حول مفهوم األمة يف قرن :نقد تراكمي مقارن
د .السيد عمر
حدود الدراسة ومنهج البحث:

موضوع هذا البحث هو الدراسة النقدية املقارنة ألهم األدبيات العربية اليت تعرضت ملفهوم (األمة) خـالل القرن الرابع عشر اهلجري،
وابألحرى منذ هزمية الدولة العثمانية يف احلرب العاملي ة األوىل ،وبروز جنم "كمال أاتتورك" يف تركيا ،وهتميشه ملؤسسة اخلالفة مث القضاء املربم
عليها ،وما رافق ذلك وترتب عليه من تكثيف غري مسبوق للجدل خبصوص حدود هذا املفهوم.
ومل يتوقف ذلك اجلدل حىت اآلن بني املنظورين التغرييب واإلسـالم ،،وهـهد الربـع األول مـن ذلـك القـرن ذروة اهلجمـة التغريبيـة علـل ذلـك
املفهــوم مــن أرضــية احلملــة الفرنســية علــل مصــر ووربــة امــد علــ ،،وتك ـريمت الواقــع الــذي أنش ـ مــؤ ر ب ـرلني عــام  1878بتفكيــك الدولــة
العثمانية.
ومنذ احلرب العربية اإلسرائيلية عام  1967انتعش اجلدل من جديد وأعيد طرح الكثري من األدبيات املنشورة قبل إزالة االسـتعمار الغـر
التقليـدي ،فضـالع عـن رهــور أدبيـات جديـدة متمحــورة حـول ذلـك املفهــوم خـالل ربـع القـرن األخــري ،وميكـن بـدون مبالغــة و ـف ذلـك القــرن
أبنه قرن :أزمة مفهوم األمة.
وهلــذ املعاجلــة النقديــة اــوران ،أوهلمــا :الق ـراءة النقديــة لل ريهــة اإلدراكيــة ملفهــوم األمــة يف ةلــة مــن أهــم األدبيــات املعــربة عــن ر ى يــع
تيارات احلركة الفكرية خالل تلك الفرتة له ،والثاين :املراكمة علل مـا طـرح مـن ر ى وحاولـة أوليـة إلعـادة بنـاء مفهـوم األمـة بتو ـيف دالالتـه
يف لغــة الضــاد وبنيتــه القركنيــة ،وذلــك بتهبيــق االق ـرتاب املفــاهيم ،املقــارن الــذي ال يقــف عنــد ر ــد املعــامل األساســية ملفهــوم األمــة يف تلــك
األدبيات ،بل حياول تقدمي بنية بديلة للمفهوم تستفيد من عيوهبا ،وقد تسهم يف تقوميها.
وتســت دم هــذ اماولــة منهاجيــة التحليــل الســياق ،ملفهــوم األمــة يف القــركن الكــرمي بعــد أن هــد لــذلك بق ـراءة حلقولــه الدالليــة يف اللغــة
العربيـة .ذلك أن مفهوم (األمة) مفهوم قركين موجـود يف سـياق واكـوم بـه  ،وهـو لـيمت دـرد اسـم أو مصـهلل أو لفـه ،بـل هـو وعـاء معـريف
جــامع ،حيتــا إىل قـراءة يف ســياقه القــركين ،ولــ ،خصائصــه وهويتــه وتفــتل البــاب إلمكانيــة التوا ــل بــني املتحــاورين بشـ نه ،وتفــرق بينــه وبــني
مفاهيم دلوبة انتحلته.
ويرتكز اجلمع بني هذين امورين يف هذ الدراسة األولية إىل أن حقيقة داللة ذلك املفهوم ال تدور يف فراغ ،وهـو مـا يسـتوجب االنهـالق
ـريا لـذلك الواقـع .ومـن املهلـوب ابلتـا وـاوز و ـف واقـع مفهـوم
من و ف واقعه .ولكن التوقف عند هذا احلد يعـ جعــل ذلـك املفهـوم أس ع
األمة وحتليل عملية تقويضه إىل إعادة بنائه ك هوة علل طريق استعادته وتفعيله.
وتنقسـم هــذ الدراســة إىل مبحثـني ،أوهلمــا :عــن اخلريهــة اإلدراكيـة ملفهــوم األمــة يف قـرن ،وهنيهمــا عــن :بنيــة مفهـوم األمــة يف اللغــة العربيــة
والسياق القركين.
املبحث األول :اخلريطة اإلدراكية ملفهوم األمة يف قرن

مع زوال اخلالفة العثمانية كنارم لدولة إسالمية واحدة تغه ،معظـم أرجـاء العـامل اإلسـالم ،،هـقت الدولـة القوميـة طريقهـا لتغهـ ،خـالل
فرتة وجيزة خريهة العامل اإلسالم ،برمته.
احب هذا التحول جدل كبري بني تيـار فكـري ينهلـق مـن املرجعيـة اإلسـالمية ،ويـرى ضـرورة اسـتعادة مفهـوم األمـة اإلسـالمية الواحـدة
و َ
وتيار فكري ينهلق من مرجعية غربية ،ويرى الت ل ،عنه واستبدال انرم كخر به هو القومية العلمانية.
وسنر د يف ما يل ،معامل اخلريهة اإلدراكية ملفهوم األمة لكل من هذين التيارين منذ احلرب العاملية األوىل حىت اآلن.
أوال :معامل اخلريطة اإلدراكية ملفهوم األمة يف املنظور التغرييب:
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نواة هذ اخلريهة ه ،التسوية بني مفهوم( ،األمة) و(القومية) ،وفك االرتباط بني مفهـوم ،األمـة والـدين ،وتبـ الداللـة املفهوميــة الغربيـة
جلميع املفاهيم املتشابكة مع مفهـوم ،األمـةا القوميـة والـدين ك رضـية إلزاحـة مفهـوم األمـة اإلسـالمية ،مـن وضـعية مفهـوم يشـمل كـل مسـلم،
مفهومـا يقـف عنـد حـدود الـوطن العـر ويـرادل األمـة العربيـة اترة ،ويقـف عنـد حـدود كـل قهـر إسـالم ،ويـرادل
العامل ككيان واحد ،ليصـري
ع
الدولة القومية حبيث تكون هناك أمم إسالمية بعدد الدول القومية ذات األغلبية املسلمة.
وسنســتعرم معــامل هــذ اخلريهــة بــنهر نقــدي مقــارن مــن خــالل أربعــة روافــد :األدبيــات الــيت كتبــت عــن مفهــوم األمــة مــن منظــور تغ ـرييب
خــالل فــرتة البحــث ،والقـراءتني التغريبيــة واإلســالمية جلميــع التص ــورات الــيت طرحــت حــول مفه ــوم األمــة يف ذلــك القــرن( ،)1ومضــامني مفهــوم

األمة يف املوسوعات السياسية العربية ابملقارنة بنظرياهتا يف املوسوعات الغربية.
 -1رؤية يف أدبيات البناء التغرييب ملفهوم األمة:

رغم وحدة منهلق األدبيات امددة ملفهوم األمة من منظور تغرييب والـيت عرفتهـا السـاحة الفكريـة يف امل ويـة األخـرية يف اختيـار انرـم لـذلك

املفهوم غري الدين؛ فإهنا مل وتمع علل انرم واحد كما مل تتفق علل درجة الفصل بينـه وبـني الـدين ،وانقسـمت ابلتـا إىل ر ى متعـددة حتمـل
نقدا غري مباهر للر ى األخرى حيول دون اإل اع علل تصور واحد له.
كل ر ية منها ع
فلقـد رأى البعض الفصل الكامـل بني مفهـوم األمــة والـدين وجعــل العلمانيـة بـداللتها الغربيــة ،كمـا أدخلهـا "هـبل" ،يـل" و"فـرح أنهـون"
إىل الشـرق منذ قرابة مائة عام( .)2ومن رمـوز هـذا االوـا األوائـل سـاطع احلصـري الـذي يـرى أن نـواة مفهـوم األمـة هـ( ،اللغـة) ،وأن الـدين ال
يصلل كنارم ملفهوم (األمة) ،وتستند ر يته هذ علل أربع ركائز:
أ -اوري ـة اللغــة :للغــة وريفتــان :حتديــد اخلــني الفــارق بــني األمــم ،و كــني األمــة مــن البقــاء ومــن اســتعادة كياهنــا إذا اســتولت عليهــا أمــة
أخرى .فاللغة ه ،روح األمة وأساس حريتها ،وه ،املتغري املستقل وما عدا متغري اتبـع .ومـع أن الـذاكرة التار يـة والـوع ،ابلـذات واحلريـة مـن
املقومات املهمة لألمة فإن فقداهنا يظل قابالع لالسرتداد ما دامت األمة مل تفقد لغتها .فاألمة اخلاضعة ألمـة أخـرى امافظـة علـل لغتهـا هـبيهة
بسجني بيد مفتاح سجنه .والتوا ل اجلغرايف مهم ،ال لذاته ،بل ألن فقدانه قد يسفر مع مرور الوقت عن التباعد يف اللغة.
ب -أسهورية وحدة األ ل والدم كآ رة انرمة لألمة :فال وجـود ألمة خالصة الدم .واألمم كاألهنار متعددة الروافـد واملنـابع ،وهـ ،نتـا
انصــهار عشـرات األجنــاس واألعـراق عــرب التــاريأ .وجــدود أي أمــة جــدود معنويــون فحســب .واالعتقــاد ابلقرابــة والنســب (ولــيمت رابهــة الــدم
الفعلية) هو املعول عليه .ونواة هذ القرابة املعنوية ه ،اللغة كآلة للتفكري وكواسهة للتفاهم.
ج ـ -قصــور الــدين كآ ــرة انرمــة لألمــة :مــع أن الــدين يولــد وحــدة يف الشــعور فإنــه ال يصــلل كنـواة لألمــة؛ ألن ةــري تلــف ابخــتالل
الزمان واملكان .واألهم من ذلك -يف رأي احلصري -أن دور الدين كنارم لألمة مرهون خبضوعه ملفهـوم القوميـة مـن عدمـه .فـإن كـان دينعـا
قوميعا غري ساع إىل االنتشار كاليهودية واألداين الوةنية القدميـة فهـو مقـوم مهـم لألمـة كاللغـة ،أمـا إن كـان دينعـا عامليعـا كاملسـيحية واإلسـالم فإنـه
مناخا أمميعا ويعجز عن خلق ك رة أقوى من اآل رة القومية؛ وهلذا ال تكف ،الرابهة الدينية يف كل األحوال لتشكيل اآل رة القومية.
لق ع
د -أسهورية وحدة التاريأ كنارم لألمة :يست لص احلصري من اخلربة األوروبية مقولة أسهورية وحدة التـاريأ ابلنسـبة أليـة أمـة ،مسـتدالع
معـا يف
أبن الدول القومية األوروبية بو فها األقدم اتر يعا تكونت كل منها من مقاطعـات ختلفـة يف اتر هـا ودارت بينهـا حـروب ،ومل تنـدمر ع

دولة قومية واحدة يف اتريأ واحد .وال توجد أمة كانت موحدة علل طول اتر ها .والتاريأ املشرتك نسيب وانتقـائ ،،ونسـيان قسـم مـن التـاريأ
مسة أساسية ألي أمة(.)3
وهكــذا يؤســمت ســاطع احلصــري لبنيــة ملفهــوم األمــة ،تســتبعد الـدين اإلســالم ،،و هــد للـرتابني بــني العــرب بتعليــة اللغــة والتهــوين مــن هـ ن
وحدة التاريأ ،و هد يف ذات الوقت لفك االرتباط بني مفهـوم ،األمـة العربيـة واألمـة اإلسـالمية ،ولتسـويخ رسـم خريهـة العـامل اإلسـالم ،علـل
أساس قوم ،لغوي.
وخال ــة هــذا اله ــرح هــ ،أن بنــاء مفه ــوم لألمــة العربي ـة يق ــوم عل ــل اســتبعاد ال ــدين ،والوق ــول ابلتــاريأ عنــد اتريــأ إزاحــة اللغــة العربي ــة
للغهاءات اللغوية األخرىُّ ،
وتشكل ما ابت يعرل ابلعامل العر .
-2-

انرمـا ملفهـوم األمـة ،بـل انسـاق مـع الـدالالت الغربيـة لعائلـة هـذا املفهـوم إىل حـد أسـفر عـن تعميـق
ومل يقف احلصري عند تنصـيب اللغـة ع
الهابع التفكيك ،لذلك النارم وتشويشه .فلقد عرل (األمة) أبهنا إحساس اعـة مـن البشـر ابرتبـاط ابطـ يمـع بينهـا .والقوميـة هـ ،حـب
األمة ،والوطن هو قهعة أرم تعرل الوطن ،والوطنية ه ،حب الوطن واإلحساس ابرتباط ابط حنو .
وبصرل النظر عـن أن مثـل هـذ التعريفـات تفـتل البـاب للفصـل بـني عامـل اللغـة ومفـاهيم األمـة (وـا أهنـا أي اعـة مـن البشـر) ،والـوطن
(وـا أنـه أي إقلـيم) والوطنيـة والقوميـة (ألعـل األوىل ارتباطعـا ابطنيعـا أبرم ،والثانيـة ارتباطـاع ابطنيعـا ببشـر) وبصـرل النظـر عـن كيـد احلصــري أن
حب الوطن وحب األمة كليهما يستدع ،اآلخر ،فإن إخضاع احلصري مفهوم ،الوطنية والقومية ملفهـوم الدولـة (بداللتــه الغربيــة بتحديـد هلـا
أبهنــا اعــة مــن البشــر يعيشــون يف أرم مشــرتكة ،مـؤلفني هي ــة سياســية مســتقلة ذات ســيادة) تضــمن بشــكل غــري مباهــر نسـ عفا لفكــرة اللغــة
كنـواة لوحــدة األمـة الناطقــة هبــا .فلقـد ســاقه ذلــك إىل التسـليم مكانيــة الفصـل بــني األمــة والدولـة ،وحتديــد مفهــوم الوطنيـة والقوميــة بــدالالت
ختتلف من حالة إىل أخرى.
فالوطنية والقومية مرتادفان إذا "لت دولة مستقلة واحدة أمة برمتها ،وإذا انقسمت األمة الواحدة إىل عدة دول ذات سيادة فـإن القوميـة
تصري درد رابط معنوي عابر للحدود ،يسعل إىل توليد وطن معنوي ووطنية عامة تسمو علل األوطان والوطنيات اخلا ة.
والقومية حالة تبعية األمة لدولة أجنبية ،ه ،نزعة لالستقالل وتكوين دولة مستقلة ،وه ،حالـة كـون األمـة مسـتعمرة ودـزأة بـني أكثـر مـن
دولة أجنبية إحسـاس مضاد للتبعية والتجزئـة(.)4
وهك ــذا ـران أمــام رب ــني (األمــة) ب ـ ـ (ال ــوطن املعن ــوي) وربــني (الدولــة) ب ـ ـ (ال ــوطن الفعلــ )،وحصــر القوميــة يف اإلحســاس املضــاد للتبعيــة
غموضــا
والتجزئــة ،وهــذا وإن مل ميثــل ختليعــا عــن فكــرة الدولــة العربيــة الواحــدة فــإن حتديــد هــبكة عالقــات مفهــوم األمــة علــل هــذا النحــو أضــفل
ع
ابلغعــا علــل فكــرة قيــام أمــة واحـدة ذات إرادة واحــدة وكيــان واحــد انرمهــا هــو :اللغــة يف حــدود النهــاق اجلغـرايف النــاطق هبــا والــذاكرة التار يــة
للعروبة.
وحترك طـه حسـني خهـوة أخـرى علـل طريـق الفصـل بـني مفهـوم األمـة واإلسـالم وتعليـة القوميـة علـل الـدين ،وربـني ذلـك املفهـوم ابملرجعيـة
الغربية ابلقول أبن القومية العربية ك رة أعمق اتر يعا من اإلسالم ،هكلها الشعر اجلاهل ،أوالع مث القـركن ،ومفتـاح هنضـتها احلديثـة هـو االلتقـاء

ابلغــرب ،وهــو إن كــان يســلم أبن املكــون احلقيقــ ،للوحــدة العربيــة هــو النــيب امــد ( ــلل عليــه وســلم)( ،)5فإنــه يــدعو إىل العلمانيــة وفصــل
الدين عن الدولة ،ويسري بذلك وفهوم األمة إىل حدود تقف عند كل قهر عر علل حدة؛ حيث يعترب العرب بغاة بغوا علل مصر(.)6
ويــرى املــازين -علــل العكــمت -عــدم الوقــول وفهــوم األمــة عنــد حــدود كــل قهــر عــر وقيــام أمــم عربيــة مســتقلة .ورغــم إهــارته إىل أن
الشــرق -أو علــل حــد تعبــري  :مــا يهمنــا منــه -عــرل وحــدة وةقافــة إســالمية رلــت قائمــة ومل يزحزحهــا احنهــاط الثقافــة والفـ الداخليــة ،ورــل
ـدودا تفصـل بـني أقهـار أو تفصـل أمـة عـن
العلماء والفقهاء واألدابء يرحلـون مـن بلـد إىل بلـد دون أن حيسـوا أبهنـم تركـوا أوطـاهنم أو اجتـازوا ح ع
انرما لألمة ،بل رأى أن القومية ه ،اللغة ال سواها ،وأنه ما دام أقوام ينهقـون بلغـة واحـدة
أمة ،فإنه مل لص إىل املناداة ابإلبقاء علل الدين ع
فهم هعب واحد.
ومل يكـن وراء ذلــك واقعيــة البحـث عــن املمكــن بـدليل قولــه( :لــو أن هـذ القوميــة مل تكــن إال وقعـا ال ســند لــه مـن حقــائق التــاريأ واحليــاة،
لوجب أن خنلقه خل عقا .فاألحالم ضرورة من ضرورايت احلياة)(.)7
أما األرسوزي فريى أن األمة امتداد لألسرة ،والعرب هم (األمة األ لية)؛ ألهنم محلة سر الرب الذين ختهـل ذهـنهم ولسـاهنم طـريف الزمـان
واملكان متعاليعا حنو مصدر الوجود .وهذ األمة األ لية كائن ح ،ذو طـابع رمحـاين دائـم التهلـع ملكـارم األخـالق ،عبقريتهـا يف لسـاهنا .واللغـة
العربيــة هــ ،حلقــة الو ــل بــني مــا فيهــا مــن نســبية كائنــة ومــا فيهــا مــن نــزوع حنــو املهلــق ،وهــ ،بنيــان اهــرتكت يف تشــييد الســماء ابلتنــاغم مــع
اإلرادة اإلنســانية ،ورغــم تســليمه أبن اإلســالم هــو رمــز اســتواء هــذ األمــة وأحــد ولياهتــا ،فإنــه رأى أن هــذ املضــامني تـوافرت يف العــرب قبــل
اإلســالم وبعــد  ،وحتــدا يف مقابــل تلــك األمــة عــن األمــم اهلجينــة الــيت يغلــب علــل تفكريهــا طــني التــداع ،اآل املســتمد مــن هــهني الثقــافتني
اليواننية والرومانية( ،)8وكمنت يف تعريفه نزعة عنصرية عن عبقرية العرب.
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وقـال ميشــيل عفلــق بعالقـة فريــدة بــني اإلسـالم والعروبــة ال نظــري هلــا بـني أي ديــن وقوميــة أخـرى ،فهــو ســر عبقريتهـا والعنصــر الوحيــد فيهــا
املهلق املتجاوز للزمان واملكان ،وما عدا نسيب وعابر .غري أنه مل ينظر إىل اإلسالم كدين ،بل كثقافـة قوميـة هـ ،أمـن مـا يف عروبـة أي عـر ،
ووعيارها ال يوجد عر غري مسلم.
ورن عفلق أن ابإلمكان ابتكار علمانية توافق هذا الواقع .وميز بني نوعني من العلمانية :العلمانيـة األوروبيـة الـيت تفـرم الفكـرة الالدينيـة
علل اجملتمع وتعادي الدين وتسعل للحلول مكانه ،ويرفضها املهلق اإلسالم ،للعروبة وكثري من مقوماهتا املعنويـة والتار يـة ،والعلمانيـة وعناهـا
القانوين امايد وهو الفصل بني الدين واحلكومة وليمت بني الدين واجملتمع وال بني الدين والفرد ويقبلها الواقع العر (.)9
وال فل أن وراء فكرة الفصـل بـني الـدين واحلكومـة تـ و
ه ملفهـوم الـدين بدالالتـه الغربيـة الـيت تقصـر علـل نهـاق الضـمري والعقيـدة الفرديـة،
وترتك للقانون تنظيم أي ه ن عام.
ويف الوقت الذي زحزح فيه "عفلق" الدين عن مفهوم األمة ليغدو درد رابهة ةقافيـة فإنـه سـعل إىل تعميـق ورفـع مفهـوم القوميـة مـن ك ـرة
عنصرية تقوم علل الدم إىل ك رة روحية مستمدة من التـاريأ والثقافـة املشـرتكة تـربني كـل عـر بوطنـه كبيـت كبـري وأبمتـه ك سـرة واسـعة بعالقـة
حب تقتض ،التضحية وال تعلل ،بل و ل إىل تسويته ابلدين حيث وحدة املنبع من معني القلـب والصـدور مـن إرادة  ،وابألخـص ابلنسـبة
لألمة العربية اليت تستمد عبقريتها من دينها.
ويفرق عفلق بني قومية يت من اخلار  ،وقومية تنبعث من األعماق ،األوىل كالشجرة اجملتثة عن األرم ،مصـريها اجلفـال والفشـل مهمـا
كان حجمها ،والثانية كالبذرة اليت تولد يف اخلفاء وما تلبث أن تستوي علل سوقها.
وحيذر عفلق -حبق -مـن أن القوميـة الوافـدة مـن أورواب تنسـ ،العـرب ه صـيتهم وتشـوهها وتسـلبهم واقعهـم احلـ ،،وتنقـل إلـيهم األمـرام
اليت تعاين األمم الغربية منها ،يف مقابل ألفاظ فارغة ورموز دردة وأوهام وكمال زائفة(.)10
ويقول عفلق :إن "نقل مفهوم القومية بداللتـه الغربيـة إىل العـامل العـر لـيمت دـرد اسـتبدال لفـه بلفـه ،بـل هـو أمـر يزلـزل األرم ،ويقهـع
أو ــال احليــاة ،وحيــز يف ه ـرايينها ،وحيــل يف ســاعة مــا نســجه الــزمن يف دمــاء أجيــال ،واســترياد نظريــة قوميــة هــو دــرد إيهــام أبن عصــا ــارت
تســعل .وهــتان مــا بــني جســم حــ -،مهمــا كانــت ضــآلته وبساطتــه -وجســم ك يريــد تقليــد احليــاة"( ،)11ويقــرر عفلــق أن اإلســالم هــو أعلــل
مفصل عن هعور العـرب الكـوين ونظـرهتم إىل احليـاة ،وهـو كمقـوم للش صـية العربيـة أهـم مـن اللغـة العربيـة .فاإلسـالم خـر مـن العروبـة ليصـري
مساء هلا وللعامل(.)12
وواقع األمر أن عفلق مل يوضل كيف ميكـن التحـرر مـن الوقـوع يف اظـور اسـترياد مفهـوم القوميـة بدالالتـه الغربيـة إذا الفصـل بـني الـدين
والسياسة والفصل بني الدين يف اجملتمع والدين يف الدولـة .أليست هذ ه ،خال ة القومية العلمانية الغربية؟
وخال ة ما سبق أن معظم رواد الفكر القوم ،العر مل يتفقوا علل نواة مفهوم األمة ،ولكـنهم حتفظـوا علـل الـدين؛ سـواء بشـكل مباهـر،
أو بتحوير مفهوم الدين ،واختلفوا بش ن استرياد املفاهيم األوروبية ،ولكنهم وقعوا عيعا يف أسر راحة أو ضمنعا.
وال يكــاد الباحــث يف أدبيــات الفكــر القــوم ،العــر مــن بعــدهم يــد هــيعا أكثــر مــن الــدوران يف فلكهــم وترديــد مقــوالهتم دون إح ـراز أي
تقــدم علــل طريــق التو ــل إىل توافــق أو الشــروع يف مراجعــة ،أو حــىت بيــان لد َمــا مل يوضــحه الــرواد مــن قبيــل :إمكانيــة الفصــل بــني اللغــة والتــاريأ
والدين ،وهكل خريهة العامل فيما لو ار من حـق كـل أ ـحاب لسـان أن يكونـوا دولـة مسـتقلة ،ومعـامل القوميـة غـري املسـتوردة ،والعالقـة بـني
األمة والقومية والدولة .والشواهد علل ذلك كثرية.
طرحا يعترب األمة هـ( ،العـرب) ،ويـدعو إىل توريـف التـاريأ خلدمـة حصـر هـذا املفهـوم يف هـذا النهـاق،
فف ،دراسة لشبل ،العيسم ،جند ع
ويــربر االنتقائيــة يف ق ـراءة التــاريأ مــدعيعا أن الكشــف عــن أن الفــارا مــن أ ــل تركــ ،غــري الئــق يف كتــب التــاريأ العربيــة؛ ألنــه يشــو ذهنيــة
الهالب العر  ،ويرى أن قرون التاريأ العر نس ت ما قبلها ،و ييز ما قبلها من أ ول وأنساب يف عدد املستحيالت(.)13
ويقارن امود عزم ،بني الرابهة الشرقية واإلسالمية والعربية .ويبدأ ابلقول أبن اور مفهـوم األمـة هـو :الرابهـة النـواة؛ لـي لص أبن الرابهـة
العربيـة هـ ،الوحيـدة الصـاحلة .فالرابهـة الشـرقية -برأيـه -معيـار حتكمـ ،لـيمت لـه أي أسـاس .فالشـرقيون أجنـاس ةالةـة :أ ـفر ،وأسـود ،وأمسـر،
والروابني بينهم هبه معدومة يف بعض النواح ،،وليمت بينهم تقارب لغوي وال ديـ وال حضـاري .والقاسـم املشـرتك بـني العـامل اإلسـالم ،والعـامل
-4-

املسيح ،أقوى منه بينه وبني الشرق .والرابهة اإلسالمية بدورها ارتكـزت علـل فلسـفة تراةيـة ومـع بـني أمـم وهـعوب ،وهـ ،مل تعـد ـاحلة بعـد
العشرينيات؛ "ألن االعتبارات احلديثة استدعت تراجع اإلحساس الدي وتقدم اإلحساس القوم ،كمحدد للعالقة بني الفرد والوطن" (.)14
ومل يقــف ام ــود عزمــ ،عنــد هــذا احلــد ،بــل دعــا إىل التمييــز بــني (اإلســالم) و(اإلســالمية)؛ األول عقيــدة ال هـ ن هلــا ابملشــروع القــوم،،
والثانيــة هــ ،النظــام االجتمــاع ،واالقتصــادي والسياســ ،يف اإلســالم ،وهــ ،ال تصــلل كرابهــة؛ ألهنــا تســتند علــل اعتبــار ديـ خــاص ،وتــؤدي
ابلتــا إىل الفرقــة واالنقســام ،عــالوة علــل كوهنــا رابهــة فضفاضــة ال يعــرل كيفيــة وســيدها .أمــا الرابهــة القوميــة فهــ ،أمـ الــروابني ،ويـراد هبــا
الرابهــة الناهـ ة عــن توحيــد التــاريأ بــني التفكــري ونــوع احليــاة وأســاليب احلكــم يف املنهقــة العربيــة مــن امــيني إىل اخللــير ،والرابهــة األعلــل منهــا
هالمية والرابهة األدىن منها فردية ضيقة انته ،عصرها(.)15
ولكن هل ميكن احلديث عن اتريأ عر مشرتك إذا حنينـا البعـد اإلسـالم،؟ وأيـن احلـديث عـن التـاريأ املشـرتك مـن نفـ ،سـاطع احلصـري
لوحدة التاريأ؟ وما مظاهر متانة الرابهة العربية عن الرابهة القهرية والرابهة اإلسالمية يف ضوء اخلربة التار ية؟.
وينادي "عزت النص" بقراءة ذاتيـة للتـاريأ واالنتقائيـة يف تدوينـه ويف وليـة مضـامينه ،ويهـرح مـا يسـميه (قوميـة األمـة) ،ويقـرأ التـاريأ علـل
النحو الذي ينادي بـه حبيـث جنـد أن القوميـة هـ ،طـور اكتمـال األمـة والعـرق اخلـالص أسـهورة ،واألمميـة مصـنوعة ومفروضـة ،وخـربة التـاريأ أن
األمميــة اإلمرباطوريــة تقــوم علــل قهــر القوميــات ،وأن القوميــات تقهرهــا يف هنايــة املهــال ،وإذالل القوميــات يقــوم الســالم العــامل ،وعصــارة
التاريأ اجملردة عن الزمان واملكان ،وأن القومية رابهة ابة طبيعية دائمة انبعة من داخل اإلنسان ،واألممية مشي ة مفروضة من اخلار .
ويستحضــر "عــزت الــنص" مضــامني مفهــوم القوميــة العلمانيــة الغربيــة؛ حيــث يعــرل العلمانيــة أبهنــا جهــد مشــرتك لقهــر الهبيعــة ،ويــرى أن
الـدين رهـر مــن احلـرية والشـعور الغيــيب ،وتناسـر مـع مفهــوم الـوطن ،وارتقـل التماســك االجتمـاع ،مـن األســرة إىل القبيلـة ،إىل دولـة املدينــة ،مث
إىل الدولــة األمــة مــع تهــور الــدين مــن الهوطميــة إىل عبــادة األرابب امليــة ،مث االنتهــاء إىل عبــادة الــرب أو األرابب القوميــة .ويتح ـدا عمــا
يسميه ورحلة ما قبل التاريأ ومراحل الصيد والزراعة واستثمار هعب لشعب ،وهيوع النظام اإلمرباطوري منذ مخسـة قـرون علـل األقـل لـدوافع
اقتصادية فحسب.
الدين إذن -يف هذا الهرح -نتا الهور التار  ،لعالقة اإلنسان ابلهبيعة ،واإلمرباطورايت كياانت للتسـلني االقتصـادي .ولكـن مـاذا عـن
الــدين املســيح ،واإلســالم،؟ املســيحية انهضــت التســلني يف البدايــة مث حتولــت علــل يــد امللــوك إىل كلــة للتســلني يف الــداخل واخلــار  ،واإلســالم
انتشــر يف البدايــة بــال تســلني ،مث حتــول علــل يــد العثمــانيني إىل أداة لقهــر القوميــات .وانتهــل األمــر يف احلــالتني ابنتصــار القوميــات ،ويصــل يف
حكمـا إسـالميعا.
املباعدة بني القومية العربية واإلسـالم إىل حـد القـول أبن اللغـة العربيـة ـانت األمـة العربيـة يف رـل احلكـم العثمـاين رغـم كونـه ع
ويرى أن قومية أي أمة تع وحدهتا السياسية وليمت قوميعا وال عربيعا من يقبل ابلقومية املفككة إىل وحدات سياسية منفصلة(.)16
وهكذا يشو هذا الهرح مفهوم الدين ويعل احلكـم اإلسـالم ،واللغـة العربيـة ضـدين يصـون الثـاين منهمـا األمـة مـن األول ،ويعتـرب القوميـة
ه ،انرم األمة وال يستشعر أن حديثه عن قومية مفككة يع قابلية هذا النارم للتجزئة إىل مستوى قهري ،فالنارم العرقـ ،يسـتدع ،تفك عكـا
حدا أعلل وال أدىن لتقرير املصري ،وال يفصل عن كيفية االنتقال من وضعية الدول القوميـة العربيـة إىل وضـعية الـدول القوميـة العربيـة
وال يعرل ع
الواحدة.
وأيــن اخلــربة التار يــة النازيــة والفاهــية مــن جهــة واإلســالمية مــن جهــة أخــرى مــن مقولــة أن القوميــة ابــة ورابهــة طبيعيــة ابلضــرورة ،واألمميــة
ـيدا للشـهر األكـرب مـن األمـة اإلسـالمية؟
فرم مشي ة ابلضـرورة؟ ومـا مسـوغ و ـف الدولـة العثمانيـة أبهنـا إمرباطوريـة ضـمت أممعـا وليسـت وس ع
وأين مصداقية ذلك يف ضوء املقارنة بني وضعية العرب واملسلمني يف رل تلك اخلالفة مهما كانت عيوهبا وحاهلم بعد مخمت وسبعني سـنة مـن
القضاء عليها؟ وما هو منهق عجز القومية العربية عن حتقيق الوحدة العربية إذا كانت ابلفعل رابهة طبيعية مثلـل وفارقـة؟ وهـل التعـدد اللغـوي
والعرق ،والدي مستحيل يف بنية مفهوم األمة؟
ويتتبع عبد الفتاح العدوي تهور نواة القومية يف ضوء اخلربة األوروبية ،ويوضل أن مفهوم األمـة رـل مرادفعـا ملفهـوم الدولـة حـىت هنايـة القـرن
الثامن عشر ،ومل ترتبني القومية ابلعرق ،بل بفكـرة رمزيـة هـ ،الـوالء لنـارم متغـري ،كـان يف البدايـة هـو :الـوالء السياسـ ،حلـاكم ،ويتحــدد نهاقـه
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وا يصل إليه سلهانه ويتوسع ويـتقلص معـه .وكـان مفهـوم القوميـة كن ـذ هـو ( :اعـة خاضـعة لقـانون ،و ثلهـا اهلي ـة الـيت تسـن ذلـك القـانون)،
وأساس االنتماء هو فرم الغالب إرادته علل املغلوب.
قائما بذاته يتمع يف رله قوم ومعهم اللغة والفكر واأل ـل املشـرتك النـاتر
ويف القرن التاسع عشر ار مفهوم األمة يع  :ع
كياان مستقالع ع

عن العيش علـل أرم واحـدة .وعـ كخـر ،ـارت األمـة :اعـة مـن البشـر تتـوطن حي عـزا جغرافيعـا معينعـا ،ويمعهـم تـراا اتر ـ ،ودور مشـرتك
متنافرا مع العاملية ،بل ه ،نواهتا.
ورغبة يف الوحدة الوطنية .والسيادة هرط لنشوء الدول وليست هرطعا لنشوء األمم ،وليست القومية قهبعا ع
ومع ـ ذلــك أن الفصــل بــني األمــة والدولــة وارد .واملهلــوب هــو الت ـوازن بــني القوميــات حبيــث ال ختضــع قوميــة لقوميــة أخــرى ،وال تتســلني
واحدة علـل غريهـا .مث تـتم الوحـدة العامليـة علـل مـرحلتني :وحـدة القوميـات املتميـزة كـل علـل حـدة أوالع ،مث التعـانق بـني القوميـات علـل ركيـزيت
العدل والندية يف وحدة عاملية هاملة(.)17
ويؤخذ علل هذا الهرح أنه سلَّم مكانية الفصل بني الدولة واألمة ،وحباجة القومية ذاهتا إىل انرـم يوحـد كـل منهـا علـل حـدة وإىل محايـة
من التسلني القوم ،،وإىل العدل والندية إلرساء وحدة عامليـة؛ فمـا هـو النـارم؟ ومـا املـانع مـن التسـلني؟ ومـا الضـامن لبقـاء النديـة بعـد الوحـدة
العاملية؟
ومييز عبد عبد الدائم بني ةالةة أنواع من القومية :قومية إقليمية تقوم علل القومية القهرية الضـيقة ،وهـ ،مل تعـد ـاحلة؛ وقوميـة دينيـة،
وهــ ،نســبية ،يســتبعدها الزمــان واملكــان ،وتنحصــر يف البلــد الواحــد يف أحيــاء دون أحيــاء ،وتقــوم علــل التلفيــق؛ وقوميــة أمميــة تنظــر إىل القوميــة
العربية كمرحلة لألممية ،و يعها ال تقبلها القومية العربية(.)18
ومن الالفت للنظر يف هذا الهرح أنه يؤكـد قابليـة القوميـة؛ ألن تكـون اكومـة ال حاكمـة ،وأن يتحـدد مـدلوهلا بنـارم كخـر قـد يكـون هـو
اإلقليم أو الدين أو التعددية العرقية(.)19
مفهومــا غــري عرقــ ،للعروبــة يشــكل وعنــا
ويعــود امــد عمــارة وفهــوم القوميــة العربيــة إىل القــرن الثالــث اهلجــري ،ويــرى أن املعتزلــة ــاغوا
ع
جديدا ضد الشعوبية والعصبية األموية .إال أنه مـا يلبـث أن يسـلم أبن اليقظـة القوميـة العامـة مل حتـدا إال مـع احلملـة الفرنسـية
احلضاري رابطعا ع
علــل مصـر ،ويــذهب إىل التماةــل بــني مفهــوم( ،قــوم) و(أمــة) يف األدبيــات السياســية العربيــة ،ويف اللغــة العربيــة ،والقــركن الكــرمي .فاألمــة هــ:،
اجلماعــة ،وأمــة الرجــل قومــه ،بــل إنــه عــرل (قــوم الرســول) أبهنــم "دمــوع األمــة بعثــه هلــدايتها"( .)20وإن ــل هــذا التعريــف :أال يصــري قــوم
امد (عليه الصالة والسالم) مرادفعا ألمة تشمل البشرية عاء من بعثه حىت قيام الساعة؟.
ويف تعريفه لألمة يرى د .امد عمارة أهنا اعة هبتة من الناس ال عرقية وال قبلية تكونـت اتر يعـا ،هلـا لغـة مشـرتكة وأرم مشـرتكة وحيـاة
اقتصادية مشرتكة وتكوين نفس ،مشرتك ينعكمت يف ةقافة مشرتكة ،فاألمة هلا مخمت مسات :اعة واحـدة التكـوين ،مسـتقرة ،هلـا لغـة واحـدة،
موجـودة علـل رقعـة مـن األرم ال تفصـلها العوائـق الهبيعيـة ،و تلـك الظـرول املاديـة الـيت تكفـل هلـا احليـاة االقتصـادية املشـرتكة و تلـك الثقافـة
املشرتكة اليت وسد تكوينعا نفسيعا مشرتعكا يف اإلحساس هبذ السمات(.)21
وال فــل أننــا لــو طبقنــا هــذا املفهــوم لألمــة الــذي حنتــه مــن أجــل إقامــة دولــة قوميــة عربيــة واحــدة ،فإنــه سيســتحيل معــه القــول بوجــود أمــة
إسالمية واحدة لتعدد لغات املسلمني ووجود حواجز جغرافية يف ةنااي العامل اإلسالم.،
 -2رؤية يف قراءتني لسياق مفهوم يف قرن:
قــدم إبـراهيم بيــوم ،وان ــيف نصــار قـراءة للســياق التــار  ،ملفهــوم األمــة يف القــرن العشـرين .وتؤكــد قـراءة إبـراهيم بيــوم ،املنهلقــة مــن ر يـة
إسالمية أن الساحة الفكريـة املصـرية مل تعـرل مفهـوم الـوطن واملواطنـة والوطنيـة ابلـدالالت العلمانيـة الـيت عرفتهـا أورواب إال يف الربـع األخـري مـن
القــرن التاســع عشــر .ورــل مفهــوم األمــة اإلســالمية حــىت احلــرب العامليــة األوىل هــو املعــني الــذي يتحــدد بــه مفهــوم الــوطن واملواطنــة والوطنيــة
والتبعيــة واالســتقالل .وفيمــا بــني عــام 1945 ،1918 ،هــقت الداللــة العلمانيــة الغربيــة طريقهــا إىل هــذ املفــاهيم ،واختــذت بعـ عـدا مؤسس ـيعا
وسـد يف نشـ ة دولـة قوميــة يف إطـار وطـ جغـرايف اــدد يف مصـر والعـراق وتركيـا ،وبــدأت أزمـة اجلـدل بـني دعــاة املرجعيـة اإلسـالمية يف حتديــد
قائما حىت اآلن.
تلك املفاهيم ودعاة حتديدها وفق املرجعية األوروبية العلمانية ،وال يزال االستقهاب بينها ع
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ويف حني عـرل "حسـن البنـا" الـوطن أبنـه :كـل مكـان رفعـت فيـه رايـة التوحيـد ،عرفـه طـه حسـني أبنـه :منهقـة جغرافيـة يقـيم عليهـا هـعب
معــني دولــة قوميــة حديثــة( .)22وتكرســت ر يــة دعــاة املرجعيــة األوربيــة العلمانيــة علــل الصــعيدين املؤسســ ،والســلهوي يف حــني رلــت الر يــة
املقابلة اصورة يف نهاق الساحة الفكرية.
ورغم إحلاح إبراهيم بيوم ،علل إسالمية مرجعية الهههـاوي وخـري الـدين التونسـ ،يف حتديـد مفهـوم الـوطن ،وحر ـهما علـل اقتبـاس مـا ال
يصـهدم ابلـدين مـن الـدالالت األوروبيـة ملفـاهيم الدولـة ونظـام احلكـم والقـانون والدسـتور ،مرتبعـا علـل ذلـك عـدم إهرة مـا تر ـا مـن تشـريعات
وأعرال أوروبية ملشكلة هرعية ،فإنه ةر هو نفسه يف تصـنيف املفـاهيم الـيت حبـث سـياقها التـار  ،ابلـدالالت الغربيـة هلـا يف ضـوء حديثـه عـن
االست دام السياس ،ملفهوم األمة لدعم فكرة القومية العربية فيما بـني عـام ،1970 ،1945 ،ويف تقسـيمه ملفـاهيم (األمـة والـوطن والقوميـة
والدولــة ونظــام احلكــم والشــرعية والقــانون والدســتور ،إىل قســمني :األول يشــمل الــوطن واألمــة والقوميــة ،والثــاين يشــمل الدولــة ونظــام احلكــم
والشــرعية والقــانون املــدين) ،مت ليعــا بــذلك عــن "ــول مفهــوم األمــة يف مضــامينه اإلســالمية واســتبداله وفهــوم القوميــة العلمانيــة ،وموحيعــا بداللــة
التضمن أن املرجعية اإلسالمية ملفهوم األمة غري مكتفية ذاتيعا ،وأن هنـاك إمكانيـة لتهعيمهـا وفـاهيم غربيـة ،وأن مضـامني املفـاهيم الغربيـة تقبـل

التجزئة.
مث إنه نف املفاهيم إىل ةالا دموعات( :األوىل تشمل احلرية واملساواة واإلخاء ،والثانية تشمل :األمـة والـوطن والقوميـة والدولـة ونظـام
احلكم والشريعة والقانون والدستور ،والثالثة تشمل :الدين والعلم والتمدن) ،وأهار إىل اسـتدعاء مفهـوم ،الـدين والعلـم دمـوعتني مـن املفـاهيم
تشمـل األوىل :العقل والوح ،والغيب والشهادة ،وتشمل الثانية :التقدم والنهضة والتمدين والتغريب والتنمية والقدمي واجلديد والعلمنة(.)23
وبدالع من اإلهارة إىل كل هذ املفاهيم كشجرة مفاهيمية ملفهوم األمة يف املرجعيـة اإلسـالمية ،وتتبـع سـياقها التـار  ،يف مواجهـة املرجعيـة
القومية العلمانية ،فإن هذا التصنيف بذاته يؤهر علل الت ةر ابملرجعية األخرية  .ويؤدي عدم حتديد داللـة املفـاهيم اموريـة الـواردة ابلدراسـة إىل
غموم هذ القراءة لسياق التهور التار  ،للمفاهيم وعدم قـدرهتا علـل إةبـات أن اسـترياد الهههـاوي وخـري الـدين التونسـ ،لـبعض الـدالالت
املنتقاة ملفـاهيم غربيـة ضـمن انضـباط تلـك املفـاهيم يف السـاحة اإلسـالمية .فلقـد تفاعلـت تلـك املفـاهيم مـن واقـع طبيعتهـا الـيت ال تتجـزأ ولـيمت
مــن واقــع مــا أرادا هلــا ومنهــا ،وكــان ذلــك ابلتــا خهــوة علــل طريــق رهــور دعــوة مكشــوفة علــل لســان غريقــا للفصــل بــني الــدين والدولــة بعــد

احلرب العاملية األوىل (.)24
ووســد دراســة ان ــيف نصــار عواقــب االســتناد إىل املرجعيــة واملنهاجيــة الغربيــة يف حتليــل مفهــوم األمــة فلقــد أدى اســتنادها إىل التحديــد
الغر ملفهوم السياسة (اعتبار امدد األساس ،له هو الدولة القومية) وملفهوم الدين (العقيدة الدينية) إىل اخلـرو وقولـة أن معـايري رابهـة األمـة
أربعة :الدين واللغة واإلقليم اجلغرايف والدولة ،وأبن الفكر احلديث املعا ر عرل مخسة عشر ن عفا من املفـاهيم لكلمـة (األمـة) .ودون دخـول
يف تفصيالت ال يتسع هلا املقام تكف ،اإلهارة إىل أهم معامل تعبري هذ الدراسة عن أزمة مفهوم األمة.
أ ـ الدراســة تتحــدا عــن ةالةــة تصــورات للمفهــوم تصــفها أبهنــا دينيــة ،رغــم أن بعضــها يــدعو إىل هتمــيش الــدين ،وال وــد غضاضــة يف
و ــفها ابلدينيــة والقــول أبن اجلــامع بينهــا هــو اعتبــار اإلســالم املقــوم اجلــوهري لألمــة والالمشــرتك بينهــا هــو مفهــوم وحــدة األمــة اإلســالمية .
وتتعدى اإلحياء أبن (الوحدة) ليست من املقومات األساسـية ملفهـوم (األمـة اإلسـالمية) إىل القـول أبن الواقـع التـار  ،قـد ختهـل طـور الوحـدة
اإلسالمية الشاملة وتركيز الدولة علل الدين( .)25وتقسم الدراسة التصورات الدينية ملفهوم األمة إىل:
( )1تصور توفيق ،،من أهم رموز  :ال الدين األفغاين ،وامد عبد  ،وخري الدين التونس ،،والكواكيب ،وحسني املر ف ، ،وهم ـ بـزعم
ـ احب هذ القراءة ال يعتربون الدولة اإلسالمية من مقومات األمة اإلسالمية ويرفعـون هـعارات كاجلامعـة اإلسـالمية والرابهـة الشـرقية .وهـم
يعرفــون أن الشــرقيني أمــم ،ورغــم أن هاجســهم هــو وحــدة األمــة اإلســالمية ،فــإن مفهــوم الوحــدة الــذي هــو هــرط وجــود األمــة اإلســالمية عنــد
األفغاين هو :جامعة املعتقد الدي وليمت وحدة الدولة أو الوحدة السياسية لألمة املسلمة.
ورغــم اســت دام الكـواكيب ملفهــوم األمــة وعـ اجلماعــة الشــاملة للمــؤمنني برســالة امــد ( ــلل عليــه وســلم) ،فــإن املقــوم األساســ ،هلــا
عند ليمت الدين ،واألمة عند ه ،دموعة أفراد يربهها نسب أو وطن أو لغة أو دين ،وكفة األمم هـ ،االسـتبداد ،وهـ ،عرضـة لـه مهمـا كـان
دينهــا .ورغــم دعوتــه لبعــث اخلالفــة فإنــه أرادهــا كمرجــع دي ـ خــالص .وميــز حســني املر ــف ،بــني ةالةــة أن ـواع مــن الــروابني يف تكــوين األمــم:
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اللســان واملكــان والــدين ،وحتــدا عــن األمــة حبســب اللســان ،واألمــة حبســب املكــان ،واألمــة حبســب الــدين ،وأضــال إليهــا الك ـواكيب :رابهــة
النسب ورابهة احلقوق املشرتكة ورابهة اجلامعة السياسية االختيارية ( .)26فاألمة عنـد الكـواكيب تقـوم علـل إحـدى هـذ الـروابني أو علـل مـزير
منها.
ويرى رهيد رضا أن األ ول العامة للجامعة اإلسالمية مانية :أوهلا وحدة األمة وكخرها وحدة اللغة ،ويتوسههما :وحدة اجلـنمت البشـري
ووحدة التشريع ووحدة األخوة الروحيـة ووحـدة اجلنسـية السياسـية للدولـة ووحـدة القضـاء .ويقـدم رهـيد رضـا خهتـني للتوحيـد ،األو للتوحيـد
الدي  ،والثانية للتوحيد السياس ،،ويهتم ابألوىل؛ ألن التنازع الدي بني املسلمني انجم عن التنازع السياس.،
وحتدا ابن ابديمت عـن أمـم إسـالمية ،وأكثـر مـن اسـت دام مفهـوم (األمـة اجلزائريـة ) ،وفـرق بـني وحـدة إسـالمية أدبيـة واجتماعيـة ،وبـني
البعــد السياســ ،الــذي رأى أنــه ه ـ ن خــاص ابألمــم اإلســالمية املســتقلة ،واقــرتح إنشــاء هي ــة إســالمية عامــة غــري سياســية تقــوم وهمــة املرجــع

األعلــل الواحــد لكــل املســلمني يف الشــؤون األدبيــة واالجتماعيــة ( ،)27وهــو وإن كــان قــد رأى أن يســتبق ،مــن مفهــوم األمــة ابملعـ التقليــدي:
االرتباط بني الدين واجملتمع ،فإنه سلم بوجود أمم إسالمية علل الصعيد السياس ،والفصل ـ ابلتا ـ بني الدين والدولة.
( )2تصـور ديـ سياسـ :،املعـرب عـن هـذا التصـور هـم اعـة اإلخـوان املسـلمني ،وإن غرسـت بذرتـه يف مهلـع القـرن العشـرين علـل لسـان
الشــي ني امــد توفيــق البكــري وعبــد العزيــز جــاويش ،وهــو يـربني مفهــوم ،الــوطن والوطنيــة ابلــدين  .فــالوطن مـرادل للــدين وهــو دمــوع األمــة
اإلســالمية ،وم ــن ق ــال م ــن املس ــلمني يف أي بقعــة م ــن األرم :وط ـ  ،فق ــد ق ــال :دي ـ  .وال وطنيــة يف اإلس ــالم غ ــري الوطني ــة املالزم ــة لألم ــة
اإلسالمية .مث رفع حسن البنا هعار :اإلسالم دين ودولة .واألمة اإلسالمية أمة دين وأمة دولة .واملسلمون أمة واحدة تتحقـق وحدهتــم عنـدما
تقوم الدولة اإلسالمية الواحدة (.)28
ورغم طرح حسن البنا لفكرة وحدة األمة ورسم معامل تشكيل نواة تسعل إىل استعادهتــا ،فإنـه مل يسـلم هـو نفسـه مـن ةـري هجمـة املفـاهيم

الغربية حيث است دم عبارات :أمم إسالمية ،واألمم اإلسالمية ،وعصبة األمم اإلسالمية ،وهي ة األمم اإلسالمية ،ورابهة أمم اإلسالم(.)29
ووقع عبد القادر عودة يف ذلك الفأ فتحدا عن مز اإلسالم بني الدين والـدنيا ومـا يتعلـق منـه ابلـدنيا هـو اجلـزء األهـم ،وكـ ن اإلسـالم
ليمت مرادفعا للـدين .ومل يقـف عنـد هـذا احلـد بـل تبـ التحديـد الغـر ملفهـوم الـدين ،فقسـم أحكـام اإلسـالم إىل نـوعني :أحكـام يـراد هبـا إقامـة

الــدين وتشــمل العقائــد والعبــادات ،وأحكــام ي ـراد هبــا تنظــيم الدولــة واجلماعــة ،وتشــمل :املعــامالت واألح ـوال الش صــية والدســتورية والدولــة
والعقوابت .والدين جزء من اإلسالم ،واحلكومة ه ،جز الثاين بل ه ،اجلزء األهم (. )30
و تــزل ان ــيف نص ــار تصــور سي ــد قهــب لألم ــة وقول ــة إن (كــل مــا حولنــا جاهليــة) ،وهــو مــا سيتضــل زيفــه يف اجلــزء الثــاين مــن هــذ
ـتندا إىل مرجعيــة قوميــة علمانيــة تــرى أن مفــاهيم الــوطن واجملتمــع
الدراســة .ويهــاجم مفهــوم (األمــة املســلمة الواحــدة) الــيت أنشـ ها اإلســالم مسـ ع
ـتنادا إىل قــدرة اإلســالم يف ضــوء اخلــربة التار يــة علــل إقامــة
والنظــام غــري مرتادفــة .وتــتهم ابالزدواجيــة مــن يقــول قامــة أمــة إســالمية واحــدة اسـ ع
دتمــع متجــانمت ومتناســق ،والتوحيــد بــني الشــعوب والثقافــات املتعــددة املتباينــة ،واســتثناء تلــك األمــة علــل مبــدأ التوحيــد كمــا ولــل يف نبعهــا
الوحيد :القركن والسنة (.)31
مقومـا ضـرورعاي
( )3التصور الدي الالسياس :،يرتب املؤلف و ف (الالسياس )،علل عدم اعتبار التصور الدي املو ـول ابلالسياسـ ،ع
من مقومات األمة القائمة علل رابهة الدين ،موحيعا بذلك ضمنعا أبن الدين يقبل الفصل بـني مفهـوم األمـة والدولـة ( .)32ومـن أهـم رمـوز هـذا
التصور الذين أهارت إليهم الدراسة :امود عزم( ،الداع ،إىل واوز التشـريع الـدي حـىت يف األحـوال الش صـية) ،وعلـ ،عبـد الـرازق (الـذي
دائما عن إياد الوحدة السياسية ويدعو إىل فصل الدين عن الدولة وعلمنة اإلسالم).
يقول بعجز الرابهة الدينية ع
مفتوحا الستعادة الوحدة السياسـية لألمـة اإلسـالمية بنظـام غـري نظـام اخلالفـة ـ يف رأي
وإذا كان الفصل بني اخلالفة واإلسالم يرتك الباب ع
ان يف نصارـ فإن الفصل بني اإلسالم والدولة "حيرر اإلسالم من هرط الدولة وحيرر الدولة من هرط اإلسالم" ( .)33ومن رموز هـذا التصـور
أيضا خالد امد خالد (الذي يرى أن احلكومة الدينية أمر فاسد ،والتشريع عمل إنسـاين ،ويهالـب بقوميـة احلكـم ودميقراطيـة التشـريع ،ويعتـرب
ع
الوحــدة الدينيــة العامــة رابهــة ووحــدة معنويــة ال حتتــا إىل حكومــة) ،وطــه حســني (الــذي يــرى أن السياســة هــ،ء والــدين هــ،ء كخــر ،واألمــةا
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الوطن احلة ك ساس للوحدة الدينية بعكمت األمةا الدين وليمت ابلقـركن تنظـيم دمـل وال مفصـل ألمـور السياسـة ،بـل دـرد أحكـام أخالقيـة.
واإلسالم دين بال سياسة ،واألمة اإلسالمية املوحدة دينيعا وسياسيعا درد وهم).
ويبلـخ امـد النــويه ،ـ بـرأي ان ـيف نصار ـ الــذروة يف بنـاء تصــور ديـ ال سياســ ،لألمـة ابلقـول أبن مفهــوم األمـة اإلســالمية مفهـوم ديـ
خــالص ،بينمــا مفهــوم األمــة العربيــة مفهــوم لغــوي سياســ ،،وتش ـريعات القــركن والســنة دــرد حلــول ملشــكالت معينــة يف مرحلــة اتر يــة معينــة،
وليست ملزمة للمسلمني اآلن ابلضرورة ،فاملتعني عليهم فحسب هو "االلتزام ابلغاايت األخالقية العليا املتضمنة يف القركن" (.)34
ب ـ التصورات اللغوية ملفهوم األمة :تتحدا هذ الدارسة عن ةالةة تصورات ملفهوم األمة تتهابق مع نهاق اللغة ،وه:،
( )1تصور لغوي بسيني :أول من طرق مفهوم األمة ـ اللغة هو حسني املر ف ،الذي ميز يف أوائل القـرن التاسـع عشـر بـني مفـاهيم األمـة
والــوطن واحلكومــة والعــدل والظلــم والسياســة واحلريــة والرتبيــة .واألمــة عنــد هــ :،لــة مــن النــاس ومعهــم جامعــة اللســان أو املكــان أو الــدين،
واألمة حبسب اللسـان ه ،األسبق ،واالنفصال اتم بني األمة ا اللغة ،والدولة .واجلامعة اللغوية ليسـت خارجـة عـن اجلماعـة بـل هـ ،ك ـرة هلـا
مــن ذاهتــا ،وهــ ،تولــد االســت ناس ،ولكنهــا ال تســتلزم وحــدة الدولــة السياســية ابلضــرورة .أمــا األمــة حبســب املكــان ،فــإن اــددها هــو اإلقلــيم أو
الوطن ،أما األمة حبسب الدين فه :،أتبـاع هـريعة يلتزمـون هبـا وال رجـون عـن حـدودها وال حتـدا عـداوة بـني املنتمـني إليهـا .واألمـة الداعيـة
إىل اخلري امل مور هبا يف القركن ليست كائنة ومل تكن (.)35
( )2التصور اللغوي العنصري :ومن رموز أمحد فارس الشدايق وإبراهيم اليازج ،وعبد الغ العريمت و ـالح الـدين القـامسل ،واـور هـذا
التصــور هــو :الــدعوة إىل اســتقالل األمــة العربيــة عــن الدولــة العثمانيــة علــل أســاس أن وحــدة اللغــة ووحــدة العنصــر قــا املقــوم األساســ ،لألمــة،
ومقومات األمة العربية والرتكية ليست سياسية بعكمت األمة العثمانية .ومع ذلك ،أن األمة قد ترتافق مع الدولة وقد تنفصل عنها.
( )3التصــور اللغــوي التــار  :،ومــن رمــوز ســاطع احلصــري الــذي يــرى أن اللغــة والتــاريأ قــا العــامالن األ ــليان يف مفهــوم األمــة وتكــوين
القوميات .أما الدولة فال تضيف لألمة غري دعم كياهنا ورعايتها.
( )4التصــور اللغــوي امليتــافيزيق :،ومــن رمــوز زكــ ،األرســوزي ومفهــوم األمــة عنــد منبثــق مــن اللغــة والرســالة القوميــة لألمــة العربيــة ،وســبيل
استعادهتا هو الرجوع إىل العصر اجلاهل ،الستعادة األ ول العربية احلقيقية لعبقرية األمة العربية الكامنة يف لساهنا .وهـذ الر يـة متـ ةرة ابلنظـرة

األملانية لألمة كعبقرية مبدعة حية متهورة الدخيل واهلجني (.)36
( )5التصــور اللغــوي السياســ :،ومــن رمــوز هــفيق عفلــق ونــدمي البيهــار ،ويــرى أن الدولــة ال يت بعــد األمــة ال مــن حيــث التكــوين وال
الكيــان ،وتســتدع ،رابهــة اللغــة الواح ــدة وحــدة الوجــود السياســ ،والعمــل السياســ ،لألمــة .واســت دم اخلهــاب النا ــري (األمــة) وفهــومني،
ينهبـق أوهلما علل مصر ،وينهبق اآلخر علل دموع العرب ( .)37ويوح ،طـرح هـذ التصـورات علـل هـذا النحـو بعـدم االتفـاق بـني أ ـحاب
التصورات اللغوية ملفهوم األمة بش ن الربني أو الفصل بني مفهوم ،األمة والدولة.
جـ ـ التصورات اإلقليميـة ملفهـوم األمـة :يـرادل اإلقلـيم يف هـذ التصـورات (القهـر) يف منظـور التصـور اإلقليمـ ،الـوط  ،والـوطن العـر يف
رأي دعاة القومية العربية ،ومن أبرز أقسامها:
( )1تصور وط وقهري :األول يربني مفهوم األمة ابلدولة القومية ،والثاين يرى أن الـدول القوميـة ترسـأ التجزئـة وتباعـد بـني أجـزاء وطـن
واحد يف األ ل .واست دم بهرس البستاين مفهوم اإلقليم الوطن كمرادل لألمة.
( )2تصـور إقليمــ ،سياســ :،مــن رواد رفاعــة الهههــاوي ويـربني مفهــوم األمــة ابلــوطن وابلدولــة الواحــدة ،ورأى أنهــون سعــادة ،أن امــدد
األساسـ ،لألمـة هـو البي ــة اجلغرافيـة .وو ـل ــال محـدان إىل حـد اعتبــار مصـر أمـة بـل هــ ،أقـدم أمـة يف أول دولــة يف التـاريأ ،وهـ ،أم األمــم
(.)38
د ـ التصورات السياسية :واورها النظر إىل الدولة علل أهنا ه :،املقوم األول لألمة .ومن أهم أقسامها:
( )1التصور السياس ،البسيني  :ومن رموز أديب إسحاق وكمال يوسف احلجا اللذان يعرفان األمة ابجلماعـة املتجنسـة جنسـاع واحـداع،
اخلاضعة لقانون واحد ،ووحدة اجلنمت ه ،وحدة األ ل وليمت وحدة النسب املتجسدة يف االنتساب لدولة معينة .
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( )2التصـور السياســ ،املتهـور :األمــة تتحــدد ابللغـة ،والقوميــة تتحــدد ابلدولـة والكيــان السياسـ ،،وال بــد للقوميـة مـن لغــة أم واحــدة .وال
فوق فوق األمة ،وال ه،ء يسمو عليها ،وه ،دتمع استقامت الروابني بني أعضائه علل أساس وحدة األرم واالقتصاد والتاريأ واللغة.
( )3التصـور السياســ ،الدستــوري :وحيــدد مفهــوم األمــة هنـا علــل النحــو الــذي يتحــدد بــه يف الدساتيــر ،ويـراد هبــا ابلتــا دولــة مـن الــدول

القائمة (.)39
ـوزا ألكثــر مــن
ومــن الواضــل أن التحليــل النســق ،الــذي أفــرز التصــنيف الســابق لتصــورات مفهــوم األمــة املعا ــرة جعــل بعــض املفكـرين رمـ ع
تصــور ومل ــر يف الواقــع عــن دائــرة اجلــدل بش ـ ن العالقــة بــني مفهــوم األمــة واملــرجعيتني اإلســالمية والغربيــة ،وكشــف عــن مــدى مــا تعـرم لــه
مفهوم األمة من تقويض "ل إطالق و ف (التصور الدي ) علل ااوالت لبناء املفهوم ال ت للمرجعية اإلسالمية بصلة.
 -3مفهوم األمة يف املعاجم السياسية واالجتماعيـة العربيـة :غلبـت املرجعيـة القوميـة العلمانيـة الغربيـة علـل حتديـد مفهـوم األمـة يف معا نـا
السياسية واالجتماعية العربية .وتكف ،املقارنة بني تعريف موسوعتني غربيتني له وتعريف عدة موسوعات عربية له.
فاألمة فيما ورد يف املوسوعة الدولية للعلوم االجتماعية مرادل للدولـة أو لسـكان الدولـة ،أو أهنـا تشـري إىل دموعـة مـن البشـر يمعهـم
التضامن املشرتك ويضع أفرادها الوالء هلا علل قمة الوالءات املتصارعة األخرى .واألمة مرادل للقومية وه ،تع  :دموعة من البشـر ومعهـم
عواطــف مشــرتكة ال توجــد بيــنهم وبــني غــريهم تــؤدي إىل التعــاون الهــوع ،بيــنهم أكثــر مــن اســتعدادهم للتعــاون مــع غــريهم ،وإىل رغبــتهم يف
اخلضوع لنفمت احلكومة وحلكم أنفسهم أبنفسهم أو بواسهة فريق منهم علل سبيـل احلصر.
والفكرة القوميـة مدينــة يف حتقيقهـا للعامليـة حبـدةني :الثـورة الفرنسـية واحلـروب النابليونيـة (الـيت نشـرهتا يف أورواب) واحلركـة املعاديـة لالسـتعمار
يف القــرن العش ـرين الــيت مــدهتا إىل بقيــة العــامل .وجــذر املفهــوم يف اللغــة الالتينيــة هــو الفعــل (يولــد) ،ويشــري أ ـالع إىل دموعــة ولــدت يف نفــمت
علمـا علـل سـكان بلـد معـني يف القـرن الثـامن عشـر مث ـار معنـا األساسـ ،الـدعوة إىل الدسـتورية
املكان بصرل النظر عن مسـاحته مث ـار ع
والعلمانية واملساواة واملركزية والتحديث وعقلنة البنية اإلدارية للمجتمع.
وكمــا ارتــبني املفهــوم ابلتغيــري يف أورواب ارتــبني ابلتغيــري (ااكــاة ملــا حــدا يف أورواب) يف كســيا وإفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة يف القــرن العش ـرين.
ـواي هــو :الداللــة علــل هــعب غريــب ،ف ـ طلق املســتعمرون اإلجنليــز لفــه (أمــم) علــل الســكان األ ــليني يف أمريكــا
واكتســب املفهــوم مع ـ هنـ ع

الشمالية ،ومس ،الرومـان القـانون الـدو (قـانون األمـم) قبـل رهـور مفهـوم القـانون الـدو عـام  ،1780مث تهـور املفهـوم ليعـ أي دولـة ذات
سيادة بغض النظ ـر عن هكل حكومتها ،وامتز املعنيان بسبب اعتبار األمم ذات سيادة (.)40
وولــد هــذا املفهــوم إهــكالية أساســها اجلــدل بشـ ن حــق تقريــر املصــري وأســاس عضــوية األمــة .ففــ ،حــني رأى فشــته إقامــة دولــة أملانيــة علــل
رأس عش ـرات األم ـراء ودافــع مــازي عــن الوحــدة اإليهاليــة ،ســعل القوميــون يف أورواب الش ــرقية إىل إســقاط اإلمرباطــورايت الروســية والعثمانيــة
والنمسـاوية اجملريـة املتعـددة األعـراق ،ويف حـني زعــم مـازي أن كـبل القوميـة هـو سـبب احلــرب ،ذهـب الليرباليـون الفرنسـيون بعـد قـرن كامــل إىل
القــول أبن اإلف ـراط يف النزعــة القوميــة هــو ســبب احلــرب .ورغــم رفــض مــاركمت للقوميــة كمثاليــة برجوازيــة فــإن ماركســيني الحقــني قبل ـوا الفكــرة
القومية وحتالفوا مع حركات التحرير القومية يف املستعمرات ،والذت املستعمرات السابقة هبذا املفهوم كوسيلة لالستقالل والتحديث0
وأضــفل الفكــر الغــر مزيـ عـدا مــن الغمــوم علــل مفهــوم املواطنــة القوميــة ابلتفرقــة بــني خصــائص موضــوعية لــه (التــاريأ واجلغرافيــا والبي ــة
االقتصادية) وبني خصائص ذاتية له (الوع ،والوالء واإلرادة) ،ورأوا أن اخلصائص الذاتية قد تعزز مشاعر املواطنة ولكنهـا ليسـت مـن اـدداهتا
 .فمفهوم األمة نسيب وقد ال تتهابق حدود الدولة مع حدود الـوع ،القـوم ،الـذايت ،وقـد تتضـمن الدولـة أقليـات عرقيـة ال تشـعر بـنفمت الـوالء
القــوم ،،وقــد تقســم احلــدود دموعــة قوميــة .وقــد يــدع ،الساســة إ ــام بنــاء األمــة مــع أهنــا ال تـزال قيــد التشـكيل .وكثـرياع مــا تســبق نشـ ة الدولــة
القومية بناء األمة.
والوالء القوم ،ليمت عامالع هبتاع  .فمنـذ احلـرب العامليـة الثانيـة تتنـافمت الـوالءات األوروبيـة املشـرتكة مـع الـوالءات األوربيـة القوميـة علـل حنـو
قــد ينتهــ ،بقيــام أمــة أوروبيــة .والدولــة القوميــة احلديثــة يف جوهرهــا دولــة إقليميــة ،واملعــول عليــه يف قيامهــا هــو اخلصــائص املوضــوعية (اجلغرافيــا
والتاريأ واللغة) واإلرادة الشعبية.
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والواقع أن احلد الهبيع ،قد يفصل أمتني وقد يساهم يف نش ة أمة :الراين فصل بـني فرنسـا وأملانيـا ،والنيـل وحـد مصـر .فـالظواهر اجلغرافيـة
مقوما جوهرايع لألمة .فالتاريأ درد خزن للرموز ينتق ،منها كل طرل ما حيلو له.
ليست ه ،اليت تنشئ األمم بل السكان .والتاريأ ليمت ع
واللغة ه ،املعيار الذي ارتكزت عليه القومية األوروبية أكثر من أي معيار كخر فه ،تفرق البشر إىل دموعات متمايزة ،ومع ذلـك فإهنـا
ليست معياراع كافياع للقومية ألن السياسة تشكلها وتتشكل هبا .
فـاخلهوط اللغويـة األوروبيـة تتمشـل إىل حــد كبـري مـع حـدود األسـر املالكــة الـيت سـادت مـن القـرن العاهــر حـىت اخلـاممت عشـر ،ويف أجـزاء
أخـرى مـن العـامل فـإن املنـاطق اللغويـة إمـا ابلغـة الصـغر كمـا يف إفريقيـا االسـتوائية ،أو ابلغـة الكـرب كمـا يف أمريكـا الالتينيـة والشـرق األوسـني
العــر كمجــال جغ ـرايف لدولــة قوميــة حديثــة .وال تتمشــل اخلريهــة اللغويــة للعــامل مــع اخلريهــة السياســية إال يف قرابــة عش ـرين دولــة معظمهــا يف
أورواب .ويف قرابة نصف دول العامل يتحدا أقل من  %70من السكان لغة واحدة.
أما عن اإلرادة الشعبية فرياد هبا حتديد القومية ابالستفتاء الشعيب ،وقد أةبتت اخلربة أن االستفتاءات غري قادرة علل تقرير احلـدود القوميـة
إال يف حاالت هامشية ووفق إجراءات اددة سل عفا تستدع ،مقولة سري أيغور جاننجز .يبدو أن معيار :دع الشعب يقرر معقـول يف رـاهر ،

ولكنه مضحك يف الواقع ألن الشعب لن يستهيـع أن يقرر إىل أن يقرر ه ص ما أوالع :من هو الشعب؟
ويهرح الفكر الغر حالع لسيولة امددات اليت سبق له أن اعتمدها يف القرن السابع عشر ملفهوم األمة ،بـربني املفهـوم ابحلداةـة واالتصـال
االجتماع.،
ويراد ابحلداةة توسيع نهاق السيهرة علل الهبيعة عرب تفاعل أوةق بني البشر ،وأساس ربهه وفهوم األمـة هـو تكـريمت مبـدأ الـدول القوميـة
املتوســهة احلجــم ،لتكــون القوميــة واحلداةــة وجهــني لثــورة اجتماعيــة وسياســية وةقافيــة واحــدة ،وتشــكيل الــوع ،السياســ ،ابلقوميــة عــرب التعب ــة
االجتمــاع ،كبعــد اجتمــاع ،للحداةــة .ومل ترتكــز النزعــة القوميــة علــل هــذ التقاليــد السياســية خــار أورواب الغربيــة ،ومل حتــرتم احلــدود الدوليــة يف

إفريقيــا وكس ــيا وأمريكــا الالتينيــة أي منهــق لغ ــوي أو جغ ـرايف أو اقتصــادي ،كمــا مل تســتند علــل أي تقاليــد سياســية لبنــاء األمــة داخــل تلــك
احلدود.
تنظيمــا بــني الــدول اجلديــدة .و كــدت الســمة
ومل يســفر التحــول مــن االســتعمار إىل االســتقالل إال عــن حتويــل العنــف إىل عنــف أكثــر ع
التمزيقيــة للــدول القوميــة الناهـ ة إىل حــد دفــع ســنجور إىل القــول أبن (الدولــة القوميــة هــ ،الصــيغة األو للقــرن العشـرين ،أمــا احلقيقــة القادمــة
فه ،االعتماد املتبادل بني األعراق والقارات واألمم)(0)41
ـريا إىل اإلسـالم
ويف حني انفرد معجم العلـوم السياسـية امليسـر ابسـت دام مصـهلل (أمـة) مـع عـدم تر تـه وأغفـل مفهـوم القوميـة عامـا ،مش ع
كدين ودولة ،وحدد وطن األمة بكل مكان يقهنه مسلمون ،فإن هذا التحديد علـل بسـاطته وافتقـار إىل أي عمـق حتليلـ ،هـو الوحيـد الـذي
حوم حول املرجعية اإلسالمية يف حتديد هذا املفهوم(.)42
أما املوسوعات السياسية األخرى اليت اطلعنا عليها فالتزمت ابملرجعية القومية والعلمانية يف حتديـد  .فاألمـة ـ يف القـاموس السياسـ ،ـ هـ،
الــركن األول يف قيــام دولــة .وهــ ،اعــة مــن البشــر ،مســتقرة يف إقلــيم وتـرتبني بوحــدة األ ــل أو اللغــة أو العقيــدة .واألمــة العربيــة هــ ،الشــعوب
القاطنة يف العامل العر واجلامع بينها هو :اللغة والتاريأ واألماين مث العقيدة (.)43
واألمة مفهوم يسـتمد أقيتـه مـن ارتباطـه ابلقوميـة أو العتبـار أحـد أركـان مفهـوم األمـة القوميـة ،ويـراد بـه دموعـة مـن األفـراد يتبلـور لـديهم

هعور ما ابهلوية املشرتكة من جراء قدر من االستمرارية التار ية والتجانمت الثقايف واالرتباط اجلغرايف وكان بذاته.
ومل تقف هذ املوسوعة عند حد التسليم أبن بعض معايري تعريفها مرتبهة ابدعاءات مضللة؛ حيث اكتمل وجـود أمـم كثـرية رغـم افتقادهـا
ملقومات التجانمت اللغوي أو الدي أو العرقـ ،أو التوا ـل اجلغـرايف ( ،)44بـل حتـدةت عـن التحـرر القـوم ،،وعـ حتريـر أمـة مـا مـن سـيهرة قـوة
نوعا من االستعمار اجلديد وإعادة بناء الدولة ـ األمة.
خارجية أو خلق أمة من الداخل بكسر املؤسسات اليت تشكل ع
ورغم الشعور بوجود األمة اليواننية وقوماهتا امل تلفة فإهنا مل تعرل الدولـة القوميـة الـيت رهـرت اتر يعـا مـع عجـز اإلمرباطوريـة الرومانيـة عـن
إحكام قبضتها علـل وحـدات اجملتمـع الـدو  ،ورهـرت كثـري مـن الـدول القوميـة املعا ـرة رادة اسـتعمارية خالصـة ،وسـبقت الدولـة بنـاء األمـة
القوميــة .وعرفــت ( الدولــة الدينيــة ) أبهنــا دولــة حيكمهــا رجــال الــدين وفــق التعــاليم الدينيــة وال تعــرل الفصــل بــني الــدين والسياســة ،و( الدولــة
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العلمانية ) أبهنا دولة حتكمها هي ات مدنية خالصة ويرتاجع دور الدين فيها يف تسيري أمور احلياة وال يصري له وجـود خـار دور العبـادة أو يف
ورة الهقوس والشعائر (.)45
ورغم ما جاء يف مقدمة معجم العلوم االجتماعية من أن التعريفات الواردة به روع ،فيها الرتكيز علل اجلانب العر اإلسـالم ،)46( ،فـإن
مــادة (أمــة) فيــه اســتندت علــل مرجــع واحــد ابللغــة الفرنســية ،وعرفــت مــن مث األمــة (يف اللغــة) ألماعــة مــن النــاس ت ـربههم ــفات وعــادات
متجانســة ،ويف اال ــهالح أبنــه دتمـع بشــري لــه ةقافــة مشــرتكة وأهــدال واحــدة حتقــق التعــاون والتقــارب بــني أفـراد  .واألمــة حتتــا إىل نظــام
ـعواب ختلفـة أو
سياس ،وإداري يعـرل ابلدولـة .وفكـرة الدولـة مسـتقلة عـن فكـرة األمـة فالدولـة ليسـت هـرطعا لألمـة .فمـن الـدول دول تنـتظم ه ع
انطقني أبكثر من لغة أو منتمني ألكثر من ةقافة أو ألكثر من دين ،وقد تتوزع األمة بني أكثر من دولة (.)47
ومل يشـر هـذا املعجـم للعالقـة بـني مفهـوم (األمـة) ومفـاهيم أخـرى أوردهـا مثـل :الشـعب الـذي حـدد وعنيـني ( Peopleوعـ السـكان

كوحدة متميـزة عـن غريهـا مـن الناحيـة العدديـة) و Folkوعـ الشـعب أو جـزء منـه مـن حيـث العـادات والتقاليـد والتـ ةري املتبـادل بينـه وبـني
الوســني اجلغـرايف امــيني بــه .ويف حتديــد ملفهــوم القبيلــة رأى أهنــا دموعــة عشــائر هلــا أرم خصصــة ولغــة مشــرتكة وةقافــة واحــدة وقــد يكــون هلــا
سلهة سياسية مركزية أو موزعة علل العشـائر ويسودها تضامن اجتماع ،ليه رابهة الدم والقرابة (.)48
والواقـع أنـه لـو قـدر ملـؤلف ،هـذا املعجـم الرجـوع يف بنـاء مفهـوم األمـة ومفـاهيم الشـعب والقبيلـة والعشـرية إىل معـاجم اللغـة العربيـة ملـا ةـر
بنا هـا وقولــة التهـور اخلهــ ،الغربيـة ،وملــا اعتـربت أطـو عارا أدىن مـن األمــة ،بـل أنســاقاع ملفهـوم األمــة وجـود أي منهــا لـيمت انفيعــا لوجـود غــري ونــوع
الرابهة القائمة يف رل كل منها ومعه وفهوم األمة عالقة تكامل وليمت عالقة نف.،
واألمة ـ يف موسوعة السياسة ـ دموعة بشرية تكـون وانسـها القـوم ،عـرب مراحـل اتر يـة تكـون خالهلـا لغـة مشـرتكة وتـراا ةقـايف ومعنـوي
وتكــوين نفســ ،مشــرتك .وأدى العــيش علــل أرم واحــدة واملصــاق االقتصــادية املشــرتكة إىل تولــد إحســاس بش صــية قوميــة وتهلعــات قوميــة

موحدة ومستقلة.
ويف حــني مل تشــر املوســوعة إىل (أمــة إســالمية) فإهنــا أوردت ربــني املاركســيني ملفهــوم األمــة ابلرأمساليــة والربجوازيــة وانتقدتــه ،وســلمت بعــدم
قهعية الشروط الواردة يف تعريفها لألمة والرتباط املفهوم يف ذهنها ابلدولة القوميـة فإهنـا قالـت بوجـود أمـم ال تتـوفر فيهـا هـذ الشـروط ،وعجـز
هعوب توفرت فيها تلك الشروط عن الربوز ك مم وبقائها يف عـداد اجلماعـات القوميـة داخـل أمـم أخـرى .ومـع ذلـك فإهنـا فصـلت يف تعريفهـا
لألمة العربية ابجملموعـات البشـرية الناطقـة ابلعربيـة املقيمـة يف العـامل العـر بـني مفهـوم األمـة والتجسـد يف دولـة قوميـة حديثـة واحـدة ،وأخرجـت
مــن نهاقهــا ضــمنيعا الهوائــف العربيــة ابملهجــر ( .)49وعــالوة علــل ذلــك ،فــإن هــذ املوســوعة رأت يف عــدم خلــني القوميــة العربيــة بــني القوميــة
والدين دليالع علل وعيها وسالمة اواهها.
وخال ــة اله ــرح الس ــابق ،أن مفه ــوم القومي ــة أزاح مفه ــوم (األمــة) يف الع ــامل اإلســالم ،يف الق ــرن العش ـرين ـ عل ــل األق ــل ـ علــل الص ــعيد
املؤسس .،وعلل عيد العامل العر حتول الرأي فيما بني اخلمسينيات وأواخر القرن العشرين مـن النظـر إىل الـدول القوميـة ككيـاانت مصـهنعة
غري راس ة يف كيـان األمـة العربيـة ،إىل النظـر إليهـا ككيـاانت راسـ ة رلـت علـل حاهلـا دون أن تتفكـك أو تنصـهر أو يعـاد تركيبهـا وحافظـت
الكيـاانت اجلغرافيــة للــدول العربيــة ذات الســيادة علــل قــدرهتا علــل البقــاء ( )43رغـم معاانهتــا مــن أزمــة بنائيــة مؤسســية وتبعيتهــا اهليكليــة لل ــار
وتراكم خربات تعثرها واهتزاز هرعيتها ككيان سياس ،حيظـل ابلـوالء األعلـل لسـكاهنا .وقسـمت رـاهرة الدولـة القوميـة جسـد العـامل اإلسـالم،
متمتعا ابحلكم الذايت أو كائنعا ضمن دول غري إسـالمية يقهنهـا مخـمت أبنـاء األمـة
إقليما إسالميعا ع
إىل قرابة ستني دولة ،فضالع عن ستة وعشرين ع
(.)50
اإلسالمية وال تستند اخلريهة السياسية لدول العامل اإلسالم ،علل أي منهق
 4ـ ااوالت حتديد املفهوم من مرجعية إسالمية :تعددت الدراسات الـدائرة يف فلـك مفهـوم األمـة مـن منظـور إسـالم ،يف القـرن العشـرين
(أو من بداية القرن الرابع عشر اهلجري) ،ونكتف ،بقراءة نقدية لبعضها.
فف ،دراسة بعنوان (النكري علل منكري النعمـة مـن الـدين واخلالفـة واألمـة) يؤكـد مصـهف ،ـربي علـل الرابهـة بـني تلـك املفـاهيم الثالةـة،
وسيدا حيعا لألمـة اإلسـالمية وإلغاءهـا هـدم للـدين مـن الـداخل وحلقـة مـن حلقـات مـؤامرة يهوديـة بـدأت يف
ويرى أن اخلالفة العثمانية كانت
ع
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أايم عبــد بــن ســب  ،وكانــت التمهيــد احلقيقــ ،إلنشــاء إس ـرائيل وضــياع القــدس واســتعمار القلــوب وإقامــة نظــام معــاد للــدين يــدور يف فلــك
التبعية والتقليد ألورواب.
واخلالفــة يف جوهرهــا حكومــة مــا قائمــة مقــام الرس ــول ( )يف تهبيــق الش ـريعة اإلســالمية ،وإن وجــدت حكومــة بــال نيابــة أو نيابــة بــال
حكومة فال يصدق عليها و ف (اخلالفـة)  .فلل الفـة ركنـان :حكومـة ونيابـة ،واخلالفـة املقرتنـة ابحلكومـة التعـدد ،وتفـرتق بـذلك خالفـة
العلماء عن خالفة اخللفاء ،وال مانع من تعدد أنسـاق اخلالفـة علـل أن يكـون هلـا يف النهايـة خليفـة أعظـم انرـم هلـا ،رأيـه واجتهـاد هـو املرجـع
األخري لتوحيد كلمة املسلمني وتدبري اخلالفة يف األمور االجتهادية (.)51
ورفض مصهفل ربي فصل أاتتورك اخلالفة عن السلهة قبل أن يلغـ ،اخلالفـة عامـا ،ورأى أن ال أمـري للمـؤمنني عنـد نـزع األمـر منـه ،بـل
هو بداية للملك العقور واهرتط إلسالم األمـة هـرطني :كـون أفرادهـا مسـلمني ،والثـاين حكـم الدولـة ابإلسـالم مـع مالحظـة وجـوب أن تكـون
احلرية ه ،حرية األمة وا احلكومة ال حرية احلكومة يف التصرل يف أمر األمة؛ ألن إطالق يد احلكومة يضر حبرية األمة .وال فرق بـني ختهـ،
احلكومة للقوانني قاهلا وبني ختهيها هلا بتبديلها .ورأس اخلهي ة أن تعد احلكومة أو حىت األمة نفسها حرة يف سـن أي قـانون هـاءت ،ورأس
الشـر إطـالق حريـة اإلنسـان يف وضـع مـا يشــاء مـن قـوانني .ومـع أن احلكومـة الرتكيـة قبـل أاتتــورك مل يكـن أمرهـا بيـدها ومل تكـن مسـتقيمة عامـا
علل طريق الشرع ،فإهنا كانت أفضل من حكومة أاتتورك اليت أاتحـت القـوى الغربيـة هلـا فر ـة الـتمكن واالسـتقالل مقابـل الت لـ ،عـن الـدين
واملوافقة علل الكف عن جعل تركيا نواة لوحدة املسلمني مرة أخرى (.)52
ورغــم وعــ ،مصــهفل ــربي ابلعالقــة بــني احلكومــة والــدين واألمــة فــإن اســت دامه ملفهــوم األمــة يشــري إىل تعــرم ذلــك املفهــوم لألســر.
فالرجل يتحدا يف غري موضع عن (األمة الرتكية) ،بل يست دم مفهوم (األمـة األ ـلية) للداللـة علـل اجلـزء امل لـص لدينـه مـن األمـة الرتكيـة،
دردا يف اإلهارة إىل الشعب الرتك.)53(،
ويست دم لفه (األمة) املعرل ابأللف والالم ع
ومل حتـدد دراسـة بعنـوان "املرجـع واألمـة :دراسـة يف طبيعـة العالقـات واملهمـات" املقصـود ابألمـة ،ومل تشـر إىل تعدديـة املرجـع يف األنسـاق
اجملتمعية امل تلفة .فقني عرفت املرجـع أبنـه الفقيـه يف عصـر الغيبـة الـذي يرجـع النـاس إليـه يف أحكـامهم وأمـور ديـنهم ،والرابهـة بينـه وبـني األمـة
رابهة اتباع واع ،ووريفـة املراجـع هـ :،تـوفري بـرانمر عمـل لألمـة ،وجهـاز إداري مـنظم يقـوم أبمرهـا يف كـل اجملـاالت ،واإلفتـاء واألمـر ابملعـرول
والنه ،عن املنكر ،ومقاومة االحنرال الفكري ،وترفيع مستوى األمة ،والدفاع عن حقوقها وحرايهتا األساسية.
أمــا ورــائف األمــة وــاههم فهــ :،التقليــد يف األحكــام الشــرعية وامتثــال أوامــرهم وإيصــال العــدل إلــيهم وتعضــيدهم يف األمــور وااللتفــال
حــوهلم ومراجعتهــم يف القضــاء وإعالمهــم وــا يقــع والــدفاع عــنهم وهبــم ( .)54وال فــل أن هــذا التصــور الشــيع ،حيصــر عالقــة األمــة يف مســتوى
انرمـا لشـبكة العالقـة القائمـة بينهمـا ،ويـربني ابلتـا بـني األمـة والدولـة واحلكومـة مـن جهـة والـدين
العالقة بني احلاكم وامكوم ،ويعل املرجع ع
من جهة أخرى.
وردت دراسـة أخـرى عـدم ــدارة األمـة اإلسـالمية إىل إ ــابتها يف عقـول أبنائهـا فهـم ال يفكــرون إال كمـا يريـد أعــدا هم .ومـع ذلـك فإهنــا
اعت ــربت مفه ــوم األم ــة اإلس ــالمية ب ــدهيعا ،واكتف ــت ابإله ــارة إىل أن الوح ــدة والوس ــهية م ــن أه ــم خصائص ــه :الوس ــهية يف التص ــور واالعتق ــاد
والعالقــات واملكــان .والوحــدة أبركاهنــا املتمثلــة يف :األخــوة بــني املــؤمنني واإل ــالح بيــنهم ،والتعــاون بــني النــاس ،والبعــد عــن العزلــة وأس ـباهبا،
واالعتصام حببل ونبذ الفرقة واعتبار التقوى معياراع للكرامة (.)55
ويرى "الفضل هلق" أن املشروع السياس ،لإلسالم هو تكوين اجلماعـةا األمـة؛ ألن الـدين ال ميكـن حتقيقـه خـار اجلماعـة ،فهـ ،اإلطـار
الوحيــد ملمارســة الفــرد هــعائر الــدين كاملــة .فاجلماعــة مرتبهــة ابلــدين وهــ ،غايــة أو مثــل أعلــل يتحقــق ابســتمرار ،والدولــة هــ ،وســيلة حتقيقهــا
وضمان عدم انقهاع سريورهتا.
واألمة ه ،اعة امل تارة لوراةة األرم والسلهة وإ الحها ،وضعها الصحابة يف در اإلسالم فـوق كـل اعتبـار وقـدموها علـل دفـن
كياان مهل عقا ال ميكن توريثه وال يستهيع أحد من املسلمني ادعاء ثيلـه دون غـري مـن املسـلمني .فاألمـة
النيب ( لل عليه وسلم) ،و ارت ع
لكــل املســلمني وتضـم كــل املســلمني .وعلــت اجلماعــة علــل اجلــدل ،وانصــب اجلــدل علــل اــني العصــمة :هــل هــو اإلمــام أم األمــة واجلماعــة؟
وعندما فقدت اخلالفة سلهتها الفعلية رل ذلك الرمز ضرورعاي.
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ومن األمور ذات الداللة أن الدولـة السـلهانية كانـت تنشـ يف مكـان وتنتهـ ،يف مكـان كخـر ،ومل ـتص انتمـاء املسـلمني وكـان معـني بـل
"ل كل دار اإلسالم ،وحرص الفقهاء علل وحدة الوع ،الدي  ،كما حرص احلكـام امليـون علـل اعـرتال اخلليفـة هبـم و كيـد والئهـم لفكـرة
اجلماعة واالنتماء لألمة.
ورغم إبراز هذ الدراسة للعالقة الوطيدة بني مفهوم ،الدين واألمة يف املنظور اإلسالم ،،فإن ةرها وضامني املفاهيم الغربيـة أدى هبـا إىل
التفرقة بني الدولة واخلالفة ،واحلديث عن اخلالفة الفعلية واخلالفة الرمزية ،ودفاع الفقهاء عن اخلالفةا الرمز (.)56
وتشــري دراســة هلثــة إىل ارتبــاط وحــدة األمــة ابخلالفــة ودوام وحــدهتا ح ــىت ســقوط اخلالفــة العثمانيــة ،وأســاس الوحــدة هــو :وحــدة أ ــل
اإلنســان مهمــا تباعــدت األقهــار واختلفــت اللغــات واألل ـوان وتكــرمي لإلنســان .وأهــارت الدراســة إىل عــدد م ـرات ورود لفــه (األمــة) يف
القـركن الكــرمي ،ولكنهـا بــدالع مـن حتديــد املفهـوم مــن واقـع حتليــل ســياقه القـركين وقفــت عنـد حــد تعريـف األمــة أبهنـا :القــوم اجملتمعـون علــل ديــن

واحد ،وكل اعة يمعهم أمر ما من دين واحد أو مكان واحد أو زمان واحد ،سـواء كـان ذلـك األمـر اجلـامع تسـ عريا أو اختي عـارا ،مسـتعيدة
بــذلك تعريــف ابــن قتيبــة والراغــب األ ــفهاين لألمــة ،مث أهــارت إىل عــدد مـرات ورود كلمــة (قــوم) يف القــركن الكــرمي ،وزعمــت أن روابــني القـوم

مادحا علل اإلطالق (.)57
مادية بعكمت روابني األمة ،وأن القوم مل يذكرهم القركن ع
ويف ــيلها ملفه ــوم األمــة تتحــدا "م ـ أب ــو الفضــل" ع ــن احلاجــة إىل إخ ـرا هــذا املفه ــوم م ــن دائــرة االنفع ــاالت الوجدانيــة إىل دائــرة
املـدركات الواعيــة ،وتشــري إىل أن مفهــوم األمـة يف اإلســالم مل حيــه ابلقــدر الكـايف مــن الدراســات اجلــادة ،فضـالع عــن أن الدراســات القليلــة الــيت
تناولته جاءت أبقالم غريبة عنه ،وتالحه التقاطع بني األمة يف اإلسالم ككيان اع ،وبني كياانت اعية أخرى.
ومل تقــف الدراســة يف حبثهــا عــن انرــم هــذا املفهــوم عنــد جــذور  ،فبعــد قرابــة أربعــني ــفحة مــن احلــديث عــن العقيــدة والوحــدة ومعــامل املــد
اإلحيائ ،املعا ر طرحت الدراسة مفهوم (األمة القهب) ،وعرفتهـا أبهنـا :اجلماعـة القياديـة املميـزة ذات القـدرة االسـتقهابية العاليـة الـيت تـؤدي
إىل كهر مزدوجـة مــن حيـث اســكها الــداخل ،وانفتاحهـا علــل الغـري حبيــث تصــري نقهـة إهــعاع وجـذب علــل املســتوى الـداخل ،ومركــز احتـواء
و هر علل املستوى اخلارج.)58(،
ورغـم إفصــاح الدراســة عــن أن مرجعيتهـا األساســية يف ــيل املفهــوم هـ ،القــركن والســنة واخلــربة الت سيسـية للجماعــة السياســية اإلســالمية
األوىل يف در اإلسالم ،إال أهنا مل تدخل أبي هكل يف تفصـيالت أي مـن تلـك القنـوات الثالةـة لبنـاء مفهـوم األمـة ووقفـت عنـد حـد القـول
أبن األمة ه ،وعاء القركن الكـرمي ،وابلتـا هـ( ،أمـة القـركن) وهـ ،ابقيـة ببقائـه ،واإلمامـة هـ ،الرمـز اجملسـد هلـا ،إال أن افتقـاد اإلمامـة ال يعـ
عدم وجود األمة؛ إذ مل يقرن اإلسالم (األمة) حبتمية تنظيمية معينة .فاألمة ـ يف املنظـور القـركين كيـان ـاع ،يرتكـز علـل عقيـدة إميانيـة هـاملة
تغه ،منظومتها كافة أوجه احلياة الدنيا واآلخرة ،وال نظري هلذا املنظور يف الفكر الغر .
وختتلف األمة اإلسـالمية عـن أي أمـة أخـرى .فـاألمم يف القـركن هـ :،اجلماعـات البشـرية الـيت وتمـع حـول التمـايز النـوع ،والتـوا الـزم ،
أما األمة اإلسالمية فـرغم مشـاركتها سـائر األمـم يف كوهنـا حقيقـة اتر يـة فإهنـا تتجـاوز الـزمن بو ـفها وليـدة عقيـدة إميانيـة رابنيـة خا ـة جـاءت
لتشــكل ذلــك الســياق التــار  ،كبــؤرة جاذبيــة جامعــة للتمــايز والوحــدة (. )59إهنــا األمــة الوســني املســت لفة يف األرم .وخلصــت الدراســة إىل
نقهة ابلغة األقية وه ،أن األمة اإلسالمية ه :،األمة (ابأللف والالم) وليست أمة من األمم (.)60
وإذا كانت م أبو الفضل قد حتدةت عن خصو ـية ملفهـوم األمـة اإلسـالمية ،فـإن "زكـ ،املـيالد" يوقفنـا علـل التمـايز النـوع ،يف دالالت
بعض املفاهيم املنتمية إىل عائلـة مفهـوم األمـة اإلسـالمية (اجلـامع واجلامعـة واجلماعـة) ويقـود حتليلـه لتلـك املفـاهيم مـن املرجعيـة القركنيـة ملفهـوم
األمة إىل اإلهارة إىل أن (اجلامع) اسم من أمساء احلس ؛ ألنه هو الذي يؤلف بني املتضادات واملتماةالت يف الوجود ويمع اخلالئـق ليـوم
احلساب ،وهو مرتبني بـ (األمر اجلامع) ،وهو كـل مـا يقتضـ ،مـن النـاس االجتمـاع لـه والتشـاور عليـه واالتفـاق حولـه مـن أمـور السـلم واحلـرب.
وهـو (جـامع) للنـاس علـل الـدين مـن غـري فـرق وال تفاضـل يتمـع فيـه املسـلمون للعبـادة أو للعلـم مـن غـري حـر أو عصـبية أو ممانعـة ،ويؤسـمت
لنظم العالقة بني اإلنسان وربه وبني اإلنسان ونفسه ،وبينه وبني الهبيعة والكون والبشر.
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واجلماعة كيان يكمن وراء تكوينه القصد والتعاقد والغرم املشرتك وهو املفهوم املضاد للفرقة ومعيار هو :احلـق ،ال الكثـرة العدديـة (.)61
واجلامعـة اجتماع بقصد العلـم ك سـاس دائـم للحركـة والعبـادة .واجلـامع واجلماعـة واجلامعـة يؤسسـون بـذلك ـ يف املنظـور اإلسـالم ،ـ لرابهـة بـني
الناس داخل تلك املؤسسات ،وتنش ة حركية لتلك الرابهة يف حياة اجملتمع وإنشاء اجملتمع اإلمياين.
ويســتوعب كــل مفهــوم مــن هــذ املفــاهيم املفهــومني اآلخ ـرين ويتمثلهمــا ،فمــن املمكــن أن وتمــع اجلامعــة واجلماعــة يف اجلــامع ،واجلــامع
واجلماعة يف اجلامعة ،واجلامعة واجلامع يف اجلماعة .فاجلامع يقوم بورائف دينيـة وعلميـة واجتماعيـة وال بـد أن يـالزم العلـم (العبـادة والـدين)،
وأن تالزم العبادة (العلم والدين) ،وأن تت سمت اجلماعة واجلامع واجلامعة علل العلم والدين.
وال يعيب هذ الدراسـة الت سيسـية إال أهنـا حينمـا انتقلـت مـن التحليـل األفقـ ،للمفـاهيم إىل التحليـل الرأسـ ،اجلزئـ ،والتكـامل ،وقعـت يف
أســر التفتيــت الغــر للمفــاهيم الــذي يســمل بتعريــف للــدين يقــف عنــد حــد عــامل الغيــب ،وتعريــف للعلــم (يقــف بــه عنــد حــد عــامل الشــهادة)،

انهيك عن الفصل بني مفهوم العبادة والدين ،وبني الورائف الدينية والعلمية واالجتماعية للمسجد ( .)62ويكشف ذلك عن حقيقـة ـعوبة
بناء مفاهيم إسالمية خالية من الران املفاهيم ،الغر .
وتعـد دراســة ماجــد عرســان مــن أهــم الدراســات احلديثــة الــيت تناولــت مفهـوم األمــة مــن حيــث كثافــة اعتمادهــا علــل القــركن وكتــب التفســري
واحلديث .ويف حني مل هتتم هذ الدراسة بدالالت املفهوم اللغوية ( )63فإهنا خلصت إىل أن األمـة :إنسـان ذو رسـالة ،هـ ،دموعـة مـن النـاس
حتمل رسالة حضارية انفعة لإلنسانية ،وتعـيش وفقـاع ملبـادل تلـك الرسـالة وتتـدر يف نشـ هتا وطوهـا كتـدر اجلسـد اآلدمـ .،وحـددت مكـوانت
مفهــوم (األمــة اإلســالمية) بعنا ــر ســتة :األفـراد املؤمنــون ،واهلجــرة واملهجــر (ابلداللــة احلســية واملعنويــة) واجلهــاد ،والرســالة ،واإليـواء ،والواليــة.
وحتدةت عن مراحل حة األمة ومرضها ووفاهتا ومصري األمة املتوفاة.
ويعيـب هــذا الهـرح الــذي غهــل قرابـة مائــة وســتني ـفحة أنــه خلـني مفهـوم األمــة املســلمة يف تفصـيالت حتليلــه لــه وضـامني الر يــة الغربيــة
العلمانية .وتكف ،اإلهارة إىل طاذ دون احلصر .فهو يتحـدا عـن تهـور الرسـاالت السـماوية بتهـور االجتمـاع البشـري مـن رسـالة أسـرية إىل
قبلية إىل قومية مع االنتقال مما يسميه من طور التجـوال األسـري القبلـ ،إىل الهـور الرعـوي للبشـرية .ويـرى أن مفهـوم الشـعب يـرادل يف اللغـة
اإلنكليزية مصهلل  Nationويستمد اتوا من الروابني اجلغرافية املرافقة لالنتقال من طور الرع ،إىل طـور الزراعـة .مث جـاء دور (األمـة) مـع
بدايـة ســيولة احلـدود اإلقليميــة وانفتـاح األقـوام والشـعوب علــل بعضـها الــبعض ،فجـاءت الرســاالت بـدءعا مــن إبـراهيم وفهــوم (األمـة) الــذي هــو
مفهوم فكري نفس ،يستمد اتوا يف روابني العقيدة والفكر ويت هل روابني الدم واألرم (.)64
وبدالع من النظر إىل الهابع التكامل ،بـني أنسـاق الـوالء للفـرد املسـلم ،فإنـه حتـدا عـن مرحلـة مـرم األمـة واعتربهـا مرادفـة ملرحلـة الـدوران
يف فلك األه اص ابلتحول من الـوالء لألفكـار إىل الـوالء لألهـ اص ،والـذي يشـمل :اإلميـان ابألهـ اص واهلجـرة واجلهـاد واإليـواء والنصـرة
لألهـ اص ،وعــدد مــن أطوارهــا :طــور الــوالء للقــوم (دوران األفكــار واألهـياء يف فلــك أهـ اص القــوم وحتــول ــلة األمــة أبفكــار الرســالة) إىل
(نفــاق) وحتــول األمــة مــن (أمــة رســالة) إىل (أمــة ســلهة) ..األوىل تنفــق األم ـوال والــنفمت يف ســبيل الرســالة .والثانيــة تنفــق أم ـوال الرســالة لتنــال
الســلهان ،وطــور الــوالء للعشــرية ونظائرهــا ،وتعــدد اــاور الــوالء يف األمــة لتعــدد العشــائر والهوائــف ،وطــور الــوالء لألســرة حبيــث تســاوي األمــة
(الوالء األسري) وطور والء الفرد لنفسه ويؤدي إىل :رهور إنسان أانين غايته ه ،ملكية األهياء.
وتظهــر أع ـرام األمــة املتوفيــة كالشــل املهــاع واهلــوى املتبــع والــدنيا املــؤةرة وإعجــاب كــل ذي رأي برأيــه وســهحية التــدين وســهحية العلــم
والرتبيــة .ومصــري األمــة املتوفــاة هــو ( التقهــع والتجــز يف األرم واالبــتالء ابحلســنات والســي ات املثـريات حلــافز الرجــوع ،حبفــه اللســان ومعرفــة
الزمان واستقامة الهريقة يف تش يص الداء وإخرا أمة مسلمة جديدة ) (.)65
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املبحث الثاين :مقاربة إسالمية يف بناء مفهوم األمة:

تنهلق هذ املقاربة األوليـة يف بنـاء مفهـوم األمـة مـن منظـور إسـالم ،مـن حتديـد دالالتـه يف لغـة الضـاد ،واسـتقراء مضـامينه ونسـق منظومـة
خوا ه عرب التحليل السياق ،له يف القركن الكرمي.
أوالع :املضامني اللغوية ملفهوم األمة :تورد معاجم اللغة العربيـة يف مـادة ( أَمـم ) الـيت هـ ،جـذر مفهـوم (األمـة) معـان عديـدة مـن أقهـا :أم

الش،ء :أ له ،واألم :الوالـدة ،والعلـم الـذي يتبعـه اجلـيش ،ورئـيمت القـوم ،واجلماعـة ،والهريقـة ،والـدين ،واجلـنمت مـن احليـوان ،والقامـة ،والنعمـة
والقصد ،واإلمام  :خشبة البناء اليت يسوى عليها البناء ،والهريق ،والذي يعتد به ،والكتاب املبني (.)66
اإلمــة  :احلالــة ،وا دإل َّمــة
ويبــني لســان العــرب أن ( األَم ) هــو :القص ــد والتعمــد والتــوخ ،لشــ،ء دون س ـوا  ،والــدليل اهلــادي ألنــه قا ــد .و َّ

واألمــة :الشــرعة والــدين والهريقــة والســنة املتبعــة والنعمــة وامللــك وأهــل الــدين ،والنعمــة واحلــال والش ـ ن ونضــارة العــيش والنعمــة والعــيش الرضــ،
( .)67فاألمة انرم (طريقة وسنة ودين ودليل هاد) من توخا ونظومة قصد (اتبع طريقه و راطه املسـتقيم ،ومل يتبـع السـبل املفرقـة عـن سـبيله)
حتددت به قامته و بغته ،وج مرته (النعمة والش ن والعيش الرض ،وامللـك) ،وهـذا النـارم مرهـون وضـامني مدخالتـه ،وهـو لـيمت مـن األمـور
التكوينية ،بل هو من األمور التكليفية .وابلتا  ،فإنه عرضة للتجسد يف الواقع بدرجة تقرتب أو تبتعد من املثال.

ووــا أنــه يت ســمت علــل االختيــار اإلنســاين فإنــه يعــرل التنــوع واخلهـ والنســيان واالســتكرا والــدورات ،ويـرتبني ابلتــا ابحلــني .مث إنــه يعــرل
أنســاقعا لكــل منهــا نظــام تـراتيب رئيســه هــو( :أمــه) .واألمــة انرــم :فكــل هــ،ء انضــمت إليــه أهــياء فهــو أم؛ لــذا مسيــت مكــة أم القــرى لتوســهها
لألرم ،ومس ،رئيمت القوم عأما هلم ألنه جامع أمرهم ( .)68ويسوي ابن سيد بـني مفهـوم ،األمـة ،واإلمـام  .فاألمـة دليـل ألفرادهـا .وإمـام كـل
ه،ء  :قيمه ومصلحه ،واملتقدم عليه ،واملؤ به والهريق والدليل واملثـال ومـا ميتثـل عليـه .وهـو مفهـوم اايـد ،العـربة وضـمونه .فاألئمـة هـم كـل
من يؤ هبم سواء كانوا علل الصراط املستقيم أم كانوا ضالني ( .)69فكما أن لإلميان أئمة ،فإن للكفر أئمة.
وتفيد الدالالت اللغوية ملفهوم (األمة) أن لفه (أمة) قـد يهلـق علـل :القـرن مـن النـاس واجليـل واجلـنمت مـن كـل كـائن حـ .،وأمـة كـل نـيب
هم :من أرسل إليهم من كافر ومؤمن .وكـل قـوم نسـبوا إىل نـيب وأضـيفوا إليـه فهـم أمتـه .وأمـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم) هـ ،كـل مـن أرسـل
إليه ممن كمن به أو كفر.
صـا واحـ عـدا أهـار إىل أن األم كاألمـة ،وكــل مـن كـان علــل ديـن احلــق
وحـني انتقـل ابــن منظـور إىل بيـان أن األمــة انرـم قـد تكــون نواتـه ه ع
وإماما ( ،)70رأينا يرد لفه (األمـة) إىل ( األم ) الـيت ا التعـدد ،ويقصـر
خال عفا لسائر األداين فهو أمة وحد  ،وكان إبراهيم عليه السالم أمةع ع
و ــف الفــرد ابألمــة ،علــل املســتقيم علــل ديــن احلــق ألنــه قهــب جــاذب ابلضــرورة ،وألن أســاس اجلمــع الــذي ســيهبقه هــو :عــدم اإلك ـرا يف
الدين ،وا أن أمته ستشمل ـ علل ما سلف القول ـ كل من أرسل إليـه ممـن كمـن بـه أو كفـر ،وكـل مـن نسـبوا إليـه وأضـيفوا إليـه حبكـم إميـاهنم أو
يدا كامنعا لدعوته
كوهنم ر ع
واآل ــرة قويــة بــني مفهــوم األمــة والــدين .ويقــال فــالن (ذو َّأمــة) أي ذو ديــن .واألمــة :معلــم اخلــري ،واملتفــرد بــدين ،واجلــامع لل ــري ،واملعلــم
والعامل ،ووحدة املقصد وطلبه ،والهاعة ،واجلماعة (.)71
ومـع أننـا سـنرجئ حتليـل الشـجرة املفاهيميـة ملفهـوم األمـة ،ويف مقــدمتها الـدين ،إىل معاجلـة مفهـوم األمـة يف السـياق القـركين ،فإننـا نالحــه
بشــكل أو أنــه مــن مضــامني قــول العــرب (أمــة الرجــل) :وجهــه وقامتــه (أهنــا هــ ،الــوزن املعنــوي لــه) وأمــة الوجــه :ســنته ،وهــ ،معظمــه ومعلــم
احلسن منه (أهنا مسته وعالمته وقيمته) واألمة :املعلـم والعـامل (ألهنـا ال تقـوم إال علـل بينـة) واألمـة :الهاعـة (ألهنـا انرـم نظامـه هـو الـدين ولـيمت
البشـر ،وغايتـه هـ ،ــع اخلـري يف عنصـرها البشــرى ،وحتقيـق اجتمـاعهم عليــه وتعلمـه وتعليمـه كمقصــد واحـد) و مـم فــالن عأمـا :اختـذها لنفســه
عأما ،و(األمة بذلك ه ،األ ل الذي يتفرغ عنه غري  ،وه ،تلد وترضع وحتتضن ،ويتالزم الرب واإلحسـان إليهـا والتوحيـد ،وال يسـبق اإلحسـان
إليها إال هو).
وأ ل مادة (أمم) كله من القصد وهو الوسني وعدم واوز القدر (ألن التهرل مفرق ،ونـواة مفهـوم األمـة اجلـذب واجلمـع) .وكـل معـاين
فالان وأممته وميمته واعتفيته (طلبـت فضـله ومعروفـه) واجتديتـه (طلبـت عهيتـه)
(القصد) تفيد التالحم والتوجه لغاية .فالعرب يقولون :قصدت ع
ووردت هرعة ندا  ،واتصلت ببابه ،و سكت وعروفه ،وو لت حبل ،حببله ،ورفعت إليه حاجيت ،واستحملته نفس ،وأمري (.)72
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ويقــال :قصــدت الشــ،ء ولــه وإليــه :طلبتــه بعينــه ،وقصــد يف األمــر :توســني ومل يتجــاوز احلــد ،وهــو علــل قصــد :علــل رهــد ،وطريــق قصــد:
سهل ( .)73فالقصد يرتبني ابلوسهية وبهلب ه،ء بعينه مما يع التحرك علل بينة ،والرهد ،واليسر .ويرتبني مفهوم األمة ـ يف دالالتـه اللغويـة
 ابأل ـالة والفهــرة  .فــاألم ،هــو املنسـوب إىل األم ،ويهلــق علــل مــن ال يقـرأ وال يكتـب نســبة إىل األم ،ألنــه بقــ ،علـل مــا ولدتــه عليــه أمــه،كمـا يرتبني املفهوم ابلقدرة ،فاإلمامة لغة ه :،القصد والقدوة واالتبـاع والت س ،،وحتصيلها حيتـا إىل الوالية والسلهة والتمكني (.)74
ويبني الكفوي أن األمة ه :،كل اعة يمعهـا أمـر أو ديـن أو زمـان أو مكـان واحـد سـواء كـان األمـر اجلـامع تسـ عريا أم اختي عـارا .ومعـ
ذلك ،أن االجتماع علل أمر جامع يكسب اجلماعة و ـف أمـة .فاجليـل مـن النـاس أمـة ،وأهـل كـل ديـن أمـة ،واجتمـاع مـن هـاهدهم موسـل

عند ماء مدين يف مكان واحد( ،األمـر اجلـامع هلـم هـو سـقاية أغنـامهم) أكسـبهم نعـت (أمـة) .وكـل دابـة يف األرم أمـة تسـ عريا .والبشـر أمـم
اختيارا).
(أبمر جامع
ع
أساسـا لتصـنيف األمـم حيـث يعـرل األمـر ابملعـرول ابإلسـالم،
ويل ،الكفوي اآل رة بني مفهوم األمة والدين جاعالع املوقف مـن الـدين ع
والنهــ ،عــن املنكــر بعبــادة األوهن ،ويتحــدا عــن :أمــة اإلجابــة :كــل مــن كمــن بنــيب ،وأمــة الــدعوة :كــل مــن بلغتــه دعــوة النــيب ،ويشــري إىل

اختصــاص مكــة ابس ــم :أم القــرى ،فهــو علــم ملكــة ،ويعلــل ذلــك أبهنــا (م ـ ةرة إب ـراهيم ومنش ـ ة إمساعيــل ومف ــرة العــرب وســرة جزيرهتــا ،وقبلــة
اعاهتا وم من خائفها ومالذ هارهبا وحرم يف أرضه وأم قرى عباد وأول بيت وضع للناس) (.)75
أيضـا حـرم  .واهلمـزة
وهكذا نصري أمام مفهوم لألمة اإلسالمية نواته ه ،اإلسالم وهو مـن  ،ومركزهـا يف األرم هـو أم القـرى وهـ ،ع
وامليم ـ فيما يقوله ابن فارس ـ أ ل واحد يتفرع عنـه أربعـة أبـواب ،وهـ :،األ ـل واملرجـع واجلماعـة والـدين ،وهـذ األربعـة متقاربـة ،وبعـد ذلـك
أ ول ةالةة ه :،القامة واحلني والقصد .فاألمة الدين ،ويقـال :ال أمـة له ،أي ال دين له (.)76
ومـن الواضــل أن العنصــر البشـري الوحيــد يف هــذا املفهــوم هـو اجلماعــة وهــ ،اكومـة ابأل ــل الــذي تعــود إليـه وابملرجــع .واحلكــم يف أمرهــا
كله هو الدين ،وهو يعود هبا إىل وحـدة األ ـل البشــري (خبلـق البشـر مـن نفـمت واحـدة ،خلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا كـل البشـر ،وهـ،
وحــدة تقـرر وحــدة املســتوى أمــام إال بفضــله وابلتقــوى ،والتســوية يف الــدنيوايت وإمكانيــة اخلهـ  ،وحتميــة املراجعــة) ووحــدة املرجــع (حيــث
البدايــة مــن واملــآل إليــه وــا يولــد اســتقامة املعــايري ومنظومــة اجل ـزاء) ووحــدة الــدين (وترســ ،مبــدأ حــق االخــتالل وعــدم اإلك ـرا يف الــدين)
وتقتض ،وحدة الدين الصحيل وحدة أمة اإلجابة من عهد كدم ،حبيـث يتجـاوز املفهـوم حـدود الزمـان ليشـمل الـدنيا واآلخـرة ،يف حـني تتفـرق
السبل أبمة الدعوة ،يف احلياة الدنيا.
ومع ذلك فإن كل جيل أو قرن من الناس يشكل (أمة) من أمة اإلجابة الواحدة أو من إحدى أمـم الـدعوة .وبـذا نصـري أمـام داللـة لغويـة
ملفهوم األمة تربهه أب ل ومرجع ودين جلماعة ذات مقصد واحد ،مما يولد هي ة أو حاالع هلا ،ألمد معني (.)77
 -2البنيــة القركنيــة ملفهــوم األمــة :يقتضــ ،التحليــل املفــاهيم ،الســياق ،ملفهــوم األمــة يف القــركن حتلــيالع لكــل مــن :األمــة واجلماعــة والــدين
والقصد واملرجع ،واأل ل واحلـني والقامـة ،يف سـياق القـركن الكـرمي كلـه بو ـفه لـة واحـدة ،ووليـة حقوهلـا الدالليـة .وال تهمـل هـذ الدراسـة
يف ذلـك ،بـل تقـف عنــد حـد الت سـيمت األو لــه بتحليـل سـياق ،لعينــة تشـمل مفهـوم (األمــة) وحـد يف السـياق القــركين القريـب املباهـر الــذي
جــاء بــه يف مواضــعه البالغــة أربعــة وســتني موضـ عـعا علــل ســبيل احلصــر ،مــع عــدم التهــرق ملرادفاتــه ومضــاداته إال بقــدر ورودهــا يف تلــك املواضــع
ووليتها له ( .)78وفيما يل ،ر د أو للسياق القركين القريب واملباهر للفه األمة.
فلقـد وردت أمـة يف أول موضــع يف القـركن بــثالا ـيخ( :أمـة مســلمة) و(أمـة وســني) و(أمـة خلـت) ،بســورة البقـرة ،األوىل ابآليــة ،128
والثانية ابآلية  ،134والثالثة يف اآليتني  ،143 ،141وجاءت (أمة مسلمة لك) يف سياق يربني اإلمامة ابالبـتالء أبوامـر وتكليفـات والوفـاء
والتوفية هبا ،واإلمامة إطا ه ،يف إقامة أمـر النـاس ابلـدين وال يناهلـا بشـرعية إهليـة إال العـادل ،ويصـري الفـرد أمـة وتثبيـت األمـة ودوامهـا علـل أمـر
مرهون بتوفيقه ،وه ،ليست من األمور التكوينية بل ه ،أمر تكليف ،،أساس االبـتالء فيـه هـو :الهاعـة عـن اختيـار .فـإبراهيم عليـه السـالم
طلب التكليف من تعاىل له والبنه إمساعيل ،ورغب يف فتل ابب التكليف علل نفسه ومل ير فيه إال طهرة له ولذريتـه ،وهـو قمـة يف الهاعـة
عن اختيار ( .)79وطلب من أن يعل أساس إمامته وأمته هو :منهر يف األرم وأن يكون هو وابنه نواة لـ (أمة مسلمة هلل).
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ويوضل األ فهاين أن لألمة أنساقعا تعود ابلفرع إىل أ له األول أو تصل األ ل بفروعه .فـاألم زاء األب هـ ،الوالـدة القريبـة الـيت ولدتـه
والبعيدة اليت ولـدت مـن ولدتـه .ولـذا قيـل حلـواء هـ ،أمنـا وإن كـان بيننـا وبينهـا وسـائني .ويقـال لكـل مـن كـان أ ـالع لوجـود هـ،ء أو تربيتـه أو
(أاب) .ويسـم ،العـم مـع األب أبـوين
(أما) .واألب :الوالد ،ويسمل كل من كان سببعا يف إياد ه،ء أو إ الحه أو رهـور ع
إ الحه أو مبدأ ع
نزوعا وهتي لقصد (.)80
وكذا األم مع األب واجلد مع األب .ويسمل معلم اإلنسان أاب  .ويقال َّ
أب إىل الش،ء :نزع إليه ع
واألنســاق اجملتمعيــة تبــدأ بـ ـ (الــرهني) وهــم أقــرب تســعة أه ـ اص للش ـ ص و(األســرة) و( الفصــيلة ) وقــا أهــل بيــت الرجــل وخا ــته
و(العش ــرية) وه ــم ال ــذين يتع ــاقلون إىل أربع ــة كابء ،و( الف ــذ ) وه ــو الفرق ــة ال ــيت تتش ــعب م ــن ال ــبهن ،و(ال ــبهن) وه ــ ،ال ــيت وم ــع األف ــاذ،

و(العمــارة) وهــ ،الــيت ومــع البهــون وهــ ،دون القبائــل ،و( القبيلــة ) وهــ ،ومــع العمــائر وهــ ،دون الشــعب ،و(الشــعب) وهــو الــذي يمــع
القبائـل وتتشــعب منــه ،و(اجلمهــور) وهــو االجتمــاع والكثــرة و(جــزم النســب) وهــو اجلــد األعلــل وهــو ابلنســبة للعــرب :إمــا عــدانن أو قحهــان،
وابلنسبة لكل البشر :كدم وحواء.
ويشبه الصيادي هـذ األنسـاق ابجلسـد ،الـرهني فيـه ك ـابع القـدم ،والفصـيلة ونزلـة القـدم ،والعشـرية ونزلـة السـاقني ،والف ـذ مسـ ،بـذلك
لقــرب الف ــذ مــن الــبهن ،والعمــارة ونزلــة اليــدين ،والقبيلــة ونزلــة الصــدر ،و(الشــعب) أهــبه ابلـرأس ،و(اجلمهــور) اجتمــاع و(األ ــل) جــامع.
وتعارل الشعوب والقبائل وتعلم ما يتم به لة األرحام ومعرفة الفرائض يف اإلنسان هو أمر ومراد (.)81
واألمة انرمة لكل تلك األنساق فه ،كاأل ل واملعدن وما عـداها كاجلـداول املتشـعبة منهـا .واملت مـل يف دعـوة إبراهيــم عليـه الســالم (أمـة
علمــا إال ابإلســالم وهــو االنقيــاد واالستســالم ألمــر الــذي ــع امســه تعــاىل اخللــق واإليــاد
مســلمة لــك) يالحــه أن (أمــة) نكــرة وال تصــري ع
والتكـوين واإلبــداع ،فيمـا يتعلــق وعرفـة املبــدأ واملصـري والغايــة واحلــالل واحلـرام .و(اجلعــل) يشـمل :اهلبــة والتعلـيم والبيــان والداللـة .و(لــك) تفيــد:
احلصر أن نكون مسلمني لك ال لغريك قائمني ألميع هرائع اإلسالم موحدين خالصة لـك نفوسـنا وقصـدان ( .)82واألمـة تفـرز خبثعـا ابلضـرورة
بدليل خرو راملني من ذرية إبراهيم.
واألمة املسلمة هلل ه ،دعوة إبراهيم (الذي انفرد يف القركن ابلو ف أبنه إمام وأمة) وه ،مل تنش من فراغ ،تـؤم (النـاس) ولـيمت (املسـلمني
فحسب) وهم يع البشر .ومل يزل يف ذرية إبراهيم وإمساعيل من يعبد وحد  ،ومل تزل الرسل حىت خا هم منها.

وجــاء لفــه (أمــة) يف هــذا املوضــع يف ســياق م ـرتبني ابلكعبــة وألعــل البيــت مثابــة للنــاس وأمنــا وبتكليــف إب ـراهيم وإمساعيــل بتههــري لألمــة
املسلمة وجعله مثابة للناس وأمنعا .فمع أن خلق كدم خليفـة يف األرم فـإن النـواة املكانيـة لألمـة املسـلمة هـ ،أم القـرى ،وهـ ،البيـت ،وهـو
بيــت وحــرم ال بيــت أحــد مــن النــاس ،وإب ـراهيم وإمساعيــل خادمــان لــه أبمــر يعــدان لعبــاد الصــاحلني ،وأســاس األمــة لــيمت وراةــة
األ ــالب واألنس ــاب ،بــل الص ــالح واإلميــان وتقــوى القلــوب ،واالنتســاب إىل (أمــة مســلمة لــك) واإلمامــة مرهونــة ابلبعــد عــن :رلــم الــنفمت
ابلشرك ،ورلم الناس ابلبغ .،والتمتع ابلثمرات الدنيوية مرتبني ابإلنسانية دون النظر إىل أي اعتبار كخر.
ويستشــف مــن دعــوة إب ـراهيم وإمساعيــل هــذ أن مــن مســات األمــة املســلمة :تضــامن األجيــال يف العقيــدة واحلــرص علــل نعمــة اإلميــان يف
الذرية .ويف السياق ذاته يت و ية إبراهيم مث يعقوب لذريتهما ابلثبات علل اإلسالم ،وال يشغل ذهـن يعقـوب وهـو يعـار سـكرات املـوت إال
موقف بنيه من اإلسـالم مـن بعـد ( .)83وإمامـة إبـراهيم للنـاس تعـ ـدارة أمتـه وعزهتـا و"ـول واليتهـا ،وربـني ذلـك بعـدم الظلـم يعـ إمكانيـة
حدوةه ،وو ية إبراهيم ويعقوب لبنيه تؤكد أن ه ن األمة املسلمة أمر تكليف ،وليمت تكوينيعا ،فالـدين النصـيحة وال إكـرا يف الـدين ،ومـن هنـا
تت كد احلرية واملسؤولية كسمتني لألمة املسلمة.
مث إن السياق يشري إىل التوبة والرمحة واال هفاء يف الدنيا والصالح يف اآلخرة  .وتضعنا اآليـة ( )134مـن البقـرة أمـام حقيقـة أن الثابـت
يف مفهوم األمة هو الدين أما البشر فهم متغري يف املفهوم معرم لـ (حضور املوت) .فاآليـة تشـري إىل أن إبـراهيم وإمساعيـل وإسـحاق ويعقـوب
وبنـوهم املوحـدون (أمــة قـد خلــت) أي انقرضـت وانقضـت حبلــول أجلهـا ،والقــركن إذ يقـص أخبــارهم ومـا كـانوا عليــه مـن اإلســالم ومـن الــدعوة
إليه ،لن تنفع غريهم سريهتم ما مل يفعلوا ما فعلو .
واملسؤولية الذاتية لكل أمة ،أي لكل جيل أو قرن مقررة ،فاألبناء ال يثـابون علـل إسـالم اآلابء هلل وال يعـاقبون علـل كفـرهم بـه .ومـن أبهـ
بــه عملــه مل يســرع بــه نســبه ،وال نســب يف مي ـزان إال التقــوى .وتؤكــد اآليــة ( )141مــن البقــرة قاعــدة النهــ ،عــن خبــمت أمــة خلــت حقهــا
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وكتمان كلمة احلق يف ه هنا .فمحاكمة املاض ،وتزييفه غري جائزين ،ونواة اإلسالم هلل ه ،عدم التفرقة بني رسل ابإلميان هبم عيعـا كنـارم
للعالقــة بــني أمــم الرســل .ف مــة جيــل إبـراهيم خلــت ،وهلــا مــا كســبت ومسـ وليتها الذاتيــة عــن عملهــا هبتــة ،ولــن ينفــع أحــد االنتســاب إىل ذريــة
أول ك األنبياء ،بل الدخول يف اإلسالم ابإلميان وا يدعو إليه امد ( لل عليه وسلم) (.)84
أمرا تكليفيعا أن إبراهيم
ومن األدلة علل أن اجلعل يف هذا السياق ابلنسبة لإلمامة من جهة ،ولو ف البيت احلرام ابملثابة واألمن للناس ع
مل يهلب اإلمامة لذريته وال أن تكون ذريته (أمة مسلمة) بل طلبهما جلزء من ذريته ،فدل علل أن سابق العناية اإلهلية ال يؤةر يف حدوا
اجلناية ،وأن والدة الهاق من الصاق واردة وال حتني من رتبة واليته.
فردا وأمة بذاته ،خليفة مكلف من بتدبري أمر أهل األرم والنظر يف مصاحلهم ابحلكم ابلعدل وعمـارة ابنقيـاد اتم
وإبراهيم بو فه ع
هلل وبوحدة القصد والنية .و(جعل البيت مثابة للناس وأمنعا) إطا هـو أمـر مـن لكـل أمـة مسـلمة ختلـف أمـة مسـلمة أخـرى بتـدبري أمـر البيـت

وحتقيق أمنه .وك ن يقول :جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه من كل جانب وحيجون مث يتفرقون ،وال يقضـ ،أحـد مـنهم وط عـرا ،ويعـودون
إليه أعياهنم أو أمثاهلم ،فـاجعلو كمنـاع ال يعتـدي فيـه أحـد علـل أحـد ،وطهـرو بت سيسـه علـل التقـوى والههـارة والتوحيـد .وحـني ال توجـد (أمـة

مسلمة) يعل أمر أمن البيت أمراع تكوينياع كما حدا ابلنسبة أل حاب الفيل ،وكما حدا لقريش قبل اإلسالم مـن اإليـالل ال يتعـرم
أحد منهم ـ رغم جاهليتهم ـ ألحد فيه ،وال يتعرم أحد ألحد منهم حىت إن وجد وفازة أو برية إذا علم أنه من سكان احلرم (.)85
ويشري السياق بعد ذلك إىل (أمة وسني) يف اآلية ( )143من سورة البقرة .واخلهاب يف هـذ اآليـة موجـه إىل أمـة امــد ( ـلل عليـه
وسلم) ويبدأ بكال التشبيــه الـيت تـربني جعلهـا (أمـة وسـهعا) بـذات السـنن اإلهليـة يف الكـون الـذي هـو كلـه مـن خلـق ومقاليـد بيـد  ،وكمـا
هـدى إبـراهيم إىل البيــت هــدى هــذ األمـة إليــه ،ك وســني قبلــة وكـ ول بيـت وضــع للنــاس .وكمــا كلــف أمـة إبـراهيم ابإلســالم لــه وتــدبري أمــن
البيت وإقامة العدل ،كلف أمة امد ( لل عليه وسلم) أبن تكون (أمة وسها) والوسـني هـو (العـدل) وهـو عـدم امليـل إىل أحـد اجلـانبني.
ف ول مسة يف (أمة وسني) هـ ،أن تكـون (ميـز عاان) ابلبعـد عـن الهـرفني :اإلفـراط والتفـريني .فوسـني الشـ،ء أفضـله؛ ألنـه حيكـم علـل سـائر أطرافـه
علل سواء واعتدال ومن موقع التمكن وهو ام ،اوط ،واألطرال يتسارع إليها اخللل والفساد.
والوســني ي ـرتبني بنظــام يتحــو فيــه األتب ــاع ال ـرئيمت ويكــون يف وســههم وهــم حولــه ،وهــ ،وضــعية ال تتحقــق إال يف رــل عالقــة ألفــة بــني
ـهودا علــل النــاس فــإن العدالــة تصــري مــن مقوماهتــا املهلوبــة واورهــا :أداء
احلــاكم وامكــوم .وملــا كانــت الوســهية معللــة أبن تكــون هــذ األمــة هـ ع
الواجبات واجتناب امرمات .فالشهيد كالرقيب واملهيمن علل املشهود له ،وال سبيل لذلك بدون استعالء وعزة (.)86
ـريا إىل أن اخلهـاب يف قولـه تعـاىل (وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـهعا) يبـني أهنـم وسـني
وينبهنا الف ر الـرازي إىل مقومـات (وسـهية األمـة) ،مش ع
إذا اجتمعوا أما إذا اختلفوا فإن هذا الو ف يزول عنهم ،ويعل هرط وسهية الفرد يف األمة :انتماء إليها كجماعـة واحـدة .فاخلهـاب معهـم
ابجلمــع يقصــر كســب تلــك الصــفة علــل حالــة االجتمــاع ،ويضــف ،تلــك الصــفة علــل كــل واحــد مـنهم عنــد اجتماعــه مــع غــري  .وهــهادة األمــة
وخرييتها ال تع خرييتها يف كل األمور وال عدم إمكانية وقوعها يف اللمم ،وإطا حتريها العدل و دق النية وعدم اإل رار علل اخله (.)87
ولنعــت (أمــة وسـهعا) بلفــه النكــرة داللتــه الــيت تشــري إىل تناولــه ألهــل كــل عصــر .ف هــل العصــر الواحــد املوحــدون (أمــة) ،ومفهــوم (أمــة
وســني) يشــمل :أمــم العصــور املتعاقبــة املســلمة ( .)88والتنكــري حيمــل علــل التنويــع .ويتضــمن و ــف (الوســني) هبــذا املعـ التســليم أبن كــل أمــة
كانت علل قبلة وهرعة ارتضاها هلم يف وقـتهم ومل يفرقـوا بـذلك بـني رسـل  ،كـانوا ابإلسـالم هلل علـل ـراط مسـتقيم ،وهـم مـن لـدن كدم

حىت قيام الساعة حلقات تتشكل منها (األمة الوسني) (.)89
ومــن أهــم مضــامني هــهادة أي (أمــة مســلمة وســني) عل ــل النــاس ،أن أســاس هــهادهتم هــ ،إســالمهم هلل وإ ــاعهم ألن هــرط اخلرييــة:
االجتمــاع ال التفــرق يف األمــر ابملعــرول والنهــ ،عــن املنكــر واإلميــان ابهلل .والرســل مــؤدون للشــهادة ومبينــون للحــق .وقــول األمــة عنــد اإل ــاع
حجــة؛ ألنــه يبــني للنــاس احلــق ،وال يعتــد يف اإل ــاع وــا يف األمــة مــن َأمـ بـم وهج ــة ممــن رهــر كفــر وهــبهته مــن فــرق ،قليــل اتباعهــا ،وإن كثــر
عددها.
وهــهادة الرســول واألمــة ليســت للنــاس بــل علــل النــاس ،ألن قــول الرســول واألمــة املســلمة الوســني يقتضــ ،التكليــف بقــول أو بفعــل أو
ابالنتهــاء عــن قــول أو فعــل وذلــك علــيهم ال هلــم يف احلــال .وهــذ الشــهادة جــزء مــن منظومــة الشــهادة يف اإلســالم الــيت تشــمل الــدنيا واآلخــرة
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عليـه

وتتصدرها ههادة لألنبياء علل أممهم ،وههادة املالئكة املوكلني ةبات أعمال العباد ،وههادة األنبيـاء وهـهادة أمـة امـد ( ـلل
وسلم) علل سائر األمم ،وههادة امد ( لل عليه وسلم) علل أمته ،وههادة اجلوارح.
ـاهدا
والشهادة ه ،اإلخبار عن حقوق الناس أبلفاظ خصو ة علل جهات خصو ـة .وكـل مـن عـرل حـال هـ،ء وكشـف عنـه كـان ه ع

عليـه .والشـهادة إذن ميـزان ال تكفـ ،العدالـة واخلرييـة يف املمسـك بـه إال ابلـتمكن الـذي يكفـه هـو عـن التهفيـف ،حالـة أخـذ احلـق مـن الغــري،
وعـن اإلخســار يف امليـزان ،حالـة تو ــيل احلقــوق إىل أ ـحاهبا ،ويــوفر لــه القوامـة الــيت وعــل قولـه حجــة ،وقــوالع فصـالع ال موضــع فيــه لشــبهة وال
اهتام.
واملي ـزان الــذي تســتند عليــه الشــهادة يف تقــدير قــيم األه ـ اص واألحــداا واحــد وضــعه يف األرم وذكــر معرفعــا ،وهــو املــنهر اإلهلــ،
الواحد الذي جاءت بـه الرسـل عيعـا والوسـهية هـ ،ركيـزة اسـت دامه حيـث ال موضـع فيـه للهـوى وال للهغيـان ابإلفـراط وال ابلتفـريني ،وحيـث
يتعني إقامته علل النفمت قبل إقامته علل الغري (.)90
ووحدة امليزان هذ بغة لكل أمة وسني مصـبوغة بصـبغة

مفهـورة علـل التوحيـد ،تـتمكن تلـك الصـبغة مـن قلـوهبم ابلتحقيـق ،وتظهـر

كهرها علل ذواهتم وأفعاهلم وأقواهلم ابلتوفيق .وأ ل الشرائع واحد هو التوحيد ،وهو منهر الرسل وامل لصـني مـن أتبـاعهم يف كـل عصـر الـذين
هاهدا علل أمتـه ،وأمتـه هـهيدة علـل كـل
كمنوا وا أنزل من قبلهم ووا أنزل من بعدهم ،وأمدهم اإلسالم هلل بو لة وزلفل جعلت خا الرسل ع
األمم ،و ار امد ( لل عليـه وسـلم) وأمتـه إىل قيـام السـاعة هـم :القهـب ومـا هـم عليـه مـن عنـد هـو احلجـة ،ومـن أحـدا يف أمـرهم
هي اع فهو عليه رد ( . )91ومرة أخرى ،فـإن هـذ الوضـعية ألمـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم) بكـل أجياهلـا وضـعية تكليـف ال وضـعية تكـوين،
وهــ ،مشــروطة بشــرط فيهــا وابلتوفيــة وــا ابتالهــا بــه مــن كلمــات ،وهــ ،عرضــة لالســتبدال فيمــا لــو أخفقــت وتفرقــت .وتتهلــب وضــعية
يضا ألفة ومع ووذب ،وعزة من الفتنة يف الدين نع.
(الوسهية) أ ع
ويبـني اجلصــاص أن هـهادة الرســول علــل أمتـه حجــة كـ مر تكــوي  ،أمــا كـون أمتــه حجـة فهــو أمــر تكليفـ .،وهــهادة األمـة اخليــار العــدول
م خوذة من إ اعها .فه ،كجماعة حجة دون كل واحد منها ،وهم يشهدون يف الدنيا واآلخرة علل الناس أبعمـاهلم الـيت خـالفوا احلـق فيهـا.
والعدالة واخلريية ه ،مناط دقها وعدم اجتماعها علل ضـاللة ،وكـل أمـة يف عصـر تشـهد علـل مـن يف عصـرها أبعمـاهلم دون مـن مـات قبـل

زماهنم ،وهم يف الدنيا ههداء علل من هاهدوهم من أهل العصر الثاين بدليل قول عيس ،عليه السالم "وكنت علـيهم هـهي عدا مـا دمـت فـيهم"
(املائدة.)117 :
أمـا الشـهادة الــيت هـ ،احلجــة فـال ختــتص هـهادة الرســل فيهـا بــزمن ،وكـذلك أهـل كــل عصـر ملــا كـانوا هــهداء هلل مـن طريــق احلجـة ال مــن
طريــق مراقبــة العمــل ــاروا حجــة علــل أهــل عصــرهم وعلــل مــن بعــدهم مــن ســائر األعصــار ،و ــار إ ــاع أهــل كــل األعصــار حجــة واحــدة.
و ار خهاب (وكذلك جعلناكم أمة وسهعا) خهاب تكليف جلميـع األمــة أوهلـا وكخرهـا بكـل حلقاهتـا عـرب العصـور إىل قيـام السـاعة  .وجعـل
القبلة (كعبة) والتسوية بني موىل وجهه ههر أي جهة منها هاهد علل ذلك (.)92
ومن األقية وكـان ،اإلهـارة إىل أن مفهـوم (أمـة وسـني) ورد يف سـياق مـرتبني أبمـة إجابـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم) ،وخـتص بتحويـل
القبلة من املسجد األقصل إىل املسـجد احلـرام ومصـحوب ابلت كيـد املغلـه علـل اختصـاص األمـة اإلسـالمية بعـد رسـالة امـد ( ـلل عليـه
وسلم) ابلبيت احلرام كقبلة كانت ه ،األوىل واألخرية ،وعلل ضرورة يزها قامة الدين كله هلل .ويتجاوز مفهـوم األمـة ابلتوجـه إىل القبلـة ،نيـة
االنتمــاء ،إىل ســلوكيات عمليــة ابلغــة التك ـرار كالصــالة واحلــر والعمــرة لت كيــد قصــد االنتمــاء ووســيد القــدوة والوســهية يف التصــور واالعتقــاد
والتفكري والشعور والتنظيم مستفيدة يف ذلك من مقومات الوسهية اليت منحها هلا ،وه :،وحدة إهلها ورسوهلا ودينها وقبلتها.
وه ،أمة يف موضع ابتالء معرضة للتلبـيمت والتضـليل مـن داخلهـا وخارجهـا ،وال قـاطع حلجـة النـاس عليهـا إال حر ـها علـل وحـدة القلـب
والصرب والصالة وتقبل التضـحيات لتكـون كلمـة هـ ،العليـا ،واإلميـان أبن مصـريها اكـوم ب ـ (إان هلل وإان إليـه راجعـون) فهـ ،هلل بكـل كياهنـا
وذاتيتها وإليه مرجعها يف كل أمر.
وهذا التسـليم املهلـق يـوح ،ابلتنـارر بـني مفهـوم( ،أمـة مسـلمة هلل) و(أمـة وسـني) .فاخلهـاب جلميـع األمـة مـن حـني نـزول هـذ اآليـة إىل
قيام الساعة كما يف سائر التكاليف ،وهو للموجودين ابلذات وللباقني ابلتبعية .وه ،خا ة أبهل كل عصر مـن علـيهم أبن جعلهـم خي عـارا
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وعدوالع عند االجتماع .وحال الشـ ص عنـد انفـراد بنفسـه غـري حالـه عنـد اجتماعـه بغـري  ،وهـو قـد يكـون غـري مقبـول الشـهادة عنـد االنفـراد
ويكون مقبول الشهادة عند االجتماع .وهذ الشهادة تع  :القوامة ببيان احلق يف الدنيا ،والشهادة به يف اآلخرة (.)93
ومــة اتفــاق بــني املفس ـرين علــل أن اآليــة ( )143مــن ســورة البقــرة دليــل علــل عصــمة األمــة يف حالــة إ اعهــا .واإل ــاع هــو العــزم علــل
الشــ،ء واإلمضــاء .وخهــاب الشــرع يشــمل (خهــاب التكليــف) وهــو الكــالم املقصــود منــه إفهــام مــن هــو متهيــئ للفهــم ابلوجــوب والتحــرمي
والنـدب والكراهـة واإلابحــة ،و(خهـاب اإلخبــار) للم اطـب املوجـود وغــري املوجـود ،والعقــل يـدرك احلكـم ولــيمت حبـاكم ،وهــو ال يقـال أوجــب
كذا ،بل أدرك كذا.
هالحا هو اتفاق دتهـدي أمـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم) بعـد وفاتـه يف حادةـة مـن األمـور يف عصـر مـن األعصـار .و ـر
واإل اع ا
ع
منــه اتفــاق العـوام ،فــال عــربة بــه ،و ــر منــه اتفــاق بعــض اجملتهــدين فحســب ،واتفــاق األمــم الســابقة .وأهــل اإل ــاع ال حيكمــون ــاعهم بــل

بصدور اإل اع عن أ ل؛ ألنه ال يوز القول يف دين بغري دليل(.)94
ودـال اإل ـاع هـو مـا مل يـرد نـص هـرع ،قـاطع الداللـة بشـ نه ،وال موضـع لـه فيمـا عـرل مـن الـدين ابلضـرورة فهـو اكـوم ابلقـركن والسـنة
الصحيحة .هو بتعبري كخر ،اتفاق اجملتهدين ،وبقية األمة تبع هلم يف االستجابة له ما مل يعرفوا دليالع للم الفة ،ويراع ،فيه فقـه املكـان والزمـان
يف احلوادا ،وال يكون اإل اع إال من أمة امد ( لل عليه وسلم) وبعد وفاته.
ورغم كون األحاديث النبوية الداعية إىل لزوم اجلماعة أخبار كحاد ال تفيـد اليقـني ،فـإن تواترهـا عـن طريـق املعـ هـو كـالتواتر يف اللفـه يف
إياب العلم حبجية إ اعها .واإل اع ال ينسأ وال ينسأ به :كونه ال ينسأ؛ ألنه ال يكون إال بعد وفاة الرسول والنسأ ال يكـون بعـد موتـه،
وال ينسأ اع كخر ألنه معصوم ( .)95أما االجتهـاد يف تنزيـل األحكـام علـل احلـوادا فتت سـمت حجيتـه علـل بـذل اجلهـد املسـتهاع يف فقـه
معهيــات الزمــان واملكــان مــع عــدم تعمــد اخلهـ  ،ولكــن ذلــك ال يؤســمت حجيــة بيــد لكونــه نتــا واقعــة قــد يصــل االسرتهــاد هبــا ولكنهــا ال
تتكــرر حبــذافريها .واإل ــاع املعتــرب هــو إ ــاع األمــة املســلمة الوســني العــدول؛ إذ إن إ ــاع غريهــا علــل اخلهـ متابعــة لقــول واحــد مــنهم وإســاءة
لت ويل الشريعة أمر وارد (.)96
والسؤال اآلن :من ه ،األمة املسلمة الوسـني؟ سـبق القـول أبن (أمـة) وردت مو ـوفة ب ـ (مسـلمة) و(وسـني) ابلتنكـري ،مشـرية إىل كـل أمـة
مسلمة وكل أمة وسني عـرب العصـور ،والحظنـا أن السـياق يشـري ضـمنعا إىل عـدم التعـدد يف كـل عصـر علـل حـدة .ففـ ،كـل عصـر أمـة مسـلمة
ـدرا مــن البيــان لتحديــد البعــدين الزمــاين واملكــاين للمفهــوم اــل البحــث حالــة االنتقــال بــه مــن
وســني واحــدة  .إال أن هــذا التحديــد يقتضــ ،قـ ع
التنكــري إىل الت صــيص والتعريــف .فلقــد رأى الــبعض أن (أمــة مســلمة لــك) حتققــت يف إب ـراهيم وأهلــه ومــن أســلم معــه ،وتتابعــت أمــة مســلمة
جيالع بعد جيل إىل يوم القيامة ،ورأى بعض كخر أهنا بـدأت ببعثـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم) وأمـة كـل قـرن أو جيـل منهـا إىل يـوم القيامـة.
بل إن البعض أراد قصر و ف (أمة وسني) علل أمة امد ( لل عليه وسلم) أو علل بعض أمة امد ( لل عليه وسلم) (.)97
ويقدم السيوط ،دراسة مستفيضة هلذ اإلهكالية :هل كانت كل األمم السابقة يو فون أبهنم مسلمون أم ال؟ وهـل يهلـق اإلسـالم علـل
كل ذي دين حق أو تص أبتباع امد ( لل عليه وسلم)؟ ويشـري السـيوط ،إىل أن رأي ابـن الصـالح أن اإلسـالم يهلـق علـل كـل ديـن
حــق وال ــتص ابألمــة اممديــة .ويســهب الســيوط ،يف إةبــات العكــمت وهــو أن و ــف اإلســالم خــاص أبمــة امــد ( ــلل عليــه وســلم)
حججا من أقهـا :أهنـا أمـة مرحومـة أعهيـت مـن النوافـل مثـل مـا أعهـ ،األنبيـاء وافـرتم عليهـا مـن الفـرائض مثـل مـا افـرتم علـل
ويسوق
ع
األنبياء والرسل .وأوتيت هذ األمة اممديـة ةـالا خصـال مل يعههـا إال األنبيـاء كـان النـيب يقـال لـه :بلـخ وال حـر  ،وأنـت هـهيد علـل قومـك
وادع أجب ــك ،وقي ــل هل ــذ األم ــة" :وم ــا جع ــل عل ــيكم يف ال ــدين م ــن ح ــر " (احل ــر" ،)78 :ولتكونـ ـوا ه ــهداء عل ــل الن ــاس" (البق ــرة)143 :
و"ادعوين استجب لكم" (غافر.)60 :
وليمت من املؤكد أن الذي مساهم (املسـلمني) هـو إبـراهيم فالضـمري يف "هـو مسـاكم املسـلمني" (احلـر )78 :قـد يعـود علـل تعـاىل؛ ألنـه
مساهم املسلمني يف كل الكتب ويف القركن ،وخصهم هبذا االسم يف أم الكتاب من دون سائر األمم.
ـاهرا يف االختصــاص هبـم بداللـة تقـدمي (لكـم) .ويــذهب
ويـرى السـيوط ،يف قولـه تعـاىل" :ورضـيت لكــم اإلسـالم دينـا" (املائـدة )3:ع
نصـا ر ع
إىل أن اإلس ــالم ك ــان م ــن و ــف األنبي ــاء دون أممه ــم ،وأن تس ــمل ابمس ــني ق ــا ألم ــة ام ــد ( ــلل علي ــه وس ــلم) :فه ــو الس ــالم وه ــم
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يهوداي أو نصرانيعا بقرينة نزول التوراة واإلجنيـل مـن بعـد  ،دليـل علـل أن هـريعة
املسلمون ،وهو املؤمن وهم املؤمنون .ونفل عن إبراهيم كونه ع
إسالما.
التوراة تسمل يهودية وهريعة اإلجنيل تسمل نصرانية وال تسمل واحدة منهما ع
وو ف اإلسالم قبل أمة امد ( لل عليـه وسـلم) قا ـر علـل األنبيـاء ،وبيـوهتم وأوالدهـم ال يشـاركهم فيـه بقيـة األمـة ،أو حيمـل علـل
االنقيــاد واإلذعــان هلل فيمــا أمــرهم بــه .واســتواء الش ـرائع كلهــا يف أ ــل التوحيــد لــيمت دلــيالع كافيعــا؛ ألن اإلســالم لــيمت امسعــا للتوحيــد فقــني ،بــل
جملموع الشريعة بفروعها وأعماهلا كما أنزلت علل امد ( لل عليه وسلم).
تبعــا لــه أو اعــة فــيهم نــيب غلــب لشــرفه أو
واخلال ــة أن كــل مــا أطلــق مــن و ــف اإلســالم فــيمن تقــدم فإطــا أطلــق علــل نــيب أو ولــد نــيب ع
علل العازمني علل اإلسالم إذا بعث امـد ( ـلل عليـه وسـلم) يف حيـاهتم ملـا يـدون يف كتـبهم مـن نعتـه و ـفته واألمـر ابتباعـه .ومل تـذعن
أمة لنبيها مثلما أذعنت هذ األمة .وإبراهيم كان علـل اإلسـالم رغـم نـزول القـركن بعـد ألن القـركن أخـرب بـذلك ،وأمـر للمـؤمنني ابلـدخول
يف السلم كافة إطا هو أمر يف الدخول يف كافة هرائع اإلسالم وعدم التمسك بش،ء من أمر التوراة (.)98
وواقــع األمــر أن الســيوط ،إن كــان يريــد ابإلســالم الــدين الــذي جــاء بــه امــد ( ــلل عليــه وســلم) الــذي تشــمل أحكامــه كــل مــا جــاء

ابلقـركن والســنة الصــحيحة ،أو اإلســالم وعـ االنقيــاد هلل بعــد بعثــة امــد ( ـلل عليــه وســلم) إىل قيــام الســاعة فــإن و ــف (مســلمة) هبــذا
التحديــد ال ينهبــق كمــا قــال إال علــل مــن أجــاب مــن أمــة امــد ( ــلل عليــه وســلم) .أمــا إن كــان يريــد و ــف (مســلمة) وعـ منقــادة هلل
طالق فه ،تشمل كل أهل دين حق من لدن كدم حىت قيام الساعة.
والتشــابه بــني خصــال أمــة امــد ( ــلل عليــه وســلم) واألنبيــاء قرينــة توا ــل زمــاين بــني األمــم بتلــك الصــفة ،ولــيمت قرينــة علــل أن
ارتضل من أحد يف أي زمان ومكان دينعا إال اإلسالم له .وقوله تعـاىل "وقـل للـذين أوتـوا الكتـاب واألميـني أأسـلمتم فـإن أسـلموا فقـد اهتـدوا"
(كل عمران )20 :لـيمت دلـيالع علـل أن ـفة (مسـلمة) خا ـة أبمـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم) بـدعوى أهنـم لـو كـانوا مسـلمني لقـالوا حـني
توجيــه هــذا السـؤال إلــيهم :حنــن مســلمون وديننــا اإلســالم؛ إذ إن السـؤال وجــه إلــيهم بعــد بعثــة امــد ( ــلل عليــه وســلم) ،و ــفة اإلســالم
مشــروطة ابإلميــان ابلالحــق حــىت اخلــا  ،وعــدم التفرقــة بــني أحــد مــن رســل  ،وعــدم اإلميــان بــبعض الكتــاب والكفــر ابلــبعض اآلخــر .ومقولــة
قصر و ف (مسلمة) علل األنبياء وبيوهتم وأوالدهم ال أساس له؛ ألن هذ الصفة أمر عقيدة ال عالقة عرق ونسب.

وقلة عدد من كمـن ابلرسـل السـابقني ال تنفـ ،عـنهم ـفة كـوهنم (أمـة مسـلمة) إذ ال دخـل للعـدد يف ذلـك ،وكيـف يكـون لـه دخـل ،وفـرد
واحد يعد ( أمة مسلمة ) وحد ؟ ورغم إحلاح السيوط ،علل إةبات اختصاص أمة امد ( لل عليه وسلم) بو ـف ( أمـة مسـلمة ) فإنـه
نبه علل وجود خالف له يف ذلك ،وأورد يف ةنااي دفاعه عن رأيـه مـا ينقضـه .وستكشـف متابعـة بنيـة مفهـوم األمـة يف املواضـع القركنيـة األخـرى
أن رأي ابن الصالح أوىل ابلصواب.
ووردت (أم ــة) يف املوض ــع الث ــاين بصيغـ ــة "ك ــان الن ــاس أم ــة واح ــدة" (البق ــرة )213 :يف س ــياق ينع ــ ،عل ــل املن ــافقني إره ــار م ــا ــالف
حقيقتهم وعدم التهابق بني قوهلم وفعلهم ويث علل من يشـرون أنفسـهم ابتغـاء مرضـاة  ،ويـدعو إىل الـدخول يف السـلم كافـة ،ويـذكر بسـنة
يف ابتالء األمم ،وأبن أ ل البشـرية كلهـا (أمـة واحـدة) هـ ،أسـرة كدم وحـواء وذراريهـم ،وأبن النـاس مفهـورون علـل التنـوع واالخـتالل يف
االستعدادات والتصـورات ،ومـن مث هـم حباجـة إىل رسـل وكتـب منزلـة تفصـل يف االخـتالل بقـول فصـل ،تـدخل النـاس يف السـلم وحتـول التنـوع
من عامل فرقة إىل عامل قـوة.
وكمـا أن أ ــل البشــر واحـد ،فــإن رهبــم واحــد ،وإهلهـم واحــد ،ومــا أنــزل إلـيهم مــن رهبــم وجـاء بــه الرســل عيعــا كتـاب واحــد يف أ ــله ،ولــة
واحدة يف عمومها وشروع واحد لكل ب اإلنسان .فكل نيب جاء ابلدين الواحـد القـائم علـل التوحيـد اخلـالص ،وكانـت مهمـة الرسـل والنبيـني
والصاحلني ه ،إزالة االحنرال عن هذا األ ل وإحياء العقيدة األ لية ويزان هبـت مـن يفـ،ء إليـه النـاس وهـو ميـزان غـري اكـوم بزمـان وال
د
ومستعل علل احلاجة وعن الكون وا فيه ومن فيه.
مكان ،ومؤسمت علل علم يقي ال موضع فيه ملظنون وال جملهول،
وهــذا املي ـزان لــيمت إلزالــة االخــتالل بــل لضــبهه وهدايــة العقــل البشــري ابلشــرع يف مواجهــة األح ـوال املتهــورة والظــرول املتغي ــرة .واملــورد
األساسـ ،للهغيــان يف هـذا امليـزان هـو :البغــ ،بــني النـاس ،وإقامــة هـذا امليـزان حتتــا إىل االسـتعانة ابهلل وقبــول التضـحيات واليقــني أبن االبــتالء
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قاعــدة ،واألايم دول ،والعاقبــة ملــن يتحلــل ابلصــرب والثبــات ( .)99فــالبغ ،والتحاســد والتنــازع يف طلــب الــدنيا داء لإلنســان ال يتعلــق بزمــان وال
مكان.
و(أمة واحدة) هنا ه ،كدم وأوالد كانوا ـ ابلنقل املتواتر ـ مسلمني مهيعني هلل إىل أن قتل قابيــل هابيــل حسـ عـدا وبغيعـا .وعلـل مـدى عشـرة

قرون كان كدم وذريته كلهم علل الدين احلق أمة واحدة ،وكان كدم نبيعا مبعو عه.
ويفيد و ف للنبيني يف هذا املوضع بـ (مبشرين مث منذرين) أن البشـارة وري درى حفه الصحة وهو مقصـود الغـذاء ،واإلنـذار يـري
دــري إزالــة املــرم ،وهــو مقصــود الــدواء ،واألول مقصــود لذاتــه وهــو مقــدم علــل الثــاين املهلــوب لغــري  .والكتــاب أنــزل مــع كافــة النبيــني ابحلــق
وينعــ ،الســياق علــل مــن جعل ـوا الكتــاب الــذي أنــزل لضــبني االخــتالل وبيــان وجــه الص ـواب ســببعا ل ـزايدة االخــتالل بنســيان وحــدة األ ــل
(.)100
بعضا واإلميان ببعض ـه دون البعض اآلخر
وحتريف الكلـم عن مواضعه وتكفري بعضهم ع
ويــرى ابــن اجلــوزي أن املـراد ابلنــاس يف قولــه تعــاىل (كــان النــاس أمــة واحــدة) هــم يــع بـ كدم أو كدم وحــد  ،فــالعرب توقــع اجلمــع علــل
الواحد ،ومع اآلية كان كدم ذا دين واحد فاختلف ولد من بعد  ،أو أن كدم وذريته كانوا علل احلق إىل أن قتل قابيل هابيـل .والسـياق كلـه

أمرا تكوينيعا ،فالناس ال تلفون يف أمور تكوينية ،ووحدة املقصـد ك سـاس لوحـدة
يدل علل أن كينونة الناس أمة واحدة ،أمر تكليف ،وليست ع
األمة واالختالل يف الدين دليل علل أنه قائم علل قاعدة (ال إكرا يف الدين) (.)101
ومة حاالت مخمت كان الناس فيها أمة واحدة ،ةالةة علل اإلسالم :حني أخذ من رهورهم ذريـتهم وأهـهدهم علـل أنفسـهم ابلعبوديـة
بعضــا ،وأن ينصــر كــل نــيب مــن يت بعــد ،
بعضــا ،وأن ينصــر بعضــهم ع
لــه وأخــذ امليثــاق علــل النبيــني (وعلــل أممهــم ابلتبعيــة) أن يصــدق بعضــهم ع
ويو  ،من أمن به أن ينصر إذا أدرك زمانه ،ويف عهد كدم ،وحني ركبوا السفينة مع نـوح ،وكـادوا يهبقـون علـل الكفـر إال قلـيال يف عهـد نـوح
ويف عهد إبراهيم (.)102
ويقول الهربس :،إن مع (كان الناس أمة واحدة) أي ذوي أمة واحدة ،أي أهل ملة واحدة وعلل دين واحد .ومل ختـل األرم أب عـدا مـن
حجة هلل علل خلقه ،ولكن احلق كان يف الواحد أو اجلماعة القليلة ،ورل املسلمون دعاة ألفة واجتماع وغـريهم دعـاة فرقـة واخـتالل ،وكلـف
إماما لذريته قبل أن يهبهه إىل األرم .وكان الناس أمة واحـدة علل فهـرة قبـل نـوح.
كدم وجعله ع

مفردا مع إرادة الكتب وقوله أنه (نزل معهـم) مـع أنـه نـزل علـل بعضـهم وكـان الـبعض اآلخـر
والتعبري عما بعث به األنبياء بـ (الكتاب) ع
تبعـا هلــم دليــل علــل أن القاعـدة هــ ،احلريــة وعــدم اإلكـرا يف الــدين واحـرتام إنســانية اإلنسـان أايعكــان دينــه والتســوية بـني البشــر يف هـ ن الــدنيا
ع
وتــرك أمــر اآلخــرة هلل ،والتوا ــل بــني أمــة النبيــني والرســل بقرينــة عــدم تنزيــل كتــب علـل بعضــهم ووجــود أنبيــاء بــال كتــب وعــدم ذكــر بعــض مــن
أرسل إليهم ،والتكليف ابإلميان هبم كلهم من ذكر منهم ومن مل يذكر بظهر الغيب (.)103
واالخــتالل حــدا بعــد اتفــاق علــل احلــق ،فالتوحيــد واهلــدي هــو الفهــرة الــيت فهــر النــاس عليهــا ،وبعــث الرســل إل ــالح الفهــرة
فكــان هــديهم واحـ عـدا وإن اختلفــت أســاليبه حســب اخــتالل املصــاق ،وكملــت حلقــات إ ــالح الفهــرة ببعثــة امــد ( ــلل عليــه وســلم)
ابلفصل يف كل ما اختلف فيه السابقون ابلغلو أو التقصري.
وتعدد الرسائل السماوية وتتابعها حـىت الرسـالة اخلا ـة يؤكـد علـل هـرعية التعـدد يف الوسـائل مـع وحـدة اهلـدل والقصـد ،وعلـل أن هـرعية
اعتبار الزمان واملكان ال تتعلق بتحديد اهلدل بل بهرائق حتقيقه ،علل أن يكون انرم اهلدل ووسيلة حتقيقه اكومني بشرع (.)104
ويرى الغرانط ،أن مع اآلية أن عماد الح البشـر هـو الـدين ،وأن (كـان النـاس أمـة واحـدة) ،وعـ (إن النـاس أمـة واحـدة) علـل غـرار
رحيما) وأنه لوال م ُّـن علـل النـاس ابلرسـل وتفضـله ببعـث النبيـني وإنـزال الكتـاب معهـم لكـان النـاس أمـة واحـدة يف خلـوهم
(وكان
غفورا ع
ع
()105
.
عن الشرائع وجهلهم ابحلقائق ،وملا كان الختالفهم ضابني
وتوضل (الزخـرل )35 – 33 :أنه لـوال (أن يكـون الناس أمة واحدة) دمعة علل الكفر أبن يظن الناس أن إعهاء املتـاع الـدنيوي دليـل
ابة فيجتمعون علل الكفر ألجل املال لوسع علل الكـافر بـال حـدود يف الـدنيا هلـوان ذلـك املتـاع وزوالـه .فالسـعة املاديـة ليسـت دليـل قـرا
وال رضا وال اختيار ( .)106والثراء واإلجنـاز الـدنيوي اجملـرد عـن الـدين احلـق ال وزن لـه ،وإذا كـان هـذا هـو الشـ ن يف معاملـة للكـافر ،فمعـ
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ذلك عدم جواز التضييق يف األمور الدنيوية علل أحد بسبب دينه ،فالتسـوية يف متـاع الـدنيا مبنيـة علـل إنسـانية اإلنسـان ،واحلفـاظ عليهـا هـو
الدليل امللموس علل عدم اإلكرا يف الدين.
وهكــذا يتضــل أن الــدين يعــل النــاس أمــة واحــدة بضــبني االخــتالل بيــنهم وحتريكــه يف إطــار جــامع ،بينمــا قــد يــؤدي االفتتــان ابلســعة
الدنيوية إىل إ اع علل الكفر يعمق االختالل ويؤسمت للفرقة.
ووردت (أمــة) يف ســورة كل عمـران ةــالا مـرات يف ســياق واحــد ( ،)107األوىل يف خهــاب لألمــة اممديــة (ولــتكن مــنكم أمــة يــدعون إىل
اخلــري و مــرون ابملعــرول وينهــون عــن املنكــر) ،والثانيــة أبســلوب تقريــري (كنــتم خــري أمــة أخرجــت للنــاس مــرون ابملعــرول وتنهــون عــن املنكــر
وتؤمنون ابهلل) ،والثالثة (من أهل الكتاب أمة قائمة).
واملالحــه أن خصــال (أمــة) يف كافــة تلــك احلــاالت واحــدة ،والســياق كلــه يــدعو إىل اجلماعــة واأللفــة ونبــذ الشــقاق ،وحيــذر مــن عاقبــة
الشــقاق يف الــدنيا واآلخــرة ،ويبــني أن العــربة ليســت ابهلدايــة إىل ـراط مســتقيم ،بــل ابلثبــات عليهــا ابلتشــبث ابلــدين احلــق واجلماعــة .فهريــق
احلق دقيق والسائر عليه غري م مون أن يزل عن اجلادة ،ويد مع اجلماعة املؤمنة.
وينقسـم املفسـرون لكلمـة (مـنكم) حـول :هـل هــ ،للتبيـني أم للتبعـيض؟ ويقـول الـبعض هـ ،للتبيــني؛ ألنـه مـا مـن مكلـف إال ويـب عليــه
األمر ابملعرول والنه ،عن املنكر ،إما بيد أو بلسانه أو بقلبه ،وهو واجب علل الكل وإن كان من أمور الكفاية.
أما من يقولون ه ،للتبعيض فريجعـون ذلـك إىل عجـز الـبعض عـن الـدعوة إىل اخلـري واألمـر ابملعـرول والنهـ ،عـن املنكـر ،ممـا يعـ ضـمناع
قصــر هــذا التكليــف علــل العلمــاء العــارفني ابخلــري وابملنكــر ،ويــرون أن أراد مــن أمــة امــد ( ــلل عليــه وســلم) أن تكــون (أمــة) وفيهــا
(أمــة) .واألمــر ابملعــرول ةالةــة ــنول ،أوهلـا يتعلــق حبقــوق تعــاىل ،وهــ ،نوعــان :نــوع يــؤمر بــه الفــرد كفــرم عــني أو نــوع يــؤمر بــه اجلمــع،
وهنيها حبقوق اآلدميني العامة واخلا ة ،وهلثها ابحلقوق املشرتكة ك مر أرابب البهائم برعايتها.
وملا كان العاقل يقدم مهم أمر نفسـه علـل مهـم غـري  ،فـإن تـرك املنهـ ،عنـه ،والنهـ ،عـن ارتكـاب املنهـ ،عنـه واجبـان ال يغـ أحـدقا عـن
اآلخر ،وهذ اآلية واردة يف سياق يوضل موارد للفرقة وحيـذر منهـا ويبـني أن قمـة املنكـر الـذي كلـف تلـك األمـة ابالنتهـاء عنـه وابلنهـ،
عنــه هــ :،إلقــاء الشــبهات يف النصــوص واســت را التـ ويالت الفاســدة والتفــرق ابلعــداوة ،وابألبــدان ابنفـراد كــل حــرب قلــيم وكــل رئــيمت ببلــد،
واالختالل يف الدين حبيث يرى كل منهم أن احلق معه و احبه علل الباطل كما فعل أهل الكتاب.
وملا كان قد أمر هذ األمة ابلدعوة إىل اخلري واألمر ابملعرول والنه ،عن ضد  ،وكـان ذلـك ممـا ال يـتم إال ابلقـدرة علـل تنفيـذ  ،فإنـه
حذرهم من الفرقة لك ،ال يعجزوا عن القيام هبذا التكليف ( .)108و مام األمان الكفيل ابلتمكن من االرتقاء إىل مسـتوى (أمـة) قـادرة علـل
هذا التكليف هو :االعتصـام حببـل  ،وهـو :اإلسـالم ،فبـه تصـنع اجلماعـة ،وينقلـب العـداء إىل أخـوة إميانيـة ،ويتوحـد القصـد فـاأل يف اللغـة
مــن كــان مقصــد مقصــد أخيــه .و(مــن) يف قولــه تعــاىل (ولــتكن مــنكم أمــة) تفيــد احلصــر وعـ  :ولتكونـوا كلكــم أمــة علــل غـرار (مــن) يف قولــه
تعاىل( :واجتنبوا الرجمت من األوهن) ،ومع ذلك أن كافة أفراد هذ األمة أمروا ابألمر ابملعرول والنه ،عن املنكر.
واخلــري هــو اإلســالم واملعـرول هــو طاعــة واملنكــر هــو معصــيته .وتوجيــه اخلهــاب لألمــة كجماعــة يبقــ ،ذلــك التكليــف كفائيعــا ال عينيعــا.
وتشمل هذ األمة يف رأي ابن عباس يع أمة امد ( لل عليه وسلم) ونواهتا هم املهاجرون واألنصار عامة أو أهل بدر (.)109
وتؤكد خربة غزوة أحد أن الثابت الوحيد يف مفهوم األمة الداعية إىل اخلري والناهية عن املنكر هـو الـدين ،وأن عنصـرها البشـري متغـري وأن
بقاءهــا يــب أن ي ـرتبني ببقــاء الــدين ولــيمت ببقــاء ه ـ ص أاي كــان حــىت لــو كــان النــيب امــد ( ــلل عليــه وســلم) نفســه؛ ألن الــدين هــو
املقصود لذاته ،أما البشر وا فيهم الرسول فليسوا مقصودين لذاهتم ،بل هلديهم وقدوهتم الباقية ما بق ،دينهم.
وميزان أهد رامة ابلنسبة لألمة عنـه ابلنسـبة لألفـراد .فَـ َهـم األمـة ابلرتاجـع يف سـاحة اجلهـاد حتـت ذهـول إهـاعة أن امـداع ( ـلل
عليه وسلم) قتل مس ،انقالابع علل األعقاب رغم سرعة في ها وتقريرها الفوري موا لة القيام وـا كـان عليـه امـد ( ـلل عليـه وسـلم) ،ونبـذ
هاجمت اجله والوهن مادام األمر كله بيد  .و كد يف ذلك املوقف أن األمة عكـمت األفـراد ال تبتلـ ،وهـ ،علـل اسـتقامة وال ينـزل هبـا بـالء
إال بــذنب وال يرفــع إال بتوبــة .وقمــة ذنــوب األمــة أن ال تكــون أمــة حيــة كاجلســد الواحــد ابالعتصــام حببــل  .وال حــافه للجامعــة وال ســيا
لوحدة األمة إال اإلسالم اخلالص.
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وللدعوة إىل اخلري واألمر ابملعـرول والنهـ ،عـن املنكـر مراتـب أوالهـا :دعـوة سـائر (األمـة) سـائر األمـم إىل اخلـري وإىل مشـاركتها فيمـا هـ،
عليه من خري ،واخلري هـو :اإلسـالم الـذي هـو ديـن علـل لسـان يـع رسـله جلميـع األمـم واملنحصـر مـن بعثـة امـد ( ـلل عليـه وسـلم)
حىت قيام الساعة يف أمة جامعة.
واجتماع (األمة املسلمة) هلـذا القصـد الشـريف يقتضـ ،أن تكـون مهذبـة لنفسـها مربيـة هلـا ،داعيـة األمـم األخـرى (وهـ ،ابلنسـبة هلـا :أمـة
الــدعوة) إىل مشــاركتها قائمــة بواجــب تبليــخ أمــر  ،ابــة لغريهــا مــا أحبتــه لنفســها ك مــة مفتوحــة ال هــرط لعضــويتها إال اإلســالم هلل .وهــذ
الوضعية ال تتم إال ابلتعاون واالجتماع والصرب واملصابرة واملرابهة ونبذ الفرقة واألهواء.
بعضا إىل اخلري واألمر ابملعرول والتنـاه ،عـن املنكـر ،ويقـوم بـه خـواص األمـة القـادرون علـل
أما املرتبة الثانية فه ،دعوة املسلمني بعضهم ع
االستنباط بفقه الزمان واملكان .واملرتبة الثالثة :التوا ـ ،ابحلـق والتوا ـ ،ابلصـرب بـني أفـراد األمـة ،هـكراع لنعمــة ابلتـ ليف بـني قلـوب األمـة.

واملؤمن مركة أخيه ،وال موضع للفصـل بـني النهـ ،واالنتهـاء .وتغيـري املنكـر ابلفعـل مرتبـة فـوق التنا ـل حتتـا إىل قـدرة خا ـة وهـ ،اختصـاص
و األمر ويشرتط فيها إذنه.
وحيتــا نســق مفهــوم (األمــر) إىل وجــود نســق ســلهة يف كــل األنســاق اجملتمعيــة .وفــرق بــني النهــ ،عــن املنكــر وتغيــري املنكــر .فــالنه ،عــن
رفعـا للواقــع أو حتصــيالع للحا ـل .فهــو رســالة وقائيـة .فــإذا رأى املــرء مـن يغــش مــثالع وجـب تغيــري ذلــك،
الشـ،ء إطــا يكــون قبـل فعلــه وإال كـان ع
والقــدرة واالســتهاعة هــرطان لــه .والتغيــري ابللســان ال ــص هنــ ،الغــا ووعظــه فحســب ،بــل يــدخل فيــه رفــع أمــر إىل و األمــر األقــدر علــل
تغيريا له بل كينعا له.
تغيري املنكـر ،والتغيري ابلقلب هو عدم الرضا بفعله مع عدم السلبية يف مواجهته .فالسكوت علل املنكر ال يسم ،ع
ومن الـالفت للنظر ،أن الشرع جعل احلر فرم عني علل املستهيع ،ومل يشـر يف فريضـة األمـر ابملعـرول والنهـ ،عـن املنكـر علـل (األمـة)
إىل االســتهاعة؛ ألن مــن واجبهــا الكــد يف حتصــيل أســباب االســتهاعة الــيت تتهلبهــا تلــك الفريضــة ،وألن املثــابرة علــل القيــام هبــا هــ ،الــيت تولــد
االستهاعة والتمكني.
وليمت من املتصور يف ضوء تعلق فريضة الـدعوة إىل اخلـري واألمـر ابملعـرول والنهـ ،عـن املنكـر ب ـ (أمـة) أن ال يكـون هلـا نظـام تقـوم يف رلـه
كــل فاعليــات األمــة بــدور منســق وم ـرتابني ك عضــاء اجلســد الواحــد ،وك ـ هنم ه ـ ص واحــد ،وال ق ـوام ألمــة واحــدة تقــوم هبــذ الفريضــة وك هنــا
ه ـ ص واحــد إال ابلعلــم التــام وــا تــدعو إليــه ومــا مــر بــه ومــا تنهــل عنــه ،وحبــال مــن توجــه إلــيهم الــدعوة ،وبعصــارة التــاريأ وســنن األولــني
وعــربهتم ،و ـالع لل لــف ابلســلف الصــاق ،ومعرفـة حــال أمــة الــدعوة ومــا هبــا مــن ملــل وحنــل والعلــوم املتداولــة فيهــا ،والضــالعة يف لغاهتــا مينعــا
للتعارل املباهر بال استعانـة ورتجم أجنيب حىت وإن كان أمينعا ،وتربية الدعاة .
وملا كان القيام هبذ الفريضة يقتض ،األخذ علل يد الظامل ،فإنه ال عربة أبمر وعرول وهنـ ،عـن منكـر يقـوم بـه أفـراد علـل حنـو مبعثـر ،بـل
أن يكــون اآلمــرون ابملعــرول النــاهون عــن املنكــر أمــة؛ ألن األمــة ال تغلــب وال ختــال يف لومــة الئــم ،وتســتهيع التصــدي لتعلــيم اجلاهــل،
وكوهنا أمة يستلزم أن تكون كاجلسد له رأس يدبر أمر البدن ،ويكفل وحدة القصد يف أعمال أعضـائه وسـريهم ،وينـاغم بـني كافـة أوجـه التنـوع
الفهرية غري الناه ة عن نزعة التفرق والشقاق ،ويعمل برأي األكثرية ما مل يظهر لألقلية برهان (.)110
وتشــري (كل عمـران )110 :إىل (خــري أمــة أخرجــت للنــاس) .ويــرى احلســن النيســابوري أن اخلهــاب يف هــذ اآليــة موجــه أل ــحاب النــيب
علمـا عليهـا دون سـواها مـن سـائر النـاس بعـد بعثتـه،
امد ( لل عليه وسلم) ولكنه عام يف حق كل أمة اإلجابة واليت ار لفه (األمـة) ع
وال يهلــق علــل غريهــا إال بقيـ وـد حنــو (أمــة الــدعوة) .ومــن مضــامني (أخرجــت) أن هــذ األمــة ليســت ــانعة نفســها بــل هــ ،مصــنوعة هلل ،ومل
رجها لنفسها بل أخرجها للناس ،أي أ رهرها وميزهـا عـن غريهـا ،وجعلهـا سـبب اخلـري للنـاس وـا أن رسـالتها هـ :،إقامـة طـوذ اإلسـالم
اخلالص والـدعوة إىل أعـرل املعروفـات وهـو (الـدين احلـق) والنهـ ،عـن أنكـر املنكـر وهـو (الكفـر) ،واجلهـاد لـ ال تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه
هلل.
وهذ األمة مهما استقامت فلن تسلم من أذى غريهـا .ومعـ (كنـتم خـري أمـة) أنـتم خـري أمـة ( .)111ومـرة أخـرى ،فـإن هـذا أمـر تكليفـ،
لألمــة .وال ةنــاء عليهــا إن غــريت وبــدلت ،فشــرط فيهــا املســتدع ،خلرييتهــا هــو :األمــر ابملعــرول والنهــ ،عــن املنكــر واإلميــان ابهلل (.)112
وبتعبري أخر أن تكون أمة وسهاع مسلمة هلل ،وأن تتعدى موقع الوجود كـ (أمة كامنة) إىل الشهود كـ (أمة فاعلة).
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وتشــري (كل عمـران )113 :إىل (أمــة قائمــة) مــن أهــل الكتــاب ليســت سـواء مــع بقيــتهم ،وأســاس عــدم التســوية أهنــا مل تقــف ابلتســليم هلل
عند حد اإلميان ووسل أو عيسل ،بل مل تفرق بني أحد مـن رسـل واسـتقامت علـل الـدين احلـق ،وابدرت إىل اإلجابـة لـدعوة امـد ( ـلل
عليــه وســلم) وأخلصــت إســالمها هلل ( .)113وختــتص (أمــة قائمــة) يف هــذا الســياق وــن كمــن برســالة امــد ( ــلل عليــه وســلم) مــن أهــل
الكتــاب ،وتشــمل مــن أعلــن إســالمه مــنهم ومــن أخفــا تقيــة يف كــل ربــوع األرم كالنجاهــل ،واسـتقامتهم علــل ديــن احلــق الــذي مل يبــدل أو
مهمـا لبيـان سـر عـدم التسـوية ،وو ـفهم
ينسأ قبل بعثة امد ( لل عليه وسلم) واتبـاعهم لـه عالنيـة ،يعـل ذكـر و ـفهم أبهـل الكتـاب ع
أبهل الكتاب حالة إخفاء إسالمهم تقية وارد ،كو ف من كتم إميانه أبنه (رجل من كل فرعون) ابعتبار الظاهر (.)114
وه( ،أمة قائمة)؛ ألهنا دخلت يف اإلسالم كافة ،واستقام قصدها و ارت ضـمن (األمـة املسـلمة هلل) ،حجـة علـل مـن خالفهـا مـن أهـل
الكتــاب .و(األمــة القائمــة املســتقيمة العادلــة) تشــمل كــل مــن و ــف بو ــفها ودخــل يف لــة عبــاد الصــاحلني ( .)115وكمــا أن يف (األمــة
أانسـا ليسـوا
أانسا مردوا علل النفاق هم يف الظاهر منها ولكـنهم يف الواقـع ليسـوا منهـا ولكـنهم قـوم يفرقـون ،فـإن يف (األمـة املسـلمة) ع
املسلمة) ع
منها يف الظاهر وهم يف احلقيقة منها يكتمون إمياهنم وهلم دورهم احليوي علل غرار (مؤمن كل فرعون).
ـريا إىل هــهادة كــل رســول علــل أمتــه وهــهادة امــد ( ــلل عليــه وســلم)
وجــاء لفــه (أمــة) يف (النســاء )41 :هــامالع لكــل األمــم ،مشـ ع
أيضــا .فالرســل هــهداء يف األرم علــل
علــل أمتــه بكــل أجياهلــا يــوم القيامــة ،وإىل أن الشــهادة ال تقــف عنــد حــد الــدنيا بــل تشــمل اآلخــرة ع
أممهم وههداء عليهم يوم القيامة .وتوضـل قرائن السياق الذي جـاءت فيـه (أمـة) يف هـذا املوضـع ارتبـاط مفهـوم األمـة ابلتوحيـد واإلحسـان
للوالدين والعقربني ،وابلنع ،علل من يب لون و مرون الناس ابلب ل ويكتمون فضل عليهم .فاألمة جسد له أنساق ،وفريضـة إنفـاق اخلـري
تبدأ بذوي القر قرابة خا ة أو عامة مث بقية امتاجني حىت تشمل كل ب اإلنسان (.)116
و يت (أمة) يف (املائدة )66 ،48 :مرتني ،أوالقـا بصـيغة (ولـو هـاء جلعلكـم أمـة واحـدة) ،مشـرية إىل أن إرادة ابلبشـر أن يعبـدو
عــن اختيــار ال عــن تسـ ري وإجبــار .ويــدعو الســياق األمــم إىل اســتباق اخلـريات فيمــا بينهــا ابالســتقامة علــل مـنهر  ،وذروة تلــك االســتقامة
ه :،الـدخول يف ديـن اإلسـالم .فـالقركن مهـيمن علـل كـل الكتـب السـماوية السـابقة ومصـدق للصـحيل منهـا وهـو أم هلـا .واملـنهر اإلهلـ ،هـو
وحد الصـاق السـتباق اخلـريات؛ ألنـه مـن رب النـاس ـيعهم ،خـالق الكـون كلـه وـا فيـه اإلنسـان ،وألنـه موافـق لنـاموس الكـون ولسـنن يف

الوجود والفهرة السليمة ،وألنه حيرر اإلنسان من العبودية لغري (.)117
ولكـل أمـة هــرعة ومنهـا مــن  ،العـدول عنـه أو التعــديل فيـه ال يعـ إال الفسـاد واإلفسـاد يف األرم .وهكــذا يؤكـد هــذا املوضـع علــل
مبدأ عدم اإلكـرا يف الدين وعلل اورية املنهر اإلهلـ ،وارتبـاط إمامـة األمـة املسـلمة بـه ،وعلـل فريضـة اسـتباق اخلـريات لـيمت كـ فراد بـال انرـم،
بل ك مة .أما الثانية فتشري إىل (أمة مقتصدة) مل تسرل علل نفسها يف هـ ن عيسـل عليـه السـالم ويف معـاداة اإلسـالم ودخلـت فيـه علـل بينـة
( ،)118وهرطت اآلية اليت ورد هبا تعبري (أمة مقتصدة) اإلميان وحمد ( لل عليه وسلم) قامة التـوراة واإلجنيـل؛ ألن مـن بـني أحكامهمـا
اإلميان به ووا أنزل إىل أهل الكتاب من سائر كتب ( ،وعلل رأسها القركن) الذي وإن نزل علل غريهم فهـو يف حكـم املنـزل علـيهم لكـوهنم
مكلفني ابإلميان به يف كتاهبم (.)119
وتــرد (أمــة) يف ســورة األنعــام ةــالا مـرات خا ــة بســلوك األمــة املســلمة وــا غريهــا مــن البشــر وامل لوقــات وســنة ابــتالء لألمــم .وتنبــه
اآلية ( )108من تلك السورة إىل "كذلك زينا لكل أمة عملهم مث إىل رهبم مرجعهم" مرهـدة األمـة املسـلمة هلل ،الوسـني ،القائمـة ،املقتصـدة،
ـوان ،دافعــة الضــرر األك ــرب ابلضــرر األدىن ،أبن تض ــبني
الــيت حــددت معامله ــا يف املواضــع الس ــالفة الــذكر إىل أن شــ ،ك ـ ـ (أمــة) يف األرم ه ـ ع
سلوكها وا غريها ابلتسليم أبن كل أمة عملها مزين هلا حتسـبه ـو عااب وتـدافع عنـه ،ومـآل األمـم إىل يفصـل بيـنهم ،وعليهـا أال تـدخل فيمـا
ال طائل وراء مما يدفع أمة الدعوة إىل مزيد من العناد والضالل.
ويصــل الســياق هنــا إىل حــد منــع ســب الــذين يــدعون مــن دون خشــية أن يســبوا بغــري علــم .فكــل البشــر مــن نفــمت واحــدة خلقـوا،
واهلداية من وما علل األمة املسلمة إال البالغ ( .)120أما اآلية ( )38من سـورة األنعـام فتبـني أنـه "ومـا مـن دابـة يف األرم وال طـائر يهـري
ألناحيه إال أمم أمثالكم" .فاألمة خلوق ح ،يدب يف األرم .وكل دابة يف األرم وكـل خلـوق غـري اإلنسـان ضـع لنظـام مـتقن ينبغـ ،علـل
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البشر التعلم منه واحرتامه يف التعامل مع كل تلك امل لوقات .فاهلل جعل لكل نوع ما به قوامه ،وأهلمه اتباع نظامه ،وجعـل لـه هنايـة مؤجلـة ال
ومتبوعا ابملسؤولية عما فعل هبا وفيها (.)121
االة ،وتس ري هلا لإلنسان ليمت مهل عقا بل مشروطعا ونهر
ع
ووردت (أمة) مخمت مرات يف سورة األعرال ( ،)122تشري أوالها إىل أن (كل أمة أجل ) وهـو أجـل احليـاة املؤقـت هلـا ،أو الوقـت املؤقـت
هلا قبل أن حيل أجل استحقاق العذاب ( .)123فاألمة كالكائن احل ،تبعث وتعيش و وت .وأجل (األمة اجليل) كما سـلف القــول هـو قرهنــا،
وموت أمة ما هو تفرق "لها وذهاب جامعتها.
ويشري القركن إىل سنة مـوت األمـم الـيت هتجـر مـنهر وتوقـف بعثهـا مـن بعـد موهتـا علـل العـودة إليـه .وتشـري (البقـرة )244 :إىل طـوذ
لــذلك "أمل تــر إىل الــذين خرجـوا مــن دايرهــم وهــم ألــول حــذر املــوت فقــال هلــم موتـوا مث أحيــاهم " حيــث أفضــ ،اهللــع واجلــه واخلــول مــن
املوت هبم إىل هجر وطنهم ،وتفيد ( الفاء ) يف (فقال هلم ) اتصال اهلالك ابلفرار ،يف حـني تفيـد (مث) أن اإلحيـاء اسـتغرق وقتـاع ،وأن والدة

أمة جديدة تراخت إىل أن استشعار الداء ،واستبدل ون تولوا وفروا نسالع دقوا ما عاهدوا عليه.
األمة إذن كائن ح ،يتغري اتـوا البشـري ابملـوت الهبيعـ ،،ويف هـذ احلالـة ال ينقهـع وجـود ابخلالفـة والتـوارا ،ويعــرل اإلبـدال والبعـث

املغاير حالة موته ابلعقوبة (.)124
وتشري (األعرال )38 :إىل ختهـ ،مفهـوم (األمـة) للزمـان واملكـان وإىل وحـدة األمـة املسـلمة ،وفرقـة األمـم األخـرى؛ ألن اجلـامع لألمـم يف
اآلخرة هو :وحدة القصـد .ومقصـود األمـة املسـلمة هلل واحـد أبـد الـدهر ،أمـا األمـم غـري املسـلمة فمتعـددة القصـد وـا أهنـا (أمـم) وليسـت أمـة،
وتدخل كل أمـة مـنهم ينقضـ ،أجلهـا ،يف أمـم قـد خلـت مـن قبلهـا اةلـت معهـا يف قصـدها .ونالحـه هنـا تعبـري (أخـت األمـة) والـتالعن بـني
األمــم األخـوات يف النــار .والكــل مؤاخــذ ابالتبــاع أو ابالســتتباع ،وأســاس هــذ املســؤولية التضــامنية هــو رضــا كــل منهــا ابألخــرى والســري علــل
هنجها (.)125
وتشري (األعـرال )159 :إىل (ومـن قـوم موسـل أمـة يهـدون ابحلـق وبـه يعـدلون) مؤكـدة مـرة أخـرى أن لفـه (أمـة) قـد يهلـق علـل القليــل
الذي يهدي ابحلق وبه يعـدل كمـا أطلـق علـل الواحـد ،وهـ ،هنـا خا ـة وـن أسـلم مـن قـوم موسـل ( ،)126وهـ ،دليـل علـل أن األرم مل ختـل
أبدا0
من أمة مسلمة هلل ع

و يت (أمـة) يف املوضـع الثالـث مــن األعـرال مشـرية إىل وجـوب عــدم تـرك الـدعوة مهمـا كــان اليـ س مـن حـال مــن توجـه إليـه ،فلعـل الظــن
لـف ويدخل يف دين  ،فالنصيحة يف واجبة علـل كـل حـال :معـذرة إليـه حالـة عـدم إتياهنـا مرهتـا ،ورجـاء إليـه أن يت بثمارهـا .فاهلـدي
منــه وحــد ( .)127وتشــري (أمــة) يف املوضــع الرابــع إىل أن مــنهر كنــارم يــؤدي إىل (أمــة واحــدة) ،والعــرق كنارــم يــؤدي إىل (الفرقــة) ،وتظــل
بذرة اإلميان قائمة داخل األمم اليت يفرقها العرق تسعل ـ كمـا ال حظنـا يف املوضـع السـابق ـ إىل إعـادة أمـة الـدعوة إىل طريـق تقـوي (،)128
وهو ما يؤكد املوضع اخلاممت املتحدا عن (وممن خلقنا أمة يهدون ابحلق وبه يعدلون) وه ،األمـة املسـلمة هلل عـرب الزمـان واملكـان ،وجـاءت
اإلهارة إليها يف سـياق يؤكـد علـل أخـذ العهـد علـل بـ كدم بتوحيـد  ،وإىل خلـق للبشـر مـن نفـمت واحـدة ،وإىل تفـرد سـبحانه ابألمـر
كله ،وإقامته احلجة البالغة علل عباد (.)129
وتتضــمن س ــورة ي ــونمت ةــالا إهــارات ملفه ــوم (أمــة) ( ،)130تــذكر أوالهــا أبن البش ــر يف األ ــل أمــة واح ــدة ،وأن االخــتالل وارد ،وأن
االبتالء ابلشدة ينعش يف اإلنسان فهرة التذكر والتضرع إىل  ،والنعمة قد تقود إىل النسيان والظلم ،وأن البشـر مبتلـون فيمـا اسـت لفهم

فيه .مث يشري املوضع الثاين إىل أنه (ولكل أمة أجل فإذا جاء رسوهلم قض ،بينهم) .والرسول ي،ء ألمته مـرتني :األوىل يف الـدنيا بعـد اإلذن لـه
ـاهدا علـيهم .ويبـني
بدعائهم وحيكم عليهم ابلهاعة عند اتباعه ،وابملعصية أن سـكوا ابملنسـو وتركـوا الناسـأ ،والثانيـة يف اآلخـرة حـني يت ه ع
اددا يت فيه وتبقل وتكون حجة أو هل حىت يقيم عليها احلجة (.)131
املوضع الثالث أن لكل أمة أجالع ع
وتتضمن سورة هـود أربـع إهـارات ملفهـوم (األمـة) ( ،)132يـرد أبوالهـا تعبـري (أمـة معـدودة) أي أجـل معلـوم علـل سـبيل اإلمهـال إىل دـ،ء
أمة وانقرام أخرى ،ويشري الثاين والثالـث إىل أن إرادة أن يت سـمت الـدين علـل عـدم اإلكـرا  ،ولـوال ذلـك لكـان النـاس ابلتسـيري اإلهلـ ،أمـة
واحـدة مسـلمة هلل ويشـري الثالـث إىل أن احلريـة الدينيـة هـ :،سـنة يف خلقـه .فعلـل عهـد كدم كـان النـاس أمـة واحـدة مسـلمة هلل ،وتولـد
االختالل والكفر .فصـالح اآلابء ال يـورا ،وعلـل عهـد نـوح فصــل بـني احلـق والباطـل ومل يبـق علـل األرم إال موح عـدا ،وأفـرز الهـابع
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اإلنساين وعدم اإلكرا كركيزة للدين أممعا احلة ،وأممعا طاحلة .ومرة أخرى ،بني احلق ضـرورة ربـني التمتـع ابلـدنيا نسـانية اإلنسـان ولـيمت بـدين
اإلنسان (.)133
وتتضمن سـورة النحـل سـبع إهـارات لكلمـة (أمـة) ( .)134تؤكـد أوالهـا وحـدة جـوهر رسـالة كـل الرسـل يف كـل األمـم وهـ( ،أن اعبـدوا
واجتنب ـوا الهــاغوت) وتشــري نتيجــة الــدعوة إىل أن القاعــدة الثابتــة هــ ،أن أم ـر الــدين أمــر تكليفــ ،قــائم علــل احلريــة ومؤســمت ابلتــا ملســؤولية
هاهدا علل أمتـه يف الـدنيا مث يف اآلخـرة ،وتنبـه أمـة امـد
األمم ،وتلل اإلهارات اخلممت التالية علل تلك القاعدة وتشري إىل د،ء كل رسول ع
( لل عليه وسلم) إىل أن الشيهان زين ألمم سابقة أعماهلم ،وحتذرها من أن تكون كـاليت نقضـت غزهلـا أبن ال حتـرتم مواةيقهـا وعهودهـا،
أبسا والتحول عن األمم املستضعفة منهم.
وتنظم عالقاهتا أبمم الدعوة علل أساس االحنياز لـ (األمة األرا) أي لألمم األقوى واألهد ع
فإقامــة األمــة املســلمة للعــدل ابح ـرتام العهــود ونصــرة املستضــعف واألخــذ علــل يــد الظــامل هــو :غــزل هــذ األمــة ،والتحــول عنــه نقــض لــه
وركون إىل الذين رلموا .فامليزان يف التعامل هو العدل واإلحسان وإيتاء ذي القر واجتناب الفحشاء واملنكر والبغ ،والوفاء بعهد .
أخريا تصف اإلهارة األخرية (إبراهيم) أبنه كان (أمة قانتعا هلل) فهو قدوة حيتذى ،ويعدل أمة بكاملها ابلتوحيد اخلالص (.)135
و ع

وجـدير ابملالحظـة أن التحليـل الســياق ،السـالف أوضـل ابلــدالالت الضـمنية أن األمـة املسـلمة هلل واحــدة ال تتعـدد .واآلن نصـل إىل نــص
قركين راهر الداللة يف كيد فريضة وحدة هذ األمة .وليمت عف عـوا أن يت النــص الصـريل علـل ذلـك يف سـوريت (األنبيـاء )92 :و( املؤمنـون:
 )52األو (إن هــذ أمــتكم أمــة واحــدة وأان ربكــم فاعبــدون) والثانيــة (إن هــذ أمــتكم أمــة واحــدة وأان ربكــم فــاتقون) .ويف حــني مل تتكــرر
اإلهارة إىل (أمة) يف سورة األنبيـاء ،فإهنـا تكـررت يف (املـؤمنني )44 ،43 :مشـرية إىل أن لكـل أمـة أجـل ،وإىل عاقبـة تكـذيب األمـم للرسـل.
فالبشر يف مفهوم األمة متغري ال يعرل اخللود بهبعه حيناع ،وبفعله حيناع كخر.
واألنبياء معصومون ،وابلتا فإن أمـتهم أمـة واحـدة لرهبـا عابـدة ،وعمـاد أمـة املـؤمنني الواحـدة هـو :تقـوى فهـ ،مبـتالة للصـرب وللشـكر
ولألجر وللتوجيه وللت ديب وللتمحيص وللتقومي .و( أمة الرسل) واحدة ك مر تكوي  ،و(أمة املـؤمنني) واحـدة كـ مر تكليفـ .،واألمـة هنـا فيمـا
يقولــه ابــن اجلــوزي هــ ،الــدين ،وهــ( ،أمــة األنبيــاء) الــيت ال تفــرق بــني أحــد مــن رســل  ،وهــ ،وحــدها اجلامعــة ،ومــا عــداها فمفــرق وداعيــة
اختالل (.)136
ويف مقابــل األمــة املســلمة الواحــدة ،تشــري (النمــل )83 :إىل أن اإلرادة واالختيــار املمنــوحني لألمــم املكذبــة اــدود ابلــدنيا ،أمــا يف اآلخــرة
فإهنم يوزعون :يساقون أوهلم علل كخرهم حيث ال إرادة هلم وال وجهـة وال اختيـار ويواجهـون ابلـتهكم والت جيـل مـع عجـزهم حـىت عـن النهـق
( .)137وتؤكــد (القصــص )75 :عل ـل ذات املع ـ  ،يف حــني تشــري اآليــة الثالثــة والعشــرون منهــا إىل الهــابع العــابر أليــة أمــة ال يكــون انرمهــا
وقصدها هو اإلسالم هلل وإىل وقوعها يف كفة كن األقوايء من االستحواذ واقتصـار املستضعفــني علـل أخـذ مـا يفـيض مـنهم كصنيــع (أمـة مـاء
مدين) (.)138
ووردت (أمــة) يف (فــاطر )24 :و(غــافر )5 :مؤكــدة علــل أن البشــارة واإلنــذار هــ ،مهمــة الرســل ،وال يؤخــذ أحــد ألريــرة أحــد ،وتكــذيب
الرسل ليمت انوعا عن تقصريهم وال عن نقص الدليل ،بل عن طبيعة العناد واملكابرة ،وأن من سنة األولـني أن الرسـول يـئ فيكذبـه طغـاة قومـه
وال يقارعون احلجـة ابحلجـة بـل يلج ـون إىل منهـق الهغيـان والـبهش والتمويـه علـل العامـة ابلباطـل ليدحضـوا بـه احلـق يف مواجهـة أبديـة يـداول
فيها األايم بـني النـاس ،وينتصـر فيهـا احلـق علـل الباطـل وفـق سـنن إهليـة ال تتبـدل ،ال موضــع فيهـا للعجلــة وال لعـدم خـوم غمــار ـنول

االبتالء (.)139
وتشــري اآليــة الثانيــة مــن ســورة الشــورى إىل ضــرورة عــدم اإلك ـرا يف الــدين ،فــاهلل لــو هــاء خللــق البشــر علــل هــاكلة أخــرى توحــد ســلوكهم
ومصريهم .وحتذر (الزخرل )23 ،22 :من كفة التقليد ومن االفتتان بقدرة األمم الكافرة علل حيـازة الثـراء املـادي اجملـرد عـن اإلميـان ،وينتهـ،
مفردا يف القركن يف موضع له داللتـه حيـث املوضـع يف سـورة (اجلاةيـة )2 :واحلـديث عـن وضـعية يـوم القيامـة ،كمـا يت البشـر
ورود لفه (أمة) ع
فرادى كما خلقهم أول مرة ،يت األمم فرادى ال ان ر هلم من بينهم (كل أمة جاةيـة) خاضـعة ،و(لكـل أمـة كتـاب) تـدعل إليـه مستنسـأ
فيه كل عملها (.)140
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اخلامتة
يتضل من هذا الهرح أن الشـقة جـد واسـعة بـني مضـامني مفهـوم األمـة يف لغـة الضـاد ،ويف السـياق القـركين وبـني مـا كل إليـه ذلـك املفهـوم
استحضارا و عةرا وضامني مفهوم القومية الغربية العلمانية كمـا ترسـ ت يف أورواب خـالل القـرون الثالةـة
يف عقول فريق من املفكرين املسلمني،
ع

املاضــية ،ويف العــامل اإلســالم ،منــذ ســقوط اخلالفــة العثمانيــة .ورغــم مــا ترتــب يف أرم الواقــع علــل ذلــك مــن هتمــيش وفرقــة وتفتــت يف العــامل
اإلســالم ،،ومــن تراجــع أورو عــن القوميــة (ولكــن مــع التمســك ابلعلمانيــة املاديــة) ،فــإن عملــة القوميــة العلمانيــة ال ت ـزال رائجــة يف العــامل
اإلسالم ،دون أية بوادر إلعادة النظر فيها يف املستقبل املنظور.
ولعل أهم نتيجة تو لت إليها هذ الدراسة أن اعتبار القومية مرادفعا ملفهوم األمة فكـرة مسـتوردة منقهعـة الصـلة امـا ابلـدالالت اللغويـة
ملفهوم األمة يف اللغة اليت أنزل هبا القركن ،وبدالالت ذلك املفهوم ومضامينه يف القـركن الكـرمي .وال هـك أن هـذ الدراسـة حتتـا ملزيـد مـن
التوسع والتعمق يف يل تلـك الـدالالت يف السـنة النبويـة الصـحيحة ويف السـياق القـركين كلـه ويف عصـارة سـريته التار يـة .وقـد يكـون لـذلك
ما يربر  .وإلن كانت اصلة املواجهة بني املنظورين التغرييب واإلسالم ،يف ساحة مفهوم األمـة يف القـرن املنصـرم هـ ،أسـر و ييعـه ،فـإن مفتـاح
اخلرو من الوهدة اليت تردي فيها العامل اإلسالم ،هو :استعادة مفهوم األمة وإعادة بنائه من مصادر األ يلة.
وحيتـا ذلـك إىل ــيل احلاجـة إىل العــودة إىل إحـالل الشـريعة اــل القـانون بداللتــه الغربيـة بتفكيـك املقــوالت الـيت مــن خالهلـا ختليــق
فـريوس اهلـزال القـانوين للشـريعة اإلســالمية ،وإبـراز الهـابع التفريقـ ،واإلكراهــ ،ألي انرـم للجماعـة ابسـتثناء الــدين اإلسـالم ،،فـال سـبيل ألمــة
واحــدة وإرادة واحــدة يف العــامل اإلســالم ،إال بــه .فاألمــة والــدين مرتادفــان .ويتســع مفهــوم األمــة بداللتــه اإلســالمية ليشــمل حتــت مظلتــه كافــة
األنساق اجملتمعيـة وـا فيهـا القوميـة وهـو كاجلسـد الواحـد ،ال يسـتهيع أن يكـون كـذلك إال أبعضـاء متنوعـة متكاملـة يف ورائفهـا خاليـة مـن
التهرل واالنعزالية ،وا أن األمة من نع الدين ونسيجها هو الوسهية اجلامعة والدعوة إىل اخلري واألمر ابملعرول والنه ،عن املنكر.
وواقــع األمــر ،أن اهلويــة اإلســالمية املشــرتكة مل تــتمكن علــل مــدى ةالةــة عشــر ق ـرعان حــىت ســقوط الدولــة العثمانيــة مــن حتقيــق التعــايش
والتجــاور اآلمــن بــني أق ـوام ولغــات منوعــة فحســب ،بــل أب ــدعت يف التوري ــف اإليــا لــذلك التن ــوع ،وأســهمت احلركــة اإلســالمية املعادي ــة
لالستعمار بكثافة يف احلركة القومية إدرا عكا منها أن القومية بذاهتا نسق من أنساق األمة ما مل ترفع راية العلمانية.
وعــالوة علــل ذلــك ،فــإن وزئــة األمــة إىل دول قوميــة مل تســتهع زحزحــة اإلســالم ك حــد أهــم مقومــات النســق العقيــدي جملتمعــات البلــدان
اإلسالمية املستقلة .ومع ذلك فإن مفهوم األمة تعرم لتشـويهات جسـيمة حبصـر أبمـور كاللغـة واالنتمـاء العرقـ ،والـذاكرة التار يـة املتجسـدة
يف دول ذات سيادة والزعم مكانية ،بل وجوب الفصل بينـه وبـني مفهـوم الـدين ،وعلمنـة مفهـوم القوميـة وتشـويش مفهـوم الـدين ابلسـع ،إىل
اختزاله من مفهوم هامل لنظام جامع للحياة مصدر هو بهريق الوح ،إىل نيب يوحل إليه بكتاب موحل به ،إىل درد عالقـة روحيـة تتعلـق
بضمري اإلنسان ال عالقة له وا يسمل ابألمور الدنيوية ،ووذر حالة تبعية العامل اإلسالم ،املادية واملعنوية للغرب.
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لفظ (أمة) يف القرآن الكرمي
د
د
د
د
ني لَـ د
ـت التَّ ـ َّـواب
ـب َعلَبيـنَــا إنَّـ َ
ـك ومــن ذ دريَّتنَــا أ َّم ـةع ُّم بســل َمةع لَّـ َ
اج َع بلنَــا م بســل َم ب د َ
ك أَنـ َ
َربـَّنَــا و ب
ـك وأَ درَان َمنَاس ـ َكنَا وتـ ب

البقرة :
الردحيم(.)128
َّ
د
ت ولَكم َّما َك َسببـت بم وال ت بس َلو َن َع َّما َكانوا يَـ بع َملو َن (.)134
ت بل َ
ت َهلَا َما َك َسبَ ب
ك أ َّمةٌ قَ بد َخلَ ب
د
ت ولَكم َّما َك َسببـت بم وال ت بس َلو َن َع َّما َكانوا يَـ بع َملو َن (.)141
ت بل َ
ت َهلَا َما َك َسبَ ب
ك أ َّمةٌ قَ بد َخلَ ب
د
د
د
وسهاع لدتَكونوا ه َه َداءَ علل الن د
ـت َعلَبيـ َهـا إالَّ لدـنَـ بعلَ َم َمـن
َّاس ويَكو َن َّ
وَك َذل َ
ومـا َج َع بلنَـا القببـلَـةَ الَ دـيت كن َ
الرسول َعلَبيك بم َهـهيداع َ
ك َج َع بلنَاك بم أ َّمةع َ
د
اس لَــرء ٌ د
اّ ومــا َكــا َن َّ د د
إن َّ د
ـول دممَّــن ين َقلدــب علــل َع دقبَـبيـ دـه وإن َكانَـ ب د
ـيع إميـَـانَك بم َّ
ـيم
الرسـ َ
يَـتَّبدــع َّ
اّ ليضـ َ
ين َهـ َـدى َّ َ
َ
ول َّرحـ ٌ
ـريةع إالَّ علــل الَــذ َ
ـت لَ َكبـ َ
اَّ ابلنَّـ د َ
(.)143
الكتـاب داب بحلـ دق لدـيحكم بــني النَّ د د
دد
د
اّ النَّبديد د
َكا َن النَّاس أ َّمةع و د
دد
ـف
ث َّ
اح َدةع فَـبَـ َع َ
ومـا ب
يمـا ب
اختَـلَ َ
َنزَل َم َعهم َ َ َ َ ب َ َ ب َ
َ
ين وأ َ
اختَـلَفـوا فيـه َ
ـاس ف َ
ين ومنذر َ
ني مبَش در َ
د
فد ديه إالَّ الَ دذين أوتو دمن بـع دد ما جاءتبـهم البـيدنات بـ بغياع بـيـنـهم فَـهـدى َّ د
اّ يَـ به دـدي َمـن يَ َشـاء إىل
اختَـلَفـوا فدي دـه دم َـن احلَـ دق د بذند دـه و َّ
ب َ ب َ َ َ َ َ َ َب َ ب َ َ
ين َكمنـوا ل َمـا ب
اّ الَـذ َ
َ
در و
اط ُّم بستَ دقي وم (.)213
َ
د
د
د
د
د
د
د
ب
ك هم امل بفلدحو َن(.)104
ل
و
أ
و
ر
ك
ن
امل
ن
ع
ن
و
ه
ـ
ن
ـ
ي
و
ول
ر
ع
مل
اب
ن
و
ر
م
و
ري
اخل
إىل
ن
و
ع
د
ي
ة
م
أ
م
نك
م
ن
ك
ت
ل
و
ان:
ر
عم
كل
ب
َ
ب َّ ٌ َ ب َ
بَ َ
َ
َب َ ب َ َ
َب َ َ َب
د
د
د
د
د
د
د
و
د
ت ل لن د
َّاس َبمرو َن دابلب َم بعرول وتَـبنـ َه بو َن َع دن املن َك در وتـ بؤمنو َن داب َّّ ولَ بو َكم َن أ بَهـل الكتَـاب لَ َكـا َن َخ بـرياع َّهلـم مـبنـهم امل بؤمنـو َن
كنت بم َخبيـَر أ َّمة أ بخ در َج ب
وأَ بكثَـرهم ال َف د
اسقو َن (.)110
اب أ َّمةٌ قَائدمةٌ يـبتـلو َن كاي د
لَيسوا سواء دمن أَه دل د
الكتَ د
كانءَ اللَّبي دل وه بم يَ بسجدو َن (.)113
ت َّ
اّد َ
ب ََ ع ب ب
َ
َ َ
د
د
و
د
و
د
د
د
د
د
د
ك علل َهؤالء َههيداع (.)41
النساء:
ف إذَا جبـنَا من كل أ َّمة ب َشهيد وجبـنَا ب َ
فَ َكبي َ
د
الكتَـاب داب بحل دـق مص دـدقاع لدمـا بــني ي َدي دـه دمـن د
ـك د
د
الكتَ د
اّ وال تَـتَّبد بـع أ بَهـواءَه بم َع َّمـا َجـاءَ َك
ـاحكم بَـبي ـنَـهم دوَـا أَن َـزَل َّ
َنزلبنَا إلَبي َ
ـاب وم َهبيمنـاع َعلَبيـه فَ ب
وأ َ
َ َ َ َ َبَ َ ب َ
د
د
د
د
كاتكـم فَاســتَبدقوا اخليــر د
د
د
دمـن احلـ دق لكـ وـل جع بلنَـا دمـنكم دهــرعةع د
اّ َمـ بـرجعك بم
ات إىل َّ
ومبنـ َهاجـاع ولَ بـو َهــاءَ َّ
ب بَ
اّ َجلَ َعلَك بـم أ َّمـةع واح َـد عة ولَكـن ليَـببـلـ َـوك بم ديف َمـا َ ب ب
ََ
َ َ
َب َ
د
د
د
َد يعاع فَـيـنَـبد كم دوَا كنت بم فيه َختبتَلفو َن (.)48
د د د
د دد
د
ـت أَرجلد دهـم دمـبنـهم أ َّمـةٌ ُّم بقتَ د
د
ص َـدةٌ وَكثدـريٌ دمـبنـه بم َسـاءَ َمـا
ومـا أنـ دزَل إلَ بـي دهم مـن َّرهب بـم ألَ َكلـوا مـن فَـ بـوق ده بم ومـن َبحت ب
ولَ بو أَنـَّه بم أَقَاموا التَّـ بـوَرا َة واإلجني َـل َ
ب
يَـ بع َملو َن (.)66
د
وال تَسـبُّوا الَـ دـذين ي ـ بدعو َن دمــن د د
ك َزيـَّنَّــا لدكـ دـل أ َّمـ وـة َع َملَهـ بـم مثَّ إىل َرهبددــم َّمـ بـردجعه بم
األنعام:
اّد فَـيَس ـبُّوا َّ
ون َّ
اَّ َع ـ بدواع بدغَـ بدـري دع بلـ وم َك ـ َذل َ
ََ
فَـيـنَـبد ـهم دوَا َكانوا يَـ بع َملو َن (.)108
د
د
و
اعةع وال يَ بستَـ بق ددمو َن ()34
األعرال:
َجله بم ال يَ بستَ بخرو َن َس َ
َج ٌل فَإذَا َجاءَ أ َ
ولك دل أ َّمة أ َ
د
د
د
ـت دمـن قَـ بـبلكم دم َـن اجلد دـن واإلن د
ـت
قَ َ
ـت أ بختَـ َهـا حـىت إ َذا َّاد َاركـوا ف َيهـا َ يعـاع قَالَ ب
ـت أ َّمـةٌ لَّ َعنَ ب
ـمت ديف النَّـا در كلَّ َمـا َد َخلَ ب
ـال بادخلـوا ديف أ َمـ وم قَـ بد َخلَ ب
د
وان فَآهتددم ع َذاابع دضعفاع دمن النَّا در قَ َ د
ف ولَ دكن الَّ تَـ بعلَمو َن (.)38
ال لك ول دض بع ٌ
أ بخَراه بم ألواله بم َربَّـنَا َهؤالء أ َ
َضلُّ َ ب َ
ب َ
د د
وسل أ َّمةٌ يَـ بهدو َن داب بحلَ دق وبدده يَـ بع ددلو َن (.)159
ومن قَـ بوم م َ
اّ م بهلدكه بم أ بَو م َع دذبـه بم َع َذاابع َه دديداع قَالوا َم بع دذ َرةع إىل َربدك بم ولَ َعلَّه بم يَـتـَّقو َن (.)164
ت أ َّمةٌ دمبنـه بم دملَ تَعدظو َن قَـ بوماع َّ
وإ بذ قَالَ ب
د
َّن َخلَ بقنَا أ َّمةٌ يَـ بهدو َن داب بحلَ دق وبدده يَـ بع ددلو َن (.)181
ومم ب
د
يونمت :وما َكا َن النَّاس إالَّ أ َّمةع و د
اح َدةع فَاختَـلَفوا ولَوال َكلدمةٌ سبـ َقت دمن َّربد َ د
يما فد ديه َبتَلدفو َن(.)19
ب َ ََ ب
ب
َ
ك لَقض َ ،بَـبيـنَـه بم ف َ
د
د
و
د
د
ول فَإذَا َجاءَ َرسوهل بم قض َ ،بَـبيـنَـهم ابلبق بسني وه بم ال يظبلَمو َن (.)47
ولدك دل أ َّمة َّرس ٌ
قل الَّ أَملدك لدنـ بف دس ،ضراع وال نَـ بفعاع إالَّ ما هاء َّ د
د
و
اعةع وال يَ بستَـ بق ددمو َن (.)49
ب َ
َ
َجله بم فَال يَ بستَ بخرو َن َس َ
َج ٌل إ َذا َجاءَ أ َ
اّ لك دل أ َّمة أ َ
َ ََ
و
د
دد
د
و
د
د
اب إىل أ َّمة َّم بعد َ َّ
ـاق هبـم َّمـا َكـانوا بدـه يَ بسـتَـ به دزءو َن
هود :ولَد بن أ َّ
وح َ
مت َم ب
َخ برَان َعبنـهم َ
الع َذ َ
صـروفاع َعـبنـه بم َ
ودة ليَـقول َّن َما َبحيبسه أَال يَـ بوَم َبتـيه بم لَـبي َ
(.)8
دد
د
ني (.)118
ولَ بو َهاءَ َربُّ َ
َّاس أ َّمةع واح َدةع وال يَـَزالو َن خبتَلف َ
ك َجلَ َع َل الن َ
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ال الَ دذي َجنا دمبنـهما و َّاد َكر بـع َد أ َّم وة أ ََان أنـَبد كم بدتَ ب دويلد ده فََردسل د
ون (.)45
يوسف:
وقَ َ
َ َب
ب
َ َ
د
د
اك ديف أ َّم وة قَ بد خلَ د د
د
ـك وه بـم يَكبفـرو َن دابل َّـر بمحَ دن ق بـل ه َـو َرد ال إلَـهَ إالَّ ه َـو
ك أ بَر َس بلنَ َ
ت من قَـببل َها أ َم ٌم لتَـبتـل َو َعلَبي دهم الَذي أ بَو َحبيـنَـا إلَبي َ
الرعدَ :ك َذل َ
َ ب
َعلَبي ده تَـوَّك بلت وإلَبي ده متَ د
اب (.)30
َ
َ
و
د
د
وما يَ بستَ ب دخرو َن (.)5
ا
ه
ل
َج
أ
ة
م
أ
ن
م
ق
ب
س
ت
ا
م
حلجر:
ا
َ َ ب ب َّ َ َ َ َ
اّ واجتندبـوا الهَّـاغوت فَ دمـبنـهم َّمـن ه َـدى َّ د
و
الضـاللَة
النحل:
ـت َعلَبي دـه َّ
ولََق بد بَـ َعثبـنَا ديف ك دل أ َّمة َّرسوالع أ دَن باعبدوا ََّ ب َ
اّ ومـبنـهم َّم بـن َح َّق ب
َ
ب َ
د
د
فَ دسريوا ديف األ بَر د
ني (.)36
م فَانظروا َكبي َ
ف َكا َن َعاقبَة امل َكذبد َ
دد
د
و د
ين َك َفروا وال ه بم ي بستَـ بعتَـبو َن (.)84
ويَـ بوَم نـَببـ َعث من ك دل أ َّمة َههيداع مثَّ ال يـ بؤذَن للَّذ َ
و
د
د د
د
د
و
ـاب تدببـيَـاانع لدك دـل َه بـ،ء وه عـدى َور بمحَـةع
ـك َهـ دهيداع علـل َهـؤالء ونـََّزلبنَـا َعلَبي َ
ويَـ بوَم نـَببـ َعث ديف ك دل أ َّمة َه دهيداع َعلَبي دهم م بن أَنفس ده بم وجبـنَا بد َ
ـك الكتَ َ
د دد
ني (.)89
وب بشَرى ل بلم بسلم َ
اّ بدـ دـه
ـت َغ بزَهلـَـا دمـ بـن بَـ بعـ دـد ق ـ َّـوةو أَن َكــاهع تَـتَّ د ــذو َن أ بَميـَـانَك بم َد َخـالع بَـبي ــنَك بم أَن تَكــو َن أ َّمـةٌ دهـ َـ ،أ بَرَا دمـ بـن أ َّمـ وـة َّإطـَـا يَـببـلــوكم َّ
ضـ ب
وال تَكونـوا َكــالَّديت نَـ َق َ
ولَيـبـيدن َّن لَكم يـوم د
القيَ َام دة َما كنت بم فد ديه َختبتَلدفو َن (.)92
َ َ ب َب َ
د
د
د
د
اّ َجلَ َعلَك بم أ َّمةع واح َد عة ولَكن يض ُّل َمن يَ َشاء ويَـ بهدي َمن يَ َشاء ولَت بس َل َّن َع َّما كنت بم تَـ بع َملو َن (.)93
ولَ بو َهاءَ َّ
َّ د
د
د
د دد د
ني (.)120
إن إببـَراه َيم َكا َن أ َّمةع قَانتاع َّّ َحنيفاع وَملب يَك م َن امل بش درك َ
إن ه دذ د أ َّمتكم أ َّمةع و د
اعبد د
ون (.)92
األنبياء:
اح َدةع وأ ََان َربُّك بم فَ ب
َّ َ
ب
د
اح ٌد فَـلَه أ د
د
د
د
اّد علل ما رزقَـهم دمن َهبديم دة األَنبـع دام فَإ َهلكم إلَه و د
و
ني (.)34
اس َم َّ
َ ََ
َسلموا َوبَش در امل ب بدت َ
ب
نسكاع ليَذبكروا ب
َ
ب ٌَ
ب َ
احلرَ :ولك دل أ َّمة َج َع بلنَا َم َ
د
َّك لَعلل ه عدى ُّم بستَ دقي وم(.)67
ك إن َ
َّك ديف األ بَم در َو بادع إىل َربد َ
لك دل أ َّم وة َج َع بلنَا َمبن َسكاع ه بم َان دسكو فَال يـنَا دزعن َ
د و
وما يَ بستَ ب دخرو َن (.)43
َجلَ َها َ
املؤمنونَ :ما تَ بسبدق م بن أ َّمة أ َ
مثَّ أَرس بلنا رسلَنا تَـبتـرا ك َّل ما جاء أ َّمةع َّرسوهلا َك َّذبو فََتبـبـعنا بـعضهم بـعضاع وجع بلناهم أ د
يث فَـبـ بعداع لدَق بووم الَّ يـ بؤدمنو َن (.)44
َحاد َ
َ بَ َ ب َ َ ب
َ
ََ َ ب َ
بََ َ َ َ َ َ
وإن ه دذ د أ َّمتكم أ َّمةع و د
د
اح َد عة وأ ََان َربُّك بم فَاتـَّقون (.)52
َّ َ
ب
ويَـ بوَم َبحنشر دمن ك دل أ َّم وة فَـ بوجاع دممَّن ي َك دذب دِب َايتدنَا فَـه بم ي َوزعو َن (.)83
النمل:
د د
َّاس يَسقو َن وو َج َد دمـن دوهنددـم بامـرأَتَـ ب د
ـال َمـا َخهببك َمـا قَالَتَـا ال نَ بس دـق ،حـىت
ود دان قَ َ
ني تَـذ َ
القصص :ولَ َّما َورَد َماءَ َم بديَ َن َ
َ
وج َد َعلَبيه أ َّمةع م َن الن د ب
َ
ص دد َر د
وان َهبي ٌأ َكبدريٌ(.)23
الر َعاء وأَب َ
يب
دد
ونـََز بعنَا دمن ك دل أ َّم وة َه دهيداع فَـق بلنَا َهاتوا بـ برَهانَك بم فَـ َعلدموا أ َّ
وض َّل َعبنـهم َّما َكانوا يَـ بفتَـرو َن(.)75
َن احلَ َّق َّّ َ
اك داب بحلَ دق بَ دشرياع ونَ دذيراع وإن دم بن أ َّم وة إالَّ َخال فد َيها نَ دذ ٌير (.)24
فاطرَّ :إان أ بَر َس بلنَ َ
و د دد د
د
د د د
َخـ بذتـه بم
ت قَ ـببـلَه بم قَـ بـوم نـ و
َحـ َـزاب دمـ بـن بَـ بعـ دـد ده بم َ
وقَّـ ب
غــافرَ :كـ َّـذبَ ب
وجـ َ
ـادلوا دابلببَاطـ دـل لي بدحضـوا بدــه احلَـ َّـق فَ َ
ـوح واأل ب
ـت كـ ُّـل أ َّمــة بَرســوهل بم ليَ بخــذو َ
ف َكا َن دع َق د
اب (.)5
فَ َكبي َ
اّ َجلعلَهم أ َّمةع و د
اح َدةع ولَ دكن ي بد دخل من ي َشاء ديف ر بمحتد ده والظَّالدمو َن ما َهلم دمن ودو وال نَ د
ص وري (.)8
ََ
َ
َ َ
الشورى :ولَ بو َهاءَ َّ َ َ ب
كابءَ َان علل أ َّم وة َّ
وإان علل ك َه دردهم ُّم بهتَدو َن (.)22
وج بد َان َ
الزخرل :بَ بل قَالوا َّإان َ
وَك َذلدك ما أَرس بلنا دمن قَـبلدك ديف قَـري وة دمن ن د
كابءَ َان علل أ َّم وة َّ
وإان علل ك َه دردهم ُّم بقتَدو َن (.)23
َّذي ور إالَّ قَ َ
َ َ بََ
ال مبتـَرف َ
وج بد َان َ
وها َّإان َ
ب َ بَ
د دد
د
د د و
د
د
وم َعا در َ َعلَبيـ َها يَظب َهرو َن (.)33
ولَ بوال أَن يَكو َن النَّاس أ َّمةع واح َدةع َّجلَ َع بلنَا ل َمن يَكبفر اب َّلر بمحَ دن لبـيوهت بم سقفاع من فضَّة َ
اجلاةية :وتَـَرى ك َّل أ َّم وة َجاةديَةع ك ُّل أ َّم وة ت بد َعل إىل كدتَ داهبَا اليَـ بوَم بوَزبو َن َما كنت بم تَـ بع َملو َن (.)28
لفظ (أمم) يف القرآن الكرمي
ت دمن قَـببلدكم دم َن اجلد دن و د
األعرال :قَ َ
ـت أ بختَـ َهـا حـىت إ َذا َّاد َاركـوا فد َيهـا َد يعـاع
ت أ َّمةٌ لَّ َعنَ ب
اإلنمت ديف النَّا در كلَّ َما َد َخلَ ب
ال بادخلوا ديف أ َم وم قَ بد َخلَ ب
د
وان فَآهتددم ع َذاابع دضعفاع دمن النَّا در قَ َ د
ف ولَ دكن الَّ تَـ بعلَمو َن (.)38
ال لك ول دض بع ٌ
ت أ بخَراه بم ألواله بم َربـَّنَا َهؤالء أ َ
قَالَ ب
َضلُّ َ ب َ
ب َ
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د
استَسـ َقا قَـومـه أ دَن ب د
ـت دمبنـه اةبـنَـتَـا َع بش َـرةَ َعبينـاع قَـ بد
صـ َ
اك احلَ َج َـر فَانبـبَ َج َس ب
وقَهَّ بعنَاهم اةبـنَـ َ بيت َع بشَرةَ أ ب
اضـ درب ب َع َ
َسبَاطاع أ َمماع وأ بَو َحبيـنَا إىل م َ
وسـل إذ ب ب ب
د
د د د
ـوان ولَ دكـن َكـانوا أَنف َسـه بم يَظبلدمـو َن
َنزلبنَا َعلَبي دهم امل َّن و َّ
ومـا رَلَم َ
َعل َم ك ُّل أ َان وس َّم بشَربَـه بم ورَلَّبلنَا َعلَبي دهم الغَ َم َام وأ َ
الس بل َوى كلوا من طَيبَات َما َرَزقبـنَـاك بم َ
َ
()160
د
السيد د
د
م أ َمماع دمبنـهم َّ د د
وقَهَّ بعنَاه بم ديف األ بَر د
ات لَ َعلَّه بم يَـ بردجعو َن (.)168
الصاحلو َن ومبنـه بم دو َن َذل َ
ك وبَـلَ بو َانهم داب بحلَ َسنَات و َّ َ
د
د
د
و
هود :قديل اي نوح اهبد بني بدس و د
اب أَلد ٌيم (.)48
ك وعلل أ َم وم ممَّن َّم َع َ
الم منَّا وبَـَرَكات َعلَبي َ
ب
ك وأ َم ٌم َسن َمتعه بم مثَّ ميََ ُّسهم منَّا َع َذ ٌ
ََ
َ
د
د
د
د
د
و
د
د
ـك وه بـم يَكبفـرو َن ابل َّـر بمحَ دن ق بـل ه َـو َرد ال إلَـهَ إالَّ ه َـو
ك أ بَر َس بلنَ َ
ت من قَـببل َها أ َم ٌم لتَـبتـل َو َعلَبيهم الَذي أ بَو َحبيـنَا إلَبي َ
الرعدَ :ك َذل َ
اك ديف أ َّمة قَ بد َخلَ ب
َعلَبي ده تَـوَّك بلت وإلَبي ده متَ د
اب (.)30
َ
َ
د
د
د
د
د
و
اب أَل ٌيم (.)63
النحلَ :ات َّّ لََق بد أ بَر َس بلنَا إىل أ َمم من قَـببل َ
ك فَـَزيَّ َن َهلم الشبَّيهَان أ بَع َما َهل بم فَـه َو وليُّـهم اليَـ بوَم وَهل بم َع َذ ٌ
د د
د
الرس د
ول إالَّ البَالغ املبدني (.)18
وما علل َّ
العنكبوت :وإن ت َكذبوا فَـ َق بد َك َّذ َ
ب أ َم ٌم من قَـببلك بم َ
د
د
د
دد د
إح َدى األ َم دم فَـلَ َّما َجاءَه بم نَ دذ ٌير َّما َز َاده بم إالَّ نـفوراع (.)42
فاطر :وأَقب َسموا داب َّّ َج به َد أ بَميَاهن بم لَ ن َجاءَه بم نَذ ٌير لَّيَكون َّن أ بَه َدى م بن ب
وقَـيَّضــنا َهلــم ق ــرَانء فَـزيَّـنـوا َهلــم َّمــا ب ـ د
ـت دمــن قَـ بـبلد دهم دمـ َـن اجلدـ دـن
فصلت:
وحـ َّق َعلَـ بـي دهم ال َقـ بـول ديف أ َم ـ وم قَـ بد َخلَـ ب
َ بَ
بَ ب َ َ َ
ومــا َخ بل َفهـ بـم َ
ـني أَيبــدي ده بم َ
د
و د
ين (.)25
اإلنمت إنـَّه بم َكانوا َخاس در َ
األحقال :أولَد د
د
ت دمن قَـببلد دهم دم َن اجلد دن و د
ين (.)18
ب َ
ين َح َّق َعلَبي دهم ال َق بول ديف أ َم وم قَ بد َخلَ ب
اإلنمت إنـَّه بم َكانوا َخاس در َ
ك الَذ َ
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هوامش الدراسة

 1ـ سنحاول ر د هذ املعامل ابألساس من دراسات أربع ،أوالها وثابة سـجل أعيـد فيـه نشـر نصـوص مـا كتـب عـن مفهـوم األمـة مـن منظـور تغـرييب منـذ العشـرينيات حـىت اآلن يف
ـداي مـن منظـور إسـالم ،للر يـة التغريبيـة للعالقــة
ةالةـة دلـدات .وتقـدم الثانيـة قـراءة تغريبيـة لكافـة التصـورات الـيت طرحـت يف ذلـك القـرن ملفهـوم األمـة .أمـا الدراسـة الثالثـة فتقـدم حتلـيالع نق ع
بني مفهوم ،األمة والدين ،وتقدم الدراسة الرابعة قراءة لسرية مفهوم األمة يف القرن العشرين من منظور إسالم .،وهذ الدراسات ه:،
ـ قراءات يف الفكر القوم ،،دموعة مؤلفني ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1994 ،وهو يقع يف ةالةة دلدات ،استعنا منها بعشرين دراسة.
ـ ان يف نصار ،تصورات األمة املعا رة ،دراسة حتليلية ملفاهيم األمة يف الفكر احلديث واملعا ر ،الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلم.1986 ،،
ـ مصهفل ربي ،النكري علل منكري النعمة من الدين واخلالفة واألمة ،دراسة وتقدمي :د  .مصهفل حلم ،،اإلسكندرية ،دار الدعوة للهباعة والنشر والتوزيع.1989 ،
ـ إبـراهيم البيــوم ،غـاس ،السـياق التــار  ،واملفـاهيم ،ضـمن :إبـراهيم البيـوم ،غـاس (وكخــرون) بنـاء املفـاهيم ،دراســة معرفيـة وطـاذ تهبيقيـة ،القـاهرة ،املعهـد العــامل ،للفكـر اإلســالم،،
.1998
()2
()3
()4

امـد جابر األنصاري ،تسيمت اإلسالم العرا ،ضمن :قراءات… ،مرجع سابق ،جـ،1ص  ،3ص .448
ساطع احلصري ،عوامل القومية ،ضمن :قراءات… ،مرجع سابق ،جـ ،1ص  29ـ .41
كافة األمثلة اليت ساقها احلصري كتهبيقات لتلك التعريفات م خوذة من التجربة األوروبية ،ويسـلم احلصـري أبن الـربني بـني الـوطن والقوميـة والدولـة مـن مسـتحدهت القـرن

التاسع عشر .ويدع ،مع ذلك إمكانية الفصل بني رابهة حسية مادية يقوم عليها حب املـوطن واألهـل ،ورابهـة معنويـة ال ختضـع لقـوانني الزمـان واملكـان واملـادة ويقـوم عليهـا حـب األمـة
والوطن ،وأن وحدة اللغة والتاريأ ه ،أقوى ك رة بني البشر .انظر :ساطع احلصرى ،الوطنية والقومية ،ضمن قراءات… ،مرجع سابق ،جـ ،1ص  55ـ .61
( )5طه حسني ،قوميتنا العربية بني املاض ،واحلاضر واملستقبل ،ضمن :قراءات… ،املرجع السابق ،جـ ،1ص  384ـ .389
( )6أكرم زعيرت ،كلمة طه حسني عن العرب ،ضمن :قراءات…  ،جـ ،3ص .449
( )7إبراهيم عبد القادر املازين ،القومية العربية ،ضمن :قراءات… ،جـ ،1ص 42ـ .44
( )8زكــ ،األرس ــوزي ،األمــة العربي ــة واإلنســانية ،ض ــمن :ق ـراءات… ،جـ ـ ،1ص  256ـ  .260إليــاس فــرح ،القوميــة العربي ـة واإلســالم يف تفكــري الــرواد :ســاطع احلصــري وزكــ،
األرسوزي وميشيل عفلق ،ضمن :قراءات ،...مرجع سابق ،جـ ،1ص  732ـ .740
( )9امد جابر األنصاري ،تسيمت اإلسالم العرا ،ضمن :قراءات… ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  436ـ .442
( )10ميشيل عفلق ،القومية حب كل ه،ء ،ضمن :قراءات… ،مرجع سابق جـ ،1ص  74ـ .77
( )11ميشيل عفلق ،القومية ،ضمن :قراءات ،...مرجع سابق ،جـ ،1ص  79ـ .80
( )12إليـاس فــرح ،مرجـع ســابق ،ج ـ ،1ص  738ـ  .740ويـرى الــبعض أنــه ال فـرق بــني دعـاة اســترياد املفـاهيم الغربيــة بــال قيـد ،ودعــاة انتقـاء أفضــل مـا يف احلضــارتني اإلســالمية
واألوروبية؛ ألن األخريين ينسون أن اخليار يضيع مىت دارت العجلـة ويسـتحيل حتديـد مـا هـو انفـع حالـة االنفتـاح علـل اآلخـر مـن موقـع ضـعف .انظـر :امـد عبـد العزيـز الـدوري ،الـذات
العربية وموقفها من احلضارة الغربية ،ضمن :قراءات ،...مرجع سابق ،جـ ،3ص 110ـ .113
أيضــا :أمحــد حســن ال ـزايت :فرعونيــون وعــرب،
( )13هــبل ،العيســم ،،التــاريأ يف خدمــة األمــة ،ضــمن :قـراءات… ،مرجــع ســابق ،ص  130ـ  133انظــر ع

ضــمن:

قراءات… ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  22ـ  24حيث جند مقارنة حتبذ الوقول ابلذاكرة املصرية عند حد احلقبة العربية ابملقارنة بني اإلجنازات الفرعونية واإلجنازات العربية.
( )14امود عزم ،،أيهما نقدم :الرابهة الشرقية أم الرابهة اإلسالمية أم الرابهة العربية ،ضمن :قراءات… ،مرجع سابق ،جـ 3ص  26ـ .29
( )15املرجع السابق ،ص .30
( )16عزت النص ،التاريأ بني القومية واإلنسانية ،ضمن :قراءات… ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  193ـ .211
( )17عبــد الفتــاح العــدوي ،القوميــة والعامليــة يف النظريــة السياســية ،ضــمن :ق ـراءات… ،مرجــع ســابق ،ج ـ 3ص  357ـ  .362ويشــري الــبعض إىل مــا يســمونه (األمــة املعنويــة)
ويريدون هبا األمة اإلسالمية يف در اإلسالم حىت سقوط اخلالفة العثمانيـة ،ويـرون أن الوحـدة املعنويـة لـدار اإلسـالم اسـتمرت طيلـة تلـك الفـرتة كرمـز للهويـة اجلماعيـة اإلسـالمية .وأدى
منع رهور بديل كخر إىل عودة الوالءات العشـائرية والهائفيـة واملذهبيـة وامليـة .انظـر :امـد جـابر األنصـاري ،مرجـع سـابق ،ص  436ـ  .442ويشـري الـبعض إىل أن القوميـة بـدالالهتا
قوما لغتهم واحدة ووري يف عروقهم دماء واحدة مث ـارت تعـ سـكان دولـة ذات سـيادة ال دخـل للـدم واللغـة فيهـا .ومل يتحقـق
احلديثة وليدة البي ة األوروبية ،وتع يف أ لها الالتي  :ع
أبدا علل أساس بعينه للنارم القوم .،فكيف تصلل القومية كنارم وأساسها ختلف عليه؟ انظر :حسن الـدجيلل ،حبـث يف القوميـة ،ضـمن :قـراءات ،...مرجـع سـابق ،ج ـ ،1ص
إ اع ع
 81ـ .85
( )18عبد عبد الدائم ،فكرتنا حية مهلقة ،ضمن :قراءات…  ،مرجع سابق ،جـ ،1ص  ،106ويتحدا كخـرون عـن انرـم اهـرتاك ،للقوميـة وتتجلـل سـيولة مفهـوم القوميـة
يف ذهـن القــوميني العــرب يف القـرن العشـرين يف تكــذيب مقولــة (القوميـة األم) و كيـد يــز كــل قوميـة عــن األخــرى ،واحلــديث يف الوقـت نفســه عــن (قوميــة إنسـانية تقدميــة) ،انظــر :إنعــام
اجلنـدي ،حـول كتـاب جـور حنـا :معـ القوميـة العربيـة ،ضـمن :قـراءات…  ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،1ص  294ـ  ،295ميشـيل عفلـق ،معـامل القوميـة التقدميـة ،ضـمن :قـراءات،...
مرجع سابق ،جـ ،1ص  390ـ  ،394علل بدر ،الفكر االهـرتاك ،العـر  ،مقوماتـه وعنا ـر وأبعـاد  ،ضـمن :قـراءات ،...مرجـع سـابق ،ج ـ ،3ص 266ـ  .273ويـزعم بعضـهم أن
مفهوم القومية مرادل ملفهوم األمة منذ قرون عديدة .انظر:عبد الفتاح العدوي ،القومية والعاملية يف النظرية السياسية ،ضمن :قراءات ،...مرجع سابق ،جـ ،3ص .356
( )19يشــري الــبعض إىل أن الدولــة هــ ،انرــم األمــة ولــيمت العكــمت ،ويقســمون األمــم ابلتــا إىل أربعــة أنـواع :األمــة الدولــة (دولــة تضــم أمــة بكاملهـا) واألمــة اجملـزأة (أمــة تتــوزع علــل
عدة دول) والدولة متعـددة القوميـات (وجـود أكثـر مـن أمـة داخـل دولـة واحـدة) واألمـة املمزقـة (تـوزع أمـة علـل عـدد مـن الـدول ذات القوميـات امل تلفـة عنهـا دون أن تـنجل يف مل "لهـا
أو حتقيــق االســتقالل) .ألــيمت هــذا دلــيالع علــل عــدم ــالحية القوميــة كنــارم ملفهــوم األمــة؟ انظــر :إحســان هنــدي ،القوميــة ودولــة الوح ــدة ،تعريفــات عامــة ،ضــمن :قـراءات ،...مرجــع

ســابق ،ج ـ  ،2ص  411ـ  .412وأدى تبـ الداللــة املفاهيميــة الغربيــة ملفهــوم الــدين إىل القــول بوجــود دتمــع ديـ ودتمــع دنيــوي مــدين لكــل منهمــا ــفات مغــايرة ل خــر .انظــر :د.
معن خليل عمر ،انشهار املصهلل االجتماع ،،أربد ،دار األمل للنشر ،د .ت ،ص .127
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( )20د  .امــد عمــارة :تعريفــات سياس ـة :القوميــة العربيــة ،قـراءات…  ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،1ص  693ـ  .698ويــزعم الــبعض أن اللغــات األخــرى عرفــت مفهــوم األمــة وأن
املصدر اللغوي لألمة والقوم واحد يف أغلب اللغـات األجنبيـة .انظـر :إحسـان هنـدي ،مرجـع سـابق ،ص  .408وتعـود بعمـق مفهـوم األمـة العربيـة إىل رهـور اللغـة العربيـة ،فهـ ،تـرى أن
هناك أمة عربية منذ رهور اللغة العربية.
( )21د  .امد عمارة ،األمة العربية وقضية الوحدة ،بريوت ،دار الوحدة للهباعة والنشر 1405 ،هـ ،ص  62ـ  ،63ص  ،156ص .186
( )22إبراهيم البيوم ،غاس ،السياق… ،ضمن :إبراهيم البيوم( ،وكخرون) ،مرجع سابق ،ص 105ـ .109
( )23املرجع السابق ،ص  112ـ .126
( )24انظر :امود امد هاكر ،رسالة يف الهريق إىل ةقافتنا ،القاهرة ،دار اهلالل.1991 ،
( )25د  .ان يف نصار ،مرجع سابق ،ص  15ـ .18
( )26املرجع السابق ،ص  29ـ  ،38ص  54ـ .63
( )27املرجع السابق ،ص  82ـ .101
( )28املرجع السابق ،ص  118ـ .125
( )29املرجع السابق ،ص .130
( )30واألغرب من حتدا عبد القادر عودة عن الدين كمقابل للدنيا مع أن مقابل األخرية هو اآلخرة ،وهو ما يسلم به ضمنعا حبديثـه عـن الـدين ،كنـارم للشـ ن اإلنسـاين كلـه يف
ال ــدنيا واآلخ ــرة ،زع ــم املؤل ــف أن عب ــد الق ــادر ج ــاء ب ــذلك ب ـرأي مل يس ــبقه إلي ــه أح ــد ،ابلق ــول أبن الدول ــة م ــن مقوم ــات األم ــة اإلس ــالمية وهجوم ــه الشــديد عل ــل ذل ــك ال ـرأي ،وو ــفه
ابلالاتر  .،انظر :املرجع السابق  ،ص  136ـ .138
( )31املرجع السابق ،ص  147ـ  ،154ص  169ـ .170
( )32املرجع السابق ص .171
( )33املرجع السابق ،ص  172ـ . 175
( )34املرجع السابق ص  189ـ . 221
( )35ال فـل ةـر املر ـف ،يف حتديـد ملفهـوم اللغـة كرابهـة وكمقـوم ابلفكـر القـوم ،العلمـاين الغـر فهـو يفصـل بـني األمـة والدولـة ،ويلـوذ بـرابني اللغـة لينفـ ،الـدين كـرابني ولينفـ،
وجود أمة إسـالمية بوضـع هـروط يسـتحيل معهـا قيامهـا .وهـو حـني يعـل اللسـان أسـبق كرابهـة يـوح ،أبن املكـان (االسـتقرار) والـدين رـاهراتن أحـدا مـن وجـود اإلنسـان علـل األرم
ومن اللغة .انظر :املرجع السابق ،ص  229ـ .234
( )36املرجع السابق ،ص  295ـ .303
( )37املرجع السابق ص  ،316ص .337
( )38املرجع السابق ،ص  361ـ  ،482ص  406ـ . 448
( )39املرجع السابق ،ص  468ـ .504
)40(David L . Sills (editor) International Encyclopaedia of the Social Science , New York , the Macmillan
Company & The Free Press, 1968 , vol. . 2 , PP . 7 – 9
ويف موســوعة العلــوم االجتماعيــة أن القوميــة هــ ،إحســاس كــل أمــة أبن مــن واجبهــا ومــن حقهــا أن تقــيم دولتهــا القوميــة .والثقافــة واللغــة املشــرتكتان مهمتــان ولكنهمــا ليســتا هــرطني
لقيام األمة .وسبق قيام الدولة يف إفريقيا وكسيا بناء األمة  .انظر:
& Adam Kuper and Jessica Kuper ( Editors ) The Social Science Encyclopaedia , London , Routledge
Kegan Paul , 1985 , PP . 552 – 553
( )41وامل ـراد ببنــاء األمــة ـ يف املنظــور الغــر ـ هــو دعــم التكامــل القــوم ،نشــاء مؤسســات قوميــة مشــرتكة ورمــوز للوحــدة وهــذ العمليــة مهمــة ابلــذات يف الــدول ذات احلــدود
املصهنعة العارضة الناوة عن تصفية االستعمار األورو التقليدي ،واليت حتتا إىل التنمية املزدوجة للسـلهة العامـة والـوالء القـوم ،وتوسـيع احلقـوق املدنيـة .ومادامـت الدولـة مرادفـة لألمـة
فإن بناء األمة يع األخذ ابلعلمانية السياسية لدعم سيهرة الدولة والهاعة اجلماهريية.
انظـرVernon Bogdanor , Blackwell Encyclopaedia of Political Science, London, Blackwell Ltd, 1993 , PP :
379 – 380
David L . Sills, op . cit. , PP . 9 – 13
وانظر:
( )42د  .أمحد سويلم العمري ،معجم العلوم السياسية امليسر ،القاهرة ،اهلي ة املصرية العامة للكتاب ،1985 ،ص .31
( )43أمحد عهية  ،القاموس السياس ،،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1980 ،ص  151ـ .152
( )44د  .نيفني مسعد (ارر) معجم املصهلحات السياسية ،القاهرة :مركز البحوا والدراسات السياسية ،1994 ،ص .181
( )44املرجع السابق ،ص  ،107ص  148ـ  ،149ص  206ـ .207
( )45د .إبراهيم مدكور (وكخرون) ،معجم العلوم االجتماعية ،القاهرة ،اهلي ة العامة للكتاب ،1975 ،املقدمة ص ح.
( )46عزيز احلبا  ،األمة ،ضمن :املرجع السابق ،ص  65ـ  ،66سليمان الهماوي دولة ،ضمن :املرجع السابق ،ص .268
( )47انظر تعريف د  .حسن سعفان للقبيلة والعشرية والف ذ ،يف املرجع السابق ،ص .466 ،447 ،392
( )48عبد الوهاب الكيا  ،موسوعة السياسة ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1985 ،ص  306ـ .307
( )49غسان سالمة (وكخرون) ،األمة والدولة واالندما يف الوطن العر  ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1989 ،جـ ،2ص  517ـ .522
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( )50راجــع علــل ســبيل املثــال :عبــد الــرمحن محيــدة ،األطلــمت االقتصــادي للعــامل اإلســالم ،،دمشــق ،دار الفكــر  ،1997د  .هــوق ،أبــو خليــل ،أطلــمت دول العــامل اإلســالم،،
بريوت ،دار الفكر املعا ر ،1999 ،ص .110
( )51مصهفل ربي ،النكري علل منكري النعمة من الدين واخلالفة واألمة ،دراسة وحتقيـق :د  .مصـهفل حلـ  ،اإلسـكندرية ،دار الـدعوة للهبـع والنشـر والتوزيـع،1989 ،
ص  147ـ .149
( )52املرجــع الســابق ،ص  148ـ  ،149ص  234ـ  ،247ص  .268وقــارن مــع رأي عبــد احلميــد بــن ابديــمت الــذي هــبه اخلالفــة العثمانيــة بشــجرة الزقــوم ،وو ــف أاتتــورك
أبنه املعجزة اليت حفظت تركيا والشرق اإلسالم ،وأعظم رجل عرفته البشرية ،وقال بوجود أمم إسالمية لكل منهـا سـيادهتا وسـلهاهنا ونظـام احلكـم اخلـاص هبـا .انظـر :حسـن عبـد الـرمحن
مفسرا ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،1988 ،ص  231ـ .232
سلوادي ،عبد احلميد بن ابديمت ع
( )53انظر :مصهفل ربي ،مرجع سابق ،ص . 285 ،277 ،274 ،266 ،254 ،226 ،206 ،205 ،204 ،203
( )54اق امد كل إبراهيم ،املرجع واألمة :دراسة يف طبيعة العالقات واملهمات ،بريوت ،دار البيان العر  ،1993 ،ص  21ـ  ،28ص  161ـ .187
( )55د  .امد بن لهف ،الصباغ ،توجيهات قركنية يف تربية األمة ،بريوت ،املكتب اإلسالم 32 ،1992 ،،ـ  ،36ص  114ـ .117
( )56الفضل هلق ،األمة والدولة ،جدليات اجلماعة والسلهة يف اجملال العر اإلسالم ،،بريوت ،دار املنت ب العر  ،1993 ،ص  15ـ  ،21ص  36ـ .45
( )57د  .فاروق محادة ،بناء األمة بني اإلسالم والفكر املعا ر ،الدار البيضاء ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1986 ،ص  25ـ .44
( ) 58د  .م أبو الفضل ،األمة القهب ،حنو
( )59املرجع السابق ،ص  38ـ .55

يل منهاج ،ملفهوم األمة يف اإلسالم ،القاهرة ،هركة الهوأل ،للهباعة ،1982 ،ص  10ـ .15

( )60املرجع السابق ،ص  8ـ .84
( )61زك ،امليالد ،اجلماعة واجلامع واجلامعة ،القاهرة ،املعهد العامل ،للفكر اإلسالم ،1998 ،،ص  3ـ .20
( )62انظر :املرجع السابق ،ص  23ـ .62
( )63اقتصــرت علــل القــول أبن األمــة ـ لغـة ـ هــ ،اجلماعــة مــن النــاس الــيت تــؤم جهــة معينــة .انظــر :د  .ماجــد عرســان الكــيالىن ،إخـرا األمــة املســلمة وعوامــل ــحتها ومرضــها،
القــاهرة ،دار أخبــار اليــوم ،1991 ،ص  .17ورأت هــذ الدراســة (ص  24ـ  )28أن تر ــة مفهــوم األمــة يشــو معناهــا وأن عمليــة إخـرا األمــة اإلســالمية بــدأت علـل يــد إبـراهيم
(عليه السالم).
( )64املرجــع الســابق ،ص  23ـ  .24ومــع ذلــك فــإن دراس ــة الكــيالين قامــت بتفكيــك العديــد مــن املفــاهيم اهلامــة يف اجلنســية والثقافــة واهلويــة وبينــت التغــاير بــني دالالهتــا يف
املنظورين القركين والغر  .انظر :ص .44 ،38
( )65املرجع السابق ،ص  113ـ  .149ويعيب هذا الهرح اسـت دامه ملصـهلحات اإلميـان واجلهـاد واهلجـرة واإليـواء والواليـة يف و ـف أطـوار دافيـة بهبيعتهـا للداللـة اإلسـالمية
هلذ املفاهيم ،فضالع عن تصور إمكانية الفصل بني كل منها كنارم للفكرة واأله اص واألهياء يف كن واحد.
وعرفت الساحة الفكرية يف الربع األخري من القرن العشرين إىل جانب اماوالت اجلادة اليت أهران إىل عينة منها يف هـذ الدراسـة ،دراسـات حتمـل يف عنواهنـا (مفهـوم األمـة) وتعتـرب
بغري حاجة إىل تعريف .انظر :طاذ لذلك يف :امود هاكر ،املغالهات وأةرها يف األمة ،بريوت ،املكتب اإلسالم.1992 ،،

وعرفـت دراســات يبـدو يف الظــاهر فحســب أهنـا تنهلــق مـن مرجعيــة إســالمية ،ولكنهـا تعتمــد التلفيـق العرضــ ،حينعــا واملقصـود حينعــا كخـر .ونصــادل التلفيــق العرضـ ،يف دراســة لنيــل
درجة جامعية تعرل األمة أبهنا :دموعة الناس اليت تدين بعقيدة واحدة ،وتصــور واحـد ،وتـدين لقيـادة واحـدة فاألمـة اإلسـالمية هلـا ركنـان :العقيـدة اإلسـالمية الشـاملة ،والقيـادة املسـلمة
الواحـدة الـيت حتكـم وـا أنــزل وهـ ،أمـة واحـدة مــن دون النـاس ،وغريهـا أمـم (معهــا) ولـيمت (منهـا)  .إال أن الباحـث انقـض نفســه أكثـر مـن مـرة حــني اسـتدرك قـائالع :أبن هـذا ال يقلــل
مــن أقيــة األرم واللغــة كعنصـرين مهمــني يف مفهــوم األمــة .إذ كيــف تعــد األمــة اإلســالمية أمــة واحــدة ذات قيــادة واحــدة إذا اعتــربان اللغــة مــن مقوماهتــا؟ انظــر :امــد موفــق الغاليي ـ ،
وسائل اإلعالم وأةرها يف وحدة األمة ،جدة ،دار املنارة 1985 ،ص  15ـ  16وقارن :ص  22ـ .31
ونصــادل تلفي عقــا متعمـ عـدا يف دراســة أخــرى تزع ــم اخلــرو مــن حتليــل الســياق القــركين ملفهــوم األمــة أبنــه يع ـ التجمعــات اإلنســانية األكثــر بدائيــة ،والبهــائم ،والتجمعــات اإلنســانية

احلديثـة ،والفـرد الواحــد .واألمـة هــ ،مـا نهلــق عليـه ابملصــهلل احلـديث :الثقافــة ،وهـ ،دموعــة معلومـات عاقلــة وهـ ،قــدرة اإلنسـان علــل التعبـري .هــ ،ابلنسـبة للحيـوان السـلوك الغريــزي،
وابلنسبة لإلنسان السلوك الواع.،
واألمة مفهوم حتيت ملفهوم القومية .فالناس كانوا أمة واحدة عنـدما كـانوا يف اململكـة احليوانيـة مث بـدءوا ابالبتعـاد عنهـا مث تنوعـت الثقافـات ف ـبحوا أممعـا مث تنوعـت األلسـن ف ـبحوا
قوميات .انظر :د  .امد هحرور ،دراسات إسالمية معا رة يف الدولة واجملتمع ،دمشق ،دار سيناء ،1994 ،ص  65ـ .77
ومـة نوعيـة هلثــة مـن الدراسـات ترفــع هـعار اسـتعادة (األمــة الواحـدة) ومعاجلتهـا مــن داء االفـرتاق واالنشـقاق علــل نفسـها ،و عهـا علــل الفهـرة اإلسـالمية وتــري أن منشـ التشــتيت
واختالل املسلم ني هو :تعدد املذاهب ،وأن بناء املعتقدات علل حيل النقل و ريل العقـل ،وتـرك األلقـاب املذهبيـة ،والتسـم ،ابإلسـالم ،هـو مفتـاح زوال العصـبية املذهبيـة ،علـل أن
تنهلق الدعوة إىل ذلك من حرم اآلمن ألنه مرجع الكل ،وأن يكون هعارها التسامل بني كل من ينهق ابلشهادتني ،وال ينكر ما عرل ابلدين ابلضرورة من غري ويل.
ومن الغريب أن تكـون هـذ الر يـة الهموحـة واجلـادة دـرد هيـد لدراسـة مقارنـة بـني ر يـة األابضـية وغـريهم ابلنسـبة ملوضـوعات ةالةـة :ر يـة وخلـق القـركن وخلـود أهـل الكبـائر يف
النــار تســتغرق قرابــة مــائيت ــفحة ،لــص املؤلــف بعــدها إىل دعــوة العلمــاء إىل وقفــة إيابيــة يف هــذ املواضــيع ألهنــا هتــدد ابنصــداع األمــة .انظــر :أمحــد بــن محــد اخلليلــ ،،احلــق الــدامخ،
السيب ،مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ،1992 ،ص  6ـ  .16وانظر :ص . 299
( )66نــدمي مرعشــل ،،أســامة مرعشــل ،،الصــحاح يف اللغــة والعلــوم ،بــريوت ،دار احلضــارة العربيــة1975 ،
التعريفات ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،1983 ،ص .35
( )67أبو الفضل بن منظور ،لسان العرب ،بريوت ،دار ادر ،د  .ت ،جـ ،12ص  22ـ .24
( )68ابن دريد ،أبو بكر امد بن احلسن األزدي ،هرة اللغة ،بريوت ،دار ادر ،د  .ت ،جـ ،1ص .21
- 35 -

ص  37ـ  ،38الشـريف علــ ،بــن امــد اجلرجــاين ،كتــاب

( )69ابن منظور ،مرجع سابق ،جـ ،12ص  25ـ .26
( )70املرجــع الســابق ،ص  .26ومــن الالفــت للنظــر هنــا قــول األخفــش عــن مفهــوم (األمــة) :هــو يف اللفــه واحــد ،ويف املعـ

ــع .انظــر :امــد بــن أ بكــر بــن عبــد القــادر

الرازي ،ختار الصحاح ،القاهرة ،عيسل احلليب وهركا  ،د  .ت ،ص  28ـ .29
( )71ابن منظور ،مرجع سابق ،جـ ،12ص  27ـ . 28
( )72إبراهيم اليازج ،،كتاب جنعة الرائد وهرعة الوارد يف املرتادل واملتواتر ،بريوت ،مكتبة لبنان ،1970 ،جـ ،2ص  165ـ .166
( )73أمحد بن امد بن عل ،املقري الفيوم ،،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافع ،،بريوت ،املكتبة العلمية ،د  .ت ،ص  504ـ .505
( )74املوسوعة الفقهية ،الكويت ،وزارة األوقال والشؤون اإلسالمية ،1986 ،الصفحات .270 ،264 ،257 ،2016 ،201
( )75أيــوب بــن موســل احلســي الكفــوي ،الكليــات ،معجــم املصــهلحات والفــروق اللغويــة ،حتقيــق :د  .عــدانن درويــش ،امــد احلصــري ،دمشــق ،وزارة الثقافــة واإلرهــاد القــوم،،
 ،1981القسم األول ،ص  291ـ .292
( )76أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييمت اللغة ،القاهرة ،دار الفكر ،1979 ،ص  28ـ .29
( )77وال يتسع املقام للحصر يف حتليل احلقول الداللية اللغويـة للعائلـة املفاهيميـة ملفهـوم األمـة كمـا حـددها ابـن فـارس ،ويكفـ ،إلبـراز التقـارب بـني فروعهـا اإلهـارة إىل تضـمن
مفهوم (األ ل) :تقص ،اجلـذور والشرل واألساس ،ويقابلـه الفرع ،واملقلد ،انظر  :إبراهيم مـدكور (وكخـرون) املعجـم الوسـيني ،القـاهرة ،هـركة اإلعـالانت الشـرقية ،1972 ،ج ـ ،1ص
.30
.

ومن معاين (املرجع :ال الرجوع ،واأل ل ،واملشاورة وإعادة النظـر ،والرجـوع انظـر :املرجـع السابق،ج ـ ،1ص  .343والعـودة .ومـن معـاين مـادة ( ـع) :ضـم املتفـرق والعـزم علـل
األمــر واحلشــد والــزوا وهــهود اجلمعــة واإل ــاع واجلــامع واألمــر اجلــامع والهائفــة مــن النــاس يمعهــا أمــر واحــد ،ويــوم ــع ( يــوم عرفــة ) وأايم ــع (أايم مـ ) ويــوم اجلمــع :يــوم القيامــة،
واأللفة .ورجل يع :دتمع اخللق قوي قد بلخ أهد  ،وهو يع الرأي سديد  .واجلمع :امللتق ،انظر :املرجع السابق ،جـ ،1ص .140
ومــن معــاين (الــدين) :اإلســالم وامللــة وكــل مــا يعبــد بــه ،واالعتقــاد ابجلنــان واإلق ـرار ابللســان وعمــل اجلـوارح ابألركــان ،والســرية والعــادة واحلــال والشـ ن والــورع واحلســاب وامللــك
والسلهان واحلكم والقضاء والتدبري والعبادة والهاعة .وتشمل مادة (القامة) :االعتدال واإلقامة واالستقامة والتقومي ،والقوام (عماد الش،ء ونظامه وما يقوم به).
واملقام واملقامة :اجلماعة من الناس ،والقوام :احلسن القامة ،واحلسـن القيـام ابألمـور واملتـو هلـا ،والقـومي :املعتـدل ،واحلسـن القامـة .بـل إن مـن معـاين (القامـة) :القوامـة (القيـام علـل
األمر وواليتـه) .ويقـال :مـا لفـالن قيمـة :ةبـات ودوام علـل األمـر ،وقـيم القـوم :مـن يسوسـهم ويقـوم بشـ هنم .والقيـوم :القـائم احلـافه لكــل هـ،ء وهـو اسـم مـن أمسـاء احلسـ  ،املرجـع
السابق ،جـ ،2ص .798
وتتضــمن مــادة (قصــد) :االســتقامة ،وتعمــد التوجــه إىل الشــ،ء والتوســني يف األمــر ،بــال إف ـراط وال تف ـريني ،والعــدل يف احلكــم ،واالعتــدال يف املشــية ،وعــدم اإلس ـرال أو التقتــري يف
النفقة ،والتنقيل والتجويد والتهذيب ،والرهد والهريق السهل املستقيم.
أما احلني فمن مضامينه :الدهر ،ووقت من الدهر مبهم طال أم قصر ،واهلـالك وامنـة ،وحلـول األوان .انظـر :إبـراهيم مـدكور (وكخـرون) ،املعجـم الوسـيني ،مرجـع سـابق،

ج ـ،2

ص  ،766وكلها مضامني تشري إىل املرجع وإىل اورية الزمن واألجل وه ن العاجلة واآلجلة.
وخال ــة هــذا التحليــل اللغــوي أن لفــه (أمــة) يهلــق علــل أيــة اعــة مــن أي كــائن حــ ،ضــمها قصــد مــا يف زمــن مــا ،انرمهــا هــو الــدين ،وهــو كـ مر تكليفــ ،ـ يف ضــوء املعــاين
الســالفة الــذكر ـ يـرتبني ابلنســبة لألمـم البشـرية ابحلريــة وعــدم اإلكـرا يف الــدين ،ويعـ تـرادل مفهــوم األمــة مــع (األ ــل) :التماةــل ببعــد اإلنســانية ،ومــع (املرجــع) العلــو علــل كــل مظــاهر
التعـدد ،ومــع (القصـد) أن :أساســها الـدين ومــع (احلـني) :تكــون األمـة يف زمــن وانقضـا ها يف زمــن ،ومـع (القامــة) :ارتبــاط وزن الفــرد بـوزن أمتــه وابلعكـمت .انظــر :املرجـع الســابق ،ج ـ،1
ص  ،7ص  .220إال أن مضـامني املفهـوم اـل البحـث ختتلـف حالـة كونـه نكـرة هـائعة عامـة ،عنهـا حالـة كونـه نكـرة خصصـة ابلو ـف أو ابإلضـافة أو ابجملـ،ء بعـد اسـم مـن أمسـاء
اإلهارة عنها حالة تعريفه ابأللف والالم وكذا احلال ابلنسبة ملرادفاته .فالتنكري الشـائع يقبـل التعـدد املهلـق ،يف حـني يتحـدد املفهـوم ابملضــال حالــة ختصيصـه ابإلضافــة ،أمـا حـني يعـرل
ابأللف والالم فإنـه يصري علمـا بكل مرادفاتـه علل ( األمـة الواحـدة ) و(الدين الواحـد).
ومـن الالفـت للنظــر ،أنـه مل يــرد يف القـركن الكـرمي مــن العائلـة املفاهيميــة ملفهــوم األمــة السالفــة الـذكر معرفعــا إال (الـدين) وجــاء وعنيـني ال هلـث هلمــا :اإلسـالم ويــوم القيامــة ،وتعينــت

داللـة (الــدين) مع ـرفعا ابأللــف والــالم علـل اإلســالم بقولــه تعـاىل (إن الــدين عنــد اإلســالم) انظــر :كل عم ـران .19 :ورد لفــه الــدين معـرفـعا ابأللـف والــالم ســبعاع ومخسـني مــرة ،وجــاء
ـريا إىل (ديـن امللــك) الـذي اســتوزر يوسـف عليـه الســالم وختصـص معنـا ابملضــال إليـه يف ةالةــني
خصصـا ابإلضـافة وعـ  :اإلسـالم أربـع مـرات ،وجـاء مــرة واحـدة
ع
ع
خصصـا ابإلضــافة ،مش ع
موضعا ،انظر :امد فؤاد عبد الباق ،،املعجم املفهرس أللفاظ القركن الكرمي القاهرة ،دار الراين للرتاا ،1987 ،ص .268
ع
ووردت مــادة (أ ــل) يف القــركن الكــرمي مرتبهــة ابلــدين وابلــزمن وبضــابني التصــرل اآلدمــ ،يف امل لوقــات ،وابألمــور التكليفيــة والتكوينيــة واملرجــع ( انظــر :امــد عبــد البــاق ،،مرجــع

سابق ،ص  ) 34ومادة ( ع) مرتبهة ابلدين ويوم القيامة والتكتـل واألمـر اجلـامع ووحـدة القصـد ووحـدة املـآل (املرجـع) مـع الفـرز علـل أسـاس الهيـب واخلبيـث واأل ـل والبشـرية والعـزة
واملسؤولية واملكر والعاقبة (انظر :املرجع السابق ،ص .)177 – 176
ووردت كلمـة (ديـن) مرتبهـة ابحلـق واحلقــوق والفـرائض ويـوم القيامـة واإلسـالم والتكـاليف واملسـؤولية واليسـر واجلهــاد واملرجـع واحلريـة الدينيـة والنفــاق والكفـر واإلميـان (انظـر :املرجــع
السابق ،ص  ،)269 – 267وجاءت مادة ( قصد ) يف سياق يرتبني ابلوسهية يف الدين للفرد ولألمة واليسر واالبتالء (املرجع السابق ،ص .)545
ومادة ( حني ) مرتبهة ابحلياة الدنيا وفـرتة نـزول القـركن ووقـت الو ـية واطـالع
خلق اإلنسان (املرجع السابق ،ص .)223 – 222

علـل السـرائر والعالنيـة ومـدة نضـو الثمـرة واآلخـرة والـزمن وعمـر اإلنسـان وأجـل األمـم ومـا قبـل

ومــادة (قــوم) مرتبهــة ابلــدين والقيوميــة واجلهــاد والتقــوى والقيامــة والــزمن والقصــد والنهــ ،عــن التفــرق واالســتقامة واألمــة القائمــة والقــوم والتوبــة والقــدرة والتمكــني والقوامــة والشــهادة
واالستقرار والقيامة ،وعاقبة الهاعة واملعصية والتكليف (انظر :املرجع السابق ،ص  )587 – 578وواضل من هذ النظرة اخلاطفة ملضامني هذ املواد أهنا مرتادفات.
( )78تكفـ ،اإلهـارة هنـا إىل أن التحليـل السـياق ،لعائلـة مفهـوم األمـة كمـا حتـددت يف معـاجم اللغـة العربيـة سـيع ببسـاطة حتلـيالع سـياقيعا يشـمل 115 :موض عـعا ابلنسـبة ملـادة
(أمــم) و 129موضـ عـعا ملــادة ( ــع ) و 101موضـ عـعا ملــادة (ديــن) وســتة مواضــع ملــادة (قصــد) و 103موضـ عـعا ملــادة (رجــع) وعشــرة مواضــع ملــادة (أ ــل) و 34موضـ عـعا ملــادة (حــني)
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و 614موضــعاع ملــادة (قــوم) .وال يــدخل يف ذلــك ابلهبــع التحليــل الســياق ،للشــجرة املفاهيميــة ملرادفــات فرعيــات أب ـواب مفهــوم األمــة وأ ـوله .فــالقركن يف الواقــع لــة واحــدة .واملســل
الشامل يف التحليل السياق ،ألي مفهوم يع حتليله يف السياق القركين كله.
( )79امد متو الشعراوي ،خواطر حول القركن الكرمي ،القاهرة ،أخبار اليوم ،1991 ،ص .60
( )80أبو القاسم احلسني بن امد (املعرول ابلراغب األ فهاين)  ،املفـردات يف غريـب القـركن ،ضـبني :امـد سـيد كـيالين ،دار املعرفـة للهباعـة ،بـريوت ،د  .ت ،ص  7ـ ،8ص
22ـ23
( ) 81انظر  :السيد امد أبو اهلدى الصيادي ،الروم البسام يف أههر البهون القرهية ابلشام ،اإلسكندرية ،مهبعة األهرام ،1892 ،ص  3ـ .6
( )82ف ـر الــدين الـرازي ،مفــاتيل الغيــب ،القـاهرة ،دار الغــد العــر  1991 ،ج ـ ،1ص  ،350ص  419ـ  ،420ويتحـدا ابــن القــيم عـن ةالةــة أنـواع للتوحيـد اتفقــت عليهــا
كـل الرســاالت الســماوية( :التوحيــد القلـيب) ةبــات ــفات الكمــال ونفـ ،التشــبيه والتنزيــه وأبن اخللــق واألمــر هلل ،و(توحيـد الربوبيــة) ابإلميــان أبنــه رب كـل هــ،ء و(توحيــد األلوهيــة) وبــه
يفرتق الناس إىل :مشرك وموحد .ومراتب البشر يف اهلدايـة اخلا ـة والعامـة متعـددة .واإلسـالم هـو توحيـد وهـو ديـن أنبيـاء ورسـله وأتبـاعهم مـن أوهلـم إىل كخـرهم ،ومل يكـن قـني وال
يكــون لــه ديــن سـوا وهــو ديــن أهــل الســماوات وديــن أهــل التوحيــد مــن أهــل األرم وال يقبــل مــن أحــد دينـاع س ـوا  .والعبــادة هــ ،اإلخــالص ومتابعــة الرســل واإلقـرار بتفــرد ابلنفــع
والضرر والناس فيها أقسام :أهل العبادة واالستعانة ابهلل عليها ،واملعرضون عن عبادته واالستعانة به ،ومن له عبادة بال اسـتعانة .والشـر املسـتعاذ بـه نوعـان :موجـود يهلـب رفعــه ومعـدوم
يهلب بقا علل العدم ،واخلري نوعان :موجود يهلب دوامه ،ومعدوم يهلب وجود وحصوله.
انظر :اإلمام ابن القيم ،التفسري القيم ،ع امد إويمت الندوي ،بريوت ،دار العلوم احلديثة ،د  .ت ص  34ـ  ،45ص  ،73ص  200ـ  ،202ص .548
( )83سيد قهب ،يف رالل القركن ،القاهرة ،دار الشروق ،1987 ،جـ ،1ص  110ـ .118
( )84ف ر الدين الرازي ،مرجع سابق ،ص  444ـ  .446ويبني الشعراوي والهربس ،أن (خلت) وع انفردت ،فكل حدا حيتـا إىل زمـان وإىل مكـان (تلـك أمـة قـد خلـت)
أي انقض ،زماهنا وانفرد عن زمانكم وانقض ،مكاهنا وانفرد عن مكانكم ،والنسـب بيـنكم وبيـنهم نسـب مـنهر واتبـاع ولـيمت نسـب جـنمت ،وسـند اإلحلـاق هبـم أن تكونـوا مـثلهم أمـة مميـزة
بوحــدة عقيــدهتا وإمياهنــا انظــر :امــد متــو الشــعراوي ،مرجــع ســابق ،ص  618ـ  ،619أبــو علــ ،الفضــل بــن احلســن الهربســل ،دمــع البيــان يف تفســري القــركن ،بــريوت ،دار املعرفــة
 ،1986ص  400ـ .401
( )85و ــتم أبــو حيــان هــذا الت ويــل ابإلهــارة إىل مــا يصــدقه مــن الواقــع مــن دخــول اجلبــابرة مــن أمثــال احلجــا بــن يوســف والقرامهــة احلــرم واالعتــداء علــل احلرمــات فيــه .ولــوال أن
احلرمـة أمــر تكليفــ ،مــا كــن أحــد مــن أن يريـد فيــه حلــاد بظلــم علــل مــدي التــاريأ .انظـر :أبــو حيــان األندلســ ،الغرانطــ ،،تفســري البحــر امـيني ،وهبامشــه تفســري النهــر املــاد مــن البحــر،
البن حيان ،والدر اللقيني من البحر اميني ،لإلمام ات الدين احلنف ،،دار الفكر للهباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1983 ،ص  ،140ص  379ـ .383
أيضــا إىل أن اجلعــل هنــا هــو :التصــيري ال اإليــاد .انظــر :هــهاب الــدين األلوســل ،روح املعــاين يف تفســري القــركن العظــيم والســبع املثــاىن ،القــاهرة ،مكتبــة الـرتاا ،د .
ويشــري األلوســ ،ع
ت ،جـ ،1ص  ،385ويرى ابن عاهور أن جعل البيت كمناع (أمر تكوي ) حينمـا ال يكـون للنـاس وازع عـن الظلـم ،و(أمـر تكليفـ )،لـدى وجـود أمـة مسـلمة قائمـة يف األرم أبمـر ،
هلل .انظر :امد الهاهر بن عاهور ،تفسري التحرير والتنوير ،تونمت ،الدار التونسية للنشر ،1984،الكتاب األول ،ص  708ـ .710

( )86أبو القاسم جـار امـود بـن عمـر الزخشـري ،-الكشـال عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل ووجـو الت ويـل ،بـريوت ،دار املعرفـة ،د  .ت ،ج ـ ،1ص  94ـ  . 96ومـن
خصائص عبارة (جعلناكم أمة وسهعا) أن وسها فة ابالسم الذي هو وسني الش،ء ويستوي فيه الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث .انظر :املرجع السابق ،ص .96
الف ر الرازي ،مرجع سابق ،ص  470ـ . 475
يشـري الهربســ ،إىل دخـول (بــني) علــل (أحـد) يف اآليــة ( )136مــن البقـرة الـواردة هبــذا السـياق للداللــة علـل أن (أحــد) املشــرية هنـا إىل أي رســول مــن رسـل

يف معـ اجلماعــة،

ومن يحد ذلك يف هقاق ،وهو مفرق .فالرسل عيعا يف مقام األمة الواحدة ،والدين بغة ألنه هي ة تظهر ابملشـاهدة .انظـر :أبـو علـ ،الفضـل بـن احلسـن الهربسـ ،،دمـع البيـان…،
مرجع سابق ،ص  407ـ . 411
( )89انظر :أبو علل الفضل بن احلسن الهربس ،،جوامـع اجلامع يف تفسري القركن اجمليد ،بريوت ،دار األضواء ،1985 ،ص .101
( )90انظــر :أبــو الفــداء إمساعيــل ابــن كثــري ،تفســري ابــن كثــري ،القــاهرة ،املهبعــة الفنيــة،د  .ت ،ج ـ ،4ص  ،316وانظــر :الف ــر ال ـرازي ،مرجــع ســابق ،ص  476ـ  ،479ص
 3449ـ  ،3450ص  ،3494نظــام الــدين احلســن مــن امــد بــن احلســني القمــ ،النيســابوري ،غرائــب القــركن ورغائــب القــركن علــل مصــحف التهجــد ،القــاهرة ،دار الصــفوة للهباعــة
والنشــر والتوزيــع ،1995 ،اجمللــد األول ،ص  367ـ  .368واملت م ــل يف مــادة (وزن) يف السي ــاق القــركين يلحــه أهنــا وردت يف (اإلس ـراء  )35 :و(األنعــام  ،)152 :ضــمن الو ــااي
العشر ،ويف (الشعراء )182 :و(األعرال )85 :و(هود  84 :ـ  )85يف ذكـر مضـامني دعـوة هـعيب إىل قومـه لالسـتقامة وعـدم ابتغـاء العـو  ،ويف (األعـرال 7 :ـ  )9يف سـياق يـدل
علل عموم املساءلة للرسل وملن أرسلوا إليهم ،ويف (املؤمنون 102 :ـ  )103و(القارعة )8 ،6 :يف سياق ربني مصـري اإلنسـان بثقـل وخفـة ميـزان أعمالـه حينمـا يقـام الـوزن ابحلـق يـوم (
القيامة ) وعالقة إبليمت ِبدم وذريتـه .ويف (الـرمحن  )10 ،7يف سـياق خـاص خبلـق كـل هـ،ء بقـدر ،ووضـعه األرم لـألانم وأمـر للبشـر بعـدم الهغيـان يف امليـزان ابلتعامـل مـع كـل مـا
يف الوجــود وفــق نظامــه وقــدر يف ميـزان خالقــه ،ويف (الكهــف )105 :يف ســياق حيــذر مــن تــوهم الصـواب واإلجــادة علــل عكــمت احلقيقــة بســبب زيــف امليـزان املســت دم ،ويف (احلديــد:
ـريا إىل وحـدة الرسـاالت وكوهنـا هـ ،امليـزان العـدل الـذي تشـهد بـه العقـول الصـحيحة املسـتقيمة ليتبـع النـاس الرسـل ،وأنزلنـا
 )25يف سياق يزاو بني البيان والكتاب واحلديـد وامليـزان ،مش ع
ـالحا ،وفيـه منـافع للنـاس وـا يت ذونـه منـه مـن كالت ال قـوام هلـم إال هبـا ،واألمـر منـوط يف النهايـة ابلنيـة واإلخـالص
احلديد فيه روع ملن ا احلق ويعاند بعـد إقامـة احلجـة عليـه ابختـاذ س ع
هلل وذم االبتداع يف الدين ألنه ابب فرقة وتشديد علل النفمت وبعد عن الوسهية .انظر :امد عبد الباق ،،مرجع سابق ،ص .750
( )91اإلمـام القشـريي ،لهــائف اإلهـارات ،حتقيـق د  .إبـراهيم بسـيوين ،القـاهرة ،اهلي ــة العامـة للكتـاب  15 ،1981ص  125ـ  .133ومـن الالفـت للنظــر أن اآليـة 138مــن

سـورة النسـاء واآليـة الثانيــة مـن سـورة الهـالق أمـرات املـؤمنني أن يكونـوا (هــهداء هلل) واآليـة الثامنـة مـن املائــدة أمـرهتم (أن يكونـوا قـوامني هلل هـهداء ابلقسـني) وفيمـا عــدا حالـة املالعنـة بــني
الزو وزوجته ال جند ههادة أحد لنفسه وال لغري عدا الرسل ،بل ههادة اجلميع علل أنفسهم وعلل غريهم .انظر :امـد عبـد البـاق ،،مرجـع سـابق ،ص  389ـ  ) 390وقـول الرسـول
يف حجة الوداع (اللهم هل بلغت ،اللهم فاههد) دليل علل أنه هاهد علل األمة والعكمت غري حيل .
( )92أبو بكر أمحد بن علل الرازي اجلصاص ،أحكام القركن ،بريوت ،دار الكتاب العر  ،جـ1986 ،1
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( )93سيد قهب ،مرجع سابق ،ص  128ـ  .145وانظر :نظام الدين احلسن القم ،النيسابوري ،مرجع سابق ،ص  368ـ .369
( )94اإلمــام الزركشــ ،،بــدر الــدين امــد بــن هبــادر بــن عبــد  ،البحــر امــيني ،حتقيــق جلنــة مــن علمــاء األزهــر ،القــاهرة ،دار الكتــب ،1994 ،ج ـ ،1ص  168ـ  ،169ص
 ،193جـ  6ص  ،380ص  394ـ . 397
( )95أبو بكر اجلصاص ،اإل اع ،حتقيق ودراسة :زهري هقيق كيب ،بريوت ،دار املنت ب العر  ،1993 ،جـ 1ص  11ـ  ،17ص  55ـ  ،66جـ 5ص  248ـ .251
( )96امد الهاهر بن عاهور :مرجع سابق ،جـ 2ص  19ـ .21
( )97انظــر :هــهاب الــدين األلوســ ،،مرجــع ســابق ،ج ـ 1ص  ،385ج ـ 2ص  4ـ  ،5ســيد قهــب مرج ـع ســابق ،ج ـ 1ص  ،349وقــال ابــن اعــة :هــم املســلمون مــن ذريــة
إمساعيــل .انظــر :بــدر الــدين امــد بــن إبـراهيم بــن ســعد  ،ابــن اعــة ،غــرر التبيــان يف مــن مل يســم يف القــركن ،دراســة وحتقيــق د  .عبــد اجلـواد خلــف ،دمشــق ،دار قتيبــة ،1990 ،ص
 .212وقال الهباطبائ :،هم أمة امد ،وهم بنو هاهم خا ة .وأمة امد يف دعوة إبراهيم هم :النـيب وعرتتـه الهـاهرة .انظـر :السـيد امـد حسـني الهباطبـائل ،امليـزان يف تفسـري القـركن،
بريوت ،مؤسسة األعلم ،للمهبوعات ،1983 ،جـ 1ص  283ـ .297
( )98هذا الكتاب يقع يف زهاء مخسني فحة .انظر :اإلمـام جـالل الـدين السـيوط ،،إ ـام النعمـة يف اختصـاص اإلسـالم هبـذ األمـة ،حتقيـق د  .أمحـد عبـد الـرحيم السـايل ،د .
السيد احلميل ،،القاهرة  :دار املشرق العر  ،1989 ،ص  26ـ .48
( )99سيد قهب ،مرجع سابق ،جـ ،1ص 215ـ .219
( )100نظـام الـدين احلسـن النيسـابوري ،مرجـع سـابق ،ص  516ـ  ،518وانظـر :امـد بـن يوسـف أطفـيش ،تيسـري التفسـري للقـركن الكـرمي ،سـلهنة عمـان ،وزارة الـرتاا القـوم،
والثقافة ،1986 ،جـ ،1ص  319ـ .320
( )101يوضل اإلمام امد عبد مسو قيمة احلرية الدينية يف املنظور اإلسالم ،ابإلهارة إىل أن القركن أطلق علل من يتمتع هبـذ احلريـة لفـه (ملـك) ،وذلـك يف معـرم مالحظتـه
الدقيقة لقول تعاىل لب إسرائيل حني حترروا من استعباد فرعون (وجعلكـم ملوعكـا) ولـو كـان يريـد أنـه وهـبهم ملوكـاع لقـال (وجعـل فـيكم ملوعكـا) .انظـر :امـد رهـيد رضـا ،تفسـري القـركن
احلكيم ،الشهري بتفسري املنار ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ت ،جـ ،6ص .323
( )102ـال الـدين عبــد بـن علــ ،بـن امــد اجلـوزي ،زاد املســري يف علـم التفســري ،بـريوت ،املكتــب اإلسـالم ،1984 ،،ص  229ـ  ،232أبـو حيــان األندلسـ ،الغرانطــ،،

مرجع سابق جـ 2ص  508ـ .509
( )103أبو عل ،الهربس ،،دمع البيان… ،مرجع سابق جـ ،1ص  543ـ .544
( )104امد الهاهر بن عاهور ،مرجع سابق ،حـ ،2ص  301ـ .304
( )105أبــو امــد عبــد احلــق بــن عهيــة الغرانطــ ،،امــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز ،حتقيــق :أمحــد ــادق املــالح ،القاهــرة ،اجمللــمت األعلــل للش ــون اإلسالميــة،1974 ،
جـ ،2ص  35ـ .38
ومعـ ذلـك أن الشـرع هـو الـذي حـال دون إ ـاع النـاس علـل الضـالل ،وال يـزال هـو املنقـذ مـن ذلـك .وإرادة

دائمـا أن يكونـوا
يف البشـر ع

أمـة واحـدة مكلفـني ابلتجمـع علـل

احدا.
احلق ،وعدم التفرق ابلباطل ،وا أن أابهم واحد ،وأمهم واحدة ،ورهبم واحد ،وعلة خلق هلم واحدة ه ،العبادة فليكن مقصودهم و ع
والواقع أن البعض محل النص هنا ما ال حيتمل فذهب إىل أن الصالح هـو األ ـل الـذي خلـق عليـه البشـر واسـتند يف البدايـة علـل العقـل .ومل تكـن أسـباب احنـرال الفهـرة السـليمة
متوفرة وترتب علل االستقامة يف اآلابء دوام االستقامة يف األبنـاء ،وكـان نـوح ولـيمت كدم أول الرسـل وأن كدم نـيب ـاق أوحـ،
يقوم علل ساق.

إليـه مـا يهـذب بـه أبنائـه ويعلمهـم اجلـزاء ،وهـذا كـالم ال

فال دليل علل تغيري طبيعة اإلنسان ،وهو ال يوضل كيف حدا توريث الصالح وكيف انقلب احلال ،واالستشهاد بقدرة اخللق علل توريث الفساد مغاير لقدرهتم علل توريث
الصالح؛ ألن الصالح حيتا إىل منهر من خار ا إلنسان .ومقولة التفرقة بني النيب والرسول ال أساس هلا أكثر من كون النيب نيب (وا أنه هو نفسه مكلف) وهو رسول (وا أنه مبلخ
للغري) .فالقركن يست دم النيب يف الغالب مراداع به الرسول .انظر :امد الهاهر بن عاهور ،مرجع سابق ،جـ ،2ص  301ـ  ،308وقارن مع :سعيد حوى ،األساس يف التفسري،
القاهرة ،دار السالم للهباعة والنشر والتوزيع ،1985 ،جـ 1ص  495ـ . 497
( )106ابن كثري ،مرجع سابق ،جـ ،4ص  ،127وسيد قهب ،مرجع سابق ،ص
( )107كل عمران 104 :ـ . 113 ،110

. 3188

أبـو حيــان الغرانطـل ،مرجـع ســابق ،ج ـ ،3ص  .21و يت تكليـف أمــة امـد ( ـلل عليــه
( )108نظـام الـدين احلســن النيسـابوري ،مرجـع ســابق ،ص  799ـ ،801
وسـلم) أبن يكونـوا كلهـم (أمــة) أو أن ينشـ وا مــن ـفهم (أمــة األمـة) الداعيــة إىل اخلـري واآلمــرة ابملعـرول والناهيــة عـن املنكــر ابلـدعوة إىل اتبــاع ملـة إبـراهيم ،والتـذكري أبن أول بيــت وضــع
للناس هو البيت احلرام وتقرير فريضة احلر إليه واألمر ابلتقوى ،واإلهارة إىل أن فعل ذلك سيؤدي إىل استهدال دعـاة التشـيع والفرقـة لتلـك األمـة ويهم نهـا أبن إضـرارهم هلـا لـن يتعـدى
األذى ما حر ت تلك األمة علل الثبات علل منهر اإلسالم اخلـالص ،ومل تقلـد أهـل الكتـاب ،وحكمـت هـرع يف أمرهـا كلـه بـال هـائبة ،لتحـوذ منـه األلفـة بـني القلـوب املؤسسـة
ألخــوة يف تتصــاغر يف رلهــا كــل اخلالفــات ،ويتسـ يف رلهــا مواجهــة هــهوات وهــوى مــن ال يرضيــه وجــود هــذ األمــة ويريــد أن يعلهــا مثلــه عبــدة للــدنيا واهلــوى ،بــدل أن تكــون أمــة
وسهعا مسلمة هلل وهرط هذ الراي دة هو إ ام ما تلقته هذ األمة من رهبا من كلمات أسوة وا كان من إبراهيم .انظر :سيد قهب ،مرجع سابق ،ص  432ـ .452

( )109أبــو حيــان األندلســ ،الغرانطــ ،،مرجــع ســابق ،ج ـ ،1ص  432ـ  .443ويــرى اإلمــام امــد عبــد أن (مــنكم) تشــمل األمــة كلهــا ،والقــول ابلــبعض لوجــود جــاهلني ال
ي عرفون األحكام غري مسلم به؛ ألنه ال ينهبق علل ما يب أن يكون عليه املسلم من العلم .انظر :امد رهيد رضا ،مرجع سابق ،جـ ،4ص .27
( ) 110امد رهيد رضا ،مرجع سابق ،جـ ،4ص .49 – 27
( )111احلســن النيســابوري ،مرجــع ســابق ،ج ـ  ،2ص  .808 – 805ويشــري الــبعض إىل احتمــال انسـال (كنــتم) عــن الزمــان ،وإخـرا هــذا األمــة إهــعار ابحلــدوا والتكــوين
املستمر .انظر :الهباطبائل ،مرجع سابق ،جـ 3ص .377 – 376
( )112ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،ص .439 – 438
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( )113املرجع السابق ،ص . 443
( )114أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية ،دقائق التفسري ،حتقيق د  .امد السيد اجلليند ،بريوت ،مؤسسة علوم القركن ،1984 ،جـ ،1ص .317
( )115امد بن عل ،الشوكاين ،فتل القدير ،بريوت ،دار الفكر للهباعة والنشر والتوزيع ،1983 ،جـ،1ص  ،374والزخشري ،مرجع سابق ،جـ ،2ص .211
( )116سيد قهب ،مرجع سابق ،جـ ،2ص  657ـ . 662
( )117املرجع السابق ،جـ ،2ص  887ـ  . 891ويقـول الشـوكاين أن ابتلـل البشـرية ابخـتالل الشـرائع ابخـتالل األوقـات ،هـل يـذعنون؟ فـاختالل الشـرائع هـو هلـذ العلـة
أي لالبــتالء واالمتحــان ال لكــون مصــاق العبــاد ختلفــة ابخــتالل األوقــات واأله ـ اص ،واســتباق اخلـريات هنــا التســليم ابالنتقــال مــن الشـريعة املنســوخة إىل الشـريعة الناسـ ة .وو ــف
اآلية ( )24من سورة فاطر لرسول كـل أمـة سـابقة أبنـه (خـال) دليـل علـل أن الشـريعة الـيت يت هبـا الالحـق تنسـأ مـا قبلهـا ،انظـر :الشـوكاين ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،2ص  .48وانظـر :أبـو
جعفر امد بن جرير الهربي ،جامع البيان عن ويل أي القركن ،دار الفكر ،بريوت ،1984 ،جـ ،6ص  269ـ .272
( )118ابن اعة ،مرجع سابق ،ص  ،،249وانظر :الهربي ،مرجع سابق ،جـ ،6ص .306
( )119امد بن عل ،الشوكاين ،مرجع سابق ،جـ ،2ص  ،58وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،جـ ،2ص  374ـ .395
( )120سيد قهب ،مرجع سابق ،ص  1151ـ  ،1169نظام الدين النيسابوري ،مرجع سابق ،جـ ،2ص .1301
( )121الهربســ ،،جوامــع اجلــامع ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،1ص  ،121امــد الهــاهر بــن عاهــور ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،6ص  213ـ  ،217ســعيد حــوى ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،3ص
 ،1621وابن اجلوزي ،مرجع سابق ،جـ ،3ص .35
( )122األعرال.181 ،164 ،159 ،38 ،34 :
( )123ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،جـ 3ص  ،192النيسابوري ،مرجع سابق ،جـ ،2ص .1337
( )124امــد رهــيد رضــا ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،2ص  459ـ  ،460ص  491ـ  .495والشـواهد الســالفة الــذكر عــن دوام (أمــة قائمــة) و(أمــة مقتصــدة) دليــل علــل أن األمــة
املســلمة مل تنقــرم يف أي وقــت ولــن تنقــرم أبـ عـدا ،وهــ ،كمــا وــددت ابلرســاالت املتعاقبــة بعــد فـرتات الفــرتة ،تتجــدد علــل رأس كــل قــرن ابجملــددين مــن أمــة اإلجابــة منــذ وفــاة النــيب امــد
( ــلل عليــه وســلم) ،انظــر :أبــو عيســل امــد بــن عيســل بــن ســورة ،اجلــامع الصــحيل ،حتقيــق :كمــال يوســف احلــوت ،بــريوت 1987 ،ص  ،404ص  410ـ  ،412األحاديــث
أرقــام  ،2180 ،2176 ،2165وانظــر أبــو امــد عبــد
 ،115ص  ،183ص  ،478ص  683ـ .684

بــن مســلم بــن قتيبــة ،ويــل ختلــف احلــديث ،تصــحيل :امــد زهــريي النجــار ،بــريوت :دار اجليــل ،1972 ،ص  114ـ

( )125نظـام الـدين النيســابوري ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،2ص  .1381وهـذ أخــوة الـدين وامللـة .واألخــوة هـ ،وحـدة املقصــد ،وهـ ،أســاس تشـكل األمـة املســلمة يف الـدنيا واآلخــرة،
وأساس تشكل األمم غري املسلمة يف النار ،والعالقة بينهم يف الدنيا عالقة والء وتضامن ،ويف اآلخرة عالقة تالعـن ألن بعضـهم ضـل ابتبـاع بعـض ،،وذروة الـتالعن تكـون بـني كخـر (أمـة
أخــت) وأول (أمــة أخــت) ،ووزرقــا متكــافئ  :األو علــل الكفــر واإلغـراء بــه واألخــرية علــل الكفــر واالتبــاع  .انظــر  :ابــن اجلــوزي ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،3ص  ،195امــد رهــيد رضــا،
مرجع سابق ،جـ ،3ص  351ـ  ،357ص . 464
( )126نظام الدين النيسابوري ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  810ـ  ،812ص  ،1473ابن اعة ،مرجع سابق ،ص .264
( )127ابن كثري ،مرجع سابق ،جـ ،2ص  ،359 – 358سيد قهب ،مرجع سابق ،جـ ،3ص .1363
( )128يشـري الهـربي إىل أن السـبب يف تفـرقتهم أسـباطاع هـو اخـتالفهم يف الـدين .انظـر :الهـربي ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،10ص  .89وسـياق اآليـة 160 :مـن سـورة األعـرال يؤكـد
ذلك ،فقوله تعاىل (وقهعناهم اةنيت عشرة أسباطعا أممعا) تتضمن كمون الفرقة يف التقهع علل أساس العرق .فاآلية تشري إىل اةنيت عشـرة أمـة سـبهية (عرقيـة) .بـل إن ـع أمـة و ـع سـبني،

انرمــا لألمــة عــن إرادة أو بــال إرادة .انظــر :امــد كمــال مهــدي الشــيأ
وورود (اةنــيت عشــرة) قبلهمــا رغــم ذلــك دليــل علــل كمــون مقــدر هــو (فرقــة) كحتميــة يقــود إليهــا اختــاذ الســبني ع
املشبهات ابملفاعيل ،واجملرور ،القـاهرة ،كليـة دار العلـوم ،2001 ،ص  .108ومـع ذلـك فـإن اآلايت  168 ،164 ،159مـن سـورة األعـرال تبـني بقـاء بـذرة اسـتعادة األمـة املسـلمة
هلل يف ةنـااي األمــم العرقيــة .وحــدوا هــذا الــداء وارد والنجــاة منــه ممكنــة وســبيلها الوحيــد هــو العــودة إىل جعــل انرــم األمــة الوحيــد هــو اإلســالم .انظــر :الهــربي ،مرجــع ســابق ،ج ـ ،10ص
 ،94 ،89سيد قهب ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  1386ـ  ،1391وانظر  :د  .امـد عبـد العظـيم الزرقـاين ،مناهـل العرفـان يف علـوم القـركن ،القـاهرة ،عيسـل البـا احللـيب ،ج ـ ،6د .
ت ،ص .390
( )129ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،جـ ،3ص .294
( )130يونمت .49 ،47 ،19 :
( )131ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،جـ ،4ص  ،16ص  ،17ص  ،37الهربي ،مرجع سابق ،جـ ،11ص  121ـ .122
وتشري عدة كايت يف القركن إىل أن لكل أمة أجل ادد .انظـر :األعـرال ،34 :واحلجـر ،5 :واملؤمنـون 43 :كمـا أهـارت كايت عديـدة إىل خلـو أمـة وقيـام غريهـا  .انظـر :الرعـد:
 ،30فصلت  ،25 :واألحقال.18 :
( )132هود.118 ،48 ،8 :
( )133ابن اجلوزي ،مرجع سابق ،ج ـ ،4ص  ،116ص  171ـ  .172وتـرد (أمـة) بعـد ذلـك يف (يوسـف )45 :مشـرية إىل إحـدى سـلبيات العـزة والـتمكن ،حيـث تسـت دمه
وع نسيان الواجب سنوات ،للداللة علـل أن نعمـة اجلماعـة قـد تـؤدي إليـه .انظـر :سـيد قهـب ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،4ص  ،1993ابـن كثـري ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،2ص  .481وتـرد يف
(الرعــد )30 :مشــرية إىل حلــول (أمــة امــد) مكــان أمــم خلــت ،وحتــدد النســق القيمــ ،لألمــة املســلمة ابلوفــاء ابلعهــد وعــدم نقــض امليثــاق والصــرب علــل النعمــة والعــز ،وعلــل محاقــة النــاس
وجهالتهم وتسليم األمر هلل ومقابلـة السـي ة ابحلسـنة وإقامـة الصـالة واإلنفـاق يف سـبيل س عـرا وعالنيـة ،وتـرد (أمـة) يف (احلجـر )5 :مبينـة سـنة األولـني يف العنـاد وإمكانيـة حتصـيل أمـة مـا
للثروة والتمكن يف األرم رغم عدم استقامتها ،وأن التوقف عند حد الصالح املادي يفض ،إىل الهغيان والفساد يف األرم وهالكهـا ابنقضـاء أجلهـا امـدد .انظـر :سـيد قهـب ،مرجـع
سابق ،جـ ،4ص  ،1946ص  ،2060ص  ،2126ص .2129
( )134النحل .120 ،93 ،92 ،84 ،63 ،36 :
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( )135سيد قهب ،مرجع سابق ،جـ ،4ص  2200 ،2192 ،2170ـ  ،2201ابن كثري ،مرجع سابق ،جـ ،2ص  596ـ  ،586ص  591ـ .592
( )136ابــن اجلــوزي ،مرجــع ســابق ،جـ ـ ،5ص  ،386ســيد قهــب مرجــع ســابق ،جـ ـ ،4ص  2384ـ  ،2396ص  ،2469أبــو حيــان الغرانطــل ،مرجــع ســابق ،جـ ـ ،6ص
 337ـ  . 338وكمــا أن للفــرد عأمــا واحــدة علــل ســبيل احلقيقــة فــإن والء األعلــل ألــب أن يكــون ألمــة واحــدة علــل ســبيل احلقيقــة تتضــمن كــل معــاين األمومــة ،وميثــل مــا عــداها دــرد
أعضاء يف جسدها أو غذاء هلا ،وهو إن مس ،أمة فعلل سبيل اجملاز العابر.
واملالحــه أن موضــع( ،وحــدة األمــة) يف ســوريت احلــر واملؤمنــون ال يتوســههما إال إهــارة ألمــة مقرونــة ابألج ـل وعاقبــة التكــذيب واختصــاص كــل أمــة ونســك ومــنهر .انظــر:
املؤمنون  ،44 ،43احلر .67 ،34 :وانظر :سيد قهب ،مرجـع سـابق ،ج ـ ،4ص  6723ـ  .2442ومـا مـن نـيب أدرك زمـن كخـر إال ونصـر كمـا كمـن لـوط إلبـراهيم وأيـد دعوتـه إذ
كان يف زمانه ،كما أيد السابق الالحق وههد الالحق للسابق .انظر :امد رهيد رضا ،مرجع سابق ،جـ ،3ص .351 – 350
ويــرد األ ــفهاين و ــف النــيب ابألمــ ،إىل هــدة تعلقــه أبمتــه وكثــرة مــا كــان يقــول :أمــيت أمــيت .انظــر :أبــو موســل امــد بــن أ بكــر األ ــفهاين ،اجملمــوع املغيــث يف غ ـرييب القــركن
واحلديث ،حتقيق عبد الكرمي الفرماوي ،مكة ،مركز البحث العلم ،وإحياء الرتاا ،د  .ت ،ص  ،90وانظـر يف مفهـوم وحـدة األمـة :أبـو املعلـل اجلـوي  ،غيـاا األمـم يف التيـاا الظلـم،
حتقيق د  .مصهف ،حلمل ،د  .فؤاد عبد املنعم أمحد ،اإلسكندرية ،دار الدعوة للهبع والنشر ،1979 ،ص .143
( )137ابن كثري ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  377ـ . 378
( )138املرجع السابق ،جـ ،3ص  384ـ.385
( )139ابن كثري ،مرجع سابق ،جـ ،3ص  553ـ  ،554جـ ،4ص  71ـ .72
( )140املرجــع الســابق ،ج ـ ،4ص  152ـ  .153ويكــون معيــار الفــرز هــو :مقصــود كــل أمــة يف حياهتــا الــدنيا .انظــر يف ذلــك :العنكبــوت ،18 :فصــلت  ،25 :األحقــال :
 ،18انظر  :سيد قهب ،مرجع سابق ،جـ ،5ص  ،2727ص  3119ـ  ،3121ص . 3264
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