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رواية  ل�صاحبها  مبكرة  �صن  يف  اأُلَِّفْت  التي  الأعمال  من 
مارجوري  الربيطانية  للكاتبة  ميالنو«  »اأفعى  بعنوان 
بوين، وهو ا�صم م�صتعار ملارجريت غابرييل )1952-1885(، 

حيث كتبتها يف ال�صاد�صة ع�صرة من عمرها. 
اأكرث  ن�صرت  الإنتاج،  غزيرة  �صعبية  كاتبة  بوين  مارجوري 
ا�صتمرت  التي  الكتابية،  م�صريتها  خالل  كتاًبا   150 من 
اأي�صا  الكتابية  ذخريتها  الع�صرين.  القرن  منت�صف  حتى 
الذاتية،  وال�صرية  الأطفال،  كتب  الفنون:  خمتلف  �صملت 
والروايات  النقدية،  والدرا�صات  الق�صرية،  والق�ص�ص 

الرومان�صية، واخليال العلمي، والتاريخ. 
على  ُمْدمٍن  لأٍب  ُوِلدْت  اأنها  �صريتها  يف  مارجوري  تذكر 
الكحول هجرها �صغرية وتويف يف �صوارع لندن، واأمٍّ مهتمة 
جناح  من  حققته  ما  على  ح�صدتها  غيورة  ولكنها  بالأدِب 
طفولتها  يف  ْت  اأُْخرِبَ ما  وكثرياً  والكتابة.  الإبداع  يف  باهر 
كانت  اأنها  ْت  اأُْخرِبَ ما  وكثرياً  ُتوَلد،  اأن  اأبداً  ينبِغ  مل  باأنها 
مفرطَة الطول، و�صاذجة، وبلهاء، ويجب اأن تتوقع اأن تعي�ص 
حياتها كلها كخادمٍة �صمطاء. عا�صت الكاتبُة يف اأ�صرة فقرية 
ولكنها  نظاميا،  تعليما  تتلَق  فلم  بالديون؛  مثقلٍة  جدا 
مبا  نف�صها  لت�صلح  واملتاحف  املكتبات  بارتياد  ذلك  عّو�صْت 

يلزمها من عدة الكتابة. 
فانتازيا  وهي  ميالنو«،  »اأفعى  الأوىل  روايتها  اأّلفت  حني 
بحجة  نا�صرا؛  ع�صر  اأحد  رف�صها  مراهقتها  يف  تاريخية، 
اأبًدا؛  كتابتها  الفتيات  على  التي ل يجب  الأ�صياء  اأّنها من 
ُحبٍّ حملية  كتابة ق�ص�ص  اإىل  الن�صر  دور  بع�ُص  دعتها  بل 
اأو كتِب اأطفال اأكرث مالءمة جلن�صها. ولكنها حني ن�صرتها 
وا�ْصُتقِبلْت  مبيعا«  الكتب  »اأكرث  من  اأ�صبحت   1906 �صنة 
الكتابُة  لتكون  امل�صتقبل  اأبواَب  لها  فتح  حافال،  ا�صتقبال 

م�صدَرها املايل الوحيد لها ولعائلتها.
تدور اأحداث رواية »اأفعى ميالنو« يف منطقة لومباردي يف 
معركة  عن  وحتكي  ع�صر،  الرابع  القرن  منت�صَف  اإيطاليا 
من اأجل ال�صلطة بني جيان غالياتزو ماريا في�صكونتي، دوق 
الرواية  تبداأ  دوق فريونا.  �صكال،  ديال  ميالنو، وما�صتينو 
بتو�صيع  في�صكونتي  ين�صغل  حيث  1360م،  عام  يف  زمنيا 
اأرا�صيه وتكوين حتالفاته، ويجرب ديال �صكال على اخلروج 
وهكذا  رهينًة.  دي�صتي  اإي�صوتا  زوجته،  وياأخذ  فريونا  من 
يظهر من ال�صرد اأن ل اأحد ي�صتطيع اإيقاف في�صكونتي عن 
غزوه الذي ل هوادة فيه ل�صمال اإيطاليا؛ ل اأحَد �صوى ديال 
�صكال، الذي يتعهد با�صتعادة اأرا�صيه املفقودة واإطالق �صراح 
�صقيقة  فالنتني  تواجه  الأثناء،  الأ�صر. يف هذه  زوجته من 
في�صكونتي م�صكالت خا�صة بها: فقد قام �صقيقها برتتيب 
حتبه  الذي  الرجل  كان  بينما  اأورليانز،  دوق  مع  لها  زواج 
حقاً م�صجوًنا يف فيال مهجورة خارج املدينة ويت�صور جوعا 

حتى املوت. 
»اأفعى ميالنو« �صرد �صوداوي عن الغدر واخلداع واخليانة، 
تن�صغل  اأن  الزهور  عمر  يف  لفتاة  يتاأتى  كيف  املده�ص  لكن 
بكل هذه الفانتازيا ال�صوداوية؟ مما يف�صر رف�ص عدد من 
النا�صرين يف ذلك الوقت ن�صر الرواية التي اعتربوها غري 

منا�صبة ملثل هذه الكاتبة اليافعة.
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أوهام الغرب عن اإلسالم في العصر 

االستعماري

م��ث��ل ه���ذا امل��و���ص��وع ق��اِب��ل لأن ي��ط��رح م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اأ���ص��ح��اب 
ال�صيا�صات.  لتلك  خ�صعوا  ال��ذي��ن  نظر  وج��ة  م��ن  اأو  ال�صيا�صات، 
لإدخال  م�صارا  اإل  ال�صتعمار  يكن  مل  الأوىل،  النظر  وجهة  فمن 
ال�صعوب املتخلفة اإىل احل�صارة، واقت�صام مكت�صبات احلداثة معها، 
بالكهرباء،  والإ���ص��اءة  التكنولوجيات  ا�صتعمال  على  وتدريبها 
والتوا�صل بالهاتف وتدريبها على املعارف الريا�صية واجلغرافية 
وال��ط��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة، و���ص��د حكامها ع��ن ال��ت�����ص��رف ب��الإط��الق يف 
الرعية واإلزامهم بالتقيد بالد�صتور والقوانني، هذه هي ال�صورة 
تولوا  الذين  ال�صيا�صيني  كبار  بع�ص  التي تربز مثال يف مذكرات 

منا�صب خطرية وح�صا�صة يف الإدارة ال�صتعمارية.
)بالفتح(-  امل�صتعمرين  روؤي��ة  -اأي  الثانية  النظر  وج��ة  م��ن  اأم��ا 
ال�صتعمار  و�صيعد  نقي�ص،  ط��رف  على  طبعا  ال�����ص��ورة  ف�صتربز 
وثقافته  امل��ت��م��ا���ص��ك  الج��ت��م��اع��ي  ون�صيجه  ال��ب��ل��د  ل��وح��دة  ���ص��رب��ا 
امل��ادي  التحديث  م�صاألة  و�صتحتل  ال�صامية،  واأخ��الق��ه  العريقة 
مكانة ثانوية مقارنة باجلوانب املعنوية والأدبية؛ نظرا ملا اأ�صاب 
اأحيانا  ال�صتعمارية  ال�صيا�صات  حتمل  وق��د  وي���الت،  م��ن  الأم���ة 
بع�صها  اأن  مع  والوهن،  اخللل  مواطن  كل  يف  الكاملة  امل�صوؤولية 
م����وروث م��ن م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل ال���ص��ت��ع��م��ار، َب��ْي��د اأن ب��ن��اء ال��وح��دة 
وال�صعي  ملقاومته،  الإرادات  وجتيي�ص  امل�صتعمر،  �صد  الوطنية 
عن  النظر  ب�صرف  كانت  التغيري،  باإمكانية  املجتمعات  اإقناع  اإىل 
ذاتها،  ال�صتعمارية  اللحظة  يف  الهتمام  وح�صر  البعيد،  التاريخ 
عليه  يطلق  نبي  بن  مالك  اجل��زائ��ري  املفكر  ك��ان  عما  مف�صولة 

لال�صتعمار«. »القابلية 
لنا يف هذا املقال اأن نطرق املو�صوع من زاوية خمتلفة،  ولقد ف�صَّ
الوجهة  اأ�صحاب  اإىل  ول  الأوىل  الوجهة  اأ�صحاب  اإىل  نتجه  فلم 
تركه  معروف،  وغري  طريف  باأثر  نعّرف  اأن  اأردن��ا  واإمن��ا  الثانية، 
�صاحب  املجهولني،  ب��ل  امل��غ��م��وري��ن،  ع��داد  يف  ال��ي��وم  اأ�صبح  ك��ات��ب 
املعاهد  العديد من  در�ص يف  تركي-  -كاتب  ر�صا  اأحمد  الأث��ر هو 

واجلامعات اإىل اأن تقلد رئي�ص الربملان العثماين عام 1895م.
وبفل�صفة  الأوروبية،  باحل�صارة  الإعجاب  �صديد  ر�صا  اأحمد  كان 
اأوغ�����ص��ت ك��ون��ت ال��و���ص��ع��ان��ي��ة، و���ص��خ��ر ح��ي��ات��ه ك��م��ا ي��ق��ول مل��ق��اوم��ة 
ا���ص��ت��ب��داد ال�����ص��الط��ني ال��ع��ث��م��ان��ي��ني م���ن ج��ه��ة، وت��ع��ري��ف ���ص��ع��وب 
الإمرباطورية مبحا�صن احل�صارة احلديثة، و�صخر قلمه لتحقيق 

الإ�صالم  �صورة  عن  للدفاع  بذلها  التي  اجلهود  ورغ��م  الغايتني، 
ذكره  فاإن  جتاههم،  ال�صتعمارية  ال�صيا�صات  ومهاجمة  وامل�صلمني 
اإليه  في�صار  ذكر  ما  واإذا  العربية،  املراجع  يف  معدوما  يكون  يكاد 
اأن��ه  اأ���ص��ب��اب منها  اإىل ع��دة  امل��ت��غ��رب، وي��رج��ع ذل��ك  ب�����ص��ورة  غالبا 
مل  واإن  احلديثتني،  واحل�صارة  بالثقافة  اإعجابه  يخفي  يكن  مل 
جمعية  يف  دوره  ومنها  ال�صتعمارية،  بال�صيا�صات  يخلطهما  يكن 
عبداحلميد  بال�صلطان  الإطاحة  يف  اأ�صهمت  التي  الفتاة«  »تركيا 
وحت�صرنا  امل��راأة.  حترير  لق�صية  منا�صرته  ومنها  1909م،  �صنة 
هنا حادثة طريفة تثبت مدى تغري الأفكار بتغري الأزمنة، فمن 
�صكيب  نقلها  وق��د  عنه،  ا�صتهرت  ع��ب��ارة  ر�صا  اأح��م��د  على  امل��اآخ��ذ 
اأر���ص��الن وق��ال��ه��ا عندما ت��وىل ر���ص��ال��ة ال��ربمل��ان ال��ع��ث��م��اين، ال��ذي 
با�صتعادة  اأحدهم  هناأه  اإذ  الثاين،  عبداحلميد  عزل  بعد  ا�صتعيد 
يف  بذلك  دخلت  العثمانية  الإمرباطورية  اإن  له:  وق��ال  الربملان، 
م�صاف البلدان املتقدمة، فرد عليه بالقول: اإن الإمرباطوية لن 
�صاباتها  فيه  ن��رى  ي��وم  ج��اء  اإذا  اإل  التقدم،  ب�صفة  جديرة  تكون 
الوجوه، مت�صاويات  �صافرات  البو�صفور،  ال�صباب ج�صر  يعربن مع 
يف احلقوق، وقد اعتربت هذه الأمنية من الكبائر يف ذلك الوقت، 

واإنها من �صواهد احلملة املمنهجة �صد الإ�صالم.
والوا�صح  امل��راأة،  حياة  منط  وتغيري  اخلالفة،  اإ�صعاف  بني  جمعا 
ر�صا  اأحمد  كتابات  على  يطلعوا  مل  املذهب  هذا  ذهبوا  الذين  اأن 
وامل�����ص��ل��م��ني، ل  الإ����ص���الم  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ���ص��خ��ره��ا  ال��ت��ي  بالفرن�صية 
وقد  اإ�صطنبول،  ج�صور  الفتيات  عبور  ال��ي��وم  ن��رى  ونحن  �صيما 
العادات  واإمن��ا هي  اأح��د،  يكاد يثري حفيظة  اأم��را عاديا، ل  اأ�صبح 
وكاأنها  فُت�صبح  بالدين  وتختلط  الأذه���ان،  يف  ت�صتقر  والتقاليد 
ج���زء م��ن ق��دا���ص��ت��ه وع���ل���وه، وي��ت��ه��م ك��ل م��ن ي��ت��ج��راأ ع��ل��ى نقدها 

بالتطاول على الدين ذاته.
لقد تراجع الدافع الديني ظاهريا، واأ�صبحت الدوافع املادية هي 
املعابد،  هي  البنوك  واأ�صبحت  الأمم،  بني  العالقات  يف  الطاغية 
و«ب��ل��وت��و���ص« )اإل����ه احل����رب( م��ع��ب��ود ال��غ��رب��ي��ني؛ َب��ْي��د اأن »اأوروب����ا 
الالهوتية  املفاهيم  م��ن  تتحرر  مل  ال��ك��ات��ب-  -ي��ق��ول  الر�صمية« 
الإ�صالم،  �صد  القدمي  تع�صبها  من  تتخل�ص  ومل  وامليتافيزيقية، 

وقد جتلى ذلك يف �صيا�صاتها ال�صتعمارية.
اأم����ا ع��ام��ة امل���واط���ن���ني، ف���ال ي��ق��ي��م��ون اآراءه������م وم��واق��ف��ه��م على 

�صيا�صييهم،  من  الر�صميون  يقوله  ما  �صحايا  هم  واإمن��ا  املعرفة، 
رفع  »اإذا  الكاتب:  يقول  الأم��ور،  تبني حقائق  لهم على  ول قدرة 
الو�صيط  الع�صر  اأف��ك��ار  غ��ري  جن��د  فلن  احلديثة  احل�صارة  قناع 

وم�صلماته«.
ويبقى اجلانب املهم يف كتابه التنبيه اإىل اأن العديد من الأزمات 
ب��ط��ري��ق��ة منطقية  ت��ف�����ص��ريه��ا  وامل���واج���ه���ات واحل�����روب ل مي��ك��ن 
وم��ع��ق��ل��ن��ة. وه���و م���ا ي��ذك��رن��ا ب��ن��ظ��ري��ة ط��رح��ه��ا م���وؤخ���را اخل��ب��ري 
العواطف«؛  »جغرا�صيا�صة  دعاها  موازي  دومينيك  الإ�صرتاتيجي 
والن��ف��ع��الت.  ال��ع��واط��ف  على  قائمة  اأح��داث��ا  راأي���ه  يف  باعتبارها 
وح�صب نظرية موازي فاإن النزاعات الأ�صا�صية يف العامل الراهن 
وعلى  باملهانة،  وال�صعور  والأمل  اخلوف  وهي  العواطف،  حتركها 
ثورات �صد  اأنها  على  العربية  الثورات  اأحداث  يقراأ  الأ�صا�ص  هذا 
نتيجة  اأن��ه  على  الآ�صيوي  الو�صع  يحلل  بينما  باملهانة؛  ال�صعور 
ال�صعور  نتيجة  اأن��ه  على  الإ�صرائيلي  والو�صع  ب��الأم��ل،  ال�صعور 

باخلوف.
جنده  ال��ذي  ال��راب��ط  ف��اإن  التفا�صيل؛  ه��ذه  ع��ن  النظر  وب�صرف 
بني كتابي اأحمد ر�صا ودومينيك موازي هو اإقحام العوامل غري 
املادية  العوامل  كانت  فلئن  وال�صراعات،  النزاعات  فهم  املادية يف 
وتو�صيع  الطاقة  وم�����ص��ادر  اجل��دي��دة،  ال��ث��ورات  ع��ن  البحث  مثل 
ل  اأخ���رى  ع��وام��ل  هناك  ف��اإن  ب�صهولة،  متابعتها  ميكن  الأ���ص��واق 
م��ا ي�صعب حت��دي��ده��ا  وك��ث��ريا  م��ع��ل��ن��ة،  غ��ري  لكنها  اأه��م��ي��ة؛  ت��ق��ل 

وال�صتدلل عليها، واأثرها يف النزاعات عميق ومتوا�صل.
وال��روؤى  والثقافية  التاريخية  امل�صلمات  وزن  العوامل  هذه  فمن 
اأنهم  على  الب�صر  من  ج��زء  وت�صنيف  الآخ��ري��ن،  جت��اه  امل�صتنبطة 
مي��ث��ل��ون ا���ص��ت��ث��ن��اء ي���ربر م��ع��ام��ل��ت��ه��م خ����ارج ال��ق��واع��د الإن�����ص��ان��ي��ة 
للتاريخ  حمرفة  �صياغات  اإىل  الدع��اءات  هذه  وت�صتند  املعهودة، 
اإن  اأ�صكالها.  العتداءات مبختلف  لتربير  ذرائع  تتخذ  وللحا�صر 
العامل الإ�صالمي يثري كثريا من النفعالت يف الغرب، مبا يجعل 
يكون  يكاد  العقلنة  قليل  تعامال  وراه��ن��ا-  -�صابقا  معه  التعامل 
معه من جوانبه  يتعاطى  اأن  اأراد  ملن  والتحليل  للفهم  قابل  غري 
املادية ل غري، ول ي�صرب خلفياته التي قد تكون اأحيانا غائبة على 

اأنف�صهم. القرار  اأ�صحاب 

زينب الكلباين

ب؛ فالبلدان ال�صتعمارية مل تكن ت�صلك �صيا�صة ُموحدة، واإن التقت غايتها واأهدافها، وتقاربت  ع والت�صعُّ ال�صيا�صات جتاه الإ�صالم يف الع�صر ال�صتعماري مو�صوٌع �صديد التو�صُّ
و�صائلها ومناهجها يف كثرٍي من الأحيان، كما اأنها مل تكن تتعامل مع الإ�صالم ب�صفته دينا اأو ح�صارة، بقدر ما كانت تعامله ب�صفته ف�صاء جغرافيا و�صيا�صيا، وكثريا ما عنْت 
لذاته  كان منها مطلوبا  املناطق، وما  اأي�صا ح�صب  اختلفت  ال�صيا�صات قد  فاإنَّ  الإ�صالمي«؛ لذلك  »العامل  ال�صتعمارية ما نطلق عليه عادة عبارة  الأدبيات  »اإ�صالم« يف  كلمة 
اإىل فر�ص �صيطرته  القوي  �صاأنه ب�صبب اجلوار، و�صعي  واأخرًيا ما برز  »الهند مثال«، وما كان مهما ب�صبب موقعه اجلغرايف والإ�صرتاتيجي،  ب�صبب ما يزخر به من خريات 
على ال�صعيف، ل �صيما اإذا ح�صرت م�صاعر الثاأر من تاريخ مل يكن فيه القوي قويا دائما، ول ال�صعيف �صعيفا دائما. وهذا ما ناق�صه الباحث حممد احلداد يف مقاله املن�صور 

يف »جملة التفاهم«.

zainbalkalbany1212@gmail.com 



3 ذي القعدة 1439 هـ - يوليو 2018م

الترجمة والهيرمينوطيقا: اغتيال النص

»ال��رتج��م��ة ه��ي ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ق���ول ال��ر���ص��ال��ة 
اإىل  املتكّلم  ينتقل  الرتجمة  ويف  اأخ��رى،  بطريقة  نف�صها، 
يف  ي�صتقبل  هو  املقابل،  ويف   ، اأجنبيِّ لن�صٍّ  اللغوي  العامل 
فعل  ريكور  بول  ع��ّرف  هكذا  الآخ��ر«  كالم  اللغوي  ف�صائه 
 le paradigm de la( ك��ت��اب��ه  يف  ال���رتج���م���ة 
الرتجمة  فعِل  منوذجية  ولتو�صيح   .)traduction
امل�صائل  اأهم  اإث��ارة  يقت�صي  الهريمينوطيقا؛  اإىل  بالن�صبة 
ال���ت���ي ت��ت��ن��اول��ه��ا ه����ذه ال��ه��ريم��ي��ن��وط��ي��ق��ا، وال���ت���ي ت��ت��م��ّث��ل 
احلوار  واأخ��الق  اأو عدمه،  الفهم  و�صوء  الفهم  يف:  عموماً 
وال��ت��وا���ص��ل، وال��ع��الق��ة اجل��دل��ي��ة ب��ني الأن���ا والآخ����ر، وبني 

املاألوف والغريب، وبني فهم الذات وفهم الآخر.
ولتو�صيح هذا النموذج الإر�صادي؛ وجب اكت�صاف التوازي 
وال��ت��داخ��ل ب��ني ف��ع��ل��ي ال��ف��ه��م وال��ت��اأوي��ل م��ن ج��ه��ة، وفعل 
ال��رتج��م��ة م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، و���ص��ن��ق��وم يف ال��ب��داي��ة بعر�ص 
على  العمل  قبل  ال��رتج��م��ة،  لفعل  ري��ك��ور  لتحليل  م��وج��ز 
بالن�صبة  الفعل  لهذا  الإر�صادية  النموذجية  ال�صمة  اإظهار 
الأط��روح��ة  ع��ل��ى  وال��ت��دل��ي��ل  احل����وار،  هريمينوطيقا  اإىل 
الثالث  الإر����ص���ادي  ال��ن��م��وذج  متثل  ال��رتج��م��ة  ب���اأّن  القائلة 
للهريمينوطيقا الريكورية، بعد منوذجي الرمز والن�ص.

���ة، م���ع م���ا هو  ال���رتج���م���ة ه���ي من�����وذج ل���لِّ���ق���اء م���ع ال���غ���رييَّ
املرتبطة  ال�صعوبات  ريكور  و�صع  وق��د  اأجنبي.  اأو  غريب 
اأن��ط��وان بريمان  اخ��ت��اره  ال���ذي  ال��ع��ن��وان  بالرتجمة حت��ت 
م�صطلح  يوؤخذ  اأن  ينبغي  اإّن��ه  الغريب«.  »امتحان  لكتابه 
ُمعانى،  ع��ذاٌب  اأّولهما:  مبعنيني:  هنا  املحنة  اأو  المتحان 
وثانيهما: مّدة المتحان، وما هو مو�صع امتحان اأو حمنة 
المتحان يف  ويكمُن  الرتجمة.  اإىل  الدافع  اأو  الرغبة  هو 
العمل،   - اأجنبي  اأو  غ��ري��ب  ه��و  م��ا  ب��ني  الو�صاطة  حتقيق 
وثقافته.  ولغته  وال��ق��ارئ  وثقافتهما-  لغتهما  ال��ك��ات��ب، 
وت�صّكل هذه الو�صاطة حمنًة، بقدر ما يقوم فعل الرتجمة 
داخ��ل  الأجنبي  �صّيدين:  خدمة  »على  ري��ك��ور:  يقول  كما 
عمله، والقارئ يف رغبته يف التملُّك« ولكن يبقى ال�صوؤال: 
كيف ميكن القيام بهذا العمل املتناق�ص؟ وملاذا يبدو �صعباً 

اأو م�صتحياًل القيام به؟
هو  م��ا  م��ع  العالقة  يف  حمنًة  بو�صفها   - الرتجمة  مت��ّث��ُل 

جانب  من  مزدوجة  مقاومًة  تواجُه  لأّنها  »حتدياً؛  غريب 
الباء(  )بفتح  امل�صتقَبلة  اللغة  جانب  ومن  امل�صتقِبلة  اللغة 
اأو الأجنبية، وتعرّب املقاومة التي تقوم بها اللغة امل�صتقِبلة 
»عمل  و  ال���ذاك���رة«  »ع��م��ل  ري��ك��ور  اأ���ص��م��اه  فيما  نف�صها  ع��ن 
احِل������داد«. ف��ف��ي م��واج��ه��ة ع��م��ل ال��رتج��م��ة، ث��م��ة م��ق��اوم��ة 
وكفاح �صد خ�صارة اللغة امل�صتقِبلة )بك�صر الباء( لقدا�صتها 
التي  بهذه اخل�صارة  القبول  الذاتي. ومن دون  ولكتفائها 
ل ميكن جتّنبها يف عمل الرتجمة، ل ميكن الفوز بالرهان 
جنُد  املقابل  ويف  الرتجمة.  عمل  ميثله  ال��ذي  التحدي  اأو 
هذه  وتظهر  الأجنبية،  اللغة  جانب  من  موازية  مقاومة 
يف  متمّثل  خ��ي��ايل  اأو  ا�صتيهامي  �صكل  يف  ب��داي��ة  امل��ق��اوم��ة 
وهم اأو حلم الرتجمة املثالية الكاملة. ووفقاً لهذا الوهم، 
له  وت���ك���راراً  ل��الأ���ص��ل  مطابقة  ال��رتج��م��ة  ت��ك��ون  اأن  ينبغي 
لعمل  الأجنبية  اللغة  مقاومة  تقت�صُر  ول  اأخ���رى.  بلغٍة 
تنبُع  واإمنا  املثالية اخليالية؛  ال�صيغة  الرتجمة على هذه 
احلقلني  بني  التوفيق   - ا�صتحالة  اأو   - �صعوبة  من  اأي�صاً 

الدلليني املختلفني للغة ال�صتقبال واللغة الأجنبية.
ميكن لوهم الرتجمة الكاملة والذي ينبغي التخّل�ص منه 
اأن يظهر يف عّدة اأ�صكال و�صيغ. وقد اأ�صار ريكور اإىل �صكلني 
يرتبط  ب�صكٍل خا�ص،  الأمنية  اأو  اأو احللم  الوهم  من هذا 
ال�صكل الأول بالتوّجه نحو العاملية، ويتمّثل يف ال�صعي اإىل 
لكل  الرتجمات  كل  ت�صمُّ  وكاملٍة،  �صاملٍة  مكتبة  تاأ�صي�ص 
ك��لِّ  ك��ت��اب  تاأ�صي�ص  ال��ل��غ��ات. وه���ذا ح��ل��م  ك��ل  الأع���م���ال، ويف 
الكتب، حيث ي�صتبعد كل اإمكانية لعدم القابلية للرتجمة. 
بطابع  فيّت�صُم  الكاملة؛  الرتجمة  الثاين حللِم  ال�صكل  اأّما 
انتظار امل�صيح املخّل�ص - على حدِّ تعبري ريكور - واملن�صود 
الرتجمات  ك��ل  »حت��م��ل  �صافية،  لغة  ه��و  ال�صكل  ه��ذا  م��ن 
كلِّ  يف  وجن��د  خمل�صاً«،  ���ص��دًى  ي�صبه  م��ا  داخلها  يف  عنها، 
دون  رب��ٍح  حتقيق  اأمنية  الكاملة  املثالية  الرتجمة  �صيغ 
هذه  ع��ن  ال�����ص��روري  التخلي  وينطوي  خ�����ص��ارة،  اأي  تكّبد 
الأمنية على حداد على هذه الأمنية امل�صتحيلة التحقيق.

وبانتقاله - ريكور- اإىل النموذج الإر�صادي الثاين لأبحاثه 
هريمينوطيقا  م��ن  اأي  )ال��ن�����ص��و���ص(،  الهريمينوطيقية 
ريكور  ي��غ��ادر  مل  الن�صو�ص،  هريمينوطيقا  اإىل  ال��رم��وز 

يف  وجند  لغوية،  وح��دٍة  اأك��رب  هو  فالن�ص  اللغوي؛  احلقل 
���ص��واء على  ���ص��ائ��دة،  ال��ت��ع��ددي��ة ه��ي �صمة  اأنَّ  ال��ن��م��وذج  ه��ذا 
م�صتوى دللت الن�صو�ص اأم معانيها ومرجعّياتها، اأم على 
الدللة  فانف�صال  ال��دللت،  هذه  تاأويل  اأو  فهم  م�صتوى 
املو�صوعية للن�ص عن الق�صد الذهني الذاتي ملوؤلفه يف�صح 
املجال اأمام بناء اأو تكوين هذه الدللة اأو الدللت بطرٍق 
وكبرياً  خا�صاً  اهتماماً  دائماً  ريكور  اأب��دى  ولقد  متعددة، 
املرتبط  التاأويالت  وب�صراع  ال��دللت،  يف  التعددية  بهذه 
بها، واأّكد اأنه يوجد دائماً اإمكانية لظهور تاأويالت متعددة 
اأ�صلوٍب  اأو  طريقة  من  اأكرث  ولظهور  وخمتلفة،  ومتنّوعة 
ن�����ٍص م��ا. وم��ا ق��ل��ن��اُه ع��ن الن�ص ودللت���ه  اأو فهم  ب��ن��اء  يف 
وت���اأوي���الت���ه ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ف��ع��ل ودللت������ه وت���اأوي���الت���ه؛ 
على  ت��اأ���ّص�����ص��ت  للفعل  الهريمينوطيقية  ري��ك��ور  ف��درا���ص��ة 
منوذج الن�ص، ومت اعتبار الفعل مو�صوعاً هريمينوطيقياً 

بامتياز؛ لأنه مماثٌل للن�ص اأو �صبيٌه به.
يف�صُح  ال��رتج��م��ة  لفعِل  ال��ري��ك��وري  التحليل  اإّن  اأخ����رياً: 
باأّن  القائلة  اأمام الأطروحة   - ب�صكٍل جليٍّ وقويٍّ املجال - 
لهريمينوطيقا  لي�ص  اإر�صادّياً،  منوذجاً  ميّثل  الفعل  هذا 
ع��ام  ب�صكل  وللهريمينوطيقا  ب��ل  ف��ح�����ص��ب؛  ري��ك��ور  ب���ول 
جورج  مع  ريكور  اأّك��د  كما  ترجمة«  هو  »الفهم  ف�  اأي�صاً، 
الرتجمة  ع��ن  م���راراً  نف�صه  ري��ك��ور  حت��ّدث  كما  �صتايرن؛ 
مقارنة  اأو  مقاربة  ميكن  كما  اإر�صادّياً.  منوذجاً  بو�صفها 
التف�صري  مبفهومي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رتج��م��ة  ع��ن  مفهومه 
ال�صيء  قول  حماولة  لأنه  ترجمة،  فالتف�صري  والتاأويل؛ 
نف�صه بكلمات اأخرى، والتاأويل ترجمة، بقدر ما يت�صّمن 
الرتجمة  املقابل،  ويف  اأخ��رى،  ب�صيغة  نف�صه،  املعنى  قول 
ترجمة  دائماً  املمكن  من  لأّنه  اأي�صاً؛  التاأويل  تت�صّمن  ل 
ك���الٍم م���ا، ب��ط��ري��ق��ة اأخ�����رى. ف��م��ع ال��رتج��م��ة، م��ث��ل��م��ا هو 
ل  املمكن  حقل  يف  دائماً  نكون  التاأويل،  مع  دائماً  احل��ال 
ال�����ص��روري، يف ح��ق��ل امل��ف��ا���ص��ل��ة ب��ني خ���ي���ارات، ل��ك��لٍّ منها 
ن�صاأل: هل ميكن  اأن  الن�صّبية واجلزئيَّة. يبقى  معقولّيته 
ذلك  ال�صيكولوجي؟  بعدها  من  تتخّل�ص  اأن  ترجمة  لأي 

حلم ريكور اأي�صاً.

ب�سام الكلباين

يت�صاءل ح�صام الدين دوري�ص يف مقالته مبجلة التفاهم حتت عنوان »الرتجمة بو�صفها اأمنوذجاً اإر�صادياً للهريمينوطيقا« عن مدى اإمكانية اأن يكون فعل الرتجمة اأمنوذجاً 
تكون  اأن  اإمكانية  - عن  العبارة   - اعّتد من خاللها  واإيجاز  وبو�صوح  ُترتِجْم«.  اأن  يعني  تفَهْم  »اأن  ريكور:  لبول  بجملة  مقالته  ا�صتفتاح  للهريمينوطيقا من خالل  اإر�صادّياً 

اإر�صادّياً ثالثاً بعد منوجي الرمز والن�ص. الرتجمة اأمنوذجاً هريمينوطقياً 

bassam.alkalbani@aiesec.net
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ن�����ص��اأت م��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ى اأط����الل ح��رب��ني 
ومادية،  ب�صرية  خ�صائر  الدول  فيها  تكبدت  عامليتني، 
ح��ي��ث ���ص��م��ي��ت ت��ل��ك ال���ف���رتة ب���احل���رب ال����ب����اردة ال��ت��ي 
الطرفني  بني  مبا�صرة  غري  و�صائل  فيها  ا�صتخدمت 
الأم��ري��ك��ي وال�����ص��وف��ي��ات��ي، ف��ك��ل ط���رف م��ن الطرفني 
بالدول  يبال  الآخر ومل  ي�صعى لفر�ص �صيطرته على 
الأخرى بل كل جهده تقدمه لالأمام، احلرب الباردة 
ال�صباق  ك��ان  بل  املبا�صرة  املواجهة  فيها  ت�صتخدم  مل 
الأ�صلحة  ب��ام��ت��الك  امل��ت��ق��دم  الع�صكري  الت�صلح  ن��ح��و 
عام  من  الفرتة  �صهدتها  التي  احلالة  بهذه  النووية، 
1945م اإىل الت�صعينيات تنامت فيها احلروب الداخلية 
والعرقية  واملذهبية  الدينية  التباينات  ا�صتغالل  اأي 
وال��ل��غ��وي��ة، واأه����داف ه��ذه احل���روب ق��د ت��ك��ون مل�صالح 
�صيا�صية  م�صالح  تر�صيخ  خ��الل  من  ودولية  اإقليمية 

واقت�صادية داخلية يف الإقليم.
الداخلية  احل��روب  من  عانت  التي  ال��دول  من  لبنان 
املتحدة  الأمم  م��ن��دوب  ق��ال  ال��زم��ن، حيث  م��ن  ف��رتة 
ق��ل��ت لأ���ص��دق��ائ��ي يف جمل�ص احلكم  »ل��ق��د  ال��ع��راق  يف 
ك��ن��ت منهمكاً  اإن��ن��ي  ال��ت��ق��ي��ت��ه��م:  ال��ذي��ن  ول��ل��ع��راق��ي��ني 
بع�ص ال�صيء يف لبنان، واإذا كان هناك من بلد يف هذا 
م�صرحاً  يت�صوره  اأن  لأح��د  ميكن  ال��ع��امل  م��ن  اجل��زء 
حلرب اأهلية فهو لبنان« وكان هذا اخلطاب يف 2004م، 
ال��ع��رب��ي��ة ح���الت م��ن احل���روب  امل��ن��ط��ق��ة  ح��ي��ث ت�صهد 
الإره��اب��ي��ة  والعمليات  اجلماعية  والإب����ادة  الداخلية 
ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، ل��ك��ن يف ظ��ل ه��ذه احل���الت ميثاق 
الأمم املتحدة يعجز عن احلد من م�صار العنف ب�صبب 
وهذا  ال��دويل،  الأم��ن  الفيتو يف جمل�ص  ممار�صة حق 
ما ي�صكك يف م�صداقية ميثاق الأمم املتحدة وجمل�ص 
الفرن�صي:«  اخلارجية  وزير  قال  حيث  الدويل  الأمن 
م����ن ال���������ص����روري اع���ت���م���اد ���ص��رع��ي��ة ���ص��ل��وك��ي��ة ي��ل��ت��زم 
على  الأم��ن  جمل�ص  يف  الدائمون  الأع�صاء  مبوجبها 
عدم ممار�صة حق الفيتو يف حالت الأزمات الإن�صانية 

غري  املبا�صرة  احلياتية  م�صاحلهم  حيث  اخل��ط��رية، 
مهددة«، اإّن تعديل الإطار القانوين التنظيمي ملنظمة 
اخللل  ي�صد  ل  الدويل  الأمن  املتحدة وجمل�ص  الأمم 
لإر���ص��اء  ك��اف��ي��ة  فاعلية  يحقق  ل  و  ال�����ص��ك  ي��دم��غ  ول 
ال�صغرى  ال��دول  يف  وال�صالم  وال�صلم  والأم��ان  الأم��ن 
العنف  م��ن  ح��ال��ة  ي�����ص��ور  الفيتو  ح��ق  اإّن  و���ص��ي��ادت��ه��ا. 
والطغيان يف �ُصلم املمار�صة الدميوقراطية؛ بحيث اإّن 
الن��ح��راف يخلخل كيانه  ب��داأ  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ص 
الأ���ص��ا���ص  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  فمنظمة  ال���داخ���ل.  م��ن 
يف  اليوم  اأ�صبحت  لكن  والطغاة  العنف  لوقف  ن�صاأت 
قب�صة دول كربى هدفها ال�صيطرة وتوجيه القرارات 
الدول  هذه  اأّن  الكاتب  ذكر  كما  واأهدافها،  مل�صاحلها 
ه��ي دول م��ارق��ة ت��خ��رتق ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة وت��ه��دد 
ال�صالح  وت��ط��وي��ر  الإره����اب  ال�����ص��الم خا�صة يف جم��ال 
النووي، حيث اعتمدت هذه الدول على ثالثة عنا�صر 
خالل  من  العدو  حتييد  ومنها  �صيا�صتها  ل�صتمرارية 
ثانيا  امل�����ص��روع��ة،  امل��ق��اوم��ة  لتجنب  خ��ا���ص��ة  ���ص��ي��ا���ص��ات 
ا���ص��ت��ق��ط��اب ال����دول امل���ج���اورة وا���ص��ت��ب��ع��اده��ا م��ن خ��الل 
ال��ت��ح��ال��ف��ات م��ع ق���وة اإق��ل��ي��م��ي��ة داع��م��ة، ث��ال��ث��ا اإح���داث 
فو�صى اإقليمية ثم العمل على اإيجاد احللول لوقفها. 
م���ن خ����الل ه����ذه ال���ط���رق ال���ث���الث ي���ح���اول ال��ط��غ��اة 
مل�صالح  ث��ورات��ه��م  واإخ�����ص��اع  ال�صعوب  على  ال�صيطرة 
اإذ  م�صتعلة  ال��داخ��ل��ي��ة  احل����روب  ت��ك��ون  ب��ه��ا  م��وج��ه��ة. 
يحاول اأطراف احلرب احل�صول على الن�صر اأو الر�صا 
ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن  ك��ث��ري  يف  ح���دث  ك��م��ا  بالتق�صيم 
الكاتب  ذكر  للرابح.  يذهب  �صيء  كل  اأّن  اأو  والعاملية، 
تكرار  يف  ت�صببت  اجلماعية  ال��ذاك��رة  من  اأن��واع  اأربعة 
احلروب الأهلية اأو الداخلية، اأولها الذاكرة التهامية 
التاريخ  وا�صتغالل  الآخرين  اتهام  على  هذه  وترتكز 
لتهامهم ومالحقتهم ولو بعد ع�صرات ال�صنني، ثانياً 
اإذ  التاريخ،  علم  �صتار  حتت  وتكون  النزاعية  الذاكرة 
يقوم املوؤرخون بتذكري كل الذين ي�صعون اإىل الن�صيان 

بهوية امل�صاركني يف احلرب الداخلية اأو الأهلية، ثالثاً 
النف�صية  ال�صدمة  ُتبقي  التي  وهي  املجمدة  الذاكرة 
التي اأحدثتها احلرب، مما يرتتب عليها بقاء ال�صعب 
ا�صتك�صاف  ع��ن  وع��اج��زاً  املا�صي  ع��ن  �صيا�صياً  منغلقاً 
لي�صت  والت�صامن  التوبة  ذاك��رة  اأخ��رياً  جديدة،  اآف��اق 
بحاجة اإىل فتح اجلراح والذكريات الأليمة بل عليها 
اأجل حل اخلالف ووقف احلرب ون�صر  الت�صامن من 
عندما  ك��ل��ريك  دي  الرئي�ص  فعله  م��ا  وه���ذا  ال�����ص��الم، 
�صرية  مفاو�صات  وبا�صر  الع�صكرية  الو�صائل  اأوق���ف 
ال�����ص��وداء،  املعار�صة  ق��ادة  اأح��د  م��ان��دي��ال  نيل�صون  م��ع 
العن�صري،  التمييز  حرب  لوقف  بحل  خرجوا  بحيث 
وهذا احلل هو اإن�صاء هيئة احلقيقة وامل�صاحلة اإطاًرا 
الذي  الأم��ر  واملقموع،  القامع  بني  م�صاحلة  لعملية 
اأدى اإىل وجود م�صاحة وا�صعة يف ذكرة ال�صعب لوحدة 
ال��دول��ة، ه��ذا واح���د م��ن الأم��ث��ل��ة احل��ّي��ة ال��ت��ي ت�صعى 

لوقف العنف ولوحدة ال�صعب.
اإل  التي مرت بحروب داخلية مل تنج منها  الدول  اإّن 
كثرية  ن�صب  توجد  ال��ربازي��ل  ففي  �صعوبها،  بتكاتف 
منت�صرة يف البالد اإل اأّنها عبارة عن ثالثة رجال من 
الربونز يرفعون معا حجراً �صخماً؛ ومبا اأن كاًل من 
الق���رتاب  يقت�صي  اخل��ا���ص��ة،  بثيابه  يتميز  ال��ث��الث��ة 
اأّن��ه��م ه��ن��دي واأ���ص��ود واأب��ي�����ص  م��ن الن�صب م��الح��ظ��ة 
ت�صامن  اإىل  ي��ع��ود  ال���ربازي���ل  ب��ن��اء  اأّن  م��ف��اده  وه����ذا 
ث��الث��ة اأع�����راق وه���م ال��ه��ن��ود اأو ال�����ص��ك��ان الأ���ص��ل��ي��ون 
القادمون  والبي�ص  اأفريقيا  م��ن  ال��ق��ادم��ون  وال�����ص��ود 
من الربتغال. هذا منوذج من الربازيل وهناك مناذج 
اأخ���رى م��ن ال��ع��امل ت���دل ع��ل��ى اأّن ال���دول ل ت��ق��وم اإل 
توحد  العربية  ال��دول  حتتاجه  وما  �صعوبها،  بتكاتف 
مل��واج��ه��ة اخل����الف ومت��ا���ص��ك جم��ت��م��ع��ي ل��ب��ن��اء الأم���ة 
والدولة، فلم تقم دولة من الدول ول اأمة من الأمم 

ب�صعبها ومواطنيها. اإل 

الحروب الداخلية والتماسك المجتمعي

داود الهطايل

اإّن العامل املعا�صر يِئن من اجلروح الدامية التي ت�صيبه، فطاملا كان الإن�صان - منذ القدم - م�صدراً ل�صفك الدماء بهدف ال�صيطرة والنهب بغري احلق، فن�صاأت منظمات 
ال�صالم  تقليدية:  غري  اأمنية  حتديات  جتاه  املتحدة  الأمم  )ميثاق  مقاله  يف  م�صّرة  ن�صري  اأنطوان  ذكر  حيث  ال�صعوب،  بني  العدائية  احلالت  وطاأة  من  للتقليل  وهيئات 
امل�صعى  الدوليني، لكن هذا  ال�صالم والأمن  باإر�صاء  املهتمة  املنظمات  اإحدى  املتحدة هي  اأّن منظمة الأمم  التفاهم،  العاملي( واملن�صور يف جملة  والعدالة والرحمة يف املجال 

الذي تطرحه الأمم املتحدة وميثاقها وجمل�ص الأمن الدويل يف مو�صع ت�صكيك منذ �صنوات، فهل لهذا الت�صكيك اأ�صباب ظاهرة اأم دعايات كاذبة؟

hattalisqu@gmail.com
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اأ�سماء القطيبية

الدين والدولة: عالقة المد والجزر التاريخية 

ق��ب��ل األ����ف واأرب��ع��م��ائ��ة ���ص��ن��ة ع��ن��دم��ا ج���اء ال��ن��ب��ي ال��ك��رمي 
املدينة  يف  الإ�صالمية  ال��دول��ة  اأ�ص�ص  املحمدية  بالر�صالة 
تعليمها  ت�صتقي  النا�صئة  الدولة  �صيا�صات  وكانت  املنورة، 
هذه  ا�صتطاعت  وق��د  حم��م��د،  النبي  الوحيد  القائد  م��ن 
ال���دول���ة ال���وق���وف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه��ا. ف��ف��ي ال�����ص��اأن ال��داخ��ل��ي 
ا���ص��ت��ح��دث��ت اأن��ظ��م��ة حت��ق��ق احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا 
كنظام املوؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار، والتوزيع العادل 
العتداء  احل��دود على كل من يحاول  واإق��ام��ة  ل��الأم��وال، 
ا�صتطاعت  فقد  اخل��ارج��ي  امل�صتوى  على  اأّم��ا  الغري.  على 
يف  هيبتها  فر�ص  ق�صري  وق��ت  خ��الل  الإ�صالمية  ال��دول��ة 
املنطقة، وتو�صعت حدودها يف زمن قيا�صي. ومن ال�صعب 
يف هذه الفرتة الزمنية التمييز بني ما هو )ديني(، وما هو 
غري ذلك، فقد كانت على �صبيل املثال القرارات الع�صكرية 
مزيجا من الأوامر الربانية، واحلكمة النبوية، والجتهاد 
اإ�صكاليات  ع��دة  النبي  وف��اة  بعد  ب��رزت  فقد  ل��ذا  الب�صري. 
ولي�ص  النبي  خليفة  اختيار  من  بدءا  ب�)اخلالفة(  تتعلق 
كما  ال��دول��ة.  ع��ن  اخل��ارج��ني  م��ع  التعامل  بكيفية  انتهاء 
ك��ب��رية  خا�صة  اإ���ص��ك��ال��ي��ات  ال����دول تتعقد وظ��ه��رت  ب����داأت 
يف  واملختلفة  اخل��الف��ة،  م��رك��ز  ع��ن  البعيدة  الأم�����ص��ار  يف 
اجلزيرة  عليه يف منطقة  املتعارف  وتعاملتها عن  عاداتها 
الختالف من  الفقهاء جتنب  بع�ص  وقد حاول  العربية. 
خالل جعل الإجماع والقيا�ص مراجع معتمدة بعد الكتاب 
وال�صنة. وهكذا ظل الدين والدولة يتداخالن ويتباعدان 
اأثار املاأمون ق�صية خلق  مبا يحقق امل�صلحة العامة، حتى 
ل��الإق��رار  الأق��ط��ار  ك��اف��ة  م��ن  العلماء  وا�صتدعى  ال��ق��راآن، 
بذلك واإل فال�صجن، وقد كان لالأمر وقع كبري على كثري 
خلق  م�صاألة  اأي   - ذات���ه  بحد  ل��الأم��ر  لي�ص  ال��ع��ل��م��اء،  م��ن 
القراآن، واإمّنا لكون املاأمون قد ا�صتخدم �صلطته ال�صيا�صية 
لفر�ص راأيه الديني واإجبار علماء الدين على الت�صليم به، 

وقد جعلت هذه الأزمة كال اجلانبني، ال�صيا�صي والديني، 
ل  بحيث  منهما  واح��دة  كل  م�صوؤوليات  يف  النظر  يعيدان 
��خ��ذ  واتُّ قطيعة،  اأو  و���ص��دام  ت�صابك  اإىل  ال��ت��داخ��ل  ي���وؤدي 

لذلك عدة قرارات �صاعدت يف ا�صتقرار الو�صع.
وق���د ب���رزت - ك��م��ا ي���ورد ال��ك��ات��ب- يف ع�����ص��ري��ن��ي��ات ال��ق��رن 
خوفا  الهوية،  على  احلفاظ  م�صاألة  بعده  وم��ا  الع�صرين 
من  كان  وقد  للمنطقة،  الأجنبي  ال�صتعمار  تاأثريات  من 
نتائج هذا التوجه ظهور جماعات تت�صم تنظيماتها بطابع 
اإىل  انت�صرت  التي  امل�صلمني  الإخ���وان  جماعة  مثل  ديني، 
اآ�صيا واإيران، ودعت هذه اجلماعات اإىل العودة  دول �صرق 
للدين لأنه ميثل الهوية، وقد احت�صد النا�ص خلفها �صمن 
ال��وق��ت  م���رور  وم���ع  ال���ص��ت��ع��م��ار،  م��ن  للتخل�ص  ن�صالهم 
ب��ال��دور ال��ث��ق��ايف والج��ت��م��اع��ي  مل تكتف ه��ذه اجل��م��اع��ات 
للحكم  الو�صول  يف  فف�صلت  �صيا�صيا،  ت�صارك  اأن  وحاولت 
يف باك�صتان، وت�صادمت يف م�صر مع ال�صلطة، وجنحت يف 
املد واجلزر  اإي��ران. وبني ح��الت  اإ�صالمية يف  دول��ة  اإقامة 
تلك ت�صكلت جماعات متفرعة م�صحلة اتخذ غالبها و�صع 
ال�صرية، مار�صت القتل والتدمري وترويع الُعزل مما اأفقد 
اأنها  على  نف�صها  تقدم  التي  بالتجمعات  ثقتهم  الكثريين 

اإ�صالمية.  اإ�صالحية، 
بني  العالقة  م�صتقبل  عن  احلديث  قبل  املهم  من  ولعّله 
الدين والدولة يف العامل العربي اأن اأعرج هنا على واحدة 
م��ن اأه���م ال��ت��ج��ارب احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت�����ص��اف ل��ت��اري��خ ه��ذه 
الإخ��وان  فوز  وهي  وتقييمها،  درا�صتها  اأج��ل  من  العالقة 
الربيع  اأح����داث  ع��ق��ب  امل�����ص��ري��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�صلمني 
مر�صي  حممد  وتعيني  م�صر،  يف  الن��ت��خ��اب��ات  يف  العربي 
له  الأم��ر  هذا  اإّن  حيث  العربية.  م�صر  جلمهورية  رئي�صا 
الدين.  وتاأثري  النا�ص  توجهات  عن  تك�صف  هامة  دللت 
الت�صويت  اخ��ت��اروا  النا�ص  م��ن  العامة  اأن  يبدو  م��ا  فعلى 

من�صفة،  ع��ادل��ة،  لدولة  يتوقون  لكونهم  اجلماعة  لهذه 
حت��ق��ق ال��ع��ي�����ص ال���ك���رمي ل���الإن�������ص���ان، ك��م��ا ف��ع��ل��ت ال���دول���ة 
القول  ميكن  فاإّنه  وبالتايل  عهدها،  بداية  يف  الإ�صالمية 
)للدولة(  ت�صويتها  م��ن  اأك��رث  للدين  �صوتت  النا�ص  اإّن 
واأق�����ص��د ب��ال��دول��ة ه��ن��ا م���دى م��ق��درة امل��ر���ص��ح ع��ل��ى اإدارة 
من  ثقيلة  وبرتكة  �صعبية،  ث��ورة  من  خارجة  بالد  �صوؤون 
نظام فا�صد. وقد عد بع�ص املحللني فوز جماعة اإ�صالمية 
التي كانت تطالب بدولة مدنية قادرة على  للثورة  ف�صال 
ال��دي��ان��ات حت��ت �صقف ق��وان��ني غ��ري متييزية،  اح��ت��واء ك��ل 
وبداية تراجع يحتمي بغطاء الدين يف قراراته ومواقفه، 
وموؤ�صًرا على عدم تطور الوعي ال�صيا�صي لدى املنتخبني. 
ويف احلقيقة فاإّن الفرتة التي ق�صاها مر�صي يف احلكم - 
جناح  على  للحكم  ق�صرية  ف��رتة  ال�صنة-  تتجاوز  ل  وه��ي 
ال�صيا�صية  الأنظمة  اأّن  الكاتب  التجربة من عدمها. يرى 
التجمعات  اأو  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع  تعاملت  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 
ال��دي��ن��ي��ة ب����اإح����دى ه����ذه ال���ط���رق ال����ث����الث، اإّم������ا اجل��ف��اء 
والن��ت��ق��ا���ص، اأو ال���ص��ت��ت��ب��اع مب��ع��ن��ى اأن��ه��ا ���ص��خ��رت ه���وؤلء 
لدعم قراراتهم، واإما احلياد. ولكن مع ظهور اجلماعات 
اأنف�صها  ال�صيا�صية  الأنظمة  وج��دت  املتطرفة  الإره��اب��ي��ة 
اخلطر  ملواجهة  الدينية  املوؤ�ص�صات  مع  للتعامل  م�صطرة 
اأّنه من ال�صعب التنبوؤ مباآل العالقة  القادم. وهكذا نرى 
ولأّن  للمتغريات،  تبعا  تتغري  لأنها  وال��دول��ة  الدين  بني 
املوؤ�ص�صة الدينية نف�صها تتغري قناعاتها حول ما يجب اأن 
اإعادة  اإىل  �صابقا  �صعت  فقد  ال�صيا�صي،  الو�صع  عليه  يكون 
واأخريا  خال�صة،  اإ�صالمية  دول  تاأ�صي�ص  اإىل  ثم  اخلالفة، 
امل�صلحة  لتحقيق  ال�صيا�صية  ال�صلطات  م��ع  التعاون  اإىل 
امل�صرتكة. لكن من املوؤكد اأّن هذا الإرث التاريخي للعالقة 
يجعل املوؤ�ص�صتني قادرتني على التو�صل اإىل �صيغة تفاهم 

�صلمية دون احلاجة للجوء اإىل اأ�صاليب القمع والعنف.

لي�ص من اجلديد احلديث عن العالقة بني الدين والدولة، وطرح الأ�صئلة حولهما، خا�صة يف العامل العربي، الذي تدين الغالبية فيه بدين الإ�صالم، وتتكرر الأ�صئلة حول 
مدى اأهمية هذه العالقة، وهل ميكن الف�صل الكلي بينهما؟ وهل ي�صتطيع كالهما امل�صي جنبا اإىل جنب يف ركب احل�صارة؟ اأّم اأنه لبد من تقدمي اأحدهما لبع�ص التنازلت؟ 
التفاهم لالإجابة عن مثل  املن�صورة يف جملة  الثابت واأيهما املتحول؟ ت�صعى مقالة »م�صتقبل العالقة بني الدين والدولة يف العامل العربي«  واإن كان ولبد، فاأي منهما هو 
هذه الأ�صئلة با�صت�صراف ماآل العالقة بني الدين والدولة يف عاملنا العربي، وذلك من خالل ا�صتعرا�ص تاريخ هذه  العالقة منذ بداية ن�صاأتها يف الع�صر الإ�صالمي، مرورا 
بالدولة العثمانية، واأبرز الأحداث التي فجرت اجلدل حول العالقة بني الدين والدولة يف الع�صر احلديث والتي جعلت من هذه العالقة مثار جدل و�صراع اأحيانا، كو�صول 
الإ�صالميني للحكم يف اإيران، و�صدام الإخوان امل�صلمني مع حكومة جمال عبدالنا�صروغريها من اأحداث، وعلى �صوء هذه الأحداث ونتائجها يقدم الكاتب توقعاته مل�صتقبل 

العالقة بني الدين والدولة يف العامل الإ�صالمي.

asmaalqutibi@gmail.com
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ون��ق�����ص��د ه���ن���ا ال����ط����الق ال������ذي ح�����دث ب����ني ال��ك��ن��ي�����ص��ة 
الإجن���ل���ي���زي���ة، اأي�����ام امل��ل��ك ه���رني ال���ث���ام���ن، وال��ك��ن��ي�����ص��ة 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ال���روم���ان���ي���ة. ك����ان ذل����ك ب�����ص��ب��ب رف�����ص 
بالزواج  له  وال�صماَح  زوجته  من  امللك  تطليق  الأخ��رية 
اإىل  وبالإ�صافة  اللوثري.  الإ�صالح  مع  متعاطفٍة  من 
عقد ال�صراكة الذي مت فيما بني جمل�ص مدينة زوريخ 
اأخ��رى، ال��ذي مت يف  من جهة، ورج��ال الدين من جهة 
عن  ا  عَو�صً ب�صراكة  ليعمال  زوينغلي،  هولدري�ص  عهد 
ه��ذان  ك��ان  ال��واح��دة.  املوؤ�ص�صة  اأو  ال��واح��د  ال��ف��رد  حكم 
احل��دث��ان ���ص��ك��ال م��ت��ط��ورا ل��ل��ع��الق��ة ف��ي��م��ا ب��ني ال��دول��ة 
خال�صة،  للكني�صة  الهيمنة  كانت  اأن  فبعد  والكني�صة، 
اإىل  جنبا  �صوية  يعمالن  بينهما،  فيما  �صراكًة  اأ�صحت 

جنب.
ت��ط��ور  يف  منعطفا  ���ص��ّك��ل  ال����ذي  امل��ه��م،  احل����دث  اأن  اإل 
والدولة، هو ما فعله ماتر  الكني�صة  العالقة فيما بني 
رباعي  ت�����ص��ورا  و���ص��ع  اإذ  الكني�صة؛  حكم  بنظام  بو�صر 
)رجال  ق�صاو�صة  من:  متكّوًنا  الكني�صة  حلكم  الأقطاب 
وكان  و�صّما�صني.  و�صيوخ،  )مدر�صني(،  واأ�صاتذة  دين(، 
هذا املقرتح الذي هرب به جون كالفن من �صرتا�صبورغ 
الذي  ال�صكل  اأنه  نقول  اأن  ن�صتطيع  والذي  اإىل جنيف، 

تدار به الكني�صة يف اأمريكا احلالية، بح�صب الكاتب.
اإج��راء  اإىل  كالفن  ج��ون  عمد  عندما   1541 ع��ام  لياأتي 
احلكومة  عليها  وافقت  عديدة  كن�صية  تعيينات  �صل�صلة 
ديني  جممع  ي��دي  بني  الكني�صة  حكم  و�صعت  املدنية، 
وممن  ال�صيوخ  من  وغريهم  الكني�صة  رجال  من  مكون 
مل يكن يف دائرة رجال الدين. وبذلك اأ�صبحت الدولة 
الكني�صة  ال��ك��ن��ي�����ص��ة، و���ص��ارت  ي�����ص��در ع��ن  مب��ن��اأى ع��م��ا 

مبناأى عما يفعله ال�صا�صة.
�صلطتني  اإىل  املرء  اأن يخ�صع  اإمكانية  كالفن  اأدرك  قد 
���ص��رع��ي��ت��ني م��ن��ف�����ص��ل��ت��ني وم���ت���وازي���ت���ني، اع���ت���م���ادا على 

اإىل  قراءته اخلا�صة ملا ورد يف الن�ص التوراتي )ر�صالة 
الفائقة،  لل�صالطني  نف�ص  كل  »لتخ�صع  رومية(:  اأهل 
الكائنة هي  اإل من اهلل وال�صالطني  لأنه لي�ص �صلطان 
الإجنيلي:  الن�ص  يف  ي�صابهه  وم��ا  اهلل...«،  من  مرتبة 
�صرب  فلكل  هلل«؛  هلل  وم��ا  لقي�صر،  لقي�صر  م��ا  »اأّدوا 
اخلا�ص  دوره  وال�صيا�صية-  -ال��روح��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن 

اخلا�صة. ور�صالته 
وق���د ���ص��ّم��اه��م��ا ك��ال��ف��ن ب��ال��ق�����ص��اء ال���روح���ي وال��ق�����ص��اء 
الزمني، فالأول �صاأنه العناية باأمور الروح، وياأخذ بعني 
الرب  برفقة  للحياة  ال�صرورية  الأم��ور  تلك  العتبار 
الزمني  الق�صاء  اأبدية، وهو ق�صاء داخلي. بينما  رفقة 
بعني  وياأخذ  وال�صيا�صية،  الجتماعية  بالعالقات  يهتم 
بني  بني  للعي�ص  اإليها  يحتاج  التي  القوانني  العتبار 
وعلى  خارجي.  ق�صاء  وهو  �صريفا،  كامال  عي�صا  الب�صر 
اإل  بينهما،  فيما  ب��الرت��ب��اط  كالفن  اإق���رار  م��ن  ال��رغ��م 
�صدورهما  رغم  منف�صالن  اأم��ران  النهاية-  -يف  اأنهما 

كليهما من الرب.
هو  امل�صروعية  �صبغة  عمله  �صبغ  ال���ذي  امل��ح��رك  ك��ان 
القائم  النظام  يف  احلا�صل  الف�صاد  اإمكانية  من  راآه  ما 
حلكم الدولة للكني�صة، اإذ اأ�صار اإىل اأمرين قد يحّولن 
»من  وهما:  فا�صدة؛  اإدارة  اإىل  للكني�صة  ال��دول��ة  اإدارة 
الب�صر  بني  من  والأج��الف  احلمقى  ي�صعى  اأوىل،  جهة 
اإقامة ربانية، بينما  اأقامه الرب  اإىل قلب النظام الذي 
اإىل الأمراء -اإذ  اأخرى- ل يرتدد املتملقون  -من جهة 
ين�صبوا  اأن  م��ع��ت��دل-  غ��ري  م��دًح��ا  �صلطتهم  مي��دح��ون 
التحكم يف  يتم  الرب نف�صه. وما مل  اأنف�صهم �صد حكم 
يندثر«.  �صوف  اخلال�ص  الإمي��ان  ف��اإن  ال�صرين،  هذين 
مل  كالفن  يقرر  ما  ب��اأن  ُيالحظ  قد  مما  الرغم  وعلى 
-بال  اأن��ه  اإل  وال��دول��ة،  الكني�صة  ب��ني  تاما  ف�صال  يكن 
وا�صاًل  �صببا  وكان  مبا�صرا،  متهيدا  لذلك  مّهد  �صك- 

للنتيجة التي نراها الآن؛ ففي كالمه املقتب�ص ال�صابق 
املوؤ�ص�صات  بني  فيما  التوازن  على وجوب ح�صول  دللة 
عني  وه���ذا  الأخ�����رى،  ع��ل��ى  اإح��داه��م��ا  تطغى  ل  بحيث 

الدولة املدنية احلديثة القائمة على املوؤ�ص�صات.
املعمورة  لتعم  كالفن،  جون  اأفكار  انت�صرت  اأن  �صار  ثم 
الأوروب����ي����ة، وم���ن اأج���ل تهيئة ال��ك��الم ح���ول م��ا ح��دث 
يف اأم���ري���ك���ا، رّك�����ز ال���ك���ات���ب ع��ل��ى احل���ال���ة ال��ه��ول��ن��دي��ة 
معتدل  تطبيق  على  حافظت  ف���الأوىل  والإجن��ل��ي��زي��ة؛ 
ل����اله����وت ك���ال���ف���ن، وُي����ع����ّد اإق��������رار ال����دول����ة ب��ال�����ص��م��اح 
ل��ل��م��واط��ن��ني ب��ع��دم ال��ت��ب��ع��ي��ة لإح����دى ال��ك��ن��ائ�����ص م��ا مل 
الف�صل  جم��ال  يف  -تقدما  الدولة  على  خطرا  ي�صكلوا 
دينا  ال��دول��ة  رف�����ص��ت  ك��م��ا  وال���دول���ة،  الكني�صة  ب��ني  م��ا 
اأن الثانية، اإجنلرتا،  اإل  بعينه يكون له الحتكار فيها. 
ك��ال��ف��ن؛  ل��اله��وت  و���ص��ادم��ا  ح��م��ا���ص��ي��ا  ���ص��ه��دت تطبيقا 
و�صمْتهم  م�صادة  حملة  يجدوا  اأن  الطبيعي  من  فكان 
بالطهرانيني كعالمة قدحية، ليكّونوا يف نهاية املطاف 
يف اأمريكا )اإجنلرتا اجلديدة( الكني�صة الربوت�صتانتية 
اأحد  الزواج مبباركة  اإقامة مرا�صم  بقوة  عار�صت  التي 
ميثل  ل  الذي  ال�صلح  بقا�صي  واكتفوا  الكني�صة،  رجال 
بني  م��ا  ال��دائ��م  الف�صل  على  حافظوا  كما  كني�صة،  اأي 
لقوها  التي  ال�صيئة  املعاملة  ب�صبب  والدولة  الكني�صة 
مت  وب��ذل��ك  اإجن��ل��رتا.  يف  الكني�صة/الدولة  م��رك��ب  م��ن 

الف�صل البائن ما بني الكني�صة والدولة يف اأمريكا.
اإن هذه املقاربة التي قدمها جو�صتني ميريز، واإْن بدت 
من  الكني�صة  اإل��ي��ه  و�صلت  مل��ا  املو�صوعي  ال��ت��اأري��خ  مثل 
كثريا  تختلف  مل  نظري-  وجهة  -م��ن  اأنها  اإل  تطور، 
بالدين. وعطفا على ما  لتكري�ص الحتفاء  دوافعها  يف 
�صبق يف املقدمة، فاإن م�صكلة الدين لي�صت يف تاريخيته 
بل يف قابليته الزدواجية التي حافظت على بقائه واإْن 

هة له. باأ�صكاٍل م�صوِّ

جذور االنفصال البائن فيما بين 

د ال�سحيالكنيسة والدولة ُممَّ

اأو  اإليها،  اأ�صلمنا  التاريخ الذي  التي توؤرقنا؛ لننظر يف  اإزاء م�صكالتنا  اأخرى  التاريخ«، فاإننا �صنقُف مرة بعد  امل�صكلة هو م�صكلة  باأن »تاريخ  التي تقول  اإذا اعتمدنا مقولة هيجل 
اأ�صلمها اإلينا، ُبغية الوقوف على العوامل التي اأ�صهمت يف ظهورها وا�صتمرار بقائها موؤثرًة يف حيواتنا. وبنظر هيجل، فاإن فهم الواقع، والوعي به، متوقف على فهم التاريخ، تاريخ 
اأي م�صكلة، وهو بذلك يكون امل�صكلة الأوىل للوعي بالزمن باأكمله. وبهذا ال�صدد، ي�صتعر�ص جو�صتني ميريز الالهوتي الأمريكي، ملحة تاريخية حول »تطور الف�صل بني الكني�صة 
والدولة يف الوليات املتحدة الأمريكية«، يف مقاله املن�صور يف جملة »التفاهم« حتت العنوان نف�صه. ويهدف الكاتب يف مقاله اإىل مقاربة تاأثري لهوت جون كالفن يف امل�صتوطنات 
الأمريكية، ومدى ح�صوره يف الواقع. بداأ الكاتب ا�صتعرا�ص الأحداث التاريخية التي مّهدت ملا ي�صمى الإ�صالح الديني يف اأوروبا، والذي قاده الق�ص مارتن لوثر يف اأملانيا، ليعم 
من بعدها اأوروبا باأكملها. موؤكدا اأن اأهم ثمرات هذا الإ�صالح هو ذلك التعدد اجلديد الذي مي�ص �صلة الكنائ�ص واحلكومات املدنية بع�صها ببع�ص. لكنه، اأي الكاتب، ي�صري اإىل 

انف�صاٍل مواٍز حلراك مارتن لوثر، وكان ال�صرارة التي اأ�صعلت ف�صل ال�صلطة الدينية عن املدنية، واإن مل تكن بهذا القالب املبا�صر.

Alshehhim@hotmail.com
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متهيدي  مدخل  مبثابة  اثنني  بت�صاوؤلني  مقالته  الكاتب  يفتتح 
تايلور  ت�صارلز  ن�صج  من  وهما  العلمانية  عن  للحديث  بهما  يلج 
هل  وثانيهما  علماين؟  ع�صر  يف  نعي�ص  اأننا  يعني  م��اذا  اأولهما 
الإن�صانية تغري قبلتها من جديد؟ ويرتك تايلور لنا الباب على 
يف  راأي��ه  لعر�ص  ب��دوره  لينقلنا  الإج��اب��ة  عن  للبحث  م�صراعيه 
الهوية احلديثة عند الغرب: هوية الأنوية، الفردانية، الكونية، 
اأو  امللحدة  امل�صتنرية،  الو�صعية،  العلمية،  النزعة  ذات  ال�صورية، 
على الأقل املحايدة دينيا. حيث يعترباأنها ت�صيئ اإىل  فهم جانب 
خطري مما حدث با�صم الروح احلديثة وهو م�صري الدين الذي 
»قبل  لالإن�صانية  الأكرب  الأخالقي  العنوان  يرى  كما  ميثل  كان 
احلداثة« ولعل ال�صبب يف ذلك كون احلداثة يف الغرب ل تكرتث 
بالدين اأ�صال واإمنا تن�صلخ منه يف الكثري من الأحيان وما وقع 
»الدين«  ال�صحري  الطابع  نزع  فقط  لي�ص  احلداثة  جميء  مع 
�صيدة على  تكون  اأن  على  ق��ادرة  اأخ��رى  ذات  بل خلق  العامل  عن 
الطبيعة ومن ثم نزع الدين اأو ما ي�صميه ب »اأنا العازلة » التي 

هي نتاج احلداثة.
ال�����ص��روع يف  وق��ب��ل  العلمانية  ع��ن  احل��دي��ث  اأن��ن��ا يف خ�صم  ومب��ا 
علماين  كلمة  على معنى  نتعرف  اأن  تايلور يجب  اأفكار  مناق�صة 
فاأ�صل كلمة علمانية هي ترجمة غري �صحيحة للكلمة الالتينية 
ه��ي  ال�����ص��ح��ي��ح��ة  وال���رتج���م���ة   )SECULARISM(
يف  جاء  ما  هو  الرتجمة  هذه  يدعم  وما  الدنيوي  اأو  الالدينية 
 )SECULARISM( دائرة املعارف الربيطانية يف مادة
من  وتوجيههم  النا�ص  �صرف  اإىل  تهدف  اجتماعية  حركة  »هي 
وكذلك  وح��ده��ا-  الدنيا  بهذه  الهتمام  اإىل  ب��الآخ��رة  الهتمام 
لكلمة  �صرحا  اأك�صفورد  معجم  يف  ورد  م��ا  الرتجمة  ه��ذه  ي��وؤك��د 
)SECULARISM( »لي�ص دينيا ول روحيا« واأما ال�صم 
ول  قريب  من  ل  بالعلم  عالقة  لها  فلي�ص   « »علمانية  العربي 
فيه  الفكرة،  يو�صح  كم�صطلح  العلمانية  كلمة  وجعل  بعيد  من 
»قرن«  كلمة  تايلور  ي�صتخدم  املقابل  يف  للنا�ص.  وتعمية  ت�صليل 
فتحي  ال��ك��ات��ب  ي�صع  بينما  للعلمانية  ترجمته  يف  »ع�����ص��ر«  اأو 
»العلمانية«  لكلمة  منا�صبا  م��رادف��ا  ي���راه  م�صطلحا  امل�صكيني 

امل�صيحية وهي »الدنيوي« اأي النخراط يف زمن دنيوي.
اأننا  يعني  م��اذا  تايلور  ت�����ص��اوؤل  اإي�����ص��اح  يف  الكاتب  بعدها  ي��ق��دم 

من  يفهم  ف��ه��و  ي��ذك��ر.  اإ���ص��ه��اب  ب���دون  ع��ل��م��اين  ع�صر  يف  نعي�ص 
�صيغة ال�صوؤال باأن تايلور يتحدث با�صم »نحن« املتمثلة يف الغرب 
ا  اأي�صً تعني  نحن  تكون  اأن  امل�صكيني  فتحي  الكاتب  ي�صتبعد  ول 
ملا يقروؤه  الإ�صالمية وذلك  البلدان  الإن�صانية احلالية مبا فيها 
الإ�صالمية  ال��دول  بجعل  واملطالبة  العلمانية  لفكرة  قبول  من 

علمانية بني الفينة والأخرى.
املعاين  الكاتب  يعر�ص  العلمانية  كنه  معرفة  من  نتمكن  ولكي 
بالعلمانية  املق�صود  تبيان  يف  تايلور  منها  ينطلق  التي  الثالثة 
وه��و ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ف��ك��رة »ارت��ب��اط ال��دول��ة ب��ال��دي��ن« وي��ن��ظ��ر اإىل 
يف  تعد  مل  ال��دول��ة  لأّن  علماين  جمتمع  ب��اأّن��ه  ال��غ��رب��ي  املجتمع 
الدين  واأ�صبح ح�صور  اأواهلل  الكني�صة  بينها وبني  ر�صمية  رابطة 
التمييز بني  اإىل  املطاف  به  انتهى  �صخ�صية وقد  وغيابه م�صاألة 
ثالثة اأنحاء من الفهم للعلمانية يف �صوء فكرة ارتباط الدولة 

بالدين:
الإمي���ان  ���ص��الح��ي��ة  ع���دم  ع��ل��ى  احل��ك��م  يف  يتمثل  الأول:  امل��ع��ن��ى 
باعتباره ينتمي اإىل الع�صور قبل احلداثة حيث كانت املجتمعات 
فالعلمانية  املواطنني  ولي�ص من  امل�صلني  عبارة عن جماعة من 
تكون مفرغة من  فيها  العمومية  والف�صاءات  و�صع  هنا مبثابة 
من  مفرغة  ت��ك��ون  امل�صتقلة  الجتماعية  ال��دوائ��ر  وك��ذل��ك  اهلل 

الدين.
املعنى الثاين: يتج�صد املعنى الثاين يف عملية ف�صل الكن�صية عن 
ا�صتمرار  متنع  ل  فهي  عمومية  العلمانية  فيه  وتكون  الدولة؛ 

احلياة الدينية ول متنع املوؤمن من الذهاب للكني�صة.
زم��ن  نعي�ص يف  ب��اأن��ن��ا  ف��ي��ه  ال��ق��ول  فيمكننا  ال��ث��ال��ث،  امل��ع��ن��ى  اأّم���ا 
باهلل  الإمي���ان  فيه  ي��ك��ون  جمتمع  م��ن  بنا  ينتقل  حيث  علماين 
اأنه اختيارا من  اأمرا دون منازع اإىل جمتمع يفهم الإميان على 

الختيارات.
مع  وا���ص��ح��ة  ع��الق��ة  تت�صمن  للعلمانية  ال��ث��الث��ة  امل��ع��اين  وك���ل 
من  »ان�صحب  الذي  ال�صي  ذلك  تارة  يكون  بحيث  الدين  م�صاألة 
واملمار�صة  الإمي���ان  م��ن  منطا  ي��ك��ون  »وط���ورا«  العمومي  ف�صاء 
يف ت��راج��ع وع���دم ت��راج��ع« وت���ارة اأخ���رى ي��و���ص��ف ع��ل��ى اأن���ه »ن��وع 
اأو اللتزام يتم الفح�ص عن �صروطه يف هذا  معني من الإميان 
معاين  م��ن  الثالث  املعنى  يف  تايلور  اهتمام  وين�صب  الع�صر«. 

العلمانية الذي يو�صح فيه باأن املجتمعات الغربيه هي الوحيدة 
من  تايلور  �صاقه  وم��ا  خا�صا  اخ��ت��ي��ارا  الإمي���ان  فيها  �صار  التي 
اللثام  واإم��اط��ة  فهمها  يف  ج��دا  مهم  العلمانية  ملعنى  تق�صيمات 
عنها فال يفهم اأنها تكون على �صاكلة واحدة بل متعدده لي�صهل 
النظر فيها واإن كانت لرمبا ذات هدف واحد وهو اإبعاد الدين يف 

جمال معني اأو كافة املجالت.
الدين يف ع�صر علماين؟  الت�صاوؤل عن معنى  بعدها يف  ليم�صي 
تايلور عن  راأي  فيه  ي�صرح  الإجابة عليه يف كالم مطول  فتكون 
معنى الدين والنزياح الذي مني به الدين يف الع�صر العلماين 
فيه عمليا  امل�صتحيل  كان من  املجتمع من »جمتمع  حيث حتول 
اإن�صانية  اإمكانية  الإميان  اإىل جمتمع يكون  باهلل  اأحد  يوؤمن  األ 
من بني اإمكانيات اأخرى«. والدين عند تاليور عبارة عن »مكان 
ممتلئ؛ نحوه نحن نوجه اأنف�صنا واأخالقنا« واإن كل ما من �صاأنه 
مبثابة  اأو  دي��ن  ه��و  حلياتنا«  وج��ه��ة  »حت��دي��د  على  ي�صاعدنا  اأن 
من  معني  لنمط  احل�صور  م��ن  ن��وع  اإىل  ي�صري  اأّن���ه  بحجة  دي��ن 
كل  لي�ص  اأن��ه  مفاده  اأم��ر  على  الوقوف  بنا  يجدر  وهنا  المتالء 
كما  دي��ن  مبثابة  اأو  دي��ن  حلياتنا  وجهة  حتديد  يف  ي�صاعدنا  ما 
اأ�صياء كانت ول زالت حتدد وجهة للكثري  يدعي تايلور فهنالك 
دين.  اأو مبثابة  الأ�صا�ص  دينا من  نعتها  منا يف حياته ل ميكننا 
ومل يعد ال�صوؤال املطروح من وجهة نظر تاليور ما هو الدين؟ 
الذين  »الغرب«  نحن  اإلينا  بالن�صبة  الدين  يعني  �صار  ماذا  بل: 
نعي�ص يف زمن علماين وهنا اأي�صا يطرح تايلور �صوؤال اآخر: هل 
يتعاىل  اأو  وراء  ما  يكون  ب�صيء  يعرتفوا  اأن  اليوم  للب�صر  ميكن 

على حياتهم؟ 
تغري  الإن�صانية  ه��ل  تايلور:  ت�صاوؤل  ط��رح  ق��د  الكاتب  اأّن  ومب��ا 
وذلك  الغربية  الإن�صانية  يكمن يف  قبلتها من جديد؟ فاجلواب 
كون حديثه من�صب حول العلمانية عند الغرب وهو ي�صرح باأّن 
ل  �صارت  التي  بذاتها  املكتفية  الإن�صانية   - احلديثة  »الإن�صانية 
تعرتف مبا هو روحي اإل بقدر ما ينبع من هويتها اخلا�صة ومن 
احلداثة  ع�صر  يف  الإن�صانية  عن  واحلديث  الإن�صاين-  �صخ�صها 
اأراد معرفة مف�صلة  اأننا منلكه حاليا ومن  ي�صتلزم وقتا ل جند 
اأن يراجع كتاب تايلور »ع�صر علماين« ليجد  لعله من الأف�صل 

�صالته فيه وي�صبع ف�صوله يف املعرفة.

العلمانية تحت مجهر شارليز تايلور

اأ�سعد احلرا�سي

الغرب؟  بالد  يف  منه  منا�ص  ل  واقعا  اأ�صبحت  اليوم  العلمانية  وهل  منها؟  الدين  موقع  هو  وما  احلديث  الع�صر  يف  العلمانية  تتجه  اأي��ن  اإىل 
ت�صاوؤلت تقودنا لكتاب الفيل�صوف الكندي ت�صارليز تايور »ع�صر علماين« الذي يدور حمور حديثه حول ق�صة العلمانية عند الغرب. وقد تكفل 
ب�»الزمن  املعنون  مقاله  يف  التفاهم  مبجلة  اإليه  خل�ص  ما  ون�صر  تايلور  اأفكار  بتتبع  امل�صكيني  فتحي  املعا�صرة  الفل�صفة  يف  العايل  التعليم  اأ�صتاذ 

العلماين« وعودة الدين منوذج ت�صارلز تايلور.

harrasisqu94@gmail.com
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ومن اأقدم تعريفات الفقهاء لها قول الإمام اأبي حنيفة النعمان 
بن ثابت 189ه�: »دار الإ�صالم هي الدار التي ت�صود فيها �صرعة 
امل�صلمني واإمامهم، واأن تكون م�صتقلة يف ال�صرعة والتخوم ّعما 
يجاورها من دور الكفر واحلرب، واأن يكون فيها امل�صلم والذمي 
اآمنني بالأمان الأول«. وهو يتفق مع تعريف الإمام مالك، وهما 
يعطيان الأولوية لوحدة الأمة و�صندها القراآن ووحدة الدار. اأما 
الإمام.  اأو  ال�صلطة  بوحدة  اأ�صا�صي  ب�صكل  اهتموا  احلنابلة، فقد 
طريقة  منها:  كبرية؛  اختاللت  واجهت  املفاهيم  هذه  اأن  اإل 
ويل  جانب  من  ال�صلطة  حد  وجتاوز  ال�صلطة،  اإىل  الو�صول 
اجلميع  بقاء  رغم  ال�صلطات  ظهور  اأو  ال�صلطة  وانق�صام  الأمر، 
من الناحية ال�صكلية الفقهية حتت ولية الإمام اأمري املوؤمنني. 
مثال على هذا ما نراه من اأقوال يف ولية معاوية بن اأبي �صفيان؛ 
فح�صن الب�صري كان يراها غري �صرعية لأن وليته قامت بغري 
ال�صورى، ووىل ابنه بعده واحتكم اإىل الهوى وامل�صالح يف احلكم 
املتكلمني(  )ولي�ص  الفقهاء  اأكرث  ولكن  والأموال.  الدماء  على 
قالوا ب�صرعية حكم معاوية، واأطلق على عام اإجماعهم هذا بعام 
اجلماعة 40 ه�. وبالتاأكيد، مت تعليل هذه ال�صرعية باأقوال منها: 
اأن جتاهل  ال�صتقرار..اإلخ. وبهذا، نرى  الفتنة وحقق  اأنهى  اأنه 
ال�صورى وراأي اأهل احلل والعقد جاء يف وقت مبكر ولي�ص ببعيد 
عن وفاة النبي. وبتمدد دولة الإ�صالم فرق الفقهاء بني ال�صلطان 
من  اخلليفة  يكون  اأن  �صرورة  على  ي�صدد  فاملاوردي  واخلليفة؛ 
قري�ص، بينما ال�صلطان يجوز اأن يكون من غريها طاملا اأن ولءه 
قر�صية  �صرط  اإن  فقال  اجلويني،  اأما  املوؤمنني.  لأمري  معلن 
ت�صقط  �صرعيته  اخلليفة  وكذلك  �صرورية  تعد  مل  اخلليفة 
بنف�صه.  الأمة  باأمر  يقوم  ل  اخلليفة  اأن  طاملا  ال�صلطان  بوجود 
وب�صقوط غرناطة وغريها من الإمارات بيد غري امل�صلمني، جند 
اإِفريقية، واأغلبهم من املالكية، وبع�ص  ا لفقهاء �صمال  راأياً مهمًّ
الإبا�صية الذين اأفتوا ب�صرورة الهجرة اإن مل ي�صتطيعوا اجلهاد، 
القائم  كان  اإن  ت�صح  ل  اإ�صالمية  كانت  واإن  املعامالت  كل  واأن 
اأن الهجرة  َيَرْون  على الأمر غري م�صلم ويرونه »طاغية«، فهم 
الهجرة  من  وا�صتثنوا  زمان  لكل  �صاحلة  فهي  لهذا  تن�صخ  مل 

امل�صت�صعفني والذين لميلكون النفقة. 
من  الأول  الربع  حتى  الإ�صالمية  الدولة  انكما�ص  تواىل  وقد 
الربيطانية  ال�صيطرة  فيه  اكتملت  الذي  ع�صر  التا�صع  القرن 
على الهند، وبداأت الفتاوى تظهر باأن الهند مل تعد دار اإ�صالم. 

وقد تاأثر فقهاء الهند الأحناف بهذه الآراء املت�صددة رغم اأنه يف 
البداية كانوا َيَرْون اأنه ل �صري يف حكم امل�صتعمر طاملا ال�صلطان 
للنزعة  كانت  ولكن  حمفوظة،  واملعامالت  وامل�صالح  م�صلما 
ال�صلفية املتمّثلة يف كتب ابن تيمية وابن القيم اليد العليا التي 
اأدت اإىل ثورات اأفظعها كان بني 1946 و1947 مات فيها املاليني 
من امل�صلمني والهندو�ص، تالها انف�صال الدولتني عن بع�صهما 
ب�صبب انعدام الت�صامح والتعاي�ص لتاأثري الفتاوى املت�صددة التي 
دون  امل�صلمني  لدى  احلمية  م�صاعر  تدغدغ  اليوم  حتى  اأراها 
كثرية  وخ�صائر  بخيبات  لنا  ت�صبب  مما  القوى؛  ملوازين  تقدير 
بدءاً من الهند واجلزائر والبو�صنة وليبيا وال�صودان، و�صوَل اإىل 
املرات  كل  الفتات. ويف  �صوى  منها  يبق  التي مل  فل�صطني  اأر�ص 
ينت�صر راأي اجلهاد على راأي العتدال بعدم اجلهاد طاملا املحتل 
مل يتدخل يف العبادات واملعامالت، وهذا راأي الأحناف الذي مل 
ينت�صر يف اجلزائر اأمام راأي الأمري عبدالقادر الذي قاتل وخ�صر 
الآمال  علقت  بعدها  ونفيه.  اأ�صره  ومت  الفرن�صيني  مع  احلرب 
على اخلالفة وال�صلطنة العثمانية بو�صفها حكما يقوده م�صلم 

ل ير�صخ للكفار.
نهاية اخلالفة وحماولة اإحيائها:

اخلالفة،  وتبخر  الإ�صالمية،  الإمرباطورية  تفتت  كان  لقد 
وحلول ال�صتعمار، وحماولت التغريب والتحولت الكبرية التي 
اأ�صحاب  من  العديد  لظهور  دافعاً  الإ�صالمية،  الدول  �صهدتها 
لإعادة  الأمة  �صمل  ملَّ  يريدون  الذين  الإ�صالحية  الدعوات 
للخالفة  تخ�صع  مل  دوًل  جند  اأن  املثري  ومن  عنهم.  ذهب  ما 
العثمانية كالهند مثاًل يظهر من يوؤ�ص�ص حلركة �صموها »حركة 
اخلالفة«! وجند اأن رغبة عودة اخلالفة بو�صفها الأمل املحرر 
وغربه.  �صرقه  من  الإ�صالمي  العامل  ّعم  كثرية  خيبات  من 
فظهرت حركات كثرية تنادي بعودة ال�صرعية واخلالفة؛ اأبرزها 
الإ�صالمية،  اخلريية  كاجلمعية  م�صر:  يف  ظهرت  التي  تلك 
وجمعية  املحمدية،  ال�صنة  اأن�صار  وجمعية  ال�صرعية،  واجلمعية 
ال�صبان امل�صلمني، واأخرياً جمعية الإخوان امل�صلمني، وهي بالطبع 
اجلمعية الأكرث تاأثرياً بينها. وظهرت اأ�صماء بارزة كذلك قادت 
البّنا،  اأبجدياتها كمحمد عبده، وح�صن  هذه احلركات و�صاغت 
و�صيد قطب...وغريهم. واأعتقد اأن عمر هذه اجلمعيات ارتبط 
بقدرتها على التعاطي مع الآخر. فمعظم احلركات التي زالت اأو 
تاأثريها ظل حمدوداً، كانت ترى اأن ل حوار مع الآخر الذي تراه 

كافراً وخارجاً من امللة اإن كان م�صلماً ويتعاطى مع الغرب الكافر 
امل�صتعمر. بينما جند اأن عمر جماعة الإخوان اأكرث طوًل لأ�صباب 

عديدة اأهمها قدرتها على التعاطي مع الآخر والتفاو�ص معه.
م�صتقبل دعاة ال�صرعية:

تطبيق  ودعاة  ال�صيا�صي  الإ�صالم  باأن  يقولون  من  عك�ص  وعلى 
ال�صريعة قد ف�صلوا، ولن تقوم لهم قائمة -من اأمثال: اأوليفييه 
فاإن  بورغا-  وفران�صو  اإبراهيم  الدين  و�صعد  كيبيل  وجيل  روا 
لأربعة  م�صتقبال؛  له  اأن  يرى  ر�صوان  الأ�صتاذ  املقال  كاتب 

اأ�صباب.. هي: 
1- تاأ�صي�صه على فكرة ا�صتعادة ال�صرعية التي لقت اإعجاباً و�صط 
�صفوف الكثريين ممن يقبعون حتت حكم فر�ص عليهم فر�صاً 

)كحكم الع�صكر(.
2- حقق جناحاً باهراً يف �صناديق النتخاب؛ الأمر الذي جعلهم 
ي�صتعيدون الثقة باأنف�صهم، رغم اأنهم ركبوا الثورة، ومَل يكونوا 
من اأوائل اخلارجني اأو الداعني للخروج على احلكام يف الربيع 

العربي.
جاذبة  كاريزما  ووجود  العقدية،  تنظيماته  ومتا�صك  قوة   -3
الدول  واإقامة  ال�صريعة  كاريزما  وهي  ع�صر،  اأي  يف  للجمهور 

الإ�صالمية.
4- ا�صتطاعْت على مر ال�صنني تر�صيخ مفاهيم يف عقول العامة 
ي�صعب نقا�صها وت�صحيحها؛ مثل: الإ�صالم دين ودولة، والدولة 

�صرورية ل�صون الدين، والإ�صالم هو احلل.
كان  حني  اإىل  بالعودة  يكون  احلل  اأن  الكاتب  يرى  اخلتام،  ويف 
اأو ال�صلطة؛ باعتبارها تدبريا واجتهادا.  الفقهاء َيَرْون الإمامة 
اأن  يطمح  ل  والدين  ت�صتنفذه،  اأو  الدين  تقيم  ل  فالدولة 
ل  وهذا  العام.  ال�صاأن  اإدارة  يف  ال�صيا�صية  النخبة  حمل  يحل 
وثقافته،  املجتمع  عن  الدين  يف�صل  ل  كونه  العلمانية؛  ي�صبه 
بتحقيق  مطلوب  ال�صيا�صي  الإ�صالح  واأن  عليها.  يحافظ  بل 
الديني  وال�صتغالل  الع�صكر  ا�صتبداد  عن  بعيداً  ال�صالح  احلكم 

الأ�صويل.
اإليه، فالدول الإ�صالمية  اأن الكاتب قد اأ�صاب فيما و�صل  واأرى 
مل تنجح حتى الآن يف حتقيق مثال يحتذى به؛ فعلى مر ال�صنني 
اأو ا�صتغالل ديني  اإما ا�صتغالل ع�صكري م�صتبد لل�صلطة،  هناك 
لعقول العامة، ويف احلالتني مل يتحقق اإن�صاف املجتمع وحتقيق 

العدل.

قراءة في ماضي الشرعية وحاضرها 

فاطمة بنت نا�سر 

اآراء متعددة ومتثالت خمتلفة لها على مر الع�صور.. وقد ا�صتعر�ص تاريخ مفهوم ال�صرعية  لي�ص لل�صرعية يف الإ�صالم مفهوم وا�صح وقاطع يتفُق عليه امل�صلمون، بل هناك 
وحا�صرها وماآلتها امل�صتقبلية الكاتب واملفكر ر�صوان ال�صيد، ون�صر ذلك يف جملة »التفاهم« يف مقال مطول يقع يف 32 �صفحة، �صاأحاول تلخي�صه والتعقيب على بع�ص نقاطه 
واملوؤرخني  وللمتكلمني واجلغرافيني  باختالف فرقهم،  تعاريف خمتلفة تختلف  فللفقهاء  تف�صريها؛  باختالف من يحاولون  وتعاريف تختلف  لل�صرعية مفاهيم  القادم.  يف 

مفاهيمهم اخلا�صة اأي�صاً، اإل اأن جميعها يدور حول ثالث وحدات ي�صميها الكاتب هيكل ال�صرعية التاأ�صي�صية؛ وهي: وحدة الأمة، ووحدة الدار، ووحدة ال�صلطة.

f_wahaibi@hotmail.com
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الذي  النظام  من  نوع  من  ب�صري  جتمع  اأي  يخلو  ل 
اأفراده وُيحدد ما لهم وما عليهم، �صواء كنظام  يحكم 
اأو مزيج من كل هوؤلء.  �صيا�صي  اأو  ديني  اأو  اجتماعي 
التاأثري  يف  الأكرب  باحل�صة  ال�صيا�صي  النظام  ويحظى 
من  يجعل  مما  وال�صلطة  القوة  لمتالكه  نظًرا 
الطبيعي ظهور اأفراد وجماعات ل تروقهم كيفية �صري 
يتدرجون  هوؤلء  ال�صيا�صي،  النظام  اإدارة  حتت  الأمور 
بال�صالح  مقاوم  اإىل  فعل  غري  من  �صاخط  جمرد  بني 
والقوة. خالل تاريخ اخلالفة الإ�صالمية كانت خمتلف 
يف  والف�صاد  بالبغي  تو�صم  اأن  يحتمل  احلركات  تلك 
الآية  يف  اإليه  الإ�صارة  متت  البغي  فم�صطلح  الأر�ص، 
اإِْحَداُهَما َعلَى  َبَغْت  »َفاإِْن  الكرمية من �صورة احلجرات 

.» ِ ِتي َتْبِغي َحَتّى َتِفيَء اإِىَل اأَْمِر اهلَلّ الأُْخَرى َفَقاِتُلوا اَلّ
على  وال�صتطالة  »الظلم  الَبْغي:  الو�صيط  املعجم  ويف 
البغي  تعريف  على  عموماً  الفقهاء  وي�صطلح  النا�ص« 
بخروج فئة على الإمام، ثم ي�صعون بع�ص ال�صرتاطات 
ح�صنة  بنية  تخرج  الفئة  هذه  اأن  اأي  التاأويل  ك�صرط 
راأي  غري  راأياً  يرون  اأو  حق  اإحقاق  اأو  ظلم  رفع  تريد 
اآخر هو �صرورة وجود جي�ص وحركة  و�صرط  احلاكم، 
م�صلحة حتى تعترب بغياً. فمتى ما كانت هناك حركة 
ال�صلطة  العدة والعتاد وال�صالح والقوة وتواجه  متلك 
اأن  يح�صبون  اأنهم  يف  وتاأويل  راأي  على  بناء  القائمة 
احلق معهم -فهم ل يخرجون بهدف التدمري واإف�صاد 
حماربتها  ال�صروري  من  باغية  فئة  �صارت  الأر�ص- 

والت�صدي لها.
فيها  تربز  اأنها  يبدو  والتي  و�صوحا  الأمثلة  واأكرث 
-ر�صي  وعلي  معاوية  بني  اخلالف  هي  البغي  مالمح 
اهلل عنهما- فعلي هو اخلليفة لكن الذين حاربوه كانوا 
ُيريدون الأخذ بحق عثمان بن عفان-ر�صي اهلل عنه- 
اأ�صحاب  متاأولون  قوم  فهم  قاتليه،  من  والقت�صا�ص 

راأي. 
كثريا ما يتم اإ�صقاط هذه الواقعة التاريخية وغريها 

من الوقائع امل�صابهة من التاريخ الإ�صالمي على الآية 
الآية  نزول  �صبب  اأن  اإىل  الكاتب  وينوه  اآنًفا،  املذكورة 
لنف�ص  ي�صل  ول  التاريخية  احلوادث  هذه  ي�صبه  ل 
مل  قتال  بينهم  ح�صل  قوم  يف  نزلت  فالآية  التعقيد، 
تاأثري  حتت  معركة  ولي�ص  الأيدي  ا�صتخدام  يتجاوز 
كمية  نت�صور  اأن  ولنا  بال�صرورة.  �صيا�صية  دوافع 
املو�صع  الإ�صقاط يف هذا  لهذا  املنا�صب  التوظيف غري 

ويف كل موا�صع اخلالفات ال�صيا�صية الأخرى.
علي  بني  واخلالف  الفتنة  ق�صية  اأن  الكاتب  يو�صح 
تالزًما  اأحدث  للبغي  كمثال  ذلك  وا�صتخدام  ومعاوية 
�صرط  ع  و�صِ اأن  نتيجته  كانت  التالزم  هذا  بينهما، 
اأن  افرت�صنا  حال  يف  اأنه  يرى  ثم  ذكرنا،  كما  التاأول 
يطبق  اأن  ميكن  فهل  تتحاربان  ُم�صلمتني  دولتني 
اأن  الفرتا�ص  اأ�صتطيع  ورمبا  البغي.  اأحكام  عليهما 
فاإذا  احلالة،  هذه  يف  تطرح  قد  الت�صاوؤلت  من  مزيدا 
اأنها ق�صية بغي فكيف يتم حتديد اجلماعة  افرت�صنا 
يف  ال�صيا�صية  التعقيدات  ظل  يف  وخ�صو�صاً  الباغية 

الأزمنة احلالية وكيف ميكن الت�صرف معهما.
لكن من جهة ال�صلطة داخل الدولة الواحدة فاإنِّه من 
عك�ص  ي�صبح  ممن  �صلطة  اأي  تقلق  اأن  جدا  الطبيعي 
التيار ويريد اأن يكون مغايرا، ل�صيما واأن اقرتن ذلك 
وعنيف، فمن غري  دموي  ذات طابع  مبمار�صة حركية 
وحماولة  ما  دولة  من  جماعة  ان�صقاق  اليوم  املقبول 
والقوة  الدولة  �صد  م�صلحة  مواجهة  يف  الدخول 
يف  لكن  نكراء.  جرمية  ذلك  ويعترب  فيها  النظامية 
احلديثة  املجتمعات  يف  يح�صل  عنفاً  الأقل  احلالت 
منظومة  مع  مكاملتها  وتتم  الفئة  هذه  جتمع  اأن 
وتعليقاتهم  نقدهم  من  ي�صتفاد  حتى  البالد  اإدارة 
يح�صل  فال  العام  ال�صالح  يخدم  مبا  وتوجيهاتهم 

�صدام هدام.
اليوم  البغي  مفهوم  باأن  الفرتا�ص  حماولة  هناك 
يقابل هذه ال�صورة، اأي املعار�صة ب�صكلها ال�صيا�صي، مما 

اأي  عن  احلديث  عند  التقليدية  الإ�صكالت  معه  يجر 
مو�صوع له وجود يف زمان ومكان مغايرين لال�صتعمال 
مراعاة  بدون  امل�صطلح  توظيف  اأهمها  احلايل، 
حتت  م�صتعمل  مفهوم  فاأي  به.  املحيطة  للمتغريات 
ظرف تاريخي ما ل ميكن اجتثاثه من �صياقه وبناوؤه 
على وقائع الزمن احلايل مبا�صرة، واأرى اأنه لبد من 
فهم وحتليل املفاهيم والعوامل املتعلقة به والتاأكد من 

مدى مطابقتها لعنا�صر الع�صر احلايل.
فاإذا اأخذنا مفهوم البغي ح�صب تعريفه الفقهي وجب 
من  التاأكد  اليوم  وقائع  على  اإ�صقاطه  حماولة  قبل 
الكاتب  الذي ي�صفه  التاأويل  مطابقة �صروطه ك�صرط 
بنظريه احلايل »الباعث ال�صيا�صي« اأي ال�صبب الدافع، 
بعني  ناأخذ  املطابقة  ومتت  ال�صروط  حتققت  فاإذا 
اأن  ميكن  والتي  الفاعلة  اجلديدة  املفاهيم  العتبار 
ومفهوم  للدولة  احلديث  املفهوم  مثل  تاأثرياً  حتدث 
ويل الأمر و�صالحياته. لأنَّ ذلك كله يلعب دورا ما اإذا 

كان الفعل بغًيا اأم ل.

ا اإمكانية اإ�صاءة ا�صتعمال  ي�صاف للم�صاكل ال�صابقة اأي�صً
التهامات  ت�صدير  عرب  ذلك  فيكون  بالبغي،  التهام 
لكل خمالف اأو �صاحب راأي، ولهذا فالي�صح ن�صبة هذه 
اجلرمية لأي �صخ�ص ملجرد كونه ل يتفق مع ال�صلطة. 
اأ�صبح  ال�صيا�صي  املجال  يف  التطور  ونتيجة  واليوم 
هناك �صعة وت�صنيفات جديدة وطرق خمتلفة للتفاعل 

والتعامل مع املعار�ص.
البغي بالتاأكيد �صيء �صيئ وجرمية قد تقود اإىل نتائج 
الأحكام  ا�صتنباط  عند  احلذر  املهم  من  لكن  فظيعة، 
وال�صواهد  الأمثلة  وفهم  النتائج  وبناء  به  املتعقلة 
النظر  اإعادة  يف  املرونة  وجود  �صرورة  مع  التاريخية 
لالأحكام امل�صبقة واملدونات الرتاثية حتى ل تظل هذه 

املفاهيم حمملة بالآراء القدمية وغري املتجددة.

ث خالد امل�صريف يف املقال الذي يحمل عنوان »اأحكام البغاة يف كتب الفقه الإ�صالمي ودللتها القيمية وال�صيا�صية« عن جرمية البغي، فيو�صح معناها ويعرفها من اأقوال  يتحدَّ
ا اأهمية �صيادة الدولة وخطورة جتاوز احلدود وحماولة زعزعة الأمن وعالقة  الفقهاء، ثم يعرج على اآية احلجرات والتي تعترب الآية الأ�صا�صية لبحث اأحكام البغاة. يو�صح اأي�صً
ذلك بالبغي، ويو�صح ال�صروط الالزم توافرها يف اخلارجني اأو املحاربني حتى ت�صملهم اأحكام البغي وبع�ص اإ�صكالت تلك ال�صروط وامل�صاكل التي تخلقها. يتناول بالإ�صافة اإىل 

ذلك كيفية التعامل مع البغاة وق�صية احلوار معهم وكيفية حماربتهم وكيفية التعامل مع اأموالهم.

البغاة في األرض .. المفهوم حديثا 

عبد اهلل ال�سحيوقديما

deeko123@hotmail.com
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 مراحل الو�سول للحق 
  ل �صبيل للولوج لعامل ال�صري وال�صلوك بغري جماهدة النف�ص، 
الأمارة  النف�ص  جماهدة  هي  للحق  الو�صول  خطوات  فاأول 
وت�صتهيه،  اإليه  تتوق  ما  كل  من  تروي�صها  وحماولة  بال�صوء 
ل�صيما الأ�صياء التي اعتادت عليها، و�صبيل ذلك كله هو التوبة 
كما ا�صطلح مت�صوفة الإ�صالم ت�صميته، بعدها يدخل الإن�صان 
امليالد  وي�صمى  فيه  يتحكم  الذي  الروحي،  عامله  اإىل  ال�صويف 
ُملح نحو احلق،  املت�صوفة، ي�صاحب ذلك �صوق  الروحي لدى 
ُيتاح لالإن�صان ال�صعود  عندها  وفيا�ص،  قوي  ديني  و�صعور 
مللكوت اهلل وتتحول نف�صه عن �صفاتها، وتتخل�ص من اأدرانها، 
اأ�صل كل موجود  فَتفنى يف �صفاته وتتحرر من قيودها، فاهلل 

وم�صدره، وهو احلقيقة الوجودية املطلقة. 

الو�صول  مراحل  ثاين  وهي  للمحبة  النف�ص  تتفرغ  بعدها 
حالوة  ال�صويف  يتذوق  احلق وفيها  وتكون مبحبة  للحق، 
من  بالنف�ص  والنتقال  العبادة،  يف  بالجتهاد  الأوائل  الزهاد 
املحبة  حمبته، وتتحقق هذه  اإىل  اهلل  من  اخلوف  عاطفة 
بال�صوق واحلنني اإليه، والأن�ص واملناجاة هلل وحده، ولذه القرب 
واملواظبة على عبادته هي  اهلل  البعد عنه، فطاعة  واأمل  منه، 
لذا  جمازا،  حقيقة ل  واحلب  املت�صوفة،  عند  املحبة  من  فرع 
وال�صرب  العبودية،  واملحبة حقيقة  اهلل  العبودية حمبة  قيل: 
والر�صا حقيقة املحبني، والزهد يف حمبة ما �صوى اهلل، والفقر 
اهلل  من  القرب  املت�صوف  فجنة  حمبوبها،  اإىل  الأرواح  فقر 
ال�صوفية  وليتفرغ  و�صدّه.  اإعرا�صه  وجحيمهم  ر�صاه،  ونيل 
ملحبة اهلل اختاروا الفناء فيه، والفناء لديهم هو التخل�ص من 
الفردية الآنية املقيدة املحدودة، ليتحقق القرب املبا�صر مع اهلل 
ومعرفة  اأو�صع  �صعورا  ال�صويف  بها  ويكت�صب  وتعاىل،  �صبحانه 
اأعمق ليح�صوا بح�صرة اهلل �صبحانه وتعاىل، ويكرثوا من ذكر 
قلوبهم  الأنانية من  باطل  فيمحو  نوره،  لهم  ليتجلى  احلق؛ 
ويفتح ب�صائرهم باخل�صية من عني احلق، واملحبة هي املحور 
اإليه،  تتجه  الذي  والهدف  ال�صوفية  احلياة  عليه  تدور  الذي 

ومن خاللها ن�صاأت نظرية احلب الإلهي املتولدة من التناهي 
يف العبادة، واعتناق عقيدة احلب الإلهي بني العبد وربه.  ول 
تتولد هذه املحبة اإل باملعرفة ومعرفة احلق هي اأ�صمى معرفة 
لديهم  وت�صمى  تعاىل،  اهلل  ملحبة  للو�صول  منزلة  واأعلى 
)باملعرفة الأ�صمى(، وهنا يتوجه ال�صويف ملعرفة اهلل ل غريه، 
ويقولون ل حتب من ل تعرف، فاملعرفة تاأتي قبل احلب؛ فهي 
�صبيل ال�صالكني لطريق اهلل، ول يعرف اهلل ب�صفاته واأ�صمائه 
فقط،، فمعرفة اهلل لي�صت معرفة عقلية تتم بالنظر العقلي، 
املت�صوفة  و�صمى  والربهان  باحلجة  ل  والعيان  بالك�صف  بل 
التي  املعرفة  وهي  الذوقية(،  املعرفة  علم  ب�)اأ�صحاب  اأنف�صهم 
باملعنى  املجاهدة  اأو  الروحية  الريا�صة  بعد  بالك�صف  حت�صل 
الدارج، ويقدمون يف فل�صفتهم املعرفة على الأميان، يقول ابن 
على  وي�صت�صهدون  معرفة(،  دون  للت�صوف  معنى  )ل  عربي: 
ذلك بقول الّر�صول )�صلى اهلل عليه و�صلم(: )دعامة كل بيت 
بني  العالقة  هذه  ولتقوية  املعرفة(،  الدين  ودعامة  اأ�صا�صه، 
املحب واملحبوب، اجته ال�صوفية ملا ي�صمى بالفناء، فال �صبيل 

ملعرفة احلق اإل بالفناء فيه. 

الفناء
يجعل  العامل الإطالقي الذي  هو  ال�صويف  مبعناه  الفناء    اإن 
يف  الأخالق  بف�صائل  تتحلى  لأن  ترقى  املت�صوفة  الذات  من 
اأعلى م�صتوياته لي�صل بالروح اإىل ما ميكن ت�صميته بالإن�صان 
وفيها  الذات الإلهية،  بات�صال  تنتهي  عالقة  وهي  الكامل، 
اإىل  اجلزئي  اأو  احليواين  الإن�صان  مرتبة  من  الفاين  يتدرج 
الأزلية،  للحقيقة  ال�صورة  هو  الذي  الكامل  الإن�صان  مرتبة 
ب�صلطان  امللقب  الب�صطامي  طيفور  يزيد  اأبو  يعرف  فيما 
العارفني الفناء على اأنه المتداد الطبيعي للحب الإلهي الذي 
كان امتداداً للتعلق باحلق، بل لقد كان الفناء درجة من درجات 
يف  احلب  يتال�صى  فيها  اأ�صمى،  ومرتبة  الأعلى  الإلهي  احلب 
اأن  اإل  الفناء،  يف  خا�ص  من  اأول  الب�صطامي  ويعد  املحبوب، 
على  جاء  مثلما  اخلراز،  �صعيد  اأبي  اإىل  ت�صري  امل�صادر  بع�ص 

�صبيل املثال يف )ك�صف املحجوب( للهجويري، ومما ل�صك فيه 
باأن رابعة العدوية كان لها الف�صل الأول يف ظهور م�صطلحات 
الفناء املنبثقة من جتربتها يف احلب الإلهي، وهي من مهدت 
الطريق ملن جاء بعدها ل�صياغة الفناء كم�صطلح ملحو النف�ص 
والفناء  ر�صومها.  وا�صمحالل  و�صفاتها،  واآثارها،  الإن�صانية 
ال�صويف هو تال�صي �صخ�صية العارف وانعدام �صعوره بوجوده، 
ومقت�صاه زوال احلجب املادية التي تف�صله عن اهلل، فاإذا زالت 
هذه احلجب، ودنا من اهلل، ذهبت اإنيته وانتهى اإىل ال�صتغراق 
يف الوحدة الإلهية التي تبدو له يف �صورة ذات مقد�صة، يهيم يف 
جمالها، ويتغنى بكمالها، فاإذا نطق ل ينطق اإل بها، واإذا �صمع 
اإنه فيها  اأنوراها،  اإل فيو�ص  يتاأمل  اإل حديثها، ول  ي�صمع  ل 
وبها، منها واإليها دائماً، يقول اأبو مدين الغوث وا�صفاً الفناء 

فاحلق:
 

اهلل ُقل وذر الوجود وما ح������وى  ***  اإن كنت مرتاداً بلوغ كمال
فالكل دون اهلل اإن حققت�ه   ***  عدٌم على التف�صيل والإجم�ال
واعلم باأنك والعوامل كلها   ***  لوله يف حمٍو ويف ا�صم�حالل

اأن يدرك العالقات التي  وليكون العارف �صوفياً خال�صاً لبد 
تو�صله للفناء يف املحبوب، ويتدرج فيها، فمفاهيم احلق واحلب 
واملعرفة والفناء مرتابطة متما�صكة، اإذا اختل اأولها مل ُيدرك 
يف  يتحكم  الذي  الروحي  العامل  اإىل  ال�صويف  فخروج  اآخرها، 
اأ�صل كل �صيء  وعيه املتعايل حمكوم بفكرة احلق، فاحلق هو 
اأن حتب من تعرف، ومبحبته تذوب  فمعرفته واجب، فاحلق 
لت�صل  اأدرانها،  من  الإن�صانية وتتال�صى فتتخل�ص  النف�ص 
فيها  ي�صت�صعر  والتي  الفناء،  اإىل اأ�صمى املنازل العرفانية وهي 
يف  موؤقتا؛ لأنه م�صتغرق  بنف�صه  فيفنى  اهلل  مع  اأنه  ال�صويف 
جتربته الروحية ي�صت�صعر فيها اأنه مع اهلل، وعندئذ يغيب عما 
�صوى اهلل، ولكنه يعود بعد ذلك من حال الفناء اإىل حال البقاء 
اأنه  فا�صت�صعاره  العامل،  ووجود  اأخرى  مرة  وجوده  في�صت�صعر 

مع اهلل وغيبته عما �صواه حال كمال وذوق وعرفان.   

الب�صرية بتحليتها بف�صائل الأخالق، مر�صدة  النف�ص  النزعة ال�صوفية يف ممار�صاتها ملفاهيم العمق الوجداين بخ�صائ�ص فريدة ومتنوعة، داعية لتغرّي �صفات  لطاملا امتازت 
اأولها احلق، معرفته وحمبته، ومبحبته  اأن متر هذه النف�ص مبراحل ودروب،  اإىل الروح وجوهرها، ل بد  �صالكها للذوبان والتفاعل مع اخلطاب الإلهي بكل جتلياته، وللنفاذ 
املن�صور مبجلة  �صوياً مقال للكاتب حممد بن الطيب  القادمة ندر�ص  اأحُرِفنا  املحبوب، ويف  الأعلى، والفناء مرحلة يتال�صى فيها املحب يف  النف�ص للفناء يف حمبوبها  تتو�صل 

»التفاهم« بعنوان »فكرة احلق والفناء عند املت�صوفة«.

  مفهوم الحق والفناء من 

�سيف الوهيبي  منظور صوفي  

saif.alwahaibi15@gmail.com
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وغريها  والطاعة  والقهر  وال�صلطان  الورع  يعني  اللغة  يف  فالدين 
�صائق  اإلهي  و�صع  »باأنه  ا�صطالًحا  التهانوي  وعرفه  املفردات،  من 
يف  والفالح  احلال،  يف  ال�صالح  اإىل  اإياه  باختيارهم  العقول  لذوي 

املاآل« اأي اأن الدين يهتم ب�صالح الإن�صان يف الدنيا والآخرة.
وقد ق�صمت الكاتبة تعاليم الدين الإ�صالمي اإىل اأربعة اأق�صام مرتبة 
كالآتي: القيم والأخالق التي متثل فل�صفته، واملعامالت الجتماعية 
والقت�صادية والق�صائية والت�صريعات املدنية، بالإ�صافة اإىل طقو�ص 
العبادات، واأخريا ق�ص�ص الأولني ك�صواهد ذات دللة، كما اأو�صحت 
واإمنا  الغاية  لي�صت  العبادية  الطقو�ص  لكون  الرتتيب  هذا  اأهمية 
اإىل  للو�صول  املعاملة  وح�صن  املثلى  بالقيم  العمل  اإىل  ال�صبيل 
من  العديد  اإىل  دعا  الإ�صالمي  الدين  اإن  حيث  الب�صرية.  ال�صعادة 
القيم منها: العدل وامل�صاواة والإيثار وال�صدق والأمانة وغريها من 

القيم.
ويف �صياق املفاهيم اأ�صارت الكاتبة لتعريف املجال العام باأنه م�صطلح 
يف  مبكًرا  جاء  تطبيقه  اأن  اإل  احلديث  الع�صر  يف  انت�صر  فكري 
املجتمع الإ�صالمي مب�صميات وجمالت متعددة ويعني كل موؤ�ص�صات 
املجتمع املدين امل�صتقلة ا�صتقالل تاًما عن الدولة والقطاع اخلا�ص 
تت�صح  خالله  من  والذي  للُمجتمع،  خ�صباً  جماًل  يعد  بحيث 
جمعي  ب�صكل  يفكر  اأن  على  املجتمع  ت�صاعد  التي  والروؤى  الأفكار 
ليحقق امل�صلحة العامة لأفراده، وبذلك ي�صتطيع قيا�ص فكرة وجود 

م�صتوى الفعل الجتماعي وات�صاله بني ال�صلطة واملُجتمع املدين.
وقد زاد الهتمام بفكرة املجال العام يف فرتة الت�صعينيات بعد ر�صالة 
الأ�صتاذية التي ن�صرها الأملاين وعامل الجتماع ال�صيا�صي جورجني 
هربما�ص بعنوان التحول البنائي للمجال العام واأ�صار من خاللها 
الو�صطى  الطبقة  من  العام  املجال  يف  الفاعلني  غالبية  اأن  اإىل 

املتعلمة.
العلماء  اأنتجه  ما  كل  يف  فتعني  الكال�صيكية  التجربة  مفهوم  اأما 
امل�صلمون من اإنتاج فكري عملي يخدم املجال العام ب�صكل فردي اأو 
احلديثة  البحوث  كما حاولت  الو�صطى.  الع�صور  جماعي يف فرتة 
النظر اإىل مدى الهتمام باملجال العام وما �صاحبه من تطورات يف 
واملقارنات  التاريخية  الدرا�صات  اآفاق  الذي فتح  الإ�صالمي  املجتمع 

لنظرية مفهوم املجال العام. 
الراأي  قادة  ا�صتطاع  وكيف  واملبادئ،  القيم  تلك  يف  الكاتبة  وبحثت 
م�صالح  تخدم  تطبيقية  اأن�صاق  اإىل  نظرية  اأن�صاق  من  حتويلها 

- على عك�ص  املجتمع  داخل  يعي�صون  امل�صلمني  العلماء  اإن  املجتمع. 
نظرية  هيئة  على  واملبادئ  القيم  تقدمي  وحاولوا   ،- الرهبانية 
بني  ومن  وتخدمه،  املجتمع  تفيد  بحيث  واحد  اآن  يف  وتطبيقية 
العام  ال�صالح  تخدم  تطبيقية  موؤ�ص�صات  اإىل  حتولت  التي  القيم 
الرب  قيمتي  منوذج  الآتي:  يف  متثلت  مناذج  ثالثة  زيد  اأبا  اختارت 
وديوان  العدل  قيمة  ومنوذج  الإ�صالمي،  الوقف  ونظام  والإح�صان 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  مبداأ  منوذج  واأخرياً  املظامل، 

وموؤ�ص�صة احل�صبة.
العام،  باملجال  والإح�صان  الرب  عالقة  لتربز  الكاتبة  تاأتي  هنا  من 
تلك  �صورة  لتو�صح  تدريجي  ب�صكل  تتدرج  اأن  ا�صتطاعت  حيث 
الوقف  نظام  يف  والإح�صان  الرب  قيمة  حتققت  لقد  العالقة. 
املجتمع  يف  الجتماعي  التكافل  دعائم  اأحد  ميثل  الذي  الإ�صالمي 
عرف  الذي  الأوروبيني  قبل  التنظيم  هذا  ظهور  وميثل  امل�صلم، 
عندهم با�صم موؤ�ص�صات املجتمع املدين وجمموعات الرت�صت بحيث 
حتث على تكاتف الأفراد مبا يخدم جميع امل�صالح بعيدا عن تدخل 
هو  الوقف  من  العام  املق�صد  تعريف  اإىل  الكاتبة  وت�صري  الدولة. 
اأجل م�صلحة  دائم وم�صتمر لتحقيق غر�ص مباح من  وجود مورد 
وال�صنة  الكرمي  القراآن  من  الإ�صالمية  ال�صريعة  وحثت  معينة. 
الجتماعي  العمل  اأهمية  على  تاأكيدا  الوقف  نظام  على  النبوية 
ا  واخلريي يف اآن واحد، قال تعايل: »َلن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحَتّى ُتنِفُقوا مِمَّ

ُبّوَن«. اآل عمران:92. حُتِ
لي�ص  اجتماعية  اأ�صبح ظاهرة  الأوقاف  نظام  اأن  الكاتبة  واأو�صحت 
التقرب من  اأغرا�صا عديدة؛ لأجل  واإمنا �صمل  لغر�ص ديني فقط 
اهلل تعاىل فا�صتملت على اجلانب الديني والجتماعي والقت�صادي 
املدار�ص  وقف  خالل  من  والإح�صان  الرب  قمية  تدعم  بحيث 
املجتمع  يف  العام  ال�صالح  لتخدم  واملكتبات  وامل�صت�صفيات  وامل�صاجد 
تكافال  ي�صمى  مبا  احلاكمة  وال�صلطة  الدولة  على  تعتمد  اأن  دون 
اأما من  ومبادئه.  الإ�صالمي  الدين  تعاليم  على  م�صتندا  اجتماعيا 
ي�صبط  اأن  الوقف  نظام  ا�صتطاع  فقد  القت�صادي  اجلانب  حيث 
لأن  امل�صلم؛  املجتمع  الراأ�صمايل يف  ال�صوق  اقت�صاد  تو�صع  اإمكانيات 
ذلك يوفر ال�صلع واخلدمات باأ�صعار رمزية من خالل اإن�صاء ومتويل 
كتقدمي م�صاعدات  تقدم خدمات متنوعة  موؤ�ص�صات ومرافق عامة 
جمتمع  لتحقيق  جاء  الإ�صالمي  فالنظام  اخلا�صة.  للفئات  نقدية 
اإ�صالمي تدعمه الأن�صطة الجتماعية والقت�صادية بحيث  اإن�صاين 

تتحرر من الربح واملنفعة اخلا�صة التي ي�صعى لها القطاع اخلا�ص 
وال�صلطة احلاكمة. 

اإن  حيث  العام،  باملجال  العدالة  عالقة  اإىل  الكاتبة  اأ�صارت  كما 
ال�صياقات الفكرية حولت قيمة العدالة اإىل موؤ�ص�صة تخدم ال�صالح 
العام، واأكدت اأنه مبداأ اإ�صالمي ونظامي يحقق التوازن وال�صتقامة 
يف الأمور احلياتية. واأكدها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز، قال تعاىل: 
ِلَيُقوَم  َوامْلِيَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َواأَنَزْلَنا  َناِت  ِباْلَبِيّ ُر�ُصلََنا  اأَْر�َصْلَنا  »َلَقْد 

الَنّا�ُص ِباْلِق�ْصِط«، احلديد:25.
فمنها  الإ�صالم  يف  العدل  وجمالت  جوانب  تعدد  الكاتبة  واأكدت 
الأ�صرة  مع  كالعدل  الجتماعي  ومنها  احلكم  يف  كالعدل  ال�صيا�صي 
واليتامي ومنها القت�صادي كالعدل يف املعامالت التجارية واملالية 
اجلوانب  من  وغريها  وال�صهادة  القول  يف  كالعدل  النف�صي  ومنها 
واملجالت التي تبني مكانة هذه القيمة لتحقيق العمران الب�صري.  
اإىل  نظرية  درا�صات  من  حتولت  العدالة  قيمة  اأن  جند  هنا  من 
موؤ�ص�صة  خالل  من  الق�صاء  جمال  يف  وعملية  تطبيقية  درا�صات 
قيمية تخدمه، وهي موؤ�ص�صة ديوان املظامل الذي ينظر يف �صكاوي 
الأفراد �صد رجال احلكومة، كما و�صع �صمات خا�صة ملن يتوىل اأمور 

الديوان.
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  عالقة  الكاتبة  ناق�صت  واأخريا 
اأثارت  التي  املبادئ  اأكرث  من  باأنه  له  اأ�صارت  والذي  العام  باملجال 
الدرا�صات  يف  كبري  باهتمام  حظي  اأنه  اإل  الإ�صالمي  الفكر  تاريخ 
النظرية عند امل�صلمني، وقد ا�صتخدموه عملياً يف التطوع واحل�صبة. 
واأكد الد�صتور القراآين على هذه القيمة، فقال تعايل: » كنُتْم َخرْيَ 
اآل   .» امْلُنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َتاأُْمُروَن  ِللَنّا�ِص  اأُْخِرَجْت  ٍة  اأَُمّ
امل�صلمني يف وظيفة احل�صبة  املبداأ عند  عمران:110، وجاء جت�صيد 
التي ابتداأت كمق�صد ديني ومن ثم تطورت اإىل نظام اإداري. ويُعد 
ويقول  الأ�صواق  كان مير يف  ذلك حينما  احت�صب  اأول من  اهلل  نبي 
للنا�ص: »من غ�صنا فلي�ص منا«. واإن اأهم ما مييز املحت�صب الأمانة 
التمييز يف  ي�صتطيع  ال�صريعة بحيث  اأحكام  والعدل والطالع على 

الأمور والأفعال التي يقوم بها الأفراد لأجل ال�صالح العام.
حياة  يف  الفاعلة  النماذج  تلك  على  قامت  الإ�صالمية  احل�صارة  اإن 
امل�صلمني الفكرية والجتماعية، وك�صفت لنا عن واقع تطبيق فكرة 
وق�صائي  و�صيا�صي  اجتماعي  كواقع  طبقتها  والتي  العام  املجال 

لتنظيم الأمور احلياتية للمجتمع الإن�صاين امل�صلم.

اإنَّ معظم القيم والقواعد الإ�صالمية هي قواعد ل�صبط العالقات الجتماعية والتعامل بني النا�ص ويف املقابل جند غالبية امل�صلمني يعطي طقو�ص العبادات اأهمية بالغة بحيث 
تتجاوز القيم واملعامالت حجة باأن الدين جاء لتحقيق الطقو�ص العبادية فقط، يف حني اأن تلك القيم واملعامالت هي املعنية بالدرجة الأوىل. اعتمدت الكاتبة يف درا�صتها على 
اأبو زيد وت�صليط ال�صوء عليه يف  اأ�صتاذة الفل�صفة بجامعة حلوان منى  ثالثة مفاهيم رئي�صية متثلت يف الدين الإ�صالمي واملجال العام والتجربة الكال�صيكية. هذا ما ناق�صته 

مقالها - املن�صور مبجلة »التفاهم«- ، »عالئق الدين باملجال العام يف الت�صور الإ�صالمي والتجربة الكال�صيكية الإ�صالمية«. 

األنموذج اإلسالمي بين واقعه النظري ومؤسساته 

التطبيقية وعالقته بنظرية المجال العام 
هنية ال�سبحية

heenosaid@gmail.com
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معادلة  فهم  يف  امل�صائل  هذه  على  الإجابة  وتكمن 
اإنَّ  حيث  النا�ص،  واإرادة  اهلل  اإرادة  بني  التكافوؤ 
الإقرار  يخلق  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  بعدل  اليقني 
ي�صتوعبه  يكن  مل  ولو  حتى  التكافوؤ  هذا  بوجود 
كافة النا�ص ب�صكل مبا�صر. ولفهم فكرة التكافوؤ يف 
النا�ص،  املتعلقة مب�صيئة اهلل واإرادة  النقطة الأوىل 
واأو�صع  اأ�صمل  هي  الأوىل  اأن  ا�صتيعاب  من  فالبد 
مب�صيئة  تتحقق  النا�ص  فاإرادة  الأخرية.  من  مدى 
اأن يريد �صخ�ص ما حتقيق هدف  اهلل. فلنفرت�ص 
ما مع الأخذ بكل الأ�صباب التي يراد منه الأخذ بها 
لتحقيق هذا الهدف، فرُييد اهلل له هنا اأن يحقق له 
هذا الأمر اأو ل يحققه له، فال�صماح اأو عدم ال�صماح 
بتحقيق هذا الهدف هي م�صيئة اهلل - الكل- التي 
اأنَّ  اأي  وهكذا.  اجلزء-   - الإن�صان  اإرادة  ا�صتوعبت 
عالقة  اأو  تكاملية  عالقة  لي�ص  هنا  العالقة  نوع 
الآخر  وجود  ينفي  ل  الأول  وجود  واأن  تناق�صية، 
ويف  الإن�صان  م�صيئة  ت�صتوعب  اهلل  فم�صيئة  بتاتاً 
ُ( . فعندما  قوله تعاىل )َوَما َت�َصاُءوَن اإِلَّ اأَْن َي�َصاَء اهللَّ
يتحقق الهدف الذي اأراده الإن�صان فاإنه مل يتحقق 
التخيري  مل�صاألة  ننتقل  هنا  ومن  اهلل،  باإرادة  اإل 
مقالت  يف  لها  تطرقنا  واأن  �صبق  التي  والت�صيري 
التكافوؤ  لنقطة  اأخرى  مرة  نعود  حيث  �صابقة. 
وعدل اهلل مع عباده. فمن املتعارف عليه اأن الإن�صان 
عليها  بناء  اهلل  ويجازيه  اأعماله  م�صوؤولية  يتحمل 
اإما باجلنة اأو النار. هذه امل�صوؤولية مل يكن الإن�صان 
�صيحملها اإن مل يكن خمريا فكيف يحا�صب الإن�صان 
يحفز  وكيف  اختياره.  يف  يد  له  يكن  مل  اأمر  على 
نف�صه على بذل وعي�ص حياة مل يقم باختيارها هو! 

مو�صع  ي�صعه  الإن�صان  يف  العقيدة  هذه  غر�ص  اإن 
املتواكل على ربه امل�صت�صلم لأمره دائًما. وهناك عدة 
املمكن  ومن  الب�صري  العقل  منطق  حتادث  طرق 
الإن�صان.  تخيري  م�صاألة  لتاأكيد  بها  ال�صتدلل 
يوؤمر  كيف  ونواهيه،  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأوامر 
الأ�صا�ص!  له من  اأمر ما من ل خيار  ينهى عن  اأو 
اإمنا الت�صيري جاء يف بع�ص الأمور فقط. فالإن�صان 
مثال غري خُمري يف والديه والبيئة التي ولد فيها 
اهلل  اختاره  فيما  فاخلرية  له،  الأخرَي  اأنها  عدا 
بع�ص  الإن�صان يف  اأن يخري  بعد  ويقيًنا.  اإمياًنا  لنا 
الأمور ي�صري مرة اأخرى اإما نحو التكرمي واإما نحو 
العقوبة، وكل ذلك يبنى على اختياره لعمل اخلري 
اأو ال�صر. وهنالك ا�صتثناءات برحمة اهلل الذي يعفو 
ويغفر لعباده. فل�صفة الت�صيري والتخيري اإذا ما متَّ 
التكافوؤ  تعك�ص  فاإنها  ال�صحيح  بال�صكل  ا�صتيعابها 
نتطرق  واأخريا  العادل.  اخلالق  طبيعة  يف  املتمثل 
جند  الب�صرية،  والقوانني  الإلهية  ال�صرائع  مل�صاألة 
اأن الأخرية م�صتمدة عادة من التي قبلها، هنا نعود 
مرة اأخرى مل�صاألة اجلزء والكل، فتنطبق على هذه 
امل�صاألة كذلك؛ فال�صريعة )هي ما �صرع اهلل لعباده 
من الدين( وقيل اإنها حتوي �صبل النجاة يف احلياة. 

تعد ال�صرائع الإلهية يف م�صتوى اأعلى من القوانني 
التي و�صعها الب�صر. بل اإن بع�ص القوانني الو�صعية 
اإن  امل�صلمة  الدول  بع�ص  يف  ال�صريعة  من  ت�صتمد 
يف  عليه  املتعارف  النمط  هذا  كان  كلها.  تكن  مل 
ال�صابق اإل اأنه مع ظهور املجددين وتغيري الظروف 
ميل  هناك  اأ�صبح  حيث  كثرية  تغيريات  حدثت 

دعم  يف  ت�صب  بطريقة  ال�صريعة  ت�صكيل  لإعادة 
ا�صتطاعوا  ال�صابق  ففي  الإرادوي؛  الإن�صان  فكرة 
ال�صرائع  بتطبيق  املتف�صي  الف�صاد  على  الق�صاء 
اأن  وا�صتطاعوا  اأو�صاعهم  حت�صنت  اأن  اإىل  الإلهية 
ي�صودوا العامل. لكن اإذا جئنا نتفح�ص الواقع اليوم 
يف  اأنزلت  التي  ال�صرائع  هذه  من  البع�ص  اأن  جند 
تلك الفرتة الزمنية وحتت ظروف معينة ل زالت 
امل�صرعون  عليها  فيختلف  هذا،  يومنا  حتى  تطبق 
كل  يف  تطبيقها  �صالحية  بني  منهم  واملجددون 
وبني  الظروف  عن  النظر  بغ�ص  ومكان  زمان 
الزمان  ذلك  ظروف  مع  لتتنا�صب  حمدوديتها 
اأما  الإلهية  ال�صرائع  لبع�ص  بالن�صبة  هذا  فقط. 
التطبيق  قامو�ص  من  األغي  فقد  الآخر  البع�ص 
اجلرائم  تف�صت  الأ�صباب.  عن  النظر  بغ�ص  بتاًتا 
والف�صاد يف هذا الزمن يف الكثري من الدول اإذا ما 
نظرنا اإىل ال�صورة العامة، وهذا ما يوؤكده الواقع 
على الرغم من وجود اأدوات ردع مت ا�صتحداثها مع 
الأنظمة اجلديدة يف كافة الدول، تختلف �صرامتها 

وفاعليتها من دولة لأخرى. 

الإ�صالمية  الدول  على  ال�صوء  ن�صلط  جئنا  ما  اإذا 
وتطبيقها  بالقوانني  اللتزام  جانب  من  حتديدا 
يحتاج  الأمر  ولكن  جًدا  واردة  النتهاكات  اأن  جند 
اإىل درا�صة ومقارنة بني الفرتات التي طبقت فيها 
امل�صتمدة  الو�صعية  والقوانني  الإلهية  ال�صرائع 
اإذا كان ذلك  الغربية وما  الد�صاتري والأنظمة  من 
ب�صكل  النفالت  بهذا  مرتبطاً  عن�صرا  اأو  عاماًل 

مبا�صر اأم ل.  
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الإلهية  ال�صرائع  ال�صياق كمو�صوع  نف�ص  اأخرى يف  بها موا�صيع  ترتبط  اآخر  الإن�صان من جانب  واإرادة  ُمتعلقة مب�صيئة اهلل من جانب  عندما نخو�ص يف موا�صيع 
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