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قررت �لأمم �ملتحدة �أن يكون يوم 25 نوفمرب من كل عام يوًما 

�حلكومات،  دعت  وقد  �ملر�أة،  �ضد  �لعنف  على  للق�ضاء  عاملًيا 

تكثيف  �إىل  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �لدولية،  و�ملنظمات 

�أن�ضطتها لتعزيز �لوعي �لدويل بهذه �مل�ضكلة و�لق�ضاء عليها. 

وت�ضري �إح�ضاء�ت �لأمم �ملتحدة �إىل رقم خطري جد� يف هذ� 

�ل�ضدد؛ �إذ �أّن »و�حدة من كل ثالث ن�ضاء يف �لعامل يتعر�ضن 

ب«. للعنف �جل�ضدي، �أو �جلن�ضي، غالبا من �ضخ�ص ُمقرَّ

ويف �لعامل �لإ�ضالمي ب�ضكل عام، ل ميكننا �أن ند�ص روؤو�َضنا 

�ملر�أَة  �أكرم  �لإ�ضالم  �أّن  بُحّجة  �لق�ضية  �لرمال حول هذه  يف 

وحفظ حقوَقها!

�إىل  َيْدُع  �ملر�أة ومل  ُيهن  �ل�ضمحة مل  بر�ضالته  �لإ�ضالُم  نعم، 

�إيذ�ئها، وو�ضيُة �لر�ضول �لكرمي ُقَبْيل وفاته د�ضتوٌر �جتماعي 

عندكم  فاإّنهّن  خرًي�،  بالن�ضاء  »و��ضتو�ضو�  قوله:  يف  و��ضح 

ِلْكَن لأْنُف�ِضهّن �ضيًئا، و�إّنُكم �إّنا �أخذُتوهّن باأَمانِة  َعَو�ٌن ل مَيْ

�هلِل«. ولكن و�قع �لعامل �لإ�ضالمي خمتلف جد�؛ فالدر��ضات 

�مليد�نية و�لإح�ضاء�ت �لر�ضمية توؤّكد تف�ضي �لعنف �ضد �ملر�أة 

و�لقت�ضادية،  و�لنف�ضية،  �جل�ضدية،  و�أنو�عه:  �أ�ضكاله  بكل 

و�ل�ضيا�ضية، و�لثقافية، و�لجتماعية. ول �ضبيل للت�ضرت على 

�لدول  جميَع  ي�ضمل  ُعْرَيها  لأّن  �لتوت؛  باأور�ق  �مل�ضكلة  هذه 

�لعربية و�لإ�ضالمية!

�إىل  �أول  بحاجة  نحن  عمان،  يف  �مل�ضكلة  هذه  نو�جه  وكي   

حجم  ت�ضتق�ضي  �ضاملة  مكثفة  ميد�نية  در��ضات  �إجر�ء 

�مل�ضكلة، و�أ�ضبابها، وطر�ئق عالجها. ومب�ضح �ضريع حول هذ� 

�ملو�ضوع، تاأّكد يل قلة �لدر��ضات �ملنجزة فيه حتى �لآن، ولكن 

بعنو�ن  �لأوىل  هامتني،  در��ضتني  �إىل  �لآن  �لإ�ضارة  ميكنني 

»�لعنف �ضد �لزوجة: در��ضة ميد�نية مطبقة على عينة من 

�لوهيبي  �ضامل  بنت  خلولة  م�ضقط«،  حمافظة  يف  �لزوجات 

�ملعّلمة  �ملر�أة  �ضد  �لعنف  »عالقة  بعنو�ن  و�لثانية   ،)2008(

مب�ضتوى �أد�ئها يف �لعمل يف مد�ر�ص �لتعليم �لأ�ضا�ضي ب�ضلطنة 

عمان« �أعدتها منرية بنت خمي�ص بن �ضيف �ل�ضعدي )2011(. 

�لعنف  �أّن  �أهمها  نتائج  �إىل  �لأوىل  �لدر��ضة  تو�ضلت  وقد 

�للفظي، و�لعنف �لقت�ضادي، و�لعنف �جل�ضدي، وكل �أ�ضكال 

�لعنف تتكرر با�ضتمر�ر لدى عينة �لدر��ضة ول تقت�ضر على 

�أّن در��ضتها  �لوهيبية  �لزو�ج. وتوؤكد  وقت حمدد منذ بد�ية 

و�لتخ�ض�ضات  �جلهات  دور  وحتديد  و�ضع  مبحاولة  �هتمت 

�لزوجات  �ضد  �لعنف  م�ضكلة  حل  يف  و�لنف�ضية  �لجتماعية 

و�لنف�ضية  �لجتماعية  للخدمات  ت�ضّور  �قرت�ح  خالل  من 

�لتي ميكن �أن تقدم للزوجات �لالتي يعانني من �لعنف، كما 

�أّنها خرجت مبجموعة من �لتو�ضيات و�ملقرتحات �لتي رّكزت 

باملر�أة  �خلا�ضة  و�لت�ضريعات  �لقو�نني  تفعيل  �أهمّية  على 

�ملتخ�ض�ضني  �ملمار�ص �ضدها، وتدريب  �لعنف  وحمايتها من 

و�لعلمية  �حلديثة  �لأ�ضاليب  على  و�لنف�ضيني  �لجتماعيني 

للتعامل مع �حلالت �لتي تعاين من �لعنف.

ويف يوم عاملي كهذ�، ميكن ملوؤ�ض�ضاتنا �لإعالمّية، و�لثقافية، 

�أن�ضطة  تار�ص  �أن  و�لدينية  و�لجتماعية،  و�لرتبوية، 

و�أهمّية  �مل�ضكلة  هذ�  بخطورة  �ملجتمع  لتوعية  متنوعة 

�لق�ضاء عليها.

hilalalhajri@hotmail.com

ين والدولة اسبينوزا ودور الفلسفة في سالمة الدِّ

ة ر الممارسات السياسيَّ ة في تطوُّ التجربة اإلسالميَّ

ة ومكانتها في التاريخ اإلسالمي الحمامات العامَّ

َترجمات غيرت مجرى التاريـخ 

القراءة الحداثية للنص القرآني  
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ين والدولة ا�سبينوزا ودور الفل�سفة يف �سالمة الدِّ

ث ح��ول  وُي���ع���دُّ �ل��ف��ي��ل�����ض��وف ����ض��ب��ي��ن��وز� �أح����د �أه����م م��ن حت����دَّ

وهي  �لع�ضور،  �متد�د  على  جدل  مثاَر  ت��ز�ل  ول  كانت  ق�ضية 

عالقة �لدين بالدولة، وتعد �أطروحات ��ضبينوز� مبثابة ثورة 

يف  به  ُمتاأثر�  ديكارت  �أطروحات  من  �نطلق  ��ه  �إنَّ حيث  فكرية؛ 

و�لعقائد  بالدين  �ملتعلقة  �لو��ضحة  �لأفكار  ومنهج  �لثنائيات 

من �أجل تييز �لأفكار �لعقالنية؛ لذلك يعترب من �لفال�ضفة 

و�ضبق  �لثنائيات  يف  ديكارت  منهج  جت��اوز  ولكنه  �لعقالنيني، 

ك��ال م��ن ك��ان��ط وه��ي��ج��ل يف �حل��دي��ث ع��ن �ل��ع��الق��ة �حلقيقية 

بني �لفكر و�لو�قع و�لنظر و�لعمل وبني �لدين و�لدولة، كما 

�لنقد  �أهمية  ح��ول  و�أو�ضرتيك  �ضيمون  من  كل  مع  �تفق  ��ه  �أنَّ

من  �ل�ضحيحة  �لن�ضو�ص  لتمييز  �ملقد�ضة  للكتب  �لتاريخي 

�إليها. �ملن�ضوبة  �لأقاويل 

��ضتبعاد  �لعقالين  ��ضبينوز� من خالل منهجه  ولقد حاول 

�لأحكام �مل�ضبقة �لتي تعيق �لذهن عن �حلكم �ل�ضحيح، وكذلك 

�عترب  ولقد  بامليتافيزيقا،  �ملتعلقة  �لغائية  �لعلل  عن  �لتخلي 

�ل�ضرورة،  مبد�أ  من  ينطلق  �لكون  �أن  �لهولندي  �لفيل�ضوف 

�أو  ت��وج��د ظ��اه��رة  ل��ن��ظ��ام �لأ���ض��ب��اب و�مل�����ض��ب��ب��ات، ف��ال  ويخ�ضع 

ُمعجزة خارقة، وبذلك �عترب �لعناية �لإلهية وتبجيل �لإن�ضان 

لذلك  �مل�ضبق؛  �حلكم  من  نوعا  �ملخلوقات  �ضائر  عن  وتييزه 

�لدين  �أنَّ  �أن يبنيِّ  ��ضبينوز�  ينبغي جتاوز هذ� �حلكم، وحاول 

و�ل�ضيا�ضة جمالن خمتلفان ول ي�ضح �خللط بينهما، وهو ما 

�أدى �إىل �تهامه باأنه من دعاة ف�ضل �لدين عن �لدولة، ولكنه 

يف �حلقيقة �أبقى على �خلط �لذي يربط بني �لدين و�لدولة؛ 

و�ملرتبط  �لإن�����ض��ان  �لتكامل يف وج��ود  �أج��ل حتقيق  م��ن  وذل��ك 

��ضبينوز�  �ملن�ضود، وكذلك قارن  �لدنيوية و�خلال�ص  بال�ضحة 

نظام  على  �لقائمة  �مل�ضتبدة  �لأنظمة  ونقد  �حلكم  �أنظمة  بني 

�ل��ف��رد �ل��و�ح��د و�ع��ت��رب ن��ظ��ام �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �أك���ر �لأن��ظ��م��ة 

كتابه  يف  ��ضبينوز�  �أو�ضح  ولقد  و�لطبيعة،  �لعقل  مع  �ت�ضاقا 

»علم �لأخالق..�أ�ض�ص ودعائم �لفل�ضفة �ل�ضيا�ضية« وخل�ص �إىل 

�إنَّ  �لعقل و�لالهوت ينطلقان يف جمالني خمتلفني؛ حيث  �أنَّ 

يف  �لأ�ضياء،  �إدر�ك  منه  و�لغاية  برهاين  فل�ضفي  �لعقل  �أ�ضلوب 

يف  �لتاأثري  يخلق  �ل��ذي  �لإمي��ان  هو  �لالهوت  �أ�ضلوب  �أن  حني 

�لنفو�ص و�لغاية منه �لطاعة و�لت�ضديق مبا جاء يف �لكتاب.

ومن هنا، جند �أنَّ ��ضبينوز� يقرتب من خطاب ف�ضل �لدين 

�لف�ضل  �إىل  يدعو  ب��اأن��ه  �ل��ق��ول  مُيكن  ه��ل  ولكن  �ل��دول��ة،  ع��ن 

بينهما؟ يف هذ� �ل�ضياق، يرى ح�ضن حنفي يف مقدمة ترجمته 

ل��ك��ت��اب »�ل���اله���وت و�ل�����ض��ي��ا���ض��ة« �أنَّ ����ض��ب��ي��ن��وز� ي��دع��و �ل��ن��ا���ص 

بني  �أو  �لإلهية  و�لتعاليم  �لإن�ضانية  �لبدع  بني  �خللط  »لعدم 

�لبيزنطي  �جلدل  بني  �أو  �ل�ضادق  و�لإميان  �ل�ضاذج  �لت�ضديق 

بني  �أو  و�خلري  بالعدل  �لطبيعي  �لإح�ضا�ص  وبني  �لكنائ�ص  يف 

�لفنت و�مل�ضادمات بني �لطو�ئف با�ضم �لدفاع عن �لدين وبني 

�ل�ضالم«؛ حيث �إنَّ �لفكرة �ملركزية يف ر�ضالة ��ضبينوز� �لثورية 

�ضلبا  توؤثر  �لإميان؛ لذلك حرية �لعتقاد ل  �أ�ضا�ص  �لعقل  �أنَّ 

على �لدين؛ فالعقل �أ�ضا�ص كل نظام �ضيا�ضي عادل. كما �أو�ضح 

قد  �لتي  �خلر�فة  حماربة  يف  كبري�  دور�  للعقل  �أن  ��ضبينوز� 

يتم  قد  باأنه  ��ضبينوز�  �ع��رتف  كما  �لنا�ص،  عقول  يف  تع�ض�ص 

��ضتغالل �لدين يف �لتاأثري على تفكري �لنا�ص وحتويل �حلاكم 

�ضيطنته  يتم  �أو  خر�فية  بق�ض�ص  حُم��اط  �ص،  ُمقدَّ حاكم  �إىل 

�ملقد�ضة  �لُكتب  �أنَّ  ��ضبينوز�  يرى  لذ�  نف�ضه؛  �لدين  بو��ضطة 

من خالل در��ضته ملقومات ر�ضالة �لعرب�نيني قد دخلها �لكثري 

من �لتحريف لوجود �أكر من موؤلف لها، �إ�ضافة �إىل �ختالط 

�ل�ضند باملنت و�ندماج �لن�ص �لأ�ضلي مع �حلا�ضية و�لهو�م�ص 

�لزمنية  �ل��ف��رتة  ذل��ك  �إىل  �أ���ض��ف  و�ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات.  و�ل�����ض��روح��ات 

�ملقد�ضة،  �لكتب  �لطويلة؛ لذلك ل بد من نقد تاريخي لهذه 

�ملقد�ضة  �لُكتب  �أنَّ  و�ع��ت��رب  و�خل���و�رق  �ملعجز�ت  �أن��ك��ر  وب��ذل��ك 

�لإن�ضانية  �لت�ضريعات  وم��ا  �هلل  ك��الم  ع��ن  تعرب  حقيقتها  يف 

بكالم  عالقة  لها  ولي�ص  �ملقد�ضة  �لن�ضو�ص  على  �إ�ضافات  �إل 

ليقومو�  �أو���ض��ي��اء  �إىل  ي��ح��ت��اج  �ل���ذي  ب��امل��ل��ك  لي�ص  ف���اهلل  �هلل، 

ل  �مل��ق��د���ض��ة  �لن�ضو�ص  �أن  ك��م��ا  �لأر�����ص،  ه��ذه  ع��ل��ى  ب�ضريعته 

�لتي تنظم عالقة  �لأنظمة و�حلقوق  �لكثري من  حتتوي على 

�لب�ضر ببع�ضهم �لبع�ص وهو ما يعك�ص �أنها ن�ضو�ص منحولة، 

وكذلك �لدولة �لتي �أقامها �لنبي مو�ضى ما لبثت �أن �نهارت؛ 

ي�ضري  �أن  يجب  ُمعني  حكم  نظام  يوجد  ل  �أن��ه  لإي�ضاح  وذل��ك 

�لب�ضر. عليه 

�لإل��ه��ي،  للقانون  ��ضبينوز�  ُروؤي���ة  �خلويلدي  ناق�ص  كذلك 

�ملجتمع  تنظيم  حني  يف  للحياة،  �حلقيقية  �لقاعدة  و�عتباره 

�ل��ق��ان��ون  م��ن  �مل�ضتلهم  �ل��و���ض��ع��ي  �ل��ق��ان��ون  م��ن خ���الل  ي��ك��ون 

لتنظيم  ج����اءت  �ل���دول���ة  �أنَّ  ����ض��ب��ي��ن��وز�  ي���رى  ح��ي��ث  �لإل���ه���ي؛ 

مم��ار���ض��ة �ل�����ض��ع��ائ��ر �ل��دي��ن��ي��ة؛ ل��ذل��ك ت��ل��ك �حل���ق يف ف��ر���ص 

�لنظام  �ختيار  يف  �ملطلق  �لطبيعي  �حلق  وللمجتمع  �ل�ضعائر، 

م �ضوؤون حياتهم. ويف �ل�ضياق ذ�ته، من حق �لدولة  �لذي ُينظِّ

�ختيار  وع���دم  �ل��ت��ع��ب��دي��ة،  �ل�����ض��ع��ائ��ر  ط��ري��ق��ة مم��ار���ض��ة  تنظيم 

ب��د�ف��ع �خل���وف،  �ل��ن��ظ��ام  ي��ط��ب��ق��ون  ل��ل��ن��ظ��ام يجعلهم  �مل��ج��ت��م��ع 

�ل�ضلطة  �أنَّ  يرى  ��ه  �أنَّ كما  �لعرب�نية،  �لدولة  ما حدث يف  وهو 

�أمر �لدولة من خالل �حلق �لإلهي  باإد�رة  �ل�ضيا�ضية مفو�ضة 

فاإنَّ  و�لدولة  �لدين  بني  �ختالف  و�إذ� وجد  �لطبيعي،  و�حلق 

حق  لأن��ه  �ل��دول��ة؛  نظام  �ح���رت�م  �أهمية  �إىل  يجنح  ��ضبينوز� 

�لطبيعي  �حلق  بني  يف�ضل  ل  �أنَّه  جند  وهنا؛  وطبيعي.  �إلهي 

و�حلق �لإلهي، ويرى �أنَّ و�جب �لدولة �لإ�ضر�ف على �ل�ضعائر 

�ل�ضعائر  تنظيم  عليها  �لدينية  �ل�ضلطة  ح��ني  يف  �لتعبدية، 

�لتعبدية، وعلى �ل�ضلطتنْي �أن ل تتد�خال مع بع�ضهما �لبع�ص 

بينهما،  �لعالقة  م  ُينظِّ �ل��ذي  هو  �لدميقر�طية  حبل  ليكون 

حياة  تنظيم  على  ُت�ضاعد  �لتي  �ملوجودة  �لأنظمة  �أف�ضل  وهو 

وتطبيقه  �لدين  فهم  رهن  يتم  حق  باأي  ت�ضاءلنا  و�إذ�  �لب�ضر، 

يقوم  �أن  ميكنه  �أح��د  ل  ��ه  �أنَّ ��ضبينوز�  ي��رى  وحدها؟  لل�ضلطة 

�لدولة  �أحقية  تثبت  �لعملية  �حلياة  فاإن  لذلك  �لأنبياء  بدور 

�لتطبيق. للقيام بدور 

جند يف �ملقال �أنَّ ��ضبينوز� ُيد�فع عن ر�أيه من ُمنطلق �أهمية 

�حرت�م �لقانون، و�لذي من خالله مُيكن جتنب دخول �ل�ضلطة 

�لدينية يف �ل�ضيا�ضة، و�عتماد نظام �لدولة على مذهب معني، 

�لالهوت  بني  �لف�ضل  يف  دورها  يكون  �لفل�ضفة  �أنَّ  ح  ُيو�ضِّ كما 

�لالهوتيني  من  �لكثري  و�إ�ضكالية  �لختالف،  عند  و�ل�ضيا�ضة 

�أن���ه���م ي���ري���دون ح��ك��م ����ض���وؤون �ل��ع��ام��ة ب��ن��ظ��ام �ل���ف���رد، ك��م��ا �أنَّ 

�لفال�ضفة �أبعد ما يكون عن و�قعية �ل�ضيا�ضية وفطنتها؛ فهم 

�أكر  هم  �ل�ضيا�ضة  �أه��ل  �أنَّ  حني  يف  مثالية،  بطريقة  يفكرون 

�مل�ضارْين.  �أْن ل نخلط بني  علينا  لذلك  �لو�قع؛  ب��اإد�رة  در�ي��ة 

وهذ� ما يعك�ص تاأثر �لفيل�ضوف ��ضبينوز� باملعتزلة. ومن هنا؛ 

وهي  �لرئي�ضية  �لفكرة  عن  �لدفاع  يحاول  ��ضبينوز�  �أنَّ  نرى 

�لدين و�ل�ضيا�ضة و�لفل�ضفة  �لوجودية، وجعل كل من  �حلرية 

تقوم  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  ويف  ت��ت��ع��ار���ص،  ل  �أن�����ض��اق خمتلفة حتى  يف 

بخدمة كل و�حد منها �لآخر يف جمالت منف�ضلة تربط بينها 

�حلرية  وهو  �لأ�ضمى  �ملطلب  يتحقق  وبذلك  �لدميوقر�طية؛ 

�لتي تثل �لغاية �لأ�ضا�ضية من قيام �لدولة.

»�إنَّ ُحرية �لتفل�ضف ل ُتثِّل خطًر� على �لتقوى �أو على �ضالمة �لدولة، بل �إنَّ يف �لق�ضاء عليها ق�ضاًء على �ضالمة �لدولة و�لتقوى ذ�تها«.. بهذه �لعبارة 

�ملقتب�ضة من �لفيل�ضوف ��ضبينوز� ��ضتهلَّ زهري �خلويلدي مقاله يف جملة »�لت�ضامح« حول �حلدود �لفا�ضلة بني �لدين و�ل�ضيا�ضة عند �لفيل�ضوف �لهولندي 

��ضبينوز�، و�لذي يعد من �أهم فال�ضفة �لقرن �ل�ضابع ع�ضر يف �أوروبا.

m056058@gmail.com
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ر املمار�سات ال�سيا�سيَّة التجربة الإ�سالميَّة يف تطوُّ

���ا م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �لإ���ض��الم��ي��ة، ف��ال مُي��ك��ن �حل��دي��ث ع��ن موؤ�ض�ضة  �أمَّ

�لهجري/�لتا�ضع  �لثالث  �لقرن  ُمنت�ضف  قبل  �لأركان  ُمكتملة  دينية 

و�لعا�ضر �مليالدي. يف �ملالحظة �لثانية تناول �لكاتب �ل�ضاأن �ل�ضيا�ضي 

�لكر�م،  �ل�ضحابة  بعده  ومن  و�ضلم-  عليه  �هلل  -�ضلى  �لر�ضول  زمن 

ث ع��ن �ل���دول���ة �لأم���وي���ة، وك��ي��ف ك��ان��ْت ُت���ار����ص �ل�����ض��اأن  و�أي�����ض��ا حت���دَّ

�ل�ضيا�ضي وفق منهج �ل�ضورى و�لكتاب و�ل�ضنة. و�ضاأحاول يف هذ� �ملقال 

�أْن �أ�ضوق بع�َص �لأحد�ث و�لتطور�ت �ل�ضيا�ضية عند �لإ�ضالميني حتى 

�ل�ضيا�ضية  �ملمار�ضات  من  �لكثري  �ضهدت  �لتي  �لعثمانية  �لدولة  زمن 

�ل�ضيا�ضية. �جلديدة على م�ضرية �لتجربة �لإ�ضالمية 

امل�صطلحات اجلديدة والأحداث التي �صاحبتها:

ة م�ضطلحات على مدى تاريخ �لتجربة �لإ�ضالمية، وكل  ظهرْت ِعدَّ

�لدور  فيه  مُيار�ص  ل�ضخ�ص  �أو م�ضطلح  لها �ضبغة معينة  كانت  دولة 

يف  كان  �لذي  »�لفقيه«  م�ضطلح  ظهور  �ضمنها:  ومن  به؛  ب  ُلقِّ �لذي 

�لقرن �لأول وهو �ضلمة بن ذوؤيب �لرياحي، �لذي حمل ر�ية يف �أو��ضط 

�لزبري  لب��ن  �ل���ولء  �إىل  حتتها  ودع���ا  �لأول،  �ل��ق��رن  م��ن  �ل�ضتينيات 

و�لكهول  �ل�ضبان  ك��ان  ذل��ك  بعد  وفيما  م��ع��اوي��ة.  ب��ن  يزيد  وف��اة  بعد 

�أن �لذين  �أو علماء. و�لطريف  �ملهتمون بال�ضاأن �لديني ي�ضمون قر�ء 

�لقرن  من  �لأول  �لن�ضف  ويف  فح�ضب.  ق�ضاة  ي�ضمون  �لق�ضاء  تولو� 

�لثاين من  �لن�ضف  �ل�ضبعة«، ثم يف  �ملدينة  �لهجري نقر�أ عن »فقهاء 

»�ملتكلم«  م�ضطلحا  �نت�ضر  �مليالدي،  �لثامن  �لهجري/  �لثاين  �لقرن 

و�ضالحياته  �لفقيه  معنى  و��ضحا وحمدد�  يكون  �أن  دون  و«�لفقيه«، 

ب��خ��الف �مل��ت��ك��ل��م. ويف �ل���ق���رن �ل��ث��ال��ث �ل��ه��ج��ري/�ل��ت��ا���ض��ع و�ل��ع��ا���ض��ر 

�لفقهاء  مد�ر�ص  �أو  �لفقهية  �ملذ�هب  ظهرت  م��رة-  -ولأول  �مليالدي 

�أبي  لالإمام  )ن�ضبة  �لأحناف  �مل��د�ر���ص:  هذه  �ضمن  ومن  �ل�ضخ�ضية، 

حنيفة �لنعمان(. ويف هذ� �ل�ضياق �لتاريخي، ��ضتبك �خلليفة �ملاأمون 

ومن بعده �أخوه �ملعت�ضم و�بنه �لو�ثق مع �ملحدثني و�لفقهاء يف عدة 

على  تدل  و�لإ�ضكاليات  �مل�ضائل  وهذه  �لقر�آن.  خلق  �أبرزها:  م�ضائل؛ 

�كتمال �ملوؤ�ض�ضة �لفقهية، و�أخذها لل�ضالحيات �لت�ضريعية باعرت�فها 

يو�ضف  �أب��ا  786-808م(   / )170-193ه����  �لر�ضيد  ه��ارون  عني  �أن  منذ 

�أبا  �مل��اأم��ون  �ضلم  وق��د  للق�ضاء.  قا�ضيا  �مل�ضهور-  حنيفة  �أب��ي  -تلميَذ 

مل  �أنه  ذلك  من  �لأهم  ولكن  �لت�ضريع.  يف  باملرجعية  للفقهاء  هارون 

م�ضروع  يف  ذل��ك  يوؤثر  �أن  من  خوفا  �لدين؛  يف  باملرجعية  لهم  ي�ضلم 

�ل�ضلطة  و�ضرعية  �ل�ضورى  م�ضائل  يف  �لنقا�ص  يتجدد  �أن  �أو  �لدولة، 

و�ضروطها.

حتديد املجال: الديني وال�صيا�صي 

ت ق��رن��ا م��ن �ل��زم��ان وحت��دي��د� كانت  ح��دث��ْت ح��ادث��ة ك��ب��رية ��ضتمرَّ

�ملوؤ�ض�ضة  �لثامن و�لتا�ضع �مليالدي، ونتج عنها تناف�ص بني  بني �لقرن 

وحمدثني،  وق��ر�ء،  ق�ضاة،  متقاربة:  فئات  ع��دة  يف  �ملتمثلة  �لفقهية 

�لفقهي،  و�لدر�ص  �مل�ضاجد،  يف  �لتعليم  م�ضائل  تتوىل  وبد�أت  وفقهاء. 

و�ل��ت��األ��ي��ف. ويف  و�ل��ف��ت��اوى، و�لت�ضنيف  و�ل��ق�����ض��اء، ورو�ي���ة �حل��دي��ث، 

د�خ����ل �مل��وؤ���ض�����ض��ة ت��ن��اف�����ص ب��ج��و�ره��ا ع���دة ف��ئ��ات ع��ل��ى حت��دي��د مفهوم 

�لفقهاء  بني  كان  �لرئي�ضي  و�لتناف�ص  فيه.  �ل�ضلطة  وحتديد  �لدين، 

يف  وقفت  فقد  �حلاكمة  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضلطة  �أو  �لدولة  �أما  و�ملتكلمني. 

�ملتكلمني  �ضمعة  �نخف�ضت  لذلك  ونتيجة  �ملتكلمني.  مع  �لأم��ر  بادي 

�ملهام  تولو�  �لذين  �لفقهاء  مع  تتقا�ضم  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضلطة  جعل  مما 

�لرئي�ضية يف �ملجال �لديني: �لتعليم، و�لق�ضاء، و�لفتوى، و�لت�ضنيف 

�أو �لتدوين �لفقهي و�حلديثي.

�مل��ي��الدي، لدينا ثالثة  �ل��ث��ام��ن  �ل��ق��رن  �ل�����ض��دد، وخ���الل  ويف ه��ذ� 

ن�ضو�ص: �ثنان منهما من�ضوبان للخليفة �لأموي عمر بن عبد �لعزيز 

)99-101ه�/717-719م(، و�لآخر من�ضوب لبن �ملقفع )139ه�/756م(، 

و�ل�ضيا�ضي، و�ضالحيات كل  �لديني  �ملجالني  وكالهما معنيٌّ بتحديد 

�لدينية، و�لن�ضو�ص هي: �ل�ضيا�ضية، و�ملوؤ�ض�ضة  �ل�ضلطة  من 

اأول - ن�ص ُعمر بن العزيز:

- »�أردت �أن �أجعل �أحكام �لنا�ص و�لأجناد حكما و�حد�، ثم ر�أيت �أنه 

قد كان يف كل م�ضر من �أم�ضار �مل�ضلمني، وجند من �أجناده نا�ص من 

�أ�ضحاب ر�ضول �هلل، وكان فيهم ق�ضاة ق�ضو� باأق�ضية �أجازها �أ�ضحاب 

ر�ضول �هلل ور�ضو� بها، و�أم�ضاها �أهل �مل�ضر كال�ضلح بينهم، فهم على 

ما كانو� عليه من ذلك«.

- »لي�ص لأحد يف كتاب �هلل ول يف �ضنة ر�ضول �هلل �أمٌر، ول ر�أي �إل 

�لأمة  تبتلى  �لتي  �لأم��ور  ما حدث من  و�أم��ا  عليه.  و�ملجاهدة  �إنفاذه 

بها مما مل يحكمه �لقر�آن ول �ضنة �لنبي ؛ فاإن و�يل �مل�ضلمني، و�إمام 

عامتهم ل يقدم فيها بني يديه، ول يق�ضى فيها دونه، وعلى من دونه 

رفع ذلك �إليه، و�لت�ضليم ملا ق�ضى«.

���ا �ل��ن�����ص �لأول ل��ُع��م��ر ب��ن �ل��ع��زي��ز، ف��ي��ذك��ر حم��اول��ة م��ن جانب  �أمَّ

)�ملناطق  �لأجناد  يف  �لق�ضاء  �أحكام  على  لل�ضيطرة  �لأموية  �ل�ضلطة 

وعمر  )�مل��دن(  و�لأم�ضار  �لعرب(،  �لفاحتون  �أن�ضاها  �لتي  �لع�ضكرية 

خالله؛  من  �ل�ضيطرة  �لأم��وي��ون  �أر�د  �ل��ذي  طبيعة  يذكر  ل  �لثاين 

�ملحاولة  �ملبا�ضرة.  �لإد�رية  �لأو�مر  �ل�ضيطرة من خالل  �أر�دو  لكنهم 

�ملختلفة  ب��الأع��ر�ف  �حل��ك��م  للق�ضاة  �لنهاية  يف  ت��رك��و�  وق��د  ف�ضلت، 

�ل��ف��ق��رة )ب( لتحديد  �ل��ث��اين يف  ب��ك��ل م�����ض��ر. وي��ع��ود ع��م��ر  �ل�����ض��ائ��دة 

�مل�ضدر  �لكتاب  فيعترب  �ل�ضيا�ضية،  لل�ضلطة  �لت�ضريعية  �ل�ضالحيات 

ويعترب  للت�ضريع.  �ل��ث��اين  �مل�����ض��در  ه��ي  و�ل�����ض��ن��ة  �ل��ت�����ض��ري��ع  يف  �لأول 

�لكتاب  فيها  ُي�ضرع  مل  �لتي  �لأم��ور  يف  ثالثا  م�ضدر�  نف�ضة  �خلليفة 

)�لقر�آن �لكرمي(.

مل حتدث خالفات عميقة وجوهرية يف عهد �خلليفة �لعادل ُعمر 

بن �لعزيز؛ بحكم �لعدل و�لإن�ضاف و�لزهد، بخالف من �ضبقوه من 

�أزه��ى فرت�تها يف عهد  �لأم��وي��ة  �ل��دول��ة  عا�ضت  �أم��ي��ة؛ فقد  بني  ولة 

ُعمر بن �لعزيز، �لذي كان يحذو حذو �لفاروق ر�ضي �هلل عنهما.

ثانيا - ن�ص عبداهلل بن املقفع:

�إثباتنا لالإمام �لطاعة فيما ل يطاع فيه؛ فاإن ذلك يف �لر�أي  »�أما 

و�لتدبري و�لأمر �لذي جعل �هلل �أزمته وعر�ه بيدي �لأمة، لي�ص لأحد 

فيه �أمر ول طاعة من �لغزو و�لقفول، و�جلمع و�لق�ضم، و�ل�ضتعمال 

و�إم�����ض��اء �حل��دود  �أث���ر،  ب��ال��ر�أي فيما مل يكن فيه  و�ل��ع��زل، و�حل��ك��م 

و�لأخ��ذ  ومهادنته،  �ل��ع��دو  وحم��ارب��ة  و�ل�ضنة،  �لكتاب  على  و�لأح��ك��ام 

و�لإعطاء عنهم...«. للم�ضلمني 

�إنَّ �لن�ضو�ص �لتي �أوردها �بن �ملقفع، و�لتي �ُضْقُت منها ن�ضا و�حد� 

�إليه  �ملن�ضوبة  �لر�ضالة  �ل�ضيا�ضي، هي فقر�ت من  باملجال  فقط يتعلق 

�أو  �ل��دي��و�ن  موظفي  من  ك��ان  �ملقفع  و�ب��ن  �ل�ضحابة«.  »ر�ضالة  با�ضم 

�ضار  ولذلك  �لعبا�ضيني؛  وهو من مو�يل  �لأم��وي،  �لع�ضر  �لإد�رة يف 

�لتي  �لنقا�ضات  تعك�ص  ور�ضالته  �جلديدة.  �لدولة  يف  �مل�ضت�ضارين  من 

ُعمر  �ل�ضيا�ضية. وهي قريبة من كالم  �لنخب  �أو�ضاط  د�ئرة يف  كانت 

كانت  وكلها  بالت�ضريع.  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضلطة  عالقة  يف  عبد�لعزيز  بن 

�أْن يكون  ن��ق��ا���ض��ات ح���ول ���ض��رع��ي��ة �خل��ل��ي��ف��ة و���ض��الح��ي��ات��ه، م��ع �ل��ع��ل��م 

�خلليفة فقط جمتهد� �أو باعتباره �لر�عي �لأعلى للعد�لة؛ بحيث ل 

تختلف �لأحكام بني م�ضر وم�ضر. ويف هذه �لفرتة �لتاريخية ف�ضلت 

�أن  و�لعبا�ضيني على  �لأم��وي��ني  �لأح��ك��ام من  توحيد  �مل��ح��اولت يف  كل 

يكون �حلاكم مبثابة �ل�ضلطان.

ت  تغريَّ �لتي  �لعثمانية  �ل��دول��ة  يف  �ل�ضيا�ضية  �لتجربة  و�أخ���ري�.. 

موؤ�ض�ضتان  هنالك  كانت  فقبلها  �ل�ضابقة؛  �لأزمنة  تغري� جوهريا عن 

�أن  ذلك  من  و�لأخطر  مت�ضقتني.  تكونا  ومل  و�ل�ضيا�ضية(،  )�لدينية 

�لفتوى و�لجتهاد �ل�ضرعي �أ�ضبحا فيما بعد قانونا ل ميكن تغيريه. 

�أي�ضا كانت لها موؤ�ض�ضتان -دينية و�ضيا�ضية-  �لعثمانية  �لدولة  ولكن 

وكانتا مت�ضقتني ومتجان�ضتني؛ لذ� فقد �أمكن حل �لنز�عات ومر�عاة 

�ضبب  �أن  نن�ضى  ول  �ملوؤ�ض�ضتني.  بني  بت�ضاور  �مل�ضتجدة،  �لحتياجات 

يف  وي��ع��دل  ُي�����ض��رع  ك��ان  حيث  �ل�ضلطان  بف�ضل  ك��ان  بينهما  �لتنا�ضق 

�ملوؤ�ض�ضتني.

�ُصلطان املكتومي

�إنَّ �لتجربة �ل�ضيا�ضية عند �لإ�ضالميني يف زمن �خلالفة �لر��ضدة وحتى �لدولة �لعثمانية، �ضهدت �لكثرَي من �لتطور�ت على م�ضتوى �ل�ضلطة و�لقو�نني 

�لكثرَي من  �لو�ضطية«  �لإ�ضالمية  �لتجربة  و�ل�ضيا�ضة يف  »�لفقه  »�لت�ضامح«  �ل�ضيد يف مقاله مبجلة  �لكاتب ر�ضو�ن  لنا  َعَر�ص  �لدولة. وقد  �لتي ت�ضعها 

�لأحد�ث �لتاريخية �لتي �أبرزها يف مالحظتني؛ �إحد�هما: مفهومية، و�لأخرى: تاريخية. وقد تناول �لكاتب يف �ملالحظة �لأوىل وقائع �لتجربة �مل�ضيحية 

كن�ضية(. وظهرت  )كني�ضة-�ضلطة  �مليالدي  �لثالث  �لقرن  منذ  قوية  دينية  موؤ�ض�ضة  فهناك  �مل�ضيحية،  �لناحية  ا من  �أمَّ �لو�ضطى.  �لع�ضور  و�لإ�ضالمية يف 

�إ�ضكاليات �لعالقة بني �ملوؤ�ض�ضتني �لدينية و�ل�ضيا�ضية يف �لقرن �لر�بع بعد �عتناق �لإمرب�طور ق�ضطنطني �مل�ضيحية.

sultan.almaktomi@hotmail.com



لقد مثل �رتياُد �حلمامات -بنوعيها: �لرجايل و�لن�ضائي- 

حياة  يف  �ليومية  �لجتماعية  �حلركة  عن  ينف�ضل  ل  ج��زًء� 

�لتاريخ  م��ن  دة  حُم���دَّ حقبة  �ضمن  �لإ���ض��الم��ي��ة،  �مل��دن  بع�ص 

�لإ�ضالمي، ولكون هذ� �ملقال يبحث يف �أ�ضله �لأحكام �لفقهية 

�ملرتبطة باحلمامات و�ضروط ��ضتخد�مها، فقد عِمَد �لكاتب 

م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة �إىل �ل��ب��ح��ث ع���ن �مل��رج��ع��ي��ة �ل��ف��ق��ه��ي��ة جل���و�ز 

�ل��ذي  »�ل��ع��رف«  بحكم  حكمها  ُملحًقا  �حل��م��ام��ات،  ��ضتخد�م 

�رت�ضاه �لنا�ص و�أقره �لإ�ضالم، وبالقاعدة �لفقهية �لتي تقرُّ 

�إذ مل  بجو�ز �لأمر حني �نتفاء �ل�ضرر »ل �ضرر ول �ضر�ر«؛ 

يكن يف هذه �ملن�ضاأة �ملعمارية �ضرٌر يلحق بغريها.

وق���د خ�����صَّ �ل��ك��ات��ُب �حل���دي���َث ع��ن �حل��م��ام��ات �ل��ع��ام��ة يف 

م�����ض��ر، وحت���دي���ًد� يف م��دي��ن��ت��ي �ل��ق��اه��رة ور���ض��ي��د؛ �إذ ُع��ِرف��ت 

هاتان �ملدينتان بازدهار عمارة �حلمامات �لعامة منذ �لقرن 

�إىل  بد�ية دخول عمارة �حلمامات  �مليالدي مع  �لثاين ع�ضر 

بغد�د  مثل:  �لأخ��رى؛  �لإ�ضالمية  �مل��دن  عرفت  كما  �ل�ضرق، 

م��دن،  م��ن  حولها  وم��ا  وقرطبة  ودم�ضق  وف��ا���ص  و�لف�ضفاط 

بتفا�ضيلها،  و�لعتناء  وزخرفتها  �حلمامات  بناء  يف  �زده��اًر� 

�لأدب  ُك��ت��ب  وُت����وِرد  عليها.  وم�����ض��رف��ني  ق��ائ��م��ني  وتخ�ضي�ص 

و�لرحالت �إ�ضار�ت �إىل �نت�ضار �حلمامات يف �ملدن �لإ�ضالمية 

ما  ذلك  من  عمارتها؛  و�ضف  يف  و�لتف�ضيل  عددها  باإح�ضاء 

�أورده �ملقري �لتلم�ضاين يف نفح �لطيب بقوله: كان بقرطبة 

ومن   ،103000 �لعامة  �ل��دور  من  وحدها  �لنا�ضر«  عهد  »يف 

�مل�ضاجد  وم��ن   ،800 �حل��م��ام��ات  وم��ن   ،630 �خل��ا���ض��ة  �ل���دور 

.3837

يف  �لكاتب  �أورده���ا  �لتي  �لفقهية  �لق�ضايا  �إىل  وب��ال��ع��ودة 

مقاله ميكن تلخي�ص ما جاء وفق �لتايل:

1- ����ض��ت��خ��د�م �مل����اء �ل��ك��ث��ري: ب��ال���ض��ك ي��رت��ب��ط ����ض��ت��خ��د�م 

وغرف  �لأحو��ص  من  و�ملكونة  و�لو��ضعة  �لعامة  �حلمامات 

عما  يختلف  للمياه  كبري  با�ضتهالك  �ملتنوعة  �ل�ضتحمام 

مل  �لعرب  �أن  كون  مع  وح��ده،  ��ضتحمامه  يف  �لفرد  ي�ضتهلكه 

يكونو� قد �عتادو� ��ضتخد�م �ملاء باأكر من �لغ�ضل و�لو�ضوء 

قبل ��ضتحد�ث هذه �ملن�ضاآت يف مدنهم.

�ل��ت��ي �ضغلت  �ل��ق�����ض��اي��ا  �ل��ن�����ض��اء: م��ن  2- ح��ك��م دخ����ول 

للحمامات؛  �لن�ضاء  �رت��ي��اد  ه��ي  �جل��ان��ب  ه��ذ�  يف  �لفقهاء 

�لتو�ضط  بع�ضهم  �خ��ت��ار  بينما  وم��ك��ره،  حم��رٍم  ب��ني  فهم 

�آد�ٍب خا�ضة تلزم �لن�ضاء عند ق�ضد �حلمامات  يف حتديد 

�ل�����ض��رت و�خ��ت��ي��ار �لأوق����ات �خل��ا���ض��ة بهن،  �ل��ع��ام��ة؛ منها 

وعدم �ل�ضماح لغري �لن�ضاء بالدخول...وغريها.

3- �لأحكام �ملتعلقة بالبنيان: مل يقت�ضر حديث �لكاتب 

يف  �لفقه  ر�أي  ناق�ص  بل  فح�ضب،  �ل�ضتخد�م  �أحكام  على 

ُير�عى  �أن  وج��ب  �إذ  عينه؛  �حلمام  ببناء  �ملتعلقة  �مل�ضاألة 

�لبناء يف �لفقه �لإ�ضالمي، منها موقع  �أحكام  يف ت�ضييده 

�لبناء بالنظر �إىل غريه من �ملن�ضاآت، و�جتاه وموقع بابه 

ة. �لرئي�ضي و�لذي يجب �أل يكون مفتوًحا �أمام �ملارَّ

�أحكام،  �لكاتب من  �أْوَرده  ما  �إىل  ُن�ضيف  �أن  مُيكن  كما 

ما تذكره كتب �لفقه من ق�ضايا تتعلق بحد �ل�ضرت �أثناء 

ت�ضغل  ل  �أوق��اٍت  وتخ�ضي�ص  �ملكان،  ونظافة  �ل�ضتحمام، 

عن �أد�ء �لطاعة، وغ�ص �لب�ضر..وغريها.

�ل��ع��ام��ة،  و�ل�����ض��و�رع  �مل���دن  ول��ك��ون �حل��م��ام��ات تتو�ضط 

�أن يكون �ملدخل على �ضكل  �مل�ضيِّدون يف بنائها  فقد ر�عى 

�إىل  بنظره  ي�ضل  �أن  للناظر  ميكن  ل  منك�ضر«  »ده��ل��ي��ز 

�ضاحة �حلمامات �أو غرفها، كما كان للحمامات �مل�ضرتكة 

�أوقاٌت خا�ضة للن�ضاء و�أخرى للرجال حمددًة وفق عالمٍة 

باب �حلمام،  تعلق على  �لكتان  معروفة؛ وهي قطعٌة من 

وقد بقيت بع�ص �حلمامات �مل�ضرتكة قائمة حتى �ليوم.

ومل تكن �حلمامات مقت�ضرًة على عامة �لنا�ص فح�ضب، 

ا �نت�ضار  بل يذكر �لكاتب �أن �ملدن �لإ�ضالمية �ضهدت �أي�ضً

�حل��م��ام��ات �خل��ا���ض��ة؛ وه���ي ح��م��ام��ات م��ل��ح��ق��ة ب��امل��ن��ازل 

��ضتخد�مها،  بخ�ضو�ضية  ليحتفظو�  �لأغنياء  ي�ضيدها 

وهي يف �لعادة ت�ضغل �لدور �لثاين من �ملنزل، وي�ضتخدمها 

�أنَّ �حلمامات  �إىل  �ملوؤرخون  وي�ضري  �لأ�ضرة.  �أفر�د  جميع 

�إل  �مل�ضلمون  يعرفها  مل  �إغريقية،  من�ضاأة  �لأ�ضل  يف  هي 

بعد فتح بالد �لروم، ثم �أدخلو� عليها بعد ذلك �للم�ضات 

لأبو�بها،  �لفخمة  �لو�جهات  مثل:  �لبناء؛  يف  �ل�ضرقية 

�لقار  �أو  و�لأحجار  و�لنقو�ضات على جدر�نها،  و�لزخارف 

ر�ع����ى تق�ضيم �حل��م��ام��ات  ك��م��ا  �أر���ض��ي��ت��ه��ا،  ي��غ��ط��ي  �ل����ذي 

�ل�����ض��رق��ي��ة خ�����ض��و���ض��ي��ة �ل��ع��م��ارة �لإ���ض��الم��ي��ة، ب�����دًء� من 

وم���روًر�  �مل��ك��ان،  خ�ضو�ضية  يعك�ص  �ل���ذي  �ملنك�ضر  �مل��م��ر 

ر�ع��ى  ك��م��ا  �مل��الب�����ص وح��ف��ظ��ه��ا،  �أم��اك��ن خل��ل��ع  بتخ�ضي�ص 

�مل�ضلمون و�ضع �آلية لنتقال �ملياه وجتديدها مبا ي�ضمن 

نظافتها، وطرًقا لت�ضريفها بعد ذلك. وعالوًة على ذلك، 

مل  �لتي  و�ملعطر�ت  �ل�ضابون  م��ادة  �مل�ضلمون  �أدخ��ل  فقد 

على  قائمني  عمال  وعينو�  حماماتهم،  يف  �ل��روم  يعرفها 

�لعمل  �ضري  على  ي�ضرف  �لذي  »�ملعلم«  يرت�أ�ضهم  �إد�رتها، 

ويجمع �لأجور.

�لإ���ض��الم��ي��ة  �ل��ع�����ض��ور  يف  �حل���م���ام���ات  �زده�������اَر  �إنَّ   ...

ك���ان ُم��رت��ب��ًط��ا يف �أول�����ه مب��رح��ل��ة �ل���ض��ت��ق��ر�ر �ل�����ض��ي��ا���ض��ي 

و�حل���������ض����اري، وه�����ي م���رح���ل���ة ����ض���ه���دت ب�����دء ب���ن���اء �مل����دن 

ت��خ��دُم  م�ضتحدثة  وم��ر�ف��ق  م��ب��اٍن  وت�ضييد  وت��ع��م��ريه��ا، 

ر �ح��ت��ي��اج��ات��ه، ك��م��ا تعك�ص ���ض��ورة  ت��ط��وُّ ��ي  �مل��ج��ت��م��ع وت��ل��بِّ

على  ك��ان��ت مقت�ضرًة  �إذ  و�حل�����ض��ارة؛  �ل��ت��م��دن  ���ض��ور  م��ن 

كون  جانب  و�إىل  و�ل�ضو�حي.  �لقرى  دون  �لكبرية  �ملدن 

�حلمامات �لعامة مكاًنا �عتاد �لنا�ص �رتياده لال�ضرتخاء 

و�لل��ت��ق��اء ب��الأ���ض��دق��اء و�حل��دي��ث و�ل��غ��ن��اء، ف��ق��د �أدت يف 

�لوقت ذ�ته مهمة �ضحية؛ فهناك �أحو��ص �ملياه �ل�ضاخنة 

�لدموية  �ل��دورة  وتن�ضيط  �ل�ضتجمام  على  ت�ضاعد  �لتي 

وع���الج ب��ع�����ص �لأم���ر�����ص �جل��ل��دي��ة، وه��ن��اك »�مل��دل��ك��ون« 

�لفو�ئد  �إىل  ُي�ضيف  مما  �جل�ضم؛  تدليك  يف  �ملخت�ضون 

�ل�����ض��ح��ي��ة ر�ح���ة ن��ف�����ض��ي��ة، وت��خ��ف��ي��ًف��ا م��ن ���ض��غ��وط �لعمل 

�ليومية. و�حلياة 

وعلى �لرغم من َكْون �حلمامات �لعامة �ليوم يف �ضكلها 

�ضورتها  ف���اإنَّ  �لنح�ضار،  �إىل  ذ�ه��ب��ٌة  �مل��ع��روف  �لتقليدي 

تت�ضكل يف �أناٍط �أخرى من مر�فق �ل�ضتجمام و�ل�ضباحة 

مبا  �لإ�ضالمية  �مل��دن  بع�ص  �حتفظت  بينما  �لع�ضرية، 

تبقى من �ضو�هد على هذه �ملن�ضاآت �خلدمية �لتي �ضكلت 

جزًء� من حياة �لنا�ص يف فرتة ما من تاريخ �مل�ضلمني.

ة ومكانتها يف التاريخ الإ�سالمي احلمامات العامَّ
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بذلك  ف��ك��ون��ت  �ل��ع��ب��ا���ض��ي  �ل��ع��ه��د  �ل��رتج��م��ة يف  ن�ضطت  ل��ق��د 

ح�����ض��ارة ي��ف��خ��ر ب��ه��ا �ل���ع���رب، وج��ع��ل��و� م���ن ع��ا���ض��م��ت��ه��م ب��غ��د�د 

�لثقافات  جوهر  ��ضتيعاب  على  ق��ادرة  وعلمية  ثقافية  عا�ضمة 

�لأخرى �ضو�ء كان علما �أو فل�ضفة. ومقال �أ�ضامة �ملتني �ملعنون 

�لأول  �لعبا�ضي  �لع�ضر  خ��الل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ي��ون��اين  ب�)�لتثاقف 

تناول  �لت�ضامح  جملة  يف  �ملن�ضور  �أنوذجا(  �لرتجمة  )حركة 

هذه �لق�ضية و��ضتعر�ص حكمة �خللفاء �لعبا�ضيني يف توجههم 

�ل��ع��ل��وم �ليونانية  �ل��رتج��م��ة و����ض��ت��ف��ادت��ه��م م��ن  ن��ح��و  �مل��درو���ص 

ب�ضكل كبري.

ورغ���م ظ��ه��ور ح��رك��ة �ل��رتج��م��ة يف �ل��ع�����ض��ر �لأم�����وي، ف��اإّن��ه��ا 

�ل�ضرورية  و�لأم��ور  بالإ�ضالم  �لتعريف  يف  حدودها  �قت�ضرت 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ض��وؤون ح��ي��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة ويف �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة 

يكن  فلم  �ل�ضيا�ضية،  و�ملر��ضالت  و�لإد�ري��ة  �لتجارية  كالعقود 

�لآخر  ثقافة  ��ضتيعاب  �لرتجمة  من  �لأموية  �لدولة  مقا�ضد 

ب��ق��در م��ا ك��ان��ت ط��ري��ق��ة للتو��ضل م��ع��ه. وه���ذ� م��ا �ألح��ظ��ه يف 

�لرتجمات  عن  �لهتمام  غ��اب  فلقد  �لعربية،  دولنا  من  كثري 

�ل�ضطحية.  معامالتنا  على  �لأمر  و�قت�ضر  �لأجنبية  للمعارف 

تتعدى  ل  ج��د�  �ضحيحة  ف��ه��ي  للكتب،  �ل��رتج��م��ة  وج���دت  و�إن 

مُيلى  جد�  ب�ضيطة  ن�ضو�ص  وترجمة  و�ل��رو�ي��ات  �لأدب  جمال 

بها م�ضاحات �ضفحات جمالتنا و�ضحفنا �ليومية.

�لأه���د�ف  ه��ذه  ت��ع��دت  �لعبا�ضي  �لع�ضر  يف  �ل��رتج��م��ة  ول��ك��ن 

فجعفر �ملن�ضور عمل جاهد� على �أن تكون بغد�د جمال جتتمع 

فيه ت�ضكيالت فكرية ومذهبية و��ضعة ومتباينة تكون له �ضند� 

�ل�ضلطان  بقوة  قهرهم  ميكن  ل  للذين  �لفكرية  مد�فعته  يف 

�خللفاء  فاعتماد  �لأف��ك��ار،  ه��ذه  نتائج  �أوىل  �لرتجمة  فكانت 

�إىل  �ملهدي  للفت  �ضببا  ك��ان  �لفكري  �جل��د�ل  على  �لعبا�ضيني 

كتاب طوبيقيا )مو��ضع �جلدل( لأر�ضطو لي�ص �ضغفا يف �ملنطق 

�جلد�ل  وفن  وقو�عد  �لفكرية  �لأدو�ت  لتعلم  و�إنا  �لأر�ضطي 

�إل وفق  باأن �حلو�ر ل يتم  �لكتاب؛ لإميانه  �لذي ت�ضمنه هذ� 

�أ�ضول وقو�عد حمددة ينبغي �حرت�مها يف كل مناظرة.

على  �لوقت  ذلك  يف  �لإ�ضالم  هيمنة  �أّن  �أي�ضا  �لكاتب  وذك��ر 

ب��اق��ي �ل��دي��ان��ات �أدت �إىل �ن��ت�����ض��ار �جل���دل و�مل��ن��اظ��ر�ت لإق��ح��ام 

يعود  �لزمان  وليت  �ملِلل.  باقي  على  �لدين  ون�ضرة  �ملعاندين 

�لإ�ضالمي  ديننا  �ت��ه��ام  على  ن��رد  كيف  منهم  لنتعلم  يوما  بنا 

بالتطرف و�لعنف و�لأ�ضولية من قبل �أولئك �لذين يختلفون 

�أ�ضئلة  على  كيف جنيب  منهم  تعلمنا  ليتنا  ولغويا.  ثقافيا  عنا 

جلهلنا  عليها  لالإجابة  طريقة  نب�ضر  فلم  �إياها  �ضئلنا  كثرية 

تبيان  ف��ر���ص  م��ن��ا  ف�����ض��اع��ت  ل��غ��ات��ه��م،  يف  ك��ث��رية  مب�ضطلحات 

�حلقيقة و�جلد�ل �ملتزن.

��ضتيعاب  يف  كبري  ف�ضل  للرتجمة  كان  �لعبا�ضي  �لزمن  ويف 

�لتكتالت �لثقافية و�لفكرية �ملختلفة و�ضهرها يف بوتقة و�حدة 

من  م�ضتفيدة  توجيهها  يف  �لعبا�ضية  �خلالفة  د�ر  بها  تتحكم 

�ضيا�ضتها  كانت  ذلك،  ورغم  و�جتماعيا.  وثقافيا  �ضيا�ضيا  ذلك 

�خلارجية قائمة على �لعد�ئية �ضد بيزنطة، تثلت يف توجيه 

�لثقافة  من  متدن  مب�ضتوى  كانو�  لأنهم  �ضدها  قوية  �ضربات 

�ل��ي��ون��ان  ح��ت��ى  ب��ل  �مل�ضلمني  وب���ني  بينهم  م��ق��ارن��ة  ف��ق��ط  لي�ص 

ل�ضتيعابهم  �ضاأنا  �أعلى  باأنهم  �مل�ضلمون  �أثبت  وهنا  �أنف�ضهم. 

�ل��ع��رب��ي��ة،  �إىل  كتبهم  وت��رج��م��ة  �ل��ي��ون��ان��ي��ة  و�حل��ك��م��ة  �مل���ع���ارف 

وه���ذ� خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى ق��ي��م �حل�����ض��ارة �لإ���ض��الم��ي��ة �لعقالنية 

و�ملنفتحة على �لآخر. �أما عن �أ�ضباب نظرة �لعبا�ضيني �ملتدنية 

للبيزنطيني فقد كانت ب�ضبب ظهور �لن�ضر�نية �لتي �تخذوها 

ك�����ض��الح ت��ع�����ض��ب دي��ن��ي ت��غ�����ض��ب ف��ي��ه �لأف����ك����ار وحت����رق �ل��ك��ت��ب 

وي�ضايق �لعلماء ،فعزفو� عن علوم �أجد�دهم �ليونان وطم�ضو� 

ما كانت �ليونانية قد �أبانته من معارف، وهذ� �أمر بال �ضك ل 

يقبله �لدين �لإ�ضالمي. 

ب�ضكل  وحكمائهم  �ليونان  بعلماء  �لعبا�ضيون  �ع��رتف  لقد 

قبل  �لعربي  �لفكري  �ل��رت�ث  د�خ��ل  بغريهم  �عرت�فهم  ي��و�زي 

يف  �ليوناين  �لتاأثري  م��دى  يبني  وه��ذ�  طويل  بزمن  �خل��الف��ة 

�لثقايف.  �لعبا�ضي  �لعمق 

�لعبا�ضي  للمجتمع  و�لفكرية  �لجتماعية  �حلاجات  �أن  كما 

تنفتح على جمالت معرفية متعددة ومتنوعة  �لرتجمة  جعل 

ك��ع��ل��م �ل��ط��ب و�جل����رب و�مل��ق��اب��ل��ة، وك��ت��ب �ل��ط��ب��ي��ع��ة و�لأخ����الق 

�لتي  و�حل�ضاب  �لهند�ضة  علم  برتجمات  �هتمو�  كما  لأر�ضطو، 

لها ف�ضل كبري يف تاأليف حممد مو�ضى �خلو�رزمي كتابه �لذي 

�أ�ض�ص من خالله علم �جلرب. ول�ضت �أتعجب من �نت�ضار مكاتب 

بقاع  يف  و�لقانونية  �لطبية  باملعامالت  �خل��ا���ض��ة  �ل��رتج��م��ات 

هنا  �ملرتجمون  يجد  مل  فرمبا  �لعربية،  �ل��دول  م��ن  خمتلفة 

جدوى مادية من �لرتجمات �ملعرفية بقدر ماوجدوها يف هذه 

�لتثاقف  باتت تزد�د يوما بعد يوم، ولكن حركة  �لتي  �ملجالت 

�لفكري بني �ليونان و�لعرب يف �لعهد �لعبا�ضي خمتلفة تاما؛ 

�ملرتجمني  �أعد�د  جعل  �لتطبيقي  �لبحث  �إىل  �مللحة  فاحلاجة 

يف �زدياد. وباعتبار �أن �للغة �لعربية هي لغة �لرتجمة، مل تكن 

�إىل م�ضامني  تر�ضي �لد�عمني للرتجمات لأنهم كانو بحاجة 

وهذ�  �لدولة.  �إيديولوجية  توؤيد  ومتون  �لعلمي  �لفكر  تغني 

�أ�ضبحت  ح��ت��ى  �ل��رتج��م��ات  ع��ل��ى  ب�����ض��خ��اء  ي��ن��ف��ق��ون  جعلهم  م��ا 

يف  و�لغريب  �لكثريون.  عليها  يتهافت  مربحة  مهنة  �لرتجمة 

�لأمر �أن �لكثري من �لد�عمني لهذه �حلركة مل يكونو� من �أهل 

�لعلم ورغم ذلك مل يرتددو� يف �لإنفاق على �ملرتجمني لينالو� 

حظوة ثقافية و�جتماعية يف ذلك �لوقت،وهذ� �لهتمام ماكان 

�لقت�ضادي  �ملناخ  بتوفريها  �لعليا  �ل�ضلطات  دعم  لول  ليكون 

�لن�ضو�ص  ج��ودة  خالله  من  ح�ضن  �ل��ذي  �ملنا�ضب  و�ل�ضيا�ضي 

�أهمية  فهم  �إىل  قوية  �إ�ضارة  يعطينا  �ضك  بال  وهذ�  �ملرتجمة. 

لتحفيز  �ملخت�ضة  �ل�ضلطات  قبل  م��ن  و�مل���ادي  �ملعنوي  �ل��دع��م 

جمال معني و�ضمان ��ضتمر�ريته. 

�لتي  �لعلمية  �مل�ضكالت  تز�يد  �أن  مقاله  يف  �أ�ضامة  ذكر  كما 

ت�ضتوقف �لباحثني و�ملرتجمني �لعلماء ن�ّضط حركة �لرتجمة، 

�لرتجمات  ه��ذه  من  خاوية  مكاتبنا  ن��رى  ولالأ�ضف  �ليوم  �أم��ا 

هذه  م��ن  ي��ن��ُج  فلم  مبا�ضر،  ب�ضكل  �لباحث  �إليها  يحتاج  �ل��ت��ي 

�مل��ع�����ض��ل��ة ���ض��وى م��ن ك��ان��ت ل��دي��ه ل��غ��ة ق��وي��ة �أخ����رى ي��ق��وم من 

خ��الل��ه��ا ب���دور �مل��رتج��م و�ل��ب��اح��ث و�مل��ح��ل��ل. وم��ا ك��ان��ت نتيجة 

من  ومنهم  در��ضاتهم،  يف  �لدقة  �فتقار  �إل  بع�ضهم  لدى  ذلك 

يف  لي�ضتخدمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ك��ت��ب  م��ن  م��ت��وف��ر  ه��و  مل��ا  ��ضت�ضلم 

�لأفكار  ن�ضخ مت�ضابهة من  ذلك  بعد  لتولد  �أخرى  بحوثه مرة 

و�لكتب على �أرفف مكتباتنا �لتي رمبا ل تختلف عن بع�ضها �إل 

تهم  �إيجاد ق�ضايا علمية جديدة  �ل�ضبيل يف  بالعناوين. فكيف 

جمرى  خاللها  من  لنغري  ومعرفيا  فكريا  به  وترقى  �ملجتمع 

فهل  فعال  �حلقيقية  �لرتجمة  وجدت  و�إن  لالأف�ضل؟  تاريخنا 

�أنها �ضتكون �ضجينة  �أم  �ضيعاد در��ضتها وحتليلها وي�ضتفاد منها 

�لأرفف؟

تَرجمـــات غريت جمـــرى التاريـــخ
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اإينا�ص ال�صيادية

كانو� عامليني يف نظرتهم لالآخر�ملختلف عنهم ثقافيا ودينيا ولغويا ورمبا جغر�فيا، فرغم هذه �لختالفات �لتي و�ضعتهم بها �لأقد�ر �إل �أنهم مل يقيدو� 

�أنف�ضهم يف حدودهم �خلا�ضة، بل قررو� �لإبحار لكت�ضاف �لعو�مل �ملختلفة من حولهم و�لبحث عما تكتنزه من علوم ومعارف، مندجمني يف ثقافتها �ندماجا 

يترب�أ من �لتع�ضب لدين �أو �لنكما�ص لثقافة، خوفا من وهم �أ�ضموه »�ضياع �لهوية«؛ فولد من رحم هذه �ملغامرة ح�ضارة قوية تقوم على �أ�ض�ص متينة من 

�ملعرفة �لناب�ضة باحليوية، فلقد �تخذو� من �لرتجمة جمد�فا للو�ضول �إىل مقا�ضدهم �ملعرفية و�ضالحا يذيب كل �لعر�قيل �لتي كانت تعرت�ص �لعلماء 

و�لباحثني يف م�ضرية بحثهم.

taj_nwees@hotmail.com



وفكرية  علمية  تغيري�ت  ر�فقتها  �حل��د�ث��ة  ف��اإّن  باخت�ضار 

و�لق��ت�����ض��ادي  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضعيد  ع��ل��ى  وت��غ��ي��ري�ت  وث��ق��اف��ي��ة 

�أي�ضا، كما �أّنها بد�أت من �لعامل �لغربي.

�لقر�آنية  ل��ل��ق��ر�ءة  �ملنهجية  »�لأ���ض�����ص  ب���  �مل��ع��ن��ون  مقاله  يف 

لأه��م  �لت�ضامح«  »جم��ل��ة  يف  بوعلي  ف���وؤ�د  يتطرق  �مل��ع��ا���ض��رة«، 

�ل��ق��ر�ء�ت �مل��ع��ا���ض��رة )�حل��د�ث��ي��ة( للن�ص �ل��ق��ر�آين: �لأدب��ي��ة، 

�لتاأويلية، �لأيديولوجية، �ملعرفية و�أهم رو�د هذه �لقر�ء�ت. 

ك���ان �ل���ق���ر�آن ك��م��ا ي�����ض��ري ب��وع��ل��ي ن��ق��ط��ة �ل��ب��د�ي��ة و�ه��ت��م��ام 

�حل���د�ث���ي���ني و�مل���ف���ك���ري���ن �ل����ع����رب، ف��امل�����ض��ل��م��ون ي�����ض��ت��م��دون 

ل��ذ�  �ل���ق���ر�آن،  م��ن  تفكريهم  وط���رق  وق��و�ن��ي��ن��ه��م  ت�ضريعاتهم 

و�لدر��ضة حماولني  بالبحث  �لقر�آين  �لن�ص  �لباحثون  تناول 

�ملف�ضرون  به  جاء  عّما  يختلف  للقر�آن  جديد  لفهم  �لو�ضول 

�لقدماء.

للقر�آن  معا�ضرة  ب��ق��ر�ءة  �لعرب  �حلد�ثيني  رغبة  �أّن  كما 

�لقر�آن لفئة ما  تاأويل  �لكرمي ينبع من حماولة هدم �حتكار 

دون غريها وتاأويل �لن�ص �لقر�آين مبا ينا�ضب و�قع �لإن�ضان 

�لعربي �ليوم وهنا مل يخطئ بوعلي، فوجود قر�ء�ت متعددة 

�ضيغني  �أّن��ه  كما  �لآر�ء  مع  �لت�ضامح  من  ج��ًو�  �ضي�ضيع  لقر�آن 

�لعربي. �لفكر 

���ض��ن��ب��د�أ مب��ر�ج��ع��ة ك��ل ن���وع م��ن �أن�����و�ع �ل���ق���ر�ءة �حل��د�ث��ي��ة 

للقر�آن: 

اأوًل: القراءة الأدبية

�أمة  نزل على  �لقر�آن  �أّن  ينطلق منا�ضرو هذ� �لجتاه من 

تف�ضري  يجب  فاإّنه  �ملنطلق،  هذ�  ومن  و�لبيان  بال�ضعر  تهتم 

�لقر�آن تف�ضرًي� �أدبًيا. ومن �أهم رو�د هذ� �لجتاه �ل�ضيخ �أمني 

�إّن  �لأدبي للقر�آن، حيث يقول  �لتف�ضري  �خلويل وهو موؤ�ض�ص 

�لقر�آن هو »كتاب �لعربية �لأكرب و�أثرها �لأدبي �لأعظم، فهو 

ف�ضار  معها  وخلد  كيانها  وحمى  �لعربية  �أخ��ذ  �ل��ذي  �لكتاب 

فجرها وزينة تر�ثها، تلك �ضفة للقر�آن يعرفها �لعربي مهما 

بعربيته  �ضاعًر�  د�م  ما  �لهوى  به  �فرتق  �أو  �لدين  به  �ختلف 

مدرًكا �أّن �لعروبة �أ�ضله يف �لنا�ص وجن�ضه بني �لأجنا�ص« مما 

بالن�ضبة  للقر�آن  �لأدبية  �لقيمة  �إىل  ي�ضري  �خل��ويل  �أّن  يعني 

من  �خل��ويل  �أم��ني  �ل�ضيخ  ك��ان  كما  دي��ن��ه.  ك��ان  مهما  للعربي 

يف  �ل��ع��ل��وم  �إق��ح��ام  و���ض��د  ل��ل��ق��ر�آن  �لعلمي  �لتف�ضري  منتقدي 

علينا  يقرتح  »حيث  بوعلي  يقول  ذل��ك  بعد  �ل��ك��رمي.  �ل��ق��ر�آن 

�لن�ص  ق���ر�ءة  يف  فنًيا  منهًجا  �لتدري�ص  م��ن  �مل��ع��زول  �ل�ضيخ 

�أع��ل��م ما  �ل����ق����ر�آن... ول  �ل��ب��ي��ان��ي��ة لأح����د�ث  �مل��ق��ارب��ة  تعتمد 

�ملعزول  ب�»�ل�ضيخ  �خل��ويل  �أم��ني  لل�ضيخ  �لإ���ض��ارة  من  �لغر�ص 

�لتدري�ص«! من 

»�أ�ضري  يقول:  �أدوني�ص، حيث  �أي�ضا  �لجتاه  رو�د هذ�  ومن 

كل  لغوًيا خارج  ا  ن�ضً بو�ضفها  �لقر�آنية  �لكتابة  �أتكلم عن  ول 

�أدبيا«  ن�ضا  نقر�أ  كما  نقروؤه  ا  ن�ضً وممار�ضة،  نظًر�  ديني،  بعد 

وه��ن��ا ي��ن��ت��ق��د ب��وع��ل��ي ه���ذ� �لجت����اه �ل����ذي ي��ت��ج��اه��ل م��ق��وم��ات 

�لوجودية. �لروحية وخ�ضو�ضيته  �لقر�آن 

ثانيًا: القراءة الأيديولوجية

ح�ضب  �ل��ق��ر�آن��ي��ة  �لن�ضو�ص  توظيف  يعني  �لجت���اه  وه���ذ� 

حاجات �لأمة، فمثال »يوؤكد ح�ضن حنفي على �لطابع �لثوري 

ب���ل هو  ن����زول م���ن �هلل �إىل �لإن�������ض���ان  ي����ر�ه  �ل����ذي ل  ل��ل��وح��ي 

ينطلق من �لإن�ضان لتلبية ند�ء �لو�قع و�لتعبري عن مطامح 

وي�ضبح  �هلل.  ولي�ص  »�لإن�ضان«  هنا  �ملركز  »في�ضبح  �جلماهري 

�ل�ضلبية  �لنقطة  �أن  �أرى  �ملهم. لكني  �لنا�ص هو  تلبية حاجات 

يف هذ� �لجتاه هو �أّن قر�ءة �لقر�آن بهذه �لطريقة قد يجعله 

تت�ضارع  �أهد�فهم، كما قد  لتحقيق  للبع�ص  بالن�ضبة  »و�ضيلة« 

�لقر�آين  �لن�ص  ق��ر�ءة  كيفية  حول  �ملختلفة  �لأيديولوجيات 

وكل �إيديولوجية ترى �أّن قر�ءتها هي �ل�ضحيحة.

التاأويلية ثالثًا: القراءة 

»�ل�ضري  ريكور  بول  عند  �لتاأويل  تعريف  �إىل  بوعلي  ي�ضري 

ما  نحو  �لجتاه  �أي  �لن�ص،  يفتحه  �لذي  �لفكري  �لطريق  يف 

فالنظر  �لعقل،  لغة  بذلك  فيعد  عليه،  وي�ضرق  �لن�ص  ي�ضيئه 

كما  �لجت���اه  ه��ذ�  عليه  يرتكز  م��ا  و�أه���م  نف�ضه«  �ل��ت��اأوي��ل  ه��و 

ي�ضري �لكاتب �أن �لن�ص �لقر�آين ل يتوقف عن توليد �ملعاين، 

�أبو  �أرك��ون ون�ضر حامد  �أه��م رو�د هذ� �لجت��اه: حممد  ومن 

�ل��ق��ر�آين  �لن�ص  �إخ�����ض��اع  يجب  ف��اإّن��ه  لأرك���ون  بالن�ضبة  زي���د. 

تقدمي  يجب  كما  و�ل��ت��ور�ة،  �لأناجيل  مثل  و�لنقد  للمعاجلة 

تاريخي... ووعي  �أ�ضطورة  من  للقر�آن  �أنروبولوجي  حتليل 

�ل��ق��ر�آن ملحك  �إخ�����ض��اع  ي��ق��وم على  �أرك���ون »عملي  ي��ق��ول  �إل���خ، 

�ملقارن«.  �لتاريخي  �لنقد 

يقول ن�ضر �أبو زيد » �إّن �لقول باإلهية �لن�ضو�ص و�لإ�ضر�ر 

ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا �لإل��ه��ي��ة ت��ل��ك ي�����ض��ت��ل��زم �أن �ل��ب�����ض��ر ع��اج��زون 

بوهب  �لإلهية  �لعناية  تتدخل  مل  ما  فهمها  عن  مبناهجهم 

�لب�ضر طاقات تكنهم من �لفهم« وهو بذلك كما يرى بوعلي 

�ضاحب �لآر�ء �لأكر جر�أة فيما يتعلق بالتاأويل.

رابعًا: القراءة املعرفية 

وقر�ءة  �لقر�آنية،  �لن�ضو�ص  عقلنة  هو  �لقر�ءة  هذه  هدف 

ع��ق��الين، ومي��ث��ل هذ�  م��ن منطلق  �ل��ع��رب��ي  �ل���رت�ث  ن�ضو�ص 

�لجت����اه �جل���اب���ري، �ل����ذي ت��ن��اول �ل��ع��ق��ل �ل��ع��رب��ي ب��ال��در����ض��ة 

و�لبحث و�لنقد، كما �أّنه هو من رّوج مل�ضطلح »�لعقل �لعربي« 

كما ي�ضري طر�بي�ضي.

�لأيديولوجي  بني  جتمع  للرت�ث  ق��ر�ءة  �جلابري  »�ق��رتح 

للكتابات  �لأي��دي��ول��وج��ي  �لتوظيف  يف  يبحث  حيث  و�مل��ع��ريف 

�لفل�ضفية �لعربية دون �لدخول يف �ل�ضر�عات �لرت�ثية« 

يف  �ملتمثلة  �ملحمدية  �لر�ضالة  زمنية  �إىل  �جلابري  وي�ضري 

�جلديد،  �لدين  لظهور  و�حلنفية  �لتوحيدية  �لأديان  تهيد 

و�إميانها بب�ضرية �لر�ضول ولي�ص �لتنزيه و�لتاأليه، وي�ضري �إىل 

حيث  �لب�ضرية  بن�ضبيته  �لر�ضول  مع  تعامل  ذ�ت��ه  �ل��ق��ر�آن  �أّن 

�لقر�آن  يكن  فلم  و�ليتم،  �لفقر  ظ��روف  عانى  �لنبي  �أّن  جند 

يفّرط يف مدحه بل تعامل معه كب�ضري يخطئ. 

�لقر�ء�ت  عر�ص  يف  بالتنظيم  يّت�ضم  بوعلي  مقال  ختاما، 

يف  �أط���ال  لكّنه  منا�ضريها،  و�أه���م  �ل��ق��ر�آين  للن�ص  �مل��ع��ا���ض��رة 

�آر�ء �جلابري فيه،  �حلديث عن �لقر�ءة �ملعرفية و��ضتعر��ص 

�لتعقيد  د�خلها  بل  بال�ضهولة  تت�ضم  مل  �جلزئية  هذه  �أّن  كما 

نابًعا  �ملعرفية  ب��ال��ق��ر�ءة  بوعلي  �هتمام  يكون  وق��د  م��ا،  نوعا 

�لقر�ء�ت وتلقى  ن�ضبيا مقارنة بغريها من  من كونها حديثة 

جناحًا و��ضعًا.
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كاملة العربية

يف �لبد�ية وقبل كل �ضيء علينا �أن نعرف متى بد�أت �حلد�ثة حتديًد� و�أين؟ 

»بع�ص �ملفكرين يوؤرخون بد�ية �حلد�ثة عام 1436، مع �خرت�ع غوتنبريغ للطابعة �ملتحركة. و�لبع�ص �لآخر يرى �أّنها تبد�أ يف �لعام 1520 مع �لثورة �للوثرية 

1648 مع نهاية حرب �لثالثني عاًما، وجمموعة خام�ضة تربط بينها وبني �لثورة �لفرن�ضية  �إىل �لعام  �أخرى تتقدم بها  �ضد �ضلطة �لكني�ضة. وجمموعة 

عام 1789 �أو �لثورة �لأمريكية عام 1776، وقلة من �ملفكرين يظنون �أّنها مل تبد�أ حتى عام 1895 مع كتاب فرويد »تف�ضري �لأحالم«. وبد�أت حركة �حلد�ثة 

)modernism( يف �لفنون و�لآد�ب«.

القــراءة احلداثيــة للن�ص القراآنــي  

alabrikamla@gmail.com



يطرح �لكاتب �ملفاهيم �لتي توؤ�ض�ص للفهم �ل�ضامل لنظرية 

�لقيمة كالآتي :

�جلمهور  ر�أي  فيه  �أوَرَد  و�ل���ذي  �مل���ال  مفهوم  حت��دي��د  �أوًل 

عند  مق�ّضم  و�مل��ال  ب��ه.  و�لنتفاع  حيازته  ميكن  ما  باعتباره: 

�لإ�ضالمية  �ل�ضريعة  يف  وُح��رم��ة  قيمة  ل��ه  م��ا  ح�ضب  �لفقهاء 

فاملتقوم  متقّوم.  ومال غري  ُمتقّوم  مال  �ملال:  نوعني من  �إىل 

هو مال �ملنافع �ملباحة ول ت�ضبع �حلاجات �لإن�ضانية �إل ببذل 

للتبادل  �ضاحلة  وه��ي  �لقت�ضادية  �لأم���و�ل  مثل  فيه  �جلهد 

�ل��ت��ي ت�ضبع  �أي �لأم�����و�ل �حل����رة  �مل��ت��ق��وم  �أم����ا غ��ري  و�مل��ن��ف��ع��ة، 

ب��ال قيمة  ف��ه��ي  ب���ذل �جل��ه��د فيها  �لإن�����ض��ان��ي��ة دون  �حل��اج��ات 

�ضوقية حتى لو كانت حُتقق �ملنفعة.

�ل�ضريعة ول  �أحكام  تتعار�ص مع  �ملُحّرمة فهي  �لأمو�ل  �أّما 

معتربة  قيمة  �أي��ة  �لأم��و�ل  ه��ذه  �أنتجتها  �لتي  للمنافع  تكون 

ف��اإن  ب��ن��اًء عليه  �ل�����ض��وق،  �ضعر يف  لها  ي��ك��ون  وب��ذل��ك ل  ���ض��رًع��ا 

�أن  �أول  منهما:  لُب��ّد  عن�ضرين  �إىل  ُت��ع��َزى  �ل�ضوق  يف  �لقيمة 

�لعمل  ي��ك��ون  و�أن  �لإن�����ض��اين  �لعمل  م��ن  ق���دًر�  �ل�ضلعة  جُت�ضد 

�ملبذول وفًقا لل�ضروط �ل�ضرعية.

ن��ف��ه��م م���ن ه���ذ� �ل��ت��اأ���ض��ي�����ص �ل��ف��ق��ه��ي ل��ل��ق��ي��م��ة �أّن �لع��ت��ب��ار 

وي�ضع  �لقيمة  عنا�ضر  �أه��م  �أح��د  ي�ضكل  �لأخ��الق��ي  �ل�ضرعي 

ُي�ضّميه  كما  �لو�ضعي  �لقت�ضاد  مقابل  �ل�ضرط يف  هذ�  �لكاتب 

ع��ل��ى ح�ضاب  �لأخ��الق��ي��ة  �لع��ت��ب��ار�ت  ف��ي��ه  تنتفي  �ل���ذي  وه���و 

�لربحية. �لعتبار�ت 

�لقيمة  ملفهوم  �أف�ضل  مقاربة  �لكاتب  ُيوجد  �أن  �أج��ل  وم��ن 

�أبو �لف�ضل جعفر �لدم�ضقي  �أهم �لفقهاء وهو  �أحد  ر�أي  ُيربز 

�ضاملة  �قت�ضادية  روؤية  وت�ضور�ته  �آر�ئه  يف  �لكاتب  ر�أى  �لذي 

�حلياة  يف  وخ��ربت��ه  �ل��ت��ج��ارة  يف  ��ضتغاله  ب�ضبب  بعامة  للمال 

�أه���م �ل��ق�����ض��اي��ا �ل��ت��ي ع��اجل��ه��ا �لقيمة  �لق��ت�����ض��ادي��ة. و���ض��م��ن 

و�لقيمة �ملتو�ضطة و�لر�ضد �لقت�ضادي وعو�مل تكوين �لروة 

و�أناط �لعمل �لتجاري.

مبد�أ  على  ��ضتند  و�ل�ضعر  للقيمة  حتليله  يف  �لدم�ضقي  �إّن 

�لرت��ضي بني �لبائع و�مل�ضرتي، وذلك لأن �لعرف �لقت�ضادي 

عند �لفقهاء يق�ضي بربط م�ضروعية �لتبادل وبني �إقر�ر مبد�أ 

�إظهار  يف  �لربط  هذ�  لأهمية  وذل��ك  �لطرفني  بني  �لرت��ضي 

�لقت�ضادية  �ملُعامالت  يف  و�ل��ت��و�زن  و�لطلب  �لعر�ص  جانبي 

�مل�ضرتي  ورغبة  �لإنتاج  تكلفة  �أخرى  بعبارة  �أو  �لإنتاج  ونفقة 

يف �حل�ضول على �ل�ضلعة و�ملنفعة �ملعتربة �ضرًعا.

�لّربح  �لقت�ضادي  للتعامل  �لإ�ضالمية  �ل�ضيغة  ُتر�عي  �إذ 

�ملنفعة بحيث ت�ضمن للطرفني حقوقهما ولكن وفًقا لهذه  �أو 

�أهم بند  �لكاتب  �لتي ُيحّددها مبد�أ �لرت��ضي، يغفل  �لعو�مل 

�ملنفعة  �إن  �إذ  �ملُنَتج  ج��ودة  وهو  و�لزبون  �لبائع  ر�ضا  �أج��ل  من 

�إذ�  �أن تتحقق  مُي��ك��ن  و�مل�����ض��رتي- ل  �ل��ب��ائ��ع   - �ل��ط��رف��ني  ب��ني 

مع  �لقت�ضادية  �ملعامالت  بنود  جميع  �لطرفني  بني  ُطّبقت 

�إغفال ما ُيتعامل به �ضمن �ملعاملة �لقت�ضادية �لو�حدة مادة 

�لت�ضاوؤل  وميكن  لال�ضتخد�م  و�ضالحيتها  وجودتها  طبيعتها 

باأن ي�ضمن  ا  �أي�ضً �لبائع مطالب  �إن  �إذ  �ملُنتج  ا عن �ضمان  �أي�ضً

ل�ضعرها. وفًقا  �ضلعته  للم�ضرتي 

�ضكل  تطور  تناول  �ملتو�ضطة  �لقيمة  ح��ول  �آر�ئ��ه  �ضياق  ويف 

�لتبادل  �إىل  �ملقاي�ضة  �ضكل  م��ن  حت��ّول��ه  يف  �ل��ن��ق��دي  �ل��ت��ب��ادل 

�ل��ورق��ي نتيجة ل��ت��ع��دد �حل��اج��ات �لإن�����ض��ان��ي��ة وت��ط��ور �لإن��ت��اج 

�ملقاي�ضة.  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �ل�ضلعي  �ل��ت��ب��ادل  عملية  و���ض��ع��وب��ات 

�أن يحل م�ضكلة  �لّنقدي ميكن  �لتبادل  �إىل  �لتحّول  �إن  ونقول 

فيما  �أخ���رى  م�ضكلة  �إىل  وي��ت��ج��اوزه��ا  �ملُقاَي�ضة  �ل�ضلع  ج��ودة 

�ل��ن��وع  ه���ذ�  ��ى  �ق��ت�����ضَ �ل��ب�����ض��ري  �ل��ت��ط��ور  ف���الأن  بال�ضلع،  يتعلق 

حم��دود  ل  ع��دد  �إن��ت��اج  �ملُنتجني  على  �أ�ضبح  �إذن  �ل��ت��ب��ادل  م��ن 

وكلفة  باهظة  �إنتاج  �آلت  من  ذل��ك  يتطلبه  ما  مع  �ل�ضلع  من 

بكلفة  �ل�ضلع  من  كبري  عدد  �إنتاج  �إىل  �ملُنِتج  يلجاأ  وقد  عالية 

هذ�  �لدم�ضقي  يحل  عليه،  وبناًء  �أقل.  بجودة  يعني  وهذ�  �أقل 

قيمة  ذ�تها ل حتمل  بحد  �لنقدية  �لوحد�ت  باعتبار  �لإ�ضكال 

حتّول  �إذ�  �إل  وظائفها  يف  قيمتها  تكمن  و�إن��ا  خال�ضة  ذ�تية 

يرى  �إذ  �لنقود؛  غري  �أخ��رى  ��ضتعمالت  �إىل  و�لف�ضة  �لذهب 

�لنقدية  �لوحد�ت  بعدد  �لقيمة  ُيعرّب عن  �لذي  هو  �ل�ضعر  �أّن 

�آخر  �إىل  �لإنتاج وفنونه من م�ضنع  �إىل �ختالف  وُيعزي ذلك 

�أو من بلد �إىل بلد �آخر، وي�ضرب مثاًل على  �أو منتج �إىل �آخر 

�ملغرب  يف  قيمته  ع��ن  بامل�ضرق  �مل��رج��ان  قيمة  باختالف  ذل��ك 

�ل�ضلعة  فقيمة  م��ث��اًل  �مل�����ض��رق  يف  �مل��ع��ادن  ت��وَف��ر  ب�ضبب  وذل���ك 

تلك  خالف  على  �لأ�ضل  بلدها  يف  �ملعادن  من  �إنتاجها  ب�ضبب 

�ل�ضلع �لتي ُت�ضتورد لها معادنها �أو مو�دها �خلام من بلد �آخر 

�أو ت�ضنع مبو�د خام جودتها �أقل.

�إنتاجها  بتكاليف  تتحدد  �لدم�ضقي  بح�ضب  �ل�ضلعة  قيمة  �إذن 

وهذه  ماهر  غري  �أو  ماهر  �ضانع  من  عليها  �ل�ضتغال  وبطبيعة 

�أَما  �لتبادلية.  �لقيمة  حتديد  يف  �ملو�ضوعية  �لعو�مل  �أهم  �أحد 

�ل��ع��و�م��ل �ل��ذ�ت��ي��ة �ل��ت��ي ت��دخ��ل يف م��ك��ون��ات �أو حم���دد�ت �لقيمة 

�ل�ضلعة  م��ن  �نتفاعه  على  ب��ن��اًء  �ل�ضلعة  يف  �مل�ضرتي  رغبة  فهي 

�لعامل  ��ضتثمار هذ�  ي�ضتطيع  �لبائع  فاإّن  وبالطبع،  من عدمه. 

حركة  وي��ر�ق��ب  �ملجتمع  �إىل  فينزل  جت��ارت��ه  �ضالح  �إىل  �ل��ذ�ت��ي 

�ل�ّضلع وم��و����ض��م رك��ود  �لإق��ب��ال على  �أذو�ق����ه ورغ��ائ��ب��ه وم��و����ض��م 

عليها. �لطلب 

و�لذي ُيحدد مو��ضم �لركود و�لإقبال على �ل�ّضلع هي �لعو�مل 

ودخل  �ل�ضر�ئب  �إىل  يعزوها  و�لتي  و�لطلب  �لعر�ص  يف  �ملوؤثرة 

�مل�ضتهلك؛ فال�ضر�ئب هي �لفو�ئد �لتي توؤخذ من �ملُ�ضتلهك نتاج 

قيمة  وتكون  بعينها  ل�ضلعة  �ضر�ئه  �أو  معنية  خلدمة  ��ضتخد�مه 

فُي�ضاعد  �مل�ضتهلك  دخ��ل  �أم��ا  �ل�ضعر،  �ضمن  م�ضّمنة  �ل�ضريبة 

زيادته يف زيادة �لطلب على �ملعرو�ص من �ضلع وخدمات.

للدم�ضقي  �لقيمة  لنظرية  عر�ضه  من  �لكاتب  ُيريد  و�أخ��رًي� 

يف  �ل��غ��رب  قبل  للدم�ضقي  �لزمني  �ل�ضبق  �إث��ب��ات  �إىل  �لّتو�ضل 

خالل  من  و�لطلب  �لعر�ص  بني  �ل��ت��وز�ن  نظرية  �إىل  ل  �لتو�ضّ

�لقت�ضاد  �إّن  �إذ  للقيمة؛  كمحور  فيهما  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل 

�لف��رت����ض��ات  م��ن  �ضل�ضلة  ب��ع��د  ��ل  ت��و���ضّ ق��ول��ه  بح�ضب  �ل��غ��رب��ي 

�حلدية  �ملنفعة  بنظرية  مروًر�  �لعمل  بنظرية  بدًء�  و�لنظريات 

نهاية  يف  مار�َضال  �لفريد  يد  على  �لدم�ضقي  ��ضتنتجه  ما  �إىل 

ل  �لقرن �لتا�ضع ع�ضر �مليالدي. ونحُن هنا ل نقارن �أ�ضبقية ف�ضَ

و�أيهما  �ضبق  �أيهما  �لّزمني  �ل�ضبق  �لنظرعن  ب�ضرف  على ف�ضل 

تخّلف  �أو  �ضبق  م��ن  وي��ك��ون  ُم��رت�ك��م��ة  �لإن�ضانية  فاملعرفة  لبق 

هي  �لتي  �لإن�ضان  و�ضعادة  لرفاهية  �أ�ّض�ص  قد  �ملعرفة  �إن��ت��اج  يف 

�إن حماولة توطني  �لإن�ضانية جمعاء؛ فبالّطبع  رفاهية و�ضعادة 

تو�ضيع  �أجل  و�لأ�ضبقية هي حماولت حدّية من  �لأف�ضلية  �آر�ء 

�أنّها مِلك  لو  �لإن�ضانية كما  �ملعرفة  وبينهم وجتزئة  بيننا  �لهوّة 

خا�ص لأمة دون �أخرى.

القيمة: النظرية واملفهوم الإ�سالمي وعوامل التاأثري 

7 صفر ١٤٣٨ هـ  -  نوفمبر 2016م 

اأ�صماء ال�صام�صية

ُيفّند �لكاتب م�ضطفى حممود عبد �ل�ضالم وجهة �لنظر �لقائلة باأن طابع �ملد�ر�ص �لفكرية �لتي تبّناها �مل�ضلمون مل يخرج عن �إطار حُمدد�ت �ملذ�هب �لقت�ضادية 

�لأوروبية؛ �إذ يرى على عك�ص ما تقّدم �أن �لّدين �لإ�ضالمي جاء بنظمه و�ضر�ئعه و�قت�ضاده و�ضيا�ضته وقيمه، �أي مبحّدد�ته �خلا�ضة �لتي ُت�ضكل معامله �حل�ضارية �لتي 

ل �لكاتب نظرية �لقيمة بناًء على �آر�ء �أبي  تّيزه عن غريه. ففي مقاله مبجلة »�لت�ضامح« »�ملفهوم �لإ�ضالمي للقيمة لدى �لقت�ضادي �أبي �لف�ضل �لدم�ضقي« ُيف�ضّ

�لف�ضل �لدم�ضقي و�لعو�مل �لتي توؤّثر فيها وحمدد�تها ومكوناتها ح�ضب �ملنهج �لإ�ضالمي �لذي ي�ضتند على �أهم معطيني وهما �لقر�آن �لكرمي و�ل�ضنة �لنبوية.

asmaashamsi@hotmail.com



تقدم الفكر الديني: الالهوت امل�سيحي منوذجاً

ل��ق��د �أم�����ض��ى ف����ورد ح����و�يل ق���ر�ب���ة �ل��ع�����ض��ري��ن ع���ام���اً م���ن عمله 

�لأك���ادمي���ي يف حت��ري��ر ك��ت��اب ت��دري�����ض��ي ب��ع��ن��و�ن »ع��ل��م��اء �ل��اله��وت 

�ملحدثون«، وهو كتاب عن �لالهوت �مل�ضيحي منذ عام 1918، وتعنّي 

�حلركات  �أك��ر  هي  ما  قبيل:  من  �أ�ضئلة  ط��رح  ذل��ك  �ضبيل  يف  عليه 

�أهمية يف �لتاريخ �مل�ضيحي؟ ما �لتطور�ت �حلا�ضمة �لتي طر�أت على 

للحد�ثة؟  �ل��اله��وت  علماء  ��ضتجاب  كيف  �ملقد�ص؟  �لكتاب  ت��اأوي��ل 

و�ل�ضينما؟  و�ملو�ضيقى  �لب�ضرية  �لفنون  يف  �ل��اله��وت  تفّكر  كيف 

�لأكر  كان  �ملن�ضرم  �لقرن  �أن  �إىل  �لإجابات  بحثه عن  وخل�ص من 

ثر�ًء من بني �آلف �ضنني �لالهوت �مل�ضيحي؛ وذلك يف �ضياق �نت�ضار 

و�جلامعات  �لالهوت  ومعاهد  �لأدي��رة  عدد  وزي��ادة  �آن��ذ�ك،  �لتعليم 

لزدهار  �إ�ضافياً  تعلياًل  فورد  يذكر  كما  �لدينية،  �لدر��ضية  و�مل��و�د 

غري  وحتديات  عاملية  تغري�ت  ب��روز  وهو  �آن��ذ�ك  �مل�ضيحي  �لالهوت 

م�ضبوقة �أّدت لتطور �لفكر �لالهوتي و�أدو�ته.

�أوروب���ا  يف  �لكني�ضة  ن�ضال  جنكنز  فيليب  �مل���وؤرخ  ي�ضف  ح��ني  يف 

تقوى  �لتي  �لكني�ضة  �إن  بقوله  معلقاً  �لر�هن،  �لوقت  يف  �مل�ضيحية 

ثم  ���ض��يء،  �أي  م��ع  �لتعاي�ص  على  ت��ق��وى  �أوروب����ا  م��ع  �لتعاي�ص  على 

حتا�ضر  �لتي  لل�ضغوطات  تكون  �أن  ميكن  هل  مثري�ً:  �ضوؤ�ًل  يطرح 

قد  هناك  �مل�ضلمني  و�أن  ول�ضيما  م�ضابهة؟  �آث��ار  �أوروب��ا  يف  �لإ�ضالم 

دون  �لجتماعية  �لتغري�ت  مع  للتعامل  �لإمي��ان  من  �ضكاًل  ط��ورو� 

عن  �لإجابة  �ضبيل  يف  �لأ�ضا�ضية.  �لدينية  �ملعتقد�ت  على  �مل�ضاومة 

تكون  ق��د  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ت��اري��خ��ي��ة  ح��رك��ة  ف���ورد  ي�ضتعر�ص  �ل�����ض��وؤ�ل 

وهي  و�لئ��ت��الف،  للوحدة  ن�ضالهم  يف  وغريهم  للم�ضلمني  ملهمة 

�لتوفيقية. �مل�ضيحية  �حلركة 

بني  للتفاعل  منوذجًا  التوفيقية  امل�صيحية  احلركة 

الأديان

قبل  كهذه  حركة  ن�ضوء  �أح��د  يتخيل  �أن  �ل�ضعب  م��ن  ك��ان  لعله 

كربى  دينية  جماعات  �نتقال  �ل��ت��اري��خ  يف  ي��ن��در  �إذ  �مل��ا���ض��ي،  �ل��ق��رن 

حقبة  �إىل  �لدموية  بال�ضر�عات  مليئة  حقبة  من  �ملاليني،  يتبعها 

�لكنائ�ص  بني  حتقق  قد  ذلك  �أّن  �إل  و�لتاآلف،  �حل��و�ر  على  موؤ�ض�ضة 

�لقرن  يف  قامت  �لتي  �لتوفيقية  �مل�ضيحية  �حلركة  عرب  �مل�ضيحية 

ع�ضر. �لتا�ضع 

قامت �حلركة �لتوفيقية على رجال دين كونو� �ضد�قات تخطت 

�لأع��م��ال  م��ن  ك��ب��ري�ً  ع��دد�ً  �لأم��ر  تطلب  كما  �لكن�ضية،  �لتق�ضيمات 

تف�ضيلها  على  �ضنقف  ع��دة،  عنا�ضر  فيها  تتج�ضد  �لتي  �لالهوتية 

لحقاً، وهي �إعادة تاأويل �لكتاب �ملقد�ص و�حلو�دث �لتاريخية، مرور�ً 

�لذي  �خلاّلق  و�لتفّكر  �مل�ضرتكة،  و�مل�ضاريع  و�ملناظر�ت  باملحادثات 

وُكللت  م�ضرتكة،  حكمة  �إىل  للتو�ضل  �لخ��ت��الف  ح��و�ج��ز  يتخطى 

�لإع��الم.  و�ضائل  ع��رب  وخارجها  �لكنائ�ص  ب��ني  بالتو��ضل  �حل��رك��ة 

�إىل كنائ�ص  �مل�ضيحيني �ملنتمني  �ضكلت �حلركة حا�ضنة للتعاون بني 

و�لإقليمية  �لدولية  �مل�ضتويات  على  تفاعاًل  ذلك  وتطلب  خمتلفة، 

و�ملحلية؛ مما �أفرز �إبد�عاً موؤ�ض�ضاتياً على م�ضتويات كثرية، منها ما 

�حتاد  وهو  �لالهوتي،  كيمربدج  كاحتاد  �لتعليم،  حقل  يف  ��ضتحدث 

�إىل  ينتمون  �أع�ضاء  �إليه  وينتمي  باجلامعة  مرتبط  لكنه  م�ضتقل 

و�لإ�ضالحية،  و�مليثودية،  �لرومانية،  و�لكاثوليكية  �لأجنليكية، 

و�لأرثوذك�ضية، بينما ياأتي �لحتاد �إىل جانب مر�كز عدة للعالقات 

�لإ�ضالمية. و�ليهودية/  �مل�ضيحية،  �ليهودية/ 

عنا�صر ت�صهم يف تقدم علم الالهوت امل�صيحي

تف�ضري  باأن  فورد  يقر  وهنا  وتطبيقه،  �ملقد�ص   �لكتاب  فهم   -1

�ل��ك��ت��ب �مل��ق��د���ض��ة ���ض��ع��ب، وق���د ي�����ض��اء ����ض��ت��خ��د�م��ه ع��ل��ى ن��ح��و خطر 

لر�أيه  �ملقد�ص وفقاً  �لكتاب  تاأويل  مثلما حدث مر�ر�ً، ولكن ميكن 

يف  �أوغ�ضطني،  ي�ضري  كما  �لدين،  و�ضعة  �هلل  رحمة  مع  يت�ضق  مبا 

�لالهوت  م�ضتقبل  عن  لكتاب  بالتح�ضري  فورد  يقوم  �ل�ضدد  هذ� 

بتاأليف  �لناي�ص  علي  �لإ�ضالمي  �لباحث  ين�ضغل  فيما  �مل�ضيحي، 

كتاب مناظر حول م�ضتقبل علم �لكالم �لإ�ضالمي، ويقوم �لكتابان 

بتناول �مل�ضادر �لدينية من جديد ل�ضيما �لكتب �ملقد�ضة.

�حلديثة  ف��احل��ي��اة  �ل��ع�����ض��ر،  متطلبات  م��ع  �حل���ي  �ل��ت��ف��اع��ل   -2

عموماً  �لأدي��ان  �أو  �مل�ضيحية  لزده��ار  �ضبيل  ول  ومتطلبة،  مركبة 

�حلا�ضرة.  �لتحديات  وجتنبت  �لتاريخ،  �جرت�ر  على  �قت�ضرت  �إذ� 

وجتنب  بعناية،  �لديني  �مل���وروث  با�ضتق�ضاء  عملياً  ذل��ك  يتحقق 

و�ل��رف�����ص غري  �ل�ضلبي يف �حل��د�ث��ة  �لن���دم���اج  �ل��ن��ق��ي�����ص:  ط���ريف 

�لناقد لها.  

�لفكر  �لتي توجز وتطور  �لأفكار  �ملتمثل يف  �لتفّكر �خلاّلق   -3

�إىل  للتو�ضل  �لآخ���ر  م��ع  �لخ��ت��الف  ح��و�ج��ز  وتتخطى  �مل�ضيحي، 

م�ضرتكة. حكمة 

وباقي  �لإع��الم  و�ضائل  عرب  �مل�ضيحي  �لالهوت  عن  �لتبليغ   -4

طرق �لتو��ضل �ملتاحة. 

الأديان الثالثة

يف ���ض��وء ت��ر�ث��ه �ل��دي��ن��ي، ي��رى ف���ورد �أن ���ض��ورة �ل��ع��الق��ة بني 

�ثنتني من �لعقائد �لإبر�هيمية ل تت�ضكل بو�ضوح �إل �إذ� �أخذت 

�لثالثة  �لأدي��ان  �أتباع  بو�ضع  و�أنه  �حل�ضبان،  يف  �لثالثة  �لعقيدة 

تلك  ت��رك  ميكنهم  ح��ني  يف  ومناق�ضتها  �ختالفاتهم  م��و�ج��ه��ة 

�لختالفات دون ح�ضم، وذلك عرب �لنطالق من مرتكز �ل�ضعي 

�إىل �حلكمة يف تعاطي م�ضاألة �لدين.

جديرة  م��ق��رتح��ات  ث��الث��ة  ف��ورد  ي�ضوق  ذل��ك  �إىل  �ل�ضبيل  يف 

بالتاأمل: 

�ملقد�ضة،  �ل��ك��ت��ب  يف  �لتعمق  م��ن  مم��ك��ن  ق���در  ب��اأك��رب  �ل��ب��ح��ث   -1

و�ملوروثات �لدينية �لتي ت�ضكل دعامة ملنظورنا للعامل �ليوم.

2-  �لت�ضارك يف نتائج �لبحث و�لتق�ضي مع مر�عاة �لكيفية �لتي 

ن�ضاأل بها ونظهر �لختالف لئال ن�ضعل جذوة �لختالفات �لعميقة.

�حلكمة  من  مزيٍد  �ضبيل  يف  �لعامل  �ضالح  �أج��ل  من  �لتعاون   -3

و�ل�ضالم. و�لرحمة 

عقبات على ج�صر التقارب

�لتقارب  ج�ضر  تتو�ضط  �لتي  �لعقبات  �أه��م  من  و�ح��دة  �أّن  �أعتقد 

�لتي  �لف�ضفا�ضة  و�مل�ضطلحات  �ملفاهيم  هي  و�ملذ�هب  �لأدي��ان  بني 

يجتهد كل طرف يف تاأويلها ثم يرتطم بالطرف �لآخر �لذي يحمل 

و�لتمحي�ص  و�جل��د�ل  �لتاريخية  �لرو�يات  من  �ضخماً  �إرث��اً  ب��دوره 

يف تلك �ملفاهيم؛ مما يجعل �لعودة �إىل »�أر�ضية م�ضرتكة« وبتعبري 

�مل�ضتحيل.  من  �ضرباً  فيها  �لنظر  و�إع��ادة  �ل�ضفر«  »نقطة  �إىل  �آخر 

على �ضبيل �ملثال ميكننا �لختالف بب�ضاطة على مفهوم »�ل�ضعي �إىل 

�حلكمة« �لذي يطرحه �لكاتب كمرتكز يف عملية تخطي �لختالف 

�لثو�بت  تقرير  يف  �لأط���ر�ف  �ضتتفاوت  �إذ  �لأدي���ان،  بني  و�لتقريب 

�لختالفات  ترك  �إمكانية  �لكاتب حول  �قرت�ح  �أما عن  و�ملتغري�ت، 

�نتقا�ص  دون  �لآخ��ر  بتقبل  عنه  �لتعبري  ميكن  ما  وهو  ح�ضم،  دون 

كثريون  ياأمله  ما  فهو  فيها،  �لتغيري  حماولة  �أو  عقيدته  �ضاأن  من 

�لأط����ر�ف  ب��ني  �مل�����ض��ال��ح  لت�ضابك  ن��ظ��ر�ً  و�ق���ع���اً؛  حتقيقه  وي�ضعب 

�خلالف  معادلة  يف  �أث��ره  ح�ضم  مُيكن  ل  كمتغري  �ل�ضيا�ضة  ودخ��ول 

كثريٍ  �مل�ضاومة يف  تقبل  �لتي ل  �لدينية  �ملفاهيم  وب�ضبب  من جهة، 

من �لروؤى و�لأحيان من جهة �أخرى.
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فاطمة اإح�صان

تقدمها  �ضبل  عن  و�لبحث  �لأديان  تقارب  عن  �حلديث  معر�ص  يف  �مل�ضرتكة،  و�لأر�ضية  �خلاّلق،  و�حلو�ر  �لأديان،  جوهر  مثل  معنوية  مفرد�ت  ت�ضادفنا  ما  كثري�ً 

ومو�كبتها ملُعطيات �لع�ضر، مما يحدونا للت�ضاوؤل عن مدى عمق �لروؤى �ملختبئة خلف هذه �ملفاهيم �لتي تبدو جذ�بة للوهلة �لأوىل. حتت عنو�ن »�ل�ضعي ور�ء �حلكمة 

�لإ�ضالمية و�مل�ضيحية و�ليهودية« �ملن�ضور يف جملة �لت�ضامح؛ حيث ي�ضتعر�ص ديفيد فورد وهو عامل لهوت م�ضيحي، فكرة تقارب �لأديان �لإبر�هيمية و�ملذ�هب �لتي 

تنحدر عنها، بالرتكاز �إىل مفهوم �ل�ضعي �إىل �حلكمة، و�ضاأ�ضعى هنا لتلخي�ص �ملبحث مع بيان �أوجه �تفاقي و�ختاليف مع �لكاتب.
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الدعاء باأن حقوق الإن�سان هي الدين اجلديد

ح�ضب ر�أي �لكاتب فاإّن مفكري فل�ضفة حقوق �لإن�ضان 

حقوق  وثائق  ن�ضو�ص  يتبنون  �لإن�ضان  حقوق  ون�ضطاء 

باأنها �ضاحلة لكل  يوؤمنون  �أعمى يجعلهم  تبنياً  �لإن�ضان 

�ملعتقد  من  نوع  �إىل  يحولونه  بذلك  وهم  ومكان،  زم��ان 

ذكر  �لأب��ع��اد،  �لدين يف جمموعة من  ي�ضرتك مع  �ل��ذي 

منها على �ضبيل �ملثال: 

�لن�ضمام  �إىل  و�لدعوة  بالعقيدة  �لتب�ضري  �لتب�ضري: 

�إليها.

�مل���ث���ال و�ل����و�ق����ع: وج����ود ف����ارق ب���ني م��ن��ظ��وم��ة ح��ق��وق 

�لإن�ضان �ملثالية، وتطبيقها يف كل دولة.

بالنتماء  �لإن�����ض��ان  ح��ق��وق  ن�ضطاء  �إح�ضا�ص  �لأخ����وة: 

�مل�ضرتك. 

�ملعتقد. �ضبيل  �لت�ضحية يف  �لت�ضحية: 

�لأول  للت�ضريع  م�ضتويني  وج��ود  �لت�ضريع:  م�ضتويا 

لكل  �ل�ضاحلة  �ل��ع��ام��ة  �مل��ب��ادئ  �أي  �لتاأبيد  م�ضتوى  ه��و 

باجلزئيات  يهتم  �لذي  �لتوقيت  وم�ضتوى  ومكان،  زمان 

و�لتفا�ضيل.

�لتف�ضري: �حلاجة �إىل تف�ضري �لن�ص �لأ�ضلي.

ل  �لتي  �لأعلى  �ملرجعية  �عتبارها  �ملطلقة:  �ملرجعية 

خمالفتها. يجوز 

�لإن�����ض��ان  ح��ق��وق  بفل�ضفة  �ل��وع��ي  بالفل�ضفة:  �ل��وع��ي 

و�لقدرة على ��ضتخال�ص �حلقوق منها.

�مل���ب���ادئ يف �ضحتها  ه���ذه  م�����ض��او�ة  �ل��ع��ل��م��ي:  �لإمي�����ان 

�لتجريبية. بالعلوم  وثبوتها 

و�ملجتمع  �لإن�ضان  عن  ت�ضور  تقدمي  �لكونية:  �لروؤية 

و�لكون.

من �ملالحظ �أوًل - �لتعميم: �إن هذ� �ملقال مبني على 

�أحكاًما  يطلق  فهو  �ل�ضخ�ضية،  �ملالحظة  وعلى  �لتعميم 

�أن  يوؤكد  حني  فمثاًل  و�لأدل���ة.  بامل�ضادر  تع�ضيدها  دون 

�أنهم  �أو  مقد�ضاً  تعاماًل  ن�ص  مع  يتعاملون  �حلقوقيني 

فاأنا حقيقة ل  تتغري  قد  �لوثيقة  بنود  �أن  ل يفرت�ضون 

�أعرف عن من يتكلم، ما هي �لعينة �لتي در�ضها؟ وكيف 

�لنتيجة؟.  تو�ضل لهذه 

بد�أت مبكر�، قامت  �لنا�ص  �مل�ضاو�ة بني  �إن فكرة  حيث 

جمموعة من �لفال�ضفة بو�ضع �لأطر �لعامة لها خالل 

�ل��ق��رن��ني �ل��ث��ام��ن و�ل��ت��ا���ض��ع ع�����ض��ر، وق��ب��ل �أن ت��وج��د �أّي 

�إن ت��ط��ور مفهوم  وث��ي��ق��ة، وج���دت �مل��ط��ال��ب��ات ب��اإي��ج��اده��ا. 

ح��ق��وق �لإن�������ض���ان �أع���ط���ى �ل�����ض��رع��ي��ة ل���ث���ور�ت �ل��ت��ح��ري��ر، 

ينتمون  من  �أو  )�ل�ضعفاء  �لأف��ر�د  من  �لعديد  و�أن�ضف 

�ملدنية.  �حلقوق  منظومة  و�ضع  يف  و�ضاهم  لالأقليات(، 

�لوقت، بل  �ل�ضياغة كانت تتغري مع  �إن  �أحاول قوله  ما 

�إنها بد�أت مب�ضاو�ة  �إذ  وتذهب يف �جتاهات خمتلفة كلياً، 

�لرجل �لأبي�ص مع �لرجل �لأبي�ص، ثم �لرجل �لأبي�ص 

�إن كان يتحدث عن  �أما  �مل��ر�أة.  مع �مللون، ثم �لرجل مع 

ت��ز�ل  م��ا  فهي   1945 ع��ام  ظ��ه��رت  �ل��ت��ي  �لعاملية  �لوثيقة 

لتعديلها  �حلاجة  وج��دت  و�إن  �ضاحلة،  ت��ز�ل  وم��ا  �ضابة 

فال �أ�ضتطيع تخيل �أن �أحد�ً �ضيعار�ص فقط لأّنه يجدها 

مقد�ضة وغري قابلة للم�ضا�ص!.

بالإ�ضافة �إىل ذلك فاإّن نا�ضط حقوق �لإن�ضان هو من 

�حلقوق،  حلماية  جماعة  �ضمن  �أو  ف��ردي  ب�ضكل  يعمل 

يعني  ف��ردي  ب�ضكل  �لعمل  �ضدها.  �لخ��رت�ق��ات  و�إ�ضهار 

ا ملنظومة �حلقوق وكيف يجب  �أي�ضاً �أّن هناك فهماً خا�ضً

مالحظاته  جميع  �أن  �لكاتب  يفرت�ص  فكيف  حتمى،  �أن 

عليهم؟. تنطبق 

ثانياً - عدم تر�بط �لفكرة منطقياً: لإثبات �أن وثيقة 

للوثيقة جميع  �أن يكون  �لإن�ضان هي دين فيجب  حقوق 

على  لو�حد  �فتقر  ح��ال  ويف  �لدين  ومكونات  خ�ضائ�ص 

�أن  ميكن  ل  فمثال  دينا.  يعد  �أن  ميكن  فال  منها  �لأق��ل 

�ل�ضيء ملجرد  نف�ص  �لقدم هما  وكرة  �لربتقالة  �إن  نقول 

�لدين  نعرف  �أن  بد�ية علينا  كليهما م�ضتدير! عليه،  �أن 

»�أبعاد«  �لكاتب  �أو ما يطلق عليها   - �لأ�ضا�ضية  ومكوناته 

- لنحدد بعد ذلك �إن كان ميكن �أن يعد ديًنا. ولفعل ذلك 

لفر��ص  �لإن�ضان«  »دي��ن  كتاب  من  �لأول  للف�ضل  �ضنلجاأ 

�ل�������ض���و�ح، ح��ي��ث ي����ورد جم��م��وع��ة م���ن ت��ع��ري��ف��ات �ل��دي��ن 

�لذي ميكن  �إمييل دوركهامي،  و�أ�ضملها تعريف  �أو�ضحها 

هو  �ل��دي��ن  ك��الآت��ي:  لي�ضبح  �لت�ضرف  م��ن  بقليل  نقله 

حول  ت��دور  �لتي  و�ملمار�ضات  �ملعتقد�ت  من  مت�ضق  نظام 

مو�ضوعات مقد�ضة... جتمع كل �ملوؤمنني و�لعاملني بها 

�لتعريف  �أرك��ان  جميع  �أن  ونالحظ  و�ح��دة.  موؤ�ض�ضة  يف 

ل ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة ح��ق��وق �لإن�������ض���ان ف���ال وج���ود 

للمعتقد �لذي يدور حول مو�ضوعات ُمقد�ضة، ول وجود 

�ملنتمني  جتمع  ملوؤ�ض�ضة  وج��ود  ول  �ضعائر،  �أو  ملمار�ضات 

لهذه �لفكرة �إل �إن كّنا نعتقد �أّن �لكني�ضة و�لأمم �ملتحدة 

بالإمكان  �أن  �أظ��ن  ل  نف�ضه.  �ل���دور  ت��وؤدي��ان  موؤ�ض�ضتان 

�عتبار منظومة حقوق �لإن�ضان ديناً �إل مبقد�ر ما تعترب 

قو�نني �ملرور ديناً.

تنطبق  �أن  معظمها(  �أو  )ك��ل��ه��ا  �لأب���ع���اد  ل��ه��ذه  مي��ك��ن 

كتع�ضب  ت��ام��اً  ف��ك��رة،  لأي  �حلما�ضة  م��ن  ن��وع  �أّي  على 

م�ضجعي كرة �لقدم لفرقهم. �ل�ضوؤ�ل هو ما هي �حلالت 

ي�ضبح  �حلما�ضة خطري�؟  �لنوع من  هذ�  فيها  يعد  �لتي 

�إن كان ينطوي على م�ضرة؛ فالتع�ضب )باملعنى  خطري�ً 

�أي  �ضلبي،  �أث��ر  على  ينطوي  بال�ضرورة  �ل�ضطالحي( 

�ل��ل��ون،  )�ل��ع��رق،  م��ا  �أ���ض��ا���ص  على  �ل�ضتثناء  �أو  �لتمييز 

يد�فعون  �لإن�ضان،  حقوق  عن  �ملد�فعون  فيما  �جلن�ص(. 

حتى عن حق هذ� �لكاتب يف �نتقادهم.

بها  ي��ر�د  �مل�ضطلحات  بع�ص  �أن  وه��و  �آخ��ر  �أم��ر  هناك 

معاين خمتلفة؛ فنحن حني نتحدث عن �لروؤية �لكونية 

�لكربى  �لأ�ضئلة  على  �لإجابة  بها  نق�ضد  فاإننا  لالأديان 

�لأم���ور  ه��ذه  مثل  �ل��وج��ود.  م��ن  للغاية  ت�ضور  وت��ق��دمي 

�لإن�ضان،  حقوق  منظومة  �هتمام  �ضمن  �أ�ضا�ًضا  تقع  ل 

دقيق  �لكونية« غري  »�لروؤية  مل�ضطلح  �لكاتب  و��ضتخد�م 

باملرة.

قاباًل  �لكاتب  ر�أي  يكون  �أن  ميكن  �له�ضا�ضة:   - ثالثا 

ب�ضرح  �كتفى  لو  )�أي  للمبالغة  يلجاأ  مل  �أّن��ه  لو  للجدل 

تع�ضب �لن�ضطاء حلقوق �لإن�ضان(، لكنه عو�ضا عن ذلك 

مت  فاإذ�  ب�ضهولة،  تقوي�ضها  ميكن  بطريقة  ق�ضيته  �ضاغ 

ما  )وهو  دينا  لي�ضت  �لإن�ضان  حقوق  منظومة  �أن  �إثبات 

ميكن �إثباته ب�ضهولة( يثبت �أن ر�أي �لكاتب غري �ضحيح.

ر�ب���ع���اً - ن��ق��د م��ا ل ي�����ض��ح �ن��ت��ق��اده: م��ا �ل��ع��ي��ب يف �أن 

�لإن�ضان(  حقوق  )�أي  بها  �آمنو�   ... �لن�ضطاء  �أغلب  -�إن 

�لإن�������ض���ان يف ظل  م��ع��ان��اة  �إىل  ن���ظ���رو�  �أن  ب��ع��د  ع��اط��ف��ي��اً 

و�جلهد  �لثقة  و�ضع  يف  �لعيب  ما  �ملختلفة«،  �لت�ضريعات 

يف �حلل �لذي نرى �أنه ينهي �ملعاناة �لإن�ضانية؟.
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 )custom( »ل���ُع���ْرف� ي��ف��ك��ك م��ف��ه��وم��ي »  ب��د�ي��ة  �ل��ب��اح��ث  جن��د 

على  �لنا�ص  )�عتياد  بالعرف  ويق�ضد   ،)legislation( و�لت�ضريع 

�لج��ت��م��اع��ّي��ة بحيث  ح��ي��ات��ه��م  م��ن  ن��اح��ي��ة معينة  م��ع��نّي يف  ���ض��ل��وك 

يخالفها  من  يتعر�ص  ُملزمة  قاعدة  بوجود  �لعتقاد  لديهم  ين�ضاأ 

ب��اإي��ج��از ف��ه��و )�ل��ق��و�ع��د �لقانونية  �ل��ت�����ض��ري��ع  �أّم����ا  جل���ز�ء م����ادي(. 

يف  �لقانون  بو�ضع  �ملجتمع  يخت�ضها  عامة  �ضلطة  عن  ت�ضدر  �لتي 

�لنظم  لكافة  �لأول  �لتاريخي  �مل�ضدر  هو  فالعرف  مكتوبة(.  �ضورة 

�لقانون  �أو  �لروماين  للقانون  �ضو�ء  كانت  �أي��ا  �ملعا�ضرة  �لقانونية 

�لإجنليزي. وما ز�ل �لعرف يحتل مرتبة كربى يف كال �لنظامني. 

�أم����ا �ل��ت�����ض��ري��ع ف��ه��و �مل�����ض��در �لأول ل��ل��ق��ان��ون يف �ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ان��وين 

�لنظام  يف  �لآن  �أهميته  وتت�ضاعد  �لفرن�ضي  �لالتيني  �ل��روم��اين 

�لأجنلو�ضك�ضوين. 

�لعرف  �لأول:  �ملحور  تناول  حم��اور،  �إىل  مقالته  �لباحث  ق�ّضم 

�لفرن�ضي.  �ل��الت��ي��ن��ي  �ل���روم���اين  �ل��ق��ان��وين  �ل��ن��ظ��ام  و�ل��ت�����ض��ري��ع يف 

�لروماين  �لقانوين  �لنظام  �أن  �ملحور  �أر�د قوله حتت هذ�  و�أهم ما 

�لروماين )Romn law(؛  �لقانون  �إىل  �لفرن�ضي ميتد  �لالتيني 

خالل  م��ن  �لفرن�ضي  �ل��ق��ان��ون  �إىل  �ل��روم��اين  �ل��ق��ان��ون  �نتقل  فقد 

يف  �لقانونية  �لناحية  من  �أهميته  وجتلت  1804م،  نابليون  تقنينات 

�أّثر تاأثري� كبري� يف ن�ضاأة وتكوين �لأفكار و�لنظم �لقانونية  �أنه قد 

تكوين  يف  كثري�  �أ�ضهم  قد  �ل�ضرق  �أن  �إىل  �لإ���ض��ارة  وجت��در  �لعاملية. 

�ح تاريخ �لقانون من خالل  �لنظام �لقانون �لروماين، وقد بنّي �ضرَّ

�أّثر�  حيث  بكوخوري�ص؛  وقانون  حمور�بي  قانون  منها  رو�ف��د  عدة 

تاأثري� كبري� يف قانون �لألو�ح �لإثني ع�ضر.

و�لذي  �ل�ضعب،  قانون  تكوين  يف  �ل�ضرق  م�ضاهمة  �إىل  بالإ�ضافة 

غري �أ�ض�ص ومبادئ ونظم �لقانون �ملدين �لروماين �لعتيق. 

�ل��روم��اين  �ل��ق��ان��ون  ب��ني  و�ضيطا  دور�  �لفرن�ضي  �ل��ق��ان��ون  ل��ع��ب 

و�ل���ق���و�ن���ني �حل��دي��ث��ة ح��ي��ث �ق��ت��ب�����ص �ل��ق��ان��ون �ل��ف��رن�����ض��ي �ل��ق��ان��ون 

�ل��دول  م��ن  �لعديد  يف  �لفرن�ضي  �لقانون  �قتبا�ص  ومّت  �ل��روم��اين، 

�حل��دي��ث��ة ل���ذ� ي��ع��د �ل��ق��ان��ون �ل���روم���اين م�����ض��دًر� ت��اري��خ��ي��ا ملعظم 

�لقانون  �لنظام  �ملاأخوذة من  �لقو�نني  ا  �لعاملية، وخ�ضو�ضً �لقو�نني 

�لقانون  من  و�لت�ضريع  للعرف  حيًز�  �لباحث  ب��نّي  كما  �لفرن�ضي، 

�لروماين يف �لع�ضور �ملختلفة �لتي مّر بها �لرومان بدء� من ع�ضر 

عرفية  ن�ضاأة  �ل��روم��اين  �ل��ق��ان��ون  فيه  ن�ضاأ  �ل��ذي  �ل��ق��دمي  �ل��ق��ان��ون 

�لقانون  ع�ضر  وتيز  �لقدمية.  �ملجتمعات  قو�نني  كافة  �ضاأن  �ضاأنه 

�لقدمي باأّن م�ضدره ترّكز على م�ضدرين هما �لعرف و�لت�ضريع مع 

فكان  �لت�ضريع  �أّم��ا  و�لأول،  �لأ�ضا�ضي  �مل�ضدر  �لعرف  �أن  مالحظة 

ويعترب  �جل��م��ه��وري  �لع�ضر  يف  �إل  يظهر  مل  حيث  ثانويا  م�ضدر� 

�أهم ت�ضريع �ضدر يف روما يف �لع�ضر �جلمهوري هو ت�ضريع �لألو�ح 

�لفل�ضفة  فيه  �نت�ضرت  حيث  �لعلمي  �لع�ضر  �أت��ى  ثم  ع�ضر،  �لثني 

�لإغ��ري��ق��ي��ة ب��ني �ل���روم���ان ع��رب ع���دة رو�ف����د مم��ا �أدى �إىل �إح���د�ث 

�لن�ضاط  ت��ز�ي��د  م��ن  وب��ال��رغ��م  �ل��روم��اين،  �ل��ق��ان��ون  تغري هيكلي يف 

�ل�ضد�رة.  مركز  حمتال  �لعرف  ظّل  �لعلمي  �لع�ضر  يف  �لت�ضريعي 

وجمال�ص  �ل�ضعبية  �ملجال�ص  ظلت  فقد  بالت�ضريع  يتعلق  فيما  �أّم��ا 

�لت�ضريعات �لتي �ضدرت يف هذ�  �لعامة خمت�ضة بالت�ضريعات، ومن 

ويف   .)Aebutia( �أبيوتا  ق��ان��ون  �أ�ضا�ضية  �أم���ور�  وع��اجل��ت  �لع�ضر 

�إىل فرن�ضا،  �لروماين و�نتقاله  �لقانون  �لثالثة، مت جتميع  �ملرحلة 

�ل��ق��ان��وين  �ل����رت�ث  جتميع  �إىل  ج�ضتنيان  �جت���ه  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ويف 

�ملدين  �لقانون  جمموعات  �ضميت  ر�ضمية  جمموعات  يف  �لروماين 

.)Groups of the civil law(

�مل����ح����ور �ل����ث����اين: �ل����ع����رف و�ل���ت�������ض���ري���ع يف �ل���ن���ظ���ام �ل���ق���ان���وين 

�لقانوين  �لنظام  �أ�ضل  هو  �لإجنليزي  �لقانون  �لأجنلو�ضك�ضوين: 

�لأجن��ل��و���ض��ك�����ض��وين وه���و م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه م��ن ق��ب��ل ف��ق��ه��اء �ل��ق��ان��ون 

�لقانوين  �لنظام  ب��د�ي��ات  ب���د�أت  حيث  �ل��ع��ام��ة«،  »�ل�ضريعة  �مل��ق��ارن 

لإجن��ل��رت�  �لأجنلو�ضك�ضونية  �ل��ق��ب��ائ��ل  ب��غ��زو�ت  �لأجن��ل��و���ض��ك�����ض��وين 

يف ق5م، ث��م ب��ال��ف��ت��ح �ل��ن��ورم��ان��دي، ث��م ب��ت��ط��ور �ل�����ض��ري��ع��ة �ل��ع��ام��ة 

 .)law of equity( ومرحلة قانون �لإن�ضاف common law
�جل���دي���ر ب���ال���ذك���ر، ل ت���ت���و�ف���ر م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة ب�������ض���اأن �مل��رح��ل��ة 

�مللكي  �حل��ك��م  ن��ظ��ام  �ل��ف��رتة  ه��ذه  يف  ���ض��اد  فقد  �لأجنلو�ضك�ضونية؛ 

حيث كان ينظر �إىل �مللك على �أنه م�ضدر للعد�لة. وقد جلاأ �مللوك 

يف  �لعرف  بجانب  تعمل  ت�ضريعات  عدة  �إ�ضد�ر  �إىل  �لفرتة  هذه  يف 

�أّن �ل�ضمة �لأوىل و�لأ�ضا�ضية  تنظيم �ضلوك �لأفر�د يف �ملجتمع. بيد 

ل��ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ان��وين �لإجن��ل��ي��زي يف �ل��ف��رتة �لأجن��ل��و���ض��ك�����ض��ون��ي��ة هي 

�ل��ق��و�ع��د �لعرفية  �أّن���ه ك��ان ن��ظ��ام��ا ق��ان��ون��ي��ا ي��ق��وم ع��ل��ى خليط م��ن 

و�ل�ضكلية، وكذلك  �لبد�ئية  �لأ�ضا�ضية  �ضماتها  ت�ضريعات  وجمموعة 

ك��ان ن��ظ��ام��ا جم����ّزء�. ول��ق��د م��ّث��ل �ل��ف��ت��ح �ل��روم��ان��دى ب��د�ي��ة دخ��ول 

�أدخ��ل  فلقد  �لعاملية.  �ل�ضر�ئع  حّيز  �لإجن��ل��ي��زي  �ل��ق��ان��وين  �لنظام 

حكام �لنورمان يف هذه �لفرتة تعديالت �أ�ضا�ضية وجوهرية يف كافة 

�إىل تطور نظام  �أدى  �لق�ضائي، مما  �لقانوين و�لنظام  �لنظام  نو�ح 

فالعرف  و�ختفى  �ندثر  �لعرف  �أّن  يعني  وهذ� ل  �لعامة؛  �ل�ضريعة 

ظل و�ضيظل م�ضدًر� من م�ضادر �لقانون يف كل �لأنظمة �لقانونية. 

�لنظام  يف  و�لت�ضريع  �لعرف  عن  �حلديث  ب�ضدد  ونحن  ميكننا  ول 

�لقانوين �لأجنلو�ضك�ضوين �أن نتجاهل �لإ�ضارة �إىل قانون �لإن�ضاف 

خ�ضو�ضياته  وم��ن  �لنظام  ه��ذ�  مكونات  م��ن  باعتباره  �ل��ع��د�ل��ة  �أو 

�أي�ضا باملقارنة لالأنظمة �لقانونية �لأخرى.

�خت�ضا�ضات  وحت��دي��د  �ل��ت�����ض��ري��ع،  ع�ضر  ه��و   19 �ل��ق��رن  وي��ع��ت��رب 

من  �لت�ضريع  حت��ول  �لفرتة  ه��ذه  يف  �إذ  �ل��ربمل��ان؛  بو��ضطة  �ملحاكم 

جمرد م�ضدر ثانوي �إىل م�ضدر �أ�ضا�ضي يتجاوز يف �أهميته كاًل من 

و�لعد�لة.  �لعامة  �ل�ضريعة 

بني  و�لعالقة  و�لختالف،  �لتقارب  �أوج��ه  �لباحث  �أب��رز  و�أخ��رًي� 

�ل��روم��اين،  �لقانوين  و�لنظام  �لأجنلو�ضك�ضوين  �لقانوين  �لنظام 

على �لنحو �لتايل:

يوجد �ختالف يف �أ�ض�ص �ل�ضتدلل �لقانوين للنظامني؛ فالنظام 

�ل��ق��ان��وين �لأجن��ل��و���ض��ك�����ض��وين ق��ائ��م ع��ل��ى �ل���ض��ت��دلل م��ن �ل�ضو�بق 

�ل�ضتدلل  على  يقوم  �لالتيني  �لقانوين  �لنظام  بينما  �لق�ضائية، 

�لت�ضريعية. �لن�ضو�ص  من 

م��ن �أه���م ���ض��م��ات �ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ان��وين �لأجن��ل��و���ض��ك�����ض��وين �أن تطور 

�لقو�عد �ملو�ضوعية للقانون يتم من خالل تطور �ملحاكم من حيث 

تكوين  يف  �لنظر  �أمعنا  ول��و  و�خت�ضا�ضاتها.  وت�ضكيلها  طبيعتها 

�لقانوين  للنظام  �لتاريخي  �لأ���ض��ل  ه��و  �ل��ذي  �ل��روم��اين  �ل��ق��ان��ون 

�لالتيني �ضنجد �أّنهما يت�ضابهان �إىل حد ما.

�لإجنليزي  و�لقانون  �لروماين  �لقانون  �لعالقة بني  �أثارت  لقد 

باأّن  �لقائل  �ل��ر�أي  يوؤيد  �لباحث  ولكن  �لفقهاء،  بني  كبري�ً  خالفاً 

�ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ان��وين �لأجن��ل��و���ض��ك�����ض��وين مل ي��خ��ل م��ن ت��اأث��ري �ل��ق��ان��ون 

�لروماين.

من  تتطور  �لقانونية  �لأن��ظ��م��ة  �إّن  �ل��ق��ول  ميكننا  �خل��ات��ة  ويف 

�إىل  ي�ضري  منهجي  �أول��ه��م��ا  متطلبني:  ب��ني  ت���و�زن  �إح����د�ث  خ��الل 

�لرغبة يف بناء نظام قانوين متنا�ضق ومتما�ضك منهجًيا، و�ملتطلب 

�لثاين: حتقيق �لعد�لة مبعنى �لرغبة يف �لبحث عن حلول حمققة 

للعد�لة.

العرف والت�سريع اأ�سا�ساً القوانني العاملية

و�لنظام  �لفرن�ضي،  �لالتيني  �لروماين  �لقانوين  للنظام  �لتاريخي  �مل�ضار  �إىل  �لقانون  يف  تخ�ض�ضه  »�لت�ضامح« من منطلق  مقاله مبجلة  فايز ح�ضني يف  �لباحث  يتطّرق  �لت�ضامح  يف جملة 

جهة،  من  �لالتيني  �لروماين  �لقانوين  و�لنظام  �لأجنلو�ضك�ضوين  �لقانوين  �لنظام  تكوين  يف  �أ�ضهما  قد  �أّنهما  �عتبار  على  و�لت�ضريع  �لعرف  تفكيك  على  ويركز  �لأجنلو�ضك�ضوين،  �لقانوين 

و�لت�ضريع يف  �لعرف  �ضغله  �لذي  بدر��ضة مدى �حليز  �لإ�ضالمي؛ فهو يقوم  �لقانوين  �لنظام  �إل  �لروماين  �لقانون  تاأثري�ت  باأّنه ل يوجد نظام قانوين يخلو من  لنا  ليوؤكد  ثانية  ومن جهة 

 )legal methodology( لنظام �لقانوين �لروماين و�لنظام �لقانوين �لأجنلو�ضك�ضوين؛ وذلك من خالل �لرتكيز على حمور من حماور فل�ضفة �لقانون وهو حمور علم �ملنهج �لقانوين�

نظر� لأن فل�ضفة �لقانون مرتبطة �رتباطا وثيقا بعلم �لقانون وتاريخه. وتباعا لهذ�، فقد قّدم �لباحث فايز ح�ضني مادته �لعلمية من در��ضات فل�ضفة تاريخ �لقانون �لروماين وفل�ضفة تاريخ 

�لالتيني  �لقانوين  �لنظام  يف  ودورهما  و�لت�ضريع  �لعرف  �إىل  �لو�ضول  حماولة  �أّن  بيد  �ضك�ضوين.  �لأجنلو  �لقانوين  و�لنظام  �لالتيني  �لقانون  �لنظام  �أ�ضا�ص  باعتبارهما  �لإجنليزي  �لقانون 

و�لأجنلو�ضك�ضوين ترتبط �رتباطا وثيقا بفرع من فروع �لدر��ضات �لقانونية �لهامة وهو »�لقانون �ملقارن«.
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ُي�ضري  م��ا  غ��ال��ب��اً  ع��ام  وم��ف��ه��وم  كم�ضطلح  ف��احل��ري��ة 

�ضو�ء فيما  �تخاذ قر�ر ما و�لختيار؛  �لقدرة على  �إىل 

يتعلق  م��ا  �أو  نف�ضه  بال�ضخ�ص  ت��رت��ب��ط  ب��اأم��ور  يتعلق 

كان  ��ا  �أيًّ خارجية  وتدخالت  �ضغوط  دون  �آخ��ر  بطرف 

�آخ��ر  مبعنى  �أو  �جل��رب،  �أو  �لعبودية  ونقي�ضه  نوعها. 

�أو �لقناعة �لد�خلية  �ل�ضري يف �جتاه ل يعك�ص �لرغبة 

على  �حلرية  تقت�ضر  ل  �خلارجية.  �لتدخالت  نتيجة 

و�لآر�ء  بالقيم  يتعلَّق  وفيما  فقط.  �لد�خلي  �جلانب 

و�ل��ت��ف��رق��ة م��ا ب��ني �خل���ري و�ل�����ض��ر، �إن���ا ي�ضمل زو�ي���ا 

ميتد  بل  و�لت�ضرف  و�لتعبري  �ل��ر�أي  كحرية  خارجية 

�إىل ما يرتبط بال�ضيا�ضة و�لدين.

ق مل��ف��ه��وم �حل���ري���ة يف �لإ�����ض����الم �ب����ت����د�ًء من  ن��ت��ط��رَّ

�ل�ضريحة  �لآي��ة  ه��ذه  فجاءت  لالإ�ضالم؛  �مل��رء  �عتناق 

�لإن�������ض���اُن على  ُي���ك���َره  ف���ال  �ل���دي���ن«؛  �إك�����ر�ه يف  »ل  �أْن 

�إنَّ �جلرب  �آخ��ر. حيث  �أم��ر  �أي  �أو على  �لإ�ضالم  �عتناق 

ل��ذ� جند  �لأح����و�ل؛  �لإك���ر�ه ل يعدُّ ح��الًّ يف معظم  �أو 

�لر�ضول -�ضلى  �إنَّ  �لإ�ضالم؛ حيث  �إط��ار  ذلك حتى يف 

�هلل ع��ل��ي��ه و���ض��ل��م- ك��ان��ت دع���وت���ه ب��امل��وع��ظ��ة �حل�����ض��ن��ة 

عليها  ��د  ُم��وؤكَّ �حلرية  ف��اإن  وعليه،  �لإك���ر�ه.  عن  بعيد� 

تاأتي  ُيحا�ضب على ما  �لإن�ضان  َكْون  �لإ�ضالم  كذلك يف 

�أف��ع��ال؛ وق��م��ة �ل��ع��د�ل��ة �أن تكفل ل��ه �حل��ري��ة؛  ب��ه م��ن 

�لفكرية  و�حلرية  �لدينية  �حلرية  �مل�ضلمون  فمار�ص 

بعد  لكن  �حل��ري��ة.  �أ�ضا�ضه  �لإمي���ان  لأنَّ  و�ل�ضيا�ضية؛ 

ذلك جاءت عقيدة �جلرب يف وقت لحق. وتتمحور هذه 

� يف �أفعاله.  � ل خُمريَّ �لعقيدة حول َكْون �لإن�ضان ُم�ضريَّ

تكون  م��ا  �أق���رب  لأ���ض��ب��اب  حقيقة  �لعقيدة  ه��ذه  نبعت 

�ل�ضيا�ضي  �ل��ن��ظ��ام  ل��ت��ح��ول  ك��ت��ربي��ر  وذل���ك  لل�ضيا�ضة؛ 

ور�ث��ي  �أو  بنظام ملكي  �أ���ض��ب��ه  ن��ظ��ام  �إىل  �خل��الف��ة  م��ن 

بن  بعد ولية معاوية  �لأم��ة. وحتديد�  تعتاد عليه  مل 

باخلالفة  عهد  و�ل���ذي  عنه-  �هلل  -ر���ض��ي  �ضفيان  �أب��ي 

بالفكرة  �لعقيدة  هذه  ن�ضر  بد�أ  يزيد.  لبنه  بعده  من 

تخلق  �أن  ل��درج��ة   � ُم�ضريَّ �لإن�����ض��ان  ك��ون  حتملها  �لتي 

ل��ه يف ذلك  فيه �لأف��ع��ال ك��اجل��م��اد�ت ت��ام��ا، ول خيار 

�حلكام  على  ويطبقوها  �ل��ف��ك��رة،  �ل��ن��ا���ص  يتقبل  حتى 

�إذ  حما�ضبتهم؛  يتم  ول  بها  يحكمون  �لتي  و�لأنظمة 

كثري�  فا�ضتخدمت  هنا!  ون  خُم���ريَّ ل  ون  ُم�����ض��ريَّ ��ه��م  �إنَّ

يف  �لدينية عربها  �ملو�قف  ��ضتغالل  ومتَّ  �لفكرة،  هذه 

وتنا�ضو�  �ل�ضيا�ضية،  و�لأه���د�ف  �لأف��ع��ال  بع�ص  تربير 

ل��الأ���ض��ف �أنَّ ه��ذ� ُي��ع��دُّ ت��ه��دي��د� مل��ب��د�أ �ل��ث��و�ب و�ل��ع��ق��اب 

ه �لإ�ضالم؛ حيث ي�ضرتط يف هذ� �ملبد�أ تو�فر  �لذي �أقرَّ

 .� �لإن�ضان خُمريَّ يكون  و�أن  بالتحديد،  عن�ضر �حلرية 

فاأين  وحقا.  �هلل عدل  كون  نتيجة طبيعية  وتعد هذه 

�أفعال جرب  �لإن�ضان على  ُيعاقب  �أو  ُيثاب  �أن  �ملنطق يف 

�ُضريِّ عليها دون �أن تكون هناك �إر�دة منه.

�آخ��ر، َوَرد خ��الف ح��ول �لقدر و�لإمي��ان  وم��ن جانب 

�ل�ضت؛  �لإمي���ان  �أرك���ان  من  �ل�ضاد�ص  �لركن  كونه  ب��ه؛ 

�إلهية ل يتدخل فيها  �إر�دة  �أنه  �لقدر على  ُيفهم  حيث 

�لإن�ضان. وعلى �لرغم من ذلك، ُيفهم �أي�ضا �أنَّ ردة فعل 

وتعاىل  �ضبحانه  �هلل  قبل  من  مقدر  �ضيء  يف  �لإن�ضان 

ت��ك��ون وف��ق��ا خل��ي��اره، ف��ال ي�ضري يف ه���ذ� �لأم����ر. حتى 

�ملعتزلة �لذين ظهرو� يف ع�ضر �ضالف ُموؤكدين تقدمي 

�أنَّ  من  �لرغم  وعلى  بذلك.  و�  �أق���رُّ �لنقل  على  �لعقل 

لهم طرقهم �خلا�ضة يف �لإميان ُم�ضتندين �إىل �لعقل 

�لإ�ضالم كونهم  د�فعو� عن �حلرية يف  فاإنهم  و�ملنطق، 

يوؤمنون بعدل �هلل �ضبحانه وتعاىل، ودليلهم يف ذلك �أن 

�لإن�ضان ُمكلَّف من ناحية، ووجود �لوعد و�لوعيد من 

تاأييد وجود  ُيكافحو� يف  �أن  فكان منهم  �أخرى،  ناحية 

��ضم  رف��ع��ة  و�أ���ض��ه��م��و� يف  �لإ����ض���الم،  مفهوم �حل��ري��ة يف 

وبني  �لإلهية  �لإر�دة  بني  �لتمييز  خالل  من  �لإ�ضالم 

حم��اولت  مع  حتى  للموقف.  وفقا  �لإن�ضانية  �لر�دة 

�لأموية حتديد�  �لدولة  غر�ص عقيدة �جلرب يف فرتة 

قبل  من  مقاومة  هناك  كانت  �ل�ضيا�ضية،  �لناحية  من 

�مللوك  ح��ي��اة  ع��ا���ص  �أن��ه  معاوية  ع��ن  وي��ع��رف  �ملعتزلة. 

ناحية  م��ن  معار�ضة  لقي  مم��ا  �ب��ن��ه  �إىل  ذل��ك  و�ن��ت��ق��ل 

بال�ضورى،  كان  بعدما  �نتقاله  وطريقة  نف�ضه  �لنظام 

و�ختيار �أهل �حلل و�لعقد. فهنا كانت حماولت وقف 

يزيل  �ضوف  فهذ�  م�ضرّيون؛  �أنهم  بحجة  �حلكام  نقد 

�أي�ضا. ل  م�ضوؤولياتهم غد� يف حالت كالظلم و�لف�ضاد 

ننفي �أن �حلرية �لفردية مقدرة وموجودة يف �لإ�ضالم، 

لكن هذ� ما مل ي�ضر �أو مي�ص مب�ضلحة �جلماعة.

ل��ك��ن  �أم�����ر و�ق������ع،  �أنَّ م��ف��ه��وم �حل���ري���ة  و�حل��ق��ي��ق��ة 

�إذ�  فاحلرية  �ملف�ضر؛  منها  ينظر  �لتي  �لزو�يا  تختلف 

بعنا�ضر  �رتبطت  و�إذ�  �ضيء،  فهي  بالعقيدة  �رتبطت 

لفكرة  دعم  و  مقاربات  هنالك  �آخر.  �ضيء  فهي  �أخرى 

�لفيل�ضوف  قبل  من  م�ضابه  �آخ��ر  منظور  من  �حلرية 

�لفار�بي؛ حيث ل تتحقق �حلرية من منظوره  �مل�ضلم 

�لنف�ص؛  رغ��ب��ات  م��ن  �لإن�����ض��ان  ر  حت��رَّ �إذ�  �إل  �لفل�ضفي 

وحرية  �لعقل  بغلبة  �لأه���و�ء  ق��ي��ود  م��ن  ر  يتحرَّ حيث 

و�إن  و�ل�ضر.  �لختيار بني �خلري  على  و�لقدرة  �لإر�دة 

�أنَّها  �إل  حم��دود،  �إط��ار  �ضمن  تعد  �حلرية  ه��ذه  كانت 

يف �لنهاية تنا�ضب مدى �لوعي �لذي يحتاجه �لإن�ضان 

جو�نب  ب�ضبب  �بتد�أ  �جلرب  وكون  خالله.  من  ليعي�ص 

�حلرية  لتحقيق  �لعملي  �جل��ان��ب  �أن  ي��رى  �ضيا�ضية، 

�ضي�ضبح  ومنه  �ل�ضيا�ضي،  �لإ�ضالح  يف  �لبدء  يف  يكمن 

�لأخ���رى.  �جل��و�ن��ب  يف  �حل��ري��ة  حتقيق  �مل�ضتطاع  م��ن 

ُذِك��ر  ملا  ُم��ق��اِرب  ر�أي  لها  �لإ�ضالمية  �ملذ�هب  بع�ص  �إن 

ب�ضكل  لكن  باحلرية  يوؤمنون  مثال  فال�ضوفية  �ضابقا؛ 

ي��ع��ك�����ص ط��ري��ق��ة �إمي��ان��ه��م ح��ي��ث ت��ك��م��ن �أع���ل���ى درج���ات 

�لإن�ضان  يتغلب  عندما  لديهم،  �لعبودية  يف  �حل��ري��ة 

�لأم��ور  ك��ل  م��ن  نف�ضه متخل�ضا  ورغ��ب��ات  �أه��و�ئ��ه  على 

�مل���ادي���ة؛ ف��ي��ك��ون ح���ر� م��ن ك��ل ذل���ك م��ت��ف��رغ��ا للجانب 

�لروحي و�لإمياين يف �لعبادة.

تتباين �لتفا�ضري حول ُم�ضطلح �حلرية �إذ� ما �رتبط بجانب م�ضاف؛ �ضو�ء كان د�خليا كالفكر و�لختيار �أو خارجيا كالتعبري و�لعمل. ويحدث �لختالف غالبا لتفاوت 

د بناًء على �لظروف �ملكانية  وجهات �لنظر حول �أي �ضيء ب�ضكل عام. وبالن�ضبة ملفهوم �حلرية قبل �أن يعرف، لبد من تو�ضيح �أنَّه من �مل�ضطلحات �ملرنة �لقابلة للتمدُّ

�لنظريات وحماولت  تاأثري� كذلك. ما يثبت ذلك حقيقة  �لتكوينية لفكره  و�لعو�مل  �مل�ضطلح  ي�ضتخدم هذ�  �لذي  لل�ضخ�ص  �أنَّ  تقا�ص عليها، كما  �لتي  و�لزمانية 

�لتطبيق �لو�ردة عرب �لتاريخ يف �ضتى �أنو�ع �لفكر. يتَّ�ضح ذلك يف �أحد مقالت منى �أبو زيد يف جملة »�لت�ضامح« حول �حلرية يف �لنظرية و�لتجربة، وحتديد� يف �لفكر 

�لإ�ضالمي �لو�ضيط.
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11 صفر ١٤٣٨ هـ  -  نوفمبر 2016م 

عاطفة امل�صكريَّة

attifa.nasser@gmail.com



�لطبيعي  ب�����ض��ق��ي��ه  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل��ع��رف��ة  �ل��ع��ل��م  ي��ع��ت��رب 

و�لإن�����ض��اين م��ن �أه��م م��ع��ارف �لع�ضر و�أك��ره��ا ���ض��رورة 

وتاأثرًي�، فتلك �ملعرفة �لقائمة على �لتجربة �ملو�ضوعية 

و�لتنظيمات  �لطبيعة  عمل  و�آلية  �لكون  فهم  يف  ت�ضهم 

�ل��ب�����ض��ري��ة، ث��م �ل���ض��ت��ف��ادة م��ن ت��ل��ك �مل��ع��رف��ة يف ت�ضهيل 

�لتاريخ  �ل��رف��اه��ي��ة. لقد ظ��ه��رت خ��الل  �حل��ي��اة وزي����ادة 

و�ل��زر�ع��ة  كالهند�ضة  �لعلم  لآل��ي��ات  خمتلفة  تطبيقات 

بن�ضخته �حلديثة ظهر  �لعلم  لكن  وتهجني �حليو�نات، 

وجتلى يف �لقرن �ل�ضاد�ص ع�ضر.

ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  �لطبيعية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ض��ه��م يف ن��و  ل��ق��د 

تاأ�ضي�ضها حتى �ليوم عدد كبري من �لعلماء و�لباحثني 

�لإ�ضهامات  تقت�ضر  فلم  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خُمتلف  م��ن 

وقد  غ��ريه.  دون  جمتمع  �أو  �ل�ضعوب  م��ن  �ضعب  على 

يبدو �أن �لكثري من �لباحثني هم من �أوروبا و�أمريكا، 

ك��اإ���ض��ح��اق ن��ي��وت��ن وج��ال��ي��ل��ي��و ق���دمي���اً، وك����ارل ���ض��اج��ان 

م�ضاهمات  ه��ن��اك  �أن  �إل  ح��دي��ًث��ا،  ه��وك��ي��ن��ج  و�ضتيفن 

�لأ���ض��ول  ذي  كاكو  ميت�ضو  مثل  �أخ���رى  جن�ضيات  م��ن 

�ل��ي��اب��ان��ي��ة، وغ����ريه م���ن �ل��ب��اح��ث��ني د�خ����ل م��وؤ���ض�����ض��ات 

عموًما  �لعرب  يفت  مل  �لعامل.  ح��ول  �لعلمي  �لبحث 

�أعمالهم  معظم  كانت  و�إن  �لعلمي  �حلقل  يف  �لتاأثري 

�مل�ضري  كالفيزيائي  �لعربية،  �لبالد  خ��ارج  تت  قد 

و�أحمد  �لعرب،  باأين�ضتاين  �مللقب  م�ضرفة  م�ضطفى 

زويل �حلا�ضل على جائزة نوبل.

ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ه���ذ� �ل��ت��ن��وع �ل��و����ض��ح يف �إ���ض��ه��ام 

خم��ت��ل��ف �أع�����ر�ق �ل��ب�����ض��ر يف ���ض��رح �مل��ع��رف��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة، 

�إن�ضاء  �أي  �ملعرفة،  �أ�ضلمة  �إىل  يدعو  تيار�  هناك  ف��اإن 

�إ�ضالمية خا�ضة، ت�ضتمد وجودها وقيمها من  معرفة 

بن�ضخته  �لعلم  ع��ن  خمتلفة  ت��ك��ون  بحيث  �لإ����ض���الم، 

�ملعرفة«  ب�»�إ�ضالمية  نف�ضه  �لتيار  ي�ضمي  »�لغربية«. 

وق��د  �لإ���ض��الم��ي.  للفكر  �ل��ع��امل��ي  للمعهد  ت��اب��ع  وه���و 

بذلت جهود كبرية يف �ضبيل ن�ضر هذه �لفكرة يف دول 

وغريها،  و�مل��ح��ا���ض��ر�ت  �مل��وؤت��ر�ت  ت�ضمنت  خمتلفة، 

مع عدم ت�ضكل مالمح و��ضحة لأّي علم �إ�ضالمي حتى 

�لآن رغم كل تلك �جلهود.

ورمبا يكون �مل�ضوغ �لأبرز لهذ� �لأمر هو وجود فجوة 

�ليوم ميار�ص  �لعلم  و�أن  و�لأخ��الق،  �لعلم  متوهمة بني 

�لعلم  لكون  بالإ�ضافة  للقيم.  ت�ضتند  ل  بطريقة  بحثه 

حالًيا يت�ضبع بنظرة غربية للكون و�حلياة وهي تخالف 

�ل��ن��ظ��رة �لإ���ض��الم��ي��ة. ن��ظ��ًر� لف���رت�����ص �ل��ع��ل��م ب��وج��ود 

هذه  و��ضتغالل  مو�ضوعية،  كونية  وناومي�ص  ق��و�ن��ني 

�لطبيعة  ��ضتقالل  لإث��ب��ات  �مللحدين  قبل  م��ن  �لفكرة 

�ملتدينني  يدفع  ذلك  كل  �لطبيعية،  فوق  �لعنا�ضر  عن 

ودي��ن��ي.  علمي  ه��و  م��ا  ب��ني  م��و�ج��ه��ة  بح�ضول  لل�ضعور 

ويرى �لدكتور عبد �لوهاب �مل�ضريي باأن ت�ضوًها يح�ضل 

حني يعمل �لعلم على �أ�ضا�ص مادي فقط، ول مييز بني 

�لإن�ضان وبني بقية �لأ�ضياء. 

ت��ع��ت��رب مع�ضلة  ق���د  ���ا  �أي�������ضً �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  و�آل���ي���ة 

�أخ���الق���ي���ة م���ن ج��ه��ة �أن ب��ع�����ص �ل���ت���ج���ارب ق���د ت��خ��ال��ف 

�لنظام �لأخالقي يف �ل�ضرق، يف حني تتو�فق مع �لنظام 

�لغربي.  �لأخالقي 

على  �أمر�ً طبيعياً  لكل ما هو غربي يعترب  �لعد�ء  �إّن 

��ضتثناء يف هذه �حلالة، فالغرب  �لعلم  �أية حال، ولي�ص 

�أ�ضكال فظيعة من �ل�ضطهاد �ضد �ل�ضرق وبقية  مار�ص 

�لغربي،  �ملعريف  لالإنتاج  رف�ص  هناك  فيح�ضل  �لعامل، 

ه����ذ� �ل���رف�������ص �ل���ن���اجت ع���ن ع����دم ت��ي��ي��ز ب���ني م��ك��ون��ات 

�لعن�ضر �لغربي، فالعلم وحقوق �لإن�ضان مقبولة، بينما 

�ل�ضطهاد و�حلرب و�لحتالل هو ما يجب حماربته.

�لتعامل  عند  �لعلمي  �ملنهج  فهم  �ل�ضروري  من  لكن 

مع �لعلم، فالعلم يفح�ص �ضحة �لفر�ضيات �ملطروحة ثم 

يجري �لقيا�ضات �لتجريبية لت�ضحيح �خلطاأ منها، وهذه 

�لباحث،  عن  م�ضتقلة  مو�ضوعية  منهجية  هي  �ملنهجية 

�أو ملحد�، فاكت�ضاف نيوتني  �أو م�ضلماً  �أكان يهوديا  �ضو�ء 

نظريات  بها  �ملتعلقة  �لنظريات  من  يجعل  ل  للجاذبية 

م�����ض��ي��ح��ي��ة، ب��ال��رغ��م م���ن �أّن����ه �أح���ي���ان���اً ق���د ت��ت�����ض��ب��ع بع�ص 

وجهة  م��ن  �حل��ل  �أنَّ  �إل  معينة،  مبعتقد�ت  �لتف�ضري�ت 

�أيديولوجيا  �أي  �أو  دين  من  معرفة  �ضناعة  لي�ص  نظري 

�أ�ضخا�ص  قبل  م��ن  �لعلم  على  �لعمل  تكثيف  ب��ل  �أخ���رى، 

ذوي خلفيات خمتلفة لتقليل ن�ضبة تاأثري �لأيديولوجيا.

عموماً  و�لأدي���ان  خ�ضو�ضاً  �لإ���ض��الم��ي  �ل��دي��ن  �أّن  م��ع 

ت���ط���رح �أم���ث���ل���ة وت�����ض��ب��ي��ه��ات ت��ت��ع��ل��ق ب���ظ���و�ه���ر �ل��ط��ب��ي��ع��ة 

�أّن كل هذه  �إل  �لنبات،  و�ملطر ونو  و�لغروب  كال�ضروق 

�لأمثلة ل حتمل دللت علمية �أو معرفية فيها، �إنا هي 

لنتائج  للو�ضول  �لفرد  ي�ضتخدمها  كتاأمالت  م��وج��ودة 

تتعلق بالتجربة �لروحية للفرد. وتلك �لتاأمالت لي�ضت 

لتحمل  قابلة  ول هي  عليها،  علمية  نتائج  لبناء  م�ضوغاً 

�آف����اق �ضيقة  �إىل  �ل��ن�����ص ورح��اب��ت��ه  روح  ت��زي��ل  ت���اأوي���الت 

�لن�ضبية. �ملعرفة  رهينة 

�لعلم  ي�ضطبغ  �أل  �ل�����ض��روري  م��ن  �أّن���ه  �أت�����ض��ور  �إن��ن��ي 

ب�ضبغة دينية حمددة، �أو حتى ب�ضبغة وطنية �أو قومية، 

ول �أن يكون رهني حقبة تاريخية خا�ضة، بل هو ينتمي 

عرب  �لب�ضر  �إن��ت��اج��ه  يف  ����ض��رتك  فقد  ج��م��ع��اء،  للب�ضرية 

مغلقة  �ضناعة  لي�ص  فهو  و�لأم��ك��ن��ة،  �لأزم��ن��ة  خمتلف 

من  �أن��ه  مع  تعاونية.  جتميعية  معرفة  هو  �إن��ا  خا�ضة، 

تطبيقات  م��ن  قليلة  �أ���ض��ك��ال  هناك  ب���اأنَّ  �ل��ق��ول  �حلكمة 

حتفظ  وهناك  �ضيا�ضية  ل�ضلطات  تخ�ضع  ز�لت  ل  �لعلم 

�لدبلوما�ضية  �حل��ل��ول  ع��رب  ذل���ك  ح��ل  ومي��ك��ن  ح��ول��ه��ا، 

و�لتعاون �لعلمي �ل�ضلمي بني �لدول.

�ملعرفة،  باأ�ضلمة  �ملطالبني  مطلب  حتقق  وبافرت��ص 

بطبيعة  �ل��دي��ن  ق��د����ض��ة  �ضتكت�ضب  دي��ن��ي��ة  م��ع��رف��ة  ف����اإّن 

و�لتبديل  �لنقد  �ضتعطل  بالتايل  �لقد��ضة  هذه  �حل��ال، 

قائم  فالعلم  ذ�ت��ه،  �لعلم  لتعطيل  ي��وؤدي  مما  �لعلم،  يف 

�لك��ت�����ض��اف��ات  ك��ل  مل��و�ك��ب��ة  �مل�ضتمر  �ل��ت��غ��ري  ع��ل��ى  �أ���ض��ا���ًض��ا 

ي�ضبح  ف��اإّن��ه  للنقد  قابل  ف��اإذ� وج��د علم غري  �جل��دي��دة، 

وخمالفته،  منه  �لق���رت�ب  مينع  �لإ���ض��الم��ي،  ك��ال��رت�ث 

وهذ� لي�ص من م�ضلحة تطوير �لعلم.

يبقى �لعلم من �أبرز ما �أنتجه �جلن�ص �لب�ضري طو�ل 

�إنتاجه على جمموعة  �مل�ضاهمة يف  �لتاريخ، ومل تقت�ضر 

�ل��ّن��ا���ص دون غ��ريه��م، و�أي حم��اول��ة لإخ�����ض��اع �لعلم  م��ن 

ب���روح �لعلم  �ضي�ضر  ث��ق��اف��ي��ة  حم����دد�ت  �ضمن  وو���ض��ع��ه 

�لعلم  بتحييد  �لأم��ث��ل  �مل��ن��ه��ج  ي��ك��ون  ورمب���ا  وح��ي��وي��ت��ه. 

��ضتقالليته. على  و�ملحافظة 

�لن�ضو�ص �ملن�ضورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ص بال�ضرورة ر�أي جملة �لتفاهم �أو �جلهة �لتي ت�ضدر عنها.

جملة �لتفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�ص : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : لربيد �لإلكرتوين�
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يف مقاله »ت�ضاوؤلت حول �إ�ضالمية �ملعرفة« يناق�ص �لباحث عبد �جلبار �لرفاعي يف جملة »�لت�ضامح« �لفكرة �لقائلة باإمكانية �أ�ضلمة �ملعرفة، �أي �ضناعة معرفة ت�ضتمد وجودها من 

�لدين �لإ�ضالمي، من خالل عر�ص ملحة �ضريعة حول توجهات �مل�ضلمني يف ما يتعلق باملعرفة قدمياً وحديًثا، وعمل مقارنات بني �أطروحات بع�ص �ملفكرين �ملوؤيدين لأ�ضلمة �ملعرفة، 

ا. وبني من ُيريد �أن يكامل بني �لدين و�لعلم. يعرج �لكاتب على �إ�ضكالية �لرت�ث �ملقد�ص وح�ضوله على مناعة من �لنقد، و�أن معرفة �إ�ضالمية قد تكت�ضب تلك �ملناعة �أي�ضً

deeko123@hotmail.com

العلم واأ�سلمة املعرفة


