
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »                     «
 العدد الثامن والثالثون :   ربيع األول ١٤٣٩ هـ  -  نوفمبر 2017م

ا قبل... أمَّ
د.هالل احلجري

يوم  �إّنه  لُعمان؛  لي�س يوما عاديا  �لثامن ع�شر من نوفمرب  يوم 

�أبو�ب  �أو�شع  من  �لبلَد  هذ�  �أدخل  وقد  جيد�،  �لتاريخ  �شيذكره 

�لتقدم و�الزدهار.

يحق لُعمان �أن يرتبط عيُدها �لوطني مبيالد �ل�شلطان قابو�س، 

و�حِلكمَة،  و�الإقد�َم،  �لِعلَم،  �لذي يجمع بني جنبيه  �لرجل  هذ� 

�لقيم  من  وغرَيها  الَم،  و�ل�شَّ  ، و�حُلبَّ و�الإمياَن،  و�الإخال�َس، 

�الإن�شانية �لُعليا.

عقود  �أربعة  ُزهاء  يف  لُعمان  �ل�شلطان  جاللة  حققه  ما  �إن   

مَن  �لزَّ حقيقًة  وعرف  �الأمم  تاريَخ  در�س  ملَْن  َت�شّوُره  ي�شعب 

�لتطوير و�لتنمية؛ فكيف مَبْن بنى نه�شَته  ��شتغرقته يف  �لذي 

قابو�س  �لو�شطى«؟  »�لع�شور  بالَده من  �أخرج  وَمْن  �لَعَدم؟  من 

ف وُم�ْشَتنري؛ در��شته يف كلية �شانت هري�شت، وقر�ءته لالأدب  ُمَثقَّ

�الإجنليزي وم�شادر �لفكر و�لفل�شفة �الأوروبية، وت�شربه لتعاليم 

عمان  تاريخ  على  و�طالعه  باملو�شيقى،  �لعميق  وولعه  �الإ�شالم، 

�ل�شيا�شي؛ كل ذلك ع�شمه من �النزالق يف �أوحال �ل�شيا�شة �لتي 

تورط بها كثري من �حلكام �لعرب.

ُعمان، وكان طو�َل هذه  �أجل  بنف�شه من  ِمْقَد�م �َشّحى  وقابو�س 

حفظت  �لتي  �ل�شجاعة  �لقر�ر�ت  َرُجَل  �هلل-  -حفظه  �لعقود 

لُعمان �أمَنها و��شتقر�َرها، و�أنقذت منطقة �جلزيرة �لعربية من 

حروب كارثية �أو�شكت �أن تكون عاملية.

�ملحللني  معظم  بذلك  له  �شهد  كما  �لَعرب«  »حكيم  وقابو�س 

حكام  بع�س  به  �ت�شم  �لذي  �لتهور  عن  بعيد  الأّنه  �ل�شيا�شيني؛ 

تورطت  �لتي  �لعامل  دول  من  كثرٍي  َمغوثَة  �أ�شبح  بل  �ملنطقة، 

�ل�شيا�شية  بحنكِته  جاللُته  فكان  �الأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  يف 

وحكمِته �ملعرفية طوَق �لنجاة وَبْل�شَم �لعالج ملن َعزَّ عليه ذلك.

مقاليد  توىل  �أن  فمنذ  للوطن؛  �الإخال�س  يف  َمْدَر�َشٌة  وقابو�س 

وتنميتها،  ُعماَن،  بناء  �أكرُث من  يهمه  �شيء  �الآن وال  �إىل  �حلكم 

و�لرقي بها �إىل درجات �لدول �ملتقدمة. تتاأمل حياة هذه �لرجل 

فال جتد �شيئا ي�شغله �شوى ُعمان، هذ� �لبلد �لذي �أحبه وتفانى 

يف �الإخال�س له على نحو فريد ال جتد له نظري� �أبد� يف �لتاريخ.

بكونه  �لدين  يف  ُيفّرط  مل  بربه؛  �ملوؤمن  للقائد  رمز  وقابو�س 

من ثو�بت �لهوية �لتي حر�س جاللته على تر�شيخها يف عمان؛ 

�شيا�شته  ترى يف  لالإ�شالم؛ فال  �لعميق  فهمه  ينعك�س يف  وذلك 

منهجه؛  يف  بقوة  حا�شر  �لدين  تفريطا.  وال  �إفر�طا  للبالد 

ربوع  كل  يف  ون�شرها  �مل�شاجد  بناء  على  حر�شه  يف  ذلك  تلم�س 

�الإ�شالمية  للدر��شات  �ل�شخي  ا يف دعمه  �أي�شً عمان، وجتد ذلك 

ذلك،  د�خل عمان وخارجها. وعالوة على  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  يف 

فاإّن جاللته بعيد كل �لبعد عن �لغلو و�لتنطع يف �لدين؛ بل �إّنه 

يف خطبه وتوجيهاته يحذر �لنا�س من �لوقوع يف هذه �ملهالك.

يت�شع  وال  �لكرمي؛  �شخ�شه  يف  �ل�شجايا  جماع  فهو  �ل�شالم  �أّما 

�لتي  �لف�شيلة  بهذه  يحيط  �أن  كهذه  �فتتاحية  مقالة  يف  �ملقام 

�لعلمية  مبوؤ�ش�شاته  �لعامل  �أّن  يكفي  و�لد�ين.  �لقا�شي  عرفها 

�ملرموقة قد �شهد باأن قابو�س هو »َرُجل �ل�شالم«. 
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ثقافتنا  �ل��ر����ش��خ��ة يف  �مل��ف��اه��ي��م  م��ن  �ل��ت��غ��ي��ري  م��ف��ه��وم  �إن 

و�لر�شالة  �الإ���ش��الم��ي  �ل��دي��ن  �رت��ب��ط  فلطاملا  �الإ���ش��الم��ي��ة 

�ل���ق���ر�آن���ي���ة �مل���ج���ي���دة ب��ال��ت��غ��ي��ري، وع���ن���د ت��اأم��ل��ن��ا ل����دالالت 

عدة  على  تاأتي  جندها  �لقر�آن  يف  �لتغيري  وفكرة  ومعاين 

ْر���ِس 
َ
�اْلأ َغ��رْيَ  ْر����ُس 

َ
�اْلأ ُل  ُت��َب��َدّ »َي��ْوَم  �لقر�آنية  �أن�شاق، فاالآية 

�لتكوير  ���ش��ورة  ��َم��اَو�ُت«، وك��ذل��ك �الآي���ات �الأوىل م��ن  َو�ل�����َشّ

يتجاوز  تغيري  وه��و  ك��وين  تغيري  ع��ن  تتحدث  و�الن��ف��ط��ار 

ق���درة �لب�شر وي��رت��ب��ط ب��ال��ق��درة �الإل��ه��ي��ة، وم���ن ث��م ي��اأت��ي 

َق��ْوًم��ا  َي�ْشَتْبِدْل  ��ْو�  َت��َت��َوَلّ »َو�إِْن  للتغيري  �حل�شاري  �ملفهوم 

يجد  �الآي��ة  لهذه  و�ملتاأمل  ْمَثاَلُكْم« 
َ
�أ َيُكوُنو�  ال  ُكْم ُثَمّ  َغرْيَ

�أنها تت�شمن معاين عميقة يف �لتطور و�لتغري �حل�شاري 

ف��ال ي��وج��د �أم���ة ه��ي خ��ري م��ن �أم���ة، وال ح�����ش��ارة ه��ي خري 

من �شابقتها، فمن توىل و�أدبر وتخلى عن �لقيم جتاوزته 

�شاكلته،  على  تكون  ال  خمتلفة  بح�شارة  �لكونية  �ل�شنن 

�خللف،  على  �ل�شلف  ق��در  وج��الل��ة  علوية  على  دليل  ف��ال 

و�أما �لن�شق �لثالث للتغيري يف �لقر�آن �لكرمي وهو مقارب 

للن�شق �لثاين ولكنه يتحدث عن �لتغيري يف د�خل �الأمة �أو 

َمَثاًل   
ُ َّ
�هلل »َو�َشَرَب  �لو�حد، وذلك يف قوله تعاىل:  �لوطن 

ن ُكلِّ َمَكاٍن  ْطَمِئنًَّة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًد� مِّ َقْرَيًة َكاَنْت �آِمَنًة مُّ

ا  مِبَ ��ْوِف  َو�خْلَ وِع  �جْلُ ِلَبا�َس   
ُ َّ
�هلل َذ�َقَها 

َ
َفاأ  ِ

َّ
�هلل ْنُعِم 

َ
ِباأ َفَكَفَرْت 

�ل��ر�ب��ع للتغيري  �لن�شق  ��َن��ُع��وَن«، يف ح��ني حت��دث  َي�����شْ َك��اُن��و� 

تكر�ر� يف �خلطابات  �الأك��رث  و�الأف��ر�د وهو  عن �جلماعات 

�ل��دي��ن��ي��ة �مل��ع��ا���ش��رة يف ح��دي��ث��ه��ا ع��ن �ل��ت��غ��ي��ري وه���ي �الآي���ة 

ِبَقْوٍم  ُ َما  ُيَغرِيّ اَل   
َ َّ
�هلل »�إَِنّ  �لرعد  �شورة  من  ع�شر  �حلادية 

 
َ َّ
�هلل َنّ 

َ
ِب��اأ تعاىل:»ذِلَك  وقوله  نُف�ِشِهْم«، 

َ
ِباأ َما  و�  ُ ُي��َغ��رِيّ َحَتّى 

و� َما  ُ ��ى ُي��َغ��رِيّ ْن��َع��َم��َه��ا َع��لَ��ى َق��ْوٍم َح��َتّ
َ
��ْع��َم��ًة �أ � ِنّ ً مَلْ َي��ُك ُم��َغ��رِيّ

نُف�ِشِهْم « وهنا يرى �لكاتب باأن �الأن�شاق �الأربعة للتغيري 
َ
ِباأ

يف �لقر�آن �لكرمي ت�شري �إىل �أن �لتغيري قد يكون لالجتاه 

م�شبوقة  �لتغيري  �آي���ات  ج��اءت  ولقد  �الأ���ش��و�أ،  �أو  �الأف�����ش��ل 

بعالمة �لتوكيد »�أن« و »�إن« وهو ما ي�شري �إىل �أن �لتغيري 

�ملفكر  �إل��ي��ه��ا  �أ���ش��ار  ك��م��ا  ���ش��نن �حل��ي��اة  �أو �شنة م��ن  ق��اع��دة 

�الإ�شالمي حممد عبده.

�إن من �أهم �إ�شكاليات �لتغيري يف �الإ�شالم �ملعا�شر هو غياب 

م�شروع  منها  ينطلق  �أن  يجب  �ل��ت��ي  �الأ���ش�����س  �شبابية  �أو 

�لتغيري �أو �الإ�شالح، لذلك جند ت�شاربا وت�شاد� يف �لكثري 

للقر�آن  �أنه يف حالة عودتنا  �الإ�شالحية، مع  �مل�شاريع  من 

�أ�شا�شية  كلية  بقيم  مرتبط  �لتغيري  �أن  جند  له  وتاأملنا 

ع��ل��وي��ة ت��ت��ك��رر ب�����ش��ي��غ ودرج�����ات م��ت��اب��ي��ن��ة، وه���ي �مل�����ش��او�ة 

و�ل��ك��ر�م��ة و�حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ع��ارف و�خل���ري �ل��ع��ام، 

ولقد تباينت �ملد�ر�س �الإ�شالمية على مدى قرون طويلة 

حول ما هي �لقيم �لعليا �حلاكمة حيث ذهب �ملعتزلة �إىل 

�أنف�شهم  �شمو�  ول��ذل��ك  �لرئي�شية،  �لقيمة  ه��و  �ل��ع��دل  �أن 

ب��اأه��ل �ل��ع��دل و�ل��ت��وح��ي��د يف ح��ني �ع��ت��رب �الأ���ش��اع��رة قيمة 

�لرحمة هي �لقيمة �الأوىل، بينما ركز بعد ذلك �ل�شوفية 

ومن  و�ل��ذك��ر،  و�حل��ب  تعاىل  �هلل  م��ع  �لعالقة  قيمة  على 

ث��م ت�����ش��ي��د �ل��ف��ق��ه��اء �مل���د�ر����س �الإ���ش��الم��ي��ة ل���ريك���زو� على 

�لقيم  م�شار  ع��ن  بعيد�  ذه��ب��و�  �لفقهاء  والأن  �ل��ع��ب��اد�ت؛ 

�أخرجهم من  �مل���ورودي  �أب��ا �حل�شن  ب��اأن  ي��رى  �لكاتب  ف��اإنَّ 

�الأ�شول  �إن  و�لدنيا«  »�لدين  كتاب  يف  بقوله  �لقيم  م��اأزق 

وع��دل  ق��اه��ر،  و���ش��ل��ط��ان  م��ت��ب��ع،  دي��ن  وه���ي:  �شتة  �لقيمية 

�شامل، و�أمن عام، وخ�شب د�ئم، و�أمل ف�شيح، لذلك جند 

�أن �الأمة �الإ�شالمية مرت على مفاهيم وفل�شفات متعددة 

ح���ول �ل��ق��ي��م و�رت��ب��اط��ه��ا مب��ف��ه��وم �ل��ت��غ��ي��ري، وه���ذ� �الإرث 

و�قع  على  كبرية  تر�شبات  له  كان  �إ�شكاالته  بكافة  �لثقايف 

�الإ�شالمية  �الأمة  �إن  �ملعا�شرة، حيث  �الإ�شالمية  �حل�شارة 

وبالتحديد �الأمة �لعربية وجدت نف�شها مطالبة بالتغيري 

لي�س على �ملنظور �لقيمي فقط بل على كافة �أ�شكال �حلياة 

�حل�شاري،  �لتقدم  �إىل  �لتغيري  تتجاوز  �أن  �أي�شاً  وعليها 

�لتغيري  وط���رق  �آل��ي��ة  ح��ول  �لنظر  وج��ه��ات  تباينت  ول��ق��د 

رفاعة  ي��رى  كما  �لغربي  �مل�شروع  �أ�شلمة  �إىل  نحتاج  فهل 

�لطهطاوي م�شتدال بذلك على �أن �أهم �إ�شكاليات �مل�شلمني 

ر�أى  حني  يف  دينية،  قيمية  ولي�س  تنظيمية  �إ�شكاليات  هي 

�لكثري  وتغيري  �لفكر  تبيئة  �أهمية  �لتون�شي  �لدين  خري 

موؤهال  �ملجتمع  ليكون  �لفقهاء  ر�شخها  �لتي  �ملفاهيم  من 

جند  و�الجتماعي  �ل�شيا�شي  للو�قع  تاأملنا  وعند  للتقدم، 

�حل��رك��ات  م��ن  �لعديد  ظ��ه��رت  �لتغيري  متطلبات  م��ع  �أن��ه 

�حلركات  هذه  ظهور  وعند  و�لدينية،  �لوطنية  و�الأح��ز�ب 

ب��االإ���ش��الم  م��ا ي�شمى  ب�شيط وه��و  ول��و  ه��ن��اك ح���ر�ك  ك��ان 

و�ل�شد�مات  �ل�شر�عات  م��ن  �لكثري  حدثت  �الج��ت��ه��ادي، 

�ل�شيا�شية  �لنخب  ب��ني  ذ�ت��ه  �الآن  يف  و�مل��اأ���ش��اوي��ة  �مللحمية 

�ل��وط��ن��ي��ة وب���ني �ل���ت���ي���ار�ت �ل��دي��ن��ي��ة ورج���االت���ه���ا، وي��ط��رح 

�لكاتب هنا فكرتني وهي هل �شبب هذ� �ل�شر�ع هو طبيعة 

�مل�شكلة  هذه  حدثت  ولذلك  �ل�شماوية؟  و�الأديان  �الإ�شالم 

يف �ل�شرق �الأو�شط ومل حتدث عند �ليابان و�شرق �آ�شيا، �أم 

ذ�ته  �الآن  يف  ولكنه  �لنخب؟  بني  �لوعي  درج��ات  �ختالف 

يجد �لكاتب �أن �ل�شبب يف حقيقته ر�جع الأمر خمتلف وهو 

ويتمثل  �لتقدم  وم�شروع  �الإ���ش��الم  بني  �ل�شطحي  �لربط 

وكذلك  يرف�شه؟  �أو  �ل��ت��ق��دم  يقبل  �الإ���ش��الم  ه��ل  يف  ذل��ك 

�لتاأثري �لكبري لال�شتعمار �لغربي وغياب تاأثري �ملوؤ�ش�شات 

�لكثري  بظهور  �شمح  فر�غا  خلق  مما  �لتقليدية،  �لدينية 

م��ن �ل�����ش��ب��اب �مل��ن��دف��ع ب��ا���ش��م �ل��ت��غ��ي��ري و�الإ����ش���الح �لديني 

�أو  �لتقليدية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل���دى  م��ق��ب��ول  غ��ري  ك���ان  و�ل����ذي 

�ملجتمع وبدرجة �أكرب من �لنخب �لوطنية.

�الإ�شالمي  و�لتاريخ  �لقر�آن  للتغيري يف  �لكاتب  ��شتعر��س 

�أهمية ربط  �أ�شاف �لكثري من �لنقاط على �حلروف وهو 

ولكنه وقع  �لتاريخية،  بالقيم  �لقر�آنية ال  بالقيم  �لتغيري 

فلقد  �ملعا�شر  �مل�شلمني  و�ق��ع  تخالف  ونتائج  ت��ن��ب��وؤ�ت  يف 

و�لتمرد  �ال�شتبد�د  لثنائية  و�ل��ف��ن��اء  �مل��وت  �لكاتب  توقع 

�الإ�شالمية وتقهقرها  �لتيار�ت  تر�جع  �الإ�شالمي، متوقعاً 

�لقرن  �شبعينيات  يف  ب��ه  منيت  �ل��ذي  �لف�شل  بعد  ل��ل��ور�ء 

هذ�  ع��ن  �ل�شيد  ر���ش��و�ن  ت��ر�ج��ع  �حل���ال  بطبيعة  �مل��ا���ش��ي، 

�ال�شتقر�ء �مل�شتقبلي ب�شورة �أو باأخرى فاأ�شبح بعد �أحد�ث 

�شرح  كما  �ل��دي��ن��ي،  �ل��ث��ور�ن  ع��ن  يتحدث  �لعربي  �لربيع 

و�أعتقد  �مل�شلمني،  عند  �ل�شلفية  وح��رك��ات  �أن�شطة  ب��رو�ج 

تاأمل  �إىل  عائد  تنبوؤ�ته  يف  �لكاتب  توفيق  ع��دم  �شبب  �أن 

در��شة  دون  �لتغيريية  تلك �حلركات  وجهة نظر خمالفي 

و�قعية للتاأثري �لكبري �لذي ترتكه �حلركات �الإ�شالحية 

�أو �لدينية يف �لفكر �الإ�شالمي �ملعا�شر.

نا�صر احلارثي

يرى �ملفكر �للبناين ر�شو�ن �ل�شيد يف حديثه عن »�شو�هد �لتغيري يف �لقر�آن �لكرمي« يف مقاله �ملن�شور مبجلة »�لتفاهم« �أن مفهوم �لتغيري يف �لقر�آن ياأتي على �أربعة �شياقات 

وهي �لتغيري �لكوين و�لتغيري �الأممي �أو �حل�شاري و�لتغيري د�خل �أمة �أو قرية معينة �أ�شف �إىل ذلك �لتغيري �ملجتمعي و�لفردي، موؤكد� يف �لوقت ذ�ته �أهمية تاأمل �ملجتمع 

�الإ�شالمي �ملعا�شر ملفهوم �لتغيري يف �لقر�آن و��شتيعاب دالالته للخروج بحل قيمي ُيعالج �الإ�شكاليات �ملرتبطة باالأن�شطة �ل�شيا�شية و�حلقوقية لو�قعنا �ملعا�شر.

التغيري والإ�صالم املعا�صر

m056058@gmail.com
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القيم والأخالق العربية يف منظور اجلابري

�لقيم  نظم  »نقد  �ملعنونة  مقالته  يف  فر�شوخ  �أم��ني  حممد  يقول 

باأن �جلابري  �لتفاهم -  �لعربية« - و�ملن�شورة مبجلة  �لثقافة  يف 

�مل�شاألة  ع��ن��و�ن:  حتت  �الأول  �لق�شم  ق�شمني:  يف  كتابه  جعل  قد 

�الأخ���الق���ي���ة يف �ل����رت�ث �ل��ع��رب��ي، ح���دد ف��ي��ه��ا م��ع��اين �مل���ف���رد�ت: 

يوؤ�ش�س  و�أيهما  �لقيم  �أزمة  عن  �أدب، نظام، قيم متحدثاً  �أخالق، 

�لثاين حتت عنو�ن: نظم  �لق�شم  �لنقل. ويف  �أم  �لعقل  �الأخ��الق، 

�ل��ق��ي��م يف �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة �أ���ش��ول��ه��ا وف��روع��ه��ا، در����س �مل���وروث 

�لعربي  �مل���وروث  يدر�س  �أن  قبل  و�ل�شويف،  و�ليوناين  �لفار�شي 

�إ�شالمية،  �أخ��الق  عن  �لبحث  يف  �الإ�شالمي  و�مل��وروث  �خلال�س، 

�أزمة �لقيم وحماوالت  ليعود يف ف�شول هذ� �لق�شم �الأخرية �إىل 

يف �أ�شلمة �الأخالق.

�مل���ف���رد�ت  �ل��ق�����ش��م �الأول م��ع��اين  ����ش��ت��ع��ر���س ون��اق�����س يف  وه���ك���ذ� 

�ال�شطالحية �لتي تعرب عن �حلقل �ملعريف ملو�شوع �لبحث، ففي 

�لتي يو�شف بها  �الأو�شاف  �لعربية كلمتان يعرب بهما عن  �للغة 

�لب�شري: �ل�شلوك 

غري  و�لكلمتان  �آد�ب(  )و�جل��م��ع  و�أدب  �أخ���الق(  )و�جل��م��ع  ُخ��ُل��ق 

وقد  �الأخ��رى.  عن  تنوب  قد  منهما  �لو�حدة  �أن  مع  مرت�دفتني 

قرر �جلرجاين يف تعريفاته �أن »�خُلُلق عبارة عن هيئة يف �لنف�س 

�إىل  حاجة  غري  من  وي�شر  ب�شهولة  �الأفعال  عنها  ت�شدر  ر��شخة 

و�لتلقائية،  �لر�شوخ  هما:  فكرتني  �إىل  هنا  م�شري�ً  وروي��ة«  فكر 

يف  هيئة  �أو  ملكة  فهو  �ل�شلوك،  غ��ري  �خللق  يكون  �ملعنى  وب��ه��ذ� 

�الأ�شفهاين  �لر�غب  دقق  �أن  وبعد  لل�شلوك.  منبعاً  تكون  �لنف�س 

يف ذلك - ناقال عن �ملر�جع �الأفالطونية و�الأر�شطية يف �الأخالق، 

قال:»ُجعل   - �الإ�شالمية  �ملرجعية  نف�شه  �لوقت  يف  م�شتح�شر�ً 

�لفعل  عنها  ي�شدر  �لتي  �لنف�س  يف  �ملوجودة  للهيئة  مرة  �خللق 

با�شمه«، ويخل�س  �ل�شادر عنه  للفعل  ��شما  وُجعل مرة  فكر،  بال 

�جلابري �إىل �ال�شتنتاج باأن للفظ �خللق �أربع ��شتعماالت: �الأول 

�ل�شجية  معنى  م��ن  ق��ري��ب  وه��و  �ل��غ��ري��زي��ة«  »�ل��ق��وى  معنى  ه��و 

بها  ي�شري  �ل��ت��ي  �ملكت�شبة  »�حل��ال��ة  معنى  ه��و  و�ل��ث��اين  و�ل��ط��ب��ع. 

حلدة  بالغ�شب  خليق  ه��و  كمن  �شيئاً،  يفعل  �أن  خليقاً  �الإن�����ش��ان 

�ل�شادر عن �حلالة، وهنا  للفعل  ��شماً  �أن يكون  مز�جه. و�لثالث 

�أن  و�ل��ر�ب��ع  �ل��غ��ري��زي.  د�ف��ع��ه  �خللق  وب��ني  �ل�شلوك  ب��ني  توحيد 

يكون ��شماً للهيئة و�لفعل معاً، مثل �لعفة و�لعد�لة و�ل�شجاعة.

�مل��ع��اج��م  يف  �الأدب  م��ع��ن��ى  يف  �ل��ب��ح��ث  �إىل  �جل���اب���ري  ي��ن��ت��ق��ل  ث���م 

طه  قول  �إىل  م�شري�ً  �حلديثة،  و�لدر��شات  �ل�شعرية،  و�ل�شو�هد 

�الأموي على هذ�  �لع�شر  » كانت تدل منذ  �لكلمة:  �إن  ح�شني يف 

و�إّن���ا  ب��ال��دي��ن،  مت�شال  وال  دي��ن��اً  لي�س  �ل���ذي  �لعلم  م��ن  �لنحو 

ظل  �آخ��ر  معنى  عن  �شاكتاً  و�خل��رب«،  بال�شعر  مت�شل  �أو  خرب  هو 

فابن  �الأخ����الق،  وه��و  �الأم���وي  �لع�شر  منذ  �أدب  لكلمة  م��الزم��اً 

بو�شوح  �أ�شار  وقد  �لكبري«،  و«�الأدب  �ل�شغري«  »�الأدب  له  �ملقفع 

كاتب  �حلميد-  عبد  �أي�����ش��اً  ه��ذ�  وي��وؤك��د  �الأخ���الق،  يف  �أنهما  �إىل 

�إذ ��شتعمل كلمة �أدب مبعنى �أخالق يف كثري  مرو�ن بن حممد - 

جمموع  فهو  بالغذ�ء،  �الأدب  �ملقفع  �بن  �شبه  لقد  ن�شو�شه.  من 

ب�شورة  �لد�عية  �ملاأثورة  و�الأقو�ل  �الأخبار  و�ملرويات من  �لنقول 

مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إىل �لتحلي مبكارم �الأخالق.

�ل��ف��ق��ه��اء  ����ش��ط��الح  يف  �الأدب  �أن  �إىل  �أي�����ش��اً  �جل���اب���ري  وي�����ش��ري 

�لفر�س،  الإكمال  �شرع  ما  �لو�جب  »�أن  وذل��ك  لل�شّنة؛  كالتكملة 

و�ل�����ش��ن��ة الإك��م��ال �ل���و�ج���ب، و�الأدب الإك��م��ال �ل�����ش��ن��ة« وع��ل��ى ه��ذ� 

بعد  فيما  جمعت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ب��اد�ت  �آد�ب  ع��ن  حت��دث��و�  �الأ���ش��ا���س 

»�أدب«  لفظ  يف�شل  عربي  و�بن  �ل�شرعية«،  »�الآد�ب  عنو�ن  حتت 

عن  متفرعاً  ل���الأدب  �آخ���ر  ت�شنيفاً  وي��ق��دم  »�أخ����الق«،  لفظ  على 

عنده  وهو  �ل�شويف،  �لتفكري  حتكم  �لتي  �شريعة/حقيقة  ثنائية 

�إذ  متقابالن؛  وكالهما  �حلقيقة،  و�أدب  �ل�شريعة،  �أدب  ق�شمان: 

فتوؤخذ  �حلقيقة  �أم��ا  )�لر�شول(،  �لو��شطة  من  توؤخذ  �ل�شريعة 

بالك�شف عندما ي�شل �ملت�شوف �إىل درجة �لفناء. فال�شريعة �أدب، 

و�حلقيقة ترك �الأدب بالفناء �إىل �هلل.

�لق�شم:  ه���ذ�  م��ن  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل��ث��الث��ة  �ل��ف�����ش��ول  يف  ي�شتعر�س  ث��م 

�أ�شباب ح�شور موروثات ثقافية يف �ل�شاحة �لعربية، وهو ح�شور 

�أن  ميكن  ال  ظ��اه��رة  وك��اأن��ه  �لثقافات،  لتد�خل  �ل��ع��ادي  �مل�شتوى 

�لع�شكري  �لغزو  �أو يتبع  �لذي ي�شاحب  �لثقايف  بالغزو  �إال  تف�شر 

�ملجتمع  منها  ع��ان��ى  �ل��ت��ي  �لقيم  �أزم���ة  على  م��رّك��ز�ً  و�ل�شيا�شي، 

وعّمقتها  �ل��ك��ربى،  �لفتنة  �أف��رزت��ه��ا  و�ل��ت��ي  �الإ���ش��الم��ي  �ل��ع��رب��ي 

�الأحد�ث و�لتطور�ت �لتي تلتها.

�رت��ف��ع خالل  ق��د  �الأزم����ة  ه��ذه  ح��ول معطيات  �لنقا�س  ك��ان  ومل��ا 

ف�شح  فقد  بال�شيا�شة«،  »�ل��ت��ع��ايل  م�شتوى  �إىل  �الأم���وي  �لع�شر 

�ملجال للنظر و�لبحث عن حلول فكرية الأزمة �لقيم �مل�شتفحلة، 

وهذ� �لنقا�س �لذي �أطلق عليه فيما بعد ��شم علم �لكالم، تعامل 

م��ع �أزم���ة �ل��ق��ي��م م��ث��ري�ً م��و���ش��وع��ات ه��ي م��ن �شميم �ل��ب��ح��ث يف 

�شلبية؛  كانت  �لنتيجة  �أن  هنا  �جل��اب��ري  ��شتنتج  وق��د  �الأخ���الق، 

مو�شوعات  يف  بعمق  بحثو�  و�أ���ش��ع��ري��ة  معتزلة  م��ن  فاملتكلمون 

يف  فف�شلو�  �الأخ��الق��ي��ة«،  »بامل�شكلة  �لفل�شفي  �ل��ف��ك��ر  يف  ت��ع��رف 

ق�����ش��اي��ا �حل���ري���ة و�مل�����ش��وؤول��ي��ة و�جل������ز�ء، ووج���ه���ات �حل��ك��م على 

�الأف���ع���ال، ورغ���م �أن��ه��م �أج��م��ع��و� ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دور �ل��ع��ق��ل - ���ش��و�ء 

و�لقبيح،  �حل�شن  الإدر�ك  ملكة  �أو  �لتكليف،  يف  �شرطاً  بو�شفه 

�لقيم و�الأخالق  فاإنهم مل يخ�شو�  و�لتمييز بني �خلري و�ل�شر- 

بنظر و��شتدالل، يتعامل معها كعلم قائم بذ�ته.

�أزم��ة قيم« هذه  �ل��ب��دء كانت  �أّن���ه« يف  للتاأكيد  ع��اد �جل��اب��ري  ل��ذ� 

�الأزمة �لتي تطورت �شيا�شياً �إىل حماكمة �لنو�يا بتوظيف �أ�شئلة 

بني  و�ل��ف��رق  و�لكفر،  و�الإمي���ان  �لكبرية،  مرتكب  ح��ول  �إره��اب��ي��ة 

�لكافر و�لفا�شق، و�لق�شاء و�لقدر، و�مل�شوؤولية و�جلز�ء...«.

وبد� و��شحاً تنويه �جلابري باحلل �لذي �بتكره و��شل بن عطاء، 

�ملنزلتني،  بني  باملنزلة  يقول  �لقيم  »ثالثي  منطق  �إىل  بدعوته 

بني �الإميان و�لكفر، مثبتاً �خلطاأ يف حق جميع �لذين �شاركو� يف 

�لفتنة �لكربى، ومنهم �شحابة كبار، ولكن ال على �لتعيني«، هذ� 

�حلل فتح �لنقا�س �لنظري و�الجتهاد �لفكري للبحث عن طريق 

يكن  ولكنه مل  �الأزم��ة، وهو حل معقول كمخرج نظري،  لتجاوز 

مطلوباً وال معقواًل كمخرج �شيا�شي؛ الأن �مل�شكلة �شيا�شّية �أ�شال. 

�ل�شيا�شي  للتوظيف  �آخر �شاحلاً  فاالأمويون يطلبون حاًل فكريا 

ل��ف��ائ��دت��ه��م، ح��ال ي��ت��ج��اوز �أزم����ة �ل��ق��ي��م �ل��ت��ي ت��ط��ورت �إىل �أزم���ة 

�شيا�شية خانقة، عّمقها متزق �ملجتمع و�لدولة يف �آخر عهدهم.

وياأتي �أفالطون - تلميذ �شقر�ط -  ليو�شع هذه �الأفكار، فيف�شل 

�لبدن  ق��وى  عن  ويتحدث  �لثابتة،  �لنماذج  حيث  �ملُ��ُث��ل،  ع��امل  يف 

و�أن  �ل�شعيدة،  �حل��ي��اة  عماد  ه��و  بينها  �ل��ت��و�زن  و�أن  وف�شائلها، 

باللذ�ت  مقرونا  �جلهل  ك��ان  ول��و  �جل��ه��ل،  م��ع  تكون  ال  �ل�شعادة 

�لعلوم جميعها من  من حت�شيل  مانعاً  �أفالطون  يرى  وال  كلها، 

�شرورة �لتمييز بني �للذ�ت �حلقيقية وتلك �ل�شهو�نية �لتي هي 

مع  تتناغم  �لتي  فاللذ�ت  �أمل��ني،  بني  تف�شل  ف��رت�ت  �حلقيقة  يف 

علم،  �إىل  و�ل��ل��ذة  ل��ذة  �إىل  �لعلم  فيتحول  ب��ازدي��اده،  ت��زد�د  �لعلم 

ومثل هذه �للذة نوذج من �ل�شعادة �ملطلقة وهي يف �لوقت نف�شه 

�شيا�شة  �إىل  ت��دب��ري،  �إىل  يحتاج  �إل��ي��ه  و�ل��و���ش��ول  �مل��ط��ل��ق،  �خل��ري 

�لنف�س  ق���وى  ب��ني  �ل��ع��د�ل��ة  حت��ق��ي��ق  يف  تتلخ�س  وه���ي  �ل��ن��ف�����س، 

�لثالث: �لف�شيلة، و�ل�شعادة، و�الأخالق. 

ب�صام الكلباين

يذكر �جلابري يف مقدمة كتابه »�لعقل �الأخالقي �لعربي« �أنَّ �ملكتبة �لعربية خالية من �أّية حماولة جادة و�شاملة، حتليلية ونقدية لنظام �لقيم يف �لثقافة �لعربية 

�الإ�شالمية، ثم ي�شتعر�س ما كتب قدمياً وحديثاً يف مقاربة هذ� �ملو�شوع؛ لي�شتنتج �أن �لعرب مل ينتجو� يف ميد�ن �لفكر �الأخالقي ما يرقى �إىل م�شتوى ما �أنتجوه يف 

�لفكر �لفل�شفي؛ وليجعل هذ� �ال�شتنتاج مبثابة فر�شية يرتتب عليها �شوؤ�له: ملاذ� مل يقم علم �الأخالق يف �لثقافة �لعربية على غر�ر �لعلوم �الأخرى؟

deeko123@hotmail.com



ن���اق�������س �جل���ور����ش���ي يف م��ق��ال��ت��ه م���ف���ه���وم �مل��ج��ت��م��ع 

�أبهى  �ل��ر���ش��ايل، و�ل��ذي تتمثل  �خل��ريي و�الإن�����ش��ان 

�ملُ��ج��ت��م��ع متحركا  ك���ان  �ل��ر���ش��ول، ح��ي��ث  ���ش��وره يف 

ب��وح��ي ���ش��م��اوي حت��ت ق��ي��ادة حكيمة م��ن �ل��ر���ش��ول 

�الإ�شالمي جمتمعا  �ملجتمع  �أ�شبح  �الأمني، وبذلك 

�الأح��و�ل،  به  و�أ�شلحت  �لنفو�س،  فيه  هذبت  خري�، 

و�آزر �لنا�س بع�شهم بع�شا، ثم بعد �أن تويف �لر�شول 

ح���دث ���ش��رخ ك��ب��ري يف ن�����ش��ي��ج �مل��ج��ت��م��ع �الإ���ش��الم��ي، 

و����ش���ل �إىل ح���د �ل��ت��ق��ات��ل ب���ني ���ش��ف��وف �مل�����ش��ل��م��ني 

تف�شري�ت  بعدة  تف�شريه  ميكن  ما  وه��ذ�  �أنف�شهم، 

�لنف�س  يف  هذبت  مهما  �ل�شر  نزعة  �أن  منها  يهمنا 

ما  �إذ�  للظهور  م�شتعدة  حا�شرة،  تبقى  �لب�شرية 

ه��ي��اأت ل��ه��ا �ل���ظ���روف، ل���ذ� ف����اإنَّ �أول���ئ���ك �ل��ذي��ن مل 

بق�شد  �أ�شلم منهم  �لدين روحه، ومن  ياأخذو� من 

�ن���ربو� ي��ظ��ه��رون رغباتهم  �مل���ال و�جل���اه و�ل��رف��ع��ة 

�خلري  حب  �إن  حيث  و�الإي���ذ�ء؛  �لتملك  يف  �خلفية 

)كالنبي  �لقدوة  بوجود  �أو  معني  بنظام  يرتبط  ال 

حممد يف هذ� �ملثال(، و�إنا من �إح�شا�س �ل�شخ�س 

على  و�رت��ك��ازه  وجمتمعه،  نف�شه  جت��اه  بامل�شوؤولية 

هذه  فقدت  ما  ومتى  �أخالقية،  ومنظومة  ثو�بت 

�لعنا�شر �أ�شبح �ملجتمع مهدًد� على �شفا حفرة من 

و�لطغيان.   �لظلم 

�لنبوي  �ملجتمع  ب��اأن  و�الإق����ر�ر  �لت�شليم  علينا  �إن 

ك���ان جم��ت��م��ع��ا م��ث��ال��ي��ا، و�أن�����ه م���ن غ���ري �مل��م��ك��ن �أن 

وتبدل  �حلياة،  لنظام  وفقا  تلك  بطبيعته  ي�شتمر 

نوذجا  كان  ولكنه  و�الأجيال،  و�الأح��و�ل  �لظروف 

�لدين  �شالح  يقول  فكما  وم���از�ل،  مهما  تاريخيا 

�لذي حتقق يف  �لنموذجي  �ملجتمع  �إن   : �جلور�شي 

مرحلة من مر�حل �لتاريخ تبقى قدرته يف �الإلهام، 

و�ال�شتن�شاخ،  �لتكر�ر  على  ق���ادر�  يكون  ل��ن  ولكنه 

بتفا�شيل  و�لتقيد  �الإخ��ال���س  درج��ات  كانت  مهما 

كيف  �ملعا�شر  و�قعنا  يف  نرى  و�إننا  �لنموذج«،  ذلك 

�لتي  �ملجموعات،  وحتى  �الأنظمة،  من  كثري  ف�شلت 

�لنبوي  �ملجتمع  ي�شبه  جمتمعا  ت��ك��ون  �أن  ح��اول��ت 

و�مل���ك���اين،  �ل����زم����اين،  ل���الخ���ت���الف  �الل���ت���ف���ات  دون 

و�حل�شاري، و�لثقايف بني �ملجتمعني، بل �إن �لنظام 

�ل����ذي ح����اول ذل����ك �أخ�����رج �أف������ر�د� م�����ش��ت��ت��ني، غري 

ق��ادري��ن ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��و�ق��ع وم���ع �لتطور 

ما  تلبية  على  ق��ادري��ن  وغ��ري  �ل��ع��امل،  يف  �حلا�شل 

يطلب منهم من �لتز�م وم�شوؤوليات �شارمة. ومن 

غالو� يف  �لذين  �شو�ء  �ملتطرفون،  هوؤالء خرج  بني 

رف�شو�  �ل��ذي��ن  �أو  با�شمه،  �ل��دم��اء  و�أب��اح��و�  �ل��دي��ن 

�لدين بالكلية كردة فعل على �الأزمة �لفكرية �لتي 

فيها. و�شعو� 

�إن �الإ�شالم �لذي يحث على �خلري و�شع من �شمن 

ت�شريعاته �لزكاة كركن �أ�شا�شي من �أركان �الإ�شالم، 

�ألزم به �الأغنياء  وهو �لعمل �خلريي �لثابت �لذي 

ثم  �لنا�س.  لفئات حم��ددة من  ومكان  زم��ان  �أي  يف 

و�ل�شدقة  �لوقف،  �لعمل �خلريي يف  �إنه حث على 

�حلياة  زي��ن��ة  ه��و  �ل���ذي  �مل���ال  على  تقت�شر  �ل��ت��ي ال 

�الإن�شانية  �الأف��ع��ال  ت�شمل  و�إن��ا  ومتعتها،  �لدنيا 

و�لتب�شم.  �لطريق،  عن  �الأذى  كاإماطة  �لب�شيطة 

�ل��ذي  �خل��ريي  �لعمل  م��ن  ف��رد  �أي  يعذر  بحيث ال 

يف  �مل��ادي��ة  �حل��اج��ة  �إن  وحيث  جمتمعه.  يف  يقدمه 

�ملدنية �حلديثة كانت تتمثل  �لنبوة و�لدولة  فرتة 

يف بناء �مل�شاجد، وحفر �الآبار، و�إطعام �لطعام، كان 

�أمو�ل  �لنبي ومعه �أ�شحابه يحر�شون على توجيه 

�الأح��و�ل  تبدل  مع  فاإنه  وبالطبع  �إليها،  �مل�شلمني 

وت���ع���اق���ب �الأزم��������ان ت���غ���ريت م�������ش���ارف �ل�����ش��دق��ة، 

كرثت  ق��د  �مل�شاجد  ف��اإن  ه��ذ�  زماننا  يف  ن��رى  فكما 

كحاجته  �إليها  بحاجة  �ملجتمع  يعد  فلم  وتقاربت، 

�شروريا  مثاًل  �لتعليم  �أ�شبح  بينما  �شابقاً،  �إليها 

ع�شر  يف  كذلك  يكن  ومل   - �لباهظة  تكلفته  رغ��م 

�ل�شدقة  روح  فهم  ف���اإن   ل��ذ�   ،- و�ل�شحابة  �لنبي 

و�شع  هو يف  �لنبي  �شنة  �أن متثل  �شيدرك  ومعناها 

�لفعل  تقليد  يف  ال  �ل�شحيح،  مكانها  يف  �ل�شدقة 

�أن �لتقارب �لذي ح�شل بني �ملجتمعات   نف�شه. كما 

للخري  �ملحب  �لفرد  يجعل  �مل�شلمة  وغ��ري  �مل�شلمة 

�الآخر  مل�شاعدة  �الإن�شانية، متلهًفا  ملعاناة  م�شت�شعر� 

ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع��ن دي��ان��ت��ه، وه���و م��ا الي��ت��ن��اف��ى مع 

م��ب��د�أ �الإ���ش��الم يف عمل �خل��ري، و�ل���ذي م��ا �أت��ى �إال 

�لديانات  �لتي نادت بها كل  ليكمل مكارم �الأخالق 

�ل�شماوية. 

�إن �مل��ج��ت��م��ع �خل����ريي ه��و �مل��ج��ت��م��ع �ل����ذي ي��ت��ب��ارى 

ب��اأث��ره يف  الأن��ه��م يح�شون  �أف���ر�ده لفعل �خل��ري  فيه 

نفو�شهم، ويف تبدل �أحو�ل �ملجتمع لالأف�شل، وهذ� 

ت�شاعد  �أمينة  �إد�ري��ة  منظومة  بوجود  �إال  يتاأتى  ال 

على حتقيق ذلك باإن�شاء دور للزكاة ودو�ئر للوقف، 

�ل��ن��ا���س،  �إل��ي��ه��ا  يطمئن  م��وث��وق��ة  خ��ريي��ة  وجمعية 

ويلجاأ �إليها �ملحتاج، وهذ� ال يتحقق �إال يف �الأنظمة 

دون  �ل�شر�كة،  هذه  مثل  باأهمية  �لو�عية  �لعادلة، 

حت�شني  يف  ب���دوره���ا  ت��ه��اون��ه��ا  �إىل  ذل���ك  ي����وؤدي  �أن 

�أح�����و�ل �ل��ن��ا���س �مل��ع��ي�����ش��ي��ة، وت���اأم���ني ع��ي�����ش��ة ك��رمي��ة 

و�الأيتام. ومتى ما حتقق ذلك و�شلت  للمحتاجني 

وحققت  �خلا�س،  �ملثايل  نوذجها  �إىل  �ملجتمعات 

مقا�شد �لدين وروحه �حلقة. 
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لذلك؛ �ل�شافعي مل يهتم كثري� بالن�س �الأول �أو �لر�شالة، و�إنا 

ربط  قد  �ل�شافعي  �أن  فنجد  �لت�شريع.  م�شادر  على  عمله  حيز 

�الإل���ز�م،  يف  �ل��ق��ر�آين  و�ل��ن�����س  �جل��دي��د  باملفهوم  �لنبوية  �ل�شنة 

�لن�شو�س،  لفهم  �لعربية  و�لقو�عد  �لبيان  علم  يف  در���س  لذلك 

و�أوج���د  �أوال،  �ل��ن�����س  لفهم  �شحيحا  حتليال  حتليلها  ث��م  وم��ن 

من  �مل�شتقبلية  �ملتغرية  و�الأحد�ث  بالوقائع  �لن�س  لربط  و�شيلة 

خالل و�شيلة �لقيا�س.

و�أط��ل��ق عليها  �ل��ع��ل��ل،  �ه��ت��م مب��ع��رف��ة  �أن عليا  �مل��ق��اب��ل، جن��د  ويف 

باأهل  خمت�شة  تكون  ما  د�ئما  �لتي  �لعلم«  �أه��ل  »طبقات  مفهوم 

�شحيحا،  فهما  �ل��ن�����س  يفهمون  �ل��ذي��ن  �ل�شلطة،  و�أه���ل  �ل��ع��ل��م 

بوجود  تكتمل  و�ل��ت��ي  و�مل��ع��رف��ة،  �ال���ش��رت�ع  على  �ل��ق��درة  ولديهم 

ثالث مر�حل �أ�شا�شية؛ هي: جمع �لقر�آن وحفظه، جمع �ملرويات 

ع��ن �ل��ن��ب��ي، وح��م��ل �ل��ع��ل��م �مل����وروث م��ن �الأج��ي��ال �مل��ب��ارك��ة: جيل 

�ل�شحابة، وجيل �لتابعني، وجيل تابعي �لتابعني.

�أم��ور  �شتى  يف  عنيفا  �شر�عا  �لهجري  �لثالث  �لقرن  �شهد  وق��د 

م�شدر من م�شادر  هي  و�لتي  نة،  �ل�شُّ يف  �ملجادلة  وبروز  �حلياة، 

�شر�ع  حدث  كما  �لكرمي،  �لقر�آن  بعد  من  �الإ�شالمي،  �لت�شريع 

�أي�شا يف �ل�شلطة �لفقهية. ومع تبلور �ملد�ر�س �لفقهية يف �لقرن 

و�بن  لل�شافعي،  �لتابعة  �لن�شية  �لهجري ثبتت �خلطوط  �لر�بع 

وتالميذهما.  �ملديني 

على  كثري�  �أ�شرو�  �الأحناف  �لفقهاء  �أن  جند  �آخر،  منطلق  ومن 

قد  و�ملحدثون  �ل�شافعي  كان  ما  وغالبا  باال�شتح�شان،  �لتم�شك 

حني  يف  �ملر�شلة،  �مل�شالح  �أي�شا  �ملالكية  و�أظهر  ذل��ك،  يف  جادلو� 

�أ�شر �حلنابلة على ر�أي �ل�شحابة، وبقي هناك من قال �إن جميع 

ه���ذه �ل��ت��اأم��الت الب���د م��ن �إحل��اق��ه��ا ب��ال��ق��ي��ا���س، وت��ن�����ش��ب �مل�����ش��ادر 

�الأ�شولية على �أن �ل�شريعة �أنزلت ل�شون م�شالح �لعباد، ويوجد 

�لكعبي،  �لقا�شم  كاأبي  ذلك،  على  �الأمثلة  خري  من  �لكثري  هناك 

و�لقا�شي عبد�جلبار يف كتاب �لُعَمد، و�شرح �ملعتمد الأبي �حل�شني 

�لب�شري، و�أبي بكر �جل�شا�س �شاحب كتاب »�أحكام �لقر�آن«.

�شون  هي  �ل�شريعة  من  �لكربى  �ل�شروريات  حتديد  �أن  ويظهر 

�لدين، و�شون �لنف�س، و�شون �لعقل، و�شون �لن�ْشل و�شون �ملال، 

وقد ذكر �الآمدي عام 631 هجري �ملقا�شد �خلم�شة �لتي مل تخُل 

�ل��دي��ن،  وه��ي  �ل�����ش��ر�ئ��ع  م��ن  �شريعة  وال  �مل��ل��ل،  م��ن  ملة  رعايتها 

و�لنف�س، و�لعقل، و�لن�ْشل و�ملال.

�إبر�هيم  �أن ما كتبه  �ليوم، جند  �ل�شريعة  وعندما نذكر مقا�شد 

ب��ن م��و���ش��ى �ل�����ش��اط��ب��ي يف ك��ت��اب��ه »�مل���و�ف���ق���ات« و�ل����ذي ق�����ش��م �إىل 

تاأليف  �ملكلف،  وق�شد  �ل�����ش��ارع،  ق�شد  ق�شم  �أ�شا�شيني:  ق�شمني 

نزلت 
ُ
�أ �إي�شاح �أن �ل�شريعة  كتابه هذ� نتج لثالثة �أغر��س، وهي: 

ل�شون م�شالح �لعباد، وميكن تعليل �لتف�شيل باالأبو�ب، و�إدر�ك 

علم  هو  �الأ�شول  علم  من  �لق�شم  هذ�  �أن  جند  ل��ذ�؛  �ال�شتقر�ء. 

د�ئما  و�ل��ت��ي  �خلم�شة،  �ل�����ش��روري��ة  باملقا�شد  الرت��ب��اط��ه  يقيني، 

ت��ذك��ر يف ك��ل �مل���ج���االت، ول��ل��ح��ف��ظ ج��ان��ب��ان: �حل��ف��ظ م��ن جانب 

�أن  �ملنطلق جند  ه��ذ�  وم��ن  �لعدم،  �ل��وج��ود، و�حلفظ من جانب 

حديثا،  و�ال�شتعماالت  �لقدمية  �ملقا�شد  فهم  بني  فروقا  هناك 

ومتر بعدة مر�حل؛ منها:

فقه  من  تطور  ويوجد  �الأ�شوليني،  عند  �لن�شح  مرحلة  �أوال:   -

�لتعليل �إىل فقه حكمة �لت�شريع.

- ثانيا: وجود غمو�س بني مقا�شد �ل�شريعة و�أ�شول �لفقه، و�أن 

فقه �ملقا�شد ال يخرتق علم �أ�شول �لفقه.

�أو عمل  �إذ� وجدت نتائج عمل �الأ�شويل  �رتباط مبا�شر  - ثالثا: 

�أو �لقا�شي. �لفقيه 

- ر�بعا: عدم تاأثري علم �ملقا�شد على علم �لفقيه. 

و�جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ف��ق��د ����ش��ت��ع��ر���س خ���ري �ل���دي���ن �ل��ت��ون�����ش��ي يف 

�الأوروب��ي��ة، يف عملية  �ل��دول  بع�شا من جت��ارب  �مل�شالك«،  »�أق��وم 

�أن �ل�شريعة  �لنهو�س و�لتنظيم م�شابهة البن خلدون، حني ذكر 

�الإ�شالمية كافلة مل�شالح �لد�رين.

وعندما نتاأمل فيما ركز عليه خري �لدين، جند �أنه ينا�شد علماء 

�حلديثة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  �أو  �لتنظيمات،  م�شاألة  دع��م  �ل��دي��ن 

فاإن مل  �لد�رين  مل�شالح  كافلة  �الإ�شالمية  �ل�شريعة  �أن  ل�شببني: 

�ل��د�ري��ن!  م�شالح  �شرط  �ختل  فقد  �لدنيوية  باحلياة  يهتمو� 

و�ل�����ش��ب��ب �ل��ث��اين ي��ع��ود �إىل �أن �ل��ت��ق��دم �الأوروب�����ي ق��د ي��دخ��ل يف 

�العتبار،  بعني  �أخ���ذه  م��ن  فالبد  و�ل�شا�شية؛  �لدينية  �ل�����ش��وؤون 

وهناك و�شيلة مهمة جد� ب�شاأن هذ� �الأمر، وهي �لقول باقتبا�س 

كل ما يو�فق �ل�شريعة �الإ�شالمية.

و�نطلقت دعوة كبرية للتجديد �لفقهي يف كل من م�شر وتون�س، 

�لفقهي،  �لتجديد  �إىل  ت��دع��و  ج��دي��دة  فقهية  م��د�ر���س  ن�����ش��ئ��ت 
ُ
و�أ

وخري مثال على ذلك جامعة �الأزهر يف م�شر بجانب »�لزيتونة«، 

�ل�شريعة  ي��الئ��م  م��ا  ح�شب  �لفقه  جت��دي��د  يف  دور  لها  وك��اله��م��ا 

�الإ�شالمية، على نحو �أ�ش�س وقو�عد دينية �شادقة بّناءة.

بتاأليف  وكالهما  و�ملق�شد،  �ل��روح  يف  خمتلفان  كتابان  هناك 

كتاب  يف  �الأول  و«�الع��ت�����ش��ام«؛  »�مل��و�ف��ق��ات«  وه��م��ا:  �ل�شاطبي، 

و�حلاجية  �ل�شرورية  �مل�شالح  �شون  منه  و�لغر�س  �ل�شريعة، 

ل��ل��ع��ب��اد، �أم���ا »�الع��ت�����ش��ام« ف��ه��و ك��ت��اب ح���ول �ل��دع��وة ل��الل��ت��ز�م 

ب��ال��ك��ت��اب و�ل�����ّش��ن��ة، وه���و ���ش��ب��ي��ه ب��ح��د ذ�ت����ه ل��ك��ت��ب �ل�����ش��ن��ة عند 

�حلنابلة، وكتاب �لِبدع عند �ملالكية.

�إم��ك��ان قيام  �إث��ب��ات  �أوال يف  �ل��ه��م  ك���ان  �ل��ع�����ش��ري��ن،  �ل��ق��رن  ويف 

كل  م��ع  ترتبط  م�شتقلة،  وثقافية  فكرية  �إ�شالمية  منظومة 

�إ�شالمي،  منظور  من  و�لعملية  �لنظرية  و�حل��د�ث��ة  �جلو�نب 

و�ل��ت��ي تعنى  �الأخ����رية،  �الآون����ة  �ملقا�شد يف  ب��ح��وث  ك��رثت  وق��د 

ب��اإ���ش��الم��ي��ة �مل��ع��رف��ة، و�إ���ش��الم��ي��ة �ل��ن��ظ��ام �مل����ايل، و�ل��د���ش��ات��ري 

�الإ�شالمية و�إ�شالمية حقوق �الإن�شان.

وجن���د ه��ن��اك ث���الث م��ر�ح��ل ل��ظ��ه��ور ف��ق��ه �مل�����ش��ال��ح و�مل��ق��ا���ش��د 

�لت�شريع:  وحكمة 

لعلم  م��و�زي��ة  مقا�شدية  بنية  ت�شكيل  �ل��ق��دمي��ة:  �مل��رح��ل��ة  يف 

علم  �خرت�ق  �ملمكن  قرون، ومن غري  �أربعة  �لفقه عرب  �أ�شول 

�الأ�شول.

حم��اوالت  �إج���ر�ء  �حلديثة:  �ملرحلة  وه��ي  �لثانية،  �ملرحلة  يف 

و�ل��ت��ق��دم  للنهو�س  اله���وت  مب��ث��اب��ة  وفقهها  �مل��ق��ا���ش��د  ج��ع��ل  يف 

و�الإ�شالح �لديني، وقد تر�جع �الهتمام مب�شائل �ملقا�شد وروح 

�أخرى ��شتمر  �ل�شريعة وحكمتها يف �مل�شرق �لعربي، ومن جهة 

�الهتمام يف �ملغرب �لعربي.

وهناك �لكثري من �حلو��شي �لتي تدل على �لتجديد من كتب 

�ل�شافعي،  ل��الإم��ام  »�ل��ر���ش��ال��ة«  ك��ت��اب  منها:  ح��دي��ث��ة؛  ورو�ي����ات 

وكتاب  �ل�شيد،  لر�شو�ن  و�ل�شلطة«  و�جلماعة  »�الأم���ة  وكتاب 

»���ش��ف��اء �ل��غ��ل��ي��ل« ل���ل���غ���ز�يل، وك���ت���اب »ق���و�ع���د �الأح����ك����ام« الب��ن 

عبد�ل�شالم، ور�شالة »مقا�شد �ل�شريعة« لنور �لدين بوثوري.

و�أخ������ري�.. ���ش��ه��د ف��ق��ه �مل��ق��ا���ش��د ت��ط��ور� و�ت�����ش��اع��ا، و�ل��ن��ه��و���س 

للنظام  مرجعية  نقطة  �شكل  فقد  �شابقا،  عليه  ك��ان  مما  بقوة 

�الإ����ش���الم���ي، ع��ن��د �الإ���ش��الم��ي��ني �جل�����دد، وي��ح��ل م��ك��ان �ل��ف��ق��ه 

�ل��ق��دمي، �ل��ف��ق��ه �جل��دي��د، وه��ن��ا ب��اإم��ك��ان��ن��ا �ل��ق��ول »ف��ق��ه جديد 

لزمان جديد«.

الوظيفة املقا�صدية.. م�صروعيتها وغاياتها
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وليد العربي

�أن بد�يات �لتفكري  �إىل  �أ�شول �لفقه و�لتوجيهات �لنه�شوية.. �لتاأ�شي�س و�لتوظيفات �حلديثة« -و�ملن�شور مبجلة »�لتفاهم«- ُي�شري �لكاتب  يف مقاٍل بعنو�ن »مقا�شد �ل�شريعة: بني 

�الأ�شويل يف �لتعامل مع �ل�شريعة �الإ�شالمية منذ �لقرن �لثاين للهجرة، قائٌم على �أمرين �أ�شا�شيني للغاية؛ �أولهما: �الإلز�م و�لتكليف، و�لثاين قائم على فهم �لن�س و�لعرف �ل�شرعيني، 

ويعمتد عليهما قدرة �ملكلف على تطبيقها يف �شتى جماالت �حلياة، وهناك عمليتان لهذين �الأمرين هما -عملية تعقل �الإلز�م و�لتكليف- وعملية فهم �لن�س و�لعرف من �أجل �لتطبيق.

لذلك؛ يعتقُد �لكاتب �أن هناك ن�شني �أ�شا�شيني؛ وهما: �لن�س �الأول مرتبط بالر�شالة لالإمام �ل�شافعي عام 204 هجري، و�لن�س �لثاين كان لعلي بن �ملديني عام 235 هجري؛ حيث 

وجود مفهوم �ل�شلطة كان له دور وثيق جد� ل�شغل هذه �لن�شو�س، و�لتي قد تكون مرتبطة باأ�شول �لفقه و�ل�شريعة.. و�أن �الإلز�م و�لتكليف د�ئما ياأتيان من �هلل �شبحانه وتعاىل، وهنا 

يكمن مفهوم �ل�شلطة.

wali7-alabri@hotmail.com



الولء املطلق.. ظاهرة حديثة!

ي��ق��ول ط���الل �أ����ش���د: » ك���ان و�ل����دي م��ف��ك��ر� دي��ن��ي��ا، ومل ي��ك��ن رج��ل 

�شيا�شة، وقد عد �لقر�آن و�ل�شنة �لركنني �الأمثلني للهد�ية و�حلياة 

�الإن�شانية �لر�شيدة....، �إن �أول و�أهم فكرة يف روؤية و�لدي لالإ�شالم 

ل��ذ� ف���اإن �حِل��ج��اج ���ش��روري  �ل��ع��ق��ل؛  �إل��ي��ه يعتمد على  �ل��دخ��ول  �أن 

للدخول يف �الإ�شالم وللبقاء فيه. وعندما كنت �شغري� �عتاد و�لدي 

وغري  �ملوؤمن  مع  يتعامل  �أن  منا  �لو�حد  على  �إن  يل:  �لقول  على 

�ملوؤمن لي�س بالعنف بل باحل�شنى، وهذ� �لذي عناه �لقر�آن بقوله: 

»ال �إك���ر�ه يف �ل��دي��ن«. ويتابع �ل��و�ل��د ب��اأن �ل��ق��ر�آن �مل��وح��ى م��ن �هلل 

�شبحانه يدعو �لب�شر �إىل دينه بالعقل، وعندما نقر�أ �لقر�آن قر�ءة 

متاأنية نالحظ �أنه يخو�س جد�الت ويثري �الأ�شئلة با�شتمر�ر؛ الأنه 

بهذه �لو�شيلة يدفع �ل�شامعني لالإ�شغاء و�لتقدير.

لي�س  �مل�شلمني،  عند  م��رك��زي  �لعقل  ف��اإن  �أ���ش��د،  ملحمد  فبالن�شبة 

بل  �مل�شلمني،  �إىل غري  بها  يتوجهون  كانو�  �لتي  �لطريقة  فقط يف 

بينهم،  فيما  به  يتعاملو�  �أن  ينبغي  �ل��ذي  �لنهج  �أو  �لطريقة  ويف 

خا�شة يف معاجلة �خلالفات و�لنز�عات، و�شو�ء �أكان ذلك يف �ل�شاأن 

�لو��شع  �ل�شوؤون �خلا�شة. ومن وجهة نظره فاإن �خلالف  �أو  �لعام 

يوؤدي  �أو  �مل�شلمني  من  �ملتخا�شمني  يدفع  �أن  ينبغي  ال  �لعميق  �أو 

�لنز�عات م�شلك  �ل�شلوك يف  ينبغي  بل  �الآخر؛  �أحدهما  �إىل تكفري 

ال  عندما  قرينه  ط��رف  ك��ل  فيه  يحرتم  �ل��ذي  �ملن�شبط  �الإ���ش��ر�ر 

�الأث��ر  م���ر�ر�ً  يقتب�س  فهو  ل��ذل��ك؛  الت��ف��اق.  �لتو�شل  ممكنا  ي��ك��ون 

�ملن�شوب للنبي -�شلى �هلل عليه و�شلم: �ختالف علماء �أمتي رحمة. 

وقد �ختلف هو نف�شه �ختالفا بارز� مع عدد من �لعلماء و�ملثقفني 

�مل�شلمني، ب�شاأن �لفهم �ل�شحيح مل�شائل َعَقدية �إ�شالمية و�أخرى يف 

�ملمار�شة؛ لكنه ظل د�ئما يكره �لتع�شب و�لت�شدد و�لغلّو يف �لدين، 

�حلر�س  با�شم  ُترتكب  �لتي  �ل�شائنة  �لت�شرفات  يكره  كان  �إن��ه  ثم 

من  �الأف��ر�د  من  �أم  و�لغوغاء،  �لعامة  جهة  من  �شو�ء  �لدين،  على 

�أو  �جلدية  �أم��ا  ذل��ك،  �أعلن  �إذ�  م�شلما  يكون  فالفرد  �لدولة.  جهة 

عدمها فهي �أمر بينه وبني �هلل وحده.

ومن هذ� �ملنطلق، فاإن حممد �أ�شد يوؤكد �أن �الإ�شالم لي�س دين عنف 

كما يزعم �لغرب، و�أن �مل�شلمني مل ين�شرو� دينهم باالإكر�ه وبالقوة 

�الأحدث عن  و�لتعبري  �لقاعدة.  تنق�س  قليلة ال  -با�شتثناء حاالت 

�ل�شاد�س  بنديكتو�س  �حل��ايل  �لبابا  حما�شرة  يف  جنده  �لزعم  هذ� 

�أنه يف حني  �دعى فيها  2006، و�لتي  ع�شر بجامعة رج�شنبورج عام 

غائبا  ك��ان  فقد  �لتاريخ،  يف  �مل�شيحيني  ل��دى  �ملركز  يف  �لعقل  يقع 

يف �لتاريخ �لفكري لالإ�شالم، وهذ� هو �ل�شبب �لذي جعل �الإ�شالم 

يعتمد على �لقوة و�لعنف. وهذ� �دعاء كاذب!

�الإ�شالمية،  �ل��دول��ة  �إق��ام��ة  ���ش��رورة  ق�شية  �أ���ش��د  حممد  �أث���ار  لقد 

و�لقانون  �الأخ��الق  ف��اإن  ل��ه،  فبالن�شبة  �لعقل.  على  �أ�ش�شها  و�لتي 

تبنى على  �أن  ب��ّد  �لدولة ال  ب��اأن  يعتقد  ك��ان  و�ح��د. فقد  �شيء  هما 

�أ�ش�س دينية؛ وذلك الأن �لدولة هي وحدها �لتي ت�شتطيع �أن تعطي 

هو  �هلل(  )�إر�دة  �هلل  و�شرع  يحتاجها،  �لتي  �لقوة  �الإلهي  �لقانون 

م�شدر �لقيم �الأخالقية كلها وم�شدر �ل�شعادة. وهنا ياأتي �ل�شوؤ�ل 

دولة  يف  �أخالقيا  يعي�شو�  �أن  �مل�شلمني  لغري  �ملمكن  من  هل  �ملقلق: 

�إ�شالمية؟

باحلماية  يتمتعو�  �أن  ينبغي  �مل�شلمني  غري  �أن  �أ�شد  حممد  وي��رى 

�لدولة،  يف  �شامية  منا�شب  تقلد  ي�شتطيعون  ال  لكنهم  �لكاملة؛ 

يف  �إن  ب��ل  ن��زي��ه��ة؛  غ��ري  معاملة  �أو  متييز�  يعد  ال  �الأم���ر  ه��ذ�  و�أن 

�أن يكونو� ُمو�لني متاما  ذلك �عرت�فا باأن »غري �مل�شلمني ال يجب 

�لتي يحملونها  �أيديولوجيا تختلف عن تلك  �لتي حتمل  للدولة«، 

�أو يعتقدونها. وبعبارة �أخرى، فاإنه من حق �لدولة على م�شوؤوليها 

�أنه  كما  وم�شاحلها،  ملقت�شياتها  �لكامل  بالوالء  مطالبتهم  �لكبار 

�لرعايا  وخ�شوع  ط��اع��ة  َي��اأم��ن��و�  �أن  �مل�����ش��وؤول��ني  �أول��ئ��ك  على  ي��ك��ون 

قادرين  غري  �مل�شلمني  غري  والأن  ب�شرعيتهم.  العرت�فهم  ��شتناد� 

بعدم  �الع��رت�ف  �ل�شروري  من  يكون  �لو�جبني؛  هذين  �أد�ء  على 

قدرتهم على تويل �ملنا�شب �لكبرية و�حل�شا�شة يف �لدولة.

�لتوجه �لذي  �أ�شد ينتقد وب�شدة هذ�  ويف هذ� �جلانب، فاإن طالل 

مطالبة  �أن  على  بالتاأكيد  �لنقا�س  ي��ب��د�أ  حيث  و�ل���ده.  �إل��ي��ه  ذه��ب 

�لدولة لرعاياها �أو مو�طنيها بالوالء �ملطلق، ظاهرة حديثة، فهي 

�أما يف �الأزمنة ما قبل �حلديثة؛  تعود �إىل ع�شر �لدولة �لوطنية. 

عامة  ولي�س  و�حلكام  و�جل��ر�الت  �لنبالء  والء  ك��ان  �ملطلوب  ف��اإن 

من  خوفها  هو  �لكامل،  �ل��والء  على  �لدولة  �إ�شر�ر  و�شبب  �لنا�س. 

من  �لد�خليني  و�الأع���د�ء  �ملعادية  �ل��دول  من  �خلارجيني  �الأع���د�ء 

�خلونة؛ لذلك جندها ت�شدد على �لوحدة. وعندما ال يتم �اللتز�م 

يف  �لقوة  �إىل  تلجاأ  �لوطنية  �ل��دول  ف��اإن  و�لطاعة؛  �ل��والء  مببادئ 

�أو  �الإخ�شاع ب�شتى �ل�شبل و�الأ�شاليب؛ بغ�ّس �لنظر عن �الختالف 

�الأزمنة �حلديثة جيد�  �لتفاوت. وبالطبع، لي�س كل �شيء ظهر يف 

�لعام  �خلري  مناط  هي  �حلديثة  �لليرب�لية  �لدولة  �إن  و�إيجابيا. 

من جهة، ولكنها م�شدر حمتمل للق�شوة و�لقمع. فعندما تخاطب 

�حلكومة �ملو�طنني فاإنها ال ترجوهم، بل تعاملهم باإمرة �لقانون، 

�إذ�  معاقبتهم  على  ق��ادرة  وه��ي  �ل��ع��ام«،  �ل�شالح  »حتقيق  �أج��ل  من 

و�شيطرتها  ج��ه��ة،  م��ن  للعنف  �ل��دول��ة  �ح��ت��ك��ار  خ��ال��ف��و�.  �أو  ع�شو� 

يعطيان  �للذ�ن  �الأم��ر�ن  هما  ثانية،  جهة  من  �لبريوقر�طية  على 

�حل��ك��وم��ة ���ش��ل��ط��ة ه��ائ��ل��ة، ال مي��ك��ن �أن جت��ت��م��ع ل��ل��م��و�ط��ن �ل��ف��رد. 

يف  �ملن�شقني  ح��ق  حتمي  �لعلمانية  �لليرب�لية  �ل��دول��ة  �أن  �شحيح 

ت�شمح  حكومتها  خ��الل  م��ن  دول���ة  ه��ن��اك  لي�س  ل��ك��ن  �الع���رت�����س؛ 

�أي ��شم؛ الأن يف ذلك تهديد�  بالتجاوز عليها وعلى قو�نينها حتت 

�ملقد�س. لوجودها 

ه��ذ� ه��و �ل���والء �ملطلق �ل���ذي دع��ا �إل��ي��ه حممد �الأ���ش��د، و�ل���ذي مل 

�أ�شا�شا يف �لتقليد �الإ�شالمي �ل�شلفي! يتو�جد 

�شو�ء  فاإنه  �الإ�شالمي؛  �لتقليد  يف  �ل�شيادة  نظرية  غياب  فنتيجة 

كانت �لدولة حتت�شن �أيديولوجيا دينية، �أو علمانية، و�شو�ء كانت 

�لعادية؛  �لدنيوية  بال�شلطة  تقول  �أو  �شبحانه،  �هلل  متثيل  تدعي 

فاإنها ال ت�شتطيع �أن تطلب من مو�طنيها والًء مطلقا. وهناك بني 

�لقائلني بالدولة �الإ�شالمية �ليوم من يوؤكدون على �أن �هلل ميلك 

�ل�شيادة �أو �حلاكمية فيها. �إنا وبح�شب �لروؤية �لقر�آنية؛ فاإن كل 

يكون  فكيف  وم�شيئته،  �هلل  ق��درة  حتت  يقع  �ل��وج��ود  ه��ذ�  يف  �شيء 

مو�طنيها  م��ن  تطلب  �أن  �جتماعي،  تركيب  وه��ي  �ل��دول��ة،  بو�شع 

كما  تتكلم  �أن  ت�شتطيع  ال  �الإ���ش��الم  يف  ف��ال��دول��ة  �مل��ط��ل��ق؟!  �ل���والء 

يتكلم �هلل؛ �إنها خملوٌق ولي�شت خالقاً.

يف ح���ني ي���ق���ول حم��م��د �الأ�����ش����د ب�����اأن �ل���رع���اي���ا غ���ري �مل�����ش��ل��م��ني ال 

طالل  فاإن  مطلقاً،  والًء  �الإ�شالمية  �لدولة  يعطو�  �أن  ي�شتطيعون 

يوؤكد �أنهم ي�شتطيعون ذلك؛ بل ذهب �إىل �أن فكرة �لوالء �ملطلق يف 

�الإ�شالم تبقى غريبة.

غري  ف��اإن  �أ�شد،  حممد  �أر�ده��ا  �لتي  �الإ�شالمية  �لدولة  ت�شور  ويف 

�حلكومة  معار�شة  �إىل  و�ل��ذه��اب  �الخ��ت��الف،  ح��ق  لهم  �مل�شلمني 

علنا. ولكن �ل�شوؤ�ل هنا: �إىل �أي حد ي�شتطيع غري �مل�شلم معار�شة 

هو؟  حكومته  لي�شت  �ل�شيق  باملعنى  هي  قائمة،  �إ�شالمية  حكومة 

ب��امل�����ش��ارك��ة.  يتعلق  ب��ل  ب��اخل��وف؛  بب�شاطة  يتعلق  ال  �الأم����ر  وه���ذ� 

غري  بحماية  ملزمة  �لت�شور-  ه��ذ�  -ح�شب  �الإ�شالمية  فالدولة 

�الإمي��ان  وح��ري��ة  �لتعبري  حرية  �إع��ط��اوؤه��م  ذل��ك  يف  مب��ا  �مل�شلمني، 

و�لعبادة. لكن �اللتز�م بحماية كل �أحد وحقوقه على قدم �مل�شاو�ة، 

ال تعني �حلق بامل�شاركة بالت�شاوي يف �حلياة �لعامة.
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منال املعمرية

َيفتتح طالل �أ�شد مقاله - �ملن�شور مبجلة »�لتفاهم« ببع�س �الآر�ء و�النطباعات �ل�شلبية �ل�شائدة حول و�لده �ملفكر حممد �أ�شد، �إبان حياته، و�لتي كر�شها يف در��شاته 

�ملتعمقة لالإ�شالم، �إ�شافة �إىل عمله على م�شروع �إقامة وتاأ�شي�س دولة �إ�شالمية م�شتقلة، و�أعماله �لفكرية �لتي تخ�س �الإ�شالم �ملوجهة للغرب؛ �إذ �عترب حممد �أ�شد 

�أحد �أكرث م�شلمي �أوروبا يف �لقرن �لع�شرين تاأثري�ً. وكان مما ي�شاع عن حممد �أ�شد �أن هدفه �الأول هو لربلة �الإ�شالم وبناء �جل�شور بني �الإ�شالم و�لغرب. �إال �أن طالل 

�أ�شد، وعرب هذ� �ملقال، و�لذي كان �شابقا ورقة مقدمة للموؤمتر �لعاملي بالريا�س �ملنعقد يف �لعام 2011، �شعى �إىل �أن ينفي هذه �لتهم، و�أن يعر�س �الأفكار �لرئي�شية 

و�لروؤى �لتي �شيطرت على فكر و�لده حممد �أ�شد؛ وذلك بحياد مو�شوعي تام يت�شم بالر�شانة و�جلدية.

manalalmaamari1@gmail.com



�لدين  تقي  هو  م�شر  كنوز  عن  حت��ّدث  من  �أق��دم  من  لعّل 

�ملقريزي، حيث ذكر �أّن �أحد �أهّم �لعلوم �لتي ن�شاأت بف�شلها 

هو »علم �لكنوز«، وهو عبارة عن �لوثائق و�الأدّلة و�لرو�يات 

عن �أ�شر�ر و�أماكن تخزين �الأمو�ل و�لكنوز و�لذخائر �إّبان 

و�ملقابر  �الأه��ر�م��ات  يف  بعدها  وما  �لفرعونية  م�شر  حقب 

و�ملد�فن. وقد ُحِمل �أغلب تلك �لوثائق و�لربديات بو��شطة 

وبقية  �لق�شطنطينية  كني�شة  �إىل  م�شر  وم�شتعمري  �لروم 

�أديرة �أوروبا وكنائ�شها لالحتفاظ بها.

مل يخُل �لقر�آن �لكرمي من ذكر م�شر وكنوزها وخباياها، 

ن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن، َوُكُنوٍز َوَمَقاٍم  ْخَرْجَناُهم مِّ
َ
يقول تعاىل: )َفاأ

و�لق�ش�س  �لرو�يات  وتو�ترت   .»58.57 »�ل�شعر�ء:  َك��ِرمٍي( 

و�الأخ����ب����ار ع���ن ت��ل��ك �ل���ك���ن���وز، ف���ق���ال �ل���رّح���ال���ة �ل��ع��ث��م��اين 

)�أول��ي��اج��ل��ب��ي(: »وحت���ت���وي �الأر�����ش���ي �مل�����ش��ري��ة ع��ل��ى كنوز 

عظيمة ودفائن ج�شيمة، وخبايا كثرية، ومطالب عزيزة«.

�ل�شعبي  للخيال  د�ف��ع��اً  ك��ان  �لكنوز  تلك  �أخ��ب��ار  ظ��ه��ور  �إّن 

�لقدمي يف م�شر باحلديث عنها وتد�ول �ملو�شوع وتاأريخه؛ 

ور�أى  ف��رع��ون،  كنوز  ه��ي  �لكنوز  تلك  �أّن  روى  م��ن  فمنهم 

�إىل  �آخ��رون  وع��رج  �ل�شالم،  عليه  يو�شف  كنوز  �أنها  �آخ��رون 

من  �ل��ق��دم��اء  �مل�شريني  بعقيدة  مرتبط  �الأم���ر  �إن  �ل��ق��ول 

ح��ي��ث �خل��ل��ود و�الأب���دي���ة يف ح��ي��اة �أخ����رى، وه���و م��ا يف�ّشره 

تكت�شف  مل  و�ل��ت��ي  و�ح��رت�م��ه��ا،  �ل��دف��ن  عمليات  تقدي�س 

تفكري  وبالتايل  ق�شري،  زم��ن  منذ  �إال  وخباياها  �أ���ش��ر�ره��ا 

�أّثر على حياته وعلى عمليات دفنه  �مل�شري يف عامل خالد 

و�حلفاظ على كنوزه.

الأخبار  و�جلامعة  �ل�شهرية  خلدون  �بن  مقّدمة  تغفل  ومل 

�أ�شل  �أّن  فذكر  �الأم��ر،  ه��ذ�  عن  حياتهم  وتفا�شيل  �لعرب 

�لذين  )�لقبط(  �لقدماء  �مل�شريون  هم  �لكنوز  تلك  وجود 

كنوزهم  يدفنون  وم��وت��اه��م  ملوكهم  وك��ان  م�شر،  حكمو� 

�لفر�س  و�أت��ى  �لقبط  دول��ة  �نق�شت  حتى  معه.  و�أم��و�ل��ه��م 

و�لروم فعلمو� عن �أمر تلك �لكنوز فنهبوها.

�ل�شر�ئب  نتائج  �ملدفونة هي  �لكنوز  تلك  �أن  �آخرون  وذكر 

الأربعة  تق�ّشم  كانت  �ل�شر�ئب  �إّن  حيث  م�شر،  يف  �لقدمية 

�آخر  وق�شم  و�جلي�س،  للع�شكر  وق�شم  للملك،  ق�شم  �أق�شام: 

ل��ل��زر�ع��ة، و�ل��رب��ع �الأخ���ري ك��ان ي��دف��ن يف �الأر����س و�مل��د�ف��ن 

و�ملقابر، ومنه �أتت �لكنوز �لتي �شّلت مرتعاً حلديث �لنا�س 

�لتاأريخية. و�لكتابات 

�إال  ه��ي  م��ا  �مل�شري الأم��و�ل��ه  ب��دف��ن  �لقائلة  �ل��رو�ي��ات  �أّم���ا 

�الإن�شان �مل�شري  حقيقة و��شحة ودلياًل على تطّور �شلوك 

يف �إخفاء ما ير�ه ثميناً عن �أعني �لنا�س، �أو �خلوف و�لكبت 

ذ�ته  �الأم��ر  يفعلون  �لنا�س  �أغلب  وك��ان  �حلّكام.  بط�س  من 

ت��خ��ل��و� ذر�ع  �مل���وؤرخ���ني: »ال  �أح���د  �ل��ت��ي ق���ال فيها  ل��ل��درج��ة 

�أر����س م�شر م��ن �ل��ك��ن��وز �ل��ق��دمي��ة«. وك��ذل��ك ق��د يكون  يف 

�أتى  فعندما  �لعمل؛  هذ�  موؤثر يف  دور  �ل�شيا�شية  للظروف 

�شيقتله،  كنز�ً  كتم  من  �أن��ه  �لنا�س  �أن��ذر  �لعا�س  بن  عمرو 

ب��ع��ي��د�ً عن  ك��ن��وزه��م عميقاً  دف��ن  �إىل  �ل��ن��ا���س  ول��ذل��ك عمد 

�أن  �إال  ي�شعنا  ول��ذل��ك ال  ل��رثو�ت��ه��م عنه.  وم����و�ر�ًة  �أن��ظ��اره 

كان  و�إخفائها  كثرية  لكنوز  �مل�شري  �إح���ر�ز  �أن  �إىل  ن�شري 

ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��د�خ��ل ع��و�م��ل ك��ث��رية م��ن��ه��ا �خل���وف م��ن بط�س 

�لدهر  ل��ن��و�در  حت�ّشباً  �أو  �حل�شد،  م��ن  �خل��وف  �أو  �حل��ك��ام، 

م�شروقة  �أم����و�ل  يف  لل�شرت  ط��ل��ب��اً  رمب��ا  ح��ت��ى  �أو  ون��و�ئ��ب��ه، 

و�ختلفت  �ل���رو�ي���ات  ت��ع��ددت  ح���ق.  وج���ه  ب��غ��ري  مكت�شبة  �أو 

بني  �أ�شطرتها  وز�دت  عدمها،  من  �شّحتها  حول  �لرو�يات 

�لبالطة(  حتت  ما  )�إخ��ر�ج  عبارة  وبقيت  �مل�شريني  �أل�شن 

�إىل ي��وم��ن��ا ه��ذ� ك��دل��ي��ل و����ش��ح و���ش��ري��ح ع��ل��ى �إخ��ف��ائ��ه��م ملا 

ميلكونه بدفنه حتت �الأر�س!!!

�لذهب  ك��رثة  م��ن خ�شائ�س م�شر  »�إّن  �ل���وردي:  �ب��ن  ق��ال 

�ملثل  م��ن  ك��ن��وز م�شر  ع��ل��ى عظمة  ون�����ش��ت��دل  و�ل��دن��ان��ري«، 

بعد  �هلل  �أغ��ن��اه  فال  ي�شتغِن  ومل  م�شر  دخ��ل  »م��ن  �لقائل: 

من  لت�شلم  ت��ك��ن  مل  �لعظيمة  �ل����رثو�ت  ت��ل��ك  و�إن  ذل����ك«. 

�أّول  �أّن  بالذكر  �جلدير  عنها.  و�لبحث  �لتنقيب  حماوالت 

�أم��ري  عهد  يف  ح��دث��ت  م�شر  ك��ن��وز  ع��ن  �لتنقيب  حم���اوالت 

�أحمد  و�ل�شام  م�شر  يف  �لطولونية  �لدولة  وموؤ�ش�س  م�شر 

م( ح��ي��ث ظ��ه��رت جم��م��وع��ة من   884  - ب��ن ط��ول��ون )868 

�ملطالب  ع��ن  يبحثون  �ل��ذي��ن  )�ملطالبية(  ي�شّمون  �لنا�س 

حتى  بهم.  �خلا�شة  وثيابهم  �أدو�تهم  لهم  وكانت  و�لكنوز، 

دون  �لعمل  ذل��ك  ممار�شة  من  ومنعهم  عنهم  �حلاكم  علم 

�لتنقيب  �أ�شبحت عمليات  �إذن منه ومبر�قبة رجاله، حتى 

ذلك  يف  �حلكام  ��شتطمع  ثم  �حلكام،  مر�قبة  حتت  حتدث 

�الأحجار و�لذهب و�ملعادن  �لبحث عن  ف�شاركو� يف عمليات 

�لنفي�شة لبناء �لق�شور وتزيني �ملباين.

�أّما �أحد �الأ�شباب �الأخرى للعبث بكنوز ومد�فن م�شر فهو 

�أو م�شحوق مومياء  �العتقاد �ل�شائد باأّن قليال من طحني 

وقد  �الأم��ر����س،  م��ن  �لعديد  م��ن  بال�شفاء  كفيل  م�شرية 

د�فع �لطبيب �لعربي �مل�شلم �بن �شيناء عن �أهمية �ملومياء 

�لو�شطى  �أوروب��ا  يف  الحقاً  �الأم��ر  ه��ذ�  �شاع  كما  �لعالجية، 

م�شر  �إىل  للتهافت  �الأوروب���ي���ني  دف��ع��ت  ع��الج��ي��ة  ك��اأه��م��ي��ة 

للبحث عن  و�لقاهرة خالل �لقرن �ل�شاد�س ع�شر و�شاعد�ً 

و�ملومياو�ت!!! �لقبور 

ك��ن��وز م�شر  �ل��ب��ح��ث ع��ن  �إّن م�����ش��ارك��ة �حل��ك��ام و�مل���ل���وك يف 

�ل��ق��دمي��ة �أ����ش���ّر ك��ث��ري�ً ب��االإن�����ش��ان �مل�����ش��ري، ودف����ع ب��ه �إىل 

�شرنقة �لفقر �ملدقع وقمع �حلكام، حتى �نت�شرت �خلر�فات 

و�الأوه����ام كما �أ���ش��ار �ل��ب��غ��د�دي ل��ل��درج��ة �ل��ت��ي �أ���ش��ب��ح فيها 

�لنا�س يرون يف كل �شيء دلياًل على كنز مدفون �أو مومياء 

�لرث�ء  يف  و�أحالمهم  �لعظيم  �لنهم  هذ�  ولذلك  عالجية، 

�ملجتمع  �أخ��الق  خانة  �أخالقية خ�شمت من  �أزم��ة  �إىل  �أدت 

مقّدمته  يف  خ��ل��دون  �ب��ن  و�أّك���د  عليه!  ت�شف  ومل  �مل�شري 

عن  و�لعجز  �لعقول  �شعف  ب�شبب  �إال  لي�س  �ل�شعي  هذ�  �أن 

لل�شعب  �الأمر  والة  وقمع  �لطبيعية،  بالطريقة  �ملال  ك�شب 

عليه. �ملغلوب 

ما  �لطبائع  ه��ذه  و�ل��ب��غ��د�دي على  خ��ل��دون  �ب��ن  وق��وف  �إّن 

و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �لعو�مل  عن  للك�شف  دليل  �إال  هو 

بركام  بالعبث  �مل�شري  باالإن�شان  دفعت  �لتي  و�الجتماعية 

�ملا�شي للنجاة من وحل �حلا�شر، وهكذ� كان تاريخ �الآثار 

كل  ي��ب��ذالن  �ل��ل��ذي��ن  �لعظيم  �مل�����ش��ري  و�الإن�����ش��ان  �مل�شرية 

�ملال  ور�ء  طامع  ع��امل  يف  �لفناء  مقاومة  �أج��ل  من  �جلهد 

و�لرث�ء!!!!

تاريخ كنوز م�صر القدمية واأ�صرارها
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اأمين البيماين

لطاملا عرج �لنا�س و�لباحثون و�ملوؤلفون وعلماء �الآثار �إىل �حلديث عن كنوز م�شر �لقدمية و�ملخّباأة يف مد�فنها ومقابرها منذ �آالف �ل�شنني. وبطبيعة �حلال تختلف 

نتاج عو�مل  �لتي هي  �الأ�شاطري و�خلر�فات  بع�س  �لرو�يات  تلك  تنت�شر مع  و�أ�شر�رها وخباياها، ولذلك قد  �لكنوز  �أ�شل هذه  و�لكتابات حول  و�لق�ش�س  �لرو�يات 

�جتماعية �أو �شيا�شية �أو غريها. وهكذ� نحلل هنا مقالة عمرو عبد �لعزيز منري -و�ملن�شورة يف جملة »�لتفاهم«- بعنو�ن: )كنوز م�شر �لقدمية: �الأ�شطورة و�لتاريخ(.

albimani92@hotmail.com



تطبيق نظريات املاوردي على املجتمعات احلديثة

�شورتي  �مل��وؤم��ن��ني يف  ���ش��م��ات  بع�س  د  ح���دَّ �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن 

»�ل����ف����رق����ان« و»�ل�����رح�����م�����ن«. ف���ع���ب���اد �ل���رح���م���ن يف ����ش���ورة 

خاطبهم  »و�إذ�  ه��ون��ا«،  �الأر���س  على  »مي�شون  »�ل��ف��رق��ان«: 

�أن  �أي  يقرتون،  وال  ي�شرفون  ال  �شالما«،  قالو�  �جلاهلون 

»لرحمن«  ���ش��ورة  ويف  م��ع��ت��دل.  منهج  �حل��ي��اة  يف  منهجهم 

هم لفروجهم حافظون، وعلى عهدهم حمافظون. ويرى 

�ملوؤمنني  جمتمع  عليها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �لفل�شفة  �أن  �ل��ك��ات��ب 

وال  �ل�شالح،  و�لعمل  �الإميان  �أ�شا�شيني:  ركنني  على  تقوم 

يتحقق �أحدهما �إال باالآخر.

�ل��ق��در،  م��و���ش��وع  مناق�شة  �إىل  �ل��ك��ات��ب  ذل��ك  ب��ع��د  وينتقل 

�لعالقة  فهم  �ل�شحيح  مفهومه  خ��الل  من  ميكن  وكيف 

مع �هلل -عز وجل- من حيث حرية �الإن�شان يف �لقيام مبا 

�لعدل  �أه��ل  �أنف�شهم  �شمو�  �ل��ذي��ن  باملعتزلة  وب���د�أ  ي�����ش��اء، 

�هلل  �شورة  عن  �لدفاع  هو  �ملعتزلة  مع  �لعدل  و�لتوحيد. 

���ش��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل، ف����اإذ� ك���ان �ل��ع��ب��د م�����ش��وؤوال ع��ن �أف��ع��ال��ه 

فينبغي �أن يكون هو �لذي ��شتقل بفعلها، فلي�س من �لعدل 

�أم��ا  فيه.  ل��ه  ي��د  ال  �شيء  على  �ملثوبة  �أو  �لعقوبة  ينال  �أن 

ق�شتهم  �لكاتب  ذكر  فقد  �حلديث،  و�أ�شحاب  �ل�شنة  �أه��ل 

�لذي كان يعذب خ�شومه  �لزيات  مع حممد بن عبد�مللك 

�شاخر� وم�شتكرب�:  �لرحمة بهم قال  �شئل  فاإذ�  �لتنور؛  يف 

يف  و�شع  فلما  �لطبيعة«.  يف  خور  �لرحمة  الأن  رحمة؛  »ال 

�لتنور �شاح طالبا للرحمة. ثم يقارن �لكاتب بني مركزية 

قيمة �لعدل يف نظام �ملعتزلة �لكالمي وقيمة �لرحمة عند 

�أ�شحاب �حلديث. وهنا حقيقة ال �أفهم ما �ملغزى من ح�شو 

ومفاهيمه  �لقدر  عن  �أي�شا  و�حلديث  �ملقارنات،  هذه  كل 

�ملجتمع  �شمات  عن  �حلديث  عند  �الإ�شالمية  �ملذ�هب  عن 

�مل�شلم، �إال �إذ� كان �لكاتب يق�شد من ور�ء ذلك �أن كل هذه 

�ملفاهيم �أثرت على مفهوم �لعدل عند �مل�شلمني وهو ركيزة 

�أ�شا�شية من ركائز قيام �ملجتمعات �ملتح�شرة.

�ملاوردي  �لكاتب عن  يتحدث  �ملقال،  �الأخري من  �جلزء  يف 

و�لدين«.  �لدنيا  »�أدب  كتابه  و�ملجتمع �خلريي من خالل 

�ل��ه��وى،  وذم  �لعقل  ف�شل  �أب����و�ب:  خم�شة  �ل��ك��ت��اب  ي��ح��وي 

و�أدب �لعلم، و�أدب �لدين، و�أدب �لدنيا، و�أدب �لنف�س.

م��ا يرى  ه��ذه للمجتمع �خل��ريي -ح�شب  �مل���اوردي  وروؤي���ة 

�لدنيا  �شالح  �أن  يرى  فهو  �إليه،  ي�شبق  مل  �شيء  �لكاتب- 

قائم على �أمرين: ما »ينتظم به �أمور جملتها، وما ي�شلح 

ب���ه ح���ال ك���ل و�ح����د م���ن �أه���ل���ه���ا«، ف��ه��م��ا ���ش��ي��ئ��ان ال ���ش��الح 

الأحدهما �إال ب�شاحبه. فالذي ت�شلح به �لدنيا �شت قو�عد 

�شامل،  وع��دل  قاهر،  و�شلطان  متبع،  )دي��ن  تفرعت:  و�إن 

و�أمن عام، وخ�شب د�ر، و�أمل ف�شيح(.

مُي��ث��ل �ل��دي��ن �إح���دى ق��و�ع��د ���ش��الح �أم���ر �ل��دن��ي��ا باعتباره 

ويعطف  �شهو�تها،  ع��ن  �لنف�س  ي�شرف  �أخ��الق��ي��ا  »نظاما 

وز�ج��ر�  لل�شر�ئر  قاهر�  ي�شري  حتى  �إر�دت��ه��ا  عن  �لقلوب 

ل��ل�����ش��م��ائ��ر، رق��ي��ب��ا ع��ل��ى �ل��ن��ف��و���س يف خ��ل��و�ت��ه��ا«. ون��اق�����س 

�لعقل  ب��ني  �الأول��ي��ة  �ل��ق��اع��دة م�شاألة  ه��ذه  �مل����اوردي حت��ت 

�أن  �الإن�����ش��ان  »�أيح�شب  تعاىل  ق��ول �هلل  �أن  ل��ريى  و�ل�����ش��رع، 

يرتك �شدى« يعني �أن �لدين ال ياأتي �إال بعد كمال �لعقل. 

�أما �لقاعدة �لثانية وهي �ل�شلطان �لقاهر، فالأن �لنا�س ال 

بد لهم ممن يجمعهم على كلمة �شو�ء، وتكون له �ل�شلطة 

مثلما  �لطريق،  عن  يحيد  �أن  نف�شه  له  ت�شول  من  ل��ريدع 

ب��ال��ق��ر�آن«.  ي��زع  مم��ا  �أك���رث  بال�شلطان  ل��ي��زع  �هلل  »�إن  ج��اء 

هو حافظ  بل  وح�شب  للنا�س  لي�س حافظا  هنا  فال�شلطان 

ل��ل��دي��ن �أي�����ش��ا. ف����اإذ� ع���دل ع���دل �ل��ن��ا���س و�إن ج���ار ج���ارو�. 

�لعدل و�الأمن فال تنمية وال تقدم  �أهمية  تاأتي  ومن هنا، 

ومكان،  زم��ان  كل  يف  ت�شريان  �لقاعدتان  وهاتان  دونهما. 

فال توجد بالد جار �شلطانها �إال وفقدت �أمنها، وال توجد 

و�إذ� خرب عمر�نها  �إال وخرب عمر�نها،  �أمنها  بالد فقدت 

ت��ف��رق ع��ن��ه��ا �ل��ن��ا���س �أ���ش��ت��ات��ا ح��ت��ى ت��ب��ي��د. وه��ن��ا ال ب��د من 

�لعربية بعد ما �شمي  �أمام ما يحدث يف دولنا  تاأمل  وقفة 

بع�س  جور  ب�شبب  �لعربي  �لربيع  بد�أ  �لعربي«،  ب�»�لربيع 

دول  �حل���رب يف  ن���ري�ن  فا�شتعرت  ع��دل��ه��م،  وع���دم  �حل��ك��ام 

قوت  يجدون  ال  فيها  �لنا�س  فاأ�شبح  مطمئنة،  �آمنة  كانت 

حالهم  وتبدلت  د�ره���م  م��ن  �خل���روج  ياأمنون  وال  يومهم، 

ببع�شها  مرتبطة  �لقو�عد  ه��ذه  كل  �ل��رخ��اء.  بعد  لل�شدة 

و�حدة  �إذ� فقدت  و�زده��اره،  �ملجتمع  �أجل حتقيق نو  من 

�مل��اوردي  ب��ه  ج��اء  م��ا  �أ�شقطنا  و�إذ�  �خل��ل��ل.  �ملجتمع  �أ���ش��اب 

م��ك��ام��ن �خللل  ل��ن��ا  �حل��دي��ث��ة، الت�شحت  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى 

�لغرب  تطور  بالدين،  يتعلق  ففيما  �حل��دي��ث.  ع�شرنا  يف 

حتى ملك كل �شيء، لكنه تخلى عن �لدين، فاأ�شبح �شبابه 

�لفكري، و�رتفعت  �لنف�شي و�ال�شطر�ب  �لفر�غ  يعاين من 

�أن �ملجتمع مدين  معدالت �جلرمية و�لقتل و�ل�شرقة، مع 

مل  لرمبا  �لقاهر  بال�شلطان  يتعلق  فيما  �أما  ح�شارته.  يف 

يفهم،  ما  ح�شب  �لدكتاتوري  �ل�شلطان  به  �ملاوردي  يق�شد 

و�إن���ا ���ش��اح��ب �حل��ك��م �ل��ق��وي، �ل��ق��ادر ع��ل��ى �إر���ش��اء دع��ائ��م 

عن  عجزو�  فلما  �لبالد  ملكو�  �شالطني  من  وك��م  �لعدل، 

تطبيق �لقو�نني، و�ل�شرب على �ملف�شدين ما �أغنى �لنا�س 

�شيئا. �شلطانهم 

�الأخ��رية يف  قاعدته  �مل��اوردي  �إليه  تو�شل  ما  ومن عجيب 

�لعدل  �أن  بها  و�ملق�شود  �لف�شيح.  �الأم��ل  �ل��رخ��اء:  حتقيق 

و�لتنمية تفتحان منافذ �الأمل لدى �لنا�س بحيث يقبلون 

على �قتناء ما يق�شر �لعمر عن ��شتيعابه؛ مثل: �مل�شاكن، 

و�ل�����دور، و�ل��ت��ج��ارة �ل��ت��ي ت��ب��ق��ى ب��ع��د �أ���ش��ح��اب��ه��ا، �إذ ل��وال 

�أجل  �شاعد جدهم من  و�شمرو� عن  �لنا�س  تفرغ  ملا  �الأمل 

وملا  �لدهر.  م��دى  �أجله  من  يعي�شو�  لن  �أنهم  يدركون  ما 

حدث هذ� �لرت�كم �لذي نر�ه �ليوم يف �ل�شناعة و�لز�رعة 

�مل��اوردي:  يقول  كما  �ل�شت  �لقو�عد  �الأر���س. هذه  وعمارة 

جملتها،  �أم��ور  وتنتظم  �لدنيا،  �أم��ور  بها  ت�شلح  �لتي  »هي 

فاإن كملت فيها كمل كل �شالحها«.
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�صعيد ال�صعيلي

ميكننا تعريف �ملجتمع باأنه جمموعة من �الأفر�د تعي�س يف موقع جغر�يف و�حد، تربط بني �أفر�ده عو�مل م�شرتكة، كاللغة و�لعاد�ت و�لتقاليد. ولكل جمتمع قو�نني 

و�أعر�ف تنظم طريقة �لعي�س بني �أفر�ده، ويلزم جميع �أفر�د �ملجتمع �لتقيد بها، فحتى �جلاهلي كان يلزم نف�شه مبا ُتلزمه به �لقبيلة:

وهل �أنا �إال من غزية �إن غوت//غويت و�إن تر�شد غزية �أر�شد.. ويف �لع�شر �حلديث، ومع ظهور �ملجتمعات �ملدنية، وجدت منظمات دولية تعمل على �شن �لقو�نني مبا 

ينظم �لعالقة بني �لدول. وو�شعت كل دولة قو�نيها �ملحلية مبا ي�شمن �ملعي�شة �لكرمية الأفر�دها. ولكن حتى قبل ظهور �ملجتمع �ملدين مل يغفل �الإ�شالم عن و�شع 

�أ�ش�س �لعي�س و�لتعاي�س بني �أفر�د �ملجتمع �مل�شلم. ويف مقال من�شور مبجلة »�لتفاهم« بعنو�ن »�ملجتمع �خلريي �ل�شالح بح�شب �ملاوردي و�لنظام �لقيمي يف �لتجربة 

�الإ�شالمية«، يتحدث �لكاتب عن �شمات �ملجتمع �مل�شلم ويبتدئ بالقر�آن �لكرمي.

ska.sm90@gmail.com
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�صراع الهويات اأمام موجة العوملة 

�أبرز نقاط تالقي �الختالفات يف �لعامل تاأثرت   فحتى 

ب��ل ح��اول��ت يف بع�س  �ل��ع��ومل��ة  ب��اآخ��ر مب��وج��ة  �أو  ب�����ش��ك��ل 

�لتاأثري  و�شائل  خمتلف  عرب  موؤثرة  ت�شبح  �أن  �الأحيان 

�ملح�شو�شة و�لالحم�شو�شة. و�لذي ال بد من �إقر�ره هنا 

�لقطب  ن��ظ��ام  �حل���ايل-  �لعاملي  �لنظام  ت�شكل  ظ��ل  ويف 

�لو�حد - �أنه وعلى �لرغم من حماولة بع�س �لعنا�شر 

�أن ت�����ش��ب��ح م���وؤث���رة ل��ك��ن ي��ظ��ل ت���اأث���ري �ل��ع��ن�����ش��ر �ل��ق��وي 

تلك  من  و�أب��ق��ى  �أب��رز  و�ل�شيا�شة  �القت�شاد  نو�حي  من 

�ملوؤثرة �الأخرى و�لغري  �لتي ت�شتخدم �لطرق  �لعنا�شر 

جمموعة  ثقافة  ن�شر  فمحاولة  �ل��غ��ال��ب.  يف  ملمو�شة 

تالم�س  ناجعة  طريقة  تبدو  �الإع���الم،  و�شائل  عرب  ما 

�ل�شيا�شي  �ل����دور  �أن  �إال  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �مل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة 

و�الق��ت�����ش��ادي ال غ��ن��ى ع��ن��ه. ف��ه��و ي��ع��د �أق���وى وق��ع��ا من 

متخذي  ف��ئ��ة  ي��الم�����س  ل��ك��ون��ه  �مللمو�شة  غ��ري  �ل��و���ش��ائ��ل 

�أهم �لفئات �ملجتمعية«. �لقر�ر« 

�لو�قع �حلايل  �أّن  �ل�شياق  بالذكر يف هذ�  ومن �جلدير 

ي��ج��ع��ل م��ن �ل��ق��وي �أك���رث ق���وة و�ل��ع��ك�����س ���ش��ح��ي��ح؛ وك��ل 

�شبيل خلق  �لقوى يف  �شعي هذه  ذلك يت�شح من خالل 

�لقوى  ��شتخد�م  يتم  �لعوملة  �لتاأثري�ت وخا�شة يف ظل 

»�لقوية«  �ل��دول��ة  ثقافة  ن�شر  �شبيل  يف  �مللمو�شة  غ��ري 

مت��ه��ي��د� ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ق��ب��ول خم��ت��ل��ف �ل�����ش��ر�ئ��ح يف 

�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��امل��ي��ة. وي��ت��م ذل���ك ع��ن ط��ري��ق �لتعريف 

بالثقافة وما حتمله من �إيجابيات، وحماولة خلق �شورة 

�لدول  تلك  تكون  ذلك  بجانب  للمثالية.  �أقرب  نطية 

�لتاأثري  ناحية  من  عليها  يتوجب  ما  �أدت  �الأ�شا�س  من 

�أهمية  �أك��رث  ي��ع��د�ن  �للذين   - و�الق��ت�����ش��ادي  �ل�شيا�شي 

�لتاأثري  حمققة   - �مللمو�شة  غري  �جلو�نب  من  حقيقة 

ب���ارزة. م��ن هذ�  ق��وى عاملية  �أج���ل جعلها  م��ن  �مل��ط��ل��وب 

�أ�شباب  توفر  �لتي  �لعوملة  عن  �حلديث  ي�شبح  �ملنطلق 

وح��دة  ن��ح��و  و�ن��دم��اج��ه��ا  �لثقافية  �ل��ف��روق��ات  �ن�����ش��ه��ار 

�أكرث  �لثقافات  هذه  من  �لنابعة  �ملقاومة  لوال  و�ح��دة؛ 

جدوى من �حلديث عن هذه �لفروق �لتي مت تد�ر�شها 

�لثقافات  تقارب  يعي�س  �أ�شبح  فالعامل  عديدة،  ل�شنو�ت 

�ملختلفة و�طالعها على �الختالفات من حولها نتيجة 

�ل���ع���ومل���ة. ف��ع��ن��دم��ا ك��ان��ت �حل������و�ر�ت و�ل���ت�������ش���اوؤالت عن 

�لعنا�شر �مل�شكلة لثقافة ما �شو�ء من �لناحية �لرت�ثية، 

و�ل��ت��اري��خ��ي��ة، و�ل��دي��ن��ي��ة، و�الق��ت�����ش��ادي��ة - �ل��ت��ج��اري��ة - 

�لو�شائل  عّماهية  �ل��ت�����ش��اوؤل  نحو  �الآن  متيل  �أ�شبحت 

تلغى  �لتي  �لكربى  �ل�شورة  لهذه  للت�شدي  �مل�شتخدمة 

�الأكرث  �لثقافات  ظهور  �أج��ل  من  �لثقافات  بع�س  فيها 

�لعوملة  مفهوم  �إىل  هنا  �الإ�شارة  من  بد  ال  لكن  تاأثري�. 

منها   - جو�نب  ع��دة  تكامل  يف  و�ملتمثل  عليه  �ملتعارف 

�إىل  �أو �لتقائها وحتول �لعامل  �لثقافية و�الجتماعية - 

قرية �شغرية وفكرة �أن �جلو�نب �الإيجابية تعد حا�شرة 

يف معظم تلك �جل��و�ن��ب. م��ن �الأ���ش��ا���س �ب��ت��د�أت �الأم��ور 

و�لعلوم  �مل��ع��ارف  نقل  ناحية  من  �إيجابيا  منحى  تاأخذ 

و�ل��ت��ج��ارب �مل��رت�ك��م��ة و�مل��ع��ل��وم��ات و�خ��ت�����ش��ار �جل��ه��ود 

ل��وال وج���ود و���ش��ائ��ل تنقل  �ل��ت��ي ك��ان��ت �شتبذل  �ل��ف��ردي��ة 

جتربة �شعب ما �إىل �ل�شعوب �الأخرى، ومنها بد�أ �نتقال 

�الأف��ك��ار مب��ا حتمله م��ن �أم���ور ق��د ت��ت��و�ف��ق م��ع �الأف��ك��ار 

للمعلومات  �مل�شتقبلة   - �الأخرى  �ملجتمعات  يف  �ل�شائدة 

�إم���ا �إىل �ل��ق��ب��ول و�ل���ذوب���ان  - وق���د ال ت��ت��و�ف��ق م���وؤدي���ة 

�أو �ل�����ش��ر�ع و�ل��رف�����س و�ل��ت�����ش��دي ل��الآخ��ر.  يف �الآخ����ر 

طرحها  �لتي  �لفكرة  يف  مهما  عن�شر�  �الأخ��رية  وت�شكل 

�شموئيل هانتجتون يف نقا�شه ل�شر�ع �حل�شار�ت حيث 

�شدفة  لي�شت  �لعوملة  �أّن  على  ما  جمموعة  جت��زم  تكاد 

يف  بدقة  مر�شومة  خطة  ه��ي  �إن��ا  م��ا  ل�شيء  نتيجة  �أو 

�أم �لغرب،  �ل�شرق  �مل�شيطرة من  �شبيل حتديد �لعنا�شر 

ومن ناحية �أخرى هنالك �لفئة �لتي توؤمن باأن �لعوملة 

جاءت كنتيجة حتمية للتطور �لتكنولوجي �لذي ح�شل 

وظ��ه��ور و���ش��ائ��ل �الت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل. وع��ل��ي��ه، ي�شبح 

�لتو��شل �أ�شهل عن ذي قبل مع تو�فر كل هذه �لو�شائل 

بجانب �ملو��شالت �لتي �أ�شبحت يف متناول فئات كثرية 

لذلك  حم��ددة.  فئة  على  مقت�شرة  وغ��ري  �ملجتمع  م��ن 

باللوم  نلقي  �أن  �الإج��ح��اف  من  �حليادية  منطلق  وم��ن 

�لعوملة؛  موجة  عن  �لناجت  �ل�شرر  نتيجة  ما  دولة  على 

ل��ك��ن الب���د م���ن �إق������ر�ر وج����ود �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل��ت��ي ت��رتق��ب 

�لتاأثري وحتقيق  �لفر�شة لت�شتغل هذه �ملوجة يف �شبيل 

�مل�شلحة على ح�شاب �الأطر�ف �الأقل قوة. كذلك تكون 

طريق  عن  ذلك  حتقيق  مقومات  متلك  �الأط��ر�ف  هذه 

بهم  قوة  �الأق��ل  �الأط��ر�ف  �ملوؤدية النبهار  �الأ�شباب  خلق 

�مل��ه��م ه��ن��ا ف��ه��م ر�أي  �مل��ه��م��ة. وم���ن  مم��ا ي�شهل حت��ق��ي��ق 

فالت�شاوؤل  �جلانب  بهذ�  يتعلق  فيما  �لو�قعية  �ملدر�شة 

�ملنطقي كذلك هنا هو �إن �أتيحت �لفر�شة لدولة ما �أن 

ت�شبح بهذه �لقوى وهذ� �لتاأثري هل ترف�س ذلك؟ قد 

�لدولة  تلك  دور  تقم�شنا  ما  �إذ�  ن�شبية  �الإج��اب��ة  تكون 

ت�شبح  �أن  ت�شعى  ما  د�ئما  �ل��دول  �إّن  يقول  �ملنطق  لكن 

�أكرث قوة من ذي قبل لذلك من �لالمنطقي �أن ترف�س 

هذه �لفكرة. وتكمن �لن�شبية يف �الإجابات �ملحتملة على 

�ل��دول  يف  �ل��دول  تلك  بها  �شتت�شبب  �لتي  �الأ���ش��ر�ر  كم 

�الأقل قوة منها وهنا تربز وجهة نظر �ملدر�شة �لو�قعية 

�لفرتة  يف   - �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  طبيعة  على  �ملهيمنة 

�حلالية على �الأقل - �إّن م�شاألة �إحلاق �ل�شرر بالطرف 

�الآخر ال تعد �أولوية �أمام م�شاألة حتقيق �لقوى ال �شيما 

�قت�شاديا  مهما  عامليا  م��رك��ز�  ت��ت��ب��و�أ  �ل��دول��ة  ك��ان��ت  �إذ� 

و���ش��ي��ا���ش��ي��ا ح��ت��ى ت�����ش��ه��ل م��ه��م��ة �الإف�����الت م��ن حما�شبة 

قائمة  �لت�شاوؤالت  فتبقى  �لدولية.  و�ملنظمات  �لقانون 

وحت��دي��د�  و�ل��ث��ق��اف��ات  و�ل��ه��وي��ات  ب��ال��ع��ومل��ة  يتعلق  فيما 

ز�لت  وال  ب��د�أت  �لتي  �ملت�شارعة  �لعاملية  �ملتغري�ت  �أم��ام 

م�شتمرة �إىل يومنا هذ�.

عاطفة امل�صكرية

 يحمل �لعامل ثقافات و�أديانا متنوعة تختلف باختالف �الأمكنة. و�إن وجدت جمموعات يجمعها دين وثقافة م�شرتكة يف مكان ما فغالبا ما تكون هناك �أقلية بينهم 

حتمل دينا خمتلفا وثقافة خمتلفة �أي�شا. جند هذ� �لتنوع حا�شر� بقوة يف منطقة �ملحيط �لهندي - على �شفافها حتديد�- �لتي جتمع دوال متتاز ببعد ��شرت�تيجي 

مهم يف �ل�شيا�شة و�القت�شاد. جند ذلك مف�شال يف مقال للدكتور عبد�لرحمن �ل�شاملي بعنو�ن ثقافة �ملحيط �لهندي؛ حيث عرب فيه عن هذ� �لتنوع نتيجة �لتطور�ت 

�لتي حدثت يف تلك �ملنطقة. و�أتت �لعوملة لتوؤثر يف هويات جمموعات كثرية وثقافتها ومن �شمنها منطقة �ملحيط �لهندي مبا فيها من تنوع. حيث تتجه �لعوملة نحو 

ت�شكيل وحدة و�حدة ذ�ت �شفات م�شرتكة غالبا على �لعك�س من فكرة �لهويات و�لثقافات �لتي تدعم �أو تعك�س و�قع �الختالف بني �ملجموعات �لب�شرية.
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����ش��ت��ح�����ش��ر �ل��ك��ات��ب ت��وج��ه��ني رئ��ي�����ش��ني ق���د ���ش��ي��ط��ر� على 

بالقيم  ع��ن��ي  �الأول  �الأخ����ري؛  �ل��ع��ق��د  �ل��ع��رب يف  �ل��ب��اح��ث��ني 

�لتوجه  و�أما  �مل�شلمني،  �الأخالقية يف جمتمعات  و�ملقايي�س 

�ل��ث��اين ف��ع��ن��ي ع��ل��ى �خل�����ش��و���س ب���اإدر�ك���ات �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

�أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ���ش��ار  و�الإ���ش��الم��ي��ة.  �لعربية  �ل��ب��ل��د�ن  يف 

هناك  ب��اأّن  �شاع  ق��ول  من  ينطلقان  �إن��ا  �لتوجهني  هذين 

بني  ودينية  و�أخالقية  �شيا�شية  �أبعاد  ذ�ت  حقيقية  م�شكلة 

بو�شفها   و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  �ل��ع��رب(  )وب��خ��ا���ش��ة  �مل�شلمني 

�الأنظمة  ب��ن��اء  يف  وط��ري��ق��ة  مم��ار���ش��ات  وبو�شفها  »ق��ي��م��ة«، 

�ملجموعة  �أف��ك��ار  ت�شل  ح��ني  ففي  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات،  �ل�شيا�شية 

�الأوىل �إىل �أن �مل�شكلة موجودة يف »�لثقافة« يف �شورة ت�شاد 

تكن  و�إن  وموؤ�ش�شاتها،  �ل�شيا�شية  و�حلريات  �ل�شريعة  بني 

قوية و�شائدة؛ فاإن �ملجموعة �الأوىل - و�لتي تدعي �ملدنية 

�لعربية  �ملجتمعات  �أن  وترى  معاك�شة،  نتيجة  �إىل  ت�شل   -

�لدميقر�طية،  �أم���ام  عقبات  وعيها  يف  لي�س  و�الإ���ش��الم��ي��ة 

�أم��ا  �مل�����ش��ي��ط��رة.  �ل�شيا�شية  �الأن��ظ��م��ة  يف  ظ��اه��رة  و�مل�شكلة 

تقوية  �مل�شكلة  لتجاوز  تقرتح  ما  فعادة  �لثانية  �ملجموعة 

موؤ�ش�شات وجهات �ملجتمع �ملدين، وت�شجيع بر�مج �لرتبية 

بتطوير  حلها  ميكن  �مل�شكلة  �أن  وترى  �لدميقر�طية،  على 

على  ل��ل��ت��د�ول  �أن��ظ��م��ة  �إىل  للو�شول  ت��غ��ريه��ا،  �أو  �الأن��ظ��م��ة 

�لو��شعة  و�مل�شاركة  �الأ�شا�شية،  �حل��ري��ات  و�إق���ر�ر  �ل�شلطة 

ليو�شح  �لتوجهني؛  تلخي�س  يف  �لكاتب  �أط��ال  و�ملتطورة. 

نتائج  ت�شدق  مل   ،2011 يف  �جل��اري��ة  �لعربية  �ل��ث��ور�ت  �أن 

�لع�شر  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �جل��اري��ة  و�ملطالعات  �لبحوث 

�الأخ�������رية؛ ف��ال��ذي��ن �أك������رثو� م���ن �حل���دي���ث ع���ن م��ع��وق��ات 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف �ل��دي��ن و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ة و�ل��ن��ظ��ام 

�لدميقر�طية  �ل��ث��ور�ت  الأن  �آر�وؤه����م؛  ت�شدق  مل  �ل���دويل، 

دون  ز�خ��رة،  حركية  يف  كله  �جلمهور  فا�شتقطبت  �نطلقت 

�ل�شعب.  �شلطة  �أو  �لدميقر�طية  م�شروعية  عن  ت�شاوؤالت 

بحكم  ذلك  م�شكلة حقيقة يف  يوجد  ومن وجهة نظري ال 

�الإن�شانية من حرية  بالقيم  نادت  �لغالب  �أن �جلماهري يف 

وتبقى  ب��ل��د�ن��ه��م.  يف  تطبق  ك��ي��ف  وع��رف��و�  ودمي��ق��ر�ط��ي��ة، 

�مل�شكلة �حلقيقية يف �الأنظمة �لقمعية �لتي ال �شك حتاول 

تعميق �لفو�رق بني �لتوجهني. ويجزم �لكاتب �أنه مل تكن 

هناك م�شكالت يف �لنظر �إىل �لدميقر�طية باعتبارها قيمة 

�لثاين  �ملذهب  �أ�شحاب  �أم��ا  معا.  �الأم��ري��ن  �أو  ممار�شة  �أو 

�لذي ر�أى �لعقبة يف �ل�شلطات �لقائمة ولي�س يف �جلمهور؛ 

�لعرب،  حال  يف  و�خل�شو�شية  �لذ�تية  على  فاأكد  عاد  فاإّنه 

�لتعبري. ونحن  �إذ� �شح  تقت�شي دميقر�طية عربية  و�لتي 

متلك  ال  �لعربي  �لعامل  يف  ح�شلت  �لتي  �ل��ث��ور�ت  �أن  جند 

هذ� �لهم؛ �أي �لتفرقة بني ما هو عاملي �أو �أجنبي. 

ويف �شوء هذه �ملالحظات �لنقدية، يكون علينا �لعودة �إىل 

يف  و�مل�شلمني  �لعرب  نحن  يعني  وماذ�  »�لتثاقف«  مو�شوع 

جتربتان  �ل�شاأن  هذ�  يف  ولدينا  و�لع�شرين.  �لو�حد  �لقرن 

حديثة  جت���ارب  �أو  وجت��رب��ة  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ت��ان،  �أو  و���ش��ي��ط��ت��ان 

جتربة  �لو�شيطتني:  بالتجربتني  �أق�شد  و�أن��ا  ومعا�شرة. 

بغد�د يف �لتو��شل مع �حل�شار�ت �لقدمية و�ملعا�شرة فيما 

بني �لقرنني �ل�شابع و�لثاين ع�شر �مليالديني؛ حيث جرى 

و�لهندية  و�ليونانية  �لقدمية  �حل�����ش��ار�ت  م��ع  �لتو��شل 

و�لفنون  �لعلوم  �شتى  يف  �لرتجمة  طريق  من  و�لفار�شية 

�آن����ذ�ك ف��ه��ي �لتجربة  �أم���ا �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ث��ان��ي��ة  و�ل��ف��ل�����ش��ف��ة. 

تثاقف  جت��رب��ة  وه��ي  ق���رون،  �شبعة  م��دى  على  �الأندل�شية 

ك��ب��رية م���ن خ���الل �ل��رتج��م��ة )ي���ون���اين والت��ي��ن��ي -ع��رب��ي 

-الت���ي���ن���ي( وم����ن خ����الل �ل��ع��ي�����س م��ع��ا؛ �أي ب���ني �مل�����ش��ل��م��ني 

ناجحتني  �لتجربتان  كانت  وقد  �لبالد.  بتلك  و�مل�شيحيني 

بغد�د  جتربة  �أّم��ا  ماأ�شاوية.  نهاية  �نتهتا  لكنهما  بحدود؛ 

بني  �لعالقات  �شربت  �لتي  �ل�شليبية  ب��احل��روب  فانتهت 

�إن�شاين بني �لطرفني  �ل�شرق و�لغرب، و�أحالت كل تو��شل 

�أو  للغريب  وتكفري  وعذ�ب  معاناة  �إىل  و�مل�شلم(  )�مل�شيحي 

�الأندل�شية  �لتجربة  و�أما  قرون.  الأكرث من ثالثة  له  قتل 

ف��ق��د �ن��ت��ه��ت ب��ح��روب �ال����ش���رتد�د، �ل��ت��ي �أن��ه��ت - وع��ل��ى كل 

بطريقة  باإ�شبانيا  و�لثقايف  �الإ�شالمي  �لوجود  �مل�شتويات- 

��شتئ�شالية.

مع  و�مل�شلمني  للعرب  و�مل��ع��ا���ش��رة  �حل��دي��ث��ة  �لتجربة  �أم���ا 

�ل���غ���رب، وع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ث��اق��ف �ل��ت��ي ح�����ش��ل��ت؛ ف��اإن��ه��ا ك��ان��ت 

خم��ت��ل��ف��ة ع��ن �ل��ت��ج��ارب �ل��و���ش��ي��ط��ت��ني م��ن ح��ي��ث �ل��دو�ف��ع 

بادرو�  �لذين  هم  �لغربيون  كان  وقد  و�لنتائج.  و�لفرت�ت 

�إىل ف��ر���س ث��ق��اف��ت��ه��م ع��ل��ى �ل���ع���امل وب��ط��ري��ق��ة �ج��ت��ي��اح��ي��ة 

وب�شبب  �خلا�شة.  �الإن�شانية  �حلياة  جم��االت  �شتى  �شملت 

ه���ذه �الأح�����د�ث �ن��ق�����ش��م �مل��ج��ت��م��ع �الإ���ش��الم��ي و�ل���ع���رب �إىل 

للغالب»  �ملغلوب  »تقليد  خ��ل��دون  �ب��ن  فهم  وه��م��ا:  فهمني 

وفهم خري �لدين �لتون�شي «�إن هذ� �لغرب هو مثل �ل�شيل، 

تدفقه  منع  ميكن  ال  الأن��ه  م��وج��ات��ه؛  ��شتيعاب  م��ن  والب��د 

�الأم��ر  د�م  وم��ا  و�مل�����ش��احل��ة،  باللني  وال  و�لعنف  بالقوة  ال 

�أم��و�ج��ه  يف  نغرق  �أو  معه  و�ل��ت��الوؤم  قبوله  فينبغي  كذلك 

و�الآخ��رون  و�ملثقفون  �لدولة  ورج��االت  هو  وكان  �لهائجة. 

يرون �أّن هذ� �ال�شتري�د و�ال�شتيعاب �أو حماولته لن يوؤدي 

الأّن  وذلك  وثقافتهم؛  دينهم  ذهاب  �أو  �مل�شلمني  ذوبان  �إىل 

مناعة  �مل�شلمني  تك�شب  �شوف  �حلد�ثة  ب��اأدو�ت  �ال�شتعانة 

�لتوريد هذه حني  �أو  �ال�شتري�د  م�شهودة. ح�شلت عمليات 

كانت جمتمعات �مل�شلمني وثقافتهم ر�كدة، وبالتايل فاقدة 

ما  �شرعان  ولذلك  �لدينية،  �ملناعة  با�شتثناء  مناعة،  الأي 

����ش��ط��دم��ت �مل�����ش��ت��ج��د�ت �الأوروب���ي���ة ب��ال��دي��ن، ول��ي�����س ل��دى 

�مل�شلمني فقط؛ بل ولدى م�شيحيي �ل�شرق �لقد�مى �أي�شا.

�إّن �ل���ث���ور�ت �ل��ع��رب��ي��ة ك�����ش��ف��ت ع���ن »روؤي�����ة ل��ل��ع��امل« ل��دى 

�أح�����د من  ي��ك��ن  �ل�������ش���و�رع، مل  �إىل  ن����زل  �ل�����ذي  �جل���م���ه���ور 

تقارير  عن  ف�شال  يتوقعه،  �ال�شرت�تيجيني  �أو  �لباحثني 

�شعف  ع��ن  مطوال  ع��ن  حتدثت  �لتي  �ل��دول��ي��ة،  �ملوؤ�ش�شات 

�شعف  ب�شبب  �لعربي،  �لعامل  يف  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 

قيم �حلد�ثة و�مل�شاركة و�لدميقر�طية، �إىل جانب �شغوط 

�ملدن  ���ش��و�رع  �إىل  ن��زل  �ل��ذي  فاجلمهور  وقمعها،  �الأنظمة 

�لعربية، وحتمل ب�شكل �شلمي وعلى مدى �أ�شابيع متطاولة 

عنف �أجهزة �الأمن ومكافحة �ل�شغب. 

و�أخري�، قد يكون ما ذهب �إليه �لكاتب يف م�شكلة »�لتثاقف« 

توجهات  �خ��ت��الف  و���ش��ف  ويف  �شحيحا  �لعربي  �ل��ع��امل  يف 

�مل�شكلة  �أرى  ولكن  �لغرب؛  تاأثري  بحكم  �لعربية  �ل�شعوب 

�حلقيقية كما �أ�شلفت يف وجود �الأنظمة �ال�شتبد�دية و�لتي 

من  بني  �لثقافية  �مل�شكالت  خلق  يف  جاهدة  ت�شعى  �شك  ال 

ي��ط��ال��ب مب��زي��د م��ن �حل��ري��ات وق��ي��م �ل��غ��رب �مل��ع��ا���ش��ر من 

خلقت  قد  �شيا�شية  �أح��ز�ب  وهنالك  وغريها،  دميقر�طية 

مثل هذه �مل�شكالت؛ وتبنّي يف �آخر �ملطاف �أّنها �أحز�ب �آتية 

�ملُ�شتبدة. من �الأنظمة 

قيم الغرب ال�صيا�صية بني الثقافة والتطبيق

يف  �لتطور�ت  هذه  مل�شت  وقد  و�لثقايف،  �ل�شيا�شي  �ل�شعيد  على  �لتطور�ت  من  �لكثري  عرفت  خ�شو�شا  �لعربي  و�لعامل  �الإ�شالمي  �لعامل  �شهدها  �لتي  �الأخ��رية  �ل�شنو�ت  �إن 

فرتة �لربيع �لعربي �لتي نادت �جلماهري باحلرية و�لدميقر�طية وغريها من �لقيم �لتي عني بها �لغرب �ملعا�شر. ويناق�س مقال -من�شور يف جملة »�لتفاهم«- حمل عنو�ن 

»�لتثاقف وم�شتقبله يف جمتمعات �مل�شلمني.. وجهة نظر �إ�شالمية« هذه �لتطور�ت و�لوعي �حلا�شل بني �ل�شعوب �لعربية على مد�ر �الأجيال �الأخرية.
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و�الإ�شالمية  �لعربية  لالأمة  �لتاريخي  �الرتباط  ينفك  ال 

ب��ج��ان��ب��ني ب����ارزي����ن، ه��م��ا �جل���ان���ب �ل��ع�����ش��ك��ري �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

�الأول  ف���اجل���ان���ب  �ل��ع��ق��ل��ي-ف��ل�����ش��ف��ي��ا وع��ل��م��ي��ا،  و�جل����ان����ب 

و�لغزو�ت  �الإ�شالمية  �لدولة  ح��دود  تو�شع  يف  يربز  �ل��ذي 

�لفاحتني ومن عا�شرهم  و�ملحاربني  و�لفر�شان  و�حلروب 

م��ن �ل�����ش��الط��ني و�خل���الف���اء، ث��م �جل��ان��ب �ل��ث��اين �ملتعلق 

عا�شو� حتت  �لذين  �أو  �مل�شلمني  و�ملخرتعني من  بالعلماء 

و�كت�شافاتهم  و�خ��رت�ع��ات��ه��م  �ل��ع��رب��ي��ة  �حل�����ش��ارة  م��ظ��ل��ة 

وتنظريهم  وكتبهم  �مل�شلمني  للفال�شفة  ا  �أي�شً باالإ�شافة 

�ملختلفني  مع  وحماور�تهم  �ل�شابقني  �آر�ء  يف  وقر�ء�تهم 

م��ع��ه��م. ف����رى ت����و�ج����د� وت���رك���ي���ز� ك��ب��ريي��ن ع��ل��ى ه��ذي��ن 

كبري�  وح�شور�  �أ�شا�شا،  �لتاريخية  �مل��دون��ات  يف  �جلانبني 

�لباحثني.  من  بهما  �ملتعلقة  و�الأبحاث  حولهما  للكتابات 

ونتيجة لذلك يكاد يكون كل �حل�شور لل�شخ�شيات �لبارزة 

يف ه��ذه �مل��ج��االت ووظ��ائ��ف��ه��ا ح�����ش��ر�، ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود 

حرفيني ومهنيني كان لهم �أعظم �الإ�شهام وكبري �الأثر يف 

نتج  قليل  بخ�شو�شهم  دون  ما  �أن  �إال  �الإ�شالمي،  �لتاريخ 

�لبحث  ع��ن  ع��م��وم��اً  �ملعا�شرين  �لباحثني  �ن�����ش��ر�ف  عنه 

حول تلك �ملهن.

فعند �لبحث مثال فيما يتعلق باإجناز�ت �خلليفة و�لقائد 

�ملرجح  فاإّن من  و�لعامل  �لفيل�شوف  �إجناز�ت  �أو  �لع�شكري 

تناولت  خمتلفة  لدر��شات  �لنتائج  من  �لعديد  توجد  �أن 

به  ق��ام��و�  م��ا  و�أب����رز  �شيا�شيني  ف��ال���ش��ف��ة وزع��م��اء  �أ���ش��م��اء 

دور  عن  �لبحث  حماولة  من  �لنقي�س  على  حققوه،  وم��ا 

الحًقا-  بع�شها  �شنذكر  وظ��ائ��ف-  �شغلو�  حرفيني  �أ�شماء 

�الأم���ر  �ل��ت��اري��خ. وال ينطبق ه���ذ�  �الأه��م��ي��ة ط���و�ل  ب��ال��غ��ة 

حتى  ب��ل  فح�شب  �مل�شلمون  بها  ق��ام  �لتي  �ل��در����ش��ات  على 

بال�شرورة و�شع  �ملقال  ا. وال يق�شد من  �أي�شً �مل�شت�شرقني 

�لفيل�شوف  مقارنة مبا�شرة بني وظائف خمتلفة كوظيفة 

للفت  حماولة  هي  �إنا  ما،  حرفة  �شاحب  وظيفة  مقابل 

�ل��و�ق��ع حتت  و�مل��ح��ت��وى  �مل���دون  �مل��ح��ت��وى  �إىل فقر  �لنظر 

�لبحث ملهن لعب �أ�شحابها دور� غري قابل للنكر�ن.

و�ملهن  �حل��رف  لبع�س  �ملقال  من  �الأمثلة  بع�س  ولناأخذ 

ب�����ش��يء م��ن �لتف�شيل  �ل��ك��ات��ب و���ش��رح ع��ن��ه��ا  �ل��ت��ي ذك��ره��ا 

�لبحر  قطاع  يف  �لعاملني  �لكاتب  ق�شم  حيث  و�الإف��ا���ش��ة، 

�لنو�تية،  �أو  �مل��الح��ون  ه��م  �الأول  �أ�شا�شيني،  ق�شمني  �إىل 

�لكاتب  و�أحلق  �ملالح،  هو  �لعرب  ل�شان  و�لنوتي يف معجم 

ما على  يقوم بخدمة  �لت�شنيف عموما كل من  حتت هذ� 

و�لرئي�س  كالقبطان  للرحلة،  �الإع���د�د  �أو  �ل�شفينة  ظهر 

و�حل��م��ال��ني، وت���ع���ددت وظ��ائ��ف ه����وؤالء ك��ل ح�����ش��ب �ملهمة 

دفة  ��شتالم  �أو  �ل�شفينة  �لعام على  كاالإ�شر�ف  به،  �ملنوطة 

ب��االإ���ش��اف��ة لتحميل �الأغ��ر����س  �مل��رك��ب،  �ل��ق��ي��ادة وت��وج��ي��ه 

�الأخرى على  �ل�شرورية  �ملهام  وبقية  و�لتجديف  و�إنز�لها 

لي�س  دالالت  �لوظائف  يف  �لتباين  ول��ه��ذ�  �مل��رك��ب.  �شطح 

رحلة  يف  �شفينة  ت�شيري  مهمة  يف  �لتعقيد  م��ق��د�ر  �أق��ل��ه��ا 

لوجوب  �إ�شافيا  �شببا  ذلك  �عتبار  وكذلك ميكننا  ناجحة، 

وجود در��شات �أكرث يف هذ� �ملجال.

وهم  �أال  �لثاين  �لق�شم  �لكاتب  ي�شع  �الأخ��رى  �جلهة  ويف 

�شانعو �ل�شفن ومعد�ت �ل�شفن، ف�شانعو �ل�شفن)�ل�شفانون 

مبختلف  �ل�شفينة  �شناعة  مبهمة  مكلفون  و�جلالفطة( 

�أجز�ئها، قال �بن دريد :« هو �لذي ُيَجْلِفُط �ل�شفن فُيدخل 

ومي�َشُحه  �لَكّتاِن  ُم�شاقَة  وُخ��روزه��ا  ل��و�ح 
َ
�الأ َم�شاِمري  بني 

�أنها  �لكاتب  وي��ذك��ر  �جَل��ْل��َف��ط��ُة.  وفعله   ، و�ل��ق��اِر«  ْف��ت  ب��ال��زِّ

ذلك  �إىل  �لكاتب  ي�شيف  كثري�.  �أ�شحابها  بها  يعتز  مهنة 

فاحلبال  و�مل�شامري،  كاالأ�شرعة  �ل�شفينة،  ل��و�زم  �شانعي 

�مل�شامري  �أنو�ع متعددة ح�شب تعدد �الأغر��س وكذلك  لها 

و�أ�شكال �الألو�ح و�أطو�لها. عالوة على هذ� �لتق�شيم ميكن 

و�مل���ردود  �الأج���ر  على  يعتمد  �آخ���ر  تق�شيم  �إج����ر�ء  �ق���رت�ح 

مما  �أك��رث  يك�شب  بالتاأكيد  فالقبطان  ح��رف��ة،  لكل  �مل��ادي 

يك�شبه �لعبيد و�خلدم على ظهر �ملركب.

يبتدئ  �ملركب  د�خل  لل�شلطة  ت�شل�شل هرمي  يت�شح وجود 

يف ق��م��ت��ه ع��ن��د »رئ��ي�����س �ل�����ش��ف��ي��ن��ة«، ث��م ت��ت��درج �مل��ه��ام تبعاً 

�الأ�شخا�س  �أن  �الع��ت��ب��ار  بعني  �آخ���ذ�  ف���رد،  ك��ل  لتخ�ش�س 

يلتزمون باملهام �ملنوطة بهم ح�شر�، بينما ميلك �لرئي�س 

�شالحية �لتدخل يف �أعمال من هم حتته و�إ�شد�ر �الأو�مر 

وحتديد طريقة �شري �الأمور.  

هناك حتدٍّ �آخر يو�جه �لباحثني غري م�شكلة قلة �مل�شادر، 

باختالف  ب��احل��رف  �خل��ا���ش��ة  �مل�شميات  �خ��ت��الف  وه��و  �أال 

يف  متمثال  �إ�شافيا  ج��ه��د�  يتطلب  وه��ذ�  و�مل��ك��ان،  �ل��زم��ان 

حماولة �لو�شول �إىل توفيق بني هذه �مل�شميات. فاالأ�شماء 

و�مل�شطلحات يف �أي جمال خا�شع للدر��شة من �ل�شروري 

�لذي  �ل��د�ر���س  �أج��ل  من  ومعروفة  عليها  متفقا  تكون  �أن 

�لذين  م�شتقبال  �ل��د�ر���ش��ني  على  وك��ذل��ك  �ل��در����ش��ة،  ي��ب��د�أ 

يكملون عمل باحث �شابق.

من �جلدير باملالحظة هنا �أن م�شادر �ملعلومات ال تنح�شر 

ع��ل��ى �ل��ت��دوي��ن��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة ف��ح�����ش��ب، ب��ل ح��ت��ى �ل��ف��ت��اوى 

بع�س  �أو�شاف  ال�شتخر�ج  ��شتخدمت  قد  �لفقهية  و�لكتب 

�ملهن وطبيعتها وكيف يجب �أن متار�س ب�شورة تطابق فيها 

ق�شائد  وجدت  فقد  �ل�شعر،  �أي�شا  هناك  �ل�شريعة.  حدود 

�مل�شتغلني  �أو  ما،  مهنة  ت�شف  �أو  عن  تخرب  �لتاريخ  خالل 

بها و�أحو�لهم و�شفاتهم. وميكن من وجهة نظري �الإفادة 

ب��اع يف �شرب  ك��ان لهم  �مل��وج��ودي��ن و�ل��ذي��ن  �ل�شن  م��ن كبار 

و�شول  تاأخرت  �لتي  �ملناطق  من  خ�شو�شا  �لبحار،  �أغ��و�ر 

ما  غالبا  الأنهم  وذل��ك  �إليها،  �حلديثة  �حل�شارة  منتجات 

كانو� ي�شريون �لرحالت �لبحرية ب�شكل قريب �إىل حد ما 

من �أ�شحاب �ملهنة �لقدماء.

يف  م�شتغل  �أي  �أم���ام  �ل��ب��ارزت��ني  �لعقبتني  �أن  ن��رى  ه��ك��ذ� 

�لتنقيب عن هذ� �ملحور �لتاريخي ذي �ل�شعبية �ملنخف�شة 

�أما  �مل�شمى،  لنف�س  �لت�شميات  و�ختالف  �مل�شادر  قلة  هما 

يف  قليلة  �ل��ن��وع  يف  ك��ث��رية  فهي  �مل�����ش��ادر  بقلة  يتعلق  فيما 

�لكم، وال عالج مطلق ونهائي لهذه �ملع�شلة �إنا حماولة 

على  بناء  وحيثياته  للو�قع  ممكنة  ���ش��ورة  �أق���رب  تخمني 

بعلم  �خلا�شة  �ل��در����ش��ي��ة  �ملناهج  ووف��ق  �مل��ت��وف��رة  �مل�����ش��ادر 

�النتباه من قبل  ملزيد من  �ملجال حمتاجا  يبقى  �لتاريخ. 

�لباحثني، كما �أنه خ�شب وغني باالإمكانيات و�الحتماالت 

�ال�شتك�شاف. تنتظر  �لتي 

يف مقالته �ملعنونة ب� »حرفيو �لبحر يف تر�ث �لغرب �الإ�شالمي« -و�ملن�شور مبجلة »�لتفاهم«- يتحدث �الأ�شتاذ عبد�ل�شالم �جلعماطي عن بع�س �ملهن �حلرفية �لبحرية 

�ملهن ويطرح  �ملتعلقة بها. ثم يعدد بع�شا من تلك  �لدر��شات  �شببا يف قلة عدد  �لتي �شكلت  �لتحديات  بها، وبع�س  �ملتعلقة  �أهميتها وتاأثريها، و�لت�شميات  موؤكد� على 

�الأ�شماء �ملختلفة لبع�شها و�لو�جبات �ملرتتبة على �لعاملني بها، يف نف�س �لوقت �لذي ي�شوق فيه �ل�شو�هد �لتاريخية �ملدونة �لتي تدعم ��شتنتاجه وت�شوره. 
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فاطمة نا�صر

» ول بد لليل اأن ينجلي«

قيم الأنوار و»اخلروج من ظلمة الليل الطويل«

دع��ون��ا ق��ب��ل �ل�����ش��روع يف ����ش��ت��ع��ر����س ق��ي��م �مل��ع��ادي��ن ل��الأن��و�ر، 

ن�����ش��ت��ع��ر���س �أه����م ق��ي��م��ه��م وم��ب��ادئ��ه��م �ل��ت��ي مت���ت م��ع��اد�ت��ه��م 

�الأوروبية  �ل�شعوب  على  �لكني�شة  �شيطرة  ع�شر  �إن  ب�شببها. 

�ل�شعوب  ك��ان��ت  �ل��ظ��الم؛ ح��ي��ث  ف��ي��ه  ���ش��اد  ك��ان مب��ث��اب��ة ع�شر 

�لكن�شية �لوحيد �لذي �حتكرته لت�شتطيع  تتبع �شوء قنديل 

�أن من ثارو� �شد هذ� �لع�شر  �ل�شيطرة على �جلموع. وجند 

و�لعقالنية،  �لكونية،  ثالثا:  رئي�شية  قيما  ميجدون  كانو� 

و�لفرد�نية.

قيم معاداة الأنوار 

مذ�هب  لها  فللمعادين  متعددة،  مد�ر�س  لالأنو�ريني  �أن  كما 

�ملتدينون،  هم  �الأن��و�ري��ني  معار�شي  و�أب��رز  �أي�شاً..  خمتلفة 

وينق�شمون يف معار�شتهم معهم �إىل ق�شمني:

1- �لفرن�شيون من �أتباع �لطائفة �جلن�شينيني، و�لي�شوعيون 

�لكاثوليك )عد�وؤهم �شبه مطلق لالأنو�ريني(.

فقد  و�لفعل.  بالقول  �لتنويري  �لفكر  مبحاربة  ه��وؤالء  ق��ام 

كانو� ي�شفونهم باأقذع �ل�شفات، وي�شفون كتابات �الأنو�ريني 

وعلى  منابرهم  على  من  فحاربوهم   . »مارقة«  كتابات  باأنها 

و�أبرز  باإد�نه كتبهم.  قام  بنف�شه  فالبابا  روؤو�شهم،  �أكرب  ل�شان 

هذه �لكتب �ملغ�شوب عليها: كتاب �ملفكر �لفرن�شي مونت�شكيو 

»روح  ب���وف���ون  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���ع���امل  وك���ت���اب  �ل�������ش���ر�ئ���ع«،  »روح 

»يف  هلف�شيو�س  �لفرن�شي  �ملادي  �لفيل�شوف  وكتاب  �ل�شر�ئع«، 

�لروح«...وغريها �لكثري. �لت�شكيك وتكفري �ملفكرين ونعتهم 

من  هي  �مل�شيحي  �لدين  ولي�س  �لطبيعة  دين  يتبعون  باأنهم 

�شمات خطاب هذه �لفئة، وهذ� �لنوع من �لقذف جعل �ملفكر 

�آخ��ر  ك��ت��اب��اً  يكتب  �ل�����ش��ر�ئ��ع«  »روح  ك��ت��اب  �شاحب  مونت�شكيو 

للدين  �ح��رت�م��ه  فيه  ويعلن  �لكن�شية،  �ت��ه��ام��ات  فيه  ينفي 

وقيمه، و�أنه لي�س �شدها. 

�لربت�شتانت  �ل��اله��وت��ي��ة  �ل��ط��ائ��ف��ة  �أت��ب��اع  م��ن  �الأمل��ان��ي��ون   -2

)ع���د�وؤه���م غ���ري م��ط��ل��ق، وي���دع���ون �إىل ت��ط��ب��ي��ق �ل��ت��ن��وي��ر يف 

مل  �لفئة  ه��ذه  �ملتنور(.  بالالهوت  ي�شمونه  ما  �أو  �ل��اله��وت، 

يف  و�شعو�  �شرورة  فيها  ر�أو�  بل  �لتنويريني،  مبادئ  ترف�س 

�لتوفيق بينها وبني �لدين �لذي هو باأم�س �حلاجه للتطوير 

وعدم �لوقوف يف حقب �ملا�شي.

القيم املتعار�صة يف مواجهة بع�صها 

- اأوًل: الكونية املطلقة يف مواجهة الن�صبية امل�صورة 

للمفكر  وه��ي  �لقيم  كونية  معار�شة  يف  �مل��ق��والت  �أب���رز  تقول 

�إن�شان  و«ال  متماثلتني«،  �لعامل  يف  حلظتان  توجد  »ال  هردر: 

وال  وطني  تاريخ  وال  �شعب  وال  بلد  ال  وباملثل:  �الآخ��ر.  ي�شبه 

دولة ي�شبهون غريهم«؛ وبالتايل فاإن �لقيم ملناه�شي �لتنوير 

ال مي��ك��ن �أن ت��ك��ون ك��ون��ي��ة؛ ف��ال��ع��ق��ل �ل���ذي ���ش��اغ��ه��ا ه��و عقل 

�لتي  �الأخ��رى  �لعقول  عن  �لن�شاأة  حيث  من  خمتلف  �أوروب��ي 

باإ�شهار  �لقيم،  كونية  �شد  يقفون  �أن��ه��م  كما  �ل��ع��امل.  ت�شكن 

���ش��الح �آخ��ر ه��و �ل��رتوي��ج لفكرة »�ل��ق��وم��ي��ة« ووح���دة «�الأم���ة«، 

تهديد�ً  �ل�شعوب  قيم  وت��وح��ي��د  �لكونية  ف��ك��رة  يف  ت��رى  �ل��ت��ي 

�لكونية،  �أم��ا  تفتيتها.  م��د�خ��ل  م��ن  وم��دخ��اًل  �الأم���ة،  ل��وح��دة 

دين  ي�شبِّبه  متييز  ال  حيث  جمعاء؛  �الإن�شانية  خلري  فت�شعى 

�أو عرق.

- ثانيا: الفردانية كمهدد لرتابط املجتمع 

ميجد �أعد�ء �لتنوير فكرة تبعية �ملجتمع ل�شلطة عليا؛ �شو�ء 

هو  بنظرهم  فاملجتمع  دينية؛  �شلطة  �أو  �لدولة  �شلطة  كانت 

نتاج جلهد جتتمع فيه كل �لقوى بقيادة �ل�شلطة )�ل�شيا�شية/

�لدينية(، وما �لفرد �شوى �أحد م�شامري قيام هذه �الآلة �لتي 

ُت�شنع بها منجز�ت �لدولة ونه�شتها. فالفرد ياأتي يف �ملرتبة 

�ل��ذي ي�شخر فيه  �ل��ك��وين  �مل��رك��ز  �لثانية دوم���اً، و�ل��دول��ة ه��ي 

�لفرد ذ�ته من �أجل خدمته. �أما �لتنويريون، فريون �أن �لفرد 

هو �ملركز، وما �لدولة �شوى �أد�ة م�شخرة خلدمة هذ� �لفرد. 

عنوًة  نخ�شعه  �أن  يجب  وال  ب��ذ�ت��ه،  ومتفرد  م�شتقل  و�ل��ف��رد 

�جلمعية.  لل�شلطة 

- ثالثا: العقل �ُصلطان يقود ول يقاد 

للنقد  ت�شخريه  �أهمية  ويرون  �لعقل،  �شاأن  �لتنويريون  ُيْعِلي 

ولكنه  �مل��ذم��وم،  ب��االأم��ر  لي�س  فالنقد  �حل��ي��اة.  جم���االت  لكل 

�أما  منقو�س.  كل  ويكمل  مذموم  كل  �شيح�شن  �لذي  �ملحمود 

�أ���ش��ا���س �لبالء  �لعقل ه��و  �إع��م��ال  �أن  ف���ريون  �ل��ت��ن��وي��ر،  �أع���د�ء 

�ملعهود،  لك�شر  �الأول  �ملحر�س  �عتقادهم  يف  فهو  و�ل�����ش��رور. 

�لنفو�س؛ وبالتايل هو �ملهدد �الأول  �مليل للتغيري يف  وت�شخري 

ل��ن��ظ��ام ح��ك��م �ل�����ش��ع��وب. ك��م��ا �أن �ل��ع��ق��ل يف وج��ه��ة ن��ظ��ره��م هو 

جليد  �إىل  �حل�شية  �حلية  �ملقومات  ك��ل  يحيل  �ل��ذي  �لع�شو 

ليعي�س  مبجتمعه  �لفرد  تربط  �لتي  �الأو��شر  فتنقطع  ب��ارد، 

�لتنوير: بورك  �ملعادين حلركة  �أبرز  يف فقاعته وحيد�ً. ومن 

�ل��ف��ك��ري��ة«، هدفها حتطيم  »ب��امل��وؤ�م��رة  �ل���ذي و���ش��ف �حل��رك��ة 

و�لن�شيج  �ل��ق��ائ��م  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  و�ل��ن��ظ��ام  �مل�����ش��ي��ح��ي��ة  �حل�����ش��ارة 

روح  �لبارد تطفي  �لعقل  �أن هيمنة  �لو�حد. ويرون  �ملجتمعي 

�جلماعة �ملتوقدة فتتو�نى عن خدمة �أمتها. 

الو�صطيون اأو »الالهوتيون املتنورون« 

�لربوت�شتانتية  �لطائفة  م��ن  �ل��دي��ن  رج��ال  �لفئة  ه��ذه  ��ل  َم��ثَّ

م��ن خم��ت��ل��ف �ل����دول �الأوروب����ي����ة �ل��ت��ي ن����ادت ب��ال��ت��ن��وي��ر. وق��د 

غري  كانت  م�شيحية  ملفاهيم  �شجاعة  مبر�جعات  ه��وؤالء  ق��ام 

�الأ�شلية«  :«�خلطيئة  كمفاهيم  �ل�شابق،  يف  للم�شا�س  قابلة 

فمثاًل  �ل�شاحلة«...وغريها.  و»�الأع��م��ال  �الإل��ه��ي«  و»�للطف 

حمتوماً  ق���در�ً  �خلطيئة  جعل  �الأ���ش��ل��ي��ة«  »�خلطيئة  مفهوم 

�أوغ�شطني،  �لقدي�س  تبناها  �لتي  �ل��روؤي��ة  وه��ي  �لب�شر،  على 

و�أزيل.  متو�رث  ب�شكل  �خلطيئة  هذه  �لب�شرية  تتحمل  وفيها 

فقام �لالهوتيون �ملتنورون بتربئة �لنا�س من هذه �خلطيئة، 

وبهذ� حولو� مفهوم »�خلطيئة �الأ�شلية« من عقيدة �إىل رمز 

من  وليتحول  �شاأنه،  من  لي�شلح  و�لعطاء  للبذل  �مل��رء  يدفع 

�الأب��دي،  و�ل�شعف  باخلطيئة  مو�شوم  �الإر�دة  مغلوب  �شخ�س 

بال�شوء،  ����ارة  �الأمَّ نف�شه  ب��ن��و�زع  �لتحكم  على  ق���ادر  ف��رد  �إىل 

م�شري.  ف��رد�  ولي�س  خم��ري  م�����ش��وؤول  �إىل  �ل��ف��رد  يتحول  وبها 

�أم���ا �ل��ت��غ��ي��ري �جل�����ذري، ف��ه��و �ل��ن��ق��ل��ة �ل��ن��وع��ي��ة �ل��ت��ي �أج��ر�ه��ا 

»�ل��اله��وت��ي��ون �مل���ت���ن���ورون« يف ن��ق��ل �ل��دي��ن م��ن �مل��ج��رد �ل��ع��ام 

بالفرد  �الأول  �مل��ق��ام  يف  معنيٍّ  دي��ٍن  �إىل  �ملجتمعي،  �لعقائدي 

وتعاطيه �ل�شخ�شي مع �لدين، ولي�س بهيمنة �لدين وفر�شه 

�أن مكارم �الأخالق و�لف�شائل لي�شت مرهونة  على �لعام. كما 

بالدين كما كانو� يعتقدون ويروجون يف �ل�شابق، ولكن هناك 

�إمكانية لقيام �لف�شيلة بدون �لدين. 

وب��اإ���ش��ق��اط م��ا م��رت ب��ه �أوروب����ا على �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، جن��د �أن 

ب�����و�در ظ��ه��ور �ل��و���ش��ط��ي��ني م���وج���ودة ب��ت��ن��ام��ي �ل���دع���و�ت �إىل 

�إ���ش��الح �خل��ط��اب �ل��دي��ن��ي. و�ل��ره��ان يبقى ع��ل��ى م��دى تقبل 

بيننا  �لثالثة  �الأط��ي��اف  كافة  ب��وج��ود  �شنقبل  فهل  �لنتائج؟ 

)�لتنويريني، �أعد�ء �لتنوير، �لدينيني �ملتنورين(، �أم �شتقطع 

�لرقاب و�الأل�شنة �ملخالفة كعادتها؟

ياأخذنا �لكاتب حممد �ل�شيخ يف جتو�ل ُمرْثٍ عرب �لزمن؛ حيث يتناول يف مقاله -�ملن�شور مبجلة »�لتفاهم«- »�لقيم �لدينية و�لقيم �لعقالنية يف ع�شر �الأنو�ر �الأوروبي«، مو�شوعاً 

غاية يف �الأهمية، خا�شًة �إذ� ما قاربناه بو�قعنا �لعربي �ليوم.

فبالعودة لنهاية �لقرن �ل�شابع ع�شر، �لذي �شهد �نت�شاَر �الأنو�ريني �أو �ملحدثني على �لقدماء �ملحافظني، جند �أن هذ� �النت�شار قد �أتى بعد مو�جهات كبرية بني �أن�شار �لتيارين. 

�لقدماء  و�شخرو� من  نقدو�  �الأنو�ريون  وكذلك  �لو�شائل،  ب�شتى  وو�جهوهم  الذعاً،  نقد�ً  و�نتقدوهم  �الأنو�ريني،  �لكن�شية حاربو�  �ل�شلطة  �لذين ميثلون  �ملحافظني  فالقدماء 

�ملحافظني وكل من يعادي �الأنو�ر.

f_wahaibi@hotmail.com


