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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

للحديث  املن�صرمني  العامني  خالل  امللحق  هذا  افتتاحية  خ�ص�صُت 
عن الأيام الدولية التي حددتها الأمم املتحدة لالحتفاء بها يف اأنحاء 
العامل؛ واأظن اأّن حققت هديف من ذلك؛ اإذ نّوهُت مبختلف الق�صايا 
التي �صغلت العامل وربطُتها بالق�صايا الوطنية يف عمان مثل: الت�صامح، 
ْعر، والتفرقة العن�صرية، وامللكية الفكرية،  والعدالة الجتماعية، وال�صِّ
َجمة،  والتعددية الثقافية، وال�صداقة، وجتارة الرقيق، وال�صالم، والّتْ

والَفْقر، واللغة العربية، واجِلَبال. 
وثيقا  ارتباطا  يرتبط  مهم  مو�صوع  اإىل  اأنتقل  اأن  الآن  ارتاأيت  وقد 
هذه  �صاأفرد  ال�صباب.  باإبداعات  الهتمام  وهو  امللحق،  هذا  بر�صالة 
ن�صروها  والتي  العامل،  يف  املبدعني  م�صاهري  باأعمال  للتنويه  امل�صاحة 
اأعمار تتاوح بني اخلام�صة ع�صر والثالثني.  اأي بني  يف �صن ال�صباب؛ 
بها  والدفع  رة  املُبكِّ �صبابنا على �صقل مواهبهم  وغايتي من ذلك حث 
اإىل عامل الن�صر ولو من قبيل التجريب واملغامرة، كما فعل كثري من 

الُكّتاب يف العامَل.
اإّن تاريخ العامل، مبا فيه تاريخنا العربي، يزخر باأ�صماء اأدباء، وعلماء، 
اأعمال مميزة  �صنٍّ مبكِّرة من حياتهم؛ فظهرت لهم  نبغوا يف  و�صعراء 
وهم يف ريعان ال�صباب. اإّن القائمة طويلة ول يت�صع لها املجال للح�صر، 
واأبي  العبد، واملتنبي،  التمثيل ميكننا ذكر طرفة بن  �صبيل  ولكن على 
ونور  دنقل،  واأمل  ال�صابي،  القا�صم  واأبي  فرا�س احلمدان،  واأبي  متام، 
الدين ال�صاملي، واأبي م�صلم البهالن، ورامبو، وبو�صكني، وجورج اأمادو، 
وبدر �صاكر ال�صياب، وفرانز فانون، وكافكا، وبايرون، ولوركا، واآخرين.

اأعمار  يف  وهم  عبقرّياتهم  َتَتَفّتْق  مل  املبدعني  هوؤلء  من  كثرًيا  اإّن 
را ورحلوا قبل اأن يقطفوا كلَّ ِثمار  موا مبكِّ الزهور فح�ْصب، واإمنا اْخُتِ
اأ�صجاِرهم اليانعة، وكاأنهم ُخِلقوا ليقدحوا �صرارة الإبداع ومي�صوا اإىل 

عامل الغيب.
اإّن الإبداع ل يقت�صر على ال�صيوخ، بل اإّن مرحلة ال�صباب هي اأَُتوُنه الذي 

يتوّهج فيه. ولعّل يف اأبيات ال�صاعر علي اجلارم ما يغني عن الإطالة:
ال�صباُب ال�صباُب نوٌر من اهلِل

     وريٌح تُهبُّ من َجنَّاِتْه 
يا �صباَب احِلَمى ويا جنَده الأْحراَر

                    اإن فتَّ�َس احلمى عن ُكَماتْه 
زاِحموا يف وليمة الدهر اأْر�َصاًل

                         ول تكتفوا بَجْمع ُفتاتْه 
موُح احلياُة واملجُد يف الّدنيا الطُّ

    ُمَباٌح ِلطاِلبي َق�صَباتْه 
ل يناُل الَفَتى َمدى املجِد اإّل

                      مَب�صاٍء ُيْربي على َوَثباتْه 
الذراُع الأَزلُّ وال�صاعُد املْفــُتوُل

ُذْخُر ال�صباِب يف اأَزماتْه     
ت�صَخر الريُح بال�صعيِف من النَّبِت

                 وتخ�َصى القويَّ من با�صقاتْه 
امِلكوا الّدهَر اإّنه ل ُيَواتي

                    غرَي َعْزٍم َيُفلُّ من َعَزماتْه 
علَّمْتنا الأياُم اأّن الذي ُيْحـ�صُن

                     َيْلَقى اجلزاَء َعْن َح�َصَناتْه 
ذهب النوُم فالَّذي ُيْغـم�ُس الَعْيـَننِي

       يا َتْع�َصه وَيا َوياَلِتْه 
اأ�صِرعوا فالزماُن ما�ٍس وَكْم ِمْن مبطٍئ

      قد َطَواه يف َعجالتْه 
واطُرقوا الباَب كلُّ باٍب كفيٌل

اِتْه         بوُلوٍج ملن َدَرى دقَّ
َرى على املُْدِلِج ال�صاري قد يطوُل ال�صُّ

                        فُيدنيه من مَدى غاياِتْه 
ل ُتناُل الُعال بلَْيت ولكْن

                      وُعكوِف الَفَتى على ِمْراآتْه
اآلُة الَفْوِز ِهّمٌة تطحُن ال�صخَر

                      وت�صـُمو للنَّجِم يف �َصَبحاِتْه

hilalalhajri@hotmail.com
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نزعات احلرية يف ظل �رصاع احل�ضارات

»ال�صراع  »الــتــفــاهــم«،  مبجلة  مقاله  يف  ال�صيد  ر�ــصــوان  يذكر 
على الإ�ــصــالم يف زمــن الهيمنة واخلــيــارات الأخــرى يف الزمن 
اجلديد«، على اأن اإعالن غوربات�صوف ان�صحابه من اأفغان�صتان 
ففي  ال�صيوعية،  على  لــالإ�ــصــالم  انت�صاراً  كــان   1987 الــعــام  يف 
الآمال يف حترر  بتحقق  اإيذاناً  انهار جدار برلني،  العام 1989 
�صعوب اأوروبا ال�صرقية، وما نفعت امل�صروعات الفيدرالية التي 
اآ�صيا  يف  الإ�صالمية  اجلمهوريات  فبداأت  غوربات�صوف،  حاولها 
اإىل اعتناق  ال�صيوعيون  الو�صطى بالنف�صال وحتول زعماوؤها 

القومية تارة اأو الإ�صالم باعتباره قومية الدول اجلديدة.
-كما  الفاتيكان  وانتظر  وهائلة،  كبرية  التوقعات  كانت  لقد 
»الــنــظــام  يف  فــاعــلــني  �ــصــركــاء  ي�صبحوا  اأن  املــ�ــصــلــمــون-  انــتــظــر 
العاملي اجلديد«، اإل اأن الأمر كان �صعباً على امل�صلمني؛ فهم ل 
ميلكون قيادة دينية مركزية، كما اأن منظمة املوؤمتر الإ�صالمي 
حرق  اإثر  على   1968 عام  اإن�صائها  منذ  الفعالية  �صعيفة  ظلت 
اجلامعة  على  تعّذر  الكويت  حلرب  ونتيجة  الأق�صى،  امل�صجد 
وتعطلت  ل�صنوات،  وزرائــهــا  م�صتوى  على  الجــتــمــاع  العربية 
ح�صار  اإليه  واأ�صيف  حما�صراً  العراق  وظل  القمة،  موؤمترات 
التي  والثقافية  الدينية  احلــرب  كــان  الأفــظــع  اأنَّ  بيد  ليبيا. 
والأمريكي؛  الأوروبــي  اليمني  اأو�صاط  يف  الإ�صالم  على  �صّنت 
باعتباره اخلطر الأخ�صر الذي حلَّ حمل -اأو يحاول اأن يحلَّ 
ال�صغوطات  لتلك  ونتيجة  ال�صيوعي،  الأحمر  اخلطر  حمل- 
اأن يحدث  الــثــقــافــيــة والأمــنــيــة والــعــ�ــصــكــريــة، تــوّقــع كــثــريون 
والإ�صالمي،  العربي  العاملني  من  �صتى  بقاع  يف  كبري  انفجار 
والتي  واأيدولوجيات »�صراع احل�صارات«،  فقد ن�صطت دعاوى 
 1993 العام  ويف  لوي�س،  برنارد  طليعتهم  يف  كثريون  لها  رّوج 
حتولت  والتي  احل�صارات،  �صراع  مقالته:  هنتنجتون  اأ�صدر 
الإ�ــصــالم ميلك  اإن  فــيــه:  جــاء   1996 عــام  كــتــاب  اإىل  بعد  فيما 
ويتم�صك  الآخــر  يرف�س  اأ�صويل  ديــن  اأّنــه  اأي  دموية؛  تخوماً 
ملمار�صة  بــه  الإميـــان  ال�صديدو  اأتــبــاعــه  ومييل  باخل�صو�صية، 

العنف �صد اأبناء احل�صارات والثقافات الأخرى.
بعد  ُن�صَيت  التي  اأفغان�صتان  يف  حــدث  املــوعــود  النفجار  لكن 
بني  ال�صلطة  على  �صراع  فدار   ،1989 عام  منها  الرو�س  خروج 
مب�صاعدة  طالبان  حركة  ب�صرعة  اأزالتهم  الذين  »املجاهدين«، 
القاعدة  تنظيم  احت�صنت  نف�صها  واحلركة  املجاورة،  باك�صتان 
ت�صدى  جهادياً  تنظيماً  طّور  والذي  لدن،  بن  اأ�صامة  بزعامة 

�صنَّ  ثــم  واآ�ــصــيــا،  باإفريقيا  الأمــريــكــيــة  والــ�ــصــفــارات  للم�صالح 
 2001 الــعــام  يف  ذاتــهــا  املــتــحــدة  الــوليــات  على  الكبري  هجومه 
هاً �صربة كبرية لهيبة اأمريكا ورموز هيمنتها، ويف الوقت  موجِّ
نف�صه �صربة قاتلة لكل جهود امل�صاحلة اأو التواوؤم بني الإ�صالم 
وعامل الع�صر، وقد حدث ما كان متوقعاً وما كان غري متوقع، 
فيها  �صارك  )والتي  الإرهاب  على  العاملية  باحلرب  ي�صمى  فما 
العامل كّله بالفعل( انطلقت لحتالل اأفغان�صتان، ثم لحتالل 
حرب  فكان  متاماً  املتوّقع  غري  اأّمــا  باحل�صار.  املتعب  الــعــراق 
الأفكار التي جرى �صّنها على الإ�صالم مبا�صرة، حتت �صعار اأن 
الغرب« ب�صبب حرياته  اإمنا يكرهون »عامل  هوؤلء الأ�صوليني 
ــيـــاة. وقــد  وقــيــمــه الإنــ�ــصــانــيــة، وطــريــقــتــه احلــ�ــصــاريــة يف احلـ
الأبحاث  مراكز  مئات  الثانية  العاملية  احلــرب  يف  ا�صتخدمت 
والبقاع ال�صتاتيجية وما تركت �صيئاً يف الإ�صالم احلديث اأو 
القدمي اإل وتناولته بالتحليل والتفكيك وال�صرذمة رامية اإىل 

اأ�صلحتهم الفتاكة. »حرمان الأ�صوليني العنيفني« من 
يف  والــديــنــيــة  والــثــقــافــيــة  والأمــنــيــة  الع�صكرية  الــ�ــصــغــوط  اإنَّ 
بــتــيــارات عري�صة  الــواجــهــة  اإىل  دفــعــت  املــا�ــصــيــني  الــعــقــديــن 
امل�صلمني،  عــامــة  اأو�ـــصـــاط  يف  وتــعــبــديــة  و�ــصــعــائــريــة  طقو�صية 
بالإ�صالم  التيارات يف فورانها ما كان يعرف  وقد �صربت هذه 
التقليدي؛ اإ�صالم املذاهب واملوؤ�ص�صات العريقة، واأول اآثار ذلك 
وال�صيا�صي،  الــعــام  يف  وال�صعائري  والتعبدي  الديني  انــدمــاج 
ومن اآثار ذلك الندماج حتول كل مظهر من مظاهر احلياتني 
الجتماعية والعامة اإىل رموز ذات قد�صية متجددة ومكرورة، 
واملتاآمر  ال�صرير  عن  والآخر  النف�س  جنبات  يف  دائماً  والبحث 
وامل�صكوك يف اأمانته لدينه وعر�صه، والإعرا�س عن ذلك الآخر 
وامل�صلمني.  لالإ�صالم  التنّمر  و�صديد  وبعيداً  نائياً  بــدا  الــذي 
فاإنَّ  الأوحد؛  ال�صائد  التعبدي �صار هو  الوجه  ذا  الدين  ولأّن 
من  و�صقطت  توارت،  واأخالقياتهما  والت�صرف  العي�س  اأعراف 
العتبار، بو�صفها ل تنتمي اإىل الأ�صالة الطهورية، ولذا فاإن 
العامني  يف  وم�صر  تون�س  من  انطلقت  التي  التغيري  حركات 
املدنيون  فال�صبان  وجـــه؛  كــل  مــن  مفاجئة  كــانــت  الأخــرييــن، 
ــذي اأطــلــقــوا و�ــصــاركــوا فــيــهــا حتــولــوا ب�صرعة  ــنــون( الـ )املــتــدّي
خ�صو�صياته،  بلد  لكل  كانت  وقد  زاخــر.  جمهور  اإىل  قيا�صية 
لكن العام وال�صائد اأّن الأوائل يف هذه احلركات كانوا من اأبناء 
الطبقات الو�صطى املتعّلمة، وقد اأ�صّروا على ال�صلمية املطلقة، 

واإن مل ي�صتطيعوا املحافظة عليها يف كل حال، ولي�س ب�صبب ما 
التغيري اجلذري.  اأرادوا حتقيق  ووجهوا به فقط؛ بل ولأنهم 
احلرية  رفعوها:  التي  ال�صعارات  فكانت  الثانية،  املفاجاأة  اأّمــا 
واإقامة  الف�صاد  والدميوقراطية ومكافحة  والعدالة  والكرامة 
احلــركــات  هــذه  الأجــانــب يف  املــراقــبــني  كــل  راأى  لقد  ال�صالح. 
تغيرياً قيمّياً واأخالقّياً، ل يتفق مع ال�صورة التي كّونوها عن 
املجتمعات العربية يف العقدين الأخريين، يف هيامها التعبدي 
وال�صعائري من جهة، ويف دجمها للديني بالعام؛ اإذ مل ترتفع 
�صعارات  اأي  العربي  بالربيع  عرفت  التي  التغيري  حركات  يف 
على  الدينية/ال�صيا�صية  الأحــزاب  دخلت  عندما  حتى  دينية، 

خط تلك التحركات ودفعت بجماهريها اإىل امليادين.
املنق�صي،  الزمن  يف  اأنــه  دللــة  واأكــرهــا  التغيري  مظاهر  اأول 
اأقــطــاب الهيمنة،  بــني  ــراً  فــاإن الــ�ــصــراع على الإ�ــصــالم كــان دائـ
اأّما اليوم فاإنه �صراع داخلي  واحلركات اجلهادية والأ�صولية، 
هم  تــقــريــبــاً  وحــدهــم  نا�صنا  اأن  مبعنى  بــحــت.  �صبه  اأو  بــحــت؛ 
الذين يقررون فيه. وهو �صراٌع زاخر وقد يكون اأ�صد هوًل من 
ال�صراع ال�صابق؛ لكن املجتمعات العربية هي التي تف�صل فيه 

اآلياٍت منتظمة. وبطرائق �صلمية، تتحّول بالتدريج اإىل 
اإنَّ الإيهام باأن الدين ميلك نظرية ثابتة وموحاة يف ال�صيا�صة 
والجتماع والقت�صاد وت�صيري اأمور الدولة، لهو تكليف للدين 
املعار�صة  موقع  من  �صعاراً  ذلك  كان  وقد  يطاق.  ل  والإن�صان 
�صائر  ميتلكون  الــذيــن  هــم  نا�صنا  فـــاإن  الــيــوم  ــا  اأّمـ واملــقــاومــة، 
م�صلمون  وهــم  والجتماع،  والقت�صاد  ال�صيا�صة  يف  اخلــيــارات 
العامة  �صوؤونهم  اإيكال  اإىل  خمل�صون لدينهم، ولي�صوا بحاجة 
تعرف  اأنها  باعتبار  عنهم  وتقرر  الدين،  با�صم  حتكمهم  لفئة 
التقرير  حق  متلك  اأو  يعرفونه،  ل  ما  واإرادتـــه  اهلل  وحــي  من 
املن�صب  اأو  الن�صب  لعتبارات  دونهم،  العام  وال�صاأن  الدين  يف 
اأنَّ  نــوؤكــد  مــعــاً.وخــتــامــاً  والــدولــة  بالدين  ال�صتئثار  طموح  اأو 
مل  الدولة  عن  الدين  ف�صل  يف  احلديثة  الأمريكية  التجربة 
تــكــن مــن اأجـــل حــمــايــة الــدولــة، بــل مــن اأجـــل حــمــايــة الــديــن؛ 
اأن ي�صرع  فبح�صب الد�صتور الأمريكي ل ي�صتطيع الكوجنر�س 
يف اأمٍر ديني، وتلك غاية هدفت اإىل عدم تفّرد جهٍة ما بالف�صل 
با�صمه  والتناف�س  املجتمع،  �صمري  فالدين  الــديــن.  اأمـــور  يف 

القيمية. ي�صرذمه وي�صرذم املجتمع وعباداته ومنظومته 

ب�سام الكلباين

عندما اأطلق البابا الراحل يوحنا بول�س الثان نداءه من اأجل ن�صرة الإميان واحلرية، ما ا�صتند يف ذلك اإل اإىل مترد نقابة الت�صامن يف دانزيج ببولندا على 
ال�صر« من طريق حرب الف�صا، فقام الحتاد  اإ�صقاط »حمور  ال�صيوعية؛ لكن ذلك وافق فوز ريجان بالرئا�صة يف الوليات املتحدة، والذي رفع �صعار  ال�صيطرة 
ال�صوفييتي بحملته الأخرية للدفاع عن نف�صه ومع�صكره بالتوجيه بقمع الإ�صرابات العمالية يف بولندا، والقيام بانقالب �صيوعي يف اأفغان�صتان �صرعان ما اأر�صل 
اإليه »املجاهدون امل�صلمون من كل حدب و�صوب، تدعمهم الوليات  اإليه، والذي �صارع  جيو�صه مل�صاعدته على ال�صمود. وكان ذلك هو الفخ الذي ا�صتدرج نف�صه 

املتحدة، ويثريون الكثري من نزعات احلرية بني �صكان اآ�صيا الو�صطى والقوقاز للخروج من النري ال�صوفييتي.

bassam.alkalbani@aiesec.net
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من اأجل نه�ضة عربية اإ�ضالمية جديدة

الوا�صحة حول تر�صيخ وت�صمني  الروؤية  الباحث بعمق تتجّلى لديه  اإّن 
ولذلك  الإن�صانية،  الأخالقية  القيم  ال�صريعة ومو�صوعاتها يف  مقا�صد 
ولكن  القيم،  لتلك  احلا�صنة  اأو  الــوعــاء  مثل  تعترب  املقا�صد  هــذه  فــاإّن 

بعدة م�صتويات كما �صنذكرها تباعاً.
ت�صري  التي  املقا�صد  وهي  وجــّل،  عّز  ال�صارع(  مقا�صد  )م�صتوى  فهناك 
ول  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  ِقبل  من  والأمــر  اخللق  وراء  من  الهدف  اإىل 
والقيم  ال�صارع  مقا�صد  بني  الوثيق  الرتــبــاط  اإىل  ُن�صري  اأن  اإل  ي�صعنا 
الأخالقية الإن�صانية، حيث �صمن اهلل من جهة حقوق الإن�صان، وحفظ 
يكون  اأن  على  ُيعينه  الذي  بامل�صتوى  وُخُلقه  وَخْلقه  عقله  وكّرم  كرامته 
})الإ�صراء:  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  وجل  عز  له  خمل�صاً  �صاحلاً  عبًدا 
الإن�صان  ال�صرع يف تقرير وظيفة  اأخرى جتّلت مقا�صد  70(. ومن جهة 
ور�صالته يف احلياة ودوره يف اإعمار الأر�س، واحلكم مبا اأنزل اهلل تعاىل {
ُ} )املائدة: 49(، اإ�صافة اإىل الأمر بالتنّوع  ا اأَنَزَل اهللَّ َواأَِن اْحُكم َبْيَنُهم مِبَ
َواأُنَثى  َذَكٍر  ن  َخلَْقَناُكم مِّ اإِنَّا  النَّا�ُس  َها  اأَيُّ بينهم والتعارف والندماج {َيا 
َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{ )احلجرات: 13(، واأن ي�صتقروا اإىل 
ىَل  اإِ َوَمــَتــاٌع  ُم�ْصَتَقرٌّ  ْر�ـــسِ  اْلأَ يِف  الأر�ــس ومن عليها }َوَلــُكــْم  اأن يرث اهلل 
ِحني})الأعراف: 24(، و�صمن كل هذه الأمور بالدين الإ�صالمي الذي 
ينّظم حياة امل�صلم ويوّجهها كدين �صامل جامع مانع اختاره اهلل للنا�س 
اْلإِ�ْصاَلَم  َلُكُم  يُت  َوَر�صِ ِنْعَمِتي  َعلَْيُكْم  ْمُت  مْتَ َواأَ ِديَنُكْم  َلُكْم  اأَْكَمْلُت  {اْلَيْوَم 

ِديًنا} )املائدة: 3(.
ا�صتخلفه اهلل يف  الذي  الإن�صان  املكلَف(. وهو  ثم هناك )م�صتوى ق�صد 
هذه الأر�س، ورغم الت�صل�صل الذي بينهما فاإّن ق�صد املكلَف يعترب رديفاً 
يف الذكر والبيان لق�صد ال�صارع، وق�صد ال�صارع اإىل ق�صد املكلَف ي�صمل 

عّدة اأمور وهي:
وعقيدته  ال�صتة  باأركانه  الإميــان  على  مبنياً  املكلَف  ق�صد  يكون  اأن   .1
اأو الكفر باهلل  ال�صحيحة و�صائر متطلباته، وبالتايل النهي عن ال�صرك 

تعاىل.
2. اأن يكون ق�صد املكلَف يّت�صم ب�صمات الإخال�س وجوهره �صفاء النية، 
بعيداً عن النفاق وحب الظهور والرياء {َوالَِّذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم ِرَئاَء 

النَّا�ِس} )الن�صاء: 38(.
والبعد  والتوا�صع  واملـــوّدة  احلــب  على  مبنياً  املكلَف  ق�صد  يكون  اأن   .3
اإل مع من  املخلوقات  �صائر  الرحمة مع  الكراهية واحلقد، وكذلك  عن 
مع  الكرب  عن  والمتناع  ويوؤذيهم،  النا�س  ويعّذب  الرحمة  مبداأ  ينتهك 

النا�س اإل يف حالة جمابهة ظامل اأو طرد طاغية وحمتل.
القيم  بناء  يف  وكبري  مبا�صر  وتاأثري  عميق  ات�صال  له  املكلَف  ق�صد  اإّن 
الأخالقية الإن�صانية والتي ترتكز على ح�صن الفهم، والرغبة يف حتقيق 
لهي  الإرادة  هذه  واإّن  كبرية،  اإن�صانية  بــاإرادة  والفعل  القول  يف  الأف�صل 

الركن املتني للنه�صة احل�صارية.
وهو  والتح�صينية(،  واحلاجية  ال�صرورية  املقا�صد  )م�صتوى  هناك  ثم 
اإىل امل�صالح من حيث حت�صيلها وتفعيلها  ما ُي�صري ب�صكل اأكر و�صوحاً 
وفق ال�صريعة الإ�صالمية، واملفا�صد ودروؤها ودفعها عن النا�س وحياتهم 
وم�صاحلهم. فاأّما املقا�صد ال�صرورية فهي ما تقوم عليه حياة الإن�صان 
ت�صتقيم  ال�صرورية، وبدونها ل  الإن�صان  من ماء وغذاء وهواء وحقوق 
اأّما املقا�صد احلاجية فهي التي ت�صّعب احلياة وت�صبح  حياته و�صحته. 
ذات م�صقة كبرية عند انعدامها مثل املهن واحلرف التي ُتك�ِصب الإن�صان 
الــوجــود عند  ولــكــن ل يفنى  الأر�ــــس،  اإعــمــار  عــلــى  يــومــه وتعينه  قــوت 
فقدانها. بينما تهدف املقا�صد التح�صينية اإىل حت�صني حياة النا�س من 
ر والتمّدن، مما يعطي  حيث الرخاء والراحة والتطّيب والتنّزه والتح�صّ
احلياة جماًل اآخر وراحة اأكرب. اإن هذه املقا�صد الثالثة لها دور كبري يف 

تر�صيخ القيم الأخالقية الإن�صانية من خالل:
1. املــقــا�ــصــد الــ�ــصــروريــة تــر�ــّصــخ مــا هــو �ــصــروري مــثــل كــرامــة الإنــ�ــصــان 
بالعهود  والوفاء  النا�س  بني  والإح�صان  والعدل  عليه،  العتداء  وحرمة 

ْ} )النحل: 91(. {َواأَْوُفواْ ِبَعْهِد اهلّلِ اإَِذا َعاَهدُتّ
2. املقا�صد احلاجية تر�ّصخ ما هو حاجي مثل احلّث على العمل وك�صب 
وم�صقة يف  اإحراجاً  ي�صبب  ما  كّل  والبعد عن  العاملني  وُمعاملة  الرزق، 

العي�س.
ــرام  واإكـ التحية  مــثــل  حت�صيني  هــو  مــا  تــر�ــّصــخ  التح�صينية  املــقــا�ــصــد   .3
ال�صيف واخلدمة التطّوعية، والتاآلف والتاآزر بني املجتمعات والتوا�صل 

بينها.
امل�صتوى الرابع هو )م�صتوى املقا�صد اخلم�صة(، وهي كالتايل:

اأ�ص�صها  الــتــي  الأخــالقــيــة  الــقــيــم  حــفــظ  اإىل  ويف�صي  الــديــن(.  )حــفــظ 
من  النابعة  الأخالقية  القيم  تقرير  يف  كبري  دور  ولها  الدين،  واأقّرها 
و�صلة  والكرامة  واحلرية  والأمانة  العدل  قيم  مثل  وال�صريعة  العقيدة 
َوِبــاْلــَواِلــَدْيــِن  ـــاُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتــْعــُبــُدوا  اأَلَّ  ــَك  َربُّ ى  {َوَق�صَ الوالدين  وبــر  الرحم 

اإِْح�َصاًنا} )الإ�صراء: 23(.
اإكرامها  خــالل  مــن  الإن�صانية  النف�س  حفظ  وتعني  النف�س(.  )حفظ 
وعدم اإهانتها، وتوفري معا�صها ودوائها وتقدير دورها يف عمارة الأر�س 

وعدم اإهالكها {َوَل ُتْلُقوا ِباأَْيِديُكْم اإِىَل التَّْهُلَكِة} )البقرة: 195(.
كال�صعوذة  العقل  ويف�صد  يذهب  ما  كل  عن  البعد  وهو  العقل(.  )حفظ 
ْمُر  اخْلَ ــا  َ اإِمنَّ اآَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  اأَيُّ واخلمر{َيا  والدجل  واجلهل  وال�صحر 
َفــاْجــَتــِنــُبــوُه  ــْيــَطــاِن  الــ�ــصَّ َعــَمــِل  ـــْن  مِّ ِرْجــ�ــٌس  َواْلأَْزَلُم  ـــاُب  َواْلأَنـــ�ـــصَ َوامْلـَـْيــ�ــِصــُر 
ال�صيا�صية  املهاترات  عن  البعد  كذلك   .)90 )املائدة:   {َ ُتْفِلُحون  َلَعلَُّكْم 
ُي�صاعد  ما  وهو  والدينية،  واجلدلية  والفل�صفية  والفكرية  والإعالمية 

على بناء القيم الأخالقية الإن�صانية مبا يعود بالنفع على الإن�صانية.

هذا  حفظت  عظيمة  نعمة  يف  اخلا�صية  هــذه  ومتّثلت  الن�صل(.  )حفظ 
الــعــر�ــس والن�صل  ــرة(، والــتــي حتــفــظ  ــ ــص األ وهـــي )الأ�ــ احلـــق ونــّظــمــتــه 
ول   ،)31 )الإ�صراء:  اأَْوَلَدُكـــْم}  َتْقُتُلوا  {َوَل  والأولد  والن�صل  واحل�صب 

ينظر فيها اإىل حالت ال�صذوذ الزائغة عن هذا الدين.
)حــفــظ املــــال(. وهـــي جمــمــوعــة الأخــــالق الــتــي حتــفــظ املـــال كتنميته 
َل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  با {  والرِّ الفنت  والبعد عن  وا�صتثماره وزيادته، 
اَعَفًة})اآل عمران: 130( والر�صاوي وال�صرقات  �صَ َعاًفا مُّ َبا اأَ�صْ َتاأُْكُلوا الرِّ
هذه  وت�صاعد  اأمــوالــهــم.  يف  النا�س  حقوق  وه�صم  بالباطل  املــال  واأكـــل 
اخلــا�ــصــيــة عــلــى حــفــظ اأخــالقــيــة الك�صب والــتــجــارة، والــبــيــع والــ�ــصــراء، 
ويبني احلياة  ير�ّصخ  الــتــجــاريــة، ممــا  املــعــامــالت  والأمــانــة يف  والــ�ــصــدق 

املالية لالإن�صان على القيم امل�صتمدة من مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية.
الطرق  اأجنــع  يف  وتتمّثل  املقا�صد(.  و�صائل  )م�صتوى  ذلــك  بعد  يــاأتــي 
لالإن�صان  فيمكن  وتر�صيخها.  الأخالقية  القيم  اإىل  الو�صول  عملية  يف 
بني  والتوا�صل  العام،  الأمــن  لتحقيق  املختلفة  الو�صائل  اأف�صل  اختيار 
يف  كبري  ب�صكل  ُي�صهم  ممــا  واحلــ�ــصــارات،  املجتمعات  وتــرابــط  ال�صعوب 
الناجعة يف عمليات بناء قيم الأخالق وف�صائل  ت�صكيل ال�صيغ والطرق 

الإن�صان.
اإليه  توؤول  ما  متّثل  وهي  النا�س(.  اأفعال  )مــاآلت  هو  ال�صاد�س  امل�صتوى 
والقيم  والعاملية.  الإقليمية  والــقــوى  الـــدول  و�صيا�صات  النا�س  اأفــعــال 
حيث  اخلــطــر،  ومعاجلة  بالبحث  جــديــرة  الــيــوم  الإن�صانية  الأخــالقــيــة 
والقمع،  وال�ــصــتــبــداد  الظلم  حجم  وزاد  احلـــروب،  وكـــرت  املـــادة  طغت 
ــمــت احلــقــوق الإنــ�ــصــانــيــة، وهـــو مـــاآل خــطــري لــلــغــايــة عــلــى القيم  وُهــ�ــصِ
اأ�صبابها  وحتديد  درا�صتها  يف  التو�ّصع  ينبغي  مما  الإن�صانية  الأخالقية 

وطرق مواجهتها.
وهو  املقا�صدية(.  والأولــويــات  املــوازنــات  )م�صتوى  هو  الأخــري  امل�صتوى 
الإن�صانية،  الأخالقية  القيم  غاية  اإىل  للو�صول  واملفا�صد  امل�صالح  وزن 
اخلا�صة،  على  والــعــامــة  الأ�ــصــغــر،  على  الأكـــرب  م�صلحة  تــقــّدم  ولــذلــك 
الفرد  وتتوقف حرية  اأهمية،  الأقل  والأهم على  املوؤقتة،  على  والدائمة 
عندما تبداأ حرية اجلماعة، ولذلك حتديد هذه الأولويات ير�صم طريقاً 

اإن�صانية وقيم اإ�صالمية متجددة با�صتمرار. وا�صح املعامل لأخالق 
ت�صتت و�صياع  مــن  الــيــوم  والإ�ــصــالمــيــة  العربية  الأمـــة  اإلــيــه  اآلــت  مــا  اإنَّ 
نه�صة عربية  بناء  وذلك من خالل  فيه،  النظر  اإعادة  ينبغي  �صيء  لهو 
اإ�ــصــالمــيــة جــديــدة مــرتــكــزة عــلــى الــبــعــد املــقــا�ــصــدي للقيم الأخــالقــيــة 
و�صيلًة  �صيكون  الإ�ــصــالمــيــة  ال�صريعة  مقا�صد  اإحــيــاء  اإن  الإنــ�ــصــانــيــة. 
ناجعة للغاية من اأجل نه�صة عربية اإ�صالمية مبنية على قيم اأخالقية 
والتعليمية  والقــتــ�ــصــاديــة  ال�صيا�صية  الــنــواحــي  خمــتــلــف  يف  اإنــ�ــصــانــيــة 

والبيئية. والإدارية  والفكرية والق�صائية والجتماعية 

اأمين البيماين

�صاعد المتداد اجلغرايف للح�صارة العربية والإ�صالمية وانفتاحها وتوا�صلها مع احل�صارات الأخرى على بناء نه�صة عظيمة اأُ�صري لها بالبنان، ولكن كان للقيم 
املُ�صتمّدة من مقا�صد ال�صريعة واأ�صول الدين الدور الأكرب يف �صقل الأخالق الإن�صانية يف فتات خلت. وهنا ُنحاول حتليل وتف�صري مقال )نور الدين خمتار 

اخلادمي( واملن�صور يف جملة التفاهم بعنوان: »القيم الأخالقية الإن�صانية ومقا�صد ال�صريعة يف ع�صر النه�صة العربية والإ�صالمية«.

albimani92@hotmail.com
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التي وردت فيه هي حتمية الختالف  الأ�صا�صية  والفكرة 
»املنظومة  الكل  من  جــزءا  ي�صكلون  الذين  الأفــراد  لكون 
اختالف  ما هم عليه من  بداخلها« مل يختاروا  التي هم 
ــاوؤلت قـــد تـــطـــرح يف هــذا  ــصـ ــ�ـ وتــ�ــصــابــه. وعــلــيــه، هـــنـــاك تـ
اإىل  اأدى  الــذي  بالعن�صر  يتعلق  فيما  وحتــديــدا  ال�صياق 
املختلف.  الآخــر  بوجود  املتاأخرة  واليقظة  احلــراك  هــذا 
فطري  وعــي  بجانب  ال�صابق  منذ  وجــدت  فكرة  هي  فهل 
ثم  كلينا؛  عــن  رغــمــا  عــنــا  املختلفة  ــرى  الأخــ بـــالأطـــراف 
اأم  الــعــداء؟  جــاء مــن قــام بت�صوي�س هــذه الأفــكــار وخــلــق 
اأن اجلــــذور الــراديــكــالــيــة �ــصــد الآخــــر كــانــت مــغــرو�ــصــة، 
ال�صطح!  على  تظهر  املُنا�صبني حتى  واملناخ  البيئة  تنتظر 
اأن م�صاألة الخــتــالف هــذه حتتمل كل  الإقـــرار  لبــد مــن 
التي  امل�صكلة  �صاهمت يف خلق  ال�صابقة كعنا�صر  اخليارات 
بني  املتمزق  الو�صع  هــذا  عليه  بني  الــذي  الأ�ــصــا�ــس  ُتــعــد 
عندما  الــ�ــصــابــق.  يف  و�صقيقة  �صديقة  كــانــت  جمــمــوعــات 
نتحدث عن الختالف ونوعه ما اإذا كان مذهبيا، عرقيا، 
على  يعتمد  فهو  اإلخ   ... اجتماعيا  ثقافيا،  قبليا،  طبقيا، 
يف  خمتلفة  عنا�صر  عــدة  جنــد  وقــد  اأنف�صها.  املجتمعات 
جمتمع واحد حيث اإن احلكمة الأ�صا�صية من خلق الب�صر 
ل�صد  وت�صخريهم  البع�س  بع�صهم  اإكمال  هي  خمتلفني 
ــرى عــن �صدها،  الــنــواقــ�ــس الــتــي عــجــزت الأطــــراف الأخــ
األ  الب�صرية  خــلــق  مــن  الــكــربى  الــغــايــة  حتقيق  بــالــتــايل 
يف  الـــواردة  اجلزئية  توؤكد  الأر�ـــس.  عمارة وخالفة  وهــي 
احلق  اأهل  عند  �صارا  لي�س  الختالف  اأن  الكرمي  القراآن 
الــقــراآن  الــبــاطــل. ومــا ورد يف  اأهــل  �ــصــارا عند  بينما يعد 
ال�ــصــتــفــادة  فــكــرة  فــهــم  املــــراد منها  ــاأويــالت  الــت كــل  �صبق 
جئنا  ما  فــاإذا  املتقدمة.  الأمم  قبل  من  الختالفات  من 
املتحدة  الــوليــات  تعد  مــثــاًل،  احلــايل  الو�صع  مــن  نتخذ 
با�صتثناء  الثقافية  للتعددية  اأمنوذجا  الأوروبية  والدول 
بع�س املجموعات العن�صرية فيها. فالوليات املتحدة هي 
عبارة عن اأر�س اأتى اإليها املهاجرون من ثقافات واأعراق 

هويتهم  يــحــددون  مواطنيها  اأن  اإل  خمتلفة،  وديــانــات 
عن  �صوؤالهم  يتم  عندما  كاأولوية  الأمريكية  باجلن�صية 
الهوية ولي�س بالعرق اأو الديانة اأو اأي من عنا�صر الهوية 
التي ينتمون اإليها وهنا مربط الفر�س حيث اإنهم تقبلوا 
فكرة الختالف وذلك لوجود هدف اأو �صورة اأكرب واأهم 
الحتاد  على  ذلك  وينطبق  بينهم.  الق�صرية  الفروق  من 
بع�صها  متحو  اأن  اأو�صكت  دول  اإن  حيث  كذلك  الأوروبــي 
الــ�ــصــابــق ومــع وجـــود كــل تلك  البع�س مــن اخلــريــطــة يف 
ت�صكيل  ا�صتطاعوا  اأنــهــم  اإل  املختلفة  والثقافات  اللغات 
جهوده  موجًها  بعيدا  املا�صي  باأحداث  يناأى  متحد  كيان 
ت�صليط  من  لبد  ذلك  كل  مع  وامل�صتقبل.  احلا�صر  نحو 
ال�صوء على م�صاألة مهمة حا�صرة ومت�صلة مب�صاألة قبول 
�صكل  باأي  الآخر  األ وهي عدم حماولة طم�س  الختالف 
اأم غري مبا�صر، ولنا يف �صقوط  من الأ�صكال مبا�صًرا كان 
ال�صلطة  كانت  حيث  ذلك  يف  منوذجاً  ال�صوفييتي  الحتاد 
�صبيل خلق هوية  الآخر يف  املركزية متار�س طم�س هوية 
واحدة م�صتكة بني كل من هم جزء من الحتاد. فكانت 
تــ�ــصــن قــوانــني يف ذلـــك مــثــل مــنــع ا�ــصــتــخــدام غــري اللغة 
كانت  التي  الت�صريعات  من  وغريها  املدار�س  يف  الرو�صية 
ت�صاهم يف دفع هوية الآخر بعيدا عن ال�صورة الكلية مما 
يعد �صبه م�صتحيل. واأغلب النماذج يف التاريخ اإن مل تكن 
�صببا رئي�صيا يف منوذج  كلها تثبت ذلك. قد ل يكون هذا 
يف  ا�صتبعاده  مُيكن  ل  عن�صر  اأنــه  اإل  ال�صوفييتي  الحتــاد 
الــدول  ال�صوفييتي.  الف�صل  اأ�ــصــبــاب  عــن  احلــديــث  �صياق 
اأنــه معاك�س  اإل  الأوروبــيــة تعد اأمنــوذجــا بني عــدة منــاذج 
حا�صرا  يعد  الخــتــالف  احــتام  اإن  حيث  ال�صورة  لهذه 
اإياها  الآخر يعتز بهويته مظهرا  اإن  بل  التفا�صيل  يف كل 
دون  اإليها  ينتمي  التي  املنظومة  حــدود  يف  عنفوان  بكل 
الفرن�صيني  باعتزاز  ي�صمع  مل  منا  من  اأحــد.  يحا�صبه  اأن 
بــلــغــتــهــم الــفــرنــ�ــصــيــة واإن كـــانـــوا يــتــحــدثــون لــغــة اأخـــرى 
يف  ا�صتخدامها  يرف�صون  مثال  »كالإجنليزية«  بطالقة 

 .. العلمية  واملحافل  كاملوؤمترات  حاجة  ذي  غري  مو�صع 
اإلخ.

ي�صهم يف  اأي�صاً  املختلف  الآخر  اأن  ن�صتلهم فكرة   من هنا 
اإثــبــات وجــوده،  عملية تقبل الآخــر لــه، وذلــك من خــالل 
ومعرفة وفهم تاريخه، والعتزاز بحا�صره، وال�صعي نحو 
حتقيق الأهداف والغايات الكربى ل�صالح الكل ل اجلزء 
ال�صخ�صية  املــ�ــصــالــح  بع�س  حتقيق  عــلــى  يقت�صر  الـــذي 
فيها  ا�صت�صرى  التي  املنظومات  خمتلف  يف  نرى  ما  مثل 
البع�س  ببع�صها  يــرتــبــط  الــعــنــا�ــصــر  هـــذه  كــل  الــفــ�ــصــاد. 
الهوية  مب�صاألة  يتعلق  فــالخــتــالف  مت�صلة،  �صل�صلة  يف 
والــهــويــة تــعــكــ�ــس ثــقــافــة الإنــ�ــصــان مبــا يــحــمــلــه مــن قيم 
وهذه القيم هي التي ت�صهم يف اإجبار الطرف الآخر على 
كعن�صر  ل  ك�صريك  وجــودك  حتمية  واحــتام  احتامك 
عنا�صر  هناك  حتًما  �ــصــاأنــه.  مــن  تقلل  نظرة  اإلــيــه  ينظر 
وفهمه  الخــتــالف  تقبل  مو�صوع  بنف�س  ترتبط  اأخـــرى 
اأدجلة الأفكار �صاهمت يف  اإن  وعدم اعتباره تهديًدا حيث 
حتريك الأفكار الراديكالية التي تقر بجواز حمو الآخر 
بحجج وتربيرات اقتب�صت من الدين وكما قيل اإن »الدين 
على  املبني  الدين  على  مالمة  ل  وهنا  ال�صعوب«.  اأفيون 
ت�صريعات بنيت من خالل التف�صريات املختلفة باختالف 
املــذاهــب حــيــث ل مُيــكــن جتــاهــل حقيقة كـــون الـــقـــراآن » 
اأبــي طــالــب. فلالأ�صف  بــن  ذكــر علي  اأوجــه »مثلما  حــّمــال 
بع�س �صعفاء  مــن  الــقــراآنــيــة  الــنــ�ــصــو�ــس  ا�ــصــتــغــالل  يــتــم 
وعد  على  الدنيوية  رغباتهم  غلبت  الذين  من  النفو�س 
والقتال  للتناحر  املــوؤديــة  الفنت  يوؤججون  حيث  الآخــرة 
بني املجموعات متى ما تطلب الأمر اأو بالأحرى متى ما 
اإحدى  الدين،  بت�صيي�س  طلب منهم ذلك وهذا ما يدعى 
باأن  وباإتقان كفيل  الع�صر احلايل  امل�صتخدمة يف  الأدوات 
ي�صر الطرف الآخر. اإن الختالف حقيقة حتمية ونعمة 
اإىل  تتحول  ل  حتى  والإدراك  الوعي  من  الكثري  تتطلب 

نقمة اأو اأداة ي�صتغلها البع�س �صد اآخرين.  

الختالف والآخر
عاطفة امل�سكرية

اإنَّ الختالف هو الزر الذي ت كب�صه لإ�صعال الزوبعة يف منطقة ال�صرق الأو�صط. حيث اإن الآخر مل يعد عن�صرا مقبول ميكن التعاي�س معه دون اإحداث �صرر 
لأحد الأطراف. اإل اأن هذا » الآخر« مل يظهر فجاأة من العمق، فلطاملا كان موجودا عدا اأنه مل يكن ي�صكل عن�صرا اأ�صا�صيا للخالف. ويطرح اأحد منظري الي�صار 
القيم  التعارف والعتاف يف منظومة  بعنوان »منزلة  التفاهم  اأحد مقالته مبجلة  النيفر، يف  اأحميدة  التقدميني، وهو  بالإ�صالميني  اأو ما ي�صمى  الإ�صالمي 

القراآنية«،  هذا املو�صوع  من منظور قراآن.

attifa.nasser@gmail.com
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نا�سر احلارثي

احلروب يف الغرب والإ�ضالم بني املبداأ والواقع

الغربية  الإعــالم  بــروزا يف و�صائل  الأكــر  ال�صورة  اإنَّ 
حول احلرب يف بالد الإ�صالم هي �صورة احلرب املقد�صة، 
وهو ما ي�صمى باجلهاد والذي ت�صميه املنابر الإعالمية 
احلــركــات  كــافــة  وتــعــنــي   ”Jihadism« الـــغـــرب  يف 
الــعــ�ــصــكــريــة الــقــتــالــيــة مـــن مــنــطــلــق اإ�ـــصـــالمـــي، يف حني 
»احلروب  مب�صمى  الغرب  ي�صنها  التي  احلــروب  تو�صف 
با�صم احلرية  العادلة«، والتي تطورت تعبرياتها لحقاً 
الــنــظــرة  اإىل  الــكــاتــب  يــ�ــصــري  اأو الــدميــوقــراطــيــة، وهــنــا 
املثالية للغرب حول حروبهم مقابل النظرة ال�صوداوية 
لالإ�صالم، ولقد وقع الكاتب يف اإ�صكالية �صبابية حتديد 
اأ�صا�س  على  الــغــرب  ينقد  فــتــارة  الــغــرب،  لنقد  املنطلق 
اأي قومي،  واأمريكي  اأوروبي  اأ�صا�س  وتارة على  م�صيحي 
الإ�ــصــالم  املُ�صلمني مــن منطلق  يــدافــع عــن  اأنــه  يف حــني 
متعلقة  ق�صايا  اأنــهــا  منطلق  مــن  الــهــجــوم  يــربر  وتـــارة 
على  يرتكز  اأحــيــاًنــا  فتجده  و�صيا�صاتها،  الـــدول  ب�صاأن 
القاعدة الدينية اأو النطالق من م�صوغات ثيوقراطية، 
وعلى  ال�صيا�صية.  للدوافع  الحتكام  اأخــرى  اأحيان  ويف 
الرغم من املغالطة املنطقية التي وقع فيها الكاتب اإل 
م�صاألة  يف  احلــروف  على  النقاط  ي�صع  اأن  ا�صتطاع  اأنــه 
دوافع احلرب يف الإ�صالم وامل�صيحية، مبيًنا اأن امل�صيحية 
وتوما  اأوغ�صطني  اأن  اإل  �صر،  احلــرب  اأن  اعتبارها  مــع 
ت�صابه  للحرب  اأ�صبابا  و�صعا  وهيوغر�صيو�س  الأكويني 
ومنها  الإ�ــصــالم،  و�صعها  الــتــي  الأ�ــصــبــاب  كبري  حــد  اإىل 
اإل لأجـــل حتقيق  تــثــار  احلـــرب ل  اأن  اأي  احلـــرب:  حــق 
الكرمية من  الآيـــة  مــا يحاكي  والــنــزاهــة وهــو  الــعــدالــة 
يِف  َف�َصاٍد  اأَْو  َنْف�ٍس  ِبَغرْيِ  َنْف�ًصا  َقَتَل  َمن   « املائدة:  �صورة 
ا النية احل�صنة  ا َقَتَل الَنّا�َس َجِميًعا، واأي�صً َ مَنّ اْلأَْر�ِس َفَكاأَ
ما  حاكم  مل�صلحة  احلــرب  ت�صن  فال  احل�صن  الهدف  اأو 
يف  يــنــاظــره  مــا  وهـــو  �صلطته،  اأو  ثــروتــه  تر�صيخ  لأجـــل 
دون  وحده  اهلل  لوجه  ا  خال�صً القتال  يكون  اأن  الإ�صالم 
احلــرب  ت�صن  األ  وكــذلــك يجب  مـــال.  اأو  الــتــفــات جلــاه 
امل�صلمني  اأن  كما  باغية،  جهة  و�صد  عــادل  اإمــام  مع  اإل 
يرف�صون قيام احلرب دون اإذن من احلاكم، لأنه الأدرى 
مب�صلحة بلده، ويرى غرو�صيو�س جواز حرب اجلماعة 
يحاكي  مــا  وهــو  الظلم،  وقــوع  اأو  الــثــورة  عند  اخلا�صة 
�ــصــرورة  وكــذلــك  امل�صلمني،  الــظــامل عند  احلــاكــم  قــتــال 

الإ�صراف  حتــرمي  مع  القتال  يف  الطرفني  بني  التكافوؤ 
الــنــجــاح حــتــى ل تتعر�س  الــقــتــل، واأهــمــيــة احــتــمــال  يف 
الـــبـــالد لــلــدمــار وهـــو مـــا حـــدث مـــع الــنــبــي، �ــصــلــى اهلل 
لعامني.  ا�صتمر  والذي  احلديبية  �صلح  يف  و�صلم،  عليه 
خيار  اعتبار  حول  ا  اأي�صً الغرب  مع  الإ�صالم  يتفق  كما 
اأن الإ�ــصــالم جــاء مت�صقاً  احلــرب هو احلــل الأخــري، كما 
مع مواثيق جنيف 1864، وهاغ 1899 و1907 حول مبداأ 
خــالل  مــن  احلـــرب،  يف  ال�صحيح  الــ�ــصــلــوك  اأو  التمييز 
من  وكــل  ال�صن  وكــبــار  وال�صعفاء  املــدنــيــني  قــتــال  عــدم 
م�صطلح  ا�صتخدام  ميكن  ول  باحلرب،  عالقة  له  لي�س 
الإ�صالم  اتفاق  وكذلك  القتل،  لتربير  املتبادل  ال�صرر 
اإنــهــاء احلــرب بطريقة عادلة  �ــصــرورة  الــغــرب على  مــع 
اأن يتحقق ال�صالم، ولو اأن هذا املبداأ ت ا�صتغالله  وهو 
امل�صلمني  فعند  خاطئة،  بطريقة  الطرفني  لدى  كثرًيا 
يجب األ ينتهي القتال اإل بتحقيق الن�صر، وعند الغرب 

الأمريكي »ا�صت�صالم اخل�صم دون �صروط«. 
ويف ال�صطر الثان ي�صرح الكاتب واقع احلروب �صارًحا 
الغرب، حيث ل  الذات والآخــر عند  ت�صمية احلرب بني 
العادلة  احلـــرب  م�صطلح  ا�ــصــتــخــدام  مــن  الــغــرب  يــاأنــف 
يف  املقد�صة  احلــرب  وم�صطلح  بــالده  حــروب  و�ــصــف  يف 
يف  الغربية  الأدبــيــات  يف  ظهرت  والتي  امل�صلمني  حــروب 
القرنني ال�صاد�س وال�صابع ع�صر، وهو ما ُيخالف الواقع 
بطبيعة احلال، اإذ  لزمت الدوافع الدينية للقتال عند 
يعك�صه  مــا  وهــو  احلــديــث  الع�صر  يف  حتى  الأوروبـــيـــني 
ت�صريح الرئي�س الأمريكي الأ�صبق بو�س باأن حربه على 
الإ�صالمي  الـــتاث  وي�صري  �صليبية«.  »حــرب  الإرهـــاب 
وامل�صيحي اإىل اأهمية تقليل ال�صرر يف احلروب، وهو ما 
ل يتحقق عادة ب�صبب عدم م�صوؤولية املقاتلني وقيامهم 
ويف  املــحــروقــة،  ــس  الأر�ــ ك�صيا�صة  تــدمــرييــة  ب�صيا�صات 
بالتنظري  مقارنة  احلــروب  لواقع  الكاتب  تاأمل  خ�صم 
القتال  اأن  يرى  فاإنه  وامل�صيحية  الإ�صالم  يف  التقليدي 
الو�صطى،  الع�صور  من  عنًفا  اأقــل  القدمية  الع�صور  يف 
من  باملدنيني  و�صرًرا  وح�صية  اأقــل  الو�صطى  والع�صور 
الــعــ�ــصــور احلــديــثــة، واإذا مــا تــاأمــلــنــا الــعــ�ــصــر احلــديــث 
قتل مدنيني  ت�صببت يف  الأوىل  العاملية  اأن احلرب  جند 
يتجاوز عدد املقتولني من املحاربني، يف حني اأن احلرب 

ت�صل  باأرقام  املدنيني  مقتل  يف  ت�صببت  الثانية  العاملية 
اإىل  ي�صري  ما  املقاتلني، وهو  املوتى من  اإىل �صعف عدد 
كما  احلــديــثــة،  والأ�ــصــالــيــب  بالأ�صلحة  الــقــتــال  وح�صية 
اأ�صار الكاتب باأن عمليات الإرغام اأو الإكراه على اعتناق 
الــديــن حُمــرمــة يف الأديـــــان ولــكــنــهــا متــار�ــس يف بع�س 
احلروب ويتم جتنبها يف بع�صها الآخر يف كال الطرفني 
الكاتب يف هذا  اأو�صح  ولقد  ذاتــه.  القتال  لأهــداف  تبعاً 
الكفر  ودار  الإ�ــصــالم  دار  مبفهوم  احلـــروب  اأن  ال�صياق 
 122 عام  الأمــوي  امللك  عبد  بن  ه�صام  زمن  انتهت منذ 
نيجرييا  اإل يف  ــروب  احلـ هــذه  اإحــيــاء  يتم  هــجــري ومل 
دون  بن فودي،  الثامن ع�صر زمن عثمان  القرن  اأواخر 
الكاتب حــول طبيعة احلـــروب يف عــدد من  اإيــ�ــصــاح مــن 
الـــدول الإ�ــصــالمــيــة يف الأزمــنــة الــتــي عقبت فــتة حكم 

ه�صام بن عبد امللك.
ال�صيا�صية  واأ�ــصــبــابــهــا  احلــــروب  طــبــيــعــة  فــهــم  اإنَّ 
ــم الــقــ�ــصــايــا  ــ والــديــنــيــة والقـــتـــ�ـــصـــاديـــة هـــي مـــن اأهـ
تــاريــخــي  ــار  اإطــ يف  ن�صعها  اأن  ميــكــن  ول  املــعــا�ــصــرة، 
م�صتويات،  عــدة  يف  واقــعــنــا  على  تــوؤثــر  لأنــهــا  مغلق؛ 
ــــتاث الإ�ــصــالمــي  ــة الـ ــصـ فــمــن الأهــمــيــة مبــكــان درا�ـ
ن�صتطيع  حتى  بالدين؛  وعالقتها  الدولة  و�صرعية 
اإىل  الحتكام  دون  الأمثل  بالطريقة  الــتاث  قــراءة 
النــتــمــاء والــتــوجــهــات الأيـــدولـــوجـــيـــة، لــذلــك يــرى 
ب�صعار  ت�صتعني  ال�صيا�صات احلالية �صارت  اأن  الكاتب 
يف  الآخــر،  �صد  حروبها  لت�صويغ  النف�س  عن  الدفاع 
امل�صلمني ل زالوا متاأثرين  اأن الكثري من  حني جند 
ودار  الإ�صالمية  الفتوحات  مب�صطلح  كبري  وب�صكل 
العلمية  النظرة  غياب  ب�صبب  الكفر  ودار  الإ�ــصــالم 

للتاريخ. املحايدة 
ــاإنـــه ل يــخــفــى عــلــى اأحــــد تــ�ــصــويــق  ــتـــام فـ  ويف اخلـ
الدين  با�صم  اجلهادية  للحركات  الأمريكي  الإعــالم 
اأحد  يذكر  كما  احلقائق  ولكن  الأو�ــصــط،  ال�صرق  يف 
القــتــ�ــصــاديــني الــ�ــصــيــنــيــني بــــاأن الــــوليــــات املــتــحــدة 
املا�صية يف  الثالثة  العقود  �صاركت خالل  الأمريكية 
دولر،  تريليون   14 اأكر من  فيها  واأنفقت  13 حرباً 
والواقع  املبادئ  بني  الدائم  التباين  يعك�س  ما  وهــو 

يف احلروب.

ي�صعى الكاتب خالد بالنك�صب يف مقاله املعنون بـ »املفاهيم املت�صابهة للحرب وال�صالم بني العرب والغرب« يف جملة التفاهم اإىل درا�صة منطلقات احلرب و�صوابطها يف 
الإ�صالم ويف امل�صيحية عند الغرب، مبيناً اأن حجم التناق�س ال�صديد يف الطرح الغربي عند ذكر اأ�صباب احلرب عند الغرب وعند املُ�صلمني، من خالل الكيل مبكيالني 
متناق�صني وخلق جمموعة من التربيرات لكافة احلروب الغربية مع خمتلف اخل�صوم، ويف املقابل �صيطنة كافة احلروب الإ�صالمية وارتباطها باملقد�س ووح�صيتها 
املتجذرة على اأ�ص�س دينية. ولقد عمد الكاتب اإىل مقارنة الدوافع بني الغرب والإ�صالم؛ ليخل�س اإىل اأن حروب الإ�صالم والغرب تنطلق من نف�س الدوافع، مع تباين 

التعبريات اإل اأنَّ الإ�صالم كان اأكر اإن�صانية بحكم املُعطيات الزمنية وهذا ما �صنقوم با�صتعرا�صه يف هذا املقال.
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خالل  من  الوفا  اأبــو  اأحمد  الكاتب  ينطلق  ذلــك،  ولتو�صيح 
الإ�صالمي  »الفكر  حول  »التفاهم«-  مبجلة  -املن�صور  مقاله 
الق�صية يف  لتاأطري هذه  وال�صالم«،  املعا�صر وق�صايا اجلهاد 
نظرية موؤداها »اأن ال�صلم هو اأ�صا�س العالقة مع غري امل�صلمني 
الذي يدعمه الرد امل�صلح«، م�صريا اإىل عدم وجود ن�س �صريح 
امل�صلم،  امل�صلم بغري  ال�صنة حول عالقة  اأو  الكتاب  ووا�صح يف 
روح  يف  بالبحث  اأ�صلها  ا�صتنباط  اإىل  يدعو  ما  هنالك  لكن 
فطر  التي  والفطرة  تتفق  التي  نف�صها  الإ�صالمية  التعاليم 
ال�صليمة  الفطرة  وا�صتنادا جلوهر  عليها جميعا،  النا�س  اهلل 
اأن تكون يف عالقة �صلمية مع امل�صلمني وغري  اإل  فاإنها تاأبى 
امل�صلمني يف الأ�صل، ومتى ما �صعرت باخلوف اأو عدم الأمان، 
فـــاإن الــفــطــرة مُتــلــي عــلــى الإنــ�ــصــان لــيــدافــع عــن نف�صه؛ لأن 
بقائها  تهديد  ت  ما  ومتى  البقاء  اإىل  متيل  الإن�صان  فطرة 
ابتداًء  ال�صلم  هو  العالقة  اأ�صل  فاإن  لذا  القتال؛  اإىل  نزعت 
ال�صليمة لبد لها من  الفطرة  اإن هذه  ا�صتثناًء، ثم  واحلرب 
َحِنيًفا  يــِن  ِلــلــدِّ ــَك  َوْجــَه »َفـــاأَِقـــْم  �صالمتها  على  يحافظ  ديــن 
والفطرة  )الــروم:30(،  َعلَْيَها«  النَّا�َس  َفَطَر  الَِّتي   ِ اهللَّ ِفْطَرَت 
لها  خالقها  ارت�صى  كما  ال�صليم  الدين  اىل  متيل  ال�صليمة 
يُت َلُكُم  ْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ مْتَ »اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ

اْلإِ�ْصاَلَم ِديًنا« )املائدة:3(.
الــ�ــَصــالم، والــربهــان على ذلك  ُوجــد  الإ�ــصــالم  ُوجــد  وحيثما 
لــنــوع مــعــني مــن بني  يـــاأِت خم�صو�صا  فــالإ�ــصــالم مل  كــثــري؛ 
امل�صلمني(؛  وغــري  )امل�صلمني  العاملني  ديــن  هــو  بــل  الإنــ�ــصــان 
ِلـــْلـــَعـــامَلِـــنَي«  ــًة  ــ ــَم ــ َرْح اإِلَّ  ـــْلـــَنـــاَك  اأَْر�ـــصَ »َوَمـــــا  تـــعـــاىل:  يــقــول  اإذ 
ا�صتق من كلمة  نت�صاءل كيف لدين  اأن  )الأنبياء:107(، فلنا 
 ُ ال�صالم اأن يدعو للحرب والعدوان و�صرعية ال�صالم »ُهَو اهللَّ
)احل�صر:23(،  اَلُم«  ال�صَّ و�ُس  اْلُقدُّ امْلـَـِلــُك  ُهــَو  اإِلَّ  اإِلــَه  َل  ــِذي  الَّ
 ُ ويثاب من اأ�صلم يوم القيامة بجنة �صميت بدار ال�صالم »َواهللَّ
فيها  دخولهم  وعند  )يــونــ�ــس:25(،  ــاَلِم«  الــ�ــصَّ َداِر  اإِىَل  َيــْدُعــو 
�َصاَلٌم«  َيْلَقْوَنُه  َيْوَم  ُتُهْم  يَّ »حَتِ ال�صالم  بتحية  ال�صالم  يحييهم 
ليلة  يف  تنزل  الإ�ــصــالم(  )معجزة  وقراآنها   ،)44: )الأحـــزاب 
َمْطلَِع  َحَتّى  ِهَي  �َصاَلٌم  اْلَقْدِر...  َلْيلَِة  يِف  اأَْنَزْلَناُه  ــا  »اإَِنّ �صالم: 

بني  املتجلية  العالقة  تظهر  وهنا  )القدر:5،1(«؟!!  اْلَفْجِر« 
يعك�س  مما  واملعنى؛  ال�صتقاق  حيث  من  وال�صالم  ال�ــصــالم 
نتاأمل ما  اأن  بنا  اأنه دين �صالم ل حمالة. وحرٌي  ابتداء  لنا 
جاء يف كتاب اهلل و�صنة نبيه من اآيات قراآنية واأحاديث نبوية 
كل  على  للرد  بها  ال�صت�صهاد  من  لبد  اإذ  ال�صلم،  على  حتث 
براء،  منه  وهو  والعدوان  الظلم  بتهمة  الإ�صالم  ُيل�صق  من 
وتلك الأدلة -من وجهة نظري- ل تخرج عن ثالث اإ�صارات، 

والثالثة مل تاأِت اإل ا�صتثناء: 
الإن�صان  بني  بني  امل�صلمني  غري  فئة  وجود  الأوىل:  الإ�صارة 
اأن ال�صالم يــتك غري  الأر�ـــس، وهــذا يدلل على  على هــذه 
َكاِفٌر  َفِمنُكْم  َخلََقُكْم  الَِّذي  »ُهَو  تعاىل:  كقوله  و�صاأنه،  امل�صلم 
اْلِكَتاَب  اأُوُتـــوا  ــلَّــِذيــَن  لِّ و«َوُقـــل  )التغابن:2(،  ــوؤِْمــٌن«  مُّ َوِمنُكم 
ا  َ َفاإِمنَّ ْوا  َتَولَّ اإِن  وَّ اْهَتَدوا  َفَقِد  اأَ�ْصلَُموا  َفاإِْن  اأَاأَ�ْصلَْمُتْم  يِّنَي  َواْلأُمِّ

َعلَْيَك اْلَباَلُغ« )اآل عمران:20(.
الإ�صارة الثانية: حث القراآن الكرمي على دعوة غري امل�صلمني 
بالتي هي اأح�صن دون قتال ول حرب، وهذا وا�صح يف الآيات 
بداية  و�صلم-  النبي -�صلى اهلل عليه  نزلت قبل هجرة  التي 
َئَة  يِّ ال�صَّ اأَْح�َصُن  ِهــَي  ِبالَِّتي  »اْدَفـــْع  تعاىل:  قوله  مثل  دعوته، 
ــرِبْ  »َوا�ــصْ وقوله:  )املــوؤمــنــون:96(،  ُفوَن«  َي�صِ ــا  مِبَ اأَْعــلَــُم  َنْحُن 
َعلَى َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِمياًل« )املزمل:10(، ومل 
تخل الآيات التي نزلت بعد الهجرة النبوية من مبداأ ال�صلم 
اِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب اإِلَّ  مع غري امل�صلمني كقوله تعاىل: »َوَل جُتَ
�َصِبيِل  اإِىَل  »اْدُع  وقوله:  )العنكبوت:46(،  اأَْح�َصُن«  ِهَي  ِبالَِّتي 
�َصَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن«  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َربَِّك ِباحْلِ
عليه  اهلل  -�صلى  النبي  �ُصنة  اإىل  وباللتفات  )النحل:125(. 
اأنف�صهم يف  اأهـــل مــكــة عــلــى  ـــن  اأمَّ اأنـــه  و�ــصــلــم- فــقــد ورد عــنــه 
اآمــن، ومن  فهو  �صفيان  اأبــي  دار  دخــل  »مــن  قائال:  فتح مكة 
وقولته  اآمــن«،  فهو  بابه  اأغلق  ومــن  اآمــن  فهو  ال�صالح  األقى 

ال�صهرية: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.
يف  وال�صك  للريب  يدعو  ما  هناك  لي�س  تقدم،  ما  وخال�صة 
اآيــاٍت  على  اهلل ميــر  كتاب  يــقــراأ  مــن  ولكن  الإ�ــصــالم؛  �ِصلمية 
والعاكف  امل�صلمني،  غري  قتال  مب�صروعية  وا�صح  بيان  فيها 

معارك  خــا�ــس  امل�صلم  اأن  لــديــه  ي�صتظهر  ال�صري  كتب  على 
امل�صلمني(.  اآلف )غري  فيها  وقتل  الدماء  فيها  اأُ�صيل  كثرية 
فكيف لدين ال�صالم اأن ميار�س قتال يف وجه غري امل�صلمني؟ 
م�صروعية  وهــي:  اأخـــرى؛  ق�صية  اإىل  الكاتب  ينتقل  هــنــا.. 
اجلهاد اأي العالقة ال�صتثنائية مع غري امل�صلمني، ملاذا ومتى 

وكيف؟ وهي الإ�صارة ال�صتثنائية.
يفند الكاتب احلكمة من اجلهاد، وي�صتبطن دوافع امل�صلمني 
فيه، ويلخ�صها ح�صب نظريته التي اأو�صح فيها اإىل اأن اأ�صل 
امل�صلح،  الرد  مع  ال�صلم  هي  امل�صلمني  غري  مع  امل�صلم  عالقة 
بهم  واقع  امل�صلمني  على  رد عدوان  هو  امل�صلح  بالرد  ويق�صد 
�َصِبيِل  يِف  »َوَقاِتُلوا  بالقتال  اهلل  اأمر  تنزل  وهنا  �صيقع،  ما  اأو 
»اأُِذَن  تعاىل:  وقوله  )البقرة:190(،  ُيَقاِتُلوَنُكْم«  الَِّذيَن   ِ اهللَّ
على  ينبغي  فما  )احلج:39(؛  ُظِلُموا«  ِباأَنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن 
اعتداًء  ير�صى  اأن  كــان  ديــن  اأي  وعلى  كــان  من  كائنا  اإن�صان 
باإ�صالم  الذي يدين  امل�صلم  الإن�صان  عليه، ف�صال عن  وظلماً 
�ــصــبــط لــه حــــدوده مــع غـــريه، وعــنــدمــا عــال �ــصــاأن الإ�ــصــالم 
اإىل  ُيفطن  اأن  لبــد  كــان  اإ�ــصــالمــيــة  دولـــة  امل�صلمون  واأ�ــصــ�ــس 
�صالمتها  على  حفاظا  اخلارجية  العالقات  تنظيم  م�صاألة 
غري  مــن  املعتدين  على  القتال  �ــُصــرع  لــذا  اأمــنــهــا،  وا�صتقرار 
امل�صلمني فقط؛ وُقيد مبجموعة �صوابط ملخ�صة يف و�صية 
»اأو�صيكم  موؤتة:  غــزوة  قبل  و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى  النبي 
بتقوى اهلل ومبن معكم من امل�صلمني خرياً، اغزوا با�صم اهلل 
تقاتلون يف �صبيل اهلل من كفر باهلل، ل تغدروا ول تغلوا ول 
تقتلوا وليداً ول امراأة ول كبرياً فانياً ول منعزًل ب�صومعة 

ول تقربوا نخاًل ول تقطعوا �صجراً ول تهدموا بناًء«.
وما يجدر ذكره يف اخلتام اأن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- 
ــه خــا�ــس �صبعا  مل يـــبـــداأ بــالــقــتــال قـــط، فــقــد تـــواتـــر عــنــه اأنــ
وع�صرين غزوة لرد عدوان غري امل�صلمني املت�صببني بطريقة 
اأذى  اأو  امل�صلمني  على  واقــع  بــاأذى  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة 
�صيقع عليهم، كما اأن تلك احلروب ما كانت لتخرج النبي عن 
َرْحَمًة  اإِلَّ  اأَْر�َصْلَناَك  »َوَمــا  قال  من  و�صدق  ال�صامية،  اأخالقه 

)الأنبياء:107(. ِلْلَعامَلنَِي« 

عالقة امل�ضلم بغريه.. �ضلم اأم عدوان؟
�سفية الها�سمية

اإل  الإن�صان  والنف�صية؛ حيث مل يتك جمال من جمالت حياة  والدينية  بكافة جمالتها الجتماعية والقت�صادية  الإن�صان  م حياة  لينظِّ الكرمي  القراآن  جاء 
وقد و�صع له اأ�ص�صا وقواعد تنظمه، واأهم تلك املجالت هو املجال الجتماعي؛ لأن الإن�صان اجتماعي بطبعه، يعي�س يف جمتمع وينتمي اإىل جمموعة من الب�صر 
ول بد من تنظيم و�صبط عالقة الإن�صان بالآخر داخل املجموعة وخارجها. ويف هذا املقال، تو�صيح لعالقة امل�صلم بغريه، وملَا كانت عالقة امل�صلم باأخيه امل�صلم 
فاإنه مو�صوع كر فيه اجلدل وتعددت حول  امل�صلمني،  امل�صلم بغري  اأما عن عالقة  امل�صلمني،  اأية ق�صية عند  ت�صكل  فلم  كتاب اهلل  وا�صحة جلية يف  ذات قواعد 

النظر. وجهات 

safiyaalhashmi123@gmail.com
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جتمع  اإ�صالمية  دولــة  اإقــامــة  ين�صد  كــان  الــذي  العامري 
اأن جمتمع اخلري يقوم على  الدين وال�صيا�صة، يرى  بني 

ثالثة حماور:
املعرفة جمتمع 

الف�صيلة جمتمع 
ال�صيا�صية القوة الروحية والقدرة 

على  يقوم  اأن  يجب  الفا�صل  املجتمع  اأن  العامري  يــرى 
املعرفة، لأن املعرفة مرتبطة بالف�صيلة، وهي دعوة دينية 
القراآنية.  الآيات والأحاديث  الكثري من  كما ن�صت عليها 
علوم  ق�صمني:  اإىل  الفرد  يح�صلها  التي  العلوم  وتنق�صم 
عقلية وعلوم نقلية. فالعلوم العقلية ت�صم علم الإلهيات 
وعلم املنطق. اأما العلوم الدينية فت�صم علم الكالم وعلم 
العامري عا�س يف  اأن  الغريب  اللغة. ومن  احلديث وعلم 
لأن  الفل�صفة،  وعلوم  العقلية  العلوم  فيه  هوجمت  ع�صر 
فيقول«  العامري  اأمــا  الراف�صني  بزعم  وثني  م�صدرها 
واإن  دينه.  اأهلك  فقد  باحلكمة-املعرفة-  ا�صتخف  من  اإن 
على  الــعــامــري  حــر�ــس  هنا  ومــن  لــذاتــهــا.  تطلب  املعرفة 
توثيق العالقة الوثيقة بني العلم والعمل وبني النظرية 
ثالثة  اإىل  النافعة  الأعمال  العامري  ويق�صم  والتطبيق 

اأق�صام:
اأعمال خا�صة بالإن�صان وحده مثل اجلانب الأخالقي.

اأعمال تفيد الإن�صان بكونه ع�صًوا يف جمتمع.
اأعمال تفيد الإن�صان بكونه ع�صوا يف جماعة.

اأو ع�صوا يف جماعة،  والفرق بني كونه ع�صوا يف جمتمع 
-الأ�ــصــرة-  ال�صغري  الــفــرد  جمتمع  بــه  يق�صد  الأول  اأنَّ 
وال�صيا�صة.  احلكم  ونــظــام  املدينة  تفيد  اأعــمــال  والــثــان 
ومــن الــغــريــب جــدا اأن الــنــقــا�ــس والــ�ــصــراع الـــذي خا�صه 
العامري من اأجل اإثبات اأهمية الفل�صفة وفائدتها يف بناء 
جمتمع مدن قائم على اإعمال العقل ل زالت قائمة اإىل 

العلوم  بني  واملفا�صلة  ال�صراع  زال  ول  احلديث،  الع�صر 
اأ�صباب  من  ولعل  هــذا.  يومنا  اإىل  قائم  وغريها  الدينية 
تعي  اأن  ت�صتطع  مل  ولليوم  اأنها  امل�صلمة  املجتمعات  تاأخر 
هو  الإن�صان  يتعلمه  علم  كل  واأن  العقلية  العلوم  اأهمية 

عبادة تقربه اإىل رب العباد.
الف�صيلة،  املــقــال هــو حمــور  تناوله  الــذي  الــثــان  املــحــور 
رذيلتني،  بــني  تو�صط  هــي  الف�صيلة  اأن  يــرى  فالعامري 
ولعل هذا مما اأخذه العامري من فل�صفة اأر�صطو. يكت�صب 
الإن�صان الف�صائل عن طريق التعليم ثم ت�صبح فيما بعد 
عادة يكت�صبها مع طول التكرار. وملا كان اكت�صاب الف�صائل 
عن طريق التعليم يرى العامري اأن ل بد من وجود ُمرٍب 
على  لإجبارهم  للنا�س  �صائ�س  من  ا  اأي�صً بد  ول  لل�صغار، 
احلاكم.  واجــبــات  اإحــدى  هــي  وهــذه  بالف�صيلة  التم�صك 
هو  ملــن  بالتعليم  يــلــتــزم  اأن  اإنــ�ــصــان  كــل  عــلــى  »فــالــواجــب 
جمة  فوائد  وللف�صيلة  فــوقــه«.  هو  ممن  والتعلم  دونــه، 
على املجتمع، فهي حتقق للفرد كماله الأخالقي وحتقق 
مع  الرجل  كعالقة  اأفــراده  بني  �صليمة  عالقات  ملجتمعه 
اأمالكه وامللك مع  اأوالده واملالك مع  زوجته والوالد مع 

رعيته. 
واإمنا الأمم الأخالق ما بقيت * فاإن هم ذهبت اأخالقهم 

ذهبوا.
ال�صيا�صية  الــروحــيــة والــقــدرة  الــقــوة  املــحــور الأخـــري  اأمــا 
ــن لــ�ــصــالح  ــديـ ــود الـ ــ ــاأهــمــيــة وجـ ــادى الـــعـــامـــري ب ــ فــقــد نـ
املجتمع وخريه. فقد انت�صرت يف القرنني الثالث والرابع 
على  ذروتها  بلغت  الإحلــاد  من  طاغية  موجة  الهجريني 
ــي بــكــر الـــــرازي. نــادى  يــد اأبـــي احلــ�ــصــني الـــراونـــدي، واأبــ
واأن  للدين  حاجة  واأل  العقل  بكفاية  امللحدون  خاللها 
الجتماعية  الأو�ـــصـــاع  مــن  اإل جمــمــوعــة  هــو  مــا  الــديــن 
ولذلك تختلف من جمتمع لآخر ويكفي ما اتفقت عليه 

من مبادئ كال�صدق والعدل واأداء الأمانة وغريها خللق 
حــيــاة كــرميــة لــلــنــا�ــس. وقـــد فــنــد الــعــامــري هـــذه احلجج 
اأ�صا�س  على  اعتقاده  اأ�ص�س  رجــل  اأنــه  يتبعهم  من  وا�صفاً 
هذه  يف  العاجلة  الــلــذات  يوؤثر  رجــل  اأو  متني  عقلي  غري 
ــرى الــعــامــري اأن اهلل تــعــاىل خــ�ــس الإنــ�ــصــان  احلــيــاة. ويـ
ال�صرائع  يف  متمثل  به  خا�س  بخري  خملوقاته  بقية  دون 
اختيار  واأ�ــصــ�ــس  ال�صيا�صة  الــعــامــري  تــنــاول  ثــم  ــان.  والأديــ
اإن �ــصــلــح �صلحت  الـــدولـــة  راأ�ــــس  فــهــو  الــفــا�ــصــل  احلــاكــم 
تــنــاول نظام احلكم وعــالقــة احلــاكــم برعيته  ثــم  دولــتــه. 
جــزءا  الــعــامــري  اأفـــرد  ثــم  م�صلمني.  وغــري  م�صلمني  مــن 
باليد  ن�صره  وكيفية  الإ�ــصــالم  اإىل  الــدعــوة  عــن  للحديث 
في�صمل  الل�صان  واأمـــا  اجلــهــاد  فهي  اليد  اأم  بالل�صان.  اأو 
من  وهــذا  والرباهني،  احلجج  با�صتخدام  للدين  الدعوة 
يحاور  فبه  العامري،  يــرى  ما  ح�صب  الكالم  علم  فوائد 
ومن  دينه.  ال�صك يف  داخله  اإن  اأي�صاً  وامل�صلم  امل�صلم  غري 
العجيب اأن العامري يرى األ �صرورة ل�صتخدام القوة يف 

الدعوة اإىل الدين اإل بعد التبليغ والإنذار.
كل ما دعا له العامري من اأجل خلق اأمة ميمونة ل زال 
حتى  الإ�صالمية  الأمــة  حال  حتليل  يف  ا�صتخدامه  ميكن 
اأ�صبه الليلة بالبارحة، حتى لكاأن الزمن يعيد  اليوم، وما 
اأخالقها،  يف  نك�صة  تعي�س  اليوم  العربية  فــالأمــة  نف�صه، 
لي�س  امل�صلمني  ينق�س  مــا  اإن  مــعــارفــهــا.  ويف  ديــنــهــا  ويف 
الأمــة  عــن  الــكــثــري منهم  كــتــب  فــقــد  الــكــتــب،  التنظري يف 
ــم، لــكــن ما  ــارودي وابــــن خـــلـــدون وغـــريهـ ــاملــ الــفــا�ــصــلــة كــ
واأن  الإ�صالمي،  الدين  لــروح  احلقيقية  الــعــودة  ينق�صنا 
يفهم  واأن  الــعــمــل،  عــن  الــعــبــادة  لف�صل  األ جمــال  نـــدرك 
النا�س مفهوم العبادة احلقيقي. فاكت�صاب املعرفة واإعمار 
الــعــلــوم احلــديــثــة مــن �صميم الدين  الــدنــيــا والــتــطــور يف 

ومما يدعو اإليه الدين احلنيف. 

الأمة امليمونة يف الع�رص احلديث
�سعيد ال�سعيلي

الإ�صالم هو اآخر الأديان ال�صماوية نزول، وهو الدين الكامل القائم على املُعجزة اخلالدة القراآن الكرمي، الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه. وملا كان 
الإ�صالم هو اآخر ما نزل من عند رب العباد، فمن ال�صرورة اأن يكون �صاحلا لكل زمان ومكان. وينبغي اأن ي�صمل هذا الدين على كل ما ينظم حياة النا�س وي�صمن �صالح 
دنياهم واآخرتهم. ولقد ظهر العديد من املفكرين امل�صلمني ممن در�س كيفية اإن�صاء جمتمع م�صلم فا�صل متخذا من الهدي القراآن نربا�صا يهتدي به يف ما يدعو 
اإليه، ومن هوؤلء اأبو احل�صن العامري الذي اأطلق على املجتمع الذي ين�صده »الأمة امليمونة« على غرار املدينة الأفالطونية من خالل كتبه »الإعالم مبناقب الإ�صالم« 

و »ال�صعادة والإ�صعاد«. وقد تناولت الكاتبة منى اأحمد اأبوزيد العامريَّ ب�صيء من الدرا�صة يف مقالها مبجلة التفاهم »جمتمع اخلري والأمة امليمونة عند العامري«. 
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نــعــر�ــس مــا ذهــب  اأن  يــجــب علينا  الأمــــر  بــدايــة  يف 
درا�صة  يف  ايبالزا  دي  ميقول  الإ�صبان  الأ�صتاذ  اإليه 
حول »من�صتري �صرق الأندل�س« من اأّن عبارة املن�صتري 
ذاتها  املوؤ�ص�صة  ا�صم  هــي  مــا  بقدر  مكان  ا�صم  لي�صت 
الــتــي انــتــ�ــصــرت يف املــغــرب الإ�ــصــالمــي انــطــالقــا من 
�صوى  املن�صتري  ربــاط  عبارة  ومــا  اإفريقية.  من�صتري 
واحــدة  حقيقة  يعنيان  مل�صطلحني  اإعــالمــي  جتميع 
يف عــ�ــصــور خمــتــلــفــة فــاملــنــ�ــصــتــري اإىل الــقــرن احلـــادي 
احلــادي  القرن  من  انطالقا  والــربــاط  ميالي  ع�صر 
ت�صمية  اأّن  يف  ريا�س  الأ�صتاذ  نظر  وجهة  فمن  ع�صر. 

املن�صتري تاأتي حتت اعتبارات اأربعة وهي:
اأول: اأّن لفظ املن�صتري لي�س عربيا. ثانًيا: اأّن ت�صمية 
املن�صتري ل ميكن اأن تعرب عن املوؤ�ص�صة الدفاعية، فلو 
كان الأمر كذلك لتحدثت الن�صو�س عن من�صتريات 
كامل  على  انت�صرت  التي  والرابطات  احل�صون  بعدد 
الهجري.  الــثــان  الــقــرن  منذ  الإفــريــقــيــة  ال�صواحل 
ميكن  ل  الأنــدلــ�ــس  �صرق  من�صتري  ت�صمية  اأّن  ثالثا: 
العادة  لأّن  الأ�صتاذ  اإلية  اأن تكون حجة على ما ذهب 
اأخــرى  على  للدللة  املواقع  اأ�صماء  ت�صتعار  اأن  جــرت 
مـــن قــبــيــل الــتــيــمــن. رابـــًعـــا: اأن املـــوقـــع يــحــمــل ا�ــصــم 
موقع  اأّن  يبدو  اأ�ــصــال.  الــربــاط  اإن�صاء  قبل  املن�صتري 
املن�صتري مل يكن خالًء وقفًرا واإمّنا وجدت به جماعة 
فقد  الأقــل  على  للهجرة  الثان  القرن  منذ  م�صلمة 
اأم مالل قواعد مل�صجد  اأبرزت حفريات ق�صر ال�صيدة 
�صغري يقع ن�صفه الغربي خارج اأ�ص�س الق�صر وهو ما 
يوؤكد وجود جالية م�صلمة باملوقع قبل حلول هرثمة.

ما زال يذهب يف ظن الكثريين اأّن التاريخ الإفريقي 
وتاأ�صي�صها  علي�صة  الكنعانية  الأمـــرية  بحلول  يــبــداأ 
ــادي عــ�ــصــر قــبــل املـــيـــالد قــرت  ــ يف اأواخـــــر الـــقـــرن احلـ
ب�صياغتها  عرفت  التي  اجلــديــدة  املدينة  اأو  حد�صت 
الفينيقي  الــتــو�ــصــع  اأن  ــال  واحلــ قـــرطـــاج،  الــالتــيــنــيــة 
بداأ  قد  الربوع  بهذه  الكنعانية  امل�صتوطنات  واإقــامــة 
على الأقل منذ القرن الثان ع�صر امليالدي، والأهم 
من ذلك اأّن هذه الربوع مل تكن قفرا ل من الناحية 
الب�صرية ول من الناحية احل�صارية. وبالن�صبة ل�صبه 
جزيرة املن�صتري فاإّن اأقدم �صواهد احل�صارة الب�صرية 

بها تعود اإىل نحو ثالثني األف �صنة قبل امليالد فهي 
كمدافن.  وامل�صتعملة  املنقورة  الكهوف  على  حتتوي 
اأقــدم  للمن�صتري  الفينيقيون  اأو  الكنعانيون  اأعــطــى 
وهو  الــزاويــة(،  )راأ�ــس  بينا  رو�ــس  املعروفة:  اأ�صماءها 
ذاته ال�صم الذي �صار رو�صيينا يف امل�صادر الالتينية. 
اأن تتدارك املعطيات الأثرية النق�س  املوؤمل  كان من 
الــوا�ــصــح يف املــــادة الإخـــبـــاريـــة لــلــنــ�ــصــو�ــس الــقــدميــة 
مدينة  يف  متفرقة  ب�صواهد  �صوى  نظفر  مل  اأننا  اإل 

املن�صتري.
يــقــول الــدكــتــور حــ�ــصــني مــوؤنــ�ــس يف مــقــدمــة كتابة 
هي  املالكية  كانت  اإذا  اأّنه  النفو�س«  »ريا�س  بـ  املعنون 
هي  الــربــاط  فـــاإّن  الإفــريــقــي  للتاريخ  الأول  الع�صب 
ع�صبها الثان، ويختزل تاريخ املن�صتري بهذه املقولة 
ارتبطا  قد  وتطورها  ظهورها  اأّن  ذلــك  اختزال  اأمّيــا 
ب�صكل وا�صح بتطور اجلهاز الدفاعي الإفريقي ومن 
ثم  الأغالية  من  لكل  الع�صكرية  ال�صتاتيجيات  ثّم 
والثقايف  ال�صيا�صي  بــاملــنــاخ  ارتــبــطــا  كما  الفاطميني 

لالأفريقيني.
ا�صتقرار  اإثــر  اخلالفة  ظــروف  اأن  بالذكر  اجلدير 
العرب ببالد املغرب وظروف اإفريقية نف�صها مل تكن 
لن�صغال  نظرا  كبرية  م�صاريع  يف  بالنطالق  ت�صمح 
داخــلــي  هــاجــ�ــس  وهــمــا  مــتــزامــنــني  بهاج�صني  الإدارة 
و�صغب اجلند وهاج�س  املغاربة  انتفا�صات  ويتمثل يف 
خـــارجـــي ويــتــمــثــل يف اخلــطــر الــبــيــزنــطــي مـــن جهة 
البحر. ويف ظل هذه الظروف الع�صيبة ا�صتغل العرب 
البيزنطية  احل�صون  الأقـــل  على  الأمــويــني  عهد  يف 
الــ�ــصــاحــلــيــة لــلــمــرابــطــة مــثــل قــ�ــصــر يــنــقــة الــــذي كــان 
عــامــًرا بــاملــرابــطــني يف الــقــرن الــثــان الــهــجــري ومــع 
البيزنطي  اخلطر  ت�صاعف  العبا�صية  الــدولــة  قيام 
اأكــر  الــدولــة  مــن  الغربي  للجناح  بالن�صبة  وخا�صة 
من ال�صعي يف التو�صع، ذلك اإذن هو الإطار احلقيقي 
لدرء  788م  �صنة  اإفريقية  على  والــيــاً  هرثمة  لقدوم 
اأذهاننا  املخاطر الداخلية واخلارجية. ول يغيب عن 
تنفيذ  عــلــى  بنف�صه  اأ�ــصــرف  الـــذي  هــو  اأعـــني  ابـــن  اأن 
اإلغاء  يف  املتمثلة  الر�صيد  لهارون  الع�صكرية  احلملة 
ول  الثغور.  ولية  واإن�صاء  وال�صواتي  ال�صوائف  نظام 

الــتاث  اأهمّية  العتبار  بعني  الأخــذ  جمــددا  لنا  بــد 
الــعــتــيــق مـــن الــتــحــ�ــصــيــنــات وهــــي اأمـــــور مــطــلــوبــة يف 
تاأ�صي�س  يف  احلــال  هو  كما  العبا�صّية  الدفاع  خطوط 

املن�صتري. ق�صر 
بقطع النظر عن عد الرباط بحد ذاته مدينة من 
ينحدر  جمتمعا  ي�صم  الــذي  املعماري  الف�صاء  حيث 
م�صتقال  م�صروًعا  ميثل  قد  مما  خمتلفة  عينات  من 
نت�صاءل  فاإننا  العربية.  املدينة  لتو�صيع مفهوم  بذاته 
م�صر  اأو  مدينة  عــن  احلــديــث  بال�صبط  ميكن  متى 
والــتــي  املــتــعــارفــة  الكال�صيكية  بــاملــالمــح  »املــنــ�ــصــتــري« 
حيث  مــن  الجتماعية  �صروطها  خــلــدون  ابــن  و�ــصــع 
هي مو�صوعة للعموم ل للخ�صو�س؟ ومن حيث اإّنها 
توفر بنف�صها �صروراتها »الأم�صار التي تويف اأعمالها 
ب�صرورتها ل تعد من الأم�صار«، وتعرب الأ�صواق عن 
اأهمية املدينة حيث خ�ص�س ابن خلدون ف�صال كامال 
الــرفــاه  املـــدن يف كـــرة  تــفــا�ــصــل الأمــ�ــصــار يف  »اأن  يف 
لأهلها ونفاق الأ�صواق اإمنا هو يف تفا�صل عمرانها يف 
العربية  فاملدينة  الأ�صا�س  هذا  وعلى  والقلة«  الكرة 
قــبــل كـــل �ــصــيء فــ�ــصــاء اجــتــمــاعــي مــ�ــصــتــقــر و�ــصــكــانــه 
لــلــروة.  ومنتجون  والن�صاطات  الــوظــائــف  مــتــعــددو 
وكذلك احلال يف املن�صتري التي ارتبطت بدرجة اأوىل 
بن�صاط املرابطة الذي عرف ازدهاًرا منقطع النظري 
يف الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري وذلـــك لأ�ــصــبــاب عــديــدة 

الع�صكرية. العوامل  متنوعة غري 
اإّن معرفتنا باملدن الإ�صالمية رغم مئات الدرا�صات 
لزالت حمدودة، وذلك لأّن معظم الدرا�صات تناولت 
العوا�صم الكربى ومراكز ال�صيادة يف الأقاليم بحيث 
العربية  للمدينة  منطية  �صور  اأذهاننا  يف  تر�ّصخت 
من  اإ�صافية  مناذج  على  ال�صوء  وت�صليط  الإ�صالمية 
لل�صورة  ت�صتجيب  ل  الــتــي  تلك  �صيما  ل  احلــوا�ــصــر 
�صلطة  كف�صاء  املدينة  فيها  تــتاءى  التي  النمطية 
يقوم  مــا  اأو  ــارة  الإمــ ودار  اجلــامــع  امل�صجد  يختزلها 
ومن  الأ�صواق  حــزام  يحيطه  الــذي  املركز  يف  مقامها 
بعينها  اجتماعية  كتال  تعك�س  الــتــي  الأحــيــاء  خلفه 

�صواء كانت عرقية اأو قبلية اأو طائفية.
 

تقع مدينة املن�صتري على ال�صاحل ال�صرقي للبالد التون�صية وهي على خط عر�س القريوان وتف�صلها عنها قرابة 70 كم. قبل اأن ت�صتهر هذه املدينة بكونها م�صقط 
راأ�س الزعيم احلبيب بورقيبة فقد كانت ذات مكانة عظيمة يف القرون اخلم�صة الأوىل من الهجرة بو�صفها مركز رباط وعبادة وقلعة من قالع ال�صنة املالكية. يطلعنا 
اأ�صتاذ الآثار الإ�صالمية ريا�س املرابط يف مقالة يف جملة التفاهم والذي عنونة بـ )املن�صتري: مدينة الرباطات والزهاد يف الع�صر الو�صيط( على اأهمّية املدن الإ�صالمية 

ومكانتها وثقل كيانها يف املجتمعات الإ�صالمية وكيف اأثرت هذه املدن يف قلوب املرابطني واملجاهدين الإ�صالميني.

املن�ضتري: املدينة الفا�ضلة
اأحمد املكتومي

ahmed.rasid@hotmail.com
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اإ�ضاءة على امل�ضاجد الأثرية يف م�ضقط

ــصـــول اهلل اأر�ـــصـــل اخلــلــيــفــة اأبــوبــكــر  وبـــعـــد وفــــاة ر�ـ
العا�س  بــن  عمرو  ال�صحابي  629م  عــام  يف  ال�صديق 
ُعــمــان،  يف  م�صتحقيها  على  وتــوزيــعــهــا  الــزكــاة  جلمع 
املدينة.  يف  امل�صلمني  مــال  لبيت  اإر�صالها  عن  عو�صا 
اأثــره بالظهور  بــداأ  ازدهــار الإ�ــصــالم فقد  وبهذا ومــع 
والجتماعية  ال�صيا�صية  احلياة  جمــالت  �صائر  على 
ولية  يف  الكائن  )امل�صمار(  فم�صجد  ولــذا  ُعمان،  يف 
كان  عــمــان-  اأهـــل  مــن  اأ�ــصــلــم  مــن  اأول  - مقر  �صمائل 
اليوم  �صاأنه  يف  والباحث  ُعــمــان،  يف  ُبني  م�صجد  اأول 
ثــابــت مل يتغري رغــم الخــتــالفــات  ــاأّن مــقــره  بـ يتبني 
ال�صنوات. وبعد هذا  التي طراأت على هيكله على مّر 
خا�صة  كــبــرية،  ب�صورة  ُعــمــان  يف  امل�صاجد  عــدد  ازداد 
عن  الناجتة  لالإبا�صية  املبكرة  الإمــامــة  دخــول  بعد 
اإّبان  الب�صرة  باإبا�صية  الُعمانية  الأزد  قبائل  احتكاك 

الفتوحات الإ�صالمية الأوىل.
اأ�صبحت موجودة وبكرة يف كل  امل�صاجد  اأّن  ورغم 
اأنها مل حتَظ باهتمام كبري  اإل  حي ومكان يف ُعمان، 
عند الّرحالة يف الكتابات املوؤرخة للم�صاجد الأثرية؛ 
اأ�صف  عمارتها،  يناق�س  اأحدهم  جند  ما  نــادرا  حيُث 
لذلك عدم وجود كتابات لو�صف تف�صيلي لها البتة.

ــود �ـــصـــور لــهــذه  ــ ــدم وجـ ــا زاد الـــطـــني بـــلـــة، عــ وممــ
قد  والتنقيب  الك�صف  عمليات  كــانــت  واإن  امل�صاجد، 
ا�صتغلت على جمموعة من امل�صاجد؛ فهي تتمركز يف 
حمافظة ظفار ولعدد قليل منها، وبهذا ظلت الكثري 
من امل�صاجد الأثرية الُعمانية طي الن�صيان ونادرا ما 

امل�صتك�صفني والباحثني.  لقت اهتماما من 
ــة  ــريـ ــول املــ�ــصــاجــد الأثـ ــدرة الــتــنــقــيــب حــ ــ ــود نـ ــعـ وتـ

الُعمانية اإىل اأمرين هما:
)ما يتعلق بالتاأريخ والتدوين(، اإن ب�صاطة امل�صاجد 
اهتمام  مــن  �صيته  ذاع  مــا  رغــم  وتق�صفها  الُعمانية 
اأخــرى،  بقاع  يف  الع�صور  تلك  يف  للم�صاجد  وزخرفة 
القاهرة  م�صاجد  لده�صة  يــنــقــادون  الباحثني  جعل 
طوب  ب�صاطة  يف  يجدوا  مل  حيُث  واأ�صفهان،  وال�صام 
ومــنــارات  ف�صيف�صاء  مــن  وجـــدوه  مــا  ُعــمــان  م�صاجد 

وقبب امل�صاجد يف الأ�صقاع الأخرى.
وهو  الطيني(،  )الــ�ــصــاروج  البناء  ملــادة  يــعــود  وهــو 
بطبيعته ه�س، وبالتايل فاإّنه غري قادر على ال�صمود 

فقط  تبقى  ولــذا  الطبيعية،  الــظــواهــر  اأمـــام  طــويــال 
اأجزاء ب�صيطة من بع�س املبان.

كنزاً  الُعمانية  الأثرية  امل�صاجد  درا�صة  تعد  ولهذا 
بالدرا�صة؛  التخ�ص�س  الباحثة  ف�صلت  وقد  حقيقيا، 
نظًرا لتباين امل�صاحات اجلغرافية يف ُعمان، واختارت 

)حمافظة م�صقط( لتكون وجهتها الأوىل. 
ــداأت الــبــاحــثــة رحلتها مــع املــ�ــصــاجــد الأثــريــة يف  وبــ
�صر  مــا  منها:  اأ�صئلة  عــدة  بطرح  م�صقط،  العا�صمة 
�صمود بع�صها عرب القرون دون الأخرى؟ كما ركزت 
من  امل�صاجد  اأ�صناف  تنوع  على  املعماري  اجلانب  يف 

التاريخيتني. خالل تتبع �صريورتها و�صريورتها 
تتوزع امل�صاجد الأثرية يف خمتلف وليات حمافظة 
مــ�ــصــقــط الــ�ــصــت: مــ�ــصــقــط، الــ�ــصــيــب، بــو�ــصــر، مــطــرح، 
قريات، العامرات. يف اأ�صكال معمارية خمتلفة، وذلك 
اأوًل،  واملذهبية  الفكرية  لنتماءاتها  انعكا�صا  كونها 

ثم لتاأثري العالقات احل�صارية والثقافية اآنذاك.
ــتــطــاعــت الـــبـــاحـــثـــة مـــن خــــالل الطــــالع  وقــــد ا�ــص
والــبــحــث املــيــدان الــتــعــرف عــلــى عــدد مــن امل�صاجد، 
مقالها  يف  الــ�ــصــوء  عليه  لت�صلط  بع�صها  واخـــتـــارت 
البداية  ويف  والهند�صية.  املعمارية  جوانبه  ومناق�صة 

�صنفت الباحثة امل�صاجد يف م�صقط اإىل:
الداخل  م�صاجد 

ال�صاحل. م�صاجد 
حمافظة  م�صاجد  وهـــي  الـــداخـــل:  م�صاجد  اأول: 
داخلية  تكون  مــا  وغالباً  بالتق�صف  تتميز  مت�صابهة 
ــذهــــب، وهــــي �ــصــغــرية احلــجــم  ــصـــيـــة املــ املـــوقـــع واإبـــا�ـ
واجلغرافيني  الرحالة  جعل  الذي  للحد  ومتوا�صعة 

�صكنية. بيوتا  يعتربونها 
ومنها على �صبيل املثال:

من  وهــو  الكبري،  البيت  اأو  املقحم  بيت  م�صجد   1
باأمر  بني  باأنه  ويقال  العريقة،  بو�صر  وليــة  معامل 
القرن  عــزان( يف  بن  بنت حممد  ثريا   ( ال�صيدة  من 

12 م.
2 مــ�ــصــجــد بــيــت الـــعـــود ويـــقـــع يف قـــريـــة اخلــو�ــس 
الــعــود،  بــيــت  قلعة  بــجــانــب  ال�صيب  بــوليــة  الــقــدميــة 

والذي يعود لأمالك عائلة ابن عمري.
ثــانــيــا: مــ�ــصــاجــد الــ�ــصــاحــل املـــزخـــرفـــة، وتــقــع هــذه 

ما  وهــو  م�صقط،  مــن  ال�صاحلي  اجلــانــب  يف  امل�صاجد 
عن  الــنــاجتــة  والــزخــارف  بالعمارة  متيزها  اإىل  اأدى 
ــدول املـــجـــاورة  ــالـ الحـــتـــكـــاك احلـــ�ـــصـــاري والـــثـــقـــايف بـ

الأخرى ومنها:
1 م�صجد بيت طالب ولقد ُبني هذا امل�صجد يف عهد 
بجانب  مطرح  وليــة  يف  تيمور،  بن  �صعيد  ال�صلطان 

�صوق مطرح  يف ) حلة ال�صجيعية( قبل 80 عاما.
2 م�صجد احلمراء ويقع يف منطقة جربوه بولية 
الطالء  اإىل  ت�صميته  �صبب  ويعود  ال�صاحلية،  مطرح 

الوردي لل�صاروج املحلي الذي ا�صتخدم يف بنائه.
وبهذا تت�صح لنا اأهمية تاأثري ال�صريورة التاريخية 
اأدى  فلقد  ُعــمــان؛  يف  الأثــريــة  امل�صاجد  عمارة  فن  يف 
بكل  الجتماعية  احلياة  اإثـــراء  اإىل  الثقايف  التالقح 
امل�صاجد  يف  مل�صه  الــيــوم  ن�صتطيع  مــا  وهــو  جــوانــبــهــا، 
الب�صيط  التق�صفي  النمط  من  انتقلت  حيُث  خا�صة، 
اأ�صقاع  يف  للم�صاجد  امل�صابهة  املــزخــرف  النمط  اإىل 
وهــذا  واأ�ــصــفــهــان،  والــعــراق  كال�صام  اأخـــرى  اإ�صالمية 
اآنذاك للم�صاجد الأثرية ل جنده  الطابع امل�صتحدث 
فقط يف �صواحل م�صقط ، بل و�صل اإىل �صواحل ظفار 

والداخل من ُعمان مثل ولية نزوى.
ويف نهاية املقال اأكدت الباحثة على اأهمية الإ�صراع 
باإن�صاء مدونة لإح�صاء امل�صاجد الأثرية والتنقيب يف 
والندثار،  بالتلف  مهددة  باتت  كونها  وذلك  اآثارها؛ 
وهــنــا يـــاأتـــي دور الـــــــوزارات املــعــنــيــة كـــــوازرة الـــتاث 
ووزارة  الدينية،  وال�صوؤون  الأوقاف  ووزارة  والثقافة، 

ال�صياحة.
التاريخية  ال�صواهد  من  الكثري  فيه  بــات  زمــن  يف 
بع�س  بــداأت  منها؛  الكثري  �صرقة  عن  ناهيك  مزيفا، 
الـــدول -الــتــي ل متــلــك تــاريــخــيــا اأ�ــصــيــال- تــقــارع به 
كاذبة!  تاريخية  ب�صواهد  تفاخر  الأجمــاد،  �صاحة  يف 
ــالإرث احلــ�ــصــاري  بــ املــهــم التم�صك  اأ�ــصــبــح مــن  ولـــذا 
الأم�س،  وليدة  لي�صت  فُعمان  به؛  والهتمام  الأ�صيل 
و�صواهدها وتاأريخها ل غبار عليه وي�صتحق اأن ُيظهر 
درا�صته  اإن  بل  به،  تليق  التي  البهية  بال�صورة  للعلن 

والتمحي�س فيه واجب وطني وثقايف ل غنى عنه.

مرمي العدوية

ن�صرت الباحثة التون�صية مديحة عبد العزيز اجلال�صي مقال لها يف جملة التفاهم بعنوان: ملحة عن امل�صاجد الأثرية يف حمافظة م�صقط )�صلطنة عمان(، حيُث 
ناق�صت مو�صوع دخول اأهل ُعمان لالإ�صالم، وكما ذكر يف كتب التاريخ الإ�صالمي، فاإن ُعمان كانت من البقاع التي حظيت بالتبكري يف الدخول اإىل الإ�صالم، حيُث كان 
ذلك من خالل مازن بن غ�صوبه ال�صعدي ال�صمائلي يف القرن 6 امليالدي، ولقد نال ال�صعدي �صرف لقيا الر�صول )�صل اهلل عليه و�صلم( ومن ثم اجتهد هو وال�صحابة 

الُعمانيون بن�صر الإ�صالم يف كافة اأ�صقاع ُعمان واإن ا�صتع�صت عليهم العا�صمة �صحار اآنذاك والتي كانت حتت حكم اآل اجللندى.

maryamsaid2015@gmail.com
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اإن اأول ما يالقي القارَئ يف البحث هو العنوان، ولالأهمية 
البحث،  عنا�صر  من  العن�صر  هذا  ميتلكها  التي  الق�صوى 
اهتماما  البحث  يف  العلمية  املناهج  منظرو  به  اهتم  فقد 
حمددا  البحث،  مبو�صوع  ي�صي  اأن  فيه  وا�صتطوا  مبالغا، 
الذي  املنهج  يربز  واأن  واملكانية،  الزمانية  واأطــره  حلــدوده 
وقد  نهايته.  حتى  بدايته  منذ  بحثه  يف  الباحث  به  يلتزم 
الــبــنــاء«،  الــرامــي  ابــن  الــعــنــوان »تــرجــيــح  اأوىل كلمات  اأتـــت 
لــيــدلــنــا عــلــى املــنــهــج الــو�ــصــفــي الــــذي يــ�ــصــري فــيــه الــبــاحــث 
ُمقدًما لنا هذه الظاهرة التي لحظها يف كتاب هذا املوؤلف، 
اأننا عندما ن�صري يف طيات  اإل  ظاهرة »التجيح« الفقهي. 
ظاهرة  على  بحثه  يق�صر  مل  الــبــاحــث  اأن  نلحظ  البحث 
اعتماد  مــن  غــريهــا  اإىل  تــعــداهــا  بــل  فح�صب،  »الــتجــيــح« 
الرامي  ابــن  ودرايــة  اأ�ــصــويل،  القيا�س كدليل  الــرامــي  ابــن 

باخلالف، واعتماده منهج املقا�صدي.
تــبــني منهجه،  ملــقــالــه مبــقــدمــة  يــقــدم  الــبــاحــث مل  اأن  كــمــا 
وراء  مــن  اإليها  يــرمــي  الــتــي  والأهــــداف  مقاربته،  واأهــمــيــة 
الإجابة  يحاول  التي  والأ�صئلة  البحث،  وفر�صيات  بحثه، 
اإ�صكالية البحث  عنها، واأهم من ذلك كله، مل نتعرف على 
يتلم�س  القارئ  بالبحث، فيظل  البدء  �صرعية  اأعطته  التي 
ميكنه  ول  الــقــراءة،  اأثــنــاء  الباحث  اختارها  التي  الطريق 
ذلك من اإبداء الراأي وم�صاءلة الن�س واحلكم على جودته. 
نظري:  الأول:  »الق�صم  اأ�صماه  مبا  البحث  الباحث  بــداأ  اإذ 
يف  واأهــمــيــتــه  املنهج  حقيقة  وبــيــان  الــبــنــاء،  بــابــن  التعريف 
مقاله  يف  يــِف  مل  اأنــه  نلحظ  لكننا  ال�صرعية«،  الــدرا�ــصــات 
الذين  الق�صاة  اأو  وال�صيوخ  البناء،  بابن  بالتعريف  �صوى 
واأهميته يف  املنهج  بيان حقيقة  فيما غاب،  وغاب،  اأدركهم. 

ال�صرعية. الدرا�صات 
من  القفز  املقال،  هذا  على  املنهجية  املالحظات  بني  ومن 
تلك  عــلــى  الــتــدلــيــل  عــلــى  ــرور  املــ دون  نتيجة  اإىل  مــقــدمــة 
قــولــه يف  ذلــك  مــثــال  اأو متحي�صا.  نفيا  اأو  اإثــبــاتــا  املــقــدمــة 
بيان مفهوم التجيح ا�صطالحا، بعد الإتيان بتعريف كل 
اأبي الوليد الباجي وفخر الدين الرازي، قال: »وبناء  من 
اعتماد  ُيلحظ  للتجيح  ال�صطالحي  التعريف  هذا  على 

لعمري،  كــتــابــه«.  الــتجــيــح يف  الــبــنــاء منهج  الــرامــي  ابــن 
ي�صتعر�س  اأن  قبل  النتيجة  هذه  اإىل  الباحث  تو�صل  كيف 
من  القفز  له  �صاغ  وكيف  هــذا.  زعمه  تدعم  التي  النماذج 
فح�س  عــلــى  املـــرور  دون  النتيجة  تــلــك  اإىل  املــقــدمــة  هــذه 

الفر�صية، على اعتبار اأنه طرح فر�صيته بالأ�صل.
ُيطالعنا �صوؤال حول اجلدة يف اختيار الباحث لبن الرامي 
البناء يف بحثه، ترى ما اجلديد الذي يكون قد قدمه ابن 
اأنظار  به  و�صد  البنيان،  باأحكام  الإعــالن  كتابه  يف  الرامي 
تعدى  الـــذي  املــقــال  هـــذا  لــه  ليخ�ص�س  الــعــلــوي  الــبــاحــث 

الع�صرين �صفحة، وما القيمة املعرفية لهكذا بحث.
اإذا ما طالْعنا اجلانب الفقهي من عمل ابن الرامي، فاإننا 
جنــده ل يختلف عــن �ــصــواه مــن الــفــقــهــاء الــذيــن طــرحــوا 
اآراءهم الفقهية يف موؤلفات. اإل اأننا ُندَه�س من تقدمي ذلك 
الوا�صفة؛  للعلمية  منها  لالحتفائية  اأقرب  ب�صورٍة  العمل 
الــذي  الــرامــي  ابــن  لتجيح  منــاذج  يقدم  الباحث  هــو  فها 
ثم  الفقهاء  مــن  �صبقه  ممــن  النقل  �ــصــوى  عمله  يتعد  مل 
هذه  الباحث  واتخذ  ح�صن«،  جــواب  بـ«هذا  عليها  التعليق 
الــرامــي،  ابــن  عند  »الــتجــيــح«  ظــاهــرة  على  دليال  الكلمة 
الكالم على  وين�صحب هذا  ذلك.  الإبــداع واجلــدة يف  فاأين 
اأوردهـــا الباحث مــن كــالم ابــن الــرامــي،  كــل الــنــمــاذج التي 

فاإنها ل تعدو كونها عمال فقهيا مثل �صواه من الأعمال.
عندما  املطلوب  على  املــ�ــصــادرة  مغالطة  على  نقف  ولعلنا 
الرامي، فمنهج  ابن  املقارنة عند  نراه يتحدث حول منهج 
بني  املقابلة  على  يقوم  نف�صه  الباحث  اأورده  كما  املقارنة، 
الختالف  ف�صرط  الظواهر.  من  ل�صنف  املختلفة  ال�صور 
واجـــب لــقــيــام املــقــارنــة. لــكــن، عــنــد اخــتــبــار هـــذه الــظــاهــرة 
اآخــر  اإىل م�صدر  الإحــالــة  �صوى  الــرامــي ل جنــد  ابــن  عند 
قاله  ما  الوا�صحة  »ويف  قوله  ذلك  مثال  فقهي.  قــوٌل  فيه 
ــارن يف هـــذه املــ�ــصــاألــة بني  ابـــن الــقــا�ــصــم... وابـــن الــرامــي قـ
ابن  قــويل  بني  الت�صابه  بني  لأنــه  م�صدرين؛  وبــني  قولني 
خفي  وقــد  الوا�صحة«.  يف  حبيب  وابــن  املــدونــة  يف  القا�صم 
املدونة،  ل  الوا�صحة  يف  القا�صم  ابن  قول  اأن  الباحث  على 
وقول ابن حبيب يف املدونة ل الوا�صحة. كما اأن الختالف 

بني  املقارنة  قامت  اأ�صا�س  اأي  فعلى  مفقود؛  الــراأيــني  بني 
القولني.

ــذي جــعــلــه الــبــاحــث بــعــنــوان »ابـــن  ويف املــبــحــث الــثــالــث الــ
الباحث دعوى ال�صتقالل  امل�صتقل«، يلقي  املجتهد  الرامي 
اأن  نفهم،  كما  فال�صتقالل،  الفقهية.  اآرائــه  يف  بالجتهاد 
لي�صتقل بغريه فتربز �صخ�صيته  راأيا مطروحا  الفقيه  يرد 
جند  الدعوى،  هذه  يف  التدقيق  عند  اأنــه،  اإل  الجتهادية. 
ابن  فا�صتقالل  اآخر؛  فهما  ال�صتقالل  ذلك  يفهم  الباحث 
حيث  الفقيه  هــذا  ي�صيفها  اإ�صافًة  كونه  يعدو  ل  الــرامــي 
الرحى  اإبــعــاد  الــذي يجب فيه  املــقــدار  يتوقف غــريه؛ مثل 
مــا هو  بــقــدر  ا�صتقالل  ذلــك  ولي�س يف  ــار.  عــن حــائــط اجلـ

اإ�صافة لآراء غريه.
افتقد  الـــذي  بحثه،  نتائج  مقاله  نهاية  يف  الــبــاحــث  اأورد 
النقائ�س.  على عدد من  واحتوى  واملنهج،  الروؤية  لو�صوح 
املفقود،  اأ�صلها  عــن  مــبــتــورة  اأنــهــا  النتائج  هــذه  يف  نلحظ 
وثيقة  �صلة  على  تــكــون  اأن  بــد  ل  النتائج  اأن  بــذلــك  نعني 
اأن  غــرو  فال  الفر�صيات  غابت  وطاملا  البحث؛  بفر�صيات 
فمن  بالبحث.  وثيقة  غــري  اإحلــاقــات  كاأنها  النتائج  تــاأتــي 
اأين ال�صلة بني �صال�صة لغة ابن الرامي بالبحث الو�صفي، 
الألفاظ  اإن هذه  اإذ  اللغة؛  ب�صال�صة  الباحث  يعني  ثم ماذا 
القيا�س  �صفة  ي�صتط  الــذي  العلمي  النَف�س  عــن  بعيدة 
نرى  التي  النتيجة  اأن  كما  منها.  التاأكد  اأجل  من  للنتائج 
يف  اأتــت  جندها  البحث،  مبو�صوع  �صعيفة،  واإْن  �صلة،  لها 
»�صاد�صا:  قوله:  نعني  النتائج،  بني  من  ال�صاد�س  التتيب 
تقدمها  التي  اجلادة  الإفــادة  ما  لكن،  لالأقوال«.  ترجيحه 
ندري  ل  ثــم،  �صيء.  ل  باخت�صار،  وغريها،  النتيجة،  هــذه 
التي  عــ�ــصــرة  احلــاديــة  النتيجة  اإىل  الــبــاحــث  تــو�ــصــل  كــيــف 
تن�س على تاأثر ابن الرامي بعجوز املذهب ابن ر�صد اجلد؛ 

اإذ اإنه مل يورد م�صكلة كهذه طوال املقال.
وختاما...نرى اأن البحث ل يخرج عن كونه متاأثراً باأ�صلوب 
او  تو�صحها  فيه  مفقودة  اأمـــوراً  وهــنــاك  الــقــدمي  التاأليف 

تبينها القفزات من املقدمات اإىل النتائج.

البحثي منوطا  العمل  اأ�صبح قبول  البحوث، حتى  وا�صع من  لتهيمن على مدى  واأغ�صانها  وامتدت فروعها  البحث،  املناهج احلديثة بظاللها على عامل  األقت 
ونعني  واخلارجية،  الداخلية  بنيتها  ومنطقية  فيها،  الروؤية  وو�صوح  املناهج،  هذه  بها  تتمتع  التي  لل�صرامة  اإل  ذاك  وما  احلديثة.  املناهج  ب�صروط  بوفائه 
املقبولة يف  املناهج  ذاك، من  اأو  املنهج  بهذا  باحثا معا�صرا فيلتزم  ليغري  اأن كل هذا مل يكن  اإل  البحث.  اللتزام بخطة  وبالداخلية  البحث،  باخلارجية هيكل 
عرف الباحثني. قراءتنا يف هذا املقال حول بحث للباحث التون�صي علي العلوي، واملعنون بـ«ترجيح ابن الرامي البناء لالأقوال يف كتابه الإعالن باأحكام البنيان«، 

واملن�صور يف جملة »التفاهم«، عدد 36، للعام 2012. حماولني تقدمي روؤية خا�صة بهذا العمل البحثي الذي نرى قلة وفائه باملنهج البحثي وا�صِح الروؤية.

غياب املنهجية يف قراءة ابن الرامي البناء

Alshehhim@hotmail.com

حممـد ال�سحي
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قرابة  العثمانيني  لدى  اأ�صريا  �صيلتربجر  يوهان  الأملــان  الفتى  ظلَّ 
1396م،  العام  يف  ال�صهرية  نيقوبولي�س  واقعة  بعد  وذلك  �صنوات؛  �صت 
بــايــزيــد الأول احلملة  الــ�ــصــلــطــان الــعــثــمــان  الــتــي واجـــه مــن خــاللــهــا 
اآنـــذاك،  ــيـــة  الأوروبـ الــقــوى  عــلــى  مــدويــا  انــتــ�ــصــارا  حمققا  ال�صليبية، 
للخدمة  ذلك  بعد  انتقل  اأنــه  اإل  والقتلى.  الأ�صرى  من  اآلفــا  وخملفا 
اأحلـــق هــزميــة  مهينة  الـــذي  املــغــويل  الــعــاهــل  تــيــمــورلــنــك،  يف حا�صية 
يف  �صيلتربجر  مكث  1402م.  اأنقرة  معركة  يف  الأول  بايزيد  بال�صلطان 
اإىل وطنه  الهرب  اأخريا من  اأن متكن  اإىل  �صنوات،  لعدة  املغول  خدمة 
الأ�صر  اأرخ فيه فتة  الذي  كتابه  اأملى  1427م، وهناك  العام   اأملانيا  يف 

الطويلة.
اأبوظبي  لهيئة  التابع  للتجمة  كلمة  م�صروع  اأن  بالذكر  واجلــديــر 
�صيلتربجر  مــغــامــرات  بتجمة  مــوؤخــرا  قــام  قــد  والــثــقــافــة،  لل�صياحة 
البيان  وح�صب  1394-1427م،  والإ�صالمي  العربي  امل�صرق  يف  واأ�صفاره 
موؤلفنا يف مذكراته  رواه  ما  اإن  القول  الن�صر: »ميكن  دار  ال�صادر عن 
اأ�ــصــيــال، مل يقت�صر فــيــه عــلــى ذكـــر جمــريــات  ــعــّد مــ�ــصــدرا تــاريــخــيــا  ُي
الأحداث ال�ّصيا�صية واحلروب التي عا�صرها و�صهدها، بل جتاوزها اإىل 
عن  ف�صال  كنفها،  يف  عا�س  التي  لل�ّصعوب  الجتماعّية  العوائد  ر�صد 
اأو  واأخطاأ  اأ�صياء،  يف  اأ�صاب  قد  كان  واإن  والّدينّية.  الثقافّية  طبائعها 
ارتكز على الأقاويل يف اأ�صياء اأخرى، فهو يبقى مرجعا مفيدا يف و�صف 

اأحوال ذلك الع�صر.
من  مكنته  الفريدة  �صيلتربجر  جتربة  بــاأن  الطحاوي  حات  وي�صيف 
القتاب من امل�صلمني والدين الإ�صالمي و�صعائره عن كثب، وهو ما 
ذلك  كان  واإن  ال�صدد،  هذا  ف�صول يف  ع�صرة  اأكر من  جعله يخ�ص�س 
قد ت دون اأن ي�صرب اأغوار الدين الإ�صالمي ب�صكل مو�صوعي وعميق، 
وذلك بف�صل ثقافته امل�صيحية التي لزمته طوال فتة الأ�صر، ف�صال 
العثمانيني  اجلنود  مبعية  فيه  عا�س  الــذي  الثقايف  واملناخ  البيئة  عن 

واملغول.
املتوا�صع، فقد كان  اأما ال�صربي ق�صطنطني ميخائيلوفت�س ذو الأ�صل 
اأحد اأفراد الدو�صرمة الذين ت اإحلاقهم بالنك�صارية عام 1455م، اإبان 
عهد ال�صلطان الفاحت. فا�صتك مع العثمانيني يف حروبهم يف البلقان، 
حتى جنح املجريون يف اأ�صره عام 1463م. واأقام �صاحبنا يف املجر فتة 
تاريخياً  م�صنفاً  ق�صطنطني  لنا  خلف  1501م.  عام  وفاته  حتى  طويلة 
غاية يف الأهمية يحوي ذكرياته عن فتة جتنيده يف النك�صارية، كتبه 
من  اليه  ا�صتمع  ومــا  م�صاهداته،  على  فيه  واعتمد  ال�صربية،  باللغة 

اأحاديث.
وعلى اأية حال، كان من الطبيعي اأن يتناول هذا امل�صنف ال�صربي الذي 

العثمانية  الدولة  تاريخ  ال�صابق، احلديث عن  كتبه جندي النك�صارية 
بايزيد  ال�صلطان  ع�صر  وحــتــى  بدايتها  منذ  وموؤ�ص�صاتها،  ونظمها 
جتاه  ال�صلبية  م�صاعره  املوؤلف  يبث  اأن  اأي�صاً  الطبيعي  ومــن  الثان. 
تناولت  العمل  الأوىل من هذا  الف�صول  اأن  كتابه. غري  العثمانيني يف 
روؤيته لالإ�صالم يف �صكل خلط بني املعلومات الزائفة وال�صحيحة، فقد 
عليه  يحمد  بحياد  حتــدث  حني  يف  الإ�ــصــالم،  من  �صلبيًّا  موقفاً  اتخذ 
الفقراء،  وت�صدقهم على  وكيفية تطهرهم  امل�صلمني وم�صاجدهم،  عن 
اأن  وميكننا  اخلنزير.  حلم  اأكــل  وعــدم  اخلمر،  �صرب  بعدم  والتزامهم 
ذلك  بــاأن  الإ�ــصــالم  عــن  روؤيــتــه  لزم  الــذي  الت�صوه  اأو  ال�صبابية  نف�صر 
التي  والالتينية  والبلقانية  البيزنطية  امل�صادر  من  الكثري  �صمة  كان 
توج�صت من الإ�صالم وهي تراقب الفتوحات والتوغالت العثمانية يف 

اأرا�صيها.
اهلل  -�صلى  الــر�ــصــول  عــن  بــزيــف  ميخائيلوفت�س  ق�صطنطني  يتحدث 
اخته  بتزويج  قــام  واأنـــه  الــكــرمي،  الــقــراآن  وا�ــصــع  ب�صفته  و�صّلم-  عليه 
اأقرب م�صاعديه؟ واأن الر�صول -�صلى  فاطمة اإىل علي كّرم اهلل وجهه 
اهلل عليه و�صلم- كان يحظى مبكانة �صامية يف اأعني تابعيه، على حني 
كان يقوم علي بتعذيب معار�صي الدين اجلديد؟! واملثري يف الأمر اأن 
يدعى»ذو  �صيفاً  ميتلك  ج�صوراً،  فار�صاً  كان  عليًّا  اأن  يذكر  ق�صطنطني 

الفقار«، اأطاح الكثري من رقاب معار�صيه.
-�صلى  امل�صلمني  ر�صول  اأن  ذكر  يف  امل�صو�صة  ال�صربية  الرواية  وت�صتمر 
خم�صة  عــن  وفــاتــه  حــتــى  لــديــنــه  الــدعــوة  يف  ا�صتمر  و�ــصــّلــم-  عليه  اهلل 
اأنه �صينه�س  اأتباعه يف خطبته الأخرية  اأنه اأخرب  واأربعني عاماً؟! كما 
اأن يو�صيهم بــ�ــصــرورة دفــنــه يف  املــ�ــصــيــح؟! قــبــل  بــعــد ممــاتــه كــمــا فــعــل 
يف  ي�صتمر  ثــم  بــعــده؟!  مــن  علياً  يطيعوا  اأن  منهم  طلب  كما  املدينة. 
احلديث عن احلزن ال�صديد الذي اأمّل بعلي جراء وفاة الر�صول -�صلى 
اهلل عليه و�صّلم- وهو ما دعاه لأن يهيم على وجهه فوق اأحد اجلبال، 
قبل اأن يقوم بتحطيم �صيفه »ذو الفقار« فوق اأحد ال�صخور. ول ميلك 
كّرم  اأبي طالب  بن  علي  لعبه  الذي  الــدور  اإزاء  ال�صتغراب  �صوى  املرء 
واإغفاله  الإ�صالم،  اهلل وجهه يف ت�صور ق�صطنطني ميخائيلوفت�س عن 
العثمانيني  اعتناق  ال�صابقني عليه، مع مالحظة  الثالثة  دور اخللفاء 
الذين عا�س بينهم ل�صنوات املذهب ال�صّني كما هو معروف. ويبدو اأنه 
ال�صيعي.  املذهب  اىل  مييلون  الذين  اأحد  من  ال�صابقة  روايته  ا�صتمد 
ظهور  عــن  ميخائيلوفت�س  روؤيـــة  يف  الت�صو�س  اأن  نلحظ  اأن  وميكننا 
الإ�ــصــالم كــان مـــرده اعــتــمــاده على ال�ــصــتــمــاع، ف�صاًل عــن حــقــده على 
من  امل�صلمني،  عن  اإن�صافاً  الأكــر  روؤيته  جــاءت  بينما  نف�صه،  الإ�صالم 
الأخري  اجلزء  جاء  لهذا  العثمانيني.  الأتــراك  و�صط  م�صاهداته  واقع 

من �صهادته اأكر واقعية وغري متاأثر باأية روؤى �صبابية كما حدث مع 
اجلزء الأول منها.

وامل�صلمني،  لــالإ�ــصــالم  روؤيــتــه  يف  ال�صربي  م�صدرنا  يعتدل  ذلــك،  بعد 
والتتار  والأتراك  والفر�س  العرب  قد �صمت  الإ�صالم  عباءة  اأن  فيذكر 
يف  يــلــتــزمــون  لكنهم  مــو�ــصــى،  بكتب  يــوؤمــنــون  امل�صلمني  واأن  والــرببــر، 
باإله  اأيــ�ــصــاً  يــوؤمــنــون  كما  الــقــراآن،  كتابهم،  عليهم  ميليه  مبــا  النهاية 

واحد، خالق لل�صموات والأر�س.
اأن  الأ�صريان على معظم ما كتباه يف مذكراتهما، ولكن ل يجب  اتفق 
انطباعات  اأن  اأكر من مرة يف مقاله حول  الطحاوي  ردده  نغفل عما 
الأ�صريين وروؤيتهما ل ميكن اأن تنف�صل عن املناخ ال�صيا�صي والع�صكري 
اأن تنف�صل عن  اأوروبا والعثمانيني، كذلك ل ميكن  وحالة العداء بني 

وطاأة جتربة الأ�صر واإ�صقاطاتها.
�ــصــيــلــتــربجــر  ــن  ــصــــرييــ الأ�ــ روؤيـــــــة  اأن  ــهــولــة  بــ�ــص نـــالحـــظ  اأن  ميــكــنــنــا 
و�صد  وامل�صلمني  الر�صول  �صد  ثقافيا  منحازة  كانت  وميخائيلوفت�س 
مبادئ الإ�صالم وتوجهاته نحو امل�صيحيني. غري اأن ما ُيلفت النظر هو 
اأنهما عر�صا باأمانة وحياد موقف الإ�صالم من الدين امل�صيحي نف�صه. 
من  امل�صيح  مبيالد  يوؤمنون  امل�صيحيني  اأن  �صيلتربجر  ذكر  حني  ففي 
اأ�صار ميخائيلوفت�س  ال�صيدة مرمي العذراء، واأنه حدثها يف املهد، فقد 
اإ�صافة ملوقفهم من �صلب  امل�صيح هو روح من عند اهلل.  ال�صيد  اأنَّ  اإىل 

امل�صيح وغريها من امل�صائل.
ثقافيا من  انحيازا  ا�صتوجبت  التي  الق�صايا  على  التكيز  وبعيدا عن 
ت  جانب الأ�صريين -كم�صاألة بنية الدين الإ�صالمي ومبادئه، التي ح�صَّ
على ا�صطهاد وقتال امل�صيحيني اأينما وجدوا- فقد توقفا اأمام املظاهر 
عا�صا  الذين  لل�صكان  الإيجابية  والإن�صانية  والجتماعية  القت�صادية 
اأو�صاطهم، ومل ي�صتنكفا عن احلديث عنها بحياد تام، كعدم مغالة  يف 
التجار يف الأ�صعار، وعن عتق العبيد، ف�صال عن قيام الأثرياء بتوزيع 
حد  على  وامل�صيحيني  امل�صلمني  من  الفقراء  على  والأ�صحيات  الأموال 
هذا  امل�صابهة،  والأمــثــلــة  املــواقــف  مــن  الكثري  غريها  ذكــرا  كما  �ــصــواء، 
اإ�صافة للعدالة والت�صامح الكبري الذي كان يعي�صه امل�صيحيون يف كنف 

العثمانيني.
... اإنَّ روؤية الأ�صريين عن الإ�صالم  كانت مغايرة يف تفا�صيلها عن روؤى 
النخب الأوروبية، فلم يهتما بطعن الإ�صالم كدين اأو و�صمه بالوثنية 
بحياد  الأ�ـــصـــريان  تــنــاول  كما  الكن�صية.  الــكــتــابــات  فعلت  كما  املطلقة 
غري  ومـــرمي،  لعي�صى  وتبجيله  امل�صيحي  الــديــن  مــن  الإ�ــصــالم  موقف 
اأفا�صا يف اتهام الإ�صالم باحل�س على ا�صطهاد وقتل امل�صيحيني  اأنهما 

من خالل اخلطب والأدعية التي كانت تلقى يف امل�صاجد!

مذكرات الأملاين �ضيلتربجر وال�رصبي

 ميخائيلوفت�ش
اإثرها  على  والتي  والعلمانية،  الكن�صية  للنخب  كتابات  كانت  ما  غالًبا  وهي  وامل�صلمني،  اأوروبــا  بني  التاريخية  والعالقات  الأحــداَث  التاريخية  امل�صادر  من  العديد  تناولت 
وق�صطنطني  �صيلتربجر  يوهان  الأ�صريان  رواه  ما  اأن  اإل  هذا،  يومنا  حتى  الأوروبــي  والوعي  الوجدان  يف  لت�صكن  وامل�صلمني،  الإ�صالم  جتاه  روؤيته  الأوروبــي  املجتمع  تبنى 
ميخائيلوفت�س يف مذكراتهما، يعد يف غاية الأهمية؛ نظرا ملا ر�صداه عن قرب من اأجواء اجتماعية وثقافية ودينية، وملا ر�صماه من �صورة مغايرة لالإ�صالم وامل�صلمني عك�صت 
م�صاعر الإن�صان الأوروبي الب�صيط وغري املثقف، بعيدا عن التوجهات ال�صلبية التي �صعت اإليها النخب. غري اأن هذه املذكرات مل ت�صلم من بع�س اخللط واملغالطات والأخبار 

الأ�صطورية التي �صمعا عنها ومل ي�صهداها، وهي التي ك�صف عنها حات الطحاوي يف مقاله »اأوروبا وامل�صلمون: �صورة الآخر«، واملن�صور مبجلة »التفاهم«.

منال املعمرية

manalalmaamari1@gmail.com



الن�صو�س املن�صورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�صرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكتون

 جمادى األول 1439هـ  -  يناير 2018م12

ما هو التدبري:
يرى ابن باجة اأن التدبري اأ�صا�س التوحد؛ فهو الذي يك�صب 
حتديد  يف  ي�صرع  جنــده  الأمــر  ولهذا  ال�صفة،  هــذه  �صاحبه 
للتدبري  املنطقي  فال�صبق  التدبري كفعل قبل غريه؛  مفهوم 
الــبــاجــوي،  للن�س  الــداخــلــي  الــبــنــاء  يقت�صيه  الــتــوحــد  عــلــى 
فالفكر  باجويا؛  اإبداعا  لي�س  التدبري  اأن  الأمــر  حقيقة  ويف 
الأفراد  اقت�صار  »يتنافى مع  ابن ر�صد-  الفل�صفي - كما قال 
اإمنا هو  اأنف�صهم يف بناء العلوم«.   اأو اجلماعات والأمم على 
باجة  ابــن  اأّن  جند  لذلك  الع�صور  مر  على  تراكمية  عملية 
لتحديد  والإغريقي  العربي  الفل�صفي  املــوروث  من  ينطلق 
للكلمة  اللغوية  الدللة  اأّن  ويــرى  التدبري  م�صطلح  معنى 
هي »ترتيب اأفعال نحو غاية مق�صودة«، فاللفظة - بناء على 
يق�صد  واحــدا  فعال  فعل  »من  على  تطلق  ل  التعريف-  هذا 
مبعرة،  كثرية  اأفعال  على  تطلق  ل  اأّنها  كما  مــا«،  غاية  به 
التدبري.  هو  الأفــعــال  وترتيب  تدبريي  فعل  التتيب  اإمنــا 
التي  بالغاية  عنه  يزيد  فالتدبري  تدبري؛  ترتيب  كل  ولي�س 

هي ال�صبب من جعل الأفعال تتنظم على نحو معني.
�صفته،  للمتوحد  يعطي  الـــذي  الــفــكــر،  فــعــل  هــو  والــتــدبــري 
حتري�صية  بنزعة  مدفوع  التدبري  بــاأّن  القول  ي�صقط  وبهذا 

اأو تغيريية على طريقة الفال�صفة.
التدبري: تاأريخ 

 ا�صتفاد ابن باجة من تاريخ الفل�صفة الإغريقية )اأفالطون 
كتابته  عند  كثريا  )الفارابي(  العربية  والفل�صفة  واأر�صطو( 
الباجوي  التدبري  مفهوم  يت�صح  ولكي  لذا  املتوحد؛  لتدبري 
باجة  ابــن  كتب  فقد  الفل�صفتني،  هاتني  مع  ربطه  من  لبــد 
تدبري املتوحد ا�صتنادا اإىل ما كتبه الفارابي يف الفل�صفة، اإل 
اأّنهما يرجعان معا اإىل اأر�صطو الذي ل يفهم معنى التدبري 
اأّن ما ذكره ابن  اأننا جند  عنده خارج ت�صوره للحكمة، حتى 
اأ�صرف الأمور التي ت�صمى التدبري- وهي  اأّنه من  باجة على 
تــدبــري املـــدن واملـــنـــازل-  كــانــت مــن تتبعه لــفــكــر الــفــارابــي، 

اأر�صطو. اأ�صا�ًصا منقولة عن  والفكرة 
اأر�صطو للتدبري:  ت�صنيف 

اأو  اإن�صائيا  اأو  عمليا  يكون  اأن  اإمــا  فكر  »كل  اأّن  اأر�صطو  يرى 
ميكن  ل  الــتــي  الأ�ــصــيــاء  يــدر�ــس  النظري  والعلم  تنظرييا«، 
لي�س  التدبري  اأّن  يعني  وهــذا  عليه،  ماهي  بخالف  تكون  اأن 
علما نظريا؛ لأنه يكون يف الأ�صياء التي ميكن اأن تكون على 
خالف ماهي عليه وتتعلق بامل�صتقبل، والعلم النظري - كونه 

اأو  النف�س  -تهذيب  التدبري  يبقى  بينما  للتعلم  قابل  علما- 
الفطنة-  جمال جتربة املفرد التي ل ميكن اأن يقوم بها فرد 

عو�صا عن اآخر.
يدفعه  املتوحد  »اأّن  باأر�صطو-   متاأثرا  باجة-  ابــن  ويذهب 
نزوعه اإىل ال�صعادة اخللقية كغاية والتدبري و�صيلته فاحلياة 

اأر�صطو غاية ال�صهوة ت�صتهدفها«. الفا�صلة يف نظر 
اأّما الفطنة فهي ا�صتعداد نف�صي ت�صقله التجربة، ول يعدها 
علمية،  ف�صيلة  بل  علما  باجة-   ابن  عليها  ويوؤكد  اأر�صطو- 
ملكة  على  تقوم  فطنة  فالتدبري  الإن�صان؛  الفعل  ميدانها 
كما  اخلــطــاأ،  اأو  بال�صواب  يــكــون  قــد  والــتــدبــري  الــفــرد،  حكم 
يذهب اإليه ابن باجة، ويق�صد بذلك اأنه قد يحدث يف املدن 
الفا�صلة وغري الفا�صلة، وقد يكون خاطئا اأو فيما هو خاطئ 
كما قد يكون �صائبا اأو فيما هو �صائب، وذلك يقا�س مبدى 
الغاية الأخالقية. مطابقة فعل التدبري للف�صيلة بو�صفها 

والنابت: املتوحد 
يق�صد ابـــن بــاجــة بــاملــتــوّحــد الــفــرد الـــذي اأقــ�ــصــى ذاتـــه عن 
ــره يف  اأمــ يــتــدبــر  الــنــا�ــس، مــعــا�ــصــرة طبيعية وظـــل  مــعــا�ــصــرة 

وحدته، واملرادف لها هو النابت.
ويختلف ابن باجة والفارابي يف تعريف النابت، بينما يعترب 
ابن  يرى  الفا�صلة،  املدينة  يف  ال�صاذ  هو  النابت  اأّن  الفارابي 
اأّنه ال�صاذ يف املدينة غري الفا�صلة وهو الفيل�صوف من  باجة 
اأخـــرى، وهــذا الخــتــالف نــاجت مــن اخــتــالف املنطلق  ناحية 
للمدينة  معيارية  نــظــرة  مــن  الــفــارابــي  انطلق  فقد  بينهم 
ابن  انطلق  بينما  الــنــوابــت،  بــوجــود  تف�صد  الــتــي  الفا�صلة، 
باجة من نظرة واقعية حيث راأى اأّن ال�صواذ جتاوزوا كونهم 
التي  املدينة  يف  كرة  واأ�صبحوا  الفارابي-  يرى  مثلما  قلة  
اأ�ــصــبــحــت غــري فــا�ــصــلــة، بــهــذا اأ�ــصــبــح الــ�ــصــواذ فــيــهــا نــوابــت 
الفال�صفة   اأو  املــتــوحــديــن  اأو  فــالــنــوابــت  احلــ�ــصــن؛  مبــعــنــاهــا 
مثل  مثلهم  نف�صه،  تلقاء  مــن  ــزرع  الـ بــني  الــنــابــت  كالع�صب 
قوة  قبل  من  مبعوث  النبي  اأّن  بيد  �صال،  جمتمع  يف  النبي 

عليا واملتوحد نابت من تلقاء نف�صه.
املتوحد: حكمة 

توا�صله  يف  تتعني  املتوحد  حكمة  العملية،  احلياة  جهة  من 
مع اأهل الفكر يف ع�صره وما انعزاله اإل نتيجة انعدام وجود 
نفيا  الفيل�صوف  توحد  باجة  ابن  يعترب  ل  لهذا  الفكر،  اأهل 
كتناول  و�ــصــروري  عار�س  اأمــر  هو  اإمّنــا  الب�صرية؛  للطبيعة 
الكمال  املدينة  يف  املجتمع  يبلغ  ل  فعندما  للدواء،  املري�س 

التي  النا�س  واأفعال  وامل�صادفات  للحوادث  م�صرحا  تكون  بل 
اإنــقــاذ  الــتــوحــد مبثابة  يــكــون  مــا هــي عليه،  تــكــون على غــري 

النف�س من الهالك الناجت من هذا املجتمع غري الفا�صل.
الروحية  امل�صاعدة  يحقق  لكي؛  اأي�صا  الفيل�صوف  ويتوحد 
الفردية التي ُحرم منها الباقون نتيجة تفاعلهم يف جمتمع 

غري فا�صل.
توا�صله  نــفــي  يعني  ل  املــجــمــوعــة  عــن  الفيل�صوف  وانــعــزال 
مبعناه  لي�س  فــالــتــوحــد  لــلــحــيــاة،  �ــصــروري  هــو  مــا  يف  معهم 

اجل�صدي واإمنا هو اتخاذ موقف متٍو؛ لكي ينقذ نف�صه.
والتدبري والتوحد �صفتان متالزمتان للفيل�صوف: فبالأوىل 
وبالثانية  املــدنــيــة،  احلــيــاة  يف  الكلي  النــغــمــا�ــس  مــن  يتحرر 

يحقق �صعادة اأخالقية ذاتية.
الفا�صلة حلم فل�صفي املدينة 

الثابتة وهو  التوحد فعل مالزم للفيل�صوف رغم مدنّيته  اإّن 
يف احلقيقة فعل ا�صطراري نتيجة وجوده يف جمتمع ناق�س، 
ال�صعادة  حتقيق  لغاية  اختياريا   فعال  يجعله  التدبري  لكن 
الأفــراد  فيها  يكون  التي  الفا�صلة  املدينة  غياب  يف  الفردية 
املدينة  تبقى  ولكن  اأمر ممكن  املفرد  املدبر  ف�صعادة  �صعداء؛ 
والنابت  م�صتقبلها  والتدبري  الفيل�صوف  يوتيوبيا  الفا�صلة 
�صرا  التوحد  ي�صبح  واقعا حينها  ما حتققت  اإذا  اأملها، حتى 
والتدبري الفردي غري لزم بل يظل التدبري الوحيد املمكن 
بيد رئي�س املدينة الفا�صلة؛ لإي�صال اجلميع لل�صعادة، وهنا 
املجتمع؛  مر�س  على  دليال  النابت  الفيل�صوف  وجود  ي�صبح 
فالتدبري  الأزمــة،  هذه  ا�صتداد  مع  للتدبري  احلاجة  لت�صتد 
كالدواء ُيعالج به املري�س - على راأي ابن ر�صد- ولكن يرى 
اأهلها  لأّن  دواء؛  اإىل  الفا�صلة ل حتتاج  املدينة  اأّن  باجة  ابن 
يتبعون نظاما غذائيا ل مُير�س، فالتدبري والطب والق�صاء 

تظهر يف املدن غري الفا�صلة.
ماذا بعد نظرية املتوحد؟

ل تقا�س اأهمية الفل�صفة بطرحها للم�صاكل واقتاح احللول 
الأجــيــال  تــتــالقــفــه  لــطــرح  بتاأ�صي�صها  تــقــا�ــس  مــا  بــقــدر  لــهــا 
الالحقة«، وقد قدم ابن باجة نظرية فل�صفية ل بد اأن تقراأ 
يفكر  كــان  التي  املدينة  �صقطت  )فقد  التاريخي  �صياقها  يف 
تــطــور،  قــد  الفل�صفة  فــتــاريــخ  الأنــدلــ�ــس(،  بــاجــة،  ابـــن  فيها 
عنهم  نختلف  جعلتنا  والــفــكــريــة  املــاديــة  ــداث  الأحــ وتــ�ــصــارع 

وجعلتهم غرباء عنا.

يرى حم�صن اخلون يف مقال له يف جملة التفاهم بعنوان: »الفيل�صوف واملدن غري الفا�صلة من خالل ابن باجة الأندل�صي« اأّن الفال�صفة قد عّرفوا الإن�صان باحليوان 
املدن اأو ال�صيا�صي؛ لأنه مباهيته اأو طبيعته مرتبط ارتباطا وثيقا بعي�صه �صمن جمموعات. وقد اختلف النا�س يف اهتمامهم مب�صاألة انزواء الأفراد عن هذه املجموعات 
من منطلقات خمتلفة ومتناق�صة اأحيانا. بيد اأّن الفال�صفة اتخذوا منه مو�صوعا لتاأمالتهم، ويعد كتاب تدبري املتوحد للفيل�صوف الأندل�صي ابن باجة من املحاولت 

الأ�صيلة يف هذا املو�صوع، فقد �صّمن فيه ت�صوراته الفل�صفية، اأو ما ميكن اأن ُي�صمى بنظرية »متوحد باجوية ، وكما يعد التدبري فعال م�صاحبا وحمركا لها.
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