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�سنٍّ  يف  عبقرياُتهم  تفّتقْت  الذين  املُبدعني  من 
اأوليفر  الربيطاين  والروائي  وال�ساعُر  الر�ساُم  ُمبّكرة 
مادوك�س براون )1855-1874(، و�ساأعتمد يف التعريف 
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قدرًة  براون  اأوليفر  اأظهر  رة  املُبكِّ طفولته  منذ 
ا�ستثنائية يف الر�سم والأدب؛ فقد ر�سم يف �ِسنِّ الرابعة 
ع�سرة لوحًة ذاَت األوان مائية بعنوان »ت�سريون م�ستلًما 
الطفَل جي�سون من العبد« ، وقد ُعِر�سْت يف »معر�س 
يف   1870 عام  يف  نف�سه  املعر�ِس  ويف  لندن.  يف  َدْديل« 
ُمْفَعمٌة  مائية  لوحٌة  له  ُعِر�سْت  ع�سرة،  اخلام�سة  �سن 
باحليوية بعنوان »ُجموح« ، وهي متثل مقاومَة ح�ساٍن 
جامٍح يحثه راكُبه اإىل البحر. غري اأنَّ جناحاته ال�سابة 
يف الفن قد طغْت عليها جناحاُته التي حققها يف الأدب، 
ل�سيما يف الرواية. عندما كان عمره ثالثَة ع�سر عاًما 
اأو اأربعة ع�سر عاًما كتب عدة �سوناتات، »وهي، واإن مل 
ُنّقاُد  عليها  ُيِلحُّ  التي  الفنية  ال�سروط  جميع  ت�ستوِف 
الفني،  ال�سدق  من  عاٍل  مب�ستوى  ات�سمت  ال�سوناتات، 
واأ�سالٍة يف الإبداع، وَجالٍل يف التعبري، ُمذِهٍل من فتى 

يافٍع مثِله«. 
الأوىل  روايته  براون  اأوليفر  كتب  ذلك،  اإىل  اإ�سافة   
�سبعَة  عمره  كان  حني   ،1871 عام  يف  دنفر«،  »غابرييل 
حول  اأحداثها  تدور   .1873 عام  يف  وُن�ِسرْت  عاًما،  ع�سر 
انتقاِم زوجٍة من زوجها الذي ع�سق امراأة غريها. و�سف 
ُقّوٍة ُمْذِهلٍة يف تناوله  النقاُد هذا العمل باأنَّه »يك�سف عن 
الذي يجمع بني  َفه،  َو�سْ اأّن  كما  والأحداث،  لل�سخ�سيات 
على  ويدل  ا  ِجدًّ رائٌع  اخليايل،  والإيحاء  الواقعية  الدقة 
تاأمالٍت عميقة يندر اأن جتدها يف اأدب الأحداث«. يف عام 
1872، قدم الروائي ال�ساب اأ�سلوباً مهًما يف روايته الثانية 
روائياً  كونه  على  قدرته  فيها  اأثبت  هابديت�س«  »َتِرَكة 
وحملاًل نف�سًيا، يعرف تفا�سيل احلياة اللندنية يف ع�سره. 
 The Dwale« العام نف�سه بداأ روايته الرومان�سية ويف 
Bluth«، وهو ا�سم قدمي من ديفون�ساير ال�سمالية للنبتة 
ة«. اأظهر اأوليفر براون يف  امَّ ُدونا ال�سَّ املعروفة با�سم » الِبالَّ
هذه الرواية متّكَنه من الو�سف مب�ستوى نا�سج، ونظرَته 
العميقة لل�سخ�سيات ودوافعها، وروَحه الفكاهيَة املميزة، 
وقدرَته النادرة على ت�سوير طبيعة الأطفال واحليوانات 
وعاداتها. املُذِهُل يف �سرية هذا املبدع ال�ساب اأنه اأجنز كل 
رحل  اإذ  ق�سري؛  عمر  يف  والأدبية  الفنية  الأعمال  هذه 
اإْثَر  �سبتمرب 1874  التا�سعَة ع�سرة، يف  �سن  عن احلياة يف 

�سِه ملر�س النِّْقِر�س.  تَعرُّ
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ثييقييافييتييني، فثقافة  بييني  الييتييفييريييق  اإىل  كيييوك  يييذهييب مييايييكييل 
وهام�سي،  تنظيمي  غييري  ب�سكل  املماثلة  هييذه  ب�سنع  تقوم 
والأخيييييييرى جتييعييل ميينييهييا مميياثييليية ميييركيييزيييية وجيييوهيييريييية يف 
جمالها ال�سيا�سي، وقذ ذكر الكاتب اأن تيتو�س ذكر يف كتابه 
»تاريخ روما« اأن مهتمه ر�سم تاريخ �سعب حر يكون حكامه 
على  كمثال  تطويرها  على  يعملون  الدولة  لدى  موظفني 
ل�سعوب  اأمثلة  عيين  بحثه  ويف  بيياأوروبييا،  ال�سيا�سية  احلييرييية 
قد  واجييو  دوليية  �سعب  اأن  يجد  ال�سيا�سية  احلييرييية  مار�ست 
اأحد  اخرتق  اأن  بعد  ال�سيا�سية  احلرية  هذه  قدميا  �سنعوا 
حكامهم بندا من بنود حريات النا�س، لذا اتفق هذا ال�سعب 
اأن ل  وهي  اآلهتهم  عليها  ت�سهد  بنود حريات تخ�سهم  على 
وحرية  التعبري،  وحرية  الآخرين،  اأمنيات  يف  اأحد  يتدخل 
اأن  اإىل  الكاتب  يخل�س  لييذا  بالبالد،  �ييسيياءوا  كيفما  التنقل 
باأوروبا  خم�سو�سة  لي�ست  ال�سيا�سية  احلرية  فكرة  دعوى 

فقد كانت موجودة ب�سعوب اأخرى.
كييان يح�سر  الإ�ييسييالمييييية  الييتيييييارات  اأن معظم  كييوك  وييييرى 
لكن  جتنبه،  يجب  و�ييسييع  اأنيييه  على  الييعييبييودييية  مفهوم  فيها 
التيارات  هييذه  يف  احلييرييية  ملفهوم  خييا�ييس  ح�سور  يييوجييد  مل 
اأن  اإىل  يخل�س  الأمييير  وبييهييذا  اإليييييه،  تييتييوق  و�سعا  بيياعييتييبيياره 
اأ�سيلة، ومن الأمثلة اجللية  اإ�سالمية  احلرية لي�ست قيمة 
الذي  عامر  بن  ربعي  ر�ستم  مبعوثي  ق�ستا  ال�ساأن  هييذا  يف 
قال له باأننا جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد اإىل عبادة 
اأقبل جل�س مع  اهلل عّز وجّل، واملغرية بن �سعبة الذي حني 
اأنزلوه وعنَّفوه قال وكان  ر�ستم على �سريره وو�سادته فلما 
بع�س،  اأربيياب  بع�سكم  اأن  تخربوين  اأن  �سنعتم  مما  اأح�سن 
خطاب  �سيغة  هيينيياك  اأن  املييثييالييني  هييذييين  ميين  ليينييا  ويتجلى 
ويف اخلطاب  الييعييرب.  لييدى  امل�ساواة  نزعة  وجييود  على  تييدل 
الديني، الكل عباد هلل ولي�س هناك ب�سر عبيد لأحد بح�سب 
هو  العرب  لدى  النزعة  هذه  ت�سكل  �سبب  وكييان  كييوك،  راأي 
العايل  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وم�ستوى  لديهم  املعوزة  البيئة 
وحينما  بينهم،  ال�سكلية  الرتاتبية  وغياب  القبيلة  داخييل 
ن�ساأت الدولة الإ�سالمية متيزت بثالث �سمات: كان احلاكم 
الدولة  اأ�سحاب  كييل  وكييان  وراثيييييا،  احلكم  يكن  ومل  عييادل، 

�سعب  امل�سلمني  اأن  فكرة  الكاتب  ما، فريى  �سوا�سية مبعنى 
حر غري موجودة واإمنا الفكرة اأن على امل�سلمني اأن يعاملوا 

اأحرار. باأنهم 
بييعييد اخلييلييفيياء  وقيييد قييييي�ييس للحكم ال�ييسييتييبييدادي الييتييوريييثييي 
الرا�سدين اأن ي�سود، لذا يرى باراين اأن من �ساأن ال�سلطان 
اأمره من غري هيبة وجالل ال�سالطني، بيد  اأن ل ي�ستقيم 
اأن القيم املعادية لال�ستبداد ولل�سلطة التوريثية التي كانت 
كانت  بل  من�سية  ت�سري  اأن  لها  كان  ما  املبكرة  ال�سيا�سة  مع 
للمقاربة  للكاتب  حماولة  ويف  الإ�سالمي،  الإرث  من  جزءا 
بني هذه القيم والقيم الأوروبية يرى اأنه ل يوجد مفهوم 
اأن  ميكن  الإ�ييسييالمييييية  بييالييدوليية  ال�سيا�سية  للحرية  خييا�ييس 
نتعاطى معه، كما اأنه ي�سع ت�سور ال�سيوعية لنزعة امل�ساواة 
الإ�سالمية  الدولة  داخل  واملحكومني  احلاكم  بني  القائمة 
احلرية  فكرة  اأن  كييوك  ويييرى  الدميوقراطية،  ت�سور  بييدل 
ال�سيا�سية عربت للعامل الإ�سالمي من خالل حملة نابليون 
باأنها احلرية  به اجلمهورية  اأعلن  الذي  وبيانه  على م�سر 
»احلرية  اأن  اإىل  با�سا  الدين  خري  يذهب  بينما  وامليي�ييسيياواة، 
ال�سيا�سات  يف  الييتييداخييل  الييرعييايييا  ميين  تييطييلييب  اليي�ييسيييييا�ييسييييية« 

امللكية، وهي الو�سع الفطري بني امل�سلمني.
الإ�سالميني  املفكرين  ميين  امليييودودي  الأعييلييى  اأبييو  كييان  وقييد 
فقد  بال�سلطة  وال�ستئثار  ال�ستبداد  قيم  �سد  كانوا  الذين 
ركز على حدود مطالب اخللفاء الرا�سدين واأن تن�سيبهم ما 
كان وراثيا، وو�سف امللكية باأنها �سد الإ�سالم وذكر عن ورع 
اخللفاء وعفتهم عن املال العام وقد اأفلح املودودي يف اإيجاد 
ال�سيا�سة  قيم  مييع  تتعا�سد  الإ�ييسييالمييييية  الييدوليية  يف  �سمات 
مفتونا  كييان  كييوك  روؤييية  فح�سب  قطب  �سيد  اأمييا  احلديثة، 
يذهب  وهو  التوريثية،  ال�سمة  مقابل  اجلمهورية  بال�سمة 
مذهب احلاكمية الإلهية ول �سلطة لب�سر على الب�سر، لكنه 
على عك�س املودودي ل يبدي حما�سة لفكرة الدميوقراطية، 
تتجاوب مع  م�ساواة �سارمة  نزعة  ب�سياغة  قام قطب  وقد 
ال�سيا�سية احلديثة وكان ي�ستعمل م�سطلح التحرير  القيم 
كانا  وكالهما  للنا�س،  عبوديتهم  من  النا�س  اإخييراج  مبعنى 
ير�سخان اأفكارهما بالعودة للقيم ال�سيا�سية لدولة الإ�سالم 

�سلة  هناك  بيياأن  التحليل  هييذا  ميين  كييوك  وي�ستنتج  الأوىل، 
وثيقة بني قيم الدولة الإ�سالمية وقيم التقليد الأوروبي، 
يف  �سمنيا  حيي�ييسييوره  كيييان  ال�سيا�سية  احلييرييية  مييفييهييوم  واأن 

الإ�سالمية.  الدولة 
ي�ستبدلوا  اأن  ميكن  الأحييييرار  الأنييا�ييس  هييل  كييوك  ويييتيي�ييسيياءل 
تتنا�سب  اختيارهم  من  تكون  ي�سعونها  ب�سرائع  اهلل  �سرع 
اليييذي يييتييخييوف منه  اأن هييذا هييو  مييع واقيييع حييييياتييهييم، ليجد 
بال  وتييرتك  احلييريييات  تطلق  اأن  وهييو  املفكرين  ميين  الكثري 
قيييييود، فييريى اأنييه ميين املمكن يف هييذه احليياليية اإيييجيياد طريق 
الأ�سا�سية  الإ�سالم  قيم  عن  فيه  تنازل  ل  فيه  يكون  و�سط 
ييا اإىل اأن الييقييلييق من  وبييني احلييرييية الييغييربييييية، ويييذهييب اأييي�ييسً
فكرة احلرية الب�سرية يف عامل ميلكه اهلل جنحت بامل�سلمني 
املييركييزييية من  امليينييزليية  التحم�س لإعييطيياء احلييرييية  عييدم  اإىل 
رغم  اأي�سا  امل�سيحيون  كييان  وكييذلييك  ال�سيا�سية،  اأنييظييارهييم 
هلل  عبيدا  اأنف�سهم  يعدون  فهم  اخلطيئة  من  حترروا  اأنهم 
ما  �سعب  يييكييون  »لييكييي  ميلتون  جييون  ويييقييول  لييه،  خا�سعني 
التي  للقوانني  اإل  يخ�سع  األ  عليه  ينبغي  فاإنه  حرا  �سعبا 
اختارها هو بنف�سه«، وبح�سب روؤية كوك فاإن �سلطة القدوة 
ما  املبكر لدى اخللف  الإ�سالم  دولة  بها  كانت حتظى  التي 
للدولة،  ال�سيا�سي  للفكر  ن�سقي  تقليد  لإن�ساء  تكفي  كانت 
واأرى اأن الدولة الإ�سالمية كانت معنية باحلرية ال�سيا�سية 
النقي�س  ح�سور  يعني  النقي�س  فغياب  املفهوم،  انعدم  واإن 
الآخر املتجلي يف املمار�سة الواقعية، اإذ جند الكل حمكومني 
بنف�س الييقييانييون اليييذي ييييرى فيييييه كيييوك اأنيييه نييزعيية ميي�ييسيياواة 
اأو  اأن تكون عدالة  بينما يرى فيه الآخرون غري ذلك مثل 
يف  نييرى  اأن  ميكن  فعليه  ال�سيا�سية،  للدميوقراطية  نزعة 
ال�سيا�سية  احلييرييية  ممار�سة  اأنظمة  اإحييدى  ال�سورى  نظام 
�سورى  »واأمرهم  القراآن  من  بن�س  الن�ساأة  منذ  الإ�سالمية 
التي  ال�سيا�سية  احلرية  ممار�سات  اأعلى  من  فهي  بينهم« 
ال�ستئثار  بييعييدم  الإ�ييسييالمييييية  الييدوليية  اأييي�ييسييا  عليها  قييامييت 
لييالآخييرييين للتعبري عن  املييجييال  الييقييرارات واإفيي�ييسيياح  بيياتييخيياذ 

راأيهم يف املواقف التي تتعر�س لها الدولة.

قي�س اجله�ضمي

طريق  عن  الإ�سالمية  الدولة  يخ�س  مبا  ال�سيا�سي  النطاق  يف  احلرية  ملفهوم  حتليال  اإ�سالمية؟«  قيمة  ال�سيا�سية  احلرية  »هل  بعنوان  التفاهم  جملة  يف  مقالته  يف  كوك  مايكل  يتناول 
حتليله للوقائع التاريخية، اإذ يرى اأنَّ معظم املجتمعات الب�سرية تبتكر العالقة التقابلية بني ال�سيد والعبد، واأن هذه العالقة را�سخة يف ملكات الب�سر الذهنية يقيمونها على مماثالت 
كثرية يف حياتهم، واإن كان توزيع ال�سلطة بني الطرفني غري تناظري كعالقة الزوج بالزوجة، ومنها نخت�س هنا بعالقة احلاكم باملحكوم فلي�س بال�سرورة اأن يكون املحكوم عبدا ح�سب 
املفهوم العام، وي�ستدل بذلك بواقعة يف الأندل�س حينما اأراد ابن حف�سون اأن يثور على حكام الأندل�س العرب قال يف كلمته لالأندل�سيني من غري العرب »اأريد اأن اأحرركم« م�سرياً �سمنياً 

باأن العرب ا�ستعبدتهم وهم يف احلقيقة اأحرار.

qabuazan@gmail.com
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وطبيعتها

يييعييتييرب الإ�ييييسييييالم مييين اأكييييير الأدييييييييان انيييتييي�يييسيييارا يف الييعييامل 
يف  كاأقلية  املييعييمييورة  اأرجييياء  خمتلف  يف  تييواجييد  وللم�سلمني 
يتعر�سون  كاأقلية  وهييم  اأخيييرى.  اأحيييييان  يف  واأغلبية  اأحيييييان 
كالت�سييق  احليييال  بطبيعة  الأقييليييييات  بقية  لييه  تتعر�س  ملييا 
حماولة  يتم  اأن  اأو  اآ�سيا،  �سرق  دول  بع�س  يف  يح�سل  كما 
والييذي  رو�ييسيييييا  يف  يح�سل  كييمييا  وا�ستعطافهم  ا�ستمالتهم 

�سنعر�س مثال عليه يف هذا املقال.
لن نتحدث هنا عن ال�سراع بني الدول الإ�سالمية القدمية 
التاريخية، لأّن هذا بحد ذاته  )ما قبل العثمانية( ورو�سيا 
الراهن  الو�سع  لفهم  �سرورته  من  بالرغم  وا�سع  مبحث 
مثل  اليوم،  رو�سيا  �سكلت  التي  الأحداث  �سل�سلة  الناجت عن 
الإ�سالم،  على  امل�سيحية  الديانة  فالدميري  الأمييري  اختيار 
بييذلييك �ييسيياغ وبيي�ييسييكييل ر�ييسييمييي الهوية  اإنيييه  نييقييول  اأّن  وييي�ييسييح 

لرو�سيا. امل�سيحية 
ما نريد الرتكيز عليه هو طبيعة وجود الأديان واملتدينني 
بتناول  العموم  وجه  على  العامل  ودول  خ�سو�سا  رو�سيا  يف 
امليي�ييسييلييمييني كييمييثييال، مييين حيييييث تييفيياعييلييهييم �يييسيييواء كييمييوؤثييرييين 
ال�سيا�سية(  ال�ساحة  يف  وبييالييذات  رو�سيا  يف  تيياأثييريهييم  )اأي 
مبمار�سة  يتعلق  مييا  يف  و�سعهم  جييهيية  ميين  اأي  ومييتيياأثييرييين 
احلفاظ  لهم  تكفل  حقوق  على  واحل�سول  الإ�سالم  �سعائر 

امل�سلم.  املجتمع  على خ�سو�سية 
ومناق�ستها،  الكاتب  طرحها  التي  النماذج  ا�ستعرا�س  قبل 
اأي دولة ل يجب  اأن  اأولها افرتا�س  امل�سائل،  لنو�سح بع�س 
املتدينة  اجلماعات  فيياإّن  وبالتايل  دين،  اأي  مع  تتعار�س  اأن 
اثنني منها،  نذكر  اإل يف حالت  اأو خطرا  تهديدا  ت�سكل  ل 
اأو  املييتييدييينيية الييتييي قييد تتبنى حييراكييا  وهييمييا مييع اجلييميياعييات 
ال�سعائرية والطقو�س اخلا�سة،  العبادات  ممار�سات تتجاوز 
معادية  اإيديولوجيا  الدولة  تتبنى  عندما  الثانية  واحلالة 

اإيديولوجيا دينية متطرفة. اأو  للدين، 
فييعيينييدمييا يييتييعييلييق الأميييير بيياجلييميياعييات الييدييينييييية؛ اأقيي�ييسييد بها 
اأفرادها دينا معينا وي�سكلون جمهورا  اجلماعات التي يتبع 
يتحرك ككتلة واحدة، تقلق الدولة ب�ساأن هوؤلء اإذا ما اأخذوا 
تعار�س  لإنه  ما  ن�ساط  منع  كمحاولة  حركية  مبادرة  زمام 
منتجات  تييبيييييع  الييتييي  القييتيي�ييسييادييية  كييالأنيي�ييسييطيية  قيمها  مييع 
غري  الثقافية  الأن�سطة  وبع�س  الدين،  اأتباع  عند  حمرمة 
مع  تتنا�سب  ت�سريعات  �سن  يف  الرغبة  اأو  عيينييده،  املقبولة 

الأحكام الدينية يف الأحوال ال�سخ�سية واملعامالت.
وطقو�سه  وممار�ساته  بالفرد  املتعلق  ال�سخ�سي  التدين  اأما 
تفتخر  قد  الدولة  اإن  بل  غالبا،  تهديد  اأدنى  ي�سكل  فهو ل 

به وتتغنى بوجوده.
املييتييبيينيياة ميين قبل  بييالإيييديييولييوجيييييا  الييثييانييييية تتعلق  امليي�ييسيياأليية 
تبني  الأوىل هي  فيهما،  النظر  نريد  وهنا حالتان  الدولة، 
الدولة لإيديولوجيا معادية للدين كال�سيوعية اأو اأن تكون 
دوليية  الييدوليية  تكون  اأن  الثانية  احليياليية  متطرفة،  علمانية 
ما  كل  وحتييارب  واحييدة  بن�سخة  دينا  تقبل  متطرفة  دينية 

عداه.
ويح�سل  ما ح�سل  الأديييان، مثل  الدولة حتارب  كانت  فاإذا 
ب�سكل  ال�سيوعية  الييييدول  بييقييايييا  اأو  ال�سيوعية  الييييدول  مييع 
بع�س  يف  الأديييييان  ال�سيوعية  ا�ستغلت  قييد  بالطبع  وا�ييسييح، 
عليه  يغلب  كان  العام  الطابع  لكن  اأفكارها،  لن�سر  احلالت 
ح�سل  كما  كييثييرية  ذلييك  على  والأمييثييليية  والتنكيل،  اليي�ييسييراع 
خيييالل الييقييرن املييا�ييسييي يف اليي�ييسييني والأقيياليييييم امليييجييياورة لها 
�سلف  ال�سيوفيتي  لييالحتيياد  اإ�ييسييافيية  للم�سلمني،  بالن�سبة 

الدولة الرو�سية احلالية. 
الأدبيييييات  تخرب  كما  الييدييين  �سد  لي�ست  العلمانية  الييدوليية 
العلمانية عنها، لكن الدولة التي بطبيعتها حتارب التدين 
حتييافييظ عييلييى طييبيييييعييتييهييا الييعييدائييييية هييييذه حييتييى ميييع كييونييهييا 
علمانية، ففرن�سا مثال عادة ما تو�سف بالعلمانية املتطرفة 

لأنها وب�سكل عام ل تتقبل الأديان واحلركات الدينية.
�سيطانية  دولييية  فييرنيي�ييسييا  اأن  مييوؤكييد  ب�سكل  نييقييول  ل  ونييحيين 
حتارب مظاهر الدين جملة وتف�سيال، لأن يف ذلك مبالغة 
ال�سعبي  واحليييراك  املختلفة  الأحيييداث  لكن  حمييمييودة،  غييري 
هناك يوؤ�سر على وجود تنافر بني الدولة والدين بالعموم، 
التي  العنيفة  الفرن�سية  الييثييورة  نتيجة  اإل  رمبييا  ذلييك  ومييا 
فخلق  الفظاعة،  غاية  يف  كن�سي  ديني  قمع  عيين  متخ�ست 

ذلك يف فرن�سا ح�سا�سية جتاه الأديان.
املرء  يتوقع  قد  والتي  املتطرفة،  الدينية  الدولة  هناك  ثم 
منها اأن حت�سن معاملة الأديان واملتدينني، لكن العك�س هو 
دينا  تتبنى  التي  فالدولة  الأ�ييسييف،  مييع  والغالب  ال�سحيح 
امل�سلمني  كتعر�س  دييينييهييا،  غييري  يتبع  ميين  قمعت  مييا  كييثييريا 
اإنها  بل  الأقييل،  الأذان على  رفع  اأو  امل�ساجد  بناء  للمنع من 
امل�سائل  ميين  عيييدد  يف  مييعييهييا  املختلفني  دييينييهييا  اأتييبيياع  قييمييعييت 

اأكر  الغالب يف  امل�سهد هو  والت�سريع، وهذا  العقيدة  داخل 
الأحوال طوال التاريخ الطويل.

فيييقيييد حيي�ييسييل مييييييرات عيييييدة خيييييالل تيييياريييييخ دوليييييية اخليييالفييية 
دينيا وحارب كل خمالف  راأيا  تبنى اخلليفة  اأن  الإ�سالمية 
ليييه، كييمييا حيياربييت الييدوليية الييبيييييزنييطييييية قييبييل ذليييك الوثنيني 
لييدول  بييوجييود حييالت  التذكري  مييع  بييهييم.  الييرومييان و�سنعت 
لرجاحة  نييظييرا  اأديييييان،  عييدة  مظلتها  حتييت  عا�ست  متدينة 
اخلالفة  عهد  يف  احلييال  هييو  كما  وت�ساحمهم  قادتها  عقل 

الرا�سدة.
ذكر الكاتب عددا من النماذج تتعلق بالوجود الإ�سالمي يف 
التي  احلقائق  بع�س  ذكر  على  وعرج  ال�سي�سان  منها  رو�سيا 
تخرب عن الأزمة يف تلك البقعة نتيجة ال�سراعات املطولة 

خالل التاريخ وحماولت النف�سال.
الرئي�س  عييهييد  يف  احليييايل  امل�سلمني  لييوجييود  بالن�سبة  اأّمييييا 
كما  امل�سلحة  ميين  نييوع  فيها  العالقة  اأن  تبني  فقد  بييوتييني 
لكي  امل�سلمني  ير�سي  اأن  بوتني  يحاول  حيث  الكاتب،  يرى 
قد  اأنييه  اأتييوقييع  ورمبييا  يعار�سوه،  ول  معه  ويقفوا  يدعموه 
وجود  له  املفيد  من  حيث  التطرف،  ملواجهة  ي�ستخدمهم 
بالطبع  لييه.  وت�سفق  توؤيده  اإ�سالمية  ومنظمات  جماهري 
اهتماما  ي�سكلون  ل  الأرجيييح  وعييلييى  كيياأفييراد  امل�سلمني  فيياإن 
اأو  بال�سيطرة  اأكيير  مهتم  لكنه  وحكومته،  لبوتني  كبريا 
على الأقل ا�سرت�ساء املوؤ�س�سات الإ�سالمية التي ت�ساعده يف 

امل�سلمني. ت�سكيل القاعدة اجلماهريية بني 
فقد  جانبها  اإىل  معني  دييين  اأتييبيياع  الييدوليية  تكت�سب  عندما 
اجلييميياعييات  وبيييني  بينها  مييواجييهييات  حيي�ييسييول  فيير�ييس  تقل�س 
املتطرفة لنف�س الدين، حيث اأن النا�س بالعموم لن يجدوا 
على  ح�سلوا  دامييوا  ما  الييدوليية  مع  حييرب  يف  للدخول  �سببا 

حقوقهم.
ختاما، فاإن الطبيعة التي حتكم عالقة املتدينني باأي دولة 
كطبيعة  الييعييوامييل،  ميين  بجملة  تتحدد  �سيا�سية  �سلطة  اأو 
تييدييينييهييا، وفل�سفة  ونيي�ييسيياطيياتييهييا ومنيييط  الييدييينييييية  اجلييميياعيية 
اجلانب  يكون  قد  للمتدينني  ونظرتها  توجهها  اأو  الدولة 
املتدينني  اأح�سنت مداراة  الأكرب من جهة الدولة، فاإن هي 
�سلمية  بيئة  خلق  يف  تنجح  فقد  ومييرونيية  حرية  واأعطتهم 

وت�سعف وجود املتطرفني.

يف املقال الذي حمل عنوان »مو�سكو واجلوامع: اختيارات امل�سلمني يف رو�سيا بوتني يف جملة التفاهم »يتحدث الباحث روبرت كروز عن وجود امل�سلمني يف رو�سيا، ويذكر جملة من الأحداث 
التاريخية واحلالية وتاأثريها وم�ساهمتها يف �سناعة راأي امل�سلمني حول احلكومة الرو�سية. ويذكر بع�س التحديات املتعلقة باملوقف الر�سمي من امل�سلمني.

عبداهلل ال�ضحي

deeko123@hotmail.com
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االئتـــالف الثقافـــي

اإن احلروب وال�ستعمار والحتالل كلها مربرات عداء 
اأ�سبه  كييانييت  مييثييال  ال�سليبية  فيياحلييروب  الأقيييييوام،  بييني 
م�سابهة  تكن  مل  نتائجها  لكن  ال�ستعمارية  باحلروب 
لأو�ساع الدول امل�ستعمرة يف و�سعها ما بعد ال�ستعمار. 
يف  خا�سة  حا�سرا  يييكييون  مييا  غالبا  الثقايف  فييالنييدميياج 
رمبا  وحتميا.  ق�سريا  كييان  اأن  بعد  ال�ييسييتييقييرار  فييرتات 
ي�سري البع�س هنا اإىل اختالف العنا�سر املوؤدية للحرب 
ميييا بيييني الإفيييييرجن وامليي�ييسييلييمييني وبييياقيييي اليييييدول الييتييي مت 
ا�ستعمارها بالكامل والآلية التي متت بها العملية. من 
على  القوي  »حكم  فيه  ينعك�س  واقعا  هناك  اأن  منطلق 
ال�سعيف« من خالل بديهية امتداد اأيادي امل�ستعمرين 
بال  تن�ساع  �سوف  التي  امل�ستعمرة  الدولة  مالمح  ملحو 
الفرن�سي  بال�ستعمار  حييدث  مييا  وهيييذا  قيييوة.  ول  حييول 
حتررها  من  الرغم  وعلى  اجلييزائيير  اأن  حيث  للجزائر 
حا�سرة  ال�ستعمار  اآثييار  زالت  ل  ال�ستعمار،  اأيييدي  من 
الييثييقييايف » اللغة  نييييواح عييديييدة ميينييهييا اجلييانييب  فيييييهييا يف 
باللغة  يتحدثون  زالوا  ل  والأبناء  فالأهايل   » حتديدا 
الأحيييييان  بع�س  يف  اليومية  تعامالتهم  يف  الفرن�سية 
هنا  الت�ساوؤلت  بع�س  طييرح  يتم  قييد  هييذا.  يومنا  واإىل 
اأو  كنتيجة طبيعية  احلا�سل  الدمج  نحو  ننظر  جتعلنا 
اأو هدف خمطط له اليوم يف الدول  ق�سرية يف ال�سابق 
الييتييي قييادتييهييا الييظييروف لتقبل وجيييود ثييقييافييات واأقييييوام 
�سعوب  بع�س  فتعي�س  جييذريييا؛  اختالفا  عنها  تختلف 
الييعييامل اليييييوم اأزميييية حيييروب بييالييوكيياليية وحييييروب اأهييلييييية 
لالإ�سرار  موؤدية  خمتلفة  لأ�سباب  خارجية  وتدخالت 
بييطييبيييييعيية احلييييياة ليي�ييسييكييان هيييذه اليييييدول. ويييعييد ال�سعب 
اأدت لهجرة  اإحدى �سحايا هذه احلروب التي  ال�سوري 
الأوروبييييييية.  الييييدول  وحتييديييدا  خمتلفة  ليييدول  �سكانها 
اأبوابها  �سرعت  الييتييي  اليييدول  اأوائيييل  ميين  اأملييانيييييا  وتعترب 
با�ستقبالهم  و�ييسييارعييت  »امل�سلمني«  املهاجرين  لييهييوؤلء 
يتعلق  فيما  حا�سرا  يعد  التهديد  اأّن  من  الرغم  على 

بيياليي�ييسييدام الييثييقييايف املييحييتييمييل بيييني اليي�ييسييكييان الأ�ييسييليييييني 
واملييهيياجييرييين بيي�ييسييبييب اخلييلييفييييية الييعييقييائييدييية والييثييقييافييييية 
يحق  املنطلق  هذا  ومن  منها.  اأتييوا  التي  والجتماعية 
اأملانيا  دفعت  التي  الأ�سباب  ماهية  عن  نت�ساءل  اأن  لنا 
ل�ستقبال الالجئني. ت�سري الأرقام والإح�سائيات وفقا 
والرتكيبة  املييواليييييد  مييعييدلت  املييتييحييدة يف  الأمم  ملييوؤ�ييسيير 
ال�سكانية لدولة اأملانيا اإىل انخفا�س يف معدلت املواليد 
اأكر  ال�سكاين  الهرم  قمة  يجعل  مما  ونيف  عقد  منذ 
ات�ساعا من قاعدة الهرم » التي تعك�س الفئات العمرية  
ال�سغرية )الأطفال حتديدا(. حيث اإّن امل�ساكل الناجتة 
تتمحور   » الفرتا�سي   « ال�سكاين  الهرم  اتييزان  يف عدم 
غري  العمرية  الفئات  بزيادة  �سلة  لها  اأمييور  عدة  حول 
امليينييتييجيية عييلييى الييفييئييات امليينييتييجيية يف املييجييتييمييع. وبييالييعييودة 
�سيخوخة  اأّن  اجلييلييي  ميين  اأملييانيييييا  يف  الأو�ييسيياع  لتفح�س 
امل�ستقبل  كيفية مواجهة  لأملانيا يف  تعد حتديا  ال�سكان 
مقارنة  الإنتاجية  من  عييال  م�ستوى  على  وال�ستمرار 
العاملة  الأيييدي  فم�ساألة  الأخييرى؛  الأوروبييييية  بالدول 
لأيييٍد  احليياجيية  خلقت  ومنها  الأفييييق،  يف  تييلييوح  اأ�سبحت 
وحيدا  عن�سرا  هييذا  يعد  ل  وبالطبع  اأجنبية.  عاملة 
لفتح الأبييييواب اأميييام الييالجييئييني عييدا اأنيييه ميين الأ�ييسييبيياب 
وكان  القرار.  هذا  لتخاذ  اأدت  التي  واملهمة  الرئي�سية 
على متخذي هذا القرار اأي�سا اللتفات مل�ساألة ت�سوي�س 
الهوية واندماج الثقافات، فال�سدام يف هذا اجلانب قد 
يخلق اإ�سكاليات داخلية ي�سعب جتاوزها، وحينها تكون 
اأملانيا  يف  العجز  اإّن  ال�سيطرة.  عن  خرجت  قد  الأمييور 
و�سل لن�سبة 3% بني املواليد مقارنة مبعدلت الوفيات 
يف مييرحييليية ميييا بيييالإ�يييسيييافييية ليييتيييدين ميييعيييدل اخليي�ييسييوبيية 
ويرتتب  عامليا.  خ�سوبة  اليييدول  اأقييل  بييني  ميين  لت�سبح 
التعليم  اأعيييداد وخمييرجييات  تييراجييع يف  الأمييير  على هييذا 
ب�سبب عييدم وجيييود عييدد كيياف ميين الأطييفييال. ميين جهة 
تفوق  بن�سبة  التقاعد  معدلت  يف  تزايد  هناك  اأخييرى 

الأطفال امللتحقني باملدار�س؛ مما يعني زيادة يف اأعداد 
امل�سنني الذين يحتاجون للرعاية والتاأمينات ال�سحية 
التي �ستاأخذ ح�سة كبرية من ميزانية الدولة. ناهيك 
وال�سرائب  املحلي  وال�ييسييتييهييالك  الإنييتيياج  م�ساألة  عيين 
�سيما  ول  كلها  امل�سائل  هييذه  ت�سكل  اأخييرى.  ناحية  من 
الييدول  يف  وحتديدا  الأهمية  فائق  اأمييرا  منها  الأخييرية 
ال�سكان  متطلبات  بناء  يف  ال�سرائب  على  تعتمد  التي 
التحتية.  البنى  وخدمات  و�سحة  تعليم  من  الأ�سا�سية 
الرئي�سية للمهاجرين  املنطلق كانت الوجهة  ومن هذا 
لتحقيق  ملحة  حيياجيية  ا�ستقبالهم  يف  ارتيييياأت  دولييية  يف 
من  اليينيياجتيية  الييفييجييوات  �ييسييد  فيتم  الييقييومييييية،  امل�سلحة 
باملهاجرين.  الأ�ييسييليييييني  لل�سكان  ال�سكانية  الرتكيبة 
كل  خلق  م�ساألة  عيين  اأي�سا  تغفل  مل  اآخيير  جانب  وميين 
الالجئني  بني  الدمج  عملية  لت�سهيل  املمكنة  الفر�س 
والأملان لدرجة تقدمي ت�سهيالت ت�ستهدف من يريدون 
الزواج من املجتمع الآخر؛ حيث اأّنه من �سالح اأي دولة 
اأن يتم الدمج الكامل - على الرغم من �سعوبته - بني 
املجتمع  ت�سكل جمتمعات موازية بداخل  ملنع  الأطراف 
لأن  بينهم  تناف�سا  يخلق  اأن  ذلييك  �ييسيياأن  فمن  الييواحييد. 
كيييل ثييقييافيية متييتييلييك منيييط حييييييياة مييكييتييمييل ليييه جييوانييبييه 
ومع  كذلك.  و�سلطة  ودين  وثقافة  تعليم  من  املختلفة 
�سوف  الذين  الالجئني  اأعييداد  وتزايد  ال�سنوات  مييرور 
ي�سبحون مواطنني يف دولة دميوقراطية، ي�سري الأمر 
حييال  يف  م�ستقبال  ال�سلطة  ميييتييلييك  ميين  ميي�ييسيياأليية  نييحييو 
احلكومة  فكانت  املييوازييية.  املجتمعات  �سيناريو  حتقق 
بييل ودفييع  ذلييك عييرب ت�سهيل  تييفييادي  �سباقة يف  الأملييانييييية 
املييجييتييمييعييات لييالنييدميياج. وعييليييييه، نيييرى اأن ميي�ييسيياأليية دمييج 
التاريخية  التجارب  بع�س  على  م�ستندين   - الثقافات 
ال�سلطة  على  يعتمد  الأمييير  اأّن  اإىل  ت�سري   - املييحييدودة 
هذه  اأمييام  احلواجز  اأم  الفر�س  تخلق  اأن  ارتيياأت  اإذا  ما 

املحاولت.

عاطفة امل�ضكري

ت�ستدعي بع�س القراءات التاريخية متعنا يف م�ساألة الندماج الثقايف بني الأقوام ال�سابقة. فاليوم ويف ظل الظروف التي تختربها الكثري من ال�سعوب حول العامل يبدو الأمر خمتلفا 
املقارنة،  لهذه  باباً  الكك فتحت  املجال وحتديدا ملقالت الربوفي�سور فكتور  القراءة يف هذا  اإّن  اأ�سبابه.  ال�سابق، وحتديدا من جانب تقبل واقع هذا الندماج باختالف  عما كان عليه يف 
والفرجن  امل�سلمني  بني  الثقافية  »العالقات  بعنوان  التفاهم  جملة  يف  له  مقال  يف   - وامل�سلمني  كالإفرجن  وال�سلم-  احلرب  فرتات  يف  ال�سالفة  بال�سعوب  املتعلقة  الأحييداث  عن  كتب  حيث 
اأكملت حبات العقد الذي طوق جيد النه�سة الأوروبية بلوؤلوؤة �سقلية ووا�سطته الأندل�سية«. حتت هذا العنوان ي�سرح الربوفي�سور م�ستوى الندماج بني امل�سلمني والفرجن واملنظور الذي 
يرى فيه كل طرف نحو الآخر. فاحلروب التي قامت يف تلك الفرتة بني الطرفني حالت دون حدوث قدر كبري من الندماج فلم تتو�سع التجارة » املعروفة بكونها عامال رئي�سا لدمج 
الثقافات واملجتمعات « اإل بني فئات حمدودة. وحدثت يف تلك الفرتة �سداقات بني النبالء، عدا اأنها مل تكن كافية لتخرج ثقافات اأكر تداخال من ذي قبل، فظلت الفجوة حا�سرة ما 

Attifa.nasser@gmail.com
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في محددات عالقة الدين بالسياسة 

لي�س  اأنه  الدرا�سة-  ت�سريحه يف  بح�سب   - الباحث  اأن  ورغم 
امل�ستغلني  ول  اليي�ييسيييييا�ييسييي  الييفييكيير  يف  الخييتيي�ييسييا�ييس  اأهييييل  ميين 
اإطييار  يف  ولكن  العملية،  حتى  ول  املعرفية  واأبييعيياده  باأ�سوله 
التكامل املعريف يرى الباحث نف�سه مدفوعا نحو الك�سف عن 
ال�سيا�سي و الدرا�سات  تقاطعات عديدة ومت�سابكة بني الفكر 
بينهما  نظرية  مقاربات  اإىل  والو�سول  والإ�سالمية  املعرفية 
من  جملة  يف  تتلخ�س  اإ�سكالية  مقدمات  عر�س  خييالل  ميين 

الآتية: الت�ساوؤلت 
اأول: هييل تيي�ييسييح املييقيياربيية اجلييدلييييية بييني الييدييين واليي�ييسيييييا�ييسيية، 
جميعا  اأ�سحهما  اأم  والييدوليية،  الدين  بني  املقاربة  الأ�سح  اأم 

بالعلمانية؟ الدين  مقاربة 
اأن  اليي�ييسييائييع  وحييقيييييقيية هيييذا ال�ييسييتييفييهييام ينطلق ميين العييتييبييار 
اأن  مييتيي�ييسييادة ومييتييقييابييليية؛ يف حييني  واليي�ييسيييييا�ييسيية ثنائية  الييدييين 
حقيقة املقاربة بينهما ل ت�سح وفق هذا الن�سق التقابلي؛ لأن 
يف  منهجا  ال�سيا�سة  اعتبار  مت  اإذا  ال�سيا�سة  تقابله  ل  الدين 
اأعلى موؤ�س�سة هرمية يف ال�سلطة، كما  التدبري املجتمعي من 
الأقييل  على  التاريخي  املخيال  يف  الدين  تقابل  ل  الدولة  اأن 
لبع�س الثقافات الإن�سانية، وحتى العلمانية اإذا مت جتريدها 
ا�ستقاللها  على  تقوى  لن  فاإنها  الإيدولوجية  اأبعادها  من 

الكلي باعتبارها �سكال من اأ�سكال الدين يف املجتمع.
ثانيا: ملاذا غالبا ُتفرت�س مظنة الإ�سكال يف الدين دون غريه 
�سواه  وما  الدين  بني  التقابلية  الثنائية  معاجلة  متت  كلما 
من الواجهات املُقابلة �سواء اأكانت �سيا�سة اأو دولة اأم علمانية 

اأم ...؟
الزمني  الغياب  هل  اآخيير:  ب�سوؤال  ذلك  عن  الإجابة  تتم  وقد 
ذلك  كر�س  املعا�سر  والجتماعي  الإن�ساين  الن�سق  يف  للدين 
الفرتا�س؟ اأم اأن القوة وال�سلطة التي حتظى بها متقابالت 
اليييديييين تييلييك وحيي�ييسييورهييا الييزميينييي اأفيي�ييسييى عييلييى ذليييك حتما 
ما  زمن  يف  معرو�سة  ال�سكالية  تلك  تكن  مل  كما  و�سرورة؟ 

على الأقل يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي. 
اأنها  للدين  املييذكييورة  الو�سعية  تلك  اإزاء  الباحث  ويت�سور 
تفهيم  اإىل  احليياجيية  دعييت  كلما  واإ�ييسييكييال عميقا  تيياأزمييا  تيييزداد 

املقبولة واملطلوبة. الدين بال�سورة 
يتم  ما  كثريا  والدين،  ال�سيا�سة  بتنظري  يتعلق  فيما  ثالثا: 
حتديد  دون  الديني  املجال  يف  ال�سيا�سي  الفكر  نظريات  نقد 
لنا  يحق  لذلك  ال�سبط،  اأو  املراجعة  اإىل  املفتقرة  اجلوانب 
ال�سراع  معرتك  يف  يجري  ما  حقيقة  عن  باحثني  ك�سائلني 

للدين  املكونة  الأ�سا�سية  اجلوانب  نفكك  اأن  وغييريه  الديني 
كييميينييهييج ل كييمييعييتييقييد؛ حييتييى ل نييبييتيي�ييسيير املييو�ييسييوع يف جييوانييبييه 

ال�سيقة، لذا جند الباحث يت�ساءل ويقول:
لييدى  القلبية  ال�سخ�سية  املييعييتييقييدات  بييالييدييين  املييقيي�ييسييود  هييل 
الإن�سان اأو املواطن باملفهوم احلديث للفكر ال�سيا�سي اخلا�س 

الدولة؟ مبوؤ�س�سات 
اليي�ييسييرعييييية  اأي الأحيييكيييام  امليينييهييج احلييكييمييي؛  بيييذليييك:  امليييييراد  اأم 

امل�ستمدة من املدونة الدينية؟
ال�سلوكية  واملظاهر  ال�سرعية  التعبدات  ذلك  من  املفهوم  اأم 
لييلييدييين عييلييى اأو�يييسييياط املييتييدييينييني، مييثييال: الييلييحييييية، الييلييبييا�ييس، 

الطقو�س؟ الرموز،  ال�سعائر، 
املدونات  يف  املر�سومة  والعقوبات  احلدود  بذلك؛  املق�سود  اأم 

الدينية، والتي غالبا ما تثار فزاعة يف معار�سة الدين؟
ُحفظت  كما  الدين  الدين وح�سارة  تاريخ  ذلك  املييرام من  اأم 

التاريخية والأ�سطورية؟ الكتابات  عرب 
بعد حتقيق النظر يف امل�ساألة جليا، ل يجد الباحث ثمة فروقا 
جوهرية ت�ستدعي التهويل من تلك املتقابالت اإىل درجة يتم 
الديني  الفكر  اأو  حرية،  باعتباره  الديني  الت�سور  اإلغاء  بها 
الختيار  واإقيي�ييسيياء  ال�سيا�سي،  الييتييدبييري  يف  منهجا  بيياعييتييبيياره 
الديني باعتباره اأ�سلوبا لدى فئة عري�سة من النا�س توافقت 

اآراوؤهم يف التدبري احلياتي اجلماعي على ذلك.
اأّمييييا مييا يييرمييي اإليييييه الييتيي�ييسيياوؤل اخلييا�ييس بييييدللت املييعييتييقييدات 
اأهييل  نييكييران  تيياأكيييييد  اإىل  �سبيل  ميين  فييمييا  القلبية  ال�سخ�سية 
طابع  لها  اأكيييان  �سخ�سية  ملعتقدات  العلمانية  اأو  ال�سيا�سة 
اأم قانوين، فاملعتقد روح فكرية ل  اأو مدين  اأو جماعي  ديني 
ت�ستقيم حركة الإن�سان يف مواقع وجوده دون اأثر لها اأو �سبيه 
بها. ومعر�س احلديث هنا ل عن طبيعة املعتقد لأّن ذلك من 
اأ�سل فكرة املعتقد، لذا يبقى الرهان  �سميم احلرية، بل عن 
�سليم،  غري  رهان  العتقاد  فكرة  على  ال�سراعي  الربهان  يف 

بل ظامل فكريا.
اأحكاما  الدين  توهم  على  املبني  الت�ساوؤل  اإليه  ي�سري  وفيما 
�ييسييرعييييية ليييه ا�يييسيييتيييميييدادات ومييييراجييييع يف املييييدونييييات الييفييقييهييييية 
والييتيياريييخييييية، فييهييذا ل يييليييييق حييجيية يف الييتييوجيي�ييس خيييييفيية من 
الد�ستورية  الت�سريعات  كل  لأّن  للدين؛  القانونية  اخللفية 
بغري  املت�سفة  ال�سيا�سية  الأنييظييميية  يف  املعتمدة  والق�سائية 
الدينية لها امتدادات تاريخية اأو عرفية اأو دينية اأو عرفانية 
ليييدى عيييدد ميين اليي�ييسييعييوب، وميييا ييينييهيي�ييس ذليييك مييعييار�ييسييا على 

ال�سعوب، ول فرق بني  لتلك  القانوين  اأو  ال�سيا�سي  الختيار 
الأمرين بعد التاأمل.

اأّما الت�ساوؤل الثالث امل�ستند اإىل التعبدات ال�سرعية واملظاهر 
اإدخال  العلمي  من  فلي�س  وملتزميه؛  الدين  لأهل  ال�سلوكية 
اأن الأمنيييياط  الييوا�ييسييح  اليي�ييسيييييا�ييسييي، لأن ميين  اليينييظيير  ذليييك يف 
عالقة  ول  واآخيير  جمتمع  بني  املظاهر  يف  تختلف  والتقاليد 

له بال�سيا�سة يف ذلك.
والعقوبات  احليييدود  بطبيعة  املتعلق  الييرابييع  الييتيي�ييسيياوؤل  وعيين 
املر�سومة يف املدونات الدينية، والتي غالبا ما تثار فزاعة يف 
املرتكبة  للجنايات  املوكولة  اجلييزاءات  فاإن  الدين؛  معار�سة 
واجليييرائيييم املييقييرتفيية تييتييبيياييين طييبيييييعييتييهييا مييين جمييتييمييع لآخييير 
املجتمعات  من  بع�سا  اإن  بل  واختياراته،  معتقداته  بح�سب 
الأنظمة  من  غريها  من  اأق�سى  جتدها  العلمانية  ال�سيا�سية 
اإن �سح  الق�سوة اجلنائية-  الدينية، لذلك فاإن  ذات الطبيعة 
بني  تتماثل  ل  لأنييهييا  اجلييرائييم؛  يف  ن�سبية  م�ساألة  التعبري- 
التي  ال�سيا�سية  الأنظمة  من  وهناك  الإن�سانية،  املجتمعات 
املنظمات  دعيييوات  رغييم  مييثييال،  الإعيييدام  عقوبة  اإلييغيياء  ترف�س 
احلقوقية، فكيف تكون م�ساألة احلدود حمددا حمر�سا �سد 

الدين يف ال�سيا�سة؟
وح�سارة  الدين  تاريخ  باأنه  ذلييك  من  اخلام�س  املفهوم  اأمييا 
افرتا�س  فعلى  التاريخية،  املدونات  عرب  ر�سمت  كما  الدين 
اأخبارها  انفالت �سحة  التاريخية، وعدم  املدونات  �سحة كل 
وح�سارته  الييدييين  تيياريييخ  فيياإن  وت�سيي�سها؛  اجتزائها  وعييدم 
جزء من تاريخ الإن�سانية، وكل الأنظمة ال�سيا�سية مبا فيها 
للدين  تاريخيا  امييتييدادا  تعد  املختلفة  العلمانية  الأمنييياط 
الييدييين ميين حييروب  تيياريييخ  الييدييينييييية، ومييا عييرفييه  واملجتمعات 
عرفته  عييمييا  كييثييريا  يختلف  ل  اجتماعية  ونييزاعييات  عييقييدييية 

املجتمعات غري الدينية اأو املوالية لغري الدين.
يختم  املفرت�سة  والأفييكييار  اليييواردة  الت�ساوؤلت  هييذه  كل  بعد 
امل�سمرة  احلقيقة  اإن  ميكن القول:  هل  مت�سائال،  الباحث 
هي اأننا اأمام مقاربة تختلف عن تلك املقاربات ما دام الدين 
مييرة  ي�ستفهم  كييمييا  الييدوليية؟  ول  ال�سيا�سة  مييقييابييل  يف  لي�س 
العلمانية، هل ميكن  الدين مع  تعار�س  اإمكانية  بعد  اأخرى 
باعتباره  احلكم  م�ساألة  وبني  بينه  مقاربة  اأمام  اأننا  القول: 

منهج �سلطة، ولي�س باعتباره قيمة؟

اأو قل: براديغمات معرفية ومنهجية كربى، بح�سب ما تلوح به القراءات احلديثة واملعا�سرة:  اأبعاد الدرا�سات املعرفية للفكر ال�سيا�سي يف عالقته بالدين ثالثة اأمناط معرفية،  تتنازع 
فهناك املنهج الإ�سكايل املتحدد يف منهجية التحليل وتاأ�سيل العالقة، وكذا امل�سلك املتوجه اإىل منهجية التنزيل وتفعيل العالقة، ثم املتمحور يف نطاق منهجية التطوير وتاأويل العالقة، 
جابر  املعا�سر-حممد  العربي  الفكر  يف  وال�سيا�سة  الدين  بني  العالقة  اإ�سكالية  كتاب  مع  وقفات   : وال�سيا�سة  »الدين  درا�سته  يف  التفاهم  جملة  يف  �سهيد  احل�سان  الباحث  قراءة  وح�سب 
الأن�ساري وبرهان غليون منوذجا للكاتب عبد ال�سالم طويل »؛فاإنه يح�سر درا�سة الدكتور عبد ال�سالم �سمن املوقع الأول من تلك املناهج؛ لعلل ثالث: الأوىل؛ لأنه يبحث يف طبيعة 
الإ�سكال املركزي لعالقة الدين بال�سيا�سة اأو الدولة. والثانية؛ لأنه انتبه اإىل اإ�سكالية العالقة بني الفعل ال�سيا�سي وبعده الديني. والثالثة؛ لأنه اتخذ قراءتني متباينتني لتلك العالقة 

حمورا لتحليل الإ�سكال بينها.

�ضفية الها�ضمية

safiyaalhashmi123@gmail.com
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السعادة، عند فالسفة اليونان واإلسالم

وكيييانيييت نييظييرييية الييي�يييسيييعيييادة يف اأ�ييسييا�ييسييهييا نييظييرييية 
اأخييييالقييييييييية، �ييسييغييلييت اهيييتيييميييام ُميييفيييكيييري الأخييييييالق 
الفكر  يف  اأ�سا�سًيا  حمورا  ت�سكل  زالت  وما  قدمياً، 
الأخييالقييي حييتييى يييوميينييا هيييذا، وهييي مُتييثييل الغاية 
وقييد  �ييسييلييوكييه.  وراء  ميين  الإنيي�ييسييان  ين�سدها  الييتييي 
جيييرت اليييعيييادة عييلييى تيينيياول مييوا�ييسيييييع اليي�ييسييعييادة يف 
اأنَّ  الييواقييع  يف  ولييكيين  الأخييالقييييية،  الفل�سفة  اإطيييار 
يف  ح�سره  يتم  اأن  من  بكثري  اأو�سع  املو�سوع  هييذا 
الأخالقية  الفل�سفة  مييذاهييب  ميين  فكري  مذهب 
املجالت  على  يقت�سر  ل  مو�سوع  فهو  املت�سعبة، 
الدين  جمالت  يف  حتى  ول  والفل�سفية،  الفكرية 
يتعداها  بييل  النف�سية،  واليي�ييسييلييوكيييييات  وال�سيا�سة 
وُم�ستقلة.  واعية  كذات  الب�سرية  النف�س  مل�سمون 
وبهذا الإطار الف�سفا�س يتعدى مو�سوع ال�سعادة 
اإن�سان  الفل�سفة الأخالقية، فهو مو�سوع يهم كل 
من حيث هو اإن�سان لتحقيقه، ول يقت�سر مو�سوع 
املفكر.  اأو  الفيل�سوف  عييلييى  وحتقيقها  اليي�ييسييعييادة 
الف�سفا�سة  املجالت  من  ذكر  ما  كل  على  عالوة 
الأول  املهتم  فييياإنَّ  ال�سعادة  مو�سوع  تغطي  الييتييي 
�سبل  لإيجاد  وال�سعي  النمط  هذا  ودرا�سة  بتتبع 
اأنَّ  اعييتييربنييا  اإذا  الأخييييالق،  فيل�سوف  هييو  حتقيقه 
فل�سفة الأخالق هي يف جمملها البحث والتق�سي 
ال�سعادة  لأن  وغاياته؛  الإن�سان  �سلوك  مبادئ  يف 

تدخل يف غايات هذا ال�سلوك.
ال�سلوكية  املفاهيم  ككل  ال�سعادة  مفهوم  ُيعد  ل 
املعنى وامل�سمون،  والفكرية عامة مفهوًما مطلق 
اأخرى،  اإىل  ح�سارة  من  يختلف  م�سمونه  اإنَّ  بل 
حقيقة  يف  وللفال�سفة  غريها.  اإىل  فل�سفة  وميين 
ال�سف�سطائيون  ذهب  فقد  خمتلفة؛  اآراء  ال�سعادة 
اأمييا  بيييالأهيييواء،  اليي�ييسييعييادة هييي ال�ييسييتييمييتيياع  اأنَّ  اإىل 
اجلييمييال  يف  لي�ست  اليي�ييسييعييادة  اأنَّ  فيييريى  �ييُسييقييراط 
هي  ول  امليييجيييد،  اأو  اليييييراء  يف  ول  اليييقيييوة  يف  ول 
يف املييظيياهيير اخليييارجييييييية؛ ولييكيينييهييا حيياليية مييعيينييوييية 
اللذات،  اإ�سباع  لي�ست يف  فال�سعادة عنده  خال�سة؛ 
اأفييالطييون  واتييبييع  بالف�سيلة.   التم�سك  يف  واإمنيييا 

اتباع  يف  ال�سعادة  اإنَّ  وقال  معلمه،  �ُسقراط  م�سار 
اأفييالطييون  لفل�سفة  الييقييارئ  ويييالحييظ  الف�سيلة. 
الأخييالقييييية اأن مييفييهييوم اليي�ييسييعييادة يييخييتييلييط عيينييده 
كييثييريا مبييفييهييوم اخلييري املييطييلييق، وهييو مييا نيييادى به 
حماورة  ختام  يف  فرق  وقد  اجلمهورية،  كتابه  يف 
اخلييري،  حتقيق  هدفها  نافعة  ليييذات  بييني  فيييييدون 
اأن من  اإىل  وينتهي  اإىل اخلييري،  ولييذات ل تو�سل 
ال�سعادة  طييريييق  اإىل  ي�سل  اخليييري  هييو  مييا  يييعييرف 
التي تليق بالإن�سان العاقل. اأما اأر�سطو فقد نقد 
ت�سورات النا�س حول ال�سعادة يف كتابه »الأخالق« 
فقال  ال�سعادة؛  حد  يف  اختلفوا  النا�س  اإن  قائاًل: 
البينة؛  الظاهرة  الأمييور  من  �سيء  اإنها  بع�سهم: 
مثل اللذة اأو الغنى اأو الكرامة، وكثرًيا ما ي�سفها 
اإنَّ  قال  فاإذا مر�س  اأ�سياء خمتلفة،  بعدة  بع�سهم 
الغنى.  اإنها  افتقر قال  واإذا  ال�سحة،  ال�سعادة هي 
الييتييي حتقق  فييهييي  عيينييده  اليي�ييسييعييادة احلقيقية  اأميييا 

لالإن�سان اخلري املطلق اأو اخلري الأ�سمى. 
اأما عن مفهوم ال�سعادة يف الفكر الإ�سالمي، فقد 
ا�ييسييرتكييت عيييدة عييوامييل يف تييو�ييسيييييح هيييذا املييفييهييوم، 
احلقيقية  املرجعية  وال�سنة  للكتاب  اأنَّ  �سك  ول 
جانب  اإىل  تو�سيحه،  يف  اأثر  الأ�سا�سية  والدعامة 
والفل�سفات  احليي�ييسييارات  يف  ُطيييرح  ممييا  ا�ييسييتييفييادتييه 
اليي�ييسييابييقيية، فييهييو كيييياأيِّ فييكيير اإنيي�ييسيياين قييد اأثييير فيما 
به.  وتيياأثيير  عليه  ولحقة  �سابقة  اأفييكييار  من  حوله 
نوع  هييي  ال�سعادة  اأنَّ  اإىل  الفال�سفة  بع�س  ذهييب 
مييين ال�ييسييتييكييمييال، مييثييل املييرييي�ييس الييييذي يييظيين اأنَّ 
اإذا ح�سل  الفقري  اأو  ال�سحة  ا�سرتداد  ال�سعادة يف 
ل�سيء  بييديييليية  لي�ست  اليي�ييسييعييادة  ولييكيين  املييييال،  عييلييى 
اآخييير، بييل هييي مطلب قييائييم بييذاتييه ولييذاتييه. وعلى 
اخلريات  من  باأنَّها  ال�سعادة  الفارابي  ف  ُيعرِّ ذلك 
اأعييظييمييهييا خيييريا، وميين بييني امليييوؤثيييرات اأثيييرا واأكييمييل 
�سمى  ولييذا  نحوها.  الإنيي�ييسييان  �سعى  غاية  كييل  ميين 
ال�سعادة املبنية على الروة اأو الكرامة اأو ال�سحة 
به  الييقييول  ذهييب  ميين  وهيينيياك  املظنونة.  بال�سعادة 
اإىل اأنَّ ال�سعادة هي التمام والراحة. ويتجنب اأبو 

لأنه  به؛  والأخييذ  التعريف  هذا  العامري  احل�سن 
ميين املُييحييال اأن يييكييون احليير�ييس والييتييعييب ميين اأجييل 
الراحة، فلي�س الفعل من اأجل الراحة بل الراحة 

من اأجل الفعل. 
بت�سوره  ُمفكر  كييل  عند  ال�سعادة  ت�سور  يرتبط 
ملاهية اخلري الإن�ساين. وهذا الربط بني ال�سعادة 
اليونان؛ فقد ذهب  بييداأه فال�سفة  ما  واخلري هو 
ال�سعادة،  هييو  اخلييري  اأنَّ  اإىل  واأفييالطييون  �سقراط 
الف�سيلة.  حتقيق  يف  هو  عندهما  الإن�سان  وخري 
على  بال�سيطرة  الييفييرد  يييلييزم  الف�سيلة  وحتقيق 
والنف�س،  العقل  كييقييوة  بييداخييلييه  املختلفة  الييقييوى 
املييراد من  التحقيق  هييذا  اأفييالطييون بتطبيق  وقييام 
الفرد؛  على  كما  املدينة  على  بال�سعادة  الإن�سان 
قيادتها  يتوىل  التي  هييي  ال�سعيدة  املدينة  اإنَّ  اإذ 
وتتوىل  طبقاتها،  بييني  الييعييدل  ويتحقق  احلكيم، 
تتحقق  وبهذا  لها.  ي�سلح  الذي  العمل  طبقة  كل 
بحيث  املجتمع،  طبقات  بني  والن�سجام  العدالة 
اأخييرى، ول حتاول  ل تطغى ول تثور طبقة على 
هي  الييتييي  الوظيفية  مبهامها  الييقيييييام  طبقة  اأي 
ب�سبب  لها  تاأهلت  التي  الأخرى  الطبقة  �ساأن  من 

الطبيعي.  ا�ستعدادها 
فقط  يكفيه  ل  ال�سعادة  يحقق  لكي  الإنيي�ييسييان  اإنَّ 
اأن يعرف ماهية ال�سعادة وطرق احل�سول عليها؛ 
قد  ومييوانييع  عوائق  ال�سعادة  هييذه  لتحقيق  اإّن  بل 
الأ�سمى وهي  الغاية  �سعيه وراء  متنعه وحتد من 
اليي�ييسييعييادة، فيياخلييري املييطييلييق والييفيي�ييسييلييييية واملييعييرفيية 
كائن  ميين  والييتييحييول  لييالأ�ييسييييياء،  العميقة  الييتيياميية 
حيواين اإىل كائن عقالين م�ستقل بعقله ونف�سه، 
لنيل  الييفييرد  بييهييا  يت�سلح  قييد  الأ�ييسييلييحيية  هيييذه  كييل 
ال�سعي  هييذا  جييراء  ميين  ينتج  قييد  واليييذي  ال�سعادة 
يجب  ال�سعادة  فلتحقيق  وال�سقاء،  ال�سر  مواجهة 
الت�سليح بنقي�س املوانع التي تقف عائقاً يف طريق 
اخلري  يف  تتلخ�س  جمملها  يف  والتي  لها  املتلهف 

واحلكمة. والف�سيلة 

اأجمد �ضعيد

يف املقالة الفل�سفية يف جملة التفاهم لأ�ستاذة الفل�سفة منى اأحمد اأبوزيد واملعنونة بنظرية »ال�سعادة« وو�سائل حتقيقها يف الفل�سفتني اليونانية والإ�سالمية، طرحت الكاتبة مو�سوًعا من 
األ وهو ال�سعادة. ُتعد ال�سعادة من الأمور التي �سغلت فكر الإن�سان منذ القدم واهتم بها ول يزال يبحث عنها ويرت�سد لها. والب�سر جميًعا ين�سدون  اأن يثري الكل ولي�س البع�س،  �ساأنه 

ال�سعادة حتى واإن مل يدركوا ماهية ال�سعادة التي يبحثون عنها.

amjdsaeed01@outlook.com
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السلطة الكنسية في عصر التنوير

امل�سطلحات  اأكيير  من  الدينية  احلييروب  م�سطلح  اأن  بد  ل 
اأوروبييا خا�سة مع م�سارف  �سواء يف  والنقا�س  للجدل  اإثييارة 
الوقت  يف  الأو�ييسييط  ال�سرق  منطقة  يف  اأو  احلييديييث  الع�سر 
املييقييد�ييسيية  بييياحليييروب  ت�سميتها  يييفيي�ييسييل  والييبييعيي�ييس  اليييراهييين، 
يف�سل  الآخييير  البع�س  اأّن  حييني  يف  الييطييائييفييي،  اليي�ييسييراع  اأو 
غري  وكونها  م�سبباتها  لتباين  �سيا�سية  حييروًبييا  اعتبارها 
اأداة ت�ستخدم مل�سالح  اأو  مرتبطة بالدين، واإمّنا هي و�سيلة 
�سيا�سية. مهما كان امل�سمى الداعي اإىل احلرب، فاإّن اجلميع 
يييتييفييق بيييياأّن احلييييروب هييي و�ييسيييييليية دميييار نف�سي واقييتيي�ييسييادي 
مهما  احليييروب  اإّن  حيث  دييينييي،  وحتى  ومييعييريف  واجتماعي 
بيييياأي خييطيياب  تييتييميي�ييسييك  اأن  اإل  تييلييبييث  كييانييت ميي�ييسييوغيياتييهييا ميييا 
يييهييلييك احليييرث والن�سل  يييزيييد ميين حييدتييهييا حييتييى  اأن  ميييكيين 
واجلييرائييم،  الأوبييئيية  وت�ست�سري  الييفيي�ييسيياد  وينت�سر  والييبييالد 
اأ�سنع املحرمات ويخفت ال�سمري  اإىل ارتكاب  ومييل النا�س 
وقود  هم  والب�سر  واحلكم  والدين  املال  وي�سبح  الإن�ساين، 
اأوروبا من بعد القرن اخلام�س  احلرب، وهذا ما ابتليت به 
ويرى  الثانية.  العاملية  احلرب  نهاية  حتى  ميالدي  الع�سر 
الييكيياتييب حمييمييد عييلييي حمييمييد عييثييمييان اأّن بيييداييييات احليييروب 
الدينية بداأت يف اأوروبا يف عام 1415م عند ا�ستعال ال�سراع 
قاطعا  رف�سا  الكني�سة  رف�ست  عندما  البوهيمي  البابوي 
الديني  وامل�سلح  املفكر  تراأ�سها  التي  الإ�سالحية  املطالب 
اإىل  الكني�سة  يف  الف�ساد  و�سل  حيث  هي�س،  جييون  الت�سيكي 
ومنح  باملال،  ي�سرتى  الكن�سي  الق�ساء  اأ�سبح  عندما  ذروته 
امليينييا�ييسييب الييدييينييييية الييعييليييييا ليييالأقيييارب، وانييتيي�ييسييرت الييظيياهييرة 
وبيع  الكن�سية،  الييوظييائييف  ببيع  تعنى  والييتييي  ال�سيمونية 
هي�س  جون  طالب  وحني  اجلهل،  وانت�سار  الغفران  �سكوك 
بعدم طاعة �سلطة البابا مت ا�ستدعاوؤه للمثول اأمام املجل�س 
به  الغدر  اأّنه مت  اإل  الأمييان،  الكن�سي يف كون�ستان�س ومنحه 
املجل�س  ميين  املتهور  ال�سلوك  هييذا  حيييييا،  واإحييراقييه  و�سجنه 
بها  تتمتع  كانت  التي  ال�سلطة  مييدى  عيين  يك�سف  الكن�سي 
اإّبان  الكن�سية وعدم قراءتها للمتغريات احلا�سلة يف اأوروبا 
اأوروبا،  يف  تنت�سر  املعرفية  بداأت احلركة  الفرتة حيث  تلك 
انييدلع  عنه  نتج  متاما  متناق�سني  خطابني  وجييود  اأّن  كما 
جمل�س  بعقد  احلرب  لتنتهي  البوهيمية،  البابوية  احلرب 
جديد للكني�سة يف عام 1436م وا�سطرت الكني�سة اإىل قبول 

اأتباع هي�س. بع�س مطالب 
كانت  التي  الأ�سوات  اأحد  اإخرا�س  الكني�سة  ا�ستطاعت  واإن 
اأ�ييسييواتييا  اأّن هيينيياك  اإل  الييكيينييييي�ييسيية  تييعيياين ميين ظييلييم وفيي�ييسيياد 
والع�سيان  الييتييمييرد  معلنة  اأوروبيييييا  يف  تييظييهيير  بييييداأت  كييثييرية 
داعيا  الربوت�ستانتي  احلييزب  ت�سكل  اأن  اإىل  الكني�سة  �سد 
الربوت�ستانتي  املييذهييب  ليييييكييون  الكني�سة،  عيين  لالنف�سال 
غطر�سة  اأمييييام  مييدوييية  �سفعة  الييلييوثييرييية  احلييركيية  بييقيييييادة 
التحركات  تاأخذ  الكني�سة  و�ييسييارت  الكاثوليكية،  الكني�سة 
لت�سكيل  دفعها  مما  اجلد،  حممل  اأملانيا  يف  الربوت�ستانتية 
الأمييراء  من  ودعييم  اجليو�س  مب�ساركة  الكاثوليكي  احللف 
لأن  ولكن  اجلديد،  الفكري  التوجه  على  للق�ساء  وامللوك 
الكني�سة  واأن  خا�سة  بحتة،  عقدية  دينية  تكن  مل  الدوافع 
الأعيييداء  ميين  الييعييديييد  جلبت  ال�ييسييتييبييدادييية  �سلطتها  ب�سبب 
اأو  ال�سيا�سي  اأو  الجييتييميياعييي  اجلييانييب  يف  �ييسييواء  واخليي�ييسييوم 
هائلة  بيي�ييسييورة  الكني�سة  ثيييروة  ت�سخمت  اإذ  القييتيي�ييسييادي، 
ومواريث  والهبات  املنح  خالل  من  الو�سطى  الع�سور  منذ 
اأوروبيييا،  بقاع  كييل  يف  املنت�سرة  الكن�سية  والأوقييياف  الأثييرييياء 
كانوا  الذين  الأعمال  اأ�سحاب  من  الكثري  �سخط  ولد  مما 
وامللوك  الأمييراء  وكذلك  للكني�سة،  باهظة  اأمييوال  يدفعون 
املدنية  احلييييياة  لإدارة  امليييال  اإىل  ما�سة  بحاجة  كييانييوا  فقد 
والتزامهم الإجباري يف احل�سول على الر�سا من الكني�سة، 
اأّمييييا يف اجليييانيييب الجييتييميياعييي فييلييقييد اأزعييييج اليينييا�ييس ظيياهييرة 
كانوا  الييذي  الفاح�س  والييراء  الدين  رجييال  عند  التحّر�س 
ال�سيا�سي  وال�سراع  للتمرد  اآخر  �سبب  وهناك  به،  يتمتعون 
بييالييظييهييور ب�سكل جلي  بيييداأت  وهييو انييزعيياج الييقييوميييييات الييتييي 
للكني�سة  تر�سل  التي  الكبرية  ال�سرائب  ميين  وانزعاجهم 
الييبييابييوييية، حيييييث يييقييول اأحيييد الأ�ييسيياقييفيية الأملييييان: »يييجييب األ 
الذهب  ب�سلب  الكهنوتية  الهيئة  الإيطاليون دماء  ي�ستنزف 
ال�سلطة  على  للتمرد  اأييي�ييسييا  الأ�ييسييبيياب  وميين  دفييعييات«،  على 
الكن�سية هو حتول املجتمع من جمتمع زراعي اإىل اقت�ساد 
القطاع  نظام  بدل  ال�سوق  نظام  على  يعتمد  جتاري  نقدي 
اليييذي كييان �ييسييائييدا يف الييعيي�ييسييور الييو�ييسييطييى. يف ظييل اليي�ييسييراع 
الكبري  الدور  لالمرباطور  كان  الربوت�ستانتي  الكاثوليكي 
يف حيي�ييسييم عيييدد ميين امليييعيييارك بييني املييعيي�ييسييكييرييين، خييا�ييسيية واأّن 
الكني�سة  من  امل�ستمدة  �سلطته  بني  يوازن  كان  الإمرباطور 

فكان  وال�سيطرة،  الييعيير�ييس  على  املحافظة  يف  رغبته  وبييني 
م�ستندا  املعار�س  لل�سوت  واأحيانا  للكني�سة  حينا  ينت�سر 
دائمون  اأ�سدقاء  هناك  لي�س  املعروفة  ال�سيا�سية  للمقولة 
ول اأعداء دائمون ولكن هناك م�سالح دائمة، توازن القوى 
فرن�سا  يف  دينية  حروبا  اأنتج  الإ�سالح  اإىل  امللحة  والرغبة 
واإ�سبانيا  ال�سويد  من  كل  يف  لالإ�سالح  منادية  وخطابات 

والدمنارك.    
اأوروبا ل  اأّن احلروب الدينية التي حدثت يف  الكاتب  يرى 
باإمكان  كييان  اإنييه  حيث  حتمية،  تكن  مل  واأّنييهييا  لها  �ييسييرورة 
وهييذا  الديني،  بييالإ�ييسييالح  قامت  لييو  تتجنبها  اأن  الكني�سة 
حول  الكبري  وال�سراع  الأحييداث  ن�سق  مع  يتنا�سب  ل  راأي 
الروات وال�سلطة، فقيام الكني�سة بالإ�سالح يعني التنازل 
الطوعي عن هيمنتها و�سلطتها وثروتها التي كانت ت�ستمد 
عن طريقها ال�سلطة يف اأوروبا بل وامتدت اإىل خارج القارة 
بييالإ�ييسييالح  الكني�سة  تييقييوم  األ  الطبيعي  وميين  الأوروبييييييية، 
الكني�سة  كانت  فقد  مل�ساحلها،  مهدد  التغيري  واأن  خا�سة 
تتمتع براء فاح�س و�سلطة قاهرة ومعرفة حمتكرة، واأّما 
الكني�سة  فقدت  حيث  مبا�سر  ب�سكل  النتائج  اإىل  الييذهيياب 
حمايدا  دورهييا  و�سار  وهيمنتها،  �سالحياتها  من  الكثري 
مييين خييييالل الييتييوجييه الييعييلييميياين اأو ميي�ييسييتييبييعييدا مييين خييالل 
منطقي  غييري  تييوجييه  فهو  فرن�سا،  يف  الالئكية  العلمانية 
القول  ميكن  ل  اأّنييه  كما  الزمني.  ال�سياق  مع  يتنا�سب  ول 
اإىل  واأدت  الإقطاعي  النظام  اأ�سقطت  الدينية  باأّن احلروب 
نتيجة  الإقطاعي  النظام  �سقوط  لأن  الراأ�سمالية،  ظهور 
وهذا  العلم  وتطور  ال�سناعية  الثورة  نحو  للتغري  حتمية 
النظام  من  انتقلت  التي  البلدان  من  الكثري  يف  جنييده  ما 
الإقطاعي اإىل نظام دولة املوؤ�س�سات دون الدخول يف حروب 
اأّن  اإىل  املقال  هييذا  يف  ونخل�س  دينية.  اأو  اجتماعية  �سواء 
احلروب التي تتدثر برداء الدين تكون عادة نتجية تاأثري 
ال�سلطة اأو اخلطاب الديني على اأن�ساق احلياة القت�سادية 
وكلما  وجييلييي،  وا�ييسييح  ب�سكل  وال�سيا�سية  الجييتييميياعييييية  اأو 
كييان اخلييطيياب الييدييينييي حمييايييدا بييني جميع الأطييييراف كان 
احلييروب  يف  اأ�سا�سية  كييياأداة  ا�ستخدامه  عيين  يكون  مييا  اأبييعييد 

وال�سراعات.

التي حدثت يف  اأ�سباب وماآلت احلروب  اإىل فهم  الع�سر احلديث«،  اأوروبا على م�سارف  الدينية يف  التفاهم بعنوان: »احلروب  الكاتب حممد علي حممد عثمان يف درا�سته مبجلة  ي�سعى 
اأوروبا بني القرن اخلام�س ع�سر والقرن ال�سابع ع�سر، وذلك من خالل درا�سة مناذج لعدد من ال�سراعات الدينية يف القارة الأوروبية، م�سرًيا ب�سكل مبا�سر اإىل دور ال�سلطة الكن�سية املمثلة 

يف بابا الفاتيكان يف وقوع عدد من احلروب الدينية.

نا�ضر احلارثي

m056058@gmail.com
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مقاصد الشريعة بمذاق الفنون الجميلة

اأو  العقل،  »حفظ«  لكيفية  ال�سارحة  الأمثلة  اأن  الغامن  واأ�ساف 
الن�سل، اأو حفظ املال مثال، ل يكاد يتجاوز: جلد �سارب اخلمر، 
وجلد الزاين والزانية اإن كانا غري حم�سنني، وقتلهما رجما اإن 
ال�سروط  بح�سب  تعزيره  اأو  ال�سارق،  يد  كانا حم�سنني، وقطع 

الفقهاء. التي بينها  وال�سوابط 
ول نكاد جند �سرحا لأي من تلك املقا�سد جهة التح�سيل؛ اأي 
بناء القدرة العقلية بالرتبية والتعليم والتثقيف و�سمان احلق 
يف ذلك كله لكل اإن�سان؛ كي تتوافر فر�س مت�ساوية لبناء العقل 
عييلييى نييحييو يييكييون مييعييه قيييادرا عييلييى التفكري والبييتييكييار، وكييذلييك 
و�سالم  طماأنينة  يف  معها  تكون  �سيانة  النف�س  ل�سون  بالن�سبة 

وراحة بال؛ بحيث تنعك�س اآثارها الإيجابية على من حولها.
كيفيات  جهة  من  ال�سريعة  مقا�سد  اإىل  النظر  باب  فتحنا  واإذا 
بالغة  املقا�سد  نظرية  اأن  نكت�سف  ف�سوف  ابييتييداء؛  حت�سيلها 
اأّن »الفنون اجلميلة« داخلة  الراء والت�ساع، و�سوف يتبني لنا 
الإن�سان  لل�سريعة؛ فب�سر  العامة  املقا�سد  بال�سرورة يف خدمة 
كان  اإذا  و�سمعه  جميلة،  م�ساهد  على  اإل  غالبا  يقع  ل  كييان  اإذا 
الأرجييح،  على  �سيتمتع  فيياإّنييه  الييقييول؛  من  الطيب  اإل  ي�ستمع  ل 
على  اإقبال  واأكر  اإيجابية  اأكر  جتعله  ونف�سية  عقلية  ب�سحة 

احلياة وحمبة لغريه.
قبيحة  م�ساهد  على  غالبا  ب�سره  ووقييع  العك�س،  حييدث  اإذا  اأّمييا 
�سيعاين  فاإنه  القول؛  من  ي�سرتذل  ما  �سمعه  وا�ستقبل  النظر، 
الييعييقييلييييية، واخيييتيييالل يف �سحته  غييالييبييا ميين اعييتييالل يف �ييسييحييتييه 

النف�سية.
لل�سريعة  العامة  املقا�سد  حتقيق  ميكن  هل  هو:  هنا  و�سوؤالنا 
وهل  املقا�سد؟  هذه  خدمة  يف  اجلميلة«  »الفنون  توظيف  دون 
مع  تييرافييق  الييذي  وازدهييارهييا  الإ�سالمية  احل�سارة  ثييراء  ميكن 
العامة  املقا�سد  نظرية  عيين  بعيدا  اجلميلة  الفنون  اإبييداعييات 
اإن  اأي�سا:  فاأقول  هييذا  على  واأزيييد  ل.  هييي:  الإجييابيية  لل�سريعة؟ 
مبا�سر،  ب�سكل   - اأ�سهمت  قد  الإ�سالمية  ال�سرعية  النظم  بع�س 

اأو غري مبا�سر- يف اإبداع كثري من اأ�سكال الفنون اجلميلة.
اجلميلة  الفنون  عالقة  يكتنف  باأّنه  معرفتي  رغييم  ذلييك  اأقييول 
يف  ونييفييور  و�سك  غمو�س  لل�سريعة،  العامة  باملقا�سد  والآثيييار، 
ال�سباب  عامة، ويف وعي جيل  ب�سفة  املعا�سر  الإ�سالمي  الوعي 
فر�سة  اجليل  هييذا  فيه  يجد  الييذي  الييوقييت  ويف  خا�سة،  ب�سفة 
العاملية  والآداب  الفنون  األيييوان  خمتلف  على  لالنفتاح،  كبرية 
نف�سه  يجد  املعلومات،  لنقل  املتطورة  الو�سائط  عرب  واملحلية، 
اأي�سا ل ميتلك روؤية وا�سحة لوظيفة هذه الفنون، ول لأهميتها 
يف احلياة، ول كيفية التفريق بني النافع منها وال�سار؛ ناهيك 

عن عالقتها بقيم املرجعية الإ�سالمية ومقا�سدها العامة.

الغمو�س  �سمات  تف�سر  التي  الرئي�سية  الأ�سباب  من  يكون  وقد 
وال�سك والنفور من الفنون؛ اأّن اأكر ما تبثه موؤ�س�سات الرتبية 
الإ�سالمية  جمتمعاتنا  اأغلب  يف  والثقافية  الفكرية  والتن�سئة 
اأح�سن  يف  ي�ستند   - ال�سريعة  مبقا�سد  الييفيينييون  عييالقيية  عيين   -
جهة،  من  بالواقع  ال�سلة  منقطعة  تقليدية  روؤى  اإىل  الأحييوال 
والأمثال  النماذج  من  حمييدود  عدد  يف  العالقة  تلك  يختزل  اأو 

ال�سارحة مقطوعة ال�سلة بالواقع املعا�سر من جهة اأخرى.
والأكييير ميين ذلييك هييو التجاهل والإغييفييال لييهييذه الييعييالقيية من 
والآداب،  الفنون  خمتلف  جتيياه  ال�سك  يغذي  ما  وهييو  اأ�سا�سها؛ 
لدى ال�سواد الأعظم من املواطنني، وي�سل الأمر اإىل حد النفور 
منها ورف�سها با�سم التدين اأو اللتزام، اأو با�سم املحافظة على 
خا�سة  الإ�ييسييالمييييية،  الييتيييييارات  اأبيينيياء  لييدى  والتقاليد  الأ�ييسييول 
اأولئك الذين ي�ساركون يف املجال العام ويتطلعون اإىل النهو�س 

مبجتمعاتهم.
الييفيينييون  عييالقيية  مييا  هيييو:  بييه  فان�سغلت  �سغلني  اليييذي  اليي�ييسييوؤال 
من  الإ�ييسييالمييييية  لل�سريعة  الييعيياميية  املقا�سد  بنظرية  اجلميلة 
جانب؟ وكيف جتلت هذه العالقة يف تراث احل�سارة الإ�سالمية 
نقطة  اإّن  اآخيير؟  جانب  من  الأثرية  وثروتها  املعمارية  ونظمها 
البدء يف الإجابة على هذا ال�سوؤال بجانبيه هي: اأّن التوجيهات 
املختلفة قد  والييفيينييون  بيي�ييسيياأن اجلييميياليييييات  واليينييبييوييية  الييقييراآنييييية 
بع�س  اأّن  الإبداعات، حتى  األوان كثرية من  �سجعت على ظهور 
املييعييميياريييني حيياولييوا حميياكيياة الأو�يييسييياف اجلمالية  املييهيينييد�ييسييني 
الأمثلة  اأ�سهر  ميين  بغرناطة  احلييمييرا  وق�سر  للجنة،  القراآنية 

على ذلك!.
كيفية  ويف  املعمارية،  النظم  يف  اأي�سا  الإبييداعييات  تلك  وجتلت 
تخطيط املدن واحلوا�سر؛ اإ�سافة اإىل اأّن بع�س النظم ال�سرعية 
- مثل نظام الوقف- قد اقت�سى تطبيقه اإبداع كثري من األوان 
ال�سابق- ومن ثم  املقال  الفنون اجلميلة - كما حتدثنا عنه يف 
العامة  املقا�سد  خدمة  يف  عملت  اأثييرييية  ثييروة  تكوين  يف  اأ�سهم 
لل�سريعة بطرق مبا�سرة وغري مبا�سرة. ورغم كرة البحوث يف 
فاإّن  والعملية،  النظرية  وم�سكالتها  الإ�سالمية  الفنون  ق�سايا 
ال�سوؤال عن عالقة الفنون باملقا�سد العامة لل�سريعة مل يحظ 
البحوث  اأغلب  تييزال  ول  والتاأ�سيل،  الدر�س  من  ي�ستحقه  مبا 
الفقهية  اأو  التاريخية،  باجلوانب  معنية  الإ�سالمية  الفنون  يف 
بييعييالقييات  اأو  املييعييمييارّييية والييهيينييد�ييسييّييية،  اأو  )احلييييالل واحلييييييرام(، 
الييتيياأثييري والييتيياأثيير بييني الييفيينييون الإ�ييسييالمييييية وغييريهييا ميين فنون 
اأو هي معنية مب�سائل ومو�سوعات مفردة  احل�سارات الأخرى، 
ال�سعر  وفيين  التمثيل،  وفيين  الت�سوير،  وفيين  الر�سم،  فن  مثل: 
اكت�ساف  الأخيييرى، دون حميياوليية  الفنون  ميين  وغييريهييا  والييغيينيياء 

عالقة كل هذه الفنون باملقا�سد العامة لل�سريعة.
الييفيينييون  الييغييربييييية احلييديييثيية يف جميييال  امليييدار�يييس  اإىل  نييظييرنييا  اإذا 
املختلفة،  واأمنيياطييهييا  ووظييائييفييهييا  فل�سفتها  حيييييث  ميين  اجلميلة 
مييا ل يجايف  اأّن فيها  و�ييسيينييجييد  الييييراء،  بييالييغيية  فيي�ييسييوف جنييدهييا 
يجافيها  ما  فيها  اأّن  كما  ويتفق معها حيناً،  الإ�سالمية  الروؤية 
ويتناق�س معها اأحيانا، ول ي�سح اأن نتجاهل »جماليات« الروؤية 
ب�ساأن  نتهاون  اأن  ي�سح  ل  مثلما  قبائح؛  لها  اأّن  بحجة  الغربية 

اأّن لها جماليات. قبائحها بحجة 
هناك من علماء الغرب وفال�سفته املعا�سرين من ذهب اإىل اأّن 
التاريخية،  الجتماعية  املمار�سة  عن  ناجت  هو  اجلميل،  ال�سيء 
ويعّد هيجل من اأ�سهر القائلني بذلك، وهناك من لحظ بحق 
ال�سعور باجلمال وال�سالم-  اأ�سا�س  اأّن ظاهرة الن�سجام - وهي 
وكييذلييك »عيييدم النيي�ييسييجييام« -اليييذي هييو اأ�ييسييا�ييس اليي�ييسييعييور بالقبح 

والعنف- ترجعان اإىل تاريخ طويل يف حياة الإن�سان.
والعلم،  وبالدين،  باحلياة،  الفن  عالقة  على  ركييز  من  ومنهم 
وو�ييسيييييليية تطهري  اجييتييميياعييي،  ربييط  اأداة  الييفيين  اأّن  اإىل  وخييليي�ييسييوا 
اأبيينيياء  بييني  والتجان�س  للتما�سك  و�سمانه  الإنيي�ييسييانييييية،  للنف�س 
بني  ربييطييوا  اآخيييرون  وفال�سفة  علماء  وهيينيياك  الييواحييد،  املجتمع 
بل  لكليهما،  الييرتبييوي  اليييدور  اإىل  ونييبييهييوا  والأخييييالق  اجلييمييال 

واأقاموا عالقة وثيقة بني »اخلري، احلق واجلمال«.
للفنون، اإًذا مهمات ل غنى عنها يف كل ح�سارة من احل�سارات؛ 
النهائية،  تباينت غاياتها  اأو  الفل�سفية،  اختلفت مرجعيتها  واإن 
وتييكيياد اأغييلييب اليييييروؤى احليي�ييسييارييية والييفييليي�ييسييفييييية تيي�ييسييرتك يف اأن 
والييوجييدان،  العاطفة  تنمية  يف:  تتمثل  الييفيينييون  مقا�سد  اأهيييم 
وتنمية مييهييارات احلييوا�ييس وتييدريييبييهييا عييلييى الإجييييادة والإتييقييان، 
و�سبط  الييذات،  وتاأكيد  والبتكار  الإبيييداع  على  الإن�سان  وحفز 
النييفييعييالت وتييروييي�ييس اليينييزاعييات اجليياحميية وو�ييسييعييهييا يف حالة 
املجال  وفتح  ال�سناعة،  ومهارات  اليدوي  العمل  وتقدير  اتزان، 
وكلها  والييعييمييران،  الإن�سان  خدمة  يف  وا�ستثماره  اخليييييال،  اأمييام 

مقا�سد تندرج حتت الإطار العام ملقا�سد ال�سريعة.
يقدمه  ما  اأن  جند  جمتمعاتنا،  اأحيييوال  يف  النظر  عند  واأخيييريا 
ينطوي  ول  والركاكة،  بالهزال  يت�سم  اجلميلة  الفنون  مبدعو 
ملييدار�ييس  التبعية  مييالمييح  عليه  وتغلب  جييديييدة،  ابييتييكييارات  على 
املت�سددة  ال�سلفية  الييروؤى  بع�س  اأ�سهمت  وقد  الغربية،  الفنون 
بع�س  اأ�سهمت  مثلما  املييرتدييية،  الفنية  احلالة  هييذه  تكري�س  يف 
الييييروؤى املييتييغييربيية يف ذليييك اأييي�ييسييا، وهيييذا مييا نيييراه ميين تيي�ييسييوه يف 
التن�سئة على  واختالل يف عمليات  الوجدان،  الوعي، ومتزق يف 

الفردية واجلماعية. امل�ستويات 

وليد العربي

ما جنده من �سروح يف امل�سادر القدمية ملقا�سد ال�سريعة يدور يف اأغلبه حول احلفظ من جهة ال�سيانة، ل من جهة التح�سيل، وباأ�سلوب الزجر والعقاب، ل باأ�سلوب الرتغيب والثواب، 
واملن�سور  ال�سريعة«  »الفنون واجلماليات يف خدمة مقا�سد  البيومي غامن يف مقاله  اإبراهيم  الباحث  اأثاره  التح�سيل وال�سيانة، وهذا ما  املقا�سد من جهتي  �سرًحا لتلك  ونادًرا ما جند 

التفاهم. مبجلة 

Wali7-alabri@hotmail.com
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الشام في قديم الزمان، أعرق مساجد صدر 

اإلسالم

جامع درعا
التحولت  من  بعديد  الُعمري  اجلامع  اأو  درعا  جامع  مرَّ 
الروماين حتى يومنا هذا،  بالع�سر  بنائه  والتقلبات منذ 
وبييعيييييداً عييمييا يييحييدث بييهييا اليييييوم ميين دميييار �سببته الأزمييية 
اأن الأنباء حوله  اإل  ال�سورية منذ اندلعها يف عام 2011، 
اأعرق  واحدا من  يعترب هذا اجلامع  موؤكدة، حيث  لي�ست 
اأغلب  ت�سري  حيث  الإ�ييسييالمييي،  الييعييامل  يف  امل�ساجد  واأقيييدم 
الدلئل على اأن بناءه كان يف الع�سر الروماين، حيث كان 
القرن  يف  م�سيحية   كني�سة  اإىل  حتييول  ثييم  وثنياً،  معبداً 
اجلامع  هييذا  ويتكون  البيزنطي.  الع�سر  يف  ع�سر  الرابع 
املحيطة  املنطقة  من  ُجمعت  التي  املنحوتة  احلجارة  من 
النا�سر  اإبان حكم الأمري  اأول ترميم للم�سجد  به، ويعود 
النا�سر يو�سف  ال�سلطان  الكتكي، على يد  عثمان بن علي 
حممد غازي، وذلك �سنة اإحدى وخم�سني و�ستمائة، مثلما 
الييرواق  و�سط  حجر  على  املييوجييود  الكتابي  الن�س  يف  ذكيير 
الييهييجييري،  اليي�ييسييابييع  الييقييرن  اليي�ييسييرقييي ل�سحن اجلييامييع يف 
ويتاألف امل�سجد من ق�سمني رئي�سني هما احلرم وال�سحن 
يعج  املدينة  بو�سط  الواقع  درعا  يزال جامع  ول  واملئذنة، 
وخا�سة  املدينة،  اأنحاء  خمتلف  من  والزائرين  بامل�سلني 

يوم اجلمعة.

جامع ب�ضرى ال�ضام
ُبيينييي يف عييهييد اخلليفة عييميير بن  الييُعييمييرييية،  امليي�ييسيياجييد  اأحيييد 
يف  اجلامع  يقع  العرو�س،  بجامع  اأي�ساً  ويعرف  اخلطاب، 
اأثرية مهمة على بعد م�سافة ق�سرية من �سروح  منطقة 
اأبرزها: حمام منجيك اململوكي،  متعددة لع�سور خمتلفة 
ودير الراهب بحريا من الفرتة البيزنطية، امل�سرح الفني 
وال�سوق املركزي يف الع�سر الروماين. يتكون امل�سجد من 
اأرِوقة من كافة الجتاهات، ي�سرف على م�سطبة مركزية 
ال�سقف  كتلة  وتييرفييع  هييرمييي،  �سقف  وجيييود  مييع  مييرتييفييعيية 
املخطط  ذات  امل�ساجد  اإىل  ينتمي  حيث  ر�سيقة،  اأعييمييدة 
الهند�سي ذي الأروقة ذات ال�ساحة املك�سوفة. ُت�سري معظم 
وثني  معبد  اأنقا�س  فييوق  بني  امل�سجد  اأن  اإىل  الييدرا�ييسييات 
قيييدمي، وقييد طيييراأت عليه جتييديييدات وتييرميييييمييات يف عهود 
خمتلفة، منها التو�سعة باأمر من يزيد الثاين عام 101هي، 

اأمر  127هييي، وفيه  الثاين عام  مييروان  ثم يف عهد اخلليفة 
برتميم و�سيانة اجلامع. وعديدة املراحل التي �سهد فيها 
يجعله  ممييا  خمتلفة،  وعييقييود  عهود  يف  تعديالت  اجلييامييع 

واحدا من اأهم واأعرق امل�ساجد يف العامل الإ�سالمي.
الكبري م�ضجد �ضلخد 

التاريخية  امليييدن  اأهيييم  ميين  واحيييدة  مييدييينيية �سلخد  تييعييد    
�ييسييوريييا، ومن  اليي�ييسييويييداء يف  الييواقييعيية يف جيينييوب حمافظة 
ُبني  حيث   ، بعدها  مكانته  امل�سجد  هييذا  اكت�سب  اأهميتها 
عز  �سلخد  حاكم  عهد  يف  630هييي،  �سنة  الأيييوبييي  العهد  يف 
الدين اأبيك املعظم، وقد �سهد امل�سجد تو�سعات وتعديالت 
حدث  كما  عاماً  جامعاً  لي�سبح  خمتلفة  زمنية  فرتات  يف 
جلامع ب�سرى املعا�سر له، ويعود ال�سبب يف ذلك على ما 
يف  املييتييزايييد  ال�سكاين  النمو  ِا�ستيعاب  حميياوليية  اإىل  يييبييدو 
على  املبنية  ال�سهرية  مبئذنته  امل�سجد  ويتميز  املنطقة، 
�سبيهاً  يوجد  ل  حيث  الأ�سالع،  �سدا�سية  حجرية  قاعدة 
لها تقريبا يف العامل الإ�سالمي، وقد ُزينت املئذنة ب�سريط 
فوق  ُنييفييذ  املئذنة  قيياعييدة  ميين  ال�ستة  الييوجييوه  على  كتابي 
حجارة من الرخام الأبي�س باخلط الن�سخي الأيوبي، ُبداأ 
َيْعُمُر  ييا  َ اإِمنَّ الرحيم«  الرحمن  اهلل  )ب�سم  بالب�سملة:  فيه 
اَلَة  َقييياَم ال�سَّ َواأَ اْلآِخييِر  َواْلييَيييْوِم   ِ ِبيياهللَّ اآَمييَن  َمييْن   ِ َم�َساِجَد اهللَّ
َيُكوُنوا  اأَن  اأَُولييئييَك  َفَع�َسى  اهلل  اإِلَّ  َيْخ�َس  َومَلْ  َكيياَة  الييزَّ َواآَتييى 
ِميييَن امْلُييْهييَتييِديييَن« �ييسييدق اهلل الييعييظيييييم(، ثييم ذكيير ا�ييسييم باين 
للتدمري  تعر�س  امل�سجد  اأن  اإل  اأبيك،  الدين  عز  املئذنة 
بعد اخلراب الذي ح�سل فيه زمن املغول، وقد مت ترميمه 

بعد ذلك يف عهد امللك الظاهر بيرب�س عام 658هي.
جامع اأزرع

  يتو�سط اجلامع مدينة اأزرع وحتيط به الكنائ�س والبيوت 
اجلميلة من كل اجلهات، ويعترب واحدا من اأربعة م�ساجد 
حتمل ا�سم اخلليفة الرا�سدي عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 
امل�سجد للتخريب والتجديد يف فرتات  عنه- وقد تعر�س 
يتاألف  امل�سجد  التاريخ، فقد كان  زمنية متقطعة على مر 
قائماً  منها  يبق  مل  حني  يف  بنائه،  وقت  اأجنحة  �ستة  من 
 1551 تقريبا  م�ساحته  وتبلغ  اجلنوبيان،  اجلناحان  اإل 
بكرة  املتوفر  البازلتي  احلجر  من  بيياألييواح  م�سقوف  م2، 
الق�سم  الييواقييع يف  ال�سحن  ميين  ويييتيياألييف  الييفييرتة،  تلك  يف 

ال�سمايل من البناء. فناوؤه مك�سوف على الطراز املعماري 
اآثاراً  دم�سق، �سحن اجلامع يحوي  القدمي يف  الإ�سالمي 
الييزخييارف  يييظييهيير يف  الييبيييييزنييطييي، وهيييو مييا  تيي�ييسييري للع�سر 
اجلنوبي،  اجلييانييب  يف  تيياج  �سكل  على  حجر  منها  الفنية، 
اجلهة  ت�سم  وكييذلييك  ال�سرقي،  اجلييانييب  يف  �سديف  و�سكل 
و�سريطتني  اأوراق  مع  كبرية  وردة  ال�سحن  ال�سمالية من 
اأ�ييسييكييال  وهييي  الهند�سية،  الأ�ييسييكييال  ميين  دائييريييتييني  ن�سف 
توجد يف الأدِيرة والكنائ�س اآنذاك، اأما مئذنة اجلامع فلم 
يبق منها �سي يدل على �سكلها القدمي، ولكن يعتقد باأنها 
يذكر  حيث  ال�سحن،  ميين  الغربية  ال�سمالية  الييزاوييية  يف 
بع�س الأ�سخا�س من اأبناء املنطقة اأنها مربعة ال�سكل من 
ممرات  وفيها  والفتحات،  النوافذ  من  عييدد  بها  الأ�سفل، 
بعد  نهبها  مت  احلجر،  من  بكاملها  مبنية  قاعدتها،  عند 
خييرابييهييا و�ييسييرقييت احلييجييارة، مييير مكانها طييريييق حييديييث، 
ويقال باأنه الطريق املو�سول لكني�سة مارجوجيو�س؛ فقد 

كان مر�سوفا باحلجر نف�سه.
ال�ضام

اإ�سالمياً  فغدت مركزا  مبكراً،  امل�سلمون  القادة  لها  تب�سر 
ذكرها،  الآِنييف  الآثييار  خييالل  من  ذلييك جلياً  يت�سح  مهماً، 
اإطييييار هييذا  الييكييثييري ممييا ل ي�سعفنا ذكيييره خيييارج  وهيينييالييك 
مثل:  اليوم  رئي�سية  مدناً  ُتعد  املتفرقة  فامل�ساجد  املقال، 
درعا، ب�سرى ال�سام، �سلخد، ازرع، التي تعود ت�سمية اأربعة 
منها للفاروق عمر ر�سي اهلل عنه- وم�ساجد اأخرى كثرية 
والعثماين؛  اململوكي  للع�سر  تعود  با�سمه  �سمي  بع�سها 
الأجييداد على فرتات  يد  اأجنزته  ذاتييه  بحد  قائم  لهو فن 
مييتييفييرقيية ميين الييزميين، وقيييد ميييرت هيييذه امليي�ييسيياجييد بييفييرتات 
خلفياته  ح�سب  ع�سر  كل  والييهييدم،  والبناء  التجديد  من 
لوجدوا  اليوم؛  امل�سلمون  تب�سر  ولو  والدينية،  ال�سيا�سية 
القوة،  بعد  والفناء  الزدهيييار،  بعد  بالدماء  ملي  تاريخاً 
ورغم ذلك فهم �سم بكم عمي، وما يحدث يف �سوريا اليوم 
تاريخهم  الييعييقييالء  فييلييرياجييع  دليييييل وا�ييسييح وفييا�ييسييح؛  لهو 
األقى ال�سمع وهو �سهيد، من  ال�سالف، فهو در�س لكل من 
ثم النطالق يف العامل الرِحب اليوم مبا يحمله من تقدم 

وتطور مل ي�سهد له مثيل يف القرون املا�سية. 

ي�سرد الكاتب يا�سر حممد اأبو نقطة مبقاله املن�سور مبجلة التفاهم بعنوان »العمريات، اأقدم م�ساجد �سدر الإ�سالم« حيث يتحدث فيه عن فن العمارة القدمي مبدن جنوب �سوريا، التي 
واأقوا�س وقبب حجرية،  القا�سي، مع قناطر  البازلت  باأبنية حجرية من  ال�سام  الزاهية، �سامدة حتكي ق�س�س الأجداد. وتتميز م�ساجد  باألوانها الطبيعية  امل�ساجد،  واأقدم  باأعرق  تزدان 
واأفنية مك�سوفة بع�سها م�سقوف بالقرميد الأحمر. وقد توالت على هذه امل�ساجد العديد من الرتميمات والإ�سالحات على مر الع�سور املختلفة، حيث حتولت من اأبنية وثنية اإىل كنائ�س 
الإ�سالمي يعود للخليفة عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه - عند  الع�سر  واأقدمها يف  الع�سر،  التي كانت �سائدة يف ذلك  الديانة  اإىل م�ساجد، والعك�س �سحيح ذلك ح�سب  ومن كنائ�س 
زيارته لل�سام يف ع�سر انت�سار اآلهة الرومان وتقع يف اأربع مدن رئي�سية هي: درعا، وب�سرى ال�سام، وازرع، و�سلخد. و�سميت م�ساجد جنوب �سوريا بالُعمريات ن�سبة للخليفة الفاروق، رغم 

اأن انت�سار اأغلبها كان يف الع�سر اململوكي والعثماين، وتتكون هذه امل�ساجد عادة من: احلرم، وال�سحن، واملئذنة.

�ضيف الوهيبي

saif.alwahaibi15@gmail.com
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عمل الخير عمق المقاصد وسطحية التطبيق

  معاين اخلري يف اللغة العربية وغريها 
ففي اللغة يقول الكاتب اإن معنى اخلري  ي�سري اإىل كل ما فيه 
نفع و�سالح لتحقيق منفعة اأو جلب م�سلحة.  وهو مرتبط يف 

اللغة بكرة البدائل املتاحة وح�سن الختيار منها.
فيقول:  فل�سفية  �سبغة  اخلييري  لتعريف  ي�سبغ  الأ�ييسييفييهيياين 
والنفع  والييعييدل  الييبيي�ييسيير، كالعقل  كييل  فيييييه  يييرغييب  مييا  »اخليييري 

ال�سر. والف�سل. و�سده 
ومن اأقوال فال�سفة وعلماء الإ�سالم يف اخلري قول ابن �سينا: 

»اإن اخلري ما يت�سوقه كل �سيء ويتم به وجوده«. 
اخلري  فريبطون  ال�سيا�سية  باحلكمة  املعنيون  الكتاب  واأميييا 
�ِسْبط بن اجلوزي:  العدل كقول  واإقامة  الأر�س  مببداأ عمارة 
الييرزق كرت اخلييريات، واإذا كرت اخلييريات عمرت  »اإذا ات�سع 

البلدان«. 
اأما يف اللغات الأوروبية فاإّن »العمل اخلريي« م�ستق من كلمة 
كذلك  وتاأتي  الإن�سان.  وتعني  وكلمة  احلب  كلمة  تعني  حيث 
كلمة  ا�ستخدام  ي�سيع  اإجنلرتا  ويف  كلمة  مثل  الطيبة  مبعنى 

الإح�سان عند احلديث عن العمل اخلريي. 
الفل�ضفة الإ�ضالمية للخري مقابل الفل�ضفة الأوروبية  

كتوما�س هوبز وجون  الأنوار  اإنَّ فال�سفة ع�سر  الكاتب  يقول 
اأراه لكل رواد ذلك  لوك وبنثام وغريهم )يف تعميم جائر كما 
الييعييام(  اخلييري  اأو  )اخلييري  مفهوم  اإىل   يتطرقون  ل  الع�سر( 
و�سبب ذلك ح�سب قوله اهتمامهم امل�سلط نحو اللذة واملنفعة 
الفردية!. وهذا قول غريب فرواد ذلك الع�سر كانوا يعظمون 
قيمة الإن�سان ويرون اأن ب�سعادته ي�سعد ما حوله فقولهم عن 
بيياليي�ييسييرورة )مييا فهمه  واليي�ييسييعييادة هييو لي�س  الييلييذة  البحث عيين 
وهذا  �سك  بال  منها  جييزء  هي  فييردييية(  ومتع  لييذة  من  الكاتب 
اأهمية تلك اللذات وانعكا�س تلبيتها على الفرد  ل ينق�س من 
واملجتمع ، بل اإن تركيزهم على الفرد ولذته كان بو�سع املجهر 
الإن�سان فحني مينح هذا  الأ�سا�سي للمجتمع وهو  املكون  على 
املجتمع يف  يعي�س  �سوف  ي�سعده  البحث عما  الإن�سان احلق يف 
اأقوال فال�سفة ذلك الع�سر مرتبط باأحوال ذلك  اإن  ان�سجام. 
لفئة  حم�سور  واخلييري  اللذات  اأن  فيه  عا�سروا  الييذي  الزمان 
احلياة!  وترهقهم  الآخيييرون  يكدح  بينما  والأثييرييياء  الأغنياء 
كييانييت حميياولتييهييم تييلييك مييوجييهييه لييذلييك اليي�ييسييييياق الييييذي فيه 
وهذا  ب�سعادة  والعي�س  باحلياة  التلذذ  يف  اجلميع  حق  نا�سروا 
طبعاً غري حم�سور باملتع اجل�سدية فقط كما يحلو لكثري من 

لن�سرة  خدمة  ال�سياق  ذلييك  يف  وو�سعها  ت�سطيحها  مفكرينا 
 « للخري  مقيا�س  املكا�سب   «  : هوبيز  يقول  فحني  فكرتهم.  
يعني فيه كلما زاد اخلري يف النا�س زادت املكا�سب التي يجنيها 
زيييادة  على  يييدل  املجتمع  يف  املكا�سب  وزييييادة  بيياأ�ييسييره،  املجتمع 
اخلري فيه. فال ميكن اأن جنمع كل فال�سفة التنوير ون�سعهم 
يف �سطر واحد ونعمم عليهم بحكم كهذا.  اإن كّنا نريد القول 
فهذه  الإ�ييسييالمييييية  فل�سفتنا  �سميم  ميين  اخليييريي  الييعييمييل  اأن 
ويلجاأ  تطبيقها  ينعدم  حني  ولقيمة  لها  معنى  ل  الفل�سفة 
ن�سعهم  بينما  كرامتهم  حترتم  حيث  الغرب  اإىل  منا  البوؤ�ساء 

نحن معزولني يف املخيمات. 
مقا�ضد العمل اخلريي 

يقول الكاتب اإن العمل اخلريي هو بحد ذاته مق�سد ثابت من 
مقا�سد ال�سريعة وله خم�سة مقا�سد :

اأوًل: احلرية 
اأهمية  يف  ي�ستند  فالكاتب  �ييسيياأنيياً  واأعظمها  املقا�سد  اأول  هييو 
الداعية لفك رقبة وحترير الأرقاء  القراآن  اآيات  احلرية على 
اأحد وجوه حترير  بالعبودية هو  اأن تقييد احلرية  فهو يقول 
الفقر  اأو  الَدين  اأو  الظلم  يقيدها  اأن  ، فاحلرية ميكن  النا�س 
واحلاجة. وهذا تف�سري جميل يخرجنا من التفا�سري احلرفية 
بقولنا  اكتفينا  َفلَو  نزوله  زمن  يف  جامداً  القراآن  جتعل  التي 
فك رقبة لوجدنا اأن التطبيق اأ�سبح �سيقاً يف حياتنا املعا�سرة 
حيث اأن النا�س قد حترروا منذ �سنني من العبودية اأما املعاين 
الأخرى التي اأوردها الكاتب فهي معاٍن توجد يف كل زمان ففي 
كل زمان هناك الفقري واليتيم واملحتاج للعون والتحرير مما 

يقيده. 
ثانياً: عمارة الأر�س 

اإعييمييار  يف  ي�ساهم  �ييسييوف  �ييسييك  بييال  اخليييريي  الييعييمييل  تفعيل  اإن 
الأر�ييييس وبيينيياء املييجييتييمييعييات، واليييدرو�يييس يف هيييذا كييثييرية خا�سة 
املدار�س  ن�ساأة  يف  �ساهمت  حيث  الأوقييياف(   ( تاريخ  تتبعنا  اإذا 
واجلامعات وهو اأقدم من حيث الن�ساأة وتعمري هذه املوؤ�س�سات 
ميين اليييدولييية احلييديييثيية الييتييي تييكييفييلييت بييهييذا لحييقيياً واأخيي�ييسييعييت 
اخلييريي  العمل  توجيه  مت  ولالأ�سف  ذلييك.  بعد  لها  الأوقييياف 
الأخرى  اجلوانب  فيه  واأهملت  الإغاثية  الأعمال  يف  ليح�سر 
املبذولة من  بجانب اجلهود  البناء  ت�ساهم يف  اأن  التي ميكنها 
العمل  ر�سخنا مفهوم  لو  اأننا  نقطة  اأ�سيف  وهنا  الدولة.  قبل 
من  التذمر  واجهنا  ملا  الدولة  لعمل  امل�ساند  ال�سامل  اخلريي 

الدولة  م�سوؤولية  هذه  اأن  بدعوى  الأزمييات  وقت  يف  امل�ساعدة 
فقط.

ال�سلم الأهلي  ثالثا: 
املجتمع  اأفييراد  بني  التالحم  �سك  بال  يعززان  والعطاء  البذل 
يفرقه  مييا  اأميييام  ح�سيناً  يجعله  ممييا  حمبتهم  ميين  ويييزيييدان 
الفنت  اأميييام  دولييية  لأي  اأميييان  �ييسييّمييام  احل�سانة  وهيييذا  وي�ستته 

اخلارجية التي حتيط به وما اأكرها يف حا�سرنا.
رابعاً: حماربة الفقر 

حتاول  عاملية  ور�سالة  �ييسييرورة  اأ�سبح  الفقر  على  الق�ساء  اإن 
لتحقيقها الكثري من املنظمات الدولية وذلك لأن الفقر منبع 
واجلرمية  والبطالة  والأمرا�س  كاجلهل  ال�سرور  من  الكثري 
يقول  وتييطييورهييا.  الأمم  لنهو�س  كييبييري  عييائييق  فييهييو  وبييالييتييايل 
اإن النظام الإ�سالمي ي�سعى اإىل اجتثاث الفقر ويدعو  الكاتب 
والهبة  كاملوقف  املتعددة  باأ�سكاله  اخلريي  والعمل  الزكاة  اإىل 
والنييتييفيياع بييفييائيي�ييس روؤو�ييييس الأميييييوال وغيييريهيييا، وييي�ييسيييييف بيياأن 
العامل  قبل  وموؤ�سراته  قيا�سه  وطييرق  الفقر  حييددوا  امل�سلمني 
على  معظمهم  اأجمع  الذين  الفقهاء  اأقييوال  اإىل  م�ستنداً  كله 
حلاجاته  الييفييرد  وتلبية  الكفاية  مب�ستوى  مرتبط  الفقر  اأن 

الأ�سا�سية. 
خام�ساً: الإ�سهام يف بناء املجال العام 

يف  م�سمنة  نقطة  لأنها  رمبا  النقطة  هذه  الكاتب  يف�سل  مل 
يف�سلها  اأن  راأى  مليياذا  اأعلم  ول  ومييكييررة  الأخييرى  املقا�سد  كل 

منف�سلة.  كنقطة 
ختامًا 

املقال مهم غري اأنه اأ�سهب يف اإثبات اأننا اأمة �سباقة يف �سياغة 
اعتالل  اأ�سباب  ماهي  يذكر  اأن  دون  اخلييريي  العمل  مفاهيم 

تطبيقه. واأرى اأن من اأ�سباب اعتالله الآتي:
املرويات التي  يكررها بع�س الفقهاء وجتذرت يف عقول النا�س 
اإنها اأف�سل وجوه البذل واخلري كحديث  : » من بنى م�سجداً 
يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة«. وكييرة ما مت 
اخلري  وجييوه  وعر�س  ذكيير  اإهييمييال  مع  بنائها  ف�سل  يف  تاأليفه 

الكثرية الأخرى. 
دور ال�سيوخ يف تخ�سي�س فعل اخلري ليكون من م�سلم لأخيه 
طائفة  كييل  اأن  لييرى  الييوقييت  مييع  اأييي�ييسيياً  �ساقت  والييتييي  امل�سلم 
اأخرجت  اأمة  ُكنُتم خري   ( ذكر  القراآن  اأن  رغم  بع�سها  ت�ساعد 

للنا�س( دون تخ�سي�س لدين اأو عرق اأو مذهب.        

فاطمة بنت نا�ضر

كتب  الأ�ستاذ اإبراهيم البيومي غامن - رئي�س ق�سم الراأي العام باملركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية بجمهورية م�سر العربية درا�سة  مهمة حول مقا�سد العمل اخلريي ن�سرت 
مبجلة التفاهم. وتتمثل اأهمية هذه الدرا�سة يف تبيني التوجه املوحد للنا�س يف تطبيق العمل اخلريي رغم �سعة معناه وعمق م�سامينه، فاأ�سبح العمل موجات تارة توجه لبناء امل�ساجد 
فتفي�س الأر�س بها وتارة جتمع الأموال لتنقذ من يعانون يف اخلارج  وين�سى اأبناء الداخل الأقل حظاً. لقد ابتلي العمل اخلريي بالكثري مل يف�سل بذكره كاتب املقال حيث اإنه اآثر اأن 

ي�ستغل الوقت يف التعريف مبقا�سد اخلري الرئي�سّية لنعيد توجيه بو�سلتنا يف فعل اخلري فننظم ال�سفوف فال نزرع كلنا يف نف�س الأر�س ولكن يحمل كل منِّا فاأ�سه اإىل اأر�س جديدة. 

f_wahaibi@hotmail.com
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قضايا األزمة الفكرية ومناهج التغيير في 

القرآن الكريم

يييتييحييدث الييكيياتييب اأن اجلييانييب املييغييمييور واليييذي متييّيييزت بييه هييذه 
واأبرز  الّديني،  الفكر  اإ�سالح  الّرائدة يف  املدر�سة هو مبادرتها 
الذي  الإمام حممد عبده،  الأ�ستاذ  التوّجه هو  من ج�ّسد هذا 
اأ�سا�سا  الّديني  بالفكر  يعتني  اأن  ينبغي  الإ�سالح  اأن  يرى  كان 
لذلك عّرفه بقوله: »هو حترير الفكر من قيد الّتقليد، وفهم 
اخلييالف،  ظييهييور  قبل  الأّميييية،  هييذه  �سلف  طريقة  على  الييّدييين 
والّرجوع يف ك�سب معارفه اإىل ينابيعها الأوىل، واعتباره �سمن 
�سططه،  من  لرتد  اهلل،  و�سعها  التي  الب�سري  العقل  موازين 
وتقّلل من خلطه وخبطه لتتّم كلمة اهلل يف حفظ نظام العامل 
اأن بلوغ نّدية ح�سارّية مع الغرب  الإن�ساين« ولقد كان يعترب 
اإعادة  ابتداًء  تقت�سي  للم�سلمني،  املعادية  �سيا�ساته  ومواجهة 
وقراءات جتديدّية  للرّتاث،  نقدّية  الّذات عرب مراجعات  بناء 

الّتعليمية. الّديني ومناهجه  لق�سايا فكره 
امليينييار،  �ساحب  بييني  م�سرتكا  قيييدرا  يكن  مل  امل�سغل  هييذا  مثل 
جمال  ال�سيد  اأ�ييسييتيياذه  اأن  ناهيك  الإ�ييسييالحيييييني،  عييمييوم  وبييني 
لهذا  الّتمح�س  ميين  تييربّمييه  يخفي  ل  كييان  الأفييغيياين،  الييدييين 
التوجه. لذلك كان يكاتب ال�ّسيخ، مبا ي�سبه الّتقريع، ليطالبه 
من  ذلك  يلزم  وما  الجتماعي  ال�ّسيا�سي  بالّتوجيه  بالعتناء 
احلكم  اأنييظييميية  اإزاحيييية  ق�سد  امل�ساعر  واإلييهيياب  الييهييمييم،  اإيييقيياظ 

امل�ستبدة.
مقولة:  برتكيز  عييبييده  ال�سيخ  قييام  النييحييراف  لييهييذا  مواجهة 
ال�سيد  اأ�ستاذه  �ساغها  كييان  التي  وهييي  هييداييية«  كتاب  »الييقييراآن 
اإن:  جييمييال الييدييين يف عييبييارة توجيهية عيياميية حييني كييان يييقييول 
»القراآن وحده �سبب الهداية والعمدة يف الدعاية اأّما ما تراكم 
الرجال وا�ستنباطهم ونظرّياتهم  اآراء  عليه وجتمّع حوله من 
اأن ل نعّول عليه«. لكن ما ميز مقولة » القراآن كتاب  فينبغي 
اأّنييهييا كييانييت افتتاحا  هييداييية« فيما اهييتييم بييه حمييّمييد عييبييده، هييو 
وبق�ساياه  الييقييراآين  بالن�ّس  للعالقة  جديد  منهجي  لتوّجه 
ا�ستقر  ملا  مغايرا  هدفا  للتف�سري  يحّدد  توّجه  هو  ومفاهيمه. 
اإنييييه:»ذهيييياب املييفيي�ييّسيير اإىل فهم  عييليييييه املييفيي�ييسييرون الييتييقييليييييديييون، 
على  والأحييكييام  العقائد  يف  الت�سريع  وحكمة  القول  من  املييراد 
يف  املودعة  والهداية  العمل  اإىل  وي�سوقها  الأرواح  يجذب  وجه 
ل  التو�سّ هو  املنار  تيار  يف  للتف�سري  اجلديد  الغر�س  الكالم«. 
الييقييراآين  اليينيي�ييّس  بييالييقييراآن، مبييا يجعل وظيييييفيية  اإىل الهيييتيييداء 
عرب  ووجهته  م�سمونه،  وتغيري  املجتمع،  اإ�ييسييالح  يف  حمييددة 

م�سالك ومنهج خم�سو�س.

اإليه  ل  نتو�سّ »الّتغيري«  ق�سايا  على  الوقوف  م�ستلزمات  اأول 
اليييذي ميييّثييل عن�سرا من  ذاتيييه،  »الييهييداييية«  ميين خييالل مفهوم 
الق�سايا  تلك  عليها  تتحّرك  التي  لبة،  ال�سّ الّركيزة  عنا�سر 
يف اخلييطيياب اليييقيييراآين، مييا ييي�ييسييّدد ذلييك اخلييطيياب عييلييى تيياأكيييييده 
املن�سود  للّتغيري  اأ�سا�س  عن�سر  الهداية  اأّن  هو  ال�ساأن،  هذا  يف 
يخت�س  ع�سوائّيا  اإلهيًّا  وتف�سيال  ُحظَوة  تعترب  ل  اأن  �سريطة 
ِبه َمن ي�ساء من عباِده، دومنا �سّنة ناِظم اأو ناُمو�ٍس حاِكم، ما 
يفيده اخلطاب القراآين يف هذا اخل�سو�س باعتباره ما يعنيه 
ل  الهداية  اأّن  هو  الّن�س،  مفا�سل  كامل  يف  متج�ّسد  فكر  من 
اأن  ينبغي  ما  بقدر  ال�سّيقة،  التلّقي  دللة  حت�سرها  اأن  ميكن 
املهتدي،  والفاعلّية.  للّتوا�سل  اإن�ساين  بح�ّس  مطبوعة  تكون 
بناء على ذلك، هو الذي ي�سلك يف �سريه قا�سدا هدفا وا�سحا 
بذلك  جلّية،  عييالمييات  لها  لديه  بّينًة  �سبيال  ذلييك  يف  مّتخذا 
�سيتوفر للمهتدي عون على �سلوك طريقه لي�سل اىل الهدف 

ب�سالم.
مع هذه الدللة الّتوا�سلية والإرادّية للهداية، التي ت�ستدعي 
معامل  من  اأول  َمْعلَم  على  نقف  والييوعييي  الكدح  الإن�سان  من 
 َ اهللَّ »اإِنَّ  اآية  َجلَّْته  وكما  الكرمي  القراآن  ير�سيه  كما  »الّتغيري« 
وا َما ِباأَنُف�ِسِهْم« يتبنّي اأّن »الهداية«  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ل ُيَغريِّ
تقت�سي  بذلك  واأّنها  القراآين،  الّتغيري«   « م�سالك  من  م�سلك 
بهذا  القراآين  الن�سق  يفيده  ما  والختيار.  الإرادة  على  تربية 
حتّدد  كربى  موجهات  ثالثة  امل�سلك  لهذا  اأّن  هو  اخل�سو�س 
الهداية  اأن:  وهييي  الّتغيري«   « جمييال  يف  فعله  و�سبيل  طبيعته 
عييلييى جييانييب من  فييهييي ل تقت�سر  اليييوجيييود،  عيياميية يف  ظيياهييرة 
م�سمولة  الكائنات  و�سائر  واحليوان  النبات  اإذ  احلياة  جوانب 
َتكويني،  َغييريييزي  هييدى  ِوفيييَق  وجييودهييا  �سّر  منها  ت�ستلهم  بها 
كذلك  ت�سمل هذه الظاهرة الإن�سان، لكن بخ�سو�سية تراعي 
ووجييوده،  خلقه  من  املميزة  والغاية  الكائنات،  �سّلم  يف  مكانته 
ملعنى  وجت�سيدا  ا�ستخالفه،  ملبداأ  حتقيقا  تكليفّية  يجعلها  مبا 
التكويني  الهداييييية  وجَهْي  من  واأخريا  وم�ساءلته،  م�سوؤوليته 
والتكليفي يتوّلييييد مبداأ »التكافئ الإن�ساين« الذي ي�ساوي بني 
الهداية  ا�ستحقاق هذه  والاّلحقة، يف  ال�ّسابقة  والأمم  النا�س، 
يتحقق  ل  التي  والإبييداع  والفاعلّية  احلّرية  قيم  لتعني  �سعيا 

اإعمار الأر�س اإل بها.
نخل�س من هذا اأن »الهداية« يف اخلطاب القراآين مبا تقت�سيه 
الفردي  امل�ستوى  اإن�سانية، مو�سولة على  ومكابدة  من حر�س 

اإىل »التغيري« واأنها  واجلماعي، وهي الق�سية الأوىل املف�سية 
حتييدد  اأخييييرى  رئي�سية  مييفيياهيييييم  اأربييعيية  مييع  ذليييك  يف  تت�سافر 
اإىل  املو�سلة  والييطييرق  حتققه  واإمييكييان  »التغيري«  هييذا  حقيقة 

ذلك والأولويات التي ينبغي اأن تعترب فيه.
كييانييت مييقييوليية » اليييقيييراآن كييتيياب هييداييية« عيينييوانييا داّل ومييدخييال 
خلطاب  حامل  مف�سلي  حتّول  على  الباب  يفتح  جديد  لتوّجه 
تييغيييييري نييوعييي هييدفييه املُييعييلَيين ولدة » اإنيي�ييسييان جيييدييييد«، اإنيي�ييسييان 
اإليييييه  ييل  ويييتييو�ييسّ اإرادة،  ميين  عيينييه  يييعييرب  لييلييهييداييية مبييا  م�ستحق 
يتاأتى  ل  التي  الثانية  الق�سّية  هييي  تلك  وفاعلّية،  وعييي  ميين 
الق�سّية يعر�س  بها، ملزيد حتديد هذه  اإّل  القراآين  »التغيري« 
ليينييا اخلييطيياب اليييقيييراآين اخليي�ييسييائيي�ييس الييكييربى لييهييذا »الإنيي�ييسييان 
املوجودات  �ُسيّلم  يف  متميز  كائٌن  اأّنييه:  على  فيقّدمه  اجلديد« 
مو�سوع  هييو  عيييامَل  يف  مب�سوؤوليته  الييوعييي  وبيياإمييكييان  بيييييالإرادة 
ب�سفتها  بها  يرتقي  لذاته،  كا�سٌف  م�سادرها،  واأحييد  املعرفة، 
على  ذلييك  يف  معتمدا  العادّية  الفرد  نف�ّسية  من  اأعمق  جمييال 
واأخريا  العليا،  ذات احلّق  اإىل  توقه  جتربة حيوية تنطلق من 
مبا  الييقييراآيّن،  اخلطاب  مقا�سد  تتمثل  واقعّية  لتجارب  بانيا 
يجعل اإن�سانيته يف �سريورة مبدعة ومتفاعلة مع اأعمق رغبات 

العامَل املحيط به.
بييعييبييارة واحيييييدة: الإنييي�يييسيييان اليييقيييراآين الييفيياعييل لييلييتييغيييييري كييائييٌن 
وللكون  معه  يختلف  ومليين  لذاته  روؤيييتييه  يف  با�ستمرار  متجدد 
يف  التغيري«   « فيياإن  هييذا  على  الآخيير،  هو  واملتغري  الالمتناهي 
ملفهوم  الّدللّية  ية  باخلا�سّ ع�سوّيا  يرتبط  القراآين  اخلطاب 
من  تلك  يته  خا�سّ ت�ستدعيه  وما  جهة  من  اجلديد«  »الإن�سان 

روؤية جديدة للعامَل املمتّد واملحيط به من جهة اأخرى.
مقت�سى هذا الرّتابط منهجيا هو حتّول »العامَل« يف اخلطاب 
ُثل  مَيْ اأّنييه  اإذ  الّتغيري،  ق�سايا  من  ثالثة  ق�سية  اإىل  الييقييراآين 
اأمامنا يف موكب متحّرك، مبا ي�ستمل عليه من طاقة اإيجابّية 

حافزة على الفعل وقابلة للّتغيري.
تاأكيدا لهذه الّروؤية اجلديدة فاإن القراآن الكرمي يبداأ بنزع كل 
ممتّدا  جمال  مكوناته  بكافة  منه  جاعال  العامَل،  عن  قدا�سة 
را بنوامي�س ل جنوح عنها، ومن�سبطة باأن�ساق تكوينّية  وُم�َسخَّ
اأّن  توؤّكد  العديدة  القراآنية  الآيات  فاإّن  هذا،  اإىل  اإ�سافة  بّينة، 
والثبوتّية،  القاّرة  الروؤية  زيادة مّطردة مبا يدح�س  الكون يف 
يتوقف،  ل  للعامَل  َخييْلييٍق  على  تييقييوم  مغايرة  روؤييييًة  يييعييّزز  ومبييا 

وم�سرية منفتحة ل تفتاأ تنمو وتزيد.

 متّيزت املدر�سة الإ�سالحّية احلديثة يف البالد العربّية مبا قّدمته من معاجلة، جتّلت يف فكرها ال�ّسيا�سي والجتماعي، وهي التي �سيغت يف �سوؤال: ملاذا تاأّخر امل�سلمون وتقّدم غريهم؟ 
�سمن هذه املعاجلة، قّدم الطهطاوي اأطروحة »املنافع العمومّية« بينما رّكز خري الدين على اأطروحة » التنظيمات« وكانا يف ذلك مبعّية عموم الإ�سالحيني يعملون على �سرورة الف�سل 
اأحميدة النيفر  نظرّيا وعملّيا بني الثقافة الغربية ومبتكراتها التقنية من جهة، وبني ال�ّسيا�سات الغربية التو�ّسعية جتاه العامل الإ�سالمي من جهة ثانية، وهذا ما حتدث عنه الباحث 

يف مقاله » ق�سايا التغيري ومناهجه يف القراآن الكرمي« واملن�سور مبجلة التفاهم.
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دور الدين في إرساء المحبة في العمران

ميين خيييالل مييقييال لييالأ�ييسييتيياذ اأحييمييد حمييمييد �ييسييامل اأ�ييسييتيياذ 
الييفييليي�ييسييفيية الإ�ييسييالمييييية والييفييكيير الييعييربييي بييجييامييعيية طنطا  
الذي جاء بعنوان الدين والعمران والذي تناول فيه اأهم 
نظريات العمران الب�سري التي قدمها مفكرون م�سلمون 
يف  املن�سور  مقاله  خل�س  حيث  خلدون،  ابيين  راأ�سهم  على 
اأن معاجلات مدونات  مفادها  اإىل حقيقه  التفاهم  جملة 
اإىل م�ساف  ترق  العمران مل  مل�ساألة  الإ�سالمية  الأخالق 
معاجلات  كانت  ولكنها  متكاملة؛  نظرية  وجييود  اإمكانية 
عليه  اتفق  ما  ولكن  لآخر،  فيل�سوف  من  اختلفت  جزئية 
جميع املفكرين يف هذا اجلانب اأن الدين عرب كل الأزمنة 
طبيعته  كانت  مهما  للمجتمعات  الأ�سا�سي  املحرك  كييان 
الوجودية )نق�سد بذلك من�ساأ الدين �سماوي اأو و�سعي( 
نف�سه  الجتماع  �سرورة  من  املجتمع  يف  الدين  ف�سرورة 
دييين(؛  غري  من  جمتمع  )وجييود  الجتماع  يحدث  ل  اأي 
من  اإن  حيث  الييدييين،  طريق  عيين  اإل  يكون  ل  فالجتماع 
خالله يتم تف�سري وتقبل الرموز وال�سلوكيات والعالقات 
الجتماعية، وحتى الثقافة ل ميكننا اأن نت�سور وجودها 
والثقافة  الييدييين  بييني  فالعالقة  الدينية؛  الفكرة  بييدون 
ي�ستمد  واملجتمع  الييوقييت.  نف�س  يف  وتيياأثيير  تيياأثييري  عالقة 
وجييييييوده وفييييق تييلييك امليييعيييتيييقيييدات الييدييينييييية والييتييفيي�ييسييريات 
الييعييقييائييدييية لييلييوجييود والييفيينيياء عييلييى حييد �يييسيييواء؛ فييالييدييين 
احتياجاتهم  اأغييلييب  خيياللييه  ميين  الأفيييييراد  ي�سبع  تنظيم 
الواقعية  الناحيتني  ميين  لل�سلوك  ثابتة  حميييددات  وفييق 
قبل  ميين  يت�سكل  اجتماعي  نييظييام  بييذلييك  وهييو  والغيبية، 
يحدث  ثقايف  غزو  طريق  عن  اأو  اأنف�سهم،  املجتمع  اأفييراد 
بيييني املييجييتييمييعييات املييخييتييلييفيية، اأو �يييسيييراع داخيييليييي يييزيييد من 
اأبناء املجتمع الإن�ساين. فالعالقة  التكامل والوحدة بني 
بالآخر؛  يوؤثر  كل  توافقية  تبادلية  واملُجتمع  الدين  بني 
الإنيي�ييسيياين  املجتمع  كيييييان  يف  متال�سقان  عن�سران  فهما 
تاريخية  الييعييالقيية  لأنَّ  بينهما؛  الييفيي�ييسييل  اليي�ييسييعييب  ومييين 
وبيييييولييوجييييية وفيي�ييسيييييولييوجييييية و�ييسيييييكييولييوجييييية وفييكييرييية 
ووجيييدانييييييية. وميييين خييييالل عييلييم اليييعيييميييران الييييذي عيير�ييسييه 
ال�سوء  و�ييسييلييط  مييقييالييه  يف  التف�سيل  ميين  بيي�ييسيييء  الييكيياتييب 

دعائم  اإر�ييسيياء  يف  وال�سريعة  للدين  الإيجابي  الييدور  على 
املحبة والأن�س بني الأفراد؛ فمما ل �سك فيه اأنَّ لالإن�سان 
حاجات يود ق�ساءها، ومطالب يرجو حتقيقها، وم�سالح 
يتمنى جناحها. ولالإن�سان ميول واأهواء و�سهوات يحاول 
على  �ساعده  ميين  وكييل  بها  والتمتع  واإ�سباعها  اإر�ييسيياءهييا 
اإليه ومن  وافقه على هواه مال  اأحبه ومن  ق�ساء حاجة 
واأبغ�سه  كرهه  اأهوائه  يف  �سادمه  اأو  م�ساحله  يف  عاك�سه 
ونفر منه وباعده، فاحلب والبغ�س من طبيعة الإن�سان، 
ومن �سفاته املتاأ�سلة املالزمة ل مفر منهما ول عا�سم. 
ومل يخل اإن�سان من حب اأو بغ�س ولن يتجرد خملوق من 
ال�سالم  عليه  اآدم  اأبينا  مع  فقد وجد احلب  والتاأثر  امليل 
بني  الييقييتييال  يف  �سبباً  اأولده  بييني  والييبييغيي�ييس  احليييب  وكيييان 
نتيجة حب  قتيل  ل  اأوَّ دم  الأر�ييس  و�سربت  وهابيل،  قابيل 
القاتل لأخت املقتول فتولد البغ�س لأخيه واأنتج جرمية 
الييقييتييل، في�سدر عيين احلييب الئييتييالف واملييييودة والييتييعيياون 
والرحمة وتقوية الرابطة ومتكني ال�سلة فت�سعد الأفراد 
الييقييطيييييعيية  الييبييغيي�ييس  عييين  وييي�ييسييدر  والأمم،  واجليييمييياعيييات 
والييهييجييران والييتييفييرق والخيييتيييالف واخليييييذلن والييقيي�ييسييوة 
نيياجتيية عن  واأعييميياليينييا و�سفاتنا  وكييل حييركيياتيينييا  واليي�ييسييدة. 
احلب والبغ�س، فيوؤلف احلب بني الزوجني وال�سديقني 
العالئق  الدين مت�سدرا م�سهد دعم  والأقارب. وقد كان 
النا�س وذلك من  املحبة بني  الجتماعية وتر�سيخ دعائم 
امليياآدب  الييدعييوات والجييتييميياع يف  واتييخيياذ  ال�سريعة،  خييالل 
ال�سريعة  اأن  بالذكر  واجلدير  الأن�س،  هذا  لهم  ليح�سل 
يوم  كييل  م�ساجدهم  يف  يجتمعوا  اأن  النا�س  على  اأوجييبييت 
اأوجبت  كما  الطبيعي،  الأن�س  لهم  ليح�سل  خم�س مرات، 
اأ�سبوع يوما  على اأهل املدينة اأن يجتمعوا باأ�سرهم يف كل 
ليجتمع   ) اجلييمييعيية  �ييسييالة   ( ي�سعهم  م�سجد  يف  بعينه 
اأن  اأي�ساً  اأوجب  اأ�سبوع، ثم  اأهل املحال وال�سكك كل  �سمل 
)القرى  والر�ساتيق  القرى  اأهل  مع  املدينة  اأهل  يجتمع 
-�سالة  م�سلى  يف  مرتني  ال�سنة  يف  املتقاربني  ال�سغرية( 
املحبة  وت�سملهم  كافتهم،  بني  الأن�س  ويتجدد  الأعياد-، 
الناظمة، ثم اأوجب اأن يجتمعوا يف العمر كله مرة واحدة 

يف املو�سع املقد�س مبكة احلج- ومل يعني من العمر وقتا 
اإىل  بييذلييك  فيجتمعوا  الييزمييان،  لهم  ليت�سع  خم�سو�سا 
بينهم  ويتجدد  امل�سرتكة  اخلريات  واإىل  الطبيعي  الأن�س 
املحبة  اأن  على  م�سكويه-  ابيين  ويييوؤكييد  ال�سريعة.   حمبة 
كلها  املييوجييودات  نظام  لأن  الب�سري؛  املجتمع  اأ�سا�س  هي 
ناجتة  املحبة  اأن  ويييرى  باملحبة  معلق  اأحييواليينييا  و�ييسييالح 
اآن�س  الإن�سان  لأن   « وذلك  الأن�س،  اإىل  الإن�سان  ميل  عن 
يعلم  اأن  وينبغي  نييفييور«،  ول  بييوحيي�ييسييي،  ولييييي�ييس  بييالييطييبييع، 
اأن  ينبغي  الييذي  هو  الإن�سان  يف  الطبيعي  الأن�س  هذا  اأن 
يفوتنا  ل  حتى  جن�سنا  اأبناء  مع  ونكت�سبه  عليه  نحر�س 

بجهدنا وا�ستطاعتنا فاإنه مبداأ املحبات كلها.
دائرة  الإن�سانّية يف  العالقة  على  يرّكز  الإ�سالم  كان  واإذا 
التعارف احليوّي يف احلاجات، فاإنه يثري اجلانب احلركّي 
التعاون  اإىل  واملوؤمنات  املوؤمنني  ليدعو  العالقة،  هذه  يف 
حتقيق  يف  اجلميع  يتكامل  بحيث  والييتييقييوى،  الييرب  على 
ميّثالن  الّلذين  الييواقييع،  يف  الكبريين  العنوانني  هذين 
املفاهيم  بييالإنيي�ييسييان، ويف  الإنيي�ييسييان  كييلييه يف عييالقيية  اخلييري 
الأ�ييسيييييليية يف الإمييييييان واليييعيييدل والييّتييكييافييل الجييتييميياعييي، 
الييفييردي  ال�ّسلوك  دائيييرة  يف  اهلل  على  املنفتحة  واملييراقييبيية 
الروحّية  وابط  ال�سّ اأ�سا�س  على  لالإن�سان  والجتماعي 
والعدوان  الإثييم  على  التعاون  عن  وليبعدهم  والعملّية، 
الّلذين ميثالن ال�سّر يف نطاقه الفكري واحلركي، وقهر 

الإن�سان الآخر يف كّل اأبعاده واأو�ساعه.
ال�سقاق،  ل  الوئام  اإىل  يدعو  الو�سع  هذا  على  الدين  اإّن 
ال�سر،  واإىل عمل اخلري ل عمل  اخل�سام،  واإىل احلب ل 
واإىل الإكثار من اخلري وتاليف ال�سر حيث يرى املاوردي 
الدنيا - والعمران  القواعد يف �سالح  اأهم  الدين من  اأن 
اليييبييي�يييسيييري، وهييييو وحيييييده عييليييييه �يييسيييالح الآخيييييييرة، وتييكييميين 
ويعطف  �سهواتها،  عن  النفو�س  ي�سرف   « اأنه  يف  اأهميته 
زاجراً  لل�سرائر،  قاهراً  ي�سري  حتى  اإرادتها،  عن  القلوب 
النفو�س يف خلوتها، ن�سوحا لها يف  لل�سمائر، رقيبا على 
ول  اإليها،  الدين  بغري  يو�سل  ل  الأمييور  وهييذه  ملماتها، 

ي�سلح النا�س اإل عليها«.
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