العدد التاسع واألربعون  :صفر  ١٤٤٠هـ  -أكتوبر 2018م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
اإلسالم والوعي السياسي
الخالفة مدخل لتجديد الدورة الحضارية
ابن خلدون ..أنموذج تفسير التاريخ اإلسالمي
االستشراق ..بين الموضوعية والتح ُّيز
تصورات الحرب العادلة عند الفالسفة العرب
السعادة في الفلسفتين اليونانية واإلسالمية

د .هالل احلجري
من ال�شعراء العرب الذين ا�شتعلت �شرارة الإبداع يف طفولتهم
ال�شاعر اجلاهلي ال�شهري َط َر َفة بن ال َع ْبد .وهو من �شعراء
«الطبقة الأوىل» ح�سب ت�صنيف النقاد العرب القدماء ،ومن
«�أ�شع ِر النا�س واحد ًة ،و�أحدثِ ال�شعراء �سِ ًّنا ،و�أق�صرِهم ُع ْمرا».
مل تن�ص امل�صادر القدمية على تاريخ حياته؛ و�إمنا رجح ب�ض
امل�ست�شرقني والنقاد العرب املعا�صرين �أنه عا�ش يف الفرتة
(564-538م) تقريبا؛ �أي �أنه عا�ش � 26سنة فقط ،وهي مرحلة
َم ْذهلة ُت ْنبيك عن عبقرية هذا ال�شاعر وذكائه اخلارق؛ �إذ كيف
ا�ستطاع يف حداثة �سِ ّنه �أن يقول تلك امل ُ َع ّلقة الرهيبة التي
يعدها النقاد قدميا وحديثا من عيون ال�شعر العربي.
ونقر�أ يف �سرية طرفة �أخبارا تدل على �إرها�صات عبقريته وهو
طفل؛ فقد ذكر امليداين يف «جممع الأمثال» �أن طرفة ذهب مع
عمه يف َ�س َفر وهو �صبي ،فنزلوا على ماء ،فذهب َط َرفة ب ُف َخيخ
له فن�صبه لل َق َنابر ،وبقي عام َة يومه فلم ي َِ�ص ْد �شيئاً ثم حمل
فخه ورجع �إىل عمه وحتملوا من ذلك املكان ،فر�أى القنابر
َي ْل ْ
احلب ،فقال:
قطنَ ما نرث لهن من ِّ

الحركة اإلنجيلية ...نظرة عميقة وتحليل الواقع

مب ْع َم ِر َ ...خ َ
َا�صفِـرِي
ال َلكِ اجلـ ُّو َفب ِ
قنب ٍة َ
ِي�ضي و ْ
يـا لكِ مـن َ َ
َو َن ِّقرِي مَا �شِ ْئتِ �أن ُت َن ِّقرِي َ ...ق ْد رَحَ ـ َل ال�صي ــا ُد عنـك فابْ�شِ رِي
َو ُر ِف َع ال َف ُّخ ف َما َذا َ ْ
فا�ص ِبِي!
ت َذرِي  ...ال ُب َّد من �صيدك يوماُ ْ

العمران :رؤية دينية

وهذا من عجائب الأمور و�أمارات الذكاء؛ حتى �أن قول هذا
«خ َ
ال�صبي َ
ِي�ضي وا�صفري» �أ�صبح مَثال من
ال لك اجلو فب ِ
�أمثال العرب ي ُ
ُ�ستعان به يف منا�سبات �شتى منذ اجلاهلية �إىل
اليوم.
ومل يكن طرفة يف طفولته �شاعرا فح�سب ،و�إمنا كان ناقدا
لل�شعر؛ �إذ يذكر امليداين �أي�ضا يف جممع الأمثال �أن ال�شاعر
املتل ّم�س ،وهو ُ
خال طرفة� ،أن�شد يف جمل�س لبنى قي�س بن ثعلبة،
وكان طرفة يلعب مع ال�صبيان ويت�س َّمع ،ف�أن�شد املتلم�س:
ال�ص ْي َع ِر َّي ُة مكدم
ا�سى اله َّم عِ ْن َد ْاحت َِ�ضا ِر ِه ِ ...ب َنا ٍج َعلَ ْي ِه َّ
َو َق ْد �أ َت َن َ
وال�صيعرية� :سِ َمة ُتو�سم بها النو َق باليمن ،فلما �سمع َط َرفة
البيتَ َقال :ا�ستنو َق اجلملَ ،قالوا :فدعاه املتلم�س و َقال له:
�أخْ ِر ْج ل�سا َن َك ،ف�أخرجه ف�إذا هو � ْأ�سوَدَ ،ف َقالَ :و ْي ٌل لهذا من
هذا .ف�أ�صبح قول طرفة مثال ي�ضرب يف التخليط .وهذه
حادثة تدل على ذكا ٍء مفرط ومعرف ٍة عميقة بلغة العرب؛ �إذ
كيف ي�صدر هذا النقد العميق من غالم يلعب مع ال�صبيان؟!
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تبقى معلقة طرفة �شاهدا على عبقريته
الإبداعية؛ فهي تعك�س نظرته الثاقبة للحياة ،وهو �شاب
يافع ،وتفي�ض بت�أمالته العميقة حول الوجود ،واملوت ،واملُتعة،
واحلرية ،وال�شجاعة .ولهذا؛ عني بها النقاد العرب �شرحا
ونقدا ،وعني بها امل�ست�شرقون حتقيقا وترجمة.

المدن الفاضلة في اإلسالم
اإليمان عالقة إله بعبده
نور اإليمان وآثاره في العمران

hilalalhajri@hotmail.com
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اإلسالم والوعي السياسي
قي�س اجله�ضمي
ُ
ينطلق الكاتب ناجي احلجالوي يف مقالته «حركة االعتماد والوعي املرتخي» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -للتعبري عن مقدار رعاية الإ�سالم للقيم العليا ،وبث روح املحبة والأخوة
والتعاون بني امل�سلمني ،ونبذ الكراهية والع�صبية والت�سلط واال�ستبداد ،مُ�ستندا �إىل القراءة التاريخية للوعي ال�سيا�سي الإ�سالمي من خالل الأحداث من بعد عهد النبوة ،وكيف كانت
عالقة الدين بالدولة �أو عالقة املقدَّ�س بالدنيوي ،وعن حالة ال�صراع بني هاتني القوتني ،والبحث يف حمور هذه الأط��راف يف �سعيها لأجل امتالك �أدوات ال�سلطة والتحكم فيها؛ �إذ
يرى الكاتب �أ َّن النواة امل� ِّؤ�س�سة لل�صراعات الفكرية يف هذا املجال هي عمومية الن�ص القر�آين وطبيعة لغته الإ�شارية؛ مبعنى �أن القر�آن مل ي ُن�ص �صراح ًة على نظام احلكم يف طبيعته
النموذجية ،وذلك ليكون للنا�س جمال مفتوح يف اختيار منط احلكم ح�سب ما يرونه بعقلهم على �أ�س�س من الفهم الديني الذي ي�شرتط قيما �إن�سانية عُليا؛ مثل :العدالة وامل�ساواة..
واملثال على ذلك :نظام اخلالفة؛ فلم يرد يف كتاب وال ُ�س َّنة ،و�إمنا هو نظام ارت�ضاه ال�صحابة بح�سب �إعمال عقولهم.

وي��ذه��ب احل��ج�لاوي يف ق��راءت��ه ل��ل��وع��ي ال�سيا�سي الديني
�إىل �أن ه��ذا الوعي قد مر بثالث حلظات فارقة يف ن�ش�أته
وتكونه؛ وهي كالتايل :اللحظة الأوىل هي يوم ال�سقيفة؛ �إذ
يعترب يوم ال�سقيفة �أول م�شكلة �سيا�سية تعرت�ض امل�سلمني،
وك���ادتْ ت�شق امل�سلمني ملهاجرين و�أن�����ص��ار وظ��ه��ور مدعيي
النبوة وقبائل راف�ضي الزكاة لوال �أن امل�سلمني ا�ستقروا على
تعيني �أب��ي بكر ال��ذي قام ب�إخماد هذه الفنت� .أم��ا اللحظة
الثانية ،فكانت الفتنة الكربى التي ق�سمت امل�سلمني �إىل
�شيع و�أح��زاب ،وهي فتنة مقتل اخلليفة عثمان بن عفان؛
�إذ ن�ش�أت من هذه الفتنة العديد من اخلالفات ال�سيا�سية
وال��ع��ق��ائ��دي��ة ب�ي�ن امل�����س��ل��م�ين ،وان��ب��ث��ق��ت م��ن��ه��ا �أه����م م�����س���أل��ة
�سيا�سية ت��ع��د امل��ف�����ص��ل يف ع�لاق��ة ال��دي��ن بال�سيا�سة ،وه��ي
م�س�ألة الطاعة �أو اخل���روج على اخلليفة ،وم��ا يتولد عن
ذلك من �صراع و�أحكام؛ �إذ يتجلى لنا خروج ثوار من م�صر
يطالبون بدم اخلليفة املقتول ،بينما هناك جماعة تنا�صر
الإم��ام علي بن �أب��ي طالب وتقدمه خليفة للم�سلمني ،وما
ح��دث م��ن ج���دال و���ص��راع ف��ك��ري دي��ن��ي حت��ول �إىل دم���اء يف
معركة اجلمل و�صفني ..ويرى الكاتب �أن هذه الفتنة كانت
هي نقطة االنطالق يف ال�صراع على احلكم ،وكان ال�صراع
مُرتديا َع َباءة الدين ،وقد كانت اللحظة الثالثة هي عملية
التدوين؛ حيث قام الفقهاء برت�سيخ �آراء و�أحكام و�أدبيات؛
باعتبارها �أمرا �إلزاميا على امل�سلمني ،وتتج َّلى قوة عملية
ال��ت��دوي��ن يف �إع����ادة ت�شكيلها ل�ل�أح��داث يف امل��ا���ض��ي فذكرت
�أ���ش��ي��اء و�سكتت ع��ن �أخ����رى ،وب��ه��ذا مثلت «�إط����ارا مرجعيا
ثقافيا �ضاغطا مب��ا ت�ضمنته م��ن مفاهيم و�أدوات فكرية
ور�ؤى وقيم جمالية و�أخالقية» ،ويعترب احلجالوي �أن هذه
اللحظات ال��ث�لاث ه��ي امل���ؤث��رات املوجهة للوعي ال�سيا�سي
الذي جند له امتدادا فعليا يف الواقع التاريخي.
ويرى الكاتب �أن املمار�سة الفقهية هي التي �أعطت للوقائع
امل�شروعية وبررت �سقطاتها ،ومن هذا الأمر بد�أ االهتمام
يقل بقيم العدل وامل�ساواة واحل��ري��ة ...وغريها من القيم
العليا بني جميع فئات املجتمع ،فظهرت مبا ميكن ت�سميتها
ب���ـ»دوائ���ر ال���ف���راغ يف ال��وع��ي الإ����س�ل�ام���ي» ،ك��م��ا �أن م��ن �أه��م
جتليات ال��ت���أزم ال�سيا�سي وج��ود ف��رق �شا�سع ب�ين التنظري

وال����واق����ع يف الأح����ك����ام ك���ا����ش�ت�راط �أن ي���ك���ون اخل��ل��ي��ف��ة من
القر�شيني ،وال��واق��ع فيما تقدم من ال��زم��ان ك��ان يف احلكم
من ال�سالجقة والبويهني� .أما يف تعامل العقل مع الن�ص
والواقع لإنتاج هذه اخلطابات �أو الأحكام ،ف�إن «الن�ص ف�ضاء
داليل وا�سع يت�سع �إىل �إمكانات ت�أويلية متعددة»؛ لذلك هو
ربا للخ�ضوع لأمناط اجتماعية �أو �سيا�سية �أنتجها
لي�س ُم ً
واقع �آخر من خالل عالقة العقل بالن�ص والواقع يف تلك
الفرتة ،وهنا يظهر لنا تخ ُّبط منهجية العقل ال�سيا�سي؛
بحيث جرى بط�ش احلكام بت�أييد من تقليدية الفقهاء يف
اال�ستعمال العقلي يف التعامل مع الأحكام بحجة ال اجتهاد
مع وجود الن�ص.
� ...إ َّن امل��ح�� ِّرك�ين الأ���س��ا���س��ي�ين -ب�����ر�أي ال��ك��ات��ب -ل��ل��وق��ائ��ع
وال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي هُ ��م��ا ال��ت��ن��ازع على ال�سلطة والتطلع
ل��ل��خ�لاف��ة؛ �إذ ن���رى �أن �أرب���ع���ة خ��ل��ف��اء را���ش��دي��ن م���ن �أ���ص��ل
خم�سة ُق�� ِت��ل��وا ب���أي��دي م��ع��ار���ض�ين ل��ه��م م�سلمني؛ مم��ا ي��دل
على �أن نور النبوة كان يخفت يف نفو�س الكثريين منذ وفاة
النبي ،وي��رى الكاتب �أي�ضا �أن امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية حتولت
يف اعتمادها على النظام العمودي «التوريثي» بدل الأفقي
«االختيار احلر» با�ستعمال التهديد والت�سلط؛ �إذ يظهر �أول
الأم���ر يف ق�ضية التحكيم ويف فعل امل��غ�يرة ب��ن �شعبة حني
قام خطيبا ،ف�أ�شار �إىل معاوية؛ فقال :هذا �أمري امل�ؤمنني،
ثم �أ���ش��ار �إىل اب��ن معاوية يزيد قائال :ف���إن م��ات فهذا ،ثم
�أم�سك ب�سيفه و�أ���ش��ه��ره ،ق��ائ�لا :وم��ن �أب��ى ف��ه��ذا .وق��د كان
ل��ب��ن��ي �أم��ي��ة ال�����س��ب��ق يف تغليب ال��ق��ي��م ال��دن��ي��وي��ة وامل�����ص��ال��ح
ال�سيا�سية الآنية على القيم الدينية وال�سيا�سية ال�شرعية
وتع�صبهم ل��ل��ع��روب��ة؛ مم��ا جعل امل�سلمني م��ن غ�ير العرب
ي�شعورون ب�أنهم �أنا�س من درجة ثانية ،ثم ظهر ما يعرف
بال�شعوبية وهو تيار يهاجم املا�ضي العربي ،ويطعن فيه:
فكرا ،وثقافة ،وح�ضارة.
�إ َّن اال�ستبداد والبط�ش ال�سيا�سي �إذا ا�ستند �إىل الدين ُينتِج
�أ�سو�أ مناذج العنف والقهر يف املجتمعات الب�شرية ،وما كان
ح�صول الكثري م��ن ال��ث��ورات ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة يف
العهود املبكرة للدولة الإ�سالمية �إال دالل��ة على �أن هناك
اخ��ت�لاال يف ال���ت���وازن ال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي وال��ق�����ض��ائ��ي

يف ه��ذه ال��دول��ة ،وق��د كانت ه��ذه ال��ث��ورات عبارة عن تطور
االخ��ت�لاف �إىل حلبة ي�����ص��ارع فيها امل�سلم �أخ����اه ،وب�سبب
�إع�لاء القيم الدنيوية على القيم الدينية يف هذه الدولة
تفككت البنى االجتماعية ،وظهرت �صراعات بني امل��وايل
وال��ع��رب ،وق��د ات��خ��ذت ه��ذه ال�����ص��راع��ات �أ���ش��ك��اال خمتلفة؛
ٌ
ف�شكل ظهر كحربٍ ثقافية وقيمية ك�أدب ب�شار بن برد و�أبي
نوا�س ،و�شكل جتلى بالبط�ش والت�شفي يف زمن �ضعف فيه
اخللفاء.
وي���رى ال��ك��ات��ب �أن ك��ت��ب ال��ت��اري��خ ك��ان��ت ت��ذك��ر �أن الأ���س��ا���س
ال���ذي مت�سك ب��ه ه����ؤالء امل��ل��وك ه��و حبل اهلل امل��ت�ين ودينه
القومي ،متعمدين اخللط بني القيم ال�سيا�سية واملفاهيم
ال��دي��ن��ي��ة ،وا�ستند ت�صورهم للفعل ال�سيا�سي �إىل الأخ��ذ
بفكرة من ا�شتدت وط�أته وجبت طاعته ،وقد عمد اجلهاز
الإداري والعلمي لهذه الدولة املتمثل يف ال��والة والفقهاء
على الهيمنة على الدين ،ف�أ�ضحى �صالحه يف �صالحهم،
ل��ي��ق��وم��وا ب��ت��وظ��ي��ف ال��دي��ن ب��اع��ت��ب��اره م�����ص��درا �إل��ه��ي��ا غري
قابل للجدل ،ومتييع الفرق بينه وب�ين ال�سيا�سة خلدمة
ال�صراع لأج��ل ال�سلطة ،متنا�سني �أن الدين ج��اء ليبث يف
ال��ن��ا���س ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة العليا وي��ع��رف��ه��م ع��ل��ى احلقائق
الإمي��ان��ي��ة ،بينما ال�سيا�سة هي قائمة على �أح��داث حتدث
حت��ت ظ��روف معينة ،وي��رى احل��ج�لاوي �أن اخللل املعريف
كان يف تعرث العقل ال�سيا�سي؛ حيث ركز على ُبعد واحد يف
الق�ضايا املت�شعبة اجل��وان��ب؛ مما �أَ ْو َج���د ً
فراغا معرف ًّيا يف
�أغلب الق�ضايا ،ويرى �أن ملء هذا الفراغ يتحمله املثقف
العربي من خالل تداخله يف الو�سط االجتماعي و�أعماله
القائمة فيه على التنمية الب�شرية ،و�أرى �أن فهم التوازن
ب�ين الدنيوي والديني والتعامل م��ع الق�ضايا الإن�سانية
ب��وا���س��ط��ة �إع��م��ال ال��ع��ق��ل وم��ا تقت�ضيه ظ���روف ال��واق��ع هو
املف�صل يف اخل��روج من هذه الأزم��ة؛ �إذ كما ُيقال الإ�سالم
دن��ي��ا ودي���ن ،وه��ذا دور الفقيه قبل املثقف؛ ك��ون��ه يتحدث
مب�صدر علوي ال ميلك الكثري من املجادلة يف املجتمعات
الإ�سالمية ب�سبب تراكم الآراء القدمية يف العقل اجلمعي
الإ�سالمي ،مقارنة ب�صورة املثقف يف هذه املجتمعات.
qabuazan@gmail.com
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الخالفة مدخل لتجديد الدورة الحضارية
زينب الكلبانية
من بني عنا�صر القوة يف الن�ص القر�آين� ،أ َّنه �أعاد �صياغة فل�سفة احلياة بطريقة ربط فيها الإن�سان بخالقه بطريقة مزدوجة ،فمن جهة جعله م�شدودا �إىل ال�سر الإلهي يف انتظار اللحظة
ال�سرمدية ،التي جتعل من هذا الكائن ال�ضعيف قريباً من القوة املطلقة ،وغري حمدودة يف املكان �أو الزمان ،لكنه يف املُقابل يُعيد القر�آن الكائن الب�شري �إىل قلب ال�صراع ،ويجعل منه
�إن�ساناً مكلفاً بخالفة اهلل على الأر�ض ،وهذا ما ناق�شه الباحث �صالح الدين اجلور�شي يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «ق�ضية التكليف بني امل�س�ؤولية ودعوى احلق».
و�أ�ضاف الكاتب �أ َّن م�صطلح اخلالفة له �أبعاد كثرية ومعانٍ مُتعددة ،ومن يقت�صر على ظاهر الكلمة قد ينتهي به املطاف �إىل �إ�سقاط ال�شكل على املعنى ،وتغليب ظاهر اللفظ على جوهره،
فيخرجه عن �سياقه ،وقد يفرغه من حمتوياته� ،أو ينحرف به يف اجتاه يختلط فيه احلق بالباطل� ،أو يقلل من �أهميته ،ويقوم بت�سطيح م�ضمونه.

ق��د ُي��ف��ج���أ امل��رء عندما ي��ع��ود �إىل بع�ض تفا�سري ال��ق��ر�آن،
ويطلع على ما ورد من معانٍ تخ�ص خالفة الإن�سان على
ف�سر قوله ت��ع��اىل�(( :إين جاعل يف
الأر����ض ،فمنهم م��ن َّ
الأر����ض خليفة)) �أي؛ ق��و ًم��ا يخلف بع�ضهم ً
بع�ضا ،قرنًا
بعد ق��رن ،وج��ي ً
�لا بعد ج��ي��ل ،معتمدًا يف ذل��ك على الآي��ة
الكرمية ((وهو الذي جعلكم خالئف الأر�ض)) فهو مل ير
يف العبارة �سوى قانون التعاقب والتحقيب الزمني� .أما
البع�ض الآخر فذهب �إىل اختزال الأمر يف دور القا�ضي،
ح�ين ر�أى �أ َّن اخلليفة ه��و ال��ذي يف�صل ب�ين النا�س فيما
يقع بينهم من املظامل ،ويرد عنهم املحارم وامل�آثم.
�أم���ا اخل�لاف��ة مب��ف��ه��وم �أ���ش��م��ل ف��ه��ي �أو ًال دل��ي��ل ع��ل��ى ثقة
اخلالق يف خملوقه� ،أخرجه من العدم ليجعل منه كائنا
ا�ستثنائيا يف قدرته وذك��ائ��ه ،وبنيته النف�سية والروحية
والعقلية ،ولقد حول اهلل �ضعف الإن�سان �إىل قوة ،عندما
�أكرمه وفو�ضه لتويل �ش�ؤون الدنيا والتحكم يف ُمقدرات
الأر������ض ،وذل���ك بتكليف م��ن��ه ���س��ب��ح��ان��ه ،ال ت�ستطيع �أي
ق��وة �أن متنعه ع��ن القيام ب��ه��ذه املهمة ،مهما ك��ان حجم
الأخطاء التي ارتكبها� ،أو تلك التي �سريتكبها م�ستقبال،
ولقد حاولت املالئكة فعل ذلك ،رغم �أنَّها جبلت على عدم
االعرتا�ض على �إرادة اهلل؛ لكنها مل ُتفلح.
لقد ا�ستغربت املالئكة �أن يكون خليفة اهلل خملوقا مزدوج
الطبيعة ،يتمتع بالقدرة على فعل ال�شر مثلما هو قادر
ع��ل��ى ف��ع��ل اخل�ي�ر ،مل ي��خ�تر اهلل ك��ائ��ن��ا ن��وران��ي��ا م��ف��ط��ورا
ع��ل��ى ع��ب��ادة اخل��ال��ق دون ت���ردد �أو ت��ف��ك�ير ُم�����س��ب��ق ،ول��ه��ذا
احتار املف�سرون ،وحاولوا �أن يبحثوا عن ت�أويل يزيل هذا
اال�ستغراب عن �سلوك املالئكة ،وبقيت هذه الت�أويالت دون
الغو�ص يف املعاين العميقة ملوقف املالئكة ،ولقد عربت
املالئكة عن خوفها من طاقة العنف والتدمري الكامنة
يف طبيعة الإن�سان قو ًال وم�شاعر وقدرة ،وع ّدت ذلك دلي ً
ال
على �أهلية املخلوق للقيام مبهمة اخلالفة التي يجب �أن
تكون  -ح�سب اعتقادها  -قائمة على ر�سالة احلب واخلري
فقط.
اخلالفة ال تتحقق �إال �إذا كانت معها حرية يف االختيار
وال����ق����رار وال���ت���وج���ي���ه ،وه��ن��د���س��ة ب���ن���اء احل���ي���اة ال��ف��ردي��ة
واجلماعية ،فالذي لي�ست له حرية الإرادة والتخطيط

وال��ت��ن��ف��ي��ذ ،ال ُي��ك��ن �أن ي��ك��ون ك��ائ��ن��اً م��ك��ل��ف��اً� .صحيح هو
مطالب بطاعة خالقه ،واتباع املنهج الرباين الذي و�ضع
ٌ
ً
ل��ه؛ لكنه �أي�����ض��ا ُم��ن��ح ح��ري��ة االخ��ت��ي��ار ب�ين القبول بذلك
طوعاً ،ورف�ض ِه ب�إرادته.
كما �أ َّن اخلالفة م�س�ؤولة عن الأفعال؛ لأ َّن املفطور على
الفعل واملجرب عليه لن يتحمل تبعات ما يقوم به ،مثله
يف ذلك مثل الآلة التي تنجز ما تريد م�شغلها ،تعمل دون
�أن تعي بذلك ،يف حني �أن الإن�سان كائن ُمري يف �أفعاله،
وم��ن ثم فهو م�س�ؤول عنها �أم��ام اهلل و�أم��ام النا�س بحكم
ك��ون��ه اج��ت��م��اع��ي��اً ب��ط��ب��ع��ه ،يعي�ش ���ض��م��ن جم��ت��م��ع خا�ضع
ملنظومة قيمية وت�شريعية ت�ضبط حركته ،وتقيد �سلوك
�أفراده.
واخلالفة � ً
أي�ضا جمال مفتوح للت�شبه بالإله الأعظم ،ويتم
ذلك يف حالتني� ،سواء عند التقرب من اهلل عرب العبادة
وفعل اخل�ير� ،أو عند ال��غ��رور واالع��ت��زاز ب��الإث��م يف حلظة
القوة ،واالنفراد بالقيادة ،واعتقاد امل�ستبد �أنّه قد �أ�صبح
ر ًبا بني قومه ،يريهم ما يراه ،وال يحق لهم خمالفة ر�أيه
�أو اخلروج عنه ،وطاعته يف كل ما ي�أمرهم به ،دون نقا�ش
�أو جدال ،وخري مثال على ذلك الطاغية فرعون.
اخلال�صة من هذا ال�سياق �أن خالفة الإن�سان يف الأر�ض
تتجاوز الكثري من املعاين املجردة التي وردت بالكثري من
التفا�سري ،والتي �أفرغت امل�صطلح من م�ضامينه العميقة،
و�أف���ق���دت���ه ال�����ش��ح��ن��ة اخل�ل�اق���ة ال��ت��ي ول���ده���ا ذل���ك امل�شهد
العظيم ،ال���ذي ارت��ق��ى يف ه��ذا امل��خ��ل��وق م��ن ح��م���أ م�سنون
�إىل م��رت��ب��ة جعلته ي��ت��ق��دم بقية امل��خ��ل��وق��ات ،مب��ا يف ذل��ك
مالئكة الرحمن .وعندها ي�ستح�ضر الإن�سان دالالت هذا
التكرمي ،فاملنتظر �أن تتغري نظرته لذاته ول��دوره ب�شكل
جوهري؛ �إنه لي�س جمرد رقم عابر يف هذا الكون الف�سيح،
ومل يكن حيواناً ناطقاً كما ادع��ى بع�ض الفال�سفة ،ومل
يخلق لكي ي�أكل ويتنا�سل وينهب و ُي�سيطر� ،إمن��ا مهمته
�أن يعمر الأر���ض ،و�أن يحميها من عوامل االندثار ،لي�س
ف��ق��ط ب��ه��دف ���ض��م��ان ب��ق��اء ال�����س�لال��ة ،و�إمن����ا ل��ك��ي يحمي
توازنات الكون ،وير�سخ قيم التنوع والتكامل يف الطبيعة
واحلياة الإن�سانية.
تعد فكرة خالفة الإن�سان هلل يف الأر�ض من كربى الأفكار

امللهمة ،والقادرة على �إح��داث التغيريات العظيمة ،لي�س
فقط لواقع امل�سلمني يف مكان ما ،ولكنها فر�صة مفتوحة
لكل من ُيريد �أن يحد من تدهور احلياة الإن�سانية ،ويعيد
ل��ه��ا ال����دفء واحل���ب وال��ق��وة ال��ن��اب��ع��ة م��ن ال����ذات املمتلئة
بالقيم اخلالدة.
�إ َّن رب���ط اخل�ل�اف���ة وال��ت��ع��م�ير م���ن ���ش���أن��ه �أن ي�����ض��ع ح��دا
ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ه��ي��م��ن��ة ،ال��ت��ي م��ي��زت امل�����س�يرة ال��غ��رب��ي��ة منذ
�أرب��ع��ة ق��رون على الأق���ل ،فاال�ستعمار يف املفهوم الغربي
هو ال�سيطرة على �أرا���ض��ي الآخ��ري��ن و�أوط��ان��ه��م من �أجل
االن���ف���راد ب�ثروات��ه��ا ل�����ص��ال��ح الأم����ة امل��ه��ي��م��ن��ة ،يف ح�ين �أن
التعمري هو عملية ال حم��دودة ،تتجاوز م�س�ألة التنا�سل
لإب��ق��اء اجل��ن�����س ال��ب�����ش��ري ،لتغطي �أب���ع���ادا ك��ث�يرة ي�صعب
ح�صرها يف فعل واحد ،يقول القر�آن الكرمي ((هو �أن�ش�أكم
م��ن الأر������ض وا���س��ت��ع��م��رك��م ف��ي��ه��ا)) ف��ب��ع��د خ��ل��ق��ه��ا بجميع
ثرواتها و�أ���س��راره��ا ،طلب من الإن�سان -نتيجة تفوي�ضه
للخالفة� -أن يتوىل تعمريها والت�صرف يف كل ما فوقها
وحت��ت��ه��ا� .أي مكنه م��ن جميع ال�����ص�لاح��ي��ات ال��ت��ي جتعله
�سيدا و�صاحب ق��رار ،وه��و ما ع�برت عنه كلمة الت�سخري
التي وردت يف القر�آن الكرمي يف كثري من املواقع ك�شرط
من �شروط حتويل اخلالفة �إىل تنفيذ و�إجناز.
لكن الإن�سان اخلليفة لن يتمكن من تعمري الأر����ض �إال
�إذا ا�ستعمل العقل و�أح�سن ا�ستثماره ،واكت�شف القوانني
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ومل ي�����ص��ط��دم ب��ه��ا ،ث���م اح��ت�رم تلك
القوانني وخ�ضع ملنطقها الداخلي ولقواعدها ال�صارمة؛
لأن���ه مبخالفته لها -وه���و ق���ادر على ذل���ك -ي�ضع نف�سه
والأر�����ض يف خم��اط��ر ق��د ت����ؤدي �إىل االن��ت��ح��ار اجل��م��اع��ي،
ولهذا يذكره القر�آن بالقاعدة احلامية لوجوده(( :وال
تف�سدوا يف الأر����ض بعد �إ���ص�لاح��ه��ا)) .والإ���ص�لاح هنا ال
يعني تعوي�ض دور الإن�سان يف التعمري ،و�إمن��ا هو �إ�شارة
�إىل القوانني الناظمة للحياة والطبيعة واملجتمع ،وبذلك
تكون اخلالفة تفوي�ضاً مطلقاً يف دالالت��ه الرمزية حتى
يثق الإن�سان الفرد يف ذاته وقدراته على ت�أثيث الوجود؛
لكنه يف احلقيقة مقيد بقوانني الطبيعة و�أحكام الوجود
الإن�ساين.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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ابن خلدون ..أنموذج تفسير التاريخ اإلسالمي
بين الموضوعية والذاتية

هنية ال�صبحية

تتج َّلى الأهمية التاريخية لتاريخ حياة الإن�سان منذ الوجود الإن�ساين كخليفة على هذه الأر�ض؛ باعتبارِها ن�س ًقا ح�ضار ًّيا مُنفردا ُّ
يدل على دينامية الإبداع الإن�ساين يف ك ِّل زمان ومكان.
ْ
رئي�سيي؛ هما :املحور التنظريي الذي ا�شتمل على تعريف التاريخ لغ ًة وا�صطالحا ،وهل ُيثل التاريخ ال�شخ�صيات �أم احل�ضارات؟ والتاريخ بني املو�ضوعية
ت�ض َّمنتْ الدرا�سة حمور ْين
جت�سده �شخ�صية العالمة الفيل�سوف ابن خلدون ..هذا ما ناق�شه باحث
والذاتية وتف�سرياته� .أما املحور التطبيقي ،فقد احتوى على مالمح التف�سري الإ�سالمي للتاريخ ومنوذج فكري ِّ
احل�ضارة الإ�سالمية حممد م�صطفى طه ،الذي �سلط ال�ضوء عليه يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم»« -تف�سري التاريخ الإ�سالمي بني املو�ضوعية والذاتية».
ف��ال��ت��اري�� ُخ يف ال��ل��غ��ة :ال���وق���ت ،و ُي���دع���ى ب��ل��ه��ج��ة ق��ي�����س �أ َّرخ���ت���ه
ت�أريخا� ،أما ا�صطالحا :فقد اتفق غالبية امل�ؤرخني على �أنه
«بحث ودرا�سة وا�ستق�صاء لأخبار النا�س وحركتهم ،والنظر
يف حياتهم املا�ضية� .أم��ا مو�ضوعه ،فهو احلياة الإن�سانية يف
امتدادها الزمني على الأر���ض منذ بدء اخللق �إىل اليوم ويف
امل�ستقبل امل��ن��ظ��ور وال�لام��ن��ظ��ور ،وم��ا يحكم ه��ذه احل��ي��اة من
عوامل و�أ�سباب».
ِّ
ويطرح الباحث عِ دَّة ت�سا�ؤالت �صريحة يُلخ�صها يف :هل امل�ؤرخ
ي�ؤرخ التاريخ لل�شخ�صيات �أم للح�ضارات؟ والتي من �ش�أنها �أن
تو�ضح لنا الإجابة مبو�ضوعية وم�صداقية تامة عن الواقعة
التاريخية؛ نظرا لأنها قد تكون تزييفا لأهواء ذاتية وم�صالح
�شخ�صية .ومييل الباحث فيمن ي�ؤرخ التاريخ للح�ضارات بدال
من الأفراد ،معلال ذلك ب�أنه �أجدى و�أنفع من املنظور الديني
واحل�������ض���اري؛ ف��ال��ت��اري��خ ال ي��ت���أث��ر ب��ال�����س��ي��ا���س��ة ح�����س��ب تقدير
امل�ؤرخني ،وال تعد �أهم مظهر من مظاهر احل�ضارة ،و�إمنا قد
يتقدمها الدين والعلم بكل جوانبه.
و ُي���ؤ ِّك��د ط��ه �أن���ه على ال��ب��اح��ث احلقيقي ال���ذي ي��ق��وم بدرا�سة
وحت��ل��ي��ل �آف����اق وم�لام��ح الإ���ش��ك��ال��ي��ة احل�����ض��اري��ة� ،أن يدر�سها
درا���س��ة مو�ضوعية جم���ردة م��ن �أي حكم م�سبق ،ال �سيما يف
ع�صرنا الراهن الذي يتم َّيز باالنفجار املعريف .وعليه ،ت�شكل
ق�ضية تاريخ امل�ؤرخني �أبرز الق�ضايا الفكرية الكربى؛ حيث
مي��ك��ن ل��ل��ب��اح��ث �أن ينقيها م��ن الأه�����واء ال��ذات��ي��ة وال��ت��زي��ي��ف
احلا�صل ل��ه��ا ،ول��و ب�شيء ن�سبي .وي�شري الباحث �إىل �أن��ه ال
توجد �أية حقيقة مطلقة �إال حقيقة الذات الإلهية ،وما ارتبط
بها من الر�سل والر�ساالت ال�سماوية التي �أراد اهلل لها البقاء
واال�ستمرارية احل�ضارية ،وميثلها يف ذلك الدين الإ�سالمي.
«�صبغة اهلل وم��ن �أح�سن من اهلل �صبغة
كما ق��ال اهلل تعاىلِ :
ونحن له عابدون» (البقرة.)138:
فال�سياق التف�سريي للر�ؤية التاريخية ينبغي �أن يكون ب�صورة
ُق�سم امل���ؤرخ عملية التاريخ
وا�ضحة وجم��ردة من التزييف .ي ِّ
ح�سب منهجيته �إىل ثالثة م�ستويات؛ امل�ستوى الأول :كتابة
وتف�سري التاريخ بطريقة ت�سل�سلية؛ حيث يتبنى �صحة التاريخ
عال
حيثيات حمددة يف الغياب واحل�ضور .وميكن القول �إن ِ
التاريخ ي�ستطيع التمييز بني تاريخ الأفكار وتاريخ الأفعال،
حيث يلج�أ للواقعة املحددة املرتبطة بالعوامل امل�ش ِّكلة للحدث
التاريخي ،معتمدا على اال�ستنطاق واال�ستجواب يف بناء تاريخ
مواز للفعل مع ما �أرخ��ه امل���ؤرخ� .أما امل�ستوى الثاين :فت�أريخ
امل�ؤرخ للحدث التاريخي ب�شكل مت�سل�سل ،وميثل تاريخ تراث

امل�سلمني الأمن����وذج املنا�سب مل��ا ق��دم��ه امل����ؤرخ���ون؛ ك��ون��ه بنا ًء
متكامال للوقائع التاريخية حتى يومنا هذا .وميثل امل�ستوى
ال��ث��ال��ث :حم��اول��ة تف�سري ال��وق��ائ��ع التاريخية ح�سب فل�سفة
ال��ت��اري��خ ال��ت��ي تعنى بتعليل ال��ت��اري��خ وف��ق��ا لأح��داث��ه ووقائعه
املج�سدة يف �أفعاله ال �أفكاره التاريخية؛ بهدف مواجهة الفكر
بالفعل لتعليل فل�سفة �أزمات التاريخ ومنعرجاته الكربى.
وع��ل��ي��هُ ،ت�شري الأدب��ي��ات التاريخية �إىل �أ َّن علم ال��ت��اري��خ من
اخ��ت�����ص��ا���ص ث�لاث��ة رج�����ال؛ ه���م :امل������ؤرخ ال����ذي ي��ق��وم ب��ر���ص��د
الأح������داث وف��ق��ا ل�����س��ي��اق��ه��ا ال��زم��ن��ي دون ال��ت��دخ��ل ف��ي��ه��ا� ،أي
التاريخ الذي يقوم بتقدمي ر�ؤية
وعال
ير�صدها كما حدثتِ .
ِ
علمية تبلور لنا ال��وق��ائ��ع التاريخية املا�ضية �أو احل��ا���ض��رة،
حم��اوال فيها �إي��ج��اد الأ�سباب اخلفية املكونة لتلك الوقائع،
�إ�ضافة لت�صوراته العلمية امل�ستقبلية ح��ول مالمح التاريخ
الب�شري وفقا للمعطيات العلمية .وفيل�سوف التاريخ الذي
ي��ح��اول ب��ث ال���روح يف ال��ت��اري��خ؛ ن��ظ��را لأن فل�سفته تبحث يف
العلل القريبة والبعيدة للوقائع التاريخية وتربهن �أ�سباب
وقوعها.
ُف�سر التاريخ �أ�صبح �أك�ثر عِ لما ب��الأح��داث مع مرور
م
� ...إ َّن ِّ
ال���زم���ن؛ ف���ي���زداد ال��ر���ص��ي��د امل��ع��ريف واحل�����ض��اري ل��دي��ه؛ حيث
ي��ت���أث��ر ببيئته الثقافية وامل��ع��رف��ي��ة ،فت�صبح امل��و���ض��وع��ي��ة من
�أخالقيات الباحث والعامل التاريخي رغم �صعوبة الف�صل بني
ال��ذات واملو�ضوع يف �آن واح��د .وعليه ،ف�إنه ي�ستطيع معاجلة
احل��دث بطريقة تف�سريية وحتليلية؛ حيث �إن��ه �أ�صبح يف�سر
�أح��داث��ا ك��ب�يرة غ�ير مقت�صرة ع��ل��ى بقعته اجل��غ��راف��ي��ة و�إمن��ا
تعدت ذل��ك .و�أ���ش��ار الباحث �إىل تنوع مف�سري التاريخ؛ فلم
يقت�صر على امل���ؤرخ و�إمن��ا �شمل اخت�صا�صات علمية خمتلفة؛
منها :اجلغرافيا ،وعلم الطبيعة ،والفل�سفة .وق��د ك�� َّون هذا
ال��ت��ن��وع م��ذاه��ب ُت��ع��ن��ى بتف�سري ال��ت��اري��خ وال��ت��ي ت��ن��وع��ت بني
الو�ضعية والدينية ،ومن �أبرز التفا�سري الو�ضعية :التف�سري
امل��ث��ايل لهيجل ،والتف�سري امل���ادي ل��ك��ارل م��ارك�����س ،والتف�سري
البيولوجي لأوزفلد �شبنجلر ،والتف�سري احل�ضاري لأرنولد
توينبي� .أما �أبرز التفا�سري الدينية التاريخية فهو التف�سري
الإ�سالمي.
وقد اختار الباحث التف�سري الديني كنموذج تطبيقي لتف�سري
ال��ت��اري��خ؛ متمثال يف التف�سري الإ���س�لام��ي ل��ل��ت��اري��خ ،معتمدا
على مقومات الت�صور الإ�سالمي للكون واحل��ي��اة والإن�سان.
ارت��ب��ط تطور التف�سري التاريخي بتاريخ العلم والثقافة يف
الإ���س�لام اللذين ميثالن نتائج �س�سيو-تاريخية واقت�صادية

ج�سد القر�آن الكرمي التاريخ؛ كونه ذا بُعد
و�سيا�سة .وعليهَّ ،
روحي و�أخالقي مبني على عالقة اهلل بالكون ،ودور الإن�سان
كونه خليفة اهلل يف �أر�ضه .وت�أتي العديد من ال�سور والآي��ات
ال��ق��ر�آن��ي��ة ت�برز ال���دور ال��ت��اري��خ��ي لبع�ض الأمم ال��ت��ي ق��د مت
عر�ضها كق�ص�ص قر�آنية �أو عر�ض مبا�شر؛ �أي �أ َّن هنالك بع�ض
الأحداث والوقائع التاريخية التي ت�شكل حركة التاريخ .قال
ت��ع��اىل« :ل��ق��د ك��ان يف ق�ص�صهم ع�برة لأويل الأل��ب��اب م��ا كان
حديثا ي��ف�ترى ول��ك��ن ت�صديق ال��ذي ب�ين ي��دي��ه وتف�صيل كل
�شيء وهدى ورحمة لقوم ي�ؤمنون» (يو�سف .)111:وهنا تظهر
املو�ضوعية احل�����ض��اري��ة يف التف�سري ال��ق��ر�آين ل��ل��ق��ر�آن ،وه��ذا
م��ا متثله ال��ر�ؤي��ة الإلهية املحيطة بوقائع التاريخ ب�أبعادها
الزمنية الثالثة :املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل� ،إ�ضافة �إىل بُعد
رابع ميثل احلكمة والذكاء؛ لهذا جند �أن الواقعة التاريخية
يف مكانها الطبيعي ل��ل��ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري وال��ك��وين ع��ل��ى عك�س
ال��ر�ؤي��ة الو�ضعية -م��ن ُ�صنع الب�شر -تقتب�س من املا�ضي ما
ينا�سب تدعيم وجهتها.
وي��ع��ت�بر ال��ب��اح��ث �أب����رز �أمن�����وذج ف��ك��ري للتف�سري ال��ت��اري��خ��ي
الإ���س�لام��ي ب�ين امل��و���ض��وع��ي��ة وال���ذات���ي���ة ،ك��م��ا ي��ع��د فيل�سوف
احل�����ض��ارة الإ�سالمية الأول اب��ن خ��ل��دون ،وت�شكل مُعطياته
الفل�سفية ت�أ�سي�سا ف��ك��ر ًّي��ا ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة،
ومنها :علم االج��ت��م��اع والفل�سفة وال��ت��اري��خ؛ حيث ارتبطتْ
جميعها بتف�سري ال��ت��اري��خ تف�سريا ح�����ض��اري��ا وف��ق��ا للت�صور
الإ����س�ل�ام���ي ل��ل��ك��ون واحل���ي���اة والإن�������س���ان .وح��م��ل��تْ امل��ق��دم��ة
اخللدونية عل ًما فريدًا ُيدعى «علم ال ُعمران الب�شري» الذي
ُيعنى بتمحي�ص الأخبار ودرا�سة الظواهر االجتماعية ،وقد
حي العلماء والدرا�سني بتمييزه :هل هو علم االجتماع� ،أم
ّ
فل�سفة ال��ت��اري��خ� ،أم علم يف املنهج� ،أم فل�سفة �سيا�سية؟ كما
و�صفه الكاتب ب�أنه �أول فيل�سوف للتاريخ واحل�ضارة يف الفكر
الإن�ساين.
علينا �أنْ نتيقَّن م��ن ه��ذه ال��ع��ب��ارة�« :إ َّن ال��ت��اري��خ م��ا ه��و �إال
اللحظة ال��ت��ي ن��ح��ي��اه��ا؛ ف��م��وت��ى ك��ان��وا �أح��ي��اء ،مثلما نعي�ش
نحن اليوم ،نحن الذين �سنموت غدا لن�صبح مثلهم يف ذكرى
التاريخ» .وجنعل القدوة التي ننتحيها يف درا�ساتنا العلمية
ال���ق���ر�آن ال���ذي يج�سد احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ك��ل م�صداقية
ومو�ضوعية .وميكننا �أن نقول �إن جميع البحوث العلمية
تتطلب منا املو�ضوعية واحليادية يف تف�سرياتها ،وعلينا �أن
نبتعد عن الذاتية والأحكام امل�سبقة يف درا�ساتنا العلمية.
heenosaid@gmail.com
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والتحيز
االستشراق ..بين الموضوعية
ُّ
�أ�سماء القطيبية
ي َْ�ست�شهد �ألك�سندر ماكفي يف مقاله املعنون «الهجوم على اال�ست�شراق» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -مبقوله �شهرية للعامل �إعجاز �أحمد؛ يذ ُكر فيها �أ َّن الهجوم على الهيمنة الثقافية
مي قِدم اال�ست�شراق نف�سه .ويعدُّ ماكفي واحدا من ال ُك َّتاب املعنيني بالتاريخ املعا�صر لل�شرق الأو�سط .ويف هذا املقال -الذي ترجمه ب�شار بكور -يتناول ماكفي بتف�صيل
اال�ستعمارية قد ٌ
ً
ومناق�شة �أربعة �أعمال يعتقد �أ َّنها كانت الأبرز والأكرث �صراحة يف هجومها على اال�ست�شراق ،وهي مقالة لأنور عبدامللك عنوانها «اال�ست�شراق يف �أزمة» ،ومقالتان لعبداللطيف الطيباوي
هما «امل�ست�شرقون الناطقون بالإجنليزية» ،و»نقد ثان للم�ست�شرقني الناطقني بالإجنليزية» ،وكتاب �إدوارد �سعيد «اال�ست�شراق:الت�صورات الغربية عن ال�شرق» ،وكتاب بريان ترينر
«مارك�س ونهاية اال�ست�شراق».

ويف مقاله «اال�ست�شراق يف �أزمة»ُ ،يق ُّر �أنور عبدامللك
ب���إ���س��ه��ام اال���س��ت�����ش��راق يف ج��م��ع وت��وث��ي��ق امل��خ��ط��وط��ات
العربية ويف دوره يف ت�أ�سي�س منهج للبحث� ،أ�سفر عن
م���ؤمت��رات و�أع��م��ال مهمة �أ�ضافت للمكتبة ال�شرقية
واملكتبة الغربية على ح�� ٍّد �سواء .لكنه باملقابل ينوه
�إىل �أن اال�ست�شراق تعر�ض ب�شكل كبري للتحيز؛ حيث
مال امل�ست�شرقون �إىل جعل «العربي» يف ال�شرق -على
�سبيل املثال -مادة للدرا�سةُ ،يقابلها الأوروبي بو�صفه
املثال ال�سوي املت�صف بالعلو .ويعتقد عبدامللك ب�أن
امل�ست�شرقني جتاهلوا -عن َع ْمد -البحث ب�شكل �أعمق
يف اللغة وال��دي��ن ،اللذين ي��ع��دان عُن�صرين مه َّمني
يف �أي ثقافة ،على نف�س م�ستوى جتاهلهم لأعمال
العلماء الذي ينتمون لل�شرق تقليال من �ش�أن نتاجهم
ال��ع��ق��ل��ي .و�أث���ن���ى ع��ب��دامل��ل��ك ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ات امل���ؤمت��ر
الع�شرين للحزب ال�شيوعي الذي دعا �إىل تبني نهج
جديد لال�ست�شراق «يق�ضي على املركزية الأوروبية،
وي��ع�ترف بحق �شعوب �آ�سيا و�إفريقية يف �أال يكونوا
مو�ضوعات يف التاريخ ،بل �أنْ يكونوا هم �صانعيه».
ورغ����م ات��ف��اق��ي ال���ت���ام م���ع م���ا ذك����ره �أن����ور ع��ب��دامل��ل��ك،
�إال �أن ثقته الكبرية يف ك��ون امل�ست�شرق فعل ما فعل
من جتاهل لبع�ض املكونات املهمة للثقافة العربية
والآ�سيوية ،وجتاهله لبع�ض ال��درا���س��ات التي كتبها
كتاب ال�شرق ثقة ال ميكن املجازفة بها؛ لأنها ت�ستند
�إىل ر�أي ظني حدَّده حكم �سابق عن امل�ستعمر وهدفه
من درا�سات اال�ست�شراق ،والتي يعتقد عبدامللك �أ َّنها
جمع للمعلومات اال�ستخباراتية التي ُتعِني الكيان
الأوروبي يف خططه لل�سيطرة على ال�شرق.
�أ َّم����ا عبداللطيف ال��ط��ي��ب��اوي ،ف��ق��د �أب����دى يف مقاله
الأول «امل�ست�شرقون الناطقون بالإجنليزية» الكثري
من الغ�ضب جت��اه كيفية تناول امل�ست�شرقني للدين
الإ�سالمي؛ حيث �إنهم ال يريدون االعرتاف بالدين
الإ���س�لام��ي ك��دي��ن �سماوي ت��ن��زل ع��ن ط��ري��ق ال��وح��ي،
وال ب��ال��ر���س��ول م��ب��ع��وث��ا م���ن اهلل ل��ل��ع��امل�ين .وه����ذا ما
جعلهم يبحثون �-أك��ادمي��ي��ا -ع��ن اجل���ذور امل�سيحية

واليهودية للإ�سالم ،عِ َو ً�ضا عن درا�سة الدين نف�سه.
كما �أن عدم تقبل امل�ست�شرقني لكون الن�ص القر�آين
غ�ير ق��اب��ل للتعديل وال��ت��ب��دي��ل ول��د �إ�شكالية �أخ��رى
ح�����س��ب ر�أي ال��ط��ي��ب��اوي .وعِ �� َو ً���ض��ا ع��ن ذل���ك ،ام��ت��دت
الإ�شكاليات لت�شمل حتيز الأوروب��ي�ين �ضد القومية
ال��ع��رب��ي��ة لرف�ضها ال��ن��م��وذج ال��ت��ح��رري ال���ذي قدمه
ال��غ��رب ل��ل�����ش��رق ،ودع��م��ه��م لإ���س��رائ��ي��ل ،و�أم����ور �أخ��رى
�سيا�سية واق��ت�����ص��ادي��ة ال ي َّت�سع امل��ج��ال ل��ذك��ره��ا .ويف
م��ق��ال��ه الآخ����ر «ن��ق��د ث���ان للم�ست�شرقني ال��ن��اط��ق�ين
ب��الإجن��ل��ي��زي��ة» ،ي��وا���ص��ل ط��ي��ب��اوي ت���أك��ي��ده على فكرة
رف�����ض امل�ست�شرقني ال��ت��ع��رف على ال��دي��ن كما ينظر
�إل��ي��ه �أت��ب��اع��ه ،وي��ع��ي��ب ع��ل��ى امل�����س��ت�����ش��رق�ين يف ال��وق��ت
احل��ايل تكا�سلهم ع��ن حتقيق املخطوطات العربية،
واالك���ت���ف���اء يف درا����س���ات���ه���م ب��ت��ح��ق��ي��ق م���ق���االت حت��وي
ال��ك��ث�ير م��ن الأخ���ط���اء .وم���ن ه���ذه ال��درا���س��ات -على
�سبيل املثال« -مو�سوعة الإ�سالم» ،و»تراث الإ�سالم»،
املعروفان لدى الباحثني يف هذا املجال .ورغم �أن ر�أي
عبداللطيف الطيباوي قد يبدو للقارئ ر�أيا مت�شددا
ُي�����ص�� ِّور ال��دي��ن وك���أن��ه العن�صر الأ���س��ا���س��ي يف الثقافة
العربيةُ ،م َتجاهال تداخله م��ع العنا�صر الأخ���رى،
ومتجاهال التنوع الديني يف املنطقة� ،إال �أننا ميكن
�أن ننظر لدعوة الطيباوي هذه كونها دعوة للنظر يف
العمق ،وعدم جتاهل الأثر الكبري للدين يف الثقافة
العربية بكامل مكوناتها .وهذا يتالقى يف نقطة ما
مع ر�أي �أن��ور عبدامللك يف عدم التعايل على الثقافة
العربية ومعتقدات الفرد العربي بطبيعة احلال.
ويرى �إدوارد �سعيد -الفل�سطيني الربوت�ستانتي� -أ َّن
اال�ست�شراق مل يكن يوما مو�ضوعا جديدا يف احل�ضارة
الأوروبية؛ فقد مثلت الأ�ساطري وامللحمات الغربية
مادة خ�صبة ملعرفة نظرة الغرب لل�شرق .ومن الوا�ضح
�أن �شخ�صيات مثل :كليوباترا ،وع�شرتوت ،و�إيزي�س،
هي �شخ�صيات عا�شت يف الن�صف ال�شرقي من العامل،
وارتبطت يف �أذهان النا�س بالفراغ وال�ضياع والدمار.
ويتتبع �إدوارد يف ك��ت��اب��ة «اال���س��ت�����ش��راق» ع���ددا كبريا

من الكتب والدرا�سات التي َعنِيت باال�ست�شراق ،قبل
و�أث���ن���اء وب��ع��د احل��رب�ين ال��ع��امل��ي��ت�ين ،وي��خ��ل�����ص بحثه
فيها �إىل �أن درا���س��ات اال���س��ت�����ش��راق ات�صفت جميعها
بالعن�صرية ،بل �إنها ال ت�سعى �إال ملزيد من ال�سيطرة،
وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ف��وق��ي��ة الأوروب���ي���ة .وح��ت��ى �أول��ئ��ك
امل�ست�شرقني الذين حاولوا �أن ين�صفوا ال�شرق ف�إنهم
مل ي�ضعوا يف احل�����س��ب��ات ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ت��ط��ر�أ على
الثقافة ال�شرقية ،ب��ل بنوا درا�ساتهم على ن�صو�ص
كال�سيكية ودرا�سات �إ�سالمية عتيقة .وهذا ما ُيكن
ُمالحظته بو�ضوح يف تقدمي الإعالم الغربي للرجل
ال�شرقي ،وال��ذي غالبا ما يكون �أح��م�� َق غري مواكب
لع�صره ،وغري قادر على �إدارة �ش�ؤونه.
وي���ب���دو ب���ري���ان ت�ي�رن���ر يف ك��ت��اب��ه «م���ارك�������س ون��ه��اي��ة
اال���س��ت�����ش��راق» �أك�ث�ر ح��دة يف ن��ق��د اال���س��ت�����ش��راق؛ حيث
و����ص���ف اال���س��ت�����ش��راق ب����أن���ه ن���ظ���ام م��ت�رف م���ف���رط يف
التو�سع ،و�أ َّن الهدف منه تعزيز فكرة مثالية الغرب،
والت�أكيد على جن��اح النموذج الدميقراطي الغربي،
�أك�ثر من حماولته فهم ال�شرق والو�صول للأ�سباب
احلقيقية ل��ت���أخ��ره .وي��ب��دو ر�أي ب��ري��ان ت�يرن��ر ُم ِه ًّما
كونه �أت��ى م��ن ع��امل �إجنليزي متخ�ص�ص يف املجال،
ولأن ر�أي����ه ي��ت��واف��ق ب�شكل ك��ب�ير م��ع �آراء الباحثني
العرب الذين ميكن �أن يتهموا بالتع�صب لثقافتهم.
من الالفت للنظر �أن جميع الأع��م��ال التي تناولها
�ألك�سندر ماكفي يف مقاله «الهجوم على اال�ست�شراق»،
ت�ؤكد ك��ون اال�ست�شراق �إح��دى �أدوات امل�ستعمر التي
ي��ري��د ب��ه��ا �إح���ك���ام ق��ب�����ض��ت��ه ع��ل��ى ال�����ش��رق .وم���ن ه��ذا
املنطلق ،يبني ال ُكتاب امل��ذك��ورون انتقاداتهم .وه��ذا
ما قد يوقعهم يف حتيز هو نف�سه ال��ذي ح��ذروا منه
يف معر�ض حديثهم عن الدرا�سات الغربية لل�شرق.
ولع َّل هذا ما يدعو �إىل نظرة �أكرث �إن�صافا ،خالية من
�أي حكم م�سبق على البحوث اال�ست�شراقية ،وتكميل
النواق�ص فيها من �أجل الو�صول �إىل نظرة جمهرية،
و�أعمال �أكرث ت�أ�صيال و�أقرب للحقيقة.
asmaalqutibi@gmail.com
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تصورات الحرب العادلة عند الفالسفة العرب
�أ�سعد احلرا�صي
(ال يخفى على �أنّ املهتمني بالفكر الفل�سفي  -من حيث م�ساره  -الحظوا �أنّ مو�ضوع «احلرب العادلة» �صار من املوا�ضيع الأثرية لدى بع�ض املفكرين ال�سيا�سيني املعا�صرين)� .ساهمت
احلربان العاملية الأوىل والثانية و�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب يف زيادة االهتمام مبو�ضوع احلرب العادلة .وقد خرج لنا حممد ال�شيخ مبقالة تناول فيها احلديث عن احلرب العادلة
يف الت�صور التقليدي الفل�سفي العربي حماوال �إي�ضاح ما عانى منه الإ�سهام الفل�سفي كال�سكي العربي من �إغفال ولب�س.

ي��ف��ت��ت��ح ال���ك���ات���ب حم��م��د ال�����ش��ي��خ �أ����س���ت���اذ ال��ف��ل�����س��ف��ة
ال�سيا�سية وفل�سفة ال��دي��ن مقالته ب��احل��دي��ث عن
ال��ت��ه��م��ي�����ش ال�����ذي ع���ان���ى م��ن��ه الإ����س���ه���ام ال��ف��ل�����س��ف��ي
الكال�سيكي العربي يف مو�ضوع (احل��رب العادلة)،
��زدوج��ا م��ن جهتني:
فهو ي��رى �أنّ التهمي�ش ك��ان م ً
اجلهة الأوىل �إغ��ف��ال الكتابات الفل�سفية الغربية
املهتمة بهذا املو�ضوع ه��ذا الإ�سهام دومن��ا الوقوف
�أو حتى االلتفات �إليه .واجلهة الثانية أ�نّه يف حالة
التطرق �إىل احلرب العادلة يف الإ�سالم يكون ذلك
من قبيل الرتكيز على الإ�سهامات املتعلقة بالهوت
احل���رب و�آداب��ه��ا وع���دم ال��ت��ط��رق �إىل م��ا ���س��واه��ا من
�أن����ظ����ار احل������رب ،ال���ت���ي ت���ك���ون مب���ع���زل ع���ن اله���وت
احل���رب .ث�� ّم ينتقل بنا ليبني ال��غ��ر���ض ال���ذي �أن�ش�أ
مقالتة النقدية والتحليلية من �أجله �أال وهو �إظهار
الإ���س��ه��ام ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��ع��رب��ي يف م��و���ض��وع (احل���رب
ال��ع��ادل��ة) مبعزل ع��ن �إرث (اجل��ه��اد) واحل��راب��ة من
ج��ه��ت�ين� :أوال امل���دى ال���ذي ���ص��ار ال��ن��ظ��ر يف احل��رب
العادلة مو�ضوعا خم�صو�صا يف الفل�سفة الإ�سالمية
(الفارابي واب��ن ر�شد) على وجه اخل�صو�ص .ثانيا
ا���س��ت�����ش��ك��ال ه���ذا الإ����س���ه���ام ع���ن ط��ري��ق ال��ك�����ش��ف عن
ح���دوده املثالية ال�شديدة و�إط�لاق��ي��ت��ه ال��ت��ي غ ّيبت
واقعية الفعل ال�سيا�سي.
ومب��ا �أنّ احل��رب ظاهرة الزم��ت الأجنا�س الب�شرية
يف خمتلف الع�صور جند �أنها حا�ضرة يف خطابات
ال���ف�ل�ا����س���ف���ة ال���ت���ي ت���ت���ب���اي���ن م����ن زم�����ن �إىل �آخ�����ر،
في�ستعر�ض حممد ال�شيخ ك��ات��ب امل��ق��ال��ة خطابني
�أحدهما للفيل�سوف الفرن�سي �إميل امللقب (�آالن)
وخ���ط���اب ال��ف��ي��ل�����س��وف الأم���ري���ك���ي ف��ال��ت��زر ليظهر
التباين بني اخلطابني؛ ففي خطاب (�آالن) جنده
يرى �أن الإن�سان يتحول يف احلرب �إىل (قرد م�سلح)
ب�����س��ب��ب ن��زع��ت��ه ال��رادي��ك��ال��ي��ة وع��دائ��ي��ت��ه امل��ت���أ���ص��ل��ة
ل��ل�����س��ل��ط��ة (امل���واط���ن ���ض��د ال�����س��ل��ط��ة) ب��ي��ن��م��ا ي��ذه��ب
فالتيزر �إىل ���ض��رورة توجيه الأ�سئلة التالية عند
تناول �أية حرب :من يقود احلرب؟ و�أية حرب؟ وما
الو�سائل التي يتبناها؟ وهل هذه الو�سائل تتما�شى
م��ع ال��غ��اي��ات؟ �أم �أ ّن��ه��ا م�����ش��روع��ة بقطع ال��ن��ظ��ر عن
الغايات .ولعل التباين يظهر بجالء يف العبارتني.

ي�شرع بعدها الكاتب يف ال��ق��ول ب����أنّ النظر يف �أم��ر
احلرب العادلة �ساهم يف �إذكاء ما ين�سب �إىل بع�ض
اجلماعات الإ�سالمية املت�شددة املعا�صرة من �أفعال
�إره���اب���ي���ة م���ن ���ض��م��ن��ه��ا �أح�����داث احل�����ادي ع�����ش��ر من
�سبتمرب .الأمر الذي بدوره ا�ستحث بع�ض الكتاب
لإعمال النظر و�إعادته يف ت�صور الإ�سالم وامل�سلمني
ل��ل��ح��رب وع���دم اق��ت�����ص��اره ع��ل��ى ال��ت�����ص��ور التقليدي
القدمي للحرب (اجل��ه��اد) �أو ما يطلق عليه با�سم
(احل��رب املقد�سة) .ولكن هذا اال�ستحثاث ال يخلو
بح�سب الكاتب من مفارقات منها:
�أنّ ه����ذا ال��ن��ظ��ر م���رك���ز ع��ل��ى ت�����ص��ور الإ���س�لام��ي�ين
املت�شددين للحرب دون �سواهم ،ولذلك فهو نظر
يف م�س�ألة �شرعية احلرب من جهة النظرة الدينية
املح�ضة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن نطلق عليها (�أخ�لاق��ي��ات
احل������رب) .وم���ن الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى م���ن ن��ح��ا ن��ح��و ه��ذا
النظر هو كل�سي يف كتابه (م�س�ألة احل��رب العادلة
يف اال�سالم) الذي ركز ب��دوره على التقليد العربي
ال��ق��دمي (اجل���ه���اد) دومن����ا ال��ن��ظ��ر يف �أم����ر احل���رب.
كذلك احلال عندما يتم ا�ستح�ضار موقف فيل�سوف
ع���رب���ي ك�لا���س��ي��ك��ي ع���ن احل�����رب (اب�����ن ر����ش���د) ي��ت��م
ا�ستح�ضاره على �أنه فقيه ولي�س بو�سمه فيل�سوفا.
ع��ل��ى ���ض��وء ذل����ك ،ف������إنّ ال��ن��ظ��ر ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��ع��رب��ي
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي يف احل���رب م��غ��ي��ب م��ع �أنّ ه���ذا النظر
يندرج حتت (الفل�سفة ال�سيا�سية الكال�سيكية) التي
كانت حمط اهتمام الباحثني الذين انق�سموا �إزاءها
�إىل ثالث فئات :منهم من ي�صورها على �أنّها جمرد
ن�سخة باهتة م��ن الفل�سفة ال�سيا�سية الإغريقية،
وعلى النقي�ض من هذا املوقف من ميتدحها ويقوم
ب�إطرائها ب�شدة ،و� ّأما الفئة الثالثة فهي تلك التي
تقوم بنقد تلك الفل�سفة وهي التي ا�سرتعت اهتمام
أي�ضا مل ُ
الكاتب كونها و�سطا بني الفئتني ،وهي � ً
تخل
من اختالف وجهات النظر حول الفل�سفة العربية
الكال�سيكية؛ فتارة جند من يعيب على الفال�سفة
امل�سلمني كونهم ك��ان��وا دائ��م��ا على هام�ش التاريخ
(لقد انتهى الفيل�سوف يف املجتمع الإ�سالمي �إىل
�أن يبني مدينته يف داخ��ل ذات��ه ومل يكن يعنيه �أن
يقدم م�شروعا لبناء املجتمع) وتارة جند منهم من

�أهتم بفل�سفة ابن ر�شد ال�سيا�سية لدرجة (و�صفه
مبفكر احلرب �أو مفكرا حربيا) للتدليل على نزعته
التي �سماها (النزعة الع�سكرية الر�شدية).
وبعد كل ما ذكر �آنفا ،يطرح علينا الكاتب �س�ؤاال:
ه��ل �شكل النظر يف �أم��ر احل��رب ال��ع��ادل��ة مو�ضوعا
م�ستقال ف��ي��م��ا ك��ت��ب اب���ن ر���ش��د ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ة عند
حديثه عن احلرب؟ ولكي جنيب على هذا ال�س�ؤال
وج��ب علينا البحث عن مظانه �أي يف ما كتبه ابن
ر���ش��د وم��ا علق عليه يف امل�سائل ال��ت��ي تخ�ص �أم��ور
ال��ت��دري��ب يف احل��رب يف جمهورية �أف�لاط��ون ،حيث
جن��ده يقول يف تعليقه (و�إذا تبني م��ن ه��ذا القول
املق�صود من احل��رب العادلة) فهذه العبارة مثلما
ي�صرح الكاتب ف�إنّها ت�شي ب�أن ابن ر�شد بالفعل نظر
يف �أم��ر احل��رب العادلة باعتبارها مو�ضوعا للنظر
قائما ب��ذات��ه ،ودل��ي��ل ذل��ك �أي���ً��ض��ا م��ا ه��و م��وج��ود يف
تلخي�صه للفقرة الأوىل م��ن (ك��ت��اب اجلمهورية)،
�أثناء حديثه عن طرق الرتبية على الف�ضائل ومنها
ال�شجاعة التي يبني ابن ر�شد �أنّ لها طريقني هما
الإقناع والإكراه ،فيقول يف الطرق الثاين الإكراه :
(�أم��ا الطريق الثاين فهو ال�سبيل الذي ن�سلكه مع
امل��ت��م��ردي��ن والأع����داء وم��ن ال يتحلى مب��ا ي��ج��ب له
من الف�ضائل) ّ
وبي �أنّ هذا الطريق ال ي�ستعمل مع
ً
�أه��ل املدينة الفا�ضلة .ويقول �أي�ضا عبارة تلخ�ص
وتو�ضح ت�صوره للحرب العادلة وه��ي (و�أم��ا �سائر
الأمم غ�ير اخل�ي�رة وال��ت��ي الجت���ري �أف��ع��ال��ه��ا على
املجرى الإن�ساين ،فال �سبيل لت�أديبها �إال هذه� ،أعني
�إك��راه��ه��ا بوا�سطة احل��رب على الأخ���ذ بالف�ضائل)
وم��ع ك��ل ه��ذا تظل هنالك �إ���ش��ك��االت و���ص��ع��وب��ات يف
فهم موقف ابن ر�شد وت�صوره للحرب العادلة.
وخ��امت��ة ال��ق��ول �أن���ه ي�����س��ت��وج��ب �أن ي��ع��اد ال��ن��ظ��ر يف
الت�صور الكال�سيكي العربي للحرب العادلة ملا له
م��ن دور م��ه��م يف ف��ه��م ال��ت�����ص��ورالإ���س�لام��ي للحرب
بعيدا عن الت�صور احلايل املقت�صر على اجلماعات
املت�شددة املح�سوبة على الإ���س�لام وامل�سلمني ،و�أال
تكون احل��رب ال��ع��ادل��ة حم�صورة يف (اجل��ه��اد) دون
�أنظار احلرب.
harrasisqu94@gmail.com
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السعادة في الفلسفتين اليونانية واإلسالمية
نا�صر احلارثي
ت�سعى منى �أحمد �أبو زيد يف درا�ستها بعنوان «نظرية ال�سعادة وو�سائل حتقيقها يف الفل�سفتني اليونانية والإ�سالمية»� ،إىل �سرب �أغوار مفهوم ال�سعادة من زاوية فل�سفية قدمية ،لتك�شف �أن
مفهوم ال�سعادة والق�ضايا املرتبطة بها لي�س حديث هذا الع�صر مبختلف منابره الإعالمية �أو الدينية �أو املعرفية �أو حتى الت�سويقية ،لتك�شف يف درا�ستها عن �أهم الت�صورات حول مفهوم
ال�سعادة يف الفل�سفتني اليونانية والإ�سالمية.

ي��ك��اد ال مي��ر عليك ي���وم و�أن����ت تت�صفح �صحيفة �أو ت��ق��ر�أ
�أح��د امل��واق��ع الإل��ك�ترون��ي��ة �أو تفتح �أح��د و�سائل التوا�صل
االجتماعي �إال وجت��د مو�ضوعا �أ�سا�سيا �أو جانبيا حول
م��و���ض��وع ال�����س��ع��ادة ،ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح ه���ذا امل��و���ض��وع ي��دخ��ل يف
معظم ق�ضايا حياتنا �سواء الطبية �أو النف�سية �أو العلمية
�أو التجارية �أو الدينية وحتى العملية ،وهو ما جعل الدول
واملجتمعات تتابع التقارير والإح�صائيات حول م�ستواها
الت�صنيفي يف ال�سعادة؛ بل وتعدى الأمر �إىل �إن�شاء بع�ض
ال�����دول وزارة م�����س��ت��ق��ل��ة ح���ول ال�����س��ع��ادة ،ويف خ�����ض��م ه��ذا
احل��دي��ث اليومي ح��ول مفهوم ال�سعادة ت���أت��ي �أهمية هذا
املقال و�سعيه لدرا�سة مفهوم ال�سعادة من زاوي��ة خمتلفة
نوعا م��ا ،حيث �سعت الكاتبة �إىل ق���راءة مفهوم ال�سعادة
يف الفل�سفتني اليونانية والإ���س�لام��ي��ة؛ �إذ ارت��ب��ط مفهوم
ال�سعادة يف الفل�سفتني على فعل اخلري والف�ضيلة و�ضدها
ال�شقاوة ،وهو ما ميكن فهمه من الآية القر�آنية من �سورة
هود « َو�أَ َّما ا َّلذِ ينَ ُ�س ِعدُوا َففِي ْ َ
ال َّن ِة َخالِدِ ينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
الَ ْر ُ
ال�س َما َواتُ َو ْ أ
م ُذوذٍ”
�ير َ ْ
����ض �إِ َّل مَا َ�شا َء َر ُّب َ��ك ع ََطا ًء َغ ْ َ
َّ
َ
َ
وقد �سبقتها �آية حول �أهل ال�شقاء يف نف�س ال�سورة “ف�أ َّما
ري َو َ�شه ٌ
ِيق ،وعند ت�أمل
ا َّلذِ ينَ َ�ش ُقوا َففِي ال َّنا ِر َل ُه ْم فِيهَا َز ِف ٌ
مفهوم ال�سعادة عند املفكرين امل�سلمني جند ت�أثرهم الكبري
بال�سياق الديني بطبيعة احلال وبالفل�سفة اليونانية حول
مفهوم ال�سعادة.
ال�سعادة يف الفل�سفة اليونانية
يرى ال�سوف�سطائيون �أنّ ال�سعادة هي اال�ستمتاع بالأهواء
وامللذاتّ � ،أما �سقراط ف�إنه يذهب بعيدا عن املعنى الظاهري
لل�سعادة ويرى �أنّه معنى داخلي ويرمز �إىل الف�ضيلة ،ولقد
�شاطر �أفالطون ن�سبيا ر�أي �سقراط حيث ر�أى ب�أنّ ال�سعادة
ه��ي اخل�ي�ر الأ���س��م��ى ول��ق��د رد ع��ل��ى ال�����س��ف�����س��ط��ائ��ي�ين ب����أنّ
الأه��واء ال تو�صل �أحيانا �إىل اخلري يف الإن�سان ،و�أ�ضاف
�أر�سطو � ً
أي�ضا لهذا املفهوم مو�ضحا �أنّ الأه��واء والرغبات
ال��ظ��اه��ري��ة غ�ير م��رت��ب��ط��ة مب��ف��ه��وم ال�����س��ع��ادة احلقيقية؛
فال�صحة واملر�ض والغنى والفقر هي �أ�شياء ح�س ّية بينما
ال�سعادة مفهوم داخ��ل��ي مرتبط باخلري الأق�����ص��ى ،ويبدو
�أنّ اعرتا�ض الفال�سفة اليونانيني على �أنّ اللذة ال تعني
ال�سعادة لأنّ اللذة ن�سبية وهي �أداة من �أدوات الو�صول �إىل
ال�سعادة ولي�ست الغاية الأ�سمى واملعنى املطلق لل�سعادة،

� ّأما �أبيقور وهو �صاحب املدر�سة الأبيقورية املعروفة والتي
ت�سعى للو�صول �إىل احلياة ال�سعيدة من خالل الطم�أنينة
وع��دم اخل��وف ،فيعتقد �أنّ ال�سعادة هي غياب الأمل ،و� ّأم��ا
ال��ل��ذة ال��ت��ي ي�سعى �إليها الإن�����س��ان يف مفهوم �أب��ي��ق��ور فهي
�أق�����ص��ى درج����ة مم��ك��ن��ة م��ن ال��ل��ذة و�أط��ول��ه��ا ول��ي�����س ال��ل��ذة
اللحظية ق�صرية املدىّ � .أما املدر�سة الرواقية فذهبت �إىل
بعد �آخر وهو التوافق مع الطبيعة والتعاي�ش معها يف وئام
لي�صل الإن�سان �إىل ال�سعادة .من خ�لال مفهوم ال�سعادة
ميكن ا�ستنتاج طرق حتقيق ال�سعادة والتي متثلت يف ثالثة
اجتاهات وهي اللذة ،والف�ضيلة� ،أو اخلري الأ�سمى ،وكذلك
االن�سجام مع الطبيعة .ولكن الإ�شكال حا�صل يف ماهية
الف�ضيلة ،وه��ل هي مرتبطة بفعل اخل�ير� ،أم احلكمة� ،أم
�أنّه مرتبط مبعنى �آخر وهو القناعة والت�صالح مع الذات،
ولقد ا�ستمر هذا الإ�شكال حول طرق الو�صول �إىل ال�سعادة
عند امل�سلمني وت�أثروا بالفل�سفة اليونانية ت�أثرا كبريا.
ال�سعادة يف الفل�سفة الإ�سالمية
ت����أث���ر ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي ب��ال��ن�����ص ال��دي��ن��ي وب��احل�����ض��ارات
امل���ج���اورة يف م��ف��ه��وم��ه ح���ول ال�����س��ع��ادة ،ل��ذل��ك �أن��ت��ج الفكر
الإ�سالمي دالالت ومعاين �أكرث لل�سعادة ،فقد ر�أى البع�ض
�أنّ ال�����س��ع��ادة ه��ي ا�ستكمال مل��ا ينق�ص ع��ن ح��اج��ة الإن�����س��ان
كاملال للفقري وال�صحة للمري�ض فال�سعادة مطلب ولي�ست
و�سيلة ،ولقد ر�أى الفارابي �أنّ ال�سعادة هي اخلري والغاية
العليا كما هو عند �أف�لاط��ون و�سقراط ،يف حني ر�أى �أبو
احل�سن العامري �أنّ ال�سعادة يف متام الراحة والطم�أنينة
بينما اخلري والف�ضيلة فهي و�سائل لل�سعادة ولي�ست غاية
ل��ذات��ه��ا وه��و م��ا جن��ده يف امل��در���س��ة ال��رواق��ي��ة ،وه��ن��اك من
ربط بني ال�سعادة واللذة ت�أثرا باملدر�سة الأبيقورية ،ولقد
رد ابن �سينا على من يرى �أنّ اللذات احل�سية هي الأكرث
ت���أث�يرا على الإن�����س��ان حيث اعتربها جم��رد ل��ذات حلظية
ال ع�لاق��ة لها بال�سعادة ،ول��ق��د ر�أى ال��ك��ن��دي �أنّ ال�سعادة
يف ط��ه��ارة النف�س� .أم���ا م�سكويه فقد ق�سم ال�����س��ع��ادة �إىل
نوعني �سعادة �أدنى وهي ال�سعادة اخللقية وهي لي�ست غاية
ب��ل و�سيلة ،و���س��ع��ادة ق�صوى وه��ي اخل�ير املطلق والغاية
الأ�سمى ،ويقول م�سكويه عن ال�سعادة � ً
أي�ضا« :وه��ي التي
ال يكون فيها ت�ش ّوق �إىل �آت ،وال تلفت �إىل ما�ض ،وال ت�شيع

حلال وال تطلع لناء ،وال فزع من �أمر وال طلب حلظ من
ح��ظ��وظ الإن�����س��ان��ي��ة ،وال م��ن احل��ظ��وظ النف�سانية � ً
أي�ضا،
وال م��ا ت��دع��و ال�����ض��رورة �إل��ي��ه م��ن ح��اج��ة ال��ب��دن وال��ق��وى
الطبيعة وال القوى النف�سانية» ،ولقد �أ�شار بع�ض فال�سفة
امل�سلمني ك���إخ��وان ال�صفا �إىل وج��ود مطلبني يف ال�سعادة،
وهما ال�سعادة الدنيوية وال�سعادة الأخروية ،وقد يح�صل
الإن�سان على �أحد املطلبني �أوكالهما �أو يحرم منهما معا،
يف حني �أنّ العامري �سرد خطوات احل�صول على ال�سعادة
وه���ي جم��ان��ب��ة اجل�����س��د وع���دم االن�����ش��غ��ال ب��ل��ذات��ه ،وال��ت��زام
العفة ،وترقية العقل ،ومعرفة اخلري احلقيقي ،وال�صرب،
وجماهدة النف�س ،واال�ستمرار يف العلم.
ومن هنا جند �أنّ هناك توافقًا �إىل حد كبري يف �أنّ ال�سعادة
هي الغاية املطلقة واخلري الأ�سمى والف�ضيلة العليا التي
ي�سعى �إل��ي��ه��ا الإن�����س��ان ،ول��ك��ن االخ��ت�لاف الأك�ب�ر يف ط��رق
وو�سائل ال�سعي للو�صول �إىل ال�سعادة ،فالو�سائل والأدوات
ن�سبية ،فال ميكن �أن يكون املري�ض غري �سعيد فقط لأنّه
م�����ص��اب ب��ع��ل��ة ج�����س��دي��ة ،وال ال��ف��ق�ير ���ش��ق��ي��ا لأن����ه ال ميلك
حفنة م��ن امل���ال ،وال ميكن �أن ي��ك��ون امل���ؤم��ن �سعيدا فقط
ملجرد �إمي��ان��ه ،وامللحد �شقيا ملجر �إحل���اده ،وكذلك العامل
واجلاهل ،ولكن يف الآن ذات��ه ال ميكن �أن نقول ب���أن غياب
ال�صحة واملال والعلم ال ت�أثري لها يف طريق �سعى الإن�سان
�إىل ال�سعادة ،و�إمنا تبقى هي م�ؤثرات متغرية ون�سبية تبعا
لتغري الظروف وال��زم��ان؛ فحتى طرق ال�سعادة للإن�سان
الواحد تختلف مع الأيام فكيف بالب�شر مبختلف �أطيافهم
واهتماماتهم.
ل���ق���د ط�����رق ك����ل ف��ي��ل�����س��وف م����ن ال���ف�ل�ا����س���ف���ة يف خم��ت��ل��ف
احل�ضارات بابا من �أبواب ال�سعادة ،ولل�سعادة �أبواب �شتى،
ل��ذا �أ���س��ت��غ��رب م��ن �سعي الكاتبة بعد جهدها يف ا�ستقراء
وحتليل ال�سعادة �إىل اعتماد مفهوم واح��د لل�سعادة وهو
املفهوم الوعظي التقليدي وال��ذي ي�صف ال�سعادة ب�أنّها»
«�إعمار الأر�ض وح�سن عبادة اهلل» دون �إ�شارة وا�ضحة حول
�سبب اعتمادها على هذا املفهوم وملاذا ن�سبته �إىل الت�ص ّور
الإ�سالمي وهو نوع من التعميم دون ا�ستدالل �أو تربير؛
خا�صة و�أنّها �أوردت الكثري من املعاين لل�سعادة يف الفل�سفة
الإ�سالمية.
m056058@gmail.com
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الحركة اإلنجيلية...

نظرة عميقة وتحليل الواقع

�أمين البيماين

�أدّت احلمالت التب�شريية والطموح التن�صريي الوا�سع �إىل ظهور طا ٍغ للحركة الإجنيلية يف �أوروبا والعامل ،والإجنيلية هي حركة دينية م�سيحية تب ّنتها جمموعة من الربوت�ستانتيني
املحافظني وامللتزمني بالكتاب املقدّ�س كم�صدر و�أ�سا�س للدين امل�سيحي ،وهو ما جعل ثلثي الربوت�ستانت حول العامل (حوايل ن�صف مليار) يتح ّولون لهذه احلركة الإجنيلية احلديثة.
ونناق�ش اليوم مقالة رائعة للكاتب (�سبا�ستيان فات) واملن�شورة يف جملة التفاهم بعنوان( :الإجنيليات اجلديدة واهتماماتها ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية).

ّ
متخ�ضت عملية والدة احلركة الإجنيلية والكنائ�س
الإجن��ي��ل��ي��ة �إ ّب�����ان ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�����ش��ر امل���ي�ل�ادي يف
�أوروب�����ا ،رغ���م ذل���ك ب��ق��ي الإجن��ي��ل��ي��ون الأوائ����ل عر�ضة
ل�لا���ض��ط��ه��اد ب�ي�ن ال��ق��رن�ين ال�����س��اد���س ع�����ش��ر وال��ث��ام��ن
ع�شر امليالديني ،حتى ا�شت ّد ع��ود ه��ذه اجلماعات مع
مرور الوقت ،و�شهدت موجات نهو�ض مثرية وم�ؤ ّثرة
يف التاريخ الربوت�ستانتي ،م�ستمدّة قوتها وطاقتها
من بع�ض احلركات احلما�سية �آن��ذاك مثل املعمدانية
وال�صراطية وغ�يره��ا .وبعد �أن كانت الإجنيلية ذات
تغي املعطى اليوم،
ت�أثري خفي وب�سيط لفرتة طويلة؛ ّ
و�أ���ص��ب��ح ل�ل�إجن��ي��ل��ي�ين دو ٌر ف��اع ٌ��ل وق����ويٌ يف اخل��ارط��ة
ال�سيا�سية الدينية يف �أوروبا و�أمريكا والعامل.
ي�����ش��ه��د ال��ت��اري��خ �أن احل���رك���ة الإجن��ي��ل��ي��ة ط��غ��ى عليها
ال��ط��اب��ع الأجن��ل��و���س��ك�����س��وين ،والأجنلو�ساك�سونية هي
ق��ب��ائ��ل الإجن���ل���ي���ز وال�����س��اك�����س��ون وال���ب���وت ال���ت���ي غ��زت
و���س��ك��ن��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ،وب���ع���د ف��ت�رة م���ن ا���س��ت��ي��ط��ان��ه��م
ان�ض ّمت املجموعات الثالث يف جمموعة واحدة تدعى
(الأجنلو�-ساك�سون).
يف �أم��ري��ك��ا وخ�ل�ال ع��ام 1980م الح��ظ ال��ب��اح��ث (دي��ن
الك��ورن) �أن احلركة الإجنيلية �أ�صبحت �أك�ثر ت ً
��داول
ورواجا للربوت�ستانتية الأمريكية ،وبالتايل هي قادرة
ً
على �إثراء الدميوقراطيني واجلمهوريني ب�شكل �أكرب،
الأم��ر ال��ذي �شغل عقل ب��اراك �أوب��ام��ا فيما بعد ودع��اه
�إىل دع���وة م�����س���ؤويل اجلمعية ال��وط��ن��ي��ة للإجنيليني
عام 2012م �إىل البيت الأبي�ض ملناق�شة الق�ضايا التي
تخ�صهم م��ث��ل ال��ه��ج��رة ال��دي��ن��ي��ة والأخ��ل�اق وغ�يره��ا،
ّ
وذل��ك لإمي��ان��ه ال�شديد والقاطع بقوة ه��ذه ال�شبكات
واحل���رك���ات ال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ،وجعلها
واج���ه���ة ل��ت�����ص��دي��ر ال��دمي��ق��راط��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ودع���م
ال�شركات واملجتمعات املحلية يف �أمريكا وخارجها.
���ض���ح���ا م���ع م�����رور ال���وق���ت ت����أث�ي�ر الإجن��ي��ل��ي��ة
ب����ات وا� ً
الربيطانية على الكنائ�س الأخ���رى يف �أوروب����ا ودول
ال��ك��وم��ن��ول��ث وب��الأخ�����ص �إف��ري��ق��ي��ا ،وت���أث�يره��ا �أك�ب�ر يف
النواحي ال�سيا�سية يف ال��دول مثل كني�سة الأ�سقفية
امل��ت��م�� ّي��زة ب��ط��اب��ع��ه��ا الإجن���ي���ل���ي -يف ج��ن��وب ال�����س��ودانودوره���ا يف ب��ن��اء م�����س��ارات ال��دول��ة ال�سيا�سية ،وه��و ما

ي�شري �إىل �صعود احلركات الإجنيلية من اجلنوب -يف
�أفريقيا -مقابل ان��ح��دار الت�أثري امل�سيحي الأمريكي
يف كربيات ال��دول الأوروب��ي��ة ،وبالتايل ال يت�أثر اليوم
اجلمع الأعظم من ّ
املب�شرين الإجنيليني حول العامل
م��ن ال���والي���ات امل��ت ّ��ح��دة ،ب��ل ظ��ه��رت ب��ل��دان م��ن ال��ق��رن
الأفريقي تغ ّذي الن�شاط التب�شريي العاملي ،وت�شهد
ت��زاي��د الإجنيليني فيها مثل نيجرييا ( 45مليو ًنا)،
والربازيل ( 45مليو ًنا) ،وكينيا ( 20مليو ًنا) ،والكونغو
الدميوقراطية ( 15مليو ًنا) ،وك��وري��ا اجلنوبية (10
ماليني �إجن��ي��ل��ي) ،وحتى ال�صني التي ق��د ي�صل عدد
الإجنيليني فيها �إىل حوايل  60مليو ًنا !
هذه التك ّتالت والأعداد ال�ضخمة لهذه احلركة طغت
ب�شكل كبري على �أوروبا والعامل ،ف�أ�صبحنا نرى موجة
ك��ب�يرة م��ن الإجن��ي��ل��ي��ة احل��دي��ث��ة ع�بر ت�أ�سي�س ووج��ود
امل��ئ��ات م��ن ال��ك��ن��ائ�����س ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة وال��غ��ان��ي��ة وغ�يره��ا
منت�شرة يف �ضواحي لندن وباري�س وباقي كربيات املدن
الأوروبية.
ال مي��ك��ن ل��ه��ذا امل��� ّد الإجن��ي��ل��ي ال��ر���س��وخ وال��ث��ب��ات دون
�صراعات مع �أديان �أخرى ال�سيما الإ�سالم؛ فالتناف�س
ب�ين الإ���س�لام واحل��رك��ة الإجنيلية ي�شهد عليه ثالثة
ف�����ض��اءات وه���ي :ج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا و�أوروب����ا وال��ع��امل،
حيث جتوب اجلماعات الإجنيلية الدعوية والتبليغية
ال��ت��ج�� ّم��ع��ات ال�����س��ك��ن��ي��ة يف ه���ذه ال��ف�����ض��اءات ب��ح�� ًث��ا عن
مهتدين ومتح ّم�سني جدد للدين.
ي��ع��ت��م��د � ُ���ص��� ّن���اع احل���م�ل�ات ال��ت��ب�����ش�يري��ة يف خ��ط��ط��ه��م
الدعوية على قاعدة  ،40/10وتعني الرتكيز يف امل�شروع
التب�شريي-الإجنيلي على املناطق الواقعة بني ّ
خطي
ع��ر���ض  10°و ��� 40°ش��م��ال خ��ط اال���س��ت��واء ،م��دع��وم��ة
ب��ح��رك��ات �إع�لام��ي��ة مثل ح��رق ال��ق��ر�آن ون�شر الأف�ل�ام
الداعمة لكره امل�سلمني ،مما قد ي�صل بهذا الأمر �إىل
ح ّد الإ�سالموفوبيا والذي يعني التحامل والكراهية
للإ�سالميني وامل�سلمني .وقد �أ�شارات ر�سالة دكتوراه
بعنوان( :الن�شاط التب�شريي للإجنيليني يف ال�شرق
الأو�سط) للباحثة فتيحة قوا�س �إىل مثال م�ؤجج لكره
امل�سلمني (�آرغ��ون ميكائيل كانر) م�ؤلف كتاب (ك�شف
حقيقة الإ�سالم) وال��ذي بيع منه قرابة الربع مليون

ن�سخة ،ويتحدّث فيه عن انحداره من عائلة م�سلمة،
وي�����ص��ف ف��ي��ه الإ�����س��ل�ام ب����أ ّن���ه ����س���يء اجل���وه���ر وم��ه��دد
للحريات .ورغ��م ن�شر بحث م��دق��ق ع��ن ك��ذب (ك��ان��ر)
وت��زوي��ره للحقائق ع��ن ن�ش�أته وع��ن الإ���س�لام؛ �إال � ّأن
رواج��ا وا�س ًعا �آن��ذاك ولغاية اليوم! وقد
�أف��ك��اره الق��ت ً
�أ�سهم �أمثال كانر يف ت�أجيج خماوف الغرب �ضد الإ�سالم
وخا�صة بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،وزادت
من حدّة االفرتاءات على الإ�سالم وامل�سلمني.
رغم كل ذلك يبقى التناف�س الإ�سالمي -الإجنيلي ذا
طابع �سلمي نو ًعا ما ،فهو لي�س حربا �أو عداوة كبرية،
فاخل�صم لي�س دائ ًما عد ًّوا لدودًا ،والإجنيلي يريد �أن
يرى نف�سه �ضمن ر�ؤية علوية توحيدية للعامل مثلما
يطمح �إليها امل�سلم .بل �إن هناك ً
دول و�أف��رادًا ي�سعون
�إىل تخفيف حدّة ال�صراع بني الإ�سالم والإجنيلية مثل
ع�برت ع��ن رف�ضها ال�صريح ملثل هذه
�سوي�سرا ال��ت��ي ّ
النقا�شات واالن�شغاالت ،وكذلك الفرن�سي-املغربي من
�أ�صول م�سلمة (�سعيد �أوجيبو) الذي ُيلقي حما�ضرات
ون��دوات يف فرن�سا هدفها تخفيف ح��دّة التناف�س بني
احلركة الإجنيلية والإ�سالم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن ه��ن��اك ث�لاث��ة و���س��ائ��ل اج��ت��م��اع��ي��ة
مُ�����س��ت��ج��دّة ت�����ض��ف��ي ط���اب���ع ال���ت����أث�ي�ر ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��رك��ة
الإجنيلية املعا�صرة وهي:
 .1املو�سيقى الغربية املُغرية للمجتمعات والتي مت ّثلها
ب�شكل �أ�سا�سي مو�سيقى الغو�سبل (مو�سيقى الإجنيل)،
حيث ط ّورت الغو�سبل طرق �إن�شاد متن ّوعة ومتالئمة
مع خمتلف املجتمعات الداعمة للإجنيلية.
 .2ال��ت��ن��ام��ي امل��� ّ
��ض��ط��رد ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ�ي�ر احل��ك��وم��ي��ة
الداعمة للإجنيلية واملتخطية حلدود الدول والقارات
مثل منظمة �سماريتان بور�س التي تفوق ميزاتيتها
ال�����س��ن��وي��ة ث�لاث��م��ائ��ة م��ل��ي��ون دوالر ،وت��ه��ت��م امل��ن��ظ��م��ة
باال�ستثمار يف الكنائ�س والأعمال التب�شريية.
 .3الكنائ�س العمالقة التي لديها القدرة على ا�ستيعاب
�أك�ث�ر م��ن �أل��ف�ين م��ن الأت��ب��اع ك��ل �أ���س��ب��وع ،وال��ت��ي يبلغ
عددها اليوم �أكرث من  1400كني�سة مو ّزعة على كافة
القارات من �شرق الكرة الأر�ضية لغربها ،ومن �شمالها
جلنوبها.
albimani92@hotmail.com
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المدن الفاضلة في اإلسالم ،واليوطوبيات
المسيحية في العصور الوسطى

�سيف الوهيبي

مل ت ُعد املُدن الفا�ضلة �أو اليوطوبيات مب�سماها الغربي والتي نادى بها الفال�سفة يف املا�ضي ،مو�ضوعاً جذاباً يف القرن الواحد والع�شرين ،القرن ال�صاخب الذي تطورت فيه ال�صناعات
ب�شكل هائل ،حاملة انفجارا يف تقنيات الكمبيوتر والإنرتنت ،وظهرت قوى �صناعية عظمى .ورغم عديد املحاوالت لإحياء �أفكار املدن الفا�ضلة� ،إال �أ َّن هذه املدن النموذجية �إما �أنها
تعر�ضت لل�سخرية واال�ستهزاء� ،أو �أنها هُ م�شت ومل تعد حتظى بالثقة ال على امل�ستوى الفل�سفي وال حتى على امل�ستوى ال�سيا�سي .واملدن الفا�ضلة هي مقرتح ملدينة جديدة ُمتلفة عن كل
مُدننا ال تختلف يف املظهر العمراين فقط بل يف كل �شيء ،يف امل�ستوى احل�ضاري وال�سكاين والأداء اخلدمي احلكومي واخلا�ص ،ورمبا ميكن القول ب�أ َّن من ال�صعوبة مبكان اليوم الكتابة
يف اليوطوبيا� ،أو ر�سم مدينة فا�ضلة؛ بعد ما حدث يف القرن الواحد والع�شرين ،وما يحدث يف القرن احلادي والع�شرين من كوراث ي�صعب احتمالها؛ لذلك فقد املعا�صرون الثقة يف
نظرية املدن الفا�ضلة .ويف هذا ال�سياق� ،سندر�س مقالة بعنوان «املدن الفا�ضلة عند امل�سلمني والأوربيني يف الأزمنة الو�سيطة» ،و�سنقف على مقارنة بني منوذجني مهمني �أحدهما من
الع�صر الو�سيط الإ�سالمي ،والآخر م�سيحي من الع�صر؛ ورمبا ال يت�سع املجال هنا لتفا�صيل املدينتني؛ لذلك �سنذكر �أهم مرتكزاتهما.
�أو ً
ال :املدن الفا�ضلة يف الفكر الإ�سالمي
الفارابي يف امليزان
�أ�شهر كتب الفل�سفة ال�سيا�سية الإ�سالمية لأبي ن�صر الفارابي،
�إن مل ي��ك��ن �أ���ش��ه��ره��ا ع��ل��ى الإط��ل�اق ،ت��رج��م �إىل �أك�ث�ر لغات
العامل انت�شاراً ،حيث نقله دييرتي�سي �إىل الأملانية والفرن�سية
عام  ،1900و(�ألون�سو � )1962-1961إىل الإ�سبانية ،ونقله �إىل
الل�سان الإجنليزي (ريت�شارد فالرز � ،)1985أم�سى حينها من
كال�سيكيات الفل�سفة يف الع�صر الو�سيط ،حيث القى رواج��اً
ل��دى فال�سفة الإ���س�لام وام��ت��د ت���أث�يره �آن����ذاك ل��دى ك��ل من
فال�سفة اليهود والن�صارى .تتلمذ ابن ر�شد يف بداياته الأوىل
على ت�صانيف الفارابي ،ونال تقريظ ابن �سيناء يف منا�سبات
ع��دة ،كما �أف��اد �ألبري الكبري من كتبه املنطقية ،ونهل توما
الأكويني من �آرائ��ه عن العقل الف َّعال ،وا�ستند �إليه روجيه
ب��اك��ون باعتباره حمجة يف �أم��ور ال�لاه��وت وال��دي��ن ،و�أعجب
بيك امل�يرن��دويل ب�أ�سلوبه الأن��ي��ق ال��ت���أم��ل��ي ،وال��ق��ائ��م��ة لغري
ه�ؤالء تطول .وكغريه من الأعمال ،ا�صطدم الكتاب بجمهور
م��ع��اد خ��ا���ص��ة م��ن ق��ب��ل ال��ل��ي�برال��ي�ين وامل��ارك�����س��ي�ين ،وا�صفني
الكتاب بالرجعي املُتخلف ،وامل��ع��ادي للمجتمع املفتوح ،وقد
حاول امل�ست�شرق ريت�شارد فالتزر النيل من الكتاب وحماولة
تقطيع فقرات منه� ،إال �أنه ف�شل يف ذلك املبتغى ،فيما حاول
بع�ض الباحثني العرب الت�شكيك يف �أ�صالة الكتاب وظروف
ت�أليفه؛ ب�سبب اختياره لآراء الفل�سفة الإغريقية ،ولنزعته
القومية ،التحررية ،العربية ،والدميوقراطية.
املدينة الفا�ضلة الفارابية
يبد�أ كتاب �آراء املدينة الفا�ضلة ف�صوله يف القول يف املوجود
الأول (اهلل) ،ويف نفي ال�شريك ،ويف ال�ضد واحل��د عنه ،ويف
كونه عاملا حكيماً ،وحقا وح��ي��اً وح��ي��اة ،ويف عظمته وجالله
وجم���ده  ، ...ث��م ب��احل��دي��ث ع��ن ن�����ش���أة امل��وج��ودات ومراتبها،
ثم باحلديث عن احلركة وال�صورة وامل��ادة ،من ثم ي�أتي دور
احلديث عن الإن�سان ،وعن عقله الف َّذ ،ثم ينتقل �إىل الت�أ�سي�س
ال�سيا�سي واالج��ت��م��اع��ي للمدينة الفا�ضلة ،وف��ي��ه ف�صل «يف
القول يف احتياج الإن�سان �إىل االجتماع والتعاون» وف�صل «يف
القول يف الأ�شياء امل�شرتكة لدى �أهل املدينة الفا�ضلة» ،ويف
ف�صوله اخلم�سة الالحقة :معرفة الرئي�س الأول وكيف يكون

الوحي ،ومعرفة �أهل املدينة الفا�ضلة �أو ال�سعادة التي ت�صري
�إليها �أنف�سهم ،ومعرفة املدن امل�ضادة وم�آالت �أنف�س �أهلها بعد
املوت ،ومعرفة الأمم الفا�ضلة والأمم امل�ضادة.
ون�لاح��ظ �أ َّن املدينة الفا�ضلة الفارابية مبنية على مفهوم
االج���ت���م���اع���ات الإن�������س���ان���ي���ة ،وه����ي ل����دى ال���ف���اراب���ي ق�����س��م��ان:
اجتماعات كاملة ،واجتماعات غري كاملة ،م�صنفة من الأكرب
للأ�صغر :القرية واملحلة؛ فال�سكة ،واملنزل� .أما االجتماعات
الكاملة ،فهي :عظمى(اجتماع الب�شرية) ،وو�سطى(اجتماع
الأم��ة) ،و�صغرى(اجتماع املدينة) .و ُتبنى املدينة الفارابية
على املماثلة(املدينة الفا�ضلة وال��ب��دن ال�صحيح) ،فاملدينة
الفا�ضلة كمثل البدن ال�صحيح الذي تتعاون �أع�ضا�ؤه كلها،
على تتميم حياة الكائن احلي واحلفاظ عليه ،والبد للبدن
م��ن ع�ضو رئي�س وه��و القلب؛ فكذلك باملثل الب��د للمدينة
من رئي�س ،وهو الإمام كما �سماه الفارابي ،ومثلما �أن �أع�ضاء
البدن كل موكل ملا ي�سر له؛ فكذلك للرئي�س فريق ي�ساعده
يف مهامه ،وكما �أن حتت كل ع�ضو م�ساعد �أع�ضاء ت�ساعده؛
فكذلك ثمة �أع�ضاء يخدمون م�ساعدي الإمام ،وهكذا دواليك
مت�ضي الأع�ضاء يف تراتب وظائفها �إىل �أدناها منزلة ،ولكن
القلب مثلما �أ�سلفنا ذكره وهو الإمام ،يجب �أن تتوافر لديه
اث��ن��ت��ا ع�����ش��رة خ�صلة ،وه���ي :مت��ام الأع�����ض��اء ،وج���ودة الفهم،
وج����ودة احل��ف��ظ ،وج����ودة ال��ف��ط��ن��ة ،وح�����س��ن ال��ع��ب��ارة ،وحمبة
اال���س��ت��ف��ادة ،وع��دم ال�شراهة والتطرح �إىل امل��ل��ذات وامل�لاه��ي،
وحمبة ال�صدق ،وكرب النف�س ،وعدم اال�ستهانة باملال ،وحمبة
العدل ،وق��وة العزمية .وه��ي خ�صال قلما جتتمع يف �إن�سان؛
ولهذا لزم الأمر رئا�سة جماعية.
م�ضادات املدينة الفا�ضلة
وه��ي ل��دى ال��ف��اراب��ي �أرب��ع��ة� ،أول��ه��ا :املدينة اجلاهلية وهي
فج َّل ما يعرفونه
التي ال يعرف �أهلها معنى احلق(ال�سعادة)ُ ،
هو اخلري ال�شبيهي(ال�سعادة املتمثلة يف �سالمة الأب��دان ويف
ال��ي�����س��ار) ،يف التمتع ب��امل�لاذ وال��ت��ط��رح يف ال��ه��وى ،وللمدينة
اجلاهلية �ستة �أمناط :املدينة ال�ضرورية ،والبدالة ،ومدينة
اخل�سة وال�شقة ،ومدينة الكرامة ،ومدينة التغلب ،واملدينة
اجلماعية.
�أما الثانية فهي املدينة الفا�سقة ،معتقدها معتقد �أهل املدينة

الفا�ضلة وفعلها فعل اجلاهلية .والثالثة ،املدينة املبدلة وهي
عنده غري املدينة البدالة ،وقد �سميت بذلك لأن �آراء �أهلها
تبدلت عن �آراء املدينة الفا�ضلة و�أفعالها ،بحيث ا�ستحالت
هي �إىل ما يناق�ضها� .أما الرابعة ،فهي املدينة ال�ضارة وهي
مدينة اخلروج عن املعتقد الأ�سا�س ،ومدينة املتنبي ال النبي.
ثاني ًا :اليوطبيات امل�سيحية يف الع�صور الو�سطى
كوكانيا يف امليزان
ظلت امل�سيحية حتى �أمد طويل هي التي تلهم الفكر الأوربي
يف الع�صر الو�سيط ،وال يت�صور الفكر امل�سيحي وفق �أفكاره
املمتدة جمتمعا دنيويا كامال� ،إال جمتمع امل�صطفني الذي
ي�سبقه جمتمع الكهنة وميهد ل��ه ،وال تتحقق ه��ذه ال�صورة
�إال يف نهاية ال��زم��ان ،ويف ال��زم��ان غ�ير ال��زم��ن الب�شري ،بل
وحتى خارج التاريخ؛ لذلك لن جند �شبيهاً للمدينة الفا�ضلة
الفارابية عند �أه��ل تلك الع�صور؛ لأن من يخالف الكني�سة
يف ذلك الوقت ُيزندق ويكفر ،حتى مدينة اهلل التي قال بها
القدي�س �أوغ�سطني ،لي�ست من املدينة الفا�ضلة يف �شيء ،فهي
كما دل عليها ا�سمها مدينة هلل ال للب�شر ،وهنا م ُْ�ش َكل البحث
يف يوطيوبيات الع�صر الو�سيط ،يقول امل���ؤرخ الفرن�سي جاك
لوغوف وا�صفاً املدن الفا�ضلة يف الع�صر الو�سيط« :لئن كانت
هناك ثمة مُدن فا�ضلة م�سيحية ،ف� ِّإنا هي مدينة �أخروية
قيامية باملعنى اال�شتقاقي الذي يوجد يف الوحي ،وموجودة
يف العامل الآخر».
مبعنى �أ َّنه من ال�صعب ت�صور يوطيوبيا يف الع�صر الو�سيط
خ���ارج ن��ط��اق امل�سيحية �أو مدينة فا�ضلة كاملة امل��ع��امل� ،إال
�أ َّن مدينة كوكانيا ك�سرت كل القيود وه��ي يوطيوبيا ن�ش�أت
منت�صف القرن الثالث ع�شر ،وقد د ِّو َن ن�ص هذه املدينة �شعراً،
و ُن�شرت بعدها ن�شراً حمققاً عام 1947م ،وهي ر�سالة وا�ضحة
للتحرر من حمرمات املجتمع امل�سيحي �آنذاك ،ونداء للحرية
واال�ستمتاع بحثاً عن �سعادة �آنية دنيوية على ه��ذه الأر���ض،
وهي �أي�ضاً تعبري لنقد بنيوي وظريف يف �آن واحد للمجتمع
امل�سيحي وقيِمه املتزمتة ،وقد جاءت لتعار�ض مفاهيم التوبة،
والن�سك ،والزهادة ،والتق�شف يف اللذات واملتع والطرب ،كما
واج���ه كوينكا امل��ن��ع واحل��ظ��ر والإب���اح���ة بال�سماحة واحل��ري��ة
والعفوية يف مدينته.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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العمران :رؤية دينية
حممد ال�شحي
لقد اغتنى الرتاث العربي الإ�سالمي يف مُناق�شاته املتنوعة ملختلف نواحي احلياة ،م�ستفيدًا مما �أنتجه ال�شرق (ال ُفر�س) والغرب (اليونان) من قبله� ،آخذا بق�صب احل�ضارة ،مطلعا
بوعي -على خمرجات تلك احل�ضارات يف �شتى امليادين ،ناقدا ما �أنتجته حي ًنا ،ومطوِّرا لتلك النظريات والر�ؤى �أحيا ًنا �أخرى .ومن تلك املناق�شات ال ّرثة ،الدالة على مرحلة الرتف
الفكري التي و�صل �إليها الفكر العربي الإ�سالمي ،مُناق�شات املفكرين والفال�سفة ورجال الدين للعالقة بني الدين والعمران .وقد �أطلعنا على جانب من هذا النقا�ش �أ�ستاذ الفل�سفة
الإ�سالمية والفكر العربي �أحمد حممد �سامل يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «العمران والدين :قراءة يف مدونات الأخالق الإ�سالمية».

ا�ستهل امل��ق��ال ب��ع��ر���ض م�شكلة ت��ع��ر���ض ب�شكل م��ت��ك��رر يف
الأب��ح��اث الأنطولوجية امل���ؤرخ��ة لأي ظ��اه��رة مدرو�سة،
نعني م�شكلة الأ�سبقية؛ فمما ه��و مُ��ق��رر ،وم�شهور ،يف
الأدبيات العربية �أن البن خلدون ق�صب ال�سبق يف احلديث
عن علم العمران ،وعن دور الدين يف العمران الب�شري.
�إال �أن الباحث ي�سعى يف مقاله �إىل �إقرار وجود من �سبق
اب��ن خ��ل��دون يف ت��ن��اول ه��ذا امل��و���ض��وع وع��ر���ض��ه ونقا�شه؛
مع �إق��راره بتباين وجهة نظر ابن خلدون الرائدة لعلم
العمران ،من حيث كونها �أقرب �إىل روح البحث العلمي
لأنها تدر�س الظاهرة كما هي ،بينما ما �سيعر�ض له من
ون�صو�ص ع َر َ�ضت لهذه امل�س�ألة من وجهة نظر ما
�أدبيات
ٍ
ينبغي �أن يكون العمران عليه .وهذا ،يف احلقيقة ،فارق
ج��وه��ري ،ومنعطف ُي��ح��� َ��س��ب الب��ن خ��ل��دون �سلوكه قبل
غريه ،و�إنْ �أُثبت احلديث حوله من قِبل غريه.
دارت �أ�سئلة املقال البحثية حول ماهية كل من العمران
وال��دي��ن ،وم��ا ح��دود �أث��ر الدين يف بناء العمران؟ وكيف
تناولت كتب الأخ�ل�اق الإ���س�لام��ي��ة يف مدوناتها م�س�ألة
العمران ودور الدين يف �صناعته؟ وكيف ارتبط تناول
العمران يف ه��ذه امل��دون��ات بتناول م�س�ألة الدولة وامل ُ ْلك
و���ص��ن��اع��ة املَ��� ِل���ك (ال��رئ��ي�����س)؟ م��ق��ار ًب��ا ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة يف
املدونات الأخالقية الفل�سفية عند الفارابي والعامري
واب��ن م�سكويه ،معق ًبا عليهم مب��ا �أورده امل���اوردي ال��ذي
ً
ممثل مل��دون��ات الأخ�ل�اق العربية
يعد ُم�� َن ِّ��ظ�� ًرا �إ�سالم ًّيا
الإ�سالمية .ويف نظري ،ف���إ َّن ه��ذا التقابل ال��ذي �أوج��ده
امل��ق��ال فيما ب�ين امل���دون���ات الفل�سفية والإ���س�لام��ي��ة لهو
تقابل �شكلي ،لعل من�ش�أه ت�صنيف �أول��ئ��ك املفكرين �إىل
حم�سوبني بني زم��رة الفال�سفة ،وحم�سوبني بني زمرة
الفقهاء ورجال الدين� ،إال �أن نظرة فاح�صة للنماذج التي
ف�صح ع��ن التبا�س املقدمات
�أورده����ا امل��ق��ال لكل منهم ُت ِ
الدينية عند جميعهم ،و�إنْ اعتمد الفارابي والعامري
وابن م�سكويه على مقوالت لأفالطون؛ �إذ �إنهم يف منهج
مقاربتهم ي�سعون لإيجاد مقاربة و�سطى فيما بني احلقل
الديني (امليتافيزيقي) والفل�سفي (ال��ع��ق�لاين) ،وه��ذا
خالف قدمي مُتجدد ل�سنا ب�صدد احلديث عنه.

علل امل��ق��ال �إدراج����ه للفارابي وال��ع��ام��ري واب��ن م�سكويه
يف خانة واح���دة ك��ون ه����ؤالء الثالثة يجمع بينهم ج��ذ ُع
الفل�سفة ،وهو الرابط فيما بينهم ،و�أ َّن مدوناتهم ذات
�أ���ص��ول �أفالطونية و�أرو���س��ط��ي��ة و�أن تف�سرياتهم تعتمد
�أو ًال ع��ل��ى ال��ع��ق��ل ،و�أن اه��ت��م��ام��ه��م ب��ال��ع��م��ران وع�لاق��ت��ه
بالدين جاء من خالل �أهداف �أخالقية.
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ،ف�����إ َّن ه�����ؤالء ال��ف�لا���س��ف��ة ي��ن��ط��ل��ق��ون من
ر�ؤي���ة غ��ائ��ي��ة يف حتليالتهم ل��ل��ظ��واه��ر ال��ت��ي يتناولونها
يف ُم��دون��ات��ه��م؛ �إذ ينقل عنهم امل��ق��ال �أن��ه��م يتفقون على
�أن ال��ه��دف م��ن ال��ع��م��ران ال��ب�����ش��ري ه��و حتقيق ال�سعادة
و»الكمال» ،معللني ذلك ب�أن الكماالت ال يبلغها الإن�سان
مفردًا دون معاونة نا�س كثريين لهُ ،معيدين ذلك �إىل
طبيعة الإن�سان يف حاجته �إىل االرتباط بغريه من النا�س،
وه���ذا م��ا ج��ع��ل ال��ن��ا���س ي��ت��ج��اورون ويجتمعون لي�شكلوا
عمرا ًنا .وتنظر هذه النظر ُة الغائي ُة �إىل الظواهر التي
تناق�شها ن��ظ��رة ح��دي��ة حت��ده��ا ب�ين ك���ون �أح���د �أط��راف��ه��ا
ً
و�شرطا لوجود طرفها الآخر.
و�سيلة
ٌ
ِّ
وكما هو م�ألوف يف الكتب الرتاثية العربية ،ف�إنها تزخر
باملفاهيم التي تفتقر �إىل التحديد املن�ضبط لها ،والذي
يجعلها تق�صر ع��ن كونها م�صطلحات ُيكن اعتمادها
يف تناول الظواهر يف البحث العلمي� .إذ يقرر الفارابي
والعامري وابن م�سكويه �أ َّن الغر�ض من العمران الب�شري
�إمنا هو لتحقيق «ال�سعادة» و«الإ�سعاد» و«اخلريات» ،بينما
النقا�شات العلمية ت�سعى للنظر يف ه��ذه املفاهيم نظرة
�سلوكية ُي��ك��ن معها ق��ي��ا���س م��دى حت��ق��ق ه��ذا امل��ف��ه��وم/
امل�صطلح من عدمه ،يف حماولة لتقليل الفجوة النا�شئة
من النظرة الذاتية غري املو�ضوعية للمق�صود منها ،مما
ي�ستدعي م ّنا �إع���ادة ق��راءة ذل��ك ال�تراث بعيون حداثية
يف حماولة لإع��ادة �إنتاج ما ي�صلح منه للنظر يف ق�ضايا
العامل املعا�صرة.
ثم يوازن املقال بني ما يراه الفارابي من �أن هدف العمران
هو حتقيق ال�سعادة كقيمة �أخالقية للب�شر ،وبني ما يراه
ابن خلدون من �أن الهدف هو �إ�شباع احلاجة من الغذاء.
ويقرر �أن ابن خلدون ُيعلي من �ش�أن النظرة املادية وال

يعطي النظرة املثالية ًّ
حظا من ر�ؤي��ت��ه ،بينما الفارابي
ينطلق من وجهة نظر مثالية ت�سعى للكمال الب�شري ،بل
ويعر�ض املقال ملوقف ابن خلدون من �أن بع�ض ال�سوقة
و�أ�صحاب التفكري العملي قد يكونون �أوف��ر رزق��اً و�أكرث
�سعادة م��ن �أه��ل املعرفة وامل��ن��ط��ق ،قال ًبا ب��ذل��ك النموذج
التف�سريي ال��ذي �أت��ى به الفارابي للهدف من العمران
الب�شري.
َ
وملّ���ا ك���ان امل�� ِل��ك (ال��رئ��ي�����س) �أح���د �أه���م ع��ن��ا���ص��ر ال�� ُع��م��ران
امل���دين ،اه��ت�� ّم ب��ه الفال�سفة امل��ذك��ورون؛ فا�ستفا�ضوا يف
احل��دي��ث ح���ول ����ض���رورة وج���ود املَ��� ِل���ك وا���ص��ف�ين عالقته
بالرعية بعالقة الأب ب�أبنائه ،وعالقة الر�أ�س باجل�سد.
وقد قال الفارابي ب�إمكانية �أن يكون الرئي�س �أك�ثر من
واح��د ،الأم��ر الذي رف�ضه العامري قائال �إمنا الريا�سة
للر�أي ،ومن ال ر�أي له فال ريا�سة له .ولعل ر�أي الفارابي
هذا ي�صطبغ ب�صبغة تقدمية ال تنتمي �إىل عقلية ذلك
الع�صر ،والذي ال زلنا نعي�ش يف ظل ذيله ،من �أ َّن الريا�سة
ل��ل��ق��وي (يف ال����ر�أي �أو غ��ي�ره) ،بينما ن�ستطيع ع��� ّد ر�أي
ال��ف��اراب��ي مم َّثال يف �أنظمة احلكم الغربية احلالية من
حيث �إن احلاكم الفعلي فيها هو جمل�س النواب مثال.
�أما ال�سبيل الوا�صلة �إىل ازدهار العمران من وجهة نظر
ابن م�سكويه فهي الرتف وفنونه ،و أ� َّن عمارة الأر���ض ال
تتعلق بالعي�ش فح�سب ،ولكن بجودة العي�ش ،وهو ما ال
يت�أتى �إال باملُخاطرات الكثرية ،وركوب الأهوال ،واحتمال
امل�����ش��اق ،وال��ت��ع��ر���ض ل��ل��م��خ��اوف ،ول���و زه���د ال��ن��ا���س كلهم
لبطلت العمارة وذه��ب��ت ري��ح النظام احل�سن وال��زي��ن يف
العامل.
***
ِّ
َّ
ال �شك �أن العمران من املوا�ضيع التي حتتاج منا �إع��ادة
ن��ظ��ر مل��ح��اول��ة ك��ت��اب��ة ال��ت�راث ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي ال��ذي
ناق�ش اجلمال ،و�أفرده مبدونات عديدة ،لنجعل بو�صلة
ُم��ت��م��ع��ات��ن��ا م��ت��ج��ه��ة ���ص��وب احل��ي��اة وحم��ب��ت��ه��ا ،ون��اح��ي��ة
اجلمال و�أ�سراره ،كا�شفني عن البنى املعرفية املنتجة له،
دار�سني �أثر ذلك يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
Alshehhim@hotmail.com
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عبداهلل العلوي
�إ َّن ق�ضية الإميان وما يرتتب عليه هي ق�ضية جدلية وجودية يف نف�س الوقت ،اختلفت يف كنهها الأديان عامة ،وامل�سلمون ب�شكل خا�ص ،مما جعل م�صدره وكيفيته ق�ضية جدلية بينهم.
وحقيقة ما يحدث اليوم يف العامل الإ�سالمي من حروب وت�شرذم �سببه اختالف مفهوم الإميان عند كل فرقة من فرق املذاهب الإ�سالمية ،فكل �شخ�ص ينظر �إىل �إميانه مبنظوره هو،
وهذا �أمر طبيعي ،لكن من غري الطبيعي �أنك جتد الآخر �إميانه خاطئ ويجب حما�سبته على خطئه ب�شدة ،رغم �أنه يدعو �إىل غري ذلك ،فالإميان هو عالقة رب وعبد ،وهي عالقة
مبا�شرة ال يتدخل فيها �أيُّ ب�شر �آخر ،فهناك �إله وهناك عابد يطلب منه ما ي�شاء وبطريقة يجدها هي املنا�سبة ،وجند مقال الدكتور« /كاظم مو�سى الطائي» الذي عنونه بـ«الإميان ودوره
يف حما�سبة النف�س يف ر�سائل النور» �ضمن �أحد املقاالت التي تتحدث عن كنه الإميان وطرائقه وتف�سرياته وفوائده وغريها.
ك��ث�رت ال��ت��ع��اري��ف يف ك��ت��ب ع��ل��م��اء ال��ع��ق��ي��دة �أو م���ن ُي�����س��م��ون
ب��امل��وح��دي��ن ،وك��ل��ه��ا ت�����ص��ب يف ث�ل�اث ك��ل��م��ات ،ال��ل�����س��ان وال��ق��ل��ب
والفعل ،ول�سنا هنا يف �صدد �إي���راد التعاريف عند كل مذهب
ووج���ه���ة ن���ظ���ره ،ول��ك��ن ُي��ك��ن �أن ن��ق��ول �إن الإمي�����ان ه���و ق��ول
بالل�سان واعتقاد باجلنان ،وعمل بالأركان ،رغم �أ َّن �أبا حنيفة
بن النعمان يرى �أن العمل هو نتيجة للقول والقلب ،ومنهم
م���ن ي��ق��ول �إن الإمي�����ان ه���و اع��ت��ق��اد ب��ال��ق��ل��ب ف��ق��ط ،وغ�يره��م
بالل�سان فقط ،وكلها �آراء علماء وال نقول بخطئها �أبدًا ولكن
نقول ب�شمول الثالثة ،فالقول نابع من اقتناع القلب ،والعمل
نابع من اقتناع القلب وقول بالل�سان ،فكلها مرتبط ببع�ضها
البع�ض.
لل ُم�سلمني �إمي��ان حقيقي ب���أ َّن��ه ال ب��د مل��ن دخ��ل يف الإ���س�لام �أن
يكون لديه طواعية وان�صياع تام ومكتمل و�صادق لأوامر اهلل،
وت��رك نواهيه كاملة دون نقا�ش ودون �أي ت��ردد ،فهم يقولون
�سمعنا و�أطعنا ،دون �أن يكون هناك تردد يف تنفيذها ،وعدمها
يُخرجك من مظلة الإميان نهائ ًيا ،لذا ف�إ َّن قواعد الإميان هي
الإمي��ان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخ��ر والق�ضاء
خريه و�شره ،فما جاء من وحي ور�سل وكتب يجب �أن ن�ؤمن به
�إميا ًنا قاط ًعا ون�ستمع لكل ما ي�أتينا منه طواعية مطلقة ،لذا
فهم يرون من يطبق كل هذا الأوامر وينتهي عن النواهي فقد
و�صل �إىل مرتبة عليا ،وال ي�صل �إليها �أي ب�شر حتى ولو كان
نطق بال�شهادتني.
�إ َّن الإمي����ان والإ����س�ل�ام م��ف��ه��وم��ان ي�����س�يران يف ن��ف�����س االجت���اه
ويختلفان يف التطبيق ،ويكمن ال��ف��رق بينهما يف ق��واع��د كل
منهما ،ف��الإ���س�لام ه��و ا�ست�سالم وق��واع��ده ه��ي ق��واع��د عملية
وقولية� ،أما الإميان فقواعده قواعد عملية قلبية وم�ضمونها
يف العمل ،ويبدو �أ َّن الإ�سالم �أ�شمل و�أع��م من الإمي��ان؛ يقول
الدكتور كاظم« :فاحلا�صل �أن الإ���س�لام عند الإط�لاق ي�شمل
ال��دي��ن ك��ل��ه ،وي��دخ��ل فيه الإمي����ان ،و�أن���ه �إذا ق��رن م��ع الإمي���ان
ف�سر الإ���س�لام ب��الأع��م��ال ال��ظ��اه��رة م��ن �أق���وال الل�سان وعمل
وف�سر الإميان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلب
اجلوارح َّ
و�أعماله».
يرى امل�سلمون �أ َّن مرتبة الإميان هي مرتبة عالية ،ال ي�صلها
�إال من توفق �إليها ،لأ َّن العالقة هي �إالهية مُبا�شرة ،كما �أ َّن
الو�صول �إىل هذه املرتبة ي�ؤدي �إىل نتائج لها ت�أثريها الإيجابي

على الإن�سان نف�سه وعلى املُجتمع من حوله ،وعلى ا�ستقرار
الب�شرية عامة ،فالأمر يبد�أ �شخ�ص ًيا بينما ت�أثريه كبري جدًا،
مع �إميانهم ب� ّأن من ي�صل �إىل هذه املرتبة ي�ستحق �أن ي�ستقبل
جائزة �إلهية �أال وهي اجلنة ،وقد �أورد �صاحب املقال تعريفا
للنور�سي للإميان فيقول« :هو االنت�ساب �إىل ال�صانع �سبحانه،
فتعني ب��ذل��ك قيمة الإن�����س��ان ع��ل��ى م���دى ب���روز ت��ل��ك ال�صنعة
الربانية فيتحول ه��ذا الإن�سان �إىل مرتبة �أ�سمى املخلوقات
قاطبة ،حيث ي�صبح � ً
أهل للخطاب الإلهي وينال �شر ًفا ي�ؤهله
لل�ضيافة الربانية يف اجلنة».
�إذن يُعد الإمي���ان مبثابة املحرك الديناميكي للب�شرية ،فهو
مينح القوة والعزمية الإيجابية لهم ،كما �أن��ه يرفع قيمتهم
وينري دروبهم ،ويجعلهم يف مرتبة �سامية وعالية ،ومييزهم
عن باقي املخلوقات ،فهو فرق جوهري بني الإن�سان واحليوان،
يقول الدكتور كاظم «فهو قوة تزيد يف �صقل �شخ�صية الإن�سان
ويزيد لديه حدة ال�شعور بامل�س�ؤولية وحما�سبة النف�س» ،كما
�أن��ه يبقيه قري ًبا م��ن رب��ه ب��ال��دع��اء ،فهو و�سيلة ودالل���ة ثبات
الإمي��ان ،وهو ٌ
كل ومت�صل بع�ضه ببع�ضه ،وال ُيكن جتزئته،
والإميان والأخالق �أمران ال ُيكن ف�صلهما فالعالقة بينهما
«عالقة متالزمة قوية ،وكلما كانت �أخالق امل�ؤمن عالية قوي
�إميانه ،وعك�سه �صحيح» ،فتلك القيمة التي جعلها امل�سلم يف
�أهمية الإمي���ان م�آلها �إىل حما�سبة النف�س وجتنبها امل�ساوئ
والأخ��ط��اء ،فال�سارق عندما يكون يف قلبه �إمي��ان ب��اهلل يعرف
�أن �إل��ه��ه ال يعجبه ه��ذا الفعل فهو ال يفعله ،فيجنب نف�سه
وجم��ت��م��ع��ه و�أم��ت��ه وال��ب�����ش��ري��ة ه���ذه اجل��رمي��ة ،ك��م��ا �أ َّن����ه يزكي
خمل�صا يف عمله ،وال ي�ستهني ب�أعماله
النف�س ويجعل �صاحبها
ً
الدنيوية والأخروية ويتجنب نواهيه.
�ضاع مفهوم الإميان يف الع�صور املُختلفة فما عاد ذاك اجلوهر
الذي ن�ستقي منه ا�ستقرار املجتمع ،وما عاد له تلك الوظيفة
ال��ت��ي م��ن �أج��ل��ه��ا �أوج��ب��ه اهلل ع��ل��ى ال��ب�����ش��ري��ة ،وم���ن �أج��ل��ه ك��ان
ً
متحمل لعذابات قري�ش ،ومن �أجله بالل بن
ر�سولنا الكرمي
رب��اح حتمل حج ًرا ح��ا ًرا يف �صحراء قاحلة ،فذلك قلبه تع َّلق
بربه ،ومل يتعلق بب�شر ،يقول �صاحبا كتاب الإميان بني الغيب
ريا� ،إال �أنها بفعل عوامل
واخلرافة« :فالإميان كلمة نرددها كث ً
الزمن حتولت �إىل همهمات وطقو�س جعلت من الإميان قو ًال
ب�لا عمل وال م��ع��ن��ى ......و�إن الإمي���ان ال��ذي ج��اء ب��ه ال��ق��ر�آن

ال��ك��رمي وم��ار���س��ه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سريته كان
ً
وتفاعل م��ع �سننها ،وب��ه يتحقق ال��ف�لاح يف
حركة يف احل��ي��اة،
الدنيا والآخرة» ،ويف جانب �آخر من الكتاب نف�سه يقوالن�« :إ َّن
العال والإن�سان
ذلك الإميان ال�سمح الذي فهمه وتفاعل معه ِ
ال��ع��ادي ع��ل��ى ال�����س��واء ،ق��د ت���اه يف ال���زح���ام ،ف��غ��زت��ه الفل�سفات
ال��ع��ق��ي��م��ة ،واخ�ت�رق���ت���ه الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ات اخل���راف���ي���ة ،و���ض��ي��ع��ت��ه
ال��رواي��ات الكاذبة ،ففقد �صفاءه ون��ق��اءه ،وحت��ول �إىل ماديات
جوفاء ال روح فيها ،وال حياة» ،لقد �أ�صبح امل�سلمون من�شغلني
ببع�ضهم فهذا قائل هذا م�ؤمن وهذا كافر و�إميانه خاطئ ويف
غب�ش ،وما عرفوا �أ َّن عالقة الإميان هي عالقة �إلهية ال دخل
للب�شر فيها �أبدًا ،وكل له طريقته يف العبادة ،فقد جتد من هو
منعدم احل��ال لكنه قريب �إىل رب��ه �أك�ثر مم��ن ه��و يف م�صاله
ً
ليل ونها ًرا ،ويف احلديث النبوي الذي رواه الرتمذي يقول:
«رب �أ�شعث �أغرب ذي طمرين لو �أق�سم على اهلل لأبره».
�إ َّن �أهل الإميان لي�سوا خوارق ب�شرية� ،أو هم �آالت و�ضعهم الرب
نائبني عنه ،بل هم ب�شر كباقي الب�شر ،وال يوجد لديهم خوارق
وق���درات تتخطى العقل واملنطق ،و�إمن��ا ه��م ب�شر تقربوا �إىل
ربهم ،ف�أحبوه و�أحبهم ،ولي�س كما �شاع بني ال َّنا�س من ق�ص�ص
�أ�سطورية وخرافية ،يقول �صاحبا كتاب الإمي���ان بني الغيب
واخل��راف��ة�« :إن الكثريين اليوم  -ب�سبب نظرتهم امل��ادي��ة -ال
يت�صورون الإميان �إال بوجود جن يتلب�سون بالإن�سان ،وميكن
ر�ؤيتهم ،و�سحرة لهم قدرات ال حدود لها يفرقون بني النا�س،
ورق����ى ي��ع��اجل��ون ب��ه��ا خم��ت��ل��ف الأم���را����ض م��ن ال�����س��رط��ان �إىل
ال��زك��ام ،وك��رام��ات خ��ارق��ة ه��ي معيار ال��والي��ة وال��ق��رب م��ن اهلل
تعاىل».
ختامًا يقول �سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي يف كتابه
«�إع��ادة �صياغة الأم��ة»�« :إن الأمم �إمن��ا تقوم � -أول ما تقوم-
على الت�صور ال�صحيح ،لذلك ك��ان ه��دم الت�صورات الباطلة
�أول ���ش��يء ي�ضطلع ب��ه امل��ر���س��ل��ون ،فما م��ن ر���س��ل اهلل �سبحانه
�إال وقد واجه ت�صورات باطلة ع�ش�شت يف الأذهان ،وا�ستحكمت
يف النفو�س ،و�سيطرت على الأل��ب��اب ،وق��ادت الأمم �إىل حافة
االنتحار ،فكان �أول �شيء يدعون �إليه بني �أممهم هو �أن تعرف
ه��ذه الأمم من �أي��ن ج��اءت ،و�إىل �أي��ن تنتهي ،وم��اذا عليها �أن
تعمل فيما ب�ين امل��ب��د�أ واملنتهى ،لتقوم حياتها على الت�صور
ال�صحيح».
abdlla1991@gmail.com
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نور اإليمان وآثاره في العمران
�أم كلثوم الفار�سي
ن��اق َ
�����ش ال��ك��ات��ب ُم�� َّم��د امل��ن��ت��ار يف م��ق��ال��ه «ع�لاق��ة الإمي���ان
بالعمران يف الر�ؤية القر�آنية» -واملن�شور مبجلة «التفاهم-
فكرة �أن املجتمع بال �إمي��ان هو غابة ال �أخ�لاق فيها؛ لأ َّن
احلياة فيها ل�ل�أق��وى ،ال للأف�ضل والأع��ل��م ،وه��و جمتمع
ه��اب��ط ،غ��اي��ات �أه��ل��ه ال تتجاوز �شهواتهم ،وب��ال��ت��ايل يكون
جمتمعا معطال ل���دور الإمي����ان يف ت��رب��ي��ة ال��ع�� ْق��ل امل���ؤمِ ��ن،
َ
وترير فكره من اتباع الهوى ومن اال�ستعباد للمادة �أو
ال�س ْلطان واجل���اه ،و�أث���ره كبري يف ت�� ْر ِب��ي��ة َّ
ال�ضمري
ل���ذوي ُّ
حار�سا ً
يقظا،
مم��ا يجعله
ال�سليم للف ْرد؛ َّ
احل ِّ��ي �أو الق ْلب َّ
ً
يحر�س �صاح َبه �أن يغفل ،ويحر�سه �أ َّال ي�ضعف �أو يحيد
عن َّ
الطريق امل�ستقيم ،وهذه اليقظة ُّ
وال�شعور بامل�س�ؤول َّية
�أه ّم وقاية من ظواهر ِّ
الغ�ش واالختِال�س وال َّتها ُون يف �أداء
الواجب؛ فالإميان بال �شك مفتاح �صالح العمران.
الإمي��ان ق َّوة روح َّية يف القلب م�ستمدَّة من االرتِباط باهلل
القويِّ املتني؛ �إ َّنها ْ
حت�صني ومناعة داخل َّية �ض َّد االنحِ راف،
ول�� ْي�����س��تْ ه���رو ًب���ا م���ن ال���واق���ع وم����ا ي��ك��ت�� ِن��ف��ه م���ن م��غ��ري��ات
ت�صحح العقيدة وتخل�ص من النفاق ومن
ومنزلقات ،وبها َّ
روا�سِ ب الإ ْرجاء وما �أ�شبه.
املوجه املعنوي خلطوات
كما جتدُر الإ�شارة �إىل �أ َّن الإميان ِّ
الأُ ّم������ة ن��ح��و ال��ب��ن��اء؛ لأن����ه ه��و ال����روح امل�����ؤ ِّث����رة يف حت��ري��ك
وتوجيه الإن�سان وامل��ادّة ،ف���إذا كان معتقداً �صحيحا اً�صلح
العمران وا�ستمر ،و�إن كان مع َتقدا مزيفا ومنحرفاً يكون
العمران وباال على �أهله كما هي حال احل�ضارات ال�سابقة
ال��ت��ي ان��دث��رت ب�سبب ف�����س��اده��ا وط��غ��ي��ان ال��ق��ائ��م�ين عليها،
وهذا ما بينه قوله تعاىلَ « :وا ْل َف ْجر َو َل َيالٍ ع َْ�ش ٍر َو َّ
ال�ش ْف ِع
َوا ْل َو ْت ِر َوال ّلَ ْيلِ �إِ َذا ي َْ�س ِر ه َْل ِف َذل َِك َق َ�س ٌم لِذِ ي حِ ْج ٍر َ�أ َ ْ
ل َت َر
َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َ��ك ِب َعا ٍد ِ�إ َر َم َذاتِ ا ْل ِع َما ِد ا َّلتِي َ ْ
ل ي ُْخلَ ْق مِ ْث ُلهَا
ال�ص ْخ َر ِب��ا ْل��وَا ِد َوفِ�� ْرعَ�� ْو َن
ِف ا ْل�� ِب َ�لا ِد َو َث�� ُم��و َد ا َّل��ذِ ي َ��ن َج��ا ُب��وا َّ
َ
الَ ْو َت���ا ِد ا َّل��ذِ ي َ��ن َط َغ ْوا ِف ا ْل�� ِب َ�لا ِد َف���أ ْك َ ُ
�ثروا فِيهَا ا ْل َف َ�سا َد
ذِي ْ أ
َف�صَ َّب َعلَ ْي ِه ْم َر ُّب َك َ�س ْو َط َع َذابٍ ِ�إ َّن َر َّب َك َل ِبا ْلِ ْر َ�صا ِد (�سورة
الفجر) .فالآيات الكرمية خل�صت نهاية �أكرب احل�ضارات
مدنية وعمراناً يف وقتها ،لأنها مل تقم على �أ�سا�س التقوى
والإميان باهلل عز وجل؛ فكانت نهايتها الفناء.

ري
ال ُعمران املكتمل هو امل�ستند �إىل دي ٍ��ن
جامع �أو دع��وة خ ٍ
ٍ
�سامية؛ فالعمارة تعني تعمري الأر����ض؛ ب�إن�شاء ح�ضارة
وم���دن���ي���ة ،م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ق��ي��م اخل��ي��ر ،وال���ع���دل وال�����ص�لاح،
ويعترب الإميان الأ�سا�س الذي ينبغي �أن يبنى عليه ال�صرح
كله .وب��ال��ع��ودة �إىل ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،ف�إننا نر�صد معر�ضا
م��ن امل�����ش��اه��د ال��ك�برى ل��ن��ج��اح ن��ه��ج ال�تراب��ط ب�ين الإمي���ان
وال��ع��م��ران ،وه���ذا الأم����ر ت����ؤ ِّك��� ُد ُه الآي����ة ال��ك��رمي��ةَ « :و َل��� َق��� ْد
َك َت ْب َنا ِف ال�� َّز ُب��و ِر مِ ��نْ َب ْعدِ ال�� ِّذ ْك�� ِر �أَ َّن الأَ ْر َ
����ض َي ِر ُثهَا عِ �� َب��ادِيَ
�����ص ِ ُ
��ال��و َن» (الأن���ب���ي���اء .)115:ويف الآي����ة م��ل��ح ٌ��ظ �شديد
ال َّ
الأهمية ،وهو ر ْبط الإ�صالح بال�صالح .وال�صالح قد يعني
يف هذا ال�سياق الكفاءة والت�أهُّ ل لعمليات الإعمار الكوين
فيعب عنه
والإن�ساين ،والفردي �أي�ضاً� .أما امللحظ الآخر ّ
ي ُك ْم ُث َّم
القر�آن باال�ستبدالَ « :و ِ�إ ْن َت َت َو َّل ْوا ي َْ�س َت ْبدِ ْل َق ْومًا َغ ْ َ
ال َي ُكو ُنوا �أَ ْم�� َث��ا َل�� ُك�� ْم» (حم��م��د .)38:وبذلك؛ ف��� ّإن العمران
امل��ك��ت��م��ل �أي�����ض��اً ق��د ي�صبح �أن���واع���اً :ال��ع��م��ران امل�ستند �إىل
وتلم�س احلق واخلري وال�صواب؛
الإميان واملراجعة الدائمة ُّ
ال؛ لكنه ُّ
والعمران ال��ذي يزدهر ظاهراً ازده���اراً هائ ً
يظل
عُر�ض ًة لالنتكا�س؛ لعدم ا�ستناده �إىل الإمي���ان وال�صالح
والإ����ص�ل�اح .وال��ع��م��ران ال���ذي يقع ب�ين ب�ين ب�سبب ال�ت�ردُّد
ب�ين النهجني �أو ب�ين نهج اال���س��ت��خ�لاف ال�����ص��ال��ح ،وال َآخ���ر
املغرت بالنجاح ال�سريع ،وقدرات ال�سيطرة وال�سطوة ،على
ث مِ َ
طريقة�« :أَ َنا �أَ ْك َ ُ
نك م ًَال َو�أَ َع ُّز َن َف ًرا» (الكهف.)34:
وهذا االهتمام من الإ�سالم بت�أ�سي�س العمران على �أ�صول
الإميان التي من �ش�أنها �أن ت�ستدعي العمل ال�صالح فيدفع
ب��ال��وع��ي ال��ه��ادف �إىل ت�أ�سي�س عُ��م��رانٍ م��زده�� ٍر يف الأر����ض
يقوم على الإ�صالح وال�صالح ،مبعنى ا�ستقرار احل�ضارة
وا�ستمرارها .هذا االهتمام بال �شك يعك�س عناية الر�سالة
اخل���امت���ة ب���إق��ام��ة جم��ت��م��ع��ات م��دن��ي��ة ���ص��احل��ة؛ �إذ القيم
اخل��ل��ق��ي��ة ه��ي ال��ق��اع��دة ال�صلبة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها الأمم
وت�ستند �إليها احل�ضارات� .إن قوانني املجتمعات و�سلطان
احل��ك��وم��ات ال تكفي لإق��ام��ة مدينة فا�ضلةُ ،ت�ترم فيها
احلقوق ،وت���ؤدَّى فيها الواجبات على الوجه الأكمل؛ ف�إن
الذي ي�ؤدي واجبه رهبة من ال�سوط �أو خوفا من ال�سجن،

�أو هربا من العقوبة املالية ،ال ي�ستمر يف ذلك طويال ،متى
�أمن واطم�أن� .إ َّن الإميان والعقيدة الدينية تك�سب القانون
�سلطانا �أدبيا به ي�أمر وينهى ،كما تلهب امل�شاعر باحلياء
م���ن اهلل حم��ب��ة ل���ه واخل�����ش��ي��ة م��ن��ه ،وال ري���ب يف �أن ه��ذا
الإمي���ان هو الأق���وى ت���أث�يرا يف النف�س الإن�سانية والأ�شد
مقاومة لأع��ا���ص�ير ال��ه��وى وتقلبات العوا�صف ،والأ���س��رع
نفاذا يف قلوب اخلا�صة والعامة.
ف�إذا كانت بنية الدين الكلية تت�شكل من :الإميان والعمل
ال�صالح م��ع��ا ،و�إذا ك��ان الإمي���ان رو َح ال��دي��ن امل�����س���ؤول عن
ب��ق��ائ��ه ح��ي��ا ن��اب�����ض��ا ،مبعنى �أن ي��ك��ون الإمي����ان ه��و احل��اف��ز
واملنطلق �إىل الأعمال ال�صاحلة؛ ف���إن هذا الإمي��ان �إذا ما
فعل تفعيال �صحيحا� ،أو �شغل ت�شغيال حقيقيا يزهر ،ومن
ث��م يعطي ثمرته التي تنفع �صاح َبها ،وتنفع الإن�سانية
كلها ب�لا تفرقة �أو متييز .ف�إن�سان ب�لا �إمي��ان ه��و �إن�سان
حائر ،متخبط يف كل واد� ،ضائق ال�صدر ،خائر العزمية
والإرادة ،وع��ن��دم��ا يتمكن الإمي���ان م��ن ن��ي��اط القلب ف���إن
�صاحبه يناطح اجل��ب��ال بهمته ،ويعي�ش �سعيدا مطمئن
القلب.
وخ��ت��ام��ا ..ف�����إ َّن الإن�����س��ان -ح�ي�ن ي��ف�� َع��ل �إمي���ان���ه -يكت�سب
�إي��ج��اب��ي��ة عظيمة واه��ت��م��ام��ا ك��ب�يرا ب��امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف
ال�ش�أن العام ،كما ي�صحو �ضمريه �أو نف�سه اللوامة و�إدارة
املحا�سبة الذاتية فيه ،وتزدهر �أخالقه احلميدة ،وميتلئ
بكل معاين ال�سكينة واال�ستب�شار وال��ت��ف��ا�ؤل والطم�أنينة
القلبية ،ويتحقق له التوازن النف�سي والعقلي ،كما ُي�شرق
عقله وي�����ص��ح ف��ك��ره ،وتن�شط همته وع��زمي��ت��ه للإح�سان
والرحمة واخلري وال�صالح والإ�صالح ،و ُيدرك �أن حقائق
�إميانه تفر�ض عليه الت�ضلع من العلم والبحث ،واالنهماك
يف العمل النافع املنتج .وبهذا ،يتخل�ص الإن�سان من الفقر
وال��ع��وز وال��ت��خ��ل��ف واالن��ح��ط��اط ،ك��م��ا ُي����درك �أن م��ن قيم
الإميان تعزيز احلرية وال�شورى والدميقراطية والعدالة
وامل�����س��اواة والت�سامح ،وك��ل ذل��ك يعالج � َ��ض�� ْن َ��ك اال�ستبداد
والإرهاب وال�شقاق ،وبذلك يحيا الإن�سان �إن�سانا ،وي�ستمتع
بحياة طيبة هانئة.
nkha008@gmail.com
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