
إن اطالع المسلمين على كتب النصارى بروح مفتوحة متواضعة ،تبحث ع ن الح ق الموج ود
فيھا ،واطالع النص ارى عل ى كت ب المس لمين ب الروح نفس ھا ،س يذلّل كثي راً م ن العقب ات أم ام
التقارب المسيحي اإلسالمي ،وس يجعل الح وار ب ين المس لمين والمس يحيين مثم را ،ويكف ي أن
يركز المسلمون في دراستھم لإلنجيل على الجوان ب الت ي يعتبرونھ ا إيجابي ة؛ ليكتش فوا عال َم ا ً
واس عا ً م ن الھ دى والن ور واألخ الق والرحم ة ،األم ر نفس ه نقول ه إلخوانن ا المس يحيين :إن
تركيزھم على الشبھات المثارة يحرمھم من رؤي ة األن وار الس اطعة الت ي يس طع بھ ا الق رآن
الكريم ،وھذا ال يعني أبداً ترك الروح النقدي ة ف ي المدارس ة ،والت ي تس تطيع أن تف رق ب ين م ا
أنزله ﷲ ،وبين ما فھمه الناس وتأولوه وتدخلوا فيه ،وھو مجال واسع للمباحث ة ب ين المس لمين
والمسيحيين؛ غير أننا الي وم نحت اج بش كل اس تعجالي إل ى ف تح أعينن ا عل ى الجوان ب اإليجابي ة
التي عند الفريقين؛ لتجسير الھوة السحيقة بينھما.
ولھذا فقد سمحت لنفسي ب أن أتعام ل م ع النص وص اإلنجيلي ة والقرآني ة بش كل مباش ر ،أبح ث
فيھما عن النور والھدى الذي نحتاجه في حوارنا المسيحي اإلسالمي ،وقد وجدت فيھم ا ن ورا
مبينا أعرضه عليكم.
رسالة واحدة
لم تكن دعوة السيد المسيح عليه السالم إال بيانا لحقيقة الرسالة الرباني ة الواح دة الت ي ج اء بھ ا
جميع األنبي اء ،وك ان عيس ى اب ن م ريم واح دا م ن رس لھا المص طفين« :الَ تَظُنﱡ وا أَنﱢ ي ِج ْئ ُ
ت
وس أَ ِو األَ ْنبِيَا َءَ .ما ِج ْئ ُ
ض بَلْ ِألُ َك ﱢم َل 1» (18) .لقد دعا السيد المسيح أتباعه
ض النﱠا ُم َ
ألَ ْنقُ َ
ت ألَ ْنقُ َ
ليكون وا أب رارا ،وليزي د ب رھم عل ى الكتب ة والفريس يين ،وب ذلك فق ط ي دخلون إل ى الملك وت
وينالون األجر العظيم في السماوات.
ول م يك ن محم د --ص لى ﷲ علي ه وس لم --بِ َدعا م ن الرس ل ،وال كان ت رس الته ب دعا ً م ن
الرساالت ،وإنما ك ان واح داً م ن األنبي اء المص طفين األخي ار ،ال ذين يُص ّدق بعض ھم بعض ا،


باحث وأكاديمي من المغرب .
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وي ؤمن بعض ھم ب بعض ،ويُبلغ ون الرس الة نفس ھا عل ى اخ تالف الزم ان والمك ان والش عوب
ﱢين َم ا َو ﱠ
ك َو َم ا
ص ى بِ ِه نُو ًح ا َوالﱠ ِذي أَ ْو َح ْينَ ا إِلَ ْي َ
واألجناس ،ق ال –تع الىَ } :-ش َر َع لَ ُك ْم ِم َن ال د ِ
َو ﱠ
ين َم ا
ﱢين َو َال تَتَفَ ﱠرقُ وا فِي ِه َكبُ َر َعلَ ى ْال ُم ْش ِر ِك َ
ص ْينَا بِ ِه إِ ْب َرا ِھي َم َو ُمو َس ى َو ِعي َس ى أَ ْن أَقِي ُم وا ال د َ
تَ ْد ُعوھُ ْم إِلَ ْي ِه ﱠ
ﷲُ يَجْ تَبِي إِلَ ْي ِه َم ْن يَ َشا ُء َويَ ْھ ِدي إِلَ ْي ِه َم ْن يُنِيبُ ).2{(13
ومن ثم فإن محمدا عليه الصالة والسالم -مثل السيد المس يح ف ي رس الته -م ا ج اء لي نقض ب ل
ليكمل ،وما جاء لينسخ بل ليُص ّدق ويُ ؤ ّمن ،وھ و م ا نستش فه م ن العدي د م ن نص وص الق رآن
المتحدثة عن تصديقه لما سبقه من الكتاب والھيمنة عليه .غير أن ألغل ب أھ ل الكت اب وك ذلك
ت متع ددةً انزاح ت ب الكلم ع ن مواض عه ،وح ّملت ه
لكثير من المسلمين في ھ ذه المس ألة تفس يرا ٍ
مفاھيم نع ّدھا مختلة ومضطربة ،ونأمل في مدارستنا ھذه أن نردھا عن انزياحھا إلى س ياقاتھا
الصحيحة ،مع التنبيه إلى المؤثرات البشرية والتاريخية والمذھبية عليھا.
لق د طُل ب م ن رس ول ﷲ --ص لى ﷲ علي ه وس لم --وم ن ك ل الم ؤمنين بالكت اب ،أن يھتم وا
بأنفسھم ،ويستقيموا كما أ ُمروا ،ويقول وا :إنھ م يؤمن ون بم ا أن زل ﷲ م ن كت اب ،وال يحكم ون
على غيرھم بم ا ل يس م ن ش أنھم ،ف ا رب الجمي ع ،ولك ل م نھم عمل ه ،وال حج ة ألح د عل ى
والمحاسب ھو ﷲ عندما يعرض الناس عليه.3
أحد،
ِ
األمر نفسه كان السيد المسيح يؤك د علي ه ،ويعرض ه عل ى أتباع ه م ن خ الل م واعظ وأمث ال،
وم ن ذل ك مث ل الحنط ة وال زوان ،حي ث ينبغ ي تركھم ا إل ى وق ت الحص اد ،وحينئ ذ س يحرق
الزوان وستؤخذ الحنطة إلى مخ ازن ص احب ال زرع .4إن ال ذي يھمن ا م ن ھ ذا المث ل ف ي ھ ذا
المقام أن الحكم على اآلخرين وإدانتھم ،ل يس ألح د م ن الن اس ف ي ھ ذه ال دنيا ،وال لطائف ة م ن
طوائفھم ،وإنما ھو إلى ﷲ في يوم الميعاد ،وھنالك ينال كل واحد أجره ،ولقد أخط أ كثي ر م ن
المسيحيين والمسلمين عندما أعطوا ألنفسھم حق الحك م عل ى اآلخ رين ،وتكفي رھم وتج ريمھم
بمجرد المخالف ة ف ي ال دين أو الم ذھب ،وق د ترت ب عل ى ذل ك ش ر كبي ر ف ي العالق ة بي نھم ،ال
زالت آثاره جاثمة على ھذه العالقة إلى يوم الناس ھذا.
إن دع وة األنبي اء عمومي ة وليس ت خاص ة بفئ ة أو طائف ة أو ج نس أو عنص ر ،وك ان الس يد
المسيح -وھو يناقش رجال الدين اليھ ود -يري د أن يس قط لھ م األس اس العنص ري ال ذي يبن ون
عليه تدينھم ،ومن األمثلة التي ض ربھا لھ م :مث ال اإلنس ان المل ك ال ذي ص نع عرس ا ،وأرس ل
إلى مدعوين مخصوصين فلم يستجيبوا له ،رغم أنه ھيأ لھم إكرام ا عظيم ا ،ف ذھب واح د إل ى
حقله واآلخر إلى تجارته والباقون اعتدوا على عبيده الذين أرسلھم إل يھم بالش تم وحت ى القت ل،
فغضب عل يھم ألنھ م ل م يكون وا مس تحقين ،وأرس ل عبي ده إل ى مف ارق الط رق ل دعوة ك ل م ن
يج دون م ن الن اس5؛ وك ذلك ھ ي دع وة ﷲ ال تقتص ر عل ى المخت ارين فق ط ،ولك ن تمت د إل ى
غيرھم ممن لم يُختاروا لھا ،وخصوصا عندما يستغني عنھا المدعوون وال يذھبون إليھا.
اعتراف وتوبة
إن موضوع التوبة من المواض يع اإلنس انية الت ي انبن ى عليھ ا تبش ير الس يد المس يح ورس الته،
حت ى أنن ا يمك ن أن نلخ ص رس الته ف ي قول ه« :توب وا فق د اقت رب ملك وت الس ماوات» ،وق د
ضرب للناس في ھذا الموضوع من كل مثل ،فضرب لھم مثل الراعي الذي له مائة خ روف،
فأضاع واحدا ،فترك التسعة والتسعين وذھب يبحث عن الواحد ،فلما وجده ف رح ب ه أكث ر م ن
فرح ه بالتس عة والتس عين ،6وض رب م ثال ب المرأة الت ي لھ ا عش رة دراھ م ،وأض اعت واح دا،
فأض اءت الس راج وكنس ت البي ت بحث ا عن ه ،ولم ا وجدت ه دع ت الجي ران والص ديقات للف رح
بالدرھم الضائع ،7وأمثلة أخرى.8
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إن المنحرفين الذين تابوا إلى ﷲ ورجعوا إليه ،ھم أفضل بكثير م ن المخت ارين ال ذين رفض وا
توبة إخوانھم التائبين ،ورجوعھم إلى طريق ربھم ،ولعل توبة المسلمين والمسيحيين – اليوم-
من أخط اء الماض ي س تحقق ف يھم تل ك األم ة اإلنس انية المرج وة ،كم ا حققتھ ا ف ي مجموع ات
سابقة كانوا أعداء ،فألف ﷲ بين قلوبھم فأصبحوا بنعمته إخوانا.9
ل يس ص عبا عل ى م ن ذاق م رارات الح روب والع داوات ،وذاق ح الوة الس الم واالس تقرار
والتع اون واألخ وة ،أن يس ارع إل ى نب ذ تلك م الع داوة وتحقي ق األخ وة م ع قب ول االخ تالف
واالعتراف بالمختلف ،الذي لن يكون اختالفه إال زيادة ف ي اإلغن اء واإلث راء للجمي ع .والع الم
اليوم ينتظر بترق ب ش ديد ص لح المس لمين والمس يحيين العمي ق ،لم ا ل ه م ن آث ار كوني ة ھائل ة
على اإلنسانية برمتھا؛ لتعيش في عالم جديد سعيد.
انتزاع الملكوت ممن ال يستحقونه
لقد ك ان موض وع انت زاع الملك وت مم ن ال يس تحقونه م ن أھ م المواض يع الت ي عالجھ ا الس يد
المس يح م ع اليھ ود ال ذين ك انوا يرفض ون أن يك ون لغي رھم م ن الن اس نص يب ف ي الملك وت،
وكان عليه السالم يبين لھم ھذا الموضوع من خالل أمثلة متعددة ،م ن ذل ك مث ل الرج ل ال ذي
ابَ :م ا
ب ْاليَ ْو َم ا ْع َملْ فِي َكرْ ِمي (29) .فَأ َ َج َ
ان فَ َجا َء إِلَى األَ ﱠو ِل َوقَا َل :يَا ا ْبنِي ْاذھَ ِ
كان له «ا ْبنَ ِ
َ
َ
َ
اب :ھَ ا أنَ ا يَ ا َس يﱢ ُد.
ضىَ (30) .و َجا َء إِلَ ى الثﱠ انِي َوقَ ا َل َك َذلِ َ
ك .فَأ َج َ
أُ ِري ُدَ .ولَ ِكنﱠهُ نَ ِد َم أ ِخيراً َو َم َ
عْ « :ال َح ﱠ
ب؟» قَالُوا لَهُ« :األَ ﱠو ُل» .قَا َل لَھُ ْم يَسُو ُ
ق
اال ْثنَي ِْن َع ِم َل إِ َرا َدةَ األَ ِ
ض (31) .فَأَيﱡ ِ
َولَ ْم يَ ْم ِ
ت ﱠ
ﷲِ ) (32ألَ ﱠن يُو َحنﱠ ا َج ا َء ُك ْم فِ ي
ار َ
ين َوال ﱠز َوانِ َي يَ ْس بِقُونَ ُك ْم إِلَ ى َملَ ُك و ِ
أَقُ و ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن ْال َع ﱠش ِ
ُون َوال ﱠز َوانِي فَآ َمنُوا بِ ِهَ .وأَ ْنتُ ْم إِ ْذ َرأَ ْيتُ ْم لَ ْم تَ ْن َد ُموا أَ ِخي راً
يق ْال َح ﱢ
ق فَلَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا بِ ِه َوأَ ﱠما ْال َع ﱠشار َ
طَ ِر ِ
لِتُ ْؤ ِمنُوا بِ ِه».10
وضرب لھم مثال ثانيا بالكرامين الذين ال يعملون بإرادة صاحب الكرم ،والذين سيطردھم م ن
كرم ه ويعطي ه لك رامين آخ رين ،وم ا الكرّام ون اآلخ رون إال األم ة الت ي تعطي ه األثم ار ف ي
أوقاتھ ا ،11وتحت رم عبي ده وأبن اءه وال تس يء إل يھم أب دا ،وھ و بي ان أن ﷲ ال يح ابي أح دا م ن
الناس أو أمة من األمم على أساس انتسابھا ،وإنما يعاملھا على أساس أعمالھا.
إن الذي يرفض رس الة ﷲ ث م يت وب ويرج ع إلي ه بع د ذل ك خي ر م ن ذل ك ال ذي يقبلھ ا لكن ه ال
يعمل بھا ،وإن قانون ﷲ في خلقه يقتضي أن ينزع ﷲ تلكم الرسالة م ن الن اس غي ر الم ؤھلين
لھا ،ويعطيھا لمن يستحقھا قوال وعمال .وھو المنطق القرآني نفسه في التعامل مع الناس ،قال
ين).12{(89
–تعالى} :-فَإِ ْن يَ ْكفُرْ بِھَا ھَ ُؤ َال ِء فَقَ ْد َو ﱠك ْلنَا بِھَا قَ ْو ًما لَ ْي ُسوا بِھَا بِ َكافِ ِر َ
إن التوبة التي ندعو إليھا ھي التوبة م ن الخطاي ا الجماعي ة التص ورية والمفاھيمي ة والفكري ة،
والتي من دون التخلص منھ ا ال نس تطيع أن نتح رك قي د أنمل ة إل ى األم ام ف ي طري ق التعام ل
اإلنساني الرشيد ،الذي دعا إليه األنبياء عليھم السالم ،والبد من توبة نصوح صادقة ،ال ك ذب
فيھ ا وال نف اق ،وبھ ذا نس تطيع التكفي ر ع ن الخطاي ا والس يئات وتجاوزھ ا ،والحص ول عل ى
الحسنات في الدنيا واآلخرة .وھو ما يحدثنا عنه القرآن الك ريم ف ي آي ات عدي دة ،13وأعتق د أن ه
ق د آن األوان للمس يحيين والمس لمين أن يعلن وا ت وبتھم م ن آث ام تاريخي ة وثقافي ة وديني ة
واجتماعية لم يرتكبوھا ،وإنما ورثوھا عن أسالفھم ،ما ھي من الدين في شيء ،وليس لھم بھا
علم ،وما لھم عليھا من سلطان.
الغرور والتكبر:
إن الغ رور والتكب ر وتزكي ة ال نفس عل ى حس اب اآلخ رين المخ الفين ف ي ال دين أو الم ذھب أو
المعتقد ھو إثم كبير ،كما وقع فيه األف راد ف إن جماع ات وطوائ ف وش عوبا كثي رة وقع ت في ه،
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واعتقدت بسببه اعتقادات باطلة في نفسھا وفي اآلخرين من حولھا ،وارتكبت بس ببه ج رائم ال
حصر لھا في حق المخالفين ،ومن ذلك كثير من طوائف المسيحيين والمسلمين س واء بس واء،
وإن المتدبر للكتاب المق دس والق رآن الك ريم ،لَي درك ك م ك ان ص عبا معالج ة ھ ذا اإلث م وبيان ه
لألمم المختلفة من طرف رسلھم ،الذين بعثھم ﷲ لتزكيتھم وتطھيرھم وتعليمھم وإبع ادھم ع ن
السيئات ،ومنھم السيد المسيح ومحمد خاتم المرسلين عليھم الصالة والسالم جميعا.
مراجعات إنجيلية وقرآنية:
لقد كان السيد المسيح يعلّم أتباعه م ن خ الل م واعظ وأمث ال كثي رة أن الغ رور ھ و أخط ر آف ة
يصاب بھا أھل الدين ،وقد كان عليه السالم يجاھ د م ن أج ل القض اء عليھ ا س واء عن د اليھ ود
الذين ك ان يح اورھم ،أم عن د أتباع ه الم ؤمنين ب ه ،فق د ج اء ف ي إنجي ل لوق ا أن ه علي ه الص الة
ان
ُون اآل َخ ِر َ
ين بِأ َ ْنفُ ِس ِھ ْم أَنﱠھُ ْم أَ ْب َرا ٌر َويَحْ تَقِر َ
والسالم «قَا َل لِقَ ْو ٍم َواثِقِ َ
ين ھَ َذا ْال َمثَ َل« (10) :إِ ْن َس انَ ِ
ص لﱢي فِ ي
يس ﱡي فَ َوقَ َ
ف يُ َ
َ
ص ِع َدا إِلَى ْالھَ ْي َك ِل لِيُ َ
يس ﱞي َواآل َخ ُر َع ﱠشارٌ (11) .أَ ﱠما ْالفَرﱢ ِ
اح ٌد فَرﱢ ِ
صلﱢيَا َو ِ
ين ﱡ
ك أَنﱢي لَس ُ
الزنَ ا ِة َوالَ ِم ْث َل ھَ َذا
ين الظﱠالِ ِم َ
اطفِ َ
نَ ْف ِس ِه ھَ َك َذا :اَللﱠھُ ﱠم أَنَا أَ ْش ُك ُر َ
اس ْال َخ ِ
ْت ِم ْث َل بَاقِي النﱠ ِ
ُ
ف
ُوع َوأُ َع ﱢش ُر ُك ﱠل َم ا أَ ْقتَنِي ِهَ (13) .وأَ ﱠم ا ْال َع ﱠش ا ُر فَ َوقَ َ
ْال َع ﱠش ِ
ار (12) .أَصُو ُم َم ﱠرتَي ِْن فِي األ ْسب ِ
ص ْد ِر ِه قَ ائِالً :اللھُ ﱠم ارْ َح ْمنِ ي أَنَ ا
ِم ْن بَ ِعي ٍد الَ يَ َش ا ُء أَ ْن يَرْ فَ َع َع ْينَ ْي ِه نَحْ َو ال ﱠس َما ِء بَ لْ قَ َر َع َعلَ ى َ
ض ُع
ون َذا َ
اط َئ (14) .أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن ھَ َذا نَ َز َل إِلَى بَ ْيتِ ِه ُمبَرﱠراً ُد َ
ْال َخ ِ
ك ألَ ﱠن ُك ﱠل َم ْن يَرْ فَ ُع نَ ْف َسهُ يَتﱠ ِ
ض ُع نَ ْف َسهُ يَرْ تَفِ ُع».14
َو َم ْن يَ َ
ولم يكن الس يد المس يح يع الج آف ة الغ رور عن د األف راد فق ط ،وإنم ا ك ان يعالج ه عل ى مس توى
الجماعة واألمة ،فكان عليه السالم يتحدث عن ملكوت ﷲ وتداول األمم لبالء التجربة الدينية،
واتحاد األمم في األجر وإن اختلفت في الزمان والمكان ،وكان عليه الس الم يب يّن كي ف ينبغ ي
ألتباع الرسل أال يحتجوا على ﷲ في تسوية الناس على اختالف أزمنتھم ف ي األج ر ،فض رب
لھم مثال بالرجل الذي استأجر عماال لحقله ،فاتفق مع بعضھم على دين ار ف ي الي وم ،وك ان ق د
اس تأجرھم ف ي الس اعة األول ى ،ث م اس تأجر آخ رين ف ي الس اعة الثالث ة ،وغ ْي َرھم ف ي الس اعة
السادسة ثم التاسعة ثم وجد آخرين بط الين ف ي الس اعة األخي رة م ن الي وم ل م يس تأجرھم أح د،
فأرسلھم إلى كرمه للعمل ساعة واحدة ،وعن دما ك ان المس اء أعط ى لك ل م نھم دين ارا ،مبت دئا
ون أَ ْكثَ َر .فَأ َ َخ ُذوا ھُ ْم أَيْض ا ً
باآلخرين ثم األولين (10) .»،فَلَ ﱠما َجا َء األَ ﱠولُ َ
ون ظَنﱡوا أَنﱠھُ ْم يَأْ ُخ ُذ َ
ين :ھَ ُؤالَ ِء
ِدينَ اراً ِدينَ اراًَ (11) .وفِي َم ا ھُ ْم يَأْ ُخ ُذ َ
ت ) (12قَ ائِلِ َ
ون تَ َذ ﱠمرُوا َعلَ ى َربﱢ ْالبَ ْي ِ
ار َو ْال َح رﱠ! )(13
اح َدةً َوقَ ْد َسا َو ْيتَھُ ْم بِنَا نَحْ ُن الﱠ ِذ َ
اآلخر َ
ُون َع ِملُوا َسا َعةً َو ِ
ِ
ين احْ تَ َم ْلنَ ا ثِقَ َل النﱠھَ ِ
َ
ﱠ
ْ
ك! أ َم ا اتﱠفَق َ
ك
احبُ َم ا ظَلَ ْمتُ َ
ار؟ ) (14فَ ُخ ِذ ال ِذي لَ َ
اح ٍد ِم ْنھُ ْم :يَ ا َ
ص ِ
فَقَا َل لِ َو ِ
ت َم ِع ي َعلَ ى ِدينَ ٍ
ك ،15وھ ي رس الة قوي ة م ن الس يد المس يح ،ك ان
َو ْاذھَبْ فَإِنﱢي أُ ِري ُد أَ ْن أُ ْع ِط َي ھَ َذا األَ ِخي َر ِم ْثلَ َ
يعالج بھا غرور الناس ،الذين يعتق دون أنھ م يس تحقون أج را أكث ر م ن األم م األخ رى لك ونھم
األقدم تاريخا أو ألي سبب آخر ،وھي رسالة يحت اج لت دبرھا اليھ ود والمس يحيون والمس لمون
سواء بسواء.
كذلك األمر بالنسبة لرسالة محمد --صلى ﷲ عليه وسلم ،--فقد كانت تركز على وحدة ال دين،
وتعتبر الناس سواسية أمام ﷲ ،أفرادا وأمم ا ،وأن ه س بحانه س يجازي ك ل ف رد أو أم ة بحس ب
ين آَ َمنُ وا
عملھا ،وليس بحسب شيء آخر؛ وفي ذلك يقول –تعالى -في القرآن الك ريم} :إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
صالِحًا فَلَھُ ْم أَجْ ُرھُ ْم ِع ْن َد
صا َرى َوالصﱠابِئِ َ
َوالﱠ ِذ َ
ين َم ْن آَ َم َن بِا ﱠ ِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر َو َع ِم َل َ
ين ھَا ُدوا َوالنﱠ َ
َربﱢ ِھ ْم َو َال َخ ْو ٌ
ون ) ،16{(62وق د انتق د الق رآن الك ريم س لوك فري ق م ن
ف َعلَ ْي ِھ ْم َو َال ھُ ْم يَحْ َزنُ َ
اليھود والنصارى لم يدركوا ھذه الحقيقة ،فادعى كل منھم أنھم أصحاب الحق ومخ الفوھم ھ م
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ص ا َرى
ت النﱠ َ
ت النﱠ َ
ص ا َرى َعلَ ى َش ْي ٍء َوقَالَ ِ
ت ْاليَھُو ُد لَ ْي َس ِ
أصحاب الباطل ،قال –تعالىَ } :-وقَالَ ِ
ون ِم ْث َل قَ ْولِ ِھ ْم فَ ا ﱠ ُ يَحْ ُك ُم
اب َك َذلِ َ
ت ْاليَھُو ُد َعلَى َش ْي ٍء َوھُ ْم يَ ْتلُ َ
ين َال يَ ْعلَ ُم َ
ك قَ ا َل الﱠ ِذ َ
ون ْال ِكتَ َ
لَ ْي َس ِ
ون) 17{(113لق د بين ت لن ا ھ ذه اآلي ة أن ق ول اليھ ود
بَ ْي نَھُ ْم يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة فِي َم ا َك انُوا فِي ِه يَ ْختَلِفُ َ
والنصارى في ھ ذه المس ألة ل يس ص حيحا ،وخصوص ا النص ارى ال ذي يتل ون كت اب اليھ ود،
ويعتبرونه ج زءا م ن كت ابھم المق دس ،فكي ف بھ م يعتم دون كت ابھم وينك رون أن يكون وا عل ى
شيء ،وكذلك ھو األمر بالنس بة لك ل م ن ينك ر أن يك ون أھ ل الكت اب يھ ودا أو نص ارى عل ى
شيء ،ويُع ّد قائل ھذا الق ول ج اھال ،وم ن ذل ك كثي ر م ن المس لمين ال ذين ال يعلم ون ويقول ون
ذلك ،وكيف بھم يقولون ھذا القول ،وقرآنھم مصدق لما بين يديه من الكتاب ،فالمفروض فيھم
جميعا أن يتركوا الحكم بعضھم عل ى بعض ھم ،وينظ روا إل ى أنفس ھم ،ويترك وا الحك م رب
العباد ليحكم بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
كما ادعوا أن من صار عل ى نھجھ م فق د اھت دى ،وم ن خ الفھم فق د ض ل ض الال مبين ا ،ق ال –
ان ِم َن
ص ا َرى تَ ْھتَ ُدوا قُ لْ بَ لْ ِملﱠ ةَ إِ ْب َرا ِھي َم َحنِيفً ا َو َم ا َك َ
تع الىَ } :-وقَ الُوا ُكونُ وا ھُ ودًا أَ ْو نَ َ
ق
ين ) (135قُولُوا آَ َمنﱠا بِ ا ﱠ ِ َو َم ا أُ ْن ِز َل إِلَ ْينَ ا َو َم ا أُ ْن ِز َل إِلَ ى إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْس َما ِعي َل َوإِ ْس َحا َ
ْال ُم ْش ِر ِك َ
ون ِم ْن َربﱢ ِھ ْم َال نُفَ رﱢ ُ
ق بَ ي َْن أَ َح ٍد
اط َو َم ا أُوتِ َي ُمو َس ى َو ِعي َس ى َو َم ا أُوتِ َي النﱠبِيﱡ َ
َويَ ْعقُ َ
وب َو ْاألَ ْسبَ ِ
ون ) (136فَإِ ْن آَ َمنُوا بِ ِم ْث ِل َما آَ َم ْنتُ ْم بِ ِه فَقَ ِد ا ْھتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولﱠ ْوا فَإِنﱠ َم ا ھُ ْم فِ ي
ِم ْنھُ ْم َونَحْ ُن لَهُ ُم ْسلِ ُم َ
ق فَ َسيَ ْكفِي َكھُ ُم ﱠ
ﷲُ َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع ْال َعلِي ُم ).18{(137
ِشقَا ٍ
األمر نفسه ركز عليه السيد المس يح ف ي دعوت ه عن دما ك ان يب ين ألتباع ه م ن ھ م المس يحيون
الحقيقي ون ،وأن مس ألة االنتم اء والتبعي ة واالدع اء ال تغن ي ع ن األعم ال ،الت ي عل ى أساس ھا
يقبل ﷲ الناس أو يرفض ھم ،فك م م ن ش خص س يأتي ي وم القيام ة وي ﱠدعي أن ه م ن أتب اع الس يد
المسيح ،فإن لم تكن أعماله تشھد له في ذلك اليوم ،فإن السيد المس يح س يتبرأ من ه ،ويق ول ل ه:
إني ال أعرفك؛ ألنك لم تعم ل بم ا أم رك ب ه رب ك19؛ لق د ك ان الس يد المس يح يب ين لھ م أن قيم ة
الناس بأعمالھم ،والتي ھي الثمار الحقيقية التي تدل على نوعي ة أش جارھم الطيب ة أو الخبيث ة،
وليس على شيء آخر .كما كان عليه السالم يبين لھم أن أتباعه الحقيقيين ھ م ال ذين إذا س معوا
أقواله عملوا بھا.20
وانتق د الق رآن الك ريم ادع اء األفض لية والوالي ة م ن دون الن اس عن د أھ ل الكت اب ،وأنھ م
أص حاب الجن ة وغي رھم أص حاب الن ار ،وأنھ م ل ن تمس ھم الن ار إال أيام ا مع دودة ،وغي رھم
يخلدون فيھا ،21وبينت لنا ھ ذه اآلي ة أن ﷲ ل م يعاھ د أح دا م ن الن اس عل ى ھ ذا األم ر ،ول ذلك
فم ن ارتك ب الس يئات وأحاط ت ب ه الخطاي ا فل ن تنفع ه أماني ه الباطل ة بش يء ،ول ن تنجي ه م ن
العذاب ،وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فإن ﷲ ال يضيع أجر من أحسن عمال.
وإن اعتقاد ھذه األفضلية ھو ال ذي دف ع اإلنس ان إل ى الغ رور وأس قطه ف ي حبائ ل الش يطان،22
وھو غرور عام وقع فيه اليھود والنصارى ووقع فيه المسلمون بعد ذلك ،وغيرھم م ن األم م،
وبإعادتنا لمراجعة ھذه المفاھيم يتأكد لنا أننا على اخ تالف مش اربنا بش ر بعض نا مث ل بع ض،
أكر ُمنا عند ﷲ أتقانا ،وليس عند الناس ،وال حسب أمانيھم ومق والتھم ،وذل ك ي وم يجمعن ا إل ى
يوم ال ريب فيه ،وتوفى كل نفس ما كسبت وھم ال يظلمون .ولن ينفع أحد حينھا أن يق ول :ل ن
تمسنا النار إال أياما معدودة؛ وسيكتشفون أن ھذه المقوالت من الغرور الذي كانوا يفترون في
دين ﷲ.
إن التوجي ه القرآن ي والتوجي ه اإلنجيل ي توجي ه إل ى الن اس جميع ا ،ول يس توجيھ ا عنص ريا،
ولذلك فال ينبغي أن يفھم منه أحد أن ه يزكي ه عل ى حس اب اآلخ رين؛ ب ل إن ه يض ع ل ه القواع د
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العام ة الت ي ينبغ ي أن يس ير عليھ ا بغ ض النظ ر ع ن انتمائ ه ،وھ و م ا يف رض عل ى ك لﱟ م ن
المس يحيين والمس لمين ق راءة بعض ھم كت ب بع ض ،واالس تفادة منھ ا ،باعتبارھ ا كتب ا إنس انية
مفتوحة ،تحمل الھدى والنور ،وتقدم بيانات للناس فيما كانوا فيه يختلفون.
ولعل ي أس تطيع ف ي ھ ذه الفق رات أن أق ارب فك رة تزكي ة ال ذات عن د المس يحيين والمس لمين،
وأب ين كي ف عالجھ ا اإلنجي ل والق رآن ،وكي ف اس تطاع الس يد المس يح والنب ي األعظ م محم د
عليھم ا الس الم وغيرھم ا م ن األنبي اء تنبي ه الن اس إليھ ا ،وبي ان خطورتھ ا ،ودفعھ م إل ى
االستشفاء منھا في نصوص عديدة.
أبناء الملكوت
إن من أھم األفكار التي ت ؤدي إل ى تزكي ة ال ذات ،ھ ي ادع اء البن وة للملك وت أو  ،وق د ك ان
فريق من اليھود يدعون ھذا األمر ويعتبرون أن أبن اء الملك وت ھ م المؤھل ون لوراث ة اآلخ رة
دون ب اقي الن اس ،وك ان الس يد المس يح يب ين خط أ اعتق ادھم .23إن بن ي الملك وت إذا ل م يعمل وا
األعم ال الص الحة الت ي ت ؤھلھم للف وز بالجن ة والنج اة م ن الن ار فس يطرحون إل ى الظلم ة
الخارجية؛ ألنھم أعمال غير صالحة  ،وإن الكثيرين من األمم والشعوب الذين ليس وا م ن بن ي
الملك وت -حس ب زع م ال زاعمين -س يتكئون م ع إب راھيم وإس حاق ويعق وب وين الون الحي اة
األبدية.
وق د ورد ف ي اإلنجي ل قص ة أخ رى ع ن ھ ذا األم ر تب ين كي ف يط رح األبن اء إل ى الظلم ة
الخارجية ويتكئ األقل درجة مع إبراھيم.24
وھو ما يتوافق توافقا كامال مع ما يقوله القرآن عن تزكية الذات ،وما يقول ه ع ن ق ول اليھ ود
والنصارى أنھم أبناء ﷲ وأحباؤه.25
إن الق رآن م ن خ الل نص وص عدي دة يتواف ق م ع الط رح اإلنس اني اإلنجيل ي  ،وإن كان ت
األدبيات المسيحية واإلسالمية ال تسير وفق ھ ذا الط رح النب وي العمي ق ،وأعتق د أن مث ل ھ ذه
القراءات يمكنھا أن تسھم في استعادة ھذه المفاھيم.
بيت الصالة لجميع األمم
كان ت رس الة الس يد المس يح رس الة إنس انية عالمي ة ،ودع وة عام ة ،وكان ت مراجعات ه النقدي ة
لليھودية تريد إسقاط أساسھا العنصري ،دون المس بروح كلمات الخالدة؛ ألنه عليه السالم م ا
ج اء لي نقض ب ل ليكم ل ،وم ن المواض يع الت ي انتق دھا الس يد المس يح عل ى الس لوك اليھ ودي:
حص ر ال دين اإللھ ي ف ي األم ة اليھودي ة دون ب اقي األم م ،وتحوي ل بي وت ﷲ إل ى مغ ارة
ْس َم ْكتُوب ا ً :بَ ْيتِ ي بَ ْي َ
ص الَ ٍة يُ ْد َعى لِ َج ِمي ِع
ت َ
لصوص؛ إذ كان عليه السالم «يُ َعلﱢ ُم قَائِالً لَھُ ْم« :أَلَي َ
ص» .26ولم يكن محمد -صلى ﷲ عليه وسلم -يسير إال على
األُ َم ِم؟ َوأَ ْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ َم َغا َرةَ لُصُو ٍ
نھج المرسلين قبله ،وم نھم الس يد المس يح؛ كان ت رس الته رس الة إنس انية عالمي ة ،تحم ل نف س
الھدى والنور الذي جاء به الكتاب السابق ،وتقوم بمثل المراجع ات النقدي ة الت ي ق ام بھ ا الس يد
المسيح لليھود ،دون أن يمس ذلك أس اس ال دين وج وھره؛ ألن محم ًدا -ص لى علي ه وس لم -م ا
جاء ليبطل وال لينسخ ،وإنما ليصدق ويكمل ،ومن المواضيع التي انتقدھا على السلوك ال ديني
السابق؛ منع الذكر في المساجد والسعي في خرابھا؛ حت ى أن ه جعل ه م ن أعظ م الظل مَ « :و َم ْن
أَ ْ
اج َد ﱠ
ان لَھُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوھَا
ﷲِ أَ ْن ي ُْذ َك َر فِيھَا ا ْس ُمهُ َو َس َعى فِي َخ َرابِھَا أُولَئِ َ
ك َما َك َ
ظلَ ُم ِم ﱠم ْن َمنَ َع َم َس ِ
ين لَھُ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا ِخ ْز ٌ
ي َولَھُ ْم فِي ْاآلَ ِخ َر ِة َع َذابٌ َع ِظي ٌم )27»(114؛ وعندما ي دافع الق رآن
إِ ﱠال َخائِفِ َ
الكريم عن المساجد بشكل عام فال يقص د إال بي وت العب ادة الت ي أم ر ﷲ أن ترف ع وي ذكر فيھ ا
اسمه ،وھي ال تخص المسلمين وحدھم ،ولكن تعم جميع األمم كما قال السيد المسيح من قبل.
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إن حق الناس في عبادة ربھم على اختالف أديانھم وأممھم أم ر كفل ه دي ن ﷲ؛ حت ى اعتب ر أن
الفساد في األرض -الذي يدرؤه الناس بالتدافع فيما بينھم -يساوي من ع الن اس م ن حق وقھم ف ي
التعب د ،وھ دم بي وت عب ادتھم؛ ق ال –تع الى} :-ول وال دف ع ﷲ الن اس بعض ھم ب بعض لفس دت
األرض{؛ وق ال -ع ز وج ل} :-ول وال دف اع ﷲ الن اس بعض ھم ب بعض لھ دمت ص وامع وبِيَ ع
وصلوات ومساجد يذكر فيھا اس م ﷲ كثي را{؛ وم ن ھ ذه اآلي ات نفھ م أن بي وت العب ادة تش مل
جمي ع الش عوب واألم م ،وھ و م ا يس اعدنا عل ى أن نفھ م بش كل جي د قول ه –تع الى } :-ﱠ
ﷲُ نُ و ُر
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيھَ ا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِ ي ُز َجا َج ٍة ﱡ
الز َجا َج ةُ َكأَنﱠھَ ا
ال ﱠس َما َوا ِ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ُض ي ُء َولَ ْو لَ ْم
َك ْو َكبٌ ُدرﱢيﱞ يُوقَ ُد ِم ْن َش َج َر ٍة ُمبَا َر َك ٍة َز ْيتُونَ ٍة َال َش رْ قِيﱠ ٍة َو َال غَرْ بِيﱠ ٍة يَ َك ا ُد َز ْيتُھَ ا ي ِ
اس َو ﱠ
ور ِه َم ْن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ ﱠ
ور يَ ْھ ِدي ﱠ
ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء
تَ ْم َس ْسهُ نَا ٌر نُو ٌر َعلَى نُ ٍ
ﷲُ ْاألَ ْمثَا َل لِلنﱠ ِ
ﷲُ لِنُ ِ
ت أَ ِذ َن ﱠ
ال )(36
َعلِي ٌم ) (35فِي بُيُو ٍ
ﷲُ أَ ْن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيھَا ا ْس ُمهُ يُ َس بﱢ ُح لَ هُ فِيھَ ا بِ ْال ُغ ُد ﱢو َو ْاآلَ َ
ص ِ
ِر َجا ٌل َال تُ ْل ِھي ِھ ْم تِ َجا َرةٌ َو َال بَ ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر ﱠ
ون يَ ْو ًما تَتَقَلﱠبُ فِي ِه
ﷲِ َوإِقَ ِام الص َﱠال ِة َوإِيتَا ِء ال ﱠز َكا ِة يَ َخافُ َ
ر).28{(37
صا ُ
ْالقُلُوبُ َو ْاألَ ْب َ
إن السيد المسيح ومحمدا عليھما الصالة والسالم كانا يؤسسان للدين العالمي الذي تتساوى فيه
جميع األمم ،ويحصلون على جميع حقوقھم اإلنسانية بما فيھا حق العبادة والتدين ،ولعل كثيرا
من المسيحيين والمسلمين الي وم ال يق در بعض ھم عل ى قب ول بع ض واالعت راف بدين ه ،ب ل إن
مج رد ظھ ور أي مش كلة ب ين الف ريقين ت دفع ك ال منھم ا إل ى قص د دور عب ادة اآلخ ر؛ لھ دمھا
ومنع ذكر ﷲ فيھا ،وھو أكبر الظلم وغاية اإلفساد.
العمل وقيمة اإلنسان
ارتبطت قيمة الناس عند السيد المس يح بأعم الھم ول يس بأنس ابھم أو انتم اءاتھم ،وي وم يع رض
الناس على ﷲ ي وم القيام ة ،س يكون التميي ز بي نھم عل ى أس اس ھ ذه األعم ال ول يس أي ش يء
آخر .29إن م ا يري ده ﷲ م ن الن اس ھ و أن يحس نوا إل ى أنفس ھم ،ويحس ن بعض ھم ل بعض ،وال
يترك وا بي نھم جائع ا وال عطش ان وال غريب ا وال عريان ا ،وال مريض ا وال محبوس ا ،وعن دما
يفعلون ذلك فسيكونون قد عبدوا ﷲ حق عبادته ،وإال فإن تعبدھم لن ينفعھم بشيء.
إن أھم شيء يمكن أن يجتمع عليه المسيحيون والمسلمون اليوم -لتجاوز أخطاء الماضي -ھ و
التعاون على إنجاز المشاريع المشتركة اإلنسانية ،التي تقض ي عل ى الفق ر والج وع والم رض
والعط ش والع ري والتش رد الف ردي والجم اعي والتخل ف البش ري والح روب ،وعن دھا فق ط
سيرضى السيد المسيح ويرضى الرسول الخ اتم وجمي ع األنبي اء عل يھم الص الة والس الم عل ى
المسار الصحيح الذي اھتدينا إليه.
إن نظرة سريعة في دعوة النبي يوحنا وھو يمھد لظھور السيد المسيح لَتكشف عن أمر العم ل
بما ال يقبل الشك ،30وھو م ا يعن ي أن قيم ة اإلنس ان يح ددھا عمل ه ول يس انتم اءه وال نس به وال
عنص ره ،لق د ك ان علي ه الس الم يُس قط الفك ر العنص ري م ن أساس ه ،ويُب ين أن ش رف الن اس
وطھارتھم ال عالقة لھا بانتمائھم إلى األب إبراھيم أو ابتعادھم عنه؛ فا ق ادر عل ى أن يجع ل
من الحجارة أبنا ًء إلب راھيم ،إن عمل ت بأعم ال إب راھيم .كم ا أن الف روع غي ر المثم رة تُفص ل
عن أص ولھا وتلق ى ف ي الن ار؛ ألنھ ا ال تثم ر ،وك ذلك ف روع ش جرة إب راھيم ال ذين ال يعمل ون
الصالحات تتبرأ منھم أصولھم وينقطعون عنھا ويلقون في النار ،وإن أبن اء إب راھيم الحقيقي ين
ھم الذين غيروا سلوكھم من السلبية إلى اإليجابية ،وسألوا عما ينبغي فعله.31
عيوب الذات بدل عيوب اآلخرين
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ومقاب ل الب ر واإلحس ان والعم ل الص الح ال ذي دع ت إلي ه الرس التان القرآني ة واإلنجيلي ة ،ف إن
الراغب في الكمال ال ينبغي له أن ينظر إلى عيوب الناس ليحص يھا؛ ولك ن يبح ث ف ي عي وب
نفسه ليتركھا ،فيكون صالحا وكامال كما يريده ربه ،يقول السيد المسيح:
ون
ون َوبِ ْال َكي ِْل الﱠ ِذي بِ ِه تَ ِكيلُ َ
ون تُ َدانُ َ
«الَ تَ ِدينُوا لِ َك ْي الَ تُ َدانُوا ) (2ألَنﱠ ُك ْم بِال ﱠد ْينُونَ ِة الﱠتِي بِھَا تَ ِدينُ َ
ك فَ الَ تَ ْفطَ ُن
ك َوأَ ﱠما ْال َخ َشبَةُ الﱠتِي فِي َع ْينِ َ
يُ َكا ُل لَ ُك ْمَ (3) .ولِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ْالقَ َذى الﱠ ِذي فِي َعي ِْن أَ ِخي َ
ُ
ك (5) .يَ ا
ك َوھَا ْال َخ َشبَةُ فِي َع ْينِ َ
ج ْالقَ َذى ِم ْن َع ْينِ َ
ْف تَقُو ُل ألَ ِخي َ
لَھَا؟ ) (4أَ ْم َكي َ
كَ :د ْعنِي أ ْخ ِر ِ
ك!».32
ْص ُر َجيﱢداً أَ ْن تُ ْخ ِر َج ْالقَ َذى ِم ْن َعي ِْن أَ ِخي َ
ُم َرائِي أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْال َخ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
ك َو ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
إن مشكلة تزكية الذات تجعل اإلنسان ال ينظر إلى عيوبه أب دا ،وإنم ا ينظ ر دائم ا إل ى جوان ب
كماله فقط ،بينما ينظ ر إل ى عي وب غي ره وال ي درك ش يئا ع ن أم وره اإليجابي ة ،وھ و ب دل أن
يزيل الخشبة من عينه ،فھو يبحث عن القذى في عين أخيه ،وھو م ا نج ده مجس دا فيم ا يطل ق
عليه الحوار أو الجدل المسيحي/اإلسالمي ،واإلسالمي/المس يحي؛ إذ تج د المس يحيين يبحث ون
عن كل عي ب أو خط أ أو باط ل ف ي دي ن المس لمين وم ا عن دھم ،وتج د المس لمين يبحث ون ع ن
األمر نفسه في دين المسيحيين وم ا عن دھم ،وإن نظ رة خاطف ة عل ى قن وات الح وار المس يحي
اإلس المي ومواقع ه اإللكتروني ة لتؤك د م ا نق ول .وخالص ة الق ول أن ك ال م ن المس يحيين
والمس لمين يزك ون أنفس ھم وم ا ھ م علي ه  ،ويبخس ون اآلخ رين أش ياءھم ،ويقول ون :نح ن
أصحاب الحق المبين وغيرن ا أص حاب الباط ل المس تبين ،وم ن أراد النج اة والھ دى وال دخول
إل ى الجن ة والنج اة م ن الن ار فم ا علي ه إال أن ينتم ي إلين ا ويك ون واح دا من ا ،وإال فإن ه م ن
أصحاب الجحيم؛ بينما يقولون عن مخالفيھم :إنھم ليسوا على شيء حتى يكونوا على م ا نح ن
عليه.
من القريب؟
إن موض وع الح وار ال ديني أو التق ارب ال ديني ال يعن ي تن ازل ك ل فري ق ع ن بع ض أفك اره
ومعتقدات ه للفري ق اآلخ ر ،وإنم ا يب دأ التق ارب م ن قي ام ك ال الف ريقين بإقام ة الھ دى والن ور
الموج ود ف ي كتاب ه ،وھ و مص دق بالھ دى والن ور الموج ود ف ي كت اب مخالف ه ،ومن ه التعام ل
بالقيم اإلنسانية المشتركة التي لم نجد دين ا م ن األدي ان وال م ذھبا م ن الم ذاھب وال فلس فة م ن
الفلسفات يتنكر لھا .وفي ھ ذا يح دثنا اإلنجي ل ع ن ح وار ب ين أح د اليھ ود والس يد المس يح ع ن
القرابة ،قال:
وس ﱞي قَا َم يُ َجرﱢ بُهُ قَائِالً« :يَ ا ُم َعلﱢ ُم َم ا َذا أَ ْع َم ُل ألَ ِر َ
ث ْال َحيَ اةَ األَبَ ِديﱠ ةَ؟» ) (26فَقَ ا َل لَ هُ:
« َوإِ َذا نَا ُم ِ
ك
ك ِم ْن ُك لﱢ قَ ْلبِ َ
اب« :تُ ِح بﱡ ال رﱠبﱠ إِلَھَ َ
وسَ .ك ْي َ
ف تَ ْق َرأُ؟» ) (27فَأ َ َج َ
« َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ فِي النﱠا ُم ِ
ك» (28) .فَقَ ا َل لَ هُ:
ك ِم ْث َل نَ ْف ِس َ
ك َوقَ ِريبَ َ
ك َو ِم ْن ُك لﱢ فِ ْك ِر َ
ك َو ِم ْن ُك لﱢ قُ ْد َرتِ َ
َو ِم ْن ُك لﱢ نَ ْف ِس َ
ب أَ َج ْب َ
«بِال ﱠ
ت .اِ ْف َع لْ ھَ َذا فَتَحْ يَ ا»َ (29) .وأَ ﱠم ا ھُ َو فَ إِ ْذ أَ َرا َد أَ ْن يُبَ رﱢ َر نَ ْف َس هُ َس أ َ َل يَ ُس و َع:
ص َوا ِ
ع« :إِ ْن َس ٌ
اب يَسُو ُ
ازالً ِم ْن أُو ُر َشلِي َم إِلَى أَ ِري َحا فَ َوقَ َع بَي َْن
ان َك َ
« َو َم ْن ھُ َو قَ ِريبِي؟» ) (30فَأ َ َج َ
ان نَ ِ
ض أَ ﱠن َكا ِھن ا ً نَ َز َل فِ ي
ض ْوا َوتَ َر ُكوهُ بَي َْن َح ﱟي َو َم ْي ٍ
ت (31) .فَ َع َر َ
ص فَ َعر ْﱠوهُ َو َج ﱠرحُوهُ َو َم َ
لُصُو ٍ
ان َج ا َء َونَظَ َر
يق فَ َرآهُ َو َج ا َز ُمقَابِلَ هَُ (32) .و َك َذلِ َ
تِ ْل َ
ك الَ ِويﱞ أَيْض ا ً إِ ْذ َ
ص ا َر ِع ْن َد ْال َم َك ِ
ك الطﱠ ِر ِ
ض َم َد
َو َج ا َز ُمقَابِلَ هَُ (33) .ولَ ِك ﱠن َس ا ِم ِريّا ً ُم َس افِراً َج ا َء إِلَ ْي ِه َولَ ﱠم ا َرآهُ تَ َح نﱠ َن ) (34فَتَقَ ﱠد َم َو َ
ق َوا ْعتَنَ ى بِ ِه(35) .
ِج َرا َحاتِ ِه َو َ
صبﱠ َعلَ ْيھَا َزيْتا ً َو َخ ْمراً َوأَرْ َكبَهُ َعلَى َدابﱠتِ ِه َوأَتَى بِ ِه إِلَى فُ ْن ُد ٍ
ق َوقَا َل لَهُ :ا ْعتَ ِن بِ ِه َو َم ْھ َم ا أَ ْنفَ ْق َ
ت
َوفِي ْال َغ ِد لَ ﱠما َم َ
ضى أَ ْخ َر َج ِدينَا َري ِْن َوأَ ْعطَاھُ َما لِ َ
اح ِ
ص ِ
ب ْالفُ ْن ُد ِ
ص ا َر قَ ِريب ا ً لِلﱠ ِذي َوقَ َع بَ ي َْن
أَ ْكثَ َر فَ ِع ْن َد ُر ُج و ِعي أُوفِي َ
ك (36) .فَ أَيﱡ ھَ ُؤالَ ِء الثﱠالَثَ ِة تَ َرى َ
ت أَيْض ا ً
ص نَ َع َم َع هُ الرﱠحْ َم ةَ» .فَقَ ا َل لَ هُ يَ ُس و ُ
عْ « :اذھَ بْ أَ ْن َ
ص
اللﱡ ُ
وص؟» ) (37فَقَ ا َل« :الﱠ ِذي َ
ِ
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َواصْ نَ ْع ھَ َك َذا» .33إن القريب الحقيقي ھو صاحب العمل الصالح النافع لك والرحيم ب ك ،بغ ض
النظر عن انتمائه الديني والمذھبي ،ويقابل ه البعي د الحقيق ي ال ذي ق د يك ون م ن دين ك وجنس ك
ودم ك ولكن ه ال ينفع ك وال يرحم ك ،ول ذلك كان ت ال دعوة النص رانية دع وة رحيم ة ،وال نص
الذي بين أيدينا ھو أحد األمثلة على ذلك ،كم ا أن ال دعوة المحمدي ة ھ ي رس الة رحم ة عالمي ة
يمكن تلخيصھا في قوله –تعالى} :-وم ا أرس لناك إال رحم ة للع المين{؛ لك ن عل ى ال رغم م ن
ذلك فإن قرونا من عدم التفاھم والتفھم بين المس يحيين والمس لمين حال ت دون تحقي ق التق ارب
المطلوب ،والذي أشار القرآن الكريم إلى جانب أساسي منه ،يتعلق بالقرب الع اطفي الموج ود
ين قَ الُوا إِنﱠ ا
ين آَ َمنُ وا الﱠ ِذ َ
م ع فري ق م ن النص ارى ،ق ال –تع الىَ } :-ولَتَ ِج َد ﱠن أَ ْق َربَھُ ْم َم َو ﱠدةً لِلﱠ ِذ َ
ُون)َ (82وإِ َذا َس ِم ُعوا َم ا أُ ْن ِز َل إِلَ ى
ين َو ُر ْھبَانً ا َوأَنﱠھُ ْم َال يَ ْس تَ ْكبِر َ
ﱢيس َ
صا َرى َذلِ َ
نَ َ
ك بِ أ َ ﱠن ِم ْنھُ ْم قِس ِ
ْ
َ
ول تَ َرى أ ْعيُ نَھُ ْم تَفِ يضُ ِم َن ال ﱠد ْم ِع ِم ﱠم ا َع َرفُ وا ِم َن ال َح ﱢ
ون َربﱠنَ ا آَ َمنﱠ ا فَا ْكتُ ْبنَ ا َم َع
ق يَقُولُ َ
ال ﱠر ُس ِ
ق َونَ ْ
ين )َ (83و َم ا لَنَ ا َال نُ ْؤ ِم ُن بِ ا ﱠ ِ َو َم ا َجا َءنَ ا ِم َن ْال َح ﱢ
ط َم ُع أَ ْن يُ ْد ِخلَنَا َربﱡنَ ا َم َع ْالقَ ْو ِم
ال ﱠشا ِھ ِد َ
ين ).34{(84
الصﱠالِ ِح َ
أعتق د أن ه ق د ج اء الوق ت للبح ث ع ن س بل التواص ل والتق ارب ب ين المس يحيين والمس لمين،
وأعتق د أن م ا س ماه الق رآن «ال دفع ب التي ھ ي أحس ن» ،وس ماه الس يد المس يح «اإلحس ان إل ى
عدو األمس وليّا ً حميما ،وھي مسؤولية مشتركة ب ين
المبغضين» ،ينبغي تجريبه حتى يصير ﱡ
المس يحيين والمس لمين ،وكم ا تق ع عل ى السياس يين فإنھ ا تق ع عل ى المفك رين والعلم اء
واإلعالميين وغيرھم سواء بسواء.
بع د ھ ذه اإلث ارة الفكري ة ل بعض األس ئلة الت ي ينبغ ي اإلجاب ة عليھ ا ف ي موض وع الح وار
المسيحي اإلسالمي ،سأقترح عليكم شبھتين رأيت أنھما يشكالن عائقين كبيرين وأساسيين في
الحوار المسيحي اإلسالمي ،األول يقوله المسلمون ،والثاني يردده النصارى؛ فأم ا األول فھ و
ق ولھم :إن الكت ب الس ابقة ق د حرف ت وأن المس يحيين ق د ض لوا  ،وال س بيل لھ م لالھت داء إال
باالرتداد عن دينھم والدخول في اإلسالم؛ ألن ﷲ ال يقبل غيره.
والث اني ق ول النص ارى :إن الق رآن ق د أخ ذه محم د مم ا ج اء ف ي الكت ب المقدس ة القانوني ة
وغيرھا وصاغه بلسان عربي مبين ،وھو كفر صريح من ك ل طائف ة بالطائف ة الت ي تحاورھ ا
يمنعھما من الجلوس الحقيقي إلى طاولة الحوار ،والبحث عن الكلمة الس واء ،وأتمن ى أن أثي ر
باقتراحي ھذا توجيه الحوار إلى ھذا االتجاه.
شبھة إبطال القرآن للكتب المقدسة ونسخه لھا35
يق ول المس لمون :إن الق رآن الك ريم ناس خ لم ا قبل ه م ن الكت ب المقدس ة ومبط ل لھ ا ،وأن ه ھ و
الذكر المقصود في قوله –تعالى} :-إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لح افظون{ ،دون ب اقي الكت ب
الس ابقة الت ي أنزل ت عل ى ب اقي األنبي اء والرس ل ،وأن ھ ذه الكت ب ق د تعرض ت للتب ديل
والتحريف؛ إذ استحفظ عليھا األحبار والرھبان؛ لكنھم ما استطاعوا حفظھا؛ ولذلك ف ال يص ح
منھا شيء ،وأصحابھا ليسوا على شيء ،حتى يرجعوا عن دينھم ويؤمنوا بما جاء ب ه محم د -
صلى ﷲ عليه وسلم -ويدخلوا في دينه ،وإال فإن ﷲ لن يقبل م نھم ص رفا ً وال ع دالً وال إيمان ا ً
وال عمالً صالحا ،ومن ثم فإنھم كفّار ومشركون ،وربما عند الكثيرين ل م يع ودوا أھ ل كت اب،
وال تسري عليھم أحكام أھل الكتاب ،ويستشھد أصحاب ھذا القول بقول ه –تع الى} :-إن ال دين
عند اإلسالم{ }ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وھو في اآلخرة من الخاسرين{ ،فإذا
أض يف إل ى ذل ك بع ض النص وص المنتزع ة م ن س ياقاتھا النص ية والتاريخي ة ،مث ل قول ه –
تعالى} :-واقتلوا المشركين حيث وجدتموھم{ ،أصبحوا مھدوري ال دم ،وربم ا يحص ل س افك
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دمھم على أجر وثواب ،ويكتسي ھذا القول -مع تفاوت بين التيارات -ص بغة اإلجم اع الثق افي
في عالمنا اإلسالمي ،وھو يغلق الباب أمام البحث ع ن الكلم ة الس واء ب ين األدي ان والمش ترك
مع أھل الكتاب ،ويدفع إلى إبراز التمايز بين المسلمين وغيرھم على أس اس المق والت الديني ة
مث ل الح ق والباط ل والكف ر واإليم ان وال والء والب راء ،كم ا يجع ل دع اة التع ايش والس الم
والتعاون والمشترك اإلنس اني ف ي موق ف ش ديد الح رج ،يجع ل م نھم خون ة ومن افقين وأولي اء
الكفار وأعداء.
ردود وتوضيحات
 -1وللرد على ھذه األفكار يمكن القول :إن القرآن الكريم ليس ناس خا لم ا قبل ه م ن الكت ب وال
مبطال لھا؛ بل ھو عكس ذلك تماما ،مصدق لم ا ب ين يدي ه م ن الكت اب يؤك د م ا في ه م ن الح ق
ويشھد لما فيه من الھ دى والن ور ،ويب رز م ا يتض منه م ن ال وحي والنب وة وال ذكر؛ ول ذلك فل م
يتحدث القرآن الكريم عنه أبداً حديثا سلبيا ،وكل ما ف ي الق رآن ع ن الكت ب المقدس ة ھ و إش ادة
وتعظيم ،وتصديق واعتراف؛ ب ل إن المطّل ع عل ى آي ات الق رآن ليكتش ف أن ج ز ًءا كبي راً م ن
المصحف يعيد ذكر ما جاء ف ي الكت ب المقدس ة ،تح ت عن وان «واذك ر ف ي الكت اب» ،أو «إن
ھذا لفي الصحف األولى» ،أو «وإنه لفي زبر األولين» ،أو « َمثَلُھم ف ي الت وراة» أو «و َم ثَلُھم
في اإلنجيل»؛ ومن ثم فإن مقولة «نسخ القرآن للكتب السابقة وإبطالھا» باطلة.
 -2وأما ق ولھم «إن المقص ود بقول ه –تع الى} :-إن ا نح ن نزلن ا ال ذكر وإن ا ل ه لح افظون{ ھ و
القرآن الكريم دون غيره من الكتاب فال يصح لعدة أسباب ،منھا أن لفظة الذكر قد وص ف بھ ا
القرآن الكريم كما وصف بھا غيره من الكتاب الس ابق ،وم ن ذل ك قول ه –تع الىَ } :-ولَقَ ْد آَتَ ْينَ ا
ب َوھُ ْم ِم َن
ين ) (48الﱠ ِذ َ
ض يَا ًء َو ِذ ْك رًا لِ ْل ُمتﱠقِ َ
ُون ْالفُرْ قَ َ
ُمو َسى َوھَ ار َ
ين يَ ْخ َش ْو َن َربﱠھُ ْم بِ ْال َغ ْي ِ
ان َو ِ
َ
َ
ْ
َ
ون )َ (49وھَ َذا ِذ ْك ٌر ُمبَا َر ٌ
ون ) 36{(50؛ فا -حس ب ھ ذه
السﱠا َع ِة ُم ْشفِقُ َ
ك أ ْن َزلنَاهُ أفَأ ْنتُ ْم لَهُ ُم ْن ِك ُر َ
اآلية -قد آتى موسى وھارون ذكرا للمتقين.
وحي إِلَ ْي ِھ ْم فَا ْس أَلُوا أَ ْھ َل ال ﱢذ ْك ِر إِ ْن ُك ْن تُ ْم َال
وق ال -ع ز وج لَ } :-و َم ا أَرْ َس ْلنَا قَ ْبلَ َ
ك إِ ﱠال ِر َج ًاال نُ ِ
ون) .37{(7فأھل الذكر ھنا ھم أتباع األنبياء الذين أوحى ﷲ إل يھم م ن قب ل محم د ،ويبين ه
تَ ْعلَ ُم َ
قوله –تعالى} :-فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك{ ،فھم أھل الذكر.
َ
وحي إِلَ ْي ِھ ْم فَا ْس أَلُوا أ ْھ َل ال ﱢذ ْك ِر إِ ْن ُك ْن تُ ْم َال
وقال –تع الىَ } :-و َم ا أَرْ َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ
ك إِ ﱠال ِر َج ًاال نُ ِ
ت َو ﱡ
ُون
الزب ُِر َوأَ ْن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
اس َم ا نُ ﱢز َل إِلَ ْي ِھ ْم َولَ َعلﱠھُ ْم يَتَفَ ﱠك ر َ
تَ ْعلَ ُم َ
ون ) (43بِ ْالبَيﱢنَا ِ
ك ال ﱢذ ْك َر لِتُبَ ي َﱢن لِلنﱠ ِ
) 38{(44لقد بينت لنا ھذه اآلية أن ﷲ أنزل على الرسل قبل محمد ذكرا ،وأن أتباعھم ھم أھل
الذكر الذين يسألون عن موضوع الوحي إلى الرجال ،كما أنزل ﷲ إلى محمد ذكرا آخر لبيان
ال ﱢذكر السابق وتصديقه والتأمين والھيمنة عليه.
ي ال ﱠ
ُون
ص الِح َ
ور ِم ْن بَ ْع ِد ال ﱢذ ْك ِر أَ ﱠن ْاألَرْ َ
ض يَ ِرثُھَ ا ِعبَ ا ِد َ
وقال –سبحانهَ } :-ولَقَ ْد َكتَ ْبنَا فِ ي ال ﱠزبُ ِ
) ،39{(105وھو تأكيد للذكر في الكتب السابقة.
بل إن مفھوم الذكر ال يأخذ معن اه إال م ن الت ذكير بم ا ف ي الكت اب الس ابق« :ذك ر رحم ة رب ك
عبده زكريا»« ،ذكر َم ْن معي و ِذ ْك ُر َم ْن قبلي»« ،إنھم فتية آمنوا بربھم وزدناھم ھدى».
ومن األسباب التي تجعل تخصيص القرآن بالحفظ دون غيره من الذكر باطال ،أن الذكر الذي
جاء به الرسل قبل محم د -ص لى ﷲ علي ه وس لم ،-ھ و الح ق ال ذي ال يمك ن للباط ل أن يغلب ه،
وھ و ن ور ﷲ ال ذي ال تطفئ ه إرادات المغرض ين ،وﷲ م تم ن وره ول و ك ره الك افرون
والمشركون والمجرمون .وما مجيء القرآن إال فضح لكل أساليب التزوي ر الماض ية والقائم ة
والمقبلة التي يقوم بھا الناس سواء من أھل الكتاب أم من غيرھم.
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 -3وأما قولھم« :إن ھذه الكت ب ق د تعرض ت للتحري ف بش ھادة الق رآن ف ي نص وص متع ددة»
فيحتاج إلى تأمل.
إذ لم يقل القرآن الكريم :إن كت ب ﷲ تعرض ت للتحري ف والتب ديل ،وإنم ا ذك ر أن بع ض أھ ل
الكتاب في تعاملھم مع كتابھم قد حرف وا وأخف وا وأب دوا وألبس وا حق ا بباط ل وترك وا كت اب ﷲ
وراء ظھورھم ،واشتروا بآياته ثمنا قليال و...؟؛ وبين األمرين ف رق مھ م؛ فكت اب ﷲ وكلمات ه
والذكر الوارد فيه والحق والھدى والنور الذي جاء به الرسل محفوظ س واء ف ي أس فار العھ د
ك
ب َربﱢ َ
وح َي إِلَ ْي َ
ك ِم ْن ِكتَ ا ِ
القديم أو العھد الجديد أو القرآن؛ مصداقا لقوله -تعالىَ } :وا ْت ُل َما أُ ِ
َال ُمبَ ﱢد َل لِ َكلِ َماتِ ِه َولَ ْن تَ ِج َد ِم ْن ُدونِ ِه ُم ْلتَ َحدًا).40{(27
 وأما ما قام به الناس في تعاملھم مع كتبھم المقدس ة فل يس واح دا؛ ول ذلك فف ي ح ديث الق رآنالكريم عن أھل الكت اب ،نج د تفريق ا مھم ا ً ب ين ص نفين م ن أھ ل الكت اب ،ليس وا س واء ،فري ق
منھم مؤمن صادق يتلو كتاب ﷲ حق تالوته ويقيم ه ف ي حيات ه ويتب ع ن وره وھدي ه ،وھ و م ن
الص الحين ،وفري ق ث ان يت رك كت اب ﷲ وراء ظھ ره ،أو يتب ع م ا يتل و الش يطان عل ى عھ د
سليمان ،أو يحرف الكلم عن مواضعه ...؛ وكل ھذه سلوكات أھل الكتاب قاموا بھا تجاه كتاب
ربھم؟؟؟
 لماذا ذكرھا لنا القرآن؟ ھل ليقول لنا انظروا إلى ھؤالء المنحرفين حرفوا كتابھم ،وأما أنتمفتحملت أنا مسؤولية حفظ كت ابكم م ن التحري ف ال ذي يمك ن أن تقوم وا ب ه؟؟؟ ف ال تخ افوا إذن
فأنتم الناجون مما سبق وتعرضت له األمم السابقة؟؟؟؟
 أعتقد أن ھذه ھي النتيجة الطبيعية لخطاب الحفظ الخاص؛ وإال فإن ما فعله السابقون بكتبھميمك ن أن نفعل ه بكتابن ا س واء بس واء ،فت ركھم الكت اب وراء ظھ ورھم ،ال يختل ف ع ن ق ول
الرسول« :رب إن قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا» ،وطول األمد وقس وة قل ب ال ذين أوت وا
الكتاب من قبل ال يسلم منھا أتباع محمد إال إذا احترسوا أن يقعوا في أخط اء الس ابقين ،ول ذلك
حذرھم القرآن من ذلك بقول ه} :أل م ي أن لل ذين آمن وا أن تخش ع قل وبھم ل ذكر ﷲ وم ا ن زل م ن
الحق وال يكونوا كالذين أوت وا الكت اب م ن قب ل فط ال عل يھم األم د فقس ت قل وبھم وكثي ر م نھم
ضرْ بُه َمثَ َل الحمار الذي يحمل أسفارا ،ليس مقصورا على حامل الت وراة ال ذي ال
فاسقون{ .و َ
يحملھ ا ،وال يس تثنى من ه حام ل الق رآن أو اإلنجي ل ال ذي ال يحمل ه ،والمحرف ون للكل م ع ن
مواضعه قد يقومون بذلك في أي كلم  ،وكذلك المشترون بآيات ﷲ ثمنا قل يال ،وال ذين يكتب ون
الكتاب بأيديھم ويقولون ھذا من عند ﷲ ،والذين يل وون ألس نتھم بالكت اب لتحس بوه م ن الكت اب
وما ھو من الكتاب وغير ذلك ،إنھا سلوكيات بشرية ونماذج إنسانية نجدھا في كل دين ينبغ ي
بذكر ُحفظ وذكر لم يحفظ.
الحذر منھا ،وال عالقة لذلك
ٍ
 إن الخاسر في النھاية ليس ھو الذكر ،فا تكفل بحفظه ،سواء في السابق أو الالح ق؛ وإنم اھم الناس الذين ضلوا عن ه ،بمح اوالتھم إطف اء ن ور ﷲ فانطف أ ن ورھم ،وبق ي ن ور ﷲ س اطعا
تسير في ضوئه السماوات واألرض وما فيھن} .مثلھم كمثل ال ذي اس توقد ن ارا فلم ا أض اءت
ما حوله ذھب ﷲ بنورھم وتركھم في ظلمات ال يبص رون .ص م بك م عم ي فھ م ال يرجع ون{
صدق ﷲ العظيم.
 إن القرآن الك ريم وھ و يح دثنا ع ن مواق ف أھ ل الكت اب م ن كت ابھم الت وراة أو اإلنجي ل؛ ب لومواقفھم من القرآن الكريم ذاته ،وكذلك مواقفھم من رسلھم ومن خاتم المرس لين؛ كم ا يح دثنا
عن سلوكيات أصحاب التجربة المحمدي ة المختلف ة اإليجابي ة والس لبية؛ ك ان يب ين لن ا س نن ﷲ
في خلقه ،ويكش ف لن ا ع ن طبيع ة الن اس بمختل ف أنماطھ ا ،م ن خ الل تج ارب معين ة وأمثل ة
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محددة؛ ليقول لنا في النھاية} :فاعتبروا يا أول ي األبص ار{؛ وك ان الق رآن ب ذلك يھ دي الن اس
للت ي ھ ي أق وم ف ي التعام ل م ع كت ب ﷲ ع ز وج ل ورس له؛ والتح ذير م ن مح اوالت الت دخل
البشرية التي يمكن أن تقع في ھذه الكتب في كل آن وحين ،وخصوصا من أتباعھا.
 إن ما ح ﱠدثنا به القرآن في تعامل أھل الكتاب م ع كت ابھم المق دس أو م ع الق رآن الك ريم لَيُق دمللبشرية منھجا متكامال في التعامل مع الوحي ،نحتاج إلى ش يء م ن ت دبر الق رآن لنس تخرجه،
وھو منھج إنساني صالح لجميع البشر إذا أرادوا أن يتعاملوا مع الوحي بش كل ص حيح ،س واء
أكانوا من المؤمنين بمحمد أم من أھل الكتاب؛ وھو عمل مق دور علي ه يحت اج فق ط إل ى بع ض
الوقت وشيء من التفرغ.
 إن كل ما انبنى على فكرة بطالن الكتاب السابق ونسخه وتحريفه ال يعتد به ،ومن ذلك كف روشرك أھل الكتاب جميعا ،والحقيقة أنھم ليسوا سواء  ،منھم المؤمن ون وم نھم دون ذل ك؛ كم ا
ھو األمر بالنسبة ألتباع محمد سواء بسواء ،وﷲ يحكم بينھم فيما كانوا فيه يختلفون.
أما مفھوم اإلسالم و َم ْن ھو المسلم فيحتاج إل ى إع ادة ق راءة حقيقي ة م ن النص وص المؤسس ة،
تعيد لإلسالم مفھومه اإلنساني الع المي بعي دا ع ن المذھبي ة التاريخي ة اإلس المية ،الت ي أرادت
أن تحتكر ھذا المفھوم وتقصي منه شعوبا وأجناسا وأناسي كثيرا.
إن مراجعة ھذه المفاھيم وتفكيكھا -ف ي ض وء النص وص الديني ة المؤسس ة -ض روري لتميي ز
الرباني من البشري والمطلق من النسبي ،وإزالة ھالة القدسية – من جھة ثانية -عن كثير م ن
المفاھيم الدينية المتداولة التي ما أنزل ﷲ بھا من سلطان ،وبي ان تاريخيتھ ا ونس بيتھا؛ وإع ادة
االعتبار للمفاھيم والقيم العليا المطلقة وإعطائھا أبعادھا وقيمتھا التي تستحق.
شبھة أخذ القرآن لما جاء في الكتب المقدسة السابقة وصياغته بلسان عربي:
ومن الشبه التي أصبحت من المسلمات عند المسيحيين ،والتي ال زالت تمنع كثيرين منھم م ن
االطالع على النص القرآني واكتشافه واالس تفادة من ه ،ق ولھم :إن محم دا ق د ألﱠ ف الق رآن مم ا
جمعه من بعض األحبار والرھبان وصاغه بلس ان عرب ي ،وادع ى أن ه م ن ﷲ ،وأود ف ي ھ ذه
الفق رة ال رد عل ى ھ ذا االدع اء ،وذل ك بعق د مقارن ة علمي ة ب ين اإلنجي ل والق رآن نكتش ف م ن
خاللھما اإلضافة النوعي ة القرآني ة ،والت ي باكتش افھا س يندفع كثي ر م ن المس يحيين والمس لمين
إلى االنفتاح على الق رآن واإلنجي ل ومدارس تھما ،وت رك كثي ر م ن المس بقات الباطل ة المتعلق ة
بھما.
رغم أن السيدة مريم العذراء من أعظم الشخصيات الدينية المسيحية ،باعتبارھا وابنھا آي ة ﷲ
للعالمين ،إال أنھا لم تأخذ حظھا الكافي م ن االعتب ار ف ي األس فار المس يحية القانوني ة بم ا فيھ ا
م ن أناجي ل وأعم ال ورس ائل ورؤى ،وإن كان ت األس فار المس يحية المنحول ة والخفي ة تح افظ
عل ى الج زء األكب ر م ن ھ ذا االعتب ار؛ ونعتق د أن للق رآن الك ريم ت الوة جدي دة لمجم ل ھ ذه
النصوص ،يمكن أن نستفيد منھا أن النص القرآني ليس مجرد إعادة نقل للنص وص المس يحية
)وكذا اليھودية بالنسبة ألسفار العھ د الق ديم( بلس ان عرب ي ،كم ا ق د يفھم ه ال بعض وي روج ل ه
البعض اآلخر؛ وإنم ا ھ ي مدارس ة علمي ة تص ّدق الحق ائق الموج ودة ف ي النص وص القانوني ة
وغيرھا ،وتعيد االعتب ار للمف اھيم واألفك ار والعقائ د والتص ورات الت ي رفض ھا مقنن و ال نص
المق دس م ن اليھ ود والمس يحيين ،والت ي يوج د الكثي ر منھ ا ف ي النص وص غي ر القانوني ة
والمخفي ة «أبوكريف ا»؛ كم ا تُن اقش م ع أھ ل الكت اب المختلف ين م ا ك انوا في ه يختلف ون ،وتق دم
اقتراح ات وبين ات ف ي ھ ذا الخ الف ،أظ ن أن المتأم ل فيھ ا س يعلم أن محم دا علي ه الص الة
والسالم م ا ك ان ب دعا م ن رس ل ﷲ وم ا ك ان دعي ا ،كم ا يعتق د كثي ر م ن إخوانن ا المس يحيين،
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وإنما ھو النبي اآلتي الشاھد لما جاء به المسيح واألنبياء قبله ،وأن ما يخبر به ال ينطق به من
عند نفسه ،وإنما مما يوحيه إليه ربه ،وأنه الرسول الذي بشر ب ه الس يد المس يح مح ذرا أتباع ه
من الكفر به؛ ألن من كفر به فقد كفر بالسيد المسيح نفس ه وبجمي ع األنبي اء ،وم ن آم ن ب ه فق د
آمن بالسيد المسيح نفسه وبجميع األنبياء وص ّدق بكلمات ﷲ الثابتة إلى األبد ،ومن لم يؤمن به
فخير له أن يربط حجر رحى في عنقه ويلقى إلى البحر؛ كما ذكره السيد المسيح عليه السالم.
إننا في ھذه المحاولة نريد أن نبين اإلضافة النوعية القرآني ة ،الت ي يحت اج ك ل م ن المس يحيين
والمسلمين للتعرف عليھا؛ لفھم العالقة الموجودة بين الكتابين اإلنجيل والق رآن ،ف القرآن ل يس
كتابا مؤلفا مما ورد عند النصارى واليھود ،ألف ه محم د م ن تلق اء نفس ه ،كم ا ي دعي كثي ر م ن
أھل الكتاب؛ كما أنه ليس كتابا ناسخا ومبطال للكتب األخرى كم ا يق ول المس لمون؛ وإنم ا ھ و
كتاب مصدق لما بين يديه من الكت اب ومھ يمن علي ه ،وھ و م ا س نراه ف ي المقارن ة التالي ة ف ي
بعض النصوص المتحدثة عن العذراء في اإلنجيل القانوني والقرآن الكريم.
الوالدة المعجزة والوالدة الجسدية :تصديق
لم يرد الحديث عن حياة الع ذراء قب ل ال والدة المعج زة ف ي إنجيل ي م رقس ويوحن ا ،وإنم ا ف ي
إنجيلي متى ولوقا فقط.
ونسجل بعض المالحظات قبل إجراء المقارنة
افتتح إنجيل متى بالحديث عن نسب يسوع المسيح ،مح ددا الفك رة األساس ية لھ ذا االفتت اح ف ي
أن يسوع ھو اب ن داود اب ن إب راھيم؛ وھ و م ا يعن ي أن ه ھ و المس يح المنتظ ر حس ب المواعي د
اليھودي ة ،وال ذي يُفت رض في ه أن يك ون يھودي ا م ن نس ل داود وإب راھيم ،وأن يحق ق الوع دين
بامتالك األرض واسترجاع المملكة.
ليس مھما بعد ذلك التناقض الموجود بين الوالدة المعجزة من غير أب ،والوالدة الجس دية م ن
أب يھودي ،ويمكن التن ازل ع ن الفك رة األول ى لص الح الفك رة الثاني ة ،وھ و م ا تأسس ت علي ه
النظرية البولسية ،التي تحدثت عن الوالدتين الجسدية م ن جھ ة داود والروحي ة م ن جھ ة ﷲ،
فغابت بذلك فكرة الوالدة المعجزة؛ رغم أن اإلنجيل ين مع ا ق د تح دثا عنھ ا ،واعتبراھ ا آي ة ﷲ
للع المين ،وقب ل أن نواص ل ح ديثنا ع ن ال والدة الجس دية ،فالب د م ن التأكي د عل ى م ا ج اء ف ي
اإلنجيلين معا عن الوالدة المعج زة؛ حي ث ج اء ف ي إنجي ل مت ى ف ي حديث ه ع ن ال والدة« :أَ ﱠم ا
ُف قَ ْب َل أَ ْن يَجْ تَ ِم َع ا ُو ِج َد ْ
ت ھَ َك َذا :لَ ﱠما َكانَ ْ
يح فَ َكانَ ْ
ت
ت َمرْ يَ ُم أُ ﱡمهُ َم ْخطُوبَةً لِيُوس َ
ِوالَ َدةُ يَسُو َع ْال َم ِس ِ
س».41
وح ْالقُ ُد ِ
ُح ْبلَى ِم َن الرﱡ ِ
والدة السيد المسيح ھي إذن والدة معجزة ،وآية من ﷲ تبين أنه ل يس ھن اك ش يء غي ر ممك ن
لدى ﷲ ،وكم ا أن العج وز يمك ن أن تحب ل ف ي ش يخوختھا بق درة العل ّي ،فك ذلك الع ذراء الت ي
اصطفاھا ﷲ لھذه المھم ة وجعلھ ا آي ة للع المين .وھ و م ا نتل وه بش كل واض ح ف ي دع اء م ريم
وشكرھا في إنجيل لوقا نفسه حيث قال:
ت َمرْ يَ ُم« :تُ َع ﱢ
«فَقَالَ ْ
صي ) (48ألَنﱠهُ نَظَ َر إِلَ ى
ُوحي بِا ﱠ ِ ُم َخلﱢ ِ
ظ ُم نَ ْف ِسي الرﱠبﱠ )َ (47وتَ ْبتَ ِھ ُج ر ِ
ص نَ َع بِ ي َعظَ ائِ َم
اع أَ َمتِ ِه .فَھُ َو َذا ُم ْن ُذ َ
ال تُطَ ﱢوبُنِي ) (49ألَ ﱠن ْالقَ ِدي َر َ
اتﱢ َ
اآلن َج ِمي ُع األَجْ يَ ِ
ض ِ
َوا ْس ُمهُ قُ ﱡدوسٌ »42؛ لقد كان ت عليھ ا الس الم ص ّديقة مؤمن ة اختارھ ا ﷲ عل ى عل م ،وجعلھ ا آي ة
للعالمين ،وصنع بھا القدير عظائم ،حتى صارت جميع األجيال تطوبھا.
ھذا ھو الحق الذي جاء القرآن لتص ديقه وبيان ه ودف ع الش به عن ه ،ودم غ الباط ل المخ الف ل ه،
ت ْال َم َالئِ َك ةُ يَ ا َم رْ يَ ُم إِ ﱠن ﱠ
وبي ان الح ق فيم ا يختل ف في ه أھ ل الكت اب ،ق ال –تع الى} :-إِ ْذ قَالَ ِ
ﷲَ
ين
ُك بِ َكلِ َم ٍة ِم ْن هُ ا ْس ُمهُ ْال َم ِس ي ُح ِعي َس ى ا ْب ُن َم رْ يَ َم َو ِجيھً ا فِ ي ال ﱡد ْنيَا َو ْاآلَ ِخ َر ِة َو ِم َن ْال ُمقَ ﱠربِ َ
يُبَ ﱢش ر ِ
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ين ) (46قَالَ ْ
ت َربﱢ أَنﱠ ى يَ ُك ُ
اس فِ ي ْال َم ْھ ِد َو َك ْھ ًال َو ِم َن ال ﱠ
ون لِ ي َولَ ٌد َولَ ْم
ص الِ ِح َ
)َ (45ويُ َكلﱢ ُم النﱠ َ
يَ ْم َس ْسنِي بَ َش ٌر قَا َل َك َذلِ ِك ﱠ
ضى أَ ْمرًا فَإِنﱠ َما يَقُو ُل لَهُ ُك ْن فَيَ ُك ُ
ﷲُ يَ ْخلُ ُ
ون ).43{(47
ق َما يَ َشا ُء إِ َذا قَ َ
إن كل ھ ذه البيان ات القرآني ة إنم ا كان ت تھ دف إل ى حقيق ة واح دة ،وھ ي تص ديق م ا ج اء ف ي
اإلنجيل من بشارات ومعجزات في شأن مريم العذراء وابنھا؛ لكنه في الوقت نفس ه ج اء يب ين
الحق فيما اعتب ره رج ال الكنيس ة غي ر ق انوني ،أو مخفي ا أو منح وال ،ويش ھد ل ه؛ ويراج ع م ا
أضافه رجال الكنيسة إلى دين السيد المسيح من مف اھيم وتص ورات وعقائ د ويناقش ھا ب الحجج
والبراھين المحكمة الموجودة عندھم في الكتاب.
لقد حكم رجال الكنيسة على كثير م ن النص وص اإلنجيلي ة بع دم القانوني ة ،ل يس لع دم توفرھ ا
على بضعة شروط تتعلق باللغة وزمن الكتابة وشخصية الكات ب فق ط ،ولك ن بس بب م ا تحمل ه
من أفكار مخالفة للكنيس ة ولمعتق داتھا الت ي نص ت عليھ ا المج امع ،والت ي م ا ابت دعت قانوني ة
النصوص إال الستبعاد كل األناجيل التي ال توافق إجماعھا ،ومن تلكم األناجيل ما يطلق علي ه
أناجيل الطفولة ،والتي -رغم ما يبدو ف ي بعض ھا م ن انتح ال -تحم ل ق درا مھم ا م ن الحقيق ة،
وكثير منھا يُعتبر من مصادر األناجيل القانوني ة ذاتھ ا ،وكثي ر منھ ا ي ذكر تفاص يل مھم ة ع ن
حي اة الع ذراء وعفتھ ا وطھارتھ ا وتبتلھ ا ،أھملتھ ا النص وص القانوني ة؛ وإن ك ان كثي ر م ن
المناسبات المسيحية ال زالت تحيي تلكم األحداث ،ومن ذلك م يالد الع ذراء ،ودخولھ ا للمعب د،
وخروجھا منه ،والتي تتخذھا بعض البالد المسيحية أعيادا دينية مھمة تحتفل بھا كل سنة.
مقوالت عنصرية
إن تركي ز الق رآن الك ريم عل ى ال والدة المعج زة وتص ديق م ا ج اء ب ه اإلنجي ل فيھ ا يص طدم
ب المقوالت اليھودي ة العنص رية الت ي تفت رض ف ي المس يح أن يك ون يھودي ا ،وم ن ص لب داود
وإبراھيم ،ويتحق ق عل ى يدي ه ام تالك األرض واس ترجاع المل ك ،وق د ش ھد الت اريخ ف ي زم ن
الس يد المس يح أن رس الته ل م تك ن لتحقي ق ھ ذه األح الم واألم اني ،وإنم ا كان ت ل رد الن اس –
وخصوصا بني إسرائيل -إلى ربھم ومغفرة خطاياھم إن تابوا إليه.
كان ت رس الة الس يد المس يح مراجع ة عميق ة للعنص رية ،الت ي ربطھ ا اليھ ود ب األب إب راھيم،
فأرجعھا السيد المسيح إلى األعمال بدل اآلباء« ،لقد وضعت الفأس عل ى أص ل الش جر ،فأيم ا
شجرة ال تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار»؛ «ال تقولوا في أنفسكم إن لنا إب راھيم أب ا ف إن
ﷲ قادر على أن يخرج من ھذه الحجارة أبناء إلبراھيم».
و كان السيد المسيح آية بينة ،ولد من غير أب ،واختاره ﷲ ليكون رسوال للعالمين ،وفي ذلك م
رس الة واض حة إل ى بن ي إس رائيل أن النب وة والكت اب ل يس م ن ال الزم أن تك ون ف يھم وف ي
ذريتھم ،بل إن ﷲ قادر على خلق بش ر م ن غي ر أب واتخ اذه رس وال وإيتائ ه النب وة والكت اب،
وھو ما فعله سبحانه مع السيد المسيح وأمه العذراء.
لكن فريقا من بني إسرائيل رفض ھذا المنطق ،وكفر بالدعوة التي جاء بھا المس يح ،وحاربھ ا
عل ى جمي ع المس تويات ،وخصوص ا عل ى مس توى المف اھيم واألفك ار ،ولق د ذك ر لن ا اإلنجي ل
بعض ھذه النقاشات التي كانت على عھد السيد المس يح ،وح دثنا اإلنجي ل أن الس يد المس يح ق د
ر ّد عليھا وفندھا ،وفي رواية أخرى أنه حدث بسببھا انشقاق بينھم؛ ففي إنجيل متّى أخبرنا أن
المسيح قد ناقش الفريسيين:
ين َس أَلَھُ ْم يَ ُس و ُ
يح؟ ا ْب ُن َم ْن
عَ « (42) :م ا َذا تَظُنﱡ َ
ﱡون ُمجْ تَ ِم ِع َ
يس ي َ
َوفِي َم ا َك َ
ان ْالفَرﱢ ِ
ون فِ ي ْال َم ِس ِ
وح َربّ ا ً قَ ائِالً(44) :
ھُ َو؟» قَالُوا لَهُ« :اب ُْن َدا ُو َد» (43) .قَا َل لَھُ ْم« :فَ َكي َ
ْف يَ ْد ُعوهُ َدا ُو ُد بِ الرﱡ ِ
ان َدا ُو ُد
ك؟ ) (45فَ إِ ْن َك َ
ك َم ْو ِطئ ا ً لِقَ َد َم ْي َ
ض َع أَ ْع َدا َء َ
قَا َل الرﱠبﱡ لِ َربﱢي اجْ لِسْ َع ْن يَ ِمينِ ي َحتﱠ ى أَ َ
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ف يَ ُك ُ
ك ْاليَ ْو ِم لَ ْم
ون ا ْبنَ هُ؟» ) (46فَلَ ْم يَ ْس تَ ِط ْع أَ َح ٌد أَ ْن ي ُِجيبَ هُ بِ َكلِ َم ٍةَ .و ِم ْن َذلِ َ
يَ ْد ُعوهُ َربّ ا ً فَ َك ْي َ
يَجْ سُرْ أَ َح ٌد أَ ْن يَسْأَلَهُ بَتﱠةً».44
وحسب ھذا الجواب فإن السيد المسيح قد رفض أن يكون ابنا لداود ،واستنكر أقوال الفريسيين
والكتبة ،45وكان يمكن لھذا االستنكار أن ينبني على الوالدة المعجزة لدحض الوالدة الجس دية،
وليس على الوالدة الروحية ،حيث سيقول لھم :كيف تدعونني ابن داود وأمي لم تعرف بش را
ولم تكن لھا أي عالقة جنسية مع أحد ،وإنما ُكن ت وإياھ ا آي ة م ن آي ات ﷲ إل ى الع المين؟ كم ا
تؤكده النصوص اإلنجيلية التي ذكرنا ،ونصوص إنجيلية أخرى اعتبروھا منحولة.
إن موضوع الوالدة الجسدية من داود قد حدث بسببه انشقاق في المجتمع الذي ك ان في ه الس يد
ُون ِم َن ْال َج ْم ِع لَ ﱠم ا َس ِمعُوا ھَ َذا ْالك الَ َم
المسيح ،وھو ما حدثنا عنه يوحنا في إنجيله قال« :فَ َكثِير َ
ُون قَ الُوا:
قَالُوا« :ھَ َذا بِ ْال َحقِيقَ ِة ھُ َو النﱠبِ ﱡي» (41) .آ َخ ر َ
ُون قَ الُوا« :ھَ َذا ھُ َو ْال َم ِس ي ُح»َ .وآ َخ ر َ
ت لَحْ ٍم ْالقَرْ يَ ِة
يل يَأْتِي؟ ) (42أَلَ ْم يَقُ ِل ْال ِكتَابُ إِنﱠهُ ِم ْن نَس ِْل َدا ُو َد َو ِم ْن بَ ْي ِ
«أَلَ َع ﱠل ْال َم ِسي َح ِم َن ْال َجلِ ِ
ان َدا ُو ُد فِيھَ ا يَ أْتِي ْال َم ِس يحُ؟» ) (43فَ َح َد َ
ث ا ْن ِش قَا ٌ
ق فِ ي ْال َج ْم ِع لِ َس بَبِ ِه» .46وتبع ا لھ ذا
الﱠتِ ي َك َ
الوصف الذي ق ّدمه لنا يوحنا ،فالمستنكرون لكونه ليس ھو المسيح وال النبي ،فعلوا ذلك ألنھم
يفترضون أن يأتي المسيح والنبي من نسل داود ،مما يعني أنھ م ك انوا عل ى عل م كام ل أن ه ل م
يكن من ھذا النسل ،وأقول :بل ألنھم كانوا يعلم ون علم ا ك امال أن ھ ذا المس يح ھ و اب ن م ريم
الذي ولد من غير أب ،ولذلك حدث بينھم انشقاق فآمن من آمن وص ّدق باآلية البينة ،وكفر من
كفر من بني إسرائيل وجحد بھا.
لقد كان القرآن حريصا على أال يسمح بأي تأويل لنصوصه في ھ ذه المس ألة ،ول ذلك ل م ي ذكر
السيد المسيح إال مقرونا باسم أمه« :عيسى اب ن م ريم» ،حت ى ال ي ذھب بھ ا الم أولون إل ى أي
اتجاه ،سواء أتعلق األمر بالوالدة الجسدية أم الوالدة الروحية« ،ابن داود» أو «ابن ﷲ» ،كما
ك ان حريص ا عل ى تفص يل حادث ة ال والدة ووص فھا وص فا دقيق ا يص ّدق الوص ف اإلنجيل ي
ويؤكده ويبني عليه؛ فالمالك قد ج اء إليھ ا وكلّمھ ا ف ي ش أن البش ارة ،فاس تنكرت ھ ذه البش ارة
على اعتبار أن ال أحد قد اطلع عليھا أو عاشرھا ،فأخبرھا المالك أنھ ا إرادة ﷲ؛ ليجع ل منھ ا
وم ن ابنھ ا آي ة للع المين ،وأن األم ر س يكون ب إذن ﷲ ال ذي إذا أراد ش يئا فإنم ا يق ول ل ه ك ن
فيكون ،فقبلت إرادة ﷲ واستجابت ألمره ،وكان ما كان من الوالدة المعجزة.
والحاصل إذن أن القرآن الكريم وھو يعيد تالوة قصة السيدة العذراء ،كان يقف وقف ات علمي ة
نقدي ة ال ي دركھا إال الدارس ون للكت اب المق دس؛ ول ذلك ق ال تع الى ع ن علم اء بن ي إس رائيل:
«أولم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إس رائيل» ،وق د ك ان س ياق الح ديث ع ن قض ايا تتعل ق
بالكتاب المقدس اليھودي .واألمر نفسه نقوله عن القضايا المسيحية.
ھذا مثال إلخواننا المسيحيين يبين ما ھو الجديد في النص القرآني بالنسبة للكتب الس ابقة ،كم ا
يبين للمسلمين أن محمدا –ص لى ﷲ علي ه وس لم -م ا ج اء ليبط ل وال لينس خ وال ليلغ ي ،وإنم ا
جاء ليصدق ويؤمن ويكمل ،وھو ما يعني أن الحق ال ذي ج اء ب ه الس يد المس يح واألنبي اء م ن
ض ْع من ه ش يء ول ن يض يع رغ م
قبل ه ال زال موج ودا ف ي الكت اب المق دس كم ا أن زل ،ل م يَ ِ
محاوالت المغرضين.
إن انتقاد القرآن ألفعال بعض المسيحيين أو اليھود تجاه كتابھم ،لم يكن يعني أب دا نق ض ال دين
المسيحي أو اليھودي وإبطاله ،تمام ا كم ا ك ان ين تقض المس يح أفع ال الفريس يين والص دوقيين
والكتبة ،وينتقد أفع ال تالمي ذه ك ذلك ،وھ و األم ر بالنس بة لجمي ع األنبي اء ،ال تعن ي م راجعتُھم
النقدية للتدين إبطاال للدين.
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التباس المفاھيم واختاللھا
«مفھوم التوازن في الفكر والممارسة»


منى أبو زيد

اﻟﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ وﺳــﻳﻠﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻣــﺎ ﻳﺷــﻌر ﺑــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ داﺧﻠــﻪ ،وﺑﻣــﺎ ﻳرﻳــد أن ﻳﻌﺑــر ﻋﻧــﻪ ﻹﻧﺳــﺎن
آﺧــر ،وذﻟــك ﻋﻧــد ﺷــﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟ ـﺔ إﻟــﻰ ﻏﻳ ـرﻩ ،وﻫــﻲ ظــﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﺟودﻫــﺎ ﻣ ـرﺗﺑط ﺑوﺟــود
اﻹﻧﺳﺎن ،وﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ إظﻬـﺎر اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟـذات ،ووﺿـﻊ ﺳـﻣﺎت اﻷﺷـﻳﺎء ﻣـن ﺧـﻼﻝ

اﻷﻟﻔﺎظ.
واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻور واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺧزوﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ،وﺗﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ

ﻋن طرﻳق اﻷﻟﻔﺎظ أو اﻟﻛﻼم ،وذﻟك ﻫو اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن.

ﻓﻬﻧــﺎك ﺻــﻠﺔ ﺑــﻳن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻟﻔ ـﺎظ واﻟﻔﻛــر اﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ،وﻗــد ﺑﺣــث اﻟﻌــرب

ـدﻳﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﻔﻛــر ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟوظﻳﻔــﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻐــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﺗﺑﻠﻳــﻎ ﻋــن
ﻗـ ً
اﻟﻔﻛــر ،ﻓــﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﻳﻌﺑــر ﻋــن ذات ﺑﺎطﻧﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻔﻛــر ،ﻓ ـﻼ ﻟﻐــﺔ ﺑــدون ﻓﻛــر ،وﻻ ﻓﻛــر ﺑــدون ﻟﻐــﺔ،

ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺻﺑﺎح اﻟﻔﻛر ،واﻟﻔﻛر ﺑﺎﻋث اﻟﻠﻐﺔ.

وﻟم ﻳوﺿﻊ اﻟﻠﻔظ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟواﻗـﻊ ،وﻻ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠﻳـﻪ ،ﺑـﻝ وﺿـﻊ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳـر ﻋﻣـﺎ ﻓـﻲ

اﻟذﻫن ﻣن ﻣﻔـﺎﻫﻳم ،ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﺗطـﺎﺑق اﻟواﻗـﻊ أو ﺗﺧﺎﻟﻔـﻪ ،ﻷن إطـﻼق اﻟﻠﻔـظ داﺋـر ﻣـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ
اﻟذﻫﻧﻳﺔ دون اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ظﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻛﺎن اﻟﻠﻔظ ﻫو اﻟداﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻧـﻰ،
وﻗد وﺿﻊ ﻣﻔﻛرو اﻹﺳﻼم أﻟﻔﺎ ً
وﻛﺎن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻟﻣدﻟوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻠﻔظ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓـﻲ أﺣﻳـﺎن ﻛﺛﻳـرة ﻳﺣـدث ﺧﻠـط واﻟﺗﺑـﺎس واﺧـﺗﻼﻝ

ﻋﻧد ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻧﻰ أو اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ،وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ أﻣرﻳن:
اﻷﻣر اﻷوﻝ :اﺧﺗﻼﻝ ﺑﺳﺑب ﺳوء ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﺑﺎس اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﺧﺗﻼﻟﻬﺎ.
اﻷﻣـــر اﻟﺛـــﺎﻧﻲ :اﺧــﺗﻼﻝ ﺑﺳــﺑب ﻣﺣﺎوﻟــﺔ إﻳﺟــﺎد ﻧــوع ﻣــن اﻟﺗ ـوازن ﺑــﻳن اﻟﻌﻠــم واﻟﻌﻣــﻝ ،أو اﻟﻧظــر
واﻟﺗطﺑﻳق ،أو اﻟﻔﻛر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.



ﺑﺎﺣﺛﺔ وأﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﻣﺻر .

-2وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻋرض ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ.
أوالً :التباس المفاھيم واختاللھا:
ﻗﺑــﻝ أن ﻧﻌــرض ﻧﻣــﺎذج ﻣــن ﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼﻝ واﻻﻟﺗﺑــﺎس ،ﻧﺟــد أن ﻣــن اﻟواﺟـب ﻋﻠﻳﻧــﺎ ﺗﺣدﻳــد ﻣﻌﻧــﻰ
اﻟﻣﺻ ــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﺔ ،ﺣﺗ ــﻰ ﻻ ﻧﻘ ــﻊ ﻓﻳﻣ ــﺎ ﻧﺣ ــذر ﻣﻧ ــﻪ ،وﻫ ــو اﻻﻟﺗﺑ ــﺎس واﻻﺧ ــﺗﻼﻝ ،وﻫ ــذﻩ
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻫﻲ :اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم .اﻻﻟﺗﺑﺎس .اﻻﺧﺗﻼﻝ.

 -1اﻟﻣﻔﺎﻫـﻳم:
اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﺟﻣــﻊ ﻣﻔﻬــوم ،واﻷﺻــﻝ اﻟﻠﻐــوي ﻟﻬــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ )ف – ﻫ ـ -م( ﻟــم ﻳـرد ﻋﻠــﻰ ﻏﻳــر ﻫــذا

اﻟﺗرﺗﻳب ﻟﻌﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺻوﺗﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﻐـﺔ اﻟﻌـرب ،وﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﺷـﺗﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻـﻐرى ﺗﻌطـﻲ
1
ﻋﺑر ﻋﻧـﻪ إﺧـوان اﻟﺻـﻔﺎ
اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﻠﺑﻳﺔ  ،ﻓﻼ ﺗدﺧﻝ ﻓﻳﻪ ﺻور اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺳﻳﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ّ
ـطﻼﺣﻳﺎ ﻓــﻲ رﺳــﺎﺋﻠﻬم ﻓــﻲ ﻓﺻــﻝ ﻋﻧواﻧــﻪ «ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ» إذ ﻗــﺎﻟوا« :وأﺻــﻝ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ أﻧﻬــﺎ
اﺻـ
ً

اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣدﻟوﻝ ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﺑﺎر ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻد طراﺋﻘﻬـﺎ ،وﺣـد اﻟﻣﻌﻧـﻰ
ﻫو ﻛﻝ ﻛﻠﻣﺔ دﻟت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ».2

ﻣﻌﺑـرة
ﻓﺎﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟذات ،أي اﻟﻔﻛر اﻟداﺧﻠﻲ ،وﺣﺳب اﺑن ﺣزم ﺗﻛون اﻟﻠﻐـﺔ ّ

ﻳﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟوﺳـﻳﻠﺔ اﻟوﺣﻳـدة ﻟﺗﺑـﺎدﻝ
ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،أو ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ّ
اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر .واﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧدﻩ ﺗوﻗﻳﻔﻳﺔ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬو ﻣن ﺣـدد ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬـﺎ ،أو ﻛﻣـﺎ ﻳﻘـوﻝ «اﷲ
ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺧــﺎﻟق اﻟﻠﻐــﺔ وأﻫﻠﻬــﺎ ﻓﻬــو أﻣﻠــك ﺑﺗﺻ ـرﻳﻔﻬﺎ ٕواﻳﻘــﺎع أﺳــﻣﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺷــﺎء» ،3وأﻛــد ﻫــذا
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﺗﻘرﻳب ﻟﺣد اﻟﻣﻧطق» إذ ﻗﺎﻝ :أرﺳﻝ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ رﺳـﻼً ﺑﻠﻐـﺎت ﺷـﺗﻰ ،واﻟﻣـراد

اﺣدا ،ﻓﺻﺢ اﻟﻐرض إﻧﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﻔﺎﻫم.
ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ و ً

واﻟﻣﻔﻬ ــوم ﻣﺻ ــطﻠﺢ ﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﻟﻣﺻ ــطﻠﺢ اﻟﻣﻧط ــوق ،ﻓ ــﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻣ ــﺎ دﻝ ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻻ ﻓ ــﻲ ﻣﺣ ــﻝ اﻟﻧط ــق،

واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻫـﻲ ﻣﺟﻣـوع اﻟﺻـﻔﺎت واﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻛﻠـﻲ أو ﻓﻛـرة ﻋﺎﻣـﺔ .وﻫـو ﻋﻧـد
اﻟﻣﻧطﻘﻳﻳن ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ ،ﺳواء ﺣﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘوة أم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.
واﻟﻣﻔﻬــوم واﻟﻣﻌﻧــﻰ ﻣﺗﺣــدان ﺑﺎﻟــذات ،ﻓــﺈن ﻛ ـﻼً ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺻــورة اﻟﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــﻝ ،وﻫﻣــﺎ
ﻣﺧﺗﻠﻔــﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻘﺻــد واﻟﺣﺻــوﻝ .ﻓﻣــن ﺣﻳــث إن اﻟﺻــورة ﻣﻘﺻــودة ﺑــﺎﻟﻠﻔظ ﺳــﻣﻳت ﻣﻌﻧــﻰ،

وﻣن ﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ ﺳﻣﻳت ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم.4

-3ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻫو اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﻳﺔ ،ﺳواء ُوﺿﻌت ﺑﺈزاﺋﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ أو ﻻ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫـو اﻟﺻـورة
ﻌرف «أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻛﻔوي» اﻟﻔﻬم ﺑﺄﻧـﻪ «ﺗﺻـور
اﻟذﻫﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ُوﺿﻌت ﺑﺈزاﺋﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ .وﻟذا ُﻳ ﱢ

اﻟﺷــﻲء ﻣــن ﻟﻔــظ اﻟﻣﺧﺎطــب ،واﻹﻓﻬــﺎم إﻳﺻــﺎﻝ اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺑــﺎﻟﻠﻔظ إﻟــﻰ ﻓﻬــم اﻟﺳــﺎﻣﻊ» .5وﻛــﻝ ﻟﻔــظ

ﻳﺟري ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﺣﺎوراﺗﻬم ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ذﻫن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي أُﺛﻳر
ﻓﻲ ذﻫن ﺳﺎﻣﻌﻪ.

وﻳﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﻬوم ﻋن اﻻﺻطﻼح ،ﻓﺎﻻﺻطﻼح ﻻﺑد أن ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻗوم ﻣﻌﻳﻧـون ﻓـﻲ أي ﻓـن أو
ﻋﻠــم ،أﻣــﺎ اﻟﻣﻔﻬــوم ﻓﻬــو اﻟﺻــورة اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ ذﻫــن اﻹﻧﺳــﺎن ﺣــوﻝ أي ﻗﺿــﻳﺔ أو ﻟﻔــظ ﺑﺻــورة

ﻋﺎﻣــﺔ .وﻗــد ﺣــدث ﺧﻠــط واﻟﺗﺑــﺎس ﺑــﻳن ﻣﻔﻛــري اﻹﺳــﻼم ﺣــوﻝ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻷﻟﻔــﺎظ ،ﺣﻳــث ﺛــﺎرت
ﻣﺷــﻛﻼت ﺣوﻟﻬــﺎ ،ﻣﺛــﻝ اﺧــﺗﻼﻓﻬم ﺣــوﻝ ﻣﻌﻧــﻰ اﻹﻳﻣــﺎن واﻹﺳــﻼم ،واﺧــﺗﻼﻓﻬم ﺣــوﻝ ﻓﻬــم اﻟــﻧص

اﻟﺗﺑﺎﺳ ـﺎ ﺣــوﻝ
اﻟــدﻳﻧﻲ واﺧــﺗﻼﻓﻬم ﺣــوﻝ ﺗﺻــور اﻟﻌﻘﺎﺋــد اﻟدﻳﻧﻳــﺔ .وﻗــد ﻧﺟــم ﻋــن ﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼف
ً
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻬم.

 -2اﻻﻟﺗﺑﺎس واﻻﺧﺗﻼﻝ:
اﻻﻟﺗﺑﺎس ﻫو اﻹﺷﻛﺎﻝ واﻟﺷﺑﻬﺔ وﻋدم اﻟوﺿوح .ﻟﺑس ﻋﻠﻳﻪ اﻷﻣر اﺧﺗﻠط واﺷـﺗﺑﻪ ﺑﻐﻳـرﻩ ،ﻓﻘـد ﺟـﺎء
ِ ﱠِ
ِ
ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-وﻻ ﺗَْﻠﺑِ ُﺳوا اْﻟ َﺣ ﱠ
ـﺎدوا
ﻳن َﻫ ُ
ق ﺑِﺎْﻟَﺑﺎط ِﻝ{)اﻟﺑﻘرة ،(42:وﻗوﻟـﻪ –ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :-ﻣ َـن اﻟـذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون اْﻟ َﻛِﻠ َم َﻋ ْن َﻣ َواﺿﻌﻪ{)اﻟﻧﺳـﺎء (46 :وﻗـد ﻧزﻟـت ﻫـذﻩ اﻵﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻳﻬـود اﻟـذﻳن أﻧﻛـروا اﻟﻛﺗـب
ُﻳ َﺣﱢرﻓُ َ
وﻛﻔروا ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺗوراة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءﻫم ﺑﻬﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم وﺣرﻓوﻫﺎ وﺑـدﻟوﻫﺎ .وﻛـﺎﻧوا ﻳظﻬـرون ﻣـن

اﻟﺗ ــوراة ﻣ ــﺎ ﻳواﻓ ــق أﻫـ ـواءﻫم ،وﻳﺧﻔ ــون ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳﺗﻌ ــﺎرض ﻣ ــﻊ أطﻣ ــﺎﻋﻬم .وﻫﻛ ــذا ﻛﻔ ــروا ﺑﺎﻟﻛﺗ ــب
وﺣرﻓوﻫﺎ.6
اﻟﻣﻧزﻟﺔ ،وﺿﻳﻌوا اﻟﺗوراة وﺑدﻟوﻫﺎ ّ
ُ

اﺣدا،
وﻣﺻدر اﻟﺗﺑس :اﻟﺗﺑﺎس ،وﻓﺣواﻩ ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺷﻳﺋﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ،واﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ً
ﺷﻳﺋﺎ و ً

ﻣﻠﺗﺑﺳﺎ
ﺣﻳث ﻳﺻﻌب اﻟﺗﻣﻳﻳز آﻧذاك ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .واﻷﻣر إﻣﺎ أن ﻳﻠﺗﺑس ﻋﻠﻰ اﻟﻣدركٕ ،واﻣﺎ أن ﻳﻛون
ً
اﻟﺗﺑﺎﺳﺎ
ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻻﺧﺗﻼط ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ،ﻓﺈذا ﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗﺑﺎس ﻋن اﺧﺗﻼط اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎن
ً

ﺣﻘﻳﻘﻳﺎٕ ،واذا ﻧﺷﺄ ﻋن ﻋﺟز اﻟذﻫن ﻋن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎن
ذﻫﻧﻳﺎ.
اﻟﺗﺑﺎﺳﺎ ً
ً
ً

واﻟﻣﻠﺗﺑس ﻫو اﻷﻣر اﻟﻣﺑﻬم اﻟذي ﻻ ﻧﻌرف ﻟﻪ وﺟﻬًﺎ ،واﻟﻣﻠﺗﺑس ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﻣﺗﻣﻳز ،أي ﻣﺎ ﻻ ﻳﺧﺗﻠط
ﺑﻳﻧﺎ .أﻣﺎ اﻟﻔﻛرة
ﺑﻐﻳرﻩ .واﻟﻔﻛرة اﻟﻣﻠﺗﺑﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳدرك اﻟذﻫن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ إد ار ًﻛﺎ ً

-4اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻣن ﺗﺣدﻳدﻫﺎ واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺑدو
ﺑﺟﻼء ووﺿوح ﻟﻣن ﻳﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ.7
طﺎ أو اﺧﺗﻼﻻً ،وﺧﻠط اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻫو ﺿﻣﻪ إﻟﻳﻪ وﻣزﺟﻪ ﺑﻪ،
وﻗد ﻳﺳﻣﻰ اﻻﻟﺗﺑﺎس ﺧﻠ ً
ٍ
ﻣﺳﺎو ﻟﻼﺧﺗﻼط واﻻﺧﺗﻼﻝ.
اﺣدا ،ﻓﺎﻻﻟﺗﺑﺎس
واﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ً
ﺷﻳﺋﺎ و ً
وﺳﻧﻌرض ﻧﻣوذﺟﻳن ﻣن اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻝ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﺗﺑﺎﺳﻬﺎ ﺑﻳن
اﻟﻣﻔﻛرﻳن ،ﻟﻧﻌرف ﺳﺑب ﻫذا اﻻﻟﺗﺑﺎس وﻣظﺎﻫرﻩ:

اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻝ :اﻻﺧﺗﻼف ﺣوﻝ ﻓﻬم اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ:
ﻧﺷﺄ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻧذ ﺻدر اﻹﺳﻼم اﻷوﻝ ،وﻟم ﻳﻛن اﺧﺗﻼف اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،ﺛم اﺧﺗﻼف ﻣن
ﺟﺎء ﺑﻌدﻫم ﻓﻲ ﻛون اﻟﻘرآن ﻗطﻌﻲ اﻟﺛﺑوت ،وﻟﻛن اﻟﺧﻼف ﻛﺎن ﻓﻲ دﻻﻻت ﺑﻌض أﻟﻔﺎظ آﻳﺎﺗﻪ
اﻟﻛرﻳﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص ،وﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﺷﺗرك ،واﻷﺳﻠوب ،وﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛم

واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ.
 اﺧﺗﻼف اﻟﻘراءات اﻟﻣﺗواﺗرة :اﺧﺗﻼف اﻟﻘراءات ﻫو اﺧﺗﻼف اﻟﻠﻬﺟﺎت وﻣﻧطوﻗﻬﺎ ،وﻗد أﻗراﻟﻧﺑﻲ ق ﻗراءات اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ .وﻗد اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘراءات اﻟﻣﺗواﺗرة اﻟﺳﺑﻌﺔ.
وﻗد أﺧﺑر اﻟرﺳوﻝ ﺑﺎﻟﺣدﻳث اﻟﻣوﺛوق ﺑﻪ أن اﻟﻘرآن ﻧزﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺣرف ،وأذن ﺑﻘراءة ﻣﺎ
ﺗﻳﺳر ﻣن ذﻟك .8وﻗد وﺿﺢ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻣﺎ ﻻ ﻣزﻳد ﻋﻠﻳﻪ ﻓواﺋد ﺗﻌدد اﻟﻘراءات ،وﻟﻳس أﻗﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻔواﺋد أﻧﻪ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻹﻋﺟﺎز اﻟذي اﺧﺗص ﺑﻪ اﻟﻘرآن ،ﻷﻧﻪ ﺑﺗﻌدد ﻗراءاﺗﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻋدة

ﻛﺗب ُﻣﻧزﻟﺔ ﻻ ﻛﺗﺎب واﺣد ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘراءات -إن ﻟم ﻳﻛن أﻛﺛرﻫﺎ-
ﺛروة ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻊ ،أو ﺣﻛﻣﺔ ،أو ﻧﺣو ذﻟك.9

وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻘراءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ،ﻓﻠم ﻳﺑﻠﻎ ذﻟك ﺑﺣﺎﻝ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺿﺎد أو اﻟﺗﻧﺎﻗض ،وﻗد
ﺣﺻر اﻟﻌﻠﻣﺎء أﻧواع اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻠم ﺗزد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣواﻝ:
 اﺧﺗﻼف اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد.ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﻊ ﺟواز اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣد.
 اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎً
ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﻊ اﻣﺗﻧﺎع ﺟواز اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣد ،ﺑﻝ ﻳﺗﻔﻘﺎن ﻣن وﺟﻪ آﺧر ﻻ
 اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎً

ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺿﺎد.

-5 اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧص :ﻓﻘد ﻳرد ﻧص ﻣن ﻛﺗﺎب أو ُﺳﱠﻧﺔ ﻓﻳﺧﺗﻠف اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وﻣن ﺛماﻟﻔﻘﻬﺎء-ﺣﺳب اﻟﻣدارس اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ -وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﻼم -ﺣﺳب ﻣﻧﺎﻫﺟﻬم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم -ﻓﻲ اﻟﻣراد ﻣن

ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ روح اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ ،ﻓﻳذﻫب ﻛ ٌﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻳراﻩ
ً
ﺟﻠب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻧﺎس واﻟﺗﻳﺳﻳر ﻋﻠﻳﻬم ،ووﺟدﻧﺎ ﻛﻝ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن طواﺋف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﻼم ﺗﺳﺗﺧدم
اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ وﺗوظﻔﻪ وﻓق ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ،ﻣﺣﺎوﻟﺔً ﺗﺄوﻳﻝ

اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣذﻫﺑﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﻬﺎ.

 اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺳﺑب اﻹﺷﻛﺎﻝ :واﻟﻣﺷﻛﻝ ﻫو :ﻣﺎ اﺷﺗﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻠﻐﺔ ،وﺧﻔﻲ ﻣرادﻩ -أي اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ -ﻓﺄُﺷﻛﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻣﻊ طرﻳق اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟدﻗﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،أي ﻛﺎن

ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﺷﺗﺑﺎﻩ.

وﺳﺑب اﻹﺷﻛﺎﻝ واﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻝ ﻫو ﻛون اﻟﻠﻔظ ﻣﺷﺗرًﻛﺎ ﺑﻳن ﻣﻌﻧﻳﻳن وأﻛﺛر ﻣن ﻏﻳر أن

ﻳدﻝ اﻟﻠﻔظ ﺑذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﻳن ،وﻫذا اﻹﺷﻛﺎﻝ ﻳﺗﺿﻣن اﻹﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﺷﺗرك ،وﻫو
ﻣﺎ ُوﺿﻊ ﻟﻣﻌﻧﻳﻳن أو أﻛﺛر ﻓﻲ أﺻﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي ،ﺑوﺿﻊ ﻣﺗﻌدد ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺑدﻝ.10
اﻹﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب :وﻫو اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟذي ﺣﻣﻝ ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﻧﺻوص ﻟﻠﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻣراد اﻟﺷﺎرع ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻛﻣﺔ

اﻟﺷﺎرع ﻣن اﻟﻧص.11

وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺣوﻝ اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ ظﻬرت ﺗﻔﺎﺳﻳر ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻘرآن وﻟﻠﻧص اﻟواﺣد.
ﺑﻝ ﺣﺎوﻝ ﻛﻝ اﺗﺟﺎﻩ أن ﻳﻔﻬم ﻣن اﻟﻧص ﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ،وواﻗﻌﻪ ،واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ .ورﺑﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن
ﻣطﻠوﺑﺎ ،ﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وﻟﻛﻧﻪ ﻣطﻠوب ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎ ،ﻟﻛﻲ ُﻳﻔﻬم اﻟﻘرآن ﻓﻲ
أﻣر
ﻋﻳﺑﺎ ،ﺑﻝ ًا
ً
ﻫذا ً
ﻗطﻌﻳﺎ .وﻗد
ﺣﻛﻣﺎ
ً
ﻓﻬﻣﺎ ﻳﺳﺎﻳر ﺗﻐﻳر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ،ﺑﺷرط أﻻ ﻳﻧﻔﻲ ﺛﺎﺑﺗًﺎ ،وﻻ ﻳﺑدﻝ ً
ﻛﻝ ﻋﺻر ً

ﻗدﻳﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻟت ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻳواﻓق
ﺣدث ﻫذا ً
اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬﺎ.
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻌدد اﻟﺗﺄوﻳﻼت ﺣوﻝ اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ:

إن ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب ﻣﺎ ﻳﻔﻬم اﻟﻛﻼم ﻣﻧﻪ ﺑﻣﺟرد ﺳﻣﺎﻋﻪ ،وﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺗرك اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ

-6اﻟﺗدﺑرٕ ،واﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ واﻟروﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣرادﻩ .وﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻛﻝ ﻋرﺑﻲ أن ﻳﻔﻬم
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﺳﺔ -ﺟﻣﻠﺔً وﺗﻔﺻﻳﻼً -ﺑﻣﺟرد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ ،وﺗﻠك ﻣﺳﺄﻟﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻔﺎوت

وﺗﺑﻌﺎ ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻬم ﺑﻌض
اﻟرﻗﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻛﻝ ﺷﺧصً ،
ُ
اﻟﻧﺻوص .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻟﺟﺄ ﺑﻌض ﻣﻔﻛري اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻹﻳﺿﺎح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ
ﻳﻛﺗﻧﻔﻬﺎ اﻟﻐﻣوض ،وﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻓﻬم ﻣرادﻫﺎ .وﻗد أﺷﺎر اﻟﻐزاﻟﻲ إﻟﻰ ﺳﺑب ظﻬور

ﺗﺻﺎدﻣﺎ ﻓﻲ أوﻝ اﻟﻧظر وظﺎﻫر
اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻋﻧدﻣﺎ وﺟد اﻟﻣﻔﻛرون «ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻘوﻝ واﻟﻣﻧﻘوﻝ
ً
اﻟﻔﻛر».12
واﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻫو ﻧﻘﻝ ظﺎﻫر اﻟﻠﻔظ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج ﻓﻲ إﺛﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ دﻟﻳﻝ ،أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺻرف اﻟﻠﻔظ
ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻳﺣﺗﻣﻠﻪ .وﻗد ﺗﻛررت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن

أﺣﻳﺎﻧﺎ ،واﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﻔﺳرون اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓﻲ
ﺳورة ،ﺑﻝ ﺗﻛررت ﻓﻲ اﻟﺳورة اﻟواﺣدة أﻛﺛر ﻣن ﻣرة
ً
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺑﻳﺎن .واﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻫو إﺧﺑﺎر ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣراد ﻣن اﻵﻳﺔ ،وﻳﺷﻳر اﻟراﻏب
اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻔﺳﻳر أﻋم ﻣن اﻟﺗﺄوﻳﻝ ،وأﻛﺛر ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ .أﻣﺎ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓﺄﻛﺛر
ﻣﺎ ُﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.13

اﺣدا،
أﻳﺿﺎ اﻟزرﻛﺷﻲ ﻋﻧدﻣﺎ رأى أن اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻫو ﺑﻳﺎن ﻟﻔظ ﻻ ﻳﺣﺗﻣﻝ إﻻ وﺟﻬًﺎ و ً
وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ً
واﻟﻘطﻊ ﺑﺄن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻠﻔظ ﻫذا .أﻣﺎ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺷرح ،وﻟﻛﻧﻪ ﺗطور
وأﺻﺑﺢ ﻫو ﺗرﺟﻳﺢ أﺣد ﻣﺣﺗﻣﻼت اﻟﻠﻔظ ،واﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻳﺧﺿﻊ اﻟﻧص اﻟدﻳﻧﻲ ﻷﻫواء وﻣﻳوﻝ اﻟﻣؤوﻝ

اﻟذاﺗﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ﺧدﻣﺔ ﻷﻏراض ﺷﺧﺻﻳﺔ أو اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻘـدﻳﺔ ،وﻫـذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺟﻌﻝ

اﻟﺳﱠﻧﺔ».14
ﻓﺎﺳدا
اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﺗﺄوﻳ ً
ﻼ ً
وﻣﺣظورا؛ «ﻷﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻛﺗﺎب و ُ
ً
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺄوﻝ ﻣطﺎﻟب ﺑﺷرطﻳن:
اﻷوﻝ :أن ﻳﺑﻳن اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﻠﻔظ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟذي دﻋﺎﻩ.

اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﻳوﺿﺢ اﻟدﻟﻳﻝ اﻟذي أوﺟب ﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر.
وﺑﺎﺳﺗﻌراض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ أﺣﻳﺎن ﻛﺛﻳرة ﺗﻐﺎﻟﻲ وﺗﺳـرف ﻓـﻲ ﺗﺄوﻳـﻝ

اﻟﻧﺻـ ــوص ،وﺑﺧﺎﺻ ـ ـﺔً ﻋﻧـ ــد اﻟﻔـ ــرق اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ اﺳـ ــﺗﺧدﻣﺗﻪ ﻓـ ــﻲ ﺧدﻣـ ــﺔ أﻏ ارﺿـ ــﻬﺎ اﻟﻣذﻫﺑﻳـ ــﺔ

واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﺳﺎر اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻋﻧدﻫم ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﻳن ﻣﺗﺿﺎدﻳن:15

-7اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻷوﻝ :إﻳﺟـ ــﺎﺑﻲ ،ﺗﻣﺛـ ــﻝ ﻓـ ــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـ ــﺔ اﻟﺗوﻓﻳـ ــق ﺑـ ــﻳن ﺣﻘـ ــﺎﺋق دﻳﻧﻳـ ــﺔ وآراء ﻓﻠﺳـ ــﻔﻳﺔ ﻟـ ــدرء
اﻟﺗﻌــﺎرض ﺑــﻳن اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ إﻳﺿــﺎح وﺗﻘرﻳــب ﻣﻌﺎﻧﻳﻬــﺎ ﻣــن اﻷﻓﻬــﺎم ،ﺧﺎﺻــﺔ أن

ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص إذا أﺧذﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ ﻗد ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗض أﻣﺎم اﻟﻌﻘﻝ.

اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﺳــﻠﺑﻲ ،ﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﻔــرق اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﺗﻘــدﻳم ﺗــﺄوﻳﻼت ﻟــم ﺗﻛــن ﺑﻌﻳ ـدة ﻋــن
ـﻳﻌﺎ وأﺣزًاﺑــﺎ ،ﻋﻧــدﻣﺎ
اﻟوﻗــوع ﻓــﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻷﺧطــﺎء ،اﻷﻣــر اﻟــذي أدى إﻟــﻰ ﺗﻔرﻳــق اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﺷـ ً
اﻧﻘﺳﻣوا أﻣﺎم اﻟﺗﺄوﻳﻝ إﻟﻰ ﻓرق ﺷﺗﻰ ﺑﻳن إﻓراط وﺗﻔرﻳط وﺗوﺳط.
وﻗــد أدرك اﺑــن رﺷــد ﺧطــورة اﻟــدور اﻟــذي ﻟﻌﺑــﻪ اﻟﺗﺄوﻳــﻝ ﺣــﻳن رأى اﺿــطراب اﻟﻧــﺎس أﻣــﺎم ﻓﻬــم

ﻋﺑــر ﻋــن ﻫــذا ﻗــﺎﺋﻼً« :وﻟﻣــﺎ ﺗﺳــﻠط
اﻟــﻧص اﻟــدﻳﻧﻲ ،ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ظﻬــور ﻓــرق ﻣﻧﺣرﻓــﺔ .وﻗــد ّ
اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﻟم ﺗﺗﻣﻳز ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ،وﻻ ﺗﻣﻳز ﻟـﻪ اﻟﺻـﻧف ﻣـن اﻟﻧـﺎس اﻟـذي

ﺑﻌﺿـﺎ،
ﻳﺟوز اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ،اﺿطرب اﻷﻣر ﻓﻳﻬﺎ ،وﺣدث ﻓﻳﻬم ﻓرق ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ُﻳﻛﻔﱢـر ﺑﻌﺿـﻬم ً
وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺟﻬﻝ ﺑﻣﻘﺻد اﻟﺷرع وﺗﻌدي ﻋﻠﻳﻪ».16
ﻓﺈذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ودرﺳﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻧﻘدﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺟدﻟﻳﺔ ،ﺑـﻝ

ﺣﻳﻧــﺎ ،أو ﺗطﺑﻳــق أﺻــوﻝ
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻠﻐــوي ﻟﻠﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظرﻳــﺎت ً
ﺣﻳﻧ ــﺎ آﺧ ــر ،ﻛﺷ ــف ﻟﻧ ــﺎ اﻟﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﻠﻐ ــوي ﻟ ــﺑﻌض اﻷﻟﻔ ــﺎظ ﻋ ــن زﻳ ــف
اﻟﻣﻧط ــق ﻋﻠ ــﻰ ﻗﺿ ــﺎﻳﺎﻫﺎ ً

ﻟﻐوﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﺷروع ،وﻣن ﺛم ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺑرر ﻹطﺎﻟﺔ اﻟﺟـدﻝ
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻔظ ً
ﺣوﻝ ﻣـدى ﻣﺷـروﻋﻳﺗﻬﺎ؛ أو ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن ﻧـزن اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺎت ﺑﻣﻌـﺎﻳﻳر
اﻟﻣﻧطق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄدﻧﻰ ﺧﻼف ،ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ،إذ ﻻ ﻳﺻـﺢ أن ﻧﻌﺗﻘـد

ـﻳﺋﺎ ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺣـق إﻻ إن
ﺑﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف أﺑﺳط ﻗواﻋد اﻟﻣﻧطق ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻧﺎ «أﻻ ﻧﻘﺑـﻝ ﺷ ً
ﺳﻣﺣت ﺑذﻟك أﺻوﻝ اﻟﻠﻐﺔ وﻗواﻋد اﻟﻣﻧطق«.17

أﻳﺿــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻠــﺑس واﻻﺧــﺗﻼﻝ ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟــﻧص اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟــذي وﻗــﻊ ﻓﻳــﻪ ﻣﻔﻛــرو
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ً
اء ﻟﻠــﻧص وﻣﻧﺣــﻪ ﻗ ـراءات
اﻹﺳــﻼم .وأﺣــدث ﻫــذا اﻟﺗﻔــﺎوت واﻟﺻــراع ﺑــﻳن اﻟﻔــرق واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت ﺛ ـر ً
ﻣﺗﻌــددة ،وﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻣﺗطــورة ،وﻟﻛــن ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﻳن اﻟوﻗــت ،ﺑﻌــض اﻟﺳــﻠﺑﻳﺎت ﻋﻧــدﻣﺎ ﺳــﻌﻰ ﻛــﻝ

اﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻛﻔﻳر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم.

اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻔﻛر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ:

-8ﻫذا اﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻷﻟﻔـﺎظ وﺗطـوﻳر ﻣﻌﺎﻧﻳﻬـﺎ ﻟﻛـﻲ ﺗـﺗﻼءم ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ وﺗﻧﺎﺳـﺑﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ
ﻳﺗﻐﻳر ﻫذا اﻟواﻗﻊ ،وﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة.
وﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗوازن ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟزﻟﻝ واﻟﺧطﺄ ،ﻓﺈذا اﺧﺗﻠـت ﻫـذﻩ

اﻟﺣﺎﺳﺔ اﺿطرب اﻹﻧﺳﺎن ،وﻓﺳدت أﺣواﻟـﻪ .وﻟﻺﻧﺳـﺎن ﺣرﻳـﺔ إﺣـداث ﺗـوازن ﺑـﻳن أﻓﻛـﺎرﻩ وواﻗﻌـﻪ،
وﻳﻣ ــﺎرس ﻫ ــذﻩ اﻟﺣرﻳ ــﺔ ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻧﻘﺳ ــم اﻷﺳ ــﺑﺎب اﻟﻣ ــؤﺛرة ﻓ ــﻲ اﻹرادة إﻟ ــﻰ ﺟﻣﻠﺗ ــﻳن ﻣﺗﻌﺎرﺿ ــﺗﻳن

وﻣﺗﺳﺎوﻳﺗﻳن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗوازن ﺗﺎم ،وﻟﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺳﺗطﻳﻊ -ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺗـوازن ﻫـﺎﺗﻳن اﻟﺟﻣﻠﺗـﻳن -أن
ﻣﺗرددا ﺑﻳن ﺟﻬﺗﻲ
ﺷﻳﺋﺎ ،ﺑﻝ ﻟظﻝ
ﻳﺧﺗﺎر إﺣداﻫﻣﺎ ،وﻟوﻻ اﺗﺻﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻣﺎ اﺳﺗطﺎع أن ﻳﺧﺗﺎر ً
ً
ﺷﻳﺋﺎ.18
اﻟﺳﻠب واﻹﻳﺟﺎب ﻻ ﻳﻔﻌﻝ ً

إن ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛ ــر اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻣﻣﻠ ــوء ﺑﻣﺛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣوازﻧ ــﺎت ،اﻟﺗ ــﻲ ﺣ ــﺎوﻝ ﻓﻳﻬ ــﺎ اﻟﻣﻔﻛ ــرون إﻳﺟ ــﺎد
اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﻳن أﻓﻛﺎرﻫم وواﻗﻌﻬـم .ود ارﺳـﺔ ﻫـذا اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺗﺿـﻲ اﻹﻟﻣـﺎم ﺑﻧـﺎﺣﻳﺗﻳن رﺋﻳﺳـﻳﺗﻳن ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ

ﻋﻼﻗ ــﺔ وﺛﻳﻘ ــﺔ ،وﺑﻳﻧﻬﻣ ــﺎ ﺗ ــﺄﺛﻳر ﻣﺗﺑ ــﺎدﻝ :أﻋﻧ ــﻲ ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ اﻷﻓﻛ ــﺎر ،وﻧﺎﺣﻳ ــﺔ اﻟﻌواﻣ ــﻝ ذات اﻟﺻ ــﺑﻐﺔ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎص.
أﻳﺿـ ــﺎ ﺿـ ــرورة اﻻﺟﺗﻬـ ــﺎد ﻓـ ــﻲ ﺗﻔﺳـ ــﻳر اﻷﺣـ ــداث ،وﺳ ـ ـﺑر ﻣﺟ ارﻫـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــﻰ
وﻳﺳـ ــﺗﻠزم ﻫـ ــذا ً
اﻟﻣﺷ ــﻛﻼت اﻟﺗ ــﻲ ﺳ ــﺑﻘﺗﻬﺎ ،واﻟﻣ ــؤﺛرات اﻟﺗ ــﻲ ﺻ ــﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ،ﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ طﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﺗﻳ ــﺎرات ،واﻟظـ ـروف،

واﻷﻓﻛــﺎر ،واﻟﻣواﻗــف ،واﻷﺣ ـواﻝ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ أﺣﺎطــت ﺑــﺎﻟﻣﻔﻛرﻳن ،وأدى إﻟــﻰ ﺗطــوﻳر أﻓﻛــﺎرﻫم
ﻟﺗﻼﺋم اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﻳد.19
ﻏﻳروا أﻓﻛﺎرﻫم،
وﺳوف ﻧﻌرض ﻫﻧﺎ ﻧﻣوذﺟﻳن ﻟﻬذا اﻟﺗوازن اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻣﻔﻛرو اﻹﺳﻼم ،ﻋﻧدﻣﺎ ّ
أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻣﺑﺎدﺋﻬم ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﻳد ،ﺣﺗﻰ اﻧﺗﻬوا إﻟﻰ إﺣداث ﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻔﻛر
ﺑﻝ و ً
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.

اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻝ :اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر:
ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر؛ ﻷن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ أن
ﻳﺗﻔق اﻟﻣﺳﻠﻣون
ً
ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ
ﻻ ﻳﺿﻳﻊ اﻟﻣﻌروف وﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻣﻧﻛر ،إﻻ أﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا أوﻻً ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ ﺛم اﺧﺗﻠﻔوا ً
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ.

 -ﻓذﻫب اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌون ،وﻣن ﺗﺎﺑﻌﻬم ﻣن أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﺣدﻳث إﻟﻰ أن اﻷﻣر

-9ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻳﻛون ﺑﻣﺟرد اﻹﻧﻛﺎر اﻟﻘﻠﺑﻲ ،ﺛم اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن ،وﻟم ﻳﺑﻳﺣوا
اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻓﻳﻪ .وﺟرى اﻹﻣﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة إﻻ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدﻝ اﻟﺷرﻋﻲ
إذا ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﺳق.

 وذﻫب ﻓرﻳق آﺧر ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ وﺑﻌض اﻟﺧوارج واﻟزﻳدﻳﺔ إﻟﻰ وﺟوباﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة إذا ﻟم ﻳﻣﻛن دﻓﻊ اﻟﻣﻧﻛر إﻻ ﺑﻬﺎ ،وﻳﻔرﺿون ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن إذا ﻛﺎﻧوا ﻋﺻﺑﺔ

ﻳﺣﺳون ﻣن أﻧﻔﺳﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻣﻧﻛرٕ ،واﻻ ﻛﺎﻧوا ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﻳن ﺑﻪ ،ﺑﻝ إﻧﻬم وﺿﻌوا
طﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬذا اﻷﻣر ،ﺗراﻋﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ِ
ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﺎﻫﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛـر.
ﺷرو ً

 وﻫﻧﺎك ﻣن ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة ،ﻓﻣﺎﻝ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧوارج واﺑن ﺣزم إﻟﻰ وﺟوب اﺳﺗﺧداماﻟﻘوة ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن أﻫﻝ اﻟﺣق ﻗﻠّﺔ.20
طﺎﺋِﻔَﺗَ ِ
ﺎن ِﻣ َن
واﻋﺗﻣد اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻓﻬم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﺗﻘرﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﻳم } َ ٕوِا ْن َ
ِ
ِ
ِ ﱠِ ِ
ﻲء
َﺻِﻠ ُﺣوا َﺑ ْﻳَﻧﻬُ َﻣﺎ ﻓَِﺈ ْن َﺑ َﻐ ْ
ت ِإ ْﺣ َد ُ
اْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧ َ
ﻳن ا ْﻗﺗَﺗَﻠُوا ﻓَﺄ ْ
اﻫ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻷُ ْﺧ َرى ﻓَﻘَﺎﺗﻠُوا اﻟﺗﻲ ﺗَْﺑﻐﻲ َﺣﺗﱠﻰ ﺗَﻔ َ
َﻣ ِر اﻟﻠﱠ ِﻪ{)اﻟﺣﺟرات .(9:ﻓﺎﻟﺧﺑر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻳوﺟب أﻣر إﺻﻼح اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﻳن ،وﻓض اﻟﻧزاع
ِإﻟَﻰ أ ْ
ﺑﻳﻧﻬم ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ أوﻻً ،ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻳﻪ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ إﻟﻰ أن ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻘﺗﺎﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺗدى

ﻋﻠﻳﻪ.

وﺑﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﻣﺑدأ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ،ﺗوﺟد آﻳﺎت أﺧرى ﺗؤﻛد
ﻫذا اﻷﻣر ،ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-وْﻟﺗَ ُﻛ ْن ِﻣ ْﻧ ُﻛم أُ ﱠﻣﺔٌ ﻳ ْدﻋون ِإﻟَﻰ اْﻟ َﺧ ْﻳ ِر وﻳﺄْﻣرون ﺑِﺎْﻟﻣﻌر ِ
وف
َ ُ َ
َ َ ُُ َ َ ُْ
ْ
َ
ِ
ٍ
ت ﻟﻠﱠﻧ ِ
ﺎس
َوَﻳ ْﻧﻬَ ْو َن َﻋ ِن اْﻟ ُﻣ ْﻧ َﻛ ِر {)آﻝ ﻋﻣران ،(104 :وﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰُ } :-ﻛ ْﻧﺗُ ْم َﺧ ْﻳ َر أُ ﱠﻣﺔ أ ْ
ُﺧ ِرَﺟ ْ
ﺗَﺄْﻣرون ﺑِﺎْﻟﻣﻌر ِ
وف َوﺗَْﻧﻬَ ْو َن َﻋ ِن اْﻟ ُﻣ ْﻧ َﻛ ِر{)آﻝ ﻋﻣران.(110 :
ُُ َ َ ُْ

وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون اﻷواﺋﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر آﻳﺎت اﻻﻗﺗران ﺑﻳن اﻟﻣﻌروف واﻟﻣﻧﻛر ،ﻓﻣﻧﻬم ﻣن
اﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﻳن ﻟﻺﺳﻼم ﻧﻔﺳﻪ ،وﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑر أن ﻣﻌﻧﺎﻫﻣﺎ ﻫو اﻟﺟﻬﺎد .أي أن ﻣﺑدأ اﻷﻣر

ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﺟﺑﺎت اﻷﻣﺔ ﻧﺣو ﻧﺷر اﻟدﻋوة ﺑﺷﺗﻰ

اﻟوﺳﺎﺋﻝ ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎد.

اﺿﺣﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرون اﻟﻬﺟرﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟذي رﺟﺢ ﻫذا اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﻟﻶﻳﺎت
وﻗد ﻛﺎن و ً
اﻟﻘرآﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ،ﻟﻳس اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻵﻳﺎت

 - 10ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ اﻟظروف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﻔﺗوﺣﺎت ،ﺛم اﺳﺗﻣرار اﻟﺧﻼف ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
وﺧﺻوﻣﻬم :ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻣﻊ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن.
وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺷﺄن «ﻓرﺿﻳﺔ» اﻟﺟﻬﺎد ﺑﻳن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷﺎم ،وﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﺟﺎز ،اﻟذﻳن

ﻳرون أن اﻟﺟﻬﺎد ﻣﺳﺗﺣﺳن أو ﻣﻧدوب ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻣﻳون اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﻣن ﻫﺟﻣﺎت
اﺟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.21
اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺷﺎم ﻳﻌﺗﺑرون اﻟﺟﻬﺎد و ً
ﻟﻘد ﺗﻐﻳر ﻣوﻗف اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﻓﻬم اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻣﺳﺗﺣﺳن أو
ﻣﻧدوب إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ واﺟب ﺑﺣﺳب اﺧﺗﻼف اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ أو اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎش ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون،

اﺟﺑﺎ،
وﺑﺣﺳب اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬوﻫﺎ .ﻓﻌﻧدﻣﺎ اﺷﺗد اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ و ً

وارﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﻬﺎد اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺳﻠم ﻳﻌﻳش ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض.

ٕواذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻗد ﺗﻐﻳر ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﺣدث ﺗوازًﻧﺎ ﺑﻳن اﻟﻔﻛر
أﻳﺿﺎ ﻗد
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﺣﺳب ﺗﻐﻳر اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ً

ﺗﻐﻳر ﺑﺣﺳب ﺗﻐﻳر اﻟظروف ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن ﻋﻧد اﻟﻔرﻗﺔ اﻟواﺣدة .ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﺣد أﺻوﻝ

اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ ،وارﺗﺑط ﻋﻧدﻫم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻓﻬذا اﻷﺻﻝ ﻳﺣدد ﻣوﻗف اﻟﻧﺎس
ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ إذا ظﻠﻣت ،وﻣن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو اﻟواﻟﻲ إذا ﺗﻌدى ﺣدودﻩ ،وﻗد ﻣﺎرس اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻓﻌﻼً

اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ إﻋﻼء ﻛﻠﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻧدﻣﺎ أرﺳﻠوا ﺑﻌض رﺟﺎﻟﻬم ﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ أو

ﺑﺎﻟﺳﻳف ،ﻛﻣﺎ ﻣﺎرﺳوﻩ ﺿد اﻟدوﻟﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﻳﺔ أو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻘد ﻧﺷﺄت

اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻷﻣوي اﻟذي طﺑﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑداد ،واﺳﺗﺑدﻝ ﻣﺿﻣون اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷورى.

وطﺑﻊ اﻟﺳﻠطﺔ وﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟوراﺛﻳﺔ .ﻓﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻓﻲ إداﻧﺗﻬم ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻫﻲ اﻏﺗﺻﺎب اﻷﻣوﻳﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،وﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺧﻼﻓﺔ إﻟﻰ ُﻣﻠك وراﺛﻲ.

وﻓﻲ ﺑداﻳﺎت اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري ،ﺑدأت ﺛورات اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺿد ﺣﻛم اﻷﻣوﻳﻳن،
وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﺳﻧﺔ 122ﻫـ ،واﺳﺗﻣرت طواﻝ ﺣﻘﺑﺔ اﻷﻣوﻳﻳن -ﻣﺎ ﻋدا ﻋﺻر اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد

اﻟﻌزﻳز.-

وﻋﻧدﻣﺎ ظﻬرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ،ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻻ ﻳزاﻟون ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻬم ،وﻟم ﻳروا ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ

اﻟﻣﻠك اﻟوراﺛﻲ .وظﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻧﻘد
اﺧﺗﻼف اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﻋن اﻷﻣوﻳﻳن ،ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ُ
واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺟر ﻋﻠﻳﻬم اﻻﺿطﻬﺎد واﻟﺳﺟن واﻟﺗﻌذﻳب ﻓﻲ ﻋﺻور أﺑﻲ اﻟﻌﺑﺎس اﻟﺳﻔﺎح

 - 11واﻟﻣﻧﺻور واﻟرﺷﻳد ،واﺳﺗﻣر ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻋﻬد اﻟﻣﺄﻣون.
ﺗﻐﻳر ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن اﻟدوﻟﺔ ،وﺑﻌد أن ﻛﺎن أﻣر
وﺑﻌد ظﻬور اﻟﻣﺄﻣون ،واﻋﺗﻧﺎﻗﻪ اﻟﻔﻛر اﻻﻋﺗزاﻟﻲّ ،
طﺎ ﺑﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛم وﺣدﻩ ﻋﻧدﻣﺎ أوﺟﺑوا ﻋﻠﻰ
ﻓرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓرد ،أﺻﺑﺢ اﻟﺟﻬﺎد ﻣرﺗﺑ ً
اﻟﺟﻬﺎد ً
اﻟﻧﺎس اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺑﻳﻼً.

وﻳﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﻌﺗزﻟﻲ دور اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻟﻳن:

أﺣدﻫﻣﺎ :ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘوم ﺑﻪ إﻻ اﻹﻣﺎم اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻧﺗﺧب.
ﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ :ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس.
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ ﻓﻳﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣدود ،وﺣﻔظ وﺣدة اﻹﺳﻼم ،وﺳد اﻟﺛﻐور،

وﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺟﻳوش ،وﺗوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎة واﻟوﻻة.22

وﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧﺎس ﻧﺣو اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﺷرب اﻟﺧﻣر واﻟﺳرﻗﺔ وﻏﻳرﻫﻣﺎ.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺛﻣﺔ إﻣﺎم ﻣﻔﺗرض اﻟطﺎﻋﺔ .ﻓﺎﻷ َْوﻟﻰ أن ﻳﻛون ﻫو اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ.

اﺿﺣﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﺑﻣﻘﻳﺎس اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻻﻋﺗزاﻟﻲ ﻳﻛون ﻗد ﺣدد ﺗراﺟﻌﻪ،
وﻳﺑدو و ً
وذﻟك ﻋن طرﻳق ﺗﻘﻠﻳص دور اﻷﻣﺔ ﺑﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذا اﻷﻣرٕ ،واﻧﺎطﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﺎﻛم اﻷﻋﻠﻰ

ﻟﻠدوﻟﺔ ،أو ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ« :إن أﻛﺛر ﻣﺎ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻻ ﻳﻘوم ﺑﻪ

إﻻ اﻷﺋﻣﺔ».23

ﺗﻐﻳر ﻓﻳﻪ ﻣوﻗف اﻟﻔرﻗﺔ ﻣن ﻣﺑدأ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف
ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟذي ّ
واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻛﺎن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟوطﻳدة ﺑﺄﻣراء اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﺑوﻳﻬﻲ ،ﺣﻳث
ﻛﺎن ﻳﻌﻣﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺿﺎة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﻳﻬﻳﺔ ،وارﺗﺑطت ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑوﺟود ﺳﻠطﺗﻬم.

ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻋﺗزاﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬرت ﺑﺗﻘﺎﻟﻳدﻫﺎ
وﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻳﺣﻣﻝ
ً
اﻟﺛورﻳﺔ ،وﺻﻼﺑﺔ إﻳﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟظﺎﻟﻣﺔ ،وﻣﻘﺎرﻋﺔ ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺟﺎﺋرﻳن،
واﻟﺗﻲ أوﺟﺑت ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟﻧﺎس اﻻﺻطﻔﺎف اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺳﺗﺑد ،ﻟﻳس

ﺳﻠﺑﻳﺎ ،ﺑﻝ وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼح ﻹزاﻟﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟظﺎﻟم ،ﺗﻧﻔﻳ ًذا ﻟﻸﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف،
ﻓﻘط
اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً
ً
وﺿرورة اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ،وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻐﻳر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻹﺣداث ﺗوزن ﻳواﻓق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم

 - 12وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺣﻧﺔ ﺧﻠق اﻟﻘرآن:
ﻟﻠﻣﻌﺗزﻟﺔ واﻟﻣﺄﻣون وﺧﻠﻔﺎؤﻩ اﻷﻗرﺑون -اﻟﻣﻌﺗﺻم واﻟواﺛق -ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻓﺎﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻫم ﻣﺟﺳدو ﻗﻳم اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧوﻳر .واﻟﻣﺄﻣون -ﻣن ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ

ﺧﻠﻔﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن -ﻫو اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟذي ﻓﺗﺢ اﻷﺑواب ﻟﻠﺗﻧوﻳر ،وﻗﺎﻣت ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ أﻛﺑر ﺣرﻛﺔ ﺗرﺟﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺳﻣﺔ )اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ( ﺗﻘﺗﺣم أﺣواﻝ ﻫؤﻻء

ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻟﺗﺟﻌﻝ ﻟﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم وﺟﻬًﺎ آﺧر ﻏﻳر ﻣﺎ ُﻋرف ﺑﻪ.
ً

ﻓﺎﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ -دﻋﺎة اﻟﺗﺣرر اﻟﻔﻛري ﺑﻳن اﻷﺳﻼف -أرادوا ﻓﻲ زﻣن دوﻟﺗﻬم أن ﻳﺣﻘﻘوا ﺑﺎﻹﻛراﻩ ﻣﺎ
ﻗروﻧﺎ .ﻓﺎﻧﺗﻬﻰ ﺑﻬم اﻷﻣر إﻟﻰ أن
ﻟم ﻳﺗﺣﻘق ﺑﺎﻹﻗﻧﺎع ،وأن ﻳﻧﺟزوا ﻓﻲ ﺑرﻫﺔ وﺟﻳزة ﻣﺎ ﻗد ﻳﺗطﻠب ً
ارﺗﻛﺑوا ﻏﻠطﺔ ﻓﺎﺣﺷﺔ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬم )اﻟﻣﺣﻧﺔ( واﺿطﻬﺎدﻫم اﻷﻣﺔ« ،وﻫﻛذا ﻫدﻣوا ﺑﺄﻳدﻳﻬم ﻓﻲ ﺑﺿﻊ
ﺳﻧﻳن ﻣﺎ ﺑﻧوﻩ ﻓﻲ ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن» .24ووﺻﻣوا ﺧﺻوﻣﻬم ﺑﺎﻟﻛﻔر ،وأﺟﺑروﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع
ﻣذﻫب ﻣﻌﻳن.

وﻟﻛن ﻫﻝ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﺻورات اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ أن ﻳﻛﻔر ﻣن ﻳﻘوﻝ ِﺑﻘ َدم اﻟﻘرآن؟!
ﻳرى اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻠق اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ،وﻟﻳس ﻣن أﺻوﻝ اﻟﻌﻘﻳدة،

ﻷن اﻷدﻟﺔ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ،وﺗﻌدد اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ أﻣر ﺳﺎﺋﻎ
ﻣﺷروع.
اﺿﺣﺎ ﺑﻳن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ
وﻳذﻛر أﺑو اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺧﻳﺎط اﻟﻣﻌﺗزﻟﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻓرﻗًﺎ و ً
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ،ﻓﻳﺣﺗﺎج اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظر

واﻟﻘﻳﺎس ،25وﺑﻳن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﻗطﻌﻲ اﻟﺛﺑوت واﻟدﻻﻟﺔ .ﻓﺎﻷوﻝ اﺟﺗﻬﺎد ﻳﻛون اﻟﻌذر ﻓﻳﻪ ﻟﻣن
أﺧطﺄ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺧطﺄ ﻻ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻔﻳر ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻠﻳس ﻣوﺿوع اﺟﺗﻬﺎد ،وﻻ ﻣﺟﺎﻝ

ﻓﻳﻪ ﻟﻼﺧﺗﻼف ،وﻣوﺿوع ﺧﻠق اﻟﻘرآن ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻬﺎدﻳﺔ ﻟدﻻﻟﺗﻬﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ.

ٕواذا ﻛﺎن ﻫذا رأي اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ «ﺧﻠق اﻟﻘرآن» ﻓﺈن اﻟﺳؤاﻝ :ﻟﻣﺎذا ﺣﺎوﻝ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺣﻳن
واﺗﺗﻬم اﻟﺳﻠطﺔ ﻓرض رأﻳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻣن ﺧﺎﻟﻔﻬم ﻧﻛﻠوا ﺑﻪ أو ﻗﺗﻠوﻩ ﺣﻳﻧﻣﺎ «ﺣﻣﻝ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﻧﺎس ﺑﺧﻠق اﻟﻘرآن».26

 - 13وﻳﺑــرر أﺣــد اﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن ﻫــذا اﻻﻧﺣ ـراف اﻟــذي وﻗــﻊ ﻓﻳــﻪ اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ﻓــﻲ رﻏﺑــﺗﻬم أن ﻳﻧﺗﺷــر اﻻﻋﺗ ـزاﻝ
ﺗﺣــت ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ،وﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذا اﻟﻬــدف ﻓــﻼ ﺿــﻳر ﻣــن ﺳــﻘوط ﺑﻌــض اﻟﺿــﺣﺎﻳﺎ،

«ﻓﺎﻟﻐﺎﻳـﺔ ﺗﺑـرر اﻟوﺳـﻳﻠﺔ ،وﻻ ﻧﺻــﻝ إﻟـﻰ اﻟﺣـق إﻻ ﺑــﺎﻟﺧوض ﻓـﻲ ﻛﺛﻳـر ﻣــن اﻟﺑﺎطـﻝ» ،27وﻫـذا ﻣــﺎ

ﻳؤﻛــدﻩ ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن ﺣــﻳن رأى «أن ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﻌﻧــف ﺗﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ اﻟــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠــﻲ اﻟــذي أﻋﻠﻧــﻪ

اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ .وأن ﺛﻣﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻛﺑﻳرة ﺑﻳن ﺗﺻورات اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ».28
ـدﻳﺎ واﺟــﻪ اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا
ـدﻳﺎ ﻓﻛرًﻳــﺎ وﻋﻘﺎﺋـ ً
وﻧﺣــن ﻻ ﻧﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ ،وﻧــرى أن ﻫﻧــﺎك ﺗﺣـ ً
اﻟﻳـﺎ،
اﻟﻌﺻر ،ﻫو ﻣﺎ دﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻫذا اﻟرأي ،ﺧﺎﺻـﺔً أن اﻟﻘـوﻝ ﺑﺧﻠـق اﻟﻘـرآن ﻟـم ﻳﻛـن اﺑﺗﻛ ًا
ـﺎر اﻋﺗز ً

ﺑــﻝ ﺳــﺑﻘﻬم إﻟــﻰ ذﻟــك ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻔــرق .وﺗﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﺗﺣــدي ﻓﻳﻣــﺎ ﺷــﺎﻋﻪ «ﻳوﺣﻧــﺎ اﻟدﻣﺷــﻘﻲ» )ت
ﻗﺑ ــﻝ 754ﻫـ ــ( ﻓ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﻪ «اﻟﻬرطﻘ ــﺎت» اﻟ ــذي ﺣ ــﺎوﻝ ﻓﻳ ــﻪ أن ﻳﺛﺑ ــت ﻟﻠﻣﺳ ــﻠﻣﻳن اﻋﺗـ ـراف ﻛﺗ ــﺎﺑﻬم

ﺗﻧﺎﻗﺿـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻘـر
اﻟﻣﻘدس )اﻟﻘرآن( ﺑﺄﻟوﻫﻳﺔ اﻟﻣﺳـﻳﺢ .29إذ أﺷـﺎر إﻟـﻰ أن ﻓـﻲ اﻟدﻳﺎﻧـﺔ اﻟﻣﺣﻣدﻳـﺔ
ً
ﺑﺄن ﻛﻼم اﷲ ﻗدﻳم ،وأﻧﻪ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻓـﻲ ﺻـورة ﺧطـﺎب ﻋرﺑـﻲ )اﻟﻘـرآن( وﻫـو ﻗـوﻝ ﻣﻛـﺎﻓﺊ
ﻟﻘوﻝ اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺳد ،وأن اﻟﻣﺳﻳﺢ ﻛﻠﻣﺔ اﷲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.30
إذن ﻓﺎﻻﻣﺗﺣــﺎن ﺑــﺎﻟﻘوﻝ ﺑﺧﻠــق اﻟﻘـرآن ،ون ﻛــﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔًــﺎ ﻟﻘواﻋــد أﺻــوﻝ اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ،إﻻ أﻧﻬــم دﻓﻌـوا
إﻟﻰ اﻟﺧوض ﻓﻳﻪ ﻟﻠرد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺻـﺎرى ﻻ ﻟﻔﺗﻧـﺔ اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ،وﻛـﺎن ﻗـوﻟﻬم ﺑﺧﻠـق اﻟﻘـرآن واﺟﺗﻬـﺎدﻫم
ﻓﻲ ﻧﻔﻲ ِﻗ َدﻣﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رد ﻓﻌﻝ ﻟﻣوﻗف «ﻳوﺣﻧﺎ اﻟدﻣﺷﻘﻲ» وطﺎﺋﻔﺗﻪ اﻟذﻳن اﺳﺗﻧدوا إﻟﻰ ﻋﻘﻳدة « ِﻗ َدم

اﻟﻛﻠﻣﺔ» )اﻟﻣﺳﻳﺢ( ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻳـﻪ ﻋﻳﺳـﻰ اﺑـن ﻣـرﻳم .ورأى اﻟﻣﻌﺗزﻟـﺔ أن اﻟﻘـوﻝ ﺑﻘ ِـد َم اﻟﻘـرآن ﻳﻠﺗـﺑس ﻣـﻊ
اﻟﻘـوﻝ ِﺑﻘـ َـدم اﻟﻛﻠﻣــﺔ ،وﻣـن ﻫﻧــﺎ ﺟــﺎء ﻗـوﻟﻬم ﺑﺧﻠــق اﻟﻘـرآن واﻟﺗﺷـدد ﻓﻳــﻪ ﻹﺣــداث ﻣوازﻧـﺔ ﺑــﻳن اﻟﻔﻛــر

واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.

أﻣــﺎ اﻟﻣــﺄﻣون ،اﻟﺧﻠﻳﻔــﺔ اﻟﻘـ ّـوام ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻳن ،اﻟﻣﻧــوط ﺑــﻪ ﺗﻧﻔﻳــذ أﺣﻛــﺎم اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ ،ﻓﻘــد ﺗﺑﻧــﻰ ﻣــذﻫب
اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ،وﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣذﻫب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ ،واﺿطﻬد ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣـﺔ ورﺟﺎﻟﻬـﺎ ،ﻓﺧـرج ﺑـذﻟك
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺗﻧوﻳر.31
ﻟﻘد ﺗﻌﺟب ﻛﺛﻳرون ﻣن ﻫذا اﻷﻣر :ﻛﻳف ُﻳﻌﻘﻝ أن ﻳﺗﺧذ اﻟﻣﺄﻣون ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟدﻳن ﻣن
اﻟﻔروع ،وﻫﻲ ﻣوﺿوع اﺟﺗﻬﺎد ،ﻣﺎ اﺗﺧذﻩ ﻣن ﻗرار اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟرﺟﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ -ﻛﺑـﺎرﻫم وﺻـﻐﺎرﻫم-

وﻟﻠﻣﺣــدﺛﻳن واﻟﻔﻘﻬــﺎء ،وﻛــﻝ ﻣــن ﻟــﻪ ﺳــﻠطﺔ أو ﻧﻔــوذ وﺳــط اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻏﻳــر أن اﻟﻌﺟــب ﺳــﻳزوﻝ إذا
ﻧظرﻧــﺎ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻳﺳﺗﺣﺿــر اﻟﻣﻼﺑﺳــﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻﺑﺳ ــت

 - 14اﻟﻘﺿﻳﺔ.32
وﻳرى «اﻟﺟﺎﺑري» أن ﻣﺣﻧﺔ ﺧﻠق اﻟﻘرآن أﻳﺎم اﻟﻣﺄﻣون واﻟﻣﻌﺗﺻم واﻟواﺛق ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻷﻣـر

ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوظﻳف )اﻟـدﻳﻧﻲ( ﻣـن أﺟـﻝ )اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ( ﻓﺎﻟﺻـراع ﻛـﺎن ﺳﻳﺎﺳ ًـﻳﺎ ،وﺑﻣـﺎ أن اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ ﻟـم
ﺗﻛن ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗـت ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة وﺑﻣﻔـﺎﻫﻳم ﺧﺎﺻـﺔ ،ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻹﻣﻛـﺎن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن
ﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻛــﻝ ﻣﺟــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻵﺧــر ،وﺗوظﻳــف اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻟﺧدﻣــﺔ واﻗــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻹﺣــداث

ﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻔﻛر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.

1

 -اﻟﻔﻳروزآﺑﺎدي ،اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﻳط ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﺳﻳﻧﻳﺔ  -ﻣﺻر ،ط1344 ،2ﻫـ1913/م ،ج،3

ص.161

 - 2إﺧوان اﻟﺻﻔﺎ وﺧﻼن اﻟوﻓﺎء ،اﻟرﺳﺎﺋﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق ﺧﻳر اﻟدﻳن اﻟزرﻛﻠﻲ ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻛﺑرى  -ﻣﺻر،

ط1347 ،1ﻫـ1928/م ،ج ،3ص.130

 - 3اﺑن ﺣزم ،اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻝ واﻷﻫواء واﻟﻧﺣﻝ ،ﺗﺻﺣﻳﺢ :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺧﻠﻳﻔﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻﺑﻳﺢ
 -ﻣﺻر ،ط1347 ،1ﻫـ1928/م ،ج ،3ص.107

 - 4اﻟﺗﻬﺎﻧوي ،ﻛﺷﺎف اﺻطﻼﺣﺎت اﻟﻔﻧون ،ﺗﻌﻠﻳق أﺣﻣد ﺣﺳن ﺳﺑﺞ ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  -ﺑﻳروت ،ط،1
1418ﻫـ1998/م ،ﻣﺞ ،3ص.474

 - 5أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻛﻔوي ،اﻟﻛﻠﻳﺎت ،ط 1869م ،ص.505
 - 6ﺟﻣﻳﻝ ﺻﻠﻳﺑﺎ ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ -ﺑﻳروت1982 ،م ،ج.117 ،116 ،1
 - 7ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو اﻟﻧﻳﻝ ،ﺑﻧو إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،دار اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﻳث -اﻟﻘﺎﻫرة،

ط1988 ،2م ،ص.134

 - 8اﻟﻘرطﺑﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،طﺑﻊ دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ -ﻣﺻر ،ط1387 ،3ﻫـ ،ج ،1ص.42
 - 9ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم اﻟﻧﺟﺎر ،ﻛﺗﺎب «ﻣذاﻫب اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،ﺗﺄﻟﻳف :اﺟﻧﺗس ﺟوﻟدﺗﺳﻬﻳر ،دار اﻗ أر -

ﺑﻳروت ،ط1405 ،3ﻫـ1985/م ،ﻫﺎﻣش ص.5

 -10ﻋﻼء اﻟدﻳن اﻟﺑزدوي ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ -ﺑﻳروت1394 ،ﻫـ1974/م ،ج ،1ص.52
 -11ﻣﺣﻣد ﺗﺎﺟﺎ ،اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻌﺻب اﻟﻣذﻫﺑﻲ ،دار ﻗﺗﻳﺑﺔ  -ﺑﻳروت ،ط،1
1419ﻫـ1999/م ،ص.95

 - 15 -12اﻟﻐزاﻟﻲ ،ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄوﻳﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق :ﻣﺣﻣد زاﻫد اﻟﻛوﺛري ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  -اﻟﻘﺎﻫرة،
1940م ،ص.6

 -13اﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻔردات ﻏرﻳب اﻟﻘرآن ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻠﺑﻲ -اﻟﻘﺎﻫرة1961 ،م ،ﻛﺗﺎب اﻷﻟف ،31-30
ﻛﺗﺎب اﻟﻔﺎء .330

 -14اﻟزرﻛﺷﻲ ،اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ،ج ،2ص.152
 -15أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻬﻳﻣن ،إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄوﻳﻝ ،دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﻳﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  -اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ2001 ،م ،ص.27
 -16اﺑن رﺷد ،اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋد اﻟﻣﻠﺔ ،ﺗﻘدﻳم وﺗﺣﻘﻳق :ﻣﺣﻣود ﻗﺎﺳم ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو
اﻟﻣﺻرﻳﺔ  -اﻟﻘﺎﻫرة ،ط1969 ،3م ،ص.252

 -17ﺟﻣﻳﻝ ﺻﻠﻳﺑﺎ ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،ج ،1ص.358
 -18أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺻﺑﺣﻲ ،ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان «دراﺳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻟﻐوي
ﻣﻧطﻘﻲ» ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،اﻟﻌدد اﻷوﻝ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻳوﻧﻳو 1992م ،ص.25

 -19ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي أﺑو رﻳدة ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎب «ﺛورة زﻳد ﺑن ﻋﻠﻲ» ،ﺗﺄﻟﻳف :ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺳن ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ
 -ﺑﻐداد ،ط1386 ،1ﻫـ1966/م ،ص.5

 -20ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻋﺛﻣﺎن ،ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻳف ،ﺷرح آراء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ -
ﺑﻳروت1971 ،م ،ص.517
 -21رﺿوان اﻟﺳﻳد ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎب «اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،ﺗﺄﻟﻳف:
ﻣﺎﻳﻛﻝ ﻛوك ،ﺗرﺟﻣﺔ :رﺿوان اﻟﺳﻳد وﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ وﻋﻣﺎر اﻟﺟﻼﺳﻲ ،اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث

واﻟﻧﺷر -ﺑﻳروت ،ط2009 ،1م ،ص.13

 -22اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ،ﺷرح اﻷﺻوﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ ،ﺗﺣﻘﻳق وﺗﻘدﻳم :ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻋﺛﻣﺎن ،ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ -
اﻟﻘﺎﻫرة1965 ،م ،ص.148

 -23اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.749
 -24زﻫدي ﺟﺎر اﷲ ،اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻر  -اﻟﻘﺎﻫرة1366 ،ﻫـ1947/م ،ص.252
 -25أﺑو اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺧﻳﺎط ،اﻻﻧﺗﺻﺎر ،ﺗﺣﻘﻳق :أﻟﺑﻳر ﻧﺻري ﻧﺎدر ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ  -ﺑﻳروت1957 ،م،
ص.115

 -26اﺑن ﻛﺛﻳر ،اﻟﺑداﻳﺔ واﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة  -اﻟﻘﺎﻫرة ،ج ،1ص.319
 -27أﺣﻣد أﻣﻳن ،ﺿﺣﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ  -اﻟﻘﺎﻫرة ،ط2000 ،10م ،ج ،3ص.197
 -28ﻓﺎروق ﻋﻣر ،اﻟﻌﺑﺎﺳﻳون اﻷواﺋﻝ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺑﻐداد1977 ،م ،ص.297
 -29ﻟوﻳس ﻏردﻳﺔ وﺟورج ﺷﺣﺎﺗﺔ ﻗﻧواﺗﻲ ،ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﻳن اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﺻﺑﺣﻲ

 - 16اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻓرﻳد ﺟﺑر ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﻳﻳن  -ﺑﻳروت ،ط1967 ،1م ،ج ،2ص.41
 -30ﻓﻬﻣﻲ ﺟدﻋﺎن ،اﻟﻣﺣﻧﺔ .ﺑﺣث ﻓﻲ ﺟدﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،دار اﻟﺷروق -ﻋﻣﺎن-
اﻷردن1989 ،م ،ص.21
 -30ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟدوري ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ،ﺑﻐداد1945 ،م ،ص.35
 -31ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري ،اﻟﻣﺛﻘﻔون ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ .ﻣﺣﻧﺔ اﺑن ﺣﻧﺑﻝ وﻧﻛﺑﺔ اﺑن رﺷد ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة

اﻟﻌرﺑﻳﺔ  -ﺑﻳروت ،ط1995 ،1م ،ص.75-74

اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم واﻷﻣﺔ اﻟوﺳط ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم:
اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

رﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ



أ -اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم

ﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﻬﺞ واﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر وروداً ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم :اﻟﺳﺑﻳﻝ
ظﻠّت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔرادت ﺗُ ّ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔرد اﻷوﻝ ،أي اﻟﺳﺑﻳﻝ وﻫو اﻷﻛﺛر وروداً ﺑﺈطﻼق؛
واﻟطرﻳق واﻟﺻراطّ .

وﺳواء اﻟﺳﺑﻳﻝ .وﻫذان اﻟﺗﻌﺑﻳران ﻳردان ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%90واﻟﻣﺧﺎﻟف أو
ﻓﻬﻧﺎك :ﺳﺑﻳﻝ اﷲَ ،
اﻟﻣﻧﺎﻗض ﻫو اﻟﺳﺑﻝ أو اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرن ﺑوﺻ ٍ
ف ﺳﺑﻳﻠﻲ ﻣﺛﻝ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺟرﻣﻳن )اﻷﻧﻌﺎم:
ُُ
ْ
ُ
أﻣﺎ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠﻳم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﺑﻳﻝ اﷲ أو
 (55أو ﺳﺑﻳﻝ اﻟذﻳن ﻻ ﻳﻌﻠﻣون )ﻳوﻧسّ .(89:

ﺻد اﻟﺳﺑﻳﻝ )اﻟﻧﺣﻝ:
ﺳواء اﻟﺳﺑﻳﻝ؛ ﻓﻘد ﻳﻛون «اﻟﺳﺑﻳﻝ» ﺑﻼم اﻟﻌﻬد )اﻟزﺧرف (37:أو ﻗَ ْ
أﻣﺎ ﻣﻔرد «اﻟﺻراط» ﻓﻳرد داﺋﻣﺎً ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﷲ أو ﺳواء اﻟﺳﺑﻳﻝ؛ وﻟذﻟك ﻓﺈ ّن
ّ .(9

اﻟﻣﻔ ﱢﺳرﻳن ذﻫﺑوا إﻟﻰ أن «اﻟﺻراط»
ﺧﺎص ﺑﺳﺑﻳﻝ اﻟﻧﺟﺎة أو طرﻳق اﻟﺟﻧﺔ واﻟﻧﻌﻳم .وﻳﺣﺗﻣﻝ
ﱞ

«اﻟطرﻳق» اﻷﻣرﻳن ،أﻣر اﻟﻬﻼك وأﻣر اﻟﻧﺟﺎة؛ وﻟذﻟك ﻳﻘﺗرن اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﻳم أو

ﻣﺎء َﻏ َدﻗﺎ{)اﻟﺟن:
ﻳﺟري اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ} :وأن ﻟو اﺳﺗﻘﺎﻣوا ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻷﺳﻘﻳﻧﺎﻫم ً
ﻌﺎد ﻋن اﻟطرﻳق واﻟطرﻳﻘﺔ ﻳﻘﺎﻝ :طراﺋق أو طراﺋق ِﻗددا
 - (16ﻓﺈذا ﺟرى اﻻﺑﺗ ُ

اﻟﻣﺛْﻠﻰ )طﻪ .(63:وﺑذﻟك ﻳﻣﻛن
)اﻟﺟن .(11:وﻫﻧﺎك
وﺻف ﻓر ٌ
ٌ
ﻳد ﻟﻠطرﻳﻘﺔ ﻫو اﻟطرﻳﻘﺔُ ُ
إﻳﺟﺎز ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﺳﺑﻳﻝ واﻟطرﻳﻘﺔ واﻟﺻراط .ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن
ٍ
ٍ
َوﺻﺎف
ﻳﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ ﻣن أ
إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺛﻝ اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم ،وﺳﺑﻳﻝ اﷲ ،وﺳواء اﻟﺳﺑﻳﻝ،
واﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم.

إن ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﺑﻣﻔرداﺗﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﻳزداد ﺗﺣ ﱡدداً وﻋﻣﻠﻳﺔً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗذﻛرﻩُ ﺳورةُ اﻟﻧﺳﺎء:
ّ
اﻟﺳ ْﻳر ﻓﻳﻪ وﻋﻠﻳﻪ.
 115ﺑوﺻﻔﻪ «ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن»؛ ﻓﻬو ﻧﻬﺞ ﻟﻸﻣﺔ
ﱢ
اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أﺟﻝ َ

واﻷﻣﺔُ اﻟﺳﺎﺋرةُ ﻋﻠﻳﻪ ﻫﻲ «اﻷﻣﺔ
ﻬداء
َ
وﺳطﺎً ﻟﺗﻛوﻧوا ُﺷ َ
اﻟوﺳط»} :وﻛذﻟك ﺟﻌ ْﻠﻧﺎﻛم أﻣﺔً َ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ،وﻳﻛون اﻟرﺳو ُﻝ ﻋﻠﻳﻛم ﺷﻬﻳدا{)اﻟﺑﻘرة .(143 :وﻷن ِ
اﻟﺳﻳﺎق اﻟذي ُذﻛر ﻓﻳﻪ ﻫذا
ّ
َ
 مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .

1

ﺳﻳﺎق ﺗﺣدﻳد ﺗو ﱡﺟﻪ أﻣﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
اﻟوﺳط ،ﻫو
ُ
اﻟﻣ ْﻌ ِﺟز ،ﺗﻌﺑﻳر اﻷﻣﺔ َ
اﻟﺗﻌﺑﻳر ُ
أن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔٌ ﺗُﺟﺎﻩ ﺳﺎﺋر اﻻُ َﻣم واﻟدﻳﺎﻧﺎت،
إﻟﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ وﻣ ّﻛﺔ؛ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻔﻬ ُم ّ

ﺧﺎﺻﺔً َﻣﺛَﻼً ﺑﺎﻟﻧزاع ﻣﻊ اﻟﻣﺷرﻛﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ُﻳﺻﺎرﻋون اﻷﻣﺔَ اﻟطﺎﻟﻌﺔ .ﻓﺎﻵﻳﺔ
وﻟﻳﺳت
ّ
 144ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة –ﺑﻌد آﻳﺔ اﻷﻣﺔ اﻟوﺳطَ -ﻳ ِرُد ﻓﻳﻬﺎ ﻗوﻟُﻪُ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻗد ﻧرى ﺗﻘﻠﱡب
وﺟ ِﻬ َك ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻓﻠﻧوﻟﻳﱠﻧك ِﻗﺑﻠﺔً ﺗرﺿﺎﻫﺎ ،ﻓَ َو ﱢﻝ وﺟﻬك ﺷطر اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام وﺣﻳث ﻣﺎ
ْ
اﻟﻛﺗﺎب
ﺧﺗﺗم اﻵﻳﺔُ اﻟﺧطﻳرةُ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﻘوﻝٕ } :وا ّن اﻟذﻳن أوﺗوا
ﻛﻧﺗم ﻓوﻟﱡوا
وﺟوﻫﻛم ﺷ ْ
َ
َ
طرﻩ{ .وﺗُ ُ
ٍ
ﻟﻳﻌﻠﻣون أﻧﻪ اﻟﺣ ﱡ
أن
ﻋﻣﺎ ﻳﻌﻠﻣون{ .وﻟﻛﻲ ﻻ
ﻳﺣﺳب ٌ
أﺣد ّ
َ
ق ﻣن رﺑﱢﻬم ،وﻣﺎ اﷲُ ﺑﻐﺎﻓﻝ ّ

ﻟﺗوﺿﺢ
ﻐﺎء ُﻫم ﺗﺄﺗﻲ اﻵﻳﺔ رﻗم  47ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة
ّ
َ
اﻟﻣطﻠوب ُﻣواﺟﻬﺔُ ﺳﺎﺋر اﻵﺧرﻳن أو إ ْﻟ َ
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺧﻳر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﻣﺔ اﻟطﺎﻟﻌﺔ ،واﻟﻣطﻠوب ﻟﻳس اﻟﺻراع ،ﺑﻝ
أن ﻫذا ﻫو
ّ
ُ
اﻟﺗﺑﺎري ﻓﻲ ﺻ ْﻧﻊ اﻟﺧﻳر ﻟﻠﻧﻔس وﻟﻠﻌﺎﻟمٍ } :
وﻟﻛﻝ وﺟﻬﺔٌ ﻫو ُﻣ َوﻟّﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺗ ِﺑﻘوا اﻟﺧﻳرات اﻳن
ُ
ِ
ﱡ
ﻛﻝ ٍ
اﻟرب
ﺷﻳﺊ ﻗدﻳر{ .ﻓﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫو
إن اﷲ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺎ ﺗﻛوﻧوا ﻳﺄْت ﺑ ُﻛ ُم اﷲ ﺟﻣﻳﻌﺎًّ ،
ﻋﺑﻳدﻩُ ،وﺗﺟﺎرﺑﻬُم ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة ٕواﻋﻣﺎر اﻷرض )= اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻓﻲ
واﻟﺧﺎﻟق ،واﻟﺑﺷر ﺟﻣﻳﻌﺎً
ُ
ٍ
اﻟﺧﻳرات( ﻫﻲ ﺗﺣت ﻧظرﻩ ﱠ
ﻣﺣﻣد ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ،
ﻋز وﺟ ﱠﻝ وﻋﻧﺎﻳﺗﻪ .وﻗد اﺧﺗﺎر ﺟ ﱠﻝ وﻋﻼ ﻷﻣﺔ

ﻟﻳﺳﻳروا ﺑﻪ ﻓﻲ أﻧﻔُﺳﻬم وﻓﻲ اﻵﻓﺎق ،ﻓﻳﺷﻬد ﻟﺗﺟرﺑﺗﻬم وﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎس ،وﻣن ﺑﻳﻧﻬم
َﻣر إﺧﻼﺻﻬم
اﻟرﺳو ُﻝ اﻟداﻋﻳﺔ .ﻓﻘد ﺗﺣ ﱠدد اﻟﺳﺑﻳﻝ ،وﺗﺣددت اﻟطرﻳﻘﺔ ،وﺻﺎر اﻷَ ْﻣ ُر أ ْ
وﻋﻣﻠﻬم أﻓراداً وأﻣﺔً ،وﻫم ﻣﺳؤوﻟون أﻣﺎم اﷲ واﻟرﺳوﻝ واﻟﻣؤﻣﻧﻳن} :وﻗﻝ اﻋﻣﻠوا ﻓﺳﻳرى اﷲ
ون ﻟﻠﻧﺎس ﻋﻠﻛﻳم
ﻋﻣﻠﻛم
ورﺳوﻟُﻪ واﻟﻣؤﻣﻧون{ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻣﺳؤوﻟون أﻣﺎم اﻵﺧرﻳن} :ﻟﺋﻼ ﻳﻛ َ
ُ
ﺗﺣدد ط ارﺋق اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ
ُﺣ ّﺟﺔ{)اﻟﺑﻘرة .(149 :ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ أﻣﺎم اﷲ واﻟرﺳوﻝ واﻟﻣؤﻣﻧﻳن ّ

اﻟﻧﻬﺞ ،واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ أﻣﺎم «اﻟﻧﺎس» ﻓﻲ اﻟﻬداﻳﺔ ٕواﻳﺻﺎﻝ اﻟﺧﻳر واﻟرﻓﺎﻩ واﻟﺳﻼم ﻟﻠﺑﺷرﻳﺔ.

ﻧﺣن إذن أﻣﺎم ﻋدة ﻣﻔﺎﻫﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ أو ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ :اﻟﺳﺑﻳﻝ وﺳواء اﻟﺳﺑﻳﻝ ،واﻟطرﻳق

وﺳطﺎً.
واﻟطرﻳﻘﺔ ،واﻟﺻراط ،وﻫﻲ ﻣﺳﺎﻟك اﻋﺗﻘﺎدﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳﺳ ﱢﻣﻳﻬﺎ اﻟﻘر ُ
ُﻣﺔً َ
آن أ ّ
ﺷﺄن اﻟﻘﻳم اﻷرﺳطﻳﺔ؛ ﺑﻝ
وﻫﻲ وﺳطٌ ﻟﻳس ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗوﺳﱡط ﺑﻳن طرﻓﻳن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻫو ُ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻐﺎﻳرة ﻟﻬذا اﻟﻧﻬﺞ أو ذاك أو ﻟﻠطراﺋق ِ
اﻟﻘدد )= اﻟﺗﺷرُذﻣﺎت( اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت دﻳدن
ُ
اءﻫﺎ ﻋﺷﻳﺔَ ظﻬور اﻹﺳﻼم .وﺑﺧﻼف اﻷ َُﻣم واﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻷُﺧرى اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺑﺷرﻳﺔ ود َ
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وﻳطﻣﺢ ﻟﻠﺗوﺣﻳد  -وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻳﻘوﻝ
اﻟﺟدﻳد ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺗﺻﺣﻳﺣﺎً ﺑﻝ
ﻓﺈن اﻟﻧﻬﺞ
َ
وﻏﻳر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ؛ ّ
ُ
إن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻘﻊُ ﻋﻠﻰ ﻋواﺗﻘﻬم ﺑﺷﺄن ﻧﺷر اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﺑﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟدﻳن ،وﻳﻘوﻝ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻪ ّ

وﺧﻳراﺗﻬﺎ ،وﺗُﺷ ِﻬ ُد ﻋﻠﻳﻬم -أي ﻋﻠﻰ ﺟدارﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﻣﻝ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻛﺑرى ﻫذﻩ -اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
ﺧﻳر ﻟﻬم،
اﻟﻧﺎس أﻳﺿﺎً :أي ﻋﻠﻳﻛم إﻗﻧﺎع اﻵﺧرﻳن ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻛم ّ
ورﺳوﻟَﻪ ،و َ
ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔَ ٌ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إن ﺑﻘوا ﻋﻠﻰ طراﺋﻘﻬم اﻷُوﻟﻰ ،وﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﻧﺎع
وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﻳن؛ ﻣﺳﺗوى ُ
واﻹﻳﻣﺎن إن أَروا -ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻧﺣوﻫم -ﱠ
أن اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة

ﻳﺟﻠب ﻟﻬم اﻷﻣن واﻟﺳﻼم .وﺑذﻟك أﺿﺎف اﻟﻘرآن ﻣﻔﻬوم أو ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﺗوﺳﻌﺔ
ُ
ّ
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷُﺧرىٕ } :واﻧﻪ ﻟَِذ ْﻛٌر ﻟك وﻟﻘو ِﻣ َك وﻟﺳوف ﺗُﺳﺄﻟون{)اﻟزﺧرف.(44 :
ﻓذﻛرت
ب اﻟﺗﻔﺳﻳر ،وﻛﺗب «اﻟوﺟوﻩ واﻟﻧظﺎﺋر» طوﻳﻼً ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ «اﻷﻣﺔ»،
ْ
ﻟﻘد ﺧﺎﺿت ُﻛﺗُ ُ
ٍ
ﻣﻌﺎن ،ووﺻﻝ
ﺑﻌض اﻟﻠﱡﻐوﻳﻳن
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻳﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻣﺳﺔ
ُ
ﻟﻬﺎ ً
ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺷرة .ﺑﻳد ﱠ
أن أﺣداً ﻣﺎ ﻓ ﱠﻛر طوﻳﻼً ﻓﻲ اﻗﺗران ﻣﻔرد «اﻷﻣﺔ» ﺑوﺻف:

«اﻟوﺳط» ،ﺑﺣﻳث ﺻﺎر ذﻟك ﺗﻌﺑﻳ اًر اﺻطﻼﺣﻳﺎً ،وﺷ ﱠﻛﻝ ﺳﺑﻳﻼً أو ﻧﻬﺟﺎً ﻷُﻣﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن.
ﻓﺈن ﻫذا
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﺗﺣ ﱡدد ﻗد ﺣدث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﻬﺟﺎً ﻟﺟﻬﺗﻳن :ﺟﻬﺔ اﻟﺳﺑﻳﻝ ،وﺟﻬﺔ اﻟوﺳط؛ ّ
اﻟﺗﺣ ﱡدد ازداد وﺿوﺣﺎً ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻛﻧﺗم ﺧﻳر ٍ
أﻣﺔ أُﺧرﺟت ﻟﻠﻧﺎس ،ﺗﺄﻣرون

ﺑﺎﻟﻣﻌروف وﺗﻧﻬون ﻋن اﻟﻣﻧﻛر وﺗؤﻣﻧون ﺑﺎﷲ{)آﻝ ﻋﻣران .(110 :ﻓﺎﻷﻣﺔُ اﻟوﺳطُ ﻓﻲ
ٍ
ٍ
ﺗﻣﺎﻳزﻫﺎ ﻋن اﻷ َُﻣم واﻟ ِﻣﻠَ ِﻝ اﻷُﺧرى ،ﻫﻲ أﻣﺔُ ٍ
وﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ
وﻋطﺎء
ﺧﻳر
ُ
اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﷲ .وﻟﻳس ﺑﻌد ﻫذا
اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر؛ وأﺻ ُﻝ ذﻟك ﻛﻠﱢﻪ:
ُ
اﻹﻳﺿﺎح
إﻳﺿﺎح ﻣن ﻛ ّﻝ اﻟﺟﻬﺎت :اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟﻘوﻳم ،واﻟوﺳطﻳﺔ ،واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،واﻟﺧﻳرﻳﺔ
ٌ
اﻟﻣﻌﻠﱠﻠﺔ .وﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟطﺎﻟﻊُ ﻓﻲ أُﻓق اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻳﻼد ،واﻷوﻝ ﻟﻠﻬﺟرة ،ﻫو اﻟذي

ﺳﺗُﺣﺎوﻟُﻪُ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺣﻘق اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
ب -اﻟﺗﺟرﺑﺔ :ﻣﺛّﻠت اﻟﻘرون اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَم وﻣﻌﻪ ﺗﺳﺎﻧداً ﺑﻳن

اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ وﺗﻔﻛﻳر ُﻧ َﺧب اﻷﻣﺔ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟدﻋوﻳﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
ّ
اﻟﻧص اﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻛﺑرى،
اﻟﺗﺳﺎﻧد ﻓﻲ اﻻرﺗﻛﺎز إﻟﻰ
وﺗﺟﻠّﻰ ﻫذا
ُ
ّ

وﺗﺑﺎﻳﻧﺎت
اﻟﻧص وروﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻣﺷﻛﻼت
ﻧص
ُ
ّ
واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﻣواﻓﻘﺔ ّ
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اﻟﻧص،
ﻣدارس ﻛﻼﻣﻳﺔٌ وﻓﻘﻬﻳﺔٌ ﺑذﻟت ﺟﻬوداً ﻛﺑﻳرةً ﻓﻲ ﻓﻬم
اﻟظروف .وﻗد ﻧﺷﺄت
ّ
ُ
اﻟﻣﺷﻛﻼت
واﺳﺗﻛﺷﺎف أﺑﻌﺎدﻩ ،وﻓ ْﻘﻪ ﻣﺣﻛﻣﺎﺗﻪ وﻣﺗﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ وﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎﺗﻪ .وﻧﺑﺗت اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ و ُ
ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر :ﻋﻼﺋق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘرآن ،وطﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﻠطﺔ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ،

واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻷُوﻟﻰ ،وﺗطورات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم.

ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ أو
أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟوﺣﻳدة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
واﻟواﻗﻊ ّ
ّ
اﻟﺛﻼث اﻷُﺧرى
وﺣ َﻛﻣﺎً؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻘت اﻟﻣﺳﺎﺋ ُﻝ
ُ
ﻧﻬﺞ اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم ،وظﻠّت ﻣﻳزاﻧﺎً وﺣﺎﻛﻣﺎً َ

ﺑﻣﻔﻬوم أو ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط ،واﺧﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔُ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ وﻓﻲ ﺿوء

ﺑﺎﻟﻧص ،ﻛﺎن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎعٌ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷُوﻟﻰ ،أي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ّ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎم؟ ﻗﺎﻟوا
ﺿرورة اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔْ .

ورد ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺎﺗﻪ .إﻧﻣﺎ ﻛﻳف
ﺟﻣﻳﻌﺎً :اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻣﻌﻧﺎﻩ
اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﻣﺣﻛﻣﺎت اﻟﻘرآنّ ،
ُ
ﻧرﱡد اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺎت؟ ﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑﻲ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
ِ
ﻷن ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺳﻧﺔ إﻳﺿﺎح اﻟﻘرآن ،وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎﻝ ﺑﻝ ﻧﻠﺟﺄُ ﻷﻣرﻳن
وﺳﻠم أو ُﺳَﻧﻧﻪّ ،
اﻟﻧص ،وﻧرى أرْﻳﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻟم
ﻟﺟﻌﻝ ذﻟك ﻋﻣﻠﻳﺎًُ :ﻧدﻗﱢق ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن ﻟﻧظ ﱠﻝ ﺑداﺧﻝ
ّ
ﺗﻧﺣ ﱠﻝ إﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺗُﻪُ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ .وﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك ظﻬر اﺗﺟﺎﻫﺎن ﻛﺑﻳران :أﻫﻝ اﻷﺛَر ،وأﻫﻝ
اﻟ أرْي .واﻗﺗرح اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌ ﱡﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﺣﻼًّ ﻟﻺﺷﻛﺎﻝ ﻳﻘوﻝ ﺑﻣﺻﺎدر أر ٍ
ﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﻬم
اﻹﺟﻣﺎع وﻻ اﻟﻘﻳﺎس ﻓﻲ
واﻻﺷﺗراع :اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع واﻟﻘﻳﺎس .وﻣﺎ ﻗَﺑِﻝ اﻷﺛرﻳون
َ

أن اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﺑداﻳﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن اﺳﺗﺷﻛﻝ أﻫﻝ اﻟ أرْي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻧﺔ )أو اﻟﺣدﻳث(؛ وﻣﺎ أَروا ّ
أن
ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻗراءة
ﻣﺻدر؛ ﺑﻝ ﻫو
ٌ
اﻟﻧص وﻻ ﻳرﻗﻰ إﻟﻰ ُرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻدر أو اﻟدﻟﻳﻝ .ورﻏم ّ
ّ
ٌ
ٍ
اﻻﺧﺗﻼف ﻫذا ﻛﺎن ﻓﻘﻬﻳﺎً ،أي ﺟزﺋﻳﺎً وﻓروﻋﻳﺎً ،وﻣﺎ أﻓﺿﻰ إﻟﻰ
ﺧﻼﻓﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ
َ
ٍ
اﻟﺣق
اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣدارس ﺑﺷﺄن َﻣ ْن ﻫو ﺻﺎﺣب أو أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ أو
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬور
ّ
ّ
ﺧﻼف اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم أو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘوﻳم إزاء
ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧص واﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﻧﻪ .واﻧﺣﺻر
ُ

اﻟﻧص ﺑﻳن ﻓﺋﺗﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣﺗﻛﻠّﻣﻳن ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري
ّ
ﻟﻛن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﻛﺎﻧوا ﻗد طرﺣوا إﺷﻛﺎﻟﻳﺗﻳن ﻋﻘدﻳﺗﻳن
ﻛﺎن اﻷﻣر ﻗد اﻧﺣﺳم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﻬﺎء؛ ّ

ﻣﺎ زاﻟﺗﺎ ﺑزواﻟﻬم أو ﺗﺿﺎؤﻝ ﻧﻔوذﻫم :ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻳﻣﺎن وﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ ،وﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘﻳدة اﻟﻘﺿﺎء
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اﻧﺣﺳﺎم اﻷﻣر -ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ -ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،أﻋطﻰ
أن
واﻟﻘَ َدر ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎد .ﺑﻳد ّ
َ
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟداﺧﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ طﺎﺑﻌﺎً ﺗﻘﻧﻳﺎً إذا ﺻ ﱠﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر ،ﻓﺗﻘﺎرﺑت اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ و
ُ

ﻟﻛن اﻟرؤى اﻟﻛﺑرى ﺗﺿﺎءﻟت أو ﺗﺟﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺗْﻪُ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري.
ّ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﺋق
ك ﻓﻲ اﻷﻓﻬﺎم واﻟطﻣوﺣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺛﻼث اﻷُﺧرى؛
وﻗد أﺛّر ذﻟك وﻻ ﺷ ّ

ﻧص ﻗد أﻓﺎد
اﻷﻣﺔ ﺑﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟَم .ﻓﺈذا ﻛﺎن
اﺳﺗﻼم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟ ّ
ُ
ﱡ
اﻟﺗوﺣد اﻟداﺧﻠﻲ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ أﻓﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻛﺑرى اﻷُﺧرى ،ﻷﻧﻪ أﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻣﻔﺎﻫﻳم
ﻓﻲ

اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ :ﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن واﻟﻛراﻫﻳﺔُ ،ﻣ ْﺑﻌداً إﻳﺎﻫﺎ ﻋن ﻗﺿﺎﻳﺎ
اﻟﺣﻼﻝ واﻟﺣرام ،وﻓﻲ ّ
اﻟﺗﻛﻠﻳف واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﺷرع ﻟﻛم ﻣن اﻟدﻳن ﻣﺎ

و ﱠﺣﻰ ﺑﻪ ﻧوﺣﺎً واﻟذي أوﺣﻳﻧﺎ إﻟﻳك ،وﻣﺎ وﺻﱠﻳﻧﺎ ﺑﻪ إﺑراﻫﻳم وﻣوﺳﻰ وﻋﻳﺳﻰ :أن أﻗﻳﻣوا اﻟدﻳن
وﻻ ﺗﺗﻔرﻗوا ﻓﻳﻪ{)اﻟﺷورى.(13:

اﻟﺗﺑﺎﻳ َن واﻻﻓﺗ ارق اﻟﻣﻔﻬوﻣ ﱠﻲ -واﻟذي ﻣﺎ ﺣدث ﺣﻘﻳﻘﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻬم
إ ّن
ُ
ﻋﺎن ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺛﻼث اﻷُﺧرى :طﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻧص واﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻳﻪُ -ﺳ ْر َ
ّ
ق ُﻛﻠﱡﻬﺎ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ،وأﺣداث اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻷُوﻟﻰ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟَم .وﻫﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﺗﻌﻠّ ُ

ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸُﻣﺔ ،وطراﺋﻘﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷؤوﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ طراﺋﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن اﻟدﻋوة

أن رؤى اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم واﻷﻣﺔ
اﻟﻣﺟﺎور واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﻻ ﺷ ّ
ك ّ
واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ُ
اﻟوﺳط ﺗﺗﺧﻠﱠ ُﻝ ﻛ ﱠﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أي أﻣر اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط؛

اﻟﻣﻐﺎﻳر اﻟذي ﻣﺛﻠﺗْﻪُ اﻷﻣﺔُ اﻟﺟدﻳدة واﻟطﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ أُﻓق اﻟﻌﺻور
أي ﻛﻳف ﻳﺗﺑْﻠ ُ
ور اﻟﻣﻧﻬﺞ ُ
اﻟﻣ ْﻘﺑﺿﺔ؟!
اﻟوﺳطﻰ ُ
إن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﺎﺋﻊ اﻟﺳﻠطﺔ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ؛ إذ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ
ّ
ﺻﻝ .ﻓﻘد ﺳ ﱠﻣﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣون -ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﻘرآن -ﺳﻠطﺗﻬم ِﺧﻼﻓﺔً وﻟﻳس
ٌ
ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ أو اﻷَ ْ
ُﻣْﻠﻛﺎً أو إﻣﺎرة .أي أﻧﻬم ﻣﺎ اﺗّﺑﻌوا اﻟطراﺋق اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ )اﻹﻣﺎرة( ،وﻻ طراﺋق اﻷ َُﻣم
اﻟﻣﺟﺎورة )اﻟﻛﺳروﻳﺔ واﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ( .وﻟذا ﻓﻘد اﻧﺣﺻر اﻻﺳﺗﺷﻛﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ

ﻣﻣﻛﻧﻳن ﻣن طرﻳق ﻣﺑدأ اﻷﻣر
ﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺧﻠﻳﻔﺔُ أو ذاك .وﻛﺎن اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
َ
ﻳ ُ
ﺧﻠﻔﺎء
ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﺎر
ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر؛ وﻫذﻩ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔُ اﻷﻓراد وﺣﻘّﻬمْ .
ُ
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اﻟﺗﻣرُد ﻣن اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻳﻬم ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺻوﻳب؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻳﺻﻠون ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺑدون ﺷورى ،ﺑدأَ
ﱡ
اﻧﺻرف آﺧرون ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ أﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻫﻝ ﻫﻲ دﻳﻧﻳﺔٌ إﻟﻬﻳﺔٌ أم ﺷوروﻳﺔٌ
ﺑﺎﻟﻧص اﻟظﺎﻫر أو اﻟﻣﻔﺗرض ،وﻫﻲ ﻓﻛرةٌ ﻣﺎ ﻣﺎﺗت
ﻣﺻﻠﺣﻳﺔ .وﺑذﻟك ظﻬرت ﻓﻛرةُ اﻹﻣﺎﻣﺔ
ّ
ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻣﺎ ﻳزاﻝ .واﻟﺣ ﱡ
ﺑﻌد ذﻟك  ،وأ ْﻓﺿت إﻟﻰ ﻗﻳﺎم ُدو ٍﻝ وﺳﻘوطﻬﺎ ،وظﻬور ِﻓ َر ٍ
ق
ﻗوي
ُ
ق َ
َ
ٍ
ٍ
أن
أن اﻷَﺻﻝ ﻓﻲ ذﻟك :ﻫﻝ ﻳرﻳد ا
ﻹﺳﻼم إدارةً ذات طﺑﻳﻌﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،أم ّ
ّ
ُ
ٍ
وﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر :ﻫﻝ اﻟﺷﺄن
ﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻫو ﻣن ﺷﺄن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺷوراﻫﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ؟!
اﻟﺷ َ
َ
أن ﻣﺷروع اﻷﻣﺔ اﻟﻛﺑﻳر
اﻟﺳﻳﺎ ﱡ
أن اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻘﻳﺎم اﻟدﻳن ،أم ّ
ﺳﻲ ﺟزٌء ﻣن اﻟدﻳن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ّ
ﺗﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎرب؟ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك َﻣ ْن ﻓﻬم
ﻟﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻹدارةُ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔُ ذاﺗﻬﺎ
ُ
َ
ﻳﺗّﺳﻊُ
أن اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم دﻳﻧﻳﺔٌ ﻣﻬدوﻳﺔٌ ،وﻟذﻟك ﺗﺣوﻟت «اﻹﻣﺎﻣﺔُ» ﻟدى ﻫؤﻻء إﻟﻰ
إذن ّ
ات اﻟﻣﻛﺎن.
«طُوﺑﻰ» وﻣﺛﺎﻝ ،ﻻ ﻳﻣﻛن ﺑ ُ
ﻠوﻏﻪُ إﻻّ ﺣﻳث ﺗﻧﻘطﻊُ اﻷزﻣﻧﺔُ وﺗُﻠﻐﻰ ﺣﺻﺎر ُ

اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋن اﻟﺗﺣﻘﱡق ﻣﺎ أﺿﻌﻔﻪ أو أزاﻟﻪ ﺑﻝ أﻋطﺎﻩ طﺎﻗﺔً ﺛورﻳﺔُ ﺗﻐﻳﻳرﻳﺔً ﺷﺑﻪ داﺋﻣﺔ،
و ُ
ﻳق ٍ
ﺛﺎن أﻋطﻰ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ
دوﻧﻣﺎ ﻗد ٍرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﻌﻣﻠﻲ .وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓر ٌ

أن ﻣطﺎﻣﺢ
ﺧﺻﻳﺻﺗﻳن دﻧﻳوﻳﺗﻳن ﻣﻣﻛﻧﺗﻳن رﺑط «اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ﺑﻬﻣﺎ :اﻟﺷورى واﻟﻌدﻝ .ﻋﻠﻰ ّ
ﻫذا اﻟﻔرﻳق ﺣﺎﻝ دون ﺗﺣﻘﱡﻘﻬﺎ أﻳﺿﺎً اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻣﺑراطوري اﻟذي ﺗطور ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،

واﻟﻌﻧف اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﻪ ﺑﻌض أﻫﻝ اﻟﺷورى واﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ﻧﺿﺎﻟﻬم .وأﻓﺿﻰ ذﻟك إﻟﻰ ظﻬور
ﻓرﻳ ٍ ٍ
ﻧﻔﺳﻪ واﻗﻌﻳﺎً ،ﻓرﺑط ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،ﺑﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن دار
ق ﺛﺎﻟث اﻋﺗﺑر َ
أن إﻣﺎرات
اﻹﺳﻼم ،وﻫﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟدوﻝ .واﻟطرﻳف ّ
اﻟﻣؤﻣﻧﻳن واﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻋﻧﺎوﻳن طﻣﺣت إﻟﻰ إﻗﻧﺎع اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻣﻬدوﻳﺗﻬﺎ أو

ﻬﺎم ذات طﺎﺑﻊ ﻗدﺳﻲ ﺗﺗﺻﻝ
ﻋﺻﻣﺗﻬﺎ ،ﻟﻳس ﻻﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻧص إﻟﻬﻲ؛ ﺑﻝ ﻟﻘﻳﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ّ
ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻷﻣﺔ وﺳوادﻫﺎ!
ُ◌ﻣﺔ آﺛﺎ اًر ﻏﺎﺋرةً ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ واﻟواﻗﻊ  .ﻓﻔﻲ
وﺗرﻛت ﻣﺳﺄﻟ ٌﺔ ﺛﺎﻟﺛ ٌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷوﻝ ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷ ُ
ﻋﻬد اﻟراﺷدﻳن ظﻬرت
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن ﺑﻌض اﻟﺧﻠﻔﺎء وﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﻬور .ﻓﻘد أراد اﻟﺑﻌض
ٌ

ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ ﺟﻳش
إرﻏﺎم اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ رﻓض ﻗﺗﻠوﻩ .واﺧﺗﻠﻔت
ٌ
اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟراﺑﻊ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وﺧﻳﺎراﺗﻪ ،وأ ْﻓﺿﻰ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻗﺗﻠﻪ أﻳﺿﺎً .وﻓﻲ
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ﻷن ﺑﻌض
اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻧﺷﺑت ﻧز ٌ
اﻋﺎت ﺳﻘط ﻓﻳﻬﺎ آﻻف اﻟﻘﺗﻠﻰ .وﺻﺎر ذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔً ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ّ
اﻟﻣؤﺳﻳﺔ َ ،و َﻣ ْن ﺟﺎء ﺑﻌدﻫم ﻣن أﺟﻳﺎﻝ ،ﻓﻬﻣوا ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت
اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻟﺗﻠك اﻷﺣداث ْ
ُ
ﺳﻠم
ﻣؤﻣ ُن اﻟﻣؤﻣن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﺳﻠم واﻟ ْ
أو ﺣﻛﻣوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻛﻣﺎً دﻳﻧﻳﺎً .إذ ﻛﻳف ﻳﻘﺗُ ُﻝ ُ
َ
اﻟﻣ ُ
اﻷﺳﺑﺎب؟ وﻣﺎ ُﺣ ْﻛ ُم اﻟﻘﺎﺗﻝ واﻟﻣﻘﺗوﻝ؟ اﻟﺑﻌض ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔﻳر ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ،واﻟﺑﻌض ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺗﺑرؤ

ﻣن اﻟﺟﻣﻳﻊ .واﻧﻔردت ﻓﺋﺔٌ -ﻣﺎ واﻓﻘﻬﺎ ﻛﺛﻳرون -ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺣداث ٕوارﺟﺎﺋﻪ.

ﺣد ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻓﻬم ﺗﻠك اﻷﺣداث ﻓﻬﻣﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً أو ﺣﺗّﻰ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎً وﻟﻳس
وﻫﻛذا ﻣﺎ ﻗﺑﻝ أ ٌ
ﻷن ﻗﺎدة
اﻟﺟ َزع اﻟﺷدﻳد ﻣن أﺣداث «اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻷُوﻟﻰ»ّ ،
دﻳﻧﻳﺎً واﻋﺗﻘﺎدﻳﺎً .ورﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻫذا َ
ﻷن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻷواﺋﻝ ﻛﺎﻧوا
اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻛﺎﻧوا ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺑﻲ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ،-و ّ

اﻟﻣﻐﺎﻳرةُ ﻛﻠﻳﺎً ﻟﻸُﻣم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ واﻟﺳﻠوك ،وﻓﻲ
ﻳﻌﺗﻘدون ّ
أن أﻣﺗَﻬم ﻫﻲ اﻷﻣﺔُ اﻟوﺳطُ ُ
ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻧﻔس واﻵﺧر .وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ )اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻷوﻝ ،أو
اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷوﻝ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ ،أو اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟراﺷدة( ﻣن أﻧﻬﺎ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري

ﻋﻠم اﻟﻛﻼم» ﻫو اﻟذي ﻳﺻﻧﻊُ اﻟرؤى ،وﻳﻌﺗﺑر اﻷﻣﺔ ﻣﻬدوﻳﺔً وﻣﻌﺻوﻣﺔ .أو
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن « ُ
ﻘﺎس ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧرّ :
إن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﻳن اﻷواﺋﻝ ﺗُ ُ
ﺻﺑﺢ ُﺳَﻧﻧﺎً واﺟﺑﺔ اﻻﺗّﺑﺎع أو ُﻳ ُ
ً
وﻫﻛذا ﺿﺎﻗت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔُ ﻟﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻋﻬدي اﻟﺷﻳﺧﻳن أﺑﻲ ٍ
وﻋ َﻣر .وﻣﺎ ﻛﺎن
ﺑﻛر ُ

اﻻﻧﺣﺻﺎر ُﻣﻔﻳداً ﻟﻣﺛﺎﻝ اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻣﻌﺻوﻣﻳﺗﻬﺎ وﺟﻼﻝ ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟداﺋﻣﺔ،
ﻫذا
ُ
وﺑﺎﻟداﺧﻝ ،وﻣﻊ اﻟﺧﺎرج.
ق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم .ﻓﻌﻧد وﻓﺎة اﻟﻧﺑﻲ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻛﺎن
أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺄﻟ ُﺔ اﻟراﺑﻌ ُﺔ ﻓﺗﺗﻌﻠﱠ ُ
ّ
ُﻣم اﻟدﻋوة .وﻋﻼﻗﺔُ
ُ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻧظر اﻹﺳﻼم ﻓرﻳﻘﻳن :ﻓرﻳق أﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وﻓرﻳق أﻣﺔ أو أ َ

اﻟﺗﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺧﻳرات ،وﻋﻠﻰ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ُ
اﻟﻔرﻳق اﻷوﻝ ﺑﺎﻟﻔرﻳق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺣﺳب اﻟﻘرآنُ ،
ٍ
ٍ
أن اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﺟﺗﺎﺣوا اﻟﻌﺎﻟم ﻣن
ﻟﻛن اﻟذي ﺣﺻﻝ و
ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ّ
اﻟﺗﻌﺎرفّ .
ُ
ﺣوﻟﻬم ﺑﻘﻳﺎدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺧﻠﻳﻔﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎً ،وﺑدون ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ -أوﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ -أﺣﻳﺎﻧﺎً أُﺧرى.

ﻟﻛن ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
أن
و
ٌ
أرﺣم ﻣن اﻟﻌرب؛ ْ
اﻟﻣؤرﺧﻳن ﻳﻘوﻟون ّ
ﺻﺣﻳﺢ ّ
ّ
إن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎ ﻋرف ﻓﺎﺗﺣﺎً َ
اﻟﻘرن اﻟﻬﺟري اﻷوﻝ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟَ ُم ﻗد اﻧﻘﺳم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ دار إﺳﻼم
ودار ٍ
إن اﻟﺟﻬﺎد
ﻛﻔر وﺣرب .وﻗد ظ ّﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﻬﺟري اﻟﺛﺎﻟث ﻳﻘوﻟون ّ
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ﻗﺗﺎﻝ َ ٍ
أن اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﺑر
ﺟﻬﺎد د ْﻓ ٍﻊ وﻟﻳس َ
ُ
أﻣﺎ اﻟواﻗﻊ ﻓﻬو ّ
طﻠَب وﻏزوّ .
أﺣد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻧﺎق
اﻟﺗﺎرﻳﺦ ظﻠت ُد َو َﻝ ﺗوﺳ ٍ
ﱡﻊ وﺗﻣ ﱡد ٍد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ .وﻣﺎ أُرﻏم ٌ

ﻟﻛن ﻣﺷروع
ﻌﺎرف ،ﻣﺎ
اﻹﺳﻼم ﺑﻘوة اﻟﺳﻳف؛ ّ
ُ
اﻟﺗﻔﺎﺿﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻳرات أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗ ُ
وﺟد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣ ُرﺟ ﱠوة ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻳﺗﺣﻘق اﻟﻣﺷروع اﻟﻛﺑﻳر :ﻣﺷروع اﻧﺿواء أﻣﺔ
اﻟدﻋوة )= اﻟﻌﺎﻟَم( ﻓﻲ أﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ )= أﻣﺔ اﻹﺳﻼم( .وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﻳﺔُ ذﻟك ﻣن ُﻣﻼﺣظﺔ

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ اﻻﻧﺣﺳﺎر ﻣﺛﻝ ﺿﻳﺎع ﺻﻘﻠﻳﺔ أو
اﻷﻧدﻟس ،وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻋﺻر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر :اﻟﻬﻧد ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ..وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻟﻳﺑﻳﺎ .إذ ﺳﺎدت

ﺗﺳودﻫﺎ
اﻟﻌﻳش ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺗﻲ
رؤى ﺗﻘوﻝ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎد اﻟﻣﺳﺗﻣﻳت أو اﻟﻬﺟرة .إذ ﻳﺳﺗﺣﻳ ُﻝ
ُ
ُ
ً
آﺛﺎرﻩُ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﺳﻠوك إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ،وﺑﻳن
ٌ
ﺳﻠطﺎت ﻏﻳر ﻣﺳﻠﻣﺔ .وﻗد ظﻠّت ﻟذﻟك ُ

اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ دﻳﺎر اﻟﻐرب .ﻓﺄﻳن ﻳﻘﻊُ ذﻟك ﻣن رؤﻳﺔ اﻟﻘرآن
ﻳﻔرق وﻳﻔﺻﻝ ،دوﻧﻣﺎ
ﻟﻠﻌﻳش ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟَم وﻓﻳﻪ ،واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻣﻊ وﻟﻳس ﺑﻣﺎ ّ
ٍ
إﻫﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﺿرورات اﻟدﻓﺎع.
وﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣر إ ّن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺧﻣﺳﺔ أو اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻘرآن ﻣن اﻟطرﻳق اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم
إﻟﻰ اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط ،ﻋﺎﻧت ﻣن ٍ
ٍ
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻛﺛﻳرة .وﻣﺎ اﺧﺗﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔُ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
ﺑﻼء و

اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ وﺑﺎﻟرؤﻳﺔ ﻟظﻬور اﻷﻣﺔ
داﺧ َﻝ
ﻟﻛن اﻟﺧﻠَ َﻝ َ◌ َ
وﻛﺗﺎﺑﻬمّ ،
َ
ٍ
وﻣﺻﺎﺋرﻫﺎ .وﻻ ﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺧطﺄ ٍ
اﻟﻧﺎﺟم
اﻟﻣﺧﺎض
ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻓرﻗﺔ؛ ٕواﻧﻣﺎ ﻫو
ﻓرد أو
ُ
ُ
ُ
ع ﻣﺎ
ﻓﺈن اﻟﻣﺷرو َ
ﻷن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرةٌ ﻣﺎ اﺳﺗﻣرت اﻻﻣﺔ؛ ّ
ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ اﻷُﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ .و ّ
وﻣﺗﻛﺎﺛرة ،وﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺟﺎرﻳﻳن
ﻳ از ُﻝ ﻗﻳد اﻟﺗﺣﻘﱡقّ ،
ﻷن اﻷﻣﺔ ﻣوﺟودةٌ ُ
ٍ
ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .أو ﺑﻌﺑﺎ ٍرة أُﺧرى ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ داﻣت اﻟﻌﻼﻗﺔُ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻘرآن
وﻋﻠﻰ

ﻓﺈن أﻣﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔً وﻣﺳﺗﻘرةً
وﻣﺗطورة؛ } ّإﻧﺎ ﻧﺣن ﻧزْﻟﻧﺎ اﻟذ ْﻛر ٕواّﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺣﺎﻓظون{)اﻟﺣﺟر(9:؛ ّ
ّ
اﻹﺳﻼم ﺗظ ﱡﻝ ﻗﺎدرةً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳر ﻓﻲ أُﻓق اﻹﻧﺟﺎز ﺑﺎﻻﺗّﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﻳم.

ﻧﺳﺑﺔُ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ
اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳ ُﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ :ﻻ
ج-
ُ
ُ
ﻳﻣﻛن ْ
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ ووﻋﻳﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻳﺎت واﻟﻔرﻋﻳﺎت ،إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ أو
اﻟوﺳﻳطﺔ .ﻓﻧﺣن ﻧﻌﻳش ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻗرﻧﻳن ﻓﻲ ٍ
وﻣﻔﺎﻫﻳم
ﻋﺎﻟم آ َﺧر
ﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﺗﺳود ﻓﻳﻪ
ٌ
ُ
ُ
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ﻋﻳش ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻧﻌﻳﻪ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .وﻋﺑر اﻟﻣﺎﺋﺔ ٍ
ٍ
ﻋﺎم اﻷﺧﻳرة
أﺳﺎﻟﻳب
و
ُ
ﺧﺎض اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣون ﺗﺟﺎرب ﻛﺛﻳرةً ﻹﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم وﺗوﺣﻳدﻫﺎ أو
ات ﻋدﻳدةٌ ﻣﺳﻠَك اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﻐرب اﻟﻧﺎﻫض ﻋﻠﻰ ﱢ
ﻛﻝ
ﺑﻠورﺗﻬﺎ .وﻗد ﺳﻠﻛت ﺗﻳﺎر ٌ
ﺑﻳﺔ أﺛرت ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺗﺄﺛﻳر ٍ
ات ﻋر ٍ
اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ،واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ذﻟك ﺑﻣﻔرد ٍ
ات ﻛﺑﻳرة.
وﻛﺎن ﻫﻧﺎك َﻣ ْن ﻟﺟﺄ إﻟﻰ إﺣﻳﺎء اﻟﺗﻌﺎﺑﻳر اﻟﻘرآﻧﻳﺔ أو اﻟوﺳطﻳﺔ واﻋﺗﻘد أﻧﻪ اﻛﺗﺷف ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
ﺛﺎﻟث ﺣﺎوﻝ اﻟﺗوﺳﱡط ﺑﻳن
ﻳق ٌ
اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺻﺣﻳﺢ وﺣﺎوﻝ ﺗﻘﻠﻳدﻫﺎ أو ﻓَ ْرﺿﻬﺎ .وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓر ٌ
اﻷﻣرﻳن ،أي اﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،وﻣزﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘدﻳﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﻳن ﺣﻘّﻘت

اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة
ﻓﺈن اﻟﺗﺟرﺑﺗﻳن اﻷُﺧرﻳﻳن :اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻘدﻳم ﻛﻣﺎ ﻫو ،أو اﻟﺗوﻓﻳق واﻟﺗﻠﻔﻳق ،ﻛﻼﻫﻣﺎ وﻟﱠد
اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ّ
ٍ
أو أﻧﺗﺞ ﺛﻣر ٍ
ﺻﺎﻣﺎت واﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ.
ات ُﻣ ّرةً ﻣن ﺣﻳث إﻓﺿﺎؤﻩ إﻟﻰ ﻓ
اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼﻝ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ واﻟﺗﺻرف.
آن ﺳﺑﺑﻳن ﻟﻼﺧﺗﻼﻝ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ
ّ
وِﻗدﻣﺎً ذﻛر اﻟﻘر ُ
اﻟﺳﺑب
ﻓﻔﻲ ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ} :16 :اﺗﺧذوا أﺋﻣﺗﻬم ُﺟﻧﺔً ﻓﺻ ﱡدوا ﻋن ﺳﺑﻳﻝ اﷲ{ .وﻫذا ﻫو
ُ
اﻷوﻝ .ﻓﻠﻠﺣداﺛﺔ أﺋﻣﺗُﻬﺎ وروادﻫﺎ اﻟذﻳن ُﻳﻘﻠﱠدون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ،وﺑذﻟك ٌﻳﻘﺗدى
اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
طﻝ واﻟﺿﻼﻝ .أﻣﺎ
اﻟﺧ َ
ﻣﻧﺎ؛ ﻓﻳﻛون ذﻟك ﺑﻳن ِﻋﻠَﻝ َ
ﺑﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﻬﺎ ّ
ُ

ﻋون زﻳﻧﺔً وأﻣواﻻً ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة
ﻓﻳرد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة ﻳوﻧس } :88 :ﱠرﺑﻧﺎ إﻧك آﺗﻳت ﻓر َ
اﻟدﻧﻳﺎ رﱠﺑﻧﺎ ُﻟﻳﺿﻠﱡوا ﻋن ﺳﺑﻳﻠك{ .ﻓﺎﻟﺧطﺄُ واﻻﺧﺗﻼﻝ ﻳﺄﺗﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺳﺑب أﻳﺿﺎً ،أي ﻣﺎ
ﻳﻣﻠﻛﻪ ﻓرﻋون ﻣن ٍ
ﻣﺎﻝ وﺳطوٍة وﻣظﺎﻫر ّﺑراﻗﺔ ،وﻫذا ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ أﺑطﺎﻝ ورﻛﺎﺋز اﻟدﻧﻳوﻳﺔ
أن اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﻌﺎﺻرة .ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺎﺳﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟَم اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻘدﻳم ُﻣﻧﺗظﻣﺔً؛ ﻛﻣﺎ ّ
ُ
ﻓﺈن
ﻳﻣﻛن
ﻟﻪ آﻟﻳﺎﺗُﻪُ اﻟﻣﻌروﻓﺔُ واﻟﻣﺳﻠﱠم ﺑﻬﺎ ﺑﺣﻳث
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ّ
ُ
ُ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ ّ .
ﻳﻌﻳش ﻓﻲ ٍ
ﻋﺎﻟم ﻟم ُﻳ ْﺳ ِﻬ ْم إﺳﻬﺎﻣﺎً ﺑﺎر اًز ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻪ
اﻟﻣﺳﻠم ﻻ ﻳﻌﻳش ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻪ ﻫو ،أو أﻧﻪ
ُ
ﻓﺈن اﻻﺧﺗﻼﻝ اﻟذي ﻧﺎﻝ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺣﻳﺎﺗﻪ ،ﻳﻧﺎﻝ
وﺗطوﻳرﻩ؛ وﻟذا ّ
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ،أو
ﺣﺎﺋر ﺑﻳن اﻵﻟﻳﺎت
أﻳﺿﺎً ﻣن آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ﻓﻬو ٌ
َ
ِ
ٍ
أن
اﺳﺗﻌﺎدة اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗَ ُﻌ ْد ﻓﺎﻋﻠﺔً ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺗّﺳﻘﺔ أو ﺳﻠﺳﺔ .وﻟﻳﻛن واﺿﺣﺎً ّ

ﻳﺗﻛون ﻣﺑﺎﺷرةً ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺷﺎﻫد أو أﻧﻪ ﻻ
ْ
اﻟﻣ َ
ُ
اﻟوﻋ َﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﱠﻲ ﻟﻳس اﻧﻌﻛﺎﺳﺎً ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺎً ﻟﻠواﻗﻊ ُ
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ﻼﻣس ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ .ﺑﻝ اﻟﺣ ﱡ
أن اﻟوﻋﻲ ﻳﺗﻛون ﻧﺗﻳﺟﺔَ اﻻﺳﺗﻧﺎد أو اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺷﺑﻛ ٍﺔ ﻣن
ق ّ
اﻟﺗ ُ
اﻟﻔﺻﺎم
ﻓﺈن
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ ﺗُﺣﺎو ُﻝ إدراك اﻟواﻗﻊ ﻣن أﺟﻝ ُﻣﻧﺎﻗﺿﺗﻪ أو اﻟﺗﻼؤم ﻣﻌﻪ .وﻫﻛذا ّ
َ
ٍ
ﻳؤدي إﻟﻰ
ك
اﺧﺗﻼﻝ ﻓﻲ إد ارك اﻟواﻗﻊ واﻟ ﱡ
اءﻩ .وﻻ ﺷ ّ
اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﺧﺗﻼﻝ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳمّ ،
ﺗﺻرف إز َ
َ
أن اﺧﺗﻼﻝ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳﻠم ٕوادراﻛﺎﺗﻪ ،ﻳؤﺛّر آﺛﺎ اًر ﻋﻣﻳﻘﺔً ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ّ

ﺋﺎت واﺳﻌﺔٌ
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ،وﺳط ﻫذﻩ اﻟﻐرﺑﺔ اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓ ٌ
اﻟﻧ َﺧ ِب أﻳﺿﺎً.
ﻣن اﻟﺟﻣﻬور ،ﺑﻝ وﻣن ُ
ﺑﻳد أ ّن ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻻ ﻳﺣ ﱡﻝ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؛ إذ ﻫﻧﺎك ﻗﺿﻳﺗﺎن ﺣﺎﺿرﺗﺎن ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻷﻣﺔ اﻟﻳوم:
ﻗﺿﻳﺔ اﻻﺧﺗﻼﻝ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ،وﻗﺿﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻣن طرﻳق اﻟﻧﻬوض

واﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺣرﻛﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم .ﻓﻠﻧﻧظر أوﻻً ﻛﻳف ﺣدث اﻻﺧﺗﻼﻝ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺣﺎﺿر،ﺛم
ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻪ
ﻟﻧﻧظر ﺛﺎﻧﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدراﻛﻧﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟَم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ واﻟ ُ
ﻧﻣوذج ﻹدر ٍ
آﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳﺔ وطراﺋق ﺗﺻوﻳﺑﻬﺎ أو
واﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻪ ﻟﺻﺎﻟﺣﻧﺎ .وﻟدﻳﻧﺎ
اك ﻗر ﱟ
ٌ
ت اﻟﺣﺎرث ﺑن أﺳد
اﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﺎﻟَم اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري .ﻓﻔﻲ ذﻟك اﻟﻘرن َﻧ َﺣ َ

طﻠَﺢ :اﻟﻌﻘﻝ ﻋن اﷲ.
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )243-ﻫـ( ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ «ﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌﻘﻝ وﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻌﻧﺎﻩ» ﻣﺻ َ

ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺣﻘﻳﻘﺗﻳن ﺣﺎﺿرﺗﻳن :اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳطور ،واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧظور.
وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ّ
وﻳﻘﺻد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳطور اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .وﺗﻧﺗظم أﻓﻬﺎ ُﻣﻧﺎ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳطور

اﻟﻣﻼﺋم ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .وﻗد ﺿرب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻣن ﺧﻼﻝ «اﻟﻌﻘﻝ ﻋن اﷲ» اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻳن اﻷﻣرﻳن و ُ
اﻧﺻﺑت
أﻣﺛﻠﺔً ﻛﺛﻳرةً ﻟﻣﻧﻬﺟﻪ
اﻟﻌﻘَدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔً
ّ
ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ ّﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت َ
ُ
آﻧذاك ،وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘﻝ وﻣﻌﻧﺎﻩ ووظﺎﺋﻔﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
أﺣد ﺑﻬﺎ،
وﻗد رأى ُﻣﻌﺎﺻروﻩ أن أﻓﻬﺎﻣﻪ ﻫذﻩ ﻫﻲ أدﻧﻰ ﻟﻺدراك اﻟﺻوﻓﻲ ،وﻟذﻟك ﻣﺎ أﺧذ ٌ
اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻋﺻري
أﻣﺎ اﻟﻣﻔ ّﻛرون
ُ
وظﻠّت ﺛُﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻧﻘﻝ ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدةّ .

أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﻼﻝ اﻟﻌﻼﺋق ﺑﺎﻟﻐرب اﻟﺣدﻳث
اﻹﺻﻼح واﻹﺣﻳﺎء؛ ﻓﻘد أدرﻛوا ّ
ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻠﻧﺔ
وﻟﺻﺎﻟﺣﻪ .ﻓرأى اﻹﺻﻼﺣﻳون ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﻐرب ﺑﻣﺎ
ّ

واﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﺗﻣﺎﺛُﻝ ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻓﺎﻟﺗﺻدي ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ .ﺛم أرى
اﻟﻣرﺟوة ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم؛ ﺑﻝ
أن ﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﺳﺎد ﺧﻼﻝ ﻗرن ،وﻣﺎ ّأدى إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﱠ
اﻹﺣﻳﺎﺋﻳون ّ
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ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺔ اﻷﻣﺔ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ .وﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ اﻟﻘﺎطﻊ وﺑﻧﺎء

اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛواﺑت اﻟﻧﺻوص وﺳﻳرة اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ .وﻷ ّن ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻛﺎﻧت
ٍ
ﻓﺈن اﻟﺧﻼف ﻧﺷب ﺣوﻝ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﺛﻝ اﻟدﻳن واﻟدوﻟﺔ واﻟﺣرﻳﺔ
ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب؛ ّ

اﻟﻣواطﻧﺔ .وﺑذﻟك ﻓﻘد ازداد اﻻﺧﺗﻼﻝ
واﻟﺣﺿﺎرة واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺳﺗﻘ ّﻝ أو اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ و ُ
اء أﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن أوروﺑﺎ أو ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘدﻳم.
ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﺳو ٌ

ﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﻧﻬﺞ اﻹﺻﻼح ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ اﻟﺳواد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري؛ ﻓﺈن ﻧﻬﺞ اﻹﺣﻳﺎء ﻣﺎ
ْ
ﺣﻘّق ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳن ﺳﻧﺔً اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻛﺎﺳب ﺗدﻋو ﻻﻋﺗﻧﺎﻗﻪ ﻣن اﻟﺳواد اﻷﻋظم ﻓﻲ اﻷﻣﺔ.
ٍ
ﺷﻲء ﻓﻲ
ﻧﺎﻓﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟواﻗﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ
وﻣ
اﺟﻳﺎت
ٌ
ٌ
ٕواﻧﻣﺎ ﺳﺎدت ازدو ٌ
وﻓﺻﺎﻣﺎتُ ،
اﻟﻣﻧﺗﺞ .وﻗد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
ﺳﻼﺳﻝ ﻣن ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﻗﻰ ﺟﻣﻳﻌﺎً إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻔﻌﻝ ُ

ﻋﻣﺎ ﻳﻘوﻟﻪ اﻟطرﻓﺎن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ
ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻓﻠﺔَ ﺗﺳﻳر..
ﻣن ّ
ّ
ﺗﻌزى ّ
ﺑﻐض اﻟﻧظر ّ
واﻟﺟداﻟﻳﺔ.

ﺷﺎﻫد .ﻓﺎﻷﻣﺔ ﻟﻳﺳت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻬوض ،واﻟﻌﻼﺋق
اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻻ
إﻧﻣﺎ ﻫذا
ُ
ٌ
اﻟﻣ َ
ﻳﺻﻣد أﻣﺎم اﻟواﻗﻊ ُ
أي ٍ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣﺧﺗﻠّﺔ .وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ
أﻣر ﺑﻳن ُﻧ َﺧﺑﻬﺎ؛ وﻫذا ﻓﺿﻼً
ُ
اﻻﺳﺗﺧﻔﺎف ﺑﻌدم اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ّ

اﻟﻐرب ﺑﻌد اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض
ﺗﺣوﻝ
ﻋن اﺧﺗﻼﻝ ﻣﺛﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻼد واﻟواﻗﻊ .ﻓﻘد ﱠ
ُ
أﺷد
واﻟﺗﻘ ْﻠ ُﻘﻝ إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻗﻳﻣﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،
وﻋ ٍﻲ ﻋﻣﻳق ﺣﺗّﻰ ّ
ٌ
ﻧﻣوذج ُﻳﻘﻠّدﻩ دوﻧﻣﺎ ْ
ﻋز وﺟﻝ
ﻓﻠﻧﻌد إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻘﻝ ﻋن اﷲ ّ
ﺧﺻوﻣﻪ ﺑﻳﻧﻧﺎ .وﻣن اﻟﺳﻬﻝ اﻟﻘوﻝ ﺗﻌﺎﻟَوا ْ

ﻓدﻋﺎةُ اﻟﻬوﻳﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺧﺎﻟص ّادﻋوا ﺧﻼﻝ أﻛﺛرﻣن
واﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳطورُ .
ﻧﺻف ٍ
ﻗرن أﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﺑذﻟك ﺛم ﻳﻘوﻣون .ﻟﻛﻧﻬم ﻣن ﺣﻳث ﻳﺷﻌرون أو ﻻ ﻳﺷﻌرون وﻗﻌوا
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳد .ﻓﻘد ﺻﺎغ اﻹﺳﻼﻣﻳون ﻋﺷرات اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

ﻧﺟد ُﻫم ﻗد أﺧذوا ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻳﻣﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻛﻠّﻬﺎ اﻟﺑﺎدﻳﺔ
اﻟﻣﺛﺎﻝ .وﻋﻧدﻣﺎ ُﻧراﺟﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑﻪ ُ
اد
ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن؛ وﺗﻣﺎﻳزوا ﻋن اﻹﺻﻼﺣﻳﻳن ،ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻓﻲ ﻛﻝّ ﻣو ّ
ٍ
اﺳﺗﺷﻬﺎدات ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ وﻋﻬد اﻟراﺷدﻳن.
اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ

اﻟﺗﻔرق ﻓﻲ اﻟدﻳن»
وﻟذا ﻓﺎﻟذي أراﻩُ اﻟﻌودة إﻟﻰ أﺻوﻝ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ .ﻓﻘد ﻧﻬﺎﻧﺎ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻋن « ﱡ
اء أﻛﺎﻧت
ﻣﺷﺗرﻛﺎت ﻛﺑرى إﻧﺳﺎﻧﻳﺔٌ ﻳﻧﺑﻐﻲ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ واﺣداً .وﻫﻛذا ﻓﻬﻧﺎك
ٌ
اﻟﻣﺻﻳر إﻟﻳﻬﺎ ،ﺳو ٌ
ُ
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اء أﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﺑﻪ
ﻣﻣﺎ ورد ﻟﻔظﺎً ﻓﻲ اﻟﻘرآن وﻣوارﻳث اﻟﺳﻠف أو ﻟم ﺗﻛن واردة .وﺳو ٌ
ﺻ َرف
اﻟﻐرب أو ُﻳﻌﺎرﺿﻪ .وﻫذﻩ ﻟﻳﺳت ﻓﻛرةً ﺟدﻳدةً ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺎ أ ٌ
ﺣد ﻣن ﻗﺑﻝ؛ ّ
ﻟﻛن اﻟذي َ
ﻋﻧﻬﺎ ﱡ
ﺣب اﻟﻐرب وﻛراﻫﻳﺗُﻪ .ﻓﺎﻟﻣﺣﱡﺑون اﻟﻣﺳﺗﺳﻬﻠون ﻳﺄﺧذون وﻻ ﻳﺳﺄﻟون ﻋن اﻟﺻﺣﺔ
واﻟﺗﻼؤم .واﻟﻛﺎرﻫون اﻟﻣﺳﺗﻳﺋﺳون ﻳﻌﺎرﺿون ﺣﺗﻰ اﻟﺑدﻳﻬﻳﺎت وﻳﺟدون ﺷواﻫد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻔظﻳﺔ
ﻷن ﱡ
اﻟﺗﺄزم ﻓﻲ ﻋواﻟﻣﻧﺎ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺷﻌورﻳﺔ ،ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻝ
أو ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .وذﻟك ّ
أن
اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ؛ ﺑﻝ ﻣن اﺧﺗﻼﻻت اﻟﻌﺎﻟَم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﺣت اﻹدراك واﻟﺷﻌور .أي ّ
اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻛرﻳﺔً وﺛﻘﺎﻓﻳﺔً ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ،ﺑﻝ ﻛﺎﻧت واﻗﻌﻳﺔً وﻋﻣﻠﻳﺔً ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت

اﻟﺟﻳوش واﻷﺳﺎطﻳﻝ واﻟﻘوة اﻟﻌﺎرﻳﺔ .وﻋﻧدﻣﺎ ﺻﺎرت اﺳﺗطراداً وﺗﺛﺑﻳﺗﺎً دﻳﻧﻳﺔً وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ظﻠّت

اﻹدراﻛﺎت اﻟواﻗﻌﻳﺔُ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻐرب ﻣﺷدودةً إﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻬزاﺋم اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﺟرى
رﻓض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻘﻳﻣﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎً ﻟرﻓض اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﺣ ّﻝ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي دﻋﺎﻧﺎ إﻟﻳﻪ اﻟﻘرآن ،و ﻟﻳس ﻓﻲ اﻟدﻳن ﻓﻘط؛ ﺑﻝ
اﻟﻌﺎم» أو اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺷﺎﻣﻝ؛ وﻫذﻩ دﻋوةٌ ﻗرآﻧﻳﺔٌ أﻳﺿﺎً ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق
وﻓﻲ «اﻟﺧﻳر ّ

ﺷﻧﺂن ٍ
ب
اﻟﻘوﻝ} :ﻓﺎﺳﺗﺑِﻘوا اﻟﺧﻳرات{} ،وﻻ ﻳﺟرَﻣّﻧﻛم
ﻗوم ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻌدﻟوا .إﻋدﻟوا ﻫو أﻗر ُ
ُ
أن اﻧﺗظﺎم ﻣﻔﺎﻫﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ إدراﻛﻧﺎ ﻣﺛﻝ اﻟدﻳن واﻟﺧﻳر واﻟﻌﻘﻝ واﻟﻌدﻝ
ﻟﻠﺗﻘوى{ .وﻻ ﺷ ّ
ك ّ

ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻻ
ﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻻﻟﺗﺑﺎﺳﺎت واﻻﺧﺗﻼﻻت .وﻫذا
اﻻﻧﺗظﺎم ّ
واﻷﺧﻼقُ ،ﻣ ٌ
ُ
وﺻﻠَﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟَم؛ ﺑﻝ
ﱢﺢ اﻟرؤﻳﺔَ ﻟﻠﻌﺎﻟَم اﻟواﻗﻌﻲ،
ّ
ُ
ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻬوض ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً؛ ﻟﻛﻧﻪ ُﻳﺻﺣ ُ
وﻳﻌﻳد ْ

ﱢﺢ ﻋﻼﻗﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،وﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌرﻳﻘﺔ .ﻓﺎﻟﺗﻘﻠﻳد
إﻧﻪ أﻳﺿﺎً ُﻳﺻﺣ ُ
اﻟﻣﻐﺎﻳرة .واﻟﻘطﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺣﻘّق اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط
ﻻ ﻳﺣﻘّق ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋدم ُ
أﻣﺎ اﻟﺗﻣﻳز واﻟﺗﻣﺎﻳز اﻟﻠذان ﻳﻘﺗﺿﻳﻬﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ اﻟوﺳط؛
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻵﺧرّ .
ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﺣﻘﻘﺎن إﻻّ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻔوق ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ.
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اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻌددة
ﻧظرﻳﺔ أرﻧت ﻟﻳﺑﻬﺎرت وﺗطوراﺗﻬﺎ

ﻣﺳرﻩ
اﻧطوان ﻧﺻري ّ



ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺣوﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﻟﺗراث اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ إطﺎر ﻣﻧﻬﺟﻲ
اﻓﺗﻘر ً
وﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻏﻧﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ .واﺛﺎر اﻟﺗﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ،ﺳﺟﺎﻻت ﻧزاﻋﻳﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ان اﻟﺗﺟدد ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺟذور اﺟﻧﺑﻳﺔ وﻋرﺑﻳﺔ .وﺗﺣوﻟت اﺑﺣﺎث رﻳﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أداة ﻣن
ﻗﺑﻝ ﻗوى ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺣﺳب اﻟظروف واﻟﻣواﻗﻊ ،ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﺷرﻋﻧﺔ اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻛﺛر ﻋﻠﻣﻳﺔ

ﺗﺗﺣوﻝ ،ﻓﻲ ظروف اﺧرى ،إﻟﻰ ﻣداﻓﻌﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ.

ﺗﺎﻟﻳﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻣوﺿﻌﻪ ﻗﺿﺎﻳﺎ دﺳﺗورﻳﺔ اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻌددﻳﺔ وﻓﻲ
اﻟﺣﺎﺟﺔ ً
اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻘﺎرن.
اطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ و
ً
ﺗﺻﻧف اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﻧذ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺧﻣس ﻣواد اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
ّ
اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗواﻓﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﺳﺗوري أو اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻛﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ:
Démocratie consociationnelle, proporzdémocratie, démocratie de concordance,
modèle consensuel, power-sharing system.
ﺻﺎﺋﺑﺎ
اﺗﱡ ِﺧذ ﻟﺑﻧﺎن ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﻳﺔ واﺳﺗﻌﻣﻠت ﻋﺑﺎرة «أﻧظﻣﺔ ﺗواﻓﻘﻳﺔ» ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﺳﺗوري .ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﻳر ،وان ﻛﺎن
ً
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻘد ﺗﻠوث ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻳن ان اﻟﻣﺎدة  65ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺗﺣدد اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﺳﺎس
«ﻧﺗواﻓق» ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻓراد ،اذ ﺗﻧﺗظم اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﻗواﻋد ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻧﺎظﻣﺔ.

ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣواد اﻟﺧﻣس ﺑﺎﻟﻣﻳزات اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ :إدارة ذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺑﻌض ﻗﺿﺎﻳﺎ
اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻓدراﻟﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺟﻐراﻓﻳﺔ )اﻟﻣﺎدﺗﺎن  9و 10وﺟز ًﺋﻳﺎ اﻟﻣﺎدة  ،(19ﺣﻛوﻣﺔ اﺋﺗﻼف ﺑﻳن
اﻟطواﺋف ،واﻟﻔﻳﺗو اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ أو ﻧﻣط اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑﺎﻷﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷؤون )اﻟﻣﺎدة  ،(65وﻗﺎﻋدة
اﻟﺗﺧﺻﻳص )اﻟﻣﺎدة .(95

ﺟدﻳدا .اﻧﻪ
ﺑدأ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻬذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻳﺗﺑﻠور ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت .1ﻟﻳس ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﻳف ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎم
ً
ﻳﺷﻣﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري «اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠﺳﻳﺔ» .ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﺑﻌض

اﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻳوم ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون ﻋﺑﺎرة «أﻧظﻣﺔ ﻣﺟﻠﺳﻳﺔ» ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ

«اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠﺳﻳﺔ» ﺳﻠﺔ ﻣﻬﻣﻼت ﻳﺿﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻣؤﻟﻔون دوﻟﺔ ﺳوﻳﺳرا ...واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق! وﻳﺗرددون
داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻼت وﺗﺻﻧﻳﻔﺎت .ﻳﻘوﻝ ﻓﻳﻠﻳب اردان  Philippe Ardantﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗواﺿﻊ« :ان
ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ».2
اﺳﺎﺳﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻠﺳﻲ ﻫو ﺛﻣرة ﺗطور ﻧظﺎم ﻟم ﻳﻛن
ً
ً
ﻫذﻩ «اﻟﻼﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ» ﻫﻲ ﻣﺎ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺑﻠورﺗﻪ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت .وﻛﻛﻝ ﻧظﺎم دﺳﺗوري ،ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ

ﻟﻳﺳت ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧون  hors-la-loiوﻫﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘواﻋد ﻧﺎظﻣﺔ .ﻳﺳﺗﺣﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻋﺑﺎرة أﻧظﻣﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣرﻛﺑﺔ
 régimes parlementaires mixtesﺑﺳﺑب اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺑﺳﺑب اﻻﻟﺗﺑﺎس اﻟﻧظري ﻟدى ﻣؤﻟﻔﻳن
ﻟم ﻳطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺟدات ﺑﺣوث دﺳﺗورﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت.

 باحث وأكاديمي من لبنان .

1

وﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗﺟﻧب ﻋﺑﺎرة دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻛﺛرﻳﺔ  ،démocratie majoritaireﺣﻳث ان اﻟﺗﺻوﻳت وﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ ﻫﻣﺎ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ،ﻻﺳﺑﺎب ﻋﻣﻼﻧﻳﺔ ،ﻟﻛن اﻧﻣﺎط ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﻳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ أو اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺣض
ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ .اﻣﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺗدﻣﺞ ﺳﻳﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ آن.3

ﻻ ﺗوﺻف اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻻ ﺑذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻏرﺑﻳﺔ ،ودﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ،وﻻ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻛﺛرﻳﺔ

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣؤﺷرات وﻣﻌﺎﻳﻳر
ودﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻏﻳر اﻛﺛرﻳﺔ .ﻣﺑﺎدئ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ .وﻳﻣﻛن ﻗﻳﺎس اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ
ً
اﺟﻣﻌت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷرﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن .وﻟﻛن ﻻ ﺑﺄس ﻣن اﻟﻛﻼم ﻋن دﻳﻣﻘراطﻳﺔ

ﻓرﻧﺳﻳﺔ ،ودﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ...اﻣﺎ اﺷﻛﺎﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻌددة ﺣﺳب

اﻟﺑﻠدان.

ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ،ﺑﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺎت وآﻟﻳﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﺣﻳث
ﻧظﺎﻣﺎ
وﻟﻳﺳت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ
ً
ً
ان ﻛﻝ ﻧظﺎم دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑذور ﻓﺳﺎدﻩ.

ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻳﺟﺎد ﺑداﺋﻝ  ،alternativesاي ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ .ان ﻧﻘد

أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم  power sharingاﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ ان اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ،
ﻫو ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
وﻟﻳﺳت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت .اﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘواﻋد
ﺣﻘوﻗﻳﺔ  .rule of lawوﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻔﺗﻘر اي ﻧظﺎم ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻳﺻﺑﺢ ﻣوﺣ ًﺷﺎ .ﻓﻲ اﻟﻬﻧد ،ﺗم ﺗﺄﻟﻳف اﻛﺛر ﻣن
ﻋﺷرﻳن ﻟﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳن ﺳﻧﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻓﺿﻝ اﻟﺳﺑﻝ ﻟﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﺑوذة ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎدﻝ

وﻣﻧﺻف وﻳﺣﻘق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،دون اﻟﻣس ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ وﺣﻘوق اﻻﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت .4ﻟم ﺗؤﻟف اﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ
ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻟدراﺳﺔ ﺣﺳن ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﺧﺻﻳص ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻏﻧﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ.
1
اﻟدﻣﺞ ﺑﻳن اﻻﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ

ﻳﻌود اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ  systèmes concurrentielsواﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗواﻓﻘﻳﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو

اﻻﺋﺗﻼﻓﻳﺔ consociational democracy, proporzdemokratie, démocratie de concordance 5أو
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ  régimes partementaires mixtesواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠﺳﻳﺔ

اﺳﺎﺳﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﻳﺔ واﻏﻧﺎﺋﻬﺎ.
 régimes d’assembléeإﻟﻰ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت .اﺗﺧذ ﻟﺑﻧﺎن
ً
اﻟﻧظرﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺎت اﻻوروﺑﻳﺔ اﻟﺻﻐرى )اﻟﻧﻣﺳﺎ ،ﺳوﻳﺳرا ،اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ(،
وﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺧرى ذات اﻟﺑﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺛﻧﻳﺎت أو اﻟطواﺋف أو اﻟﻠﻐﺎت )ﻟﺑﻧﺎن ،ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ،ﻗﺑرص ،ﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ،
ﻏﺎﻧﺎ .(...اﻣﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻻرﺑﻊ ﻓﻬﻲ:

 ﺣﻛوﻣﺔ اﺋﺗﻼف واﺳﻊ ،اﻻﻣر اﻟذي ﻳﻣﻳز اﻟﻧﻣوذج ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ. -ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺑدﻻً ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺟردة.

 اﻟﻔﻳﺗو اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺿد ﻗرار اﻛﺛري ﻣﺟرد. -ادارة ذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷؤون :ﻟﺗﻼﻓﻲ ﺟﻣود ﺳﺑﻝ اﻟﺗﻘرﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣق اﻟﻧﻘض ،ﺗﻣﻧﺢ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ ادارة ذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎدﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة .ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻻدارة اﻟﺷﻛﻝ اﻻﻗﻠﻳﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺗطﺎﺑق اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ،واﻟﺷﻛﻝ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺣدود

اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ.
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اﺗﻳﺟﻳﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﻻ ﻳﺗﺿﻣن ﺷروط اﻻﺳﺗﻘرار «اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ» .ﻳﺗوﻗف ﻫذا
ﺗﻠﻌب اﻟﻧﺧﺑﺔ ًا
ﺋﻳﺳﺎ واﺳﺗر ً
دور ر ً
اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺷروط ،اﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻧﺧب اﻟﻘﻣﻣﻳﺔ ،وﺗﻘﺎﻟﻳدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،وادراﻛﻬﺎ ﻟطﺑﻳﻌﺔ
اﻟﻧظﺎم وﺣدودﻩ.

ﻧﺷﺄ ﻣﻔﻬوم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،وﺟرى ﺗدوﻳﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﻧوات ﺑﻧﺷر ﻣؤﻟﻔﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

وﺧﺻوﺻﺎ
ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ واﻟﻧﻣﺳﺎ وﺳوﻳﺳ ار وﻛﻧدا ...ﺛم اﻣﺗد اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث،
ً
إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ وﻗﺑرص وﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ واﻻوروﻏواي وﻧﻳﺟرﻳﺎ .ﺻﺎغ ِ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻧﻳذرﻟﻧدي ،آرﻧت ﻟﻳﺑﻬﺎرت Arend
 ،Lijphartﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺄوﺿﺢ اﺳﻠوب .6ﻛﻣﺎ ان ﺟﻳرارد ﻻﻣﺑروخ Gerhard Lehmbruchاﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﺎدئ

اﻻﻣر

ﻋﺑﺎرة

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

proporzdemokratie

ﺛم

ﻋﺑﺎرة

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق

 konkordanzdemokratieﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻧﻣﺳﺎ وﺳوﻳﺳرا .اﻣﺎ ج .ﺑﻧﻐﻬﺎم ﺑﺎوﻝ G. Bingham
 Powellﻓﻘد وﺻف ﺑﺧﺎﺻﺔ «اﻟﺗﺟزؤ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ» ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﻠﱠﻝ ﻳورك ﺷﺗﺎﻳﻧر « Jurg Steinerاﻻﺗﻔﺎق اﻟودي»
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺟردة .ودرس ارﻳك ﻧوردﻟﻳﻧﺟر« Eric Nordlingerاﺣﺗواء اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ».7
ان اﻟﻧﻣوذج ،اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺎت اﻻوروﺑﻳﺔ اﻟﺻﻐرى ،ﻟم ﻳﺣظ ﺑدراﺳﺎت ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ

ﻟﺷروطﻪ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ ،ﻓﻠﺑﻧﺎن ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣزاﻳﺎ ﺧﺻوﺻﻳﺔ .واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ اﺗﺧذت اﺳﺎ ًﺳﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻧظرﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ.
ﻧﺧﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ:

 -1ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ :ﻟﻳس اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣرﻛب
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ،ﺑﻝ ﺗﺻﻧﻳﻔًﺎ وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻳف اﻷﻧظﻣﺔ
ﻧظﺎﻣﺎ
ً
ً
ﺗﺎﻟﻳﺎ اﻻﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑﺗﻌدد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣن ﻗرﻳب أو ﺑﻌﻳد
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻘﺎرن .ﺗﺗﻌدد ً
اﻟﻳﺎ
إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﻳف .وﻗد ﺗﻌﺗﻣد ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان
اﻓﻳﺎ ،أو ﻗﺎﻋدة ﻛوﺗﺎ ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ أو
ﺷﺧﺻﻳﺎ أو ﺟﻐر ً
ً
ﻧظﺎﻣﺎ ﻓدر ً
ً
ﺟزﺋﻳﺔ ،ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻋرﻓﻳﺔ ،أو ﺗﻌﺗﻣد ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺎت اﺋﺗﻼﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳس ﺣزﺑﻳﺔ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﺳس ﺑﻧﻳﺎت ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﻓرﻋﻳﺔ ،أو ُﻳﻌﺗﻣد ﻧظﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻧﺳﺑﻲ ،أو ادارة ذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷؤون )اﺣواﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺗﻌﻠﻳم ،(...ﺣﺻرﻳﺔ أو
ﻣوﺳﻌﺔ ،ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ،ﺗوﻓﻳﻘًﺎ ﺑﻳن ﺣﻘوق ﻓردﻳﺔ وﺟﻣﺎﻋﻳﺔ.

 -2ﻧﻘد أم اﻏﻧﺎء؟ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣوﺟودة ﻣﻧذ اﻟﻘدم ،وﻟﻛن اﻟدراﺳﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت،

ﻧﺳﺑﻳﺎ دراﺳﺗﻬﺎ طﻳﻠﺔ اﻛﺛر ﻣن
ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺟردة اﻛﺗﻣﻠت ً
ﺗﺎﻟﻳﺎ ﻧﻘد اﻟﻧظرﻳﺔ ،ﺑﻝ اﻟﻣطﻠوب اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻛﻣﺎﻝ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﺣدﻳد
ارﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ .ﻻ ﻳﺟدي ً
اﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺷﻛﺎﻝ واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺎﻻت ﻣﻳداﻧﻳﺔ.

اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻻﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺗﻌﻣﻳﻣﺎت اﻟﻣﺟردة ،ﺣﻳث ان دﺳﺎﺗﻳر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
وﺗﺗﻧﺎﻗض اﻟﻧظرﻳﺔ
ً
اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺳوﻳﺳ ار وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ وﻟﺑﻧﺎن ...ﻫﻲ ﺛﻣرة ﺳﻳﺎق ﺗﺎرﻳﺧﻲ واﺧﺗﻣﺎر وﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺛﻳق

وﺗﻘﺎﻟﻳد دﺳﺗورﻳﺔ اﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص وﺿﻌﻳﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت،
ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺧطر اﻟﻌزﻝ اﻟداﺋم .ﻟم ﺗﺗطور
ً
ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ً
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻓرﻳﻘﻳﺎ وآﺳﻳﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﺑﻌض اﻟﺑﻠدان
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻳﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ آن.

 -3ﻟﻳﺳت ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠطﺎﺋﻔﻳﺔ :ﻟﻳﺳت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳﺎت اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻝ ﻗد ﺗﻛون

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺣزﺑﻳﺔ أو أﺛﻧﻳﺔ أو ﻋرﻗﻳﺔ أو ﻟﻐوﻳﺔ ...أو ﻣذﻫﺑﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ.
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ﻣن ﻛﺗب وﻳﻛﺗب ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠطﺎﺋﻔﻳﺔ ،ﻳﻌﺗﻣد اﻟﺟزء ﻟﻧﻘد اﻻﺳﺎس اﻟذي ﻫو ﺗﺟﻧب اﻟﻌزﻝ اﻟداﺋم
ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻣﺑدأ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  .political participationﻳﻘﺗﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗطوﻳر

اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺣوﻝ اﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﺿﻣﺎن ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻻﻗﻠﻳﺎت ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر اﻟﻌزﻝ اﻟداﺋم
وﻫﻲ دراﺳﺎت ﺗﻔﺗﻘر اﻟﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.

اﺻﺑﺣت ﻋﺑﺎرة «طﺎﺋﻔﻳﺔ» ﻓﻲ اﻟﺗداوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻠﺔ ﻣﻬﻣﻼت ﻳرﻣﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﺣﺛون ﻛﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳرﺿﻳﻬم ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻳﺗطﻠب اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺗﺟزﺋﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر:

 -1ﻗﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟطواﺋف )اﻟﻣﺎدة  95ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ(.
 -2اﻹدارة اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺣﺻرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺑﻌض ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم )اﻟﻣﺎدﺗﺎن  9و 10ﻣن اﻟدﺳﺗور
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ(.

 -3اﻟﺗطﻳﻳف أو اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ واﻟﺗﻌﺻب واﻟذﻫﻧﻳﺎت اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ.

ﻟﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ .ﻓﺎذا اﻋﺗﻣد ﻧظﺎم ﻣدﻧﻲ اﺧﺗﻳﺎري ﻓﻲ اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻓﻬذا
ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺧطر اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ واﻟﻌزﻝ اﻟداﺋم .واذا اﻟﻐﻳت ﻗﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ ﻓﻬذا ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ
اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻳن .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ وﻻ ﺷك ،ﻣﺛﻝ ﻛﻝ اﻟﺷؤون اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﻳزة

ﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ.
وﻳﺣﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺳﺟﺎﻻت ﺣوﻝ اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﻲ واﻻطﻼﻗﻲ اﻟﻣﺗداوﻝ اﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ طﺑق ﻣن اﻻطﺑﺎق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
ﺑﺎﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ« .اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ» ﻣوﺟودة ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻛﺳﻝ اﻟﻔﻛري ،ان اﻟﺳﺑب ﻫو ...اﻟزﻳت! ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗد ﻳﻛون
ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذا اﻟطﺑق ﻏﻳر ﻟذﻳذ ﻧﺟزمً ،

اﺟﻣﺎﻟﻳﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗذوق( ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺑﻧدورة ،أو ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧﺿﺎر ،أو طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺗﺑﻳﻝ،
ﺳﺑب ﻓﺳﺎد طﺑق اﻟﺧﺿﺎر )وﻛﻠﻪ
ً

أو ﺳوء اﻟﺧﻠط أو ﻗدم اﻻﻋداد ...ان اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺳﺑﺑﻳﺔ  causalitéﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ دراﺳﺎت اﻛﺛر دﻗﺔ وﺻواﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﺳﺗﺷ ارﻓًﺎ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت وﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ .ان اﻟﺟزم ﺑﺳرﻋﺔ واطﻼﻗﻳﺔ ان «اﻟﺳﺑب» ﻫو «اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ» أو ان «اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ اﺳﺎس

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻠﺣد اﻻدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺑﺎب أو اﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
اﻟداء» ...ﻫو ً
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
 -4ﺻﻳﻐﺔ ﻓﺿﻠﻰ؟ ﻗد ﺗﻛون اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣض ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺟردة اﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ورﺑﻣﺎ

ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ وﻧﻣوذﺟﻳﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻗد ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌزﻝ اﻟداﺋم واﻟﻬﻳﻣﻧﺔ أو اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻘﺳري أو اﻻﺑﺎدة واﻟﺗﻬﺟﻳر
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺻﻔﺎء اﻻﺗﻧﻲ أو اﻟﺗﻘﺳﻳم .ﻟﻳس اﻟﺧﻳﺎر ﺑﻳن ﻧظﺎم ﻣﺣض ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﻧظﺎم ﺗواﻓﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﺳﺗوري

وﻏﺎﻟﺑﺎ ﺛﻣرة ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻋﻠﻰ اﺛر ﻧزاﻋﺎت ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺑدأ ﻛﻝ ﺷﻲء
ﻣﺳﺄﻟﺔ ارادﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺛﻣرة اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺎرﻳﺧﻲ،
ً
ﻟﻠراﺑﺢ  winner take all principleأو ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﻳق ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻣﻛﺎﻧﻳﺗﻪ ،ﺑﺎﻫظ اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ .ﻫذﻩ أﻧظﻣﺔ
ﻫﻲ «اﻟﺣﻝ» اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﻛن ،ﻻن «اﻟﺣﻝ» اﻻوﻝ ﻣﺳﺗﺣﻳﻝ أو ﺑﺎﻫظ اﻟﻛﻠﻔﺔ .وﻣن اﻻﻓﺿﻝ ﺗﺟﻧب اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻋﺑﺎرة

ﻏﺎﻟﺑﺎ «ﺑﺎﻟﺣﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ» ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻧﺎزﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳﻘﺔ
«ﺣﻝ» ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻻن اﻟﺣﻝ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ارﺗﺑط ً
ً
اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ «ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺷﻌوب».
 -5ﺣﺎﻻت ﻋدﻳدة :ﻟﻳﺳت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣرادﻓﺔ «ﻟﻠﺑﻧﺎن» ،ﺑﻝ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻧظرﻳﺔ ﺣﺎﻻت ﻋدﻳدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ،
ﻓﻲ ﺳوﻳﺳ ار وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ واﻟﻧﻣﺳﺎ واﻟﺑﻼد اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺟزر ﻓﻳدﺟﻲ وﺟزر ﻣورﻳس ...وﻟﺑﻧﺎن ﻫو ﻣﺟرد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن
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اﻟﺣﺎﻻت .ﻣن ﻳﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ ،دون اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻻﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺧرى وﺗﻣﺎﻳزاﺗﻬﺎ ،ﻻ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻏﻧﺎء اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ.
 -6ﻧظرﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺣدود :ﻟﻳﺳت اﻟﻧظرﻳﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان وطرﻳﻘﺔ ادارة اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻳﻬﺎ،
ﺣﻳث ان ﻛﻝ ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑذور ﻓﺳﺎدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺧطﻲ اﻟﺣدود اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ .ﻻ

ﻳﺿﻣن اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ذاﺗﻪ دون ﺗوﻓر ﺿواﺑط ﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻻدارة واﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ...

ﻣﻔﻬوم اﻟﺣدود  limiteاﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ روح اﻟﺷراﺋﻊ ﻟﻣوﻧﺗﺳﻛﻳو 8ﺣﻳث ان اﻟﺳﻠطﺔ –وﻛﻝ ﺳﻠطﺔ ًاﻳﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧظﺎم
وﺷﻛﻠﻪ وﺗﺻﻧﻳﻔﻪ– ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿواﺑط .ﻳﺗﺣدث اﻟﺑﻌض ﻋن اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗواﻓﻘﻳﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ «ﻓﻠﺗﺎﻧﺔ» ودون ﺿواﺑط وﺧﺎرج
اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺧﺿﻊ ﺗﻌﻳﻳن ﻋﻣداء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺳﻔراء وﻣدراء ﻋﺎﻣﻳن وﻣوظﻔﻳن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﺟراء

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﺧطﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ rule of
ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﺷﻐﺎﻝ ﻋﺎﻣﺔ وادارة اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ...إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺣﻘوﻗﻳﺔً .
 lawﺗﺣت ﺳﺗﺎر ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺿواﺑط.
ﻛﺑﻳر ،ان «ﺳﺑﺑﻪ» ﻫو «اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ» ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﺻﻐﻳر أو ًا
ًا
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻝ اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ،
اﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻟﻳس ﻓﻳﻬﺎ طﺎﺋﻔﻳﺔ وﻻ ﺗﻌددﻳﺔ ﻣذﻫﺑﻳﺔ ...ﻓﺎذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﺷﻐﺎﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻧﺗﺷر ً

اﻟﻘﺻوى ﻣﻠﻳون دوﻻر وﺗم ﺗﻠزﻳﻣﻬﺎ ﺑﺧﻣﺳﻳن ﻣﻠﻳون دوﻻر ...ﻓﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ
ﺣﺗﻣﺎ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ وﻣذﻫب ﻓﻬذا ﻣوﺿوع آﺧر ...وﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ
واﻟﺿﺧﻣﺔ؟ واذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻫو ً
واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ أو اﻟزﺑﺎﺋﻧﻳﺔ.

ان اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ رﻛﺎﺋزﻫﺎ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺑذور اﻟﻔﺳﺎد ﻟم ﻳﻌد
ﺑر ًﻳﺋﺎ ،اذ ﻳﺳﺗﻐﻝ ﺳﻳﺎﺳﻳون ﻓﺎﺳدون وﻣﻔﺳدون اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻫذا ﻟﺗﺑرﺋﺔ ذاﺗﻬم ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻊ ﺑرﻛﺔ ﻣﺛﻘﻔﻳن
ﻳﺗﻬﻣون اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﺗﻬﺎم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن وﺗﺧطﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ .ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﻼم اﺣد

طﺎﺋﻔﻳﺎ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧرﻳد ﺣﺻﺗﻧﺎ»! ﻳﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﺣﺻﺗﻪ ﻫو ،ﻻ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻟﻧﺎﻓذﻳن« :طﺎﻟﻣﺎ ان اﻟﻧظﺎم
ً
ﺗﺎﻟﻳﺎ اﺷد
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد ﺣﻘوﻗﻳﺔ وادارﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻘﻳﺎدﻳﻳن ﻓﻲ ادارة اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻣﺎرس ً

ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺣق ﻣﻊ ﺑرﻛﺔ ﺑﺎﺣﺛﻳن وﻣﺛﻘﻔﻳن ﻳﻌﻣﻣون اﻻدراك اﻻطﻼﻗﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ« :ﻫذا ﻫو اﻟﻧظﺎم
اﻻﻋﻣﺎﻝ
ً
اﻟطﺎﺋﻔﻲ»! ان اﻟﻧظﺎم ﻫذا -ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﺳوأ ﻣظﺎﻫرﻩ وﻛﻣﺎ ﻛﻝ ﻧظﺎم– ﻳﺗﺿﻣن ﺿواﺑط ﺣﻘوﻗﻳﺔ وان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ
اﻟﺿواﺑط ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ اﻻدﻧﻰ.

 -7اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﻳﺛﺎق واﻟدﺳﺗور واﻟﺣﻛﻣﻳﺔ :ان ﻫذا اﻟﺗﻣﻳﻳز اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣوﻝ

وﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻔﺎﻋﻼت
ﻣﻌﺎ وﻫﻲ ﺛﻣرة ﻧزاع ووﻓﺎق
ً
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻌددﻳﺔ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣواﺛﻳق ﺛواﺑت وﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻳش ً
ﺗﺎﻟﻳﺎ ان ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣواﺛﻳق ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .اﻣﺎ اﻟدﺳﺗور ،ﻓﻬو ﺗﺟﺳﻳد ﻓﻲ
اﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﻳﺟب ً

ﻧﺻوص وﺿﻌﻳﺔ ﻻﺻوﻝ اﻟﺣﻛم وﻋﻣﻝ اﻟﺳﻠطﺎت .اﻣﺎ اﻟﺣﻛﻣﻳﺔ  ،gouvernanceﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗطﺑﻳق

ﻓﺳﺎدا ﻓﻲ
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ .ﻣن ﻳﻧﺗﻘد ﻣﺛﻼً ﺗطﺑﻳﻘًﺎ ﺳﻳًﺋﺎ ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ أو ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب أو ً
اﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ...وﻳﺻب اطﻼﻗﻳﺔ ﻧﻘدﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺟواﻧب اﻟﻣﻳﺛﺎق واﻟدﺳﺗور ،ﻫو ﻛﻣن ﻳﻧﺗﻘد اﻟﺣب ﻻﻧﻪ ﺗوﺟد
دﻋﺎرة .ﻳدﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﺻوﻝ اﻟﺣﻛم.

 -8ﻓﻛر ﻧظري وﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ آن ﺑﺣﺛًﺎ ﻋن ﻣواﻗﻊ اﻟﻣظﺎﻟم :ﻻ ﻳﺗﻧﺎﻗض اﻟﺑﺣث اﻟﻧظري ﻣﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس

اﻟﻔﻛر اﻟﻧظري اﻻﺻﻳﻝ واﻟﻔﺎﻋﻝ ﻫو اﻟذي ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت .ﻟﻣﺎذا ﻻ ﻳﺗم اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﻫو

ﻣﻣﻛن وﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣظﺎﻟم ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻطﻼﻗﻳﺔ؟ ﺗﺷﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﺳﺟﺎﻻت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺻﺎﺣب ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ

وﻣﺳوق ادوﻳﺔ .ﻳرﻳد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺳوﻳق ادوﻳﺗﻪ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻳطﻠب اﻻدوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻳﻬﺎ .وﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ
ّ
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اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﻝ اﻟرأس واﻟطرﺑوش :ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﻳن اﻟرأس واﻟطرﺑوش ﻓﻬﻝ اﻟﺣﻝ
ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ اﻟطرﺑوش ام ﺗﻛﺳﻳر اﻟرأس؟ ﻳﻣﻛن ،اﻋﺗﻣﺎد «اﻟﺣﻝ» اﻟﺛﺎﻧﻲ اي ﺗﻛﺳﻳر اﻟرأس .ﻻ ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻫذا «اﻟﺣﻝ» ﻣﻊ

ﺗﺷﺧﻳص اﻟواﻗﻊ ﺑﺄن اﻟرأس ﻏﻳر طﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺿﺧﺎﻣﺗﻪ! ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻛﻠﻔﺔ وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .وﻣﺎ ﻓﺎﺋدة
اﻟطرﺑوش ﺑﻌد ﺗﻛﺳﻳر اﻟرأس؟ اﻧﻪ ﻳﺻﻠﺢ ﻟرأس آﺧر.

ﻳر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻳﺳت ،ﻓﻲ اي ﻣﻧﺣﻰ أو ﺷﻛﻝ ﻣن اﻻﺷﻛﺎﻝ ،ﺗﺑر ًا
اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻋن أي ﺻﻳﻐﺔ ،ﻓذة ﻛﺎﻧت ام ﻏﻳر ﻓذة.
دﻓﺎﻋﺎ
ً
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ،وﻟﻳﺳت ً

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘر واﻟﻣﻌﺎﻗﻳن
ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ان ﺟﻣﻌﻳﺎت اﻫﻠﻳﺔ ﺗﻣرﺳت ً
ﻣرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص ،دون ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻫﻠﻳﺔ اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ًا
واﻟﺳﺟﻧﺎء ...وﻟﻛن اﻟﻔﻛر اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌرﺑﻲ ظﻝ ً

 advocacyﻋن ﻗﺿﺎﻳﺎ دﺳﺗورﻳﺔ ﻣﺣددة وﺧﺎرج اﻟﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣﺗداوﻝ« :ﻫذا ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﺋﻔﻲ»! ،و «ﻫذا ﻫو ﻣﻳﺛﺎق
ﺳﺎدا ،ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ «ﺑﺎﻟﻧظﺎم
ﻓﺳﺎدا واﻓ ً
1943م» و«ﻫذا ﻫو اﻟطﺎﺋف» ...ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ وﻳﻔﻌﻠﻪ وﻳﻌﻣﻣﻪ ﺳﻳﺎﺳﻳونً ،
ﻏﺎﻟﺑﺎ
اﻟطﺎﺋﻔﻲ» ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد وﻣﺣدود دﺳﺗورًﻳﺎ ،وﻻ ﻣﻳﺛﺎق 1943م وﻻ ﺑوﺛﻳﻘﺔ اﻟوﻓﺎق اﻟوطﻧﻲ ،...وان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ً
ﻧﺻﻳﺔ .ان اﻟﻧص ﻻ
اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﻳﺔ .اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣوﺿوع آﺧر ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ ﻣﺟرد ﺗﻌدﻳﻼت دﺳﺗورﻳﺔ ّ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺧﺎرج اﻟﻧص ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ،وﺗوازن اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻳﺿﻣن ذاﺗﻪ وﺿﻣﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻛﻣن ً
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ،واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ،واﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ.

ﺣﺻر وﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 65
ًا
اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ أو اﻟﺗواﻓﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﺳﺗوري
ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻘﺻﻲ واﻟﺗطوﻳر ،اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة.
2
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ وﺗﻧوع اﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗطﺑﻳق

9
ْت ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﺻﻧﻳف ُﻣﻌﺎﺻر ﻟﻼﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ َ .ﺑدأ ُ
اﻋداد اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ وﺗﺄﺻﻳﻝ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ واﻏﻧﺎﺋﻬﺎ .10ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋدﻳدة

ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ،
ﺗﻧوﻋﺎ ً
اﺧرى ﻏﻳر ﻟﺑﻧﺎن ،ﻣﺛﻝ ﺳوﻳﺳرا ،ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ ،اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،اﻟﻧﻣﺳﺎ ،...اي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ً
ﻋرﻗﻳﺎ ...ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟدﺳﺗور اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳدرﺳون ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ،ﻛﺎﻧوا ﻳﻌﺗﺑرون
ﻟﻐوﻳﺎ،
ً
دﻳﻧﻳﺎً ،
اﺗﻧﻳﺎً ،
ً
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻟﺑﻌض اﻻﻗﻠﻳﺎت ﻓﻲ ﺷؤون ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻗﺿﺎﻳﺎ «ﺧﺎﺻﺔ»
وﻳﺟﻬﻠون دراﺳﺗﻬﺎ.

ﺳﻧﺔ 1986مُ ،ﻧظم ﻣؤﺗﻣر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻓراﻳﺑورغ ﺑﺈدارة ﺗﻳودور ﻫﻧف  ،Theodor Hanfﺿم اﻟﻌدﻳد ﻣن
ﺗﺑﻳن ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓرﻳدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ  ،sui generisوﻫﻲ ﻛﻣﺎ ّ
اﻻﺧﺻﺎﺋﻳﻳن ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ً

ت ﺣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر ،ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳوﻳﺳ ار واﻳرﻟﻧدا واﻟﺳودان وﻗﺑرص واﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎنَ ...ﻛﺗَْﺑ ُ
اﻟﻣؤﺗﻣر« :اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔرﻳدة ﺗﻠﺗﻘﻲ».11
ﻟﻛن ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻻﺧرى اﺧذوا ﻳﻘوﻟون ان ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻣﺳﺗوردة ،ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ اﻗﺻﻰ
اﺳﺎﺳﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﻳﺔ ،اي ان ﻛﻝ اﻟﻧظرﻳﺎت ﻣﺳﺗوردة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
درﺟﺎت اﻻﻏﺗراب  !alienationاﻋﺗُ ِﻣد ﻟﺑﻧﺎن
ً
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ! ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ُﻋ ِﻘد ﻓﻲ اﻻوﻧﺳﻛو ﺳﻧﺔ 1970م ﺣوﻝ اﻧﻣﺎط ﻧﺷوء اﻻﻣم ،ﻗدم ﻫﺎﻧس داﻟدﻳر Hans

 ،Daalderوﻫو ﺳوﻳﺳري ،دراﺳﺔ ذﻛر ﻓﻳﻬﺎ ﺳوﻳﺳ ار واﻟﻧﻣﺳﺎ وﻟﺑﻧﺎن ﻛﺣﺎﻻت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗواﻓق.12
ﻛﻣﺎ ان ﺟﻳرار ﻟﻳﻬﻣﺑرغ  Gerhard Lehmbruchﻋرض اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرﻳن ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ،

وﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﺑﻧﺎن ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣوذﺟﻳﺔ .13ﺳﺎﻫم ﻟﺑﻧﺎن ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﺑﺗطوﻳر اﻟﻧظرﻳﺔ .ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼﻝ ذﻟك ان ﻛﻝ
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اﻟﻧظرﻳﺎت ﻣﺳﺗوردة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ .ﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻻﻧﻣﺎط ﺑﻐﻳﺔ اﻏﻧﺎﺋﻬﺎ ،ﺑدﻻً ﻣن
ﻧﻘدﻫﺎ.

ﺗﻌﺗﻣد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺳﻳﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت،

وﺗﻌﺗﻣد اﺷﻛﺎﻻً ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ أو اﺷﻛﺎﻻً ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﻛوﺗﺎ ،أو اﺷﻛﺎﻻً ﻣن اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ أو

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ...ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ.

اﻳﺿﺎ ﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻳﻣزﺟون ﺑﻳن اﻣراض اﻟﻧظﺎم وطﺑﻳﻌﺗﻪ .ﻟﻛﻝ ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﺳد اﻻﻧﺳﺎن
ﻫﻧﺎك ً
اﻣراﺿﻪ .اﻣراض اﻟﻌﻳن ﻫﻲ ﻏﻳر اﻣراض اﻟﻛﻠﻰ ،وﻏﻳر اﻣراض اﻟﻛﺑد ،واﻣراض اﻟﻣﻌدة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻣراض
ﻋﻠﻣﺎ ان اﻣراض اﻟﻣﻌدة ﻣﺛﻼً ﺷﻲء ووظﺎﺋف اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺷﻲء آﺧر ،وﻋﻣﻠﻳﺔ
اﻻﻋﺿﺎء اﻻﺧرىً ...
ﻣﻧﻬﺟﻳﺎ .ﻛﻝ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑذور ﻓﺳﺎدﻫﺎ.
اﻟﺧﻠط ﺑﻳن اﻻﻣرﻳن ﻳﺗﺿﻣن ﺧطﺄ
ً

ُوﺿﻌت دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﻟﺑﻧﺎن ،اﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ،ﺟزر ﻓﻳدﺟﻲ ،ﺳوﻳﺳرا ،ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ،ﻛﻳﻧﻳﺎ ،ﻛﺎﻟﻳدوﻧﻳﺎ اﻟﺟدﻳدة ،اﻟﻬﻧد...
ﺑﻠدا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﻌﺗﻣد ﺳﻳﺎﻗﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﻓﻲ آن.
ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ اﻻرﺑﻌﻳن ً
ﻟﺑﻧﺎن ﻫو ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق اﻏﻧﻰ اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ أو اﻟﺗواﻓﻘﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﺑﺣث
ﻓﻲ اﺷﻛﺎﻝ ﺗطوﻳرﻫﺎ .ﻫﻧﺎك ظروف ﻣؤاﺗﻳﺔ واﺧرى ﻏﻳر ﻣؤاﺗﻳﺔ ،ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ .ﻧﺟد ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻌدﻳد ﻣن

اﻟظروف اﻟﻣؤاﺗﻳﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ،اوﻟﻬﺎ ان ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ اﻗﻠﻳﺎت.
ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻟﻬذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ:

 ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳث ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻛﺛرﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺑرص. ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳث ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن اﻻﻛﺛرﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ. -ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻳث ﻛﻝ اﻟطواﺋف اﻗﻠﻳﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.

وﻟدى ﻟﺑﻧﺎن ﺗﻘﺎﻟﻳد ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﻳﺔ وﻫو ﺑﻠد ﺻﻐﻳر ﺣﻳث ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﻋﻣﺎﻝ .14ﻟﻛن ﻳﻌﻳش

اﻳﺿﺎ ظروﻓًﺎ ﻏﻳر ﻣؤاﺗﻳﺔ ،ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺟوار ﻏﻳر دﻳﻣﻘراطﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺟوار ﺻﻬﻳوﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫو ﻧﻘﻳض
ﻟﺑﻧﺎن ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻫذا اﻟﻣﺣﻳط
اﻟﻧﻣوذج اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ .ادﺧﻠت اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗرادف ﺑﻳن ﻫوﻳﺔ وﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔً .
اﻳﺟﺎﺑﺎ.
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،وﻗﻠﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻳﻪ
ً
ً
اﻣر آﺧر ﺳﻠﺑﻲ وﻫو ﻋدم ادراك اﻟوﻻءات اﻟﻔوﻗﻳﺔ ﻟﻠﺷﺄن اﻟﻌﺎم ،اي ان اﻟوﻻء ﻟﻠدوﻟﺔ ﺿﻌﻳف ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ

اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ،اﻻ ان اﻟوﻻء ﻟﻠوطن ﺑدأ ﻳظﻬر ﻓﻲ  14ﺷﺑﺎط 2005م .ﻛﻣﺎ ان ﻫﻧﺎك ﻋدم ادراك ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻋﻝ
اﻟرﻏم ﻣن ان ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺑﻧﺎن ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣداﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺋﺔ ﺳﻧﺔ ﺧﻠت ،وﻗد ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ

اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳون ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ظﻠت اﻟﻧواﻓذ واﻻﺑواب ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج .ﻗدﻣت اﻟطواﺋف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ واﻟﺷﻬداء .ﻛﻝ ﻣن اﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﺣروب ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺳﻘط ﺿﺣﻳﺔ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.
ﻧﺄﻣﻝ ان ﺗﻛون اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎن ﺳﻧﺔ 2005م ﻗد َوﻟﱠدت اد ار ًﻛﺎ ﻣﺷﺗرًﻛﺎ ﻋﻧد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن ﻟﻠﺧطر
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟذي ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻣوﻩ ُﻳ َوﻟﱢد درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺿﺎﻣن.15

اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺷروط اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ،وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﺳﺗورﻳﺔ.

ﻳﻘوﻝ اﻟﺑﻌض ان اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺗﺣوﻝ دون ﺑﻧﺎء اﻟﻣواطن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ .ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻏﻳر ﻣﺛﺑﺗﺔ .ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك:
ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ ﻣؤﻟف ﻣن ﻋﺷرة ﺷﻘق ﻳﻘطن اﺣدﻫﺎ ﺷﺧص ﺑﻳﺗوﺗﻲ ،اﻧﻌزاﻟﻲ ،ﻓﺋوي ...ﻻ ﻳﻘﻳم ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻳراﻧﻪ ،اﻻ

اﻧﻪ ﻳدﻓﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻳﺣﺗرم ﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎء وﻳﺷﺎرك ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺟﻧﺗﻬﺎ ،ﻓﻣﺎ ﻫﻣﻧﺎ ان ﻛﺎن
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وﻓﺋوﻳﺎ؟ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗرﺑﻳﺔ وﺗﺛﻘﻳف .اﻟﻣواطﻧﻳﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ
وﺑﻳﺗوﺗﻳﺎ
اﻟﻳﺎ
ً
ً
اﻧﻌز ً
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻌدد اﻟطواﺋف ،ﺷرط ﺗوﺳﻳﻊ وﺗﻌﻣﻳم ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺷﺗرك.
ﻳﺗﺣدث ﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ،أو اﻟﺗواﻓﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﺳﺗوري ،ﻛﻣﺎ ﻟو اﻧﻬﺎ ﺧﻳﺎر ارادي

 ،volontaristeاﻻ ان اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻳﺳت ارادﻳﺔ ﺑﻝ واﻗﻊ .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺗوﻓر ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻳﺎرات ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺑرص ،اﻳرﻟﻧدا ،ﺟزر ﻓﻳدﺟﻲ ،اﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ،ﺳوﻳﺳرا ...وﻫذﻩ اﻟﺧﻳﺎرات ﻫﻲ :اﻣﺎ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ
ﺑﺎﻟﺿم أو ﺑﺎﻟﻔرز أو ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳم ،أو ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻟﺑﺷر ﻋن طرﻳق اﻻﺑﺎدة أو اﻟﺗﻬﺟﻳر أو اﻟﺗطﻬﻳر اﻻﺗﻧﻲ ،أو اﻻدﻣﺎج

اﻟﻘﺳري ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺣﻳث أُرِﻏم اﻟﺑﻠﻐﺎرﻳون ﻣن اﺻﻝ ﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر اﺳﻣﺎﺋﻬم ،أو ﻣﺛﻝ اﻻﺗﺣﺎد
طﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﻓﻲ آن .ﻳﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ .واﻟﺧﻳﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻋﺗﻣﺎد أﻧظﻣﺔ ﺗدﻣﺞ اﻧﻣﺎ ً

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻌد ﻧزاﻋﺎت.
ً
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﻣط ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻛﺛرﻳﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ أو ﻣرﻛﺑﺔ .ﺑﻌد ﺛﻼﺛﻳن ﺳﻧﺔ ﻓﻲ

اﻟﺧﻼف ﺑﻳن اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت واﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،وﻗﻌت ﺳﻧﺔ 1648م ﻣﻌﺎﻫدة وﺳﺗﻔﺎﻟﻳﺎ .16وﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن
وﺑﻌد ﺗرﺷﻳﺢ ﺑﺷﻳر اﻟﺟﻣﻳﻝ ﺳﻧﺔ 1982م ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺻدر ﻋن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻳﺎن ورد ﻓﻳﻪ« :ﻟﺑﻧﺎن ﻻ
ﻳﺳﺎس ﺑﺣﻛم اﻻرﻗﺎم» .17وﻓﻲ اﻻﺳﺎس ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺎت اﻻوروﺑﻳﺔ اﻟﺻﻐرى ،اي ﺳوﻳﺳ ار واﻟﻧﻣﺳﺎ واﻟﺑﻼد

اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ،ﻛﻣﺛﻝ وﻛذﻟك ﻟﺑﻧﺎن.

ﻳطورﻫﺎ وﻓق اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ .واﻟﻧﻘد ﻫﻧﺎ ﻻ
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻻ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ،وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻛﻝ ﺑﻠد ان ّ
ﻳﻔﻳد ،ﻓﻬو اﺷﺑﻪ ﺑﻣن ﻳﻘﺻد اﻟطﺑﻳب وﻳﺧﺑرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرﺣﺔ ،ﻓﻳﺟﻳﺑﻪ اﻟطﺑﻳب :اﻧﺎ ﺿد اﻟﻘرﺣﺔ ،ﺑدﻻً ﻣن ان
ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ.

ﻟﺑﻧﺎن ﻫو ﻣﺧﺗﺑر دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ راﺋدة ﻓﻲ ٍ
ﻋﺎﻟم ﻳﺗﺟﻪ اﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻧﺣو أﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ آن .ﺳﺑب ذﻟك
ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻬوﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ .اﻋﺗﺑر ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ان اﻟﻌﺻرﻧﺔ ﺳوف ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻬوﻳﺎت

اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﺗؤدي إﻟﻰ اﻧدﻣﺎج اﻛﺑر ،اﻻ ان اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﺛﺑﺗت ان اﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻟﻳﺳت آﻟﺔ ﺗﺟﺎﻧﺳﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻛس ﺗﻧﻣﻲ اﻟﻬوﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﺗزﻳد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن .ﻳﻣﻛن ﻣﺷﺎﻫدة ذﻟك ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻳوﻣﻧﺎ ،ﺣﻳث ﻟﻛﻝ ﻓرد طرﻳﻘﺗﻪ وﺣرﻳﺗﻪ ،اﻻب واﻻم واﻻوﻻد ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻣﻧذ ارﺑﻌﻳن
ﻣﺳﺎر واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ.
ًا
ﺳﻧﺔ ،ﺣﻳث ﻛﺎن اﻻب ﻳﻘرر

ﺗﻧوﻋﺎ ﺿﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻳﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﺗﻧوع ان ﻳﻛون ﻋﻧﺻر ﺗﻔﻛك ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ان ﻳﻛون ﻋﻧﺻر ﻏﻧﻰ.
ﻧﺟد اﻟﻳوم ً
ﺗﺟرﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻏﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻔﺗرض اﻗﻠﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث اﻟدوﻟﻳﺔ .ﻟدى ﻟﺑﻧﺎن اﺟﺎﺑﺎت
ﻣﻔﻳدة ﻻﻳرﻟﻧدا وﻻﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ وﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﻟﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ...

ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ :اﻧﺎ ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﺣض وﺿد اﻟﻔدراﻟﻳﺔ وﺿد اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ !...ﻛﻝ
ﺟﺎﻫز ﻛﺷﻘﺔ ﻣﻔروﺷﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﺗﻳﺣﻬﺎ ،ﺑﻝ
ًا
ﻧظﺎﻣﺎ
ﻧظﺎم ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻣراض وﻋﻠﻰ ﺑذور ﻓﺳﺎدﻩ .اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻳﺳت
ً
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺎت وآﻟﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.
ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺷﺧﻳص ﺛم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ .ﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﻘد

اﻳﺿﺎ ﻷﻣراﺿﻬﺎ
ﻣﻧظوﻣﺔ
ً
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺿﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻓﺗراض ان ﻣﻧظوﻣﺔ اﺧرى ﺑدﻳﻠﺔ ﻫﻲ ﻏﻳر ﻣﻌرﺿﺔ ً
اﻟﺧﺎﺻﺔ! ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ،اﻻﻧطﻼق ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻣرﺿﻳﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اﺳﺑﺎب اﻟﺟﻧوح اﻟﻣرﺿﻲ واﻳﺟﺎد

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ .ﻓﻼ ﺗوﺻف ادوﻳﺔ اﻟرﺷﺢ ﻷﻣراض اﻟﻘﻠب ،وﻻ أدوﻳﺔ ﺗﺻﻠب اﻟﺷراﻳﻳن ﻷﻣراض
اﻟﻌﻳن...

ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أﻣراض ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ؟ أﺑرز ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﺳﺗﺔ:
8

 -1ﺿﻌف أو ﻓﻘدان ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﺑﺳﺑب اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻻﺋﺗﻼﻓﻳﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس
ﻧﻳﺎﺑﻲ ﻣﺻﻐر.

 -2اﻟﺟﻣود أو اﻟﺑطء ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر ،ﻷن اﻷﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺟردة ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،وﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻳﺗو.
 -3ﺗطﺑﻳق ﻣوﺣش ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺧﺻﻳص أو اﻟﻛوﺗﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ أو اﻟزﺑﺎﺋﻧﻳﺔ.

 -4ﺿﻌف ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟﺳر ﺗﻔﺎوﺿﻲ ،ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌددﻳﺔ ﻣراﻛز ﺗﻘرﻳر ،وﺑﺳﺑب ﺿﻌف ﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
ﺻﻠﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن.

 -5ﺗد ﱡﺧﻼت ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻗﻠﻳﺎت وﻗوى ﺣزﺑﻳﺔ ذات اﻣﺗداد ﺧﺎرﺟﻲ.
 -6ﺗﺑﻧﻳن  structurationطﺎﺋﻔﻲ ﻟﻘﻳﺎدات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو اﻗطﺎب ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر دﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ اﻗطﺎب.

ان ﻧﻔﻲ اﻟﻣرض ﻋن أي ﻣﻧظوﻣﺔ ﻫو ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻓﻲ ﺣﻳن ان اﻻﺛﻧﻳن ﻣﺗﻼزﻣﺎن.

ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ
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ﻟﻳﺳت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻣﺞ ﺳﻳﺎﻗﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﻓﻲ آن أﻧظﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧون ،hors-la-loi
وﻣﺣوِرﻳﺔ ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻗواﻋد ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ،
ﺑﻝ ﻫﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
َ
ان ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،أو ﺟﻐراﻓﻳﺔ.
ﻳﻧدرج ﻣﻔﻬوم «اﻻﺟراﺋﻳﺔ» ﻓﻲ وﺻف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ

اﻟﻣرﻛب .ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟذات ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرة

ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ،ﻓﻲ دﺳﺗور اﻻردن )اﻟﻔﺻﻝ ،(4واﻟﺑﺣرﻳن )اﻟﺑﺎب ،(4وﺗوﻧس )اﻟﻔﺻﻝ ،(3واﻟﺟزاﺋر )اﻟﻔﺻﻝ،(6
واﻟﺳﻌودﻳﺔ )اﻟﺑﺎب ،(6واﻟﺳودان )اﻟﻔﺻﻝ ،(2وﺳورﻳﺎ )اﻟﻔﺻﻝ ،(2وﻋﻣﺎن )اﻟﻣﺎدة ،(44وﻗطر )اﻟﻔﺻﻝ ،(4واﻟﻛوﻳت

)اﻟﻔﺻﻝ ،(4وﻣﺻر )اﻟﻔﺻﻝ ،(3وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ )اﻟﺑﺎب ،(2واﻟﻳﻣن )ﻓﺻﻝ .(2اﻣﺎ ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﻣﻐرب ﻓﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﺑﺎرة

«اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ» )اﻟﻔﺻﻝ.(63

واﺷﺗﻘﺎق ﻛﻠﻣﺗﻲ «و ازرة» و «وزﻳر» ﻣن اﻻﺻﻝ اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ  ministerium/ministerﻫو اﻛﺛر اﻧطﺑﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ،وﻫﻣﺎ ﺗﻌﻧﻳﺎن اداء ﻣﻬﻣﺔ وﺧدﻣﺔ وﻟﻳس اﺣﺗﻛﺎر ﻗوة وﻧﻔوذ .واﻣﻛﺎن ﺗﺄﻟﻳف
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻗﺗراح اﻟﻧﺎﺋب ﻧﻌﻣﺔ اﷲ اﺑﻲ ﻧﺻر ،18أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﻌض اﻻﺣﻳﺎن
ﺣﻛوﻣﺎت ﻣن ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،
ً
ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻗراط )اﻟﻣﺎدة  28ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ( ،ﻫو اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻻﺟراﺋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ،ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﻬﻣﺔ

ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌزﻝ ﻋن اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ.
اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﻳﻣﺎرﺳﻪ
ﺗﺎﻟﻳﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ً
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺗﻛون ً
ً
ﺿﻣﺎﻧﺎ
ﺗﺧﺿﻊ ﺣﻛوﻣﺎت اﻻﺋﺗﻼف ﻟﻘواﻋد ﺣﻘوﻗﻳﺔ .وﻻ ﺗﺿم ﺣﻛوﻣﺎت اﻻﺋﺗﻼف ﻛﻝ اﻻﻗطﺎب واﻻﺿداد ،وذﻟك
ً
ﻻرﺑﻊ ﻗواﻋد ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت:

 -1اﻟﺣد اﻟﺿروري واﻟﻣﻌﻘوﻝ ﻣن اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوزاري.

 -2ﺗوﻓر ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺣﻛم ﻻ ﻳﻌطﻝ دورﻫﺎ ﺑﺳب ﺗﺣوﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﻧواب ﻣﺻﻐر ﻳﺿم ﻛﻝ ﺗوﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺟﻠس وﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ.

 -3ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺣﻛم أي ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻋﻣﺎﻝ اﺟراﺋﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات.
 -4ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ

ﻣﺻﻐر واذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﺗﺿﺎﻣن وزاري ﻳﺷﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ اﻟوزاري اﻟﺗﻲ
ًا
ﻧﻳﺎﺑﻳﺎ
ﻣﺟﻠﺳﺎ ً
ً
ﻧﺎﻟت ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس.
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ﻳﻔﺗرض ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ان ﻻ ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺟﺎﻟس ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻣﺻﻐرة ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ دﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ اﻗطﺎب
ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .ﻳﺳﺗﻧد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ
 élitocratieواﻟﻰ اﻻﻟﻐﺎء
ً
اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻗ ارراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ.19
ﻳﺧﺗﻠف ﺳﻳﺎق اﻟﺗﻘرﻳر ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺟﻐراﻓﻳﺔ .ﻓﻲ ﻓدراﻟﻳﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﺣﻳث اﻟوﺣدات ﻣﺣددة

اﻓﻳﺎ ،ﻳﻌﻣﻝ ﺳﻳﺎق اﻟﺗﻘرﻳر ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺧﺗص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺑﺷؤون
ﺟﻐر ً
ﻣﺣددة دون ﻣﺧﺎطر ﺷﻠﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،اذا ﺷﻣﻝ اﻟﻔﻳﺗو اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﻓدراﻟﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻳزان ﻣﺗﻌدد ﻣن  18طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ً
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻛﺎﻓﺔ ،أو ﻋدد واﺳﻊ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺗﺗﺧطﻰ اﻝ  14ﻗﺿﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،65ﻓﻘد ﻳؤدي اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻛم .ingouvernable

ﻣﻧﺗظﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻓدراﻟﻲ
ﺳﻳر
ﻳﺿﻣن ﺗوزﻳﻊ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ًا
ً
ﺣﺻرﻳﺎ،
ﺟﻐراﻓﻲ .ﺗﻔﺗرض اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻔﻳﺗو ﻣﺗﺑﺎدﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺿﻣﺎن ﺷروط ﺗﺑﺎدﻟﻳﺗﻪ  mutualitéوان ﻳﻛون
ً

وان ﻳﻣﺎرﺳﻪ وزراء ﻣﺗﻌددون ﻻ ﻳﺷﻛﻠون ﺑﺎﻟﺿرورة ﻛﺗﻠﺔ و ازرﻳﺔ واﺣدة ،ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،واﻻ ﺗﻔﻘد اﻟﺣﻛوﻣﺔ

ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم.
ِ
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذا
ﻻ ُﻳدﺧﻝ اﺗﻔﺎق اﻟدوﺣﺔ ﺗﺎرﻳﺦ  2008/5/21أي ﻗﺎﻋدة دﺳﺗورﻳﺔ ﺟدﻳدة ،اذ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗوﺿﻳﺢ اﻟﺗﺎﻟﻲً « :
ﻫو اﻻﺳﻠوب اﻻﻣﺛﻝ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟرﺋﻳس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ».20
ﻳؤدي ﺗﻔﺳﻳر آﺧر ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة  65ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻛم  ،ingouvernableواﻟﻰ

ﺗﻐﻳﻳر ﺟذرًﻳﺎ ﻓﻲ ﻣرﺗﻛزات اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ وطﺑﻳﻌﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻪ
ًا
ﺧرق ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب
اﻟﻔدراﻟﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ،اذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻣﺗﺄرﺟﺣﺔ ﺑﻳن ﺳﻳﺎق ﺗﻘرﻳري ﺷﺧﺻﻲ وﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ آن .وﻻ ﻳﻣﻛن ان
طَﺑﻲ ﺳﻠطﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑدأ وﺣدة اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ.
ﻳﺿم أي ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺣﻛوﻣﻲ ﻗُ ْ
اﻟﺑﺎﺣث اﻟذي ﺗﺎﺑﻊ اﻻﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻻﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﺿﻳرﻳﺔ ﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻟوﻓﺎق اﻟوطﻧﻲ-
اﻟطﺎﺋف ﺗﺎرﻳﺦ 1989/11/5م واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ 1990/9/21م ،ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎدة  65ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ

ﻣﻣﻳز ﻓﻲ اﻟﻣﺧﻳﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳزان ﻣﺗﻌدد ﻣن  18طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ .ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة :65
اﺑداﻋﺎ ًا
ً
اﻟﻣﺎدة  -65ﺗﺻﺑﺢ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ )ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري رﻗم (...) :(90/9/21-18

 -5ﻳﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء دورًﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻘر ﺧﺎص وﻳﺗرأس رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣﺿر .وﻳﻛون اﻟﻧﺻﺎب
اﻓﻘﻳﺎ .ﻓﺈذا ﺗﻌذر ذﻟك ﻓﺑﺎﻟﺗﺻوﻳت ،وﻳﺗﺧذ ﻗ ارراﺗﻪ ﺑﺄﻛﺛرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻛﺛرﻳﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻋﺿﺎءﻩ وﻳﺗﺧذ ﻗ ارراﺗﻪ ﺗو ً

اﻟﺣﺿور .اﻣﺎ اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣرﺳوم ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ.
وﻳﻌﺗﺑر ﻣواﺿﻳﻊ اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺗﻌدﻳﻝ اﻟدﺳﺗور ،اﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﻐﺎؤﻫﺎ ،اﻟﺣرب واﻟﺳﻠم ،اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ،

اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟﺧطط اﻻﻧﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟطوﻳﻠﺔ اﻟﻣدى ،ﺗﻌﻳﻳن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻻوﻟﻰ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ،اﻋﺎدة
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﻳم اﻻداري ،ﺣﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ،ﻗواﻧﻳن اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ،
اﻗﺎﻟﺔ اﻟوزراء.

اﻓﻘﻳﺎ» ﻫﻲ ﺗﻌرﻳب دﺳﺗوري ﻟﻌﺑﺎرات ﻣرادﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت اﺟﻧﺑﻳﺔ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ أو ﺑﺗﻌﺑﻳر اوﺿﺢ أﻧظﻣﺔ
ﻋﺑﺎرة «ﺗو ً
ﺗﺎﻟﻳﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣﺗداوﻝ ﺑﺷﺄن ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻳن
ﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ،ﻻﻧﻬﺎ ﺗدﻣﺞ اﻧﻣﺎ ً
طﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﻓﻲ آن .ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ً

اﻓراد «ﻳﺗواﻓﻘون» ،ﺣﻳث ان ادارة اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد دﺳﺗورﻳﺔ .ﻳرﻣﻲ اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﻣوﺿﻌﺔ ﺣﻘوﻗﻳﺔ ،أي
وﺣﺻر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺣددة.
ًا
ﻧﻣط ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑﺎﻻﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ
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أﻣﺎ ﻗﺎﻋدة اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ،وﻟﻛن ﺿﻣن ﺣدود ﻻﺳﺑﺎب ﻋﻣﻼﻧﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻛﻣﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ .ﻳﻧﺑﻊ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻳوم ﺑﻳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻣن اﺧﺗﻼف اﻧﻣﺎط
ﻧﻘﻳﺿﺎ ﻟﻬذﻳن اﻟﻣﺑدأﻳن.
ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺛرﻳﺔ وﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ ﻓﺻﻝ اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻟﻳس
ً

4
اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ أو ﺣدود اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

ﻳﺷﻛﻝ «اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ «ﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻔدراﻟﻳﺎت» اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻧﻳودﻟﻬﻲ ﻓﻲ 2007/11/8-4م ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻛﺛر ﻣن

ﺧﻣﺳﻣﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻘﺎرن ﻣن ﻛﻝ اﻟﻘﺎرات واﻟذي اﺧﺗَﺗَﻣت اﻋﻣﺎﻟﻪ
رﺋﻳﺳﺔ ﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻬﻧد ،ﺗﺣوﻻً ﺟوﻫرًﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث ﺣوﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺷﻛﺎﻝ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.

ﻋﻧوان اﻟﻣﻧﺗدى« :اﻟوﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع :اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض».21

ﻣﻧذ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻻوﻝ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣو ار )ﺳوﻳﺳرا( ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻌﻬد اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠم
اﻟدﺳﺗوري ،ﺣﺻﻝ ﺗطور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎت ﺟﻐراﻓﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻗد ﺗﻛون
اﺳﺗﻧﺎدا
اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳس ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ﺣﻳث اﻻﻗﻠﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة ،وذﻟك
ً

اﻳﺿﺎ ،وﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ﺗﻣﻛﻧت اﻻﻣﺑراطورﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗراث اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ .ﻫذا اﻟﺗراث ﻫو ﻋرﺑﻲ ،واﺳﻼﻣﻲ
ً
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻻﻛﺛر ﻣن ارﺑﻌﺔ ﻗرون ﻣن ﺣﻛم ﻣﻧﺎطق ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻدﻳﺎن واﻟﻣذاﻫب واﻻﺗﻧﻳﺎت.

ﻓﻲ ورﺷﺗَ ّﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺣوﻝ ﻣوﺿوع« :اﻻدارة اﻟذاﺗﻳﺔ واﻟﺗﻧوع :ﻛﻳف ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ
ﺗطوﻳر اﻟﻔدراﻟﻳﺎت» وردت ﻣﻼﺣظﺎت ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﺗﺑﻳن ﻣﺣدودﻳﺔ ﺣظوظ اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻻدارة
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻧد اﺳﺗﺣدﺛت ﺛﻼث ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺳﻧﺔ 1990م،Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand :

ﺣﺳب ﻣداﺧﻠﺔ  .Radha Kumarوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ اﻋﺗُﻣدت ﺗﻘﺳﻳﻣﺎت ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣﺗﻌددة دون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺷﻛﺎﻟﻳﺎت
اﻟﺗﻧوع اﻻﺗﻧﻲ.
وﻛﺎن ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣن ﺳوﻳﺳ ار،Ellinor Von Kauffunger
وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ  ،Johanne Poirierواﻳطﺎﻟﻳﺎ  ،Tania Groppiﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻻدارة اﻟذاﺗﻳﺔ.

ﺿ َرﺑت ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﺑﻧﺎن ،اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )أﻧظﻣﺔ
اﻣﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻘد َ
اﻟﻣﻠﻝ ،ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ (...ﺑﺣﺟﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧدﻣﺎج ،أو ﺑﺎﻻﺣرى «اﻻﻧﺻﻬﺎر» أي ﺑﻘوة اﻟﺣدﻳد

واﻟﻧﺎر .وﺗراﻓﻘت اﻻﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت اﻻﻧدﻣﺎﺟﻳﺔ اﻟﻘﺳرﻳﺔ ﻋر ًﺑﻳﺎ ﻣﻊ ذﻫﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻻرض ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺎت دﻳﻧﻳﺔ
وﻣذﻫﺑﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﺧطﻰ ﻣﺟرد اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻧﻳﺎﺑﻲ واﻟﺑﻠدي .ادى ﺿرب اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد
اﻓﻳﺎ
ً
وﺗﻘﺎﺳم اﻟﺳﻠطﺔ ﺟﻐر ً

اﻟدﺳﺗورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻌد ﻋﻬود ﻣﺎ ﺳﻣﻲ اﻟﺗﺣرر إﻟﻰ ﺗﻔﻛﻳك ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟوﺣدة واﻟﻰ ﺗﺄزﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺷﻌوب .ﻟﻳس
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﻘﺎﻟﻳد ﻓﻲ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠد اﻗﻠﻳﺎت ﻫﻲ اﺻﻼً ،ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻋرﻗﻲ واﺛﻧﻲ ودﻳﻧﻲ ،ﻟﺑﻠد آﺧر ﻣﺟﺎور.

ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻳﺛﻳر ﻣوﺿوع اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟرﻋب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻛراد.

ﻋرﺿت ﺣﺎﻟﺔ اﻫﻝ ﻛﻳﺑك  Québecاﻟﻧﺎطﻘﻳن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻدارﻳﺔ،

واﻟذﻳن ﻳﻘطﻧون ﺑﺳﺑب ظروف اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ .وﻛذﻟك ﺣﺎﻟﺔ ﺑروﻛﺳﻝ  Bruxellesاﻟﺗﻲ ﺗظﻬر
اﻟﺣظوظ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻣﺞ ﺑﻳن اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ).(Johanne Poirier
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ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻐرق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺣوﻝ ادارة اﻟﺗﻧوع ،ﻓﻲ ﺣﻳن ان ﻛﻝ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ظواﻫر
ً
ﻣرﺿﻳﺔ وظواﻫر ﻣﻧﺗظﻣﺔ .اﺳﺗﻬﺟن ﺑﺎﺣﺛون ﺑﺎﻟﻣطﻠق ،ﺑﺳﺑب اﻏﺗراب ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻌض اﺷﻛﺎﻝ ادارة اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ اﺳس

ﺷﺧﺻﻳﺔ دون دراﺳﺔ آﻟﻳﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺎت.

 -1ﺧﻣﺳﺔ ﺿواﺑط ﺣﻘوﻗﻳﺔ :ان اﻻدارة اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺣﺻرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺣﺳب اﻟﻣﺎدﺗﻳن  9و10
ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﻳﺟب ان ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﺷروط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻝ:

 -1ان ﺗﻛون ﻣﺣددة ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧزاﻋﻳﺔ.

 -2ان ﺗﺗوﻟﻰ ﻫﻳﺋﺎت ﻣرﻛزﻳﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎُ .ﻳذﻛر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎن دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﺣواﻝ
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟدور اﻟﻧﺎظم ﻟو ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 -3ﺿرورة ﺗوﻓر ﻣﺧرج  opting outﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﺟوز ارﻏﺎم ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو طﺎﺋﻔﺔ.

 -4اطر ﻻﻣرﻛزﻳﺔ ادارﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺳرﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌطﻝ ﺑﺳﺑب ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ داﺧﻝ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ.

 -5ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺣؤوﻝ دون اﻻﻧﻐﻼق.

ﺗﺣرر ﺑﺗراﺛﻬم اﻟدﺳﺗوري طﻳﻠﺔ اﻛﺛر ﻣن ارﺑﻌﺔ ﻗرون؟ ﺗﺧﻠوا ﺑﺎﻟﻣطﻠق ﻋن
ًا
ﻣﺎذا ﻓﻌﻝ اﻟﻌرب ﺑﻌد اﻟﻌﻬود اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻳت
ﺑﻌض ﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ دون اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت .22واﻋﺗﻣدوا ﺳﻳﺎﻗﺎت اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﻳث

دون اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻣوﺟﺑﺎﺗﻬﺎ .اﻧﻪ ﻣﺄزق ﺑﻌض اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻌض اﻟﻔﻛر اﻟوﺣدوي اﻟﻌرﺑﻲ .ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ان اﻟﺿﺣﻳﺔ ﺗﻧﺣو إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳد اﻟﺟﻼد .ان اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ادﺧﻠت ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬوﻣﺎ اﻧﻔﺟﺎرًﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرادف ﺑﻳن ﻫوﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ وﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ .ﻳﻧﺎﻗض
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺷرق اﻻوﺳط ﻋﺎﻣﺔ
ً
اﻟﺗراث اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌرﺑﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ .وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌراق ﻫﻲ اﻟﻳوم ﻣﺧﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن «ﺣظوظ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ازﻣﺔ اﻟﻌراق».

 -2ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ :ﻣﻊ اﻧﻬﻳﺎر اﻟﺣدود ،ﺑﻔﻌﻝ ﻋوﻟﻣﺔ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ وﺣرﻳﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻻﺷﺧﺎص واﻟﺳﻛﺎن
ﺗُطرح ﺑﺻورة ﻣﺗزاﻳدة ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳدﻳن اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ .ﻳﻘﺗﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ ،اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوطﻳد ﻓدرﻟﺔ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ،وﻻ ﺗﻛون

ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻫﻧدﺳﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﺟراﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺟﻳر أو اﺑﺎدة أو ﺗطﻬﻳر اﺛﻧﻲ أو اﻧدﻣﺎج ﻗﺳري.

ان اﺷﻛﺎﻟﻳﺔ رﺑط اﻟﻬوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ وان ﺗﺑدو طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ –اﻻﻣﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون اﻧﺗﺣﺎرﻳﺔ ودﻣوﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ زﻣن ﺗواﺻﻝ ﺿﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ورﻣزﻳﺔ وﺣﻳث اﻻﻗﻠﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺟﻐراﻓﻲ
ﻣﺣدد.

ﻣﻧذ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،أﻟﻐت ﺳﻠطﺎت ﻋرﺑﻳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠطواﺋف ﻓﻲ اﻧﺷﺎء ﻣدارﺳﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،اﻣﺎ
ﻋن طرﻳق ﺗﺄﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳمٕ ،واﻣﺎ ﻋن طرﻳق ﻣراﻗﺑﺗﻪ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة .ﻟم ﻳؤد ذﻟك إﻟﻰ اﻧدﻣﺎج ﺛﻘﺎﻓﻲ اﻛﺑر .وﻛذﻟك ِ
أﻟﻐﻲ
ﻳﺟﻳﺎ اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ .أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻷﺣواﻝ
ﺗدر ً
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﺣﻳث ﻻ ﺗﺣظﻰ أﻳﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﺑﺄي

ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﺗﺣﺎﻳﻝ
ﺗﻔوق ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ اﺧرى ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺗص ﺑﻧظﺎم اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون.

وأوﺟد اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ،وﺳﻳﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻻﻧﺗداب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗطﺑﻳق ﻓدراﻟﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ أو
ﻏﻳر ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻟﺣظ ،ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار  60ﻝ.ر .ﻓﻲ  13آذار 1936م ،اﻧﺷﺎء طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺣق اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرف
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اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﺟودﻫﺎ .ﻓﺎﻟذﻳن ﻻ ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺔ ،أو اﻟذﻳن ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻷﺻﻠﻲ
ﺑﺎﻟوﻻدة ،ﻳﻣﻛﻧﻬم اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣق اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ طﺎﺋﻔﺔ ﻏﻳر ﻣذﻫﺑﻳﺔ.

اﻓﻳﺎ وﻫﻧدﺳﺔ ﺷﻌوﺑﻳﺔ
ان ﻧﺷوء اﺳراﺋﻳﻝ ،ﻋﻠﻰ أﺳس دﻳﻧﻳﺔ ،وﺑﺗﺣوﻳﻝ اﻟدﻳن إﻟﻰ ﻗوﻣﻳﺔ ﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ،ﻳدﺧﻝ
ﺗﻘﺳﻳﻣﺎ ﺟﻐر ً
ً
وﻳﺧﻠق ﻣﺄزﻗًﺎ داﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑرﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ،ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺣﻳطﻬﺎ

اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎور .وأﻋﺎدت ﺣروب ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ 1990-1975م اﺣﻳﺎء ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﻘﺳﻳم ﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﻻ
ﻳﻧﻘﺳم.

ﻳرى اﻟﺑﻌض ان ﻓدرﻟﺔ اﻟﻌراق ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى آﺧرون ان اﻟﻔدرﻟﺔ اﻟﺟﻐ ارﻓﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺑداﻳﺔ ﺗﻔﻛك وﻋدوى

ﻣﻌﺎ ،ﻣﻊ
اﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﻳﺣﻣﻝ ﻛﻝ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ روﺣﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻔدراﻟﻲ وﺗﻧوع اﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ً
اﻻﻋﺗﺑﺎر ان ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗراث ﻗدﻳم وﻏﻳر ﻣﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﻔدراﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﺗظﻬر اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ «ﻫﻧدﺳﺔ
اﻟﺷﻌوب» ﻓﻲ ﻣراﺳﻼت ﻣوﺷﻲ ﺷﺎرﻳت وﺑن ﻏورﻳون ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﻳﺎت ﺣوﻝ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻧﺷﺎء ﻛﻳﺎﻧﺎت طﺎﺋﻔﻳﺔ

طﺎ ﺗﻔﺟﻳرًﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻼزم ﺑﻳن اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ .ﻗﺎﻝ اﺣد اﻟﻣﻔﻛرﻳن
ﻣﻧﺎطﻘﻳﺔ .ادﺧﻠت اﺳراﺋﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﻣ ً
اﻟﻳﻬود ،ﻣﺎرﺗﺎن ﺑوﺑر  Martin Buberان اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘوﻣﻲ ﻛﺎﻧت «ﻫدﻳﺔ ﻣﺳﻣوﻣﺔ ﻣن اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻔﻛر

اﻟﻳﻬودي».

ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻳوم اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻧﺔ ودﻣﻘرطﺔ أﻧظﻣﺔ اﻻﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﺗﺟﺎﻫﻳن :ﻧﺣو ﺟﻌﻝ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻛﺛر ﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ﺣﻳث ﺗﻔﺗﻘر ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ،وﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺣق ﻓﻳﻪ ﻟﻛﻝ ﺷﺧص اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣدﻧﻲ اﺧﺗﻳﺎري ﻓﻲ اﻻﺣواﻝ ﺷﺧﺻﻳﺔ.

اﺳﻌﺎ ﻟﺑﺣوث ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻳﻔﺗﻘر اﻟﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠم اﻟدﺳﺗوري
ﻳﻔﺗﺢ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ «ﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻔدراﻟﻳﺎت» ﻓﻲ ﻧﻳودﻟﻬﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ و ً
اﻟﻣﻘﺎرن ﺣوﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﺷﻛﺎﻝ ادارة اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺿواﺑطﻬﺎ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.
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ﺳﻳﺔ
اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣ ْﻧ ّ

ﻛﺳب ﻗﻠوب وﻋﻘوﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ
ْ
ﻛرﻳﺳﺗوﻓر ﺑوﻧد ،وﻟوﻳس ﺳﺎﻳﻣوﻧز



ٍ
رﺣﻠﺔ
ﻟﻳﺳت اﻟزﻳﺎرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟرﺋﻳس ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ إﻟﻰ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﻣﺟرد
ﻟﻛﺳب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
ﻋﺎطﻔﻳﺔ إﻟﻰ ﻣراﺑﻊ طﻔوﻟﺗﻪ اﻷُوﻟﻰ .ﺑﻝ إﻧﻬﺎ ﺗُﻣﺛﱢ ُﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔً ﻣﺗﺟددةً ْ

واﺣﺗراﻣﻬم .وﻫﻛذا ﻓﻼ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ُﻧﺻﺎب ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻟﺟﻣود اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق
إن ﻋﻠﻳﻧﺎ
اﻷوﺳط ،وﻻ ﺑﺳﺑب اﻷﺣداث اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ-اﻷﻓﻐﺎﻧﻳﺔّ .
وﺟﻬﺎت ﺗﺗﻘدم ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
ﺟﻬودﻧﺎ أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ،وﻫﻲ أﻗﺎﻟﻳم
أن ﻧرﱢﻛز
ٌ
َ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻟﺳﻠم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺑدأت ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

إن اﻟﻣرة اﻷﺧﻳرة اﻟﺗﻲ ﻧظر ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﺑﺎﺗّﺟﺎﻩ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ،ﻛﺎﻧت ﻋﻧدﻣﺎ راﻗﺑوا
ّ
ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻋﻣﻠﻳﺎت إﺟﻼء اﻟرﻋﺎﻳﺎ اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ٕوادارﺗﻬم وﺑﻌض اﻟﻔﻳﺗﻧﺎﻣﻳﻳن ﻣن

ﺳﺎﻳﻐون ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻓﻳﺗﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻔﻳﺗﻛوﻧﻎ ﻳﺗﻘدﻣون ﻧﺣوﻫﺎ ﻋﺎم 1975م .أﻣﺎ ﻛﻣﺑودﻳﺎ

وﻻوس ﻓﻘد ﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ أﻳﺿﺎً ﺷﻳوﻋﻳوﻫﻣﺎ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﺗﺎﻳﻼﻧد ﺗرﺗﻌد ﺗﺣت وطﺄة
اﻟﺧوف ﻣن أن ﻳﻌﺑر اﻟﻔﻳﺗﻧﺎﻣﻳون اﻟﺷﻣﺎﻟﻳون إﻟﻳﻬﺎ ﺑدﺑﺎﺑﺎﺗﻬم ﻓوق ﻧﻬر اﻟﻣﻳﻛوﻧﻎ .وﺑﻌد

ﺛﻼﺛﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﻋﺎد اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﻳﻬﺗﻣـون ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم .ﻓﻔﻲ

ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺳﺗﻳﻧـﺎت واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎﺋر اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣرﺗﺑطـﺔً ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب
ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ،وﺑﻌد ﺳﻧـو ٍ
ات ٍ
ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻗد ُﻧﺳﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎً.
َ
ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدت ﻋﻠﻬﻳﺎ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .إذ ﺗﺗرك وﺷﻧطن
وﻫذا
ٌ
وﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﺑﻠداً أو ﻣﻧطﻘﺔً ﺣﺗﻰ ﻳﻧﻔﺟر اﻟﺻراعُ ﻓﻳﻪ ،ﻓﺗﻧﺻرف إﻟﻳﻪ ﻓﺟﺄةً ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ
ﺗﻧﺻرف ﻋﻧﻪ إﻟﻰ ﺗرﱡﻛ ٍز ﻣﺑﺗﺋ ٍ
س ﺣوﻝ اﻟذات وﻋﻘدة
ﻟﻛن اﻟﻣﺗﺄﺧر .وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻔﺷﻝ اﻷﻣر
ُ
ٍ
أزﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺑ ٍﻠد آﺧر! وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗْﻪ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻊ
اﻟذﻧب؛ ﻟﺣﻳن ظﻬور
ﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ اﻟﺳوﻓﻳﺎت .وﻗد
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن إذ ﻧﺳﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗَ ُﻌ ْد ﺿرورﻳﺔً ُ
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ﻳﺣدث ذﻟك ﻣن ﺟدﻳد ﻣﻊ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ إن ﻟم ﺗﺳﺗﻳﻘظ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﻬﺗم
ﻟﻣﺻﺎﺋر ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة اﻷﻫﻣﻳﺔ.

ﻳﺿم ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ  250ﻣﻠﻳون ﻣﺳﻠم ﻳﺗرﻛزون ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ واﻟﻔﻳﻠﻳﺑﻳن

وﺳﻧﻐﺎﻓورﻩ وﺗﺎﻳﻼﻧد .وﻫذﻩ اﻟداﺋرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻘدة اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أﻳﺎم ﺣرب ﻓﻳﺗﻧﺎم.

إن ﻋدد ﻣﺳﻠﻣﻳﻬﺎ  220ﻣﻠﻳوﻧﺎً ،أي أﻛﺛر ﺛﻼث
ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻫﻲ أﻛﺑر َﻣواطن اﻹﺳﻼم؛ إذ ّ
ﻟﻛن إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﺗظ ﱡﻝ
اﻟﺑ ْﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔّ .
ﻣرات ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺻرﻳﻳن ،وﻣﺻر ﺑدورﻫﺎ ﻫﻲ أﻛﺑر ُ
ٍ
ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن .وﻋﺑر ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف اﻟﻘرن ﻣن اﻟزﻣﺎن،
رﻏم ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ ﻏﻳر
ﻟﻛن ﻓﻲ ﻳوﻟﻳو اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ ﺑﻳن أﻛﺛرﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﺳﺗﺑداداًْ .
أﺟرت إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﺗﺟرﺑﺔً ﻣﻣﺗﺎزةً ﻓﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺣﻳن أﻗﺑﻝ  119ﻣﻠﻳوﻧﺎً ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﻳن

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻏﻳر اﻟﻣﺳﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎب اﻟﺟﻧراﻝ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳوﺳﻳﻠو ﺑﺎﻣﺑﺎﻧﻎ ﻳودوﻳوﻧو
ٍ
أن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
رﺋﻳﺳﺎً ﻟﺧﻣس ﺳوات أُﺧرى .وﻗد ذﻛر اﻟﻣراﻗﺑون اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳون واﻟﻐرﺑﻳون ّ
ﺣدث ﻟﻠﺑﻼد؛ ﻓﺈنّ ذﻟك ُﻳﻌﺗﺑر
اﻟﻣ َ
ﻛﺎﻧت ﺣرةً وﺷﻔّﺎﻓﺔٕ .واذا ﺗﺄﻣﻠﻣﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺎرﻳﺦ ُ
اﻟﺣ َدث ،إﻟﻰ أن ﺣدث ﺑﻌد
إﻧﺟﺎ اًز ﺑﻛ ّﻝ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس .وﺗﺟﺎﻫﻠت وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ َ
اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻓﻧدﻗﻳن ﻳﻣﻠﻛﻬﻣﺎ أﻣﻳرﻛﻳون ،ﻓﻣﺎت ﻋﺷرةُ أ ٍ
أُﺳﺑوع
وﺟرح أﻛﺛر ﻣن
ُﻧﺎسُ ،
ٌ

ﺧﻣﺳﻳن.

ﺿد اﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺎد أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿوٍع ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟذاﻛرة اﻟﺑﻌﻳدة؛
ﻷن اﻟﺻراع ّ
و ّ
ﻓﺈن ﻣﺎ ﺻﺎر اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﻳﻬﺗﻣون ﻟﻪ اﻵن ﻫو ﻣﺻﺎرﻋﺔ اﻹرﻫﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻟﻳس اﻟﻔﻘر
ّ

ﻓﺈن اﻹرﻫﺎب ﻣوﺿوع
واﻟﻔﺳﺎد اﻟﻠذﻳن ﻳﻐ ّذﻳﺎﻧﻪ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﻌوب ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ؛ ّ
ﺛﺎﻧوي ،وأَﺛَر ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻟﺻﻌود اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻔﻘراء وﻏﻳر
ٍ
ٍ
ﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﻳن
ﻣﻌ ٍ
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻣﻳن .وﻗد ظ ﱠﻝ اﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣﻳرﻛﻲ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد ﻏﻳر ْ
اﻹﺻﻼﺣﻳﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﻳن واﻟﻣﺗﺷددﻳن اﻟدﻳﻧﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻳﻣﺎ
ص اﻟﺻراع اﻟوﺣﺷﻲ ﺑﻳن اﻹﺛﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻔﻳﻠﺑﻳن ،وﺑﻳن
َﺧ ّ
اع ﻳﺑدأ وﻻ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﺑوذﻳﻳن ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺗﺎﻳﻼﻧد .وطﺎﻟﻣﺎ ظﻠّت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺻر ٍ
اﻟﺗﻌﺎرك،
ﻓﺈن ﻧواﺣﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺿﺣﻳﺔً ﻟذﻟك
ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻲ؛ ّ
ُ
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وﻳﻛون ﻋﻠﻰ وﺷﻧطن ﻟﻳس أن ﺗﻔﻬم وﺗُﺗﺎﺑﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
وﺗﺟﺎﻫ ُﻝ ﻫذا اﻹﻗﻠﻳم ﻏﻠطﺔٌ ﻛﺑرى.
ُ
ُ
وﺣﺳب؛ ﺑﻝ وأن ﺗﻔﻬم أﻳﺿﺎً اﻟﻣﻳوﻝ
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم،
ْ

واﻟﻛراﻫﻳﺎت واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت ﻟدى ﺗﻠك اﻟﺷﻌوب.
اﻟرﺑﺎط اﻷﺧﺿر :ظ ﱠﻝ ﻣﺳﻠﻣو ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ﻟﻣدة أرﺑﻌﺔ ﻗرون ،ﻣﻧﻔﺻﻠﻳن ﻋن زﻣﻼﺋﻬم
أن ﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﻗﺎت ﺗﺗﺿﺎءﻝ وﺗﺗراﺟﻊ ﺟزﺋﻳﺎً ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ
ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻌرب .ﺑﻳد ّ
وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ،ﺣﻳث ُﻳﺻ ﱢﻌ ُد اﻷﺻوﻟﻳون ﻣن ﺿﻐوطﺎﺗﻬم ﻹﺣﻼﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺣ ﱠﻝ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت
اﻟدﺳﺗورﻳﺔ .وﻗﺑﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧﻬﻣﻛﺔً ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن
ﻓﻲ ﻓﻳﺗﻧﺎم؛ ﱠ
ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن ﻣﺳﻠﻣﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ﻛﺎﻧت ﺿﻣن ﺧطّ اﻻﻋﺗداﻝ
أﻣﺎ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ
 .ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺣﺻورة اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔّ ،
ِ
ﺎﻫ ْم إﻻّ ﻧﺎد اًر ،وﻛﺎن ﻛﺛﻳرون ﻣﻧﻬم ﻳﺷرﺑون،
اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣدﻧﻳﺔ .ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟرﺟﺎﻝ ُﻳرﱡﺑون ﻟﺣ ُ

وﻳﺗﻌ ﱠﺷون ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻬم ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻣﻠﻳن وﻻ ﻳؤﱡدون ﻓرﻳﺿﺔ اﻟﺻﻼة .وﻛﺎن اﻟﻧﺳﺎء ﻳﻣ ْﻠن

وﺟوﻫﻬن .وﻛﺎن اﻟﻧﺎس
اﻟﻧﻘﺎب ﻋﻠﻰ
ﻳﺿﻌن
ﻣﻌظﻣﻬن ﻣﺎ ُﻛ ّن
ﻟﻛن
ﻟﺗﻐطﻳﺔ
ّ
ّ
رؤوﺳﻬنّ ،
ّ
َ
ْ
ﺣﻳون ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻠﻐﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺧطر ﺑﺑﺎﻝ ﻣﻌظﻣﻬم إﻟﻘﺎء اﻟﺗﺣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ/اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:
ُﻳ ّ
ﺑوﺻﻔﻬم إﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن وﻣﺎﻻوﻳﻳن،
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم! ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﺗﺣدﺛون ﻋن أﻧﻔُﺳﻬم ﻏﺎﻟﺑﺎً
ْ
ُ
وﻧﺎد ارً ﻣﺎ ﺗﺧﺎطﺑوا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺳﻠﻣﻳن.

أن أﻛﺛرﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر واﻟظواﻫر ﺗراﺟﻌت ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﻳن اﻷﺧﻳرﻳن ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺗّﺟﻪ
وﻻ ﺷ ّ
ك ّ
ﻛﺛﻳرون إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻻوﺳط ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﻫﻛذا ﻳﻔﻘد اﻻﻋﺗداﻝ
ﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ،وﺻﺎر ﻛﺛﻳرون ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﻌﺑﺗروﻧﻪ أداةً ﻣن أدوات
ﱢ
ﻓﺈن ﻛﺛﻳرﻳن ﻣن ﻫؤﻻء ﻳرﻳدون أن ﻳﻠﻌب اﻟدﻳن دو اًر أﻛﺑر ﻓﻲ
اﻟﺳﻳطرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ّ

ﻳﺳﻣﻳﻪ اﻟﺳﻔﻳر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺳﻧﻐﺎﻓورﻳﺔ ﺗوﻣﻲ ﻛوﻩ ،ووزﻳر
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﺣﻛم  -وﻫذا اﺗﺟﺎﻩٌ ّ
اﻟﻣﺗﺷددة! ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ
اﻟوﻫﺎﺑﻳﺔ
ّ
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺟورج ﻳﻳو «اﻟرﺑﺎط اﻷﺧﺿر» اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ّ
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﺷﺎرك اﻟﻣﺗدﻳﻧون اﻟﻌرب ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ

ﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻟداﺋرﺗﻳن ﻣن دواﺋر اﻹﺳﻼم اﻟﻛﺑرى .ﻟﻘد ﺗدﻓﻘت
ﻧﺷﺄﺗﻬم ،ﻣﻣﺎ ّ
ﻋﻠﻰ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ أﻣوا ٌﻝ ﻫﺎﺋﻠﺔٌ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣدراس اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺟد .وﺗﺟد ﻫذﻩ
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اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻣﺗزاﻳدةً ﻟدى اﻟﺷﺑﺎن ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ،اﻟذﻳن ﻳﻌﺗﺑرون اﻟﻌرب
أن ﻛﺛﻳرﻳن ﻣﻧﻬم ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻌون ﺗﺣ ﱡﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت
ﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣدﻧﻲ أو اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟدﻳﻧﻲ اﻟرﺳﻣﻲ.

اد
ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻌﺎم 2007م ﻗﺿﻳﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ أ ْﺷﻬُ ٍر ﻧﺗﺟوﻝ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ،ﻟﺟﻣﻊ ﻣو ّ
وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ ﻋن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻﻘﺎع .وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ

ﻓﺈن رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن
اﻟﻌﺷرﻳن ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣن ﻣﻘﺎطﻌﺎت إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ اﻷﻛﺛر ﻓﻘ اًر ٕواﻫﻣﺎﻻً؛ ّ
اﻟﻣ َدﻧﻲ
اﻟﻣﺗﺷددﻳن ،واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ،ﻧﺷروا اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،وﺿرﺑوا أ ُ
ُﺳس اﻟﻧظﺎم َ

ﻟﻠﺣﻳﺎة .ﻓﻲ ﺑوﻟوﻛوﻣﺑﺎ ،وﻓﻲ ﺟزﻳرة ﺳوﻻ وازي ،ﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔً وﺑﻌﻳدة اﻟﻣدى.
ﱡ
ﻣطﻠوب ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ أن
ﻣﻧﻬن أن ﻳرﺗدﻳن ﻏطﺎء اﻟرأس ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ
ﻣطﻠوب
ﻓﻛﻝ اﻟﻧﺳﺎء
ٌ
ٌ
ّ

ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻣﻣن
ﻛﺳﺑﻬم وﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم %2,5ﻣن أﺟﻝ اﻟﻔﻘراء .أﻣﺎ اﻷطﻔﺎ ُﻝ
ُ
ﻳﻘﺗطﻌوا ﻣن ْ
ﻳﺑﻠُ ُﻐون اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﻳﻧﻬم أن ُﻳﺣﺳﻧوا ﻗراءة اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻗﺑﻝ ان ﻳدﺧﻠوا إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ

اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ .أﻣﺎ ﻳﺎﻓطﺎت اﻟﺷوارع وأﺳﻣﺎءﻫﺎ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ُﻧ ّﺣﻳت ﻟﺻﺎﻟﺢ
ٍ
ٍ
ﺑﺣروف ﻋرﺑﻳﺔ ،ﺑﺧﻼف اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ أﺟزاء إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ .واﻟﺑﻳرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﻳﺎﻓطﺎت

ﻣوﺟودةً ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻼّت واﻟﻣطﺎﻋم اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺻدﻫﺎ اﻷﺟﺎﻧب ،ﺻﺎرت ﻣﻣﻧوﻋﺔً ﻓﻲ ﻛ ّﻝ
ٍ
دﻳر
اﻷﻣﺎﻛن .أﻣﺎ ااﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺷﻰ ردود ﻓﻌﻝ ﺳﻠﺑﻳﺔ إذا ﺗد ﱠﺧﻠت؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُ ُ
وﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎﺗّ ٍ
آﺧر.
ﺟﺎﻩ َ

ﺗﺟﻔﻳف اﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت :ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوى اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ،ان ﺗﻛﺳب

ﻳﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ أن ﺗﻬﺗ ّم ﻷﻣر اﻟﻔﻘر
ﻗﻠوب ﻣﺳﻠﻣﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ .ﺑﻝ
ُ
ﻟدﻋﺎة اﻹرﻫﺎب
وﻧﻘص اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﺗﺟﻌﻼن ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أرﺿﺎً ﺧﺻﺑﺔً ُ

ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن واﻟﺻﺣﻔﻳﻳن،
أن ّ
واﻟﻣﺗﺷددﻳن اﻟدﻳﻧﻳﻳن .واﻟواﻗﻊ ّ
واﻟذﻳن ﻳﻌرﻓون ﻋن اﻟﺻوارﻳﺦ اﻟﺑﺎﻟﺳﺗﻳﺔ واﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﻌرﻓون ﻋن ﺑﻧﺎء اﻟﻣدارس

اﻟﺟدﻳدة؛ ﻫؤﻻء ﺧﺎﺋﻔون ﻣن اﻻﺗّﻬﺎم ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﻳﻧﺎﺿﻠون ﺿ ﱠد اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ .وﻫم
ع ﻣن اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻷﻧﻬم ﻳﻌﺗﺑرورﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ٍ
ﺳﻬم أُطﻠق ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﻳرﻓﺿون ﻫذا اﻟﻧو َ

اﻟﺳﻣﺎء .ﺑﻳد أن :ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻳﺳت أﻓﻛﺎرﻧﺎ ﻧﺣن؛ ﺑﻝ إﻧﻬﺎ ﺿﻐوطٌ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻗوﻳﺔ وﻛﺑﻳرة،
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ﻳﺗﺣدث ﺑﻬﺎ رؤﺳﺎء ورؤﺳﺎء و ازرات وﺟﻧود ورﺟﺎﻝ دﻳن وطﻼّب وﻣزارﻋون ،وﺣﺗﻰ ﺑﻌض
اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﻳن.

إن ﻓﻛرة
ﻓﻘد ﻗﺎﻝ ﻟﻧﺎ ﺟووﻧو ﺳودارﺳوﻧو وزﻳر اﻟدﻓﺎع اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻗﺑﻝ اﻧﺗﺧﺎب أوﺑﺎﻣﺎّ :
ٍ
َب وﺗَواﺿﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ وﺑﻛ ٍ
اﻟﻌﻣﻝ ﺑدأ ٍ
ﻔﺎءة
وﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،ﻗد ﻻ ﻳﻣﻛن إﻗﻧﺎعُ
ُ

ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ دوﻧﻣﺎ اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر َﻣ ْن ﻳدﻓﻊُ ﻟﻧﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎم
ﻓﺈن ُﻣ َ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ﺑﻬﺎ .ﻟﻛن وﻣﻊ اﻟوﻗت؛ ّ
ﺑ ٍ
إن
ﻌﻣﻝ ﻗﺑﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ  -ذﻟك ﺳوف ﻳدﻋﻣﻧﺎ وﻳﻔﻳد ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةّ .
ﻳﺎن ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﻧظر ﺳودارﺳوﻧو ،ﻫو ﻓَُرص اﻟﻌﻣﻝ :ﻓﺎﻟﻌﻣ ُﻝ
ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ ﻓﺗ ُ
إﺣﺳﺎﺳﻬُم
ﻳﻘوي
أن
َ
ﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻬوﻳﺔ واﻻﺣﺗرام .ﻛﻣﺎ ّ
ﻫواﻟذي ﺳوف ُﻳ ُ
َ
اﻟﻌﻣﻝ ﺳوف ّ

ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔردﻳﺔ.

إن ﻟدى اﻟﺟﻬﺎدﻳﻳن اﻷﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن اﻋﺗﻘﺎداً أﻧﻬم إﻧﻣﺎ ﻳﺧوﺿون ﺣروﺑﺎً ﻋﺎدﻟﺔً ﻹﺣﻳﺎء ﺷﺑﺎب
ّ
اﻟﻌدو ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف ﻫواﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﺿ ْﻌﻔُﻪُ ،و ﱡ
اﻹﺳﻼم اﻟذي اﺷﺗ ﱠد َ
ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﱡ
ﺗﺟذرﻫﺎ إدارة ﺑوش
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ .وﻓﻲ ﻳد إدارة أوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻐﻳﻳر ﻫذﻩ اﻟذﻫﻧﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ
ْ

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وذﻟك ﻣن طرﻳق دﻓﻊ أوﻟﺋك اﻟﺷﺑﺎن ﻓﻲ طرﻳق اﻟﺗﻌﻠﱡم واﻟﺗدرﻳب واﻟﻌﻣﻝ .وﻫؤﻻء ﻫم

ﺳﻣﺎﻫم رﺋﻳس وزراء ﺳﻧﻐﺎﻓورة اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻲ ﻛوان ﻳو :راﻓﺿو اﻷ ََﻣﻝ! أي اﻟﻔﻘراء
اﻟذﻳن ّ
واﻟﺷﺑﺎن وﻏﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن  -وﻫم اﻟﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟدﻋوات اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن .ﻟﻘد ﻗﻳﻝ ﻟﻧﺎ:

إن اﻟرﺋﻳس ﺟورج ﺑوش أﻋﻠن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم .واﻟﻘﺎﺋﻝ ﻫو ﻓرﻳﻬﻳن ﺑن أﺣﻣد ﻓﻲ
ّ
إﺣدى اﻟﻘﻬﺎوي اﻟﺑﻌﻳدة ﺑﺿﻌﺔ أﻣﻳﺎﻝ ﻋن ﻣﻛﺗب ﺳودارﺳوﻧو .وﻣﻌﻧﻰ إﻋﻼن اﻟﺣرب
أن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻌﺗﺑر ﻛ ﱠﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن أﻋداءﻫﺎ؛ وﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗرﻳد
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﺑن أﺣﻣد ّ

أﻣﺎ ﻓرﻳﻬﻳن ﻧﻔﺳﻪ ،واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  41ﻋﺎﻣﺎً ،ﻓﻘد ﻣﺎرس
إﺑﺎدﺗﻬم ﻋن ﺑﻛرة أﺑﻳﻬم! ّ
اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎد ﻟﺛﻼث ﺳﻧو ٍ
ات ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﻌ ٍ
ﺳﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ -
ﻳﻣوﻟﻪ أُﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000م ،ﻗﺎم ﻓرﻳﻬﻳن وأﻋﺿﺎء ﻓﻲ «اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻳﺔّ ،
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» )وﻫﻲ ﻓرع إﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋدة( ﺑوﺿﻊ ﻗﻧﺑﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻔﻳﻠﻳﺑﻧﻳﺔ ﺑﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ.

وﻗد ّأدى اﻻﻧﻔﺟﺎر إﻟﻰ ﻗﺗﻝ اﺛﻧﻳن ،وﺟرح أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﻳن ﻣن ﺑﻳﻧﻬم ﺳﻔﻳر اﻟﻔﻳﻠﻳﺑﻳن .وﻣﺎ
ﻻﺣظ أﺣد ﻧﺷﺎطﺎت ﻓرﻳﻬﻳن إﻻّ ﺑﻌد ﺳﻧﺗﻳن ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺑﺿت ﻋﻠﻳﻪ ﻗوات اﻷﻣن وﻫو ﻳﺣﺎوﻝ
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اﺣﻪُ ﻋﺎم 2004م وﻣﺎ ﻳزاﻝ ﺗﺣت
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ُﻋ ْﻧﻔﻳﺔ ﺿد اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن .وﻗد أُطﻠق ﺳر ُ
ﻧﻔﺳﻪ ُﻣﺷﺎرﻛﺎً ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ «اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ»
ُﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرطﺔ .ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻳﻌﺗﺑر َ
وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدﻋﺎﻳﺔ واﻟدﻋوة ،وﻟﻳس ﻣن ﺧﻼﻝ َﺣ ْﻣﻝ اﻟﺳﻼح واﻟﻘﻧﺎﺑﻝ .وﻳذﻫب رﺟﺎﻝ اﻷﻣن
اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳون إﻟﻰ أ ّن ُﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗورطﻳن ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب ،أﻓﺿﻝ ﻣن ﺳﺟﻧﻬم ،ﻷﻧﻬم
آﺧرﻳن .وﻗد ﻧظﻣت ﺳﻧﻐﺎﻓورﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎً آﺧر ﻣن
ﻛﺳب أﻧﺻﺎر َ
ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﻳﺳﺗطﻳﻌون ْ

طرﻳق إرﺳﺎﻝ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻣﻌﺗدﻟﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن ﺑﺳﺑب أﻋﻣﺎﻝ إرﻫﺎﺑﻳﺔ.

ﺛﺑت
أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺗُ ُ
وﺗﺷﻳر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣطوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﺗﻬﺎ و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺳﻧﻐﺎﻓورﻳﺔ إﻟﻰ ّ
ﺣﺻوﻝ ﺑﻌض اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت.
َ

ﻣﺎ وراء ﻋداﻟﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ :وداﻧﻳﻠو ﺑوﻛوي ﻗﺎﺿﻲ ﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗﻠب ﺟﻧوب اﻟﻔﻳﻠﺑﻳن

ﺣﻳث اﻟﺛََوران اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻫو ﻳدﻋو اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﻛﺛر ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻘر
واﻟﺟﻬﻝ ،ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز وﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ٍ
ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﱠﺣﻳن .وأن ﻳﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح
ْ

أﻣر ﻟﻪ دﻻﻟﺗُﻪُ
ﻣن ﺑوﻛوي -اﻟذي ﺣﻛم ﻋﻠﻰ  17ﻣن ﻋﺻﺎﺑﺔ أﺑو ﺳﻳﺎف ﺑﺎﻹﻋدام -ﻫو ٌ
إن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻳﺷﺑﻪ اﻟﺻورة ﻋن «اﻟﻐرب اﻟﻣﺗوﺣﱢش»
اﻟﻘوﻳﺔ .وﻳﺗﺎﺑﻊ داﻧﻳﻠو ﺑوﻛويّ :
ﻛن اﻟوﺿﻊ ﺻﺎر أﻓﺿﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺿر اﻷﻣﻳرﻛﻳون وﺑدأوا ﺑﺑﻧﺎء اﻟطرق ،وﺗطوﻳر
ﻋﻧدﻛم .ﻟ ّ

اﻟﻣﺷروﻋﺎت .وﻛﺎن ﻳﻘوﻝ ذﻟك وﻫو ﻳﺣﺎو ُﻝ إﺧﻔﺎء ﻣﺳ ﱠدﺳﻪ )ﻛوﻟت  (45ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﺗﺣدث
أﻣﺎم ﻣﻧزﻟﻪ .وﻣﺎ ﻳذﻛرﻩ ﺑوﻛوي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﺟﻧود ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺧﺎﺻﺔ
طوروا
اﻟﻣﺷﺎة وﺳﻼح اﻟﺑﺣر ،واﻟذﻳن ّ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،واﻟذﻳن ﻳﺗﻌﺎوﻧون ﻣﻊ اﻟﺟﻧود اﻟﻔﻳﻠﻳﺑﻳﻳن ﻣن ُ
أﺧﻳ اًر ﻣﺷروﻋﺎً ﻣدﻧﻳﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻳﺧﺎطﺑون ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس ،ﻹﺑﻌﺎدﻫم ﻋن ﺟﺎذﺑﻳﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن
اﻟﻘﺿﺎءﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻘط.
ودﻋواﺗﻬم :وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﻳﻊ
َ
وﻫﻧﺎك ﺗو ﱡﺟﻬﺎت أُﺧرى طﺑﻌﺎً ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﺗُﺟﺎﻩ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻣن ﺟﺎﻧب

اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﻳن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﺿد اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .ﻓﺄﻻن ﻛروﻏر  A. Krugerأﺳﺗﺎذ

ﺑﺗﻣن أﺳﺗﺎذ اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﻧﺳوﺗﺎ  -ودﻳﻔﻳد
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﻧﺳﺗون  -ووﻟﻳﺎم ْ
أن رادﻳﻛﺎﻟﻳﻲ
ﻻﻳﺗن أﺳﺗﺎذ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺗﺎﻧﻔورد  -ﻫؤﻻء ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻻ ﻳﻌﺗﻘدون ّ

اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﻳﺧﺗﺎرون اﻟﻌﻧف ﺑﺳﺑب اﻟﻔﻘر؛ ﺑﻝ إﻧﻣﺎ ﻳﺗﺻرﻓون ﻫﻛذا ﺣﻘداً ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت
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اﻟﻣﺗﺣدة .ﻓﻼ أﺣد ﻣن اﻟذﻳن ﻫﺎﺟﻣوا اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ 2001/9/11م ﻧﺷﺄ ﻓﻘﻳ اًر .ﺑﻳد

ق ﺑﻳن اﻟﻘﺎدة اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﻳن ،وأوﻟﺋك
أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﻳ اًر ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﻳن ﻳﻘوﻟون إن ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ُﻧﻔَﱢر َ
ّ
ٍ
اﻟذﻳن ﻳﺗﺑﻌوﻧﻬم
أن ﺑﻌض ﻗﺎدة ﺟﻣﺎﻋـﺔ أﺑو ﺳّﻳﺎف وﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﺑﺷﻛﻝ أﻋﻣﻰ .ﻓﺻﺣﻳﺢ ّ

ﻟﻛن اﻟﻛﺛرة اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن
اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﺑﺎﻟﻔﻳﻠﺑﻳن ﻫم ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ؛ ّ
أﺗﺑﺎﻋﻪ ﻫم ﻣن اﻷﻣﻳﻳن واﻟﻌﺎطﻠﻳن ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ،وﻗد اﻧدﻓﻌوا ﺑﺎﺗّﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧف ﻧﺟﺎةً ﻣن ﺣﻳﺎﺗﻬم

اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ .ﻳﻘوﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﻛوي :ﻫﻧﺎك ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻐﺳوﻟﺔ اﻟدﻣﺎغ وﺗﺗﺑﻊ أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﻟﻛن ﻧﺎد اًر ﻣﺎ ﻧﺟد أﺣداً ﻣن ﻫؤﻻء ﻳﻌرف ﺷﻳﺋﺎً ﻋن اﻹﺳﻼم! وﻗد ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض ﺑﺣﺳب
ْ
أن أﻛﺛرﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺻرف ﻋﻧﻪ ﺑﺗﺣﺳﻳن ﺷروط
اﻟﻘﺎﻧون ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻌﺗﻘد ّ

أن اﻟدواﻓﻊ ﻟﻠﻌﻧف ﻟدى ﻣﻌظم ﻣﻣﺎرﺳﻳﻪ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻔﻘر
ﻓﺈن ﺑوﻛوي ﻳﻌﺗﻘد ّ
ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ .وﻫﻛذا ّ
واﻟﺟﻬﻝ ،وﻟﻳس ﻋن اﻋﺗﻧﺎق أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
وﻟﻛﻲ ﻳﺗﻘدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻓﻬم أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ،ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺗﺟوﻝ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف اﻟﻔﻘﻳرة ﻓﻲ

ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ،وﻓﻲ اﻟﺷوارع اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻣدن ﺗﻠك اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ .ﻓوراء ﻧﺎطﺣﺎت

اﻟﺳﺣﺎب اﻟﺗﻲ ﺗُ ﱡ
اﻟﻧ َﺧب أن ﻳراﻫﺎ اﻷﺟﺎﻧب ،ﻫﻧﺎك اﻟﺷوارع اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻠﻣدن ،ﺑﺑﻳوﺗﻬﺎ
ﺣب ُ
ﻳدﺧﻧون ،وﻳﻧظرون ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ.
اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ ،واﻟﺷﺑﺎن اﻟﻣﺗﺳﻛﻌﻳن ﻋﻠﻰ أﺑواﺑﻬﺎ ّ

ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك اﻷُﺻوﻟﻳون .وﻫﻧﺎك
وﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ وﺷﻧطن أن ﺗﻛﺳﺑﻬم ﻗﺑﻝ أن
َ
ﻓﺈن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ٌ
أﺳﺑﺎب أُﺧرى ﻟﺻﻌود اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ .وﻣن ذﻟك؛ ّ
أن اﻟﻌﺎﻟم ﺗرﻛﻬم
ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﻬﺿت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎً ﺑﺳرﻋﺔ -ﺗﺷﻌر ٌ
ﺳ ّﻛﺎﻧﻬﺎ ّ
ﻓﺋﺎت واﺳﻌﺔٌ ﻣن ُ
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،واﻧدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي

واﻟﻌﺷرﻳن .وﻫم ﻻ

ﻳﺳﺗطﻳﻌون اﻟﺗذﻣر ﻣن ﺣ ّﻛﺎﻣﻬم ﻫﻧﺎك ،واﻹدارات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ .وﻫم ﻏﺎﺿﺑون أﺧﻳ اًر ﻣن

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻲ ﻋﻬد إدارة ﺑوش ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،ﻟﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑروﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ

أن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻧواﻳﺎ اﻟطﻳﺑﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك دﻻﺋﻝ ﻋﻠﻰ ّ
ُ
ﻳﻣﻛن أن ﺗُﺛﻣر ﺑﺳرﻋﺔ .ﻓﻌﻠﻰ أﺛر أﻋﺎﺻﻳر ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ اﻵﺗﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﻧدي ﻋﺎم
ٍ
أن ذﻟك ﺣﺻﻝ ﻓﻲ إدارة ﺑوش؛
2004م ،ﺗﻘدﻣت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈﻏﺎﺛﺎت ﻛﺑرى .ورﻏم ّ
ﻓﺈن اﻵﺛﺎر واﻟﺗداﻋﻳﺎت ﺗراﺟﻌت إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗُﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﺗرك آﺛﺎ اًر طﻳﺑﺔ .إﻧﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ّ
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ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟواﻋدة ﺑدأت ﺑﻌد ﺧﻣﺳﺔ أَ ْﺷﻬُ ٍر
ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﻗواﻝ .وﻣن ﺣﺳن اﻟﺣظّ؛ ّ
ﻋﻠﻰ أﺣداث 2001/9/11م ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت و ازرة اﻟدﻓﺎع اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔً ﻋﺳﻛرﻳﺔً/ﻣدﻧﻳﺔً
ﻷن اﻟﺗﻣرد
ﻋﻠﻰ ﺟزﻳرة ﺑﺎﺳﻳﻼن ﻓﻲ اﻟﻔﻳﻠﺑﻳن ،ﺣﻳث ﻳﻌﻳش اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﻛوي .وذﻟك ّ
ﻔت  120أﻟف ﻗﺗﻳﻝ ،وﺗرك ﺣواﻟﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑدأ ﻫﻧﺎك ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ،ﺣﻳث ﺧﻠّ ْ
 300أﻟف دﻳﺎرﻫم ،وﻗُ ّدرت اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑـ 3ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر .وﻫدﻓت اﻟﻣﺑﺎدرة
أن اﻷﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻗﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻫﻧﺎك ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﺗر ّ
اﺳﺗﻐﻠﺗْﻬﺎ وظﻠﻣﺗْﻬﺎ .وﺗﻣﺛّﻠت ِ
اﻟﺧطط ﺑﺗرﻗﻳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ،

اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ،وﺗزوﻳد اﻟﻣﻧﺎزﻝ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧظﻳﻔﺔ ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻐﻳرة
وﺗﺣﺳﻳن ُ
ق ﻓَُرص ﻋﻣﻝ ،ﻓﻲ ﻛﻝ ﺟﻧوب اﻟﻔﻳﻠﺑﻳن ٕواﻟﻰ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ وﺟﻧوب اﻟﻘﺎرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠُ ُ

وﺣﺗﻰ اﻟﺷرق اﻷوﺳط .وﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋدةُ ان ﺗُﻧﺟز ﺷﻳﺋﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻷُﻣور؛ وﻟذا ﻓﺈ ّن ﺗﻠك
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﻳﺔ ﺣرﻳﺔٌ ﺑﺄن ﺗﺿرب ﺟﺎذﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧواﺣﻲ .وﻟذا ﻓﺈ ّن ﺧطوات

اﻟﺟﻧراﻝ ﺑﺗراﻳوس ﺑﺎﻟﻌراق ﻋﺎم 2007م إﻧﻣﺎ اﺗﺧذت ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺟزﻳرة ﺑﺎﺳﻳﻼن ﻧﻣوذﺟﺎً.

ب ﺑﻛﺗﺎب ﻣورﺗﻧﺳون
ﻌﺟ ٌ
واﻟﻣﻌروف ّ
أن اﻟﺟﻧراﻝ ﺑﺎﺗرﻳوس -ﻗﺎﺋد اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻳومُ -ﻣ َ
ﺑﻌﻧوان :ﺛﻼﺛﺔ أﻛو ٍ
ٍ
اب ﻣن اﻟﺷﺎي ،وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻘر ٍ
ﻣﺳﺗﻧﻳر ﻋن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺑﺎﻧﻳﺔ
ﻳر

أن ﺧطوة ﺟزﻳرة ﺑﺎﺳﻳﻼن
ﻓﻲ ﺟﻬﺎت أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻔﻘﻳرة ،ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 1993م .ﺑﻳد ّ
ﻓﺈن ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺑو ﺳﻳﺎف
ﻣﻬ ﱠددةٌ أﻳﺿﺎً .ﻷﻧﻪ ﻣﻧذ ﻏﺎدرﻫﺎ اﻷﻣﻳرﻛﻳون إﻟﻰ اﻟﺟزر اﻷُﺧرى ّ

أن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺟدﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻻ ُﺑ ﱠد أن ﺗﺳﺗﻣ ّر.
ﻋﺎدت ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ .وﻫذا ُﻳ ُ
ﺛﺑت ّ
اﻟﺛورة ﻏﻳر اﻟﻣرﺋﻳﺔٕ :واﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ واﻟﻔﻳﻠﺑﻳن ﻟﻳﺳﺎ اﻟﺑﻠدﻳن اﻟﻣﻬ ﱠددﻳن اﻟوﺣﻳدﻳن ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق

اﻟﺑﻧﺎﻧﻲ ذي
آﺳﻳﺎ .ﻓﻌﺑر ﺟﻧوب ﺑﺣر اﻟﺻﻳن ،ﻫﻧﺎك
ٌ
ﻣوﻗف ﻳﺗطور إﻟﻰ اﻻﺳوأ ﻓﻲ إﻗﻠﻳم ّ
اﻷﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ واﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺗﺎﻳﻼﻧد .ﻓﻬﻧﺎك ،وﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ذات اﻷﻛﺛرﻳﺔ

اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ،ﺳﻘط ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ُزﻫﺎء اﻟـ  3500ﻗﺗﻳﻝ ﺑﻳن اﻟﺑوذﻳﻳن
إن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ اﻟﻣد ﱢﻣرة ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﻌد
واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،اﻟذﻳن ﻳذﺑﺢ
ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎًّ .
ُ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﻌروﻓﺔ ،وأﺷﻬرﻫﺎ اﻟﻣذاﺑﺢ ﺑﻳن اﻟﻬﻧدوس واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻧد ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻬﻧد )-1947
 .(1948واﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻣﻼﻳﻳﻧﻬم اﻟﺳﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧد ،واﻟذﻳن ﻳﻧﺎﺿﻠون ﻣن أﺟﻝ اﻷﺳﺗﻘﻼﻝ
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ﻟﻘُراﺑﺔ اﻟﻘرن ،ﻣﺎﺧطوا ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ٍ
أﺣد ﻓﻲ اﻟﻐرب .وﻳراﻗب اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﺗﺎﻳﻼﻧدﻳون ازدﻫﺎر
ٍ
إﺧواﻧﻬم ﺑﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ﻋﺑر اﻟﺣدود؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻌﻳﺷون ﻫم ﻓﻲ ٍ
ﻳﻣر
ﻓﻘر
وﻋﻧف وﺗﻌﺎﺳﺔ .وﻻ ﻳﻛﺎد ﱡ

طﻊ رؤوس ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت وﻣن اﻟطرﻓﻳن .وﺗد ﱠﻣر ﻓﻲ
ﻳوم ﺑدون إطﻼق ﻧﺎر وطﻌﻧﺎت وﻗ ْ
ٌ
ﻛﺑﻳر ﺑﻛ ّﻝ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس.
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟﺑوذﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣدارس .وﻫذا
ٌ
ﺗﻣرد ٌ
ﺿ ﱠم اﻹﻗﻠﻳم إﻟﻰ
وﻳﻣﻛن إﻋﺎدة أﺻوﻝ اﻟﺗﻣرد اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺗﺎﻳﻼﻧد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم 1909م ﺣﻳن ُ
اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻧدﻟﻊ ﻓﻲ  7أﺑرﻳﻝ ﻋﺎم 2001م .ﻓﻔﻲ ذﻟك اﻟﻳوم ﺟرى
أن اﻟﻌﻧف
ﱠ
ﺗﺎﻳﻼﻧد .ﺑﻳد ّ
ﺗدﻣﻳر ﻣﺣطﺔ ﻗطﺎر وﻓﻧدق وﻣﺣطﺔ ﺑﻧزﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب .وأﻣر رﺋﻳس اﻟوزراء وﻗﺗَﻬﺎ ﺗﺎﻛﺳﻳن
أن اﻟرﱠد
ﺷﻳﻧﺎواﺗ ار ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻧف ﺑﺳرﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺎرﻳﺔ .وﻗد ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺑﻠﻳوﻧﻳر ﻳﻌﺗﻘد ّ
اﻟﻌﻧﻳف ﻛﻔﻳ ٌﻝ ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺧطﺋﺎً ﻓﻲ ذﻟك .ﻓﻔﻲ ﻳﻧﺎﻳر ﻋﺎم 2004م
ٍ
ٍ
ﻛﻣﻳﺎت ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ .ﺛم ﻓﻲ 25
ﻣﻌﺳﻛر ﻟﻠﺟﻳش وﺻﺎدروا
ﺳﻳطر اﻟﺛوار اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ

ٍ
ﻣرﻛز ﻟﻘوات
ﺑﺗظﺎﻫ ٍرة ﺳﻠﻣﻳﺔ أﻣﺎم
أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ،وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن أﻟﻔﺎ ﻣﺳﻠم ﻳﻘوﻣون
ُ
ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬم ،وﻗﺑض ﻋﻠﻰ ٍ
ٍ
ﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﺗظﺎﻫرﻳن ﻓﻲ ﻗرﻳﺔ
اﻷﻣن ،ﺳﺎرع اﻟﺟﻳش إﻟﻰ ﻗﺗﻝ
ٍ
أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس اﻟﺣﺎرﻗﺔ ،إﻟﻰ
ﺗدور ﺑﻬم ُﻋراةً ﺗﺣت ّ
ﺗﺎك ﺑﺎي ،ووﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻧﺎت ظﻠّت ُ
أن اﺧﺗﻧق ﻣﻧﻬم  78ﺷﺎﺑﺎً .وزاد اﻟطﻳن ﺑﻠّﺔ ﻗوﻝ ﺷﻳﻧﺎواﺗ ار إﻧﻬم ﻣﺎﺗوا ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﺿﻌﻔﺎء

ﺑﺳﺑب ﺻوﻣﻬم ﻓﻲ رﻣﺿﺎن! وﺗﺻﺎﻋدت دورات اﻟﻌﻧف واﻟﻣذاﺑﺢ ﻣن اﻟطرﻓﻳن ﻣﻧذ ذﻟك
اﻟﺣﻳن ،رﻏم ﻗﻳﺎم اﻟﺟﻳش -ﺑﻘﻳﺎدة ﺟﻧر ٍ
ٍ
ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﺷﻳﻧﺎواﺗ ار ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم
اﻝ ﻣﺳﻠم-
2006م.

ﻳﻘظﺔ وﺷﻧطن :ﺑﻌﻳداً ﻋن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣذﺑﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎك ﺑﺎيٕ ،واﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻛوك  -ﻗﺎﻝ
إن وﺷﻧطن ﺗﺳﺗطﻳﻊ
ﻟﻧﺎ ﺳورﻳن ﺑﺗﺳوان ،اﻟﺧﺑﻳر ﺑﺛوران اﻟﺑﺗّﺎﻧﻲ ،اﻹﻗﻠﻳم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺗﺎﻳﻼﻧدّ :

ادت .وﻳﺗﺣدر ﺳورﻳﻳن
ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺎﻳﻼﻧد ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻣﺄزق اﻟﺻراع اﻹﺛﻧﻲ واﻟدﻳﻧﻲ ،إن أر ْ
ٍ
ٍ
ﻣﺗدﻳﻧﺔ ،ﺗُدﻳر ﻣدرﺳﺔً ﺧﺎﺻﺔً  Pondokﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟدﻳﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻗد
ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻣن
ﻣﺳﻠﻣﺔ ّ
ٍ
ﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻳدة ﻓﻳرارو
ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓرد ﻋﺎم 1982م ،وﻋﻣﻝ ﻓﻲ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣر ﱠﺷﺣﺔ ﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ .ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻼدﻩ وﻋﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﺗرﺷﺢ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن
وﻧﺟﺢ ﻋﺎم 1985م ،وﺻﺎر وزﻳ اًر ﻟﻠﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻋﺎم 1997م ،ﺛم ﺳﻛرﺗﻳ اًر ﻋﺎﻣﺎً ﻷﺳﻳﺎن
9

) ASEANﻣﻧظﻣﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ( ﻋﺎم 2008م .وﻳرى ﺳورﻳن أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ُﻳﻌﺎﻧون

أن اﻟوﻻﻳﺎت
ﻣن آﺛﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،وﻣن اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻳﻬم ﺑوﺻﻔﻬم أﻗﻠﻳﺔ .وﻟدﻳﻬم اﻻﻧطﺑﺎع ّ
اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺗﺟﺎﻫﻠُﻬم ﺑﻝ ﺗُﻌﺎدﻳﻬم .وﻟذا ﻓﺈن ﻫذا اﻻﻧطﺑﺎع ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺈﺟر ٍ
اءات ﻋﻠﻰ
ّ
ُ
ُ
اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ.
واﻷوﻟوﻳﺔُ اﻷُﺧرى ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧد ﻫﻲ اﻟﻧزاع اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ/اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ .إذ ﻳﻘوﻝ ﺳورﻳن

إن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻫﻧﺎك وﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻳﻌﺗﺑرون اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ُﻣﻌﺎدﻳﺔً ﻟﻠﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻟﺣﺳﺎب
ّ
ﺑﺎرك ﺣﺳﻳن أوﺑﺎﻣﺎ ﻟرﺋﺎﺳﺔ
ﺳﺎرةً ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ا
إﺳراﺋﻳﻝ اﻟﺟﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﻌﺗدﻳﺔ .وﻗد ﻓوﺟﺋوا ﻣﻔﺎﺟﺄةً ّ

ﻓﺈن
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .وﻗَ ﱠدروا ﺿﻐو َ
ط اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ﻟوﻗف اﻻﺳﺗﻳطﺎن .وﻫﻛذا ّ
ﻳﺄﻣﻠُون أن ﺗﺗﻐﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﺗُﺟﺎﻫﻬم وﺗُﺟﺎﻩ
ﻣﺳﻠﻣﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ واﻟﻔﻳﻠﺑﻳن وﺗﺎﻳﻼﻧدُ ،
ﻗﺿﻳﺔ ﻓﻠﺳطﻳن.

ٍ
أﺷﻬر زارت ﻫﻳﻼري
ﻟﻘد أﺗت اﻹﺷﺎرات اﻷُوﻟﻰ ﻣن وﺷﻧطن واﻋدةً وﻣﺑ ﱢﺷرة .ﻓﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ
ﻛﻠﻧﺗون وزﻳرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﺗﻳن .ﻓﻲ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ أﻋﻠﻧت ﻋودة ِﻓ َرق ﻣﺗطوﻋﻲ اﻟﺳﻼم
اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ﺑﻌد ﻏﻳﺎب  34ﻋﺎﻣﺎً .وﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧد وﻗّﻌت ﻣﻊ أﺳﻳﺎن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺻداﻗﺔ
اﻟﺗﻧﻌﺎون ،واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺷرﻋﺗْﻬﺎ أﺳﻳﺎن ﻋﺎم 1976م .وﻛﺎﻧت اﻹدارات اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗد
و ُ

ﻷن أﺳﻳﺎن رﻓﺿت اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺎﻧﻣﺎر)=ﺑورﻣﺎ(
رﻓﺿت اﻟﺗوﻗﻳﻊ ّ
وﺣﻛوﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻣﺑدأ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون:
«اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ» اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠُﻬﺎ ﺑﻝ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ،وﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء :اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗردﻳب .ﻓﻣﻧذ اﻟﻌﺎم

1997م ﺗراﺟﻊ ﻋدد اﻟطﻼب اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن  13اﻟﻔﺎً إﻟﻰ !7700
وذﻟك ﺑﺳﺑب إﺟراءات اﻟﻔﻳ از اﻟﻣﻌﻘﱠدةٕ .واذا ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗرﻳد اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﺷﺑﺎن

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؛ ﻓﺈن اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون اﻟﺗﻌﻠﱡم ﺑﺄﻣﻳرﻛﺎ ،ﺗُ ِ
رﺳ ُﻝ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ .ﻻ ﺑد ﻣن ﺗزوﻳد
ّ
اﻟﺷﺑﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺗﻘدم ،واﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺗطوﻋﻲ اﻟﺳﻼم اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن،

وﻟﻳس ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﻳن أو اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن .وﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن
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اﻟﺳﻔﺎرات اﻟﺣﺻﻳﻧﺔ ﻛﺎﻟﻘﻼع ﻓﻲ اﻟﻌواﺻم ،وﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﻘﻧﺻﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠُﻬﺎ ﻣوظﻔون ﻳﻌرﻓون
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﻳرة.

وﻳرﻓض ﺳورﻳن ﺑﺎﻟطﺑﻊ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﻳﺎ ﺟزًءا ﻣن ﻣؤاﻣ ٍرة
ٍ
ٍ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب واﻟﺣﺿﺎرة .ﺑﻝ إﻧﻪ -وﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ أُطروﺣﺗﻪ ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ ﻋﺎم
أﺻوﻟﻳﺔ

أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﺛﻧﻳﺔ ،ﺗﻌﻛس ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑطراﺋق أﻋﻣق ﻋﻠﻰ
1982م -ﻳﻌﺗﺑر ّ
اﻷﻗﻠﻳﺎت .وﻫم ﻳﺗﺄﺛرون ﺑظروﻓﻬم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ،ﻟﻛﻧﻬم ﻳﺗﺄﺛرون أﻳﺿﺎً ﺑﻣﺻﺎب إﺧواﻧﻬم
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت
ﻓﺈن ﺑﻌض ﺷﺑﺎﻧﻬم ﻗد ﻳﻠﺟﺄون ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﻟﻠﻌﻧف؛
ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن وﻏﻳرﻫﺎ .وﻟذا ّ
وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻏﻳر ُﻣﺗﺎﺣﺔ.
اﻟﻐﻠَﻳﺎن
إن ﻣن واﺟب اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن ﺗﻌﻣﻝ أوﻻً ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﺋﺔ َ
أﻣﺎ اﻟﻳوم ﻓﻳﻘو ﻝ ﺳورﻳن ّ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت
 وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻣﻧذ َﺣ َدث 2001/9/11م ّﻓﺈن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷرق ﻫﻲ ُ

اﻟﻐرب.
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اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻧﻬوض واﻟﺗﺷدد



وﻟﻲ ﻧﺻر

ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﻫﺟﻣﺎت اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ،ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻛﺛﻳرون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم

اﻹﺳﻼم ﺗﻬدﻳداً ﺣﻘﻳﻘﻳﺎً .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻءُ ،ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺷددون أو اﻟﻣﺗطرﻓون
اﻟﻐرﺑﻲ ﻳﻌﺗﺑرون
َ
اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﻐﺳوﻟﺔ اﻟﻌﻘﻝ ،أﻣﺎ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻣن ﻻ ﻳﻣﺎرﺳون

ْي ﻳﺗﺟﺎﻫﻝ أُﻓﻘﺎً آﺧر
اﻟﻌﻧف؛ ﻓﺈﻧﻬم ﻣﻧﺷﻐﻠون ﺑﺎﺗّﺑﺎع ﻣﺎ ﻳﻘوﻟﻪ ﻟﻬم ﻗﺎدﺗُﻬُم .ﺑﻳد ّ
أن ﻫذا اﻟ أر َ
ٍ
ﻣﺳﺄﻟﺔ َﻋﻘَدﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻫو ﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
أﻛﺛر ﺳﻌﺔ :ﻓﺎﻟﺗﺷدد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻳس ﻧﺎﺟﻣﺎً ﻋن

اﻟﻧﺎس ﻋن
اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻣﺛﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻣو ﱠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﱠﻳدت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣرة ،وأ ْﻗﺻت
َ
اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﺣ ﱠدت ﻣن ﻓَُرص اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﺧدﻣﺎت ،واﻵﻣﺎﻝ ﻓﻲ

أن ﻛﻝ ٍ
ﺷﻳﺊ ﻳﻣﻛن أن
ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ َ
آﺧر .وﻫﻧﺎك اﻟﻳوم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ّ
ٍ
طﺑﻘﺔ وﺳطﻰ ﻋﻠﻰ
ظﻬور
اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ  .ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻷﻋوام اﻷﺧﻳرة
ﻳﺗﻐﱠﻳر .وﻗد ﺑدأ
َ
ُ
دﻋ ُﻣﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻐرب؛
ﻣدى اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻫذﻩ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎﻋدة إذا ﺟرى ْ
َﻣﻼً ﻛﺑﻳ اًر ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺷدد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﺎﻟَم أﻳﺿﺎً.
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُﻌطﻲ أ َ
وﻟﻧﺗﺄﻣﻝ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أوﻻً .ﻓﻌﻠﻰ ﻣدى زﻣن ُﻣﺗطﺎوﻝ؛ ظ ﱠﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻳش ﻳﺗراﺟﻊ ﻓﻲ أﺟزاء
ِ ِ
ﺈن أﻋﻣﺎر اﻟﻧﺎس ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﺳﻌـﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓـ ّ

اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﻫﻧﺎك
ﻳد ﻣن اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ درﺟﺎت
ﺗﺗﺟﻪُ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎضُ ،ﻣﺿﻳﻔﺔً اﻟﻣز َ
ّ
ﻳﻛون ﻗد ﺧﻠق ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون
أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم 2020م أن
ﺗﻘدﻳر ّ
َ
رص ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻻ ﺗﺑدو
ﻓُرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﻳد ﻟﻠﺷﺑﺎب ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔُ َ
زاﻫﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺗزاﻳد ،واﻟذﻳن ﻳﻛوﻧون ﻣﺣظوظﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ،
ٍ
أن
ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻬم أن ﻳﻘﺑﻠوا
إن اﻟﺟﻬوزﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ ّ
ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺗﺎﻓﻬﺔ .ﺛم ّ
أن اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺗطرف َﻳ ِﻌ ُد أو ُﻳﻌطﻲ اﻟﺷﺑﺎب
ﺿب واﻟﻳﺄس .ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﺗطرف ﻳزدﻫر ﻳﻐذﻳﻪ اﻟ َﻐ َ

 فصل من كتاب صدر في آخر العام 2009م بعنوان؛ Forces of Fortune: The Rise of a New Muslim Middle Class and
 What it Means for Our World.وولي نصر ھو أستاذ العالقات الدولية في جامعة تافت  .وابن باحث اإلسالميات المعروف سيد
حسين نصر .وكانت أُطروحته للدكتوراه عن أبي األعلى المودودي ،واشتھر له قبل سنوات كتابه« :صحوة الشيعة» .
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اﻟﻐﺎﺿﺑﻳن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻻ ﻳﺟدوﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻳوﻣﻳﺔ .وﻗد ﻗﺎﻝ ﻟﻲ رﺟ ٌﻝ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ،ﻛﺎن

اﺑﻧﻪ ﻳﺗﺣوﻝ ﻧﺣو اﻟﺗﺷدد اﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻳﺻﺑﺢ ﺟﻬﺎدﻳﺎً« :ﻟﻳﺣﺻﻝ اﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة ،ﻓﻼ ﺷﻳﺊ

ﻓﺈن ذﻟك ﺳوف ﻳﺟﻠب اﻟﺷرف
ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً .وﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ ،إذا ﻣﺎت ُﻣﺟﺎﻫداً؛ ّ
ﻷُﺳرﺗﻪ»!
ﻟﻛن ﺗﺣت ﻫذا اﻟرﻣﺎد اﻟﺧﺎﻣد ،ﺑﺎﻟوﺳﻊ رؤﻳﺔُ ﺟﻣر ٍ
ات ﻣﺗوﻗﱢدة ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر .ﻓﺎﻹﺻﻼﺣﺎت
ْ
ُ
ودﺑﻲ وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ،وﺣﺗّﻰ ﻓَ ْﻘد اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر،
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔُ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ُ
ﻳوﺳﻊُ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ٕ -وان ﺗﻛن ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ-
واﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن؛ ﻛ ﱡﻝ ذﻟك ّ
ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﺗﺟﺎرة .وﻗد أﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ورﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﻳﻳرات.

وﻧ ُﻣ ّو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﺑﺎطّراد .ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ،وﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى
واﻟﻧﺗﻳﺟﺔُ وﻻدة ُ
أن ﺣﺟم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ
ﻣﺛﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ،ﻣﺎ ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث اﻟﺳ ّﻛﺎن
ُ
ﻳﻌﻳش ﻓﻲ اﻟﻣدن ،ﻛﻣﺎ ّ

ﻓﺈن ﺣواﻟﻲ ﺛُﻠُﺛﻲ اﻟﺳ ّﻛﺎن ﻳﻌﻳﺷون
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟـ %6ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن .أﻣﺎ اﻟﻳوم ّ
ﻓﻲ اﻟﻣدن ،ﻛﻣﺎ أ ّن ﺣﺟم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﺗﻧﺎﻣﻰ ﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌﻔَﻳنٕ .واذا ﺣ ﱠد ْدﻧﺎ ﺗﻠك
ﺗﺗﻛو ُن ﻣن أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﱠ ٍب داﺋم ،وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﻓواﺋد،
اﻟطﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﱠ

دﺧﻠﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺎءون؛ ﻓﺈن ﺣﺟم ﻫؤﻻء ﺑﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻳﺑﻠُﻎُ  %15ﻣن
وﻳﺳﺗطﻳﻌون
إﻧﻔﺎق ﺛُﻠُث ْ
َ
وﺳ ْﻌﻧﺎ
إن ﺣﺟم ﺗﻠك اﻟطﺑﻘﺔ
ُ
اﻟﺳﻛﺎن ،و %30ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ .ﺛم ّ
ﻳﺗﺿﺎﻋف أﻳﺿﺎً وأﻳﺿﺎً إذا ّ
اﻟﺗﻌرﻳف ﻟﻳﺷﻣﻝ أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﻌﺗﻧﻘون وﺟﻬﺔ ٍ
ﻧظر ﺣدﻳﺛ ٍﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ،ﻣن ﻣﺛﻝ

أن  %60ﻣن
اﻟﻧﺳﻝ ،واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳم أوﻻدﻫمّ .
وﻳﻘد ُر اﻟﺑﻌض ّ
ﺗﺣدﻳد ْ
اﻟﻣواطﻧﻳن اﻹﻳراﻧﻳﻳن ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ،أو أﻧﻬم ﻳﺳﺗﻌ ﱡدون ﻟدﺧوﻝ ﺗﻠك اﻟﺣﻠﺑﺔ
وﻣﻘﺎﻳﻳﺳﻬﺎ .وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺟدﻳدة ،واﻟروح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن أن ﻧﺟدﻫﺎ

ﻣزﻗﺗْﻬﺎ اﻟﺣروب ،وطﻬران اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺑﻳروت اﻟﺗﻲ ّ
ﻧﻬوض
ﺗﺗﺣ ّﺷ ُد ﻓﻳﻬﺎ اﻷُﺻوﻟﻳﺎت .ﻫﻧﺎك ،ﺣﻳث ﺗﺑدو اﻟﺻورة رﻣﺎدﻳﺔً وﻣزﻋﺟﺔ ،ﺑدأ
ٌ
ي ﻣﻠﺣوظ .ﻓﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن  2002و2008م ارﺗﻔﻊ اﻟدﺧﻝ اﻟﻌﺎ ﱡم ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻗﺗﺻﺎد ﱞ

اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺗﻪ
وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﻣﻘدار  ،%3،7ﺑدﻻً ﻣن  %3ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻫذا ّ
اﻷﻓﺿ ُﻝ ﻟﻠﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
أن اﻟروح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻫﻲ اﻷ ََﻣ ُﻝ
ﻟﻪ ﻣﻌﻧ ًﻰ ﺑﺎرز :ذﻟك ّ
َ
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أن إرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
ﻼح اﻷﻛﻔﺄ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف .وﻣﻊ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﺣﻳﺢ ّ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺳ ُ
ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻛﺎﻧواﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ )ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ اﻷﻣر ﻟدى إرﻫﺎﺑﻳﻳن آﺧرﻳن(؛ ﺑﻳد
ﱠ
إن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ
أن اﻟﻣﻬ ﱠم ﻫﻝ ﺗدﻋم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ أﻛﺛرﻳﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف أم ﻻ؟ ّ
أن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻬﺷﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓذ
اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ّ

ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷُﻋطﻳﺎت ووﺟوﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن

وﻧﻣو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،واﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﻐﱢﻳ ار
اﻟد َوﻝ.
ﱡ
ُ
اﻟوﺿﻊ.
ﻟﻘد ﺑدأت اﻟﻘوى اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .وﺗﺷﻳر اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺷﺄن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ ﺑﺈﻳران
ٍ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺻﺎﻋدة إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
إﻟﻰ

وﺣرﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟرﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑوي اﻟﺗوﺟﻪ ،اﻟذي ﻳرﻳد ﺗرﻛﻳز اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ

ﺑﻳد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ .أﻣﺎ ﺗرﻛﻳﺎ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت أﺑواب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .ﻓﻬﻲ دﻳﻣﻘراطﻳﺔٌ
ﻧﻔﺳﻪ
إﺳﻼﻣﻳﺔٌ ﻧﺎﺟﺣﺔٌ ،ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً َ◌ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،و ﱢ
ﺳﻳﻛرر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ َ
ِ
ﻣﺳﺗﻬﻠك ،وﻫؤﻻء ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﻬم
ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣواطن اﻷُﺧرى .ﻫﻧﺎك ﻣﻠﻳﺎر وﻧﺻف اﻟﻣﻠﻳﺎر
ﺳﻳدﻣﺟون ﻓﻲ اﻟوﻗت ِ
ي ﻣﻊ
ﻧﻔﺳﻪ اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳد ﱠ
اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣدﻳث واﻟﺗﻼؤم واﻻﻧدﻣﺎجُ ْ ،
اﻹﺳﻼم اﻟﻣﻌﺗدﻝ ﻣﻊ اﻟﻔَُرص واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ .إﻧﻬم ﻳطﻣﺣون ﻹﻳﺟﺎد
وﺣﺳب .ﻳرﻳدون اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻷﻧﺳﺟﺔ
ِﺳﻠَﻊ إﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻟﻳس اﻟﻠﺣم اﻟﺣﻼﻝ وﻏطﺎء اﻟرأس
ْ
واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﺳﻠﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ِ
وﺳﻠَﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك .وﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب

ٍ
وﺧﻳر ﻣﺎ ُﻳﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ ﻫذا اﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ
واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أﻧﺗﺟت ﻣوﺟﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔُ .
ﻣﺎ ﺻﺎر ُﻳﻌرف ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ )وﻫو ﻧوعٌ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد

وﻧﻣو ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻳرﺑط اﻟﻌﺎﻟم
ﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ ،واﻟﻔواﺋد(.
اﻟﻣﺣرﻣﺔ
اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ
ﱢ
ﱡ
ْ
أن «اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ» ﻳﺑﻘﻰ ﺳﺎﺣﺔً
اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻛﺛر إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ورﻏم ّ

ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻟﻳوم  300ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ  75ﺑﻠداً ،وﻳﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻫﺎﻣﺷﻳﺔ؛ ّ
اﻟـ  500ﺑﻠﻳون دوﻻر .أﻣﺎ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟـ«ﺑوﻧد» ﻓﺗﺑﻠﻎ  82ﺑﻠﻳون دوﻻر ،أي

أن رأﺳﻣﺎﻝ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  %10ﻣن  %1ﻣن ﺳوق اﻟـ«ﺑوﻧد» ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﻫﻧﺎك ﻣن ﻳذﻫب إﻟﻰ ّ
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اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫذﻩ ﺳوف ﻳرﺗﻔﻊ إﻟﻰ  4ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2015م .وﻫذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد ﻳﺑدوﻷوﻝ ٍ
وﻫﻠﺔ أﻧﻪ ُﻣﺣﺎوﻟﺔٌ دﻓﺎﻋﻳﺔٌ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺎت
ُ
ﻟﻛن ﺑﺷرو ٍط ذات ﻣﻌﻧﻰ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻣﺛّﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﺔ ﻣﺑﺎدرةً ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻳﻪْ ،
ً
اﻟوَرع )اﻹﺳﻼﻣﻲ(.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻫﻲ ﺷروطٌ ﺗﻣزج ﺑﻳن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ و َ

إن ﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺟدﻳدة ،ﻫم ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ّ
أن اﻟﻛﺛرة اﻟﻛﺎﺛرة ﻣن ﻫؤﻻء ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻷرﻳﺎف واﻷﻗﺎﻟﻳم ،وﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﻳد ّ
أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﻔﻘﻳرة إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ،ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟدﻧﻳﺎ .وﻗد ﻗﻔز
ُ
ﻟﻛن
اﻋﺗﻧﺎق ﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﻳث.
وﻛﺛﻳر ﻣن ﻫؤﻻء ﻣﻠﺗزﻣون دﻳﻧﻳﺎًّ ،
ٌ

ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﻣطﺎﻣﺣﻬم وﺛرواﺗﻬم ﺗﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗطرف .ﻓﻣﻊ اﻟﺛورة اﻟﺗﻐﻳﻳرﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ

اﻟﻣﺗﻐﻳرة ،واﻟﻘﻳم اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم.
ظروف اﻻﺳﺗﻬﻼك
ّ
أن اﻹرﻫﺎب
وﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺑﻌد اﻟﻳوم إرﻫﺎﺑﻳون ﺑﺎﺳم اﻹﺳﻼم .ﺑﻳد ّ

واﻟﻌﻧف ﻟن ﻳﻛوﻧﺎ ﻟدى اﻟﻔﺋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣﺑدأً وﻻ أداةً ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺗﺻرف
ﺑﺎﻟداﺧﻝ وﺗُﺟﺎﻩ اﻟﺧﺎرج .وﻫذﻩ ﻋﻣﻠﻳﺔٌ ﺗطورﻳﺔٌ ُﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ أﻣﻳرﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ

ﻫﺎن ﻟدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻓﺎﻟر ُ
ٍ
ﻷﻓﻛﺎر ﻣد ﱢﻣ ٍرة ﺗُﺷ ﱢﻛ ُﻝ ﺧط اًر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ .أﻣﺎ اﻟﻐرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻌر
ﺳﻳﺣوﻝ دون اﻟﺧﺿوع

أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ازدادت وﺗﻔﺎﻗﻣت ﺑﺳﺑب اﻟﻌزﻝ
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺗُﺟﺎﻩ اﻟﻐرب ﻓﻠﻬﺎ
ُ
ﻣورس ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﺧﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟمٕ .واذا ﺗﻐﱠﻳر ﻫذا اﻷﻣر
اﻟذي
َ

إن ﺻﻌود
وﻫذا ﻣﺎ ُﻳﺣدث -ﻓﺳﻳﺑدأون ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻐرق ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲّ .
ﻫذﻩ «اﻟوﺳطﻳﺔ اﻟوازﻧﺔ» ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺗﻳﺎ اًر أو ﺗو ﱡﺟﻬﺎً ﻫو ﻣن اﻟﻘوة ﺑﺣﻳث ُﻳﻌﺎد ُﻝ إن ﻟم َﻳﻔُ ْق

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻟﻠﻘﻠوب واﻷذﻫﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺗو ﱡﺟﻪ
ّ
اﻟﻣﺗﺷدد .وﻫو ٌ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻳوم وﻟﻠﻐد.

ﺑﺄن ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺳوف ﻳﻘود ﻓﻲ ﻻﻫور وطﻬران
ﻷﻣر ﺳﺎﺑ ٌ
ق ﻷواﻧﻪ اﻟﺗﻧﱡﺑ ُؤ ّ
ٕواﻧﻪ ٌ
واﻟﻘﺎﻫرة ،ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺛو ٍرة رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﺷﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ أﻧﺟزﺗﻬﺎ اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ﺑﻬوﻟﻧدا ﻗﺑﻝ
ِ
ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﺑﺎﻟذات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ
أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗ ْﺷﻌ ُر ّ
أرﺑﻌﺔ ﻗرون .ﺑﻳد ّ
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إن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ أﺑﻧﺎء
ﺗﻣﻠك اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺣدﻳث اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲّ .
أن إﻳﻣﺎﻧﻬم اﻟطﻬوري ﻟﻳس ﻫو اﻟذي ﻏﱠﻳر اﻷﺷﻳﺎء .ﺑﻝ اﻟذي
اﻹﺻﻼح )اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ( .ﺑﻳد ّ
أ ﱠدى إﻟﻰ ذﻟك اﻗﺗﻧﺎﻋﻬم اﻟﺟدﻳد آﻧذاك ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻫو اﻟذي

اﺷﺗﻐﻝ وﻓﻌﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﺳﻛﺗﻠﻧدا وأدى إﻟﻰ ظﻬور آدم ﺳﻣﻳث

وم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻓﺎﻟذﻳن ﺳوف ﻳﻬزﻣون
ودﻳﻔﻳد ﻫﻳوم .وﻳﺷﺑﻪ ذﻟك ﻣﺎ ﻳﺣدث اﻟﻳ َ
اﻟﺗطرف ،ﻟﻳس اﻟدﻳﻛﺗﺎﺗورﻳﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ،وﻻ رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟﻣﺗﻧورﻳن ،أو اﻹﺻﻼﺣﻳﻳن

اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن؛ ﺑﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺑﺎدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ورﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ .وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗُﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻘﻳم
ﺗﻛﺗﺳب ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ُ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧﺎس ،وﻫﻲ ﺗؤﺛّر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟدوﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻ ُﻝ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔٕ .واذا
ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻳم اﻟ أرﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ ،ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻧﻔوذ اﻟﺑﺎرز ﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ؛

ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﻌود ﻷ ْﻣ ٍر
ﻳﺗﻌﻠق ﺑروح اﻹﺳﻼم أو ﺟوﻫرﻩ؛ ﺑﻝ ﻷ ﱠن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ُ
ّ
ﺗﻌﺗﻧق ﻫذا اﻻﺗّﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﺗ از ُﻝ ﺻﻐﻳرةً ﺟدإً .واذا ﺟرت ُﻣﺳﺎﻋدةُ ﻫذﻩ اﻟﺑورﺟوازﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻧﻣو
وﺗﺳﻳطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت؛ ﱠ
ﻓﺈن ﺗﻠك ﺗﻛون اﻟطرﻳﻘﺔ اﻷﻓﺿﻝ ﻟﺗﺛﺑﻳت ﻧﻔوذ اﻟﻘﻳم اﻟﺟدﻳدة
وﺗﺟذﻳرﻫﺎ.

ﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ؟ اﻟﺟواب اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ ﻫو اﻟﺗﺟﺎرة .ﻓﻘد
ﻓﻣﺎذا
ُ
ﻳﻛون ﻋﻠﻰ وﺷﻧطن وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ا َ
ﻗ ﱠدم اﻟﻐرب اﻟﻣﺎﻝ واﻟدم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺷر ق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﻳر .ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻝ

إﻻّ اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳﺎ(ٕ .واذا ﻋزﻟﻧﺎ
ﻓﺈن اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟﺳﻼح ،وﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز؛ ّ
ﻘﺎرُن ﺑﻣﺎ ﻳﺣدث ﻣﻊ أﻣﻳرﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ وﺷرق أوروﺑﺎ واﻟﻬﻧد .وﺗﻣﻠك اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﻻ ﺗُ َ
ٍ
اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
اﻟﻳوم اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻣﻊ اﻟﻣﻐرب واﻷردن؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻔ ّﻛر أوروﺑﺎ ﻓﻲ

ات إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ،
ﻟﻠﺗﺷﺟﻳﻊ واﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻊ ﺑﻠدان اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻫذﻩ ﺧطو ٌ
ِ
إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺻﻼح ٍ
دﻳن
ْ
اﻟﺻ ْﻧﻊ ﺿﺋﻳﻠﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن اﻟﻐرﺑﻳﺔّ .
ﻟﻛن ﻣﺎ ﺗ از ُﻝ اﻟﺳﻠَﻊُ اﻟﻌرﺑﻳﺔُ ُ
ﱡ
ﻟﻠﺳ ْﺧرﻳﺔ .ﻓﻣﺎ
َ
أﻣﺎ ﺳﺟﻝ اﻟﻐرب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺑﻧﺎء اﻟدوﻝ ،ﻓﻳدﻋو ُ
آﺧر ﻫﻲ ﻋﻣ ٌﻝ ﻏﺑﻲّ .
ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻐرب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻫو إﺳﻘﺎط اﻟﺣواﺟز ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ
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وب
اﻷﻋﻣﺎﻝ .وﻟﻛﻲ ﻳﺟري ﺗﺷﺟﻳﻊُ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺟوداً وﺗﻐﻳﻳ اًر وﺛورة؛ ﻓﺎﻟﻣطﻠ ُ
ﺗﺣر ُﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺳﻳطرﺗﻬﺎ .واﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻳﻪ
ُ
د ْﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ،واﻹﺻﻐﺎء ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
وﻓﺗﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،واﻟﺗﺟﺎرة ،واﻟﺗدﻓﱡق اﻟﺣر ِ
ﻟﻠﺳﻠَﻊ واﻟﻣﺻﺎدر،
ُّ
ُ
وﺧﻔض درﺟﺎت اﻟﺿﺑط واﻟﺗوﺟﻳﻪ .وﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أن ﺗﺷﺟﱢﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻐﻳرة
اء أﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﺳﻳطرة اﻟدوﻝ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﱢ
ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت
ﺳو ٌ
اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،وﺗﺻﻐﻳر ﺣﺟم اﻟذﻳن ﻳﺗﻘﺎﺿون اﻟﻣرﺗﱠﺑﺎت ﻣن اﻟدوﻟﺔ .وﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ
أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب أن ﻳﻔﺗﺢ أﺳواﻗﻪ ِ
ﻟﻠﺳﻠَﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺗﺄ ﱡﻛد ﻣن ﱠ
أن اﻷﻣواﻝ
ُ

ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻳﺟري إﻧﻔﺎﻗُﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺣﺔ.
اﻟﺗﻲ
ُ
ٍ
ﱡ
أن اﻟﻌﺎﻟَم
اﻟﺗﻐﻳﻳر
ﺻﻝ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﻳﺟﻠب
َ
اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻗﻠﻳﻠﺔ .ذﻟك ّ
وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو َﺣ َ
َ
ﻟﻛن اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻳظ ﱡﻝ ﻣﻣﻛﻧﺎً ،ﻣﺎ دام اﻟﻌﺎﻟَم اﻟﻐرﺑ ﱡﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ُﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ُﻣﺷﻛﻼت ﻛﺛﻳرةّ .
ﺣرﻳﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﻳق ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟوازن ،وﻣﺎ دام ُﻳ ُ
ﺳﺎﻋدﻩُ
اﻟﻳوم
اﻟﻛﺑﻳر اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗرون ،ﻳﺑدأُ
َ

إن اﻟﺗﻐﻳﻳر
ﻋﻠﻰ اﻻزدﻫﺎرّ .
ﻣﺛﻳ ٌﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ روﺣﻪ وِﻓ ْﻌﻠﻪ

دﻋﻣﻪُ وﻣﺳﺎﻋدﺗَﻪُ ﻓﻲ
وﻓﻌﺎﻟﻳﺗَﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﻳر .وﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وأوروﺑﺎ َ
ﻳﺗﺑﻠور
اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ،ﻟﻛﻲ ُﻳﺛﺑﺗوا أﻧﻬم ﻳﻘﻔون ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟذي
ُ
وﻳزدﻫر.
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اضطراب المفاھيم في الفلسفة الحديثة:
جدل الحداثة لدى ليو ستروس نموذجا
عبد ﷲ السيد ولد أباه

يعرف الفيلسوف الفرنسي «جيل دل وز» الفلس فة ف ي ح د أھ م كتب ه األخي رة بقول ه:
«إن الفلسفة ھي فن تكوين وإبداع وصناعة المفاھيم».1
وال ش ك أن أھ م مفھ وم فلس في ش غل الفالس فة ف ي العص ور الحديث ة والراھن ة ھ و
مفھ وم «الحداث ة» ال ذي يمك ن أن نرج ع إلي ه ك ل المش اغل واإلش كاالت الفلس فية
خالل القرون الثالثة األخيرة.
فمن ذ «ك انط» كم ا يب ين ميش ال فوك و أص بحت الفلس فة نمط ا م ن «انطولوجي ا
الحاضر» ,تتناول ب التفكير واالش كلة والنق د س ؤال الح ال ال راھن وحق ل التج ارب
الممكنة.2
بيد أن السؤال الفلس في للحداث ة اخ ذ ف ي المرحل ة م ا بع د الكانطي ة اتج اھين :اتج اه
نق دي ذات ي راھ ن عل ى ق درة الحداث ة كمش روع غي ر مكتم ل عل ى الحص ول ذاتي ا
عل ى ض مانتھا الخاص ة ,واتج اه نق دي راديك الي دع ا إل ى ھ دم أو تفكي ك األف ق
العقالني  -الميتافيزيقي للحداثة.
اخذ االتجاه األول ال ذي تعب ر عن ه فلس فة ھيغ ل وامت داداتھا الراھن ة ش كل «جدلي ة
للعقل» متمحورة حول مبدأ الذاتية ,واخ ذ االتج اه الث اني ال ذي عب رت عن ه فلس فة
نيتشه وامتداداتھا المعاص رة ش كل نق د جين الوجي ج ذري للمق وم العقالن ي للحداث ة
في مجموعه ولمبدأ الذاتية الذي تولد عنه.3
وفي الحقبة المعاصرة استمر الحوار وفق اإلشكالية ذاتھا ,أي قدرة الحداثة كمسار
عقالني على تحقيق مشروع التحرر الذاتي في أبع اده المعرفي ة والمجتمعي ة .4بي د
أن الجانب ال ذي اس تأثر باھتم ام الحق ل الفلس في العرب ي ھ و ذل ك المتعل ق ب اإلرث


باحث وأكاديمي من موريتانيا .
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النتشوي  -الھايدغري في صيغه المتنوعة وقراءاته المتباينة ,5في الوقت الذي ق ل
االھتمام برافد آخر من روافد الس ؤال الفلس في للحداث ة عص ي عل ى التص نيف ف ي
أدبيات «ما بعد الحداثة» على اختالف نسخھا ومقارباتھا.
ويمث ل ھ ذا الراف د وجھ ان فلس فيان ب ارزان يتش ابھان م ن حي ث الخلفي ة الفكري ة
واالنتم اء الثق افي والتجرب ة الشخص ية ,عل ى ال رغم م ن اختالفھم ا ف ي المقارب ة
والغاي ات« :لي و س تروس» ) (1973-1889و«حن ة أرن ت» ).(1975-1906
كالھم ا م ن أص ول يھودي ة ألماني ة ,عاش ا ف ي ألماني ا وان دمجا بق وة ف ي وس طھا
الفلس في المت ألق والحي وي ف ي مرحل ة م ا بع د الح ربين وتتلم ذا عل ى ھاي دغر ,ث م
غ ادر كالھم ا ألماني ا ف ارا م ن الجح يم الن ازي ,واس توطنا الوالي ات المتح دة
األمريكية ,وفيھا حققا شھرتيھما الواسعة من خالل أعمال متميزة ,لم تن ل االھتم ام
المستحق إال في السنوات األخيرة.
يجم ع ب ين االثن ين إع ادة االعتب ار للفلس فة السياس ية ,وح رص جل ي عل ى إع ادة
استكش اف وق راءة التقلي د الفلس في الق ديم ف ي س ياق مس لك نق دي للحداث ة يس تدعي
النظر المعمق.
وعلى الرغم م ن نق اط التش ابه العدي دة ,إال أن مس اري الفيلس وفين يتم ايزان نوعي ا
في ضبط وصياغة مفھ وم الحداث ة .وس نتناول ف ي ھ ذا الحي ز أطروح ة ش تراوس,
مع استعراض مقاربة أرنت في مكان آخر.
ليو ستروس:الرجوع لما قبل الحداثة:
على الرغم من القراءة النتشوية ألعمال «ليو ستروس» التي ظھرت في الس نوات
األخي رة ,6يب دو م ن الجل ي أن موق ف س تروس النق دي الج ذري م ن حركي ة
الحداثة يتنزل في موقع نظري ومرجعي مغاير للجينالوجيا النتشوية.
ويمكن الكشف عن مقاربة ستروس للحداثة في مستويات ثالثة:
2

 مسار التشكل الفلسفي للحداثة )الموجات الثالثة للحداثة( النقد اإليديولوجي لليبرالية )المأزق النسبوي( الرجوع للفلسفة القديمة ولتقليد الحق الطبيعي -1مسار التشكل الفلسفي للحداثة :
يرص د س تروس مس ار التش كل الفلس في للحداث ة ب الوقوف عن د محط ات ث الث
رئيسية ,عبر عنھا بـ«الموجات الثالث» ھي :موجة الحداث ة العلمي ة والسياس ية
الت ي عي رت عنھ ا فلس فات ماكيافي ل وھ وبز ولوك,موج ة األن وار الت ي عب رت
عنھ ا فلس فات روس و وفيش ته وھيغ ل ,وموج ة العدمي ة الوجودي ة الت ي عب رت
عنھا فلسفات نيتشه وھايدغر والفالسفة الوجوديون.7
فبخصوص الموج ة األول ى ,يالح ظ س تروس أن ماكيافي ل ھ و أول م ن أرس ى
القطيعة مع الفلسفة السياسية التقليدي ة واص فا إياھ ا بالمثالي ة الحالم ة ,مم ا يعن ي
عمليا رفض التأسيس األخالقي للسياسة من حيث ھي تكريس للفض يلة المدني ة,
وبالتالي يتحول الموضوع السياسي إلى مجرد تسيير تقني ناجع للحكم.
ان ه التص ور نفس ه ال ذي يعتم ده «ھ وبز» ف ي اس تبداله التأس يس الطبيع ي
واألخالقي للسياسة بالمؤسسات الصارمة المخترعة القادرة على ضبط الس لوك
اإلنساني .فاإلشكال السياسي يرتد ببساطة إل ى مج رد تنظ يم محك م للدول ة ,مم ا
ھو متاح لإلرادة البشرية.
فف ي ح ين ك ان ينظ ر ف ي الفلس فة القديم ة للق انون الطبيع ي ف ي ض وء ترات ب
الغاي ات اإلنس انية حي ث يش كل حف ظ ال ذات أدن ى ھ ذه الغاي ات ,تص ور ھ وبز
القانون الطبيعي من منطل ق حف ظ ال ذات وح ده ف ي مع زل ع ن أي التزام ات أو
واجبات أخرى .ومن ھنا أخذت مدونة حقوق اإلنسان مكان القانون الطبيعي.8
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أم ا الموج ة الثاني ة فتب دأ م ع روس و «ال ذي غي ر المن اخ األخالق ي للغ رب» ب نفس
العمق الذي غيره به ماكيافيل.فإذا كان روسو قد انتقد السمتين األساس يتين للموج ة
األولى)اختزال الموضوع األخالقي والسياس ي ف ي مج رد المش كل التقن ي ومفھ وم
الطبيعة الحديث( ,إال انه لم يستعد المفھوم الكالسيكي للفضيلة من حيث ھي الغاي ة
الطبيعية لإلنس ان بمعن ى اكتم ال الطبيع ة اإلنس انية.لقد انتھ ى ب ه األم ر إل ى إع ادة
تأويل مفھوم الفضيلة لمالءمتھ ا م ع التص ور الح ديث لحال ة الطبيع ة كحال ة بدائي ة
لإلنس ان .فإنس انية اإلنس ان ال يرج ع الفض ل فيھ ا للطبيع ة وإنم ا للمس ار
التاريخي,مما يكشف عن مقاربة أكثر راديكالي ة م ن تص ور ھ وبز لحال ة الطبيع ة.
وينتج عن ھذا القول إن اإلنسان الطبيعي لدى روسو ومن قبله ھوبز فاقد للسمتين
االجتماعي ة و العقالني ة ,ان ه ذات ح رة ول يس كائن ا عقالني ا.ومن ث م ي تم تع ويض
القانون الطبيعي المتعالي بقوانين وض عية ص ادرة ع ن اإلرادة المش تركة المحايث ة
للمجتم ع .والنتيج ة الرئيس ية لھ ذه المقارب ة ھ ي محاول ة ح ل الش رخ ال ذي خلفت ه
الموج ة األول ى ب ين «الوج ود» و«م ا يتع ين أن يك ون علي ه الوج ود» م ن خ الل
مفھوم اإلرادة المشتركة التي تكتسب طابعھا المعياري الخير من س متھا العقالني ة,
ف ي حي ت تس تمد طابعھ ا العقالن ي م ن س متھا العام ة .فالخاص ية العام ة ل إلرادة
المشتركة ھي التي تؤسس مرجعيتھا األخالقية ,دون الحاجة إل ى الرج وع إل ى أي
اعتبارات جوھرية أو إل ى أي تص ور للطبيع ة اإلنس انية أو الكم ال الطبيعي.ان ه
نفس التصور الذي اعتمده كانط وكل تيار المثالية األلمانية.
وعل ى ال رغم م ن النق د ال ذي يوجھ ه لي و س تروس لنظري ة اإلرادة المش تركة ل دى
روسو ,إال انه يعترف ان ه أول م ن انتب ه الزم ة الحداث ة الت ي يھاجمھ ا م ن منطل ق
فكرتين كالسيكيتين ھم ا :المدين ة والفض يلة م ن جھ ة وم ن جھ ة أخ رى الطبيع ة.
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فثمة تأرجح جلي بين الرج وع للمدين ة والع ودة لحال ة الطبيع ة ,وھ ذا الت أرجح ھ و
جوھر فكر روسو.9
وكما أن روسو يرمز للموجة الثاني ة ف ان نيتش ه يرم ز للموج ة الثالث ة الت ي تتش كل
من فھم جديد «للشعور الوجودي» من حيث ھو تجربة رعب وقلق أكثر من كون ه
تجربة تناسق وسالم .انه الشعور بك ون الوج ود اإلنس اني مأس اوي بالض رورة ,ال
يمك ن حل ه اجتماعي ا عل ى طريق ة روس و ,كم ا ال يمك ن حل ه بحس ب التص ورات
الكالسيكية القديمة للسعادة ,بل أن السعادة الحقيقية غير متاحة للبشر.
والف رق الرئيس ي ب ين مق اربتي روس و ونيتش ه ھ و أن نيتش ه يوج ه س ھام نق ده
الج ذري للنزع ات اإلنس انية والتاريخاني ة الت ي تص ل إل ى اكتمالھ ا ف ي فلس فة
ھيغل.ان ه يعل ن «نھاي ة اإلنس ان» ,ال ذي س يتلوه «اإلنس ان األعل ى» أو «اإلنس ان
األخير»« :اإلنسان األكثر دناءة واألكثر انحطاطا ,إنسان القطي ع ال ذي ال مث ال ل ه
وال طموح» ,وھذا التص ور لإلنس ان الطبيع ي قاب ل للتوظي ف السياس ي ف ي اتج اه
القساوة والعنف ,كما كان الحال في النازية.10
وتكتمل ھذه الموجة الثالثة في الفلسفة الوجودية التي يمثلھا فكر ھايدغر المتمحور
حول تجربة «القلق اإلنساني» من حيث ھي تجربة أساسية على ضوئھا يتم تفسير
كل شيء في سياق «تحليلية للوجود» ھي جوھر الموقف الفلسفي.11
وغني عن البيان أن ھذه القراءة لمسار التشكل الفلس في للحداث ة تط رح الكثي ر م ن
اإلشكاالت ,12بيد أن قيمتھا تكمن في م ا ينبن ي عليھ ا م ن نت ائج نظري ة ھام ة ف ي
مقاربة ليو ستروس للحداثة.
 -2النقد اإليديولوجي لليبرالية)مأزق النسبية(
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لعل ھذا الجانب من فك ر س تروس ھ و ال ذي ك رس ش ھرته األخي رة اث ر اس تناد
«تيار المحافظين الجدد» الذي كان قريبا من مركز القرار في الواليات المتحدة
ل بعض أطروح ات س تروس ,المنتزع ة ف ي الغال ب م ن س ياقھا النظ ري,أو
المستخرجة من مراجع ونصوص ثانوية.13
صحيح أن نقد شتراوس لنسبية الخير والشر وربطه لالستبداد بالرفض الحداثي
للق يم األخالقي ة ق د يقربان ه م ن النغم ة «االخالقوي ة» ف ي خط اب المح افظين
الجدد ,إال أن النزع ة القومي ة االس تعالئية ف ي ھ ذا الخط اب تبع ده جوھري ا ع ن
مقاربة ستروس .ثم أن ستراوس ل يس ناش طا سياس يا ,فنزعت ه األخالقي ة ليس ت
سياسية ب ل فكري ة ,وإنم ا تكم ن ف ي الخ ط األفالط وني ,حي ث السياس ة ال تك ون
تحقيقا للمبادئ العليا ,الن المبادئ العليا ال تقوم في ھ ذه ال دنيا ,وإنم ا ھ ي نش اط
تأملي وتجربة فلسفية إشكالية دائمة.14
ولنبادر بالتنبيه أن نق د نس بية األخ الق يش كل الخ يط الن اظم لفك ر ش تراوس ف ي
تشخيص ه النق دي للم ذاھب اإليديولوجي ة الثالث ة للحداث ة الت ي ھ ي الوض عية
والتاريخانية والعدمية.
أما الوضعية فتقوم على اإليمان بيقيني ة العل م التجريب ي ,وب ان المعرف ة الممكن ة
الوحي دة ھ ي الت ي يص ل إليھ ا العل م بمفھوم ه الح ديث ,أي ترتي ب العالق ة ب ين
الوقائع من خالل القوانين .وينطلق ھذا التصور من فرضية التمييز بين الوق ائع
والقيم التي ركزھا عالم االجتم اع «م اكس فيب ر» .فھ ذا التميي ز يؤس س مقارب ة
«الحي اد المعي اري» بم ا تق وم علي ه م ن وھ م الموض وعية واعتق اد تج اوز
الميتافيزيقا وتعويض الفلسفة بالقوانين العلمية .إنھ ا تفض ي إل ى نم ط م ن الش ك
الراديكالي ما دامت تنفي إمكانية معرفة طبيعة األش ياء وج وھر األم ور.ويربط
ستروس بين النزعة الوضعية وااليدولوجيا الديمقراطي ة م ن حي ث ھ ي طم وح
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للتح رر السياس ي .فالوض عية ت رفض الفلس فة السياس ية الكالس يكية ألنھ ا غي ر
علمية من حيث الشكل ومنافية للديمقراطي ة ف ي المض مون .بي د أن ھ ذه النزع ة
ھي في الواقع ضحية وثوقھا الدوغمائي ,حتى لو كانت ريبية نقدية ,غير واعية
بأحكام القيمة الضمنية التي تتأسس عليھا .فالعلم االجتماعي الذي أراد أن يحت ل
مرك ز الفلس فة السياس ية «يق ر ب ل يعل ن عج زه ع ن تق ويم أي حك م قيم ة مھم ا
كان...فالعلم االجتماعي الذي ي درس ك ل اإلي ديولوجيات ھ و نفس ه ح ر م ن ك ل
المسبقات اإليديولوجي ة .فبفض ل ھ ذه الحري ة االولمبي ة يمكن ه أن يتج اوز أزم ة
زمننا .إن ھذه األزمة يمكن تماما أن تحطم شرط العلم االجتماعي:وال يمك ن أن
ت ؤثر عل ى ص لوحية اكتش افاته» .15فالوض عية المقص ودة تش مل ف ي آن واح د
الوض عية التجريبي ة كم ا بلورھ ا ب اكون وديك ارت والوض عية المنطقي ة كم ا
تبل ورت ل دى ھي وم والوض عية القانوني ة كم ا أرس اھا ھ وبز ووض عية العل وم
االجتماعية والسياسية.
والخالص ة الت ي ينتھ ي إليھ ا س تروس م ن نق ده للنزع ة الوض عية ھ ي أن العل م
ليس محاي دا وال مس تقال« ,ف ال فك ر ف ي الموق ع الف ارغ» ,ب ل إن العل م «تجرب ة
روحي ة» تت داخل م ع التج ارب الروحي ة )بمعن ى الثقافي ة( األخ رى ,وال س بيل
للس كوت ع ن العالق ة اإلش كالية المطروح ة ب ين التق دم العلم ي والتق دم
االجتماعي.16
أما النزعة التاريخانية فقد ظھرت ف ي الق رن التاس ع عش ر ,وتمثل ت ف ي قطيع ة
مع أي اعتق اد بإمك ان معرف ة األزل ي أو حت ى اإلحس اس ب ه .وھك ذا يش كل نق د
فك رة «الح ق الطبيع ي» حج ر الزاوي ة فيھ ا ,باعتب ار ان ه ال توج د مب ادئ ثابت ة
للعدالة ,بل مقاربات متع ددة للع دل والح ق تخض ع لمس ار التح والت التاريخي ة.
ولئن كان من غير السھل استقصاء الجذور البعيدة لھذه النزعة ,إال أن ستروس
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يعتب ر أن فك ر روس و يحم ل ب ذرة ھ ذا االتج اه بتدش ينه الموق ف النظ ري ال ذي
يؤكد أن م ا ھ و مح دود ف ي المك ان والزم ان أكث ر قيم ة م ن م ا ھ و كلي.وھك ذا
يص بح م ا ك ان يعتق د ان ه أزل ي وك وني مش تقا م ن الش يء المح دود ف ي المك ان
والزمان.
وتقتضي األطروحة التاريخانية الراديكالي ة أن ك ل معرف ة مھم ا كان ت طبيعتھ ا
ومحدوديتھا تصدر عن إط ار مرجع ي مح دد ورأي ش امل يع ين مج ال المعن ى
والفھ م .وم ن ھن ا مش روعية وتس اوي ك ل اآلراء واألفك ار ,واالختي ار ب ين أي
منھا ال يخضع ألي اختيار عقالني حقيقي.
إن ھذه النزعة تفضي إلى نسبية المواقف وتقضي على المرجعية القيمي ة للفع ل
السياس ي وتق وض األس س الموض وعية للق وانين الت ي تتح ول إل ى مج رد
تواضعات ليس لھا أي صالبة جوھرية أو طبيعية.
ويرى ستروس أن التاريخ ال يبرر أو يؤكد ھذه المقارب ة التاريخاني ة ,ب ل يب ين
أن الفك ر اإلنس اني -الفلس في عل ى األخ ص -يھ تم ب نفس الموض وعات
واإلشكاالت األساسية ,وبالتالي يوجد إطار ثابت غير متغير يبقى بع د أن تتغي ر
كل المعارف اإلنسانية ,سواء تعلق األمر بالوق ائع أو المب ادئ .ف الفكر اإلنس اني
قادر على تجاوز تحديدات ه التاريخي ة وعل ى الوص ول إل ى م ا يتج اوز ويخت رق
التاريخ .فالنزعة التاريخية كما ينظ ر إليھ ا س تروس ھ ي حص يلة أزم ة الفلس فة
السياسية التي تخلت ف ي العص ور الحديث ة ع ن دورھ ا الس ابق «كبح ث إنس اني
عن النظام األزلي» ,وأصبحت منذ القرن السابع عشر س الحا ث م أداة ,فتحول ت
إلى إيديولوجيا سياسية لطبقة المثقفين التي خلفت الفالسفة.17
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أما العدمية فھي االيدولوجيا الجامعة بين النزعتين الوض عية والتاريخاني ة ,إنھ ا
الموقف الذي يمن ع أي تفكي ر ممك ن ح ول الح ق الطبيع ي ,بتحط يم التص ورات
الكلية والثوابت القيمية.18
فھذه االيدولوجيا العدمية ھي الت ي جعل ت الغ رب «يفق د ثقت ه ف ي مص يره» ف ي
مجتمع ال وفرة االس تھالكية والمس اواة القانوني ة الش كلية .فف ي الوق ت ال ذي أدى
انفصام الفلسفة عن العلم إلى انھي ار الحكم ة ,أفض ى التميي ز ب ين الوق ائع والق يم
إل ى ض ياع الح دود ب ين الخي ر والش ر والع دل والظل م والح ق والخطأ.وليس ت
النازية بكل قساوتھا سوى لحظة تجسيد لھذه العدمية القائمة على النسبية القيمية
والتعددية الثقافية« :عن دما نس مع الي وم عب ارة «العدمي ة األلماني ة» يفك ر اغلبن ا
بطبيعة األمر ف ي القومي ة-االجتماعية.بي د ان ه يج ب علين ا أن ن درك مباش رة أن
القومي ة-االجتماعي ة ليس ت س وى الش كل األكث ر ش ھرة م ن العدمي ة األلماني ة -
ش كلھا األكث ر خساس ة وجم ودا ...فھزيم ة القومي ة-االجتماعي ة ل ن يعن ي
بالضرورة نھاية العدمية األلمانية».19
إن ھذا النقد الجذري للعدمية الحديثة بربطھا بمسالة النس بية 20ھ و ال ذي يفس ر
موقف ستروس الداعي إلى العودة للفكر السياس ي الق ديم ف ي رص يده الالھ وتي
والفلسفي المشترك.
 -3الرجوع للفلسفة القديمة ولتقليد الحق الطبيعي:
للخروج من مأزق النسبية العدمية ,يدعو ستروس إلى الرجوع للحال ة الفلس فية
ما قبل الحديثة ,ولتقليد الحق الطبيعي بمقوماته وجذوره الالھوتية.
فالعودة للفلسفة الكالسيكية ال معنى لھا إال من منظور العالقة النقدي ة بالعص ور
الحديثة .أي بعبارة أخرى ,إنما يريده ستروس ھو تجاوز الراھن إل ى الماض ي,
ليس م ن اج ل الرج وع لنم وذج س ابق ,وإنم ا للوص ول إل ى الحق ائق الجوھري ة
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الثابت ة ف ي الفلس فة السياس ية الت ي ال تخض ع للتح ول الت اريخي,على عك س م ا
تتوھم المقاربات التاريخانية والوضعية.
فالعودة للفلسفة السياس ية القديم ة ھ و بك ل بس اطة ع ودة للفلس فة السياس ية ذاتھ ا
التي اس تبدلت ف ي العص ور الح ديث ب الفكر السياس ي والعل وم االجتماعي ة .ف إذا
كان الفكر السياسي ھو مجرد ع رض ل آلراء والم ذاھب دون تميي ز ب ين ال رأي
والمعرفة,فان الفلسفة السياسية تھتم أساسا بالبحث عن الحقيقة.
كم ا أن الفلس فة السياس ية تختل ف ع ن الالھ وت السياس ي ال ذي ھ و التع اليم
السياسية المؤسسة على ال وحي اإللھ ي ,باعتب ار ك ون مجالھ ا محص ور ف ي م ا
ھو متاح للعقل اإلنساني .وإذا كانت الفلسفة االجتماعية تنظ ر للمس الة السياس ية
ف ي ح دود الرب اط االجتم اعي ,ف ان الفلس فة السياس ية تنظ ر إليھ ا ف ي مس توى
الدائرة األكثر شمولية ومحورية.
إنھا الفلسفة التي تتناول إش كالية «المدين ة واإلنس ان» بالبح ث ع ن الق يم المدني ة
الثابتة الضامنة للعدل في المدينة والسعادة لإلنسان .فالنظام السياسي األمثل ھ و
األفضل كونيا وأزليا.
والميزة الكبرى للفلسفة السياسية الكالس يكية ھ ي كونھ ا وثيق ة االرتب اط بالحي اة
السياس ية تع الج مباش رة ش كل النظ ام السياس ي والموق ف القيم ي من ه ,ف ي ح ين
تحول ت المس الة السياس ية راھن ا إل ى مج رد مس الة منھجي ة ل دى المختص ين
والخب راء .إنھ ا الفلس فة الت ي ترك ز اھتمامھ ا عل ى البني ة الداخلي ة للمجموع ة
السياس ية ونم ط تس ييرھا ,مم ا يفض ي بالفيلس وف إل ى التح ول إل ى «معل م
للمش رعين» باعتب اره وح ده الق ادر عل ى ممارس ة التفكي ر خ ارج ح دود
التواض عات والمص الح الظرفي ة.ومن ھن ا الط ابع العمل ي ف ي الفلس فة السياس ية
الكالس يكية ,إذ الغ رض المنش ود ل يس فھ م الحي اة السياس ية وإنم ا البح ث ع ن
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السلوك القويم .ص حيح أن الموض وعات السياس ية تتعل ق بالتقويم ات األخالقي ة
التي ال يمكن الحسم فيھا بالبرھان والدليل ,ولذا تتجه إلى البش ر ال ذين يعتب رون
ھ ذه اإلش كاالت محس ومة س واء م ن منظ ور ن وازعھم الطبيعي ة أو بفض ل
ت ربيتھم .فالتع اليم السياس ية للفالس فة الكالس يكيين موجھ ة للبش ر النزھ اء
الص ادقين ف ي عم ومھم ول يس لألذكي اء أص حاب العق ول البارع ة .فالش أن
السياس ي م ن اختص اص رج ل الدول ة المتن ور الم رتبط بمس ؤولية الش أن الع ام
وليس من اختصاص المراقب المنقطع عن الحلبة السياسية.21
وي رى س تروس أن اكتش اف الق دماء وثي ق االرتب اط باھتمام ات الحاض ر,
والغرض منه ھو الفھم األفضل للموضوعات السياس ية ف ي ذاتھ ا الت ي ال ت زال
ھ ي ثواب ت الفع ل السياس ي ,مم ا يعن ي الخ روج م ن التص ورات التقني ة
واالصطناعية للشأن السياسي .فالفلسفة اليونانية الكالسيكية تحم ل بھ ذا المعن ى
بعض الطرافة والجدة ,وتساعدنا على حل أزمة الحداثة الراھنة.
تل ك ھ ي الخلفي ة الت ي يق را بھ ا س تروس نص وص الفالس فة السياس يين
الكالس يكيين ب دءا بس قراط 22وأفالط ون 23وأرس طو 24انتھ اء بالف ارابي 25
وابن ميمون.26
وال يمك ن الفص ل ب ين ھ ذه الع ودة للفلس فة الكالس يكية وإع ادة االعتب ار للح ق
الطبيع ي  natural rightمخرج ا م ن أزم ة الحداث ة السياس ية القائم ة عل ى
النزعتين الوضعية والتاريخي ة .إن المقص ود ھن ا ھ و تأس يس الق وانين المس يرة
للمدين ة عل ى مرجعي ة «الخي ر المش ترك» ,باعتب ار أن الق وانين ال يمك ن أن
تؤسس شرعيتھا بذاتھا.بيد أن الخير المش ترك ال يمك ن أن يك ون تواض عيا ,ف ي
حين أن القوانين تواضعية بالضرورة ,فھي مجرد تأويالت للعدالة وال تتم اھى
مع قيمة العدل في ذاتھا.
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ومن ثم فان السياس ة م ن حي ث ھ ي ف ن وض ع الق وانين العادل ة تتج اوز اإلط ار
التش ريعي الض يق ,وتق وم عل ى تص ور غ ائي أخالق ي ش امل ,أي م ا عب ر عن ه
ستروس بعب ارة «ال وعي ب الكلي» .إال أن الكل ي ممتن ع عل ى التجرب ة اإلنس انية
المحدودة ,وكل إدراك له ھو بالضرورة مجرد رأي ,وان ك ان األف ق المعي اري
الض روري للفع ل السياس ي,ما دام السياس ي مس ؤوال ع ن «تحدي د م ا ھ و
ع ادل» .27فھ ذا االنش داد نح و الغائي ة المعياري ة المطلق ة للفع ل السياس ي ھ و
ترجمة «االنزياح بين أثينا وأورشليم» ,أي ب ين المجتم ع ال ذي تحكم ه الق وانين
والمجتمع الذي تحكمه األخالق المثالية الفاضلة .مع أن ستروس يدعو بوضوح
إل ى الع ودة إل ى «الحض ارة الغربي ة ف ي كام ل طابعھ ا م ا قب ل الح ديث» أي
الجذرين الالھوتي والفلس في ,إال ان ه ي درك أن ھ ذين المك ونين ال يتم اثالن م ن
حيث الخطاب والمنھج .فم ا يوح دھما ھ و التن اقض م ع ق يم الحداث ة ومقوالتھ ا,
كم ا أنھم ا يتفق ان ف ي أھمي ة األخ الق وف ي مض امينھا واعتق اد حاجتھ ا إل ى
المرجعي ة القص وى .أم ا م ا يفرقھم ا فيتعل ق بأس س األخ الق وم ا ب ه يك ون
قوامھا.
فان كانت الفلسفة والتوراة تتفقان في مشكل الق انون اإللھ ي الض امن للعدال ة,إال
إنھم ا تس لكان ط ريقين متعارضتين.فالفلس فة م ن حي ث ھ ي بح ث ع ن المعرف ة
المتعلقة بالكل ,تعتبر دوما األسئلة أھم من األجوب ة ,فك ل الحل ول قابل ة لل رفض
والتس اؤل .بي د أن نم ط الحي اة الع ادل ال يمك ن أن يق ام إال إذا عرفن ا طبيع ة
اإلنسان ,في حين أن طبيعة اإلنسان ال يمك ن إدراكھ ا إال ف ي ض وء فھ م مس بق
للكلي .وم ن ھن ا ف ان الفلس فة ب المعنى الكام ل للعب ارة ال ت تالءم م ع نم ط الحي اة
التوراتي .فالفلسفة والتوراة «قوت ان متعارض تان ف ي مأس اة ال روح اإلنس انية».
كالھما تدعي معرفة وتحديد الحقيقة الحاسمة ذات الصلة بصيغة الحياة العادلة.
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بيد انه ال يمكن أن توجد إال حقيقة واحدة,ومن ثم كان الصدام حتم ي ب ين ھ اتين
المق اربتين .حاول ت كالھم ا عب ر الت اريخ دح ض األخ رى ,وم ا زال الص دام
قائما.28
وإذا كان ستروس قد مال في كتاب ات الش باب إل ى الص ھيونية السياس ية ,إال ان ه
رف ض الخلفي ات الالھوتي ة للص ھيونية الديني ة وان ك ان اعتب ر أن نق د س بينوزا
لالھ وت اليھ ودي م ن منطل ق تن ويري ليبرال ي ل م يح ل المس الة الالھوتي ة -
السياسية ولم يقض على النزعة االرثدوكسية.29
وم ن الواض ح أن س تروس ف ي معالجت ه للعالق ة ب ين الفلس فة وال دين ظ ل وفي ا
لمشروع الفارابي وامتداداته لدى ابن ميمون )ف ي مقاب ل س بينوزا( .ان ه ي رفض
بش دة التاليف ات المتس رعة والمفتعل ة ب ين الس جلين أو النص ين .وف ي بع ض
نصوص ه يب دو س تروس اق رب لل دين ب النظر للعالق ة الحميم ة ب ين اإليم ان
والقانون )في اليھودية واإلسالم( .فالقانون ھو ف ي آن واح د كل ي ودين ي ,وذل ك
ما يمنحه الصالبة والثبات وخضوع البشر طواعية في مقابل القوانين الوضعية
المصطنعة  .30إال أن ستروس اعتبر أن التنازع بين الدين والفلسفة ,بين العقل
والوحي ,ھو الق وة الدافع ة للتفلس ف والمع ين اإلش كالي الض روري للفك ر ,ول ذا
وجب الحفاظ على تلك الجدلية الخصبة دون توفيق أو نفي.
ول ذا نج د م ن غي ر ال دقيق اتھ ام س تروس بالنزع ة الماض وية الراديكالي ة ,مم ا
يش كل «نض اال ف ي االتج اه المع اكس لمص يرنا الت اريخي» .31فلي و س تروس
فيلس وف ح ديث عل ى طريقت ه ونلم س لدي ه وعي ا ح ادا وص ريحا بانحس ار
«ال وعي الطبيع ي» ,وم رارة القطيع ة م ع التقلي د الفلس في والالھ وتي ال ذي ل م
يتوھم إمكانية إحيائه والرجوع الميكانيكي له.
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فما أراد بدعوته للرجوع للحالة ما قبل الحديث ة ھ و البح ث ف ي الت راث ع ن ق يم
ثابتة أزلية )الحقيقة والعدالة( ,مع الوعي الواضح بان ھذا البحث يبق ى إش كاليا,
يولد من األسئلة أكثر من ما يقدم من األجوبة الجاھزة.32
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ﺗﻌﺗﺑر ﺑم ﺻﻐﻳرة 1ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺻﻔﻬﺎن ،ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺑر ﻣرﻛز ﺳﻛﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷطراف اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟداﺷت إﻟوت إﺣدى أﻛﺑر اﻟﺻﺣﺎري اﻹﻳراﻧﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺟﻧوﺑﺎ .وﺑم ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻣﺔ
ﺷﻬر ﺳﺗﺎن ،وﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ طوﻳﻝ ﻋرف ﻋدة ﺗﺣوﻻت ،ﺣﻳث ﺗﻘﻊ ﺑم ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳق اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻣن ﻏرب
إﻳران إﻟﻰ اﻟﻬﻧد واﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻳﺿﺎً ﺑﻳن أﻗﺎﻟﻳم ﻓﺎرس وﻛرﻣﺎن ﻏرﺑﺎً ٕواﻗﻠﻳم ﺳﺟﺳﺗﺎن ﺷرﻗﺎً .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻫذا ﺗﺗﺻﻝ ﺑم ﻋﺑر ﺟروﻓت ﺟﻧوﺑﺎ ﺑﺳﺎﺣﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ.

 -1ﺑﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ
أﺳﺳت ﺑم ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم وﻗد ﻋرﻓت ﻋﺻرﻫﺎ اﻟذﻫﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﺣدى اﻟﻌواﺻم
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻷراﺿﻲ ﻛرﻣﺎن .2وﻛﺎﻧت ﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣدن ﻛﺑﻳرة ،اﺑﺎرك ،رﻳﺎن ودرزﻳن
ﺑﺄراﺿﻳﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﻳن ﺑم وﻛرﻣﺎن ،وﺗدار ﻣﻧﻬﺎ .3وﻟذا ﻳﻌطﻳﻧﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳون اﻟﻌرب
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬم اﻟﻣﻘدﺳﻲ ،ﻓﻛرة ﺟﻳدة ﻋن اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺑم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﻳﻛﺗب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺑﻘوﻟﻪ« :ﺑم ﻣرﻛز إﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﻣﺗﻊ وﺷﺎﺳﻊ ﻋﺎﺻﻣﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ طرﻳﻔﺔ

وﺷﺎﺳﻌﺔ ﻳﺗﻣﻳز ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺧﺑرﺗﻬم وﻣﻬﺎرﺗﻬم ﻫﻲ ﺳوق ﻳﺟﻠب اﻟزوار ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺟد ﺑﻌﻳدة واﻟﺛوب

اﻟﻣﻧﺳوج ﻫﻧﺎ ﻣﻌروف ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﺑﻠدان –اﻷﻗطﺎر -اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺷﻬورة ﻓﻲ ﻛﻝ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
و)ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ﺻﻳت( وﻫﻲ ﻣﺻدر ﻓﺧر واﻋﺗزاز ﻟﺑﻠدﻫﺎ ﺟ ّﻝ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﺔ وﺗﻧﺗﺞ أﻏﻠب اﻟﺛﻳﺎب

اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﺑم ﻓﻲ ﻗرﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﺿﻼً ﻋن ﻫذا ﻓﺎﻟﻌﻣﺎﻣﺎت واﻟﻛﺗﺎن واﻟﺟﻼﻟﻳب
واﻟﺛﻳﺎب اﻟﻔﺎﺧرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﺎرﻓﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺑم».4

ﻛﺎﻧت ﺑم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗدﺧﻝ ﻛﻣرﻛز ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﻳﺞ ﺿﻣن ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺑﻌﻳدة ﻗد
ﺗﺷﻛﻠت إﺑﺎن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ،ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﺑذﻟك ﺟﻐراﻓﻲ ﻋرﺑﻲ آﺧر ﺗﻌود إﺻداراﺗﻪ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ
978م وﻫو اﺑن ﺣوﻗﻝ ﺑﺄن ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑم ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﺻدﻳرﻫﺎ إﻟﻰ ﺧرﺳﺎن واﻟﻌراق وﻣﺻر ،وﻳﻧﻘﻝ
ﻧﻔس اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك أن اﻟﻘطن اﻟذي ﺗﻧﺳﺞ ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻛﺎن ﻳزرع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑم 5وﺑذا
ﺗوﺣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﻗﻧوات اﻟري ﺣوﻝ ﺑم ﻓﻲ اﻟﻌﺻور

اﻟوﺳطﻰ ﻣﺎ دام أن زراﻋﺔ اﻟﻘطن ﺗﺗطﻠب ﻛﻣﻳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻢ
أﻣﺎ ﻳﺎﻗوت اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟذي ﺗﻌود ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  1225ﻓﻳﺻف ﺑم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣدﻳﻧﺔ ﻏﻧﻳﺔ وﻧﺷﻳطﺔ6
وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳزرﻫﺎ ﻗط ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﻛون أﺣواﻟﻬﺎ ﻗد ﺗﻐﻳرت ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ وﻛﻳﻔﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎﻝ
ﻓﺑم ﺷﺎطرت ﻣﺻﻳر ﻣدن إﻳراﻧﻳﺔ أﺧرى:
 بروفيسور من ألمانيا ،جامعة تيوبنغن .

1

ﺗﺳﺑب ﺳوء اﻟﺗدﺑﻳر ﻓﻲ اﻧﺣطﺎطﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ دﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣؤرخ رﺷﻳد اﻟدﻳن )ت1300.م( رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ
اﺑﻧﻪ ﻣﺣﻣود اﻟذي ﻛﺎن آﻧذاك ﺣﺎﻛم ﻛرﻣﺎن ﻳﺷﻛو ﻟﻪ ﻓﻳﻬﺎ« :ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﻘر ﺑﻳن ﺳﻛﺎن ﺑم اﻟذﻳن أﻓﻠﺳوا
وﻫرﺑوا ﺑﺳﺑب اﻻﺑﺗزاز واﻟﺗﻌﻧﻳف اﻟذي ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﺳﻛر».7

ﺑﻳد أن ﺑم ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻓﻼﺣﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﺟداً ﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻزدﻫﺎر

دون ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻘروﻳون ﻫم ﻣن ﻳﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﻧواﺗﻬﺎ اﻟﻬﺷﺔ واﻟﻣﻌﻘدة

ﺟدا ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻳﻌﺗﻧون ﺑواﺣﺎﺗﻬﺎ ،واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻳﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻌد ﺳﻧوات ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت رﺷﻳد
اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﺣﻣد اﷲ ﻣﺳﺗوﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ  .1340ﻻ ﻳﻧﻘﻝ ﺣﻣد اﷲ
ﻋن ﺑم أﻛﺛر ﻣن أن ﺑﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﻗوﻳﺔ ﺣﺻﻳﻧﺔ .8وﻗرﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺗدﻧت ﺑم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﻳﻧﺔ رﻳﻔﻳﺔ

واﻧﻘطﻌت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ .9وﻟﻛن ﺑﻔﺿﻝ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻛﺂﺧر ﺣﺻن ﺟﻧوب ﻏرب إﻳران وﺑﻔﺿﻝ
ﻗﻠﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺣﺻﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺗﺟﻧﺑت ﺑم ﻣﺻﻳر ﺟﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور
اﻟوﺳطﻰ ،اﺑﺎرك درزﻳن ورﻳﺎن اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻔت أو ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﺟرد ﻗرى دون أﻫﻣﻳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻋرﻓت ﺑم اﻧﺗﻌﺎﺷﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺣدودة إذ أﺻﺑﺣت أﻗﺻﻰ ﻣﻌﻘﻝ ﻏرﺑﻲ
ﻟﻸﻓﻐﺎﻧﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗم طردﻫم ﻋﻠﻰ ﻳد اﻟﻔرس ﺳﻧﺔ 1801م .10واﺳﺗﻣرت اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ازدﻫﺎرﻫﺎ ﺑﻌد

أن ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرس إﺣدى اﻟﻌواﺻم اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻷراﺿﻲ ﻛرﻣﺎن .11وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1840م ﺗم اﻟﺑدء ﻓﻲ
ﺑﻧﺎء ﻣدﻳﻧﺔ ﺟدﻳدة ﺟﻧوب ﻏرب اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ وﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن

اﻟﻌﺷرﻳن ﻋرﻓت ﺑم ازدﻫﺎ ار اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ .وﻗد ﺗم ﺗﺄﺳﻳس ﺑﻧﺎﻳﺎت ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﻋدﻳدة ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﺳﻳﻊ
ﺑﺎزار اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﺣواﻟﻲ 1900م ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﻧﺎﻫز  13000ﻧﺳﻣﺔ وﻛﺎﻧت آﺧر ﻣرﻛز
ﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺑوع ﻣن آﺳﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻠوغ ﻗﺗﺎ )ﺗﺑﻌد ﺑﺣواﻟﻲ  700ﻣﻳﻼ ﺷرﻗﺎ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا
ﻳﻌود اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﺛراء –ﻏﻧﻰ -ﺑم إﻟﻰ ﻛون ﻣﻌظم أﺻﺑﺎغ اﻟﺣﻧﺎء اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺗﻬﺎ .ﺣواﻟﻲ

ﺳﻧﺔ 1900م ذﻫب ﺑرﺳﻲ ﺳﻳﻛس  Percy Sykesإﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ﻫذا وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﺑم زﻣﺎﻧﻪ «ﻣرﻛ از
ﻣزدﻫ ار» ﻳﺿﺎﻫﻲ ﻋدد ﺧﺎﻧﺎت اﻟﻘواﻓﻝ ﺑﻪ ﻋدد ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛرﻣﺎن وﻫو ﺧﻳر دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم
اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ.12

 -2الموقع الجغرافي لبم
ﺷﻣﺎﻝ ﻏرب ﺑم ،ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻛرﻣﺎن ﺗﻣﺗد ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣن أراﺿﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ووﻋرة ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺧزاﻧﺎت ﻣﺎﺋﻳﺔ
وﺧﺎﻧﺎت ﻗواﻓﻝ ﺻﻐﻳرة .ﻣﻬﺎن ﻫﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟوﺣﻳد واﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺑﻌد ﺑﺣواﻟﻲ 36
ﻛﻳﻠوﻣﺗ ار ﻋن ﻛرﻣﺎن .ﻳﺣﺞ اﻟﻧﺎس إﻟﻳﻬﺎ ﻟزﻳﺎرة ﺿرﻳﺢ اﻟﺻوﻓﻲ ﻧور اﻟدﻳن ﻧﻌﻣﺔ اﷲ اﻟذي ﺗوﻓﻲ ﺑﻬﺎ
ﺳﻧﺔ 1441م .13ﻣﻌﺎدى ﻣﻬﺎن ﻻ ﺗوﺟد ﺳوى ﻣراﻛز ﺻﻐﻳرة ﺑﻳن ﺑم وﻛرﻣﺎن وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﻘرﻳﺑﺎ
ودون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻧد أﻗدام اﻟﺟﺑﺎﻝ ﺣﻳث ﺗوﻓر اﻟﺟداوﻝ واﻟﻘﻧوات ﻣﻳﺎﻩ اﻟري .ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﻣﺛﻝ

اﺑﺎرﻳك ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣواﻗﻊ ﻣدن ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ.

2

ﺟﻧوب ﺷرق اﺑﺎرﻳك وﻋﻠﻰ ﺑﻌد  30ﻛﻳﻠوﻣﺗ ار ﻓﻘط ﻣن ﺑم ،ﺗوﺟد أﻧﻘﺎض ﻣدﻳﻧﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺻر
اﻟوﺳﻳط ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن أراﺿﻲ إﻗﻠﻳم ﺑم .ﻛﺎﻧت دارزﻳن ﺟد ﻣﺷﻬورة ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ وﻗد ﻗﺎﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر« :ﺟﻠﺳﻧﺎ ﻓوق ﺳطﺢ ﻗﺻر دارزﻳن ﻧﺗﺄﻣﻝ ﻋددا ﻣن اﻟﻘرى
ﻳﺟﺎور ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وأﺷﺟﺎ ار ﻳﻔوح ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌطر ،ﻓﺄﻗﺳﻣت أﻧﻲ ﻟم أرى ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺷرق ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺛﻝ
ﻫذا».14
ﻻ ﻳوﺟد ﺷرق ﺑم ﺳوى أراﺿﻲ ﻗﺎﺣﻠﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﻏرب زﻫﻳدان ،اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﺳﺳﺗﺎن ﺑﻠوﺟﺳﺗﺎن،
ﺗﺑﺗدئ اﻟﺻﺣ ارء .ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ طوﻝ ﻗﺎرﻋﺔ طرﻳق اﻟﺻﺣراء ﺗوﺟد ﺧﺎﻧﺎت ﻗواﻓﻝ ﻣﻬدﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ أﺻﺑﺣت
ﻣﺗﺟﺎوزة ﻷن اﻟﻌرﺑﺎت ﺣﻠت ﻣﻛﺎن اﻟﺟﻣﻝ .ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ  90ﻛﻳﻠوﻣﺗ ار ﻏرب ﺑم ،ﻳﻘف –

ﻳﻧﺗﺻب -ﻣﻳﻝ اﻟﻧدﻳري اﻟذي أﺳس ﺳﻧﺔ 1073م وﺣﻳدا وﺳط اﻟﺻﺣراء .ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑرج ﻟﻘرون

ﻧﻘطﺔ اﺳﺗدﻻﻝ ﻟﻌﺎﺑري اﻟﺻﺣراء .15ﻏرب ﻣﻳﻝ اﻟﻧدﻳري ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ﺟﺑﺎﻝ ﻛوﻩ اﻟﺷﻳر ،ﺗوﺟد
ﺑﻌض اﻟﻘرى اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺟزءا ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﺑم .ﻳﺗم ﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ
اﻟﻘﻧوات ﻣن ﻋﻧد أﻗدام ﺟﺑﺎﻝ ﻛوﻩ اﻟﺷﻳر .ﻟﻬذﻩ اﻟﻘرى ﺧﺎﺻﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺗﻛوﻳن
ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟواﺣﺎت .ﻟﻧﺄﺧذ ﻗرﻳﺔ اﻷﺣﻣدﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  6ﻛﻳﻠوﻣﺗرات ﺷﻣﺎﻝ

ﺷرق ﺑم ﻛﻧﻣوذج ﻟﻧﺎ .16ﻳﺣﻳط ﺑﻬذا اﻟﻣرﻛز وﺑﺄراﺿﻳﻪ اﻟﻣﺳﻘﻳﺔ ﺣﺎﺋط ﻋﺎﻝ ﻣن اﻟطﻳن .ﺗﻘﻊ اﻟﻘرﻳﺔ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟزاوﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ .إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎﻝ واﻟﺷرق ﺗوﺟد أراﺿﻲ ﺗﻘطﻌﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺳواﻗﻲ ﻳزرع

ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﻧﺎء واﻟﻌﻧب واﻟﻔﻠﻔﻝ .17ﻓﻲ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺗوﺟد ﺑﺳﺎﺗﻳن أﺷﺟﺎر ﻧﺧﻝ وﺣواﻣض.
ﺗﺣت اﻷﺷﺟﺎر ،ﻛﻘﺎﻋدة ﺗﺗم زراﻋﺔ اﻟﻔﻠﻔﻝ .ﺗﺣﻳط ﺑﻬذﻩ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﻘﻳﺔ واﻟﺑﺳﺎﺗﻳن أراﺿﻲ زراﻋﻳﺔ
ﺟﺎﻓﺔ ﻳﻧﻣو ﻓﻳﻬﺎ اﻟزرع ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻣطﺎر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟذﻟك.

اﻷﺣﻣدﻳﺔ أﻧﻣوذج ﻟﻘرﻳﺔ ﻋﻣﺎﻝ ﻓﻼﺣﻳﻳن وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻷرض ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣوزة ﻣﺎﻟك ﻏﺎﺋب وﻳﻘوم
ﻋﻣﺎﻝ اﻟﺿﻳﻌﺔ ﺑزراﻋﺗﻬﺎ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ .وﺑﻣﺎ أن ﺑﻳوت اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻳﺗدﺑر أﻣرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻬﻳﺄ
ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺛﻛﻧﺔ ﺣوﻝ ﻓﻧﺎء ﻳﺗم ﺑواﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب .ﺗﻘﻊ اﻟﺑﻳوت ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﻬﺔ

اﻟﺷرﻗﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ واﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﺗوﺟد اﻹﺳطﺑﻼت ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻏرب اﻹﺳطﺑﻝ
اﻟﺷﺎﺳﻊ ﻋﻧد اﻟزاوﻳﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺗوﺟد ﺣظﻳرﺗﻳن وﻳﻣﻛن اﻟدﺧوﻝ إﻟﻳﻬﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺧﺎرج وﻫو
ﻣﺎ ﻳﺟﻧب اﻟﻘطﻳﻊ أن ﻳﻌﺑر اﻟﻔﻧﺎء ﺻﺑﺎﺣﺎ وﻣﺳﺎء.

وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺣواﻟﻲ  100ﻛﻳﻠوﻣﺗر ﺟﻧوب ﺷرق ﺑم ﺗوﺟد ﺟﺑﺎﻝ ﻛوﻩ اﻟﺷﻳر واﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ وﻓرة
اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻗرى ﻋدﻳدة ﻳﺳﺗﻘر ﺑﻬﺎ أﻧﺎس ﻣن ﺑم ﺻﻳﻔﺎً وﻳزرﻋون اﻟﺣﺑوب اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﺑم
ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺑوب ،واﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻣد ﺑم ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ أﻳﺿﺎ ﻣن اﻟﺟﺑﺎﻝ اﻟواﻗﻌﺔ ﺟﻧوﺑﻬﺎ وﻫﻲ

أﺳﺎس وﺟود ﺑم واﻟﻘرى اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺗﺧوﻣﻬﺎ .وﻳﺗم ﺟﻠب اﻟﻣﻳﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﻗﻧوات ﻳﺑﻠﻎ

طوﻝ ﺑﻌﺿﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن  20ﻛﻳﻠوﻣﺗ ار وﻗد ﺟﻌﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات زراﻋﺔ اﻟواﺣﺎت ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻣ اًر
ﻣﻣﻛﻧﺎً .وﻳﺗم ﺗزوﻳد ﺑم وﺣدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ أﺳﺎس اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﺑر  25ﻗﻧﺎة.18

3

 -3بم ما قبل الزلزال
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﺎم ﺑم اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ،ﻛﻣرﻛز إداري واﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﻧﺎطق داﺧﻠﻳﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ أﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻼﺣﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻝ رﻏم ذﻟك ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ  17%ﻣن اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .وﺑﻬﺎ أﻛﺛر
ﻣن  40ﻣؤﺳﺳﺔ إدارﻳﺔ وﺛﻼث ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت و 25ﻣدرﺳﺔ ﻳﺄﻣﻬﺎ ﺣواﻟﻲ  7000ﺗﻠﻣﻳذ وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣؤﺷرات ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﺑم ﻛﻣرﻛز إداري .وﺑﻬﺎ ﻛذﻟك  550ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﻘﺳﻳط وﻫذا
دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻼت ﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺣوﻝ ﻣﺣﻳط ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺷﺎرﻋﻲ
ﺑم اﻟﻌﺻرﻳﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﻓﻘد اﻧﺗﻘﻝ اﻟﺗﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎزار إﻟﻰ ﻣﺣﻼت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أرﺻﻔﺔ

اﻷزﻗﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻛون ﻫذا ﻗد ﻓﻘد دورﻩ ﻛﻘطب رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ،وﻗد اﺳﺗﻔرد اﻟﺷﺎرﻋﻳن
اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﺑﻬذا اﻟدور اﻵن ،ﻓﺗﺣوﻟت وﺟﻬﺔ ﺳﻳﻝ اﻟراﺟﻠﻳن اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻳﺗﺟﻪ ﺷرﻗﺎ وﻏرﺑﺎ
ﻋﺑر اﻟﺑﺎزار ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب واﻟﻐرب .وﻫﻛذا ﻓﻘدت اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن
اﻟﺳوق أﺳﺎس وﺟودﻫﺎ ﻓﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ .وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﺳوق واﻟﻣﺣﺎدﻳﺔ ﻟﻘطب
اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺟدﻳد ﺗوﺟد ﻋدة ﻣﺣﻼت ﺷﺎﻏرة.19

ﺗﺷﺑﻪ ﺑم ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ اﻟﺑﻧﻳوي اﻟﻌﺎم ﻫذا ﻋدداً ﻣن ﻣدن إﻳراﻧﻳﺔ أﺧرى ،ﻟﻬﺎ ﻧﻔس ﺣﺟﻣﻬﺎ ،ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻳﻬﺎ

اﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷوارع ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺑﺎ ازرات ،وﻻ ﺗﻣﻳز اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ
ﻷراﺿﻲ اﻟﺑﺳﺎﺗﻳن اﻟﻣوﺟودة ﺑﺑم ،وﻫﻲ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻟﻣدن اﻟواﺣﺎت ،ﻋن ﻋدد آﺧر ﻣن اﻟﻣدن اﻹﻳراﻧﻳﺔ،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣدﻳﻧﺗﻬﺎ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق ﺑم أن ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗدم ﻣﺳﺎواة ﻣﻊ ﻫرات واﺻﻔﻬﺎن.
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ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺑم ،وﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻋن أي ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻲ إﻳران ،ﺗﻛوﻳن ﻓﻛرة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻣدﻳﻧﺔ
إﺳﻼﻣﻳﺔ إﻳراﻧﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﺻﻐﻳرة ﻓﻠم ﺗﻌد اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺑم ﻣﺳﻛوﻧﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ زاﻟت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة
إﻟﻰ درﺟﺔ ﻳﺳﻬﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬم ﻣظﺎﻫر ﺑﻧﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ .وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻫرات واﺻﻔﻬﺎن ﺣﻳث
ﻟم ﺗﻌرف دورة اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻬﺟر واﻟﺗﺧرﻳب ٕواﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﺗوﻗﻔﺎ ﻗط ﻫﻧﺎ ﻓﻼ زاﻟت ﺗﻌم ﺑﺑم أﺣواﻝ ﻣدﻳﻧﺔ
إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ ﺧﻠت .وﻫﻧﺎ ﻳﻣﻛن دراﺳﺔ ﺑﻌض
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ.

اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺒﻢ
ﻗﺑﻝ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻳﺑدو أن ذﻛر ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻋن اﻟطﺑوﻏراﻓﻳﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﺑم ﻗد ﻳﻛون ﻣﻔﻳداً أن
ﻧرى ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻋن ﺷﻛﻝ ﺗوﺳﻊ رﻗﻌﺔ ﺑم ﺧﻼﻝ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﺛم ﻧﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗطور

اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن.
ﻛﺗب اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻋن ﺑم اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ 20وأﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻏﻳر واﺿﺣﺔ وﺧﺎطﺋﺔ ﺑﺳﺑب ﺳوء
ﻓﻬم ﺷوارﺗر  21Schwartzوﻟﻲ ﺳﺗرﻧﺞ  22Le strangeوﻫﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ
ﺟﻐراﻓﻳﺎ ﻓﺎرس اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺑﺳﺑب ﻟﻸوﺻﺎف اﻟﻣوﺟزة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳون اﻟﻌرب ﻋن ﺑم .وﻛﺗب
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اﻻﺻطﺧري 23واﺑن ﺣوﻗﻝ 24ﻋن ﺟﻐراﻓﻳﺗﻬﺎ اﻟﻠذان أﻧﺟز ﻋﻣﻠﻬﻣﺎ ﺑﻳن  951و 971ﺑﺎﻟﺗﺗﺎﻟﻲ:
«اﻟﺑم ﻗﻠﻌﺔ ﻣﺷﻬورة )واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺳﺗدﻳﻝ  (Citadelﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ )اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻫﻧﺎ ﻫو ﻣدﻳﻧﺔ( .ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺎﺟد ﺧطﺑﺔ وﻣﺳﺟداً ﻟﻠﺧوارج وﻣﺳﺟد ﺳوق

ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﻘﻣﺎش وﻣﺳﺟد اﻟﺧطﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻌﺔ» ﻳﻛﺎد ﻛﻝ ﻣن ﻳﻘ أر اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳطور اﻟﺗﻲ

اﺳﺗﺷﻬدﻧﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻳﺗرﺟم «ﻗﻠﻌﺔ» ﺑﺳﺗدﻳﻝ « »Citadelوﻳﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻗﻠﻌﺔ ﺑﺑم وﻛﺎن
ﻳوﺟد ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺟد ﺧطﺑﺔ .ﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻳﻣﻛن وﺑﺳﻬوﻟﺔ إﺳﺎءة ﻓﻬم أو ﺗﻔﺳﻳر
إﺣدى اﻟﻧﻘط اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن وﺻف اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﻟدﻗﻳق ﻟﺑم واﻟذي ﻛﺗﺑﻪ ﺣواﻟﻲ ﺳﻧﺔ 985م .25ﻳﺻف
اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺑم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣزدﻫرة )ﻗﺻﺑﺔ( وﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻠد ﺣوض

اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻛﺎن ﻳﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺑﺔ  /اﻟﺑﻠد ﻗﻠﻌﺔ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺣﺻن ﻟﻠدﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻗﺻﺑﺔ أو ﺑﻠد ،ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﺣﺳب اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳوﺟد ﺑﻬﺎ
ﻣﺳﺟد ﺧطﺑﺔ وﺑﻌض اﻟﺑﺎ ازرات وﻳﺷﻳر اﻟﻣﻘدﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺟد ﺧطﺑﺔ واﺣد ﻓﻘط ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ

أﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ اﻻﺻطﺧري وﺑن ﺣوﻗﻝ.
ﻳﺗم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻫﻧﺎ ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﺑﻳن اﻟﻘﻠﻌﺔ واﻟﺣﺻن وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺻن ﺑﻘﻠﻌﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ

اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺷﻳﺋﺎ آﺧر ورﺑﻣﺎ وﺟﺑت ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣدﻳﻧﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﺗﺣﻳط ﺑﻬﺎ اﻷﺳوار واﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ ﻣؤﻟف

ﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻔﺎرس ﻣﺟﻬوﻝ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﺷﻬرﺳﺗﺎن اﻟذي ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ.26
ﻳطﻠق اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺑم ﻛﻛﻝ ﻗﺻﺑﺔ ﺣﺳب ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أي ﻛﻣرﻛز إداري وﺑﻠد ﻛﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣوﻣﺎ.
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻔﻛرة اﻵﺗﻳﺔ ﻋن اﻟرﺳم اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﻟﺑم ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ .وﺳط
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳط ﺑﻬﺎ اﻷﺳوار ﺑﺄﺳواﻗﻬﺎ وﻣﺳﺟدﻫﺎ وﻛﺎﻧت ﺗطﻝ ﻋﻠﻰ

ﻛﻠﺗﻳﻬﻣﺎ اﻟﻘﻠﻌﺔٕ ،واﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ «ﻋﺑر اﻟﻣدﻳﻧﺔ )ﺑﻠد( ﻛﺎن ﻳﺟري
ﻧﻬر .ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻳﺟري ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ﻳﻌﺑر ﺳوق ﺗﺟﺎر اﻟﻘﻣﺎش ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ

اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ )ﻗﻠﻌﺔ( ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻳﺟري ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺳﺎﺗﻳن» ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺣﺎت «ﺣﺻن»
اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ )ﻗﻠﻌﺔ /ﺷﻬرﺳﺗﺎن( واﻟﻧﻬر ﻧﻘطﺎ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ طﺑوﻏراﻓﻲ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ.

ﺗﻘﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻊ طﺑﻳﻌﻲ ﺑﺎﻟﺿﺎﺣﻳﺔ وﻳﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻪ  45ﻣﺗ ار ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ ﺳﻬﻝ ﺑم .ﻋﻧد ﻗدم اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺟد ﺷﻘوﻓﺎ ﺗم ﺟرﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﻠﻌﺔ .ﻻ ﺟداﻝ ﻓﻲ أن اﻟﻘﻠﻌﺔ

اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧﺗﺻب ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ.
ﺗﻘﻊ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﺑم اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ )دون ﺿرﺑﻬﺎ اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻗﻲ اﻟذي ﺳﺄﻋود إﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد( ﺗﻘرﻳﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠو  5أﻣﺗﺎر ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻳس ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع أﻣ اًر طﺑﻳﻌﻳﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﻫو
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗراﻛﻣﺎت اﻟردوم .وﻗد اﺳﺗﻐرﻗت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗراﻛم ﻫذﻩ ﻗروﻧﺎ ﻣن اﻟزﻣن ﻟﻬذا ﻓﻬﻧﺎك ﺳﺑب وﺟﻳﻪ
ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﻛﺎن ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،أي اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳورة ،ﻓﻲ رﻗﻌﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
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اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻛﺎن ﻳوﺟد ﺟزء ﻣن اﻟﺑﺎ ازرات )ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﻟﺟﻣﻊ( وﺟﺎﻣﻊ ﺧطﺑﺔ،
ﻋﻧد ﺗﺣﻠﻳﻠﻧﺎ ﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﺑم ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت .ﻓﻧواة اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﻛﻣن
ﻓﻲ ﻣﺳﺗطﻳﻝ ﻳﺑﻠﻎ طوﻟﻪ )ﺷرﻗﺎ وﻏرﺑﺎ(  425ﻣﺗر وﻋرﺿﻪ )ﺷﻣﺎﻻ وﺟﻧوﺑﺎ(  300ﻣﺗر ﺗرﺗﺑط اﻟﻘﻠﻌﺔ
ﺑﻬذا اﻟﻣﺳﺗطﻳﻝ ﺷﻣﺎﻻ .ﺑﻳن اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻧواة اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻳوﺟد ﻓﺿﺎء ﻣﻔﺗوح .أﺿﻳف إﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﻲ

اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻲ ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﻣﻧﺣرف واﻟذي ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ﺣواﻟﻲ  175ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ.
اﻟﻧواة اﻟﻣﺳﺗطﻳﻠﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ أو اﻟﺷﻬرﺳﺗﺎن ،وﻫﻲ ﻣﺟزءة إﻟﻰ وﺣدات ﺻﻐﻳرة
) (Insulaeﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ دروب ﺗﻌﺑرﻫﺎ .ﺗﺗﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟدروب ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻬﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻣن
اﻟﺑوﺻﻠﺔ .ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ طرق ﻣﻣﻳزة ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﺗﺗﺟﻪ ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ وطرﻳﻘﻳن اﺛﻧﻳن
ﻳﺳﻳران ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق اﻟﻐرﺑﻲ .وﻳﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑد أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﺑواﺑﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط

اﻟﺟﻧوﺑﻲ )إﺣداﻫﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد( واﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻷﻛﺑر أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك
ﺑواﺑﺗﻳن أﺧرﻳﻳن؛ إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط اﻟﺷرﻗﻲ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط اﻟﻐرﺑﻲ.
ﻧﻛﺗﺷف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻌﺎم ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﺎت آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣﺛﻝ ﺧﻳوة
 27Khivahاﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ﻗﺎرﻧﺎﻫﺎ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﻫرات .28ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻫرات ﺧﻳوة Khivah

وﺑوﺑﺧﺎرى  Bukharaﻓﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳورة )ﻣدﻳﻧﺔ /ﻗﻠﻌﺔ /ﺷﻬرﺳﺗﺎن( ﻟﺑم ﻛﺎن ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ ﻣن
اﻟﺧﺎرج ﻣدﻳﻧﺔ أﺧرى )ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳورة أوﻻ( ﻫﻛذا ﻓﻬذا اﻟﻣزج ﺑﻳن ﻣدﻳﻧﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﺻﻐﻳرة وﻣدﻳﻧﺔ
ﺧﺎرﺟﻳﺔ )ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳورة أوﻻ( ﻻ زاﻝ ﻳﻣﻛن اﺗﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ طوﻝ ﺧط ﻳﻣﺗد ﻣن اﻟﺳﻔوح اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟداش
اﻟوت ﺣﺗﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣﻳرة اراﻝ  Aralإﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد وﺑﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟوﺿوح ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺄﻣر ﻫذا اﻟﻣزج
ﺗﻣﻳﻳزﻩ ﻏرب اﻟﺻﺣﺎري اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ وﻳﺑدو أﻧﻪ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺗﺗﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣدن اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻷزﻗﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﺑم ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ وﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻳﻘﻳن ﺗﺣدﻳد ﻣوﻗﻊ

ﺑﺎ ازرات اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ .ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ أرﺑﻌﺔ أﺑواب ﻟﻬذا ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻔﺗرض
أن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺣورﻳن :أﺣدﻫﻣﺎ ﺷرق ﻏرﺑﻲ واﻵﺧر ﺷﻣﺎﻝ ﺟﻧوﺑﻲ وﻛﺎﻧت ﺗﺗراص
ﻋﻠﻰ طوﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻣﺣﻼت اﻟﺣرﻓﻳﻳن واﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻷﻛﺑر أن ﻳﻛون ﻫذﻳن اﻟﻣﺣورﻳن
ﻳﻣﺗدان ﺣﺗﻰ اﻟﺑﺎب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ وﺣﺗﻰ اﻟطرﻳق اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟواﺿﺢ ﺟدا.

ﺗﺷﻬد ﺳﻌﺔ ﻣﺳﺟد اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أوﻗﺎت أﻛﺛر ازدﻫﺎ ار .واﻟﻣﺳﺟد ﻫذا ﻳﻘﻊ ﻋﻧد اﻟﻣﺣور
اﻟﻣزﻋوم ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ .وﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﺑم
ظﻠت وﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺳﻛوﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﻳط ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺳﺑﺑﺎ وﺟﻳﻬﺎ
ﻟﻠﻧظر إﻟﻰ ﻣﺳﺟد اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻠف ﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ .وﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻧﻬر اﻟذي
ﻛﺗب ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻘدﺳﻲ أن ﻳﺗطﺎﺑق ﻣﻊ رودا ﺑوﺷت اﻟذي ﻳﺟري ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  100ﻣﺗر ﺷﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ
واﻟذي ﻳﺗﺟﺎوز ﻋرض ﻣﺟراﻩ  100ﻣﺗر .وﻫو ﻣﺎ ﻳوﺿﺢ أﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ﺗﺟري ﺑﻪ ﻛﻣﻳﺎت

ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻟو أﻧﻪ ﺗم ﺗرك ﻫذﻩ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﻌﺑر اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ أﺿرار ﻛﺑﻳرة ﻛﻝ ﺳﻧﺔ.
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ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻳﺟري ﻧﻬر اﻟﺷﻬر ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ .وﻛﻧﻬر رودي اﺑوﺷت ﻳﺟف ﺻﻳﻔﺎ .ﺗﺣﻳﻝ
ﻛﻠﻣﺔ ﻧﻬر ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ «ﻗﻧﺎة» ﻋﻠﻰ ﺧﻼف رود أو رودﺧﻧﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻧﻬر .ﻣن اﻷرﺟﺢ أن
ﻳﻛون ﻧﻬر اﻟﺷﻬر أو ﻣﺛﻳﻼ ﻟﻪ ﻳﺟري ﻗﻠﻳﻼ ﻣﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب ﻫو اﻟﻧﻬر اﻟذي ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻘدﺳﻲ.

ﺑﻣﺎ أن ﺳﻬﻝ ﺑم ﻳﻧﺣدر ﻗﻠﻳﻼ ﻣن اﻟﻐرب ﻧﺣو اﻟﺷرق ﻓﺈن ﺗﻳﺎر اﻟﻘﻧﺎة ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻳﺟري ﻓﻲ ﻫذا

اﻻﺗﺟﺎﻩ .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﺟزء اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺗواﺟد ﺑﻪ ﺳوق ﺗﺟﺎر اﻟﻘﻣﺎش وﺣﻳث ﻳوﺟد ﺣﺳب
اﻻﺻطﺧري واﺑن ﺣوﻗﻝ أﺣد ﻣﺳﺎﺟد اﻟﺧطﺑﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺑم ﻻ ﺑد أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﻏرب اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻷن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﺟري ﻋﺑر ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﻠوغ اﻟﻘﻠﻌﺔ .ﺷرق اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺳورة ﺗﺟري اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺳﺎﺗﻳن ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟﺑﺳﺎﺗﻳن ﻟم ﺗﻛن ﺗﺟﺎور اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻳﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻊ وﺳط اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻐﻳر اﻟﻣﺳورة .ﺗوﺟد ﺷﻘوﻓﺎ

ﻣن اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻳﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺷرق اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺗؤﻛد ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج .ﻫﻛذا ﻓﺑم
اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺟزﺋﺔ إﻟﻰ:
 -1ﻣدﻳﻧﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻣﺳورة ﺻﻐﻳرة ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ازرات وﻣﺳﺟد ﺧطﺑﺔ.
 -2أﺣﻳﺎء ﻛﺛﻳﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺣﺻﻧﺔ ،ﺑﻬﺎ أﺳواق وﺟﺎﻣﻊ ﺣوﻟﻬﺎ.

 -3اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻟﻠواﺣﺔ واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ.

ﻫرت ﻣﺎ ﻗﺑﻝ –ﺗﻳﻣورﻟﻧك -وﻣدن واﺣﺎت أﺧرى ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ﺗﺷﺑﻪ ﺑم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﻳم ا
اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻧواة اﻟﻘﺎرة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرﺗد إﻟﻳﻬﺎ ﺑم ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻻﻧﺣطﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻝ أواﺧر اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻛﺎن ﺳورﻫﺎ ﻳﺣﺻن ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺧﻼﻝ اﻟﻘرﻧﻳن
اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﺻﻳن ﻫذﻩ ﻗد ﺗﻛون ﺗﻐﻳﻳرات طﻔﻳﻔﺔ ﻟﺣﻘت ﺑﻣدار

أﺳوار اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻐﻳﻳرات ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﺳور ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت
ﺳﺗﻛون واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺿﺎرﻳس اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو اﻟﻳوم .وﺻف ﺑوﺗﻧﻐر  Pottingerاﻟذي زار
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺳﻧﺔ 1810م أﺳوار اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو اﻵن وﻗد ﻗﺎﻝ ﻓﻳﻬﺎ) :أﺳوار ﺑم( ﻫﻲ اﻵن ﺗﻌﺗﺑر
ﻋﻼوة ﻋن أي ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺣﺻﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻓﺎرس ﻟﻬﺎ ﻣوﻗﻊ ﻣرﺗﻔﻊ وﺗﺗﺷﻛﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣن ﺣﺎﺋط
طﻳﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻊ وﺳﻣﻳك وﺧﻧدق ﺟﺎف ﺷﺎﺳﻊ وﻋﻣﻳق وﺳﺗﺔ ﺣﺻون ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ ﻛﻝ واﺟﻬﺔ دون إدراج

ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻌدد ﺗﻠك اﻟﺣﺻون اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟزواﻳﺎ .ﻳوﺟد ﺑﺎب واﺣد ﺑﻳن ﺣﺻﻧﻲ وﺳط اﻟواﺟﻬﺔ
اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ.29

ﻓﻲ أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻟﻣﺎ ﻋرف إﻗﻠﻳم ﻛرﻣﺎن ﻧﻣوا اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﺳرﻳﻌﺎ ﺗﺣت 30ﻗﻳﺎدة ﺣﻛﺎم
أﻛﻔﻳﺎ ،أﺻﺑﺣت ﻣدﻳﻧﺔ ﺑم اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺣﺗواء ﻧﻣو ﺳﺎﻛﻧﺗﻬﺎ ﻓﺎﻧﺗﺻﺑت ﺟﻧوب ﺷرﻗﻬﺎ
ﻣدﻳﻧﺔ ﺟدﻳدة ﺟﻠﺑت إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻛﻝ ﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
ﻛﺎﻧت ﺑم ﺗﺿﺎﻫﻲ ﻛرﻣﺎن ﻣن ﺣﻳث أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.31
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺑﻌد ﻫذا اﻻﺳﺗطراد اﻟذي ﻛﺎﻧت اﻟطﺑوﻏراﻓﻳﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﺑم ﻣﺣورﻩ ،ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻌﺔ وﻣﺳﺟد وﺳوق – ﺑﺎزار .وﻫﻲ ﻣراﻓق ﺿرورﻳﺔ ﻷداء
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻛﻣرﻛز إداري ،دﻳﻧﻲ ،ﻓﻛري واﻗﺗﺻﺎدي ٕوان اﺧﺗﻔت ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر ﺑم اﻟﻌﺻور
اﻟوﺳطﻰ إﺛر اﻟﺗﻌزﻳزات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺣﺻوﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ٕواﺛر ﺗﻘﻠﻳص ﻋدد أﺑواﺑﻬﺎ إﻟﻰ
واﺣد .ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف اﻟﺟدﻳدة واﻟﻣﺗﻐﻳرة ﺗم ﺗطوﻳر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

ﺗزودﻧﺎ ﺑم ﺑﻧﻣوذج ﺟد ﺧﺎص ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗرﻛﻳز أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ
رﻗﻌﺔ ﺻﻐﻳرة وﻓﻲ ﺗﻧظﻳم واﺿﺢ ﺷﻔﺎف وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛد اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺣوﻝ
اﻟﻣﻛﺎن ﻛﻌﺎﻣﻝ ﻣﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .أي أن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺗﻘﻊ داﺧﻝ أﺳوار
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺷﻬﺎ .اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﺎب واﻟﻘﻠﻌﺔ ،ﺑﻳن اﻟﻣرﻛز اﻹداري ﻟﺑم وأراﺿﻳﻬﺎ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻳﻣر ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﺑر اﻟﺑﺎزار

)أداة اﻻﺗﺻﺎﻝ ،اﻻرﺗﺑﺎط( .ﻏﻳر ﺑﻌﻳد ﻋن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻧد ﻗدم اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻳوﺟد ﺧﺎن اﻟﻘواﻓﻝ.
وﻋﻧد ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻫذا اﻟﻣﺣور اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻘدﻳم ﺗوﺟد ﺳﺎﺣﺔ  -ﻣﻳدان
وﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ دو ار اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺑﺎزار ودو ار دﻳﻧﻳﺎ ﻛﺗﻘﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻟﺷرﻗﻲ
اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻘدﻳم ﻳﻘﻊ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺧطﺑﺔ وﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ ﺗوﺟد أﺣﻳﺎء ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻓﺎﺧرة )وﻟﻬذا اﻟﻣﻳدان دورﻳن
أﺣدﻫﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟزءا ﻣن اﻟﺑﺎزار وآﺧر دﻳﻧﻲ ﻛﻣﻛﺎن ﺗﻘﺎم ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻘﻳﺔ(.

 -5وصف مادي لمدينة بم القديمة
ﻫﻳﺎ ﺑﻧﺎ اﻵن ﻧﻠﻘﻲ ﻋن ﻛﺛب ﻧظرة ﻋﻠﻰ ﻣدﻳﻧﺔ ﺑم اﻟﻘدﻳﻣﺔ .ﻳﻣﻛن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذا دون أدﻧﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﺑر
ﻧﺳﺗﻘر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ ﻋﻠﻣﺎء اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺣﻔرﻳﺎت ،اﻟدور اﻷﺻﻠﻲ
أ
رﺣﻠﺔ ﺧﻳﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻸﻧﻘﺎض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻣوﻗﻌﻬﺎ .ﻧﺑدأ ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﺎب .ﻳﻘود ﻣطﻠﻊ إﻟﻰ
اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ اﻟذي ﻳوﺟد ﺧﻠﻔﻪ ﻓﺿﺎء ﻣﺛﻣن اﻟزواﻳﺎ ﺑﻪ ﻏرف اﻟﺣراس ،وﻣن ﻫﻧﺎك ﻳﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ

اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻋﺑر ﺑواﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ أﺧرىٕ .واذا ﺻﻌدﻧﺎ إﻟﻰ ﺑرج اﻟﺑﺎب ﺗﻘﻊ أﻋﻳﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟردوم اﻟﺗﻲ ﺻﻘﻠﺗﻬﺎ
أﻣطﺎر ﺳﻧﻳن ﻋدﻳدة ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺑدوا وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟذوﺑﺎن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻳﺳﺎر ﻳﺷﺎﻫد اﻟﻣرء اﻟواﺟﻬﺔ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺋط اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ .ﺑﻳن ﻫذا اﻟﺣﺎﺋط واﻟطرﻳق ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟوﺳط أﺣﻳﺎء ﺳﻛﻧﻳﺔ ،وﺗطﻝ
اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻳﻘود اﻟﻣﺣور اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟذي ﻫو اﻟﺑﺎزار ﻣن اﻟﺑﺎب ﺣﺗﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔ.

وﻛﺎن اﻟﺑﺎزار ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻣﻘﺑوا وﺗﺗراس اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺟﺎﻧﺑﻳﻪ ،وﺗﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣﺣﻼت ﻣن
ﻏرف أﻣﺎﻣﻳﺔ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎزار وﻏرف ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻳﺗم ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺑواﺑﺎت .وﻗﺳﻣت اﻟﻣﺣﻼت إﻟﻰ
ﻏرف أﻣﺎﻣﻳﺔ وأﺧرى ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻳس وﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎزار اﻹﻳراﻧﻲ واﻟﺑﺎ ازرات
ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻝ إﻧﻪ ﻻ ﻳرد ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺣﻳث ﻳوﺟد اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟذﻟك.
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ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ  120ﻣﺗ ار ﺟﻧوب اﻟﺑﺎب ﻳﻠﺗﺣم اﻟﺑﺎزار ﺑﺎﻟطرﻳق اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﺷرق .ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟطرﻳق ﻳﻣﻛن أن ﻧﻛﺗﺷف أﺣد أﻗدم اﻷزﻗﺔ .وﻫﻧﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﺳﺎﺣﺔ ،اﻟﻣﻳدان اﻟﺗﻘﻳﺔ ،ﺗﺣﻳط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻛﻝ
اﻟﺟواﻧب اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺗﺣﺎت وﻣﺣﻼت ﻣن طﺎﺑﻘﻳن .وﺗﺷﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎن اﻟﻘواﻓﻝ اﻟﻛﺑﻳر ،ﺣﻳث
ﻳﺷﺗﻐﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﺣرﻓﻳون طﻳﻠﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻘرﻳﺑﺎ وﻳﻧﻬﻲ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎر ﺻﻔﻘﺎﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠون ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻳدان

أﺻﻔﻬﺎن .ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗدور ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫﻧﺎ أﻳﺿﺎ ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺛﻠث اﻷوﻝ ﻣن
ﻣﺣرم ،اﻟﺷﻬر اﻷوﻝ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻬﺟرﻳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻣﻧﻪ ،ﻳﺗم ﺗﺷﻳﻳد ﻣﻧﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺷﺧص
ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻛﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺳرﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد وﺟدان اﻟﺷﻳﻌﺔ .ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌرض اﻟذي ﻳﺗﻛون ﻣن
ﻣﺷﺎﻫد ﻣﻧﻔردة ﻻ ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ارﺗﺑﺎط وﺛﻳق ﻳﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﻳﻌﺔ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﻛرﺑﻼء وﻳﺗم ﺗﺷﺧﻳص

ﻟﺣظﺎت اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ وﻧﺑؤات وﻓﺎة اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺗﻲ ﻳﻌود ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻳدﻧﺎ إﺑراﻫﻳم
وﻣوﺳﻰ.32

ﻫﻳﺎ ﺑﻧﺎ اﻵن ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﺎزار وﻧﺗﺑﻊ اﻟطرﻳق اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﻘﻠﻌﺔ .وﻏﻳر ﺑﻌﻳد ﻋن اﻟﺗﻛﻳﺔ
ﺷﻣﺎﻻ ﻧﺻﻝ إﻟﻰ ﻓﺿﺎء ﻣﻔﺗوح ﻳطﻝ ﻋﻠﻳﻪ أﺣد أﺑراج اﻟﻘﻠﻌﺔ .أﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑرج ﻧﻠﺗف ﺷﻣﺎﻻ ﻓﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﻧﺎ
اﻷﻣر ﻓﻲ ﻓﺿﺎء واﺳﻊ .ﻫﻧﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﺑﻧﻰ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳﻣﻪ ﺑﺎﻟﺑﺎزار أﻻ وﻫو ﺧﺎن اﻟﻘواﻓﻝ.

ﺧﻠف اﻟﺑﺎب ﻳﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻳوان ﻋﺎﻝ ﺣﻳث ﻳﻘود درج إﻟﻰ اﻟﺳطﺢ ،وﻳﻧﻔﺗﺢ اﻻﻳوان ﻋﻠﻰ ﻓﻧﺎء
ﻣﺳﺗطﻳﻝ ﺗﺣﻳط ﺑﻪ ﺑﻧﺎﻳﺎت ﻣن طﺎﺑﻘﻳن ،وﺗﺣﻳط ﺑﺎﻟﻔﻧﺎء ﻏرف اﻟﺗﺟﺎر اﻷﺟﺎﻧب وﻷن ﻫذا اﻟﺧﺎن ﺷﻳد
ﻋﻧد ﻗدم اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻔﺗرض أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ أﻳﺿﺎ ﻛﺈدارة ﻳﺗم ﺑﻬﺎ أداء اﻟﻣﻛوس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛون اﻟﻔﺿﺎء اﻟواﻗﻊ ﺷﻣﺎﻝ وﻏرب اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ
ﻛﻣﺳﺗودع ﻟﻠزواﻣﻝ.

إذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺎزار ﻣن ﺟدﻳد ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ رؤﻳﺔ ﺑﺎب اﻟﻘﻠﻌﺔ .وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺎب ﺗوﺟد ﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﻳرة .ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻗﺑﺎﻟﺔ ﺑﺎب اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺗوﺟد ﺷرﻓﺔ .وﻫﻧﺎ ﻳﻔﺗرض أن ﻳﺟﻠس اﻟﺣﺎﻛم أو ﻣﻔوﺿﻪ أﺣﻳﺎﻧﺎ
ﻟﻠﺳﻣﺎع ﻟﺷﻛﺎﻳﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﺑﺷﺄن اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻫﻧﺎ أﻳﺿﺎ وﺑﻛﻝ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻳﺗم
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎة وﻳرد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣظﻠوﻣﻳن .وﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﻻ ﻟزوار ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟرﻓﻳﻊ .ﻫﻳﺎ ﺑﻧﺎ اﻵن ﻧﻘﺗﻔﻲ ﺧطوات اﺛﻧﻳن ﻣن ﻫؤﻻء اﻟزوار وﻫﻣﺎ ﺑوﺗﻧﻐر  Pottingerاﻟذي زار

اﻟﺣﺎﻛم ﺳﻧﺔ 1810م وﺳﺎﻳﻛس  Sykesاﻟذي زار اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺳﻧﺔ 1895م ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ
ﻷﻏراض ﻋﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻘط ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗم ﻧﻘﻝ ﻣﻘر اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺟدﻳدة .ﻓﻛﺗب ﺳﺎﻳﻛس:

 ...ﺑﺗﺳﻠق ﻣﻧﺣدر ﺻﺧري وﻋر ،ﻟم ﻳﻛن ﻗط ﺳﻬﻼ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻵن ،دﺧﻠﻧﺎ ﻋﺑر ﺑواﺑﺔ ﻛﺑﻳرة وﺣﺎﺋط
ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻠوﻩ  400ﻗدﻣﺎ ﺷﻳد ﺑﺂﺟور ﻣن طﻳن ﻣﺟﻔف ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻓوﺟدﻧﺎ
أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻣﺎم ﺣﺎﺋط ﺛﺎن ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻠو ﻟﻸوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  20ﻣﺗ ار ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣن ﺳﻔﺢ اﻟﻣرﺗﻔﻊ وﺑﺎﻧﻌطﺎﻓﻧﺎ
ﺑﺣدة ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣن ﺑﺎب ﺛﺎن وﻧﺣن ﻧﺳﻳر ﻛﺎﻧت ﺗﺗرآى ﺗﺣﺗﻧﺎ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﺣﻳط ﺑﻬﺎ إﺳطﺑﻼت.

9

ﻗﺎدﻧﺎ ﻣﻧﺣدر وﻋر ﺷﺑﻳﻪ ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺑﺎب ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻟﻸوﻝ إﻟﻰ رﺣﺑﺔ اﻟﺳﻼح ﺣﻳث ﻋﺎﻳﻧﺎ –
ﺷﺎﻫدﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻣداﻓﻊ اﻷرﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺣن ﻣن ﻓﺎﻫﺗﻬﺎ ،ﻳﻌود ﺗﺎرﻳﺦ أﺣدﻫﺎ ﺣﺳﺑﻣﺎ أﺗذﻛر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ
1838م ،وﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋرﺑﺎت ﻳﺗﻌذر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ.

ﻳﻘود ﻣﻣر ﺛﺎﻟث أﻛﺛر وﻋورة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﻳوﺟد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺋر ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻣﻘﻪ ﺣﺳب ﺗﻘدﻳرﻧﺎ
 180ﻗدﻣﺎ ،وﺑﻌد درج ﺻﻐﻳر ﺑﻠﻐﻧﺎ ﻗﻣﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳوﺟد ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﺷﻬر ﻓﺻﻝ  Chahar Faslأو

اﻟﻔﺻوﻝ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ ﺟﻧﺎح اﻟﺣﺎﻛم.33
اﻟﺷﻬر ﻓﺻﻝ ﻧوع ﻫﻧدﺳﻲ إﻳراﻧﻲ ﻣﻔﺿﻝ ﻳﺗﻛون ﻣن ﻏرف ﻣرﺑﻌﺔ اﻟزواﻳﺎ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
ﻋﺑر ﻋﻘود وﺗﻌﻠوﻫﺎ ﻗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﻳﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺗﺻﻳب ﻧﺳﻣﺎت ﺑﺎردة اﻟﺟﺎﻟس

ﺑﻪ ،وطﺑﻌﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷﻬر ﻓﺻﻝ ﺗﺷﻛﻝ ﺑﻧﺎﻳﺎت أﺧرى ﻣﻘر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛمٕ ،واذا ﻧظرﻧﺎ ﻣن ﻓوق
اﻟﺷﻬر ﻓﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻧرى إﻟﻰ اﻟﻳﺳﺎر اﻳواﻧﺎ ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ ﻏرﻓﺎت ﻳﺗوﺳطﻬﺎ ﺑرج.
وﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻛﺑﻳر أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺑرج ﻳﺳﺗﺿﻳف اﻟطﺎﺣوﻧﺔ اﻟﻬواﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤرخ
اﻹﻳراﻧﻲ وزﻳري  Waziriﺣواﻟﻲ 1860م ﻓﻲ ﺧﺿم وﺻﻔﻪ ﻟﺑم.34
وراء اﻟﺑرج وﺑﻌﻳدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻳوﺟد ﺑﻳت اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي اﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﻳﻪ ﺑوﺗﻧﻐر Pottinger
ﺳﻧﺔ 1818م واﻟذي ﻛﺗب:

ﻛﺎﻧت اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﻣرﺑﻌﺔ وﺟﻣﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻠوة وﻧواﻓذ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ طوﻝ ﺟدراﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﺟﺎﻧب ،وﺗﻛﺳو أرﺿﻬﺎ زرﺑﻳﺔ ﻓﺎرﺳﻳﺔ ﻏﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺟدران ﻳوﺟد ﺑﺳﺎط ﻣن ﺻوف ﻳﺟﻠس
ﻋﻠﻳﻪ ،وﻛﺎن طﻼءﻫﺎ أﺑﻳض ﻧﺎﺻﻊ وﻛﺎﻧت ﺗزﻳﻧﻬﺎ ﻧﺗوء ذﻫﺑﻳﺔ ،وﻟﻠﻛﻝ وﻗﻊ ﺑدﻳﻊ ﻟﻛن ﻏﻳر
ﺟذاب.35

ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ  50ﻋﺎﻣﺎ ﻣن زﻳﺎرة ﺑوﺗﻧﻐر  Pottingerﺟﺎء اﻟﻣؤرخ اﻹﻳراﻧﻲ وزﻳري ﺑوﺻف ﻟﻘﻠﻌﺔ

ﺑم 36وﻟم ﻳﻛن ﻳوﺟد ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﺳوى ﺣﺎﻣﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺣواﻟﻲ  100ﺟﻧدي ﻣن اﻟﻣﺷﺎة،
وﺑﻌض اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣدﻓﻌﻳن وﺧﻣﺳﻳن ﻓرﺳﺎً وﻗﺎﺋداً واﺣداً.

ﻫﻳﺎ ﺑﻧﺎ ﻧﻌود اﻵن إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ :ﻗدوﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻧﻣﻳﻝ ﺟﻧوﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﺟﻪ ﺷرﻗﺎ.
وﺑﺎﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺣﻳطﺎن ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻻ ﻧواﻓذ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻠﻣﺢ ﻓو ار ﺻوﻣﻌﺔ اﻟﺟﺎﻣﻊ .وﺑﻧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻊ

ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺑﺂﺟور ﻣن طﻳن ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻛﻝ ﺑﻧﺎﻳﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ )اﻟواﺟﻬﺗﻳن اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ
ﻣن ﻓﻧﺎءﻩ اﻟﻠﺗﻳن ﻳﻐطﻳﻬﻣﺎ اﻵن آﺟور اﻷﻓران ﻫﻣﺎ ﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗرﻣﻳم( وﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن
ﺑﻧﺎﻳﺎت آﺟور اﻟطﻳن ﻧواﺟﻪ ﻫﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗوارﻳﺦ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ .وﻓﻲ اﻟﺧطوط
اﻟﻌرﻳﺿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﺣﺎوﻟت أن أﺿﻊ ﺗﻘﺳﻳﻣﺎ ﻏﻳر ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻣﻳر .وﻻ
أﻋﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻛرﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻷن اﻟﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﻌدﻳدة واﻟدﻗﻳﻘﺔ واﻟﻣرﻓوﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑﺎرات ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ

اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻟﺗزوﻳدﻧﺎ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة.
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وﺳط واﺟﻬﺔ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﺗﻧﺗﺻب اﻟﺣﻳطﺎن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻻﻳوان ﻣرﺗﻔﻊ ،وﺑﻼ ﺷك أن ﻫذا اﻻﻳوان ﻫو أﻋرق
ﺟزء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ ،وﺳﻣك ﺟدراﻧﻪ وﻋﻠو ﻣﺣراﺑﻪ -ﻳﺗﺟﺎوز ﺳطﺢ اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ -ﻳﺟﻌﻼﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌزﻝ ﻋن
أﺟزاء اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ اﻷﺧرى اﻷﻗﻝ ارﺗﻔﺎﻋﺎ.

ﺗم ﺗﺷﻳﻳد ﻗﺎﻋﺔ ﺻﻐﻳرة ﻟﻠﺻﻼة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻳوان اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺑداﺧﻝ ﻣﺣراﺑﻬﺎ

اﻟﻣزﻳن ﺑﺎﻟﺟﺑس ﺗوﺟد ﺷظﺎﻳﺎ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻣﻧﻘوﺷﺔ ﻳﻌود ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ إﻟﻰ 1164ﻫـ1751-م .وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ
ﻧﺣدد أوﻝ ﻣﺣطﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻼﻳوان اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1751م.
وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﺗم ﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﻬد اﻟﺻﻔوﻳﻳن )اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر( ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌود ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺣﻘـﻪ
اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﻳﻪ ﺑم ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﺣﻛم اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ.

ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﻣن اﻟﻣﺳﺟد اﻟواﻗﻌﺔ ﺷرق واﺟﻬﺔ اﻹﻳوان ﺷﻛﻼً ﻫﻧدﺳﻳﺎً ﻣوﺣداً.

ﻳﺗﻛون اﻟﻘطب اﻟﺟﻧـوﺑﻲ اﻟﺷـﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻧـﺎء ﻣـن إﻳـواﻧﻳن ﺿـﺧﻣﻳن ﻟﻛـن ﻏﻳـر ﻋـﺎﻟﻳﻳن ،وﻓـﻲ ﺷـرق وﻏـرب
ﻫذﻳن اﻹﻳواﻧﻳن ﻳﺣﻳط رواﻗﻳن ﻣﺑﻠطﻳن ﺑﺎﻟﻔﻧﺎء ،وﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ أﺣدث ﻋﻬـدا ﻣـن إﻳـوان اﻟﻘﺑﻠـﺔ
وﻣــن ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﺻــﻼة اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻧــد اﻟزاوﻳــﺔ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷ ـرﻗﻳﺔ ،ﻟﻛﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــﻝ ﺟــداً أن ﻳﻛــون
ﺷﻳد ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻗدﻳﻣﺔ ،ﻳﻌـود ﺗﺎرﻳﺧـﻪ ﻛﻣـﺎ ﻫﻣـﺎ ﻫـو اﻟﻳـوم إﻟـﻰ أواﺳـط اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر ﺣـﻳن ﺗـم

طرد اﻷﻓﻐﺎن ﻣن ﺑم وﺑدأت اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗزدﻫر ،وﻻﺑد أن إﻳوان اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻛﺎن ﻻ ﻳزاﻝ ﺳﻠﻳﻣﺎ اﻧداك.

ﺑﻌد ذﻟـك وﺑﻌـد اﻧﻬﻳـﺎر إﻳـوان اﻟﻘﺑﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺣوﻟـﻪ ﺗـم إﻧﺟـﺎز ﺑﻌـض أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺗـرﻣﻳم
ﺑﻪ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻟﻳس ﻫﻧﺎك أي دﻟﻳﻝ ﻣﺎدي ﻟﻠﻌودة ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ
ﻟــﺑم إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷــر وﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﻔﺗــرض اﻧــﻪ أي اﻟﻣﺳــﺟد ﻳﻧﺗﺻــب ﻋﻠــﻰ ﻣوﻗـﻊ
اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟذي أﺷﺎر إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻘدﺳﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻳون اﻟﻌرب اﻵﺧرون.

ٕواذا ﻏﺎدرﻧــﺎ اﻟﻣﺳــﺟد ﻋﺑــر ﺑواﺑﺗــﻪ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ واﻧﻌطﻔﻧــﺎ أوﻻً ﻧﺣــو اﻟﻐــرب ﺛــم ﺑﻌــدﻫﺎ ﻧﺣــو اﻟﺷــﻣﺎﻝ ﻧﺑﻠــﻎ
طرﻳﻘــﺎ ﻳﺟــري ﺷـرﻗﺎ وﻏرﺑــﺎ وﻳــؤدي إﻟــﻰ ﺳــﺎﺣﺔ ﺻــﻐﻳرة .وﻫﻧــﺎك ﻳﻘــﻊ ﻛﺟــزء ﻣــن ﺑﻧﺎﻳــﺔ ﺿــﺧﻣﺔ
زورﺧﻧــﺎﻩ  zurkhanahوﺳــﻧﻠﻘﻲ ﻋﻠﻳــﻪ ﻧظ ـرة ﻋــن ﻛﺛ ـب ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻌــد – واﻟــذي ﻳﻌﻧــﻲ ﺑــﺎﻟﺣرف «ﻣﻧــزﻝ
اﻟﻘوة» زورﺧﻧﺎﻩ ﻫو اﻟﻣﻌﻬد اﻟرﻳﺎﺿﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي.37
ﻋﺑ ـر ﻣــدﺧﻝ إﻳ ـوان اﻧﻬــﺎر اﻵن ﻳــﺗم اﻟــدﺧوﻝ إﻟــﻰ ﻏرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛﻝ ﺻــﻠﻳب ﺗﻌﻠوﻫــﺎ ﻗﺑــﺔ ﻓــﻲ

اﻟوﺳــط .أرﺿــﻳﺔ اﻟﺟ ــزء اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻣ ــن ﻫــذﻩ اﻟﻐرﻓــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿ ــﺔ ﻋــن أرﺿ ــﻳﺔ اﻻﻳوﻧــﺎت اﻷرﺑﻌ ــﺔ
اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ.ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺗوﺟد أرﺿﻳﺔ ﺧﺷﺑﻳﺔ أﻋدت ﻟﻠﺗﻣﺎرﻳن اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ.
ﻻ ﻳﺑــدوا ﻋرﺿــﺎ أن ﻳﻛــون زورﺧﻧــﺎﻩ ﺟ ـزءا ﻣــن اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻧدﺳــﻳﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺻــرح اﻟﻛﺑﻳــر .ﻳﻘــﻊ زورﺧﻧــﺎﻩ
ﻋﻧــد اﻟزاوﻳــﺔ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻣرﻛــب ،وﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻧــﺎ أن ﻧﻔﺗــرض أن ﺳــﻳد ﻫــذا اﻟﺻــرح ﻛــﺎن ﻗــد
أدرك ﻛﻳف ﻳﺳﺗﻐﻝ ﺗﺂﺧﻲ أﻋﺿﺎء زورﺧﻧﺎﻩ اﻟذﻳن ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬم طﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻟـﺑم.
واﻟﺻرح اﻟذي ﻳﻧﺑﺛق ﻋﻧـﻪ زورﺧﻧـﺎﻩ ﻧﻣـوذﺟﻲ ﻓـﻲ اﻻﺣﻳـﺎء اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﺷـﻣﺎﻝ اﻟﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳـر ﻣـن ﺣﻳـث

اﻟﺣﺟــم واﻟﺗــدﻗﻳق اﻟﻬﻧدﺳــﻲ اﻟــذي ﺗﺗﻣﻳــز ﺑــﻪ ﺑﻳــوت ﺑـم .وﻳﻣﻛــن اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ﻋﻠــﻰ دزﻳﻧــﺔ ﻣــن
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اﻟﺑﻳوت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﺻرح ﻫﻧـﺎ ،وﻓـﻲ ﺟـوﻫر ﺗﺻـﻣﻳﻣﻪ ﻳﻌـد ﻫـذا اﻟﺻـرح ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻟﺑﻳـت ﻧﺑﻳـﻝ ﻓـﻲ
اﻟﺷ ــرق اﻷدﻧ ــﻰ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ .وﺗﻛﻣ ــن ﺧﺎﺻ ــﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻘﺳ ــﻳم واﺿ ــﺢ ﻟ ــﻪ إﻟ ــﻰ ﺟ ــزء ﻋﻣ ــوﻣﻲ
ﻳﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﺳﻳد ﺿﻳوﻓﻪ وﺟزء ﺧـﺎص ﺑﺎﻷﺳـرة .وﻟﻠﺻـرح أو اﻟﺑﻳـت ﺛﻼﺛـﺔ ﻣـداﺧﻳﻝ ،ﻳﻘـود اﻟﻣـدﺧﻝ

اﻟذي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎزن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳـﺔ وﺟﻧـﺎح اﻟﺧـدم .وﻳـؤدي اﻟﻣـدﺧﻝ اﻟواﻗـﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ،اﻟﺣرﻳم ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﺑـﺎب اﻟواﻗـﻊ ﺟﻬـﺔ اﻟﻐـرب

إﻟﻰ اﻟﺟزء اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣن اﻟﺑﻧﺎﻳﺔ.
ﺑﻣﻐــﺎدرة زورﺧﻧــﺎﻩ اﻧﺻــب اﻫﺗﻣﺎﻣﻧــﺎ أوﻻ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــطﺑﻼت ،ﻓﺧﻠــف اﻟﺑــﺎب ﻳوﺟــد ﻓﻧــﺎء ﺷﺎﺳــﻊ وﺗوﺟــد
ﻣﻌﺎﻟف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ ،ﻏﻳر أن ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻫذا اﻟﺑﻳت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ وﺟود إﺳطﺑﻼت ﺷﺎﺳـﻌﺔ ﺑـﺎﻟﻘرب

ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن اﻟﻔﻧﺎء .وﻳﺗﺷﻛﻝ ﺳﻘف اﻹﺳطﺑﻝ ﻣن ﺳﺗﺔ ﻗﺑﺎت ﻳﺷدﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺿـﻬﺎ
اﻟﺑﻌض ﻋﻣودﻳن ﺿﺧﻣﻳن وﺻﻠﺑﻳن .وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻔﺗرض أن ﻣﺎﻟك ﻫـذا اﻟﺻـرح ﻛـﺎن ﻣـن ﺑـﻳن أوﻟﺋـك
اﻟﺗﺟﺎر اﻟذﻳن ﻋرﻓوا ﻛﻳف ﻳﺳـﺗﻐﻠون ﻷﻏـراض ﺗﺟﺎرﻳـﺔ ﻣوﻗـﻊ ﺑـم اﻟﻔرﻳـد ﺑـﻳن ﻏـرب إﻳـران وﺷـﺑﻪ اﻟﻘـﺎرة
اﻟﻬﻧدﻳﺔ.
ﻫﻳﺎ ﺑﻧﺎ اﻵن ﻧدﺧﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺑﻳت ﻋﺑر ﻣدﺧﻠﻪ اﻟﺷرﻗﻲ ،ﺧﻠف اﻟﺑﺎب ﻳوﺟد ﻣﻣر ﺟد ﺿـﻳق ﺑـﻪ ﻣﻘﻌـد

ﻟﺟﻠوس اﻷﺷـﺧﺎص اﻟـذﻳن ﻳﻧﺗظـرون أن ﻳـﺗم اﺳـﺗﻘﺑﺎﻟﻬم .وﻋﻧـد ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻣﻣـر ﻳـﺗم اﻟـدﺧوﻝ إﻟـﻰ اﻟﻔﻧـﺎء
اﻷوﻝ ،وﺗزﻳن ﻛوات ﺣﻳطﺎن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن اﻟﺷرﻗﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﻔﻧﺎء ،ووﺳط ﺟﺎﻧﺑﻳـﻪ اﻟﺟﻧـوﺑﻲ واﻟﺷـﻣﺎﻟﻲ
ﺗوﺟد اﻳوﻧﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ .وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻻﻳوﻧﺎت ﻋﺑر أﺑـواب ﺑﻐـرف ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ﻣﺟـﺎورة ﻟﻬـﺎ طـﺎﺑﻘﻳن .وﻫﻧـﺎ

ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﻧـﺎء اﻷوﻝ ﻳﺳــﺗﻘﺑﻝ رب اﻟﺑﻳــت زوارﻩ ،وﻳﻘــدم ﻟﻬــم اﻟﺷــﺎي )ﻛــﺎن ﻳوﺟــد ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض ﻣطــﺑﺦ
ﺻﻐﻳر ﻟﻠﺷﺎي ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻐرف اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻹﻳوان اﻟﺷﻣﺎﻝ( وﻳﺳﺗﺿـﻳﻔﻬم .ﻣـن ﻫـذا اﻟﻔﻧـﺎء اﻷوﻝ ﻳﻘـود
ﻣﻣ ـر إﻟــﻰ ﻓﻧــﺎء أﺧــر ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻣــر أﻳﺿــﺎ ﺗــﻧﻔﺢ أﺑ ـواب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣطــﺑﺦ واﻟﻔــرن )ﺗﻧــور( وﻋﻠــﻰ

اﻟﺷﻣﺎﻝ واﻟﺟﻧوب ﻳﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﻣﺧزن ﺷﺎﺳﻊ .وﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ﻳرﺳـم اﻟﻣﻣـر زاوﻳـﺔ ﻣـن  90درﺟـﺔ
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻧﺎح اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳرة .وﻫذا اﻟﻣﻧﻌطف ﻳﺣوﻝ دون وﻗوع أﺑﺻـﺎر اﻟـزوار اﻟـداﺧﻠﻳن إﻟـﻰ
اﻟﻔﻧﺎء اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺑﻳت.
ﺗﺣــﻳط ﺑﺎﻟﻔﻧــﺎء اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ اﻟﺟﻧــﺎح اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻷﺳ ـرة ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ ﺟﻬــﺎت اﻳواﻧــﺎت وﻏ ـرﻓﺗﻳن ﻣــن

ط ــﺎﺑﻘﻳن ،ﻓ ــﻲ اﻟزاوﻳ ــﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳ ــﺔ اﻟﺷـ ـرﻗﻳﺔ ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﻔﻧ ــﺎء ﺗﻘ ــود ﺑواﺑ ــﺔ ﺻ ــﻐﻳرة إﻟ ــﻰ ﺣﻣ ــﺎم ﺧ ــﺎص.
وﺑﺎﻟزاوﻳــﺔ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷ ـرﻗﻳﺔ ﻣﻧــﻪ ﻳﻘــود ﻣﻣــر إﻟــﻰ اﻟﻣﺧــزن ٕواﻟــﻰ ﻏ ـرف اﻟﺧــدم ٕواﻟــﻰ ﺑواﺑــﺔ أﺧــرى:
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟواﺟﻬﺗﻲ اﻟﻔﻧﺎءﻳن اﻷوﻟﻳن اﻟذﻳن ﺗزﻳﻧﻬﻣﺎ ﻛوات وﻧﺗـوء ،ﻓواﺟﻬـﺎت ﻫـذا اﻟﺟـزء
ﻣــن اﻟﺑﻳــت ﺑﺳــﻳطﺔ .وﻫﻧــﺎ ﻳوﺟــد اﻟﻣﺧــزن وﻫﻧــﺎ ﺗﻐﺳــﻝ اﻷطﺑــﺎق وﺗﻧظــف اﻟﺛﻳــﺎب وﺗــدار أﻋﻣــﺎﻝ ﻣﻧزﻟﻳــﺔ
أﺧرى .وﻫﻧﺎ أﻳﺿﺎ ﻳﺗوﻓر اﻟﺧﺎدم ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﻬم.

أﺧﻳ ـ ار ﻧﻌــرج ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺳــم اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑــﻲ ﻣــن اﻟﻣدﻳﻧــﺔ .ﻳﻌــزﻝ ﺣــﺎﺋط ﻫــذا اﻟﺟــزء ﻣــن ﺑ ـم ﻋــن ﺑــﺎﻗﻲ
اﻟﻣدﻳﻧــﺔ وﻫــو ﺑﻛــﻝ اﺣﺗﻣــﺎﻝ ﺟــزء ﻣــن ﺣــﺎﺋط اﻟﻘــرون اﻟوﺳــطﻰ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ ،وﻻزاﻝ ﻳوﺟــد ﻋﻠـﻰ
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ﻫذا اﻟﺣﺎﺋط ﺑرج ﻳطﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛـون ﻫـذا اﻟﺟـزء ﻣـن ﺑـم اﻣﺗـدادا
ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻳدت ﺑﻌــد اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ ،وﻳﺗﻛــون ﻫــذا اﻟﻔﺿــﺎء ﻣــن ﻗطــﻊ أرﺿــﻳﺔ ﺻــﻐﻳرة وﻣــن
ﺷﺑﻛﺔ طرق ﺿﻳﻘﺔ ﺗﻠﺗﺣم ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟـﺑﻌض وﺳـط ﻓﺿـﺎء ﻣﻔﺗـوح ،واﻟﺑﻳـوت اﻟﺗـﻲ ﻧﺟـدﻫﺎ ﻫﻧـﺎ ﻣـن ﻧـوع

اﻟﺑﻳوت اﻟرﻳﻔﻳﺔ وﻗد ﺷﻳدت ﻣن ﻏرف ﻣﺗﻔردة ﺗﺟﺎورﻫﺎ ﻓﻧﺎءات ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد واﺛﻧـﻳن ،وﻳﻣﻛـن أن
ﻧﺗﺧــذ ﺑﻳﺗــﻳن ﻛﻧﻣــوذج ﻟﻬــذﻩ اﻟﺑﻳــوت ،ﻛﻼﻫﻣــﺎ ﻳﻘــﻊ ﺑــﺎﻟﻘرب ﻣــن اﻟﺣــﺎﺋط اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ .وﻳوﺟــد
ﺟﻧــوب ﻓﻧــﺎء اﻟﺑﻳــت اﻷوﻝ إﻳ ـوان وﻓــﻲ ﻏرﺑــﻪ ﻏرﻓــﺔ ﺻــﻐﻳرة وﺷ ـرﻗﻪ ﻳوﺟــد ﻓﺿــﺎء ﻣﻔﺗــوح ﺑــﻪ ﻓــرن
)ﺗﻧور( .وﺗوﺟد اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﻔﻧـﺎء ﻗﺑﺎﻟـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻐـرف اﻷوﻟـﻰ.
وﻳﺗوﻓر اﻟﺑﻳت اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻏرف ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﺎء ﻓﻘط .وﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎﻝ واﻟﺟﻧـوب ﻓﻬـو

ﻳﺣﺎﻛﻲ ﺣﺎﺋط اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻳﺣﻣﻝ ﻫذا اﻟﺑﻳت ﺷـﺑﻬﺎ ﻣدﻫﺷـﺎ ﻟﺑﻳـوت ﻛرﻣﺎﻧﻳـﺎ اﻟرﻳﻔﻳـﺔ ،وﻣـن ﺧﺎﺻـﻳﺎت ﻫـذا

اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺑﻳــوت اﻟﻣﻧﺗﺷ ـرة ﻓــﻲ ﻗوﻫﺳــﺗﺎن أﻳﺿــﺎ اﻳواﻧﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻧــﺎء واﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻐــرف
ﺟﺎﻧﺑﻳــﺔ ،وﻳﺷــﻳد ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺑﻧﺎﻳــﺎت داﺋﻣــﺎ ﺑــﺈﻳوان واﺣــد وﺑﻐرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﺟﺎﻧــبٕ ،واذا ارﺗﻔــﻊ
ﻋــدد أﻓـراد اﻷﺳـرة أو ﺗــزوج اﺣــد اﻷﺑﻧــﺎء وﻗــرر اﻟﻌــﻳش ﻣــﻊ واﻟدﻳــﻪ ﻓﺎﻧــﻪ ﻳــﺗم إﺿــﺎﻓﺔ وﺣــدة ﺳــﻛﻧﻳﺔ

أﺧــرى ﺗﺗﻛــون ﻣــن اﻳ ـوان وﻏرﻓــﺔ أو ﻏ ـرﻓﺗﻳن .ﻟــﻳس ﺑﺎﻟﺳــﻬﻝ ﺗﺣدﻳــد ﻧوﻋﻳــﺔ ﺳــﺎﻛﻧﺔ اﻟﺟــزء اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺳﻛن ﻫﻧﺎ اﻟﻔﻘراء أو اﻟﻔﻼﺣون وﻛﺎﺣﺗﻣﺎﻝ آﺧر،أﻗﻠﻳﺔ أﺛﻧﻳـﺔ أو دﻳﻧﻳـﺔ.
واﻻﺣﺗﻣ ــﺎﻝ اﻷوﻝ ﻣﺳ ــﺗﺑﻌد ،ﻓ ــﺎﻟﻔﻘراء ﻛ ــﺎﻧوا داﺋﻣ ــﺎ ﻣوﺟ ــودﻳن ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ وﻗ ــد اﻧﺻ ــﻬرت ﺑﻳ ــوﺗﻬم ﻓ ــﻲ
ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﺣﻳــﺎء ﻣــﻊ اﻣﺗــداد اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ،وﻣــن اﻟﺣﻘــﺎﺋق اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ أﻧــﻪ ﻳﻌــﻳش ﻓــﻲ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ اﻷﻏﻧﻳــﺎء واﻟﻔﻘ ـراء ﺟﻧﺑــﺎ إﻟــﻰ ﺟﻧــب وﻟــﻳس ﻓــﻲ أﺣﻳــﺎء ﻣﻌزوﻟــﺔ؛ ﻟــﻳس ﻫﻧــﺎك أﻳﺿــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺑــرر

اﻟﻘوﻝ ﺑﺎن ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﺑم ﻛﺎن ﻣﻘ اًر ﻷﻗﻠﻳﺔ أﺛﻧﻳﺔ أو دﻳﻧﻳـﺔ ،وأن ﻳـذﻫب اﻟﺗﻔﻛﻳـر

إﻟــﻰ اﻟﺑﺎﺷـﺗون اﻟﺳــﻳﻧﻳﻳن اﻟــذﻳن ﺑﻘـوا ﻓــﻲ ﺑـم ﺑﻌــد طــرد اﻷﻓﻐــﺎﻧﻳﻳن ﻣﻧﻬــﺎ واﺳــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣــن طــرف اﻟﻔــرس

اﻟﺷﻳﻌﺔ ،أو اﻟزوراﺳﻳون اﻟذﻳن ﻻ ﻳزاﻝ ﻋدد ﻣﻧﻬم ﻳﻌـﻳش ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧـﺔ .وﻻ ﻳﺟـب ﻋﻠﻳﻧـﺎ أن ﻧـرﺑط ﻫـذﻩ
اﻷﻗﻠﻳﺎت ﺑﺎﻷﺣﻳﺎء اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣـن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﻻن ﻫـذا ﻳﻔﺗـرض أﻧـﻪ ﻟـم ﻳـﺗم ﻓﻘـط ﺗﻬﻣﻳﺷـﻬﺎ
ﺑﺳﺑب دﻳﻧﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎ إرﻏﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻳش ﻓﻲ ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻣﻧﺣطـﺔ دون ﺳـواﻫﺎ ﻣـن ﺳـﻛﺎن ﺑـم،
وﻻ ﻧﺗــوﻓر ﻋﻠــﻰ أي دﻟﻳــﻝ ﻟﻬــذا اﻟﺗﻣﻳﻳــز اﻟﻣــزدوج .وﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻋدﻳــدة ﻻﺣظﻧــﺎ ﻋﻛــس ﻫــذا أي أن

اﻷﻗﻠﻳﺎت وﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐط اﻟذي ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑدﻝ ﻣﺟﻬـودات اﻛﺑـر ٕواﺣﻳﺎءﻫـﺎ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗﺑـدوا أﻛﺛـر
ازدﻫﺎ ار ﻣن أﺣﻳﺎء اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ،وﻟم ﻳﺑق ﺳوى اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث إذ ﻳـوﺣﻲ ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﺷـﻛﻝ اﻟﻬﻧدﺳـﻲ
واﻟﺣﻘ ــﺎﺋق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـ ـﺔ أن اﻟﺣ ــﻲ اﻟﺷ ــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑ ــﻲ ﻣ ــن ﺑـ ـم ﻛ ــﺎن ﻳﺳ ــﻛﻧﻪ اﻟﻔﻼﺣ ــون ،ﻓﺑﺳ ــﺑب ﻋ ــدم
اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟــذي ﻋرﻓﺗــﻪ ﺑ ـم ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر ﻛﺛﻳ ـ ار ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺣﺷــد ﻣــن اﻟﺟﻧــود اﻟﻐﻳــر
اﻟﻣﻧظﺑطﺔ وأﻋﺿﺎء ﺑﻌض اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻫم ﻣن ﻳﺣﻛم أراﺿﻲ ﺑم اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﻬﺟـورة وﻟـم ﻳﻛـن
ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘروﻳﻳن اﻟﻘﻼﺋـﻝ اﻟـذﻳن ﺑﻘـوا ﻋﻠـﻰ ﻗﻳـد اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻌـﻳش ﻓـﻲ ﺑﻳـوت اﻟواﺣـﺎت اﻟﻐﻳـر

اﻟﻣﺣﺻـﻧﺔ وﻛــﺎﻧوا ﻣــرﻏﻣﻳن ﻋﻠـﻰ ﻣﻐــﺎدرة ﻗـراﻫم وﺿـﻳﻌﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧﻌزﻟــﺔ ﺑﺣﺛــﺎ ﻋــن ﺷــﻘق داﺧــﻝ أﺳـوار
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ﺑم .وﻳﺣﺗﻣﻝ ﺟدا أن ﻳﻛون ﺗزاﻳد اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻬﺟرة ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗـداد اﻟﺷـﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑـﻲ
ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ – .ﻛــﺎن ﻳﻣﻛــن ﻫﻧــﺎ ﻟﻠﻔﻼﺣــﻳن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ اﻟﻧﺟــﺎة ﺑــﺄرواﺣﻬم ٕوان ظﻠــت ﺣﻘــوﻟﻬم وﺑﺳــﺎﺗﻳﻧﻬم
ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻧﺎﻫﺑﻳن واﻟﻐزات .ﻓﻲ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣزروﻋـﺔ اﻟوﺣﻳـدة اﻵﻣﻧـﺔ ﺣـوﻝ ﺑـم ﻫـﻲ

ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗدة ﺷﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﺣﻳط ﺑﻪ أﺳوار ﻣﻧﻳﻌﺔ.

 – 1ﻣﻌظم اﻟﺻور واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑم اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺑﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣد وﻣـن أإﻫﻠـﻳن Die
stadt Bam und ihr oasen Un pland / E.Ehlers
Zentraliran Erdkumde 29 (1975) 38.52
 - 2اﻟﺑﻼذرى ،أﺣﻣد ﺑن ﻳﺣﻳﻰ ،ﻛﺗﺎب ﻓﺗوح اﻟﺑﻠدان ،ت .اﻟﻣﻧﺟد) ،اﻟﻘﺎﻫرة( ،ص .482
 le strange - 3أراﺿﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ )ط 3ﻟﻧدن  ،(1968ص .312
 - 4اﻟﻣﻘدﺳــﻲ ﻣﺣﻣــد ﺑــن أﺣﻣــد ،ﻛﺗــﺎب أﺣﺳــن اﻟﺗﻘﺎﺳــﻳم ﻓــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﻗــﺎﻟﻳم ،ط  2دوﺟــﻳن ﻻﻳــدن
 ،1906ص .465

 - 5إﺑن ﺣوﻗﻝ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺣﺳن ،ﻛﺗﺎب ﺻورة اﻷرض) ،ﺑﻳروت( ,ص .271
 - 6ﻳــﺎﻗوت ﻳﻌﻘــوب ﺑــن ﻋﺑــد اﷲ ،ﻣﻌﺟــم اﻟﺑﻠــدان )ﻧﺷــر ف وﻳﺳــﺗﻔﻠﻳد  F.Weistenfeldﻻﻳﺑ ـزج،
 (1873ص .737
 - 7ج أﺑوﻳـﻝ  J.Aboyelاﻟﻔﺗـرات اﻟﺳـﻠﺟوﻗﻳﺔ واﻟﻣﻧﻐوﻟﻳـﺔ )ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳـران ﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻛﺎﻣﺑرﻳـدج ﺣﺟــم
) 5ﻛﺎﻣﻣﺑرﻳدج  (1968 cambridgeص .328

 - 8ﺣﻣ ــد اﷲ ﻣﺳ ــﺗوﻓﻲ ﻣﺣﻣ ــد ﺑ ــن ﻧﺎﺻ ــر ﻧ ازﻫ ــﺔ اﻟﻘﻠ ــوب )ﻧﺷ ــر م دﺑﻠوﺳ ــﻳﺎﻓﻲ dablrsiyaqui
طﻬران  1338 – 1958ﻫـ( .171
 - 9ﺑﺧﺻـوص ﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻓﺗـرة ﺣﻣـد اﷲ اﻧظـر ج اوﺑـﺎن  J. Aubinﺷﺿـﺎﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺣـوﻝ ﺑـم
) farhang-i lran-zaminطﻬران 1333ه –  1955م( ص.232-93

 - 10ج.ن ﻛورزون  GN Curzonﻓﺎرس واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ ) 2ﻟﻧدن  (1966ص.253 2 .
 - 11ب .ﺳــﺎﻳﻛس  P0. sykesﻋﺷ ـرة أﻻف ﻣﻳــﻝ داﺧــﻝ ﺑــﻼد ﻓــﺎرس "Tenthousand
"milesin persia
)ﻟﻧـ ــدن  :47 (1902وزﻳـ ــري :ﺟﻐراﻓﻳـ ــﻲ ﻛرﻣـ ــﺎن )ﻧﺷـ ــر ﺑرﻳـ ــزي طﻬ ـ ـران  1353ﻫـ ـ ـ  (1975ص
.92.102
 - 12ب .ﺳﺎﻳﻛس .ﺗم ذﻛرﻩ ص .217
 - 13وزﻳري .ﺗم ذﻛرﻩ ص .82.84
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 - 14ب ﺳﺎﻳﻛس ،ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .215
 - 15ب ﺳﺎﻳﻛس ،ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .418
 - 16س .ف.إاﻫﻠﻳر  E.Ehleraﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .41

 - 17و.ب ﻓﺷ ــﺗﻳر  w.b fisherارض إﻳـ ـران _ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻳـ ـران ﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻛﺎﻣﺑرﻳ ــدج ﺣﺟ ــم 1
)ﻛﺎﻣﺑرﻳدج  (1968ص .100
 - 18س ف .اﻳﻬﻠﻳر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .43
 - 19س ف .اﻳﻬﻠﻳر ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺻورة .4
 - 20س.ف.ﻝ "1040-1039 I .2 E1 . Lochhard " bam

 - 21ب ﺷوارز  P. Shwarz. "Iran im Mittelalterﻫﻠدرﺷﺎﻳم 1969،ص.236.239.

- 22

ج.ﻟوﺳﺗراج  le strageﺳﺑق ذﻛرﻩ .312

- 23

اﻻﺻطﺧري إﺑراﻫﻳم ﺑن ﻣﺣﻣد ﻛﺗﺎب ﻣﺳﺎﻟك اﻟﻣﻣﺎﻟك .ﻧﺷر اﻟﺣﻧـﻲ اﻟﻘـﺎﻫرة  ،1961ص

.99
 - 24اﺑن ﺣوﻗﻝ ﺗم ذﻛر ﻣوﻗﻌﻪ.
 - 25اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻩ.

 - 26ﺣدود اﻟﻌﻠم ﻧﺷر ﺳﺗوداﻩ ) M.sutudahطﻬران 1962م – 1340ﻫـ( ص .128
 - 27و.أ ﻟﻔـروف " "Gradostvoitelnaja kultura srednie asii W.A lavorv
ﻣوﺳﻛو  1950ﺻورة .41
 - 28اﻧظر أﻋﻼﻩ.

 - 29ﺑوﻧﺗﻐر  : H.pottingerأﺳﻔﺎر ﻓﻲ ﺑﻠوﺷﺳﺗﺎن واﻟﺳﻧد )ﻟﻧدن  (1815ص .201
- 30
- 31
- 32
- 33

ﺑوس Kerman im 19 Jahrhundert nachder Gegraphic des H. Bosse
Waziri " der Islam 50 (1973) 284 312
ب ﺳﺎﻳﻛس ،ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .350
CF.E//4 sv Ta'ziya
ب ﺳﺎﻳﻛس ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .218

 - 34وزﻳري ،ﺳﺑق ذﻛرﻩ.
 - 35ﺑوﺗﻧﻐر  ، Pothingerﺗم ذﻛرﻩ ،ص .196
 - 36وزﻳري ،ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص .94-92
CE,Eli 4 sv Zurkhane - 37
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كتب الملل والنحل ومسألة افتراق األمة
سالم يفوت

يالحظ المتتبع ألبرز الكتب المؤرخة للملل والنحل والفرق الكالمية ،وألكثرھا انتشارا
أن كتابھا أشاعرة ،ينطلقون في حكمھم على المذاھب األخرى من مرجعية ونسق إسناد
أشعريين ،وذلك من خالل الرغبة في بيان الفرقة الناجية وتمييزھا عن سائر الفرق األخرى
التي تصنف على أنھا ضالة أو ھالكة أو ما شابه ذلك ،استنادا إلى الحديث المأثور القائل
بافتراق األمة ثالثا وسبعين فرقة ،منھا واحدة فقط ناجية ،والباقون ھلكى في النار .وصيغة
الحديث كما يروونه ھي التالية " :افترقت المجوس على سبعين فرقة واليھود على إحدى
وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،وستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة.
والناجية أبدا من الفرق واحدة والباقون ھلكى .قيل ومن الناحية؟ قال  :أھل السنة والجماعة.
قيل وما السنة والجماعة؟ قال  :ما أنا عليه اليوم وأصحابي".
والبغدادي )المتوفى سنة  429ھـ( يقسم كتابه الشھير الفرق بين الفرق إلى خمسة
أبواب  :األول في بيان الحديث المأثور في افتراق األمة ثالثا وسبعين فرقة ،والثاني في بيان
فرق األمة على الجملة؟ والثالث في بيان فضائع كل فرقة من فرق األھواء الضالة ،والرابع
في بيان الفرق التي انتسبت إلى اإلسالم وليست منه ،والخامس في بيان الفرقة الناجية
وتحقيق نجاتھا وبيان محاسن دينھا. 1
واالسفراييني )المتوفى سنة  471ھـ( يفعل الشيء ذاته في كتابه التبصرة في الدين
وبيان الفرقة الناجية من الفرق الھالكين  ،2حيث يبدأ بالحديث " :افترقت اليھود إحدى
وسبعين فرقة ،وافترقت النصارى اثنين وسبعين فرقة ،وتفترق أمتي ثالثا وسبعين فرقة كلھا
 - 1عبد القاھر البغدادي ،الفرق بين الفرق ،بيروت.1977 ،
 - 2أبو المظفر االسفراييني ،التبصرة في الدين ،بيروت.1983 ،

1

في النار إال واحدة" .وبعد تفصيل مقاالت كل الفرق ،يختم الكالم في الباب الخامس عشر
ببيان اعتقاد أھل السنة والجماعة وبيان مالھم من المفاخر والمحاسن واآلثار في الدين
باعتبارھم الفرقة الناجية.
وال يخرج الشھرستاني )المتوفى سنة  548ھـ( عن ھذا التقليد في كتابه الملل والنحل
حيث يؤكد في المقدمة األولى على أن الحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة
واحدة ،بدليل قول الرسول )ص(" :ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة ،الناجية منھا
واحدة ،والباقون ھلكى .قيل و من الناجية؟ قال أھل السنة والجماعة ،بدليل الحديث " التزال
طائفة من أمتي ظاھرة على الحق إلى يوم القيامة"  3ورغم اختالف روايات الحديث المتعلق
بافتراق األمة ،واختالف طرق إسناده ،فإن مضمونه واحد  :سائر الفرق األخرى في النار
إال فرقة واحدة في الجنة ھم أھل السنة والجماعة ،فمن ھم ھؤالء؟
الحقيقة أن لفظ أھل السنة والجماعة لفظ مشترك ،كما يقول المناطقة ،فھو يعني،
عامة ،كل من يتمسكون بعقيدة السلف وعلى رأسھم األئمة الفقھاء األربعة  :أبوحنيفة ومالك
والشافعي وأحمد بن حنبل .وھي عقيدة خالية من أساليب علم الكالم وأھله من حيث أنھا تقرر
العقائد بدءا وال تعالجھا عقال .لكن القراءة المتأنية للكتب المؤرخة للفرق واملل والنحل تؤكد
لقارئھا العكس فھي تقدم بيان اعتقاد أھل السنة والجماعة في قالب كالمي أشعري متأخر،
ورغم الميل العام إلى مماثلة عقيدة السلف أو اعتقاد أھل السنة والجماعة بالعقيدة األشعرية،
فإن التاريخ قد ال يوافق على ھذه المماثلة بالنظر إلى مواقف األشعري ذاتھا وإلى التطور
الذي عرفه المذھب األشعري عند الباقالني والجويني والغزالي.
كان األشعري ) 330-260ھـ( شافعي المذھب في الفقه ،بدأ حياته الكالمية
باالعتزال ،ثم تحول عنه إلى المذھب الجديد الذي أسسه ھو معارضا به مذھب المعتزلة.
وثمة اختالف في أسباب ذلك التحول الذي تمخض عن ظھور مذھب جديد ،ليس ھاھنا
 - 3الشھرستاني ،الملل والنحل )2ج( بيروت )د-ت(.ص35 .
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موضع لإلسھاب فيھا ،نظرا لتباينھا ولكثرة الوضع فيھا .غير أن بالمستطاع ،مع ذلك ،القول
أنه تحول جاء ليوفق بين تيارين متطاحنين كان ھو نفسه ينتمي إلى أحدھما  :االعتزال
الذي يجعل العقل رائدا ،ويعتبره "قبل ورود السمع"؛ والمذھب الحنبلي وأھل الحديث عامة،
وأھل النص الذين يتخدون من القرآن واألثر رائدا معتبرين "السمع قبل ورود العقل" .فقد
تعرض ھؤالء األخيرون وعلى رأسھم الحنابلة ممثلين في أمامھم لمحنة أيام كان االعتزال
مذھب الدولة العباسية الرسمي ،عرفت بمحنة خلق القرآن" .وقد اتخذ التوفيق صورة سلوك
طريق وسط بينھما .ونجد أن ھاته الوسطية انعكست على مواقفه من كبريات المسائل
الكالمية ،وعلى موقفه من علم الكالم نفسه .فقد ظل األشعري ينظر إلى التزام حرفية النص
وتحريم استعمال العقل ،عالمة كسل وجھل ،كما ظل يعتبر الجري وراء العقل دونما احتياط
بالشرع ،وبخاصة في القضايا المتصلة بالعقيدة ،أمرا خطيرا على الشرع .وان ميل
األشعري إلى الوقوف وسطا بين مذھب أھل الحديث ومذھب المعتزلة الذي تربى في
أحضانه ثم انشق عنه ،جعل أفكاره تعكس تيارين ظال متعايشين في مذھبه  :تيار أھل السنة
والجماعة وتيار كالمي متأثر باألسلوب االعتزالي .من ھنا أبھامية المذھب وازدواجيته ،إلى
حد يدفع إلى االعتقاد بأننا أمام عقيدتين لألشعري  :عقيدة يتضمنھا كتاب اإلبانة عن أصول
الديانة والذي ھو أقرب إلى عقيدة السلف ،وعقيدة اإلمام أحمد الذي يشيد به في المطلع ،4
وعقيدة مقاالت اإلسالميين التي ھي اقرب إلى األساليب الكالمية االعتزالية  .5وھذا ما قاد
إلى مشكل مھم في تاريخ الفكر العقائدي والكالمي في اإلسالم ،أعني  :ما حقيقة موقف
األشعري؟ ھل كان مجرد تابع ألھل السنة والجماعة وأصحاب الحديث؟ أم كان صاحب
موقف توسطيا ،كما يرى ابن خلدون في المقدمة؟ ان كان موقفه توسطيا فما موقع كتاب
اإلبانة من تطوره الفكري؟
الظاھر أن أھل الحديث لم يتقبلوا أفكار األشعري يوم طلع بمذھبه محاوال التوفيق بين
النقل والعقل ،بين أھل السنة من جھة وأصحاب الكالم من جھة أخرى؟ لم يتقبلوھا بحماس،
بل توجسوا منھا خيفة نظرا ألصول األشعري الكالمية االعتزالية والتي ظلت آثارھا عالقة
 - 4أبو الحسن األشعري ،اإلبانة عن أصول الديانة ،نشر محيي الدين الخطيب ،القاھرة  1397ھـ ،ص .3
 - 5أبو الحسن األشعري ،مقاالت اإلسالميين ،نشر محيي الدين عبد الحميد ،القاھرة.2 ،1950 ،ج.
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بأسلوبه في النظر وبعقائده ،رغم تحوله؛ ھذا فضال عما اتسم به موقف أھل السنة والحديث
من معاداة لعلم الكالم ومقت لمذاھبه وعباراته وطرق معالجة أھله للمسائل الدينية والعقدية،
بل يذھب ابن الجوزي وھو من الحنابلة المتأخرين ،إلى أن األشعري ھو أحد المسؤولين عن
مذھب "تلبيس العقائد" ،حيث يقول  " :ان األشعري ظل على مذھب المعتزلة زمانا طويال
ثم تركه وأتى بمقالة خبط بھا عقائد الناس . 6
وھذا ما يفسر لنا الخصومة الشھيرة بين الحنابلة واألشاعرة ببغداد ،والنفور الذي
قوبل به أتباع األشعري في القرن الرابع والخامس الھجري ،وقد اتخذ كل ذلك أبعادا سياسية
خطيرة ،كما تحول إلى قتال دموي ،اضطر معه الكثير من األشاعرة إلى ترك بغداد ،ومن
بينھم األشعري نفسه ،بعد اتساع حركة لعن األشعري في المساجد والتي قادھا الحنابلة.
ونعتقد أن جوھر الخصومة يرجع إلى االختالف حول الشرعية الدينية لعلم الكالم،
وھل ثمة حاجة إليه؟ ذلك أن الموقف الذي تبناه األشعري ،كان ھو الدفاع عن تلك الشرعية
خالفا لموقف السلف وأھل الحديث ،والذي وقفه الحنابلة وأھل السنة ،والقائم على تحريم
الكالم والنظر في كتب أھله وكراھية الجدال في الدين .وھذا الموقف األخير ھو الذي سار
فيه العديد من مفكري األندلس مما جعلھم ال يتبنون األشعرية في صيغتھا المذھبية الكالمية،
ولعل ذلك كان من موقع مالكي مناصر لعقيدة السلف ومناھض ألساليب المتكلمين خصوصا
منھم المعتزلة والذين عاصرھم مالك.
إلى جانب كتاب اإلبانة الذي يغازل فيه األشعري اإلمام أحمد بن حنبل ،كان األشعري
قد ألف كتيبا عنوانه رسالة استحسان الخوض في علم الكالم ،وھو عنوان يحمل أكثر من
داللة وينطوي على أكثر من معنى ويتبين من مطلعھا أن ردودھا تتجه إلى خصم محددھم
"طائفة من الناس غلب عليھم الجھل فمالوا إلى التقليد وذموا البحث في أصول الدين،
زاعمين أن الكالم في الحركة والسكون والجسم والعرض واأللوان والجزء والظفرة وصفات
 - 6ابن الجوزي ،تلبيس ابليس ،القاھرة) ،د-ت(  ،ص.23 .
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الباري بدعة وضاللة" وان الرسول بلغ الدين كامال وبينه شافيا ،كما أن أصحابه لم يتكلموا
وال خاضوا فيه.
وقد تركزت ردود األشعري على القول بأن صمت الرسول وصحابته عن الخوض
في القضايا الكالمية ال يعني التحريم الضمني لذلك ،وعلى إيراد آيات قرآنية تحث على
النظر والتفكير ،مع بيان أن "كالم المتكلمين في الحجاج في توحيد ﷲ مرجعه ھده اآليات و
يقاس على ذلك كالمھم في الحجاج في باقي مسائل علم الكالم ،فأصول المسائل موجودة في
القرآن والسنة ،وما علينا إال أن نرد إليھا ونقيس عليھا ،أي أن قياس الغائب على الشاھد
جائز حتى في العقائد" .ثم يقال لھم :النبي لم يصح عنه حديث في أن القرآن غير مخلوق أو
ھو مخلوق فلم قلتم أنه غير مخلوق؟ فإن قالوا  :قاله بعض الصحابة وبعض التابعين ،قيل لھم
 :يلزم الصحابي والتابعي ما يلزمكم من أن يكون مبتدعا ضاال ،إذ قال ما لم يقله الرسول.
بل ،ال يمكننا ،حسب األشعري ،التوقف في المسائل الكالمية ،ألننا سنكون مبتدعين ،ما دام
لم يؤثر عن النبي أمر بالتوقف.
إن ما يدافع عنه األشعري في ھذه الرسالة ھو ضرورة النظر في معرفة ﷲ،
واعتباره ذلك واجبا بالشرع ،وھو ما لم يكن يقبله أصحاب الحديث عموما ،والحنابلة على
الخصوص .فقد كانوا يرون اقتداء باألئمة الفقھاء والسلف عدم الخوض في القضايا الكالمية،
خالفا لألشاعرة الذين كانوا يوجبون استعمال النظر والحجة العقلية في معالجة مسائل
العقيدة ،وھو ما يفرز إشكالية علم الكالم .7
حتى نوضح ھذا األمر نقول  :يقوم موقف مالك ،كنموذج لموقف السلف من علم
الكالم ،على محاربة ھذا األخير بشدة خصوصا في مسألة الصفات وعالقتھا بالذات ،إذ كان
معاصرا لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ،أي لالعتزال في بدايته القوية .كان مالك يغلب
التنزيه في الصفات ويأمر بأن تفھم اآليات المتعلقة بالصفات " كما جاءت " ال بمعنى
 - 7أنظر  :األشعري ،رسالة في استحسان الخوض في علم الكالم ،نشرھا ع .بدوي ،ضمن  :مذاھب اإلسالميين ،ج.أ ،بيروت .1978
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إجرائھا على ظاھر النص فحسب ،بل وشرط أال يؤدي ذلك إلى تشبيه ﷲ بالمخلوقات من
ھنا كان حرصه على التنزيه وفي الوقت نفسه كراھيته للتأويل ،إيمانا بأن "طريق النجاة ھو
امرار النصوص كما جاءت ،وكان يقول " إنما أھلك الناس تأويل ماال يعلمون" .وبالرجوع
إلى الموطأ وإلى ترتيب المدارك )األول لمالك والثاني للقاضي عياض( .يتبين للمرء أن مالك
بلور اتجاه عقيدة السلف ،القائم على مقاومة البدع تخوفا من الوقوع في قياس الخالق على
المخلوق أو قياس الغائب على الشاھد.
وقد حاول ابن أبي زيد القيرواني )المتوفي سنة  386ھـ( أن يصوغ ھذه العقيدة في
رسالة جعلھا مختصرة ،تحمل "واجب أمور الديانة" .ومع أن البعد الزماني عن اإلمام
مالك ،والذي يتعدى القرنين ،فعل فعله من حيث تسرب المصطلح الكالمي األشعري المتأخر
إلى الرسالة ،فإن القيرواني حاول جھد المستطاع أن يعكس عقيدة اإلمام مالك بأمانة ،ويمكن
إجمالھا فيما يلي :
 .1القرآن كالم ﷲ ليس بمخلوق فيبيد وال صفة لمخلوق فينفذ.
 .2اإليمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وكل ذلك قد قدره ﷲ ربنا ومقادير
األمور بيده ،ومصدرھا عن قضائه ،علم كل شيء قبل كونه فجرى على
قدره ،ال يكون من عباده قول وال عمل إال وقد قضاه وسبق علمه به.
 .3يضل من يشاء فيخذله بعدله ،ويھدي من يشاء فيوفقه بفضله ،فكل ميسر
بتيسير إلى ما سبق من عمله وإرادته من شقي أو سعيد ،تعالى أن يكون في
ملكه ماال يريده ويكون ألحد عنه غنى ،أو يكون خالق لشيء إال ھو.
 .4اإليمان بالبعث.
 .5يغفر لمن يشاء إال للمشركين.
 .6إن ﷲ خلق "الجنة فأعدھا دار خلود ،واكرم فيھا أولياءه بالنظر إلى وجھه،
وأن ﷲ خلق النار فأعدھا دار خلود لمن كفر به وجعلھم محجوبين عن رؤيته.
إن ﷲ يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض األمم.
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 .7اإليمان قول باللسان وإخالص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة األعمال
وينقص بنقصھا ،وذلك خالفا لألشاعرة الذين يعتبرون األعمال ال تشكل ركنا
من اإليمان.
 .8أبطال جواز كرامات األولياء والصالحين ،ونفي خرق العادة على يدھم ،فذلك
شيء يخص به ﷲ األنبياء وحدھم والمعروف أن األشاعرة كانوا يقولون
بجواز تلك الكرامات وقدرة األولياء على خرق العادة .8
ھكذا إذن ،تبلور موقفان ،أو على األصح منھجان في تناول قضايا العقيدة  :منھج
كالمي تتصدى للدب فيه عن السنة النزعة األشعرية المتأثرة بأساليب أھل الكالم ،وأسلوب
إمرار المعتزلة في النظر على الخصوص ،ومنھج يقرر العقائد ابتدءا ،مفضال إقرار
النصوص المتعلقة بالصفات أو غيرھا " كما جاءت" و "بالكيف" وھو المنھج الذي انتھجه
مالك بن انس وأحمد والشافعي وأبو حنيفة ،واقترن أكثر باسم مالك باعتبار أن مالك عاصر
االعتزال في انطالقته األولى ،أما أحمد فقد امتحن في مسألة خلق القرآن "التي تمسك فيھا
بموقف صريح دفع ثمنه غاليا ،مفاده أن القرآن كالم ﷲ ال خالق وال مخلوق .9
وتبلور ،تبعا لذلك ،أسلوبان في التأليف وفي بسط العقائد أو شرحھا أو الرد على
الخصوم  :أسلوب تقريري عرفت كتبه ،غالبا ،باسم كتب التوحيد .إنه أسلوب يقرر العقائد
ابتداء كما جاءت ،مع ميل فيما يخص الصفات والذات إلى التنزيه .إنه أسلوب قوامه تقرير
عقائد السلف دونما أعمال للقياس ،قياس الغائب على الشاھد أو الخالق على المخلوق،
وأسلوب كالمي يسعى إلى الدفاع عن العقائد باألدلة والحجج العقلية مع ما يفترضه ذلك من
تأويل وقياس ،وھو األسلوب الذي اتبعه المتكلمون بمن فيھم المتكلمون األشاعرة.

 - 8أنظر ابن أبي زيد القيرواني ،الرسالة ،ضمن الفواكه الدولي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،للنفزاوي المالكي ،بيروت ) ،د.ت( الدباغ،
معالم اإليمان في معرفة أھل القيروان ،تونس 320 ،ھـ ،ج ،3 .ص.440 .
 - 9فيما يخص مالك  :أنظر الراعي األندلسي ،انتصار الفقير السالك لترجيح مذھب مالك ،تحقيق أبو األجفان ،بيروت ،1981 ،وفيما يتعلق بابن
خبيل أنظر  :أبو داوود السجستاني ،مسائل اإلمام أحمد ،بيروت 1353 ،ھـ.
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خـــاتـــمـــة :
الجدير بالمالحظة ھنا أن العديد من رموز الفكر الفلسفي باألندلس تبنوا األسلوب
األول في النظر إلى مسائل علم الكالم ،رافضين تطبيق االعتبارات اإلنسانية على الذات
اإللھية استنادا إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق وقياس األول على الثاني اكتفى ھنا
بنموذجين إثنين ھما  :ابن حزم القرطبي ) 456-383ھـ( وابن رشد الحفيد ) 595-520ھـ(.
إن كتاب الفصل في الملل واألھواء والنحل 10ليس تأليفا في علم الكالم ،كما أنه ليس
تأليفا مؤرخا للفرق على منوال كتب الملل والنحل األخرى ،بل ھو تأليف في نقد علم الكالم
من خالل نقد المنھجية القائمة على االنطالق من المماثلة بين طرفين غير قابلين للتسوية،
واالستدالل بالشاھد على الغائب ،لذا فھي ،في اعتقاده ،منھجية غير برھانية تمكن المرء من
إثبات القضية وعكسھا ،أي إثبات كل القضايا المقررة سلفا ،فإن كان المتكلمون المسلمون،
معتزلة وأشاعرة ،اعتمدوا في إثباتھم حدوث العالم على مذھب الجوھر الفرد كوسيلة للتأكيد
على وجود الخالق والصانع ...فإن كانوا من غير المقرين بحدوث العالم اعتمدوا ھم أيضا في
حججھم على قياس الغائب على الشاھد ،وھذا ما أكده ابن حزم نفسه الذي بين أن الحجج التي
يبني عليھا ھؤالء استداللھم تقول  :لم نر في الشاھد شيئا يحدث إال من شيء آخر ،فال شيء
إال من شيء سابق عليه ،وھذا يعني أن العالم لم يزل وأنه ال مدير له .وعليه ،فإن قياس
الغائب على الشاھد منھج جدلي يعطيك كل ما تريده سلفا منه ويوصلك إلى النتائج التي تريد
الوصول إليھا ،لذلك كان منھجا ال يحترم العقيدة من حيث أن أساسھا التسليم واإليمان ،وال
يحترم العقل من حيث أن أساسه وجوھره أما االنتقال من قضية إلى أخرى انتقاال عقليا
أساسه االستنباط المنطقي ،أو األخذ بما تجود به عليه المالحظات والتجارب ،أو بأوائل
الحس والعقل .لھذا نجد ابن حزم ،في رده على من نفوا وجود المدبر وقالوا بقدم العالم
اعتمادا على قياس الغائب على الشاھد ،يؤكد أن ليست كل الحقائق تدرك بالرؤية والمشاھدة.

 - 10ابن حزم ،الفصل في الملل واألھواء والنحل ،بيروت .1975
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فإذا كنا في الطبيعة والشاھد لم ير شيئا حدث إال من شيء آخر ،فإن ذلك ال يخول لنا سحب
ذلك على الغائب ،لعدم االستواء.
ومن نفس المنظور يعتبر ابن حزم الصفات أو ما اعتبر كذلك من قبل المتكلمين،
أسماء سمي ﷲ بھا نفسه ،لذا فإن المشكالت العويصة التي تخبط فيھا المتكلمون مثل عالقة
الصفات بالذات ،مشكالت مفتعلة ألنھا تماثل الغائب بالشاھد .وإذا كان مسلك السلف والصدر
األول ھو تمرير الصفات كما جاءت والتسليم بھا بال كيف دون إفراط وال تفريط في التشبيه
أو التنزيه ،فما ذلك إال إلدراكھم أن ھذا ھو المسلك الديني القويم  :تسمية ﷲ بما سمي به
نفسه وبما نص عليه في كالمه المنزل .أما لفظ الصفة فھو ابتكار من المتكلمين أساسه الخفي
إدخال ﷲ في حيز المرئيات المخلوقة ذلك أن الصفة والموصوف أمران ال يصلح الحديث
عنھما إال في الشاھد ،أي في ما يقبل ،فعال ،ان يوصف وتحمل عليه الصفات واألعراض
 ،11وﷲ ال يجوز عليه ذلك" ،وإنما اخترع لفظ الصفات والمعتزلة )  (...وسلك سبيلھم قوم
من أصحاب الكالم سلكوا غير مسلك السلف الصالح" .12
يضاف إلى كل ما تقدم أن البحث في بنية تدوين كتاب الفصل يؤكد أن صاحبه لم
ينطلق ،كما فعل الباقون ،من حديث افتراق األمة ،بل لم يبحث حتى في مسألة افتراق ھاته
األخيرة ،بل وجه كل عنايته لمنزلة علم الكالم االبستمولوجية ،وللكيفية التي ينبغي بھا أعمال
التأويل في النص الديني.
إنه نفس المنھج الذي سلكه ابن رشد الذي ألف كتابا في نقد علم الكالم ونقد مدارسه
عنوانه " :الكشف عن مناھج األدلة في عقائد الملة وتعريف ما وقع فيھا بحسب التأويل من
الشبه المزيفة والبدع المضلة" .13

 - 11المصدر نفسه ،ج  ،1ص .139-134
 - 12المصدر نفسه ،ج  ،2ص .121
 - 13تحقيق محمود قاسم ،القاھرة ،ط.1964 ،2 .
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وھو عنوان مليء بالدالالت ذلك أن المؤلف حاول في كتابه أن يبرز أن كل
المشكالت التي أثارھا المتكلمون واختلفوا فيھا مشكالت لفظية شكلية مصدرھا قياس الغائب
على الشاھد.
ويلحظ قارئ مقدمة ابن خلدون أنه ينحو نفس المنحى تقريبا ،فھو يأخذ على المتكلمين
أعمالھم العقل والنظر في أمور التوحيد والتي ھي أمور سمعية :ذلك أن "العقل ميزان
صحيح فأحكامه يقينية ال كذب فيھا .غير أنك ال تطمع أن تزن به أمور التوحيد واآلخرة
وحقيقة النبوة وحقائق الصفات اإللھية وكل ما وراء طوره ،فإن ذلك طمع في محال" . 14
نريد أن نؤكد ھنا أن " منطق الفرقة الناحية" الذي حكم التاريخ العقائدي لإلسالم ،ما
انفك وما فتئ يحكمه إلى يومنا ھذا فالعالقة بين المذاھب ،حتى داخل المعسكر السني نفسه،
ھي عالقة تطاحن ،خصوصا بين المذھب الحنبلي من جھة والمذاھب الثالثة األخرى من
جھة ثانية .أما بين مختلف الفرق فإن بعضھا يكفر البعض في أحيان كثيرة.
ھذا في وقت يكثر فيه الكالم عن التقريب بين المذاھب.
إذا كان المسلمون عاجزين عن التقريب بين مذاھبھم ،فكيف سيتمكنون في زمن
أصبح شعاره حوار الثقافات وتقارب الديانات ،من االنفتاح على الغير؟
إن " منطق الفرقة الناجية " ھو الذي يحرك ،في اعتقادي حاليا دعاة اإلسالم
السياسي ،أنصار العنف الذين يقدمون أنفسھم على أنھم أھل إيمان وأھل جنة ،بينما غيرھم
ھم أھل كفر تجب محاربتھم.

 - 14ابن خلدون ،المقدمة ،القاھرة) ،د.ت( ،ص.460 .

10

مدينة بَ ْن َز ْرت اإلسالمية  :الفسيفساء الحضارية


مديحة الجالصي

تع ّد مدين ة بَ ْن َزرْ ت إح دى أق دم الم دن التونس ية وأعرقھ ا ،ت داولت عليھ ا حض ارات
إنسانية متع ّددة ،مم ا يف ّس ر ص عوبة تو ّ
ص ل الب احثين والم ؤرخين لتعي ين ت اريخ مح ّدد
لتأسيسھا.
وق د لع ب موقعھ ا االس تراتيجي المتمي ز دو ًرا رئيس ا ف ي تحقي ق إش عاعھا وبروزھ ا
محليًّ ا ومتوس طيًّا وحت ى عالميًّ ا ،كم ا م ّكنھ ا ھ ذا الموق ع م ن تنمي ة عالقاتھ ا التجاريّ ة
واالھتمام بقوتھا العسكرية على م ّر العص ور ،تجس د ذل ك معماري ا م ن خ الل تحقي ق
فسيفساء عمرانيّة مدنيّة ودفاعيّة تزخر بھا إلى اليوم.
 -1أھمية موقع المدينة:
تقع مدينة بنزرت أقصى شمال البالد التونسية ،وتحتل ب ذلك أقص ى نقط ة ش مالية ف ي
كامل القارة اإلفريقية.1
توج د المدين ة عل ى الطري ق الرابط ة للجھ ة الش رقية بالجھ ة الغربي ة للبح ر األب يض
المتوس ط ،وھ و م ا م ﱠكنَھ ا م ن مراقب ة قواع د ص قلّية وحرك ة الس فن الت ي كان ت تعب ر
مضيقھا في اتجاه المحيط األطلسي ،وقد ساعد ھذا الموقع على تنمية المالحة البحرية
مع مراسي متوسطيّة مثل عنّابة بالجزائر ومرسيليا بفرنسا وبع ض م وانئ إيطالي ا.2
وتتمت ع المدين ة بث روات مائيّ ة ھائل ة وھ و م ا يفس ر تع دد التس ميات الت ي ذكرھ ا
المؤرخون الالتينيون واليونانيون ,والمرتبطة جميعھا بوفرة المياه ومنھ ا ھيب و ،ھيب و
أك را ،ھيبوزاريت وس...؛ إذ يح يط بھ ا البح ر ويتص ل بقلبھ ا بواس طة بحي رة بن زرت
و«قرع ة اش كل» ،إذ أن ثل ث مس احة المنطق ة مغم ور بالم اء ،3وم ن أھ م مص ادرھا
المائية بحيرة بنزرت ،وبحيرة اشكل ،وبحيرة غار المل ح ،إل ى جان ب المنس وب الھ ام
من األمطار سنويا ومياه السيالن الموزعة على العديد من األودية الفرعيّة.
كما تكتسب المي اه الجوفِيّ ة أھمي ة كب رى داخ ل المدين ة باعتبارھ ا موزع ة عل ى كام ل
ساحل بنزرت مما أدى النتشار اآلبار والعيون والتي جاوز عددھا التسعين.
ويكفي أن نقارن المساحة المائيّة لھذه المدين ة م ع أھ م المراس ي المتوس طيّة والعالميّ ة
والتي تبلغ ثماني عشرة مرة ضعف مرسى جبل طارق ،وست مرات ضعف المرسى
الكبير ،ونصف مرسى بيرل ھاربر.
 باحثة من تونس .
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وق د م ّك ن الموق ع االس تراتيجي الھ ام للمدين ة والث روات الطبيعي ة الض خمة فيھ ا ،م ن
جعلھا ملتقى لمختل ف الحض ارات الت ي توال ت عل ى ح وض البح ر األب يض المتوس ط
على مدى أكثر من ثالثين قرنا ،ومازالت المعالم األثريّة ش اھدة عل ى عراق ة المنطق ة
وثرائھا رغم ما عرفته من تحويرات وإضافات طيلة القرون المتعاقبة.
فالحضارات التي عرفتھا ارتبطت ارتباطًا شدي ًدا ب دول البح ر األب يض المتوس ط ،ف ال
يفص لھا ع ن ص قلية م ثال إال  95ك م ،ويفص لھا ع ن س ردينيا241ك م ،وع ن مالط ة
430كم.4
وق د وف رت ب ذلك مختل ف الظ روف الطبيعي ة الممي زة واإلط ار المالئ م لالس تقرار
البش ري ،كم ا جلب ت أطم اع الش عوب ،وھ و م ا أ ّدى الش تداد التن افس ب ين ال دول
المجاورة من أجل إحكام ال ّس يطرة عليھ ا واحتاللھ ا ،فتع ددت الص راعات والح روب،
خاصة وأن بنزرت تمثل الم َم ّر أو الب ّواب ة التّ ي ت ؤ ّمن نج اح عمليّ ة الغ زو ،فكثي را م ا
يسعى المحتلون بعد توطيد أقدامھم ب التراب التونس ي إل ى اإلس راع بف رض س يطرتھم
عل ى مدين ة بن زرت ،والت اريخ يش ھد عل ى أمثل ٍة عدي د ٍة ،منھ ا م ا س عى إلي ه القائ د
الص يقلي أغاطوك ل ع ام  309قب ل الم يالد فق د عم د إل ى االس تفادة م ن تحص ينات
المنطقة لتساعده في توسعه العسكري.
ومثَلت بنزرت لألندلسيين في القرن السادس عشر ملجأ للفارين المض طھدين ،ونعن ي
بذلك االضطھاد الديني الذي لقيه المسلمون عل ى ي د الص ليبيين ف ي األن دلس حي ث ف ّر
العديد منھم إلى شمال إفريقيا ،وكان ت بن زرت ف ي مق ّدم ة الم دن الت ي احتض نت آالف
األسر األندلسيّة الھاربة.5
 - 2تاريخ تأسيس المدينة
اختلف المؤرخون في تحدي د الفت رة التاريخيّ ة الت ي يع ود إليھ ا تأس يس المدين ة ،حي ث
أرج ع بعض ھم ت اريخ التأس يس إل ى  1200قب ل الم يالد ،ف ي ح ين أن ال بعض اآلخ ر
أرجعه إلى القرنين التاسع والثامن قبل الميالد ،وھي بنزرت الفينيقية أو «ھيبو أك را»
و«الت ي كان ت مرك ًزا تاب ًع ا ألوتيك ا فع ّدت مرس ى فينيقي ا تابع ا لمدين ة» أوتي ك
«التاريخية مثلما كانت تونس تابعة لقرطاجة».6
ويمك ن أن نتج اوز ھ ذا االخ تالف م ن خ الل تقس يم ت اريخ المنطق ة إل ى ث الث فت رات
كبرى:
تزامنت المرحلة األولى مع فت رة العص ور القديم ة حي ث االس تقرار ف ي العھ د الب وني
والذي تاله ف ْترتا الحكم الروماني ثم البيزنطي.
2

وتع ّد المرحلة الثانية المرحلة الكبرى ،فقد تميزت بارتقاء األسر الحاكم ة العربي ة إل ى
السلطة ،وتواصلت إلى العھد التركي .
ويجسد المرحل ةَ الثالث ةَ القرن ان :التاس ع عش ر والعش رون ،وق د ش ھدت فيھم ا المدين ة
انتصابا للحماية الفرنسية إلى جان ب اس تقرار الجالي ات األوروبي ة والق وات العس كريّة
األجنبية.
المرحلة األولى :من العصور القديمة إلى حين ظھور اإلسالم في المدينة
لعل أبرز حدث يمكن أن نستعرضه في ھذه الفترة :الحملة التي قام بھا القائد الص يقلي
أغاطوك ل عل ى قرطاجن ة وال ذي ت ولى أثناءھ ا غ زو ھيب و بع د أن أب دت والءھ ا
لقرطاجنة أثن اء الح روب البوني ة ،وبانتص اره ض رب حص ا ًراعلى المدين ة عن وة بع د
مقاومة مستميتة دامت بضعة أشھر.
وقد أمر بتدميرھا في مرحلة أولى ليق ّرر «بعد ذلك بعثھا من جديد؛ ليجعل منھا قاع دة
للعمليات الموجھة ضد قرطاج».7
بع د ذل ك دخ ل يولي وس قيص ر باإلس الم حت ى إل ى اإلمبراطوري ة الروماني ة ،وأطل ق
عليھا اسم ھيبودياريتوس ،ثم تدھور حكم الرومان ليقع احتالل المدينة من قبل الفن دال
بقي ادة زع يمھم جانس ريق س نة 439م ،ول م ي دم مل ك الفن دال ط ويال رغ م س يطرة
جانسريق وابنه ھانريق على كامل المنطقة المتوسطية لتخضع البالد في النھاية لحك م
البيزنطيين سنة  534للميالد.
المرحلة الثانية :من ظھور اإلسالم حتى وصول العثمانيين للحكم
يمك ن تقس يم ھ ذه المرحل ة باعتب ار أھميتھ ا ف ي ترس يخ اإلس الم وأص وله إل ى خم س
فترات كبرى:
الفترة األولى :الحكم األغلبي والفاطمي:
استم ّر خضوع المدينة للحكم البيزنطي إلى أن فتحھ ا القائ د العرب ي معاوي ة ب ن ح ديج
سنة  41للھجرة الموافق لـ 661للميالد ،ولكن اإلس الم ل م يع ّم ر ط ويال آن ذاك نظ ر ً
ً◌ا
ألن المسلمين لم يحرصوا على تركي ز حامي ة إس المية قويّ ة تس ھر عل ى حماي ة ال دين
ونشر تعاليمه بين الناس ،فسرعان ما استرجع الروم ھذه المدين ة لي تم بع د ذل ك فتحھ ا
اط
نھائيًّا على يد القائد حس ان ب ن النعم ان بع د  7س نوات ،وق د ح رص عل ى إقام ة رب ٍ
ين ل ر ّد الھجم ات المفاجئ ة م ن ال روم ،ويُنس ب إل ى الع رب التس مية الحالي ة
وي مت ٍ
ق ٍ
للمدينة «بنزرت».
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وق د عرف ت المدين ة من ذ دخولھ ا اإلس الم فت رات م ن االزدھ ار وأخ رى م ن التقھق ر،
سنأتي على ذكر أھ ّمھا.
يب دو أن المدين ة عرف ت نو ًع ا م ن العزل ة ع ن الس لطة المركزي ة ف ي ب دايات ظھ ور
اإلسالم ،تجلى ذلك من خالل حيادھ ا أثن اء المواجھ ات الت ي عرفتھ ا ال بالد التونس ية،
وھذا األمر لم يھيئھا ألن تن ال حظ وة ل دى األس رة الحاكم ة ،ويمك ن إرج اع ذل ك إل ى
سببين رئيسين:
 -1ت َح ﱡول السلطة إلى وسط البالد دون الشمال ،األمر الذي طرح عائقًا جغرافيا تجل ى
في بُعد المدينة عن مركزية السلطة في القيروان ،ثم فيم ا بع د ع ن العاص مة الفاطمي ة
بالمھديّة.
 -2تح ﱡول الطرق ات التجاري ة نح و وس ط ال بالد وجنوبھ ا وابتعادھ ا ع ن الس واحل
الش مالية ،لتص بح التج ارة –أسا ًس ا -بريّ ة عل ى اعتب ار تغيّ ر العالق ات والمب ادالت
التجارية ،ومن ث ّمة تحولھا إلى الدول اإلسالمية المج اورة ،والت ي أص بحت منحص رة
أساس ا ف ي الط رق البري ة .ورغ م ذل ك ،فق د ش ھدت بن زرت انتش ا ًرا لل دين اإلس المي
وتعاليمه وتركي ًزا لمؤسساته ،وع ّم االزدھار والرخ اء المدين ة بش كل جل ب لھ ا اھتم ام
والمؤرخين المسلمين ،والذين ترك وا لن ا ش ھادات حيّ ة ع ن ھ ذه الفت رة
أنظار الر ّحالة
ِ
الوسيطة.
فق د تح دث البك ري ع ن زيارت ه للمدين ة ،فكت ب ع ن تحص يناتھا ومنش آتھا العس كريّة
والمدنيّة في القرن الحادي عشر الميالدي بقوله« :و شرق مدينة طبرقة وعلى مسيرة
يوم وبعض قالع تسمى بقالع بنزرت ،وھي حصون يأوي إليھ ا أھ ل تل ك الناحي ة إذا
خرج الروم غزاة إلى بالدھم ،فھي معزم لھم وغ وث وھ ي رباط ات للص الحين ...إن
مرسى القبة عليه مدينة بنزرت يشقھا نھر كبير كثير الحوت ويقع على البح ر وعليھ ا
سور صخر وبھا جامع وأسواق وحمامات وبساتين.»8
وأش اد ك ذلك اإلدريس ي -ال ذي زار المدين ة ف ي الفت رة نفس ھا تقريب ا -بمعم ار المدين ة
ومنشآتھا فخصھا بقوله« :إنھا مدينة صغيرة عامرة بأھلھا وبھا مرافق وأسواق قائم ة
بذاتھا».9

الفترة الثانية :إمارة بني الورد:
ھذا االستقرار واالزدھار سرعان ما تمت زعزعته رغم عدم ارتباط المدين ة المباش ر
بالس لطة المركزي ة كم ا أس لفنا ال ذكر ،فق د ت أثَرت باألح داث السياس ية المتس ارعة ف ي
البالد ،وھنا نش ير إل ى الزح ف الھالل ي ال ذي أرس ل م ن الخالف ة الفاطمي ة ف ي مص ر
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تأديبا للعصيان الذي أعلنه حاكم المھدية بانفصاله التام عنھا ،وأ ّدى ھجوم ھ ذه القبائ ل
إل ى انح الل الحك م الص نھاجي ،وتخري ب ال بالد وانتش ار الفوض ى واالض طراب،
فانقس مت ال بالد إل ى دوي الت منفص لة ،حينھ ا أق ام أح د مل وك الطوائ ف -وھ و القائ د
الورد اللخمي -ببن َزرت دولة بني الورد وقد ف ّوض األھالي شؤونھم إليه؛ «لي رد ع نھم
خطر بني رياح ومن معھم ففعل ،ولكن مقابل ضريبة مالية».10
اس تمر حك م بن ي ال ورد ال ذي دام ح والي ق رن ونص ف واتس م بانتش ار االس تقرار
واألمن ،حيث غدت المدينة بذلك في مأمن من غ ارات أھ ل البادي ة ،وتمكن ت -بفض ل
حصونھا المتينة -من صد الھجمات والغارات التي كانت موجھة إليھا.
ويع ود الفض ل ألس رة بن ي ال ورد ك ذلك ف ي إع ادة تعمي ر ال بالد ،والس ھر عل ى نش ر
تعاليم اإلسالم وأركانه ،فقد عملوا عل ى إع ادة ت رميم المع الم ،وش ق الطرق ات ،ونش ر
العمران ،وبناء الحمامات وترميم المساجد بما يالئم الطراز العربي األصيل حيث يع ّد
فري ًدا من نوعه في تونس كلھا.11
فانعكس ھذا االستقرار السياس ي عل ى الحي اة االجتماعي ة واالقتص ادية ،فانتش رت ف ي
البالد الحوانيت وازدھرت التجارة وساد األمن والعمران.12

الفترة الثالثة :الحكم الموحدي والمرادي
غير أن حكم بني الورد سرعان م ا ت م وض ع ح ٍد ل ه بوص ول الموح دين للس لطة س نة
 554للھج رة المواف ق ل ـ 1153للم يالد وال ذين اس تولوا عل ى ال دويالت التونس ية
وأرضخوھا لحكمھم .
بعد وفاة عبد المؤمن بن عبد عل ي الموح دي س نة  1163للم يالد عرف ت ال بالد فرا ًغ ا
سياس يًا وس ادت الفوض ى المدين ة ،وع ّمھ ا االض طراب ،فق ام ف ي تل ك األثن اء أح د
المراديين -وھو يحي بن غانية -باالستيالء على بنزرت والعدي د م ن الثغ ور الس احليّة
اإلفريقية.
وقد عرفت البالد أثناء حك م الم راديين تقھق ًرا وتراج ًع ا نتيج ة ض عف الس لطة وع دم
ق درتھا عل ى بس ط نفوذھ ا ،وھ و م ا جعلھ ا تواج ه العدي د م ن االض طرابات الداخلي ة
واألطماع الخارجيّة التي مثّلتھا الحمالت الصليبية خاصة.

الفترة الرابعة :الحكم الحفصي
لم يتم وضع حد لھذه التھديدات الداخليّة والخارجيّة إال بعد وصول الحفص يين للحك م،
وتمي زت فت رة حكمھ م -كم ا يش ھد الت اريخ عل ى ذل ك -باس تتباب االس تقرار واألم ن
واالزدھ ار ،وال ّذي ت د ّعم أواخ ر الق رن الخ امس عش ر بوص ول الجالي ات األندلس يّة
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المسلمة؛ حيث كان لقدومھم األثر األكبر في تكريس ثقافة ديني ة قائم ة عل ى اإلص الح
في األرض وتقديس العمل وحسن إتقانه.
وق د تتال ت الھج رات الت ي ق ام بھ ا المس لمون األندلس يون نح و ال بالد التونس ية ،ولع ﱠل
أھ ّمھ ا تل ك التَ ي ت ّم ت ب ين س نتي 1609م و1610م وتع ﱡد أھ م ھج رة م ن حي ث الع دد
والنت ائج« ،كان ت ق د ج اءت تطبيق ا لق رار الط رد ال ذي اتخ ذه فيلي ب الثال ث ض د ك ل
مورسكي في  22ديسمبر 1609م».13
وكان ت بن زرت م ن أھ م الم دن التونس ية الت ي اس تقبلت المھ اجرين المس لمين
المضطھدين إلى جانب مدن الوطن القبلي والمدن الساحلية األخرى.
أثرى استقرار ھذه الجالية األنشطة االقتصادية وم ّكن من توفير تقني ات جدي دة غيّ رت
من ط ابع الحي اة العام ة وأدخل ت فيھ ا حيوي ة جدي دة ف ي مختل ف القطاع ات ،فظھ رت
بذلك أدوات زراعية جديدة وفنون ص ناعيّة ومعماريّ ة متمي زة ،طبع ت المدين ة بط ابع
جديد.
إذ عمل األندلسيون على إفادة ضواحي المدينة وما حولھا م ن تج اربھم ف ي الزراع ة،
فغرسوا األشجار وأنش ؤوا الح دائق والبس اتين وط ّوروا العدي د م ن المھ ن والص نائع،
مث ل ص ناعة األس لحة ،وال دروع والزنائ د ،والخن اجر الدمش قية ،والخش ب المنق وش،
والحدادة ،والنجارة ...
كما «كان لھم األثر الكبير في إقامة المباني ،وتشييد معالم العم ران ،واألش غال العام ة
كإصالح الطرق وإقامة الجسور وفتح القنوات القديمة.14
وينسب إلى األندلس يين إقام ة مجموع ة م ن األحي اء واألس واق داخ ل المدين ة العتيق ة،
ومنھا سوق الزنادية وسوق النجارين والحدادين بل يعود إليھم تأس يس ح ي كام ل ھ و
«ح ي األن دلس» والمع روف ب ـ «حم دلس» وال ذي يحت وي عل ى ج امع األن دلس
ومقبرتين ،ھما مقبرة بن ور ومقب رة الع ين ،وك ذلك مجموع ة م ن المس اكن والمح الت
التجارية.
ونجد ھؤالء المسلمين -رغم غربتھم عن المكان -مندمجين ف ي مختل ف مج االت حي اة
المجتم ع ال ذي دخل وه ،وس اعين إل ى تق ديم خب راتھم الت ي اكتس بوھا ،حريص ين ش ديد
الح رص عل ى إب راز ھ ويتھم وخصوص يتھم دون المس اس بشخص ية أھ ل المدين ة أو
طمسھا ،يوحدھم جميعا الدين اإلس المي الحني ف كم ا ت نص عقيدت ه وتعاليم ه الس محة
الداعية للتعاون والت آخي والتس امح« ،ف ال ف رق ب ين أعراب ي وأعجم ي إال ب التقوى»،
وھو ما َو ﱠل◌َ د مزي ًجا حضاريًا متمي ًزا ال يزال متواصالً إلى يومنا ھذا.
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وكحال كل الشعوب وبحكم طبيعة الحياة ،لم يستمر ھذا االستقرار ط ويال؛ إذ س رعان
ماشھد القرن الس ادس عش ر تناز ًع ا كبي ًرا ب ين األت راك واإلس بان خاص ة بع د تراج ع
سلطة الحفصيين ،فظھ رت القرص نة ،وأص بحت المدين ة ب ذلك قاع دة لھ ذه العملي ات،
وتحولت في الفترة الممتدة بين  1535و 1573للميالد إلى قاع دة إس بانية ،م ا لب ث أن
ھزمھا األتراك سنة  1574للميالد من قبل سنان باشا ،واسترجعوا مدينة بن زرت لي تم
بذلك وضع حد للص راع اإلس باني الترك ي ولت زول ب ذلك الدول ة الحفص ية ،فان دمجت
بنزرت في اإلمبراطورية العثمانية كما اندمجت بقية المدن التونسية.

الفترة الخامسة :الحكم العثماني:
س اعد الموق ع المتوس طي لل بالد التونس ية عل ى اتس ام فت رة الحك م العثم اني بالرخ اء
االقتصادي والعمراني.
إذ ش جعت ال ّس لطة المركزي ة القرص نة أو م ا يس مى «الجھ اد البح ري» ،وانعكس ت
الموارد الھامة المتح ّ
صل عليھا م ن ھ ذا النش اط عل ى الحي اة االقتص اديّة واالجتماعي ة
والعمرانِيّة.
وقد عرفت مدينة بنزرت اھتمام ا خاص ا م ن قب ل الباي ات لع ل أھمھ م «يوس ف داي»
ال ذي حك م ف ي الفت رة الممت دة م ن  1610إل ى  1637للم يالد ،وح رص عل ى إنش اء
المساجد وتشييد األسبلة وترميم المنشآت الدينية.
كما أولى البايات خالل فترة حكمھم اھتماما خاص ا ببن َزرت ،ف أمروا بتش ييد المس اجد
والزواي ا واألس بلة ،لع ل أبرزھ ا الج امع الكبي ر وزاوي ة س يدي المس طاري وس بيل
الجرينة وسبيل باب الخوخة ،واصطدم ھذا الرخاء واالستقرار بضعف سلطة الباي ات
أواخر القرن التاسع عشر مم ا أ ّدى إل ى تقھق ر القرص نة ،وتراج ع األنش طة المرتبط ة
بھا خاصة بعد صدور قرار م ؤتمر «إك س ش ابل» س نة  1818للم يالد القاض ي بمن ع
ھذا النشاط كليًّا ،فتدھورت أوضاع المدينة وانحدرت تدريجيا نحو االستعمار.
المرحلة الثالثة :من االستعمار الفرنسي إلى االستقالل التام
كانت بنزرت أولى محط ات المس تعمر الفرنس ي؛ إذ أنزل ت البحري ة قواتھ ا ف ي مين اء
المدينة في  1مايو 1881م وذلك بموافقة الباي في إطار ما يسمى نظام الحماي ة ،وھ و
عبارة ع ن عملي ة اس تعمار مقن ع يھ دف إل ى اس تنزاف ث روات ال بالد وطم س ھويتھ ا
العربية اإلسالمية.
وعك ف المس تعمر ط وال فت رة تواج ده ب البالد -ح والي  75س نة -عل ى نش ر ثقافت ه
األوروبي ة المس يحيّة ،فانتش رت الكن ائس والم دارس الفرنس ية أو الفرنك و عربي ة إل ى
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جان ب تركي ز مؤسس اته العلماني ة ،واص طدم ف ي تل ك األثن اء بمقاوم ة كبي رة فكريّ ة
وعسكرية.
و قد عرفت مدينة بنزرت أحداثا دامية أدت إل ى استش ھاد آالف المق اومين إل ى جان ب
ت دمير البني ة التحتي ة للمدين ة ومنش آتھا الدينيّ ة أسا ًس ا ،ولع ّل أھمھ ا أح داث الح رب
العالمية الثانية التي تسببت في تص ّدع المدينة برمتھا.
ب دأت الحمل ة العس كرية ف ي ت ونس من ذ  9ن وفمبر1942م وس قطت عل ى إثرھ ا مدين ة
بنزرت التي كان يسيطرعليھا الجيش الت ابع لحكوم ة فيش ي ،وف ي ي وم  7ديس مبر م ن
السنة نفسھا وقعت في يدي األلمان.
ومنذ ذلك الحين أضحت ھدفا لقاذفات القنابل التابعة للحلفاء ،والت ي ل م تك ن تمي ز ب ين
األھداف العسكرية والمدنية ،فدمرت الميناء والمنشآت الدفاعية واألحياء السكنية على
حد سواء ،وأفضى كل ذلك إلى تحطيم  %77من المدينة األوروبية.15
وبعد استسالم قوات المحور أصبحت المدينة تحت الرقابة األمريكية ،وفي تلك األثناء
تعرضت المدينة ومنشآتھا للتدمير مرة أخرى ،ومنع سكان المدين ة العتيق ة م ن دخ ول
المدين ة الحديث ة ،وأص بحت مدين ة بن زرت مج االً للت زود بم واد البن اء ،وأص بحت
عرض ة لجم وع النھ ابين الت ي تكتس حھا ل يالً رغ م األس الك الش ائكة؛ لنھ ب جمي ع
المعدات النافعة مثل القرميد واألبواب والنوافذ والقنوات.16
وبسبب ما تعرضت له المدينة من دمار وفوضى ت م التفكي ر ف ي نق ل وتحوي ل المدين ة
إلى مكان جديد يقع على الضفة الجنوبية للقنال.
وتجدر اإلشارة ھنا إلى تم ّسك فرنسا بمدينة بنزرت حتى بعدما استقلت البالد التونسية
في  20مارس 1956م م ّما جعل االستقالل منقوصا.
فقد حافظت القوات الفرنسية على تواجدھا بالمنطقة لمدة ثماني سنوات بع د االس تقالل
مم ا أث ار ج دالً قانوني ا دوليًّ ا م رده اتفاقي ة أمض اھا الب اي ف ي  21م ارس 1942م
واعتب رت بموجبھ ا بن زرت ومنش آتھا العس كرية وتحص يناتھا ومياھھ ا اإلقليمي ة أي
بحيراتھا وشواطئھا وشبكة اتصاالتھا اإلس تراتيجية منطق ة غي ر تابع ة لت ونس ،األم ر
الذي خ ّول للفرنسيين اعتبارھا والية بحرية فرنسية تشمل جملة المواقع والتحص ينات
البحريّة والجويّة.17
وحرص ت الجمھوري ة التونس ية ط وال الفت رة الت ي تواج د فيھ ا المس تعمر الفرنس ي
بمدينة بنزرت على القيام بعدد من المفاوضات مع الجھة المقابل ة وعل ى كس ب ال رأي
العام العالمي استنادا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرھا ،ليتم ف ي النھاي ة ج الء
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القوات العسكرية عن لكن بنزرت بعد معركة دامية أسفرت عن خسائر ما ّدية وبشريّة
فادحة ،وأعلن يوم  15أكتوبر 1963م عن خروج آخر القوات الفرنسيّة من المدينة.
مساجد مدينة بنزرت
بعد ھذا العرض التاريخي المختصر لمدينة بنزرت ،وجب تسليط الضوء عل ى بع ض
المساجد األثرية القيمة التي ال ت زال تح تفظ بھ ا المدين ة ،وتعك س التم ازج الحض اري
فن ا وھندس ة ،فج اءت ب ذلك المس اجد متف ّردة ومميّ زة تعل ن اتحادھ ا مض مونا ،رغ م
اختالفھا شكال ،من خالل التمسك بالدين اإلسالمي وتكريس مبادئه الس محة ف ي جمي ع
المجاالت ،بم ا ف ي ذل ك المج ال المعم اري وال ذي تمثﱠل ه ھن ا المس اجد ،الت ي كثي ًرا م ا
اض طلعت -إل ى جان ب دورھ ا ال ديني العقائ دي -ب أدوار تعليمي ة ،تربوي ة ،اجتماعي ة،
تثقيفية.
ووق ع االختي ار عل ى بع ض ھ ذه المس اجد الت ي تع ود لفت رات زمني ة مختلف ة ،وتب رز
تنوعا ھندسيًا وفنيًا يعبر عن التمازج الحضاري للمدينة.
جامع القَصيبة:
يقع على شاطئ المرسى القديم ،وي ر ّجح أن ه أ ّول ج امع وق ع تش ييده ف ي بن زرت إبّ ان
دخولھ ا اإلس الم ،وم ا ي دعم ھ ذه الفرض يّة وج ود الج امع بج وار ب رج س يدي الحن ي
البيزنطيّ ،
والذي ح ّولته الجيوش اإلسالميّة إلى رباط فيما بعد.
وبرغم التجديد الذي عرفه المسجد ،خاصة على مستوى المئذنة والوحدات المعماري ة
الداخلية فإننا نالحظ استعماال لمواد بناء قديمة خاصة في األعم دة الت ي تعلوھ ا تيج ان
كورنثية وثنية.
وقد أرجع بعض المؤ ّرخين إعادة تأسيس الج امع إل ى مل وك بن ي ال ورد ال ذين حكم وا
بن زرت م دة األزم ة الھاللي ة حت ى ف تح المھدي ة عل ى ي د عب د الم ؤمن س نة 555
للھجرة.18
ومازال المس جد محافظ ا عل ى وظيفت ه األص لية )ج امع خطب ة الجمع ة( كم ا أنّ ه يلق ى
عناية خاصة من السلطات المحلية والوطنية ترمي ًما وصيانةً.
جامع القَصبة:
يقع على الطرف الشمالي لحي القصبة ،وجاءت تسميته اقترانًا بالح ّي الذي يوجد فيه،
ويع ود تأسيس ه للعص ور الوس طى ،19ويتمي ز بم دخل ج انبي ،مم ا ي ذكرنا بج امع
المھديّة الفاطمي.
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والجدير بالذكر أن ال َم ْعلم شيد بمواد بناء معادة االستعمال تم جلبھا من المدين ة العتيق ة
حيث يقع المسجد -أغلبھا تعود للحصون والقالع البيزنطية.الجامع الكبير:
يط ّل الجامع على المرفأ القديم ،وكانت تستغل األجنحة الخمس ة لبي ت الص الة مخ ازن
للبضائع التي تنزلھا السفن على الميناء القديم في عھد البايات.20
تم تأس يس الج امع الكبي ر ب أمر م ن محم د داي أح د أَ َغ وات مدين ة بن زرت وذل ك ع ام
 1065للھجرة ،حيث يمتاز باتساع مساحته وجمال ھندسته.
اتخ ذت تيج ان أعم دة بي ت الص الة الط راز الحفص ي ،وتتف رد المن ارة بش كلھا الم ث ّمن
القاعدة .اليزال الجامع إلى اليوم تق ام في ه خطب ة الجمع ة ،ويلق ى اھتمام ا ورعاي ة م ن
الس لط المحلي ة والمختص ة التونس ية .ونش ير ك ذلك إل ى دور «جمعي ة ص يانة مدين ة
بنزرت» في الحفاظ على المعل م م ن خ الل لف ت نظ ر الجھ ات المس ؤولة ،إل ى جان ب
المشاركة في عمليات الصيانة والترميم التي عرفھا الجامع.
جامع األندلسيين:
ينس ب بن اء المعل م إل ى المھ اجرين األندلس يين ال ذين طُ ردوا م ن إس بانيا ف ي الق رن
الخامس عشر.21
يقع خارج أسوار المدينة ويفتح على الشارع الرئيس لحي األندلس.
والي زال الج امع محافظ ا عل ى م واد بنائ ه األص لية ،فتيج ان أعم دة بي ت الص الة م ن
الصنف الحفصي ،وأ ّما المنارة فھي مربعة القاعدة ،كما ال ي زال المعل م محافظ ا عل ى
وظيفته األصلية )جامع خطبة الجمعة(.

 - 1ميھوب علي آي ت ،الج يش الفرنس ي ببن زرت 1918-1881م ،ش ھادة الدراس ات
المع ّمق ة تح ت إش راف عب د الس الم ب ن حمي دة ،مرقون ة بكلي ة العل وم اإلنس انية
واالجتماعية ،تونس 2000-1999م ،ص.12
 - 2المزوغ ي ف وزي ،عم ل بن زرت قب ل االح تالل الفرنس ي )1881-1855م(،
المغاربة للطباعة والنشر ،تونس 2005م ،ص.5
ِ - 3ستﱡھُم حافظ ،شخص ية األق اليم التونس ية ،مرك ز النش ر الج امعي ،ش ركة أوري س
للطباعة ،تونس 1998م ،ص.257
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République Tunisienne, ministère de l environnement d
aménagement du territoire, ATLAS DU GOUVERNORAT DE
BIZERTE, AUDEC, 1993.
 - 4ميھوب علي آيت ،مصدر سابق ،ص.12
 - 5بن حماد حمادي ،بنزرت عبر العصور ،شركة فنون الرسم والنش ر والص حافة،
تونس ،أكتوبر 1979م ،ص.60
 - 6زبيس مصطفى سليمان ،بين اآلثار اإلس المية ف ي ال بالد التونس ية ،كتاب ة الدول ة
للشؤون الثقافية واألخبار ،تونس ،مايو 1963م ص .55-45
Hannezo (C), Bizerte : Histoire, Revue Tunisienne N° 43 1904
Pages 193.
 - 7الدقي وآخرون ،بنزرت تاريخ وذاكرة ،منشورات جمعي ة ص يانة مدين ة بن زرت
وجويلية 2002م ،ص.1
 - 8البكري أبو عبيد ﷲ بن عب د العزي ز ،المغ رب ف ي ذك ر ب الد إفريقي ة والمغ رب،
طبعة دوسالن الجزائر 1953م ،ص.57
 - 9اإلدريس ي ،نزھ ة المش تاق ف ي اخت راق اآلف اق ،المجل د األول ،ع الم الكت ب،
بيروت1989 ،م الطبعة األولى ص .30-29
 -10الدقي وآخرون ،تاريخ بنزرت ،مرجع سابق ،ص.17
 -11بن حماد حمادي ،بنزرت عبر العصور ،شركة فنون الرسم والنش ر والص حافة،
تونس ،أكتوبر1979 ،م ،ص.529
 -12مرجع سابق.
 -13الوس التي محم د ص الح ،بن زرت م ن خ الل الت زاوج الحض اري التونس ي
األندلسي ،بنزرت عبر التاريخ ،دورتا 1996–1995م ،جويلية ن1997م ،ص.6
 -14بن حماد حمادي ،بنزرت عبر العصور ،مرجع سابق ،ص.52
 -15الدقي وآخرون ،بنزرت تاريخ وذاكرة ،مرجع سابق ،ص.33
 -16الدقي وآخرون ،بنزرت تاريخ ،مرجع سابق ،ص.33
 -17الدقي نور الدين ،معركة الجالء ،بن زرت عب ر الت اريخ ،دورت ا 1996-1995م،
منشورات جمعية صيانة مدينة بنزرت ،جويلية 1997م ،ص.132
 -18يھتم المعھد الوطني للتراث بترميم المسجد وذلك من خالل رصد ميزانية خاصة
به إلى جانب تكليف مھندسين وفنيين يخضعون إلشرافه من أجل الحفاظ عل ى ص يانة
11

المعالم األثرية في مختلف واليات الجمھورية ،إلى جانب السھر على حمايتھا من ك ل
ت دخل عش وائ ّي ،م ن خ الل الح رص عل ى تطبي ق الق وانين الص ارمة الت ي وض عھا
المش ّرع التونس ي ،ويمك ن أن ن ذكر ھن ا بالفص ول القانونيّ ة لك ل م ن «مجل ة حماي ة
التراث األثري والتاريخي والفنون التقليديّة» و«مجلة التھيئة الترابية والتعمير».
 -19الدقي وآخرون ،بنزرت تاريخ وذاكرة ،مرجع سابق ،ص.63
20 Bouaita Hedi,la Grande mosquee de Bizerte,IBLA,n
170,volume 2,1992, page 225-233.
 -20الدقي وآخرون ،بنزرت تاريخ وذاكرة ،مرجع سابق ،ص.63

12

مدن مفقودة في األساطير العربية
عمرو عبد العزيز منير



اﺧﺗﻠﻔــت آراء اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء ﺑﺷــﺄن ظــﺎﻫرة اﻟﺗﻌﻠﻳــﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺳــﻣﺔ ﻟﻸﺳــطورة ،ﺣﻳــث ذﻫــب ﻓرﻳــق إﻟــﻰ أن اﻟﺗﻌﻠﻳــﻝ ﻟــﻳس ﻫــو اﻟﺧﺎﺻــﻳﺔ اﻟﻣﻣﻳــزة
ﻟﻸﺳطورة ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ذﻫب ﻓرﻳق آﺧر  -ﻳﺗزﻋﻣﻪ «ﻛﺎﺳﻳرر»  -إﻟﻰ أن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻷﺳطوري ﻳﺗﻣﻳز ﻋن اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻧظـري ﺑﻔﻛرﺗـﻪ ﻋـن اﻟﺳـﺑﺑﻳﺔ .وأﻳـﺎﱠ
ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﻣـﺎ ﻻ ﺷـك ﻓﻳـﻪ أن ﻫﻧـﺎك ﻧوﻋـﺎً ﻣـن اﻷﺳـﺎطﻳر ﻳرﺗﻛـز ﻓـﻲ أﺳﺎﺳـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرة اﻟﺗﻌﻠﻳـﻝ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ ﻧـوع أﺳـﺎطﻳر

اﻷﺻﻝٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣﻛﺎﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻠﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻧوع اﻷﺳطورة.1

وﺗﺑــرز ﻓﻛ ـرة اﻟﺗﻌﻠﻳــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺣﻛﺎﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻠﻳــﺔ أو أﺳــﺎطﻳر اﻷﺻــﻝ واﻟﺗــﻲ ﺗؤﺻــﻝ ﻟﻣــدن ﻣﺻــر اﻟﻘدﻳﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ُﺷــﻳد ﺑﻌﺿــﻬﺎ زﻣــن

اﻟﻔراﻋﻧﺔ و ُﺷﻳد ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺻر اﻟطوﻳﻝ ،وﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﻘدﻳﻣـﺔ دارت ﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﻣـوروث اﻟﺷـﻌﺑﻲ ﻓـﻲ إطـﺎر

ﺧﻳﺎﻟﻲ ﻳﻌﻛس ﻣدى اﻻﻧﺑﻬﺎر واﻹﻋﺟﺎب ﺑﻬذﻩ اﻟﻣـدن ٕ -وان اﺣﺗـوت ﻋﻠـﻰ أﺧطـﺎء ﻣﻌرﻓﻳـﺔ واﺿـﺣﺔ  -وﻗـد ﺟﻣـﻊ اﻟﻣؤرﺧـون اﻟﻣﺳـﻠﻣون ﻋـدداً
ﻣن اﻷﺳﺎطﻳر واﻟرواﻳـﺎت اﻟﺧﻳﺎﻟﻳـﺔ ﺣـوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣـدن ﻓـﻲ إطـﺎر ﻳﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن اﻷﺳـطورة واﻟﺗـﺎرﻳﺦ  ،واﻻﻗﺗـراب ﻣـن اﻟﺧﻳـﺎﻝ اﻟﺷـﻌﺑﻲ ﻓـﻲ وﺻـﻔﻬم

اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻣدن ﻣﺻر؛ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻛون ﻟﻬﺎ وﺟود ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻠﻣوس أو ﻣدن ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊ ﻣﺛﻝ ﻣدﻳﻧـﺔ أﻣﺳوس اﻟﻣﺻـرﻳﺔ  -اﻟﺗـﻲ
اﻋﺗﻘــد اﻟﻧــﺎس واﻟﻣؤرﺧــون ﺑوﺟودﻫــﺎ ﻗﺑــﻝ اﻟطوﻓــﺎن  -وﻛــﺎن ذﻟــك وﺣــدﻩ ﻛﺎﻓﻳـﺎً ﻹطــﻼق ﺧﻳــﺎﻝ اﻟــرواة واﻟﻘﺻﺎﺻــﻳن ﻓﻧﺳــﺟوا ﻣــن وﺣــﻲ ﺧﻳــﺎﻟﻬم

أﺳطورة أﻣﺳوس اﻟﻣﻔﻘودة 2ﺑﻔﻌﻝ اﻟطوﻓﺎن ،ﻣﻣﺎ ﻳﻔﺻﺢ ﻟﻧﺎ ﻋن أﻓﻛﺎر ﻛﺛﻳرة ﺗﺑﺎدﻟت اﻟﺗﺄﺛﻳر واﻟﺗﺄﺛر ﻣﻊ ﺣﻛﺎﻳﺎت أﻟف ﻟﻳﻠﺔ وﻟﻳﻠﺔ.
شجرة عائلة المدن المصرية !!

ﻳﻘوﻝ اﺑن إﻳـﺎس« :ﻣدﻳﻧــﺔ أﻣﺳــوس وﻫـﻲ ﻣﺻـر اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ،وﻛﺎﻧـت ﻣـن أﻋظـم اﻟﻣـداﺋن ،وﺑﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻌﺟﺎﺋـب ﻣـﺎ ﻟـم ﻳﺳـﻣﻊ ﺑﻐﻳرﻫـﺎ ،وﻟﻛـن ﻣﺣـﺎ

3
ف اﺳــﻣﻬﺎ ﻓــﻲ أر ض ﻣﺻــر )ﻣدﻳﻧــﺔ أﻣﺳــوس( .وﻗــد ﻣﺣــﺎ
اﻟطوﻓــﺎن رﺳــﻣﻬﺎ وﻧﺳــﻰ اﺳــﻣﻬﺎ . »..ﻓﻬــﻲ ﻋﻧــد اﻟﻣﻘرﻳــزي « :أوﻝ ﻣدﻳﻧــﺔ ُﻋـ ِـر َ

اﻟطوﻓﺎن رﺳﻣﻬﺎ وﻟﻬﺎ أﺧﺑﺎر ﻣﻌروﻓﺔ ،وﺑﻬـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻠـك ﻣﺻـر ﻗﺑـﻝ اﻟطوﻓـﺎن ،ﺛـم ﺻـﺎرت ﻣدﻳﻧـﺔ ﻣﺻـر ﺑﻌـد اﻟطوﻓـﺎن ﻣدﻳﻧـﺔ ﻣﻧـف ،وﻛـﺎن ﺑﻬـﺎ
ﻣﻠــك اﻟﻘــﺑط واﻟﻔراﻋﻧــﺔ إﻟــﻰ أن ﺧرﺑﻬــﺎ ﺑﺧــت ﻧﺻــر ،ﻓﻠﻣــﺎ ﻗــدم اﻻﺳــﻛﻧدر ﺑن)ﻓﻳﻠﻳــﺑش( اﻟﻣﻘــدوﻧﻲ ﻣــن ﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟــروم ,ﻋ ﱠﻣــر ﻣدﻳﻧــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ
ﻋﻣــﺎرة ﺟدﻳــدة ،وﺻــﺎرت دار اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ ﺑﻣﺻــر .إﻟــﻰ أن ﻗَـ ِـد َم ﻋﻣــرو ﺑــن اﻟﻌــﺎص ﺑﺟﻳــوش اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ,وﻓــﺗﺢ أرض ﻣﺻــر ﻓــﺎﺧﺗط اﻟﻔﺳــطﺎط،
وﺻــﺎرت ﻣدﻳﻧــﺔ ﻣﺻــر إﻟــﻰ أن ﻗــدم ﺟــوﻫر اﻟﻘﺎﺋــد ﺑﻌﺳــﺎﻛر اﻟﻣﻌــز ﻟــدﻳن اﷲ أﺑــﻲ ﺗﻣــﻳم ﻣﻌــﻪ وﻣﻠــك ﻣﺻــر واﺧــﺗط اﻟﻘــﺎﻫرة  ..وﺻــﺎرت اﻟﻘــﺎﻫرة
ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺻر إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا».4
وﺑﻌد أن ُﻳورد اﻟﻣﻘرﻳزي أﺳﻣﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣﺻرﻳﺔ ُﻳورد ﺣﻛﺎﻳﺔ ﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻋن أن «ﻣﺻر ﺑن ﺑﻳﺻر» ﻗﺳم اﻷرض ﺑﻳن أوﻻدﻩ ،ﻓﺄﻋطﻰ

وﻟدﻩ أﺷﻣون ﻣن ﺣد ﺑﻠدﻩ إﻟﻰ رأس اﻟﺑﺣر إﻟﻰ دﻣﻳﺎط ,وأﻋطﻰ وﻟدﻩ أﻧﺻﻧﺎ ﻣن ﺣد أﻧﺻﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎدﻝ ،وأﻋطﻰ ﻟوﻟدﻩ ﺻﺎ ﻣن ﺻﺎ ،أﺳﻔﻝ
اﻷرض إﻟﻰ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،وأﻋطﻰ ﻟوﻟدﻩ ﻣﻧوف وﺳط اﻷرض اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻣﻧف و ﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ،وأﻋطﻰ ﻟوﻟدﻩ ﻗﻔط ﻏرﺑﻲ اﻟﺻﻌﻳد إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎدﻝ،
وأﻋطﻰ ﺑﻧﺎﺗﻪ اﻟﺛﻼث ﺷرﻗﻲ اﻷرض إﻟﻰ اﻟﺑرﻳﺔ )ﻳﻘﺻد ﺻﺣراء اﻟﺷرق( ،وأﻋطﻰ ﺑﻧﺎﺗﻪ اﻟﺛﻼث وﻫن اﻟﻔرﻣﺎ وﺳرﻳﺎم وﺑدورة .ﺑﻘﺎﻋﺎً ﻣن

أرض ﻣﺻر ﻣﺣددة ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن أﺧوﺗﻬن  .5»..وﺗﻛﻣﻝ اﻟرواﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﺷﺟرة اﻟﻧﺳب ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدن اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﺗﻘوﻝ« :ﻗد ﺧﻠﻔﻪ
اﺑﻧﻪ ﻣﺻراﻳم اﻟﻣوﻟود ﺑﺎﻟﻌرﻳش ﻓﺻﺎر ﻣﻠﻛﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋظﻳﻣﺎ ﻳﻧﻔذ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ إﺳﻧﺎ «أﺳن» ،وأﺳوان )إﺷوان( واﻟﺳودان )ﺳودان( ،ﺣﺗﻰ ﺑﻼد
اﻟﻔوﻧﺞ )ﻓوﺑﺣﺳﺗﺎر( ،وﻋﻣد إﻟﻰ أﻗﺎﻟﻳم ﻣﺻر ،ﻓوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧوة اﻟﺛﻼﺛﻳن )وﻫو ﻣﻧﻬم( ﺛم ﺑﻧﻰ ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ
 باحث من مصر .
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ﻣدﻳﻧﺔ ﻋظﻳﻣﺔ ,ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺄﺳﻣﺎء أوﻻد ﺑﻳطر ﺑﻔﺿﻝ دﻋﺎء ﺳﻳدﻧﺎ ﻧوح –ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم -ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك أن أﺣد أﺑﻧﺎء ﺑﻳطر ﻛﺎن ﻳدﻋﻲ
)رﺷﻳد( ﻓﺑﻧﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻵن ﺑﻬذا اﻻﺳم واﻵﺧر ﻛﺎن ﻳدﻋﻰ )دﻣﻳﺎط( وﺛﺎﻟث ﻛﺎن )اﺳﻛﻧدر( وآﺧر ﺗﻳﻧﺑر )ﺗﻳﻧﻪ( ،وﻛذا )ﺳﻳﻔﻪ( اﻟذي
ﺑﻧﻰ ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻧﻲ ﺳوﻳف وآﺧر ﻳدﻋﻲ )ﻣﻳﻧﻪ( وﻛذا أﺷﻣون وأﺳﻳوط وﺟرﺟﻪ وﺗﻧﺎ )ﻗﻧﺎ( وﻗوس )ﻗوص( واﺳﻧﻪ وأﺳوان )أﺛوان( واﺑرﻳم وﺻﻳﺎﻧﻲ

وﺣﻠﻔﺎ )ﺣﻠﻔﻪ( وﺳﻧﺎرة وﺳودان وﻏﻳرﻩ ﻣن أﻣﺛﺎﻝ ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﺗﺳﻣﻰ ﺑﻬﺎ اﻷﻣراء اﻟذﻳن ﺑﻧﻰ ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣدﻳﻧﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﺑﺎﻗﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟدﻫر ﻋﺎﻣرة آﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺷواطﺊ اﻟﻧﻳﻝ ﺣﺗﻰ اﻵن ,6»..وﻋن ﻧﺳب ﻣدﻳﻧﺔ أﺗرﻳب ﻳﻘوﻝ اﻟﻘﻠﻘﺷﻧدي « :ﺑﻧﺎﻫﺎ أﺗرﻳب ﺑن ﻗﺑطﻳم
ﺑن ﻣﺻر اﺑن ﺑﻳﺻر ﺑن ﺣﺎم ﺑن ﻧوح –ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم.7» -
األنساب العربية وأثرھا على المدن المصرية!!
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟرواﻳـﺎت اﻟﺧﻳﺎﻟﻳـﺔ ﻣـدى ﺗـﺄﺛر اﻟـرواة ﺑﺎﻷﻧﺳـﺎب اﻟﻌرﺑﻳـﺔ؛ ذﻟـك أن ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ أﺳـﺑﺎب ﺗﺳـﻣﻳﺎت اﻟﻣـدن اﻟﻣﺻـرﻳﺔ
اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﺟﻌــﻝ اﻟﺧﻳــﺎﻝ ﻳﺟــﻧﺢ إﻟــﻰ ﺣــد ﺗﺻــور أن ﻫــذﻩ اﻟﻣــدن ﻗــد اﻛﺗﺳــﺑت أﺳــﻣﺎءﻫﺎ ﻣــن أﺑﻧــﺎء «ﻣﺻــر ﺑــن ﺑﻳﺻــر ﺑــن ﺣــﺎم ﺑــن ﻧــوح –ﻋﻠﻳــﻪ
اﻟﺳﻼم - -اﻟذي ﻳﻧﺳب إﻟﻳﻪ اﺳم ﻣﺻر  -اﻟذﻳن ﻗﺳﻣت ﺑﻳﻧﻬم أرض ﻣﺻر ،ﺑﻝ أﻧﻪ ﻳﻧﺳب ﺑﻌض اﻷﺳﻣﺎء إﻟﻰ ﺑﻧـﺎت ﺗﻠـك اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻣﺛـﻝ
«اﻟﻔرﻣــﺎ» واﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺎزع ﻓــﻲ ﻧﺳــﺑﻬﺎ  -اﻟﻔرﻣــﺎ  -اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﺻــري اﻟﻘﺑطــﻲ ﻣــﻊ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻹﻏرﻳﻘــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــري إذ ﺗﻘــوﻝ أﺣــدى
اﻟرواﻳﺎت« :ﻛﺎن ﻟﻺﺳﻛﻧدر أخ ﻳﺳﻣﻰ اﻟﻔرﻣﺎ ،ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻧﻰ اﻻﺳﻛﻧدر اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ  ،ﺑﻧـﻰ اﻟﻔرﻣـﺎ  ،اﻟﻔرﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻌـت اﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ وﻟـم ﺗـزﻝ اﻟﻔرﻣـﺎ
ُﻣــذ ﺑﻧﻳــت رﺛــﺔ 8»...وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﻳﺎق ﻳﺷــﻳر اﺑــن إﻳــﺎس ﻟﻧﺳــب ﻣدﻳﻧــﺔ ﺗﻧــﻳس اﻟﻣﻧــدﺛرة ﺑﻘوﻟــﻪ « :ﻗــﺎﻝ اﻟﻣﺳــﻌودي :إن اﻟــذي ﺑﻧــﻰ ﻣدﻳﻧــﺔ ﺗﻧــﻳس
ﻛﺎﻧت اﻣرأة ﺗﺳﻣﻰ ﺗﻧﻳس وﻫﻰ ﺑﻧت ﺻﺎ ﺑن ﺗدارس أﺣد ﻣﻠوك اﻟﻘﺑط ﻓﺳﻣﻳت ﺗﻠك اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻬﺎ».9

عفاريت ملوك المدن المصرية ودورھم في التاريخ !!
وﺗﻛﺷف اﻷﺳﺎطﻳر اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣوﻝ اﻟدن اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﻳﻪ ﻣن أﺧﺑـﺎر اﻟﻌﺟﺎﺋـب واﻟﻐ ارﺋـب ،ﻋـن ﻣـدى إﻋﺟـﺎب اﻟـرواة واﻧﺑﻬـﺎرﻫم
ﺑﺈﻧﺟــﺎزات اﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﺑــدو واﺿــﺣﺎً ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻘﺻــص اﻟﺧﻳﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻹﻋﺟﺎزﻳــﺔ ﻟﻣﻠــوك

ﻣﺻر اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ﻳﻘوﻝ اﻟﻣﻘرﻳزي ﺗﺣت ﻋﻧوان «ذﻛر ﻣدﻳﻧﺔ أﻣﺳوس وﻋﺟﺎﺋﺑﻬﺎ وﻣﻠوﻛﻬﺎ».

« ...وأوﻝ ﻣــن ﻣﻠــك ﻣﺻــر ﻧﻘـراوش اﻟﺟﺑــﺎر ﺑــن ﻣﺻـراﻳم .وﻣﻌﻧــﻰ ﻧﻘـراوش ﻣﻠــك ﻗوﻣــﻪ وﻧﻘـراوش ﻫــو اﻟــذي ﺑﻧــﻰ ﻣدﻳﻧــﺔ أﻣﺳــوس وﻋﻣــﻝ ﺑﻬــﺎ
ﻋﺟﺎﺋب ﻛﺛﻳرة؛ ﻣﻧﻬﺎ طﺎﺋر ﻳﺻﻔر ﻛﻝ ﻳوم ﻋﻧد طﻠوع اﻟﺷﻣس ﻣرﺗﻳن ,وﻋﻧد ﻏروﺑﻬﺎ ﻣرﺗﻳن ,ﻓﻳﺳﺗدﻟون ﺑﺻـﻔﻳرﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻛـون ﻣـن اﻟﺣـوادث
ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻬﻳﺄون ﻟﻬﺎ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧم ﻣن ﺣﺟر أﺳود ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺗﺟﺎﻫـﻪ ﺻـﻧم ﻣﺛﻠـﻪ إذا دﺧـﻝ ﺳـﺎرق اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻻ ﻳﻘـدر أن ﻳـزوﻝ ﺣﺗـﻰ ﻳﺳـﻠك
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﺈذا دﺧﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ أطﺑﻘﺎ ﻋﻠﻳـﻪ ﻓﻳؤﺧـذ  ..وﻋﻣـﻝ ﺻـورة ﻣـن ﻧﺣـﺎس ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﺎر ﻋـﺎﻝ ﻻ ﻳـزاﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺳـﺣﺎب ﻳطﻠـﻊ ﻓﻛـﻝ ﻣـن اﺳـﺗﻣطرﻫﺎ
أﻣطــرت ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــﺎ ﺷــﺎء .وﻋﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺣــد اﻟــﺑﻼد أﺻــﻧﺎﻣﺎً ﻣــن ﻧﺣــﺎس ﻣﺟوﻓــﺔ وﻣﻸﻫــﺎ ﻛﺑرﻳﺗـﺎً ،ووﻛــﻝ ﺑﻬــﺎ روﺣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻧــﺎر .ﻓﻛﺎﻧــت إذا ﻗﺻــدﻫم
ﻗﺎﺻد أرﺳﻠت ﺗﻠك اﻷﺻﻧﺎم ﻣن أﻓواﻫﻬﺎ ﻧﺎ اًر أﺣرﻗﺗﻪ ،وﻋﻣﻝ ﻓوق ﺟﺑﻝ ﺑطرس ﻣﻧﺎ اًر ﻳﻔور ﺑﺎﻟﻣﺎء وﻳﺳﻘﻰ ﻣﺎ ﺣوﻟﻪ ﻣن اﻟﻣزارع ،وﻟـم ﺗـزﻝ ﻫـذﻩ

اﻵﺛﺎر ﺣﺗﻰ أزاﻟﻬﺎ اﻟطوﻓﺎن .10»...

رواﻳﺔ اﺑن إﻳﺎس ﻋن ﻣدﻳﻧﺔ أﻣﺳوس «ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟرواﻳﺔ اﻟﻣﻘرﻳزي ﻣـﻊ ﺑﺳـط ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻـﻳﻝ ﻋـن دور ﻣﻠـوك ﻣﺻـر اﻟﻘدﻳﻣـﺔ ﻓـﻲ
ﺗطوﻳر «أﻣﺳوس» ﺑﻘوﻟﻪ  ...« :ﻣﺻراﻳم وﻫـو اﻟـذي ﺑﻧـﻰ ﻣدﻳﻧـﺔ ﻣﺻـرٕ ,واﻟﻳـﻪ ﺗﻧﺳـب وﻛـﺎن ﻋﺎﻟﻣـﺎً ﺑﻌﻠـم اﻟﻛﻬﺎﻧـﺔ واﻟطﻠﺳـﻣﺎت  ..ﻛﺗـب ﻋﻠـﻰ

أﺑواب ﻣﺻر ،أﻧﺎ ﻣﺻرام ﺑن ﺗﺑﻠﻳﻝ ﻗد ﺑﻧﻳت ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وأودﻋت ﺑﻬﺎ اﻟطﻠﺳـﻣﺎت اﻟﺻـﺎدﻗﺔ واﻟﺻـور اﻟﻧﺎطﻘـﺔ ،أﻣـﺎ اﺑﻧـﻪ ﻋرﻳـﺎق ﻛـﺎن ﻋﺎﻟﻣـﺎً
ﺑﻌﻠم اﻟطﻠﺳﻣﺎت وﻟﻪ أﻋﻣﺎﻝ ﻋﺟﻳﺑﺔ ،وﻛﺎن ﻗد ﻋﻣﻝ ﻗﺑﺔ ﻋظﻳﻣﺔ ﻓـﻲ وﺳـط ﻣدﻳﻧـﺔ أﻣﺳـوس وﻋﻣـﻝ ﻓوﻗﻬـﺎ ﻛﺎﻟﺳـﺣﺎﺑﺔ ﺗﻣطـر ﻣطـ اًر ﺧﻔﻳﻔـﺎً ﺷـﺗﺎء
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وﺻﻳﻔﺎً ،وﻋﻣـﻝ ﺗﺣـت ﺗﻠـك اﻟﻘﺑـﺔ ﻣطﻬـرة ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـﺎء أﺧﺿـر ﻳﺗﺣﺻـﻝ ﻣـن ذﻟـك اﻟﻣطـر ،ﻓـﺈذا اﺳـﺗﻌﻣﻠﻪ ﻣـن ﺑـﻪ ﻋﺎﻫـﺔ ﺑـرئ ﻣـن وﻗﺗـﻪ وﻟﻣـﺎ ﻫﻠـك
ﺗوﻟﻰ ﻣن ﺑﻌدﻩ اﺑﻧﻪ ﻟوﺟﻳم ،وﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻌﻠـوم اﻟطﻠﺳـﻣﺎت واﻟﺳـﺣر وﻟـﻪ أﻋﻣـﺎﻝ ﻋﺟﻳﺑـﺔ؛ ﻣﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﻐرﺑـﺎن ﻗـد ﻛﺛـرت ﻓـﻲ أﻳﺎﻣـﻪ ،وﺻـﺎرت

ﺗﻔﺳد اﻟزروع واﻟﻐﻼﻝ ،ﻓﻌﻣﻝ أرﺑﻊ ﻣﻧﺎرات ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣدﻳﻧـﺔ أﻣﺳـوس ،وﺟﻌـﻝ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﻣﻧـﺎرة ﺻـورة ﻏـراب ،وﻋﻠﻳـﻪ ﺻـورة ﺣﱠﻳـﺔ ﻗـد اﻟﺗـوت،
ﻓﻠﻣﺎ ﻋﺎﻳن اﻟﻐرﺑﺎن ذﻟك ﻧﻔروا ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻟم ﻳدﺧﻠوﻫﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻣدة أﻳﺎﻣﻪ ،وﻣﻧﻬﺎ أﻧﻪ ﻋﻣـﻝ طﻠﺳـﻣﺎً ﻟﻠـرﻳﺢ ،ﻓﻛﺎﻧـت اﻟﻣ ارﻛـب اﻟﻣﻘﻠﻌـﺔ إذا

وﺻﻠت إﻟﻳﻪ ﺗﻘف وﻻ ﺗﺳـﻳر ﺣﺗـﻰ ﻳﺟﻌﻠـوا ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﻣرﻛـب ﺿـرﻳﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ،ﺣﺗـﻰ ﻳطﻠـق ﻟﻬـم اﻟـرﻳﺢ ﻣـن اﻟﺟـو ،واﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ اﻟﻣﻠـك ﺣﺗـﻰ
ﻫﻠك .11»...
وﻋن ﻣﻠوك أﻣﺳوس اﻟﻣزﻋوﻣﻳن ﻳﺗﺣدث أوﻟﻳﺎﭼﻟﺑﻲ ﻋن أﺣدﻫم ﺑﻘوﻟﻪ« :ﺧﻠﻔﻪ أﺧوﻩ ﻣﺻـراﻳم ﺑـن ﻧﻘـراوش ﻓـﻲ اﻟﻣﻠـك وﻛـﺎن ﻫـذا ﺣﺎﻛﻣـﺎً ﻣـﺎﻫ اًر

وﻛﺎﻫﻧـﺎً ﺳــﺎﺣ اًر ،؛ إذ ﺳــﺧر ﺑﻘــوة ﻋﻠﻣــﻪ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺳــﺑﺎع واﻟﺣﻳواﻧــﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺳـﺔ واﻟﻣرﻋﺑــﺔ ﻷﻣـرﻩ ،ﺑــﻝ أﻧــﻪ ﺟﻌــﻝ اﻟﺷــﻳﺎطﻳن واﻟﻌﻔﺎرﻳــت ﺗﺧﺿــﻊ ﻟــﻪ

وﺗﺣﻣﻝ ﻟﻪ ﻋرﺷﻪ» .12وﻳﻘوﻝ اﺑن إﻳﺎس ﻋن إﻧﺟﺎزات ﻣﻠوك أﻣﺳوس اﻟﻣزﻋوﻣـﺔ« :ﺑﻧـﻰ أﺣـدﻫم ﻗﻠﻌـﺔ وﻛﺎﻧـت اﻟﺟـن واﻟﺷـﻳﺎطﻳن ﺗﺣﻣـﻝ ﺳـرﻳرﻩ
ﻋﻠﻰ أﻋﻧﺎﻗﻬم وﻳطوﻓون ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻗﺎﻟﻳم اﻟدﻧﻳﺎ ،ﺛم ﻳرﺟﻌون إﻟﻰ ﻗﻠﻌﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ وﺳط اﻟﺑﺣر ،ﻓﺎﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻫﻠك».13
اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗﺎرﻳﺦ وﺳﻳرة «ﻣدﻳﻧﺔ أﻣﺳوس» ﺳﻳﺟد أﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣرﺗﻌـﺎً ﻟﺧﻳـﺎﻻت اﻟـرواة وأﺧﺑـﺎرﻫم .إذ ﺣﻣﻠـت ﺗﻠـك اﻷﺧﺑـﺎر ﺛﻣـﺔ راﺋﺣـﺔ ﻣـن اﻟﺗـﺎرﻳﺦ
ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﻳﺻـطﺑﻎ ﻓﻳـﻪ ﺑﺻـﺑﻐﺔ أﺳـطورﻳﺔ ،ﻓﻘـد ﺣرﺻـت أﺧﺑــﺎر أﻣﺳـوس ﻋﻠـﻰ ﺗﺿـﻣﻳن ﻧﺻوﺻـﻬﺎ ﺑﺷـ اًر ﻣـن ﻧـوع اﻟﻣﻠـوك اﻟﻣﺣﻳطــﻳن

ﺑﻌﻠــوم اﻟطﻠﺳــﻣﺎت واﻟﺳــﺣر واﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻌﺟﻳﺑــﺔ واﻟﺧﺎرﻗــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻋدت ﻋﻠــﻰ ﻋﻣـران ﻣدﻳﻧــﺔ أﻣﺳــوس ﺑﻌﺟﺎﺋــب وﻏ ارﺋــب ﱠ
ﺗﺣﻳــر ﻓــﻲ وﺻــﻔﻬﺎ

اﻹﻧﺳﺎن إذا رآﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻝ اﻟﻣؤرﺧﻳن رﻏم ﻋدم رؤﻳﺗﻬم ﻟﻬﺎ.

ﻛﻣـﺎ أن اﻟــزﻋم اﻟﻘﺎﺋــﻝ ﺑﻣﺣـو اﻟطوﻓــﺎن ﻟﻠﻣدﻳﻧــﺔ ﺷـ ﱠﻛ َﻝ ﺧﻠﻔﻳــﺔ ﺗﺗﺣــرك ﻋﻠﻳﻬــﺎ )ﻣوﺗﻳﻔـﺎت( وأﻓﻛـﺎر أﺳــطورﻳﺔ ﻣﺛـﻝ؛ اﻟطﻠﺳــﻣﺎت اﻟﺻــﺎدﻗﺔ ،اﻟﺻــور

اﻟﻧﺎطﻘﺔ ،واﻟﻛﻧوز اﻟﻣرﺻودة ،واﻧﻔﺗﺎح اﻟﻌـواﻟم اﻟﻣرﺋﻳـﺔ واﻟﻼﻣرﺋﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌﺿـﻬﺎ ،وﻣـن ﺛـم ﻓـﻼ ﺑـد ﻣـن اﺻـطﺑﺎغ ﺗـﺎرﻳﺦ وأﺧﺑـﺎر اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺑـﻧﻔس
اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻷﺳطورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ،أﺿف ﻟذﻟك؛ أن ﺗﻠك اﻟرواﻳـﺎت واﻷﺧﺑـﺎر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣدﻳﻧـﺔ أﻣﺳـوس وﻏﻳرﻫـﺎ ﻣـن ﻣـدن ﻣﺻـر ،ﻓـﻲ ﺟﺎﻧـب ﻫـﺎم
ﻣﻧﻬﺎ ﺗؤﺻﻝ ﻟﻧﺷﺄة ﻣﺻر أرﺿﺎً وﺷﻌﺑﺎً وﻋﻣراﻧﺎً ،وذﻟك اﻟﺣـدث ﻓـﻲ ذاﺗـﻪ إن ﺷـﺋﻧﺎ اﻟﺗـﺄرﻳﺦ ﻟـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ  -ﺑـﻼ أدﻧـﻰ ﺷـك  -ﺳﻳﺻـﺑﺢ ﺧـﺎرج إطـﺎر

اﻟﻌﺻــور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ وﻳﻧﺗﻣــﻲ ﺑﺷــدة إﻟــﻰ ﻋﺻــور اﻷﺳــطورة ،ﻣﻣــﺎ ﻳﺟﻌﻠــﻪ ﻳﺗﺧطــﻰ ﺣــدود اﻟــزﻣن اﻟــذي اﻧﺗﻣــت إﻟﻳــﻪ ﺑــداﻳﺎت ﻧﺷــﺄة وﻋﻣـران ﻣــدن
ﻣﺻــر ،ﻫــذا ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ أن ﻓﻛـرة اﻟﻧﺷــﺄة واﻟﺗﻛــوﻳن ﺗﻌــد أﺣــدى اﻟﻣوﺗﻳﻔــﺎت اﻷﺳــطورﻳﺔ اﻟﺑــﺎرزة واﻟﺗــﻲ ﻳﻠزﻣﻬــﺎ إطــﺎر زﻣﻧــﻲ أﺳــطوري ﺧــﺎﻟص
أوﺟدﻩ اﻟرواة ﻓﻲ زﻣن ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟطوﻓﺎن.
ﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن أﺧﺑﺎر ﻣدﻳﻧﺔ أﻣﺳوس وﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻣﺻرﻳﺔ أﺿﻔت ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﺗﺎرﻳﺧﻬـﺎ ﺳـﻣﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ,ﻋﻧـد ارﺗﺑﺎطﻬـﺎ ﺑﻛﺎﺋﻧـﺎت
ﻟﻌﺑت دو اًر ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻣﺛﻝ :اﻟﺟن واﻟﻌﻔﺎرﻳت واﻟﺷﻳﺎطﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ ﻣﻠوك أﻣﺳوس ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻳﻳد اﻟﻣدﻳﻧﺔ.
العاصمة الجديدة خيال وأساطير!!
ﻳﺿﻳف اﻟﻣﻘرﻳزي أن ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ  -ﻣﻧف  -ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻏرﺑﻲ اﻟﻧﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻣﻳﻼ ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺳطﺎط ﺛم ﻳﻘـوﻝ  ..« :وﻫـﻲ
أوﻝ ﻣدﻳﻧــﺔ ﻋﻣــرت ﺑﻣﺻــر ﺑﻌــد اﻟطوﻓــﺎن ،وﺻــﺎرت دار اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ ﺑﻌــد ﻣدﻳﻧــﺔ أﻣﺳــوس اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم ذﻛرﻫــﺎ إﻟــﻰ أن أﺧرﺑﻬــﺎ ﺑﺧــت ﻧﺻــر».14

وﻳﺿﻳف )اﺑـن ﻣﺣﺷـرة( أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﺑﻣﻧـف« :ﻓرﻋـون ﻣوﺳـﻰ –ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﺳـﻼم -وﻛـﺎن اﺗﺧـذ ﻟﻬـﺎ ﺳـﺑﻌﻳن ﺑﺎﺑـﺎً ﻣـن ﺣدﻳـد وﻓﺻـﻝ ﺣﻳطـﺎن اﻟﻣدﻳﻧـﺔ
ﺑﺎﻟﺣدﻳد واﻟﺻﻔر ،وﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﻧﻬﺎر ﺗﺟري ﻣن ﺗﺣت ﺳرﻳرﻩ وﻛﺎﻧت أرﺑﻌﺔ أﻧﻬﺎر  ...رأﻳت ﺑﻣﻧف دار ﻓرﻋون ،وﻛﻧت أﻣﺷـﻲ ﻓـﻲ ﺷـوارﻋﻬﺎ

وﻣﺟﺎﻟﺳــﻬﺎ وﻏرﻓﻬــﺎ وﺟﻣﻳــﻊ ﺳــﻘﺎﺋﻔﻬﺎ وﺣﺟورﻫــﺎ ﻓــﺈذا ذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﺣﺟــر واﺣــد ﻣﻧﻘــور ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﺑﻧــﺎء ﻗــد أﺣﻛــم ﺣﺗــﻰ ﺻــﺎر ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗواء ﻛﺣﺟــر
3

واﺣد ﻻ ﻳﺳﺗﺑﺎن ﻓﻳﻪ ﺟﻣﻊ ﺣﺟرﻳن وﻻ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺻﺧرﺗﻳن ﻓﻠذﻟك ﻋﺟبٕ ،وان ﻛﺎن ﺟﺑﻼ واﺣدا ﻓﻧﻘر اﻟرﺟﺎﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﻳر ﺣﺗـﻰ ﺧرﻗـت ﻓﻳـﻪ ﺗﻠـك

اﻟﻣﺧﺎرق ﻓﻬو أﻋﺟب وأﻋﺟب».15

ﻳﺻﻔﻬﺎ اﺑن زوﻻق ﺑﻘوﻟﻪ« :أﺑﻧﻳﺗﻬﺎ  -ﻣﻧف  -وﻋﺟﺎﺋﺑﻬﺎ وأﺻﻧﺎﻣﻬﺎ ،ودﻓﺎﺋﻧﻬﺎ وﻛﻧوزﻫﺎ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺣﺻـﻰ  ..وﻓﻳﻬـﺎ ﺑﻳـت ﻓرﻋـون ﻗطﻌـﺔ واﺣـدة،

ﺳﻘﻔﺔ وﻓرﺷﻪ وﺣﻳطﺎﻧﻪ ﺣﺟ اًر أﺧﺿر  ..وﺑﻬﺎ آﺛﺎر اﻷﻧﺑﻳﺎء واﻟﺣﻛﻣﺎء ،وﻫﻲ ﻣﻧزﻝ ﻳوﺳف –ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳـﻼم ، -وﻣـن ﻛـﺎن ﻗﺑﻠـﻪ ،وﻣﻧـزﻝ ﻓرﻋـون
ﻣوﺳﻰ  ..وﻛﺎن ﺑﻣﻧف ﻗﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺻور ﻣﻠوك اﻷرض ﻣﺗﻰ ﺗﺣرك ﻣﻧﻬم ﻣﻠك ﻳرﻳد ﻣﺻر ﺑﻌﺞ اﻟﻣوﻛﻝ ﺑﺎﻟﻘﺑـﺔ ﺑطﻧـﻪ ﺑﺣرﺑـﺔ ﻓﻳﺗﻠـف ذﻟـك اﻟﻣﻠـك
ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ.16»...
عالقات المدن المصرية المفقودة!!
وﻳﺳـرد )اﺑـن زوﻻق( رواﻳـﺔ ﺗﻛﺷـف ﻋـن ظـﻼﻝ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﻋـن وﺟـود ﻋﻼﻗـﺎت ﺑـﻳن ﻣﺻـر اﻟﻘدﻳﻣـﺔ وﺑـﻼد ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟﻧﻬـرﻳن 17ﻓـﻲ ﺳــﻳﺎق
ﺣدﻳﺛــﺔ ﻋــن ﻋﺟﺎﺋــب ﻣدﻳﻧــﺔ ﻣﻧــف ﺑﻘوﻟــﻪ« :ﻟﻣــﺎ أراد ﺑﺧــت ﻧﺻــر ،ﻣﺻــر أرﺳــﻝ رﺟــﻼ ﻳﺛــق ﺑــﻪ ،أﻋطــﺎﻩ ﻣﺎﺋــﺔ أﻟــف درﻫــم ﺻــﻠﺔ ﻓﺎﺣﺗــﺎﻝ ﺣﺗــﻰ
ﺻــﺎﻫر اﻣـرأة ﻣــن اﻟﻣــوﻛﻼت ﺑﺣﻔــظ اﻟﻘﺑــﺔ  ..داﺧــﻝ اﻟﻘﺑــﺔ وﺳــﺄﻝ ﻋــن اﻟﺻــور ورأى ﺻــورة ﺑﺧــت ﻧﺻــر ،ﻓﻘــﺎﻝ ﻟﻠﻣـرأة اﻟﺗــﻲ ﺗزوﺟﻬــﺎ :ﻣــﺎ ﻫــذﻩ
ﻓﻌرﻓﺗــﻪ ،ﻓﻘــﺎﻝ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺧﻠــوة :ﻓﻣﺗــﻰ ﻳﻧﺟــو ﺻــﺎﺣب ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة؟ ﻗﺎﻟــتُ :ﻳــدﻫن ﺻــدرﻩ ﺑــدم ﺧﻧزﻳــر ،ﻓﺄﺧــذ دم ﺧﻧزﻳــر وطــﻼ ﺻــورة
اﻟﺻــورة؟ ﱠ

ﺑﺧت ﻧﺻر ،وﻫرب وﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﺧت ﻧﺻر ،ﻓﺄﺧﺑرﻩ .ﻓﺳﺎر إﻟﻰ ﻣﺻر وﻛﺎن ﻣن أﻣرﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن.18»...

وﻋﻧد اﻟﻣﻘرﻳزي ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت ﻟﺗﺳﺗﻌرض ﻣﻠوك ﻣﻧف ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻣن ﺗﺳﻣﻳﻪ اﻟرواﻳﺔ «ﺷدات ﺑن ﻋدﻳم» ﻓﻳﻘوﻝ« :وﻫـو اﻟـذي ﺗﺳـﻣﻳﻪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷداد ﺑن ﻋﺎد ،وﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣـﺎً ﻛﺎﻫﻧـﺎً ﺳـﺎﺣرا ،ﻳﻘـﺎﻝ أﻧـﻪ ﻫـو اﻟـذي ﺑﻧـﻰ اﻷﻫـرام اﻟدﻫﺷـورﻳﺔ ،وﻋﻣـﻝ أﻋﻣـﺎﻻً ﻋظﻳﻣـﺔ و طﻠﺳـﻣﺎت ﻋﺟﻳﺑـﺔ،
وﺑﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻗﻲ ﻣداﺋن وﻓﻲ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﻧﻳت ﻗوص  ..وﻏ از اﻟﺣﺑﺷﺔ وﺳﺑﺎﻫم ،19وأﻗﺎم ﻣﻠﻛﺎً ﺗﺳـﻌﻳن ﺳـﻧﺔ ،وﻫـو أوﻝ ﻣـن اﺗﺧـذ اﻟﺟـوارح،
وﺻــﺎد ﺑﻬــﺎ ،ووﻟــد اﻟﻛــﻼب اﻟﺳــﻠوﻗﻳﺔ ،وﻋﻣــﻝ ﻓــﻲ ﺑرﻛــﺔ أﺳــﻳوط ﺗﻣﺎﺳــﻳﺢ ﻣﻧﺻــوﺑﺔ ﺗﻧﺻــب إﻟﻳﻬــﺎ اﻟﺗﻣﺎﺳــﻳﺢ ﻣــن اﻟﻧﻳــﻝ اﻧﺻــﺑﺎﺑﺎ ﻓﻳﻘﺗﻠﻬــﺎ ،وﻳﻌﻠــق

ﺟﻠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻔن.20»...

ﺑﻳد أن أﻫم ﻣﺎ ﻳﺳﺗرﻋﻲ اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻟرواﻳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑ ـ )ﻣﻧـف( أﻧﻬـﺎ أﻗـﻝ إﻏ ارﺑـﺎ وﺧﻳـﺎﻻً ﻣـن اﻟﺣﻛﺎﻳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑ ـ «أﻣﺳـوس»  ،ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ

ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗﺗﺣدث ﻋن أوﻟﺋك اﻟﻣﻠوك اﻟذﻳن اﺳﺗﺣدﺛوا ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺟدﻳدة ،ﻓﺎﻟﻣﻠك ﺷداد ﺑن ﻋدﻳم «أوﻝ ﻣن اﺗﺧذ اﻟﺟوارح ﻓـﻲ
اﻟﺻﻳد وﺻﺎد ﺑﻬﺎ ،ووﻟﱠد اﻟﻛﻼب اﻟﺳﻠوﻗﻳﺔ» واﻟﻣﻠك أﺷﻣون ﺑن ﻗﺑطﻳم أوﻝ ﻣن ﻟﻌب ﺑﺎﻟﻛرة واﻟﺻـوﻟﺟﺎن ،وأوﻝ ﻣـن ﻋﻣـﻝ اﻟﻧﻳـروز ﻓـﻲ ﻣﺻـر
«ﻋﻳد ﺷم اﻟﻧﺳﻳم  -أو ﻋﻳد اﻟرﺑﻳﻊ ،21واﻟﻣﻠك «ﻣرﻗورة أوﻝ ﻣن ذﻟﻝ اﻟﺳﺑﺎع ورﻛﺑﻬﺎ».22
ﻛذﻟك ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت ﻋن ﻣﻠوك ﻣﻧف ﺗﺣﻣﻝ ﻧواة ﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ؛ ﻓﻔﻲ أﺧﺑﺎر ﻣن ﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟرواﻳﺎت «اﻟﻣﻠـك ﺗـدارس» وﺟـدﻧﺎ
أﻧﻪ ﺣﺎرب ﺑﻌض ﻋﻣﺎﻟﻳق اﻟﺷﺎم ودﺧﻝ ﻓﻠﺳطﻳن ،وﻏ از اﻟﺳـودان ﻣـن اﻟـزﻧﺞ واﻟﺣـﺑش ،وﻣـن اﻟﻣﻌﻠـوم ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺎً أن ﺣروﺑـﺎً ﻗـد ﻧﺷـﺄت ﺑـﻳن ﻣﺻـر
اﻟﻘدﻳﻣــﺔ واﻟﺣﻳﺛﻳــﻳن ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻟﺷــﺎم ،ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳوﺟــد ﺣــروب ﺑــﻳن ﻣﺻــر ﺿــد اﻟﻘــﺎدﻣﻳن ﻣــن اﻟﺟﻧــوب ،23ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر اﻟﻣﻘرﻳــزي إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻠــك
ﻗﺎﻟﻳﻘﻲ ﺑن ﺗـدراس« :ﻛـﺎن ﻣوﺣـداً ﺧـﺎﻟف أﻫـﻝ ﻣﺻـر ﻓـﻲ ﻋﺑـﺎدة اﻟﻛواﻛـب واﻟﺑﻘـر» .24وﻫـو ﻣـﺎ ﻗـد ﻳﺷـﻳر إﻟـﻰ أﺧﻧـﺎﺗون ﻣﺣـﺎوﻻت اﻟﺗوﺣﻳـد ﻓـﻲ

ﻋﺑــﺎدة آﺗــون ،أو رﺑﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻣﺗــدادا ﻟﺗوﺣﻳــد إدرﻳــس –ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺳــﻼم ،-وﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎﻝ ﻓــﺈن ﺣﺟــم اﻟﺧﻳــﺎﻝ ﻓــﻲ رواﻳــﺎت ﻣﻧــف اﻟﺗــﻲ ﺑﻧﻳــت ﺑﻌــد

اﻟطوﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺣد زﻋﻣﻬم ،ﻛﺎن أﻗﻝ ﻛﺛﻳ اًر ﻣن ﺣﺟم اﻟﺧﻳﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺳﺎطﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ أﻣﺳوس اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗـﻰ دﻣرﻫـﺎ اﻟطوﻓـﺎن،
واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو أن وﺟودﻫﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎن ﺿرﺑﺎً ﻣن اﻟﺧﻳﺎﻝ.
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واﻟﺣﻛﺎﻳﺎت اﻟﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻧف ﻛﺛﻳرة وﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗـدور ﺣـوﻝ ﺳﻠﺳـﻠﺔ أﺧﺑـﺎر اﻟﻣﻠـوك اﻟـذﻳن ﺗﺻـورت ﻫـذﻩ اﻟﺣﻛﺎﻳـﺎت أﻧﻬـم ﺣﻛﻣـوا
ﻣﺻر ﺣﺗﻰ اﻻﺳﻛﻧدر .25وﻳﻌﻠق اﻟﻣﻘرﻳزي ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻌﺑﺎرة ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣدى اﻻرﺗﺑﺎك اﻟﻧﺎﺟم ﻋن وﺻوﻝ إﺷـﺎرات ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺑطﺎﻟﻣـﺔ ﻓـﻲ
ﺛﻧﺎﻳ ــﺎ اﻟرواﻳ ــﺎت ﻛ ــﺎﻟﺗﻲ ذﻛرﻫ ــﺎ اﻟﻣﻘرﻳ ــزي ﻓ ــﻲ ذﻛـ ـرﻩ اﺳ ــم «ﻧﺎﻓﺎط ــﺎﻧﻳوش» وﻫ ــو اﺳ ــم ﻳﺑ ــدو ﻣﺣرﻓ ــﺎ ﻋ ــن اﺳ ــم ﺑطﻠﻳﻣ ــوس ﻓ ــﻲ ﻟﻔظ ــﻪ اﻟﻳوﻧ ــﺎﻧﻲ
«ﻳﺗوﻟﻳﻣﺎﻳوس» وﻗد ﻋﱠﺑر اﻟﻣﻘرﻳزي ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻳرة ﺑﻌﺑﺎرة ﻧﺻـﻬﺎ..« :وﻫـذﻩ أﺳـﻣﺎء روﻣﻳـﺔ «أي ﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ» وﻟﻌـﻝ ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻣﺗـداﺧﻝ ﻓﻳﻣـﺎ ﺗﻘـدم

.26»...
وﻗد ﻳﺣﺳن ﺑﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻣﻊ اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻣن اﻷﺳﺎطﻳر اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣؤرﺧون ﻋـن ﻣﻧـف وأﻣﺳـوس وﻏﻳرﻫﻣـﺎ  ..ﻓـﻧﻼﺣظ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺗﻛـون دﻓﻌـﺔ
واﺣدة؛ إﻧﻣﺎ اﺳﺗﻣر ﻛﻝ ﺟﻳﻝ ﻳﺿﻳف إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳواﺋم ﺗﺻورات ﻋﻬدﻩ ،وﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻣﺣﺑﻳﻬـﺎ ،ﻟـذﻟك ﻓـﺈن اﻟرواﻳـﺎت
واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ راﺟت وﺗﻛوﻧت ﻋن ﻣﻧف واﻟﻣدن اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻗد ﺗﺑﺎﻳﻧت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ووﻓﻘـﺎ ﻟﻠزﻣـﺎن ووﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻛـﺎن أﺣﻳﺎﻧـﺎً ،ﻓـﻲ

ﺗﻧــﺎوﻝ ﻟﻸﺳــﺎطﻳر ﺟﻣﻠــﺔ واﺣــدة دون ﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ ﻣﺣــددة ﻣﺗﺗﺎﺑﻌــﺔ ،ﻓﻛــﺄﻧﻬم ﺑــدأوا ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻓــﺎﺧﺗﻠط اﻷوﻝ ﺑــﺎﻷﺧر دون اﻋﺗﺑــﺎر ﻟﻠﻣ ارﺣــﻝ اﻟﺗطورﻳــﺔ
,اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻛــون اﻟﻣــدن اﻟﻣﺻـرﻳﺔ ﻗــد ﻣــرت ﺑﻬــﺎ ودون ﺣﺳــﺎب ﻟﻠﻌواﻣــﻝ واﻟظــروف اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻣﺣــﺗﻣﻼً وﺟودﻫــﺎ وراء ﻛــﻝ

ﺧطوة اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ.
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اﻟدﻳن» 670ق.م وﻣن ﺑﻌدﻫم اﻟﻔرس ﺳﻧﺔ  525ق.م ,وﻗد ﻗدم اﻵﺷورﻳﻳن ﻣن ﺷﻣﺎﻝ اﻟﻌراق إﻟﻰ ﻣﺻر ﻏﺎزﻳن  :وﻗد أوﺿﺢ اﺣﺗﻛﺎك ﻫذا اﻟﺟﻧس ﺑﺎﻟﻣﺻرﻳﻳن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ

5

ﻓﻘد ﻗﺎوﻣت ﻫذا اﻟﻐزو ﺣﺗﻰ طردﺗﻪ ,وﺑﺎﺳم اﻟدﻳن راح ﻛﻬﺎن وادي اﻟﻧﻳﻝ ﻳﺑﺷرون ,وﻳﺷﺟﻌون اﻷﻣراء اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﻟﻬم اﻟﻧﺻر .اﻧظر :ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺻﺎﻟﺢ ,ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ
اﻟﻘدﻳم ,اﻟﺟزء اﻷوﻝ ,ﻣﺻر واﻟﻌراق )اﻟﻘﺎﻫرة 1973م( ,ص .272

 -18اﺑن زوﻻق :ﻓﺿﺎﺋﻝ ﻣﺻر وأﺧﺑﺎرﻫﺎ ،ص .61

 -19اﻟﺛﺎﺑت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً أن ﻣﺻر ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻏزوﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻧوب ﻓﻘد دﺧﻝ اﻷﺛﻳوﺑﻳون ﻣﺻر ﻣن اﻟﺟﻧوب وﺗوﻟوا ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻷﺳرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن ﻣﺎ ﺑﻳن -730

665ق.م ﺑﻌد أن طردوا اﻟﻠﻳﺑﻳﻳن ,وﻟم ﻳﻌﺗﺑر اﻷﺛﻳوﺑﻳون أﻧﻔﺳﻬم دﺧﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ,ﺑﻝ رددوا ﻓﻲ ﻣﺗوﻧﻬم أﻧﻬم أﺣﻼف طﻳﺑﺔ ,وأﺗﺑﺎع اﻟدﻳن اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻵﻟﻬﺔ آﻣون .اﻧظر :ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز
ﺻﺎﻟﺢ ,ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘدﻳم ,اﻟﺟزء اﻷوﻝ ,ﻣﺻر واﻟﻌراق )اﻟﻘﺎﻫرة 1973م( ,ص .272

 -20اﻟﺧطط ،ج ،1ص .131

 -21ﻋﻳد اﻟﻧﻳروز :ﻫو ﻋﻳد رأس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺑطﻳﺔ ﻓﻲ أوﻝ ﺷﻬر ﺗوت وﻳﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن أن ﻋﺎدة اﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﻬذا اﻟﻌﻳد ﻣﺗوارﺛـﺔ ﻣـن ﻗـدﻣﺎء اﻟﻣﺻـرﻳﻳن ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﺳـﻣﻪ اﻟﻔﺎرﺳـﻲ )وﻣﻌﻧـﺎﻩ
اﻟﻳوم اﻟﺟدﻳد( ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺻرﻳون ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﻳﺣﺗﻔﻠون ﺑﻬذا اﻟﻳوم أﻛراﻣﺎ ﻟﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ ،وﻓﻲ ﻋﺻر ﺳﻼطﻳن اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻛﺎن اﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﻌﻳد اﻟﻧﻳـروز ﻳﺄﺧـذ ﺷـﻛﻝ )اﺣﺗﻔـﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣـﺔ( ،إذ

اﻋﺗﺑر ذﻟك اﻟﻳوم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋطﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻛﺎﻧت اﻷﺳواق ﺗﻐﻠق ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻳوم ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـدارس ﺗﻌطـﻝ ،وﻳـذﻛر اﻟﺳـﻳوطﻲ واﺑـن ﺗﻐـري ﺑـردي :أن ﻫـذا اﻟﻌﻳـد أُﺑطـﻝ ﻧﻬﺎﺋﻳـﺎً ﻣﻧـذ ﺳـﻧﺔ  702ﻫــ،

اﻧظر :اﻟﻣﻘرﻳزي :اﻟﺳﻠوك ،ج ،2ص 926؛ اﻟﺳﻳوطﻲ :ﺣﺳن اﻟﺣﺎﺿرة ،ج269 2 ،2؛ اﺑـن ﺗﻐـري ﺑـردي :اﻟﻧﺟــوم اﻟزاﻫــرة ،ج ،8ص 202؛ ﻗﺎﺳـم ﻋﺑـدﻩ ﻗﺎﺳـم :دراﺳــﺎت ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﺻــر

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ط .اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫرة 1983م( ،ص .110
 -22اﻟﺧطط ،ج ،1ص.139

 -23ﻗﺎﺳم ﻋﺑدﻩ ﻗﺎﺳم :ﺑﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻔوﻟﻛﻠور ،ص .75
 -24اﻟﺧطط ,ج ،1ص .139

 -25ﻗﺎﺳم ﻋﺑدﻩ ﻗﺎﺳم :ﺑﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻔوﻟﻛﻠور ،ص .70
 -26اﻟﺧطط ،ج ،1ص .144
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ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﻮﺳﻒ زﻳﺪان



ﻣﻊ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺮاث ﻋﺮﺑﻴﺔٌ ﻓﺼﻴﺤﺔٌ ،إﻻ أ ﺎ ﻏﲑ ﺗﺮاﺛﻴﺔ! وأﺻﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﺿﺢ ﱢﺑﲔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ

ﻣﺎدة )ورث( وﻫﻲ ﻣﺎدة ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﺎس .إﻻ أن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ
اﻟﺬى ﻳﻘﺼﺪﻩ اﳌﻌﺎﺻﺮون ،ﻛﻤﺮادف ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .Heritage
وﻛﻠﻤﺔ «ﺗﺮاث» ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ،ذُﻛﺮت ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﺄﻛﻠﻮن
اﻟﱰاث أﻛﻼً ﳌـًّ ً◌ا ،وﲢﺒﻮن اﳌﺎل ﺣﺒًّﺎ ﲨًّﺎ ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ ،اﻵﻳﺘﺎن  .20 ،19ﻓﺎﻟﱰاث ﺟﺎء ﰲ

اﻟﻘﺮآن ﲟﻌﲎ اﳌﲑاث ،أو اﻟﺸﻲء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ .وﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺪﻣﺎؤﻧﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮاث ﺧﻼل
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،وﻻ ﳒﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ،ﻛﻠﻤﺔ «اﻟﱰاث» ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔً ،وﻻ ُﻣﺸﺎراً إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻵن .ﻗﺪ
ﻳﻘﻮﻟﻮن :اﻵﺛﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﲑوﱐ ﰲ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﻪ :اﻵﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳋﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﻳُﻘﺎل ﻣﺎ

ﺗﺮﻛﻪ اﻟ ﱠﺴﻠَﻒ ﻟﻠﺨﻠﻒ .وﻟﻜﻦ ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﱰاث( ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻃﻔﺮت ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻳُﻘﺎل
إن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺼﺮي )إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻣﻈﻬﺮ( ﻛﺎن أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .وﻫﺬا ﻋﻨﺪي ﻏﲑ ﻣﺆﱠﻛﺪ.
وﻟﻜ ﱠﻦ اﳌﺆﻛﺪ أ ﺎ ﻃﻔﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺟﺪاً ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘُﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﺣﱴ

إن ﻧﺰاز ﻗﺒﺎﱐ ﻟﻪ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮرة ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪِ :
أﻧﺖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺬى ﻳﺘﺸ ﱠﻜﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ
اﻷرض ﻣﻨﺬ أﻟﻮف اﻟﺴﻨﻴﻦ ..وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ اﻟﱰاث ،ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﻟﻠﻤﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي،
ﺣﱴ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أزﻟﻴﺔ أﺑﺪﻳﺔ.

وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﺠﻤﻟﺎزي ﻟﻜﻠﻤﺔ )ﺗﺮاث( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وإﳕﺎ
ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ،أدت ﺑﻨﺎ إﱃ أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﱰاﺛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺷﺘُﻖ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ وأﺿﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ إﺿﺎﻓﺎت ﻛﺜﲑة ﺟﺪاً ،ﺣﱴ ﻛﺎد اﻷﻣﺮ ﳜﺮج
 أكاديمي من مصر ،مدير مركز المخطوطات بمكتبة اإلسكندرية.
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ﻋﻦ أي إﺣﻜﺎم ﻟﻠﻤﻌﲎ .ﻓﻬﻨﺎك اﻟﱰاث اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ،واﻟﱰاث اﳌﻜﺘﻮب ،واﻟﱰاث اﳌﻌﻤﺎري،
واﻟﱰاث اﳌﺎدي اﳌﻠﻤﻮس ،واﻟﱰاث ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮس ..إﱁ .وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﺈن ﺷﻴﻮع اﻟﻠﻔﻆ وﺗﺮدﻳﺪﻩ اﳌﺴﺘﻤﺮ ،ﻗﺪ ﳜﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ!
ﲝﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ اﺧﺘﻔﺖ ،ﻣﻦ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺻﻒ ﻋﻤﻠﻪ )اﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ /اﻟﺜﻘﺎﰲ( ﺑﺄﻧﻪٌ :
ﻓﺮط ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺢ.
وﻗﺪ ُﻛﺘﺐ َﻋﻠَ ﱠﻲ ،ﻣﺒﻜﺮاً ،أن أﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،وﻛﻨﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻦ اﳌﺒﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺪﱢر
ٍ
ٍ
إﻋﺠﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻨﻴﺘﺸﻪ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻷﳌﺎن ،إﱃ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ .ﻓﻤﻦ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﰲ وآﻓﺎﻗﻪ اﻟﻼﳏﺪودة؛ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ﻣﺎ ،ﻣﺘﻮرﻃﺎً ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ؛
ﻷﻧﲏ ﺑﺎدرت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ دراﺳﱵ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳐﻄﻮﻃﺔ )اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮف
ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟ ﱡﺴﻠَﻤﻲ( ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﺗﺮدد ﻛﺜﲑاً إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ورأﻳﺖ أن ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .وﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺸﻐﻒ اﳌﻌﺮﰲ
ﻃﻠﺒﺖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﻷﻃﱠﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ورﻗﺔ ﻣﻨـﺰوﻋﺔ .أﺛﱠﺮ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،وﻟﻴﺲ اﳌﺘﺨ ﱢ
ﺼﺺُ ،
ﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت،
ﱠ
ﰲ ﺗﺄﺛﲑاً ﻛﺒﲑاً ،وﰲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﻧ ﱠﻘ ُ
ووﺟﺪت ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون وﻏﲑﳘﺎ .و ﺬا اﻟﻨﱠـﺰق ﻏﲑ اﳌﺘﺄﱐ
ﺧﻄﻮت اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب اﻟﺬي ﺟﻌﻠﲏ ﳏﻘﱢﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت .وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪي ،ﻫﻮ
ُ
ﺑﺪء اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﲡﺎﻩ ﻫﺬا اﻟﱰاث اﻟﺬي ﺗﺸﺘﱠﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،واﺧﺘﻠﻄﺖ،
وﺗﻮزﻋﺖ ،وأﺿﻴﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻜﺜﺮت أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ واﺗﺴﻌﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
ﻧﻘﺼﺮ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث
ﻏﲑ أن اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪﻻﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺳﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎوز ُ
ﻣﻜﺘﻮب ﰲ
اﳌﱰوك ﻟﻨﺎ ،ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻫﺬا اﻟﱰاث أﻏﻠﺒﻪ ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻪ،
ٌ
ٍ
ﻧﻘﻮش ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﻫﻨﺎك
ﻛﺘﺐ ﻗﺪﳝﺔ ﲞﻂ اﻟﻴﺪ ،ﻫﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻃﺎت .وﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ٌ
ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﱪدي .وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث اﻷواﺋﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ
ﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ،ﻫﻮ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت.
ﺣﺎﻟﱵ اﻟﻤﺨﻄﻮط واﻟﻤﻨﺸﻮر أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى:
وﻫﻨﺎك ٌ
ﻣﺴﺎر ﻃﻮﻳﻞ ﳝﺘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ ْ
اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛ ﱢﻲ ﰲ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻣﻨﺴﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﳋﺰاﻧﺎت اﳋﻄﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،وﻧَ ْﺸ ِﺮ اﻟﻨﺺ
ﻣﺎ ﺑﲔ اﻧﺰواءِ
ﱢ

ﻣﺴﺎر ﻣﻠﻲء ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ،أﻋﲏ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً ﰲ ﺻﻮرة رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة .ﻫﻮ ٌ
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ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﺗﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﻨﻈﻢ ﺣﻔﻆ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﳌﺘﻮارﻳﺔ ﰲ اﳋﺰاﻧﺎت اﳋﻄﻴﺔ .ﻓﻬﻨﺎك،
ٌ
اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻫﻲ اﻟﻨﻈﻢ ﻏﲑ اﳌﻄﺒﱠﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳋﺰاﻧﺎت )ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( وﺗﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى اﳌﺨﻄﻮط ﳍﺬﻩ اﳋﺰاﻧﺔ أو ﺗﻠﻚ ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﻴﺔ ِ
وﺣﺮﻓﻴﺔ أﻏﻠﺐ
)اﻟﱰﻣﻴﻢ( اﻟﺬى ﺟﺮى ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ،إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺮى – أﺻﻼً -ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك.
اﻟﻨﺺ إﱃ اﻟﻨﻮر ،واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺨﻄﻮط إﱃ اﳌﻨﺸﻮر؛ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة
وﻣﻊ ﺧﺮوج ﱢ
ﺗﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﱰاﺛﻲ ،وﻫﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗَ ﱠﻞ َﻣ ْﻦ ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ .وﺗﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ
واﶈ ﱢﻘﻘﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ ،وﻫﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺬات ،دون ﻏﲑﻩ ،أو ﻻ
ﻏﺎﻳﺎت
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ..وﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ واﳌﺮاد ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺺ! ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻤﻦ )ﻏﺎﻟﺒﺎً(
ٌ
ﻏﲑ ﻧﺒﻴﻠﺔ وﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،وراء ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص؛ ﺗﻠﺒﻴﺔً ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ،
ﺗﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺨﺰون اﻟﱰاﺛﻲ ﺑﺴﺎق ﻋﺮﺟﺎء.
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ،أو ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ ،أو
وﻟﻠﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
ٌ
ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻨﺺ رﻗﻤﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺪﳎﺔ أو ﰲ ﻣﻜﻨـﺰ ﺗﺮاﺛﻲ
إﻟﻜﱰوﱐ ..وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻻ ﺗﻌﲏ ﻛﺜﺮة ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺬا اﻟﺪرب ،اﻟﺪﻋﻮة ﳍﺠﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ،وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ
ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎً ،ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﺑﺬل اﳉﻬﺪ اﻟﺼﺎدق ﱢ
درب اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﱰاث ﻣﻦ ﺻﻮرة اﳌﺨﻄﻮط إﱃ ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﱰاﺛﻲ.
وﻟﺴﻮف ﻧﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،إﱃ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ
إﻟﻴﻬﺎ ،ﺳﻌﻴﺎً ﻹﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻤ ﱢﻬﺪ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳊﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻜﺜﲑة .وأول
ﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺨﺰون اﳌﻌﺮﰲ اﳍﺎﺋﻞ اﳌﺴﻤﻰ ﺗﺮاﺛﺎً.

اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺠﻬﻮل
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻟﻜﺘﺎب أﺻﺪرﺗُﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة
ﻣﻦ )اﳌﺘﻮن( اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ أﳘﻴﺘُﻬﺎ وﻳﺆﻛﺪ إﳘﺎﳍُﺎ ،ﺟﻬﻠَﻨﺎ ﺑﻜﻨﻮز ﺗﺮاﺛﻨﺎ .وﰲ
ﳎﻬﻮل ﲝﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ
أوردت ﻣﺴ ﱢﻮﻏﺎت اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺮاﺛﻨﺎ ﳎﻬﻮل ..ﻓﻬﻮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب،
ٌ
ُ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ ﻷن إﺣﺼﺎء ﻣﺎ ﻧُﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﱰاث – ﳏ ﱠﻘﻘﺎً أو ﺑﺪون ﲢﻘﻴﻖ -وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﲟﺎ ﱂ
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ﻳﺰل ﳐﻄﻮﻃﺎً ،وﲟﺎ ﺿﺎع ﻣﻊ اﻟﺰﻣﺎن ؛ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺸﻮر اﳌﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﱰاث ،ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﱰاث ،أو ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ٍ
ﲝﺎﺟﺔ إﱃ
ﳎﻬﻮل ،ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳋﻄﱢﻴﺔ اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ،ﻻ ﺗﺰال
وﺗﺮاﺛﻨﺎ
ٌ
ﻓﻬﺎرس وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ..ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻓﺘﻘﺎدﻧﺎ ﻟﻠﻔﻬﺮس اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ
ﳎﻬﻮل ،ﲝﻜﻢ ﻣﻨﻄﻖ اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻐﻴﻴﺐ ،وﻫﻮ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﺳﺎد ﺣﱴ
ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .وﺗﺮاﺛﻨﺎ ٌ
ِ
اﻟﻮﻗﱵ ٍ
ﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﱰاث –ﺧﺪﻣﺔً ﻷﻏﺮاض
أﺑﺎد اﻟﻨﻈﺮة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﱰاث ،ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﱢ
ﺐ ﻣﺘﻨﻮع ،وﻻﺑﺪ
اﻟﺪول واﳉﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد -وإﻫﺪار اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ .ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﱰاث َر ْﺣ ٌ
ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ )اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺰون اﻟﱰاﺛﻲ ،ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ
ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﱰاث ،ودون اﳌﺴﺎرﻋﺔ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ أﻏﺮاض آﻧﻴﺔ ،ﻻ
ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﺘﻐﲑ ،ﳐﻠﱢﻔﺔً وراءﻫﺎ َﻛ ّﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺸ ﱡﻮﻩ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ واﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﱰاث .وﻣﺜﺎل
ذﻟﻚ ،أن ﺑﻠﺪاً ﻳﺪﺧﻞ ﲡﺮﺑﺔ )اﺷﱰاﻛﻴﺔ( ﺣﻴﻨﺎً ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﻴﺨﺎﺻﻢ اﻟﱰاث اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﺼﻮﰲ،
ﻣﺘﻌﺴﻔﺔ ﻟﻠﱰاث ﻻﺳﺘﺨﺮاج )اﻟﻨـﺰوع اﻟﻴﺴﺎري ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ( أو
وﺗﺘﻜﺊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﱢ
)اﻟﻴﺴﺎر ﰲ اﻹﺳﻼم( أو )اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ واﻟﺜﻮرة ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ( ..وﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎء
اﳌﺆﻗﺖ ،ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎء اﳌﺆﻗﺖ،
وﻳﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎءٌ آﺧﺮ )ﻣﺆﻗﺖ أﻳﻀﺎً( ﺧﺪﻣﺔً ﻷﻏﺮ ٍ
اض آﻧﻴﺔ أﺧﺮى! ﻓﺘﻜﻮن اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬا
ﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺻﻌﻮﺑﺔ اﲣﺎذ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰاﺛﻲ ﻏﲑ اﳌﺨﻄﱠﻂ ،ﻫﻲ ُ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﱰاث.
ﳎﻬﻮل ﲝﻜﻢ اﻻﻏﱰاب اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻨﻪ ،وذﻟﻚ؛ ﻷن اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ /اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﻞ ﳑﺘﺪاً ﰲ
وﺗﺮاﺛﻨﺎ ٌ
ٍ
ﲟﻨﺤﻨﻴﺎت ﻛﺜﲑة ،وارﺗﻔﻊ واﳔﻔﺾ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﻀﺮ،
اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ،اﻣﺘﺪاداً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﻣﱠﺮ
ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ ..ﺣﱴ ﺟﺎءت اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮة واﳍﻴﻤﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ .ﻟﻴﻠﻮي ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ أﻋﻨﺎق اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ –ﺑﻘﻮة -ﺑﻌﻴﺪاً
ﻋﻦ ﺗﺮاﺛﻬﺎ اﳌﺘﺼﻞ ،وﻟﻴﻮ ﱢﺟﻬﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﳓﻮ ﺳﻴﺎق اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﺘﻀﺎءل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ
ﻣﺬﻣﻮم ﻣﻜﺮوﻩٌ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﱡﻒ
ﺑﺎﻟﱰاث ،وﻳﺼﲑ ﳎﻬﻮﻻً ﻟﺪى ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ٌ
اﳊﻀﺎري.
وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ إﱃ أﻓﻖ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﱰاث ،ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ
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إﳒﺎزﻫﺎ وﻫﻲ ﺧﻄﻮات ﻣﱰاﻛﺒﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،أوﳍﺎ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ :اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻟﻠﻤﺨﺰون
اﳌﺨﻄﻮط واﺳﺘﺒﺼﺎر ﳉﻮاﻧﺐ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ .ﰒ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮة اﻟﻨﺸﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ورﻗﻴﺎً أم
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً ،وأﺧﲑاً ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱰاث
)ﳐﻄﻮﻃﺎً وﻣﻨﺸﻮراً( ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻄﺎب .وﻟﻨﺒﺪأ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﳋﻄﻮة اﻷوﱃ
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﻴﻖ ﺎ.

ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ
ﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﻣﺸﻜﻼ ﺎ اﳉ ﱠﻤﺔ اﻟﱵ أ ﱠدت ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ اﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪرب
اﻟﻮﻋﺮ ،اﻟﺬى ﻫﻮ واﺣ ٌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺸﻘﺔ ،وأﻗﻠﱢﻬﺎ ﳎﺪاً ..وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﻻﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ﺟﺎد ،إﻻ إذا اﺑﺘﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻬﺮﺳﺔ .وﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﻫﻨﺎ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﳋﻄﻮات اﳌﱰاﻛﺒﺔ ،اﳌﱰاﺗﺒﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ وﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﱰاث ؛ وﻫﻲ ﺧﻄﻮات:
اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ..ﻓﺈذا ﱂ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﺳﲑ ﺎ وﺳﲑور ﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﺻﺎرت ﺿﺮﺑﺎً ﰲ ﻋﻤﺎﻳﺔ! إذ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰاﺛﻲ ،ﻣﻦ دون
ٍ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﳏ ﱠﻘﻘﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎً ﻋﻠﻤﻴﺎً؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻦ دون
ﺗﻌﱡﺮف اﳋـﺮﻳﻄﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﺎرس اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ اﳋﻄﻴﺔ ؟
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺗﺄﰐ ﺑﺪاﻫﺔ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ،وﺗﺄﰐ ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ،ﳊﻠﱢﻬﺎ،
ودﻓﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ -ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ -إﱃ اﻷﻣﺎم .وﻟﻦ ﳔﻮض ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻓﻘﺪ
ﻋﺮﺿﻨﺎ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻔﺼﻴﻼً ﰲ ﲝﺚ ﻣﻔﺮد ﻗﺪﱠﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﻧﺪوة دوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ووﺿﻌﻨﺎﻩ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻟﱰاﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ  www.ziedan.comوﻣﻦ ﰒ ﻓﺤﺴﺒﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﻋ ﱢﺪ اﻵﰐ:
اﻹﺷﺎرة إﱃ ﳎﻤﻞ اﻷﻣﺮَ ،
ﻓﺒﻌﺾ ﻣﻦ
أوﻻً:
ٌ
ﻣﺸﻜﻼت إدارﻳﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﱃ ﺗﻌﺪﱡد اﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺘﲏ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎتٌ ،
ِ
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت .واﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪورﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻲ
اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﻴﺪ أﻓﺮادُ ،
واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ .واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻮزﱠع ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺑﲔ ﻋﺪة وزارات ..وﻫﻜﺬا .وﻟﺬا
ﲣﻀﻊ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﱢﻴﺔ ،ﳌﻌﺎﻳﲑ ،وﻣﻮاﻓﻘﺎت ،ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة؛ وﺗﺮ ﻦ ﺑﺘﻔ ﱡﻬﻢ ﻣﻦ
ﺑﻴﺪﻫﻢ أﻣﺮ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﺮاد ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ.
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ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻠ ﱠﺨﺺ ﰲ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ،وﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮى
ﺛﺎﻧﻴ ـﺎً:
ٌ

اﳌﻔﻬﺮﺳﲔ ،واﳋﻠﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳊﺼﺮﻳﺔ واﻟﻔﻬﺮس اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻬﺎرس ،وﺑﻂء
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ..إﱁ.

ﻣﺸﻜﻼت ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ! إذ ﻻ ﻳﻠﻘﻰ
وﻳﻠﺤﻖ ﺬا اﻟﻨﻮع اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت،
ٌ
اﳌﻔﻬﺮﺳﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮاً ،ﻛﻬﺬا اﻟﺬي ﻗﺪ ﳚﺪﻩ اﶈﻘﱢﻘﻮن واﻟﺪارﺳﻮن .ﻣﻊ أن اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ
ﻋﻤﺎد اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ .وﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ إذا ﻗﱠﺮرﻧﺎ أن
واﳌﻨﻄﻠﻖ .وﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ،اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﻮ ُ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻛﻠﻬﺎ! ذﻟﻚ ﻷن ﲨﻴﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ،ﻣﻦ ٍ
وﺻﻒ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺔ ،وذﻛ ٍﺮ
ﻷوﳍﺎ وآﺧﺮﻫﺎ ،وإﻳﺮاد ﻋﺪد أوراﻗﻬﺎ وﻣﺴﻄﺮ ﺎ وﻣﻘﺎﺳﻬﺎ -ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﻮا ﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ أو ﺗﻠﻚ ..وﻻﳜﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻓﻘﺎً
وﻣﺆﻟﻔﻬﺎ -ﻫﻲ ﲨﻴﻌﺎً
ٌ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻟﺬي ﻧﺘﱠﺒﻌﻪ؛ إﻻ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳋﻄﻮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ
ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ،ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛِﻴﺎ ﺎ اﳌﺎدي .ﻏﲑ أ ﱠن ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ(
ﱡ
ﺟﺮى ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﱰاث ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪاً :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻨﻮان
أﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳍـ ﱢﲔ.
اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ،وﻣﺆﻟﱢﻔﻬﺎ .وﻫﻮ ٌ
واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ،ﻓﺈن ﻛﺎن
ٍ
ﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن
اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻨﻮان ،ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻮع
ﳊﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وذﻳﻠﻪ إﻳﻀﺎح اﳌﻜﻨﻮن ﻹﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي ،وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻻﺑﻦ
اﻟﻨﺪﱘ ..ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺎت واﻟﺒﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺎت ،اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳُﺴﺘﻌﺎن ﺎ أﻳﻀﺎً
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺆﻟﱢﻔﲔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﳌﺆﻟﻒ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﻟﻌﻤﺮ رﺿﺎ
ﻛﺤﺎﻟﺔ ،واﻷﻋﻼم ﳋﲑ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻜﺎرل ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ..وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺧﻄﻮﰐ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻨﻮان وﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺆﻟﱢﻒ ،وﻟﺴﻮف
وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺎدف
ْ
ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳊﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  -أو ﺑﺎﻷﺣﺮى :اﳌﺸﻜﻼت -اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﺎدف
اﳋﻄﻮﺗﲔ .وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ،ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،إﱃ ﻧﻘﻄﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﺗﺘﻌﻠﱠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﱵ ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ..وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ:
أوﻻً :ﻫﻨﺎك ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﻬﺎرس ،وﻻ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﳌﺘﻌﺪﱢدة
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ﻟﻠﻔﻬﺮﺳﺔ ..وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻻﺗﺜﲑ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻨﻮان واﳌﺆﻟﻒ؛ وﻣﻦ ذﻟﻚ

اﳌﺼﺎﺣﻒ ..ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﺴﺘﻨﺴﺨﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔً أو ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻻﺗﻮاﺟﻪ

اﳌﻔﻬﺮس أﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ! ﻓﺤﺴﺒﻪ أن ﻳﺬﻛﺮ اﳌﻼﻣﺢ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﳚﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ
ﳐﻄﻮﻃﺔ ،وﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ ..وﻳﻀﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻣﻦ
اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﻬﺮس ،وﺗﻮﺿﻊ ﺑﺄوﻟﻪ ،ﺗﺒﺠﻴﻼً وﺗﺸﺮﻳﻔﺎً ﶈﺘﻮاﻫﺎ..
وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ :اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ،واﻟﺘﻮراة.
ﺼ َﺤﺎح .إذ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﺻﻒ ِ -ذ ْﻛَﺮ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
ﻳﺐ ﳑﺎ ﺳﺒﻖُ ،ﻛﺘﺐ اﻟ ﱢ
وﻗﺮ ٌ
ﺿ َﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻓﻀﻔﺎض ،ﻫﻮ:
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ،ﻣﺸﻬﻮرة .أو َو ْ
أﺣﺎدﻳﺚ ﺷﺮﻳﻔﺔ .وﻗﺪ ﻳُﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ راوﻳﻬﺎ ،أو ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻦ دون إﺷﺎرٍة إﱃ اﳌﺆﻟﱢﻒ ،وإﻻ ﺻﺎر

اﻷﻣﺮ ﺳﺨﻴﻔﺎً وﻣﻀﺤﻜﺎً ،ﻛﺄن ﻳُﻘﺎل :أﺣﺎدﻳﺚ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ .

وﻻ ﳎﺎل ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ،ﻟﻠﻜﻼم -ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ -ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﲞﻂ اﳌﺆﻟﱢﻒ ! وﻟﻜﻢ ﻳﺘﻨﺪﱠر د.
ﳏﻤﻮد اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ ،ﺑﲔ اﻟﱰاﺛﻴﲔ ،ﺑﺄن أﺣﺪﻫﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﻣﺎً ،ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ..ﲞ ﱢ
ﻂ اﳌﺆﻟﱢﻒ.
ﺛﺎﻧﻴ ـﺎً :إن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً )ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺛﻴﻖ

اﻟﻌﻨﻮان واﳌﺆﻟﻒ( ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼ ﱡﻮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺄ ﱡﻣﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺎدﻓﻪ
اﳌﻔﻬﺮس ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ اﻟﻌﻨﻮان واﳌﺆﻟﻒ ،وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎج ﺧﱪ ٍ
ات ﻋﻤﻠﻴﺔ ،وﻣﻮاﻗﻒ ﻋﺎﻳﻨﱠﺎﻫﺎ أﺛﻨﺎء
ُ
ﻓﻬﺮﺳﺘﻨﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﳐﻄﻮﻃﺔ ،ﻣﻮزﱠﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺎت :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
) 1690ﳐﻄﻮﻃﺔ( رﻓﺎﻋﺔ اﻟﻄﻬﻄﺎوي )1481ﳐﻄﻮﻃﺔ( ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ )ﻗﺮاﺑﺔ 6000
ﳐﻄﻮﻃﺔ( ﻣﺴﺠﺪ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﺮﺳﻲ )ﻗﺮاﺑﺔ  2700ﳐﻄﻮﻃﺔ( ﺑﻠﺪﻳﺔ دﻣﻨﻬﻮر ) 266ﳐﻄﻮﻃﺔ(
ﻣﺴﺠﺪ اﶈﻠﻲ ﺑﺮﺷﻴﺪ ) 104ﳐﻄﻮﻃﺔ( اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﺑﻄﻨﻄﺎ ) 3000ﳐﻄﻮﻃﺔ( اﳌﺴﺠﺪ
اﻷﲪﺪي ﺑﻄﻨﻄﺎ ) 2700ﳐﻄﻮﻃﺔ( ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ) 1785ﳐﻄﻮﻃﺔ(.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮَة اﻷوﱃ )اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ(! وإن ﻛﻨﺎ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ
ﻧﻨﺠﺰ ُ
وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻋﻨﺪي ﰲ أﻧﻨﺎ ﱂ ْ
ﻣﻦ إﳒﺎزﻫﺎ .ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻄﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﺮﺳﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻇﻬﺮت ﻓﻬﺎرس
ﺟﻴﺪة ﻟﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺴﻴﺔ ﰲ اﳋﺰاﻧﺎت اﳋﻄﻴﺔ .وإذا
اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ،ﳝﻜﻦ آﻧﺬاك ﺗﻌﺮف اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ
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اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﻌﱡﺮف اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ ،أﻋﲏ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻔﻬﻢ..
وﻫﻲ ﲨﻴﻌﺎً )ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺺ( ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ .ﻓﺈذا اﻛﺘﻤﻞ اﻷﻣﺮ،
ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ –آﻧﺬاك -اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﱰاث ﻣﻦ اﻟﻨﺺ إﱃ اﳋﻄﺎب ،ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ،
ﻣﻦ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ إﱃ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ.

ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻨﺸﺮ
ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳊﺎﲰﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﲑﻧﺎ )اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ( ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﱰاث ،أن ﺧﻄﻮة اﻟﻨﺸﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ
اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ! ﻣﻊ أن )اﳌﻨﻄﻘﻲ( ﻛﺎن اﻟﻌﻜﺲ ،ﻷن اﻟﻨﺸﺮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺺ ،واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺺ ﻳﺒﺪأ
ﺑﺘﻌﺮف اﶈﺘﻮى ،وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮف اﶈﺘﻮى اﻟﱰاﺛﻲ –أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻪ – إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻬﺎرس .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﺷﺮع ﺑﺎﺣﺜﻮﻧﺎ وﻣﺸﺎﳜﻨﺎ اﻟﱰاﺛﻴﻮن ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻣﻦ دون اﻋﺘﻨﺎء ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻔﻬﺎرس.
وﻗﺪ زاد ﻣﻦ ﻃﲔ ﻫﺬا اﳋﻠﻂ ﺑﻠﺔً ،أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺼﻮص ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻛﺎن ﳜﻀﻊ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
وﺑﺎﻷﺣﺮى )أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن ﻳﻠﺘﻘﻄﻮن )اﺑﻦ رﺷﺪ( ﻓﻴﺠﻌﻠﻮن ﻣﻨﻪ
ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ،
ْ
ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺔ؛ ﰒ ﻳﻠﺘﻘﻂ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻀﺎد ﳍﻢ )اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ( وﳜﺮﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ،
ﻟﻴﺠﻌﻠﻮا ﻣﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪاً –وﻣﻮ ﱢﺟﻬﺎً -ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ! وﺗﻈﻞ اﳍﻮة ﺗﺘﺴﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل
اﻟﺸﻮﻫﺎء ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﱰاﺛﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ؛ أﻋﲏ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﱵ ﱂ ﺗُﺆ ﱠﺳﺲ ﻋﻠﻰ وﻋ ٍﻲ ﺟﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ ،ﰲ ﴰﻮﻟﻪ وﺗﻨ ﱡﻮﻋﻪ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺗَ َﺴﺎﻧﺪﻳﺘﻪ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ
)اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ( ﰲ اﺑﻦ رﺷﺪ ،واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺘﻜﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ
اﻟﺬى ﰎ اﻧﺘﻘﺎؤﻩ ،ﰲ إﻃﺎ ٍر ﳏ ﱠﺪ ٍد ﻳﻬﺪف إﱃ إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب )أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ( ﻧﻔﻌﻲ ،ﻣﺆﻗﱠﺖ.
وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﱰاﺛﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت )اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ( اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ؛ ﺑﻮاﻗﻊ
ﺛﻘﺎﰲ ﻋﺮﰊ )ﻋﺎم( ﳏﺪﱠد ﺗﺎرﳜﻴﺎً وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً .ﻓﻤﻊ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺸﺮ اﻷوروﰊ ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻨﺸﺮات اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺧﻔﺘﺖ
ْ
ُ
اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﲑوت ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﰲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،ﻧﺸﻄﺖ
ُ
اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻟﱰاﺛﻴﺔ ،وﺗﺘﺎﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﳎﺎﻻت
اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﺗﻮاﻟﺖ
ُ
ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺷﱴ .ﺑﻴﺪ أن اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ َﻛﻤﻴﱠﺔً أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔً؛ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺴﻬﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮون
اج اﻟﻨﺼﻮص دوﳕﺎ ﺑﺬل اﳉﻬﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﻓﺤﻔﻠﺖ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﺧﺮ َ
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ﺑﻔﻴﺾ ٍ
اﳌﻌﺎﺻﺮة ٍ
ﻋﺎرم ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺐ اﳌﻨﻈﱠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮات اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻷﻗﺪم ﻋﻬﺪاً،
ﺑﻌﺾ دور اﻟﻨﺸﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺎ ﻻﺣﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ
ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ُ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ أوروﺑﺎ وﻣﺼﺮ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰع أﲰﺎء ﳏﻘﱢﻘﻴﻬﺎ ! ﺑﻞ وﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻨﺸﺮات ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺎ
ﺳﺒﻖ ُ
أﺛﺮ ﺑﺎﻟ ٌﻎ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﶈﻘﱢﻘﲔ ..وﻛﺎن ﻟﺘﻄﻮر ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮٌ ،
أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﰲ ..وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ،
اﻟﻨﺸﺮات اﳌﺰﻳﻔﺔ ،ﳑﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ٌ
أﺛﺮ أﺑﻠﻎ ! ﺧﺎﺻﺔً ،ﻣﻊ دﺧﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﱰاﺛﻲ إﱃ اﻷﻓﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼًٌ ،
ﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.
ﻏﲑ أن ﻧﺸﺎط اﻟﻨﺸﺮ )اﻟﻌﺮﰊ( ﻟﻠﱰاث )اﻟﻌﺮﰊ( ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛ ﱠﻤﺎً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ،وإﳕﺎ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻠﱢﻞ ٍ
ﲝﺎل ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﺮ
ﳏﺘﺠﺒﺎً ﺑﲔ
اﻟﻌﺮﰊ ،وﻫﻲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ أﺗﺎﺣﺖ
َ
اﻹﻃﻼل ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺰون اﻟﱰاﺛﻲ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻇﻞ َ
رﻓﻮف اﳋﺰاﻧﺎت اﳋﻄﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ.1
وﻻﺷﻚ ﰲ أن اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ،ﺑﻞ وﺟﻬﻮد اﻷﻓﺮاد
اﳌﺨﻠﺼﲔ؛ ﺳﺎﻋﺪت ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺸﺮ اﻟﱰاﺛﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ..ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ
اﳌﻄﺒﻮع )اﻟﻮرﻗﻲ( أو اﻷﺷﻜﺎل ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻤﻮع .ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺑﺪأ اﺠﻤﻟﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺄﺑﻮ ﻇﱯ ﲡﺮﺑﺔَ ﻧﺸ ٍﺮ ﺗﺮاﺛ ﱟﻲ راﺋﺪة ،ﰎ ﺧﻼﳍﺎ إﺻﺪار ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ ﲦﺎﻧﲔ ﻛﺘﺎﺑﺎً – أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﺮاﺛﻲ -ﻋﻠﻰ أﺷﺮﻃﺔ ﻛﺎﺳﻴﺖ أﺗﺎﺣﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣ ﱠﻜﻨﺖ اﳌﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﻴﺪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ..وﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻠﻐﻮي
ﻟﻸﻟﻔﺎظ – ﰲ زﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔُ واﻧﺴﻠﺨﺖ ﻣﻦ اﻷﻟﺴﻨﺔ– وإﳕﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔً
ﲟﻘﺪار اﻟﺜﱡﻠﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﺒﻮع ،وأﺳﻬﻞ إﻧﺘﺎﺟﺎً وﺗﻮزﻳﻌﺎً ﲟﻘﺪار ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ.
وﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﻔﺮةٌ ﻛﺒﲑة ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ:
ِ
ﱠﺺ اﳌﻄﺒﻮع؛ واﻧﺪﳎﺖ ﻣﻌﺎً ﰲ
ﺛﻮرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪﱢدة .وﻓﻴﻬﺎ اﻗﱰﻧﺖ اﻟﺼﻮرةُ،
ﺑﺎﻟﺼﻮت ،ﺑﺎﻟﻨ ﱢ
ﻣﻨﺘﺞ و ٍ
اﺣﺪ ،ﺑﺪأ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﻟﻌﺎب ﻓﻴﺪﻳﻮﻳﱠﺔ ،ﰒ ﻣﺎﻟﺒﺚ أن ﺗﻄ ﱠﻮر اﻷﻣﺮ
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ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﰎ إﻧﺘﺎج ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺮاص ﻟﻴﺰر
ﻧﺼﻮص ﺗﺮاﺛﻴﺔ ،ﻣﺎﻛﺎن ﳍﺎ أن ﺗـُْﻨﺸﺮ ورﻗﻴﺎً إﻻ ٍ
ٍ
ﲜﻬﺪ ﻫﺎﺋﻞ
ﻧﺸﺮ
)أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻣﺪﳎﺔ( أﺗﺎﺣﺖ َ
وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﻬﺎرس إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﳋﻄﻴﺔ ،ﲞﻄﻮة
اﻟﻔﻬﺮس اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﺪار
راﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي  IDSCﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ُ
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ..ودﺧﻞ ﻣﻌﻬﺪ
اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر ،ﺑﻌﺪ َﻷْ ٍى ،وﰎﱠ إﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﶈﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
اﳌﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻤﻴﺔ.
وﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﲢﻘﻴﻘﺎً ﻷﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أُﻧﺸﺌﺖ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،ﰎ اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ ،ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﰲ اﻷﻓﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺪ ٍ
ﱠة ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،أﳘﻬﺎ :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت .وﻫﻮ ﻣﺸﺮوعٌ ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﻓﻴﻪ ﻫﺪﻓﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ؛ اﻷول ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﱰاث،
واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬى ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ.

اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻻﺷﻚ ﰲ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ،ﲞﻄﻮا ﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﺎﻟﻄﻔﺮة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
واﳌﺸﺮوﻋﺎت )اﻟﺮاﺋﺪة( اﻟﱵ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ .وﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ اﻟﱰاث
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وإﳕﺎ ﺗﻌﺪت ذﻟﻚ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ
ﻓﻬﻢ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﻪ .ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،أﻣﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﺮاﳎﻪ وإﻋﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﺮﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
درﺟﺔ ٍ
وﻟﻠﻤﺆﻟﱢﻔﲔ وﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت ..ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺧﺮاً ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﻬﺎرس إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻣﻦ ﺧﻼل:
اﻟﺪﱢﻗﺔ ،ﺻﺪر ُ
ﻣﺸﺮوع ﻓﻬﺮﺳﺔ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﻣﺼﺮ )دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ( ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺮﻛﺰ أن ﻳﻮﻇﱢﻒ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻣﺼﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن ،وإﻋﺪاد أﺳﻄﻮاﻧﺔ ُﻣﻠﻴﺰرة ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﺻﻨﻌﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ٍ
ﲜﻬﺪ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺎ ﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ
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اﳋﻄﱢﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﳏﺘﻮى اﳌﻜﺘﺒﺘﲔ ،ﲝﺴﺐ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﱰﺟﺎع.
وﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻣﺼﺮ اﻵن ،ﳛﺪث ﻣﺜﻴﻠُﻪ ﰲ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺪ ﺑﺴﻮرﻳﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧُﻈُﻢ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ،وﻗﺪ أُﳒﺰت ﻋﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ إﺳﻬﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﰲ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻨ ﱠﺴﺦ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻤﻲ ،أو
ﺑﺎﳌﻴﻜﺮوﻓﻴﺶ ،أو ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  Digital Copyواﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ اﳌﻠﻴـﺰرة
 ..C.D.وﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ،ﰎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳕﺎذج اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﶈﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳـﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ  Home Pageﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳـﺔ www.bibalex.gov.eg
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
وﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺳﺎﳘﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺧﺮاج
اﻟﻔﲎ ﻟﻠﻨﺺ اﶈﻘﻖ ،وإﻋﺪاد ﻛ ﱠﺸﺎﻓﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮرٍة ﱠ
أدق وأﻳﺴﺮ ،وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻤﺎذج اﳋﻄﱢﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ
اﶈ ﱠﻘﻖ ..وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﺑﺮاز اﻟﻨﺺ اﻟﱰاﺛﻲ ﰲ ٍ
ﺛﻮب أ ﱠﺧﺎذ.
وﳔﻠﺺ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﱰاث واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻫﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮة ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ أﺣﺪ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ ﻧﺘﺎج
ٍ
ﺗﺮ ٍ
اﻋﺘﻤﺎد رﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اث ﺗﻄ ﱠﻮر ﻋﱪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻴﻮم؛ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج
وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﱰاث ..وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻵﻓﺎق اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ )ﺗﺼﻮرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ذي ﺑﺎل ،أﻋﲏ ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻈﺮ ،واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،
ﰒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ دون اﻧﻄﻼق ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻼﻣﺢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ٍ
ﻓﻼﺑﺪ أوﻻً ﻣﻦ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮٍة
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﳊﺎل ،واﺣﺘﻤﺎﻻت اﻵﰐ ،وﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ
أن :ﻧﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺧﺎﺻﺔً أن اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ )اﻟﻌﺎﳌﻲ /اﻟﻌﺮﰊ( ﻳﺘﱠﺴﻢ اﻟﻴﻮم ﲜﻤﻠﺔ
ٍ
اﻟﺘﻐﲑ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺮي واﻟﻌﺎﳌﻲ ..ﻓﻤﻦ ﲨﻠﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﱡﻲ ﳊﺮﻛﺔ ﱡ
ﺻﻔﺎت ،ﻫﻲ ُ
ﻫﺬﻩ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻠ ﱢﺨﺺ واﻗﻊ اﳊﺎل:
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)أ( اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﳓﻦ ﻧﻌﻴﺶ ،ﲝ ﱟﻖ ،ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .ﻓﻤﻦ ﺗﺪﻓﱡ ٍﻖ ﻫﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ٍ
ﺣﺸﺪ ﻫﺎﺋﻞ ﳌﻼﻳﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮﻳﺔ )اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ( إﱃ
واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،إﱃ
اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱏ اﳌﻨﻬﻤﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،إﱃ ﻗﺪرٍة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ
آﻻف اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﱢ
اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﱪ ﻗﻨﻮات ٍ
اﺗﺼﺎل ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻛﺎﻟﻔﺎﻛﺲ واﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،إﱃ
ﻋﺸﺮات اﻟﻜﺘﺐ ودواﺋﺮ اﳌﻌﺎرف اﳌﻀﻐﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻗﺮص أﺳﻄﻮاﱏ ُﻣﻠﻴﺰر ..إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﲡﻠﻴﺎت ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺑﺈﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﻤﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺼﺮ ،ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺠﺰات ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﺎﻻت ،ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أوﻻً:
وﻧﻈﺎم إدراﻛﻲ؛ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ
أﺳﻠﻮب ﻟﻠﺘﻔﻜﲑٌ ،
ٌ
اﺑﺘﺪأت اﺳﺘﺨﺪام
درﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻴﻠﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ ذﻟﻚ وﻋﺎﻳﻨﺘُﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ُ
اﻷﻣﺮ ﳝﺘﺪ ﰲ ﻏﻮرﻩ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻜﲑ ذاﺗﻪ..
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰاث ذاﺗﻪ،
ُ
ﻓﻮﺟﺪت َ
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :أﻧﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺗﻜﻦ إﱃ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻣﺌﺎت اﻷﺑﻴﺎت
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳓﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ ،إﱃ آﻻف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﱵ ﳓﺮص ﻋﻠﻰ إﻣﺴﺎﻛﻬﺎ
ذﻫﻨﻴﺎً ،إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت وﻳﺘﻌﱠﺮف )اﻟﻜﺘﺎب( اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ )اﻟﻌﻨﻮان(..
وﻫﻜﺬا ! ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ )اﳊﺎﺳﺐ( ﳐﺘﻠﻒ ،ﻓﺎﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻻ ﻳﻌ ﱠﻮل ﻛﺜﲑاً
اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻘﺎن اﻵﱄ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ،ﻣﺎ ﻧﻀﻌﻪ داﺧﻞ اﳉﻬﺎز وﻛﻴﻒ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﳕﺎ ّ
ﻧﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺎ ﲢﺖ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ،وﻛﻴﻒ
ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳊﻘﻮل وﲣﺼﻴﺺ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؟ واﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ :ذاﻛﺮةٌ ﺗﺘﺴﻊ ﰲ اﳉﻬﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ذاﻛﺮٍة ﺗﻀﻤﺤﻞ ﰲ اﻟﻔﺮد ،إﻋﺎدةُ
ﻧﺴﻖ ﳏﺪ ٍ
ﺗﺮ ٍ
ﻛﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳉﻬﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ٍ
ﱢد ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ،ﺣﺮﻛﺔُ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷزرار
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮ ِ
ﻛﺔ اﻟﻌﲔ ﺑﲔ ﺳﻄﻮر اﻟﻜﺘﺐ ..وﻏﲑ ذﻟﻚ.
وﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ ﻫﺬا )اﳉﺪﻳﺪ( أو ﻧﻘﻀﻪ ،ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر ﻷﺳﻠﻮب ﻗﺪﱘ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﻜﺮ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﺎت أواﻧﻪ ،وﻧﻔﺬ اﻟﺴﻬﻢ؛ إذ ﺻﺎر اﻟﻌﺎﱂ وﺳﺎرت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻓﻘﺎً ﳍﺬا
اﳉﺪﻳﺪ ..اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ،إن ﱂ ﻧﺘﻮاءم ﻣﻌﻪ ،ﺻﺮﻧﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﱂ وﻃﺮﺣﺘﻨﺎ ﺣﺮﻛﺔُ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﺗﻠﻚ
واﺣﺪةٌ.
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)ب( اﻟﺘﺤ ﱡﻮﻟﻴﺔ
وﺗﻠﻚ واﺣﺪةٌ أﺧﺮى ،ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺮي
واﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ..وﻟﻨﻤﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ درﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺜﺒﺎت ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻐﲑ ،وﻟﻠﺮﺳﻮخ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺤﻮل ..ﻓﻨﺤﻦ :أُﱠﻣﺔُ اﻟ ﱠﺴﻨَﺪ )ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ( وﳓﻦ اﳌﺴﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﺎﻷﺻﻮل )ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
وﳓﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ )ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺒﺪأ ﺗﻠﻴﺪاً ﻏﲑ ﻣﻌﺎﺻﺮ( ..وﻫﻜﺬا؛ وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺬي
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﳌﺎ ﻧﺴ ﱢﻤﻴﻪ اﳍﻮﻳﺔ.
اﻷﺳﺎس
ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
َ
َ

ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ ،وإن ﻛﻨﺎ اﳌﺴﺘﻤﺴﻜﲔ اﻟﺜﺎﺑﺘﲔ اﻹﺳﻨﺎدﻳﲔ ،ﻻﺑﺪ أن ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﺎﱂ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ
َ
أﻣﺮﻩ ،إﱃ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺮى اﻟﻌﺎﱂ وﻧﻈﺎﻣﻪ )اﳉﺪﻳﺪ( اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ
اﳊﻘﻴﻘﺔ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺮﰊ )ﻣﺘﺠﺪﱢد( ﲝﺴﺐ اﻷﻏﺮاض واﻷﺣﻮال .وﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﺠﺪد
ﻣﻌﺎرك ِ
ِ
اﻟﻴﻮم ،ﺗﻨﺸﺐ ﺑﲔ ﺣﻠﻔﺎء اﻷﻣﺲ .وﻧﺮى
اﻷﻣﺲ اﻟﻴﻮم أﺻﺪﻗﺎء .وﻧﺮى َ
ﻟﻠﻌﺎﱂ ،ﻧﺮى أﻋﺪاءَ
اﻟﺘﻘﺎرﺑﺎت ﺑﲔ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﱰﺑﺎً ،وﻣﻘﱰﻧﺎً ،ﻣﻦ
اﻷﻗﻄﺎب .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻧﺮى اﳌﺴﺮح اﻟﺪوﱄ ﺗﺘﺒﺪﱠل ﻓﻴﻪ اﻷدوار وﺗﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﳓ ٍﻮ ﻧﻔﻌ ﱟﻲ ﳝﻜﻦ
وﺻﻒ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﳍﻮس اﻟﱪاﲨﺎﰐ )اﻟﻨﻔﻌﻲ(.
ﻇﻞ ﻃﻮال ﻋﻤﺮﻩ ﻛﺜﲑ اﻟﺬود ﻋﻦ
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳒﺪ ذات اﳌﻠﻤﺢ ،ﻓﻬﺬا اﳌﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﱠ
اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ،ﻳﺘﺤﻮل ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ ﺣﻴﺚ اﻟﻴﻤﲔ )ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑون ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي
اﻟﻌﺮب( ..وﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﰒ ﻳﺘﺤﻮل ﲤﺎﻣﺎً إﱃ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ
ﻛﻤﺎ )ﻓﻌﻞ ﺳﺎرﺗﺮ( ..وﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻛﲔ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ،ﻳﻬﻴﻢ ﻢ اﻟﺘﻮ ﱡﺟﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻞ ٍ
ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻴﺎة ﻟﺘ ﱢﱪر ﻣﺎﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻳﻮم ﰲ و ٍاد ﺟﺪﻳﺪ ..وﺗﺘﺴﻊ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﱡ
ﱠ
اﻟﺘﻐﲑ َ
ﲢﻮﻻت ﻓﻜﺮﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ! ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر :ﻧﺮى ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ وﻗﺪ ﺻﺎرت ﻣﻴﺪاﻧﺎً ﻟﺘﺒﺪﱡل
اﳌﻮاﻗﻊ ،وﻟﻠﻤﻌﺎرك اﶈﺪودة ،وﻟﻠﺘﻨ ﱡﻘﻞ ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ واﻟﺮؤى.
ﻫﻞ ﻧﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲰﺔ اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﺎرت ﻣﻠﻤﺤﺎً أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم؟ وﻫﻞ
ٍ
ﲢﻮﻻت ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻠﻐﺔ
ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ ،ﻣﻦ
وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد؟ أﻇ ﱡﻦ أن
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ٍ
ﲝﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ إﻳﻀﺎح ..وﻣﺎ اﳌﺮاد ﻫﻨﺎ ،إﻻ ﺑﻴﺎن أن اﻟﻌﺎﱂ :ﻣﺘﺤ ﱢﻮٌل.
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وﻣﺮًة أﺧﺮى ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﳍﺬا اﳌﻠﻤﺢ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﻴﻀﻪ
اﻟﺬي درﺟﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓَـ َﻮَﻫﺒﻨﺎ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ..ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺪﻳﻨﺎ وﻣﺎ
ﺼﺮ ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ ﰲ
ﻫﻮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ )إذ ﳓﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ( وإﳕﺎ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻨﺎ ،ﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺒ ﱡ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
)ج( اﻟﻌﻮﳌﺔ  /اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ
ﻻﺷﻚ ﰲ أن اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻴﻮم إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ أو )اﻟﻜﻮﻛﺒﻴﺔ( ﲟﻌﲎ أن ﺗﺘﺰاﻳﺪ درﺟﺔ
اﻟﱰاﺑﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﻛﻤﺸﺮوع
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ :ذاﻛﺮة اﻟﻌﺎﱂ( أو ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻛﺎﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت( أو اﺠﻤﻟﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ )ﻛﺎﻟﺘﺠ ﱡﻤﻌﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ..أو ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻠﻐﻲ
اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻷﻣﻢ ،وﺗﺘﺠﺎوز ﺑﺴﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ.
وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ )اﻟﻜﻮﻛﺒﻴﺔ( ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ )وﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﻟﻜﻠﻤﺔ
 (Acculturationﲟﻌﲎ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت ،ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺪﱘ
اﳌﻌﺘﺎد – ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﺎن ﺗﻘﱰﺑﺎن ،ﻓﺘﺆﺛﺮ إﺣﺪاﳘﺎ ﰲ اﻷﺧﺮى أو ﺗﺴﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ – وإﳕﺎ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﲢﺘﺸﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺘﻌﺪﱢدة ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﻄﺮح
ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ رؤى وﻧﻈﻢ واﲡﺎﻫﺎت ،ﻓﺘﺘﻤﺎس اﳋﻴﻮط )أﻋﲏ :اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(
ﻟﺘﺼﻨﻊ ﺿﻔﲑةً ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاءٌ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻷوروﰊ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ أو ﰲ ﲡﻠﱢﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳉﺪﻳﺪ ،ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل:
اﻟﻜﺘﺎب – اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ -اﻟﻔﻴﻠﻢ -اﻟﺪراﻣﺎ ..إﱁ ؛ ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى آﺗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ واﻷدﱏ واﻷوﺳﻂ )وﻻ أدرى أﻗﺼﻰ ﻋﻦ َﻣ ْﻦ ،وأدﱏ ﳌﻦ ،وأوﺳﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳌﻦ( ﻓﺘﺘﺪاﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻟﺘﺸ ﱢﻜﻞ ﻣﺰﳚﺎً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﻀﻮي
ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳉﺪﻳﺪ ..ﻓﻤﺜﻼً :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻂ ﺛﻘﺎﰲ ﻛﺎن ﺣﱴ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳﺎ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ،
ﳕٌ
إﻃﺎر واﺣ ٌﺪ ﻫﻮ اﳌﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،واﻷزﻳﺎء ،وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺴﻠﻮك ..ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎً ٌ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ اﻟﺪؤوب أدت إﱃ ﺧﻠﺨﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻌﻀﻮي،
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ﲝﻴﺚ َﰎﱠ اﺳﺘﺒﻘﺎءُ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ )ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻳﻦ( ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،واﺳﺘﻌﺎرةُ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻛﺎﻷزﻳﺎء وﺑﻌﺾ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك( ﻟﻴﺪﺧﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺰﻳﺞ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺜﺎﻗﻔﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﲔ ﻓﻘﻂ ،وإﳕﺎ –ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ – ﲢﺘﺸﺪ ﺧﻼﳍﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﱂ
اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺤﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ،وﻓﻘﺎً ﻟﱪاﻣﺞ ﻃﺮٍح ﺧﺎﺻﺔ
ﲣﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو ﺗﻠﻚ ﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة !
)د( ﺗﺼﻨﻴﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺣﱴ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ،وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺮوف ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ
)اﻛﺘﺸﺎف( ﲟﻌﲎ أن اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺒﺸﺮي وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،اﻛﺘﺸﺎف
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ..ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ اﻟﻴﻮم ﺻﺎر ﳐﺘﻠﻔﺎً ،إذ ﺻﺎرت اﳌﻌﺮﻓﺔ إﻧﺘﺎﺟﺎً وﺗﺼﻨﻴﻌﺎً
ﻣﱪﳎﺎً !
ٍ
ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﳏﺪﱠد ٍة ﻟﻠﺒﺤﺚ ..ﻓﻠﻢ
ﰲ ﻣﻌﲔ ،وﻓﻘﺎً
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬﻫﻦ ﳓﻮ إﻃﺎ ٍر ﻣﻌﺮ ﱟ
ﺗﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﲑ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،وإﳕﺎ ﺻﺎرت ﻫﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﳏﺪدة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ .ﻓﻬﻨﺎك
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻘﻞ ،وﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎرات ﳏﺪدة ﻟﱰاﻛﻢ اﳋﱪة ،وﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻘﻮد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗُﻮ ﱢﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮ .وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺻﺎرت
ﺼﺼﺔ .وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺻﺎر اﳌﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻺﳒﺎزات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨ ﱢ
اﳉﺰﺋﻲ وﲢﺴﲔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ..ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ :اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

واﳌﺄ ِز ُق اﳌﻌﺮﰲ اﳋﻄﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻼد ﻏﲑ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻫﻮ ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺳﲑﻫﺎ اﳊﺜﻴﺚ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺮﰊ ﳊﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ..ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر :ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ دوﻣﺎً ﻫﻲ اﻟﺸﻲء
اﻟﻠﻬﺎث اﻟﺬي ﻻ ﲡﺪ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺑُ ﱠﺪاً ْ
اﳌﺘﺎح ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻳﺪ اﻟﻐﺮب ﺳﻼح.
ﺑﻌﺾ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ،
وﻟﻜﻲ ﺗُﻨﺘﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔُ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺴ ﱢﻤﻴﻬﺎ ُ
ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺄزق اﳌﻌﺮﰲ اﳋﻄﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻼد ﻏﲑ
اﻟﻨﻤﻮذج  ..Paradigmوﻫﺬا
ٌ
َ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛ إذ ﻻ ﲤﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﳕﻮذﺟﻬﺎ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻪ ،إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ٍ
ﺳﻴﺎق
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ﻣﻐﺎﻳ ٍﺮ ﻟﺴﻴﺎق اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻐﺮﰊ ،ﺑﻞ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﺮح اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻻ
ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

 - 1وﻻ ﻳﻌــﲏ ذﻟــﻚ ،ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى ،أن ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻨﺸــﺮ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﴰﻠــﺖ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻔﻜــﺮي اﻟﻌــﺮﰊ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛـ ٍ
ـﺎف،
ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮع.
ﻓﻼ ﻳﺰال ﺗﺴﻌﻮن ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،أو أﻛﺜﺮ ،ﳐﻄﻮﻃﺎً َ
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ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﺑﻳن أرﺳطو واﻹﺳﻼم
دﻳﻣﺔ ﺑوﻣﻠﺣم



اﻷﺧﻼق أﺣد ﻓروع اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ أوﻻﻫﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم وﺳﺄﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ آراء اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﺣوﻝ اﻷﺧﻼق ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﺗﻬذﻳب اﻷﺧﻼق وﺗطﻬﻳر اﻷﻋراق» ،وﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺄﺧﻼق
أرﺳطو اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﺧﻠﻘﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﻬﻝ ﻫﻧﺎك ﻣن ﺗواﺻﻝ ﻓﻛري ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎﺋﻳﺔ وﺑﻳن اﻹﺳﻼم وﻣﺳﻛوﻳﻪ؟
أﺻﻝ اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺧﻠﻘﻲ :أﺳﻧد ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻷﺧﻼق ﻛﺄرﺳطو 1إﻟﻰ اﻟﻌﺎدة واﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠم ,راﻓﺿﺎً إﺳﻧﺎد اﻷﺧﻼق

إﻟﻰ اﻟطﺑﻊ ,ﻷن ﻗوﻟﻧﺎ ﻓﻲ أن اﻟطﺑﻊ أﺻﻝ اﻷﺧﻼق ،ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ دور اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﻌﻘﻝ ﻋﻧد
اﻹﻧﺳﺎن.

اﻷﺧﻼق اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﻋﺗداﻝ ﺑﺎﻷﻛﻝ واﻟﻠﺑﺎس واﻟﺟﻣﺎع ،أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻳرﻓﻊ ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗدوم ﻫذﻩ
اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ ﺑدوام ﺗﻐذﻳﺗﻬﺎ وﻳﻌﻧﻲ ﺑﻬذا اﻟﻐذاء اﻟﻌﻠم واﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻘوﻻت واﻟﺗزام اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻵراء وطﻠب
اﻟﺣق وﻗﺑوﻟﻪ ودﺣض اﻟﻛذب واﻟﺑطﻼن .ﻓﺎﻷﺧﻼق ﺗﻛﺗﺳب ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ أدب اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻹطﻼع

ﻋﻠﻰ ﻛﺗب اﻷﺧﻼق واﻟﺗﺄﺛر ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑرﻫﺎن اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻬﻧدﺳﺔ.2

ﻳﺿﻳف ﻣﺳﻛوﻳﻪ« :أﻣﺎ اﻟﻛرﻳﻣﺔ اﻷدﻳﺑﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺎﻟﻧﻔس اﻟﻧﺎطﻘﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﻷدب ،وﻫﻲ ﻣﻊ ذﻟك ﻏﻳر
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﻬﻳﻣﻳﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻋدﻣت اﻷدب ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑﻠﻪ وﺗﻧﻘﺎد ﻟﻪ ،ﻓﻬﻲ «اﻟﻧﻔس اﻟﻐﺿﺑﻳﺔ»،
ٕواﻧﻣﺎ وﻫب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧﺳﺗﻌﻳن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳم اﻟﺑﻬﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ اﻷدب ،وﻗد ﺷﺑﻪ
اﻟﻘدﻣﺎء اﻹﻧﺳﺎن وﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧﻔس اﻟﺛﻼث ﺑﺈﻧﺳﺎن راﻛب داﺑﺔ ﻗوﻳﺔ ،وﻳﻘود ﻛﻠﺑﺎً أو ﻓﻬداً ﻟﻠﻘﻧص».3

ﺣب اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻠﻳﻪ اﻟدﻳن ،وﺗﻔﺿﻳﻠﻪ اﻟدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ،
ﻳﻌود اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ّ
ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ّ
وﻳﺣ ّذر ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣن اﻋﺗﻳﺎد اﻟﺻﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎع اﻟﺗوﺑﻳﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ أﺧطﺄ ،ﻷن اﻋﺗﻳﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﺟﻌﻠﻪ

ﻳﻛرر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻳﻘوم ﺑﻘﺑﺎﺋﺢ اﻟﻠذات اﻟﻛﺛﻳرة.4
وﻗﺣﺎً ،واﻟوﻗﺎﺣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ّ
اﻟﻣؤدب واﺣﺗراﻣﻬم .ﺗﻠك اﻵداب ﺻﺎﻟﺣﺔ
واﻷﻣر اﻟﻬﺎم اﻟذي ﻳﺣث ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻫو طﺎﻋﺔ اﻟواﻟدﻳن واﻟﻣﻌﻠّم و ّ

وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻠﺻﺑﻳﺎن أﻧﻔﻊ.5
ﻟﻠﺻﺑﻳﺎن وﻟﻠﻛﺑﺎر ّ
وﻧﺟد ﻋﻧد ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻗواﻻً ﺗؤﺳس ﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد

ﻻﻣﺎرك اﻟﻔرﻧﺳﻲ وداﻣﻳن اﻹﻧﻛﻠﻳزي ﻋﻧدﻣﺎ ﻳذﻫب إﻟﻰ أن ﺛﻣﺔ ﺗرﻗﻳﺎً وﺗدرﺟﺎً ﻓﻲ ﻣراﺗب اﻟوﺟود ،وﻫذا ﻳﻌود
ﻟﻘﺑوﻝ اﻵﺛﺎر واﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات .اﻟﺣﻳواﻧﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ،ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻳزدوج وﻳطﻠب

ﻟﻠﺗﺄدب ،ﻓﺎﻟﻘرد ﻣﺛﻼً طﺎﻟﻊ
اﻟﻧﺳﻝ وﻳرّﺑﻲ اﻟوﻟد وﻳﻣﻧﺣﻪ اﻟﺷﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛن واﻟﻌش واﻟﻠﺑﺎس ،وﻫﻧﺎك ﺣﻳواﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ّ


1

اﻟﺗﻣﻳز واﻟﻧطق واﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ،واﻟﺻور
أﻓق اﻹﻧﺳﺎن وﻳﺻﻳر ﻓﻲ أﻓق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻌﻘﻝ و ّ
اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋﻣﻬﺎ.6
ﻫﻧﺎك ﺑﺷر ﻻ ﻳﺗﻣﻳزون ﻋن اﻟﻘرود إﻻ ﺑﻣرﺗﺑﺔ ﻳﺳﻳرة «ﻛﺄواﺧر اﻟﺗرك ﻣن ﺑﻼد ﻳﺄﺟوج وﻣﺄﺟوج ،وأواﺧر اﻟزﻧﺞ
7
أﻣﺎ آﺧر أﻓق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬو أﻓق اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺗﺂﺧذ اﻟﻣوﺟودات وﻳﺗﺻﻝ أوﻟﻬﺎ ﺑﺂﺧرﻫﺎ،
وأﺷﺑﺎﻫﻬم ّ .
وﻫو اﻟذي ﻳﺳﻣﻰ داﺋرة اﻟوﺟود.

ﺑﻣﺎ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻣؤﻫﻝ ﻟﻳﻛون وﺳﻳطﺎً ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻝ ،ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﻗد ﺣظﻲ ﺑﺎﻟﻧﺑوة وﺗﻛون

ﻳوﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺣو اﻟﻌﻠوم
اﻟﻧﺑوة ﻟﻣن ﺑﻠﻎ أﻓق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻟﻛﻲ ﻳﺑﻠﻎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣدﺑر اﻟﻣدن أن ّ
اﻟﻔﻛرﻳﺔ وان ﻳﺳددﻫم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺣﺳﻳﺔٕ « ،واذا ﺳددﻫم ﻧﺣو اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑدأ ﺑﻬم ﻣن ﻋﻧد
ﻫذﻩ اﻟﻘوى واﻧﺗﻬﻰ ﺑﻬم إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻐﺎﻳﺎت.8

وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵراء ﺳﺑق ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻟﻐزاﻟﻲ واﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻝ اﻟﻧﺑوة.
ﺑروﻳﺔ أو ﺑﻔﻛر ،وﻫﻛذا ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺣﺳب ﻗوﻝ ﻣﺳﻛوﻳﻪ
ﺧﻠق اﻟطﻔﻝ واﺿﺢ ،ﻓﻼ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﺳﺗﺗ اًر ّ
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﺑﻳﺔ اﻟطﻔﻝ ،ﻓﻬﻲ ﺿرورﻳﺔ ،وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ ﻳﻛوﻧوا ﺳﻳﺋﻲ اﻟطﺑﻊ وذوي ﻏﺿب أو ﻟذة أو زﻋﺎرة أو
ﺷرﻩ .وﺗرﺑﻳﺔ اﻷوﻻد ﻟﻳﺳت واﺣدة ،ﻫﻲ ﻓﻧون ،وﻗد ﺗﻛون ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﺿرب أو ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺑﻳﺦ أو ﻋﻠﻰ

إن ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻳﺗﺎﺑﻊ أرﺳطو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻻ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟرواﻗﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺎً وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو ﺣدﻳﺛ ًﺎ
اﻟﻣﻛﺎﻓﺄةّ .
ﺧﻳر ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻻ
ان اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺧﻠق ﺧﻳ اًر ،وﻟﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو اﻟذي ﻳﻔﺳدﻩ ،وأن اﻹﻧﺳﺎن ّ
اﻟذﻳن ﻗﺎﻟوا ّ
ان اﻟﻧﺎس ﻗد ﻳﻛوﻧون اﺧﻳﺎ اًر ﺑﺎﻟطﺑﻊ او أﺷ ار اًر ﺑﺎﻟطﺑﻊ،
ﺑﺎﻹﻛﺗﺳﺎب وﻫو ﻳﺧﺎﻟف ﺟﺎﻟﻳﻧوس اﻟذي ﻳذﻫب إﻟﻰ ّ
واﻷﺧﻳﺎر ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻗﻠﻳﻠون وﻫم ﻻ ﻳﺻﺑﺣون أﺷ ار اًر ،أﻣﺎ اﻷﺷرار ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻬم ﻛﺛر ,وﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﺗﺣوﻟّﻬم إﻟﻰ

أﻣﺎ ﻣن ﻫو ﻣﺗوﺳط ﺑﻳن ﻫؤﻻء ،ﻗد ﻳﻧﺗﻘﻠون ﺑﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻷﺧﻳﺎر وﻣواﻋظﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﻳر ،وﻗد ﻳﻧﺗﻘﻠون
اﺧﻳﺎرّ ،
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻫﻝ اﻟﺷر ٕواﻏواﺋﻬم إﻟﻰ اﻟﺷر.9
ﻛﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف اﻟﺟﺎﺣظ اﻟذي ﻳؤﻛد أن اﻷﺧﻼق طﺑﺎع ﺗوﻟد ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﻻ ﺗﻛﺗﺳب إﻛﺗﺳﺎﺑﺎً.

اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ:

إرﺗﺄى ﻣﺳﻛوﻳﻪ أن ﺗﻛون اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ وﺳطﺎً ﺑﻳن رذﻳﻠﺗﻳن ،ﻓﺎﻟذﻛﺎء وﺳط ﺑﻳن اﻟﺧﺑث واﻟﺑﻼدة ،واﻟذﻛر ﻫو وﺳط

ﻣﻣﺎ
ﺑﻳن اﻟﻧﺳﻳﺎن واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﻳﺣﻔظ ،واﻟﺗﻌﻘﻝ ﻫو وﺳط ﺑﻳن اﻟذﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﻣر ﻣﺎ أﻛﺛر ّ

ﻋﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ .وﺳرﻋﺔ اﻟﻔﻬم وﺳط ﺑﻳن إﺧﺗطﺎف اﻟﺧﻳﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻹﺑطﺎء
ﻫو ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻘﺻور ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻳﻪ ّ
10
ﺑﺗﺷوﻗﻬﺎ دون اﻟﺟﺳم.
ﻓﻲ اﻟﻔﻬم  ،ﻓﺿﻳﻠﺔ اﻟﻧﻔس اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺗﺷوﻗّﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف ،ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻔرد ّ
ٕواذا ﺳﺄﻟﻧﺎ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻧﻳﻠﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺿﻝ ،أﺟﺎب ﻣﺳﻛوﻳﻪ« :وﻫذا اﻟﻔﺿﻝ ﻳﺗزاﻳد ﺑﺣﺳب ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻧﻔﺳﻪ
واﻧﺻراﻓﻪ ﻋن اﻷﻣور اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻟﻪ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﺑﺟﻬدﻩ وطﺎﻗﺗﻪ.11

2

اﻟﺗوﺳط ،ﻟم ﻳﻧﺄ ﻋن ﻧظرﻳﺔ اﻓﻼطون ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺛﻼث,
ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻟﻧظرﻳﺔ أرﺳطو ﻓﻲ
ورﻏم ّ
ّ
اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺈﻧﺟﺎح ﻋﻣﻝ اﻟﺗﻔ ّﻛر واﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻷﻣور ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻘداﻣﺎً وﺷﺟﺎﻋﺎً ،ﻻ ﻳﺧﻳﻔﻪ

ي أﻣر ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣروءة واﻟﻛراﻣﺔ ،واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗوﻟّد اﻟﺷﻬوة ﻧﺣو اﻟﻣﺄﻛﻝ واﻟﻣﺷرب واﻟﺟﻧس وﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻠذة
أّ
اﻟﺣﺳﻳﺔ.
اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ﻋﻧد ﻣﺳﻛوﻳﻪ أرﺑﻊ :اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻌﻔّﺔ واﻟﻌداﻟﺔ .اﻟﻌداﻟﺔ ﻫﻲ اﻋﺗداﻝ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﺛﻼث:
ﻳﻬﻣش أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ وﻳﻘﺑﻊ ﻓﻲ زاوﻳﺔ
ﻣﻣن ّ
اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻌﻔّﺔ وﻛﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻣﺎﻣﻬﺎ .ﺳﺧر ﻣﺳﻛوﻳﻪ ّ

اﻹﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎﻵﺑﺎء واﻷﺳﻼف .واﺿداد اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﺟﻬﻝ واﻟﺷرﻩ واﻟﺟﺑن واﻟﺟور .وﻣن اﻟرذاﺋﻝ ﺗﻧﺟم اﻷﻣراض
اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻟﺧوف واﻟﺣزن واﻟﻐﺿب.12

اﻟﺗوﺳط ﻓﺿﻳﻠﺔ }وﻻ ﺗﺟﻌﻝ ﻳدك
ان
ّ
إﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﺷف ﺗﻘﺎرﺑﺎً ﺑﻳن أرﺳطو وﻣﺳﻛوﻳﻪ واﻹﺳﻼم ,ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻳﻘوﻝ ّ
ّ
13
ﻣﻐﻠوﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﻘك وﻻ ﺗﺑﺳطﻬﺎ ﻛﻝ اﻟﺑﺳط ﻓﺗﻌﻘد ﻣﻠوﻗﺎً ﻣﺣﺳو اًر{  .ﻓﺎﻟﻣﺟﺎوزة ﻋن اﻟﺣد ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ
}وﻻ ﺗطﻊ ﻣن أﻏﻔﻠﻧﺎ ﻗﻠﺑﻪ ﻋن ذﻛر ﻫواﻩ وﻛﺎن أﻣرﻩ ﻣﻔرطﺎً{

14

وﻋدم اﻹﺳراف ﻓﺿﻳﻠﺔ }ﺛم ﺻدﻗﻧﺎﻫم اﻟوﻋد

ﻓﺄﻧﺟﻳﻧﺎﻫم وﻣن ﻧﺷﺎء وأﻫﻠﻛﻧﺎ اﻟﻣﺳرﻓﻳن{.15
اﻟﺣﻛﻣﺔ:

اﺷﺗرط ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻳم ان ﻳﺗواﻓر ﻟدﻳﻪ اﻟذﻛﺎء ،اﻟذﻛر ،اﻟﺗﻌ ّﻘﻝ ،ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﻬم وﻗوﺗّﻪ ،ﺻﻔﺎء اﻟذﻫن
وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠّم .16واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ وﺳط ﺑﻳن اﻟﺳﻔﻪ واﻟﺑﻠﻪ ،اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو ﺗﻌطﻳﻝ اﻟﻘوة اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺑﺎﻹرادة.17

ﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺿﺢ ان اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻔﻛر ﻣﺗﻼزﻣﺎن ،وﻫﻛذا ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣﻊ أرﺳطو اﻟذي رّﻛز ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن

أﺗم أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻏﻳر ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﻳدان
اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣطوﻻً ،ﻓﻬﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ،وﻫﻲ ّ
ﻷﻧﻬﺎ إدراك ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرء اﻟﺧﺎﺻﺔ« ،ﻫﻲ ﻋﻠم وﻋﻘﻝ ﻋﻳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎً ﻟﻸﻣور ذات اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔّ ،
ﺑطﺑﻌﻬﺎ.18
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺷﻔﻔﻧﺎ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﻳن آراء ﻣﺳﻛوﻳﻪ واﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺻﻔﺗﻲ اﻟﺣﻛﻣﺔ

إن رّﺑك ﺣﻛﻳم ﻋﻠﻳم{.19
واﻟﻌﻠم ،وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم } ّ
ﺷر اﻟدواب ﻋﻧد اﷲ اﻟﺻم
ﻟﻠﺗﻌ ّﻘﻝ دور ﻣﻬّم ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﻓﻲ ّ
وﻋﻣﺎ ﺣوﻟﻪ ،إذ } ّ
إن ّ
ﺗﻣﻳزﻩ ﻋن اﻵﺧرﻳن ّ
اﻟﺑﻛم اﻟذﻳن ﻻ ﻳﻌﻘﻠون{ .20اﻟﺗﻔ ّﻛر ﻫﺎم ﺟداً ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة ﻳوﻧس }ﻛذﻟك ﻓﺻﻝ اﻵﻳﺎت

ﻟﻘوم ﻳﺗﻔﻛرون{ .21أﻣﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﺗﻛون ﻟﻣن ﺑﻠﻎ اﻷرﺑﻌﻳن ،اي ﻟﻣن ﺑﻠﻎ أﺷدﻩ ،وﻫذا واﺿﺢ ﻣن ﺳورة ﻳوﺳف

22
أﺷدﻩ واﺳﺗوى
أﺷدﻩ اﺗﻳﻧﺎﻩ ﺣﻛﻣﺎً وﻋﻠﻣﺎً وﻛذﻟك ﻧﺟزي اﻟﻣﺣﺳﻧﻳن{  .وﻓﻲ ﺳورة اﻟﻘﺻص }ﺑﻠﻎ ّ
وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ ّ
} ّ
أﺗﻳﻧﺎﻩ ﺣﻛﻣﺎً وﻋﻠﻣﺎً وﻛذﻟك ﻧﺟزي اﻟﻣﺣﺳﻧﻳن{.23

اﻟﻌﻔّﺔ:

3

ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺳﻛوﻳﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻔّف ،ﻓﻠﻺﻧﺳﺎن دور ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة وﻟذﻟك إﻧﺗﻘد ﻣﺳﻛوﻳﻪ
اﻟزﻫﺎد وأﺑدى ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻣﻣن ﻻ ﻳﺑﺎﻟﻲ ﺑﻘوﻝ اﻟﺣﻛﻣﺎء «اﻹﻧﺳﺎن ﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ» وﻣن ﺗﻘدﻳر أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻣﻝ
ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺳﻌﺎدة .ﻓﺎﻟزاﻫد ﻳﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎد واﻟﻣﻳت ّ
ﺷر،
ﺣﺳب ﻗواﻩ وﻣﻠﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ّ
ﻣﻳزﻩ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ،ﻓﻬو ﺑذﻟك ﻻ ﻳﺗوﺟﻪ ﻻ إﻟﻰ ﺧﻳر وﻻ إﻟﻰ ّ
ﻓﻬو ﻟﻳس ﻋﻔﻳﻔﺎً وﻻ ﻋﺎدﻻً.24

ان اﻟزاﻫد ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟطﻣوح واﻣﺗﺣﺎن ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻋدﻳدة ﻗد ﺗظﻬرﻩ ﺷرﻳ اًر ،ﻛذﻟك اﻷﻣر ﻋﻧد
ﻓﻛﻣﺎ ّ
ان اﻟﻠذات ﻧوﻋﺎن  :ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑدن ﻛﺎﻟﻌﻔﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻧﺎط ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻛﺎﻟطﻣوح
أرﺳطو اﻟذي ّ
أﻛد ّ

واﻟﻣﻌرﻓﺔ.وﻳؤﻛد أرﺳطو أﻧﻪّ« :ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧـزع ﻣن اﻟﻠذات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻠﻣس أﻟﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣرار ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ
ﻣس اﻟذي ﻳﺳﺗﻠذﻩ اﻟﺷرﻩ ﻟﻳس ﻳﻛون ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺑدﻧﻪ،
ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟرﻳﺎﺿﺎت ﻣن اﻟدﻟك واﻟﺗﺳﺧﻳن ,وذﻟك ّ
أن ّ

ﻟﻛن ّإﻧﻣﺎ ﻳﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض أﻋﺿﺎﺋﻪ.25
ﻳﺗوﻏﻝ ﻓﻲ دروب اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻣن ﺣﻳث
وﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻣﻳت إذا ﻟم ّ
ﺗﺷﺑﻪ اﻟزاﻫد ﺑﺎﻟﺟﻣﺎد أو ّ
ﺗﺣدث ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻋن ّ
اﻟﺷر واﻟﺧﻳر ،ﻛذﻟك ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﻣن إﻧﺻﺎع ﻷﻫواﺋﻪ وﻟم ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻔّﺔ ،وﻗد اﺗﺿﺢ ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﺳورة
اﻷﻧﻌﺎم }ﻗﻝ ﻻ اﺗّﺑﻊ أﻫواءﻛم ﻗد ﺿﻠﻠت إذاً وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺗدﻳن{.26
ﻣﺗﻌﻧﺎ أزواﺟﺎً ﻣﻧﻬم زﻫرة اﻟﺣﻳوات اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻧﻔﺗﻧﻬم ﻓﻳﻪ ورزق رّﺑك ﺧﻳر
وﻓﻲ ﺳورة طﻪ }وﻻ ّ
ﺗﻣدن ﻋﻳﻧﻳك إﻟﻰ ﻣﺎ ّ
وأﺑﻘﻰ{.27
اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ:
وﻳﻘوم اﻟﺑﻌض ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷﺟﻌﺎن وﻫو ﻟﻳس ﺷﺟﺎﻋﺎً،

اﻟﺗﻬور
رأى ﻣﺳﻛوﻳﻪ ّ
أن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ وﺳط ﺑﻳن اﻟﺟﺑن و ّ
ﺑﻣﻌﻧﻰ ّأﻧﻪ ﻳﻘوم ﺑذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻬذا ﺷرﻳر وﻟﻳس ﻓﺎﺿﻼً أي ﺷﺟﺎﻋﺎً ،وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﺷﺟﻌﺎن
28

ﺧوﻓﺎً ﻣن ﻣﻼﻣﺔ أو ﻋﻘوﺑﺔ ،وﺷﺟﺎﻋﺔ اﻷﺳد واﻟﻔﻳﻝ ﻟﻳﺳت ﺣﻘﻳﻘﺔ واﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺛﻘﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻐﻠﺑﺔ.
وﻣن ﻳرﻳد ان ﻳﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﻳﺛب ﻣن ﻣﻛﺎن ﻋﺎﻝ ﻣﺛﻼً ،ﻓﻬذا ﻻ ﻳﺳﻣﻰ ﺷﺟﺎﻋﺎً ﻓﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ
واﻟﻌﻔﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﺗﻼزﻣﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺑﺗﺔ.29

ﻟم ﻳﺑﺗﻌد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘد اﻋﺗرى أرﺳطو اﻟﺗﻌﺟب ﻣﻣن
أن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أﺑداً اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﻛﻝ أﻣر ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ،ﻓﺎﻟﺗوﺳط ﻫو ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﻔزع
ﻻ ﻳﺧﺎﻓون؛ إﻻّ ّ
اﻹﻧﺳﺎن وﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﺗﺟ أر إﻟﻳﻪ.
ﻳرﺑط أرﺳطو ﺑﻳن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ وﺑﻳن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻐﺿب .30إﻻ ان اﻟﻐﺿب ﻻ ﻳﻔﻳد وﺣدﻩ ،ﺑﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ

أن ﻳﺗراﻓق ﻣﻊ اﻹﺧﺗﻳﺎر ،واﻟﻌﻠم ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎرب ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﺳﺗﺣق ﺻﻔﺔ اﻟﺷﺟﺎع ،أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎرب ﻋن ﺟﻬﻝ ﻓﻬو
ﻏﻳر ﺷﺟﺎع ،واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻷﻟم واﻟﺻﺑر واﻟﺗﺟﻠد.
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ٕواذا ﺗﻌﻣﻘﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻧﻠﻣس ﺗﻼﻗﻳﺎً ﺑﻳن رأﻳﻲ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ وﺑﻳن اﻹﺳﻼم ،ﻓﻔﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﺄﺧذ اﻟﺣذر ﻣن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻛﺑرﻳﺎﺋﻪ وﻗوﺗﻪ ،وأن ﻻ ﻳﻛون ﺟﺑﺎ اًر ،وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن

ﺳورة اﻟﻘﺻص }ﻓﻠﻣﺎ أراد أن ﻳﺑطش ﺑﺎﻟذي ﻫو ﻋدو ﻟﻬﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻣوﺳﻰ أﺗرﻳد أن ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎً
ﺑﺎﻷﻣس أن ﺗرﻳد اﻻ ان ﺗﻛون ﺟﺑﺎً ﻓﻲ اﻷرض ﻣﺎ ﺗرﻳد أن ﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن{.31

اﻟﻌداﻟﺔ:

واﻟﻌداﻟﺔ ﻫﻲ أﺗم اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺧذ اﻟوﺳط ﺑﻳن اﻷطراف .اﻟﻌداﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎواة وﻫذا ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺿﺢ
ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻرﺗﻣﺎطﻳﻘﻲ ،وﺗﻛون اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﻊ ،ﻓﻲ ﻗﺳﻣﺔ اﻷﻣواﻝ واﻟﻛراﻣﺎت وﻓﻲ ﻗﺳﻣﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرادﻳﺔ ﻣن ﺑﻳﻊ وﺷراء وﻣﻌﺎرﺿﺎت وﻓﻲ ﻗﺳﻣﺔ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ظﻠم وﺗﻌد.
ﺷرح ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻛﻼم أرﺳطو ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ أن أرﺳطو اﻟذي ﻗرر أن «اﻟدﻳﻧﺎر ﻧﺎﻣوس ﻋﺎدﻝ» اﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺎﻣوس ﻟﻐﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﺗدﺑﻳر .وﻫﻛذا ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻗﺎﺋﻼً أن اﻟﻧﺎﻣوس اﻷﻛﺑر ﻫو اﻟﻬﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺣﺎﻛم
واﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻟدﻳﻧﺎر .أﻣﺎ اﻟﺟﺎﺋر ﻓﻲ رأي أرﺳطو ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺗب ،اﻟﺟﺎﺋر اﻷﻋظم ﻫو اﻟذي ﻳﺧرج

ﻋن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ،واﻟﺟﺎﺋر اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو اﻟذي ﻳﺧﺿﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ ﻟﻘوﻝ اﻟﺣﺎﻛم ،واﻟﺟﺎﺋر اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻟذي ﻳﺄﺧذ
اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﻏﻳر ﺣق ،ﻓﻳظﻠم ﻏﻳرﻩ ﺑﺎﻋطﺎﺋﻪ أﻗﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣق ،وﺧﻠص ﻣﺳﻛوﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ان اﻟﻌداﻟﺔ ﻫﻲ
اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ وان اﻟﺟور ﻫو اﻟرذﻳﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ.32
ﺻﻧف ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻟﻣﺿرات إﻟﻰ أرﺑﻊ  :أوﻻً اﻟﺷﻬوة وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟرداءة ،ﺛﺎﻧﻳﺎً اﻟﺷر وﻳﺗﺑﻌﻪ اﻟﺟور ،ﺛﺎﻟﺛﺎً اﻟﺧطﺄ

وﻳﺗﺑﻌﻪ اﻟﺣزن ،راﺑﻌﺎً وأﺧﻳ اًر اﻟﺷﻘﺎء ،ﻟم ﻳذﻛر أرﺳطو رأﻳﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑرﻫﻧﺔ طﺎﻋﺗﻧﺎ وﻣﺣﺑﺗﻧﺎ ﷲ ،ﺑﻝ
اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻌرض آراء اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ذﻟك .أﻣﺎ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻓﻳﻘوﻝ ان اﻟﺣدث ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻳﻌﺑدون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑواﺳطﺔ

أﺑداﻧﻬم ﻓﻳﻘﻳﻣون اﻟﺻﻼة وﻳﺻوﻣون وﻳﻧﺎﺟون اﷲ ،وﺑواﺳطﺔ ﻧﻔوﺳﻬم ﻓﺗرﺳﺦ اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻳﻬم وﻳﺗﺣﻠون
ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﺗوﺣﻳد اﷲ وﻳﺗﻔﻛرون ﻓﻲ ﻓﻳض اﷲ اﻟﺟواد واﻟﺣﻛﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم .وﻋن طرﻳق ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن

ﻳﺗﺳﻣون ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗﻌﺎون وﺟﻬﺎد اﻷﻋداء واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣرﻳم وﻧﺻرة اﻟﺣوزة.33

اﻟﺗﺟرد ﻣن اﻟذاﺗﻳﺔ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻟم ﻳﻛن
ِ
ﱠِ
ﻳن ﺑِﺎ ْﻟ ِﻘ ْﺳ ِط
آﻣُﻧوْا ُﻛ ُ
وﻧوْا ﻗَ ﱠواﻣ َ
اﻻ ﻣﻧﺳﺟﻣﺎً ﻣﻊ اﻟدﻳﺎﻧﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء َ} :ﻳﺎ أَﱡﻳﻬَﺎ اﻟذ َ
ﻳن َ
ِِ
ِ
ِ
ﻳر ﻓَﺎﻟﻠّﻪُ أ َْوﻟَﻰ ﺑِ ِﻬ َﻣﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﺗﱠﺑِ ُﻌوْا ا ْﻟﻬَ َوى
ﻳن ِإن َﻳ ُﻛ ْن َﻏﻧِﻳًّﺎ أ َْو ﻓَﻘَ ًا
ُﺷﻬَ َداء ﻟﻠّﻪ َوﻟَ ْو َﻋﻠَﻰ أَﻧﻔُﺳ ُﻛ ْم أ َِو ا ْﻟ َواﻟ َد ْﻳ ِن َواﻷَ ْﻗ َرﺑِ َ
ِ
ﻳر{ .34ودﻋوة اﻹﺳﻼم ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ
ون َﺧﺑِ ًا
أَن ﺗَ ْﻌدﻟُوْا َ ٕوِان ﺗَْﻠ ُووْا أ َْو ﺗُ ْﻌ ِر ُ
ﺎن ﺑِ َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ َﻣﻠُ َ
ﺿوْا ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠّﻪَ َﻛ َ
ِ ِ
ﺎﺣ ُﻛم َﺑ ْﻳ َﻧﻬُ ْم ﺑِﺎْﻟ ِﻘ ْﺳ ِط ِإ ﱠن اﻟﻠّﻪَ ُﻳ ِﺣ ﱡ
ﻳن{.35
ت ﻓَ ْ
واﺿﺣﺔ ،ﻓﻬذا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة } َ ٕوِا ْن َﺣ َﻛ ْﻣ َ
ب اْﻟ ُﻣ ْﻘﺳط َ
واﻟﺟزاء وارد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة }ﻓَﺄَﺛَﺎﺑﻬم اﻟﻠّﻪ ﺑِﻣﺎ ﻗَﺎﻟُوْا ﺟﱠﻧ ٍ
ﺎت ﺗَ ْﺟ ِري ِﻣن ﺗَ ْﺣﺗِ َﻬﺎ اﻷ َْﻧﻬَ ُﺎر
َ
َ ُُ ُ َ
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ﻣﺎت رﺑﱢﻬﺎ ِ
َﺧ ِﺎﻟ ِدﻳن ِﻓﻳﻬﺎ وَذِﻟ َك ﺟ َزاء اْﻟﻣ ْﺣ ِﺳﻧِﻳن{ .36أﻣﺎ اﻟﻌﺎدﻝ اﻟﺣق ﻓﻬو اﷲ }وﺗَﻣ ْ ِ
ﺻ ْدﻗَﺎً َو َﻋ ْدﻻً ﻻ ُﻣَﺑ ﱢد َﻝ
َ
َ
ت َﻛﻠ ُ َ َ
َ َ
ُ
َ َ َ
ِﻟ َﻛِﻠ َﻣﺗِ ِﻪ{.37

ﻳﻌﻣﻝ اﻷﻧﺑﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ }وﻟﻛﻝ أﻣﺔ رﺳوﻝ ﻓﺈذا ﺟﺎء رﺳوﻟﻬم ﻗﺿﻲ ﺑﻳﻧﻬم ﺑﺎﻟﻘﺳط وﻫم ﻻ

ﻳظﻠﻣون{.38

ﻣن اﺗﺑﻊ اﻹﺳﻼم ﻗﺎﺑﻝ اﻹﺣﺳﺎن ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن }ﻫﻝ ﺟزاء اﻹﺣﺳﺎن إﻻ ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن{ .39واﻟﻘﺳﺎواة واﺟﺑﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺣدﻳد }وأﻧزﻟﻧﺎ ﻣﻌﻬم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﻳزان ﻟﻳﻘوم اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻘﺳط وأﻧزﻟﻧﺎ اﻟﺣدﻳد
ﻓﻳﻪ ﺑﺄس ﺷدﻳد وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻧﺎس{.40

ﻟﻠﻘﺻﺎص ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻧزﻝ ﺑﻪ اﻟﻘﺻﺎص ﻋﺑرة ﻟﻶﺧرﻳن }وﻟﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﺣﻳوات ﻳﺎ أوﻟﻲ
اﻷﺑﺎب ﻟﻌﻠﻣﻛم ﺗﺗﻘون{.41
اﻟرذﻳﻠﺔ:
أراد ﻣﺳﻛوﻳﻪ ان ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرذاﺋﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻳﺎن ﻋواﻣﻝ إﻓﺳﺎد اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ﻓﺄﻛد ّأﻧﻪ ﺑﻣﺎ ان اﻹﻧﺳﺎن
ﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻬو ﺑﺎﻟﺿرورة ﻳؤﺛر وﻳﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .أﻣﺎ ﻣﺣﺑﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻝ اﻻﻟﻬﻲ،
ﻓﻬﻲ ﺑرﻳﺋﺔ ﻣن ﻛﻝ اﻟﻘﺑﺎﺋﺢ ،وﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﻛﻝ اﻟﺷرور ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺧﻳر اﻟﻣﺣض وﻫﻲ ذﻟك اﻟﺧﻳر
ﺑﻌﻳﻧﻪ.42
ﺑﻣﺎ أن اﻷﺧﻼق ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺑﺣث ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﺗﻠك اﻷﻣراض ،ﻓﻘﺎﻝ اﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم
ﻣن ﺗﺑﺎﻳن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧﻔس ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟﺳد ،اﻻ ان ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻬﻲ وان ﻛﺎﻧت ﻗوة آﻟﻬﻳﺔ.
دﻋﺎ ﻣﺳﻛوﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺗروي ﻓﻲ اﺗﺑﺎع اﻟﻣﻳوﻝ اﻟﺷﻬواﻧﻳﺔ وﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻳﻪ ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﻘوة اﻟﻐﺿﺑﻳﺔ إذ ان اﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫب ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻘوﺗﻳن ﻟﻼﻧﺳﺎن ،ﻟﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻬﻣﺎ ﺷرط أن ﻻ ﻳﺧﺳر ﺳﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﺎﻟزﻳﺎدة واﻟﻧﻘﺻﺎن اي اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗوﺳط ﻳﺧﻠق اﻟرذاﺋﻝ ،ﻓﺎﻻﻓراط ﻓﻲ اﻟرذﻳﻠﺔ ﻳﻘود إﻟﻰ
اﻟﺳﺑﻌﻳﺔ وﻟﻛن اﻟﺳﺑﻌﻲ ﻧﺎدر اﻟوﺟود ﻛﻣﺎ ﻳﻧدر وﺟود اﻟرﺟﻝ اﻻﻟﻬﻲ.
ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺑﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺻف ﺑﺎﻟرداءة ،واﻻ ﻛﺎن ﺑرﻳﺋﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ،وأﻛد أرﺳطو ﻓﻲ

ﻛﻼﻣﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس .43وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﻣﻳز ﺑﻳن اﻟﻠذات اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺿطرة وﺑﻳن أﺧرى

ﻏﻳر ﻣﺿطرة وﻣﺧﺗﺎرة ﻛﺎﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟﻐﻧﻰ واﻟﻛراﻣﺔ.44
ﻣن ﻛﺎﻧت رداءﺗﻪ ﻓﻲ طﺑﺎﻋﻪ ﺻﻌب ﻋﻼﺟﻪ ﻛﺎﻟﻔﺎﺟر ﻣﺛﻼً ،واﻟﻼﻋﻔﻳف أردأ ﻣن اﻟﻼﺿﺎﺑط ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻧدم

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ .وﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟداﻫﻲ واﻟﻌﺎﻗﻝ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻳﺎر ،ﻓﺎﻷﺧﻳر ﻫو اﻟذي ﻳﺧﺗﺎر وﻳﺿﺑط ﻧﻔﺳﻪ.

ﻧظر اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻹﺳراف ﻛﻣﺎ ﻧظر اﻟﻳﻪ أرﺳطو ،ﻓﻬو رذﻳﻠﺔ وﻣﻧﺑوذة ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﻧﺑﻪ ،وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة
ِ ِ
ِ
ﻳن و ْاﺑ َن اﻟ ﱠﺳﺑِ ِ
ﱠ
ﻳر{.45
ﻳﻝ َوﻻَ ﺗَُﺑ ﱢذ ْر ﺗَْﺑ ِذ ًا
اﻻﺳراء } َوآت َذا اْﻟﻘُْرَﺑﻰ َﺣﻘﻪُ َواْﻟﻣ ْﺳﻛ َ َ
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وﻣرﺗﻛب اﻟﻘﺑﺎﺋﺢ واﻟرذاﺋﻝ ﻣﺳؤﻝ اﻣﺎم رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ،وﻫذا واﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺣﻝ } :وﻟﺗﺳﺋﻠن
ﻋﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﺗﻌﻣﻠون{.46
اﻟﺧﻳر:
ﻋوﻝ أرﺳطو ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﺧﻳر ﻛذﻟك ﻓﻌﻝ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ،اﻟذي ﻗﺎﻝ ان
ﻛﻣﺎ ّ
اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻣﻳز ﻋن اﻟﺣﻳوان واﻟﻧﺑﺎت واﻟﺟﻣﺎد واﻟﻧﺎر واﻟﻬواء واﻷرض واﻟﻣﺎء واﻻﺟرام اﻟﻌﻠوﻳﺔ ﺑﺎزدﻳﺎﻧﻪ ﺑﻘوة

اﻟﻔﻛر واﻟﺗﻣﻳز أي ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺧﻳر ﻳﻘﺗﺑس ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أرﺳطو ،ﻓﻬﻧﺎك ﺧﻳرات ﻛﺛﻳرة،

اﻟﺷرﻳﻔﺔ وﻫﻲ اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻌﻘﻝ ،واﻟﻣﻣدوﺣﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻧﺟم ﻋن ارادة اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻓﺿﺎﺋﻝ وأﻓﻌﺎﻝ
ﺟﻣﻳﻠﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘوة ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻬﻳؤ ،واﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻝ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺧﻳرات ﻓﻬﻲ ﻟﻳﺳت ﻣﺎ ﻳﺑﺗﻐﻳﻬﺎ
اﻟﻣرء ﻟذاﺗﻬﺎ.
ﻗد ﺗﻛون اﻟﺧﻳرات ﻟذاﺗﻬﺎ او ﻟﻐﻳرﻫﺎ أو ﻟذاﺗﻬﺎ وﻟﻐﻳرﻫﺎ ﻣﻌﺎً ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠق وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻧﺳﺑﻲ وﻣﻧﻬﺎ

ﻣﺎ ﻫو ﻟﻳس ﺑﺧﻳر ﻣطﻠق.47

ﺗﺗﺷوق اﻟﻳﻪ ،وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻘﻲ اﻟﺳرﻣدﻳﺔ واﻟﺗﻣﺎم ﻣﻧﻪ
أﻣﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ﻓﺎﷲ ﻫو اﻟﺧﻳر اﻷوﻝ وﻛﻝ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ّ
ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻟم ﻳﻐﻔﻝ أرﺳطو ﻋن ﺗﻧوع اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﺧﺎﻫﺎ ،ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﺗﺷوق إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻝ وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﺗﺷوق
إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ،وﻟﻛﻧﻪ أﺿﺎف ﻗوﻟﻪ « :اﻷﺧﻳﺎر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺎ ﺳوى اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﺎﻟﻣﻔﻌوﻝ ﻓﻳﻬﺎ أﻓﺿﻝ ﻣن
48
أن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣرب وﺗدﺑﻳر اﻟﻣﻧزﻝ
اﻷﻓﻌﺎﻝ» ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﺧﺗﺎر اﻟﺧﻳر اﻷﺳﻣﻰ ،وأن ﻻ ﻳظن ّ
وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧطﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺧﻳر اﻷﺳﻣﻰ ,ﺑﻝ ﻫﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗدﺑﻳر اﻟﻣدن .اﻟﺧﻳر اﻷﺳﻣﻰ ﻫو

ﻷن ﻛﺛ اًر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻳﺑﻐوﻧﻬﺎ وﻳﺗﺷوﻗوﻧﻬﺎ.
اﻟﺳﻌﺎدةَ ,
ﺧﻳ اًر آﻣن ﺑﺎﻟرﺳوﻝ وﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟوﺣداﻧﻳﺔ }ﻳﺎ ّأﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻗد
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻳﻧﺎط اﻟﺧﻳر ﺑﺎﻹﻳﻣﺎن ،ﻣن ﻛﺎن ّ
49
ﺧﻳ اًر }إن ﻳﻌﻠم اﷲ ﻓﻲ
رﺑﻛم ﻓﺂﻣﻧوا ﺧﻳ ارً ﻟﻛم{  ،وﻳﻣﻧﺢ اﷲ اﻟﺧﻳر ﻟﻣن ﻛﺎن ّ
ﺟﺎءﻛم اﻟرﺳوﻝ ﺑﺎﻟﺣق ﻣن ّ

ﻣﻣﺎ أﺧذ ﻣﻧﻛم{.50
ﻗﻠوﺑﻛم ﺧﻳ ارً ﻳؤﺗﻛم ﺧﻳ ارً ّ
اﻟدار اﻵﺧرة ﻫﻲ اﻟﺧﻳر اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن }وﻟدار اﻵﺧرة ﺧﻳر ﻟﻠذﻳن أﺗﻘوا{.51
وﻣن ﺻﺑر وﺗﺟﻠّد ﻛﺎن ﻣن اﻷﺧﻳﺎر }وﻟﺋن ﺻﺑرﺗم ﻟﻬو ﺧﻳر اﻟﺻﺎﺑرﻳن{.52

وﻗد ﻳﻛون اﻟﺧﻳر ﻓﺗﻧﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن }ﻛ ّﻝ ﻧﻔس ذاﺋﻘﺔ اﻟﻣوت وﻧﺑﻠوﻛم ﺑﺎﻟﺷر واﻟﺧﻳر ﻓﺗﻧﺔ{.53
اﻟﺳﻌﺎدة:

أﺑدى ﻣﺳﻛوﻳﻪ آراء ّﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻌﺎدة ,ﻓﻘﺎﻝ ّأﻧﻪ ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺷﺧص واﺣد
ﺑﻌﻳﻧﻪ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ اﻟﺳﻌﺎدات ،ﻟذﻟك وﺟب اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺧﻳرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺳﻌﺎدة،

اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم.54
وﻟﻛﻲ ﻳﻧﺟﺢ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺳﻌﺎدة ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻬم ﺗﺑﺎدﻝ
ّ
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أﺧذ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﺑﺎﻟرأي اﻷرﺳطﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻌﺎدة واﻟﺧﻳر ،ﻓﺎﻟﺧﻳر ﻣطﻠق واﻟﺳﻌﺎدة ﻧﺳﺑﻳﺔ ،إذ ّأﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف
ﺑﻳن ﺷﺧص وآﺧر وﻫﻲ ﻛﻣﺎﻝ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ وﻟﻳس ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﺷر.55
أن اﻟﺳﻌﻳد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫو ﻣن اﻋﺗدﻝ ﻓﻲ طﻠب اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ،واﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺛﻳﻝ اﻟﺣﻛﻣﺔ،
وأﻛد ّ
ﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻫو أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻧﻔس واﻟﺑدن دون أن ﻳﺑﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻫواء
أﻣﺎ اﻟﺳﻌﻳد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬو اﻟذي ّ
ّ
واﻟﺷﻬوات إﻻّ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺿرورﻳﺎً ﻣﻧﻬﺎ .وﻗد ﻋ از أرﺳطو اﻹﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﺳﻌﻳد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﻳن

اﻟﺳﻌﻳد ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻧﺎس أوﻻًٕ ،واﻟﻰ اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺛﺎﻧﻳﺎً ً◌ ً◌ ً◌ ً◌ ٕواﻟﻰ ﻣراﺗﺑﻬم
وﺟدﻫم
ﺗﺣﻠﻳﻬم ﺑﺎﻟﻔﺿﻝ واﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم ﺛﺎﻟﺛﺎًٕ ،واﻟﻰ ﻫﻣﻣﻬم راﺑﻌﺎً ٕواﻟﻰ ﺷوﻗﻬم وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ّ
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ّ
ﺧﺎﻣﺳﺎً.

إرﺗﺄى ﻣﺳﻛوﻳﻪ أن ﺗﻛون اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة وﻛذﻟك اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻬﻣﺗﺎن ،ﻓﺳﻳر اﻟﻧﺎس ﺛﻼث :ﺳﻳرة اﻟﻠذة

أن ﺳﻳرة اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﺷرف إﻻّ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻳرﺗﻳن أي
وﺳﻳرة اﻟﻛراﻣﺔ وﺳﻳرة اﻟﺣﻛﻣﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ّ
اﻟﺣس ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ذاﺗﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋرﺿﻳﺔ ،ﻓﻲ
ﻓﺿﻝ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻟذة اﻟﻌﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﻟذة
ﺳﻳرة اﻟﻠذة وﺳﻳرة اﻟﻛراﻣﺔّ .
ّ
زﻣﺎن طوﻳﻝ ﻳطﻠب اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧﻳر اﻟﻣطﻠق واﻟﻔﺿﻳﻠﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.56

ﻟم ﻳﻧس ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺳﻌﺎدة اﻟﻣﻠوك ،إذ ان ﺳﻌﺎدة اﻟﻣﻠوك إﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻔﺗرة ﻳﺳﻳرة ﺟداً ،ﻷﻧﻪ ﻳﺑﺗﻬﺞ
ﺑﺎﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺑداﻳﺗﻪ وﻟﻛن ﺑﻌد ذﻟك ﻳﺗوﻟد ﻋﻧدﻩ ﻣﻳﻝ إﻟﻰ دﻧﻳﺎ أﺧرى وﻳطﻣﺢ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺑﻘﺎء اﻷﺑدي واﻟﻣﻠك

اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.
ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎﺋﻳﺔ ،ﻧﺟد أن اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺳﻌد ﺑﻔﺿﻝ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻻﻧﺳﻳﺔ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﺗﻔﻛرﻩ ،أﻣﺎ اﻟﺣﻳوان
ﺷدد أرﺳطو ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﻣﻳس ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻌﺎدة ﻓرﺣب ﺑﺎﻟﻧواﻣﻳس اﻟﺗﻲ وﺿﻌت
ﻓﻼ ﻳﺳﻌد ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻛرّ .
57
ﺗﻛرس آراء اﻵﺑﺎء وﻣﺎ وﺻﻝ إﻟﻳﻧﺎ ﻣن ﺗﻘﺎﻟﻳد ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﺷﺗﻬﻲ اﻟﻠذة  .وﻋﻠﻰ اﻟﻧواﻣﻳس اﻟﺗﻲ ّ
ﺗﻔﻳد اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻛراﻣﺔ.

اﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺎﻟﺳﻌﻳد ﻫو ﻣن ﺗﺑ أر ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟطﺎﻟﺣﺔ ،وﻣن اﻫﺗدى وآﻣن ﺑﺎﷲ وﺑﺎﻵﺧرة.58
ّ
اﻟﻣﺣﺑﺔ:
أن اﻟﻣﺣﺳن إﻟﻳﻪ ﻳﺷﺗﻬﻲ اﻹﺣﺳﺎن أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺷﺗﻬﻳﻪ اﻟﻣﺣﺳن,
ﻟم ﺗﻐب اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ،ﻓﻘد رأى ّ
ﺗﺣب اﻟوﻟد أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺑﻬﺎ اﻟوﻟد،
وﺗﻌظم اﻟﻣﺣﺑﺔ أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﺗﻌب اﻟذي ُﺑذﻝ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ،ﻓﺎﻷم ﻣﺛﻼًّ ،
ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻝ ﻳﻌطﻲ واﻟﻣﻧﻔﻌﻝ ﻳﺄﺧذ.59

أن اﻟﻠذة اﻟﻣﻔرطﺔ ﺗﺳﺑب اﻟﻣﺣﺑﺔ ،ﻓﺗﺣدث اﻟﻌﺷق اﻟﺗﺎم
ذﻛر ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻛﻼم أرﺳطو اﻟذي ﻳﻔﻳد ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎﻩ ّ
ﻳﺳﻣﻰ اﻟوﻟﻪ ،واﻟوﻟﻪ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ،وﻫو ﻳﻛون ﻟﻸﺷﻳﺎء اﻟﻣﺷﺎﻛﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺟواﻫر
واﻟﺧﺎﻟص اﻟذي ّ
ﺗﺗﺄﺣد.60
ﺑﺳﻳطﺔ ،أﻣﺎ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﻳوﻟﻰ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺣد ،ﻓﺎﻻﺟرام ﻣﺛﻼ ﻻ ّ
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ﻳرى اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧﻳر اﻷوﻝ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘﻠﻪ وﻳﻠﺗذ ﻋﻘﻠﻪ ﺑذﻟك ﻟذة ﻻ ﻣﺛﻳﻝ ﻟﻬﺎ وﻳﺗﺄﺣد ﻟﻛن ﺑﻌد ﺗﺧﻠﻳﻪ ﻋن ﻫذﻩ
اﻟدﻧﻳﺎ .ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻻﻟﻬﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﺑﺎت اﻷﺧرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﺑﻳن اﻷﺧﻳﺎر وﻻ ﺗﻧﺗﻘص« ،وﻻ ﺗﻘدح ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﺳﻌﺎدة وﻻ ﻳﻌﺗرض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻠك».61
وﻳﺟوز ﻣﺳﻛوﻳﻪ أن ﺗﻛون ﻣﺣﺑﺔ اﻟﺣﻛﻣﺎء ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن ﻣﺣﺑﺔ اﻟواﻟدﻳن ،وﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻳن ﻣﺣﺑﺔ
ﻣﺣﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻟواﻟدﻳﻪ.62
اﻹﻧﺳﺎن ﷲ وﺑﻳن ّ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺗﻧﺎط اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﺎﻻﺻﻼح ﺑﻳن اﻵﺧرﻳن }إﻧﻣﺎ اﻟﻣؤﻣﻧون اﺧوة ﻓﺎﺻﻠﺣوا ﺑﻳن اﺧوﺗﻛم واﺗﻘوا
اﷲ ﻟﻌﻠﻛم ﺗرﺣﻣون{.63
وﻗد ﻧﻬﻰ اﻹﺳﻼم ﻋن اﻟﺗﺧﺎﺻم ،وﺣد ﻣن اﻟﻛراﻫﻳﺔ واﻟﺗﺣﺎﻗد }ﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺧﺗﺻﻣوا ﻟدي وﻗدﻣت اﻟﻳﻛم
ﺑﺎﻟوﻋﻳد{.64

اﻟﺻداﻗﺔ
ظﻬر اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺷدﻳد ﺑﻳن ﻣوﻗﻔﻲ أرﺳطو وﻣﺳﻛوﻳﻪ واﺿﺣﺎً ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ان اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣﺗﺎج ﺿرورة

إﻟﻰ إﺧواﻧﻪ اﻟﺑﺷر ،ﻟﻛﻲ ﻳﺷﺑﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎم ،وﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﺗﻌﺎون اﻟﻧﺎس
وﺗﻌﺳر ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺋﺗﻼف.
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم
ّ
ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺻداﻗﺔ ،أﺗﻰ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ذﻛر أﻧواع اﻟﻣﺣﺑﺔ ،ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث

وﺗﻧﻬﺎر ﺑﺳرﻋﺔ ،واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳرﻋﺔ وﺗزوﻝ ﺑﺑطء ،واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻘد ﺑﺑطء وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﻬﺎر ﺑﺳرﻋﺔ،
واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺑطء ،وﻗد ﺗوﻟدت ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻟﻠﻣﺣﺑﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧﺎس .أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻫﻲ
اﻟﻠذة واﻟﺧﻳر واﻟﻧﺎﻓﻊ ،وﻳﺷﺗرط وﺟود اﻻرادة واﻟروﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﻣﺣﺑﺔ وﻓﻳﻬﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺟﺎزاة واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة.65
أﻣﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺟﻣﺎد ﻓﻔﻳﻪ
ﺗﻐﻳب اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻳوان ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺣﺿر اﻻﻟﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻳن اﻷﺷﻛﺎﻝّ .
ﻣﻳﻝ طﺑﻳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺧﺎص ،وﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎﻓرة وﻣﺷﺎﻛﻠﺔ ﺣﺳب اﻷﻣزﺟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷوﻟﻰ،
وﻫذﻩ اﻷﻣزﺟﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن.

ﺗﻧﻌﻘد ﺻداﻗﺔ اﻷﺣداث وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺳرﻋﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠذة .وﺻداﻗﺔ اﻟﻣﺷﺎﻳﺦ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ،
ﻣﻧﺷوؤﻫﺎ واﻧﺗﻬﺎؤﻫﺎ ﻣرﺗﺑطﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ودواﻣﻬﻣﺎ .اﻣﺎ اﻟﺻداﻗﺔ ﺑﻳن اﻷﺧﻳﺎر ﻓﻬﻲ ﻣﺗوﻟدة ﻣن طﻠب اﻟﺧﻳر
اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﺳﺑﺑﺎً ﺣﻘﻳﻘﻳﺎً ﻟﻬﺎ.

وﻗد ردد ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻛﻼم أرﺳطو واﺑن اﻟﻣﻘﻔﻊ اﻟﻠذﻳن أﻛدا ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻳق ﻓﻲ اﻟﺳراء واﻟﺿراء ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء،

ﻓﻘﺎﻝ « :وﻣن أﺟﻝ ﻓﺿﻳﻠﺔ اﻟﺻداﻗﺔ ﻳﺷﺎرك اﻟﻧﺎس ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎً وﻳﺗﻌﺎﺷر ﻋﺷرة ﺟﻣﻳﻠﺔ وﻳﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ

اﻟرﻳﺎﺿﺎت واﻟﺻﻳد واﻟدﻋوات».66
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أﺧذ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﺑرأي أرﺳطو ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺻدﻳق ﻓﻘﺎﻝ أﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻗﺑﻝ اﺗﺧﺎذ اﻟﺻدﻳق ان ﻧﺗﻳﻘن ﻣن
ﺻﻼح ﺳﻳرﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎً ﻣﻊ واﻟدﻳﻪ واﺧوﺗﻪ وﻗﺑﻳﻠﺗﻪ ،ﺛم اﻟﺗﺄﻛد اذا ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺣﺎً ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ،

وﻟﻧﺣذر ﻣن ﺷﺧص ﻛﻔر ﺑﺎﻟﻧﻌم وﻟم ﻳﺷﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻪ اﻳﺎﻩ ﻣن ﻧﻌم ﻛﺛﻳرة.

ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻳق ان ﻳﻛون ﺻرﻳﺣﺎً ﻣﻊ ﺻدﻳﻘﻪ واﻋﻼﻣﻪ ﺑﻌﻳﺑﻪ ان وﺟد ﻫذا اﻟﻌﻳب واﻻ ﻛﺎن ﺧﺎﺋﻧﺎً ﺑﺣق ﺻدﻳﻘﻪ
وﺻداﻗﺗﻪ.67

أﻣﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻘد أوﺟب إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻣﻳﻣﺔ ﻣﻊ ﻣن ﻓﺿﻠﻪ اﷲ ﻣن اﻵﺧرﻳن }وﻣن ﻳطﻊ اﷲ واﻟرﺳوﻝ ﻓﺄوﻟﺋك
ﻣﻊ اﻟذﻳن اﻧﻌم اﷲ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن اﻟﻧﺑﻳﻳن واﻟﺻدﻳﻘﻳن واﻟﺷﻬداء واﻟﺻﺎﻟﺣﻳن وﺣﺳن أوﻟﺋك رﻓﻳﻘﺎً{.68

اﻟﺧوف:

ارﺟﻊ ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻟﺧوف إﻟﻰ ﺗوﻗﻊ ﻣﻛروﻩ ،واﻧﺗظﺎر ﻣﺣذور ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ان اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻗد ﻳﺣﻣﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺣﺳن او
ﻣﺎ ﻫو ﺳﻲء ،وﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﻳﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎن ان ﻣﺎ ﻗد ﻳﺣدث ﻗد ﻧﻛون ﻧﺣن ﺳﺑﺑﻪ وﻗد ﻻ ﻧﻛون وﻗد ﻳﻛون ﻣﺎ
ﻳﺣدث ﻣﻣﻛﻧﺎً ،اﻟﻣﻣﻛن ﻻ ﻳﻣﻛن ﺣﺳم ﺣدوﺛﻪ ،ﻓﻠم اﻟﺗﻌﺟﻝ ﻓﻲ إدﺧﺎﻝ اﻟﻳﺄس إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻧﺎ واﻟﺧوف ﻣن

ﺣدوﺛﻬﺎ .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺣدث ! وﻫﻧﺎ أﺧذ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﺑﻘوﻝ اﻟﺷﺎﻋر :
«وﻗﻝ ﻟﻠﻔؤاد ان ﺗرى ﺑك ﻧزوة

ﻣن اﻟروع اﺧرج أﻛﺛر اﻟروع ﺑﺎطﻠﺔ»
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اﺳﺗﺣﺳن ﻣﺳﻛوﻳﻪ اﻻﺳﺗﺋﻬﺎﻝ ﺑﺎﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ﻷﻧﻪ أﻛﺛر ﻣﺎ ﻳﺧﻳف اﻟﻧﺎس أﺟﻣﻌﻳن.
ﻟﻬذا ﻳرى ﻣﺳﻛوﻳﻪ وﺟوب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻓﻳﻘوﻝ « :ان اﻟﻣوت ﻟﻳس ﺑﺷﻲء اﻛﺛر ﻣن ﺗرك
اﻟﻧﻔس اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ آﻻﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺑدﻧﺎً ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗرك اﻟﺻﺎﻧﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ آﻻﺗﻪ ،وان
اﻟﻧﻔس ﺟوﻫر ﻏﻳر ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ وﻟﻳﺳت ﻋرﺿﺎً ،واﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد».70

ﻻ ﻳﺧﺎف اﻟﺣﻛﻣﺎء اﻟﻣوت ﻷﻧﻬم ﻋﻠﻣوا اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﺟﻬدوا ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌﻠم واﻟﺗﺧﻠص ﻣن
اﻟﺟﻬﻝ .وﻗﺎﻟوا ان اﻟﻣوت ﻣوﺗﺎن  :ﻣوت ارادي وﻣوت طﺑﻳﻌﻲ.

وﺟد ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻋﻼﺟﺎً ﻟﻣن ﻳﺧﺎف ﻣن اﻟﻣوت ﻳﺳﺑب اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄﻟم ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻣوت ،اﻟﻌﻼج ﻫو اﻟﺗﻳﻘن أن

اﻷﻟم ﻳﻛون ﻟﻠﺣﻲ واﻟﺑدن ﻣﻳت وﻓﺎﻗد اﻻﺣﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣوت ،ﻓﻛﻳف ﺳﻳﺗﺄﻟم ؟

«ﻣن ﻳﺧﺎف ﻣن اﻟﻣوت ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺳﻳواﺟﻬﻪ ﻣن ﻋﻘﺎب ﻓﻌﻼﺟﻪ أن ﻳﻌرف ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن أن ﺧوﻓﻪ ﻧﺎﺟم ﻋن
اﻟﻌﻘﺎب وﻟﻳس ﻋن اﻟﻣوت ،ووﺟب ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أن ﻳﺗطﻬر ﻣن اﻟرذاﺋﻝ وان ﻻ ﻳﻘﺗرف اﻟذﻧوب ،ﻟﻛﻲ ﻳﻧﻘذ
ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب.

ﻧﺻﺢ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣن ﻳﺧﺎف اﻟﻣوت ﻷﻧﻪ ﻳﺟﻬﻝ ﻣﺻﻳرﻩ ﺑﻌد اﻟﻣوت ،أن ﻳﺗﻌﻠم ﻟﻳﻌﻠم وﻳﺷﺗﺎق ،وﻗﺎﻝ ﻣﺳﻛوﻳﻪ

ﻟﻣن ﻳﺧﺎف اﻟﻣوت ﺑﺳﺑب ﺣزﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻳﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ ،ان ﻋﻼﺟﻪ ﺧﺎرج ﻋن ﻋﻼج اﻟﺧوف ،إذ
ﻫو ﺿﻣن ﻋﻼج اﻷﺣزان.
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ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ان ﻳﻌرف أن ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻘوﻝ أن ﻧﺣب أن ﻧﻛون و أن ﻧﺣب أن ﻧﺧرج ﻣن ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ،
ﻓﺄﺳﻼﻓﻧﺎ ﻛﺎﻧوا اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن وﺳﻧﻛون ﻧﺣن اﻟﻼﺣﻘﻳن .71
وﺗواﻓق ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣﻊ رأي اﻟﻛﻧدي اﻟذي ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن رﺳﺎﻟﺗﻪ «دﻓﻊ اﻷﺣزان» ان اﻟﺣزن ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن وﻫو

ﺧﺎرج اﻷﺷﻳﺎء اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،ﻓﻛﺛرﻫم اﻟذﻳن ُﻳﺗﱢﻣوا او ﻓﻘدوا أوﻻدﻫم وأﺣﺑﺗﻬم ،واوﻟﺋك ﺣزﻧوا ﻓﺗرة ﺛم ﻋﺎدوا ﻟﻳﻌﻳﺷوا
ﺣﻳﺎة طﺑﻳﻌﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺣزن ﻟﻳس ﻣن اﻷﺷﻳﺎء اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ.
وﻟم ﻧﺣزن ﻋﻠﻰ أﻣور ﻟﻳﺳت ﻣن ﻣﻠﻛﻧﺎ ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣﻠك اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .واﻟوداﺋﻊ ﻻ ﺑد ان ﺗﻌود ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ،ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ
اﻻ ان ﻧﺷﻛر اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﻪ وان ﻻ ﻧﺑدي أي ﺗذﻣر او ﺣزن.72

أﻣﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻠم ﻳﺗرك ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ دون ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻟﻠﺧوف ﻣﺣطﺔ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم أن ﻻ

ﻳﺧﺎف ﻣن اﻟﻣوت ،ﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ ان ﻳﺷﺗﺎق اﻟﻳﻪ ،ﻓوﺻف اﷲ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء }واﻟذﻳن آﻣﻧوا وﻋﻣﻠوا

اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ﺳﻧدﺧﻠﻬم ﺟﻧﺎت ﺗﺟري ﻣن ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻷﻧﻬﺎر ﺧﺎﻟدﻳن ﻓﻳﻬﺎ أﺑداً ﻟﻬم ﻓﻳﻬﺎ أزواج ﻣطﻬرة وﻧدﺧﻠﻬم
ظﻼً ظﻠﻳﻼً{.73

ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺋف ان ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺗرﻳﻪ اﻟﺧوف
}إذا ﺟﺎءﻫم أﻣر ﻣن اﻣن واﻟﺧوف اذاﻋوا ﺑﻪ وﻟو ردوﻩ إﻟﻰ اﻟرﺳوﻝ واﻟﻰ اوﻟﻲ اﻷﻣر ﻣﻧﻬم ﻟﻌﻠﻣﻪ اﻟذﻳن

ﻳﺳﺗﺑطﻧوﻧﻪ ﻣﻧﻬم{.74

ﻳﻌﺗري اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧوف ﻣن ﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺄﺛوﻣﺎً }واﻟذﻳن ﻳﺻﻠون ﻣﺎ أﻣر اﷲ ﺑﻪ ان
ﻳوﺻﻝ وﻳﺧﺷون رﺑﻬم وﻳﺧﺎﻓون ﺳوء اﻟﺣﺳﺎب{.75

ان اﻟﺧوف ﻣﻼزم ﻟﻼﻧﺳﺎن ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ }اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠق ﻫﻠوﻋﺎً{.76
ﺗﻘوﻳم:

ﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻓﻲ أﺻﻝ اﻷﺧﻼق ﻳرﺣب ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻟﻠواﻗﻊ وﻟﻣﺎ ﻳدور ﺣوﻟﻧﺎ ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻳوﻟد ﺻﻔﺣﺔ

ﺑﻳﺿﺎء وﻳﻣﻛن أن ﻳﺻﺑﺢ ﺧﻳ اًر او ﺷرﻳ اًر ،ﻳﺗﺄﺛر ﺑظروف اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻬﺎ ،واﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻫو رديء او

ﺣﺳن ﻣن اﻵﺧرﻳن ،ﺑﻳد ان ﻟﻠطﺑﻊ دو اًر ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑﻳﺔ .ان اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ
ﻫﻲ اﻟﺗوﺳط ﺑﻳن اﻟرذﻳﻠﺗﻳن ﺣﻘﺎً ،اذ ﻛﻝ ﻣﺎ زاد ﻋن ﺣدﻩ اﻧﻘﻠب إﻟﻰ ﺿدﻩ ،وﺟﻣﻳﻝ ﻫو ذﻟك اﻷﻣﻝ اﻟذي

وﺟدﻩ ﻓﻲ
أﻋطﺎﻩ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ وﺣﻳن ﻗﺻد وﺟوب ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻧﻔﺳﻪ ّ
ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ واﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ واﻟﻌﻠم.
ﻳﺑدو ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﺑدﻳﻬﻳﺎً ﻛﻣﻝ ﺑدا ﻟﺳﻘراط ﻗﺑﻠﻪ ! ﺑﻳد ان اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻳؤﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ.

ﻛﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘد اﻟزﻫﺎد ﻓﻲ ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن اﻟﻌﻔﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺣﻘﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ ان اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠق

ﻟﻳﻌﻳش ﻣﻊ ﺑﻧﻲ ﺟﻠدﺗﻪ ،ﻻ ﻷن ﻳزﻫد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﻳﺎ وﻳﻘﺑﻊ ﻓﻲ زاوﻳﺔ ﻻ ﻳﺑرﺣﻬﺎ ﻣدﻋﻳﺎً وﺟوب اﻟﺗزﻫد .أﺿف
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إﻟﻰ ذﻟك وﺟوب اﺧﺗﻳﺎر اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻌﻔﻔﻪ ،واﻻﺧﺗﻳﺎر ﻻ ﻳﺗم اﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ آﺧرﻳن،
ﻧﺧرط ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺣﻳﺎة.
واﻹ ا
أﻣﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻌﺑﺎرة ﻋن اﺣﻘﺎق اﻟﺣق وﻧﺑذ اﻟظﻠم وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ان ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ان ﻳﺳﻳر ﻋﻠﻰ ﺟﺎدة اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ
ﻛﻝ اﻣر ،ﺳواء ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻪ او ﻣرﺗﺑطﺎً ﺑﻐﻳرﻩ ،واﻟﺻواب ﻫو ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻧﺎ اوﻻً ﺛم ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن،
وﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ان ﻳﺗﺟرد ﻣن اﻟذاﺗﻳﺔ وﻳﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ،وﻟﻛن إﻟﻰ أي ﻣدى ﻧﺳﺗطﻳﻊ ان ﻧﻌدﻝ ﻣﻊ

وﺟود اﻟطﻣﻊ واﻟﺣﺳد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ واﻟﻐﻳرة واﻟﺿﻐﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ؟ وﻣن ﻧﺎدى ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب واﻟﺛواب اي
ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب ﻣن أﺟﻝ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ﻛﺎن ﻣﺻﻳﺑﺎً ،ﻷن اﻟﺗرﻏﻳب واﻟﺗرﻫﻳب ﻣﻬﻣﺎن ﺟداً ﻓﻲ ردع اﻟﻧزوات اﻟدﻧﻳﺋﺔ

وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد .ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺻداﻗﺔ ،اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻓﺎﻟﺑرﻏم ﻣن ان ﻛﻼ ﻣﻧﺎ ﻳرى ﻓﻲ
اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ وﺣب اﻟﺧﻳر ﻟﻠﺻدﻳق اﻻ ان «ﻻروﺷﻔوﻛو» ﻟم ﻳﻛن ﻣﺧطﺋﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ  :ان
اﻟﺻداﻗﺔ ﺗﺟﺎرة ،ﻓﻠﻸﻧﺎﻧﻳﺔ ﺣظ ﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻷﺻدﻗﺎء وﻟو ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣ ار اًر اﻧﻛﺎر ﻫذا اﻟواﻗﻊ واﺧﻔﺎءﻩ.

اﺳوأ ﻣﺎ ﻳﺷﻌر ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻟﺧوف ،واﻧﻘﺎذ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣن ذﻟك اﻟﺷﻌور ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻌﺎﺿد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض
ﻟﻛﻲ ﺗدﺧﻝ اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻧﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن ﻧﻠﺟﺄ اﻟﻳﻪ وﻧﺣﺗﻣﻲ ﺑﻪ ﺿﻌﻳﻔﺎً ،ﻧﻛون ﻗد أﺧطﺄﻧﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎرﻧﺎ،

اﻣﺎ اﻷﻗوى ﻓﻬو اﻟذي ﻳطﻣﺋﻧﻧﺎ وﻳﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻗوي ،ﻣن ﻫﻧﺎ ارﺗﺄﻳت أن ﻳﻛون اﻻﻳﻣﺎن ﺑﺎﷲ واﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻪ
ﻛرﺣﻳم وﺟﺑﺎر ﺧﻳر ﻋﻼج ﻟﻠﺧوف اﻟذي ﻳﻧﺗﺎﺑﻧﺎ ﻣن ﻣوت وﺷﻳك أو ﻣن ﻣرض ﻓﺗﺎك او ﻣﺻﻳﺑﺔ ﻗﺎﻫرة ﻷن

ﻣﺎ ﻳﻌزﻳﻧﺎ ﻓﻌﻼً وﺟود ﻣن ﻫو أﻗوى وأﺷد ﻣن ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﺿﺣﻳﺔ اﻟﻐم واﻟﺗﺷﺎؤم،

أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻣن ان اﻟﺗﻔﻛر ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣؤﻟم ﻟﻧﺎ ﻟن ﻳﻔﻳدﻧﺎ او ﻳﻔرﺣﻧﺎ ،ﻓﻠم ﻧﺗذﻛر
اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺂﺳﻲ وﻧﺗﻧﺎﺳﻰ اﻷﻣور اﻟﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ؟

ان ﻣﺳﻛوﻳﻪ ﻳﺣﺎوﻝ ان ﻳوﻓق ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﻣزج ﺑﻳن أﻓﻛﺎر أﻓﻼطون وأرﺳطو
وﻣﺎ اﻧطوى ﻋﻠﻳﻪ اﻹﺳﻼم ﻣن ﻧظﺎم ﺧﻠﻘﻲ دون ان ﻳﺧط ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ أﺻﻳﻠﺔ.

 - 1أرسطو« ،األخالق» ،ترجمة اسحق بن حنين ،تحقيق عبد الرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات ،الكويت1979 ،م ،الطبعة األولى ،ص .195
« - 2تھذيب األخالق وتطھير األعراق» ،ص .64
 - 3المصدر نفسه.
 - 4المصدر نفسه ,ص .70
 - 5المصدر نفسه ,ص .74-73
 - 6المصدر نفسه ،ص.78-77
 - 7المصدر نفسه ،ص .78
 - 8المصدر نفسه ،ص . 81
 - 9المصدر نفسه ،ص .53
 -10المصدر نفسه ،ص .47
 -11المصدر نفسه ،ص .33
 -12المصدر نفسه.39-37 ،
 -13القرآن ،سورة االسراء ،آية .29
 -14القرآن ،سورة الكھف ،آية .28
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 -15القرآن ،سورة األنبياء ،آية .9
 -16تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،ص .40
 -17المصدر نفسه ،ص .47
 -18األخالق ،أرسطو ،ص .218
 -19القرآن سورة األنعام ،آية .128
 -20المصدر نفسه ،سوالة األنفال ،آية .22
 -21المصدر نفسه ،سورة يونس ،آية .24
 -22المصدر نفسه ،سورة يوسف ،آية .22
 -23المصدر نفسه ،سورة القصص ،آية .14
 -24تھذيب األخالق وتطھير األعراف ،مسكويه ،ص .49-48
 -25األخالق ،أرسطو ،ص .240
 -26القرآن ،سورة األنعام ،آية .56
 -27القرآن ،سورة طه ،آية .131
 -28تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،مسكويه ،ص .51-47
 -29المصدر نفسه ،ص .107-106
 -30األخالق« ،أرسطو» ،ص .130 – 129
 -31القرآن ،سورة القصص ،آية .19
 -32تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،ص .11-110
 -33المصدر السابق ،ص .116-115
 -34القرآن ،سور التاء ،آية  ،123ص .123
 -35المصدر نفسه ،سورة النساء ،آية .135
 -36المصدر نفسه.،سورة المائدة ،آية .42
 -37المصدر نفسه ،سورة المائدة ،آية .75
 -38القرآن ،سورة يونس ،آية .47
 -39القرآن ،سورة الرحمن ،آية .60
 -40المصدر نفسه ،سورة الحديد ،آية .25
 -41القرآن ،سورة البقرة ،آية .179
 -42تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،مسكويه ص .147-146
 -43األخالق ،أرسطو ،ص .244
 -44المصدر نفسه ،ص .244
 -45القرآن الكريم ،سورة االسراء ،آية .26
 -46القرآن الكريم ،سورة النحل ،آية .94
 -47المصدر نفسه ،ص .84
 -48تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،ص .53
 -49القرآن ،سورة النساء ،آية .170
 -50القرآن ،سورة األنفال ،آية 70
 -51القرآن ،سورة يوسف ،آية .109
 -52المصدر نفسه ،سورة النحل ،آية .126
 -53القرآن ،سورة األنبياء ،آية .35
 -54تھذيب األخالق وتطھير األعراق «مسكويه» ،ص .37
 -55المصدر نفسه ،ص .83
 -56المصدر نفسه ،ص .96
« -57األخالق» ،أرسطو ،ص .358
 -58القرآن ،سورة المائدة ،آية .169
 -59تھذيب اآلخالق وتطھير األعراق ،ص .138
 -60المصدر نفسه ،ص .127
 -61المصدر نفسه ،ص .128
 -62المصدر نفسه ،ص .133
 -63القرآن الكريم ،سورة الحجرات ،آية .10
 -64المصدر نفسه ،سورة ق ،آية .28
 -65تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،مسكويه ،ص .125
.
 -66تھذيب األخالق وتطھير األعراق ،مسكويه ،ص 139
 -67المصدر نفسه ،ص .145 -143
 -68القرآن الكريم  ،سورة النساء ،آية .69
 -69المصدر نفسه  ،ص .174
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مستقبل التراث المكتوب )المخطوط(
في ضوء تطور الصناعات الثقافية


فيصل الحفيان

ھذا بحث نظري ينشغل بالعالقة بين التراث ومنجزات الصناعات الثقافية الحديثة وتحديدًا منھا تلك
المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من وجھة فكرية فلسفية عامة ،ال من وجھة تقنية
تفصيلية جزئية ،يھتم بالفكرة نفسھا وجدواھا وآثارھا وحدودھا وضوابطھا ،وال يدخل في أدواتھا
وحاجاتھا ومتطلباتھا.
ولتحقيق ھذه الغاية فإن األسئلة التي يثيرھا تترى :ما ھي المبادئ النظرية التي تحكم عالقة التراث
بوصفه جز ًءا من الماضي بالمنجز الصناعي التكنولوجي والمعلوماتي؟ وما ھي اإلمكانيات التي
يتيحھا ھذا المنجز للتراث؟ ثم إلى أي مدى يصل بنا الطموح في تطوير العمل التراثي اعتمادًا على
ھذا المنجز ،وما ھي طبيعة المشروعات الطموحة ،التي يؤمل أن تتحقق ،والفوائد التي تعود من
ذلك على التراث نفسه ،وعلى البحث القائم عليه ،وعلى إدخاله في نسيج الحياة الثقافية ألصحابه؟
وھل ھناك ضوابط ينبغي أن تحكم العمل في التراث اعتمادًا على ھذه الوسائط الحديثة ،وما القول
في تلك الشكوك التي تثار بشأن ذلك كله؟
وإذا كان التراث أنواعًا :التراث المادي ،وغيره ،فنحن معنيون بغير المادي -على وفق عنوان
الندوة -وإذا كان غير المادي نوعين :مكتوبًا وشفاھيًا؛ فإننا سنكتفي بالمكتوب ،ثم إن المكتوب
يشمل المخطوط )الذي ما زال بخط اليد( وغيره ،أي الذي انتقل عبر اآللة إلى الشكل الذي نعرف
)الكتاب المطبوع( وسننشغل أساسًا بالنوع األول )المخطوط(.
وانشغالنا بـ«المخطوط» ليس على إطالقه بداھة ،لما تق ﱠدم ،بل في عالقته بالمنجز الحديث ،وإال
فإن للتراث إشكالياته وھمومه الكبيرة المتصلة بحضوره في حياتنا الثقافية ،ومكانته ،وأشكال
قراءته ،وطرق توظيفه ،واإلفادة منه .إن عالقة التراث بھذا المنجز إشكالية كبيرة ،بدون َحـلﱢھا،
ستتأثر اإلشكاليات السابقة وغيرھا ،مما يعني غياب تأثير التراث وضعفه على األقل في الوعي
الجمعي ألصحابه.


باحث من سورية .

)(1

ضا
ليس ھذا البحث إذن عن التراث ذاته ،وليس ھو بالدرجة نفسھا عن الصناعات الثقافية ،فھذه أي ً
مسألة أخرى لھا إشكالياتھا ،ولكنه عن العالقة بينھما.
يكثر الحديث ھذه األيام عن التنمية الثقافية ،وعلى الرغم من أن التراث جزء من ھذه الثقافة ،فھو
إذن داخل تحت عنوان «التنمية» فإن الوقت قد حان للحديث عن ما يمكن تسميته «التنمية
التراثية» ،نظرًا لخصوصية التراث في ذاته أوالً ،وفي تأثيراته على الثقافة ذاتھا من ناحية ثانيًا،
وعلى أصحاب الثقافة أنفسھم ثالثًا .وھذه التنمية المنشودة ال تتحقق إال من خالل تغيير أساليب
التعامل مع التراث وطرق اإلفادة منه ،وبعبارة أخرى توثيق عالقة ھذا التراث مع ثورة تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات على أصعدة عديدة .وإذا ما تحقق ھذا التغيير ،أمكن القول إنه قد تم وضع
أساس متين لتطوير التراث أو بعبارة أدق تطوير التعامل معه ،وتعظيم اإلفادة منه ،ومن ثم تأھيله
ليكون لبنة في صرح التنمية الشاملة .وعلى الرغم من أننا لم نكن نود المصادرة لما سيأتي ،فإن
ضعف الوعي بضرورة المسارعة في ھذا االتجاه من ناحية ،والشكوك التي تثار حــول ھذا األمر
وجدواه وحــدوده من ناحية أخرى ،قد يكون فيه بعض العذر لنا في ھـذه المصادرة.

 -1مبادئ نظرية
تحكم عالقة التراث عمو ًما بالحاضر ومنجزاته ثالثة مبادئ نظرية :
المبدأ األول يقول بأن التراث بعض صانعه ) اإلنسان ( أو جزء منه ،وھو في الوقت نفسه نتاج
له .ولما كان اإلنسان كائنًا متطورًا ومتجددًا في ذاته ،وفي عالقاته بما حوله ،يغيﱢر من أفكاره
ت طرأت اليوم ،فإن «تراثه» أيضًا
واتجاھاته وميوله ،ويستبدل بما كان يستخدمه باألمس مستحدثا ٍ
قابل أيضًا للتطور والتجدد ،سواء في إشكالياته بوصفه كائنًا حيًّا تتغير ظروفه وھمومه ،أو في
مقوالته ووظيفته ودوره ،أو في طرق التعامل معه ،دون أن يخرجه ذلك عن كونه تراثًا ،كما أن
ٌ
ثابت على صعيد اإلنسان
اإلنسان يظل إنسانًا مھما اختلفت ظروفه ،وتغير لَبُوسه .ليس ھناك إذن
وما ينتج عنه.
ضا بعض الماضي ،فھو من ثَ ﱠم بعض الحاضر؛ ألن الحاضر ال
والمبدأ الثاني يقول بأن التراث أي ً
يخلو في تركيبه منه ،حتى لو ُخيّل إليك أنه كذلك .وبناء على ذلك فإن االلتقاء بينھما ،أو بعبارة
)(2

أدق التزاوج بينھما أمر بدھي .وفي ما نحن بصدده يعني ذلك أنه ال تعارض بين التراث ومنجز
الحاضر ،التراث )الفكري( منجز حضاري ماض ،وما تنتجه الصناعات الثقافية منجز حضاري
حاضر ،وإن اختلفت طبيعة ُكلﱟ منھما ،فإذا ما وظﱠفت ھذا األخير )الحاضر( في تطوير سابقة
)الماضي( وتعظيم اإلفادة منه ،لم تكن لتأتي بدعًا.
والمبدأ الثالث يقول بأن التراث وص ٌل بالماضي واتصا ٌل به ،ومنجز الحاضر )الصناعات الثقافية(
تمھيد للمستقبل واستشراف له ،فھما )الماضي والحاضر( إذن بعض المستقبل ،ومفھوم ھذا أنك لن
تستطيع القفز إلى المستقبل ،دون المرور بالحاضر ،إذ الحاضر ھو القنطرة التي تضمن للماضي
المجرى الذي يجعل مياھه تتحرك ،فيحدث من ثَ ﱠم التكامل الذي يحقق به اإلنسان ذاته في االتصال
بتراثه )ماضيه( واإلفادة من حاضره )صناعته( واستشراف اآلتي )مستقبله(.

 -2اإلمكانيات
تملك الصناعات الثقافية وما نتج عنھا من أجھزة وبرامج وتقنيات إمكانيات خيالية ،وما يھمنا ھو
بيان ھذه اإلمكانيات على صعيد خدمة التراث الفكري ،وإذا كان التراث -كما نعلم -من نسختين:
مخطوط ،ومطبوع ،فإننا نذكر مرة أخرى بأن الغرض األساس ھنا ھو الحديث عنه مخطوطًا .أما
مطبوعًا فنتركه لمناسبة أخرى .وإذا كانت الصناعات الثقافية جميعًا توظﱠف بصورة مباشرة من
وتنوعًا في المستقبل ،وعلى الرغم من أنه يصعب
أجل التراث ،وسيزداد توظيفھا عمقًا واتساعًا
ﱡ
حدود فاصلة بين ھذه الصناعات في ما يتصل بعالقتھا مع التراث ،فإننا في تناولنا للعالقات القائمة
بينھما سنمسك بالجانب األبرز مما تقدمه كل صناعة للتراث ،وإال فإن كالًّ منھا يخدم غير جانب
من جوانب التراث.
وعلى كلﱟ سنتوقف ھنا عند صناعتين فقط بوصفھما نموذجين :
أوالً :صناعة النشر الثقافي
ال يغيب أن مفھوم صناعة النشر قد اختلف بعد دخول عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،فالنشر لم يعد ورقيًّا فحسب ،لدينا النشر اإللكتروني الذي يقوم على مجموعة من
التقنيات والبرامج ،أھمھا في ما نحن بصدده :تقنية التصوير الرقمي .وال شك أن ھذه التقنية
)(3

مرتبطة أوثق ارتباط بقضية اإلتاحة للتراث ،وتداول نصوصه.
ومعلوم أن اإلتاحة من أھم قضايا التراث المخطوط وإشكالياته الكبرى؛ لما لھا من خطر خاصة
عند المحقق والدارس .وقد وفﱠر ھذه التقنية المستحدثة أوعية جديدة ،منھا األقراص الممغنطة أو
المدمجة ،أو األقراص الليزرية ،و«الفالش» وھي عبارة عن وسائط تخزين خارجي )خارج جھاز
الكمبيوتر( يمكن تداولھا ،وتتميز بعدة ميزات:
-

ميزة الصدق والدقة العاليين في تمثيل النص األصلي )المخطوط( ،الصدق في نقله بخطوطه
ورسومه وألوانه الحقيقية أو المقاربة لھا ،وجميع مظاھره المادية ،حتى تلك التي تعكس ما
أصابه من عوامل الزمن والبلى واألرضة مما يجعل من النسخة )الحديثة( ھذه بديالً ،يكاد
يغني عن الرجوع إلى النسخة الخطية ،ليس في أعمال الفھرسة التقليدية )الوصفية( المرتبطة
بالمحتوى وإنما في بعض جوانب أعمال الفھرسة المرتبطة بالوعاء ،والدراسة الكوديكوجية
عمو ًما ،مع بعض االستثناءات.

-

رخص التكاليف ،إذ باإلمكان أن تضع على ھذا القرص ،أو ھذه األسطوانة مئات ،وربما
آالف الصفحات ،دون نفقات تذكر ،ال بالنسبة للمؤسسة التي تقدم الخدمة وال بالنسبة للباحث
المستفيد .وليس ثمة ھنا مواد تحميض ومثبتات غالية الثمن كما ھو الحال مع التقنية السابقة
)التصوير الضوئي( التي تنتج الميكروفيلم.

-

سھولة عملية النسخ وسرعتھا وإمكانية توفير نسخ ال محدودة في وقت واحد ،أو متقارب،
دون تكاليف تذكر أيضًا.

وإلى اإلتاحة فإن تقنية التصوير الرقمي تؤدي دورًا آخر للتراث المخطوط ،يتمثل في «الحفظ»
فالوعاء الرقمي ھو وعاء جديد يضاف إلى الوعاءين التقليديين :الورق والميكروفيلم .على الرغم
مما يُقال عنه.
وإذا كانت ھذه التقنية تخدم اإلتاحة والحفظ ،فھي من ثَ ﱠم تخدم من خالل توفيرھا لھذه النصوص
العمليات الفيلولوجية التي تُعْني بتحقيق النصوص ودرسھا ،وتسرع بالوصول إلى الغاية العليا من
االتصال بالتراث والتعامل معه ،وھي :توظيفه ،سواء كان توظيفًا مباشرًا في الدرس العلمي نفسه،
)(4

أو في اإلفادة من تجاربه ودروسه.
ثانيًا :صناعة المعلوماتية
نحن نعيش عصر ثورة المعلومات وتقنياتھا )الخيالية( وال شك أن التراث الفكري اإلسالمي
بامتداده التاريخي والجغرافي ،وخصبه الكمي والنوعي ،يوفر مواد )خيالية( أيضً ا لتكون جز ًءا من
ھذه الثورة ،وعنصرًا مھ ًما فيھا ،فالصناعة التي أفرزت ھذه الثورة )المعلوماتية( بما وفرته من
تقنيات ،أخطرھا تقنيات البرمجيات التي تبني قواعد البيانات المختلفة ،والشبكة الذكية )اإلنترنت(،
تخدم جملة من قضايا التراث ،أھمھا كشف التراث بالمعنى الواسع الذي يتجاوز عملية الفھرسة
التقليدية )الوصفية( إلى عمليات أغنى وأكثر رحابة واتساعًا ،تدخل بنا في عوالم المخطوطات
المختلفة ،إن على مستوى المحتوى العلمي ،أو الكوديكولوجي ،أو الفني.
فعن طريق ھذه التقنيات )البرمجية( يمكن أن نبني قواعد بيانات كثيرة للمخطوطات ذاتھا على
وفق اعتبارات كثيرة ،ولخدمة أغراض كثيرة ،كما يمكن أن نبني قواعد لما في داخل المخطوطات
من معلومات سواء كانت متصلة بالمحتوى العلمي ،أو بالمخطوط بوصفه كيانًا ماديًّا ،أو وعا ًء
جماليًا ،والفرص متاحة لتركيب بين العناصر المختلفة داخل كل جانب من ھذه الجوانب ،ثم بين
عناصر كل جانب مع الجانب أو الجوانب األخرى ،وليس المقصود بالعناصر :العناصر
المعلوماتية )المكتوبة( بل العناصر الصورية )نسبة إلى الصورة( وعالم الصور ليس أقل غنى من
ضا
عالم المعلومة ،ففي المخطوطات :صور توقيعات العلماء وخطوطھم ،واألختام التي تخدم أغرا ً
مختلفة :التملك ،والوقف ،والبيع ،والشراء  ...إلخ ،في عمليات تتيح إمكانات خيالية أمام الباحث
للدرس ،وما عليه أن يلمس جھاز الحاسوب بإصبعه ليجد بغيته في عملية أشبه بالسحر .إن قواعد
البيانات ھذه ھي فھارس العصر بكل ما يختزنه من تقدم تكنولوجي ومعلوماتي.
ثم إن الشبكة الذكية قادرة على أن تحمل ذلك ،وتتجه للباحث أينما كان ،وحيثما تحرﱠك ،وفي أي
وقت ،في تمثيل خيالي لعملية أو عمليات اإلتاحة المطلوبة.
ضا -كما في صناعة النشر -تتراكب المستويات التراثية التي تفيد من تلك التقنيات
وھنا أي ً
والبرامج ،فإضافة إلى ما سلف من الكشف واإلتاحة ،لدينا أيضًا التحقيق العلمي والدرس
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والتوظيف ،ھذه المستويات جميعًا تفيد إفادات كبيرة من ھذه المعلومات وما تتمتع به من غنى
وتدفﱡق ،حتى إنھا لتشعر الباحث اليوم برفاھية تجعل من عمله متعة ،يحسده عليھا سلفه الذي كان
يكد ويكدح ،ويقتطع األيام والسنين من عمره ليصل إلى بعض ما وصل إليه.
ھذا بعض ما تقدمه الصناعات الثقافية للتراث اليوم ،فماذا عن المستقبل؟

 -3اآلفاق
يفترق الحديث عن اآلفاق )المستقبل( في اتجاھين :اتجاه الصناعات الثقافية ،واتجاه العمل في
التراث .أما الصناعات فال أحد يستطيع أن يتكھن بما يمكن أن يأتي به بعد الغد ،إال إذا كان ذلك من
باب الخيال العلمي الذي لم تعد ھناك مسافة بعيدة بينه وبين الحقيقة ! أما العمل في التراث فالحديث
عنه وارد ،ألنه حتى اآلن لم يتم توظيف اإلمكانات الحالية إال بصورة جزئية بسيطة ،سواء على
مستوى البحث العلمي الذي يقوم به الفرد ،أو على مستوى العمل المؤسسي داخل بلد ما ،أو على
مستوى العمل الجمعي )اإلستراتيجي( الذي تتبناه الدول في خططھا العامة ،وتحشد له مؤسساتھا
المختلفة وأجھزتھا وإمكانياتھا؛ ثم على المستوى اإلقليمي والدولي عبر المؤسسات اإلقليمية
والدولية ،وھنا ال بد من اللفت إلى أن ھذا المستوى األخير وسابقه ال يقومان دون تعاون وتنسيق
على مستوى عال من اإلرادة والوعي ،وھو ما نفتقد إليه عربيًّا وإسالميًّا .ھذان المستويات عليھما
المع ﱠول في رسم مستقبل إفادة التراث من المنجز الصناعي الثقافي ،ورسم مستقبل التراث نفسه
أيضًا.
وينبغي أن نتنبه إلى أن المنجز الصناعي الثقافي الحديث لن يستغل االستغالل األمثل إال إذا تحقﱠق
في األعمال التي سيوظف من أجلھا أمران :
أولھما :أن تكون أعماالً كبيرة بما ينطوي تحتھا من معلومات ،أو بما تتحرك في دائرته من
مساحات جغرافية ،أو بما تستند إليه من قرون طويلة ،أو بذلك كله وغيره .األعمال الصغيرة
الجزئية المحدودة ال مكان لھا إال إذا كانت بمثابة خطوات للبناء والتركيب الحقًا.
وثانيھما :أن تقوم على التعاون والتنسيق بين أطراف عديدة ،سواء كانت أطرافًا علمية ،أو
أطرافًا راعية وممولة ومساندة.
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وعلى كل فإن اآلفاق المرجوة والمتوقعة للعمل التراثي اعتمادًا على المنجزات الصناعية الثقافية
الحديثة ،يمكن تلخيصھا في النقاط التالية :
 - 1بناء قاعدة بيانات موحدة متكاملة )وصفية علمية ،وكوديكولوجية( للمخطوطات اإلسالمية في
العالم )ليس في البالد العربية واإلسالمية فحسب( والمخطوطات اإلسالمية -كما نعلم -ھي المكتوبة
بالعربية ،أو بالحرف العربي ،ويمكن أن يضم إليھا تلك المخطوطات المكتوبة بغير العربية أو
الحرف العربي ،لكنھا مترجمة عن العربية أو عن اللغات المكتوبة بالحرف العربي ،ألنھا تعد
نس ًخا أخرى للمخطوطات اإلسالمية ،بل إنھا ربما تكون نس ًخا وحيدة إذا ما كان األصل العربي أو
المكتوب بالحرف العربي مفقودًا ،أضاعه الزمان ،وأخفته يد األيام.
 - 2بناء قاعدة بيانات للمخطوطات اإلسالمية المطبوعة ،منذ بدء الطباعة حتى اليوم .وبعض ھذه
المخطوطات طُبع في دوريات ومجالت موسوعية ،ومثل ھذه ال ينبغي أن تغيب عن الرصد ،أو
تخلو منھا القاعدة.
 - 3إجراء مسح رقمي شامل لما يمكن تسميته «ذخيرة المخطوطات اإلسالمية في العالم» ،قد
تكون نواته التصوير الرقمي للرصيد في المكتبات أو المؤسسات الرسمية داخل كل بلد ،لتتسع
الدائرة بعد ذلك ،لتشمل ما تمتلكه المؤسسات الخاصة والبيوت واألسر واألفراد.
 - 4إطالق ما يمكن تسميته «الشبكة العربية لمعلومات التراث» تكون وعاء لألخبار والنشاطات
المتعلقة بما تقوم به المراكز والمؤسسات المعنية بالتراث ،وأيضًا ما يقوم به العلماء والباحثون،
مثل ھذه الشبكة ستكون نافذة واسعة ،وأداة وصل وربط وتنسيق لمجمل حركة العمل التراثي
بأصعدته المختلفة.
والجدير بالذكر أن ھذه «الشبكة» حلم مب ﱢكر نسبيًّا من أحالم معھد المخطوطات العربية ،ح ﱠدث به
وعنه غير مرة منذ عام 2002م وعرض له من عدة جوانب :الجدوى ،والمحتوى ،ول ﱠخص توجھه
بھذا الصدد في ضرورة إنشاء ھذه الشبكة ،باالستفادة من خبرة مراكز المعلومات المتخصصة،
وعقد اجتماع تنفيذي لھذا الغرض .ولعل األيام المقبلة تشھد تحقيق ھذا الحلم.
ھذه بعض مالمح اآلفاق ،وال شك أن تحقيقھا يتطلب االتجاه بقوة إلى الربط بين العمل التراثي
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وثورة المعلومات واالتصاالت الحديثة ،على المستوى النظري أوالً عن طريق الجمع بين
التراثيين وأھل االختصاص في المعلومات واالتصاالت للنظر في القضايا العلمية والفنية المختلفة
المتصلة بالعديد من الجوانب ،إذ ال شك أن للتراث بوصفه وعاء ،ومعلومة ،له خصوصيته التي
تحتم أن يتعامل معه المنجز التقني الحديث بصورة مناسبة .إن علينا أن نعلم أن بين النظر
والتطبيق على مستوى العالقة بين التراث وھذا المنجز شقة ال يمكن القفز عليھا إال باجتماع
الطرفين وحسن استماع كل منھما لآلخر ،وإال فإن كالً منھما سيدور في عالمه الخاص .التراثيون
يشكون ويشككون ،ويتخوفون ويحذرون ،إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال ،وبتطبيقاتھم ھم
أنفسھم في أعمالھم العلمية .والطرف اآلخر يب ﱢشرون ويرسمون آفاقًا ال نھائية لإلمكانيات
واإلنجازات التي ستتحقق على أيديھم وبآلياتھم وتقنياتھم وبرامجھم وأوعيتھم الجديدة .وھذا ما
ينقلنا إلى النقطة التالية.

 -4الشكوك
بداية ينبغي أن نعترف بأن كالً من الطرفين يملك العذر :عذر الشك والتشكك ،أو عذر الحماس
واإليمان ،ذلك أن كالًّ منھما قادم من عالم خاص ،له ظروفه وشروطه وتقاليده وغاياته ،ومن
البدھي أن اللقاء بينھما ،وثقة أحدھما باآلخر ،وتفھم أحدھما لآلخر ،يحتاج إلى وقت ،وإلى بناء
جسر من الثقة والتفھم المتبادلين.
ليست المبادئ الثالثة التي استھللنا بھا ھذا البحث إذن فضوالً ،أو إغراقًا في التفلسف دون داع،
وذلك لسببين :
أولھما :أن ذلك اليوم الذي وقف فيه كثير من ذوي العقول من المنتمين إلى التراث أمام منجز
الحاضر )العاصف بج ﱠدته وما أثاره من دھشة( ليس ببعيد ،فقد رأى ھؤالء في ذلك المنجز تھديدًا
للتراث )الفكري تحديدًا( ،وأن دخوله أو إدخاله إلى الحرم التراثي ،سيؤدي إلى تخريب محتوى
ھذا التراث ،وظھرت في حياتنا الثقافية مواجھات بين ثنائيات من نوع األصالة والمعاصرة ،التقليد
والتحديث ،فوضع الكتاب الورقي والكتاب اإللكتروني ،والفھرسة البطاقية والفھرسة اآللية،
والمعلومة في الكتاب والمعلومة على الشبكة الذكية؛ ھذه بعض التجليات الواعية للمشكلة ،وثَ ﱠم
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تجليات أخرى عفوية تمثلت في الحرص على المخطوطات )أوعية التراث الفكري( وإخفائھا عند
بعض أصحابھا ،والخوف عليھا ،من أن تتعرض لتلك المواد )الكيماوية( أو تدخل تلك األجھزة،
لتقوم بتعفيرھا وتنظيفھا وترميمھا!
صحيح أن ھذه المواجھات اليوم لم تعد بالحدة نفسھا ،وأن )الغيورين( على التراث لم يعودوا في
صالبة األمس تجاه مسائل التعامل مع ما أفرزته الصناعات الثقافية الحديثة من منتجات وأدوات
ووسائل ،لكنھا ما زالت قائمة ،إن لم يكن في مبادئھا العامة ،وفي المواقف األولية منھا ،ففي
تفصيالتھا وجزئياتھا ،على أن الجديد يفرض نفسه بسرعة خاصة عندما يكون عبارة عن أدوات
ووسائل وأجھزة وإمكانات ،وتظل المسألة مسألة وقت.
وثانيھما :أن الحالة ھذه ،أعني حالة الخوف والحذر والشك من الجديد تتجدد باستمرار مع أي
جديد يظھر ،سواء كان أداة أو وسيلة ،أو كان تطبيقًا ،ومن األمثلة على ذلك تلك اإلمكانية المتاحة
اليوم في قيام جھاز الحاسوب من إمكانية صناعة كشافات الكتاب التراثي بطريقة آلية )طبعًا بعد
عملية ترميز يقوم بھا اإلنسان ترشد الجھاز إلى ذلك(.
وقد ننتقل إلى مساحة أخرى من دائرة الشكوك ،مساحة ال عالقة لھا بالتراثيين ،إنما تتصل بعالم
المنجز الحديث نفسه ،ففي مجال تخزين النصوص الخطية على الحاسوب ق ﱠدر بعض الباحثين أن
الصفحة الواحدة تبلغ نحو عشرين جنيھًا ،وربما راوح فري ٌ
ق ھذه التكلفة بين نحو دوالر وعشرة
دوالرات ،كانت ھذه التقديرات عام 1996م ،وعلى الرغم من أن ھذه التكاليف قد تكون انخفضت
بعد عقد ،لكنھا تقديرات ُمبالغ فيھا ،حتى لو قلنا إن التكاليف قد وضعت في حسبانھا أثمان
األجھزة ،وأجر العمالة  ...إلخ.
ومن الغرائب في سياق الشكوك أيضًا أن أحد الباحثين يقرﱢر أن الصورة الرقمية للمخطوط «لن
تكون بأي شكل من األشكال بديالً للمخطوط األصلي ،ليس فقط للباحث في الجوانب المادية ،وإنما
للمحقق والباحث العادي» .وإذا كان له بعض الحق في مجال الدرس الكوديكولوجي ،فإن مسألة
عدم اكتفاء المحقق والباحث العادي بالصورة الرقمية غير مقبولة بالمرة ،فكيف ال يكتفي بالصورة
الرقمية الملونة عالية الدقة ،وقد كان يكتفي بصورة الميكروفيش أو الميكروفيلم ،أو الصورة
الورقية؟! أما الدارس للمخطوط في جوانبه الفنية والجمالية )الصور والرسوم والزخارف( فإن
الصورة الرقمية -في ما أعتقد -تغني أو تكاد عن المخطوط األصلي .وعودة إلى ما سبق أن قلت
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من أن لدى الباحث بعض الحق في مجال الدرس الكوديكولوجي ،إنما قلت «بعض» ألن الدرس
الكوديكولوجي -كما ھو معلوم -ينقسم قسمين :قسم متصل بالمخطوط بوصفه وعاء )ورق وحبر
وتجليد  ،(...وقسم يتصل بالمد ﱠون على ھذا الوعاء مما ال صلة له بنص المؤلف ،مثل الحواشي
والتعليقات والتملكات والسماعات والوقوف وحرد المتن  (...وھذا األخير تغني فيه الصورة قطعًا.
وخالصة القول -في تقديرنا -أن المستقبل للتقنيات والبرامج الحديثة ،ليس في التعامل مع التراث
فحسب ،وإنما مع الحياة بمحتوياتھا وتفصيالتھا المختلفة ،ومنھا النصوص والمعلومات بإطالق.
إن العمل في التراث ،حتى على صعيد الباحث في عمله العلمي الصﱢرف ،وفي مختلف تفصيالته،
لن يقوم بدون مساعدة ھذه التقنيات في يوم أقرب مما نتص ّور.

 -5الضوابط
على أن ھذا الذي قلنا ال يعني التسليم أو االعتماد كليًّا على التقنيات والبرامج الحديثة ،ذلك أنھا
ليست سوى أوعية ووسائط ووسائل معينة ،يجب أن نغ ﱢذيھا بما بريد صحيحًا وسلي ًما لتعطينا نتائج
صحيحة وسليمة ،وأحسب أن على الباحث ،وھو يقوم بعمله العلمي في مختلف مراحله ،أن يتسم
بسمتين :
األولى :الدقة والحرص في التعامل مع الجھاز أو البرنامج لضمان توافقه مع طبيعة النص ،ومع
فكره ھو ،ومع رؤيته وغايته ،وذلك بأن يضع مسبقًا الضوابط واالحتياطات الالزمة حتى ال يختلط
األمر على الجھاز أو البرنامج ،فيصاب بالتشوش ،فاختلط النتائج وتتشوش ،وتؤدي إلى إرباك
ﱢ
وتؤخره ،بدالً من أن تختصر له الوقت ،وتوفر عليه الجھد.
الباحث،
الثانية :المراجعة بعد إنجاز العمل ،لضمان سالمته ،وتدارك أي خلل حدث نتيجة لدخول وسيط
بين عقل اإلنسان والنص الفكري.
على أن ھذه الضوابط مطلوبة أصالً في الباحث ،ألنه باحث ،لكن عليه ھنا -مع التقنية الحديثة -أن
يكون أشد تنبھًا وحذرًا ويقظة .ولندع ذلك لننظر إلى األمر نظرة عامة بعيدًا عن خصوصية
الموضوع ،فنقول إن لكل حركة من حركات اإلنسان ،بل لكل شيء في ھذا الكون ،جوانبه
اإليجابية والسلبية ،وله منافعه ومضارﱡ ه ،والمھم أن تحاول -قدر اإلمكان -أن تعظم اإليجابيات
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والمنافع ،وتح ﱡد -وسعك -من السلبيات والمضارﱢ .
خالصة القول :إن التنمية التراثية لن تتحقق بدون االعتماد على منجزات الصناعات الثقافية،
ألسباب عديدة ،أقربھا ھو أن سرعة إيقاع العصر لم تعد تحتمل األساليب والطرق التقليدية في
التعامل مع النصوص ،وھذه المنجزات ھي التي توفر لألعمال العلمية عامة ،والتراثية خاصة،
عنصرين :
-

عنصر السرعة ،مما يعني االقتصاد في الجھد والزمن.

-

عنصر الحجم أو الكم ،مما يعني إضافة إلى ما ذكر في العنصر األول حث الخطى على
الطريق الطويل ،طريق كشف التراث الفكري الضخم للمسلمين ،ومسابقة الزمن في استيعابه
وتمثﱡله ،ومن ثَ ﱠم اإلفادة منه ،وصوالً إلى البناء عليه وتوظيفه.
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من الثيولوجي إلى األنثروبولوجي
قراءة في الترتيب الذي ساد اإلسالم للعالقة بين العقل والنقل


علي مبروك

كغيرھا من الثقافات التي إنبثقت حول كتاب ُموحى ,كان الب د أن تُجاب ه ثقاف ة اإلس الم
إشكالية ترتيب العالقة بين النقل/الوحي من جھة ,وبين العقل/الوعي من جھ ة أخ رى.
ورغم تعدد إمكانيات ترتيب ھذه العالقة عل ى أنح اء ش تى تبل غ ح د التع ارض ,وعل ى
النحو الذي ينعكس في تباين المواقف والفرقاء داخل الثقافة الت ي تك ون س احة إلنبث اق
تلك الممكنات أو بعضھا ,فإنه يلزم التأكيد عل ى أن ج وھر العالق ة ب ين تل ك الممكن ات
إنم ا يعك س تص ارعھا وس عى الواح د منھ ا إل ى إزاح ة غي ره تثبيت ا ً لس يادته وھيمنت ه.
وبالطبع فإن قدرة الواحد من تلك الممكنات على إزاحة غيره وتثبيت ھيمنته ال ت رتبط
أبداً بجدارة معرفية يكون معھا األكثر تعبيراً عن خط اب «الحقيق ة» ،بق در م ا ت رتبط
بتجاوبه مع خطاب «السلطة» المھيمنة .وھكذا فإنه إذا كان ت الس يادة ق د إس تقرت ف ي
اإلسالم ألحد األشكال الممكنة في ترتيب العالقة بين العقل والنقل؛ وعلى النح و ال ذي
راح يج رى مع ه إزاح ة غي ره م ن أش كال أخ رى توق ف النظ ر إليھ ا كممكن ات تمل ك
ب دورھا ج دارة التحق ق ف ي الوج ود ،ب ل كھرطق ات ال تس تأھل إال اإلقص اء والط رد
خارج حدود األ ّمة والملّة ,فإن إستقرار تلك السيادة ال يرتبط بكون ھذا الممك ن -ال ذي
ساد وإس تقر -ھ و المعب ر -ال س واه -ع ن «حقيق ة» اإلس الم ,بق در م ا يج د تبري ره ف ي
إرتباط ه بمنط ق «الس لطة» الت ي تحقق ت لھ ا الس يادة داخل ه .وف ى كلم ة واح دة ف إن
السيادة لم تتحقق لھذا الشكل الممكن ألن ه «الحقيق ي» ,ولك ن ألن ه «األق وى» .ب ل إن ه
يبدو -وللمفارقة -أن ھذا التص ور ال ذي س اد للعالق ة ب ين العق ل والنق ل داخ ل اإلس الم
يكاد يمثل إنحرافا ً عن ما يبدو وكأنه الجوھر العميق للعالقة بينھما ،الذي تتك ﱠشف عن ه
قراءة المنطق الكامن لفعل الوحى ذاته في التاريخ .وبالطبع فإن ما يمث ل إنحراف ا ً ع ن

 باحث وأكاديمي من مصر .
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المنطق الكامن لفعل ال وحي ,ف ي ش موله وكلﱢيت ه ,ال يمك ن تص ّوره متس قا ً م ع اإلس الم
كتعيﱡن جزئى داخل فعل الوحي الكلي.
فإذ يكاد ينطبق اإلجماع عل ى أن كت اب ال وحى ھ و مرك ز ال دائرة وقط ب الرح ى ف ي
اإلسالم ،وإلى الحد الذي يمضى معه البعض إل ى القط ع ب أن س ائر م ا عرف ه اإلس الم
من أبنية حضارية وثقافية ليست إال محض تعيﱡنات لما يطوي ه ھ ذا الكت اب ف ي جوف ه،
فإن حقيقة أن ھذا المطو ﱠ
ي ف ي ج وف الكت اب ال ينكش ف بنفس ه ،ب ل م ن خ الل عالق ة
كل من العقل والواقع م ن جھ ة أخ رى إنم ا يكش ف
تفاعلية بين الكتاب من جھة ,وبين ٍ
عن طبيعة الدور الحاسم الذي يلعبه «العق ل» ف ي إغن اء «النقل/الكت اب» عب ر تمكين ه
من فض شفرة ممكناته الكامنة ,وإنتاج داللته المتجددة ف ي واق ع ال يك ف ع ن التط ور
والنم اء؛ وإل ى الح د ال ذي يب دو مع ه العق ل مح دداً لفاعلي ة ال وحى وش ارطا ً لس يرورة
تعيﱡناته في العالم .وھنا فإن مركزية «العقل» تتجاوز مجرد حدود إثبات التنزيل -التي
وقف عندھا الخطاب السائد في اإلسالم مؤكداً على ضرورة أن يعزل العقل نفسه بع د
ذلك -1إلى بناء التأويل المحقق لفاعلية الوحي/التنزيل في التاريخ؛ وعلى نحو ال تق ف
في ه فاعلي ة العق ل عن د ح دود لحظ ة بعينھ ا ف ي مس ار ال وحي ،ب ل تص بح ج زءاً م ن
حضوره الخالﱠق الفاعل عبر الزمان.
والح ق أن مركزي ة العق ل تتج اوز مج رد ال دور الحاس م ال ذي يلعب ه ف ي إنت اج الدالل ة
المتجددة ضمن بناء واحدة من لحظات الوحي )القرآنية أو التوراتية مثالً( إل ى دخول ه
)أي العقل( في تركيب ال وحى كظ اھرة كليّ ة ش املة .ف إن تحل يالً للمنط ق ال ذي ين تظم
تطور الوحى كظاھرة كليّة ,تذوب داخلھا كل لحظاته الجزئية ,يكشف ع ن وق وع ھ ذا
التط ور بالكام ل ف ي قبض ة المنط ق الح اكم لتط ور العق ل؛ حي ث تك اد ك ل واح دة م ن
لحظات تطور الوحى أن تعك س طبيع ة بن اء ال وعي أو العق ل اإلنس اني المس اوق لھ ا.
وھكذا فإن إمكان التمييز بين صور حسية أو حتى أسطورية ,وأخرى مجاوزة للحسي
واألسطورى ف ي بن اء ظ اھرة ال وحى ف إن منط ق ذل ك التميي ز يق وم ف ي حقيق ة تط ور
ال وعى م ن الحس ي إل ى م ا يج اوزه .إن األم ر الحاس م ھن ا أن طبيع ة بن اء ال وحى
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وتحوالته في التاريخ مشروطة بجوھر ما العقل في تطوره ,أو أنھا تك ون حت ى تابع ة
له.
وإذا كان الترتيب الذي إستقر في اإلسالم للعالق ة ب ين العق ل والن ق عل ى نح و تترس خ
فيه تبعية العقل للنقل ,يتعارض -على ھذا النحو -مع الوضع الذي يفترضه الوحى في
جانبي ه الكل ي والجزئ ي لنظ ام العالق ة بينھم ا ,ف إن ذل ك ي دفع إل ى إفت راض أن الج ذر
المؤسس لعالقة تبعية العقل للنقل التي إستقرت ف ي اإلس الم إنم ا يق ع خ ارج ح دود م ا
فرضه الدين .وبالفعل فإن تحليالً يستقص ي األم ر يكش ف ع ن ض رورة اإلرت داد بھ ذا
الجذر المؤسس لتلك العالقة إلى أصوله الغائرة في قلب الثقاف ة الت ي يتس ع بناءھ ا لم ا
يج اوز اإلس الم ويتع داه .وألن فاعلي ة الثقاف ة تك ون -ض من ھ ذا اإلط ار -م ن خ الل
تحديدھا لنظام بناء العق ل ال ذي ينش أ داخلھ ا ،ف إن ذل ك يعن ى أن ثم ة ثقاف ة ق د بل ورت
عقالً سرعان ما قام ھو نفسه )أي ھذا العقل( بعزل نفسه وترسيخ تبعيته.
ث ينبثق داخل ثقافة م ا؛ وعل ى نح و يك ون
فإنه إذا كان العقل -أي عقل -ھو بمثابة حد ٍ
فيه تحليل تلك نظام الثقافة ھو بمثابة تحليل ,في العمق ،لبناء العق ل المتبل ور داخلھ ا -
وبما يعنيه ذلك من إسحالة أي قول عن العقل بمعزل عن الثقافة التي يتبلور فيھا -فإن
قول عن العق ل ف ي اإلس الم ال يمك ن أن ينبن ي بمع زل ع ن الق ول ف ي الثقاف ة الت ي
أي ٍ
تبل ور بحس ب نظامھ ا .2وإذ الب د أن يُص ار إل ى أن تل ك الثقاف ة الت ي تبل ور العق ل ف ي
اإلسالم داخلھا ،ال يمكن أن تكون إال «الثقاف ة اإلس المية» ب الطبع ،ف إن التميي ز ،ھن ا،
يبدو الزما ً حقاً ،بين مفھوم «الثقافة اإلسالمية» م ن جھ ة ،وب ين مفھ وم «الثقاف ة الت ي
سادت في اإلسالم» من جھة أخرى .فإذ ينصرف مفھوم «الثقافة اإلسالمية» إلى ذلك
الفضاء الرحب الفسيح الذي توزعت فيه أنساق شتى يعبر كل واحد منھا -إنطالقا ً م ن
موقعه التاريخي اإلجتماعي الخاص -عن رؤية للعالم تختلف عن تلك التي يعبر عنھ ا
اآلخ ر؛ ولك ن م ن دون أن يس عى الواح د منھ ا إل ى إقص اء اآلخ ر ونفي ه ،ب ل يتح اور
ويتفاعل مع غيره ،وبكيفية يحدد فيھا الواحد منھ ا اآلخ ر ويتح دد ب ه ف ي آن مع اً ،ف إن
مفھ وم «الثقاف ة الت ي س ادت ف ي اإلس الم» ينص رف إل ى م ا يك اد أن يك ون النق يض
الكامل لھذا المعن ى؛ وأعن ى م ن حي ث يحي ل إل ى أن واح داً م ن ھ ذه األنس اق ق د راح
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يُضيﱠق حدود ھذا الفضاء الرحب عبر اإلستيالء منفرداً على ساحته الواس عة بالكام ل؛
وأعنى ُمقصيا ً لغيره ،و ُملقيا ً به إلى خارج حدود األمة والملة معا ً .3وليس من شك ف ي
أن عقالً يتبلور ضمن سياق «التفاعلية» الت ي يحي ل إليھ ا مفھ وم «الثقاف ة اإلس المية»
المنفتح بال ضفاف؛ وإلى ح د إتس اعه لك ل م اجرى إنتاج ه داخ ل تل ك الثقاف ة ول و م ن
غي ر المس لمين ،الب د أن يختل ف ج ذريا ً ع ن عق ٍل يتبل ور ض من ح دود التس لطية الت ي
تالزم اإلقصائية الكامنة في مفھوم «الثقافة المھيمنة في اإلسالم».
وإذا كان ما جرى اإلصطالح على أنه العقل اإلسالمي قد تبل ور -لس وء الح ظ -داخ ل
فض اء نس ق الھيمن ة اإلقص ائي التس لطى ال ذي س اد اإلس الم وتخفﱠ ى -وھ و األخط ر-
تحت قناعه ،فإن ذلك يعنى إستحالة إعتباره «العقل اإلسالمي» ،بقدر م ا يص ح الق ول
بأنه «العقل ال ذي تحقق ت ل ه الس يادة العلي ا ف ي اإلس الم» .وھن ا يل زم التميي ز ب ين ك ال
المفھ ومين؛ وأعن ى م ن حي ث أن ه فيم ا يحص ر مفھ وم «العق ل اإلس المي» وص ف
«اإلسالمي» في عقل بعينه تحققت له السيادة في اإلسالم بالفعل ،وبحيث يبدو وكأن ه،
ال مج رد «عق ل» م ن ب ين عق ول أخ رى تتش ارك مع ه ف ي إظھ ار م ا ينط وي علي ه
اإلس الم -ال ذي تنتس ب إلي ه جميع ا ً -م ن ث راء وتن وع ،ب ل يك ون ھ و وح ده «العق ل
اإلسالمي» بألف الم العھ د؛ وذل ك إبت داء م ن كون ه العق ل ال ذي ص اغه -أو ب األحرى
فرضه -اإلسالم كأحد تجلياته ولوازمه ،4وبما يعني ه ذل ك م ن إحتك اره وح ده لوص ف
«اإلسالمي» ،وعلى نح و ك ان الب د مع ه أن يُلق ى بغي ره )منب وذاً وموص وما ً برذيلت ي
الخروج والھرطقة( خارج حدود ھذا الوصف ال ُمحتَ َكر .والحق أن ھذا المفھ وم ي ؤول
إلى إستحالة أن يقدر الوعى على اإلحاطة بمآالت العقل في اإلسالم؛ وأعنى من حيث
يرتد بأصل العقل ،إبت دا ًء م ن مطابقت ه م ع اإلس الم ،إل ى المث الي والمتع الي المف ارق،
وليس إلى ما جرى في تاريخه بالفعل .والحق أن األمر ال يتعل ق أب داً بعق ل ق د فرض ه
اإلسالم وكأنه أحد أسسه وأركانه؛ حيث ال وجود لمثل ھذا العقل أب داً ،بق در م ا يتعل ق
بعقل إتخذ من اإلسالم ساحة إلشتغاله وبناء ھيمنته.
وھنا ،بالذات ،تتبدى الكفاءة التفسيرية لمفھوم «العقل الذي ساد في اإلس الم»؛ وأعن ى
من حيث يتك ﱠشف عما يب دو وكأن ه ت اريخ تحقي ق ھ ذا العق ل لھيمنت ه وس يادته .وبحي ث
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ول أخ رى ،كان ت ممكن ة مثل ه ،ق د إرتف ع
يبدو -تبعا ً لھذا المفھوم -أن عقالً من بين عق ٍ
إلى مقام السيادة العليا في اإلسالم ،وذلك بفضل شروط ينبغى إلتماسھا داخل تاريخ ه،
ول يس أب داً خارج ه .وألن ه ق د راح يرتق ي إل ى ذل ك المق ام ،ل يس فق ط عب ر اإلقص اء
ال دؤوب للعق ول المغ ايرة عب ر وص مھا باإلبت داع والض الل ،ب ل وأيض ا ً عب ر ترس يخ
المخايلة بتطابقه وتماھيه مع مقدس اإلسالم الذي كان البد أن يستحيل ،تبعا ً لذلك ،إلى
مجرد ساحة لھيمنته المنفردة ،فإنه قد راح يُضيﱠق الساحة الرحبة لإلسالم ،وبحي ث ل م
تع د رقعتھ ا الواس عة تتج اوز الح دود الت ي يق ف عليھ ا ويفرض ھا ھ ذا العق ل الجام د
المغلق .وإذن فإنھا المطابق ة ،ال ب ين العق ل واإلس الم )بم ا ھ و النم وذج والمث ال( ،ب ل
بين العقل وتاريخه ،ھي ما يرسخه مفھوم «العقل الذي س اد ف ي اإلس الم» .والح ق أن
اإلرتداد بذلك العقل الذي تحققت له السيادة في اإلسالم ،إلى تاريخه الفعلي ول يس إل ى
ھوية مثالية مفت َرضة ،أو ب األحرى ٌمتخيﱠل ة ،ليكش ف ع ن عق ل يس عى إل ى إخف اء ذل ك
الت اريخ ال ُمثق ل بض روب م ن الص راع والتخف ي والمراوغ ة ،وذل ك ليخاي ل بأس باب
لھيمنته تسكن خارج ما يطفح به ھ ذا الت اريخ م ن عن ف ودن س؛ األم ر ال ذي تتحص ن
معه تلك الھيمنة ضد ما يجعلھا موضوعا ً للتفكيك واإلزاحة .والمالح ظ أن ت اريخ ھ ذا
العقل يكشف ،بجالء ،عن أنه لم يحقق الھيمنة ألنه كان وحده «اإلسالمي» ،بل إنه ق د
أص بح وح ده الموص وف بأن ه «اإلس المي» ألن ه ك ان ق د حق ق -ب األحرى -ھيمنت ه
المطلقة قبالً .ومن ھنا أنه لو كانت المصادفة قد حققت الھيمنة لعقل آخ ر غي ره ،لك ان
ھ ذا العق ل )األخ ر( -وعل ى ف رض ربط ه لھيمنت ه بط رد م ا س واه -ق د إحتك ر لنفس ه
وصف «اإلسالمي» ،وألصق بكل عقل سواه -ومن بينھا بالطبع ذلك )العقل المھيمن(
الذي ال يكف عن اإلدعاء بأنه ھو «اإلسالمي» وح ده  -وص مة «العق ل الھرطق ي».5
وإذ يدفع ذلك إلى تص ور أن ه ك ان ممكن ا ً أن ينبن ي عق ٌل آخ ر ف ي اإلس الم ،عل ى نح و
مغاير بالكلية لنظام ذلك العقل الذي تحققت له السيادة داخله بالفعل ،فإن لذلك اإلمك ان
أھميته القصوى ،وخصوصا ً م ع ال وعى بم ا س وف يجلي ه التحلي ل ،الحق اً ،م ن أن م ا
س اد ف ي اإلس الم )س واء ك ان نس قا ً ثقافي ا ً أوعق الً مقارن ا ً ل ه( ق د تبل ور مس كونا ً -
وللمفارقة -بروح ما جاء اإلسالم يسعى لرفعه ،بأكثر مم ا ك ان تجلي ا ً لج وھر اإلس الم
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نفسه .ومن ھنا أن تحقيق العقل الذي ساد في اإلسالم لھيمنته إنما يرتبط بتجاوب ه ،ف ي
العم ق ،ال م ع اإلس الم ،ب ل م ع نظ ام الثقاف ة التقلي دي ال ذي إنس رب م ن ع الم الب داوة
السابق عليه؛ وھو العالم ال ذي وص مه اإلس الم ،وللمفارق ة ،بالجاھلي ة .وھك ذا تترس خ
إس تحالة أي ق ول ع ن العق ل ف ي اإلس الم بمع زل ع ن المھ اد األنثروبول وجي األس بق
الذي يجد فيه ھذا العقل أصوله من جھة ،وبعيداً عن التاريخ الصراعي الذي حقق فيه
ھيمنته داخل اإلسالم ,من جھة أخرى.
ومن ھنا أن نقطة البدء في إكتناه نظام العقل الذي ساد في اإلسالم ،تنطلق م ن ال وعي
بما سبق اإللماح إليه من أنه يحمل مالمح عالم ما قبل اإلسالم .والغريب حقا ً أن يكون
العقل نفسه قد إستحال ،وإبتداءاً م ن مج رد تعريف ه ف ي اللغ ة ،إل ى س احة لإلص طراع
بين اإلسالم وبين الع الم الس ابق علي ه .6وھن ا يُش ار إل ى م ا س ربته اللغ ة ،عب ر س لطة
التسمية )التي ھي غير بريئة في معظم األحايين( ،إلى العقل من مالمح الع الم الس ابق
على اإلسالم؛ والتي يبدو أنھا لم تفارق طبيع ة بنائ ه حت ى اآلن .ف إذ العق ل ،ف ي اللغ ة،
«مأخوذ من عقال البعير )ألن ه( يمن ع ذوي العق ول م ن الع دول ع ن س واء الس بيل»7؛
ف إن ذل ك يكش ف ع ن مركزي ة ال دور ال ذي لعبت ه الب داوة ف ي تحدي د العق ل من ذ الب دء؛
وأعني من حيث جعلت البعير- 8ال ذي ھ و مرك ز محيطھ ا وأس اس وجودھ ا كل ه -ھ و
أساس التحديد اللغوي للعقل وأصله .ولسوء الحظ فإن األمر لم يقف عند مجرد تحدي د
البداوة للعقل «لغويا ً» ،بل ويتجاوز إلى الدور الذي لعبته في تحدي ده «بنيوي ا ً» أيض اً؛
وبما يعنيه ذل ك م ن أن بني ة العق ل ونظام ه الك امن ھ ي إنعك اس ،ف ي الج وھر ،لنظ ام
عالم البداوة .وھنا فإنه إذا كان التحديد اللغوي للعق ل ق د جع ل من ه «قي داً» إبت داءاً م ن
إشتقاقه من «عقال البعير» ،فإنه قد تحدد بنيويا ً -وقبل ذلك وظيفي ا ً -كقي د يكب ل حامل ه
بس لطة اآلب اء األوائ ل واألس الف الغ ابرين .ورغ م م ا يب دو م ن إنس راب ھ ذا النظ ام
البنيوي للعقل إلى العقل المھيمن في اإلسالم ،فإن المفارقة تنبثق زاعقة ،من حقيقة أن
المجال التداولي للفظة العقل في القرآن؛ الذي ھو نص اإلسالم التأسيس ي األول ،يك اد
ينطوى على ما يناقض الداللة الظاھرة لذات اللفظة في اللغة؛ والتي تطفح بما يربطھا
بعالم البداوة .فإنه إذا كانت داللة اللفظة الظاھرة في اللغ ة تنط وي عل ى م ا ي دنيھا م ن
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معنى «القي د أو س لطة الض بط المفروض ة م ن الخ ارج»؛ وأعن ى م ن حي ث أن عق ال
البعي ر الم أخوذة من ه اللفظ ة ،ھ و قي ٌد ي تم ربط ه م ن الخ ارج ،ول يس ق وة تحدي د م ن
ال داخل ،ف إن ت داول اللفظ ة ،ف ي الق رآن ،يحي ل إل ى تص ور العق ل ،ال بحس بانه «فع ل
تقييد» ،بل بما ھو «فاعلية إدراك»9؛ وعل ى النح و ال ذي يدني ه -بدالل ة فع ل اإلدراك-
من أن يكون ،في الجوھر« ،فعل تحرير» ،وبما يتجاوب مع تصور الدين نفسه كفعل
تحرير في األساس .والحق أنه وحتى حين بدا أن ثمة من راح يشتق تسمية العق ل م ن
فعله ،ألنه إنما قد « ُس مي عق الً ألن ه يعق ل ص احبه ع ن الت ورط ف ي المھال ك» ،10ف إن
دالل ة الض بط والتقيي د ل م تف ارق ھ ذا اإلش تقاق ب دوره؛ وبم ا يعني ه ذل ك م ن الھيمن ة
الكاملة لتصور العقل ،في اللغة ،كقوة «للتقييد الس لوكي واألخالق ي» ،ف ي ح ين يغل ب
تصوره كفاعلية «إدراك -وبالتالي تحرير -معرفي» في القرآن .11وبالطبع فإن العق ل
يكون ،ضمن ھذا السياق ،قوة تحرير م ن «س لطة اآلب اء الغ ابرين» الت ي حم ل عليھ ا
القرآن بال ھوادة ألنھا كان ت الع ائق األھ م أم ام اإلنص ات لوحي ه ،وھ ى الس لطة الت ي
إقتضت صوغا ً للعقل ،في عالم البداوة الس ابق ،كقي د ال يس مح لحامل ه بغي ر الخض وع
لسطوتھا .12وھكذا يكون اإللحاح على التقيﱡد بس لطة األس الف ،ف ي مقاب ل الس عي إل ى
نقضھا والتحرر من سطوتھا ھو جوھر التقابل بين عالمين وتص ورين للعق ل13؛ وبم ا
يؤكده ذلك من أن تاريخ الواحد من العقل أوالواقع ،يكاد أن يكون تاريخا ً لآلخر.
وبالرغم مما يب دو وك أن الق رآن ،ھك ذا ،ق د راح يس عى إل ى ترس يخ دالل ة للعق ل عل ى
أنقاض داللة ترسﱠخت عل ى م دى الق رون ق بالً ،فإن ه يب دو -وللمفارق ة -أن تل ك الدالل ة
التي إتجه القصد إل ى إزاحتھ ا ق د إخترق ت اإلس الم ،ولعب ت دوراً مركزي ا ً ف ي ص وغ
العقل الذي ساد داخله .وألنه كان لزام ا ً أن يتبل ور ھ ذا العق ل ح امالً -كالوش م ال ذي ال
ينمحي -لثوابت العالم الذي إنبثق فيه ،فإن وعيا ً بطبائع عالم الب داوة يك ون ھ و الس بيل
إلى إكتناه نظام ھذا الع الم وس ياق تش ﱡكله وإنبنائ ه .وإذ تش ير طب ائع العم ران الب دوى،
بحسب أھم ُمنظﱠريه على اإلطالق ،إل ى أن الع رب «بطبيع ة الت وحش ال ذي ف يھم أھ ل
إنتھاب وعيث ،ينتھبون ما قدروا عليه من غير مغالبة وال ركوب خطر ،ويفرون إلى
منتجعھم بالقفر ،وال يذھبون إلى المزاحفة والمحاربة إال إذا دفع وا ب ذلك ع ن أنفس ھم.
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فك ل معق ل أو مستص عب عل يھم فھ م ت اركوه إل ى م ا يس ھل عن ه ،وال يعرض ون ل ه.
والقبائل الممتنعة عليھم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثھم وفس ادھم ،ألنھ م ال يتنس مون
إل يھم الھض اب ،وال يركب ون الص عاب ،وال يح اولون الخط ر .وأم ا البس ائط مت ى
إقتدروا عليھا بفقدان الحامية وضعف الدولة ،فھى نھب لھ م وطعم ة ألكلھ م ،ي رددون
عليھ ا الغ ارة والنھ ب والزح ف لس ھولتھا عل يھم ،إل ى أن يص بح أھلھ ا ُم َغلﱠب ين
لھم....فطبيع تھم إنتھ اب م ا ف ي أي دي الن اس ،وأن رزقھ م ف ي ظ الل رم احھم ،ول يس
عندھم في أخذ أموال الناس حد ينتھون إليه ،بل كلما إمت دت أعي نھم إل ى م ال أو مت اع
أو م اعون إنتھب وه» ،14ف إن ذل ك يكش ف ع ن أن الب داوة ،كأح د أنم اط العم ران ،ل م
تعرف إال التعيﱡش على «الجاھز» الذي ينتجه الغير ،ومن دون أن تتجاوز «الفاعلية»
التي يمارسھا البدوي ،في إطار نمط عمرانه ،ح دود إنتھ اب ھ ذا الج اھز وإس تھالكه،
ليس فقط من دون حد ينتھى إليه في ذلك ،بل ومن دون معاناة أي جھد تقريب ا ً .فھ و إذ
يمارس اإلنتھاب «من غير مغالب ة وال رك وب خط ر) ،ألن( ك ل معق ل أو مستص عب
عليه فھو تاركه إلى ما يسھل عنه» ،فإنه يكون بذلك قد تن ﱠزل بما يمارسه م ن الفاعلي ة
إل ى الح دود ال دنيا؛ وأعن ى إل ى مج رد نم ط م ن اإلس تھالك المج اني ال رخيص وغي ر
المكلﱢف .والحق أن فاعلية تقوم على مبدأ «اقتصاد الجھد» ،و تنعدم إنتاجيتھا إل ى ھ ذا
الحد ،الب د أن تك ون م ن قبي ل «الفاعلي ة الس لبية»؛ الت ي تخاي ل لص احبھا بفاعلي ة م ا،
ولكنھ ا فاعلي ة ال ت ؤثر ف ي الع الم ،وال ت ؤول إل ى تغيي ره ،ب ل تنتھ ى ب األحرى -
وللمفارق ة -إل ى تخريب ه .15وإذ يب دو ،ھك ذا ،أن فاعلي ة «اإلنتھ اب» ال تتج اوز ح دود
إستھالك ما أنتجه الغير بفعله ،فإنھا تكاد تنعكس كليا ً في فاعلية «الكسب» األش عري؛
بما ھي محض إكتساب ،أو حتى إستھالك ،لفعل ﷲ16؛ وأعنى من حيث يبدو اإلنس ان
ف ي الح الين كمج رد عال ة عل ى فع ل غي ره .وم ن ھن ا إمك ان المص ير إل ى أن فاعلي ة
«البداوة» ال ُمختَ َزلة ف ي إنتھ اب واس تھالك نت اج الغي ر ،ھ ي األص ل ف ي م ا سيرس خه
النسق األشعرى المھيمن في اإلسالم من فاعلية «إكتس اب أو اس تھالك» فع ل الغي ر؛
على أن يكون مفھوما ً أن «الغير» ھنا ھو «ﷲ» ھذه المرة .لكنه وفيم ا ت رتبط فاعلي ة
«اإلنتھاب» ،ف ي ح ال الب داوة ،بطب ائع العم ران المحتوم ة ،ف إن فاعلي ة «اإلكتس اب»

8

سوف تتقنﱠع في النسق األشعري ،وراء ما ي ﱠدعيه من القصد إلى إثبات الفاعلي ة مطلق ة
وكليﱢة

وحده .17وأيا ً ما كان القصد ،فإنه يبدو أن النسق لم يفعل -في الحقيق ة -إال أن

راح يخفى «األنثروبولوجي» وراء قداسة «الديني»؛ ومن ھنا ما يبدو م ن أن ه ك ان -
عبر ھذا اإلخفاء الذي تواتر حصوله في أكثر من سياق؛ وخصوصا ً فيما يتعل ق ببن اء
نظام كل من «العقل» و«السياسة» بالذات -آداة البداوة في إختراق اإلسالم.
وليس م ن ش ك ف ي أن عق الً ينبث ق ف ي س ياق ھ ذا العم ران وثقافت ه؛ والت ي ھ ي ،ھن ا،
الثقاف ة ب المعنى األنثروبول وجى الواس ع ال ذي يتع دى ويس بق الش كل المكت وب ال ذي
أخذته بعد ذلك في اإلسالم ،ال يمكن أن يكون إال عقل تفكير بالجاھز والمجاني )ال ذي
صبْ ( ,أو بعبارة الشاطبي -السابق ذكرھا« -عقل الرك ون إل ى
ال يكون نتاج جھد أو نَ َ
التقلي د ,ال ج واب الس ؤال» .والح ق أن ه يب دو جلي ا ً أن نم ط المع اش الب دوي ق د عك س
نفسه كامالً على نمط التفكير ونظام العقل المتبلور داخله .وھكذا فإن نمط العيش على
«الجاھز» الذي أنتجه الغير؛ وھو النمط الذي طب ع العم ران الب دوي تمام اً ،ق د إقت رن
به نمط في التفكير بالج اھز ال ذي ھ و م أثور األس الف وأخب ارھم .وض من س ياق ھ ذا
الع يش عل ى الج اھز والتفكي ر ب ه ،فإن ه إذا ك ان ھ ذا العم ران ل م يع رف ف ي المع اش،
وبحس ب م ا الح آنف اً ،إال فاعلي ة «النھ ب» ،فإن ه ل ن يع رف ،ف ي التفكي ر ،إال فاعلي ة
التقليد و«النقل»؛ وذلك م ن حي ث ال يمك ن أن يك ون «الج اھز» إال موض وعا ً لمج رد
النھب )في المعاش( والتقلي د والنق ل )ف ي التفكي ر( فحس ب .وھك ذا يتج اوب «النھ ب»
كش كل ف ي المع اش ،م ع «النق ل والتقلي د» كآلي ة إنت اج للمعرف ة؛ وأعن ي م ن حي ث ال
يعرف المرء بحسبھما إال إستھالك وتداول م ا ينتج ه الغي ر ،18وم ن جھ ة أخ رى ف إن
كنمط للمعرفة يتسق تماما ً -بل لعله يتوح د بحس ب اإلش تقاق م ن نف س الج ذر
«النقل»
ٍ
اللغوي -مع «التنقل» كش كل ف ي المع اش الب دوي .ب ل إن ثم ة م ن مض ى إل ى أن ھ ذا
وحظ أن «تفكي ر الب دوي
«التنقﱡل» ذاته ھو خصيصة جوھري ة لتفكي ر الب داوة؛ حي ث ل ِ
يتمي ز بالتنق ل دون أن يھ تم ب الروابط ب ين األش ياء ،ف إذا وص ف بعي راً م ثالً ،فق د يب دأ
بذكر أذنه ثم ذيله ،ثم يعود إلى وصف رأسه ورجل ه وس نامه ،وھ و ي دقق ف ي وص ف
كل ھذه األش ياء ت دقيقا ً رائع اً ،ولكن ه ال يتب ع طريق ا ً منطقي ا ً ف ي تسلس ل األج زاء الت ي
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يصفھا؛ ھذا إلى أنك لو قرأت وصفه للبعير ولم تك ن ق د رأيت ه ،فإن ك قلم ا تس تطيع أن
تتصوره من وصفه» .19إن ذلك يعنى أن الفعل المعرفي ال ُمقارن للبداوة قد إنبنى ،من
جھة ،على «النقل عن» وعلى «التنقﱡ ل ب ين» م ن جھ ة أخ رى؛ وبم ا ي رتبط بھم ا م ن
غياب الوعي بالروابط بين األشياء.
وغني عن البيان أن الطبيعة النقلية للفعل المعرفي ال ُمق ارن للب داوة ك ان الب د أن تح دد
ﱞ
طبيعة اإلنتاج المعرفى الص ادر عنھ ا .وم ن ھن ا أن المع ارف الت ي أنتجتھ ا الب داوة ال
تجاوز حدود «األخبار ومعرف ة الس ير واألعص ار»؛ حي ث «عل م الع رب ال ذي ك انوا
يفتخرون به )ھو( علم لسانھم ونظم األشعار ،وتأليف الخط ب وعل م األخب ار ومعرف ة
السير واألعصار .قال الھمداني :ليس يوصل إلى أحد خبر م ن أخب ار الع رب والعج م
إال بالعرب ،وذلك أن من سكن بمكة أحاطوا بعلم العرب العاربة وأخبار أھل الكت اب،
وك انوا ي دخلون ال بالد للتج ارات فيعرف ون أخب ار الن اس ،وك ذلك م ن س كن الحي رة
وجاور األعاجم علم أخبارھم وأيام حمير ومسيرھا في البالد ،وكذلك م ن س كن الش ام
خبﱠر بأخبار الروم وبني إسرائيل واليونان ،وم ن وق ع ف ي البح رين وعم ان فعن ه آت ت
أخبار السند والھند وفارس ،ومن سكن اليمن وعلم أخبار الملوك جميع ا ً ألن ه ك ان ف ي
ظل الملوك السيارة» .20وھكذا فإن جل ما تواتر عن العرب أنھم «نقلة» أخبار ،وأن ه
ال شئ يجرى تداوله في إطار عمرانھم إال «علم األخبار ومعرفة السير واألعصار».
وألن تداولھم ھذا النمط م ن «المعرف ة اإلخباري ة» ك ان م ن قبي ل الت داول الش فاھي -
حي ث ل م ت وفر طب ائع ھ ذا العم ران المترﱢح ل الش روط الالزم ة لظھ ور الكتاب ة الت ي
ت رتبط ب العمران المس تقر -فإن ه ك ان الب د أن يجع ل م ن «الع رب أص حاب حف ظ
ورواية» ،بل وحتى «أحفظ الن اس بالجمل ة» .21وض من س ياق م ا ج رى التأكي د علي ه
من اإلرتباط بين المعرفي والوجودي أو المعاشى ،فإنه يبدو وكأن «الحفظ» ق د تبل ور
بم ا ھ و نم ط مع اش؛ وأعن ى م ن حي ث أن ه ك ان آداتھ م الت ي «ض بطوا بھ ا أنس ابھم
ب
وأس ماء فرس انھم ال ذين نزل وا ف ي مي ادين ح روبھم ،وأنھ م م ن أي قبيل ة وإل ى أي أ ٍ
ينتھون من اآلباء األولين وأس الفھم الس ابقين» .22فل م تك ن تل ك المعرف ة ،بحس ب إب ن
خلدون ،مقصودة لذاتھا ،بل لما ت ؤدي إلي ه «م ن النع رة والقَ َود وحم ل ال ديات وس ائر
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األحوال» 23التي يس تحيل دونھ ا الع يش ف ي الب وادي والقف ار .ولع ل ذل ك يعن ى أن م ا
تبلور في ھذا المھاد األنثروبولوجى البدئي من «العقل النقلي اإلخباري»؛ ال ذي تح دد
مجال إشتغاله بمأثور األسالف ،وأخبار الغير ،لم يك ن مج رد ض رورة معرفي ة فق ط،
بقدر ما كان ضرورة وجودية ومعاشية في األساس.
ولعل إنسراب ھذا العقل إلى اإلسالم ال يرتبط فحسب بما صار إليه عمر بن الخط اب
من إن «األعراب ھم أص ل الع رب وم ادة اإلس الم»24؛ وبحي ث يب دو ت أثير األع راب
حاضراً بقوة في «العرب» بما ھم أصلھم ،وفى «اإلسالم» بما ھم مادته ،بل و يتعل ق
أيضا ً بما يبدو من أن العرب ،حين خرجوا من باديتھم ليستقروا في مواطن الحض ارة
الجديدة التي فتحھا اإلسالم ،قد أخذوا معھم نظام عمرانھم ،25ومعه -ال محالة -طابع ه
األثي ر؛ وأعن ى ب ه إس تھالك الج اھز مجلوب ا ً م ن الغي ر ،م ن دون معان اة جھ د أو
ص بْ « ،26ولھ ذا نج د أوط ان الع رب وم ا ملك وه ف ي اإلس الم قلي ل الص نائع بالجمل ة
نَ َ
حت ى تُجل ب م ن قط ر آخ ر» .27وإذ تكش ف عب ارة إب ن خل دون ع ن حقيق ة أن نظ ام
وطب ائع العم ران الب دوي ق د تع ﱠدت «أوط ان الع رب» إل ى «م ا ملك وه ف ي اإلس الم»
ك ذلك؛ وبم ا يعني ه ذل ك م ن إس تمرار نف س نم ط المع اش ،فإن ه ،وعب ر التو ّس ع بدالل ة
«الص نائع» عن ده لتش مل «المع ارف» ،يمك ن المص ير إل ى أن نم ط التفكي ر ال ُمق ارن
لذلك النمط المعاشي قد إستمر أيضاً؛ وأعني بما ھو تفكير نقلي في الجوھر .ومن ھن ا
م ا الحظ ه إب ن خل دون ،نفس ه ،م ن الھيمن ة الكامل ة لھ ذا الط ابع النقل ي ،ف ي إنت اج
المعرفة ،على ما أنتجه العرب من معارف ف ي «أول المل ة» الت ي «ل م يك ن فيھ ا عل م
وال صناعة لمقتضى أحوال السذاجة الب داوة ،وإنم ا أحك ام الش ريعة ،الت ي ھ ي أوام ر
ﷲ ونواھي ه ،ك ان الرج ال ينقلونھ ا ف ي ص دورھم وق د عرف وا مآخ ذھا م ن الكت اب
والسنة بما تلقوه م ن ص احب الش رع وأص حابه ،والق وم يومئ ذ ع رب ل م يعرف وا أم ر
التعليم والتأليف والتدوين ،وال ُدفعوا إليه ،وال دع تھم إلي ه حاج ة .وج رى األم ر عل ى
ذلك زمن الصحابة والتابعين ،وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله الق راء ،أي
الذين يق رأون الكت اب وليس وا أمي ين ،ألن األمي ة يومئ ذ ص فة عام ة ف ي الص حابة بم ا
كانوا عربا ً» .28وحين ب دا أن المع ارف ق د إنش عبت وتض خمت عل ى نح و راح يعج ز
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معه النقل «الشفاھي» عن إستيعابھا ،وبحيث إقتضى األم ر تأسيس ا ً للعل م وت دوينا ً ل ه،
فإن «النقلية» الطابعة لعقل البداوة قد حالت بين العرب وبين اإلس ھام الفاع ل ف ي تل ك
الحرك ة التأسيس ية «فص ارت العل وم ل ذلك حض رية ،وبَ ُع َد عنھ ا الع رب وع ن
س وقھا» .29ورغ م م ا ب دا م ن أن إب ن خل دون ق د راح يل تمس تفس يراً ل ذلك ف ي
«السياسة»؛ حيث العرب ،عل ى قول ه ،ق د «ش غلتھم الرياس ة ف ي الدول ة العباس ية وم ا
ُدفع وا إلي ه م ن القي ام بالمل ك ع ن القي ام ب العلم» فإن ه س رعان م ا ت دارك نفس ه ،مرت داً
باألمر إلى «ما يلحقھم من اآلنفة ع ن إنتح ال العل م بم ا ص ار م ن جمل ة الص نائع»30؛
وبما يعنيه ذلك من أن اآلنفة المنس ربة م ن ع الم الب داوة ،م ن إنتح ال الص نائع والقي ام
بھا ،واإلكتفاء -بدالً من ذلك -بمجرد اإلستھالك ،من غير جھد ،للجاھز المجل وب م ن
الغير منھا ،كان ت ھ ي األص ل ف ي «إبتع اد الع رب ع ن العل وم وع ن س وقھا» ,ول يس
مجرد القيام بأعباء ال ُملك والسياسة.
وإذ يبدو ،ھك ذا ،أن نم ط المع اش الب دوي ق د عك س نفس ه عل ى بن اء العق ل ،ف ي ش كل
«تفكي ر بالج اھز» ,فإن ه يل وح ،بالمث ل ،أن نظ ام إنبن اء القبيل ة )وھ ى الوح دة
السوسيوسياسية في العمران الب دوي( ق د راح ،ب دوره ،ي نعكس ك امالً ف ي نظ ام تبن ين
العقل .وھنا فإنه إذا كان مفھوم «األصل األول» يحتل موقعا ً مركزيا ً في بن اء القبيل ة؛
ب» تنتھي إليه من اآلباء األولين ،ھو أص ل وجودھ ا
وأعنى إبتدا ًء من تخلﱡقھا حول «أ ٍ
ومركزه )ومن ھنا ما يحتله مفھوم األصل ف ي النس ب م ن ھيمن ة ،ال تقب ل الزحزح ة،
في الذاكرة العربية( ،فإن ذلك يتجاوب ،على نحو كام ل ،م ع تص ور العق ل «ال ينبن ي
على غير أصل على اإلطالق»؛ وبما يعنيه ذل ك م ن أن مركزي ة «األص ل» ف ي بن اء
القبيلة ،تتجاوب مع -أو حتى تؤول إلى -مركزيته في بناء العقل .وھنا فإنه إذا كان ق د
تم تديين نمط المعاش البدوي القائم على إنتھاب الج اھز م ن الغي ر؛ وأعن ي م ن حي ث
إعتب ار الغص ب م ن قبي ل ال رزق ،فإن ه س وف ي تم بالمث ل إض فاء قداس ة ال دين عل ى
«األص ل ف ي النس ب» .ويُش ار ھن ا إل ى «إن الرس ول الك ريم ال ذي ن ادى ف ي خطب ة
ال وداع :إن م آثر الجاھلي ة موض وعة ،فلت ذھب نخ وة الجاھلي ة وفخرھ ا باآلب اء ,ك ان
نفسه حريصا ً على حفظ األنساب ،ولذلك قال :أنا النبي ال ك ذب ،أن ا إب ن عب دالمطلب.
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وكان يفخر بقومه فيقول :نحن بنوالنضر بن كنانة ،ثم يذكر بأن ﷲ جعل العرب بيوت ا ً
«فجعلن ي ف ي خي رھم بيت ا ً» ،ب ل ك ان يخش ى أن يل وث نس به .فق د إس تأذنه ح ﱠس ان ف ي
ھجاء المشركين ،فقال له :كيف بنسبي؟ ,قال حسﱠان :أل ُسلﱠنك منھم كما يُسلﱡ الشعر من
العجين .وكان الرس ول كثي راً م ا ي ذكر أفخ اذ األنص ار ويفاض ل بي نھم» .31ورغ م م ا
يبدو من أن األمر -بحسب النص -يتجاوز مجرد ذك ر النس ب إل ى حفظ ه والفخ ر ب ه،
فإن ما ينسبه المصدر ذاته إلى الرسول من الق ول «ل يس رج ل إ ﱡدع ى لغي ر أبي ه وھ و
يعلم ه إال كف ر ب ا  ،وم ن إ ﱠدع ى قوم ا ً ل يس ل ه ف يھم نس ب فليتب وأ مقع ده م ن الن ار»؛
كفر ب ا  ،إل ى أن اإلق رار باألص ل ف ي
سوف يؤول ،بداللة إعتبار الكفر باألب بمثابة ٍ
النسب يوازى اإلقرار با في المعتقد؛ وبما يعنيه ذلك م ن أن إنك ار األص ل ھ و ،ف ي
حقيقت ه ،إنك ا ٌر لل دين ،ي ؤول بص احبه إل ى الخس ران المب ين .32وھك ذا راح
«األنثروبول وجى» يواص ل -عب ر ھ ذا اإلنتق ال بمركزي ة األص ل م ن «النس ب» إل ى
«المعتقد» -دورة تخفيه وراء «الديني» ،وعلى لسان النبي ،صاحب السلطة العليا في
اإلسالم ھذه المرة .وبالطبع فإن ھذا التخفي قد أتاح لمفھوم األصل أن يتس لل م ن بن اء
القبيلة إلى بناء العق ل ف ي اإلس الم؛ وبكيفي ة راح ت معھ ا «األبوي ة»؛ بم ا ھ ي تمرّك ٌز
حول اآلب/األصل؛ كسلطة أولى ال سبيل لإلنفالت من سطوتھا أبداً ،تتح ول م ن بن اء
مجتمعي إلى بناء معرفي عقلي ،لم يزل ھو الحاكم ل آلن ,رغ م غي اب القاع دة المادي ة
المؤسسة والحاملة له.
المجتمعية
ِ
وھكذا فإنه وحت ى فيم ا يتعل ق ب العلوم الت ي أنتجھ ا الحض ر ج اھزة ليفي د منھ ا الع رب
الذين إنشغلوا عنھا بالملك والسياسة ،أو منع تھم عنھ ا آنف ة الب داوة ،ف إن م ا تحقق ت ل ه
الغلبة والسيادة من بين ھذه العلوم ،داخل م ا ُع رف بالثقاف ة اإلس المية ،ل م يك ن إال م ا
يتج اوب منھ ا م ع نظ ام العق ل ال ذي إنبن ى بحس ب بن اء القبيل ة المتمرك ز ح ول س لطة
األب .وأعني بالطبع أن «النموذج المعرفي» ال ذي غل ب عل ى بن اء تل ك العل وم؛ وھ و
نموذج التمركز حول سلطة «نص أو أصل أول» ھو أساس كل معرفة ،33ال يعدو أن
يكون إمتداداً ،في العمق ،لتمحور بناء القبيل ة ،ح ول س لطة «أب أول» ھ و أص ل ك ل
وجودھا المادي والمعنوي .وبالطبع فإنه كان البد من طرد وإقصاء كل ما يمثل تحديا ً
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لنظام ذل ك النم وذج الغال ب ،ال إل ى خ ارج مج ال الثقاف ة فق ط ،ب ل وإل ى خ ارج إط ار
األمة والملة أيضا ً.
والمالحظ فيما يتعلق بالتحول م ن الب داوة إل ى اإلس الم ،أن ه ك ان تح والً م ن مض مون
يشتغل عليه العقل إلى مضمون آخر فقط ،وأما آليات ونظام إشتغال ھذا العقل فإنھا قد
ظلت ھي نفسھا من دون تغيير؛ وأعنى أنه قد ظ ل يش تغل بآلي ة نق ل الج اھز والتفكي ر
به ،وظل نظامه يعكس تقيﱡده بسلطة متقدمة ومسلﱠم بھا تقوم خارجه .وفق ط م ع تح وير
طفي ف ج رى التح ول بمقتض اه م ن «الج اھز» الخ اص بس لف غ ابرين ل م يكون وا
جاھز آخر بديل يخص س لفا ً ق ريبين ص الحين ،كم ا ج رى اإلنتق ال م ن
صالحين ،إلى
ٍ
س لطة «الع رف» إل ى س لطة «ال نص» .34وھك ذا يك ون العق ل الب دوي ق د أح ال
النص/الوحى إلى سلطة ُمقَيد ِة للعقل في اإلسالم؛ وأعني م ن حي ث ج رى تص ور ھ ذا
«العقل غير مستقل ألبت ة ،وال ينبن ي عل ى غي ر أص ل ،وإنم ا ينبن ي عل ى أص ل متق دم
مس لﱠم عل ى اإلط الق» ،35وذل ك بمث ل م ا ك ان ،العق ل الب دوي نفس هُ ،مقَيَ داً بس لطة
الس لف/العرف؛ ال ذي ال يف ارق ،ب دوره ،موق ع األص ل المتق دم .36والغري ب حق ا ً أن
تكون تلك اإلحالة قد تآدت إلى اإلنحراف بالنص/الوحي عن الموقع ال ذي أراده لنفس ه
كنقطة إبتداء لضروب من التفكي ر ال واعي الح ر ،ول يس أب داً كس لطة تقيي د ،الب د أنھ ا
سوف تؤول إل ى تقيي د ،ب ل وحت ى تبدي د ،النص/ال وحى نفس ه ،وذل ك ح ين تُقيﱢ د العق ل
الذي ھو األصل فيما يتمتع به ھذا النص/الوحى من خصوبة وحياة ،وذل ك بم ا يس مح
له من التفتح عن ثراء ما يحويه ويضمره من ممكنات كامنة .وإذ يعنى ذلك أن ال نص
أو الوحي لم يضع نفسه كسلطة أو كمعط ى أول ُمقيﱢ د للعق ل ،37بق در م ا إن ه ق د ج رى
فرض ذلك الوضع عليه من الثقافة )ب المعنى األنثروبول وجي( المھيمن ة خارج ه ،ف إن
ذلك يؤول إلى أن كسر سطوة عقل البداوة ،ھو بمثاب ة تحري ٍر لل نص )أو ال وحي( م ن
وضع يح ول دون أن تك ون ل ه حيات ه الحق ة ،والت ي ال يمك ن أن تك ون إال ،وتل ك ھ ي
المفارقة ،بأن يكون نقطة إنطالق لضروب م ن التفكي ر اإلب داعي الخ الﱠق؛ ول يس بم ا
ھو سلطة تعوق ھذا النوع من التفكير بحسب التصور السائد.
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وإذ يب دو ،ھك ذا ،أن «العق ل األنثروبول وجى» ق د راح عب ر م ا ج رى م ن اإلب داالت،
عل ى ص عيد المض مون )إنتق االً م ن «م أثور» األس الف إل ى «ن ص» ال وحى( وعل ى
صعيد النظام )تحوالً من سلطة «األب» في القبيل ة إل ى س لطة «األص ل» ف ي التفكي ر
يحيل نفسه -من خ الل آلي ات التخفّ ي والمراوغ ة -إل ى م ا يب دو أن ه «العق ل
والثقافة(ِ ،
الديني» ،ليكتسب عبر ھذا التخفي وراء المتسامي الدينى ما له من القداسة والحص انة
وغني عن البيان أن ه ق د راح ب ذلك يحت ل
التي يتحصن وراءھا من أي نقد أو مساءلة.
ﱞ
موقع السيادة العليا في اإلسالم ،وبكيفي ة راح معھ ا يعي د إنت اج نفس ه م ن دون إنقط اع
حتى اآلن؛ وأعنى حتى مع غياب قاعدة البداوة المادية الحامل ة ل ه ف ي الواق ع .والح ق
أن األم ر ل م يق ف عن د مج رد إع ادة إنت اج ھ ذا العق ل لذات ه فحس ب ،ب ل وتج اوز إل ى
إنجاز عملية تأسيسه النظري والمفھومي داخل نصوص اآلباء الكب ار م ن بن اة الثقاف ة
في اإلسالم؛ وأعنى عند كل من الش افعى واألش عرى بال ذات الل ذين إس تقرت عبرھم ا
تبعية العقل الكاملة للنقل.
« - 1عند ھذا ينقطع كالم المتكلم وينتھي تصرﱡ ف العقل ,بل العقل يدل على صدق النبي ,ثم يعزل نفس ه ,ويعت رف
بأنه يتلق ى م ن النب ي ب القبول» .انظ ر :الغزال ي :المستص فى ف ي عل م األص ول ،ترتي ب وض بط :محم د عبدالس الم
عبدالشافي )دار الكتب العلمية( بيروت ,ط1993 ,1م ,ص  .6وبالرغم مما يبدو من أن الغزالي يجع ل ھ ذا الع زل
للعقل ,واإلكتفاء بالتلقﱢي عن النبي مقصوراً على «م ا يقول ه ف ي ﷲ والي وم اآلخ ر مم ا ال يس تقل العق ل بدرك ه ,وال
يقضى أيضا ً بإستحالته» ,فإنه يبدو أن «ما ال يستقل العقل بدركه» لم يقف -بحسب الخط اب األش عري ال ذي يفك ر
الغزالي داخله -عند حد القول في ﷲ واليوم اآلخ ر ,ب ل إن ه ق د تع دى ھ ذا «الغيب ي واألُخ روي» إل ى أم ور دنيوي ة
خالصة .ويؤكد ذلك ما صار إليه أحد الكبار من بُناة الخطاب األشعرى األوائ ل؛ وأعن ى ب ه الب اقالني ال ذي مض ى
إلى أن الناس «إنما ھجموا على العالم بغتة ,وليس في دالئل عقولھم م ا يعرف ون ب ه األغذي ة م ن األدوي ة والس موم
القاتلة ,وال في مشاھداتھم وسائر حواسھم ما يدل على ذلك أو يُحسﱡ به معرفة ما تحتاج إليه من ھذا الباب ,وال ھو
مما يُعرف بإضطرار .فإن قالوا :إنما أدرك الناس ذلك قديما ً وعرفوه باإلمتحان والتجرب ة عل ى أجس امھم وأجس ام
أمث الھم م ن بن ي آدم ,وعل ى أجس ام غي ر الن اس م ن الحي وان م ن نح و الك الب وال ذئاب وال دواب وأجن اس الطي ر
وغيرھم من الحيوان .قيل لھم  :فھذا ُمخرج للقديم )ﷲ( سبحانه عن الحكمة ,ألن ه ق د ك ان ق ادراً عن دنا وعن دكم أن
يعرّفھم الس مومات وي وقفھم عل ى اإلغت ذاء بم ا في ه ص الح أجس امھم واألدوي ة الت ي عن د تناولھ ا ت زول أمراض ھم
وأسقامھم ,فيغنيھم ذلك عن إتالف أنفس ھم وأمث الھم )وغي رھم م ن الحي وان( وذھ اب كثي ر م نھم باإلمتح ان وط ول
التجرب ة).....وذلك( يوج ب أن يك ون العل م بھ ذا الش أن الجس يم والخط ب العظ يم غي ر ُمن ال وال ُم درك م ن جھ ة
العقول )والتجارب(؛ وأن الناس ُمحتاجون في ذلك إلى سمع وتوقي ف؛ وأن الواج ب عل ى أص ولھم أن يك ون العل م
بأصل الطب موقﱠفا ً عليه ومأخوذاً من جھة الرسل عليھم السالم...وعلى ھذا أكث ر األم ة» .انظ ر :الب اقالني :كت اب
التمھيد ,نشرة األب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي )المكتبة الشرقية( بيروت1957 ,م ,ص  .128 -127وھك ذا
ال يقبل الخطاب «الذي عليه أكثر األمة» -بحس ب تعبي ر الب اقالنى -إال تك ريس تبعي ة «العقل ي» للنقل ي ف ي أم ور
اآلخ رة وال دنيا مع اً؛ وبم ا يعني ه ذل ك م ن تقلﱡ ص دائ رة م ا يس تقل العق ل بإدراك ه بحس ب ھ ذا الخط اب .ف ال مج ال
لمعرفة مصدرھا العقل أو التجربة ,بل ھو محض التلقّي من مصدر مفارق.
 - 2وھنا يلزم التمييز بين مستويين للثقافة التي تبلور العقل في اإلسالم بحس ب نظامھ ا ،والت ي يج ب الق ول عنھ ا.
فثمة الثقافة بالمعنى األنثروبولوجى الواسع الذي يرتد إلى حقبة ما قبل اإلسالم ،والتي كان البد أن تت رك بص مات
ال تنمحى على ھذا العقل ،نظراً إلمتداداتھا الغائرة في ال زمن األبع د .وثم ة مس توى الثقاف ة المكتوب ة ف ي اإلس الم؛
والتي تكاد ،بإمتداداتھا األقرب نسبياً ،أن تمثل فضاءاً لظھور نظام عقل يجد أصوله األنثروبولوجية األبع د ف ي م ا
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يقوم قبلھا ،ولكن من دون أن يؤثر على حقيقة أن الثقافة المكتوبة في اإلس الم كان ت ,وكنتيج ة لتحولھ ا إل ى فض اء
تتفاعل داخله جماعات حضارية مختلفة ،ساحة لظھور أنواع أخرى من العقل ،ل م يُقَ ﱠدر ألى واح د منھ ا أن ين ازع
سلطة تكاد أن تكون مطلقة لذلك العقل المتجذر أنثروبولوجيا ً.
 - 3ولم يكن ذلك إال النسق األشعري؛ الذي يظل يمارس ،لآلن ،من خالل ما يقوم من التجاوب بين آليت ي التق ديس
والتدنيس من جھ ة ،والھيمن ة واإلقص اء م ن جھ ة أخ رى .وإذ يس تحيل التق ديس ،ض من ھ ذه الممارس ة ،إل ى قن اع
لترسيخ ھيمنة ھذا «النسق» الخاصة ،فإن التدنيس لم يكن إال محض آداته ف ي إقص اء اآلخ ر المخ الف .والح ق أن
حديث «الفرقة الناجية» الشھير ،قد كان ھو س احة المجابھ ة ب ين ك ال المفھ ومين ،اإلس تيعابي واإلقص ائي ،للثقاف ة
في اإلسالم .إذ فيما جرت قراءته من جانب النسق المھيمن على أن فرقة واحدة بعينھا ھي الناجية ،وكل م ا ع داھا
ھالكون في النار ،فإن آخرين راحوا يقرأون ه عل ى أن فريق ا ً ھ و األكث ر ب راً وتق وى ون غي ره ،ولك ن م ن دون أن
يعنى ذلك أن ما سوى ھذا الفريق من الھالكين .وبالطبع فإنه فيما تنطوي القراءة األولى على ضرب م ن اإلقص اء
الصارخ للمغاير ،فإن الثانية تحيل إلى إستيعاب المغاير على نفس الساحة التي يتنافس عليھا الكاف ة .وب الطبع فإن ه
فيم ا ت رتبط الق راءة األول ى بم ا يمك ن إعتب اره «عق الً إقص ائيا ً» ،ف إن األخ رى تؤش ر عل ى م ا يب دو أن ه العق ل
اإلستيعابي .وكمثال على القراءتين انظر :البغ دادي :الفَ رق ب ين الفِ رق ،وتميي ز الفرق ة الناجي ة م ن الف رق الھالك ة
)دار اآلفاق الجديدة( بيروت ،ط1973 ،1م ،ص ،5-4وكذا :أحمد بن يحي المرتض ى :ب اب ذك ر المعتزل ة ،نش رة
توما أرنولد ) مطبعة دائرة المعارف النظامية( ،حيدر آباد الدكن ،ص.4
 - 4حين راح «محمد أركون» يحدد ما أسماه بالعق ل اإلس المي بكيفي ة إش تغاله عل ى نح و يك ون في ه تابع ا ً و ُمقيﱠداً
)بالوحي( ،وذلك ليميزه عن العقل العربي الذي حدده بأنه «العقل الذي يعبر بالعربية» ،فإنه -ومن دون أن يدرى-
كان يتبنى تصوراً لعقل إسالمي ذى طبيعة محددة ،صاغه وفرضه اإلسالم .ولع ل للم رء أن يتس اءل عم ا إذا ك ان
ثمة -بالمثل -عق ٌل يتحدد باللغة التي يعبر بھا.
 - 5وبالطبع فإن السيادة لو كانت قد تحققت لعقل أكثر إنفتاحا ً وتسامحاً؛ وبكيفية يكون معھا قادراً على التحرر من
الطبيعة التسلطية للعقل الذي تحققت له السيادة بالفعل ،ألمكن تصور أن يرى ھذا العقل نفسه كمجرد عق ل -ض من
عقول أخرى -داخل اإلسالم ،وال يتميز عن غيره من تلك العقول التي تقف معه على نفس الساحة ،إال بأنه األكث ر
قدرة من غيره على التجاوب الخالﱠق مع ما يزخر به واقعه من إشكاليات تفرض نفسھا عليه بقوة.
 - 6بل إن باحثا ً كبيراً؛ ھو عبدالعزيز الدوري ،ي رى «أن ت اريخ اإلس الم )بأس ره( ھ و ت اريخ ص راع ب ين القبيل ة
واإلس الم» .نق الً ع ن حل يم برك ات :المجتم ع العرب ي المعاص ر )مرك ز دراس ات الوح دة العربي ة( بي روت ,ط،2
1985م ،ص .231
 - 7الجرجاني ،التعريفات )مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر( القاھرة 1938م ,ص .133
« - 8إن الكالم على اإلبل أخذ نحو ج زء م ن أج زاء الكت اب )لس ان الع رب( الس بعة عش ر ،فأن ت إذا قل ت :إن م ا
ورد في كالم العرب مما يتعلق باإلبل جزء م ن س بعة عش ر ج زءاً م ن مجم وع اللغ ة العربي ة ،ل م تك ن بعي داً ع ن
الحقيقة ،وھى نسبة جد كبيرة ،ولكنه الجمل عماد الحياة العربية البدوية» .انظ ر :أحم د أم ين :فج ر اإلس الم )س بق
ذكره( ،ص.77
 - 9ومن ھنا أن كل ما ورد من مادة «العقل» في القرآن ،قد ورد في صيغة «الفع ل» )تعقل ون  24م رة ,ويعقل ون
 22مرة ،وعقلوه -نعقل -يعقلھا ،كل منھا مرة واحدة( .والعجيب أنھا وردت كلھا ،إال مرة واحدة ،في صيغة الفعل
للجمع ،وليس للمفرد ،وبما يعنيه ذلك من تصوره كفاعلية جمعية؛ وعلى نح و ي دنو ب ه م ن أن يك ون العق ل بمعن اه
الثقافى المجاوز للعقل الفردى.
 -10إبن منظور المصري ،لسان العرب ،ج) ,4دار المعارف بمصر( القاھرة ،بدون تاريخ ،ص .3046
 -11وإذا كان الجابري قد إنتھى ،بعد قراءته لمادة «العقل» في اللغة وف ى الق رآن ،إل ى «إن معن ى العق ل ف ي اللغ ة
العربية ،وبالتالي في الفكر العربي يرتبط أساسا ً بالسلوك واألخالق» ،فإنه يبدو أن قراءت ه لتل ك الم ادة ف ي الق رآن
قد خض عت تمام ا ً لتوجي ه المعن ى القاموس ي الم رتبط بس ياق ع الم الب داوة .انظ ر :الج ابري :تك وين العق ل العرب ي
)سبق ذكره( ص  .31-30فالسياق الذي يرد فيه فع ل «التعق ل» ھ و س ياق تحري ر ف ي األغل ب؛ وأعن ى م ن حي ث
يتكشف عن السعى إلى فك إرتباط البشر مع تصورات يقيدون أنفسھم بھا لوث وقھم ف ي مص درھا )ال ذين ھ م اآلب اء
األوائل( ،وليس لكونھا موثوقة في ذاتھا .ولعله يرتبط بذلك أن الفعل كثيراً ما يرد في سياق نوع من التساؤل الذي
يعكس إستنكار القرآن الفادح لھذا القيد اآلبوي.
 -12وإذ راح «الش اطبي» يب رر الخض وع لس طوة تل ك الس لطة ب أن «رس ول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم -بعث ه ﷲ
تعالى على حين فترة من الرسل ،وفى جاھلية جھ الء ال تع رف م ن الح ق رس ماً ،وال تق يم ب ه ف ي مق اطع الحق وق
حكماً ،بل كان ت تنتح ل م ا وج دت علي ه آباءھ ا ،وم ا إستحس نه أس الفھا م ن اآلراء المنحرف ة ،والنح ل ال ُمخترع ة،
والمذاھب ال ُمبتدعة» ،فإنه قد راح يلمح م ا إرت بط ب ذلك م ن رس وخ «آلي ة التقلي د» حي ث «أخب ر ﷲ –تع الى -ع ن
إبراھيم -عليه السالم -في محاجة قومه} :ما تعب دون م ن دون ﷲ .ق الوا نعب د أص ناما ً فنظ ل لھ ا ع اكفين .ق ال ھ ل
يسمعونكم إذ تدعون .أو ينفعونكم أو يضرون .قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون{ .فحادوا كما ت رى ع ن الج واب
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القاطع المورد ،فورد السؤال إلى اإلستمس اك بتقلي د اآلب اء .وق ال ﷲ –تع الى} :-أم آتين اھم كتاب ا ً م ن قبل ه ،فھ م ب ه
مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنﱠ ا عل ى آث ارھم مھت دون{ .فرجع وا ع ن ج واب م ا أُلزم وا ب ه إل ى
التقليد ،فقال –تع الى} :-ق ل أول و جئ تكم بأھ دى مم ا وج دتم علي ه آب اءكم{ .فأج ابوا بمج رد اإلنك ار ركون ا ً إل ى م ا
ذكروا من التقليد ،ال بجواب السؤال» .انظ ر :الش اطبي :اإلعتص ام )مطبع ة المن ار بمص ر( ج ،1الطبع ة األول ى،
القاھرة 1913م ،ص .7-5وھنا يُصار إلى ما أدركه الشاطبى ،ال من قران التقليد بالخضوع فحس ب ،ب ل وإل ى أن
الركون إلى ما يقدمه التقليد من إجابات جاھزة ،يرتبط بالنزوع إلى اإلس تھالك المج اني غي ر المكل ف للج اھز م ن
اإلجابات ،وذلك بدالً من عناء إنتاج إجابات حقة يقتضيھا السؤال.
 -13والحق أن ھذا التقابل بين ما قصد اإلسالم إلى ترسيخه من أنماط تفكير وممارسة ،عل ى أنق اض أنم اط مناوئ ة
لم تقبل اإلزاحة ،ل م يق ف عن د ح دود تص ور «العق ل» فق ط ،ب ل وتج اوز إل ى تص ورات أخ رى منھ ا -عل ى س بيل
المث ال -السياس ة؛ الت ي يكش ف تحليلھ ا ،ممارس ة وتنظي راً ،ع ن اإلخت راق ش به الكام ل للمخي ال السياس ي الب دوي
والقبل ي ،للمج ال السياس ي ف ي اإلس الم؛ وإل ى ح د م ا يب دو م ن أن بني ة المف اھيم السياس ية ق د إس تحالت إل ى س احة
لإلصطدام بين دالالت تنتمي إلى عالمين متصارعين؛ وأعنى بالطبع ع الم الب داوة م ن جھ ة ،وع الم اإلس الم ال ذي
جاء يسعى لرفعه من جھة أخرى.
 -14إبن خلدون ،المقدمة )سبق ذكره( ج ،2ص.514-513
 -15ومن ھنا ما الحظه إبن خلدون من «أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أس رع إليھ ا الخراب)...وذل ك ألن( غاي ة
األحوال العادية كلھا عندھم )ھي( الرحلة والتقلﱡب ,وذلك مناقض للسكن الذي به العمران ومناف له؛ ف الحجر م ثالً
إنما حاجتھم إليه لنص به أث افي للقِ در ،فينقلون ه م ن المب اني ويخربونھ ا علي ه ،ويعدون ه ل ذلك .والخش ب أيض ا ً إنم ا
ح اجتھم إلي ه ليُ َع ِم دوا ب ه خي امھم ،ويتخ ذوا من ه األوت اد لبي وتھم ,فيخرﱢ ب ون الس قف علي ه ل ذلك .فص ارت طبيع ة
وجودھم منافية للبناء الذي ھو أصل العمران» .انظر :إبن خلدون :المقدمة )سبق ذكره( ج ،2ص.514
 -16ولعله يمكن أن يُصار ،ھن ا ،إل ى أن األم ر ق د آل بالنس ق األش عري إل ى ت ديين أو إض فاء الص بغة الديني ة عل ى
«اإلنتھاب البدوي» ،وذلك عبر إعتباره من قبيل األرزاق .ومن ھنا ما ج رى المص ير إلي ه ،داخ ل النس ق ،م ن إن
«كل ما غصب غاصب أو أخذه من المال أخذاً غصباً ،فھو من ﷲ له بتق دير وعط اء ورزق» .وإذ يل زم ع ن ذل ك
«أن يكون الغصب رزقا ً للغاصب» ,وھو ما ك ان مح الً إلس تنكار أظھ ره ال بعض بالفع ل ،ف إن «الج وينى»؛ وھ و
الرائ د األش عرى الكبي ر ،ل م يت ورع ع ن اإلق رار ب أن «ھ ذا ال ذي إس تنكروه )ھ و( ن ص م ذھبنا» .وھك ذا ل م يع د
الغصب ،أو «النھب» في مصطلح «البداوة» ممارسة يأباھا الدين ،بل أصبح -بتعبي ر الج ويني« -ن ص الم ذھب»
األشعري المھيمن .والغريب أنه وحتى حين راح األش اعرة يربط ون إعتب ارھم «الغص ب رزق ا ً» بتص ور ال رزق
ليس «ھو الملك» ,بل ھو «اإلنتفاع من غي ر رعاي ة المل ك» ،ف إنھم ك انوا يب ررون ،ديني اً ،م ا تمارس ه الب داوة م ن
إنتھاب «ملك» الغير لإلنتفاع به .والحق أن «اإلنتفاع من غير رعاية المل ك» ال ذي ھ و تعري ف األش اعرة لل رزق
يصلح بنصه أن يكون تعريفا ً للنھب .انظر :يحي بن الحسين :الرد واإلحتجاج على الحس ن ب ن محم د ب ن الحنفي ة،
منش ور ض من :محم د عم ارة :رس ائل الع دل والتوحي د )دار الھ الل( الق اھرة 1971م ،ج ،2ص .172وك ذا:
الجويني :اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول اإلعتقاد ,تحقيق :محم د يوس ف موس ى )وآخ ر() ،مكتب ة الخ انجي(
القاھرة1950 ،م ،ص.362-361
 -17وإذ يب دو أن األش عرية ل م تفع ل حق ا ً ,م ن خ الل اإلختب اء وراء ھ ذا القص د النبي ل ،إال أن جعل وا م ن ذات ﷲ
موضوعا ً للتشويش واإلرتباك ،فإن ذلك يحيل إلى أن األمر إنما يتجاوز ھ ذا القص د المعل ن إل ى م ا يق وم ،متخفي اً،
وراءه من مقاصد سياسية حاضرة أو مواريث أنثروبولوجية غائرة.
 -18وحتى حين بدا وكأن ثمة جھد مبذول في المعرفة؛ وأعنى في صورة االجتھ اد ،فإن ه يُالح ظ أن ه ل م يتبل ور بم ا
ھو سعي إلى إنتاج معرفة جديدة تتجاوز المعرفة الجاھزة ال ُمعطاة ،بق در م ا إنط وى عل ى القص د إل ى إلح اق ف رع
بأصل ،أو إدراج ض روب الوق ائع ال ُمس تجدة تح ت المب ادئ ال ُمعط اة الج اھزة؛ وبم ا يعني ه ذل ك م ن أن ب ذل الجھ د
يستھدف تثبيت سطوة الجاھز ،وليس أبداً تجاوزه .وھكذا فإن حدود اإلجتھاد ال تج اوز دائ رة المعرف ة اإلس تلحاقية
أو اإلستتباعية.
 -19ص الح أحم د العل ي ،محاض رات ف ي ت اريخ الع رب )مطبع ة المع ارف -بغ داد( ج1955 ،1م ،ص .107ولق د
مضى البعض إلى أن «ھذه الخاصة في العقل العربي ھي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب العرب -حتى في
العصور اإلسالمية -من نقص تلمحه في كتب األدب؛ حيث ال تجد موضوعا ً واح داً أُلقي ت علي ه نظ رة عام ة دفع ة
واح دة ،ث م ُوض ع ف ي مك ان واح د ،ولك ن ھن ا لمح ة وھن اك لمح ة ،وت دخل م ن ب اب فيُ ْس لمك إل ى ب اب آخ ر ألق ل
مناسبة ،حتى يعيا الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما ُكتب في موضوع معين» .انظر :أحمد أم ين :فج ر اإلس الم
)سبق ذكره( ص  .70-69وإذ يحيل ذلك إلى أن البعثرة والتشظى -التي تتبدى في أن معظم اإلنتاج األدبي للب داوة
يقوم على التجاور بين عناصره وليس وحدتھا الباطنة -ھي أھ م الم آالت الت ي ينتھ ي إليھ ا «التنقّ ل» بم ا ھ و س مة
جوھرية للتفكير البدوي؛ فإن ذل ك بعين ه ھ و م ا س يعيد النس ق األش عري المھ يمن ف ي اإلس الم إنتاج ه عل ى ص عيد
البناء األنطول وجي للع الم؛ وأعن ي م ن خ الل تص وره كع الم مفك ك يتخلل ه التقطُ ع واإلنفص ال ،ول يس ثم ة إرتب اط
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باطني بين ظواھره ألبتة .وبما ھو كذلك فإنه ال شئ يقوم بين ھذه الظواھر إال محض تجاورھا؛ وأعن ى م ن حي ث
ال مجال ألي تداخل -ناھيك عن تفاعل -بينھ ا .وإذ يق وم ذات اإلنفص ال ب ين آن ات الزم ان أيض اً ،ف إن ذل ك يحي ل،
ليس فقط إلى زمان مفتت ال إرتباط بين آناته ،بل -واألھم -إلى تاريخ ال ت رابط ب ين لحظات ه؛ وبكيفي ة يس ھل معھ ا
القفز -أو الطفر باللغة األشعرية -من أحد لحظاته إلى األخ رى ،وم ن دون أن تق وم بينھم ا أى عالق ة؛ وھ ى اآللي ة
التي تؤسس لسعى العقل العربي الراھن إلى تج اوز أزم ة واقع ه عب ر القف ز إل ى ماض ى ال ذات أو حاض ر اآلخ ر.
وھكذا يكون «التنقﱡل» -وبما يقترن به من تصور األشياء ُمفككة ال ت رابط بينھ ا -ق د إنعك س ف ي أدب الب داوة غياب ا ً
للوح دة وإنع داما ً للت رابط الب اطنى ب ين عناص ره ,ث م راح ي نعكس ف ي بن اء ك ل م ن الع الم والزم ان والت اريخ الت ي
راحت تنبني جميعا ً -في النسق األشعري المھيمن في اإلسالم -على نحو م ن اإلنفص ال والخ واء ال ذي يس مح لق وة
مطلقة تقوم خارجھا بالتدخل والتأثير فيھ ا عل ى نح و دائ م؛ وذل ك ب الطبع عل ى حس اب تص ور ق وانين باطن ة تفع ل
فيھ ا .انظ ر تفص يالً ل ذلك ف ي :عل ى مب روك :ع ن اإلمام ة والسياس ة والخط اب الت اريخى ف ي عل م العقائ د )مرك ز
القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان( القاھرة 2002م.
 -20ح اجى خليف ة ،كش ف الظن ون ع ن أس امي الكت ب والفن ون )منش ورات مكتب ة المثن ى( ،بغ داد 1386م ,ج،1
ص .32ورغ م م ا يب دو م ن أن موض وع ال نص ھ م ع رب الحواض ر المش تغلين بالتج ارة ،ول يس ع رب الب وادى
المشتغلين باإلغارة ،فإنه يُالحظ أن ھؤالء أيضا ً كانوا أھ ل «نق ل»؛ وبم ا يعني ه ذل ك م ن رس وخ «النق ل» وثبات ه،
وإلى حد إستحالته إلى آلية تنتج نفسھا في انفصال كامل عن ما يمكن إعتباره الشرط اإلجتم اعى الت اريخي المح دد
لظھورھا وإشتغالھا.
 -21المصدر السابق ،نفس الصفحة .وكذا :محمود شكرى األلوسي :بلوغ األرب )سبق ذكره( ج ،1ص.39
 -22محمود شكري األلوسي ،بلوغ األرب )سبق ذكره( ج ،1ص.38
 -23إبن خلدون ،المقدمة )سبق ذكره( ج ،2ص .487
 -24الطب ري ،ت اريخ الرس ل والمل وك ،تحقي ق محم د أبوالفض ل إب راھيم )دار المع ارف بمص ر( الق اھرة ط،4
1979م،ج ،4ص .277وإذا كان طه حسين قد فسر مقولة عمر بأن العرب كانوا مصدر القوة العسكرية لإلس الم،
فإن خليل عبد الكريم ينعي على ھذا التفسير أنه «إقتصر على جانب يس ير وت رك ب اقي الجوان ب ب ل أخطرھ ا ,أال
وھو أن العرب ھ م مص در الكثي ر م ن األحك ام والقواع د واألنظم ة واألع راف والتقالي د الت ي ج اء بھ ا اإلس الم أو
شرعھا ,حتى يمكننا أن نؤكد ,ونحن على ثقة شديدة ,بأن اإلسالم ورث م ن الع رب الش ئ ال وفير ب ل الب الغ ال وفرة
ف ي كاف ة المن احي التعبدي ة واإلجتماعي ة واإلقتص ادية والسياس ية والحقوقي ة» .انظ ر :خلي ل عب دالكريم :الج ذور
التاريخي ة للش ريعة اإلس المية )س ينا للنش ر( الق اھرة ,ط1991 ,1م ,ص .12-11ولعل ه يل زم التنوي ه ب أن المنح ى
المعرفي أو النظري )الذي يتعلق بنظام العقل وآليات إشتغاله بال ذات( -وال ذي ل م يُش ر إلي ه عب دالكريم حي ث وق ف
عند حدود المناحي العملية -يكاد أن يكون ھو األخطر واألھم في الكثير مما ورثه اإلسالم عن العرب.
« -25فقد حافظ العرب على نظامھم القبلي عندما إستوطنوا األمصار اإلسالمية ،فكانت ھ ذه األمص ار مقس مة إل ى
قبائل ،ولكل منھا خطة خاصة يسكن أفرادھا معا ً فيھا ،كما كانوا يستلمون عطاءھم سوية ،وعلى كل قبيل ة عري ف
خاص بھا؛ والغال ب أن أفرادھ ا يحمل ون مس ؤليات مش تركة .في دفعون دي ة القت ل غي ر العم د ال ذي ق د يرتكب ه أح د
أفرادھا ،كما تكون لھم الشفعة أو حق األفضلية في شراء البيت الذي يُباع في خط تھم ،ويرث ون م ال م ن ال وارث
له في عشيرتھم ،ويتحمل ون مس ؤلية المش اغبين والمتم ردين ف ي عش يرتھم .وھك ذا ص ار نظ ام القبائ ل ھ و أس اس
التنظ يم اإلجتم اعي واإلداري والم الي والجب ائي ف ي األمص ار اإلس المية ...ولم ا ظھ ر الفقھ اء ف ي ھ ذه األمص ار
ودونوا معظم مظاھر الحياة فيھا ،وبذلك سجلوا كثيراً من النظم البدوي ة بإعتبارھ ا ج زءاً م ن الش ريعة اإلس المية،
وقد صارت بذلك ھذه النظم البدوية جزءاً من الشريعة اإلسالمية المقدسة» انظر :صالح أحم د العل ى :محاض رات
في تاريخ العرب )سبق ذكره( ج ،1ص .109،105وھنا البد من مالحظة الكيفية التي راح بھ ا التقلي د «الب دوي»
يخترق «اإلسالمي» ويتخفى وراءه ،وذلك عبر إستمرار نظام عمرانه وطبائعه.
 -26ولع ل وق ائع اإلخ تالف الش ھير ح ول أرض الس واد ال ذي نش ب ب ين بع ض كب ار الص حابة ،وب ين عم ر ب ن
الخطاب ،الذي أصر على عدم تقسيمھا بين الفاتحين الذين كانوا ،في معظمھم ،م ن الب دو ،وال ذين تمس كوا -وعل ى
رأسھم بالل الحبشي -بوجوب تقسيمھا عليھم إعماالً لما جرى عليه النبي ثم خليفت ه أب ي بك ر ،لتكش ف ،عل ى نح و
نموذجي ،عن الكيفية الت ي راح ت «طب ائع العم ران الب دوي» تتخف ى بھ ا ،وراء «طب ائع العم ران المغ ايرة» الت ي
عرفتھا البلدان التي فتحھا اإلسالم )والت ي ك ان عمرانھ ا أكث ر تحضﱡ راً م ن ذل ك ال ذي عرفت ه قبائ ل الجزي رة الت ي
خرجت للجھاد والفتح( ،وكذا عن الطريقة التي راحت تسبغ بھا عل ى نفس ھا قداس ة «ال دين» ومھابت ه .إذ الح ق أن
بمقدور المرء أن يلتمس شيئا ً مما ينتمي إلى عالم البداوة السابق ،قابعا ً فيما وراء كل ما قيل م ن أس باب ف ي تبري ر
إحجام عمر عن تقسيم تلك األراضى المفتوحة على فاتحيھا .ف إذ إس تقر ف ي وع ي الب دوي -بحس ب م ا س يؤكد إب ن
خل دون« -ان الفالح ة م ن مع اش المستض عفين ،ويخ تص منتحل ه بالمذل ة ...والس بب في ه م ا يتبعھ ا م ن المغ رم
ال ُمفضي إلى التحكم واليد العالية ،فيكون الغارم ذليالً يائسا ً بم ا تتناول ه أي دى القھ ر واالس تطالة»؛ وبم ا يعني ه ذل ك
من إستحالة أن تكون «الفالحة» مما ينتحله البدوى ،فإن «عمر» لم يكن مش غوالً فحس ب بم ا يمك ن أن ي ؤول إلي ه

18

توزي ع تل ك األراض ى عل ى الب دو ،م ع إحتق ارھم المتأص ل للفالح ة ،م ن تخريبھ ا وتعطيلھ ا ع ن اإلنت اج ،أو ألن
«قسمتھا بين من حضر ،لن تجعل لمن بقى بعدھم شيء»؛ ب ل لعل ه ك ان قلق ا ً -وھ و األھ م ،بم ا الب د أن ي ؤول إلي ه
ذلك من جعل العربي ،وبالذات ح ال قيام ه عل ى أم ر تل ك األرض بنفس ه )زراع ة وإس تثمارا( ،م ن أھ ل «المغ رم
المفضي إلى التحكم واليد العالية ،فيك ون ذل يالً» .والمالح ظ أن ال وعى ق د آب ى إال أن يجع ل «ال ديني» متم ثالً ف ي
الس ﱠكة )أو المحراث( ببعض دور األنصار« :ما دخلت ھذه دار قوم إال دخل ه ال ذل» ،وك ذا
حديث النبي «وقد رأى ِ
حديثه -الذي يجعل فيه اإلشتغال بالزرع حامالً لداللة الخروج عن الدين ذات ه« -إذا تب ايعتم بالعين ة ,وأخ ذتم أذن اب
البقر ,ورضيتم بالزرع ,وتركتم الجھاد ,سلط ﷲ عليكم ذالً ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إل ى دي نكم» ,يتج اوب م ع
«األنثروبول وجى» ف ي اعتب ار الفالح ة مورث ة للمذل ة .وم ن ھن ا م ا يُص ار إلي ه م ن أن ه «ق د إتفق ت كلم ة عم ر
والصحابة على أن األرض المفتوحة عنوة ال تُباع رقبتھا وال تُورث ،بل تبقى على الملكية العامة )التي ھ ي ط ابع
حياة البداوة( ،وال يُباع حق إستثمارھا لمسلم )واألدق أن يُقال لعربي( ،لما فيھا من الخ راج -وھ و جزي ة األرض-
وھو يحمل من معاني الذل والصغار ما يحمل ،وق د ص درت األوام ر م ن عم ر بع دم ش راء أراض ى أھ ل الذم ة -
وھى األراضي التي فُتحت عنوة وأُقر أھلھا عليھا ،وضُرب عليھا الخراج -فقال -رضي ﷲ عن ه :-ال تش تروا م ن
عقار أھل الذمة وال من بالدھم شيئاً ،وق ال :وأراض يھم ف ال تبتاعوھ ا ،وال يق رﱠن أح دكم بالص غار )مذل ة الخ راج(
بعد أن نجاه ﷲ» .وإذن فإن الخشية من أن يص بح الع رب أھ ل مغ رم ومذل ة ،عب ر اإلش تغال ب األرض ،كان ت م ن
بين ما دعا عمر إلى عدم تقسيمھا بينھم ،إبعاداً لھم عن التلوث بما يجلبه ھذا اإلشتغال من المذلة ،ولكن م ع التمت ع
بنتاجھا كخراج يدفعه أھل المغرم والذل القائمين عليھا إلى سادتھم الذين تولوا أمرھم .وھك ذا إح تفظ عم ر للب دوي
بآنفته من إنتحال الصنائع والقيام بھا )وأدناھا الزراعة( من جھة ،وكذا بتعيﱡشه عل ى م ا ينتج ه اآلخ رون ف ي ش كل
خراج يدفعونه لسادتھم من جھة أخرى .وفى كل األحوال ،فإنه لم يكن للبدو أن يندمجوا ،كمنتجين ،في دورة إنتاج
تفرضھا طبائع عمران مغاير حلﱡوا عليھا ،بل راحوا يحتفظ ون بطب ائع عم رانھم الب دوي طافي ة عل ى س طح أنم اط
العمران السائدة في البلدان المفتوحة؛ التي كان عليھا ان تصب حصيلة إنتاجھا بين يد ّ
ي سادة لم يكفوا ،ربما لآلن،
عن قطف ثمرات عمل الغي ر والتمت ع بھ ا .انظ ر :إب ن خل دون :المقدم ة )س بق ذك ره( ج ،2ص ,927-926محم د
روّاس قلعجى :موسوعة فقه عمر بن الخطاب  ،حلب 1396م ،ص.65
 -27إبن خلدون :المقدمة )سبق ذكره( ج ،2ص.941
 -28المصدر السابق ،ج ،3ص .1257
 -29المصدر السابق ،ج ،3ص.1258
 -30المصدر السابق ،ج ،3ص .1259وتستمر أنف ة الب داوة م ن الص نائع حت ى الي وم« ,فالص ناعات عل ى إختالفھ ا
معدودة من المھن الخسيسة التي تحط بقدر صاحبھا ,ولذا فالذين يحترفون ھذه الصناعات إم ا م ن غي ر الع رب أو
من العرب الذين ينتمون إلى أصول غير مشھورة أو غير قبي ل .ومم ا ي دل عل ى إحتق ار الص ناعات ألف اظ الس باب
المعروفة عند العرب )يا إبن الصانع( إذا أرادوا تحقي ر إنس ان وس به بكلم ة تك ون مجم ع الس باب ,وبھ ذه المناس بة
نذكر أن الملك إبن السعود في مجمع كبير )وكان حانقا ً على آل عايض ح ﱠكام أبھ ا الس ابقين لم ا تك رر م ن خي انتھم
له( قال ألحدھم ھذه الكلمة )أى يا إبن الصانع( ,فعندما إنصرفوا وذھبوا إلى بيوتھم إبتدرته زوجت ه ,وقال ت ل ه :ال
صنﱠاع ,ال من أبن اء القبائ ل ,وإب ن الس عود ال يك ذب ,ول وال أن أُفھم ت
يمكن أن أعاشرك بعد اآلن؛ ألنك من أبناء ال ُ
بعد أن ذلك كان عن ب ادرة غض ب ,م ا أمك ن أن تقتن ع ب الرجوع إل ى بنيھ ا ...,وال ت زال التج ارة ف ي البح رين م ن
الحرف التي ال يصح إشتغال العربي األصيل بھا ,ولذا كانت األيدي غير العربية ھي القابض ة عل ى زم ام التج ارة
في البحرين ,ومن الغريب أن العربي ال يزال يفضل رعاية األبل والغنم والخدمة وراء الحمير على البيع والشراء
والص ناعة» .انظ ر :ح افظ وھب ة :جزي رة الع رب ف ي الق رن العش رين )مطبع ة لجن ة الت أليف والترجم ة والنش ر(
القاھرة ،ط1935 ،1م ،ص  .153 -152وإمعانا ً في التحقير فإنه يُق ال «إن لفظ ة المھن ة ف ي اللغ ة العربي ة مش تقة
من المھانة أو ھما من مصدر واحد» انظر :على الوردى :دراسة في طبيع ة المجتم ع العراق ي )دون تحدي د مك ان
الطبعة أو تاريخھا(  ,ص  .13وبالطبع فإن العرب ي األخي ر ق د توق ف -بع د ثالث ة أرب اع الق رن -ع ن رعاي ة الغ نم
واإلبل وتفرغ لإلستمتاع بفوائض نفطه التي ال يعرف حتى كيف يرعاھا فوضعھا بين أيدى اآلخرين .وألنه ك ذلك
فإنه وبعد أن تنضب آب ار نفط ه ,قب ل أق ل م ن ثالث ة أرب اع ق رن أخ رى ,س يكون مض طراً للع ودة م رة أخ رى إل ى
رعاية الغنم واإلبل )وذلك بالطبع إذا تيسﱠر له أن يجد شيئا ً منھا في شوارع مدنه ال ُمحدثنة(؛ فيما يب دو وكأن ه إنتق ام
«التاريخ» من أولئك الذين يظلون أسرى الوج ود ف ي حال ة «الطبيع ة» الجام دة الت ي ال تتغي ر ف ي الج وھر ,وذل ك
على الرغم من كل ما يحصل من تب ّدالت المظھر التي جعلت ھذا «البدوي» يتقمص دور «الحداثي» ب ل وم ا بع د
الحداثي.
 -31الس لطان المل ك األش رف عم ر ب ن يوس ف ب ن رس ول :طرف ة األص حاب ف ي معرف ة األنس اب ،تحقي ق :ك .و.
سترستين )مطبعة الترقى بدمشق(1949 ،م ،ص .5 -4ولعله يلزم التنويه ھنا بأن علم األنساب س وف يتح ول م ن
كونه أحد أھم علوم البداوة ليصبح علما ً شرعيا ً باألصالة؛ حيث أنه «ال خفاء أن المعرفة بعلم األنساب م ن األم ور
المطلوب ة ،والمع ارف المندوب ة؛ لم ا يترت ب علي ه م ن األحك ام الش رعية والمع الم الديني ة؛ فق د وردت الش ريعة
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المطھرة بإعتبارھ ا )أى األنس اب( ف ي مواض ع....قالوا وت دعو الحاج ة إلي ه ف ي كثي ر م ن المس ائل الش رعية ,مث ل
تعص يب الوراث ة ووالي ة النك اح والعاقل ة ف ي ال ديات والعل م بنس ب النب ي –ص لى ﷲ علي ه وس لم -وأن ه القرش ي
الھاشمي الذي كان بمكة ,وھاجر إلى المدينة ,فإن ھذا من فروض اإليمان وال يُعذر الجاھل ب ه .وك ذا الخالف ة عن د
من يشترط النسب فيھا .وكذا م ن يف رق ف ي الحري ة واإلس ترقاق ب ين الع رب والعج م .فھ ذا كل ه ي دعو إل ى معرف ة
األنساب ويؤكد فضل ھذا العلم وشرفه .فال ينبغى أن يك ون ممنوع ا ً» .انظ ر :القلقش ندى :نھاي ة األرب ف ي معرف ة
أنساب العرب ،تحقيق إبراھيم اإلبي ارى )الش ركة العربي ة للطباع ة والنش ر( الق اھرة ،ط1959 ،1م ،ص .6وك ذا:
إبن خلدون :العبر وديوان المبتدأ والخبر )سبق ذكره( مجلد ,2ص .6
 -32وھنا يُشار إلى ما يبدو من التماثل الدال في العقاب الذي ينزل بمن يخرج على مقتضيات اإلقرار باألصل ،في
النسب ،طرداً من القبيل ة؛ عل ى نح و ينتھ ى بھ ذا الطري د إل ى معان اة الم وت ف ي ش كليه المعن وي والفيزيق ي ،وب ين
العقاب الذي يلحق بمن يخرج عن ما يجرى تصويره على أنه «قواعد الدين» ،طرداً من الجماعة المؤمن ة؛ ينتھ ى
بفاعله أيضا ً إلى الموت بمعنييه.
 -33حيث «أنه قد ُعلِم بالتجارب والخبرة الس ارية ف ي الع الم م ن أول ال دنيا إل ى الي وم أن العق ول ،عل ى الجمل ة ،ال
تستقل بإدراك مصالحھا دون الوحى )األصل( ،فاإلبتداع مضاد لھذا األصل» .وبالطبع فإن ذلك قد إقتضى تصور
«الوحي» كأصل أول «ألن أدم -عليه السالم -لما أُنزل إلى األرضُ ،علﱢم كيف يس تجلب مص الح دني اه ،إذ ل م يك ن
ذلك من معلومه أوالً ،إال على قول من قال :إن ذلك داخل تحت مقتضى قول ﷲ تع الى )وعلﱠ م أدم األس ماء كلھ ا(،
وعند ذلك يكون تعليم ا ً غي ر عقل ي ،ث م توارثت ه ذريت ه ك ذلك ف ي الجمل ة .لك ن فرﱠع ت العق ول م ن أص ولھا تفريع ا ً
تتوھم إستقاللھا به .فلوال أن ﱠ
من ﷲ على الخل ق ببعث ة األنبي اء ل م يس تقم لھ م حي اة ،وال ج رت أح والھم عل ى كم ال
مص الحھم .وھ ذا معل وم ب النظر ف ي أخب ار األول ين واآلخ رين» .انظ ر :الش اطبي :اإلعتص ام ،ج)1س بق ذك ره(
ص.45-43
 -34وب الطبع م ن دون أن يعن ي ذل ك غياب ا ً ك امالً لس لطة «الع رف» ال ذي راح ت بع ض الم دارس الفقھي ة األكث ر
إرتباطا ً ببيئة الصحراء -وأعنى مدرس ة اإلم ام مال ك بال ذات -تحيل ه إل ى أح د مص ادر التش ريع ال ُمعتب رة؛ ك النص
تماما ً.
 -35الشاطبي :اإلعتصام ،ج) 1سبق ذكره( ص.45
 -36ولعله يرتبط بذلك ما مضى إليه أحد المعاصرين م ن أن «علم اء نج د مح افظون عل ى الق ديم ج داً والس يما م ا
يتعلق بال دين ,فھ م ي رون بق اء العقي دة س ليمة كم ا وردت ف ي الكت اب والس نة م ن غي ر حاج ة إل ى تأوي ل ,ويقول ون
ليسعنا ما وس ع عص ر النب وة وخي ر الق رون ,وت رى كت بھم مش حونة ب الرد عل ى الف رق الت ي تج نح إل ى التأوي ل أو
تطبيق النظريات الفلسفية في العقائد» .انظ ر :ح افظ وھب ة :جزي رة الع رب ف ي الق رن العش رين )س بق ذك ره( ص
 .150وفى كلمة واحدة فإنه اإلنتقال من سلطة «السلف/العرف» إلى سلطة «السلف/النص».
 -37ومن ھنا أن ما ص ار إلي ه «محم د أرك ون» ف ي توص يفه لم ا إعتب ره «العق ل اإلس المي» م ن أن ه عق ٌل «يتقيﱠد
بالوحي أو المعطى ال ُمن ﱠزل ،ويقر أن المعطى ھو األول ألنه إلھي ،وأن دور العق ل ينحص ر ف ي خدم ة ال وحي،....
فالعقل تاب ٌع وليس بمتبوع إال بالقدر الذي يسمح به إجتھاده ال ُمص يب لفھ م وتفھ يم ال وحي» ,إنم ا ينطب ق عل ى عق ل
الب داوة ال ذي إخت رق اإلس الم ,وتحقق ت ل ه الس يادة داخل ه م ن خ الل التخف ى تح ت أقنع ة م ذاھب فقھي ة وعقائدي ة
فرض ه داخل ه .والغري ب حق ا ً أن
ترسﱠخت وسيطرت .وإذن فإنه ليس عقالً فرضه اإلسالم ،بقدر ما ھو عق ٌل ج رى ِ
أركون نفسه يشير إلى أنه «لو استمرت المناظرات بين العقل )المعتزلي( القائل بخلق الق رآن ،وب ين العق ل الخ ادم
الخاضع للقرآن غير المخلوق )األشعري السني( ,لكان الوض ع المعرف ي للعق ل اإلس المي الي وم عل ى غي ر م ا ھ و
عليه ،أعني أن الفسحة العقلية ما كانت لتصبح ضيقة محدودة تسودھا األرثوذكسية العقائدية إلى الدرجة المعروف ة
اليوم»؛ وبما يعنيه ذلك من أنه كانت ھناك إمكانية لعقل آخر ،لو كانت الغلبة قد تحققت للعقل المعتزلي؛ الذي يكاد
يحمل ،في المقابل ،سمات العقل الحضري المنفتح والمنتج للمعرفة ،وليس العقل اإلمتثالي الناقل لھا فحسب.
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ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻟﺗﺟدﻳد واﻹﺻﻼح:
ﻣن اﻟﺗﺄﺳﻳس إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼﻝ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤ ّﺪاد



-1

اﻟﺗﺄﺳﻳس اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﺟدﻳدﻳﺔ

ﻋﺑـ ـ ـر ﻋﻧﻬ ـ ــﺎ اﻟﻘ ـ ــداﻣﻰ ﺑﺄﻟﻔـ ــﺎظ ﻋدﻳ ـ ــدة،
ﻗﺿ ـ ــﻳﺔ اﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد ﻗﺿ ـ ــﻳﺔ ﻗدﻳﻣ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟﻌرﺑﻳ ـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻳﺔّ ،
أﻫﻣﻬـ ــﺎ ﻣﺻـ ــطﻠﺢ «اﻻﺟﺗﻬـ ــﺎد» اﻟـ ــذي اﺳـ ــﺗﻌﻣﻝ ﻓـ ــﻲ ﻣﻳـ ــدان اﻟﻔﻘـ ــﻪ وأﺻـ ــوﻟﻪ ،1وﻣﺻـ ــطﻠﺢ «اﻟﺗوﻟﻳـ ــد» اﻟـ ــذي
ّ
اﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣﻳـ ـ ــدان اﻷدب وﻧﻘـ ـ ــدﻩ ،2وﻣﺻـ ـ ــطﻠﺢ «اﻻﺳـ ـ ــﺗﺣداث» اﻟـ ـ ــذي اﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣﻳـ ـ ــدان اﻟﺗﻔﻛﻳـ ـ ــر
اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻲ .3واﺷ ـ ــﺗﻬر أﻳﺿ ـ ــﺎ ﻣﺻ ـ ــطﻠﺢ «اﻹﺣﻳ ـ ــﺎء» ﺑﺳ ـ ــﺑب اﻟﻘﻳﻣ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺣظ ـ ــﻲ ﺑﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﻔﻛـ ــر اﻟـ ــدﻳﻧﻲ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ ﻛﺗـ ــﺎب أﺑـ ــﻲ ﺣﺎﻣـ ــد اﻟﻐ ازﻟـ ــﻲ «إﺣﻳـ ــﺎء ﻋﻠـ ــوم اﻟـ ــدﻳن» ،واﺳـ ــﺗﻌﻣﻠت ﻛﻠﻣـ ــﺔ «ﺗﺟدﻳـ ــد»
ـﺗم
اﻟ ـ ـواردة ﻓـ ــﻲ اﻟﺣـ ــدﻳث اﻟﻘﺎﺋـ ــﻝ ﺑـ ــﺄن اﷲ ﻳرﺳـ ــﻝ ﻋﻠـ ــﻰ رأس ﻛـ ــﻝ ﻣﺎﺋـ ــﺔ ﺳـ ــﻧﺔ ﻣـ ــن ﻳﺟـ ـ ّـدد ﻟﻸﻣـ ــﺔ دﻳﻧﻬـ ــﺎ ،واﻫـ ـ ّ
اﻟﻣﺟددﻳن ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﺗﻧظّم ﻓﻲ ﺷﻛﻝ أرﺟوزات... ،إﻟﺦ.
اﻟﻘداﻣﻰ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﺳﻼﺳﻝ
ّ
ﻛـ ــﻝ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻛﻠﻣـ ــﺎت اﻟﻣﺳـ ــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻗـ ــدﻳﻣﺎ اﺳـ ــﺗﻌﻳدت ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﻳث ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﻳﺎﻗﺎت وﺗوظﻳﻔـ ــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔ،
ﻣﻧـ ـ ــذ أن ﺗﺣـ ـ ـ ّـوﻝ ﺧ ـ ـ ـطّ اﻟﻔﺻـ ـ ــﻝ واﻟﻣﺑﺎﻳﻧـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن داﺧـ ـ ــﻝ اﻟﺣﺿـ ـ ــﺎرة اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻳﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋﻼﻗـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــذﻩ
اﻟﺣﺿ ـ ـ ــﺎرة ﺑﺣﺿ ـ ـ ــﺎرة أﺧ ـ ـ ــرى ﻳ ارﻫ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺑﻌض اﻟﺣﺿ ـ ـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ ﻳﺗﻌ ـ ـ ـ ّـﻳن اﻻﻗﺗﺑ ـ ـ ــﺎس ﻣﻧﻬ ـ ـ ــﺎ وﻳ ارﻫ ـ ـ ــﺎ
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ.
وﻓـ ــﻲ ﺧﺿـ ـ ّـم ﻫـ ــذا اﻟﻣﻌط ـ ــﻰ اﻟﺟدﻳـ ــد ﻧﺷـ ــﺄت ﻋﺑ ـ ــﺎرة ﻣوﻟـ ــدة ﻫـ ــﻲ «اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ» اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺟﻣﻌـ ــت ﻛـ ــﻝ اﻟﻌﺑ ـ ــﺎرات
اﻟﺳ ـ ـ ــﺎﺋدة )اﺟﺗﻬ ـ ـ ــﺎد ،ﺗﺟدﻳ ـ ـ ــد ،إﺻ ـ ـ ــﻼح ،إﺣﻳ ـ ـ ــﺎء (... ،وأدﻣﺟﺗﻬ ـ ـ ــﺎ ﺿ ـ ـ ــﻣن ﺣرﻛ ـ ـ ــﺔ ﺗﺷ ـ ـ ــﻣﻝ ﻛ ـ ـ ــﻝ اﻟﻣﺟ ـ ـ ــﺎﻻت

 باحث وأكاديمي من تونس .

1

اﻟﻣﻌرﻓﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺔ وﺗﺿ ـ ـ ـ ـ ّـم ﻣﺧﺗﻠ ـ ـ ـ ــف اﻟﺗﺟدﻳ ـ ـ ـ ــدات اﻟﺗﻔﺻ ـ ـ ـ ــﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠ ـ ـ ـ ــف ﻣﻳ ـ ـ ـ ــﺎدﻳن اﻟﺣﻳ ـ ـ ـ ــﺎة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
و ﻛﻠﻣـ ــﺔ ﻧﻬﺿـ ــﺔ ذاﺗﻬـ ــﺎ ،اﻟﺗـ ــﻲ أﺻـ ــﺑﺣت ﻣﻘﺑوﻟـ ــﺔ ﻟـ ــدى ﻣﺧﺗﻠـ ــف أطﻳـ ــﺎف اﻟﺧطﺎﺑـ ــﺎت اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ ،ﻣـ ــن أﻗﺻـ ــﻰ
اﻟﻳﺳ ـ ــﺎر اﻟﻌﻠﻣ ـ ــﺎﻧﻲ إﻟ ـ ــﻰ أﻗﺻ ـ ــﻰ اﻟﻳﻣ ـ ــﻳن اﻷﺻ ـ ــوﻟﻲ ،ﺗؤﻛ ـ ــد أن ﺷ ـ ــﻳﺋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـ ـ ـﺎ ﻗ ـ ــد ﺣﺻ ـ ــﻝ ،وﻫ ـ ــو اﻟﺳ ـ ــﻳﺎق
ﻧﻔﺳـ ــﻪ اﻟـ ــذي أﺻـ ــﺑﺣت ﺗﺗﻧـ ـ ّـزﻝ ﻓﻳـ ــﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـ ــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـ ــﺔ ،وأﻫـ ـ ّـم ﻋﻧﺎﺻ ـ ـرﻩ ﻣـ ــﺎ ذﻛرﻧـ ــﺎﻩ ﻣـ ــن ﺗﺣـ ـ ّـوﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳﻧـ ــﺎت
ﺗﻣﻳ ـ ـز
ﻣـ ــن اﻟـ ــداﺧﻝ اﻟﺣﺿـ ــﺎري إﻟـ ــﻰ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑﺣﺿـ ــﺎرة أﺧـ ــرى .وﻣـ ــن ﻫـ ــذا اﻟﻣﻧطﻠـ ــق داﻓﻌﻧـ ــﺎ ﺑﺎﺳـ ــﺗﻣرار ﻋـ ــن ّ
اﻟﻔﺗ ـ ـ ـرة اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــن اﻟﻌﺻـ ـ ــر اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻲ اﻟﻛﻼﺳـ ـ ــﻳﻛﻲ وﻧﺑﻬﻧـ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ــرورة ﺻـ ـ ــﻘﻝ ﻣﻔـ ـ ــﺎﻫﻳم
وﻣﻧـ ــﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻋﻧـ ــد اﻟﺣـ ــدﻳث ﻋـ ــن اﻹﺳـ ــﻼم ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﻳث .4وﻣـ ــن ﺟﻣﻠـ ــﺔ اﻷدوات اﻟﺗـ ــﻲ دﻋوﻧـ ــﺎ
إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫ ـ ـ ــﺎ ﻣﻔﻬ ـ ـ ــوم «اﻟﺑـ ـ ـ ـرادﻳﻐم» أو «اﻟوﺿ ـ ـ ــﻊ اﻷﻧﻣ ـ ـ ــوذﺟﻲ» ،وﻗ ـ ـ ــد اﺳ ـ ـ ــﺗوﺣﻳﻧﺎﻩ ﻣ ـ ـ ــن ﻛﺗ ـ ـ ــﺎب ﻛ ـ ـ ــون
اﻟﻣﺷﻬور «ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺛورات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ».5
ﻟﻘ ـ ــد اﺷ ـ ــﺗﻬر ﻣﺻ ـ ــطﻠﺢ «اﻟﺑـ ـ ـرادﻳﻐم» ﺑﻌ ـ ــد ﻧﺷ ـ ــر ﻫ ـ ــذا اﻟﻛﺗ ـ ــﺎب اﻟﻣﻬ ـ ـ ّـم ،وﻛ ـ ــﺎن ﺻ ـ ــﺎﺣﺑﻪ ﻗ ـ ــد اﺳ ـ ــﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﻣﻳـ ــدان اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ ﺗﺣدﻳـ ــدا ﻟﻠﺗﻌﺑﻳـ ــر ﻋـ ــن اﻻﻧﺗﻘـ ــﺎﻝ ﻣـ ــن وﺿـ ــﻊ ﻣﻌـ ـ ّـﻳن ﻟطـ ــرح اﻟﻘﺿـ ــﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ وﺿـ ــﻊ
آﺧـ ـ ــر دون اﻟـ ـ ــﺗﺧﻠص ﺑﺎﻟﺿـ ـ ــرورة ﻣـ ـ ــن ﻣﺟﻣـ ـ ــوع اﻟﻌﻧﺎﺻـ ـ ــر واﻟﻣﻌطﻳـ ـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـ ــﻝ ﺑﺎﺳـ ـ ــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺿـ ـ ــﻣن
ـﻘﻳﺔ إﺷـ ــﻛﺎﻟﻳﺔ ﺟدﻳـ ــدة .ﻧﻌﺗﺑـ ــر أﻳﺿـ ــﺎ أن اﻟﻣﻔـ ــﺎﻫﻳم اﻟﺗراﺛﻳـ ــﺔ اﻟﻘدﻳﻣـ ــﺔ ،ﻣﺛـ ــﻝ اﺟﺗﻬـ ــﺎد وﺗﺟدﻳـ ــد ٕواﺣﻳـ ــﺎء ،ﻗـ ــد
ﻧﺳ ـ ـ ّ
ﺗواﺻ ـ ــﻠت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺧط ـ ــﺎب اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ اﻟﺣ ـ ــدﻳث ،ﻟﻛﻧﻬ ـ ــﺎ أﺻ ـ ــﺑﺣت ﺗﺗﺧ ـ ــذ وظ ـ ــﺎﺋف دﻻﻟﻳ ـ ــﺔ ﺟدﻳ ـ ــدة ﻓ ـ ــﻲ ظـ ـ ـ ّﻝ
اﻟﺳ ـ ــﻳﺎق اﻟﺟدﻳ ـ ــد اﻟ ـ ــذي أﺻ ـ ــﺑﺣت ﺗط ـ ــرح ﻓﻳ ـ ــﻪ .وﻫ ـ ــذا ﻻ ﻳﻌﻧ ـ ــﻲ ﻓﻘ ـ ــط أﻧ ـ ــﻪ وﺟ ـ ــد ﺳ ـ ــﻳﺎق ﺟدﻳ ـ ــد ،ﺑ ـ ــﻝ ﻳﻌﻧ ـ ــﻲ
ـﻳﺣوﻝ وظـ ــﺎﺋف اﻟﻘـ ــدﻳم وﻳﻣـ ــﻧﺢ أدوات
رواد ﻗـ ــﺎﻣوا ﺑﺗﺄﺳـ ــﻳس اﻹطـ ــﺎر اﻟﻌـ ــﺎم اﻟﺟدﻳـ ــد اﻟـ ــذي ﺳـ ـ ّ
أﻳﺿـ ــﺎ ّأﻧ ـ ـﻪ وﺟـ ــد ّ
إﺿ ـ ــﺎﻓﻳﺔ ﻟﻘـ ـ ـراءة اﻟﺣﺎﺿ ـ ــر .وﻫ ـ ــذا ﻣ ـ ــﺎ ﻳﻣﺛّـ ـ ـﻝ ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻘ ـ ــدﻳرﻧﺎ «ﺑـ ـ ـرادﻳﻐم» أو «اﻟوﺿ ـ ــﻊ اﻷﻧﻣ ـ ــوذﺟﻲ» ﻟﻠﻧﻬﺿ ـ ــﺔ
أو اﻹﺻ ـ ــﻼح أو اﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد ﻛﻣ ـ ــﺎ ﺗﺷـ ـ ـ ّﻛﻝ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــرن اﻟﺗﺎﺳ ـ ــﻊ ﻋﺷ ـ ــر ،وﻗ ـ ــد ﺣﺎوﻟﻧ ـ ــﺎ ﺗﺣدﻳ ـ ــد ﺧﺻﺎﺋﺻ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ
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د ارﺳ ــﺎت ﻋدﻳ ــدة ﺳ ــﻌت إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺗﺧﻠّص ﻣ ــن اﻟط ــرق اﻟﺳ ــردﻳﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑـ ـﺔ اﻟﻧﺿـ ـﺎﻟﻳﺔ ﻟط ــرح اﻟﻘﺿ ــﻳﺔ ﻓ ــﻲ إط ــﺎر
اﻟﺣﻔر اﻟﺗﺄوﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠوﻋﻲ وﻟﻠﺧطﺎب.
ﻟﻘ ـ ـ ــد ﺣﺻ ـ ـ ــﻝ اﻟﺗﺄﺳ ـ ـ ــﻳس اﻟﺣ ـ ـ ــدﻳث ﻟﻠﻣﻔ ـ ـ ــﺎﻫﻳم اﻟﺗﺟدﻳدﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــن ﺧ ـ ـ ــﻼﻝ ﺗﺄﺳ ـ ـ ــﻳس ﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻌﻧﺎﺻ ـ ـ ــر
اﻟﻣﺷـ ــﻛﻠﺔ ِ
ﻟﻠرؤﻳـ ــﺔ واﻟﻣرﺗﺑطـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻌـ ــﺎﻟم اﻟﺣـ ــدﻳث/اﻵﺧر ﻣـ ــن ﺟﻬـ ــﺔ ،وﺑﺎﻷﻧـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣﺎﺿـ ــﻳﻪ وﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﻪ
ـدﻋو
ﻣ ـ ـ ــن ﺟﻬ ـ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــرى .ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻ ـ ـ ــر ﻣﺣ ـ ـ ــدودة اﻟﻌ ـ ـ ــدد ّ
ﻟﻛﻧﻬ ـ ـ ــﺎ ﻋﻣﻳﻘ ـ ـ ــﺔ اﻻﻧﺗﺷ ـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﻔﻛ ـ ـ ــر اﻟﻣ ـ ـ ـ ّ
ﺑﺎﻟﻧﻬﺿـ ـ ــوي .وﺳـ ـ ــوف ﻧﻌﺗﻣـ ـ ــد أﺳﺎﺳـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻛﺗـ ـ ــﺎب ﺧﻳـ ـ ــر اﻟـ ـ ــدﻳن «أﻗـ ـ ــوى اﻟﻣﺳـ ـ ــﺎﻟك ﻓـ ـ ــﻲ ﻣﻌرﻓـ ـ ــﺔ أﺣ ـ ـ ـواﻝ
اﻟﻣﻣﺎﻟ ـ ـ ــك» ﻻﺳ ـ ـ ــﺗﺧراج اﻟﺷـ ـ ـ ـواﻫد واﻷﻣﺛﻠ ـ ـ ــﺔ ،ﻟﻛ ـ ـ ــن اﻟﺗﺣﻠﻳ ـ ـ ــﻝ اﻟ ـ ـ ــذي ﺳـ ـ ـ ـﻧﻘدﻣﻪ ﻳﻣﻛ ـ ـ ــن أن ﻳﺟ ـ ـ ــد ﻟ ـ ـ ــﻪ ﻧﻔ ـ ـ ــس
اﻟرواد.
اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻧﻬﺿوﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺟﻳﻝ ّ
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اﻵﺧر ﺑﻳن اﻹﺑﻬﺎر واﻟﺗﻬدﻳد واﻻﺧﺗﻼف

طرﺣ ـ ــت ﻗﺿ ـ ــﺎﻳﺎ اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ واﻹﺻ ـ ــﻼح واﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد اﺑﺗ ـ ــداء ﻣ ـ ــن اﻟﻌﺻ ـ ــر اﻟﺣ ـ ــدﻳث ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑط ـ ــرف آﺧ ـ ــر
ﺣﺎﺿ ـ ــر وﻗ ـ ــوي وﻓﺎﻋ ـ ــﻝ ،وﻫ ـ ــذا وﺿ ـ ــﻊ ﻏﻳ ـ ــر ﻣﺳ ـ ــﺑوق ،ﻷن ﻣﻌ ـ ــﺎرك اﻟﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ واﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد ﻗ ـ ــد ﻗﺎﻣ ـ ــت ﻓ ـ ــﻲ
ﺗﻧزﻟ ــت ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــر اﻟﺣ ــدﻳث ﻓ ــﻲ وﺿ ــﻌﻳﺔ اﻟ ــوﻫن اﻟﺣﺿ ــﺎري،
اﻟﺳ ــﺎﺑق ﻓ ــﻲ ظـ ـ ّﻝ اﻟﺗﻔ ــوق اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ ،ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ّ
وﺗﺻﺎﺣب اﻛﺗﺷﺎف اﻵﺧر اﻟﻣﺗﻔوق ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ﻫذا اﻟوﻫن اﻟذي أﺻﺎب اﻟذات إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ.
ﻫـ ــذا اﻵﺧـ ــر ﻋـ ـ ّـﻳن ﻓـ ــﻲ اﻟﻘـ ــرن اﻟﺗﺎﺳـ ــﻊ ﻋﺷـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ أوروﺑـ ــﺎ ،وﻟـ ــم ﺗظﻬـ ــر ﻛﻠﻣـ ــﺔ «ﻏ ـ ـرب» إﻻ ﻓـ ــﻲ ﻓﺗ ـ ـرة
ﻻﺣﻘ ـ ــﺔ ،ﻷن أﻣرﻳﻛ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــم ﺗ ـ ــدﺧﻝ ﺑوﺿ ـ ــوح ﻏﻣ ـ ــﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ــﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﺗوﺳ ـ ــط واﻟﺷ ـ ــرق اﻷوﺳ ـ ــط
إﻻ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟﺣـ ـ ــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،واﻟﻳﺎﺑـ ـ ــﺎن ﻛﺎﻧـ ـ ــت ﺗﺻ ـ ـ ـّﻧف ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻘـ ـ ــرن اﻟﺗﺎﺳـ ـ ــﻊ ﻋﺷـ ـ ــر أﻣـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـرﻗﻳﺔ،
ﻳﻘﺳـ ـ ـم أوروﺑ ـ ــﺎ ﻧﻔﺳـ ـ ـﻬﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﻏ ـ ــرب وﺷ ـ ــرق إﻻ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــرن
واﻟﺷ ـ ــﻳوﻋﻳﺔ ﻟ ـ ــم ﺗﺗﺣ ـ ـ ّـوﻝ ﻓ ـ ــﺎﻋﻼ ﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻳﺎ دوﻟﻳ ـ ــﺎ ّ
ـرواد اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أﻗ ـ ــﺎﻧﻳم ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ :أوروﺑ ـ ــﺎ اﻟﻣﺑﻬـ ـ ـرة -أوروﺑ ـ ــﺎ اﻟﻣﻬ ـ ـ ّـددة-
اﻟﻌﺷـ ـ ـرﻳن .وﻟﻘ ـ ــد ظﻬ ـ ــرت أوروﺑ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ّ
ﻣﺗﺷﻌب اﻟﻌﻧﺎﺻر.
أوروﺑﺎ اﻟﻣﺑﺎﻳﻧﺔ ،ﻫذا اﻟواﺣد اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ اﺳﺗدﻋﻰ ﻣوﻗﻔﺎ
ّ
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ـﺟﻝ ﺧﻳ ــر اﻟ ــدﻳن ﻫ ــذا اﻹﺑﻬ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻻت ﻋدﻳ ــدة أﺑرزﻫ ــﺎ -ﻷﻧ ــﻪ اﻷﻛﺛ ــر
ﻟﻣ ــﺎذا ﻛﺎﻧ ــت أوروﺑ ــﺎ ﻣﺑﻬـ ـرة؟ ﺳ ـ ّ
ظﻬـ ـ ـ ـ ــو ار ﻟﻠﻌﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺎن -اﻹﺑﻬـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺑﻣﺧﺗرﻋﺎﺗﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﻓﻘـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑﺗﺧﺻـ ـ ـ ـ ــﻳص ﻓﺻـ ـ ـ ـ ــﻝ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ «ﺗﻠﺧ ـ ـ ـ ـ ـﻳص اﻟﻣﻛﺗﺷـ ـ ـ ـ ــﻔﺎت
واﻟﻣﺧﺗرﻋـ ــﺎت» ،ذﻛـ ــر ﻓﻳ ـ ـﻪ اﻟﻛﺛﻳـ ــر ﻣـ ــن اﻟﻣﺧﺗرﻋـ ــﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ﻗﻠﺑـ ــت ﺣﻳـ ــﺎة اﻟﺑﺷـ ــر ،ﻣـ ــن اﻟﻣطﺑﻌـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ـرآة
إﻟ ـ ــﻰ اﻵﻟ ـ ــﺔ اﻟﺑﺧﺎرﻳ ـ ــﺔ وﻣ ـ ــن اﻟﺳ ـ ــﻔن واﻟﻘط ـ ــﺎرات إﻟ ـ ــﻰ اﻟﻣﻧط ـ ــﺎد واﻟﻛﻬرﺑ ـ ــﺎء .وذﻛ ـ ــر ﻓﻳ ـ ــﻪ أﻳﺿ ـ ــﺎ اﻻﻛﺗﺷ ـ ــﺎﻓﺎت
اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻗﻠﺑـ ـ ــت ﺻـ ـ ــورة اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟم ،ﻣ ـ ـ ـن اﻛﺗﺷـ ـ ــﺎف رأس اﻟرﺟـ ـ ــﺎء اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟم إﻟـ ـ ــﻰ اﻛﺗﺷـ ـ ــﺎف أﻣرﻳﻛـ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ اﻛﺗﺷـ ـ ــﺎف
اﻷوﺑﺋﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ.
ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﺟﺎﻧ ــب ،ﺗﺑ ــدو أوروﺑ ــﺎ ﻣﺑﻬـ ـرة ﺣﻘ ــﺎ ،وﻻ ﻣﻧ ــﺎص ﻣ ــن اﻻﻗﺗﺑ ــﺎس ﻣﻧﻬ ــﺎ واﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣ ــن ﻣﺧﺗرﻋﺎﺗﻬ ــﺎ
وﻣﻛﺗﺷـ ـ ــﻔﺎﺗﻬﺎ .ﻟﻛـ ـ ــن اﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس اﻟﻧﺗﻳﺟـ ـ ــﺔ ﻳﺗطﻠـ ـ ــب أﻳﺿـ ـ ــﺎ اﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس اﻟﺳـ ـ ــﺑب ،واﻟﺳـ ـ ــﺑب ﻫـ ـ ــو اﻧﺗﺷـ ـ ــﺎر اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ــﻳم
ٕواﻋ ـ ــﻼء ﺷ ـ ــﺄن اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ،

ﻓﻳﺗﻌ ـ ــﻳن أﻳﺿ ـ ــﺎ اﻗﺗﺑ ـ ــﺎس اﻟ ـ ــﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳ ـ ــﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ اﻋﺗﻣ ـ ــدﺗﻬﺎ

أوروﺑﺎ.
واﻟﻣﺑﻬـ ــر أﻳﺿـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أوروﺑـ ــﺎ اﻻزدﻫـ ــﺎر اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي اﻟﻬﺎﺋـ ــﻝ اﻟـ ــذي ﺑﻠﻐﺗـ ــﻪ ،ﺣﺗـ ــﻰ أن ﺧﻳـ ــر اﻟـ ــدﻳن ﻳﺿـ ــطر
ﺑﻌـ ـ ــد ﻋـ ـ ــرض أرﻗـ ـ ــﺎم اﻟﺗطـ ـ ــور اﻟﺑﺷ ـ ـ ـري واﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎدي واﻟﻌﺳـ ـ ــﻛري ﻓـ ـ ــﻲ ﻓرﻧﺳـ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻳوﺟـ ـ ــﻪ إﻟـ ـ ــﻰ ﻗﺎرﺋـ ـ ــﻪ
إن ﻣـ ــﺎ ﺗﻘـ ـ ّـدم ﻣـ ــن أرﻗـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ ﺑﻳـ ــﺎن ﻣـ ــﺎ ﻟﻸﻣـ ــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ــﺎوﻳﺔ ﻣـ ــن اﻟﺛـ ــروة وﻣـ ــﺎ ﻟـ ــدوﻟﺗﻬﺎ ﻣـ ــن
اﻟﺗﻧﺑﻳـ ــﻪ اﻟﺗـ ــﺎﻟﻲّ « :
اﻟ ـ ــدﺧﻝ وﻛ ـ ــذا ﻣ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﻳﺄﺗﻲ ﻣ ـ ــن اﻟﺑﻳ ـ ــﺎن ﻟﻣ ـ ــﺎ ذﻛ ـ ــر ﻓ ـ ــﻲ ﺑﻘﻳ ـ ــﺔ ﻣﻣﺎﻟ ـ ــك أوروﺑ ـ ــﺎ رﺑﻣ ـ ــﺎ ﻳﺳ ـ ــﺗﻛﺛرﻩ اﻟﻧ ـ ــﺎظر).(...
وﻣﺣﺻ ــﻝ ﺟواﺑﻧ ــﺎ ﻟﻠﻣﻧﻛ ــر ﻫ ــو ﻣ ــﺎ أﺟ ــﺎب ﺑﻣﺛﻠ ــﻪ اﺑ ــن ﺧﻠ ــدون ﻟﻣـ ـﺎّ ﺑ ــﻳن ﻣ ــداﺧﻳﻝ اﻟ ــدوﻝ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ وﺧﺷ ــﻲ
اﺳ ـ ــﺗﻛﺛﺎر اﻟﻧ ـ ــﺎس ﻟ ـ ــذﻟك ﻓﻘ ـ ــﺎﻝ :وﻻ ﺗﻧﻛ ـ ــرن ﻣ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻳس ﺑﻣﻌﻬ ـ ــود ﻋﻧ ـ ــدك وﻻ ﻓ ـ ــﻲ ﻋﺻ ـ ــرك ﺷ ـ ــﻳﺋﺎ ﻣ ـ ــن أﻣﺛﺎﻟ ـ ــﻪ
ﻓﺗﺿـ ـ ــﻳق ﺣوﺻـ ـ ــﻠﺗك ﻋـ ـ ــن ﻣﻠـ ـ ــﺗﻘط اﻟﻣﻣﻛﻧـ ـ ــﺎت» .6وﻫﻧـ ـ ــﺎ أﻳﺿـ ـ ــﺎ ﺗﺻـ ـ ــﺢ ﻗﺎﻋـ ـ ــدة اﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس اﻟﺳـ ـ ــﺑب ﻟﺗﺣﺻـ ـ ــﻳﻝ
اﻟﻧﺗﻳﺟـ ــﺔ ،ﻓﻳﻘﺗﺿـ ــﻲ اﻟوﺿـ ــﻊ اﻗﺗﺑـ ــﺎس اﻟﻧظـ ــﺎم اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي اﻟﻘـ ــﺎﺋم ﻋﻠـ ــﻰ ﺣرﻳـ ــﺔ اﻟﺳـ ــوق واﻟﻣﺑـ ــﺎدرة اﻟﻔردﻳـ ــﺔ،
ﻓﻬو اﻟذي ﺟﻌﻝ أوروﺑﺎ ﺗوﻓر ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺛروات اﻟﺿﺧﻣﺔ وﺗﺑرز ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻔردوس اﻷرﺿﻲ.
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واﻟﻣﺑﻬـ ـ ــر أﻳﺿـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ أوروﺑـ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ّـوة دوﻟﻬـ ـ ــﺎ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﺳـ ـ ــﺗطﻳﻊ أن ﺗـ ـ ــداﻓﻊ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺣﻘـ ـ ــوق ﻣواطﻧﻳﻬـ ـ ــﺎ وﺗﻔـ ـ ــرض
ﻣﺻـ ـ ــﺎﻟﺣﻬﺎ ووﺟﻬـ ـ ــﺎت ﻧظرﻫـ ـ ــﺎ ،وﻗـ ـ ــد ﻗوﻳـ ـ ــت ﺑﻔﺿـ ـ ــﻝ ﻧظﻣﻬـ ـ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺣرﻳـ ـ ــﺔ واﻟدﺳـ ـ ــﺗور
واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ،ﻓﻳﺗﻌﻳن أﻳﺿﺎ اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺣﻘّق ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ.
و أوروﺑـ ــﺎ ﻣﺑﻬ ـ ـرة ﺑﻘوﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻌﺳـ ــﻛرﻳﺔ ،وﻫـ ــﻲ اﻟﻣﺣﺻـ ــﻠﺔ ﻟﻛ ـ ـ ّﻝ ﻣـ ــﺎ ﺳـ ــﺑق ،ﻷﻧﻬـ ــﺎ ﻧﺗﻳﺟـ ــﺔ اﻟﺗطـ ــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـ ــوﺟﻲ،
وﻻ ﺗﺗﺣﻘ ـ ــق إﻻ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘ ـ ــﺎت اﻟﺿـ ـ ــﺧﻣﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻳوﻓرﻫ ـ ــﺎ اﻗﺗﺻـ ـ ــﺎد ﻣزدﻫ ـ ــر ،وﻻ ﻳﺣﺳ ـ ــن اﻟﺗﺻـ ـ ــرف ﻓﻳﻬ ـ ــﺎ إﻻ ﻓـ ـ ــﻲ
ظـ ــﻝ أﻧظﻣـ ــﺔ دﻳﻣﻘراطﻳـ ــﺔ ﺗﺗﻔـ ــق ﻓﻳﻬـ ــﺎ اﻹ اردات ﻣـ ــن أﺟـ ــﻝ اﻟﺻـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻌـ ــﺎم ﺑـ ــدﻝ أن ﺗﺳـ ــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻘـ ــوة ﻹﺧﻣـ ــﺎد
اﻟﺛورات واﻻﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟﺷﻌوب.
ﻫـ ــذا ﻫـ ــو اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑﻬـ ــر ﻓـ ــﻲ أوروﺑـ ــﺎ ،أﻣـ ــﺎ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻵﺧـ ــر ﻓﻬـ ــو وﺟﻬﻬـ ــﺎ اﻟﻣﻬـ ـ ّـدد .ﻟﻛـ ــن اﻟﺗﻬدﻳـ ــد ﻳﻣﺛـ ــﻝ ﻣـ ــن
وﺟﻬ ـ ــﺔ اﻟﻧظ ـ ــر اﻟﺗﺟدﻳدﻳ ـ ــﺔ داﻓﻌ ـ ــﺎ ﻟﻼﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻻ داﻓﻌ ـ ــﺎ ﻟﻼﻧ ـ ــزواء ،ﻓﻧﺟ ـ ــد ﺧﻳ ـ ــر اﻟ ـ ــدﻳن ﻳﻧﻘ ـ ــﻝ ﻋـ ـ ـن «ﺑﻌ ـ ــض
أﻋﻳ ـ ــﺎن أوروﺑ ـ ــﺎ» ﻣ ـ ــﺎ ﻣﻌﻧ ـ ــﺎﻩ« :إ ّن اﻟﺗﻣ ـ ـ ّـدن اﻷورﺑ ـ ــﺎوي ﺗ ـ ــدﻓّق ﺳ ـ ــﻳﻠﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻷرض ﻓ ـ ــﻼ ﻳﻌﺎرﺿ ـ ــﻪ ﺷ ـ ــﻲء إﻻ
اﺳﺗﺄﺻـ ــﻠﻪ ﻗـ ــوة ّﺗﻳـ ــﺎرﻩ اﻟﻣﺗﺗـ ــﺎﺑﻊ ،ﻓﻳﺧﺷـ ــﻰ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﻣﺎﻟـ ــك اﻟﻣﺟـ ــﺎورة ﻷوروﺑـ ــﺎ ﻣـ ــن ذﻟـ ــك اﻟﺗﻳـ ــﺎر إﻻ إذا ﺣـ ــذوا
ـﺄن ﻫـ ــذا اﻟﻘـ ــوﻝ
ﺣـ ــذوﻩ وﺟـ ــروا ﻣﺟ ـ ـراﻩ ﻓـ ــﻲ اﻟﺗﻧظﻳﻣـ ــﺎت اﻟدﻧﻳوﻳـ ــﺔ ،ﻓـ ــﻳﻣﻛن ﻧﺟـ ــﺎﺗﻬم ﻣـ ــن اﻟﻐـ ــرق» .ﺛـ ــم ﻳﻌﻠّـ ــق ﺑـ ـ ّ
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أن اﻟوﺳ ـ ــﻳﻠﺔ اﻟوﺣﻳ ـ ــدة ﻓ ـ ــﻲ
ﻣﺣ ـ ــزن ﻟﻣﺣ ـ ـ ّ
ـب اﻟ ـ ــوطن ﻟﻛﻧ ـ ــﻪ ﻣﻣ ـ ــﺎ ﻳﺻ ـ ــدﻗﻪ اﻟﻌﻳ ـ ــﺎن واﻟﺗﺟرﺑ ـ ــﺔ  .وﻣﻌﻧ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــك ّ

ﺣﺟـ ـ ــﺔ إﺿـ ـ ــﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ــرورة
أن اﻟﺗﻬدﻳـ ـ ــد ّ
ﻧظ ـ ـ ـرﻩ ﻟﺗـ ـ ــوﻗﻲ ﺿـ ـ ــرر أوروﺑـ ـ ــﺎ ﺗﺗﻣﺛـ ـ ــﻝ ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس ﻣﻧﻬـ ـ ــﺎ ،و ّ
إﻣ ـ ــﺎ ﻋﺳ ـ ــﻛري أو اﻗﺗﺻ ـ ــﺎدي أو ﺳﻳﺎﺳـ ـ ـﻲ .ﻓ ـ ــﺎﻷوﻝ
اﻻﻧﻔﺗ ـ ــﺎح ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛ ـ ــﺔ ،واﻟﺗﻬدﻳ ـ ــد اﻷورﺑ ـ ــﻲ ّ
ﻻ ﻳﻣﻛـ ـ ـ ــن ﻣواﺟﻬﺗـ ـ ـ ــﻪ إﻻ ﺑ ـ ـ ـ ـﻧﻔس اﻷﺳـ ـ ـ ــﻠﺣﺔ اﻟﺗـ ـ ـ ــﻲ ﺗﺳـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻳـ ـ ـ ــوش اﻷوروﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ ،واﻟﺛـ ـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻣﻛـ ـ ـ ــن
أﻣـ ـ ــﺎ اﻟﺛﺎﻟـ ـ ــث،
ﻣواﺟﻬﺗـ ـ ــﻪ إﻻ ﺑﺣـ ـ ــذق اﻟوﺳـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛـ ـ ــﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ـواق وﺗﻧﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺑـ ـ ــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ـ ــﺔ .و ّ
ﻓﻣواﺟﻬﺗـ ــﻪ ﻻ ﺗﺻـ ــﺢ إﻻ إذا اﺳـ ــﺗﻘرت اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟﺣـ ــﺎﻛم واﻟﺷـ ــﻌب ﻋﻼﻗـ ــﺔ ﻗوﻳـ ــﺔ ﻣﺗﺿـ ــﺎﻣﻧﺔٕ ،واﻻّ ﻛﺎﻧـ ــت
ﻟﺗﺻدع اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت واﻻﺿطراﺑﺎت ﻣدﻋﺎة
ّ
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اﻟوﺟـ ــﻪ اﻷﺧﻳـ ــر اﻟـ ــذي ﺗظﻬـ ــر ﺑـ ــﻪ أوروﺑـ ــﺎ ﻫـ ــو وﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑﺎﻳﻧـ ــﺔ .واﻟﻣﺑﺎﻳﻧـ ــﺔ ﻏﻳـ ــر اﻻﺧـ ــﺗﻼف ،ﻷن اﻻﺧﺗﻼﻓ ـ ـﺎت
ﺗﻌﺑـ ــر ﻋـ ــن اﻟﺗﻧـ ــوع ،ﻣﺛـ ــﻝ اﺧـ ــﺗﻼف اﻟﻠﻐـ ــﺎت وأﻟ ـ ـوان
إﻣـ ــﺎ اﻻﺧﺗﻼﻓـ ــﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ّ
ﺗﺗﻌﻠّ ـ ـق ﺑﻧـ ــوﻋﻳن ﻣـ ــن اﻷﻣـ ــورّ ،
ﺗﻌﺑـ ــر ﻋـ ــن ﻣﺳـ ــﺗوى اﻟﺗﻣـ ـ ّـدن،
اﻟﺑﺷ ـ ـرة ،ﻓﻬـ ــذﻩ ﻟﻳﺳـ ــت ﻋﻧﺎﺻـ ــر ﻣﺑﺎﻳﻧـ ــﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟﺑﺷـ ــرٕ ،وا ّﻣـ ــﺎ اﻻﺧﺗﻼﻓـ ــﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ّ
وﻫ ـ ــذﻩ أﻳﺿ ـ ــﺎ ﻳﻧﺑﻐ ـ ــﻲ أن ﻻ ﺗﺗﺣ ـ ـ ّـوﻝ إﻟ ـ ــﻰ ﻋﻧﺎﺻ ـ ــر ﻣﺑﺎﻳﻧ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻳن اﻟﺑﺷ ـ ــر ،ﺑﻣ ـ ــﺎ أن اﻷدﻧ ـ ــﻰ درﺟ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻳﻌﻣﻝ
ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﻟﺗﺣ ـ ــﺎق ﺑﻣ ـ ــن ﺳ ـ ــﺑﻘﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة .أﻣ ـ ــﺎ اﻟﻣﺑﺎﻳﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﺎﺧﺗﻼف ﻻ ﻳﻣﻛ ـ ــن اﺳ ـ ــﺗدراﻛﻪ أو ﺗﻐﻳﻳـ ـ ـرﻩ،
ـﺢ ﻣﻧ ـ ــﻪ ﻫ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــورة اﻟﻣﺑﺎﻳﻧ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟدﻳﺎﻧ ـ ــﺔ ،إذ ﻻ ﻳﻣﻛ ـ ــن أن ﺗﺗﻧ ـ ــﺎزﻝ ﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ
واﻟﺻ ـ ــورة اﻟوﺣﻳ ـ ــدة اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺻ ـ ـ ّ
وﻟﻣ ـ ـﺎ ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﺣﺿـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛﺔ/اﻷوروﺑﻳـ ــﺔ ﻗـ ــد ﻗﺎﻣـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟﻌﻠﻣﻧـ ــﺔ ،ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﻻ ﺧـ ــوف
ﻋـ ــن دﻳﻧﻬـ ــﺎّ .
ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﻣﺑﺎﻳﻧـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﺎﻟـ ـ ـ ــدﻳن اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﻳﺣﻲ ﻟـ ـ ـ ــﻳس ﺟـ ـ ـ ــزَء ً◌ا ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﺣﺿـ ـ ـ ــﺎرة/أوروﺑﺎ ،واﻗﺗﺑـ ـ ـ ــﺎس اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﻠﻣﻳن ﻋـ ـ ـ ــن
اﻟﺣﺿﺎرة/أوروﺑﺎ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ.
ﻓﺎﻟﻣﺑﺎﻳﻧـ ـ ــﺔ ﻟﻳﺳـ ـ ــت ﺟـ ـ ــزَء ً◌ا ﻣـ ـ ــن ﻋﻧﺎﺻـ ـ ــر اﻟﺗﻬدﻳـ ـ ــد ،وﻋﻧﺎﺻـ ـ ــر اﻟﺗﻬدﻳـ ـ ــد ﻟﻳﺳـ ـ ــت ﺿـ ـ ـ ّـدا ﻟـ ـ ــدواﻓﻊ اﻻﺳـ ـ ــﺗﻔﺎدة،
وﻫﻛ ـ ــذا ﺗوﺣ ـ ــدت اﻷﻗ ـ ــﺎﻧﻳم اﻟﺛﻼﺛ ـ ــﺔ ﻟﺗﻛ ـ ـ ّـون ﺻ ـ ــورة ﻟﻶﺧ ـ ــر ﺗﺗﻣﺎﺷ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻊ اﻟرﻏﺑ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻣﻧ ـ ــﻪ دون
اﻟﺧﺿـ ــوع ﻟـ ــﻪ وﻗﺑـ ــوﻝ ﻫﻳﻣﻧﺗـ ــﻪ .ﻫـ ــذﻩ ﺻـ ــورة أوروﺑﺎ/اﻟﺣﺿـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛـ ــﺔ وﻗـ ــد ﻗـ ـ ّـدت ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻘـ ــﺎس اﻟرﻏﺑـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ واﻹﺻـ ــﻼح واﻟﺗﺟدﻳـ ــد وأﺳـ ــﻘطت ﺻـ ــورة اﻟﻣﻧﺷـ ــود ﻓـ ــﻲ اﻵﺧـ ــر ﻛـ ــﻲ ﺗﻔـ ــﺗﺢ ﻣﺟـ ــﺎﻝ ﺗﺣﻘّـ ــق اﻟﻣﻧﺷـ ــود
ﻣن اﻟذات.
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إن ﻣﻧﺷ ــود اﻟ ــذات ﻫ ــو اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ ،ﻓﻠـ ــم ﻳﻘ ــﺗض ذﻟ ــك ﻣﺟ ـ ّـرد اﺳ ــﺗﻠﻬﺎم ﻓﻛ ـ ـرة اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﻣـ ــن
ّ
ـرواد ﻳﺣﻣﻠـ ـ ــون ﺗﻣ ـ ـ ـﺛّﻼ ﻟﻠﻧﻬﺿـ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﺔ ﻳﺳـ ـ ــﺗﺟﻳب إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎﻧوا
اﻟﻧﻬﺿـ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـ ــﻝ ﺟﻌـ ـ ــﻝ اﻟـ ـ ـ ّ
ﻳﻧﺷ ـ ــدون ﻟﺗﺣﻘﻳ ـ ــق اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ـ ــﺔ واﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻳﺔٕ .واذا ﻛﺎﻧ ـ ــت أوروﺑ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ أﻗﺎﻧﻳﻣﻬ ـ ــﺎ اﻟﺛﻼﺛ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ اﻟﺻ ـ ــورة
ـﺈن ﺛﻣـ ــﺔ أﻳﺿ ـ ــﺎ
ـرواد ﻓـ ــﻲ رﺣﻼﺗﻬ ـ ــم اﻷوروﺑﻳـ ــﺔ( ،ﻓ ـ ـ ّ
اﻟﻣﺣـ ــﺗﻔظ ﺑﻬ ـ ــﺎ ﻧﺗﻳﺟـ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻧ ـ ــﺔ )ﺗﺳـ ــﺟﻳﻝ ﻣ ـ ــﺎ ﺷـ ــﺎﻫدﻩ اﻟ ـ ـ ّ
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ـرواد ﻣ ـ ــن ﻗـ ـ ـراءاﺗﻬم ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﺻ ـ ــورة اﻟﺗ ـ ــﻲ اﻋﺗﺑ ـ ــرت ﻧﺗﻳﺟ ـ ــﺔ اﻟﺳ ـ ــﺑر اﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺧﻲ )ﺗﻠﺧ ـ ــﻳص ﻣ ـ ــﺎ اﺣ ـ ــﺗﻔظ ﺑ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ّ

ﻣﺻـ ـ ـ ــﺎدر اﻟﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻷوروﺑـ ـ ـ ــﻲ( .وﻗـ ـ ـ ــد اﺳﺗﻌرﺿـ ـ ـ ــﻧﺎ ﻣﻌـ ـ ـ ــﺎﻟم اﻟﺻـ ـ ـ ــورة اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ،ﺻـ ـ ـ ــورة اﻟﻣﻌﺎﻳﻧـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺄﻋﻳن
ﻧﻬﺿـ ـ ــوﻳﺔ ،وﻟﻧﺳـ ـ ــﺗﻌرض اﻵن ﻣﻌـ ـ ــﺎﻟم اﻟﺻـ ـ ــورة اﻟﺛﺎﻧﻳـ ـ ــﺔ ،ﺻـ ـ ــورة اﻟﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻘـ ـ ــروء ﺑﻣﺷـ ـ ــﺎﻏﻝ اﻟـ ـ ــذات اﻟﺗـ ـ ــﻲ
ﺗﺑﺣث ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﻟﺗﻔﺎؤﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻧﺷدﻩ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ.
ﻟﻘ ــد أﻗ ــﺎم اﻷﻧﻣ ــوذج اﻟﻧﻬﺿ ــوي ﺗ ــﺎرﻳﺦ أوروﺑ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ارﺣ ــﻝ ﺛﻼﺛـ ـﺔ ﻫ ــﻲ اﻟﺗﺎﻟﻳ ــﺔ :أوروﺑ ــﺎ اﻻﻧﺣط ــﺎط -أوروﺑ ــﺎ
اﻟﻧﻬﺿﺔ -أوروﺑﺎ اﻟﻘوة واﻻزدﻫﺎر.
أوروﺑ ـ ـ ــﺎ اﻻﻧﺣط ـ ـ ــﺎط ﺣﺳ ـ ـ ــب ﺧﻳ ـ ـ ــر اﻟ ـ ـ ــدﻳن ﻫ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﺗﻣﺎﺋﺔ ﺳ ـ ـ ــﻧﺔ ،ﺗﻣﺛ ـ ـ ــﻝ اﻟﻌﻬ ـ ـ ــد اﻟ ـ ـ ــذي دﻋ ـ ـ ــﺎﻩ اﻟﻣؤرﺧ ـ ـ ــون
اﻷوروﺑﻳ ـ ــون ﺑﺎﻟﻌﺻ ـ ــر اﻟوﺳ ـ ــﻳط ،وﻛ ـ ــﺎن اﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘـ ـ ـرن اﻟﺗﺎﺳ ـ ــﻊ ﻋﺷ ـ ــر ،واﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻔرﻧﺳ ـ ــﻲ
ﺧﺎﺻـ ــﺔ ،ﻳﺑـ ــرز ﻫـ ــذا اﻟﻌﺻـ ــر ﻓـ ــﻲ ﺻـ ــورة ﻗﺎﺗﻣـ ــﺔ وﻳ ـ ـراﻩ ﻋﺻـ ــر اﻟظﻠﻣـ ــﺎت .وﻣـ ــن اﻟﻣﻌﻠـ ــوم أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﺻـ ــورة
ﻗ ـ ــد ﻋ ـ ـ ّـدﻟت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــرن اﻟﻌﺷـ ـ ـرﻳن ﺑﻧﺷ ـ ــﺄة ﻣ ـ ــدارس ﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ ﻗﺎﻣ ـ ــت ﺑﻣراﺟﻌﺗﻬ ـ ــﺎ واﻋﺗﺑرﺗﻬ ـ ــﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐ ـ ــﺎ ﻓﻳﻬ ـ ــﺎ،8
وﻛﺎﻧ ـ ــت ﻧﻳ ـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ــؤرﺧﻳن اﻷوروﺑﻳ ـ ــﻳن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ــرن اﻟﺗﺎﺳ ـ ــﻊ ﻋﺷ ـ ــر ﺗﺄﻛﻳ ـ ــد اﻟﻘطﻳﻌ ـ ــﺔ اﻟﺣﺎﺻ ـ ــﻠﺔ ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻌﺻ ـ ــر
اﻟوﺳ ـ ــﻳط اﻹﻗط ـ ــﺎﻋﻲ اﻟ ـ ــدﻳﻧﻲ واﻟﻌﺻ ـ ــر اﻟﺣ ـ ــدﻳث اﻟﻘ ـ ــﺎﺋم ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ أرﺳ ـ ــﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳ ـ ــﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳ ـ ــﺔ .وﻗ ـ ــد أﺧ ـ ــذ
ﻣ ـ ــﻧﻬم اﻟﻛﺗ ـ ــﺎب اﻟﻌ ـ ــرب واﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣون ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﺻ ـ ــورة ووظﻔوﻫ ـ ــﺎ ﺗوظﻳ ـ ــف آﺧ ـ ــر ﻳﺳ ـ ــﺗﺟﻳب ﻟﻠﻬ ـ ـ ّـم اﻟﻧﻬﺿ ـ ــوي،
ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ ﻟﺗﺄﻛﻳد أﻣرﻳن:
أوﻻ :ﻳﻣﻛـ ــن أن ﺗطـ ــوﻝ ﻓﺗ ـ ـرات اﻻﻧﺣطـ ــﺎط ﺛـ ــم ﺗﻌﻘﺑﻬـ ــﺎ اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ ﻣـ ــن ﺟدﻳـ ــد ،ﻫﻛـ ــذا ﻛـ ــﺎن اﻟﺷـ ــﺄن ﻣـ ــﻊ أوروﺑـ ــﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫﻛذا ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﺛﺎﻧﻳـــــﺎ :ﺑـ ــﻳن أوروﺑـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ــر اﻟوﺳـ ــﻳط وأوروﺑـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﻳث ﻗطﻳﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﺳـ ــﺗوى ﻋﻼﻗﺗﻬـ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ ،ﻓﻘـ ــد ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ ﻫوﻳﺗﻬـ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﺳـ ــﺎﺑق ،ﻟﻛﻧﻬـ ــﺎ ﻟـ ــم ﺗﻌـ ــد ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﻳث
ﺟ ــزءا ﻣ ــن ﺣﺿ ــﺎرﺗﻬﺎ ،ﻓ ــﻼ ﻣ ــﺎﻧﻊ ﻣ ــن اﻗﺗﺑ ــﺎس ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺿ ــﺎرة اﻟﻣﺗﺧﻠﺻ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ ،وﻻ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن
أوروﺑـ ـ ــﺎ اﻟﺻـ ـ ــﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻛﺎﻧـ ـ ــت ﺗﺳـ ـ ــﻌﻰ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣﺣﺎرﺑـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼم وأوروﺑـ ـ ــﺎ اﻟﺣدﻳﺛـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻻ ﺗﺗـ ـ ــدﺧﻝ ﻓـ ـ ــﻲ
ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻷدﻳﺎن.
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أﻣ ـ ــﺎ أوروﺑ ـ ــﺎ اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ ﻓﻘ ـ ــد ﻗ ـ ـ ّـدت ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﻘ ـ ــﺎس اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷ ـ ــودة ﻟﻠﻌ ـ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ـ ــﻲ واﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ .ﻓ ـ ــﺎﻋﺗﺑر
اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ــﻝ اﻷﻛﺑ ـ ـ ــر ﻟﻠﻧﻬﺿ ـ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳ ـ ـ ــﺔ اﻗﺗﺑﺎﺳ ـ ـ ــﻬﺎ ﻋﻠ ـ ـ ــوم اﻟﻌ ـ ـ ــرب وﻣﻌ ـ ـ ــﺎرﻓﻬم ﺳـ ـ ـ ـواء ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻓﺗـ ـ ـ ـرة اﻟﺣ ـ ـ ــروب
اﻟﺻ ـ ــﻠﻳﺑﻳﺔ أو ﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﻼﻝ اﻟﺗﺟ ـ ــﺎور اﻷوروﺑ ـ ــﻲ اﻟﻌرﺑ ـ ــﻲ ﺑﻌ ـ ــد اﺳ ـ ــﺗرداد اﻷﻧ ـ ــدﻟس وﺟﻧ ـ ــوب إﻳطﺎﻟﻳ ـ ــﺎ .وﻛ ـ ــﺎن
ﺑﻌـ ـ ــض اﻟﻣـ ـ ــؤرﺧﻳن اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﻳن ﻗـ ـ ــد أﻫ ـ ـ ـﺗ ّم ﺑـ ـ ــﺈﺑراز ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻣدﻳوﻧﻳـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺣﺿـ ـ ــﺎرة اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻳﺔ وﻋـ ـ ـ ّـدﻫﺎ
ﻋﻧﺻـ ـ ـ ار ﻣ ـ ــن اﻟﻌﻧﺎﺻ ـ ــر اﻟﺛﺎﻧوﻳ ـ ــﺔ ﻟﺗﻔﺳ ـ ــﻳر اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳ ـ ــﺔ ،ورﺑﻣ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــرص اﻟﻘﻠﻳ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــﻧﻬم ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺑـ ـ ـراز
ﻫـ ــذا اﻟﻌﻧﺻـ ــر وﺗﺄﻛﻳـ ــدﻩ ،ﻣﺛﻠﻣـ ــﺎ ﻓﻌـ ــﻝ اﻟﻣـ ــؤرخ ﺳـ ــدﻟﻳو  (1887–1808) Sedillotﻓـ ــﻲ ﻛﺗـ ــﺎب ﻟـ ــﻪ ﺑﻌﻧ ـ ـوان
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ـرواد ﻫـ ـ ــذا اﻟﻛﺗـ ـ ــﺎب وﻏﻳ ـ ـ ـرﻩ ووظﻔ ـ ـ ـوا أطروﺣـ ـ ــﺔ اﻟﻣدﻳوﻧﻳـ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳ ـ ـ ـﺔ
«ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻌـ ـ ــرب»  ،وﻗـ ـ ــد اﻋﺗﻣـ ـ ــد اﻟـ ـ ـ ّ

ﻟﻠﻌرب ﻟﺗﺄﻛﻳد أﻣرﻳن:
أوﻻ :إن اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻗﺎﻋ ـ ــدة ﻣ ـ ــن ﻗواﻋ ـ ــد ﻛ ـ ــﻝ ﻧﻬﺿ ـ ــﺔ ،ﻓﻘ ـ ــد ﻗﺎﻣ ـ ــت اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋﺻ ـ ــر اﻟﻣ ـ ــﺄﻣون
ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس اﻟﻔﻠﺳـ ـ ــﻔﺔ واﻟﻌﻠـ ـ ــوم اﻹﻏرﻳﻘﻳـ ـ ــﺔ ،وﻗﺎﻣـ ـ ــت اﻟﻧﻬﺿـ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ـ ــر اﻟﺣـ ـ ــدﻳث ﻋﻠـ ـ ــﻰ
اﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس اﻟﻣﻌـ ـ ــﺎرف اﻟﻌرﺑﻳـ ـ ــﺔ ،وﻻ ﺗﻘـ ـ ــوم اﻟﻧﻬﺿـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـ ـ ــﻲ واﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻲ إﻻ ﺑﺎﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس ﻣﻌـ ـ ــﺎرف
اﻟﻌﺻر اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺛﺎﻧﻳـــــﺎ :إذا ﻛ ـ ــﺎن اﻷوروﺑﻳ ـ ــون ﻗ ـ ــد اﻗﺗﺑﺳـ ـ ـوا ﻣ ـ ــن اﻟﻌ ـ ــرب ﻣﻌ ـ ــﺎرﻓﻬم وطوروﻫ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـﻼ ﺿـ ـ ـﻳر أن ﻳﻘﺗ ـ ــﺑس ﻣ ـ ــﻧﻬم
اﻟﻌـ ــرب واﻟﻣﺳـ ــﻠﻣون ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﻳث ،ﻓﻬـ ــم ﺑﻣﺛﺎﺑـ ــﺔ ﻣـ ــن ﻳﺳـ ــﺗرﺟﻊ ﻣـ ــﺎ أﺧـ ــذ ﻣﻧـ ــﻪ ،ﻣـ ــﻊ اﻟﺗﺳـ ــﻠﻳم ﺑﻔﺿـ ــﻝ
اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﻳن ﻓـ ـ ــﻲ ﺗطـ ـ ــوﻳرﻩ ،وﻻ ﺷـ ـ ــك أن ﻫ ـ ـ ـذﻩ اﻟﻧظ ـ ـ ـرة ﻗـ ـ ــد ﻗـ ـ ـ ّـدت ﻟﺗﺧﻔّـ ـ ــف ﻣـ ـ ــن اﻟوﻗـ ـ ــﻊ اﻟﻧﻔﺳـ ـ ــﻲ اﻟﻣﺗوﻗـ ـ ــﻊ
ﺑﺗﻔوق اﻵﺧر وﺿرورة اﻟﺗﻠﻣذة ﻋﻠﻳﻪ.
ﻟﻼﻗﺗﺑﺎس ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻪ ﻣن اﻻﻋﺗراف ّ
أﻣـ ــﺎ أوروﺑـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻋﺻـ ــر اﻟﻘـ ــوة واﻻزدﻫـ ــﺎر ،أي ﺗﻠـ ــك اﻟﺗـ ــﻲ أﺻـ ــﺑﺢ ﻣﻣﻛﻧ ـ ـﺎ ﻣﻌﺎﻳﻧﺗﻬـ ــﺎ ﺑﺎﻷﺳـ ــﻔﺎر واﻟـ ــرﺣﻼت،
ﺑ ـ ــﻝ أﺻ ـ ــﺑﺣت ﻗرﻳﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﻌ ـ ــرب واﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣﻳن ﺑﻣ ـ ــﺎ اﺳ ـ ــﺗوردوﻩ ﻣ ـ ــن آﻻﺗﻬ ـ ــﺎ وﻋﺎداﺗﻬ ـ ــﺎ ،ﻓﻘ ـ ــد اﺣ ـ ــﺗﻔظ ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ
ـرواد ﺑﺎﻟﺟواﻧ ـ ـ ــب اﻹﻳﺟﺎﺑﻳ ـ ـ ــﺔ :اﻻزدﻫ ـ ـ ــﺎر اﻻﻗﺗﺻ ـ ـ ــﺎدي ،اﻟﺣرﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ـ ــﻳﺔ ،اﻟﻌﻠ ـ ـ ــوم واﻟﻣﻌ ـ ـ ــﺎرف ،اﻟﻘ ـ ـ ــوة
اﻟ ـ ـ ـ ّ
اﻟﻌﺳـ ـ ــﻛرﻳﺔ ،اﻟﻣﻛﺗﺷـ ـ ــﻔﺎت واﻟﻣﺧﺗرﻋـ ـ ــﺎت ،اﻟـ ـ ــﺦ .أﻣـ ـ ــﺎ اﻟﺟواﻧـ ـ ــب اﻷﺧـ ـ ــرى ،ﻣﺛـ ـ ــﻝ وﺿـ ـ ــﻊ اﻟطﺑﻘـ ـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـ ـ ــﺔ
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اﻟـ ــذي ﻛـ ــﺎن اﻻﺷـ ــﺗراﻛﻳون ﻳﻛﺷـ ــﻔوﻧﻪ وﻳدﻳﻧوﻧـ ــﻪ ،أو اﻟﻔﺿـ ــﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟﺿـ ــﺧﻣﺔ ﻣﺛـ ــﻝ ﺗﻠـ ــك اﻟﺗـ ــﻲ ﻛﺷـ ــﻔت ﻣـ ــﻊ
ﺷـ ــق ﻗﻧـ ــﺎة ﺑﺎﻧﺎﻣـ ــﺎ أو ﻗﻧـ ــﺎة اﻟﺳـ ــوﻳس ،أو اﻟﻌﻧـ ــف ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺳـ ــﺗﻌﻣرات اﻷﻣرﻳﻛﻳـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ــد ﻛـ ــﺎن ﺷـ ــﺑﻪ ﻏﺎﺋـ ــب ﻟـ ــدى
ـرواد ،إذا اﺳـ ـ ــﺗﺛﻧﻳﻧﺎ إﺷـ ـ ــﺎرات ﻟـ ـ ــدى ﻓـ ـ ــﺎرس اﻟﺷـ ـ ــدﻳﺎق وﻓرﻧﺳـ ـ ــﻳس ﻣ ـ ـ ـراش .وﻳﻣﻛـ ـ ــن ﺗﻔﺳـ ـ ــﻳر ﻫـ ـ ــذا اﻷﻣـ ـ ــر
اﻟ ـ ـ ـ ّ
ﺑﻌﺎﻣﻠﻳن:
ـرواد ﻗ ـ ــد ﺧﺑـ ـ ـروا أوروﺑ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻐﺎﻟ ـ ــب ﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﻼﻝ رﺣ ـ ــﻼت رﺳ ـ ــﻣﻳﺔ وﻣﻧظﻣ ـ ــﺔ ،ﻓﻠ ـ ــم ﻳطﻠﻌـ ـ ـوا إﻻ
أوﻻ :إن اﻟ ـ ـ ّ
ـود إﺑـ ـ ارزﻩ ﻣ ــن ﺣﺿ ــﺎرﺗﻬﺎ ،وﻟ ــم ﻳﺷ ــذ ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك إﻻ ﻣ ــن ﻋ ــﺎش ﻫ ــو ﻧﻔﺳ ــﻪ ﻓﻘﻳـ ـ ار
ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــت أوروﺑ ــﺎ ﺗ ـ ّ
ﺑﻳن ﻓﻘراء أوروﺑﺎ وأطﻠﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻵﺧر ،ﻣﺛﻝ ﻓﺎرس اﻟﺷدﻳﺎق.10
ـرواد ﻛﺎﻧ ــت ﻟ ــﻪ ﻏﺎﻳ ــﺔ إﺻ ــﻼﺣﻳﺔ ﻧﻬﺿ ــوﻳﺔ ،وﻧﻘ ــﻝ اﻟﻣﺳ ــﺎوئ ﻳﺗﻧ ــﺎﻓﻰ ﻣ ــﻊ
ﺛﺎﻧﻳــــﺎّ :
إن وﺻ ــف أوروﺑ ــﺎ ﻟ ــدى اﻟ ـ ّ
أن ﻗﺿ ـ ــﺎﻳﺎ ﻣﺛ ـ ــﻝ اﻟطﺑﻘﻳ ـ ــﺔ أو اﻟﺗﻠ ـ ــوث
ﺗﻠـ ــك اﻟﻐﺎﻳ ـ ــﺔ ،ﻓﻛ ـ ــﺎن ﺿ ـ ــرورﻳﺎ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬ ـ ــﺎ أو اﻟﺗﻐﺎﻓ ـ ــﻝ ﻋﻧﻬ ـ ــﺎ ،ﻻ ﺳ ـ ـ ّـﻳﻣﺎ ّ
أو ﺗـ ــدﻣﻳر اﻷرﻳ ـ ــﺎف ﻛﺎﻧ ـ ــت ﻗﺿ ـ ــﺎﻳﺎ ﻋﺳ ـ ــﻳرة اﻹدراك ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـواطﻧﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌ ـ ــﺎت ﺳ ـ ــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺷ ـ ــﻛﻳﻼت
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

 -4ﺗﺷﺎﺑك اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﺗﺗﻣﺛـ ــﻝ اﻟﻣرﺣﻠ ـ ــﺔ اﻷﺧﻳ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺗ ـ ــﺄﻟﻳف ﺑـ ــﻳن ﺻ ـ ــورة أوروﺑـ ــﺎ واﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷ ـ ــودة ﻓـ ــﻲ اﻋﺗﻣ ـ ــﺎد ﻣﺻـ ــطﻠﺣﻳﺔ
ﻣزدوﺟـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ـ ـ ــد اﻗﺗﺑﺳـ ـ ـ ــت اﻟﻣﺻـ ـ ـ ــطﻠﺣﺎت اﻟﺟدﻳـ ـ ـ ــدة وﻋرﺑ ـ ـ ـ ـت ﺗﻌرﻳﺑـ ـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ـ ــوﺗﻳﺎ ،ﺛـ ـ ـ ــم وﺿـ ـ ـ ــﻌت ﻣﻘﺎﺑﻠﻬـ ـ ـ ــﺎ
ﻣﺻ ـ ـ ــطﻠﺣﺎت ﻋرﺑﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣﻌروﻓ ـ ـ ــﺔ .ﻣﺛ ـ ـ ــﺎﻝ ذﻟ ـ ـ ــك ﻛﻠﻣ ـ ـ ــﺔ  ،Constitutionاﺳ ـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ ﺧﻳ ـ ـ ــر اﻟ ـ ـ ــدﻳن ﺗﻌرﻳﺑﻬ ـ ـ ــﺎ
ﻗرﺑﻬ ـ ــﺎ ﻟﻣواطﻧﻳـ ـ ـﻪ ﺑﻘوﻟ ـ ــﻪ« :اﻟﻛﻧﺳﺗﻳوﺳ ـ ــﻳون اﻟﻣـ ـ ـرادف
اﻟﺻ ـ ــوﺗﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣواﺿ ـ ــﻊ ﻛﺛﻳـ ـ ـرة« :اﻟﻛﻧﺳﺗﻳﺗﺳ ـ ــﻳون ،ﺛ ـ ــم ّ
ﻟﻠﺗﻧظﻳﻣـ ــﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ» .11وﻣـ ــن اﻟﻣﻼﺣـ ــظ أﻧـ ــﻪ ،أي ﺧﻳـ ــر اﻟـ ــدﻳن ،ﻟـ ــم ﻳﺳـ ــﺗﻌﻣﻝ ﻛﻠﻣـ ــﺔ دﺳـ ــﺗور ،ﻓﺎﻟظـ ــﺎﻫر
أﻧ ـ ــﻪ ﺗﻔ ـ ــﺎدى اﺳ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺻ ـ ــطﻠﺣﺎت ﻛﺎﻧ ـ ــت ﻣﺳ ـ ــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟ ـ ــدى ﻣﻧﺗﻘ ـ ــدي اﻟﺳ ـ ــﻠطﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳ ـ ــﺔ ،وﺣ ـ ــﺎوﻝ ﺗﻘرﻳ ـ ــب
اﻟ ـ ــﻧظم اﻷوروﺑﻳ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن ﻣﻌروﻓ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــدى اﻟﻣ ـ ــوظﻔﻳن اﻟﻌﺛﻣ ـ ــﺎﻧﻳﻳن .ﺑﻳﻧﻣ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــرى اﻟطﻬط ـ ــﺎوي ﻗﺑﻠ ـ ــﻪ ﻻ
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أن
ﻳﺳـ ــﺗﻌﻣﻝ ﻛﻠﻣـ ــﺔ ﺗﻧظﻳﻣـ ــﺎت ﻷن ﻣﺻـ ــر ﻛﺎﻧـ ــت ﻓـ ــﻲ ﻣواﺟﻬـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟﺳـ ــﻠطﺎن ﻣﺣﻣـ ــود اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ،وﻗـ ــد ّ
ﻓﺿـ ــﻝ ّ

ﻳﻌ ـ ـ ـ ّـرب ﺗﻌرﻳﺑ ـ ـ ــﺎ ﺻ ـ ـ ــوﺗﻳﺎ ﻛﻠﻣ ـ ـ ــﺔ  Chartesاﻟﻔرﻧﺳ ـ ـ ــﻳﺔ ﻓﺎﺳ ـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ ﻛﻠﻣ ـ ـ ــﺔ «ﺷ ـ ـ ــرطﺔ» ﻋﻧ ـ ـ ــدﻣﺎ ﻗ ـ ـ ــﺎم ﺑﺗﻌرﻳ ـ ـ ــب
اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﺗﺧﻠﻳص اﻹﺑرﻳز ﻓﻲ ﺗﻠﺧﻳص ﺑﺎرﻳز».
وﻣﺛ ـ ــﺎﻝ ذﻟ ـ ــك أﻳﺿ ـ ــﺎ اﻟﻧظ ـ ــﺎم اﻟﻧﻳ ـ ــﺎﺑﻲ اﻟ ـ ــذي دﻋـ ـ ـﺎﻩ ﺧﻳ ـ ــر اﻟ ـ ــدﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟـ ــﺎﻟس ورآﻩ ﻣرادﻓ ـ ــﺎ ﻟﻬﻳﺋ ـ ــﺔ أﻫ ـ ــﻝ اﻟﺣـ ـ ـ ّﻝ
واﻟﻌﻘـ ــد ﻗـ ــدﻳﻣﺎ وﻟﻣﺑـ ــدأ اﻷﻣـ ــر ﺑـ ــﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬـ ــﻲ ﻋـ ــن اﻟﻣﻧﻛـ ــر اﻟﻣﻧﺻـ ــوص ﻋﻠﻳـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ـرآن واﻟﺳـ ــﻧﺔ .إن
ﻫـ ــذا اﻟﺗﺷـ ــﺎﺑك اﻟﻣﻘﺻـ ــود ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﺻـ ــطﻠﺣﺎت اﻟﻘدﻳﻣـ ــﺔ واﻟﺣدﻳﺛـ ــﺔ إﻧﻣـ ــﺎ ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﻐﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻧـ ــﻪ ﺗﻘرﻳـ ــب اﻷﻧظﻣـ ــﺔ
اﻟﺣدﻳﺛـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘـ ـ ـ ـ ارء وﺗﻬﻳﺋ ـ ـ ــﺗﻬم ﻟﻠﻘﺑ ـ ـ ــوﻝ ﺑﻬـ ـ ــﺎ وﺗﻔ ـ ـ ــﺎدي اﻟﺷ ـ ـ ــﻌور ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻳﻧ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻳن اﻟﻧﻣ ـ ـ ــوذج اﻟﻣﻧﺷ ـ ـ ــود ﻟﻠﻧﻬﺿ ـ ـ ــﺔ
واﻟوﺿ ـ ــﻊ اﻟﻣ ـ ــﺄﻟوف ﻟ ـ ــدى ﻫ ـ ــؤﻻء اﻟﻘ ـ ـ ّـراء ،إﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗوظﻳ ـ ــف اﻟﺷ ـ ــﺣﻧﺎت اﻟدﻳﻧﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﺑﻌض اﻟﻣﺻ ـ ــطﻠﺣﺎت
ﻟﻺﻳﺣ ـ ــﺎء ﺑﺎﻟﺿ ـ ــرورة اﻟﺷ ـ ــرﻋﻳﺔ ﻟﻺﺻ ـ ــﻼح واﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد .ﻓ ـ ــﺈذا ﻛ ـ ــﺎن اﻷﻣ ـ ــر ﺑ ـ ــﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــن اﻟﻣﻧﻛ ـ ــر
ﻓرض ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺗﻧﺻﻳب اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻓرض ﻛﻔﺎﻳﺔ أﻳﺿﺎ.
ﻧ ـ ــرى أن ﺑـ ـ ـرادﻳﻐم اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــم ﻳﻛﺗ ـ ــف ﺑرﺳ ـ ــم ﺻ ـ ــورة أوروﺑ ـ ــﺎ ﺑطرﻳﻘ ـ ــﺔ ﻣزدوﺟ ـ ــﺔ ﻟﺗﻛ ـ ــون ﻣﺻ ـ ــدر اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس
وﻣﺻـ ــدر اﻟﺧﺷـ ــﻳﺔ ﻓـ ــﻲ اﻵن ذاﺗـ ــﻪ ،ﺑـ ــﻝ أﻧـ ــﻪ رﺳـ ــم ﻫـ ــذﻩ اﻟﺻـ ــورة ﻟﺗﻛـ ــون ﻣﻠﻬﻣ ـ ـﺔ ﻟﻣﺷـ ــروع اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ،
وﻟﺗﻘـ ـ ــدم ﻟﻬـ ـ ــذا اﻟﻣﺷـ ـ ــروع ﺿـ ـ ــﻣﺎﻧﺎت ﻣﻌﻘوﻟﻳﺗـ ـ ــﻪ وﻗﺎﺑﻠﻳﺗـ ـ ــﻪ ﻟﻺﻧﺟـ ـ ــﺎز .وﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ـذا اﻷﺳـ ـ ــﺎس ﻓﺈﻧـ ـ ــﻪ ﻳﻛﻔـ ـ ــﻲ أن
ﺗﺣـ ـ ّـوﻝ اﻟﺻـ ــورة ﻣـ ــن اﻟﻣﺎﺿـ ــﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻝ ،وﻣـ ــن اﻟﻣﻧﺟـ ــز إﻟـ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷـ ــود ،ﻛـ ــﻲ ﺗﺗﺿـ ــﺢ ﻣﻌـ ــﺎﻟم اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷـ ــودة .وﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻷﺳـ ــﺎس أﻳﺿـ ــﺎ ﺗـ ــم اﻟﺗﺧﻔﻳـ ــف ﻣـ ــن وطـ ــﺄة اﻟﺟـ ــدﻝ ﺣـ ــوﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳـ ــد واﻟﺗﺟدﻳـ ــد،
ﻷن ﺗﻘﻠﻳـ ـ ــد أوروﺑـ ـ ــﺎ أﺻـ ـ ــﺑﺢ ﻳﻌـ ـ ـ ّـد ﺑﻣﻘﺗﺿـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﺻـ ـ ــورة ﺗﻘﻠﻳـ ـ ــدا ﻟﻠﻣﺎﺿـ ـ ــﻲ اﻟﻌرﺑ ـ ـ ـﻲ اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻲ وﺗﺟدﻳـ ـ ــدا
ّ
ﻣطﻠوﺑﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻬﺎ ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ازدﻫﺎرﻩ.
ﺗﺑـ ــرز ﻗﻳﻣـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺻـ ــورة ﻓـ ــﻲ وظﻳﻔﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳـ ــﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــﺎ ﺗﻣﺛـ ــﻝ داﻓﻌـ ــﺎ ﻗوﻳـ ــﺎ ﻟﻠﻌﻣـ ــﻝ ﻣـ ــن أﺟـ ــﻝ اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ
ﺗوﺣـ ـ ـد ﺑ ـ ــﻳن اﻟ ـ ــذﻳن أﺧ ـ ــذوا ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﺎﺗﻘﻬم اﻟﻣﺷ ـ ــﺎرﻛﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا اﻟﻔﻌ ـ ــﻝ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎري .وﻫ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻊ
واﻹﺻ ـ ــﻼح و ّ
ذﻟـ ـ ــك ﻻ ﺗﺧﻠـ ـ ــو ﻣـ ـ ــن اﻻﺧـ ـ ــﺗﻼﻝ ﻣـ ـ ــن اﻟﻧﺎﺣﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻧظرﻳـ ـ ــﺔ ،ﻷﻧﻬـ ـ ــﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﻣـ ـ ــق ﻓـ ـ ــﻲ ﻓﻬـ ـ ــم طﺑﻳﻌـ ـ ــﺔ اﻟ أرﺳـ ـ ــﻣﺎﻟﻳﺔ
وطﺎﺑﻌﻬ ـ ــﺎ اﻹﻣﺑرﻳ ـ ــﺎﻟﻲ ،وﻳﻛﻔ ـ ــﻲ أن ﻧﺷ ـ ــﻳر ﻣ ـ ــﺛﻼ إﻟ ـ ــﻰ أن «أﻗ ـ ــوم اﻟﻣﻣﺎﻟ ـ ــك» ﻟﺧﻳ ـ ــر اﻟ ـ ــدﻳن ﻗ ـ ــد ﺻ ـ ــدر ﻓ ـ ــﻲ
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ﻧﻔ ـ ــس اﻟﺳ ـ ــﻧﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــدر ﻓﻳﻬ ـ ــﺎ اﻟﺟ ـ ــزء اﻷوﻝ ﻣ ـ ــن ﻛﺗ ـ ــﺎب «اﻟ أرﺳ ـ ــﻣﺎﻝ» ﻟﻛ ـ ــﺎرﻝ ﻣ ـ ــﺎرﻛس ،وﻫ ـ ــو اﻟﻛﺗ ـ ــﺎب
اﻟـ ـ ــذي ﻛﺷـ ـ ــف اﻟوﺟـ ـ ــﻪ اﻵﺧـ ـ ــر ﻟﻠﺣﺿـ ـ ــﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ/اﻟﺣدﻳﺛـ ـ ــﺔ ﺑﺻـ ـ ــﻔﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻻﺳـ ـ ــﺗﻐﻼﻝ واﻟﺗوﺳـ ـ ــﻊ
وﺗـ ـ ــدﻣﻳر أﻧﻣـ ـ ــﺎط اﻟﺣﻳـ ـ ــﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ـ ــﺔ ﻋﻧﻬـ ـ ــﺎ .ﺛـ ـ ــم إﻧﻬـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ــورة ﻣﻔرطـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻔـ ـ ــﺎؤﻝ ،ﻓـ ـ ــﺎﻟﻬوة اﻟﺣﺿـ ـ ــﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧـ ـ ــت
ﺿـ ــﺧﻣﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟﺷـ ــرق واﻟﻐـ ــرب ،وﻻ ﻳﻛﻔـ ــﻲ أن ﻳﻘﺗﻧـ ــﻊ ﺑﻌـ ــض اﻟﻣﺳـ ــﺗﻧﻳرﻳن ﺑﺄﻫﻣﻳـ ــﺔ اﻟﻌﻠـ ــم واﻟﻣﺧﺗرﻋـ ــﺎت ﻛـ ــﻲ
ﻳﻠﺗﺣـ ــق اﻟﻌـ ــﺎﻟم اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ ﺑـ ــﺎﻟﺛورة اﻟﻣﻌرﻓﻳـ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺷـ ــﻳدت ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــدى ﻗـ ــرون وﻛـ ــﺎن ﻫـ ــو ﻣﻔﺻـ ــوﻻ
ﻋﻧﻬ ـ ــﺎ ،وﻻ ﻳﻛﻔ ـ ــﻲ أن ﻳﻘﺗﻧ ـ ــﻊ ﺑﻌ ـ ــض اﻟﺣﻛ ـ ــﺎم ﺑ ـ ــﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﻘﻳ ـ ــد ﻷن اﻟطﺑﻳﻌ ـ ــﺔ اﻟﻌﺷ ـ ــﺎﺋرﻳﺔ ﻟﻠﺳ ـ ــﻠطﺔ ﻟ ـ ــن ﺗرﺗﻘ ـ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ـ ــﻳﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣﺳـ ـ ــﺗوى اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻐرﺑﻳـ ـ ــﺔ .وﻻ ﻳﻛﻔـ ـ ــﻲ أن ﺗﻧﻔـ ـ ــﺗﺢ اﻟﻌﻘـ ـ ــوﻝ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻗواﻋـ ـ ــد
اﻻﻗﺗﺻ ـ ـ ــﺎد اﻟﺣ ـ ـ ــدﻳث ﻷن اﻧﻔﺗ ـ ـ ــﺎح أﺳـ ـ ـ ـواق ﺗﻘﻠﻳدﻳ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻻﻗﺗﺻ ـ ـ ــﺎد اﻟ أرﺳ ـ ـ ــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌ ـ ـ ــوﻟم ﻳﻧﺳ ـ ـ ــﻔﻬﺎ ﻧﺳ ـ ـ ــﻔﺎ
ـق ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ أﻛ ـ ــدوا أﻧ ـ ــﻪ ﻻ
رواد اﻟﻧﻬﺿ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـ ّ
وﻳ ـ ــؤدي إﻟ ـ ــﻰ اﻹﻓ ـ ــﻼس اﻟﻣﺣﻘّ ـ ــق .وﻣ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــك ﻓﻘ ـ ــد ﻛ ـ ــﺎن ّ
ـردد ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺻ ـ ــﻼح ﻳزﻳ ـ ــد
ﻳوﺟ ـ ــد ﺧﻳ ـ ــﺎر آﺧ ـ ــر ﻏﻳ ـ ــر اﻻﻧﺧـ ـ ـراط ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛ ـ ــﺔ ،ﻷن ﻣواﺻ ـ ــﻠﺔ اﻟﺗ ـ ـ ّ
ﻫـ ــذﻩ اﻟﻬـ ــوة اﻟﺣﺿـ ــﺎرﻳﺔ اﺗﺳـ ــﺎﻋﺎ وﻳزﻳـ ــد اﻷوﺿـ ــﺎع ﺿـ ــﻌﻔﺎ ووﻫﻧـ ــﺎ .ﻓﻛﻠّﻣـ ــﺎ ﺗـ ــﺄﺧرت إرادة اﻟﺗﺟدﻳـ ــد وﺳـ ــﻳطرت
ﻧزﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻻ وأﺻﺑﺢ ﻣﺷروع اﻟﻧﻬﺿﺔ أﻛﺛر ﻋﺳ ار.

 -5ﻣن اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺻوﻟﻳﺔ
ﻻﺑـ ـ ّـد ﻣـ ــن اﻹﻗ ـ ـرار ﺑـ ــﺄن اﻟﺗﺄﺳـ ــﻳس اﻟﺣـ ــدﻳث ﻟﻠﻣﻔـ ــﺎﻫﻳم اﻟﺗﺟدﻳدﻳـ ــﺔ ﻟـ ــم ﻳﺧﺗ ـ ـ ّﻝ ﺑﺳـ ــﺑب ﻣراﺟﻌـ ــﺎت ﻧظرﻳـ ــﺔ ،ﻷﻧـ ــﻪ
ﻛـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ذاﺗـ ــﻪ ﺑﻧـ ــﺎء ذا طﺑﻳﻌـ ــﺔ ﻋﻣﻠﻳـ ــﺔ ﻻ ﻧظرﻳـ ــﺔ ،ﻟﻛﻧـ ــﻪ اﺧﺗـ ــﻝ ﻻرﺗطﺎﻣـ ــﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻷﺣـ ــداث اﻟﺗـ ــﻲ
أﻫﻣﻬﺎ:
ﻟم ﻳﺗوﻗﻌﻬﺎ أو ﻟم ﻳﺷﺄ أن ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧواﻟﻪ اﻟﺗﻔﺳﻳري ،و ّ
ﺗوﺳﻊ اﻟظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻔﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ّ
 اﻻﻧﻘﺳ ـ ــﺎم اﻟﻘ ـ ــوﻣﻲ اﻷوروﺑ ـ ــﻲ وﺗﺣ ـ ـ ّـوﻝ اﻟﻌﻠ ـ ــم إﻟ ـ ــﻰ أﻳ ـ ــدﻳوﻟوﺟﻳﺎ وﺳ ـ ــﻘوط ﻣﻼﻳ ـ ــﻳن اﻟﺿـ ـ ـﺣﺎﻳﺎ ﺑﺳ ـ ــﺑباﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
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ﻣﻳ ـ ـ ـ ـزت ﺑـ ـ ـ ــﻳن اﻟﺣداﺛـ ـ ـ ــﺔ
 ﻧﻣـ ـ ـ ـ ّـو اﻟﺣرﻛـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻔﻛرﻳـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ ذات اﻟﺗوﺟـ ـ ـ ــﻪ اﻻﺷـ ـ ـ ــﺗراﻛﻲ اﻟﺗـ ـ ـ ــﻲ ّواﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﻛﺷﻔت ﻋن اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗوﺳﻌﻳﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻳﺔ ﻟﻸﺧﻳرة.
 ﺑ ـ ـ ــروز ﻣﺣدودﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔواﺋ ـ ـ ــد اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ـ ـ ـﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺑﻌ ـ ـ ــض اﻟﺗﺟ ـ ـ ــﺎرب اﻟﻧﻬﺿ ـ ـ ــوﻳﺔ اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ ﻗﺎدﺗﻬ ـ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ـ ــضاﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻫﻛـ ـ ــذا ﺑـ ـ ــدأ اﻟﺑ ـ ـ ـرادﻳﻐم اﻹﺻـ ـ ــﻼﺣﻲ ﻳﺗ ارﺟـ ـ ــﻊ وﻳﺣ ـ ـ ـ ّﻝ ﻣﺣﻠّـ ـ ــﻪ ﻧﻘﻳﺿـ ـ ــﻪ ،اﻟـ ـ ــذي ﻳﻣﻛـ ـ ــن أن ﻧ ـ ـ ـدﻋوﻩ ﺑـ ـ ــﺎﻟﺑرادﻳﻐم
اﻷﺻ ــوﻟﻲ ،وﻗ ــد ﻧﺷ ــﺄ ﻓ ــﻲ ﻓﺗـ ـرات اﻟﺗﺣ ـ ّـرر اﻟ ــوطﻧﻲ وﻗﻳ ــﺎم اﻟ ــدوﻝ ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻻﺳ ــﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ،ﻓﻔ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻔﺗـ ـرات
ﺣوﻟﺗﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أﻣ ـ ــر ﻣ ـ ــﺄﻟوف ،ﻟﻘ ـ ــد
ﻟ ـ ــم ﺗﻌ ـ ــد أوروﺑ ـ ــﺎ ﺷ ـ ــﻳﺋﺎ ﻣﺑﻬـ ـ ـرا ،ﻷن ﻣﺟﺎورﺗﻬ ـ ــﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳ ـ ــﺔ واﻻﺳ ـ ــﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ّ
أﺻـ ـ ـ ــﺑﺣت «ﻣﺳﺗﺄﻧﺳـ ـ ـ ــﺔ» ﻻ ﺣﺎﺟـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻧـ ـ ـ ــﺎس ﻟﺗﺳـ ـ ـ ــﺟﻳﻝ أﺳـ ـ ـ ــﻔﺎرﻫم إﻟﻳﻬـ ـ ـ ــﺎ ،وأﺻـ ـ ـ ــﺑﺣت ﻣﺧﺗرﻋﺎﺗﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻣﺗﺎﺣـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﺟﻣﻳـ ـ ــﻊ ،وﻏﻠﺑـ ـ ــت ﻣﻧﻬـ ـ ــﺎ اﻟﺟواﻧـ ـ ــب اﻟﺳـ ـ ــﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻛﺷـ ـ ــﻔﺗﻬﺎ ﺣرﺑـ ـ ــﺎن ﻛوﻧﻳﺗـ ـ ــﺎن طﺎﺣﻧﺗـ ـ ــﺎن وﻋﻣـ ـ ــﻝ ﻣﻔﻛروﻫـ ـ ــﺎ
اﻟﻧﻘدﻳون ﻋﻠﻰ إﺑرازﻫﺎ ﺑﻘوة.
ﻟﻘ ـ ــد وﺻ ـ ــﻔﻧﺎ اﻟﺑـ ـ ـرادﻳﻐم اﻷﺻ ـ ــوﻟﻲ ﺑﺄﻧ ـ ــﻪ اﻟﻧﻘ ـ ــﻳض ﻷﻧ ـ ــﻪ ﻳﺄﺧ ـ ــذ ﻧﻔ ـ ــس اﻟﻌﻧﺎﺻ ـ ــر واﻟﻣﻛوﻧ ـ ــﺎت ﻓﻳرﺳ ـ ــم ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ
ﺻ ـ ــورة ﺗﻘ ـ ــﻊ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻧﻘ ـ ــﻳض ﺗﻣﺎﻣ ـ ــﺎ ،وأﻓﺿ ـ ــﻝ ﻣﺛ ـ ــﺎﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــك ﻧﺟ ـ ــدﻩ ﻓ ـ ــﻲ ﻛﺗ ـ ــﺎب «ﻣ ـ ــﺎذا ﺧﺳ ـ ــر اﻟﻌ ـ ــﺎﻟم
ﺑﺎﻧﺣطـ ــﺎط اﻟﻣﺳـ ــﻠﻣﻳن؟» ﻟﻠﻧـ ــدوي ،وﻗـ ــد أﺛـ ــر ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﻳد ﻗطـ ــب ﺗـ ــﺄﺛﻳ ار ﺑﺎﻟﻐـ ــﺎ ووﺟـ ــﻪ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗـ ــﻪ وﺗﻧظﻳ ارﺗـ ــﻪ .12ﻓﻘـ ــد
ﺗﻐﻳـ ـ ــر اﻟﺳ ـ ـ ـؤاﻝ ﻣـ ـ ــن :ﻣـ ـ ــﺎذا ﻳﻘﺗـ ـ ــﺑس اﻟﻣﺳـ ـ ــﻠﻣون ﻣـ ـ ــن اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﻳن؟ إﻟـ ـ ــﻰ :ﻣـ ـ ــﺎذا ﺧﺳـ ـ ــر اﻷوروﺑﻳـ ـ ــون ﺑﻌـ ـ ــدم
ّ
اﻗﺗﺑﺎﺳـ ـ ـ ــﻬم ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﻠﻣﻳن؟ وﺗرﺗّـ ـ ـ ــب ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــك اﻧﻘـ ـ ـ ــﻼب اﻟﺑ ـ ـ ـ ـرادﻳﻐم أرﺳـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻘـ ـ ـ ــب .ﻓـ ـ ـ ــﺎﻟﺑرادﻳﻐم
اﻹﺻ ـ ــﻼﺣﻲ ﻳ ـ ــرى أن اﻟوﺟ ـ ــﻪ اﻟﻣﺑﻬ ـ ــر ﻷوروﺑ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــدﻓﻊ إﻟ ـ ــﻰ اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻋﻧﻬ ـ ــﺎ واﻻﺳ ـ ــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ ،ﺑﻳﻧﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــرى
اﻟﺑ ـ ـ ـ ـرادﻳﻐم اﻷﺻـ ـ ـ ــوﻟﻲ أن اﻻﻧﺑﻬـ ـ ـ ــﺎر ﻻ ﻳـ ـ ـ ــﺄﺗﻲ ﻣـ ـ ـ ــن ﻋظﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺟ ـ ـ ـ ـزات اﻷوروﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ وﻟﻛـ ـ ـ ــن ﻣـ ـ ـ ــن ﺷـ ـ ـ ــﻌور
اﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﺿ ـ ــﻌف أﻣﺎﻣﻬ ـ ــﺎ ،ﻓﻳﺗﻌ ـ ــﻳن اﻟ ـ ــﺗﺧﻠص ﻣ ـ ــن ﺷ ـ ــﻌور اﻻﻧﺑﻬ ـ ــﺎر ﻛ ـ ــﻲ ﻳﺳ ـ ــﻘط اﻟﻧﻣ ـ ــوذج اﻷوروﺑ ـ ــﻲ،
ﻷن اﻻﻧﺑﻬ ـ ــﺎر ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻧﻔس اﻟﻣﺗﻠﻘﻳ ـ ــﺔ وﻟ ـ ــﻳس اﻟﻧﻣ ـ ــوذج ذاﺗ ـ ــﻪ .وﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــذا اﻷﺳ ـ ــﺎس ﻳﺗﺣ ـ ـ ّـوﻝ اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس
إﻟ ــﻰ ﻗﻳﻣ ــﺔ ﺳ ــﻠﺑﻳﺔ ،ﻓﻬ ــو وﺟ ــﻪ ﻣ ــن وﻟ ــﻊ اﻟﻣﻐﻠ ــوب ﺑﺎﻻﻗﺗ ــداء ﺑﺎﻟﻐﺎﻟ ــب ،ﻳزﻳ ــد ﻣ ــن ﻫﻳﻣﻧ ــﺔ ﻫ ــذا وﻻ ﻳﻌ ــﻳن ذاك
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ﺗﺣوﻟ ــت ﻗﺿ ــﻳﺔ اﻻﻧﺑﻬ ــﺎر ﻣ ــن ﺑﻌ ــدﻫﺎ اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻲ اﻟﻧ ــﺎﺗﺞ ﻋ ــن ازدﻫ ــﺎر أوروﺑ ــﺎ
ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺣﻘﻳ ــق ذاﺗ ــﻪ .وﻫﻛ ــذا ّ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣﻳ ـ ــﺎدﻳن اﻟﻌﻠ ـ ــم واﻟﻣﺧﺗرﻋ ـ ــﺎت واﻟﻣﻛﺗﺷ ـ ــﻔﺎت ووﺳ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﺣﻛ ـ ــم واﻹدارة إﻟ ـ ــﻰ ﺑﻌ ـ ــدﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳ ـ ــﻲ اﻟﻧ ـ ــﺎﺗﺞ ﻋ ـ ــن
ـﺈن اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎر ﻋﻠﻳـ ــﻪ ﻳـ ــؤدي إﻟـ ــﻰ
اﺳـ ــﺗﺑطﺎن اﻟﻣﺳـ ــﻠﻣﻳن ﻟﻠﺷـ ــﻌور ﺑﺎﻟﻐﻠﺑـ ــﺔ .وﻟـ ــﺋن ﻛـ ــﺎن اﻟﺑﻌـ ــد اﻟﻧﻔﺳـ ــﻲ ﻗﺎﺋﻣـ ــﺎ ﻓـ ـ ّ
ﺣﺟ ـ ــب واﻗ ـ ــﻊ اﻻﻧﺣط ـ ــﺎط ﻛواﻗ ـ ــﻊ ﻣوﺿ ـ ــوﻋﻲ واﻟﺗﻐﺎﻓ ـ ــﻝ ﻋ ـ ــن اﻟﻬ ـ ــوة اﻟﺣﺿ ـ ــﺎرﻳﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻌﻣﻘ ـ ــت ﺑ ـ ــﻳن أوروﺑ ـ ــﺎ
وﺑﻘﻳ ـ ــﺔ اﻟﻌ ـ ــﺎﻟم واﻟﻧظ ـ ــر إﻟ ـ ــﻰ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﺣﺿ ـ ــﺎرة ﻏرﻳﺑ ـ ــﺔ ﻻ ﺣﺎﺟ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳ ـ ــﻠﻣﻳن إﻟﻳﻬ ـ ــﺎ،
واﻟﺳـ ــﻛوت ﻋـ ــن ﺣﺎﺟـ ــﺔ ﻫـ ــؤﻻء ﻟﻠﻣﻧﺟ ـ ـزات اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ واﻟﻔﻠﺳـ ــﻔﻳﺔ ﻟﻠﺣﺿـ ــﺎرة اﻟﺣدﻳﺛـ ــﺔ أو ﺗﻘﻠـ ــﻳص ﻫـ ــذﻩ
اﻟﺣﺎﺟـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟﺟﺎﻧـ ــب اﻻﺳـ ــﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻣـ ــﺎدي ﻣﺛـ ــﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳـ ــﺎت ،ﻣـ ــﻊ اﻟﺗﻠـ ــوﻳﺢ ﺑﻳﺳـ ــر ﺗـ ــدارك ﻫـ ــذا اﻟـ ــﻧﻘص ﻋﻧـ ــد
اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﺗﺧﻠص ﻣن دﻧس اﻟدﺧﻳﻝ.
أن اﻵﺧ ـ ــر ﻣﻬ ـ ـ ّـدد واﻟﺗﻬدﻳ ـ ــد داﻓ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــن دواﻓ ـ ــﻊ اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻣﻧ ـ ــﻪ ﻟﺗ ـ ــوﻗﻲ ﺷ ـ ـ ّـرﻩ،
وﻳ ـ ــرى اﻟﺑـ ـ ـرادﻳﻐم اﻹﺻ ـ ــﻼﺣﻲ ّ
ﺑﻳﻧﻣـ ــﺎ ﻳﻘﻠـ ــب اﻟﺑ ـ ـرادﻳﻐم اﻷﺻـ ــوﻟﻲ اﻟﺻـ ــورة ﻛﻠﻳـ ــﺎ ،ﻓﻳـ ــرى أن اﻟـ ــﺗﺧﻠص ﻣـ ــن اﻟﺗﻬدﻳـ ــد إﻧﻣـ ــﺎ ﻳﺣﺻـ ــﻝ ﺑﺗﻌﻣﻳـ ــق
اﻟﺗﻣﻳ ــز ﻋ ــن اﻵﺧ ــر وﺗﺣﺻ ــﻳن اﻟ ــذات ﻋ ــن اﻟﺗﺷ ــﺑﻪ ﺑ ــﻪ ،وﻧ ــرى ﻫﻧ ــﺎ أﻳﺿ ــﺎ ﻛﻳ ــف ﻳﺗﺣ ـ ّـوﻝ ﻣرﻛ ــز اﻟﺛﻘ ــﻝ ﻣ ــن
ّ
اﻟﻣوﺿـ ـ ــوﻋﻲ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﻧﻔﺳـ ـ ــﻲ ،ﻓﻛـ ـ ــﺄن اﻟﺑ ـ ـ ـرادﻳﻐم اﻷﺻـ ـ ــوﻟﻲ ﻳﻌﺗﺑـ ـ ــر ﺗـ ـ ــوﻗّﻲ اﻟﺗﻬدﻳـ ـ ــد ﻏﻳـ ـ ــر ﻣﻣﻛـ ـ ــن ﻓـ ـ ــﺎﻷوﻟﻰ
ﻳﻌﻣ ـ ــق ﻗ ـ ــدراﺗﻬﺎ
ﺗﺣوﻳ ـ ــﻝ اﻻﻫﺗﻣ ـ ــﺎم إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــذات ﺑ ـ ــدﻝ ﺷ ـ ــﻐﻠﻬﺎ ﺑﻘﺿ ـ ــﻳﺔ اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس اﻟ ـ ــذي ﻳزﻳ ـ ــدﻫﺎ اﻧﺣ ـ ــﻼﻻ وﻻ ّ
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﻳد.
وﻳ ـ ــرى اﻟﺑـ ـ ـرادﻳﻐم اﻹﺻ ـ ــﻼﺣﻲ أن ﻣﺷ ـ ــﻛﻠﺔ اﻟﺗﺑ ـ ــﺎﻳن ﻣ ـ ــﻊ اﻵﺧ ـ ــر ﺗﺣـ ـ ـ ّﻝ ﺑ ـ ــﺎﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑ ـ ــﻳن اﻟوﺿ ـ ــﻊ اﻟﺣﺿ ـ ــﺎري
واﻟوﺿ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــدﻳﻧﻲ ،ﻓﺎﻻﻗﺗﺑ ـ ـ ــﺎس ﻣ ـ ـ ــن اﻟﺣﺿ ـ ـ ــﺎرة ﺟ ـ ـ ــﺎﺋز واﻻﻗﺗﺑ ـ ـ ــﺎس ﻣ ـ ـ ــن اﻟ ـ ـ ــدﻳن ﻣﻣﻧـ ـ ـ ـوع .ﺑﻳﻧﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـرﻓض
اﻟﺑ ـ ـرادﻳﻐم اﻷﺻـ ــوﻟﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳـ ــز ﺑـ ــﻳن اﻟـ ــدﻳن واﻟﺣﺿـ ــﺎرة وﻳﻌﺗﺑـ ــر اﻟﺣﺿـ ــﺎرة اﻣﺗـ ــدادا ﻟﻠـ ــدﻳن ،ﻓـ ــﺈذا ﻛـ ــﺎن اﻟـ ــدﻳن
أن اﻟﻣﺳـ ــﻠم ﻳـ ــؤﻣن
ـﺈن ﻛ ـ ـ ّﻝ دﻳـ ــن ﻳﻧﺷـ ــﺊ ﺣﺿـ ــﺎرﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﻪ اﻟﻣﺳـ ــﺗﺟﻳﺑﺔ ﻟﻘﻳﻣـ ــﻪ ،وﺑﻣـ ــﺎ ّ
ﻋﻧﺻـ ــر ﻣﺑﺎﻳﻧـ ــﺔ ﻓـ ـ ّ
ﻣﺗﻔوﻗـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻛ ـ ـ ّﻝ اﻟﺣﺿـ ــﺎرات وﻻ ﺣﺎﺟـ ــﺔ
ﺑـ ـ ّ
ـﺄن دﻳﻧـ ــﻪ ﻫـ ــو اﻷﻓﺿـ ــﻝ ﻓﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ أن ﻳﻌﺗﺑـ ــر أﻳﺿـ ــﺎ أن ﺣﺿـ ــﺎرﺗﻪ ّ
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ﻟ ـ ــﻪ ﺑﺎﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻣ ـ ــن أﻳ ـ ــﺔ ﺣﺿ ـ ــﺎرة أﺧ ـ ــرى ،ﻓﺎﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟﻣﺗﻔوﻗ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ ﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ــدﻳن اﻟﻣﺗﻔ ـ ـ ّـوق وﻻ ﺷ ـ ــﻲء
ﺟدﻳر ﺑﺎﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن ﺣﺿﺎرة ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﻏﻳر اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻫﻛ ـ ــذا اﺧﺗﻠﻔ ـ ــت اﻟﻣﻔ ـ ــﺎﻫﻳم واﺧﺗﻠط ـ ــت ﺣ ـ ــوﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳ ـ ــد واﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺧطﺎﺑ ـ ــﺎت اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻳﺔ ،ﺑ ـ ــﻳن إﺻ ـ ــﻼﺣﻳﺔ
ﺟﻌﻠ ـ ــت ﻣﺣورﻫ ـ ــﺎ اﻻﻗﺗﺑ ـ ــﺎس ﻣ ـ ــن ﻛ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــو ﺧ ـ ــﺎرج ﻋ ـ ــن اﻟﻣﺟ ـ ــﺎﻝ اﻟ ـ ــدﻳﻧﻲ وأﺻ ـ ــوﻟﻳﺔ ﺟﻌﻠ ـ ــت ﻣﺣورﻫ ـ ــﺎ
اﻟﻣﺑﺎﻳﻧ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ اﻵﺧ ـ ــر دﻳﻧﻳ ـ ــﺎ وﺣﺿ ـ ــﺎرﻳﺎ دون ﺗﻣﻳﻳ ـ ــز ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻣﺳ ـ ــﺗوﻳﻳن .ﻓﺎﻟﺗﺟدﻳ ـ ــد ﻳﻣﺛ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــن وﺟﻬ ـ ــﺔ اﻟﻧظ ـ ــر
اﻹﺻـ ــﻼﺣﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳـ ــدا ﻟﻠﻣﺎﺿـ ــﻲ ﻣـ ــن ﺟﻬـ ــﺔ ﻛوﻧـ ــﻪ ﻳﺳـ ــﺗوﺣﻲ ﻣﻧـ ــﻪ ﻣﺑـ ــدأ اﻻﻗﺗﺑـ ــﺎس ﻣـ ــن اﻟﺟدﻳـ ــد وﻟـ ــو ﺟـ ــﺎء ﻣـ ــن
اﻵﺧـ ـرﻳن ،وﻳﻣﺛ ــﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳ ــد ﺗﺟدﻳ ــدا إذا ﻛ ــﺎن اﻟﻣﻘﺻ ــد ﻣﻧ ــﻪ ﺗﻘﻠﻳ ــد ﻣ ــﺎ ﺑ ــرز ﺗﻔوﻗ ــﻪ وﺗﺄﻛ ــد ﻧﻔﻌ ــﻪ ﻟﻌﻣ ــوم اﻟﺑﺷ ــر،
ﻣﺛـ ـ ــﻝ اﻗﺗﺑـ ـ ــﺎس اﻟﻣﺳـ ـ ــﻠﻣﻳن ﻟﻌﻠـ ـ ــوم اﻹﻏرﻳـ ـ ــق ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻌﺻـ ـ ــر اﻟوﺳـ ـ ــﻳط واﻗﺗﺑﺎﺳـ ـ ــﻬم ﻟﻠﻣﻌـ ـ ــﺎرف اﻷوروﺑﻳـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﻳث .أﻣـ ــﺎ وﺟﻬـ ــﺔ اﻟﻧظـ ــر اﻷﺻـ ــوﻟﻳﺔ ﻓﻬـ ــﻲ ﺗﻌﺗﺑـ ــر اﻻﻗﺗﺑـ ــﺎس ﺗﻘﻠﻳـ ــدا ﻣـ ــذﻣوﻣﺎ ﻟﻶﺧـ ــر وﺗﺗﺣـ ــدث
ﻋن اﻟﺗﺟدﻳد ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن رواﺳب ﻫذا اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟذات.
إن اﻟﺟ ـ ــﺎﻣﻊ ﺑ ـ ــﻳن اﻹﺻ ـ ــﻼﺣﻳﺔ واﻷﺻ ـ ــوﻟﻳﺔ اﺳ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺻ ـ ــطﻠﺣﻳﺔ ﻣﺷ ـ ــﺗرﻛﺔ ﻣﻘﺗﺑﺳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟ ـ ــدﻳن واﻟﺗـ ـ ـراث،
ّ
ـﺗم
ﻟﻛ ـ ـ ــن ذﻟ ـ ـ ــك ﻳﻧﺑﻐ ـ ـ ــﻲ أن ﻻ ﻳﺣﺟ ـ ـ ــب اﺧ ـ ـ ــﺗﻼف اﻟﺑـ ـ ـ ـرادﻳﻐم ﺑﻳﻧﻬﻣ ـ ـ ــﺎّ ،
ﻷن ﺗوظﻳ ـ ـ ــف ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺻ ـ ـ ــطﻠﺣﻳﺔ ﻳ ـ ـ ـ ّ
ﺑطـ ـ ـرﻗﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗ ـ ــﻳنٕ .واذا أدرﻛﻧ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــذا اﻻﺧ ـ ــﺗﻼف أﺻ ـ ــﺑﺢ ﻳﺳ ـ ــﻳ ار ﺗﻔ ـ ــﺎدي اﻟﺧﻠ ـ ــط ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﻔ ـ ــﺎﻫﻳم ،وﺗﺄﻛ ـ ــدت
ﺿـ ـ ــرورة اﻟﺗﻣﻳﻳـ ـ ــز ﺑـ ـ ــﻳن اﻟﺧطﺎﺑـ ـ ــﺎت ذات اﻟﺗوﺟـ ـ ــﻪ اﻹﺻـ ـ ــﻼﺣﻲ واﻟﺧطﺎﺑـ ـ ــﺎت ذات اﻟﺗوﺟـ ـ ــﻪ اﻷﺻـ ـ ــوﻟﻲ .وﻗـ ـ ــد
ﻷن اﻟﻌوﻟﻣ ـ ــﺔ ﺗﻠﻐ ـ ــﻲ اﻟﺗﻣ ـ ــﺎﻳز ﺑ ـ ــﻳن اﻷﻧ ـ ــﺎ واﻵﺧ ـ ــر ﺑﺎرﺗﻔ ـ ــﺎع
ﺗــ ّ
ـؤدي اﻟﻌوﻟﻣ ـ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗﺟﺎوزﻫﻣ ـ ــﺎ ﻣﻌ ـ ــﺎ ّ
اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر.

اﻵﺧر:
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-

اﻟﺑرادﻳﻐم اﻹﺻﻼﺣﻲ:
-

اﻟﺗﺄﺳﻳس
-

ﻣﺑﻬر =< اﻗﺗﺑس ﻣﻧﻪ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة

اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ

ﻣﻬدد =< اﻗﺗﺑس ﻣﻧﻪ ﻻﺗﻘﺎء اﻟﺿرر
ّ

ﺣدا ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻳﻧﻲ وﺑﻳﻧﻪ
ﻣﺑﺎﻳن =< أﺿﻊ اﻟدﻳن ّ
اﻵﺧر:

اﻟﺑرادﻳﻐم اﻷﺻوﻟﻲ:
اﻻﺧﺗﻼﻝ

1

ﻣﺑﻬر =< أﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﻧﺑﻬﺎر ﺑﻪ

-

أﻋﻣق ﺗﻣﻳزي ﻋﻧﻪ
ّ
ﻣﻬدد =< ّ

-

ﺗﻔوﻗﻲ ﻋﻠﻳﻪ
ﻣﺑﺎﻳن =< أؤ ّﻛد ّ

اﻟﺗﻣﻳز واﻟﻣواﺟﻬﺔ
ّ

 -ﺗ ارﺟــﻊ ﻣﺑﺎﺣــث اﻻﺳــﺗﻧﺑﺎط ﻓــﻲ ﻛﺗــب أﺻــوﻝ اﻟﻔﻘــﻪ ،ﻣــﻊ اﻟﺗﻧﺑﻳــﻪ إﻟــﻰ أن اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻗــد ﺗوﺳــﻊ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ

اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث.
2

 -أطﻠﻘت ﻛﻠﻣﺔ اﻷدب اﻟﻣوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟدﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﻌﺑﺎﺳـﻲ

وﻛﺎن ﻣن ﻛﺑﺎر أﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﺷﺎر ﺑن ﺑرد وأﺑو ﻧواس واﺑن اﻟﻣﻘﻔﻊ واﻟﺟﺎﺣظ ...إﻟﺦ.
3
أن اﻟﻛــﻼم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻐــرض ﻣﺳــﺗﺣدث اﻟﺻــﻧﻌﺔ ،ﻏرﻳــب
 ﻛﺗــب اﺑــن ﺧﻠــدون ﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣﺗــﻪ« :واﻋﻠــم ّاﻟﻧزﻋــﺔ ،ﻏزﻳــر اﻟﻔﺎﺋــدة ،ﻋﺛــر ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺑﺣــث و ّأدى إﻟﻳــﻪ اﻟﻐــوص ،»..اﻟﻛﺗــﺎب اﻷوﻝ ﻓــﻲ طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻣ ـران ﻓــﻲ

اﻟﺧﻠﻳﻘﺔ.
4

 -ﺗ ارﺟـ ــﻊ ﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻛﺗﺎﺑﻧـ ــﺎ :ﺣﻔرﻳـ ــﺎت ﺗﺄوﻳﻠﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﺧطـ ــﺎب اﻹﺻـ ــﻼﺣﻲ اﻟﻌرﺑـ ــﻲ ،ﺑﻳـ ــروت ،دار اﻟطﻠﻳﻌـ ــﺔ،

2001م .وﻗد اﻗﺗرﺣﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺗراث إﻟﻰ ﺗراث ﻋﺗﻳق وﺗراث ﻗدﻳم وﺗراث ﻗرﻳب.
5

 -ﺗوﻣـ ــﺎس ﻛـ ــون ،ﺑﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺛـ ــورات اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ ،ﺗرﺟﻣـ ــﺔ ﺷـ ــوﻗﻲ ﺟـ ــﻼﻝ ،ﺳﻠﺳـ ــﻠﺔ ﻋـ ــﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ،اﻟﻌـ ــدد ،168

.1992/12
أن ﻫـذﻩ اﻟﺗرﺟﻣـﺔ ﺗﻔﻳـد ﺟـزءا ﻣـن اﻟﻣﻌﻧـﻰ
ﻳﻌرب ﺷوﻗﻲ ﺟﻼﻝ ﻛﻠﻣﺔ  Paradigmﺑـﺎﻟﻧﻣوذج اﻹرﺷـﺎدي ،وﻧﻌﺗﻘـد ّ
ّ
اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻘط ،ﻟذﻟك ﻓﺿﻠﻧﺎ اﻟﺗﻌرﻳب اﻟﺻوﺗﻲ «ﺑرادﻳﻐم» أو ﻛﻠﻣﺔ «اﻟوﺿﻊ اﻷﻧﻣوذﺟﻲ».
6

 -أﻗـ ــوم اﻟﻣﺳـ ــﺎﻟك ﻓـ ــﻲ ﻣﻌرﻓـ ــﺔ أﺣ ـ ـواﻝ اﻟﻣﻣﺎﻟـ ــك ،ﺗﺣﻘﻳـ ــق اﻟﻣﻧﺻـ ــف اﻟﺷـ ــﻧوﻓﻲ ،ﺗـ ــوﻧس2000 ،م ،ج ،1

ص.354 ،353
7

 -اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ج ،1ص .157

8

 -ﻳ ارﺟــﻊ ﻣــﺛﻼ ﻛﺗــﺎب اﻟﻣــؤرخ ﺟ ـﺎك ﻫﻳــرس :اﻟﻌﺻــر اﻟوﺳــﻳط أﻛذوﺑــﺔ ،ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ1999 ،م ) Jacques

.(Heers: Le Moyen Age, une imposture
9

15

 ،Histoire des Arabes -ﺻدر ﺑﺑﺎرﻳس ﺳﻧﺔ 1854م.

 -10ﻳ ارﺟــﻊ ﻧﻘــدﻩ ﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻌﻣــﺎﻝ واﻟﺑؤﺳــﺎء ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﺷ ـﻬﻳر «اﻟﺳــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺎق ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻣﻌﻧــﻰ

اﻟﻔﺎرﻳﺎق».

 -11أﻗوم اﻟﻣﺳﺎﻟك ،ج ،1ص .194
 -12أﺑو اﻟﺣﺳن اﻟﻧدوي ،ﻣﺎذا ﺧﺳر اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻧﺣطﺎط اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن؟ طﺑﻊ أوﻝ ﻣرة ﺳﻧﺔ 1950م وﺗواﻟت طﺑﻌﺎﺗﻪ
ﺑﻌد ذﻟك وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر اﻟﺻﺎدرة ﻋن دار اﻟﻘﻠم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺳﻧﺔ 2007م.
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مفھوم الوسطية والمفھوم الفكري


مريم آيت أحمد

ﻳﺑدو ﻟﻲ أن ﻣﻔﻬوم «اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري» ﺷدﻳد اﻻﻟﺗﺑﺎس واﻟﺗﻌﻘﻳد ﻻﺳﻳﻣﺎ واﻧﻪ ﻣطﻠب

أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻳﺎة .ﻓﺎﻷﻣن اﻟذي ﻳﺣﻘﻘﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﺷرط أوﻟﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺧطط
ﻟﻠﺣﻳﺎة وﻳﺳﻌﻰ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم واﻻزدﻫﺎر .ﻓﺈذا ﻛﻧﺎ ﻧﺗﻔق ﺑﺈﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﻬوم

اﻟﺳﻼم اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﺣﻔظ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﻳﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن

ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺣﺳﻲ ،ﻓﻬﻝ ﻧﺗﻔق ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺿﺑط اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري أو اﻟﻔﻛر
اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟ ﻛﻳف ﻧﺣدد ﺟوﻫر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻷﻣن اﻟﺣﺳﻲ واﻷﻣن اﻟﻔﻛري؟

ﻫﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺣﻘق اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ دون وﺟود اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري اﻟذي

ﻳﻣﻧﺢ ﻟﻠﻔرد ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﺣرﻳﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؟ وﻫﻝ ﻳﻣﻛن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣن
اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻐﻳﻳب اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼم

واﻷﻣن اﻟﻔﻛري؟

وﻟﻧﻔﻬم اﻳﺿﺎً ﻛﻳف ﻳﺳﺗﻣرئ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘﺗﻝ واﻻﺣﺗ ارب وﻳرﻓض اﻟﺳﻠم واﻟوﺋﺎم؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎك
ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻋﻘدﻳﺔ او دﻳﻧﻳﺔ او أﺧﻼﻗﻳﺔ وراء ذﻟك؟

اﻟﺗطرف اﻟﻔﻛري ﻫو ﻣﺷﻛﻠﺔ أﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ .واﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري واﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻳس
ﺳﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻔﻛر أو دﻳن أو ﻣﺟﺗﻣﻊ أو زﻣن أو ﻣﻛﺎن ﻣﻌﻳنٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺎﺗﻪ ﺑﻳن
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات .اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري ،أﺣد أﻫم ﻣﻬددات اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،

ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟم ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﺣﺿﺎري ،اﻟﺿﻣﻧﻲ

واﻟﻣﻛﺷوف إن ما نشاھده اليوم من مظاھر عنف واحتراب يستدعي العودة الى اﻟذات

ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﻧﻘدﻫﺎ ،واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣواﺿﻊ اﻟﺧﻠﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ .ﺛم اﻻرﺗﻛﺎز

إﻟﻰ ﻗﻳم ﺟدﻳدة ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻛراﻫﻳﺔ واﻟﺣﻘد ،وﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟدﻳن .وﻫذا ﻳﺗطﻠب

اﻟﻐوص ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻔﻛر ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﺟذور اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .أي ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟدواﻓﻊ

اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وراء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .وﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺑﻧﻰ
اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﻳن أﺳﺎﺳﻳن:

 باحثة وأكاديمية من المغرب .

1

اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ :ﻳﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺳﺎب اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ

دﻳﻧﻳﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر ،أﻳﺎ ﻛﺎن اﻵﺧر داﺧﻠﻳﺎً أم ﺧﺎرﺟﻳﺎً ،دﻳﻧﻳﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ وﻳﻣﺛﻠﻪ ﺗﻳﺎر دﻳﻧﻲ

ﻣﺗطرف :ﻳﻌﺎرض اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎري ،ﻓﻬﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ

ﻧظرﻫم ﻟﻳﺳت إﻻ ﻓﺳﺎدا ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ،وﺗﻔﻛﻛﺎ ﻓﻲ اﻷﺳر وﺟﻣودا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻓﻬم ﻳرون أن اﻟﺣﺿﺎرة ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻔرد ﻳﻌﻳش ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﻠﺑﻳﺎ ﻟرﻏﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺗﻧﻛ ار

ﻟﻶداب واﻟﻔﺿﻳﻠﺔ .وﻟذا ﻓﻛﻝ ﺟﺎﻧب ﻳرﻓض ﻓﻛر اﻵﺧر وﻳﻘﺎوﻣﻪ ،وﻳﻧظر إﻟﻳﻪ ﻧظرة رﻳب

وﺷك دون ﺗﻣﺣﻳص وﺗﻘوﻳم  -واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺳﺎب
اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻧﺷر ﻗﻳم اﻻﻧﺣﻼﻝ
واﻟﺿﻳﺎع واﻟﺻراع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣن ﻧوع آﺧر .وﻳﻣﺛﻠﻪ ﺗﻳﺎر ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ :ﻳدﻋو إﻟﻰ ﺑﻧﺎء

اﻟﺣﻳﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻧﻳوي وﻏﻳر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺻوﻝ اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻟﻌﺎدات
واﻟﻣوروﺛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ ،ﻫﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﻋواﺋق

ﻓﻲ طرﻳق اﻟﺗﻘدم واﻻﻧطﻼق ﻧﺣو اﻟﺣﺿﺎرة.

إن ﻋﻣﻠﻳﺔ رﺑط ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﺳطﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗوظﻳف اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻟﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺳطﻳﺔ واﻟﺣوار اﻟﻔﻛري ﻣن
ﺣﻳث ﻫو ﺻﻳﻐﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺷﻳﻊ ﺟو اﻟﺳﻼم واﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻔﻛرﻳﺔ

واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ وﺗزﻳﻝ اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺟﺎء ﻫذا

اﻟﺑﺣث ﻟﻳﻧﺎﻗش أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور.

أوﻟﻬﺎ :ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري؟

الثاني :الوسطية والسالم الفكري
اﻟﺛﺎﻟث :أﺳﺎﻟﻳب ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري واﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻟ ارﺑﻊ :آﻟﻳﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻗراءة ﻓﻲ اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
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اﻟﺳﻼم ﻫو اﻷﺻﻝ ﻓﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺈﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

ﻟﻺﻧﺳﺎن وطﻣﺄﻧﻳﻧﺗﻪ ,وﻟﻌﻝ ﻣﻔﻬوم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻗد ﻧﺑﻊ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗطور
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺄﻛﻝ واﻟﻣﺷرب واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺳﻛن إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﺗﺣﻘق ﻟﻺﻧﺳﺎن

ﻛراﻣﺗﻪ وﺗزﻳد ﻣن وﻋﻳﻪ وﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ اﻟﺣﻳﺎة ﺳواء ﻛﺎﻧت
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اﻗﺗﺻﺎدﻳﻪ أو ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو ﻓﻛرﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ,اﻟﺳﻼم إذن ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ

ﻻﻳﻔوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت إﻻ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺎء واﻟﻐذاء ﻟﻘوﻟﻪ

ﺗﻌﺎﻟﻰ :ادﺧﻠوﻫﺎ ﺑﺳﻼم آﻣﻧﻳن .وﻫو ﻏﺎﻳﺔ ﻓردﻳﺔ وﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت أﻓرادا وﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ودوﻝ واﻟﺳﻼم ﻳﺗﺣﻘق ﺑﺎطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻧﺎس

ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت أﺻﺎﻟﺗﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم اﻟﻧوﻋﻳﺔ وﻣﻧظوﻣﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔ .ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺳﻛﻳﻧﺔ واﻻﺳﺗﻘرار

واﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻘﻠﺑﻲ واﺧﺗﻔﺎء ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ,وﺑﻬذا ﻳﻛون ﻣﻧطﻠق ﻛﻝ ﻋﻣﻝ ﻳﻣﺎرﺳﻪ

اﻹﻧﺳﺎن وﻳظﻬر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻣن ﺧﻳر أو ﺷر ﻣرﻛو اًز ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﻪ اﻟﻔﻛري واﻻﻋﺗﻘﺎدي

وﻣﺳﺗﻛﻧﺎً ﻓﻲ داﺧﻝ اﻟﻧﻔس وأﻋﻣﺎﻗﻬﺎ )واﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري( ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟواﻓدة أو اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ،وﻫو ﺑﻬذا
ﻳﻌﻧﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ وﺗﺣﺻﻳن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻻﺧﺗراق أو اﻻﺣﺗواء ﻣن اﻟﺧﺎرج.

وﻫذا -أﻳﺿﺎ -ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻫو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻝ ﻣن اﻻﺣﺗواء اﻟﺧﺎرﺟﻲ،

وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ ﻣن اﻻﻧﺣراف إن اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻬم

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻬم اﻟدوﻟﺔ ،ﻣن ﺣﻳث إﺣﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﻧظﺎﻣﻪ

اﻷﺧﻼﻗﻲ ،اﻟذي ﻳرﺗب اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن أﻓرادﻩ داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻟﻳس ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺗﻬدﻳد ﻣن

ﻓﻛر واﻓد ،ﺑﺈﺣﻼﻝ ﻻ ﻗﺑﻝ ﻟﻪ ﺑردﻩ ،ﺳواء ﻣن ﺧﻼﻝ ﻏزو ﻓﻛري ﻣﻧظم ،أو ﺳﻳﺎﺳﺎت
ﻣﻔروﺿﺔ.1

ﺑﻣﻌﻧﻰ إن اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ وﺟﺳدي ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ دواﻓﻌﻪ

وﻣظﺎﻫرﻩ ،وﻟﻛن اﻟﻣوت واﺣد ،واﻟﺿﺣﻳﺔ واﺣدة!

ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن
ﻓﻠﻠﻌﻧف أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻳﻣﻧﻊ
ً
ﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،وﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻧطق ﺑﻠﻐﺗﻪ ،وﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗطور؛
واﻟﻌﻧف اﻟذي ﻳﻣﻧﻊ ﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر.واﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺎﺣﺗﻘﺎر اﻟرﺟﻝ

ﻟﻠﻣرأة وﺗﻣﺟﻳد اﻟﻘوة واﻟذﻛورة؛ واﻟﻌﻧف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أن

ﻣﺟرد ﻣﺳﺗﻬﻠك؛ واﻟﻌﻧف اﻟﻌرﻗﻲ
ﻣﻧﺗﺟﺎ ،وﻳﻧﻬب ﺛرواﺗﻪ وأﻣواﻟﻪ،
ﻳﻛون
ﻟﻳﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﱠ
ﱢ
ً
ﻌﺗﺑر أدﻧﻰ
واﻟﻘوﻣﻲ اﻟذي ﻳﺳﺗﺑﻳﺢ اﻟﺷﻌوب اﻷﺿﻌف أو اﻷﻗﻠﱢﻳﺎت أو اﻟﻘوﻣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُ َ
ﻣرﺗﺑﺔ ،وﻳﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وﻳﻔرض ِﻗَﻳ َﻣﻪ وﻣﻌﺎﻳﻳرﻩ ٕواﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻪ  -واﻟﺧطﻳر ﻓﻲ
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ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻧف أن وراءﻩ ﻣؤﺳﱠﺳﺎت ﺗﻣﺎرﺳﻪ ،ﻛﺎﻟﺣﻛوﻣﺎت أو اﻷﺣزاب أو

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم إﻟﺦ .إن ًّأﻳﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻣﻛﻧﻪ أن ﻳﺗﺣوﻝ ،ﻓﻲ

ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟزﻣﺎن ،إﻟﻰ ﺳﺑب «وﺟﻳﻪ» ﻟﻼﻧزﻻق ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻌﻧف واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض
ﺑﺷﺗﻰ ﺻورﻩ..واﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻟك ﺧﺎطﺋﺔ واﻟﺗﺻرف ﺑﺗﺻرﻓﺎت طﺎﺋﺷﺔ ﻗد ﺗروع

اﻵﻣﻧﻳن وﺗﺑث اﻟﺧوف واﻟﻬﻠﻊ داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.2..

وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﻫﻧﺎ ﻳﺗﻌﻳن ﺗﺣدﻳد
ﻣوﻗف واﺿﺢ إزاء ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻟﻣن؟ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻳﺔ ﻗﻳم؟ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أي ﺷﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر؟ وﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﺳﻼم؟

ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻘﺎء إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌرﻳف  Müllerﻟﻠﻣﺄزق
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،اﻟذي ﻳﻧﺗﺞ ﺣﺳﺑﻪ ﻋن «ﻏﻳﺎب اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،واﻟذي ﻳرﺗﺑط ﺑدورﻩ ﺑﻘدرة

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻣن اﻟظروف

اﻟﻣﺗﻐﻳرة واﻟﺗﻬدﻳدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ .وﺑﺗﺣدﻳد أﻛﺛر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣﺳﺎس ﻫذﻩ

اﻟدﻳن ،واﻟﻬوﻳﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﻛوﻧﺎت ﻫوﻳﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،و ّ
واﻟﻌﺎدات ،أو ﺑﺄن ﺗطورﻫﺎ ﻻ ﻳﺗم ﻓﻲ ظروف ﻣﻘﺑوﻟﺔ».
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أﺻﺑﺣت اﻟوﺳطﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺳﺑب اﻻﻟﺗﺑﺎس ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣدود ﻟﻬﺎ.
ﻓﺎﻟوﺳطﻳﺔ ﻟﻳﺳت إﺟﻣﺎﻋﺎً ،إﻧﻬﺎ ﺳﻌﺔ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗض واﻟﺧﻼف ،وﺣﺗﻰ اﻟﺻراع ،إذ إﻧﻪ
ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻧﻘوﻝ إن ﻛﻝ ﺻراع ﻓﻳﻪ أطراف ﻣﺗطرﻓﺔ.

إن اﻟوﺳطﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻧوﻋﻬﺎ ،ﻓﺎﻟوﺳطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷرﻗﻲ ﻻ

ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟوﺳطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺛﻼً ،واﻟوﺳطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻳس

ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟوﺳطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻘوﻣﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺗﻐرﻳﺑﻲ ،ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺻﺣﺢ

ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟوﺳطﻳﺔ ﻻﺑد أن ﻳدرس اﻷﻓراد داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطب ،وﻛﻳف ﻳﻔﻬم

اﻟوﺳطﻳﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوﺳطﻳﺔ اﻟﻣرادة ﻣﻧﻪ.3
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اذن اﻟوﺳطﻳﺔ ﻟﻳس ﻣﺟرد ﻣﻔﻬوم ﻳراد اﺳﺗﻧﺑﺎﺗﻪ ﺿﻣن اﻟﻧﺳق اﻟﻘﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊٕ ,واﻧﻣﺎ ﻫو
ﻧﺳق ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓﻛري وﻋﻘﻳدي ﻣﻐﺎﻳر ،ﻟﻪ آﻟﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ،وأﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ،وﻣﻧﻬﺟﻪ

ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر ،وطرﻳﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺷﺗﻐﺎﻝ .ﻓﻼ ﻳﻣﻛن ﺳﻳﺎدة ﻗﻳم اﻟوﺳطﻳﺔ ﻣﺎﻟم ﺗﻛﺗﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ

ﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ .أي ان ﻗﻳم اﻟوﺳطﻳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻓﻛرﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻳﺧﺿﻊ ﻟـﻬﺎ

اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ وﻣؤﺛر.

وﻧﺣن إذا ﻣﺎﺣﺎوﻟﻧﺎ اﺳﺗﻘ ارء ﻣﻔﻬوم اﻟﻼﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﺳﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻧﻪ أﺣد أﻫم ﻣﻬددات
اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟم ،اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﺣﺿﺎري ،اﻟﺿﻣﻧﻲ واﻟﻣﻛﺷوف ﻷن اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري واﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻳس

ﺳﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻔﻛر أو دﻳن أو ﻣﺟﺗﻣﻊ أو زﻣن أو ﻣﻛﺎن ﻣﻌﻳنٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺎﺗﻪ ﺑﻳن
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات.

واﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﺋﻊ وﻣدروس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت

ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻋﻠم اﻹﺟرام ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ،ﺣﻳث ﻳﻧﺳﺣب اﻟﻣﻔﻬوم
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﻏﻳر اﻟﺳوي ،واﻟذي ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻧظﺎم ،وﻣن ﺧﻼﻝ

ارﺗﻛﺎب أﻓﻌﺎﻝ ،أو اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻳم واﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﻧظﺎم وﺗﺗطﻠب ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬم ،واﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري ﻗد ﻳﻛون ﺳﺑﺑﺎً رﺋﻳﺳﺎً ﻟﻼﻧﺣراف اﻟﺳﻠوﻛﻲ.4

وأداة اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري :ﻫﻲ «اﻟﻌﻘﻝ» وﻫدﻓﻪ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﻝ اﻷﺧرى .ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟواﻗﻊ

اﻟﻔﻛري ﻟﻸﻣﺔ ،واﻟﺗﺷﻛﻳك ﻓﻲ ﺛواﺑﺗﻬﺎ ،وﻫو ﺧروج ﺑدرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧرى ،ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﻳم،
وﻗد ﻳﻛون ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣؤﺛرات ﺧﺎرﺟﻳﺔ )اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ( .أو ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻳﻝ دﻣﺎغ

ﻣدروس ﻣن ﻗﺑﻝ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﻳﺔ أو ﺣزﺑﻳﺔ أو ﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﻧﻔﺗﺎح

ﺻن أﻣﺎم ﺳﻠﺑﻳﺎت
اﻟﻣطﻠق واﻻﺳﺗﺗﺑﺎع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وﻋدم اﻟﺗﺣ ّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى.5

 -3أليات ووسائل الغزو الفكري واألخالقي وأثره على زعزعة السالم
الفكري

ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻔﻛر اﻟﺑﺷرى رﻛﻳزة ﻫﺎﻣﺔ وأﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﺷﻌوب ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور وﻣﻘﻳﺎﺳﺎً

ﻟﺗﻘدم اﻷﻣم وﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ ،وﺗﺣﺗﻝ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻰ أوﻟوﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
5

اﻟذى ﺗﺗﻛﺎﺗف وﺗﺗﺂزر ﺟﻬود أﺟﻬزﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻔﻛري

ﺗﺟﻧﺑﺎً ﻟﺗﺷﺗت اﻟﺷﻌور اﻟوطﻧﻰ أو ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ،وﺑذﻟك ﺗﻛون

اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﻔﻛري ﻫﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ.

وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻷﻣن اﻟﻔﻛري ﻟﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺗﻪ إذ ﻓﻰ ﺣﻳﺎة
ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛواﺑت ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻌد اﻟراﺑط اﻟذى ﻳرﺑط ﺑﻳن أﻓرادﻩ

وﺗﺣدد ﺳﻠوك أﻓرادﻩ وﺗﻛﻳف ردود أﻓﻌﺎﻟﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺣداث وﺗﺟﻌﻝ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ

وﺗﻣﻳزﻩ وﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎؤﻩ ﻓﻰ اﻷﻣم اﻷﺧرى.

وﺗﻌﺎﻧﻰ اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣن ظواﻫر اﻻﻧﺣراف واﻟﻐزو اﻟﻔﻛري

واﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺗﻰ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻫداف

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣؤداﻫﺎ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت ﻫذﻩ اﻟدوﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﺗﺗﻔﺎوت

اﻟدوﻝ ﻓﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﻬذﻩ اﻷﻓﻛﺎر واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣن اﻟدوﻝ ﻣﺎ ﻳؤﻫﻠﻬﺎ رﺻﻳدﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

واﻟﺣﺿﺎري واﻟدﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺳﻬﻝ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻳﻪ
ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻟﻌﻝ أوﻝ ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري ﻫو اﻟﻔﻛر ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻧﺣرﻓون ﻓﻛرﻳﺎً،

ﺣﻳث إن ﺛواﺑت وﻗﻳم ﻫذا اﻟﻔﻛر وﻓرﺿﻳﺎﺗﻪ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ ،ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎﻻُ ﻟﻠﺗﺷﻛﻳك ،ﺑﻣﺎ
ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻬذا اﻟﻔﻛر ﻓﺗﻬﺗز ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ،وﻳﺗزﻋزع ﺗﻣﺎﺳﻛﻬم ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻛرﻳﺔ

أو ﻣؤﻣﻧﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻔﻛر اﻷﺧر.6

واﻟﺿرورات اﻟﺧﻣس ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺳﻠم وﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻣن وﻟﻠﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺄﺛر

ﺑطرﻳق ﻣﺑﺎﺷر وﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ،ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن وﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري.

واﻻﻧﺣراف ﻳﺻﻳب أوﻝ ﻣﺎﻳﺻﻳب «ﻋﻘﻝ» و«دﻳن» اﻟﻣﻧﺣرف ﻧﻔﺳﻪ .ﺛم ﻳﺗﻌداﻩ إﻟﻰ
اﺳﺗﻬداف «ﻋﻘوﻝ» «وﻋﻘﺎﺋد» وﻗﻳم اﻵﺧرﻳن .وزﻋزﻋﺔ أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﺑﻣﺎﻳﻠﻲ:

 -اﻟﺗﻬدﻳد اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺿرورات اﻟﺧﻣس ،وﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،

وﺗﺣطﻳم اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ.

 إﺷﺎﻋﺔ ﺟو ﻣن اﻟﺧوف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.6

 -إﻳﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻔﻛري اﻟﻌﻘدي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

 ﻫز اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻹﻳﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺛواﺑت اﻟﻌﻘدﻳﺔ واﻟﺗﺷوﻳش ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ.اإلعالم ودوره في الغزو الفكري:
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣن أوﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ واﺟﻬت وﺗواﺟﻪ اﻷﻣﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣدﻳدا.

ﻓﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ أن اﻹﻋﻼم ﺑﻛﻝ أﻧواﻋﻪ وﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻪ ﻗد أﺣرز ﻧﺟﺎﺣﺎً ﺑﺎﻫ اًر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ

اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻫو ﻣن أﻗوى وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻗﻧﺎع اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ أﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟﻬﺎدئ واﻟرزﻳن
دون اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﻌﻧف .ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﻧﻔذ اﻟﻰ اﻟﻘﻠوب ﻣن اﻟﺳﻬﺎم وأﺷد وﻗﻌﺎً

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوس ،إذ ﻟﻪ ظﺎﻫر أﻧﻳق وﻣﻧظر ﺟذاب وﻫﻳﻛﻝ أﺧﺎذ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻹﺛﺎرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣواد اﻟﻐزﻳرة واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻣن اﻟﺗﺻوﻳر

واﻹﺿﺎءة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗﺄﺛﻳرﻩ اﻟﻔﻌﺎﻝ وﻧﻔﺎذﻩ اﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎق ﺑﺻورة ﺳرﻳﻌﺔ

وﻣﺑﺎﺷرة ،واﻟﻐرب ﻣن ﺣﻳث طوﻝ اﻟﺑﺎع ﻟدﻳﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ واﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﺗﺎم ﻓﻲ ﺗطوﻳرﻩ

ﻗد ﻗطﻊ ﺷوطﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ

ذﻟك.7

ﻟﻘد ﻗﺎم ﻏزاة اﻷﻣن اﻟﻔﻛري ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟدﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﻐرﺿﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ أﻧواﻋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ

اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺧطط واﻟﻣﻧظم ،ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺗﺻورات اﻟﻣﺗﻠﻘﻳن ،واﻟﺗﻼﻋب ﺑﻣﻌﺎرﻓﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم،
وﺗوﺟﻳﻪ ﺳﻠوﻛﻬم .وﺗﺷﺗﻳت أذﻫﺎﻧﻬم .ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ ذﻟك أﻧواع اﻟدﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟدﻳﻧﻳﺔ ،واﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻏﺳﻳﻝ اﻟدﻣﺎغ اﻟذي ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣوﻳﻝ

اﻷﺷﺧﺎص وﺗﻘﻬﻘرﻫم ﻋن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم .وذﻟك ﺑﺄن ﻳﻧﻘطﻊ اﻟﻔرد ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋن ﻣﻧﺎﺧﻪ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋن اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻔرد ﻳﻌﻳش ﻓﻲ ﻓراغ ﺗﺎم ﻣﻊ ﻧﻣط

ﺣﻳﺎة ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌزﻟﺔ ،وﻧوع اﻟطﻌﺎم واﻹﺿﺎءة ،وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن اﻟﻘﻠق
وﻳؤدي إﻟﻰ ﺗدﻣﻳر ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧص اﻟذاﺗﻳﺔ وﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟدوﻧﻳﺔ واﻻﻧﻬزاﻣﻳﺔ .وذﻟك

ﻛﻠﻪ ﻟﻳس ﺑﻬدف ﺗدﻣﻳرﻩ وﻟﻛن ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣن ﺟدﻳد ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﻌﺎرات ﻳﺗم ﺗﻛرارﻫﺎ
ﻟﺗﻧﻔذ إﻟﻰ أﻋﻣﺎﻗﻪ ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻧﺳﻳﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻧﻣط اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ،

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،وﻳﻛون ﻗﺎﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺟﻼً ﻣﺗﻔوﻗﺎً ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻋﻠﻰ أي ﺳؤاﻝ أو اﻋﺗراف.
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وﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﻳود اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أوﺷﻛت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﺷﻲ ﻓﻲ ظﻝ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ
اﻟﻛوﻧﻳﺔ ،وﺣﻝ ﺑدﻻ ﻋﻧﻬﺎ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،أﺻﺑﺢ اﻟﺣﻝ اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻠﺣد ﻣن

ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن

اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري اﻟﻘﺎدم ﺑﺗﻘوﻳﺔ أﻣﻧﻬم اﻟﻔﻛري ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗزوﻳدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

واﻟﺳﻠﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزرع ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻷﻣﻧﻲ ،ﻟﻠﺣﻳﻠوﻟﺔ دون اﻟوﻗوع ﻓﻲ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟﺧروج ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺷرﻋﻳﺔ
واﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ.

وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺟﻳﻝ ﻣﺳﺎﻟم ﻓﻛرﻳﺎ ﻫﻲ اﻷﺳرة،
ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم )اﻟﻣدرﺳﺔ ،اﻟﻣﻌﻬد ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ( وﻏﻳرﻫﺎ ،واﻟﻣﺳﺟد ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ

اﻷﺧرى ،ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن

اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻠﻐﺎت وﺗﺗطرق ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ

واﻟﻣﺑﺎﺣﺔ واﻟﻣﺣرﻣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻟﻳس اﻟﻣﻘﺻود

ﺑﺎﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻟﻸﻣﺔ أن ﻧﻐﻠق اﻟﻧواﻓذ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،وﻧﺗﻬﻣﻬﺎ ﺑﻐزو اﻟﻌﻘوﻝ

وﻧﺧرﻫﺎ .ﻓﻧﺣن ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌوب ،ﻧﺄﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗواﻓق وﻗﻳﻣﻧﺎ وﻋﻘﺎﺋدﻧﺎ
وﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ ،وﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ ﻟﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ اﻵﺧرون.

ﻛﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ طرق ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻟﺗﺣﺻﻳن اﻟﺷﺑﺎب

ﻣن اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري اﻟﻘﺎدم ﻣن اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻏﻳر

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ .ﻻﺳﻳﻣﺎ وأن اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري ﻻ ﺷﻛﻝ وﻻ وﺟﻬﺔ ﻣﺣددة ﻟﻪ ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون
ﻳﻣﻳﻧﺎً أو ﻳﺳﺎ اًر ،وﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻓرد أو أﻓراد ،وﻳﻣﻛن أن ﻳﺻدر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت،

وﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ ،أو ﺳﻠوك ﺟﻣﺎﻫﻳر ،وﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ
ﻛﺗﺎب ،أو ﻣﻘﺎﻝ ،أو ﺧطﺑﺔ ،أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻳﻣﻛن أن ﻳﻘدم ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎت وﻗواﻧﻳن.

وﻛﻣﺎ أن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري إﻋﻼﻣﻳﺎ أو ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻗد

ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري اﻟﻣوﺟﻪ ﻋﻘدﻳﺎ وﻣذﻫﺑﻳﺎ وأﺧﻼﻗﻳﺎ )اﻟﺗﻌﺻب-اﻟﺗطرف-اﻟﻐﻠو(

8

ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﺗﺿﻌﻧﺎ أﻣﺎم وﺿﻊ ﻋوﻟﻣﻲ ﺟدﻳد ﻳﻠزﻣﻧﺎ ﺑﺗﺑﻧﻲ اﻷﺧﻼق اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻣﺣﺎور اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ..ﻟﻘد أﺑﺎﻧت اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﻳﺔ ﺑﻳن
ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن أﻓﻼم إﺑﺎﺣﻳﺔ وﻣﺷﺎﻫد ﻋﻧف وﺑﻳن ازدﻳﺎد اﻻﻧﺣراف

ﻟدي اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﺷﺑﺎب ﺑﺣﻳث ﺳﺎﻫﻣت وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﻳق اﻟﻐزو

اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻪ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻲ
ﺑراﻣﺞ ﺗﻠﻳﻔزﻳون اﻟواﻗﻊ ﻣن دون أن ﺗﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺎت ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻘﺎﻟﻳدﻩ وأﻧﻣﺎطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻘﺗﺻر ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ وأﻓﻼم اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﻌﻧف واﻟرﻋب واﻟﻌري أي أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻورة
ﺗطﻐﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ظﺎﻫرة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻻﻏﺗراب واﻟﻘﻠق ٕواﺛﺎرة اﻟﻐرﻳزة اﻟﻔردﻳﺔ
اﻟﻌدواﻧﻳﺔ ،داﻓﻌﻳﺔ اﻻﻧﺣراف وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔردات ﺗﺗﺄﺳس ﻓﻲ إدراك اﻟﺷﺑﺎب وﺳﻠوﻛﻬم

وﻣﻌﺎرﻓﻬم ﺑﺣﻳث ﺗﺗﺣوﻝ ﻣن ﻣﺟرد ﺻورة ذﻫﻧﻳﺔ إﻟﻲ ﻧﺷﺎط ﻋﻣﻠﻲ ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻊ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.8

وﺣﻳث إﻧﻧﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن دور اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري ﺑﻛﻝ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﺧﺗراق اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري

ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ إذ ﻳﻣﺎرس ﻫذا اﻻﺧﺗراق دورﻩ اﻟﻣﻬدد ﻟﻬوﻳﺗﻧﺎ ،ووﺳﻳﻠﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻳطرة

ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗراق ﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺻرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ )ﺗﺳطﻳﺢ اﻟوﻋﻲ(

وﺟﻌﻠﻪ ﻳرﺗﺑط ﺑﻣﺎ ﻳﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﻣن ﺻور وﻣﺷﺎﻫد ذات طﺎﺑﻊ إﻋﻼﻣﻲ إﺷﻬﺎري

ﻳﻐﻳر اﻻﺧﺗراق وﻳﺳﺗﻔز اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ،وﺣﺎﺟب ﻟﻠﻌﻘﻝ ،وﺑﺎﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗراق ،واﻧطﻼﻗ ًﺎ

ﻣﻧﻬﺎ ،ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻧﻔوس ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌطﻳﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻌﻘﻝ وﺗﻛﻳﻳف اﻟﻣﻧطق واﻟﺗﺷوﻳش ﻋﻠﻰ

ﻧظﺎم اﻟﻘﻳم ،وﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺧﻳﺎﻝ ،وﺗﻧﻣﻳط اﻟذوق وﻗوﻟﺑﺔ اﻟﺳﻠوك ،واﻟﻐرض ﺗﻛرﻳس ﻧوع ﻣﻌﻳن

ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻧوع ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗﻣﺛﻝ -ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ -ﻣﺎ
ﻳﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﻳﻪ «ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺧﺗراق».9

ﻓﺎﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري إذاً ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺑﺗداء ﺑﺎﻷﺳرة ﺛم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﺳﺟد ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم وﺑﻘﻳﺔ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻷﺧرى .وأي ﺗﻘﺻﻳر ﻣن أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ.

9

 -4آليات مواجھة العنف الفكري واألخالقي
قراء في استشراف المستقبل
إن اﻟﺑﺣث ﻋن آﻟﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري ﻻ ﺗﺗطﻠب إﻋطﺎء ﻣﺳﻛﻧﺎت

ﻣﻬدﺋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺷﺧﻳص اﻷوﻟﻲ ﻟﻣن أﺻﻳﺑوا ﺑﻣن أﺻﻳﺑوا ﺑﻬذا اﻟداء ،أو إﺟراء

ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺟ ارﺣﻳﺔ ﻗﺻرﻳﺔ ﻟﻣن اﺳﺗﻔﺣﻝ ﻓﻳﻬم اﻟداء ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺿﻊ

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑطﻣوﺣﺎت اﻟﺷﺑﺎب وﺗﻘدم ﻟﻬم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻔﺗﺢ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬم

وﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻧﻣواً طﺑﻳﻌﻳﺎً ﻟﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻹﺳﻬﺎم اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﻳﻘﻳﻬم
ﻣن اﻻﻧﺣراف اﻟﻔﻛري .وﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ «اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺑﻬﺎ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣن ﺟﻳﻝ إﻟﻰ ﺟﻳﻝ ،واﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻷﻓراد ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛﻧﻬم
اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ذي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،وﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻧﻪ اﻵﺑﺎء واﻟﻣدرﺳﺔ

واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻸﻓراد ﻣن ﻟﻐﺔ ودﻳن وﺗﻘﺎﻟﻳد وﻗﻳم وﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻬﺎرات وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف
إﻟﻰ إﻛﺳﺎب اﻷطﻔﺎﻝ أﺳﺎﻟﻳب ﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ودواﻓﻊ وﻗﻳم واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻳرﺿﻰ ﻋﻧﻬﺎ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ اﻟﻔرد ﺑﺣﻳث ﺗﺷﻛﻝ طرق ﺗﻔﻛﻳرﻩ وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻪ وﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﺷﻳﺎء.

وﻳﻧطوي ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ:

اﻟوﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ :إذ ﻳﻌﺗﺑر ﺗﻛوﻳن اﻟوﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣن أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﻳﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫو اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧطوات اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ وﺿرورة ﻣن ﺿروراﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ،وﻫو ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﻳرة وﺗﻌﻠم واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻧﺣو اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ واﻟﻘﻳم.10
 -2ﺗﻌﻣﻳق اﻟوﻋﻲ اﻟدﻳﻧﻲ ﻷن ﻏﻳﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﻳق ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﻳﺔ،

وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻔﺗوى ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ،واﻟﻣﻠﺗزﻣﻳن ﺳﻠوﻛﺎً وﻗوﻻً  -أدى إﻟﻰ اﻟﺧﻠط

واﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﻌدم اﻟوﺳط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﺳﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

وﺣدﺛت ﻗطﻳﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﺣدث واﻟﻣﺳﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ،ﻛﻝ ذﻟك أدى إﻟﻰ ﺧﻠق وﺳط ﺑدﻳﻝ
ﻟﻠﺷﺑﺎب ،ﻳﺷﺑﻌون ﻓﻳﻪ أﻫواءﻫم وﻧزواﺗﻬم ،ﻓﺣدﺛت ﻗطﻳﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﺣدث واﻟﻣﺳﺗﻣﻌﻳن،
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واﻟﺗﺟﺄ أﺑﻧﺎءﻧﺎ إﻟﻰ ﺑداﺋﻝ أﺧرى ،ﺗﺷﺑﻊ ﻧﻬﻣﻬم ﻣﺛﻝ اﻷﺷرطﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻏﻳر
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻣﺣﻳص.

ﻓﻼ ﺑد ﻣن إﺻﻼح اﻟﺧطﺎب اﻟدﻋوي ﻟﻳرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﻌﺻر
ﻷن اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻳوم ﺗؤﻣﻪ ﺟﻣوع اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت واﻷﻋﻣﺎر ﻓﻠو ﻳﻘدر ﻟﻬذا

اﻟﺧطﺎب أن ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﺑوي واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻔﺗق

ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻹرادة اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﺣﻳﺎء اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدﻧﻳوي
اﻟذي ﺑﻪ ﺗﺗﺣرر اﻟﺑﻼد ﻣن رﺑﻘﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻛﻝ واﻓد ٕواﺻﻼح اﻟﺧطﺎب اﻟدﻋوي
ﻳﺳﺗﻠزم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻹﻣﺎم ﻟﻳﺗﻛﻳف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ وﻓق ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﻌﺻر ,وﻫذا ﻻ ﻳﺗم

إﻻ إذا ﻋﺎد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻣﺎم واﻟداﻋﻳﺔ ﻟﺗﺗوﺟﻪ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

واﻟﺧﻠﻘﻳﺔ؛ ﻷن اﻹﻣﺎم اﻟﻳوم ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﻧﻪ اﻵﻻف ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت وﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ إذن أن
ﻳﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺎدة واﻹﺻﻼح .ﻓﺎﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟداﻋﻳﺔ أن ﻳﻘدم اﻟدﻳن ﻟﻠﻧﺎس طﺎﻗﺔ

روﺣﻳﺔ وﺧﻠﻘﺎ ﻗوﻳﻣﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻧظﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺣﻳﺎة وﻋﻘﻳدة ﺗﻘوي ﻓﻳﻪ إرادة

اﻟﺻﻼح ,واﻟﺗﺣرك اﻟﻧﺎﻓﻊ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻻ أن ﻳﺿﻊ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺧﻳﺎر ﺑﻳن
اﻟدﻳن واﻟدﻧﻳﺎ.

 -3إﺑراز وﺳطﻳﺔ اﻹﺳﻼم واﻋﺗداﻟﻪ وﺗوازﻧﻪ :وﺗرﺳﻳﺦ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻬذا اﻟدﻳن

اﻟوﺳط ٕواﺷﻌﺎرﻫم ﺑﺎﻻﻋﺗزاز ﺑﻬذﻩ اﻟوﺳطﻳﺔ )وﻛذﻟك ﺟﻌﻠﻧﺎﻛم أﻣﺔ وﺳطﺎَ ﻟﺗﻛوﻧوا ﺷﻬداء

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس وﻳﻛون اﻟرﺳوﻝ ﻋﻠﻳﻛم ﺷﻬﻳداً( ،وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣق.

وﻳﺳﺗدﻋﻲ دراﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري وﺗﺣﺻﻳن اﻟﺷﺑﺎب وﺗوﺟﻳﻬﻬم ﺿدﻩ
ﻗﺑﻝ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺷراﻛﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻏرس ﻗﻳم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻹﻳﻣﺎن ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ ٕواﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ

اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺣوار اﻟﺣر اﻟرﺷﻳد داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد :وﺗﻘوﻳم اﻻﻋوﺟﺎج اﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ

واﻹﻗﻧﺎع؛ ﻷن اﻟﺑدﻳﻝ ﻫو ﺗداوﻝ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳرﻳﺔ ﻏﻳر ﻣوﺟﻬﺔ وﻻ رﺷﻳدة ﻣﻣﺎ
ﻳؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.11

 -4ﻣﻠﺊ اﻟوﺳط اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات:

إن دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋم اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري وﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ واﻟﻧﺷﺎط وﺗداﻓﻊ اﻷﻓﻛﺎر،

وﺗﺟﺎذب اﻷطراف ﻣن ﺧﻳر وﺷر ،ﻓﺈذا ﻗﺎﻣت اﻟﻛﻔﺎءات داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑواﺟﺑﻬﺎ
11

ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘوﻝ وﺗرﺷﻳد اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻌﻳد ﺑﻧﺎء ﻋﻘوﻝ ﻧﺎﺷﺋﺗﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻳؤﻫﻠﻬم

ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري ﻷﻣﺗﻧﺎ ﻋوض اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ

اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻐزو اﻟﻔﻛري ﺑﺷﺗﻰ أﻟواﻧﻪ وﻗد ﻳﺧطﺊ ﻣن ﻳﻌﺗﻘد أن ﻣﻬﻣﺔ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔٕ ،واﻋطﺎء ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ اﻟﻌﻠوم
ﻟﻠطﻼب دون اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬم ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻳﻪ ﻓﻲ
ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.

 -5اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗوظﻳف اﻹﻋﻼم اﻟﺟﻣﺎﻫﻳري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻼﺳﻼم اﻟﻔﻛري:
ﻣن ﺑدﻳﻬﻳﺎت اﻷﺷﻳﺎء أن اﻟﻔﻛرة ﻻ ﺗﻘﺎرﻋﻬﺎ إﻻ ﻓﻛرة ،ﺣﻳث أن ﻣﺻدر ﻫذا اﻟﺗطرف ﻫو

اﻟﻔﻛر ،وﻟﻬذا ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺻدي ﻟﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻛر ،وﻻ ﺗﻘﺎوم اﻟﺷﺑﻬﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ ،وﻣن
اﻟﺧطﺄ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷدة واﻟﺑطش ﻣن اﻟﺑداﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻣن اﻟواﺟب ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻌﻘوﻝ أوﻻً ،وﻟﻣﺎ
ﻛﺎن اﻹﻋﻼم اﻟﺟﻣﺎﻫﻳري ،ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺧﻳر أداة ﻟﺧوض ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرك ،ﻓﺈن

ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ،ﺟﻌﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻔﻘد أﻗوى وﺳﺎﺋﻝ

وآﻟﻳﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ.

 -6إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻟﻌﺎداﺗﻧﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛوﻧﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم واﻹﺷﻬﺎر ﻋن

طرﻳق اﻷﻓﻼم واﻟﻣﺟﻼت وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺣدث اﻻﺧﺗﻼﻝ ﺑﻳن اﻟدﺧﻝ واﻟﺧرج؛ ﺑﻝ
إﻧﻬﺎ ﺗﻔﺟر ﻓﻳﻧﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﺻطﻧﺎﻋﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻣﺳﺗوى ﺑﻼدﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺣﺿﺎري

وﻟﻌﻝ اﻹﻗﺑﺎﻝ اﻟﻛﺑﻳر ﻣن ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐرب ﺧﻳر دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺿرورة
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗدﻋﺔ ﻓﻲ دﻳﺎرﻧﺎ وﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﻧﻘﺗﻧﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ
ﺷﻬواﺗﻧﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ «وﻻ ﺗﺳرﻓوا.»...

قراءة في استشراف مستقبل الوسطية والسالم الفكري
إن اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري ﻳؤﻛد اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ واﻟروح اﻟدﻣوﻳﺔ ﻟﺗوﺟﻬﺎت أﺻﺣﺎﺑﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ،

وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑﻘﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺷذوذ ودﻟﻳﻝ اﻧﻔراد واﻧﻌزاﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻣرﺿﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ

ﻳﺗطﻠب ﺗﻌﺎون اﻟﺟﻣﻳﻊ وﺗﺂزر اﻟﺟﻬود ﻣن أﺟﻝ ﻣﺣﺎﺻرﺗﻪ واﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﻔﺣﺎﻟﻪ وﺗدﻣﻳرﻩ
ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺳس اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﻳم..
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ﻓﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم ،وﻣﺎ ﻟم ﺗﺗم ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ،ﺑﻌد اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﻳق

ﻟﻠظﺎﻫرة ،ﻓﺈن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ارﺗﻛﺎب أﺧطﺎء إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻻ

اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﻠم ﻳﻌد ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻣواﺟﻬﺔ ظواﻫر اﻟﺗﺷدد ،ﺑذات اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ّ
ﺑد ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﻗف
ﻳﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء ،إﻟﻳﻬﺎ وأﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﺷﻠﻬﺎ .ﻻ ّ
اﻟﺑﻌض ّ

ﻋﻧد ﻧﻘطﺗﻳن ﻫﺎﻣﺗﻳن:

اﻷوﻟﻰ :ﻋﻧد اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿرورة اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ

إطﺎرﻩ اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت واﻟﺗوﺟﻬﺎت ،وﺑﻳن اﻟﻌﻧف اﻟذي
اﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻌﻧﻔﻳﺔ .ﻓﺎﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ

اﻟﻧوع اﻷوﻝ ،ﻻ ﺗﺟدي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ .وﻣﺎ ﻫو ﺿروري

ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗد ﻻ ﻳﻛون ﺿرورﻳﺎً ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺷﻛﻝ اﻷوﻝ.

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻼﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﻔﻛري ﺑﺄﺣد أﺳﻠوﺑﻳن:

 -1اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ :وﻫو اﻟﻣﻔﺿﻝ ﻟدى ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟرﺳﻣﻳﺔ

واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

 -2اﻷﺳﻠوب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻔﻛري :ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ،وﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻟﺣوار ،ﻹﻗﻧﺎع
ﻣن ﻳﺣﻣﻝ ﻓﻛ اًر ﻣﺗطرﻓﺎً ﺑﺄن أﺑواب اﻟﺗﺄﺛﻳر واﻹﺻﻼح ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﻌﻧف

ٕواراﻗﺔ اﻟدﻣﺎء ،ﻣﺗﻳﺳرة أﻣﺎﻣﻪ وﻟﻳﺳت ﻣﻐﻠﻘﺔ.

وﻟوﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻷوﻝ ،ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﺑﻌد
ﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫدﻓﻬﺎ ﺑﺈﺿﻌﺎف اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ

اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ،وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠطرﻓﻳن ،ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻛرﻳﺎ،
وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻣن ﻏﺎﻟﻳﺎً ﻣن أﻣن أﺑﻧﺎﺋﻪ وﻣن اﻗﺗﺻﺎدﻩ واﺳﺗﻘ اررﻩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫذﻩ

اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.

وﻫﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ:
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 -ﻧﺷر ا ﻟوﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻷﺳﺎﻟﻳب واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ

إﻳﻘﺎظ اﻟوﻋﻲ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟواﺟب اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻛﺳﺎب
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎدات اﻟﻘراﺋﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ  -إﻛﺳﺎب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻬﺎرات ﺗﻘوﻳم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻣﻳﻳز اﻟﻐث ﻣن اﻟﺳﻣﻳن.

 ﺗدرﻳب أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ٕواﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎتاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ٕواطﻼق اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺗﺻور واﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻘراء ،ﻣﻊ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات

اﻹﺑداﻋﻳﺔ.

 -ﺗﻘدﻳم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻏرس

ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣوار واﻟوﺳطﻳﺔ وﺗﻘﺑﻝ اﻟرأي اﻵﺧر.

 -ﺑث اﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وﺣﻣﺎﻳﺗﻬم ﻣن اﻻﻧﺣراف

اﻟﻔﻛري

ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳن

اﻟﻔﻛري

ووﻗﺎﻳﺔ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻣن

اﻷﻓﻛﺎر

اﻟﺷﺎذة

 -ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﺗﻘﻠﻳص اﻟﻔﺟوة اﻵﺧذة ﺑﺎﻻﺗﺳﺎع ﺑﻳن

أﻏﻠﺑﻳﺔ ﻣﻘﻬورة وﻣﺳﺣوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،وﺑﻳن أﻗﻠﻳﺔ ﻣﺗﻧﻔذة ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻘدرات واﻟﻣداﺧﻳﻝ .ﻻ ﺳﻳﻣﺎ أن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺗﺳود ﻟدى أوﺳﺎط ﺷﻌﺑﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺄن
اﻟﺛروات و ّ
اﻟﻔﺳﺎد واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﻣواﻗﻊ ﻟﻺﺛراء ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﻣﺎ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ﻣﺣدودة ﻣن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت.

 -إﻋطﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟدﻳﻧﻲ ،واﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﻛﺄداة

ﻟﺣﺷد اﻟﺗﺄﻳﻳد ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻛﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻟﺗﺛﻘف اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺗﺻدي ﻟﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻺﺳﻼم.
 -اﻟﺗوﻗف ﻋن وﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺔ واﺣدة وﻣﻧﺎﺻﺑﺗﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ

اﻟﻌداء ﺑﺷﻛﻝ أﻋﻣﻰ ،ودون وﻋﻲ أو ﺗﻣﻳﻳزٕ ،وادراك أﻫﻣﻳﺔ اﻟدور اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ
اﻟﺣرﻛﺎت اﻟواﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ.
 -اﻟﺣذر ﻣن دﻋم ﻣظﺎﻫر «اﻟﺗطرف اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ» ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ «اﻟﺗطرف اﻟدﻳﻧﻲ» ،ﻓﻛﻼ

اﻟﺗطرﻓﻳن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺧطﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟواﺣد ﻳﺳﺗﻔز
اﻵﺧر وﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻳﻠﻪ..
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 -وﻗف اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻐرب ،ﺳواء ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﻌض

وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ،أو ﺑﻌض اﻟﻧﺧب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻷن ﻣن ﺷﺄن ﻫذﻩ
اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﻌداﺋﻳﺔ أن ﺗﺳﺗﻔز ﻏﺿب اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺗوﻟّد ﻣﺷﺎﻋر ﻏﺿب
ﺷدﻳدة.

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ :إن رﻓض اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺳطﻲ ﻫو رد ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻧف ﻣﻘﺎﺑﻝ.
ﻓﺎﻟﻌﻧف ﻻ ﻳوﻟّد إﻻ ﻋﻧﻔﺎً ﻣﺿﺎداً ،وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺗﺣوﻝ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟﻬﺎ .وﻣﺎ ﻟم ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ أرﺿﺎً ﺧﺻﺑﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﺷددة

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺈن أي ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت أﻣﻧﻳﺔ ﺳﺗﻛون ﻗﺎﺻرة ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ
اﻟظﺎﻫرة ،ﺑﻝ ﻗد ﺗﺷ ّﻛﻝ ﺳﺑﺑﺎً إﺿﺎﻓﻳﺎً ﻟﺗﻧﺎﻣﻳﻬﺎ .وﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﺗدرك ﻛﻝ

ﺗﻣر ﺑﻪ ظﺎﻫرة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻼﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﻌطﻳﺎت
اﻷطراف اﻟطور اﻟﺟدﻳد اﻟذي ّ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

إن اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﻼم اﻟﻔﻛري ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﻟم ﻳﺣﺗﻛرﻫﺎ ﻓرد أو ﻋﺻر ﺑذاﺗﻪ ﻋﺑر ﺗﺄرﻳﺦ

اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ أزﻟﻲ ارﺗﺑط ﺑرﻏﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف أﻣن ذاﺗﻪ وﺣﻳﺎﺗﻪ

واﻟﻛون اﻟذي ﻳﻌد ﻫو ﺟزء ﻣﻧﻪ ،وﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ ان ﻧوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ :ﺑﺗﺣرﻳر ﺗﻔﻛﻳرﻧﺎ ﻣن ﺳﻳطرة ﻋواطﻔﻧﺎ ،وﺑﻧﺑذ اﻟﺗﻌﺻب اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻳﻐذي
أﻫواءﻧﺎ ﻻ ﻋﻘوﻟﻧﺎ ،وﺑﺗﺄﻫﻳﻝ ﻓﻛرﻧﺎ ﻋن طرﻳق إزاﻟﺔ ﻛﻝ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺟﻣﻪ ﻛﺎﻟﻔﻘر

واﻟﺟﻬﻝ واﻟﻣرض واﻻﺳﺗﺑداد ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻪ ،وأن ﻧﺳﻠك طرﻳق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن أﻓﻛﺎرﻧﺎ

واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻼ ﻧﺗﺧذ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص أﺻﻧﺎﻣﺎ ﺗﻌﺑد ،وﻻ ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت
واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت أدﻳﺎﻧﺎ ﺗزﻫق ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻠﻬﺎ أرواح اﻷﺑرﻳﺎء ﻟﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم

ﻟﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص أو ﻟﺗﻠك اﻟﺗوﺟﻬﺎت.
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻘوﻝ:

أن ﻫﻧﺎك ﺣﻘﺎﺋق ﻣطﻠﻘﺔ وأﺧرى ﻧﺳﺑﻳﺔ ،وأن ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧدﻋو اﻟﻧﺎس ﻷدﻳﺎﻧﻧﺎ وﻟﺗوﺟﻬﺎﺗﻧﺎ
وﻷﻓﻛﺎرﻧﺎ اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻷﻣرﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺳﺑﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣوﻋظﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ،وﻣﺣﺑﺔ

إرﺿﺎء ﻟروح
ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻧﻌﻣوا ﺑﺎﻟﺧﻳر اﻟذي ﻧﻧﻌم ﺑﻪ ،ﻻ رﻏﺑﺔ ﺑﻣﺣو ﻫوﻳﺗﻬم أو
ً
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اﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟﺗﺳﻠط ﻓﻲ داﺧﻝ ﻧﻔوﺳﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻳر ،ﻟذا ﻳﺟب أن ﻧﻛون ﻣﺗﺳﺎﻣﺣﻳن ﻣﻊ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﻟﻧﺎ ﺑﺂراﺋﻬم وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم ﻣﻊ إﻳﻣﺎﻧﻧﺎ اﻟﻣطﻠق ﺑﺻﺣﺔ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻧﺎ اﻟدﻳﻧﻳﺔ..

 - 1راﺟﻊ ﺳﻣﻳر ﻧﻌﻳم اﺣﻣد ﻓﻲ «اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗطرف اﻟدﻳﻧﻲ» ،اﻟدﻳن ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ 1990م ،ص .215
2

 -ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺟود ,اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻓﻬوم اﻷﻣن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻝ

اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ) (26اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة1996 ،م ,ص .45-44
 - 3ﻧﺎدﻳﺔ رﻣﺳﻳس ﻓرح ،ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﻣﺣددات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ص .219-218
 - 4اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻌﺻب )اﻟﺗطرف( ) (2001اﺳﻌد اﻻﻣﺎرة ،ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻧﺑﺄ ،اﻟﻌدد ) (56ﺑﻳروت.
 - 5ﺛﺎﻣر ﻋﺑﺎس ,ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف وأزﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ
اﻹﺳﻼم واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،اﻟﻌدد  ،6اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 15 ،أب
6

2004م.

 -ﺣﺳﻧﻳن ﺗوﻓﻳق اﺑراﻫﻳم ،ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اطروﺣﺎت

اﻟدﻛﺗوراﻩ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻋﺎم 1992م ,ص .43-42
 - 7اﻹﻋﻼم واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺳﻬﺎم اﻟﺷﺟﻳري ص  8وراﺟﻊ أﻳﺿﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
اﻟﺗﻌﺻﺑﻲ ﻣﻌﺗز ﺳﻳد ﻋﺑد اﷲ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﻛوﻳت 1989م.
 - 8اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ ﻣﺣﻣد ﺳﺎداﺗﻲ ) ,(1998اﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ .اﻟرﻳﺎض :دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب.
 - 9ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ ،ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ص .111
 -10ﺧﺎﻟد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻐﺎﻣﺳﻰ ,اﻟﺣوار وآداﺑﻪ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﻣﻠك ﻋﺑد
اﻟﻌزﻳز ﻟﻠﺣوار اﻟوطﻧﻲ ،اﻟرﻳﺎض ،ص .230
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 -11ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗذﻛﻳر ﻓﺑراﻳر 1990م.
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مفھوم العلم عند ابن رشد
عبد اللطيف فتح الدين



إن القيام بتحديد مفھوم العلم عند ابن رشد يقتضي القيام بقراءة جديدة للمتن الرشدي ،تستدعي التطرق لكل
العلوم التي اھتم بھا ابن رشد في خطابه الفلسفي ،وإعادة ترتيبھا والبحث عن أنواع العالقة التي تربط بينھا
وكيف استغل ,فيلسوف قرطبة ،معطياتھا في مختلف الحقول.
لعل األھمية التي خصصھا ابن رشد للعلوم تتجلى من خالل وعيه بأھمية تصنيف العلوم وتحديدھا وعدم
لعلم ما يختلف عن الجنس المؤلف
الخلط بين موضوعاتھا المختلفة؛ باعتبار أن الجنس النظري الموضوع ٍ
لعلم آخر؛ لكن ھذا التمييز بين الموضوعات المكونة للعلوم المختلفة ال ُيخفي التداخالت ونقط االلتقاء بين
كل العلوم ،فالنتائج المحصلة في علم معين ال تعد حكرا عليه ،بل يمكن توظيف بعض مبادئھا في علوم
أخرى.
يصنف ابن رشد العلوم إلى ثالثة أصناف :

-1

علوم نظرية

-2

علوم عملية  -3علوم مسددة ومعينة وھي

الصنائع المنطقية ,ھذا التصنيف ال يخفي االختالف الحاصل في كل صنف من العلوم على حدة .بحيث إن
العلوم النظرية تنقسم إلى قسمين فھناك العلوم النظرية الكلية وعلوم جزئية ،العلوم الكلية وھي التي تنظر في
الموجود بإطالق وفي اللواحق الذاتية له 1وھذه العلوم يقسمھا ابن رشد إلى ثالثة أصناف  :وھي صناعة
الجدل وصناعة السفسطة ،وصناعة ما بعد الطبيعة أما العلوم الجزئية فيعرفھا ابن رشد كما يلي « :ھي التي
تنظر في الوجود بحال ما» 2وھي تنقسم إلى قسمين  :العلم الطبيعي وعلوم التعاليم ،وھذان الصنفان جزئيان
بالمقارنة مع العلوم الكلية المذكورة سابقا ،ويرصد ابن رشد أنواع العالقات بين العلوم ومصادرة بعضھا
لبعض في مجموعة من المبادئ ،كمفھوم الواحد الذي يھتم به صاحب علوم التعاليم في جانبه الكمي ،بينما
صاحب علم ما بعد الطبيعة يعطي لھذا المفھوم دالالت أخرى؛ بحيث إنه في ھذا العلم يدل على الواحد
الكلي أو الواحد في الجوھر.
ويعتبر ابن رشد أن كل العلوم -سواء أكانت نظرية أم عملية -تشترك في المنھج؛ وذلك ألنھا كلھا تعتمد
على القياس وتبحث عن صرح نظري متماسك وصلب ،فھناك أھمية قصوى يشغلھا علم المنطق في المتن
الرشدي ،فجميع العلوم تعتمد عليه كمنھج يتم من خالله محاكمة األقاويل وترتيبھا حسب مرتبتھا من
التصديق إلى قول برھاني ،وقول جدلي ،وقول خطابي ،وقول سفسطائي ،وقول شعري حتى يأتي في
الدرجة األولى القول البرھاني كقول علمي وحيد .وكذلك يتم االعتماد على تصنيفه لألسماء إلى األسماء
المتواطئة واألسماء المشتركة ،والمشككة ,وكذلك يتم في كل العلوم استخدام الطرق المنطقية من استنباط
واستقراء وتركيب وقسمة وشرح ما يدل عليه االسم ...إلخ .من الدالئل التي تبرز أھمية المنطق في المتن
 باحث من المغرب .

1

الرشدي ،يمكن اإلشارة إلى التفاضل بين العلوم وتميز بعضھا عن بعض؛ فالعلوم النظرية أفضل من العلوم
العملية ،كما أن ھناك تفاضل بين علوم أخرى فعلوم التعاليم أفضل من العلم الطبيعي لكون موضوعاتھا
بعيدة عن الھيولى مفارقة لھا بالقول وذلك ألن الذھن يجرد ھذه الموضوعات عن وجودھا المادي ،بينما
موضوعات العلم الطبيعي مختلطة بالمادة وغير مفارقة لھا بالقول ال بالوجود ،وكذلك لكون العلم الطبيعي
يھتم بالموضوعات المادية المركبة عكس علوم التعاليم التي تھتم بالموضوعات البسيطة .أما بالنسبة لعلم
المنطق فھو يتسم بكون أن أموره «تستعمل ،كما قيل في غير ما موضع ،على نحوين ،إما من حيث ھي
سبارات وقوانين تسدد الذھن وتحرر من الغلط وھو االستعمال الخاص بھا ،وإما تأخذ تلك األمور التي
تبينت ھنالك على أنھا جزء صناعة برھانية فتستعمل في صناعة أخرى على جھة المصادرة واألصل
الموضوع على ما شأنه أن تشترك الصنائع البرھانية في أن يستعمل بعضھا ما تبرھن في بعض».3
يتبين مما سبق أن ھناك حضور للمنطق كمنھج علمي لتصنيف العلوم وترتيبه من جھة والحرص أيضا على
تجريدھا من كل أنواع األقاويل الغير علمية ،وھو المقصد الذي راود ابن رشد في الجوامع والتالخيص
والشروح؛ يقول في مقدمة جوامع السماع الطبيعي وھي في نفس الوقت مقدمة عامة للجوامع الطبيعية «فإن
قصدنا في ھذا القول أن نعمد إلى كتب أرسطو فنجرد منھا األقاويل العلمية التي تقتضي مذھبه أعني أوثقھا
ونحذف ما فيھا من مذاھب غيره من القدماء إذ كانت قليلة وغير نافعة في معرفة مذھبه ) (...فلنبدأ بأول
كتاب من كتبه وھو المعروف بالسماع الطبيعي ونلخص ما في مقالة منه من األقاويل العلمية بعد أن نحذف
أيضا منھا األقاويل الجدلية ألنھا إنما كانت مضطرا إليھا عندھم في الفحص عن المطالب الفلسفية قبل أن
يوقع عليھا باألقاويل العلمية .4»...
ما ھي األسس والمبادئ التي ينبني عليھا العلم ،عند ابن رشد ،وما طبيعة المنھج الذي اعتمده في تصنيفه
للعلوم وتأويله للمتن األرسطي ؟
مبادئ العلم عند ابن رشد
يتبنى ابن رشد التقسيم األرسطي نفسه لمقدمات العلم ،حيث يميز بين أربعة أضرب من المقدمات :المقدمات
الواجب قبولھا ،وأصول الموضوع ،والمصادرات ،والرسوم التي يشرح بھا االسم.
 -1المقدمات الواجب قبولھا :المقدمات الخطابية والمقدمات الحدسية
بعد أن انتھى ابن رشد من بيان المقدمات الضرورية للبرھان مقسما إياھا بحسب طبيعتھا الجوھرية أو غير
الجوھرية ،حاول أن يبوبھا بحسب أصلھا االستنباطي أو االستقرائي .إن بعض المقدمات الخطابية ھي أصال
نتائج برھانية فيما نجد أن بعض المقدمات الحدسية معروف بذاته بدءا .فالبرھان الذي يتألف من المقدمات
األولى يكون برھانا مركبا إذ يقتضي برھنة واحدة أو أكثر ،وھي استدالالت ترتد في آخر المطاف إلى برھان
بسيط ،أي مؤلف من المقدمات الحدسية وحدھا دون غيرھا .وعندما نتحدث عن المقدمات الضرورية للبرھان،
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فإنما نقصد بھا بدءا القضايا المباشرة .يقول ابن رشد « :ومبدأ البرھان ھو مقدمة غير ذات وسط ،أي مقدمة
غير معروفة بحد أوسط ،وھي التي ليس يوجد مقدمة أخرى أقدم منھا في المعرفة وال في الوجود».5
بيد أنه لما كان مدار األمر ھنا ھو القضايا المباشرة ،فال بد أن يكون مقصودنا بالبرھان البرھان البسيط ،ألن
البرھان المركب يتألف من مقدمات خطابية تترتب عن برھنات أخرى .وھذا ما حدا بابن رشد إلى أن يصرح
في شرحه على التحليالت الثانية ألرسطو« :وقوله  :وواجب أن تكون مقدمات البرھان غير ذوات أوساط يعني
البراھين البسيطة وھي التي يقال عليھا أسم ) :البرھان بتقديم( وھي التي تتألف من المقدمات اليقينية األوائل
بالطبع ،وذلك أن ھذه البراھين ھي التي ليست تحتاج إلى غيرھا وغيرھا محتاج إليھا وكل ما كان سببا لوجود
شيء بحال ما فھو أحق بذلك الحال أعني إن كانت البراھين األول ھي السبب في أن وجد ھذا المعنى للبراھين
األول ھي السبب في أن وجد ھذا المعنى للبراھين الثواني أعني التي مقدماتھا ذوات أوساط فال سبيل أن تعلم إال
بالبرھان».6
مبدأ البداھة
إن إعمال مبدأ البداھة كان مثار خالف بين الفالسفة واألصوليين .فعندما يقول األصوليون كون تنوع العلم
وموضوعه ضرورة بدھية ،ترى الفالسفة يعارضون ھذه الدعوى باالحتكام إلى برھان يخلص إلى أن
العلوم كلھا تجد وحدتھا في ﷲ تعالى .والحال أنه من غير المعقول أن يدحض البرھان البداھة ،اللھم إال إذا
سلمنا بأن الطرفين ال ينسبان إلى البرھان المعنى نفسه .حقا ،فالغزالي ينزع إلى األخذ بما ھو مشھور
متعارف إذ يتوجه إلى الفالسفة بالحجة التالية« :ثم قال أبو حامد مجاوبا عن األشعرية ،والجواب ان يقال
استحالة إرادة قديمة متعلقة بأحداث شيء كان تعرفونه بضرورة العقل أو نظره وعلى لغتكم في المنطق
أتعرفون االلتفاء بين ھذين الحدين بحد أوسط أو من غير حد أوسط فإن ادعيتم حدا أوسط فان ادعيتم حدا
أوسط وھو الطريق الثاني فال بد من إظھاره وإن ادعيتم ذلك ضرورة فكيف لم يشارككم في معرفته
مخالفوكم» .7أما ابن رشد فيرى أن الغزالي يجانب الصواب ،ذلك أن ما ھو متعارف متداول ليس شرطا
ينبني عليه البدھي بقدر ما ھو شرط للمشھور من األمور ،والمشھور ليس بالضرورة بدھيا «ليس من شرط
المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس ألن ذلك ليس أكثر من كونه مشھورا كما أنه ليس يلزم فيما كان
مشھورا أن يكون معروفا بنفسه».8
ويضيف قائال  ...« :إن كان معروفا عرفانا يقينا وعاما في جميع الموجودات فال يوجد برھان يناقضه وكل ما
وجد برھان يناقضه فإنما كان مظنونا  ...إن كان من المعروف بنفسه اليقيني تعدد العلم والمعلوم في الشاھد
والغائب فنحن نقطع انه ال برھان عند الفالسفة على اتحادھما في حق الباري سبحانه واما ان كان القول بتعدد
العلم والعلم ظنا فيمكن ان يكون عند الفالسفة برھان».9
وعلى النقيض من ذلك ،فإذا كانت ھذه الدعوى حول تنوع العلم وموضوعه مجرد ظن ،فسيكون آنذاك لدى
الفالسفة برھان حقيقي.
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ويعضد الغزالي أطروحته بخصوص تنوع العلم وموضوعه ببيان المبدأ المقنن والعامل المنظم له ،وھو الذوق.
ويرد ابن رشد على ھذا الكالم بقوله ...« :وھذا وأمثاله إذا وقع فيه االختالف فإنما يرجع األمر فيه إلى اعتباره
بالفطرة الفائقة التي لم تنشأ على رأي وال ھوى إذا سبرته بالعالمات والشروط التي فرق بھا بين اليقين
والمظنون في كتاب المنطق كما انه إذا تنازع اثنان في قول ما فقال احدھما ھو موزون وقال اآلخر ليس
بموزون لم يرجع الحكم فيه إال إلى الفطرة السالمة التي تدرك الموزون من غير الموزون وإلى علم العروض
.10»...
إن ھذه المقارنة التي اقتبسھا ابن رشد عن الغزالي نفسه نجد ابن رشد يستعيدھا مرة أخرى عندما يستعمل
لفظ الذوق في كتاباته  .11ولنا أن نتساءل عن طبيعة الذوق .فابن رشد يدلل بدءا على أن األمر يتعلق بذوق
منطقي تحكمه شروط المقدمات :من أولية وبدھية وبالتقديم وغير ذات وسط ومسلمة.
وھو يعزز ھذا الدليل في شرحه على الميتافيزيقا بشرط آخر ھو حضور المقدمات في الذھن حضورا مستمرا:
«ينبغي لمتعلم الحق أن يعرف أوال ھذه األشياء وال يطلبھا إذا سئل عنھا لكن الذي ينبغي أن يعرف طالب الحق
من ھذه األوائل ھو أن يعرف أنواعھا والفرق الذي بينھا وبين غيرھا وذلك بأن تكون عتيدة عنده معروفة إذا
سئل عنھا وال يكون في حد من يطلبھا إذا سئل عنھا أي ال يروم بيانھا واستنباطھا عندما يسئل عنھا « .12غير
أن الزلل يأتي في رأي ابن رشد من العزوف عن بداھة المقدمات األولية .يتصدى ابن رشد بالنقد لمن ينكرون
وجود المقدمات األولية أساسا للبداھة ،حيث يرد عليھم في تلخيصه لكتاب البرھان وكذا في إحدى فقرات
شرحه على الميتافيزيقا « :وقد يظن قوم أنه ليس ھا ھنا برھان أصال ونفوا طبيعة جملة من قبل أنھم ظنوا أن
كل شيء يجب أن يقام عليه برھان  ..وكان غير ممكن أن نعلم أشياء متأخرة في العلم بأشياء متقدمة دون أن
تكون تلك المتقدمة معلومة أيضا بمتقدمة أخرى ،وتلك المتقدمة بمتقدمة أخرى وكذلك إلى ما النھاية له ...وأما
القوم الألخرون فإنھم سلموا أن كل شيء ممكن على جھة الدور ال على جھة االستقامة وھي التي يلزم قطع ما
ال نھاية له المستحيل وأما نحن فنقول إنه ليس شيء يعلم بالبرھان ،بل ھا ھنا أشياء يعلم بغير وسط وال برھان
ووجود ذلك الشيء بنفسه».13
 -2االستقراء
لقد رأينا ابن رشد يردد على منوال أرسطو أن كل علم وكل تعليم يقتضيان معرفة سابقة بالفعل ،وأن ھذه
المعرفة تمتد إلى مبادئ العلم ،وأن ھذه المبادئ يدركھا الحدس ،وأن الحدس إنما ينطوي في آخر األمر على
االستقراء ،علما بأنه ليس للعلم من منھج غير االستقراء والقياس «فمن فقد ضرورة حاسة من حواسه ،فقد فقد
إدراك الجزئيات التي تخص تلك الحاسة .وإذا فقد إدراك جزئيات ذلك الحس .فقد فقد مقدماته األول .وإذا فقد
مقدماته األول في حس ما فقد فقد البرھان في ذلك الحس وإذا كان كل علم يكون في حس ما وإنما يكون إما من
المعروف بنفسه وإما من قبل المعروف بنفسه من قبل الحس فإذن واجب أن يكون من فقد حاسة من حواسه أنه
فقد محسوسات تلك الحاسة ،وإذا فقد محسوسات تلك الحاسة فقد فقد معقوالتھا».14
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يرى ابن رشد أنه ال بد للطبيعة البشرية أن تسلك سبيل الحدس لكي يتأتى لھا بلوغ العلوم النظرية .فعن
طريق الحدس نكتسب المقدمات األوائل ،كما أننا بفضله نتمكن من التوصل بالتجريد إلى المقدمات الكلية،
حيث يقول إننا ال نصل إلى العلم إال بالمقدمات الكلية « :والمقدمات الكلية ال طريق إلى العلم بھا إال
باالستقراء وذلك أن المقدمة الكلية المأخودة في الذھن مجردة من المواد ،وإذا رام اإلنسان أن يبين صدقھا
فإنما يبين صدقھا باالستقراء إما بأن يبينھا مطلقا ،إذا كانت من شأنھا أن تؤخذ مجردة من المواد ،مثل
المقدمات التعليمية ،وإما بأن يقر بھا نحو مادة إذا كانت من شأنھا أن توجد في مادة ما«.15
نظرية االستقراء المستوفي واالستقراء الناقص
يتبنى ابن رشد نظرية أرسطو في االستقراء دون أن يدخل عليھا أي تغيير ،يتبناھا بوصفھا ضربا من
القياس تمت استعادته ،وھو قياس يسير بمعنى ما من الخاص إلى العام .ويمكن التعبير عن ذلك بقياس يتخذ
الشكل التالي:
 المقدمة الكبرى :كل الحيوانات التي ليس لھا مرارة )حد أوسط :أو ( تعيش طويال )حد أكبر :أك(. المقدمة الصغرى :اإلنسان )حد أصغر :أص( حيوان بال مرارة )حد أوسط(. النتيجة :إذن فاإلنسان )حد أصغر( يعيش طويال )حد أكبر(.يتعلق األمر ھنا بالقياس من الشكل األول من النمط

BARBARA ; AAA,

الذي حده األكبر ھو اإلنسان،

وحده األوسط ھو«حيوان بال مرارة».
ويمكن أن يتخذ ھذا القياس شكال آخر ھو:
 المقدمة الكبرى :كل الحيوانات التي ليس لھا مرارة )أو( تعيش طويال )أك(. المقدمة الصغرى  :اإلنسان والحصان والبغل )أص( حيوانات بال مرارة )أو(. النتيجة :إذن فاإلنسان والحصان والبغل )أص( يعيشون طويال )أك(.المالحظ أن ھذا القياس ال يختلف عن سابقه إال بكون المقدمة الصغرى متعددة مركبة من ثالثة حدود
صغرى ھي :اإلنسان حيوان بال مرارة ،والحصان حيوان بال مرارة ،والبغل حيوان بال مرارة .واألمر نفسه
ينسحب على النتيجة .وعلى ھذا تكون لدينا حالتان واردتان:
أ  -إما أن يحمل محمول الصغرى على الكلية ،أي أن يكون تعداد األصناف الحيوانية تاما كامال مستغرقا
لجميع األنواع ،ومعناه أن اإلنسان والحصان والبغل كلھم حيوانات بال مرارة .ولعل ھذا يقودنا إلى صياغة
ھذا القياس وفق الترتيب التالي:
 المقدمة الكبرى :اإلنسان والحصان والبغل )أو -أص سابقا( يعيشون طويال )أك(. المقدمة الصغرى :اإلنسان والحصان والبغل )أك -أص سابقا( حيوانات بال مرارة )أص -أوسابقا( -النتيجة :إذن فكل الحيوانات التي ليس لھا مرارة )أص -أوسابقا ( تعيش طويال )أك(.
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الالفت أن ھذا القياس الجديد ،عوض أن يبرھن ،كما ھوا لشأن في سابقه ،على الحد األكبر بواسطة
األوسط ،فإنه يبرھن كما نرى على الحد األكبر ،األوسط سابقا ،بواسطة الحد األصغر سابقا .تجدر اإلشارة
إلى أنه لما كان الحد األوسط الجديد)وھو الحد األصغر سابقا( يقع مبتدأ في المقدمتين الكبرى والصغرى
سواء ،فإن القياس ينتقل من الشكل األول إلى الثالث .على أن ھذا القياس الجديد تنتفي عنه صفة االستقراء
في رأي أرسطو وابن رشد .فھو ال ينتقل من العام إلى األعم ،بل من الشيء إلى مثيله.
ب -وإما أن يكون تعداد األصناف في الصغرى تاما مستغرقا أو يكاد ،وھو األغلب األعم من الحاالت.
آنذاك يكون ثمة توسع ،لكن ھذا القياس ال يعدو كونه استدالال بالمثل ،تتسم فيه المعرفة بكونھا تضعف من
حيث يقينيتھا بقدر ما تتقوى من حيث عموميتھا.
ولتبيان الفرق الذي يقيمه ابن رشد بين االستقراء الناقص واالستقراء المستوفى ،لنسق مثال يورده الكاتب في
تھافت التھافت« :فان الوضع باالستقراء ان كل حيوان يحرك فكه االسفل ،فھذا استقراء ناقص ،من قبل انه
لم يستقرئ فيه جميع الحيوانات .واما الوضع ان كل حاسة ،فھي التدرك ذاتھا فھو لعمري اسقراء مستوفى
اذ كان ليس ھھنا حاسة سوى الحواس الخمس وأما الكم من قبل ما يشاھد من امر الحواس ان كل قوة
مدركة فليست في جسم فھو شبيه باالستقراء الذي يحكم من قبله ان كل حيوان فھو يحرك فكه االسفل ألن
الواضع لھذا كما انه لم يستقرء جميع الحيوانات كذلك الواضع ان كل قوة مدركة فليست في الجسم من قبل
ان األمر في الحواس كذلك لم يستقرء جميع القوى المدركة».16
 -3الفرضيات
الفرضيات ھي حسب أرسطو ،وابن رشد من بعده ،أوضاع تأخذ بأحد جزأي المناقضة .يقول ابن رشد:
«الوضع ينقسم  ...إلى ما يسلم فيه وجود أحد جزئي المناقضة أيھما كان  :إما الموجب وإما السالب ،وھذا ھو
الذي يسمى «وضعا» بالحقيقة ...وھو الذي دل عليه بقوله ) :ويسمى األصل الموضوع( ...فأما القسم الثاني
الذي يسمي وضعا بتأخير فھو الحد ،من قبل أن الحد ليس يتضمن أن شيئا موجودا لشئ ،إال بالعرض ولذلك
اليقوم عليه برھان يشبه الوضع ،ومن حيث ھو قول جازم ال يشبھه .ولذلك قد يشك في الحدود المعروفة
بنفسھا ،كما يقول فھو فيما بعد  :ھل ينبغي أن تعد في المقدمات األوائل بأنفسھا ،أو في األوضاع» .17الواقع أن
مدار األمر ھاھنا بالنسبة إلى ابن رشد وأرسطو ھو األوضاع التي تأخذ بأحد جزأي المناقضة أيا كان ،أي
بتعبير آخر األوضاع بالحقيقة ،ونقيضھا الحدود التي ال تعتمد أيا من جزأي المناقضة والتي تسمى أوضاعا
بالتأخير .وال بد من التنويه في ھذا الصدد بأن الفرضية والوضع بالحقيقة ھما شيئان متماثالن عند ابن رشد ،لذا
تراه يجتزئ بلفظة وضع وحدھا لإلشارة إلى الفرضية .والحال أن الوضع يشبه البدھية )األكسيوم( من أوجه
ثالثة :أوال :من حيث إنه قول تام مفيد بنفسه؛ ثانيا :من حيث إنه قول جازم ،أي يحتمل الصدق والكذب ،وھو ما
يوسم بالقضية والحكم؛ ثالثا :من حيث كونه قضية غير ذات وسط ،ومن ثم فھو مبدأ ال سبيل إلى البرھنة عليه.
ومع ذلك فالوضع يتميز عن البدھية بكونه ليس على الدوام مسلما به بدءا على حد تعبير المعلم ،وھو ليس
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ضروريا لمن يريد تعلم شيء ما .ويذھب الشارح األكبر إلى أن الوضع ال يوجد في فطرة المتعلم« :وأما ما لم
يكن سبيل إلى برھانه وال ھو أيضا في فطرة عقل المتعلم فإنه يسمى أصال موضوعا ووضعا وما كان في فطرة
18

عقل المتعلم فإنه يسمى العلم المتعارف»...

ويفسر ابن رشد ذلك بوجود العلة االعتيادية أو بوجود نقص في

الفطرة .والواقع أن ھذه الحالة ليس لھا من عالج ،أما تلك فالزمن كفيل بمداواتھا إذ يعتقد أنه من المفيد أن نعمد
لوقت معين إلى تبيان المبدأ للمتعلم «قال أأرسططاليس  :واألصل الموضوع ھو الذي يأخذه المتعلم على أنه من
عنده ،ال على اإلطالق فأما الشيء الذي يصادر عليه فھو الذي ال يكون عنده منه علم .وھذا على ضربين  :إما
أال يكون عنده علم البتة ،وإما أن يكون عنده علم بضد ذلك والفرق بين المصادرة واألصل الموضوع ھو ھذا
وذلك أن األصل الموضوع ھو ما كان عند المتعلم ،ال في ذاته .فأما المصادرة فھي ليست مقبولة عند المتعلم بل
عنده خالف بھا» ،19وھنا تكمن بالضبط قيمة الوضع في المستوى البيداغوجي.

 -4الحد
إذا كان ابن رشد يؤخر مسألة الحد ليوردھا عند نھاية المبادئ العلمية ،فليس غرضه البتة أن يضع من
أھميتھا ،وإنما أن يبين أن الحد كمبدأ يعد عنصرا جامعا يؤلف بين جميع المكونات التي ھي المبادئ
األخرى .فما ھي طبيعة الحد؟ وما ھو وضعه االعتباري ضمن التصنيف الرشدي للعلوم؟
الحد حسب ابن رشد ھو قول يعبر عن ماھية الشيء .ويمكن صياغته إما في شكل قول يحل محل لفظ ،وإما
في شكل قول يحل محل قول ،ألن بعض األشياء التي يدل عليھا القول يمكن حدھا أيضا .ولما كان ينظر إلى
الحد على أنه القول الذي يفسر ماھية الشيء ،فمن الجلي أن أحد أنواعه إنما ھو قول اسمى محض يختلف
عن القول الدال على الماھية .وھناك نوع آخر من الحد ،وھو القول الذي يبين علة وجود الشيء .ھكذا
فاألول يعطي داللة ،لكنه ال يبرھن .أما الثاني ،فھوال يختلف عن البرھان إال من حيث ترتيب األلفاظ .ذلك
أن ھناك فرقا بين أن نشرح لماذا يقصف الرعد وبين أن نحدد ماھية الرعد .ففي الحالة األولى سنقول إن
السبب ھو كون النار تخمد في الغيوم ،أما في حال تحديد الماھية ،فسنقول إنه الصوت الذي تحدثه النار إذ
تخمد في الغيوم .ھكذا فاألمر يتعلق بالقول ذاته يتخذ شكال مغايرا ،فھو ھناك برھان متصل ،وھو ھا ھنا
حد« :والحد يقال على ضروب شتى أحدھا القول الشارح لالسم النائب عنه دون أن يدل على أن ذلك الشيء
موجود أو غير موجود .والثاني ھو الحد بالحقيقة وھو الذي يكون مفھما للذات الموجودة بعلتھا .ويجب أن
يتقدم العلم بھا العلم بوجود ذلك الشيء الذي يطلب فيه ما ھو ولم ھو ...وھذا الحد الذي ھو بالحقيقة حد ھو
الذي يسمى برھانا متغيرا في الوضع .وال فرق بين ھذا الحد والبرھان الذي يعطي لم الشيء إال في الترتيب
فقط وتبديل اسم الشيء المحدود بقول شارح .وذلك أن الجواب عندما يسأل اإلنسان لم الرعد موجود يكون
ترتيبه بأن يقال من قبل أن النار التي في السحاب تنطفئ فيه ويكون ترتيبه إذا سئل ما ھو الرعد  ..فيقال ھو
صوت في السحاب النطفاء النار فيه».20

الحد والبرھان
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إذا كان ابن رشد يبدي انشغاله بنظرية الحد ،فإنما ليوضح صالتھا بالبرھان .ولكي يتسنى له تحديد ھذه
الروابط بين الحد والبرھان ،فقد أفرد لھا عددا من الفصول )من الفصل الثالث إلى الفصل الثامن( من كتاب
التحليالت الثانية .21وينبني استدالله على اعتبارين رئيسين :أولھما عقد المقارنة بين طبيعة النتيجة التي
يفضي إليھا كل قياس وبين طبيعة الحد ،وثانيھما بيان الشروط الالزم توافرھا في القياس البرھاني نفسه .في
ضوء المقارنة بين الحد ونتيجة القياس ،يتضح بالفعل أنه من المحال حد كل مل يبرھن عليه ،إذ المفروض
في كل حد أن يكون موجبا وعاما .والحال أن «نتائج القياسات من الشكل الثاني سالبة ونتائج القياسات من
الشكل الثالث غير عامة» ليس كل ما عليه برھان فله حد وال كل ما له حد فله برھان .فأما أن ليس ما له
برھان فله حد فذلك يظھر من أن البراھين قد تنتج موجبات وسوالب والحد ال يعرف شيئا سالبا وإنما يعرف
الّذوات وأيضا البراھين قد تفيد العلم الجزئي وذلك فيما يأتلف منھا في الشكل الثالث والحد الكلي» .22ومن
جھة أخرى فليس أقل جالء أن يكون من غير الممكن البرھنة على كل األشياء المتوفر حدھا ،إذ من المعلوم
أن البرھان ال يمكن أن يمتد إلى ما ال نھاية .ذلك أنه يجب أن تكون ھناك قضايا أولية ،أي حدود تشكل
مبادئ البرھان وال تنتج عنه « ...وأما أن كل ما له حد فليس له برھان فذلك من أن مبادئ البرھان قد تبين
من قبل الحد وليس من قبل البرھان  ...فقد تبين من ھذا أنه ليس ماله برھان فله حد وال كل ما له حد فله
برھان».23
وبصفة عامة ،فإنه ال يجوز بتاتا أن نماھي بين الحد ونتيجة البرھان ،إذ ثمة اختالف أساس يفصل بين
االثنين ،اختالف يلخصه أرسطو في ھذه الجملة  :الحد يبين أن شيئا ما ينسب أو ال ينسب إلى شيء آخر
يقوم بينھما  .24فالحد ينصب على جوھر الشيء فيما ينصب البرھان على إقرار وجوده .وفضال عن ذلك،
فإذا كان الحد يعبر عن الشيء في ذاته ،فإن البرھان ال يدلل سوى على خاصياته .يقول ابن رشد...« :
وأيضا فان الحد إنما يعرفنا جوھر الشيء والبراھين قد تعرفنا أمورا خارجة عن جوھر الشيء وھي
األعراض الذاتية .وأيضا الصنائع تضع الحدود وضعا وتتسلم وجودھا للمحدود ،بمنزلة ما يضع صاحب
علم العدد حد الوحدة وحد الفرد» .25حقا ،فالحكم الذي نفھم به حدا ما غير الحكم الذي نتوسل به في إنجاز
برھنة ما .ففي ھذه الحالة يكون الحكم عبارة عن حمل ينسب مسندا إلى مسند إليه .أما في الحد فليس ھناك
حمل حقيقي .ذلك ھو في نظرنا موطن االختالف بين الحد والبرھان .يوضح ابن رشد المسألة على النحو
التالي ،سائرا في ذلك على ھدي المعلم األول« :البراھين تركيبھا على جھة الحمل والحدود تركيبھا على
جھة االشتراط والتقييد».26

صورة الحد التام والناقص
يعرف ابن رشد الحد بأنه قول يعرف ماھية الشيء باألمور الذاتية التي ھي قوامه .فقد تبين أن المحموالت
في المنطق ھي إما بالذات أو بالعرض .وتبين ھنا أيضا أن ما ھي بذاتھا تنقسم إلى صنفين ،محموالت ھي
جزء من المعرفة؛ ومنھا تتشكل الحدود أساسا .أما الثانية فتتمثل في الموضوعات التي ھي جزء من
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المحموالت؛ وھذه ال تشكل أي حد ألنھا متأخرة عن جواھر المحدود «وإذا كان ھذا ھكذا والح وجه نظر
ھذا العلم في ھذا الطلب ،فلنجعل نظرنا في ذلك من االعرف عندنا ،وھي الحدود؛ ولذلك نسمعھم يقولون إن
الحد يعرف جوھر الشيء .وأيضا فإنما نسير أبدا من األعرف عندنا إلى األعرف عند الطبيعة ،كما قيل في
غير ما موضع ،فنقول  :إن الحد ،كما قيل ،ھو قول يعرف ماھية الشيء باألمور الذاتية التي بھا قوامه؛ فانه
قد بان في صناعة المنطق ان األشياء المحمولة صنفان  :صنف بالذاتي وصنف بالعرضي؛ وان ما بالذات
أيضا صنفان  :احدھما المحموالت التي ھي أجزاء جوھر الموضوع ،وھذه خاصة ھي التي تأتلف منھا
الحدود .والصنف الثاني ان تكون الموضوعات في جوھر المحموالت؛ وھذه خاصة ھي التي تأتلف منھا
الحدود .والصنف الثاني ان تكون الموضوعات في جوھر المحموالت؛ وھذه فليس يتالف منھا حد ،إذ كانت
أمورا متأخرة عن جواھر المحدود».27
يتبين أن ھذا الحد األخير ال يتعرض للشكل الحصري ،ويھتم فقط بالخاصيات األساس ،ومع ذلك ،فإنه يقيد
ھذه الخاصيات بھذا الشرط الذي بفضله يبقى ،وھو شرط ال نجده في الحد األول.
ال يتعلق األمر بالحد على اإلطالق ،ولكن بالحد بمعنى أضيق يجعله قريبا من المعنى الدقيق للحد الكامل.
يبدو إذن أن الحد الكامل ھو الذي يجب أن يتشكل على أساس الصفات المتقدمة التي تمثل جوھر المحدود،
أي الجنس والفصل اللذين يسبقانه بالماھية ،األول كمادة والثاني كصورة« :وأما أي أجزاء المحدود ھي
المتقدمة عليه بالحد والماھية ،وأيھا ھي متأخرة عنه ،اعني أي أجزاء المحدود تكون حدودھا داخلة في حد
المحدود ،فھي األجزاء التي من قبل الصورة العامة التي ھي الجنس ،والخاصة التي ھي الفصل .وذلك ان
حدود ھذه األشياء يلزم ضرورة أن يتقوم بھا المحدود؛ ومثال ذلك ان حد اإلنسان حيوان ناطق ،ونجد
الحيوان والناطق ،اللذين ھما جزءا اإلنسان ،متقدمين عليه؛ وكذلك الشكل الذي ھو جزء حد الدائرة متقدم
عليھا».28
ولكن ليصبح الحد كامال ال يكفي أن تكون مكوناته جوھرية وسابقة على المحدود ،لھذا يشترط ابن رشد إضافة
إلى ذلك أن تكون قريبة وبالفعل ،وإال حصلنا على نوع آخر من الحدود ،أي الحد الناقص .(....) :والحال أن
الصفات البعيدة ھي كلھا تقريبا صفات جوھرية ،ولكن أكثرھا صالحية لتشكيل الحد ھي الصفات المتقدمة على
المحدود والقريبة وبالفعل .أما الصفات البعيدة التي ال توجد حالة في المحدود فإنھا أقرب إلى الصفات العرضية
التي وجودھا ليس ضروريا .لھذا فھي ال يمكن أن تشكل سوى حدود ناقصة بدرجة أو بأخرى ،حسب درجة
بعدھا عن المحدود ،بعبارة أخرى حسب نسبة انطوائھا فيه بالقوة .ويقول ابن رشد« :وكلما تباعدت األجناس من
الصور المحسوسة كانت بھذا الوجود أحرى ،اعني الوجود الذي بالقوة ،مثل كون شخص اإلنسان المشار إليه
جسما .ولھذا لم يحتج ان يصرح في الحد إال بالجنس القريب فقط ،إذا كانت جميع أجناس الشيء ،إذا كان مما له
أجناس كثيرة منطوية فيه بالقوة .وأما متى أتينا في الحد بالجنس البعيد دون القريب ،فليس يكون الحد القريب
منطويا فيه؛ ولذلك كانت الحدود التي بھذه الصفة حدودا ناقصة».29
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الرسم والحد بالقياس
إلى جانب الصفات المتقدمة التي تشكل الحد الكامل ،توجد الصفات المتأخرة سواء منھا القريبة أو البعيدة،
وتستخدم لصياغة النوع الثالث من الحدود ،واالسم الذي يصلح لھا في نظر ابن رشد ھو الرسم ،إن كان
األمر يتعلق بشيء ليس له أية صفة متقدمة عليه .طبعا ھذه األشياء ال تنتمي إلى المحسوسات التي تتكون
من مادة وصورة ،ألن األجزاء ھي بالضرورة متقدمة على الكل ،وبالتالي يجب أن تصلح في وضع حده،
فالمنزل قد يعرف بمواده ،وبنيته التي يوجھھا البناء لغاية معينة ،أو كما يفضل ذلك ابن رشد ،عبر كل
األشياء التي تكونه وبالكيفية التي كون بھا .30ويطرح ھنا سؤال إن كانت ھذه الصفات ال تقتضي
المحسوسات في حدودھا ،بما أنھا مجردات من المادة .يجيب ابن رشد أن ھذه األشياء رغم أنھا مجردة وأننا
نتحفظ من النظر إليھا كمحسوسات ،تتضمن بدائل من المادة والصورة ،مثل الشكل المحدود بمنحنى ھو
جنس الدائرة وفصله الذي ھو ما يبقى من حده« :ھذا الشك ينحل بان ھذه األمور وان لم يكن لھا مواد
محسوسة ،ولذلك قيل ان النظر فيھا ألمن حيث ھي في مادة ،فانه قد يوجد فيھا أشياء نسبتھا إليھا نسبة
المادة المحسوسة إلى الصورة الطبيعية ،مثل قولنا في الدائرة إنھا شكل يحيط به خط واحد ،في داخله نقطة،
كل الخطوط التي تخرج منھا إلى الخط المحيط متساوية فان قولنا في ھذا الحد «شكل» وقولنا «حيط به
خط واحد» يتنزل منزلة الجنس ،وباقي القول منزلة الفصل ،والنسبة التي بين ھذه المواد المتوھمة والمواد
المحسوسة ،ھي ان ھذه المتوھمة موجودة في الدائرة بالقوة ،كالحال في وجود مواد األشياء المحسوسة في
األمور المحسوسة».31
يقصد ابن رشد إذن الصفات البسيطة التي ال يتصور تقسيمھا إلى أجزاء أصغر ،أكانت مادية أو معقولة« :وھذه
المواد التي تحاكيھا األجناس منھا محسوسة كمواد األمور الطبيعية ،وھي أحق باسم المواد ،ومنھا مواد متوھمة
معقولة كمواد األشياء التعاليمية؛ فان ھذه وان لم تكن تظھر في حدودھا المواد المحسوسة ،فقد يلفى فيھا شيء
يشبه المواد ،كالدائرة التي جنسھا شكل يحيط به خط واحد .وبھذا أمكن ان تكون لألمور التعاليمية حدود .ومن
ھنا يظھر ان التعاليمية غير مفارقة؛ ألنه لو كان المثلث مفارقا لكان الشكل قبله مفارقا ،ولو كان الشكل مفارقا
لكان الخط أيضا مفارقا؛ ولو كان الخط مفارقا لكانت النقطة مفارقة...
فأما ان كان ھنا أشياء ليست لھا مواد ال محسوسة وال معقولة ،فتلك ليست مركبة أصال وال لھا حد أصال وال لھا
حد أصال وال فيھا وجود بالقوة ،بل ھي فعل محض .وليس السبب في وحدانيتھا شيئا غير ذاتھا ،وبالجملة
الماھية فيھا نفس اآلنية؛ وھذا ما يظھر خطأ القائلين بالصور ،إذ يجعلونھا والمحسوسات واحدة بالماھية
والحد».32
ويعامل ابن رشد على نفس النحو القائلين باألرقام الجواھر« :ومما قيل في الحد انه قول ذو اجزاء ،يظھر
ان الحدود انما ھي للمركب ،وان الصورة والھيولى ،وبالجملة األمور البسائط ،ال حدود لھا اال بضرب من
التشبيه .وان الذين قالوا إن حدود الصور المفارقة ھي بأعيانھا حدود الشيء في المواد يخطئون؛ وكذلك
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الذين قالوا أن جوھر األشياء ھي األعداد؛ ألنه يلزم ھؤالء ان تكون األعداد غير مؤلفة من آحاد ،إذ كان
لألشياء حدود ،والحد ذو اجزاء كثيرة .أو نقول  :ان األشياء المحسوسة وحدات محضة ،فال يكون ھا ھنا
حدا ،بل يظھر ضرورة ان العدد في مادة ،وان الوحدة فيه انما من قبل الصورة ،والكثرة من قبل
الھيولى.33»...
والحال أن األشياء البسيطة المحضة وإن كانت ال تحد ألنه ليس لھا صفات متقدمة ،يمكننا أن نقاربھا
انطالقا من صفات متأخرة ،وھو ما يسميه ابن رشد الحد بالقياس تمييزا له عن الرسم .34ھا ھو التفريع
الثاني المنضاف إلى الرسم الذي يتكون حده من الصفات المتقدمة .وكما يقول ابن رشد ،فإن األشياء المحددة
ھي نوعان :ما ليس لھا صفات متقدمة ،وما بھا صفات متقدمة ومتأخرة .واألولى تعرف دائما انطالقا من
صفات متأخرة من درجات مختلفة حسب قربھا أو بعدھا ،ألن ليس لھا صفات متقدمة؛ ولكن كلما كانت
الصفات أكثر قربا ،كانت أصلح لتعريف جوھر الشيء كقولنا ونحن نعرف ﷲ أنه محرك العالم أو صورة
الكل .أما الثانية ،فبما أن لھا صفات متقدمة وأخرى متأخرة ،فيجب أن نضع حدھا من الصفات األولى ،وال
نستخدم الثانية إال لالستظھار ،أو إذا كنا أعرف بھا صعودا نحو األولى.

 -5المعرفة بالواقعة أو العلة
لنتوقف عند ھذه النقطة التي تشكل في نظرنا منھجية علمية جديدة .فالعلم ينطوي في منظور أرسطو وابن
رشد من بعده على لحظتين أساسيتين ھما البحث والدليل .ينطلق المنھج الفكري الذي يعتمده العالم من
تساؤل ،تساؤل حول ما إذا كان الشيء أو الواقعة موجودين .وبمجرد أن يجد الجواب فإنه يستأنف التساؤل.
ولن تكتمل المعرفة ما لم نوف الشيء المراد معرفته حقه .35صحيح أن الحد األوسط يقع موضوعا لكل
أبحاثنا ،التي تنصب إما على الواقعة وإما على العلة .بيد أنه عندما نبحث عن الواقعة ،فإننا نبحث فيما إذا
كان ثمة حد أوسط أم ال .أما حين نبحث عن العلة ،فإننا نحاول تحديد الحد األوسط .إن الفرق النوعي المميز
للقياس بالعلة يكمن في كونه يسير من العلة إلى المعلول ،وليس العكس .لنأخذ مثال علة غياب اللمعان
والقرب من خالل قياسين مختلفين ،حيث يسير األول من غياب اللمعان إلى القرب:
«لكواكب ال تلمع،
ما ال يلمع يكون قريبا،
الكواكب قريبة».
أما القياس الثاني فيسير من القرب إلى غياب اللمعان:
«ا ھو قريب ال يلمع،
الكواكب قريبة،
الكواكب ال تلمع».
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فاألول من ھذين القياسين ھو قياس واقعة ،أما الثاني فھو قياس علة ،وھو الذي يتسم بالعلمية في صيغتھا
التامة الحقيقية .ذلك أن القياس األول ال ينطلق من العلة ،علة غياب اللمعان لدى الكواكب ،بل يفضي إليھا
متخذا كمنطلق له المعلول الذي استعمل ھنا حدا أوسط .ومن ثم فھذا القياس أبعد من أن يكون معرفة بالعلة
إذ نراه ال يتخذھا علة حقا ،أي عامال يترتب عنه بالضرورة مفعول معين.
على النقيض من ذلك ،يشكل قياس العلة معرفة حقيقية بالعلة ،ألنه معرفة عن طريق العلة يعاملھا على أنھا
بالذات عامل مسبب .وسواء تعلق األمر بوقائع أو بكائنات ،فالحد األوسط يظل دائما علة.36
إن العلم الذي يحيط في اآلن ذاته بالواقعة والعلة ،والذي ال يأبه بالجوھر ،وينطلق من البسيط من المبادئ،
ھذا العلم يرتد إليه كل مبدأ بوصفه حقيقة نھائية .فالمعرفة تنبني على علل أرقى وأسمى ،ولذلك يكون العلم
بالعلل والمبادئ أكثر دقة ،ويكون العلم بالعلل والمبادئ األولية أكثر يقينية ،والعلم بالعلة العليا ھو العلم
األعلى .فالعلوم ينبغي أن تفضي أيضا إلى علم أعظم ،ألن سلسلة العلل والمبادئ يفترض فيھا أن تتوقف.
أما االرتداد إلى ما ال نھاية فمستحيل ،ألنه إذا كان الحد األول غير موجود ،فليس ثمة حد أسبق منه،
وبالتالي فال وجود للعلة .37إن حركة البحث العلمي تحدو العقل إذن إلى أن يرتد حتى يبلغ العلة بما ھي
أساس البرھان .ومن الممكن أن تلي العلة الحد األوسط في قياس يخلص إلى وجود الكائنات والظواھر
موضوع الدرس .ھكذا فما نعرفه ھو في الوقت ذاته الواقعة والعلة ،ھو وجود الشيء وجوھره .فما يتم
البرھنة عليه ھو الواقعة أو الوجود ليس غير ،والبرھنة إنما تتحقق عبر العلة وسيلة .وعليه فإن العلم ھو
معرفة بالعلة عن طريق الجوھر.38

1
2
3

4
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ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧوﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﻧﻘدي اﻟﺣدﻳث واﻟﻣﻌﺎﺻر
ﻣن أﺟﻝ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧظر

1

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻﺑﺎح



ﻳﺑـ ــدو ﺳ ـ ـؤاﻝ اﻟﺗﻧـ ــوﻳر اﻟﻳـ ــوم ﺷـ ــﺎﺋﻛﺎ إﻟـ ــﻰ ﺣـ ــد ﻻ ﻳطـ ــﺎق :ﺑـ ــﻝ إﻧﻧـ ــﺎ ﻧﺷـ ــﻬد ،ﺑﻌـ ــد طـ ــوﻝ ﻛﻣـ ــون ﻗطﻌﺗـ ــﻪ ﺑﻌـ ــض
اﻻﺳ ــﺗﺛﻧﺎءات ,2اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻧﺷ ــﻐﺎﻝ ﻋﻣ ــوﻣﻲ ،ﻏرﺑـ ـﺎ وﺷـ ـرﻗﺎ ،ﺷ ــﻣﺎﻻ وﺟﻧوﺑ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﺗﻧوﻳر ،ﺑـ ـﻝ وﺑﺎﻟﺣداﺛ ــﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻳ ــﺔ
ﻛذﻟك .3ﻧﻘوﻝ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻧﺷـﻐﺎﻝ ﻋﻣـوﻣﻲ ،ﻧظـ ار ﻻن اﻟﺧﺻـوﻣﺎت ﺑـﻳن اﻟﻣـؤرﺧﻳن ﻟـم ﺗﺗوﻗـف ﻳوﻣـﺎ ,واﻟﻣطﺎرﺣـﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻟم ﺗﺧﺗف ،وﻟذﻟك ﺗﺧﺗﻠط اﻟﻳوم ﻓﻲ اﺳﺗﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻧوﻳر ،اﻟﻣدارات اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﻧظرﻳﺔ ،اﻟﻌﻘدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،

اﻟﻘوﻣﻳــﺔ واﻟﻛوﻧﻳــﺔ...إﻟﺦٕ .4واﻧﻧــﺎ ﻟﻧﺳــﺗطﻳﻊ دون ﺷــك ﺗــدﺑر اﻟﺗﻧــوﻳر اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﺗ ـﺄرﻳﺦ ﻻﺑﺗــداء

ﻣراﺣﻠﻪ ،ورﺻد وﺛﺎﺋﻘﻪ ،وﻓﺣص ﻗﻳﻣﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺗﺣدﻳدا «ﻣﻳـراث ﻟﻠﻐـد» ﻛﻣـﺎ ﺷـﺎء ﻣﻧظﻣـو ﻣﻌرﺿـﺎ ﻓرﻧﺳـﻳﺎ ﻟﻠﻐـرض

أن ﻳﺳــﻣوا ﻋﻣﻠﻬــم .5ﺑﻳــد أن اﻟﺳـؤاﻝ اﻟﺣﻘﻳــق ﺑﺎﻻﺿــطﻼع اﻟﻳــوم إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳرﻧﺎ اﻟﺗــﺎﻟﻲ :ﻫــﻝ اﻧﺗﻬــﻰ ﻣطﻠــب
اﻟﺗﻧوﻳر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺄﻛﻳد اﻧﺗﻬﺎءﻩ ،أم اﻧﻪ ﻣﺳﺗدﻳم ﻳﺗﻌﻳن إﺟﻼء اﺳﺗﻣ اررﻩ واﻟﺗﻣﻛﻳن ﻟﻪ؟

وﻧﺣن ﻧدرك أن ﺗﻘدﻳم ﻛﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﺟﺎﻟـﺔ ،إﻧﻣـﺎ ﻫـو ﻣـن ﺑـﺎب طﻠـب اﻟﻣﺣـﺎﻝ ،وﻟـذﻟك ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﺳﻧﺳـﻌﻰ

إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد اﻷﻣﺎرات اﻟﻣﻣﻳـزة ﻟﻠﺗﻧـوﻳر ،ﻓـﻲ ﺗﻌـددﻩ ﺗزاﻣﻧـﺎ ،وﻓـﻲ ﺗﺣوﻻﺗـﻪ ﺗزﻣﻧـﺎ ،وﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻛوﻧﻳـﺔ ﺗﺣدﻳـدا،
أي ﻓــﻲ ﺗﻌــددﻩ وﺗﺎرﻳﺧﻳﺗــﻪ وﻛوﻧﻳﺗــﻪ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت .ﻣﻣ ـﺎ ﻳﻌﻧــﻲ اﻟﻧظــر إﻟﻳــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺣرﻛــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن
ﺑرﻧﺎﻣﺟــﺎ ﻧظرﻳــﺎ وآﺧــر ﺳﻳﺎﺳــﻳﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻠﺔ وﺛﻳﻘــﺔ ﺑﺗﺣــوﻻت ﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ ﻣﺣﻠﻳــﺔ ووطﻧﻳــﺔ ٕواﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ .وﻧﺣــن ﻻ

ﻳﻣﻛـن أن ﻧﺗﺑـﻳن ذﻟـك إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑﻳـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫﻛـذا ﺣرﻛـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻣﻧﺷـﺄﻫﺎ اﻟﻐرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺗﺻـف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﻘـرن

اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻷوروﺑﻲ ،وﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ أورﺑﻳﺎ وأﻣرﻳﻛﻳﺎ طواﻝ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ،ﻗﺑـﻝ اﻟﺗﻌـرض إﻟـﻰ
ﻣــﺎ ﺑــدا ﻳطــوﻝ ﻗــﻳم اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ ﻣــن ﺗﺣــوﻳر ﻋﻣﻳـق ﻧﺗــﺎج ﻣـراس اﻟﻧــﺎس وﻧظــرﻫم وﻫﺟـرة ﺗﻠــك اﻟﻘــﻳم ﺧــﺎرج
اﻟﻐرب اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ،ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن اﻟﻣﻧﺻرم.
***
 -1ﻓﻔــﻲ ﻣﻧﺗﺻــف ﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳــﺎت اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ طرﺣــت ﻣﺟﻠــﺔ أﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﺎﻧط اﻟﺳـؤاﻝ اﻟﺷــﻬﻳر

«ﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺗﻧــوﻳر؟» )ﺳــﻧﺔ 1784م ﺗﺣدﻳــدا أي ﺧﻣــس ﺳــﻧوات ﻗﺑــﻝ اﻟﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ( ﻓﻛﺗــب ﻛــﺎﻧط ﻧﺻـﻪ اﻟــذاﺋﻊ
اﻟﺻــﻳت ﻣﺟﻳﺑــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳ ـؤاﻝ طرﺣــﻪ ﻋﻠﻳــﻪ رﺟــﻝ اﻟــدﻳن زوﻟﻧــر اﻟــذي ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣــداﻓﻌﻳن ﻋــن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ
اﻟﺷــﻌﺑﻳﺔ ،ﻣﻧــذ ﺟــﺎﻧﻔﻲ 1783م ،ﺑﻌــد أن طــرح ﻣﻘــﺎﻝ ﻏﻳــر ﻣوﻗــﻊ «ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟــزواج اﻟﻣــدﻧﻲ» ،وﺻــدر اﻟﺟـواب ﻓــﻲ
دﻳﺳ ــﻣﺑر 1784م ،وﻗ ــد ﻛﺗ ــب ﻓ ــﻲ ذات اﻟوﻗ ــت ﺗﻘرﻳﺑ ــﺎ ﻣوﺳ ــﻰ ﻣﻧدﻟﺳ ــون ،6وﻳوﻫ ــﺎن ﻗﻳ ــورغ ﻫﺎﻣ ــﺎن اﻟﻣﻌ ــروف
ﺑـ ـ«ﺳــﺎﺣر اﻟﺷــﻣﺎﻝ» ،أﺣــد أﻗطــﺎب اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﺿــﺎد ،7ﺟ ـواﺑﻳن ﻣﻐــﺎﻳرﻳن ﻋﻠــﻰ ذات اﻟﺳ ـؤاﻝ .وﻟﻛــن ﺟ ـواب ﻛــﺎﻧط
أﺻﺑﺢ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﻌﻳﺎ ار ﻻﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺻـﻧﻔت إﺟﺎﺑﺗـﺎ ﻛـﻝ ﻣـن ﻣﻧدﻟﺳـون وﻫﺎﻣـﺎن ،ﻋـن
ﻏﻳر ﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﻳرﻧﺎ ،ﻣﺟرد ﻧﺻـﻳن ﺗـﺎرﻳﺧﻳﻳن ﻻ ﺗﺗﻌـدى ﻗﻳﻣﺗﻬﻣـﺎ ظـرف إﻧﺗﺎﺟﻬﻣـﺎ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ،وﻻ ﻳﻬـﺗم ﺑﻬﻣـﺎ إﻻ

اﻟوﻟــوع ﺑﺎﻟرواﻳــﺔ ﻻ ﻣــن ﻛــﺎن ﻫﻣــﻪ اﻟد ارﻳــﺔ .8وﻗــد ﺟﻌــﻝ ﻫــذا اﻟﺗﻠﻘــﻲ ذﻟــك اﻟــﻧص ﻳﺗﺑــدى ﻛﺄﻧﻣــﺎ ﻗــد ﺣــدد اﻟﺗﻧــوﻳر
ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻧﻣوذﺟﻲ ﻻ اﻟﺗﻧوﻳر ﻣن ﻣﻘﺎم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﺣﺳب ،إﻟﻰ ﺣد أن ﺑداﻳﺗﻪ اﻟﺷﻬﻳرة:
 باحث وأكاديمي من تونس .

1

«اﻟﺗﻧــوﻳر ﻫــو ﺧــروج اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﻗﺻــورﻩ اﻟــذي اﻗﺗرﻓــﻪ ﻓــﻲ ﺣــق ﻧﻔﺳــﻪ .وﻫــذا اﻟﻘﺻــور ﻫــو ﻋﺟــزﻩ ﻋــن اﺳــﺗﺧدام ﻋﻘﻠــﻪ إﻻ
ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﻣن إﻧﺳﺎن آﺧر .وﻳﺟﻠب اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ذﻧب ﻫذا اﻟﻘﺻور ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻳـﻪ ﻫـو اﻻﻓﺗﻘـﺎر إﻟـﻰ اﻟﻌﻘـﻝ،

ﺑﻝ إﻟﻰ اﻟﻌزم واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟذﻳن ﻳﺣﻔزاﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻝ ﺑﻐﻳر ﺗوﺟﻳـﻪ ﻣـن إﻧﺳـﺎن آﺧـر« .ﻟـﺗﻛن ﻟـدﻳك اﻟﺷـﺟﺎﻋﺔ ﻻﺳـﺗﺧدام
ﻋﻘﻠك» ذﻟك ﻫو ﺷﻌﺎر اﻟﺗﻧوﻳر».9

إﻧﻣــﺎ ﻗــد أﺻــﺑﺢ ﻳﺣــﺗﺞ ﺑﻬ ـﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺗﻌرﻳــف ﻛﻠــﻲ ﻟﻠﺗﻧــوﻳر ،وﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﺟــرد ﺗﻌرﻳــف واﺣــد ﻣــن ﺑــﻳن ﺗﻌرﻳﻔــﺎت
ﻣﺗﻌددة.10
وﻗد ﻻﺣظ ﻣﻳﺷﺎﻝ ﻓوﻛو ﻣﺛﻼ ،وان ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﺎﺑر ﻓﻲ درس ﻣن دروﺳﻪ ﻓـﻲ اﻟﻛـوﻟﻳﺞ دي ﻓـرﻧس ﻓـﻲ درس 5
ﺟﺎﻧﻔﻲ 1983م ،11إن ﻧص ﻛﺎﻧط ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻋد «أي ﻣؤرخ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻠت ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﻬــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر» ،12وذﻟــك ﻻن ﻣﻘﺻــد ﻛــﺎﻧط ﻟــم ﻳﻛــن ﻛــذﻟك .وﻧﺣــن ﻻ
ﻳﻣﻛــن أن ﻧﺷــك ﻓــﻲ ذﻟــك ،وﻟﻛﻧﻧــﺎ ﻧﻌﺗﻘــد أن ﻣــدار اﻟﻣﺳــﺎﻟﺔ اﻛﺑــر ﻣــن ذﻟــك ﺑﻛﺛﻳــر :ﻓﻛ ـﺎﻧط اﻟــذي ﻳﻘــدم رؤﻳــﺔ

اﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻳﺔ-ﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧوﻳر ﻫﻲ «ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺗﺷﺎﺑك ﻧظرﻩ اﻟﻧﻘدي وﻧظرﻩ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ» ،13ﻳﻐﻔـﻝ ﻟﺳـﺑب أو
ﻵﺧــر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟرﻫﺎﻧــﺎت اﻷﺧــرى ﻟﻠﻣﺳــﺎﻟﺔ .ﺑﻳــد أن دارس ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻛﻣــﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻷﻓﻛــﺎر ﻻﺑــد ﻟــﻪ أن
ﻳﻼﺣ ــظ ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــك ،ﻛ ــم ﺗط ــورت ﻣﻌرﻓﺗﻧ ــﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘﺑ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ درﺟ ــﺔ ﺗﺳ ــﻣﺢ ﻟﻧ ــﺎ ﺑﺈﻋ ــﺎدة ﺗﻘ ــوﻳم
اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣرﺟﻌﻳــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ﻣــن زاوﻳــﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن أن ﻧﻌﻳــد ﺑﻧﺎءﻫــﺎ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﺗﻧظــﻳم اﻟﻣــﺎدة
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺗﻧظﻳﻣــﺎ ﻧﻘــدﻳﺎ وﺗﺄوﻳﻠﻳــﺎ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت ،وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﻣﻲ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ 14ﻟﺗﺻــوراﺗﻧﺎ اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ
ﺑﺻدد اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻟﻧظري .وﻛﻝ ذﻟك إﻧﻣـﺎ ﻳﺟﻌـﻝ ﺗﺻـور ﻛـﺎﻧط ﻟﻠﺗﻧـوﻳر إﺷـﻛﺎﻟﻳﺎ ،ﻣـن

ﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻛﻣــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻔﻬــوم .وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟﻳﻧــﺎ ،ﺿــرورة اﻳــﻼء ﻫــذا اﻟﻧص/اﻟﺳــﻠطﺔ ،ﻋﻠــﻰ
ﻏ ـرار ﻫورﻛﻬــﺎﻳﻣر وادرﻧــو ﺛــم ﻫﺑرﻣــﺎس وﻓوﻛــو ،وﻏﻳــرﻫم ،اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻛﺑﻳ ـ ار ﻋﻧــد ﻛــﻝ ﺗﻌــﺎط ﻧظــري ﻣــﻊ اﻟﺗﻧــوﻳر،
واﻻﺳــﺗﺋﻧﺎس ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ ﻣــؤرﺧﻲ اﻷﻓﻛــﺎر-اﻷﻗــرب ﻓــﻲ رأﻳﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻹﺣﺎطــﺔ ﺑﻣوﺿــوع اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟــذي ﻳ ـرﺗﺑط ﺑﺗــﺎرﻳﺦ
اﻷﻓﻛــﺎر ارﺗﺑﺎطــﺎ وﺛﻳﻘــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻧﺷــﺄة ﻛﻣــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻣ ـراس ،واﻋﺗﻣــﺎد اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻧﻘدﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ

واﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳــﺔ واﻟﺗﻳوﻟوﺟﻳــﺔ وﻛــذﻟك اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ ﻟﻠﺗﻧــوﻳر ،وﻫــﻲ ﺟﻣﻳﻌــﺎ ﻗــد أﺟــرت ﻧوﻋــﺎ ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻟﺗــﺎرﻳﺦ

اﻟﺗﻧوﻳر ﻛﻣﺎ ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ.
 -2وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳؤاﻝ اﻷوﻝ ﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ،وﻟﻣﺎ ﻛـﺎن ﻧـص ﻛـﺎﻧط ﻣﻌﻳـﺎ ار ﻻ

ﻣﻔـرﻣن اﻹﺷــﺎرة إﻟﻳـﻪ ﻓــﺎن ﺗــذﻛﻳر ﻣﺧﺗﺻـر ،ﺑــﻝ واﺧﺗ ازﻟـﻲ ،ﺑﺻــورة اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﺣـدﻳث اﻟﺗــﻲ ﻧﻌﻘـدﻫﺎ اﻷﻛﺛــر إﺣﺎطــﺔ
ﻧظرﻳﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ :ﻧﻌﻧﻲ ﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺑﺣث اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ اﻟﺗـﻲ ﻋﻣـدت إﻟـﻰ ﻣراﺟﻌـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻧـوﻳر وﺟﻐراﻓﻳﺗـﻪ
وﻫوﻳﺗ ــﻪ ،ﻛﻣ ــﺎ ﺑوﺿ ــﻊ ﻛ ــﺎﻧط اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ واﻟﻧظ ــري ﺿ ــﻣﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛ ــن إﻻ أن ﻳﻧﻳ ــر ﺳ ــﺑﻳﻠﻧﺎ .رب ﻣراﺟﻌ ــﺎت ﻳﻣﻛ ــن
ﺗﻠﺧﻳص ﻋﻧﺎﺻـرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو طوﺑوﻟـوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻘـد واﻟـدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ واﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﺗﻧـوﻳر ،وﻋﻠـﻰ
أورﺑﻳﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺗﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻐﺎﻳر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﻓﻔــﻲ اﻟﺑــدء ﻛــﺎن «اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟرادﻳﻛــﺎﻟﻲ» اﻟــذي ﻳﺗﻣﻳــز ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳر أﻫــم دارﺳــﻳﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻـرﻳن ﺑﺛﻣــﺎن ﺳــﻣﺎت أﺳﺎﺳــﻳﺔ
ﻫــﻲ -1 :اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ )اﻟرﻳﺎﺿــﻲ واﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ( ﻣﻌﻳــﺎر اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ واﻟوﺣﻳــد واﻟﺣﺻــري؛  -2اط ـراح ﻛــﻝ
2

اﻟﻘــوى اﻟﻐﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺳــﺣرﻳﺔ ،واﻷرواح اﻟﻼﺟﺳــﻣﻳﺔ ،واﻟﺟﺑراﻻﻟﻬــﻲ؛  -3اﻹﻳﻣــﺎن ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎواة )اﻟﻌرﻗﻳــﺔ واﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ( ﺑــﻳن
ﻛﻝ اﻟﺑﺷر؛  -4اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس «ﻛوﻧﻳﺔ» اﻳﺛﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﻳـﺔ ﺗﺗﻘـوم ﺑﺎﻹﻧﺻـﺎف ،واﻟﻌـدﻝ ،واﻹﺣﺳـﺎن؛  -5اﻟـدﻓﺎع ﻋـن
ﺗﺳﺎﻣﺢ ﺷﺎﻣﻝ وﺣرﻳﺔ ﺗﻔﻛﻳر ﻋﻣﺎدﻫﻣﺎ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻟﻧﻘـدي اﻟﻣﺳـﺗﻘﻝ؛  -6اﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻓـﻲ اﺧﺗﻳـﺎر ﻧﻣـط اﻟﺣﻳـﺎة
واﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺟﻧﺳـﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔــﺎق ﺑــﻳن اﻟ ارﺷــدﻳن ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣن اﻟﻛ ارﻣــﺔ)(...؛  -7ﺣرﻳــﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ،واﻟﻧﻘـد

اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،واﻟﻧﺷـر ﻓ ـﻲ اﻟﻔﺿــﺎء اﻟﻌﻣــوﻣﻲ؛  -8اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ أﻛﺛــر أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
ﺷــرﻋﻳﺔ .15وﻳﻌﺗﺑــر اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻫــذﻩ «اﻟﺣزﻣــﺔ» ﻣــن اﻟﻘــﻳم ﺗظﻬــر ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻋﻧــد اﺳــﺑﻳﻧو از ،وﺑﻳــﺎر ﺑﺎﻳــﻝ ،ودﻳﻧــﻳس
دﻳدرو؛ وﻫو ﻻ ﻳرى ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻗدﻣـﻪ إﺳـﻘﺎطﺎ ﻟﻘـﻳم ﻣﻌﺎﺻـرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻛـرﻳن ﺳـﺎﺑﻘﻳن ﺑـﻝ إن ذﻟـك ﻧـﺎﺗﺞ ﺣﺳـب ﺗﻘـدﻳرﻩ
«ﻟﻠﻐﺑن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ» 16اﻟذي طﺎﻝ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻲ ﻷﻣد ﻏﻳر ﻗﺻﻳر.
ﺛــم ﻟﺣﻘــﻪ «اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﻌﺗــدﻝ» أوﻻ وﻫــو اﻟﻐﺎﻟــب ﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺎ  -واﻟــذي اﻏﺗﺻــب ﻣﻔﻛــروﻩ اﻟﺗﺳــﻣﻳﺔ واﻟﻘــﻳم وﻟوﻧوﻫ ــﺎ
ﺑــﺄﻟواﻧﻬم ،ﺣﺗــﻰ اﻟﺟذرﻳــﺔ ذاﺗﻬــﺎ أﺻــﺑﺣت ﺗﻘــﺎس داﺧﻠﻬــم ...إﻟــﺦ ،داﻋــﻲ ﻟﻠﺗوﻗــف ﻋﻧــدﻩ ﻷﻧــﻪ ﻣﻌــروف :إذ ﻳﻣﺛﻠــﻪ

ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟوك وﻧﻳوﺗن وﻟﻳﺑﻧﻳﺗز وﻓوﻟﺗﻳر وﻫﻳوم وﻟﻳﺳﻧﻎ وﻛﺎﻧط وﻣﻧدﻟﺳون اﺣد ﺑﺎﻋﺛﻲ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻳﻬـودي )ﺣﺳـﻛﺎﻟﺔ(
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و...إﻟﺦ ،ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎرﺑﻬم.18
وﻓــﻲ اﻷﺧﻳــر ﺟــﺎء «اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﺿ ـﺎد» اﻟــذي ﻳﺣــدد أﺷــﻌﻳﺎ ﺑ ـرﻟﻳن أﻧواﻋــﻪ وأﺻــوﻟﻪ اﻟﻘرﻳﺑــﺔ واﻟﺑﻌﻳــدة واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ
وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ «ﺑﺎطراح ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗﻧـوﻳر اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ  -أي اﻟﻛﻠﻳـﺔ ،واﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ ،واﻟﻣﻌﻘوﻟﻳـﺔ ،واﻟﻘـدرة اﻟﻣﺳـﺗدﻳﻣﺔ ﻋﻠـﻰ
اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺣﻠوﻝ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟد ﻣن ﻣﻌﺿﻼت اﻟﺣﻳﺎة واﻟﻔﻛر ،وﻗﺎﺑﻠﻳﺔ أي ﻣﻔﻛر ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﻠﻳـﺔ إذا ﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﻳﻣﺗﻠــك ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ واﻟﻣﻧطــق» .19وﻫــو ﻣــﺎ ﻻ اﻋﺗـراض ﻋﻠﻳــﻪ ،وﻟﻛــن ﺑـرﻟﻳن ﻟﻣــﺎ ﻳــدرج ﺿــﻣن

اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﺿـﺎد دﻋـﺎة اﻟﺛـورة اﻟﻣﺿـﺎدة ﻣـن اﻟﻔرﻧﺳـﻳﻳن ،ﻳﻣـﺎرس ﺧروﺟـﺎ ﻋـن داﺋـرة اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﻣﻔﻬـوﻣﻲ ،واﺳـﺗﻧﻔﺎ ار
ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ ﻣن ﻣﻧظور ﻟﻳﺑ ارﻟـﻲ ﺷـﺑﻳﻪ ﺑﻣـﺎ ﻋﻳـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺎرﻛﺳـﻳﻳن ﻣـن ﻗـراءة اﻟﺛـورة اﻟﻔرﻧﺳـﻳﺔ واﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻣـن
ﺧﻼﻝ ﻣﻧظور إطﺎر اﻟﺛورة اﻟروﺳﻳﺔ ودور اﻻﻧﺗﻠﻳﺟﻧﺳﻳﺎ اﻟروﺳﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
وﻗــد ﺑﻳﻧــت أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗرﻳــد «رﻓــﻊ اﻟﻐــﺑن» 20اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻋــن اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟرادﻳﻛــﺎﻟﻲ ،أن ﻫــذا

«اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺧﻔﻲ» 21ﻣن اﻟﺗﻧـوﻳر ﻋﻣوﻣـﺎ  -وﺑؤرﺗـﻪ اﻟﺳـﺑﻳﻧوزﻳﺔ - 22إﻧﻣـﺎ ﻋرﻓﺗـﻪ ﻛـﻝ أوروﺑـﺎ «ﻻ ﻫوﻟﻧـدة وأﻟﻣﺎﻧﻳـﺎ
وﻓرﻧﺳﺎ واﻳطﺎﻟﻳـﺎ واﺳـﻛﻧدﻧﺎﻓﻳﺎ ﻓﺣﺳـب ،ﺑـﻝ وﻛـذﻟك ﺑرﻳطﺎﻧﻳـﺎ واﻳرﻟﻧـدة» .23ﻣﻣـﺎ ﻳﺟﻌـﻝ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗﻧـوﻳر ﻋﻣوﻣـﺎ ﻛـﻝ
اﻟﻘﺎرة« ،ﻣن اﻟﺑرﺗﻐﺎﻝ إﻟﻰ روﺳﻳﺎ وﻣن ارﻟﻧدﻩ إﻟﻰ ﺻﻘﻠﻳﺔ» ﻻ ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر  -ﻓرﻧﺳـﺎ
واﻧﺟﻠﺗ ار وأﻟﻣﺎﻧﻳـﺎ ﻓﺣﺳـب .واﻧـﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﻟـم ﻳﻛـن طرﻓﻳـﺎ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺣداﺛـﺔ اﻷورﺑﻳـﺔ ،ﺑـﻝ اﻧـﻪ إﻧﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﻣرﻛزﻳﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﻌﺗدﻝ ذاﺗﻪ ،إﻧﻣـﺎ ﻣﺛـﻝ رد ﻓﻌـﻝ ﺗـﺎرﻳﺧﻲ وﻧظـري ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﻧـوﻳر دوﻧﻣـﺎ ﻋـودة

إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳد ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ أن «اﻹﺻﻼح اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗدﻝ» ،إﻧﻣﺎ ﻛـﺎن رد ﻓﻌـﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧزﻋـﺎت اﻟﺟذرﻳـﺔ ﻟﻺﺻـﻼح
اﻟدﻳﻧﻲ ذاﺗﻪ ،وﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟرادﻳﻛـﺎﻟﻲ ﺳـﻳدﻣﻎ ﻣﺑﻛـ ار «ﺑﺷـﺑﻬﺔ اﻹﻟﺣـﺎد» ﻋـن ﺣـق أو ﻋـن ﺑﺎطـﻝ ،ﻻ ﻳﻬﻣﻧـﺎ
ذﻟك ﻫﻧﺎ ،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺑﻳﻧت أﻋﻣﺎﻝ ﻣراﺟﻌﺔ أﺧرى أن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻳس ﺧﺎرج اﻟﺗﻧوﻳر ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻝ ﺟزء ﻣﻧﻪ.24
وﻻﺑد أن ﻧﺷدد ﻋﻠﻰ أن ﺧﺻوم اﻟﺗﻧوﻳر ﻟﻳﺳوا «ﺣزﺑﺎ واﺣـدا» ،ﻓـﺎن ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﺑﻳـﻧﻬم ﺧﺻـوم ﻳرﻓﺿـون اﻟﺗﻧـوﻳر
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ﻛــﻼ واﺣــدا وﻳرﻳــدون اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻷرﺳــطﻳﺔ ،وﻫــؤﻻء ﻻ ﻧﻬــﺗم ﺑﻬــم ﻫﻧــﺎ ﻷﻧﻬــم «ﻻﺗﻧوﻳرﻳــون» .وﻟﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣــن
«ﻧﻘــﺎد اﻟﺗﻧــوﻳر» ﻣــن ﻧﻌﺗﻘــد أن ﻟﻬــم وﺿــﻌﺎ ﺧﺎﺻ ـﺎ ﻫــو ﻓــﻲ رأﻳﻧــﺎ -اﻟــذي ﻧﺷــﺗرك ﻓﻳــﻪ ﻣــﻊ آﺧ ـرﻳن -وﺿــﻊ دﻋــﺎة
«ﺗﻧــوﻳر ﻣﺿــﺎد» .وﻧﺟــد أن أﻫــم ﻫ ـؤﻻء اﻹﻳطــﺎﻟﻲ ﻓﻳﻛــو ،وﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﻠﺗــﺑس روﺳــو ،واﻷﻟﻣــﺎن ﻫﺎﻣــﺎن ﺧﺻــم
ﻛﺎﻧط ،وﻫﻳردر اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﻪ وﺑﻔﻳﻛو وﺑروﺳو ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ،وﻣﺣﺎور ﻛﺎﻧط ﻛـذﻟك ،وﻳﻌﻘـوﺑﻲ اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﺧﺻـوﻣﺔ

اﻟﺳﺑﻳﻧوزﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻧوﻳري اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻳﺳﻧﻎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻧوﻳر اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر :أي
ﻛﻝ ﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﺳﻳﻛوﻧون ﻳﻧـﺎﺑﻳﻊ اﻟﻧﻘـد اﻟﻼﺣـق ﻟﻸﻧـوار 25رﻏـم أﻧﻬـم ﻟـم ﻳﻛوﻧـوا دﻋـﺎة رﺟـوع إﻟـﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳـد أو ﺑﻠﻐـﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة رﺟﻌﻳﻳن أو ﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن ،ﺑﻝ إﻧﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا ﻣﺑﻛ ار إدراك ﺣدود اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ.26
وﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد أن ﻫذا اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺛﻼﺛﺔ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﻧوﻳر أﻛﺛر إﺟراﺋﻳﺔ ﻣن ﻏﻳرﻩ ،ﻧظ ار ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﺧﻠﺻـﻧﺎ ﻣـن اﻟطـﺎﺑﻊ
اﻻﺧﺗزاﻟﻲ ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻠﺗﻧوﻳر ،وﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺧطﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋن ﻛون اﻟﺗﻧوﻳر ﻋﻣوﻣﺎ ﻛـﺎن ﻫﺟوﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻳن
و«وﻻدة ﻟﻠوﺛﻧﻳﺔ» ﺣﺳب ﻋﺑﺎرة ﺑﻳﺗر ﻏﺎي ،27أو أن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﻫﺟوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن

اﻟﺗﻧوﻳر اﻻﻧﻘﻠﻳزي أو اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻗرب إﻟﻰ اﻹﺻﻼح اﻟدﻳﻧﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ ﻓﻠﻳﺳت إﻻ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﻌﺗدﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻧـوﻳر
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺣدﻳث.28
وﻳﻣﻛــن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟــذﻟك اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺗﻧــوﻳر «اﻷوروﺑــﻲ أوﻻ واﻟﻛــوﻧﻲ ﻻﺣﻘــﺎ» ،اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ واﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘوﻣــت
ﺑـﺎﻟﻬﺟوم ﻋﻠـﻰ ﺟـذور اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻷورﺑﻳـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ،اﻟﻣﻘدﺳـﺔ واﻟﺳـﺣرﻳﺔ واﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ ،واﻟﻬرﻣﻳـﺔ وﺗﻔﻛﻳﻛﻬـﺎ ،وﺑﻌﻠﻣﻧـﺔ ﻛــﻝ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓﻛﺎر ،وﺑﺗﻘوﻳض ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻠوﻛﻳﺔ واﻷرﺳﺗﻘراطﻳﺔ وﺧﺿـوع اﻟﻧﺳـﺎء ﻟﻠرﺟـﺎﻝ ،واﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻳوﻟوﺟﻳـﺔ،
واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد ،وﺗﻌوﻳض ذﻟك ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ :29رب ﺣرﻛـﺔ ﻫـﻲ إرﺳـﺎء ﻻ رﺟﻌـﺔ ﻓﻳـﻪ ﻟﻌـﺎﻟم
اﻟﺣداﺛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻹﺻﻼح اﻟدﻳﻧﻲ ﻣﺟرد ﺑداﻳﺎت ﻏﻳر ﺛﺎﺑﺗﺔ.30
وﻟﻘد اﺷﺗرك ﺟﻣﻳﻊ ﻫؤﻻء اﻟﺗﻧوﻳرﻳن -اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳون واﻟﻣﻌﺗدﻟون واﻟﻣﺿﺎدون -ﻓﻲ ﻗﻳم ﻛﺑـرى ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺳـﺎﻟب ﻣﺛـﻝ

«ﻣﺑــدأ اﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ اﻟﺣﻘوﻗﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻟﻸﻓ ـراد» و«ﻣﺑــدأ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ وردﻳﻔــﻪ اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ»،
وﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻵﺧــر ﻣوﺟــب ﻣﻳــﻝ «ﻣﺑــدأ اﻟﻣﻌﻘوﻟﻳــﺔ اﻻﺑﺳــﺗﻣوﻟوﺟﻳﺔ» و«ﻣﺑــدأ اﻟﺗﻘــدم ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ» و«اﻟﺳــﻌﺎدة»

ﻣطﻠﺑﺎ ،وﻓﻛرة «اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ» أﺳﺎﺳـﺎ ،و«اﻟﻛوﻧﻳـﺔ» ﻣﻧﺷـودا .وﻣﻣـﺎ ﻻﺷـك ﻓﻳـﻪ أن ذات اﻟﺗﻧـوع اﻟـذي اﺷـرﻧﺎ إﻟﻳـﻪ ﺑـﻝ
واﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺛﻼﺛﺔ إﻧﻣﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻏﻲ ﻣﺿﺎﻣﻳن ﺗﻠك اﻟﻣﻘوﻻت اﻷطر.
 - 3ﻫذا ﻋن ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺟواب ﻛﺎﻧط وﺣدودﻩ ،أﻣﺎ ﻋن ﻣﺻﻳر اﻟﺳؤاﻝ ذاﺗﻪ وﺗﺣوﻻﺗﻪ وﺣﺎﻟﻪ اﻟراﻫﻧـﺔ ﻓـﺎﻷﻣر أﺷـد
ﺗﻌﻘﻳــدا :ﻓﻘــد ﻋــﺎود اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﻌﺎﺻــر طــرح ذات اﻟﺳ ـؤاﻝ ﻋدﻳــد اﻟﻣ ـرات :اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺻــف ارﺑﻳﻌﻳﻧﻳــﺎت اﻟﻘــرن
اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر وﻣــﺎ ﻟﺣﻘﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﻔﺻــﻠﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻــر-ﺑداﻳﺗــﻪ ﺗﺣدﻳــدا -ﻓ ـﻲ ﻛﺗﺎﺑــﺎت أﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ
ﺑــﺎﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓــﻲ ﻣﺣدودﻳــﺔ اﻟﺗﻧــوﻳر اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺗﻧﺳــﻳﺑﻪ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻫرﻣوﻧطﻳﻘــﺎ ﺷــﻼﻳرﻣﺎﺧر ،أو ﻣــن

ﺟﻬﺔ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺟذﻳرﻩ ﻓرﻳرﺑﺎخ وﻣﺎرﻛس واﻧﻐﻠـز اﻟﻧﺎﻗـدة ﻟﻠـدﻳن واﻻﻳـدوﻟوﺟﻳﺎ واﻷوﻫـﺎم اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ ،أو ﻣـن ﺟﻬـﺔ
اﻟطﻣــوح إﻟــﻰ ﻧﻘﺿــﻪ ﺟﻣﻠــﺔ وﺗﻔﺻــﻳﻼ ﻛﻣــﺎ ﻋﻧــد ﻧﻳﺗﺷــﻪ ،أو ﻣواﺻــﻠﺗﻪ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﺎﻧطﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة اﻷﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻣــن
ﺧــﻼﻝ ﻣدرﺳــﺔ ﻣــﺎرﺑورغ اﻟﺷــﻬﻳرة ،وﺑﻌــض اﻟﻣﻔﻛ ـرﻳن ورﺟــﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬــورﻳﻳن اﻟﻔرﻧﺳــﻳﻳن اﻟــذي ﺟﻣﻌ ـوا ﺑــﻳن
وﺿﻌﺎﻧﻳﺔ ﻛوﻧت وﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧط ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻼﺋﻛﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎ .أﻣﺎ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧـت أﻛﺛـر ﺣرﺟـﺎ إﻧﻬـﺎ
4

اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻣن ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻷوﻟـﻰ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺗـﻼ اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ،وﻗـد ﻛﺎﻧـت اﻣﺗﺣـﺎن ﻓﻛـرة
اﻟﺗﻧـ ــوﻳر أﻛﺛـ ــر ﺷـ ــدة إذ ﺗراوﺣـ ــت اﻟﻣواﻗـ ــف ﺑـ ــﻳن ﻣواﺻـ ــﻠﺔ اﻟـ ــدﻓﺎع ﻋـ ــن اﻟﻣﺷـ ــروع ﻛﻣـ ــﺎ ﻋﻧـ ــد ﻛـ ــﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳـ ــﻳن
واﻟدﻳﻣوﻗرطﻳﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن وﺣﺗـﻰ اﻻﺷـﺗراﻛﻳﻳن واﻟﺷـﻳوﻋﻳﻳن ،أو اﻟـذﻳن ﻳﻌﺗﺑـرون-ﻋﻠـﻰ ﺧطـﻰ ﻧﻳﺗﺷـﻪ -أن اﻟﺗﻧـوﻳر
ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء «ﺣﻘﺑﺔ» ﻣن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻐرﺑﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وﻫﻧﺎك ذﻫب إﻟـﻰ ذات اﻟﻣـذﻫب
وﻟﻛن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻠﺧﺻﻪ ﺗزﻓﻳﺗﺎن ﺗدوروف ﻗﺎﺋﻼ:

«ﻓﺎﻟﻘرن اﻟﻌﺷرون ﻳﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟذي ﺷﻬد ﻣﺟﺎزر ﺣرﺑﻳن ﻋﺎﻟﻣﻳﺗﻳن وﻗﻳﺎم أﻧظﻣـﺔ ﺷـﻣوﻟﻳﺔ ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ وﺧﺎرﺟﻬـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ

إﻟﻰ ﻣﺎ أدت إﻟﻳﻪ اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣن دﻣﺎر وﺗﻘﺗﻳﻝ.أﻗوﻝ إن ﻫذا اﻟﻘرن ﺑدا ﻛﺄﻧـﻪ ﻳﺳـﻔﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳـﺎ ﺟﻣﻳـﻊ اﻵﻣـﺎﻝ اﻟﻣﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﻛﺛﻳـرﻳن إﻟـﻰ اﻟﻛـف ﻋـن اﻻﻧﺗﺳـﺎب إﻟـﻰ اﻷﻧـوار وﺻـﺎرت اﻷﻓﻛـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻣـن ﻗﺑﻳـﻝ «إﻧﺳـﻳﺔ»،
«ﺗﺧرر»« ،ﺗﻘدم»« ،ﻋﻣﻝ» ،و«إرادة ﺣرة» ﻓﺎﻗدة ﻟﻛﻝ اﻋﺗﺑﺎر».31

أﻣــﺎ اﻟﻣ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓﻠﺣظﺗﻧــﺎ اﻟراﻫﻧــﺔ ،ﻟﺣظــﺔ اﻟﺗــدﺑﻳراﻻﻣﺑراطوري ﻟﻠﻛوﻛــب واﻟــوﻋﻲ اﻟﻛــوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣــﺔ ،واﻻﻧﻔﺟــﺎر

اﻟﻣﻌرﻓ ـﻲ ،واﻟﺗﻬﺟــﻳن اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ،واﻟﺧﻼﺳــﻳﺔ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣﺳــﺑوﻗﺔ ،واﻟﻧ ـزاع اﻟﺣــﺎد ﺑــﻳن اﻷﻓــق اﻟﻛــوﻧﻲ واﻟﻌﻧﺻــر
اﻟﺧﺻوﺻﻲ ،اﻟذي ﻳظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻔﻛر اﻟواﺣد اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ،أو اﻟدﻋوة إﻟـﻰ ﺻـراع اﻟﺣﺿـﺎرات،
أو اﻟﺟﻬــﺎد ،أو اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ )اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ أو اﻟراﺑﻌــﺔ ﻻ ﻳﻬــم( ﻋﻠــﻰ اﻹرﻫــﺎب .رب ﻟﺣظــﺔ ﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺗطــرح
ﺳؤاﻝ اﻟﺗﻧوﻳر ﻣﺟددا ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻠزم ﻛﻝ «اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن» ﻧظ ار وﻋﻣﻼ؛ ﻓﻣﺎ أﺷﺑﻪ اﻟﻳوم ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﺗﻪ ﻣن أﻳﺎم.
ٕواﻧﻧﺎ ﻟﻛﻝ ذﻟـك ﻟﻧطـرح اﻟﻳـوم ،ﻧﺣـن «ﻛـﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻳن» :ورﺛـﺔ اﻷﻧـوار اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ،أو ﺧﺻـوﻣﻬﺎ ،أو ﻣﺟـرد اﻟﻼﺣﻘـﻳن
ﻟﻬــﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺎ ،أﺳــﺋﻠﺔ اﻟﺗﻧــوﻳر ﺟﻣﻠــﺔ وﺗﻔﺻــﻳﻼ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺳــﺗﺣدث ،ﻳﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﻧظــر إﻟﻳــﻪ أوﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺗﺟرﺑــﺔ
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ أورﺑﻳﺔ-أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣﺣددة )أﺳﻣﺎء إﻋﻼم وﻣواﻗـف ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ( ﺗراوﺣـت ﺑـﻳن  1650و1830م ﻓﻬـﻝ
ﻳﻌﻧــﻲ ذﻟــك أن ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻔﻛــر ﻓــﻲ أﺛﻳﻧــﺎ اﻟﻌﺻــر اﻟﺑرﻳﻛﻼﺳــﻲ اﻟﻣــﺎدي ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﻌﻘﻼﻧــﻲ واﻟﺳﻔﺳــطﺎﺋﻲ ،أو ﺗﺟــﺎرب

اﻟﻬﻧد واﻟﺻﻳن ﻓﻲ ﻋﺻورﻫﺎ اﻟذﻫﺑﻳـﺔ ،وﻛـذﻟك ﻣـﺎ أﻧﺗﺟـﻪ ﻣﺳـﻠﻣو ﺑﻐـداد واﻟﻘﻳـروان وﻗرطﺑـﺔ وﻣﺳـﻳﺣﻳوﻫﺎ وﻳﻬودﻫـﺎ،
ﻛــﻝ ذﻟــك ﻻ ﻳﻌﺗﺑــر ﺗﻧــوﻳ ار؟ ٕواذا ﻧظرﻧــﺎ إﻟﻳــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﻧظوﻣــﺎت ﻧظرﻳــﺔ أﻧﺗﺟﺗﻬــﺎ ذات اﻟرﻗﻌــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺔ ﻓــﻲ ذات
اﻟزﻣــﺎن ﺗﻘــدم ﻣوﻗﻔــﺎ أو رؤﻳــﺔ ﻟﻠﻛــون وﻟﻺﻧﺳــﺎن وﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ )ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻧﺻــوص ﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﺗﺣﻣــﻝ ﻣﺿــﺎﻣﻳن

ﻣﺣ ــددة أﻫﻣﻬ ــﺎ ﻗ ــﻳم اﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳ ــﺔ واﻟﺗﺳ ــﺎﻣﺢ واﻟﻣﻌﻘوﻟﻳ ــﺔ ،واﻟﺗﻘ ــدم ،واﻟﺳ ــﻌﺎدة ،واﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﻛوﻧﻳـ ـﺔ(
ﻓﺎرﺗﺑطــت ﺑﻬــﺎ ،32أم أﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻣــن اﻋﺗﺑــﺎر ﺗﻠــك اﻟﻘــﻳم ﻋﺑــر ﺗﺎرﻳﺧﻳ ـﺔ ،وان ﻷورﺑــﺎ
ﻓﺿﻝ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﺑﻌﺿﻬﺎ ،واﺳﺗﺣداث اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻧزﻟﺔ ﻧﻘﺎد اﻟﺗﻧـوﻳر
اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﻳن ﻣــﻧﻬم اﻟــذي ﻳوﺳــﻣون ﻋــﺎدة ﺑــﺎﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﺿــﺎد ﻧﻌﻧــﻲ اﻟروﻣﺎﻧﺳــﻳﻳن واﻟﺗﺎرﻳﺧــﺎﻧﻳﻳن واﻟﻌــدﻣﻳﻳن ،ﻛﻣــﺎ
اﻟﺟ ــدد اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرﻳن اﻟﻐـ ـرﺑﻳن ﻣ ــن ﻣﺳ ــﺗﻌﻳدﻳن ﻟﻺﻏرﻳ ــق وﺑﻧﻳ ــوﻳﻳن ،وﻣﻬ ــﺎﺟرﻳن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓ ــﺎت اﻟﻣ ــدﻋوة «ﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ»،
واﻟﻣواﺻــﻠﻳن ﻟﻛــﻝ أﻧـواع اﻟﻼﻫــوت؛ وﺑــﺎﻷﺧص ﻏﻳــر اﻟﻐـرﺑﻳﻳن ﻣــن ﻧﻘــﺎد اﻟﻌﻘــﻝ ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﻛوﻟوﻧﻳــﺎﻟﻲ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن
ﺗﻔﻛﻳﻛﻳﺔ درﻳدا ﻣﺛﻼ؛ وﻧﻘﺎد اﻻﺳﺗﺷراق ﻓﻲ ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺛﻝ ادوارد ﺳﻌﻳد وﻣن ﻧﺣﺎ ﻣﻧﺣـﺎﻩ،

أو ﻓ ــﻲ «ﻟﻘﺎﺋ ــﻪ» ﻣ ــﻊ ﺣﺿ ــﺎرات اﻟﺷ ــرق اﻷﻗﺻ ــﻰ اﻋﺗﻣ ــﺎدا ﻋﻠ ــﻰ ﻧﻳﺗﺷ ــﻪ وﻓوﻛ ــو؛ وﻧﻘ ــﺎد اﻟﻬﻳﻣﻧ ــﺔ اﻟﻐرﺑﻳ ــﺔ ﻣ ــن
اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻟﻬؤﻻء ﻣن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻣﺛﻝ ﻓراﻧز ﻓﺎﻧون وﻏﻳرﻩ؟
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ٕواﻧﻧﺎ ﻟﻣﺗﻧﺑﻬون إﻟﻰ أن ﺟواب ﻋﻠﻰ ﻛـﻝ ﺗﻠـك اﻷﺳـﺋﻠﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣـﺎﻝ ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ ﻣﻘـﺎم آﺧـر ،ﻓﻠـذﻟك ﻓﻣﻧﺷـودﻧﺎ أوﻟـﻲ
ﺑﻝ وﺟزﺋﻲ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد :ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺑﺣث اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ واﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ إﻟـﻰ أن اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻣﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﻗـﻳم
اﻟﺣداﺛــﺔ وأﺳﺳــﻬﺎ ،أو اﻟﻣﺟــذر ﻟﻬــﺎ ،أو اﻟﻣﻧﺟــز ﻟﺟــزء ﻣﻧﻬــﺎ ،ﺗﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻣــن ﻓﻬــم اﻟﺗﻧــوﻳر ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑ ـراﻣﺞ
ﻧظرﻳــﺔ وﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗطﻠــب ﻫــدﻓﺎ ﻣﺷــﺗرﻛﺎ ،وﻫــو ﺗﺣرﻳــر اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﻛــﻝ اﻟﻘﻳــود وﺗﺣﻘﻳــق ﺳــﻌﺎدﺗﻪ ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ

ﺗوﺳ ــﻠت أدوات ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋدﻳ ــد اﻟﻣـ ـرات ﻣﺗﺻ ــﺎرﻋﺔ إﻟ ــﻰ ﺣ ــد اﻟﺗﻧ ــﺎﻗض ،ﻓﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﺳ ــﻣﺎت اﻟﺗﻧ ــوﻳر
اﻟﻣﻧﺷود؟ وﻟﻛـن ﻫﻛـذا ﺳـؤاﻝ ﻳﻔﺗـرض أﻧﻧـﺎ أﺟﺑﻧـﺎ ﺑﺎﻟﺳـﻠب ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـؤاﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣﺻـﻳر اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻳـوم .وﻫـو ﻣـﺎ
ﻳﻌﻧﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺟوﺑﺔ وﻓﺣص أﺧرى ،إذ ﻗد أﻣﻛن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺗﻧوﻳر؛ ﻛﻣﺎ أﻣﻛـن
اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺷروﻋﺎ ﻏﻳر ﻧﺎﺟز؛ وأﺟﻳ ار اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺑﺻدد اﻟﻣرور ﻣن ﺗﻧوﻳر ﻣوﺟود إﻟﻰ آﺧر ﻣﻧﺷود.
***

 -3ﻟﻘــد رأى اﻟــﺑﻌض ﺳ ـواء ﻣــن ﻣﻘــﺎم «ﻏرﺑــﻲ ﻣﺣــﺎﻓظ» أو ﻣــن ﻣﻘــﺎم «ﺛــوري ﻋــدﻣﻲ» إن ﺟــﺎزت اﻟﻌﺑــﺎرة ،أن
اﻟﺗﻧوﻳر «ﻗد وﻟﻰ» زﻣﻧﺎ وﻣطﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻟﺣﺿﺎري )أوروﺑﺎ وأﻣرﻳﻛﺎ وروﺳﻳﺎ واﻟﻳﺎﺑﺎن( .ﻓﻳرى اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ أن
ذﻟك إﻧﻣﺎ ﺗم ﺑﺎﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت ﻛﻝ أﻧﺣﺎء اﻟﺣﻳﺎة وﺟﻌﻠت اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻳﺗﻣﻠﻛون زﻣـﺎم أﻣـرﻫم
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧظر ﺑﺄن ﺣﻘﻘوا «اﻷﻣر اﻟﻘطﻌﻲ اﻟﺣﺿﺎري-اﻟﻌﻘدي» ﺗﺟـ ار ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﺑﻧﻔﺳـك ﻓـﻲ اﻟـرب واﻟﻛـون
واﻟﻌــﺎﻟم واﻟطﺑﻳﻌــﺔ واﻹﻧﺳــﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﺑﻣــﺎ اﻧﺷــﺋوا وطــوروا ﻣــن ﻋﻠــوم وﺗﻘﻧﻳــﺎت ،وﻛــذﻟك ﻓـﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌﻣــﻝ ،ﺑــﺎن

اﺟﺗﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ﻧﺣو دﻳﻣﻘراطﻲ .33وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻳﺧرﺟون ﻓﻌﻼ «ﻣن اﻟﻘﺻور إﻟﻰ اﻟرﺷد» وﻟﻛن ﻓﻳﻣﺎ اﺑﻌد ﻣﻣﺎ

ﻛﺎن ﻳﺗﺻور ﻛﺎﻧط ذاﺗﻪ ،أي ﻋﻠﻰ ﻧﺣو «وﺛﻧﻲ ﺟدﻳد» .34ﻏﻳران ﻋودة ﻋدﻳد ﻣﺎ ﻗـﺎوم اﻟﺗﻧـوﻳر ﻣـن ﻣﻌوﻗـﺎت ﻓـﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧظـر-اﻷﺳـﺎطﻳر واﻟﺧ ارﻓـﺔ ،واﻟـدﻳن -ﻓـﻲ أﺷـﻛﺎﻝ ﺟدﻳـدة ،ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌﻣـﻝ -اﻟﻛﻠﻳﺎﻧﻳـﺔ واﻟﻌﻧﺻـرﻳﺔ،
واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻣم -إﻧﻣـﺎ ﻳـدﻓﻊ إﻟـﻰ اﻟﺷـك ﻓـﻲ اﻛﺗﻣـﺎﻝ اﻟﺗﻧـوﻳر رﻏـم ﺷـﻣوﻝ اﻟﻌﻠﻣﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرادف اﻟﺗﻧـوﻳر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ
اﻟﺣــﺎﻝ .وﻫــو ﻣــﺎ دﻓــﻊ أﺷــﻌﻳﺎ ﺑ ـرﻟﻳن ﻣــﺛﻼ إﻟــﻰ اﻟﻛــﻼم ﻋــن ﻓﺷــﻝ اﻷﻧ ـوار واﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﺧﺻــوﻣﻬﺎ ﻣﺛــﻝ ﻫﺎﻣــﺎن
وﻏﻳرﻩ .ﻛﻣﺎ أﻣﻛن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﻣر ﻛوارﺛﻳﺎ ﻣن ﻣﻘﺎم ﺛوري رادﻳﻛﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣـد اﻟﻌدﻣﻳـﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـوﻝ اﻟﺗﻧـوﻳر

إﻟﻰ ﺑرﺑرﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗـﺎب ﻫورﻛﻬـﺎﻳﻣر وادرﻧـو اﻟﺷـﻬﻳر 35اﻟـذي ﻛﺗـب ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻔـﻰ اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﻏـداة اﻟـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.
ﻫذا ﻣن ﻣﻘﺎم ﻏرﺑﻲ ،أﻣﺎ إذا ﻣﺎ رﻣﻧﺎ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻷﻣر ﻋﺎﻟﻣﻳـﺎ ،ﻓـﺎن اﻟﺻـﻌوﺑﺔ أﻛﺑـر وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـﺎﻝ اﻟﺗﺻـدي ﻟـﻪ
اﻟﻘــوﻝ اﻟﻧﻘــدي اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﺑــﺄن اﻟﺗﻧــوﻳر «ﻣــﺎ ﻳ ـزاﻝ ﻣﺷــروﻋﺎ ﻏﻳــر ﻧــﺎﺟز» .36ﻏﻳــر أن ﻟ ـوازم ﻫــذا اﻟﻘــوﻝ ﻻ ﺗﻘــﻝ

ﺧطورة ﻋن اﻟﻘوﻝ اﻟﺳﺎﺑق ،إذ ﻳﻠزم ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ذات اﻟوﻗـت ﻓﻌﻠـﻳن أوﻟﻬﻣـﺎ ﺳـﺎﻟب ﻳﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻟـدﻓﺎع ﻋـن ﻫﻛـذا
ﻣﺷروع ﺿد أﻋداءﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن ﻏﻳر اﻟﻐرﺑﻳﻳن ،واﻵﺧر ﻣوﺟب ﻫـو اﻟﺳـﻌﻲ إﻟـﻰ ﺟﻌـﻝ ﻗـﻳم اﻷﻧـوار ﻣـن ﻋﻘﻼﻧﻳـﺔ

ـزﻝ
ودﻳﻣﻘراطﻳــﺔ وﺣﻘــوق إﻧﺳــﺎن وﺗﺳــﺎﻣﺢ وﺣرﻳــﺔ وﻛ ارﻣــﺔ وﺗﻘــدم ،ﺗﻐﻣــر ﺑﻘﺎﻳــﺎ أﻧﺣــﺎء «اﻟﻘرﻳــﺔ اﻟﻛوﻧﻳــﺔ» اﻟﺗــﻲ ﻣــﺎ ﺗـ ا
ﻣﻌﺗﻣﺔ ﺑﻌد ،وذﻟك ﺑﺗﻌﻣﻳم ﻧﻣوذج اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺗﻧوﻳري ﻋـن طرﻳـق اﻟﺗواﺻـﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﻣﻌرﻓﻳـﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻌﻠﻳم ٕواﻧﺗـﺎج اﻟﻌﻠـم،
وﺳﻳﺎﺳــﻳﺎ ﺑﻔــﺗﺢ ﺑــﺎب اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳــﻊ ﻓــﻲ ﺗﻧظــﻳم اﻷﻣــر اﻟﺑﺷــري ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو «دﻳﻣﻘ ارطــﻲ ﻣﺷــوري»

ﻳﺗﺧطــﻰ اﻟﺷــﻛﻝ اﻟــدﻳﻣﻘراطﻲ اﻟﺗﻣﺛﻳﻠــﻲ اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ اﻟــذي ﻻ ﻳﻼﺋـم إﻻ اﻟﺗﻧــوﻳر ﻓــﻲ ﺣــدود اﻟدوﻟــﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ
اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ ،وذﻟــك ﻋــن طرﻳــق اﻟﻣﻧﺗــدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ،وﺑﺗوﺳــﻝ أدوات اﻟﺗواﺻــﻝ اﻟﺟدﻳــدة ،وﺑﻣ ـراس اﻟﺣ ـوار ﺑــﻳن
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اﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت واﻷدﻳ ــﺎن .وان ﻟ ــذﻟك ﻟﻳ ــدﻓﻊ إﻟ ــﻰ ﺗ ــﺄﺛر اﻟﻣﻧظ ــور اﻟﻬﺑرﻣﺎﺳ ــﻲ ﻣ ــﺛﻼ اﻟ ــذي ﻳ ــدﻋﻲ أن اﻟﺗﻧ ــوﻳر ﻣ ــﺎ ﻳـ ـ ازﻝ
ﻣﺷروﻋﺎ ﻏﻳر ﻧﺎﺟز ،37وان ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ طﻠب ﺗﻧوﻳر ﺧﺎص ﺑﻌﺻر «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣﺔ».38
ﻏﻳر إن ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻟذي ﻗـد ﻳﺑـدو ﻣﻐرﻳـﺎ ﻳطـرح ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﺻـﻌوﺑﺗﻳن ﻣﺗﺿـﺎﻓرﺗﻳن :ﻧظرﻳـﺔ وﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ذات
اﻟوﻗــت :اﻷوﻟــﻰ ﻫــﻲ اﻟﻘﺑــوﻝ ﺑﺎﻟﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻟﻠﺗﻧــوﻳر ،وﺗﺣوﻳــﻝ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ إﻟــﻰ ﻣﺑــدأ ﻧظــري ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ

رﻓــض إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺷــك ﻓــﻲ وﺟﺎﻫــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻷﻧ ـوار .وﻟﻛــن ﻻن ﻫﻛــذا ﻗــوﻝ إﻧﻣــﺎ ﻫــو دﻋــوة إﻟــﻰ ﺗﻌﻣــﻳم اﻟﻧﻣــوذج

اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻟﻠﺗﻧــوﻳر ﻓﺎﻧــﻪ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﺣﻛﻣــﺎ أن ﻳﻔــﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟــﺔ ،وذﻟــك اﻋﺗﺑــﺎ ار ﻟﺟدﻳــﺔ اﻟﻧﻘــد اﻟــذي ﺑــﻳن ﺣــدود
اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﻳﺔ ﻗـﻳم اﻟﺗﻧـوﻳر ذاﺗﻬـﺎ ﻫـذا أوﻻ ،وﺛﺎﻧﻳـﺎ ﻻن اﻟواﻓـدﻳن إﻟـﻰ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻣﻌﺎﺻـرة إﻧﻣـﺎ
ﻳﺣﻣﻠون ﻗﻳﻣﺎ أﺧرى ﻟـم ﻳﻌـد ﺑـﺎﻻ ﻣﻛـﺎن إﺑﺎدﺗﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ﻓﻌـﻝ اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻲ ،وﻻ ﻫـﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﻘﻧـﻊ ﺑـﺎﻋﺗراف
ﻣﺗﻌــﺎﻝ ﺑﻬــﺎ ،ﺑــﻝ ﺗطﻠــب اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻲ «اﻟﻌــﻳش اﻹﻧﺳــﻲ اﻟﺟدﻳــد» واﻗﺗﺳــﺎم اﻟﺛــروات ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو أﻛﺛــر إﻧﺻــﺎﻓﺎ،

ٕواﺷـراك اﻟﺟﻣﻳــﻊ ﻓــﻲ اﺧﺗﻳــﺎر ﻧﻣــط «اﻟﻌــﻳش اﻟﻣﺷــﺗرك» اﻟﻣﻼﺋــم ﻟﻛــﻝ اﻟﺑﺷــر ،ﻟﺗﺷــﺎﺑك ﻣﻛوﻧــﺎت ﺣﻳــﺎة اﻟﺟﻣﻳــﻊ ﻓــﻲ

ﻫذﻩ «اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ» اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣﻬﺎ ﻛوﻛﺑﻧﺎ ،ﺑﻝ وﺑﻌض اﻟﻛواﻛب اﻟﻘرﻳﺑﺔ أﻳﺿﺎ.

وﻫ ــو ﻣ ــﺎ ﻳﻧ ــﺗﺞ ﻋﻣﻠﻳ ــﺎ ،وﻫ ــﻲ اﻟﺻ ــﻌوﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳ ــﺔ ،أن اﻟ ــدﻋوة إﻟ ــﻰ اﻟﺗﻧ ــوﻳر -ﺣﺳ ــب ﻫ ــؤﻻء -ﻻﺑ ــد أن ﺗﻛ ــون
«ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ» ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑدأ ،وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ «اﻟﺣرب ﻋﻠـﻰ» أﻋـداء اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟـذﻳن ﻻ أﻣـﻝ ﻓـﻲ
إﻗﻧﺎﻋﻬم أو اﺣﺗـواءﻫم ،ﻻن ﻫﻛـذا ﺣـرب إﻧﻣـﺎ ﺗﻛـون ،ﺣﺳـب دﻋـوى ﻧﺎﺷـري اﻷﻧـوار أوﻟﺋـك ،ﻣـن ﺟـﻧس «اﻟﺣـرب
اﻟﻌﺎدﻟﺔ» ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘدﻳم اﻟروﻣﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ واﻟوﺳﻳط اﻟدﻳﻧﻲ ﺗﺣدﻳـدا ،واﻟﺣـدﻳث اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎري ،واﻟﻣﻌﺎﺻـر

اﻟﻣﺗﺷﺎﺑك اﻷطﻳﺎف ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻘد؟.39
***
 -4ﻏﻳر أن ﻫﻧﺎك رؤﻳﺔ أﺧرى -ﻟﻌﻠﻬﺎ اﻷﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ -ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ -ﺗﻧوﻳر اﻟﺣداﺛـﺔ ﺗﺣدﻳـدا-
ﻗـد اﻧﺗﻬـﻰ ﺑﻛـﻝ ﺗﻠوﻳﻧﺎﺗـﻪ وطﻧﻳـﺎ واروﺑﻳـﺎ وﻋﺎﻟﻣﻳـﺎ ،وأن اﻟﺟﻣﻳـﻊ ﻗـد أﻧﺟـزوا اﻟﺗﻧـوﻳر ،ﻛـﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﺧﺻــوص

اﻟــذي ﻳﻌﻧﻳــﻪ ،ﻷﻧــﻪ ﻻ وﺟــود ﻟﺗﻧــوﻳر ﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ واﺣــد ،إﻧﻣــﺎ ﻫﻧــﺎك ﺗﺟــﺎرب ﺗﻧوﻳرﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻣﺗﻌــددة .أﻣــﺎ ﻟﺣظﺗﻧــﺎ

اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣدﻳدا ﻟﺣظﺔ اﻟﺧروج إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب إﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺗﻧـوﻳر ٕواﻣـﺎ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﻧـوﻳر
ﻹﻧﺷﺎء ﺗﻧوﻳر ﻣﺳﺗﺣدث.
أ -وﻧﺣن ﻳﻣﻛن أن ﻧﺗﺑﻳن ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑد أ ﻳطـوﻝ ﻗـﻳم اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻳﺔ ﻣـن ﺗﺣـوﻳر ﻟﺗﻛـﺎﻓﺊ ﻫﻛـذا
ﻣﺷروع ،وأوﻟﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟذي ﺗﻠﺧﺻﻪ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑداﻳﺔ ﻧص ﻛﺎﻧط اﻟﺗﻲ ﻧﻛرر ﻫﻧﺎ إﻳرادﻫﺎ:

«اﻟﺗﻧــوﻳر ﻫــو ﺧــروج اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﻗﺻــورﻩ اﻟــذي اﻗﺗرﻓــﻪ ﻓــﻲ ﺣــق ﻧﻔﺳــﻪ .وﻫــذا اﻟﻘﺻــور ﻫــو ﻋﺟــزﻩ ﻋــن

اﺳﺗﺧدام ﻋﻘﻠﻪ إﻻ ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﻣن إﻧﺳﺎن آﺧر .وﻳﺟﻠب اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ذﻧب ﻫذا اﻟﻘﺻـور ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﻳﻛـون
اﻟﺳــﺑب ﻓﻳــﻪ ﻫــو اﻻﻓﺗﻘــﺎر إﻟــﻰ اﻟﻌﻘــﻝ ،ﺑـﻝ إﻟــﻰ اﻟﻌــزم واﻟﺷــﺟﺎﻋﺔ اﻟــذﻳن ﻳﺣﻔزاﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌﻘــﻝ ﺑﻐﻳــر
ﺗوﺟﻳﻪ ﻣن إﻧﺳﺎن آﺧر« .ﻟﺗﻛن ﻟدﻳك اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻘﻠك» ذﻟك ﻫو ﺷﻌﺎر اﻟﺗﻧوﻳر».40
ﻓﻠﻘد ﻧﺗﺞ اﻟﺗﻧوﻳر ﻋن اﺑﺗﻛﺎر ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ﺗطﻠب ﻋﻣﻼ ﻫرﻣوﻧﻳطﻳﻘﻳـﺎ ﻣطـوﻻ ﺗوﺟـﻪ رﻓـض ﺳـﻠطﺔ اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس أﻧﺟ ـزﻩ اﻹﺻــﻼح اﻟــدﻳﻧﻲ أوﻻ وﺑﻌــض اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻣﺛــﻝ ﻫــوﺑز واﺳــﺑﻳﻧو از ﺛﺎﻧﻳــﺎ ورﺟــﺎﻝ اﻟــدﻳن
ﻣﺛــﻝ رﻳﺷــﺎر ﺳــﻳﻣون ﺛﺎﻟﺛــﺎ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺳــﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــﻣﻳر ﻛﻣــﺎ ﻓﻌــﻝ ذﻟــك ﻣــن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻟــوك وﺑﻳــﺎر ﺑﻳــﻝ وﻣــن
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اﻟﻣﻔﻛرﻳن ﻓوﻟﺗﻳر ﻗﺑﻝ أن ﻳﺻوغ ﻛﺎﻧط ﻓﻛرة اﻟواﺟب اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو إﻧﺳﺎﻧﻲ واﺿﺢ -اﻹرادة اﻟﺧﻳرة اﻟﻔردﻳـﺔ
اﻟﺗـﻲ ﻫــﻲ ﺣﻛﻣــﺎ إرادة ﻛﻠﻳــﺔ -دوﻧﻣــﺎ ﻋــودة ﻣﺑﺎﺷـرة إﻟــﻰ اﻟـدﻳن ،ﻣﻘﺗﻔﻳــﺎ ﺧطــﻰ روﺳــو اﻟــذي ﻛــﺎن ﻗــد وﺿــﻊ أﺳــس
اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟذاﺗﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ٕوارادة اﻟﺷﻌب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗد ﻋﺎﺿد ذﻟـك
رﻓض ﺳﻠطﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﺑﻔﺿﻝ ﺑﻳﻛون وﻏﺎﻟﻳﻠﻳو ودﻳﻛـﺎرت وﻟـوك وﻫﻳـوم إﻧﺗﻬـﺎء ﺑﺛـورة ﻛـﺎﻧط
اﻟﻧﻘدﻳ ــﺔ ،ﻓﻛﺎﻧ ــت ﺗﻠ ــك ﻣﺳ ــﺗوﻳﺎت ﺑﻧ ــﺎء ﻣﺑ ــدأ اﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟذاﺗﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌ ــددة .41وﻟﻛ ــن ﺣﺎﺿ ــر اﻟﻌﻠ ــوم اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﻧﺳب ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ دون ﻧﻔﻳﻬﺎ ،وﻳدﻋو إﻟﻰ ﺗﺧطﻲ ﻣﺟرد ﻧﻘد اﻟﺧ ارﻓـﺔ واﻟﺳـﻠطﺔ اﻟـذي وﺳـم
ﻋﺻــر اﻻﻧواروورﻳﺛــﻪ ﻧﻘــد اﻻﻳــدوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗـراث اﻟﺗﻧــوﻳري اﻟﻣﺎرﻛﺳــﻲ ،إﻟــﻰ ﺗﻔﻛﻳــك ﻛــﻝ اﻟﺳــﻠطﺎت وﻛــﻝ اﻟﺧطﺎﺑــﺎت،
واﻟﻰ ﻧﻘض اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗـت ﺧ ارﻓـﺔ إﻣﺑراطورﻳـﺔ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ٕواﻳـدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻬﺎ وﺳـﻠطﺗﻬﺎ ،ﻫـذا ﻧظرﻳـﺎ،
وﻟﻛن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﺟدﻳد ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻛذﻟك ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﻬﺎ روﺣﺎﻧﻳﺎ وﻣﺎدﻳﺎ.

ب -وﻳﻠﺣــق ﺑ ـذﻟك ﻣــﺎ ﻳﻌﺗﺑــر ﻓ ـﻲ اﻷﻏﻠــب ﻣــدار اﻟﺗﻧــوﻳر ذاﺗــﻪ :ﻧﻌﻧــﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗﻧــوﻳرﻳﻳن

ﻳﻘﺑﻠــون ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﻧــﺔ ﻣﻘﺻــدا ،وﻳﺗﻔﻘــون ﺣــوﻝ ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣــﺎ ﺳــﻣﺎﻩ ﻣــﺎﻛس ﻓﻳﺑــر «ﻧــزع ﺳــﺣر اﻟﻌــﺎﻟم»
و«ﺗرﺷــﻳد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﻪ» ،وﻣــﺎ ﻳ ـرﺗﺑط ﺑــذﻟك ﻛــم ﻧزﻋــﺔ دﻧﻳوﻳــﺔ ﻗرﻳﺑــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺳــﻣﺎﻩ ﻗــﺎي «اﻟوﺛﻧﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة» ،ﻓ ـﺎن
اﻟﺧــﻼف ﻳظﻬــر ﻋﻧــد ﺗﺧطــﻲ ذﻟــك إﻟــﻰ ﺗﺣدﻳــد ﺻــﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟــدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ،ﻓﺗﻛــون ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠــدﻳن
ﻋﻣوﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر ،واﻟـﺑﻌض ﻣﻌﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺻـب واﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻋـن اﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ،

ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻧد اﻻﻧﻘﻠﻳز ﻣﻧذ ﻟوك ،وﻓﻲ اﻟﺗﻧوﻳر اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن اﻗرب إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻣﻧـﻪ
إﻟﻰ ﻣﻌﺎداة ﺣﺗﻰ ﻣﺟرد اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ،او ﻫو ﺗﻧوﻳر ﻳظﻬر ﺟذرﻳﺎ وﻟﻛﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻣﻌﺗـدﻻ )ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻓـوﻟﺗﻳر اﻟـذي
ﻟم ﻳﻌﺎد اﻟﺑﺗﺔ اﻟدﻳن(.
وﻟــذﻟك ﺗﺗﺟﻠــﻰ ذات اﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻘﺿــﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟــدﻳن واﻟدوﻟــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗطــرح ﺑﻣﻧطــق اﻟﻔﺻــﻝ
اﻟﺟـذري ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻣﻌـﺎدي ﻟﻠﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳـﺔ ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗطـرح ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﻧﺣـو ﻓـﻲ اﻷﻏﻠـب ،ﻻ

ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗـ ار اﻻﻧﻘﻠﻳﻛﺎﻧﻳـﺔ ،اﻟﺗـﻲ رﺑطـت ﺑـﻳن اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ واﻟﻌﺎﻫـﻝ ،وﻻ ﻓـﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳـﺎ اﻟﺑروﺗﺳـﺗﺎﻧﺗﻳﺔ اﻟﻠوﺛرﻳـﺔ أو اﻟﻛﺎﻟﻔﻧﻳـﺔ
أو ﻏﻳرﻫﺎ ،اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑن ﻛﻧﺎﺋس ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻬﻳﻣﻧﺔ روﺣﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ.
أﻣ ــﺎ اﻟﻳ ــوم ﻓﺈﻧﻧ ــﺎ ﺑﺻ ــدد ﻣﻌﺎﻳﺷ ــﺔ ﺗﻛ ــون ﻣ ــﺎ ﺳ ــﻣﺎﻩ ﻫﺎﺑرﻣ ــﺎس «ﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺎت ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد ﻋﻠﻣﺎﻧﻳ ــﺔ» 42ﻓ ــﻲ اﻟﻐ ــرب
اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ،وﻫــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﺗﻘﺑــﻝ ﺑﺗﻌــﺎﻳش اﻟﺗﺻــورات اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم وﻟﻺﻧﺳــﺎن وﻟﻠﺣﻳــﺎة واﻟﺗﺻــورات اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ
ﻟﻬــﺎ دوﻧﻣــﺎ أﻓﺿــﻠﻳﺔ ﻟﻠواﺣــدة ﻋﻠــﻰ اﻷﺧــرى ،وذﻟــك ﻻن اﻟﻌﻠــم اﻟﺣــدﻳث ﻟــم ﻳﻌــد ﻳﻌﺗﺑــر اﻟﻣرﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﺷــﻲء ﻛﻣــﺎ

ﻳﻌﺗﺑــر دﻋــﺎة اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟرادﻳﻛــﺎﻟﻲ ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة ﺗﺷــﻣﻝ اﻟﺟﻣﻳــﻊ .أﻣــﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺻــﺎرﻣﺔ ﻓﻘــد أﺻــﺑﺢ ﻣــن
اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻪ أﻧﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺧﺻوص ﻫو ﺗﺎرﻳﺦ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛـن ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣﻳﻣﻬـﺎ ﺑـﻳس ﻋﻠـﻰ
ﺑﻘﻳــﺔ أﻧﺣــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم ،43اﻟﺗوﺣﻳــدي اﻟﻳﻬــودي ﻣﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑــﻝ وﺑﻌــض اﻟــدﻳﺎﻧﺎت اﻟدﻧﻳوﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ اﻟﻬﻧدوﺳــﻳﺔ
ﻛذﻟك .
ت -وﻳﻣﻛن أن ﻧﻘوﻝ ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻋن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ اﻋﺗﻘدﻧﺎ أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻧﺎﻓﻠـﺔ ،ﺑﻌـد ﺻـدور ﻛـﻝ

إﻋﻼﻧﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻷﻣﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﻘـرن
اﻟﻌﺷرﻳن واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛﻣﻠت ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣن ﻗﺎﻋـدة ﺳـﻠوك ﺑراﻏﻣﺎﺗﻳـﺔ اﺑﺗﻛرﻫـﺎ اﻟﺑروﺗﺎﺳـﺗﻧﺗﻳون ﻣﺛـﻝ ﻟـوك وﺑﺎﻳـﻝ
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واﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ﻣﺛﻝ ﻓوﻟﺗﻳر واﻟﻳﻬود ﻣﺛﻝ ﻟﻳﺳـﻧﻎ وﻣﻧدﻟﺳـون ﻟﻠﺗﺳـوﻳﻎ اﻟﻧظـري ﻟﻠﺧـروج ﻣـن اﻟﺧـروب اﻷﻫﻠﻳـﺔ اﻟﻌﻘدﻳـﺔ،
إﻟــﻰ ﻗﺎﻋــدة ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﺗﺷــرع اﻟﺗﻌــدد اﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ واﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻛــذﻟك44؛ ﻓــﺈذا ﺑﻧــﺎ ﻧﺷــﻬد اﻧﺑﻌــﺎث أﻛﺛــر اﻟﻧزﻋــﺎت
اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ واﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ،واﻟﺟﻬوﻳﺔ ،ﺗﻌﺻﺑﺎ وﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻏﻳـر ﻣﺳـﺑوق .وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌﻳـد إﻟـﻰ
ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻗﺎطﺑــﺔ ﻗﺿــﺎﻳﺎ ﺣرﻳــﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﺗﻌﺑﻳــر واﻟﺿــﻣﻳر  -ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻐــرب اﻷوروﺑــﻲ واﻷﻣرﻳﻛــﻲ

اﻟــذي اﻋﺗﻘــد اﻧــﻪ ﻗــد ﺣــﻝ ﻧﻬﺎﺋﻳــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺿــﻼت ،ﻓــﺈذا ﺑــﻪ ﻳواﺟــﻪ ﻋﺻــر ﺧﺻــوﻣﺎت دﻳﻧﻳــﺔ ﺟدﻳــدٕ ،وارادة ﺗﻧظــﻳم
ﺛﻳوﻗراطﻲ ﻟﻛﻝ اﻟﺷﺄن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .-وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ  -ﻗﻳم اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺎود
اﻟﻧظ ــر ﻓﻳﻬ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻧﺗﻬ ــﺎء اﻟﺗﺟ ــﺎرب اﻟﻛﻠﻳﺎﻧﻳ ــﺔ اﻟﻔﺎﺷ ــﻳﺔ واﻟﻧﺎزﻳ ــﺔ واﻻﺷ ــﺗراﻛﻳﺔ واﻟﻌﻧﺻـ ـرﻳﺔ ،ﻣ ــﻊ دوام ﻣﻌﺿ ــﻼت
اﻟﺗﺻ ــورات اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ــﺔ واﻟﻼﻫوﺗﻳ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ ،زﻳ ــﺎدة ﻋﻠ ــﻰ دوام «اﻻﺳ ــﺗﺑداد اﻟﺷـ ـرﻗﻲ» ،ذات راﻫﻧﻳ ــﺔ ﺷ ــدﻳدة .وﻫ ــو ﻓ ــﻲ
ﺗﻘــدﻳرﻧﺎ ﻣــﺎ ﻳﻌطــﻲ وﺟﺎﻫــﺔ ﻣﺳــﺗﺟدة ﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻣﺛــﻝ اﻟﻔﺿــﺎء اﻟﻌﻣــوﻣﻲ ،أﺻــﺑﺣت ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت وطﻧﻳــﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ

)وﺟود اﻟﻣﻧﺗدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻌوﻟﻣﻳﺔ أو اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ( ﺗﺗﻌﻠق ﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ﺑﻣـﺎ ﻫـو ﺳﻳﺎﺳـﻲ واﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ-
اﻗﺗﺻــﺎدي وﻛــذﻟك رﻣــزي-روﺟــﺎﻧﻲ ،ﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ أدوات ﺗﻧــوﻳر ﻣﺳــﺗﺄﻧف ﻻﺑــد ﻣــن ﺗوﺳــﻠﻪ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻣــﺎ ﺳــﻣﺎﻩ
ﻫﺎﺑرﻣﺎس« 45اﻟﺗﻬﺟﻳن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ» ﻟﺑﻘﻳﺔ أﻧواع اﻟﺗﺻورات ﻟﻣﺎﻫﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن.
ﻏﻳر أﻧﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻳوم ﺗﺧطﻲ ﻣﺣدودﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ ذاﺗﻬـﺎ -اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﺷـﺑث ﺑﻬـﺎ ﻫﺎﺑرﻣـﺎس -ﺑﻘﻳﻣـﺔ اﻻﺳﺗﺿـﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻛﺎﻧط أﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻣﺣﺗﺷـم ﻟﺣـﻝ ﻣﻌﺿـﻠﺔ وﺿـﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ/اﻟﻐرﻳـب ﺣـﻼ أﺧﻼﻗﻳـﺎ وﺣﻘوﻗﻳـﺎ ﻓـﻲ

ذات اﻟوﻗــت ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن أن ﻧﺟــدﻩ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﺎت درﻳــدا ﻣــﺎ ﺑﻌــد 1990م ،ﻫــذا إﻟــﻰ ﺣــد ﺗﻔﺿــﻳﻝ ﺻ ـرﻳﺢ ﻓــﻲ

اﻟﻛﺗﺎب اﻟـذي أﺻـدرﻩ ﺑﺎﻻﺷـﺗراك ﻣـﻊ ﻫﺑرﻣـﺎس ﺣـوﻝ  9/11ﻟﻠﻘﻳﻣـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻟـﺑﻌض ﻧﺻـوص
ﻓــوﻟﺗﻳر ﻓ ـﻲ اﻟﻣﻌﺟـــم اﻟﻔﻠﺳـــﻔﻲ ﻣﻌﺗﺑ ـ ار أن «اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ اﺳﺗﺿــﺎﻓﺔ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑــﺔ -ﻣﺷــروطﺔ »-ﺑﻳﻧﻣــﺎ اﻟﻣﻧﺷــود
اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣرﺳﻠﺔ وﻻ ﻣﺷـروطﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﺗـوﻓرﻩ ﻏﻳـر ﻧزﻋـﺔ ﻛوﺳـﻣوﺑوﻟﺗﻳﺔ ﺟذرﻳـﺔ ﺗﻘطـﻊ ﻣـﻊ «اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳـﺔ
اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ» ،ﻫﻲ «ﻋوﻟﻣﺔ ﻣﻧﺷودة».46
ث -أﻣ ــﺎ ﻋ ــن اﻟﻣﻌﻘوﻟﻳ ــﺔ ﻓﺈﻧﻧ ــﺎ ﻧﺣﺗ ــﺎج ﻋﻘﻼﻧﻳ ــﺔ ﺟدﻳ ــدة ،ﻧﻣوذﺟﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ اﺳ ــﺗﺟد ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻌﻠ ــوم واﻟﺗﻘﻧﻳ ــﺎت،

وﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ أرﺳــﺗﻪ ﺛــورات اﻟﻔﻳزﻳــﺎء واﻟرﻳﺎﺿــﻳﺎت واﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،ﻣــن ﻗــﻳم ﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﺟدﻳــدة ﺗﺟﻌــﻝ ﻣواﺻــﻠﺔ

اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ وﻓق ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺗﺟرﻳﺑـﻲ أو اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ وذﻟـك ﻷن ﻗﻣـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻘوﻟﻳـﺔ وﻫـﻲ
«اﻵﻟﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ اﻟﻧﻳوطوﻧﻳﺔ» ﺗﺑدو اﻟﻳوم ﻗﺎﺻرة ﻋن اﻻﺿطﻼع ﻧظ ار ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟدﻳد «ﻋﺎﻟم اﻳﻧﺷﺗﺎﻳن وﺻـﺣﺑﻪ»،
اﻟذي ﻳﺳﺗﻠزم ﻋﻘﻼﻧﻳـﺔ ﻻ ﺗرﻫـب اﻟﻼﻋﻘﻼﻧـﻲ ذاﺗـﻪ )ﻣﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ اﻷﻫـواء واﻟﻌواطـف واﻟرﻏﺑـﺎت واﻟﻣـرض واﻟﺟﻧـون
واﻟﺧ ارﻓــﺔ( ﺑــﻝ ﺗدﻣﺟ ـﻪ ﺿــﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻗــﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ اﻟظــﻝ اﻟــذي ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻣﺣﻳــﻪ اﻟﻧــور ﻣﺣ ـوا

ﻧﻬﺎﺋﻳ ــﺎ ،وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﻻﺑ ــد ﻣ ــن إﻧﺎرﺗ ــﻪ ﻟﻠﺧ ــﻼص ﻣ ــن ﻣﻔﺎﻋﻳﻠ ــﻪ اﻟﺗدﻣﻳرﻳ ــﺔ وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﻣﻛﻧﺗﻧ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ اﻟﻌﻠ ــوم اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﻫ ــذا أوﻻ ،وﺗﺗﺧﻠ ــﻰ ﺛﺎﻧﻳـــﺎ ﻋ ــن رﻓ ــض اﻟﺣ ــس اﻟﻣﺷ ــﺗرك ،ﺑ ــﻝ ﺗﺳ ــﺗﻌﻳد ﺑﻌﺿ ــﺎ ﻣ ــن ﺗﻘ ــدﻳر ﺑﻌ ــض
اﻟﺗﻧوﻳرﻳﻳن اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﻳن ﻟﻠﺧﺑرﻳﺔ ،ﻓﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻋﻘﻝ اﻟﻣﻌـﻳش ،واﻟﻔﻌـﻝ اﻟﻔﻧـﻲ ،وﻋـﺎﻟم اﻟﻔوﺿـﻰ ﻋﻳﻧـﻪ ،ﺑـﻝ واﻟـدﻳﻧﻲ
ذاﺗ ــﻪ ﻟﺗﻌ ــوض اﻟﺣ ــرب اﻟﺗﻧوﻳرﻳ ــﺔ اﻟﻛﻼﺳ ــﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧ ــﻲ ﻓﺗﺗﺣ ــوﻝ ﻣ ــن ﻋﻘﻼﻧﻳ ــﺔ ﺗﺷ ــﺗرك ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺗﻬ ــﺎ ﻣ ــﻊ
ﺧﺻﻣﻬﺎ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن ﺟﻧوﻧﻪ ،إﻟﻰ أﺧرى ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻫـذا اﻷﺧﻳـر ،وﺗﺧﻠـﻳص اﻟﻧـﺎس ﻣﻧـﻪ
ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻼج واﻟﺗﺣﻳﻳد ،وذﻟك ﻟوﻋﻳﻬﺎ اﻟﺣﺎد ﺑﺎن ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻳﻪ ﻻﻋﻘﻼﻧﻳﺎ ﻓﻳﻧﺎ ،ﻓﻳـﻪ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻣﻛـن اﺟﺗﺛﺎﺛـﻪ ،ﺑـﻝ ﻣـﺎ
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ﻻ ﻳﻣﻛن إﻻ اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﻪ واﻟﺳﻌﻲ إﻟـﻰ اﻟﺣـد ﻣـن أﺧطـﺎر اﻧﻔﻼﺗـﻪ .إﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻘﻼﻧﻳـﺔ ﻗـد ﺗﺣوﻟـت ﻣـن اﻟﻧﻘـد ،ﺷـﻌﺎر
ﻋﺻـر اﻟﺗﻧــوﻳر ﻛﻣــﺎ ﻗــﺎﻝ ﻛــﺎﻧط ،إﻟــﻰ اﻟﻧﻘــد اﻟــذاﺗﻲ ﻟﻠﻌﻘــﻝ ﻛﻣـﺎ ﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ إﻧﺗــﺎج ﻋﻧــد ﻧﻳﺗﺷــﻪ وﻫﻳــدﻏر ﻓــﻲ ﻧﻘــدﻫﻣﺎ
ﻟﻠﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ،وﻋﻧد ﻣدرﺳـﺔ ﻓرﻧﻛﻔـورت ﻓـﻲ ﻛﺳـﻔﻬﺎ ﺑﻔـض ﻧزﻋـﺎت اﻟﻌﻘـﻝ إﻟـﻰ اﻟﻬﻳﻣﻧـﺔ ،وﻓـﻲ ﻛﺷـف ﻓوﻛـو ﻻرﺗﺑـﺎط
اﻟﻌﻘــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻼﻋﻘــﻝ ،وأﺧﻳـ ار ﻓــﻲ ﺗﻔﻛﻳــك درﻳــدا ﻟﻛــﻝ اﻟﻣرﻛزﻳــﺎت وﻟﻛــﻝ اﻷﻗـواﻝ ﺗﺣرﻳـ ار ﻟﻠﻌﻘــﻝ ﻣــن ﻛــﻝ

ﻣرﺟﻌﻳﺔ دﻋﻳﺔ ،إﻧﻣﺎ ﻛﻝ ذﻟك ﺗﻧوﻳﻊ ﻋﻠﻰ ذات ﻣﺷروع اﻟﺗﻧوﻳر وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻛﺛر ﺟذرﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟﺣدﻳث.

وﻳﻠﺣــق ﺑــذﻟك ﻛوﻧﻬــﺎ ﻋﻘﻼﻧﻳــﺔ ﺗواﺻــﻠﻳﺔٕ :واﻧﻧــﺎ ﻟﻧﻌﺗﻘــد أن ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ )اﻟـواب( ،إﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺑﻌــض
ﺗﺟﺳﻳم ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻳﺗﺧطﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،47وان اﻟواب إﻧﻣﺎ ﻫو أداة ﺗﻧوﻳر ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ وﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻧظـ ار وﻋﻣـﻼ،

ﻓﻬو ﻳﻣﻛن أن ﻳﻧﺟز ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻳد اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌـﺎء ،ذات ﻣـﺎ أﻧﺟـز ظﻬـور اﻟﻠﻐـﺔ أوﻻ ،واﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺎ واﻟطﺑﺎﻋـﺔ
ﺛﺎﻟﺛـــﺎ واﻟﺻــورة راﺑﻌـــﺎ ،وﻟﻛــن ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺟﻣــﺎﻋﻲ )ﻛــﻝ اﻟﻘــﺎدرﻳن ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ( وﻣﻔﺗــوح )ﻻ ﺗﻌوﻗــﻪ اﻟﺣــدود
اﻟﺟﻐراﻓﻳ ــﺔ ،وﻳﻣﻛﻧ ــﻪ داﺋﻣ ــﺎ ﺗﻔ ــﺎدي آﻟﻳ ــﺎت اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﺣدﺛﺔ ،ﺑﺎﺑﺗﻛ ــﺎر اﻟﻣﺷ ــﺗﻐﻠﻳن ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻓﻧ ــون ﻛﺗﺎﺑ ــﺔ ﺗﻛـ ــﺎﻓؤ
اﻻﺿطﻬﺎد زﻣن اﻟواب( وﺳرﻳﻊ )اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﺗواﺻﻝ( .ﻓﺗﻛون ﻫذﻩ اﻵﻟﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗـت ﺗﺣﺻـﻳﻼ وﺗﺑـﺎدﻻ
وﺗﺿـﺎﻣﻧﺎ وﻧﺿــﺎﻻ ﺿــد ﻗــﻳم اﻹظــﻼم اﻟﻘدﻳﻣــﺔ أو اﻟﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ،وﻟــذﻟك ﻓﻬــﻲ ﺟــزء ﻣــن اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺷــودة ﻟﻠﺗﻧــوﻳر
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
ج -أﻣﺎ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣرﻛزﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣﺷـروع اﻟﺗﻧـوﻳر اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻲ ﻓـﻼ ﻧﺳـﺗطﻳﻊ ﺑﻳﺳـر اﻟﻳـوم اﻟﻘﺑـوﻝ

ﻧظر إﻟـﻰ ﻋدﻳـد اﻻﻋﺗﺑـﺎرات :أوﻟﻬـﺎ ارﺗﺑـﺎط ﻓﻛـرة اﻟﺗﻘـدم ﺑﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻟﻠﺗـﺎرﻳﺦ ﻣرﻛزﻳـﺔ ﻏرﺑﻳـﺔ ،ﻻ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﻬﺎ ،48ا
ﻳﻣﻛــن ﺗﻌﻣﻳﻣﻬــﺎ إﻻ ﻗﺳ ـ ار أي ﺑــﺎﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﺗوﺣﻳــد اﻟﻌﻧﻳــف اﻟــذي ﺧﺿــﻊ ﻟــﻪ اﻟﻌــﺎﻟم ﻣﻧــذ ﻧﺷــوء «ﻧﺳــق اﻻﻗﺗﺻــﺎد-
اﻟﻌــﺎﻟم» ،اﻟﻣ ـزاﻣن ﻟﺑــداﻳﺎت اﻟﺣداﺛــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر .وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ ﺻــدورﻫﺎ ﻋــن ﺗﻳوﻟوﺟﻳــﺎ ﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ

ﻣﻌﻠﻣﻧـﺔ ﺗرﻳــد ﺗﺣﻘﻳـق «ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟــرب» ﺑـﻳن اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳن ،إذا اﺳـﺗﻌﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣرﺟﻌﻳــﺔ اﻻوﻏﺳــطﻳﻧﻳﺔ ،ﻓﻳﻛـون اﻟﺗﺳــﻠﻳم ﻏﻳــر
اﻟﻧﻘدي ﺑﻬﺎ ﻗﺑوﻻ ﺑﺗﻌﻣـﻳم ﻫـذﻩ اﻻﺳـﻛﺎﺗوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﻧـﺔ ،واﻟﺣـﺎﻝ أﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣوﺿـﻊ ﻧﻘـد ﻣﻧـذ اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر
ﻣن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋدة .وﺛﺎﻟﺛﺎ ﻟﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ اﻟﻣﻔرط ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻧﺎس ،رب ﺗﻔﺎؤﻝ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻣواﺻـﻠﺔ اﻹﻳﻣـﺎن ﺑـﻪ
ﺑﻌــد ﺗﺟــﺎرب اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎر واﻟﺣــروب وﻓﺷــﻝ ﻧﻣــﺎذج اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠــدان اﻟﺟﻧــوب واﻟﻛـوارث اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ
واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻌﺎﻟم ،اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠﻲ ﻟﻧﺎ اﻟظﻠﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻷﻧوار دﻓﻌﻬﺎ ،وﻟﻌﻝ ذﻟـك ﺑﻌـض ﻣـﺎ

ﻳﻔﺳر ﺗﻌوﻳض ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﺑﻔﻛرة «اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗدﻳﻣﺔ» اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌـﻳن اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﺑﺷـري
واﻟﺗﺟ ــﺎرب اﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ واﻟﻣﻌطﻳ ــﺎت اﻟﺑﻳﺋﻳ ــﺔ ﻣﺛﻠﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن ذﻟ ــك اﻟﻣﻔﻛ ــر وﻋ ــﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد اﻟﻬﻧ ــدي أﻣﺎرﺗﻳ ــﺎ ﺻ ــن ﻣﻧ ــذ
ﻣﻧﺗﺻف ﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ.49
ح -وان ذات اﻷﻣ ــر ﻟﻳ ــدﻓﻊ إﻟ ــﻰ ﺗ ــدﺑر ﺑ ــؤرﺗﻲ ﻣﺷ ــروع اﻷﻧـ ـوار ﻧﻌﻧ ــﻲ اﻻﺳ ــﺗﻛﻣﺎﻝ واﻟﺳ ــﻌﺎدة ،وذﻟ ــك ﺑﺿ ــرورة
ﻣراﺟﻌــﺔ طوﺑﺎوﻳــﺔ ﻣﺛــﺎﻝ اﻻﺳــﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟــذي اﻣــن ﺑــﻪ ﻛــﻝ ﻋﺻــر اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو طﻔــوﻟﻲ ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــد

ذﻟــك ﻋﻧــد روﺳــو ﻣــﺛﻼ ،وﺗﺑﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﺗﻌــدﻳﻝ «ﻣطﻠــب اﻟﺳــﻌﺎدة» اﻟــذي ﺟﻌﻠــﻪ ﻋﺻــر اﻟﺗﻧــوﻳر ،ﻷوﻝ ﻣ ـرة ،ﻣطﻠﺑ ـﺎ
ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺎ )دﻧﻳوﻳﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﺣﻘق ﻓﻲ «ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻧﺎس» دون اﻧﺗظﺎر «ﻣدﻳﻧﺔ اﻟرب» اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳـﺔ أو اﻟﺑروﺗﺳـﺗﺎﻧﺗﻳﺔ

أو ﻏﻳرﻫــﺎ (...وﻋﻣوﻣﻳــﺎ ﻳﻬــم اﻟﺟﻣﻳــﻊ )دﻳﻣوﻗراطﻳــﺎ( ،50إذ ﻫــو ﻗــد ﺗﻌﻠــق ﻷوﻝ ﻣ ـرة ﺑﺎﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻻ
ﺑﻬﺗﺎﻧــﺎ ،وﻟﻛــن ﻣطﻠــب اﻟﺳــﻌﺎدة اﻟﻳــوم أﻛﺛــر ﺗﻌﻘﻳــدا ﻣﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺗﺻــور ﻋﺻــر اﻟﺗﻧــوﻳر إذ ﻫــو ﻳ ـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ
10

وﺑﺎﻟﺣرﻳــﺔ وﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ وﺑﺎﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت ،وﻳﺗﻌــﻳن اﻟﺗﻣﺳــك ﺑــﻪ ﺿــدا ﻋــن ﻛــﻝ اﻟﺗــوﺣش اﻹﻣﺑ ارطــوري
اﻟــذي ﻳرﻳــد إﻗﻧــﺎع اﻟﻛﺎﻓــﺔ ﺑﺎﻻﻛﺗﻔــﺎء ﺑﻣﺟــرد «اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻘــﺎء» واﻟﻛــف ﻋــن طﻠــب «ﺣﺳــن اﻟﻌــﻳش» ﺣﺳــب
ﻣﻧظور ﻫوﺑزي ﺻﻣﻳم.
خ -ﻗﻳﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ذاﺗﻬــﺎ :إذ أﻧﻧــﺎ ،وان ﻛﻧــﺎ ﻟــم ﻧﺧــرج ﺑﻌــد ﻧﻬﺎﺋﻳــﺎ ﻣــن اﻟــداﺋرة اﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠــت اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــدار ﻛــﻝ

ﻧظر وﺑﺣث ،ﻗد أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧدرك ﺣﺎﻟﻳﺎ أﻧﻧﺎ إﻧﻣﺎ ﻧﺣﺗـﺎج اﻟﻳـوم ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻠـﺢ إﻟـﻰ ﺗﺣدﻳـد ﻣـﺎ «ﻳﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن اﻟﻧـﺎس
ﺟﻣﻳﻌـ ــﺎ» ،وﻳﺳـ ــوغ ﺑﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ ﺗﻌـ ــﺎﻳش «ﺳـ ــﻛﺎن اﻟﻘرﻳـ ــﺔ اﻟﻛوﻧﻳـ ــﺔ» اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﻳن اﻟـ ــذي ﻳﻌرﻓـ ــون أﻧﻬـ ــم ﺟﻣﻳﻌـ ــﺎ ﻣـ ــن
«اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن» ،وان ﻋﻠﻳﻬم أن ﻳﻘﺑﻠوا ﻛوﻧﻬم ﻛذﻟك ،وﻛون اﻟﺣﺎﻝ ﺣﺎﻟﻬم إﻧﻣﺎ ﻫﻲ «ﺣﺎﻝ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ» إﻟﻰ اﺟـﻝ ﻏﻳـر
ﻣﻌﻠ ــوم ،ﺑﻔﻌ ــﻝ ﻣ ــﺎ أﺻ ــﺑﺣﻧﺎ ﻧﻣﻠ ــك ﻣ ــن وﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟ ــدﻣﺎر اﻟﺟﻣ ــﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘﺻ ــود ﻛﻣ ــﺎ ﻏﻳ ــر اﻟﻣﻘﺻ ــود ،ﻣﻣ ــﺎ ﻳﺟﻌ ــﻝ
«اﻟﻛﺎرﺛــﺔ اﻟﻣﺣدﻗــﺔ» أﻛﺛــر اﻵﻓــﺎق اﺣﺗﻣــﺎﻻ .وﻧﻌﺗﻘــد أن اﻟــوﻋﻲ ﺑـذﻟك ﻟﻬــو ﻣﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺗﻠﻣﺳــﺎ ﻟﺳــﺑﻳﻝ ﺑﻧــﺎء

ﻧزﻋــﺔ إﻧﺳــﻳﺔ ﺟدﻳــدة ﻫــﻲ ﻛﻠﻳــﺔ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑــر أﻧﻬــﺎ إﻧﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻘﺑــﻝ ﺑﺣــدود ﻣﻌرﻓﺗﻬــﺎ ﻻ ﺑﻼﺗﻧﺎﻫﻳﻬــﺎ،
وﺑﻛــون أﺳــﺎس ﻓﻌﻠﻬــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻛــون اﻻﻟﺗـزام ﺑــﺎﻷﻣر اﻟﺷــرطﻲ ،ﻻ ﺑــﺎﻷﻣر اﻟﻘطﻌــﻲ اﻟــذي ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳؤﺳــس
اﻳﺗﻳﻘــﺎ ﻟﻌﺻـرﻧﺎ ،اﻟــذي ﻳﻌــﻳش ﻋﻠــﻰ ﺷــﻔﺎ ﻫﺎوﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺳــﺗدﻳم ،ﺑﻔﻌـﻝ ﻋﺷــﻘﻪ اﻟﻣﺧــﺎطرة ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣرﺿــﻲ.
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻻﺑد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣـن اﺳـﺗﺣداث ﻣﻔﻬـوم ﺟدﻳـد ﻟﻺﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻳﻛـﺎﻓﺊ اﻟﺗﺻـور اﻟﻣﻧﺷـود ﻟﻠﺗﻧـوﻳر اﻟﻛـوﻛﺑﻲ .وﻫـذﻩ

اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﺣــدﻫﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺣداث ﻛوﻧﻳــﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﺗﺣــﻳط ﺑﺎﻟﻧــﺎس ﺟﻣﻳﻌـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﺎﺿـــرﻫم ﺑﺿــﻣﺎن ﺣﻘﻬــم
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣطﻠــق ،وﺑﺈﻧﺻــﺎف ﻣﺎﺿــﻳﻬم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻛوﻧﻳــﺔ ﻻ ﺧﺻوﺻــﻳﺔ
ﻣﺣﻠﻳﺔ ،إﻧﻣﺎ اﻟﻛوﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻧﺷـودة ﻟﻳﺳـت ﻣﺟـرد ﻛﻠﻳـﺔ ﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﺑـﻝ ﻫـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﺣﻳـوي واﻟﻣﻳـراث اﻟرﻣـزي،
واﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ ﺗﻧوع أﺷﻛﺎﻟﻪ.
ق-ﻫﻲ ﻛوﻧﻳﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑـﻳن ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻧـﺎس ،ﻧﻌﺗﻘـد أﻧﻬـﺎ ﻛﺄﻧﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﻌﻳد ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣـن اﻷﻧﺣـﺎء اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟرﺷـدي
«ﻟﻠﻌﻘــﻝ اﻟﻛﻠــﻲ» اﻟــذي ﻳﻬــم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌــﺎء ،51وﻻ ﻳﺧــرج ﻣــن داﺋرﺗﻬــﺎ إﻻ ﻣــن ﻻ ﺗﺗــوﻓر ﻟدﻳــﻪ اﻟﺣــدود اﻟــدﻧﻳﺎ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻻن ﺗﺣﻳط ﺑﻛﻝ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻻﺗﻧﻳﺔ ،دون ﺗﻌـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳﺳـﻣﻰ ﻓـﻲ
ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺑداﺋﻳﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﻠﻔـﺔ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ ،ﺣﻛﻣـﺎ وﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت،
ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ داﺧﻝ ﻛﻠﻳﺗﻬﺎ.
***
وﻧﺣن ﻧﻌﻲ ﺗﻣﺎم اﻟوﻋﻲ أن ﻣﺎ ﻧﻘدم ﻫﻧﺎ ﻗد ﻳﺷـﺑﻪ «طـوﺑﻰ» ،وﻟﻛﻧﻧـﺎ ﻧﻌﺗﻘـد أﻧﻧـﺎ إﻧﻣـﺎ ﻧﺗﺑـﻳن ﻣـﻊ آﺧـرﻳن ﻳﺳـﻠﻛون
ذات اﻟﺳــﺑﻳﻝ ،ﻣﻼﻣ ـﺢ ﻫﻛــذا ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻓﻳﻣــﺎ ﻗﻠﻧــﺎ اﻧــﻪ ﺑــدا ﻳطــوﻝ ﻗــﻳم اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ ﻣــن ﺗﺣــوﻳر ﻋﻣﻳ ـق ﻧﺗــﺎج

ﻣراس اﻟﻧﺎس وﻧظرﻫم ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷرﻳن .وذﻟك ﻣﺎ ﻳﺑرر اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﺳـﺗﺋﻧﺎف ﺑرﻧـﺎﻣﺞ

اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ،ﻹﻧﺷــﺎء آﺧــر ﻣﺳــﺗﺣدث ﻳﻼﺋــم ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻋﺻــر «اﻟﻘرﻳــﺔ اﻟﻛوﻧﻳــﺔ» ،ﺑــﺎن ﻳﻛــون ﻋﻠــﻰ ﺑﻳﻧــﺔ ﻣــن
اﻧــﻪ ﻻﺑــد أن ﻳﻛــون ﺗﻧــوﻳ ار ﻳﻧﺑــﻊ ﻣــن ﻣﻧــﺎرات ﻣﺗﻌــددة ﻻ ﻣــن ﻣﻧــﺎرة واﺣــدة ،وﻻ ﻳﺳــﺗﻘطب ﻓﻳــﻪ ﻣﻧﻳــر واﺣــد ﻓﻌــﻝ
اﻟﺗﻧوﻳر ،ﺑﻝ ﻳﻛون اﺳﺗﻧﺎرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻐﻣر اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌﺎ ،وﺗﻧﺗﺞ ﻋن «ﻋﻘﻠﻬم اﻟﻛﻠﻲ» وﻋن «ﺟﻬدﻫم اﻟﻣﺷـﺗرك»:
ذﻟﻛم ﻫو «اﻟﺗﻧوﻳر اﻵﺧر» ﺣﺳب ﻋﺑﺎرة ﻧﻳﺗﺷﻪ اﻟﺷﻬﻳرة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟذﻟﺔ أو ﺑﻌﺑـﺎرة ﻣوﻓﻘـﺔ أﻛﺛـر ﻟﺟـﺎك

درﻳــدا ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﺟﻣﻳــﻝ اﻟﻣــﺎرﻗون )« (Voyousﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ» ،وﻟﻛﻧﻧــﺎ ﻧظﻳــف ﻫﻧــﺎ أن ذﻟــك اﻟﺗﻧــوﻳر ﻛﻣـﺎ
11

ﺑدأت ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﺗﻠوح ﻓﻲ أﻓق اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻓﻲ ﻓﺿـﺎء اﻟﺟﻐ ارﻓﻳـﺎ ،وﻓـﻲ ﺗﺣـوﻻت اﻟزﻣـﺎن ،ﺳـﻳﻛون ،ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ،اﺑﻌـد ﻣـن
ﻛــﻝ ﻧﻳﺗﺷــوﻳﺔ ،ﻻن ﻫــذﻩ اﻷﺧﻳـرة ﺗﺗﺑــدى اﻟﻳــوم ﻧﻘــدا ﻟﻠﺗﻧــوﻳر اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ أﻛﺛــر ﻣــن ﻛوﻧﻬــﺎ ﺧروﺟــﺎ ﻋﻧــﻪ ،أﻟــم ﻳﻘــﻝ
ﻧﻳﺗﺷــﻪ ذاﺗــﻪ اﻧــﻪ ﻳﺳــﺗﻛﻣﻝ ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﺎﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻧﻘد/اﻟﺗﺄﺳــﻳس اﻟﻛــﺎﻧطﻲ ﻟﻸﺧــﻼق ،اﻟــم ﻳﺟــد ﺑﻌــض اﻟﻣﻔﻛـرﻳن اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن
ﻓــﻲ ﻓﻳﻠﺳــوف اﻟﻣطرﻗــﺔ ذاﺗــﻪ ﻣــﺎ ﻳﺷــﺑﻪ «اﻟﻣﺻــﻠﺢ اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟﺑروﺗﺳــﺗﺎﻧﺗﻲ اﻟرادﻳﻛــﺎﻟﻲ» .أﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻌﻧــﻲ ذﻟــك

اﻟﻣـرور -دون ﻋﻠــم ﻣﻧـﺎ ﺑﻌــد -ﻣـن ﺗﻧــوﻳر اﻟﺣداﺛـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻧــوﻳر ﻣـﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛـﺔ ،وﻻ ﻧﻌﻧــﻲ «اﻟرﺧـوة» ﻣﻧﻬــﺎ ،اﻟﺗــﻲ
ﻧﻌــت ﻛــﻝ اﻟﺳــردﻳﺎت ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ﻗــﻳم اﻷﻧـوار ،ﺑــﻝ ﻧﻌﻧــﻲ ﻣــﺎ ﺑﻌــد ﺣداﺛــﺔ ﻣﻧﺎﺿــﻠﺔ ،ﺗﺗﻘــوم ﺑﺗﺧطــﻲ دﻏﻣﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺗﻧــوﻳر
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺗﻧوﻳر ﻣﻧﻔﺗﺢ ﺟون ﺗﻔوﻳت.
وأﺧﻳ ـ ار ﻓﻣــن اﻟﻣﻌﻠــوم أن ﻛــﺎرﻝ ﻳﺎﺳــﺑرس ﻗــد اﻗﺗــرح ﻣﻧــذ زﻣــن ﻓرﺿــﻳﺔ -ﻋــﺎد إﻟﻳﻬــﺎ ﻫﺎﺑرﻣــﺎس ﻣــؤﺧ ار -52ﻋــن

«اﻟﻌﺻــر اﻟﻣﺣــوري» 53وﻫــو اﻟﻣﻧﺗﺻــف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻸﻟﻔﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻗﺑــﻝ ﻋﺻ ـرﻧﺎ اﻟــذي ﺷــﻬد ظھ ور كونفش يوس

وﻻوﺗزو ﻓﻲ اﻟﺻﻳن وﺑوذا ﻓﻲ اﻟﻬﻧد وزرادﺷـت ﻓـﻲ ﻓـﺎرس وأﻧﺑﻳـﺎء ﺑﻧـﻲ إﺳـراﺋﻳﻝ ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـطﻳن وﻣـؤﻟﻔﻲ اﻟﺗراﺟﻳـدﻳﺎ

واﻟﻔﻼﺳـ ــﻔﺔ اﻹﻏرﻳـ ــق أي أﻏﻠـ ــب أﺳـ ــس اﻟﺣﺿـ ــﺎرات اﻟﻛﺑـ ــرى اﻟﻣوﺟـ ــودة -ﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ ﻣـ ــﻊ ذﻟـ ــك أن ﻧظﻳـ ــف ﻣﺻـ ــر
اﻟﻔرﻋوﻧﻳــﺔ ،-أﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻛــون ﻛــﻝ اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻗــد وﻟــد زﻣﻧﺋــذ ،وﻻ ﻳﻛــون ﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﺣــدﺛﻳن ،ﻏﻳــر ﺗﺣــوﻳر
ﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻘــداﻣﻰ ،رب ﺗﻧــوﻳر ﻫــو ﻣﺟــرد اﻧﺗﻘــﺎﻝ ﻣــن اﺳــﺗﻧﺎرة ﻳﻧﺑوﻋﻬــﺎ اﻟوﺟــود )اﻟﻣﺣﺎﻳــث ﻣﻧــﻪ أو اﻟﻣﻔــﺎرق( إﻟــﻰ
ﺗﻧــوﻳري ﺗﻘــوم ﺑﺎﻟــذات )اﻟﻔردﻳــﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ -دوﻟــﺔ أو أﻣــﺔ أو طﺑﻘــﺔ (-ﻣﺻــد ار ﻟﻸﻧ ـوار ،وﻧﻛــون اﻟﻳــوم ﺑﺻــدد

ﻣﻌﺎﻳﺷﺔ ﺑداﻳﺎت ﻋﺻر ﻣﺣوري ﺟدﻳد ﻳﺗطﻠب ﺗﻧوﻳ ار ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎ؟
1

 -اﻧظــر ﻣﻘﺎﻟﻧــﺎ «اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ﻓــﻲ ﺗﻧوﻋــﻪ وﺗﺎرﻳﺧﻳﺗــﻪ :رادﻳﻛﺎﻟﻳــﺎ وﻣﻌﺗــدﻻ وﻣﺿــﺎدا» ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺗوﻧﺳــﻳﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺎت

اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻋدد  2005/2004ص ،اﻟذي ﻧﺳﺗﺄﻧف ﺧﻧﺎ ﺑﻌض ﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ ،وﻧﻌﻣم ﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،وﻧﺣﺳن ﺑﻐض ﻋﻧﺎﺻرﻩ.
Cassirer (E.) La Philosophie des Lumières, trad. fr. P. Quillet, Fayard, 1966. Hazard (P.),
1935, La Crise de la conscience européenne, Paris. P.Gay, The Enlightenment:
Interpretation.Vol.I: The Rise of Modern Paganism, Waynesfield & Nicholson, Londres, 1967.
Benitez (M.) 1996, la face cachée des lumières, Paris-Oxford.
 - 3اﻧظــر ﺣــوﻝ ﺣــﺎﻝ طــرح اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻋرﺑﻳــﺎ اﻟﻣؤﻟــف اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ ،ﺣﺻــﻳﻠﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ واﻟﺗﻧــوﻳر ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر،
2

ﺑﻳروت2005 ،م ،وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻛﻝ ﻣن رﺿوان اﻟﺳﻳد وﻓﻳﺻﻝ دراج وﻋﻠﻲ اوﻣﻠﻳﻝ ،واﻟطﺎﻫر ﻟﺑﻳب.

اﻧظر ﻣﻠﺧﺻﺎت ذﻟك ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣداﺧﻝ اﻟﻣوﺳوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :وﻫﺑﺔ )ﻣوﺳﻰ( « ،1978اﻟﺗﻧوﻳرﻳون» ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ،
ﺗﺣرﻳرﻣﻌن زﻳﺎدة ،ج  .1ﺑﻳروت.
Baczco (B.) 1988, « Lumières », in Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris.
Belaval (Y.) 1958, « Au siècle des Lumières », in Histoire des littératures, Encyclopédie de la
; Pléiade, t. III, Id. 1985, « Lumières (Philosophie des) », Encyclopédie Universalisa, Vol. 12
F.Venturi, 1971, « Sapere aude », in Europe des Lumières. Recherches sur le XVIIIe siècle
Delon (M.) 1997, « Lumières », in Dictionnaire européen des Lumières, Paris. .
 - 5ﺗزﻓﻳﺗﺎن ﺗدوروف ،روح اﻷﻧوار ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺎﻓظ ﻗوﻳﻌﺔ ،دار ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎﻣﻲ ،ﺻﻔﺎﻗس/ﺗوﻧس2007 ،م ,ص.143
4

6

 -اﻧظــر ﺟ ـواب ﻣﻧدﻟﺳــون ﻓــﻲ ﺗرﺟﻣﺗــﻪ اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻘـــرن اﻟﺛـــﺎﻣن ﻋﺷـــر ﻋــدد  ,1978 /10ص  ،26-22وﻓــﻲ

ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت ﺟﻳرارروﻟﻳﻪ ﻣن اﻟﺗﻧوﻳر اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 1995م ,ص) 22-17ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ أﻳﺿﺎ(.
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7

 -اﻧظــر ﻣراﺟﻌــﺔ ﻫﻳﻐــﻝ 1981م ﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻫﺎﻣــﺎن اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ وﻋــﻲ ﺣــﺎد ﺑﻣﻌﺎداﺗــﻪ ﻟﻠﺗﻧــوﻳر اﻟﺳــﺎﺋد ،ﻣــﺛﻼ ص 64-61

ﺣوﻝ اﻟﺗﻧوﻳر ﻋﻣوﻣﺎ ،وص  80-7ﺣوﻝ ﻧﻘد ﻛﺎﻧط ،وص  108-102ﺣوﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻫذا رﻏـم ﻏﻳـﺎب ﻛـﻝ إﺷـﺎرة

ﻋﻧد ﻫﻳﻐﻝ ﻟﻬﺎﻣﺎن ﻓـﻲ ﻓﻳﻧوﻣﻳﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟـروح ﻋﻧـد ﻣواﺟﻬـﺔ روح اﻟﺗﻧـوﻳر ﺗﺣدﻳـدا .اﻧظـر ﻛـذﻟك ﻧﻘـد ﻫﺎﻣـﺎن ﻟﻛـﺎﻧط ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺧﺑـﺎت

روﻟﻳﻪ 1995م ،ص .37-31
M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres, Paris, 2007, p3-39.
وﺗوﺟد ﺗرﺟﻣﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻘﺳم ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻲ ﻓوﻛو« :ﻓوﻛو واﻟﺛورة» ﺗرﺟﻣﺔ ﻳوﺳف اﻟﺻدﻳق ،ﻓﻲ اﻟﻛرﻣﻝ ﻋدد 1984/13
8

ص71-66؛ وﻻﺑد أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن ﻓوﻛو ﻻ ﻳﺷﻳر اﻟﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﻣﺎن.

« - 9ما ھو التنوير» .ترجمة عبد الغفار مكاوي في أوراق فلسفية )القاھرة( 2004م عدد  /1-6ص .82
ونشير إلى وجود ترجمة من الفرنسية لذات نص «ما ھو التنوير» ،أنجزھا يوسف الصديق في الكرمل عدد
 ,1984 /13ص .65-66
 -10ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻔﻛ ار ﻛﺑﻳ ار ﻣﺛﻝ ﻫﺎﺑرﻣﺎس ﻳوﻟﻲ ذﻟـك اﻟﺟـواب ﻋﻧﺎﻳـﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ ارﻛﻳوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﻔﺿـﺎء اﻟﻌﻣـوﻣﻲ
وﻗــد ﻛﺎﻧــت أﻋﻣــﺎﻝ ﻫﺑرﻣــﺎس اﻟﻣﺑﻛ ـرة ) (1962/1958اﻧــدرﺟت ﺿــﻣن اﻟﺑﺣــث اﻟﻣﺎرﻛﺳــﻲ اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ﻓــﻲ ﺗﻛــون اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ

اﻟﺑرﺟوازﻳ ــﺔ ،وﻟﻛ ــن ﺛـ ـراء اﻟﺗﻧ ــﺎوﻝ ﺟﻌﻠ ــﻪ ﻳﺗﺟ ــﺎوز ذﻟ ــك إﻟ ــﻰ اﺑﺗﻛ ــﺎر ﻣﻔﻬ ــوم ﺟدﻳ ــد ﻓ ــﻲ اﻟﻧظ ــر اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ ﻫ ــو «اﻟﻔﺿ ــﺎء
اﻟﻌﻣوﻣﻲ» ﺗﺣدﻳدا .وذات اﻟﺗﻠﻘﻲ ﻗد اﻟزم ﻓوﻛو ذاﺗﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎﺿﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟـﻧص اﻟﻘﺻـﻳر ﻟﻣﺳـﺎءﻟﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ
ﺑﺎﻟراﻫن وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ) ،(1984وﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣرور ﻗرﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﺻـدور ﻧـص ﻛـﺎﻧط وﻫـﻲ اﻟـذﻛرى اﻟﺗـﻲ
ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ ﺻﻌود اﻻﺷﺗراﻛﻳﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ،اﻧظراﻳﺿﺎ:

« Qu’est ce que les Lumières ? »In Magazine Littéraire, n°309-Avril 1993.
M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres,…p19.
وﺗوﺟد ﺗرﺟﻣﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻘﺳم ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻲ ﻓوﻛو «ﻓوﻛوواﻟﺛورة» ﺗرﺟﻣﺔ ﻳوﺳف اﻟﺻدﻳق،ﻓﻲ اﻟﻛرﻣﻝ ﻋدد ،1984/13
11

ص.71-66
M. Foucault 1993, p66.
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 -13ﻧﻔس اﻟﻣوﺿﻊ.
 -14ﻧﺷﻳر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة ﻗراءة ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ،ﺳـواء ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺗﺣدﻳـد اﻟﺑـدء اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻬـﺎ ،ﻫـﻝ ﻫـو اﻟﻘـرن

 17أو اﻟﻘرن  ،18وﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑذﻟك ﻣن ﺗﺣدﻳـد اﻟﻔـرق ﺑـﻳن اﻟﺗﻧـوﻳر واﻟﺣداﺛـﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﺗﺣدﻳـد ﻣـوطن اﻟـوﻻدة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﻟـﻪ ،ﻫـﻝ ﻳﻛـون
اﻧﺟﻠﺗ ار )ﻣن ﻣﻧظوررﻟﻳﺑراﻟﻲ أو ﺟﻣﻬوري( ،أم ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺛورة ،أم ﻫو ﻛﻝ أوروﺑﺎ .وﻧﺷﻳر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﻧـﺎ ﻳـدﻳن ﺑﺎﻷﺳـﺎس
أوﻻ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎت طوﻧﻲ ﻧﻳﻘري ﺣوﻝ اﺳﺑﻳﻧو از 1981م ،وﺣـوﻝ اﻟﺳـﻠطﺎن اﻟﺗﺄﺳﻳﺳـﻲ )ﻟﻠﺟﻣﻬـور( 1997مٕ ،واﻟـﻰ أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣـؤرخ

اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺟوﻧﺎﺛﺎن إﺳراﺋﻳﻝ ﺣوﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻬوﻟﻧدﻳﺔ 1995م وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻻﺧﻳرﺣوﻝ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟرادﻳﻛـﺎﻟﻲ ،اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ

وﺗﺷـــﻛﻳﻝ اﻟﺣداﺛـــﺔ ﺑـــﻳن  ،1750-1650ﻛﺎﻣﺑرﻳ ــدج 2001م ،وﺟزﺋﻳ ــﺎ ﻟﻛﺗ ــﺎب ﻳرﻛﻳﻣ ــﺎﻫو ﻳوﻓ ــﺎﻝ ﺣ ــوﻝ اﻟﻬرطﻘـــﺔ اﻟﺳـــﺑﻳﻧوزﻳﺔ

1992م ،زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺑوﻛــوك 1995م ،ﻟﻠﺗﻘﻠﻳــد اﻟﺟﻣﻬــوري أو ﻣــﺎ اﺳــﻣﺎﻩ ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب ﻋﻣــدة اﻟﻠﺣظـــﺔ اﻟﻣﻛﻳﺎﻓﻠﻳـــﺔ ﻟﻠﺣداﺛــﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر إﻟــﻰ ﻋﺷــﻳﺔ اﻟﺛــورة اﻟﻔرﻧﺳــﻳﺔ ،وﻫــو اﻟــذي ﻳﺣــﺎورﻩ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﻛﻣ ـﻝ وﺗﻌــدﻳﻠﻲ ﻛﺗــﺎب ﺟوﻧــﺎﺛن

إﺳراﺋﻳﻝ اﻟﻣذﻛور .وأﺧﻳ ار ﻛﺗﺎﺑﺎت اﺷﻌﻳﺎ ﺑرﻟﻳن اﻟراﺋدة ﺣوﻝ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﺿﺎد.
J.I.Israël, Enlightenment Contested, Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man,
Oxford, 2006, p866.
16
J.I.Israël, Radical Enlightenment, Philosophy and making of Modernity, Cambridge, 2001,
p7.
15

 -17ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻫﻧــﺎ أن ﻧﺗــذﻛر أن اﻟﺣﺳــﻛﺎﻟﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــﻌﻰ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت إﻟــﻰ اﻟﺧــروج ﻣــن اﻟﻘﻳﺗــو اﻟﺣﺿــﺎري وﺗﺣــدﻳث
اﻟــدﻳن اﻟﻳﻬــودي ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﻌﺗــدﻝ و ارﺋــدﻫﺎ ،وﻟــذﻟك ﻓﻘــد ﺣﺿــرت اﻟﻣﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿــﺎرﻳﺔ ﺑﻘــوة ﻓــﻲ ﺟ ـواب ﻣﻧدﻟﺳــون ﻋﻠــﻰ

ﺳ ـؤاﻝ :ﻣـــﺎﻫو اﻟﺗﻧـــوﻳر؟ اﻧظــر1978 :م ،ص ،25و ,1995ص  ،21-20وﻛــذﻟك إﻟــﻰ اﻓﺗﻛــﺎك اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻟوﺟود اﻟﺣﺿــﺎري
13

اﻟﻳﻬــودي اﻟﻣﺗﻣﻳــز ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ ﻋﻣوﻣــﺎ وﻓــﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳــﺎ ﺗﺣدﻳــدا ،وﺗﻠــك ﻫــﻲ اﻟﺧﻠﻔﻳــﺔ اﻟﻌﻘدﻳــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻟﻧﺷــﺎط ﻛــﻝ اﻟﻣﻔﻛ ـرﻳن اﻟﻳﻬــود
اﻟﺑرﻟﻳﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،وﻟذﻟك ﺗﻔﺎدى رواد اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻳﻬودي اﻟﻣﻌﺗـدﻝ اﻟﺳـﺑﻳﻧوزﻳﺔ ،ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺳﺗﺳﺗﺣﺳـن ﺑﻬـﺎ

اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﻧوﻳر ،ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﻌﺗدﻝ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻧﻘداﻧﻳﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ أدرﻛﻪ ﻛﺎﻧط ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣدار ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﺔ وﺣدة اﻟوﺟود ،وﻫو ﻣﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن ﻳوﻓﺎﻝ ﻟم ﻳﺗﺑﻳﻧـﻪ ﻓـﻲ 1992م اﻟـذي ﻳﺗﺟـﻪ إﻟـﻰ ﻧـوع ﻣـن اﻟﻣزاوﺟـﺔ
–اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﺔ ﻓﻲ دﻋواﻧﺎ -ﺑﻳن اﻟﻛﺎﻧطﻳﺔ واﻟﺳﺑﻳﻧوزﻳﺔ.

 -18ﻳﻌرض ﻛﺗﺎب ﻛﺎﺳﻳرر اﻟﺷﻬﻳر ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷﻧوار اﻟذي ﻛﺗـب ﻋﻧـد اﺑﺗـداء اﻷزﻣـﺔ اﻟﺟذرﻳـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻧـوﻳر اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻲ 1933م،

ﻋﻧــد ﺻــﻌود اﻟﻧﺎزﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻧﻣــوذﺟﻲ اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟﻣﻌﺗــدﻝ ﻓــﻲ ﺻــورة أورﺑﻳــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻧــوﻳر ﺿــدا ﻋــن اﻟﺑرﺑرﻳــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ اﻟﻘوﻣﻳــﺔ
اﻟﺿﻳﻘﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﺿﺎد اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ ﻋـدة روﺣﺎﻧﻳـﺔ؛ وﻟﻌﻠـﻪ ﻟـذﻟك اﻋﺗﺑـر ﻟـزﻣن طوﻳـﻝ ﻛﺗﺎﺑـﺎ ﻋﻣـدة ﻓـﻲ ﻋـرض ﻗـﻳم

اﻟﺗﻧوﻳر ﻋﻣوﻣﺎ.

 -19اﻧظر اﻟﻌرض اﻟﺟﻳد ﻷﻏﻠب ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺄﻟﻳﻔﻲ وﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ:
I. Berlin, Against the current, Oxford.1981, p.1-23.
20
Israël (J.I.) 2001, Radical Enlightenment..., p.7.
 -21ﺣﺳب ﻋﻧوان ﻛﺗﺎب ﻣﻳﻘﺎﻝ ﺑﻧﻳﺗﺎز 1996م ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن اﻟﺗﻧوﻳر اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻲ ﻫو ﺟﺎﻧب اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺳرﻳﺔ.
22
A. Negri, L’anomalie sauvage, tr.fr. Paris 1982.
 -23ج.إﺳراﺋﻳﻝ ،2001 ،اﻟﻣوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ.
 -24ﻧﺷﻳر ﻫﻧﺎ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻛﺗﺎب اﺷﻌﻳﺎ ﺑرﻟﻳن ﺣوﻝ ﻓﻳﻛو وﻫردر 1976م ﻣﺛﻼ.

 -25ﻣن اﻟﻧزﻋﺎت اﻟروﻣﺎﻧﺳـﻳﺔ اﻟﺗـﻲ وﻟـدت ﺑﻌـد اﻗـﻝ ﻣـن ﻋﻘـدﻳن ﻋﻠـﻰ ﻣوﺗـﻪ ،وﺗواﺻـﻠت إﻟـﻰ ﻧﻳﺗﺷـﻪ وﻫﻳـدﺟر وﻣدرﺳـﺔ ﻓرﻧﻛﻔـورت
واﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﺑﻳؤوﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ،واﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﺟﻣﻳﻌــﺎ ،ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ،ﻓﻠﺳــﻔﺎت ﺗﻧــوﻳر ﻣﺿــﺎد ،وﻟﻳﺳــت ﻓﻠﺳــﻔﺎت ﻋــودة إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺑـﻝ

اﻟﺣداﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺑدو ﻟﺑﺎدئ اﻟرأي.

 -26ﻳﻠﺧــص ﺑ ـرﻟﻳن 1980م 346-345 ،اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﺗــﺎﻟﻲ« :ﻟــم ﻳﻛــن ﺗﻳــﺎر اﻟﻔﻛــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ﻓــﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳــﺎ –اﻟــذي ﻛــﺎن

ﻣﺷــﺗﻘﺎ ﻣــن ﻟﻳﺑﻧﻳﺗــز واﻟــذي ﻏزﺗــﻪ أﻓﻛــﺎر اﻟﻣــذﻫب اﻟوﺿــﻌﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ -اﻗــﻝ ﺗﻧــوﻳ ار ٕواﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﺗﻔــﺎؤﻻ ﻣــن ﻏﻳـرﻩ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻐرﺑــﻲ.
وﻟﻛـن ﺑــدأت أﺻـوات اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﺗﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺑﺻــورة ﺗدرﻳﺟﻳــﺔ ،ﻓﺎﻟﺷــﻌور اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣذﻟــﺔ ﺑــدا ﻳﻘــف ﺑﺻــﻼﺑﺔ ﻓــﻲ وﺟــﻪ اﻟــدﻋوات إﻟــﻰ
اﻟدﻳن اﻟطﺑﻳﻌـﻲ أو اﻹﻟﺣﺎدﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺗﺻـف ﺑﺎﻷﻣﻣﻳـﺔ واﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ واﻟﻣﺎدﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺟـﺎءت ﻣـن ﻓرﻧﺳـﺎ ،وﺳـﺎق ﺿـدﻫﺎ
ﻓﻛرة أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻔروق اﻟﻧوﻋﻳـﺔ ﻏﻳـر اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳـﻝ واﻟﺗﻘـدﻳر ،وﺗﻔـرد اﻹﻓـراد واﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد واﻷﻋـراف- ،وﻣـن ﺛـم اﻟﻌـرق واﻟﻠﻐـﺔ واﻟﻛﻧـﺎﺋس

واﻷﻣم .ﻧﺎدى ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿون ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺑدﻳﻬﺔ ،واﻟﻣﺧﻳﻠﺔ ،واﻟﺷﻌور اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ،وﺑـﺎﻟوﺣﻲ اﻟﻧﺑـوي أو ذﻟـك اﻟـذي
ﻳﻧــزﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــؤرﺧﻳن واﻟﺷــﻌراء واﻟﻔﻧــﺎﻧﻳن اﻟﻣﻠﻬﻣــﻳن وﺑﻧــور اﻟﻌﺑﻘرﻳــﺔ اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ ،وﺑﺎﻟﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺧﺎﻟــدة ،ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﻳــد أو ﺑﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺷــﻌب–

اﻷﻧــﺎس اﻟــذﻳن ﻟــم ﺗﻣﺳــﻬم اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﻌﻘــدة واﻟﻣﻧطــق –ﺑﺎﻟﺣﻛﻣــﺎء اﻟﺑﺳــطﺎء اﻟـرﻳﻔﻳﻳن أو ﺑﺷــﻌراء اﻷﻣــﺔ اﻟﻣﻠﻬﻣــﻳن .وﻫــذﻩ اﻷﻓﻛــﺎر
اﻟﺗﻲ ﺑرز ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن روﺳو )واﻻﻧﻘﻠﻳزي ادﻣوﻧد ﺑـورك( ،وﺟـدت ﺻـﻳﻐﺗﻬﺎ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـﺔ ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎﻝ
اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﻳن اﻷﻟﻣﺎن– ﻫردر وﻓﻳﺧﺗﻪ واﻷﺧوان ﺷﻠﻳﻐﻝ ،وﺷﻳﻠﻧﻎ ،وﻟدرﺟﺔ ﻣﺎ ﻫﻳﻐﻝ».
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مفھوم الحكمة ومفھوم السعادة في الفلسفة اليونانية
مصطفى النشار



كثيرا ما يتصور الناس وخاصة ش باب الي وم أن الس عادة تتن اقض م ع الحكم ة ،وأن الحكم ة
التي يتمتع بھا كبار السن أو الفالسفة قرينة العبوس والتجھم وعدم االكتراث بحسن المظھر
أو بمباھج الحياة ،وفى ذات الوق ت يتص ورون خط أ أن الس عادة ف ي الج اه أو ف ي الث روة أو
في المنصب الرفيع أو في ممارسة حياة الل ذة بكاف ة أش كالھا المادي ة الت ي تتجل ى ف ي إش باع
رغبات الجسد.
ولعل ھذا الخلط يدعونا ألن نعرف بداي ة المعن ى اللفظ ي واإلص طالحى للحكم ة والس عادة.
فالحكم ة كم ا عرفتھ ا الموس وعة الح رة ويكيبي ديا ھ ي «اكتس اب العل م م ن ال تعلم أو م ن
التجارب ويقاربھا في المعنى كلم ة الخب رة ،وھ ى عل م حق ائق األش ياء وعل م الحكم ة يغس ل
النف وس م ن وس خ الطبيع ة وإذا عرف ت ال نفس الحكم ة حن ت واش تاقت إل ى ع الم األرواح
ومالت ع ن الش ھوات الجس مانية المميت ة لل نفس الحي ة ،والحكم ة تكب ر وتنم و م ن االتص ال
با  .وقد عرف بعضھم الحكمة بأنھا عمل ما ينبغ ي كم ا ينبغ ي ف ي الوق ت ال ذي ينبغ ي»،1
وعرفھا بعضھم األخر بأنھا «العلم والتفقه» 2والحكم ة أيض ا ً ف ي نظ ر آخ رين ھ ي «الك الم
الذي يقل لفظه ويجل معناه» وھى حالة «يوصف بھ ا الحك يم أو حال ة توص ف بھ ا األفع ال
واألقوال».3
وقد اھتم الفالسفة منذ القدم بتعريف الحكمة فعدھا أفالطون أحد الفضائل األربعة )الحكم ة،
العدال ة ،الش جاعة ،االعت دال( ،واعتبرھ ا أرس طو رأس العل وم واألدب والف ن وھ ى تلق يح
األفھام ونتاج األذھان 4أما ديك ارت ف ي مطل ع العص ر الح ديث فق د عرفھ ا بأنھ ا «المعرف ة
الكاملة بجميع ما يمكن أن يعرف لتدبير الحياة وحفظ الص حة واخت راع الص ناعات» .5وق د
عرفھ ا ھيج ل أعظ م الفالس فة األلم ان بقول ه «الحكم ة ھ ي أعل ى المرات ب الت ي يمك ن أن
يتوص ل إليھ ا فبع د أن تكتم ل المعرف ة ويص ل الت اريخ إل ى قمت ه تحص ل الحكم ة وبالت الي
فالحكيم أعلى شأنا ً من الفيلسوف ،والحكمة ھي المرحل ة التالي ة واألخي رة بع د الفلس فة .أنھ ا
ذروة الذرى وغاية الغايات».6
لقد ربطت التعريفات السابقة للحكمة بينھ ا وب ين الفلس فة واعتبرتھ ا بعض ھا أعل ى ش أنا ً م ن
الفلس فة واعتب رت الحك يم أعل ى مرتب ة م ن الفيلس وف .والحقيق ة أن ه ينبغ ي أن نمي ز ب ين
 أكاديمي من مصر .

)(1

الحكمة بمفھومھا النظري وھى ما يمكن أن نسميه الفلسفة ،والحكمة بمفھومھا العملي وھى
ما يطل ق عليھ ا الخب رة .وھ ذا التميي ز يعن ى ببس اطة أن الحك يم إذا م ا كان ت حكمت ه نظري ة
وعملية معا ً فھ و فيلس وف وحك يم مع ا ً اتس قت رؤيت ه النظري ة م ع س لوكه العمل ي ،ولن ا ف ي
سقراط الفيلسوف اليوناني مثالً أعلى ف ي ذل ك المق ام .أم ا إذا اقتص رت الحكم ة عل ى ط ول
العمر وخب رة العم ل دون اإلدراك النظ ري واكتم ال المعرف ة النظري ة ف ال يمك ن أن نق ارن
ھ ذه الحكم ة والخب رة بالفلس فة ونعتبرھ ا أعل ى ش أنا ً منھ ا! فمھم ا كان ت الخب رة العملي ة
المكتسبة ناجحة ونافع ة ف ال يمك ن أن يق ارن ص احبھا بحكم ة الفيلس وف ال ذي درس وتأم ل
.7

ووعى بعقله وأدرك طبيعة األشياء

أما «السعادة» فھي ضد الشقاوة وھى الرضا التام بما تناله النفس من الخير وثمة ف رق ب ين
السعادة واللذة؛ فالسعادة حالة خاصة باإلنسان وأن رضى النفس بھا تام ،على حين أن الل ذة
حالة مشتركة بين اإلنس ان والحي وان وأن رض ى ال نفس بھ ا مؤق ت وم ن ش رط الس عادة أن
تكون ميول النفس كلھا راضية مرضية ،وأن يكون رضاھا بما حصلت عليه من الخير تاما ً
ودائم ا ً ومت ى س مت الس عادة إل ى مس توى الرض ا الروح ي ونع يم التأم ل والنظ ر أص بحت
غبطية 8ومن ھنا جاء تعريف البعض للسعادة بأنھا «شعور بالبھج ة واالس تمتاع منص ھرين
سويا ً والشعور بالشيء أو اإلحساس به ھو شيء يتعدى بل ويسمو على مجرد الخوض ف ي
تجربة تعكس ذلك الشعور على الشخص وإنما ھي حال ة تجع ل الش خص يحك م عل ى حيات ه
بأنھا جميلة ومستقرة وخالية من اآلالم والضغوط».9
وق د اختل ف الفالس فة ق ديما ً وح ديثا ح ول معن ى الس عادة وحقيقتھ ا؛ فالسوفس طائيون ق ديما ً
كانوا يرون أن السعادة ھي االستمتاع باألھواء بينما رأى سقراط وأفالطون أن السعادة ف ي
إتباع الفضيلة .أما القورينائيون فيقولون بأن السعادة في االس تمتاع بالل ذات الحس ية بعك س
الكلبيين الذين رأوا أن السعادة ھي في الزھد في ھذه الل ذات الحس ية ق در الطاق ة اإلنس انية.
ونفس ما اختلف حوله القدامى حدث في العصر الحديث ،فقد أرجع كانط السعادة إلى العمل
طبقا ً لمبدأ الواجب ،وفرق بعضھم بين اللذة والس عادة فجعل وا الل ذة حال ة آني ة تابع ة للزم ان
المتغير والسعادة حالة مثالية يقت رب اإلنس ان منھ ا بالت دريج دون بلوغھ ا بالفع ل .وم ن ھن ا
ظھر مذھب السعادة الذي يركز أصحابه على القول بأن السعادة العقلي ة ھ ي الخي ر األعل ى
وھى غاية العمل اإلنساني سواء أكانت خاصة ب الفرد أو ب المجتمع ،ف ي مقاب ل م ذھب الل ذة
الذي قال أصحابه بأن اللذة ھي الخير األعلى.10
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وإذا قصرنا حديثنا ھنا عن ارتباط السعادة بالحكمة أو الحكمة بالسعادة في الفلسفة اليوناني ة

القديمة ،فإننا سنجد أن بداية ھذا االقتران بينھما كان عن د

ھي راقليطس الفيلس وف المتف رد

في الق رن الس ادس قب ل الم يالد ،ف رغم أن فلس فته اتس مت ب الغموض واإللغ از وتعم ده ذل ك
الغموض حتى في اللغة التي استخدمھا للتعبير عن فلسفته إال أنھا في مجال األخالق جاءت
أكثر وضوحا ً في بيان أن النفس الجافة أي النفس الزاھدة ھي «األحكم واألفضل»؛ فجف اف
النفس وزھدھا عند ھيراقليطس ھو طريق فضيلتھا «إذ ليس من الخي ر أن يحص ل اإلنس ان
على كل ما يرغب ،فالمرض مطية الصحة والسعادة والجوع س بيل الش بع ،والتع ب طري ق
الراحة» ،11وإذا كان «كبح جم اح الش ھوة عس ير» - 12فيم ا يق ول ھي راقليطس ف إن إرض اء
الشھوة وإشباعھا إنما يتم على حس اب نق اء ال روح وص فاء ال نفس .ول ذلك ك ان يق در أولئ ك
الفضالء الذين ينجح ون ف ي الس يطرة عل ى ش ھواتھم ورغب اتھم وف ى ذل ك يق ول أيض ا ً «إن
شخصا ً واحداً عندي أفضل م ن عش رة آالف إذا ك ان أفض لھم» 13إذ أن مص ير اإلنس ان ف ي
رأي ه رھ ن بأخالق ه وفض ائله .ول م يك ن غريب ا ً إذن أن يض يف برتران د رس ل الفيلس وف
اإلنجلي زي المعاص ر فلس فة ھي راقليطس األخالقي ة بأنھ ا تع د «ض ربا ً م ن التقش ف الش امخ
بأنفه».14
والطريف أن رؤية ھيراقليطسس ھذه في االقتران بين الحكمة والسعادة والتي ج اءت رغ م
فلس فة الطبيعي ة الت ي غل ب عليھ ا الط ابع الم ادي ،ق د التق ت م ع رؤي ة فيث اغورس ص احب
المذھب الرياضي في تفسير الع الم الطبيع ي ،وإن زاد األخي ر ب أن الحكم ة ال تض اف لغي ر
اآللھ ة واعتب ر نفس ه مج رد مح ب للحكم ة 15وم ن ھن ا ج اء لف ظ الفيلس وف بمعن ى المح ب
للحكمة.
وف ى محب ة الحكم ة عن د فيث اغورس وأتباع ه تكم ن الس عادة ك ل الس عادة؛ فق د آم ن
الفيثاغوريون بأن الطريق إلى طھارة ال نفس إنم ا يك ون ب العلم والتأم ل الفلس في فض الً ع ن
التمسك باألخالق والزھد في مطالب الحي اة المادي ة للجس د .وب دا ذل ك تمام ا ً حينم ا اخت اروا
ف ي دي انتھم عب ادة اإلل ه أبولل ون وھ و إل ه العق ل ب دالً م ن اإلل ه ديونيس وس ال ذي عب ده
أتباع أورفيوس.16
وقد لخص لنا أحد المؤرخين القدامى المبادئ األخالقية الت ي الت زم بھ ا فيث اغورس وأتباع ه
في فقرة بديعة قال فيھا «إن المرء يكتسب تحسنا ً ف ي س لوكه م ن ث الث ط رق أولھ ا :تأم ل
اإلله ليدنو من إخماد كل الشرور في نفسه ويتبع مسلك التقليد لكل م ا ھ و إلھ ي .وم ن ش أن
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ھذا أن يطوع المرء نفسه لتتوافق مع اإلله .وثانيھا :االعتق اد ف ي حي اة األفع ال الخي رة ألن
الفضيلة تشعر اإلنسان بالقداسة ،وثالثھا :أن يكون ق د بل غ تم ام الص الح ف ي الم وت حينم ا
يصبح بتھذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روح ه ف ي حيات ه ال دنيا إل ى اإلل ه وم ا أكث ر ول ه
ال روح حينم ا تش ق طريقھ ا متجھ ة إل ى اإلل ه عن دما تخ رج م ن ھ ذا الجس د نھائي ا ً عن د
الموت».17
وق د أك د ي امبليخوس أح د أتب اع الفيثاغوري ة ف ي الق رن الراب ع الم يالدي ھ ذا التوحي د ب ين
الحكم ة وب ين االتج اه إل ى اإلل ه والتم اس الخي ر والس عادة ذل ك بقول ه ع ن س ابقيه م ن
الفيثاغوريين «أنھم قد كفوا عن الفعل الذي ال يرضى اإلله وكان ھ دفھم م ن ذل ك االقت راب
من اإلله والتحدث إليه .وقد سخروا حياتھم في الطاعة لتتوافق مع إرادة اإلله .لقد آمنوا ف ي
فلسفتھم بأن من يبحث عن مصدر آخر للخير غير اإلله يكون أحمقا ً».18
لق د اكتس بت رؤي ة فيث اغورس والفيث اغوريين ف ي التوحي د ب ين الحكم ة والس عادة مس حة
صوفية زاھدة بدت في توجھھم الكامل -بعد تطھير النفس بالعلم والتأمل -إلى اإلله والتماس
الخير منه وحده.
وقد تدعمت ھذه المسحة الصوفية في الربط بين الحكمة والسعادة في فلسفة بارمنيدس رغم
أنه لم يذكر اإلله في قصيدته الشھيرة «ف ى الطبيع ة» وفض ل الح ديث فيھ ا ع ن «الوج ود»
مدعيا ً أنه استلھم ذلك من آلھة العدالة كما بدا في مقدمة تلك القصيدة الت ي ام تألت ب الرموز
الصوفية؛ حيث قال فيھا أنه قد اتجه في عربة تجرھا الجياد وتقودھا العرائس بنات الشمس
إلى حيث األبواب التي تفصل بين النھار والليل أو النور والظالم ،ولما اجت از ھ ذا الطري ق
اإللھي حدثته اآللھة قائلة  :مرحى أيھا الشاب ي ا رفي ق الھادي ات والخال دات الالت ي أرش دن
عربتك ..مرحى لقد أرسلت في ھذا الطريق باألمر اإللھي  DIKEال بالقدر السيئ
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لقد أراد بارمنيدس من ھذه الص ورة الرمزي ة لطري ق الح ق ال ذي يبح ث عن ه أن ي وحى لن ا
بأنه إنما يسلك طريقا ً مختلفا ً عن الطريق المعتاد الذي يسلكه اآلخرون في معرفة الحق وأن
ھذا الطريق إنما ھو طريق إلھي مقدس .ومع ذل ك فھ و حينم ا يتح دث بع د ذل ك ع ن طري ق
الح ق تج ده يحك م عل ى ھ ذا ال وحي اإللھ ي بالعق ل ،فطري ق الح ق يب دأ ف ي القص يدة بقول ه
«انظر بعقل ك نظ راً مس تقيما ً إل ى األش ياء ..ألن ه ال يوج د س وى ط ريقين للمعرف ة؛ أح دھما
طري ق الح ق وھ و طري ق اليق ين والث اني عك س األول ،إن ه طري ق الاليق ين والالحقيق ة أي
طريق الظن .فما ھو الحق واليقين عنده؟! إنه إدراك أن الوجود واح د وھ و وح ده الموج ود
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وأن طبيع ة ھ ذا الوج ود ھ و الفك ر أي أن ه يتح دث ع ن الوج ود المعق ول ال ذي ال ي درك إال
بالعقل .يقول بارمنيدس« :إن ما نفكر فيه وم ا م ن أجل ه يوج د التفكي ر ش ئ واح د» .20ولم ا
ك ان الوج ود المعق ول ھ و وح ده الموج ود عن ده فھ و ينك ر أي حقيق ة للوج ود الخ ارجي
المحس وس ويعتب ره أق رب م ا يك ون إل ى الالوج ود .وم ن ث م فالس عادة ك ل الس عادة عن د
بارمنيدس والحكمة كل الحكمة عنده ھي أن نبقى في حدود ھذا اليقين المطلق يق ين الوج ود
الواحد وننكر ما عداه .وربما يكون ممكنا ً للقارئ المعاصر أن يفھم بارمني دس وحديث ه ع ن
ھ ذا الوج ود الواح د من اط الح ق واليق ين عن ده إذا م ا وض ع لف ظ الجالل ة» ﷲ :مك ان لف ظ
«الوج ود»؛ فك ل الص فات الت ي وص ف بھ ا بارمني دس ھ ذا الوج ود الواح د إنم ا ھ ي ف ي
حقيقتھا صفات ال تنطبق إال على الوجود اإللھي ،فقد وصف بارمنيدس ھذا الوج ود الواح د
بأنه ال بداية له وال نھاية ،ال يكون وال يفسد ،ال ينقسم وال يتحرك ...إلخ.
وعل ى ك ل ح ال ف إن س عادة الم رء وحكمت ه ع ن بارمني دس ف ي إدراك ه العقل ي لحقيق ة ھ ذا
الوجود الواحد .وماعدا ذلك يعد في نظره مجرد أوھام وظنون يحيا بھا اإلنسان ويس ير م ن
خاللھا في طريق ال يعرف فيه المعنى الحقيقي للوجود والطريق الحقيقي للسعادة.
والطري ف ف ي ت اريخ الفلس فة اليوناني ة قب ل أفالط ون أن تتواف ق رؤي ة ال ذريين وخاص ة
ديمقريطس مع رؤية فيث اغورس وبارمني دس ف ي مج ال ال ربط ب ين الحكم ة والس عادة رغ م
مثالية األخيرين ومادية األول ،فالمعروف أن ديمقريطس وأتباعه ق د تبن وا م ذھبا ً مادي ا ً ف ي
تفسير العالم الطبيعي يعتمد على رده إل ى ال ذرات ول يس إل ى العناص ر األربع ة .وق د أحك م
ديمقريطس إلى حد بعيد التفسير المادي الذرى «لك ل م ا ف ي الع الم الطبيع ي ،ف النفس عن ده
ذرات مادية كما أن األش ياء واألجس ام والعناص ر ذرات ،حت ى اآللھ ة نظ ر إليھ ا عل ى أنھ ا
مركبات ذرية لطيفة» 21ومع ذلك فإن فلسفة ديمق ريطس األخالقي ة ج اءت مختلف ة ع ن ھ ذا
الطابع المادي العام لفلسفته حيث أنه بدأھا بالتأكيد على أن قوة الجسم لدى اإلنس ان ال تعن ى
شيئا ً «فقوة الجسم ال تكون من أسباب النبل إال في دواب النقل» بينما قوة العقل وقوة الخل ق
ھي ك ل ش يء بالنس بة لإلنس ان ألن «ق وة الخل ق ھ ي س بب النب ل ف ي اإلنس ان» ..عل ى ح د
تعبيره 22وإذا سألنا عن جوھر السعادة عنده لقال بم ا أس ماه «اعت دال الم زاج» ،ف ذلك ال ذي
يؤدى باإلنسان إلى الشعور بالبھجة والتفاؤل ،إذ أن ق وة ال نفس واعت دال مزاجھ ا يعن ى ف ي
رأيه معرفتھا للخير وتوجيه اإلرادة إلى سلوك طريقه وھذا م ا يس ميه ديمق ريطس م ا يج ب
عمل ه  ,23to deonفم ا يج ب عمل ه بالنس بة لل نفس اإلنس انية يب دأ بمحاولتھ ا ك بح جم اح
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الرغب ات والش ھوات الحس ية والجس دية .ول ن يك ون ذل ك إال بالعم ل الج اد وتحم ل الش دائد
بش جاعة وال يت أتى للم رء ذل ك إال ع ن طري ق الثقاف ة والتعل يم فبھم ا وح دھما يعت دل م زاج
اإلنسان ويتجه إلى طريق الخير والسعادة
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وق د ج اء السوفس طائيون بع د ذل ك ليض عوا ھ ذا التوحي د أو ال ربط ب ين الحكم ة والس عادة
موضع الشك والجدل ،حي ث اعتب روا من ذ إع الن زع يمھم بروت اجوراس أن اإلنس ان الف رد
معيار كل شيء ،اعتبروا أن السعادة مسألة فردية؛ فما أرى فيه الخير والسعادة يكون كذلك
بالنسبة ل ي وم ا ت رى أن ت في ه الخي ر والس عادة فأن ت ح ر فيم ا ت رى وم ن ث م فق د أص بحت
الفضيلة والس عادة مس ألة نس بية تختل ف ب اختالف تص ورات ومص الح األف راد 25ول ذلك فق د
غلب على ھذه الرؤية السوفسطائية ومن تابعوھا التوحي د ب ين الحكم ة والفض يلة والس عادة،
بل بين المنفعة والفضيلة والسعادة فلما كان ما ينفعني ھو ما يسعدني ف الخير إذن ف ي الن افع
والمفي د بالنس بة ل ي كف رد ،ومادام ت المص الح والمن افع تختل ف م ن ش خص إل ى أخر،ف إن
طريق السعادة إذن يختلف من شخص إلى أحر وكذلك مفھوم الخير والحكمة.
ولعل تلك النظرة التفكيكية التي فكت االرتب اط ب ين الحكم ة والس عادة وفص لت بينھم ا وب ين
الخير والفضيلة والتي انتش رت ب ين عام ة الن اس ت أثراً م نھم ب المعلمين السوفس طائيين ھ ي
التي أثارت ثائرة سقراط وجعلته يترك بيته وأسرته ويمشى بين األثينيين ليجادلھم ليل نھار
حتى يعودوا إلى سابق عھدھم من الثبات على مبدأ التوحيد بين الفضيلة والس عادة .لق د ك ان
سقراط بحياته ومواقف ه وكلمات ه الت ي خل دھا تلمي ذه أفالط ون ف ي محاورات ه الس قراطية ھ و
المثال الذي يحتذي عبر العصور في التوحيد بين الحكمة والسعادة حينما وحد ب ين الفض يلة
والمعرفة ورفع ش عاراً لك ل فلس فته ھ و «اع رف نفس ك» ،وال نفس بالنس بة ل ه كان ت «ذل ك
الجزء اإللھي في اإلنسان وك ل م ن تأمل ه وتوص ل إل ى معرفت ه ،ع رف م ا ھ و إلھ ي وف از
بخير معرفته لنفسه».26
لقد كان سقراط يجد سعادته ف ي توعي ة الن اس ب الطريق الح ق للفض يلة ،ذل ك الطري ق ال ذي
يبدأ بأن يسأل كل منھم عن ماھية ما يدعى العل م ب ه وخاص ة ف ي مج ال الفض يلة ،ف إن ك ان
يدعى أنه أنقى الناس فليسأل نفسه «ما ھي التقوى أو ما الذي يجعل الفعل التقى تقي ا ً» ،وان
كان يدعى أنه أشجع الناس فليسأل نفسه عن ماھية الشجاعة أي م ا ال ذي يجعلن ا نص ف أي
فعل من أفعالنا بأنه ش جاعة .إن معرف ة ماھي ات الفض ائل س تقودنا حتم ا ً إل ى س لوك طري ق
الفضيلة ألن من عانى في إدراك ماھية أي م ن ھ ذه الفض ائل سيس لك طريقھ ا حتم ا ً بعك س
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من يتعلمھا من المتعلمين دون أن يكابد مشقة البحث العقلي بنفسه ،ولذلك قال سقراط قولت ه
الشھيرة :أن الفضيلة علم ال يعلم ،وم ا ذل ك إال ألن ه يعتق د ب أن الفض يلة ھ ي عل م ك امن ف ي
النفس يملكه كل الناس بشرط أن يبذلوا جھدھم العقلي في التساؤل وفى البحث داخ ل ال نفس
وباس تفتاء ض ميرھم األخالق ي عن د ك ل س لوك س يكون اإلدراك الص حيح لطبيع ة الفع ل
الفاض ل المطل وب وس يكون س لوك طريق ه .وم ن ھن ا وح د س قراط ب ين الفض يلة والمعرف ة
واعتبر أن أي إنسان يسلك طريق الرذيلة إنما ھو جاھل بالمعنى الحقيقي للفضيلة .فس قراط
ل م يك ن يتخي ل أب داً أن أي إنس ان يع رف المعن ى الحقيق ي للفض يلة يمك ن أن يس لك طري ق
الرذيل ة« .فالفض يلة عل م والرذيل ة جھ ل» .وق د ك ان س قراط عبقري ا ً حق ا ً حينم ا ق ال قولت ه
الشھيرة بناء عل ى ك ل ذل ك «أن الفض يلة واح دة» وان س ألناه :كي ف تك ون الفض يلة واح دة
ونحن نرى ونتح دث ع ن فض ائل عدي دة مث ل الص دق واألمان ة والتق وى والش جاعة ...إل خ.
ألجابنا :أن كل ھذه مسميات لمسمى ولحد ھ و الفض يلة؛ فالص دق فض يلة ،واألمان ة فض يلة
وھكذا ف إن م ا ن دعوه فض ائل متع ددة إنم ا ھ ي مس ميات وص ور متع ددة لمس مى واح د ھ و
الفضيلة .والفضيلة ھي «إدراك الخير»؛ فمن أدرك الخير في كل المواقف صار فاضالً أي ا
كان االسم الذي نسمى به ھ ذه الفض يلة .ول ذلك ف إن الفض يلة عن د س قراط ال تتج زأ وس لوك
المرء يظل في طريق الفضيلة دائما ً إذا ما عرف أنھا في كل األحوال ھ ي «إدراك الخي ر»
وس لوك طريق ه .ف ال معن ى ألن ي درك الم رء معن ى الفض يلة وال يس لك طريقھ ا ألن ه ب ذلك
يكون ج اھالً كم ا أش رنا فيم ا س بق ب المعنى الحقيق ي للفض يلة؛ فالفض يلة ليس ت مج رد عل م
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نظري ،بل ھي علم يرتبط بالسلوك ويظھر في األفعال

وقد كان سقراط يجد سعادته القصوى في البرھنة على ذلك االعتق اد ف ي ك ل المواق ف الت ي
عاشھا .والقارىء لحياته يجدھا مليئة بالمواقف التي تؤكد أنه كان يج د الس عادة ف ي التوحي د
بين المعرفة بحقيقة الفضيلة وسلوك طريقھا أيا ً كانت النتائج المترتبة على ذلك .ولعل أبرز
ھذه المواقف الكاشفة موقف خضوعه للمحاكمة نتيجة عدة تھم ظالمة كما بدا في دفاعه عن
نفسه أمام المحكمة األثينية ،ومع أنه نجح في رد ھذه التھم عن نفسه وكشف لھيئ ة المحكم ة
أنھا غير صحيحة وملفقة من قبل خصومه إال أنه حينما اس تقرت المحكم ة عل ى إدانت ه قب ل
الحكم الذي جاء قاسيا ً حيث حكم عليه باإلعدام بشرب السم ،وقال قولته المشھورة «أنا إل ى
الموت وأنتم إلي الحياة .واإلله وحده أعلم بأيھما ھو الخير» .28وحينما عرض عليه تالميذه
عدة خطط للھرب من تنفي ذ ھ ذا الحك م الظ الم والت ي تض من س المته التام ة رفض ھا جميع ا ً
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وقال أيضا ً قولته الشھيرة متخيالً الق انون شخص ا ً يحدث ه« :أتتخيل ون مدين ة ال يحت رم أھلھ ا
القانون .أال تندك ھذه المدينة من أساسھا!» 29لقد وجد س قراط س عادته ف ي أن يخض ع لتنفي ذ
ھذا الحكم رغم أنه كان قاسيا ً وظالما ً ألنه صدر بموجب القانون األثينى وق د ك ان ھ و نفس ه
ينادى طوال حيات ه ب احترام الق انون ويعتب ر أن احت رام الق انون ھ و أس اس المدين ة وج وھر
الدولة المستقلة وعنوان العدالة فيھا ،لقد تج رع س قراط الس م ف ي مس اء الي وم المح دد لتنفي ذ
الحك م «راب ط الج أش مغتبط ا ً» 30ألن ه ك ان مؤمن ا ً بأن ه س يلقى مص يراً حس نا ً ج زاء س لوكه
الفاضل طوال حياته وسيلتقي في العالم اآلخر بأناس أحبھم ولم يلقاھم في حياته الدنيا.
وحينما نصل في استعراضنا ھذا لالرتب اط ب ين الحكم ة والس عادة ف ي الفلس فة اليوناني ة إل ى
أفالطون سنجد أنه قد واصل طريق أستاذه سقراط في التوحيد ب ين الفض يلة والمعرف ة وب دا
ذل ك بوض وح من ذ المح اورات الس قراطية الت ي خل د فيھ ا أفالط ون ذك رى أس تاذه حت ى
محاورات النضج التي كتبھا معبراً عن فلس فته ھ و ،فف ي ھ ذه المح اورات أك د أفالط ون أن
الفضيلة تعنى أول ما تعنى معرفة المبدأ الذي يقوم عليه السلوك ومعرفة ھذا المبدأ ال تكون
إال بالتساؤل ع ن ماھي ة الفض يلة عموم ا ً ،وماھي ة ك ل ولح دة م ن ھ ذه الفض ائل عل ى ح دة.
والجدير بالذكر أن ھذه المعرفة بالمبادئ ال تكون عنده إال بمعرفة عالم المثل الذي ھو عالم
المبادئ المعقولة لكل ما في الوجود المحسوس سواء كان ت أش ياء مادي ة أو مف اھيم أخالقي ة
أو ما شابه ھذا وذاك .وبالطبع فإن ھذه المعرفة النظرية بمعنى الفض يلة ھ ي األكث ر تحقيق ا ً
لمعنى السعادة عند أفالطون ألنھا تمثل الفضيلة الفلسفية التي اختص بھ ا الفالس فة ال ذين ال
يسلكون إال وفقا ً لمعرفتھم بالمبادئ العقلية للفضيلة؛ فلقد ميز أفالطون -فيما يرى ستيس-31
ب ين الفض يلة الفلس فية ،والفض يلة االعتيادي ة؛ ف األولى ھ ي الفض يلة الحق ة الت ي تق وم عل ى
معرفة المبادئ العقلية للخير ،أما الثانية فھي الفضيلة بمعناھا الشائع عند الناس وتنطلق من
أسس أخرى مثل العادة والع رف والتقالي د أو م ن ال دوافع الخي رة والمش اعر الغريزي ة نح و
الخي ر .إن الفض يلة االعتيادي ة عل ى ح د تعبي ر أفالط ون إنم ا ھ ي فض يلة أولئ ك الرج ال
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المتزن ون المعت دلون ال ذين يمارس ونھا ممارس ة الع ادة والت درب وب دون الفلس فة والعق ل

والجدير بالذكر ھنا أن ھذه الفضيلة االعتيادي ة ليس ت ھ ي فض يلة عام ة الن اس فحس ب ،ب ل
ھي أيضا ً فضيلة خيرة السياسيين ورجال الدولة ،فأفالطون في حقيق ة األم ر ينك ر الفض يلة
العقلي ة الفلس فية عل ى جمي ع الن اس فيم ا ع دا الفالس فة األطھ ار ال ذين ھ م عل ى ح د تعبي ره
«أصدقاء المعرفة» حيث استطاعوا عن طري ق معرف ة الحقيق ة الش املة لحقيق ة الوج ود أي
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«أي معرف ة ع الم المث ل» أن يتح رروا تمام ا ً «م ن المل ذات والش ھوات واألح زان
والمخاوف» وأن يتمسكوا دائما ً بما ھو حقيقي وإلھي».33
وعل ى ذل ك فالس عادة الحقيقي ة عن د أفالط ون ال تتحق ق إال ألولئ ك الفالس فة المت أملين ال ذين
تحرروا من كل ما ھو أرضى وجسدي ليعيشوا وفق ا ً لم ا ھ و حقيق ي وإلھ ي ،فالحكم ة عل ى
وجه العموم عند أفالطون ھي رأس الفضائل سوا ًء كان ت ھ ذه الحكم ة النظري ة الفلس فية أو
تلك الحكم ة الت ي يتمت ع بھ ا اإلنس ان الفاض ل ف ي الحي اة االجتماعي ة والسياس ية وي نجح م ن
خاللھا في إقامة التوازن ب ين مطال ب ق وى نفس ه المتص ارعة داخ ل جس ده الف اني فيم ارس
الشھوة باعت دال ويم ارس الغض ب باعت دال .وم ا ذل ك إال ألن نفس ه العاقل ة تتحل ى بالحكم ة
وبالحكمة يقدر المرء ماذا يشتھى ومتى ذلك وإلى أي حد ،وكذلك يقدر لماذا يغض ب و إل ى
أي مدى!
فالس عادة ف ي ك ل األح وال عن د أفالط ون قرين ة الحكم ة وال تتحق ق أب داً إال ل دى اإلنس ان
الحكيم .فإذا لم تتوافر الحكمة أصبح اإلنسان فاقداً للشرط الضروري للسعادة الحقيقية سوا ًء
في حياته االجتماعية والسياسية أو في حياته الفردية وفى عالقته با وبالعالم من حوله.
وق د س ار أرس طو تلمي ذ أفالط ون عل ى نھ ج أس تاذه حينم ا ب دأ كتاب ه «األخ الق إل ى
نيقوماخوس» بنقد كل صور السعادة الشائعة عند عامة الناس ورفض اآلراء التي تقول بأن
السعادة في حياة اللذة أو في حي اة الج اه والس لطان أو حي اة الث روة والم ال ...إل خ .وأك د ف ي
المقاب ل عل ى التوحي د ب ين الفض يلة والس عادة .وك ان أرس طو حاس ما ً حينم ا أك د عل ى أن
الفض يلة فع ل عقل ي؛ فاإلنس ان ف ي رأي ه ج زءان ،ج زء عاق ل وج زء غي ر عاق ل .وفض يلة
اإلنسان تبدأ حينما يتحكم الج زء العاق ل ف ي الج زء غي ر العاق ل .وم ن ھن ا انطل ق إل ى بي ان
نوعى الفضيلة في فلسفته األخالقي ة؛ الفض يلة األخالقي ة ،الفض يلة النظري ة وقص د ب األولى
الفضائل األخالقية االجتماعية التي ال يمكن لإلنسان أن يعيش سعيداً في مجتمعه إال متحلي ا ً
بھا .وھى ما عرف لديه بنظرية الوسط األخالقي؛التي عرفھا بقوله أن الفضيلة «وسط ب ين
رذيلت ين إح داھما ب اإلفراط واألخ رى ب التفريط»34؛ ف الكرم وس ط ب ين اإلس راف والبخ ل،
والشجاعة وسط بين التھ ور والج بن وھك ذا .وب الطبع ف إن إدراك ھ ذا الوس ط إنم ا ھ و فع ل
العقل والتحكم في السلوك بنا ًء على إدراك ھ ذا الوس ط إنم ا ھ و أيض ا ً فع ل العق ل وھ و ھن ا
العقل العملي على حد تعبير أرسطو فھو العق ل المتص ل ب الواقع ومھمت ه التوجي ه الص حيح
لس وك اإلنس ان العاق ل .35أم ا العق ل النظ ري أو العق ل م أخوذاً ف ي ذات ه فل ه فض يلة أخ رى
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تخصه ھو وحده ،ھي ما أطلق عليه أرسطو فضيلة التأمل النظ ري الت ي م ن ش أن اإلنس ان
فيھ ا الوص ول إل ى الحقيق ة المج ردة والتميي ز النظ ري ب ين الح ق والباط ل .وھ ذه الفض يلة
تحق ق الوظيف ة األھ م واألكم ل لحقيق ة اإلنس ان ،فغاي ة الوج ود اإلنس اني ليس ت األك ل أو
الش رب أو الج ري وراء المل ذات الحس ية وإش باع الش ھوات وإنم ا ھ ي التأم ل .ول ذا فض له
أرسطو واعتبره فضيلة الفض ائل اإلنس انية وأھمھ ا عل ى اإلط الق وأك د عل ى أن ه إذا كان ت
الحياة الس عيدة ھ ي الحي اة المطابق ة للفض يلة ،وإذا كان ت الس عادة تكم ن ف ي الفع ل المط ابق
للفضيلة ،فمن الطبيعي أن تكون في الفعل المطابق للفضيلة العليا بمعنى أنھا الفعل المطابق
للجزء األحسن من ذات اإلنسان وھو «العقل الفاھم المتأم ل المع د لي أمر ويق ود وليك ون ل ه
فھم األشياء الجميلة والقدس ية» عل ى ح د تعبي ر أرس طو .36وعل ى ذل ك ف إن فع ل ھ ذا العق ل
المتأمل ھو المطابق للفضيلة وفيه تكون السعادة الكاملة.37
والحقيقة أن أرسطو قد أجھد نفسه في بيان ذلك التوحيد بين فعل التأمل للعقل النظري وبين
الس عادة الكامل ة ل يس فق ط عل ى م دار الكت اب العاش ر م ن كتاب ه الش ھير «األخ الق إل ى
نيقوماخوس» ،وإنما أيضا ً على مدار الكتاب الثالث من كتاب «ال نفس» ال ذي أك د في ه عل ى
أن القوة النظري ة م ن العق ل اإلنس اني ھ ي الجان ب القدس ي م ن اإلنس ان ألنھ ا الق وة الق ادرة
على مفارقة وجوده المادي لتأم ل م ا وراء ھ ذا الوج ود وإدراك الحقيق ة القص وى للوج ود،
الوجود اإللھي.38
لقد أبدع أرسطو في التأكيد على أن فعل التأمل ھو الذي يحقق لإلنسان االستقالل عن العالم
الخ ارجي وحت ى ع ن وج وده الم ادي ،وأن حي اة التأم ل ھ ي وح دھا الحي اة المحبوب ة ل ذاتھا
وھى التي تحقق لإلنسان أقصى ق در م ن الراح ة والطمأنين ة وم ن ث م الس عادة .وأنھ ا إذا م ا
قورنت بحياة السياسي أو المحارب لوج دنا أن حي اة ھ ؤالء ل يس فيھ ا ف راغ كم ا أنھ ا مليئ ة
بأسباب االضطراب والقلق ،بينما حياة التأمل ھي حياة السعادة الدائمة وھى الحي اة الش ريفة
التي تناسب األصل القدسي لإلنسان وتجعله يتشبه بحياة اآللھ ة كم ا تجعل ه محبوب ا ً م ن قب ل
اآللھة ألن اإلنسان بالتأمل يدرك الوجود اإللھي ويتشبه به في آن واحد.39
وإذا ما انتقلنا من العصر الھللينى في الفلسفة اليونانية إلى العصر الھللينس تى أي عص ر م ا
بع د أرس طو لوج دنا تح والً كبي راً ف ي التوج ه الفلس في ل دى فالس فة ھ ذا العص ر الجدي د،
وخالصة ھذا التحول أن معظ م فالس فة ھ ذا العص ر ق د رك زوا ف ي فلس فتھم عل ى الجوان ب
العملي ة التطبيقي ة وخاص ة ف ي مي دان األخ الق حي ث ل م ينش غلوا كثي را بالح ديث النظ ري
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المجرد عن ماھية الخير والفض يلة والس عادة ب ل اتجھ وا مباش رة إل ى بي ان الطري ق العمل ي
للسعادة ،ذلك الطريق الذي يتمكن الفرد من خالله أن يحيا حياة السعادة رغ م ك ل الظ روف
السياسية واالجتماعية المليئ ة باالض رابات والح روب أن ذاك .لق د انش غلوا إذن بالبح ث ع ن
التماس طريق فردى للسعادة.
وب الطبع ال تغي ب الفلس فة والحكم ة ف ي التماس نا لھ ذا الطري ق ،ألن العق ل ھ و ال ذي يق ود
اإلنسان إلى ھذا الطريق؛ فعلى الرغم من أن فلسفات العص ر الھللينس تى وبال ذات ف ي أكب ر
تياريھا :األبيقورية والرواقية تؤكد على أن العقل يولد ص فحة بيض اء وأن التجرب ة الحس ية
ھي نقط ة البداي ة ف ي المعرف ة ،ألن طري ق األخ الق والفض يلة عن دھما ال يب دأ م ن التجرب ة
الحسية بقدر ما يبدأ من إعمال العقل في السلوك.
وھا ھ و أبيق ور ص احب الم ذھب الحس ي ف ي المعرف ة حينم ا يحل ل القض ايا األخالقي ة بادئ ا ً
بضرورة أن نعترف بأن السعادة ل دى اإلنس ان تب دأ م ن االتج اه إل ى ك ل م ا ھ و لذي ذ بش كل
طبيعي ،نجده يؤكد على دور العقل ف ي تميي ز أن واع الرغب ات واالختي ار م ن بينھ ا ،فھن اك
فيم ا ي رى أبيق ور  -رغب ات طبيعي ة ض رورية وھن اك رغب ات ض رورية وليس ت طبيعي ة
وھناك رغبات ليست ضرورية وال طبيعية .وھو يرى أن على اإلنسان العاقل أن يختار م ا
ھو طبيعي وضروري وأن يكتفي به حتى يحيا حياة الرضا والس عادة ويب دو ذل ك ف ي قول ه:
أن كل ما ھو طبيعي يتيسر الحصول عليه وكل ما ھو غير طبيعي يص عب منال ه ،والمتع ة
التي تجدھا في تناول طعام بسيط ليست أقل من تلك التي تجدھا ف ي الم آدب الف اخرة بش رط
أن يزول األلم المتولد عن الحاجة .كما أن التعود على العيش البسيط والتنوع ھو أفض ل م ا
يضمن لنا الصحة الجيدة وييسر لنا االس تجابة لمتطلب ات الحي اة الض رورية كم ا أن ه يجعلن ا
عند وجودنا أمام ما لذ وطاب من األكل قادرين على ذلك ھو التمتع وھو أخيراً ما يجعلنا ال
نخشى تقلبات الدھر».40
إن أبيقور يؤمن رغم ماديته في تفسير الطبيعة ومذھبه الحسى في المعرف ة أن عل ى الحك يم
أن يوجه مشاعره بالعقل وأن يمتلك ما أطلق عليه «فن التمتع بالمشاعر الس عيدة وال تخلص
من المشاعر األليمة» 41فحرية الحكيم إزاء ض غط الرغب ات وض رورة إش باعھا تكم ن عن د
أبيقور في معرف ة للح دود الت ي يبغ ى أن يتوق ف عن دھا وأن يوج ه س لوكه طبق ا ً لھ ا؛ «فم ن
يجيد معرفته الحدود التي ترسمھا لنا الحياة يدرك ك م م ن الس ھل عل ى الم رء أن يت زود بم ا
يقضى على األلم الناتج عن الحاجة وبما يجعل الحياة كلھا كاملة».42
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إن معرفة الحدود تجعل اإلنسان في رأى أبيقور قادراً على أن يميل نحو الزھد ف ي مطال ب
الحياة المادية ألن ھذا الزھد الذي يتمثل في االكتفاء بما ھ و ض روري وطبيع ي ھ و أس اس
الرضا وسر السعادة.
وكما تخلصنا ھذه الفلسفة األخالقية الزاھدة مما ليس ضروريا ً م ن األل م وتس ھل لن ا طري ق
الخير والسعادة ،فإنھا تخلصنا أيضا ً من مخاوف عدي دة ك الخوف م ن الم وت والخ وف م ن
اآللھة ومن عقابھا حسب رؤية أبيقور ،فما الموت إال انعدام اإلحساس ومن ث م ف ال إحس اس
معه ال بلذة وال بألم ،أما اآللھة فلن يسعدھا أو يزيد من سعادتھا أن تع ذب اإلنس ان ب ل عل ى
العكس أنه مما يسعدھا أن تراه سعيداً ھانئا ً.
ومن ھنا دعا أبيقور الجميع ألن يتفلسفوا حت ى يج دوا ويعيش وا حي اة الس عادة ،فالفلس فة ھ ي
التي تورث الحكمة «والتي ھي مبدأ كل شيء ،وھ ى أعظ م خي ر نعرف ه وھ ى أص ل جمي ع
الفضائل من جھة كونھا تعلمنا أنه ال يمكننا أن نكون س عداء دون أن نك ون حكم اء ونزھ اء
وعادلين ،وال أن نكون حكماء ونزھاء وعادلين دون أن نكون سعداء».43
فالفلسفة إذن عند أبيقور ھي طريق الحكمة والس عادة مع ا ً ،ف الحكيم ال ذي بل غ ذروة الحكم ة
إنم ا ھ و الق ادر عل ى أن يك ون ح راً ف ي ك ل الظ روف حي ث تكس به الفلس فة التح رر م ن
اآلخرين ومن الطبيعة ومن القدر وتجعله قادراً على أن يملك نفس ه بنفس ه وأن يكتف ي بذات ه
وبأصدقائه وبالحياة السھلة الھادئة التي توفرھا له الحكمة.44
وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن رؤية فالس فة ال رواق وھ م الممثل ون الحقيقي ون لھ ذا العص ر
الھللينستى نظراً لالنتشار الواس ع ال ذي حققت ه فلس فتھم عب ر س ت ق رون كامل ة من ذ تأس يس
المدرس ة عل ى ي د زين ون الرواق ي ف ي نھاي ة الق رن الراب ع قب ل الم يالد وحت ى وف اة آخ ر
زعمائھا الكبار ماركوس أوريليوس عام 180م ،أقول إذا ما انتقلنا إلى فحص رؤية فالس فة
الرواق حول الحكمة والسعادة لوجدنا أنھم رغم االختالف ات الكثي رة ب ين أرائھ م ف ي قض ايا
المعرفة والطبيعة ،يتفقون على أن الحكمة ھو أولى الفضائل األصلية وھى التي تنبثق عنھا
كل الفضائل األخرى؛ فالحكمة فيما ي روى الم ؤرخ دي وجين الاليرت ى ع نھم ھ ي «المعرف ة
باألشياء الخيرة وبالشر وبما ھو ليس خيراً أو ليس شراً».45
وب الطبع فإنن ا بھ ذه المعرف ة نتع رف عل ى طري ق الس عادة ،فالس عادة تتحق ق م ن معرفتن ا
وسلوكنا طريق الفضيلة والخير عند الرواقيين ،فھ م ق د عرف وا الخي ر بأن ه الكم ال الطبيع ي
للوجود العاقل وھو الموافق للكائن العاقل.46
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ولعل السؤال اآلن ھو :إذن كيف يحقق اإلنس ان العاق ل كمال ه وم ن ث م س عادته؟! إن طري ق
السعادة عند أھل الرواق يبدأ من إدراك أن سعادتنا بأيدينا وھى تنبع في األساس م ن داخلن ا
ومن ثم فقد أكدوا على أن سعادة اإلنسان ال تخضع للظ روف الت ي تح يط باإلنس ان بق در م ا
تتوقف على حالته النفسية في مواجھة ھذه الظ روف وحكم ه عليھ ا؛ ف ردود أفعالن ا إزاء م ا
يمر بنا من أحداث ھو ما يتشكل بمقتضاه شعورنا بالسعادة أو باأللم.
ولذلك فقد ركز الرواقيون على دراسة االنفعاالت اإلنسانية بغرض السيطرة عليھ ا ألن ف ي
ذلك تكمن الحكمة والسعادة معا ً .ومنذ مؤسس الرواقية زينون حصرت االنفعاالت الرئيسية
في أربعة ھي :الحزن ،الخوف ،الرغبة واللذة .وھى كلھا تدور في إط ار تع ريفھم لالنفع ال
بأنه «حرك العقالنية وال طبيعية في النفس» 47وھذه الحركة الالعقالنية المرفوضة عندھم
والتي يدعون إلى التقليل منھا واإلقالع عنھا يقابلھا انفعاالت يمكن أن ندعوھا خيرة وطيب ة
وھ ي :الف رح ،الح ذر واإلرادة الطيب ة؛ ف الفرح ض د الل ذة حي ث أن ه س مو ب النفس العاقل ة،
والحذر ضد الخوف حيث به يمكن تجنب ما ينبغي تجنبه ،أما اإلرادة الطيبة فھ ي مي ل دائ م
نحو العقالنية وضبط اللذة.48
وإذا ما قدر لإلنسان أن يعيش وفقا ً لطبيعته العاقلة ويمتل ك ھ ذه اإلرادة الطيب ة فإن ه س يكون
على طريق الحكمة والسعادة معا ً؛ فالمثل األعلى لإلنسان عند الرواقيين ھو بال شك الحك يم
الرواقي نفسه ،وأول صفات الحكيم الرواقي ھو أنه رجل ب ال انفع االت ألن ه ال يت رك نفس ه
يس قط فيھ ا .49أم ا ث اني ص فاته فھ ي اإلخ الص ومحاول ة الظھ ور بأفض ل ص ورة ممكن ة
فيظھر من األشياء أفضل ما فيھا ويخفى ما فيھا من مساوئ ،فالحكيم الرواق ي ال ين افق وال
يرائى وال يتصنع ،وھو ال يدخل في عالقات تجارية قد تكون معارضة لالئق أو للمناس ب؛
انه قد يشرب الخمر لكنه ال يص ل ب ه لدرج ة الس كر أو الغي اب ع ن ال وعي ،وھ و ال يش عر
باأللم مطلقا ً ألن األلم انفعال العقالن ى ال يلي ق ب نفس الحك يم .50وف ى ذل ك يق ول س ينكا أح د
كبار الرواقيين في عصرھا الذھبي المتأخر «أنه يمكن أن نتحمل المح ن ب نفس مرح ة فك ل
شيء إلى زوال».51
أما ثالث صفات الحكيم الرواقي فھي إيمان ه الت ام باأللوھي ة ،وھ و يعل ن ذل ك دائم ا ً وبداخل ه
نقاء اإليمان بالقداسة ويقوم بممارسة العب ادات والطق وس المفروض ة علي ه ويبتع د ع ن ك ل
خطيئة ويسير دائما ً في طريق القداسة والعدالة.52
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وھذا اإليمان باأللوھية والسير في طريق الھداية وممارسة العبادات ال يمنعه من المش اركة
السياسية ،فالحكيم الرواقي ممن يھتمون بالعمل السياسي إال إذا وجد ما يمنعه من ذلك وھ و
ممن يفضلون الزواج وإنجاب األطفال كما يقول زينون.53
أما رابع ص فات ھ ذا الحك يم الرواق ي فھ ي أن ه ودي ع وال يض ر نفس ه وال غي ره .وف ى ذات
الوقت فھو ال يسامح وال يشفق على من تقع عليه عقوبة أنزلھا القانون .إن الرجل الحكيم ال
يرى أن إنزال العقوبات بالمجرمين واألشرار مسألة قاسية وھو كذلك ال يعجب وال يندھش
من وقوع أحداث قد تبدو مستحيلة التصديق.54
أم ا خ امس ص فات الحك يم الرواق ي فھ و ش عوره ال دائم بالحري ة رغ م اإليم ان بالحتمي ة
والقدرية ،فلقد قيل من بعضھم «أن الرجل الحكيم ھو وحده الحر والسيئون أو األشرار فھ م
وحدھم العبيد؛ فالحرية ھي القدرة على الفعل المستقل بينما العبودية امتن اع ھ ذه الق درة إن
الحكيم ليس حراً فقط بل ھ و مل ك ألن المل ك ھ و م ن ال يحاس به أح د عل ى م ا يف ع .وھ ذا ال
يكون إال للحكيم الذي يملك وحده معرفة الخير والشر بينما األشرار ال يعرفون ذلك».55
وعموم ا ً ف إن الحك يم الرواق ي ھ و الرج ل «المث الي» ف ي ك ل ش يء ،الكام ل ف ي ش عوره
بالسعادة ،ألنه ببساطة -كما عبر عن ذلك زيللر  -Zellerھو الذي يحوز كل الفضائل وك ل
المعرفة؛ وھو وحده الذي يفعل الصواب في كل شيء .وھو وحده الملك الحقيقي ،السياس ي
الحقيق ي ،الش اعر الحقيق ي ،ھ و الملھ م والمرش د ...إل خ ،ھ و المتح رر كلي ة م ن الحاج ات
واآلالم ،وھ و وح ده الص ديق المحب وب لآللھ ة .إن فض يلته دائم ة وال يمك ن أن يفق دھا
وسعادته ال يمكن أن تنقص من وقت آلخر.56
إن السعادة لدى حكماء الرواقية ھي سر من أسرار النفس البش رية العاقل ة الت ي ت درك يقين ا ً
أن كل ما يجرى في الكون إنما ھ و إرادة إلھي ة وق در س ماوي وم ن ث م ينبغ ي الخض وع ل ه
والتسليم به دون جزع إذا كان مؤلما و دون فرح زائد عن الحد إذا كان مفرحا ً .ول ذلك ك ان
الفيلسوف الرواق ي يق وم بك ل فع ل ع ن إدراك حقيق ي لم ا ھ و خي ر دون أن ينتظ ر النت ائج،
ويقوم بواجبه إزاء أي دور يؤديه كما رسمته ل ه الطبيع ة والعناي ة اإللھي ة والق در خي ر قي ام
دون أن يخشى نت ائج فعل ه طالم ا رأى في ه أن ه الفع ل األمث ل المناس ب للموق ف وك أن قيام ه
بواجبه في حد ذاته ھو السعادة القصوى له بصرف النظر عما يحيط بذلك م ن آالم محتمل ة
أو عواقب وخيمة ممكنة الحدوث ،فلم يكن الرواقي -م ادام يق وم بواجب ه -يخش ى ش يئا ً حت ى
الموت وقد قال أحدھم تعبيراً عن عدم خوفھم من الم وت ،ب ل وت رحيبھم ب ه باعتب اره الق در
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المحتوم ,لو أنى أع رف مت ى وكي ف س يكون الم وت ل ذھبت إلي ه بنفس ي .فالس عادة ف ي ھ ذه
الحياة الدنيا ھي الرضا التام عما يجرى بھا وفعل ما ينبغي فعل ه طالم ا يتواف ق م ع الطبيع ة
والقدر ويرضى عنه اإلنسان الحكيم ولتأتي النھاية كم ا ت أتي وبالكيفي ة الت ي ح ددتھا العناي ة
اإللھي ة والق در أيض ا ً ،فكم ا أنن ا ل م نخت ار ت اريخ المول د وال كيفيت ه ينبغ ي أن نس لم بت اريخ
الموت وبالكيفية التي يأتي بھا دون وجل ودون جزع.
ويبدو أن ھذه اآلراء الرواقية كانت صاحبة السيادة في عصرھا لدرجة أنھا أثرت حت ى ف ي
الفلسفات الدينية في القرون األول ى للم يالد س وا ًء كان ت ھ ذه الفلس فات الديني ة تابع ة ألدي ان
سماوية كاليھودية والمسيحية الت ي كان ت ناش ئة آن ذاك أو كان ت فلس فات ديني ة تابع ة ألدي ان
تراثي ة ف ي الحض ارات الش رقية القديم ة؛ فكلھ م ق د ت أثروا ب آراء ال رواقيين ح ول ض رورة
اإليمان باأللوھية وبحتمي ة الق در والعناي ة اإللھي ة وكلھ م ت أثروا بھ ذه اآلراء الرواقي ة ح ول
الحكمة والسعادة وإن اتخذت الحكمة لديھم ص ورة أخ رى؛ تل ك الص ورة الت ي يغل ب عليھ ا
الطابع الصوفي الذي يسعى في ه اإلنس ان الم ؤمن ب الخروج م ن ذات ه مح اوالً االتح اد ب ذات
اإلل ه ع ن طري ق االنج ذاب إلي ه ،ذل ك االنج ذاب ال ذي يغي ب في ه العق ل وال تص عد في ه إال
الروح النقية الخالصة التي تشتاق لالتحاد ببارئھا والعودة إليه في لحظة تنأى ع ن الوص ف
وال يشعر بمدى السعادة فيھا إال من يعيش ھذه التجربة الصوفية.
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مفھوم الغير في الخطاب الفلسفي
بين االلتباس والوضوح
جميل حمداوي



يعد مبحث الغير من أھم المباحث الفكرية التي انشغل بھا الخطاب
الفلسفي قديما وحديثا .وبالتالي ،ال يمكن الحديث إطالقا ً عن الغير أو
اآلخر إال في عالقته مع الذات واألنا .ومن ثم ،لم يظھر مفھوم الغير
إال حديثا ً مع ھيجل الفيلسوف األلماني الذي ناقش تصورات الغير
وإشكاالتھا رداً على الفيلسوف الفرنسي ديكارت صاحب التمركز
الذاتي وفلسفة األنا.
أما الفلسفة اليونانية فلم تطرح قضية الغير في عالقتھا باألنا كما
طرحھا الفالسفة المحدثون والمعاصرون كديكارت ،وھيجل،
وسارتر ،وميرلوبونتي ،وبيرجي ،ومالبرانش ،وھوسرل ،وجيل
دولوز ،وماكس شيلر ،والشولييه ،وكاتاري ،ومارك جيوم ،وكلود
ليفي شتراوس ،وجوليا كريستيفا ،....بل كانت ھناك مفاھيم منطقية
تناولتھا فلسفة أفالطون وأرسطو كمبدإ الوحدة في عالقته بمبدإ
الكثرة ،و«الھوھو» في عالقته بمفھوم االختالف .أي إن الفلسفة
اليونانية ناقشت مفھوم الغير ضمن تصورات منطقية وأنطولوجية
بحتة ،فلم يكن ھمھا ھو مقابلة األنا بالغير ،بل معرفة موقف اإلنسان
من الوجود والبحث عن أصل العالم واالھتمام بالميتافيزيقا
الكوسمولوجية )الكونية( .أي التقابل بين اإلنسان والعالم ،والتقابل
بين الشعب اليوناني والشعوب األخرى المجاورة التي كانت تعتبر
في منظور اليونانيين شعوبا ً أجنبية وأقواما ً من العبيد والغرباء الذين
يستحقون أن يستعبدوا ،ويستغلوا في مرافق اإلنتاج كآالت
 باحث من المغرب .

1

وحيوانات تحصد اللعنة اإللھية .وبالتالي ،لم تناقش الفلسفة اليونانية
خصوصية الذات ،ومستوى وعيھا بمكوناتھا الفردية وكينونتھا
الوجودية واألخالقية في حضور الغير أو الشخص اآلخر.
إذن ،ما ھو مفھوم الغير لغة واصطالحا؟ وھل وجود الغير
ضروري لألنا؟ وما طبيعة الغير؟ وما ھي عالقة األنا بالغير؟ ھل
ھي عالقة إيجابية أو سلبية؟ وھل عالقة األنا بالغير قائمة على
أساس المودة والصداقة أم على أساس التغريب واإلقصاء؟ ھذه ھي
األسئلة التي سوف نحاول اإلجابة عنھا في ورقتنا الفلسفية ھاته.

 -1مفھــوم الغيــر لغــة واصطــالحا
يع ﱢرف ابن منظور الغير في كتابه« :لسان العرب» بقوله« :الغير:
االسم من التغير .وغير عليه األمر :حوله .وتغايرت األشياء:
اختلفت .والمتغير :الذي يغير على بعيره أداته ليخفف عنه ويريحه.
وغير الدھر :أحواله المتغيرة».1
والمقصود من ھذا االشتقاق اللغوي أن الغير ھو الشخص المغاير
والمخالف أو اآلخر المخالف للذات .ويحضر الغير في المعاجم
الفرنسية بداللة اآلخرين واألشخاص المختلفين والمتقابلين.
وعليه ،فاآلخر ) (l'autreليس ھو الغير الذي يحيل على مفھوم
الشخص ،بل ھو أعم منه ،فقد يطلق على األشخاص autre
) ،( personneأو األشياء ) (autre choseعلى حد سواء.
ويرى سارتر أن الغير ھو اآلخر .وبالتالي ،فالغير ھو ليس أنا ،بل
ھو آخر مقابل للذات المفكرة .وكل أنا تتحول إلى غير حينما تصبح
موضوعا قابال للمعرفة واإلدراك والتشييء ،وكل غير يتحول
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بدوره إلى أنا ،حينما تصبح بدورھا ذاتا عارفة تمارس اإلدراك
الموضوعي.
وتتحدد دالالت الغير بكل وضوح وجالء في الخطاب الفلسفي
الحديث والمعاصر عندما نستحضر سياقيا الصراعات الموجودة
حاليا بين األفراد والشعوب واإلثنيات والعرقيات واألقليات ،وكذلك
حينما نستدعي ما يسمى بالتطھير العرقي ،والتمييز العنصري،
وصراع الحضارات )صامويل ھنتغتون( ،ونھاية التاريخ
)فوكوياما(.

 -2ھل الغيـــر ضـــروري بالنسبة لألنـــا؟
ثمة موقفان أساسيان متناقضان من وجود الغير ،فھناك من يرى أن
الغير غير ضروري بالنسبة لألنا كما ذھب إلى ذلك الفيلسوف
الفرنسي ديكارت  ،Descartesوھناك من يرى أن الغير ضروري
بالنسبة لألنا كالفيلسوف األلماني ھيجل  ،Hegelوالفيلسوف
الفرنسي سارتر .Sartre

ديكارت :وجود الغير غير ضروري لألنا
يرى الفيلسوف الفرنسي ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة أن األنا
ھي األساس في المعرفة ،وھي تستغني كامل االستغناء عن اآلخر
والواسطة المعرفية .ويعني ھذا أن الذات المفكرة تستطيع أن تصل
إلى الحقيقة واليقين عن طريق التفكير والشك من أجل البلوغ إلى
الھدف المعرفي المنشود .لذا ،يطرح ديكارت مفھوم الكوجيتو« :أنا
أفكر ،إذن ،أنا موجود .أو أنا أشك ،إذن ،أنا موجود».
والمقصود من ھذه القولة التي تشبه عصارة المسار الفلسفي لدى
الغزالي صاحب كتاب «المنقذ في الضالل» أن الشك أو ممارسة
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التفكير التأملي ھو الطريق الوحيد للوصول إلى اليقين والحقيقة.
ويمكن أن يشك اإلنسان في كل شيء :ﷲ ،والنفس ،والطبيعة....
ولكن شيئا واحد ال يمكن الشك فيه ھو أن اإلنسان يمارس الشك
والتفكير .وبما أن اإلنسان يشك ويفكر فھو موجود .وبالتالي ،فا
موجود والطبيعة موجودة بدورھا .ومن ھنا ،فالذات المفكرة ھي
جوھر الكينونة األنطولوجية لإلنسان ،وھي المعيار االستداللي على
وجود األنا الواحدية .وبتعبير آخر ،فاألنا ھي التي تثبت وجودھا
بدون أن تحتاج إلى الغير ،والغير بدوره في حاجة ماسة ليثبت
وجوده عن طريق العقل واالستدالل والبرھان المنطقي .ويصل
ديكارت إلى أن األنا مستقلة عن اآلخر والواسطة الخارجية ،ويمكن
أن تعيش بمفردھا مستغنية عن وجود اآلخر الذي ھو في حاجة إلى
االستدالل على وجوده الكينوني والمنطقي .ويترتب عن ھذا أن
الغير غير ضروري بالنسبة للذات واألنا .ويقول ديكارت عن اآلخر
أنه من الضروري أن يبرھن على نفسه بالمنطق االستداللي
والتفلسف األنطولوجي...« :أنظر من النافذة فأشاھد بالمصادفة
رجاال يسيرون في الشارع ،فال يفوتني أن أقول عند رؤيتھم إني
أرى رجاال بعينھم ،مع أني ال أرى من النافذة غير قبعات ومعاطف
قد تكون غطاء آلالت صناعية تحركھا لوالب ،لكني أحكم بأنھم
ناس :وإذا ،فأنا أدرك بمحض ما في ذھني من قوة الحكم ما كنت
أحسب أني أراه بعيني».2
ونستنتج من ھذا أن ديكارت يشك في اآلخر ،ويعتبر وجوده
االفتراضي خاضعا لالحتمال والشك االستداللي .ومن ثم ،يؤمن
ديكارت بالفلسفة الواحدية أو فلسفة األنا على حساب الغير ،باعتبار
أن األنا ھي الموجودة يقينيا ،وھي الضرورية أنطولوجيا .وبالتالي،
يمكن للذات األنا أن تعيش في غنى عن الغير الخاضع بدوره للشك
واالحتمال .
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ھيجـــل :وجــود الغيــر ضـــروري لألنــا
يعتبر الفيلسوف األلماني ھيجل أن الوعي ھو أساس وجود الذات
واآلخر .ولقد ظھر اإلنسان وجوديا وكينونيا مع ظھور الوعي
واإلدراك والعمل .ويتكون ھذا الوعي من خالل العالقات الجدلية
الموجودة بين الفكر والواقع ،وبين الذات واآلخر ،وبين األنا
والموضوع .ويعني ھذا أن اإلنسان يدرك وجوده وقيمته وكينونته
من خالل وجود اآلخر أو الغير باعتباره وسيطا ضروريا للذات.
ومن األدلة القاطعة على ضرورة الغير بالنسبة لألنا لدى ھيجل
نظرية جدلية السيد والعبد .فكل من السيد والعبد يحاول كينونيا
واجتماعيا وميتافيزيقيا أن يحقق وجوده وحياته وحريته عن طريق
الصراع الجدلي والمخاطرة لتفادي الموت واالندثار .فالسيد ال يمكن
أن يحافظ على مكانته االجتماعية والمصيرية إال بالصراع مع العبد
واالنتصار عليه .وينطبق ھذا على العبد الذي ال يمكن أن يحقق ذاته
إال بالصراع مع السيد من أجل أن يفرض ذاته .والمقصود من ھذا
أن الصراع الجدلي ھو السبيل الوحيد لتحقيق الوعي والوجود
الحقيقي للذات .وال يتأتى ھذا الوجود إال عبر الصراع مع اآلخر.
وبالتالي ،فوجود العبد مقترن بوجود السيد ،ووجود السيد أيضا
مرتبط بوجود العبد.
وللتوضيح أكثر ،فالسيد مرتبط بالعبد مرتين ،والعبد بدوره رھين
بالسيد مرتين .فالسيد يحس باالنتشاء واالفتخار والزھو حينما يسمع
العبد يسيده ويعلي من مكانته .ومن ثم ،فالسيد في حاجة إلى العبد
ليتحقق من مكانته االجتماعية ،ويتأكد من تميزه الطبقي .زد على
ذلك أن السيد ال يمكن أن يعيش بدون العبد )الغير( ،ألنه ھو الذي
يفلح أرضه ويزرعھا ،ويجد في توفير الطعام والشراب له ،ويعينه
على قضاء حوائجه وتحصيل مآربه.
5

والعبد بدوره يحس بفرح شديد حينما يعلم أن سيده ال يمكن أن
يستغني عنه مادام أداة لإلنتاج ووسيلة لتسييد مالكه .وفي نفس
الوقت ،يحس العبد أنه بدون سيده سيضيع ھباء منثورا ،ولن يجد ما
يقتات به ،وال من يشغله ويؤويه ،فالسيد ھو الذي يتحكم في رزقه
وعيشه ومستقبله.
وبناء على ما سبق ،نرى أن السيد ال يمكن أن يستغني عن العبد،
وال العبد يستطيع أن يستغني عن السيد .وبالتالي ،تترجم لنا ھذه
العالقات التقابلية جدلية السيد والعبد وفلسفة الحياة والموت.
ونستشف من كل ھذا أن الغير ضروري بالنسبة لألنا أو الذات ،وال
يمكن لھا أن تعيش في غنى عن الغير كما قال ديكارت ،بل الغير
ضروري وواجب لوجود األنا والذات على حد سواء كما يقول
ھيجل .وبالتالي ،فإذا كان ديكارت فيلسوف واحدي وأنوي ،فإن
ھيجل فيلسوف غيري يؤمن بضرورة وجود اآلخر لتحقيق كامل
الوعي واإلدراك اإلنساني.
وفي ھذا السياق يقول ھيجل موضحا جدلية السيد والعبد ومؤكدا
أھمية الغير في حياة الذات واألنا« :تتمثل عملية تقديم الذات لنفسھا
أمام اآلخر بوصفھا تجريدا خالصا لوعي الذات ،في إظھارھا أنھا
ليست متشبثة بالحياة .وھذه العملية مزدوجة :يقوم بھا اآلخر كما
تقوم بھا الذات .وأن يقوم بھا اآلخر معناه أن كال منھما يسعى إلى
موت اآلخر .وأن تقوم بھا الذات يعني أنھا تخاطر بحياتھا الخاصة.
يتحدد سلوك كل من وعيي الذات )الفردين البشريين المتواجھيين(
إذن ،بكون كل منھما يثبت ذاته لنفسه ،كما يثبتھا لآلخر بواسطة
الصراع من أجل الحياة والموت .إنھما مجبران بالضرورة على
االنخراط في ھذا الصراع؛ ألن على كل منھما أن يسمو بيقين
وجوده إلى مستوى الحقيقة بالنسبة لذاته وبالنسبة إلى اآلخر.
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فالمخاطرة بالحياة ھي وحدھا التي يتم ،بواسطتھا ،الحفاظ على
الحرية ،وبھا وحدھا يقدم الدليل على أن وعي الذات ليس مجرد
وجود ،وليس موجودا على نمط مباشر مثل نمط وجود األشياء...وال
انغماسا أو تشبثا بالحياة .صحيح أن الفرد الذي لم يخاطر بحياته ،قد
يعترف به كشخص ،ولكنه اليبلغ حقيقة االعتراف به كوعي لذاته
مستقل .كذلك يكون على كل فرد عندما يخاطر بحياته الخاصة أن
يسعى إلى موت اآلخر .ألن اآلخر لم يعد أسمي منه قيمة ،وإنما
تتجلى له ماھيته كآخر يوجد خارجا عن ذاته ،وعليه أن يلغي
وجوده الخارج عن ذاته».3
وھكذا ،يرى ھيجل عكس ديكارت أن الغير ضروري بالنسبة
لوجود األنا والذات على حد سواء ،بيد أن العالقة بينھما عالقة
سلبية قائمة على العدوان و الصراع الجدلي.

 -3معرفة الغير
من المعروف أن األنا باعتبارھا ذاتا مفكرة ومدركة تحاول أن
تعرف موضوعا ما ،وقد يكون موضوع المعرفة الذي تريد أن
تعرفه األنا أو الذات العارفة معطى مجردا أو معطى ملموسا حسيا،
وقد يكون الموضوع المدرك معرفيا ذاتا أو شيئا ماديا .وإذا كانت
الذات العارفة تتسم بالحرية والوعي واإلرادة والقصدية ،فإن الغير
المقابل ،باعتباره موضوعا للمعرفة الذي يشبه المادة الخاضعة
للدراسة والمراقبة ،يفقد كل خصائصه الطبيعية والمكتسبة كالعقل
والمعنى والحرية واإلرادة .وبالتالي ،يصبح موضوعا قابال للتشييء
واالستالب من قبل األنا العارفة المدركة .ومن ھنا ،ھل يمكن أن
تقوم معرفة ما بين األنا والغير؟ وھل الغير ضروري لمعرفة األنا
لذاتھا؟ وھل المعرفة التي تنشأ بينھما ممكنة أو مستحيلة؟ وھل
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عالقة األنا بالغير سلبية أو إيجابية؟ وما ھي أسس ھذه العالقات
المثبتة بين األنا والغير؟

سارتر :الغير ضروري ،ولكنه جحيم
إذا كان ھيجل يرى أن الغير وسيط ضروري بالنسبة لألنا ولوعيھا
اإلدراكي واألنطولوجي والميتافيزيقي واالجتماعي والتاريخي
واإلنساني .ومن ثم ،فالعالقة بين األنا والغير ليست إيجابية ،بل ھي
عالقة سلبية قائمة على الصراع الجدلي القائم على مخاطرة الحياة
والموت ،وال يمكن ألي واحد منھما أن يحافظ على حياته وبقائه إال
عبر الصراع الجدلي الذي يعطينا في األخير منتصرا ومنھزما،
ويفرز لنا اجتماعيا وطبقيا ثنائية السيد والعبد .فإن جان بول سارتر
 Sartreيرى بدوره أن الغير ممر ضروري ووسيط ال يمكن
االستغناء عنه في مجال المعرفة اإلنسانية .فالذات ال يمكن أن
تعرف كينونتھا إال عن طريق الغير الذي يراقبھا ،ويستطيع تقويمھا
بشكل جيد ودقيق .كما أن الغير يتدخل كثيرا في حياة األنا ،ويعرف
مجموعة من التفاصيل الدقيقة عن الذات المرصودة من قبل الغير أو
اآلخر .لذا ،قال سارتر في كتابه «الوجود والعدم» قولته المشھورة:
«أنا ،واآلخرون إلى الجحيم» .ومن ھنا ،فالمعرفة بين األنا والغير
مستحيلة وغير ممكنة ،وھي مبنية على العدوان والصراع ،على
الرغم من كون الغير وسيطا ضروريا لألنا على مستوى المعرفة
واإلدراك.
ھذا ،ويورد لنا سارتر مثال« :النظرة  »Le Regardلالستدالل
على جحيمية اآلخر وتطفله السلبي .فالطفل ،مثال ،عندما يكون
وحيدا في مكان ما يختاره بإرادته ،فإنه يلعب بكل حرية ،ويتصرف
بعفوية مطلقة ،ويعبر من خالل ھذا اللعب الطبيعي عن إرادته
ووعيه ووجوده وشخصيته الشعورية والالشعورية .لكن في حالة
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حضور اآلخر الذي يراقبه ،تتجمد حركاته ،وتتصلب عضالته،
فيتوقف عن لعبه ،ويحجم عن أداء حركاته العفوية الفطرية .ومن
ھنا ،تحس الذات أن الغير يقيدھا ويحولھا إلى موضوع مشيإ
ومستلب.
وعليه ،فالغير بالنسبة لسارتر جحيم أنطولوجي وعدم سلبي .ويقول
سارتر في ھذا الشأن« :يقوم في أصل مشكلة الغير ،افتراض
أساسي ،وھو أن الغير ھو اآلخر ،بالفعل ،أي األنا الذي ليس ھو أنا.
ھنا ندرك سلبا أو نفيا يتخذ صورة بنية مكونة :يكون )أنا ما( غيرا
) ،(...فالغير ھو ذلك الذي ليس ھو أنا ،ولست أنا ھو .ھذا الـ«ليس»
)النفي( يشير إلى عدم يدخل كعنصر فصل معطى بين الغير وبيني
أنا .بيني وبين الغير عدم يفصل بيننا ويباعد بيننا .وھذا العدم
اليستمد أصله مني أنا وال من الغير ،وال من العالقة المتبادلة بين
الغير وبيني أنا ،بوصف ھذا العدم غيابا أول للعالقة».4
وإذا كان بعض الدارسين يعتبرون ھيجل ھو أول من طرح مسألة
الغير أثناء مناقشته لفلسفة األنا لدى ديكارت ،إال أن جيل دولوز
يرى في كتابه «منطق المعنى»« :أن نظرية سارتر ،في الوجود
والعدم ،ھي أولى نظرية عامة حول مسألة الغير ،ألنھا تجاوزت
الخيار التالي :ھل الغير موضوع أم ھل ھو ذات؟ يعتبر إسھام
سارتر إسھاما رائدا للبنيوية ؛ألنه أول من تصور الغير كبنية خاصة
أو محددة غير قابلة لالختزال في الموضوع وفي الذات».5
وعلى العموم ،فسارتر يؤكد استحالة وجود عالقة إيجابية بين الذات
والغير مادام ھذا الغير جحيما يتطفل على الذات إرصادا وتبئيرا
ووسيطا.
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ميرلوبونتي :العالقة بين األنا والغير إيجابية ،وأساسھا
التواصل
ھناك في المقابل من يعارض الطرح الفلسفي القائم على استحالة
المعرفة بين األنا والغير لدى ھيجل وسارتر ،وخير من يمثل ھذا
الطرح المعاكس الفيلسوف ميرلوبونتي  Merleaupontyالذي
يرى أن العالقة بين األنا والغير ممكنة وإيجابية .وبالتالي ،فھي
قائمة على التواصل والتعاون واألخوة .وأساس ھذا التواصل ھو
اللغة؛ ألن باللغة يتحقق التعارف بين األنا والغير.
فكم من مرات عديدة داخل القطار أو الطائرة أو الحافلة أو سيارة
الطاكسي ،يدخل اإلنسان ،بعد تردد وخوف وخجل ،في حوار
قصير أو مستفيض مع الغير اآلخر في مواضيع شتى ،فتتولد بينھما
معرفة أخوية إيجابية! يقول ميرلوبونتي في ھذا الصدد« :إذا ما
ربطتني صلة بشخص مجھول لم ينبس بعد بكلمة ،فإنني أستطيع أن
اعتقد أنه يعيش في عالم آخر ال تستحق أفعالي وأفكاري أن توجد
فيه .لكن ما أن ينطق بكلمة حتى يكف عن التعالي علي :ھو ذا
صوته وھي ذي أفكاره ،ھو المجال الذي كنت اعتقد أنه يستعصي
علي بلوغه ،فال يعلو كل وجود معين على اآلخرين بصورة نھائية
إال حين يبقى عاطال ،ويتوطد في اختالفه الطبيعي».6
كما أن الغير ضروري بالنسبة لميرلوبونتي ،ألنه ال يمكن لألنا أن
تتأقلم مع الوجود .وبالتالي ،تتكيف معه سلبا وإيجابا إال بحضور
الغير .فإذا أردنا ،مثال ،أن نرفع سيارة ما ،فالذات بمفردھا ال يمكن
أن تتحمل ثقل ذلك الرفع إال بمساعدة اآلخر ومؤازرته اإليجابية.
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وھكذا ،نجد ميرلوبونتي ،عكس سارتر ،يعترف بالعالقة اإليجابية
الممكنة بين األنا والغير ،وأن ھذه العالقة قائمة على أساس التعارف
والتواصل )اللغة( والتعاون واألخوة .

ماكس شيلر :العالقة بين األنا والغير إيجابية،
وأساسھا التعاطف
يرى ماكس شيلر  Max Schellerفي كتابه «التعاطف :طبيعته
وأشكاله» أن وجود الغير ضروري بالنسبة لألنا؛ ذلك أن الغير ھو
الذي يعرفنا بخبايا النفس والذات شعوريا والشعوريا .فالطبيب
النفساني ھو الذي يساعد المريض على فھم نفسيته وتفسيرھا على
ضوء أسبابھا الذاتية والموضوعية .ومن ثم ،فالغير وسيط ضروري
للذات لتعرف موضوعھا القابل لإلدراك.
ويذھب ماكس شيلر إلى أن العالقة الموجودة بين الذات والغير ھي
عالقة إيجابية ممكنة أساسھا التعاطف ال التنافر .أي البد للغير أن
يقيم عالقات نفسية وجدانية مع الذات األخرى المقابلة أساسھا
التعاطف الوجداني الداخلي المتين ،ومشاركة األنا في أفراحھا
وأتراحھا ضمن كلية التتجزأ فيه الذات إلى جسم ونفس ،وظاھر
وباطن ،وعقل ومادة .وبتعبير آخر ،أنه من الضروري أن نعايش
اآلخر في مشاعره وانفعاالته وأحاسيسه كيفما كان نوعھا باھتة أو
عميقة عن طريق المماثلة التي تعني أن اآلخر مماثل لنا.
ومن ھنا ،يرفض ماكس شيلر العالقات القائمة على النبذ والكراھية
والحقد والتنافر والتغريب واإلقصاء ،ويدعو في المقابل إلى عالقات
وجدانية باطنية إيجابية أساسھا التعاطف البناء والعطاء الوجداني
المثمر والمشاركة الفعالة .كما يرفض ماكس شيلر بشكل مطلق
تقسيم الذات إلى أجزاء ثنائية منفصلة أثناء اإلدراك المعرفي ،بل
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علينا أن ننظر إلى الغير اآلخر نظرة محترمة كلية موحدة يلتحم فيھا
الداخل والخارج ،والظاھر والباطن ،والجسم والروح في بوتقة
وجدانية ال تخضع بشكل من األشكال ألي نوع من التقسيم أو
التجزيء المصطنع .يقول ماكس شيلر في ھذا السياق« :إن أول ما
ندركه من الناس الذين نعيش وإياھم ،ليس ھو أجسادھم )ما لم يتعلق
األمر بفحص طبي خارجي( ،وال أفكارھم ونفوسھم ،بل إن أول ما
ندركه منھم ھو مجموعات ال تنقسم وال تتجزأ ،وال نسارع إلى
تجزئتھا إلى شطرين ،أحدھما مخصص لإلدراك الداخلي ،واآلخر
لإلدراك الخارجي .بوسعنا أن نتوجه ،بكيفية فرعية ،نحو اإلدراك
الخارجي أو نحو اإلدراك الداخلي .ولكن ھذه الوحدة الفردية
والجسدية «المعطاة» لنا في المقام األول تمثل ،قبل كل شيء،
موضوعا يكون في ذات الوقت في متناول اإلدراك الخارجي
واإلدراك الداخلي :الواقع أن ھذين المحتويين يتعلق أحدھما باآلخر
ويترابطان برباط جوھري يستمر ويبقى حتى حين أحاول أن أدرك
نفسي .ويستقل عن كل مالحظة وعن كل استقراء».7
ومن ھنا ،فماكس شيلر يرى أن العالقة الموجودة بين األنا والغير
ھي عالقة إيجابية ممكنة يتحكم فيھا التعاطف الوجداني الكلي.

جيل دولوز :العالقة بين األنا والغير إيجابية،
وأساسھا اإلدراك
يرى جيل دولوز  J.Deleuzeفي كتابه «منطق المعنى» أن الغير
ضروري بالنسبة لألنا ،ولكن جيل دولوز ال ينظر إلى الغير من
منطق شخوصي إنساني وميتافيزيقي ،بل ينظر إليه من وجھة بنيوية
محضة .فيرى أن ثمة العديد من األغيار المقابلة لعنصر األنا .ولكن
العالقة القائمة بين األنا والغير إيجابية قائمة على التكامل اإلدراكي.
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أي إن األنا ال يمكن أن تدرك كل العناصر المحيطة بالشيء
المرغوب إدراكه ،فالبد من االستعانة بالغير على مستوى المعرفة
واإلدراك .فإذا أخذنا على سبيل المثال الشجرة ،فالذات ال يمكن أن
تدرك منھا سوى زاوية معينة ،بينما الزوايا األخرى من الموضوع
المدرك موجودة ،وال يمكن القول بعدمھا واستحالة وجودھا مادمنا
ال ندركھا من زاوية معينة .ومن ھنا ،يتدخل الغير اآلخر ليدركھا
من منظوره الخاص .ويعني ھذا أن الغير يساعد الذات في المعرفة
واإلدراك والتحصيل الموضوعي .فالطالب الذي يعرف الرياضيات
يدرك ماال يدركه طالب اآلداب ،والعكس صحيح أيضا .وبالتالي،
فالغير يكمل الذات في الجانب المعرفي اإلدراكي .ومن ھنا ،نتحدث
عن مدرك فعلي وھو األنا ،ومدرك ممكن ھامشي ھو الغير الوسيط
والمكمل .كما ينقسم المدرك الممكن إلى قسمين على مستوى
الحضور والغياب :مدرك تخييلي حينما يغيب وجوده تحضر
صورته ذھنيا ووجدانيا لدى األنا ،ومدرك فعلي يتسم وجوده
بالحضور في المكان والزمان اللذين تحضر فيھما الذات العارفة.
وھكذا ،فإن الغير« :بوصفه بنية ھو تعبير عن عالم ممكن ،إنه ھو
الشيء المعبر عنه مدركا بوصفه لم يوجد بعد خارج ما يعبر
عنه.8»...
وعليه ،فوجود الغير ضروري لألنا عند جيل دولوز من خالل
تصوره النسقي البنيوي ،كما أن العالقة بين األنا والغير إيجابية
قائمة على التكامل اإلدراكي.

 -4الصداقة والغرابة من أوجه العالقة بين األنا
والغير
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تتمثل عالقة األنا والغير في الخطاب الفلسفي قديما وحديثا في أھم
تجلياتھا الواضحة في ثنائية الصداقة والغرابة .فـالعالقة بين الذات
واآلخر قد تكون إيجابية مبنية على الصداقة والمحبة والمودة ،وقد
تكون سلبية قائمة على اإلقصاء والتغريب والتھجير والتنافر.
وتحضر ھذه العالقة بشكل جيد في مجتمعاتنا المعاصرة التي بدأت
تعرف صراعات حادة وسجاالت طاحنة ،فينتج عنھا تغريب اآلخر
كينونيا ووجوديا وأخالقيا وإنسانيا ،وتصفيته جسديا ومعنويا حقدا
وكراھية وعدوانا وتمييزا.

أ -العالقة بين األنا والغير أساسھا الصداقة:
مفھـــوم الصداقـــة
من المعلوم أن الصداقة في اللغة العربية مشتقة من الصدق وحسن
القصد ،وتدل معجما واصطالحا على العالقة التي تجمع بين قريبين
أو شخصين متجاورين أو متباعدين على أساس اإلخالص والمحبة
والفضيلة ،فتساھم ھذه العالقة في تحقيق التقارب والتآلف والمودة
والمحبة وحسن الرضى بين الطرفين المتوادين .كما تعبر الصداقة
عن الحقيقة والكمال والفضيلة والقوة ،وتدل أيضا على عالقة الحب
والمودة واإلخالص التي تجمع بين شخصين متفاھمين ومتآلفين.
لذا ،فالسؤال الجوھري :لماذا يترابط األنا بالغير برباط الصداقة
والمحبة والمودة؟

أفالطون :الصداقة حالة وجودية وسطى
يناقش الفيلسوف اليوناني أفالطون قضية الصداقة في محاورة
ليزيس  Lysisباعتبار أن الصداقة ھي عالقة محبة ومودة تجمع
بين األنا والغير ،أساسھا حالة وجودية وسطى بين الكمال المطلق
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والنقص المطلق ،وبين الخير المطلق والشر المطلق .ويعني ھذا أن
الكائن الكامل المطلق ليس في حاجة إلى صديق ،والناقص المطلق
أيضا ال يرغب أحد في مصادقته .وبالتالي ،فالذي في حاجة إلى
صداقة الغير ھو الجامع بين النقص والكمال من جھة ،ويتأرجح بين
الخير والشر من جھة أخرى .وبتعبير آخر ،يقول أفالطون:
«التوجد صداقة بين الطيب والطيب ،والبين الخبيث والخبيث ،وال
بين الطيب والخبيث .ذلك اليجوز في ضوء محاجتنا السابقة.
يبقى...أن ھذه الصداقة تقوم بين ماليس طيبا وال خبيثا من جھة وبين
الطيب وما في طبيعته من جھة أخرى.ذلك ألنه ال يمكن أن تقوم،
فيما افترض ،صداقة نحو ما ھو خبيث».9
ومن ھنا ،فالصداقة ھي حالة وجودية وسطى تتوق فيھا األنا إلى
الكمال النسبي بعد إحساسھا بالنقص الجزئي .وبمعنى آخر ،أن
الصداقة الحقيقية ھي التي تجمع واقعيا وإنسانيا بين األنا والغير
على أساس حالة وسطى وجودية تتراوح بين الكمال والنقص
المطلقين من جھة ،والخير والشر المطلقين من جھة أخرى.

أرسطو :الصداقة فضيلة
يرى أرسطو ،الفيلسوف اليوناني ،أن الصداقة في أبعادھا الواقعية
واألخالقية والمدنية والسياسية واالجتماعية أنواع ثالثة :صداقة
المنفعة ،وصداقة المتعة ،وصداقة الفضيلة .فصداقة المنفعة وصداقة
المتعة زائلتان ومتغيرتان وغير ثابتتين مادامتا قائمتين على أساس
براجماتي مرتبط بتحقيق شھوات الذات وتحقيق مآرب ومصالح
األنا .وكل قيمة أخالقية قابلة للفناء والزوال والتبدل والتغير فھي
غير حقيقية .وبالتالي ،ال تستحق أن تكون قيمة جوھرية ثابتة .لذا،
فصداقة الفضيلة ھي صداقة تراد لذاتھا بعيدا عن كل مصلحة ومتعة
ومنفعة زائلة .ومن ھنا ،فصداقة الفضيلة ھي من أحسن الصداقات
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على مستوى القيم واألخالق ،وتتسم بالكمال والسعادة والفضيلة .ولو
أخذ بھا الناس لما كانت ھناك صراعات وحروب ومحاكم لفض
النزاع بين المتخاصمين .وحينما تتحقق صداقة الفضيلة تتولد عنھا
تبعا صداقة المنفعة وصداقة المتعة .وفي ھذا يقول أرسطو« :لو
تعلق المواطنون بعضھم ببعض برباط الصداقة لما احتاجوا إلى
عدالة إذا بلغت حد الكمال ظھرت من طبيعة الصداقة .إن الصداقة
ضرورية .ماذا أقول؟ إنھا رائعة .فنحن ال ندخر جھدا في امتداح من
يتخذون الصداقة شعيرة لھم ،ونعد كثرة عدد األصدقاء من المزايا
المشرفة .بل إن البعض ليرى أن اإلنسان الشريف والصديق الحق
ھما شيء واحد.10»...
وھكذا ،فالصداقة الحقة عند أرسطو ليست ھي الصداقة المثالية كما
عند أفالطون ،بل ھي صداقة واقعية ومدنية قائمة على الفضيلة من
خالل البحث عن الجمال والخير والكمال والسعادة الفضلى.

ب -العالقة بين األنا والغير أساسھا الغرابة:
مفھوم الغرابة
من المعروف أن الصداقة ال تتحقق سوى في المجتمعات الصغيرة
كالعشيرة والقبيلة والدولة  -المدينة كما ھو الحال في اليونان ،وحتى
إن وجد الغرباء والغير البعيد أو األجنبي ،فإنه ال يمكن أن يؤثر
على تماسك المجتمع أو يعكر صفو وحدته؛ لصعوبة االندماج في
بنية المجتمع الذي ال يعترف إال بالسكان األصليين.
بيد أنه في المجتمعات الكبيرة المفتوحة على األجانب والغرباء
والثقافات األخرى ،يكثر األغيار واآلخرون والمھاجرون ،فتكون
العالقات داخل ھذه المجتمعات مختلفة ومتفاوتة ومضطربة تخضع
لمجموعة من العالقات االيجابية والسلبية تجاه الغير .وكل من
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يحاول أن يعكر الصفو على أفراد المجتمع المضيف ،فإنه يتعرض
بال محالة للطرد واإلقصاء والتغريب والنبذ والرفض.
ومن ھنا ،فالغريب ھو المجھول ،والغامض ،والمتوحش،
والمتخلف ،واإلرھابي ،والمجرم ،والمھمش ،والمخيف .عالوة على
ذلك ،فھو ذلك الرجل األجنبي الذي ينزل ضيفا على بلد االستقبال،
فيقع في موقفين متقابلين :إما أن يتم استقباله بشكل إنساني جيد
تحقيقا لمبدأ المعايشة والمماثلة والمشاركة الوجدانية واحتراما
لحقوق اإلنسان العامة والخاصة ،وإما يتم رفضه وطرده ونبذه
حينما يدخل ھذا الغريب في صراع مجتمعي وقيمي وحضاري ،أو
يعلن تمرده وخروجه عن قوانين وأعراف وتقاليد ذلك المجتمع
المضيف.

جوليا كريستيفا :ال لإلقصاء والتغريب!
ترى جوليا كريستيفا  Julia Kristevaأن وحدة المجتمعات مجرد
وھم وسراب ،وأن المجتمعات تعيش غربتھا قبل أن ينزل بھا
الغرباء .ويعني ھذا أن الغربة -تقول كريستيفا -تسكن ذواتنا ونفوسنا
قبل أن نتعرف على الغرباء واألجانب .وبالتالي ،فعلينا أال نسقط
مشاكلنا وھمومنا على األغيار والغرباء واآلخرين ،وننسى نفوسنا
المنطوية الغريبة وتصرفاتنا الشاذة.
وعليه ،فليس الغريب ،الذي ھو اسم مستعار للحقد ولآلخر« ،ھو
ذلك الدخيل المسؤول عن شرور المدينة كلھا...وال ذلك العدو الذي
يتعين القضاء عليه إلعادة السلم إلى الجماعة .إن الغريب يسكننا
على نحو غريب.إنه القوة الخفية لھويتنا ،والفضاء الذي ينسف بيتنا،
والزمان الذي يتبدد فيه وفاقنا وتعاطفنا .ونحن إذ نتعرف على
الغريب فينا نوفر على أنفسنا أن نبغضه في ذاته .إن الغريب،
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بوصفه عرضا داال يجعل الـ«نحن» إشكاليا وربما مستحيال ،يبدأ
عندما ينشأ لدي الوعي باختالفي ،وينتھي عندما نتعرف على أنفسنا
جميعا على أننا غرباء متمردون عن الروابط والجماعات.11»...
وھكذا ،ترفض جوليا كريستيفا مبدأ اإلقصاء والكراھية والحقد
وتغريب األغيار األجانب ونبذ الغرباء المھاجرين و الدخالء .وتقول

جوليا كريستيفا صارخة« :ال لإلقصاء والتغريب!».
مارك جيوم :العالقة بين األنا واآلخر أساسھا
التسامح
يذھب مارك جيوم  M. Guillaumeإلى أن العالقة التي ينبغي أن
تجمع بين األنا والغير أو بين الذات واآلخر أو بين ثقافة وأخرى
ليس ھو النبذ واإلقصاء والتغريب والصراع والحرب والسجال
والعداء ،بل اإلنصات إلى الحوار والتسامح واالحترام المتبادل .ألن
اآلخر ،أوال ،يماثلنا في الكينونة البشرية .وثانيا ،فالوجود الفردي
والبشري واالجتماعي والثقافي والعلمي فيه نقص واستلزام لحضور
الغير لتحقيق التكامل والتعاون الحقيقي .يقول مارك جيوم« :يظل
اآلخر ،دوما ،غير قابل ،ألن يرد أو يختزل إلى األنا ،وغير قابل
للفھم ،إلى األبد .إنه في آن واحد مختلف ،بكيفية جذرية ،مشابه
لغيره في وضعه .اآلخر ھو منبع ھذه الضروب من عدم الفھم الذي
يحيي الفكر وينعشه ،بدال من أن يكبحه ويجمده ،وھو يبدد كل أمل
في المعرفة المطلقة .إنه تفاھم ووفاق المحدود ،ألنه ،على التحديد،
يترك ،دوما ،بقية من عدم الفھم .يقوم في أساس كل كائن مبدأ نقص
وعدم كفاية .وھذا النقص اليكون في وسعي أنا حتى أن أضعه
وحدي ،وإال صرت مكتفيا بذاتي.
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وھكذا ،يرتبط مبدأ الشعور بالنقص بالضرورة القصوى للغيرية
الجذرية ،الغامضة والمستغلقة.
...ينبغي أن يفھم الوفاق والتفاھم مع اآلخر كما تفھم العبارة «التفاھم
مع العدو»».12
ويعني ھذا أن العالقة بين األنا والغير عند مارك جيوم قائمة على
الحوار والتفاھم والتسامح والتكامل واالحترام والتقدير.

كلود ليفي شتروس و التكامل الثقافي
يشتغل كلود ليفي شتروس  C.L. Straussفي المجال
األنتروبولوجي والثقافي .لذا ،فھو يرى أن مستقبل العالقات بين
المجتمعات الفردية والبشرية والثقافية فيما بينھا ينبغي أال يقوم على
مسخ حضارة اآلخر وتغريبھا وطمسھا ومحاربتھا وعولمتھا
والقضاء عليھا ،بل البد للشعوب من الحفاظ على ثقافتھا واستقاللھا
وھويتھا مع المساھمة ضمن الكل الثقافي والحضاري .أي البد من
تحقيق التكامل الثقافي بدال من إذابة ثقافة اآلخر داخل ثقافة األنا.
ويدعو كلود ليفي شتروس في كتابه «األنتروبولوجية البنيوية» إلى
االحتكام إلى مبدإ تكامل الثقافات قائال« :إن اإلسھام الحقيقي
للثقافات اليكمن في قائمة اختراعاتھا ،بل في الفارق المميز الذي
تكشف عنه فيما بينھا .إن الشعور بالعرفان والتواضع الذي يستطيع
كل عضو من أعضاء ثقافة معينة ،بل يجب عليه ،أن يستشعره نحو
جميع الثقافات األخرى ،ال يمكن أن يتأسس إال على االقتناع التالي:
إن الثقافات األخرى مختلفة عن ثقافته ،اختالفا تتنوع أشكاله أشد ما
يكون التنوع ،وذلك حتى وإن كان ال يدرك طبيعة ھذا
االختالف.13»...
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وھكذا ،يرى كلود ليفي شتراوس أن عالقة األنا بالغير على مستوى
الثقافي قائمة على أساس التكامل والتبادل واحترام خصوصيات
اآلخرين وھوياتھم الثقافية.

خاتمة
ونستنتج ،مما سبق ذكره ،أنه إذا كان وجود الغير غير ضروري
عند ديكارت في إطار فلسفة الكوجيتو ،فإن ھيجل ،على العكس،
يرى أن وجود الغير ضروري كما توضح ذلك نظريته جدلية السيد
والعبد.
وإذا كان ھيجل يرى أيضا أن عالقة األنا بالغير عالقة سلبية قائمة
على الصراع الجدلي ،وإذا كان سارتر يرى أنھا مبنية على أساس
العدم والعدوان ،فإن ميرلوبونتي يرى أنھا عالقة إيجابية قائمة على
أساس التواصل اللغوي .في حين نجد ماكس شيلر يرى أن ھذه
العالقة مرتكزة على أساس التعاطف والتعايش والمشاركة
الوجدانية .أما جيل دولوز ،وھو ينطلق من مقاربة بنيوية ،فيؤكد
إيجابية العالقة بين األنا واآلخر من خالل التكامل اإلدراكي بين
المدرك الفعلي والمدرك الممكن.
ھذا ،وتعد الصداقة والغرابة من أھم أوجه العالقة الموجودة بين
األنا واآلخر .وإذا كان أفالطون يرى أن الصداقة ھي الحالة
الوجودية الوسطى بين الكمال والنقص المطلقين ،والخير والشر
المطلقين ،فإن أرسطو اليعترف سوى بصداقة الفضيلة .وفي نفس
الوقت ،يغض من قيمة صداقة المتعة وصداقة المنفعة؛ ألن ھاتين
القيمتين األخالقيتين زائلتان وفانيتان.
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وعلى مستوى الغرابة ،فقد رفضت جوليا كريستيفا كل العالقات
اإلنسانية القائمة بين األنا والغير ،والمبنية على أساس اإلقصاء
والتغريب والحقد والتھجير.
ومن جھة أخرى ،يدعو مارك جيوم إلى األخوة والتسامح والحوار
واالحترام المتبادل بين الذات واآلخر مع نبذ السجال والعداء
والحروب الطاحنة والصراع الحضاري.
وفي نفس السياق ،نستحضر فلسفيا كلود ليفي شتراوس الذي يدافع
عن ثقافات الشعوب مھما كانت قوتھا وضعفھا ،ويحث على
ضرورة استقاللھا الثقافي ھوية وخصوصية .ويرفض ،في نفس
الوقت ،كل سياسة عدائية تحاول طمس ثقافات اآلخرين عبر
تشويھھا ومسخھا وتغريبھا وعولمتھا.
 - 1ابن منظور ،تھذيب اللسان ،تھذيب لسان العرب ،تھذيب من
قبل المكتب الثقافي لتحقيق التراث ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى 1993م ،ص.289
2

 -ديكارت ،التأمالت ،التأمل الثاني ،ص.14

 - 3ھيجل ،فينومينولوجيا الروح ،ترجمة ھيبوليت أوبييه ،الجزء
األول ،سنة 1977م ،ص.161-158
4

‐ J.P.Sartre, l’Etre et le néant, Gallimard, 1943,
P285‐287.
5

‐ Gilles Deleuze, Logique de sens, Minuit, 1969,
p360, note11.

21

‐ Merleauponty, Phénomologie de la reception,
NRF, Gallimard, 1967, p414.
6

7

‐ Max Scheller, Nature et formes de la
sympathie, Traduction: M.Lefebvere, Payot, 1971,
P353‐355.
8

‐ Jilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1977,
P356‐360.
9

‐ Platon, Lyris, œuvres complètes, La Pléade,
Gallimard, 1977, Traduction: Léon Robin, P338‐
342.
10‐

Aristote, Ethique à Nicomaque, Traduction:
J.Voilquin, Garnier Flammarion 1965, p207‐209.

11‐

J.Krestiva, Etrangers à nous‐mêmes, Fayard,
1988, P7.
12‐

M. Guillaume et J.Boudrillard,
d’altérité, Descartes, 1994, p128.
13‐

Figures

C.L.Strauss, Anthropologie structurale, 2, Plon,
1973, p413‐417.

22

-1-

في استشكال الصلة بين مفھومي «الثقافة» و«الحضارة»:
مدخل مفاھيمي إلى النقاشات الدائرة اليوم حول المفھومين


محمد الشيخ

ﻟﻠﻔﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻔﻆ «اﳊﻀـﺎرة» ،ﺗﻘﺎﻟﻴـﺪ ﰲ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل داﺧـﻞ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻐـﺮﰊ ،ﻓﺮﻧﺴـﻴﺔ وإﳒﻠﻴﺰﻳـﺔ وأﳌﺎﻧﻴـﺔ وﻏﲑﻫـﺎ .وﻫـﻲ ﺗﻘﺎﻟﻴـﺪ
ﺗﺂﻟﻔﺖ ﺗﺎرة وﲣﺎﻟﻔﺖ أﺧﺮى ،وﺗﻼﻗﺤﺖ ﻃﻮرا وﺗﻨﺎﻓﺮت ﻃﻮرا آﺧـﺮ .ﻫـﺬا إذا ﻣـﺎ ﳓـﻦ اﻋﺘﱪﻧـﺎ اﻟﻠﻔﻈـﲔ ﻛـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪة ،أﻣـﺎ إذا ﻣـﺎ ﳓـﻦ
ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ أوﺟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻘﻬﺎ -وﻫﻲ ﻛﺜـﲑة ﻣﺸـﻜﻠﺔ وﳍـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳـﺪ -ﻓـﺈن اﻷﻣـﺮ ﻳﺼـﲑ أﻋﻘـﺪ ،ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻋﻨـﺪ اﻷﳌـﺎن ﺣﻴـﺚ اﻟﺘﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﲔ
اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ذﻫﺐ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻗﺼﻴﺎ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺎرض.
ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﰲ ﻣﺴﲑة اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ،ﻓﺮدا ﻓﺮدا ،ﰒ ﰲ أوﺟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻘﻬﻤﺎ ،ﻣﺜﲎ ،وﻳﺴﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ أﻫـﻢ اﻟﻨﻘﺎﺷـﺎت اﻟـﱵ أﺛﺎرﻫـﺎ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌـﺎﻟﻖ
ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن ،وﻳﻌﺮض إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻴﻮم ﻋﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ.
في أصول مفھوم «الثقافة»
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ﺗﻌﻮد ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻘﺎﻟﻴﺐ ﻟﻔﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ» ،ﰲ اﻷﻟﺴـﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ ،ﻣـﻦ ﻟﺴـﺎن ﻓﺮﻧﺴـﻲ  Cultureوﺟﺮﻣـﺎﱐ Kultur
وإﳒﻠﻴــﺰي  Cultureوﻏﲑﻫــﺎ ...إﱃ اﻟﻠﻔــﻆ اﻟﻼﺗﻴــﲏ  Culturaاﻟــﺬي ﻳﻌــﲏ ،ﰲ ﻣﻌﻨــﺎﻩ اﻟﺒــﺪﺋﻲ« ،ﻓﻼﺣــﺔ اﻷرض» و«ﺗﺒــﺪﻳﻞ
وﺟﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ» .وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ،دﻻﻟﺘﲔ اﻗﱰﻧﺘﺎ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻼﺗﻴﲏ واﻓﱰﻗﺘﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻟﺴﻦ؛ ﻧﻌـﲏ
ﻣــﺎ دل ﻋﻠﻴــﻪ ﻟﻔــﻆ  Colereﻣــﻦ دﻻﻟــﺔ «اﻟﺴــﻜﻦ» و«اﻟﺘﻌﺒــﺪ» ﰲ آن .ﻋﻠــﻰ أﻧـﻪ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻘﺮت دﻻﻟﺘــﻪ اﳊﺼـﺮﻳﺔ اﻟــﱵ ﺻــﺎرت ﻟــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ
ﺑﻌﺪ ،ﰲ ﻟﺴﺎن أﻫﻞ روﻣﻴﺔ ،إﻻ ﻣﻊ اﳊﻜﻴﻢ ورﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﺷﻴﺸﺮون ) 43-106ق.م(؛ ﲝﻴﺚ أﻗـﺮ اﻟﻠﻔـﻆ ﻋﻠـﻰ
دﻻﻟﺔ «ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺬﻫﻦ» و«ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮد و ـﺬﻳﺐ ذوﻗـﻪ»؛ ﲟـﺎ وﺷـﻰ ،أول ﻣـﺎ وﺷـﻰ ،ﺑﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﲔ أﻣـﺮﻳﻦ :اﻟﺸـﺄن «اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ» واﻟﺸـﺄن
«اﻟﺼﻨﻌﻲ» ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﱃ ،واﻷﻣﺮ «اﻟﻜﻮﱐ» واﻷﻣـﺮ «اﳋﺼﻮﺻـﻲ» ،ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ؛ أي ﻣـﺎ ﰲ اﻹﻧﺴـﺎن ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ وﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺑـﺎﻟﺘﻄﺒﻊ:
اﻷول ﻓﻄﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﱐ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﺴﱯ  -وﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﺿﻤﻪ ﻟﻔﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ».1

واﳊﺎل أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ،ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﺬي أورث اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎس ،ﻟﻠﻔﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ،وإﳕﺎ ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻘﺎﺑـﻞ
دال «اﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ» ﻋﻨــﺪﻧﺎ  -وﻗــﺪ وﲰــﻮﻩ ﺑﺎﻟﻮﺳــﻢ  .Paiedeiaﻗــﺎل اﳊﻜــﻴﻢ اﻟﻴﻮﻧــﺎﱐ اﻟــﺬري دﳝﻘـﺮﻳﻄﺲ« :اﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ Paiedeia
إﻛﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﲑ اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺴﲑ أﺣﺴﻨﻪ ،وﻫﻮ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼذ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﲑ أﻣﻮرﻫﻢ اﻟﺴﲑ أﺳـﻮأﻩ»؛ ﲟـﺎ
أﻓﺎد أن ﻣﻌﲎ أن ﻳﺘﺜﻘﻒ اﳌﺮء إﳕﺎ ﻫﻮ أن ﻳﺰداد ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﺣﺴﻨﺎ ،واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﻀﺮ اﻟﺸﻘﻲ ﺑـﻞ ﳚـﺪ ﻓﻴـﻪ اﻟﺴـﻠﻮى واﻟﻌـﺰاء.
ﻫــﺬا وﻟﻘــﺪ ﺗﻌﻠــﻖ ﻓﻌــﻞ «اﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ» ،ﻋﻨــﺪ اﻟﻴﻮﻧــﺎن ،ﺑــﺎﻟﻨﺶء أوﻻ وﺑــﺪءا ،ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻫــﻮ ﻋﻤــﺮ ﻣــﻦ أﻋﻤــﺎر ﺣﻴــﺎة اﳌــﺮء ،وﺑﺪﻻﻟــﺔ «ﺗﻜــﻮﻳﻦ
اﻟــﻨﺶء وﺗﺮﺑﻴﺘــﻪ و ــﺬﻳﺐ ذوﻗــﻪ» ﺳـﻮاء ﺑﺴـﻮاء .وﻛــﺎن ﻟﻔــﻆ  Paiedeiaﻗــﺪ اﺷــﺘﻖ ﻣــﻦ ﻟﻔــﻆ  Paisاﻟــﺬي أﻓــﺎد ﻣﻌــﲎ اﻟﻄﻔــﻞ -ﻻ
اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺈﻃﻼق ﺻﻐﲑ اﳊﻴﻮان ﲟﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺗﻨﺸﺌﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﳕﺎء -وإﳕﺎ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺘﻌﻴﲔ؛ أي ﺻﻐﲑ اﻟﺒﺸـﺮ ،وذﻟـﻚ ﲝﻴـﺚ ﻳﺘﻌﻠـﻖ اﻷﻣـﺮ
أﻣﺮ ﺗﺜﻘﻴﻔﻪ -ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺪﻧﻪ و ﺬﻳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء )وﻣﻦ ﻫﻨﺎ إﺷـﺎرة أﻓﻼﻃـﻮن اﻟﺪاﺋﻤـﺔ إﱃ « ـﺬﻳﺐ ﺧﻠـﻖ اﻟـﻨﺶء» ،وإﺷـﺎرة باحث وأكاديمي من المغرب .
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أرﺳﻄﻮ إﱃ «اﻟﺒﻴﺪﻳﺎ» ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ اﻟﺬي وﻫﺐ اﻟﻨﻄـﻖ واﻟﻌﻘـﻞ  .Logosﻓـﻼ
إﻧﺴﺎن ﻳﺼﲑ إﻧﺴـﺎﻧﺎ اﻟﻠﻬـﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ واﻟﺘﺸـﺬﻳﺐ ،واﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ واﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ،واﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴـﻒ  ،Paiedeiaﻻ اﻟﻄﻔـﻞ وﻻ اﳌـﺮأة
وﻻ اﻟﻌﺒﺪ .واﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﳕﺎ ﻫـﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﳊﺼـﺮ ،إﳕـﺎ اﻟﻄﺒـﻊ ﺗﻄﺒـﻊ ،وﻟـﻴﺲ ﻳﻜـﻮن اﺳـﺘﻜﻤﺎل اﻹﻧﺴـﺎن ﻟﻄﺒﻴﻌﺘـﻪ
إﻻ ﺑﺘﻤــﺎم ﺗﺜﻘﻴﻔـﻪ( .ﻫــﻮ ذا ﻃـﺮاز اﻹﻧﺴــﺎن ﻟــﺪى اﻹﻏﺮﻳــﻖ .وﻫــﻮ اﻟﻄـﺮاز اﻟــﺬي ﻧﺴــﺞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻮاﻟــﻪ اﻷﳌــﺎن اﶈــﺪﺛﻮن ،وﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄـﺮاز
اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻧﺴﺠﻮا.
وﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ أﳌﻌﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،اﺷﺘﻖ ﻟﻔﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ﻣﻦ اﻟﺪال اﻟﻼﺗﻴﲏ  Colereﺑﺪﻻﻟﺔ «ﺳﻜﻦ وﻗﻄﻦ وﻓﻠﺢ
اﻷرض وﺗﻌﻬــﺪﻫﺎ» .ﻓﻘــﺪ ﺣﻜــﻢ اﻟﻔﻌــﻞ ،ﻋﻨــﺪﻫﻢ ،ﺻــﻠﺔ اﻟﺒﺸــﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ )اﻟﻔﻼﺣــﺔ( ،ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﺣﻜــﻢ ﺻــﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻵﳍــﺔ )اﻟﻌﺒــﺎدة( .ووﺟــﻪ
اﻟﺼــﻠﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺪﻻﻟﺘﲔ أن اﻟﺒﺸــﺮ إﳕــﺎ ﺷــﺄ ﻢ أ ــﻢ ﻳﺘﻌﻬــﺪون اﻷرض ﺑﺎﻟﻔﻼﺣــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻬــﺪون اﻵﳍــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒــﺎدة ،وذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ ﺗﻠﻘــﺎء أن
ﺗﺘﻌﻬــﺪﻫﻢ اﻵﳍــﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳــﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ .2ﰒ إن ﲦــﺔ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﺑــﲔ ﺗﻌﻬــﺪ اﻷرض ﺑﺎﻟﻔﻼﺣــﺔ وﺗﻌﻬــﺪ اﻟﻌﻘــﻮل ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،ﻛﻼﳘــﺎ ﺗﺜﻘﻴــﻒ .إﳕــﺎ ﺷــﺄن
ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺸﺄن ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷرض ،وإﳕﺎ ﻣﺜﺎل اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸـﺮي ﻛﻤﺜـﺎل اﳊﻘـﻞ ﻟـﻴﺲ ﻳﺰﻫـﺮ وﻟـﻴﺲ ﻳﺜﻤـﺮ إﻻ ﻣـﱴ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺗُـﻌُ ﱢﻬ َـﺪ؛ أي
ﱢﻒ .وﻟﺮﲟﺎ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺎل ﺣﻜﻴﻢ روﻣﺎ ﺷﻴﺸﺮون« :إﳕﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻼﺣﺔ )ﺛﻘﺎﻓﺔ( اﻟﺮوح» ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻼﺣﺔ اﻷرض .وﻗـﺪ ﻋﻠﻘـﺖ
ﺛـُﻘ َ
اﳌﻔﻜﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﻨﺔ آرﻧﺪت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل« :إﳕﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» وﺳﻂ ﺷﻌﺐ ﻓﻼح ﺑﺎﻷوﱃ ،واﻟﺪﻻﻻت
اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟ ــﱵ أوﺣ ــﻰ ــﺎ واﻟــﱵ ﳝﻜ ــﻦ أن ﺗﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ ارﺗﺒﻄ ــﺖ ــﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ إﳕ ــﺎ ﺗﺘﻌﻠ ــﻖ ــﺬﻩ اﻟﻮﺷــﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗ ــﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴ ــﺔ ﺑ ــﲔ اﻟﺸ ــﻌﺐ
واﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ» .وﻗــﺪ ﺣﺎوﻟــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻔﻜــﺮة ﺗﻔﺴــﲑ ﺳــﺒﺐ ﻏﻴــﺎب ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻠﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻋﻨــﺪ اﻹﻏﺮﻳــﻖ ،ﻓﺄﻧﺸــﺄت ﺗﻘــﻮل« :واﻟﺴــﺒﺐ ﰲ
ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣﻔﻬــﻮم إﻏﺮﻳﻘــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﳌﻔﻬــﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﺮوﻣــﺎن ﻫــﻮ ﻏﻠﺒــﺔ ﻓﻨــﻮن اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳊﻀــﺎرة اﻹﻏﺮﻳﻘﻴــﺔ ،ﻓﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺮوﻣــﺎن
ﳝﻴﻠــﻮن إﱃ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻔــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﺿـﺮﺑﺎ ﻣــﻦ اﻟﺰراﻋــﺔ ،زراﻋــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،ﻛــﺎن اﻹﻏﺮﻳــﻖ ﳝﻴﻠــﻮن إﱃ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺰراﻋــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺟــﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠـﺰأ ﻣــﻦ
اﻟﺼــﻨﻊ ،ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺤﻴــﻞ اﻟﺒﺎرﻋــﺔ اﳊﺎذﻗــﺔ ،ﺣﻴــﻞ «اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ» اﻟــﱵ ﻳــﺮوض ــﺎ اﻹﻧﺴــﺎن ،أﻛﺜــﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت ﺟﱪوﺗــﺎ ،اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ وﳛﻜﻤﻬــﺎ .وﻣــﺎ
ﻧﻌﺘﱪﻩ ﳓﻦ ،اﻟـﺬﻳﻦ ﻣـﺎ زﻟﻨـﺎ ﲢـﺖ ﺳـﺤﺮ اﻟـﱰاث اﻟﺮوﻣـﺎﱐ ،ﻋﻤـﻼ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺟـﺪا وﻣـﻦ أﻫـﺪأ اﻷﻋﻤـﺎل اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ؛ أي ﺣـﺮث اﻷرض ،ﻛـﺎن
اﻹﻏﺮﻳـﻖ ﻳﻨﻈـﺮون إﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻳﺘﺼـﻒ ﺑـﺎﳉﺮأة واﻟﻌﻨـﻒ ،وﻳﻨﻄـﻮي ﻋﻠـﻰ إزﻋـﺎج اﻷرض اﻟـﱵ ﻻ ﺗﻨﻔـﺪ وﻻ ﺗﺘﻌـﺐ واﻻﻋﺘـﺪاء ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم».3
ﻫــﺬا وﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ اﻟﺒﺤﺎﺛــﺔ اﻷﳌــﺎﱐ ﺟﻴﺠــﺮ  Jaegerﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋــﻦ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻹﻧﺴــﺎن اﻹﻏﺮﻳﻘــﻲ أن اﻷﳌــﺎن ﻛــﺎﻧﻮا ،ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻟﺸــﻌﻮب
اﻷورﺑﻴــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ ،اﻟﻮﺣﻴــﺪﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ اﺳــﺘﻌﺎدوا ،ﰲ اﻟﻌﺼــﺮ اﳊــﺪﻳﺚ ،اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴــﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ ،ﻓﻜــﺎن أن ﻋــﱪوا ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﻠﻔــﻆ ﻏــﲑ اﻟﻠﻔــﻆ
اﻟﻼﺗﻴﲏ  ،Culturaﻫﻮ ﻟﻔﻆ  ...Bildungوﻛﺎن أن ﺧـﺺ ﻫـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮب ﻣـﻦ ﻓـﻦ اﻟﱰﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻫـﻮ،
ﲝﺴﺐ اﺳﺘﻌﺎرة أﻓﻼﻃﻮن ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﺗﺸﻜﻴﻼ .و ﺬا اﺳﺘﻌﺎد اﻟﻠﻔﻆ اﻷﳌـﺎﱐ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴـﺔ «ﻟﻠﺒﻴـﺪﻳﺎ» ﲟﻌﻨﺎﻫـﺎ اﻹﻏﺮﻳﻘـﻲ؛ إذ
أﻓﺎد ﻣﻌـﲎ اﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ اﻟﻔـﲏ -ﺗﺸـﻜﻴﻞ اﻟﻔﻨـﺎن ﻷﳕﻮذﺟـﻪ -ﻣﺜﻠﻤـﺎ أﻓـﺎد ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻋﻘـﻮل اﻟـﻨﺶء ﺑﻮﻓـﻖ أﳕـﻮذج أو ﻃـﺮاز .وﻣـﻦ ﺷـﺄن اﳌﺸـﺮع
ﻫﻨﺎ -ﺣﺴﺐ أﻓﻼﻃﻮن -أن ﻳﺸﻜﻞ ﻻ اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻔﻨﺎن ،وإﳕﺎ أن ﻳﺸﻜﻞ «اﻹﻧﺴﺎن اﳊﻲ».
في أصول مفھوم «الحضارة»
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ﻟﺮﲟ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــﺖ «اﳊﻀ ــﺎرة» ﻗﺪﳝ ــﺔ ﻗ ــﺪم اﻟﺘﺠﻤﻌ ــﺎت اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ،ﻟﻜ ــﻦ ﻛﻠﻤ ــﺔ «اﳊﻀ ــﺎرة» ،ﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ دﻟ ــﺖ ﻫ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﺻ ــﻄﻼح
ﳐﺼﻮص ،ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﲝﺪاﺛﺔ ﻣﺬﻫﻠـﺔ ﺗﻜـﺎد ﻻ ﺗﻮازﻳﻬـﺎ إﻻ ﺣﺪاﺛـﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ .إذ ﺗﻌـﻮد ،ﺑﻮﻓـﻖ أﺑﻌـﺪ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﳑﻜـﻦ ،إﱃ
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ﻗــﺮن وﺻــﻨﻒ ﺧﻠﻴــﺎ )اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ( ،ﲝﻴــﺚ ﻻ ﺗﻜــﺎد ﺗﻌﺜــﺮ ﳍــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺛــﺮ ،ﲝﺴــﺐ دراﺳــﺔ ﻛــﺎن أﻓﺮدﻫــﺎ ﻣــﺆرخ
اﳊﻮﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ اﻟﺸـﻬﲑ ﻟﻮﺳـﻴﺎن ﻓﻴﻔـﺮ  Lucien Febvreإﱃ اﻟﻜﻠﻤـﺔ «-اﳊﻀـﺎرة :اﻟﻠﻔـﻆ واﳌﻌـﲎ» ) -(1930ﻗﺒـﻞ ﺳـﻨﺔ
1766م .4ﰒ إن ﻋﺎﱂ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻣﻴﻞ ﺑﻨﻔﻨﻴﺴﺖ  Emile Benvenisteﺣﻔﺮ أﻛﺜﺮ ،ﻓﻌﺎد ﺎ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨﻮات ﻣـﻦ
ذي ﻗﺒﻞ ،إﱃ ﺳﻨﺔ 1756م .5وﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﳍﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻋﻨﺪ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﲑاﺑـﻮ - (1789-1715) Mirabeau
ﰲ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺗﺪاول ﻟﻔﻆ «اﳊﻀﺎرة»« :إذا ﻣﺎ أﻧﺎ ﺳﺄﻟﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﰲ أي أﻣـﺮ ﺗﺘﺠﻠـﻰ
اﳊﻀﺎرة ،ﻋﻨﺪﻩ ،ﻹﺟﺎﺑﲏ إ ﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺬﻳﺐ اﳋﻠﻖ ،وﰲ اﻟﺘﻤﺪن ،وﰲ اﻟﺘﺄدب ،وﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺎرف ﲝﻴﺚ ﺗﺮاﻋﻰ رﺳﻮم اﻟﺘﻬﺬب...
ﻋﻠــﻰ أن ﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻳﻌــﲏ ﻋﻨــﺪي إﻻ ﻗﻨــﺎع اﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ ﻻ وﺟﻬﻬــﺎ اﻷﺣــﻖ ،إﳕــﺎ اﻟــﺬي ﻋﻨــﺪي أن اﳊﻀــﺎرة ﻟﻴﺴــﺖ ﺗﻌــﻮد ﺑﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﺴﺒﻪ أﺳﺎس اﻟﻔﻀـﻴﻠﺔ وﺷـﻜﻠﻬﺎ» .ـﺬا ﺗﺼـﲑ اﳊﻀـﺎرة ﻗﻠﺒـﺎ ﻻ ﻗﺎﻟﺒـﺎ وﻟﺒـﺎ ﻻ ﻗﺸـﻮرا ،ﺗﺼـﲑ ﺗﻌـﲏ اﻟﺘﻬـﺬﻳﺐ اﻟـﺬي ﻳـﺪﻓﻊ
اﻟﻔ ــﺮد واﺠﻤﻟﺘﻤ ــﻊ إﱃ ﻣﺮاﻋ ــﺎة رﺳ ــﻮم اﻟﺘ ــﺄدب واﻟﺘﺨﻠ ــﻖ واﻟﺘﻤ ــﺪن .وﺣﻔ ــﺮ اﻟﻌﻼﻣ ــﺔ اﳌ ــﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻲ ﻓﺮﻧﺎﻧ ــﺪ ﺑﺮودﻳ ــﻞ Fernand
 Braudelأﻋﻤﻖ ،ﻓﻌﺎد ﺑﻜﻠﻤﺔ «اﳊﻀﺎرة» إﱃ ﺣـﻮاﱄ 1732م ﻟﻴﺠـﺪ اﻟﻠﻔـﻆ إﳕـﺎ ﻋـﲎ ،أوﻻ« ،اﻟﺘﻤـﺪﻳﻦ» ،ﲟﻌﻨـﺎﻩ اﳊﻘـﻮﻗﻲ؛ أي
ﺗﺼ ــﻴﲑ ﺣﻜ ــﻢ ﳏﺎﻛﻤ ــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ــﺔ إﱃ ﳏﺎﻛﻤ ــﺔ ﻣﺪﻧﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﺎ اﻛﺘﺴ ــﺐ ﻣﻌﻨ ــﺎﻩ اﳊ ــﺪﻳﺚ إﻻ ﺳ ــﻨﺔ 1752م ﻣ ــﻊ اﳌﻔﻜ ــﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻲ ﺗﲑﻏ ــﻮ
 (1781-1727) Turgotاﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺪة ﻹﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﺣﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﱐ أورد ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﺎ ﻛﺘـﺐ ﻟـﻪ أن ﻳﻨﺸـﺮﻩ
ﺑﻨﻔﺴﻪ.6
وﻣﻬﻤــﺎ ﺗﺼــﺮﻓﺖ اﻷﺣ ـﻮال ،ﻓــﺈن ﻟﻔــﻆ «اﳊﻀــﺎرة» ﺻــﺎر ﻳﻌــﲏ ﻋﻨــﺪ ﻣﲑاﺑــﻮ ،اﻟــﺬي أﺳــﻬﻢ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ﰲ ﺗــﺪاول اﻟﻠﻔــﻆ ،دﻻﻟــﺔ
«اﻟﺘﺤﻀـﺮ» ،وﻳﻘﺎﺑــﻞ دﻻﻟــﱵ «اﻟﺘــﻮﺣﺶ» و«اﻟﱪﺑﺮﻳـﺔ» .وﻫــﻲ اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺳـﻴﻮرﺛﻬﺎ ﻣﲑاﺑــﻮ أﺳــﻼﻓﻪ ﻣــﻦ ﻣﺘﺄدﺑـﺔ وﻣﻔﻜــﺮة ﻓﺮﻧﺴــﺎ وﻏﲑﻫــﺎ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺻﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﻬﲑة ﺑﲔ دﻻﻟﺔ «اﻟﺘﺤﻀﺮ» و«اﻟﺘﻮﺣﺶ» ،وﻗﺪ ﻋﲏ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀـﺮ اﻟﺘـﺄﻧﺲ ،وﻋـﲏ ﺑـﺎﻟﺘﻮﺣﺶ اﻟﺘﺒـﺪي؛ ﲟﻌـﲎ
اﻟﱪﺑﺮﻳــﺔ واﳍﻤﺠﻴــﺔ واﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ .ﲟــﺎ أﻓــﺎد إﻋﻄــﺎء دﻻﻟــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ «اﻟﺘﻤــﺪن» -أو اﳌﺪﻧﻴــﺔ -دﻻﻟــﺔ اﳊﻀــﺎرة .ﻓﺼ ـﺮﻧﺎ ــﺬا ،ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ،أﻣــﺎم
اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺘﺤﻀﺮة ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻣﺎم اﻟﺸـﻌﻮب اﳌﺘﻮﺣﺸـﺔ أو اﻟﺒﺪاﺋﻴـﺔ أو اﻟﱪﺑﺮﻳـﺔ ،وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻴﻘـﺎل ﻋـﻦ «اﳌﺘﻮﺣﺸـﲔ اﻟﻄﻴﺒـﲔ» -
اﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي )ﺑﻌﺾ ﻓﻼﺳـﻔﺔ اﻷﻧـﻮار( -ﺑـﺄ ﻢ «ﺷـﻌﻮب ﻣﺘﺤﻀـﺮة» .ﻗـﺎل
ﻣﺆرخ اﳊﻀﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻏﻴﺰو« :اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻨﺪي أن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﺪم ،ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻄﻮر ،ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻀﺎرة».
وﻗـﺪ ﺗﺴـﺎءل ﺑﻨﻔﻨﻴﺴـﺖ :إذا ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻌـﲎ «اﳊﻀـﺎرة» ﻣﻌـﲎ ﻗـﺪﳝﺎ ،ﻓَﻠِ َـﻢ ﻳـﺎ ﺗـﺮى ﺗـﺄﺧﺮ ﻇﻬـﻮر اﻟﻠﻔـﻆ؟ ﻓﻜـﺎن أن رﺟـﺢ ﺳـﺒﺒﲔ :أوﳍﻤــﺎ
اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﲝﻴﺚ ﺳـﺎدت ،ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ اﻟﻌﻬـﺪ ،ﻗﻠـﺔ اﺷـﺘﻘﺎق أﻟﻔـﺎظ ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﺑﺎﳋﺎﲤـﺔ  Isationﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ  .Civilisationﻓﻜـﺎن
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻷﻟﻔﺎظ  Poliو  Policéو  Civilو ) Civiliséﲟﻌﲎ اﳌﻬﺬب اﻟﻈﺮﻳﻒ اﳌﺘﺄﻧﻖ (...اﺳﻢ وﻻ ﻳﺸـﺘﻖ ﻣﻨﻬـﺎ رﺳـﻢ،
أﻣــﺎ ﻟﻔــﻆ  Policeﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻪ دﻻﻟــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺧﻠﻘﻴــﺔ ﺣﺼـﺮﻳﺔ .إذ ﻛــﺎن «اﻟﺘﺤﻀــﲑ» ﻫﻨــﺎ ﻳﻌــﲏ ـﺬﻳﺐ اﳋﻠــﻖ وﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺘﻤــﺪﻧﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ .وﺛــﺎﱐ اﻟﺴــﺒﺒﲔ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻘﺪﳝــﺔ وﺳــﻜﻮ ﺎ وﲨﻮدﻫــﺎ ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﳌﻔﻬــﻮم -اﻟﺘﺤﻀــﺮ أو اﻟﺘﺤﻀــﲑ -دل ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ
اﻟﺘﺠﺪد .وإذ ﺑﺪأت ﺗﺸﻬﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻻت ﺗﻄـﺮأ ،وإذ ﻫـﻲ ﺻـﺎرت ﺳـﻴﺎﻟﺔ ﺑﺪاﻟـﺔ ،ﺿـﺎق اﻟﻠﻔـﻆ - Civilitéاﻟـﺪال
ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎل اﳉﻤــﻮد -ﻋــﻦ اﳌﻌــﲎ  Civilisationاﻟــﺪال ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎل اﳊـﺮاك .ﻓﻜــﺎن أن اﺣﺘــﻴﺞ إﱃ ﺗﺴــﻴﻴﻞ اﳌﻌــﲎ وﺗﺼــﻴﲑ اﻟــﺪال
وﲢﺮﻳﻚ اﻹﺳـﻢ .وإذ ﻛﺎﻧـﺖ دﻻﻟـﺔ  Civilitéاﳉﺎﻣـﺪة ﻫـﻲ اﻟﺸـﺎﺋﻌﺔ إﱃ أن ﰎ ﺗﺴـﻴﻴﻠﻬﺎ وﺗﺼـﻴﲑﻫﺎ  ،Civilisationﻓﻘـﺪ دل
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ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪل اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وذﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﺻﲑ إﱃ ﺗﺼﻮر ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ :ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام اﳌﻄﺮد ﳓﻮ اﻟﺘﻘﺪم .7وﻗـﺪ
ﻋﱪ ﺑﺮودﻳﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮل« :ﻟﻘﺪ ﺑﺰﻏﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻷﻧﻪ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻬﺎ آﻧﺬاك».8
واﳊـﺎل أن اﺻــﻄﻼح «اﳊﻀــﺎرة» ﻫــﺬا -ذا اﳌﻴﺴــﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ اﻟﺒــﺪي -اﺻـﻄﻼح رﺣــﺎل ﺷــﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠـﻮال .ﻓﻘــﺪ ﺣــﺰم ﺣﻘﺎﺋﺒــﻪ وﺻــﺎر إﱃ
ﺟﻮﻟــﺔ ﺑــﺪول أوروﺑــﺎ ،ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﲤــﺖ ﺑــﻼ ﻋﻮاﺋــﻖ ﺗــﺬﻛﺮ .ﻓﻘــﺪ أدﺧــﻞ اﻟﻠﻔــﻆ إﱃ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ  Civilizationﺣ ـﻮاﱄ ﺳــﻨﺔ
1772م أو ﻗﺒﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ،وﻛﺎن ﻟﻪ أن اﻧﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ  Civilityاﻟﻘﺪﱘ .وﻛﺪ اﻟﻜـﺪ ﻛﻠـﻪ وﺟﻬـﺪ اﳉﻬـﺪ أﻛـﱪﻩ ﺑﻐﺎﻳـﺔ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ
أﳌﺎﻧﻴﺎ أﻣـﺎم ﺗﺸـﺒﺚ اﻷﳌـﺎن ﺑﻠﻔـﻆ  Bildungاﻟـﺬي أﺑـﺪى ﻣﻘﺎوﻣـﺔ وﻋﻨـﺎدا ﱂ ﻳﻮﺟـﺪ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻧﻈـﲑ وﻻ ﻣـﻦ ﻣﺜﻴـﻞ ﰲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ.
وﻛــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ ﻣــﻊ ﺑــﻼد ﻫﻮﻟﻨــﺪة أﻣــﺎم ﻟﻔــﻆ  Beschavingاﻟــﺬي اﺷــﺘﻖ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ  beschavenاﻟــﺬي ﻳﻔﻴــﺪ ﻣﻌــﲎ
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﻨﺒﻴﻞ واﻟﺘﻤﺪﻳﻦ ،إﱃ أن ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺴﺤﺔ ﻟﺘﺪاول ﻟﻔﻆ  .Civilisatieوﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳊـﺎل ﻣـﻊ اﻟﻠﺴـﺎن اﻹﻳﻄـﺎﱄ
أﻣﺎم ﻏﺮﱘ ﻗﻮي ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻳﺪ واﺳﻊ اﻟﺘﺪاول أﰊ ﻣﺘﻤﻨﻊ ﺣﺼﲔ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ  Civilitàاﻹﻳﻄﺎﱄ اﻟﺸﻬﲑ.
وﻫﻜــﺬا ﻛــﺎن ﻟﻠﻤﻔﻬــﻮم ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣـﻮازي ﰲ اﻟﻠﺴــﺎن اﻻﳒﻠﻴــﺰي ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻟﺘﻄــﻮرﻩ ﰲ اﻟﻠﺴــﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘــﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﻈﻬــﻮر واﻟﺪﻻﻟــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲑورة ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم واﻟﻜﻤﺎل .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﺳﻨﺔ 1772م ،ﻻ ﺑﻞ ﺳﻨﺔ 1759م ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛـﺮﻩ ﻟﻮﺳـﻴﺎن ﻓﻴﻔـﺮ وﺗﺒﻌـﻪ ﻓﻴـﻪ
إﻣﻴﻞ ﺑﻨﻔﻨﻴﺴﺖ ،إذ ﻳﺬﻛﺮ «اﳌﻌﺠﻢ اﻹﳒﻠﻴﺰي اﳉﺪﻳﺪ» أن أول اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻔﻆ «اﳊﻀﺎرة» ﻛـﺎن ﻋـﺎم 1772م ،ﻓﻘـﺪ ﻧﻘـﻞ ﻣـﻦ ﺣـﻮار
ﺑ ــﲔ اﻟﻌ ــﺎﳌﲔ اﳌﻌﺠﻤﻴ ــﲔ ﺑﻮﺳ ــﻮﻳﻞ  Boswellوﺟﻮﻧﺴ ــﻮن  Johnsonﻣ ــﺎ ﻳﻠ ــﻲ« :ﰲ ﻳ ــﻮم اﻻﺛﻨ ــﲔ  23ﻣ ــﻦ ﺷ ــﻬﺮ آذار ﻋ ــﺎم
1772م ،دﺧﻠــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ )ﻳﻌــﲏ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮﻧﺴــﻮن ﺻــﺎﺣﺐ اﳌﻌﺠــﻢ اﻟﺸــﻬﲑ( ﻓﻮﺟﺪﺗــﻪ ﻋﺎﻛﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﻌﺠﻤﻪ ...وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻟﻴﺘﻘﺒـﻞ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻌﺠـﻢ ﻛﻠﻤـﺔ  Civilizationوإﳕـﺎ ﻟﻔـﻆ  Civilityوﺣﺴـﺐ؛ أﻣـﺎ أﻧـﺎ ﻓﻘـﺪ ﺧﺎﻟﻔﺘـﻪ
اﻟـﺮأي وﻣﻠـﺖ إﱃ اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺄن ﻟﻔـﻆ  Civilizationإﳕـﺎ اﺷـﺘﻖ ﻣـﻦ اﻟﻔﻌـﻞ To civilize؛ ﻓـﺄوﱃ أن ﻳﻜـﻮن ﻋـﺎرض ﻟﻔـﻆ
 barbarityﻣــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻔــﻆ  Civilityوأﺟــﺪر أن ﻳﻜــﻮن ﻟﻜــﻞ ﻣﻌــﲎ ﻟﻔــﻆ ﳐﺼــﻮص ﺑــﻪ ﻣﺘﻤﻴــﺰ ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﲦﺔ ﻟﻔﻈﺎن واﻟﺪﻻﻟﺔ واﺣﺪة ﻛﻤﺎ درج اﻷﻣـﺮ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ» .ﻓـﺈذن ،ﻛـﺎن ﻟﻠﻔـﻆ ﻣﻌﻨﻴـﺎن :اﳊﻀـﺎرة ﲟﻌـﲎ اﻟﺘﻬـﺬب وآداب اﻟﻜﻴﺎﺳـﺔ
ورﺳــﻮم اﻟﻠﻴﺎﻗــﺔ -وﻫــﻮ ﻣﻌــﲎ ﻣﻌﻬــﻮد -واﳌﻔﻬــﻮم اﻟﺜــﺎﱐ ﻏــﲑ اﳌﻌﻬــﻮد ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﺗﻘﺎﺑــﻞ ﻓﻴــﻪ واﳍﻤﺠﻴــﺔ واﻟﱪﺑﺮﻳــﺔ .ﻫــﺬا إﱃ أن ﺻــﺎر اﻟﻠﻔــﻆ
ﻣﻌﻬــﻮدا ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺎت آدم ﴰﻴــﺖ ) ،(1776ﺑــﻞ ﺣــﱴ ﻗﺒــﻞ ذﻟــﻚ ﲞﻤــﺲ ﺳــﻨﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺎت ﺟــﻮن ﻣﻴﻠــﺮ ،ﺑــﻞ ﺣــﱴ ﻟــﺪى آدم ﻓﺮﺟﺴــﻮن
أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ).(1767
ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳﺒ ــﺪو أن ﻟﻔ ــﻆ «اﳊﻀ ــﺎرة» ﻣ ــﺎ اﺳ ــﺘﻌﻤﻞ ،ﰲ اﻟﻠﺴ ــﺎن اﻷﳌ ــﺎﱐ ،إﻻ ﺑﻌ ــﺪ ﺗﻠﻜ ــﺆ ﻃﻮﻳ ــﻞ ،ﺑﻌ ــﺪ أن أﺷ ــﺎﻋﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻴﺎن ﻣﲑاﺑ ــﻮ
وﻛﻮﻧﺪورﺳﻲ ،وأﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻷﳌﺎﱐ دﺧﻴﻼ ﻏﺮﻳﺒﺎ ذا أﺻﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﺮﻳﺐ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﺷﻜﺎل ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ اﻟﱵ راﻓﻘﺘـﻪ وأﺛـﺮت ﻋﻠـﻰ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺪﻻﻻت أﻟﻔﺎظ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ.
 - IIIفي التباس الصلة بين «الثقافة» و«الحضارة»

ﻟﻄﺎﳌــﺎ راﻓــﻖ ﻟﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻟﻔــﻆ «اﳊﻀــﺎرة» ﰲ ﻣﺴــﺎرﻩ وﺗﺪاوﻟــﻪ .ﻟﻜــﻦ ﰲ ﻳــﻮم ﻣــﻦ اﻷﻳــﺎم ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﻮل ﺑﺮودﻳــﻞ ،دﻋــﺖ اﻟﻀــﺮورة إﱃ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺼﻼ .9وﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام أﻣﺮا إﺷﻜﺎﻟﻴﺎ ﺑﻞ وﺷﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﻜﺎل.
ﻛﺘـ ــﺐ اﻟﻌﻼﻣـ ــﺔ اﻟﻨﻔﺴـ ــﻲ اﻟﻨﻤﺴـ ــﺎوي ﺳـ ــﻴﻐﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳـ ــﺪ ﻋـ ــﺎم 1929م ﻛﺘﺎﺑـ ــﺎ ﲣـ ــﲑ ﻟـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻟﻌﻨـ ــﺎوﻳﻦ اﻟﻌﻨ ـ ـﻮان اﻟﺘـ ــﺎﱄDas :
 .Unbehagen in der Kulturوﻗـﺪ ﲢـﲑ اﳌﱰﲨـﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﻮن ،ﺑﺄﺷـﺪ ﺣـﲑة ﺗﻜـﻮن ،ﰲ ﺗﺮﲨـﺔ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻷﺧـﲑة ﻣـﻦ
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ﻋﻨﻮاﻧــﻪ :ﺗــﺮى أﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻘﻠــﻖ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ؟ أم ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻘﻠــﻖ ﰲ اﳊﻀــﺎرة؟ وﻗــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﱰﲨــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ اﻷوﱃ رﺟﺤــﺖ إﻋﻤــﺎل ﻟﻔﻈــﺔ
«اﳊﻀﺎرة» ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﺔ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ) ،(1934ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘُ ِ
ﺸﻜﻠَﺖ.
واﳊﻘﻴﻘــﺔ أن ﻫــﺬﻩ اﳊــﲑة إﳕــﺎ ﳕــﺖ ﻋــﻦ ﻣﺸــﻜﻠﺔ أﻋﻤــﻖ ﻫــﻲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ رﺣﻠــﺔ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻣــﻦ ﺛﻘﺎﻓــﺔ إﱃ أﺧــﺮى ،وﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﱰﲨــﺔ أو اﻟﻨﻘــﻞ،
وﻣﺸﻜﻠﺔ روح ﺣﻀﺎرﺗﲔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻤﺎ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﻀﺎري واﺣﺪ  -ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷوروﰊ اﻟﻐﺮﰊ.
إن اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮوﻳــﺪ ﳍــﺬا اﻹﺻــﻄﻼح  Kulturﰲ ﻋﻨ ـﻮان ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻟﻴﻤــﺘﺢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ اﻷﳌــﺎﱐ .ﻓــﺈن ﺑﻌــﺾ ﻣﻔﻜــﺮة وﻣﺆرﺧــﺔ أﳌﺎﻧﻴــﺎ،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻳﻨﻜﻪ  Meineckeﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ،ذﻫﺒﻮا إﱃ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺮﻓـﻊ اﻹﻧﺴـﺎن
ﻓــﻮق ﻣﺴــﺘﻮى اﳊﻴــﺎة اﳊﻴﻮاﻧﻴــﺔ .وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﻳﻔﻴــﺪ ﻟﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ،ﺣــﲔ ﻳــﺮد ﻋﻠــﻰ ﻟﺴــﺎن ﻓﺮوﻳــﺪ« ،دﻻﻟــﺔ ﺟﻮاﻧﻴــﺔ» ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺳــﺘﺒﻄﺎن اﻟﻔــﺮد
ﻵﻟﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج داﺧﻞ ﲨﺎﻋﺘﻪ ،واﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳉﻤﺎﻋﺔ ورﺳﻮﻣﻬﺎ وﻣﻮاﻧﻌﻬـﺎ وﳏﺮﻣﺎ ـﺎ وﺗﺼـﻴﲑﻫﺎ ﻟـﻪ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ ذاﺗـﻪ ،واﺳـﺘﺌﻼﻓﻬﺎ
ﰲ روﻋﻪ واﺳﺘﺌﻨﺎﺳﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ؛ وﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ« ،دﻻﻟﺔ ﺑﺮاﻧﻴﺔ» ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌـﺎت ﰲ
ﺗﺄﻧﻴﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻓﻬـﻮ ـﺬا اﳌﻌـﲎ ﻳـﺮاد ﺑـﻪ ﳎﻤـﻮع اﻷﻋﻤـﺎل واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ إﺑﻌـﺎد ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻋـﻦ ﺣـﺎل اﳊﻴﻮاﻧﻴـﺔ
اﻷوﱃ .ﻓﻤــﻦ ﺷــﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،ﺑﻮﻓــﻖ ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ،أن ﲢﻤــﻲ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أوﱃ ،وأن ﺗــﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﺋــﻖ ﺑــﲔ اﻟﻨــﺎس ،ﻣــﻦ
ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى .وﺑﺎﳉﻤﻠــﺔ ،إن اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﳍــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺈﻋﻤــﺎل آﻟﻴــﺔ ﺗﺴــﺎﻣﻲ اﻟــﺪواﻓﻊ ،وﳍــﻲ ﻣــﺎ ﳝﻨــﻊ اﳍــﻮ ﻣــﻦ أي ﻳﻨﺸــﺮ ﻧﻮازﻋـﻪ اﻟﻘﺘﺎﻟــﺔ.
واﳊﺎل أن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ أﺛﺎر إﺷﻜﺎل ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ :ﺗﺮى أﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أم ﺑﺎﳊﻀﺎرة؟
وﻗــﺪ ﻧﻘــﺾ اﻟﻠﺴــﺎﱐ واﳌﻔﻜــﺮ اﻟﻴﻤﻴــﲏ ) Edward Pichonإدوارد ﺑﻴﺸــﻮن( ﻋــﺎم 1937م ﻛﺘــﺎب ﻓﺮوﻳــﺪ ﻫــﺬا ﺑﻜﺘــﺎب ﲰــﺎﻩ
«ارﺗﻴﺎح ﰲ اﳊﻀﺎرة»  .A l’aise dans la civilisationواﳊﺎل أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﺪﻻﻟﺔ «اﳊﻀﺎرة» ،ﰲ ﻗﻮل ﺑﻴﺸﻮن ،ﻣﻌـﲎ
آﺧﺮ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪم دواﻋﻲ اﳋﲑ )اﻟﺘﺤﻀﺮ( ﺿﺪ ﻧﻮازع اﻟﺸﺮ )اﻟﺘﻮﺣﺶ( .واﳊﻖ أن ﻛﺘـﺎب ﺑﻴﺸـﻮن ﻫـﺬا ﻛـﺎن ﻳﺴـﺘﻬﺪف -ﻣـﻦ وراء
ﻇﻬــﺮ ﻓﺮوﻳــﺪ -ﻓﻜــﺮ اﻷﻧ ـﻮار .إذ ﻟــﺌﻦ ﻫــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻌــﺾ ﻓﻠﺴــﻔﺎت ﻋﺼــﺮ اﻷﻧ ـﻮار ﻗــﺪ وﺿــﻌﺖ ،ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أوﱃ ،ﻣﺴــﺄﻟﺔ «اﳊﻀــﺎرة» ﰲ
ﺻﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ -وﻣﻦ ﲦﺔ ﻋﺪت ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻀﺎرة -ﻓﺈ ﺎ رﻛﺰت ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ «اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ» )وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ أﺳـﻄﻮرة
اﳌﺘــﻮﺣﺶ اﻟﻄﻴــﺐ ﻟــﺪى روﺳــﻮ ﻣــﺜﻼ( ،ﻓﻜــﺎن أن ﲨﻌــﺖ ﺑــﺬﻟﻚ ﺑــﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﲔ :ﻛﺎﻧــﺖ ،ﻣــﻦ وﺟــﻪ أول ،ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﻛﻮﻧﻴــﺔ ﺗــﺆﻣﻦ ﺑﺘﻘــﺪم
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﳊﻀﺎرة( ،وﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﻦ وﺟﻪ ﺛﺎن ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷﺻﻮل وﺗﻌﻠـﻲ ﻣـﻦ ﺷـﺄن اﻟﻨﻤـﺎذج اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ( .أﻣﺎ ﺑﻴﺸﻮن ،وﻫﻮ اﻟـﺬي ﻣـﺘﺢ ﻣـﻦ ﺧﻄـﺎب اﻟﻴﻤـﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ،ﻓﻘـﺪ داﻓـﻊ ﻋـﻦ ﻓﻜـﺮة «اﳊﻀـﺎرة» ،وأﻋﻤﻠﻬـﺎ ﲟﻌـﲎ «اﳌﻌﻘﻮﻟﻴـﺔ»
ﺿﺪا ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺮة «اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ»؛ ﲟﻌـﲎ اﳉﻮاﻧﻴـﺔ اﻟﺮوﺣﻴـﺔ .و ـﺬا ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﺣـﺮج إذن ﰲ اﳊﻀـﺎرة وﻻ ﻗﻠـﻖ وﻻ اﻧﺰﻋـﺎج ،إﳕـﺎ اﳊـﺮج واﻻﻧﺰﻋـﺎج
واﻟﻘﻠﻖ ﻛﻠﻪ واﻗﻊ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻬﺎﲨﺘﻪ ﻟﻔﺮوﻳﺪ.10
واﳊــﻖ أن وراء ﻫــﺬا اﳋــﻼف ﺣﺴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﲔ واﻷﳌــﺎن .إذ ﻟﻠﻔــﻆ «اﳊﻀــﺎرة» ،ﰲ اﻟﻠﺴــﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ،دﻻﻟــﺔ
ﻣﺰدوﺟــﺔ :ﻓﻬــﻮ ﻳﺸــﲑ إﱃ اﻟﻘــﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ ﻣﻌــﺎ .ﻓﻔــﻲ إﺷــﺎرة أوﱃ ،ﻛــﺎن اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﺷــﺎرل ﺳــﻴﻨﻮﺑﻮس Charles
 Seignobosﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﳛــﺐ أن ﳝــﺰج ﺑــﺎﻟﻘﻮل« :اﳊﻀــﺎرة ﻫــﻲ اﻟﻄــﺮق واﳌـﻮاﻧﺊ واﻷرﺻــﻔﺔ» ،ﻗﺎﺻــﺪا ﺑــﺬﻟﻚ أ ــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺗــﺪل،
ﻓﺤﺴــﺐ ،ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟــﺎت اﻟﻔﻜــﺮ أو اﻟــﺮوح ،ﻣــﻦ أﻋﻤــﺎل ﻓﻨﻴــﺔ وﻓﻜﺮﻳــﺔ وروﺣﻴــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ،وإﳕــﺎ ﺗﻔﻴــﺪ ،ﺑــﺎﻷوﱃ واﻷﺟــﺪر واﻷﺣــﻖ ،دﻻﻟــﺔ
اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎ .وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أوﺟﲔ ﻛﺎﻓﻨﻴﺎك  Eugène Cavaignacﻳﻘﻮل« :إﳕﺎ اﳊﻀﺎرة ﺣﺪ أدﱏ
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ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ» .ﻫﻬﻨﺎ ﻃﺒﻘﺘﺎن ﺳﻌﻰ اﻟﺒﻌﺾ إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ -اﳌﺎدﻳﺔ -ﻫﻲ ودﻻﻟـﺔ «اﳊﻀـﺎرة» ﺳـﻮاء،
وإﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ -اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أو اﻟﺮوﺣﻴﺔ -ﻫﻲ و«اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ﺳﻮاء.11
ﻋﻠــﻰ أن اﳌﺸــﻜﻠﺔ أن اﻟﺘﻮاﻓــﻖ ﱂ ﳛﺼــﻞ ﲝﻴــﺚ ﻫــﻴﻤﻦ ﻟﻔــﻆ «اﳊﻀــﺎرة» ﰲ ﻓﺮﻧﺴــﺎ واﳒﻠـﱰا واﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﺳــﺘﺒﺪ
ﻟﻔﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ.
ﳝـ ــﺎل ﺑﺎﻟﻌـ ــﺎدة ،ﰲ أﳌﺎﻧﻴـ ــﺎ ،إﱃ ﲢﻤﻴـ ــﻞ ﻟﻔـ ــﻆ  Kulturدﻻﻟـ ــﺔ اﻷﻣـ ــﺮ اﳌﺘﻌﻠـ ــﻖ ﺑـ ــﺎﻟﻔﺮد )ﺗﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟﻔـ ــﺮد( وﺑﺎﻟﻀـ ــﺪ إﱃ ﲢﻤﻴـ ــﻞ ﻟﻔـ ــﻆ
 Civilizationدﻻﻟــﺔ اﻟﺸــﺄن اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋــﺔ .وﳑــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ اﻟﻄــﲔ ﺑﻠــﺔ أن ﻳﻀــﺎف إﱃ ﻫــﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬــﻮﻣﲔ ﻟﻔــﻆ  Bildungأو
اﻟﺘﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼ ــﻲ -اﻟﺘﺜﻘﻴ ــﻒ -ﲟﻌ ــﲎ ــﺬﻳﺐ اﻟ ــﻨﻔﺲ وﺗﺸ ــﺬﻳﺐ اﻟ ــﺮوح .وﻗ ــﺪ ﲢ ــﺪد ﻟ ـﺪى ﻓﻠﻬﻠ ــﻢ ﻫﺎﻣﺒﻮﻟ ــﺖ ،ﻣ ــﺜﻼ ،اﻟﺘﻤ ــﺎﻳﺰ ﺑ ــﲔ
«اﳊﻀﺎرة» و«اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» و«اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ» .ﻓﺒﺎﳊﻀـﺎرة ﻳﻔـﺎد ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﰲ اﻟﻨﻈـﺎم اﳌـﺎدي وﰲ اﻟﻌﻮاﺋـﺪ واﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻳﺴـﻌﻰ إﱃ ﺗـﺄﻧﻴﺲ
اﻹﻧﺴــﺎن ﺗﺄﻧﻴﺴــﺎ .أﻣــﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻓﺘﻀــﻴﻒ دﻻﻟــﺔ اﻟﺘﻬــﺬب واﻟﺘــﺄﻧﻖ ﰲ اﳌﺄﻛــﻞ واﳌﺸــﺮب واﳌﻠــﺒﺲ واﳌﺮﻛــﺐ واﳌﺴــﻌﻰ واﳌ ـﺰﻳﻦ  ...أي ﻣــﺎ ﺑــﻪ
ﻳﺮﺗﻔــﻊ اﻹﻧﺴــﺎن ﻋـﻦ ﳎــﺮد إﺷــﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﳌﺒﺎﺷــﺮة إﱃ ﻃﻠــﺐ اﻟﱰﻓــﻪ وﻧﻌﻮﻣــﺔ اﻟﻌــﻴﺶ وﻟﺬاذﺗــﻪ .ﻟﻜــﻦ أﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻪ «اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ» اﻟــﺬي ﻳﻔــﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔـﺮد ﺬﺑـﻪ اﻟﻔﻜـﺮي واﳋﻠﻘـﻲ ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺒﻠﻐـﻪ إﻻ اﻟﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس وأﻗـﻞ اﻟﻘﻠﻴـﻞ .وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ ،ﳝـﺎل ﰲ اﻟﻠﺴـﺎن
اﻷﳌﺎﱐ إﱃ ﺗﻀﻤﲔ ﻟﻔﻆ  Kulturاﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﻳﲏ واﻹﺣﺴﺎس اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﻤﺎرة واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺎل ،ﺑﺎﻟﻀـﺪ،
إﱃ ﺗﻀــﻤﲔ ﻟﻔــﻆ  ،Civilizationاﻟــﺪﺧﻴﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﺴــﺎن اﻷﳌــﺎﱐ ،دﻻﻟــﺔ اﳌﻈــﺎﻫﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ -وﻟــﻴﺲ اﳉﻮاﻧﻴــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ -ﻟﻮﺿــﻊ
ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻌﲔ .12وﺑﻪ ﻳﺘﻀـﺢ أﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻠﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﲔ ﻟﻔﻈـﻲ «اﳊﻀـﺎرة» و«اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ» ،ﰲ اﻟﻠﺴـﺎﻧﲔ اﻷﳌـﺎﱐ واﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ،ﻧﻔـﺲ اﳌﻀـﻤﻮن
اﻟﺘﺎرﳜﻲ ،ﻻ وﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ.
وﳑﺎ ﻃﻢ اﻟﻮادي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮى ،أﻧﻪ ﰲ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻋﺼـﺮ اﻷﻧـﻮار ،ﻛﻤـﺎ أﳌﻌﻨـﺎ إﱃ ذﻟـﻚ ﰲ ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪم ،أﻃﻠـﻖ ﻟﻔـﻆ «اﳊﻀـﺎرة» ﻟﻜـﻲ ﺗﺘﻌـﲔ ﺑـﻪ
اﳌﻨﺰﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺑﻠﻐﺘﻬــﺎ اﻟﺸــﻌﻮب ﻣــﻦ اﻟﺘﻬــﺬب ،وﻗــﺪ ﺧﺮﺟــﺖ ﻣــﻦ ﺣــﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ دل ﻟﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟــﱵ
اﺣﺘﻔﻈــﺖ ــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳊــﺎل .وﻟﻘــﺪ ﺣــﺪث أن اﺳــﺘﻌﺎد أﻧﱰﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﻮ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟــﺔ وﻗﺮﻧﻮﻫــﺎ ﲟﻔﻬــﻮم «اﻹﺧــﺘﻼف».
وﻫﻜﺬا ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺄن ﰲ «اﳊﻀﺎرة» أ ﺎ ﺗﻮﺣﺪ وﺗﺸﺮع ﺑﺈدﺧﺎل ﻓﻜﺮة «ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻮاﺋﺪ» ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﰲ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» أ ﺎ ﲣـﺎﻟﻒ وﺗﺸـﻤﻞ
اﳌﻬﻤﺸ ــﺎت؛ ﲟ ــﺎ أﻛﺴ ــﺒﻬﺎ دﻻﻟ ــﺔ ﻣﻌﺎدﻳ ــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮﻛ ــﺰ اﻻﺛﻨﻮﻟ ــﻮﺟﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺬات )اﳌﺮﻛﺰﻳ ــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ( ،وﺑﺎﻟﺘ ــﺎﱄ دﻻﻟ ــﺔ ﺻ ــﺪاﻣﻴﺔ ﻣ ــﻊ ﻣﻔﻬ ــﻮم
«اﳊﻀــﺎرة» اﳌﻮﻏــﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘــﻪ وﻋﻠﻴﺎﺋــﻪ .وﳑــﺎ زاد اﻷﻣــﻮر ﻟﺒﺴــﺎ ﻟــﻴﺲ وراءﻩ ﻟــﺒﺲ دﺧــﻮل ﻋﻠﻤــﺎء اﻷﻧﱰﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻻﳒﻠﻮﺳﻜﺴــﻮن ﻋﻠــﻰ
اﳋـﻂ ،ﺑــﺪءا ﻣــﻦ ﺗــﺎﻳﻠﻮر  (Primitive culture, 1874) G.B Taylorﳌــﺎ أرادوا ﺗﻮﺻــﻴﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴــﺔ
ﺑﺈﻋﻤﺎل وﺳﻢ ﳜﺎﻟﻔﻮن ﺑﻪ وﺳﻢ «اﳊﻀﺎرة» اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻠﺴـﺎن اﻹﳒﻠﻴـﺰي ﰲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌـﺎت اﳊﺪﻳﺜـﺔ؛ ﻓﻜـﺎن أن اﻫﺘـﺪوا
إﱃ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» -ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ« :اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت» -ﻣﻘﺎﺑﻠﲔ ﺑﲔ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت» اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ و«ﺣﻀـﺎرة » أو «ﺣﻀـﺎرات»
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ.
واﳊــﺎل أﻧــﻪ ﻳﻌــﻮد اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــﺔ  ،Kulturﰲ اﻟﻠﺴــﺎن اﻷﳌــﺎﱐ ،إﱃ اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ .وﻗــﺪ اﲣــﺬ ﻫــﺬا اﻟﻠﻔــﻆ ،ﰲ ﺎﻳــﺔ ذاك
اﻟﻘــﺮن ،دﻻﻻت ﺛــﻼث -1 :اﳊﺎﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،اﳌﻌﺎرﺿــﺔ ﳊــﺎل ﺑﺮﺑﺮﻳــﺔ اﻟﺸــﻌﻮب اﳍﻤﺠﻴــﺔ ،ﲟــﺎ دل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻄــﻮر اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات
واﻟﺮﻓــﺎﻩ اﳌــﺎدي واﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ -2 .ﲢــﺮر اﻟﻌﻘــﻞ اﳊــﺪﻳﺚ ﻣــﻦ ﻇﻠﻤــﺎت اﳌﺎﺿ ـﻲ وآراﺋــﻪ اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴــﺔ )اﻟﺘﻨــﻮر( -3 .ــﺬب اﻟﻌﻮاﺋــﺪ
وﺗﺸــﺬب اﻟﺸــﻤﺎﺋﻞ .13وﻫــﻲ اﻟــﺪﻻﻻت اﻟــﱵ ﺷــﻬﺪت ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﺘﺎﺑــﺎت أﺑــﺮز ﻛﺘــﺎب أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﻟﻌﻬــﺪ .ﻫــﺬا ﻫــﺮدر ﻳﺘﺼــﻮر ﺗﺒــﺪي
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«اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ،ﻋﻠــﻰ اﻟﺘــﺪرج ،ﰲ أرﺑــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻄــﻮر اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ :ﺗــﺄﻧﻴﺲ ﺑﻌــﺾ اﳊﻴﻮاﻧــﺎت اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﰲ اﻟﺒــﺪء ﻏــﲑ أﻫﻠﻴــﺔ ،وﻓﻼﺣــﺔ
اﻷرض ،وﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﻌﻠــﻮم واﻟﻔﻨــﻮن )اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻬــﺎ اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ( ،وإﻗﺎﻣ ـﺔ أﻧﻈﻤــﺔ ﺣﻜــﻢ وإﻳﺎﻟــﺔ ﺟﻴــﺪة )وﻫــﻲ ﻋﻨــﺪﻩ
أﺻﻌﺐ ﻓﻨﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق( .وﻫﺬا ﻛﺎﻧﻂ ﺑﺪا ﻋﻨـﺪﻩ أن ﻣـﻦ ﺷـﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ أن ﺗﻌـﺎرض اﻟﱪﺑﺮﻳـﺔ ،وأﻧـﻪ ﰲ اﻟﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻳﻜـﻒ ﻓﻴـﻪ
ﺑﻨﻮ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ﻳﺸﺮﻋﻮا ﻓﻴﻪ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﳊﻘـﺔ ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﻗﻄـﻊ أﺷـﻮاط ﺑﻌﻴـﺪة ﻳﺼـﲑ ﻓﻴﻬـﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻴﺲ اﳍﻮى ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻜﻢ اﻟﻌﻼﺋﻖ ﺑـﲔ ﺑـﲏ اﻟﺒﺸـﺮ ﻓـﺮادى وﲨﺎﻋـﺎت .وﻋﻨـﺪ ﺷـﻴﻠﺮ ﺗﻘـﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ،ﺳـﻠﺒﺎ ،ﻋﻠـﻰ ﳏﺎرﺑـﺔ اﳉﻬﺎﻟـﺔ
اﳉﻬــﻼء ،وﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ اﻵراء اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴــﺔ ،وﻋﻠــﻰ اﻟــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﻔﻈﺎﻇــﺔ واﻟﻐﻠﻈــﺔ واﻟﻌﺼــﺒﻴﺔ واﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ؛ وﺗﻘــﻮم ،إﳚﺎﺑــﺎ ،ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ واﻟﺘﻨــﻮر .ﻫﻜــﺬا ﻳﻜــﻮن «ﻓﺠــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻟــﺪى اﻷﻣــﻢ ،ﻫــﻮ ،ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ،اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﳓــﻮ اﻟﺘﺤﻀــﺮ .Civilisierung
ﻫﺬا وﻟﺌﻦ ﻫﻲ ﺑﺪت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ «ﺧﲑا ﻣﺸﱰﻛﺎ» ﺑﲔ اﻟﻨـﺎس أﲨﻌـﲔ ﻟﻜـﻞ أﻣـﺔ ﻣﻨـﻪ ﻧﺼـﻴﺐ ،و«أﻋـﺪل ﻗﺴـﻤﺔ» ﺑـﲔ اﻟﺸـﻌﻮب ﻛﺎﻓـﺔ ﻛـﻞ ﻟـﻪ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻆ ،ﻓﺈﻧﻪ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺟﻮﺗﻪ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻮﻩ ،ﺳﻮف ﺗﺼﲑ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» ﻣﻴﺰة ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻢ وﻣﺰﻳﺔ ،ﺷـﺄن اﻷﻣـﺔ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻼ ،وﻗﺪ زارﻫﺎ ﺟﻮﺗﻪ وﻻﺣﻆ أوﺟـﻪ اﺧﺘﻼﻓﻬـﺎ وﲤﻴﺰﻫـﺎ ﻋـﻦ ﺑﻘﻴـﺔ أﻣـﻢ أوروﺑـﺎ اﻷﺧـﺮى ،ووﺳـﻢ ﻫـﺬا اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﲟﻴﺴـﻢ «اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ».
ﻛــﺬا ﻓﻌــﻞ أﻳﻀــﺎ أﻟﻜﺴــﻨﺪر ﻫﺎﻣﺒﻮﻟــﺖ ﳌــﺎ ﻧﻈــﺮ ﻋﻠــﻰ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﻲ ﻣــﻦ اﳋـﲑات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺷــﺄ ﺎ أن ﲤﺘﻠــﻚ وﺗﻨﻘــﻞ
وﲤــﻮت .و ــﺬا اﺳــﺘﺤﺎﻟﺖ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ أﳕــﺎط ﻋــﻴﺶ ﺷــﻌﺐ ﻣــﺎ ،وﻋــﻦ أﳓــﺎء ﺗﻔﻜــﲑﻩ ،وﻋــﻦ أﻟـﻮان إﺣﺴﺎﺳــﻪ .وﺑــﺪءا ﻣــﻦ ﻫــﺬا
أﻳﻀﺎ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ اﻷﳌﺎن إﱃ ﻗﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﲔ :ﻫﺬا ﻓﻴﺸﺘﻪ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ إﱃ اﻷﻣـﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴـﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ
اﳌﺜــﺎل ،ﻳـﺮﺑﻂ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﺑــﺎﻟﻮﻃﻦ ،وﳚﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ اﻷﻋﻠــﻰ ﺑــﲔ اﻷﻣــﻢ .ﳑــﺎ ﻣﻬــﺪ اﻟﺴــﺒﻴﻞ إﱃ راﻧﻜــﻪ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴــﺔ ﺑــﲔ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ»
و«اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ».
وﺑﺎﳉﻤﻠـﺔ ،ﻟﻘـﺪ ﺑــﺪا وﻛـﺄن ﺗﻄــﻮر دﻻﻟـﺔ ﻟﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ» ،ﺑﺄﳌﺎﻧﻴــﺎ ،ﳜﻀـﻊ إﱃ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺘـﺎﱄ« :ﻛﻠﻤــﺎ ﺗﻘـﺪم اﻟــﺰﻣﻦ ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم ﻣــﺎل إﱃ أن
ﻳﺘﺨﺼــﺺ» .14إذ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ ﻛﺘــﺎب اﻟﻌﺼــﺮ اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ،اﺗﺴــﻊ اﳌﻔﻬــﻮم ﻟﻜــﻲ ﻳﺸــﻤﻞ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘــﺪم ،اﳌــﺎدي واﻟﻔﻜــﺮي واﳋﻠﻘــﻲ،
اﻟــﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬــﺎ اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘــﱪة ﰲ ﲨﻠﺘﻬــﺎ .أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ ﺗــﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ،ﻓــﺈن اﳌﻔﻬــﻮم ﺿــﺎق ﺑﺄﺷــﺪ ﺿــﻴﻖ ﻳﻜــﻮن ﻓﺼــﺎر ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﲨﻠــﺔ
إﳒﺎزات ﻓﻜﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻋﺪت «ﺧﲑا ﺧﺎﺻﺎ» ﺑﺄﻣﺔ ﺑﻞ وﳐﺼﻮﺻﺎ ﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺳﻮاﻫﺎ.
وﻫﻜـ ــﺬا ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴ ـ ــﺎ ،وﺑﻌ ـ ــﺪ ﳊﻈ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــﺄرﺟﺢ وﺿ ـ ــﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﻌﺒـ ــﺖ اﻟﺘﻔﺮﻗ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﲔ دﻻﻟ ـ ــﺔ «اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ــﺔ»  Kulturودﻻﻟ ـ ــﺔ «اﳊﻀ ـ ــﺎرة»
 Civilizationدورا ﺷﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ .ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ -وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻣﻨﻬـﺎ واﻹﳒﻠﻴـﺰي واﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ
وﻏﲑﻫ ــﺎ -إﱃ ﻣﻔﻬ ــﻮم «اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ» .وﻫﻜ ــﺬا ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ إﱃ ﻋ ــﺎﳌﻲ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎع اﻷﳌ ــﺎﻧﻴﲔ اﻟﻜﺒـ ـﲑﻳﻦ ﻓﺮدﻧﺎﻧ ــﺪ ﻃ ــﻮﻧﻴﺰ )(1922
 Ferdinand Tonniesوأﻟﻔﺮﻳﺪ ﻓﻴـﱪ  ،(1935) Alfred Weberﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ «اﳊﻀـﺎرة» إﻻ ﲨﻠـﺔ اﳌﻌـﺎرف
اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ -إ ــﺎ ﲨــﺎع وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌــﻞ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ واﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻬــﺎ -أﻣــﺎ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻓﻬــﻲ :اﳌﺒــﺎدئ اﳌﻌﻴﺎرﻳــﺔ واﻟﻘــﻴﻢ واﳌﺜــﻞ؛ أي ﻣــﺎ
ﻳﺪﻋﻮﻩ اﻷﳌﺎن ﺑﺎﺳﻢ «اﻟﺮوح»  .Geistﻟﻨﻘﻞ إن اﻷوﱃ ﺗﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺪﻣﺎﺋﻨﺎ« ،اﻷواﱐ» ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺎﻛﻞ «اﳌﻌﺎﱐ» ،واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﻴﻞ
ﻋﻠــﻰ «اﳉﺴــﺪ» واﻟﻼﺣﻘــﺔ ﲣــﺺ «اﻟــﺮوح» .وﻟﻌــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌﻮاﻗــﻒ ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﻓﻜــﺮة اﳌــﺆرخ اﻷﳌــﺎﱐ ﻓــﻴﻠﻬﻠﻢ ﻣﻮﻣﺴــﻦ )(1951
 Wilhelm Mommsenاﻟﻐﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻷﺧــﺮى ﰲ اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﻣﺜﻨﻮﻳــﺔ اﳊﻀــﺎرة/اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳌــﺎ ﻫــﻮ ﻗــﺎل« :ﻣــﻦ واﺟــﺐ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻴﻮم أن ﳝﻨﻊ اﳊﻀﺎرة ﻣﻦ أن ﺗﺪﻣﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وأن ﳝﻨﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺪﻣﺮ اﻟﻜـﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸـﺮي» .أ ََو ﻟﻴﺴـﺖ اﳊﻀـﺎرة ،ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎل
ﻣﺎﻳﻨﻜﻪ ،ﺷﻜﻞ ﺑﻼ روح؟

-8-

وﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻗﺘﺼــﺮ اﻷﻣــﺮ ﰲ ﻫــﺬا اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺠﻴــﺐ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ :اﳊﻀــﺎرة/اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻟﻨﻈــﺮ ﻣــﻦ اﻷﳌــﺎن وﺣــﺪﻫﻢ ،وإﳕــﺎ ﲡــﺎوزﻩ إﱃ
أﻫﻞ اﻷدب .ﻫﺬا اﻟﺮواﺋﻲ اﻷﳌﺎﱐ اﻟﺸﻬﲑ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻧﺼﺎ -ﻇﻞ ﳎﻬﻮﻻ ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟـﺰﻣﻦ وﲢـﺮج ﺻـﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨـﻪ ﻓﻠـﻢ ﻳﻌـﺪ
ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ -ﺳﻨﺔ 1914م -واﳉﻮ اﳌﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ ﺟﻮ ﺣﺮب -ﲢﺖ ﻋﻨﻮان «أﻓﻜﺎر ﰲ اﳊﺮب» أﱀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ إﺟـﺮاء اﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ
ﺑــﲔ «اﳊﻀــﺎرة» و«اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻗــﺎﺋﻼ« :ﻛــﻼ ،ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﻀــﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺑــﺎﻷﻣﺮ ﻋﻴﻨــﻪ ،وإﳕــﺎ ﳘــﺎ -ﻋﻠــﻰ اﻟﻀــﺪ -ﺧﺼــﻤﺎن ،ﺧﺼــﻤﺎن
ﻳﺸﻜﻼن أﺣﺪ وﺟﻮﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮاع اﻷﺑﺪي اﻟﻜﻮﱐ واﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﺮوح واﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ .ﻓﻠـﻴﺲ ﻣـﻦ أﺣـﺪ ﻳﻨﻜـﺮ ،ﻣـﺜﻼ ،أﻧـﻪ ﻛﺎﻧـﺖ
ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ زﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﺣﻀﺎرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ،
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،ﻧﻘﻴﺾ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻫﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ،إﻻ وﺣﺸﻴﺔ ذات أﺳﻠﻮب ﻛﺒﲑ .وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸـﻌﻮب اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﻛـﺎن اﻟﺼـﻴﻨﻴﻮن ﻣـﻦ
دون ﺷــﻚ ،وﺣــﺪﻫﻢ أﺻــﺤﺎب ﺣﻀــﺎرة .ﻣــﺎ ﺗﻌﻨﻴــﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ إﳕــﺎ ﻫــﻮ اﻻﻧﺴــﺠﺎم واﻷﺳــﻠﻮب واﻟﺸــﻜﻞ واﻟﺘﻌﻬــﺪ واﻟــﺬوق ،وﺗﻨﻈــﻴﻢ ذﻫــﲏ
ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ،ﻋﺪت ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻣﻀﺤﻜﺔ وﻣﺘﻮﺣﺸﺔ ودﻣﻮﻳﺔ وﻣﺮﻋﺒـﺔ ﻣـﺎ ﻋـﺪت وﺣﺴـﺒﺖ ﻛﻴـﻒ ﺣﺴـﺒﺖ» .واﻟـﺬي ﻳﺼـﺢ ﻋﻨـﺪﻩ أﻧـﻪ:
«ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ أن ﺗﻌﲏ اﻟﻌﺮاﻓﲔ واﻟﺴﺤﺮ واﻟﻠﻮاط واﻟﻌﻔﺎرﻳـﺖ واﻟﺸـﻴﺎﻃﲔ واﻷﺿـﺤﻴﺎت اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ واﻟﻌﺒـﺎدات اﳉﻨﺴـﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ وﳏﻜﻤـﺔ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وإﺣﺮاق اﻟﻜﺘﺐ ورﻗﺼﺔ ﺳﺎن ﻏﻲ ،وﳏﺎﻛﻤﺔ اﳌﺸﻌﻮذات وازدﻫـﺎر اﻟﺘﺴـﻤﻴﻤﺎت وﳐﺘﻠـﻒ أﻟـﻮان اﻟﻔﻈﺎﻋـﺔ .ذﻟـﻚ ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﳊﻀـﺎرة
ﻫﻲ اﻟﻌﻘـﻞ واﻷﻧـﻮار واﻟﺘـﺄدب واﻟﺘﻬـﺬب واﻟﺸـﻚ -ﻫـﻲ ذي اﻟـﺮوح .أﺟـﻞ ،اﻟـﺮوح ﻣﺘﺤﻀـﺮة ﺑﻮرﺟﻮازﻳـﺔ ،وﻫـﻲ ﻣﻌﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺸـﻴﻄﻨﺔ وﻣﻌﺎدﻳـﺔ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،وإﻧﻪ ﻟﻴﺒﺪو ﳏﺎﻻ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﺤﺴﺐ ،اﻟﻘﻮل إ ﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ،أﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ» .وﻣـﻦ ﲦـﺔ ﻛـﺎن
ﻟﻠﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ،ﻋﻨــﺪﻩ ،ﺣﻘــﻞ دﻻﱄ ﻣﺒــﺎﻳﻦ ﳊﻘــﻞ دﻻﻟــﺔ «اﳊﻀــﺎرة»« :اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄن اﻟﻌﻘــﻞ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ واﳊﻀــﺎرة ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ
اﻷﺧــﻼق ﻣــﻦ ﺷــﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟــﺮوح» ،وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺗــﺄﰐ دﻋﻮﺗــﻪ إﱃ ﺗﻄﻬــﲑ اﻟﻌــﺎﱂ اﻷوروﰊ ﻣــﻦ اﳉﺮﺛﻮﻣــﺔ اﻟــﱵ ــﺪم اﻟــﺮوح -ﻣــﻦ «ﺟـﺮاﺛﻴﻢ
اﳊﻀﺎرة» .واﳊﻖ ﻋﻨﺪﻩ أﻧﻪ« :ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﳌﺎن ،ﻋﻦ ﺣﻖ ،ﻣﺄﺧﻮذﻳﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ «اﳊﻀﺎرة» ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼق ﻣـﺎ ﻫـﻮ اﳊـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﺪى اﻷﻣـﻢ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎر ﻢ ،وﱂ ﻳﻌﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ إﺷﻬﺎر ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ وﻛﺄﻧﻪ راﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻻ وﻻ اﻻﺑﺘـﺪار إﱃ ﺟﻌﻠـﻪ ﻧﻔﺎﻗـﺎ وﻋﻘﻴـﺪة ،ﻛﻤـﺎ
ﻟﺪى اﻹﳒﻠﻴﺰ .ﻟﻘﺪ ﻓﻀﻠﻮا دوﻣﺎ إﻋﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ وﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» .ﳌﺎذا إذن ؟ ) (...ﻷن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻛﺜﺮ أوﺑﺔ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ واﻧﻜﻔﺎء
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻏــﲑﻩ ،ﻫـﻮ ﺷــﻌﺐ اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴـﺎ واﻟﺒﻴــﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ واﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ ،ﻣــﺎ ﻛـﺎن ﻟــﻪ ﻣﻴـﻞ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،وإﳕـﺎ ﻣﻴﻠــﻪ إﱃ اﻷﺧـﻼق ﺑــﺎرز )(...
وإن اﻟﺮوح اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﻦ اﻟﻌﻤﻖ ﲟﻜﺎن ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳝﻨﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﳍـﺎ اﳊﻀـﺎرة ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﻲ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺑﻠـﻪ اﻟﻔﻜـﺮة اﻷﲰـﻰ».
ﻫــﺬا ﻟﻜــﻲ ﳜﻠــﺺ إﱃ ﺣـﺪ اﻟﻘــﻮل« :ﳎــﺪف ﻫــﺬا اﻟــﺬي ﳛﻈــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺑﺎﻟــﻪ أن ﻳﺘﻤــﲎ أن ﲣﺘﻔــﻲ اﻷﻣــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﱰك اﳌﻜﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻠﻌﻘﻞ».15
ﺣــﱴ ﻓﻼﺳــﻔﺔ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻛــﺎن ﳍــﻢ ﻧﺼــﻴﺒﻬﻢ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗــﺔ .ﻫــﺬا ﻛــﺎﻧﻂ ﻧﻔﺴــﻪ ﻳــﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻻ وﺟــﻮد ﳊﻀــﺎرة ﲤﺘــﺪ إﱃ اﻟﻔﻀــﺎء
اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻷوروﰊ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﰲ ﻛﻞ أﺳﺮة وﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺟﻬﺪ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﺮدي  Cultura animiﻣﻮﺟـﻪ
ﳓﻮ ﻣﺜﺎل أﺧﻼﻗﻲ ﳛﺘﺬى .وﻫـﺬا ﻧﻴﺘﺸـﻪ ﻳـﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻘـﻮل :أَﻻ ﻛـﻢ ﺗﺒﺘﻌـﺪ ﻫـﻲ ﻗﻤـﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻋـﻦ ﻗﻤـﻢ اﳊﻀـﺎرة! ﻓـﻼ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﳔﻄـﺊ
ﺑﺸــﺄن اﻟﺼـﺮاع اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﺑــﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﳊﻀــﺎرة .واﻟﺸــﺎﻫﺪ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أن ﳊﻈــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻜــﱪى راﻓﻘــﺖ دوﻣــﺎ ،إذا ﻣــﺎ ﳓــﻦ اﺳــﺘﻌﻤﻠﻨﺎ
اﺻــﻄﻼﺣﺎت أﺧﻼﻗﻴــﺔ ،ﺣﻘــﺐ اﳓﻄــﺎط )ﺣﻀــﺎري(؛ وﺑﺎﻟﻀــﺪ ،ﻓــﺈن ﺣﻘــﺐ ﺗــﺪﺟﲔ اﻹﻧﺴــﺎن )ﺣﻘــﺐ اﳊﻀــﺎرة( ﻛﺎﻧــﺖ دوﻣــﺎ ﺣﻘــﺐ
ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﲡﺎﻩ اﻷﻓﺮاد اﻷﻛﺜﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺟﺮأة ،إن اﳊﻀﺎرة ﻟﱰﻳﺪ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻟﺮﲟﺎ ﺗﺮﻳـﺪ ﻫـﻲ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀـﺎ ﳍـﺎ ﻋﻠـﻰ
اﻹﻃﻼق.16
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ﻋﻠﻰ أن ﲦﺔ وﺟﻬﺎ ﺧﻔﻴﺎ ﳌﻌﺮﻛﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ ...ذﻟﻚ أن اﻷﳌـﺎن ﱂ ﻳﻐﻔـﺮوا أﺑـﺪا ﻟﻠﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ ﻧـﺰﻋﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮﺳـﻌﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺒـﺪت ﻣـﻊ ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن،
وﱂ ﻳﻨﺴ ـﻮا ﳍــﻢ ادﻋــﺎء أن ﳍــﻢ رﺳــﺎﻟﺔ ﰲ ﲤــﺪﻳﻦ اﻷﻣــﻢ ﲰﻴــﺖ «رﺳــﺎﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴــﺎ اﳊﻀــﺎرﻳﺔ» .ﻓﻘــﺪ ﻋﻤــﺪ أﺣــﺪ ﻋﻤــﺪاء ﺟﺎﻣﻌ ـﺔ أﳌﺎﻧﻴــﺔ إﱃ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻮم  15أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1870م« :إن اﻧﺘﺼﺎر أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳍﻮ اﻧﺘﺼﺎر اﳊﻀﺎرة ﺑﺄوروﺑﺎ» ،وﻛﺄﻧﻪ ﳚﻴﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣـﺆرخ
اﳊﻀ ــﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻲ ﻏﻴ ــﺰو  Guizotﻋ ــﺎم 1829م ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ اﻟﺸ ــﻬﲑ «ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﳊﻀ ــﺎرة ﺑﺄورﺑ ــﺎ ﻣﻨ ــﺬ ﻋﻬ ــﺪ ﺳ ــﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ»« :ﻛﺎﻧــﺖ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﺣﻀــﺎرة أوروﺑــﺎ وﻣﺄواﻫــﺎ» .ــﺬا ﺻــﺎرت اﳊﻀــﺎرة ﻛــﻞ ﻳــﺪﻋﻴﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻪ وﻳﻨﺰﻋﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ،وﻗــﺪ ﻛــﺎن
اﻷدﻳﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﻓﻴﻜﺘﻮر ﻫﻴﻐﻮ ﺻﺮح ﻋﺎم 1871م« :إن اﳊﻀﺎرة ،وﻗﺪ ﺻﺎرت وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎم اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺷـﻖ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﲔ أﻣﺘﲔ :ﰲ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻧﻮر أوروﺑﺎ )ﻳﻌﲏ ﻓﺮﻧﺴﺎ( وﰲ اﻷﺧﺮى ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻴﻠﻬﺎ )ﻳﻌﲏ أﳌﺎﻧﻴﺎ(».
ﻫــﺬا وﻗــﺪ ﺣﻠــﻞ ﻋــﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻷﳌــﺎﱐ اﻟﺸــﻬﲑ ﻧــﻮرﺑﺮت إﻟﻴــﺎس  Norbert Eliasﻫــﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛــﺔ ﲢﻠــﻴﻼ ﺗﺎرﳜﻴــﺎ وﺳﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﻓﻮﺟــﺪ أن« :ﺗــﺎرﻳﺦ اﳌﻔﻬــﻮﻣﲔ اﻷﳌــﺎﻧﻴﲔ ﻋــﻦ «اﳊﻀــﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ﻳ ـﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘــﺎ ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ﻋﻼﻗــﺎت أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳒﻠ ـﱰا
وﻓﺮﻧﺴﺎ» .إذ أﻛﺪ ،ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟـﺪ دﻻﻟـﺔ ﻣﻮﺣـﺪة ﳌﻔﻬـﻮم «اﳊﻀـﺎرة» ﻟـﺪى أﻣـﻢ اﻟﻐـﺮب ،وإﳕـﺎ ﲦـﺔ ﻓـﺎرق ﻛﺒـﲑ
ﺑﲔ إﻋﻤﺎﳍﺎ ﻟﺪى اﻻﳒﻠﻴﺰ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻷﳌﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى :ﻟﺪى اﻷواﺋﻞ ،ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻠﻔﻆ دﻻﻟﺔ ازدﻫﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﻨﻔﺴـﻬﺎ
واﻋﺘﺪادﻫﺎ ﺑﺬا ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﺗﻘـﺪم اﻟﻐـﺮب ﺧﺎﺻـﺔ واﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،وﻋﻨـﺪ اﻟﺜـﻮاﱐ ﻳـﺪل اﻟﻠﻔـﻆ ﻋﻠـﻰ أﻣـﺮ ﻧـﺎﻓﻊ ﻟﻜﻨـﻪ ذو أﳘﻴـﺔ
ﺛﺎﻧﻮﻳــﺔ؛ أي «ﻣــﺎ ﻳﺸــﻜﻞ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟـﱪاﱐ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ،ووﺟــﻪ اﻟﻮﺟــﻮد اﻟﺒﺸــﺮي ﻣﻌﺘـﱪا ﰲ ﺑﺮاﻧﻴﺘــﻪ ﻻ ﰲ ﺟﻮاﻧﻴﺘــﻪ» .وﻫﻜــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ« :ﳌــﺎ ﻳﺮﻳــﺪ
اﻷﳌﺎﱐ أن ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﺨﺮ ﺑﺈﳒﺎزاﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻳﻠﺠـﺄ إﱃ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔـﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ»» .وﺑﻴﻨﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ أن
ﳛﻴﻞ ﻟﻔﻆ «اﳊﻀـﺎرة» ،ﰲ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ واﻹﳒﻠﻴـﺰي ،إﱃ وﻗـﺎﺋﻊ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ودﻳﻨﻴـﺔ وﺗﻘﻨﻴـﺔ وأﺧﻼﻗﻴـﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻓـﺈن
ﻣﻔﻬــﻮم «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» اﻷﳌــﺎﱐ ﳛﻴــﻞ ،ﺟﻮﻫﺮﻳــﺎ ،إﱃ ﻣﻌﻄﻴــﺎت ﻓﻜﺮﻳــﺔ وﻓﻨﻴــﺔ ودﻳﻨﻴــﺔ ،وﳝﻴــﻞ ،ــﺬا ،إﱃ إﻗﺎﻣــﺔ ﺧــﻂ ﻓﺎﺻــﻞ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻩ واﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .17وﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺘﻘﺼــﺪ اﻻﺻــﻄﻼح اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ واﻻﳒﻠﻴــﺰي -اﳊﻀــﺎرة -ﲢﻘﻴﻘــﺎت وإﳒــﺎزات،
ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺘﻘﺼــﺪ ﻣﻮاﻗــﻒ اﻟﻨــﺎس وﺳــﻠﻮﻛﺎ ﻢ ،أﻓــﺎﺧﺮوا ــﺎ أم ﻻ ،ﻓــﺈن ﻟﻔــﻆ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» اﻷﳌــﺎﱐ ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ دﻻﻟــﺔ ﺳــﻠﻮك اﻟﻨــﺎس أو
ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ .وﻓﺎرق آﺧﺮ؛ ﻫﻮ أن اﺻﻄﻼح «اﳊﻀﺎرة» ﻳﺸﲑ إﱃ ﺳﲑورة اﻛﺘﻤﻠﺖ أم ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺳـﺎﺋﺮة ،أﻣـﺎ اﺻـﻄﻼح «اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ»
اﻷﳌﺎﱐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن :اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴـﺔ ،اﻟﻜﺘـﺐ ،اﳌﻨﻈﻮﻣـﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ أو اﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ اﳌﻌـﱪة ﻋـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺷـﻌﺐ
ﻣﻌﲔ .إذ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﺣﺪﻳﺔ .18وﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺤﻲ اﺻﻄﻼح «اﳊﻀﺎرة» ،إﱃ ﺣـﺪ ﻣـﺎ ،اﺧﺘﻼﻓـﺎت اﻟﺸـﻌﻮب ،وﻳﺮﻛـﺰ ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ ،ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﱰك
ﺑﻴﻨﻬــﺎ أو ﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜــﻮن اﳌﺸــﱰك ﺑــﲔ ﺑــﲏ اﻟﺒﺸــﺮ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ رﺿــﺎ ﺷــﻌﻮب ﲢــﺪدت ﺣــﺪودﻫﺎ وﲰﺎ ــﺎ اﳋﺎﺻــﺔ واﻧﺘﻘﻠــﺖ إﱃ
ﳑﺎرﺳــﺔ اﺳــﺘﻌﻤﺎر ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﻮب ،ﻓــﺈن اﻻﺻــﻄﻼح اﻷﳌــﺎﱐ «-اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» -ﻳﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧــﺘﻼﻻت اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت
اﳉﻤﺎﻋــﺎت .وﻫــﻲ اﻟﺪﻻﻟــﺔ اﻟــﱵ اﻣﺘــﺪت إﱃ ﺣﻘــﻞ اﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﻻﻧﱰﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺣــﱴ ﺧــﺎرج اﺠﻤﻟــﺎل اﻟﺘــﺪاوﱄ اﻷﳌــﺎﱐ ،ﻛﻤــﺎ أﳌﻌﻨــﺎ إﱃ ذﻟــﻚ
ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ.
إﳕﺎ اﻟﺮﻫﺎن اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﻌﺮﻛﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﺎرق ﺑﲔ أﻣﺘﲔ أﺟﺎﺑﺘﺎ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺆال« :ﻣـﻦ ﳓـﻦ؟ وﻣـﺎذا ﻧﻜـﻮن؟»
وﻃﻔﻘﺘﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ )اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر( ،وأﻣﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﺣﺎﺋﺮة ﰲ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ذاﺗـﻪ ،وﻻ زاﻟـﺖ ﻫـﻲ ﺗﺒﺤـﺚ أن ﺗﻌـﻲ
ﻫﻮﻳﺘﻬ ــﺎ ،وﻻ زاﻟ ــﺖ ﲢ ــﺎول ﲢﺪﻳ ــﺪ ﲰﺘﻬ ــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ــﺔ وﺗﻌﺰﻳ ــﺰ ﺣ ــﺪودﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴ ــﺔ .وﻣﻬﻤ ــﺎ ﺣ ــﺎول اﻷﳌ ــﺎﱐ أن ﻳﺸ ــﺮح ﻟﻠﻔﺮﻧﺴ ــﻲ
واﻹﳒﻠﻴــﺰي ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻴــﻪ ﺑﺎﺻــﻄﻼح «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ» ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌﺠــﺰ ﻻ ﳏﺎﻟــﺔ ﻋــﻦ ﺟﻌﻠــﻪ ﻳﺸــﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ اﻟﻘــﻮﻣﻲ اﻷﳌــﺎﱐ وﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻧــﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴــﺔ اﻟــﱵ
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ﺗﻠــﻒ ﻫــﺬا اﻹﺻــﻄﻼح .وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴــﻲ واﻻﳒﻠﻴــﺰي أن ﳚﻬــﺪا ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻔﺴـﺮا ﻟﻸﳌــﺎﱐ اﳌﻀــﺎﻣﲔ اﻟــﱵ ﺟﻌﻠــﺖ ﻣــﻦ اﺻــﻄﻼح
«اﳊﻀﺎرة» ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻮﻋﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ إن ﺑﺪا ﳍﻤﺎ ﻫـﺬا اﻻﺻـﻄﻼح ﻣﻌﻘـﻮﻻ وﻋﻘﻼﻧﻴـﺎ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﳝﻨـﻊ ﻣـﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﳏﺎﻃـﺎ ﺎﻟـﺔ
وﺟﺪاﻧﻴــﺔ وﺑﻄﺎﻧــﺔ ﺷــﻌﻮرﻳﺔ ﻳﺼــﻌﺐ ﲢﺪﻳــﺪﻫﺎ .ﻫــﺬا وﻳﺘﻴــﻪ اﳊـﻮار ﺑــﲔ اﻟﻄــﺮﻓﲔ وﻳﻄــﻮح ﻤــﺎ ﰲ أﻏــﺮب اﳌﻄــﺎوح إذا ﻣــﺎ ﺣــﺎول اﻷﳌـﺎﱐ أن
ﻳﻔﺴــﺮ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴــﻲ واﻹﳒﻠﻴــﺰي ﺑــﺄن ﳌﻔﻬــﻮم «اﳊﻀــﺎرة» ﻗﻴﻤــﺔ ﻻ ﳏﺎﻟــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳــﺔ ،ﰲ ﺣﺴــﺒﻪ ،ﻻ ﺗﺘﻘــﺪم ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ «اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ»
ﻋﻨﺪﻩ.19
ﻓﻬﺬان إذن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻧﺒﻌﺎ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻌﲏ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﺟﺮ ﺎ :ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺗﻨﻌـﱪ إﻻ ﻷﻫﻠﻬـﺎ ،وإ ـﺎ ﳌـﻦ ﺑـﺎب
اﳌﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أﻫﻠﻪ .ﺷﺄ ﻤﺎ أ ﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧـﺎ ﻛﺎﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺔ ﺗﻔـﺎرق ،ﻓﺘﻌـﱪ اﻟﺒﻠـﺪان ،وإﳕـﺎ ﻫـﻲ ﺗﺒـﺎﻃﻦ وﺗـﻼزم ﻓﺘﻜـﻮن ﻻ ﳏﺎﻟـﺔ
ﲢﺖ أﺛﺮ اﳌﺴﺎق.
وﻳﻘ ــﻴﻢ ﻧ ــﻮرﺑﺮت إﻟﻴ ــﺎس ﺿ ـﺮﺑﺎ ﻣ ــﻦ اﳉﻴﻨﺎﻟﻮﺟﻴ ــﺎ ﻟﺘﻌ ــﺎرض ﻫ ــﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬ ــﻮﻣﲔ ،ﻓﻴ ــﺬﻫﺐ إﱃ أن ﺳ ــﻨﺔ 1919م ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺳ ــﻨﺔ إﺣﻴ ــﺎء ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺬي ﻋﻤﺮ ﻗﺮﻧﺎ وﻧﺼﻒ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ .وﻫـﻲ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺳـﻨﺔ ﺣـﺮب ﺑﻮﺷـﺮت ﺿـﺪ أﳌﺎﻧﻴـﺎ ﺑﺎﺳـﻢ اﳊﻀـﺎرة وﺳـﻨﺔ ﺣﺎﺟـﺔ أﳌﺎﻧﻴـﺎ إﱃ
إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ ذا ﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻓﺮﺳﺎي .ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﻗﺪﱘ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ :إذ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ ﻛﺎﻧﻂ ﻛـﺎن
أول ﻣــﻦ ﻋــﱪ ﻋﻨــﻪ ،ﺳــﻨﺔ 1784م ،ﺗﻌﺒـﲑا ﺻــﺮﳛﺎ ﺑﻘﻮﻟــﻪ« :ﻟﻘــﺪ ﺛﻘﻔﻨــﺎ أﻧﻔﺴــﻨﺎ ﺛﻘﺎﻓــﺔ رﻓﻴﻌــﺔ ﺑــﺎﻟﻔﻦ واﻟﻌﻠــﻮم ،وﻟﻘــﺪ ﺣﻀـﺮﻧﺎ أﻧﻔﺴــﻨﺎ ﺣــﺪ
اﻻﻣــﺘﻼء ﻟﻜــﻲ ﳕــﺎرس آداب اﻟﺴــﻠﻮك ورﺳــﻮم اﻟﻜﻴﺎﺳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .»...ﺗــﺮى «ﻣــﻦ» ﻳــﺘﻜﻠﻢ ﻫﻨــﺎ؟ وﻣــﻦ ﻫــﻲ ﻫــﺬﻩ «اﻟــﻨﺤﻦ» اﻟــﱵ
ﺗﺘﺤ ــﺪث ﰲ ﻫ ــﺬا اﳌﻘ ــﺎم؟ ﻫ ــﻮ ذا ﻣ ــﺎ رام ﻧ ــﻮرﺑﺮت إﻟﻴ ــﺎس اﳊﻔ ــﺮ ﻓﻴ ــﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣ ــﺔ «ﺟﻨﻴﺎﻟﻮﺟﻴﺘ ــﻪ» -ﻧﺴ ــﺎﺑﺘﻪ– و«ﺳﻮﺳ ــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ»  -ﺗﻌﺒ ــﲑﻩ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻫﻬﻨ ــﺎ اﻟﺘﻌ ــﺎرض ﺑ ــﲔ  Kulturو  Zivilisierheitﺑ ــﺪي ،ﻟﻜ ــﻦ أﺳﺎﺳ ــﻪ اﳋﻔ ــﻲ ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺣ ــﺎول ﻧ ــﻮرﺑﺮت إﻟﻴ ــﺎس إﻗﺎﻣ ــﺔ
ﺳﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟــﻪ .واﻟــﺬي ﻋﻨــﺪﻩ أن وراءﻩ ﺳــﺠﺎل اﻻﻧﺘﻠﺠﻨﺴــﻴﺎ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ )اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟﻮﺳــﻄﻰ اﳌﺜﻘﻔــﺔ اﻟــﱵ ﳝﺜﻠﻬــﺎ ﻛــﺎﻧﻂ ﻫﻨــﺎ( ﺿــﺪ
ﻋﻮاﺋﺪ وآداب اﳊﺎﺷـﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤـﺔ .ﻓﺒﺎﺳـﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺣﺎرﺑـﺖ ﺗﻠـﻚ ﲢﻀـﺮ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺬي ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻟـﱰ ﻓﻴـﻪ إﻻ «ﻧﻔﺎﻗـﺎ» و«ﺗﺼـﻨﻌﺎ» و«رﻳـﺎء».
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﻀﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻤﺖ ﲟﺠﺎل اﻟﺮوح وﺑﺎﻟﻜﺘﺎب وﻓﺎﺧﺮت ﺑﺈﳒﺎزا ـﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟﻔﻨﻴـﺔ وﻟـﻴﺲ ﺑﻘـﻮة
اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻔﺘﻘــﺪ إﻟﻴﻬــﺎ .ﻓﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻬﻤﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎد آﻧــﺬاك ﻻ وﻻ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ وإﳕــﺎ ﺷــﺄن اﻟــﺮوح Das rein
Geistige؛ أي ﳎــﺎل اﻟﻜﺘــﺎب واﻟﻌﻠــﻢ واﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻔــﻦ واﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﳎــﺎل اﻻﻏﺘﻨــﺎء اﻟﺮوﺣــﻲ واﻟﻔﻜــﺮي ،ﳎــﺎل «ﺗﺜﻘﻴــﻒ» اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ
اﻟﻔﺮدﻳــﺔ ،وﻟــﻴﺲ ﳎــﺎل اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﻻﺟﺘﻤــﺎع .ﻓﺼــﲑ إﱃ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﺗﻌــﺎرض اﻗﺘﺼــﺎدي واﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳــﻲ ﲟﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻓﻜﺮﻳــﺔ وأﺧﻼﻗﻴــﺔ
ﺷﺄن :اﻟﻌﻤﻖ واﳋﻔﺔ ،واﻟﺼﺪق واﳌﺮاءاة ،واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﳊﻘﺔ واﳌﺪاﻫﻨﺔ...وﺗﻮﺣﺪ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌـﺎرض ذو اﻷﺻـﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ اﻟﺘﻌـﺎرض ﺑـﲔ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ» و«اﳊﻀﺎرة» .20أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﺻﺎر اﻷﻣﺮ إﱃ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻣﻲ ﺑـﲔ «اﻟﺴـﻤﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ» و«اﻟﺴـﻤﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ»،
واﺳﺘﺤﺎل ﺑﺬﻟﻚ إﱃ أن ﺻﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﳌﺎﱐ -اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -ﺿﺪ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى  -اﳊﻀﺎرة.21
ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺣـﺪث ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸـﺮ ،وﺑﺎﻟـﺬات ﻋـﺎم  ،1870أن ﳌــﺎ ﺗﻘـﻮت أﳌﺎﻧﻴـﺎ وﺑـﺪأت ﺗﺴــﺘﻌﻤﺮ ﻏﲑﻫـﺎ ﺑـﺪأت ﺣـﺪة اﻟﺘﻌــﺎرض
ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﺗﻨﻤﺤﻲ وﺗﻨﻄﻤﺲ ،وﻣﺎ ﻋـﺎد اﺻـﻄﻼح  kulturإﻻ ﳎـﺎﻻ ﺧﺎﺻـﺎ أو ﺷـﻜﻼ ﻣﺘﻄـﻮرا ﻣـﻦ .Zivilisierheit
ﻏــﲑ أن اﻟﺘﻌــﺎرض ﻣــﺎ اﳕﺤــﻰ ﺑــﺎﳌﺮة وﻣــﺎ اﻧﻄﻤــﺲ اﻻﻧﻄﻤــﺎس اﻟﺘــﺎم إﱃ اﻷﺑــﺪ .ﻓﻘــﺪ ﺻــﺎر ﺷــﺎﻫﺪا ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮورة ﺗﻨﺴــﻴﺐ ﻓﻜــﺮة ﻣﻘــﺪرة
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻀﻌﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ،وإﳕﺎ أن ﺗﺮﺣﻞ أﺑﺪ اﻟﺪﻫﺮ .ﻛﻤﺎ ﺻﺎر ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺑﺄﻋﺠﺐ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺗﻜﻮن.
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ﺗﺼﺪع اﻟﺤﺪاﺛﺔ:

اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل (
رﺿﻮان زﻳﺎدة



ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ووﻻدة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ :
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳊﺪاﺛﺔ إﱃ ٍ
ﻧﻘﺪ ﺟﺬري اﺳﺘﻬﺪف ﺗﻘﻮﻳﺾ أﺳﺴﻬﺎ ،وﺗﻌـﺪ ﻓﻜـﺮة زﻋﺰﻋـﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟـﱵ
روﺟﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﳍـﺎ وﻋﻤﻠـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺳـﻴﺨﻬﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻟﺴـﻬﺎم اﳌﺘﻜـﺮرة إﻟﻴﻬـﺎ،وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻜـﺎر
ٍ
ﻓﻼﺳﻔﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﱂ ﻳﻌﺘﱪوا ﺗﺼﻨﻴﻔﻴّﺎً ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﻛﻠﻴﻔﻲ ﺷﱰاوس وﻣﻴﺸـﻴﻞ ﻓﻮﻛـﻮ وﻏـﲑﻫﻢ
ﺗﻌﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎً إﱃ
.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳊﺪاﺛﺔ ﻏﺮﺑﻴﺎً إﱃ ٍ
ﻧﻘﺪ ﻃﺎل اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،1وﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺣﺎوﻟـﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺎت ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳊﺪاﺛﻴـﺔ
أن ﺗﻌﻠﻦ أن ﻋﺼﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً ﻗﺪ ﺑﺪأ ،وأﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﺑﻴﺎً ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮ رواد اﳊﺪاﺛﺔ ،وإﳕﺎ ﺳﺘﺘﻮﺣﺪ اﻟﺘـﻮارﻳﺦ ﻟﺘﺼـﻨﻊ
ﺗﺎرﳜﺎً واﺣﺪاً ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﳊﻀﺎرات ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ وﺗﻨﺘﺠﻪ .
وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻧﺘﺎﺟ ـﺎً ﻏﺮﺑﻴّ ـﺎً ﳏﻀ ـﺎً وﳏﺼــﻠﺔ ﻟﺴــﻴﺎق اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﺘــﺎرﳜﻲ اﻟﻐــﺮﰊ ﻓﻬــﻲ  -وﻓﻘ ـﺎً ﻟــﺬﻟﻚ  -ورﻳﺜ ـﺔٌ
ﻟﻌﺼﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﻓﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ وﻋﺼـﺮ اﻟﻨﻬﻀـﺔ واﻷﻧـﻮار ﻟﺘﻨﺘﻬـﻲ إﱃ اﳊﺪاﺛـﺔ ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ
اﻟــﺬي ﻛﺜّــﻒ ﻣﻌــﺎرف اﻟﻌﺼــﻮر اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﲨﻴﻌﻬــﺎ وأﻋــﺎد إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ ﺑﺼــﻔﺔ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع ﺟﺪﻳــﺪ أﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻨﺰﻋــﺔ
اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﺧــﺬ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋـﺔُ ﲰـﺔً ﻛﻮﻧﻴـﺔ ﻟــﻴﺲ ﻟﻔﻀــﺎﺋﻠﻬﺎ اﳋﻠﻘﻴــﺔ ﻓﺤﺴــﺐ وإﳕــﺎ ﻟﺘــﺪاﺧﻞ اﻋﺘﺒــﺎرات ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻓﻤﺼــﻄﻠﺢ اﳊﺪاﺛــﺔ ﺑﺘﻌﺒــﲑ ﺑﻴـﱰ ﺑﺮوﻛــﺮ ﻛــﺎن ﺑﻨــﺎءً ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــﺖ أرﻛﺎﻧــﻪ ﺑﻌــﺪ وﻗــﻮع اﳊــﺪث ﻧﻔﺴــﻪ) ،(2ﻓﺎﺳــﺘﺨﺪام
اﻟﻠﻔــﻆ ﻛــﺎن ﺣــﺪﻳﺜﺎً ﺟ ـ ّﺪاً وﳏﺼــﻮراً ﺑﺎﳊﻘــﻞ اﻷدﰊ  ،إذ ﻋﻨــﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻋﻨــﺪﻫﺎ «اﳉــﺪة» ﲟــﺎ ﻫــﻲ أداةٌ ﻟﻺﺑــﺪاع اﳋــﻼق
واﻟﺮؤى اﳌﺒﺘﻜﺮة  .وﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ ﻓﺈن ﻟﻔﻈﺔ "اﳊﺪاﺛﺔ" ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻮ ﺎ َوأﻟَِﻘ َﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸـﻌﻮر ﻣﻌﺎﺻـ ٍﺮ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﲏ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ أزﻣﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ،ﻓﺎﳊﺪاﺛﺔ ﻫﻲ وﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷـﺮ ٌط ﲤﻜـﻦ اﻟﻐـﺮب ﻣـﻦ ﲢﻘﻴﻘـﻪ وإﳒـﺎزﻩ
وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ وإﻟﻐﺎﺋﻪ.
ﻓﺎﳊﺪاﺛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ زﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﲤﺜﻞ وﻋﻴـﺎً ﺟﺪﻳـﺪاً ،وإن ﻛـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻮﻋﻲ اﳉﺪﻳـﺪ ﻗـﺪ ﲤﻈﻬـﺮ ﰲ
ﺼﻴ َﻘﺔً ﺑﻌ ٍ
ﻓﱰة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﳏﺪدة ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟَ ِ
ـﺪد ﻣـﻦ اﶈـﺪدات ﺑـﺪءاً ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴـﺔ واﻟﺘﻨـﻮﻳﺮ واﻧﺘﻬـﺎءً إﱃ ﻓﻜـﺮة اﻟﺘﻘـﺪم ،ﻓﻬـﻲ
ﺗﺘﺠﻠــﻰ إذاً ﰲ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟــﱵ ﺗﻌــﱪ ﻋــﻦ روح اﻟــﺰﻣﻦ وﻓﻌــﻞ اﻟﻌﺼــﺮ؛ ﻟــﺬﻟﻚ ﻳﺒــﺪو ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﳌ ْﺠـ ِﺪي أن ﻧﺒﺤــﺚ
ُ
 ﻛﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ .

1

ﻋﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺼﻮر وﻓﻘﺎً ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺳـﻊ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎري واﺳـﺘﺤﻮاذ
أﺳـﻮاق ﺟﺪﻳــﺪة ﻳﺮﻣــﺰ إﱃ ﻋﺼــﺮ اﻟﻨﻬﻀــﺔ ،واﻟﻨﺰﻋــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻹﺻـﻼح اﻟﱪوﺗﺴــﺘﺎﻧﱵ ﻳﺮﻣـﺰان إﱃ ﻋﺼــﺮ اﻷﻧـﻮار ،ﰒ ﰲ
اﻟﻘ ـﺮﻧﲔ اﻟﺴ ــﺎﺑﻊ ﻋﺸ ــﺮ واﻟﺜ ــﺎﻣﻦ ﻋﺸ ــﺮ أرﺳــﺖ اﳊﺪاﺛ ــﺔ ﻗﻮاﻋ ــﺪﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ دﻳﻜ ــﺎرت اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘ ــﱪﻩ اﳌﻔﻜ ــﺮ
وﻣﺆﺳﺴـﻬﺎ ،أﻣــﺎ ﻫﺎﺑﺮﻣــﺎس ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌﻴــﺪ اﳊﺪاﺛــﺔ إﱃ ﻋﺼــﺮ اﻷﻧـﻮار
ب اﳊﺪاﺛـ ِـﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊــﺪاﺛﻲ رﻳﺘﺸــﺎد رورﰐ أَ َ
َ
ﻣﻌﺘﱪاً أ ﺎ ﻣﺸﺮوعٌ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ) (3ﰲ ﺣـﲔ أن اﻟﻨﻘـﺎد اﻷدﺑﻴـﲔ ﳛـﺪدون ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻴﻼد اﳊﺪاﺛـﺔ ﰲ اﻟﻨﺼـﻒ اﻷول ﻣـﻦ
اﻟﻘ ــﺮن اﻟﻌﺸ ـ ـﺮﻳﻦ ،وﻳﺴ ــﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﺼ ــﻄﻠﺢ ﻟﻠﺪﻻﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﳎﻤﻮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﳊﺮﻛ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺟ ــﺎءت ﻟﺘﺤﻄ ــﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ــﺔ أو
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ وﻛﺎن دﻳﺪ ﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﻹﻏﺮاق ﰲ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻛﺎﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ واﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪاداﺋﻴﺔ واﻟﺴـﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻊ اﻹﻗـﺮار
ﺑﻌــﺪم وﺟــﻮد ﻣــﺎ ﻳﻮﺣــﺪ ﻫــﺬﻩ اﳊﺮﻛــﺎت ،ﺑــﻞ إن ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺟــﺎء ﺛــﻮرة ﻛﺎﺳــﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻵﺧــﺮ)،(4ﻛﻤــﺎ أن اﳊﺪاﺛــﺔ
ﻛﻤﺸــﺮوع إﻧﺴــﺎﱐ وﺣﻀــﺎري ﱂ ﻳﺘﺒﻠــﻮر ﰲ اﳊﻘــﻞ اﻷدﰊ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺑــﺪا وﻇﻬــﺮ ﰲ ﺣﻘــﻞ اﻟﻌﻠــﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،
وأﺻــﺒﺤﺖ ﻋﻨــﺪﻫﺎ اﳊﺪاﺛــﺔ ﲟﺜﺎﺑــﺔ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻗــﻴﻢ ﻣﺘﺼــﻔﺔ ــﺎ ﺗﺘﺨﻠــﻖ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ وﺗﺮﺳــﺦ وﺟﻮدﻫــﺎ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ ﻋــﱪ ﺛ ـﻮارت
ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ .
ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ اﳊﺎﻣﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺮوع اﳊـﺪاﺛﻲ ،وﻻﺳـﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﻼﻧﻴـﺔ ﻗـﺪ
اﲣــﺬت ﻣــﻊ دﻳﻜــﺎرت ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ أﺳــﺎس اﳊﻘﻴﻘــﺔ واﳌﻌﺮﻓــﺔ  ،إ ــﺎ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻄﻠﻘــﺔ واﳋــﻂ اﻟﻔﺎﺻــﻞ ﺑــﲔ ﻋــﺎﱂ اﻵﳍــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ
وﻋــﺎﱂ اﻹﻧﺴــﺎن اﳊــﺪﻳﺚ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻜــﻮن ،ﻓﻔﻜــﺮة اﳊﺪاﺛــﺔ إذاً ﻣﻘﱰﻧــﺔ اﻗﱰاﻧـﺎً وﺛﻴﻘـﺎً ﺑﻔﻜــﺮة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ
آﻻن ﺗﻮرﻳﻦ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﳌﺸﺮوع اﳊﺪاﺛﺔ) ،(5وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺴﺎءل ﻫﻞ ﺗﺮﺗﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴـﺔ؟ ﻫـﻞ ﻫـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻳﻀﺎً ﺗﻘﺪم اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺴﻌﺎدة وﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺪم اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻻﻧﺘﻤﺎءات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ،إﻧـﻪ ﻳـﺮى
أن اﳌﺸــﺮوع اﻟﻐــﺮﰊ ﻟﻠﺤﺪاﺛــﺔ ﱂ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ وإﳕــﺎ أراد ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوع أن ﻳﻨﺘﻘــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪور اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﳌﻌــﱰف ﺑــﻪ
ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺔ إﱃ ﻓﻜﺮٍة أوﺳﻊ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻘﻼﱐ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﻓﺤﺴـﺐ ،ﺑـﻞ ﺣﻜﻮﻣـﺔ
اﻟﺒﺸــﺮ وإدارة اﻷﺷــﻴﺎء ،ﻓﺎﳊﺪاﺛــﺔ ﺗﺼــﻮر اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻧﻈــﺎم ﳜﻀــﻊ ﻟﻠﻌﻘــﻞ ﺑﻮﺻــﻔﻪ اﻷداة اﻟﻮﺣﻴــﺪة ﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﺑﻮﺻﻔﻪ أﻳﻀﺎً اﳌﺒﺪأ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳـﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ
اﻟﺘﺠﺮد ﻣﻦ ﻛﻞ ٍ
ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻛــﺬﻟﻚ ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻜﻠــﻲ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺘﻄــﻮر اﳋﻄــﻲ ﻟﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻔﺘﺎﺣـﺎً رﺋﻴﺴـﺎً ﻟﻔﻬــﻢ اﳊﺪاﺛــﺔ
وﻓﻖ ﺣﺮاﻛﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ  ،ﻓﺎﻟﺘﻘـﺪم ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﲢﻘﻴﻘـﻪ ﻳﺸـﻜﻞ اﻟﺮﻫـﺎن اﻟـﺮﺋﻴﺲ اﳌﻔـﺮوض ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﻞ اﻟﺒﺸـﺮي ،وﻫﻨـﺎ ﻻ
ﻧﻠﺤﻆ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﻛﺒﲑاً ﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺪم ،وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎرﻛﺴـﻴﺔ ﺗﻀـﻌﻪ ﻛﺒ ٍ
ـﺪﻳﻞ
ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﺠﺪﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻣﺪﺧﻼً رﺋﻴﺴﺎً ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎز اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﺎرﳜﻲ وﻟـﺬﻟﻚ ﻇﻬـﺮت
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻨﺪ ﻫﻴﻐﻞ ﻟﻴﻌـﻮد ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣـﺎ وﻳﺴـﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﰲ ﺳ ٍ
ـﻴﺎق آﺧـﺮ ﳐﺘﻠـﻒ ﻣﻌﺘـﱪاً أن اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬـﻰ اﻵن
ﳊﺴــﺎب اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺳــﺎدت اﻟﻌــﺎﱂ وأﺻــﺒﺤﺖ ﲟﺜﺎﺑــﺔ اﳌﻨﺘﻬــﻰ ﳉﻤﻴــﻊ اﳊﻀــﺎرات) ،(6وﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﻘــﺪم ﻛــﺎن
ﺣﺎﺿﺮاً أﻳﻀﺎً ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ اﻟﻨﺎزﻳﺔ واﻟﻔﺎﺷﻴﺔ وإن اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘـﻮل

2

ﺑﺄن اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘـﺎرﳜﻲ ﻗـﺪ ﺷـ ّﻜﻞ اﳊﺎﻣـﻞ اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﺪاﺛـﺔ وﺑﻨﻴـﺎن ﻣﺸـﺮوﻋﻬﺎ؛ ﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎن ﻻ ﺑـﺪ أن ﺗﺮﻛـﺰ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ
أوﱄ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﺎرﳜﻲ وإﺑﺮازﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﻲ ،وﻫﺬا ﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳊﺪاﺛـﺔ ﺗـﺪﺧﻞ
اﳊﺪاﺛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﰲ ٍ
ﻂ ﺑﻀﺮورة ﻧﻘﺪﻫﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ اﺳـﺘﺪﻋﻰ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎز إﱃ اﻟﻘـﻮل ﺑﺄﻧﻨـﺎ
ﺟﺪل داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﳊﺪاﺛﺔ ،ﺑﻞ إن وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒ ٌ
ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋــﻦ اﳌﺸــﺮوع اﳊــﺪاﺛﻲ ﳊﺴــﺎب اﻟﻔﻮﺿــﻰ اﻟــﱵ ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊﺪاﺛـﺔَ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﳒــﺪد اﳌﺸــﺮوع
ﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
اﳊﺪاﺛﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺮﻣﻴﻢ أﺧﻄﺎﺋـﻪ وﲡﺎوزﻫـﺎ ،ﻓﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳊﺪاﺛـﺔ ﻻ ﺗﺘﺤـﺪد إﻻ اﻧﻄﻼﻗـﺎً ﻣـﻦ اﻷﻗـﺎﻧﻴﻢ اﻟـﱵ أَ ﱠﺳ َﺴـ ْ
اﳊﺪاﺛﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎً.
ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻣــﻊ ﻇﻬــﻮر اﻟﺘﻴــﺎر ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊــﺪاﺛﻲ اﻛﺘﺸــﻔﻨﺎ اﳊﺪاﺛــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﳐﺘﻠــﻒ ،وﲤﻜﻨﱠـﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟــﻴﺲ
ﻓﻘــﻂ ﰲ ﺿــﻮء ﻣﺸــﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ اﻟﻐــﺮﰊ وإﳕــﺎ ﰲ آﺛﺎرﻫــﺎ وﺣﻘﻮﳍــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﳑ ـﺎ ﺟﻌــﻞ اﳊﺪاﺛــﺔ وإرﺛﻬــﺎ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﺗﺒــﺪو
ﻣﺘﺂﻛﻠﺔ وﺑﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻟـﲑﻳﺲ )ﻓﺎﳊﺪاﺛـﺔ أﺻـﺒﺤﺖ ُﻣ ْﻠﻐَـﺎةً ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻷزﻣﻨـﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬـﺔ ،إ ـﺎ ﺷـﻲء ﲡـﺎوزﻩ اﻟـﺰﻣﻦ،
ﻟﻘــﺪ ﻛﻔــﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻋــﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﺣﺪﻳﺜــﺔ() (7وﺗﻜــﺎد اﻷدﺑﻴــﺎت اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﺗﺴــﺘﻐﺮق ﰲ وﺻــﻒ «أزﻣــﺔ اﳊﺪاﺛــﺔ» وﰲ ﺑﻴــﺎن
رﺛﺎﺛﺘﻬﺎ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺎ ﲝﻴﺚ ﻏﺪت ﻫﺬﻩ اﻷدﺑﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼـﺮﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﻴـﺎر أﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌـﲔ ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ أﺻـﺒﺤﺖ ﻧﻘﻄـﺔ
اﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻷدﰊ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﻌﻤﺎري واﻟﻔﲏ وﻏـﲑ ذﻟـﻚ ،ﻓـﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌـﻴﺶ أزﻣـﺔ وﺣﻴـﺪة ﳏـﺪدة ﺑﻘـﺪر
ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﳊﺪاﺛﺔ ﻋﻦ أزﻣـﺎت ﻋﺪﻳـﺪة ﺟﺎﺋﻠـﺔ ﰲ ﻛـﻞ اﻷرﺟـﺎء) ،(8ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌﺸـﺮوﻋﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ ﺳـﻴﺠﺪ ﺗﻴـﺎر ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ
اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﱪراﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺳﻴﺠﺪ ﰲ أﻗﺎﻧﻴﻢ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴـﺔ واﻟﺘﻘـﺪم واﻟﺬاﺗﻴـﺔ واﻟﺘﻨـﻮﻳﺮ ﺻ ٍ
ـﻨﻤﻴﺎت
أﺳﺴﺖ ﻟﻠﻔﺠﺎﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳـﺪة ﲝﻴـﺚ ﺑـﺪا اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻘـﲏ ﻏﺎﻳـﺔ ﰲ ﺣـﲔ ﻻ ﻳـﺮى إﱃ اﻟﻜـﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ واﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﱵ أﻧﺘﺠﻬﺎ،ﺑﺎﺧﺘﺼــﺎر ﻟﻘــﺪ ﻓﻘــﺪت اﳊﺪاﺛــﺔ ﻣــﱪر وﺟﻮدﻫــﺎ وﻛــﺎن ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ إﻋــﻼن ﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟــﺪﺧﻮل ﰲ
ﻋــﺎﱂ ﺟﺪﻳــﺪ ،إذ ﻳﺒــﺪو اﳌﺜﻘﻔــﻮن ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊــﺪاﺛﻴﲔ اﻷﻛﺜــﺮ ﺑﻌــﺪاً ﻋــﻦ ﺗﻘــﺪﱘ ﺗﺼــﻮر ﻛﻬــﺬا أو أن ﳚﻌﻠ ـﻮا ﻫــﺪﻓﻬﻢ ﻫــﻮ
ذﻟــﻚ،إ ﻢ ﻳــﺮون ﺿــﺮورة ا ﻴــﺎر اﻟﺴــﺮدﻳﺎت اﻟﻜــﱪى ﺣﺴــﺐ ﺗﻌﺒــﲑ ﻟﻴﻮﺗــﺎر وﻟﻜــﻦ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧﺸــﺎء أﺧــﺮى ﻣﻜﺎ ــﺎ
وﻟﻜــﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺟﻌــﻞ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟــﺬي ﻧﻌﻴﺸــﻪ أﻛﺜــﺮ واﻗﻌﻴــﺔ وأﺑﻌــﺪ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻫﻢ اﻟــﺬي راﻓﻘﻨــﺎ وﻛِ ـ ْﺪﻧﺎ ﻧــﺮ ﻦ إﱃ اﻷﺑــﺪ ﰲ
ﺣﺒﺎﺋﻠﻪ.
اﻓﺘﺮاق اﻟﺤﺪاﺛﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻐﺮب
ﻟﻜـﻦ  ،إذا ﻛـﺎن ﻣﻔﻬـﻮم اﳊﺪاﺛــﺔ ﻗـﺪ ﺗﻌـﺮض «ﻟﻠﺰﺣﺰﺣــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ» وﻟﻠﻨﻘـﺪ اﳉــﺬري ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻓﻜــﺮة ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳊﺪاﺛـﺔ
،ﻓــﺈن اﻷﺻــﻮل اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ أو اﳊﺎﻣــﻞ اﳊﻀــﺎري ﳍــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﺗﺸــﻬﺪ ﺗﻨﺎزﻋـﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴّـﺎً اﻟﻴــﻮم ،إذ ﳜﺘﻔــﻲ ﲢــﺖ اﳉــﺪل اﻟــﺪاﺋﺮ
ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ» أو «اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ» و «اﳋﺼﻮﺻـﻴﺔ» ﺻـﺮاعٌ ﺧﻔـﻲ ﺣـﻮل إﺳـﻬﺎم اﳊﻀـﺎرات اﻷﺧـﺮى ﰲ ﺑﻠـﻮرة ﻫـﺬﻩ
«اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ» وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ اﳊﺪاﺛــﺔ .ﻓــﺎﳌﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﳋﺼﻮﺻــﻴﺔ ﳛــﺎ ﱡﺟﻮن أن ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﻴﻢ ﻟﻴﺴــﺖ ﻛﻮﻧﻴـﺔً اﻟﺒﺘــﺔ ،ﺑــﻞ ﻫــﻲ
ﺗﻨﺤــﺪر ﺑــﺎﻷﺧﺺ ﻣــﻦ ﺣﻀــﺎرة اﻟﻐــﺮب اﳌﺴــﻴﺤﻲ  -اﻟﻴﻬــﻮدي .وﻫــﻢ ﳚــﺎدﻟﻮن ﺑــﺄن اﻹﻗ ـﺮار ﺑﻜﻮﻧﻴــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﻴﻢ ﻳُﻠﻐــﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻹﻗﺮار ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ أن ﻫﻨـﺎك ﺣﻘـﺎﺋﻖ أﺧﻼﻗﻴـﺔ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻳﺸـﱰك ﻛ ﱡـﻞ
ﺧﺎص ﺎ ﻣﺮ ٍ
ٍ
ﻣﺴﺎر
ﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮرﻫﺎ ،واﺗﺴﺎﻗﺎً ﻣﻊ ذﻟـﻚ ﻳﻔـﺮز ﻫـﺬا
ﺗﺸﻜﻞ ﱟ
اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻹﻗﺮار ﺎ  .إن ﻟﻜﻞ ﺣﻀﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ َ
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اﳌﺴﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋـﻦ رؤﻳ ٍـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﱂ ﺧﺎﺻ ٍـﺔ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺐ ﺗﻌﺒـﲑ «اﺷـﺒﻨﺠﻠﺮ» وﻧﻈـﺮٍة ﻟﻶﺧـﺮ ُﻣﺸـ ﱠﻜﻠﺔ وﻓـﻖ ﺑﻨـﺎﻩ اﻟـﱵ
أﻓﺮزﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺎﺋﺮﻩ واﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻪ وﲢﻮﻻﺗﻪ.
ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﺘﺼــﺪع ﻗــﺪ أﺻــﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ذات اﻷﺻــﻞ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ اﳌﺸــﱰك واﳍﻮﻳــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة
واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﺬ ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘـﻮل إذاً ﺑـﺄن
ـﺘﻼف ﻋﻠــﻰ اﳌﺼــﺎﱀ واﻟــﺮؤى
«اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ» أﻛﺜــﺮ ﺑﻌــﺪاً وﻧﺄﻳـﺎً ﳑــﺎ ﻧﺘﺨﻴﻠــﻪ  .ﻓﺎﻟﺼـﺮاع ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻴﻢ ﰲ ﺟــﻮﻫﺮﻩ ﻫــﻮ اﺧـ ٌ
واﻣ ــﺘﻼك اﻷﻓﻀ ــﻠﻴﺔ ،وأن اﻟﺘﻔ ــﻮق اﳊﻀ ــﺎري اﻟ ــﺬي ﻳﺸ ــﻤﻞ ﺗﻔﻮﻗـ ـﺎً ﻓﻜﺮﻳـ ـﺎًّ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـ ـﺎًّ واﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺎًّ وﺳﻴﺎﺳ ــﻴﺎًّ وﻋﺴ ــﻜﺮﻳﺎًّ
ﺳﻴﻔﺮض ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻔﻮﻗﺎً ﻗﻴﻤﻴﺎًّ ﻟﺼﺎﳊﻪ  ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻠّﻤﻨﺎ إﻳﺎﻩ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ  ،واﻟﻮاﻗـﻊ اﳌﻌﺎﺻـﺮ ﻻ ﻳﺒـﺪو أﻧـﻪ ﻳﺸـ ﱡﺬ ﻋـﻦ ﺗﺎرﳜـﻪ  ،ﻻ
 ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺼﺪﻗﻪ وﻳﺆﻛﺪﻩ .
وﻫﻜﺬا و ﺑﻘﺪر اﻻﻟﺘﺒﺎس اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ واﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﲟﺼـﻄﻠﺤﻲ «اﻟﻐـﺮب» و«اﻟﺸـﺮق» ﺧﺎﺻـﺔً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﲔ ﻗﺎرﻳﻦ ﺗﺘﻠﺒﺴﻬﻤﺎ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳـﺔ ،ﺣﻴـﺚ إِ ﱠن اﻟﻐـﺮب ﱂ ﳜﻠـﻖ
ﻏﺮﺑﺎً وﻻ اﻟﺸﺮق ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓـﺈن ﻛـﻼ اﳌﻔﻬـﻮﻣﲔ ﳜﻀـﻌﺎن ﳌﺮاﺟﻌـﺔ ﺗﺎرﳜﻴـﺔ ﺗﻠﻐـﻲ ﺻـﻔﺎ ﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ وﺗﻌﻴـﺪ إﻟﻴﻬـﺎ ﻗﺮاء ﻤـﺎ ﰲ
إﻃــﺎر اﻟﺴــﻴﺎق اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ،ﻓﻠــﻴﺲ اﻟﻐــﺮب ﻣﻘﻮﻟــﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ وﻻ اﺛﻨﻴــﺔ وﻻ دﻳﻨﻴــﺔ وﻻ ﻟﻐﻮﻳــﺔ ،ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻘﻮﻟــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ
,واﻷﻣــﺮ ذاﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺸــﺮق ,ﺑﻴــﺪ أﻧــﻪ اﻟﻐــﺮب ذاﺗــﻪ اﻟﻴــﻮم ﻳﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻔﻜــﲑ ﰲ ﻣﺎﻫﻮﻳﺘــﻪ  ,ﻓﻬــﻞ اﻟﻐــﺮب ﻛــﻞﱞ ﻣﻮﺣــﺪ ،وﻫــﻞ
ﺛﺒﺎﺗﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻋ ِ
ﺼ ﱞﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑ واﻻﻧﻘﺴﺎم؟ .
َ
ﻟﻘــﺪ أﺣــﺪث اﻟﺘﻌــﺎﻃﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻣــﻊ أﺣــﺪاث اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ أﻳﻠﻮل/ﺳــﺒﺘﻤﱪ ﺷــﺮﺧﺎً ﻋﻤﻴﻘ ـﺎً ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ  -اﻷوروﺑﻴــﺔ ،وﺑــﺪا اﳊــﺪﻳﺚ ﻳﻘــﱰب أﻛﺜــﺮ ﻋــﻦ ﻃﺒــﺎﺋﻊ أﻣﺮﻳﻜــﺎ وﻃﺒــﺎﺋﻊ أوروﺑﺎ،ﺑــﻞ إن ﻣﻘﻮﻟــﺔ « ﺎﻳــﺔ اﻟﻐــﺮب»
أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑات واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ ـﺎ اﳌﺴـﺎر اﻟﻔﻜـﺮي
ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﺮﺋﻴﺲ ﺟـ ـ ــﻮرج ﺑـ ـ ــﻮش ﻧﻔﺴـ ـ ــﻪ ﻗـ ـ ــﺪ أﻋﻠـ ـ ــﻦ ﺑﻌـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﺮور ﻋـ ـ ــﺎم ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺣـ ـ ــﺪاث اﳊـ ـ ــﺎدي ﻋﺸـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ
أﻳﻠﻮل/ﺳ ــﺒﺘﻤﱪ2001م ،أن « :ﺗﻠ ــﻚ اﻷﺣ ــﺪاث اﳌﺮﻳ ــﺮة أﺿ ــﻔﺖ وﺿ ــﻮﺣﺎً أﻛـ ـﱪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺪور اﻷﻣﺮﻳﻜ ــﻲ ﰲ اﻟﻌ ــﺎﱂ»
وﻳﻀﻴﻒ «ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ اﻷﻫـﻢ ﰲ إﳚـﺎد ﺗـﻮازن ﻟﻠﻘـﻮة ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ ﻳـﺪﻋﻰ اﳊﺮﻳـﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ» وﻫـﺬا ﺑـﺪورﻩ ﻳﻨـﻴﻂ
دوراً «ﺑــﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤــﻰ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ ﻛــﻲ ﺗﻘــﻒ ﰲ ﺟﺎﻧــﺐ واﺣــﺪ وﺗﻮاﺟــﻪ ﺪﻳــﺪات ﻣﺸــﱰﻛﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻠﻌﻨــﻒ اﻹرﻫــﺎﰊ
واﻧﺪﻻع اﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻘﱰب أﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ».9
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲢ ﱠﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﺗﺒﺪو اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪاً أو ﻧﺄﻳﺎً ﻣـﻦ أي ﻳ ٍ
ـﻮم ﻣﻀـﻰ،
َ
ﻂ ﻣـﻦ إﺣﻴـﺎء اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ
ذﻟﻚ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺑﺪت أﻛﺜﺮ اﻗﱰاﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﶈﺎﻓﻈﻴﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻌـﺎﱂ اﻟـﱵ ﻫـﻲ ﺧﻠـﻴ ٌ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬ ــﺔ ﻋ ــﺪو ﻣﺘﺨﻴ ــﻞ وﻣﻔ ــﱰض ﲤﺜ ــﻞ ﳍ ــﺎ اﻟﻴ ــﻮم ﰲ اﳊﺮﻛ ــﺎت اﻷﺻـ ـﻮﻟﻴﺔ ،وﻋﻼﻗ ــﺔ ﻣﻠﺘﺒﺴ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻠ ــﻮﰊ
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اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎًّ وﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﻪ َﻋ َﻘ ِﺪﻳﺎًّ ، 10وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫـﻲ رؤﻳـﺔ ﻋﻈﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻠـﺬات ﻣﻮﺟﻬـﺔ
ﺿﺪ أي ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺳﻮاءً أﲤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﲔ أم ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ.11
ﻓﺒﻌﺪ اﳊـﺎدي ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ أﻳﻠـﻮل  /ﺳـﺒﺘﻤﱪ2001م ﲤﺤـﻮرت اﻟﻔﻜـﺮة اﻷوروﺑﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮورة ﺗﻮﺳـﻴﻊ أﻃـﺮ اﻷﻧﻈﻤـﺔ
اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﶈﻠــﻲ ﻟﻜــﻲ ﺗﺼــﺒﺢ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜــﺮ ﴰﻮﻟﻴــﺔ  ،وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺧﺎﺿــﺖ
اﻷوﱄ ﻣـﻊ اﻟﻮﻻﻳـﺎت
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳊﺮب ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺈﳕﺎ دﺧﻠﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺎب ﺗﻌﺎﻃﻔﻬـﺎ ّ
اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌـﺪ ﻣﺼـﺎ ﺎ وﻛﺮﻫﻬـﺎ ﻟﻨﻈـﺎم ﻃﺎﻟﺒـﺎن اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﻗﻴﻤـﻪ ورؤﻳﺘـﻪ ﻟﻠﻌـﺎﱂ  .ﺑﻴـﺪ أن اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة أرادت ﻣـﻦ
ﺧــﻼل «ﺣﺮ ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹرﻫــﺎب» أن ﲣــﻮض ﺣﺮﺑ ـﺎً ﻣﺴــﺘﻤﺮة وداﺋﻤــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاﻓﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎ ــﺎ  ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ وﺿــﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒـﲑ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣـﺎ  ،ذﻟـﻚ أن ﻣﻌﻈـﻢ دول اﻟﻌـﺎﱂ أﺻـﺒﺢ ﻳـﺆﻣﻦ أن اﻟﻘـﻮة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
 وﻟــﻴﺲ اﻹرﻫــﺎﺑﻴﻮن اﳌــﺰودن ﺑﺄﺳــﻠﺤﺔ اﻟــﺪﻣﺎر اﻟﺸــﺎﻣﻞ  -ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﻳﺰﻋــﺰع اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻌــﺎﱂ وﺗﺒــﺪو ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﻋــﺔ راﺳــﺨﺔﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﳊﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .
وﻫﻜﺬا وﺑﻘﺪر اﻻﺗﺴﺎع اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺘﻴﲔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌـﺎﻃﻲ ﻣـﻊ ﻣﻨﻔـﺬي أﺣـﺪاث اﳊـﺎدي
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﻳﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﱪ ،ﻓﺈﻧﻪ – ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ  -أﻓﺮز اﻧﻘﺴﺎﻣﺎً ﺣﺎداًّ ﰲ رؤﻳﺔ «اﻟﻐﺮب» ﻟﺬاﺗﻪ ،ورﲟﺎ ﻷول ﻣﺮة .
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳍﻨﺘﻨﻐﺘــﻮن ﻳﺘﺤــﺪد اﻟﻐــﺮب ﺑﻌـ ٍ
ـﺪد ﻣــﻦ اﻟﺼــﻔﺎت اﺳــﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴــﻴﺤﻴﺘﻪ ,ﺗﻌﺪدﻳﺘــﻪ ،ﻓﺮداﻧﻴﺘــﻪ  ,وﺣﻜــﻢ
اﻟﻘــﺎﻧﻮن ,ﻓﻬــﻲ اﻷﻣــﻮر اﻟــﱵ ﻣﻜﻨــﺖ اﻟﻐــﺮب ﻣــﻦ اﺧ ـﱰاع اﳊﺪاﺛــﺔ واﻟﺘﻮﺳــﻊ ﰲ أرﺟــﺎء اﻟﻌــﺎﱂ,وﻣﻦ أن ﻳﺼــﺒﺢ ﳏــﻞ ﺣﺴــﺪ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى. 12
ﺑﻴﺪ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻧﻴﻤﻮ ﻳﺘﺤﺪث َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ «ﻗﺴﻤﺎت اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ» اﻟـﱵ ﻫـﻲ «ﻗﺴـﻤﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ»
ﳛــﺪدﻫﺎ ﰲ دوﻟــﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ,اﳊﺮﻳــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ  ,اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ  ,اﻟﻌﻠــﻢ  ,اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳊــﺮ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺮﻣــﺔ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ،وﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﻴﻢ واﳌﺆﺳﺴــﺎت  -اﻟــﱵ ﲤﺨﻀــﺖ ﻋــﱪ ﻣﺴــﺎر ﺗﺎرﳜﻬــﺎ اﻟﻄﻮﻳــﻞ  -ﻫــﻲ ﲦــﺮة ﺑﻨــﺎء ﺛﻘــﺎﰲ
ﻣﻌ ّﻘﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ أﺣﺪث ﺿﺨﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ :
 -1اﺧﱰاع اﻹﻏﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﻟﻠﻌﻠﻢ وﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﻞ.
 -2اﺧﱰاع روﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻟﻠﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ .
 -3اﻟﺜ ــﻮرة اﻷﺧﻼﻗﻴ ــﺔ واﻷﺧﺮوﻳ ــﺔ «اﻟﻜﺘﺎﺑ ــﺔ» )ﻧﺴ ــﺒﺔ إﱃ اﻟﻜﺘ ــﺎب اﳌﻘ ــﺪس ﺑﻌﻬﺪﻳ ــﻪ اﻟﻘ ــﺪﱘ واﳉﺪﻳ ــﺪ( واﻟ ــﱵ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺪوري إﱃ اﻟﺘﺼﻮر اﳋﻄﻲ .
أﺳﺴﺖ «اﻟﺘﺎرﻳﺦ» ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ
َ
 -4اﻟﺜــﻮرة اﻟﺒﺎﺑﻮﻳــﺔ ﰲ ﻣﻄﻠــﻊ اﻷﻟــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﻤــﻴﻼد اﻟــﱵ ردت اﻻﻋﺘﺒــﺎر إﱃ اﻟﻌﻘــﻞ اﻟﻴﻮﻧــﺎﱐ واﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ اﻟﺮﻣــﺎﱐ
ورﲰﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺼﲑ اﻟﻌﺎﱂ.
 -5اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ.13
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وﻫﻜــﺬا ﻓﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘــﻮن واﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻧﻴﻤــﻮ ﻳﺘﺤــﺪد اﻟﻐــﺮب ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﲡﺮﺑــﺔ ﺗﺎرﳜﻴــﺔ ﻓﺮﻳــﺪة ﲢﻤــﻞ ﻗﻴﻤـﺎً
ﺧﺎﺻــﺔ ﲡﻠــﺖ ﰲ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﺣﻀــﺎرﻳﺔ ﻛــﺎن ﳍــﺎ اﻷﺛــﺮ اﻷﻛــﱪ ﰲ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟــﺬي ﻋﺎﺷــﺘﻪ أوروﺑــﺎ واﻟﻮﻻﻳــﺎت
اﳌﺘﺤﺪة.
ﻟﻜﻦ ،ﳎﻤﻞ ﻗﻴﻢ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻐﺮب ﺑﻠﻮر ﺎ ﻧﺸﺄت ﻋﻠـﻰ أﻧﻘـﺎض ﺻـﺮاع اﺳـﺘﻌﻤﺎري ﺗﻮﺳـﻌﻲ
ﳛﻤﻞ ﳕﻄﺎً ﻣﻦ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﺮﻛﺰ – إذا اﻗﺘﺒﺴـﻨﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﳌﺎرﻛﺴـﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ اﻷوﱄ -ﱂ ﻳﻨﺸـﺄ وﻳﺘﻄـﻮر إﻻ ﻋﻠـﻰ
ﺣﺴﺎب اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ أﻓﻘﺮت ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺎدي ﻓﺤﺴﺐ وإﳕﺎ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ. 14
وﺗﺒﻘــﻰ اﻟﺮﻣﺰﻳــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻛﺘﺸــﺎف اﻟﻌــﺎﱂ اﳉﺪﻳــﺪ اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﻟﻘــﺎرﺗﲔ اﻷﻣ ـﺮﻳﻜﻴﺘﲔ ﻗــﺪ
ﺣــﺪث ﰲ ﻋــﺎم 1492م ﻛﻤﺆﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤــﻞ إﳒــﺎزات ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ وﺗﻘﻨﻴــﺔ وﻓﻜﺮﻳــﺔ ﺟــﺮى ﺑﻨﺎؤﻫــﺎ ﲝﻴــﺚ ﺟــﺮى ﺗﺪﺷــﲔ
اﻟﻐــﺮب ﺑﺪﺧﻮﻟــﻪ ﻋﺼــﺮ ﺟﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻗــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘــﺮون اﻟﻮﺳــﻄﻰ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﰲ اﻟﻌــﺎم ذاﺗــﻪ 1492م
ﺳــﻘﻄﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃــﺔ آﺧــﺮ ﻣﻌﻘــﻞ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﰲ اﻷﻧــﺪﻟﺲ ،وﺳــﻘﻮط اﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﺻــﻤﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ  ،ﰲ أﻳــﺪي
اﻟﻔﺎﲢﲔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﺑﺪا إذاً أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺳـﻌﺎً ﻟﻺﺳـﻼم ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎب أوروﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ واﳓﺴـﺎراً ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ أراﺿﻴﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻬﺐ واﻟﺴﻠﺐ وﻓﻘﺎً ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة.
ﻓﺮؤﻳــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﲤﺤــﻮرت ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﺑﻮﺻــﻔﻬﻢ «ﺑﺮاﺑــﺮة» وﺑﻮﺻــﻒ اﻟــﺬات أو اﻷﻧــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺄ ــﺎ
اﳌﺘﺤﻀــﺮة ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﻧﻘــﺪ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻧﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮؤﻳــﺔ وﺧﻠﺨﻠﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أن ﺗﻠــﻚ اﻟﺮؤﻳــﺔ
اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ وﻛﺎﻧـﺖ ـﺪف ﺑﺸـﻜﻞ رﺋـﻴﺲ إﱃ اﻟﺴـﻴﻄﺮة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﱪﻳﺮ أو ﺷﺮﻋﻨﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻐﲑ وﺷﻌﻮ ﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻀﲑﻫﺎ أو ﲤﺪﻳﻨﻬﺎ.
ﺑﻞ إن ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎﺗﺮﺳﻮن ﻳﺮى أن اﺧﱰاع ﻛﻠﻤﺔ «ﺣﻀﺎرة» ﻧﻔﺴﻬﺎ إﳕﺎ ﳛﻮي ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ  -ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﺿـﻤﲏ  -ﻣﻘﺎرﻧـﺔ
ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ،إذ إ ﺎ ﲢﻜـﻢ ﺑﻮﺟـﻮد ﺷـﻌﺐ ﻣﺘﺤﻀـﺮ وﲨﻬـﺮة ﻏـﲑ ﻣﺘﺤﻀـﺮة وأدﱏ ﻣﺴـﺘﻮى؛ ﻷ ـﻢ ﻏـﲑ ﻣﺘﺤﻀـﺮﻳﻦ ،وﺗﻜـﻮن
اﻟﺸــﻌﻮب ﻏــﲑ اﳌﺘﺤﻀــﺮة أﺣــﺪ اﺛﻨــﲔ :ﺷــﻌﻮب ﻧﻘــﻮل ﳍــﻢ ﻟــﻴﺲ ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻜﻢ أن ﺗﺼــﺒﺤﻮا ﻣﺘﺤﻀ ـﺮﻳﻦ ،ﻓﻬــﺬا ﻗــﺪرﻛﻢ،
وﺷﻌﻮب أﺧﺮى ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻀﺮوا ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﳝﻜﻦ وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. 15
ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﳊﻀﺎرة اﺑﺘﺪأت ﻣﻦ ﺻﻚ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺘﻘﺪم» ﻋﻠﻰ ﻳﺪي ﺑﻴﻜﻮن ودﻳﻜﺎرت ،ﻓـﺪﻳﻜﺎرت اﻟـﺬي
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﺈﻧـﻪ أﺷـﺎر ﰲ اﳌﻘﺎﺑـﻞ إﱃ أن أﻧﺼـﺎف اﳍﻤـﺞ اﻟـﺬﻳﻦ ﺑـﺪؤوا ﺑﺎﻟﺘﺼـﺮف ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻋﻘـﻼﱐ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﺳــﻨﻮا اﻟﺸ ـﺮاﺋﻊ واﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ ﻟﺘﻨﻈ ــﻴﻢ اﳉ ـﺮاﺋﻢ واﳌﺸــﺎﺣﻨﺎت ،وأﺻ ــﺒﺤﻮا ﻋﻨــﺪ ﻫــﺬا اﳊــﺪ ﻣﺘﺤﻀ ـﺮﻳﻦ ،أو ﺑﻌﺒــﺎرة أﺧــﺮى ﻓ ــﺈن
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻀﺮ .وأﻛﺪ دﻳﻜﺎرت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺤﻀﺮة أو اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲤﻴﺰت ﺑﺄ ـﺎ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺎًّ وﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻼﻓﻬﺎ وﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻬﺎ اﻷدﱏ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎًّ ،إذ اﺳﺘﺨﺪم أﺑﻨﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺤﻀﺮة اﻟﻌﻘﻞ ﻫﺎدﻳﺎً ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ
واﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﱪاﺑﺮة واﳌﺘﻮﺣﺸﲔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ.
واﻋﺘﻘــﺪ دﻳﻜــﺎرت وﻣﻌﺎﺻــﺮوﻩ أن اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻫــﻮ اﻟــﺬي وﻟــﺪ ﻣﻔﻬــﻮم اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻣﻮر اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى روﺳﻮ ،وﺑﺪون اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﺮﺗﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ،ﲟﺎ ﰲ
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ﻣﺮدﻩ ﲢﺪﻳﺪاً إﱃ
ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺘﺤﻀﺮة ،إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﳍﻤﺠﻴﺔ ،وﺗﻠﺰم ﻋﻦ ﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺘﻔﻮق اﻷوروﰊ ّ
ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ واﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮز ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم ،وأﻧﻪ ﺑـﺪون اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺳـﻮف ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﳏـﺮك اﻟﺘﻘـﺪم،
ﺑﻞ ﺳﻮف ﻳﺮﺗﺪ إﱃ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ.
و ﻣــﻊ ﺳــﻴﺎدة ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺪاروﻧﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـﺔ ﺑﻠﻐــﺖ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻌﻈﺎﻣﻴــﺔ ﻟــﺬا ﺎ ﺣــﺪ اﻟﻌﻨﺼ ـﺮﻳﺔ ،إذ ﻳﻘــﻮل ﺟــﻮن
روﻛﻔﻠــﺮ « :إن اﻟﻌــﺮق اﻻﳒﻠــﻮ ﺳﺎﻛﺴــﻮﱐ اﻟــﺬي اﳓــﺪرﻧﺎ ﻣﻨــﻪ ﳓــﻦ اﻷﻣ ـﺮﻳﻜﻴﲔ ،ﱂ ﻳﺘﺠــﺎوزﻩ أﺣ ـ ٌﺪ ﰲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺟــﻮد»،
وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼً «إن ﳕﻮ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻷﻋﻤـﺎل ﻟـﻴﺲ إﻻ ﺑﻘـﺎء ﻟﻸﺻـﻠﺢ ،وإﻧـﻪ ﳎـﺮد إﻧﻔـﺎذ ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ وﻗـﺎﻧﻮن اﻟـﺮب»
وﻫﻜــﺬا أﻋــﺎد اﻟــﺪاروﻧﻴﻮن اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻴﻮن ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻷﻣــﻢ واﻷﻋ ـﺮاق واﳉﻤﺎﻋــﺎت ﰲ ﺗﺮاﺗﺒﻴــﺎت ﻫﺮﻣﻴــﺔ ،وﻻ ﳜﺘﻠــﻒ ﻣﻔﻬــﻮم
«اﻟﺘﺤــﺪﻳﺚ» ) (Modernizationﻋــﻦ ﻣﻌــﲎ ﻣﻔﻬــﻮم اﳊﻀــﺎرة ﻟــﺪى اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐ ـﺮﺑﻴﲔ ،إذ أﺻــﺒﺢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﺟـﻮﻫﺮﻩ وﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻮﺳـﻌﻴﺔ أو ﻋﻮﳌـﺔ ،واﻟـﱵ ﺳـﻮف ﺗـﺪﻣﺞ اﳌﺰﻳـﺪ واﳌﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ،
وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ ﻇﻬــﺮت ﰲ اﺠﻤﻟــﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ إﻻ أ ـﺎ ﺳــﺮﻋﺎن ﻣــﺎ ﺑﻠﻐــﺖ أﻋﻤــﺎق اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ
وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ أدق ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷذواق وأﻧﺸـﻄﺔ أوﻗـﺎت اﻟﻔـﺮاغ،
ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن «اﻟﺘﺤــﺪﻳﺚ» ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﶈــﺪد ،ﺟﻬــﺪاً ﻹﻋــﺎدة إﻧﺘــﺎج اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ ﰲ
ﺑﻠــﺪان اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،وﻟﻜﻨﻬــﺎ وﺑﺴــﺒﺐ اﻧﺒﻌﺎﺛﻬــﺎ أو ﺻــﺪورﻫﺎ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪان رأﲰﺎﻟﻴــﺔ ﺻــﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻐــﺮب أﺿــﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
ﲡﻨﻴﺲ ،أي ﺪف إﱃ ﺟﻌﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ ﺷﺒﻬﺎً وﲡﺎﻧﺴﺎً ﺑﺎﳊﻀﺎرة اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ. 16
ﻓﻮﻻدة اﻟﻐﺮب ﻛﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻓﻜﺮﻳـﺔ اﺣﺘـﺎج ا ﻴـﺎراً ﻛـﺎﻣﻼً ﻟﻜـﻞ اﻷﻧﺴـﺎق اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻮﺟـﻮدة ،وﻻ ﻳﻌـﲏ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﳊﻤﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﳊﺎﺳﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻻ ﻴﺎر  ،ﺑـﻞ رﲟـﺎ ﺗﻜﻠﺴـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻷﻧﺴـﺎق ﻣـﻦ
داﺧﻠﻬــﺎ وﻫﺮﻣــﺖ ،وﱂ ﲢــﺘﺞ إﻻ إﱃ ﳊﻈــﺔ اﻟــﺪﻓﻊ اﻷﺧــﲑة ﻛﻠﺤﻈــﺔ ﺗﺪﺷــﻴﻨﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻋﻬــﺪ ودﺧــﻮل ﻋﻬـ ٍـﺪ ﺟﺪﻳــﺪ ،ﻛﻤــﺎ
ﺣﺪث ﰲ إﻋﻼن ﺎﻳﺔ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 1924م.
ﺑﻴـﺪ أن اﻟﻐــﺮب ﻫـﺬا ذاﺗــﻪ ﺳـﻮاءً أﺗﻜـ ّـﻮن ﺗﺎرﳜﻴـﺎًّ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴـﺎب اﻟﻐــﲑ أم ﺗﺒﻠـﻮر ﺛﻘﺎﻓﻴـﺎًّ وﲢـﺪد ﻗﻴﻤﻴـﺎًّ  -ﻓﺈﻧـﻪ اﻟﻴــﻮم
ﻳﺸــﻬﺪ اﻧﺸــﻘﺎﻗﺎً ﻣﺼـﲑﻳﺎًّ َﺷـﺒﱠـ َﻬﻪُ ﺗﺸــﺎرﻟﺰ ﻛﻮﺳﺘﺒﺸــﺎن ﺑﺎﻧﺸــﻘﺎق اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ ،ﺑﻌــﺪ أن ﻗــﺮر دﻳﻮﻗﻠﻴﺘــﺎﻧﺲ ﰲ ﺎﻳــﺔ
اﻟﻘــﺮن اﻟﺜﺎﻟــﺚ أن ﻳﻘﺴــﻢ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ إﱃ ﻣﻘﺪﺳــﺎت ﺷــﺮﻗﻴﺔ وﻏﺮﺑﻴــﺔ ،ﻗﺎﺋــﺪاً ذﻟــﻚ إﱃ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻋﺎﺻــﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﰲ ﺑﻴﺰﻧﻄ ـﺔ
وﻫﻲ اﻟﱵ اﺧﺘـﺎرﻫﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﻟﻴﻌﻴـﺪ ﺗﺴﻤﻴـﺔ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴـﺔ ﰲ ﻋـﺎم 423ﻫ ـ ،وﺑـﺮﻏﻢ ﺗـﺮاث روﻣـﺎ واﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺸـﱰك
ﰲ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻴــﺪة واﻟﻘــﺎﻧﻮن واﻟﻌــﺮف ﻓﺈ ﻤــﺎ وﻗﻌــﺎ ﻓﺮﻳﺴ ـﺔً ﻟﻠﺘﻨــﺎﻓﺲ اﶈﻤــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ أ ــﻰ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻗﺎدﻫﺎ إﱃ اﻟﺰوال. 17ﻓﺎﳋﻼف ﺑﲔ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻴـﻮم ﻳـﺪﺧﻞ ﰲ ﺳـﺒﺎق ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﺬﻟﻚ ،ﻓﺄوروﺑـﺎ اﻟﻴـﻮم ﺗﻘـﻮي
وﻋﻴﻬــﺎ اﳉﻤﻌــﻲ وﺷﺨﺼــﻴﺘﻬﺎ ،وﺗﺼــﻮغ إﺣﺴﺎﺳ ـﺎً أوﺿــﺢ ﻟﻠﻤﺼــﺎﱀ واﻟﻘــﻴﻢ اﻟــﱵ ﻫــﻲ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﲤﺎﻣ ـﺎً ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﺎءل ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ :ﻫﻞ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻐﺮب( ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻛﻌﺒﺎرة ذات ﻣﺪﻟﻮل؟ .
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ﳝﻴّــﺰ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣ ــﺎ اﳋﻼﻓ ــﺎت ﺑ ــﲔ اﻟ ــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﻔﻬ ــﻮم «اﻟﺸ ــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ــﺔ» ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴ ــﺘﻮى
اﻟﻌــﺎﳌﻲ ،وﳏــﻮر اﻟﻨـﺰاع اﻷوروﰊ – اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻳــﺪور ﺣــﻮل ذﻟــﻚ  ،ﻓﻬﻨــﺎك ﺧﺸــﻴﺔ أوروﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺣﺎدﻳــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ
ﲤﺜﻠــﺖ ﰲ ﺧــﺮوج اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﻋﻠــﻰ «اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻛﻴﻮﺗــﻮ» اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎرﺗﻔــﺎع درﺟــﺎت ﺣ ـﺮارة اﳌﻨــﺎخ اﻟﻌــﺎﳌﻲ ،وﻛ ـﺬﻟﻚ
اﻧﺴﺤﺎ ﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴـﺘﻴﺔ  ،ﻣـﻊ ﺳـﻌﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ إﱃ ﺑﻨـﺎء اﻟـﺪرع اﻟﺼـﺎروﺧﻲ ،وﻛـﺬﻟﻚ
ﻣﻌﺎرﺿــﺔ واﺷــﻨﻄﻦ ﳋﻄ ــﺮ اﺳــﺘﺨﺪام اﻷﻟﻐ ــﺎم اﻷرﺿــﻴﺔ واﻋﱰاﺿ ــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ ﺣﻈــﺮ اﳊ ــﺮب اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ،وﻣﻌﺎرﺿ ــﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﰒ أﺗﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻌﺮاق دون ﻗﺮار ﻣﻦ ﳎﻠـﺲ اﻷﻣـﻦ ،ﻓﺎﻋﺘﻤـﺎد
اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤ ـﺪة ﻋﻠــﻰ ﳕــﻂ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺮف اﻷﺣــﺎدي اﻹﻣﱪاﻃــﻮري أﻓــﺰع أوروﺑــﺎ ،وﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻨــﺄى ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎًّ ﻋــﻦ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻫــﺬا اﻟﺸــﺮخ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺣــﺎول اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﻗﺮاءﺗــﻪ ﻗﻴﻤﻴـﺎًّ وﻓﻜﺮﻳـﺎًّ  ،وﺣّﺮﺿــﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺟــﺬورﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ
اﳌﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﲔ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻫﻜــﺬا أﺻــﺒﺢ اﳊــﺪﻳﺚ ﺳــﺎﺋﺮاً ﺣــﻮل ﻗــﻴﻢ ﺧﺎﺻــﺔ أو )ﻃﺒــﺎﺋﻊ( أﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ وأﺧــﺮى أوروﺑﻴــﺔ ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﳌﻨﺒــﺖ
اﻟﺘــﺎرﳜﻲ اﻟﻮاﺣــﺪ ،ﻓﻮﻓــﻖ ﻣﻌﻴــﺎر «اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ» اﻟــﺬي ﻃـ ّـﻮرﻩ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣــﺎ ،ﻳﻜــﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﻮن أﻛﺜــﺮ ﻣــﻴﻼً ﻷن ﻳــﺮوا
ﻷﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﻮداً ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ،وﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓﺤـﱴ اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ )ﲟـﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة( ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮ ـﺎ إﻻ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿـﻴﺔ اﻟـﱵ أﺿـﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴـﺎت
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻘﻨﻨﺔ  ،واﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﳊﻖ ﰲ ﺳﺤﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﱴ ﺷﺎءت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎً ﻳـﺮى اﻷوروﺑﻴـﻮن أن «اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـﺔ» إﳕـﺎ ﺗﻨﺒـﻊ ﻣـﻦ إرادة اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ اﻟـﺪوﱄ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
ﻛﻮ ــﺎ ﻣﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ أﻳــﺔ دوﻟــﺔ ﻗﻮﻣﻴــﺔ ﻣﻨﻔــﺮدة ﻋﻠــﻰ اﻷرض ،وﻣــﻊ أن ﻫــﺬا اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﻟــﺪوﱄ ﻻ ﻳﺘﺠﺴــﺪ ﺑﺸـ ٍ
ـﻜﻞ ﻣﻠﻤــﻮس
وﳏــﺪد ﰲ ﻧﻈــﺎم ﻋــﺎﳌﻲ دﳝﻘﺮاﻃــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﻲ إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻀــﻔﻲ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺒــﺪو وﻛﺄ ــﺎ
ﺗﺸﻜﻞ ﲡﺴﻴﺪاً ﺟﺰﺋﻴﺎًّ ﻟﻪ  ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة.18
ﻟﻜﻦ  ،ﻛﻴﻒ ﳝﻜـﻦ ﺗﻔﺴـﲑ ﻣﺼـﺎدر اﳋـﻼف ﺣـﻮل ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﺑـﲔ ﻫـﺎﺗﲔ اﻟـﺮؤﻳﺘﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ واﻷوروﺑﻴـﺔ؟
ﻳﻜﻤﻦ أول اﻷﺳﺒﺎب ﰲ اﻧﻌﺪام ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ وأﻳـﺔ دوﻟـﺔ أﺧـﺮى ﺳـﻮاﻫﺎ ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻳﺒـﺪو
ﻣﻔﻬﻮﻣـﺎً ﳏﺎوﻟــﺔ اﻟـﺪول اﳌﺴﺘﻀــﻌﻔﺔ ﻓـﺮض ﻗﻴــﻮد ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ واﻷﻋـﺮاف ﻟﻠﺤــﺪ ﻣـﻦ ﻗــﻮة وﲨـﻮح اﻟــﺪول اﻷﻗـﻮى ،ﰲ ﺣــﲔ
ﲡــﻨﺢ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﻈﻤــﻰ اﻟﻮﺣﻴــﺪة ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ ﻟﻼﻧﻔــﻼت ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﻴــﻮد وﲢﺮﻳــﺮ ﻗــﺪر ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻌــﻞ  ،أﻣــﺎ اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﺜــﺎﱐ
وﲝﺴــﺐ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣــﺎ أﻳﻀ ـﺎً ﻓﻬــﻮ ذو ﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻻﲢــﺎد اﻷوروﰊ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻨﺎزﻟــﺖ اﻟــﺪول
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺻﻤﻴﻤﻴﺔ ﲤﺲ ﺳﻴﺎد ﺎ ﻛﺪول ﻟﺼﺎﱀ اﻻﲢﺎد اﻻوروﰊ ،أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺧﲑ ﻓﻬﻮ ذو ﺻﻠﺔ
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ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻔﺮﻳــﺪة ،وﻣــﺎ ﻧﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻌﻮر داﺋــﻢ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻠﻸﻣ ـﺮﻳﻜﻴﲔ إﳝــﺎن راﺳــﺦ
ﲞﺼــﻮص ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺎ ﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ،وﻗــﺪرة ﻫــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﲡﺴــﻴﺪ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ذات اﻟﺪﻻﻟــﺔ واﻷﳘﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء. 19
ﻛﻤــﺎ أن اﻷوروﺑﻴ ـﲔ ﻳﻌﺘــﱪون أن ﺳــﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﳌﺸــﻜﻼت أﻛﺜــﺮ ﺑﺮاﻋ ـﺔً وﺗﻨﻮﻋ ـﺎً ﲝﻜــﻢ ﺧــﱪ ﻢ اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ،
وﺧﱪ ﻢ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻬﻢ إﱃ اﲣﺎذ ٍ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳـﻠﻤﻲ ﻣـﻦ اﳊـﺮب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺮاق ﳑـﺎ ﺷـ ّﻜﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎً ﺟـﺬرﻳﺎًّ ﻣـﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎدت ﰲ أوروﺑﺎ ﻃﻮال أرﺑﻌﺔ ﻗﺮون  ،وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎدل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن واﻷوروﺑﻴﻮن ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ووﺟﻬـﺎت
ﻧﻈ ــﺮﻫﻢ  ،ﻓﺎﻻﻧﻜﻔ ــﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜ ــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟﺘ ــﺪﺧﻞ أﺻ ــﺒﺢ ﲨﻮﺣ ـﺎً ﺑﻌ ــﺪ ﻗ ـ ٍ
ـﺮن ﻣ ــﻦ اﻟﺰﻣ ــﺎن ،أﻣ ــﺎ اﳊﻤﺎﺳ ــﺔ اﻷوروﺑﻴ ــﺔ ﻟﻠﺼ ـﺮاع
واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﻤﺖ أﻇﺎﻓﺮﻫﺎ و أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺸﺪ اﻟﺴﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﺮب .
وﻫﻜ ـ ـ ــﺬا ،ﻓﺎﶈ ـ ـ ــﺎﻓﻈﻮن اﳉ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ــﺬﻳﻦ ﻳﺴ ـ ـ ــﻴﻄﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬ ـ ـ ــﻢ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﳌﻮاﻗ ـ ـ ــﻊ اﳊﺴﺴﺎﺳ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ـ ـ ــﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ20ﻳﺆﻛﺪون ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ  ،أن أﻣﺮﻳﻜـﺎ وأوروﺑـﺎ ﻗـﺪ أﺻـﺒﺤﺘﺎ ﻣﻨﺘﻤﻴﺘـﲔ إﱃ ﻋـﺎﳌﲔ ﳐﺘﻠﻔـﲔ  ،أﺣـﺪﳘﺎ ﻣﺘﺤـﺪر
ﻣــﻦ اﻟﺰﻫــﺮة ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ اﳌ ـﺮﻳﺦ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒــﲑ اﳌﻔﻜــﺮ اﶈــﺎﻓﻆ روﺑــﺮت ﻛﺎﻏــﺎن  ،وأ ﻤــﺎ  ،ﺗﺎﻟﻴ ـﺎً  ،ﻻ ﻳﺆﻣﻨــﺎن ﺑــﺎﻟﻘﻴﻢ
ﻧﻔﺴﻬﺎ .
ﻟﻜﻦ  ،ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻷوروﺑﺎ «اﻟﻌﺠﻮز» أن ﲢ ﱠﺪ ﻣـﻦ ﻃﻤﻮﺣـﺎت اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة «اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳـﺔ» ﻫـﻞ ﻳﻜﻔـﻲ
ﻟﻠﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ اﻟــﻮﺣﺶ إﻳﻘــﺎظ ﺿــﻤﲑﻩ ،ﻛﻤــﺎ ﳛــﺎول اﻷوروﺑﻴــﻮن ﰲ ﺣـﻮارا ﻢ ﻣــﻊ اﻷﻣـﺮﻳﻜﻴﲔ ،إذ ﻳﻀــﻴﻒ أوﺑــﲑ ﻓﻴــﺪرﻳﻦ
وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷﺳـﺒﻖ« ،ﳓـﻦ اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ  ،ﻧﻨﺴـﻰ داﺋﻤـﺎً ﻣﺎﺿـﻴﻨﺎ اﻷﺳـﻮد ﻋـﱪ ﻗﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺪم وﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ ﻓﻘـﺪان
اﻟﺬاﻛﺮة». 21ﺗﺒﺪو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ دروﺳﻬﺎ وﲡﺮﺑﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ رﻏﺒﺘﻬـﺎ ﰲ اﻻﺳـﺘﻤﺎع
إﱃ ﻧﺼــﺎﺋﺢ اﻟﻐــﲑ ،أﱂ ﻳﻘﻮﻟ ـﻮا ﻗــﺪﳝﺎً « ،إن اﻟﻨﺼــﻴﺤﺔ اﻟﻮﺣﻴــﺪة اﻟــﱵ ﻳﺴــﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬــﺎ اﻹﻧﺴــﺎن ﻫــﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ» ،وﻫــﻲ ﺗﺒــﺪو
اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة ﻣﻨﻬـﺎ إﱃ ﻏﲑﻫـﺎ .ﻓﺴﻴﺎﺳـﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌـﺮاق وﺧﺎﺻـﺔ ﺗﺄﻫﻠـﻪ ﻟـﺪﺧﻮل ﺣـﺮب أﻫﻠﻴـﺔ
ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺸـﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﰲ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ أﻛﺜـﺮ واﻗﻌﻴـﺔ واﻧﻔﺘﺎﺣـﺎً ﻋﻠـﻰ إﺷـﺮاك اﻷﻃـﺮاف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ .ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻴﺖ اﶈﺎﻓﻈﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻴـﻮم ﺑﻨﻜﺴـﺔ ﻛﺒـﲑة وﻟـﺬﻟﻚ ﻳﻌـﺎد اﻟﺘﻔﻜـﲑ
ﰲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﳓﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺋﻤﻴﺔ وأﻗﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ. 22

) (1اﻧﻈـ ــﺮ  :آﻻن ﺗﻮرﻳﻦ،ﻧﻘـ ــﺪ اﳊﺪاﺛﺔ،اﳊﺪاﺛ ـ ـﺔ اﳌﻈﻔـ ــﺮة،ج،1ﺗﺮﲨـ ــﺔ ﺻـ ــﻴﺎح اﳉﻬﻴﻢ،دﻣﺸـ ــﻖ:وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓـ ــﺔ1998 ،م،وأﻳﻀ ـ ـﺎً :ﺟﻴـ ــﺎﱐ
ﻓﺎﺗﻴﻤﻮ ،ﺎﻳﺔ اﳊﺪاﺛﺔ:اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﳉﻴﻮﺷﻲ،دﻣﺸﻖ:وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1998م.
) (2اﳊﺪاﺛــﺔ وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊﺪاﺛــﺔ  ،إﻋــﺪاد وﺗﻘــﺪﱘ ﺑﻴــﱰ ﺑﺮوﻛــﺮ  ،ﺗﺮﲨــﺔ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻋﻠــﻮب  ،ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﺟــﺎﺑﺮ ﻋﺼــﻔﻮر،أﺑﻮ ﻇﱯ،ﻣﻨﺸــﻮرات
اﺠﻤﻟﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ  ،ط1995 ، 1م ص. 20
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) (3ﻫﺎﺑﺮﻣﺎز ،اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﻗﺺ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﻌﺪد  ، 39أﻳﺎر/ﺣﺰﻳﺮان 1986م،ص. 42
)(4

Malcom bradury and games Macfolane (edites ),Modernism (1890-1930),

 Harmond worth, 1967.وﻗـﺪ ﻇﻬـﺮ ﻟﻠﻜﺘـﺎب ﺗﺮﲨﺘـﺎن :اﻷوﱃ ﺑﻌﻨﻮان:ﺣﺮﻛـﺔ اﳊﺪاﺛﺔ،ﺗﺮﲨـﺔ ﻋﻴﺴـﻰ ﲰﻌﺎن،دﻣﺸــﻖ،وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1998م واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان:اﳊﺪاﺛﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺆﻳﺪ ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ )ﺣﻠﺐ:ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﳊﻀﺎري،ط1995م. 2،
) (5آﻻن ﺗﻮرﻳﻦ،ﻧﻘﺪ اﳊﺪاﺛﺔ،اﳊﺪاﺛﺔ اﳌﻈﻔﺮة ،ج،1ﺗﺮﲨﺔ ﺻﻴﺎح اﳉﻬﻴﻢ ،دﻣﺸﻖ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1998 ،م ،ص. 16
) (6ﻓﺮﻧﺴــﻴﺲ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣــﺎ  ،ﺎﻳــﺔ اﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ واﻹﻧﺴــﺎن اﻷﺧــﲑ  ،ﺗﺮﲨــﺔ ﻓ ـﺆاد ﺷــﺎﻫﲔ ،ﲨﻴــﻞ ﻗﺎﺳــﻢ ،ﻓ ـﺆاد اﻟﺸــﺎﻳﱯ،ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻄــﺎع ﺻ ــﻔﺪي،
ﺑﲑوت ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ1993 ،م.
) (7ﺣﺴـ ــﺎن اﻟﻌﺮﻓـ ــﺎوي وروﺑـ ــﲑ ﺳـ ــﺎﻧﺘﻮ – ﻣـ ــﺎرﺗﻴﻨﻮ  ،اﳊﺪاﺛـ ــﺔ وﻣـ ــﺎ ﺑﻌـ ــﺪﻫﺎ  ،ﳎﻠـ ــﺔ اﻟﻌـ ــﺎﱂ اﻟﻌ ـ ـﺮﰊ ﰲ اﻟﺒﺤـ ــﺚ اﻟﻌﻠﻤـ ــﻲ  ،اﻟﻌـ ــﺪد -10
1999م، 11،وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ :اﻧﻈﺮ:ﻛﺎﻇﻢ ﺟﻬﺎد،ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﳊﺪاﺛﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ،اﻟﻜﺮﻣﻞ ،اﻟﻌﺪد،52ﺻﻴﻒ1997م
ص. 167
) (8ﻫﻨﺮي ﻟﻮﻓﻴﻔﺮ  ،ﻣﺎ اﳊﺪاﺛﺔ؟  ،ﺗﺮﲨﺔ ﻛﺎﻇﻢ ﺟﻬﺎد ,ﺑﲑوت ،دار اﺑﻦ رﺷﺪ 1983 ،م ,ص. 45
)2002 . (9مNew York Times, 11/9/
) (10اﻧﻈﺮ  :ﻃﺎرق ﻣﱰي ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻨﻬﺎر 2003،م .
) (11أﻧﺎﺗﻮل ﻟﻴﻔﲔ  ،ﺎﻳﺔ اﻟﻐﺮب 2002 ،م New York Times, 11/9/
)Samul Huntington ,The Clash of Civilization and Remaking of the World (12
Order, Simon and Schuster , New York , 1996واﻧﻈـﺮ :ﺻـﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻨﺘﻴﻨﻐﺘـﻮن  ،ﺻـﺪام اﳊﻀـﺎرات وإﻋـﺎدة
ﺻﻨﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻃﻠﻌﺖ ﺷﺎﻳﺐ ،ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻼح ﻗﻨﺼﻮﻩ ,اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﺳﻄﻮر،ط1992، 2م ص . 504
)Philippe Nemo ,Qu`est ce que L`oecident ? , Paris ,2004 . (13
واﻧﻈﺮ  :ﺟﻮرج ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ ،اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻐﺮب ،اﳊﻴﺎة 2005/1/23،م.
) (14ﻳﺴــﺘﺒﺪل اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﻣﻨــﺬر ﻛــﻴﻼﱐ ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ اﳌﺮﻛــﺰ واﻷﻃ ـﺮاف ﲟﺼــﻄﻠﺤﻲ «اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ» و «اﻟﻀــﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ»،
ﳏﻤ ـﻼً دﻻﻻت أوروﺑﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻀــﺎﺣﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗ ـﺮادف اﻟﻨﻔﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ،أي ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺴــﺦ ﻋﻤ ـﺮاﱐ ودﳝﻐ ـﺮاﰲ ﺧﻠﻔﺘــﻪ اﳌﺪﻳﻨــﺔ
ّ
ﺣﻀﺎرﻳﺎً ،ﰒ أﻗﺼﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ وﺣﺠﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻨﻔﻰ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،اﻧﻈﺮ Mondher Kilani , L`Univeralisme :
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ّ
Americain et les Banlieues de L`Humanite ,Payot , Lausanne 2002 .م,
وراﺟﻊ  :ﺟﻮرج ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ ،اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺈﻓﺮاز أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻌﺼﺮ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،اﳊﻴﺎة 2003/2/2 ،م.
)(15

اﻧﻈﺮ :ﺗﻮﻣﺎس س .ﺑﺎﺗﺮﺳﻮن،اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ:اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﺎرﻳﺦ،ﺗﺮﲨﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺟﻼل ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 2002،م .

) (16اﻧﻈﺮ :ﺳﲑج ﻻﺗﻮش ،ﺗﻐﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﱂ  ،ﺗﺮﲨﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﻛﻠﻔﺖ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ 1992،م .
) (17اﻧﻈﺮ  :ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻛﻮﺳﺘﺒﺸﺎن  ،ﺎﻳﺔ اﻟﻐﺮب  ،ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ . www.theatlantic.com :
 Francis Fukuyama, Washington Post , 11/9/2002 . -18واﻧﻈـﺮ أﻳﻀـﺎً :ﻓﺮاﻧﺴـﻴﺲ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣـﺎ ،اﻧﺸـﻘﺎق
ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،اﳊﻴﺎة 2002/9/7،م .
Francis Fukuyama, International Herald Trebiun , 10/8/2002 -19
 -20اﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎل  ،اﶈﺎﻓﻈﻮن اﳉﺪد  :ﺻﻨﻊ ﻗﺮار اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﰲ إدارة ﺑﻮش ،دﻣﺸﻖ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،
اﻟﻌﺪد ، 25 :آذار  /ﻣﺎرس 2003م .
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) (21أوﺑﲑ ﻓﻴﺪرﻳﻦ أوروﺑﺎ إزاء ﺟﱪوت أﻣﺮﻳﻜﺎ  ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ) ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻮاﻓﺬ ( 2004/1/10،م.ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﳎﻠﺔ
)  ( Commentaireاﻟﻔﺼﻠﻴﺔ .
)Francis Fukuyama, New York Times Magazine , 3/2006 . (22

11

مقاالت العدد السابع والعشرين

حديث التسامح :چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ

التباس المفاھيم واختاللھا

المحـــــور  /االفتتاحية :التباس المفاھيم واختاللھا
السالمي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

عبدالرحمن
مصطفى النشار

مفھوم الحكمة ومفھوم السعادة في الفلسفة اليونانية
الطريق المستقيم واألمة الوسط في القرآن الكريم:
رضوان السيد
المفھوم والتجربة التاريخية
من الثيولوجي إلى األنثروبولوجي :قراءة في
علي مبروك
الترتيب الذي ساد اإلسالم للعالقة بين العقل والنقل
المفاھيم المتداولة للعالقات بين المسيحيين والمسلمين مصطفى بوھندي
ياسر قنصوه
إشكالية المفاھيم المعاصرة :تحوالت التفكير أم انحرافاته؟
االضطراب المفھومي في الفكر العربي المعاصر محمد جمال باروت
مريم آيت أحمد
مفھوم الوسطية والمفھوم الفكري
مفاھيم النھضة والتجديد واإلصالح:
محمد الحداد
من التأسيس إلى االختالل
اضطراب المفاھيم في الفلسفة الحديثة :جدل الحداثة
عبدﷲ السيد
لدى ليوستروس نموذجا
ولد أباه
في استشكال الصلة بين مفھومي "الثقافة" و "الحضارة:
محمد الشيخ
مدخل مفاھيمي إلى النقاشات الدائرة اليوم حول المفھومين
األنظمة البرلمانية في الدول المتعددة:
انطوان مسرّة
نظرية أرنت ليبھارت وتطوراتھا
مفھوم التنوير في الفكر الفلسفي والنقدي الحديث
صالح مصباح
والمعاصر من أجل استئناف النظر
التباس المفاھيم واخـتاللھا
منى أبو زيد
»مفھوم التوازن في الفكر والممارسة«

الدراســــات
1

مسكويه بين أرسطو واإلسالم

2

مفھوم العلم عند ابن رشد

ديمة بوملحم
عبداللطيف
فتح الدين

3

البعد المنطقي في النظر العلمي بين الشاطبي وابن
خلدون :مقاربة معرفية منھجية

الحسان شھيد

وجھـــات نظـــر

 1تصدع الحداثة :الصراع على العالمية )اليونيفرسال(
مفھوم الغير في الخطاب الفلسفي
2
1

رضوان زيادة
جميل حمداوي

بين االلتباس والوضوح

آفـــــــــاق
1

مشكالت المخطوطات
من الخزانات الخطية إلى آفاق النشر اإللكتروني
مستقبل التراث المكتوب )المخطوط(
في ضوء تطور الصناعات الثقافية
النشر التراثي العربي:
األصول واالتجاھات والدالالت الثقافية
االستشراق ونشر التراث العربي :االتجاھات النھضوية
والسياقات الفكرية والثقافية

1
2

ب ْم مركز إقليمي قبل زلزال سنة 2003م
مدينة بنزرت اإلسالمية :الفسيفساء الحضارية

3

مدن مفقودة في األساطير العربية

ھانز غاوبه
مديحة الجالصي
عمرو عبدالعزيز
منير

اقتصاديات النھوض والتشدد
الجبھة الم ْنسيّة:
كسْب قلوب وعقول المسلمين في جنوب شرق آسيا
النبوة والنبي واإلسالم

ولي نصر
كريستوفر بوند،
ولويس سايمونز
ديفيد بورز

2
3
4

يوسف زيدان
فيصل الحفيان
رضوان السيد
ستفان ليدر

مدن وثقافات

اإلسالم والعالم
1
2
3

2

اض ِع ِه{
}يُ َح ﱢرفُ َ
ون ا ْل َكلِ َم ِمنْ بَ ْع ِد َم َو ِ
اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﺧﺘﻼﻟﻬﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
ﻳﺒﺪو اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺿﻤﻦ اﳊﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ ﻇﺮﻓﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ:
ﻇــﺮف اﻟﻨﺸــﻮء اﳊﻀــﺎري أو ﻗﻴــﺎم ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣــﺎ ،وﻇــﺮف اﻟﺘﺤــﻮﻻت اﻟﻜــﱪى ﰲ ﺣﻀــﺎرة أو ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣــﺎ
ﺑﺴـ ــﺒﺐ أﺣـ ــﺪاث ﺳﻴﺎﺳـ ــﻴﺔ أو اﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳﺔ أو ﺣﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻛـ ــﱪى .ﰲ اﻟﻈـ ــﺮف اﻷول ،ﻇـ ــﺮف اﻟﻨﺸـ ــﻮء
اﳊﻀﺎري ﺗﺘﺼﺎرع ﻋﺪة اﲡﺎﻫـﺎت ﲤﺜـﻞ ﻣﺼـﺎﱀ أو ﳕـﺎذج ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ ،وﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ
أن ﻳــﺪور اﻟﺼ ـﺮاع ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﳏــﺪدة ﺗــﺆﺛﺮ ﺗــﺄﺛﲑات ﻛــﱪى ﰲ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺜﻘــﺎﰲ
واﳊﻀﺎري وﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮ ﺑﺮوز اﲡﺎﻩ ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻌـﲔ ﻣﺼـﺎﱀ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔ أو ﺗﻠـﻚ ،واﳌﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ
ﺣﺪث ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻌﺼـﺮ اﻷﻣـﻮي واﻟﻌﺼـﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳـﻲ اﻷول ﻣـﻦ ﺻـﺮاع ﺑـﲔ ﻛﺘـﺎب اﻟـﺪوﻟﺘﲔ ﻋﻠـﻰ
اﻋﺘﻨ ــﺎق أﺣ ــﺪ اﻟﻨﻤ ــﻮذﺟﲔ اﻟﻔﺎرﺳ ــﻲ أو اﻟﻴﻮﻧ ــﺎﱐ ﰲ رؤﻳ ــﺔ اﻟﺴ ــﻠﻄﺔ وﰲ اﻹدارة .أﻣ ــﺎ ﰲ اﳉﺎﻧ ــﺐ
اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪي اﻟﺒﺤﺖ ﻓﻬﻨـﺎك ذاك اﻟﺼـﺮاع اﻟﻜﺒـﲑ اﻟـﺬي دار ﻋﻠـﻰ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ واﻹﳝـﺎن
واﻟ َﻘﺪر وﻛﻼم اﷲ ،واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﺻﺮاﻋﺎً واﻟﺘﺒﺎﺳﺎً ﺑﺸﺄن
ﻋﻼﺋﻖ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﲞﻠﻘﻪ وﻋﺒﻴﺪﻩ ،وﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﺋﻖ أو اﲡﺎﻫﺎ ﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رؤﻳـﺔ
ﻟﻌﻼﻗــﺔ اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﲪــﺔ واﻟﻔﻀــﻞ ،وﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨــﺎك رؤﻳــﺔ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﻌﻼﻗــﺔ
ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ واﻟﻌـﺪل واﳊﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻲء ,ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻌـﺮوف «ﻓـﺮع ﻋـﻦ ﺗﺼـﻮرﻩ»،
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻫﻲ ﺻﻮرة اﻟﺬات اﳌﻨﺰﻫﺔ اﳌﺘﺴﺎﻣﻴﺔ ﺣﱴ ﻋﻦ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﺘﺰﻟﻴﺔ واﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﷲ ّ
اﻟﺘﺄﺛﲑ ،ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة ﻓِﺮق إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻘـﻮل؟ أن اﻟـﺬات اﻹﳍﻴـﺔ ﻗﺮﻳﺒـﺔ وداﻧﻴـﺔ وﻣﻌﻨﻴـﺔ
ﺑﺼــﻼح اﻹﻧﺴــﺎن وﳒﺎﺗــﻪ ،وﻫــﺬا اﺧــﺘﻼف واﻟﺘﺒــﺎس ﰲ ﻣﻔﻬــﻮم أﺳﺎﺳــﻲ أو ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ أﺛـﱠـﺮ
وﻻ ﺷــﻚ ﰲ ﺻــﻮرة اﻟﺪوﻟــﺔ أو ﺻــﻮرة اﳊــﺎﻛﻢ ﻟــﺪى اﻟﻄــﺮﻓﲔ أو اﻷﻃ ـﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻛﻤــﺎ أﺛـﱠـﺮ ﰲ
ﺻﻮرة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ أو ﺻﻮرة وﻋﻼﺋﻖ ﻓﺌﺎﺗﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ،ﻓﻤـﺎ ﻟـﻪ دﻻﻟﺘـﻪ أﻧـﻪ
ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﻘﺒــﺔ ﺑﺎﻟــﺬات )اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﱐ اﳍﺠــﺮي( اﺗﻀــﺢ اﳋــﻼف ﰲ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻌﻘــﻞ ،وﻫــﺬﻩ اﳌــﺮة
ﻟ ــﻴﺲ ﺑ ــﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤ ــﲔ أﻧﻔﺴ ــﻬﻢ وﺣﺴ ــﺐ؛ ﺑ ــﻞ ﺑ ــﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤ ــﲔ واﻟﻔﻼﺳ ــﻔﺔ واﻟﻔﻘﻬ ــﺎء واﻟﺘﺼ ــﻮرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮروﺛﺔ ،وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻌﻘـﻞ ووﻇﺎﺋﻔﻬـﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﺼـﻮر اﻟﻌـﺮﰊ
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اﳌــﻮروث ﻳﻬــﻢ أن «اﻟﻌﻘــﻞ» ﻳﻌﻘــﻞ ﻋــﻦ اﻟﺮذاﺋــﻞ أو ﻳﻘﻤــﻊ اﻷﻫ ـﻮاء ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ذﻫــﺐ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﲢــﺖ
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﱰﲨﺎت إﱃ أن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻠﻔﻈـﻪ ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﺟـﻮﻫﺮ ﻓـﺮد ﻣﺘﻌـﺎل ﻋـﻦ اﳌـﺎدة،
وﳛﻜﻢ اﻟﻨﺎس أﻓﺮداً وﲨﺎﻋﺎت ,ﰲ ﺣﲔ ذﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬـﺎء وأﻛﺜـﺮ اﳌﺘﻜﻠﻤـﲔ إﱃ أن «اﻟﻌﻘـﻞ» ﻏﺮﻳـﺰة
أو ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﻟﻨـﻮر اﻟﺸـﺎﺋﻊ ﰲ اﳉﺴـﺪ واﻟـﺮوح ،وﺑـﺬﻟﻚ ﻓﻬـﻮ ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﳊﺎﺳـﺔ ﺑـﲔ اﳊـﻮاس ،وﻳﺸـﺎرك
ﰲ اﻹدراك واﳊﻜﻢ.
إن ﻫــﺬﻩ اﻹدراﻛــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ واﳌﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺜــﻞ اﻷﻟﻮﻫﻴــﺔ واﻟﻨﺒــﻮة واﻟﻜﺘــﺎب واﻹﳝــﺎن
واﻟﻘﺪر واﻟﻌﻘﻞ ،وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻀﺎري ،وﻟﱠﺪت ﺗﻴﺎرات ﻓﻜﺮﻳـﺔ
ودﻳﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﱪى ،اﺳﺘﻤﺮت ﻗﺮوﻧﺎً ،وﺗﺮﻛـﺖ آﺛﺎرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﱴ ﻓﺌـﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ،وﻋﻠـﻰ
اﻟﺘﺠﺮﺑ ــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ــﺔ ﻟﻸﻣ ــﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬ ــﺎ .وﰲ اﻟﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﺈن اﻷﻣ ــﺮ ﻫﻨ ــﺎ ﻻ ﻳﺘﻨ ــﺎول «إﻟﺘﺒ ــﺎس» اﳌﻔ ــﺎﻫﻴﻢ
وﺣﺴــﺐ ،ﺑــﻞ ﻳﺘﻨــﺎول اﻟﺼ ـﺮاع ﻋﻠــﻰ ﲢﺪﻳــﺪﻫﺎ أو ﺗﺄوﻳﻠﻬــﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ أو اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن
اﻹﻟﺘﺒﺎس ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻷﻧﻨﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ أﺧـﺮى ﻳﺸـﲑ إﱃ وﺟـﻮد
أﻓﻬﺎم ﳐﺘﻠﻔﺔ وإدراﻛﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺼﺎﱀ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﲢـﻮط ﻫـﺬا اﳌﻔـﺮد أو اﳌﻔﻬـﻮم أو ذاك ،وﰲ اﻟﻌـﺎدة
ﻓﺈن «اﳌﺼﻄﻠﺢ» ﻳﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺑﲔ اﻷﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
وﻟﻨﺄﺧ ــﺬ ﻣﻔﻬﻮﻣـ ـﺎً ﻟ ــﻪ ﻣﺼ ــﻄﻠﺢ ﻣﺜ ــﻞ اﻟﺼ ــﻼة أو اﻟﺰﻛ ــﺎة ،ﻓﺎﻷﺻ ــﻞ اﻟﻠﻐ ــﻮي ﻟﻠﺼ ــﻼة ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺪﻋﺎء
واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﰲ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺒﺎدة ،واﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ أﻋﻄﺎﻫـﺎ وﻇﻴﻔـﺔ اﻷﻓﻌـﺎل اﳌﺨﺼﻮﺻـﺔ ﰲ
أداء اﻟﻔﺮﻳﻀــﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧ ـﺖ اﻟﺸــﺮوح اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗــﺪ رﻛــﺰت ﻋﻠــﻰ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻧﺸــﻮء اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ واﻻﺧــﺘﻼف
ﺣﻮﳍــﺎ ﰒ ﻧﻀــﺠﻬﺎ وﲢﻮﳍــﺎ إﱃ ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﳜﻔــﻒ ﻣــﻦ اﻟﺼ ـﺮاع ﺑﺸــﺄ ﺎ؛ ﻓــﺈن ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ
)اﻷﺻــﻞ اﻟﻠﻐ ــﻮي  +اﻟﺴ ــﻴﺎق اﻟﺜﻘ ــﺎﰲ  +اﻟﺘﻮﻇﻴ ــﻒ اﳉﺪﻳ ــﺪ( ﺗﺸــﲑ إﱃ ﺣﻘﺒ ــﺔ اﻟﺘﻜ ــﻮن ﻟﻠﻤﻔ ــﺎﻫﻴﻢ
واﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ ﺣﻀــﺎرة أو ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣــﺎ ،وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻗــﺪ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻘــﺮن أو ﻗ ـﺮﻧﲔ،
وﺗﺘﻮازن وﺗﺘﻘﺎرن ﺧﻼﳍﺎ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﳊﻀﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻣﻊ ﲢـﻮل اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘـﺪرﻳﺞ إﱃ
ﻣﺼــﻄﻠﺤﺎت ﻳﻘـ ّـﻞ اﻻﻟﺘﺒــﺎس وإن ﱂ ﳜﺘﻔــﻲ ﻛﻠﻴ ـﺎً؛ ﻷن اﻟﺼ ـﺮاع ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺧﺼﺼــﻪ ﻟﺼــﺎﱀ اﲡــﺎﻩ
ﻣﻌﲔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﻪ.
أﻣــﺎ اﻻﺧــﺘﻼل اﳌﻔﻬــﻮﻣﻲ ﻓﻴﺤــﺪث ﰲ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﻜــﱪى واﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ,واﻟﺘﺤــﻮﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ
واﳌﻔﻬﻮﻣﻴــﺔ ﻗــﺪ ﲢــﺪث ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻧﻀــﺞ ﻛﺒــﲑ وواﺛــﻖ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت ازدﻫــﺮت ﰲ اﳊﻀــﺎرة ،وﻳــﺆدي اﻟﻨﻀــﺞ
إﱃ اﻟﺘﻐﻴــﲑ واﻟﺘﺤــﻮل؛ ﻷن ﺗﻠــﻚ ﻫــﻲ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺘﻄــﻮر وﻣﻘﺘﻀــﻴﺎﺗﻪ ,وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﲢــﻮل ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻧﻀــﺞ؛
ﻓــﺈن ذﻟــﻚ اﻟﺘﺤــﻮل ﳛــﺪث ــﺪوء وﺳﻼﺳــﺔ؛ وذﻟــﻚ ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﺣــﺪﺛﺖ اﻟﺘﺤــﻮﻻت ﰲ ﻗﻠــﺐ اﻟﻌــﺎﱂ
2

اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﻟﻌــﺮﰊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺜﺎﻟــﺚ اﳍﺠــﺮي ،ﺑﻴــﺪ ﻷن اﻟﺘﺤــﻮل ﺗﺴــﺒﺒﻪ ﰲ اﻟﻌــﺎدة أﺣــﺪاث
ﻛﱪى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ,وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
أو اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ أو اﳊﺮﺑﻴــﺔ أن اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﳌﻔﻬﻮﻣﻴــﺔ ﺗﺜﺒــﺖ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ أو ﺗﺘﻐــﲑ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟــﺘﻼؤم اﳌﺴــﺘﺠﺪ أﻳﻀـﺎً ،وﻗــﺪ ﺣــﺪث ذﻟــﻚ ﰲ ﻋــﺎﱂ اﻹﺳــﻼم ﺣــﻼل اﻟﻘـﺮﻧﲔ اﳋــﺎﻣﺲ واﻟﺴــﺎدس
ﻟﻠﻬﺠــﺮة ﺣــﲔ ﺗﻐــﲑ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺗﻐـﲑاً رادﻳﻜﺎﻟﻴــﺎ ،وﺣــﺪث اﻟﺸــﻲ ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ أوروﺑــﺎ ﰲ اﻟﻘـﺮﻧﲔ
اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ واﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ﻟﻠﻤــﻴﻼدي ،ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ ﺑﻠــﻎ اﻟﺘــﻮﺗﺮ داﺧــﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ/اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ ذروﺗ ــﻪ ،ﲝﻴ ــﺚ ﺣ ــﺪث اﻻﻧﺸ ــﻘﺎق اﻟﱪوﺗﺴ ــﺘﺎﻧﱵ اﻟ ــﺬي ﻏ ـ ّـﲑ ﻛ ــﻞ اﳌﻔ ــﺎﻫﻴﻢ رﻏ ــﻢ
اﻹﺻﻼح اﻟﺪﻳﲏ ،إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺻﻼح اﳌﺪﱐ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.
ﻓــﺈذا ﺗﺄﻣﻠﻨــﺎ ﲡــﺪ أن اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺪﳝــﺔ أو اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ ﻳﻘــﺎوم ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻟﻮﺟــﻮد ﻣﺼــﺎﱀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ورﻣﺰﻳــﺔ
ﻣﺴ ــﺘﻘﺮة ﻳﻌﺴ ــﺮ ﺗﻐﲑﻫ ــﺎ أو ﺗﻌ ــﺪﻳﻠﻬﺎ ،وإذا ﺣ ــﺪث ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن ﻓﻮﺿ ــﻰ ﺷ ــﺪﻳﺪة ﺗﺴ ــﻮد ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ
اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت وﻳﺴــﺘﻤﺮ اﳌﺨــﺎض زﻣﺎﻧــﺎ ﻃــﻮﻳﻼ ،وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ أوروﺑــﺎ ﻓﺈ ــﺎ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ اﳋــﺮوج ﻣــﻦ
اﻻﺧﺘﻼل اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ إﻻ ﺑـﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ،اﻟـﱵ ﻧﻘﻠـﺖ أوروﺑـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﻮر إﱃ ﻃـﻮر ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻐﻴـﲑ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻻﺧﺘﻼل اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺎل ﻣـﻦ اﻷوﺿـﺎع ﻧـﻴﻼً ﺷـﺪﻳﺪاً ﲝﻴـﺚ ﱂ ﻳﻌـﺪ ﳑﻜﻨـﺎ إﻃـﻼق اﺳـﻢ
اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ «ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻔﻜــﺮي واﻟﺜﻘــﺎﰲ ﰲ دﻳــﺎر اﻟﻌــﺮب واﳌﺴــﻠﻤﲔ ،ﻓــﻼ ﺷــﻚ أﻧﻨــﺎ ﳕــﺮ ﲟﺮﺣﻠــﺔ
ﲢـ ّـﻮل ﺷــﺪﻳﺪة اﳍــﻮل واﻟﻮﻗــﻊ ،واﳌﺨــﺎض ﻃﻮﻳــﻞ ،ﻟــﻴﺲ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻘــﺪﱘ؛ ﺑــﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ا ﻴــﺎر
اﻟﻘــﺪﱘ ،وﻋﺠــﺰ اﳉﺪﻳــﺪ ﻋــﻦ اﻟﺘﺒﻠــﻮر واﻟﺴـﻮاد ،وﻣــﻦ ﻋﻠــﻞ ذﻟــﻚ :ﺿــﻌﻒ اﻟﻨﺨﺒــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻌﺠــﺰ
ـﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﺘﺼــﺎرع وﺗــﺘﻼﺋﻢ أو ﲢــﺎول ذﻟــﻚ ,وﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أﻧﻨــﺎ ﻧﻌــﺎﱐ ﰲ اﺠﻤﻟــﺎل
ﻋــﻦ ﺑﻠــﻮرة ﻣﻔـ َ
اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ اﻷﺧﺮﻳﻦ :اﻻﺧﺘﻼل ،واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻗﱰاح أو ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ.
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ياسر قنصوه

إن ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺧﻼق ﻟﻠﻔﻛر ،وﻣن ﺛم ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﺑـر ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط

اﻟﺧﻼق ﻋن إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣـوﻝ ﻓـﻲ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣﻔﻬـوم ذاﺗـﻪ ،ﻏﻳـر أن ﻫـذﻩ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﻣﺣﺗـوى
اﻟﻣﻔﻬوم ﻗد ﺗﺣﻣﻝ اﻧﺣراﻓﺎً ﻋن ﻓﻬم طﺑﻳﻌﺔ واﻗـﻊ ﻣﻌـﻳن ﻳﺑﺣـث اﻟﻣﻔﻬـوم ﻓـﻲ إدراك ﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ اﻟﻣﻣﻳـزة

ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺷﻣوﻟﻲ ﻟوﺿﻌﻬﺎ ﻣﺣﻝ اﻟﻔﺣص واﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ .وﻫﻛذا ﺗﺗﺑدى اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ:

أوﻻً :ﻣ ــن ﺣﻳ ــث طﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﻣﻔﻬ ــوم ﺑوﺻ ــﻔﻪ ﻣﺗﺣرﻛـ ـﺎً وﻓﻳﺎﺿـ ـﺎً ﻟ ــﻳﻼﺋم اﻟﺗﺣ ــوﻝ اﻟﻣﺳ ــﺗﻣر ﻓ ــﻲ طﺑﻳﻌ ــﺔ
اﻷﺷﻳﺎء.

ﺛﺎﻧﻳـﺎً :اﻻﻧﺣـراف اﻟﻔﻛــري ﻋــن إدراك واﻗــﻊ اﻷﻣــر ،رﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛـرﻳس ﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻣﺣــددة ﻟﺧدﻣــﺔ أﻫــداف

وﻣﺻﺎﻟﺢ أو ﻏﺎﻳﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺑﻠور ﺳؤاﻝ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ :أﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر أم اﻧﺣراﻓﻪ؟

الداللة الفلسفية للمفھوم
ﻳﻘﺻــد ﺑــﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻠﺳــﻔﻳﺎً« :ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺷــﻲء ﻋﻠــﻰ وﺟﻬــﻪ ،وﻣﻧــﻪ ﻣﺷﻛﻠ ــﺔ اﻟﻔﻬ ــم» .1وﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم« :ﻣــﺎ

ﻳﺗﻛون ﻟدى ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛـون ﻗـﺎد اًر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻬـم واﻟﺗﻌﺑﻳـر ﻋﻧـﻪ ﺑﺎﻗﺗـدار ﻟﻐـوى» .2وﻋﺑـر ﺗـﺎرﻳﺦ

اﻟﻔﻛــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ،ﻛــﺎن ﺳــﻘراط أوﻝ ﻓﻳﻠﺳــوف ﻳﻘــوم ﺑــﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــورات اﻟﻣﺣﻳ ـرة )اﻟﺗﺻــور أو
اﻟﻣﻔﻬ ــوم  .(conceptإن اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ ﻓ ــرع ﻣﻌرﻓ ــﻲ ﻳ ــدور ﺣ ــوﻝ اﻟﻣﻔ ــﺎﻫﻳم ﻛ ــﺄﺣرى ﻣ ــن أن ﻳ ــدور ﺣ ــوﻝ
اﻟوﻗــﺎﺋﻊ .ﻓﺎﻟواﻗﻌــﺔ  factﻫــﻲ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻋــن اﻟﻌــﺎﻟم ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﻼﺣظــﺔ  .observationوﻻ

ﺗوﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳــﺔ ﻗرﻳﺑــﺔ ﻣــن ﻛﻠﻣــﺔ ) conceptﻣﻔﻬــوم( ﺳــوى ﻛﻠﻣــﺔ ) Ideaﻓﻛ ـرة( وﻛﻠﻣــﺔ

) notionﺗﺻ ــور( .ﻏﻳ ــر أﻧ ــﻪ ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻬﻝ أن ﻧﺗﺑ ــﻳن ﻣ ــﺎ ﻳﻘﺻ ــدﻩ اﻟﻔﻼﺳ ــﻔﺔ ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻳﺗﺣ ــدﺛون ﻋ ــن
اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ،ﻓﻛــون «ﻛوﻟــوﻣﺑس» ﻫــو ﻣﻛﺗﺷــف أﻣرﻳﻛــﺎ ﻓﻬــذﻩ واﻗﻌــﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ )أو ﻗــﻝ ﻣﻛﺗﺷــﻔﻬﺎ ﻫــو ﻟﻳــف

أرﻳﻛﺳون ،إن ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻗـد وﺻـﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻗﺑﻠـﻪ( .وﻓـﻰ ﻛﻠﺗـﺎ اﻟﺣـﺎﻟﺗﻳن ،إن اﻟواﻗﻌـﺔ ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم
اﻻﻛﺗﺷﺎف .اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗُﻌرف ،أﻣﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻓﺗﻔﻬم ،وأﻧـت ﻻ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ أن ﺗﻔﻬـم واﻗﻌـﺔ أن ﻛوﻟـوﻣﺑس )أو
أرﻳﻛﺳون( ﻫو ﻣﻛﺗﺷف أﻣرﻳﻛﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻔﻬم ﻣﻔﻬوم اﻻﻛﺗﺷﺎف . . .وﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أن ﺗﻌﻳﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟــﺗﻣﻛن اﻟﺗــﺎم ﻣــن اﻟﻣﻔﻬــوم ﺑــدﻻً ﻣــن اﻟــﺗﻣﻛن اﻟﺟزﺋــﻲ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻳن ﻓــﻲ ذﻟــك ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻛــﺄداة

أﺳﺎﺳﻳﺔ.3

ﺗﺑــدو إذن ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﺗوﺿــﻳﺢ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ،وﻣــن ﺛــم ﺗﺷــق اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ طرﻳﻘﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺟزﺋــﻲ
)ﻣﺟﺎﻝ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎﺣـث واﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ اﻷﺧـرى( إﻟـﻰ اﻟﻛﻠـﻰ أو اﻟﺷـﺎﻣﻝ .وﻳﻌـد اﻟﻬـدف اﻟرﺋﻳﺳـﻲ

ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻬم اﻟﺗـﺎمٕ ،وان ظـﻝ ﻫـذا اﻷﻣـر ﺿـرﺑﺎً ﻣـن اﻟﻣﺣـﺎﻝ ،إﻻ أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻔﻳـد ﻋﺑـر
 باحث من مصر .
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ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿطراب أو اﻟﺗﺷوﻳش إﻟﻰ اﻟوﺿوح ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺷـﻣوﻟﻲ وﻋﻣﻳـق.
وﻗ ــد أﺑﺎﻧ ــت اﻟﺗﺟرﺑ ــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﺿ ــرورة وﺟ ــود اﻟﻣﻔﻬ ــوم ،وﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺣ ــﻲ ﻧﻔﺳ ــﻪ ،ﺟ ــﺎء أﻓﻼط ــون

ﻟﻳؤﺳس ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻧﻘﺻـدﻩ ﺑـﺎﻟﻣﻔﻬوم؟ إذ إن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ طرﺣﻬـﺎ ﺳـﻘراط ﻣـن ﻋﻳﻧـﺔ ﻣـﺎ اﻟﻔﺿـﻳﻠﺔ؟
ﻣﺎ اﻟﻌداﻟﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺧﻳر؟ ﻣﺎ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون  . . .ﻛﺎﻧت ﺗﻣرﻳﻧﺎ أوﻟﻳﺎً ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم ﻣـن ﺧـﻼﻝ

اﻟﺑرﻫﻧــﺔ اﻟﺟدﻟﻳــﺔ  Dialectical argumentاﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻠزم ﺗﻘــدﻳم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺻــورات ﻋــن

اﻟﻌداﻟــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ،ﻟﻳــﺗم اﻟﻌﺛــور ﻣــن ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻔﻬــوم اﻷﻛﺛــر ﺷــﻣوﻟﻳﺔ ،وﻟــذا ﻳﺗطﻠــب
اﻷﻣــر ﺗﻘــدﻳم وﺟﻬــﺎت ﻧظــر ﺧﺎﺻــﺔ ﺣــوﻝ ﻛــﻝ ﺗﺻــور ﻳؤﻛــد أﺳــﺑﺎﺑﻪ ﻓــﻲ رﻓــض ﺻــﺣﺔ اﻟﺗﺻــورات
اﻷﺧــرى ،ﺛــم ﺗوﺿــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺑﺎب ﻣﺣــﻝ اﻻﺧﺗﺑــﺎر أو اﻟﻔﺣــص اﻟﻌﻣﻳــق ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ ﻋــرض أﺳــﺑﺎب
ﺗ ــدﺣض اﻟﺗﺻ ــورات اﻷﺧ ــرى ،وﻫﻛ ــذا ﻳ ــﺗم ﺣﺻ ــر ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺻ ــورات اﻟﻣﻣﻛﻧ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﻌداﻟ ــﺔ ،ﺛ ــم
اﻟﺑﺣث ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻼﺋم ﺑﺷﻣوﻟﻳﺗﻪ ،ﻟﻠﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟدﺣض أو

اﻹﻧﻛﺎر.4

ﻳﻣﻛــن ﻣﻼﺣظــﺔ أن ﻫــذا اﻟﺗﻣـرﻳن اﻟﺳــﻘراطﻰ ﻟﻠﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻔﻬــوم ﻗــد ﻓــﺗﺢ اﻟﺑــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻣﺻـراﻋﻳﻪ،
ووﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺟــدﻝ اﻟﺳــﻘراطﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣــﺎذﻳر ﻋدﻳــدة ،أﻫﻣﻬــﺎ وﺟﻬــﺎن  :أﺣــدﻫﻣﺎ  :إﻧــﻪ ﺣﻳﻧﻣــﺎ ﺗﻛــون ﺑﺻــدد

ﺗﻘ ــدﻳم وﺟﻬ ــﺎت ﻧظ ــر ﻣﺗﻌ ــددة ﻟﻠوﺻ ــوﻝ إﻟ ــﻰ ﺻ ــﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬ ــوم ﻣﻌ ــﻳن ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﺗواﺟﻬﻧ ــﺎ ﻣﺧ ــﺎطرة ﻋ ــدم
اﻟوﺻوﻝ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً إﻟﻰ ﺗﺻور ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ،وﻣن ﺛم ﻳظﻝ اﻷﻣر ﻣﻌﻠﻘﺎً!

اﻟوﺟﻪ اﻷﺧر :إن اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﺳﺎﺋدة ﻗد ﻳﺿﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ وﺿﻊ ﻗـﺎﺋم
ﻓﻲ ﻣﻬب اﻟرﻳﺢ ،إذ إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ أو اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﻔﻬـم ﻗـد ﺗﺳـﺑب ﻗﻠﻘـﺎً وﻣﺧـﺎوف ﺷـﺗﻰ ﻣـن

ﺗﻐﻳر ﻧﻣط اﻟﺣﻳﺎة اﻟذي درج اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر أﻳﺎً ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ .وﻗـد ﻳﻼﺋـم
اﻟﺗﺣــوﻝ ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﺿــرورة اﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺄن «اﻟواﻗــﻊ» ﻟــﻳس وﺿــﻌﺎً اﺳــﺗﺎﺗﻳﻛﻳﺎً )ﺟﺎﻣــداً( ﻳﻘــف ﻋﻠــﻰ

أرض ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺳﻠم ﺑﻬﺎ ،ﺑﻝ ﻳﺣﻣﻝ ﻫذا اﻟواﻗﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑوﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳـﻬم
ﺑﻔﺎﻋﻠﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻐﻳﻳ ــر ﻣﻼﻣ ــﺢ اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر ،وﻣ ــن ﺛ ــم ﻳﺣ ــدث ﺗﺣ ــوﻝ ﻓ ــﻲ إدراك طﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻣـ ـراد

ﺻﻳﺎﻏﺗﻪٕ .واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻐﺎﻣرة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟراﺋدة ﻗد ﺣﺎوﻟت اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﺟزﺋـﻲ اﻟﻣﺑﻌﺛـر واﻟﻣﺗﻌـدد
إﻟــﻰ اﻟﻛﻠــﻰ واﻟﺷــﻣوﻟﻲ أو اﻟﻣطﻠــق ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻣﻐــﺎﻣرة ﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳـﺎً ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣــدﺧﻼً ﻣرﺣﻠﻳــﺎ ﻟﻠﺗﻌــرف

ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎت اﻟﻣﻔﻬوم ،وﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﻳﻣﻛن ﻓﻬم ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ .إﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌرﻓﻲ ﻻ وﺳـﻳﻠﺔ
ﻟﺗﻛرﻳس ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺔ ﻣﺣددة.

ما بعد الحداثة :أزمة التحوالت الفكرية
ﺗﺗﻌدد دﻻﻻت ﻟﻔظ «اﻟﺣدﻳث»  modernوﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرد ﺑﻬﺎ ،إﻻ أن ﻣن اﻟﺷـﺎﺋﻊ

اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ «اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة» أو «ﻣﻌﺎﺻــر»  contemporaryواﻟــذي ﻳﻌﻧــﻰ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ
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أﻛﺛ ـ ــر دﻗ ـ ــﺔ «اﻵن» أو «اﻟﻳ ـ ــوم» وﻟﻛ ـ ــﻲ ﻳﻣﻛ ـ ــن ﺗﻣﻳﻳ ـ ــز «اﻟﺣ ـ ــدﻳث» ﻋ ـ ــن ﻏﻳـ ـ ـرة ﻣ ـ ــن اﻷﻟﻔ ـ ــﺎظ أو

اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻳﺟب ﻗﺻر ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﻌـد ﺳـﻣﺔ

ﺗﻣﻳــز اﻟﺣﺎﺿــر أو اﻟﺣــﺎﻟﻲ أو اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻳ ـرة ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟﻣﺎﺿــﻲ اﻟﺑﻌﻳــد ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﻧﻘــﻳض «ﻗــدﻳم»

«وﺳﻳط».

وﻗــد ظﻬــر ﻟﻔــظ «ﺣداﺛــﺔ»  modernityﻟﻠدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــدر ﻣــن ﻟﻔ ـظ «ﺣــدﻳث» اﻟــداﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻳ ـﺎً

ﻋﻠــﻰ ﻋﺻــر ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ )أو ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷــر( .وﻣــن «اﻟﺣداﺛــﺔ» ﺟــﺎء
ﻣﺻ ــطﻠﺢ أو ﻟﻔ ــظ ﺣ ــداﺛﻰ  .modernistأﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻟﺣـ ــداﺛﺔ  post-modernityﻓ ــﺈن اﻟﺑﺎدﺋ ــﺔ

اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ) postﻣﺎ ﺑﻌد  ( . . .ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋن ﻣﺣﺗـوى «اﻟﺣـدﻳث» أو اﺳـﺗﻣ اررﻳﺗﻪ وﻗـد

ﺗﻌﻧﻰ اﻟﻣزج ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن ﻓﻲ ﺻورة ﺟدﻟﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎﻝ واﻻﺗﺻﺎﻝ )ﺑﻳن اﻟﺣدﻳث أو اﻟﺣداﺛـﺔ ،وﻣـﺎ ﺑﻌـد

اﻟﺣـ ـ ـ ــدﻳث أو ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺑﻌـ ـ ـ ــد اﻟﺣداﺛـ ـ ـ ــﺔ( 5ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﺟـ ـ ـ ــدﻳر ﺑﺎﻟـ ـ ـ ــذﻛر ،إﻳﺿـ ـ ـ ــﺎح ﻣﺻـ ـ ـ ــطﻠﺢ «اﻟﺗﺣـ ـ ـ ــدﻳث»

 modernizationﻛدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺟود ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﻷﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳـﻪ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،أو اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻧﻬﺟـﻲ ﻟﻸﻋﻣـﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﺑﺻـورة واﻋﻳـﺔ – أﺳـﺎس اﻟ أرﺳـﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻳرى «ﻣﺎﻛس ﻓﻳﺑر».6

ﺗﺷﻳر اﻟﻘراءة اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻛم ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺣوﻻت ﻋﺑر رؤى ﻣﺎ ﺑﻌـد
اﻟﺣداﺛــﺔ ،إﻟــﻰ ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺟوﻫرﻳــﺔ وﻫــﻰ أن ﻣﻔﻬــوم أو ﺗﻌرﻳــف ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ ﻧﻔﺳــﻪ ﻳﻌــد أﻣـ اًر ﻳﺳــﺗﺣﻳﻝ
ﺗﺣدﻳدﻩ ﻓـﻼ ﻳﻣﻛـن وﺻـﻔﻬﺎ وﺻـﻔﺎً ﻣﺣﻛﻣـﺎً ﻻ ﻳﻘﺑـﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ .وﻣـن ﺛـم ﺗﻘـود اﺳـﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣدﻳـد ﻟﻣـﺎ ﺑﻌـد

اﻟﺣداﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻼ ﺗﺣدﻳد ،وﻫﻛذا ﻳﻛون ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ» ،وﻫذا ﻛﻠـﻪ

ﻳﺿﻊ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣك اﻟﻧظر واﻻرﺗﻳﺎب ﻓـﻲ آن ﻣﻌـﺎ «ﻓﺎﻫﺗﻣـﺎم ﻣـﺎ ﺑﻌـد

اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ﻫو إزاﻟﺔ ﻛﻝ ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن ﻣـن ﺳـﻣﺎت ﺳـﺎﺋدة ﺗﺷـﻛﻝ طﺎﺑﻌـﺎً ﻟـﻧﻣط ﺣﻳﺎﺗﻧـﺎ ،وأن
ﻛﻝ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ طﺑﻳﻌﻳﺔ وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي واﻟﻧزﻋـﺔ

اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻲ ﺻــورﺗﻬﺎ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ـﺔ ﻫــﻲ ﻛﻳﺎﻧــﺎت «ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ» ﻟــم ﺗوﺟــد ﺑﺻــورة طﺑﻳﻌﻳــﺔ ٕواﻧﻣــﺎ ﺻــﻧﻌت
ﺑﺄﻳدﻳﻧﺎ».7

ﻣن زاوﻳـﺔ ﻓﻛرﻳـﺔ – ﻓﻠﺳـﻔﻳﺔ ﻳﻣﻛـن إدراك رؤﻳـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎرﺿـﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ،

وذﻟك ﻣن ﻣوﻗـف ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ اﻟـراﻓض ﻟﻣﻔﻬـوم «اﻟﻛﻠـﻰ»  .Totalityوﻟﻌـﻝ أﻓﺿـﻝ طرﻳﻘـﺔ ﻟﻔﻬـم

«اﻟﻛﻠــﻰ» ﻫــﻲ ﺗﺄﻣــﻝ اﻟﺗﺿــﺎد اﻟﺛﻧــﺎﺋﻲ  . . binary oppositionﺑــﻳن اﻟــذات ) subjectاﻟــوﻋﻲ

اﻟــذي ﻳــدرك اﻟﻌــﺎﻟم( واﻟﻣوﺿــوع ) objectاﻟظ ـواﻫر اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ اﻟﻣدرﻛــﺔ(  . . .أﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﺣﻳﻝ

ﺗﺻـور ذات ﻣدرﻛـﺔ  a perceiving subjectﻣـﺎ ﻟـم ﻳﻛـن ﻟـدﻳﻧﺎ ﻣﻔﻬـوم ﺷـﻲء ﺧـﺎرج اﻟـذات ،وﻣـن

ﺛــم ﻳﻣﻛــن أن ﺗدرﻛـﻪ .وﺑﺎﻟﻣﺛــﻝ ﻓــﺈن ﻣﻔﻬــوم ﻣوﺿــوع ﻟــﻺدراك ﺳــﻳﻛون ﺧﺎﻟﻳـﺎً ﻣــن اﻟﻣﻌﻧــﻰ دون ﺗﺻــور
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ﻟـذات ﻓﺎﻋﻠـﻪ  active subjectﺑوﺳـﻌﻬﺎ اﻟﻘﻳـﺎم ﺑـﺎﻹدراك .وﻫﻛـذا ﻓـﺈن ﻣﺻـطﻠﺣﻲ اﻟـذات واﻟﻣوﺿـوع

ﻫﻣــﺎ ﻣﺗﺿــﺎدان ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻟﻛــن ﻛــﻝ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻳﺷــﻛﻝ اﻵﺧــر ،وﻳﺟﻌﻠــﻪ ﻣﻣﻛﻧــﺎ ،إﻧﻬﻣــﺎ ﻣﺗــداﺧﻼن ﻓــﻲ

وﺣ ــدة أو ﻛﻠﻳ ــﺔ ﺗﺗﺟ ــﺎوز ﻣﺟﻣ ــوع أﺟزاﺋﻬﻣ ــﺎ .8وﻳﻣﺛ ــﻝ اﻟﻬﺟ ــوم اﻟ ــذي ﺗﺗﺧ ــذﻩ ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻟﺣداﺛ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ

«اﻟﻛﻠــﻰ» ،ﺻــورة ﻟﻠــذات اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌزوﻟــﺔ ﻋــن ﺳــﻳﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ،ﻓﺎﻟــذات اﻟﻌﺎرﻓــﺔ أو
اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﻳدرك اﻟﻌﺎﻟم «أو ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﺎﺋن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗـم اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻣﺎﻛﻳﻧـﺔ رﻏﺑـﺔ ﻧﻬﻣـﺔ insatiable

 desiring machineﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺣﻳواﻧـﺎً ﻣﺣﻛوﻣـﺎً ﺑرﻏﺑـﺎت ﻻﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ  ...وﻟـذا ﻓـﺈن اﻋﺗﻘـﺎد اﻟﻧـﺎس أﻧـﻪ

ﻳﻣﻛن دراﺳﺔ اﻷﺷﻳﺎء واﻷﺣداث ﻛﺄﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻳﻛون ﺑﺻورة اﻧﻌزاﻟﻳﺔ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ

واﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺳـﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗرﺳـﻳﺦ اﻟوﺿـﻊ اﻟـراﻫن إﻟـﻰ اﻷﺑـد .9إن ﻣـﺎ ﺗرﻓﺿـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ ﻫـو ﻓﻛـرة

أن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺗﺣرك ﺻوب ﻏﺎﻳـﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ ،وﻓـﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑـﻝ ﺗطـرح ﻛـون اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﻟـﻳس إﻻ أﺣـداﺛﺎً ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ

ﻻ ﺗﺳــﺗﻬدف ﻏﺎﻳــﺔ أو ﻫــدف ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺷــﻳر «ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ» إﻟــﻰ طﺑﻳﻌــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻓﻛرﻳــﺔ ﺟدﻳــدة
ﺗﺳﺗﺷــﻌرﻫﺎ ﻓــﻲ إﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻼﺣــق ،وﺑﺣﺛﻬــﺎ اﻟــدءوب ﻋــن اﻟﺟدﻳــد واﻟﻣﺧﺗﻠــف ،ﻟﻛﻧــك ﻟــن ﺗﺳــﺗطﻳﻊ أن

ﺗﻣﺳك ﺑزﻣﺎم ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺗﺣـدد ﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ ﺑﺻـورة واﺿـﺣﺔ ،إﻧﻬـﺎ ﻟﻳﺳـت ﺧروﺟـﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺄﻟوف ﻓﺣﺳـب
ﺑــﻝ ﺗﻣﺛــﻝ اﻧﻘﻼﺑـﺎً ﺟــذرﻳﺎً ﻓــﻲ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ،ﺣﻳــث ﺣــﻝ «اﻟﺷــﺎذ» ﻣﺣــﻝ «اﻟﻣــﺄﻟوف»« .إن ﺻــور اﻟﺷــذوذ

ﻋـن اﻟﻣــﺄﻟوف ،واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﺳــﻣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺻـرﻧﺎ ،وﻋﻠــﻰ ﻧﻣــو ﻣﺗﻌﻣــد ،ﺻــﺎرت ﺗﺣــوﻻً ﻓــﻲ اﻷﺷــﻳﺎء
ﺗؤازرﻩ ﻗدرة ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻛﻣـﺎ ﻳﻘـوﻝ ﻛﻳرﻛﺟـﺎرد ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻳﻌﺎب ﻛـﻝ أﻟـوان اﻻﺑﺗﻛـﺎر اﻟﺧـﺎرج

ﻋن اﻟﻣـﺄﻟوف ﻟﻳﺣوﻟـﻪ إﻟـﻰ ﺻـورة ﺗﺟﺳـﻳدﻳﺔ ،ﺗﻣﺛـﻝ ﻧﻣـط ﺣﻳـﺎة ﺟدﻳـد ،ﻣﻧـﺎخ ﻓﻛـرى أو إﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺟدﻳـد،
ﻣداﺧﻝ ﺟدﻳدة ﻟﻠﻣﺷﻬد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .10»...

ﻫﻝ ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ﻣﻔﻬوم «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ» ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷوﻳش اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑـت اﻟﺣـرب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻷوﻟــﻰ؟ ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻣﻔﻬــوم ﺑﺎﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟوﺟودﻳـﺔ ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ؟ «ﻳﻣﻛــن

اﻟﻘــوﻝ ﺑــﺄن ﺳــﻧوات ﻣــﺎ ﺑـﻳن اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺳــﻧوات اﻟﺗــﻲ أﻋﻘﺑــت اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ
ﻛﺎﻧــت ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﻛ ــﻳر اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﻰ )وأﻧﻣــﺎط اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻷﻛﺛــر أﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ

اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑــﻪ( ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻗﺗرﺣﻬــﺎ اﻟﻣﻔﻛ ـرون اﻟﺗﻘــدﻣﻳون ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر وﻛﺗــﺎب ﻧﻬﺎﻳــﺔ

اﻟﻘــرن أواﺋــﻝ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷ ـرﻳن ،وﻻ ﻧﺑــﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﻧــﺎ إن اﻟﺣــرب اﻟطوﻳﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ داﻣــت ﻣــن ﻋــﺎم 1914م
ﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم 1945م اﻧطــوت ﻋﻠــﻰ ﺻ ـراع أﻳــدﻳوﻟوﺟﻲ ﺣــوﻝ ﻣ ازﻳــﺎ ﺗﺷﺧﻳﺻــﺎت اﻟﻣﺎﺿــﻲ واﻟــدﻻﻻت
اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﻓﻲ اﻟﺳﺟﺎﻝ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺣداﺛﺔ ،اﻟذي ﺑﻠـﻎ ذروﺗـﻪ ﻟﻠﻣـرة اﻷوﻟـﻰ ﺧـﻼﻝ اﻟﺳـﻧوات
اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌــﺎم 1914م»
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وﻟﻌــﻝ ﻣــﺎ ﻳﻠﻔ ـت اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻫــو إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﺗوﻟــد «ﻣــﺎ ﺑﻌ ـد

اﻟﺣداﺛﺔ» ﻣن رﺣم ﺗﺷﺧﻳﺻـﺎت اﻟﻣﺎﺿـﻲ وﻣـﺎ ﺗﻣﺛﻠـﻪ ﻣـن دﻻﻻت اﻟﺗﺣـوﻝ إﻟـﻰ اﻟﺣداﺛـﺔ ،وﻳﺣﻳﻠﻧـﺎ ﻫـذا
إﻟــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ ﻓﻛ ـرة وﻋــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﺑﺣرﻛــﺔ اﻟــزﻣن ،ﻣﻬﻣ ـﺎ ﺗ ازﻳــدت ﺳــرﻋﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣرﻛــﺔ ،ﻓــﻲ
4

ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣراك ﻓﻛرى ﻻ ﻳﺳﻌﻪ اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺗﻧظﻳر ﻛﺎﺷف ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣرﻛـﺔ ،وﻻ ﺑﺄﻫـداﻓﻬﺎ أو ﻏﺎﻳﺎﺗﻬـﺎ «ﻟﻛـن

ﺑﻌــد أن ﺗــم إﻗ ـرار اﻟﺣداﺛــﺔ ،ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟــذي أﻋﻘــب اﻟﺣــرب وﻣــﺎ ﺻــﺣﺑﻪ ،ﺑــدا ﻧــوع ﻣــن اﻟﻣواﻓﻘــﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗواطﺋﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﺎداﻣت اﻟﺣداﺛﺔ ﻫـﻲ اﻵن ﻫﻧـﺎ ،ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ

أو اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻼ ﺷــﻲء وراءﻫــﺎ ..أﺻــﺑﺣت اﻟﺣداﺛــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺣطــﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ .وأي ﺷــﻲء ﺑﻌــدﻫﺎ
ﺧﺎرج ﺳﻳﺎق اﻟﺗطور ،إﻧﻪ )ﺑﻌد( وﻻﺑد أن ﻳﻘﺿﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻬدﻩ».12

ﻣ ــن وﺟﻬ ــﺔ ﻧظ ــر ﻣﻐ ــﺎﻳرة ﻳ ــﺄﺗﻲ ﻣﻔﻬوﻣ ــﺎ «ﻣ ــﺎ ﺑﻌـ ـد اﻟﺣداﺛ ــﺔ» – «ﻣ ــﺎ ﺑﻌـ ـد اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﻲ» ﺑوﺻ ــﻔﻳﻬﻣﺎ
ﻣﻔﻬــوﻣﻳن ﻳﻘــودان إﻟــﻰ طــرح ﺗﺳــﺎؤﻻت ﻋــن أﻳــدﻟوﺟﻳﺎت اﻣﺗــدت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر ﺣﺗــﻰ اﻟﻘــرن

اﻟﻌﺷـ ـرﻳن )ﺑ ــدﻻً ﻣ ــن ط ــرح أﻳ ــدﻳوﻟوﺟﻳﺎت ﺟدﻳ ــدة ﺗﻛ ــون ذاﺗﻬ ــﺎ ﻣوﺿ ــﻌﺎً ﻟﻠﺗﺳ ــﺎؤﻝ واﻻﺳ ــﺗﻧﻛﺎر ﻓـ ــﻲ

اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .13وﻣﺎ ﺑﻳن اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋـن اﻟﺣداﺛـﺔ أو اﺳـﺗﻣ اررﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺗﺻـﻝ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣـﺎ ﺑﻌـد
اﻟﺣداﺛﺔ ﺗﺄﺗﻰ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص  :ﻫﻝ ﺗﻌﻧﻰ اﻟﺑﺎدﺋﺔ )ﻣﺎ ﺑﻌد( اﻧﻔﺻﺎﻝ أم ﻫﻲ اﺳـﺗﻣ اررﻳﺔ؟ ﻫـﻝ

ﺗﻣﺛــﻝ ﻓﻛـرة «ﺗﻔﻛﻳــك» ﻣــﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛــﺔ ﻟﻧﺻــوص وأﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺣداﺛــﺔ ﻧﻘــداً أم إﻧﻬــﺎ ﻗـراءة ﺟدﻳــدة ﺗــدﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻸﻣــﺎم؟ ﻻ ﻳﺟﻣــﻊ اﻟﻧﻘــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرﻳــف واﺿــﺢ ﻟﻣﻔﻬــوم ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ )ﻓﻳوﺿــﺢ إﻳﻬــﺎب ﺣﺳــن أن

اﻟظﺎﻫرة ذاﺗﻬﺎ ﻳﺳﻣﻳﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻳﻬﺎ اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر اﻟرﻳﺎدﻳـﺔ ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻳطﻠـق
ﻋﻠﻳﻬﺎ آﺧرون ﻟﻔظ اﻟﺣداﺛﺔ(  ...ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻓﺗرة ﻣـﺎ ﺑﻌﻳﻧﻬـﺎ ﻫـﻲ اﺳـﺗﻣرار واﻧﻔﺻـﺎﻝ ﻓـﻲ آن واﺣـد
– وﻣــن ﺛــم ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ أن ﻧﻧظــر إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺑﻌ ـد اﻟﺣداﺛــﺔ ﺑﻣﻧظــﺎرﻳن ﻣــن ﻫﻣــﺎ ﻣﻧظــﺎ ار اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ

واﻻﺧﺗﻼف ،اﻟوﺣدة واﻟﺗﻣزق ،أو اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ واﻟﺗﻣرد  ...إن ﻟﻔظ «اﻟﻔﺗرة» ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻳس ﺑﻔﺗـرة ﻋﻠـﻰ
اﻹطﻼق ،ﺑـﻝ ﻫـو ﺑﻧﻳـﺔ ﺗﻣﺗـد ﻓـﻲ اﻟـزﻣن وﺗﺗﺷـﻌب ﻓـﻲ ﻟﺣظـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻓﻳـﻪ  ..ﻟﻘـد ﻛوﻧﻧـﺎ ﻧﻣوذﺟـﺎً «ﻟﻣـﺎ
ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ» ﻓــﻲ أذﻫﺎﻧﻧــﺎ ﻓــرض ﻋﻠﻳﻧــﺎ أﻧﻣﺎطــﺎ ﻣﺣــددة ﻣــن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻟﺧﻳــﺎﻝ ،ﺛــم ﺷــرﻋﻧﺎ ﻓــﻲ «إﻋــﺎدة

اﻛﺗﺷــﺎف» أوﺟــﻪ اﻟﺷــﺑﻪ ﺑــﻳن ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ واﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب واﻟﻠﺣظــﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣــن

ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى .14وﻓﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﻋﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ رﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن ﻣﺎﺿـﻲ )ﺣـداﺛﻲ(
اﺳــﺗﻧﻔذ أﻏ ارﺿــﻪ ﻟــدﻳﻧﺎ ،ﺑــﻝ ﺻــﺎر ﻣﻌوﻗــﺎ ،إذ ﻳﻌﺑــر ﻋــن ﻓﺗـرة زﻣﻧﻳــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣﻘﻳــدة ﻣﻛﺎﻧﻳـﺎً ،وﻣــن ﺛــم

ﻳﺟب ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟﻌﺎﻟم ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺣداﺛـﺔ ،وﻣـﺎ

ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن «ﻧزﻋﺔ ﺷﻛﻳﺔ» ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻣﻳﻳز اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣن اﻟزﻳف .

ﻻ ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﺄﺳــﻳس «ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ» أو اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﺟــذورﻫﺎ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ،ﺗﻠــك اﻟﺟــذور اﻟﺗــﻲ أﺛﻣــرت
ﺗﺣ ــوﻻت ﻋﻣﻳﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻲ ،اﻟﻐرﺑ ــﻲ ﺗﺣدﻳـ ـداً ،دون أن ﻧﺗوﻗ ــف ﻣﺗ ــﺄﻣﻠﻳن ﻓﺎﺣﺻ ــﻳن ﻓﻛ ــر

«ﻓرﻳــدرﻳك ﻧﻳﺗﺷــﻪ» ذﻟــك اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻟــذي آﻝ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ ﺗﻘـوﻳض أرﻛــﺎن اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻛﻣــﺎ ﺷــﻳدﻫﺎ اﻟﻔﻛــر
اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﺣــدﻳث .رﻓــض ﻧﻳﺗﺷــﻪ وﺟــود «ذات» أو «ﻓﺎﻋــﻝ» ﻣــﻊ إﻗ ـ اررﻩ ﺑــﺄن «اﻟﻔــﻊ» ﻫــو أﺳــﺎس ﻛــﻝ

ﺷﻲء .ﻓﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﻧذ أﻓﻼطون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ أﺑﺎﻧـت ﻋـن إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ وﺟـود ﻣﺻـدر ﻣطﻠـق
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ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ أو اﻟﻣﻔﻬــوم ،وﻫــذا ﻣﻧﺗﻬــﻰ اﻟزﻳــف ﻟدﻳــﻪ .أﻧﻛــر ﻧﻳﺗﺷــﻪ ﺗﻠــك اﻟطﺎﺋﻔــﺔ ﻣــن «ﺣرﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ» أو

اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﺑﻬﺎ  philosophical laborersﺑرؤﻳﺗﻬم اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ ،أي ﻳﺟﻌﻠـﻪ واﺿـﺣﺎً وﻣﻌﻘـوﻻً
ﻛــﻲ ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌــﻪ ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ أوﻟﺋــك اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟــذﻳن ﻳﻣﺛﻠــون «اﻷرواح اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ اﻟطﻠﻳﻘــﺔ»

واﻟذﻳن ﻳﺗﻣﻝ ﻫدﻓﻬم ﻓﻲ ﺗﺟﺳﻳد ﻗﻳﻣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗﺗﻛﺷف «إرادة اﻟﻘوة».15

إن ﺗﺟﺳﻳد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟﻘﻳﻣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻧﻳﺗﺷﻪ ﻳﻌـود إﻟـﻰ ﺗﺻـورﻩ ﻟﻠﻘـﻳم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳ ارﻫـﺎ ﻧﺎﺑﻌـﺔ

ﻣــن أﺷــﻳﺎء واﻗﻌﻳــﺔ ﻛــﺎﻟﻐراﺋز واﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت أو اﻟﻌواطــف ،وﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋــﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻳــد ﺗﻣﺛــﻝ ﺟــزءاً ﻣــن

ﺣﻳﺎﺗﻧــﺎ ،وﻟــذا ﻓــﺈن اﻟﺑﺷــر ﻓــﻲ ﺗﺻــورﻩ ﻣ ـزﻳﺞ ﻣــن ﻣﻳــوﻝ ودواﻓــﻊ ﻣﺗﺻــﺎرﻋﺔ .وﺑﻣــﺎ أن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺑﺷــر

«ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬم ﺑواﻋث ،أو دواﻓﻊ داﺧﻠﻳﺔ ،وﻟـذا ﻓـﺈن اﻟﻬـدف اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻠوﺟـود ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻔﻼﺳـﻔﺔ
ﻻ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ «داﻓـﻊ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ» ،ﺑـﻝ ﻫﻧـﺎك داﻓـﻊ آﺧـر ﻗـد ﻳﻛـون ﻟـﻪ اﻻﺳـﺗﺣواذ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻳﻠﺳـوف اﻟـذي

ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﻳﺳﻳرﻩ» .16وﻫﻛذا ﻳﻣﻛـن اﻟﻧظـر إﻟـﻰ «اﻟﻣﻔﻬـوم» ﻛـﺄداة
ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﻳﺳــت ﻣﻬﻣﺗﻬــﺎ ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ،ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻫــﻲ «دﻋــم ﻟﻠــذات»

وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ،ﻳــرى «ﻧﻳﺗﺷــﻪ» أن ﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن ﻟــﻳس ﻫــدﻓﺎً ﻣﻌرﻓﻳــﺎ ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻳﺣﻘـق ﻟﻧــﺎ ﺷــﻌو اًر

ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ« ،أﻟﻳﺳت ﻏرﻳزة اﻟﺧوف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗـدﻓﻌﻧﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ؟ إن اﻟﺑﻬﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـدو ﻋﻠـﻰ ﻣـن
ﻳﻛﺗﺳب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،أﻟﻳﺳت اﺑﺗﻬﺎﺟﺎ ﺑﻌودة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن».17

إذا ﻛﺎن ﻧﻳﺗﺷﻪ ﻗد ارﺗﺄى «اﻟﻔﻌﻝ» أﺳﺎس ﻛﻝ ﺷﻲء ﻓﺈن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻗد ﻛﺷﻔت أﺛﻧـﺎء ﻣﻣﺎرﺳـﺔ

«اﻟﻔﻌﻝ» وﺟﻪ «اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة» أو ﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر ،وﺟد اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻔﻌﻠـﻪ أو ﻳﺣـب أو
ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻟــﻪ أن ﻳﻔﻌﻠــﻪ ،وﻓــﻰ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻗﺑوﻟــﻪ ﺻــﺎﻏ اًر ﻟﻔﻌــﻝ ﻻ ﻳﻣﺛـﻝ ﺧﻳـﺎرﻩ أو اﻟﺗوﻗــف ﻋــن اﻟﻔﻌــﻝ

ﻣﺟﺑ اًر )اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة( وﻋﻧدﺋذ ﺗﺻﻳر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻛﺎﻷﺷﻳﺎء ،ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟم ﻳﻌد ﻳﺣﻣﻝ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﻳﻔﻪ ،إذ إﻧﻬـﺎ ﻟـم

ﺗﻌد ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﻝ ﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ ،وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن ﻣـﺎ أﺳـﻔرت ﻋﻧـﻪ «ﺗﺣـوﻻت ﻣـﺎ ﺑﻌـد
اﻟﺣداﺛﺔ» اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺄزﻗﺎً أﻣﺎم اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر.

التحديث :انحرافات المفاھيم المتخيلة

إذا ﻛﺎﻧت «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ» ﻗد ﻗدﻣت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺷـﻌﺎر ﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﻔﻛرﻳـﺔ اﻟﻛﺑـرى ،ﻣـن وﺟﻬـﺔ

ﻧظر ﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ أﺧرى ُﻋدت ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ،وﻣـن اﻟـوﺟﻬﺗﻳن ﺟـرت ﻛـﻝ ﻣﻌﺎرﻛﻬـﺎ
اﻟﻔﻛرﻳﺔ ظـﺎﻓرة ﻛﺎﻧـت أم ﺧﺎﺳـرة ﻋﻠـﻰ أرض اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ .وﻋﻧـدﻣﺎ ﻧﺗﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ
ﻣن زاوﻳﺔ «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ» ﻓﺈن ﻟﻐﺗﻧﺎ ﻫﻲ «ﻏرﺑﻳﺔ» ﺧﺎﻟﺻـﺔ ﺗﺗﺷـﻛﻝ ﻣﻔرداﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ طـراز أوروﺑـﻲ

أو أﻣرﻳﻛﻲ ،أي إﻧﻬﺎ ﻣﺣددة زﻣﻧﻳﺎً وﻣﻛﺎﻧﻳﺎً ،أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻛﺎﻧت وﻣﺎزاﻟت ،إﻳﺿﺎﺣﺎً ﻟﻠﻧﺳـق اﻟﻐرﺑـﻲ

وﺣــدﻩٕ ،وان ﺗﺳ ـرﺑت ﻣﺻــطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘوﻻﺗﻬــﺎ – ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺷــﺄن داﺋﻣ ـﺎً – ﻋﺑــر ﺗرﺟﻣــﺎت إﻟــﻰ ﻟﻐﺗﻧــﺎ،
ﻓﺑدت ﺗﻌرﻳﺑﺎً ﺷﺎﺣﺑﺎً ﻳﺗﺧﻠﻝ ﻗﺳﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ ،وﺗﻠوﻛﻬﺎ اﻷﻓواﻩ ﺑﻠﻐﺎت أﺟﻧﺑﻳﺔ أو ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌرﺑﺔ ،ﻛـﻝ
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وﻓق ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ .ﻟﻛن اﻟﻣﻬـم ﻫـو أن ﻣـﺎ وﺻـﻝ إﻟﻳﻧـﺎ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻛﺷـف ﻋـن طﺑﻳﻌـﺔ ﺣـراك ﻓﻛـرى ﻣﺣﺗـدم
ﻓﻲ ﺟداﻟﻪ ﻟدى اﻵﺧـر )اﻟﻐرﺑـﻲ( اﻟـذي ﻳﺑﺳـط ﺿـﻣن ﻣـﺎ ﻳﺑﺳـط ﻧﻔـوذﻩ اﻟﻔﻛـري .أﻣـﺎ «اﻟﺗﺣـدﻳث» ﻓﻠـن
ﺗﺟــد ﻟــﻪ ﺗﻌرﻳﻔـﺎً ﻓــﻲ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺎن ،ﻟﻛﻧــﻪ ﻛــﺎن وﻣــﺎزاﻝ ﻳطــرح ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ أﺳــﺋﻠﺔ آﻧﻳــﺔ

«ﺗﺗﺟـﺎوز أطرﻫـﺎ اﻟﻣﺣــددة زﻣﻧﻳـﺎً وﻣﻛﺎﻧﻳـﺎً إﻟـﻰ ﻣــﺎ ﻫـو ﻋـﺎﻟﻣﻲ أو اﻟﺑﺣــث ﻓـﻲ طرﻳﻘــﺔ ﻋﻣـﻝ «اﻷﻧﺳــﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ» وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻬﻣﻧــﺎ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﻳــر ،إذ ﻳﺿــﻌﻧﺎ ﺑوﺻــﻔﻧﺎ ﺟــزء ﻣــن ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟم ﻋﻠــﻰ ﺧرﻳطــﺔ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﺟرﻓﻧﺎ ﺳﻳﻝ اﻧﺣراﻓﺎﺗﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺔ .

ﻗﺑﻝ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌرﻳف «اﻟﺗﺣدﻳث» ،ﻳﻣﻛن إﻳﺿﺎح ﻣـﺎ اﻟـذي ﻳﻌﻧﻳـﻪ «اﻟﻧﺳـق اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ» أو ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم
اﻟﻣﺗﺧﻳﻝ اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﺻورة ﻋﻣﻠﻳـﺎت «اﻟﻌوﻟﻣـﺔ» اﻵن ،إﻧـﻪ ﻳﺷـﻣﻝ وﺟـود أﻧﻣـﺎط ﻣؤﺳﺳـﻳﺔ ذات ﺻـﻔﺔ

ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣدﻳــد اﻟﻬوﻳــﺔ وﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور ﻋــﺎﻟﻣﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ طﻣــس

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﺳق «اﻟﻘﺑﻠﻲ» ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد أو اﻟﺗﺟﺎرة ،وﻳﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ إﺑـراز ﻗ ارﺻـﻧﺔ

وﺳﻣﺎﺳ ـرة ﻣــدرﺑﻳن ﻓــﻲ إطــﺎر ﻣــن اﻟﺗﻌددﻳــﺔ أو ﺗﻔﺗﻳــت ﻟﺳــﻳﺎدة اﻟدوﻟــﺔ ﻫــذا ﻣــﺎ ﻳﻛﺷــف ﻋﻧــﻪ «اﻟﻧﺳــق
اﻟﻘﺑﻠﻲ» .ﻓﺎﻟﻘﺑﻠﻳـﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﺻـﺎ ار ﻣﺣـور اﻟﺟـذب ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻧﺎ وﻛـﻝ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻳﻘـدم ﻧﻔﺳـﻪ ﺑوﺻـﻔﻪ ﺧـﺎﺗم

اﻟﺑﺷر أو ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﺗﻌﺑﻳر «ﻓراﻧﺳـﻳس ﻧوﻛوﻳﺎﻣـﺎ» ووﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺑـدأ اﻟﺻـراع اﻟﺣﺗﻣـﻲ أو ﺑﺗﻌﺑﻳـر أﻛﺛـر

اﺗﺳـ ــﺎﻋﺎ ورواﺣ ـ ــﺎ «ﺻـ ــدام اﻟﺣﺿـ ــﺎرات» ﻛﻣـ ــﺎ دﺷـ ــﻧﻪ «ﺻـ ــﻣوﺋﻳﻝ ﻫﻧﺗﻧﺟﺗـ ــون»ٕ .واذا ﻛـ ــﺎن «اﻟﻧﺳـ ــق
اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻲ» أو اﻟﻌوﻟﻣ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﻧﻘ ــﻳض اﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ أو اﻟﻘﺑﻠﻳ ــﺔ ،ﻓﻌ ــﺎﻟم ﻣﻛدوﻧﺎﻟ ــد أو اﻟﻌوﻟﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻ ــورﺗﻬﺎ

اﻟﺗﺟﺎﻧﺳ ــﻳﺔ ﻳﻘ ــف ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ «ﻋ ــﺎﻟم اﻟﺟﻬ ــﺎد» اﻟﻘ ــﺎﺋم ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺣﻠﻳ ــﺔ  :اﻟﺗﻔﺗﻳ ــت» « .وﻫﻧ ــﺎ ﻻ ﺗوﺟ ــد
ﻣﻔـﺎﻫﻳم ﺗﺣــدد ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺣﻠــﻰ ،وﻣـﺎ ﻫــو إﻗﻠﻳﻣــﻲ ..إﻧﻬــﺎ ﺣﺗﻣﻳــﺔ ﺗﻣـﺎﻫﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﻓــﻲ ﻣﻔﻬــوم واﺣــد

«دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ» « /ﻏرﺑﻲ» ﺗﺣددﻩ ﺣﺗﻣﻳﺎت أرﺑﻊ  :ﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﺳوق ،وﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد وﺣﺗﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ».18

ﻟــم ﻳﺳــﺑق «اﻟﺗﺣــدﻳث» اﻟﻌوﻟﻣــﺔ واﻗﻌﻳ ـﺎً ﻟﻛﻧــﻪ ﻣﻬــد ﻣﻧــذ اﻟﺳــﺗﻳﻧﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷ ـرﻳن ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻧﺳــق
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  . .ﻛﻳف؟ ﻳوﺿﺢ «ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون» ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣدﻳث ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 – 1اﻟﺗﺣدﻳث ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺛورﻳﺔ  : a revolutionary processﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟﺗﺑﺎﻳﻧﺎت
ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﻳث واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﻳدي.

 – 2اﻟﺗﺣــدﻳث ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻣﻌﻘــدة  a complex processﺗﺗطﻠــب ﺗﻐﻳﻳ ـرات ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﺟواﻧــب
اﻟﻔﻛر واﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

 - 3اﻟﺗﺣــدﻳث ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻧﺳــﻘﻳﺔ  a systemic processأي أن اﻟﺗﻐﻳـرات ﻓــﻲ ﻋﺎﻣــﻝ واﺣــد ﻣرﺗﺑطــﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى.

 – 4اﻟﺗﺣـدﻳث ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻋوﻟﻣﻳـﺔ  ،a global processﻧﺷـﺄت ﻓــﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷـر واﻟﺳــﺎدس
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ﻋﺷر ﻓﻲ أورﺑﺎ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت اﻵن ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم .

 – 5اﻟﺗﺣ ــدﻳث ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﻣطوﻟ ــﺔ  : a lengthy processإن إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐﻳـ ـرات اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬ ــﺎ
اﻟﺗﺣدﻳث ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﻗت ﻓﻘط .

 – 6اﻟﺗﺣـدﻳث ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻣﺗدرﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻣ ارﺣـﻝ  : a phased processﻳﻣﻛـن اﻟﺗﻣﻳﻳـز ﺑـﻳن اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺑﻳن أطوار اﻟﺗﺣدﻳث اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ .

 - 7اﻟﺗﺣــدﻳث ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺟــﺎﻧس  : a homogenizing processﻳﺳــﺗﻠزم اﻟﺗﺣــدﻳث اﻟﺗﺣــرك ﻧﺣــو
اﻻﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟﻣﺗﺑ ــﺎدﻝ ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺎت اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺎً ،وﺑﺎﺗﺟ ــﺎﻩ أﻗﺻ ــﻰ درﺟ ــﺎت اﻻﻧ ــدﻣﺎج ﺑ ــﻳن

اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ دوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ.

 – 8اﻟﺗﺣـدﻳث ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻻ ﻳﻣﻛـن ﻋﻛﺳـﻬﺎ  an irreversible processأن ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎ ﻗـد وﺻـﻝ إﻟـﻰ
ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﺗﺣﺿر واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻓﻲ ﻋﻘد واﺣد ﻟـن ﻳﻧﺣـدر ﻋﻣﻠﻳـﺎً إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوﻳﺎت أدﻧـﻰ

ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻳﻠﻳﻪ.

 – 9اﻟﺗﺣـدﻳث ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﻘدﻣﻳـﺔ  a progressive processإن اﻟﺗﺣـدﻳث ﻳـدﻋم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟﺑﻌﻳـد
ﺳﻌﺎدة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺣﺿﺎري وﻣﻌﻧوي وﻣﺎدي.19

إن اﻟﺻورة اﻟﻣﺗﺧﻳﻠﺔ ﻟﻣﻔﻬوم «اﻟﺗﺣدﻳث» ﺑﻌﻳداً ﻋـن ﺳـﻳﺎﻗﻪ «اﻟﻐرﺑـﻲ» اﻟـذي ﻧﺷـﺄ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ،وﻗرﻳﺑـﺎً
ﻣــن ﺳــﻳﺎﻗﻪ «اﻟﻼﻏرﺑ ـﻲ» ﻳﻛﺷــف ﻋــن ﻋﻣﻠﻳــﺔ «ﺗﻬﺟــﻳن» ﺗﺑــدو واﺳــﻌﺔ اﻟﻧطــﺎق ﻣــن ﺣﻳــث اﻧﺗﺷــﺎرﻫﺎ،

ﺣﻳ ــث ﺗﺧ ــﺗﻠط ﻓﻳﻬ ــﺎ أﻧﻣ ــﺎط ﺛﻘﺎﻓﻳ ــﺔ وﻣﻌ ــﺎﻧﻲ وأﻟﻔ ــﺎظ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻣ ــن ﻣﺻ ــﺎدر ﻣﺗﻌ ــددة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗوى

اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ واﻟ ـواﻗﻌﻲ .إن اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﺗؤﺳ ـس ﻟﻣﻧظوﻣــﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ واﺣــدة

ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﺗﺷﻛﻝ ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬـﺎ اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋـن وﺟودﻫـﺎ .وﻳﻣﻛـن ﻗـراءة ﻋﻣﻠﻳـﺔ
«اﻟﺗﺣــدﻳث» ﻛﻣــﺎ أوردﻫــﺎ «ﻫﻧﺗﻧﺟﺗــون» ﻟﻧﺗﺑــﻳن إﻟــﻰ أي ﺣــد أﻓــرزت ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﺧﻳﻠــﺔ أو

اﻟﻣﺻطﻧﻌﻪ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن واﻗﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﻌﺎﺻر ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن «ﻓﺳﻳﻔﺳﺎء» ﺗﺧﺗﻠط ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻣﻼﻣـﺢ
واﻷﻟـوان واﻷﺷــﻛﺎﻝ أو ﻣــﺎ ﻳﻣﻛـن ﺗﺳــﻣﻳﺗﻪ «ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻔوﺿــﻰ أو ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــدوﻳن ﻋــدد ﻻﻳﻣﻛــن ﺣﺻـرﻩ ﻣــن
اﻟﺗـوارﻳﺦ اﻟﺧﺎﺻــﺔ»
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وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻌــرف «اﻟﺗﺣــدﻳث» ﺑﺄﻧــﻪ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺛورﻳــﺔ أي ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﻐﻳــر ﺟــذري ،ﻓــﺈن

اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺗؤدى إﻟﻰ «ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟـﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﻳـدي .وﻣـن ﺷـﺄن
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت أن ﺗ ــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ ــﻳم اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ ﻟﻠﻌﻣ ــﻝ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﻐﻳ ــر ﺑﺳ ــرﻋﺔ .ﻓﻣﻬ ــن ﻛﺛﻳـ ـرة

ﺗﺧﺗﻔﻲ ،وﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف ﺗﺻﺑﺢ أﻗﻝ أﻣﻧﺎً .وﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو اﻵن أﻗﻝ ﺛﺑﺎﺗﺎً ﻣﻣـﺎ ﻛـﺎن

ﻋﻠﻳــﻪ ﻣﻧــذ اﻟﺛــورة اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ وﻣــﺎ ﺗﻔﻌﻠــﻪ اﻷﺳ ـواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻫــو ﻧﻘــﻝ ﻋــدم اﻻﺳــﺗﻘرار ﻫــذا إﻟــﻰ ﻛــﻝ
اﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ،وﻫــﻰ إذ ﺗﻔﻌــﻝ ذﻟــك ﺗﺻــﻐﻰ طــﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺟدﻳــدة ﻻﻧﻌــدام اﻷﻣــن

اﻻﻗﺗﺻﺎدى».21
8

وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷـﺎر إﻟـﻰ اﻟﺗﺣـدﻳث ﺑوﺻـﻔﻪ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﻣﻌﻘـدة ﺗﺗـداﺧﻝ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻧﺎﺻـر ،ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ

اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗطرح إﻣﻛﺎﻧﻳﺔة اﻟﻣـرء ﻓـﻲ أن ﻳﺣـﺎوﻝ اﺗﺧـﺎذ ﺳـﺑﻳﻝ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣـن اﻟﺗﻐﻳﻳـر ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻔﻛـر

واﻟﺳــﻠوك ،ﻳﻣﻛﻧــﻪ أن ﻳﺗﺣــرك ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻔوﺿــﻰ أو اﻟﺣرﻳــﺔ ﻛﺎﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ .وﻳﻣﻛﻧــﻪ أن ﻳﺟــﺎدﻝ ﺑﺄﻧــﻪ
اﻟــﻧﻣط اﻟوﺣﻳــد ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ – أي اﻟــﻧﻣط اﻟوﺣﻳــد ﻟﻠﺗوﻛﻳــد اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟــذي ﻟــﻪ ﻗﻳﻣــﺔ – ﻫــو ﻧﻣــط

 ،Franc- tireurﻧﻣـط اﻟﻔـرد ﺿـد اﻟﻛﺗﻠـﺔ )ﻛـﻝ اﻟﻛﺗـﻝ ،أي ﻛﺗﻠـﺔ(ٕ 22واذا ﻛـﺎن اﻟﺗﺣـدﻳث ﻳﻌﻧـﻰ ﺗﻣﻳـزﻩ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك ،أي ﻓﻬم اﻟﺑﺷر ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣدﻳث وﻣﻧطﻘﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺳﻔر ﻋﻧﻪ اﻟﺗﺣدﻳث
ﻣن ﻋوﻟﻣﺔ أي دﻣﺞ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف ﻓﻲ «ﻣرﻛـز» «ﻳﻣﺛـﻝ ﺻـورة ﻟـرد ﻓﻌـﻝ ﻣﺎﺛـﻝ ﻓـﻲ
ﻣﻔﻬــوم ﻣﺗﺧﻳــﻝ» ﻳــدﻋﻰ «إﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟــوطن» ﻓــﻲ ظــﻝ إﻟﺣــﺎح ﻟﻔﻛ ـرة ﻣﺳــﻳطرة ﻋــن ﻓﻘــدان اﻟﺟــذور،

واﻟﺣﻧــﻳن إﻟــﻰ ﻋﺻــر ﻛﺎﻧــت اﻟﻧــﺎس ﻓﻳــﻪ ﺗﻌــﻳش ﺣﻳــﺎة آﻣﻧـﺔ وﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ

23

وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻛﺷــف «اﻟﺗﺣــدﻳث»

ﻋــن وﺟﻬﺗــﻪ اﻟﻌوﻟﻣﻳــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺑــدأت ﻓــﻲ أورﺑــﺎ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋﺻــر اﻟﻧﻬﺿــﺔ )اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر(
وﺻﺎر ﻳﻐزو اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن «اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ» ﻻ ﻳﺷـﺑﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت ﺣﻳـﺔ وﻻ ﺗﻧﺷـﺄ

ﻋﻧــﻪ ﻫوﻳــﺔ  . . .ﻓوﺣــدة اﻟﺑﺷــر ﻟــﻳس ﻟﻬــﺎ «ذاﻛـرة ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ» ﻓﺧﺑراﺗﻧــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎر
واﻟﺣروب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻻ ﺗذﻛرﻧﺎ إﻻ ﺑﺻراﻋﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.24

إذا ﻧظرﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺣ ــدﻳث ﺑوﺻ ــﻔﻪ ﻣﺗ ــدرﺟﺎً ﻋﺑ ــر ﻣ ارﺣ ــﻝ« ،ﻓ ــﺈن ﻋ ــودة ظﻬ ــور اﻟﻧ ازﻋ ــﺎت اﻟﻌرﻗﻳ ــﺔ،

واﻟﻣطﺎﻟــب اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ ،واﻟــدﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻗــوى ﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــرب واﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ،إﻧﻣــﺎ ﺗﺳــﺧر ﻣــن أي
دﺑﻠوﻣﺎﺳـ ــﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ أﻓﻛ ـ ـﺎر اﻟﺗﻧـ ــوﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳـ ــﺎن اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدىٕ ،واﻣﻛﺎﻧﻳـ ــﺔ ﻗﻳـ ــﺎم ﺣﺿـ ــﺎرة

ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ»ٕ .25واذا ﻛﺎن اﻟﺗﺣدﻳث ﻳﺗﺳـم ﺑﺎﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘـدﻣﻲ اﻟـذي ﻳﻬـدف إﻟـﻰ اﻟﺗﺣﺳـﻳن واﻟﺗطـوﻳر ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ
ﺳــﻌﺎدة اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﺷــﻘﻳﻬﺎ اﻟﻣــﺎدي واﻟﻣﻌﻧــوي ،ﻓــﺈن اﻟﺻــورة اﻟﺗﻘدﻣﻳــﺔ ﻳــﺗم اﺧﺗزاﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻣــط واﺣــد ﻣــن
اﻟﺗﻘـدم ،أﻻ وﻫـو «اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ» وﻳــدﻓﻌﻧﺎ ﻫـذا اﻟﺗﺻــور إﻟـﻰ اﻟﻌــودة ﻟﻠـوراء ،إﻟــﻰ ﻧﻳﺗﺷـﻪ أﺣــد
ﻣﻘرطﻳـﺔ» أو اﻟﺗﺣـوﻝ
اﻟرواد اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﺗﻳﺎر «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛـﺔ» ﻓـﻲ ﻧظرﺗـﻪ إﻟـﻰ «اﻟدﻳ ا
إﻟﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ إذ ﻳﻘوﻝ « :إن اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ  Democratizationﻓﻲ أورﺑـﺎ ﺳﻳﻔﺿـﻰ
إﻟﻰ ﻧﻣط ﻣن اﻟﺑﺷر ﺟﺎﻫز ﻟﻠﻌﺑودﻳﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣوﻳﻪ اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻣـن ﺗﻠطـف  . .إذ ﺗﺟـد أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻻت

ﻓردﻳﺔ ﻳﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘوى أﻗوى ،وأﻛﺛر ﺛراء ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣﺿﻰ وﻣـﺎ ﻳﻌﻧﻳـﻪ اﻟﻘـوﻝ
ﺑﺄن اﻟﺗﺣوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻫو – ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ – وﺑدون ﻗﺻد – ﻣﺷروع ﻹﻧﺗـﺎج اﻟطﻐـﺎة
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﻛﺛر روﺣﺎﻧﻳﺔ».26

وﻳﻘودﻧ ــﺎ «اﻟﺗﺣ ــوﻝ إﻟ ــﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ» ﺑ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌ ــوﻟﻣﻲ إﻟ ــﻰ ﺗﻛـ ـرﻳس ﻧﻣ ــط اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ــﺔ
ﻛﻣﻧﺗﺻــر وﺣﻳــد ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻝ ﻫزﻳﻣــﺔ اﻟﺷــﻳوﻋﻳﺔ واﻟﻔﺎﺷــﻳﺔ ،ﻟﺗﻌــﺎود اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﺳــﻳرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺗــﺎد

ﻛﺿ ــﺎﻣن أﺧﻳ ــر ﻟﺣﻳ ــﺎة إﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ آﻣﻧ ــﺔ وﻫﻛ ــذا ﻳﺗﺣ ــوﻝ اﻷﻣ ــر إﻟ ــﻰ وﺟﻬ ــﺔ ﻧظ ــر ﺗ ــرى «أن اﻟﻧﺿ ــﺎﻝ
9

اﻷﻳ ــدﻳوﻟوﺟﻲ اﻟ ــذي ﻳ ــدﻋﻰ ﺟﺳ ــﺎرﺗﻪ وﺷ ــﺟﺎﻋﺗﻪ وﻣﺛﺎﻟﻳﺗ ــﻪ إﻟ ــﻰ أﻗﺻ ــﻰ ﺣ ــد ،ﺳ ــﻳﺗم اﺳ ــﺗﺑداﻟﻪ ﺑ ــﺎﻟﺗﻘﻳﻳم

اﻹﻗﺗﺻﺎدى ،ﻓﺎﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺔ ،واﻻﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت أو اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ اﻟﺑﻳﺋﻳـﺔٕ ،واﺷـﺑﺎع

ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌﻘــدة ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ  Post - historicalﻟــن ﺗﻛــون ﻓﻧﻳــﺔ وﻻ
ﻓﻠﺳ ــﻔﻳﺔ ،إﻧﻬ ــﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻌ ــرض اﻟ ــداﺋم ﻟﻠ ــروح اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ .27إن اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة ﻟﻠﻔﻛ ــر اﻟﻐرﺑ ــﻲ،
واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻫﻲ أزﻣﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﺗﻠـوح ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـطﺢ ﺑوﺻـﻔﻬﺎ أزﻣـﺎت ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ
واﻗﺗﺻـ ــﺎدﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬـ ــﺎ ﺗﺧﺑـ ــﻰء ﺟـ ــذورﻫﺎ ،إﺷـ ــﻛﺎﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓـ ــﻲ إطـ ــﺎر ﻣـ ــن اﻟﺗﻌددﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻌﻘﻳـ ــد واﻟﺗﺣـ ــوﻻت

واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت.
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البعد المنطقي في النظر العلمي بين الشاطبي وابن خلدون:
مقاربة معرفية منھجية



الحسان شھيد

أوال :مالحظ أولية
الملحظ األول:
لقد شكلت «صدمة» المنطق بالنس بة للفك ر اإلس المي من د بدايات ه األول ى -وخاص ة م ع الترجم ة
الشھيرة على عھد الخليفة المأمون -منعطفا قويا عب ر تاريخ ه الحاف ل بالت داخل العلم ي ،والتث اقف
المعرفي المشھود بين الثقافة اإلسالمية وبين الثقافات األخرى ،فاستوجب ذل ك ت أثيرا عميق ا عل ى
مستوى المباحث الموضوعية وعلى صعيد اآلليات المنھجية ،ثم على سبيل األبعاد الغائية.
الملحظ الثاني:
إن من أھم تداعيات «الص دمة» المنطقي ة ذل ك الت وھج الفك ري والفلس في والث ورة المعرفي ة الت ي
عرفتھ ا الحض ارة اإلس المية بش تى مجاالتھ ا ،س واء ف ي جوانبھ ا العملي ة التطبيقي ة ،أم جوانبھ ا
العلمي ة النظري ة ،ف األول تمث ل ف ي إيحاءات ه الحض ارية العمراني ة ،والث اني تش خص ف ي بيئات ه
الثقافية المعرفية.
الملحظ الثالث:
إن أغلب العلماء النظار الذين أنجب تھم الحض ارة اإلس المية -إن ل م أق ل :كلھ م -لھ م نص يب واف ر
وحظ غير يسير من المعرفة المنطقية ،إما من حيث دراستھا وتعلمھا ،وإم ا م ن حي ث اس تثمارھا
وتوظيفھا في كتاباتھم ،وب الرجوع إل ى س يرھم العلمي ة يتض ح ذل ك بج الء ،ولع ل الش اطبي واب ن
خلدون ليسا باستثناءين م ن ھ ذا الحك م ،وليس ا خصوص ا م ن ھ ذا العم وم؛ ف األول كتابات ه مفعم ة
بالروح المنطقية وخاصة )الموافقات( ،والثاني ال تخلو مقدمته من أنظار منطقية وفلسفية.
الملحظ الرابع:
يُع ّد كتابا )الموافقات في أصول الشريعة( و)المقدمة( من أنفس الكتب الت ي أرخ ت للثقاف ة العلمي ة
اإلسالمية ،في علم أصول الشريعة وعلم أصول التاريخ العمراني؛ إذ يعرفھما المبتدئ ف ي طل ب
العل م المخص وص والمجتھ د ف ي أص وله ،ب النظر إل ى األس لوب المعتم د ف ي الكتاب ة ،والط رق
المس لوكة ف ي النظ ر ،والغاي ات المقص ودة ف ي الدراس ة ،فھ ل لعل م المنط ق والفلس فة نص يب ف ي
حيازة تلك النفاسة المكتسبة؟.

ثانيا :مفھوم المنطق عند الشاطبي وابن خلدون
نادرة ھي المواضع التي خصصھا كل من الشاطبي واب ن خل دون للك الم ف ي عل م المنط ق ،وھ ي
مواضع متناثرة ومبثوثة في تآليفھما :الموافقات واالعتصام وكذا المقدمة ،إال أن م ا يم ايز بينھم ا
ھ و أن اب ن خل دون أف رد عل م المنط ق بفص ل خ اص عل ى قلت ه واختص اره الش ديد ،وھ و الفص ل
السابع عشر من الجزء المخص ص للعل وم وأص نافھا م ن كت اب المقدم ة ،حي ث طرقھ ا ب التعريف
 أكاديمي من المغرب .
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والبيان ،كما منح رديفته الفلسفة فصال آخر ،كما ذك ر معاص ره اب ن الخطي ب ف ي كتاب ه اإلحاط ة
كالما يدل على عنايته بعلم المنطق دراس ة وتأليف ا ل م يص لنا من ه ش يء ،فق ال..« :ولخ ص كثي را
من كتب ابن رشد ،وعلق للسلطان أيام نظره في العلوم العقلية تقيي دا مفي دا ف ي المنط ق ،1»..أم ا
معاص ره الش اطبي ف اكتفى بإش ارات قليل ة ،ع رض فيھ ا ذك ر المنط ق إم ا ف ي مع رض ال ردود
والنقود والمقارنات -كما حصل في الفصل األخير من لواحق كتاب االجتھاد من الموافقات -وإم ا
عل ى س بيل االرتب اط واالش تباه ،كم ا نلح ظ ذل ك ف ي محاورات ه ومحادثات ه ع ن مس ائل التحس ين
والتقبيح والتعليل والمعتزلة.
وبناء عليه ،فليس سھال على متتبع إنتاجات الشاطبي العلمية الظف ُر بتعريف خاص للمنطق ،عل ى
ال رغم م ن حض ور الق ول المنطق ي والمتابع ة العقلي ة عن ده ،فيم ا تش خص غالب ا ف ي ع دد م ن
المفردات المنطقية ،كالعقل والرأي والنظر واالعتبار ،والمقدمات والنتائج والتعليل ،والسبب.
وھذا عكس ابن خلدون الذي يجعل لغالب موضوعاته ح دودا وتع اريف لكلماتھ ا المركزي ة ،كعل م
المنط ق م ثال حينم ا ق ال« :ھ و ق وانين يع رف بھ ا الص حيح م ن الفاس د ف ي الح دود المعرّف ة
للماھيات ،والحجج المفيدة للتصديقات».2
فالمنطق عن ده آلي ات ووس ائل علمي ة يعتم دھا المنطق ي؛ لمعرف ة الص حة والص واب م ن ال بطالن
والخطأ ،سواء في الحدود والتعريفات لماھيات األشياء المجردة «-بأن تجمع تلك الكليات بعض ھا
إل ى بع ض عل ى جھ ة الت أليف لتحص ل ص ورة ف ي ال ذھن كلي ة منطبق ة عل ى أف راد ف ي الخ ارج،
فتك ون تل ك الص ورة الذھني ة مفي دة لمعرف ة ماھي ة تل ك األش خاص» -3أو إلدراك الحج ج واألدل ة
المس تعملة ف ي الدالل ة عل ى ص دق األنب اء« ،ب أن يحك م ب أمر عل ى أم ر ،فيثب ت ل ه ويك ون ذل ك
تص ديقا ،وغايت ه ف ي الحقيق ة راجع ة إل ى التص ور؛ ألن فائ دة ذل ك -إذا حص ل -إنم ا ھ ي معرف ة
حقائق األشباه التي ھي مقتضى العلم».4
وال يع دو عل م المنط ق عن د اب ن خل دون وس يلة لخدم ة العل وم المقص ودة ب التعلم لغاي ات ديني ة
ودنيوية ،يقول« :اعلم أن العلوم المتعارفة بين أھل العمران على صنفين :عل وم مقص ودة بال ذات
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكالم وكالطبيعيات واإللھيات من الفلس فة ،وعل وم
ھي وسيلة آلية لھذه العلوم كالعربية والحساب ،وغيرھما للشرعيات كالمنطق للفلسفة ،وربما كان
آل ة لعل م الك الم وألص ول الفق ه عل ى طريق ة المت أخرين» ،5ف المنطق يبق ى ف ي األخي ر عن د اب ن
خلدون:
 ماھيته :آالت وقوانين ووسائل. فائدته :تمييز الصحة من البطالن ،والصواب من الخطأ. غرضه :معرفة األشياء على حقيقتھا وإدراك الحجج المفيدة المنتجة. غايته :خدمة العلوم المقصودة بالبحث والعلم ،والتي تعود بالنفع والفائدة على اإلنسان في الدنياواآلخرة.
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لك ن الس ؤال ال ذي يحض ر بق وة بع د ھ ذا الج رد ھ و :ھ ل ھ ذا الفق ر الب ادي عل ى كتاب ات اإلم ام
والعالمة في العناية بالمنطق وأبعاده له دالالت محصورة قراءتھا ف ي مواق ف معادي ة من ه ،أم أن
األمر له اعتبار مغاير؟.

ثالثا :موقف اإلمام والعالّمة من المنطق

أ -موقف الشاطبي من المنطق
يمك ن الق ول :إن العق ل ھ و األداة القطبي ة ف ي االش تغال عل ى المنط ق ,ل ذلك ف إن ع ادة م ا ي ذكره
األصوليون ترميزا إلى الرأي واالجتھاد بالقصد األصلي ،وإلى المنطق وفلس فته بالقص د التبع ي،
ويقوم النظر في علم المنطق عند أبي إسحاق على قاع دة منھجي ة أوردھ ا ف ي ب دايات الموافق ات،
كما بث معناھا غير مرة في كتاباته ،وھذه القاع دة ھ ي« :إذا تعاض د النق ل والعق ل عل ى المس ائل
الشرعية ،فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ،ويتأخر العقل فيكون تابع ا ،ف ال يس رح العق ل
في مجال النظر إال بقدر ما يسرحه النقل».6
وھ ذا ال نص -عل ى وجازت ه -يلخ ص بعم ق موق ف اإلم ام الش اطبي م ن االعتب ارات العقلي ة
والمنطقي ة ف ي المباح ث الش رعية والعل وم النقلي ة عام ة ،وھ ذا م ا يفس ر ق ول ال دكتور أحم د
الريس وني في ه :إن ه مت أثر ب النظرة األش عرية 7ف ي ھ ذه المس ألة ،وبالخص وص إدراك المص الح
اإلنسانية بإعمال النظر العقلي ،أو ما اصطلح عليھا في علم الكالم بمسألة التحسين والتقبيح.
لك ن ھ ذا األم ر ال يعنين ا فيم ا نح ن في ه ،إال م ن حي ث الجان ب المنھج ي ال ذي ي دلنا عل ى موق ف
الشاطبي من استثمار القواعد المنھجية ،واألس س المنطقي ة ف ي بي ان الخط اب الش رعي وتفس يره،
بقصد إدراك الكليات واألصول الشرعية فيه.
ولعل المطلع على النظر الثاني من كتاب لواحق االجتھاد من الموافقات ،سيجد م ا يغني ه ف ي ھ ذا
الباب عن غيره ،فق د فص ل في ه بش كل واض ح العل ل الم ؤثرة ف ي ت رك إعم ال األص ول المنطقي ة
واس تثمارھا ،م ن ذل ك «أن الت زام االص طالحات المنطقي ة والط رق المس تعملة فيھ ا مبع د ع ن
الوص ول إل ى المطل ق ف ي األكث ر؛ ألن الش ريعة ل م توض ع إال عل ى ش رط األمي ة ،ومراع اة عل م
المنطق قي القضايا الشرعية مناف لذلك».8
وقد أدرج لذلك مثاال ،يبسط فيه موقفه ويبين فيه رأيه ف ي المس ألة ،مش ددا عل ى ض رورة الفص ل
يبن األسس المنھجية المنطقية والقضايا الشرعية ،واألقرب في التمثيل للمس ألة ،ح ديث الرس ول-
صلى ﷲ عليه وسلم« :-كل مسكر خمر وكل خمر حرام» ،9الذي اعتمده بعض المتحمسين لعل م
المنط ق ف ي االس تدالل عل ى إعم ال أص ولھم ،وتخ ريج مس الكھم المنطقي ة ،المتعلق ة بالمق دمات
والنتائج في القياس المنطقي ومنھج االستقراء ،فقال« :ومن ھنا يعلم ما قاله الم ازري ف ي قول ه -
عليه الصالة والسالم« :-كل مس كر خم ر وك ل خم ر ح رام» ،ق ال :فنتيج ة ھ اتين المق دمتين ك ل
مسكر حرام ،قال :وقد أراد بعض أھل األصول أن يمزج ھذا بش يء م ن عل م أص حاب المنط ق،
فيق ول :إن أھ ل المنط ق يقول ون :ال يك ون القي اس وال تص ح النتيج ة إال بمق دمتين ،فقول ه« :ك ل
مسكر خمر» مقدمة ال تنتج بانفرادھا شيئا ،وھ ذا إن اتف ق لھ ذا األص ولي ھھن ا ،وف ي موض ع أو
موضعين في الشريعة ،فإنه ال يستمر في سائر أقيستھا ،ومعظم األقيسة الفقھية ال يسلك فيھ ا ھ ذا
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المسلك ،وال يعرف من ھذه الجھة ،وذلك ،أنا لو عللنا تحريم ه -علي ه الص الة والس الم -التفاض ل
ف ي الرب ا بأن ه مطع وم كم ا ق ال الش افعي ،ل م نق در أن نع رف ھ ذه العل ة إال ببح ث وتقس يم ،ف إذ
عرفناھ ا فللش افعي أن يق ول حينئ د :ك ل س فرجل مطع وم وك ل مطع وم رب وي .فتك ون النتيج ة
السفرجل ربوي ،قال ولكن ھذا اليفيد الشافعي أي فائدة؛ ألنه إنما عرف ھذا وصحة ھ ذه النتيج ة
بطريقة أخرى ،فلما عرفھا من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بھ ا ع ن مذھب ه ،فج اء بھ ا
عل ى ھ ذه الص يغة .ق ال ول و ج اء بھ ا عل ى أي ص يغة أراد مم ا ي ؤدي من ه م راده ل م يك ن لھ ذه
الصيغة مزية عليھا .قال وإنما نبھنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد
فيھا أصول الفقه ألصول علم المنطق».10
فكالم المازري ھذا الذي أثبته الشاطبي ،ھو على اتفاق مطلق معه ،يؤكد عل ى أم ور أساس ية ف ي
ھذا الصدد.
فقد يقع توافق واضح بين المقوالت المنطقية وغيرھا م ن القض ايا الش رعية ،وھ ذا أم ر ج د وارد
في موضع أو موضعين أو أكثر ،لكن ذلك أضعف من أن يعتبر في ع داد القواع د والمب ادئ الت ي
تتلق ى ب القبول الت ام ،أو بمثاب ة امت داد لتل ك األص ول الفلس فية والمنطقي ة واس تمرار لمنھجھ ا كم ا
يزعم البعض.11
كما يذھب البعض اآلخر إلى أن أثر المنھج األرس طي عل ى الع رب ك ان ج د مھ م ،فق د س اعدھم
على بناء العلوم التي تعتمد على المالحظة ،12غير أن ھذا القول ليس على إطالقه؛ ألنه ل و ك ان
كذلك لتم إسقاط االستقراء الناقص من مناھج البحث عند مفكري اإلسالم ،الذي لم يعتبره أرسطو
من ضمن القواعد العلمية في معرفة الحقائق ،وعليه فإن ورود ذلك التالزم أو التوافق في بعض
الحقول العلمية ،ال يعني بالض رورة حص ولھا ف ي ك ل الم واطن؛ ألن األقيس ة الش رعية والكلي ات
االستقرائية ليس ت كاألقيس ة المنطقي ة واالس تقرائيات المنطقي ة ،ل ذلك «فق د أدرك مفك رو اإلس الم
تمام اإلدراك أنه البد من وض ع م نھج ف ي البح ث يخ الف الم نھج اليون اني؛ حي ث إن ھ ذا الم نھج
األخير إنما ھو تعبير عن حضارة مختلفة ،وتصور حضاري مختلف ،ويثبت ھ ذا الحمل ة العنيف ة
التي قام بھا علماء االسالم على منطق يون ان ،وت اريخ ھ ذه الحمل ة العنيف ة واض ح وض وحا بالغ ا
في كتابات المسلمين» ،13وما حصل من توافق أحيانا بين المنھجين ف ي بع ض المباح ث العلمي ة
ال يستمر بالقوة في سائر األقيسة لالختالف المنھجي بينھما.
إضافة إلى أن جل مناھج األقيسة الشرعية ال يتبع فيھا ھذا السبيل ،وال تع رف أحكامھ ا ونتائجھ ا
من نفس الجھة التي يقوم عليھا مناھج الفلسفة المنطقية ،كما تبين ذلك مع مثال السفرجل وعالقته
بربا التفاضل عند الشافعي.
وإلى ھذا المعنى أشار الباجي في رد زعمھم أن القياس ال يصح ،وال يتم م ن مقدم ة واح دة ،وأن
المقدم ة الواح دة ق د تن تج ،فق ال« :وق د زعم ت الفالس فة أن القي اس ال يص ح وال ي تم م ن مقدم ة
واحدة وال يكون فيھا نتيجة ،وإنما ينبني القياس من مقدمتين فصاعدا ،إحداھما ق ول القائ ل« :ك ل
حي قادر» والثانية «كل قادر فاعل» .والمقدم ة عن دھم مق ال موج ب ش يئا لش يء أو س الب ش يئا
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عن شيء .فالموجب كقولنا :كل حي قادر ،والسالب كقولنا :ك ل ح ي ل يس بمي ت ،وھ ذا ل يس م ن
القياس بسبيل وال به تعلق».14
وقد اح تفظ الش اطبي ب نفس الموق ف ف ي االعتص ام ،مفن دا تص وراتھم وتع امالتھم حي ال األص ول
الشرعية ،معتبرا ذاك تعسفا في اس تعمال العق ل ،بقص د تطويع ه وف ق مقتض يات أص ولھم ،فق ال:
«ف أتى الفالس فة إل ى تل ك األص ول فلقفوھ ا أو تلقف وا منھ ا ،ف أرادوا أن يخرج وه عل ى مقتض ى
أصولھم ،وجعلوا ذلك عقليا ال شرعيا وليس األمر كما زعموا».15
بع د تحري ر النظ ر ف ي موق ف الش اطبي م ن االعتب ار المنطق ي ض من القض ايا الش رعية ،يج در
البحث في الجواب عن سؤالين ھامين :
 ھل موقف اإلمام الشاطبي -سالف البيان -مأخوذ على إطالقيته ،أو تتعلق به بعض االستثناءاتالعلمية؟
 وما ھي حدود االعتبار المنطقي لبعض المسائل المنھجية عنده؟موقف ابن خلدون من المنطق
أما ابن خلدون فقد صنف المنطق ضمن العلوم اآللية المقصودة لغيرھا ال لذاتھا ،فھ و عل م مكم ل
يعتمد علي ه ف ي خدم ة وإكم ال المعرف ة بم ا ھ و مقص ود وغ ائي ف ي العل وم والمع ارف ،وھ ذا إن
استدعت الضرورة استصحابه في البحث والنظر ،وكان ھ ذا أھ م مؤاخذات ه عل ى المش تغلين بعل م
المنط ق ،كفخ ر ال دين ال رازي ،يق ول رحم ه ﷲ ...« :ث م تكلم وا فيم ا وض عوه م ن ذل ك كالم ا
مس تبحرا ونظ روا في ه م ن حي ث إن ه ف ن برأس ه ،ال م ن حي ث إن ه آل ة للعل وم ،فط ال الك الم في ه
واتسع ،وأول من فعل ذلك اإلمام فخر الدين بن الخطيب».16
وما فتئ ابن خلدون يحذر من المعرف ة المنطقي ة وخاص ة رديفتھ ا الفلس فية الت ي تح دث عنھ ا ف ي
إحدى الفصول منبھا على خطرھا ،لذلك وجب عنده التشھير بھا حتى يك ون المش تغل بھ ا م دركا
لوجوه ضررھا ،بل إن ھذه العلوم وخاصة المنطق والفلسفة ال جدوى –في نظره -م ن دراس تھا؛
ألنھا ال تخدم العمران رغم اھتمام الناس بھا ،يقول رحمه ﷲ« :ھذه العلوم عارضة ف ي العم ران
كثيرة في المدن ،وضررھا في الدين كثير ،فوجب أن يصدع بشأنھا ،ويكش ف ع ن المعتق د الح ق
فيھا».17
لم يتوقف تحسيس الحضرمي بخطورة الفلسفة والمنطق من جانب أثرھما على الدين فحسب؛ ب ل
إن منھجھم ا العلم ي ال يفض ي بالض رورة إل ى نت ائج علمي ة ص ادقة ويقيني ة ف ي ك ل األح وال،
وبالت الي إمكان ات األخط اء فيھ ا واحتم االت المغ الط بإعمالھ ا واردة بق وة ،األم ر ال ذي يس توجب
االنفكاك عنھما ،والتخلي عن النظر بھما ،يقول« :ومن ھنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة
الغلط لكثرة م ا فيھ ا م ن االنت زاع ،و ُبع دھا ع ن المحس وس ،فإنھ ا تنظ ر ف ي المعق والت الث واني،
ولعل المواد فيھا ما يمانع تلك األحكام وينافيھا عند مراعاة التطبيق اليقيني».18
إن ھ ذه االنطباع ات الص ريحة والواض حة تجعلن ا نس لم بتس جيل موق ف اب ن خل دون الس لبي لعل م
المنطق ،والرافض للتعامل مع المقوالت الفلسفية وقوانينھا.
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لك ن م ن جان ب آخ ر ،نق ف عل ى بع ض اإلش ارات تلط ف م ن موقف ه المن اھض ،وت وحي بع دم
ممانعته في بعض االعتبارات ،فبعد أن فن د ك ل االدع اءات الفلس فية واآلراء العقلي ة الت ي يؤس س
عليھا المناطقة مواقفھم وأفكارھم ،لم يتوقف عن د مزي ة تحس ب لھ م ف ي حص ول العل م والمعرف ة،
إال ما كان من إشارته إلى ثمرة واحدة حسب تعبي ره ،وھ ي فائ دة ترتي ب الحج ج لتحص يل ملك ة
الصواب والقطع في بعض البراھين ،لذلك فھو ال يعارض إعمال بع ض آلي اتھم ،بش رط حص ول
ثمرتھا.
يقول« :فھذا العلم -كما رأيت ه -غي ر واف بمقاص دھم الت ي حوم وا عليھ ا ،م ع م ا في ه م ن مخالف ة
الشرائع وظواھرھا ،وليس له -فيما علمنا -إال ثم رة واح دة ،وھ ي ش حذ ال ذھن ف ي ترتي ب األدل ة
والحجج لتحصيل ملك ة الج ودة والص واب ف ي الب راھين؛ وذل ك أن نظ م المق اييس وتركيبھ ا عل ى
وجه األحكام واإلتقان ھو كما شرطوه في صناعتھم المنطقية».19
كما أن علم المنطق يتوفر على قوانين ومبادئ في النظر ،تنشد الصواب في تسلسل علمي وإتقان
م ن ش أنھا س لوك الطري ق المناس ب والتم اس الحقيق ة ف ي االس تدالل ،وإن ل م تك ن تف ي بالقص د
والغاية« ،فيستولي الناظر فيھا بكثرة استعمال البراھين ،بشروطھا عل ى ملك ة االتق ان والص واب
في الحجج واالستدالالت؛ ألنھا -وإن كان ت غي ر وافي ة بمقص ودھم -أص ح م ا علمن اه م ن ق وانين
األنظار ،ھذه ثمرة ھذه الصناعة».20
ورغم ذلك كله ،فتبقى للمنطق سماته المتفردة التي ال تليق بملكة اإلنسان وجبلته الطبيعية ،المائلة
إلى ما ھو بسيط وفطري ،يقول الحضرمي« :فالمنطق إذاً أمر صناعي مس اوق للطبيع ة الفكري ة
ومنطبق على صورة فعلھا ،ولكونه أمرا صناعيا استغني عنه ف ي األكث ر ،ول ذلك تج د كثي را م ن
فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب ف ي العل وم دون ص ناعة المنط ق ،وال س يما م ع
صدق النية والتعرض لرحمة ﷲ».21

رابعا :شروط االعتبار المنطقي
أ -شروط االعتبار المنطقي عند الشاطبي
يع ود االختي ار المنھج ي ف ي االش تغال عل ى بع ض قواع د وآلي ات المنط ق عن د أب ي إس حاق ف ي
حقيقته إل ى التكام ل المنھج ي ب ين أس اليب البح ث والنظ ر ،ال إل ى ارتب اط اإلمك ان المطل ق الق ائم
عل ى أساس ي الض رورة والكلي ة .ول ذلك نج ده ال يم انع ف ي اس تثمار بع ض آلي ات النظ ر العقلي ة،
كاالستقراء وإجراء األمر َو ْف َقھا ،وذلك عبر شرطين:
األول :كونه منھجا في القطع وحص ول العل م :أي لم ا ك ان الم نھج العقل ي أح د المن اھج المعتم دة
ف ي االس تدالل ،وتحص يل اليق ين والقط ع ،فإن ه ال ممانع ة ف ي اس تثماره واس تخدامه أيض ا ف ي
الشرعيات مادام موافقا لھا ،وال يخرم أصال من أصولھا.
وقد أشار اإلمام إلى ھ ذا األم ر بع د إي راده ل بعض االعتراض ات عل ى إعم ال األدل ة العقلي ة وف ي
مقدمتھا االستقراء ،فقال :فإن قيل :اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير ب ِّين من أوجه:
أحدھما :أن ذلك إنما ممكن في العقليات ال في الشرعيات؛ ألن المعاني العقلية بس ائط ال تقب ل ف ي
التركيب ،ومتفقة ال تقبل االختالف ،فيحكم العقل فيھا على الشيء بحك م مثل ه ش اھدا وغائب ا؛ ألن
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فرض خالف ه مح ال عن ده ،بخ الف الوض عيات فإنھ ا ل م توض ع وض ع العقلي ات ،وإال كان ت ھ ي
بعينھا ،فال تكون وضعية ،ھذا خلف ،وإذا لم توضع وضعھا ،وإنم ا وض عت عل ى وف ق االختي ار
ال ذي يص ح مع ه التفرق ة ب ين الش يء ومثل ه ،والجم ع ب ين الش يء ونقيض ه.لم يص ح م ع ذل ك أن
يقتنص فيھا معنى كلي عام من معنى جزئي خاص.
فكان رده لھذا االعتراض أنه غير ممانع في إعم ال ذل ك االس تدالل ف ي المج ال الش رعي معتب را
«أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات .والدليل على ذلك قطع السلف به ف ي مس ائل كثي رة
كما تقدم التنبيه عليه ،فإذا وقع مثله فھو واضح في أن الوضع االختياري الش رعي مماث ل للعقل ي
االضطراري؛ ألنھم لم يعملوا به حتى فھموه من قصد الشارع».22
فيظھر إذن أن اإلمام الشاطبي وضع بعض الضوابط إلمكاني ة العم ل بال دليل العقل ي ف ي الم وارد
الشرعية ،ومنھا:
 حصول القطع به في كثير من المسائل الشرعية. اعتماد السلف له في تخريجاتھم الفقھية واجتھاداتھم األصولية. استثماره فيما كان موافقا للفھم من قصد الشارع.ولعل ھذا السبب ھو الذي دفع إمامنا الشاطبي إلى التبح ر ف ي العل وم الش رعية بك ل أص نافھا كم ا
س بق أن رأين ا ،وھ و ال ذي ك ان وراء انتقادات ه الش ديدة ل بعض األص وليين المس تعملين لآللي ات
المنطقية في غير محالھا ،وبالصورة التي تسيء إليھا أكثر مما تخدمھا.
الث اني :تركيب ا عل ى الس مع وتحقيق ا للمن اط :ال يمك ن لالعتب ار المنطق ي أن يك ون ل دى اإلم ام
الشاطبي على سبيل االبتداء واالستقالل في استثماره ،بل يمكن توظيف أدلته وآليات ه العقلي ة وفق ا
لتص ور تركيب ي عل ى األص ول الس معية ،أو إس نادي ف ي الوص ول إل ى العل م أو تحقيق ا لمناطھ ا؛
لكونھ ا غي ر مناس بة للنظ ر ف ي األم ور الش رعية ب ذاتھا الكلي ة .وتل ك ھ ي دع وة اإلم ام الغزال ي
لطالب العلم «أال ّ يدع فنا م ن فن ون العل م ونوع ا م ن أنواع ه إال وينظ ر في ه نظ را يطل ع ب ه عل ى
غايته ومقصده وطريقته» ،23فكل آلية عقلية كانت أو منطقية -تخدم الھ دف والمقص د الش رعي-
ال حرج في استثمارھا ،مادامت غايتھ ا نبيل ة وعلمي ة مناس بة لألص ول الش رعية ،وھ ذا م ا يفس ر
اشتغال أبي حامد على آليات المنطق لرد القضايا والتفسيرات المنطقية.24
وقد أكد اإلمام الشاطبي تصوره ھذا في إحدى مقدماته قائال« :األدلة العقلية إذا استعملت ف ي ھ ذا
العلم فإنما تستعمل مركبة على األدل ة الس معية ،أو معين ة ف ي طريقھ ا ،أو محقق ة لمناطھ ا ،أو م ا
أش به ذل ك ,ال مس تقلة بالدالل ة؛ ألن النظ ر ف ي أم ر ش رعي ،والعق ل ش ارع ،وھ ذا مب ين ف ي عل م
الكالم».25
ومن أھم م ا يقص ده باألدل ة العقلي ة ف ي ھ ذا المج ال دلي ل االس تقراء المس تعمل ح ين ينع دم ال دليل
القطع ي ف ي النق د واالس تدالل ،يق ول« :إنم ا األدل ة المعتب رة ھن ا المس تقرأة م ن جمل ة أدل ة ظني ة
تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع».26
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وبذلك يتضح أنه رغم الموقف المبدئي لإلمام الشاطبي م ن المنط ق والفلس فة ،فإن ه ال ي رى مانع ا
من تعضيد االستدالل وتقويته بأدلة عقلي ة ،لھ ا س مات المنطقي ة واالعتب ار العقل ي ،باإلض افة إل ى
األصل النقلي ،وھذا المذھب ال يقدح في كلية الموقف الثابت.27
ب -شروط االعتبار المنطقي عند ابن خلدون
ال ذي يظھ ر م ن خ الل تتب ع مواق ف ال رجلين أن العالم ة الحض رمي أكث ر تحفظ ا عل ى س بيل
االحتياط في التعامل مع اآلليات المنطقية وتفاصيلھا ،وإن لم يمانعا كالھما من استثمارھا بالش كل
ال ذي يخ دم العل وم المقص ودة ف ي غاياتھ ا ،وتتمث ل أھ م تجلي ات تحف ظ اب ن خل دون ف ي اش تراطه
المتراكم لعدد من الضوابط لذلك ،وأھمھا:
 -1االمتالء من الشرعيات:
إن ك ان الب د م ن النظ ر ف ي آلي ات عل م المنط ق ،وم ن ث م اس تثمارھا ف ي االس تدالالت العلمي ة
واالش تغال عليھ ا ف ي البي ان واإليض اح ،فينبغ ي عل ى المقب ل عليھ ا أن يك ون ريان ا م ن عل وم
الشريعة ابتداء ،ومطلعا عل ى مطال ب التفس ير والفق ه وم ا ارت بط بھم ا م ن عل وم المل ة ،وذل ك م ا
يقصده الشاطبي بشرط التركيب على السمع ،وتحقيقا للمناط؛ حتى يكون حفظا وص ونا ل ه ،يق ول
اب ن خل دون« :ول يكن نظ ر م ن ينظ ر فيھ ا بع د االم تالء م ن الش رعيات واالط الع عل ى التفس ير
والفقه ،وال يكبن أحد عليھا وھو خلو من علوم الملة ،ف َق َّل أن يسلم لذلك من معاطبھا».28
 -2آلية المنطق:
يصنف علم المنطق عند ابن خلدون ضمن العلوم اآللية أو الوسائل الخادمة للعلوم الغائية المؤثرة
ف ي العم ران ،ل ذلك ف إن درج ة االحتف اظ بتوس عة الك الم فيھ ا وتفري ع مس ائلھاوتدقيق النظ ر فيھ ا
يوحي بالتقصيد إلى غائيتھا ،وھذا أمر ال يليق ،مما يتطلب االقتصار ف ي النظ ر فيھ ا عل ى ُبعْ دھا
اآللي الوسيلي فقط ،يقول« :وأما العلوم التي ھي آلة لغيرھا -مثل العربية والمنطق وأمثالھ ا -ف ال
ينبغ ي أن ينظ ر فيھ ا إال م ن حي ث ھ ي آل ة ل ذلك الغي ر فق ط ،وال يوس ع فيھ ا الك الم وال تف رع
المسائل؛ ألن ذلك مخرج لھا عن المقصود؛ إذ المقصود منھ ا م ا ھ ي آل ة ل ه ال غي ر» ،29ث م ألن
إطالة النظر فيھا كذلك ملھاة عن غيرھا« ،وربما يكون ذلك عائقا عن تحص يل العل وم المقص ودة
بال ذات لط ول وس ائلھا م ع أن ش أنھا أھ م ،والعم ر يقص ر ع ن تحص يل الجمي ع عل ى ھ ذه
الصورة».30
 -3عدم االستبحار فيھا:
من شروط االشتغال المنطقي كذلك عند اب ن خل دون تعل م واقتن اص المآخ ذ الموفي ة ب الغرض ف ي
البيان واالستدالل ،في باقي العلوم المحسوبة على خدمة العمران البشري ،دون تعميق النظ ر ف ي
تفاص يلھا الت ي تن أى بص احبه إل ى م ا ھ و أبع د ع ن الغاي ة والمقص د ،ل ذلك نج ده -بع د توص يف
المنطق ووض عه ف ي الح ال المناس ب للعم ران البش ري -يؤك د عل ى ض رورة ھ ذا الحس بان ،كم ا
«يجب على المعلمين لھ ذه العل وم اآللي ة أالّ يس تبحروا ف ي ش أنھا ،وينبھ وا الم تعلم عل ى الغ رض
منھا ،ويقفوا به عنده ،فمن نزعت به ھمته بعد ذلك إلى ش يء م ن التوغ ل فلي رق ل ه م ا ش اء م ن
المراقي صعبا أو سھال و ُك ٌّل ميسر لما خل ق ل ه» .31ويق ول اب ن تيمي ة رحم ه ﷲ ف ي ھ ذا الش ان:
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«وھذا موجود باالستقراء:أن من حسن الظن ب المنطق وأھل ه إن ل م يك ن ل ه م ادة م ن دي ن وعق ل
يستفيد بھا الحق الذي ينتفع به ،وإال فسد عقله ودينه».32
 -4التحرز من المعاطب:
بالنظر إلى ما يخلفه عادة علم المنطق من مضار على ملكة الناظر العلمية ،وما يفضي إليه كذلك
من مزالت ومعاطب ،ينبغي أن ي تفطن ل ذلك مس لحا بم ا يكف ي م ن وس ائل وآلي ات تجنب ه الوق وع
ّ
للمطل ع عل ى عل م المنط ق والفلس فة والمق دم عليھم ا م ن التح رز واالحتي اط:
فيھ ا ،ل ذلك ال غني ة
«...مع االطالع على مذاھب أھل العلم وآرائھم ومضارھا ما علمت ،فليكن الناظر فيھ ا متح رزا
جھده من معاطبھا ،وليكن نظر من ينظر فيھا بعد االمتالء من الشرعيات واالطالع على التفسير
والفقه ،وال يكبن أحد عليھا وھو خلو من علوم الملة ،ف َق ّل أن يس لم ل ذلك م ن معاطبھ ا»« .33ف إذا
ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فھمك أو تشغيب بالشبھات في ذھنك فاطرح ذلك ،وانتبذ
حج ب األلف اظ وعوائ ق الش بھات ،وات رك األم ر الص ناعي جمل ة ،واخل ص إل ى فض اء الفك ر
الطبيعي الذي فطرت عليه».34

خامسا :االستثمار المنطقي بين الشاطبي وابن خلدون
لق د انعك س الموق ف المختل ف لإلم ام والعالم ة م ن المنط ق عل ى اإلعم ال اإلجرائ ي لقواع ده ف ي
كتاباتھم العلمية ،وھذا ما تبين من خالل ھذا المبحث التطبيقي الذي س يتم في ه تنزي ل تل ك القواع د
ومساحات استخداماتھا في علم أصول الشريعة وعلم أصول التاريخ العمراني.
 -1االستقراء
االستقراء كما عرفه أرسطو ھو «حكم عل ى الج نس لوج ود ذل ك الحك م ف ي جمي ع أنواع ه ،مث ال
ذلك الجسم إما حيوان أو إنسان أو جماد ،وكل واحد من ھذه األقسام متحيز فينتج عن ذلك أن كل
جسم متحيز» ،35وقال ابن سينا « :االستقراء ھو كل كل ي لوج ود ذل ك الحك م ف ي جزئي ات ذل ك
الكلي ,إما كلھا وھو االستقراء التام ،وإما أكثرھا وھو االستقراء المشھور» ،36وعليه فھو يعمل
عل ى رب ط النت ائج باألس باب وذل ك بتحدي د الق وانين الت ي تض بط ھ ذه الظ واھر وبنياتھ ا الداخلي ة
والمخطط النظري الذي يساعدنا على تمھيدھا.37
واالستقراء بالمعنى الذي استثمره الشاطبي ھو« :تص فح جزئي ات ذل ك المعن ى ليثب ت م ن جھتھ ا
حكم عام ،إما قطعي وإما ظني ،وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلية والنقلية ،فإذا تم االس تقراء
حك م ب ه ف ي ك ل حك م تق در» ،38وب ذلك «يمكنن ا االنتق ال م ن معرف ة الوق ائع إل ى الق وانين الت ي
تخضع لھا» ،39كما نستدل به على ما نعرفه حقيقة في حالة أو حاالت جزئية؛ ليصبح حقيقة في
كل الحاالت المشابھة لألولى من خالل بعض العالقات المسوغة لھذا التشابه.40
أ -حضور النظر االستقرائي
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تعتبر قاعدة االس تقراء إح دى ال دعائم الكب رى الت ي ق ام عليھ ا العم ران األص ولي عن د الش اطبي،
وكذا التاريخي عند ابن خلدون ،بحسبانھا األنسب ف ي البح ث واألج دى ف ي الوص ول إل ى النت ائج
المرجوة من حيث القطع والعلمية أو الصدق والصواب.
أما بالنسبة ألب ي إس حاق فاعتم اده عل ى االس تقراء أوض ح م ن أن يس تدل علي ه ،وھ و ال ذي ي ذكر
غي ر م رة أن دليل ه عل ى مس ائله االس تقراء ،كقول ه« :والثال ث أن االس تقراء دل عل ى أن ،41»..
«وھذا النظر يعضده االستقراء أيضا« ،42»..ھذا األصل وجد منه باالستقراء جم ل»« ،43أولھ ا
االستقراء..« ،44»..منھا االستقراء.45»..
كما يشكل النظر االستقرائي أحد الثوابت الكبرى في الخطاب النق دي عن د أب ي إس حاق ،بحي ث ال
تخلو مسألة من المسائل المبحوثة لديه من إعمال لدليل االستقراء ،وكأنه يوج ه ال درس األص ولي
إل ى ض رورة االس تناد علي ه ف ي البح ث األص ولي ،وھ ذا المن زع االس تقرائي أك ده من ذ البداي ة
باعتباره المسلك المعتمد في دراسته النقدية والتحليلية فق ال« :ولم ا ب دأ م ن مكن ون الس ر م ا ب دا،
ووفق ﷲ الكريم لما شاء منه وھدى ،لم أزل أقيد من أوابده ،وأضم من ش وارده تفاص يل وجم ال,
وأسوق من شواھده في مصادر الحكم ،وموارده مبينا ال مجمال معتم دا عل ى االس تقراءات الكلي ة
غي ر مقتص ر عل ى األف راد الجزئي ة ،ومبين ا أص ولھا النقلي ة ب أطراف م ن القض ايا العقلي ة حس بما
أعطته االستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة».46
إن المتأمل في فلسفة البحث والنظر األصوليين عند اإلمام الشاطبي من خالل كتاباته سيتض ح ل ه
بجالء أنھا قائمة -ف ي أساس ھا -عل ى ُبعْ د منھج ي ص رف ،يرس م م ن خالل ه المع الم الكب رى ألي
معرفة علمية تخص جانب العلوم الشرعية.
حتى ليجعل القارئ يقطع بأن اإلمام ي روم تأسيس ا لم نھج جدي د ،ولطريق ة غي ر مألوف ة عن د ذوي
أھل االختصاص األصولي ،وھذا ما نلحظه في استثماره للمنھج االستقرائي ،ال ذي غط ى ج ل أو
أغلب المباحث األصولية من حيث االستدالل عليھا والبيان فيھا.
أما فيما يخص ابن خل دون ف إن طبيع ة االختص اص الت اريخي م ن ت واتر األح داث وكثرتھ ا عب ر
أزم ن متك ررة يس تدعي ض رورة استحض ار البع د االس تقرائي والت واتري ف ي ق راءة الح داث
وتعليلھ ا ،والكش ف ع ن أس باب وقوعھ ا يق ول« :ولم ا طالع ت كت ب الق وم وس برت غ ور األم س
واليوم نبھت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم ،وسمت التصنيف من نفس ي وأن ا المفل س أحس ن
السؤم ،فأنشات في التاريخ كتابا ،رفعت به ع ن أح وال الناش ئة م ن األجي ال حجاب ا ،وفص لته ف ي
األخبارواالعتبار بابا بابا ،وأبديت فيه ألولية الدول والعمران علال وأسبابا».47
وليس في إمكان الحضرمي إدراك تلكك العل ل واألس باب الم ؤثرة ف ي العم ران البش ري إال بتتب ع
األح داث واس تقرائھا واالعتب ار بھ ا باب ا باب ا ،كم ا أن استخالص ه لتل ك الكلي ات الكب رى والفوائ د
العامة -ومن تم االستدالل عليھا بالجزئيات الواقعية -لدليل واضح على اشتغاله االستقرائي البين.
ب -أسس استثمار االستقراء
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إذا ثبت حاجة إعمال الدليل االستقرائي عند اإلمام الشاطبي والعالمة ابن خلدون -وف ق الض وابط
العلمي ة المرس ومة س لفا ،أي االس تعانة باألدل ة العقلي ة واالعتب ارات المنطقي ة -ف إن إعمال ه ف ي
الدراسة والبيان سوغته قواعد أساسية تجعل منه دليال قائما يركن إليه عند الضرورة.
األساس األول :القطعية والصدقية
إن االس تدالل عل ى القطع ي م ن المس ائل ال يمك ن أن يك ون إال قطعي ا؛ إلثب ات قطعيت ه وإفادت ه
اليقين ،والدليل الظني ال يقوى على االحتجاج في مثل ھذه المسائل ،وھذه قاعدة مس لمة عن د أھ ل
العلوم العقلية والنقلية؛ ألھميتھ ا الكب رى ف ي البي ان واإلثب ات ،وھ ي م ن المس تندات الرئيس ة عن د
الش اطبي ف ي تس ويغ العم ل ب دليل االس تقراء ،كم ا أن ه أس س عليھ ا منھج ه ف ي تقري ر القض ايا
الشرعية الكبرى.
كذلك نجده منذ البداية يحاول ربط دليل االستقراء بالتواتر المعن وي -كم ا س بق -إلض فاء ش رعية
القطع على االستقراء الناقص باألساس ،معتمدا في ذلك عل ى مب دأ االس تحالة المنطقي ة المش تركة
بين التواتر واالستقراء ،كما أشار إلى ذلك يونس صوالحي بقوله« :ومن ھنا تظھر قيمة التس وية
التي تحدث عنھا الشاطبي؛ إذ أن قطعية المتواتر المعنوي مبنية على أساس منطقي ،ھ و اس تحالة
التواط ؤ عل ى الك ذب ف ي نق ل الخب ر ،وھ و م ا جعل ه يلج أ إل ى عملي ة قياس ية ،جع ل فيھ ا الت واتر
المعنوي الحد األكبر ،واالس تقراء الن اقص الح د األص غر ،واالس تحالة المنطقي ة العل ة المش تركة،
وإفادة االستقراء الناقص للعلم القطعي النتيجة».48
ومن جھة أخرى يرى اإلمام الشاطبي أن منھج االستدالل -على كون الشارع يقص د م ن تش ريعه
حف ظ القواع د ال ثالث -ينبغ ي أن يتس م بإف ادة القط ع والعل م؛ ألن ه بص دد إثب ات أص ول ش رعية
ورودھا قطعي في الشريعة.
وھذا المراد لم يظفر بحقيقته في أي دليل من األدلة الشرعية المعروف ة ب القطع ،ولكن ه وج د دلي ل
االستقراء المفيد للقطع ْأليقھا في ھذا الباب وأنسب ،يقول« :كون الشارع قاص دا للمحافظ ة عل ى
القواعد الثالث -الضرورية والحاجية والتحسينية -ال بد عليه من دليل يستند إليه في ذل ك ،إم ا أن
يكون دليال ظنيا أو قطعيا ،وكونه ظنيا باط ل ،م ع أن ه أص ل م ن أص ول الش ريعة ،ب ل ھ و أص ل
أص ولھا ،وأص ول الش ريعة قطعي ة ،حس بما تب ين ف ي موض عه ،فأص ول أص ولھا أول ى أن تك ون
قطعية».49
إن استقراء النصوص الفرعية بھذا المعن ي العقل ي المنطق ي المرك ب عل ى األدل ة الس معية النقلي ة
أمر مقبول شرعا؛ ألنه يعين على سلوك الطريق الموصل إلى القطع ف ي الكلي ات الش رعية؛ ذل ك
أن «العلم بھا مستفاد من االستقراء العام الناظم ألشتات أفرادھا ،حتى تصير ف ي العق ل مجموع ة
كلي ات مط ردة عام ة ثابت ة غي ر زائل ة وال متبدل ة ،وحاكم ة غي ر محك وم عليھ ا ،وھ ذه خ واص
الكليات العقليات .وأيضا ف إن الكلي ات العقلي ة مقتبس ة م ن الوج ود ،وھ و أم ر وض عي ،ال عقل ي،
فاستوت مع الكليات الشرعية بھذا االعتبار ،وارتفع الفرق بينھما».50
ويضيف اإلمام الشاطبي أن الحالة العلمية لل دليل ومرتبت ه ف ي الدالل ة مرتبط ة بنتائج ه الحاص لة،
وتأخ ذ ص بغته الت ي اس تمر عليھ ا ،وھ ذا عك س الف روع الت ي يكتف ى فيھ ا ب الظن ،فق ال ب ـ«أن
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األصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات ،ضرورية كانت أو نظرية ،عقلية أو سمعية ،أم ا الف روع
فيكفي فيھا مجرد الظن على شرطه المعلوم في موض عه ،فم ا أوص له إلي ه ال دليل فھ و الحك م ف ي
حقه أيضا».51
إن من أھم غايات التتبع واالقتفاء ألث ر األخب ار واألح داث عب ر الت اريخ الت يقن والتب ين م ن م دى
صدق حدوثھا في الوجود ،وإمكان صحتھا في الورود ،وھو أحد أھم األسس التي أق ام عليھ ا اب ن
خلدون نزوع إعماله إلى منھج االستقراء؛ ألنه السبيل الوحيد الذي يملك ه الم ؤرخ وع الم الت اريغ
للوصول إلى الحقائق ،كما أنه األھم ف ي ذل ك ،وعلي ه «فالق انون ف ي تميي ز الح ق م ن الباط ل ف ي
األخبار باإلمكان واالستحالة أن ننظر في االجتماع البش ري ال ذي ھ و العم ران ،ونمي ز م ا يلحق ه
م ا يلحق ه م ن األح وال لذات ه ،وبمقتض ى طبع ه ,وم ا يك ون عارض ا ال يعت د ب ه وم ا ال يمك ن أن
يعرض له ،وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في األخبار والصدق م ن
الكذب بوجه برھاني ال مدخل للشك فيه».52
األساس الثاني :التفرد الداللي ببرھان الخلف
من المبادئ العقلية المراعاة ف ي التأس يس لالعتب ار المنطق ي لالس تقراء عن د الش اطبي :مب دأ نم ط
ال تالزم كم ا س ماه الغزال ي ،وھ و المع روف ببرھ ان الخل ف 53عن د أھ ل المنط ق ،أو م ا يس مى
بالقي اس االس تثنائي ،ويقص د ب ه إثب ات الم راد والمطل وب بنف ي وإبط ال نقيض ه ،ق ال الش يخ زي ن
ال دين الش اوي« :ھ و ال ذي يثب ت حقيق ة المطل وب ب بطالن نقيض ه ،والح ق ال يخ رج ع ن الش يء
ونقيضه ،فإذا بطل النقيض تعين المطلوب».54
وق د وظ ف اإلم ام دلي ل االس تقراء ف ي منھج ه النق دي باالعتم اد عل ى ھ ذا المب دأ ف ي أكث ر م ن
مناسبة ،55فأراد إثبات االستدالل بمنھج االستقراء بمحاولة رد وإبطال االستدالل بالدليل المنف رد؛
ألنه ظني ال يرقى إلى القطع ،الذي تفيده مجموع األدلة على سبيل االستقراء.
وھذه القاعدة المنطقية توظف ف ي ح االت معين ة ،خصوص ا ف ي المس ائل الت ي تحت اج إل ى تحقي ق
علمي لفض النزاع واالختالف حول حقيقتھا العلمية ،ويستعمل برھان الخل ف كثي را ف ي الفلس فة،
وھو استدالل اس تنباطي ،وال يقتض ي أي اتف اق عل ى ش رط مس بق؛ ذل ك أن االس تحالة الت ي تن تج
عنه بديھية تماما« ،56وغالبا ما يستخدم ھذه الصورة من البرھان لدحض دع اوى الخص م»،57
وذلك ما نلمسه من المواضع التي كان فيھا برھان الخلف أساسا في االستدالل.
وھذا ما قام به اإلمام لما راح يبرھن على ثبوت القطع في أصول الفقه ،فقال« :إنه لو جاز جع ل
الظن أصال في أصول الفقه لجاز جعله أصال في أص ول ال دين ،ول يس ك ذلك باتف اق فك ذلك ھن ا،
ألن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين».58
فھ ذه الكلي ات واألص ول العام ة القطعي ة ق د تم ت ص ياغتھا باس تقراء قطع ي يب دأ م ن الجزئي ات
واألفراد الظنية ليجتم ع فيك ون بعض ھا ب بعض أص ال عام ا قطعي ا ،وب نفس الطريق ة ع الج مس ألة
إثبات كليات الشريعة الخمس ،ال دين وال نفس والعق ل والنس ل والم ال ,حي ث مھ د الس تخدام م نھج
استقراء األدلة في مجموعھا ،وتتبعھا ليجعل منھا دليال قطعيا قويا صالحا لالحتجاج.
12

وأشار إلى أنه «..لو استندت إلى أصل معين لوجب تعيينه وأن يرج ع أھ ل اإلجم اع إلي ه ،ول يس
ك ذلك؛ ألن ك ل واح د منھ ا ب انفراده ظن ي ،وألن ه كم ا ال يتع ين ف ي الت واتر المعن وي أو غي ره أن
يكون المفيد للعل م خب ر واح د دون س ائر األخب ار ,ك ذلك ال يتع ين ھن ا؛ الس تواء جمي ع األدل ة ف ي
إفادة الظن على فرض االنفراد.59»..
فاالستناد إلى األدلة في مفرداتھا مسألة ال تھ دي إال إل ى حص ول عل م ظن ي ال يعتم د ف ي القض ايا
الشرعية القطعية ،كما أنه استدالل مخالف لألص ول العقلي ة والمنطقي ة أيض ا ,فيتح تم اللج وء إل ى
استقراء مجموع تلك األدلة الظنية لتثبت بتضافرھا كلية قطعية.
وعلى الرغم م ن مالحظات ه عل ى برھ ان الخل ف ال ذي يعتب ره قائم ا ف ي أساس ه عل ى مق دمات ق د
تك ون باطل ة ،إال أن حص ول العل م ب المطلوب مس تفاد م ن خ الل البن اء عليھ ا ،وھ ذه أح د الح دود
المرسومة عند الشاطبي في االعتبار المنھجي آلليات علم المنطق.
وق د أق ر بھ ذا األم ر عق ب رده عل ى اعت راض يق دح ف ي م دى حص ول العل م للمجتھ د م ع جھل ه
بالمقدمات التي يبنى عليھا ،فق ال« :ف ال يق ال إن المجتھ د إذا ل م يك ن عالم ا بالمق دمات الت ي ُيبن ى
عليھا ال يحصل له العلم بصحة اجتھ اده؛ ألن ا نق ول :ب ل يحص ل ل ه العل م ب ذلك؛ ألن ه مبن ي عل ى
فرض صحة تلك المقدمات ،وبرھان الخل ف مبن ي عل ى مق دمات باطل ة ف ي نف س األم ر ،تف رض
صحيحة فيبنى عليھا ،فيفيد البناء عليھا العلم المطلوب فمسألتنا كذلك».60
في ظل غياب األدلة الوافية بالقطع في األخبار والصحة في إمكان ح دوثھا ،ال يلي ق ب ابن خل دون
غير اعتماد المنھج السليم وھو اعتماد االستقراء ،ولو ك ان باإلمك ان حض ور م نھج آخ ر أو دلي ل
مغاير بمقدوره إنجاز المرغوب في االستدالل الشتغل عليه الحضرمي ،لك ن انعدام ه وغياب ه ف ي
الض رورة اس تدعى استحض ار االس تقراء ،وك أن لس ان ح ال اب ن خل دون يق ول :بل وغ الص دق،
والصحة في وق وع األح داث التاريخي ة وم ا يتعل ق بھ ا إم ا يك ون ب دليل ص ادق يقين ي ص حيح أو
بدليل كاذب ظني خاطئ ،ولما كان الثاني غير جائز وال جواز له في اإلمكان ،بقي لزوم األول.
ثم إن األول إما أن يستند فيه إلى دليل متعين واض ح مش ھور ،ال يأتي ه الش ك م ن ب ين وروده وال
من داللته ،أو إلى دليل يت ألف م ن م ن مجم وع أدل ة ووق ائع ظني ة ،تفي د ف ي معناھ ا الكل ي ج واز
الوقوع وتجتمع على اليقين ،ولما انعدم األول تبقى المنھج القويم في اإلفادة الراجحة م ن الطري ق
الثاني.
األساس الثالث :األنسبية
إن ھذه األھمية المنھجية الت ي أولي ت ل دليل االس تقراء م ن قب ل اإلم ام الش اطبي ل م تك ن م ن قبي ل
االستكمال في النظر ،واالستحسان في البحث؛ بل تحكمھا حاجات ملحة وض رورات أساس ية ف ي
التحقيق األصولي لعدة مسائل ،اعتبرھا اإلمام من أخطر مسائل الفقه واألص ول ،ھ ذا فض ال ع ن
كونھا مؤسسة على دعائم وأسس شرعية ومنطقية ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.
قد يجوز القول بأن ما أسس عليه دليل االستقراء  -من دعائم شرعية قائمة على االعتبار القرآن ي
واالعتبار التواتري في الخبر ،ودعائم منطقية -كافية في تسويغ إعمال دليل االستقراء ،لك ن ذل ك
ال يكف ي ف ي اس تثماره عن د ك ل مس ألة؛ ألن م ن المس ائل م ا ال تش فع فيھ ا تمامي ة االس تقراء ،وال
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يح رر الن زاع فيھ ا أص ل االس تقراء ابت داء ،أو ق د يس تغنى عن ه ف ي حض ور دلي ل قطع ي آخ ر
ووجوده.
وتبدو أھمي ة االس تقراء المنھجي ة الباعث ة عل ى اس تثماره ،واعتم اده دل يال مناس با إلثب ات المس ائل
والقواعد الكلية ،في غياب الدليل القطعي لتحرير النزاع قي بعض اإلشكاالت األصولية.
ولنا في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد خير مثال على ذل ك ،فھ و يوض ح المس لك ال ذي اتبع ه
اإلم ام الش اطبي ف ي تس ويغ العم ل ب دليل االس تقراء ،باعتب اره الم نھج األھ م واألس لم ف ي تحقي ق
المعرفة القطعية.
ولكي يثبت قصد الشارع المحافظة على القواعد الثالث :الضرورية والحاجية والتحسينية ،يحتاج
اإلمام إلى دليل مناسب يقطع به في المسألة؛ ألن األمر له أھميته القصوى ،وسيترتب عنه ف روع
فقھية وأصولية أخرى .
لذلك نجده قد أكد منذ البداية على ضرورة وجود دليل يستند إليه ،فلما بحث في ك ل األدل ة النقلي ة
منھا والعقلية ليلتمس مسلكا في خدمة الموضوع لم يظفر بذلك فيھ ا ،فق رر ف ي نھاي ة المط اف أن
دليل المسألة ثابت باالستقراء.61
وب النظر االس تقرائي الع ام الق ائم عل ى تتب ع الف روع والجزئي ات ،وال ذي ال يخ تص بجزئي ة دون
جزئية أو ف رع دون آخ ر ،يمك ن للن اظر ف ي النص وص الش رعية أن يع رف قص د الش ريعة حف ظ
الكلي ات والقواع د ال ثالث عل ى وج ه قطع ي ,يق ول الش اطبي« :لم ا انبن ت الش ريعة عل ى قص د
المحافظة على المراتب الثالث ،من الض روريات والحاجي ات والتحس ينيات ،وكان ت ھ ذه الوج وه
مبثوث ة ف ي أب واب الش ريعة ،وأدلتھ ا غي ر مختص ة بمح ل دون مح ل ،وال بب اب دون ب اب ،وال
بقاعدة دون قاعدة ،وك ان النظ ر الش رعي فيھ ا أيض ا عام ا ال يخ تص بجزئي ة دون أخ رى؛ ألنھ ا
كليات تقضي على كل جزئي تحتھا».62
وروح األنس بية نفس ھا اعتبرھ ا اب ن خل دون ف ي اش تغاله عل ى االس تقراء؛ ألن طبيع ة العل م
المخص وص تتطل ب النظرف ي ص فحات الت اريخ بأحداث ه ووقائع ه ،واقتف اء جزئياتھ ا ،للبح ث ف ي
صدقھا وصحتھا؛ الستخالص كليات تؤسس لعلم العمران البش ري ،وھ ذه العلمي ة ل ن يج دھا اب ن
خل دون إال ف ي م نھج االس تقراء ،لكون ه مح ور قيم ة األنس بية ومركزھ ا ف ي ذل ك ،وعل ى س بيل
التمثي ل ،يمك ن س رد ھ ذا ال نص ال ذي يوض ح في ه اش تغاله عل ى م نھج االس تقراء ف ي فھ م بع ض
الخصوصيات اإلنسانية عبر التاريخ البشري ،وال يمك ن إدراك ذل ك إال باس تقراء ح االت كثي رة،
من ذل ك م ا خل ص إلي ه بتتب ع أح وال المتعل ين وأث ر الش دة عل يھم ف ي تش كيل طب اعھم ،ف ي فص ل
س ماه« :ف ي أن الش دة عل ى المتعلم ين مض رة بھ م» ،يق ول« :وھك ذا وق ع لك ل أم ة حص لت ف ي
قبضة القھر ونال منھا العسف ،واعتبره في كل من يملك أمره عليه ،وال تك ون الملك ة الكافل ة ل ه
رفيقة به ،وتجد ذل ك ف يھم اس تقراء ،وانظ ره ف ي اليھ ود وم ا حص ل ب ذلك ف يھم م ن خل ق الس وء،
حت ى أنھ م يوص فون ف ي ك ل أف ق وعص ر ب الخرج ،ومعن اه ف ي االص طالح المش ھور التخاب ث
والكيد».63
 -1القياس
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يحضر القياس بشكل قوي باعتباره أداة يستعان بھا في البيان واالستدالل على المطالب المختصة
عند أبي إسحاق ،ويظھر ذلك مثال في استدالله على الحجية القطعية ل دليل االس تقراء ف ي الكش ف
ع ن المقاص د الكلي ة ليتحص ل ل ه القط ع ف ي المس ألة بش كل مناس ب و ُمجْ ٍد ،ل ذلك انتب ه إل ى دلي ل
االستقراء قياسا على المعرفة التواترية في الخبر ،فإذا ك ان الت واتر يفي د القط ع ف ي األخب ار ،ف إن
االس تقراء اللفظ ي والمعن وي للنص وص والجزئي ات ل ه نف س اإلف ادة التحادھم ا ف ي نف س عل ة
اإلعمال ،وھي إنتاج المعرفة القطعية يقول الشاطبي« :وعلى ھذا السبيل أفاد خب ر الت واتر العل م؛
إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين ،لكان إخبار كل واحد منھم -على فرض عدالته -مفي دا للظ ن ،ف ال
يك ون اجتم اعھم يع ود بزي ادة عل ى إف ادة الظ ن ،لك ن لالجتم اع خاص ية ليس ت لالفت راق ،فخب ر
الواحد مفيد للظن مثال ،فإذا انضاف إليه آخر قوي الظ ن ،وھك ذا خب ر آخ ر وآخ ر ،حت ى يحص ل
بالجميع القطع الذي ال يحتمل النقيض ،فكذلك ھذا؛ إذ ال فرق بينھما من جھة إف ادة العل م ب المعنى
الذي تضمنته األخبار».64
وقال أيضا « :فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم ،فھو الدليل المطلوب ،وھ و
شبيه بالتواتر المعنوي ،بل ھو كالعلم بشجاعة علي -رضي ﷲ عن ه ،-و ُج ود ح اتم ،المس تفاد م ن
كثرة الوقائع المنقولة عنھما».65
وفي نفس السياق ينتقد األصوليين الذين تھاونوا في األخذ ب دليل االس تقراء؛ حت ى يقطع وا ب بعض
األدلة األصولية كاإلجماع مثال ،ولو قاسوا استقراء النصوص الدالة على قطعية المعن ى وص حته
على احتجاجھم بالتواتر المعنوي في القطع باألخبار؛ لحصل لھم القطع ف ي حجي ة اإلجم اع ،بن اء
على ذلك التشابه المسلكي ،فقال منبھا« :وقد أدى عدم االلتفات إلى ھ ذا األص ل وم ا قبل ه إل ى أن
ذھ ب بع ض األص وليين إل ى أن ك ون اإلجم اع حج ًة ظن ي ال قطع ى؛ إذ ل م يج د ف ي آح اد األدل ة
بانفرادھا ما يفيده القطع ،فأ ّداه ذلك إلى مخالفة من قبله من األمة ومن بعده».66
ومن القي اس المنطق ي الواض ح والجل ي ف ي االس تعمال م ا اس تھل ب ه إح دى المس ائل الكب رى م ن
كت اب المقاص د؛ حي ث ق رر عل ى طريق ة المناطق ة الكب ار المتمرس ين ق ائال« :ك ل م ن ابتغ ى ف ي
تكاليف الشريعة غير ما ش رعت ل ه فق د ن اقض الش ريعة ،وك ل م ن ناقض ھا فعمل ه ف ي المناقض ة
باطل ،فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له ،فعمله باطل».67
وتقسيمھا البرھاني بحسب المسالك المنطقية ،يكون على الصورة اآلتية:
كل مناقض للشريعة ...................عمله باطل ........مقدمة صغرى.
المبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا........مناقض للشريعة ....مقدمة كبرى.
المبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا........عمله باطل .......نتيجة.
والقياس عند ابن خلدون أحد األدوات األساسية في النظر الت اريخي واالعتب ار العمران ي ,فم ا دام
علو اھتمامه واشتغاله على االستقراء ،فإنه ال ينف ك ع ن اس تخدام القي اس واس تثماره أيض ا ،وھ و
الذي وجه انتقاده للمؤرخين األثبات ،الذين وقع وا ف ي مغ الط وم زالت بن اء عل ى إغف الھم القي اس
واالعتبار ،يقول« :فقد زلت أق دام كثي ر م ن األثب ات والم ؤرخين ال ُح ّف اظ ف ي مث ل ھ ذه األحادي ث
ض َعفة النظر َ
والغ َفلة عن القياس».68
واآلراء وعلقت أفكارھم ،ونقلھا عنھم الكافة من َ
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وإغفال االستناد إلى القياس من قبل المؤرخين في رواي اتھم ي وقعھم ف ي المغ الط ال محال ة؛ «ألن
األخب ار إذا اع ُتم د فيھ ا عل ى مج رد النق ل ،ول م تحكمھ ا أص ول الع ادة وقواع د السياس ة وطبيع ة
العم ران واألح وال ف ي االجتم اع اإلنس اني ،وال ق يس الغائ ب منھ ا بالش اھد والحاض ر بال ذاھب؛
فربما لم يؤمن فيھا من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق» .69كما أن عل م الت اريخ م ن
حيث خصائصه الخلدونية نظر )فكر عقلي( وتحقيق )بحث ع ن الحقيق ة( وتعلي ل بح ث ع ن عل ل
وأسباب تفسر ما يحدث داخل الحياة البش رية ) العل ة مب دأ يض عه العق ل لفھ م م ا يوج د( 70وبداي ة
إلجراء القياسات الممكنة والجائزة.
 -2التجربة
لقد استدل أبو إسحاق بقاع دة التجرب ة ف ي مناس بات عدي دة ،باعتبارھ ا خط وة اس تقرائية ،ومس لكا
برھانيا في تقري ر القواع د والقط ع بالكلي ات ،فف ي دراس ته مس ألة كلي ة الق رآن وبيان ه لك ل ش يء،
يبحث مس تقرئا الدالل ة القرآني ة والحديثي ة واألثري ة ،ث م يس تكمل اس تدالله بم ا ثب ت بالتجرب ة عن د
العلماء الذين ما إن لجؤوا إليه حتى وجدوا ضالتھم ،فقال« :ومنھا التجرب ة ،وھ و أن ه ال أح د م ن
العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة ،إال ووجد لھا فيه أص ال ،وأق رب الطوائ ف م ن إع واز المس ائل
النازلة أھل الظواھر الذين ينكرون القياس ،ولم يثبت عنھم أنھم عجزوا عن الدليل في مس ألة م ن
المسائل».71
وردا على اعتراض ورد على مسألة «العلم المعتبر ش رعا :م ا َب َع ث عل ى العم ل الم انع ص احبه
من اتباع ھواه» ،مفاده أن العصمة من المعاصي لألنبياء من جھة ،وأن ه ق د ورد ف ي الش ريعة ذم
علم اء الس وء ،فكي ف يق ال :إن العل م م انع ص احبه م ن العص يان ،72يص حح أب و إس حاق ھ ذا
مستندا إلى دليل التجربة قائال« :فالجواب عن األول أن الرسوخ في العلم ي أبى للع الم أن يخالف ه،
وب دليل التجرب ة العادي ة؛ ألن م ا ص ار كالوص ف الثاب ت ال يتص رف ص احبه إال عل ى وفق ه
اعتيادا».73
أما الحضرمي فقد أورد في مقدمته كالما فيه ما يشبه تعريفا للتجربة؛ إذ يقول« :التجربة تحص ل
في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنھا العلم أو الظن» ،74وھي -حسب رأي ه -م ن الخط وات
التي يتأسس عليھا المسلك االستقرائي.
إن حضور التجرب ة ف ي الفك ر الخل دوني واض ح خصوص ا ف ي المقدم ة الت ي تنبن ي ج ل فص ولھا
على النظ ر ف ي تج ارب الس ابقين ووق ائعھم التاريخي ة؛ ليس تخلص ب ذلك ق وانين وكلي ات للعم ران
البشري« ،وذلك بمالحظة الجزئيات وإيراد التجارب عليھا كلما أمكن ذلك ،ثم االرتق اء إل ى نت ائج عام ة ف ي
صورة قوانين تضيف جديدا إلى المعرفة العلمية».75

وإذا كانت التجربة المتواترة في صفحات التاريخ والمتكررة في صنائع اإلنس ان ،والمعروف ة ف ي
س نن الك ون تن تج حكم ا علمي ا ،فإنھ ا ف ي ش أن الص نائع اإلنس انية ،والحض ارة الكامل ة تفي د عق ال
حسب رأيه« ،فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفي دھا عق ال فري دا ،والص نائع أب دا
يحصل عنھا وعن ملكتھ ا ق انون علم ي مس تفاد م ن تل ك الملك ة ،فلھ ذا كان ت الحنك ة ف ي التجرب ة
تفيد عقال والحضارة الكاملة تفيد عقال».76
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وكثي را م ا ين درج الفك ر التجريب ي عن د اب ن خل دون ض من مس تنداته االس تداللية عل ى الق وانين
العلمية ،كما ھو الشأن في مس ألة «ف ي اخ تالف أح وال العم ران ف ي الخص ب والج وع وم ا ينش أ
ع ن ذل ك م ن اآلث ار ف ي أب دان البش ر وأخالقھ م» ،77يق ول ع ن أھ ل األق اليم المعتدل ة« :ف ألوانھم
أصفى ،وأبدانھم أتقى ،وأشكالھم أتم وأحس ن ،وأخالقھ م أبع د م ن االنح راف ،وأذھ انھم أثق ب ف ي
المعارف واإلدراكات ،ھذا أم ر تش ھد ل ه التجرب ة ف ي ك ل جي ل م نھم» .78وق ال أيض ا ف ي فص ل
خاص باالحتكار «ومما اشتھرعند ذوي البصر والتجربة في األمص ار أن أحتك ار ال زرع لتح ين
أوقات الغالء مشؤم ،وأنه يعود -على فائدته -بالتلف والخسران».79
 -3نمط التعاند
وھ و ض د م ا قبل ه« ،والمتكلم ون يس مونه بالس بر والتقس يم ،والمنطقي ون يس مونه بالش رطي
المنفصل ،وھو أيضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة».80
ويتك ون م ن مقدم ة كب رى ،أو قض ية ش رطية متص لة ،وھ ي الت ي يك ون الحك م فيھ ا قائم ا عل ى
الترديد بين نسبتين فأكثر ،أو على نفي ھذا الترديد ،أو ھي التي يحكم فيھ ا بتن افي نس بتين ف أكثر,
أو عدم تنافيھما.81وم ن مقدم ة ص غرى وھ ي قض ية مقترن ة بدالل ة نف ي احتم ال م ن االحتم الين
الواردين ،ثم النتيجة.
واإلمام الشاطبي قد استعان بھذا المسلك في االس تدالل عل ى إيق اع الواج ب أو المن دوب الش رعي
في الوقت دون إخراجه عن وقت ه ،ك ان مض يقا أو موس عا ،يق ول« :إن ح د الوق ت إم ا أن يك ون
لمعنى قصده الشارع ،أو لغير معنى ،وباطل أن يكون لغير معن ى ،فل م يب ق إال أن يك ون لمعن ى،
وذلك المعنى ھو أن يوقع الفعل فيه».82
وھي على الشكل اآلتي:
حد الوقت إما يكون لمعنى حده الشارع أم ال/مقدمة كبرى/قضية شرطية منفصلة
أَنْ يكون لغير معنى :باط ٌل ................مقدمة صغرى.
فيكون لمعنىً  .........................نتيجة.
 -4برھان العلة
برھان العلة ما كان الحد الوسط أو المقدمة الص غرى في ه عل ة للح د األكب ر ،أو للمقدم ة الكب رى،
ويسمى عند المناطقة ببرھان الـ)لِ َم( أي ذكر ما يجاب به عن لِ َم ،وعند الفقھاء بقياس العلة.
وم ن أمثل ة اس تثمار برھ ان العل ة ف ي البي ان والتص حيح عن د أب ي اس حاق اس تدالله عل ى قطعي ة
األصول بعلة رجوعه إلى كليات الش ريعة؛ إذ ق ال« :إن أص ول الفق ه ف ي ال دين قطعي ة ال ظني ة،
والدليل على ذلك أنھا راجعة إلى كليات الشريعة ،وما كان كذلك فھو قطعي».83
ويمكن تبسيط ھذا االستدالل البرھاني بالعلة بحسب التقسيم اآلتي:
أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة ......حد أصغر.
وكل ما يرجع إلى كليات الشريعة  ........حد أوسط.
فھو قطعي الظني ......................حد أكبر.
وما ال يرجع إلى كليات الشريعة  ............حد أوسط.
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فھو ظني ال قطعي ............................حد أكبر.
فأصول الفقه قطعية ال ظنية
 -5برھان الداللة
وبرھان الداللة ما كان االستدالل فيه على العلة بالمعلول ،وھو عكس برھان العلة ،وسأذكر نصا
على طوله يظھر فيه استعانة الشاطبي بھذا الن وع م ن االس تدالل المنطق ي ،وإن تطل ب ذل ك ش يئا
م ن التحقي ق ف ي المس ألة ،يق ول« :ك ل أص ل ش رعي ل م يش ھد ل ه ن ص مع ين ،وك ان مالئم ا
لتصرفات الشرع ،وم أخوذا معن اه م ن أدلت ه ،فھ و ص حيح يبن ى علي ه ويرج ع إلي ه ،إذا ك ان ذل ك
األص ل ق د ص ار بمجم وع أدلت ه مقطوع ا ب ه؛ ألن األدل ة ال يل زم أن ت دل عل ى القط ع ب الحكم
بانفرادھ ا دون انض مام غيرھ ا إليھ ا كم ا تق دم؛ ألن ذل ك كالمتع ذر ،وي دخل تح ت ھ ذا ض رب
االستدالل ،والجواب الذي اعتمده مالك والشافعي ،فإنه وإن لم يشھد للف رع أص ل مع ين فق د ش ھد
له أصل كلي ،واألصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي األصل المعين ،وقد يربو عليه بحسب قوة
األصل المعين وضعفه».84
وتقسيم عناصر البرھان ھي وفق الترتيب اآلتي:
االستدالل المرسل…………… ..............……………....حد أصغر.
أصل كلي قطعي لم يشھد له نص معين لكنه مالئم لتصرفات الشارع ..حد أوسط.
كل أصل كلي لم يشھد له نص معين لكنه مالئم لتصرفات الشارع ...حد أوسط.
فھو كاألصل المعين وقد يربو عليه ....………………….......حد اكبر.
فاالستدالل المرسل أصل قطعي كاألصل المعين وقد يربو عليه

سادسا :تعليل التباين االستثماري للمنطق بين الشاطبي وابن خلدون
لقد تبين سلفا أن بين الشاطبي وابن خلدون اتفاقا مبدئيا حول التحفظ الواعي واالحتي اط النبي ه ف ي
االشتغال على قواعد علم المنطق ،باعتباره علما دخيال على العلوم المرتبطة بمجال االختص اص
اإلسالمي من جھة ،ث م لحس بانه من درجا ض من العل وم اآللي ة اإلجرائي ة ،الخادم ة للعل وم المرام ة
بالقصد األصلي ،التي تنتج معرفة علمية تسھم ف ي العم ران البش ري ،ھ ذا باإلض افة إل ى طبيعت ه
النظرية التجريدية المحضة التي تشحذ ال ذھن ،وتفعم ه بنظري ات وتص ورات باإلمك ان االس تغناء
عنھا وتجاوزھا إلى ما ھو نفعي ومصلحي.
إال أن ھذا التحفظ واالحتراز ال يعدم وجود مساحة ترفع الممانعة في إعم ال آلي ات عل م المنط ق،
وفق الض وابط والش روط المعتب رة ،والش اكلة المناس بة الت ي تلي ق والمج االت العلمي ة ،والمطال ب
المختصة بالعلوم اإلسالمية ،دون االمتالء واالستبحار فيھا ،ورغم السماح بھذا الم دخل المنھج ي
في التعاطي مع علم المنطق ،فإننا نلمس تباينا واضحا في استثماره وإعماله عند اإلمام والعالمة؛
إذ تحدد بقوه وبيان عند األول ،وتمثل خجوال محتشما عند الثاني ،فما ھي أسباب ذلك التباين؟
تتظافر أسباب عديدة لتفسير ھذا االختالف حسب اعتقادنا ،ويمكن تصنيفھا إلى ثالثة:
األول :سبب موضوعي
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تفصل علم أصول الفقه وعل م أص ول الت اريخ ف روق واس عة ف ي الجان ب الموض وعي ،م ن حي ث
المباحث العلمية والقضايا الكلية التي يختص بھا كل علم ،وھذا التباين يستص حب مع ه -م ن دون
شك -متحكمات معرفية على مستوى االستمداد العلمي.
فعلم أصول الفقه الذي اتخد مس ارا مخالف ا بع د مرحل ة الرس الة الش افعية ،بانفص اله المت درج ع ن
الجوانب العملية والفروعي ة -حت ى أص بح علم ا مج ردا يغل ب علي ه ط ابع التنظي ر -سيس تعين في ه
أھل اختصاصه بأدوات علمي ة ومنھجي ة أخ رى ،تعي نھم ف ي البي ان والدراس ة ،كعل م الك الم وعل م
المنطق وغيرھما.
أما علم أصول التاريخ العمراني فھو غي ر مطال ب بالض رورة باالس تدعاء الكل ي آللي ات ومن اھج
علمي ة أخ رى ،حت ى يكتم ل دوره ف ي البي ان والتأس يس؛ ألن مج ال دراس اته معرف ة وجودي ة
مركزھا األحداث الواقعية ،والوقائع التاريخية التي مرت عبر الزمن.
وھذا التمايز المعرفي بين العلمين قد نب ه إلي ه اب ن خل دون نفس ه حينم ا تح دث ع ن طب ائع العلم اء
و ُبعْ دھم عن السياسة ،فقال ... « :وأيضا يقيسون األم ور عل ى أش باھھا وأمثالھ ا بم ا اعت ادوه م ن
القي اس الفقھ ي ،ف ال ت زال أحك امھم وأنظ ارھم كلھ ا ف ي ال ذھن ،وال تص ير إل ى المطابق ة إال بع د
الفراغ من البحث والنظر ،وال تصير بالجملة إلى المطابقة ،وإنما يتفرع م ا ف ي الخ ارج عم ا ف ي
الذھن من ذلك ،كاألحكام الشرعية ،فإنھا فروع عما في المحفوظ من أدلة الكتاب والسنة ،فتطل ب
مطابق ة م ا ف ي الخ ارج لھ ا» .85وح ال ھ ؤالء العلم اء مختل ف تمام ا ع ن أھ ل العم ران؛ نظ را
الختالف مجال اختصاصھم« ،ويلحق بھم أھل الذكاء والكيس من أھ ل العم ران؛ ألنھ م ينزع ون
بثقوب أذھانھم إل ى مث ل ش أن الفقھ اء م ن الغ وص عل ى المع اني والقي اس والمحاك اة فيقع ون ف ي
الغلط».86
فق د تب ين إذن أن اخ تالف العل وم وموض وعاتھا يل زم مع ه اخ تالف ف ي مواردھ ا ومس تنداتھا م ن
العلوم والمعارف األخرى.
الثاني :سبب منھجي
تتباين طبيعة المعالج ة الدراس ية ب ين عل م أص ول الفق ه وعل ى أص ول الت اريخ العمران ي ،بحس ب
االختالف الحاصل بين الخصائص الموض وعية الت ي تم ت اإلش ارة إليھ ا؛ ألن ك ال منھم ا يحت اج
إلى أدوات وآليات متفردة في النظر والتحليل ،وكل ذلك مرتبط أساسا بتاريخ كل علم والمؤثرات
الزمنية التي فعلت في عمرانه وبنائه.
فعلم أصول الفقه الذي كانت نش أته التأسيس ية ف ي رح م الفق ه -وخاص ة م ع الش افعي -ظھ ر علي ه
ذل ك الت أثر الواض ح باالختالف ات الفقھي ة واالجتھ ادات المرتبط ة بھ ا ،مم ا اس توجب عل ى أھل ه
االستعانة بمناھج علمية أخرى للبت في القضايا األصولية ،وطلب القطع واليقين فيھ ا ،خصوص ا
األدوات المنطقية.
ولعل المطلع على الموافقات مثال يشم رائح ة النظ ر المنطق ي فائح ة من ذ العب ارات األول ى ،ح ين
استھل كتابه بقوله« :إن أصول الفقه في الدين قطعية ال ظنية ،والدليل على ذلك أنھ ا راجع ة إل ى
كليات الشريعة ،وما كان كذلك فھو قطعي» ،87ويظھ ر أن ه لج أ إل ى األس لوب المنطق ي ف ي بي ان
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ذل ك ،معتم دا عل ى م ا يس مى بالقي اس المنطق ي المك ون م ن مقدم ة ص غرى وأخ رى كب رى ث م
النتيجة ،على ھذا الشكل:
 كل ما رجع إلى كليات الشريعة فھو قطعي ال ظني :مقدمة صغرى. أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة :مقدمة كبرى. أصول الفقه قطعية ال ظنية :نتيجة.ناھيك عن المباحث األخرى التي ال تخلو من أساليب منطقية في الدراسة والنقد والتق ويم ،إض افة
إلى آلية القياس ،وكذا االستقراء الذي يمثل العمود الفقري لمنھج النظر عند الشاطبي.
أم ا بالنس بة لعل م أص ول العم ران ال ذي ال نع رف ل ه بداي ة تأسيس ية حقيقي ة إال م ع العالم ة اب ن
خلدون بمقتضياته المنھجية فھو ال يتطل ب بالض رورة إعم ال مس ھبا للم نھج المنطق ي وآليات ه ف ي
البحث والنظر؛ لطبيعت ه التقعيدي ة غي ر المس بوقة بإنتاج ات ف ي مجالھ ا ،ت روم مراجع ة نظرياتھ ا
وتقويمھا وفق منھج نقدي يعتمد األساليب العقلية المج ردة ف ي ذل ك ،ث م إن النق د عن د اب ن خل دون
وجھت سھامه لنقوالت الروايات واألخبار في أصولھا ،ول م توج ه إل ى م ا يش كل المنط ق وآليات ه
اعتب ارا محوري ا ف ي دراس تھا؛ ألن ذل ك ف ي حك م المع دوم أص ال ف ي الدراس ات التاريخي ة
والعمرانية.
الثالث :سبب غائي
إذا تم التسليم بانحصار األبعاد الغائي ة الوس يطة ف ي مح دد النظ ر ف ي القطعي ات م ن أص ول الفق ه
عند الشاطبي ،وانتھائه في محدد البحث في الص دقيات م ن األخب ار التاريخي ة وكلياتھ ا العمراني ة
عند ابن خلدون ،فإن ذلك يشكل إحدى العلل األساس ية ف ي اخ تالف الم داخل اإلجرائي ة المختص ة
بك ل جان ب علم ي فيھ ا ،فطبيع ة قيم ة القط ع العلم ي واليق ين -الت ي كان ت دي دن األص وليين ف ي
كتاباتھم على مدار تاريخ علم األصول -ستملي عليھم ال محالة البح ث ف ي أش كال إجرائي ة عقلي ة
محضة الستيرادھا ،وخصوصا في حالة االفتقار إلى األصول المعين ة الوافي ة ب ذلك؛ أو ف ي حال ة
الصور التجريدية اإلقناعية في التقويم والتصحيح ،وھو المنھج الذي حك م أس لوب وش كل ال درس
األص ولي عن د اب ي إس حاق ,نق دا وتقويم ا ،طلب ا للقط ع والعل م ودرءا للظ ن المرج وح ،والش ك
المغلوب في األصول ،لذلك طالما أكد الشاطبي على ذلك بقوله« :كون الشارع قاصدا للمحافظة
على القواعد الثالث :الضرورية والحاجية والتحسينية ،ال بد علي ه م ن دلي ل يس تند إلي ه ف ي ذل ك،
إما أن يكون دليال ظنيا أو قطعيا ،وكونه ظنيا باطل ،م ع أن ه أص ل م ن أص ول الش ريعة؛ ب ل ھ و
أص ل أص ولھا ،وأص ول الش ريعة قطعي ة ،حس بما تب ين ف ي موض عه ،فأص ول أص ولھا أول ى أن
تكون قطعية».88
وفي الجھة األخرى من علم أصول التاريخ العمراني ف إن خصوص ية الص دق والص حة اعتب رت
مقصدا جوھريا لدى ابن خلدون عل ى ابت داء الكتاب ة ف ي ھ ذا العل م ،أخ ذت من ه استحضارأس اليب
علمي ة أخ رى وقض ايا اجتماعي ة تس عفه ف ي ذل ك ،كالمقارن ة والبح ث والتعلي ل لألح داث،
واالسترجاع التاريخي ،والجرح والتعديل والذكاء العلم ي ،وال ربط الت اريخي ،دون التعم ق الح اد
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في التوظيف المنطقي المشحون بالمقدمات الض رورية والنت ائج الس ببية والب راھين المج ردة؛ ألن
البحث يھم قضايا محسوسة ،ووقائع محددة حدثت في الواقع أصال.
وقد وضح ابن خلدون نفسه ھذا التنافر شبه الكلي بين علم المنطق في االشتغال على أدواته وبين
عل م العم ران بقول ه« :وال يق اس ش يء م ن أح وال العم ران عل ى اآلخ ر ،إذ كم ا اش تبھا ف ي أم ر
واحد فلعلھما اختلفا في أمور ،فتكون العلماء -ألجل ما تعودوه من تعم يم األحك ام وقي اس األم ور
بعضھا على بع ض -إذا نظ روا ف ي السياس ة أفرغ وا ذل ك ف ي قال ب أنظ ارھم ون وع اس تدالالتھم،
فيقعون في الغلط كثيرا وال يؤمن عليھم».89

سابعا :ملحوظات ختامية
في نھاية ھذا البحث أختمه بھذه الملحوظات الكلية:
الملحظ األول:
على الرغم من الموقف الرافض والصريح ال ذي أب داه اإلم ام والعالم ة م ن عل م المنط ق وآليات ه،
فإنھما استطاعا تكييف ه ش رعيا م ع عل وم المل ة ،واإلف ادة م ن مس الكه ف ي النظ ر ،بحس ب المب ادئ
األصولية المعتبرة واستثمار فوائده في االستدالل على مطالبھم العلمي ة ،وك ل ذل ك ب نفس معرف ي
وفق التقصيد الشرعي النافع.
الملحظ الثاني:
إن الموقف المبدئي النازع إلى التحفظ والتحرز من علم المنط ق ال يعن ي بالض رورة ع دم إعم ال
قواعده ،ونفي االشتغال على آلياته ،كما بدا مع الش اطبي واب ن خل دون ،ب ل إن م ا يتحفظ ان علي ه
مطلق ا ھ و تعل م المنط ق ودراس ته باعتب اره علم ا م رادا ،والمبالغ ة ف ي طلب ه ،أم ا دراس ته بالق در
المفي د والن افع حت ى يس تجيب ذل ك لخدم ة عل وم المل ة المطلوب ة بالقص د األص لي ،فتل ك مس ألة ال
يمانع فيھا الرجالن.
الملحظ الثالث:
إن الغاية النافعة المقصودة في الخطاب الشرعي تضع إمكانية اختيار الوس ائل الكفيل ة لوص ولھا،
وتحدد اآللي ات المعتب رة ف ي بلوغھ ا ،ل ذلك اعتب ر عل م المنط ق إح دى األدوات الوافي ة ب الغرض،
كلم ا ت م اس تخالص المناس ب فيھ ا والخ دوم ف ي ص حيح االس تدالل والنظ ر ،الش يء ال ذي أض فى
طبيعة خاصة على علم المنطق المكيف مع البيئة العلمية اإلسالمية عند اإلمام والعالمة.
الملحظ الرابع:
انتھت الموضوعة في مطالبھا إلى نتيجة علمي ة مفادھ ا :أن الش اطبي ك ان أكث ر اس تثمارا وأق وى
توظيفا لعلم المنطق في علم أصول الشريعة بشكل واضح وب ّين ِمنْ معاصره ابن خلدون ف ي عل م
أصول الت اريخ العمران ي ،وذل ك م رده إل ى أس باب ثالث ة ،أولھ ا موض وعي ويتمث ل ف ي اخ تالف
طبيعة العلمين ،والثاني منھجي ويعود إلى تب اين المس الك المعتم دة ف ي دراس تھما ،والثال ث غ ائي
ويتشخص في تمايز الغاية من دراسة كل علم منھما.
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البعد المنطقي في النظر العلمي بين الشاطبي وابن خلدون،
مقاربة معرفية منھجية
الحسان شھيد ،المغرب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أوال :مالحظ أولية
الملحظ األول:
لق د ش كلت "ص دمة"المنطق بالنس بة للفك ر اإلس المي من د بدايات ه األول ى ،وخاص ة م ع الترجم ة
الشھيرة على عھد الخليفة المأمون ،منعطفا قويا عبر تاريخ ه الحاف ل بالت داخل العلم ي والتث اقف المعرف ي
المشھود بين الثقافة االسالمية وبين الثقافات األخرى ،فاستوجب ذلك تأثيرا عميق ا عل ى مس توى المباح ث
الموضوعية وعلى صعيد اآلليات المنھجية ،ثم على سبيل األبعاد الغائية.
الملحظ الثاني:
إن م ن أھ م ت داعيات "الص دمة" المنطقي ة ذل ك الت وھج الفك ري والفلس في والث ورة المعرفي ة الت ي
عرفتھ ا الحض ارة االس المية بش تى مجاالتھ ا ،س واء ف ي جوانبھ ا العملي ة التطبيقي ة ،أو جوانبھ ا العلمي ة
النظرية ،فاألول تمثل في إيحاءاته الحضارية العمرانية ،والثاني تشخص في بيئاته الثقافية المعرفية.
الملحظ الثالث:
إن أغل ب العلم اء النظ ار ال ذين أنجب تھم الحض ارة اإلس المية ،إن ل م أق ل كلھ م ،لھ م نص يب واف ر
وحظ غير يسير من المعرفة المنطقية ،إما من حيث دراستھا وتعلمھ ا ،أو م ن حي ث اس تثمارھا وتوظيفھ ا
ف ي كتاب اتھم ،وب الرجوع إل ى س يرھم العلمي ة يتض ح ذل ك بج الء ،ولع ل الش اطبي واب ن خل دون ليس ا
باس تثناءين م ن ھ ذا الحك م ،وليس ا خصوص ا م ن ھ ذا العم وم ،ف األول كتابات ه مفعم ة ب الروح المنطقي ة
وخاصة الموافقات ،والثاني ال تخلو مقدمته من أنظار منطقية وفلسفية.
الملحظ الرابع:
يعتبر كتابا الموافقات ف ي أص ول الش ريعة والمقدم ة م ن أنف س الكت ب الت ي أرخ ت للثقاف ة العلمي ة
اإلس المية ،ف ي عل م أص ول الش ريعة وعل م أص ول الت اريخ العمران ي ،إذ يعرفھم ا المبت دأ ف ي طل ب العل م
المخصوص والمجتھد في أصوله ،بالنظر إلى األسلوب المعتمد في الكتابة ،والطرق المسلوكة في النظر،
والغايات المقصودة في الدراسة ،فھل لعلم المنطق والفلسفة نصيب في حيازة تلك النفاسة المكتسبة؟.
ثانيا :مفھوم المنطق عند الشاطبي وابن خلدون
نادرة ھي المواضع التي خصصھا كل م ن الش اطبي واب ن خل دون للك الم ف ي عل م المنط ق ،وھ ي
مواضع متناثرة ومبثوثة في تآليفھم ا الموافق ات واالعتص ام وك ذا المقدم ة ،إال أن م ا يم ايز بينھم ا ھ و أن
ابن خلدون أفرد علم المنطق بفص ل خ اص عل ى قلت ه واختص اره الش ديد ،وھ و الفص ل الس ابع عش ر م ن
الجزء المخصص للعلوم وأصنافھا من كت اب المقدم ة ،حي ث طرقھ ا ب التعريف والبي ان ،كم ا م نح رديفت ه
الفلسفة فصال آخر ،كما ذكر معاصره ابن الخطيب في كتابه اإلحاطة كالما يدل على عنايته بعلم المنط ق
دراسة وتأليفا لم يصلنا منه شيء ،فقال.. ":ولخص كثيرا من كتب ابن رشد وعلق للسلطان أيام نظره ف ي
العلوم العقلية تقييدا مفيدا في المنطق ،1"..أما معاصره الشاطبي ف اكتفى بإش ارات قليل ة ع رض فيھ ا ذك ر
المنط ق إم ا ف ي مع رض ال ردود والنق ود والمقارن ات ،كم ا حص ل ف ي الفص ل األخي ر م ن لواح ق كت اب
االجتھاد م ن الموافق ات،أو عل ى س بيل االرتب اط واالش تباه كم ا نلح ظ ذل ك ف ي محاورات ه و محادثات ه ع ن
مسائل التحسين والتقبيح والتعليل والمعتزلة.
وبناء عليه ،فليس سھال على متتبع إنتاجات الشاطبي العلمية الظف ر بتعري ف خ اص للمنط ق عل ى
ال رغم م ن حض ور الق ول المنطق ي والمتابع ة العقلي ة عن ده ،فيم ا تش خص غالب ا ف ي ع دد م ن المف ردات
المنطقية ،كالعقل والرأي والنظرو االعتبار ،والمقدمات والنتائج والتعليل ،والسبب.
وھذا عكس ابن خلدون الذي يجعل لغالب موض وعاته ح دودا وتع اريف لكلماتھ ا المركزي ة ،كعل م
المنطق مثال حينما قال ":ھو قوانين يعرف بھا الصحيح من الفاسد في الحدود للمعرفة للماھي ات والحج ج
المفيدة للتصديقات".2
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ف المنطق عن ده آلي ات ووس ائل علمي ة يعتم دھا المنطق ي لمعرف ة الص حة والص واب م ن ال بطالن
والخط أ ،س واء ف ي الح دود والتعريف ات لماھي ات األش ياء المجردة"،ب أن تجم ع تل ك الكلي ات بعض ھا إل ى
بع ض عل ى جھ ة الت أليف لتحص ل ص ورة ف ي ال ذھن كلي ة منطبق ة عل ى أف راد ف ي الخ ارج فتك ون تل ك
الصورة الذھنية مفيدة لمعرفة ماھية تلك األشخاص" ،3وإلدراك الحجج واألدلة المستعملة في الداللة على
صدق األنباء "،بأن يحكم بأمر على أمر ،فيثبت ل ه ويك ون ذل ك تص ديقا ،وغايت ه ف ي الحقيق ة راجع ة إل ى
التصور ،ألن فائدة ذلك إذا حصل إنما ھي معرفة حقائق األشباه التي ھي مقتضى العلم".4
وال يعدو علم المنطق عند ابن خلدون وسيلة لخدمة العلوم المقصودة بالتعلم لغايات دينية ودنيوية،
يقول ":اعلم أن العلوم المتعارفة بين أھل العم ران عل ى ص نفين :عل وم مقص ودة بال ذات كالش رعيات م ن
التفس ير والح ديث والفق ه وعل م الك الم وكالطبيعي ات واإللھي ات م ن الفلس فة ،وعل وم ھ ي وس يلة آلي ة لھ ذه
العلوم كالعربية والحساب ،وغيرھم ا للش رعيات ك المنطق للفلس فة ،وربم ا ك ان آل ة لعل م الك الم وألص ول
الفقه على طريقة المتأخرين" ،5فالمنطق يبقى في األخير عند ابن خلدون:
~ ماھيته :آالت وقوانين ووسائل
~ فائدته :تمييز الصحة من البطالن ،و الصواب من الخطأ
~ غرضه :معرفة األشياء على حقيقتھا وإدراك الحجج المفيدة المنتجة
~ غايته :خدمة العلوم المقصودة بالبحث والعلم والتي تعود بالنفع على االنسان في كل حال.
لكن السؤال الذي يحضر بقوة بعد ھذا الجرد ،ھو:ھل ھذا الفقر البادي على كتاب ات اإلم ام والعالم ة
في العناية بالمنطق وأبعاده له دالالت محصورة قراءتھا ف ي مواق ف معادي ة من ه ،أم أن األم ر ل ه اعتب ار
مغاير؟.
ثالثا :موقف اإلمام والعالمة من المنطق
أ -موقف الشاطبي من المنطق
يمك ن الق ول إن العق ل ھ و األداة القطبي ة ف ي االش تغال عل ى المنطق،ل ذلك ف إن ع ادة م ا ي ذكره
األصوليون ترميزا إلى الرأي واالجتھاد بالقص د األص لي ،وإل ى المنط ق وفلس فته بالقص د التبع ي ،ويق وم
النظر في علم المنطق عند أبي إسحاق على قاعدة منھجية أوردھا في ب دايات الموافق ات ،كم ا ب ث معناھ ا
غير ما مرة في كتاباته ،وھذه القاعدة ھي":إذا تعاضد النقل و العقل عل ى المس ائل الش رعية ،فعل ى ش رط
أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ،ويتأخر العق ل فيك ون تابع ا ،ف ال يس رح العق ل ف ي مج ال النظ ر إال بق در م ا
يسرحه النقل ".6
وھذا النص على وجازته ،يلخص بعمق موقف اإلمام الشاطبي م ن االعتب ارات العقلي ة والمنطقي ة
في المباحث الشرعية والعلوم النقلية عام ة ،وھ ذا م ا يفس ر ق ول ال دكتور أحم د الريس وني في ه بأن ه مت أثر
بالنظرة األشعرية 7في ھذه المسألة ،وبالخصوص إدراك المصالح اإلنسانية بإعمال النظ ر العقل ي ،أو م ا
اصطلح عليھا في علم الكالم بمسألة التحسين والتقبيح.
ولعل المطلع على النظر الثاني من كتاب لواحق االجتھاد من الموافق ات ،س يجد م ا يغني ه ف ي ھ ذا
الباب عن غيره ،فقد فصل فيه بشكل واضح العلل المؤثرة في ترك إعمال األصول المنطقية واستثمارھا،
من ذلك "أن التزام االصطالحات المنطقية والط رق المس تعملة فيھ ا مبع د ع ن الوص ول إل ى المطل ق ف ي
األكثر ،ألن الشريعة لم توضع إال على شرط األمي ة ،ومراع اة عل م المنط ق ق ي القض ايا الش رعية من اف
لذلك".8
وقد أدرج لذلك مثاال ،يبسط فيه موقفه ويبين في ه رأي ه ف ي المس ألة ،مش ددا عل ى ض رورة الفص ل
يبن األسس المنھجي ة المنطقي ة والقض ايا الش رعية ،واألق رب ف ي التمثي ل للمس ألة ،ح ديث الرس ول ك ل
مسكر خمر وكل خمر حرام ،9الذي اعتم ده بع ض المتحمس ين لعل م المنط ق ف ي االس تدالل عل ى إعم ال
أصولھم ،وتخريج مسالكھم المنطقية ،المتعلقة بالمقدمات والنتائج ف ي القي اس المنطق ي وم نھج االس تقراء،
فقال":ومن ھنا يعلم ما قاله المازري في قوله عليه الصالة والسالم :كل مسكر خمر وكل خم ر ح رام،
قال :فنتيجة ھاتين المقدمتين كل مسكر حرام ،قال :وقد أراد بعض أھل األصول أن يمزج ھذا بش يء م ن
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عل م أص حاب المنط ق ،فيق ول أن أھ ل المنط ق يقول ون ال يك ون القي اس وال تص ح النتيج ة إال بمق دمتين،
فقوله "كل مسكر خمر" مقدمة ال تنتج بانفرادھا شيئا ،وھذا إن اتفق لھذا األصولي ھھنا ،وف ي موض ع أو
موضعين في الشريعة ،فإنه ال يستمر في سائر أقيستھا ومعظم األقيسة الفقھية ال يسلك فيھ ا ھ ذا المس لك،
وال يعرف من ھذه الجھة ،وذلك ،أنا لو عللنا تحريمه عليه الصالة والسالم التفاضل في البر بأن ه مطع وم
كما قال الشافعي ،لم نقدر أن نعرف ھذه العل ة إال ببح ث وتقس يم ،ف إذ عرفناھ ا فللش افعي أن يق ول حينئ د:
كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي .فتكون النتيجة الس فرجل رب وي ،ق ال و لك ن ھ ذا اليفي د الش افعي
فائدة ،ألنه إنما عرف ھذا وصحة ھذه النتيجة بطريقة أخرى ،فلما عرفھا من تل ك الطريق ة أراد أن يض ع
عبارة يعبر بھا عن مذھبه ،فجاء بھا على ھذه الصيغة .قال ولو جاء بھا على ص يغة أراد مم ا ي ؤدي من ه
مراده لم يكن لھذه الصيغة مزية عليھا .قال وإنما نبھنا على ذلك لم ا ألفين ا بع ض المت أخرين ص نف كتاب ا
أراد أن يرد فيھا أصول الفقه ألصول علم المنطق".10
فكالم المازري ھذا ينسجم مع رأي الشاطبي  ،كما أنه يؤكد على أمور أساسية في ھذا الصدد:
فقد يقع توافق واضح بين المقوالت المنطقي ة وغيرھ ا م ن القض ايا الش رعية ،وھ ذا أم ر ج د وارد
في موضع أو موضعين أو أكثر ،لكن ذل ك أض عف م ن أن يعتب ر ف ي ع داد القواع د والمب ادئ الت ي تتلق ى
بالقبول التام ،أو بمثابة امتداد لتلك األصول الفلسفية والمنطقية واستمرارا لمنھجھا كما يزعم البعض.11
كما يذھب البعض اآلخر ،إلى أن أثر المنھج األرسطي عل ى الع رب ك ان ج د مھ م ،فق د س اعدھم
على بناء العلوم التي تعتمد على المالحظة ،12غير أن ھذا الق ول ل يس عل ى إطالق ه ،ألن ه ل و ك ان ك ذلك
لتم إسقاط االستقراء الناقص من مناھج البح ث عن د مفك ري اإلس الم ،ال ذي ل م يعتب ره أرس طو م ن ض من
القواعد العلمية في معرفة الحقائق ،وعليه فإن ورود ذلك ال تالزم أو التواف ق ف ي بع ض الحق ول العلمي ة،
ال يعني بالضرورة حصولھا في كل المواطن ،ألن األقيسة الشرعية والكليات االستقرائية ليست كاألقيس ة
المنطقية واالستقرائيات المنطقية  ،لذلك "فقد أدرك مفكرو اإلسالم تمام اإلدراك ،أنه البد من وضع منھج
ف ي البح ث يخ الف الم نھج اليوناني،حي ث إن ھ ذا الم نھج األخي ر إنم ا ھ و تعبي ر ع ن حض ارة مختلف ة،
وتصور حض اري مختل ف ،ويثب ت ھ ذا الحمل ة العنيف ة الت ي ق ام بھ ا علم اء االس الم عل ى -منط ق يون ان-
وتاريخ ھذه الحملة العنيفة واضح وضوحا بالغا في كتابات المس لمين" ،13و م ا حص ل م ن تواف ق أحيان ا
بين المنھجين في بعض المباحث العلمية ال يستمر بالقوة في سائر األقيسة لالختالف المنھجي بينھما.
إضافة إلى أن جل مناھج األقيسة الشرعية ال يتبع فيھا ھ ذا الس بيل ،وال تع رف أحكامھ ا ونتائجھ ا
من نفس الجھة التي يقوم عليھا مناھج الفلسفة المنطقية  ،كما تبين ذل ك م ع مث ال الس فرجل وعالقت ه برب ا
التفاضل عند الشافعي.
وإلى ھذا المعنى أشار الباجي في رد زعمھم أن القياس ال يص ح ،وال ي تم م ن مقدم ة واح دة ،وأن
المقدمة الواح دة ق د تن تج ،فقال":وق د زعم ت الفالس فة أن القي اس ال يص ح وال ي تم م ن مقدم ة واح دة وال
يكون فيھا نتيجة ،وإنما ينبني القياس من مقدمتين فصاعدا ،إحداھما قول القائل "كل حي قادر"والثانية"كل
قادر فاعل" .والمقدمة عندھم مقال موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شئء .فالموج ب كقولن ا ك ل ح ي
قادر والسالب كقولنا كل حي ليس بميت .وھذا ليس من القياس بسبيل وال به تعلق14".
وق د اح تفظ الش اطبي ب نفس الموق ف ف ي االعتص ام ،مفن دا تص وراتھم وتع امالتھم حي ال األص ول
الش رعية ،معتب را ذاك تعس فا ف ي اس تعمال العق ل ،بقص د تطويع ه وف ق مقتض يات أص ولھم ،فقال":ف أتى
الفالسفة إلى تلك األصول فلقفوھا أو تلقفوا منھا ،فأرادوا أن يخرجوه عن مقتضى أصولھم ،وجعل وا ذل ك
عقليا ال شرعيا وليس األمر كما زعموا".15
بع د تحري ر النظ ر ف ي موق ف الش اطبي م ن االعتب ار المنطق ي ض من القض ايا الش رعية  ،يج در
البحث في الجواب عن سؤالين ھامين :
~ھل موقف الشاطبي سالف البيان ،مأخوذ على إطالقيته،أم تتعلق به بعض االستثناءات العلمية؟
~و ما ھي حدود االعتبار المنطقي لبعض المسائل المنھجية عنده؟
موقف ابن خلدون من المنطق
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أما ابن خلدون فقد صنف المنطق ضمن العلوم اآللية المقصودة لغيرھ ا ال ل ذاتھا ،فھ و عل م مكم ل
يعتمد عليه في خدمة وإكمال المعرفة بما ھ و مقص ود ،وغ ائي ف ي العل وم والمع ارف ،وھ ذا إن اس تدعت
الضرورة استصحابه في البح ث والنظ ر ،وك ان ھ ذا أھ م مؤاخذات ه عل ى المش تغلين بعل م المنط ق ،كفخ ر
الدين الرازي ،يقول رحمه ﷲ ..":ثم تكلموا فيھا وضعوه من ذلك كالم مس تبحرا ونظ روا في ه م ن حي ث
إنه فن برأسه ال من حيث إنه آلة للعلوم فطال الكالم فيه واتسع وأول م ن فع ل ذل ك اإلم ام فخ ر ال دين ب ن
الخطيب".16
وما فتئ ابن خلدون يحذر م ن المعرف ة المنطقي ة وخاص ة رديفتھ ا الفلس فية الت ي لحديث ه عنھ ا ف ي
إح دى الفص ول بالتنبي ه عل ى خطرھ ا ،ل ذلك وج ب التش ھير بھ ا حت ى يك ون المش تغل بھ ا م دركا لوج وه
ضررھا ،بل إن ھذه العلوم وخاصة المنطق والفلسفة ال جدوى من دراستھا ،ألنھا ال تخ دم العم ران رغ م
اھتمام الناس بھا ،يقول رحمه ﷲ ":ھذه العلوم عارضة في العمران كثي رة ف ي الم دن وض رره ف ي ال دين
كثير فوجب أن يصدع بشأنھا ويكشف عن المعتقد الحق فيھا".17
لم يتوقف تحسيس الحضرمي بخطورة الفلسفة والمنطق من جان ب أثرھ ا عل ى ال دين فحس ب ،ب ل
إن منھجھم ا العلم ي ال يفض ي بالض رورة إل ى نت ائج علمي ة ص ادقة و يقيني ة ف ي ك ل األح وال ،وبالت الي
إمكانات األخطاء فيھا ،واحتم االت المغ الط بإعمالھ ا واردة بق وة ،األم ر ال ذي يس توجب االنفك اك عنھم ا،
والتخلي عن النظر بھما ،يقول ":ومن ھنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغل ط لكث رة م ا فيھ ا م ن
االنتزاع وبعدھا عن المحسوس فإنھا تنظر في المعقوالت الثواني ولعل المواد فيھا م ا يم انع تل ك األحك ام
وينافيھا عند مراعاة التطبيق اليقيني".18
إن ھ ذه االنطباع ات الص ريحة والواض حة تجعلن ا نس لم يبتس جيل موق ف اب ن خل دون الس لبي لعل م
المنطق ،والرافض للتعامل مع المقوالت الفلسفية وقوانينھا.
لكن من جانب آخر ،نقف على بعض اإلشارات تلطف من موقفه المناھض ،وتوحي بعدم ممانعت ه
في بعض االعتب ارات ،فبع د أن فن د ك ل االدع اءات الفلس فية واآلراء العقلي ة الت ي يؤس س عليھ ا المناطق ة
مواقفھم وأفكارھم ،لم يتوقف عند مزية تحسب لھم في حصول العلم والمعرفة ،إال ما كان من إشارته إلى
ثمرة واحدة حسب تعبيره ،وھي فائدة ترتيب الحجج لتحصيل ملكة الصواب والقطع في بعض البراھين،
لذلك فھو ال يعارض إعمال بعض آلياتھم ،بشرط حصول ثمرتھا.
يقول رحمه ﷲ":فھذا العل م كم ا رأيت ه غي ر واف بمقاص دھم الت ي حوم وا عليھ ا ،م ع م ا في ه م ن
مخالف ة الش رائع وظواھرھ ا ،ول يس ل ه فيم ا علمن ا إال ثم رة واح دة ،وھ ي ش حذ ال ذھن ف ي ترتي ب األدل ة
والحج ج لتحص يل ملك ة الج ودة والص واب ف ي الب راھين ،وذل ك أن نظ م المق اييس وتركيبھ ا عل ى وج ه
األحكام واإلتقان ،ھو كما شرطوه في صناعتھم المنطقية".19
كما أن علم المنطق يتوفر على قوانين ومبادئ في النظر ،تنشد الصواب في تسلسل علم ي وإتق ان
م ن ش أنھا س لوك الطري ق المناس ب والتم اس الحقيق ة ف ي االس تدالل ،وإن ل م تك ن تف ي بالقص د والغاي ة،
"فيس تولي الن اظر فيھ ا بكث ة اس تعمال الب راھين ،بش روطھا عل ى ملك ة االتق ان والص واب ف ي الحج ج
واالستدالالت ،ألنھا وإن كانت غير وافية بمقصودھم ،فھي أصح ما علمناه من قوانين األنظار ھ ذه ثم رة
ھذه الصناعة".20
ورغم ذلك كله ،فتبقى للمنطق سماته المتفردة التي ال تليق بملكة االنسان وجبلته الطبيعية ،المائل ة
إلى ما ھو بسيط وفطري ،يقول الحضرمي" فالمنطق إذا أم ر ص ناعي مس اوق للطبيع ة الفكري ة ومنطب ق
على صورة فعلھا ولكونه أمرا صناعيا اس تغني عن ه ف ي األكث ر ول ذلك تج د كثي را م ن فح ول النظ ار ف ي
الخليق ة يحص لون عل ى المطال ب ف ي العل وم دون ص ناعة المنط ق وال س يما م ع ص دق الني ة والتع رض
لرحمة ﷲ".21
رابعا :شروط االعتبار المنطقي
أ -شروط االعتبار المنطقي عند الشاطبي
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يعود االختيار المنھجي في االشتغال على بعض قواعد وآليات المنطق عند أبي إسحاق في حقيقت ه
إل ى التكام ل المنھج ي ب ين أس اليب البح ث والنظ ر ،ال إل ى ارتب اط اإلمك ان المطل ق الق ائم عل ى أساس ي
الضرورة والكلية .ولذلك نجده ال يمانع في استثمار بعض آليات النظر العقلية ،كاالستقراء وإجراء األم ر
وفقھا ،وذلك عبر شرطين:
األول :كون ه منھج ا ف ي القط ع و العل م :أي لم ا ك ان الم نھج العقل ي أح د المن اھج المعتم دة ف ي
االستدالل ،وتحصيل اليقين والقطع ،فإن ه ال ممانع ة ف ي اس تثماره واس تخدامه أيض ا ف ي الش رعيات م ادام
موافقا لھا ،وال يخرم أصال من أصولھا ،وقد أشار اإلمام إلى ھذا األم ر بع د إي راده ل بعض االعتراض ات
عل ى إعم ال األدل ة العقلي ة وف ي مق دمتھا االس تقراء ،فقال":ف إن قي ل اقتن اص المع اني الكلي ة م ن الوق ائع
الجزئي ة غي ر ب ين م ن أوج ه :أح دھما :أن ذل ك إنم ا ممك ن ف ي العقلي ات ال ف ي الش رعيات ،ألن المع اني
العقلية بسائط ال تقبل في التركيب ،ومتفق ة ال تقب ل االخ تالف ،ف يحكم العق ل فيھ ا عل ى الش يء بحك م مثل ه
شاھدا وغائبا ،ألن ف رض خالف ه مح ال عن ده ،بخ الف الوض عيات فإنھ ا ل م توض ع وض ع العقلي ات ،وإال
كانت ھي بعينھا ،فال تكون وضعية ،ھذا خلف ،وإذا لم توضع وضعھا ،وإنما وضعت على وفق االختيار
الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله ،والجمع بين الشيء ونقيض ه.لم يص ح م ع ذل ك أن يقت نص فيھ ا
معنى كلي عام من معنى جزئي خاص".
فكان رده لھذا االعتراض ،غير ممانع في إعمال ذلك االستدالل في المجال الش رعي معتب را "أن ه
يمكن في الش رعيات إمكان ه ف ي العقلي ات .وال دليل عل ى ذل ك قط ع الس لف ب ه ف ي مس ائل كثي رة كم ا تق دم
التنبيه عليه ،فإذا وقع مثله ،فھو واضح ف ي أن الوض ع االختي اري الش رعي مماث ل للعقل ي االض طراري،
ألنھم لم يعملوا به حتى فھموه من قصد الشارع"22
فيظھر إذن ،أن اإلمام الشاطبي وضع بعض الضوابط إلمكانية العم ل بال دليل العقل ي ف ي الم وارد
الشرعية ،و منھا:
~حصول القطع به في كثير من المسائل الشرعية.
~ اعتماد السلف له في تخريجاتھم الفقھية واجتھاداتھم األصولية.
~استثماره فيما كان موافقا للفھم من قصد الشارع .
الث اني  :تركيب ا عل ى الس مع وتحقيق ا للمن اط:ال يمك ن لالعتب ار المنطق ي أن يك ون ل دى اإلم ام
الشاطبي على سبيل االبتداء واالستقالل في استثماره ،بل يمكن توظيف أدلته وآليات ه العقلي ة وفق ا لتص ور
تركيبي على األصول السمعية ،أو إسنادي في الوصول إلى العلم أو تحقيق ا لمناطھ ا ،لكونھ ا غي ر مناس بة
للنظر في األمور الشرعية بذاتھا الكلية .وتلك ھي دع وة اإلم ام الغزال ي لطال ب العل م "أن ال ي دع فن ا م ن
فنون العلم ونوعا من أنواعه؛ إال وينظر فيه نظرا يطل ع ب ه عل ى غايت ه ومقص ده وطريقت ه"،23فك ل آلي ة
عقلية كانت أو منطقية تخدم الھدف والمقصد الشرعي ال حرج في استثمارھا مادامت غايتھا نبيلة وعلمية
مناسبة لألصول الشرعية ،وھذا ما يفسر اشتغال أبي حامد على آليات المنط ق ل رد القض ايا و التفس يرات
المنطقية.24
وقد أكد اإلمام الشاطبي تصوره ھذا في إحدى مقدمات ه ق ائال" األدل ة العقلي ة إذا اس تعملت ف ي ھ ذا
العل م فإنم ا تس تعمل مركب ة عل ى األدل ة الس معية ،أو معين ة ف ي طريقھ ا ،أو محقق ة لمناطھ ا ،أو م ا أش به
ذلك،ال مستقلة بالداللة؛ ألن النظر في أمر شرعي ،والعقل شارع ،وھذا مبين في علم الكالم25".
ومن أھم ما يقص ده باألدل ة العقلي ة ف ي ھ ذا المج ال ،دلي ل االس تقراء المس تعمل ح ين ينع دم ال دليل
القطعي في النقد واالستدالل ،يقول ":إنما األدلة المعتبرة ھنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على
معنى واحد حتى أفادت القطع". 26
وبذلك يتضح أنه رغم الموقف المبدئي لإلمام الش اطبي م ن المنط ق والفلس فة ،فإن ه ال ي رى مانع ا
م ن تعض يد االس تدالل وتقويت ه بأدل ة عقلي ة لھ ا س مات المنطقي ة واالعتب ار العقل ي باإلض افة إل ى األص ل
النقلي ،وھذا المذھب ال يقدح في كلية الموقف الثابت.27
ب -شروط االعتبار المنطقي عند ابن خلدون
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الذي يظھر من خالل تتبع مواقف الرجلين أن العالمة الحضرمي أكثر تحفظا على سبيل االحتياط
في التعامل مع اآلليات المنطقية وتفاصيلھا ،وإن لم يمانعا كالھما من استثمارھا بالشكل الذي يخدم العلوم
المقصودة في غاياتھا ،وتتمثل أھم تجليات تحف ظ اب ن خل دون ف ي اش تراطه المت راكم لع دد م ن الض وابط،
منھا:
 -1االمتالء من الشرعيات :إن كان البد من النظر في آليات عل م المنط ق وم ن ث م اس تثمارھا ف ي
االستدالالت العلمية واالشتغال عليھا في البيان واإليضاح ،فينبغي عل ى المقب ل عليھ ا أن يك ون ريان ا م ن
علوم الشريعة ابتداء ،ومطلعا على مطالب التفسير والفقه وما ارتبط بھما من علوم الملة ،وذلك ما يقصده
الش اطبي بش رط التركي ب عل ى الس مع وتحقيق ا للمن اط حت ى يك ون حفظ ا وص ونا ل ه ،يق ول اب ن خل دون"
وليكن نظر من ينظر فيھ ا بع د االم تالء م ن الش رعيات واالط الع عل ى التفس ير والفق ه وال يك بن أح د
عليھا وھو خلو من علوم الملة فقل أن يسلم لذلك من معاطبھا".28
 -2آلي ة المنط ق :يص نف عل م المنط ق عن د اب ن خل دون ض من العل وم اآللي ة أو الوس ائل الخادم ة
للعلوم الغائية المؤثرة في العمران ،لذلك ف إن درج ة االحتف اظ بتوس عة الك الم فيھ ا وتفري ع مس ائلھاوتدقيق
النظر فيھا ي وحي بالتقص يد إل ى غائيتھ ا ،وھ ذا أم ر ال يلي ق ،مم ا يتطل ب االقتص ار ف ي النظ ر فيھ ا عل ى
بعدھا اآللي الوس يلي فق ط ،يق ول ":وأم ا العل وم الت ي ھ ي آل ة لغيرھ ا مث ل العربي ة والمنط ق وأمثالھ ا ف ال
ينبغي أن ينظر فيھا إال من حيث ھي آلة لذلك الغير فقط وال يوسع فيھا الكالم وال تفرع المسائل ألن ذل ك
مخرج لھا عن المقصود إذ المقصود منھا ما ھي آلة له ال غير" ،29ثم ألن إطالة النظر فيھا ك ذلك ملھ اة
عن غيرھا "،وربما يكون ذلك عائق ا ع ن تحص يل العل وم المقص ودة بال ذات لط ول وس ائلھا م ع أن ش أنھا
أھم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على ھذه الصورة".30
 -3عدم االستبحار فيھا:من شروط االشتغال المنطقي كذلك عند ابن خلدون تعل م واقتن اص المآخ ذ
الموفي ة ب الغرض ف ي البي ان واالس تدالل ،ف ي ب اقي العل وم المحس وبة عل ى خدم ة العم ران البش ري ،دون
تعمي ق النظ ر ف ي تفاص يلھا الت ي تن أى بص احبه إل ى م ا ھ و أبع د ع ن الغاي ة والمقص د ،ل ذلك نج ده بع د
توص يف المنط ق ووض عه ف ي الح ال المناس ب للعم ران البش ري ،يؤك د عل ى ض رورة ھ ذا الحس بان،
كما"يجب على المعلمين لھذه العلوم اآللية أن ال يس تبحروا ف ي ش أنھا وينبھ وا الم تعلم عل ى الغ رض منھ ا
ويقفوا به عنده فمن نزعت به ھمته بعد ذلك إلى شيء من التوغل فليرق له ما شاء من المراق ي ص عبا أو
سھال وكل ميسر لما خلق له".31ويق ول اب ن تيمي ة رحم ه ﷲ ف ي ھ ذا الش ان":وھذا موج ود باالس تقراء:أن
من حسن الظن بالمنطق وأھله إن لم يكن له مادة من دين وعقل يستفيد بھا الحق الذي ينتفع ب ه ،وإال فس د
عقله ودينه".32
 -4التحرز من المعاطب :بالنظر إل ى م ا يفض ي إلي ه ك ذلك م ن م زالت ومعاط ب ،ينبغ ي ال تفطن
لذلك مع التسلح بما يكفي من وسائل وآليات تجنب ه الوق وع فيھ ا ،ل ذلك ال غني ة للمطل ع عل ى عل م المنط ق
والفلس فة والمق دم عليھم ا م ن التح رز واالحتي اط...":،مع االط الع عل ى م ذاھب أھ ل العل م وآرائھ م
ومضارھا ما علمت فليكن الناظر فيھا متحرزا جھده من معاطبھا وليكن نظر من ينظر فيھا بع د االم تالء
من الشرعيات واالطالع على التفسير والفقه وال يكبن أحد عليھ ا وھ و خل و م ن عل وم المل ة فق ل أن يس لم
لذلك من معاطبھا "".33فإذا ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فھمك أو تشغيب بالشبھات ف ي ذھن ك
فاطرح ذلك ،وانتبذ حجب األلفاظ وعوائق الشبھات ،وات رك األم ر الص ناعي جمل ة ،واخل ص إل ى فض اء
الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه".34
خامسا :االستثمار المنطقي بين الشاطبي وابن خلدون
لق د انعك س الموق ف المختل ف لإلم ام والعالم ة م ن المنط ق عل ى اإلعم ال اإلجرائ ي لقواع ده ف ي
كتاب اتھم العلمي ة ،وھ ذا م ا تب ين م ن خ الل ھ ذا المبح ث التطبيق ي ال ذي س يتم في ه تنزي ل تل ك القواع د
ومساحات استخداماتھا على علمي أصول الشريعة و أصول التاريخ العمراني.
-1االستقراء
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االستقراء كما عرفه أرسطو ھو" حكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع أنواعه ،مثال ذل ك
الجس م إم ا حي وان أو إنس ان أو جم اد ،وك ل واح د م ن ھ ذه األقس ام متحي ز فين تج ع ن ذل ك أن ك ل جس م
متحيز" 35وقال ابن سينا " :االستقراء ھ و ك ل كل ي لوج ود ذل ك الحك م ف ي جزئي ات ذل ك الكلي،إم ا كلھ ا
وھ و االس تقراء الت ام ،وإم ا أكثرھ ا وھ و االس تقراء المش ھور"، 36وعلي ه فھ و يعم ل عل ى رب ط النت ائج
باألس باب وذل ك بتحدي د الق وانين الت ي تض بط ھ ذه الظ واھر وبنياتھ ا الداخلي ة والمخط ط النظ ري ال ذي
يساعدنا على تمھيدھا37
واالستقراء بالمعنى الذي اس تثمره الش اطبي :ھ و" تص فح جزئي ات ذل ك المعن ى ليثب ت م ن جھتھ ا
حكم عام ،إما قطعي وإما ظني ،وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلية والنقلية ،فإذا تم االستقراء حك م ب ه
في كل حكم تقدر" ،38و بذلك" يمكننا االنتقال من معرفة الوقائع إلى الق وانين الت ي تخض ع لھ ا" ،39كم ا
نستدل به على ما نعرفه حقيقة في حالة أو حاالت جزئية ليصبح حقيقة في ك ل الح االت المش ابھة لألول ى
من خالل بعض العالقات المسوغة لھذا التشابه.40
أ -حضور النظر االستقرائي
تعتب ر قاع دة االس تقراء إح دى ال دعائم الكب رى الت ي ق ام عليھ ا العم ران األص ولي عن د الش اطبي،
وكذا التاريخي عند ابن خلدون ،بحسبانھا األنسب في البحث واألجدى ف ي الوص ول إل ى النت ائج المرج وة
من حيث القطع والعلمية أو الصدق والصواب.
أما بالنسبة ألبي إلس حاق فاعتم اده عل ى االس تقراء أوض ح م ن أن يس تدل علي ه ،وھ و ال ذي ي ذكر
غي ر م ا م رة أن دليل ه عل ى مس ائله االس تقراء ،كقول ه ":والثال ث أن االس تقراء دل عل ى أن "،41"..وھ ذا
النظ ر يعض ده االس تقراء أيض ا"،42"..ھ ذا األص ل وج د من ه باالس تقراء جم ل"" ،43أولھ ا
االستقراء.."،44"..منھا االستقراء.45"..
إن المتأمل في فلسفة البحث والنظر األصوليين عند اإلمام الشاطبي من خالل كتاباته ،سيتضح ل ه
بجالء ،أنھا قائمة في أساسھا على بعد منھجي صرف ،يرسم من خالله المعالم الكبرى ألي معرفة علمي ة
تخص جانب العلوم الشرعية ،حتى ليجعل القارئ يقط ع ب أن اإلم ام ي روم تأسيس ا لم نھج جدي د ،ولطريق ة
غير مألوفة عند ذوي أھل االختصاص األصولي ،وھذا ما نلحظه في استثماره للم نھج االس تقرائي ،ال ذي
غطى جل أو أغلب المباحث األصولية من حيث االستدالل عليھا والبيان فيھا.
وھذا المنزع االستقرائي أكده من ذ البداي ة باعتب اره المس لك المعتم د ف ي دراس ته النقدي ة والتحليلي ة
فقال ":ولما بدأ من مكن ون الس ر م ا ب دا ،ووف ق ﷲ الك ريم لم ا ش اء من ه وھ دى ،ل م أزل أقي د م ن أواب ده،
وأضم من شوارده تفاصيل وجمال،وأسوق من شواھده في مصادر الحكم ،وموارده مبينا ال مجمال معتمدا
على االستقراءات الكلية غير مقتصر على األف راد الجزئي ة ،ومبين ا أص ولھا النقلي ة ب أطراف م ن القض ايا
العقلية حسبما أعطته االستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة".46
أما فيما يخ ص اب ن خل دون ف إن طبيع ة االختص اص الت اريخي م ن ت واتر األح داث وكثرتھ ا عب ر
أزمن ة متك ررة يس تدعي ض رورة استحض ار البع د االس تقرائي والت واتري ف ي ق راءة األح داث وتعليلھ ا،
والكش ف ع ن أس باب وقوعھ ا يق ول ":ولم ا طالع ت كت ب الق وم وس برت غ ور األم س والي وم نبھ ت ع ين
القريحة من سنة الغفلة والنوم وسمت التصنيف من نفس ي وأن ا المفل س أحس ن الس ؤم فأنش ات ف ي الت اريخ
كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من األجيال حجابا وفص لته ف ي األخبارواالعتب ار باب ا باب ا ،وأب ديت في ه
ألولية الدول والعمران علال وأسبابا".47
ول يس ف ي إمك ان الحض رمي إدراك تل ك العل ل واألس باب الم ؤثرة ف ي العم ران البش ري إال بتتب ع
األحداث واستقرائھا واالعتبار بھا بابا بابا ،كما ان استخالصه لتلك الكليات الكب رى والفوائ د العام ة وم ن
تم االستدالل عليھا بالجزئيات الواقعية لدليل واضح على اشتغاله االستقرائي البين.
ب-أسس استثمار االستقراء
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إذا ثبت حاجة إعمال الدليل االستقرائي عند اإلمام الشاطبي و العالمة ابن خلدون ،فإن إعماله ف ي
الدراسة والبيان سوغته أسس علمية.
األساس األول :القطعية والصدقية:
إن االستدالل على القطعي من المسائل ال يمكن أن يكون إال قطعيا ،إلثبات قطعيته وإفادته اليقين،
والدليل الظني ال يقوى على االحتجاج في مثل ھذه المس ائل ،وھ ذه قاع دة مس لمة عن د أھ ل العل وم العقلي ة
والنقلية ،ألھميتھ ا الكب رى ف ي البي ان واإلثب ات ،وھ ي م ن المس تندات الرئيس ية عن د الش اطبي ف ي تس ويغ
العمل بدليل االستقراء ،كما أنه أسس عليھا منھجه في تقرير القضايا الشرعية الكبرى.
كذلك نجده منذ البداية يحاول ربط دليل االس تقراء ب التواتر المعن وي -كم ا س بق -إلض فاء ش رعية
القط ع عل ى االس تقراء الن اقص باألس اس ،معتم دا ف ي ذل ك عل ى مب دإ االس تحالة المنطقي ة المش تركة ب ين
التواتر واالستقراء ،كما أشار إلى ذلك يونس صوالحي بقول ه":ومن ھن ا تظھ ر قيم ة التس وية الت ي تح دث
عنھا الشاطبي إذ أن قطعية المتواتر المعنوي مبنية على أساس منطق ي ھ و اس تحالة التواط ؤ عل ى الك ذب
في نقل الخبر ،وھو ما جعله يلجأ إلى عملي ة قياس ية جع ل فيھ ا الت واتر المعن وي الح د األكب ر واالس تقراء
الن اقص الح د األص غر ،واالس تحالة المنطقي ة العل ة المش تركة ،وإف ادة االس تقراء الن اقص للعل م القطع ي
النتيجة".48
ومن جھة أخرى يرى اإلمام الشاطبي أن م نھج االس تدالل عل ى ك ون الش ارع يقص د م ن تش ريعه
حفظ القواعد الثالث ،ينبغي أن يتسم بإفادة القطع والعلم ،ألنه بصدد إثبات أصول شرعية ورودھ ا قطع ي
في الشريعة ،وھذا المراد لم يظفر بحقيقته في أي دليل من األدلة الشرعية المعروف ة ب القطع ،ولكن ه وج د
دلي ل االس تقراء المفي د للقط ع أليقھ ا ف ي ھ ذا الب اب وأنس ب ،يقول"ك ون الش ارع قاص دا للمحافظ ة عل ى
القواعد الثالث :الضرورية والحاجية والتحسينية ،ال بد عليه من دليل يس تند إلي ه ف ي ذل ك  ،إم ا أن يك ون
دليال ظنيا أو قطعيا ،وكونه ظنيا باطل ،مع أنه أصل من أصول الشريعة ،بل ھو أصل أصولھا ،وأصول
الشريعة قطعية ،حسبما تبين في موضعه  ،فأصول أصولھا أولى أن تكون قطعية49".
إن استقراء النصوص الفرعية بھذا المعني العقل ي المنطق ي المرك ب عل ى األدل ة الس معية النقلي ة،
أمر مقبول شرعا ،ألنه يعين على سلوك الطريق الموصل إلى القطع في الكليات الشرعية ،ذلك أن "العل م
بھا مس تفاد م ن االس تقراء الع ام الن اظم ألش تات أفرادھ ا ،حت ى تص ير ف ي العق ل مجموع ة كلي ات مط ردة
عامة ثابتة غير زائلة وال متبدلة ،وحاكمة غير محكوم عليھا ،وھذه خواص الكليات العقليات .وأيضا ف إن
الكلي ات العقلي ة مقتبس ة م ن الوج ود ،وھ و أم ر وض عي ،ال عقل ي  ،فاس توت م ع الكلي ات الش رعية بھ ذا
االعتبار ،وارتفع الفرق بينھما".50
إن من أھم غايات التتبع واالقتفاء ألثر األخبار واألحداث عبر التاريخ ھو التيقن والتبين م ن م دى
صدق حدوثھا في الوجود ،وإمكان صحتھا في الورود ،وھو أحد أھم األسس الت ي أق ام عليھ ا اب ن خل دون
نزوع إعماله إلى منھج االستقراء ،ألن ه الس بيل الوحي د ال ذي يملك ه الم ؤرخ وع الم الت اريغ للوص ول إل ى
الحق ائق ،كم ا أن ه األھ م ف ي ذل ك ،وعلي ه" فالق انون ف ي تميي ز الح ق م ن الباط ل ف ي األخب ار باإلمك ان
واالستحالة أن ننظر في االجتماع البشري الذي ھو العمران ،ونميز ما يلحقه ما يلحقه من األحوال لذات ه،
وبمقتضى طبعه،وما يكون عارضا ال يعت د ب ه وم ا ال يمك ن أن يع رض ل ه ،وإذا فعلن ا ذل ك ك ان ذل ك لن ا
قانونا في تمييز الحق من الباطل في االخبار والصدق من الكذب بوجه برھاني ال مدخل للشك فيه".51
األساس الثاني :التفرد الداللي ببرھان الخلف
يقوم النظر االستقرائي عند الشاطبي على مبدأ نمط التالزم كما سماه الغزال ي ،و ھ و المع روف
ببرھان الخلف 52عند أھل المنطق ،أو ما يسمى بالقياس االستثنائي ،ويقصد ب ه إثب ات الم راد والمطل وب
بنف ي وإبط ال نقيض ه ،ق ال الش يخ زي ن ال دين الش اوي":ھو ال ذي يثب ت حقيق ة المطل وب ب بطالن نقيض ه،
والحق ال يخرج عن الشيء ونقيضه ،فإذا بطل النقيض تعين المطلوب".53
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وق د وظ ف اإلم ام دلي ل االس تقراء ف ي منھج ه النق دي باالعتم اد عل ى ھ ذا المب دإ ف ي أكث ر م ن
مناسبة ،54فأراد إثبات االستدالل بم نھج االس تقراء ،بمحاول ة رد وإبط ال االس تدالل بال دليل المنف رد ،ألن ه
ظني ال يرقى إلى القطع ،الذي تفيده مجموع األدلة على سبيل االستقراء.
وھذه القاعدة المنطقية توظف كثيرا في الفلسفة ،باعتبارھا استدالال استنباطيا ،وال يقتضي ذلك أي
اتفاق على شرط مسبق ،ذلك أن االستحالة التي تنتج عنه بديھية تماما"،55وغالبا ما يستخدم ھذه الصورة
من البرھان ل دحض دع اوى الخص م" ،56وھ ذا م ا ق ام ب ه اإلم ام لم ا راح يب رھن عل ى ثب وت القط ع ف ي
أصول الفقه ،فقال"،إنه لو جاز جع ل الظ ن أص ال ف ي أص ول الفق ه لج از جعل ه أص ال ف ي أص ول ال دين،
وليس كذلك باتفاق فكذلك ھنا ،ألن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين57".
وب نفس الطريق ة ع الج مس ألة إثب ات كلي ات الش ريعة الخم س ،ال دين وال نفس والعق ل والنس ل
والمال،حي ث مھ د الس تخدام م نھج اس تقراء األدل ة ف ي مجموعھ ا ،وتتبعھ ا ليجع ل منھ ا دل يال قطعي ا قوي ا
صالحا لالحتجاج .وأشار إلى أنه " ..لو استندت إلى أص ل مع ين لوج ب تعيين ه وأن يرج ع أھ ل اإلجم اع
إليه ،وليس كذلك ،ألن كل واحد منھا بانفراده ظني ،وألنه كما ال يتعين ف ي الت واتر المعن وي أو غي ره أن
يكون المفيد للعلم خبر واحد دون س ائر األخبار،ك ذلك ال يتع ين ھن ا الس تواء جمي ع األدل ة ف ي إف ادة الظ ن
على فرض االنفراد58"..
فاالستناد إلى األدلة في مفرداتھا ،مسألة ال تھدي إال إل ى حص ول عل م ظن ي ال يعتم د ف ي القض ايا
الشرعية القطعية  ،كما أنه استدالل مخالف لألصول العقلي ة والمنطقي ة أيض ا،فيتحتم اللج وء إل ى اس تقراء
مجموع تلك األدلة الظنية لتثبت بتضافرھا كلية قطعية.
وعلى الرغم من مالحظاته على برھان الخلف الذي يعتبره قائما في أساسه على مقدمات قد تكون
باطلة ،إال أن حصول العلم بالمطلوب مس تفاد م ن خ الل البن اء عليھ ا ،وھ ذه أح د الح دود المرس ومة عن د
الشاطبي في االعتبار المنھجي آلليات علم المنطق .وق د أق ر بھ ذا األم ر ،عق ب رده عل ى اعت راض يق دح
في مدى حصول العلم للمجتھد مع جھله بالمقدمات التي يبنى عليھا ،فقال":فال يقال إن المجتھد إذا لم يكن
عالما بالمقدمات التي يبنى عليھا ال يحصل له العلم بصحة اجتھاده ،ألنا نقول :بل يحص ل ل ه العل م ب ذلك،
ألنه مبني على فرض صحة تلك المقدمات ،وبرھان الخل ف مبن ي عل ى مق دمات باطل ة ف ي نف س األم ر ،
تفرض صحيحة فيبنى عليھا ،فيفيد البناء عليھا العلم المطلوب فمسألتنا كذلك".59
و في ظل غياب األدلة الوافية بالقطع في األخبار والصحة في إمكان حدوثھا ،ال يليق بابن خلدون
غير اعتماد المنھج السليم وھو اعتم اد االس تقراء ،ول و ك ان باإلمك ان حض ور م نھج آخ ر أو دلي ل مغ اير
بمقدوره إنجاز المرغوب في االستدالل ال يش تغل علي ه الحض رمي ،لك ن انعدام ه وغياب ه ف ي الض رورة،
استدعى ذلك استحضار االستقراء ،وكأن لسان حال منطق ابن خلدون يق ول :بل وغ الص دق والص حة ف ي
وقوع األحداث التاريخية وما يتعل ق بھ ا ،إم ا أن يك ون ب دليل ص ادق يقين ي ص حيح أو ب دليل ك اذب ظن ي
خاطئ ،ولما كان الثاني غير جائز وال جواز له في اإلمكان ،بقي ل زوم األول ،ث م إن األول إم ا أن يس تند
فيه إلى دليل متعين واضح مشھور ال يأتيه الشك من بين وروده وال من خلف داللته ،أو إل ى دلي ل يت ألف
من مجموع أدلة ووقائع ظنية تفيد في معناھا الكلي جواز الوق وع وتجتم ع عل ى اليق ين ،ولم ا انع دم األول
تبقى المنھج القويم في اإلفادة الراجحة من الطريق الثاني.
األساس الثالث :األنسبية
إن ھذه األھمية المنھجية التي أولي ت ل دليل االس تقراء م ن قب ل اإلم ام الش اطبي ،ل م تك ن م ن قبي ل
االستكمال في النظر ،واالستحسان في البحث ،بل تحكمھا حاجات ملحة وضرورات أساس ية ف ي التحقي ق
األصولي لعدة مسائل ،اعتبرھا اإلمام من أخط ر مس ائل الفق ه واألص ول ،ھ ذا فض ال ع ن كونھ ا مؤسس ة
على دعائم وأسس شرعية ومنطقية ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.
قد يجوز القول بأن ما أسس عليه دليل االس تقراء م ن دع ائم علمي ة كافي ة ف ي تس ويغ إعم ال دلي ل
االس تقراء ،لك ن ذل ك ال يكف ي ف ي اس تثماره عن د ك ل مس ألة ،ألن م ن المس ائل م ا ال تش فع فيھ ا تمامي ة
االستقراء ،وال يحرر النزاع فيھا أصل االستقراء ابتداء ،أو قد يستغنى عنه في حضور دلي ل قطع ي آخ ر
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ووجوده ،وتبدو أھمية االستقراء المنھجية الباعثة على استثماره ،في غياب الدليل القطعي لتحري ر الن زاع
قي بعض اإلشكاالت األصولية .ولنا في المس ألة التاس عة م ن كت اب المقاص د خي ر مث ال عل ى ذل ك  ،فھ و
يوض ح المس لك ال ذي اتبع ه اإلم ام الش اطبي ف ي تس ويغ العم ل ب دليل االس تقراء ،باعتب اره الم نھج األھ م
واألسلم في تحقيق المعرفة القطعية.
و لكي يثبت قصد الشارع المحافظة على القواعد الثالث الضرورية والحاجية والتحس ينية ،يحت اج
اإلمام إلى دليل مناسب يقطع به في المسألة ،ألن األمر ل ه أھميت ه القص وى ،وس يترتب عن ه ف روع فقھي ة
وأصولية أخرى  ،لذلك نجده قد أكد منذ البداية على ضرورة وجود دلي ل يس تند إلي ه  ،فلم ا بح ث ف ي ك ل
األدل ة النقلي ة منھ ا والعقلي ة ليل تمس مس لكا ف ي خدم ة الموض وع ،ل م يظف ر ب ذلك فيھ ا ،فق رر ف ي نھاي ة
المطاف أن دليل المسألة ثابت باالستقراء.60
وروح األنس بية نفس ھا اعتبرھ ا اب ن خل دون ف ي اش تغاله عل ى االس تقراء ألن طبيع ة العل م
المخص وص تتطل ب النظرف ي ص فحات الت اريخ بأحداث ه ووقائع ه ،واقتف اء جزئياتھ ا ،للبح ث ف ي ص دقھا
وصحتھا الستخالص كليات تؤسس لعلم العمران البشري وھذه العلمية لن يجدھا ابن خلدون إال في منھج
االستقراء ،لكونه مح ور قيم ة األنس بية ومركزھ ا ف ي ذل ك ،وعل ى س بيل التمثي ل ،يمك ن س رد ھ ذا ال نص
ال ذي يوض ح في ه اش تغاله عل ى م نھج االس تقراء ف ي فھ م بع ض الخصوص يات اإلنس انية عب ر الت اريخ
البشري ،وال يمكن إدراك ذلك إال باستقراء حاالت كثي رة ،م ن ذل ك م ا خل ص إلي ه بتتب ع أح وال المتعل ين
وأثر الشدة عليھم في تشكيل طباعھم ،في فصل س ماه ":ف ي أن الش دة عل ى المتعلم ين مض رة بھ م" يق ول
رحمه ﷲ" :وھكذا وقع لكل أم ة حص لت ف ي قبض ة القھ ر ون ال منھ ا العس ف واعتب ره ف ي ك ل م ن يمل ك
أمره عليه وال تكون الملكة الكافلة له رفيقة به وتجد ذلك فيھم استقراء ".61
 -2القياس
يحض ر القي اس بش كل ق وي باعتب اره أداة يس تعان بھ ا ف ي البي ان ،واالس تدالل عل ى المطال ب
المختص ة عن د أب ي إس حاق ،ويظھ ر ذل ك م ثال؛ ف ي اس تدالله عل ى الحجي ة القطعي ة ل دليل االس تقراء ف ي
الكشف عن المقاصد الكلية ،ليتحصل له القط ع ف ي المس ألة بش كل مناس ب ومج دي ،ل ذلك انتب ه إل ى دلي ل
االستقراء قياسا على المعرفة التواترية في الخبر ،فإذا كان التواتر يفيد القطع في األخبار ،ف إن االس تقراء
اللفظ ي والمعن وي للنص وص والجزئي ات ل ه نف س اإلف ادة التحادھم ا ف ي نف س عل ة اإلعم ال ،وھ ي إنت اج
المعرفة القطعية يقول الشاطبي ":وعلى ھذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين،
لكان إخبار كل واحد منھم عل ى ف رض عدالت ه مفي دا للظ ن ،ف ال يك ون اجتم اعھم يع ود بزي ادة عل ى إف ادة
الظن ،لكن لإلجتماع خاص ية ليس ت لإلفت راق ،فخب ر واح د مفي د للظ ن م ثال ف إذا انض اف إلي ه آخ ر ق وي
الظن ،وھكذا خبر آخر وآخر ،حتى يحصل بالجميع القطع ال ذي ال يحتم ل النقيض،فك ذلك ھ ذا إذ ال ف رق
بينھما من جھة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته األخبار" .62وقال أيضا  ":فإذا حصل م ن اس تقراء أدل ة
المسألة مجموع يفيد العلم ،فھو الدليل المطلوب ،وھو شبيه بالتواتر المعنوي ،بل ھو كالعلم بشجاعة عل ي
رضي ﷲ عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنھما ".63
وفي نفس السياق ينتقد األصوليين الذين تھاونوا في األخ ذ ب دليل االس تقراء ،حت ى يقطع وا ب بعض
األدلة األصولية كاإلجماع مثال ،ولو قاسوا استقراء النص وص الدال ة عل ى قطعي ة المعن ى وص حته ،عل ى
احتجاجھم بالتواتر المعن وي ف ي القط ع باألخب ار ،لحص ل لھ م القط ع ف ي حجي ة اإلجم اع ،بن اء عل ى ذل ك
التش ابه المس لكي ،فق ال منبھ ا ":وق د أدى ع دم االلتف ات إل ى ھ ذا األص ل وم ا قبل ه إل ى أن ذھ ب بع ض
األصوليين إلى أن كون اإلجماع حجة ظني ال قطعى؛ إذ لم يجد في آحاد األدلة بانفرادھا ما يفي ده القط ع،
فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من األمة ومن بعده ".64
ومن القياس المنطقي الواضح والجلي في االستعمال ما استھل به إحدى المسائل الكبرى من كتاب
المقاصد؛ حيث قرر على طريقة المناطقة الكبار المتمرسين قائال":ك ل م ن ابتغ ى ف ي تك اليف م ا ش رعت
له ،فقد ناقض الشريعة ،وكل من ناقضھا فعمله في المناقضة باطل ،فمن ابتغى في التكاليف م ا ل م تش رع
له ،فعمله باطل ".65
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وتقسيمھا البرھاني بحسب المسالك المنطقية ،يكون على الصورة اآلتية:
مقدمة صغرى
كل مناقض للشريعة ...................عمله باطل........
المبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا........مناقض للشريعة ....مقدمة كبرى
المبتغي في تكاليفھا غير مقاصدھا........عمله باطل .......نتيجة.
والقياس عند ابن خلدون أح د األدوات األساس ية ف ي النظ ر الت اريخي واالعتب ار العمراني،فم ا دام
علو اھتمامه واشتغاله على االستقراء ،فإنه ال ينفك عن استخدام القياس واستثماره أيضا ،وھو ال ذي وج ه
انتقاده للمؤرخين األثبات الذين وقعوا في مغالط ومزالت بناء على إغفالھم القي اس واالعتب ار يق ول ":فق د
زلت أقدام كثير م ن األثب ات والم ؤرخين الحف اظ ف ي مث ل ھ ذه األحادي ث واآلراء وعلق ت أفك ارھم ونقلھ ا
عنھم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس ".66
وإغفال االستناد إل ى القي اس م ن قب ل الم ؤرخين ف ي رواي اتھم ي وقعھم ف ي المغ الط ال محال ة"،ألن
األخب ار إذا اعتم د فيھ ا عل ى مج رد النق ل ول م تحك م أص ول الع ادة وقواع د السياس ة وطبيع ة العم ران
واألحوال في االجتماع اإلنساني وال قيس الغائب منھا بالشاھد والحاضر بالذاھب فربما لم يؤمن فيھ ا م ن
العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق " .67كما أن علم التاريخ من حيث خصائص ه الخلدوني ة نظ ر
)فكر عقل ي( وتحقي ق )بح ث ع ن الحقيق ة( وتعلي ل بح ث ع ن عل ل وأس باب تفس ر م ا يح دث داخ ل الحي اة
البشرية) العلة مبدأ يضعه العقل لفھم مايوجد( 68و بداية ألجراء القياسات الممكنة والجائزة.
 -3التجربة
لقد استدل أب و إس حاق بقاع دة التجرب ة ف ي مناس بات عدي دة ،باعتبارھ ا خط وة اس تقرائية ،ومس لكا
برھاني ا ف ي تقري ر القواع د والقط ع بالكلي ات ،فف ي دراس ته مس ألة كلي ة الق رآن وبيان ه لك ل ش يء ،يبح ث
مستقرئا الداللة القرآنية والحديثية واألثرية ،ثم يستكمل استدالله بما ثبت بالتجربة عند العلماء الذين ما أن
لجؤوا الي ه إال وج دوا ض التھم ،فق ال ":ومنھ ا التجرب ة ،وھ و أن ه ال أح د م ن العلم اء لج أ إل ى الق رآن ف ي
مسألة ،إال و وجد لھا فيه أصال ،وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أھل الظواھر ال ذين ينك رون
القياس ،ولم يثبت عنھم أنھم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل ".69
وردا على اعتراض ورد على مسألة "العلم المعتبر شرعا ما بعث على العمل الم انع ص احبه م ن
اتب اع ھ واه" ،مف اده أن العص مة م ن المعاص ي لألنبي اء م ن جھ ة ،وأن ه ق د ورد ف ي الش ريعة ذم العلم اء
الس وء ،فكي ف يق ال أن العل م م انع ص احبه م ن العص يان ،70يص حح أب و إس حاق ھ ذا مس تندا إل ى دلي ل
التجربة قائال ":فالجواب عن األول أن الرسوخ في العل م ي أبى للع الم أن يخالف ه ،وب دليل التجرب ة العادي ة؛
ألن ما صار كالوصف الثابت ال يتصرف صاحبه إال على وفقه اعتيادا ".71
أما الحضرمي فقد أورد في مقدمته كالما فيه ما يشبه تعريفا للتجربة إذ يقول":التجربة تحصل في
المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنھا العل م أو الظ ن" ،72وھ ي حس ب رأي ه م ن الخط وات الت ي يتأس س
عليھا المسلك االلستقرائي.
إن حضور التجربة في الفكر الخلدوني واضح خصوصا في المقدمة التي تنبني جل فصولھا عل ى
النظر في تجارب السابقين ،ووقائعھم التاريخية ليستخلص بذلك قوانين وكليات للعمران البش ري" ،وذل ك
بمالحظة الجزئيات وإيراد التجارب عليھا كلما أمكن ذلك ،ثم االرتقاء إلى نتائج عام ة ف ي ص ورة ق وانين
تضيف جديدا إلى المعرفة العلمية".73
وإذا كانت التجربة المتواترة في صفحات التاريخ والمتكررة ف ي ص نائع االنس ان ،والمعروف ة ف ي
سنن الكون تنتج حكما علميا ،فإنھا في شأن الصنائع االنسانية ،والحضارة الكاملة تفيد عق ال حس ب رأي ه"
فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدھا عقال فريدا والصنائع أبدا يحصل عنھا وعن ملكتھا
قانون علم ي مس تفاد م ن تل ك الملك ة فلھ ذا كان ت الحنك ة ف ي التجرب ة تفي د عق ال والحض ارة الكامل ة تفي د
عقال".74
وكثيرا مايندرج الفكر التجريبي عند ابن خلدون ضمن مستنداته االس تداللية عل ى الق وانين العلمي ة
كما ھو الشأن في مسألة "في اختالف أحوال العمران في الخصب والجوع وم ا ينش أ ع ن ذل ك م ن اآلث ار
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في أبدان البشر وأخالقھم " ،75يقول ع ن أھ ل األق اليم المعتدل ة"..فألوانھم أص فى وأب دانھم أتق ى وأش كالھم
أت م وأحس ن وأخالقھ م أبع د م ن االنح راف وأذھ انھم أثق ب ف ي المع ارف واإلدراك ات ھ ذا أم ر تش ھد ل ه
التجرب ة ف ي ك ل جي ل م نھم" .76وق ال أيض ا ف ي فص ل خ اص باالحتك ار" ومم ا اش تھرعند ذوي البص ر
والتجرب ة ف ي األمص ار أن أحتك ار ال زرع لتح ين أوق ات الغ الء مش ؤم وأن ه يع ود عل ى فائدت ه ب التلف
والخسران". 77
 -4نمط التعاند
وھو ضد ما قبله"،والمتكلمون يسمونه بالسبر والتقس يم والمنطقي ون يس مونه بالش رطي المنفص ل؛
وھو أيضا يرجع إل ى مق دمتين ونتيج ة" .78ويتك ون م ن مقدم ة كب رى ،أو قض ية ش رطية متص لة ،وھ ي
التي يكون الحكم فيھا قائما على الترديد بين نس بتين ف أكثر ،أو عل ى نف ي ھ ذا التردي د ،أو ھ ي الت ي يحك م
فيھا بتنافي نسبتين فأكثر،أو عدم تنافيھما".79ومن مقدمة صغرى وھي قضية مقترن ة بدالل ة نف ي احتم ال
من االحتمالين الواردين ،ثم النتيجة.
و قد استعان اإلمام الشاطبي بھذا المسلك في االس تدالل عل ى إيق اع الواج ب أو المن دوب الش رعي
في الوقت دون إخراج ه ع ن وقت ه ،ك ان مض يقا أو موس عا ،يق ول" :أح دھما أن ح د الوق ت إم ا أن يك ون
لمعنى قصده الشارع ،أو لغير معنى ،و باط ل أن يك ون لغي ر معن ى ،فل م يب ق إال أن يك ون لمعن ى ،وذل ك
المعنى ھو أن يوقع الفعل فيه" .80وھي على الشكل اآلتي:
حد الوقت إما يكون لمعنى حده الشارع أم ال/مقدمة كبرى/قضية شرطية منفصلة
مقدمة صغرى
أن يكون لغير معنى باطل................
فيكون لمعنى .........................نتيجة
 -5برھان العلة
برھ ان العل ة م ا ك ان الح د الوس ط أو المقدم ة الص غرى عل ة للح د األكب ر ،أو للمقدم ة الكب رى،
ويسمى عند المناطقة ببرھان "اللم" أي ذكر ما يجاب به عن لم ،وعند الفقھاء بقياس العلة.
وم ن أمثل ة اس تثمار برھ ان العل ة ف ي البي ان والتص حيح عن د أب ي اس حاق اس تدالله عل ى قطعي ة
األصول بعلة رجوعه إلى كليات الشريعة إذ قال ":إن أصول الفقه في الدين قطعية الظني ة ،وال دليل عل ى
ذلك أنھا راجعة إلى كليات الشريعة ،وما كان كذلك فھو قطعي ".81
ويمكن تبسيط ھذا االستدالل البرھاني بالعلة بحسب التقسيم اآلتي:
أصول الفقه راجع إلى كليات الشريعة ......حد أصغر
حد أوسط
وكل ما يرجع إلى كليات الشريعة ........
فھو قطعي الظني ......................حد أكبر
و ما ال يرجع إلى كليات الشريعة ............حد أوسط
فھو ظني ال قطعي............................حد اكبر
فأصول الفقه قطعية ال ظنية .................نتيجة
 -6برھان الداللة
وبرھان الداللة ما كان االستدالل فيه على العلة بالمعلول ،وھو عكس برھان العلة ،وس أذكر نص ا
عل ى طول ه يظھ ر في ه اس تعانة الش اطبي بھ ذا الن وع م ن االس تدالل المنطق ي ،وإن تطل ب ذل ك ش يئا م ن
التحقيق في المسألة ،يقول رحمه ﷲ  ":كل أصل شرعي لم يشھد له نص مع ين ،وك ان مالئم ا لتص رفات
الش رع ،وم أخوذا معن اه م ن أدلت ه ،فھ و ص حيح يبن ى علي ه ويرج ع إلي ه ،إذا ك ان ذل ك األص ل ق د ص ار
بمجموع أدلته مقطوعا به؛ ألن األدل ة ال يل زم أن ت دل عل ى القط ع ب الحكم بإنفرادھ ا دون انض مام غيرھ ا
إليھ ا كم ا تق دم ،ألن ذل ك كالمتع ذر ،وي دخل تح ت ھ ذا ض رب اإلس تدالل ،والج واب ال ذي أعتم ده مال ك
والشافعي ،فإنه وإن لم يشھد للفرع أصل معين فقد شھد له أص ل كل ي ،واألص ل الكل ي إذا ك ان قطعي ا ق د
يساوي األصل المعين ،وقد يربى عليه بحسب قوة األصل المعين وضعفه ".82
وتقسيم عناصر البرھان فھي وفق الترتيب اآلتي:
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االستدالل المرسل……………./.............……………....حد أصغر
أصل كلي قطعي لم يشھد له نص معين لكنه مالئم لتصرفات الشارع./حد أوسط
كل أصل كلي لم يشھد له نص معين لكنه مالئم لتصرفات الشارع./..حد أوسط
فھو كاألصل المعين وقد يربى عليه ./...………………….......حد اكبر
فاالستدالل المرسل أصل قطعي كاألصل المعين وقد يربى عليه
سادسا :تعليل التباين االستثماري للمنطق بين الشاطبي و ابن خلدون
لقد تبين سلفا ان بين الشاطبي وابن خلدون اتفاقا مبدئيا حول ال تحفظ ال واعي واالحتي اط النبي ه ف ي
االش تغال عل ى قواع د عل م المنط ق ،باعتب اره علم ا دخ يال عل ى العل وم المرتبط ة بالمج ال االختص اص
االسالمي من جھة ،ث م لحس بانه من درجا ض من العل وم اآللي ة االجرائي ة ،الخادم ة للعل وم المرام ة بالقص د
األص لي ،الت ي تن تج معرف ة علمي ة تس ھم ف ي العم اران البش ري ،ھ ذا باإلض افة إل ى طبيعت ه النظري ة
التجريدية المحضة التي تشحذ الذھن وتفعمه بنظريات وتصورات باالمكان االستغناء عنھا وتجاوزھا إلى
ما ھو نفعي ومصلحي.
إال أن ھذا التحفظ واالحتراز ال يعدم وجود مساحة ترفع الممانع ة ف ي إعم ال ألي ات عل م المنط ق،
وفق الضوابط والشروط المعتبرة ،والش اكلة المناس بة الت ي تلي ق والمج االت العلمي ة والمطال ب المختص ة
بالعلوم االسالمية ،دون االمتالء واالستبحار فيھا ،ورغم الس ماح بھ ذا الم دخل المنھج ي ف ي التع اطي م ع
علم المنطق ،فإننا نلمس تباينا واضحا في استثمار وإعماله عند االم ام والعالم ة،إذ تح دد بق وه وبي ان عن د
األول ،وتمثل خجوال محتشما عند الثاني ،فما ھي أسباب ذلك التباين؟.
تتظافر أسباب عديدة لتفسير ھذا االختالف حسب اعتقادنا ،ويمكن تصنيفھا إلى ثالثة:
األول :سبب موضوعي
تفصل علم أص ول الفق ه وعل م أص ول الت اريخ ف روق واس عة ف ي الجان ب الموض وعي ،م ن حي ث
المباح ث العلمي ة والقض ايا الكلي ة الت ي يخ تص بھ ا ك ل عل م ،وھ ذا التب اين يستص حب مع ه م ن دون ش ك
متحكمات معرفية على مستوى االستمداد العلمي.
فعلم أصول الفقه الذي اتخ د مس ارا مخالف ا بع د مرحل ة الرس الة الش افعية ،بانفص اله المت درج ع ن
الجوان ب العملي ة والفروعي ة ،حت ى أص بح علم ا مج ردا يغل ب علي ه ط ابع التنظي ر ،سيس تعين في ه أھ ل
اختصاص ه ب أدوات علمي ة ومنھجي ة أخ رى ،تعي نھم ف ي البي ان والدراس ة ،كعل م الك الم وعل م المنط ق
وغيرھما.
أما علم أصول التاريخ العمران ي فھ و غي ر مطال ب بالض رورة باالس تدعاء الكل ي آللي ات ومن اھج
علمي ة أخ رى ،حت ى يكتم ل دوره ف ي البي ان والتأس يس ،ألن مج ال دراس اته معرف ة وجودي ة مركزھ ا
األحداث الواقعية ،والوقائع التاريخية التي مرت عبر الزمن.
وھذا التمايز المعرفي بين العلمين ق د نب ه إلي ه اب ن خل دون نفس ه حينم ا تح دث ع ن طب ائع العلم اء
وبعدھم عن السياسة،فقال..":وأيضا يقيسون األمور على أشباھھا وأمثالھا بما اعت ادوه م ن القي اس الفقھ ي
فال تزال أحكامھم وأنظارھم كلھا في الذھن وال تصير إلى المطابقة إال بعد الفراغ من البحث والنظ ر وال
تصير بالجملة إلى المطابقة وإنما يتفرع ما في الخارج عم ا ف ي ال ذھن م ن ذل ك كاألحك ام الش رعية فإنھ ا
فروع عما في الذھن من ذلك كاألحك ام الش رعية فإنھ ا ف روع عم ا ف ي المحف وظ م ن أدل ة الكت اب والس نة
فتطل ب مطابق ة م ا ف ي الخ ارج لھ ا " .83وح ال ھ ؤالء العلم اء مختل ف تمام ا ع ن أھ ل العم ران نظ را
الختالف مجال اختصاص ھم" ،ويلح ق بھ م أھ ل ال ذكاء والك يس م ن أھ ل العم ران ألنھ م ينزع ون بثق وب
أذھانھم إلى مثل شأن الفقھاء من الغوص على المعاني والقياس والمحاكاة فيقعون في الغلط ".84
الثاني :سبب منھجي
تتباين طبيعة المعالجة الدراس ية العلمي ة بحس ب االخ تالف الحاص ل ب ين الخص ائص الموض وعية
التي تمت االشارة إليھا ،ألن كل منھما يحت اج إل ى أدوات وآلي ات متف ردة ف ي النظ ر والتحلي ل ،وك ل ذل ك
مرتبط أساسا بتاريخ كل علم والمؤثرات الزمنية التي فعلت في عمرانه وبنائه.
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فعلم أصول الفقه الذي كانت نشأته التأسيسية في رحم الفقه وخاص ة م ع الش افعي ظھ ر علي ه ذل ك
التأثر الواضح باالختالفات الفقھية واالجتھادات المرتبطة بھا ،مما اس توجب عل ى أھل ه االس تعانة بمن اھج
علمية أخرى للبث في القضايا األصولية وطلب القطع واليقين فيھا ،خصوصا األدوات المنطقية.
ولعل المطلع على الموافقات م ثال يش م رائح ة النظ ر المنطق ي فائح ة من ذ العب ارات األول ى ،ح ين
استھل كتابه بقوله ": ":إن أصول الفقه في الدين قطعية ال ظنية ،والدليل على ذلك أنھا راجعة إلى كلي ات
الشريعة ،وما كان كذلك فھو قطعي" ،85ويظھر أنه لجأ إلى األسلوب المنطقي في بيان ذلك ،معتم دا عل ى
ما يسمى بالقياس المنطقي المكون من مقدمة صغرى وأخرى كبرى ثم النتيجة ،على ھذا الشكل:
~ كل ما رجع إلى كليات الشريعة فھو قطعي الظني :مقدمة صغرى
~ أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة  :مقدمة كبرى
 :نتيجة
~ أصول الفقه قطعية ال ظنية
ناھيك عن المباحث األخرى التي ال تخلو من أساليب منطقية في الدراس ة والنق د والتق ويم ،إض افة
إلى آلية القياس وكذا االستقراء الذي يمثل العمود الفقري لمنھج النظر عند الشاطبي.
أما بالنسبة لعلم أصول العمران الذي ال نعرف له بداية تأسيسية حقيقية إال مع العالمة ابن خل دون
بمقتض ياته المنھجي ة ال يتطل ب بالض رورة إعم اال مس ھبا للم نھج المنطق ي وآليات ه ف ي البح ث والنظ ر،
لطبيعته التقعيدية غير المسبوقة بإنتاجات في مجالھ ا ت روم مراجع ة نظرياتھ ا وتقويمھ ا وف ق م نھج نق دي
يعتمد األساليب العقلية المج ردة ف ي ذل ك ،ث م إن النق د عن د اب ن خل دون وجھ ت س ھامه لنق والت الرواي ات
واألخبار في أصولھا ،ولم توجه إلى ما يشكل المنطق وآلياته اعتبارا محوري ا ف ي دراس تھا ،ألن ذل ك ف ي
حكم المعدوم أصال في الدراسات التاريخية والعمرانية.
الثالث :سبب غائي
إن طبيعة قيمة القطع العلمي واليق ين الت ي كان ت دي دن األص وليين ف ي كتاب اتھم عل ى م دار ت اريخ
علم األصول ،ستملي عليھم ال محالة البحث في أشكال إجرائية عقلية محضة الستيرادھا ،وخصوصا ف ي
حال ة االفتق ار إل ى االص ول المتعين ة الوافي ة ب ذلك؛ أو ف ي حال ة الص ور التجريدي ة االقناعي ة ف ي التق ويم
والتصحيح ،وھو المنھج الذي حكم أسلوب وشاكلة الدرس األص ولي عن د اب ي إس حاق،نقدا وتقويم ا ،طلب ا
للقطع والعلم ودرءا للظن المرجوح ،والش ك المغل وب ف ي األص ول ،ل ذلك طالم ا أك د الش اطبي عل ى ذل ك
بقوله ":كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثالث :الضرورية والحاجية والتحسينية ،ال ب د علي ه
من دليل يستند إلي ه ف ي ذل ك  ،إم ا أن يك ون دل يال ظني ا أو قطعي ا ،وكون ه ظني ا باط ل ،م ع أن ه أص ل م ن
أص ول الش ريعة ،ب ل ھ و أص ل أص ولھا ،وأص ول الش ريعة قطعي ة ،حس بما تب ين ف ي موض عه  ،فأص ول
أصولھا أولى أن تكون قطعية86".
وفي الجھة األخرى من علم أصول الت اريخ العمران ي ف إن خصوص ية الص دق والص حة اعتب رت
مقصدا جوھري ا ل دى اب ن خل دون عل ى ابت داء الكتاب ة ف ي ھ ذا العل م ،أخ ذت من ه استحضارأس اليب علمي ة
أخرى وقضايا اجتماعي ة تس عفه ف ي ذل ك ،كالمقارن ة والبح ث والتعلي ل ألح داث ،واالس ترجاع الت اريخي،
والجرح والتعديل والذكاء العلمي ،والربط التاريخي ،دون التعمق الح اد ف ي التوظي ف المنطق ي المش حون
بالمق دمات الض رورية والنت ائج الس ببية والب راھين المج ردة ،ألن البح ث يھ م قض ايا محسوس ة ،ووق ائع
محددة حدثت في الواقع أصال.
وقد وضح ابن خلدون نفسه ھذا التنافر شبه الكلي بين علم المنطق في االشتغال على أدوات ه وب ين
علم العمران بقوله ":وال يقاس ش يء م ن أح وال العم ران عل ى اآلخ ر كم ا اش تبھا ف ي أم ر واح د فلعلھم ا
اختلفا في أمور فتكون العلماء ألجل ما تعودوه من تعم يم األحك ام وقي اس األم ور بعض ھا عل ى بع ض إذا
نظروا في السياسة أفرغوا ذلك ف ي قال ب أنظ ارھم ون وع اس تدالالتھم فيقع ون ف ي الغل ط كثي را وال ي ؤمن
عليھم".87
سابعا :مالحظ ختامية:
في نھاية ھذا البحث أختمه بمالحظ كلية:
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الملحظ األول:
على الرغم من الموقف الرافض والصريح ال ذي أب دياه االم ام والعالم ة م ن عل م المنط ق وآليات ه،
فإنھما استطاعا تكييفه شرعيا مع علوم الملة ،واإلف ادة م ن مس الكه ف ي النظ ر ،بحس ب المب ادئ األص ولية
المعتب رة واس تثمار فوائ ده ف ي االس تدالل عل ى مط البھم العلمي ة ،وك ل ذل ك ب نفس معرف ي وف ق التقص يد
الشرعي النافع.
الملحظ الثاني:
إن الموقف المبدئي النازع إلى التحفظ والتحرز م ن عل م المنط ق ال يعن ي بالض رورة ع دم إعم ال
قواعده،و نفي االشتغال على آلياته ،كما بدا مع الشاطبي وابن خل دون ،ب ل إن م ا يتحفظ ا علي ه مطلق ا ھ و
تعلم المنطق ودراسته باعتباره علما مرادا ،والتقصيد المبالغ ف ي طلب ه ،أم ا دراس ته بالق در المفي د والن افع
حتى يستجيب ذلك لخدمة علوم الملة المطلوبة بالقصد األصلي ،فتلك مسألة ال يمانع فيھا الرجلين.
الملحظ الثالث:
إن الغاية النافعة المقصودة في الخط اب الش رعي ت دع إمكاني ة اختي ار الوس ائل الكفيل ة لوص ولھا،
وتحدد اآللي ات المعتب رة ف ي بلوغھ ا ،ل ذلك اعتب ر عل م المنط ق إح دى األدوات الوافي ة ب الغرض ،كلم ا ت م
استخالص المناسب فيھا ،والخدوم في صحيح االستدالل والنظر ،الشيء الذي أضفى طبيعة خاص ة عل ى
علم المنطق المكيف مع البيئة العلمية اإلسالمية عند اإلمام والعالمة.
الملحظ الرابع:
انتھت الموضوعة في مطالبھا إلى نتيجة علمي ة مفادھ ا :أن الش اطبي ك ان أكث ر اس تثمارا ،وأق وى
توظيفا لعلم المنطق في علم أصول الشريعة بشكل واضح وبين من معاصره اب ن خل دون ف ي عل م أص ول
التاريخ العمراني ،وذل ك م رده إل ى أس باب ثالث ة ،أولھ ا موض وعي ويتمث ل ف ي اخ تالف طبيع ة العلم ين،
والثاني منھج ي و يع ود إل ى تب اين المس الك المعتم دة ف ي دراس تھما ،والثال ث غ ائي ويتش خص ف ي تم ايز
الغاية من دراسة كل علم منھما.
هﻮاﻣﺶ اﻟﺪراﺳﺔ
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 2اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ  ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن541 ،.
 3اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ542 ،
 4اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ542 ،
 5ﻧﻔﺴﻪ593 ،
 6اﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ،أﺑﻲ إﺳــﺤﺎق،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓــﻲ أﺻــﻮل اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋﺒــﺪ اﷲ دراز ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑﻴــﺮوت ﻟﺒﻨــﺎن/1 ،1994/1414،
61
 7أﻧﻈﺮ اﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ، ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،دار اﻷﻣـﺎن،ط،.1991/1411 ،1
ص241
 8اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت249/4 ،
 9رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﺷﺮﺑﺔ ،ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أن ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺧﻤﺮ ،رﻗﻤﻪ 1865
 10اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت249،250 /4 ،
 11ﻛﺜﻴ ـﺮا ﻣــﺎ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨــﺎ ﻛﺘﺎﺑــﺎت اﺳﺘﺸ ـﺮاﻗﻴﺔ  ،ﺗــﺰﻋﻢ أن ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم _ﺑــﻞ اﻟــﻮﺣﻲ _ﻣــﺎ ﻫﻤــﺎ إﻻ اﺳــﺘﻤﺮار ﻟﻠﻔﻠﺴــﻔﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ،أﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ،
 وﺑــﻮزورت ،ﺷــﺎﺧﺖ ،ﺗ ـﺮاث اﻹﺳــﻼم ، ،ﻛﺘــﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﻣــﺆﻧﺲ وإﺣﺴــﺎن ﺻــﺪﻗﻲ اﻟﻌﻤــﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻓــﺆاد زﻛﺮﻳــﺎ ،ط،.1988 ،2،67/2
 ﻛﻮرﺑﺎن ،ﻫﻨﺮي  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺼﻴﺮ ﻣﺮوة ،ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺒﻴﺴﻲ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻣﻮﺳـﻰ اﻟﺼـﺪر ،ﻋـﺎرف ﺗﺎﻣﺮ،ﻣﻨﺸـﻮراتﻋﻮﻳﺪات ،ط ،.1996 ، 1ص،62


البعد المنطقي في النظر العلمي بين الشاطبي و ابن خلدون 16، ........................................................................................................................................

 12أﻧﻈـﺮ Dugat,Gustaf, Histoir Des philosophes Musulmans Et Des Theologiques :
 ،De(632/1258), Ed, Oriental Press Amesterdam, 1973, P320ﺑـﻞ ﺑـﺎﻟﻎ رﺷـﺎر ﻣـﺎﻟﺰر إﻟـﻰ ﺣـﺪ اﻟﻘـﻮل
ﺑ ــ"أن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒــﺮون اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴــﺔ ﻛﺨﺰﻳﻨــﺔ ﻛﻨــﺰ ﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻟﻜــﻮن" Malzer, Richard, L’evel de
Philosophie Islamique, Societe nationale D’edition ET De Diffusion; Alger,Oran
،P21/22
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،أﻧﻈﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ،دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻲ ،ﺑﻴـﺮوت ﻟﺒﻨـﺎن ،ط ،1983/1402
ﻣﻦ ص 253إﻟﻰ .262
 13اﻟﻨﺸﺎر ،ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ،ط39/1995،1 ،9
 14اﻟﺒﺎﺟﻲ،أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،إﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻷﺻﻮل  ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪ اﻟﻤﺠﻴـﺪ اﻟﺘﺮﻛـﻲ،دار اﻟﻐـﺮب اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،ط،1995/1415 .2
 ، 235/2اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺪري ،دط ،.ص190
 15اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ  ،أﺑﻮ إﺳﺤﺎق ،اﻻﻋﺘﺼﺎم ،ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث،و ﻓﻬﺮﺳﺔ رﻳﺎض ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي،ط32/1،.1997/1،1417
 16اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ544 ،
 17اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ566 ،
 18ﻧﻔﺴﻪ600 ،
 19اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ574 ،
 20اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ574 ،
 21اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ591 ،
 22اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت223/3،
 23اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ  ،ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺘﺐ ﻫﻮاﻣﺸﻪ ،أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،ط،.1989/1،1409ص133
 24ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ أﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ :ﻓﺮوخ  ،ﻋﻤﺮ  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ أﻳﺎم اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳـﻴﻦ ،ﺑﻴـﺮوت ﻟﺒﻨـﺎن ط،4
 ،1983ص492،493
 25اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت23/1 ،
 26اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت23/1 ،
 27اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﻜﺮﻩ ،ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ دار اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ،ع .1996/1417 ،13ص285
 28اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ574 ،
 29اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ593 ،
 30اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ593 ،
 31ﻧﻔﺴﻪ594-593 ،
 32ﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ ،ﻧﻘــﺾ اﻟﻤﻨﻄــﻖ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ وﺗﺼــﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮزاق ﺣﻤــﺰة ،ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼــﻨﻴﻊ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺎﻣــﺪ اﻟﻔﻘــﻲ،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،1951/1370 ،ص 209
 33اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ574 ،
 34اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ592 ،
 35أﻧﻈﺮ ﺻﻠﻴﺒﺎ  ،ﺟﻤﻴﻞ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎب ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن72/1 ،1985/1414 ،
 36اﺑــﻦ ﺳــﻴﻨﺎ ،اﻟﻨﺠــﺎة واﻟﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴــﺔ واﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻹﻟﻬﻴــﺔ ، ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺎﺟــﺪ ﻓﺨــﺮي ،ﻣﻨﺸــﻮرات دار اﻵﻓــﺎق اﻟﺠﺪﻳــﺪة ،ﺑﻴــﺮوت ،ﻟﺒﻨــﺎن،
ط،.1986/1،1405ص،93
أﻧﻈــﺮ أﻳﻀــﺎ :اﺑــﻦ ﺳــﻴﻨﺎ ،أﺑـﻮ ﻋﻠــﻲ ،اﻹﺷــﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴﻬــﺎت ،ﻣــﻊ ﺷــﺮح ﻧﺼــﻴﺮ اﻟﻄﻮﺳــﻲ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺳــﻠﻴﻤﺎن دﻧﻴــﺎ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،ﻣﺼــﺮ ،1980،418/1
أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ ،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،ط،.1978 2ص ،115و اﻟﺨﻮارزﻣﻲ ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم، ،اﻟﻘـﺎﻫﺮة،
،1342ص ،91ﺛﻢ  -اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ، ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺤﻔﻨﻲ،دار اﻟﺮﺷﺎد، ،ص72
Poirier, Rene, Remarques Sur La Probabilite Des Induction ,Paris, 35
 37أﻧﻈـﺮ:
Librairie Philosophique, 1931, P
 38اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت221/3 ،
j.lachelier,du fondement de l induction et outres texts.ed, fayarrd, 1992. .p9
39
وأﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎJacques francau, La Pensee Scientifique, Ed,Labor, Bruxelles, 1968. P54 :


البعد المنطقي في النظر العلمي بين الشاطبي و ابن خلدون 17، ........................................................................................................................................

Mill, Stuart ,Systeme De Logique, Paris ,Librairie Philosophique P324
 40أﻧﻈـﺮ:
..Pierre Mardage, Ed 1988, P324
 41اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت12/4 ،
 42اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ113/3 ،
 43ﻧﻔﺴﻪ102/3 ،
 44ﻧﻔﺴﻪ232/2 ،
 45ﻧﻔﺴﻪ228/2 ،
 46اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت16/1 ،
 47اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ6 ،
 48ﺻــﻮاﻟﺤﻲ ،ﻳــﻮﻧﺲ  ،اﻻﺳــﺘﻘﺮاء ﻓــﻲ ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﻨﻈــﺮ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻧﻤــﻮذج اﻹﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ ،ﻣﺠﻠــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ اﻟﻤﻌﻬــﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ع 4ذو اﻟﻘﻌﺪة 1416أﺑﺮﻳﻞ ،1996ص69
 49اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت37/2 ،
 50اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت54/1 ،
 51اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ41 ،
 52أﻧﻈﺮ ﺻﻮاﻟﺤﻲ ،ﻳﻮﻧﺲ  ،اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻈﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻧﻤﻮذج اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻃﺒﻲ ،ﻣﺠﻠـﺔ إﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ،ﺗﺼـﺪر ﻋـﻦ اﻟﻤﻌﻬـﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ع 4ذو اﻟﻘﻌﺪة 1416أﺑﺮﻳﻞ ،1996ص71
 53اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ اﻟﻨﺼﻴﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ،ص194
 54أﻧﻈ ـ ـ ــﺮ اﻟﺸ ـ ـ ــﺎﻃﺒﻲ واﻻﺟﺘﻬ ـ ـ ــﺎد اﻟﺘﺸـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ـ ـ ــﺮ ،ﻋﺒ ـ ـ ــﺪ اﻟﻤﺠﻴ ـ ـ ــﺪ اﻟﺘﺮﻛ ـ ـ ــﻲ ،ﻣﺠﻠ ـ ـ ــﺔ اﻻﺟﺘﻬ ـ ـ ــﺎد ،دار اﻻﺟﺘﻬ ـ ـ ــﺎد ،ﺑﻴ ـ ـ ــﺮوت ،ع،8
س،2ﺻﻴﻒ ، 1411/1990ص243
 55أﻧﻈـﺮ kALINOWSKI, L’INPOSSIBLE METAPHISIQUE,PARIS, BEAUSHESNE
، P181ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﻄﺎﻫﺮ واﻋﺰﻳﺰ ،ص123
 56أﻧﻈﺮ  :ﺳﺎﻟﻤﻮن ،وﻳﺰﻟﻲ ،اﻟﻤﻨﻄﻖ  ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ، .1976، 1ص54
 57اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت 20/1 ،
 58ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر26/1 ،
 59اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 80/4 ،
 60اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت 39/1،
 61اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ597 ،
 62اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت40-39/1 ،
 63اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت24/1 ،
 64اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت28/1 ،
 65اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت252/2 ،
 66اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ31 ،
 67اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ10 ،
 68اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻧﻘﺪ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒـﺪ اﻟﺤـﻖ ﻣﻨﺼـﻒ ،ﻣﺠﻠـﺔ ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜـﺮ ،ﻋـﻦ اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔﻨـﻮن
واﻵداب ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،37ﻳﻮﻟﻴﻮز ﺷﺘﻨﺒﺮ ،2008 ،ص72
 69اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت277/3 ،
 70أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت50/1 ،
 71اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت50/1،
 72اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ574 ،
 73ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ،ص170
 74اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ475 ،
 75ﻧﻔﺴﻪ97 ،
 76اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ97 ،
 77ﻧﻔﺴﻪ440 ،
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 78اﻟﻤﺴﺘﺼــﻔﻰ ﻓــﻲ ﻋﻠــﻢ اﻷﺻــﻮل ،أﺑــﻮ ﺣﺎﻣــﺪ اﻟﻐﺰاﻟــﻲ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋﺒــﺪ اﻟﺴــﻼم ﻋﺒــﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻲ ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑﻴــﺮوت ،ﻟﺒﻨــﺎن ط،1
91/1، .1993/1413
 79اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻨﺒﻜﺔ ،ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و أﺻﻮل اﻻﺳﺘﺪﻻل ، ،دار اﻟﻘﻠﻢ ط ،2دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺔ ،.1981/1401 ،ص101
 80اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت108/1 ،
 81اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت19/1 ،
 82اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت27/1 ،
 83ﻧﻔﺴﻪ599،
 84ﻧﻔﺴﻪ599 ،
 85اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت19 ،
 86اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت37/2 ،
87اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ599 ،



