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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

من ال�سعراء العرب الذين َتفتقْت عبقرّيُتهم يف �ِسن مبكرة 
ال�ساعر الكبري اأبو الطيب املتنبي )915م-965م( الذي -َكَما 

ْعَر �سبيًّا يف التا�سعة من عمره. جاء يف �سريته- قال ال�سِّ
ال  النا�س«  و�سغل  الدنيا  »ملأ  الذي  املتنبي  عن  واحلديث 
يت�سع له مقام كهذا؛ واإمنا ح�سبنا هنا اأن نوجز كلما عن 
العربي  االأدب  موؤرخي  وجند  املبكِّرة.  وعبقريته  طفولته 
بالكوفة،  ُكّتاب  يف  االأوَّيل  تعليَمه  تلقى  املتنبي  اأّن  يوؤكدون 
لديهم  مما  ينهل  اأ�سحابها  والزم  الِوراقة  حَملت  وارتاد 
من علوم العربية والفل�سفة، وكما يقول اخلطيب يف كتابه 
اأيام  يف  ونظر  العربية،  وعلَم  االأدَب  »طلب  بغداد«:  »تاريخ 
فيه  بلغ  حتى  حداثته  من  ْعر  ال�سِّ قول  وتعاطى  النا�س، 
الغايَة التي فاق فيها اأهَل ع�سره، وعل �سعراَء وقته«. وقد 
عليه  وقراأ  فلِزَمه  دريد  ابَن  الُعماين  الَعّلمَة  املتنبي  لقي 
فقد  املعرفة؛  ع�ساميُّ  ذلك  بعد  واملتنبي  علمه.  من  ونهل 
ُروي اأنَّه كان ُيطالع الكتَب كلَّ ليلة قبل اأن َيْهَجع، واأنه كان 
اأدلَّ على ذلك من  اأينما ذهب؛ وال  اأ�سفاره  يحملها معه يف 

قوله بنف�سه:
َماِن  َنى �َسْرُج �َساِبٍح ... َوَخرْيُ َجِلْي�ٍس يف الَزّ اأََعُزّ َمَكاٍن يف الُدّ

ِكَتاُب
َمل ما ُيكن ذكره عن عبقرية املتنبي اأنه ه�سم علوَم  وُمْ
اأن  قبل  اأي  حداثته،  يف  وهو  املعارف  من  وغريها  العربية 
يذهب اإىل ال�سام وهو ابن ثمانيَة ع�سر عاما. وقد ذكرنا اأن 
�سنوات؛  ت�سع  ابن  ْعَر وهو  ال�سِّ باأنه قال  ُرواة �سريته نوهوا 
مما يدل على ذكائه املُبكِّر. ويف ديوانه طائفة من الق�سائد 
باه؛ ومنها اأنه قيل له يوماً وهو مل يزل  التي ارجتلها يف �سِ
ْعر  اأْح�َسَن هذه الَوْفَرَة! اأي ال�سَّ تلميذاً يف ُكّتاب الكوفة: ما 
يف  قاله  ما  اأ�سهر  من  وهي  االأبيات،  هذه  فارجتل  الغزير، 

باه: �سِ
َيْوَم  ْفَريِن  ال�سَّ َمْن�ُسوَرَة   ... ُتَرى  َحّتى  الَوْفَرُة  �ُسُن  َتْ ال 

الِقتاْل
َباْل ْعَدًة ... َيُعّلَها ِمْن ُكّل َوايف ال�سِّ َعلى َفًتى ُمْعَتِقٍل �سَ

وهي اأبياٌت ال تدلُّ على َذكاء الفتى وفطنته فح�سب؛ واإمنا 
ِته الثائرة ال�سابة. ويع�سد  تنمُّ عن ُعلوِّ نف�سه وُعنفواِن ِهمِّ
الغيور  ال�ساب  للمتنبي  حدثت  اأخرى  حكايٌة  الق�سَة  هذه 
الأْتراِبه  عادة  تتاأّتى  ال  التي  العالية  بالِهَمم  نف�ُسه  املمتلئة 
�سميم  من  رجلني  مرة  ذاَت  راأى  فقد  �سنه.  يف  ُهْم  وَمْن 
�سحباه  اأن  بعد  مقتول  ُجَرٍذ  على  يت�ساجران  العرب  قبائل 
املتنبي  فهال  الكوفة؛  �سوارع  يف  يجرانه  واأخذا  ذيله  من 
ال�سابَّ هذا املوقُف املخزي الذي ال يليق باأّمة عربية كانت 
تتكالب عليها الروم والُفْر�س من كل مكان يف وقته؛ فقال 

على الفور هذه االأبيات ال�ساخرة املريرة:
ريَع الَعَطْب َبَح اجُلَرُذ املُ�ْسَتِغرُي ... اأ�سرَي املَنايا �سَ لَقْد اأ�سْ

َرَماُه الِكَناينُّ َوالَعاِمِريُّ ... َوَتّلُه للَوْجِه ِفْعَل الَعَرْب
لَْب ُكَما َغّل ُحرَّ ال�سَّ ِكل الّرُجلنَِي اّتلَى َقْتلَه ... َفاأيُّ
ًة يف الّذَنْب! ُكَما كاَن ِمْن َخْلِفِه ... فاإّن بِه َع�سّ َواأيُّ

باه تدل  ويف ديوان املتنبي ق�سائد وِقطع اأخرى قالها يف �سِ
على ذكائه وفطنته املُبكِّرة ال يت�سع املقام لذكرها هنا.

hilalalhajri@hotmail.com

حنة أرنت: التقليد ليس عدّوا وال صديقا

الدولة اإلسالمّية.. مشروعّية السلطة ومشروع األّمة 

مسيرة الديمقراطية وهي تذهب باتجاه آخر!

دور الجامع األزهر في مصر والوطن العربي

رؤية موجزة لمفهوم الدين ونشأته

التصورات الثالثة للوجود اإللهي عند البريطاني ألفراد هوايتهد

مراحل تطّور فلسفة الدين عبر التاريخ

المغامرة الفلسفية حول نشأة الدين

تغييرات في العقد االجتماعي

 جدلية السلطة بالدين في التيارات اإلسالمية 

وثائق »الجنيزا« وعالقتها بتاريخ اليهود
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حنة أرنت: التقليد ليس عدّوا وال صديقا

احلديث  ع�سرنا  ت�سكلن  ظيياهييرتييني  بنقا�س  املييقييال  يييبييداأ 
اليوم وهما:

اأواًل: الكليانية totalitarianism )وهي ذاتها املعروفة 
الكليانية(  كلمة  اأف�سلها على  و�سخ�سياً  بال�سمولية 

acosmism ثانياً: �سياع العامل 
الكليانية اأو ال�سمولية عند حنة اأرنت:

عند احلديث عن ال�سمولية، يتبادر يف الذهن مفاهيم من 
قبيل: اال�ستبداد ال�سيا�سي والت�سلط الدكتاتوري وهذا هو 
ا  اأرنت لديها مفهوم خمتلف عمَّ اأنَّ حنة  اإال  املعروف عنها، 
هو �سائد فهي تقول اإنه منوذج جديد للحكم ظهر يف القرن 
احلييدث  ظييهييوره  وكيييان  قبله  مييعييروفيياً  يييكيين  ومَل  الع�سرين 
االأكرث  االأنظمة  اأرنت  تتناول  احلديثة.  الع�سور  يف  االأبرز 
النازية   : وهي  ال�سمولية  االأنظمة  بني  من  وتاأثرياً  بييروزاً 
�سمة  هيينيياك  اأن  اأرنيييت  وجتييد  واالإمييريييالييييية.  وال�ستالينية 
هي:  ال�سمة  وهذه  الثلثة،  االأنظمة  هذه  جتمع  م�سرتكة 
وتعني   .  loneliness والوحدة   isolation االنعزال 
والعي�س  العامل  يف  اجلماعي  كيان  عن  االنعزال  حالة  بها 
اأنَّ  فكرة  ترت�سخ  حيث  االآخيير  عيين  كامل  اغييرتاب  حالة  يف 
لي�س كاالعتزال كما  واالنعزال  وزائد.  فائ�س  �سيء  الب�سر 
نعلم، فهو خيار حر لي�س الغر�س منه االنقطاع عن العامل 
حتى  اغييرتاب  حالة  يف  والعي�س  النف�س  مع  التوحد  واإمنييا 
التي تفقد خ�سو�سيتها وحميميتها. فاالنعزال  الذات  عن 
مال  ي�ستهدف  ال�سمولية  االأنييظييميية  هييذه  تفر�سه  الييذي 
اإن�سان  اإىل  الفرد فيها  االإن�سان احليوي واحلميمي ليحيل 
ين�ساأ يف  هذا  كل   .superflous والقيمة  الفائدة  عدمي 
اإكييراه  دون  االأنظمة  هييذه  تتبع  فال�سعوب  عظيمة  مفارقة 
�سائرًة مع اجلموع امل�سلوبة االإرادة. هذه اجلموع ال جتمعها 
عجينة  مييرد  هييي  طبقي  اإطيييار  اأو  م�سرتكة  م�سالح  اأييية 
 propaganda بالدعاية  ت�ساء  كما  االأنظمة  ت�سكلها 
فر�س  من  االأنظمة  تتمكن  ذلك  وبعد   .terror والرعب 
والعنف  الدعاية  ا�ستخدام  عن  وتتخلى  املطلقة  �سيطرتها 
فلم يعد هناك حاجة لهما، فاملجتمع انتقل حلالة القولبة 
ال  فال�سمولية   .indoctrination والق�سرية  الفكرية 
تابعة  ح�سود  اإىل  بحاجة  هي  االإقناع  ا�ستخدام  اإىل  تتاج 
الذي  االآخيير  عن  يف�سله  للمجتمع  حماية  �ُسَور  ت�سكل  لها 

ال ينتمي اإليه. ح�سناً قد يقول قائل اأن االأنظمة ال�سمولية 
ولييكيين حنة  وجيييود،  لها  يعد  االأقيييل - مل  - على  اأوروبييييا  يف 
تقول اإن حالة االغرتاب واالنعزال عن العامل موجودة يف 

االإن�سان احلديث امل�سغول بالرك�س يف اآلة ال�سغل. 
: acosmism سياع العامل - اإنكار العامل�

 نعني ب�سياع العامل: اإنكار حقيقة الكون باعتبار اأن اهلل هو 
مركز الكون وماعداه من خملوقات واأجرام فانية ال متلك 
اأي وجود م�ستقل )نقًل عن املو�سوعة الريطانية(. وترى 

اأرنت اأن هذا االأمر يتجلى يف ثلثة م�ستويات رئي�سية: 
الع�سر احلديث  اأن  اأرنت  ال�سغل: ويف هذا ترى  1- هيمنة 
معظم  ياأخذ  الذي  ال�سغل  على  االإن�سان  فيه  ي�ستند  الذي 
يعي�سها  الييتييي  االغييييييرتاب  حيياليية  تيي�ييسييبييب يف  واليييييذي  وقييتييه 
ويكاد  قل  الذي  )التاأمل(  تعطيل  ب�سبب  احلديث  االإن�سان 
ال�سغل  يييكييون  اأن  وتنفي  ميياركيي�ييس  اأرنيييت  وتييعييار�ييس  ييينييعييدم. 
تراه  كما  هو  بل  امل�سرتك،  االإن�ساين  للوجود  املوؤ�س�س  هو 
الفعل  عن  االإن�سان  تبعد  التي  امل�ستويات  واأحييط  اأدنييى  من 

االأ�سيل. 
اليييعيييام: وكييمييا  املييجييال  اأو  الييعييمييومييي -  املييجييال  انييحيي�ييسييار   -٢
اليييذي يييار�ييس فيه الفعل  املييجييال هييو  فييياإنَّ هييذا  هييو معلوم 
اأغلقت  التي  للحداثة  يعود  املجال  هذا  وانح�سار  ال�سيا�سي 
الق�سمة املعروفة بني البعد العام واخلا�س. اأما يف ال�سابق 
ولدى اليونان تديداً كان هناك ف�سل وا�سح بني احلياة 
امل�ساركة  وحييييياة  اأ�ييسييرتييه  يف  الييفييرد  يعي�سها  الييتييي  اخلييا�ييسيية 
على  قائًما  االأ�ييسييرة  نييظييام  كييان  حيث  املجتمع.  مييع  العامة 
االإقناع  على  قائمة  العامة  احلياة  بينما  والطاعة  ال�سمع 
وامل�ساركة. اأما اليوم فتداخلت حياة العام باخلا�س وت�سكل 
ماٌل جديد نطلق عليه اليوم م�سمى )االجتماعي اأو كما 
يطلق عليه الك�ساىل �سو�سال( الذي حلَّ حمل املجال العام 
هموماً  الييفييردييية  االأميييور  اأ�سبحت  كيف  ونييرى  ال�سيا�سي. 
االخييتييلف  وقييبييول  بييامليي�ييسيياواة  املييطييالييبيية  فيييرى  متمعية 
باعتبار اأن املجتمع كله اأ�سبح عائلة واحدة كبرية ولت�ستمر 

يتوجب قبول اختلف وتعددية اأفراده.
)الفعل(:  لن�سيان  تاريخاً  ال�سيا�سية  الفل�سفة  اعتبار   -٣
احلداثة  يف  ال�سيا�سي  الفعل  ن�سيان  اأن  اأرنييت  ترى  هذا  يف 
مرتبط بالفل�سفة االأفلطونية التي كانت ترى يف احلوار 

العام مرد حوارات بعيدة عن احلقيقة وال طائل منها، ثم 
ال�سيا�سي  الفعل  ن�سيان  من  وزادوا  احلداثة  فل�سفة  جاء 
اأن العامة عاجزون عن  اأي�ساً  للمجال العام فهم يعتقدون 
التنظري  ي�ستطيع  وميين  امل�سرتك  تعاي�سهم  قييواعييد  و�سع 
لهذه القواعد هم الفل�سفة. اأما االإفراز املختلف للحداثة 
التقليد  مع  بالقطيعة  ينادون  فل�سفة  اأوجييدت  اأنها  فهو 
ي�ستخدمون  مثل )مارك�س وكيكغارد ونيت�سه( رغم كونهم 
فرتى  اأرنيييت  اأمييا  احلييداثيية.  م�ستجدات  تيينيياول  يف  التقليد 
التنوع  وهييذا  التنوع  هييو  اجلييوهييري  مقومها  ال�سيا�سة  اأن 
ي�ستوجب اإعادة الف�سل بني مال املواطنة ومال احلياة 
�سيا�سي.  متمع  اإيييجيياد  يكن  ال  ذلييك  ودون  االجتماعية 
لهذا  الإخفائها  الغربية  ال�سيا�سية  الفل�سفة  اأرنييت  وتنتقد 
التنوع والتمييز الذي يقوم عليه املجتمع. وترى اأن هناك 

التمويه:  �سببني لهذا 
حيوان  اإنه  بقولهم  بال�سيا�سة  االإن�سان  تعريف  اإل�ساق   -1
والواقع  وخلقته.  تكوينه  من  جزء  ال�سيا�سة  وكاأن  �سيا�سي 
فيه  تيييرتابيييط  فيي�ييسيياء  بيييوجيييود  اإال  تيينيي�ييسيياأ  ال  اليي�ييسيييييا�ييسيية  اأن 

العلقات بني الب�سر.
٢- تكري�س الدين لفكرة اأن اهلل خلق االإن�سان على �سورته. 
فالدين  واالخييتييلف.  للتنوع  اإق�ساء  فيه  التكري�س  وهييذا 
هنا يقول اإن الب�سر واإن اختلفوا يف �سمات �سطحية اإال اأنهم 
من  اخلييروج  الغرب  حيياول  وقييد  بع�سهم.  من  مكررة  ن�سخ 
مقولة  وا�ستبدلت  التاريخ،  اإىل  واللجوء  الدينية  النظرة 
فيييردا واحييدا  اإن هيينيياك  عييلييى �ييسييورتييه مبييقييوليية  خلقهم اهلل 
فيها  وي�سرتكون  اجلميع  اإليها  يعود  )االإن�سانية(  يدعى 

ويت�سابهون. 
التقليد لي�س بعدو وال �سديق: 

اأبرز ما ييزها يف  اأرنت للتقليد وعلقته هي  ولعل نظرة 
اأ�سلي  كمنبع  تراه  ولكنها  اإليه  تن  ال  فهي  نظري؛  وجه 
ال يكن التنكر له ولكن التمعن فيه بلذة ملا به من خيوط 
اتييزان  �سبب  ولييعييل  بييه.  جتمعنا  الييقييدم  يف  �ساربة  اإن�سانية 
ال�سر�سون  االأعييداء  يراه  كما  تراه  ال  اأنها  للتقليد  نظرتها 
له بو�سفه مرادفاً للما�سي، بل بكونه منبعا ملعنى الوجود 
االإن�ساين وله قدرة على التجدد وهذا هو م�سمون احلرية.

فاطمة نا�صر

نتناول مقالة الكاتب عبداهلل ال�سيد ولد اأباه املن�سورة مبجلة التفاهم بعنوان )التقليد واملجال العام يف فكر حنة اأرنت(. ما جعل الكاتب يلتفت لفكر حنة اأرنت حول مو�سوع 
واحلفاظ  لتحقيق احلرية  التقليد  مع  القطيعة  اأهمية  َيَرْون  الذين  وكيكغارد  ومارك�س  كنيت�سه  التنوير  رواد  الكثريين من  به حنة عن  ماتفردت  هو  ب�سكل خا�س  التقليد 
على مقوماتها من ديوقراطية وقبول للتعددية و�سون حقوق االإن�سان. يرى هوؤالء اأن العقل وحده باإمكانه تقيق كل ذلك دون احلاجة اإىل التقليد الذي يرون فيه عائًقا 

كبرياً. ولكن حنة اأرنت مل تَر يف التقليد عدواً وال �سديقاً كما �سرى يف قادم املقال. 

f_wahaibi@hotmail.com
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الدولة اإلسالمّية.. مشروعّية السلطة ومشروع األّمة 

يذكر الكاتب ر�سوان ال�سيد يف مقالته املعنونة بي »امل�سروعية 
واملن�سور  التاريخية للأمة«  التجربة  وال�سرعية واحلقوق يف 
يف ملة التفاهم الفرق بني ال�سرعية وامل�سروعية، فاملق�سود 
بامل�سروعية اأمران: غائيات الكيان الكرى اأو فكرته احلاكمة 
واليي�ييسييائييدة، واالأميييير االآخيييير هييو املييقييّومييات اليي�ييسييرورييية لتلك 
امل�سروعية وهي: االأمة وال�سعب واالأر�س، اأّما ال�سرعية فهي 
ال�سيق  الفهم  وي�سمل هذا  العام،  ال�ساأن  باإدارة  يتعلق  ما  كل 
على  القائمني  قدرة  اأهمها:  لعلَّ  اأمور  عدة  ال�سرعية  مل�ساألة 
وطرائق  التاأ�سي�س،  مل�سروعية  باالأمانة  االإقناع  وعلى  االإدارة 
بالكفاءة  املتعّلق  العملي  وال�سلوك  االإدارة،  لتويّل  و�سولهم 

والعدالة واحلقوق.
للمفكرين االأملانيني، يف العقود االأوىل من القرن الع�سرين، 
التفكري  طييرائييق  يف  فييكييرّي  اإرث  �سميت  وكيييارل  فير  ماك�س 
اأنواع من  بامل�سروعية وال�سرعية، فماك�س فير و�سف ثلثة 
التقاليد  �سرعية  التقليدية، وهي عملياً  ال�سرعية  ال�سرعية: 
االأوروبييييييية.  امللكية  االأنييظييميية  عليها  قييامييت  الييتييي  واالأعيييييراف 
الد�ساتري  عن  الناجمة  الد�ستورية  اأو  القانونية  وال�سرعية 
اجليييدييييدة واالنيييتيييخيييابيييات وممييار�ييسيية اليييقيييوانيييني. واليي�ييسييرعييييية 
�سلطان  اأو  ملٌك  اأو  قائد  عليها  يح�سل  التي  الييكييارزميياتييييية، 
وا�سحاً  وكان  د�ساتري،  اأو  تقاليد  دون  مبا�سرة  اجلمهور  من 
ال�سرعية،  اأنييواع  الثاين من  النمط  يدعم  كان  اإمنييا  فير  اأن 
االأول  النمطني  بني  دمج  الريطاين  النظام  مع غريته من 
ور ح�سور النمطني االأول  والثاين، واأّما كارل �سميت فقد ت�سّ
والثاين وحدوث توتر بينهما يف االأزمات الكرى. وقد ق�سى 
�سميت ظاهراً للنمط االأول حر�ساً على الدولة واال�ستقرار؛ 
لييكيينييه كيييان يف اليييواقيييع يييقيي�ييسييي ليي�ييسييالييح اليينييمييط الييثييالييث؛ اأي 
الكارزماتي الهتلري؛ الأن النمط االأول )القي�سرية االأملانية( 
كان قد زال عام 1918 با�ستقالة القي�سر ومغادرته اأملانيا بعد 

الهزية يف احلرب العاملية االأوىل.
امليي�ييسييروعييييية يف اليينييمييط االإ�يييسيييلميييي: �ييسييّمييى اأ�ييسييحيياب اليينييبييي 
اأبا بكر ال�سديق بعد وفاة ر�سول اهلل: خليفة  رئي�سهم االأول 
ر�سول اهلل، وتقول املروّيات االإ�سلمية االأوىل اإنهم اّتبعوا يف 
القي�سري  النمط  جتّنب  بق�سد  وذلك  القراآين،  املفرد  ذلك 
والك�سَروي يف االإمراطوريات القائمة بجوارهم. اإمّنا هنالك 

اأن العرب كانوا  التعليل؛ ف�سحيح  اأو  الت�سور  م�سكلة يف هذا 
يريدون  وال  اأهل ظلم وطغيان  واالأكا�سرة  القيا�سرة  يعّدون 
القراآن  يف  اخلليفة  فيياإن  ثانية  ناحية  من  لكن  بهم؛  الت�سبه 
بينما  نبّيان؛  وهما  وداود  اآدم  ميين  كييلٍّ  على  اأطييلييق  مفرد  هييو 
باأي  يخلف  ال  اأّنييه  كما  نبي،  غري  االأول  امل�سلمني  زعيم  كييان 
وموؤكداً  بل  ي�سبح مفهوماً  ولذا  نبّوته.  اهلل يف  ر�سوَل  معنًى 
اجلييديييدة،  والييدوليية  الكيان  غائيات  هييو  باال�سم  املق�سود  اأن 
فييهييي اإن مل تييكيين دولييية نييبييوة؛ فيياإنييهييا خييلفيية نيييبيييّوٍة؛ مبعنى 
التزام الدولة اجلديدة باأهداف النبي الذي اأقام االأمة التي 
االأميية  ا�ستخلف  يف:  املتمثل  اخلليفي  البناء  عليها  تاأ�س�س 
اإىل  اال�ست�سعاف  ميين  واخليييروج  لييهييا،  والتمكني  االأر�ييييس،  يف 
تلك  ويف  جميعاً،  للنا�س  واخلييري  احلييرييية  ون�سرة  االإظييهييار، 
وقعة  قبل  لر�ستم  حورية  بن  زهييرة  قاله  ملا  مثاٌل  االأهيييداف 
عبادة  اإىل  العباد  عبادة  من  العباد  لنخرج  »جئنا  القاد�سية: 
االأديان  جور  ومن  �سعتها،  اإىل  الدنيا  �سيق  ومن  العباد،  رب 
اإىل عدل االإ�سلم«. فالفرق بني نوعيات امل�سروعية هو فرق 
لدولهم  تيي�ييسييّوروا  والييرومييان  فاليونان  الثقافة؛  نوعيات  يف 
والبابليون  والفر�س  امل�سريون  والييقييانييون،  احلييرييية  غائيات 
غائيات القوة الفار�سة لل�سلم يف العامل، وكذلك ال�سينيون 
تيي�ييسييّوروا غييائيييييات اخلييري واحليييق والييعييدل  الييذييين  وامل�سلمون 

اأجمعني. وللنا�س  الأنف�سهم 
اأما اجلزء الثاين من جزءي امل�سروعية، فهو متعلق مبقومات 
االأمييية واجلييميياعيية،  تتمثل يف  وهيييي  �ييسييرورييياتييهييا،  اأو  الييدوليية 
واالأر�س اأو الدار، وال�سلطة اجلامعة واملدّبرة، وقد وِجَدْت يف 
يرثب  اإىل  النبي  هجرة  بعد  التاريخية  االإ�سلمية  جتربتنا 
عام 6٢٢م �سواهد تلك امل�سروعية متمثلة يف كتاب كتبه النبي 
ومن  يرثب،  واأهييل  قري�س  اأهل  من  وامل�سلمني  املوؤمنني  »بني 
دون  واحدة من  اأّمة  اأنهم  وجاهد معهم..  بهم  فلحق  تبعهم 
ا�سم يرثب  تغيري  اأمور:  بثلثة  ذلك  ارتبط  وقد  النا�س...« 
التح�سر  يعني  قيييدمي  �ييسييامييي  مييفييرد  واملييدييينيية  املييدييينيية.  اإىل 
الييثيياين  ال�سلطة واحلييكييم، واالأميييير  يييعيينييي  كييمييا  واال�ييسييتييقييرار، 
و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اإقييبييال  الثلثة:  االأميييور  بني 
عييلييى طييلييب »املييييوؤاخيييياة« بييني املييهيياجييرييين واالأنييي�يييسيييار ميين اأهييل 
االأميية،  قبل  من  النخبة  اأو  اجلماعة  الإقيياميية  وذلييك  املدينة؛ 

الهجرة  وغريها  مبكة  امل�سلمني  من  الطلب  الثالث:  واالأمر 
الثلثة  االأمييور  اأّن  هييذا  ومعنى  االإ�ييسييلم،  دار  اأو  املدينة  اإىل 
ال�سرورية الأي كيان �سيا�سي كانت يف طريقها اإىل االكتمال: 
التي  وال�سلطة  واجلماعة  واالأمة  والعا�سمة،  واالأر�س  الدار 
ظييهييرت ميين �ييسييميين الييتييعيياقييد »بيييني املييوؤميينييني وامليي�ييسييلييمييني من 

قري�س واأهل يرثب...«.
بييعييد  تييتييطييور كيييثيييرياً  بيييحيييوث االأميييييية مل  اأن  امليييلحيييظ  وميييين 
الديني  البعدين  بني  الوثيقة  ال�سلت  اأو  للمتزاج  النبي، 
هناك  كييان  وقييد  م�سطلحها.  اأو  االأمييية  مفرد  يف  وال�سيا�سي 
من قال: اإّن التمييز بني االأمة والدولة اأو ال�سعب القائم يف 
الدولة اأو الذي تقوم عليه الدولة؛ اإمنا ي�ستند اإىل الرتادف 
القائمة  االإ�سلمية  الدولة  ف�سعب  واجلماعة،  ال�سعب  بني 
هو اجلماعة التي ت�سارك يف اختيار اأمري املوؤمنني ومبايعته؛ 
بينما اأراد اآخرون جعل م�سروع الدولة مفتوحاً مثل م�سروع 
االأمة. فاالأمة اأمتنا: اأمة االإجابة )وهي التي تقوم يف ديارها 
الييدوليية احلييا�ييسييرة(، واأمييية الييدعييوة، وهييي الييعييامل كله والييذي 
فيه،  االإ�سلم  النت�سار  تبعاً  ل�سّمه  الدولة  ت�سعى  اأن  ينبغي 
وهذا اأمٌر غري ممكن. وبذلك يداِخُل الق�سور بني املفهومني 
ت�ستوعب  اأن  يت�سّور  ال  التي  االأميية،  م�سروع  امل�سروعني:  اأو 
الدولة  الدين«، وم�سروع  اإكييراه يف  اأّنه »ال  دام  العامل كله ما 

التي ال يت�سور اأن ت�ستطيع اال�ستيلء على العامل كّله.
يييبييقييى اليييركييين الييثييالييث مييين اأركيييييان امليي�ييسييروعييييية اأو �ييسييروطييهييا 
الواحدة؛ فهناك  الدار  الواحدة يف  ال�سلطة  اأي  و�سروراتها؛ 
ذلييك يف  وقييد ظهر  اأو عليها،  الدولة  اأر�ييس  واحييدة يف  �سلطة 
ل�سلطة  رف�سوا اخل�سوع  الذي  للمرتّدين،  بكر  اأبي  مكافحة 
اأبي بكر، رغم اأنهم كانوا من �سكان الدار التي تب�سط الدولة 
�سلطتها و�سيادتها عليها. والذين نقدوا ت�سرف اأبي بكر - يف 
اإ�سراره على قتال الذين �سّموا باملرتدين - َذَكروا اأّنه لي�ست 

هناك دالئل على ارتدادهم عن االإ�سلم.
ميينييذ نيي�ييسييف قيييرن واأكييييرث يييتييحييدث كييّتيياب كييثييريون م�سلمون 
يف  احلييكييم  نييظييام  عيين  ومتدينون  وعلمانيون  وم�ست�سرقون، 
االإ�يييسيييلم. االإ�يييسيييلم دييييٌن وثييقييافيية وحيي�ييسييارة كيييرى وجتييربيية 
ال�سيا�سية  التجربة  اأن  يييوؤكييد  مّمييا  وزاخيييرة،  هائلة  تاريخية 

التاريخية الأمّتنا جتربة حقوق للأفراد واملجتمعات.

ب�صام الكلباين

اإنَّ التفكري بالدولة �سكًل ومنظومًة اأمٌر �سائع لدى �سائر االأمم منذ اأقدم الع�سور، ومن الطبيعي اأنَّ هذا التفكري ال�سيا�سي اإمّنا ظهر بعد قيام الدول بالفعل، فحينما كان 
هم، اأو ا�ستهجان ذلك واقرتاح بدائل واإ�سلحات معّينة نتيجة  املفكرون يكتبون يف االأمر اأو يتحدثون عنه؛ كانوا ي�سلكون اأحد امل�سالك الثلثة: فاإّما ا�ستح�سان ما متَّ يف اأمَمِ
اأذهانهم، ويف كلَّ تلك البحوث، كانت تخرج من بحوثهم م�سطلحات  اأو واقع مر�سوم يف  اأو االكتفاء بالتو�سيف والتنظري واالإ�سباع الوقتي من خلل مثال معنّي  التجربة، 

مفتاحّية مثل ال�سرعية والعدالة اأو الو�سع الطبيعي اأو االأو�ساع الطارئة اأو غري الطبيعية.

bassam.alkalbani@aiesec.net
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على  التفاهم،  مبجلة  املن�سور  مقاله  يف  ال�سيخ،  حممد  يييعييّرج 
والفيل�سوف  املييييوؤرخ  ملييوؤلييفييه  الييديييقييراطييييية«،  يف  »الييدييين  كييتيياب 
 ،Marcel Gauchet غييو�ييسيييييه  مييار�ييسيييييل  الييفييرنيي�ييسييي 
بع�س  على  ويعلق  الكتاب،  ت�سمنها  التي  النقاط  اأهييم  ويطرح 
اجلزئيات املثرية للجدل يف نظره، التي اعترها اأحكاما م�سبقة 
وا�ستدالالت غري مقنعة. يف كتابه، ي�سرح غو�سيه بع�س املفاهيم 
ما  بع�س  ويفك  والييدنييونيية،  والعلمنة  الييدييين  ميين  اخلييروج  مثل 
اعرتاها من ملب�سات يف ظل التغريات التي طراأت عليها. فمن 
الدين  من  اخلييروج  مفهوم  اأّن  يييرى  فيياإّنييه  غو�سيه،  نظر  وجهة 
دوره  وتقلي�س  الدين  تخ�سي�س  واإمنييا  االإحليياد  يعني  ال  مثل، 
يف تديد املجتمع وهيكلته، وهو ما اأّدى اإىل انعكا�سات متبادلة 
على الدين نف�سه كما على املوؤ�س�سة الدينية والدولة واملجتمع. 
وهذا املفهوم يف نظره ال يناه�س الدين من حيث اجلوهر واإمّنا 
للموؤمنني  ويحدد  الدينية،  للنخب  الدنيوية  املطامح  يعادي 
اإمكانية  الدين«، مع  »تخ�سي�س  ال�سخ�سي  باإيانهم  االحتفاظ 

دخولهم املجال ال�سيا�سي امل�سرتك وامل�ستقل عن الدين.  
يتوقف،  الييدييين« مل  ميين  »اخليييروج  اأّن  يييرى غو�سيه  املييقييابييل،  يف 
متاما  معزولة  االآن  فالكني�سة  خميف.  ب�سكل  يتوا�سل  واإمنيييا 
وكليا عن ال�سيا�سة، ف�سل عن العقيدة والدين. واعتر اأن هذا 

هو مفتاح امل�سكلة يف املجتمعات احلديثة واملعا�سرة.
مفارقات

 اإّن اليييرتاجيييع الييدييينييي يييخييلييخييل فييكييرة اليي�ييسيييييا�ييسيية الييتييي قييامييت 
وتطّورت، �سابقاً، ملواجهته، ويدعو ب�سكل ملح اإىل اإعادة تعريف 

معاً. والديقراطية،  ال�سيا�سة 
ب�سكل غري  اأدى  اليوم  اأوروبييا  الدين يف  الذي اعرتى  فال�سعف 
يلحظ  اإذ  الديقراطية.  وم�سار  العلمانية  �سعف  اإىل  متوقع 
االأقييل.  على  بفرن�سا  العلمانية-  اأ�ساب  اهتزازا  ثمة  اأّن  املوؤلف 
االهتزاز  هذا  فهم  على  نقدر  ال  لكن  اعرتاها؛  �سعفا  ثمة  واأّن 
ما مل نقرنه ب�سعف العامل الديني الذي ُيعّد مبثابة اخل�سم. 
فلئن  اأي�سا.  العلمانية  تهافت  يكون  الييدييين  �سعف  قييدر  فعلى 
للإقبال  تييام  �سبه  وغياب  وهجرها  للكنائ�س  ن�سوب  ثمة  كييان 
عليها، فل يقل عنه اأهمية ن�سوب معني العلمانيني املنا�سلني. 
�سقطت  بها  وتعززوا  العلمانيون  تبناها  لطاملا  التي  فال�سعارات 
والتقدم  والعقل  العلم  ف�سعارات  مروعة،  مدوية  �سقطة  اليوم 
ما  واالأخيييلق،  املدنية  واليييروح  والوطنية  واجلمهورية  واالأمييية 
املفارقات  اأوىل  هييذه  وكييانييت  وتتهافت.  وتتداعى  تتهاوى  تفتاأ 

التي طرحها غو�سيه يف كتابه.

واأّمييييا املييفييارقيية الييثييانييييية، فيياإنييه بييقييدر مييا غييريت الييدوليية ميين ُكنه 
الدين، غري الدين من ُكنهها! يقول حممد ال�سيخ باأّنه عادة ما 
الدولة  اأّن  اأي  اأحادية؛  اأّنها  بالدين على  الدولة  تو�سف علقة 
يف  غو�سيه  لكن  متغري.  به  مفعول  والدين  املُييغييرّي،  الفاعل  هي 
طرحه، ي�سف العلقة باأّنها تبادلية ثنائية، واأّنها لي�ست علقة 
االآخيير.  يف  يغري  كليهما  اأّن  اأي  »تغاير«؛  و  بل  فح�سب،  »تغيري« 
فييبييقييدر مييا غيييريت الييدوليية يف الييدييين، تييغييريت بيييه.  اإّن املييواطيين 
ال�سيا�سي  اليينييظييام  يف  اليييرب  فييكييرة  اإقييحييام  يييعييّد  اليييييوم  الفرن�سي 
وهو  الديقراطية،  هو  الدين  فاأ�سبح  بعده،  مييروق  ال  مروقا 
وكييان من  اإحييللييه،  الييدوليية وعملت على  ابتكرته  الييذي  الييدييين 
الدولة  على  حكرا  لي�س  ال�سيا�سي  ال�ساأن  اأ�سبح  اأن  ذلك  نتائج 

واإمنا تغري هو اأي�سا لي�سمل املجتمع املدين.
دين  وجييود  اإىل  اأدت  قد  الدين  من  اخلييروج  عملية  كانت  ولئن 
دنيوي بديل من عنديات الدولة، فاإّن هذا الدين قد اأظهر ف�سله 
بدوره، فل اأدجلة قامت على ديانة �سيا�سية دنيوية قد جنحت، 
الديانات  اأفييول  الع�سرين  الييقييرن  �سهد  حيث  انييهييارت.  كلها  بييل 
الديقراطيات  تويل  على  ويعمل  عمل  مييا  وهييذا  الدنيوية، 

ذاتها، كما ينح- يف الوقت نف�سه- االأديان حق الوجود.
تقلبات  فهم  يجب  والدين،  الدولة  بني  العلقة  تقلبات  لفهم 
الييعييلقيية بيييني اليييدولييية واملييجييتييمييع- وهييييذه االأخيييييرية تييعييد اأ�ييسييل 
اخلفي  الفاعل  هو  املييدين  املجتمع  اإّن  املييوؤلييف.  نظر  يف  التحول 

الذي غرّي يف ُكنه الدين والدولة معا!
كيف غري املجتمع من الدين والدولة؟

والهيمنية  ال�سمولية  ادعيياءاتييهييمييا  والييدوليية  الييدييين  راجييع  لقد 
الييتييوتيياليييييتييارييية«، وتيينييازال مييعييا عيين رغبتهما  »اأيييدولييوجيييييتييهييمييا 
الدفينة واملعلنة يف اال�ستحواذ على املجتمع. ويف حني ان�سحبت 
اأن تكون عن  الكني�سة عن امل�سهد وتخلت الدولة عن رغبتها يف 
الدين بديل، وتن�سئ دينا دنيويا بديًل، ظهر التعدد يف املعتقد، 
وجيهة  الأ�سباب  الدولة  واأ�سبحت  املعتقدات،  تباينت  اأن  فكان 
بييدوره،  �سار  مييدين  متمع  مقابل  املعتقد  حيث  ميين  حمييايييدة 
ومنظًما  املعتقد  وحرية  التعدد  على  قائما  نف�سها،  وللأ�سباب 
كما يدعي  ينبغي  اأكرث مما  ال�سورة مثالية  بنف�سه. هذه  نف�سه 
غو�سيه، فهي �سورة ال ت�سمح باإدراك التحوالت التي م�ست �سلة 
الدولة باملجتمع املدين، وهي ال�سلة املفتاح عنده لفهم العلقة 

بني الدولة والدين يف املجتمعات الغربية املعا�سرة.
فكما هو معلوم باأّن الرتاتبية الكل�سيكية التي اقت�ست هيمنة 
الدين على الدولة ومن ثم هيمنة الدولة على املجتمع تغرّيت 

ذلك  وكييان  ال�سلم،  هذا  قمة  يف  الدولة  اأ�سبحت  حتى  وتبدلت، 
راأي  -يف  والييدوليية  املجتمع  بييني  الكبري  االنق�سام  بييه  ت�سبب  مييا 
اإذ  الباحثني،  ميين  الكثري  جتاهله  الييذي  ال�سبب  وهييو  غو�سيه، 
ب�سبب علقة املجتمع بالدولة وانق�سامه عنها، تولت الهيمنة 
التحول تغري يف دالليية  الييدوليية، ونتج عيين هييذا  اإىل  الييدييين  ميين 
ال�سمويل  الكائن  ذلك  الدين  يعد  فلم  والدين،  الدولة  كل من 
املييهيييييميين، وعييو�ييسييا عيين ذليييك مييار�ييسييت اليييدولييية هيييذا اليييييدور، مع 
اإىل  عام  �ساأن  من  تول  وبالتايل  وتفريده،  الدين  خ�سخ�سة 

�ساأن خا�س.
اإّن وترية االنق�سام هذه بني الدولة واملجتمع م�ستمرة، يف نظر 
ا. كما  اأي�سً غو�سيه، وتتغري معها دالالت الدولة نف�سها والدين 
ت�سريعني  اإىل  تعر�س  قد  االنق�سام  هذا  باأّن  اأي�سا  املوؤلف  يذكر 

)مرحلتني(: 
)ق16_19(،  الييدييينييييية  احلييييروب  نييهيياييية  ميينييذ  االأوىل:  املييرحييليية 
حدود  داخييل  الكني�سة  اأ�سبحت  حيث  الفرن�سية،  الثورة  وحتى 
النظام  عقلنة  متت  اأّنييه  اإىل  باالإ�سافة  العك�س،  ولي�س  الييدوليية، 
باأن  ق�سي  اأنييه  اأي  »اال�ستتباع«،  مبرحلة  وو�سفها  االجتماعي، 

الدولة. الكني�سة  تتبع 
املييرحييليية الييثييانييييية: حيييييث نيي�ييسيياأت احليييركييية الييليييييرالييييية الييكييرى 
وهيئة  الدولة  هيئة  العام؛  لل�ساأن  هيئتان  وت�سكلت  للحريات، 
الف�سل  اأّنه مت  اأي  »الف�سل«،  وو�سفها مبرحلة  املدين،  املجتمع 

بني الدولة واملجتمع وذلك يف �سبيل متكني احلريات.
الدولة،  لييدى  والتوج�سات  املخاوف  بع�س  �سكل  قد  ذلييك  وكييان 
ومن  امل�سلحة،  الكني�سة  من  تخاف  الدولة  اأ�سبحت  جهة  فمن 
اأخيييذت تعر عيين نف�سها. ومييا عييادت قيييادرة على  الييتييي  الييهييويييات 
كما  املييجييتييمييع،  خلييدميية  اأداة  اإال  لي�ست  فييهييي  اليي�ييسييمييولييييية،  ادعييياء 
عجزت عن تديد غايات عليا ي�سري عليها املجتمع. ومن جهة 
اأخرى �سعف االأمر الديني، وتغري كنه الدين وماهيته، فاأ�سبح 
عر�سا،  كييان  اأن  بعد  طلبا  واأ�سبح  جماعيا.  كييان  اأن  بعد  فرديا 
طلبا  كان  اأن  بعد  للمعنى  وطلبا  تلقيا،  كان  اأن  بعد  وا�ستك�سافا 

للحق.
لكن هذا املجتمع التعددي الهوياتي املدافع عن االأقليات اليوم، 
اأ�سبح  بل  م�سبقا،  تددت  التي  بالديقراطية  ماأخوذا  يعد  مل 
ويغري  نف�سها،  الديقراطية  من  ويغري  اآخيير،  دليل  عن  يبحث 
وجه  على  ويعيد،  وتعريفها،  ت�سكيلها  يعيد  كما  اجتاهها،  من 
وبني  وبينها  الييدييين  وبييني  بينها  الييعييلقيية  تييديييد  اخل�سو�س، 

العلمانية.

مسيرة الديمقراطية وهي تذهب باتجاه آخر!

منال املعمرية

اإّن الثورات احلديثة، االإجنليزية واالأمريكية والفرن�سية على التوايل، قل�ست دور الدين ك�سلطة، وكان لها بالغ االأثر على اأوجه احلياة مبجملها يف اأوروبا. فقد انتقل الغرب يف القرون 
اأو ما ُيعرف بتخ�سي�س  االأخرية من و�سع كانت فيه ال�سيطرة ال�ساملة والهيمنة املطلقة وا�سحة من لدن ال�ساأن الديني بل منازع اإىل و�سع �سار فيه »َركن الدين يف منزلة ثانوية« 

االأديان اأو تفريدها من عوائد زماننا املعتادة!

manalalmaamari1@gmail.com
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اأجمد �صعيد

دور الجامع األزهر في مصر والوطن العربي

ظييل االأزهييييير حمييافييظيياً عييلييى دوره الييتييعييليييييمييي املييهييم يف 
على  انت�سرت  التي  املدار�س  دور  بذلك  م�ساحبا  م�سر 
الييقيياهييرة،  اآنييييذاك يف  والييثييقييايف  العلمي  ازدهيييياره  �ييسييوء 
وانت�سار  وال�سام  م�سر  يف  املماليك  دوليية  �سقوط  ومييع 
فيما  عرفت  التي  االأرا�ييسييي  تلك  يف  العثمانية  الدولة 
حتى  االأزهيير  اجلامع  دور  تزايد  العربي،  بالعامل  بعد 
بلقب  عييرف  حيث  املنطقة  تلك  يف  عاليا  من�سبا  بلغ 
الييكييبييري يف دور اجلييامييع  الييتييحييول  االأزهيييير. وكيييان  �سيخ 
1798م،  �سنة  يف  الفرن�سية  احلملة  و�سول  مع  االأزهيير 
وتراجع قوات مراد بك، هنا جنح الدور املهم للأزهر 
بعد اأن تركت القاهرة خالية من اأي دفاع كلقمة �سائغة 
للمحتلني، وقد برز دور االأزهر مددا كمركز للوحدة 
الذين  اجلدد،  املحتلني  �سد  با�سقة  وكجبهة  الوطنية 
اأع�ساء  ت�سعة  بت�سكيل  لييه  و�سمحوا  االأزهييير  فيياو�ييسييوا 
اإمييرة  تت  القاهرة  �ييسييوؤون  لتدبري  االأزهيير  �سيوخ  من 
املحتلني الذي �سعروا باأنَّ اجلامع االأزهر وقف �سامدا 
داخلية  ن�سوء جلان  اإىل  اأدى  ما  وهييذا  احتللهم  اأمييام 
ُتخطط للرد على املظامل الفرن�سية التي �سعرت بخطر 
الييثييورة االأوىل يف الييقيياهييرة ومييين هيينييا وجييهييت الييقييوات 
الفرن�سية ال�سربة االأوىل للأزهر باحتلله وتخريبه 
القتلى  �سقوط عدد كبري من  اإىل  اأدى  واقتحامه مما 
الذين مل يوجد لهم مدفن �سوى تت االأزهر نف�سه. 
يف  االأزهييير  عن  �سدرت  التي  املهمة  الوثائق  اإحييدى  يف 
ميي�ييسييانييدة حييركييات الييتييحييرييير يف وقيييت نيي�ييسييوء مييا يعرف 
بثورات  لتهتم  الوثيقة  هييذه  جيياءت  العربي،  بالربيع 
الثورة  وتعد  العربي،  الطغيان  وُتدين  العربي  الربيع 
يف مفهوم االأزهر واجباً وطنياً يف وجه الطغاة العرب، 
روؤييية  تت�سمن  موا�سيع  �ستة  الوثيقة  هييذه  وت�سمنت 
نظرهم  ووجهات  والعرب  امل�سريني  واملفكرين  االأزهر 

ما  اأهييم  وميين  العربية.  ال�سعوب  ثيييورات  ر�ييسييدت  الييتييي 
اأ�سارت اإليه هذه الوثيقة اأن ال�سعوب والثوار املطالبني 
اعتبارهم من  والعدالة االجتماعية ال ُيكن  باحلرية 
الطغاة؛ بل اإن ما يقومون به واجب عليهم ال �سيما يف 
ظل عدم ا�ستجابة احلكام ملطالبهم بالعدالة وامل�ساواة 
واالإن�ساف. كما نادت الوثيقة باأن قيام اأي حاكم عربي 
باحلرية  املطالب  �سعبه  �سد  والقتل  العنف  مبمار�سة 
العرب  احلكام  الوثيقة  ونا�سدت  �سرعيته.  ينفي  فعل 
املطالب  كل  وتقيق  االإ�سلح  عملية  بتنفيذ  االإ�سراع 
االأميية  تنه�س  لييكييي  ال�سعب  بييهييا  نيييادى  الييتييي  الييوطيينييييية 
العربية وتلحق بالركب االأممي املتح�سر. وجاء اإ�سدار 
تقيق  يف  ال�سعوب  اإرادة  دعييم  اأجييل  من  الوثيقة  هييذه 
مت  التي  االإن�سان  وحقوق  واحلرية  والعدالة  ال�سورى 
والييروؤ�ييسيياء  احلييكييام  وخيياطييبييت  عنها،  واالإغييفييال  تغيبها 
ب�سرورة اال�ستجابة ملطالب ال�سعوب. ويف تعقيبات قام 
بها �سيخ االأزهر يف نهاية اجلل�سات التي اأقيمت ملناق�سة 
الوثيقة:« اإن مواجهة اأي احتجاج وطني �سلمي بالقوة 
امل�ساملني مبثابة  املواطنني  دماء  واإراقة  امل�سلح  والعنف 
نييقيي�ييس مليييييثيياق احلييكييم بييني االأميييية وحييكييامييهييا، وُييي�ييسييقييط 
�سرعية ال�سلطة ويهدر حقها يف اال�ستمرار بالرتا�سي، 
فاإذا متادت ال�سلطة يف طغيانها وا�ستهانت باإراقة دماء 
امل�سروع  غييري  بقائها  على  حفاظاً  االأبييرييياء  املواطنني 
�سفحاتها،  تييلييوث  بييجييرائييم  مييدانيية  ال�سلطة  اأ�ييسييبييحييت 
عزل  على  تعمل  اأن  املقهورة  ال�سعوب  حق  من  واأ�سبح 
احلكام املت�سلطني وحما�سبتهم«. واأكد �سيخ االأزهر اأن 
داخلية  فعالية  وفعاليتها  ال�سعوب  اإرادة  من  الثورات 
بالرغم من االأموال واالأدوات التي ر�سدت من الغرب 
الديوقراطي  التحول  الإحداث  بخا�سة  اأمريكا  ومن 
اأن  املييهييم  فمن  اأثييير،  ذات  تكن  مل  اأنييهييا  اإال  املنطقة؛  يف 

الذاتي ومواريثها  ال�سعوب وفق منطقها  تتحرك هذه 
احليي�ييسييارييية مبيييا يييثييل خيي�ييسييو�ييسيييييتييهييا الييتييي يييجييب اأن 

ترتم، ووثيقة االأزهر اأمنوذج لهذه اخل�سو�سية.
نيياقيي�ييسييت اأيييي�يييسييياً الييوثيييييقيية بيييابيييا مييين اأبييييييواب املييوا�ييسيييييع 
اأال  العربي  الوطن  لها  ما تطرق  نادرا  التي  احل�سا�سة 
وهو مو�سوع حقوق املراأة، ولكن متَّ تاأجيل �سدور هذه 
الوثقية نظراً للجدل الذي ن�ساأ من اإثارة هذا املو�سوع، 
اإال اأن هنالك بع�س امللمح االأولية التي القت ترحيباً 
وحفاوة من نا�سطات حقوقيات يف مال حقوق املراأة. 
وتييكييميين اأهييمييييية هيييذه الييوثيييييقيية يف اأنيييهيييا اأتييييت مبييبييادرة 
تقول  التي  ال�سائعات  غبار  ليزيل  االأزهيير  من  خا�سة 
امل�سرية  للمراأة  �سنًدا  وليكون  للذكورية  باأنه مناه�س 
ب�سكل خا�س واملراأة العربية ب�سكل عام، وليفتح املجال 
اأمام املراأة باأن تقاتل يف معركتها �سد الذين يحاولون 

احلط من مكانة املراأة الفعال يف املجتمعات العربية.
العرب،  لكل  اإعجاب  حمط  االأزهيير  اجلامع  كان  لطاملا 
بييكييل مييا قييام بييه ميين اأدوار مييبييا�ييسييرة وغييري مييبييا�ييسييرة يف 
الكاملة  حقوقه  معرفة  ميين  العربي  االإنيي�ييسييان  متكني 
كل  رغييم  منيًعا  �ييسييًدا  ووقييوفييه  بها،  واملطالبة  وفهمها 
�ساهدا  رمييزا  ليكون  حوله  من  حدثت  التي  التغريات 
عييلييى تييبييدل الييزمييان. ورغيييم فييتييور دور االأزهيييير كمركز 
بع�س  العربي  للباحث  يقدم  اأنه  اإال  تنويري  اإ�سلمي 
يف  عييدة  منعرجات  �سهدت  الييتييي  التاريخية  احلييقييائييق 
منطلق  ومن  العربي.  بالوطن  االآن  ي�سمى  ما  ت�سكيل 
اأن االأزهر يقدم حقائق فلبد اأن يكون االإن�سان العربي 
على دراية تامة بقوة تلك احلقائق وما يكن اأن تفعله 

امل�ستقبل القريب. يف 

يف املقالة البحثية املعنونة بي«وثائق االأزهر و�سون الدين واملجتمع يف الزمن احلا�سر« للأ�ستاذ اأين فوؤاد �سيد، متت مناق�سة دور اجلامع االأزهر من عدة مناظري خمتلفة 
وذلك الأهمية اجلامع االأزهر يف احلفاظ على التاريخ والثقافة والدين واملجتمع يف زمن كانت هذه الركائز حمل �سدٍّ وجذب، ورغم اأنَّ االأزهر ُيعد اإن�ساًء فاطمياً اإ�سماعيلياً 
كمركز رئي�سي للدعوة االإ�سماعيلية يف اجلانب االإ�سلمي من العامل، فاإنَّ هذا الدور تبخر متاًما مع الثورة العلمية الفجائية التي قادها �سلح الدين بن اأيوب والتي كانت 
لها نتائج ج�سيمة يف مكانة اجلامع االأزهر يف م�سر، منها انتهاء الدولة الفاطمية وتويل م�سر اإىل دولة �ُسنية عبا�سية تابعة لبغداد كمركز للخليفة العبا�سي هناك، وتوقف 
خطبة اجلمعة يف االأزهر الأكرث من قرن من الزمن. كل هذه النتائج اأتت من تلك الثورة العلمية التي ركزت على االأزهر باعتباره مركزا للدعوة االإ�سماعيلية. بعد اأن اأخذ 
الظاهر بير�س راأي العلماء والفقهاء �سنة 1٢67م، بجواز اإعادة خطبة اجلمعة للأزهر، بداأ اجلامع االأزهر مبمار�سة دوره كمركز للإ�سلم ال�ُسني بعد �سقوط بغداد العامل 

الذي اأجر اخلليفة العبا�سي للذهاب اإىل م�سر هرًبا من املغول الذين ا�ستولوا على بغداد قبل انتعا�س دور اجلامع االأزهر بثلث �سنوات.

amjdsaeed01@outlook.com
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الظواهر  اأهييم  هو  الدين  اأن  االجتماع  علماء  من  العديد  ويييرى 
االجييتييميياعييييية، الييتييي البيييد مييين اأخيييذهيييا يف عيييني االعيييتيييبيييار، وميين 
الييدييينييييية املختلفة،  الييطييقييو�ييس  بييقييييية  انييبييعييثييت ميينييه  امليينييطييلييق  هيييذا 
رابطة  الإيييجيياد  يهدف  والييذي  »االنت�سيوما«  الديني  كاالحتفال 
تييربييط بييني اأفييييراد الييعييائييليية، وتييقييوييية تييرابييطييهييم عيين طييريييق اأكييل 
الطقو�س.  هييذه  يف  يعبدونها  التي  املفرت�سة  احليوانية  اللحوم 
واالأ�ساطري  القدية،  الق�س�س  اإىل  الدار�سني  بع�س  اأ�ييسييار  كما 
الدينية، والتي �ساهمت بانبعاث وخروج بع�س الفل�سفة والفنون 
واحلفر،  والر�سم،  كالت�سوير،  الفنية،  والفنون  املختلفة  والعلوم 
والييعييمييارة، كييمييا اأثييييرت يف انييبييعيياث الييقييواعييد الييدييينييييية والييقييوانييني 

واأ�سول االأخلق.
ال�سيء الظريف يف املو�سوع اأنه ظهر هناك بع�س العلماء الذين 
ت�س  اإنييهييا  حيث  للحيوانات  الييدييينييي  ال�سعور  بييوجييود  ي�سيدون 
باملوت، اأو قد تعلم بظاهرة كونية قد تدث، ولكن العلم النف�سي 
االإن�سان هو  باأن  الفكرة متاما، و�سرحوا  يوؤيد هذه  احلديث مل 
الوحيد الذي يخت�س بالدين، اأما احليوانات فاإنها تفتقر للدين 
عن�سر  فالتدين  واالأخييلق،  والقوانني  للقواعد  افتقارها  بقدر 
اأ�سا�سي لتكوين االإن�سان، واحل�س الديني يكمن يف القلب الب�سري 
فقط، ويدخل يف �سميم ماهية االإن�سان، مثله مثل العقل متاما، 

ولكن احل�س الديني يكون يف االإن�سان ولكن بدرجات متفاوته.
وقيييد اأ�يييسيييارت بييعيي�ييس الييدرا�ييسييات االجييتييميياعييييية احلييديييثيية، وبع�س 
املفكرين اأمثال جون جاك رو�سو اإىل اأن االأقوام املتاأخرين ال دين 
فقط  وي�سعى  احليوان،  عي�سة  يعي�س  االإن�سان  اأن  معترين  لهم، 
الإ�سباع غرائزه. وما هذه االأقوال اإال اأنها بعيدة عن عني الواقع.

باأن الدين تعود  و�سرحت بع�س الدرا�سات االجتماعية احلديثة 
واالإن�سان  باإن�سانيته،  الدين  اأن  اأي  الب�سري،  التكوين  اإىل  ن�ساأته 
هو الذي �سنع الدين لغايات وماآرب خا�سة، واالآخرون قالوا باأن 
ال�سامي.  االإلييه  فكرة  من  امل�ستوحاة  البدائية  النف�س  هو  الدين 
االإن�سان هنا مبور باأخذ دين معني له يوؤمن به ويقد�سه فيظهر 
يف طباعه وفطرته، وهناك العديد من النظريات واالأفكار حول 

ن�ساأة الدين؛ ومنها:
يف  وجييييدت  »اهلل«  فييكييرة  اأن  اإىل  اأ�يييسيييارت  الييتييطييورييية:  اليينييظييرييية 

اأو  االأفييراد  اإنها ظهرت من  اإذ  ب�سكل عقائدي،  االأوىل  املجتمعات 
فكذلك  للإن�سان؛  البيولوجية  احلياة  تطورت  مثلما  اجلماعة، 
لقانون  طبقا  ينتقل  والكائن  للإن�سان،  العقلية  احلياة  تتطور 
حياته  يف  يتطور  اأ�ييسييمييى،  ماهية  اإىل  اأدنيييى  ماهية  ميين  الييتييطييور 
الييفييكييرييية ثيييم ييينييتييقييل مييين مييرحييليية الأخيييييرى، حييتييى ييي�ييسييل ملرحلة 
االكتمال الب�سري، ومن هنا ظهرت مذاهب متعددة مثل املذهب 

الطبيعي، واملذهب احليوي، واملذهب التومتي.
النظرية الفطرية: وتعني اأن فكرة »اهلل« اأو الدين ككل هي فكرة 

فطرية انغر�ست يف النف�س االإن�سانية.
تعريف الييدييين -يف الييلييغيية- هييو الييعييادة واليي�ييسيياأن، وقيييييل هييو الييذل 
وانقياد  بييذل  تييكييون م�سحوبة  الييطيياعيية  اأن  جييرم  فييل  واالنييقييييياد، 
والييقييهيير والغلبة واال�ييسييتييعييلء، وقيل  اليييداء  الييدييين هييو  اأن  وقيييييل 
من  الكثري  فهناك  الق�سا�س  هو  والدين  وامللك،  ال�سلطان  باأنه 
العرب جميعها  اأقاويل  واجتمعت  الدين،  التعاريف حول مفهوم 
عييلييى اأن الييدييين هييو الييعييلقيية الييتييي تييربييط بييني طييرفييني: يعظم 
الييثيياين االأول وليييه عليه  ليييه، ويييلييك  اأحييدهييمييا االآخيييير ويييخيي�ييسييع 
اإليه  بالن�سبة  كانت  العلقة،  بهذه  االأول  و�سف  فيياإذا  ال�سلطان، 
و�سلطانا  اأميييرا  كييانييت  الييثيياين،  بها  و�ييسييف  واإذا  وطيياعيية،  خ�سوعا 
الييطييرفييني كييانييت هي  بييني  الييربيياط اجلييامييع  واإليييزاميييا، واإذا ق�سد 
قوية  علقة  هنا  وتكون  العلقة،  لهذه  املنظم  الد�ستور  مبثابة 

اإلزامية.
تعاريف  امل�سلمون  العلماء  م  قييدَّ اال�سطلح-  -يف  الدين  تعريف 
العقول  لييذوي  �سائق  اإلييهييي  »و�ييسييع  التهانوي  فعند  للدين،  عييدة 
ال�سليمة باختيارهم اإياه اإىل ال�سلح ويف احلال والفلح«، واأ�سار 
باختيارهم  العقول  لييذوي  �سائق  اإلهي  و�سع  اأنييه  اإىل  البقاء  اأبييو 
على  ابن جوزي  واأتى  قالبا،  اأو  قلبيا  بالذات  اإىل اخلري  املحمود 
اال�سرت�سال  ميين  وينعها  يقومها  للنف�س  رادع  اإلييهييي  »قييول  اأنييه 
ومعلمه  اإلييهييي  »و�ييسييع  عييبييده:  حممد  وقيييال  عييليييييه«،  طبعت  فيما 
والداعي اإليه الب�سر«، وعند جميع االأمم هو ال�سيء الذي تتعلق 
به القلوب، وترتبط به، ويرت�سخ يف االأفئدة. العجيب يف االأمر اأن 
الأ�سولها وجذورها،  اإرجاعها  االإجنليزية متَّ  باللغة  الدين  كلمة 
ووجدت اأنها ت�سمل معنى الربط بني �سيئني اأو طرفني، كالربط 

ببع�سهم  النا�س  اأو ربط  امللزمة لهم فعلها  واالأعمال  النا�س  بني 
البع�س، اأو ربط النا�س باالآلهة.

وعلماء  االجييتييميياع  علماء  بييني  جيييدال  يييوجييد  اأنيييه  للعقل  الييلفييت 
مليدانه،  تف�سريا  يريد  فكلهما  الييدييين،  كلمة  لتف�سري  النف�س، 
باأنه ظاهرة اجتماعية، نظرا الت�ساله  فعلماء االجتماع يقولون 
حيياليية عاطفية  بيياأنييه  يييييردون عليهم  واأوليييئيييك  اجلييميياعيية  بيي�ييسييوؤون 

الب�سرية. النف�س  نف�سية منغر�سة داخل 
ومنهم من يجعل اأ�سل الدين �سعوَر االإن�سان باأنه غري م�ستقل يف 
اأفعاله واأحواله، ومنهم من يرده اإىل ما يلقى على روح االإن�سان 
بالفطرة من وجود ال يتناهى، ومنهم من يرى الدين ينبعث من 
هذا  اأن  اإىل  النف�س  علماء  ويرجح  الدنيا،  يف  الزهد  اإىل  النزوع 
اإىل  رده  ال�سهل  من  ولي�س  النف�سية،  احلياة  اأحييداث  من  احلدث 

�سبب واحد ب�سيط من هذه االأ�سباب املذكورة.
وقد ظهرْت نظريات نف�سانية عدة يف الدين وفل�سفته وماهيته؛ 
االإنيي�ييسييان،  يعي�سها  وجييدانييييية  نف�سانية  �سعورية  حيياليية  بيياعييتييبيياره 
تاأ�سي�س  جيياهييدا  يييحيياول  �ساباتيه  الفرن�سي  الفيل�سوف  وجنييد 
العقيدة  اأن  باعتبار  نف�سية؛  اأ�سا�س عوامل  الدينية على  العقيدة 
اإح�سا�سه  نتيجة  اأظييافييره  نعومة  منذ  االإنيي�ييسييان  نف�س  يف  تتولد 
القوتني  مبثابة  وهما  واإرادتييه،  اأحا�سي�سه  بني  الكبري  بالتناق�س 
وعلوة  �سورها،  اأب�سط  يف  النف�سية  احلياة  منهما  تتاألف  اللتني 
على ذلك اأ�ساف باأن االإن�سان ال مفر له من هذا التناق�س الذي 

يعانيه يف داخله بالتدين.
�سامية،  وقيييييم  واالأخييييلق  الييرتبييييية  ميييال  يف  بيييارز  دور  فللدين 
َبييَرز علماء  االأخيييلق، وميين هنا  بناء  اأ�ييسييرع موؤثر يف  والييدييين هو 
الرتبية اإىل اأن قاعدة ال�سلوك اخللقي ال تقوى البقاء دون تاأييد 

من الدين.
ويف خل�سة االأمر نقول: اإنَّ الدين هو كل �سيء، له اأهمية كبرية 
يف تنظيم حياة النا�س ب�ستى ماالته احلياتية، فهو الذي يربط 
وامل�ستقبل  باحلا�سر،  املا�سي  ويربط  كله،  والعامل  بالنا�س  الفرد 
اأهمية  بالنهاية، وهناك برزت ظواهر عديدة ونظريات تكمن يف 
اأو  منها  املفر  للإن�سان  ينبغي  ال  التي  وقوانينه،  واأ�س�سه  الدين 

لها. التنكر 

رؤية موجزة لمفهوم الدين ونشأته

زينب الكلبانية

اأربعة: االأ�سرة، ونظام امللكية، والدين، وال�سيا�سة. ومنهم  اأنها قائمة على  اختلف علماء االجتماع يف تديد النظم االجتماعية القائمة يف املجتمعات الب�سريَّة؛ فمنهم من يرى 
دها دوركهامي ب�ستة: الدين، واالأخلق، والقانون، واالقت�ساد، واللغة، والفن اجلمايل، وهذا ما ناق�سه الكاتب بّراق زكريا يف مقاله بعنوان »الدين:  من اأ�ساف اإليها الرتبية، وحدَّ

اأدواره ووظائفه«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«. ن�ساأته، ماهيته، 
وقد بنوا تديداتهم تلك، اإما على اأ�س�س حيوية ج�سمية، واإما على اأ�س�س نف�سية داخلية، ويف مو�سوع كلمنا هنا هو النظام الديني فح�سب. ويف هذا ال�سياق، يذهب دوركهامي 
اإىل اأن النظم االجتماعية ن�ساأت من اأ�سول الدين، وتو�سل اإىل اأنه يف روح الدين هناك روح املجتمع، وكل ما هو اجتماعي فهو ديني االأ�سل، وربط كل من دي كوالجن ودوركهامي 
بني الدين واملجتمع لدرجة اأنهما اعترا اهلل واملجتمع �سيئا واحدا. وهناك نقطة مهمة اأ�سار لها الكاتب وهي االرتباط الوظيفي؛ حيث تعني ارتباط الناحية االقت�سادية مثل 

بالدين، وتاأتي متمثلة يف حاجات االإن�سان ال�سرورية، حيث اإنَّ جميع مطالبه البد اأن تكون متمثلة من الناحية الدينية، وكذلك عليها باقي النظم االجتماعية.

zainbalkalbany1212@gmail.com
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املعنون  التفاهم  املن�سور يف ملة  الكاتب مقاله  يفتتح 
بيييي«اليييذات االإلييهييييية وتييداعيييييات الييفييكيير« بيياحلييديييث عن 
الوجود االإلهي، حيث ي�سرح باأّن الفكرة الوحيدة التي 
الفل�سفة  يف  والنقا�س  للتفكري  ميياال  متثل  اأ�سبحت 
ميياذا  هييي:  احلييديييثيية  االأزميينيية  يف  وبالتحديد  الدينية 
احلا�سل  املعنى  واأن  اهلل،  قولنا:  عند  ن�سري  اأو  نعني 
م�سمونه  يختلف  ال  اهلل  كلمة  جيييراء  ميين  الييذهيين  يف 
اليوم عما كان باالأم�س، معلل ذلك كونه اعتقادا دينيا 
التابعة  االأُخيييرى  الدوغمائيات  معه  وتيينييدرج  اأ�سا�سيا 
ب�سكل  للفكرة  الكامل  التع�سب  هي  والدوغمائية  له. 
ومل  عليها.  دليل  اأي  هنالك  يكن  مل  لو  حتى  مطلق، 
اأجيييد الييكيياتييب اأ�ييسييار لييهييذه الييدوغييمييائيييييات حيييييث اكتفى 
لينطلق  عليها،  مييثيياال  اإعييطيياء  دون  الييعييام  مبفهومها 
بعدها يف اإي�ساح االأفكار الثلثة الرئي�سية التي تف�سر 

روؤية الوجود االإلهي -اهلل- للعامل:
�س: يتمثل  1. املفهوُم ال�سرق اآ�سيوي لنظاٍم غري م�سخَّ
متوحد  �سخ�سي،  ال  مييبييداأ  اهلل  اأن  املييفييهييوم  هييذا  فييكييرة 
مع الطبيعة ويزعم اأن كل �سيء هو اهلل اأو اهلل هو كل 
العامل  واأن  الييعييامل  عيين  م�ستقل  لي�س  اهلل  واأن  �ييسيييء، 
مييظييهيير مييين مييظيياهيير اليييييذات االإليييهييييييية. وهييييذا املييفييهييوم 
الكلي  باحل�سور  القائلة  العقيدة  عن  يعر  ذاتييه  بحد 

للكون. وال�سامل 
مييتييفييّردة:  �سخ�سيٍة،  اإلييهييييية  ليييذاٍت  ال�سامي  املييفييهييوم   .٢
اأ�سا�سي  وجود  االإلهية  الذات  وجود  اأن  على  فيه  ين�س 
الأنييه  عييليييييه،  �ييسييروط  ال  وواقيييع  ومييطييلييق  وميتافيزيقي 
واهب احلياة ومنظمها اأوجد العامل الذي نراه ماثل 
به  يق�سد  ال�سامي  واملييفييهييوم  ونتعقله.  ناظرينا  اأميييام 
عقلنة الآلهة القبائل الذي تطور عن ديانات اجلماعة 
فييهييو يييرمييز لييلييعييقيييييدة املييتيي�ييسييددة اليينيياجتيية عيين الييرتفييع 

والت�سامي.
باملعنى  فهمه  يكن  الذي  للذات:  املتج�ّسد  املفهوم   .٣
احلقيقي  بالعامل  االأن�سان  فكر  لو  اأنه  بحيث  ال�سامي 
وبهذا  حقيقي.  غري  بذلك  ي�سبح  فيياإّنييه  اإلييه،  دون  من 

امليينييطييق فيييياإّن احلييقيييييقيية الييوحيييييدة يف هيييذا اليييعيييامل هي 
حقيقة اهلل، وهذا الت�سور هو عقيدة املتطرف االأوحد 

.Monismus
مدى  ن�ست�سف  اأن  يكننا  الثلثة  املفاهيم  خلل  من 
قييربييهييا مييين بييعيي�ييسييهييا الييبييعيي�ييس، فييفييي الييتيي�ييسييور اليي�ييسييرق 
حول  يلتفان  اأّنهما  جند  التج�سيمي  والت�سور  اآ�سيوي 
اهلل  عن  نتحدث  عندما  االأول  الت�سور  ففي  بع�سهما، 
وبح�سب  الييعييامل،  عن  �سيئا  نقول  الوقت  ذات  يف  فاإننا 
الييتيي�ييسييور الييثيياين فيياإنيينييا مبييجييرد احلييديييث عيين الييعييامل 
الت�سور  اأن  جنييد  بينما  اهلل.  عيين  �سيئا  نييقييول  فييكيياأنيينييا 
ال�سامي يف تناق�س واملحاولة  اآ�سيوي والت�سور  ال�سرق 
للو�سول اإىل نقطة و�سط بينهما -ح�سب راأي الكاتب- 

تقود اإىل تعقيدات يف التفكري.
طريقه  يعرت�س  االإلهية  لييلييذات  ال�سامي  الت�سور  اإّن 
اأمرين  يف  تتمثل  رئي�سية  �سعوبات  الكاتب-  -ح�سب 
خييارج كل  يبقى  اهلل  ت�سور  اأن  االأول هو  االأميير  اثنني: 
على  تقت�سر  معرفتنا  وحييدود  معقلنة.  ميتافيزيقيا 
اأنيييه مييوجييود واأّنيييييه اأوجييييد هيييذا الييعييامل واليييقيييادر عليه، 
كل  اأن  وهييو  جلية  ظاهرة  فائدته  تبدو  الفهم  )وهييذا 
غري مفهوم اأو غام�س يحدد قراراته وتوجهاته(. ويف 
املغالطة  املقولة فيها نوع من  اأّن هذه  ال�سخ�سي  راأيي 
الأّن كل غري مفهوم اأو غام�س ال يعني بذلك اأن يكون 
الثانية فتبدو  واأّما ال�سعوبة  �سيد قراراته وتوجهاته. 
يف التدليل على وجوده ولكن ال يكن اأن يجزم الكاتب 
وذلك  االإلييه،  على  التدليل  ب�سعوبة  نظري  وجهة  من 
لييكييون الييكيياتييب اقييتيي�ييسيير يف راأيييييه بييعيير�ييس بييرهييان واحييد 
فييقييط وهيييو اليييرهيييان الييييذي ييي�ييسييفييه بييياأكيييرث الييراهييني 
اليييذات االإلييهييييية. بينما توجد  تييدلييل عييلييى وجيييود  الييتييي 
براهني اأخرى لي�ست اأقل اأهمية وقوة يف التدليل على 
الذات االإلهية. والرهان الذي ا�ستدل به الكاتب هو« 
اأن�سلم وقييام  بييرهييان و�سعه  » وهييو  الييوجييودي  الييرهييان 
النحو  على  نف�سره  اأن  يكن  والذي  بتجديده  ديكارت 
العظمة  متناهي  ال  عظيم  بكائن  التفكري  اإن  التايل: 

اعرت�س على  وقد  االإلهية  الذات  دليل على وجود  هو 
واملعرت�سون  مر�سيه.  والكاردانيل  كانت  الدليل  هييذا 
اهلل  ح�سور  اكت�ساف  ي�ستطيع  الرهان  هييذا  اأن  يييرون 
اأّن  بيد  ومطلق،  دائم  ب�سكل  املتعايل  االإلييه  لي�س  ولكن 
مبا  قويا  البع�س  يييراه  بل  �سعيفا  لي�س  الرهان  هييذا 

فيه الكفاية لل�سمود اأمام حجج املعرت�سني.
امل�سيحية  عقيدة  حال  ليبني  بعدها  الكاتب  ينقلنا  ثم 
اليي�ييسييامييي  الييتيي�ييسييور  امليي�ييسيييييحييييية ورثيييييت  اأّن  يييييرى  حيييييث 
بني  بيياالرتييبيياط  االأول  املييقييام  يف  ذلييك  ويظهر  الب�سيط 
وبينكم  فيكم  اهلل  »مملكة  ذلك  ومزاوجة  واململكة  اهلل 
اأنه  عنه  املعر  اهلل  الكامن يف مفهوم  الثاين  واالأميير   «
» الكلمة«  اأو مقولة  اإدخال عقيدة  اأدى  »اأب لكم«. وقد 
ال�سامي  باملفهوم  للإله  الذاتية  الواحدية  تعديل  اإىل 
عائد  وهييو  هرطقة  االأوىل  ال�سامية  املقولة  جعل  مما 

لتعديل الداخل على الوحدانية الذاتية.
حديث  كييان  املن�سور  املييقييال  ميين  االأخيييرية  اجلزئية  ويف 
الييكيياتييب يييتييمييحييور حيييول الييبييحييث عيين اهلل فيييراه يقول 
التعقيد  نتيجة  كانت  اهلل  عن  املختلفة  الت�سورات  باأّن 
قائل  يييردف  ثم  املعقلنة  الكرى  الديانات  غييرار  على 
اإن الت�سورات الثلثة املب�سطة )للدين وفكرة اهلل( ال 
اأحدهما  اأخذ  اإذا  متناق�سة  باعتبارها  تفهم  اأن  ينبغي 
الأنه  نف�سه  ناق�س  قد  هنا  الكاتب  ولعّل  االآخيير.  �سقط 
اآ�سيوي والت�سور ال�سامي يف  �سرح باأّن الت�سور ال�سرق 
بينهما  و�سط  نقطة  اإىل  للو�سول  واملحاولة  تناق�س 

تقود اإىل تعقيدات يف التفكري.
الكاتب لق�سية  اأّن طرح  اأجد  املقالة  بعد مطالعة هذه 
الوجود االإلهي كان �سطحيا نوعا ما فقد ابتعد الكاتب 
عن الطرح العميق للق�سية واكتفى بعر�س الت�سورات 
دون اأن يعطي مثاال حيا عن الديانات التي تاأخذ بتلك 
ال�سخ�سي من ق�سية  راأيه  الكاتب  الت�سورات ومل يبد 
الوجود االإلهي مع اأنه تدث عن الدين حيث قال اإّن 
وجودنا  اأن  لييلعييرتاف  دفعنا  يف  يتمثل  الدين  اإ�سهام 

لي�س �سل�سلة من الوقائع العارية واملتتالية.

التصورات الثالثة للوجود اإللهي عند البريطاني 

اأ�صعد احلرا�صيألفراد نورث هوايتهد

الوجود االإلهي يعتر من اأهم املوا�سيع املطروحة على مائدة الفل�سفة الدينية؛ وذلك ملا لهذه الق�سية من تبعات على جوهر املوجودات يف هذا 
الكون ال�سا�سع، وهي ق�سية تنطلق من القدرة املطلقة واملمثلة يف قدرة االإله على الوجود وقد كرث اجلدال والنقا�س حول حقيقة وجود اخلالق 

وماهيته، وممن كتب يف هذا ال�ساأن هو الفيل�سوف الريطاين األفراد نورث هوايتهد.
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اإن تلك الثورة التي قامت بها املوؤ�س�سات الدينية كانت ال�سبب 
و�سوف  الدين،  بفل�سفة  عليه  يطلق  ما  ظهور  يف  الرئي�سي 
خمتلفة  فرتات  عر  وتطّورها  الدين  فل�سفة  عن  نتحّدث 

من التاريخ من خلل العنا�سر االأربعة التالية:
1. فل�سفة الدين عند الفل�سفة القدماء:

اإنَّ مما اأثار اجلدل يف فل�سفة الفيل�سوف ال�سهري اأر�سطو هي 
ُعِرف  حيث  للظواهر،  الطبيعي  والت�سنيف  الوجود  م�ساألة 
اأر�سطو حول م�ساألة املوجود بعلم )ما وراء  العلم عند  هذا 
الطبيعة( اأو امليتافيزيقا. واأثار الفل�سفة والعلماء من بعد 
اأر�سطو اجلدل والنقا�سات حول ما يق�سده اأر�سطو مبفهوم 
وجل�سن  دوهيم  اأمثال  منهم  ُثّلة  فاأ�سارت  )امليتافيزيقا(. 
اأر�سطو  ت�سمياته عند  تعددت  الذي  العلم  نف�س  اأّنه  وريكور 
موجود  ف�سلفة  اأو  االأوىل  الفل�سفة  اأو  الثيولوجيا  بعلم 
اأر�سطو  ميتافيزيقا  اأنَّ  اإىل  فاأ�سار  هايدغر  اأما  املوجود. 
اأو  اجلوهر  مفهوم  يف  ت�سرتك  عقلية  علوم  ثلثة  اأنتجت 
جوهر املوجود اأو املوجود االأكرث فعًل ومتاماً، وهذه العلوم 
)الكون(،  الكو�سمولوجيا  )اهلل(،  الثيولوجيا  هي:  العقلية 

ال�سيكولوجيا )النف�س(.
ونظرية  فكرة  ودح�س  فّند  الذي  اأوبنك  بعدهم  من  وجاء 
لها  يكن  مل  اإّنه  قال  بل  اأر�سطو؛  اإنتاج  من  امليتافيزيقا  اأن 
اإ�سقاط ال�سّراح  اأدّلة  اأ�سًل يف ت�سنيفاته، وا�ستند اإىل  مكان 
امليتافيزيقا  على  االأفلطونية  للميتافيزيقا  القدامى 
الثيودولوجيا  اإىل  اأر�سطو  تطّرق  عدم  وكذلك  االأر�سطية، 
اإال يف جزء ثانوي من الف�سل  يف كتابه )ما وراء الطبيعة( 

الثاين من الكتاب.
حموراً  كان  االإلهيات(  )علم  الثيولوجيا  اأن  اأرى  و�سخ�سياً 
اأ�سا�سياً يف فل�سفة اأر�سطو رغم تفنيد اأوبنك للأمر، وذلك الأّن 
فل�سفة اأر�سطو كانت قائمة يف املقام االأول على فل�سفة الدين 
والروحانيات  بالدين  املتعّلقة  واملوا�سيع  الديني  واخلطاب 

واالإله والذي يعّر عنه مبفهوم )الثيولوجيا(.
٢. فل�سفة الدين عند علماء امل�سلمني:

الكندي  يو�سف  اأبي  ر�سالة  مع  الدين  فل�سفة  بدايات  كانت 
هي(   ٣٣9( الفارابي  تبعه  ثم  هي(   ٢5٢( االأوىل  الفل�سفة  يف 

االإ�سلم  فل�سفة  اأ�سهر  وتّوجه  العلوم،  اإح�ساء  موؤلفه  مع 
الفرن�سيني  املوؤّرخني  من  العديد  وباإ�سادة  االإطلق  على 
ال�سفاء  اإلهيات  كتابه  يف  �سيناء  ابن  وهو  واالإ�سلميني 
العرب  فل�سفة  اأّن  االعتبار  االأخذ يف  ولكن يجب  هي(.   4٢8(
وامل�سلمني كانت حمكومة بالظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية 
االأر�سطية  الفل�سفة  تلّوث  عن  ناهيك  اآنذاك،  واالجتماعية 
و�سياع جزء كبري منها ب�سبب انتقالها من لغة اإىل اأخرى، 
اآخر، ففقدت جزءا  اإىل  �سعب  اأخرى، ومن  اإىل  ثقافة  ومن 
 Language( بي  يعرف  فيما  احلقيقي  معناها  من 

.)Barrier
املقام االأّول،  وقد كانت فل�سفة ابن �سيناء فل�سفة ربوبّية يف 
حيث اعتر اأّن معرفة اهلل هي غاية هذا العلم، واأ�سرف منها 
عليه  اأطلق  الذي  اجلزء  منهما  واالأقد�س  الربوبّية،  مرتبة 
الذي  )الثيولوجيا(  علم  م�سطلح  نف�س  وهو  )االإلهيات(، 

انتهجه اأر�سطو يف فل�سفته القدية.
الفل�سفة  جوهر  يف  �سيناء  ابن  على  موؤّكداً  ر�سد  ابن  وجاء 
واالإلهيات  باالإلوهية  الكبري  االهتمام  باأّن  االإ�سلمية 
ومعرفة اهلل �سببه املكانة املركزية خلالق هذا الكون ومدّبر 
�سوؤونه، وجميع املوجود والوجود منه هلل �سبحانه عز وجل، 
قد  ر�سد  ابن  اأن  ال�سخ�سية  ملحظتي  من  اأرى  ذلك  رغم 
بالغ كثرياً يف الفل�سفة مما اأفقده املعنى احلقيقي للف�سلفة 
ننفي  ال  ذلك  رغم  ولكن  املوا�سع،  بع�س  يف  االإ�سلمية 
والفارابي  والكندي  �سيناء  ابن  الإ�سهامات  الكبرية  اإ�سافته 
فل�سفة  مال  يف  وفل�سفته  امل�سملني  علماء  من  وغريهم 

الدين االإ�سلمي.
٣. فل�سفة الدين عند علماء الكلم:

اأطلق  وقد  واأداته،  اال�ستدالل  مادة  الكلم من  علم  يتكّون   
هي  التي  امل�سائل  على  الكلم(  )جليل  م�سطلح  املتكّلمون 
اأطلقوا عليه  امل�سائل  امل�سلم، والذي يثبت تلك  اعتقاد  اأ�سل 
االإ�سطلحي  الزوج  ح هذا  ويو�سّ الكلم(،  )رقيق  م�سطلح 
الكلمية  امل�سائل  التعبري عن تفا�سل  املرونة والقدرة على 

ح�سب تعّلقها باملوجود االأ�سمى وهو اهلل عز وجل.
وقد ذكر ابن خلدون يف مقّدمته ال�سهرية كيف اأّن االأ�ساعرة 

واأوردها  واال�ستدالل،  النظر  بق�سايا  الكلم  اهتّموا يف علم 
و�سفاته  اهلل  عن  تتحّدث  التي  الكلمية  امل�سّنفات  اإىل 
املوجود«  »املعلوم  مقولة  كذلك  االأ�ساعرة  واّتخذ  واأفعاله. 
اأ�سا�سية  مبداأ للتفكري، والباب الذي دخلوا منه اإىل ق�سايا 
من  اهلل  بوجود  وب�سراً  �سمعاً  اأقّروا  حيث  االألوهّية،  ومنها 
على  ا�ستداللهم  قبل  ال�سرع  وتعاليم  الر�سل  كلم  خلل 

وجوده عقًل.
اإىل  ينظرون  االأ�ساعرة  اأّن  اإىل  املذهب  هذا  بنا  ويذهب 
والذي  اهلل(،  )علم  �سّموه  بحت  اإلهي  منظور  من  املوجود 
�سمح يف النظر مبقاربة املوجود من جهة كونه معلوماً، وقد 
�سّوغ هذا املاأخذ يف التفكري اأن يخلط املتكّلمون بني امل�سائل 
تفّوق  اإظهار  على  �ساعد  كذلك  ولكنه  والطبيعية،  االإلهية 
فوق  املعلومات  و�سع  خلل  من  الفل�سفة  على  الكلم  علم 
املوجودات، والذي اأّكده اجلرجاين باأّن املعلوم يف علم الكلم 
تعاىل  ذاته  التي هي �سفات  املعلومات  واأجّل  اأ�سرف  يتناول 

واأفعاله.
4. فل�سفة الدين احلديثة:

كان للإكراهات ال�سيا�سية واالجتماعية وخا�سة يف القرون 
احلديثة  الدين  فل�سفة  يف  الكبري  االأثر  االأخرية  الثلثة 
وبالتايل  الدين؟(،  )ما  مو�سوع  على  م�سبوق  غري  بانفتاح 
تعددت اجتاهات التفكري واالأ�سئلة مثل: هل هناك اإله واحد 
اأم عّدة اآلهة؟ وهل اهلل قدمي اأم حديث؟ وهل الأدّلة وجود اهلل 
قيمة علمية اأو فل�سفية حديثة؟ وكيف يكن اأن نربط بني 
خريّية اهلل )حمب للخري( و�سيوع ال�سر وانت�ساره يف العامل؟ 
الق�سايا  هذه  تتناول  احلديث  الدين  فل�سفة  فاإّن  وبالتايل 
تناواًل م�ستلهماً من املدار�س الفل�سفية احلديثة اأمثال كانط 
حيث  الوظائفية  الدين  فل�سفة  نذكر  اأي�ساّ  وهنا  وهيجل. 
ُتِلُحّ هذه الفل�سفة على تق�سيم الدين ح�سب نتائجه وثماره 
اأّما  واالإن�سانية،  املعرفية  قيمته  على  بناًء  ولي�س  واآثاره 
فل�سفة الدين التحليلية فتتمّثل يف الفكر الذي يعّد الدين 
وفقاً  واملفاهيم  الدينية  العقائد  وتليل  للإن�سان،  اأ�سا�ساً 

للخطاب الديني الذي يعّر عنه وُي�سري اإليه.

مراحل تطّور فلسفة الدين عبر التاريخ

اأمين البيماين

�سهد العامل خلل الفرتة املن�سرمة تّوالت جذرية يف القيم واالجتاهات واملفاهيم بع�سها الأ�سباب �سيا�سية واأخرى اجتماعية وغريها اقت�سادية اأو ما �سابه. وقد 
رافقت تلك التحّوالت تغرّيات مهمة يف الفهم العام للدين بني ال�سعوب واملجتمعات واالأفراد، حتى كاد يخبو اأثر الدين نهائياً يف بع�س املجتمعات وت�ساءلت الثقة 
به لوال حركات اال�ستنها�س التي قامت بها بع�س املوؤ�س�سات الدينية ال�سيما امل�سيحية واالإ�سلمية والتي حاولت جتديد الدين من حيث املفهوم العام واأفكاره وقيمه 
وجتديد الثقة به والقيام بحركات االإ�سلح الديني داخل املجتمعات وبني االأفراد. وهذا ما نناق�سه اليوم يف مقال حممد بو هلل واملن�سور يف ملة التفاهم بعنوان: 

»تفكري الفل�سفة واللهوتيني يف الدين اأو فل�سفة الدين«.

albimani92@hotmail.com
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حمركا  كونه  عن  الكاتب،  ح�سب  توقف،  الدين  اأن  اإال 
قد  تكون  بذلك  وهي  مديدة،  قرون  منذ  االأمم  لتقدم 
من  جعلت  التي  القدية  الف�سائل  باإنقاذها  واجبها  اأّدت 
�ساعيًة  جتاهد  مل  لكنها  كرى،  متمعات  اجلماعات 
اإن  مدينته.  اأو  اهلل«  »دولة  اجلماعات  حيوات  من  لتجعل 
اإليه بو�سفه  للدين، يجعلنا ننظر  الوجه االجتماعي  هذا 
ُمن�سًئا ملنظومة اأخلقية اجتماعية، وهو بذلك يتقاطع مع 
مفهوم العادات والتقاليد اأو العرف يف الثقافة العربية، اإال 
الدين  اأن  هاتني  االأخلقيتني  املنظومتني  بني  الفارق  اأن 
قيمة  يعطيه  الذي  االأمر  �س،  مقدَّ طابع  ذا  بو�سفه  م  يقدَّ
بقاء اأطول من غريه؛ ف�سفة القدا�سة اأ�سبه بجهاز املناعة 
وخط الدفاع االأول من زعزعات احلوادث التي قد مت�ّس اأي 

منظومة اأخلقية.
ال�سفر.  الكرى،  باجلماعة  الوعي  اأ�سكال  اأحد  ولعل 
فاملرء عندما يرتل فاإنه يتحرك بحمولة ثقافية ودينية 
يختلفون،  اأخرى  جماعات  باأفراد  ليلتقي  واجتماعية، 
مع  وتعاملته  التفكري  طرائق  يف  عنه  متفاوتة،  بن�سب 
من  اخلوف  �سمة  نغفل  وال  العامل.  يف  حوله  من  االأ�سياء 
بتهديد وجوده يف ظل  ي�سعر  االإن�سان؛ فهو  املختلف لدى 
من  اخلوف  لكن  املت�سقة،  وغري  املتنافرة  االأفكار  تزاحم 
مع  م�سكلت  من  ذلك  ي�ستتبع  قد  ما  مع  خوفه  اإظهار 
لدى  ما  يتمكن من غربلة  وال  تفكريه  على  االآخر يطغى 
االآخر من اأفكار ومنظومات، فل يبقى �سوى اأن ُيظهر نوعا 
من الدبلوما�سية حفاظا على �سلمته، وبذلك ين�ساأ الُبعد 
ال�سيا�سي للدين، وبعد ذلك، عندما ياأمن املرء على وجوده، 
منظومته  فيغربل  والتحليلت  املقارنات  عقد  ي�ستطيع 

مقارنة مبنظومات االآخرين.
باأنه  وي�سفه  العقلين،  الدين  عن  الفيل�سوف  ث  يتحدَّ

واملحيط  الكون  مريات  على  للإن�سان  الواعي  الفعل  رد 
الذي يجد نف�سه فيه، وهو ناجت للوعي االإن�ساين بالعامل. 
ومّثل لهذا اجلني العقلين بالدولة الرومانية التي �سّبه 
الدين فيها باملواد القانونية التي ال متنع -وحدها- وقوع 
اجلرائم. وبكلمات اأخرى يكن القول اإن الدين يف الدولة، 
غات وجود املختلف  ال�سيما االإمراطورية، يبحث عن م�سوِّ
العقلين.  بالدين  ي�سميه  ما  وهو  نف�سه،  االإطار  يف  عنه 
لنا  ي�سوغ  كيف  الفيل�سوف:  م�ستو�سحاً  هنا  اأتوقف  لكنني 
من  نابعا  الو�سف  هذا  كان  اإذا  اإال  بو�سٍف  دينا  ن�سف  اأن 
طبيعته ويكون داعيا اإليه، فهل يّدعي اأي دين اأنه يدعو اإىل 

العقلنية يف تقّبل االآخر كما هو؟
ي�سف الكاتب طبيعة التجربة الدينية باأنها »قوة االإيان 
التي تنّظف داخل االإن�سان«، واأن احلياة الدينية »هي الفن 
يف  التدقيق  وعند  الداخلية«.  االإن�سانية  للحياة  والنظرية 
ها اأكرث منه  التعبري االأول جنده غارقا يف العمومية، مموِّ
ت�ساحب  اإن�سانية  م�ساعر  و�سف  يحاول  ولعله  حا،  مو�سِّ
وال�سلوات...وغريها،  التاأمل  مثل:  الدينية؛  التجارب 
م�ساعر ال�سمّو عن كل ما هو اأر�سي، والنزوع نحو ال�سماوي 
بني  تقابل  التي  الدينية  التو�سيفات  ح�سب  املتكامل 
بالفن  الدينية  للحياة  و�سفه  اأنَّ  َبْيد  واالأر�سّي.  ال�سماوّي 
فبما هو �سلوك وعبادات، وهي نظرية للحياة مبا هي عقائد 

ومعارف.
يدور  كونه  من  الدين  تاأ�س�س  يف  فر�سيته  الكاتب  يطرح 
للفرد  الذاتية  القيمة  هي:  رئي�سة؛  مفاهيم  ثلثة  حول 
يف  بينهم  فيما  للأفراد  تظهر  التي  والقيمة  االإن�ساين، 
جماعة  باعتباره  املو�سوعي  العامل  وقيمة  العامل،  هذا 
واأفراده،  للعامل  ال�سافعة  واخل�سبة  املتبدلة  والعلقات 

والتي تبدو �سرورية لوجود كل فرد.

ومن خلل اجلدلية التي تن�ساأ عن تفاعل هذه املفاهيم 
فيما بينها، يظهر لنا الدين ويت�سّكل يف اأطوار تختلف 
تبًعا لنظرة الفرد لذاته اأوال، واملقدار الذي يعطيه لها 
من حقوق وما يلي عليها من واجبات، وتبًعا لنظرة 
واحلدود  بينهم،  فيما  لعلقاتهم  )املجتمع(  االأفراد 
واأخريا  بع�سا،  بع�سهم  مع  للتعامل  ي�سعونها  التي 
االأفراد للعامل  تابعة لنظرة  الدين يف جدلية  يت�سكل 

املو�سوعي من حولهم.
وينهي الفيل�سوف مقاَله باحلديث عن اآلية »احلد�س« 
يف التعرف على وجود اهلل، ودورها الفاعل يف الو�سول 
تليل  يف  االإغريق  تراث  اإىل  م�ستندا  احلقائق،  اإىل 
ال�سعور  هو  عنده،  فاحلد�س،  باحلد�س.  املق�سود 
الطبيعي ناحية االأ�سياء؛ مثل �سعور االأم بحقيقة ما 
بخ�سو�س اأبنائها دون اأن تتمكن من القدرة التعبريية 
املفارقة  لكن  بها.  ت�سعر  التي  احلقيقة  هذه  عن 
احلا�سلة اأن الكاتب ي�ستمر يف تاأكيده على اجلمع بني 
تنطلق  التي  والعقلنية  ميتافيزيقية  كاآلية  احلد�س 
من اأر�س فيزيقية بال�سرورة، وهذا اخللط بني ما هو 
خملخل  املقال  يجعل  ميتافيزيقي  هو  وما  فيزيقي 

وغري ُمتكئ على اأر�سية �سلبة مت�سقة من التحليل.
ل�سوؤال  االإجنليزي  الفيل�سوف  مقاربة  كانت  وختاًما، 
املعامل  وا�سحة  غري  مقاربة  الدين؟«  يتكون  »كيف 
املنهج؛ فهو تارة ي�ستعمل مفاهيم من علم  من حيث 
النف�س، وتارة من علم االجتماع، وتارة من الفل�سفة، 
مقاله  يو�سح يف  اأنه مل  اإال  ا،  ولي�س هذا خطاأ حم�سً
يف  بحثه  توّجه  التي  واالأ�سئلة  ي�سلكها  التي  ال�سبيل 
به  َعْنَون  الذي  الكبري  ال�سوؤال  عن  االإجابة  �سبيل 

مقاله.

اإنَّ من اأكرث حقول الفل�سفة طرقا، واأكرثها تعقيدا، واأكرثها ت�سينا �سد اآلة الفكر العقل، واأكرثها ع�سيانا على املقاربة ال�سهلة، واأكرثها متّنًعا، ذلك احلقل الذي ي�سوك اأقدام 
كل �سالك يف �سبيله: الدين. اإذ يعد الدين من االأ�سئلة املوؤرقة ل�سيل غري منتٍه من املفكرين والفل�سفة الذين �سعوا، وما زالوا، اإىل تفكيك بنيته، والتعرف على طبيعته التي 
يعمل بها، واإعادة بنائه مبا يخدم االإن�سان احلديث. يطالعنا الفيل�سوف الريطاين يف ملة »التفاهم«، مبقاله املو�سوم بي«كيف يتكون الدين؟ العقيدة واالإن�سان واملجتمع«، والذي 

يعد ف�سل من كتاٍب له يحمل العنوان ذاته.
ينظر الكاتب اإىل الدين بو�سفه رابطا بني عدد من املفاهيم النف�سية، ال �سيما مفهومْي االنتماء واملعنى؛ اإذ يقول باأن الدين، يف اأ�سكاله االأوىل، كان معززا لقيمة انتماء الفرد 
�س. وهو ما اأ�سفى معايَن عديدة للحياة. اإن هذه املقاربة االأولية تيلنا اإىل مدار�س نف�سية حاولت  للجماعة والوعي بالوحدة االجتماعية وامل�سوؤولية االجتماعية من خلل املقدَّ
الف�سيولوجية  الهرم بعد احلاجات  الثالثة من  الدرجة  االإن�سانية، وهو  االأمريكي ما�سلو للحتياجات  النف�س  االنتماء يذكرنا بهرم عامل  الدين، ولعل مفهوم  تف�سري ظاهرة 
واالإح�سا�س باالأمن. واأما ثاين املفاهيم، املعنى، فيذكرنا مبدر�سة املعنى التي كان رائدها عامل النف�س النم�ساوي فيكتور فرانكل يف كتابه »االإن�سان يبحث عن املعنى«، الذي يقرر 

فيه اأن االإن�سان يكنه العي�س يف اأحلك الظروف واأ�سعبها اإذا ما متّكن من خلق معنى ي�ستطيع العي�س من اأجله، مثبًتا فر�سيته بتجربته اخلا�سة يف �سجون النازية.

المغامرة الفلسفية حول نشأة الدين

حممد ال�صحي

Alshehhim@hotmail.com
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اإنَّ احلرية املطلقة ال تتما�سى ُمطلقا مع احلرية املدنية 
على عك�س احلرية الطبيعية؛ فاالأخرية جتعل ال�سخ�س 
غري خا�سع الأي من القوانني عدا القوانني الطبيعية. اأما 
للت�سريعات  خا�سعا  الفرد  فيها  في�سبح  املدنية،  احلرية 
عليها.  متفق  اآلية  وفق  اختياره  مت  م�سرع  ي�سعها  التي 
انتقاال ملا بعد ذلك، فامللكية الطبيعية تندرج اأي�سا تت 
م�سلحة  تقيق  �سبيل  يف  عنها  املتنازل  االأمور  قائمة 
بعيدا  الطبيعية،  الظروف  يف  فاالإن�سان  كرى؛  جمعية 
التي  القوة  ا�ستخدام  ي�ستطيع  الب�سرية  التنظيمات  عن 
يتنا�سب  ومبا  له  يحلو  مبا  وطبيعيا«،  »فطريا  يلكها 
النظر مل�سلحة االآخرين بل قد يتد  مع م�ساحله دون 
االأمر يف بع�س االأحيان اإىل االإ�سرار بالطرف االآخر دون 
ولت�سع  ذلك  كل  لتعك�س  الدولة  جاءت  رادعة.  عواقب 
االآخرين  م�سالح  مراعاة  تقت�سي  قوانني  عر  حدودا 
القانونية  للم�ساءلة  تعر�سوا  واإال  بهم،  االإ�سرار  وعدم 

ب�سبب ذلك.
 اإىل جانب ذلك، تتحتم عملية التنازل هذه بالتنازل عن 
فيتم  الب�سر،  بني  والتكافوؤ  امل�ساواة  تقيق  اآلية  تديد 
ترتيب  م�ساألة  اإليها  املناط  اجلهات  اإىل  االأمر  اإحالة 
واإحقاق العدل وامل�ساواة ما بني االأفراد يف املجتمع الواحد. 
هي  لتحقيقها  الب�سر  ي�سعى  التي  الكرى  الغاية  اإن 
احلفاظ على اجلن�س الب�سري و�سمان ذلك عر تطبيق 
حماوالت  من  حماولة  الأي  الرادعة  العقوبات  اأق�سى 
انتهاك هذا االأمر. وباالإمكان تقيق تلك الغاية دون اأي 
متتلك  حمددة  فئات  على  االأمر  �سيقت�سر  لكن  تنظيم، 
ال�سابق  يف  اأنه  ذلك  على  والدليل  النجاة.  واأدوات  القوة 
وب�سبب حمدودية النظر كنا نقر باأنه من يريد ممار�سة 
بعيدا  الغابات  يف  ذلك  تقيق  باإمكانه  املطلقة  حريته 
الغاب  �سريعة  اأن  اإال  املدنية،  والقوانني  التجمعات  عن 

تنفي ذلك اأي�سا، فطغيان القوي يف غياب النظام بجانب 
املطلقة  احلرية  تقق  متنع  ال�سلطة  وغياب  الفو�سى 
و�سعت  املدنية  القوانني  اأن  ال�سابق  يف  ذكرنا  كذلك. 
املنطلق من  ب�سر، ومن هذا  لغاية، لكن من و�سعها هم 
املتوقع بل من البديهي جدا اأن ال تتنا�سب وال تقق هذه 
الغاية لكل الفئات فهنالك ا�ستثناءات. اإن قدرة القانون 
على تقيق الغاية التي و�سع الأجلها للغالبية العظمى 
فالتنظيم  اجلميع.  على  �سار  كقانون  العتماده  يكفي 
وتتكون  متمعات،  من  يتكون  مثل  كالدولة  ال�سيا�سي 
بدورها تتوي على  التي  اأ�سر  املجتمعات من مموعة 
اأفراد ينخرطون يف املجتمع ملمار�سة اأن�سطتهم احلياتية 
حدود  �سمن  وحمدودة  منظمة  تكون  بدورها  والتي 
القانون. هذه الفل�سفة العك�سية اخرتعها الب�سر من اأجل 
خدمتهم اأي اأنهم قاموا بتفوي�س ال�سلطة ملن ياأمتنونهم 
املحققة  الظروف  وكل  وال�سلم،  االأمن  تقيق  اأجل  من 
للحياة الطبيعية. واأكرث من تدث عن تفوي�س وطاعة 
ال�سلطة هو هوبز »فهو الذي اأعطى ال�سلطة احلق يف اأن 
من  بنف�سه  ي�سلم  حتى  االإن�سان  لها  يخ�سع  واأن  ُتطاع، 
القتل والظلم الذي �سيناله من رفيقه االإن�سان. وينطلق 
يف هذا من فل�سفته التي يقرر فيها اأن حالة االإن�سان هي 
حالة حرب اجلميع �سد اجلميع«، عدا اأن �سلطة احلكم 
ال�سنوات،  خلل  متغرية  بدت  باملحكومني  وعلقتها 
الديوقراطي،  احلكم  فمنها  كذلك؛  اأنواعها  واختلفت 
من  وامللكي...وغريها  والدكتاتوري  اال�ستبدادي  ومنها 
ُتقق  ال  قد  االأنظمة  هذه  وبع�س  االأخرى.  االأنظمة 
حديدية.  بقب�سة  ال�سلطة  متلك  لكنها  وال�سلم،  االأمن 
لكن هناك اأنظمة باملقابل ت�سعى لتحقيق الغر�س الذي 
تقلدت املن�سب ال�سيا�سي الأجله؛ حيث ي�سعر ال�سعب اأنه 
ي�سارك يف كافة القرارات وب�سكل مبا�سر اأحيانا عن طريق 

اأن  املفرت�س  من  االأمر  حقيقة  الرملانات.  يف  ممثليهم 
االأمن  عن�سرْي  تقيق  ت�ستطع  مل  اإذا  القيادة  تتنحى 
ذلك  كان  اإذا  خا�سة  منطقية،  ُمررات  دون  وال�سلم، 
مطلبا �سعبيا. اإذا ما جئنا نتحدث عن هذا االأمر �سن�سرع 
باحلديث عن م�ساألة ال�سرعية املكت�سبة من ال�سعب، وهذا 
مو�سوع يطول احلديث فيه. لكن اإذا حاولنا فهم وتطبيق 
االأمر على االأو�ساع احلالية الأنظمة احلكم، ونتخذ من 
اأن  جند  ذلك  يف  منوذجا  امل�ستقرة  غري  الدول  بع�س 
لي�ست  وفئة  متوفر  غري  اأ�سبح  واالأمن  ال�سلم  عن�سر 
ذلك  مع  القيادة.  مبغادرة  تطالب  ال�سعب  من  بقليلة 
بال�سلطة  ومتم�سكة  موجودة  احلالية  ال�سلطة  زالت  ما 
ت  تغريَّ احلايل،  الع�سر  ففي  خارجيني.  وتدخل  بدعم 
العنا�سر امل�سكلة لل�سلطة، وتداخلت اأمور اأخرى بع�سها 
االأمر؛  على  �سلبا  يوؤثر  االآخر  والبع�س  اإيجابيا،  يعد 
ال�سعب  بني  عقد  مرد  من  اأكر  ي�سبح  جعله  حيث 
التنازل عن  ال�سعوب مقابل  وال�سلطة؛ فيه �سمان حياة 
ا  بع�س �سلطاتهم. واأحيانا ي�سبح توجه ال�سلطة ال اإراديًّ
ينح�سر يف اأفق �سيقة لتحقيق الرفاهية و�سمان امل�سالح 
يف  خلدون  ابن  عنها  تدث  املرحلة  وهذه  ال�سخ�سية. 
من  ابتداًء   و�سقوطها  الدول  قيام  تف�سر  التي  نظريته 
مرحلة الظفر بال�سلطة، وانتهاًء باالنهيار نتيجة الف�ساد 
مبحكوميها  ال�سلطة  دفة  ت�سيري  يف  واخللل  املتف�سي 
)الدولة(. ومن جانب اآخر، اأ�سبح هناك ا�ستفتاء �سعبي 
قبل  من  ا�ستخدامها  يتم  ال�سلطة  على  رقابية  واأدوات 
ممثلي ال�سعوب يف الرملانات. ومن هذا املنطلق، باإمكاننا 
القول اأن العقد االجتماعي بفكرته القائمة تلك ال يزال 
مطبقا، لكن مبزيد من العنا�سر امل�ستحدثة يف ت�سكيلة 
ال�سابق الذي بدوره يوؤثر على  الدولة، مقارنة بو�سعها 

مدى االلتزام بالعقد.

ا كانت هذه الغاية فغالبا ما تكون م�سرتكة توؤدي اإىل تنازل االأفراد عن بع�س حقوقهم من اأجل  عات الب�سرية بطبيعتها تهدف لتحقيق غايات حمددة، اأيًّ اإنَّ التنظيمات والتجمُّ
اإليها اأي�سا بع�س املفكرين  امل�سلحة اجلمعية املراد تقيقها. هذه الفكرة االأ�سا�سية التي تدور حولها نظرية العقد االجتماعي التي جاء بها جان جاك رو�سو يف كتابه، واأ�سار 
التنويرين -من اأمثال جون وتوما�س هوبز. وي�سري الباحث التون�سي املعا�سر واأ�ستاذ الفل�سفة بجامعة تون�س عبدالعزيز لبيب اإىل هذه النظرية، وتتابع التغريات القائمة على 
التنازل من قبل جميع  الفكرة على  »التفاهم«؛ حيث تقوم  اإىل رو�سو« واملن�سور مبجلة  العقد االجتماعي من هوبز  الب�سرية، يف مقال له بعنوان »نظرية  تبنيها يف املجتمعات 
ث على م�ستوى التجمعات الب�سرية الكرى.  االأطراف عن بع�س ال�سلطات وال�سلحيات يف �سبيل �سمان وتقيق الغاية الكرى، والتي هي »حق احلياة ب�سلم« اإذا ما ِجئنا نتحدَّ
واأول احلقوق املتنازل عنها هي احلرية كما ورد؛ فهنالك فارق بني احلرية الطبيعية واحلرية املدنية. فاالأوىل تعد اأ�سمل اإذا ما جئنا نقارنها بالثانية؛ الأن احلرية املدنية اأن�سئت 
تت ظل نظام الدولة؛ حيث يعي�س االأفراد ممار�سني اأن�سطتهم خا�سعني لنظام �سيا�سي متفق عليه بينهم ينظم احلياة الب�سرية يف بقعة جغرافية حمددة �سامنا حقوق وواجبات 

كل االأطراف. واإن حدث �سيء يف غري هذا ال�سياق �سيعد خلل يف هذه املنظومة، وقد يوؤدي اإىل تغيريها متى ما تراكمت وكرثت الظروف املوؤدية اإىل ذلك.

تغييرات في العقد االجتماعي

عاطفة امل�صكرية

Attifa.nasser@gmail.com  
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�سعى الكاتب اإىل تلخي�س مراحل التفكري االإ�سلمي يف علقة 
القرن  منت�سف  يف  االأوىل  املرحلة  بداأت  حيث  بالدين  الدولة 
باالحتلل  وامل�سلمون  العرب  تفاجاأ  بعدما  وذلك  ع�سر  التا�سع 
اأبرز  ولعل  امل�سبوق،  غري  احل�ساري  وتقدمهم  لدولهم  الغربي 
من تدث يف هذه الق�سية اإبان تلك الفرتة الطهطاوي وخري 
الدين التون�سي وهم من مدار�س اإ�سلمية خُمتلفة حيث در�س 
الطهطاوي يف االأزهر بينما تتلمذ خري الدين التون�سي يف كل 
من تون�س واإ�سطنبول، وركزت مناهجهم على اأهمية االنطلق 
املفكر  جاء  وبعدها  التقليد،  وجتاوز  العمومية  املنافع  من 
االإمام  وهو  اأال  الع�سرين  القرن  بدايات  يف  االأبرز  االإ�سلمي 
حممد عبده والذي اهتم كثرًيا يف م�ساألة ال�سننية وعا�س جتربة 
�سيا�سية متقلبة من خلل الثورة العرابية، ولقد �سعى حممد 
اإىل خلق حركة نه�سوية مقاومة للحتلل الريطاين  عبده 
مدين  حراك  يف  االندماج  و�سرورة  التقليد  فكرة  �سرب  مع 
والتي  بالرتاجع  ات�سمت  الثالثة  املرحلة  اأنَّ  اإال  فاعل،  قومي 
اأهم  كانت يف فرتة موؤ�س�س ملة املنار حممد ر�سيد ر�سا اأحد 
تلمذة حممد عبده ويرى الكاتب كغريه من الكتاب اأن �سبب 
الرتاجع هو �سقوط الدولة العثمانية يف تركيا، ورغم اأنَّ الهند 
احلركات  اأنَّ  اإال  العثمانية  للخلفة  تابعتني  تكونا  مل  وم�سر 
الهوية  �سقوط  من  وقلقاً  خ�سية  اأكرث  كانت  فيها  االإ�سلمية 
اأما  اأتاتورك،  بقيادة  العلماين  احلراك  خلل  من  االإ�سلمية 
املرحلة الرابعة والتي تعتر اأكرث تاأثريا وال�سبب االأبرز يف ذلك 
�ساحب  قطب  �سيد  فرتة  وهي  االإ�سلمية  ال�سحوة  ن�سوء  هو 
كتاب يف ظلل القراآن ومعامل يف الطريق والذي كان من اأبرز 
الليراليني العرب املتخ�س�سني يف النقد االأدبي قبل اأن ي�سبح 
مفكرا اإ�سلميا بارزا جدا، ولقد كانت جتربته ال�سيا�سية والتي 
النا�سر  عبد  جمال  امل�سري  الرئي�س  قبل  من  باالإعدام  انتهت 
اأبرز  اأحد  �سيد قطب  كان  اإىل يومنا هذا، فلقد  للجدل  مثرية 
لهجوم  تعر�س  ب�سببها  والتي  هلل  احلاكمية  مل�ساألة  املُنظرين 
�سديد من قبل منتقديه يف حني اأن العديد من موؤيديه اعتروا 
اأن �سيد قطب يدافع عن فكرة ومل ينطلق من منهج تكفريي 
جل  يف  واالإق�ساء  التكفري  عن  البعد  كل  ابتعد  واأنه  خا�سة 
كتاباته، ولكن ما يهم يف اأي حالة �سيا�سية هو لي�س حقيقة ما 
كتبه الكاتب بل نتيجة ما كتبه، حيث اإن البعد ال�سيا�سي الذي 

اأخذته كتابات �سيد قطب جعلت احلركات االإ�سلمية اإما تنغلق 
على نف�سها كما ح�سل عند االإخوان امل�سلمني اأو اأنها تنحى اإىل 
التطرف والت�سدد بداعي حماية الدين واال�ستناد اإىل احلاكمية 
ورغم  فيها،  نعي�س  التي  اجلاهلية  من  والتخل�س  هلل  املطلقة 
تارة  الدينية  التيارات  هذه  مداهنة  الدول  من  عدد  حماولة 
اأن  اإال  ال�سادات  اأنور  فرتة  يف  وباالأخ�س  اأخرى  تارة  واإق�سائها 
يف  ثيوقراطي  حكم  واإن�ساء  االإيرانية  االإ�سلمية  الثورة  ظهور 
اإيران بنظام والية الفقيه جعل من الدول العربية تتخذ قرارا 
حا�سما جتاه التيارات االإ�سلمية، يف حني تنامت عند التيارات 
تغيري  اإمكانية  اجلهادية  غري  اأو  اجلهادية  �سواء  االإ�سلمية 
هذه  اأنَّ  اإال  اإ�سلمي،  حكم  واإقامة  ال�سريعة  وتطبيق  الواقع 
الرغبة كانت دائماً م�سطهدة من خلل دولة �سلطوية ع�سكرية 
ومزاج  مناخ  على  تكون  ال  تغيريية  حركات  اأي  تقمع  م�ستبدة 

ال�سلطة احلاكمة.
متوترة  علقة  و�سط  ال�سيا�سية  االأحداث  هذه  طول  على 
الدينية من جانب  والتيارات  احلاكمة  ال�سلطة  بني  ومتذبذبة 
وبني ال�سلطة احلاكمة و�سعوبها من جانب اآخر، حدثت الثورات 
اأدلت كل تلك املوؤثرات بدلوها بني  العربية يف عام ٢011 ولقد 
بتطبيق  ومطالبة  العي�س،  ولقمة  والكرامة  باحلرية  مطالبة 
ال�سريعة اأواإقامة د�ستور جديد، وتكررت هذه املطالبات بدرجة 
متفاوتة يف احلدية والتاأثري بني ال�سعوب العربية تبًعا لطبيعة 
احلراك واالأحداث ال�سيا�سية القائمة، ولكن اأهم جدلية ظهرت 
الكثري من  اأحدثت  والتي  القليلة  االأعوام  تلك  بارز يف  وب�سكل 
الت�ساوؤالت واأ�سالت العديد من االأقلم واالأطروحات، وناق�ستها 
الكثري من الرامج املتلفزة يف العامل العربي هو علقة ال�سلطة 
مبا�سرا  �سوؤاال  لنطرح  التاريخ  اإىل  مدداً  لرجع  بالدين. 
واأ�سا�سيا هل يوجد يف االإ�سلم دولة دينية؟ وهنا ن�سري بطبيعة 

احلال اإىل عهد النبي ودولة اخللفة.
االإ�سلمية  اخللفة  طبيعة  حول  ال�سوؤال  اإنَّ  القول  يكن 
ميتة،  تاريخية  ق�سية  �سوؤال  ولي�س  وحيوي  مهم  �سوؤال  هو 
فجدلية الدولة بالدين منطلقة من طبيعة احلكم وعلقته 
باالإ�سلم واملوقف من احلكم املدين ومن العلمانية، فاحلكم 
واحدة  م�سكاة  ينطلق من  اأنه  اإىل  اختلف يف متظهراته  واإن 
فاحلاكم هو من ي�سي�س اأمور النا�س ومل تكن الدول العربية 

واالإ�سلمية يوما خمتلفة عن باقي الدول يف ت�سوراتها حول 
حكم الدولة، فلقد كانت مبنية على منافع النا�س وم�ساحلها، 
فانطلقت  اهلل،  عند  من  وتنزيل  تنزيهاً  احلكم  جعل  دون 
مال�س احلكم تكم باالأدوات املتوفرة وهي اآراء اأهل الكلم 
باأحكام  �سرعي  التزام  اأو  تقييد  دون  واال�ستنباط  التاأويل  يف 
ال�سابقني، ولعل من اأهم اإ�سكاليات اإلزام ال�سلطة بالدين هو 
خلق مناخ مقيد للدين ينتج عنه ا�ستبداد وقمع، الأنك تلزم 
الرب  مع  الفرد  بعلقة  ال�سلطة  وهو  دهري  زمني  هو  ما 
وهو الدين، فالتدين هو �ساأن فردي خا�س ي�سل تاأثريه اإىل 
املجموعة، اأما ال�سيا�سة فهي حكم مبا يخدم م�سالح املجتمع، 
خماطرة  �سيا�سي  حزب  اأو  بتيار  الدين  ربط  فاإن  ثّم  ومن 
ذلك  اأو  ال�سخ�س  ذلك  ي�سبح  اإذ  اأكر  ومازفة  حقيقية 
بالدين  ال�سلطة  األزمنا  واإذا  اهلل،  با�سم  املتحدث  هو  احلزب 
النا�س ذرعا بذلك الدين واأ�سبح التقييد با�سم الدين  �ساق 
البا�سم ال�سلطة، لذلك مل يكن حكم اأبي بكر كحكم عمر وال 
ال�سريعة  تطبيق  اإىل  الدعوى  وما  عثمان،  كحكم  عمر  حكم 
تيارات  حلماية  ن�ساأت  م�ستحدثة  دعوى  اإال  بالدين  واحلكم 
�سيا�سي، وهو ما يحاكيها  �سيا�سية معينة من قمع  اإ�سلمية 
والقراآن  االإ�سلمي،  االقت�ساد  مثل  جديدة  م�سطلحات  من 
القول  وكذلك  م�ستحدثة،  د�ستور  كلمة  اأن  رغم  د�ستورنا 
املنع  نتيجة  تت�سخم  ال�سعارات  اإن هذه  »االإ�سلم هو احلل«. 
ولي�س نتيجة التجربة ال�سيا�سية واالقت�سادية و�سنة التدافع، 
توجهاتها  االإ�سلمية  التيارات  تغري  اأن  غريباً  لي�س  لذلك 
خلل  من  لل�سلطة،  و�سولها  عند  بحت  براجماتي  ب�سكل 
واللجوء  املدين  واملجتمع  الديوقراطي  بالنظام  اإيانها 
هذه  االإ�سلمي،  االقت�ساد  بدل  الدويل  النقد  ل�سندوق 
البع�س  خوف  اأثارت  االإ�سلمية  للتيارات  الواقعية  التجارب 
اال�ستبداد  اإىل  يو�سلها  قد  التي  الفجة  الراجماتية  من 
بال�سلطة يف حني زادت من تفاوؤل البع�س يف نهو�س التيارات 
االإ�سلمية من م�ستنقع العبارات واالآراء التقليدية اإال اأنها يف 
نهاية املطاف مل يكتب لها اال�ستمرار، بل تراجعت وتقهقرت 
من  الع�سكري  اال�ستبداد  وعودة  العربية  الثورات  تراجع  مع 
ال�سلطة  علقة  حول  موجودة  الت�ساوؤالت  لتبقى  جديد، 

بالدين وهل احلكم اأمر متمعي اأم ت�سريعي؟ 

ي�ستعر�س مقال »الدين والدولة يف اأزمنة التغيري: املنظور النه�سوي وُمتطلباته« للكاتب املن�سور يف ملة التفاهم وجهة نظر هامة جلملة من االأحداث 
واملراحل ال�سيا�سية والدينية التي اأثرت وب�سكل كبري يف ن�سوء وت�سكل عدد من التيارات االإ�سلمية يف الع�سر احلايل، حيث �سعى الكاتب اإىل تليل م�سرية 

الفكر االإ�سلمي ال�سيا�سي وكيفية تفاعله مع املُعطيات التاريخية والظروف ال�سيا�سية بطريقة اأ�سا�سية ت�ساعدنا على فهم االأحداث ال�سيا�سية احلالية.

 جدلية السلطة بالدين في التيارات 

نا�صر احلارثي

m056058@gmail.com
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اإنهم  اإذ  خا�س؛  نوع  من  علقة  مب�سر  اليهود  علقة  تعد  اإذا 
ع�سور  منذ  ات�سال  علقة  وكانت  زمن،  منذ  بها  ارتبطوا  قد 
موغلة يف القدم، ويف فرتة احلكم العثماين مل�سر، و�سل اليهود 
الزيادة  يف  اأعدادهم  وا�ستمرت  الدولة،  يف  العليا  املنا�سب  اإىل 
مع هجرة يهود اآخرين من االأندل�س وتطور و�سعهم اإىل و�سع 

اأف�سل كثريا.
ويف فرتة الحقة �سجع حممد علي حاكم م�سر املتنور الت�سامح 
اليهود  وجدها  وبدورهم  االأجانب،  ا�ستقدام  على  وعمل  دينيا، 
هوؤالء  مع  واالقت�سادية  املالية  املوؤ�س�سات  يف  للعمل  فر�سة 
ببناء  اليهودية  الطائفة  قامت  حتى  االأمر  وامتد  االأجانب، 

مدار�س وم�ست�سفيات ومعابد وموؤ�س�سات خا�سة بها.
والباحثني  اليهود  للم�ست�سرقني  يكون  اأن  الطبيعي  ومن 
م�سر،  يهود  تاريخ  درا�سة  واالأ�سبقية يف  الطوىل  اليد  االأجانب 
وهو اأمر بالغ اخلطورة؛ الأن ذلك يرتك لهم مااًل وا�سعاً اأمام 
بنتائج  واخلروج  اأحداثه  وتطويع  للتاريخ  ال�سيا�سي  التوظيف 
للجماعة  وقدمي  متميز  وجود  على  التاأكيد  اجتاه  يف  ت�سب 
خ�سو�سيته  له  بذاته،  قائم  منف�سل  ككيان  مب�سر  اليهودية 
حميطه  عن  مبعزل  امل�ستقلة  وح�سارته  وثقافته  وتفرده 

االجتماعي العام.
اأّن  اأو  امل�سادر  يف  اأزمة  من  يعاين  اليهودي  التاريخ  اأّن  ويعتقد 
هناك م�ساكل عائقة، مل�سادر التاريخ اليهودي، من حيث التنوع 
والتعدد، واأّنها م�ساألة اأحادية امل�سادر؛ اأي كونها م�سادر يهودية 
يف معظمها، االأمر الذي يعر�س املو�سوعية التاريخية للخطر، 
كل  يف  منهم  طائفة  فكل  اليهودية،  امل�سادر  لغة  ق�سية  واأخريا 
بلد كانت تكتب بلهجة خمتلفة عن لهجات البلد الذين يحيون 

فيها.
اليهودي  باملعبد  اخلا�سة  اجلينيزا  اأوراق  بقاء  يف  اأن  �سك  وال 
مدى  على  �سمنيا  دليل  الي٢0  القرن  مطلع  اإىل  بالف�سطاط 
التي  االإ�سلمية  احلكومات  منحته  الذي  الديني  الت�سامح 
وباقي  بالقاهرة  اليهودية  للجالية  م�سر  حكم  على  تعاقبت 
مظاهر  غلبة  على  اجلنيزا  اأوراق  توؤكد  كما  م�سر.  اأقاليم 
احل�سارة العربية االإ�سلمية على اجلالية اليهودية التي عا�ست 
ولي�س  العربية  باالأحرف  مكتوب  االأوراق  هذه  فاأغلب  مب�سر، 
بالعرية، وحتى الذي كتب منها بالعرية كتب اأي�ساً بالعربية، 

الثقافة  غلبة  على  اآخر  دليل  ذاته  حد  يف  اجلنيزا  لفظ  اإّن  بل 
واللغة العربية على اجلالية اليهودية يف حميط القاهرة؛ الأنه 
حمرف من اللفظ )اجلنازة( قيا�ساً على اأن هذه االأوراق كانت 

تدفن على نحو ما يدفن املوتى.
وهناك حوايل 7 اآالف وثيقة واأجزاء من الوثائق اخلا�سة بتاريخ 
املتو�سط،  البحر  حو�س  وممل  وفل�سطني  م�سر  يف  اليهود 
وتعود اأقدم وثيقة اإىل عام 750م، بينما يعود اأحدثها اإىل القرن 
من  القرون  اإىل  يرجع  الن�سو�س  اأغلب  اأن  غري  الع�سرين، 

العا�سر حتى الثاين ع�سر امليلدي.
و�سلتنا  التي  اجلنيزا  وثائق  كمية  كانت  ملاذا  ال�سوؤال:  ويبقى 
�سخمة يف الع�سر الفاطمي املتاأخر واالأيوبي عن باقي الع�سور 
االأخرى؟ وتكمن االإجابة يف ا�سطرار يهود االأندل�س اإىل الفرار 
اال�سرتداد  حركة  وجهتها  التي  اجلماعية  االإبادة  حملت  اأمام 
بالي  واملعروفة  االأندل�س،  يف  امل�سيحي   Reconquista
Reconquesta اإىل بقايا امل�سلمني واليهود يف االأندل�س، 
من  مكان  كل  يف  اليهودية  اجلاليات  تعر�ست  نف�سه  الوقت  يف 
التامة،  اإىل عمليات وح�سية للإبادة  واإجنلرتا  اإيطاليا وفرن�سا 
والتي  الوقت  ذلك  يف  االآمنة  البلد  اإىل  اليهود  اجته  اأن  فكان 

منها م�سر.
- وقد دخلت م�سر -املوطن االأ�سلي للجنيزا- مال املحافظة 
اآداب  بكلية  اأن�ساأت  فقد  ودرا�ستها  الهامة  امل�سادر  تلك  على 
اجلنيزا،  �سعبة  بني  من  ال�سرقية  للدرا�سات  مركزاً  القاهرة 
واأ�سدرت دليًل لوثائق اجلنيزا اجلديدة التي تظهر الأول مرة. 
ال�سهل  باالأمر  لي�س  اجلنيزا  وثائق  يف  والعمل  البحث  اأن  غري 

وذلك العتبارات و�سعوبات منها:
- اأنها لي�ست من �سجلت املحفوظات الر�سمية.

- �سعوبة حل رموز بع�س كتابات الوثائق اجلنيزية.
- معظم الوثائق ال تمل تواريخ.

عرية،  بحروف  كتبت  اجلنيزا  يف  العربية  املادة  معظم   -
والعارفون بها قلة من املوؤرخني.

ويف اإطار احلديث عن نتائج العمل واال�ستغال يف اجلنيزا يجدر 
بنا بداية مناق�سة م�ساألة تواكب جهود جمع اجلنيزا مع تطور 
اإل�ساق  البع�س  حماولة  اأن  يعتقد  حيث  ال�سليبية،  احلركة 
متهافتة؛  اأنها  كما  احلقيقة،  عنق  تلوي  بال�سهيونية  اجلنيزا 

مموعات  اأن  مثل:  واهية  باأدلة  يدلل  فيها  امل�ستغل  فالباحث 
اجلنيزا جمعت وتكونت يف املكتبات العامة للدول الكرى، التي 
تبنت فكرة قيام اإ�سرائيل، فبالن�سبة الأمريكا و�سلها اأول ن�سو�س 
اجلنيزا على يد »كريو�س اأدلر« عام 1891م، واأي�ساً مبحاولة ربط 

ا�ستعمار اإجنلرتا مل�سر ببداية التنقيب عن اجلنيزا.
االإدراك  هي  اجلنيزا  قدمتها  هدية  اأعظم  اأن  القول  عن  وغني 
مل  فهي  الو�سطى،  الع�سور  ح�سارة  اأهل  واأفكار  لروح  الودي 
اأعمال  بخطابات  زودتنا  ولكنها  خا�سة،  بخطابات  فقط  تزودنا 
كانوا  الذين  التجار  وهوؤالء  مموعاتهم،  يف  مثقفني  لرجال 
اجتاهاتهم  اأي�ساً  لهم  كانت  للغاية،  ومهذبني  بالفعل  ب�سرا 

الفل�سفية ونظرتهم نحو املك�سب واخل�سارة.
وبالن�سبة لوثائق واأوراق اجلنيزا اجلديدة، فقد ن�سر دليل عام 
لها يحتوي على م�سمون تلك الوثائق، لعله ي�ساعد الدار�سني 
يف �سر اأغوار تلك امل�سادر، وحيث �سنفت تلك امل�سادر الوثائقية 
واحلياة  الدينية،  وال�سوؤون  التعليم،  تخ�س:  مو�سوعات  اإىل 
االأول  للن�سف  تنتمي  اأغلبها  االجتماعية، والنظم االقت�سادية، 
واإخراج  فيها،  للعمل  الباحثني  وتنتظر  الع�سرين،  القرن  من 
البحر  العربية وحو�س  واملنطقة  تاريخ م�سر  درا�سات جادة يف 

املتو�سط.
التي وجدت  ُكتاب اخلطابات واحلجج  اأن  املحقق  واأخريا، فمن 
اأن ما ال يقل  يف جنيزا القاهرة كان معظمهم من اليهود، على 
عن 80% من هذه الوثائق املحفوظة مل يكتب بالعرية، ولكن 
امل�سلمون  ذكر  ولقد  الوقت،  ذلك  ح�سارة  لغة  بالعربية،  كتب 
وامل�سيحيون كثرياً يف هذه الوثائق. االأمر الذي ال يعطي انطباعاً 
باأن اليهود يف ذلك الوقت كانوا اأقل حركة من اأع�ساء املجتمعات 
احلركة  حرية  من  الهائل  القدر  فاإن  حال،  اأية  على  االأخرى. 
الذي متتع به النا�س، والذي عك�ست لنا �سورته جنيزا القاهرة، 
كان من امل�ستحيل اأن يتحقق ما مل يكن لهذا ال�سعب حق قانوين 
يف ذلك، وما مل ي�سمح بذلك مناخ ال�سيا�سة العامة يف الواليات 
ال�سمت  من  تاأتي  هذه  احلركة  حرية  عن  �سهادة  واأبلغ  املعنية، 
واخلطابات  االأعمال  خطابات  اآالف  يف  وتوقفها  تقل�سها  عن 

العائلية الكاملة والقطع املتناثرة من هذه اخلطابات.

وثائق »الجنيزا« وعالقتها بتاريخ اليهود
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