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تصدير
احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه  ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
النبي املختار  ,محمد ،وآله وصحبه أجمعني  .أما بعد :
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات  ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته  ،وحتقق
أهدافه .
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز،
لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا روعي فيها سهولة العبارة  ،ووضوح املعنى.
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه الرسائل
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني  ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي يدفع
تفاع ً
املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات ،ويضاعف  -في الوقت نفسه -
مسؤولياته جتاه املجتمع  ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
الس ْلم االجتماعي) .
يحمل عنوان( :احلوار وبناء ِّ
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير

الس ْلم االجتماعي
احلوار وبناء ِّ

9

التمهيد
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فإن االنشغال ببناء املجتمعات الراقية واملتطورة ُيعدُّ أحد أهم الركائز التي اهتم بها
جميع األمم والشعوب ،وقد حث اإلسالم على بناء املجتمع اإلنساني من خالل
إعمار األرض؛ فقد بينت الشريعة اإلسالمية أن احلكمة من خلق اإلنسان هي
ابتالؤه واستخالفه في األرض لعمارتها وحمايتها وإصالحها.
يقول تعالى ُ { :ه َو َأ َ
يها } (هود.)61 :
نش َأ ُك ْم ِم ْن ا َأل ْر ِض َو ْاس َت ْع َم َر ُك ْم ِف َ
ال َو ُه َو ا ْل َعزِي ُز
وقال تعالى {:الَّ ِذي َخ َلقَ المْ َ ْو َت َوالحْ َ َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َم ً
ا ْل َغ ُفو ُر}(امللك.)2 -
وإن من أعظم مباني إعمار األرض  :بناء األفراد في املجتمعات ،وتنظيم العالقات
اإلنسانية فيما بينهم ،وبناء الروابط التي ترسخ طرائق التفاهم من أجل احلفاظ
على شبكة العالقات اإلنسانية في املجتمع.
وفي هذا الكتيب سيتم احلديث عن احلوار بكونه أحد أهم سبل بناء الروابط في
املجتمع ،وحتقيق التواصل بني أفراده التواصل السليم.
نعم..لقد سلكت البشرية طرائق عدة في بنائها مجتمعاتها ،وقد جاء اإلسالم
ليتمم كل فضيلة لبناء اإلنسان ومجتمعه مبنهج متوازن ،وقد أمرنا اهلل تعالى في
كتابه بأن نعتبر من مسيرة األمم والشعوب ،وأن نلتمس منها جميع ًا ما يفيدنا في
احملافظة على مجتمعاتنا اإلسالمية واالرتقاء بها.
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مفهوم احلوار
يعرف (ا ِحلوار) لغ ًة بأنه من حُ
املاورة ؛ وهي املُراجعة في الكالم ،قال الفيروز
آبادي « :حتاوروا :تراجعوا الكالم بينهم»(((.
وقد ُعرف احلوار في القاموس احمليط ببعص صوره في األعمال األدبية ،فقالوا في
تعريفه« :حديث يجري بني شخصني أو أكثر في العمل القصصي ،أو بني ممثلني
أو أكثر في العمل املسرحي»(((.
أما احلوار اصطالحاً،فهو :نوع من احلديث بني شخصني أو فريقني ،يتم فيه
تداول الكالم فيما بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر،
ويغلب عليه الهدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب(((.
كما ع َّرفه بعضهم بأنه« :حديث بني طرفني أو أكثر حول قضية معينة الهدف منها
الوصول إلى احلقيقة بعيداً عن اخلصومة والتعصب ،بل بطريقة علمية إقناعية ،وال
يشترط فيها احلصول على نتائج فورية»(((.

( )1الفريوز �آبادي ،حممد بن يعقوب :القامو�س املحيط،م�ؤ�س�سة الر�سالة ببريوت الطبعة الثانية 1987م� ،ص .487
( )2جممع اللغة العربية(جمموعة باحثني) ،املعجم الو�سيط  ،املكتبةالإ�سالمية� ،إ�سطنبول� ،ص .205
( )3الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،يف �أ�صول احلوار ،الطبعة الرابعة 1416هـ� ،ص .12
( )4املغام�سي ،خالد  :احلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 1426هـ � ،ص .20
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تعريف السلم:
و(الس ْلم ) بالفتح هو الصلح
السني والالم وامليم معظم بابه من الصحة والعافية(((،
َّ
اج َن ْح َل َها }(األنفال.)61 :
لس ْل ِم َف ْ
ومنه قوله تعالىَ { :وإ ِْن َج َن ُحوا ِل َّ
الس ْلم بالكسر السالم ،قال الشاعر:
قال ابن منظورِّ :
(((
وقفنا فقلنا :إنه ِس ْلم! فس َّل َمت فما كان إال و ْمؤُها باحلواجب .
والسلم :املُسالم،
وقالَّ :
والس ْلم  :الصلح يفتح ويكسر ويذكر ويؤنثِّ ..
الس ْلم ِّ
وسلم  :مساملون ..واخليل إذا تساملت
لم َ
تقول :أنا ِسلم ملن ساملني ،وقوم ِس ٌ
تسايرت ال يهيج بعضها بعض ًا(((.
الس ْلم يدل على السالم عامة ،مما يقتضي توافر املظاهر اإليجابية ،مثل:
إذن ِّ
الهدوء ،واالستقرار واألمن ،ومن َث َّم غياب املظاهر السلبية ،مثل  :العنف.
الس ْلم االجتماعي:
تعريف ِّ
الس ْلم االجتماعي بأنّه  :توافر االستقرار واألمن والعدل ،الكافل
ميكننا أن نعرف ِّ
حلقوق األفراد في مجتمع ما  ،أو بني مجتمعات أو دول.
الس ْلم االجتماعي إال بها
الس ْلم االجتماعي التي ال يتحقق ِّ
ولعل أهم مقومات ِّ
وجود السلطة والنظام  ،ثم حتقيق العدل واملساواة ،وضمان احلقوق واملصالح
املشروعة لفئات املجتمع ،وكل املجتمعات البشرية ال تستغني عن وجود سلطة
حاكمة ونظام سائد يتحمل إدارة شؤون املجتمع لتعيش القوى املختلفة حتت
سقف هيبته ،وإال سيكون البديل هو الفوضى وصراع مختلف فئات املجتمع
فيما بينها.
كما أن البرهان القاطع يثبت أنه كلما زاد االنسجام والتعاون بني أطياف املجتمع
تصلب النسيج االجتماعي ،وزادت ال ُلحمة بني أفراد املجتمع ،وهذا يؤدي في
احملصلة إلى تعزيز بناء اجلبهة الداخلية للوطن ،وفي املقابل كلما زاد العنف
( )1ابن فار�س  ،معجم مقايي�س اللغة  ،دار �إحياء الرتاث العربي بريوت -الطبعة الأولى 2001م� .ص .465
( )2ابن منظور  ،ل�سان العرب  ،دار �صادر  ،بريوت -الطبعة الثالثة 1994م.290 /12 ،
( )3املرجع ال�سابق .293-292 / 12
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والنزاع داخل املجتمع أدى إلى إضعاف شبكة العالقات القائمة بني فئات املجتمع
وأطيافه  ،وهو ما يؤدي في احملصلة إلى تفكيك روابطه وحتويله إلى مجتمع يكرس
التخلف ،ويعمل على إضعاف جبهة الوطن الداخلية.
الس ْل ِم االجتماعي:
أهمية احلوار لتحقيق ِّ
الس ْلم االجتماعي والتعايش السلمي ،حيث
ُيعدُّ احلوا ُر من أهم عوامل حتقيق ِّ
يعزز احلوار نسيج العالقات بني أفراد املجتمع  ،ويشيع روح الطمأنينة بني مختلف
األطياف ،كما يعزز احلوار روح التفاهم والتسامح بني األفراد والفئات ،ويقلص
مسافات التباعد بني التيارات الفكرية من خالل تقريب وجهات النظر .وفي أقل
بعضا ،وكل هذا يسهم في
األحوال يؤدي إلى تفهم مختلف االجتاهات بعضها ً
الس ْلم والتسالم في املجتمع.
حتقيق جانب من ِّ
الس ْلم في
وقد شهد التاريخ تطبيقات عملية للحوار أسهمت في تعزيز روح ِّ
املجتمــع كالـــذي حصـــل فـــي عهـــد اخلليفــة عمـــر بن عبد العزيز رحمه اهلل
(ت101 :هـ) ،حيث تولى اخلالفة في فترة حرجة كثرت فيها اخلالفات واملقاالت
الدينية واتسعت دائرة العنف الديني على يد اخلوارج ،وكثر اخلارجون على نظام
الدولة ،فلما تولى عمر بن عبد العزيز – رحمه اهلل– دعا مختلف الفرق وأصحاب
املقاالت املخالفة إلى احلوار واملجادلة الفكرية الهادئة بعيداً عن العنف والقطيعة،
فنتج من ذلك حوارات هدأ على إثرها كثير من العنف في الساحة اإلسالمية في
وقتها ،فحاور عمر بن عبد العزيز – رحمه اهلل – غيالن الدمشقي حول مقالته في
نفي القدر((( ،كما ناقش اخلوارج في تكفيرهم املسلمني باملعاصي((( ،فكانت
النتيجة تسكني العصبية ،وتقليص الشرور بني املسلمني وإشاعة جو احلوار
واملناقشات الفكرية الناضجة بعيداً عن األجواء املتشنجة.
( )4عبد اهلل بن �أحمد :ال�سنة .حتقيق حممد القحطاين ،دار ابن القيم – الدمام الطبعة الأولى 1407هـ� .ص .146 -145هبة اهلل
الاللكائي� ،شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ال�سنة  ،دار طيبة -الريا�ض  ،الطبعة الأولى 1412هـ.714-713/4 .
(� )5أحمد زكي �صفوت ،جمهرة خطب العرب .217- 214 /2
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الس ْل ُم االجتماعي وضرورات الشريعة
ِّ
الس ْلم االجتماعي ليست قضية ترف اجتماعي ،بل هي مسالة ترتبط
إن قضية ِّ
أساس ًا بالضرورات اخلمس التي جاءت الشريعة اإلسالمية وجميع الشرائع
لتحقيقها ،قال اإلمام الشاطبي رحمه اهلل( :ومجموع الضروريات خمس وهي:
حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،واملال ،والعقـــل ،وقــــد قالـــوا :إنهــا مراعــــاة
في ملة)(((.
سماها اإلمام الشاطبي – رحمه اهلل – وغيره ميكن أن
إن جميع الضرورات التي َّ
تتالشى في ظل الفوضى واالضطرابات األمنية واالحتراب بني فئات املجتمع
الس ْلم االجتماعي ،ولنا في سيرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خير
عند فقد ِّ
شاهد ،فقد كانت أكثر الفترات انتشاراً لإلسالم بعد صلح احلديبية عام سبع من
الهجرة ،فمع أن الصلح جاء مصاحبـ ًا لشروط قــاسيــة علــى نفوس الصحابــــة –
سماه اهلل تعالــىَ { :ف ْتح ًا ُمبِين ًا } ،حيث
رضـــي اهلل عنهـــم – إال أنه كان كمـــا َّ
أجواء أنسب لنشر الدين ،فركز الرسول صلى اهلل عليه وسلم على نشر
الس ْل ُم
وفر ِّ
ً
الدعاة وكتابة الرسائل إلى القبائل وامللوك ،وتوفر اجل ّو األنسب عند املدعوين إلى
احلوار وسماع مضامني ما يدعو إليه اإلسالم ،فكانت النتيجة دخول كثير من
القبائل في دين اإلسالم.
الس ْلم وحتقيق الضروريات
إذن فاحلوار العام الناجح واملثمر هو أحد أهم سبل توفير ِّ
اخلمس التي جاء الشرع بها« ،فمن البداهة القول :إن هذه األحوال من أحوج
حاجاتها اللقاءات املتحاورة؛ ليكون املجتمع على بينة من أمر عالقاته ،وعلى
واع ،وترابط معقود ،كما الكون بقوانينه وأنظمته التي
تناسق مؤتلف ،وتفاهم ٍ
جتعله يحفظ بعضه بعضاً ،ويستمر بعضه ببعض»(((.
( )1ال�شاطبي� ،إبراهيم  :املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة ،حتقيق عبداهلل دراز ،مكتبة الريا�ض احلديثة .10/3
( )2ح�سني حمادة  ،احلوار القر�آين ،جملة املعارج  ،بريوت 1412هـ.37/1 ،
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الس ْل ِم االجتماعي
صناعة ِّ
الس ْل ِم االجتماعي يجب أن نتحدث من الزاوية األهم أال وهي
في حديثنا عن ِّ
الس ْلم في املجتمعات التي يطغى عليها االختالف والتنوع بطبيعتها
صناعة ِّ
الس ْلم
البشرية ،وليس حديثنا موجه ًا إلى طرف دون آخر  ،بل إن مسؤولية بناء ِّ
واحملافظة عليه واجب اجلميع ،وهذا ما يرشدنا إليه رسولنا صلى اهلل عليه وسلم في
تشبيهه املجتمع بالسفينة وواجب احلفاظ عليها ،ففي احلديث عن النعمان بن
بشير– رضي اهلل عنهما – عن النبي صلى اهلل عليه وسلمقال:( ُ
القائم على
مثل
ِ
بعضهم أع َ
ِ
الها
والواقع فيها
حدود اهلل
قوم استهموا على سفينة فأصاب ُ
ِ
ُ
كمثل ٍ
وبعضهم أسف َلها ،فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من املاء م ّروا على َم ْن فو َقهم
ُ
فقالوا  :لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرق ًا ولم ِ
نؤذ َم ْن فوق َنا فإن يتركوهم وما أرادوا
هلكوا جمي ًعا ،وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا جمي ًعا) رواه البخاري(((.
إن احلفاظ على سلم املجتمع وتسالم أهله يأتي في أعلى الواجبات الدينية
واالجتماعية ،وينبغي أن نعلم أن احملافظة عليه يستلزم من أفراد املجتمع قيامهم
بواجباتهم ٌّ -
كل بحسبه -واألمر املهم الذي يغفل عنه بعضهم أن ترك القيام ُيعدُّ
من اإلثم الذي يلحق املسلم ،فالقاعدة الفقهية تقول  « :الترك فعل إذا قصد»(((،
واجب عليه ،فقد فعل محرماً ،وقد قال بعض أهل
أي  :إن من ترك فعل شيءٍ
ٍ
العلم :لو أن إنسان ًا وجد آخر يسبح في املاء أوشك على الغرق ،ويستطيع أن
ينقذه دون مضرة عليه؛ فتركه حتى غرق فهو مشارك في مسؤولية غرقه ،ويقولون
َ
ظمآن يكاد أن يهلك من العطش ،وعنده ْ
فض ُل
أيضاً :لو أن إنسان ًا في فالةٍ ووجد
ماء يزيد على حاجته وتركه ولم يسقه فمات فهو مسؤول عنه .وأمير املؤمنني عمر
ابن اخلطاب – رضي اهلل تعالى عنه – يقول( :لو أن إنسان ًا مات جوع ًا في حي من
(� )3صحيح البخاري رقم (.)2313
( )4الزرك�شي ،املنثور يف القواعد  ،حتقيق تي�سري فائق �أحمد حممود .)167/1( ،
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األحياء أللزمتهم دي ُت ُه ؛ ألنهم تركوا إطعامه).
إن ما يشير إليه عمر رضي اهلل عنه هو جزء مما يقع فيه كثي ٌر من الناس بتركهم كثيراً
من الواجبات جتاه مجتمعهم ليغرق أخيراً في دوامة الـ( ال سلم).
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الس ْل ِم
رعاية أفكار ِّ
املنصور العباسي منوذج ًا
لقد شهد عهدُ اخلليفة العباسي أبي جعفر املنصور حراك ًا ثقافي ًا ضخماً ،وهذا
متوافق مع طبيعة التغيرات السياسية التي شهدها الواقع السياسي وقتها ،ولعل
ظهور فرقة القرائني((( – من اليهود -من أهم اللحظات التاريخية في واقع األمة
اإلسالمية الثقافي والسياسي.
لقد ظهر عنان بن داوود((( مبسار يهودي جديد ،حيث تبنى طرح الشريعة
الشفوية (التلمود) وهو ما يعني نبذ نظرية حلول ال ِّرب في احلاخامات ،وإسقاط
أحد ركائز الغلو فيهم ،وجعل العلم حال ًة بشري ًة مكتسبةً ،كما أن نبذه التلمو َد
يعني طرح كثير من أسس العدائية وركائزها في نفوس اليهود ،وكل هذا يعد
حتو ًال كبيراً.
( )1القرا�ؤون :فرقة يهودية ظهرت يف القرن الثاين الهجري /الثامن امليالدي يف عهد �أبي جعفر املن�صور ،وقد ن�ش�أت مت�أثرة بالفكر
الإ�سالمي� ،أ�س�سها عنان بن داوود امللقب (بر�أ�س اجلالوت) يف العراق ،وقد ظلت الفرقة تن�سب �إليه فت�سمى العنانية حتى القرن
التا�سع ،وقد �سموا بالقرائني ب�سبب �أنهم ال ي�ؤمنون �إال بالتوراة (التي ت�سمى املقرا) ،ومع �أن مذهبهم حادث �إال �أنه انت�شر ف�صار
عامة يهود فل�سطني و�إ�سبانيا منهم ،وقد هاجر كثري من اليهود بعد ن�ش�أة الدولة ال�صهيونية يف فل�سطني ب�سبب م�ضايقات العرب
لهم ،علم ًا ب�أن كثري ًا منهم ال ي�ؤيد الفكرة ال�صهيونية �إلى الآن ،واليوم يوجد من القرائني ما يربو على � 4500شخ�ص يف القرم
و� 2000شخ�ص يف كليفورنيا  ،معظمهم من يهود م�صر وزعيمهم حاييم هاليفي ،ولهم حمكمة خا�صة ،كما �أن لهم وجود َا يف
�إ�سرائيل� ،إال �أن كثري ًا من احلاخامات يعدونهم العدو الداخلي للدولة الإ�سرائيلية .انظر :عبد الوهاب امل�سريي ،مو�سوعة اليهود
واليهودية وال�صهيونية ،دار ال�شروق ،الطبعة الأولى 1999م .330/5 ،للمزيد انظر :عبد الوهاب امل�سريي :مو�سوعة اليهود
اليهودية وال�صهيونية ،مرجع �سابق .330-329/5 ،حممد جالء �إدري�س :الت�أثري الإ�سالمي يف الفكر اليهودي،بدون ط� ،ص-99
 ،101حممد عبد الكرمي ال�شهر�ستاين :امللل والنحل ،دار املعرفة ،الطبعة الأولى 1410هـ� .ص.257/1
( )2هو عنان بن داود يلقب (بر�أ�س اجلالوت)  ،يقول املقريزي عنه « :قدم من امل�شرق يف �أيام اخلليفة �أبي جعفر املن�صور  ،ومعه ن�سخة
من كتاب امل�شتا الذي كتب من اخلط الذي كتب من خط النبي مو�سى ـ عليه ال�سالم ــ ..ويرون �أنه من ولد داود عليه ال�سالم –
وعلى طريقة فا�ضلة من الن�سك على مقت�ضى ملتهم  ..ويف اعتقادات الرازي �أنهم العنانية �أتباع عنان بن داود ،وال يذكرون عي�سى
ب�سوء – عليه ال�سالم – والإجنيل لي�س بكتاب ،بل الإجنيل كتاب جمعه بع�ض تالميذه» .وقد ا�شتد اخلالف بني عنان وخ�صومه من
اليهود وال�سيما فرقة الفري�سيني ،وانتهى الأمر مبقتل عنان على �أيديهم عام 158هـ ،وانتقلت رئا�سة القرائني من بعده �إلى تلميذه
بنيامني النهاوندي �أهـ املقريزي  ، 369/4 :عبد املجيد همو :الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات ،مراجعة وتدقيق �إ�سماعيل
الكردي  ،دار الأوائل �ص.114-111
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ومع أن كثيراً من التشريعات قارب فيها القراؤون أحكام الشريعة اإلسالمية((( ،إال
أن األهم في أفكار عنان بن داود هو قوله بأن محمداً ـ عليه الصالة والسالم ـ نبي
حق ،وأن عيسى مصلح لشريعة موسى ،وهو ما يعني حتو ًال جذري ًا في العالقة بني
اليهود القرائني مع املسلمني وكذا النصارى ،حيث يحكم القراؤون بأن املسلمني
والنصارى مؤمنون وليسوا أعداء من جهة الدين(((.
وقد قام أبو جعفر املنصور بحنكته باستغالل الفرصة السانحة ،فاحتضن القرائني
وقواهم؛ مما أسهم في ضعف خصومهم (اليهود الفريسيني) ((( وانتشارهم،
وزيادة عددهم حتى صاروا أغلب يهود فلسطني ومصر واألندلس ،بل صار من
ال
اليهود القرائني أطباء ومقربني للوالة واخللفاء ،وعاشت األمة اإلسالمية زمن ًا طوي ً
ولم تواجه أعما ًال معادية من جهة اليهود القرائني لصالح عدو خارجي لألمة،
وحتى عندما هاجر املسلمون من األندلس خرج معهم كثير من اليهود القرائني،
ولم يكن ذلك ليتم لوال احلنكة السياسية للمنصور في اغتنام الفرصة السانحة
الس ْلم عاشته األمة.
التي أسهمت في صناعة جانب من ِّ
( )1ي�شرتط القرا�ؤون على من �أراد ال�صالة �أو تعلم التوراة �أن يخلع نعليه ،ويغ�سل يديه ورجليه ووجهه والأنف و�صمامي الأذنني
وامل�ضم�ضة ويلتزم بالطهارة ،وي�ستدلون على ذلك بن�صو�ص من التوراة ،وينفرد القرا�ؤون ب�إلزام اليهودي �إذا بلغ العا�شرة
بال�صالة و�إيجابها على الن�ساء كالرجال �سواء ب�سواء ،كما ي�شرتطون قراءة جزء من التوراة  ،وحددوا مواعيد لل�صالة يف ال�صبح
والظهر وامل�ساء  ،وجعلوا من �أركانها الوقوف والركوع وال�سجود �ش�أن ال�صالة عند امل�سلمني خالف ًا لليهود الربانيني التلموديني،
حيث يكتفون باجللو�س على كر�سي واالنحناء فقط ،مثل  :الن�صارى  ،كما �أنهم يلتزمون بالتقومي القمري ،وللمزيد من الأمثلة:
الت�أثري الإ�سالمي يف الفكر اليهودي ،مرجع �سابق �ص.137-99
( )2مو�سوعة اليهود واليهودية ،مرجع �سابق .330/5 ،حممد خليفة ح�سن �أحمد :تاريخ الديانة اليهودية ،دار قباء ،الطبعة الأولى/
1998م� ،ص.233
( )3الفري�سيون :وبالعربية يقال لهم (بري�شيم)� ،أي :املنعزلون ؛ وهي فرقة دينية �سيا�سية قدمية تزعم �أنها تدافع عن نامو�س
ال�شريعة ،ت�أثرت كثري ًا باحل�ضارة اله ّلينية التي تعلي من �ش�أن احلكيم الفيل�سوف �أكرث من الكاهن ولهذا كانوا يطلقون على
�أنف�سهم (التاليدي �شكاييم)� ،أي :تالميذ احلكماء ،ظهروا يف القرن الثاين قبل امليالد ،وكان �أكرث �أتباعها من الأثرياء ،ومن �أهم
معتقداتهم � :أن اهلل ميكن �أن ُيعبد يف كل مكان ولي�س بال�ضرورة يف الهيكل ،وعليه لي�س واجب اليهود هو ال�سعي �إلى العودة �إلى
�أر�ض امليعاد ،بل يعدون ذلك من واجبات الإله ،كما يركزون على العقل يف تف�سري التوراة  ،وي�ؤمنون بال�شريعة ال�شفوية.امل�سريي:
عبدالوهاب  ،مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية  ،م�صدر �سابق  . 322/5الأعظمي :حممد �ضياء  ،درا�سات يف اليهودية
وامل�سيحية  ،مكتبة الر�شد بالريا�ض  ،ط الأولى 1422هـ� ،ص.85
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يقول الباحث عبد املجيد همو« :في القرن التاسع توطدت الق ّرائية في بالد
فارس ،واتسع انتشار الدعوة إليها بني اليهود حتى وصلت إلى مصر  ،وبلغت
األندلس  ،مما جعل اليهود ينقسمون إلى معسكرين  :املعسكر الرباني التلمودي،
ومعسكر القرائني.
بلغت احلركة القرائية ذروتها خالل القرن العاشر واحلادي عشر [امليالديني] حتى
هب للدفاع عن اليهودية التلمودية
أن الفاءون سعديا الفيومي (892م – 942م) َّ
ضد هجمات الق ّرائني  ،وراح يؤلف الردود النقدية على معتقدات القرائني.(((»..
ومما جتدر اإلشارة إليه هو ّأن أهم أسباب ظهور اليهود الق ّرائني هي األزمة التي
واجهها الفكر اليهودي أمام الفكر اإلسالمي الصاعد ،فكان خروج الفكر الق ّرائي
نوع ًا من رد الفعل ،حيث رفضوا الشريعة الشفوية (التلمود) ،وطرحوا منهج ًا
للتفسير يعتمد على القياس والعقل ،أي :أنها انشقت عن اليهودية احلاخامية
متام ًا(((.
بل إن تأثير املسلمني على حركة القرائني اليهود أدت إلى االهتمام بأسفار العهد
القدمي ،فقام أحبار “املسوريني” ،وهم من القرائني ،باستعارة نظا َمي اإلعجام
والتشكيل عند العرب وإدخالهما في عبرية العهد القدمي ،معتمدين في ضبط
نطقه على اآلرامية اليهودية ،وهي اآلرامية التي ُد ِّون كثي ٌر من األدب اليهودي بها،
والتي كان اليهود يتكلمون بها قبل استعرابهم بداية العصر العباسي.
وكــان من أهـــم علمائهــم في هــذا املجــال هــارون بن موســـى بن آشـر الطبري
(مات سنة 960م) ،وإليه يدين اليهود – قراؤون وحاخاميون تلموديون – بإعجام
أسفار العهد القدمي وتشكيلها باحلركات ،وذلك بعد روايته أكثر من ألف
وثالثمئة سنة بلغة غير محكية ومن دون إعجام وال تشكيل!
( )4عبد املجيد همو :الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات ،مراجعة وتدقيق �إ�سماعيل الكردي ،دار الأوائل �ص.114
( )5امل�سريي :عبد الوهاب  ،مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيوينة ،م�صدر �سابق.317/5 ،
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وبهذا يتبني لنا أثر املسلمني ليس على اليهود الق ّرائني وحدهم ،بل على حركة
الثقافة اليهودية وتدوينها عامة ،حيث كان لظهور القرائني واالنفتاح الق ّرائي على
املسلمني دور في إحداث تغييرات أساسية في مسيرة اليهود وطريقة تدوينهم
العلوم.

الس ْلم االجتماعي
احلوار وبناء ِّ
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ورواد الفكر
أثر العلماء ّ
الس ْلم
في استثمار فرص ِّ
يقع على عاتق العلماء ورواد الفكر في العالم عامة واجب نحو صناعة احلضارة
والتقدم بها إلى األمام ،حيث يشكل العلماء العنصر األساس في وضع الصيغ
احلضارية وسبل احللول لكثير من املعضالت.
ونظراً ألننا في مقام حتليل موقف عنان بن داود؛ فإننا جند دور أبي حنيفة – رحمه
اهلل – حاضراً في استثمار الفرصة ،فقد ذكر أن عنان بن داود عندما ظهر بأقواله
تآمر ضده بعض اليهود فشكوه إلى اخلليفة أبي جعفر املنصور الذي أودعه السجن
بتهمة الهرطقة .يقول القرقساني :إنه [أي عنان] التقى في السجن باإلمام أبي
حنيفة النعمان – رحمه اهلل – وسمع منه أقواله وآراءه  ،وأشار عليه بأن يسعى
في مقابلة اخلليفة أبي جعفر املنصور  ،وأن يشرح له معتقداته ،وهو ما َّمت بالفعل
– حسب رواية القرقساني – فعفا عنه املنصور وأطلق سراحه(((.
إن كثيراً من الفرص التاريخية تسنح ثم تذهب أدراج الرياح ،وال يتم استغاللها
استغال ًال صحيحاً؛ إما تقصيراً من رواد الفكر واملعرفة ،وإما من قبل أصحاب
القرار ،وإما من كليهما ،في حني لو مت استغالل الفرص واحتضان األفكار التي
الس ْلم االجتماعي وتلغي ثقافة
تسهم في صناعة أجواء ثقافية من شأنها أن تنشر ِّ
التصادم بني جميع األطياف الستفادنا ِ
(س ْلماً) ينعكس على االستقرار السياسي
نواح شتى علمية وسياسية.
واألمن االجتماعي وازدهاراً في ٍ

( )1القرق�ساين :لأبي يعقوب �إ�سحاق  ،الأنوار واملراقب ،املجلد  ،1نيويورك 1939م �ص .13
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جدل املقاالت الدينية
الس ْلم االجتماعي
وبناء ِّ
ٌيعدُّ االختالف العقدي أحدَ أبرز صور االختالف في املجتمعات البشرية ،حيث
تختلف أديان الناس وعقائدهم في أكثر املجتمعات ،ومن الصعوبة بل من النادر
مجتمع ما السيما في املجتمعات املتعلمة ،وأما املجتمعات
جداً أن تتفق عقائد
ٍ
اجلاهلة ،فليس بغريب أن تتفق تصورات الناس الدينية؛ ألنهم في هذه احلالة عادة
ما يكونون أتباع ًا ألفراد أو لفرد.
واجلدل الديني العقيم والتجاذبات العقدية ميكن -كما في كثير من احلاالت -أن
بالس ْلم االجتماعي وتذهب بكل املكتسبات
تكون أحد العوامل التي قد تُو ِدي ِّ
الس ْلم
التي حققها املجتمع طول عقود طويلة على يد أبنائه ،وحتى لو عاد ِّ
وسكنت الفتنة ّ
ال ما لم
فإن آثارها ستبقى في صلب البناء املجتمعي دهراً طوي ً
حتدث قفزات فكرية ضخمة ،ولو أخذنا الفتنة التي حدثت في بواكير التاريخ
اإلسالمي بعد مقتل عثمان – رضي اهلل عنه – وما تال ذلك بني الصحابة – رضي
اهلل عنهم أجمعني – حتى انتهت الفتنة بتنازل احلسن بن علي – رضي اهلل عنه –
عن اخلالفة إلى معاوية بن أبي سفيان – رضي اهلل عنه – فمع أن احلسن رضي اهلل
عنه حسم اخلالف وسبب االنقسام احلاصل آنذاك إال ّأن ذلك اخلالف هيأ مناخ ًا
مالئم ًا خلالفات عقدية وفكرية الزال صداها يتردد بني األمة اإلسالمية ،ويؤثر في
مسيرتها.

الس ْلم االجتماعي
احلوار وبناء ِّ
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محاوالت تأسيسية
لدراسة الصراع االجتماعي
ابتداء من االعتراف بوجود
إن التعامل مع اخلالفات العقدية يجب أن ينطلق
ً
اخلالف ،وأنه سنة كونية وعدم إمكان إلغائه ،خالف ًا للتوجه املاركسي الكالسيكي
الذي سعى إلى إلغاء الدين وبشر بزواله بوصفه مؤثراً أساسي ًا في الصراع البشري،
في حني أن التصدعات التي حدثت للفكر املاركسي أدت إلى ظهور نظريات
توفيقية واقعية تنادي بأهمية كون أسباب الصراع على أرض الواقع والسعي إلى
توظيفها بطريقة إيجابية.
أحد أهم احملاوالت التي ميكن رصدها محاولة جورج زميل (1857م1918 -م)
سواء كانت إيجابية أم سلبية  ،كما م ّيز بني قوتني أو
الذي اهتم بوظائف الصراع ً
عمليتني من عمليات التفاعل االجتماعي األولى  :املنافسة  ،والثانية  :الصراع ،
ووفق ًا لرأيه فإن املنافسة تُعدُّ ضرب ًا من ضروب الصراع غير املباشر ووظائفها إيجابية
باستمرار  ،أما الصراع فيكون مباشراً وحتكم في أهدافه أحد طرفي الصراع وقد
تكون وظائفه سلبية أو إيجابية أو كليهما مع ًا(((.
كما ّأن دراسة جورج سمبسون التي نشرها عام 1937م بعنوان ( :الصراع واملجتمع
احمللي) جاءت في السياق ذاته لتؤكد أهمية الطابع التكاملي للصراع وما قد
يسهم به من وظائف في التنظيم االجتماعي  ،كما قسم الصراع إلى نوعني:
صراع مشترك؛ وهو الصراع املوجه إلى خارج اجلماعة ،وصراع غير مشترك؛وهو
الذي يحدث بني مكونات املجتمع نفسه ،وكل فرع يسهم في النهاية في حتقيق
احمللي(((.
التكامل االجتماعي بني أجزاء املجتمع ّ
( )1عبد البا�سط عبد املعطي  :يف نظرية علم االجتماع  ،دار الكتب اجلامعية  ،القاهرة � ، 1973 ،ص.144
( )2د �أحمد زايد  :علم االجتماع النظريات الكال�سيكية والتقليدية  ،دار نه�ضة م�صر ،ط الأولى 2006م� ،ص.152

28

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

كما قام لويس كوزر عام 1956م بنشر دراسته التي سعت إلى دراسة الصراع
االجتماعي دراسة واقعية ،والتي جاءت بعنوان ( :وظائف الصراع االجتماعي) ،
والتي ركز فيها على ما قد يوجده الصراع االجتماعي من تكامل وتوازن ،ولهذا
عرف الصراع بأنه عملية اجتماعية ضرورية لفهم العالقات االجتماعية ،ويقول:
(يسهم الصراع داخل اجلماعة في إقامة الوحدة واالتساق  Cohesionعندما
تكون اجلماعة مهددة باملشاعر العدائية واملتعارضة بني أعضائها ،وتتوقف فائدة
الصراع في حتقيق التكيف الداخلي على منط املسائل املتصارع عليها ومنط البناء
االجتماعي الذي يظهر داخله الصراع) (((.
إذاً فالصراع االجتماعي عند لويس كوزر مهما تعددت أمناطه وقنواته يسهم في
النهاية في حتقيق الوحدة واالتساق بني أفراد املجتمع ،حيث يؤدي إلى إعادة
تكييف املعايير وبناء القوة داخل اجلماعات.
لكن كوزر يفرق بني نوعني من الصراع االجتماعي (الداخلي واخلارجي)؛
فالداخلي قد يكون مرتبط ًا باألهداف والقيم واملصالح الرئيسة للجماعة؛ وهذا
هو اجلانب اإليجابي الذي يؤدي إلى التكامل ،كما أن الصراع قد يقوم على قيم
متنافرة ،حيث ال يتفق طرفا الصراع على مجموعة من القيم تقوم عليها شرعية
النسق ،وفي هذه احلالة قد يؤدي الصراع إلى تهديد البناء االجتماعي وانهياره إذا
لم يستطع البناء أن يتحمل هذا الصراع ويشكله داخل نظمه(((.
أما الصراع اخلارجي وفق ًا لكوزر ،فيتصل بصراع اجلماعة مع اجلماعات اخلارجية،
وهو من األمور التي تزيد التماسك الداخلي لكل جماعة ،ويقلل من الصراعات
الداخلية إلى أقصى درجة(((.
( )1املرجع ال�سابق � ،ص.152
( )2عبد البا�سط عبد املعطي  :يف نظرية علم االجتماع  ،مرجع �سابق � ،ص.169
( )3د� .أحمد زايد  :علم االجتماع النظريات الكال�سيكية والتقليدية  ،مرجع �سابق� ،ص.153
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على أنه  ،ميكن القول بأن الصراع نوعان:
األول  :صراع فكري بني حق وباطل.
الثاني  :صراع على مصالح مادية  ،أو قضايا جزئية حمالة أوجه.
فاألول  :يفرض على أهل احلق (املسلمني) أن يقولوا به حيثما كانوا ال يخافون
لومة الئم ،متدرعني باحلكمة والعزمية والصبر  ،مع مراعاة درء املفسدة العامة ما
أمكن.
ال مقبو ًال للمنافسة والصراع  ،بل ينبغي توظيفه للتقارب
وأما الثاني  :فليس مح ً
والس ْلم االجتماعي.
ِّ
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نقطة التحويل
وفي سبيل التوصل إلى حل يحفظ االستقرار وال يلغي واقعية االختالف الفكري
ودوامه بني البشر يجب أن نتحول في طريقة التعاطي مع اخلالف وأساليب اجلدل
واحلوارات الفكرية بحيث نرتقي مبستوى اجلدل ليكون (جد ًال بني أفكار وليس
جد ًال بني أشخاص)؛ وأعني بذلك أن نسعى إلى حتويل اجلدل في الثقافة واملعارف
الدينية ليكون جتاذب ًا بني أفكار وليس بني أشخاص مثالً ،وهو املستوى الذي أتى
بناء أساسي ًا من
عليه اجلدل في كتاب اهلل تعالى فيما نرى ،والقرآن يبني ذلك ً
خالل ما يأتي:
أو ًال  :يغرس القرآن في نفس املؤمنني وعلى رأسهم األنبياء أنهم ليسوا أوصيا َء
وال وكــــال َء على الناس كمــــا في قولــــه تعالى ُ { :ق ْ
ــل َل ْس ُت َع َل ْي ُك ْم ِب َو ِك ٍيل}
(األنعام ،)66 :وعليه فإنهم أمناء في التبليغ ،فاألحكام أحكام اهلل ال ميلكها
أحد.
ثانياً :يركز القرآن على مناقشة األفكار واآلراء بغض النظر عن قائلها ،بل في
أشخاص في مقام املدح أو في
كثير من األحيان جند القرآن يهمل ذكر أسماء
ٍ
مقام الذم؛ ليرشد املؤمنني إلى أهمية التركيز على املضمون وليس على القوالب؛
ولذا فإن القرآن ال يشغل السامعني بأسماء املخالفني لطريق الرشاد إال نادراً ،ورمبا
كانت هذه األسماء من املتفق على بغضها عند السامعني (الشيطان ،وفرعون،
وهامان ،)..كما أنه قد يسمي مخالف ًا حلكمة كتسمية القرآن ألبي لهب مع
ترك تسمية أبي جهل وهو فرعون هذه األمة ،وكترك تسمية اآلخرين من صناديد
يسم القرآن رأس النفاق
مشركي مكة أو
مدعي النبوة في ذلك العهد ،كما لم ِ
ّ
عمن هو دونه مع علمنا بأن كثيراً من اآليات نزلت إثر
عبد اهلل بن سلول ،فض ً
ال ّ
أحداث معلومة.

الس ْلم االجتماعي
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ومبجرد أن يتم االبتعاد عن طريقة القرآن في اجلدل الديني يقع االنحدار
واالضمحالل املعرفي ،ويتحول النقاش إلى محاولة إلشهار الطعن في أسماء
بناءعلى أنه ميثل الـ(قوة في الدين) ،واحلقيقة إن أسلوب القرآن فيه
املخالفني ً
القوة العلمية الراسخة؛ ألن القوة في عالم حوار العقائد واملقاالت تكمن في
امتالك احلجج والبينات ،ويزيدها قوة أسلوب العرض الذي يبتعد عن التهويشات
والهبوط إلى عالم العصب ّيات وكل ما يثيرها ،مثل :الطعن في اآللهة املعبودة أو
الشخصيات املتبوعة املعظمة بني أتباعها ،وفي ترك القرآن لذلك حكمة ظاهرة؛
إذ قد ميتنع بعض السامعني من االنتفاع بالبينات بسبب ذلك فوجب أال تكون
املوانع من صنع أهل البيان.
إن القرآن يعلمنا أن نتحاور لنبني ما لدينا من قناعات بدالئلها وبراهينها ،ويعلمنا
أن أهل البيان يشيدون مجتمعات راقية فكري ًا تعزز القناعات املبنية على التفكر
والتأمل ،وفي مجتمعهم جتد الفكر َة جتادل الفكر َة ،وجتد البرهان يغلب الظن،
وفي كل األحوال فإن العلماء ال يقبلون النزول مبجتمعاتهم عن هذا املستوى
الفكري ،وال ُيس ّفون باحلق مهما استفزهم اآلخرون ،وهذه الطريقة هي األحرى
بحفظ الدين وإفساح املجال للحوار دون فنت ،أما املتعصبون ألهوائهم الذين
تنتهي حججهم عند ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) ،فإن
العادة تثبت بأنهم ال يستطيعون العيش في عالم األفكار والبراهني التي قد تنتهي
بهم إلى التخلي عن بعض اآلراء املوروثة ،فليس أمامهم إال النزول إلى مراتب
الوجدان.

32

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

أسلوب اجلدل
بني اجلماعيلي وابن قدامة
نقل الشاطبي عن أبي حامد الغزالي – رحمه اهلل – قوله( :أكثر اجلهاالت إمنا
رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل احلق ،أظهروا احلق في
معرض التحدي واإلذالل ،ونظروا إلى ضعف اخلصوم بعني التحقير واالزدراء فثارت
في بواطنهم دواعي املعاندة واملخالفة ،ورسخت في قلوبهم االعتقادات الباطلة،
وتعذر على العلماء املتلطفني محوها مع ظهور فسادها) .ثم علق اإلمام الشاطبي
– رحمه اهلل – بقوله( :وهو احلق الذي تشهد له العوائد اجلارية ،فالواجب تسكني
الثائرة ما قدر على ذلك ،واهلل أعلم) (((.
فعلى مستوى األمثلة الفردية جند في التاريخ اإلسالمي منوذجني ميكن أن نخلص
إلى نتائج من خالل استعراض جتربتهما.
فاحلافظ عبد الغني اجلماعيلي املقدسي احلنبلي(((– رحمه اهلل تعالى – كان شديداً
على املخالفني ،وال يرى أنه يلتقي معهم في عمل ،وال يرى اللني معهم ،في حني
جند قرينه وابن خالته الفقيه املوفق ابن قدامة املقدسي احلنبلي(((– رحمه اهلل –
على طريقة أخرى ،فقد كان يحاور املخالفني له ،ويجلس بعد كل صالة ظهر
للمناظرة ،ويناقش وهو يتبسم ،بل جند أن الفقيه ابن قدامه نصح ابن خالته أحيان ًا
بأن يدع مناقشة املخالفني من أهل الفرق اإلسالمية  ،فعندما ُدعي اجلماعيلي إلى
املناظرة مر ًة قال له املوفق « :نحن نناظرهم» وقال للحافظ اجلماعيلي « :ال جتيء
فإنك حدّ  ،نحن نكفيك »(((.
( )1ال�شاطبي� :إبراهيم ،االعت�صام ،حتقيق �سليم الهاليل ،دار ابن عفان ،اخلرب الطبعة الأولى 1412هـ.732/2 .
( )2هو �أبو حممد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن �سرور املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي ،كان من ح َّفاظ ال�سنة� ،آم ًرا باملعروف ناه ًيا عن
املنكر ،ال يخاف يف اهلل لومة الئم� ،شديدًا على �أهل البدع ،وله �أخبار يف الإنكار عليهم ،توفى �سنة 600هـ .انظر � :سري �أعالم النبالء
.471-443/21
( )3هو �أبو حممد عبد اهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي ،كان من �أعظم فقهاء ع�صره ،كان �شديد االحتمال،
بارعً ًا يف املناظرة ،توفى �سنة 620هـ .انظر� :سري �أعالم النبالء  ،173-165 /22ذيل طبقات احلنابلة البن رجب .149-133/2
( )4الذهبي ،حممد بن �أحمد� :سري �أعالم النبالء ،مرجع �سابق .460/21
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وقد تعرض اجلماعيلي لكثير من املواجهات مع أبناء صالح الدين األيوبي خالف ًا
البن خالته املوفق ابن قدامه الذي كان ُيبني آراءه دون مصادمة ،ويحاور دون إثارة
فلم يتعرض ملا تعرض له اجلماعيلي ،وكان أقرب إلى البيان وإيضاح احلقائق.
فابن قدامة ميثل أحد أساليب احلوار اإليجابي الذي يقوم على بيان احلقائق مع قلة
اخلسائر العامة للجماعة ووحدة صفها ال سيما في ذلك الزمن الذي كانوا أحوج
ما كانوا إليه ،في حني عبد الغني املقدسي كان ميثل أسلوب ًا آخر لبيان اخلطأ ،حيث
كان يتصور ضرورة الغلظة والشدّ ة على املخالفني ،ولو باملواجهة مع السلطان حتى
وإن كان الروم على مشارف البالد.
وهكذا فإننا جند منهجني  :األول ال يتعاطى إال من زاوية الرد واإلبطال ملا عند
املخالف من الباطل وهو «مسلك البت والبتر» ويرى أن احلفاظ على اإلسالم
يجب أن يكون بهذا الطريق ،والثاني يتعامل مبنطق احلوار الفكري «جدل
األفكار» وبنظرة شاملة إلى ما عند املخالف من حق وباطل ،وإلى ما هو أصلح
جلماعة املسلمني عامة.
ولعل هذين املسلكني لم يزاال موجودين منذ أن توسعت دائرة املقاالت
الدينية،وظهرت الفرق في األمة ،فصارت أنظار املجتهدين في نصرة الدين
تختلف في التعامل مع انحرافات األمة.
ولتحقيق املوقف املتعني يجب أن ينظر إلى كليات الشريعة التي جاء اإلسالم بها،
ويفرق بينها وبني الوسائل ،ومن َث َّم يجب أال تكون الوسائل عائق ًا أمام حتقيق
املصالح ،ومن أعظم املقاصد نصرة احلق بكل وجه ،والسعي في جلب املصالح
ودفع املفاسد عن اإلسالم -وليس عن طائفة أهل السنة فقط  -ما أمكن.
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كما أن نقد االنحرافات مطلوب شرعاً ،ولكن يجب أن يكون بعدل وإنصاف،
ال بال ّتجني واإلجحاف ،وهو ما يؤكد أهمية احلوار والتمسك به منهج ًا للبيان
واإليضاح ،بعيداً عن بعض املسالك األخرى التي تثير القالقل وال تنشر احلقائق.
إن اجلدل الديني العقدي هو أحد األمور التي يصعب ضبطها في احلوار بني
التيارات الفكرية؛ بسبب طغيان روح االنتصار لدى كل فريق  ،وبسبب محاولة
بعض احملاورين عدم االعتراف بأي خطأ ينسب إلى تياره الفكري ،مع أن الواجب
أن يكون احملاور موضوعياً ،بحيث يستبعد العواطف ،وينظر بعني النقد املتجردة.
وينبغي أال يظن املسلم أن املوضوعية ـ خاصة في موضوع احلوار ـ تعني نصرة
ألحد
الباطل أو السكوت عنه ،بل األمر على عكس ذلك؛ ألن احلق ليس ملك ًا ٍ
حتى يسعى إلى طمس احلقائق ،وقد كان ال ُعدول قدمي ًا يفتخرون بـ»أن أهل العلم
يكتبون ما لهم وما عليهم ،وأهل األهواء ال يذكرون إال ما لهم (((.

( )1وردت هذه املقولة عن �أكرث من عامل ،منهم :وكيع بن اجلراح ،وعبد الرحمن بن مهدي ،و�أحمد بن حنبل رحمهم اهلل .انظر� :أحاديث
يف ذم الكالم و�أهله لأبي الف�ضل املقري ( 188/2دار �أطل�س/1417 /ط ،)1وانظر :جمموع الفتاوى  ،72/5اجلواب ال�صحيح .343/6
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جتربة احلنابلة واألشاعرة في بغداد
إذا دققنا النظر في كثير من النماذج التاريخية؛ فإننا سنجد أن اجلدل الفكري
بالس ْلم ،وتؤدي إلى خسائر
والعقدي كثيراً ما يشطح فيتحول إلى (فتنة) تعصف ِّ
فادحة تعود على جميع األطراف ،بل رمبا كان ضررها على ُمشعلها أكثر من
اآلخرين.
ولعل األحداث التي جرت بني احلنابلة واألشاعرة في بغداد في القرن اخلامس
والسادس خير شاهد  ،فقد ابتدأ مشهد التدافع بني الطرفني في حياة أبي احلسن
األشعري – رحمه اهلل – ( 260هـ  324 -هـ) ،أي  :في بداية القرن الرابع  ،ونتيجة
ملخالفة األشعري احلنابلة لم ُي ِّ
صل على األشعري عند موته إال أربعة أشخاص مع
أن جنازته كانت معلنة ،وهذا يشير إلى قوة متثيل احلنابلة للرأي العام في بغداد
وقتها ،-لكن هذا املوقف انقلب بعد عقود ،فقد اكتسح األشاعرة في املشرق
واملغرب ،وأصبح املذهب الرسمي لدى الدول.
والسؤال الذي يطرح نفسه :ما الذي حدث لكي تنقلب األمور ؟
احلقيقة أن أسلوب تعاطي احلنابلة البغداديني للمسائل اجلدلية مع املخالف
والقسوة التي مارسوها ضدهم كانت من أكبر األمور التي أضرت باأل ّمة وباحلنابلة
قبل غيرهم ،وأدت بهم إلى خسائر تاريخية كبيرة ،وأنا ال أبرئ خصومهم من
اخلطأ  ،ولكن األكثرية تتحمل نتائج األفعال عادة أكثر من األقلية؛ نظراً إلى
امتالكها زمام األمور وقدرتها على التحكم مبوازين الصراع الفكري وتوجيهه في
االجتاه الذي تريد إذا تعاملت مع اخلالف بعلم وحكمة.
فقد وصلت حدّ ة اخلالف بني احلنابلة واألشاعرة إلى القتال في بعض املراحل ،ونتج
من ذلك قتلى كما حدث في فتنتي ( 469هـ  ،و470هـ ) في بغداد.
فقد نقل غير واحد من املؤرخني أن أبا نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن
القشيري األشعري (ت514 :هـ) دخل مدينة بغداد سنة 469هـ قادم ًا إليها من
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احلج  ،فاستقر باملدرسة النظامية  ،وعقد بها مجلس ًا للوعظ والتدريس  ،فتكلم
على مذهب األشعري ومدحه ّ ،
وحط على احلنابلة ،ونسبهم إلى اعتقاد التجسيم
فـــي صفـــات اهلل تعالــى((( ،فلما سمـــع به شيـــخ احلنابــلة الشـــريف أبو جعفــر
(ت 470هـ) ،تألم لذلك ،وأنكر عليه فعلته  ،ثم ج ّند جماعة من أصحابه
مبسجده حتسب ًا ألي طاريء ُمحتمل ،وأما القشيري فقد ّ
التف حوله أصحا ُب ُه
واملتعاطفون معه  ،وساعده أيضا الشيخُ أبو سعد الصوفي  ،وشيخُ الشافعية
أبو إسحاق الشيرازي(ت 476هـ)  ،وغيرهما من علماء األشعرية  ،ثم هاجمت
جماعة من أصحابه مسجد الشريف أبي جعفر  ،فرماهم احلنابل ُة باآلجر  ،واشتبك
وجرح
الطرفان في مصادمات دامية ُ ،قتل فيها نحو عشرين شخص ًا من اجلانبني ُ ،
آخرون  ،ثم توقفت الفتنة ملا مالت الكفة لصالح احلنابلة(((.
فلما حدث ذلك أجمع علماء األشاعرة على اخلروج من بغداد  ،في مقدمتهم
شيخهم أبو إسحاق الشيرازي  ،إلى بالد خُ راسان ،حيث الوزير السلجوقي نظام
امللك  ،فلما سمع بهم اخلليفة املقتدي بأمر اهلل (487-467هـ) أسرع إلى طلبهم
لُيصلح بينهم و بني شيخ احلنابلة أبي جعفر  ،فلما اجتمعوا فشلت محاولة
اإلصالح ،وانفض االجتماع دون اتفاق  ،وكتب علماء األشاعرة رسالة إلى نظام
امللك أخبروه فيها ما ّ
حل بهم على يد احلنابلة في بغداد ،ووصفوهم له بأبشع
األلفاظ القبيحة واتهموهم بأشنع االتهامات ،وح ّرضوه على قطع دابرهم ،وأنه
ال يجوز السكوت عنهم ،لكن رده عليهم لم ُيحقق لهم ما كانوا يرجونه منه(((.
وبعد أيام من ورود رد نظام امللك على رسالة األشاعرة الذي خ ّيب آمالهم فيه،
( )1ابن اجلوزي :املنتظم  ،م�صدر �سابق ، 30/ 8 ،وما بعدها  .ال�سيوطي :تاريخ اخللفاء ،مطبعة ال�سعادة بالقاهرة  ،ط1952 1م � ،ص
 . 224ابن �أبي يعلى  :طبقات احلنابلة  . 239 / 2 ،وابن رجب البغدادي  :الذيل على طبقات احلنابلة  . 25 / 1 ،وال�سبكي :طبقات
ال�شافعية الكربى . 162 / 7 ،
( )2ابن �أبي يعلى  :طبقات احلنابلة  . 239 / 2 ،ابن رجب :الذيل على طبقات احلنابلة  . 25 / 1ابن كثري  :البداية والنهاية. 115 / 12 ،
ابن الأثري  :الكامل . 1104/ 10 ،
( )3ابن �أبي يعلى  :طبقات احلنابلة . 239 /2 ،وابن ع�ساكر  :تبيني كذب املفرتي� ،ص ، 310 :وما بعدها  .وابن اجلوزي :املنتظم . 312/ 8 ،
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نشبت فتنة بني احلنابلة وفقهاء املدرسة النظامية في بغداد ؛ ألن فقيه ًا أشعري ًا ك َّفر
فتصدوا له ورموه باآلجر ،فهرب وجلأ إلى أحد أسواق بغداد واستغاث
احلنابلة ّ ،
النهب ،وكث ِ
اجلراح  ،ولم
ُرت
وعم
ُ
ُ
بأهله  ،فأغاثوه ،واندلع قتال بني الطرفني َّ ،
تتوقف املواجهات إال بتدخل اجلند  ،و ُقتل فيها نحو عشرين شخص ًا من الطرفني،
وجرح آخرون  ،ثم نُقل املقتولون إلى دار اخلالفة  ،فرآهم القضاة والشهود ،
ُ
ضمنوه ما جرى ،وأرسلوه إلى الوزير نظام امللك في خراسان ،
وكتبوا محضراً ّ
وهدأت األوضاع في بغداد(((.
وهذه الفتنة هي امتداد لفتنة ابن القشيري  ،وقد ُقتل فيهما نحو أربعني شخص ًا
من الطرفني  ،وقد أظهرتا ما يكنه ُّ
كل طرف لآلخر من حقد وكراهية؛ بسبب
النزاع املذهبي الذي أدخل السنيني في أزمة عقدية مذهبية  ،جت ّلت مظاه ُرها في
التكفير واالقتتال  ،والسب الشتائم  ،دون أن تظهر محاوالت جادة لوضع حدٍّ
نهائي لها ؛ مما زاد في اتساع نطاقها واشتداد حدتها .
آثـــار الفتنــة:
لقد كان لهذه الفتنة عدّ ة آثار سلبية ،فقد أسهمت في ظهور مدرستني مذهبيتني
متميزتني متنافرتني  ،لكل مدرسة رجالها ومنهجها  ،وخصائصها  ،وتراثها
العلمي في العقائد  ،غلب عليه التعصب والنزاع العقدي احلاد  ،املمزوج بالتكفير
والتضليل  ،والتبديع والتفسيق  ،واملبالغة في االنتقاد  ،واستخدام املصطلحات
الشنيعة واملذمومة في وصف اخلصم.

( )4ابن اجلوزي :املنتظم  . 313-312 / 8 ،ابن كثري  :البداية والنهاية . 117/12 ،
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فقد ذكر احلافظ ابن عساكر (ت 575هـ) أن كلمة احلنابلة واألشاعرة كانت
مجتمعة  ،ثم تف ّرقت في فتنة ابن القشيري  ،ووزارة نظام امللك  ،وقد وافقه على
ذلك شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية (ت728هـ) (((.
وال شك أن فتنة ابن القشيري هي أخطر ما حدث بني احلنابلة واألشاعرة في القرن
اخلامس الهجري  ،والتي أذهبت أمل الوفاق بني جناحي أهل السنة املتنازعني(((.
ال صحيح ًا ونهائياً ،فقد ظلت
كما أن األزمة العقدية ذاتها وآثارها  ،لم جتد ح ً
قائمة منذ ظهورها إلى يومنا هذا  ،تظهر آثارها جلية في أدبيات اجلماعات
اإلسالمية املعاصرة ،وفي املقررات الدراسية في اجلامعات واملعاهد اإلسالمية ،
وفي الشبكة العنكبوتية –اإلنترنت -حيث جند فيها عدداً من املواقع ذات الطابع
املذهبي الصريح واخلفي  ،بعضها ينتمي إلى أهل احلديث ،وبعضها اآلخر ينتمي
إلى األشاعرة واملاتريدية وكلهم في نزاع وصراع  ،وسباب وشتم  ،وتشنيع وتهويل
وتبديع وتنافس ؛ كسب ًا للنفوذ  ،وإحلاق ًا لألذى باآلخر  ،فأصبحت هذه الشبكة
مجا ًال للنزال والتفاخر  ،والتفنن في الذم وعرض املثالب(((.
وأشنع ما تركته هذه الفتنة هي أنها غرست في األمة مسلك ًا خطيراً؛ وهو أنّه كلما
غلب طرف من أطراف النزاع العقدي  ،وأصبح له النفوذ على اآلخر سعى في
إذالله وكبته ،ولعل هذا أسوأ ما تركته تلك األحداث في سلوك األمة جتاه بعضها
بعضاً ،حيث نقلت اخلالف في املقاالت الدينية من كونه فكري ًا إلى أقصى درجات
بالس ْلم االجتماعي ،وتنشر الفنت
التعصب ،وهذا من أكثر األمور التي تعصف ِّ
( )1انظر :تبيني كذب املفرتي� ،ص.163 :وجمموع الفتاوى ،جمعه ابن القا�سم ،ط 1الريا�ض ، 1381 ،ج� 3ص ، 229 :وج� 5ص ، 340 :وج � 6ص:
 . 53-52للمزيد حول فتنة احلنابلة والأ�شاعرة انظر :عالل :خالد كبري ،الأزمة العقدية بني الأ�شاعرة و�أهل احلديث -خالل القرنني
اخلام�س وال�ساد�س الهجريني  ،دار الإمام مالك يف اجلزائر  ،ط 2005 1م� ،ص .26-18
( )2عالل :خالد كبري ،الأزمة العقدية بني الأ�شاعرة و�أهل احلديث� ،ص .23
( )3امل�صدر ال�سابق� ،ص .154-151 :
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التي تؤخر املسلمني في أكثر من صعيد  ،حيث يتعطل التقدم الفكري ،وينشغل
املسلمون بالصراع فيما بينهم  ،ويترافق مع هذه احلالة تأخر اإلنتاج احلضاري بكل
جوانبه ،بل رمبا أصبح املسلمون املتخاصمون لقم ًة سائغة ألعدائهم جميع ًا وهم ال
يعلمون  ،وهذا ما حدث بالفعل ،حيث غزا الصليبيون املسلمني وهم في حالة من
التشتت والضعف والصراع املذهبي املتعاظم إلى درجة يصعب أن نتخيلها ألمة
خرقت العادة في صنع حضارة مألت الدنيا في حقبة يسيرة.
وما نريد أن نخلص إليه هو أن اجلدل العقدي يجب أال يقود األمة إلى السقوط ،
وأن الطريقة املثلى لذلك تكمن في االعتراف بوجود هذا اخلالف وعدم إنكاره أو
التهوين منه  ،بل يجب على العلماء الربانيني ورواد الفكر أن يأخذوا بزمام هذا
اخلالف إلى املرتبة العليا وهي مرتبة التفكير  ،ويرتقوا به عن مستوى العصبيات
اجلاهلية ،وال ميكن لذلك أن يتم إال من خالل احلوار العلمي املوضوعي الذي
يستند إلى إقامة احلجج والبراهني  .واهلل أعلم.
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جتربة املسلمني
الس ْلم االجتماعي
في األندلس في بناء ِّ
الس ْلم االجتماعي بني املسلمني في األندلس من أبرز التجارب في
تُعد جترب ُة بناء ِّ
التاريخ اإلسالمي  ،حيث استطاعت طبقات املجتمع األندلسي أن تتشارك في
تأسيس مجتمع متسالم؛ األمر الذي دفعهم إلى حتقيق إجنازات حضارية فريدة.
ولم يكــــــن املجتمــــــع في األندلــــــس من طبقــــــة اجتماعيــة واحــــدة أو تيـــــار
فــكري واحد  ،بل كانــــوا خليطــــــ ًا من عـــــدّ ة فئـــات  ،فمــن حيــث العــرق
كـــان منهــم  :العــرب(((،والبـــربـــر(((،والصـقـالبة(((،
( )1يف اجلملة كان عدد العرب املهاجرين �إلى الأندل�س قلة بالن�سبة �إلى غريهم ،و�أغلبهم جاء مع الطالئع التي �شاركت يف فتح الأندل�س ،وبعد
اال�ستقرار اتخذ كل �أبناء قبيلة مو�ضع ًا لهم  ،فمن �أهم املناطق التي نزلت فيها �أبناء القبائل العربية :بلن�سية التي ا�ستقرت فيها قبيلة
معافر اليمنية ومنهم بنو جحاف ،حيث متتعت بنفوذ كبري ،وا�ست�أثرت بخطة الق�ضاء ،وامتهنوا الفالحة والب�ساتني ،وبنو زهرة ب�أ�شبيلية
وهم فيها ذات مكانة رفيعة ،وكذا بنو عباد الذين كان لهم �ش�أن كبري �سيا�سي ًا و�أدبي ًا بعد �سقوط اخلالفة الأموية ،كما �سكن �أ�شبيلية قي�س
بن عيالن بن �إليا�س بن م�ضر من العدنانية وبنو حزم  ،وبنو ر�شيق الذين توزعوا بني �أ�شبيلية وغرناطة ،وبنو ربيعة يف مدينة وادي �آ�ش ،
ومنهم بنو �أ�سد بن خزمية وبنو عطية يف غر ناطة وقرطبة� ،أما الوق�شيون الكنانيون فقد نزلوا طليطلة� ،أما هذيل بن مدركة بن �إليا�س بن
م�ضر  ،فقد نزلوا مدينة �أريولة من كورة تدمري� ،أما متيم فهم كرث يف الأندل�س  ،وبنو هود يف �شرقي الأندل�س ،كما �سكنت ِحمري �أ�شبيلية،
وتوزع بنو خمزوم بن يق�ضة بن مرة؛ ومنهم بنو ميمون يف جزيرة �شقر.للمزيد :بولعرا�سي :خمي�سي ،احلياة االجتماعية والثقافية
للأندل�س يف ع�صر ملوك الطوائف  ،ر�سالة ماج�ستري بجامعة احلاج خل�ضر – بانتة /اجلزائر� .ص.39
( )2الرببر :هم قبائل من املغرب العربي ،وقد اختلف يف ن�سبهم هل يعود �إلى العرب �أم ال؟ ومع �أن بع�ضهم يجزم ب�أن �أ�صولهم عربية كابن
خلدون -رحمه اهلل� -إال �أنه ي�صعب ذلك نظ ًرا �إلى تطاول العهد ،وقد �شكل الرببر ق�سم ًا كبري ًا من الداخلني �إلى الأندل�س منذ فتحها على
يد القائد طارق بن زياد  -وهو من الرببر ،-فقد كان عددهم يف الفتح يفوق عدد العرب ب�شكل كبري  ،فبح�سب ما نقله ابن خلدون ف�إن
عددهم كان «زهاء ع�شرة �آالف» و�أما امل�ؤرخ ابن عذري فقد ذكر �أن عددهم «اثني ع�شر �ألف ًا» ،كما �أن املهاجرين من الرببر �إلى الأندل�س
ي�شكلون �أغلبية يف عدد العنا�صر املهاجرة ال �سيما يف عهد احلكم امل�ستن�صر ( 350هـ360-هـ) نتيجة لل�صراع الأموي الفاطمي يف املغرب
وانق�سام �أهلها بني م�ؤيد للفاطميني وم�ؤيد للأمويني  ،وازدادت الهجرة يف عهد املن�صور بن �أبي عامر الذي كان �أغلب جي�شه من الرببر.
ومع �أنهم تعر�ضوا لقالقل هددت وجودهم يف الفرتة االنتقالية بني �سقوط الأمويني وظهور العبا�سيني �إال �أنهم يف اجلملة ان�صهروا يف
املجتمع الأندل�سي ،و�شكلوا �أحد �أهم عنا�صره الفاعلة .انظر :بولعرا�سي :خمي�سي ،احلياة االجتماعية والثقافية للأندل�س يف ع�صر ملوك
الطوائف  ،ر�سالة ماج�ستري بجامعة احلاج خل�ضر – بانتة /اجلزائر� ،ص.41
(� )3صقلب بالفتح ثم ال�سكون وفتح الالم وهو جيل حمر الألوان� ،صهب ال�شعور ،يتاخمون بالد اخلزر وبع�ض جبال الروم ،وقيل للرجل الأحمر
�صقالب ت�شبيهًا ب�ألوان ال�صقالبة .وهم �أجنا�س متعددة ،لكنهم جمي ًعا يرجعون �إلى الق�سم ال�شرقي من �أوربا ،وي�سمون بالإفرجنية
(�سالف  )slaveوقد تعر�ضوا لغزوا همجي جرماين نتج منه هجرة و�سبي لعدد كبري منهموهم الذين �أطلق عليهم (ال�سالف) ،وملا
دخل امل�سلمون الأندل�س كان ا�سم ال�سالف يطلق على �أنا�س �أ�صلها من ال�سالف وعلى �أجنبي يخدم البطانة والق�صر .وقد ا�ستخدم عدد
كبري منهم يف احلروب حتى �أ�صبح بع�ضهم قادة يف اجلي�ش ،كما �أن لهم دو ًر ًا يف حياة الطبقة املخملية ال �سيما اجلواري منهم ،كما �أن
بع�ضهم �شكل دولة �شرق يف حقبة ملوك الطوائف كمجاهد العامري .انظر :ابن منظور  :ل�سان العرب ،دار �صادر للطباعة والن�شر ،ط ، 1
 .625/1املنوين :حممد  ،ثقافة ال�صقالبة يف الأندل�س  ،جملة �أوراق  ،املعهد الإ�سباين العربي 1982/5 ،م� ،ص .21بولعرا�سي :خمي�سي،
احلياة االجتماعية والثقافية للأندل�س يف ع�صر ملوك الطوائف  ،م�صدر �سابق� ،ص.51-49
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واملولـــــولدون((( والــــمســتـعـربـون(((  ،واليــهود(((،
وأما املسلمون فقد كانوا في جملتهم على مذهب أهل السنة في االعتقاد  ،ومن
جهة الفقه فقد كان مذهب اإلمام مالك هو طريقة أغلب املسلمني هناك ،وإذا
كان املشرق العربي شهد خروج فرق إسالمية سياسية وفقهية متعددة ومتباينة،
فإن حال املسلمني في األندلس كانت مستقرة من جهة غلبة مذهب فقهي واحد؛
ففي فترة مبكرة كانت آراء اإلمام األوزاعي الفقهية هي مرجع الناس ،إال أن
بعض األندلسيني رحلوا إلى املدينة وتفقهوا على اإلمام مالك ،ثم رجعوا به إلى
األندلس فانتشر وأصبح املذهب الرسمي  ،ولم يكن له منازع يذكر في كل العهد
األندلسي(((.
واملالحظة املهمة أن الدولة في األندلس كانت تفرق بني الفرق الدينية التي
( )4املولدون :فئة نتجت من زواج امل�سلمني عرب ًا كانوا �أو بربر ًا من ن�ساء �إ�سبانيات م�سيحيات ،وهم يف ذلك يختلفون عن الإ�ساملة �أو
امل�ساملة  ،وهم عنا�صر �إ�سبانية �أ�سلمت مع الفتح �أو بعده ،لكن كثريا من الباحثني اختلط عليهم الأمر حتى عدوا امل�ساملة مولدين،
وتعد غرناطة وطليطلة و�أ�شبيلية وقرطبة من �أهم مراكز املولدين  ،كما كان لظهور هذه الفئة �أثره الإيجابي يف �سرعة انت�شار
الإ�سالم عن طريق الزواج املختلط .بولعرا�سي :خمي�سي ،احلياة االجتماعية والثقافية للأندل�س يف ع�صر ملوك الطوائف  ،م�صدر
�سابق� ،ص� .53-51سحر ال�سيد عبد العزيز �سامل  :اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف الزواج املختلط يف الأندل�س ،درا�سة �سيا�سية
�أدبية اجتماعية – الغرب الإ�سالمي والغرب امل�سيحي خالل القرون الو�سطى  ، -من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية .،ط ،1
الرباط� ، 1995 ،ص 48وما بعده.
( )5امل�ستعربون :هم ن�صارى الإ�سبان الذين كانوا يحتكون بامل�سلمني ،ويتكلمون العربية مع احتفاظهم بدينهم ومعتقداتهم ،وقد �صاروا يت�سمون
ب�أ�سماء العربية ،ويتزيون بالزي العربي ،وقد عوملوا منذ الفتح معاملة ح�سنة ،و�أخذوا ح�صتهم من احلرية يف ممار�سة �شعائرهم ،ول�شدة
ما نالوه من احلرية ظهرت حركة �شعوبية بينهم يف عهد عبد الرحمن الثاين (206هـ236-هـ) ،غري �أن عددهم �أخذ يف التناق�ص ب�سبب
�إ�سالم كثري منهم .وقد �أ�سهم امل�ستعربون �إ�سهام ًا كبري ًا يف بناء ح�ضارة الأندل�س  ،ونال بع�ضهم منا�صب رفيعة عند الوالة .بولعرا�سي:
خمي�سي ،احلياة االجتماعية والثقافية للأندل�س يف ع�صر ملوك الطوائف  ،م�صدر �سابق� ،ص .56-53ح�سني م�ؤن�س  :فجر الأندل�س،
درا�سة يف تاريخ الأندل�س من الفتح الإ�سالمي �إلى قيام الدولة الأموية ،الدار ال�سعودية للن�شر والتوزيع ،ط 1985 ، 2م � ،ص.126
( )6وجود اليهود يف الأندل�س �سابق للفتح الإ�سالمي ،وقد واجه اليهود ا�ضطهاد ًا كبري ًا قبل دخول امل�سلمني  ،لكنهم بعد الفتح اندجموا مع جميع
طبقات املجتمع ،وكانوا من ذوي املال الذي �أهلهم المتهان التجارة يف حو�ض املتو�سط  ،كما �ساعدتهم الأعمال التجارية  ،كما اهتموا
بال�سيا�سة ودخلوا مع تركيبتها ،حيث عينوا يف منا�صب ح�سا�سة كمنا�صب املال ،مث� :إ�سماعيل بن النغريلة يف عهد الطوائف بغرناطة
وعمل كثري منهم يف احلقل الدبلوما�سي حل�ساب امل�سلمني ،خا�صة يف �أوربا لتمر�سهم يف ذلك .انظر :بولعرا�سي :خمي�سي ،احلياة
االجتماعية والثقافية للأندل�س �ص  .58وللمزيد :خالد اخلالدي :اليهود حتت حكم امل�سلمني يف الأندل�س 92هـ897-هـ .دار الثقافة
والإعالم يف ال�شارقة  ،ط الأولى 2002م.
( )7دويدار :ح�سني يو�سف  ،املجتمع االندل�سي يف الع�صر الأمور ،مطبعة احل�سني الإ�سالمية بالقاهرة ،ط الأولى 1994م� ،ص.143
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حتمل توجه ًا سياسي ًا والفرق التي حتمل توجه ًا كالمي ًا عقدي ًا غير سياسي ،حيث
لم تسمح الدولة في أكثر األحيان ملقوالت الفرق الدينية (السياسية) بالنفوذ
على األندلس ،فوقفت الدولة في وجه أفكار اخلوارج واإلباضية الذين كانوا في
َ
التسلل إلى أرض
شمالي إفريقية ،كما تصدت حملاوالت الفكر الشيعي الفاطمي
األندلس((( ،فقد مت التصدي لهم ال سيما في عهد اخلليفة عبدالرحمن الناصر،
بل سعى الناصر إلى شغل الفاطميني داخل دولتهم عبر تأليب البربر وتقويتهم،
ومواجهتهم فكري ًا حتى ال يتمزق األندلس بعد أن ُبذلت جهو ٌد مضنية لتوحيده.
وقد جنح الوالة األندلسيون في منع فكر الفرق السياسية من أن يشكلوا خطراً من
داخل األندلس.
وفي الوقت الذي شكل فيه التميز العرقي في الدولة العباسية لبني هاشم ذروة
الطبقات في املشرق العربي ومن دونهم كل الطبقات ،إال أن الواقع العربي في
األندلس كانوا من القلة والتنازع فيما بينهم بحيث كانوا ال يستطيعون التم ُّيز
على البربر ،وكان العنصران مع ًا من تراخي العصبية وانحاللها بحيث ال يفخرون
على املولدين  ،ونحن نعلم ّأن العصبية في املجتمعات املتحضرة نسبي ًا عادة ما
تنتقل من عصبية العنصر والقبيلة إلى عصبية اإلقليم والبلد ،ولذا هدأت ثائرة
املولِّدين في األندلس بدورهم فلم يقعوا مع العرب والبربر في جدال طبقي كالذي
حدث بني العرب واملوالي في املشرق وإن كان املولِّدون قد ثاروا أحيان ًا كما فعل
عمر بن حفصون ثأراً وانتصاراً لقوميتهم املغلوبة على أمرها في األندلس((( ،إال
( )2نقل امل�ؤرخون حماولة الفاطميني الدخول �إلى الأندل�س عرب جوا�سي�س �أر�سلوهم �إما بلبا�س العلم :كابن هارون البغدادي  ،و�إما
بلبا�س الرحلة والتجارة :كابن حوقل الن�صيبي الذي قدم تقرير ًا مف�ص ًالعن �أحوال الأندل�س ،وقد بد�أ الفاطميون ب�إر�سال دعاتهم
الجتذاب الأن�صار عرب �إقناع النا�س بالفكر ال�شيعي الفاطمي ،وقد ا�ستطاع ه�ؤالء �أن ين�شروا �آراءهم �س ًرا بني بع�ض الأندل�سيني،
حتى �أن القا�سم بن حمود الذي ا�ستطاع �أن يعتلي اخلالفة الأندل�سية مرتني قبل �سقوطها (408هـ و413هـ) وقد جاهر ب�آرائه
عندما اعتلى ال�سلطة �إال �أنه مل يكتب له البقاء ،وكذلك بع�ض ال�شعراء والأدباء ،كعبادة بن ماء ال�سماء �صاحب املو�شحات� ،إال �أنّ
ه�ؤالء مل ينجحوا يف �أن يكونوا ظاهرة ،ف�ض ًال عن �أن ي�شكلوا تيا ًرا .انظر املقري  :نفح الطيب  . 99-98/1دويدار :ح�سني يو�سف ،
املجتمع االندل�سي يف الع�صر الأموي ،مطبعة احل�سني الإ�سالمية بالقاهرة ،ط الأولى 1994م� ،ص .172-167ال�سيد �سامل :تاريخ
امل�سلمني و�آثارهم يف الأندل�س � ،ص.287
( )3الدغلي :حممد �سعيد ،احلياة االجتماعية يف الأندل�س و�أثرها يف الأدب العربي ويف الأدب الأندل�سي ،دار �أ�سامة ،ط الأولى 1404هـ� .ص.21
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أنها لم تشكل ظاهرة كما في املشرق العربي.
ولعل من األمور التي أسهمت في ضبط اخلالفات الداخلية في املجتمع األندلسي
وضوح العدو اخلارجي وقربه ،فاألندلسيون جميعهم ـ بكل أعراقهم وأديانهم
وفرقهم ـ يشعرون بوجود العدو اخلارجي املتربص بهم ،واملواجهة مع دول الفرجنة
كانت مستمرة ثمانية قرون ،حتى قال بعض املؤرخني( :إن أهل األندلس أصحاب
جهاد متصل) (((.
فوجود العدو املشترك الواضح  ،وإجماع كل الطبقات والفئات على أهمية
مواجهته شكل أحد أهم عوامل التوازن في إدارة اخلالفات الدينية في األندلس
وضبطها ،وإعطائها احلجم احلقيقي ،خالف ًا ملا حدث في املشرق العربي ،حيث
تفاقمت اخلالفات  ،وأسقطت املسلمني في دوامة من الصراع  ،إلى أن صعب
على الناصحني من أهل العلم ضبط األمور ،بل أصبح الناصحون هم أول ضحايا
تلك الصراعات ،وتفتت املسلمون في املشرق حتى سهل على املتربصني بهم
غزوهم كما حدث إبان الغزو الصليبي ،بخالف الواقع األندلسي ،حيث إن الترف
واألطماع السياسية لدى بعض القادة السياسيني والعسكريني كانت هي البوابة
التي فتتت املجتمع األندلسي ،وفتحت الباب واسع ًا أمام العدو اخلارجي الذي
وحد جميع أهل األندلس مدّ ة طويلة.
طاملا ّ
وباجلملة ميكن القول  :إن احلضارة اإلسالمية في األندلس هي نتاج ذلك التفاعل
والتبادل بني كل هذه العناصر البشرية التي عاشت على أرضها ،وانصهرت غالب ًا
في بوتقتها حتى أصبح لها شخصية مميزة شملت مختلف العناصر هي الشخصية
األندلسية اخلاصة(((.
وإذا ما قارنا بني اخلالفات الفكرية التي حدثت بني املسلمني في األندلس وأساليب
إداراتها من قبل املفكرين والسياسيني وبني وضع اخلالفات الفكرية التي حدثت
( )3املقري  :نفح الطيب .71 /1
( )4دويدار :ح�سني يو�سف  ،املجتمع الأندل�سي يف الع�صر الأمور ،مطبعة احل�سني الإ�سالمية يف القاهرة ،ط الأولى 1994م� ،ص.13

44

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

بني الفرق في املشرق العربي في القرن اخلامس والسادس ال سيما في بغداد ،فإننا
سنجد بونا شاسعاً ،حيث غرق اإلسالميون في العراق وما جاوره في خالفات
فكرية وعقدية وصلت إلى حد االقتتال ،مما تسبب في تفاقم حالة االحتراب
ال صحيح ًا ونهائياً ،فقد ظلت قائمة منذ ظهورها إلى يومنا هذا
وآثارها ،لم جتد ح ً
أما في األندلس فإن االندماج االجتماعي وإذابة الفوارق العرقية فيما بني أبنائه في
بناء حضارة إسالمية متميزة ظلت ثمانية قرون.
ومع هذا كله ،فاألندلس قاومت دهراً ثم سقطت بيد العدو.
في حني أن املشرق اإلسالمي ،على الرغم من خالفاته ،ما زالت كلمة اإلسالم فيه
ظاهرة بحمد اهلل.
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اخلامتة

47

نخلص مما سبق إلى ّأن القرآن الكرمي يدعو إلى ترسيخ قيم احلوار الراقي الذي
يعتمد على أفضل الصيغ اللفظية وأحسن الطرائق العملية ،كما أن القرآن يؤكد
االرتقاء باملتحاورين عن مستويات اجلدل العقيم إلى احلوار النافع الذي يثري
األفهام ويعلو بالتفكير البشري.
الس ْلم االجتماعي ،ويؤكدها من باب حفظ
كما أن القرآن الكرمي يرسخ قيم ِّ
الضرورات التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها ،و ُيعد احلوار أحد أهم طرائق
الس ْلم ،حيث سيختلف األفراد في املجتمع اإلنساني بطبيعتهم قطعاً،
رعاية ِّ
فيكون احلوار هو احلل األمثل لرعاية الرابطة بني أفراد املجتمع وأفضل أساليب
التفاهم.
كما أن ص َّناع القرار عليهم واجب استغالل الفرص السانحة لتعزيز األفكار الثقافية
الس ْلم االجتماعي.
والفكرية التي تسهم في صناعة ِّ
الس ْلم االجتماعي تتطلب وضع اخلالفات الدينية في إطار اجلدل
كما أن صناعة ِّ
واحلوار الفكري  ،وعدم الهبوط بها إلى مستوى العصبيات.
وقد اتضح لنا الفرق بني جتربة املسلمني في األندلس وفي املشرق العربي ،حيث
انصهر األندلسيون في املجتمع األندلسي وتشاركوا في بناء حضارة ،وقد كان
لالندماج وإذابة الفوارق العرقية ووضوح العدو املشترك دور مهم في حتجيم
الس ْلم االجتماعي.
اخلالفات وعدم تضخيمها؛ مما أسهم في احملافظة على ِّ
هذا ما أردت اإلشارة إليه في هذا العمل املتواضع ،واسأل اهلل تعالى أن يوفق
اجلميع إلى ما يحبه ويرضاه وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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