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د.هالل احلجري

�شهر  من  والع�شرين  الرابع  يف  العام  هذا  جديًدا  قراًرا  املُتحدُة  الأمُم  اتِّخذت 

مايو املا�شي، وهو اأن يكون يوم الثالثني من �شبتمرب من كل عام »اليوم الدويل 

»احرتام  اأنَّ  على  ُبني  اإنِّه  اإذ  ترحيب؛  اأميا  به  ُمرّحب  قرار  وهذا  للرتجمة«. 

النفتاح  روح  لتعزيز  اأ�شا�شي  �شرط  هو  العامل  يف  واللغوي  الثقايف  التنوع 

والإن�شاف واحلوار«، وهذا غي�ض من في�ِض اأهمية الرتجمة ودورها احليوي 

يف التنمية املُ�شتدامة التي تن�شدها دول العامل.

وقد ارتاأيُت اأنَّ هذه املنا�شبة فر�شة لإعادة طرح م�شروع كتبُت عنه قبل �شبعة 

اأعوام، وهو تاأ�شي�ض »هيئة وطنية للرتجمة يف ُعمان«. وهنا ميكن تلخي�ض ما 

كتبته عن هذا امل�شروع:

اأن  ينبغي  وواجٌب وطني  ُملّحة،  »هيئة وطنية للرتجمة« �شرورة  تاأ�شي�ض  اإنَّ   

ت�شطلع به الدولة، وتغدق عليه من وافر نعمها. ول يختلف اثنان على اأهمية 

وثقافتها،  ح�شارتها  ون�شر  اقت�شادها،  وازدهار  دولة،  اأية  تقدم  يف  الرتجمة 

ناهيك عن دورها يف تعزيز الفهم امل�شرتك بني ال�شعوب. وتاأ�شي�ض هيئة وطنية 

للرتجمة يف ُعمان له م�شوغاته املختلفة التي اأ�شوقها على النحو الآتي:

1-      تتميز ُعمان بكرثة امل�شادر والوثائق الأجنبية املتوفرة حولها يف املكتبات 

العاملية، واملواقع الإلكرتونية، واأر�شيفات ال�شحف والدوريات الأجنبية. وهذه 

الوثائق ت�شكل اأهمية ق�شوى لتاريخ ُعمان وثقافتها، لأنها ت�شد فجوة معرفية 

عظيمة يف امل�شادر العربية املُتعلقة بُعمان. 

لغة  اأية  اإىل  ترتجم  مل  واحلديثة  القدمية  العمانية  املوؤلفات  معظم  اإنَّ    -2

واأدب، وعلوم، وفلك،  تاريخ،  الُعماين، من  اأن كنوز الرتاث  اأجنبية. واحلقيقة 

اللغات  اإىل  طريقها  جتد  اأن  ينبغي  والثقافة  الرتاث  وزارة  ن�شرتها  والتي 

اأنَّ  كما  والأملانية،  والأ�شبانية،  والفرن�شية،  الإجنليزية،  خا�شة  الأوروبية، 

جتاربهم  حتققت  ممن  املحدثني،  العمانيني  الأدباء  من  نخبة  اإ�شدارات 

ا اأن تنقل اإىل اللغات الأجنبية.  وانت�شرت اأ�شماوؤهم يف العامل العربي ينبغي اأي�شً

التاريخية واحل�شارية  ويف هذا ال�شنيع خدمة كربى لُعمان وتر�شيخ ملكانتها 

لدى الأمم الأخرى، كما اأنَّ فيها ت�شحيحا ل�شورة منطية بغي�شة قد تكر�شت 

يف اأذهان كثري من الأوروبيني والعرب، وهي اأن ُعمان، كغريها من بع�ض دول 

جذوًرا  متلك  ول  النفط،  من  بركة  فوق  عائمة  دولة  ُمرد  العربي،  اخلليج 

ح�شارية يف املنطقة. 

ال يف تن�شيط ال�شياحة املحلية، والعربية،  3-   اإنَّ الهيئة ميكنها اأن تقوم بدور فعَّ

والأجنبية، وذلك من خالل تتبع املقالت اليومية يف ال�شحف واملجالت العاملية، 

وخا�شة ال�شفحات املخ�ش�شة لل�شياحة وال�شفر. ويف مثل هذه ال�شفحات ين�شر 

اإيجابية  كتابات  الغالب  يف  وهي  لُعمان،  زياراتهم  عن  مقالت  ال�شياح  بع�ض 

ت�شف اإعجابهم بالتنوع اجلغرايف لل�شلطنة، و�شحر اجلبال العارية وال�شاهقة 

يف املنطقة الداخلية، وفتنة الرمال يف املنطقة ال�شرقية. 

5-  يف و�شع الهيئة اأي�شاً اأن تقوم بدور رائد يف ال�شلطنة واخلليج العربي، وذلك 

عن طريق تعريب العلوم التطبيقية، وكذلك العلوم الإن�شانية، بتتبع املنجزات 

للطالب  يتيح  العربية؛ مما  اللغة  اإىل  وترجمتها  اللغات  العاملية من خمتلف 

متابعة  التقنية  والكليات  اخلا�شة،  واجلامعات  قابو�ض،  ال�شلطان  جامعة  يف 

م�شتجدات العلوم من خمتلف التخ�ش�شات ب�شهولة وي�شر. وهذا دور ح�شاري 

كبري ت�شطلع به الدول املُتقدمة التي ت�شعى لُرقي اأبنائها والنهو�ض بطاقاتهم 

وابتكاراتهم.

6- ت�شتطيع الهيئة اأن ت�شتوعب الكوادر العمانية من املتخ�ش�شني يف الرتجمة، 

وبذلك ت�شهم يف خلق فر�ض الُعمل للعمانيني. 

ب�شخ  وذلك  العربية،  اللغة  تطوير  عملية  يف  ت�شهم  اأن  للهيئة  ميكن        -7

املفاهيم وامل�شطلحات اجلديدة فيها، وتي�شري ا�شتخدامها من قبل الباحثني، 

اأن تتالفى ما وقعت فيه  واملثقفني، وو�شائل الإعالم. ويف هذا ال�شدد ميكنها 

بع�ض مامع اللغة العربية لالأ�شف من عجز يف مواجهة امل�شطلحات العلمية 

احلديثة.

ت�شاعد  التي  العمل  وور�ض  والندوات  املوؤمترات  تنظم  اأن  الهيئة  و�شع  9-   يف 

على تطوير امل�شتوى املهني للمرتجمني الُعمانيني، والنهو�ض بحركة الرتجمة 

يف ُعمان.

غات التي بدت يل، على الأقل الآن يف هذه العجالة، ل�شرورة  هذه بع�ض املُ�شوِّ

لهذا  ال�شاملة  الدرا�شة  فاإنَّ  واإل  للرتجمة،  حكومية  وطنية  هيئة  تاأ�شي�ض 

املو�شوع تتطلب وقتا للبحث يف الأهداف، والروؤية، والر�شالة، واملحتوى، واآليات 

ُذٍن واعية؟. التنفيذ. وح�شبي من اإثارة املو�شوع حتريك ال�شاكن، فهل له ِمْن اأُ
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اأخالق الع�شر بي النظرتْي: الت�شا�ؤمية �التفا�ؤلية

التي  اأو اخلدمات  املنتجات  ��ا من  اأيًّ ف��اإنَّ  ذلك،  وبناًء على 

القومي  ال��ن��اجت  ح�شاب  يف  �شتدُخل  ال��ع��ام  خ��الل  �شتنتج 

املحلي لدولة ما، واإذن �شُيقراأ ذلك على اأنه موؤ�شٌر �شحيح 

لقيا�ض معدلت التنمية، اإل اأن ذلك ل يخلو من خدعة؛ 

�شركات  تدخل  -مثاًل-  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ففي 

وامل�شت�شفيات  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  و���ش��رك��ات  ال���دواء  اإن��ت��اج 

اخل��ا���ش��ة يف ح�����ش��اب ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي امل��ح��ل��ي، ك��م��ا تدخل 

مما  احل�����ش��اب؛  نف�ض  يف  ال�����ش��ج��ون  اإدارة  ���ش��رك��ات  ك��ذل��ك 

ارتفع  وامل�شاجني  املر�شى  ع��دد  ازداد  كلما  ��ه  اأنَّ على  ي��دل 

�شاخر  وب�شكل  املتحدة.  للوليات  املحلي  القومي  الناجت 

ق��راءة  ارتفعت  اأك���رث،  مري�شاً  املجتمع  ك��ان  كلما  اأك���رث: 

ب�شيطرة  فمتعلٌق  ال��ث��اين،  اجل���زء  ���ا  اأمَّ التنمية.  م��وؤ���ش��ر 

اإل  النا�شري،  تعبري  ح��دِّ  على  العلم  حقل  على  التقنية 

ح يف مقاله بالتحديد عالقة �شيطرة التقنية  اأنَّه مل ُيو�شِّ

التي  الأخالقية  ب��الأزم��ة  العلم  حقل  يف  التكنولوجيا  اأو 

اآلة احلد�ض  اإعمال  املمكن  ولكن من  العامل،  منها  يعاين 

فيه  تكون  الأول:  بجانبني؛  �شلة  له  الأم��ر  ب��اأن  وال��ق��ول 

التكنولوجيا  فتكون  ال��ث��اين  اأم��ا  كمدخل،  التكنولوجيا 

فيه  التكنولوجيا  تكون  الأول  اجلانب  ويف  كمخرج.  فيه 

اآداًة من اأدوات العلوم املختلفة كالفيزياء والبيولوجيا...

الوراثية:  الهند�شة  حقل  يف  ��ه  ف��اإنَّ وب��الأخ�����ض،  وغ��ريه��ا. 

اأخالقيات  يف  والعامل  الفيل�شوف  يفكر  اأن  الطبيعي  من 

كونها  امل��ج��ال؛  ه��ذا  يف  التقنية  ا���ش��ت��خ��دام  تقنن  ج��دي��دة 

من  ط��وي��ل��ة  اأ���ش��واط��اً  وتتطلب  ح��دي��ث��ة،  علمية  م���الت 

الثاين، فمن الطبيعي  اأما يف اجلانب  اجلدل الأخالقي. 

العامل حمكوما  َكْون  التكنولوجيا؛  العلم  ينتج  اأْن  كذلك 

ُيباع  مبا  ُمتعلقا  فيه  الربح  يكون  راأ�شمايل  م��ايل  بنظام 

�شبق،  ما  ك��لِّ  من  وبالرغم  تقنيًّا.  املتفوقة  املنتجات  من 

ف����اإن ���ش��ي��ط��رة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ح��ق��ل ال��ع��ل��م اأ���ش��ه��م��ت يف 

املجمل يف خري الب�شرية، واأنقذت املاليني من الأرواح من 

باأ�شرع ما  املعرفة  ن�شر  واأ�شهمت يف  املجاعات والأمرا�ض، 

ب�شيطرة  الثالث  اجل��زء  ويتعلق  التاريخ.  مر  على  ميكن 

الكثري  ع��ل��ى  ذل��ك  وي��ح��ت��وي  الت�����ش��ال،  ح��ق��ل  يف  ال�شبكة 

ال��وا���ش��ع لل�شبكة  ���ه يف ظ��ل الن��ت�����ش��ار  اإنَّ اإذ  ال�����ش��واب؛  م��ن 

ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ب��ك��ات  ف��ي��ه  ت�شيطر  وق���ت  ويف  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة، 

التوا�شل  اأ�شاليب  على  الإنرتنت  �شبكة  على  الجتماعي 

ي��زداد  اأن  امل�شتغرب  من  لي�ض  ��ه  ف��اإنَّ الطبيعية،  الب�شرية 

ال�شبكات،  ه���ذه  ُم�شتخدمي  ع��ن��د  بالرنج�شية  ال�����ش��ع��ور 

التي  اإدم���ان ج��دي��دة ت�شبه تلك احل���الت  وظ��ه��ور ح��الت 

يدمن فيها متعاطو املخدرات. ويوا�شل النا�شري مقاله 

اأ�شئلة ثالثة ُتْوِجز ما يراه كمقرتح حلٍّ اأو خمرج  بطرح 

الأول:  العامل؛  منها  يعاين  التي  الأخالقية  الأزم��ة  من 

النقل؟ ويوؤيد  اأم  العقل  الأخالق،  بناء  املعول عليه يف  ما 

وي�شميهما  اثنني  عقلني  ميلك  الإن�شان  اأن  فكرة  الكاتب 

القراآن  املوحى، والأخري م�شدره  والنور  الفطري  بالنور 

ا،  اه فطريًّ الكرمي. اأما الأول، فبالرغم من اأن الكاتب �شمَّ

العقلني منبثقان من  اإنَّ  اأخرى فيقول  يعود مرة  اأنه  اإل 

الكاتَب قد  م�شدر واحد وهو اهلل �شبحانه وتعاىل، وكاأنَّ 

مهما اإىل عقلني اثنني ثم جمعهما فجاأة يف عقل واحد  ق�شَّ

الكاتب  ال��ث��اين، فيطرحه  ال�����ش��وؤال  ���ا  اأمَّ ال��ن��ق��ل.  م�����ش��دره 

اأخرى  ومرة  مكت�شبة؟  اأم  فطرية  الأخ��الق  هل  كالتايل: 

الوقت  يف  وُمكت�شبة  فطرية  الأخ��الق  اأنَّ  النا�شري  يرى 

ن��ف�����ش��ه؛ ف��ه��ن��اك اأخ����الق م��ن امل��م��ك��ن اك��ت�����ش��اب��ه��ا وف��ق��ده��ا، 

اأما  امل��رء.  عليها  ُيوَلد  م�شرتكة  فطرية  اأخ��الق  وهنالك 

ن�شبية؟  اأم  مطلقة  الأخ���الق  ه��ل  فهو:  الثالث،  ال�����ش��وؤال 

مع  ويختلف  القراآن،  بن�ض  ثابتة  اأنها مطلقة  هنا  ويرى 

من يقول اإنها ن�شبية.

ولكن من املهم طرح �شوؤال ُمَعاك�ض بخ�شو�ض هذا املقال، 

وهو: هل �شحيح اأنَّ العامل يعي�ض اليوم انحطاطاً ُم�شتمراً 

اقتبا�شني  اقتب�ض  الكاتب  اأنَّ  من  فبالرغم  الأخ��الق؟  يف 

اثنني اأحدهما لرئي�ض بلدية كليفالند الأمريكية، ولكنه 

لكي  عا�شها،  التي  التاريخية  احلقبة  ول  ا�شمه  يحدد  مل 

مقولته  يطلق  جعلته  التي  ال��ظ��روف  ق���راءة  لنا  يت�شنى 

ال��ت��اري��خ على  ف�����ش��ي��ذك��رن��ا  واع����ني  ن��ك��ن  »اإذا مل  الآت���ي���ة: 

هو  بينما  القمر  اإىل  اإن�شاناً  رفع  الذي  اجليل  اأننا  اأ�شا�ض 

والقتبا�ض  والقاذورات«.  الأوح��ال  يف  ركبتيه  اإىل  غائ�ض 

يف  اأثرياء  اأنف�شنا  جند  »اإننا  فيه:  يقول  لنيك�شون  الآخ��ر 

قني يف الروح، ون�شل بدقة رائعة اإىل  الب�شائع، لكن مُمزَّ

ومتاعب  متاهات  يف  فنتخبط  الأر���ض  على  واأم��ا  القمر، 

ل  ملن  -خ�شو�شا  ُمبهمان  القتبا�شنْي  اأنَّ  ورغم  كبرية«. 

يعرف خلفيات اإطالقهما- فاإنَّ هناك من يرى اأنَّ العامل 

الرفيعة  الب�شرية  والقيم  لالأخالق  احرتاماً  اأكرث  اليوم 

ك��ث��رياً يف  ال��ي��وم  ال��ع��امل  م  ت��ق��دَّ اأيِّ وق��ت م�شى. لقد  م��ن 

مال حقوق الإن�شان مثاًل، ولأول مرة على مر التاريخ 

م دوليًّا،  تتفق جميع الدول على اأن ا�شرتقاق الب�شر حُمرَّ

املراأة  اإىل احرتام  فاأكرث  اأكرث  اليوم  يتَّجه  العامل  اأنَّ  كما 

ومعاملتها كاإن�شان كامل له حقوقه الكاملة مبعية الرجل، 

بالأخ�ض،  التعبري  حرية  واح���رتام  احل��ري��ات  م��ال  ويف 

حقِّ  اح��رتام  يف  كبرياً  �شوطاً  قطع  قد  باملثل  العامل  ف��اإنَّ 

املرء يف التعبري واإبداء الراأي؛ فحتَّى الأخالق التي كانت 

اليوم  اأ�شبحت  الكني�شة،  على  ِحكراً  القدمية  الع�شور  يف 

تناق�ض يف جميع الأماكن بكل ُحريَّة.

ُمونها حول روؤيته  د النا�شري مقاله املعنون ب�»ق�شايا يف الفكر الأخالقي« -واملن�شور مبجلة »التفاهم«- بت�شاوؤلٍت يُدْور َم�شْ َيْفَتتح الباحُث املغربيُّ حُممَّ

ا  املت�شائمة املتعلِّقة مب�شري العامل، وحتديداً فاإنَّه يرى اأنَّ الأخالَق الفا�شلة قد متَّ حتييدها وتنحيتها عن احلياة وعن الواقع الذي يعي�شه النا�ض اقت�شاديًّ

واجتماعيًّا؛ الأمر الذي يجعل العامل اأكرث ا�شطراباً وقلقاً من اأيِّ وقت م�شى خالل عمر الب�شرية املوؤرَّخ.

اأنَّ العامَل يغو�ض اليوم يف الأوحال، وتردِّي الأخالق؛ ل�شبب من املمكن تعميمه يف تغليب املنفعة املادية، ومن املمكن تفريعه اإىل ثالثة  ويرى النا�شري 

اأجزاء؛ ففيما يتعلق بالتنمية، فاإن القت�شاد ُمهيمن عليها يف مقابل ا�شمحالح اأثر امل�شلحة املعنوية على التنمية، ول يعد هذا اأمراً م�شتغرباً؛ حيث اإنَّنا 

ف على اأنه  ى »الناجت املحلي الإجمايل«، وُيعرَّ اإذا ما نظرنا اإىل الأمر ب�شيء من التف�شيل، �شنجد اأن دول العامل اليوم تقي�ض معدلت التنمية فيها مبا ُي�شمَّ

القيمة ال�شوقية لكل ال�شلع النهائية واخلدمات املعرتف بها ب�شكل حملي، والتي يتم اإنتاجها يف دولة ما خالل العام الواحد.

kamilalsouti@hotmail.com
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اأ�شول الت�شريع عند اجلاحظ

َمَداركه،  ات�شاع  هو  ع�شره  علماء  بقيَّة  عن  اجلاحظ  مُييِّز  ما 

زمانه،  مو�شوعة  اأ�شبح  حتى  معارفه،  د  وتعدُّ جتاربه،  وغ��زارة 

احلموي.  ي��اق��وت  ���ْش��َم��اه 
َ
اأ كما  العلماء  واأدي���َب  ع�شره،  ولبيَب 

ول��ق��د ت��ت��ل��م��ذ اجل��اح��ظ ع��ل��ى ي��د م��م��وع��ٍة م��ن ال��ع��ل��م��اء من 

العتزايل،  والفكر  الفقه  يف  �شواء  الفكرية؛  املدار�ض  خُمتلف 

ينغم�ُض يف  م��و���ش��وع��ًة ل  م��ا جعله  وه��و  احل��دي��ث،  ع��ل��وم  اأو يف 

-التي  الب�شرة  مدينة  اجلاحظ  ا�شتثمر  ولقد  واح���ٍد،  اجت��اٍه 

ول���د ف��ي��ه��ا- اأب��ل��غ ا���ش��ت��ث��م��ار، ف��اأخ��ذ ي��ن��ه��ل ال��ع��ل��وم ع��ن ط��ري��ق 

الكتب  اإىل  الركون  وانتقد  اأخ��رى،  تارة  والكتب  تارة،  التتلمذ 

معرفية  جت��ارب  م��ن  حترمهم  ��ه��ا  لأنَّ العلماء؛  ُمال�شة  دون 

يف  مييل  اجل��اح��ظ  جن��د  لذلك  الكتب؛  بطون  ب��ني  تتوافر  ل 

كثرٍي من املواقف والق�شايا ال�شيا�شية والفكرية يف ع�شره اإىل 

عدم التطرف يف التعامل معها، بل ال�شك فيها، ثم نقدها، ثم 

التجريب والتعامل معها، فهو يتَّبع منهجا علميا دقيقا مبنيا 

على التفكيك والتحليل، وهذا ما مُييِّز اجلاحظ ويجعله فريَد 

التي  الكتب  يف  للجاحظ  الفقهيَّ  املنهَج  تاأملنا  واإذا  زم��ان��ه. 

»اأ�شول  كتاب  -مثل  مبا�شر  ب�شكل  الفقهية  اآراءه  فيها  ناق�ض 

اأو  القراآن«-  و«خلق  القراآن«،  »نظم  وكذلك  والأحكام«،  الفتيا 

التي �شاع عدد كبري منها  ب�شكل غري مبا�شر يف كتبه الكثرية 

وجرى احلديث عنها يف كتب عدد من املعتزلة، وكذلك فقهاء 

املدار�ض الفكرية الأخرى.

امل�شطلحات  م��ن  ُج��م��ل��ة  ع��ن  كتبه  اجل��اح��ظ يف  ث  ول��ق��د حت���دَّ

ال��ف��ق��ه��ي��ة: ك��ال��ع��ام واخل���ا����ض، وال��ب��ي��ان، وامل��ح��ك��م وامل��ت�����ش��اب��ه، 

والعلة،  والقيا�ض،  الإجماع  م�شاألة  وكذلك  واملن�شوخ،  والنا�شخ 

والج���ت���ه���اد وال���ع���ق���ل، ول��ق��د ات��ف��ق م���ع امل��ع��ت��زل��ة يف ع����دٍد من 

اأو  ال��ف��ق��ه، واخ��ت��ل��ف معهم يف ع��دد قليل م��ن الأ���ش��ول  اأ���ش��ول 

للت�شريع؛  اأ�شال  القراآن  اجلاحظ  اعترب  ولقد  تفا�شيلها،  يف 

يف  املعتزلة  مع  واتفق  ال��ق��راآن،  خلق  لق�شية  نقا�شه  يف  وذل��ك 

اأن القراآن خملوق لكنه وقع يف منزلة ما بني منزلتنْي وهي: 

العرب عجزوا عن معار�شته؟  القراآن معجز يف كتابه لأن  هل 

وهو  عليه  قدرتهم  مع  مبثله  الإت��ي��ان  عن  اإي��اه��م  ااهلل  ملنع  اأو 

تطرق  كما  املعتزلة،  تبنته  راأي  وهو  ب�«ال�شرفة«؟!  ى  ُي�شمَّ ما 

على  تقوم  فكرية  تيارات  وج��ود  وهي  مهمة  لق�شية  اجلاحظ 

والعام واخلا�ض فيه، وهو  املت�شابه  والت�شاوؤل عن  القراآن  نقد 

د وجهات النظر يف الدين يف فرتة مبكرة من  ما ُي�شري اإىل تعدُّ

د الآراء  الع�شر العبا�شي، وما يوؤكد وجود م�شاحة وا�شعة لتعدُّ

تتلُمذ  اأ�شهم  ولقد  اجلميع،  ي�شع  معريف  اأف��ق  يف  ومناق�شتها 

ملنهجهم  نقده  يكون  اأن  يف  احلديث  علماء  يد  على  اجلاحظ 

يف  جعلها  وال��ت��ي  نة،  ال�شُّ علم  اأهمية  جت��اه��ل  دون  مو�شوعيًّا 

تقييد  ولكن مع  القراآن،  بعد  العلوم من  ال�شدارة بني  مرتبة 

نة واإحكامه، مع الرتكيز على اأهمية اإعالء القراآن  مفهوم ال�شُّ

الفقه من  الأخ��ذ باحلالل واحل��رام يف  واأن يكون  نة،  ال�شُّ فوق 

اجلاحظ  اأ���ش��ار  ول��ق��د  عليها،  املجَمع  نة  ال�شُّ م��ن  ال��ق��راآن  بعد 

اإىل ال�شراع بني اأهل احلديث واأهل الراأي واملعتزلة يف جانب 

ال�شراع مل يزل مل يطُف على  اإنَّ  من كتاب »احليوان«؛ حيث 

ال�شاحة.

يقول  حيث  وال�����ش��ن��ور؛  الكلب  م�شاألة  ال�����ش��راع:  من���اذج  وم��ن 

ال��ن��ظ��ام ���ش��ي��خ امل��ع��ت��زل��ة يف احل���دي���ث ع���ن امل��ف��ا���ش��ل��ة ب��ي��ن��ه��م��ا: 

بقتل  اأم��ر  النبي  اأنَّ  وروي��ت��م  الكلب،  على  ال�شنور  ))ق��دم��ت��م 

عند  لقوله  وتربيتها؛  وتقريبها  ال�شنانري  وا�شتحياء  الكالب 

ولقد  قوله.  انتهى  عليكم«((  الطوافات  »اإنهن  عنها  م�شاألته 

ك��ان ال���رد الع��ت��زايل ب���اأن ال��ق��راآن م��دح ال��ك��الب، ول��ق��د اعترب 

ل��ذل��ك تبنى  م��ة؛  ُم��ق��دَّ اآي���ة حُمكمة والأ����ش���ول  اأن��ه��ا  اجل��اح��ظ 

اأنَّ  ال��رغ��م م��ن  ال��ك��الب، وع��ل��ى  باأف�شلية  ي��ق��ول  ال���ذي  ال����راأي 

اأنها  اإل  الفكري،  ال��رتف  ن��وع من  وج��ود  تعك�ض  الق�شية  ه��ذه 

مع  التعامل  يف  تاريخيًّا  ا  ح�شاريًّ تاأ�شياًل  تعك�ض  ذاته  الآن  يف 

احليوانات، خا�شة واأنَّ كثريا من املجتمعات العربية ت�شتاأن�ض 

القطط اأكرث من الكالب، والأهم منه بروز خالف ما بني اأهل 

التي تلت فرتة  العقود  الراأي، والذي تزايد يف  احلديث واأهل 

حياة اجلاخظ.

ق من  ز اجلاحظ على اخلرب يف الرواية واأهمية التحقُّ ولقد ركَّ

�شحة منت احلديث، وعدم الرتكيز على ال�شند دون املنت، ولقد 

ْوَرد ِعلال واأ�شبابا كثرية يف هذا ال�شياق؛ منها اأنَّ احلديث دون 
َ
اأ

النظر لأ�شباب نزوله يكون ناق�َض املعنى غري دالٍّ على احلكم 

لأنه افتقد الِعلَّة من القول، وكذلك فاإن وجود عدد من الرواة 

للحديث الواحد ل يدلُّ على �شحته، فقد يكون اخلرب منقول 

واإْن كان  املجموعة، خا�شة  اأكرث �شحة من  من فرد واحد هو 

نقلهم ُمرتبطا براأي معار�ض لراأيهم، وكذلك �شروروة اإحكام 

ة  العقل والتحقق من منت احلديث حتى ل يُكون احلديث ُحجَّ

دون توافق مع العقل والقراآن، ومل ُيْهِمل اجلاحظ يف ال�شياق 

يعترب احلديُث  واجلاحظ ل  اخل��رب.  الإج��م��اع يف  اأهمية  ذات��ه 

ة على تواتر عدالة املخربين كما يفعل اأهل احلديث، ول  ُحجَّ

اأن يكون عدد املخربين كثريا بل �شرطه الأ�شا�شي هو ا�شتحالة 

اتفاق الرواة وا�شتحالة تعمدهم و�شعه. وهنا، ينتهُج اجلاحظ 

نهًجا عقليًّا تاريخيًّا يف التحقق من �شحة احلديث.

ا منهج الإجماع، فهو منهج ديني معريف اعتمَده اجلاحظ  واأمَّ

اأه��ل  على  ُمقت�شرا  الإج��م��اع  ي��رى  ل  وه��و  ك��ث��رية،  ق�شايا  يف 

بع�ض  ال�����ش��الة، ويف  واأه����ل  امل�����ش��ل��م��ني  ك���لَّ  ي�شمل  ب��ل  ال�����ش��ن��ة، 

دلياًل  ��ا  دي��ن��يًّ الإج��م��اع  على  يبني  وه��و  ال��دن��ي��ا،  اأه���ل  الق�شايا 

�شرعيًّا، وعلى الإجماع الب�شري حقيقة ويقينا، دون العرتا�ض 

ل اجلاحظ  ُي�شجِّ ال�شياق،  القلة. ويف هذا  التقليل من مقام  اأو 

ل  احلقيقة  اأنَّ  مبينا  اأم��ت��ي«،  »تفرتق  ال��رواي��ة  على  اعرتا�شا 

ميكن اأن حتتكرها فئة معينة، كما اختلف اجلاحظ مع رواية 

»لو  ودقيقة:  بليغة  وبطريقة  قائال  رح��م��ة«  اأم��ت��ي  »اخ��ت��الف 

اعرت�َض  وكذلك  عذابا«،  التفاق  لكان  رحمة  الختالف  كان 

اأن  قبل  اأبي�ض  كان  واأن��ه  الأ�شود،  احلجر  ق�شة  على  اجلاحظ 

امل�شلمون  يبي�شه  اأن  »كان يجب  قال:  امل�شركون؛ حيث  ده  ي�شوِّ

ح��ت��ى اأ���ش��ل��م��وا«، ك��م��ا ن��ق��د رواي����ة ح��دي��ث »ج��ن��اح��ي ال��ذب��اب��ة« 

واعتربها رواية مو�شوعة حتمل العداوة واملكيدة.

اأق���رب  لكنه  ��ي��ا،  ���ش��كِّ ا  عقليًّ منهجاً  اع��ت��م��َد  اجل��اح��ظ  اأنَّ  جن���ُد 

منهجه  يطبق  اأن  ح��اول  بل  بالتنظري،  يكتِف  مل  فهو  للواقع، 

النهاية  ويف  وحتليله،  نقده  ثم   ، الن�ضِّ يف  ال�شك  على  املعتمد 

العلوم  علم من  كل  اأن��زل  ولقد  ال��واق��ع.  اأر���ض  على  التجريب 

تاأ�شيال، ومن  اأ�شبه بالباحث املعريف الذي ي�شع  منزلته، فهو 

هذا  ليتحقق  يكن  ومل  طبيعته،  ح�شب  علم  كل  يف  يطبقه  ثمَّ 

يا يف منهجه، متعددا يف  اأنه كان �شكِّ الأمر عند اجلاحظ لول 

العلوم واملعارف.

نا�سر احلارثي

اأ�شا�شيٍة وجديرٍة بالهتمام،  ُث الكاتُب والباحُث حمادي ذويب يف درا�شته بعنوان »اجلاحظ واأ�شول الفقه »واملن�شورة مبجلة »التفاهم«- عن ق�شيٍة  َيتحدَّ

في وعلماء الع�شر العبا�شي، وبالتحديد يف القرن الثالث الهجري، واإْن ُكنَّا ن�شمُع بانتماء اجلاحظ للمدر�شة  واآلية التعامل مع الفقه من وجهة نظر ُمثقَّ

الفكرية العتزالية وتاأييده مواقف املعتزلة، اإل اأنَّه عند ا�شتقرائنا للن�شو�ض جند اأنَّ اأبا عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ الكناين لديه منهٌج م�شتقٌل لعدٍد 

�ض بع�َض الآراء ووجهات النظر التي تبنَّاها اجلاحظ؛ �شواء يف  من الق�شايا، مع تاأ�شيل فقهي ومعريف للمبداأ الذي ينطلق منه. ويف هذا املقال، �شن�شتعرَّ

مال علوم الفقه، اأو يف مال الن�ض الديني ب�شقيه: القراآن، واحلديث.

m056058@gmail.com



عالقة الدين بال�سيا�سة يف احل�سارة الغربية:

ب�شبب  ُمهابة  �شاخمة  كح�شارة  امليالد  قبل  الرومانية  الإمرباطورية  قامْت 

ارتباطاً  ي��اُلح��ظ  احل�����ش��ارة  ه��ذه  لتاريخ  وال��دار���ض  ن��ف��وذه��ا،  وام��ت��داد  قوتها 

-نوعاً ما- بني الدين وال�شيا�شة؛ فكان الإمرباطور بذاته ُت�شند اإليه الألقاب 

وبالتايل  لالآلهة،  اإل  ُيعَطى  ل  لقب  هو  وال��ذي  »اأغ�شط�ض«  مثل:  الإلهية؛ 

و�شرعيته  الدين  احرتام  على  النا�ض  من  العامة  اأجرب  ال�شيا�شي  النفوذ  فاإنَّ 

اأفكار فال�شفة  ب��داأت  ذل��ك،  ف��رتة وجيزة بعد  اآن��ذاك. ول�شوء احل��ظ، وخ��الل 

الإغ��ري��ق تظهر ل��ل��ع��امل، وان��ت�����ش��رْت ُروح��ان��ي��ات ال�����ش��رق الأو���ش��ط والأق�����ش��ى، 

التب�شريية  احلمالت  و�شلْت  عندما  الو�شَع  الرومان  ال�شا�شة  ا�شتقراأ  ِعندئذ 

القامتة  الوثنية  م��ن  ال��ن��ا���ض  ن��ف��ور  ب��دء  اأدرك����وا  حيث  روم���ا،  اإىل  بامل�شيحية 

الإن�شانية  امل�شيحية  بتعاليم  ال�شالم-  -عليه  امل�شيح  للم�شيحية.جاء  والجتاه 

طاقاته  وتوجيه  الإن�شان،  اح��رتام  حيث  من  وذل��ك  الوثنية؛  لأوه��ام  النابذة 

ال�شالم على  ون�شر  والإ�شالح  للعمران  وال�شعي  والإن�شان،  اهلل  ملحبة  وحياته 

الرومانية مع هذا اخلطاب  الإمرباطورية  �شعوب  الأر�ض؛ وبالتايل تفاعلت 

واعتنقته، ليحدث الوئام بني امل�شيحية والدولة الرومانية؛ حيث اأنقذ الدين 

مع  وحتى  جديدة،  باأيديولوجيات  ها  واأمدَّ النهيار،  من  الإمرباطورية  هذه 

الالهوتية؛ فقد  والتاأويالت  الكنائ�ض  د  بعد وتعدُّ الإمرباطورية فيما  انهيار 

الإن�شان الأوروبي منذ  الأ�شا�شي يف تكوين ُهوية  الدور  امل�شيحية تلعب  َبِقيت 

ال�شيا�شة. ومبا  الدين عن  لفكرة ف�شل  الأوروبيون  َيْر�َشخ  الوقت، ومل  ذلك 

املنظور  ُيبنى  اأن  مُيكن  فال  الإن�����ش��ان؛  �شيا�شة  اأج��ل  من  ج��اءْت  امل�شيحية  اأنَّ 

ي��زداد  ال��ت��ي  ال��دي��ان��ة  ه��ي  امل�شيحية  اإنَّ  وح��ي��ث  ال��دي��ن،  ع��ن  ال�شيا�شي مب��ع��زل 

الكاثوليكية  الكني�شة  َبِقيت  فقد  والعامل؛  احلياة  نحو  الإن�شان  ه  توجُّ فيها 

افدان الذان يرفدان ال�شيا�شة واحل�شارة مبزيد من  والدين امل�شيحي هما الرَّ

احليوية والأخالق واحلياة يف النفو�ض.َبْيد اأنَّ العالقة بني الدين وال�شيا�شة 

اء فل�شفات خمتلفة  امليالدي؛ وذلك جرَّ ال�شابع ع�شر  القرن  بالفتور يف  بداأْت 

باكون  اأمثال  ذلك  عن  عربَّ  للعلمانية.  ه  والتوجُّ الدين  عن  بالنف�شال  نادْت 

ثم  الفكر.  فل�شفة  يف  ول��وك  الطبيعية،  فل�شفة  يف  ونيون  العلوم،  فل�شفة  يف 

التحرر  اإىل  للدعوة  ورو���ش��و...وغ��ريه��م  فولتار  وان��ت��ق��ادات  توجيهات  ج��اءت 

�شوؤال  بلورة  اإىل  الفل�شفة  هذه  ودفعت  امل�شيحية.  والعتقادات  التعاليم  من 

ودافيد  وهيجل،  فقط«.  العقل  ح��دود  يف  »الدين  كتابه  يف  كانط  لدى  النقد 

وحماولة  زعزعة  على  الفل�شفات  هذه  �شاعدته  حيث  مارك�ض؛  وك��ارل  هيوم، 

هدم العالقة بني الدين وال�شيا�شة؛ للدرجة التي قال فيها الباحث الفل�شفي 

حدٍّ  اإىل  ام��ة  ه��دَّ فل�شفة  ع�شر  الثامن  ال��ق��رن  فل�شفة  »اإنَّ  كري�شون:  اأن��دري��ه 

»العمل  اعتبارها  مثل  مود  ال�شُّ على  �شاعدتها  ة  قوَّ للم�شيحية  كبري«!!ولكْن 

وه��ي:  وا���ش��ت��م��راره��ا؛  احل�����ش��ارة  ب��ق��اء  عنا�شر  احتوائها  ع��ن  ناهيك  ع��ب��ادة«، 

الإمي����ان، والأم����ل، وال��ق��وة، والأخ�����الق. ث��م ظ��ه��ر ت��ي��اٌر ج��دي��ٌد ب��ق��ي��ادة اأم��ث��ال 

كتابه  وروبريدي لمنيه يف  امل�شيحية«،  الديانة  »عبقرية  كتاب  �شاتوبريان يف 

بهم من  تعجُّ وا عن  ع��ربَّ ال��دي��ن«، حيث  اأم��ور  يف  الالمبالة  لبحث  »حم��اول��ة 

وال�شيا�شية.  الجتماعية  احلياة  من  امل�شيحية  اإق�شاء  يحاول  ال��ذي  التيار 

والوليات  واأملانيا،  وبريطانيا،  لإيطاليا،  امتدَّ  ثم  فرن�شا،  يف  التيار  هذا  ن�شاأ 

اأنَّ القطيعة بني الدين وال�شيا�شة غري وجيهة، واأنَّ امل�شيحية  املتحدة، مفاده 

اأوجي�شت كونت  ال�شيا�شي كاماًل.ولكن كان خلفهم  النظام  اأن�شاأ ذلك  هي من 

اأنَّ  اآنفاً، حيث راأى  اأن�شار الرجوع للم�شاحلة واملذكورين  الذي قاد تيار نقد 

والتي  احلياة،  من  اجلديدة  املرحلة  مع  تتنا�شب  تُعد  مل  امل�شيحية  الفل�شفة 

حتتاج اأذهاًنا �شافية وقدرة كبرية على التفكري؛ لذلك �شاعدت فل�شفة كونت 

ب�شكل  اأفكاره  وانت�شرت  اأخرى،  وال�شيا�شية مرة  الدينية  العالقة  على زعزعة 

للتكاثر،  ُمنا�شباً  ُم��ن��اخ��اً  وج���دْت  حيث  وبريطانيا؛  واأمل��ان��ي��ا  فرن�شا  يف  كبري 

لف�شل  تدعو  التي  التوّجهات  من  واملارك�شية...وغريهما  العلمانية  لتظهر 

ل الكبري،  ال�شيا�شة عن الدين، واإحالل العلم حملَّ الكني�شة.ورغم هذا التدخُّ

د اخلالفات وت�شارب الأفكار والتيارات بني ُموؤيِّد وُمَعار�ض، ورغم  ورغم تعدُّ

اإل  وال�شيا�شة؛  والفكر  الدين  الكني�شة على  الغرب بعد ذلك من و�شاية  �شاأم 

املناداة  ورغم  الكني�شة،  ملوؤ�ش�شة  ال�شيا�شي  الفعل  اإزاحة  ي�شتطع  مل  الغرب  اأنَّ 

اأغلب الدول -لي�ض  اأنَّ ف�شل الدين عن الدولة يف  اإل  بالعلمانية واملارك�شية، 

تعميماً- مل يحدث والدلئل كالتايل:

1- ا���ش��ت��غ��لَّ��ت احل���ك���وم���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة اخل���ط���اب ال���دي���ن���ي يف ب���ن���اء ال��ن��ظ��ري��ة 

ال�شتعمارية، واعتربت اأنَّ الدين امل�شيحي والكني�شة رافدان مهمان لل�شيطرة 

ال�شعوب. على 

للعلمنة  املتَّجه  احلكومي  للم�شروع  بريطانية  دينية  مموعة  اإ�شقاط   -2

الكاملة يف ت�شعينيات القرن الع�شرين.

3- ارت���ب���اط ب��ع�����ض ال����دول ب��دي��ان��ات ُت��ب��ن��ى ع��ل��ى د���ش��ات��ريه��ا ال��ر���ش��م��ي��ة مثل 

وقرب�ض،  اليونان  يف  والأورثوذك�شية  موناكو،  واإم��ارة  مالطا  يف  الكاثوليكية 

ال��غ��رب  ��ك  ن��اه��ي��ك ع��ن مت�����شُّ وال���رنوي���ج،  ال���دامن���ارك  ال��ل��وث��ري��ة يف  والكني�شة 

ال�شديد بدول »الفاتيكان« وتقدي�شها، واعتبارها عا�شمة الكثلكة يف العامل.

ال��ع��ل��م��ن��ة اإىل  امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة م���ن  ال����ولي����ات  ج يف  امل����ت����درِّ ال����ن����زوع   -4

اأو  دي��ن  اأي  فر�ض  على  »الكوجنر�ض«  ق��درة  ع��دم  مع  ل�شيما  الدميقراطية، 

منع ممار�شة دين اآخر.

لالإ�شالح  اد  ك���روَّ ب���رزوا  دي��ن  رج��ال  الغربية  احل��داث��ة  �شناعة  يف  ���ش��ارك   -5

الديني مثل )الربوت�شتانتيني( يف النه�شة الإيطالية.

حلظة التزاوج الديني وال�سيا�سي عند امل�سلمني:

ال��ت��زاوج الديني  امل��ق��ال، ف��ه��ي حل��ظ��ة  ال��ث��ان��ي��ة يف ه��ذا  امل��ح��وري��ة  ���ا النقطة  اأمَّ

اإنَّ  حيث  اأوروب���ا؛  ع��ن  مت��ام��اً  خُمتلف  ُهنا  فالو�شع  الإ���ش��الم؛  يف  وال�شيا�شي 

تالحماً  �َشِهدا  ��ا  واإمنَّ الآخ��ر،  اأحدهما  ي�شبق  مل  )ال��دول��ة(  وال�شيا�شة  الدين 

واحلياتية  ال�شيا�شية  الإ�شالم  تعاليم  قوامه  ذات��ه،  الوقت  يف  ُمزدهراً  ا  ومن��وًّ

يد  على  ت�شدُّ  جديدة  وفل�شفة  �شمحة  بتعاليم  الإ���ش��الم  بها.جاء  ن��ادى  التي 

؛  بالتخلُّ�ض من ظلمات اجلهل والفقر والعن�شرية والف�شاد والتكربُّ الإن�شان 

بتمام  الب�شر  اإقناع  النبوية  والأحاديث  القراآنية  الن�شو�ض  ا�شتطاعْت  حيث 

ه���ذا ال���دي���ن، واأنَّ اهلل ���ش��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل خ��ل��ق الإن�����ش��ان واأوج�����ده ع��ل��ى ه��ذه 

ِل��َي��ْع��ُب��ُدوِن«  اإِلَّ  َواْلإِن�����َض  ���نَّ  اجْلِ َخ��لَ��ْق��ُت  »َوَم���ا  امل��ق��ام الأول:  الأر����ض ليعبده يف 

فيها؛  ال�شالح  والعمل  الأر���ض  عمارة  الثاين:  املقام  يف  ثم  )ال��ذاري��ات:56(، 

تركها.  اأو  عملها  يقرر  نافلة  ولي�شت  الإن�شان  على  واجبة  العمارة  اإنَّ  حيث 

ْر�������ضِ َوا���ْش��َت��ْع��َم��َرُك��ْم ِف��ي��َه��ا« »ه����ود:61«؛  ���َن اْلأَ ي��ق��ول ت��ع��اىل: »ُه���َو اأَن�����َش��اأَُك��م مِّ

اأمركم بعمارتها. اأي  و«ا�شتعمركم« 

وهنا.. ن�شتطيع اأن نقول اإنَّ عرب احلجاز مل يعرفوا معنى الدولة وال�شيا�شة 

وامل��دي��ن��ة، ثم  امل�شلمني يف مكة  الإ���ش��الم، وظ��ه��ور متمع  ب��زوغ جن��م  م��ع  اإل 

امل�شلمني  ح��ي��اة  نظم  بتخطيط  املجتمع  ذل��ك  لبنة  لإك��م��ال  اللحظة  ح��ان��ْت 

ال��روح��ان��ي��ات،  على  تقت�شر  مل  ال��ت��ي  والأح���ادي���ث  الآي���ات  وف��ق  ال�شريعة  م��ن 

)امل��ائ��دة:49(،   »
ُ َّ
اهلل اأَن��َزَل  ��ا  مِبَ َبْيَنُهم  اْحُكم  »َواأَِن  احلكم:  لتعاليم  طالتها  بل 

�ُشوَل َواأُويِل   َواأَِطيُعوا الرَّ
َ َّ
اأَِطيُعوا اهلل َها الَِّذيَن اآَمُنوا  اأَيُّ وطاعة ويّل الأمر: »َيا 

)الأنفال:1(،  َبْيِنُكْم«  َذاَت  ِلُحوا  �شْ
»َواأَ والإ�شالح:  )الن�شاء:59(،  ِمنُكْم«  اْلأَْمِر 

وعدم  )الن�شاء:58(،  ِباْلَعْدِل«  ُكُموا  حَتْ اأَن  النَّا�ِض  َبنْيَ  َحَكْمُتم  »َواإَِذا  والعدل: 

اَلِحَها« )الأعراف:56(، وال�شورى:  اإِ�شْ َبْعَد  اْلأَْر�ِض  يِف  ُتْف�ِشُدوا  »َوَل  الإف�شاد: 

»َواأَْمُرُهْم �ُشوَرى َبْيَنُهْم« )ال�شورى:38(، والكثري من ال�شوابط؛ مثل: ال�شعي 

الوالدين،  واح��رتام  اجل��رية،  وح�شن  النا�ض،  حقوق  وحفط  والبنون،  للمال 

اآن���ذاك واملحيط  اأو���ش��اع ال��ع��رب  وحماية ال���ذات، وح��ري��ة ال��ف��رد.وب��ه��ذا؛ وم��ع 

واأ�شبح  ال�شيا�شية،  الدولة  تكوين  �شرورة  العرب  راأى  فقد  اجليو�شيا�شي؛ 

اأنَّه  والدليل  اأي�شاً،  ا  �شيا�شيًّ بل  فح�شب،  دينيًّا  مطلباً  لي�ض  لالإ�شالم  ل  التحوُّ

والقبائل  النا�ض  توافد  �شيا�شية متينة  نوا قوة  امل�شلمني وكوَّ اأمر  عندما قوي 

ت  غ��ريَّ ال�شالم-  -عليه  مبحمد  املرتبطة  ال��ث��ورة  ف��اإنَّ  فيه.لذلك؛  للدخول 

للدولة،  القبيلة  الولء من  فيها  ل  فتية حتوَّ دولة  واأ�ش�شت  احلياة،  �شكل  من 

)املدينة(  اآنذاك  اأهم مركز ح�شري  واعتمد  �شيا�شية،  للدولة عا�شمة  فجعل 

ب��داأ  كما  الإداري����ة.  واحل���دود  امل��راك��ز  وم��راق��ب��ة  ال�شيا�شي  الن�شاط  اإن��ع��ا���ض  يف 

الق�شاء  ومراكز  كاجلي�ض  الدولة  واأعمدة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  بتجهيز 

وبيت املال، وفر�ض احرتام الدين و�شاعد الفقراء. كلُّ هذه الإجنازات ميَّزت 

حممد -�شلى اهلل عليه و�شلم- ودين الإ�شالم عن من �شبقوه؛ حيث تبلورت 

معه فكرة »الدولة«.وهكذا.. كان ديدن اخللفاء الرا�شدين؛ حيث اكتملْت على 

اأحوال الدولة يف البيعة والعدل وامل�شاواة، وكان هذا التزاوج الديني  اأيديهم 

بداأت  حتى  النبي  ع�شر  منذ  الإ�شالمية  احل�شارة  ازده��ار  اأ�شا�ض  وال�شيا�شي 

بالتدهور يف اأواخر حكم الدولة العثمانية، وتردِّي اأو�شاعها يف القرن ال�شابع 

اأقطار مهمة  دخول  بعد  �شيما  ل  للم�شلمني،  الفعل احل�شاري  و�شعف  ع�شر، 

الهولنديني  �شيطرة  مثل:  الغربية؛  ال�شيطرة  حتت  الإ�شالمي  العامل  من 

اإندوني�شيا، والربيطانيني على م�شر والهند، والفرن�شيني والإيطاليني  على 

على �شمال اإفريقيا وبالد ال�شام.وختاماً؛ بعد هذه الرحلة ال�شائقة، فقد عاد 

النف�شي  التاأثري  ورغم  الريادة،  دور  ليلعب  اهتمام  مو�شوع  لي�شبح  الإ�شالم 

امل�شلمني  اأنَّ  اإل  ال��غ��رب��ي؛  لال�شتعمار  وال��ف��ك��ري  والق��ت�����ش��ادي  والج��ت��م��اع��ي 

اأو�شاعهم وفرقهم الدينية، ثم وجود قيادات  بحاجة ملوقف نقدي جاد جتاه 

َتِعي اأهمية التزاوج ال�شيا�شي والديني ولي�ض التخلِّي عن الدين يف التحديث 

املتعلقة  ن�شو�شه  يف  ودميومة  ومرونة  ة  قوَّ من  ميلكه  ملا  احل��ايل؛  ال�شيا�شي 

بال�شاأن ال�شيا�شي، مع وجود نظام عقلي يقوم على منظور اجتهادي، ويراعي 

املتغريات والثوابت يف حلظة ما بعد احلداثة.

التزا�ج الديني �ال�شيا�شي: مقارنة بي ح�شارة 

الغرب �د�لة الإ�شالم

 ذو الحجة 1438هـ  -  سبتمبر 2017م4

اأمين البيماين

َل يختلُف عاقالن على اأنَّ الَعالقة َبنْي الدين وال�شيا�شة خُمتلفة كليًّا يف ن�شاأتها بني احل�شارة الغربية وح�شارة الإ�شالم.. ويف هذا املقال �شننتقُل بني مرحلتنْي خُمتلفتنْي متاماً 

يف الن�شاأة والتكوين والظهور؛ هما: عالقة الدين بال�شيا�شة يف احل�شارة الغربية، وحلظة التزاوج الديني وال�شيا�شي عند امل�شلمني. من خالل مناق�شة مقال الكاتب �شيف الدين 

مادي -واملن�شور يف ملة »التفاهم«- بعنوان: »الدين وال�شيا�شة واأثرهما يف بناء احل�شارة بني الإ�شالم والغرب«.

albimani92@hotmail.com



اإنَّ ف��ه��َم ال��َع��الق��ة ب��ني ال��ف��ق��ي��ه وال�����ش��ل��ط��ة )ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة( يف 

مو�شوعية  ب�شورة  ل  يتح�شَّ اأن  مُيكن  ل  الإ�شالمي  التاريخ 

اإل ب�شروط؛ منها:

ال��ت��اري��خ  ال��ف��ق��ي��ه يف  م���ا مي��ث��ل��ه  الأول: حت��دي��د  ال�����ش��رط   -

من  بغريه  ُملتب�ض  غري  وا�شحا  يجعله  حتديدا  الإ�شالمي 

امل�شطلحات التي ت�شقط عليه ك�«املثقف اأو رجل الدين«.

يف  املتاحة  بالعلوم  عاملا  الإ���ش��الم��ي  ال��ت��اري��خ  يف  الفقيه  ك��ان 

هنا  فمن  وال�����ش��ي��ا���ش��ة...وغ��ريه��ا؛  والأدب  كالتاريخ  ع�شره 

الفقيه  وكان  علمية«،  »�شلطة  ميثل  فهو  عامل  اأو  مثقف  هو 

-اأي�������ش���اً- ع���امل ال���دي���ن وامل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م��ه وامل�����درك مل��ع��اين 

ن�شو�شه، بل هو وريث النبي فهو ميثل »�شلطة دينية«.

ال�شلطتني  هاتني  اإىل  وحا�شرا-  -ما�شيا  نظرنا  اإذا  والآن.. 

اأك��رث  اأيهما  الإ���ش��الم��ي؛  متمعنا  يف  والدينية-  -العلمية 

و�شوحا واأ�شد تاأثريا فيه؟

ل �شك اأنَّنا نتَّفق على اأنَّ ال�شلطة الدينية هي الأكرث و�شوحا 

لطة العلمية وظلت  والأ�شد تاأثريا فيه، بل اإنَّها اخرتقْت ال�شُّ

يكون  العلمي  تراثنا  من  الكثرَي  اأنَّ  جند  لهذا  لها؛  خا�شعة 

لل�شعي  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ا���ش��ط��رت  ل��ه��ذا  رق��اب��ت��ه��ا؛  حت��ت 

-م��ا���ش��ي��ا وح���ا����ش���را- اإىل ك�����ش��ب ه����ذه ال�����ش��ل��ط��ة وحم��اول��ة 

وتوظيفها.

يف  الأب���رز  الفقيه  اإ�شكالية  اأنَّ  يتبنيَّ  م،  ت��ق��دَّ م��ا  خ��الل  وم��ن 

متثيله  خ��الل  م��ن  وح��ا���ش��را-  -ما�شيا  الإ���ش��الم��ي  املجتمع 

�شلطة دينية. ولكن مُيكن البحث يف عالقة ال�شلطة العلمية 

عن  كتبهم  يف  الفقهاء  هوؤلء  كتبه  ما  يف  ال�شيا�شة  بال�شلطة 

را  ت�شوُّ ظلَّ  وال��ذي  ال�شيا�شية،  لل�شلطة  املعار�شة  احلركات 

ُمهيمنا على املجتمعات الإ�شالمية عن هذه احلركات.

ال�شيا�شية  ال�شلطات  بني  املحكم  الف�شُل  الثاين:  ال�شرط   -

درا�شة  تكون  ذل��ك  وبعد  الإ���ش��الم��ي��ة،  الأق��ط��ار  حكمت  التي 

عالقة كل فقيه بال�شلطة ال�شيا�شية التي حتكمه؛ فاخلالف 

التي  نت منه املذاهب العقدية  ال�شيا�شي الأول هو الذي تكوَّ

ظلَّت حتكم عالقة الفقيه بال�شلطة ال�شيا�شية؛ فكان الإنتاج 

ال�شيا�شية-  ب��ال�����ش��ل��ط��ة  ع��الق��ة  ل��ه  م��ا  -خ�����ش��و���ش��ا  ال��ف��ق��ه��ي 

الإبا�شي  فالفقيه  الفقيه؛  لهذا  العقدي  باملذهب  حمكوما 

يف الدولة الأموية -التي يعتقد اأنها غري �شرعية- ل �شك اأنَّ 

لها  ُيقر  التي  الإمامة  دولة  فقهه يختلف عن فقهه وهو يف 

امتدادا للحكم  تكوينها، ويراها  بال�شرعية، بل هو جزء من 

النبوي.

الفقيه-  -وميثلها  العلمية  ال�شلطة  اأنَّ  امل�شريف  خالد  وَيَرى 

ال�شيا�شية  ال�شلطة  مع  كبري«  وتوافق  تام  »ان�شجام  يف  كانت 

انف�شلت  اأخ���رى  م��رح��ل��ة  »تلتها  ال��را���ش��دة،  اخل��الف��ة  طيلة 

منطقة  بينهما  ف�شاءين  لت�شكال  ال�شلطتان  ه��ات��ان  فيها 

ت��ق��اط��ع ���ش��اخ��ن��ة وم�����ش��وب��ة ب���احل���ذر؛ ف��ال�����ش��ي��ا���ش��ي ي��ري��د اأن 

وياأبى  البيعة،  طريق  ع��ن  بالقوة  ول��و  الفقيه  ولء  ي�شمن 

باأعمال  والقيام  بل  العلمي،  بف�شائه  العت�شام  اإل  الفقيه 

لنفوذه  مبا�شر  ا�شتخدام  �شمن  ���ش��ده،  والتاأليب  كاحل�شد 

بني اجلماهري.

ال�شلطتنْي  ب��ني  التنافر  وه��ذا  الن�شجام  ه��ذا  خ��ال��د  ويعلِّل 

الفقيه منظومته  اأن يوظف  ا  الطبيعي جدًّ »اإنَّه من  بقوله: 

فيما  فيها،  منخرطا  يكون  عندما  ال�شلطة  ل�شالح  الفقهية 

مطلب  ه��و  وه��ذا  واملجتمع،  ال��دي��ن  خلدمة  ال�شلطة  ت�شعى 

العلمية  ال�شلطتان  تنف�شل  عندما  ���ا  اأمَّ وم��ب��ت��غ��اه.  الفقيه 

احلياة،  معرتك  عن  بعيدا  ينزوي  الفقيه  ف��اإنَّ  وال�شيا�شية، 

تبعات  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ال  حُممِّ حوله،  ي��دور  ملا  اآب��ه  غري 

كل ما يحدث، ويتَّجه نحو الفقه الفردي الذي يهتم بالفرد 

الآخ���رة  يف  ب��اخل��ال���ض  وي��ه��ت��م  ك��اأم��ة،  باملجتمع  ل  ك�شخ�ض 

وبراءة الذمة من عهدة التكليف.

طبيعة  اإدراك  ف���اإنَّ  ال��ث��اين،  ال�����ش��رط  يف  �شابقا  ��ن��ُت  ب��يَّ وك��م��ا 

ال��ذي  ه��و  الفقيه-  دول���ة  حتكم  -ال��ت��ي  ال�شيا�شية  ال�شلطة 

درا�شة  ال�شيا�شية  بال�شلطة  الفقيه  عالقة  بدرا�شة  ي�شمح 

»اخل��الف��ة  عهد  يف  ال�شيا�شي  فالنظام  دق��ي��ق��ة؛  مو�شوعية 

وال�شحابي  احلاكم  هو  الذي  اخلليفة  من  ن  يتكوَّ الرا�شدة« 

وال��ف��ق��ي��ه، وحم����وط ب��ال�����ش��ح��اب��ة وال��ف��ق��ه��اء ال���ذي���ن ب��اي��ع��وه 

الفقيه،  هو  لأنه  بالدين  يتكلم  فاخلليفة  ب�شرعيته؛  واأقروا 

هو  لأن��ه  بال�شيا�شة  يتكلم  ال��ذي  الفقيه  اخلليفة-  -اأي  وهو 

لها  ُي��ق��رُّ  ك��ان  عمومه-  -يف  املجتمع  ف���اإنَّ  وك��ذل��ك  اخلليفة، 

الدول  يف  به  عت  تو�شَّ ال��ذي  باملقدار  ع  تتو�شَّ ومل  بال�شرعية، 

ب���رزت يف  ال��دي��ن��ي��ة ك��م��ا  ت���ربز ال�شلطة  ل��ذل��ك مل  ال��الح��ق��ة، 

الدول الالحقة.

ا الدولة الأموية، فهي خالفة جاءت بقوتها ل ب�شرعيتها،  اأمَّ

بعد اخلالف ال�شيا�شي الذي ح�شل يف نهاية دولة )اخلالفة 

�شرعية  اإىل  نف�شها  تقيم  لكي  اح��ت��اج��ْت  ل��ذل��ك  ال��را���ش��دة(؛ 

ال�شحابة  فقهاء  يف  املتمثلة  الدينية  ال�شلطة  من  تكت�شبها 

ت��ب��اي��ن��ْت م��ذاه��ب��ه��م جت��اه��ه��ا؛ فمنهم من  ال��ذي��ن  وال��ت��اب��ع��ني 

مل  من  ومنهم  اعتزلها،  من  ومنهم  عليها،  وخ��رج  عار�شها 

من  ومنهم  ظلمها،  على  ُيِعْنها  مل  ولكن  يعتزل  ومل  يخرج 

النا�ض  رق��اب  اإىل  و�شيلتها  فكان  وخدمها؛  عمالها  من  ك��ان 

وحقوقهم.

خالل  م��ن  ال�شيا�شي  بالواقع  الفقه  ت��اأث��ر  اأن  الباحث  ي��رى 

يف  ال�شيا�شي  قبل  م��ن  املبا�شر  ال��ت��دخ��ل  »الأول:  ط��ري��ق��ني: 

الف�شاء الفقهي؛ باخرتاقه وبث الأفكار التي تخدم اأهدافه؛ 

تبنِّي  خالل  من  اأو  واختالقها،  الن�شو�ض  و�شع  خالل  من 

بني  ال�شرعية  اإك�شابه  يف  منهم  ي�شتفيد  لأ�شخا�ض  النظام 

ال��ن��ظ��ام.  ي��خ��دم  ال��ف��ق��ه��ي��ة مب��ا  اجل��م��اه��ري، وت��وج��ي��ه الآراء 

الف�شاءين،  التدافع بني  التاأثري؛ من خالل مبداأ  والثاين: 

العلمية  ال�شلطة  على  وال�شتحواذ  النفوذ  ب�شط  وحم��اولت 

من جهة، ومن جهة اأخرى مدافعة ذلك بالو�شائل العلمية.

ال��ث��ال��ث ح�شب  ال��ن��وع  ب��ح��ث الفقيه م��ن  امل��ق��ال ع��ل��ى  ��ز  وُي��ركِّ

ال�شافعي الأ�شويل  الباحث م�شروع  ال�شابق؛ فيقراأ  التق�شيم 

وهذا  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  من  الفقه  لت�شييج  حماولة  باأنه 

الباحث  يتتبع  ث��مَّ  الباحثني.  بع�ض  عند  نظر  حمل  الكالم 

اإياها  رابطا  الزكاة،  م�شائل  بع�ض  يف  الفقهية  املذاهب  اآراء 

مبوقفهم من ال�شلطة، وباأهدافهم ال�شيا�شية، ولكن ل ميكن 

الت�شليم للباحث يف حتليله لالآراء الفقهية التي تو�شل من 

قراءة  لأنها  ال�شلطة؛  من  الفقيه  اأو  املذهب  ملوقف  خاللها 

تختزل العملية الفقهية باملوقف من ال�شلطة.

الفقه �ال�شلطة ال�شيا�شيَّة
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د ال�سيفي ُممَّ

دا، بل هو حمكوٌم مبوؤثِّرات داخليَّة وخارجيَّة؛ فاحلالة النف�شية والثقافية للفقيه تكون ُموؤثِّرة يف راأيه الفقهي،  اإنَّ الراأَي الفقهيَّ ل يُكون ُمطلقا ول ُمرَّ

كما يُكون للظروف: الجتماعية، والقت�شادية، وال�شيا�شية، والبيئية، التي ين�شاأ فيها الفقيه اأثرها فيه، وكذلك فاإنَّ الفقيه ُيَراعي الظروف التي حتيط 

بامل�شاألة التي �شيبدي فيها راأيه، كما يراعي حال وظروف �شاحب امل�شاألة. لهذا؛ فاإنَّه وعند درا�شة الرتاث الفقهي ل بد اأن تراعى كل هذه الظروف، واإل 

فاإنَّ اأي درا�شة للرتاث ل تنظر اإليه حتت �شوء هذه الظروف -وبنظرة تاريخية- �شتكون خملة يف فهم الرتاث، وعاجزة عن ُمَواكبة احلا�شر؛ ولهذا �شعى 

الباحث خالد امل�شريف يف مقاله املن�شور يف ملة »التفاهم« حتت عنوان »الرتاث الفقهي بني الفقيه وال�شيا�شي«، اإىل النظر الرتاث الفقهي يف �شوء العالقة 

بني الفقيه وال�شلطة ال�شيا�شية.

alsifi98518206@gmail.com



القومية الأ�ر�بية: حتول املفهوم �تاأثريات 

الأحداث التاريخية

والقومية: اإجنلرتا 

ل ك��ام��ل يف  اإذ ويف اأث��ن��اء امل��رح��ل��ة الإق��ط��اع��ي��ة يف اإجن��ل��رتا َح����َدث حت���وُّ

ت��رك��ي��ب��ة امل��ج��ت��م��ع الإجن��ل��ي��زي ب�����ش��ق��وط الأر���ش��ت��ق��راط��ي��ة الإق��ط��اع��ي��ة 

التقليدية، وظهور الأر�شتقراطية التيودورية اجلديدة، مع ما �شاحب 

اإداري��ة ح�شا�شة، وحل  الدين من مراكز  اإزاحة رجال  املرحلة من  هذه 

وعًيا  املرحلة  ه��ذه  واأنتجْت  حملهم.  اجليدة  العلمية  امل�شتويات  ذوي 

كلمة  ت��غ��ريَّ معنى  اإذ  امل���ف���ردات؛  تغيري  خ��الل  م��ن  ج��دي��ًدا  ��ا  اج��ت��م��اع��يًّ

تعني  ك��ان��ت  بعدما  »الأم����ة«،  ملفهوم  ُم���َراِدف���ة  واأ���ش��ب��ح��ت  »ال��و���ش��ع��ي��ة«، 

»امل��ك��ان��ة«، وك��ذل��ك م��ن خ��الل حت��ول م��ف��ه��وم »ال��ق��وم��ي��ة« ع��رب توحيد 

م���رتادف���نْي؛ ما  م��ف��ه��وم��نْي  و«الأم�����ة«، وجعلهما  »ال�����ش��ع��ب«  م��ف��ه��وم��ْي 

»النخبة«،  مرتبة  اإىل  ارتفع  الإجنليزي  ال�شعب  من  فرد  كلَّ  اأنَّ  يعني 

�شرًطا  الأزرق  ال��دم  يعد  مل  اإذ  ال�شيادة  اأو  الذاتي  باحلكم  يتمتَّع  واأن��ه 

اإىل  التحول  ه��ذا  واأدَّى  املجتمع.  م��ن  العليا  الطبقات  اإىل  لالنتماء 

اإك�شاب قطاع عري�ض من ال�شكان القوة ال�شرعية والفكرية؛ من خالل 

للعمل  نزعة  حتمل  و�شطى  طبقة  وظهور  العليا،  الطبقة  اأع��داد  زيادة 

من  اأك��رب  نفوذ  على  للح�شول  القومية  حما�شتها  دفعتها  والإجن���از، 

الربملان  َبح  اأ�شْ اإذ  )الربملانية(؛  ال�شيا�شية  العملية  يف  امل�شاركة  خالل 

عن  الديني  النف�شال  اأ�شباب  من  يتجزاأ  ل  ج��زًءا  املرحلة  هذه  خالل 

روَما ودعم زيادة الوعي القومي.

ا يف تطور القومية الإجنليزية؛  كما اأ�شهم الإ�شالُح الربوت�شتانتيُّ اأي�شً

التعليم  اإىل  القوية غريامل�شبوقة  والدعوة  الإجنليزي  الإجنيل  كان  اإذ 

اجل��دي��دة،  لالأر�شتقراطية  الج��ت��م��اع��ي  الرت��ق��اء  يف  كبري  ت��اأث��ري  ذات 

كتاب  كما يف  الآداب  القومي يف  ال�شعور  التعبري عن  ف�شال عن ظهور 

رجل الدين الربوت�شتانتي جون فوك�ض »كتاب ال�شهداء«. والأمُر نف�شه 

ال�شاد�ض ع�شر وال�شابع  القرنني  العلوم الإجنليزية يف  ق  حدث مع تفوُّ

ربطها  خالل  من  القوي  الجتماعيَّ  الدعَم  العلوم  اأعطيت  اإذ  ع�شر؛ 

الجتماعي  ال�شتح�شان  من  احلالة  تلك  وكانت  القومي،  بالتعاطف 

العلوم. ملوؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  ال�شرط 

ك��م��ا ط���رق���ت ال��ق��وم��ي��ة امل���ج���ال الق���ت�������ش���ادي، واأ����ش���ب���ح���ت الأن�����ش��ط��ة 

ال��رب��ح حم���طَّ اح����رتام وم��راع��اة  ت��ه��دف لتحقيق  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ��الق��ي��ة، ووج��ه��ت م��ن اأج����ل زي����ادة ال�����رثوات اأو حتقيق 

اأك��رث  القت�شادي  الك�شب  اهتمامات  اأ�شبحْت  اإذ  القت�شادي؛  النمو 

الأمم  ث��راء  اإىل  بالقيا�ض  لالأمة  ال��رثاء  حتقيق  �شبيل  يف  وِرفعة  ُنباًل 

الأخرى؛ مما اأدى لتعزيز �شمة املناف�شة القت�شادية.

والقومية: فرن�شا 

الفرن�شي،  ال��ُه��وي��ة  مفهوم  ت��غ��ريُّ  م��ن  دة  ُم��ت��ع��دِّ مب��راح��ل  فرن�شا  ت  م���رَّ

امللوك  وا�شتحقاقات  ال��ولءات  ل  وتبدُّ باملَِلك،  الدولة  مفهوم  وارتباط 

اإنَّ فرن�شا على خالف  اإذ  لها من عدمه، وُمواجهة ال�شتبداية امللكية؛ 

��ا ب��الن��ت��م��اء؛ م��ن خ���الل اخ��ت��الط ال��دي��ن  ��ا ق��ويًّ ��خ��ت ِح�����شًّ اإجن��ل��رتا ر���شَّ

لكي  امل��رء  ب���اأنَّ  اعتقاد  �شاد  الو�شطى،  ال��ق��رون  اأواخ���ر  ويف  بال�شيا�شة. 

متَّ  وعندما  للملك،  الكامل  ولوؤُه  ي�شرتط  �شاحًلا  م�شيحيا  ي�شبح 

ولي�ض  »الأم��ة«  ب��اأنَّ  العتقاد  �شاد  اإجنلرتا  من  الأم��ة  مفهوم  ا�شترياد 

»املَِلك« هي ما يجب تقدمي الولء لها. مع ذلك، ظلَّت القومية حبي�شة 

دوائ���ر ال��ن��ب��الء ال��ذي��ن ك��ان��وا يف خ��الف م��ع امل��ل��ك حتى ان���دلع ال��ث��ورة 

كاأكرب  فرن�شا  م��ك��ان  اأخ���ذت  ق��د  ك��ان��ت  اإجن��ل��رتا  لأنَّ  ول��ك��ن  الفرن�شية، 

اأوروبا، فقد بداأْت تنمو م�شاعر الكراهية �شد الأمة امل�شيطرة،  قوة يف 

فرن�شا،  لكرامة  تهديًدا  باعتبارها  لفرن�شا؛  نقي�ض  كنموذج  وو�شعوها 

القومية  جعلْت  التي  »امل��ج��د«  اأح���الم  اإي��ق��اظ  على  ع  �شجَّ ب���دوره  وه��ذا 

قومية  على  الأب���رز  التاأكيد  لكنَّ  �شر�شة،  قومية  الفرن�شية  النا�شئة 

العام  يف  الفرن�شية  ال��ث��ورة  عرب  متَّ  للذات  وطني  تاأكيد  كفعل  فرن�شا 

مموعة  اأي  جماعية  كاأمة  ُهويتها  الفرن�شية  الأم��ة  واأع��ادْت  1789م، 

انق�شمت  �شلطوية  قومية  لكنها  وامل�����ش��ال��ح،  الإرادة  نف�ض  لها  اأف���راد 

والفريق  الأم��ة.  اإرادة  عن  معربون  ق��ادة  الأول:  الفريق  ق�شمني،  اإىل 

كمفهوم  الفرن�شية  القومية  اأ�شاب  ذلك،  ومع  ال�شعب.  عامة  الثاين: 

وممار�شة بع�ض الغمو�ض والتناق�شات الداخلية؛ اإذ اإنَّ املعايري املدنية 

اجلماعي  التعريف  بينما  الأف���راد،  بحرية  تعرتف  القومي  لالنتماء 

للقومية الفرن�شية مل يعرتف بها.

والقومية: اأملانيا 

وع���ل���ى خ����الف ال��ق��وم��ي��ت��نْي الإجن���ل���ي���زي���ة وال��ف��رن�����ش��ي��ة، ف������اإنَّ ف�����ش��َل 

منها  اأك���رث  الو�شطى  الطبقة  ملُثقفي  ي��ع��ود  الأمل��ان��ي��ة  القومية  ن�شوء 

الجتماعية  والعزلة  الُهوية  لغياب  اختبارهم  ب�شبب  الأر�شتقراطية؛ 

من خالل تهمي�ض »الربجوازية املتعلمة«؛ مما اأدَّى ملطالبتهم بتعريف 

ثورتهم  وكانت  جديدة،  ُهوية  ومنحهم  الجتماعي  و�شعهم  وحتديد 

�شد النظام القدمي مل تكن ُمقت�شرًة �شد النظام الجتماعي وح�شب، 

بالو�شول  املثقفني  اآم��اَل  زت  ع��زَّ والتي  ا،  اأي�شً التنوير  حركة  �شد  بل 

ل��ل��م��رات��ب الج��ت��م��اع��ي��ة ال��رف��ي��ع��ة وث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����ش��ه��م. ون��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا 

ال��زي��ادة  ب�شبب  اأق���ل؛  بالعمل  التحاقهم  ف��ر���َض  وج���دوا  ال�شتقطاب، 

الكبرية يف اأعدادهم؛ مما اأوقعهم يف البطالة والتذمر والكتئاب الذي 

نتج عنه ن�شوء »الرومان�شية«.

وكانت  البداية،  يف  قوميني  يكونوا  مل  الأمل��ان  الرومان�شيني  اأنَّ  وَرَغ��م 

كانت  القومية  -لأنَّ  ال�شيا�شية  التداعيات  ع��ن  بعيدة  مو�شوعاتهم 

الجتياح  بعد  َح��َدث  تغيريا  اأنَّ  اإل  احلاكمة-  النخبة  م��زاج  عن  بعيدة 

م  ق��دَّ اإذ  ع�شر؛  التا�شع  ال��ق��رن  ب��داي��ة  يف  الأمل��ان��ي��ة  ل��ل��ولي��ات  الفرن�شي 

لأن  للمثقفني  نادرة  وفر�شة  الأملان،  للرومان�شيني  وعوًدا  الفرن�شيون 

يتماثلوا مع النخبة احلاكمة؛ مما مُيكنهم من رفع م�شتواهم ب�شورة 

لكنَّ  احلاكمة،  النخبة  وبني  بينهم  الطبقية  احلواجز  واإنهاء  رمزية، 

ق�شيتهم  ت��ك��ون  اأْن  واخ��ت��اروا  للفكرة،  وا  ت�����ش��دُّ الأمل���ان  الرومان�شيني 

يت�شجيبوا  اأْن  على  عنها،  وال��دف��اع  احل��اك��م��ة«،  هي»النخبة  الأمل��ان��ي��ة 

لإغراءات املحتل.

بعلمنة  الأملانية  الرومان�شية  قامت  الدينية،  القوى  تاأثري  ناحية  ومن 

تعاليم التقوى، وجعلتها يف مناخ اأقل تناغًما مع الدين؛ اإذ اإنَّها رف�شت 

الفردية؛  وال�شتقاللية  العقالنية  على  الت�شديد  التنوير  فل�شفة  يف 

احلقيقية،  الجتماعية  طبيعتهم  ع��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  يف�شل  ذل��ك  ك��ون 

وي�شاعد على تهمي�شهم وجعلهم يعانون من الوجوم والكاآبة، ورف�شهم 

ل���»ل��ف��ردي��ة« ي��ع��ن��ي ت��اأ���ش��ي��ل��ه��م مل��ف��ه��وم »اجل��م��اع��ة« ال����ذي ع���ربه ميكن 

لالأفراد ا�شتعادة ذواتهم ال�شائعة كي ي�شلوا اإىل الكمال، وكانت اللغة 

د برابطة الدم، وتلك الرابطة �شميت  ا، تتحدَّ اأ�شا�شاً ماديًّ بالن�شبة لهم 

الفل�شفة  على  القومية  �شفة  اإ�شفاء  متَّ  وعندما  ب�«الِعْرق«،  بعد  فيما 

طبيعية  مموعة  باعتبارها  الأم��ة  مفهوم  تعريف  اأُِعيد  الرومان�شية 

القوميُّ  العداُء  ز  تركَّ لذلك  اإثنية؛  جماعة  اأي  واللغة  العرق  يجمعها 

الأملاين على اأوروبا من هذا املنطلق، خ�شو�شاً يهود اأوروبا؛ باعتبارهم 

ِعْرقا ذا طبيعة رديئة »بيولوجيا« ولي�ض »دينيا« وبناًء عليه فهم لي�شوا 

العرقية  الطبيعة  على  التاأكيد  اأج��ل  وم��ن  الأمل��ان��ي��ة،  الأم��ة  من  ج��زًءا 

لليهود مت ابتكار كلمة اأملانية جديدة وهي »معاداة ال�شامية«.

وهكذا.. ميهد لنا ك�شف وتتبع تطور »القومية« يف اأوروبا فهَم وحتليل 

وؤى  ال���رُّ منه  انطلقت  ال���ذي  ال��راه��ن،  والج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي  ال��واق��ع 

وبالطبع،  احلاكمة.  والنخب  للدول  ال�شيا�شة  ات  والتوجهُّ ال�شلطوية 

القا�شية،  التاريخية  جتاربها  م��ن  الأوروب��ي��ة  ال���دول  بع�ُض  ا�شتفادْت 

َت��ْرَزح حتت  النازية، فيما ل تزال دولة مثل فرن�شا  اأملانيا  كما يف حالة 

الق�شايا  يف  الفردية  للحريات  ومنحها  تعريفها  وتناق�شات  تعقيدات 

وُي��اَلح��ظ  م��ث��اًل(،  )احل��ج��اب  امل�شلمني  امل��ه��اج��ري��ن  ب��ح��ري��ات  املتعلقة 

من:  ك��لٍّ  ل��دى  وال�شيا�شية  ال��ف��ردي��ة  احل��ري��ات  جت���ارب  ن�شوج  ت��ف��اوت 

للثورات  ال��ت��اأث��ري احل�����ش��اري  ت��ق��ارب  رغ��م  واأمل��ان��ي��ا، وفرن�شا،  اإجن��ل��رتا، 

التنوير. الداخلية والفل�شفات وليدة حركة 
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اأ�سماء ال�سام�سيَّة

د امل�شارات للقوميات يف اأوروبا: انعكا�ض حتولت اجتماعية وثقافية و�شيا�شية«، واملن�شور مبجلة »التفاهم«، ي�شرد الكاتب والباحث  يف مقاله »التكوين املتعدِّ

حممود حداد �شرًدا تاريخيًّا، الفرتات الزمنية التي انطلَق منها مفهوم التبلور القومي يف اأوروبا، مو�شًحا املغالطة ال�شائعة التي زامنت ظهور القوميات 

ل مظاهر القومية وتطورها يف اأوروبا الغربية.. كالآتي: م التكنولوجي الذي اأ�شفرْت عنه الثورة ال�شناعية، �شارًحا ثالثة مناذج تف�شِّ ببزوغ التقدُّ
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بداية �سعف اخلالفة 

بداأت  1256م،  العبا�شية عام  لبغداد عا�شمة اخلالفة  التتار  باجتياح 

يلعبها.  ومن  الأدوار  ترتيب  ُيعاد  اأن  لزاماً  واأ�شبح  جديدة  مرحلة 

ف��اخل��الف��ة الإ���ش��الم��ي��ة يف ذل���ك ال��ع��ه��د ك��ان��ت ق��د ب��ل��غ��ت م��ن ال��ق��وة 

يقفون  وم��ل��وك  و�شالطني  متفرعة  ممالك  بها  لتتكون  والت�����ش��اع، 

املركزية  ال�شلطة  الت�شاع �شعفت  زاد  كلما  يبدو  فكما  �شوؤونها.  على 

تكاد  ا�شتمرارية قد  واأ�شبحت اخلالفة متثل  لبغداد مقر اخلالفة، 

تكون �شكلية لإرث مت توارثه منذ موت النبي الكرمي. وبعد �شقوط 

احلا�شرة  فهي  م�شر،  اإىل  الأن��ظ��ار  توجهت  فيها  واخل��الف��ة  ب��غ��داد 

م�شر  اأنَّ  اإل  ال�شاربة،  وجذورها  ازدهارها  بحكم  بغداد  بعد  الثانية 

كانت حتت حكم املماليك الذين ي�شت�شعرون ب�شرورة وجود املباركة 

يكونوا  اأن  داأبوا  العرقية كرقيق. فقد  اأ�شولهم  القر�شية لهم بحكم 

تابعني للخالفة يف بغداد. 

بع�ض �سعف العبا�سيني قوة العثمانيني 

التتار  ودخ��ول  العبا�شية  للخالفة  �شعف  م��ن  عنه  حتدثنا  م��ا  بعد 

اأخ��رى  تتعاظم يف مم��ال��ك  اإ�شالمية  ق��وى  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ب��غ��داد،  اإىل 

اأه��م��ه��ا )ال��ع��ث��م��ان��ي��ون(. وق���وة ال����دول يف ال��غ��ال��ب ي��ك��ون ل��ه��ا تبعات 

�شراعات  عنها  ينتج  ما  غالباً  والتي  التو�شعية  الرغبة  اأهمها  لعل 

و���ش��دام��ات. ���ش��ق��وط ب��غ��داد ووج���ود م�شر ك��خ��ي��ار م��ث��ايل ���ش��اه��م يف 

اأهم اللحظات التاريخية التي توجت بالفتح العثماين مل�شر  �شناعة 

ال�شلطة  اإىل  احلجاز  تبعية  اإىل  اأدى  ال��ذي  احل��دث  فهو   ،1517 ع��ام 

اأنَّ الدولة اململوكية كانت ت�شر على تبعيتها  اأ�شلفنا  العثمانية. وقد 

عند  حدث  م��اذا  ولكن  ذكرناها.  التي  لالأ�شباب  العبا�شية  للخالفة 

العبا�شي  اخلليفة  �شليم  ال�شلطان  تبع  هل  مل�شر؟  العثمانيني  فتح 

املتوكل؟ 

ت�سارب اأقوال املوؤرخني 

اأو  ُيثبت  قد  ال��ذي  الوحيد  الدليل  هي  الفرتة  تلك  ُموؤرخي  كتابات 

ي�شري  الفرتة  تلك  كتابات  ال�شابق. ما عرث عليه من  الت�شاوؤل  ينفي 

ب��ه يف حت��دي��د نوع  اأه���م م��ا ي�شتدل  اأق��وال��ه��م. ول��ع��ل  اإىل ت�����ش��ارب يف 

العالقة التي قامت بعد الفتح العثماين للقاهرة هي )اخُلطب( وما 

تت�شمنها  وما  ال�شالطني  واألقاب  لأو�شاف  املعا�شرين  كتب  يف  ورد 

يف  ومكانته  اخلليفة  ال�شلطان/  ل�شلطات  و�شفاً  حُت��دد  اإ���ش��ارات  من 

يف  اأهمها  ن�شتعر�ض  منها  ع��دداً  املقال  كاتب  اأورد  وقد  الوقت.  ذلك 

القادم: 

ابن اإيا�ض - ُيعد م�شدراً معا�شراً للفتح العثماين مل�شر: 

وق��ام  �شليم،  ال�شلطان  ط��اع��ة  يف  دخ��ل  م��ن  ه��و  امل��ت��وك��ل  اخلليفة  اإنَّ 

واإع��ادة  وطماأنتهم  النا�ض  تهدئة  يف  الأم��ر  ه��ذا  با�شتخدام  الأخ��ري 

اإيا�ض  ابن  فيها  ا�شت�شهد  التي  اخلطبة  اأما  القاهرة.  اإىل  ال�شتقرار 

فتقول: »ويف ذلك اليوم ُخطب با�شم ال�شلطان �شليم �شاه على منابر 

م�شر القاهرة، وقد ترجم له بع�ض اخلطباء فقال:

والبحرين،  ال��ربي��ن  مالك  ال�شلطان،  اب��ن  ال�شلطان  اللهم  وان�شر 

ال�شريفني،  احلرمني  وخادم  العراقيني،  و�شلطان  اجلي�شني،  وكا�شر 

فتحاً  له  وافتح  عزيزاً  ن�شراً  ان�شره  اللهم  �شاه،  �شليم  املظفر  امللك 

مبينا «.

بلقب  ا�شمه  يقرن  مل  �شليم  ال�شلطان  اأنَّ  جن��د  اخلطبة  ه��ذه  ففي 

التي  بال�شلطة  يتعلق  فيما  املماليك  و�شع  خلف  قد  واأن��ه  اخلليفة، 

ال�شلطة  اإليه  انتقلت  فقد  الفتح.  بعد  اإليه  وانتقلت  ميلكونها  كانوا 

للعبا�شيني.  تعود  الرمزية  اخلالفة  بينما  مل�شر،  والإداري��ة  الفعلية 

واأما لفظة خادم احلرمني فهي ل تدل على تويل اخلالفة، ولكنها 

ق��واف��ل  ���ش��وؤون  ل��رع��اي��ة  ووك��ال��ت��ه  ل�شليم  احل��ج��از  تبعية  ع��ل��ى  ت���دل 

احلجاج. 

�شليمان  لطان  ال�شُّ و���ش��ف  يف  اأف��ن��دي  ال�شعود  اأب���و  الفقيه  كتبه  م��ا 

ابن  خ��ان  �شليمان  ال�شلطان  ال�شلطان،  اب��ن  ال�شلطان   « ال��ق��ان��وين: 

ال�شلطان �شليم خان خليفة ر�شول رب العاملني، ممهد قوانني ال�شرع 

العظمى،  الإم��ام��ة  ح��ائ��ز  الأمم،  ك��اف��ة  يف  الظليل  اهلل  وظ��ل  امل��ب��ني، 

و���ش��ل��ط��ان ال��ب��ح��ر، وارث اخل��الف��ة ال��ك��ربى ك��اب��راً ع��ن ك��اب��ر، نا�شر 

والعجم  ال��ع��رب  �شلطان  العا�شر،  واخل��اق��ان  ال�شلطانية،  ال��ق��وان��ني 

والروم، حامي حمى احلرمني«

على  وا�شحة  دلل��ة  يف  اخلليفة،  قبل  ال�شلطان  للقب  تقدمي  وهنا 

اأهمية اللقب الأول ورمزية اللقب الثاين. 

اجلدل 

ال��ُع��ث��م��ان��ي��ني ب�شكل  اإىل  ان��ت��ق��ال اخل��الف��ة  ت��وؤك��د  ت��وج��د م�����ش��ادر  ل 

املتوكل عن  اأنَّ هناك م�شادر توؤكد تنازل  ر�شمي وبروتوكويل. فكما 

اخلالفة ل�شالح �شليم �، تذكر م�شادر اأخرى عودة املتوكل اإىل م�شر 

واحتفاظه باخلالفة حتى وفاته.

ذلك  وتبعات  اإىل م�شر  �شليم ودخوله  ال�شلطان   فما حدث يف زمن 

ا�شتلزمته  اأم���را  كونه  يتعدى  ل  احل��رم��ني  خدمة  ���ش��وؤون  توليه  يف 

دلياًل  يعد  ل  اأن���ه  اإل  ب��غ��داد،  �شقوط  بعد  واق��ع��اً  واأ���ش��ب��ح  ال��ظ��روف 

يقول  كما  اخلليفة  لقب  اأن  كما  ر�شمي.  ب�شكل  اخلالفة  انتقال  اإىل 

فلم  كربى  اأهمية  العثمانيني  لل�شالطني  ميثل  مل  املوؤرخني  بع�ض 

خطبهم.  اللقب  بهذا  ي�شتفتحوا  ومل  حاملها  با�شم  النقود  ت�شك 

اإ�شارة اإىل خالفة العثمانيني ل يعدو كونه  فما ورد يف اخلطب من 

اإليها ولي�ض لتويل اخلالفة  التي و�شلوا  ير�شخون فيه قوتهم  لقباً 

التقليدي.  بال�شكل 

عبد احلميد الثاين ميي اخلالفة الإ�سالمية 

طبيعياً  �شموراً  ك��ان  الثاين  احلميد  عبد  ال�شلطان  قبل  ح�شل  ما 

ل��ل��خ��الف��ة ب�����ش��ع��ف ال���دول���ة ال��ع��ب��ا���ش��ي��ة. وك��م��ا ق��ل��ن��ا ف�����اإنَّ ���ش��الط��ني 

ر�شمي. وما كان ل مُيكن  ب�شكل  تنتقل لهم اخلالفة  العثمانيني مل 

التي متثلها رعاية �شوؤون احلج  ال�شلطة الرمزية  اإل من قبيل  عده 

ولقبا �شرفيا ومعنويا ي�شاف اإىل لقب ال�شلطان الأ�شا�شي والفعلي. 

اخلالفة  اإحياء  اإىل  دعا  من  فهو  الثاين  احلميد  عبد  ال�شلطان  اأما 

الإ�شالمية ب�شكل حقيقي عام 1876 فهو من ن�ض عليها يف الد�شتور. 

اأحياها لأغرا�ض  اأتى من فراغ، فهو  اإحياء عبد احلميد قد  مل يكن 

عديدة منها كما يقول الكاتب: 

قوى  ملواجهة  املُ�شلمني  �شفوف  وتوحيد  العظمى  القوى  مواجهة 

ال�شتعمار.

الرتكية  القومية  لإح��ي��اء  ال�شاعية  الداخلية  ل��ل��دع��اوى  الت�شدي 

وت�شتيت الأمة الإ�شالمية التي توؤمن باأنَّ الإ�شالم ل وطن له.

اإلغاء اخلالفة ودعوات الإحياء 

كان ذلك عام 1924 بدعوة قدمها كمال اأتاتورك اإىل املجل�ض الوطني 

الرتكي، وبها متَّ ف�شل الديني عن ال�شوؤون الدنيوية. وكان ذلك بعد 

وتاأ�شلها  الإ�شالمي  العامل  يف  اخلالفة  ا�شتمرار  من  قرون  م�شرية 

وجتذرها يف الأذهان قبل الأحجار، لهذا مل مير الإلغاء بتلقي �شلبي 

ولكن بعد مرور اأربع �شنوات فقط ن�شاأت جماعة ) الإخوان امل�شلمني( 

الأمة،  ل�شالح  ال�شالم هو احلل  نحو  �شعار  اإحياء اخلالفة  وا�شعة 

رافعة �شعار )الإ�شالم هو احلل(. 

اخلتام 

اإىل  يعود  و�شعفها  �شمورها  واأم��ر  اخلالفة  وانتعا�ض  حياة  اأنَّ  جند 

ال�شيا�شية لكل زمان. و�شرط ح�شريتها يف قري�ض مل يدم  الظروف 

لذات الأ�شباب. فبالقوة ت�شقط وبالقوة تعلو وتعلي �شاحبها اأياً كان 

عرقه.

بالقوة تعلو اخلالفة �تخبو
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فاطمة بنت نا�سر 

ت اخلالفُة الإ�شالميُة بَتحولٍت َعظيمِة حالها كحال اأيِّ كيان حيٍّ يوؤثر فيه فُعل الزمن. ولعلَّ اأبرز هذه التَّحولت انتقال اخلالفة من العبا�شيني اإىل الُعثمانيني. ويف  لقد مرَّ

ل للخالفة من حيزها اجلغرايف املكاين » الب�شري. فمن خالفة بداأت وا�شتمرت يف اأح�شان العرق والرتاب العربي اإىل اأوردة  هذا النتقال دلئل كبرية وعميقة، ففيه النتقال الأوَّ

واأزقة حملت دماء تركية.

ولقد َت�شاْربت الِق�ش�ُض حول انتقال اخلالفة كونه ر�شمياً اأم ل وهذا لَيُهم اإن كان حدث فعاًل. حول هذا النتقال وق�ش�شه وجداله ن�شتعر�ض يف هذا املقال ما كتبه حُممد عفيفي 

يف ملة التَّفاهم بعنوان: )حدود الدين وحدود الدولة: قراءة يف تطور مفهوم الدارين بني اخلالفة وال�شلطنة العثمانية(. 

f_wahaibi@hotmail.com



بَْي الو�شاية �احلرية الفكرية

ي�شتطيعون  طبيعيني  اأ���ش��خ��ا���ش��ا  اأ���ش��ب��ح��وا  ف��ع��ل��وا،  ف����اإْن 

اأنَّ  اإل  ب�شكل طبيعي،  الذي هم فيه  املجتمع  النخراط يف 

ال�شائد  للنهج  ال�شتجابة  ع��دم  اإنَّ  حيث  �شحيح؛  العك�َض 

لأي �شبب كان من قبل الأفراد -كاملوؤثرات خارجية مثال- 

قد جتعلهم ي�شبحون منبوذين مكروهني يف متمعاتهم، 

اإىل احل����د ال�����ذي ق���د مي��ن��ع��ه��م م���ن مم���ار����ش���ة ح��ي��وات��ه��م 

التي  املجتمعات  يف  خا�شة  الأح��ي��ان،  بع�ض  يف  الطبيعية 

الأقلية  توؤذي  قد  بطريقة  مو�شوعة  فيها  القوانني  تكون 

املختلفة فيه. ورغم ذلك، ظهرت فل�شفة الأنوار التي ت�شري 

وال�شماح  نوعها،  كان  ا  اأيًّ الو�شاية  من  اخلروج  اأهمية  اإىل 

م���ا جئنا  اإذا  ال��ت��ف��ك��ري.  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ب��الخ��ت��ي��ار  ل���الأف���راد 

�ض الواقع جند اأنَّ ذلك ُمتاح، لكن بطريقة عك�شية،  نتفحَّ

التفكري  ح��ري��ة  ل��ه  ُت�شبح  ث��مَّ  وم��ن  اأول،  ال��ف��رد  يلقن  اأي 

ن�شجه،  بحكم  ل��ذل��ك  م��وؤه��ال  ُي�شبح  ع��ن��دم��ا  ُم�شتقبال، 

اإذا كان ي�شمح له املناق�شة وال�شوؤال على  ا  بغ�ضِّ النظر عمَّ

د زاهد جول، يف  اأم ل. وناق�ض الكاتب والباحث حُممَّ املالأ 

الأن��وار  »فل�شفة  بعنوان  »التفاهم«  مبجلة  املن�شور  مقاله 

والفكر الإ�شالحي الإ�شالمي«، هذه الفل�شفة التي برزْت، 

الثامن ع�شر  القرن  الديني يف  النقد  فل�شفة  واأدَّت لظهور 

امليالدي.

ل يف امل�����ش��ار الإن�����ش��اين يف ت��ل��ك ال��ف��رتة؛  وك���ان ه��ن��اك حت���وُّ

بعيدا عن  واحلرية،  والعقل  العلم  نحو  ه  التوجُّ كان  حيث 

م��ب��ادئ  ع��ل��ى  حقيقة  الفل�شفة  ه��ذه  وب��ن��ي��ت  »اخل���راف���ات«. 

رئي�شية ت�شتند اإليها؛ األ وهي: الر�شد، والنقد، وال�شمول. 

التفكري  ق���ادرا ع��ل��ى  الإن�����ش��ان  ي��ك��ون  ال��ر���ش��د؛ ح��ي��ث  اأول: 

اأو ت��اأث��ري خ��ارج��ي؛  اآخ����ر  اإم����الء م��ن ط���رف  ب��ح��ري��ة دون 

مم��ا ي��ع��ن��ي ال���ش��ت��ق��الل ال��ت��ام امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الإب�����داع ال��ن��اب��ع 

م��ن دواخ��ل��ه. ول��ك��ن م��ن اجل��دي��ر بالذكر يف ه��ذه النقطة 

تفر�ض  اأن  ي�شرتط  ل  اخلارجية  الأط��راف  اأنَّ  بالتحديد 

يف  مثال  جتربتها  تنقل  اإمن��ا  الفرد،  على  قيمها  اأو  فكرها 

قد  الذي  الوقت  وتوفري  اخل��ربة،  واكت�شاب  الإف��ادة  �شبيل 

التي  النتيجة  نف�ض  اإىل  التو�شل  يف  الإن�����ش��ان  ي�شتغرقه 

ق.  ُمعمَّ اآخر بعد عملية تفكري  اإليها �شخ�ض  �شبق وتو�شل 

فتطبيق مبداأ الر�شد قد ي�شتغرق وقتا غري هني من حياة 

الإن�شان يف �شبيل فهم الفكرة بنف�شه دون تاأثري الأطراف 

ي�شتخدم كعذر  اأخرى ذلك قد  ناحية  الأخ��رى، ولكن من 

يتزن  اأْن  الفرد  على  فيجدر  اأي�شا،  التفكري  عن  للتقاع�ض 

ت��واف��رت  اإل��ي��ه بنف�شه يف ح���ال  ال��ت��و���ش��ل  ر م��ا ي��ري��د  وي��ق��رِّ

ا بالن�شبة ملبداأ النقد يف فل�شفة الأنوار،  ال�شبل اإىل ذلك. اأمَّ

فيعني اإخ�����ش��اع ك��ل ���ش��يء مل��ب��ادئ ال��ع��ق��الن��ي��ة! م��ع و���ش��وح 

يحيط  ما  كل  ي�شتوعب  ل  كونه  الإن�شان  عقل  حمدودية 

الإن�شان  عقل  يجبل  مل  كالغيبيات  اأم��ور  توجد  حيث  ب��ه؛ 

ذلك  على  مثال  -واأب�شط  منها  التحقق  اأو  ا�شتيعابها  على 

ي��راه  ظاهر  ح��ق  ف��امل��وت  امل��م��ات-  بعد  لالإن�شان  يحدث  م��ا 

كل الب�شر، ومع ذلك ل ي�شتطيع اأحد التحقق مما يحدث 

اإل اهلل، وينبغي  اأموراً غيبيَّة ل يعلم بها  بعده؛ لأنها تعد 

الت�شليم بها. الب�شر  على 

فل�شفة  يف  اأخرياً  مبداأً  ذكره-  �شبق  -مثلما  ال�شمول  ويعدُّ 

الأنوار، وي�شري اإىل اإلغاء كل اأنواع احلدود خا�شة الفكرية 

م��ن��ه��ا. ق��د جت���ري حم����اولت ال��ت��ج��دي��د ه���ذه واإع�����ادة فهم 

الإ���ش��الح؛  يف  ال��رغ��ب��ة  اإىل  املجهر  حت��ت  وو�شعها  الأم���ور 

الرغبة  الإ�شالح والأنوار؛ حيث تزداد  فهناك عالقة بني 

يف املعرفة وال�شتي�شاح. تاأثر العرب بهذه الفل�شفة كذلك، 

ع�شر  يف  بالغرب  احتكاكهم  طريق  عن  بها  علموا  لكنهم 

النه�شة الأوروبية، كون ذلك الع�شر بالتحديد حمل اأفكارا 

ُم�شابهة جلوهر فل�شفة الأنوار املناه�شة للو�شاية الدينية 

واحلكم املطلق. فيعرف عن هذه الفرتة الزمنية ما حدث 

ال�شتبداديني.  حلكم  مقاومة  من  الفرن�شية  الثورة  اأثناء 

مدى  اكت�شف  الإ���ش��الم��ي  الإ���ش��الح��ي  فالفكر  وب��ال��ت��ايل؛ 

ن��ه��ا؛ حيث مل يبق  ر احل�����ش��ارة ال��غ��رب��ي��ة، وم���دى مت��دُّ ت��ط��وُّ

اأنف�شهم الذين كانوا يف احلروب ال�شليبية،  امل�شيحيون هم 

رهم  تطوُّ على  انعك�ض  معريف  فائ�ض  لديهم  َبح  اأ�شْ واإمن��ا 

الإ���ش��الم��ي:  ال��ع��امل  ك��ث��رية. فظهرت فئتان يف  يف م��الت 

���رْت ب�����ش��ك��ل اإي��ج��اب��ي ح��ي��ث رغ��ب��ت ب��الإ���ش��الح اإىل  ف��ئ��ة ت���اأثَّ

والفئة  الإ�شالمي.  واجلوهر  الأ�ش�ض  مي�ض  ل  ال��ذي  احلد 

ها النبهار اإىل »النزق«؛ حيث اأرادوا ا�شتن�شاخ  الأخرى: جرَّ

الإ�شالمية.  والأ�ش�ض  القيم  على ح�شاب  ولو  ككل  التجربة 

على  ��زوا  ركَّ العرب  امل�شلحني  بع�ض  اأنَّ  تف�شياًل  ح��دث  ما 

من  فقط  نفعا  �شتجدي  ال��ت��ي  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  اقتبا�ض 

عهده  �شابق  اإىل  الإ���ش��الم  اإع���ادة  باأهمية  ُموؤمنني  ال��غ��رب، 

وتدعو  ُت�شر  فكانت  الأخ���رى،  الفئة  ��ا  اأمَّ ة.  وق���وَّ م��ٍد  من 

بل  امل�شلمني،  قبل  من  بها  امل�شلَّم  الغيبية  الأم��ور  لقطيعة 

ر والإ�شالح  اإنَّ البع�ض راأى اأنَّ النه�شة الإ�شالمية والتطوُّ

ترتبط  مل  اإذا  التحقق  و�شعبة  م�شتحيلة  اأم��وراً  تعدُّ  كلها 

املوروثات  كل  جتاهل  مع  كلها،  الأوروبية  بالتقاليد  الأم��ة 

اأوامر واأحكام. وما يجب الإ�شارة  الإ�شالمية وما فيها من 

اإل���ي���ه ه��ن��ا اأنَّ ال��ت��ق��ل��ي��د الأع���م���ى ال����ذي ���ش��م��ل ك���ل ن��واح��ي 

يد  يف  ب�شهولة  ت�شقط  الأم��ة  ه��ذه  جعل  الأوروب��ي��ة  احلياة 

مكررة  ن�شخة  عن  عبارة  لديها  ما  كل  لأنَّ  ال�شتعماريني؛ 

ال�شعف  وم��ك��ام��ن  تفا�شيلها  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ي�شهل 

واملعقول يف مثل هذه  املمكن  اإنَّ  والقوة فيها كذلك؛ حيث 

الو�شاية  تقيدنا  ل  اأن  مبعنى  التوازن؛  يخلق  اأن  الأو�شاع 

ا. ا كان نوعها، ول ت�شللنا احلرية اأي�شً اأيًّ
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عاطفة امل�سكريَّة

ا اإذا  ر بالبيئة املحيطة به، مبا فيها من اأفكار وعادات وعقائد، وتقر بع�ض الأديان بذلك، مبا فيها ديننا الإ�شالمي احلنيف، بغ�ضِّ النظر عمَّ ِعندما ُيْوَلد الإن�شاُن يتاأثَّ

�َشاِنِه«. فهنا،  جِّ ْو مُيَ
َ
َراِنِه اأ ْو ُيَن�شِّ

َ
َداِنِه اأ َبَواُه ُيَهوِّ

َ
لَّ ُيوَلُد َعلَى اْلِفْطَرِة، َفاأ كان تاأثريا �شحيحا �شليما اأو غري �شليم. يقول �شلى اهلل عليه و�شلم يف حديث له: »َما ِمْن َمْوُلوٍد اإِ

دللة على تاأثري الأفراد املحيطني -حتديدا الوالدين- على الفرد نف�شه منذ مراحل مبكرة من حياته، ون�شتطيع القول باأنَّ هذا التاأثري ي�شتمر مع الإن�شان مدى 

ا يريد اأن يعتنق من ديانة مثال، اإمنا ل ُنبالغ اإْن قلنا باأنَّ الأفكار وحتى العقائد ُتْفَر�ض عليه ب�شكل  احلياة يف الغالب اإل ما ندر. مبعنى اآخر: ل ُيولد الإن�شان وُي�شاأل عمَّ

غري مبا�شر؛ حيث يتوقع من املولود اأن مي�شي على نهج وعقيدة والديه.. يتم تلقينه باكرا، وغالبا ما ي�شتجيب الفرد لذلك.

Attifa.nasser@gmail.com



دمج امل�شلمي يف املجتمعات الأ�ر�بية بي 

الإمكان �الال اإمكان

اأ�شبح املُ�شلمون اليوم يف اأوروبا جزًءا من الن�شيج الجتماعي ل�شكان 

ال��ق��ارة، وث��م��ة اأج��ي��ال ول��دت وع��ا���ش��ت واأ���ش��ح��ت ج���زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 

حني  يف  ال�شيخوخة،  اإىل  معظمها  يتجه  التي  الأوروبية،  املُجتمعات 

على  تقع  اأن  لبد  الذين  ال�شباب  جيل  من  هم  امل�شلمني  اأغلبية  اأنَّ 

املُجتمع.  ه��ذا  داخ��ل  كثرية  وم�شوؤوليات  مهمات  م�شتقباًل  عاتقهم 

ظاهرًة  املجتمعات  هذه  داخل  املتنامي  الإ�شالمي  الوجود  بات  وقد 

ب��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و غ��ري م�����ش��ب��وق، واأ���ش��ب��ح امل�����ش��ل��م��ون ي�شكلون  م��ع��رتف��اً 

ك��ث��ري من  امل�شيحية يف  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ت��اأت��ي يف  دي��ن��ي��ة  اأق��ل��ي��ة 

على  علي خ�شري  ع��واد  الباحث  ناق�شه  ما  وه��ذا  الأوروب��ي��ة،  ال��دول 

الأوروبية  املجتمعات  يف  امل�شلمني  »دمج  مقاله  يف  التفاهم  �شفحات 

بني روؤيتني«.

للم�شلمني  املوؤقتة  احلديثة  الهجرة  من  النتقال  مظاهر  تغري  مع 

اإىل  الب�شطاء  ال��ع��م��ال  م��ن  املهاجرين  نوعية  وت��غ��ري  ال��دائ��م��ة،  اإىل 

دخول  يف  يتمثل  مهم  مظهر  اإىل  اإ�شافة  والكفاءات،  العقول  هجرة 

6% من  ن�شبته  م��ا  اأي  الإ����ش���الم،  الأوروب���ي���ني يف  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد 

مموع �شكان اأوروبا.

م�شلمي  ع��دد  يبلغ  ���ش��وف  الأوروب����ي  الحت���اد  اإىل  تركيا  وبان�شمام 

اإجمايل  اأي ما يوازي نحو %15 من  ن�شمة،  119 مليون  اأوروب��ا نحو 

عدد �شكان القارة الأوروبية.

تواجه ق�شية اندماج امل�شلمني يف املجتمعات الأوروبية وخا�شة بعد 

تفجريات 11 �شبتمر، وما تالها من تفجريات يف اأ�شبانيا وبريطانيا 

الأقليات  بقيت  عن  بينهم  التميز  منها  عديدة،  ومعوقات  حتديات 

فبينما  املدنية،  باحلقوق  يتعلق  فيما  كبرية  فروق  وتوجد  الأخرى، 

وب��ري��ط��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا وبلجيكيا  ف��رن�����ش��ا  امل�����ش��ل��م��ني يف  ن�����ش��ف  جن��د 

اجلن�شية  يحملون  من  ن�شبة  جند  ال��ب��الد،  تلك  جن�شيات  يحملون 

.%20 الأملانية والدمناركية منهم تقل عن 

ا؛  واأن الأحكام امل�شبقة واألوان التمييز جتاه امل�شلمني قد ازدادت اأي�شً

»مواجهة  ب�  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  بع�ض  يف  »م�شموحا«  اأ�شبح  بل 

وينتهي  �شدهم«  املعادية  التعبريات  وا�شتخدام  بالعداء  امل�شلمني 

وج��ود  ا�شتحالة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��ع��امل��ي  هل�شنكي  احت���اد  ت��ق��ري��ر 

و�شفة �شحرية قد ُت�شاعد يف التغلب على عدم الت�شامح والعن�شرية، 

التي  التي تواجه ق�شية الندماج،  ال�شعوبات  الوقت عينه على  ويف 

لن يكتب لها النجاح باملجهودات الفردية.

وي�شري التقرير اإىل اأن بع�ض اجلاليات امل�شلمة ترى نف�شها منعزلة 

املجتمع  يف  القبول  بعدم  ي�شعرون  امل�شلمني  اأّن  كما  »جيتوهات«  يف 

طابور  اأو  ال��داخ��ل  ع��دو  اأن��ه��م  على  اإليهم  ُينظر  حيث  ال��ربي��ط��اين، 

اإىل  ي�شيئ  اأم��ر  وه��ذا  م�شتمر،  ح�شار  حتت  واقعون  واأنهم  خام�ض، 

تزايد  يف  ذل��ك  اأ���ش��ه��م  وق��د  اأنف�شهم.  للم�شلمني  ه��و  كما  املجتمع، 

اليومية  حياتهم  يف  الأوروب��ي��ني  امل�شلمني  على  الت�شييق  مظاهر 

والقنوات  ال�شحف  بع�ض  دت  تعمَّ حيث  الدينية؛  منا�شباتهم  ويف 

ي�شوبه مغالطات عديدة  ب�شكل  لالإ�شالم  تقدمي �شورة  التلفزيونية 

الإ�شالم  رب��ط  ومت  الإ���ش��الم،  لواقع  مطابقة  وغ��ري  مقلوبة  و�شورة 

بالإرهاب.

للق�شايا  ت��ن��اول��ه��ا  الأوروب����ي����ة يف  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  م��ع��ظ��م  ورك����زت 

الإ�شالمية وامل�شلمني على ثالثة حماور رئي�شة هي:

النظر لالإ�شالم على اأنه معاد للغرب.

اإظهار القيم الإ�شالمية املعادية لقيم احل�شارات الغربية.

اإظهار القيم الإ�شالمية التي ت�شّجع الرجعية والإرهاب.

العن�شرية  القوى  دعم  ال�شهيوين يف  الإعالم  دور  نن�شى  اأّل  ويجب 

اللوبي  يقف  م��ا  فغالباً  امل�شلمني،  �شد  ال��ع��داء  وت��اأج��ي��ج  اأوروب����ا،  يف 

ت�شنع  التي  ال�شائدة  والثقافة  والأف���الم  الإع���الم  وراء  ال�شهيوين 

امل�شلمني  ترى  التي  الروؤية  وت�شوغ  الإ�شالم،  عن  الأوروبية  املخيلة 

خطرا على اأوروبا، ولي�شوا اأهاًل للثقة.

عزل  على  احلثيث  والعن�شريني  املتطرفني  ه���وؤلء  داأب  رغ��م  لكن 

الذي يقف مو�شوعيا يف وجه هذا املخطط  فاإّن  اأوروبا،  الإ�شالم يف 

ال�شائدة  ال�شيا�شية  الثقافة  يف  املنبثة  التنوير  فكر  بقايا  فقط  لي�ض 

كما  وتطهري عرقي  اإب��ادة  �شن حروب  تقبل  تعد  التي مل  الع�شر  يف 

ح�شل يف البو�شنة؛ بل العقبة القت�شادية املتمثلة يف احلاجة الثابتة 

واملتزايدة اإىل اليد العاملة املهاجرة ب�شبب تفاقم العجز ال�شكاين يف 

عليها  حمكوماً  الأوروب��ي  الحت��اد  دول  يجعل  مبا  ال�شائخة،  القارة 

العمال  ماليني  با�شتقدام  املهاجرين  �شد  املثار  ال�شجيج  كل  رغم 

امل�شلمني،  ماليني  تهجري  ت�شور  ميكن  هذا  واحل��ال  فكيف  �شنوًيا، 

مواطنون؟. ومعظمهم 

ولذلك فاإن ما يجعل الهدف املو�شوعي من احلمالت �شد الوجود 

اإن  اإذ  احلزبية؛  ال�شيا�شية  امل��زاي��دة  قبيل  من  اأوروب���ا  يف  الإ�شالمي 

للي�شار-  -م��ن��اك��ف��ة  ال��ي��م��ني  عليهم  ي��ل��ق��ي  ف����داء،  ك��ب�����ض  امل��ه��اج��ري��ن 

م�����ش��وؤول��ي��ة ان��ت�����ش��ار ال��ب��ط��ال��ة، وح��ت��ى ال��و���ش��اخ��ة اأح��ي��ان��اً، ف�����ش��اًل عن 

بالت�شييق  النتخابية  قاعدته  عن  مدافعاً  الي�شار  وي��رد  الإره���اب، 

املزيد  ا�شترياد  على  الرقابة  وت�شديد  املوجودين،  املهاجرين  على 

منهم.

اإن  اأمر واقعي،  امل�شلمني يف املجتمعات الأوروبية  ومن هنا فاإن دمج 

مل يكن حتمياً، واأحد اأهم التحديات اأمام الحتاد الأوروبي، رغم اأن 

م�شطلح الندماج من امل�شطلحات امللتب�شة الذي يخ�شع لتف�شريات 

متعددة ومتباينة يف بع�ض الأحيان؛ لأنه يتخذ من الثقافة الذاتية 

الثقافية،  منظومته  �شمن  الآخ��ر  ا�شتيعاب  ملحاولة  انطالق  نقطة 

بدرجات  منه  تقرتب  اأخرى  مب�شطلحات  يختلط  م�شطلح  اأنه  كما 

التماثل، والتجان�ض، والتاأقلم، والتكّيف. متفاوتة، مثل: 

بحكم  �شريح  وب�شكل  بالكامل  ملتزمون  الأوروب��ي��ني  امل�شلمني  اإن 

وحقوق  الدميقراطية،  وقيم  الت�شامح،  وم��ب��ادئ  ال��ع��ادل،  القانون 

ُت�شان حقوقه  اأن  ل��ه احل��ق يف  اإن�����ش��ان  ك��ل  اأن  وب��الع��ت��ق��اد  الإن�����ش��ان، 

والعر�ض.  وامل��ال،  والعقل،  وال��دي��ن،  النف�ض،  اخلم�شة:  ال�شرورية 

اأن ه��ذا الإع��الن ي�شجع الأوروب��ي��ني على  الع��رتاف  الوا�شح  وم��ن 

من  وحمايتهم  اأوروبا،  يف  الإ�شالمية  واملوؤ�ش�شات  بالإ�شالم  الر�شمي 

جرائم التطهري العرقي، والإبادة اجلماعية.

ينتهي  اأن  اإىل  معر�ض  وه��و  ب��امل��زال��ق،  حمفوف  الن��دم��اج  ه��ذا  لكن 

ينبغي  ل��ذل��ك  للم�شلمني؛  �شابقة  جت���ارب  يف  ح��دث  ك��م��ا  ب��ال��ذوب��ان 

املُنتج،  الو�شط  م�شاره  يف  ب��ه  ت�شري  وق��واع��د  �شوابط  ل��ه  د  حُت���دَّ اأن 

وتع�شمه من النعزال اأو الذوبان، منها:

يتميز  بحيث  حمتواه،  وحتديد  املطلوب،  الندماج  معنى  حتديد   -

عما ُيراد منه من قبل بع�ض اجلهات حيث تعني به الذوبان.

امل��م��ث��ل��ة يف  امل�����ش��ل��م  ع��ل��ى خ�شو�شية  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  م��ق��ي��داً  ي��ك��ون  اأن   -

العقيدة وال�شعائر والأخالق والأحكام ال�شرعية.

امل��ت��اح��ة يف  ال��ك��ث��رية  والإم��ك��ان��ات  ال��ف��ر���ض  ا�شتثمار  ي��ق��وم على  اأن   -

الأوروبي. املجتمع 

- اأن يكون قائماً على اأ�شا�ض من احلوار امل�شتمر من ُمكونات املجتمع 

والجتماعية. وال�شيا�شية  الثقافية  الأوروبي 

التي عمدت على تطبيق الندماج هي  الأوروبية  الدول  اأمثلة  ومن 

دليل  بتوزيع  قيامها  عن  �شابق  وقت  يف  اأعلنت  التي  ال�شويد،  دول��ة 

تعليمي عن الإ�شالم على طلبة املدار�ض ملواجهة موجة اخلوف من 

الإ�شالم، وزاد ال�شغط من قبل النخب ال�شيا�شية احلاكمة واملثقفة 

على �شرورة اأن ي�شود مبداأ حوار احل�شارات، وحتديداً بني الإ�شالم 

حرية  م��ن  ال�شويدية  ال��ق��وان��ني  ت��وف��ره  م��ا  على  والتاأكيد  وال��غ��رب، 

كاملة  وتوفري حماية  وتاأكيد هويتهم،  �شعائرهم  اأداء  للم�شلمني يف 

لهم، وعدم �شماحها لأي �شويدي اأو غريه بامل�شا�ض بحرمة الإ�شالم، 

ومنح مبالخ كبرية للم�شاجد واجلمعيات الإ�شالمية �شنوياً، يف اإطار 

ما يعرف مبجتمع متعدد الثقافات واملعتقدات.

امل�شلمني وح��ك��وم��ات الحت��اد  ب��ني وج��ه��ة نظر  ق��ارن��ا  اإذا م��ا  واأخ���ريا 

اأن  اأبرز مالحممها- جند  الأوروبي حول الندماج -اللتني عر�شنا 

توؤكدان  فكلتاهما  التباعد،  نقاط  من  اأك��رث  بينهما  التالقي  نقاط 

بواجبات  اخل��ا���ش��ة  ب��ال��ق��وان��ني  الل��ت��زام  ه��ي:  اأ�شا�شية  م��ب��ادئ  على 

مثل  اأوروبا  يف  املتبعة  الرئي�شة  والقيم  والأ�ش�ض  وحقوقها،  املواطنة 

وامل�شاركة  املو�شوعية،  وال��ل��وائ��ح  والدميقراطية،  الإن�����ش��ان،  حقوق 

البيئية  والأن�شطة  املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  والفعالة يف  الإيجابية 

حول  التمحور  ع��ن  والبعد  املوؤ�ش�شي،  العمل  وب��ن��اء  والجتماعية، 

من  اأ�شا�شيا  جزءاً  امل�شلمني  واعتبار  والطائفية،  واملذهبية  العرقية 

الأوروبية، ومن تاريخها وحا�شرها وم�شتقبلها. املجتمعات 
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وليد العربي

د النا�شري اإىل ق�شية ح�شا�شة ومهمة  يف مقاله »حقوق الإن�شان يف الأديان الإبراهيمية: تر�شيد ملنظومة حقوق الإن�شان املعا�شرة«، واملن�شور مبجلة »التفاهم«، ُي�شري الكاتب حُممَّ

ر بها الع�شر ال�شناعي من مظاهرالإنتاجية واللذة  مرتبطة بانتهاك حقوق الإن�شان ب�شبب تاأثري الأ�شول الفكرية املهيمنة على هذه احلقوق، والتي تقوم على اأ�ش�ض مادية ب�شَّ

ج لإطالق املذهب  واملُتع اللحظية التي ت�شب يف امل�شلحة الذاتية اأوًل واأخرًيا .ويدلل على ذلك باقتبا�ض من كتاب هوبز »الأ�شا�ض النظري للدميقراطية الليربالية«، الذي ُيروِّ

الأناين ح�شب قوله، ويحاول الكاتب عرب مقاله عر�ض الن�شو�ض الدينية املنا�شدة باحلقوق الإن�شانية ونقي�شها، لي�شل يف النهاية اإىل روؤية م�شرتكة تهدف لحت�شان حقوق 

الإن�شان بتوحيد روؤى الن�شو�ض الدينية والو�شعية.

ويعتقُد الكاتب اأنَّ احلقوق مل ينظر لها اإل من حيث خدمتها لالإن�شان الغربي اأوًل وطموحاته التو�شعية؛ باعتباره املركز والباقي اأطراًفا وهوام�ض، وبذلك تكون احلقوق منحازة 

لفئات و�شعوب واأقوام دون اأخرى.

Wali7-alabri@hotmail.com 



مع  الإ�شالمية  احلركات  حول  املالحظات  تطورت  لقد 

هذه  دخ��ل��ت 
ُ
واأ لها،  امل�شتمر  والن�شوء  ال�شراعات  تطور 

امل��الح��ظ��ات يف اإط����ار امل��ن��ه��ج��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة م��ن خ��الل 

امل��ق��ارب��ات وال��ب��ح��وث الأك���ادمي���ي���ة ع��ن ه���ذه احل��رك��ات. 

وي�شري الأ�شتاذ ناثان براون يف مقالته البحثية املعنونة 

ي�شري  املعا�شر«،  الإ�شالم  �شيا�شات  يف  كتب  ب�«مراجعات 

اإىل اأنه ل ميكن ح�شر املالحظات التي اأدىل بها العلماء 

الإ���ش��ارة  م��ن  لب��د  ولكن  وخمت�شرة  �شريعة  م��ق��الت  يف 

اإىل ب��ع�����ض ه���ذه امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي ت��ل��خ�����ض ال��ت��اأم��الت 

والتطورات التي مزجت ن�شوء ما ُي�شمى مرحلة الإ�شالم 

املعا�شر وانت�شاره من عدة زوايا خمتلفة.

عن  تتحدث  التي  التاأمالت  تلك  هي  التاأمالت  اأول  اإنَّ 

ذلك التداخل بني حقول البحث والدراية، وفائدة ذلك 

يف الو�شول اإىل نتائج مثمرة، فقد اأ�شار عمرو حمزواي 

امل��زج  وراء  م��ن  املجنية  ال��ف��وائ��د  اإىل  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى 

اجل��دي��دة،  الإ���ش��الم��ي��ات  ت��اأم��ل  ع��دة تخ�ش�شات يف  ب��ني 

للظاهرة،  ال��روؤي��ة  يف  تغيري  اإىل  امل��زج  ذل��ك  اأدى  وك��ي��ف 

التاأمالت فيخت�ض  اأما ثاين  اأي�شاً.  الروؤية  واإىل قواعد 

مراعاة  ب��اأن  منت�شر  انطباع  فهناك  اجل��غ��رايف،  باملجال 

العامل اجلغرايف يف درا�شات الإ�شالم املعا�شر هو اأمر قد 

بداياته،  ي��زال يف  ما  الأم��ر  ذلك يف حقيقة  لكن  حتقق؛ 

ق���د جت����اوزوا  ال���دار����ش���ني  اأن  اإىل  اأ����ش���ار ح���م���زاوي  ف��ق��د 

ت��ورام  برنا  ال�شيدة  اأم��ا  ال��درا���ش��ة.  يف  امل�شرية  املركزية 

اإنه  فذكرت التجوال بني تركيا واملجتمعات العربية، ثم 

اأين م�شت الدرا�شات  اإيران.  اإىل  كان هناك التفات بارز 

ق�شر  اجل��دي��دة  الإ���ش��الم��ي��ة  فهل  ذل���ك؟  وراء  امليدانية 

ومقاربات  مقارنات  هناك  اأن  اأم  الأو���ش��ط؟  ال�شرق  على 

خ����رى ���ش��روري��ة ع��ل��ى م���دى ال��ع��امل الإ���ش��الم��ي؟ وه��ل 
ُ
اأ

املختلفة  الإ�شالمية  اجلغرافية  املناطق  يف  تنوع  هناك 

واإىل اأي حدود؟ وقد اأدىل املتدخلون مبالحظات تخ�ض 

املناطق  على  العمل  نق�ض  اإىل  ي�شري  مم��ا  الأم���ور  ه��ذه 

املختلفة. اجلغرافية 

اأم���ا امل��ج��ال ال��ت��اأم��ل��ي ال��ث��ال��ث ف��ه��و ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��اون يف 

م�شائل درا���ش��ة احل��رك��ات الإ���ش��الم��ي��ة ب��ني الأك��ادمي��ي��ني 

بني  تقاطعات  الدار�شون  ذك��ر  فقد  الأك��ادمي��ي��ني،  وغ��ري 

دار�شي ال�شيا�شات ودار�شي احلركات، دون اأن تبدو نتائج 

اأك��رث  امل��و���ش��وع معقد  وه��ذا  الإم��ك��ان��ي��ة.  ل��ه��ذه  ملمو�شة 

م�شي�شني  غري  فالأكادمييون  الأوىل؛  للوهلة  يبدو  مما 

اجلمهور  اإىل  تتوجه  ال�شيا�شات  درا���ش��ة  اأن  كما  كفاية، 

العام؛ بينما ل يهتم الأكادمييون يف درا�شتهم بذلك. هذا 

الأمر ذكره جليان �شودلر بالتحديد؛ لكنه ما كان بعيداً 

ال�شيا�شات  اأن���ه يف  ون��الح��ظ  الآخ��ري��ن.  اه��ت��م��ام��ات  ع��ن 

والبريوقراطيات  والع�شكرية  الأمنية  امل�شائل  ُت��راع��ى 

ال�شيا�شية  واملنتديات  وال�شتخبارات  ال��ق��رار  و�شناعة 

والإ�شرتاتيجيات واللوبيات وجماعات البحوث املبا�شرة. 

وهذه اأمور قد ل تعني الأكادميي؛ لكنه ما عاد ي�شتطيع 

يكون  عندما  وبخا�شة  اعتباراته؛  تكن  مهما  اإهمالها 

ال�شيا�شات  اأو  ب��ل��ده  �شيا�شة  ع��ن  را����ضٍ  غ��ري  الأك��ادمي��ي 

الإ���ش��الم��ي��ة. ه��ن��ال��ك م�شاألة  ال��دول��ي��ة جت���اه احل��رك��ات 

ومنها  والأكادمييني،  الإ�شالميني  بني  بالعالقة  تتعلق 

مهتمون  اجل��دد  فالإ�شالميون  تذكر.  اأن  يجب  م�شاألة 

مب���ا ي��ك��ت��ب��ه الأك���ادمي���ي���ون ع��ن��ه��م ل��ع��دة اأ����ش���ب���اب، وم��ن��ه��ا 

لأنهم  عنهم؛  النطباع  ومراجعة  بت�شحيح  اهتمامهم 

�شوف  باأنهم  يعتقدون  اأو  فهمهم،  اأ�شيئ  ق��د  اأن��ه  ي��رون 

اأو  ا�شتنتاجاتهم،  من  ليغريوا  الدرا�شني  على  ي��وؤث��رون 

العامل  اأكان  �شواء  العامل  وال�شهرة لأنف�شهم يف  الدعاية 

الغربي، اأم على امل�شتوى املحلي ال�شرقي.

تعد درا�شات ال�شرق الأو�شط من �شمن ما ي�شمى

بدورها على  تنفتح  “Area Studies”التي  ال�    

تفرعات اأكرث تف�شيال وتنوعا مثل احلركات الإ�شالمية 

واجلماعات الدينية والفاعلني الجتماعيني. ولذا فهي 

خمتلفة،  تخ�ش�شات  م��ن  دار���ش��ني  �شياقها  اإىل  جت��ل��ب 

الإن�شانية.  والعلوم  التاريخ  الآن  اإمنا يغلب عليهم حتى 

تقدمه  اأن  تزال جانبية مبا ميكن  ما  اهتمامات  وهناك 

فهم  يف  الإن�شانية  والعلوم  وال�شو�شيولوجيا  اجلغرافيا 

الظواهر الإ�شالمية اجلديدة. لقد كانت البحوث حول 

م��ا تعلق منها  وب��خ��ا���ش��ة  ك��ث��رية  الإ���ش��الم��ي��ة  احل��رك��ات 

والتقدم  التنوير  يف  احلركات  تلك  به  ت�شهم  ما  مبقدار 

وح�شد اجلمهور لذلك اأو العك�ض.

ع���رب ال��ع��ق��دي��ن الأخ���ريي���ن اأن���ت���ج ال���دار����ش���ون امل��ه��ت��م��ون 

باحلركات  املعنية  البحوث  ع�شرات  ال�شيا�شي  بالإ�شالم 

وال�����ش��ل��وك��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، وان�����ش��ب اأك��رث 

ع���م���ل���ه���ا ع���ل���ى اجل�����ان�����ب الأك��������ادمي��������ي، غ�����ري م��ه��ت��م��ني 

عن  واب��ت��ع��دوا  ال��ع��ام،  واجل��م��ه��ور  ال��دول��ي��ة  بال�شيا�شات 

ال�شيا�شيني  مبو�شوعات  واملهوو�شني  ال�شحفيني  اأعمال 

ب�شاأن اخلوف من الإ�شالم، ووقائع و�شلوكيات الكراهية 

امل�شادر  على  اجل��ادة  بحوثهم  يف  معتمدين  الغرب،  من 

والفار�شية  العربية  منها  املختلفة  باللغات  الأ�شا�شية 

اأن���ه ما  الآن  ب��ه  الع����رتاف  ينبغي  م��ا  اإمن���ا  وال��رتك��ي��ة. 

ال�����ش��ور وال���ق���راءات  ال��ك��ل��ي ع��ن  ع���اد ميكننا الإع���را����ض 

عن  العام  النطباع  يف  �شادت  التي  النمطية  واملقارابات 

الإ����ش���الم ال�����ش��رق اأو���ش��ط��ي. ومم���ا ي���دل ع��ل��ى ذل���ك اأن��ن��ا 

الأ�شئلة  م��ن  دائ��م��ا  بها  ون��ق��وم  قمنا  التي  ال��درا���ش��ات  يف 

والنطباعات التي طرحها ويطرحها ال�شنفان )املعتدل 

واملتطرف(، مبعنى ت�شنيف تلك احلركات اإىل متطرفة 

تلك  ع��ن  نبتعد مت��ام��اً  اأن  اأق��رتح��ه  وال���ذي  وم��ع��ت��دل��ة. 

الإ�شالم  �شيا�شات  اعتبار  عن  نتخلى  واأن  ال�شتجابات، 

اأو  فيه  حكماً  ن�شدر  اأن  علينا  مفرداً  مو�شوعا  املعا�شر 

عليه اأو اأن ندور من حوله لكي ن�شل لغاية ما.

�شري�رة الإ�شالم اجلديد

متمركزة  كفكرة  الإ�شالمي  ق�شية  يناق�ض  والآخر  م�شتقل،  كفكر  الإ�شالمي  للدين  املنطقي  الفهم  حول  �شراعات  منها  عدة،  �شراعات  ي�شهد  الإ�شالمي  العامل  ي�شهده  الذي  التطور  اإن 

جغرافياً يف ال�شرق الأو�شط. من هذه ال�شراعات ي�شتمر التطور والنهو�ض بالإ�شالم كفكرة ت�شتطيع اأن تلخ�ض التكوين واجلذور الإ�شالمية ال�شرق اأو�شطية �شابقاً والعاملية حالياً.
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ك��ان��ت امل��ع��ت��زل��ة ج��م��اع��ة ذات ت��وج��ه خم��ت��ل��ف ب�����ش��ك��ل ج���ذري 

ع��م��ا ك��ان ���ش��ائ��دا حينها م��ن ت��ق��دمي ال��ن��ق��ل ع��ل��ى ال��ع��ق��ل، اأي 

الن�ض  ب�شلطان  القائل  الأ�شويل  اأو  التقليدي  التوجه  عند 

مع  املقد�ض،  الن�ض  على  للعقل  اأ�شبقية  ل  واأن  العقل  على 

الإ���ش��ارة ب��اأن ال���راأي ال�شائد ال��ي��وم ه��و ال���راأي الأ���ش��ويل وهو 

بعك�ض  اإليه  تدعو  كثرية  و�شخ�شيات  وهيئات  مدار�ض  له  ما 

عن  احل��دي��ث  ب�شدد  ل�شنا  هنا  ونحن  للعقل.  امل��رج��ح  ال���راأي 

يف  وخمالفيهم  املعتزلة  بني  واملحتدم  الطويل  اجل��دال  ه��ذا 

اأخ��رى  اختالفات  هناك  ب��ل  كم�شرع،  العقل  على  ا�شتنادهم 

عرج الكاتب عليها يف مقاله. 

الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ  من  مموعة  على  املعتزيل  املذهب  يقوم 

وامل��ن��زل��ة  وال��ع��دل  كالتوحيد  الع���ت���زال،  اأ���ش��ا���ض  ت�شكل  ال��ت��ي 

الفرق  م��ع  بع�شها  يف  تت�شابه  امل��ب��ادئ  وه���ذه  امل��ن��زل��ت��ني،  ب��ني 

خمتلف،  معاجلتها  وكيفية  معناها  لكن  الأخرى  الإ�شالمية 

ف��ال��ت��وح��ي��د م��ث��ال ه���و الأ����ش���ل والأ����ش���ا����ض يف الإ����ش���الم وك��ل 

الطوائف التابعة له لكن املعتزلة يرون اهلل و�شفاته بغري ما 

املنزلة  مبداأ  وهناك  مثال.  واجلماعة  ال�شنة  اأه��ل  فيها  ي��راه 

اإ�شكال  حل  حاولوا  حينما  املعتزلة  تبنته  الذي  املنزلتني  بني 

م�شري مرتكب الكبرية ممن �شهد بوحدانية اهلل ونبوة النبي 

الكفر والإميان يو�شع  جعلتهم يفرت�شون وجود منزلة بني 

فيها. 

لقد كان مفهوم الفطرة حمل خالف دائم بني امل�شلمني وكان 

اأن  من  الرغم  وعلى  ومق�شده،  معناه  فيه  راأيهم  للمعتزلة 

اأن  اإل  ا حمل خالف  اأي�شً كانت  اأخرى  مفاهيم وم�شطلحات 

يتعلق مبعاجلة  كونه  اأوًل  يختلف عن غريه  الفطرة  مفهوم 

ق�����ش��ي��ة وج���ودي���ة وه���ي ط��ب��ي��ع��ة الإن�����ش��ان الأول���ي���ة امل��غ��رو���ش��ة 

كالرتبية  الب�شرية  ال��ع��وام��ل  ت��دخ��ل  دون  اهلل  قبل  م��ن  فيه 

يف  جاء  كما  عدة  موا�شع  يف  لورودها  نظرا  وثانيا  والتعليم، 

اإن  عليها«.  النا�ض  فطر  التي  اهلل  :«ف��ط��رة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 

ما  هي  الإن�شان  عند  اجل�شدية  والرغبات  الطبيعية  الغرائز 

يتجزء منها،  الأقل جزء ل  اأو على  بالفطرة  ت�شميتها  ميكن 

الدينية  اخللفيات  عن  النظر  بغ�ض  الب�شر  جميع  مع  تولد 

يف  وت�شاهم  ولدت��ه��م  وم��ك��ان  العرقية  واأ���ش��ول��ه��م  لوالديهم 

جناة النوع الب�شري، وهذا ال�شق املادي الوا�شح من الفطرة ل 

م�شكلة فيه، لكن امل�شكلة يف اجلانب غري املادي اأو امليتافيزقي 

غري املرئي والذي مت حتميله كثريا من التف�شريات واملعاين 

يف  واملتبحرين  الدين  اأه��ل  من  القدماء  املنظرين  قبل  من 

ن�شو�شه. 

ال��ف��ط��رة،  م��ف��ردة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  نلقي  اأن  ال�شليم  م��ن  ورمب���ا 

التي  لقة  اخْلِ »الِفْطَرة  باأنها  الفطرة  يعرف  الو�شيط  فمعجم 

ّوَل َخْلِقه والِفْطَرة الطبيعة ال�شليمة 
َ
يكون عليها كل موجود اأ

تعاىل،  باهلل  الإمي��ان  �شبق  ما  اإىل  نزيد  ثم  بَعْيب«،  ُت�َشب  مل 

الإ�شالم  هي  البع�ض  عند  الفطرة  اإن  بل  ب�شفاته،  والإمي��ان 

ما  جميع  تعني  والتي  الفطرة  على  يولد  مولود  فكل  نف�شه، 

�شبق، اأي اأن الطفل اإذا مل يتعر�ض لأي تعليم ديني اأو تلقني 

عقائدي ف�شوف ين�شاأ على الإ�شالم، وهذا افرتا�ض ي�شتحيل 

اختبار �شحته اليوم. اإن جملة من الت�شاوؤلت ميكن اأن تطرح 

هنا كما بني الكاتب كالقول بعدم و�شوح الفرق بني الإ�شالم 

الوحي فاإن كانت  املنزل من قبل  بالفطرة والإ�شالم  املوجود 

ال��ف��ط��رة ت�����ش��اوي الإ���ش��الم ف��م��ا احل��اج��ة ل��ل��وح��ي وال��ر���ش��ال��ة، 

باأن الر�شالة  القائل  الراأي  اأقرب جواب للعقل هو  اأن  اأت�شور 

الإلهية جاءت فقط لتوقظ الإ�شالم املوجود يف قلوب النا�ض 

م�شبقاً والذي قد ين�شاه النا�ض بفعل عوامل عديدة.

به  يق�شد  ما  وهذا  دين  بدون  يولد  املولود  اأن  املعتزلة  يرى 

التعديل  من  اخل��ايل  الأ�شلي  الطبيعي  ال�شيء  اأي  الفطرة، 

والتغري، فهكذا يو�شحون مق�شد احلديث النبوي باأن املولود 

يولد من غري عقيدة ثم يتم تلقينه العقدية من اأبويه. 

وغري  امل�شيحيني  احلداثيني  اإن  بقوله  مقالته  الكاتب  يختم 

امل�شيحيني ميلكون حرية اأكرب يف اأخذ اأو رف�ض اأفكار املعتزلة 

خا�ض  بوجه  قاموا  قد  املعتزلة  اأن  بيان  وجوب  مع  واآرائهم، 

التوحيد  م�شائل  يف  امل�شككني  واأ���ش��ئ��ل��ة  ت�شكيك  ع��ل��ى  ب��ال��رد 

الأدي����ان  اأت��ب��اع  وب��ال��ت��ح��دي��د  امل�شلمني  غ��ري  م��ن  ووج����ود اهلل 

باملنطق  ع��م��وم��ا  تت�شم  ردوده����م  وك��ان��ت  اإب��راه��ي��م��ي��ة،  ال��غ��ري 

احلايل  الع�شر  روح  من  قريب  ال�شرط  وهذا  العقل  واإعمال 

الن�شو�ض  اعتمدت  التي  التقليديني  املتدينني  ردود  عك�ض 

ما�شية  لأزمنة  منا�شبا  كان  بدوره  وهذا  اللغوية  والأ�شاليب 

اأك���رث م��ن��ه��ا ال��ي��وم. ول��ه��ذا اأظ���ن ب��اأن��ه ي�����ش��ح ال��ق��ول ب��اإم��ك��ان 

اإنتاج املعتزلة. ا�شتفادة احلداثيني املتدينني عموًما من 

لقد تبني اأن فرقة املعتزلة متلك اإمكانية عالية على تقدمي 

ب�شكل  مبنية  منطقية  بطريقة  الق�شايا  وت��ن��اول  اإج���اب���ات 

الثاين  القرن  بداية  ظهورهم  بداية  منذ  متنا�شق  عقالين 

تتج�شد  احلاليني.  اأتباعهم  قلت  رغ��م  ال��ي��وم  وحتى  هجري 

والخ��ت��الف  واحل���وار  الفكري  التالقح  اإىل  احل��اج��ة  عموما 

لي�ض فقط بني املعتزلة وبقية الفرق بل اأي�شا بني كل الفرق 

التي تنت�شب اإىل الإ�شالم، لأن اختالفهم يعطي طيفا وا�شعا 

زال  ول  له،  املنا�شب  وينتقي  الفرد  منه  ليختار  الأفكار  من 

املجال مفتوحا ملزيد من املعاجلة من قبل الفرق الإ�شالمية 

لالأطروحات خ�شو�شا اجلديد منها كق�شايا حقوق الإن�شان 

وحوار الأديان واملفاهيم ال�شيا�شية كالدولة واملدنية وغريه.

يف مقال بعنوان »العقالنية وفرقة املعتزلة« املن�شور يف ملة التفاهم ي�شف املفكر الأملاين ويلفرد مادلونغ كيف تناولت جماعات اإ�شالمية جملة من الق�شايا كمفهوم الفطرة والعدل الإلهي واجلرب 

والختيار والتمييز بني ال�شفات والذات الإلهية، وركز على تناول املعتزلة لهذه الق�شايا وطريقتهم العقالنية يف الّتعامل معها.

الكبائر يف  اأهل  القراآن وخلود  اأخرى كالقائلني بخلق  اأحيانا  اأحيانا وتتنافر  تتوافق  ذات توجهات متنوعة  تيارات  اإنتاج  الأمم يف  الإ�شالمية كما جرت على غريها من  الأمة  التاريخ على  جرت عجلة 

ال�شعوب الأخرى والنفتاح  املتعقلة بالختالط مع  الثقافية  املتغريات  الأوىل، ثم  بالدرجة  ال�شيا�شية  اأ�شغر جاءت نتيجة للمتغريات  تيارات جمعت جماعات  الآخرة، فهذه  الرب يف  روؤية  النار وجواز 

املهتمة باجلانب الروحي  الفقهية والعقائدية، واحلركات ال�شوفية  امل�شهورة وخالفاتها  النطاقات كاملذاهب الإ�شالمية  ا�شتحداث هذه اجلماعات املحددة على خمتلف  عليهم . �شبَّ ذلك يف م�شلحة 

املدار�ض واملذاهب والتوجهات يتخذ �شكال �شداميا مبا�شرا  ال�شجال بني هذه  الدينية. وقد كان  الن�شو�ض  الفل�شفي يف قراءة وتف�شري  العقلي والتوجه  التوجه  اأ�شا�شي، واحلركات ذات  والغيبي ب�شكل 

اأحيانا، وردودا وتعقيبات غري مبا�شرة يف اأحيان اأخرى، كل ذلك اأثرى التاريخ الإ�شالمي واملكتبة الإ�شالمية مبحتوى غني من الأفكار والقراءات التي غطت تقريبا كل اأ�شكال الت�شاوؤلت حول الدين 

واحلياة. والعقيدة 

نظرة يف بع�ض املفاهيم عند املعتزلة
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فنجد درا�شة حممود اإ�شماعيل ا�شتهدفت اإبراز حقيقة العالقة 

والتاريخ،  الفقه،  وه��ي:  ثالثة  معرفية  حقول  بني  اجلدلية 

واجليوبوليطيقا. �شواء على ال�شعيد املنهجي اأو على امل�شتوى 

اأ�شا�شيتني هما: الإب�شتمي. وينّوه الباحث اإىل نقطتني 

ع��ام��ة  اإط���الل���ة  حم�����ض  اإل  ه���ي  م���ا  ال���درا����ش���ة  ه���ذه  اإن  اأوًل: 

التي تغني عن ال�شتطراد يف ذكر  الأولية  ت�شتعر�ض اخليوط 

التف�شيالت.

ثانًيا: علم الفقه1 وثيق ال�شلة بعلمي التاريخ واجليوبوليطيقا 

نظائرهم  على  يتفوقون  الفقهاء  امل��وؤرخ��ني  جعلت  درج��ة  اإىل 

من  ولد  اجليوبوليطيقا  علم  اأنَّ  كما  املحدثني،  املوؤرخني  من 

رحم علم الفقه الذي يعد اأهم اإجنازات الفكر الإ�شالمي.

ول��ق��د ب��ره��ن ال��ب��اح��ث ع��ل��ى ال��ع��الق��ة اجل��دل��ي��ة ب��ني احل��ق��ول 

وفًقا  اجليوبوليطيقا-  ال��ف��ق��ه،ال��ت��اري��خ،   - ال��ث��الث��ة  املعرفية 

لالآتي:

العالقة اجلدلية بني الفقه والتاريخ

التدوين  بع�شر  الإ���ش��الم��ي  ال��ت��اري��خ  علم  ن�شاأة  ارتبطت  لقد 

�شفهية  مرويات  على  ذلك  قبل  اقت�شرت  اإذ  العلوم،  وت�شنيف 

تدور حول �شرية الر�شول ومغازيه والق�ش�ض العربي القدمي 

بف�شل  وذل��ك  والإ�شالم  اجلاهلية  يف  العربية  القبائل  وت��راث 

الإخ���ب���اري���ني. وج����رى ج��م��ع امل�����ادة ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن م��ظ��ان��ه��ا 

الرواد مثل الطربي وامل�شعودي وغريهم  املوؤرخون  واعتمدها 

اأكرب  ب�شورة  التاريخ  علم  وازدهر  وكتابته.  التاريخ  تدوين  يف 

م��ن خ���الل ث��ل��ة م��ن امل���وؤرخ���ني ال��ث��ق��ات م��ن اأم���ث���ال: م�شكويه 

والبريوين وابن حيان الأندل�شي.

التاريخ،  علم  ازده��ار  يف  الفقه  اأث��ر  اإث��ب��ات  هو  هنا  يعنينا  وم��ا 

مناهج  فنقلوا  الفقهاء،  من  الزده��ار  ع�شر  موؤرخو  كان  لقد 

حقل  اإىل  وال�شتنباط  والقيا�ض  والنقد  التحقيق  يف  الفقه 

ال����ت����اري����خ. ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال: 

للتاريخ  �شمولية  روؤية  تقدمي  يف  الف�شل  امل�شعودي  اإىل  يعزى 

ال�شيا�شية  املا�شي بكل جوانبه  بحيث ت�شمن مو�شوعه درا�شة 

والق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة. وي��ع��د 

حتكم  التي  املو�شوعية  القوانني  اكت�شف  م��ن  اأول  ال��ب��ريوين 

حركة التاريخ يف �شريورتها و�شريورتها.

الفقه يف  تاأثري  الدللة على حقيقة  بالغة  اأعاله  الأمثلة  تعد 

تطوير علم التاريخ.

تاأثري التاريخ يف الفقه

الأحكام  فاإ�شدار  للفقيه.  الأهمية  بالغة  امل��وؤرخ  ب�شاعة  تعد 

لالأو�شاع  امل��وؤرخ  ر�شد  يواجهها  املعامالت  مال  يف  ال�شرعية 

كان  النوازل  فقه  اأنَّ  كما  الجتماعية.  والأح��وال  القت�شادية 

م�شتجدة  مل�شكالت  حلول  لإيجاد  املعلومات  هذه  مثل  ي�شتلزم 

مل يجر الت�شريع لها من قبل. ناهيك عن اأهمية التاريخ فيما 

كتب عن طبقات الفقهاء والق�شاة، مبا يوؤكد حقيقة العالقة 

اجلدلية بني الفقه والتاريخ. 

وحتديد  امل��دن  كتخطيط  بالعمران؛  خا�ض  فقه  هناك  وك��ان 

اأم��اك��ن ب��ن��اء امل��ن��ازل وع���دد ط��واب��ق��ه��ا... اإل���خ. وم��ن امل��راف��ق ما 

ناهيك  تاريخية.  تاأ�شي�ًشا على معلومات  جرى تعقيده فقهيا، 

والق�شاة،  الفقهاء  طبقات  عن  كتب  فيما  التاريخ  اأهمية  عن 

مبا يوؤكد حقيقة العالقة اجلدلية بني التاريخ والفقه.

الفقه بعلم اجليوبوليطيقا �سلة 

ث��م��ة ع���الق���ة ج��دل��ي��ة ب���ني ال��ف��ق��ه واجل���غ���راف���ي���ا وب����ني ال��ف��ق��ه 

فتن�شحب  ال��ت��اري��خ  ت��وج��ه  اجل��غ��راف��ي��ا  ك��ان��ت  ف���اإذا  وال�شيا�شة. 

عالقتها به على الفقه باملثل. انت�شار املذاهب الفقهية يتفاوت 

املعار�شة  فقه  ينت�شر  اأن  ج��زاف��ا  يكن  ومل  واآخ����ر،  اإق��ل��ي��م  م��ن 

حتت  بل  الإ���ش��الم��ي؛  العامل  اأط���راف  يف  وال�شيعية  اخلارجية 

 - وج��م��ودا  انفتاحا   - الفقه  تطوير  ج��رى  اجلغرافيا  ت��اأث��ري 

الجتماعية  والأح�����وال  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن�����ش��اط  طبيعة  ح�شب 

والأو�شاع ال�شيا�شية. مثال ذلك اأن مذهب الإمام مالك الذي 

باب الجتهاد يف احلجاز، فتحه على م�شراعيه يف بالد  �شيق 

اأبي  فقه  يتعاظم  اأن  جزافا  يكن  مل  كذلك  والأندل�ض.  املغرب 

حنيفة يف الأقاليم التي راج فيها الن�شاط التجاري - كبالد ما 

وراء النهر- اأكرث من انت�شاره يف بالد العراق.

التاريخ واجليوبوليطيقا. العالقة بني 

ثمة �شلة وثيقة بني التاريخ واجلغرافيا، بحيث جمع بع�شهم 

يف  كتب  من  اأول  اليعقوبي  مع  احل��ال  هو  كما  واأب���دع،  بينهما 

مال اجلغرافيا ال�شيا�شية والتاريخية. ويزهو امل�شعودي باأن 

رحالته  اإب��ان  ا�شتقاها  احل�شاري  التاريخ  عن  معلوماته  جل 

اجلغرافية، ف�شلة التاريخ بال�شيا�شة اأكرث تاأثرًيا واأ�شد وثوًقا، 

وال�شيا�شة  املا�شي،  �شيا�شة  هو  التاريخ  ب��اأن:«  قال  من  و�شدق 

تاريخ احلا�شر« .

خال�شة القول تعد وحدة املعرفة حقيقة بدهية. حيث ميكننا 

ت�شنيف العلوم وفق تخ�ش�ض اأحادي م�شتقل ولكن حني درا�شة 

ي�شتوجب  م��ا  بتخ�ش�ض  املتعلقة  وامل�����ش��ائ��ل  ال��ظ��واه��ر  وت��ت��ب��ع 

بتخ�ش�ض  تت�شل  اأو معلومات  اأو منهجية  ال�شتعانة مبفاهيم 

اآخر، ل ميكننا فهم ظاهرة يف املجتمع دون تتبع الأثر النف�شي 

والأث��ر  القت�شاد-  علم   - القت�شادي  والأث��ر  النف�ض-  -علم 

الديني - درا�شة الأديان- والأثر الجتماعي - علم الجتماع- 

والأثر ال�شحي - ال�شحة- والأثر ال�شيا�شي - ال�شيا�شة- وهلم 

اإىل  اأن درا�شة ظاهرة يف مال ما بحاجة  جرا. هذا ما يعني 

اأنَّ  بالذكر  اآخر، واجلدير  بفل�شفة ومنهج تخ�ش�ض  ال�شتعانة 

ظاهرة العلوم البينية ل تقت�شر على العلوم الجتماعية فيما 

ا يحدث بني العلوم الجتماعية والعلوم الطبيعية  اأي�شً بينها، 

وتاأثري  تاأثر  عالقة  هناك  اأنَّ  اأي  ال�شواء،  على  الأ�شا�شية-   -

وهذا ما يو�شلنا اإىل حقيقة وحدة املعرفة يف العلوم.

با�شتنباط  م��ن��وط  ف��ه��و  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال�شريعة  م��و���ش��وع  يف  يبحث  ال��ف��ق��ه  ع��ل��م   

الأحكام ال�شرعية من مبادئ القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.

الن�شو�ض املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ض بال�شرورة راأي ملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�شدر عنها.

ملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�ض : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكرتوين

هاجر ال�سعدية

 ذو الحجة 1438هـ  -  سبتمبر 2017م12

ج بنا اأ�شتاذ التاريخ الإ�شالمي، الباحث واملوؤرخ حممود اإ�شماعيل يف مقاله املن�شور يف ملة »التفاهم حتت عنوان« دار الإ�شالم بني الفقه والتاريخ واجليوبوليطيقا« اإىل تاأكيد  عرَّ

حقيقة بدهية وهي »وحدة املعرفة« بني العلوم، ويوؤكد على اأهمية درا�شة وت�شليط ال�شوء على ما يعرف الآن ب�»العلوم البينية«. يدّلل الباحث على حقيقة وحدة املعرفة من كون 

الفل�شفة منذ الع�شور القدمية اإىل بدايات الع�شر احلديث، كانت حتوي كافة املعارف حتى نعتت باأنها )اأم العلوم( ثم خفت �شوت الفل�شفة - ن�شبًيا- بعد ذيوع ظاهرة التخ�ش�ض 

امل�شاعدة ك�شرورة منهجية ناجتة عن  العلوم  اأو  البينية،  العلوم  الدقيق من ظاهرة  العلمي  التخ�ش�ض  اأ�شفر عن  ا�شتعادت مكانتها من خالل ما  العلمي، ولكن جندها حالًيا 

ت�شابك احلقول املعرفية بحيث ي�شتحيل ح�شر معارف كل علم يف حقل واحد. على �شبيل املثال درا�شة مو�شوع علم الجتماع قد يتداخل مع مو�شوعات تدخل يف اخت�شا�ض علمي 

الأنرثوبولوجيا والفلكلور. ودرا�شة التاريخ - منهجيا- تقت�شي الإفادة من مو�شوعات علوم اأخرى كالآثار والقت�شاد ال�شيا�شي والجتماعي وغريها.

�حدة املعرفة بي العلوم

hajirwork@outlook.com


