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الشاعر  لألطفال  كتبوا  الذين  الشعراء  من 
الشهير  اإلنجليزي  والفيلسوف  والناقد 
 ،)١83٤  -  ١77٢( كولريدج  تايلور  صموئيل 
من  وردزورث  وليام  صديقه  مع  يعد  وهو 
إلى  سافر  إنجلترا.  في  الرومانسية  أقطاب 
اللغة  فيها  أتقن  مدة  فيها  وأقام  ألمانيا 
األلمانية وقرأ فلسفة كانط وشيلينج وعاد 
األدب  حول  ومحاضرا  مترجما  إنجلترا  إلى 
والنقد والفلسفة. توفي كولريدج في عام 
١83٤ بعد عمر من اإلحباط الشخصي وخيبة 
والتوقعات  المبكرة  األحالم  من  رحلة  األمل؛ 

الكبرى التي هزمها المرض واألفيون. 
بعنوان  ا  نّصً  ١8٠٢ سنة  كوليريدج  كتب 
عن  يخرج  ال  وهو  ِطْفل«،  لُسؤاِل  »إجابٌة 
الطبيعة؛  أْنَسنِة  في  الرومانسية  اتجاهاته 
يغني:  شيء  كل  يجعل  كوليريدج  إن  إذ 
إلخ...  واإلنسان،  والقمر،  والرياح،  الطير، 
تتعلق  مهمة  إشكالية  يطرح  النص  ولكن 
التي تبدو بريئة أو ساذجة  بأسئلة األطفال 
رغم كونها عميقة وينبغي عدم تجاهلها. 
الطيور؟  تقول  ماذا  الطفل:  يسأل  عندما 
سؤاله  من  نسخر  وأال  له،  ننصت  أن  علينا 
يحتمل  ال  وفلسفي  عميق  فهو  هذا؛ 
يقول  كما  تغني  الطيور  هل  واحدة.  إجابة 
أنها  أو  خالقها؟  تسّبُح  أنها  أم  كوليريدج؟ 
البشر؟  نحن  نفهمه  ال  مهما  كالما  تقول 
فال  عديدة.  محتملة  وإجابات  واحد  سؤال 
تسخروا من أسئلة أطفالكم؛ هذا ما يحمله 

نص كوليردج العميق.
»إجابٌة لُسؤاِل ِطْفل«

وِريَّ والَحَماما؟ ماذا يقوُل الطيُر حين حاما ** هل َتْسمُع الدُّ

ُه يا صاِح« ُه...أِحبُّ ّفاحي: ** »أِحبُّ ْمَنُة والتُّ ُتغّرُد السُّ

وفي الشتاِء ال تبوُح َحْرفا ** إْذ تْعِصُف الرياُح فيه َعْصفا

ماذا تقوُل الريُح؟ لسُت أعلْم ** لكّنُه الِغناُء والّتَرنُّْم

فُء والسروُر ** َتْخَضْوِضُر األوراُق والزهوُر ثّم يعوُد الدِّ

وتمتلي الحياُة بالغناِء ** بالُحبِّ والشمِس وبالضياِء

والَكَرواُن ينتشي بالفَرِح **َيْغُمُره الِعْشُق وُحبُّ الَمَرِح

فتحته حقوله الخضراُء ** وفوقه سماؤه الزرقاُء

ُد الُمَغّني: فكيف ال يشدو وال ُيغّني ** وكيف ال ُيَغرِّ

ني، أيا اهلُل!« ُه، واهلِل ال أنساُه ** وهو ُيِحبُّ »أحبُّ

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري
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إشكالية األصالة والمعاصرة في الفكر 
أم كلثوم الفارسيةالعربي الحديث

ف��ف��ي ك���ل احل�����االت واالإح��������االت، وب���اخ���ت���اف امل��ن��ط��ل��ق��ات، 
للفكر  وامل�ستقبل  للم�ستقبل  العربي  الفكر  اأ�سئلة  تلتقي 
معرفًيا  َبْعُد  فيها  يح�سم  مل  ثنائيات  اإ�سكاليات  يف  العربي 
فل�سفًيا و�سيا�سًيا تاريخًيا واجتماعًيا: احلداثة التقليدية، 
التبعية،  اال�ستقال،  التاأخر،  التقدم،  االأ�سالة،  املعا�سرة، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، اال���س��ت��ب��داد، ال���وح���دة، ال��ت��ج��زئ��ة، ال��ع��ق��ل، 
يف  متظهرت  التي  الثنائيات  تلك  من  االآخ��ر  االأن��ا،  النقل، 

العديد من اأبحاث املفكرين العرب املعا�سرين.
)امل�����س��اري��ع  م��ق��ال��ه  ال��ن�����س��ار يف  ال��ك��ات��ب م�سطفى  ي��ح��اول 
مبجلة  -واملن�سور  وامل�ستقبل(  املعا�سرة  العربية  الفكرية 
معرفًيا  م�سروطة  االإ�سكالية  هذه  اأّن  اإي�ساح  »التفاهم«- 
ونوعية  بذاته  العربي  املجتمع  عاقات  ب�سبكة  وتاريخًيا 
وفعله  منه  وموقفه  التاريخ  عرب  باالآخر،  العاقات  هذه 
حول  للم�ستقبل  العربي  الفكر  اأ�سئلة  تلتقي  حيث  فيه؛ 
العربي على هيئة ثنائيات مل يح�سم فيها  الفكر  م�ستقبل 
البحث  ح��اول  وتاريخًيا.  و�سيا�سًيا  وفل�سفًيا  معرفًيا  َبْعُد 
حتليل ج��وه��ر ه��ذه االإ���س��ك��ال��ي��ة، يف ���س��وء امل��ه��م��ة ال��ك��ربى 
التي يواجهها هذا الفكر بكل فروعه والتي تتمثل يف نقد 
م�ستفيًدا  العربي  الفكر  مع  بالعاقة  الغربية  املنظومات 
امل�ستقبل  مامح  حتديد  بغية  العربي  ال��راث  درا�سة  من 

التاريخية. ال�سخ�سية  بناء  واإعادة 
ب��ل��ورة  اإ���س��ه��اًم��ا يف  ال��ب��ح��ث ط��م��وًح��ا الأن ي�سكل  مي��ث��ل ه��ذا 
م�ستقبل  بناء  مل�سروع  امل�ستقبلية  العربية  الفكرية  البنية 
وما  والع�سرين،  احل��ادي  القرن  بداية  مع  العربي  الفكر 
ي��ح��ت��اج��ه م��ن ا���س��ت��ع��داد ذه��ن��ي ك��ي ت��ل��ع��ب االأم����ة ال��ع��رب��ي��ة 
البنية  واق��ع  يف  وثانًيا  العاملي.  امل�سرح  على  الفعال  دوره��ا 
خ�سائ�سه  يف  الفكر  ل��ه��ذا  ال�سيكولوجية   - االجتماعية 
اإمكانات  من  له  يتوفر  ومبا  ودينامّياته  واآلياته  و�سماته 

وما يعانيه من �سعوبات.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر م��ا ق��دم��ه بع�ض امل��ف��ك��ري��ن ال��ع��رب من 
م��ن خال  العربي  العقل  نقد  ج��ادة يف جم��ال  اأط��روح��ات 
العقل  ه���ذا  م��ك��ون��ات  تفكيك  ه��اج�����ض  ي��ح��دوه��م  ال����راث، 
وه��اج�����ض ال��ت��ج��دي��د واحل���داث���ة، وق����راءة ال��ن�����ض ال��راث��ي 
قراءة مغايرة جديدة مع حماولة توظيف مناهج حداثية، 

وفق  ال��راث  هذا  لت�سريح  حداثة،  اأك��ر  اإ�سكاليات  وط��رح 
اأطر التفكري املنهجي والنقد االأب�ستمولوجيا؛ مع االنفتاح 
العلوم  الكثري من مقاربات ونتائج  يف حتليل الراث على 
االإن�سانية كالتاريخ وعلم النف�ض وعلم االجتماع واللغة.  

ول��ق��د ارت��ب��ط��ت ه���ذه ال���درا����س���ات- ال��ت��ي ت��ب��ل��ورت يف �سكل 
ال�سيا�سية  بالراجعات  تاريخيا  معا�سرة-  عربية  م�ساريع 
حتقيق  عن  بحثا  والتنمية؛  واحل��ري��ة  العدالة  ق�سايا  يف 
اإليها هي  بدايات جديدة لفكر نقدي يف جمتمعات نطمح 

املعرفة. جمتمعات 
املواقف  اإزاء  جلياً  اختافا  اختلفوا  العرب  املثقفني  اأّن  اإال 
من الراث. فمنهم من يقبل الغرب كله والراث كله كما 
ال��راث  وبع�ض  كله  الغرب  يقبل  من  ومنهم  العقاد  فعل 
دون بع�ض كما فعل طه ح�سني. ومنهم من يقبل الراث 
حممد  االإم���ام  �سنع  كما  بع�ض،  دون  ال��غ��رب  وبع�ض  كله 
الغرب  ويف  ال���راث  يف  تعديًا  ي��ج��ري  م��ن  ومنهم  ع��ب��ده، 
ومنهم  احلكيم.  وتوفيق  اأم��ني  اأحمد  بذلك  قام  كما  معاً، 
من يكاد يرف�ض اجلانبني معاً، فا هو قد تعلم �سيئاً من 
الغربية  الثقافة  بقبول  ير�سى  ه��و  وال  ال��ع��رب��ي  ال���راث 

خوفاً من اأن يقال عنه اأنه من اأذيال اال�ستعمار. 
للمفكر  ال��ف��ك��ري  امل�����س��روع  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  اأخ��ذن��ا  ف��ل��و 
امل��ارك�����س��ي ط��ي��ب ت��ي��زي��ن��ي، ك��ع��ي��ن��ة ل���ه���ذه امل�����س��اري��ع ال��ت��ي 
العربي،  والواقع  الفكر  يف  جتديدية  ث��ورة  لتحدث  ج��اءت 
ل��وج��دن��اه خ��ال��ي��ا مت��ام��ا م��ن اأي اإج���اب���ات الأ���س��ئ��ل��ة ال��واق��ع 
فكرية  كمدر�سة  املارك�سية  م��ن  ينطلق  فالرجل  العربي، 
واأي��دي��ول��وج��ي��ة، وي��ع��م��ل ج���اه���دا ع��ل��ى اإع�����ادة ب��ن��اء الفكر 
فبالرغم  امل��وؤدجل��ة،  ال��روؤي��ة  ه��ذه  وف��ق  االإ�سامي  العربي 
يقراأ  مل  فاإنه  االإ�سامي،  التاريخ  م�سار  اأم��ام  وقوفه  من 
على  واإمنا عمل  تاريخية،  قراءة  االإ�سامي  العربي  الفكر 
وهي  واح��دة،  حقيقة  على  ليوؤكد  تاريخية  حلظات  انتقاء 
تاريخية،  حتمية  باعتبارها  املارك�سية  بالنظرية  الت�سليم 
االأخرى،  الفكرية  امل�ساريع  جند  تيزيني  عن  بعيدا  ولي�ض 
عند  �سيان  فاالأمر  واحل��داث��ة،  االيدولوجيا  فلك  يف  ت��دور 
القطيعة  ثم  القطيعة  املارك�سي،  اأو  الليربايل  اأو  القومي 
حممد  م�سروع  جند  وهكذا  والروحي،  الفكري  تراثنا  مع 

ح�سني  وم�سروع  حنفي،  ح�سن  وم�سروع  اجل��اب��ري،  عابد 
مروة، وم�سروع حممد اأركون، ثم �سل�سلة تاميذ اأ�سحاب 
ه���ذه امل�����س��اري��ع يف م�����س��ر وال�����س��ام وامل���غ���رب ال��ع��رب��ي، كلها 
جمهود  موا�سلة  وهي  ووا�سحة،  منتظمة  خطة  يف  تعمل 
وتنقيته  ت�سفيته  ولي�ض  ال��راث،  تخريب  يف  اال�ست�سراق 
كما يدعي اأ�سحاب هذه امل�ساريع الفكرية، بقي اأن نقول اإّن 
اأّنها وقفت عند حمطات  امل�ساريع،  احل�سنة الوحيدة لهذه 
الأ�سحاب  ميكن  وامل��ع��ريف،  الفكري  تراثنا  تاريخ  يف  مهمة 
م�ساريع  اجت���اه  يف  تعمل  اأن  واالأ���س��ي��ل��ة،  احل��ي��ة  ال�سمائر 
ت�سور  وفق  �سحيحة  ق��راءة  ال��راث  تقراأ  واأ�سيلة،  فاعلة 
بها يف  وت�ستاأن�ض  ت�ستفيد منها  االإن�سانية،  للمعرفة  �سامل 
هذه  تتجاوز  ثم  نن�سده،  الذي  احل�ساري  النهو�ض  عملية 

النه�سوي. اأ�سرت مب�سروعنا  التي  املتهافتة  امل�ساريع 
حممود  جنيب  زكى  للدكتور  املقلق  ال�سوؤال  نطرح  وهنا 
ال��راث  يف  وامل��ع��ا���س��رة  االأ���س��ال��ة  ب��ني  التوفيق  كيفية  يف 
ال�سبيل  »كيف  وحرفاً:  ن�ساً  تعبريه  حد  على  اأو  العربي 
املعا�سرة  حياتنا  يف  ال��ق��دمي  ال��ع��رب��ي  ال���راث  دم��ج  اإىل 
لتكون لنا حياة عربية ومعا�سرة يف اآن «. واأبان اأّن امل�سكل 
بد  وال  لفظ«  »ثقافة  اأّنها  العربية  الثقافة  يف  الرئي�سي 
االهتمام  واأن  و�سناعة«  علم  »ثقافة  اإىل  حتويلها  م��ن 
وج��ود  يف  تكمن  ال  هويتنا  على  املحافظة  بغية  براثنا 
اأن  ه��و  االأم��ث��ل  واإمن���ا  ال���راث  ه��ذا  املحتوية على  الكتب 
تدفع  حية  نظر  وجهة  اإىل  ثقافاتنا  طريق  عن  تتحول 
�ساحبها يف م�سارب احلياة اليومية العملية، ال �سيما واأّن 
كل خطوة يخطوها االإن�سان تكمن وراءها خلفية فكرية 
اأو من الدرا�سة بالتعلم  ا�ستمدها من التقاليد بالربية 
اإىل عمل  الذي يتحول  النظري  التاأمل  ا�ستمدها من  اأو 

تطبيقي.
االإ�سامي   - العربي  النموذج  ا�ستعادة  اإىل  ندعو  ختاما 
ك��م��ا ك���ان ق��ب��ل ع�����س��ر ال��ت��ده��ور ال��ف��ك��ري اأو ع��ل��ى االأق���ل 
اأ�سيل  اإ���س��ام��ي   - ع��رب��ي  ل��ب��ن��اء من���وذج  عليه  االع��ت��م��اد 
تكون  ال��وق��ت  ن��ف�����ض  ويف  ال��غ��رب��ي  ال��ن��م��وذج  م��ن  يقتب�ض 
لديه حلوله اخلا�سة مل�ستجدات الع�سر، وال �سري االأخذ 
والتوفيق  اأع���اه  امل��ذك��وري��ن  النموذجني  يف  م��ا  باأف�سل 

املا�شي باحلا�شر واملا�شي بامل�شتقبل واحلا�شر بامل�شتقبل. من هنا، ت�شبح جملة هذه العالقات جدليات لإ�شكاليات ثابتة ومتحولة يف  العربي بامل�شتقبل هي عالقة  الفكر  عالقة 
الفكر واملجتمع والتاريخ. فالفكر العربي على اختالف مرجعّياته وتباين اجتاهاته وتنوع اآلياته وم�شاعفاته - منخرط بال�شرورة يف اأن�شاق وم�شالك الفكر ال�شيا�شي والقت�شادي 

والجتماعي والفل�شفي والعلمي يف احل�شارة والعامل املعا�شرين.

nkha008@gmail.com
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اإلنجيليات الجديدة
ناصر الكندي

nskindi83@yahoo.com

فعل  كرد  االإجنيليات  ن�ساأة  يف  ال�سبب  التون�سي  الكاتب  ويحيل 
املحموم  التدافع  ا�ستنزفها  التي  التقليدية  الربوت�ستانتية  على 
و�سهرها  الدين  �سلطة  وتقلي�ض  قرون،  طيلة  الكاثوليكية  مع 
االجتماع  علماء  يلتفت  ومل  ُمعلَمنة.  جمتمعات  داخ��ل  ق�سريا 
وخ�سو�سا  اأوروبا  يف  نظرائهم  اأطروحات  اإىل  كثريا  االأمريكان 
بل  الدينية،  التحوالت  متابعة  وذلك يف  بورديو  بيري  الفرن�سي 
ابتدعوا طرقا جديدة ت�ستند اإىل ما ي�سمى باقت�ساديات الدين 
�ستارك  رودناي  اليوم  اأعامها  اأبرز  يعد  التي  الدينية  وال�سوق 
وال�سراعات  بالتوترات  يهتم  بورديو  كان  ف��اإذا  �سركات.  ودارن 
االأمريكي  اجلانب  فاإّن  احلقيقة،  اإنتاج  وم�ساألة  الدين  يف حقل 

�سيعنى مب�ساألة ما الذي بو�سع الدين تقدميه فعليا للنا�ض؟
باملحافظني  اأمريكا  يف  النفعية  الدينية  احلركة  ه��ذه  وت�سمى 
اجل����دد اأو »ال���ن���ي���وك���ون«، وت��ن��ط��ل��ق م���ن ح��ق��ي��ق��ة ت���راج���ع ال��ق��ي��م 
اخللقية اجل��ام��ع��ة ب��ني االأم��ري��ك��ان يف ال��ع��ق��ود االأخ����رية، ب��ل اإن 
هذا التوجه امتد حتى عند اليهود وجمع الديانتني على فكرة 
امل�سركة.  الكتابية  والقيم  امل�سيحي  اليهودي  ال���راث  وج��دة 
الرئي�ض  �سخ�ض  يف  ال��ت��ي��ار  ل��ه��ذا  ال�سيا�سي  ال��ب��ع��د  جت��ل��ى  وق��د 
االأمريكي ال�سابق جورج بو�ض االبن بعيد اأحداث احلادي ع�سر 
ال�سيا�سة  التوجه اجلديد يف م�سار  �سبتمرب وتوظيفه لهذا  من 

االأمريكية.
وت��ع��ج ال�����س��اح��ة االأم��ري��ك��ي��ة ب��ك��ن��ائ�����ض ع��دي��دة ت��ت��ب��ع ه���ذا امل�����س��ار 
ح���اول  ب��ي��ب��ن��ت��ون  داف���ي���د  امل�������وؤرخ  اأّن  اإال  اجل����دي����د،  ال���اه���وت���ي 
عنا�سر  اأرب��ع��ة  خ��ال  م��ن  ال�ستات  ل��ه��ذا  ج��ام��ع  تعريف  �سبط 
الكتابي،  والتمركز  والن�ساط،  االهتداء،  وهي:  بينها  م�سركة 
وال�����س��ل��ي��ب��وي��ة. وع��ل��ى غ���رار ال��ن��زع��ة ال�����س��وق��ي��ة ال��ت��دخ��ل��ي��ة على 
امل�ستهلك، كان غر�ض ال�سوق الدينية اإحكام القب�سة على اأذواق 
ويكون ذلك من  �سلطة معنوية رمزية.  املتلقني وعقولهم عرب 
خال اعتبار االأ�سواق الدينية حتوي مكافاآت ماورائية ووعودا 
اال�ستعام  م�سادر  هي  االجتماعية  العاقات  واأن  م�ستقبلية، 
عن الب�سائع الدينية، واأن املنظمات الدينية هي �سركات معهود 

لها باإنتاج القيم. 
اأ�سا�ض  على  اجلديدة  االإجنيليات  لدى  التب�سري  فل�سفة  وتقوم 
الداعية  ويعد  الدنيا،  الطبقات  حلاجات  وال��ن��زول  التناف�سية 
االأي��ق��ون��ات  اأح���د   )-1918( غ��راه��ام  بيللي  ال��ت��ل��ف��زي  االإجن��ي��ل��ي 
جدا  قريبا  ك��ان  وال��ذي  اجل��دي��دة،  االإجنيلية  للحركة  الكربى 
ونيك�سون  اي��زن��ه��اور  م��ث��ل  االأم��ري��ك��ي��ني  ال��روؤ���س��اء  م��ن  للعديد 

وجون�سون. ومن �سمن اأ�سباب �سطوع جنمه تاحمه مع النظام 
كتابه  غ��راه��ام يف  وي��ح��دد  ال�سيوعية.  امل��وج��ة  اإب���ان  ال��راأ���س��م��ايل 
ال��ك��ربى لاإجنيلية  ال��اه��وت��ي��ة  ال���رب« اخل��ط��وط  »���س��ام م��ع 
االأرثوذك�سي  العقائدي  والتم�سك  للتقوى  التطلع  يف  املتمثلة 
وال��ع��م��ل ال��ت��ب�����س��ري. وي��رك��ز غ��راه��ام ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال����والدة من 
جديد الوارد يف اإجنيل يوحنا من خال ثاث مراحل: الوعي 
بحالة اخلطيئة، والتوبة، وتقبل نعمة الرب عرب ي�سوع امل�سيح.
ويف حني كان غراهام يتوجه للعامة يف خطابه التب�سريي، فاإّن 
يتوجه  ك��ان   )1968-1886( ب��ارث  ك��ارل  الربوت�ستانتي  رفيقه 
راينولد  االإجنيلي  الداعية  اتخذ  بينما  اأ�سا�سا.  اخلا�سة  اإىل 
ال��اذع  نقده  خ��ال  من  خمتلفا  م�سارا   )1971-1893( نابيور 
نايبور وغراهام،  اإىل خاف حاد بني  اأدى  ما  وهو  للراأ�سمالية 

هذا االأخري الذي لطاملا كان مهادنا للنظام الراأ�سمايل. 
وي��خ��ت��ل��ف ال��ت��ب�����س��ري يف اأوروب�������ا ع���ن اأم���ري���ك���ا ال���ت���ي مت��ي��ل اإىل 
الدين  اإىل  يذهب  امل��رء  فيه  غ��دا  ال��ذي  الوقت  ففي  الت�سدير، 
بالنا�ض، �سمن  يلتقي  اأمريكا  الدين يف  اأوروب��ا جند  مبفرده يف 
للم�ستلهكني.  ب�ساعتها  لعر�ض  الكنائ�ض  بني  حمموم  تناف�ض 
ال��ت��ب�����س��ري االأم���ري���ك���ي ي��ت��ل��ّون يف ع����دة م�����س��ارب الإق��ن��اع  اإّن  ب���ل 
احلداثي  ال��روح��اين  اجل��دي��د  الو�سع  ب��ني  والتوفيق  اجلمهور 
والتقليدي، فكان اأن حّول فكرة ال�سدام االجتماعي مع النظام 
اإىل االك��ت��ف��اء ب��ال��روح��ان��ي��ة ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ت��ع��ّول ع��ل��ى ال���ذات، 
»اأن��ا  قولها:  يف  اأوري��ان��ه  االإيطالية  الكاتبة  عنه  ع��رّبت  وال���ذي 
العماقة  الكنائ�ض  انت�سار  ظ��اه��رة  ول��ع��ل  م��ل��ح��دة«.  م�سيحية 
ال��ن��ا���ض حتت  الب��ت��اع  ه��ي حم��اول��ة   megachurches
ق��ب��ة دي��ن��ي��ة ت��ك��ر ف��ي��ه��ا االأن�����س��ط��ة ال��دن��ي��وي��ة ال��ت��ي ت��ل��ه��ي عن 

الكربى. وال�سيا�سية  االقت�سادية  الق�سايا 
اجلديدة  االإجنيليات  اجتهت  العماقة  الكنائ�ض  جانب  واإىل 
يف  جن��د  احل��ايل  ال��وق��ت  ففي  اأي�����س��ا.  التعليمية  املوؤ�س�سات  اىل 
جامعة  ب��ني  تعليمية  موؤ�س�سة  ت�سعمائة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  اأم��ري��ك��ا 
القرن  و�سبعينيات  �ستينيات  ويف  اإجنيلي،  منحى  ذات  ومعهد 
اأ�سولية؛ وهي موؤ�س�سات  اإن�ساء نحو خم�سني جامعة  املا�سي مت 
احلداثة  تهدف �سمن مقرراتها خللق م�ساحلة بني متطلبات 

التعددية واالإلزامات اخللقية والعقدية لاإميان االأ�سويل.
املحلي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ال��ت��م��ّدد  االإجن��ي��ل��ي��ات  ه��ذه  تكتفي  ومل 
العاملية  ال�����س��اح��ة  ن��ح��و  للت�سدير  ا�سراتيجية  اع��ت��م��دت  ف��ق��د 
وذل����ك م��ن خ���ال ت��ذل��ي��ل ع��ق��ب��ت��ني: اإ���س��ف��اء م�����س��ح��ة اإن�����س��ان��ي��ة 

الكني�سة  خريية على االأن�سطة االإجنيلية، وتطبيع العاقة مع 
الربوت�ستانت  بني  املر�سخ  ال��ع��داء  عن  والتخلي  الكاثوليكية 
من  الثانية  للعقبة  بالن�سبة  الغزل  ذلك  ويت�سح  والكاثوليك. 
غراهام  بيللي  الكاثوليكية  اأّب��اي«  »بلمونت  جامعة  منح  خال 
الدكتوراة الفخرية �سنة 1967ولقاء بيللي االأول بحرب الكني�سة 
امل�سوؤوليات  مناق�سة  فيه  مت  وال���ذي  1981م  ع��ام  الكاثوليكية 
يف  ال��ع��م��ل  وت��ن�����س��ي��ق  ال���ي���وم،  ع���امل  يف  للم�سيحيني  االأخ��اق��ي��ة 
الكنائ�ض  توّغلت  كما  اال�سراكي.  املع�سكر  �سد  م�سركة  جبهة 
اإ�سبانيا  يف  بلغ عددها  اإذ  االإيبريية  اجلزيرة  �سبه  االإجنيلية يف 
التوغل  مت  كما   ،%  90 منها  االإجن��ي��ل��ي��ون  ي��ح��وز  كني�سة   3759
القرن  ال�ستينيات وال�سبعينيات من  ال�سمراء يف  القارة  اأي�سا يف 

املا�سي.
وتت�سم عاقة االإجنيليني بالعامل االإ�سامي بالعداء وذلك عل 
الدولة  مع  ال�سائد  فالتناغم  باليهود،  عاقتهم  من  النقي�ض 
مفاده  امل�سيحيني  اأو�ساط  يف  �سائع  اعتقاد  اإىل  ي�ستند  العربية 
بينما  امل�سيح،  عودة  على  حا�سم  دليل  ا�سرائيل  دولة  انبعاث  اأن 
ينبغي  زائ��ف��ا  دينا  وع���ّدوه  ال��ع��داء  االإ���س��ام  االإجنيليون  نا�سب 
عن  امل�سلمني  لثني  حم��اوالت  وج��ود  ا�ستلزم  ولذلك  تروي�سه، 
 Arab ن�����س��اط االإجن��ي��ل��ي��ني ع��رب منظمة  دي��ن��ه��م م��ن خ���ال 
ال��ب�����س��ارة  اإع�����ان  ت��زع��م  ال��ت��ي   World Ministries
ال��ك��وارث واحل��روب  ا�ستغال  ال��ع��رب، كما يتم  ب��ني  واخل��ا���ض 
واخل��ريي��ة،  االإن�����س��ان��ي��ة  االأع��م��ال  خ��ال  م��ن  التب�سري  �سبيل  يف 
مدعيا  االجتياح  اإّب���ان  ال��ع��راق  اأر����ض  على  ح��ّل  غ��راه��ام  فبيللي 
توزيع  فكان  للعراقيني،  وامل��ادي��ة  ال��روح��ي��ة  امل�ساعدات  تقدمي 
فكرة  دفعت  كما  املقد�ض.  بالكتاب  م�سحوبا  واالأدوي��ة  االألب�سة 
حّث  اإىل  للم�سيح  ال��ث��اين  للظهور  كمقدمة  لفل�سطني  ال��ع��ودة 
فراكلني  وابنه  غراهام  بيللي  مثل  القادة  قبل  من  االإجنيليني 
الهجرة  م�ساريع  ومتويل  فل�سطني  اإىل  للتوجه  فالوال  وجري 
اإىل اإ���س��رائ��ي��ل وب���ن���اء امل�����س��ت��وط��ن��ات، وي���ق���در ع���دد االإجن��ي��ل��ي��ني 

األفا. اإ�سرائيل زهاء خم�سة وع�سرين  امل�ستوطنني يف 
يف  الكني�سة  �سعب  ي�سري  اجت��اه  اأي  عن  الكاتب  يت�ساءل  اأخ��ريا 
فيليب  االأمريكي  امل��وؤرخ  خ��ال  من  ويجيب  الع�سرين؟  القرن 
القرن  خ��ال  امل�سيحية  ال��ث��ال��ث��ة.  »الكني�سة  كتابه  يف  جنكينز 
طابع  ذات  جديدة  كني�سة  بظهور  بتنبوؤه  والع�سرين«  احل��ادي 

اإجنيلي طهري روؤيوي تب�سريي. 

العامل  اأر�ض  يف  الراأ�شمالية  والأ�شواق  ال�شعب  فيه  الدين  ويغازل  بل  يتقّل�ض  التباعد  هذا  اأّن  جتد  اأوروب��ا،  يف  واملدين  ال�شيا�شي  امل�شمار  عن  الدين  يتباعد  ما  بقدر 
ذلك  اإىل  اأ�شار  ح�شبما  اجلديدة  بالإجنيليات  الغربية  احلديثة  احلياة  يف  نف�شها  توطني  حتاول  التي  التيارات  هذه  وُت�شمى  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  اجلديد: 
الكاتب التون�شي »عز الدين عناية« الأ�شتاذ يف جامعة روما الإيطالية يف مقاله املن�شور مبجلة »التفاهم« بعنوان »الإجنيليات اجلديدة بني ال�شطراب وعودة الدين«.
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القاهرة الفاطمية
جميلة علي

وجمالياتها  القاهرة  تاريخ  من  مميزة  وعوامل  عديدة  حمطات 
ينقلها الكاتب بعيون نا�سر خ�سرو)439-442( اإبان فرة احلكم 

مل�سر. الفاطمي 
وت�سميتها  للقاهرة  احلقيقي  املوؤ�س�ض  ح��ول  ال��رواي��ات  ت��ع��ددت 
ب��ه��ذا اال���س��م ف��ف��ي رواي���ة ن��ا���س��ر خ�����س��رو اأّن ال���ذي ب��ن��ى ال��ق��اه��رة 
بنف�سه  املدينة  موقع  اختار  حيث  الفاطمي،  اهلل  لدين  املعز  هو 
تكون  نا�سر قد  رواية  اأّن  اإال  الف�سطاط،  اأو  �سمال مدينة م�سر 
ببناء  اأم��ر  الفاطمي  فاملعز  ت��دق��ي��ق؛  دون  ال�سماع  ع��ن  منقولة 
اإال  م�سر  ي��اأت  فلم  البناء،  لهذا  حا�سرا  يكن  مل  لكنه  القاهرة 
الفاطميني،  حلكم  االأم��ور  وا�ستقامت  اأحوالها  ا�ستقرت  اأن  بعد 
اأّنه الم قائد اجلي�ض الفاطمي جوهر ال�سقلي الذي حتمل  كما 
اأمور الباد قائا له: »فاتك بناء القاهرة  عبء الفتح وتنظيم 
هي  واجلرف  اجلرف«  على  بنيتها  فها  املق�ض،  عند  النيل  على 
بني  وجتمع  احلب�ض،  وبركة  واجلبل  النيل  على  ت�سرف  منطقة 
ه��و من  ج��وه��ر  اأّن  يعني  م��ا  وامل����اء،  واخل�����س��رة  واجل��ب��ل  ال�سهل 
ت�سمية  اأ���س��ل  واأّم���ا  بنائها.  على  واأ���س��رف  القاهرة  موقع  اخ��ت��ار 
من  ج��اء  اأّن��ه  ذك��ر  ما  منها  حولها،  ال��رواي��ات  فاختلفت  القاهرة 
القاهر، ومنها  اأو  املريخ  املدينة وهو  بناء  بداأ فيه  الذي  الطالع 
اأّن القاهرة �سميت بذلك الأنها تقهر من �سذ عنها ورام خمالفة 
املعز  قول  من  اأخذ  القاهرة  ا�سم  اأّن  القلق�سندى  وذكر  اأمريها. 
ابن  خ��راب��ات  -لتدخلن  م�سر  لفتح  ق��ائ��دا  ودع���ه  ح��ني  جل��وه��ر 

طولون وتبني مدينة -تقهر- الدنيا-.
كان  اإذ  واأ�سخمها  القاهرة  معامل  اأبرز  الفاطمي  اخلليفة  ق�سر 
املدينة  م��ن ظاهر  ي��راه  ك��ان  م��ن  اأّن  اإال  ال��ق��اه��رة  و�سط  يقع يف 
االت�ساع  �سديد  وكان  من�ساآت  به من  وما  ل�سخامته  يظنه جبا 
خم�سمائة  منهم  رج��ل  األ��ف  حرا�سته  يتوىل  اأبنية،  به  تت�سل  ال 
يدورون حوله حتى ال�سباح ومن كان داخل املدينة ال يرى �سيئا 
الق�سر  داخ��ل  اأن  خ�سرو  نا�سر  وي��ذك��ر  اأ���س��واره.  ارت��ف��اع  ب�سبب 
واأخرى غري ظاهرة  االأر�ض  اأبواب فوق  بناء وع�سرة  اثني ع�سر 
االأر���ض يركب فيه  �سري حتت  باب  للق�سر  االأر���ض. وكان  حتت 
وقد  القاهرة.  خارج  اآخر  ق�سر  اإىل  ي�سل  حتى  وي�سري  اخلليفة 
بني الق�سر من احلجر املنحوت وداخله مناظر واإيونات ودهليز 

به دكك. 
وي��ن��ق��ل ال��ك��ات��ب ب��ع��ي��ون ن��ا���س��ر خ�����س��رو و���س��ف��ا الأب����واب ال��ق��اه��رة 
باب  هي:  اأب��واب  خم�سة  للقاهرة  اأّن  فيذكر  ومنازلها  وحواريها 

وباب اخلليج.  زويلة،  وباب  القنطرة،  وباب  الفتوح،  وباب  الن�سر، 
وه���ذه االأب�����واب ه��ي اأب�����واب ال��ق��اه��رة ال��ت��ي ب��ن��اه��ا ج��وه��ر، وال��ت��ي 
اأحيطت ب�سور من اللنبِّ ولي�ض من احلجر اإذ مل ينب �سور احلجر 
اإال يف ع��ه��د ب��در اجل��م��ايل ث��م ���س��اح ال��دي��ن، ك��م��ا ك��ان للمدينة 
ق�سور �سخمة تتكون من خم�سة اأو �ستة طوابق يقال لها الق�سور 
ال��وزارة ودار  االإداري��ة كدار  املباين  اإىل عدد من  اإ�سافة  الزاهرة. 
حتدث  وحماتها  القاهرة  ح��واري  وعن  ال�سرب.  ودار  ال�سيافة 
برجان  ح���ارات  وه��ي  امل��ح��ات  اأو  احل����واري  م��ن  ع�سر  ع��ن  نا�سر 
وق�سر  والباطلية  وال��روم  والدياملة  واالأم��راء  واجلودرية  وزويلة 
الت�سمية.  يف  علة  ح��ارة  ولكل  وامل�سامدة،  ال�سراء  وعبيد  ال�سوق 
اأي�سا  نا�سر  ين�ض  مل  وحماتها  القاهرة  ح��واري  عن  وباحلديث 
�سكن  بعدما  نظامها  وح�سن  منازلها  العي�ض يف  يلتفت جلمال  اأن 
اإحداها في�سفها اأنها كانت نظيفة وجميلة وح�سنة التهوية بديعة 
املنظر، كاأن املرء حني ينظر اإليها يظنها بنيت من اجلواهر ال من 
بع�سهم  على عدم م�سايقة  وقد حر�ض ماكها  واالآج��ر،  اجل�ض 
ونظًرا  للجار.  الو�سول  من  اأ�سجارهم  ف��روع  منعوا  حتى  بع�سا 
لبعد القاهرة عن النيل فقد كان ال�سقاءون يقومون بنقل املاء من 
ات�سفت  التي  النيل  القريبة من  االآبار  اأو من  القاهرة  اإىل  النيل 
وخم�سون  اثنان  خ�س�ض  التي  اجلمال  طريق  عن  مائها  بعذوبة 
ال�سيقة  للحارات  ظهورهم  طريق  عن  اأو  املهمة  لهذه  منها  األف 
اإال اأّن املاحظ اأنه مل يكن م�سموح لل�سقاءين باالإقامة يف املدينة 
كونها مدينة ملكية. وعن اهتمام اخلافة الفاطمية باحتياجات 
يزيد  ما  بالقاهرة  كان  فقد  واالأ�سواق  املرافق  القاهرة من  �سكان 
يقوم  الفاطمي،  للخليفة  ملك  جميعها  دك��ان  األ��ف  ع�سرين  عن 
التجار بتاأجريها من ديوان اخلليفة، كما كان بالقاهرة حمامات 
للنا�ض  يوؤجرها  اخلليفة  ملك  وكلها  لاإيجار  وم��ن��ازل  واأرب��ط��ة 

ح�سب رغبتهم دون اإجبار.
خ�سرو  ي��روي  حتى  ال��ق��اه��رة  يف  ب��االأم��ن  الفاطميون  اه��ت��م  كما 
يكونوا  مل  وال�ساغة  وال�سيارفة  التجارية  املحال  اأ�سحاب  اأن 
اأك��ر،  ال  ���س��ت��ورا  عليها  ي�سدلون  ب��ل  حماتهم  اأب����واب  يغلقون 
اأعمال  ت��وىل  ال��ذي  الفاطمي  ال�سرطة  جهاز  كفاية  اإىل  اإ���س��ارة 
االأم����ن وت��ن��ف��ي��ذ ال��ق�����س��اء. وح��ر���س��ا ع��ل��ى ن��زاه��ة ال��ق�����س��اء فقد 
خ�س�ض للق�ساة رواتب ح�سب منازلهم حتى يتعففوا عن اأموال 
النا�ض، كما ا�ستحدثوا وظيفة قا�سي الق�ساة منذ عهد اخلليفة 

العزيز باهلل.

ومما يعك�ض ذوق وح�ض اخللفاء الفاطميني واهتمامهم بجمال 
داخ��ل  ك��ان  اأن��ه  اإىل  نا�سر  ي�سري  وال��روي��ح،  وال��ت��ن��زه  الطبيعة 
وق��د  اأي�����س��ا  اخلليفة  ق�سر  وداخ���ل  واأ���س��ج��ار  ب�ساتني  ال��ق��اه��رة 
ال��ق�����س��ور متنزهات  ف��وق  اأن�����س��ئ��ت  ك��م��ا  ل��ري��ه��ا  ال�����س��واق��ي  ن�سبت 
غر�ست بها االأ�سجار من كل نوع. وكان للخليفة حديقة خا�سة 
�سجرة  وف��ي��ه��ا  �سم�ض  ع��ني  ح��دي��ق��ة  ت�سمى  ال��ق��اه��رة  ���س��م��ال  يف 
مكان  يف  حبها  ينبت  ال  اإذ  العامل  يف  والوحيدة  املميزة  البل�سان 
اآخر واإذا نبت ال يخرج منه الزيت. ويف هذه املنطقة اأي�سا بقايا 
العلم  وم��رك��ز  ل��ف��رة ط��وي��ل��ة  ال��ف��راع��ن��ة  اأون���و عا�سمة  م��دي��ن��ة 

والثقافة.
نا�سر  يحدثنا  وم��وائ��ده��ا  وطقو�سها  القاهرة  احتفاالت  وع��ن 
ال��ذي  القاهرة  خليج  وه��و  اخلليج  فتح  رك��وب  عيد  ع��ن  خ�سرو 
كان يقع يف الغرب منها، ي�سفه باأنه ترعة كبرية على �ساطئيها 
مارا  وي�سري  الف�سطاط  قبالة  النيل  من  يبداأ  قرية،  ثاثمائة 
اللوؤلوة وق�سر اجلوهرة.  عليه ق�سران؛ ق�سر  وبني  بالقاهرة، 
كان عيد ركوب فتح اخلليج يجرى يف �سهر اأغ�سط�ض من كل عام 
حني يتم وفاء النيل حيث يقام حفل مهيب يخرج فيه اخلليفة 
اأنحاء  اإيذانا بفتح جميع اخللجان يف �ستى  بنف�سه لفتح اخلليج 
يعم فيه  وافر  النا�ض م�ستب�سرين بح�ساد  وي�سهده عامة  م�سر 
اخلري على اجلميع. هذا االحتفال االأ�سطوري واإن كان ظاهره 
للعامة  ر�سائل  من  يخلو  يكن  مل  اأن��ه  اإال  النيل  بوفاء  احتفاال 
ي�سمن  ال��ذي  االأم��ر  الفاطمية؛  الدولة  وغنى  وق��وة  هيبة  عن 
الدولة  به  تتقرب  الرعية. ومما  وقربا من  اأمنيا  ا�ستقرارا  لها 
الفطر  عيدي  يف  الفاطمي  اخلليفة  م��وائ��د  الرعية  م��ن  اأي�سا 
بح�سورها.  للجميع  ي�سمح  كان  فاخرة  موائد  وهي  واالأ�سحى، 
كما احتفل الفاطميون باالأعياد القومية واأعياد اأهل الذمة ويف 
كل االأعياد يكرون من ال�سدقات وتوزيع االأطعمة والك�سوات.

ه��ن��ا ي�����س��ل ب��ن��ا ال��ك��ات��ب اإىل خ��ت��ام ه���ذه اجل��ول��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
املاحظ  من  حيث  خ�سرو،  نا�سر  عن  نقا  الفاطمية  القاهرة 
اأي  عنها  ي��ذك��ر  اأن���ه مل  اف��ت��ت��ان حتى  اأمي���ا  بها  ك��ان مفتونا  اأن���ه 
ومن  ب��ع��د،  فيما  دع��ات��ه  م��ن  واأ���س��ب��ح  مبذهبها  وت��اأث��ر  نقي�سة، 
اإىل  ال�����س��ح��راء  م��ن  ف���اإّن حت��وي��ل قطعة  �سخ�سية  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
بامل�ستحيل،  حا�سرة كالقاهرة عمل لي�ض بالهني ولكنه مل يكن 
اأمر يعطينا جتربة حية وزاهرة ال�ستثمار مناطقنا ال�سحراوية 

وزرع احلياة فيها على غرار القاهرة.

اأ�شبه ما يكون مبذكرات  نا�شر خ�شرو« وهو مقال  »القاهرة يف عيون  الدكتور حممد فوزي رحيل بعنوان  الكاتب  ياأخذنا فيها  الفاطمية  القاهرة  جولة تاريخية يف 
العامل  يف  الأوىل  املكانة  لها  الوقت  ذلك  يف  م�شر  كانت  حيث  امل�شتن�شرية،  ال�شدة  تدهمها  اأن  قبل  عزها  اأوج  يف  زارها  التي  القاهرة  يف  خ�شرو  نا�شر  عا�شها  يومية 

الإ�شالمي، �شبقت فيه بذلك العراق مقر اخلالفة العبا�شية.

feker201433@gmail.com
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qais1415@hotmail.com

اإنَّ اكت�ساَب العلم الب�سري يتم بعدة طرق؛ منها: املاحظة 
العلوم  بع�ض  ولكن  والتجربة،  والتمعن  والتفكر  واملتابعة 
ل اإليها  والتفا�سيل التي ال ي�ستطيع العقل الب�سري التو�سُّ
ومعرفتها معرفة تامة وا�سحة، جاء بها الوحي؛ فهو جاء 
من  يتمكن  التي  وو�سائلها  والعلوم  املعارف  اأ���س��وَل  يقدم 
واآف��اق��ه، واالط��اع  م��دارك��ه  تو�سيع  م��ن  االإن�����س��ان  خالها 
على اجلوانب العلمية والعملية. ثمَّ اإنَّ املاحظة والتمعن 
والتفكر وغريها هي يف االأ�سل تندرج حتت الق�سم الثاين 
م��ن م�����س��ادر اك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ي��ة ال��ك��ون��ي��ة، اأال وه���و ال��ك��ون 
ر  ويتفكَّ ُيتابع  اأن  الفرد  ي�ستطيع من خاله  الذي  املبتوت 
كيف  االإب���ل  اإىل  ينظرون  »اأف���ا  وج��ل:  ع��ز  ي��ق��ول  وينظر. 
اجلبال  واإىل   )18( رفعت  كيف  ال�سماء  واإىل   )17( خلقت 
 »)20( ���س��ط��ح��ت  ك��ي��ف  االأر������ض  واإىل   )19( ن�����س��ب��ت  ك��ي��ف 

الغا�سية(. )�سورة 
اإنَّ احل�سول على العلم يحتم على العامل والباحث واملفكر 
اأن ينظر يف املناهج املتاحة له كل ح�سب تخ�س�سه ونتائجه، 
على  واقت�سارها  ثباتها  وع��دم  املناهج  ه��ذه  ب  ت�سعُّ ولكن 
التجربة  طريقة  يف  مل�ساعب  اأدى  معينة  واأ�ساليب  ط��رق 
مما  والفر�سية؛  النظرية  ا�ستخا�ض  وطريقة  العملية 
بالعلوم  واأخ��رى  التجريبية  بالعلوم  تخت�ض  ملناهج  �ض  اأ�سَّ
م�سارا  وج��د  حيث  بينهما؛  جمع  من  وهنالك  االإن�سانية، 
اأن يبحث يف اجلانبني ب�سورة  ي�ستطيع من خاله العامل 

اأ�سهل.
الأنه  التطبيقية؛  للعلوم  االأن�سب  هو  التجريبيَّ  املنهَج  اإنَّ 
املراد  العلم  تنا�سب  واقعية  نتائج  على  احل�سول  يف  يتمثل 
ماحظة  والباحث  العامل  خاله  من  ويتمكن  حت�سيله، 
ن�سرها  قبل  �سحتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  وال��ف��ر���س��ي��ات،  النتائج 
اإىل  يتو�سل  حتى  ن�سبيا  ول��و  نظرياته  م�سداقية  ليتم 
احلل االأمثل، ويتم ذلك من خال خطوات عدة تبداأ من 
خال التعرف على امل�سكلة الرئي�سية وحتديدها، ومن ثم 
نتائج  على  والتعرف  ال�سابقة،  امل�سكات  ومراجعة  درا�سة 

الدرا�سات املرتبطة بالدرا�سات ال�سابقة؛ مما يقود لعر�ض 
ب��دوره��ا  ه��ي  ال��ت��ي  املنا�سبة  وال��ف��رو���ض  االأ�سئلة  و�سياغة 
للم�سكلة  جت��ري��ب��ي  ت�����س��م��ي��م  و���س��ع  يف  ال��رئ��ي�����ض  ال�����س��ب��ب 
ي��ق��ود الخ��ت��ي��ار ع��ي��ن��ة ال��ب��ح��ث واخ��ت��ب��اره��ا وحت��دي��د اأف���راد 
البدء يف  ثم  درا�ستها،  املطلوب  واملجموعات  البحث  عينات 
جمموعتني  بني  ما  ع�سوائي  ب�سكل  البحث  عينة  تق�سيم 
اأو جم��م��وع��ات ع��دة وج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات واإج����راء االخ��ت��ب��ارات 
ب��ع��د ع��ر���ض وحت��ل��ي��ل وتف�سري  ال��ب��ع��ي��دة، وم���ن  امل��ط��ل��وب��ة 
بقبول  يفيد  تقرير  وعمل  وتنظيمها،  والبيانات  النتائج 
الفر�سيات اأو رف�سها ونهايته عر�ض النتائج واملقارنة بني 
النتائج ال�سابقة والنهائية على هيئة تقرير نهائي ينا�سب 

والتو�سيات. الن�سر  اأغرا�ض 
البحوث  تف�سري  فهو  املناهج،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأه���داف  ��ا  اأمَّ
مرحلة  امل��ب��دئ��ي��ة  ال��ت��ف�����س��ريات  ت��ع��د  وال��رب��وي��ة:  النف�سية 
الو�سفية،  امل��رح��ل��ة  وت��ل��ي  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  م��ن  متقدمة 
فهي تقوم يف االأ�سا�ض على  تكوين �سبكة عميقة بني �سبب 
ميثل  حيث  املبدئية  التف�سريات  وبع�ض  واأث��ره��ا  امل�سكلة 
والربوية  النف�سية  البحوث  يف  رئي�سيا  حم��ورا  التف�سري 
يتم  التي  الفرو�ض  فئة  اإىل  املبدئية  التف�سريات  وتنتمي 
يقوم  التي  البيانات  خ��ال  م��ن  منا�سبة  بطريقة  جمعها 
التجريبية:  بالدرا�سات  التنبوؤ  الباحث.ثانيا:  بو�سعها 
فهي  التنبوؤ  اإىل  البحوث  حاجة  على  املرحلة  هذه  تعتمد 
اإىل  ال��ت��ن��ب��وؤ  وينتمي  التف�سري  ع��ن  متقدمة  م��رح��ل��ة  ت��ع��د 
املتغريات  يف  للتحكم  يهدف  مما  التنبوؤي؛  املنهج  مرحلة 
عدة  يف  التجريبية  للدرا�سات  بالن�سبة  البع�ض  ببع�سها 
اجلانب  لاأهمية  اأن�ساأ  قد  املنهج  وهذا  معقدة.  م�ستويات 

التطبيقية. العلوم  التجريبي يف 
العلمي  البحث  هو  االإن�سانية  العلوم  اأ�سا�َض  اأنَّ  بينما جند 
والتدقيق املعريف الذي ُيوافق الفطرة الب�سرية، وهو يعتمد 
الوحي  ي��اأخ��ذ  واأي�سا  ال��روح��ي��ة،  اجل��وان��ب  يف  البحث  على 
م  منظَّ اأ�سلوب  وه��و  واأه��داف��ه،  معارفه  لتاأ�سيل  ج��زًءا  فيه 

والتحليل  املاحظات  وتدوين  املوثوقة  املعلومات  جمع  يف 
علمية  ومناهج  اأ�ساليب  باتباع  املعلومات  لتلك  املو�سوعي 
اإ�سافة  اأو  تعديلها،  اأو  �سحتها  من  التاأكد  بق�سد  حمددة 
اجل���دي���د ل���ه���ا، وم����ن ث���م ال��ت��و���س��ل اإىل ب��ع�����ض ال��ق��وان��ني 
والتحكم  الظواهر  هذه  مثل  بحدوث  والتنبوؤ  والنظريات 
حللِّ  الو�سول  بوا�سطتها  ميكن  و�سيلة  وه��ي  اأ�سبابها.  يف 
ع��ن طريق  ج��دي��دة  ح��ق��ائ��ق  اك��ت�����س��اف  اأو  م�سكلة حم���ددة، 
الوحيد  الطريق  هو  العلمي  والبحث  الدقيقة،  املعلومات 
ل��ل��م��ع��رف��ة ح���ول ال���ع���امل. ف��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ي��ع��ت��م��د على 
االأ�ساليب  على  ب��دوره��ا  تعتمد  ال��ت��ي  العلمية،  الطريقة 
املنظمة املو�سوعة يف املاحظة وت�سجيل املعلومات وو�سف 
ال��ف��ر���س��ي��ات. وه���ي خ���ط���وات منظمة  االأح������داث وت��ك��وي��ن 
فهم  عنه  ينتج  هذا  احلقائق.  وترجمة  لاكت�ساف  تهدف 
والنظريات ويعمل على وجود علم  لاأحداث واالجتاهات 

تطبيقي خال القوانني والنظريات.
�سباح،  قامني  املحا�سرة  االأ�ستاذة  ذكرته  ما  ذلك  وختام 
الإ�سكالية  اأب�ستمولوجية  قراءة  وهي  مدوناتها،  اإحدى  يف 
العلوم  تبقى  »لذلك  االإن�سانية:  العلوم  يف  العلمي  املنهج 
ت���زداد  ك��م��ع��رف��ة  نف�سها  ت��ف��ر���ض  ���س��رورة  االآن  االإن�����س��ان��ي��ة 
املكونات  من  الروحية  اجلوانب  تبقى  كما  ي��وم،  بعد  يوما 
ال�سحيح  الوحي  فا�ستبعاد  االإن�سانية؛  للظاهرة  اال�سا�سية 
اأ�سباب  هي  االإن�سان  ملعرفة  كم�سدر  الدينية  املعارف  وكل 
االإن�سان  فهم  يف  اليوم  تواجهنا  التي  لل�سعوبات  اأ�سا�سية 
العلوم  تقدم  يعيق  الذي  النظري  الت�سارب  ويف  واملجتمع 
تلك  يف  املن�سود  التقدم  حتقيق  ف��اإنَّ  وعليه،  االجتماعية. 
جذرية  نظر  اإع��ادة  خ��ال  من  اإال  يتم  اأن  ميكن  ال  العلوم 
التي  املعرفية  االأنطولوجية واالإب�ستمولوجية  امل�سلمات  يف 
�سوء  يف  وذل��ك  عليها؛  االجتماعية  العلوم  منهجية  تقوم 
التقومي النزيه الإجنازات تلك العلوم حتى االآن من جهة، 
جهة  من  العلوم  فل�سفة  يف  احلديثة  التطورات  �سوء  ويف 

اأخرى«.

العلوم  يف  العلمية  القاعدة  يقوي  الذي  التجريبي،  والعملي  العلمي  والتطور  التقدم  فر�ض  تعزز  وفر�شيات  لنظريات  �ض  ُيوؤ�شِّ العلوم  بني  واملنهجي  املعريف  الت�شارك 
اأن هذا ل مينع ت�شارك املناهج لكال الطرفني التي كل منها يبني الآخر ويكمله؛ مبا ينا�شب الطبيعة الب�شرية ي�شمن  اإل  التجريبية اأكرث منها يف العلوم الإن�شانية، 
لها ا�شتمراريتها ودميومتها العلمية، ولكنَّ الإ�شكال الأعظم هو الإ�شكالت املعرفية واملنهجية بني هذين اجلانبني يف النظريات، وطرق التجربة والتو�شل للمعلومة 
والعلوم  التجريبية  العلوم  بني  ومنهجية  معرفية  اأطروحته-اإ�شكالت  يف  الفراك  اأحمد  الباحث  ن�شره  ما  تلخ�ض  كلمات  وهذه  بينهما.  التفاوت  بع�ض  اأن�شاأْت  التي 

الإن�شانية- املن�شورة - مبجلة »التفاهم«.

التفاوت المنهجي بين العلوم التجريبية 
واإلنسانية
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النظرة االستشراقية لبداية انتشار اإلسالم 
في الغرب

أسماء القطيبية

ي�ستفتح الزعبي مقاله باحلديث حول اآراء امل�ست�سرقني 
يف الغزوات زمن الر�سول، ذاكرا اأنَّ اأغلب امل�ست�سرقني مل 
الغزوات،  تكن لهم نظرة من�سفة وعميقة الأ�سباب هذه 
ل الأ�سباب ومربرات الغزوات  ُملحقا حديثه ب�سرح ُمف�سَّ
التي  َنظرنا لاأ�سباب  واإذا ما  االإ�سامية.  الفتوحات  اأو 
على  االأ�سل  يف  قائمة  حجج  اأنها  جند  ف�سوف  اأورده���ا، 
اف���را����ض اأن االأ����س���ل يف االإ����س���ام ه��و ال�����س��ل��م، ك��م��ا اأن 
ت�سلح  ال  التي  الدينية  الن�سو�ض  من  م�ستَقى  بع�سها 
اأوردها يف  حجة لغري امل�سلم. ومثال ذلك: احلجة التي 
الكرمي،  القراآن  ذكر  كما  للب�سرية  النبي جاء رحمة  اأنَّ 
وغريهما.  ل��اإ���س��ام  امل��دي��ن��ة  اأه���ل  دخ���ول  ِق�سة  ومنها 
اأ�سئلته  يطرح  مل�ست�سرق  منطقية  غري  تبدو  حجج  وهي 
�سيما  ال  معينة،  حم��اذي��ر  اأو  م�سبقة،  اف��را���س��ات  دون 
اإىل ع�سر  النبوة  بحثه ع�سر  ى  يتعدَّ الذي  للم�ست�سرق 
ال�سحابة والتابعني، وما تخللهما من خافات �سيا�سية 

ومناحرات حول احلكم وال�سلطة.
االإ���س��ام  انت�سار  ع��ن  مقاله  -يف  ال��زع��ب��ي  اأح��م��د  ي��ق��ول 
الأج��ل  ي�سرع  مل  اجل��ه��اد  »اإن  اال�ست�سراقية:  ال���روئ  يف 
الغاية  واإمن��ا  قهرا،  االإ���س��ام  دخ��ول  على  النا�ض  اإج��ب��ار 
ال��ف��ن، حتى  اأج���واء  م��ن  االأر����ض  ه��ي تطهري  العظمى 
وجهة  وم��ن  وح��ده«،  العاملني  رب  هلل  النا�ض  تعبيد  يتم 
فهو  م��راوغ��ة،  عبارة  العبارة  ه��ذه  تبدو  �سخ�سية  نظر 
ينفي اأن يكون الهدف من اجلهاد االإجبار على االإ�سام، 
والتوحيد  القتال.  الإيقاف  �سرطا  التوحيد  ي�سع  لكنه 
-كما نعلم- هو الدخول يف االإ�سام وعقيدته واأحكامه. 
الدخول  ه��و  للجهاد  االأ�سا�سي  ال��ه��دف  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل؛ 
كانت  التي  املجتمعات  لتلك  بالن�سبة  حتى  االإ�سام،  يف 
لذا  ال��ف��ر���ض.  مملكة  مثل  ورف��اه��ي��ة  ا�ستقرار  يف  تعي�ض 
�سببا  احلجة  هذه  يف  امل�ست�سرق  يجد  اأن  الطبيعي  فمن 
االإن�ساين.  منظوره  من  ال��غ��زوات  �سرعية  يف  للت�سكيك 

ال��ن��ظ��ر عن  ب��اح��ث بغ�ض  وال��ت�����س��اوؤل ح��ق م�����س��روع الأي 
االأ�سباب اخلفية التي نفر�سها فيه.

وت���ن���اواًل ل��ل��ن��م��وذج ال���ذي ق��دم��ه ال��ب��اح��ث ال��زع��ب��ي وه��و 
اآرن���ول���د، ال���ذي حت���دث يف مقدمة  امل�����س��ت�����س��رق ت��وم��ا���ض 
توما�ض-  -اأي  كتاباته  خلت  »وق��د  بقوله:  عنه  البحث 
باحث  م�ستغرب من  اأم��ر  وه��و  وه��ف��وات«،  زالت  اأي  من 
ال�سك طريقة للو�سول للحقيقة، ولكن لعل  يتخذ من 
من  هذا  ذكر  بحيث  كبريا  ماأخذا  به  اأخ��ذ  قد  احلما�ض 
العلمية  توما�ض  رحلة  اأن  واحل��ق  امل��دح.  يف  املبالغة  باب 
رح��ل��ة ح��اف��ل��ة ت��ن��ق��ل ف��ي��ه��ا ب��ني ك��ون��ه حم��ا���س��را وب��اح��ث��ا 
ن�سيج  يف  تغلغله  ول�سدة  وا�ست�ساريا،  م�سرفا  كونه  اإىل 
النا�ض  بطبائع  توما�ض  تطبع  الهند  يف  امل�سلم  املجتمع 
�ض  اأ�سَّ اأْن  اإىل  االأم���ر  ب��ه  و���س��ل  ب��ل  زي��ه��م،  ولب�ض  ه��ن��اك 
جمعية »اأجنمن اأنعر�ض«، وهي جمعية تهدف للتجديد 
يف ال���دي���ن وت�����س��ع��ى ل��ت��ق��دمي م���ق���رح���ات ت���ق���ارب ب��ني 
الفكرة  ذات  وهي  الغربية.  والثقافة  االإ�سامي  الدين 
االإ���س��ام«،  اإىل  »ال��دع��وة  االأ�سهر  كتابه  يف  تبنَّاها  التي 
االإ���س��ام��ي  الفكر  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  منهج  فيه  ات��خ��ذ  حيث 
فالدين  الديانتني،  انت�سار  كيفية  وباالأخ�ض  وامل�سيحي، 
والقتل  بالعنف  انت�سر  توما�ض-  كام  -ح�سب  امل�سيحي 
بني  �ِسلما  انت�سر  االإ���س��ام��ي  ال��دي��ن  بينما  والتعذيب، 
املجتمعات ملا به من دعوات للعدل والت�سامح وامل�ساواة، 
ال�����س��ع��وب م��ن ظ��ام  ال���غ���زوات الح��ق��ا لتخل�ض  وج���اءت 
حكامها الكفار. ورغم اأن هذه املقارنة تبدو يف ظاهرها 
ل�سروحات  املتتبع  اأنَّ  اإال  و�سلميته،  ل��اإ���س��ام  م��دح��ا 
اأنَّ االإ�سام  اأراد قوله هو  اأن ما  امل�ست�سرق توما�ض يجد 
رجال  اأخطاء  ب�سبب  اإال  امل�سيحية  الباد  يف  ينت�سر  مل 
ال��ذك��ي  ال��ت��ع��ام��ل  ال��دي��ن امل�سيحي وع���دم ق��درت��ه��م ع��ل��ى 
عقائدية،  منها  اأكر  �سيا�سية  فامل�ساألة  خمالفيهم؛  مع 
الدين  انت�سار  يف  االأب��رز  الدور  االإ�سامي  للفكر  ولي�ض 

اأنه  ُمعتربين  الكثريون،  انتقده  تف�سري  وهو  اجلديد. 
تقليل من قوة الر�سالة املحمدية وتاأثريها.

يبدو  اأن  اآرن��ول��د  ت��وم��ا���ض  ال��غ��رب��ي  امل�ست�سرق  اأراَد  لقد 
اأنه  بحيث  االإ���س��ام؛  انت�سار  الأ�سباب  تناوله  يف  حياديا 
االإ�سامي،  الفكر  مثل  بال�سرق  تتعلق  لعوامل  اأرجعه 
والقوة االقت�سادية النا�سئة، واحلما�ض اجلمعي للدولة 
نف�سه؛  بالغرب  تتعلق  لعوامل  اأي�سا  واأرجعه  اجلديدة، 
داخ��ل��ي��ة،  ا���س��ط��راب��ات  ت��ع��اين م��ن  الكني�سة  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
الكراهية  ن��ريان  اأ���س��ع��ل  ال��ذي  العنف  ت�ستخدم  وك��ان��ت 
الرنويج. وال ميكن  الدول مثل  العديد من  جتاهها يف 
الطريق  ال��ذي مهد  املهم  العامل  ه��ذا  اإن��ك��ار  ح��ال  ب��اأي 
يف  اأج��د  وال  وي�سر.  ب�سهولة  االإ�سامي  الدين  النت�سار 
ذل���ك ان��ت��ق��ا���س��ا ل��اإ���س��ام وع��ق��ي��دت��ه ف�����س��ريورة احل��ي��اة 
حتتم م�ساألة تبدل موازين القوى وتداولها بني االأمم.
وخطاهم  امل�ست�سرقني،  من  وغ��ريه  اآرنولد  ُموؤلفات  اإنَّ 
املغرب  مع  ال�سرق  بني  التوا�سل  ج�سور  مد  يف  اجل��ادة 
على  م��ب��ن��ي��ة  غ��ري  ك��ون��ه��ا  االل��ت��ف��ات  ت�ستحق  حم����اوالت 
���س��رق��ي��ة، وخ��ال��ي��ة م��ن روا���س��ب الثقافة  اأي��دي��ول��وج��ي��ات 
امل�سوبة باخلوف من العذاب والعقاب، كما اأنَّها منفتحه 
ث��ق��اف��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا، ول��ي�����ض من  ع��ل��ى جت���ارب خمتلفة 
الباحثني  من  كثري  ي�سعه  ال��ذي  الكبري  للتوج�ض  داع 
بل  املخفية،  واأهدافهم  امل�ست�سرقني  نوايا  حول  العرب 
االأف��ك��ار  من��و  يف  ع��رة  حجر  تقف  الهواج�ض  ه��ذه  لعل 
االإ�سامية  املجتمعات  ي��خ��دم  مب��ا  ال��واع��دة  وال��ت��ج��ارب 
الكبري  الت�سويه  بعد  خا�سة  �سعف،  فرات  تعي�ض  التي 
الذي تعر�ض له الدين االإ�سامي على اأيدي اجلماعات 
املتطرفة، والذي عمق حجم الهوة بني امل�سرق واملغرب، 
واأم��ري��ك��ا  ف��رن�����س��ا  وع��ن�����س��ري��ة يف  ع��ن��ف  واأدى الأع���م���ال 
ون�سل  الهوة  تتقل�ض  بها  فلعل  ونيوزلندا...وغريها. 

اإىل اأر�سية تفاهم مر�سية بني ال�سرق والغرب.

اأهم  من  واحد  وهو  منوذجا،  اآرنولد  توما�ض  امل�شت�شرق  من  الزعبي  اأحمد  يتَّخذ  »التفاهم«،  مبجلة  واملن�شور  ال�شت�شراقية«،  الروؤى  يف  الإ�شالم  »انت�شار  عن  بحثه  يف 
الإ�شالمية«،  »الدعوة  اأبرزها:  من  موؤلفات؛  ة  ِعدَّ وله  بتدري�شها.  وقاموا  العربية  اللغة  وحتدثوا  والهند،  كم�شر  الإ�شالمية  البالد  يف  عا�شوا  الذين  امل�شت�شرقني 

و»اخلالفة«، و»املعتزلة«، كما له موؤلفات اأخرى عن الفن الإ�شالمي وتطوره عرب التاريخ.

asmaalqutibi@gmail.com
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انحسار دور المؤسسة الدينية لصالح السلطة 
أيمن البيمانيالمركزية في »مصر محمد علي«

�سلطتها  وب��ني  االأوروب���ي���ة  للحداثة  امل��م��ّث��ل  امل��واط��ن  ب��ني  ال��ع��اق��ة  اإنَّ 
املقام  يف  قانونية  عاقة  فهي  وم��ع��ّق��دة،  �سائكة  عاقة  ه��ي  وقانونها 
جمموعة  ع�سر-  التا�سع  -القرن  نابليون  اإ�سهار  عليها  وي��دّل  االأول، 
واملدنية...وغريها؛  وال�سخ�سية  واجلزائية  التجارية  القوانني  من 
ف��ق��د ظ��ه��ر ���س��ع��ار ق��ان��ون��ي��و ن��اب��ل��ي��ون: »ال ي��ح��ّق الأي م��واط��ن ال��ت��ذّرع 
بالقوانني  االإمل��ام  املواطن  على  اأنَّ  يعني  مما  القانون«؛  معرفة  بعدم 
واالأنظمة التي حتكم عاقته مع املواطن االآخر من جهة، ومن جهة 
بهذه  اجلهل  اّدع��اء  من  التحذير  مع  وموؤ�س�ساتها،  الدولة  مع  اأخ��رى 

ل عمل ال�سرطة والق�ساء. القوانني؛ االأمر الذي ُي�سهِّ
اإنَّ ح�سارات م�سر واليونان والرومان والعثمانيني قد �سبقت نابليون 
اأي  ع��ن  ت��ف��ّرد  وقانونه  نابليون  ولكن  العقابية،  املنظومة  تطبيق  يف 
والقانونية  اجلزائية  التقنيات  وفاعلية  جناعة  حيث  من  �سابق  مثيل 

ي. والتق�سّ وال�سبط  البحث  وعمليات 
ن�ساأة  وال��ع��ق��اب:  »ال��ت��اأدي��ب  كتابه  ع��رب  فوكو  مي�سيل  الفرن�سي  خ  املُ���وؤرِّ
ال�����س��ج��ن«، ي���رى دور ���س��وك��ة ال��ق��ان��ون االأوروب������ي احل��دي��ث يف ام��ت��داد 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  القاطنني  جميع  على  القهرية  املركز  �سلطة 
العلم  على  باالعتماد  والتحّكم  املراقبة  يف  حديثة  تقنيات  با�ستخدام 
فوكو  ي��رى  حيث  العلمية؛  واالأ�ساليب  احلديثة  والتقنيات  واملعرفة 
ال��ن��ب��اء على  و���س��ي��ط��رة طبقة  راأ���س��م��ال��ي��ة ج��دي��دة،  اأ����س���واق  ن�����س��وء  اأّن 
تربية  اإىل  اأّدت  عوامل  كّلها  االقطاعي،  املجتمع  وانحال  االقت�ساد، 
ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ف��رد االأوروب�����ي مت��ا���س��ًي��ا م��ع م��ت��ط��ّل��ب��ات ت��ل��ك امل��رح��ل��ة من 
املعرفية  ال�سبكة  والراأ�سمالية احلديثة، وهو ما جنحت فيه  ال�سناعة 

واأّدت دورها بامتياز.
مفا�سل  جميع  على  والتّجار  ال�سناعيون  الراأ�سماليون  �سيَطر  لقد 
اأّثر على روح املواطن  الدولة الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية؛ مما 
املعرفية  ال�سيا�سية  ال�سلطة  نتاج  احلقيقة  يف  ه��ي  وال��ت��ي  االأوروب����ي، 
خا�سًعا  االأوروب����ي  اجل�سد  اأ�سبح  كيف  فيها  تظهر  وال��ت��ي  اجل��دي��دة، 

والنفوذ. الت�سّلط  لعاقات 
اإنَّ ال�سجن واحلب�ض كان اأهّم مظاهر �سبكة الت�سّلط والتحّكم االأوروبي 
احلب�ض  واأ�ساليب  ال�سجون  تلك  ن�ساأة  اأّن  فوكو  ي��رى  كما  ب��امل��واط��ن، 
بحقوق  تع�سف  كانت  اجلمهور  اأم��ام  واالقت�سا�ض  التعذيب  ومظاهر 
اجلماهري  عاقة  يف  جديدة  ث��ورة  ذل��ك  بعد  و�سّكلت  للفرد،  اأ�سا�سية 
من  املت�سارع  ال��ن��زوح  م��ع  املت�سّلطة.  القانونية  بال�سلطة  )امل��واط��ن( 
ال�سلطة  ك��ان��ت  ال���ن���ازح���ني؛  الآالف  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اإىل  ال���ري���ف 
املجتمعي  ال�سلم  ل�سمان  وال��ت��اأدي��ب  للمراقبة  �سبيل  اأه��ّم  ال�سيا�سية 

وتاأديب االأعداد الكثرية من االأج�ساد يف فعلها اليومي.
اإىل  ع�سر-  الثامن  القرن  -اأوا���س��ط  كانط  االأمل��اين  الفي�سل�سوف  اأ�ساَر 
م��ب��داأ وم��ف��ه��وم ح��ري��ة ال��ف��رد يف ال���دول���ة االأوروب����ي����ة وال��ت��ي اأ���س��ا���س��ه��ا 
اخل�سوع للنظام ال�سيا�سي، متجاهًا اأّنها طاعة ق�سرية عمياء م�سري 
اأحد  هي  املعا�سرة  احلرية  ف��اإنَّ  مفهومه،  وح�سب  العقاب.  خمالفها 

عدم  اأو  ف��رد،  ك��ل  على  الواجبة  وال��ق��ان��ون  ال�سلطة  طاعة  اخل��ي��اري��ن: 
كانط  يذكره  مل  ما  وهو  وامل��ادي،  اجل�سدي  العقاب  وم�سريه  الطاعة 
)بنتام(  الربيطاين  والفيل�سوف  الرباغماتي  اأما  للحرية.  تعريفه  يف 
اأمر  »اأّن واجبي هو كل  فُيعّرف الواجب القانوين للمواطن احلديث: 
وهو  القانون«،  يعاقبني  اأفعل  مل  ف��اإذا  اإطاعته،  علّي  القانون  يفر�ض 
االأوروب��ي  للمواطن  احلقيقية  احلرية  لغياهب  و�سفاف  �ساٍف  تعريف 

اآنذاك.
اأّما ُمنّظر علم االجتماع االأوروبي )اإيليا�ض(، فهو يرى اأّن اإخ�ساع عدد 
كبري من االأج�ساد على التن�سيق واملراقبة يف امل�سانع -مثًا- واأّن فعل 
كل �سخ�ض يعتمد على دقة وفعل ال�سخ�ض االآخر، ما هو اإال اأمر يجرب 
الفرد على التحّكم بحركاته وت�سّرفاته ب�سكل دقيق؛ لذلك يذهب اإىل 
اأّن هذا النوع من البنى النف�سية الاواعية ورقابة الذات ما كان ليتّم 
الن�ساطات  الرقابية على كافة  ال�سيا�سية والقوانني  املركز  لوال �سلطة 

احليوية يف الدولة القومية املعا�سرة.
اجلنائية  العدالة  طبيعة  يف  التغرّيات  من  جمموعة  م�سر  يف  حدثْت 
اأوروب��ا، ويف فرة ق�سرية جنح  �سابقا يف  كما حدث  العقوبات  وقانون 
من  واجلزائية  والق�سائية  الع�سكرية  البنى  نقل  يف  با�سا  على  حممد 
اأوروبا اإىل م�سر. حيث ظهر التحّول الق�سائي يف مظهرين اأ�سا�سيني: 
مل�سر  القانون اجلنائي اجلديد  القانونية وظهور  الن�سو�ض  االأول يف 
عام 1829م، ومتّثل الثاين يف ظهور حماكم نظامية -جمال�ض- يديرها 
وقد  الوافدة.  االأوروب��ي��ة  القوانني  لتطبيق  للدولة  تابعون  موظفون 
الدين  ق�سايا  على  عملها  -ال�سرعية-  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��ح��اك��م  وا���س��ل��ت 
كالقتل والقذف، ولكن املجال�ض النظامية اجلديدة كانت اأكر �سمواًل 
ي�ستطيع  ال  ال��ت��ي  الق�سية  اأّن  حتى  ال�����س��رع،  حم��اك��م  م��ن  و�ساحية 
النظر  الإعادة  النظامية  املحكمة  اإىل  حُتال  فيها  احلكم  ال�سرع  قا�سي 

والتدقيق فيها مبقايي�ض خمالفة عن مقايي�ض حماكم ال�سرع.
مل�سر؛  اجلديدة  اجلنائية  البنية  تلك  يف  اعتبارات  ثاثة  اأّث��رت  وق��د 

وهي:
1- حتّكم االأجهزة املركزية بحركة النا�ض ون�ساطاتهم.

2- اإعادة تعريف العقوبة باأّنها اإ�ساح وتقومي لل�سلوك ولي�ست عقاًبا.
القانونية  االإجراءات  واأ�س�ض جديدة يف  ومفاهيم  3- تطبيق مقايي�ض 

من حيث االعتقال واملحاكمة واالإثبات اجلرمي والدليل اجلنائي.
متيَّز القانون اجلزائي مل�سر حممد علي مبجموعة من الفروقات عن 

القانون العثماين ال�ساري اآنذاك؛ ومنها:
طبيعة  ي��ح��دد  العثماين  ال��ق��ان��ون  بينما  ج���رم،  ك��ل  عقوبة  حت��دي��د  اأ- 

اجلرم ويرك االجتهاد للق�ساة يف حتديد العقوبة.
يقّر  العثماين  القانون  بينما  واالإع��دام،  العقوبات يف اجللد  ب- ح�سر 
باحلديد  والو�سم  االأع�����س��اء،  كبر  العقوبات  م��ن  متنّوعة  جمموعة 
وال��زاين  ال�سارق  عقوبات  بتنّوع  االإ���س��ام  يف  احل��ال  هو  كما  وغ��ريه��ا، 

والقاذف وغريهم.

القوانني  تلك  ُياحظ هدف  اجلديدة  اجلزائية  للن�سو�ض  املتتّبع  اإّن 
يف عقلنة وتر�سيد عاقة االأفراد بال�سلطة، وراأت ال�سلطة اأّن عقانية 
العقوبة حمّفزة لوالء االأفراد للدولة؛ ملا لها من اأثر يف خ�سوع الفرد 
بالعقوبة  اجل���اين  ع��ل��ى  احل��ك��م  ���س��دور  اإنَّ  ح��ي��ث  احل��اك��م��ة؛  لل�سلطة 
وال�سك  لاعرا�ض  جمااًل  له  يجعل  لن  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض 
للعقوبات يف  العثماين  القانون  اإق��رار  1853م، متَّ  العام  ذلك. ويف  بعد 
جرائمها؛  يف  للنظر  نظامية  حماكم  اإن�����س��اء  االأق��ال��ي��م  يف  ومت  م�سر، 
ال�سرع والعدالة  اأّن قا�سي  الدارج  لذلك جرى توجيه الوعي امل�سري 
االإ�سامية ُمنّزه عن اخلطاأ؛ الأّن القوانني اجلديدة كانت غريبة عن 

ال�سرع واملوروث الفقهي االإ�سامي.
لذلك؛ فاإّن هذه التغريات الق�سائية واجلزائية كان لها االأثر يف العمل 
امل�سري  الباحث  اإليه  ي�سري  والذي  م�سر،  يف  ال�سرطة  جلهاز  اليومي 
وعقوبتها  جرمية  لكل  ق�سائية  واأط��ر  قوانني  وج��ود  اأّن  فهمي  خالد 
اإىل  حتقيقاتها  نتائج  تقدمي  على  ال�سرطة  موؤ�س�سة  األ��زم  امل�ستحقة 
والطب  بالتقنيات  ا�ستعانت  كما  م�ستمر،  ب�سكل  القا�سية  املجال�ض 
ال�����س��رع��ي -ك��م��ث��ال- يف حت��ق��ي��ق��ات اأ���س��ب��اب ال���وف���اة، وو���س��ع��ت �سجات 

ا عزز قدرتها على حفظ النظام. للمطلوبني ممَّ
واملجال�ض  ال�سرع  حماكم  بني  ال�سورة  لتو�سيح  ق�سيتني  هنا  نعر�ض 

اجلديدة: النظامية 
قا�سي  لدى  ابنتها  بقتل  متهم  �سّد  دع��وى  اأم  قّدمت  1860م،  عام   -1
ال�سهود  اقت�سار  ب�سبب  الدعوى  باإبطال  ال�سرع  قا�سي  وق��ام  ال�سرع، 
على قا�سرتني وعدم وجود �سهود بالغني يف م�سرح اجلرمية، يف حني 
على  ا�ستناًدا  �سنوات   3 املتهم  بحب�ض  النظامية  املجال�ض  قا�سي  ق��ام 
وهنا  القا�سرتني.  و�سهادة  القوة  ا�ستخدام  اأّك��د  وال��ذي  الوفاة  تقرير 

يظهر املجال�ض النظامية كطرف ق�سائي م�ستقل عن ال�سرع.
الإجها�ض  اأدى  ا  ممَّ حامل  اإحداهما  لرجل  زوجتني  تدافع  ق�سية   -2
جنينها. يف حماكم ال�سرع مل يجزم القا�سي اأّن �سقوط الزوجة الثانية 
واإجها�ض جنينها كان ب�سبب دفع الزوجة االأوىل لها، وبالتايل اإبطال 
�سهرين  املتهمة  الزوجة  النظامي بحب�ض  املجل�ض  الدعوى، فيما حكم 
وقوع  نتيجة  كانت  االإجها�ض  �سبب  اأّن  امل�ست�سفى  تقرير  وجود  ب�سبب 

ج�سم الزوجة احلامل.
والتقنيات  ال�سرعي  الطب  ا�ستعمال  اأنَّ  فهمي  خالد  الباحث  ح  يو�سِّ
اأّدى  ال�سريعة االإ�سامية، بل  القانون امل�سري مل يخالف  احلديثة يف 

اإىل تعزيز ال�سرع ومت اعتباره كتكملة لل�سريعة االإ�سامية.
على  املعتمد  اجل��زائ��ي  النظام  وان��ت��ق��ال  م�سر،  يف  ال��ت��ح��والت  ه��ذه  اإنَّ 
النظامية  املحاكم  ق�ساة  اإىل  ع�سر،  التا�سع  ال��ق��رن  يف  ال�سرع  ق�ساة 
اأّدت لتحّول ميزان القوى  اأوروبية؛  اأحكامها من قوانني  التي ت�ستمد 
وت��راج��ع  امل��رك��زي��ة،  ال�سلطة  اإىل  الدينية  املوؤ�س�سة  م��ن  االجتماعية 

الوالء للرموز الدينية.

ا يف اللحاق بركب الدولة الأوروبية  �ض احلقيقي للدولة امل�شرية احلديثة اإّبان القرن التا�شع ع�شر امليالدي، والذي ظهرت نواياه جليًّ ُيعترب حممد علي با�شا هو املوؤ�شِّ
احلديثة اآنذاك، وهذا ما �شنناق�شه ملقال اأ�شامة عرابي »ال�شريعة وال�شلطان: الدولة الأوربية احلديثة منوذًجا مل�شر حممد علي«، واملن�شور يف جملة »التفاهم«.

albimani92@hotmail.com
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تأصيل االتجاه التعددي في الوسط 
وليد العبرياإلسالمي

Wali7-alabri@hotmail.com 

الباحث الدكتور مراد الروي�سي، يف مقاله  وهذا ما ناق�سه 
مبجلة »التفاهم«، واأو�سح اأي�سا اأنَّ املجتمعات ذات االأغلبية 
امل�����س��ل��م��ة وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة ع��م��وم��ا ت��ت��م��ي��ز مب��ح��اول��ة 
ال��ه��روب م��ن ���س��رورة ط��رح امل�����س��األ��ة االأخ��اق��ي��ة اإىل اإذك���اء 
ال�سراع بينهما -ال بل وحتى داخلها وفيما بينها- والدفاع 

عن اأفكار الغلو املتطرفة واالآراء املت�سددة االإق�سائية.
واجلدير بالتذكري يف هذا ال�سدد، ما كتبه املفكر اجلزائري 
م���ال���ك ب���ن ن��ب��ي يف ك��ت��اب��ه »ال�������س���راع ال���ف���ك���ري يف ال��ب��اد 
الغرب  النف�سية يف  االإعام واحلرب  اأن خرباء  امل�ستعمرة«، 
ميار�سون مع اجلماهري امل�سلمة لعبة الثور االإ�سباين الذي 
اأن  دون  حمراء  قما�ض  قطعة  مهاجمة  يف  غا�سبا  يرك�ض 

ينال منها، حتى تخور قواه وي�سقط على االأر�ض.
اخل��رباء  اأول��ئ��ك  اأن  نبي  بن  مالك  يذكر  ذات��ه،  الكتاب  ويف 
ي���ط���ّب���ق���ون اأي�������س���ا ع���ل���ى امل�����س��ل��م��ني ن���ظ���ري���ة »اال���س��ت��ج��اب��ة 
ال�����س��رط��ي��ة« ال��ت��ي ���س��اغ��ه��ا ع���امل ال��ن��ف�����ض ال��رو���س��ي اإي��ف��ان 
بافلوف، وخا�ستها و�سع االإن�سان يف ظروف جتعل ردوده 
اآلية. وهنا، يجب طرح م�سروع اال�ستعادة النقدية للق�سية 
االأخ���اق���ي���ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ف���ك���رة ال��ت��ع��دد وال���ت���ن���وع، دون 
امل�ساد،  والعنف  للعنف  املفرغة  احللقة  هاوية  يف  ال�سقوط 
القدمي  الع�سر  مّيز  ال��ذي  املتبادل  االإق�ساء  مبداأ  وخ��ارج 
وال��ع�����س��ر احل��ا���س��ر ع��ل��ى ح��د ����س���واء، وب��ع��ي��دا ع��ن �سيطرة 
واخلطابات  جهة،  من  واأخ��وات��ه��ا  الغربية  االإع���ام  و�سائل 

الدينية الطائفية املت�سنجة من جهة اأخرى.
مل��ن ُي��ط��ال��ع اأب����رز ك��ت��اب��ات وخ��ط��اب��ات ي��و���س��ف ال��ق��ر���س��اوي 
وحم��م��د ال�����س��ريازي، مي��ك��ن��ه ال��ق��ول اإنَّ ه��ن��اك ات��ف��اق��ا من 
م��ن��ظ��ور اإ����س���ام���ي ع��ل��ى اأن ال��ت��ع��دد ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ن��وع 
ومن  االإن�ساين،  ال��وج��ود  �سمات  اأب��رز  من  يعد  واالخ��ت��اف 
اأي�سا؛  والطبيعي  ب��ل  الب�سري،  االجتماع  ���س��رورات  اأوك��د 
الرحب  الكون  هذا  الكونية:  نن  ال�سُّ من  �ُسنَّة  فاالختاف 
ال��ف�����س��ي��ح ب��ه��ذا االخ���ت���اف ي��ف�����س��ي اإىل ال��ت��ن��وع وال��ت��ن��اغ��م 

والتنا�سق، وُيذهب الرتابة والفتور.
خا�سا؛  ومذاقا  طعما  للحياة  يجعل  اأن  �ساأنه  من  وه��ذا 

ف��االخ��ت��اف وال��ت��ن��وع ي��ري��ان احل��ي��اة، وي��ك�����س��ب��ان امل��رء 
النا�ض جميعا خلقوا  اأن  فلو  وارحتل،  خربة حيثما حل 
وجبلوا يف �سورة واحدة، واالأماكن كلها كانت يف �سورة 
واح���دة م��ن حيث طبيعة امل��ك��ان وامل��ن��اخ وغ��ري ذل��ك، ما 
اأن ينتقل من مكانه الذي ولد فيه،  احتاج االإن�سان اإىل 
ول�سئم العي�ض من اأول �سنوات اإدراكه ملعنى احلياة الأنه 

ال يجد جديدا.
هو  التنوع  كون  من  فقط  تاأتي  ال  االختاف  اأهمية  اإنَّ 
اإليه  تدعو  مما  اأي�سا  الأنه  بل  الب�سري،  االجتماع  اأ�سل 
واقع  يف  االختاف  وما  الطبيعة.  به  وتقت�سي  الفطرة 
االأمر اإال ظاهرة من ظواهر الوجود اأودعت يف الكائنات 

عموما ويف االإن�سان خ�سو�سا.
الذي  االختاف  وجود  لوال  االإ�سام،  نظر  وجهة  فمن 
ويف  احل��ي��اة.  ال�ستحالت  اخل��ل��ق،  اأ���س��ب��اب  م��ن  �سبب  ه��و 
غياب االختاف ال ميكن اأن يكون االإن�سان، من املنظور 
االإ�سامي، ذلك املخلوق الذي �سّواه اهلل ونفخ فيه من 
على  وف�سله  ال��ب��ي��ان،  وعّلمه  العقل،  منحه  ث��م  روح���ه، 
له  و�سّخر  االأر���ض،  يف  وا�ستخلفه  املخلوقات،  من  كثري 

ما يف الكون جميعا.
وان��ط��اق��ا م��ن ال��ن�����ض ال���ق���راآين ال���ذي ي��ح��ف��ل ب��االآي��ات 
منه  ينهل  وال��ذي  »االخ��ت��اف«،  لفظة  فيها  وردت  التي 
للوجود  االإ�سامي  الت�سور  باأن  القول  ميكن  مفكرونا، 
ي��ق��وم ع��ل��ى ف��ك��رت��ني اأ���س��ا���س��ي��ت��ني: االأوىل ه��ي وح��دان��ي��ة 
اخل��ال��ق، وال��ث��ان��ي��ة ت��ع��ددي��ة اخل��ل��ق واخ��ت��اف املخلوق. 
وعقيدته  ت�سوره  االإ�سام  بنى  االأ�سا�سني،  هذين  وعلى 
وفكرته عن هذا الوجود. فبالن�سبة للم�سلمني فاإن اهلل 
وحده هو الواحد، وكل ما بعده متعدد، وعلى هذا كان 
واأ�سا�سه  الدين  االإ�سام مبثابة جوهر هذا  التوحيد يف 

املتني.
حت��ري��ر ال��ب�����س��ر م���ن ال��ع��ب��ودي��ة ل��غ��ري اهلل ك���ان ر���س��ال��ة 
االأنبياء جميعا، وقد تركزت وجت�سدت يف الدين اخلامت 
من  النا�ض  ليحرر  اخل��امت  االأك��رم  النبي  به  بعث  ال��ذي 

فا  مت�ساوين  اأح���رارا  يعي�سوا  حتى  الطواغيت  عبادة 
اإذا  ون�سيمها  احل��ري��ة  بظال  ينعموا  اأن  للنا�ض  ميكن 
هذه  لبع�ض.  بع�سهم  يذل  اأو  بع�سا  يعبد  بع�سهم  كان 
كتابات  اأه��م  م��ن  ن�ستخل�سها  التي  االأوىل  الفكرة  ه��ي 
االإميانية  بامل�ساألة  العاقة  ذات  وال�سريازي  القر�ساوي 
واالأخ���اق���ي���ة ال��ق��ي��م��ي��ة، وم���ن ق��راءت��ه��م��ا ل��ب��ع�����ض اآي���ات 
التعددية  التعددية يف اخللق:  الثانية فهي  اأما  القراآن. 
الدينية،  وال��ت��ع��ددي��ة  الل�سانية،  وال��ت��ع��ددي��ة  ال��ع��رق��ي��ة، 
وال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، ك���ل ه����ذه ال��ت��ع��ددي��ات ���س��رع��ه��ا 
اآخ��رون  هناك  الوجود،  يف  وح��ده  لي�ض  امل�سلم  االإ�سام. 

ي�ساركونه احلياة. اإذن فثمة تعدد يف اخللق.
الثقافية  التعددية  عن  اأك��ر  باحلديث  املقال  و�سرنكز 
كلما  االإن�����س��ان  اأن  يتبني  اإذ  االأخ����رى؛  ال��ت��ع��ددي��ات  ب��ني 
مكت�سفا  الكون  يف  باحثا  االختاف،  بحقيقة  واعيا  كان 
الأ�����س����راره، ات�����س��ع��ت دائ�����رة ع��ل��م��ه وم���ع���ارف���ه. وال��ع��ل��م��اء 
واأي�سا  بل  وح�سب،  اهلل  خل�سية  ال  تاأهيا،  االأك��ر  هم 
يعرفون  فهم  وتنوعه،  الكون  حقائق  واكت�ساف  ملعرفة 
ب���اأب���ح���اث���ه���م وم��ع��اي��ن��ت��ه��م وجت���ارب���ه���م واك��ت�����س��اف��ات��ه��م 

خلالقهم. وخ�سيتهم 
اأن احل�سارة  وال�����س��ريازي  ال��ق��ر���س��اوي  امل��ف��ك��ران  وي��رى 
االإ����س���ام���ي���ة م���ث���ا، ���س��ارك��ت ف��ي��ه��ا اأن������واع ع���دي���دة من 
ال��ع��ن��ا���س��ر واالأج���ن���ا����ض واالأدي�������ان امل��خ��ت��ل��ف��ة، واأ���س��ه��م��ت 
���س��ارك يف  ف��ك��لٌّ بثقافته  ث��ق��اف��ات م��ت��ع��ددة؛  اإث��رائ��ه��ا  يف 
ت�سييدها وازدهارها، وكل ترك له ب�سمة يف ناحية من 

النواحي احلياتية فيها.
ُيغِني  اأن  �ساأنه  من  الثقافية  االإ�سهامات  يف  د  التعدُّ هذا 
وعلى  وينميها،  وي��ع��ززه��ا  احل�����س��ارات  م��ن  م��ا  ح�����س��ارة 
النقي�ض من ذلك، احل�سارة التي تقوم على لون واحد 
احل�سارة  فقرية.  ح�سارة  تعد  فهذه  واح��دة،  �سورة  اأو 
وتقتب�ض  اجلميع  من  وت�ستفيد  تاأخذ  التي  هي  الغنية 
الثقايف  التعدد  اأو  بالتنوع  ُيعربَّ عنه  الكل.. هذا ما  من 

الري.

ُيوؤكد عدد من املفكرين وعلماء اجتماع الدين املعا�شرين، املهتمني مب�شاألة احلداثة وما بعد احلداثة، على عودة الديني كظاهرة مميزة لكل املجتمعات يف العامل، 
مما يعرّب عن اأزمة خانقة وماأزق حقيقي لالأئيكية خا�شة يف �شكلها الدوغمائي ال�شارم؛ فاملجتمعات الغربية انتقلت من فكرة »موت الإله« اإىل فكرة »عودة الدين«، 
املذهبية واجلن�شية  الطائفية  التفرقة  �شيء من  الدكتاتورية مع  الراكدة  اإىل  ال�شورية  الر�شدية  انتقلت من حالة  امل�شلمة كانت قد  الأغلبية  واملجتمعات ذات 

العرقية. وعلى هذا الأ�شا�ض فاإن اجلميع مدعو ملواجهة �شرورة اإعادة طرح الق�شية الأخالقية طرحا علميا وعمليا.
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تأمالت في التعليم الديني ببادية 
المغرب

فيصل الحضرمي

من  تبقى  ما  حول  حمورية  اأ�سئلة  ب�سعة  من  البحث  ينطلق 
التعليم القراآين بالبادية يف الوقت الراهن، وعن مكانته اليوم 
كانت  اإذا  ا  وعمَّ العهد،  �سالف  يف  عرفها  التي  باملكانة  مقارنًة 
املنوطة باجلوامع القروية قد تغريت عما  التدري�سية  االأدوار 
كانت عليه �سابقاً. كما يت�ساءل الباحث عن التحوالت التي مر 
بها هذا النوع من التعليم، �سواء ما يتعلق مبحتوى التدري�ض، 
هذه  عن  الباحث  اأج��اب  وق��د  والعقاب.  التاأديب  باأ�ساليب  اأو 
اإقليم خريبكة، و�سط  اأجريت يف  درا�سة ميدانية  االأ�سئلة عرب 

املغرب، وت�سمنت جمموعًة من ا�ستطاعات الراأي.
ي�ستهل االأ�ستاذ اأعراب بحثه ببيان االأدوار الدينية والتعليمية 
قرى  يف  اجلامع  بها  ي�سطلع  التي  والتنظيمية  واالجتماعية 
تغيب  حيث  احل�سرية؛  وامل��راك��ز  امل���دن  ع��ن  البعيدة  ال��ب��ادي��ة 
موؤ�س�سات الدولة ب�سكل كامل، في�سبح اجلامع هو املكان الذي 
الغرباء، وعقد  واإيواء  املوتى،  االأطفال، وغ�سل  تعليم  فيه  يتم 
ال�سرب يف  القرية، وتخزين مياه  �سوؤون  االجتماعات لتدار�ض 
املتمثلة يف  الطبيعية  لوظيفته  اإ�سافًة  واجلفاف،  املحل  �سهور 
يتمتع  التي  القدا�سة  �سفة  متنحه  والتي  للعبادة،  داراً  كونه 

بها.
فقد  ال��ق��روي؛  للجامع  التعليمي  ال���دور  على  البحث  ��ز  ُي��ركِّ
الديني  التكوين  اإىل  االأ�سا�سية  ال��ق��روي��ني  ب��واب��ة  دائ��م��اً  ك��ان 
وال��ع��ل��م��ي؛ ف��ف��ي��ه ي��ت��ع��ل��م ال�����س��ب��ي��ة ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة، وف��ي��ه 
يحفظون القراآن الكرمي بوا�سطة الرديد واال�ستظهار. اإال اأن 
العربية  للغة  تهمي�ٍض  من  �ساحبها  وما  اال�ستعمارية،  احلقبة 
من  تاها  وما  الوطنية  الدولة  ن�ساأة  ثم  التقليدي،  والتعليم 
اأدت  احل�سرية،  للثقافة  وزح��ٍف  الع�سرية  للمدار�ض  انت�ساٍر 
اإىل اإ�سعاف الدور التعليمي للجامع القروي، واإىل اأفول جنم 

الكتاتيب.
التعليم  بها  ات�سم   ال��ت��ي  ال��ك��ربى  االأه��م��ي��ة  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
واالأري��اف،  القرى  ل�سكان  بالن�سبة  �سيما  ال��دوام،  على  الديني 
اأن طريقة التعليم التي اعتاد اتباعها الفقهاء امل�سطلعون  اإال 
الكرمي،  القراآن  القراءة وحفظ  ال�سبية مبادئ  تلقني  مبهمة 
هذا  �ساب  وم��ا  احل��ف��ظ،  بهدف  ال��ق��راءة  ت��ك��رار  على  والقائمة 
م�ستوى  ل�سعف  اإ�سافة  وعنف،  ق�سوة  من  التعليم  من  النوع 
اأ���س��وًة  للدرا�سة  خم�س�ض  م��ك��ان  وغ��ي��اب  ع��ام،  ب�سكل  الفقهاء 

ب���امل���دار����ض ال��ع�����س��ري��ة، ج��ع��ل م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي ع��ر���س��ًة 
املغاربة  م��ن  كما  االأج��ان��ب،  الباحثني  م��ن  العديد  الن��ت��ق��ادات 

اأنف�سهم.
 فقد راأى ليفي بروفن�سال اأن يف اأ�سلوب الرديد واال�ستظهار 
ت��روي�����س��اً ل��ل��ذاك��رة، واإ���س��ع��اف��اً مل��ه��ارة ال��ب��ح��ث، وت��ع��ط��ي��ًا مللكة 
اأ�سلوباً  بو�سفه  احل��ف��ظ  اآخ���رون  ب��اح��ث��ون  انتقد  كما  ال��ف��ه��م. 
والتعليم  القراآنية  الكتاتيب  به  تتميز  )تربوياً(  بيداغوجياً 
اإىل ما يف ه��ذه االن��ت��ق��ادات من  اأع��راب  الديني ع��ام��ًة. وي�سري 
حتامٍل واإطاقية. فقد كان احلفظ �سائعاً اأي�ساً عند االإغريق 
عملية  لت�سهيل  خمتلفة  و���س��ائ��ل  اب��ت��ك��روا  ال��ذي��ن  وال���روم���ان 
التام )عن ظهر قلب(  اأن االعتماد على احلفظ  احلفظ. كما 
املغرب  به  اخت�ض  منزعاً  يكون  الأن  اأق��رب  الديني  التعليم  يف 
اأكر من غريه من بلدان العامل االإ�سامي. فالعمانيون مثًا 
وال�سلطة«-  »امل��ع��رف��ة  كتابه  يف  اأيكلمان  دي��ل  اأورده  م��ا  -وف��ق 
يكتفون بالقراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي دون حفظ. وترى 
اأن االنتقادات الغربية املوجهة لطرق التعليم يف  فاين كولونا 
الكتاتيب واجلوامع، ويف مقدمتها احلفظ، اإمنا تعك�ض هيمنة 
اإميل دوركامي الناقد للتعليم  ت�سور عامل االجتماع الفرن�سي 
ال�سكوالئي يف اأوروبا، والذي يبدو اأن الباحثني الكولونياليني 

قد تاأثروا به.
ماحظة  فيمكن  امل��غ��ارب��ة،  م��ن  الديني  التعليم  منتقدو  اأم��ا 
اعر�ض  فقد  انتقاداتهم.  به  تت�سم  الذي  اخللدوين«  »النف�ض 
على  عربي،  ابن  وكذا جمايله  14 ميادي(،  )ق.  ابن خلدون 
اأن من  اإذ  ال�سبية.  العنف والع�سف والقهر يف تعليم  ا�ستعمال 
ال�سبي  حمل  »املقدمة«-  �ساحب  -بح�سب  الطرق  ه��ذه  �ساأن 
على الكذب والك�سل واخلبث، وتثبيطه عن اكت�ساب الف�سائل، 
اإىل  النظر  يلفت  البحث  كاتب  لكن  غ��ريه.  على  عالًة  وجعله 
التعليم الديني مل يقت�سر دوره على نقل املعرفة فح�سب،  اأن 
االجتماعي،  حميطه  يف  ال��ف��رد  اإدم���اج  على  اأي�ساً  عمل  واإمن��ا 

والثقافية. والدينية  املعرفية  احتياجاته  ملبياً 
وال��ك��ت��اب��ة، وج��دن��ا  ال���ق���راءة  اإىل  انتقلنا م��ن احل��ف��ظ  ف���اإذا م��ا 
ي�سمح  ب�سكل  نا�سيتهما  ميتلكون  الفقهاء  م��ن  قليلة«  »ق��ل��ة 
الكتابية، وفك رموزها. ومع  الثقافة  واآداب  باإتقان علوم  لهم 
ال  اأن��ه  اإال  »ال�سفاهية«،  �سمة  عليه  تغلب  القروي  املجتمع  اأن 

بالن�سبة  للكتابة  والقد�سي  ال�سلطوي  الطابع  اإغ��ف��ال  ميكن 
ل��ل��ق��روي��ني، ف��ه��ي حت��ي��ل اإىل ���س��ل��ط��ة ال���دول���ة و���س��ل��ط��ة ال��دي��ن 
اأم��راً  وب��ات  اأرح��ب،  اآف��اق��اً  ملتعلميها  تتيح  الكتابة  اأن  كما  معاً. 
ثقافتهم  تقت�سر  اأن  الديني  التعليم  على  للقائمني  حمرجاً 
املتمر�سني  نطاق  تو�سع  مقابل  يف  الكتابة،  دون  احلفظ  على 

يف القرى.
عام  منذ  الكتاتيب  حت��دي��ث  اإىل  املغربية  ال��دول��ة  �سعت  لقد 
-من  القروية  الكتاتيب  عرفته  الذي  التحديث  اأنَّ  اإال   ،1968
وجهة نظر الكاتب- كان تلقائيًّا، وبعيداً عن اأي تدخل ر�سمي. 
�سيئاً  امل��دار���ض  حت��اك��ي  الكتاتيب  راح��ت  مناف�ستها،  فبغر�ض 
اأدخل  هكذا  ال�سباب.  الفقهاء  مبادرات  عرب  خ�سو�ساً  ف�سيئاً، 
غرار  على  الديني  التعليم  اإىل  والطبا�سري  ال�سبورة  الفقهاء 
املدار�ض احلديثة. كما خ�س�ض بع�سهم وقتاً لتعليم االأنا�سيد، 
اأن ميار�سوا التمارين الريا�سية  واأتاح بع�سهم االآخر لل�سبية 
اختفت  فقد  اجل�����س��دي  ال��ع��ق��اب  اأ�ساليب  اأم��ا  اجل��ام��ع.  ب��ج��وار 
ت�سجع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأ���س��ل��خ«  واأن���ا  ت��ذب��ح،  »اأن���ت  ذهنية  بانح�سار 

فقهاء املا�سي على اعتماد العنف يف تاأديب ال�سبية.
بهدف  ال��راأي  ا�ستطاعات  من  جمموعة  الباحث  اأج��رى  وقد 
التعليمي  ب��ال��دور  يتعلق  فيما  ال��ق��روي��ني  اآراء  على  ال��ت��ع��رف 
للجامع، واأهمية التعليم القراآين يف الوقت احلا�سر. وك�سفت 
التعليم  ي��ع��دون  ال  ال��ق��روي��ني  اأرب���اع  ثاثة  اأن  اال�ستطاعات 
ف��اإن م��ا ن�سبته %98  وظيفة م��ن وظ��ائ��ف اجل��ام��ع، وم��ع ذل��ك 
منهم يرون اأن التعلم باجلامع له اأهمية كربى، كما اأن جميع 
حتفيظ  يف  اجلامع  اأهمية  على  يتفقون  تقريباً  امل�ستجوبني 
القراآن واإعداد الفقهاء. وربط 70% من القرويني بني التعلم 
باجلامع والفوز باجلنة، وهو موؤ�سر دالٌّ على القيمة الرمزية 
�سكان  اأو���س��اط  يف  ال��دي��ن��ي  التعليم  بها  يحظى  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

القرى.
االعتبار  اإع��ادة  ���س��رورة  على  الكاتب  �سدد  البحث،  نهاية  ويف 
»بوابة  هو  مبا  وتقويته،  وجتديده  بالبادية،  الديني  للتعليم 
منيعاً«  »ح�سناً  ولكونه  باله�سا�سة،  يت�سم  و�سط  يف  للتنمية« 
غياب  م�ستغلًة  االأط����راف  بع�ض  تغذيه  ال���ذي  ال��ت��ط��رف  �سد 

الدولة، وتراجع مكانة الفقهاء.

يف بحثه املن�شور مبجلة »التفاهم«، حتت عنوان »التعليم الديني باجلوامع القروية.. �شهادات من املا�شي وتاأمالت يف الو�شع الراهن«، ُيناق�ض عبدالهادي اأعراب 
الأ�شتاذ الباحث بجامعة �شعيب الدكايل املغربية، م�شاألة التعليم الديني -القراآين على وجه اخل�شو�ض- يف قرى البادية املغربية، م�شتعر�شًا التغري الذي طراأ 

على وظائفه واأ�شاليبه عرب العقود، والت�شورات الدائرة حوله، والآراء الناقدة له، وتلك املدافعة عنه.

faisalsalim@hotmail.com
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مستقبل الدين عند الفيلسوفين فاتيمو ورورتي
هنية الصبحية

التيار  اأحد فا�سفة  فاتيمو  االإيطايل جياين  الفيل�سوف  يعد 
دي���وي وج���ورج غ��ادام��ري،  ب��ج��ون  الفل�سفي احل��دي��ث وامل��ت��اأث��ر 
ك��م��ا ي��ع��د ال��ف��ي��ل�����س��وف االأم��ري��ك��ي ري��ت�����س��ارد رورت����ي م��ن اأه��م 
الفل�سفي  عملهم  وي�سهم  املعا�سرين.  النفعيني  الفا�سفة 
ما  الثقافة  وهي  الثقافة  من  جديد  لنوع  موؤ�س�سني  بكونهم 
بعد الدينية وتعني م�ستقبل الدين بعد تفكيك االأنطولوجيا 
الغربية، وقد اأطلق عليه الفكر ال�سعيف اأو املخفف وهو لي�ض 
الرغبة  عن  احلا�سم  العزوف  وهو  واح��د  �سيء  يف  اإال  �سعيفا 
يف التاأ�سي�ض االأنطولوجي الأي خطاب حول حقيقة الكينونة. 
علم  اإ���س��ه��ام  ع��ن  ���س��ورة  ي��ق��دم  فاتيمو  اأن  امل�سكيني  وي��و���س��ح 
ق�سية  ل��ي�����ض  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا  ال��دي��ن  م�ستقبل  يف  ال��ت��اأوي��ل 
نيت�سه  اأو�سحه  ما  ح��ول  �سريح  انخراط  واإمن��ا  مو�سوعية؛ 
باأنه ال توجد وقائع واإمنا تاأويات فقط، حيث اأن الفيل�سوف 
اأدلة وبراهني واإمنا يقدم اأجوبة على و�سعيات وجد  ال يقدم 
املعرفة  يرى  هيدغر  اأن  الكاتب  ويذكر  فيها.  متورطا  نف�سه 
باأنها دائما تاأويل وال �سيء اآخر، واأن التاأويل هو االأمر الواقع 
االإم�ساك  حاولنا  وكلما  نتكلم  اأن  ميكننا  عنه  ال��ذي  الوحيد 
ب��ال��ت��اأوي��ل يف اأ���س��ال��ت��ه ف��اإن��ه الب���د م��ن ال���وق���وف ع��ل��ى طابعه 
اإال  اأن نحتج له  التاريخي، بحيث ميثل التاأويل باأنه ال ميكن 

بو�سفه جوابا مهما عن و�سعية تاريخية خم�سو�سة. 
على  تعديا  اأق��ام  فاتيمو  اأن  امل�سكيني  ي�سري  ذلك  �سياق  ويف 
الو�سع اجلديد باعتباره اأنه يق�سد تقدمي التاأويلية بو�سفها 
احلدث  هذا  ا�ستثنائي،  �سيء  فيها  حدث  معني  ع�سر  فل�سفة 
اأنه  وخا�سة  تنويعاتها  جملة  يف  االأوروبية  املركزية  عن  يعرب 
ذلك  باأن  امل�سكيني  ي�سري  كما  للعامل،  واحدة  �سورة  يوجد  ال 
امليتافيزيقي  بعد  ما  الع�سر  فاتيمو  قدم  بحيث  طريف  �سيء 
بو�سفه حدثا مرتبطا بثقافة معينة؛ الأن هذا الو�سع املحبط 

يجعل منا موؤولني ولي�ض م�سجلني مو�سوعيني للوقائع.
ومن خال القراءة التحليلية للم�سكيني، يرى اأن املثري عند 
باعتبارها تنويعة  االإله  تاأثره مبقولة نيت�سه يف موت  فاتيمو 
�سردية على موت االإله امل�سيحي، باالإ�سافة اإىل وجود عاقة 
امل�سيحية.  الب�سارة  وظهور  امليتافيزيقيا  نهاية  بني  بنيوية 

ال��ت��اأوي��ل- منحت  ال��ه��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا -ع��ل��م  اأن  ال��ك��ات��ب  وي��ب��ني 
نف�سه  وميثل  م�سيحي  حدث  من  االأخ��رية  ال�سيغة  الفل�سفة 
يف زمن القطيعة مع امليتافيزيقيا اليونانية، م�سريا اإىل قول 
واإن�ساج  تطوير  عملية  ه��ي  الهرمينوطيقا  اأن  اإىل  فاتيمو 
التوحيدي  الدين  ظهور  اأن  يعني  وه��ذا  امل�سيحية.  للر�سالة 
اخلطاب  تفكك  عملية  د�سن  ال��ذي  هو  العاملية  ال�ساحة  على 
امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي وذل���ك م��ن��ذ ���س��ل��ب امل�����س��ي��ح، وب��ه��ذا ف���اإن ع�سر 

التاأويل نتاج اللقاء الطريف بني الهرمينوطيقا وامل�سيحية.
عن  ال�سوؤال  باأن  يو�سح  رورت��ي  الفيل�سوف  اأن  الكاتب  ويذكر 
ب�سكل حاد بني معتقدات  يقابل  راأي  اأي  اإ�سعاف  يعني  الدين 
ملحد  كلمة  اأن  رورت���ي  ي�سري  كما  دينية،  ومعتقدات  علمية 
اأ���س��ب��ح��ت اأق����ل ���س��ع��ب��ي��ة؛ ن��ظ��را ل��ت��ط��ور امل��ع��ت��ق��دات ال��ع��ل��م��ي��ة 
الكني�سة  اإىل  اأن الفا�سفة الذين ال يذهبون  والدينية، وبنّي 
تاأثرا  االأك��ر  وه��م  اإل��ه  هنالك  لي�ض  باأّنه  يعتقد  اأق��ل من  هم 
ب��ت��ع��ب��ريات م��اك�����ض ف��ي��رب، ك��م��ا ي��و���س��ح اأن ال��ف��رق ب��ني اإمي���ان 
اأخ��اق��ي.  م�سمون  اأي  ب��ا  اأي  املو�سيقي؛  ال��ف��رق  ه��و  واآخ���ر 
املعرفة  خانة  من  االإحل��اد  معنى  اإخ��راج  �سرورة  وجب  ولهذا 
واإمن��ا  علمية  عقيدة  لي�ض  االإحل���اد  الأن  ال�سيا�سة؛  خانة  اإىل 
احلياة  يف  الكهنوت  م��ع��اداة  رورت���ي  �سماها  �سيا�سية  ت�سكيلة 
اأن  وبني  ملحد  اأنه  الفيل�سوف  ادعاء  بني  ميز  وقد  احلديثة، 
الديني  االإمي���ان  اأّن  ي��ّدع��ي  فامللحد  معا�سرا،  علمانيا  يكون 
غري عقاين بينما العلماين املعا�سر يرى اأّن االإميان الديني 
اخلا�ض  االإمي��ان  ح��دود  الدين  يتجاوز  بحيث  �سيا�سي  خطر 
اأهداف  اأجل  من  كهنوتية  موؤ�س�سات  ا�ستعمال  اإىل  واالمتداد 
�سيا�سية، كما يرى اأن يتفق املوؤمنون وغري املوؤمنني على اتباع 

�سيا�سة العي�ض دون التدخل يف �سوؤون االآخرين.
اأي  اإىل  ينتمي  ال  فيل�سوفا  رورت����ي  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ري 
امل�سكل  اإب���راز  اأج��ل  من  املو�سيقى  جم��از  على  يركز  كما  دي��ن، 
املو�سيقي مع الدين لي�ض الهوتيا، ويعلق رورتي على فاتيمو 
واأن��ه  واأك���ر  اأك��ر  دينيا  اأ�سبح  نف�سه  يجد  ب��اأن��ه  ق��ال  حينما 
فاتيمو  قول  �سرورة  رورت��ي  ويرى  باهلل،  يوؤمن  اأن  له  ينبغي 
بع�ض  ي�سميه  ما  على  ومقدًما  فاأكر  اأكر  دينيا  اأ�سبح  باأنه 

النا�ض االإميان باهلل رغم اأنه غري متاأكد من اللفظ ال�سحيح 
لاإميان.

فاملوقف الطريف لفاتيمو ح�سب روؤية رورتي اأنه يخرج الدين 
من جمال املعرفة. وعليه يرى اأّن التدين لي�ض مقت�سرا على 
مل  باأنه  ارتبطت  فاتيمو  طرح  اأهمية  اأن  اإال  االإمي��ان،  مفهوم 

يقبل احلل الذي اأعطاه الفا�سفة.
فهم  يف  متثلت  فاتيمو  واج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�سعوبة  ف���اإّن  وع��ل��ي��ه 
ويبني  االإن�سان،  يف  الرب  جت�سد  يعني  الذي  التج�سد  مفهوم 
ال��رب  م��ن  ت��خ��ل  اأن���ه  ع��ن��ده  التج�سد  ع��ل��ي��ه، وحقيقة  ت�����س��وره 
الذي  الفعل  فهو  وغ��ريت��ه،  ب�سلطانه  منه  وت�سحية  للب�سر، 
لي�ست  واأن��ه  الب�سرية  ل�سالح  �سيء  ك��ل  ع��ن  ال��رب  ب��ه  يتخلى 
بحيث  نف�سها،  الدينونة  روح  باأنها  وتو�سف  للرب  ق��وة  ثمة 
ياأخذ الب�سر كل �سيء وبقدر ما يتدنون الغرب تتحقق ب�سارة 
االإجنيل لنا باأال من�سي مع الرب يف اخلدمة والعبودية، واإمنا 
امل�سيحي  ب��االإح�����س��ان  ذل��ك  وي��و���س��ف  وال��ع��ب��ودي��ة  ال�سحبة  يف 

االإجنيلية. واملحبة 
فاتيمو يف  ب��ه  ج��اء  ال��ذي  ال�سعيف  بالفكر  رورت��ي  ت��اأث��ر  وق��د 
تفكريا  ب��و���س��ف��ه  ل���ه؛  من��وذج��ي  تطبيق  اأن��ه��ا  وي��ع��د  فل�سفته 
و�سع  وال  املعا�سرة  الثقافة  نقد  اإىل  ي�سعى  ال  �سلبيا  فل�سفيا 
اإىل  اإيجابا  ي�سعى  واإمن��ا  الثقافة،  لهذه  ج��دي��دة  مو�سوعات 
ي�سري  كما  املهمة؛  االإمكانات  بع�ض  واق��راح  الذكريات  جمع 
نبقى  اأننا  اإال  بفكرنا  التعايل  حاولنا  مهما  اأنه  اإىل  امل�سكيني 
�سجناء اللغة واال�ستعارة، مو�سحا ادعاء قوة فكرنا وال ميلك 
الفكر مبعناه  رورتي عن �سعف  عنه  عرّب  والذي  اأ�سا�سا  ذلك 
االإي��ج��اب��ي: ل��ن ن��رى ال���رب وج��ه��ا ل��وج��ه ول��ن ن�سل حلقيقة 
ع�سرها  عن  تعبريا  تعد  مل  الفل�سفة  اأّن  يو�سح  كما  الواقع، 
لت�سبح  ت�سعى  تاأويل،  فل�سفة  واإمن��ا  هيغل  عهد  يف  كانت  كما 

اأنطولوجيا. مقنعة، وبهذا ي�سعى فكر ما بعد امليتافيزيقيا 
اأّن  يف  الفيل�سوفني  ح��وار  ملخ�ض  مو�سحا  الكاتب  ويختتم 
اإنه يحتاج  م�ستقبل الدين يقع يف ما وراء االإحلاد واالإميان؛ 
اإىل �سيغة غري اأخروية عن كينونة الروح، روح ال جتد كمالها 

يف الذات الديكارتية بل يف �سيء اآخر.

يناق�ض الفيل�شوف واأ�شتاذ التعليم العايل بجامعة تون�ض فتحي امل�شكيني يف مقاله - املن�شور مبجلة »التفاهم«- »املعاين املت�شاربة لعودة الدين لدى الفال�شفة الغربيني 
املعا�شرين«. وقد �شملت درا�شته �شيغة امل�شكلة التي طرحها فاتيمو ومالحظات رورتي حول حتديد النقاط الآتية: ع�شر التاأويل، والإحلاد والدميقراطية، والدين 

اخلا�ض، وما م�شتقبل الدين بعد امليتافيزيقيا؟ ، واأخريا �شيا�شات الدين.

heenosaid@gmail.com
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سلطان المكتومي
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اإّن االإ�سام دين قيم، قال اهلل تعاىل: )ُقْل اإَِنِّني َهَدايِن َرِبّي اإِىَل 
ِمَن  َك��اَن  َوَم��ا  َحِنيًفا  ْبَراِهيَم  اإِ ِملََّة  ِقَيًما  ِديًنا  ُم�ْسَتِقيٍم  َراٍط  �سِ
وال�����س��ع��ادة  ال��ه��ن��اء  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ق��ائ��م��ة  ���ِرِك���نَي( وفل�سفته  امْلُ�������سْ
والعدالة، وهي يف االإ�سام اأ�سا�ض ا�ستقرار يف املجتمع، والعامل 
الوازع بني احلال واحلرام واخلطاأ وال�سواب؛ الأنها تنبع من 
عقيدة اإميانية را�سخة تثمر �سلوكا خريا على م�ستوى االأفراد 
وامل��ج��ت��م��ع��ات، وت��ع��د يف احل��ق��ي��ق��ة م��وؤ���س��را ع��ل��ى ن�����س��ج واإدراك 
من  م�ستقاة  �سامية  االإ�سام  وقيم  احلياة،  يف  ل��دوره  االإن�سان 

ال�سماء. وحي 
الكاتب هوام�ض  ذكر  الرئي�سيتني  النقطتني  اإىل  االإ�سارة  وقبل 

من القيم واأهميتها يف بناء االإن�سان اأخاقيا ومنها:
*الدين روح االأمم، والقيم اأج�سادها: اإذ ال ج�سد دون روح، وال 
روح دون ج�سد؛ بيد اأنها اإن كانت غيث ال�سماء، فاإّن القيم نبت 
الفطر، فاإذا التقى في�ض ال�سماء بكرمي الفطر كملت اخلال، 

وعظمت اخل�سال.
الديانة:  وترويها  الفطرة،  حتت�سنها  االإن�سان  يف  نبته  *القيم 
ذبلت تلك  الب�سر  الدين لدى  نبع  الفطرة وغا�ض  فاإذا ف�سدت 
واإن  اأنها  اإال  حطبا،  وغ�سنها  �سوكا  زهرها  وا�ستحال  النبتة، 
الأن  م�سانا؛  حا�سرا  تكون  اأن  يجب  فاإنها  جميا؛  اإرث��ا  كانت 

تهوينها يف نفو�ض النا�ض �سر، والتقليل من �ساأنها خذالن.
وحتقيق  احلكم،  على  واأ�سا�سها،  مبناها  االإ�سامية  *ال�سريعة 
م�����س��ال��ح ال��ع��ب��اد يف امل��ع��ا���ض وامل���ع���اد، وه���ي ع���دل ك��ل��ه��ا، ورح��م��ة 
اإىل اجلور؛  كلها، وحكمة كلها، فكل م�ساألة خرجت عن العدل 
فلي�ست من ال�سريعة، واإن اأدخلت فيها بتاأويل، فال�سريعة عدل 

اهلل بني العباد.
اإن  نبي:  بن  مالك  اجل��زائ��ري  للمفكر  مقولة  الكاتب  وي�سوق 
واإىل  اخلري،  اإىل  يناديها  �سوت  اإىل  عامة  حاجة  يف  االإن�سانية 
ال��ك��ف ع��ن ج��م��ي��ع ال�����س��رور، واإن���ه���ا حل��اج��ة اأك����ر اإحل���اح���ا من 
حترمه  واإمن��ا  بفطرته  اخل��ري  اإىل  ت��ّواق  االإن�سان  الأّن  �سواها؛ 
منه معوقات خمتلفة تكونها الظروف االجتماعية وال�سيا�سية 

اأحيانا. واالقت�سادية 
ال�سلطة  اإال مبباركة  القيم  اعتقادي ال ميكن تطبيق هذه  ويف 
حتقيق  يف  خال�سة  النية  تكن  مل  واإذا  حتكم،  التي  ال�سيا�سية 

الفرد  على  القيم  تعويل  ميكن  فا  املجتمع  يف  والقيم  اخلري، 
تغليب  ن�ساهد  العربية  ال���دول  بع�ض  يف  املجتمع.  يف  ال��ذائ��ب 
ويف  املجتمع  م�سلحة  على  ال��ق��رار-  �ساحب   - الفرد  م�سلحة 
ح�ساريا.  الدولة  وتتاأخر  القيم  تراجع  املجتمعات  هذه  مثل 
اأ���س��ار ع���امل االج��ت��م��اع ال��ع��راق��ي ع��ل��ي ال����وردي يف م�ساألة  وق���د 
حتقيق القيم يف املجتمع حيث قال: ال يكون تطبيق القيم عرب 
لتكري�ض  ال�ساطني  وع��اظ  بها  يت�سدق  التي  الرنانة  املواعظ 
القيم يف املجتمع ويف نف�ض الوقت يربرون ب�ستى الو�سائل ف�ساد 

ال�سيا�سية.  ال�سلطة 
1.قيم العدالة واالإح�سان واخلري يف الوقف يف االإ�سام 

الوقف لغة هو » احلب�ض واملنع، يقال: وقفت كذا؛ اأي: حب�سته«.
و�سرف  تعاىل،  اهلل  ملك  حكم  على  العني  حب�ض  وا�سطاحا: 
منفعتها على حب، اأو هو حب�ض مال ميكن االنتفاع به مع بقاء 

عينه بقطع الت�سرف يف رقبته على م�سرف مباح«
وق��د ذك��ر ال��ك��ات��ب حت��ت ه��ذا البند ك��ث��ريا م��ن امل��ح��اور يف قيم 

العدالة واالإح�سان يف الوقف االإ�سامي منها:
*ي��ع��د ال��وق��ف يف االإ����س���ام ج����زءا م��ه��م��ا م��ن م��ن��ظ��وم��ة القيم 
دليل  وه��و  االإ���س��ام��ي  الت�سريع  يف  واالجتماعية  االقت�سادية 
اأب��ن��ائ��ه، وحتملهم  ع��ل��ى مت��ا���س��ك امل��ج��ت��م��ع وت��راب��ط��ه، واحت����اد 

الفردية واجلماعية. جلميع م�سوؤولياتهم 
*ل���ق���د ام���ت���از ال���ن���ظ���ام االإ����س���ام���ي يف ت�����س��ري��ع��ه ال���وق���ف ن��دب��ا 
اأوج��ه  على  واالإن��ف��اق  واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  مل�ساندة  وترغيبا؛ 
تدفع  اأ�سيلة،  وقيم  اإمي��ان��ي��ة  ح��واف��ز  ب��وج��ود  املختلفة،  اخل��ري 
اأم��وال  من  لديه  ما  كل  وتقدمي  والعطاء،  البذل  اإىل  االإن�سان 

وممتلكات يف �سبيل اهلل.
*اإن ح�سارة االإ�سام بخريها وعدالتها واإح�سانها وبرها ن�سرت 
نورا  احل�سارة  تلك  فكانت  وامل�ساواة،  والعدالة  ال�سمحة  القيم 

ميتد يف اآفاق العامل �سرقا وغربا.
اإي�سالها  على  امل�سلمون  حر�ض  الرحمة،  دين  االإ�سام  *والأن 
اأن�سنة  على  وتاأكيدا  تعاىل،  اهلل  اإىل  تقربا  احلاجة؛  ذوي  اإىل 
لنبل  تاأكيدا  االإ���س��ام  يف  الوقف  فكان  و�سموليته،  الدين  ه��ذا 

�سمائرهم. ويقظة  نفو�سهم، 
2.قيم العدالة واالإح�سان واخلري يف نظام الق�ساء االإ�سامي

م�سالح  يحقق  وكيف  االإ�سام  يف  الق�ساء  اأهمية  الكاتب  ذكر 
هذه  يحقق  االإن�����س��اين  املجتمع  يف  وج��وده  اأن  �سك  وال  النا�ض، 
امل�����س��ال��ح، وه���و اأح����د امل��ن��ا���س��ب ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ع��دل 
ومت��ن��ع ال��ظ��ل��م، وت��ر���س��ي احل���ق ق���ال اهلل ت��ع��اىل:) َق���ْد اأَْر���َس��ْل��َن��ا 
الَنّا�ُض  ِلَيُقوَم  َوامْلِ��ي��َزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  ْنَزْلَنا  َواأَ َناِت  ِباْلَبِيّ ُر�ُسلََنا 

ِباْلِق�ْسِط(. �سورة احلديد
اأهمية  وقد ذكر الكاتب يف هذا ال�سدد كثريا من النقاط على 

الق�ساء وكيف يحقق املبادئ والقيم النبيلة منها:
التي  والقيم  امل��ب��ادئ  م��ن  ث��روة  يعد  الق�ساء  وق��واع��د  *اأ���س��ول 
حت��ق��ق م��ق��ا���س��د يف ح��ف��ظ احل���ق���وق، ودف����ع امل��ف��ا���س��د، وحتقيق 
الق�ساء  نظام  فكان  املظلوم،  واإن�ساف  الظلم،  ورف��ع  امل�سالح، 
حل��ف��ظ احل���ق���وق، واإق���ام���ة ال���ع���دل يف ال��ع��اق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
بني  احلياة  اأن�سطة  من  ن�ساط  وكل  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 

االأفراد والدول.
ونزاهة  �سامة  يف  عظيما  اأثرا  االأخاق  وتعاليم  للعقيدة  *اإن 
متويل  �سروط  من  ك��ان  لذلك  االإ���س��ام؛  يف  الق�سائي  النظام 
اأن يكون عادال، وذلك يعد وازعا من اجلور يف احلكم  الق�ساء 

والتق�سري يف تق�سي النظر يف حجج اخل�سوم.
*وم���ن ذل���ك ن���رى اأن ق��ي��م اخل��ل��ق��ي��ة وم��ب��ادئ ال��ع��ق��ي��دة ت�سهم 
االإث��ب��ات  وو���س��ائ��ل  ال��ق�����س��اء،  ون��زاه��ة  �سامة  واف���ر يف  بن�سيب 
االأداء،  يف  واالط��م��ئ��ن��ان  احل��ي��ط��ة  ل��ه  وت��وف��ر  فيهن  امل�ستعلمة 
وال��ف�����س��ل يف ال���ن���زاع، وجت��ع��ل م��ن خ���ال ذل���ك م��ن��اط��ا للجزاء 
ال�سهادة  اأداء  وعند  الق�ساء  عند  ي�سعر  امل�سلم  الأن  االأخ��روي؛ 
واالإق������رار ب��احل��ق، واالإق������دام ع��ل��ى ال��ي��م��ني، وك��ت��اب��ة احل��ق��وق، 
يف  فيطمع  ت��ع��اىل،  اهلل  اأح��ك��ام  ينفذ  اأن��ه  ال��ق��رائ��ن-  وا�ستنباط 

مر�ساة اهلل. 
واأخ�����ريا... ال��ك��ات��ب وف��ي��ق ح��ج��ازي ك��ان م��وف��ق��ا يف ذك��ر القيم 
النبيلة التي جاء بها االإ�سام واأعتقد اأّنه مل ياأت ب�سيء جديد 
ف��ق��د ك��ت��ب ال��ف��ق��ه��اء وامل��ث��ق��ف��ون ال��ك��م ال��ك��ث��ري م��ن ه���ذه امل��ب��ادئ 
اأ�سلفت  وكما  املجتمع.  يف  االإن�سان  كرامة  حتفظ  التي  والقيم 
ال ميكن حتقيق هذه املبادئ واأهمها )العدالة( اإال مبباركة من 

ال�سلطة ال�سيا�سية وح�سن نيتها يف التطبيق قوال وفعا.

اأوجد الإ�شالم مبادئ قائمة على العدل وامل�شاواة والإح�شان بني اأفراد املجتمع التي ت�شمن احلياة الهانئة والآمنة بني الأفراد. وقد كتب وفيق بن حممد حجازي 
مقال يف جملة »التفاهم« بعنوان »قيم الإح�شان واخلري وحتقيق العدالة يف املجتمعات الإ�شالمية الو�شيطة« وذكر نقطتني رئي�شيتني هما: قيم العدالة والإح�شان 

واخلري يف الوقف يف الإ�شالم، وقيم العدالة والإح�شان واخلري يف نظام الق�شاء يف الإ�شالمي.
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موقف شكيب أرسالن من األوضاع 
العربية واإلسالمية

بارزة  درزية  عائلة  من   )1946-1869( اأر�سان  �سكيب  يتحدر 
واأخ��ذ  ��ن��ي،  ال�����سُّ االإ���س��ام  اعتنق الح��ق��اً  لكنه  ل��ب��ن��ان،  م��ن جبل 
الدروز  بها  يهتم  ال  التي  الرئي�سية  االإ�سام  فرائ�ض  ميار�ض 
بالوحدة  اأواًل  اهتم  ب��ارزا  و�سيا�سيا  اأديبا  اأر�سان  كان  كثرياً. 
االإ�سامية والحقاً بالوحدة العربية، وكانت له خال فرة ما 
قبل احلرب العاملية االأوىل وبعدها اأن�سطة واأفكار مهمة حول 
اأنها  التوفيق بني القومية العربية والوحدة االإ�سامية، رغم 

تعر�ست لنوع من االإهمال.
ر�سيد  بني  وال�سيا�سية  الفكرية  العاقة  اأوال  الكاتب  ُيناق�ض 
االأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة  ف��رة احل���رب  اأر���س��ان خ��ال  ر���س��ا و�سكيب 
كان  ال��ع��رب��ي-ال��ربي��ط��اين،  التحالف  ي��وؤي��د  ر���س��ا  ك��ان  فبينما 
اأر�سان يعار�سه ويدعو لاحتاد مع الدولة العثمانية. جعله 
هذا االأمر ين�سم حلزب »االإ�ساح احلقيقي« الذي كان يهدف 
هذا  كان  اخلارجية.  �سراعاتها  يف  العثمانية  احلكومة  لدعم 
للمطالبة  تاأ�س�ض  اآخ��ر  عربي  ح��زب  جمابهة  يف  يقف  احل��زب 
وكان  احلكم،  يف  اال�ستقالية  على  العربية  الواليات  بح�سول 
ال�سيا�سية  التوجهات  من  يت�سح  اإذن  قادته.  اأح��د  ر�سا  ر�سيد 

لكل منهما، اأن توجهاتهما الفكرية كانت متباينة نوعاً ما.
مواقف اأر�سان ال�سيا�سية قبل احلرب العاملية االأوىل

وياحظ الكاتب اأن اأفكار اأر�سان قبل احلرب العاملية االأوىل 
اأن الرابط الديني  اأفكاره بعدها، حيث كان يرى  خمتلفة عن 
اأقوى من الرابط القومي، لذلك دعا اإىل وجود دولة خافة 
حتت  جميعها  واالإ���س��ام��ي��ة  العربية  ال���دول  ت�سم  اإ���س��ام��ي��ة 
بالطبع  ك���ان  ع��رب��ي��ة،  دول���ة  ت��ك��ن  واإن مل  ح��ت��ى  واح����دة  مظلة 
ي��ت��ح��دث ع���ن ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة الأن���ه���ا ال���دول���ة اال���س��ام��ي��ة 
الوحيدة التي كانت قادرة على فعل ذلك يف تلك الفرة رغم 
الدفاع عن  هو  الأر�سان  بالن�سبة  االأهم  كان  تدهورها.  بداية 
القومية  يعترب  وك���ان  االإ���س��ام��ي��ة«.  الع�سكرية  ال��ق��وة  »ق��ل��ب 
اأن  راأى  حيث  العثمانية،  الدولة  تدهور  اأ�سباب  اأحد  العرقية 
االإ�سامية  ال��رواب��ط  اإذاب��ة  على  يعمل  القومي  الرابط  اإذك��اء 

فا تعود هناك األفة بني امل�سلمني يف خمتلف اأنحاء العامل.

مواقف اأر�سان ال�سيا�سية بعد احلرب العاملية االأوىل
ر�سيد  اأفكار  مع  قليًا  الفرة  هذه  يف  اأر�سان  اأفكار  تقاربت 
االأوىل من  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  ن��ه��اي��ة  اأح��دث��ت��ه  م��ا  ب�سبب  ر���س��ا 
االن��ت��داب  �سمنها:  م��ن  املنطقة؛  يف  هائلة  �سيا�سية  تغيريات 
االأدنى،  ال�سرق  دول  على  فر�ض  الذي  والربيطاين  الفرن�سي 
اأتاتورك يف حكم تركيا وتخليها عن من�سب اخلافة  و�سعود 
من  بداًل  الاتينية  للحروف  وتبنيها  وعلمنتها،  االإ�سامية، 
احل���روف ال��ع��رب��ي��ة، ف��خ��اب��ت ب��ذل��ك اآم���ال اأر����س���ان يف اإح���داث 
تقارب عربي-تركي، فركز بداًل من ذلك على الوحدة العربية.
َن�َسر اأر�سان يف هذه الفرة كتاب »ملاذا تاأخر امل�سلمون وتقدم 
امل�سلمني عندما  اأن  ال�����س��وؤال  غ��ريه��م«، وك��ان ج��واب��ه ع��ن ه��ذا 
االأوروبيني  بعك�ض  دينهم  مبادئ  عن  تخلوا  العلمانية  طرقوا 
احلديثة  ُنخبهم  اأنَّ  ذل��ك  امل�سيحي؛  بدينهم  مت�سكوا  ال��ذي��ن 
العلمانية هي »الف�سل االإداري بني موؤ�س�سات الدولة  اأن  ترى 
اأن  امل�سلمون  املثقفون  راأى  بينما  امل�سيحي«،  الدين  وموؤ�س�سات 
اإح�سائيات  اأي  �سخ�سياً  اأج��د  مل  االإ���س��ام.  يف  تكمن  امل�سكلة 
دينهم عقب  االأوروب��ي��ني مت�سكوا مب��ب��ادئ  اأن  على  ت��دل  ج��ادة 
تبني دولهم للعلمانية؛ لذلك ال دليل �سريحاً على �سحة هذا 
االدعاء، لكن رمبا يعود ال�سبب اإىل الطريقة التي اأدخلت فيها 
العلمانية اإىل اأوروبا، حيث كانت تدريجية نوعاً ما، فلم ت�سكل 

املتدين. �سدمة كبرية للمجتمع 
اأر���س��ان  م�ساعي  اأن  الح��ظ��وا  ق��د  املنظرين  اإن  الكاتب  يقول 
كانت متباينة اأحياناً الأنه تبنى خال حياته مقاربات خمتلفة 
النظريات  يجمع  اأن  ي��ح��اول  ك��ان  احلقيقة  يف  لكنه  للهوية، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ه���دف واح����د وه���و ط���رد ال��ق��وى 

االأوروبية من البلدان العربية.
لتاأخر  خمتلفاً  تف�سرياً  الحقاً  قدم  اأر�سان  اإن  الكاتب  يقول 
ال�����س��رق االأدن�����ى )ال����ذي ي�����س��م ال���ع���راق وم�����س��ر وب����اد ال�����س��ام 
واالأنا�سول( عن ال�سرق االأق�سى )دول �سرق اآ�سيا(؛ حيث ركز 
والثقايف.  الديني  من  بداًل  وال�سيا�سي  اجلغرايف  اجلانب  على 
اجلغرايف،  العربية  البلدان  موقع  اإىل  التاأخر،  اأ�سباب  فعزى 

ح��ي��ث اأن ق��رب��ه��ا م��ن ال��ق��وى االأوروب���ي���ة ع��ر���س��ه��ا اإىل غ���ارات 
متوالية مل تتعر�ض لها دول �سرق اآ�سيا ب�سبب بعدها عن هذه 
القوى، ويقول اأر�سان اإن ميزة البعد اجلغرايف هذه، جعلتهم 
يف ماأمن من االعتداءات االأجنبية ومكنتهم من الركيز على 

باأمان. التعلم والتهذب 
ل����ديَّ حت��ف��ظ��ات ك���ث���رية ع��ل��ى راأي اأر�����س����ان، وع���ل���ى م��واف��ق��ة 
��ِل��ع ع��ل��ى ال��ق��ل��ي��ل م��ن ال��ت��اري��خ ���س��ي��ع��رف اأن  ال��ك��ات��ب ل���ه؛ ف��املُ��طَّ
توفر  مل  وبريطانيا-  فرن�سا  -وباالأخ�ض  االأوروب��ي��ة  ال��غ��ارات 
بتاريخ  ال���دول  ه��ذه  اآ���س��ي��ا، فقد م��رت  اأح���داً، مب��ن فيهم �سرق 
حدث  ما  مثًا  منها  اأذك��ر  كثرية،  اأجنبية  وا�ستعمارات  قا�ض 
الأن��دون��ي�����س��ي��ا، ف��ق��د ا���س��ت��ع��م��ره��ا ال��ربت��غ��ال��ي��ون ث���م االإجن��ل��ي��ز 
الهولنديون، مرة اأخرى،  والهولنديون ثم اليابانيون واأخرياً 
يف حم���اول���ة م��ن��ه��م ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ق��ول ال��ن��ف��ط. وك��ذل��ك 
اال���س��ت��ع��م��ار ال��ربي��ط��اين مل��ال��ي��زي��ا وال��ه��ن��د وه���وجن ك���وجن. وم��ا 
حدث يف كوريا من ُحُروب دموية وتدخات خارجية حتى اإنها 
كانت من اأكر الدول عوزاً حتى �سبعينيات القرن املا�سي، اإال 
الدول  اأكر  ت�سبح من  اأن  ا�ستطاعت خال ثاثة عقود  اأنها 
�سليمة.  واقت�سادية  �سيا�سية  ق���رارات  ات��خ��ذت  الأن��ه��ا  تقدماً؛ 
تعر�ست  فقد  جارتها،  تغزو  كانت  التي  نف�سها  اليابان  وحتى 
اأنها  اأحد  يتوقع  مل  الثانية  العاملية  احلرب  يف  قا�سية  ل�سربة 

�سوف تتجاوزها، لكنها فعلت ونه�ست من جديد.
لكنني قد اأتفق معه اإذا تعلق االأمر باال�ستعمار الفرن�سي؛ حيث 
ا�ستعمرتها  التي  ال��دول  ق��درت على جت��اوزه، فجميع  دول��ة  ال 
فرن�سا  بقيت متاأخرة حتى االآن، �سواء يف �سرق اآ�سيا )كمبوديا، 
واأفريقيا  العربي  امل��غ��رب  )دول  واإفريقيا  وفيتنام(،  والو����ض 
اال�ستوائية...اإلخ(، والكاريبي )هايتي...اإلخ( وغريها الكثري.
ما اأعنيه هو اأنَّ عزو �سبب تاأخر العرب وامل�سلمني اإىل اال�ستعمار 
منها:  اأ�سباب؛  ع��دة  تاآلب  نتيجة  يكون  فقد  يكفي،  ال  وح��ده 
الثقايف والديني وال�سيا�سي؛ لذلك االأوىل حماولة التعلم مما 
حدث يف دوٍل كانت يف ماآ�ٍض وخيمة قبل عقود قليلة، واأ�سبحت 

ا وثقافيًّا. اليوم دوال ناجحة �سيا�سيًّا واقت�ساديًّ

زهرة السعيدي
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