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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

من ال�شعراء العرب الذين ا�شتعلت �شرارة الإبداع يف طفولتهم 
�شعراء  من  وهو  الَعْبد.  بن  َطَرَفة  ال�شهري  اجلاهلي  ال�شاعر 
القدماء، ومن  العرب  النقاد  الأوىل« ح�شب ت�شنيف  »الطبقة 
»اأ�شعِر النا�س واحدًة، واأحدِث ال�شعراء �ِشنًّا، واأق�شِرهم ُعْمرا«. 
مل تن�س امل�شادر القدمية على تاريخ حياته؛ واإمنا رجح ب�س 
الفرتة  يف  عا�س  اأنه  املعا�شرين  العرب  والنقاد  امل�شت�شرقني 
)538-564م( تقريبا؛ اأي اأنه عا�س 26 �شنة فقط، وهي مرحلة 
َمْذهلة ُتْنبيك عن عبقرية هذا ال�شاعر وذكائه اخلارق؛ اإذ كيف 
التي  الرهيبة  املَُعّلقة  تلك  يقول  اأن  �ِشّنه  حداثة  يف  ا�شتطاع 

يعدها النقاد قدميا وحديثا من عيون ال�شعر العربي.
ونقراأ يف �شرية طرفة اأخبارا تدل على اإرها�شات عبقريته وهو 
طفل؛ فقد ذكر امليداين يف »جممع الأمثال« اأن طرفة ذهب مع 
عمه يف �َشَفر وهو �شبي، فنزلوا على ماء، فذهب َطَرفة بُفَخيخ 
ْد �شيئاً ثم حمل  له فن�شبه للَقَنابر، وبقي عامَة يومه فلم َي�شِ
القنابر  فراأى  املكان،  ذلك  من  وحتملوا  عمه  اإىل  ورجع  فخه 

، فقال: َيْلقْطَن ما نرث لهن من احلبِّ

ِفـِري ي َوا�شْ ٍة مَبْعَمِر ... َخاَل َلِك اجلـوُّ َفِبي�شِ يـا لِك مـن قنَبَ
ِري ... َقْد َرَحــَل ال�شيـــاُد عنـك فاْب�ِشِري ِري َما �ِشْئِت اأن ُتَنقِّ َوَنقِّ
ي! ِبِ َذِري ... ل ُبدَّ من �شيدك يوماُ فا�شْ َوُرِفَع الَفخُّ فَماَذا حَتْ

هذا  قول  اأن  حتى  الذكاء؛  واأمارات  الأمور  عجائب  من  وهذا 
من  َمثال  اأ�شبح  وا�شفري«  ي  فِبي�شِ اجلو  لك  »َخاَل  ال�شبي 
اإىل  ُي�شتعاُن به يف منا�شبات �شتى منذ اجلاهلية  اأمثال العرب 

اليوم.
ناقدا  كان  واإمنا  فح�شب،  �شاعرا  طفولته  يف  طرفة  يكن  ومل 
ال�شاعر  اأن  الأمثال  اأي�شا يف جممع  امليداين  يذكر  اإذ  لل�شعر؛ 
املتلّم�س، وهو خاُل طرفة، اأن�شد يف جمل�س لبنى قي�س بن ثعلبة، 

ع، فاأن�شد املتلم�س: وكان طرفة يلعب مع ال�شبيان ويت�شمَّ
ُة مكدم ْيَعِريَّ اِرِه ... ِبَناٍج َعلَْيِه ال�شَّ َوَقْد اأَتَنا�َشى الهمَّ ِعْنَد اْحِت�شَ

النوَق باليمن، فلما �شمع َطَرفة  ُتو�شم بها  �ِشَمة  وال�شيعرية: 
له:  وَقال  املتلم�س  فدعاه  َقالوا:  ا�شتنوَق اجلمل،  َقال:  البيَت 
من  لهذا  َوْيٌل  َفَقال:  اأ�ْشَود،  هو  فاإذا  فاأخرجه  ل�شاَنَك،  اأْخِرْج 
وهذه  التخليط.  يف  ي�شرب  مثال  طرفة  قول  فاأ�شبح  هذا. 
اإذ  حادثة تدل على ذكاٍء مفرط ومعرفٍة عميقة بلغة العرب؛ 
كيف ي�شدر هذا النقد العميق من غالم يلعب مع ال�شبيان؟!

عبقريته  على  �شاهدا  طرفة  معلقة  تبقى  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 
�شاب  وهو  للحياة،  الثاقبة  نظرته  تعك�س  فهي  الإبداعية؛ 
يافع، وتفي�س بتاأمالته العميقة حول الوجود، واملوت، واملُتعة، 
�شرحا  العرب  النقاد  بها  عني  ولهذا؛  وال�شجاعة.  واحلرية، 

ونقدا، وعني بها امل�شت�شرقون حتقيقا وترجمة.

hilalalhajri@hotmail.com
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الديني  ال�شيا�شي  لــلــوعــي  قــراءتــه  يف  احلــجــالوي  ويــذهــب 
ن�شاأته  يف  فارقة  حلظات  بثالث  مر  قد  الوعي  هــذا  اأن  اإىل 
وتكونه؛ وهي كالتايل: اللحظة الأوىل هي يوم ال�شقيفة؛ اإذ 
امل�شلمني،  اأول م�شكلة �شيا�شية تعرت�س  ال�شقيفة  يعتب يوم 
مدعيي  وظــهــور  واأنــ�ــشــار  ملهاجرين  امل�شلمني  ت�شق  ــادْت  وكـ
النبوة وقبائل راف�شي الزكاة لول اأن امل�شلمني ا�شتقروا على 
اللحظة  اأمــا  الفنت.  هذه  باإخماد  قام  الــذي  بكر  اأبــي  تعيني 
اإىل  امل�شلمني  ق�شمت  التي  الكبى  الفتنة  فكانت  الثانية، 
عفان؛  بن  عثمان  اخلليفة  مقتل  فتنة  وهي  واأحــزاب،  �شيع 
ال�شيا�شية  اخلالفات  من  العديد  الفتنة  هذه  من  ن�شاأت  اإذ 
ــم مــ�ــشــاألــة  والــعــقــائــديــة بـــني املــ�ــشــلــمــني، وانــبــثــقــت مــنــهــا اأهــ
وهــي  بال�شيا�شة،  الــديــن  عــالقــة  يف  املــفــ�ــشــل  تــعــد  �شيا�شية 
عن  يتولد  ومــا  اخلليفة،  على  اخلـــروج  اأو  الطاعة  م�شاألة 
ذلك من �شراع واأحكام؛ اإذ يتجلى لنا خروج ثوار من م�شر 
تنا�شر  جماعة  هناك  بينما  املقتول،  اخلليفة  بدم  يطالبون 
وما  للم�شلمني،  خليفة  وتقدمه  طالب  اأبــي  بن  علي  الإمــام 
حــدث مــن جـــدال و�ــشــراع فــكــري ديــنــي حتــول اإىل دمـــاء يف 
معركة اجلمل و�شفني.. ويرى الكاتب اأن هذه الفتنة كانت 
ال�شراع  وكان  احلكم،  على  ال�شراع  يف  النطالق  نقطة  هي 
ُمرتديا َعَباءة الدين، وقد كانت اللحظة الثالثة هي عملية 
واأدبيات؛  واأحكام  اآراء  الفقهاء برت�شيخ  قام  التدوين؛ حيث 
عملية  قوة  وتتجلَّى  امل�شلمني،  على  اإلزاميا  اأمرا  باعتبارها 
فذكرت  املــا�ــشــي  يف  لــالأحــداث  ت�شكيلها  اإعــــادة  يف  الــتــدويــن 
مرجعيا  »اإطــــارا  مثلت  وبــهــذا  ــرى،  اأخــ عــن  و�شكتت  اأ�ــشــيــاء 
فكرية  واأدوات  مفاهيم  مــن  ت�شمنته  مبــا  �شاغطا  ثقافيا 
وروؤى وقيم جمالية واأخالقية«، ويعتب احلجالوي اأن هذه 
ال�شيا�شي  للوعي  املوجهة  املــوؤثــرات  هــي  الــثــالث  اللحظات 

الذي جند له امتدادا فعليا يف الواقع التاريخي.
ويرى الكاتب اأن املمار�شة الفقهية هي التي اأعطت للوقائع 
الهتمام  بداأ  الأمر  هذا  ومن  �شقطاتها،  وبررت  امل�شروعية 
القيم  من  وغريها  واحلــريــة...  وامل�شاواة  العدل  بقيم  يقل 
العليا بني جميع فئات املجتمع، فظهرت مبا ميكن ت�شميتها 
ــر الـــفـــراغ يف الــوعــي الإ�ـــشـــالمـــي«، كــمــا اأن مــن اأهــم  ـــ«دوائـ بـ
التنظري  بــني  �شا�شع  فــرق  وجــود  ال�شيا�شي  الــتــاأزم  جتليات 

يـــكـــون اخلــلــيــفــة من  اأن  كـــا�ـــشـــرتاط  ــام  ــكــ ــواقــــع يف الأحــ والــ
احلكم  يف  كــان  الــزمــان  من  تقدم  فيما  والــواقــع  القر�شيني، 
الن�س  مع  العقل  تعامل  يف  اأما  والبويهني.  ال�شالجقة  من 
والواقع لإنتاج هذه اخلطابات اأو الأحكام، فاإن »الن�س ف�شاء 
دليل وا�شع يت�شع اإىل اإمكانات تاأويلية متعددة«؛ لذلك هو 
لي�س جُمًبا للخ�شوع لأمناط اجتماعية اأو �شيا�شية اأنتجها 
تلك  والواقع يف  بالن�س  العقل  اآخر من خالل عالقة  واقع 
ال�شيا�شي؛  العقل  منهجية  تخبُّط  لنا  يظهر  وهنا  الفرتة، 
يف  الفقهاء  تقليدية  من  بتاأييد  احلكام  بط�س  جرى  بحيث 
ال�شتعمال العقلي يف التعامل مع الأحكام بحجة ل اجتهاد 

مع وجود الن�س.
لــلــوقــائــع  الــكــاتــب-  -بـــــراأي  الأ�ــشــا�ــشــيــني  كــني  املــحــرِّ اإنَّ   ...
والتطلع  ال�شلطة  على  الــتــنــازع  ُهــمــا  الإ�ــشــالمــي  والــتــاريــخ 
اأ�ــشــل  اأربـــعـــة خــلــفــاء را�ــشــديــن مـــن  اأن  ــرى  اإذ نـ لــلــخــالفــة؛ 
يــدل  ممــا  م�شلمني؛  لــهــم  مــعــار�ــشــني  بــاأيــدي  ُقــِتــلــوا  خم�شة 
على اأن نور النبوة كان يخفت يف نفو�س الكثريين منذ وفاة 
حتولت  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شة  اأن  اأي�شا  الكاتب  ويــرى  النبي، 
الأفقي  بدل  »التوريثي«  العمودي  النظام  على  اعتمادها  يف 
»الختيار احلر« با�شتعمال التهديد والت�شلط؛ اإذ يظهر اأول 
حني  �شعبة  بــن  املــغــرية  فعل  ويف  التحكيم  ق�شية  يف  الأمـــر 
املوؤمنني،  اأمري  هذا  فقال:  معاوية؛  اإىل  فاأ�شار  قام خطيبا، 
ثم  فهذا،  مــات  فــاإن  قائال:  يزيد  ابــن معاوية  اإىل  اأ�ــشــار  ثم 
فــهــذا. وقــد كان  اأبــى  قــائــال: ومــن  واأ�ــشــهــره،  ب�شيفه  اأم�شك 
الــدنــيــويــة واملــ�ــشــالــح  الــقــيــم  الــ�ــشــبــق يف تغليب  اأمــيــة  لــبــنــي 
ال�شرعية  وال�شيا�شية  الدينية  القيم  على  الآنية  ال�شيا�شية 
العرب  غــري  مــن  امل�شلمني  جعل  ممــا  لــلــعــروبــة؛  وتع�شبهم 
يعرف  ما  ظهر  ثم  ثانية،  درجة  من  اأنا�س  باأنهم  ي�شعورون 
فيه:  ويطعن  العربي،  املا�شي  يهاجم  تيار  وهو  بال�شعوبية 

فكرا، وثقافة، وح�شارة.
اإنَّ ال�شتبداد والبط�س ال�شيا�شي اإذا ا�شتند اإىل الدين ُينِتج 
الب�شرية، وما كان  العنف والقهر يف املجتمعات  اأ�شواأ مناذج 
يف  والجــتــمــاعــيــة  ال�شيا�شية  الــثــورات  مــن  الكثري  ح�شول 
هناك  اأن  على  دللــة  اإل  الإ�شالمية  للدولة  املبكرة  العهود 
اخــتــالل يف الـــتـــوازن الــ�ــشــيــا�ــشــي والجــتــمــاعــي والــقــ�ــشــائــي 

الــثــورات عبارة عن تطور  يف هــذه الــدولــة، وقــد كانت هــذه 
وب�شبب  ــاه،  اأخــ امل�شلم  فيها  يــ�ــشــارع  حلبة  اإىل  الخــتــالف 
الدولة  هذه  يف  الدينية  القيم  على  الدنيوية  القيم  اإعــالء 
املــوايل  بني  �شراعات  وظهرت  الجتماعية،  البنى  تفككت 
والــعــرب، وقــد اتــخــذت هــذه الــ�ــشــراعــات اأ�ــشــكــال خمتلفة؛ 
ف�شكٌل ظهر كحرٍب ثقافية وقيمية كاأدب ب�شار بن برد واأبي 
فيه  �شعف  زمن  يف  والت�شفي  بالبط�س  جتلى  و�شكل  نوا�س، 

اخللفاء.
ويـــرى الــكــاتــب اأن كــتــب الــتــاريــخ كــانــت تــذكــر اأن الأ�ــشــا�ــس 
املــتــني ودينه  املــلــوك هــو حبل اهلل  ــوؤلء  هـ بــه  الـــذي مت�شك 
واملفاهيم  ال�شيا�شية  القيم  بني  اخللط  متعمدين  القومي، 
الأخــذ  اإىل  ال�شيا�شي  للفعل  ت�شورهم  وا�شتند  الــديــنــيــة، 
اجلهاز  وقد عمد  وطاأته وجبت طاعته،  ا�شتدت  بفكرة من 
والفقهاء  الــولة  يف  املتمثل  الدولة  لهذه  والعلمي  الإداري 
�شالحهم،  يف  �شالحه  فاأ�شحى  الدين،  على  الهيمنة  على 
لــيــقــومــوا بــتــوظــيــف الــديــن بــاعــتــبــاره مــ�ــشــدرا اإلــهــيــا غري 
خلدمة  ال�شيا�شة  وبــني  بينه  الفرق  ومتييع  للجدل،  قابل 
يف  ليبث  جــاء  الدين  اأن  متنا�شني  ال�شلطة،  لأجــل  ال�شراع 
احلقائق  عــلــى  ويــعــرفــهــم  العليا  الإنــ�ــشــانــيــة  الــقــيــم  الــنــا�ــس 
حتدث  اأحــداث  على  قائمة  هي  ال�شيا�شة  بينما  الإميــانــيــة، 
املعريف  اخللل  اأن  احلــجــالوي  ويــرى  معينة،  ظــروف  حتــت 
كان يف تعرث العقل ال�شيا�شي؛ حيث ركز على ُبعد واحد يف 
يف  معرفيًّا  فراًغا  اأَْوَجـــد  مما  اجلــوانــب؛  املت�شعبة  الق�شايا 
املثقف  يتحمله  الفراغ  هذا  ملء  اأن  ويرى  الق�شايا،  اأغلب 
واأعماله  الجتماعي  الو�شط  يف  تداخله  خالل  من  العربي 
التوازن  فهم  اأن  واأرى  الب�شرية،  التنمية  على  فيه  القائمة 
الإن�شانية  الق�شايا  مــع  والتعامل  والديني  الدنيوي  بــني 
الــواقــع هو  الــعــقــل ومــا تقت�شيه ظـــروف  اإعــمــال  بــوا�ــشــطــة 
الإ�شالم  ُيقال  كما  اإذ  الأزمــة؛  املف�شل يف اخلــروج من هذه 
يتحدث  كــونــه  املثقف؛  قبل  الفقيه  دور  وهــذا  وديـــن،  دنــيــا 
املجتمعات  يف  املجادلة  من  الكثري  ميلك  ل  علوي  مب�شدر 
العقل اجلمعي  القدمية يف  الآراء  تراكم  ب�شبب  الإ�شالمية 

الإ�شالمي، مقارنة ب�شورة املثقف يف هذه املجتمعات.

قي�س اجله�ضمي

والأخوة  املحبة  روح  وبث  العليا،  للقيم  الإ�شالم  رعاية  مقدار  عن  للتعبري  »التفاهم«-  مبجلة  -واملن�شور  املرتخي«  والوعي  العتماد  »حركة  مقالته  يف  احلجالوي  ناجي  الكاتب  ينطلُق 
والتعاون بني امل�شلمني، ونبذ الكراهية والع�شبية والت�شلط وال�شتبداد، ُم�شتندا اإىل القراءة التاريخية للوعي ال�شيا�شي الإ�شالمي من خالل الأحداث من بعد عهد النبوة، وكيف كانت 
اإذ  فيها؛  والتحكم  ال�شلطة  اأدوات  امتالك  �شعيها لأجل  الأطــراف يف  والبحث يف حمور هذه  القوتني،  ال�شراع بني هاتني  بالدنيوي، وعن حالة  �س  املقدَّ اأو عالقة  بالدولة  الدين  عالقة 
يُن�س �شراحًة على نظام احلكم يف طبيعته  القراآن مل  اأن  الإ�شارية؛ مبعنى  لغته  القراآين وطبيعة  الن�س  املجال هي عمومية  الفكرية يف هذا  لل�شراعات  �شة  املوؤ�شِّ النواة  اأنَّ  الكاتب  يرى 
وامل�شاواة..  العدالة  ُعليا؛ مثل:  اإن�شانية  الذي ي�شرتط قيما  الديني  الفهم  اأ�ش�س من  للنا�س جمال مفتوح يف اختيار منط احلكم ح�شب ما يرونه بعقلهم على  النموذجية، وذلك ليكون 

واملثال على ذلك: نظام اخلالفة؛ فلم يرد يف كتاب ول �ُشنَّة، واإمنا هو نظام ارت�شاه ال�شحابة بح�شب اإعمال عقولهم.

qabuazan@gmail.com
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الــقــراآن،  تفا�شري  بع�س  اإىل  يــعــود  عندما  املــرء  ُيــفــجــاأ  قــد 
ويطلع على ما ورد من معاٍن تخ�س خالفة الإن�شان على 
يف  جاعل  ))اإين  تــعــاىل:  قوله  ر  ف�شَّ مــن  فمنهم  الأر�ـــس، 
قرًنا  ا،  بع�شً بع�شهم  يخلف  قــوًمــا  اأي؛  خليفة((  الأر�ـــس 
الآيــة  على  ذلــك  جــيــل، معتمًدا يف  بعد  وجــيــاًل  قــرن،  بعد 
الكرمية ))وهو الذي جعلكم خالئف الأر�س(( فهو مل ير 
اأما  الزمني.  والتحقيب  التعاقب  قانون  �شوى  العبارة  يف 
القا�شي،  دور  يف  الأمر  اختزال  اإىل  فذهب  الآخر  البع�س 
فيما  النا�س  بــني  يف�شل  الــذي  هــو  اخلليفة  اأنَّ  راأى  حــني 

يقع بينهم من املظامل، ويرد عنهم املحارم واملاآثم.
اأوًل دلــيــل عــلــى ثقة  اأ�ــشــمــل فــهــي  اأمـــا اخلــالفــة مبــفــهــوم 
كائنا  منه  ليجعل  العدم  من  اأخرجه  خملوقه،  يف  اخلالق 
والروحية  النف�شية  وبنيته  وذكــائــه،  قدرته  يف  ا�شتثنائيا 
اإىل قوة، عندما  الإن�شان  والعقلية، ولقد حول اهلل �شعف 
ُمقدرات  يف  والتحكم  الدنيا  �شوؤون  لتويل  وفو�شه  اأكرمه 
اأي  ت�شتطيع  ل  �ــشــبــحــانــه،  مــنــه  بتكليف  وذلـــك  الأر�ـــــس، 
حجم  كــان  مهما  املهمة،  بــهــذه  القيام  عــن  متنعه  اأن  قــوة 
م�شتقبال،  �شريتكبها  التي  تلك  اأو  ارتكبها،  التي  الأخطاء 
ولقد حاولت املالئكة فعل ذلك، رغم اأنَّها جبلت على عدم 

العرتا�س على اإرادة اهلل؛ لكنها مل ُتفلح.
لقد ا�شتغربت املالئكة اأن يكون خليفة اهلل خملوقا مزدوج 
قادر  هو  مثلما  ال�شر  فعل  على  بالقدرة  يتمتع  الطبيعة، 
عــلــى فــعــل اخلـــري، مل يــخــرت اهلل كــائــنــا نــورانــيــا مــفــطــورا 
عــلــى عــبــادة اخلــالــق دون تـــردد اأو تــفــكــري ُمــ�ــشــبــق، ولــهــذا 
تاأويل يزيل هذا  اأن يبحثوا عن  املف�شرون، وحاولوا  احتار 
ال�شتغراب عن �شلوك املالئكة، وبقيت هذه التاأويالت دون 
عبت  ولقد  املالئكة،  ملوقف  العميقة  املعاين  يف  الغو�س 
الكامنة  والتدمري  العنف  طاقة  من  خوفها  عن  املالئكة 
يف طبيعة الإن�شان قوًل وم�شاعر وقدرة، وعّدت ذلك دلياًل 
اأن  يجب  التي  اخلالفة  مبهمة  للقيام  املخلوق  اأهلية  على 
تكون - ح�شب اعتقادها - قائمة على ر�شالة احلب واخلري 

فقط.
الختيار  يف  حرية  معها  كانت  اإذا  اإل  تتحقق  ل  اخلالفة 
والــــقــــرار والـــتـــوجـــيـــه، وهــنــد�ــشــة بـــنـــاء احلـــيـــاة الــفــرديــة 
والتخطيط  الإرادة  حرية  له  لي�شت  فالذي  واجلماعية، 

مــكــلــفــاً. �شحيح هو  كــائــنــاً  يــكــون  اأن  مُيــكــن  والــتــنــفــيــذ، ل 
و�شع  الذي  الرباين  املنهج  واتباع  خالقه،  بطاعة  مطالٌب 
القبول بذلك  بــني  ُمــنــح حــريــة الخــتــيــار  اأيــ�ــشــاً  لــه؛ لكنه 

طوعاً، ورف�شِه باإرادته.
على  املفطور  لأنَّ  الأفعال؛  عن  م�شوؤولة  اخلالفة  اأنَّ  كما 
مثله  به،  يقوم  ما  تبعات  يتحمل  لن  عليه  واملجب  الفعل 
يف ذلك مثل الآلة التي تنجز ما تريد م�شغلها، تعمل دون 
اأن تعي بذلك، يف حني اأن الإن�شان كائن خُمري يف اأفعاله، 
بحكم  النا�س  واأمــام  اهلل  اأمــام  عنها  م�شوؤول  فهو  ثم  ومــن 
خا�شع  جمــتــمــع  �ــشــمــن  يعي�س  بــطــبــعــه،  اجــتــمــاعــيــاً  كــونــه 
�شلوك  وتقيد  حركته،  ت�شبط  وت�شريعية  قيمية  ملنظومة 

اأفراده.
ا جمال مفتوح للت�شبه بالإله الأعظم، ويتم  واخلالفة اأي�شً
العبادة  عب  اهلل  من  التقرب  عند  �شواء  حالتني،  يف  ذلك 
بــالإثــم يف حلظة  الــغــرور والعــتــزاز  اأو عند  وفعل اخلــري، 
اأ�شبح  قد  اأّنه  امل�شتبد  واعتقاد  بالقيادة،  والنفراد  القوة، 
رًبا بني قومه، يريهم ما يراه، ول يحق لهم خمالفة راأيه 
اأو اخلروج عنه، وطاعته يف كل ما ياأمرهم به، دون نقا�س 

اأو جدال، وخري مثال على ذلك الطاغية فرعون.
الأر�س  يف  الإن�شان  خالفة  اأن  ال�شياق  هذا  من  اخلال�شة 
تتجاوز الكثري من املعاين املجردة التي وردت بالكثري من 
التفا�شري، والتي اأفرغت امل�شطلح من م�شامينه العميقة، 
الــ�ــشــحــنــة اخلـــالقـــة الــتــي ولـــدهـــا ذلـــك امل�شهد  واأفـــقـــدتـــه 
املــخــلــوق مــن حــمــاأ م�شنون  هــذا  ارتــقــى يف  الـــذي  العظيم، 
ذلــك  يف  مبــا  املــخــلــوقــات،  بقية  يــتــقــدم  جعلته  مــرتــبــة  اإىل 
الإن�شان دللت هذا  الرحمن. وعندها ي�شتح�شر  مالئكة 
ب�شكل  ولــدوره  لذاته  نظرته  تتغري  اأن  فاملنتظر  التكرمي، 
جوهري؛ اإنه لي�س جمرد رقم عابر يف هذا الكون الف�شيح، 
ومل  الفال�شفة،  بع�س  ادعــى  كما  ناطقاً  حيواناً  يكن  ومل 
مهمته  اإمنــا  وُي�شيطر،  وينهب  ويتنا�شل  ياأكل  لكي  يخلق 
لي�س  الندثار،  واأن يحميها من عوامل  الأر�ــس،  يعمر  اأن 
فــقــط بــهــدف �ــشــمــان بــقــاء الــ�ــشــاللــة، واإمنــــا لــكــي يحمي 
الطبيعة  يف  والتكامل  التنوع  قيم  وير�شخ  الكون،  توازنات 

الإن�شانية. واحلياة 
تعد فكرة خالفة الإن�شان هلل يف الأر�س من كبى الأفكار 

لي�س  العظيمة،  التغيريات  اإحــداث  على  والقادرة  امللهمة، 
فقط لواقع امل�شلمني يف مكان ما، ولكنها فر�شة مفتوحة 
لكل من ُيريد اأن يحد من تدهور احلياة الإن�شانية، ويعيد 
لــهــا الــــدفء واحلـــب والــقــوة الــنــابــعــة مــن الــــذات املمتلئة 

بالقيم اخلالدة.
يــ�ــشــع حــدا  اأن  ــاأنــه  �ــش ربـــط اخلـــالفـــة والــتــعــمــري مـــن  اإنَّ 
لــ�ــشــيــا�ــشــات الــهــيــمــنــة، الــتــي مــيــزت املــ�ــشــرية الــغــربــيــة منذ 
الغربي  املفهوم  يف  فال�شتعمار  الأقـــل،  على  قــرون  اأربــعــة 
اأجل  من  واأوطــانــهــم  الآخــريــن  اأرا�ــشــي  على  ال�شيطرة  هو 
ــة املــهــيــمــنــة، يف حــني اأن  النـــفـــراد بــرثواتــهــا لــ�ــشــالــح الأمــ
التنا�شل  م�شاألة  تتجاوز  حمــدودة،  ل  عملية  هو  التعمري 
ي�شعب  كــثــرية  اأبـــعـــادا  لتغطي  الــبــ�ــشــري،  اجلــنــ�ــس  لإبــقــاء 
ح�شرها يف فعل واحد، يقول القراآن الكرمي ))هو اأن�شاأكم 
ــس وا�ــشــتــعــمــركــم فــيــهــا(( فــبــعــد خــلــقــهــا بجميع  ــ مــن الأر�ـ
تفوي�شه  -نتيجة  الإن�شان  من  طلب  واأ�ــشــرارهــا،  ثرواتها 
والت�شرف يف كل ما فوقها  يتوىل تعمريها  اأن  للخالفة- 
جتعله  الــتــي  الــ�ــشــالحــيــات  جميع  مــن  مكنه  اأي  وحتــتــهــا. 
الت�شخري  كلمة  عنه  عــبت  ما  وهــو  قــرار،  و�شاحب  �شيدا 
املواقع ك�شرط  الكرمي يف كثري من  القراآن  التي وردت يف 

من �شروط حتويل اخلالفة اإىل تنفيذ واإجناز.
اإل  الأر�ـــس  تعمري  من  يتمكن  لن  اخلليفة  الإن�شان  لكن 
القوانني  واكت�شف  ا�شتثماره،  واأح�شن  العقل  ا�شتعمل  اإذا 
املــنــظــمــة لــلــطــبــيــعــة ومل يــ�ــشــطــدم بــهــا، ثـــم احــــرتم تلك 
ال�شارمة؛  ولقواعدها  الداخلي  ملنطقها  وخ�شع  القوانني 
نف�شه  ي�شع  ذلـــك-  على  قـــادر  -وهـــو  لها  مبخالفته  لأنـــه 
والأر�ــــس يف خمــاطــر قــد تـــوؤدي اإىل النــتــحــار اجلــمــاعــي، 
))ول  لوجوده:  احلامية  بالقاعدة  القراآن  يذكره  ولهذا 
ل  هنا  والإ�ــشــالح  اإ�ــشــالحــهــا((.  بعد  الأر�ـــس  يف  تف�شدوا 
اإ�شارة  هو  واإمنــا  التعمري،  يف  الإن�شان  دور  تعوي�س  يعني 
اإىل القوانني الناظمة للحياة والطبيعة واملجتمع، وبذلك 
حتى  الرمزية  دللتــه  يف  مطلقاً  تفوي�شاً  اخلالفة  تكون 
الوجود؛  تاأثيث  على  وقدراته  ذاته  يف  الفرد  الإن�شان  يثق 
الوجود  واأحكام  الطبيعة  بقوانني  مقيد  احلقيقة  يف  لكنه 

الإن�شاين.

من بني عنا�شر القوة يف الن�س القراآين، اأنَّه اأعاد �شياغة فل�شفة احلياة بطريقة ربط فيها الإن�شان بخالقه بطريقة مزدوجة، فمن جهة جعله م�شدودا اإىل ال�شر الإلهي يف انتظار اللحظة 
ال�شرمدية، التي جتعل من هذا الكائن ال�شعيف قريباً من القوة املطلقة، وغري حمدودة يف املكان اأو الزمان، لكنه يف املُقابل ُيعيد القراآن الكائن الب�شري اإىل قلب ال�شراع، ويجعل منه 

اإن�شاناً مكلفاً بخالفة اهلل على الأر�س، وهذا ما ناق�شه الباحث �شالح الدين اجلور�شي يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان »ق�شية التكليف بني امل�شوؤولية ودعوى احلق«.
واأ�شاف الكاتب اأنَّ م�شطلح اخلالفة له اأبعاد كثرية ومعاٍن ُمتعددة، ومن يقت�شر على ظاهر الكلمة قد ينتهي به املطاف اإىل اإ�شقاط ال�شكل على املعنى، وتغليب ظاهر اللفظ على جوهره، 

فيخرجه عن �شياقه، وقد يفرغه من حمتوياته، اأو ينحرف به يف اجتاه يختلط فيه احلق بالباطل، اأو يقلل من اأهميته، ويقوم بت�شطيح م�شمونه.

زينب الكلبانية

zainbalkalbany1212@gmail.com 
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ابن خلدون.. أنموذج تفسير التاريخ اإلسالمي

بين الموضوعية والذاتية

خـــتـــه  فــالــتــاريــُخ يف الــلــغــة: الـــوقـــت، وُيـــدعـــى بــلــهــجــة قــيــ�ــس اأرَّ
اأنه  على  املوؤرخني  غالبية  اتفق  فقد  ا�شطالحا:  اأما  تاأريخا، 
والنظر  وحركتهم،  النا�س  لأخبار  وا�شتق�شاء  ودرا�شة  »بحث 
يف  الإن�شانية  احلياة  فهو  مو�شوعه،  اأمــا  املا�شية.  حياتهم  يف 
اليوم ويف  اإىل  اخللق  بدء  منذ  الأر�ــس  على  الزمني  امتدادها 
احلــيــاة من  هــذه  يحكم  ومــا  والــالمــنــظــور،  املــنــظــور  امل�شتقبل 

واأ�شباب«. عوامل 
�شها يف: هل املوؤرخ  ة ت�شاوؤلت �شريحة ُيلخِّ ويطرح الباحث ِعدَّ
يوؤرخ التاريخ لل�شخ�شيات اأم للح�شارات؟ والتي من �شاأنها اأن 
الواقعة  عن  تامة  وم�شداقية  مبو�شوعية  الإجابة  لنا  تو�شح 
التاريخية؛ نظرا لأنها قد تكون تزييفا لأهواء ذاتية وم�شالح 
�شخ�شية. ومييل الباحث فيمن يوؤرخ التاريخ للح�شارات بدل 
من الأفراد، معلال ذلك باأنه اأجدى واأنفع من املنظور الديني 
بــالــ�ــشــيــا�ــشــة حــ�ــشــب تقدير  يــتــاأثــر  واحلـــ�ـــشـــاري؛ فــالــتــاريــخ ل 
املوؤرخني، ول تعد اأهم مظهر من مظاهر احل�شارة، واإمنا قد 

يتقدمها الدين والعلم بكل جوانبه.
بدرا�شة  يــقــوم  الـــذي  الــبــاحــث احلقيقي  على  اأنـــه  طــه  ــد  وُيــوؤكِّ
اأن يدر�شها  الإ�ــشــكــالــيــة احلــ�ــشــاريــة،  اآفــــاق ومــالمــح  وحتــلــيــل 
يف  �شيما  ل  م�شبق،  حكم  اأي  مــن  جمـــردة  مو�شوعية  درا�ــشــة 
ت�شكل  وعليه،  املعريف.  بالنفجار  يتميَّز  الذي  الراهن  ع�شرنا 
حيث  الكبى؛  الفكرية  الق�شايا  اأبرز  املوؤرخني  تاريخ  ق�شية 
والــتــزيــيــف  الــذاتــيــة  الأهـــــواء  مــن  ينقيها  اأن  لــلــبــاحــث  ميــكــن 
ل  اأنــه  اإىل  الباحث  وي�شري  ن�شبي.  ب�شيء  ولــو  لــهــا،  احلا�شل 
توجد اأية حقيقة مطلقة اإل حقيقة الذات الإلهية، وما ارتبط 
البقاء  اأراد اهلل لها  التي  ال�شماوية  الر�شل والر�شالت  بها من 
الإ�شالمي.  الدين  ذلك  وال�شتمرارية احل�شارية، وميثلها يف 
�شبغة  اهلل  من  اأح�شن  ومــن  اهلل  بغة  »�شِ تعاىل:  اهلل  قــال  كما 

ونحن له عابدون« )البقرة:138(.
فال�شياق التف�شريي للروؤية التاريخية ينبغي اأن يكون ب�شورة 
التاريخ  عملية  املــوؤرخ  م  ُيق�شِّ التزييف.  من  وجمــردة  وا�شحة 
كتابة  الأول:  امل�شتوى  م�شتويات؛  ثالثة  اإىل  منهجيته  ح�شب 
وتف�شري التاريخ بطريقة ت�شل�شلية؛ حيث يتبنى �شحة التاريخ 
عامِل  اإن  القول  واحل�شور. وميكن  الغياب  حيثيات حمددة يف 
الأفعال،  وتاريخ  الأفكار  تاريخ  بني  التمييز  ي�شتطيع  التاريخ 
لة للحدث  حيث يلجاأ للواقعة املحددة املرتبطة بالعوامل امل�شكِّ
التاريخي، معتمدا على ال�شتنطاق وال�شتجواب يف بناء تاريخ 
فتاأريخ  الثاين:  امل�شتوى  اأما  املــوؤرخ.  اأرخــه  ما  مع  للفعل  مواز 
تراث  تاريخ  وميثل  مت�شل�شل،  ب�شكل  التاريخي  للحدث  املوؤرخ 

بناًء  كــونــه  املـــوؤرخـــون؛  قــدمــه  ملــا  املنا�شب  ــوذج  الأمنــ امل�شلمني 
امل�شتوى  التاريخية حتى يومنا هذا. وميثل  للوقائع  متكامال 
فل�شفة  ح�شب  التاريخية  الــوقــائــع  تف�شري  حمــاولــة  الــثــالــث: 
ووقائعه  لأحــداثــه  وفــقــا  الــتــاريــخ  بتعليل  تعنى  الــتــي  الــتــاريــخ 
املج�شدة يف اأفعاله ل اأفكاره التاريخية؛ بهدف مواجهة الفكر 

اأزمات التاريخ ومنعرجاته الكبى. بالفعل لتعليل فل�شفة 
من  الــتــاريــخ  علم  اأنَّ  اإىل  التاريخية  الأدبــيــات  ُت�شري  وعــلــيــه، 
ــال؛ هـــم: املـــــوؤرخ الــــذي يــقــوم بــر�ــشــد  ــ اخــتــ�ــشــا�ــس ثــالثــة رجـ
الأحــــــداث وفــقــا لــ�ــشــيــاقــهــا الــزمــنــي دون الــتــدخــل فــيــهــا، اأي 
ير�شدها كما حدثت. وعامِل التاريِخ الذي يقوم بتقدمي روؤية 
احلــا�ــشــرة،  اأو  املا�شية  التاريخية  الــوقــائــع  لنا  تبلور  علمية 
الوقائع،  لتلك  املكونة  اخلفية  الأ�شباب  اإيــجــاد  فيها  حمــاول 
التاريخ  مالمح  حــول  امل�شتقبلية  العلمية  لت�شوراته  اإ�شافة 
الذي  التاريخ  وفيل�شوف  العلمية.  للمعطيات  وفقا  الب�شري 
تبحث يف  فل�شفته  لأن  نــظــرا  الــتــاريــخ؛  يف  ــروح  الـ بــث  يــحــاول 
اأ�شباب  وتبهن  التاريخية  للوقائع  والبعيدة  القريبة  العلل 

وقوعها.
مرور  مع  بــالأحــداث  ِعلما  اأكــرث  اأ�شبح  التاريخ  ر  ُمف�شِّ اإنَّ   ...
الـــزمـــن؛ فـــيـــزداد الــر�ــشــيــد املــعــريف واحلــ�ــشــاري لــديــه؛ حيث 
من  املــو�ــشــوعــيــة  فت�شبح  واملــعــرفــيــة،  الثقافية  ببيئته  يــتــاأثــر 
اأخالقيات الباحث والعامل التاريخي رغم �شعوبة الف�شل بني 
معاجلة  ي�شتطيع  فاإنه  وعليه،  واحــد.  اآن  يف  واملو�شوع  الــذات 
يف�شر  اأ�شبح  اإنــه  حيث  وحتليلية؛  تف�شريية  بطريقة  احلــدث 
واإمنــا  اجلــغــرافــيــة  بقعته  عــلــى  مقت�شرة  غــري  كــبــرية  اأحــداثــا 
فلم  التاريخ؛  مف�شري  تنوع  اإىل  الباحث  واأ�ــشــار  ذلــك.  تعدت 
خمتلفة؛  علمية  اخت�شا�شات  �شمل  واإمنــا  املــوؤرخ  على  يقت�شر 
هذا  ن  كــوَّ وقــد  والفل�شفة.  الطبيعة،  وعلم  اجلغرافيا،  منها: 
تــنــوعــت بني  الــتــاريــخ والــتــي  ُتــعــنــى بتف�شري  الــتــنــوع مــذاهــب 
التف�شري  الو�شعية:  التفا�شري  اأبرز  ومن  والدينية،  الو�شعية 
والتف�شري  مــاركــ�ــس،  لــكــارل  املـــادي  والتف�شري  لهيجل،  املــثــايل 
لأرنولد  احل�شاري  والتف�شري  �شبنجلر،  لأوزفلد  البيولوجي 
التف�شري  فهو  التاريخية  الدينية  التفا�شري  اأبرز  اأما  توينبي. 

الإ�شالمي. 
وقد اختار الباحث التف�شري الديني كنموذج تطبيقي لتف�شري 
معتمدا  لــلــتــاريــخ،  الإ�ــشــالمــي  التف�شري  يف  متمثال  الــتــاريــخ؛ 
والإن�شان.  واحلــيــاة  للكون  الإ�شالمي  الت�شور  مقومات  على 
يف  والثقافة  العلم  بتاريخ  التاريخي  التف�شري  تطور  ارتــبــط 
واقت�شادية  �ش�شيو-تاريخية  نتائج  ميثالن  اللذين  الإ�ــشــالم 

ُبعد  ذا  كونه  التاريخ؛  الكرمي  القراآن  د  ج�شَّ وعليه،  و�شيا�شة. 
الإن�شان  بالكون، ودور  روحي واأخالقي مبني على عالقة اهلل 
والآيــات  ال�شور  من  العديد  وتاأتي  اأر�شه.  يف  اهلل  خليفة  كونه 
الــتــي قــد مت  الــتــاريــخــي لبع�س الأمم  الـــدور  تــبز  الــقــراآنــيــة 
عر�شها كق�ش�س قراآنية اأو عر�س مبا�شر؛ اأي اأنَّ هنالك بع�س 
التاريخ. قال  التي ت�شكل حركة  التاريخية  الأحداث والوقائع 
مــا كان  الألــبــاب  كــان يف ق�ش�شهم عــبة لأويل  »لــقــد  تــعــاىل: 
كل  وتف�شيل  يــديــه  بــني  الــذي  ت�شديق  ولــكــن  يــفــرتى  حديثا 
�شيء وهدى ورحمة لقوم يوؤمنون« )يو�شف:111(. وهنا تظهر 
وهــذا  لــلــقــراآن،  الــقــراآين  التف�شري  يف  احلــ�ــشــاريــة  املو�شوعية 
باأبعادها  التاريخ  بوقائع  املحيطة  الإلهية  الــروؤيــة  متثله  مــا 
الزمنية الثالثة: املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل، اإ�شافة اإىل ُبعد 
التاريخية  الواقعة  اأن  رابع ميثل احلكمة والذكاء؛ لهذا جند 
عك�س  عــلــى  والــكــوين  الــبــ�ــشــري  لــلــتــاريــخ  الطبيعي  مكانها  يف 
ما  املا�شي  من  تقتب�س  الب�شر-  نع  �شُ -مــن  الو�شعية  الــروؤيــة 

ينا�شب تدعيم وجهتها.
الــتــاريــخــي  للتف�شري  فــكــري  ــوذج  ــ اأمنـ اأبــــرز  الــبــاحــث  ويــعــتــب 
يــعــد فيل�شوف  املــو�ــشــوعــيــة والـــذاتـــيـــة، كــمــا  بــني  الإ�ــشــالمــي 
ُمعطياته  وت�شكل  خــلــدون،  ابــن  الأول  الإ�شالمية  احلــ�ــشــارة 
الإنــ�ــشــانــيــة،  الــعــلــوم  مــن  لــلــعــديــد  ــا  فــكــريًّ تاأ�شي�شا  الفل�شفية 
ارتبطْت  حيث  والــتــاريــخ؛  والفل�شفة  الجــتــمــاع  علم  ومنها: 
للت�شور  وفــقــا  حــ�ــشــاريــا  تف�شريا  الــتــاريــخ  بتف�شري  جميعها 
ــشـــالمـــي لــلــكــون واحلـــيـــاة والإنـــ�ـــشـــان. وحــمــلــْت املــقــدمــة  الإ�ـ
الذي  الب�شري«  الُعمران  »علم  ُيدعى  فريًدا  علًما  اخللدونية 
وقد  الجتماعية،  الظواهر  ودرا�شة  الأخبار  بتمحي�س  ُيعنى 
اأم  الجتماع،  علم  هو  هل  بتمييزه:  والدرا�شني  العلماء  حرّي 
كما  �شيا�شية؟  فل�شفة  اأم  املنهج،  يف  علم  اأم  الــتــاريــخ،  فل�شفة 
و�شفه الكاتب باأنه اأول فيل�شوف للتاريخ واحل�شارة يف الفكر 

الإن�شاين.
اإل  هــو  مــا  الــتــاريــخ  »اإنَّ  الــعــبــارة:  هــذه  مــن  ن  نتيقَّ اأْن  علينا 
نعي�س  مثلما  اأحــيــاء،  كــانــوا  فــمــوتــى  نــحــيــاهــا؛  الــتــي  اللحظة 
نحن اليوم، نحن الذين �شنموت غدا لن�شبح مثلهم يف ذكرى 
العلمية  درا�شاتنا  يف  ننتحيها  التي  القدوة  وجنعل  التاريخ«. 
م�شداقية  بــكــل  الــتــاريــخــيــة  احلــقــيــقــة  يج�شد  الـــذي  الـــقـــراآن 
العلمية  البحوث  جميع  اإن  نقول  اأن  وميكننا  ومو�شوعية. 
اأن  وعلينا  تف�شرياتها،  يف  واحليادية  املو�شوعية  منا  تتطلب 

نبتعد عن الذاتية والأحكام امل�شبقة يف درا�شاتنا العلمية.

هنية ال�ضبحية

ا ُمنفردا يدلُّ على دينامية الإبداع الإن�شاين يف كلِّ زمان ومكان.  تتجلَّى الأهمية التاريخية لتاريخ حياة الإن�شان منذ الوجود الإن�شاين كخليفة على هذه الأر�س؛ باعتباِرها ن�شًقا ح�شاريًّ
اأم احل�شارات؟ والتاريخ بني املو�شوعية  نْت الدرا�شة حمورْين رئي�شينْي؛ هما: املحور التنظريي الذي ا�شتمل على تعريف التاريخ لغًة وا�شطالحا، وهل مُيثل التاريخ ال�شخ�شيات  ت�شمَّ
ده �شخ�شية العالمة الفيل�شوف ابن خلدون.. هذا ما ناق�شه باحث  اأما املحور التطبيقي، فقد احتوى على مالمح التف�شري الإ�شالمي للتاريخ ومنوذج فكري جت�شِّ والذاتية وتف�شرياته. 

احل�شارة الإ�شالمية حممد م�شطفى طه، الذي �شلط ال�شوء عليه يف مقاله -املن�شور مبجلة »التفاهم«- »تف�شري التاريخ الإ�شالمي بني املو�شوعية والذاتية«.

heenosaid@gmail.com
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ز االستشراق.. بين الموضوعية والتحيُّ

عبدامللك  اأنور  ُيقرُّ  اأزمة«،  يف  »ال�شت�شراق  مقاله  ويف 
بــاإ�ــشــهــام ال�ــشــتــ�ــشــراق يف جــمــع وتــوثــيــق املــخــطــوطــات 
العربية ويف دوره يف تاأ�شي�س منهج للبحث، اأ�شفر عن 
ال�شرقية  للمكتبة  اأ�شافت  مهمة  واأعــمــال  مــوؤمتــرات 
ينوه  باملقابل  لكنه  �شواء.  حــدٍّ  على  الغربية  واملكتبة 
اإىل اأن ال�شت�شراق تعر�س ب�شكل كبري للتحيز؛ حيث 
مال امل�شت�شرقون اإىل جعل »العربي« يف ال�شرق -على 
�شبيل املثال- مادة للدرا�شة، ُيقابلها الأوروبي بو�شفه 
باأن  عبدامللك  ويعتقد  بالعلو.  املت�شف  ال�شوي  املثال 
امل�شت�شرقني جتاهلوا -عن َعْمد- البحث ب�شكل اأعمق 
ني  مهمَّ ُعن�شرين  يــعــدان  اللذين  والــديــن،  اللغة  يف 
لأعمال  جتاهلهم  م�شتوى  نف�س  على  ثقافة،  اأي  يف 
العلماء الذي ينتمون لل�شرق تقليال من �شاأن نتاجهم 
ــى عــبــداملــلــك عــلــى تــو�ــشــيــات املــوؤمتــر  ــنـ الــعــقــلــي. واأثـ
نهج  تبني  اإىل  دعا  الذي  ال�شيوعي  للحزب  الع�شرين 
الأوروبية،  املركزية  على  »يق�شي  لال�شت�شراق  جديد 
يكونوا  األ  يف  واإفريقية  اآ�شيا  �شعوب  بحق  ويــعــرتف 
�شانعيه«.  هم  يكونوا  اأْن  بل  التاريخ،  يف  مو�شوعات 
ــره اأنــــور عــبــداملــلــك،  ــم اتــفــاقــي الـــتـــام مـــع مـــا ذكــ ورغــ
فعل  ما  فعل  امل�شت�شرق  كــون  يف  الكبرية  ثقته  اأن  اإل 
العربية  للثقافة  املهمة  املكونات  لبع�س  جتاهل  من 
كتبها  التي  الــدرا�ــشــات  لبع�س  وجتاهله  والآ�شيوية، 
كتاب ال�شرق ثقة ل ميكن املجازفة بها؛ لأنها ت�شتند 
ده حكم �شابق عن امل�شتعمر وهدفه  اإىل راأي ظني حدَّ
اأنَّها  عبدامللك  يعتقد  والتي  ال�شت�شراق،  درا�شات  من 
الكيان  ُتِعني  التي  ال�شتخباراتية  للمعلومات  جمع 

الأوروبي يف خططه لل�شيطرة على ال�شرق.
مقاله  يف  اأبــــدى  فــقــد  الــطــيــبــاوي،  عبداللطيف  ــا  ــ اأمَّ
الكثري  بالإجنليزية«  الناطقون  »امل�شت�شرقون  الأول 
للدين  امل�شت�شرقني  تناول  كيفية  جتــاه  الغ�شب  من 
بالدين  العرتاف  يريدون  اإنهم ل  الإ�شالمي؛ حيث 
الإ�ــشــالمــي كــديــن �شماوي تــنــزل عــن طــريــق الــوحــي، 
ــذا ما  بــالــر�ــشــول مــبــعــوثــا مـــن اهلل لــلــعــاملــني. وهــ ول 
امل�شيحية  اجلـــذور  عــن  -اأكــادميــيــا-  يبحثون  جعلهم 

نف�شه.  الدين  درا�شة  ا عن  ِعَو�شً واليهودية لالإ�شالم، 
القراآين  الن�س  لكون  امل�شت�شرقني  تقبل  عدم  اأن  كما 
اأخــرى  اإ�شكالية  ولــد  والــتــبــديــل  للتعديل  قــابــل  غــري 
ــا عــن ذلـــك، امــتــدت  حــ�ــشــب راأي الــطــيــبــاوي. وِعــَو�ــشً
القومية  �شد  الأوروبــيــني  حتيز  لت�شمل  الإ�شكاليات 
قدمه  الـــذي  الــتــحــرري  الــنــمــوذج  لرف�شها  الــعــربــيــة 
ــور اأخــرى  الــغــرب لــلــ�ــشــرق، ودعــمــهــم لإ�ــشــرائــيــل، واأمــ
ويف  لــذكــرهــا.  املــجــال  يتَّ�شع  ل  واقــتــ�ــشــاديــة  �شيا�شية 
الــنــاطــقــني  للم�شت�شرقني  ــان  ثـ »نــقــد  الآخــــر  مــقــالــه 
تــاأكــيــده على فكرة  بــالإجنــلــيــزيــة«، يــوا�ــشــل طــيــبــاوي 
ينظر  كما  الــديــن  على  الــتــعــرف  امل�شت�شرقني  رفــ�ــس 
اإلــيــه اأتــبــاعــه، ويــعــيــب عــلــى املــ�ــشــتــ�ــشــرقــني يف الــوقــت 
العربية،  املخطوطات  حتقيق  عــن  تكا�شلهم  احلــايل 
ــقـــالت حتــوي  ــاء يف درا�ـــشـــاتـــهـــم بــتــحــقــيــق مـ ــفـ ــتـ والكـ
ــاء. ومـــن هـــذه الــدرا�ــشــات -على  ــطـ الــكــثــري مــن الأخـ
الإ�شالم«،  و«تراث  الإ�شالم«،  »مو�شوعة  املثال-  �شبيل 
املعروفان لدى الباحثني يف هذا املجال. ورغم اأن راأي 
عبداللطيف الطيباوي قد يبدو للقارئ راأيا مت�شددا 
الثقافة  يف  الأ�ــشــا�ــشــي  العن�شر  وكــاأنــه  الــديــن  ر  ُيــ�ــشــوِّ
الأخـــرى،  العنا�شر  مــع  تداخله  ُمَتجاهال  العربية، 
ميكن  اأننا  اإل  املنطقة،  يف  الديني  التنوع  ومتجاهال 
اأن ننظر لدعوة الطيباوي هذه كونها دعوة للنظر يف 
الثقافة  للدين يف  الكبري  الأثر  العمق، وعدم جتاهل 
ما  نقطة  يف  يتالقى  وهذا  مكوناتها.  بكامل  العربية 
الثقافة  على  التعايل  عدم  يف  عبدامللك  اأنــور  راأي  مع 

العربية ومعتقدات الفرد العربي بطبيعة احلال.
اأنَّ  البوت�شتانتي-  -الفل�شطيني  �شعيد  اإدوارد  ويرى 
ال�شت�شراق مل يكن يوما مو�شوعا جديدا يف احل�شارة 
الغربية  وامللحمات  الأ�شاطري  مثلت  فقد  الأوروبية؛ 
مادة خ�شبة ملعرفة نظرة الغرب لل�شرق. ومن الوا�شح 
واإيزي�س،  وع�شرتوت،  كليوباترا،  مثل:  �شخ�شيات  اأن 
هي �شخ�شيات عا�شت يف الن�شف ال�شرقي من العامل، 
وارتبطت يف اأذهان النا�س بالفراغ وال�شياع والدمار. 
كبريا  عـــددا  »ال�ــشــتــ�ــشــراق«  كــتــابــة  يف  اإدوارد  ويتتبع 

قبل  بال�شت�شراق،  َعِنيت  التي  والدرا�شات  الكتب  من 
ــاء وبــعــد احلــربــني الــعــاملــيــتــني، ويــخــلــ�ــس بحثه  ــنـ واأثـ
جميعها  ات�شفت  ال�ــشــتــ�ــشــراق  درا�ــشــات  اأن  اإىل  فيها 
بالعن�شرية، بل اإنها ل ت�شعى اإل ملزيد من ال�شيطرة، 
ــة. وحــتــى اأولــئــك  ــيـ وتــعــزيــز مــفــهــوم الــفــوقــيــة الأوروبـ
فاإنهم  ال�شرق  ين�شفوا  اأن  الذين حاولوا  امل�شت�شرقني 
تــطــراأ على  الــتــي  الــتــغــريات  احلــ�ــشــبــات  مل ي�شعوا يف 
ن�شو�س  على  درا�شاتهم  بنوا  بــل  ال�شرقية،  الثقافة 
مُيكن  ما  وهذا  عتيقة.  اإ�شالمية  ودرا�شات  كال�شيكية 
للرجل  الغربي  الإعالم  بو�شوح يف تقدمي  ُمالحظته 
مواكب  غري  اأحــمــَق  يكون  ما  غالبا  والــذي  ال�شرقي، 

لع�شره، وغري قادر على اإدارة �شوؤونه.
ــ�ـــس ونــهــايــة  ــاركـ ويـــبـــدو بـــريـــان تـــرينـــر يف كــتــابــه »مـ
ال�ــشــتــ�ــشــراق« اأكـــرث حــدة يف نــقــد ال�ــشــتــ�ــشــراق؛ حيث 
ــه نـــظـــام مــــرتف مـــفـــرط يف  ــاأنـ و�ـــشـــف ال�ــشــتــ�ــشــراق بـ
الغرب،  الهدف منه تعزيز فكرة مثالية  واأنَّ  التو�شع، 
الغربي،  الدميقراطي  النموذج  جنــاح  على  والتاأكيد 
لالأ�شباب  والو�شول  ال�شرق  فهم  حماولته  من  اأكــرث 
ا  ُمِهمًّ تــرينــر  بــريــان  راأي  ويــبــدو  لــتــاأخــره.  احلقيقية 
املجال،  يف  متخ�ش�س  اإجنليزي  عــامل  مــن  اأتــى  كونه 
الباحثني  اآراء  مــع  كــبــري  ب�شكل  يــتــوافــق  ــه  راأيــ ولأن 

العرب الذين ميكن اأن يتهموا بالتع�شب لثقافتهم. 
تناولها  التي  الأعــمــال  جميع  اأن  للنظر  الالفت  من 
األك�شندر ماكفي يف مقاله »الهجوم على ال�شت�شراق«، 
التي  امل�شتعمر  اأدوات  اإحــدى  ال�شت�شراق  كــون  توؤكد 
يــريــد بــهــا اإحـــكـــام قــبــ�ــشــتــه عــلــى الــ�ــشــرق. ومـــن هــذا 
وهــذا  انتقاداتهم.  املــذكــورون  الُكتاب  يبني  املنطلق، 
منه  حــذروا  الــذي  نف�شه  هو  حتيز  يف  يوقعهم  قد  ما 
لل�شرق.  الغربية  الدرا�شات  عن  حديثهم  معر�س  يف 
ولعلَّ هذا ما يدعو اإىل نظرة اأكرث اإن�شافا، خالية من 
وتكميل  ال�شت�شراقية،  البحوث  على  م�شبق  حكم  اأي 
النواق�س فيها من اأجل الو�شول اإىل نظرة جمهرية، 

واأعمال اأكرث تاأ�شيال واأقرب للحقيقة.

الثقافية  الهيمنة  الهجوم على  اأنَّ  اأحمد؛ يذُكر فيها  اإعجاز  »التفاهم«- مبقوله �شهرية للعامل  »الهجوم على ال�شت�شراق« -واملن�شور يف جملة  املعنون  األك�شندر ماكفي يف مقاله  َي�ْشت�شهد 
يتناول ماكفي بتف�شيل  ب�شار بكور-  املقال -الذي ترجمه  الأو�شط. ويف هذا  لل�شرق  املعا�شر  بالتاريخ  املعنيني  الُكتَّاب  ِقدم ال�شت�شراق نف�شه. ويعدُّ ماكفي واحدا من  ال�شتعمارية قدمٌي 
ومناق�شة اأربعة اأعماًل يعتقد اأنَّها كانت الأبرز والأكرث �شراحة يف هجومها على ال�شت�شراق، وهي مقالة لأنور عبدامللك عنوانها »ال�شت�شراق يف اأزمة«، ومقالتان لعبداللطيف الطيباوي 
ترينر  بريان  وكتاب  ال�شرق«،  عن  الغربية  »ال�شت�شراق:الت�شورات  �شعيد  اإدوارد  وكتاب  بالإجنليزية«،  الناطقني  للم�شت�شرقني  ثان  و«نقد  بالإجنليزية«،  الناطقون  »امل�شت�شرقون  هما 

ال�شت�شراق«. ونهاية  »مارك�س 

اأ�ضماء القطيبية

asmaalqutibi@gmail.com 
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تصورات الحرب العادلة عند الفالسفة العرب

ــتـــاذ الــفــلــ�ــشــفــة  ــشـ يــفــتــتــح الـــكـــاتـــب حمــمــد الــ�ــشــيــخ اأ�ـ
عن  بــاحلــديــث  مقالته  الــديــن  وفل�شفة  ال�شيا�شية 
ــام الــفــلــ�ــشــفــي  ــهـ ــشـ ــــذي عـــانـــى مــنــه الإ�ـ الــتــهــمــيــ�ــس الـ
العادلة(،  )احلــرب  مو�شوع  يف  العربي  الكال�شيكي 
جهتني:  مــن  مــزدوًجــا  كــان  التهمي�س  اأّن  يــرى  فهو 
الغربية  الفل�شفية  الكتابات  اإغــفــال  الأوىل  اجلهة 
الوقوف  دومنــا  الإ�شهام  هــذا  املو�شوع  بهذا  املهتمة 
اأّنه يف حالة  الثانية  اإليه. واجلهة  اللتفات  اأو حتى 
ذلك  يكون  الإ�شالم  العادلة يف  احلرب  اإىل  التطرق 
من قبيل الرتكيز على الإ�شهامات املتعلقة بالهوت 
احلـــرب واآدابــهــا وعـــدم الــتــطــرق اإىل مــا �ــشــواهــا من 
ــتـــي تـــكـــون مبـــعـــزل عـــن لهـــوت  ــار احلــــــرب، الـ ــظــ اأنــ
اأن�شاأ  الـــذي  الــغــر�ــس  ليبني  بنا  ينتقل  ثــّم  احلـــرب. 
مقالتة النقدية والتحليلية من اأجله األ وهو اإظهار 
الإ�ــشــهــام الــفــلــ�ــشــفــي الــعــربــي يف مــو�ــشــوع )احلـــرب 
اإرث )اجلــهــاد( واحلــرابــة من  الــعــادلــة( مبعزل عــن 
جــهــتــني: اأول املـــدى الـــذي �ــشــار الــنــظــر يف احلــرب 
العادلة مو�شوعا خم�شو�شا يف الفل�شفة الإ�شالمية 
ثانيا  اخل�شو�س.  وجه  على  ر�شد(  وابــن  )الفارابي 
ا�ــشــتــ�ــشــكــال هـــذا الإ�ـــشـــهـــام عـــن طــريــق الــكــ�ــشــف عن 
غّيبت  الــتــي  واإطــالقــيــتــه  ال�شديدة  املثالية  حـــدوده 

ال�شيا�شي. الفعل  واقعية 
الب�شرية  الأجنا�س  لزمــت  ظاهرة  احلــرب  اأّن  ومبــا 
خطابات  يف  حا�شرة  اأنها  جند  الع�شور  خمتلف  يف 
اآخـــــر،  اإىل  ــن زمـــــن  تـــتـــبـــايـــن مــ الـــتـــي  الـــفـــال�ـــشـــفـــة 
خطابني  املــقــالــة  كــاتــب  ال�شيخ  حممد  في�شتعر�س 
)اآلن(  امللقب  اإميل  الفرن�شي  للفيل�شوف  اأحدهما 
ليظهر  فــالــتــزر  ــكـــي  ــريـ الأمـ الــفــيــلــ�ــشــوف  ــاب  وخـــطـ
جنده  )اآلن(  خطاب  ففي  اخلطابني؛  بني  التباين 
يرى اأن الإن�شان يتحول يف احلرب اإىل )قرد م�شلح( 
بــ�ــشــبــب نــزعــتــه الــراديــكــالــيــة وعــدائــيــتــه املــتــاأ�ــشــلــة 
لــلــ�ــشــلــطــة )املـــواطـــن �ــشــد الــ�ــشــلــطــة( بــيــنــمــا يــذهــب 
عند  التالية  الأ�شئلة  توجيه  �ــشــرورة  اإىل  فالتيزر 
تناول اأية حرب: من يقود احلرب؟ واأية حرب؟ وما 
تتما�شى  الو�شائل  يتبناها؟ وهل هذه  التي  الو�شائل 
الــنــظــر عن  ــهــا مــ�ــشــروعــة بقطع  اأّن اأم  الــغــايــات؟  مــع 

الغايات. ولعل التباين يظهر بجالء يف العبارتني.

اأمــر  يف  النظر  بـــاأّن  الــقــول  يف  الكاتب  بعدها  ي�شرع 
بع�س  اإىل  ين�شب  ما  اإذكاء  �شاهم يف  العادلة  احلرب 
اأفعال  من  املعا�شرة  املت�شددة  الإ�شالمية  اجلماعات 
ــادي عــ�ــشــر من  ــ اإرهـــابـــيـــة مـــن �ــشــمــنــهــا اأحـــــداث احلـ
الكتاب  بع�س  ا�شتحث  بدوره  الذي  الأمر  �شبتمب. 
لإعمال النظر واإعادته يف ت�شور الإ�شالم وامل�شلمني 
التقليدي  الــتــ�ــشــور  عــلــى  اقــتــ�ــشــاره  وعـــدم  لــلــحــرب 
با�شم  عليه  يطلق  ما  اأو  )اجلــهــاد(  للحرب  القدمي 
يخلو  ل  ال�شتحثاث  هذا  ولكن  املقد�شة(.  )احلــرب 

بح�شب الكاتب من مفارقات منها:
ــذا الــنــظــر مـــركـــز عــلــى تــ�ــشــور الإ�ــشــالمــيــني  اأّن هــ
نظر  فهو  ولذلك  �شواهم،  دون  للحرب  املت�شددين 
الدينية  النظرة  يف م�شاألة �شرعية احلرب من جهة 
)اأخــالقــيــات  عليها  نطلق  اأن  ميــكــن  الــتــي  املح�شة 
ــرب(. ومـــن الأمـــثـــلـــة عــلــى مـــن نــحــا نــحــو هــذا  ــ احلــ
العادلة  احلــرب  )م�شاألة  كتابه  يف  كل�شي  هو  النظر 
العربي  التقليد  على  بــدوره  ركز  الذي  ال�شالم(  يف 
ــا الــنــظــر يف اأمــــر احلـــرب.  ــاد( دومنــ ــهـ الــقــدمي )اجلـ
كذلك احلال عندما يتم ا�شتح�شار موقف فيل�شوف 
عـــربـــي كــال�ــشــيــكــي عـــن احلـــــرب )ابـــــن ر�ـــشـــد( يــتــم 

اأنه فقيه ولي�س بو�شمه فيل�شوفا. ا�شتح�شاره على 
ــاإّن الــنــظــر الــفــلــ�ــشــفــي الــعــربــي  ــ عــلــى �ــشــوء ذلــــك، فـ
النظر  هـــذا  اأّن  مــع  مــغــيــب  الــكــال�ــشــيــكــي يف احلـــرب 
يندرج حتت )الفل�شفة ال�شيا�شية الكال�شيكية( التي 
كانت حمط اهتمام الباحثني الذين انق�شموا اإزاءها 
اإىل ثالث فئات: منهم من ي�شورها على اأّنها جمرد 
الإغريقية،  ال�شيا�شية  الفل�شفة  مــن  باهتة  ن�شخة 
وعلى النقي�س من هذا املوقف من ميتدحها ويقوم 
التي  تلك  فهي  الثالثة  الفئة  واأّما  ب�شدة،  باإطرائها 
تقوم بنقد تلك الفل�شفة وهي التي ا�شرتعت اهتمام 
ا مل تخُل  الكاتب كونها و�شطا بني الفئتني، وهي اأي�شً
العربية  الفل�شفة  حول  النظر  وجهات  اختالف  من 
الفال�شفة  على  يعيب  من  جند  فتارة  الكال�شيكية؛ 
التاريخ  هام�س  على  دائــمــا  كــانــوا  كونهم  امل�شلمني 
اإىل  الإ�شالمي  املجتمع  يف  الفيل�شوف  انتهى  )لقد 
اأن  يعنيه  يكن  ومل  ذاتــه  داخــل  يف  مدينته  يبني  اأن 
يقدم م�شروعا لبناء املجتمع( وتارة جند منهم من 

)و�شفه  لدرجة  ال�شيا�شية  ر�شد  ابن  بفل�شفة  اأهتم 
مبفكر احلرب اأو مفكرا حربيا( للتدليل على نزعته 

الر�شدية(. الع�شكرية  التي �شماها )النزعة 
�شوؤال:  الكاتب  علينا  يطرح  اآنفا،  ذكر  ما  كل  وبعد 
مو�شوعا  الــعــادلــة  احلــرب  اأمــر  يف  النظر  �شكل  هــل 
الــ�ــشــيــا�ــشــة عند  ر�ــشــد عــن  ابـــن  كــتــب  فــيــمــا  م�شتقال 
ال�شوؤال  هذا  على  جنيب  ولكي  احلرب؟  عن  حديثه 
ابن  كتبه  ما  يف  اأي  مظانه  عن  البحث  علينا  وجــب 
اأمــور  تخ�س  الــتــي  امل�شائل  يف  عليه  علق  ومــا  ر�ــشــد 
اأفــالطــون، حيث  الــتــدريــب يف احلــرب يف جمهورية 
القول  هــذا  مــن  تبني  )واإذا  تعليقه  يف  يقول  جنــده 
مثلما  العبارة  فهذه  العادلة(  احلــرب  من  املق�شود 
ي�شرح الكاتب فاإّنها ت�شي باأن ابن ر�شد بالفعل نظر 
للنظر  مو�شوعا  باعتبارها  العادلة  احلــرب  اأمــر  يف 
ــا مــا هــو مــوجــود يف  قائما بــذاتــه، ودلــيــل ذلــك اأيــ�ــشً
اجلمهورية(،  )كــتــاب  مــن  الأوىل  للفقرة  تلخي�شه 
اأثناء حديثه عن طرق الرتبية على الف�شائل ومنها 
لها طريقني هما  اأّن  ر�شد  ابن  يبني  التي  ال�شجاعة 
الإقناع والإكراه، فيقول يف الطرق الثاين الإكراه : 
مع  ن�شلكه  الذي  ال�شبيل  فهو  الثاين  الطريق  )اأمــا 
املــتــمــرديــن والأعــــداء ومــن ل يتحلى مبــا يــجــب له 
من الف�شائل( وبنّي اأّن هذا الطريق ل ي�شتعمل مع 
تلخ�س  عبارة  ا  اأي�شً ويقول  الفا�شلة.  املدينة  اأهــل 
�شائر  )واأمــا  وهــي  العادلة  للحرب  ت�شوره  وتو�شح 
اأفــعــالــهــا على  الأمم غــري اخلـــرية والــتــي لجتـــري 
املجرى الإن�شاين، فال �شبيل لتاأديبها اإل هذه، اأعني 
بالف�شائل(  الأخـــذ  على  احلــرب  بوا�شطة  اإكــراهــهــا 
اإ�ــشــكــالت و�ــشــعــوبــات يف  ومــع كــل هــذا تظل هنالك 

فهم موقف ابن ر�شد وت�شوره للحرب العادلة.
وخــامتــة الــقــول اأنـــه يــ�ــشــتــوجــب اأن يــعــاد الــنــظــر يف 
له  ملا  العادلة  للحرب  العربي  الكال�شيكي  الت�شور 
الــتــ�ــشــورالإ�ــشــالمــي للحرب  فــهــم  مــهــم يف  دور  مــن 
اجلماعات  على  املقت�شر  احلايل  الت�شور  عن  بعيدا 
واأل  وامل�شلمني،  الإ�ــشــالم  على  املح�شوبة  املت�شددة 
دون  )اجلــهــاد(  الــعــادلــة حم�شورة يف  احلــرب  تكون 

اأنظار احلرب.

اأ�ضعد احلرا�ضي
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السعادة في الفلسفتين اليونانية واإلسالمية

تــقــراأ  اأو  �شحيفة  تت�شفح  واأنــــت  يـــوم  عليك  ميــر  ل  يــكــاد 
التوا�شل  و�شائل  اأحــد  تفتح  اأو  الإلــكــرتونــيــة  املــواقــع  اأحــد 
حول  جانبيا  اأو  اأ�شا�شيا  مو�شوعا  وجتــد  اإل  الجتماعي 
مــو�ــشــوع الــ�ــشــعــادة، حــتــى اأ�ــشــبــح هـــذا املــو�ــشــوع يــدخــل يف 
العلمية  اأو  النف�شية  اأو  الطبية  �شواء  معظم ق�شايا حياتنا 
اأو التجارية اأو الدينية وحتى العملية، وهو ما جعل الدول 
م�شتواها  حول  والإح�شائيات  التقارير  تتابع  واملجتمعات 
بع�س  اإن�شاء  اإىل  الأمر  وتعدى  بل  ال�شعادة؛  الت�شنيفي يف 
هــذا  الــ�ــشــعــادة، ويف خــ�ــشــم  مــ�ــشــتــقــلــة حـــول  وزارة  ــدول  ــ الـ
هذا  اأهمية  تــاأتــي  ال�شعادة  مفهوم  حــول  اليومي  احلــديــث 
خمتلفة  زاويــة  من  ال�شعادة  مفهوم  لدرا�شة  و�شعيه  املقال 
ال�شعادة  مفهوم  قـــراءة  اإىل  الكاتبة  �شعت  حيث  مــا،  نوعا 
مفهوم  ارتــبــط  اإذ  والإ�ــشــالمــيــة؛  اليونانية  الفل�شفتني  يف 
ال�شعادة يف الفل�شفتني على فعل اخلري والف�شيلة و�شدها 
ال�شقاوة، وهو ما ميكن فهمه من الآية القراآنية من �شورة 
نَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت  ا الَِّذيَن �ُشِعُدوا َفِفي اجْلَ هود »َواأَمَّ
ُذوٍذ”   جَمْ َغــرْيَ  َعَطاًء  ــَك  َربُّ �َشاَء  َما  اإِلَّ  َواْلأَْر�ـــُس  َماَواُت  ال�شَّ
ا  “َفاأَمَّ ال�شورة  ال�شقاء يف نف�س  اأهل  اآية حول  وقد �شبقتها 
الَِّذيَن �َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها َزِفرٌي َو�َشِهيٌق، وعند تاأمل 
مفهوم ال�شعادة عند املفكرين امل�شلمني جند تاأثرهم الكبري 
بال�شياق الديني بطبيعة احلال وبالفل�شفة اليونانية حول 

ال�شعادة. مفهوم 
اليونانية  الفل�شفة  ال�شعادة يف 

بالأهواء  ال�شتمتاع  هي  ال�شعادة  اأّن  ال�شوف�شطائيون  يرى 
وامللذات، اأّما �شقراط فاإنه يذهب بعيدا عن املعنى الظاهري 
لل�شعادة ويرى اأّنه معنى داخلي ويرمز اإىل الف�شيلة، ولقد 
�شاطر اأفالطون ن�شبيا راأي �شقراط حيث راأى باأّن ال�شعادة 
ــاأّن  هــي اخلـــري الأ�ــشــمــى ولــقــد رد عــلــى الــ�ــشــفــ�ــشــطــائــيــني بـ
واأ�شاف  الإن�شان،   يف  اخلري  اإىل  اأحيانا  تو�شل  ل  الأهــواء 
والرغبات  الأهــواء  اأّن  مو�شحا  املفهوم  لهذا  ا  اأي�شً اأر�شطو 
الــ�ــشــعــادة احلقيقية؛  مــرتــبــطــة مبــفــهــوم  الــظــاهــريــة غــري 
بينما  ح�شّية  اأ�شياء  هي  والفقر  والغنى  واملر�س  فال�شحة 
ويبدو  الأقــ�ــشــى،  باخلري  مرتبط  داخــلــي  مفهوم  ال�شعادة 
تعني  ل  اللذة  اأّن  على  اليونانيني  الفال�شفة  اعرتا�س  اأّن 
ال�شعادة لأّن اللذة ن�شبية وهي اأداة من اأدوات الو�شول اإىل 
لل�شعادة،  املطلق  واملعنى  الأ�شمى  الغاية  ولي�شت  ال�شعادة 

اأّما اأبيقور وهو �شاحب املدر�شة الأبيقورية املعروفة والتي 
ال�شعيدة من خالل الطماأنينة  اإىل احلياة  ت�شعى للو�شول 
واأّمــا  الأمل،  غياب  هي  ال�شعادة  اأّن  فيعتقد  اخلــوف،  وعــدم 
فهي  اأبــيــقــور  مفهوم  يف  الإنــ�ــشــان  اإليها  ي�شعى  الــتــي  الــلــذة 
اأقــ�ــشــى درجــــة ممــكــنــة مــن الــلــذة واأطــولــهــا ولــيــ�ــس الــلــذة 
اأّما املدر�شة الرواقية فذهبت اإىل  اللحظية ق�شرية املدى. 
بعد اآخر وهو التوافق مع الطبيعة والتعاي�س معها يف وئام 
ال�شعادة  مفهوم  خــالل  من  ال�شعادة.  اإىل  الإن�شان  لي�شل 
ميكن ا�شتنتاج طرق حتقيق ال�شعادة والتي متثلت يف ثالثة 
اجتاهات وهي اللذة، والف�شيلة، اأو اخلري الأ�شمى، وكذلك 
ماهية  يف  حا�شل  الإ�شكال  ولكن  الطبيعة.  مع  الن�شجام 
اأم  احلكمة،  اأم  اخلــري،  بفعل  مرتبطة  هي  وهــل  الف�شيلة، 
اأّنه مرتبط مبعنى اآخر وهو القناعة والت�شالح مع الذات، 
ولقد ا�شتمر هذا الإ�شكال حول طرق الو�شول اإىل ال�شعادة 

عند امل�شلمني وتاأثروا بالفل�شفة اليونانية تاأثرا كبريا.

الفل�شفة الإ�شالمية ال�شعادة يف 
تـــاأثـــر الــفــكــر الإ�ـــشـــالمـــي بــالــنــ�ــس الــديــنــي وبــاحلــ�ــشــارات 
املـــجـــاورة يف مــفــهــومــه حـــول الــ�ــشــعــادة، لــذلــك اأنــتــج الفكر 
الإ�شالمي دللت ومعاين اأكرث لل�شعادة، فقد راأى البع�س 
الإنــ�ــشــان  حــاجــة  عــن  ينق�س  ملــا  ا�شتكمال  هــي  الــ�ــشــعــادة  اأّن 
كاملال للفقري وال�شحة للمري�س فال�شعادة مطلب ولي�شت 
ال�شعادة هي اخلري والغاية  اأّن  الفارابي  راأى  و�شيلة، ولقد 
اأبو  راأى  حني  يف  و�شقراط،  اأفــالطــون  عند  هو  كما  العليا 
والطماأنينة  الراحة  متام  يف  ال�شعادة  اأّن  العامري  احل�شن 
ولي�شت غاية  لل�شعادة  و�شائل  والف�شيلة فهي  بينما اخلري 
لــذاتــهــا وهــو مــا جنــده يف املــدر�ــشــة الــرواقــيــة، وهــنــاك من 
تاأثرا باملدر�شة الأبيقورية، ولقد  ال�شعادة واللذة  ربط بني 
الأكرث  احل�شية هي  اللذات  اأّن  يرى  على من  �شينا  ابن  رد 
لــذات حلظية  اعتبها جمــرد  الإنــ�ــشــان حيث  على  تــاأثــريا 
ال�شعادة  اأّن  الــكــنــدي  راأى  ولــقــد  بال�شعادة،  لها  عــالقــة  ل 
اإىل  الــ�ــشــعــادة  ق�شم  فقد  م�شكويه  اأمـــا  النف�س.  طــهــارة  يف 
نوعني �شعادة اأدنى وهي ال�شعادة اخللقية وهي لي�شت غاية 
والغاية  املطلق  اخلــري  وهــي  ق�شوى  و�ــشــعــادة  و�شيلة،  بــل 
التي  »وهــي  ا:  اأي�شً ال�شعادة  عن  م�شكويه  ويقول  الأ�شمى، 
ل يكون فيها ت�شّوق اإىل اآت، ول تلفت اإىل ما�س، ول ت�شيع 

حلال ول تطلع لناء، ول فزع من اأمر ول طلب حلظ من 
ا،  اأي�شً النف�شانية  احلــظــوظ  مــن  ول  الإنــ�ــشــانــيــة،  حــظــوظ 
ول مــا تــدعــو الــ�ــشــرورة اإلــيــه مــن حــاجــة الــبــدن والــقــوى 
الطبيعة ول القوى النف�شانية«، ولقد اأ�شار بع�س فال�شفة 
ال�شعادة،  يف  مطلبني  وجــود  اإىل  ال�شفا  كــاإخــوان  امل�شلمني 
يح�شل  وقد  الأخروية،  وال�شعادة  الدنيوية  ال�شعادة  وهما 
اأو يحرم منهما معا،  الإن�شان على اأحد املطلبني اأوكالهما 
ال�شعادة  على  احل�شول  خطوات  �شرد  العامري  اأّن  حني  يف 
وهـــي جمــانــبــة اجلــ�ــشــد وعـــدم النــ�ــشــغــال بــلــذاتــه، والــتــزام 
وال�شب،  احلقيقي،  ومعرفة اخلري  العقل،  وترقية  العفة، 

وجماهدة النف�س، وال�شتمرار يف العلم.
ومن هنا جند اأّن هناك توافًقا اإىل حد كبري يف اأّن ال�شعادة 
التي  العليا  والف�شيلة  الأ�شمى  واخلري  املطلقة  الغاية  هي 
اإلــيــهــا الإنــ�ــشــان، ولــكــن الخــتــالف الأكـــب يف طــرق  ي�شعى 
وو�شائل ال�شعي للو�شول اإىل ال�شعادة، فالو�شائل والأدوات 
لأّنه  �شعيد فقط  املري�س غري  يكون  اأن  ن�شبية، فال ميكن 
مــ�ــشــاب بــعــلــة جــ�ــشــديــة، ول الــفــقــري �ــشــقــيــا لأنــــه ل ميلك 
فقط  �شعيدا  املــوؤمــن  يــكــون  اأن  ميكن  ول  املـــال،  مــن  حفنة 
العامل  وكذلك  اإحلـــاده،  ملجر  �شقيا  وامللحد  اإميــانــه،  ملجرد 
بــاأن غياب  اأن نقول  ذاتــه ل ميكن  الآن  واجلاهل، ولكن يف 
ال�شحة واملال والعلم ل تاأثري لها يف طريق �شعى الإن�شان 
اإىل ال�شعادة، واإمنا تبقى هي موؤثرات متغرية ون�شبية تبعا 
لالإن�شان  ال�شعادة  طرق  فحتى  والــزمــان؛  الظروف  لتغري 
الواحد تختلف مع الأيام فكيف بالب�شر مبختلف اأطيافهم 

واهتماماتهم.
ــن الـــفـــال�ـــشـــفـــة يف خمــتــلــف  ــل فــيــلــ�ــشــوف مــ لـــقـــد طـــــرق كــ
�شتى،  اأبواب  ولل�شعادة  ال�شعادة،  اأبواب  من  بابا  احل�شارات 
ا�شتقراء  يف  جهدها  بعد  الكاتبة  �شعي  مــن  اأ�ــشــتــغــرب  لــذا 
وهو  لل�شعادة  واحــد  مفهوم  اعتماد  اإىل  ال�شعادة  وحتليل 
باأّنها«  ال�شعادة  ي�شف  والــذي  التقليدي  الوعظي  املفهوم 
»اإعمار الأر�س وح�شن عبادة اهلل« دون اإ�شارة وا�شحة حول 
الت�شّور  اإىل  ن�شبته  وملاذا  املفهوم  هذا  على  اعتمادها  �شبب 
تبير؛  اأو  ا�شتدلل  دون  التعميم  من  نوع  وهو  الإ�شالمي 
خا�شة واأّنها اأوردت الكثري من املعاين لل�شعادة يف الفل�شفة 

الإ�شالمية.

ت�شعى منى اأحمد اأبو زيد يف درا�شتها بعنوان »نظرية ال�شعادة وو�شائل حتقيقها يف الفل�شفتني اليونانية والإ�شالمية«، اإىل �شب اأغوار مفهوم ال�شعادة من زاوية فل�شفية قدمية، لتك�شف اأن 
مفهوم ال�شعادة والق�شايا املرتبطة بها لي�س حديث هذا الع�شر مبختلف منابره الإعالمية اأو الدينية اأو املعرفية اأو حتى الت�شويقية، لتك�شف يف درا�شتها عن اأهم الت�شورات حول مفهوم 

اليونانية والإ�شالمية. الفل�شفتني  ال�شعادة يف 

نا�ضر احلارثي

m056058@gmail.com
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الحركة اإلنجيلية...

نظرة عميقة وتحليل الواقع

والكنائ�س  الإجنيلية  احلركة  ولدة  عملية  متّخ�شت 
الإجنــيــلــيــة اإّبـــــان الــقــرن الــ�ــشــاد�ــس عــ�ــشــر املـــيـــالدي يف 
ــا، رغـــم ذلـــك بــقــي الإجنــيــلــيــون الأوائــــل عر�شة  ــ اأوروبـ
لــال�ــشــطــهــاد بـــني الــقــرنــني الــ�ــشــاد�ــس عــ�ــشــر والــثــامــن 
مع  اجلماعات  هــذه  عــود  ا�شتّد  حتى  امليالديني،  ع�شر 
وموؤّثرة  مثرية  نهو�س  موجات  و�شهدت  الوقت،  مرور 
وطاقتها  قوتها  م�شتمّدة  البوت�شتانتي،  التاريخ  يف 
املعمدانية  مثل  اآنــذاك  احلما�شية  احلركات  بع�س  من 
ذات  الإجنيلية  كانت  اأن  وبعد  وغــريهــا.  وال�شراطية 
تاأثري خفي وب�شيط لفرتة طويلة؛ تغرّي املعطى اليوم، 
ــوٌي يف اخلــارطــة  واأ�ــشــبــح لــالإجنــيــلــيــني دوٌر فــاعــٌل وقــ

ال�شيا�شية الدينية يف اأوروبا واأمريكا والعامل. 
الإجنــيــلــيــة طــغــى عليها  احلـــركـــة  اأن  الــتــاريــخ  يــ�ــشــهــد 
هي  والأجنلو�شاك�شونية  الأجنــلــو�ــشــكــ�ــشــوين،  الــطــابــع 
قــبــائــل الإجنـــلـــيـــز والــ�ــشــاكــ�ــشــون والـــبـــوت الـــتـــي غــزت 
و�ــشــكــنــت بــريــطــانــيــا، وبـــعـــد فــــرتة مـــن ا�ــشــتــيــطــانــهــم 
الثالث يف جمموعة واحدة تدعى  املجموعات  ان�شّمت 

)الأجنلو-�شاك�شون(. 
يف اأمــريــكــا وخـــالل عــام 1980م لحــظ الــبــاحــث )ديــن 
تــداوًل  اأكــرث  اأ�شبحت  الإجنيلية  احلركة  اأن  لكــورن( 
قادرة  وبالتايل هي  الأمريكية،  ورواًجا للبوت�شتانتية 
على اإثراء الدميوقراطيني واجلمهوريني ب�شكل اأكب، 
اأوبــامــا فيما بعد ودعــاه  بــاراك  الــذي �شغل عقل  الأمــر 
لالإجنيليني  الــوطــنــيــة  اجلمعية  مــ�ــشــوؤويل  دعـــوة  اإىل 
التي  الق�شايا  ملناق�شة  الأبي�س  البيت  اإىل  2012م  عام 
والأخــــالق وغــريهــا،  الــديــنــيــة  الــهــجــرة  مــثــل  هم  تخ�شّ
ال�شبكات  هــذه  بقوة  والقاطع  ال�شديد  لإميــانــه  وذلــك 
الــعــاملــي، وجعلها  املــ�ــشــتــوى  الــديــنــيــة عــلــى  واحلـــركـــات 
واجـــهـــة لــتــ�ــشــديــر الــدميــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة ودعـــم 

ال�شركات واملجتمعات املحلية يف اأمريكا وخارجها.
ــا مـــع مـــــرور الـــوقـــت تـــاأثـــري الإجنــيــلــيــة  ــًحـ ــشـ بــــات وا�ـ
ودول  ــا  اأوروبــ يف  الأخـــرى  الكنائ�س  على  البيطانية 
الــكــومــنــولــث وبــالأخــ�ــس اإفــريــقــيــا، وتــاأثــريهــا اأكـــب يف 
الأ�شقفية  كني�شة  مثل  الــدول  يف  ال�شيا�شية  النواحي 
ــزة بــطــابــعــهــا الإجنـــيـــلـــي- يف جــنــوب الــ�ــشــودان  -املــتــمــّي
ما  وهــو  ال�شيا�شية،  الــدولــة  مــ�ــشــارات  بــنــاء  ودورهـــا يف 

اإىل �شعود احلركات الإجنيلية من اجلنوب -يف  ي�شري 
الأمريكي  امل�شيحي  التاأثري  انــحــدار  مقابل  اأفريقيا- 
اليوم  يتاأثر  وبالتايل ل  الأوروبــيــة،  الــدول  يف كبيات 
العامل  الإجنيليني حول  املب�ّشرين  الأعظم من  اجلمع 
مــن الـــوليـــات املــتــّحــدة، بــل ظــهــرت بــلــدان مــن الــقــرن 
وت�شهد  العاملي،  التب�شريي  الن�شاط  تغّذي  الأفريقي 
مليوًنا(،    45( نيجرييا  مثل  فيها  الإجنيليني  تــزايــد 
والبازيل )45 مليوًنا(، وكينيا )20 مليوًنا(، والكونغو 
 10( اجلنوبية  وكــوريــا  مليوًنا(،   15( الدميوقراطية 
عدد  ي�شل  قــد  التي  ال�شني  وحتى  اإجنــيــلــي(،  ماليني 

الإجنيليني فيها اإىل حوايل 60 مليوًنا !
لهذه احلركة طغت  ال�شخمة  والأعداد  التكّتالت  هذه 
ب�شكل كبري على اأوروبا والعامل، فاأ�شبحنا نرى موجة 
كــبــرية مــن الإجنــيــلــيــة احلــديــثــة عــب تاأ�شي�س ووجــود 
املــئــات مــن الــكــنــائــ�ــس الــكــونــغــولــيــة والــغــانــيــة وغــريهــا 
منت�شرة يف �شواحي لندن وباري�س وباقي كبيات املدن 

الأوروبية.
ل ميــكــن لــهــذا املـــّد الإجنــيــلــي الــر�ــشــوخ والــثــبــات دون 
اأخرى ل�شيما الإ�شالم؛ فالتناف�س  اأديان  �شراعات مع 
ثالثة  عليه  ي�شهد  الإجنيلية  واحلــركــة  الإ�ــشــالم  بــني 
فــ�ــشــاءات وهـــي: جــنــوب �ــشــرق اآ�ــشــيــا واأوروبــــا والــعــامل، 
والتبليغية  الدعوية  الإجنيلية  حيث جتوب اجلماعات 
ــاءات بــحــًثــا عن  الــتــجــّمــعــات الــ�ــشــكــنــيــة يف هـــذه الــفــ�ــش

مهتدين ومتحّم�شني جدد للدين.
ــاع احلـــمـــالت الــتــبــ�ــشــرييــة يف خــطــطــهــم  ــّنـ ـ ــشُ يــعــتــمــد �ـ
الدعوية على قاعدة 40/10، وتعني الرتكيز يف امل�شروع 
خّطي  بني  الواقعة  املناطق  على  التب�شريي-الإجنيلي 
ــتــواء، مــدعــومــة  �ــشــمــال خــط ال�ــش  40° °10 و  عــر�ــس 
الأفـــالم  الــقــراآن ون�شر  اإعــالمــيــة مثل حــرق  بــحــركــات 
اإىل  امل�شلمني، مما قد ي�شل بهذا الأمر  الداعمة لكره 
والكراهية  التحامل  يعني  والذي  الإ�شالموفوبيا  حّد 
دكتوراه  ر�شالة  اأ�شارات  وقد  وامل�شلمني.  لالإ�شالميني 
ال�شرق  يف  لالإجنيليني  التب�شريي  )الن�شاط  بعنوان: 
الأو�شط( للباحثة فتيحة قوا�س اإىل مثال موؤجج لكره 
)ك�شف  كتاب  موؤلف  كانر(  ميكائيل  )اآرغــون  امل�شلمني 
مليون  الربع  قرابة  منه  بيع  والــذي  الإ�شالم(  حقيقة 

م�شلمة،  عائلة  من  انحداره  عن  فيه  ويتحّدث  ن�شخة، 
ــشــــالم بـــاأّنـــه �ـــشـــيء اجلـــوهـــر ومــهــدد  ويــ�ــشــف فــيــه الإ�ــ
)كــانــر(  كــذب  عــن  مــدقــق  بحث  ن�شر  ورغــم  للحريات. 
اأّن  اإل  الإ�ــشــالم؛  وعــن  ن�شاأته  عــن  للحقائق  وتــزويــره 
وقد  اليوم!  ولغاية  اآنــذاك  وا�شًعا  رواًجــا  اأفــكــاره لقــت 
اأ�شهم اأمثال كانر يف تاأجيج خماوف الغرب �شد الإ�شالم 
وخا�شة بعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمب، وزادت 

من حّدة الفرتاءات على الإ�شالم وامل�شلمني.
ذا  الإجنيلي  الإ�شالمي-  التناف�س  يبقى  ذلك  كل  رغم 
طابع �شلمي نوًعا ما، فهو لي�س حربا اأو عداوة كبرية، 
اأن  يريد  والإجنيلي  لدوًدا،  ا  دائًما عدوًّ لي�س  فاخل�شم 
مثلما  للعامل  توحيدية  علوية  روؤية  �شمن  نف�شه  يرى 
ي�شعون  واأفــراًدا  دوًل  اإن هناك  بل  امل�شلم.  اإليها  يطمح 
اإىل تخفيف حّدة ال�شراع بني الإ�شالم والإجنيلية مثل 
هذه  ملثل  ال�شريح  رف�شها  عــن  عــّبت  الــتــي  �شوي�شرا 
الفرن�شي-املغربي من  والن�شغالت، وكذلك  النقا�شات 
اأ�شول م�شلمة )�شعيد اأوجيبو( الذي ُيلقي حما�شرات 
بني  التناف�س  حــّدة  تخفيف  هدفها  فرن�شا  يف  ونــدوات 

احلركة الإجنيلية والإ�شالم.
اأّن هــنــاك ثــالثــة و�ــشــائــل اجــتــمــاعــيــة  جــديــر بــالــذكــر 
ُمــ�ــشــتــجــّدة تــ�ــشــفــي طـــابـــع الـــتـــاأثـــري الــعــاملــي لــلــحــركــة 

الإجنيلية املعا�شرة وهي:
1. املو�شيقى الغربية املُغرية للمجتمعات والتي متّثلها 
ب�شكل اأ�شا�شي مو�شيقى الغو�شبل )مو�شيقى الإجنيل(، 
ومتالئمة  متنّوعة  اإن�شاد  طرق  الغو�شبل  طّورت  حيث 

مع خمتلف املجتمعات الداعمة لالإجنيلية.
2. الــتــنــامــي املــ�ــشــّطــرد لــلــمــنــظــمــات غـــري احلــكــومــيــة 
الداعمة لالإجنيلية واملتخطية حلدود الدول والقارات 
ميزاتيتها  تفوق  التي  بور�س  �شماريتان  منظمة  مثل 
املــنــظــمــة  وتــهــتــم  مــلــيــون دولر،  ثــالثــمــائــة  الــ�ــشــنــويــة 

التب�شريية. الكنائ�س والأعمال  بال�شتثمار يف 
3. الكنائ�س العمالقة التي لديها القدرة على ا�شتيعاب 
اأكـــرث مــن األــفــني مــن الأتــبــاع كــل اأ�ــشــبــوع، والــتــي يبلغ 
كافة  1400 كني�شة موّزعة على  اأكرث من  اليوم  عددها 
القارات من �شرق الكرة الأر�شية لغربها، ومن �شمالها 

جلنوبها.

اأمين البيماين

البوت�شتانتيني  تبّنتها جمموعة من  دينية م�شيحية  والعامل، والإجنيلية هي حركة  اأوروبا  الإجنيلية يف  اإىل ظهور طاٍغ للحركة  الوا�شع  التن�شريي  التب�شريية والطموح  اأّدت احلمالت 
املحافظني وامللتزمني بالكتاب املقّد�س كم�شدر واأ�شا�س للدين امل�شيحي، وهو ما جعل ثلثي البوت�شتانت حول العامل )حوايل ن�شف مليار( يتحّولون لهذه احلركة الإجنيلية احلديثة. 

ونناق�س اليوم مقالة رائعة للكاتب )�شبا�شتيان فات( واملن�شورة يف جملة التفاهم بعنوان: )الإجنيليات اجلديدة واهتماماتها ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية(.
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المدن الفاضلة في اإلسالم، واليوطوبيات 

المسيحية في العصور الوسطى

اأوًل: املدن الفا�ضلة يف الفكر الإ�ضالمي
الفارابي يف امليزان

  اأ�شهر كتب الفل�شفة ال�شيا�شية الإ�شالمية لأبي ن�شر الفارابي، 
اأكـــرث لغات  اإىل  اأ�ــشــهــرهــا عــلــى الإطــــالق، تــرجــم  يــكــن  اإن مل 
العامل انت�شاراً، حيث نقله دييرتي�شي اإىل الأملانية والفرن�شية 
اإىل  الإ�شبانية، ونقله  اإىل  عام 1900، و)األون�شو 1962-1961( 
اأم�شى حينها من   ،)1985 الل�شان الإجنليزي )ريت�شارد فالرز 
رواجــاً  لقى  حيث  الو�شيط،  الع�شر  يف  الفل�شفة  كال�شيكيات 
لــدى فال�شفة الإ�ــشــالم وامــتــد تــاأثــريه اآنــــذاك لــدى كــل من 
فال�شفة اليهود والن�شارى. تتلمذ ابن ر�شد يف بداياته الأوىل 
�شيناء يف منا�شبات  ابن  ونال تقريظ  الفارابي،  على ت�شانيف 
توما  ونهل  املنطقية،  كتبه  من  الكبري  األبري  اأفــاد  كما  عــدة، 
روجيه  اإليه  وا�شتند  ال،  الفعَّ العقل  عن  اآرائــه  من  الأكويني 
واأعجب  والــديــن،  الــالهــوت  اأمــور  باعتباره حمجة يف  بــاكــون 
لغري  والــقــائــمــة  الــتــاأمــلــي،  الأنــيــق  باأ�شلوبه  املــرينــدويل  بيك 
هوؤلء تطول. وكغريه من الأعمال، ا�شطدم الكتاب بجمهور 
مــعــاد خــا�ــشــة مــن قــبــل الــلــيــبالــيــني واملــاركــ�ــشــيــني، وا�شفني 
وقد  املفتوح،  للمجتمع  واملــعــادي  املُتخلف،  بالرجعي  الكتاب 
وحماولة  الكتاب  من  النيل  فالتزر  ريت�شارد  امل�شت�شرق  حاول 
املبتغى، فيما حاول  اأنه ف�شل يف ذلك  اإل  تقطيع فقرات منه، 
وظروف  الكتاب  اأ�شالة  يف  الت�شكيك  العرب  الباحثني  بع�س 
ولنزعته  الإغريقية،  الفل�شفة  لآراء  اختياره  ب�شبب  تاأليفه؛ 

والدميوقراطية. العربية،  التحررية،  القومية، 
الفارابية الفا�ضلة  املدينة 

املوجود  القول يف  الفا�شلة ف�شوله يف  املدينة  اآراء  كتاب  يبداأ 
ويف  عنه،  واحلــد  ال�شد  ويف  ال�شريك،  نفي  ويف  )اهلل(،  الأول 
وجالله  عظمته  ويف  وحــيــاة،  وحــيــاً  وحقا  حكيماً،  عاملا  كونه 
املــوجــودات ومراتبها،  نــ�ــشــاأة  بــاحلــديــث عــن  ثــم   ،  ... وجمـــده 
دور  ياأتي  ثم  واملــادة، من  وال�شورة  باحلديث عن احلركة  ثم 
، ثم ينتقل اإىل التاأ�شي�س  احلديث عن الإن�شان، وعن عقله الفذَّ
»يف  ف�شل  وفــيــه  الفا�شلة،  للمدينة  والجــتــمــاعــي  ال�شيا�شي 
اإىل الجتماع والتعاون« وف�شل »يف  القول يف احتياج الإن�شان 
ويف  الفا�شلة«،  املدينة  اأهل  لدى  امل�شرتكة  الأ�شياء  يف  القول 
ف�شوله اخلم�شة الالحقة: معرفة الرئي�س الأول وكيف يكون 

اأو ال�شعادة التي ت�شري  اأهل املدينة الفا�شلة  الوحي، ومعرفة 
اإليها اأنف�شهم، ومعرفة املدن امل�شادة وماآلت اأنف�س اأهلها بعد 

املوت، ومعرفة الأمم الفا�شلة والأمم امل�شادة.
مفهوم  على  مبنية  الفارابية  الفا�شلة  املدينة  اأنَّ  ونــالحــظ 
ــي قــ�ــشــمــان:  ــارابـ ــفـ ــدى الـ ــي لــ الجـــتـــمـــاعـــات الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة، وهــ
اجتماعات كاملة، واجتماعات غري كاملة، م�شنفة من الأكب 
الجتماعات  اأما  واملنزل.  فال�شكة،  واملحلة؛  القرية  لالأ�شغر: 
وو�شطى)اجتماع  الب�شرية(،  عظمى)اجتماع  فهي:  الكاملة، 
الفارابية  املدينة  وُتبنى  املدينة(.  و�شغرى)اجتماع  الأمــة(، 
فاملدينة  ال�شحيح(،  والــبــدن  الفا�شلة  املماثلة)املدينة  على 
كلها،  اأع�شاوؤه  تتعاون  الذي  ال�شحيح  البدن  كمثل  الفا�شلة 
للبدن  ولبد  عليه،  واحلفاظ  احلي  الكائن  حياة  تتميم  على 
للمدينة  لبــد  باملثل  فكذلك  القلب؛  وهــو  رئي�س  ع�شو  مــن 
من رئي�س، وهو الإمام كما �شماه الفارابي، ومثلما اأن اأع�شاء 
ي�شاعده  فريق  للرئي�س  فكذلك  له؛  ي�شر  ملا  موكل  كل  البدن 
ت�شاعده؛  اأع�شاء  م�شاعد  ع�شو  كل  حتت  اأن  وكما  مهامه،  يف 
فكذلك ثمة اأع�شاء يخدمون م�شاعدي الإمام، وهكذا دواليك 
اأدناها منزلة، ولكن  اإىل  تراتب وظائفها  الأع�شاء يف  مت�شي 
تتوافر لديه  اأن  الإمام، يجب  اأ�شلفنا ذكره وهو  القلب مثلما 
الفهم،  الأعــ�ــشــاء، وجـــودة  وهـــي: متــام  عــ�ــشــرة خ�شلة،  اثــنــتــا 
وجــــودة احلــفــظ، وجــــودة الــفــطــنــة، وحــ�ــشــن الــعــبــارة، وحمبة 
واملــالهــي،  املــلــذات  اإىل  والتطرح  ال�شراهة  وعــدم  ال�ــشــتــفــادة، 
وحمبة ال�شدق، وكب النف�س، وعدم ال�شتهانة باملال، وحمبة 
اإن�شان؛  يف  جتتمع  قلما  خ�شال  وهــي  العزمية.  وقــوة  العدل، 

ولهذا لزم الأمر رئا�شة جماعية.
الفا�ضلة املدينة  م�ضادات 

املدينة اجلاهلية وهي  اأولــهــا:  اأربــعــة،  الــفــارابــي  لــدى    وهــي 
التي ل يعرف اأهلها معنى احلق)ال�شعادة(، فُجلَّ ما يعرفونه 
ويف  الأبــدان  �شالمة  يف  املتمثلة  ال�شبيهي)ال�شعادة  اخلري  هو 
وللمدينة  الــهــوى،  يف  والــتــطــرح  بــاملــالذ  التمتع  يف  الــيــ�ــشــار(، 
والبدالة، ومدينة  ال�شرورية،  املدينة  اأمناط:  �شتة  اجلاهلية 
واملدينة  التغلب،  ومدينة  الكرامة،  ومدينة  وال�شقة،  اخل�شة 

اجلماعية.
اأما الثانية فهي املدينة الفا�شقة، معتقدها معتقد اأهل املدينة 

الفا�شلة وفعلها فعل اجلاهلية. والثالثة، املدينة املبدلة وهي 
اأهلها  اآراء  لأن  بذلك  �شميت  وقد  البدالة،  املدينة  غري  عنده 
ا�شتحالت  بحيث  واأفعالها،  الفا�شلة  املدينة  اآراء  عن  تبدلت 
وهي  ال�شارة  املدينة  فهي  الرابعة،  اأما  يناق�شها.  ما  اإىل  هي 
مدينة اخلروج عن املعتقد الأ�شا�س، ومدينة املتنبي ل النبي.

ثانيًا: اليوطبيات امل�ضيحية يف الع�ضور الو�ضطى
كوكانيا يف امليزان

ظلت امل�شيحية حتى اأمد طويل هي التي تلهم الفكر الأوربي 
اأفكاره  وفق  امل�شيحي  الفكر  يت�شور  ول  الو�شيط،  الع�شر  يف 
الذي  امل�شطفني  جمتمع  اإل  كامال،  دنيويا  جمتمعا  املمتدة 
ال�شورة  هــذه  تتحقق  ول  لــه،  وميهد  الكهنة  جمتمع  ي�شبقه 
بل  الب�شري،  الــزمــن  غــري  الــزمــان  ويف  الــزمــان،  نهاية  يف  اإل 
وحتى خارج التاريخ؛ لذلك لن جند �شبيهاً للمدينة الفا�شلة 
الكني�شة  يخالف  من  لأن  الع�شور؛  تلك  اأهــل  عند  الفارابية 
بها  قال  التي  اهلل  ويكفر، حتى مدينة  ُيزندق  الوقت  ذلك  يف 
القدي�س اأوغ�شطني، لي�شت من املدينة الفا�شلة يف �شيء، فهي 
كما دل عليها ا�شمها مدينة هلل ل للب�شر، وهنا ُم�ْشَكل البحث 
جاك  الفرن�شي  املــوؤرخ  يقول  الو�شيط،  الع�شر  يوطيوبيات  يف 
لوغوف وا�شفاً املدن الفا�شلة يف الع�شر الو�شيط: »لئن كانت 
اأخروية  مدينة  هي  ا  فاإمنِّ م�شيحية،  فا�شلة  ُمدن  ثمة  هناك 
وموجودة  الوحي،  يف  يوجد  الذي  ال�شتقاقي  باملعنى  قيامية 

يف العامل الآخر«.
اأنَّه من ال�شعب ت�شور يوطيوبيا يف الع�شر الو�شيط    مبعنى 
اإل  املــعــامل،  كاملة  فا�شلة  مدينة  اأو  امل�شيحية  نــطــاق  خـــارج 
ن�شاأت  يوطيوبيا  وهــي  القيود  كل  ك�شرت  كوكانيا  مدينة  اأنَّ 
َن ن�س هذه املدينة �شعراً،  منت�شف القرن الثالث ع�شر، وقد دوِّ
وُن�شرت بعدها ن�شراً حمققاً عام 1947م، وهي ر�شالة وا�شحة 
للتحرر من حمرمات املجتمع امل�شيحي اآنذاك، ونداء للحرية 
الأر�ــس،  هــذه  على  دنيوية  اآنية  �شعادة  عن  بحثاً  وال�شتمتاع 
للمجتمع  واحد  اآن  يف  وظريف  بنيوي  لنقد  تعبري  اأي�شاً  وهي 
امل�شيحي وقِيمه املتزمتة، وقد جاءت لتعار�س مفاهيم التوبة، 
كما  والطرب،  واملتع  اللذات  يف  والتق�شف  والزهادة،  والن�شك، 
واحلــريــة  بال�شماحة  والإبـــاحـــة  واحلــظــر  املــنــع  كوينكا  واجـــه 

والعفوية يف مدينته.

اأو اليوطوبيات مب�شماها الغربي والتي نادى بها الفال�شفة يف املا�شي، مو�شوعاً جذاباً يف القرن الواحد والع�شرين، القرن ال�شاخب الذي تطورت فيه ال�شناعات  مل تُعد املُدن الفا�شلة 
اأنها  اإما  النموذجية  املدن  هذه  اأنَّ  اإل  الفا�شلة،  املدن  اأفكار  لإحياء  املحاولت  عديد  ورغم  عظمى.  �شناعية  قوى  وظهرت  والإنرتنت،  الكمبيوتر  تقنيات  يف  انفجارا  حاملة  هائل،  ب�شكل 
تعر�شت لل�شخرية وال�شتهزاء، اأو اأنها ُهم�شت ومل تعد حتظى بالثقة ل على امل�شتوى الفل�شفي ول حتى على امل�شتوى ال�شيا�شي. واملدن الفا�شلة هي مقرتح ملدينة جديدة خُمتلفة عن كل 
ُمدننا ل تختلف يف املظهر العمراين فقط بل يف كل �شيء، يف امل�شتوى احل�شاري وال�شكاين والأداء اخلدمي احلكومي واخلا�س، ورمبا ميكن القول باأنَّ من ال�شعوبة مبكان اليوم الكتابة 
الثقة يف  املعا�شرون  القرن احلادي والع�شرين من كوراث ي�شعب احتمالها؛ لذلك فقد  الواحد والع�شرين، وما يحدث يف  القرن  اأو ر�شم مدينة فا�شلة؛ بعد ما حدث يف  اليوطوبيا،  يف 
اأحدهما من  الو�شيطة«، و�شنقف على مقارنة بني منوذجني مهمني  امل�شلمني والأوربيني يف الأزمنة  الفا�شلة عند  »املدن  ال�شياق، �شندر�س مقالة بعنوان  الفا�شلة. ويف هذا  املدن  نظرية 

الع�شر الو�شيط الإ�شالمي، والآخر م�شيحي من الع�شر؛ ورمبا ل يت�شع املجال هنا لتفا�شيل املدينتني؛ لذلك �شنذكر اأهم مرتكزاتهما.

�ضيف الوهيبي

saif.alwahaibi15@gmail.com
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العمران: رؤية دينية

يف  مــتــكــرر  ب�شكل  تــعــر�ــس  م�شكلة  بــعــر�ــس  املــقــال  ا�شتهل 
مدرو�شة،  ظــاهــرة  لأي  املــوؤرخــة  الأنطولوجية  الأبــحــاث 
يف  وم�شهور،  ُمــقــرر،  هــو  فمما  الأ�شبقية؛  م�شكلة  نعني 
الأدبيات العربية اأن لبن خلدون ق�شب ال�شبق يف احلديث 
الب�شري.  العمران  الدين يف  دور  العمران، وعن  عن علم 
اإقرار وجود من �شبق  اأن الباحث ي�شعى يف مقاله اإىل  اإل 
تــنــاول هــذا املــو�ــشــوع وعــر�ــشــه ونقا�شه؛  ابــن خــلــدون يف 
لعلم  الرائدة  خلدون  ابن  نظر  وجهة  بتباين  اإقــراره  مع 
العلمي  البحث  روح  اإىل  اأقرب  كونها  حيث  من  العمران، 
لأنها تدر�س الظاهرة كما هي، بينما ما �شيعر�س له من 
اأدبيات ون�شو�ٍس عَر�َشت لهذه امل�شاألة من وجهة نظر ما 
فارق  احلقيقة،  يف  وهذا،  عليه.  العمران  يكون  اأن  ينبغي 
قبل  �شلوكه  خــلــدون  لبــن  ُيــحــ�ــَشــب  ومنعطف  جــوهــري، 

غريه، واإْن اأُثبت احلديث حوله من ِقبل غريه.
العمران  البحثية حول ماهية كل من  املقال  اأ�شئلة  دارت 
العمران؟ وكيف  بناء  الدين يف  اأثــر  والــديــن، ومــا حــدود 
م�شاألة  مدوناتها  يف  الإ�ــشــالمــيــة  الأخـــالق  كتب  تناولت 
تناول  ارتبط  وكيف  �شناعته؟  يف  الدين  ودور  العمران 
واملُْلك  الدولة  م�شاألة  بتناول  املــدونــات  هــذه  يف  العمران 
ــا هـــذه الأ�ــشــئــلــة يف  و�ــشــنــاعــة املَـــِلـــك )الــرئــيــ�ــس(؟ مــقــارًب
والعامري  الفارابي  عند  الفل�شفية  الأخالقية  املدونات 
الــذي  ــاوردي  املـ اأورده  مبــا  عليهم  معقًبا  م�شكويه،  وابــن 
العربية  الأخـــالق  ملــدونــات  ممثاًل  اإ�شالميًّا  ــًرا  ُمــَنــظِّ يعد 
اأوجــده  الــذي  التقابل  هــذا  فــاإنَّ  نظري،  ويف  الإ�شالمية. 
لهو  والإ�ــشــالمــيــة  الفل�شفية  املـــدونـــات  بــني  فيما  املــقــال 
اإىل  املفكرين  اأولــئــك  ت�شنيف  من�شاأه  لعل  �شكلي،  تقابل 
زمرة  بني  وحم�شوبني  الفال�شفة،  زمــرة  بني  حم�شوبني 
الفقهاء ورجال الدين، اإل اأن نظرة فاح�شة للنماذج التي 
املقدمات  التبا�س  عــن  ح  ُتف�شِ منهم  لكل  املــقــال  ــا  اأوردهــ
والعامري  الفارابي  اعتمد  واإْن  جميعهم،  عند  الدينية 
وابن م�شكويه على مقولت لأفالطون؛ اإذ اإنهم يف منهج 
مقاربتهم ي�شعون لإيجاد مقاربة و�شطى فيما بني احلقل 
وهــذا  )الــعــقــالين(،  والفل�شفي  )امليتافيزيقي(  الديني 

خالف قدمي ُمتجدد ل�شنا ب�شدد احلديث عنه.

م�شكويه  وابــن  والــعــامــري  للفارابي  اإدراجــــه  املــقــال  علل 
جــذُع  بينهم  يجمع  الثالثة  هـــوؤلء  كــون  واحـــدة  خانة  يف 
ذات  مدوناتهم  واأنَّ  بينهم،  فيما  الرابط  وهو  الفل�شفة، 
تعتمد  تف�شرياتهم  واأن  واأرو�ــشــطــيــة  اأفالطونية  اأ�ــشــول 
وعــالقــتــه  بــالــعــمــران  اهــتــمــامــهــم  واأن  الــعــقــل،  عــلــى  اأوًل 

بالدين جاء من خالل اأهداف اأخالقية.
ــوؤلء الــفــال�ــشــفــة يــنــطــلــقــون من  ــاإنَّ هــ وعــلــى مــا يــبــدو، فــ
يتناولونها  الــتــي  لــلــظــواهــر  حتليالتهم  يف  غــائــيــة  روؤيـــة 
على  يتفقون  اأنــهــم  املــقــال  عنهم  ينقل  اإذ  ُمــدونــاتــهــم؛  يف 
ال�شعادة  حتقيق  هــو  الــبــ�ــشــري  الــعــمــران  مــن  الــهــدف  اأن 
الإن�شان  يبلغها  الكمالت ل  باأن  ذلك  و«الكمال«، معللني 
اإىل  ذلك  ُمعيدين  له،  كثريين  نا�س  معاونة  دون  مفرًدا 
طبيعة الإن�شان يف حاجته اإىل الرتباط بغريه من النا�س، 
لي�شكلوا  ويجتمعون  يــتــجــاورون  الــنــا�ــس  جــعــل  مــا  وهـــذا 
التي  الظواهر  اإىل  الغائيُة  النظرُة  هذه  وتنظر  عمراًنا. 
اأطــرافــهــا  ــد  اأحـ كـــون  بــني  نــظــرة حــديــة حتــدهــا  تناق�شها 

و�شيلة و�شرًطا لوجود طرفها الآخر.
وكما هو ماألوٌف يف الكتب الرتاثية العربية، فاإنِّها تزخر 
لها، والذي  املن�شبط  التحديد  اإىل  التي تفتقر  باملفاهيم 
اعتمادها  مُيكن  م�شطلحات  كونها  عــن  تق�شر  يجعلها 
الفارابي  يقرر  اإذ  العلمي.  البحث  يف  الظواهر  تناول  يف 
والعامري وابن م�شكويه اأنَّ الغر�س من العمران الب�شري 
اإمنا هو لتحقيق »ال�شعادة« و»الإ�شعاد« و»اخلريات«، بينما 
نظرة  املفاهيم  هــذه  يف  للنظر  ت�شعى  العلمية  النقا�شات 
املــفــهــوم/ هــذا  مــدى حتــقــق  قــيــا�ــس  مُيــكــن معها  �شلوكية 
النا�شئة  الفجوة  لتقليل  امل�شطلح من عدمه، يف حماولة 
من النظرة الذاتية غري املو�شوعية للمق�شود منها، مما 
حداثية  بعيون  الــرتاث  ذلــك  قــراءة  اإعـــادة  مّنا  ي�شتدعي 
ق�شايا  يف  للنظر  منه  ي�شلح  ما  اإنتاج  لإعــادة  حماولة  يف 

املعا�شرة. العامل 
ثم يوازن املقال بني ما يراه الفارابي من اأن هدف العمران 
هو حتقيق ال�شعادة كقيمة اأخالقية للب�شر، وبني ما يراه 
ابن خلدون من اأن الهدف هو اإ�شباع احلاجة من الغذاء. 
ول  املادية  النظرة  �شاأن  من  ُيعلي  خلدون  ابن  اأن  ويقرر 

الفارابي  بينما  روؤيــتــه،  من  ا  حظًّ املثالية  النظرة  يعطي 
ينطلق من وجهة نظر مثالية ت�شعى للكمال الب�شري، بل 
ال�شوقة  بع�س  اأن  من  خلدون  ابن  ملوقف  املقال  ويعر�س 
واأكرث  رزقــاً  اأوفــر  يكونون  قد  العملي  التفكري  واأ�شحاب 
النموذج  بــذلــك  قالًبا  واملــنــطــق،  املعرفة  اأهــل  مــن  �شعادة 
العمران  من  للهدف  الفارابي  به  اأتــى  الــذي  التف�شريي 

الب�شري.
وملّـــا كـــان املَــِلــك )الــرئــيــ�ــس( اأحـــد اأهـــم عــنــا�ــشــر الــُعــمــران 
يف  فا�شتفا�شوا  املــذكــورون؛  الفال�شفة  بــه  اهــتــّم  املـــدين، 
احلــديــث حـــول �ـــشـــرورة وجـــود املَـــِلـــك وا�ــشــفــني عالقته 
باجل�شد.  الراأ�س  وعالقة  باأبنائه،  الأب  بعالقة  بالرعية 
من  اأكــرث  الرئي�س  يكون  اأن  باإمكانية  الفارابي  قال  وقد 
الريا�شة  اإمنا  قائال  العامري  رف�شه  الذي  الأمــر  واحــد، 
للراأي، ومن ل راأي له فال ريا�شة له. ولعل راأي الفارابي 
ذلك  عقلية  اإىل  تنتمي  ل  تقدمية  ب�شبغة  ي�شطبغ  هذا 
الع�شر، والذي ل زلنا نعي�س يف ظل ذيله، من اأنَّ الريا�شة 
راأي  عـــّد  ن�شتطيع  بينما  غــــريه(،  اأو  ــراأي  الــ )يف  لــلــقــوي 
من  احلالية  الغربية  احلكم  اأنظمة  يف  ممثَّال  الــفــارابــي 

حيث اإن احلاكم الفعلي فيها هو جمل�س النواب مثال.
اأما ال�شبيل الوا�شلة اإىل ازدهار العمران من وجهة نظر 
ل  الأر�ــس  واأنَّ عمارة  وفنونه،  الرتف  فهي  م�شكويه  ابن 
ل  ما  وهو  العي�س،  بجودة  ولكن  فح�شب،  بالعي�س  تتعلق 
يتاأتى اإل باملُخاطرات الكثرية، وركوب الأهوال، واحتمال 
املــ�ــشــاق، والــتــعــر�ــس لــلــمــخــاوف، ولـــو زهـــد الــنــا�ــس كلهم 
يف  والــزيــن  احل�شن  النظام  ريــح  وذهــبــت  العمارة  لبطلت 

العامل.
***

اإعــادة  منِّا  حتتاج  التي  املوا�شيع  من  العمران  اأنَّ  �شك  ل 
نــظــر ملــحــاولــة كــتــابــة الــــرتاث الــعــربــي الإ�ــشــالمــي الــذي 
بو�شلة  لنجعل  عديدة،  مبدونات  واأفرده  اجلمال،  ناق�س 
جُمــتــمــعــاتــنــا مــتــجــهــة �ــشــوب احلــيــاة وحمــبــتــهــا، ونــاحــيــة 
اجلمال واأ�شراره، كا�شفني عن البنى املعرفية املنتجة له، 

دار�شني اأثر ذلك يف احل�شارة العربية الإ�شالمية.

حممد ال�ضحي

مطلعا  احل�شارة،  بق�شب  اآخذا  قبله،  من  )اليونان(  والغرب  )الُفر�س(  ال�شرق  اأنتجه  مما  م�شتفيًدا  احلياة،  نواحي  ملختلف  املتنوعة  ُمناق�شاته  يف  الإ�شالمي  العربي  الرتاث  اغتنى  لقد 
الدالة على مرحلة الرتف  الرّثة،  املناق�شات  اأخرى. ومن تلك  اأحياًنا  والروؤى  النظريات  لتلك  را  اأنتجته حيًنا، ومطوِّ ناقدا ما  امليادين،  �شتى  -بوعي- على خمرجات تلك احل�شارات يف 
الفل�شفة  اأ�شتاذ  النقا�س  اأطلعنا على جانب من هذا  والعمران. وقد  الدين  الدين للعالقة بني  املفكرين والفال�شفة ورجال  ُمناق�شات  الإ�شالمي،  العربي  الفكر  اإليها  التي و�شل  الفكري 

الإ�شالمية والفكر العربي اأحمد حممد �شامل يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان »العمران والدين: قراءة يف مدونات الأخالق الإ�شالمية«.
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اإليمان عالقة إله بعبده

ُيــ�ــشــمــون  اأو مـــن  كــــرثت الــتــعــاريــف يف كــتــب عــلــمــاء الــعــقــيــدة 
بــاملــوحــديــن، وكــلــهــا تــ�ــشــب يف ثـــالث كــلــمــات، الــلــ�ــشــان والــقــلــب 
مذهب  كل  عند  التعاريف  اإيـــراد  �شدد  يف  هنا  ول�شنا  والفعل، 
ووجـــهـــة نـــظـــره، ولــكــن مُيــكــن اأن نــقــول اإن الإميـــــان هـــو قــول 
حنيفة  اأبا  اأنَّ  رغم  بالأركان،  وعمل  باجلنان،  واعتقاد  بالل�شان 
ومنهم  والقلب،  للقول  نتيجة  هو  العمل  اأن  يرى  النعمان  بن 
مـــن يــقــول اإن الإميـــــان هـــو اعــتــقــاد بــالــقــلــب فــقــط، وغــريهــم 
اأبًدا ولكن  نقول بخطئها  اآراء علماء ول  بالل�شان فقط، وكلها 
نقول ب�شمول الثالثة، فالقول نابع من اقتناع القلب، والعمل 
ببع�شها  مرتبط  فكلها  بالل�شان،  وقول  القلب  اقتناع  من  نابع 

البع�س.
اأن  الإ�ــشــالم  ملــن دخــل يف  بــد  ــه ل  بــاأنَّ اإميــان حقيقي  للُم�شلمني 
يكون لديه طواعية وان�شياع تام ومكتمل و�شادق لأوامر اهلل، 
يقولون  فهم  تــردد،  اأي  ودون  نقا�س  دون  كاملة  نواهيه  وتــرك 
اأن يكون هناك تردد يف تنفيذها، وعدمها  واأطعنا، دون  �شمعنا 
ُيخرجك من مظلة الإميان نهائًيا، لذا فاإنَّ قواعد الإميان هي 
والق�شاء  الآخــر  واليوم  ور�شله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  الإميــان 
خريه و�شره، فما جاء من وحي ور�شل وكتب يجب اأن نوؤمن به 
ياأتينا منه طواعية مطلقة، لذا  اإمياًنا قاطًعا ون�شتمع لكل ما 
فهم يرون من يطبق كل هذا الأوامر وينتهي عن النواهي فقد 
كان  ولو  حتى  ب�شر  اأي  اإليها  ي�شل  ول  عليا،  مرتبة  اإىل  و�شل 

بال�شهادتني. نطق 
ــشـــالم مــفــهــومــان يــ�ــشــريان يف نــفــ�ــس الجتـــاه  اإنَّ الإميــــان والإ�ـ
كل  قــواعــد  يف  بينهما  الــفــرق  ويكمن  التطبيق،  يف  ويختلفان 
عملية  قــواعــد  هــي  وقــواعــده  ا�شت�شالم  هــو  فــالإ�ــشــالم  منهما، 
اأما الإميان فقواعده قواعد عملية قلبية وم�شمونها  وقولية، 
يقول  الإميــان؛  من  واأعــم  اأ�شمل  الإ�شالم  اأنَّ  ويبدو  العمل،  يف 
ي�شمل  الإطــالق  عند  الإ�ــشــالم  اأن  »فاحلا�شل  كاظم:  الدكتور 
ــان، واأنـــه اإذا قــرن مــع الإميـــان  الــديــن كــلــه، ويــدخــل فيه الإميــ
وعمل  الل�شان  اأقـــوال  مــن  الــظــاهــرة  بــالأعــمــال  الإ�ــشــالم  ف�شر 
ر الإميان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلب  اجلوارح وف�شَّ

واأعماله«.
ي�شلها  ل  عالية،  مرتبة  هي  الإميان  مرتبة  اأنَّ  امل�شلمون  يرى 
اأنَّ  كما  ُمبا�شرة،  اإلهية  هي  العالقة  لأنَّ  اإليها،  توفق  من  اإل 
الو�شول اإىل هذه املرتبة يوؤدي اإىل نتائج لها تاأثريها الإيجابي 

ا�شتقرار  وعلى  حوله،  من  املُجتمع  وعلى  نف�شه  الإن�شان  على 
تاأثريه كبري جًدا،  بينما  يبداأ �شخ�شًيا  الب�شرية عامة، فالأمر 
مع اإميانهم باأّن من ي�شل اإىل هذه املرتبة ي�شتحق اأن ي�شتقبل 
تعريفا  املقال  �شاحب  اأورد  وقد  اجلنة،  وهي  األ  اإلهية  جائزة 
للنور�شي لالإميان فيقول: »هو النت�شاب اإىل ال�شانع �شبحانه، 
ال�شنعة  تــلــك  بـــروز  مـــدى  عــلــى  الإنــ�ــشــان  قيمة  بــذلــك  فتعني 
املخلوقات  اأ�شمى  مرتبة  اإىل  الإن�شان  هــذا  فيتحول  الربانية 
يوؤهله  �شرًفا  الإلهي وينال  اأهاًل للخطاب  قاطبة، حيث ي�شبح 

لل�شيافة الربانية يف اجلنة«.
فهو  للب�شرية،  الديناميكي  املحرك  مبثابة  الإميـــان  ُيعد  اإذن 
قيمتهم  يرفع  اأنــه  كما  لهم،  الإيجابية  والعزمية  القوة  مينح 
ومييزهم  وعالية،  �شامية  مرتبة  يف  ويجعلهم  دروبهم،  وينري 
عن باقي املخلوقات، فهو فرق جوهري بني الإن�شان واحليوان، 
يقول الدكتور كاظم »فهو قوة تزيد يف �شقل �شخ�شية الإن�شان 
كما  النف�س«،  وحما�شبة  بامل�شوؤولية  ال�شعور  حدة  لديه  ويزيد 
ثبات  ودللـــة  و�شيلة  فهو  بــالــدعــاء،  ربــه  مــن  قريًبا  يبقيه  اأنــه 
جتزئته،  مُيكن  ول  ببع�شه،  بع�شه  ومت�شل  كٌل  وهو  الإميــان، 
بينهما  فالعالقة  ف�شلهما  مُيكن  اأمران ل  والأخالق  والإميان 
»عالقة متالزمة قوية، وكلما كانت اأخالق املوؤمن عالية قوي 
يف  امل�شلم  جعلها  التي  القيمة  فتلك  �شحيح«،  وعك�شه  اإميانه، 
امل�شاوئ  وجتنبها  النف�س  حما�شبة  اإىل  ماآلها  الإميـــان  اأهمية 
يعرف  بــاهلل  اإميــان  قلبه  يف  يكون  عندما  فال�شارق  والأخــطــاء، 
نف�شه  فيجنب  يفعله،  ل  فهو  الفعل  هــذا  يعجبه  ل  اإلــهــه  اأن 
ــه يزكي  ــ وجمــتــمــعــه واأمــتــه والــبــ�ــشــريــة هـــذه اجلــرميــة، كــمــا اأنَّ
ا يف عمله، ول ي�شتهني باأعماله  النف�س ويجعل �شاحبها خمل�شً

الدنيوية والأخروية ويتجنب نواهيه. 
�شاع مفهوم الإميان يف الع�شور املُختلفة فما عاد ذاك اجلوهر 
الوظيفة  له تلك  املجتمع، وما عاد  ا�شتقرار  ن�شتقي منه  الذي 
الــتــي مــن اأجــلــهــا اأوجــبــه اهلل عــلــى الــبــ�ــشــريــة، ومـــن اأجــلــه كــان 
بن  بالل  اأجله  ومن  قري�س،  لعذابات  متحماًل  الكرمي  ر�شولنا 
تعلَّق  قلبه  فذلك  قاحلة،  �شحراء  يف  حــاًرا  حجًرا  حتمل  ربــاح 
بربه، ومل يتعلق بب�شر، يقول �شاحبا كتاب الإميان بني الغيب 
واخلرافة: »فالإميان كلمة نرددها كثرًيا، اإل اأنها بفعل عوامل 
اإىل همهمات وطقو�س جعلت من الإميان قوًل  الزمن حتولت 
بــال عمل ول مــعــنــى...... واإن الإميـــان الــذي جــاء بــه الــقــراآن 

كان  �شريته  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ومــار�ــشــه  الــكــرمي 
يف  الــفــالح  يتحقق  وبــه  �شننها،  مــع  وتفاعاًل  احلــيــاة،  يف  حركة 
الدنيا والآخرة«، ويف جانب اآخر من الكتاب نف�شه يقولن: »اإنَّ 
ذلك الإميان ال�شمح الذي فهمه وتفاعل معه العامِل والإن�شان 
الفل�شفات  فــغــزتــه  الـــزحـــام،  تـــاه يف  الــ�ــشــواء، قــد  الــعــادي عــلــى 
ــيـــة، و�ــشــيــعــتــه  الــعــقــيــمــة، واخـــرتقـــتـــه الإ�ــشــرائــيــلــيــات اخلـــرافـ
ماديات  اإىل  وحتــول  ونــقــاءه،  �شفاءه  ففقد  الكاذبة،  الــروايــات 
جوفاء ل روح فيها، ول حياة«،  لقد اأ�شبح امل�شلمون من�شغلني 
ببع�شهم فهذا قائل هذا موؤمن وهذا كافر واإميانه خاطئ ويف 
اإلهية ل دخل  اأنَّ عالقة الإميان هي عالقة  غب�س، وما عرفوا 
للب�شر فيها اأبًدا، وكل له طريقته يف العبادة، فقد جتد من هو 
هــو يف م�شاله  اأكــرث ممــن  ربــه  اإىل  لكنه قريب  احلــال  منعدم 
رواه الرتمذي يقول:  الذي  النبوي  لياًل ونهاًرا، ويف احلديث 

»رب اأ�شعث اأغب ذي طمرين لو اأق�شم على اهلل لأبره«.
اإنَّ اأهل الإميان لي�شوا خوارق ب�شرية، اأو هم اآلت و�شعهم الرب 
نائبني عنه، بل هم ب�شر كباقي الب�شر، ول يوجد لديهم خوارق 
اإىل  تقربوا  ب�شر  هــم  واإمنــا  واملنطق،  العقل  تتخطى  وقـــدرات 
ربهم، فاأحبوه واأحبهم، ولي�س كما �شاع بني النَّا�س من ق�ش�س 
الغيب  بني  الإميـــان  كتاب  �شاحبا  يقول  وخرافية،  اأ�شطورية 
ل  املــاديــة-  نظرتهم  ب�شبب   - اليوم  الكثريين  »اإن  واخلــرافــة: 
وميكن  بالإن�شان،  يتلب�شون  جن  بوجود  اإل  الإميان  يت�شورون 
روؤيتهم، و�شحرة لهم قدرات ل حدود لها يفرقون بني النا�س، 
ورقــــى يــعــاجلــون بــهــا خمــتــلــف الأمـــرا�ـــس مــن الــ�ــشــرطــان اإىل 
الــزكــام، وكــرامــات خــارقــة هــي معيار الــوليــة والــقــرب مــن اهلل 

تعاىل«. 
كتابه  يف  اخلليلي  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شماحة  يقول  ختاًما 
تقوم-  ما  اأول   - تقوم  اإمنــا  الأمم  »اإن  الأمــة«:  »اإعــادة �شياغة 
الباطلة  الت�شورات  هــدم  كــان  لذلك  ال�شحيح،  الت�شور  على 
�شبحانه  اهلل  ر�ــشــل  مــن  فما  املــر�ــشــلــون،  بــه  ي�شطلع  �ــشــيء  اأول 
وا�شتحكمت  الأذهان،  باطلة ع�ش�شت يف  اإل وقد واجه ت�شورات 
حافة  اإىل  الأمم  وقــادت  الألــبــاب،  على  و�شيطرت  النفو�س،  يف 
النتحار، فكان اأول �شيء يدعون اإليه بني اأممهم هو اأن تعرف 
اأن  تنتهي، ومــاذا عليها  اأيــن  واإىل  اأيــن جــاءت،  الأمم من  هــذه 
الت�شور  على  حياتها  لتقوم  واملنتهى،  املــبــداأ  بــني  فيما  تعمل 

ال�شحيح«.

 اإنَّ ق�شية الإميان وما يرتتب عليه هي ق�شية جدلية وجودية يف نف�س الوقت، اختلفت يف كنهها الأديان عامة، وامل�شلمون ب�شكل خا�س، مما جعل م�شدره وكيفيته ق�شية جدلية بينهم. 
وحقيقة ما يحدث اليوم يف العامل الإ�شالمي من حروب وت�شرذم �شببه اختالف مفهوم الإميان عند كل فرقة من فرق املذاهب الإ�شالمية، فكل �شخ�س ينظر اإىل اإميانه مبنظوره هو، 
اإىل غري ذلك، فالإميان هو عالقة رب وعبد، وهي عالقة  اأنه يدعو  ب�شدة، رغم  اإميانه خاطئ ويجب حما�شبته على خطئه  الآخر  اأنك جتد  الطبيعي  اأمر طبيعي، لكن من غري  وهذا 
مبا�شرة ل يتدخل فيها اأيُّ ب�شر اآخر، فهناك اإله وهناك عابد يطلب منه ما ي�شاء وبطريقة يجدها هي املنا�شبة، وجند مقال الدكتور/ »كاظم مو�شى الطائي« الذي عنونه بـ»الإميان ودوره 

يف حما�شبة النف�س يف ر�شائل النور« �شمن اأحد املقالت التي تتحدث عن كنه الإميان وطرائقه وتف�شرياته وفوائده وغريها.
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نور اإليمان وآثاره في العمران

ــان  ــد املــنــتــار يف مــقــالــه »عــالقــة الإميـ نــاقــ�ــَس الــكــاتــب حُمــمَّ
بالعمران يف الروؤية القراآنية« -واملن�شور مبجلة »التفاهم- 
لأنَّ  فيها؛  اأخــالق  ل  غابة  هو  اإميــان  بال  املجتمع  اأن  فكرة 
جمتمع  وهــو  والأعــلــم،  لالأف�شل  ل  لــالأقــوى،  فيها  احلياة 
يكون  وبــالــتــايل  �شهواتهم،  تتجاوز  ل  اأهــلــه  غــايــات  هــابــط، 
املــوؤِمــن،  الــعــْقــل  تــربــيــة  ــان يف  الإميــ لـــدور  جمتمعا معطال 
اأو  للمادة  ال�شتعباد  ومن  الهوى  اتباع  من  فكره  وحَترير 
مري  ال�شَّ تــْرِبــيــة  يف  كبري  واأثـــره  واجلـــاه،  ْلطان  ال�شُّ لـــذوي 
يقًظا،  حار�ًشا  يجعله  ــا  ممَّ للفْرد؛  ليم  ال�شَّ القْلب  اأو  احلــيِّ 
يحيد  اأو  ي�شعف  األَّ  ويحر�شه  يغفل،  اأن  �شاحَبه  يحر�س 
بامل�شوؤوليَّة  عور  وال�شُّ اليقظة  وهذه  امل�شتقيم،  ريق  الطَّ عن 
اأداء  اأهّم وقاية من ظواهر الغ�سِّ والخِتال�س والتَّهاُون يف 

الواجب؛ فالإميان بال �شك مفتاح �شالح العمران.
باهلل  الرِتباط  ة من  القلب م�شتمدَّ روحيَّة يف  ة  قوَّ الإميــان 
القويِّ املتني؛ اإنَّها حْت�شني ومناعة داخليَّة �شدَّ النِحراف، 
ــا يــكــتــِنــفــه مـــن مــغــريــات  ولــْيــ�ــشــْت هـــروًبـــا مـــن الـــواقـــع ومــ
ح العقيدة وتخل�س من النفاق ومن  ومنزلقات، وبها ت�شحَّ

روا�ِشب الإْرجاء وما اأ�شبه.
ه املعنوي خلطوات  املوِجّ اأنَّ الإميان  اإىل  كما جتُدر الإ�شارة 
ــــرة يف حتــريــك  ــوؤِثّ ــه هــو الــــروح املــ ــة نــحــو الــبــنــاء؛ لأنــ ــ ــ الأُّم
اً�شلح  �شحيحا  معتقداً  كان  فــاإذا  واملــاّدة،  الإن�شان  وتوجيه 
يكون  ومنحرفاً  مزيفا  معَتقدا  كان  واإن  وا�شتمر،  العمران 
ال�شابقة  احل�شارات  حال  هي  كما  اأهله  على  وبال  العمران 
عليها،  الــقــائــمــني  وطــغــيــان  فــ�ــشــادهــا  ب�شبب  انــدثــرت  الــتــي 
ْفِع  َوال�َشّ َع�ْشٍر  َوَلَياٍل  »َواْلَفْجر  تعاىل:  قوله  بينه  ما  وهذا 
مَلْ َتَر  اأَ اإَِذا َي�ْشِر َهْل يِف َذِلَك َق�َشٌم ِلِذي ِحْجٍر  َواْلَوْتِر َواللَّْيِل 
ِمْثُلَها  ُيْخلَْق  مَلْ  ِتي  اَلّ اْلِعَماِد  َذاِت  َرَم  اإِ ِبَعاٍد  ــَك  َرُبّ َفَعَل  َكْيَف 
ــْرَعــْوَن  َوِف ــَواِد  ــاْل ِب ْخَر  َجــاُبــوا ال�َشّ ــِذيــَن  اَلّ َوَثــُمــوَد  ــِبــاَلِد  اْل يِف 
اْلَف�َشاَد  ِفيَها  وا  َفــاأَْكــرَثُ اْلــِبــاَلِد  يِف  َطَغْوا  ــِذيــَن  اَلّ اْلأَْوَتـــاِد  ِذي 
)�شورة  اِد  َلِبامْلِْر�شَ َرَبَّك  َنّ  اإِ َعَذاٍب  �َشْوَط  َرُبَّك  َعلَْيِهْم  َف�َشَبّ 
احل�شارات  اأكب  نهاية  خل�شت  الكرمية  فالآيات  الفجر(. 
مدنية وعمراناً يف وقتها، لأنها مل تقم على اأ�شا�س التقوى 

والإميان باهلل عز وجل؛ فكانت نهايتها الفناء.

خرٍي  دعــوة  اأو  جامٍع  ديــٍن  اإىل  امل�شتند  هو  املكتمل  الُعمران 
ح�شارة  باإن�شاء  الأر�ـــس؛  تعمري  تعني  فالعمارة  �شامية؛ 
ــــري، والـــعـــدل والــ�ــشــالح،  ومـــدنـــيـــة، مــبــنــيــة عــلــى قــيــم اخلـ
ويعتب الإميان الأ�شا�س الذي ينبغي اأن يبنى عليه ال�شرح 
معر�شا  نر�شد  فاإننا  الــكــرمي،  الــقــراآن  اإىل  وبــالــعــودة  كله. 
ــان  مــن املــ�ــشــاهــد الــكــبى لــنــجــاح نــهــج الــرتابــط بــني الإميـ
ــة الــكــرميــة: »َوَلـــَقـــْد  ـــُدُه الآيــ ــر تـــوؤكِّ والــعــمــران، وهـــذا الأمــ
ِعــَبــاِدَي  َيِرُثَها  الأَْر�ـــَس  اأَنَّ  ْكــِر  الــذِّ َبْعِد  ِمــْن  ُبــوِر  الــزَّ يِف  َكَتْبَنا 
الآيــــة مــلــحــٌظ �شديد  ــوَن« )الأنـــبـــيـــاء:115(. ويف  ــاحِلُ الــ�ــشَّ
الأهمية، وهو رْبط الإ�شالح بال�شالح. وال�شالح قد يعني 
الكوين  الإعمار  لعمليات  ل  والتاأهُّ الكفاءة  ال�شياق  هذا  يف 
عنه  فيعّب  الآخر  امللحظ  اأما  اأي�شاً.  والفردي  والإن�شاين، 
ُثمَّ  ُكْم  َغرْيَ َقْوًما  َي�ْشَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ ْن  »َواإِ القراآن بال�شتبدال: 
العمران  فــاإّن  وبذلك؛  )حمــمــد:38(.  اأَْمــَثــاَلــُكــْم«  َيُكوُنوا  ل 
اإىل  امل�شتند  الــعــمــران  ــاً:  ــواعـ اأنـ ي�شبح  قــد  اأيــ�ــشــاً  املــكــتــمــل 
�س احلق واخلري وال�شواب؛  الإميان واملراجعة الدائمة وتلمُّ
يظلُّ  لكنه  هائاًل؛  ازدهـــاراً  ظاهراً  يزدهر  الــذي  والعمران 
وال�شالح  الإميـــان  اإىل  ا�شتناده  لعدم  لالنتكا�س؛  ُعر�شًة 
د  الـــرتدُّ الـــذي يقع بــني بــني ب�شبب  والإ�ـــشـــالح. والــعــمــران 
والآَخـــر  الــ�ــشــالــح،  ال�ــشــتــخــالف  نهج  بــني  اأو  النهجني  بــني 
على  وال�شطوة،  ال�شيطرة  وقدرات  ال�شريع،  بالنجاح  املغرت 

طريقة: »اأََنا اأَْكرَثُ ِمنَك َماًل َواأََعزُّ َنَفًرا« )الكهف:34(.
اأ�شول  على  العمران  بتاأ�شي�س  الإ�شالم  الهتمام من  وهذا 
الإميان التي من �شاأنها اأن ت�شتدعي العمل ال�شالح فيدفع 
الأر�ـــس  مــزدهــٍر يف  ُعــمــراٍن  تاأ�شي�س  اإىل  الــهــادف  بــالــوعــي 
احل�شارة  ا�شتقرار  مبعنى  وال�شالح،  الإ�شالح  على  يقوم 
وا�شتمرارها. هذا الهتمام بال �شك يعك�س عناية الر�شالة 
القيم  اإذ  �ــشــاحلــة؛  مــدنــيــة  ــاإقــامــة جمــتــمــعــات  ب اخلـــامتـــة 
الأمم  عليها  تــقــوم  الــتــي  ال�شلبة  الــقــاعــدة  هــي  اخلــلــقــيــة 
و�شلطان  املجتمعات  قوانني  اإن  احل�شارات.  اإليها  وت�شتند 
فيها  حُتــرتم  فا�شلة،  مدينة  لإقــامــة  تكفي  ل  احلــكــومــات 
فاإن  الأكمل؛  الوجه  على  الواجبات  فيها  وتــوؤدَّى  احلقوق، 
الذي يوؤدي واجبه رهبة من ال�شوط اأو خوفا من ال�شجن، 

اأو هربا من العقوبة املالية، ل ي�شتمر يف ذلك طويال، متى 
اأمن واطماأن. اإنَّ الإميان والعقيدة الدينية تك�شب القانون 
باحلياء  امل�شاعر  تلهب  كما  وينهى،  ياأمر  به  اأدبيا  �شلطانا 
اأن هــذا  ريـــب يف  مــنــه، ول  لـــه واخلــ�ــشــيــة  مـــن اهلل حمــبــة 
والأ�شد  الإن�شانية  النف�س  يف  تــاأثــريا  الأقـــوى  هو  الإميـــان 
والأ�ــشــرع  العوا�شف،  وتقلبات  الــهــوى  لأعــا�ــشــري  مقاومة 

نفاذا يف قلوب اخلا�شة والعامة.
فاإذا كانت بنية الدين الكلية تت�شكل من: الإميان والعمل 
املــ�ــشــوؤول عن  الــديــن  روَح  ــان  الإميـ كــان  واإذا  مــعــا،  ال�شالح 
ــان هــو احلــافــز  بــقــائــه حــيــا نــابــ�ــشــا، مبعنى اأن يــكــون الإميــ
ما  اإذا  الإميــان  هذا  فــاإن  ال�شاحلة؛  الأعمال  اإىل  واملنطلق 
فعل تفعيال �شحيحا، اأو �شغل ت�شغيال حقيقيا يزهر، ومن 
الإن�شانية  وتنفع  �شاحَبها،  تنفع  التي  ثمرته  يعطي  ثــم 
اإن�شان  هــو  اإميــان  بــال  فاإن�شان  متييز.  اأو  تفرقة  بــال  كلها 
العزمية  خائر  ال�شدر،  �شائق  واد،  كل  يف  متخبط  حائر، 
فــاإن  القلب  نــيــاط  مــن  ــان  الإميـ يتمكن  وعــنــدمــا  والإرادة، 
مطمئن  �شعيدا  ويعي�س  بهمته،  اجلــبــال  يناطح  �شاحبه 

القلب.
ــه- يكت�شب  ــانـ اإميـ وخــتــامــا.. فــــاإنَّ الإنــ�ــشــان -حـــني يــفــَعــل 
اإيــجــابــيــة عظيمة واهــتــمــامــا كــبــريا بــاملــ�ــشــاركــة الــفــاعــلــة يف 
واإدارة  اللوامة  نف�شه  اأو  �شمريه  ي�شحو  كما  العام،  ال�شاأن 
وميتلئ  احلميدة،  اأخالقه  وتزدهر  فيه،  الذاتية  املحا�شبة 
والطماأنينة  والــتــفــاوؤل  وال�شتب�شار  ال�شكينة  معاين  بكل 
ُي�شرق  كما  والعقلي،  النف�شي  التوازن  له  ويتحقق  القلبية، 
لالإح�شان  وعــزميــتــه  همته  وتن�شط  فــكــره،  ويــ�ــشــح  عقله 
حقائق  اأن  وُيدرك  والإ�شالح،  وال�شالح  واخلري  والرحمة 
اإميانه تفر�س عليه الت�شلع من العلم والبحث، والنهماك 
يف العمل النافع املنتج. وبهذا، يتخل�س الإن�شان من الفقر 
ــــدرك اأن مــن قيم  والــعــوز والــتــخــلــف والنــحــطــاط، كــمــا ُي
الإميان تعزيز احلرية وال�شورى والدميقراطية والعدالة 
ال�شتبداد  ــْنــَك  �ــشَ يعالج  ذلــك  وكــل  والت�شامح،  واملــ�ــشــاواة 
والإرهاب وال�شقاق، وبذلك يحيا الإن�شان اإن�شانا، وي�شتمتع 

بحياة طيبة هانئة.
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