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االفتتاحية

اجلامعات يف معرتك املنافسة

المتقدمة في العالم اليوم ،صراعـاً من أجل الوصول إلى أعلى
تخوض الجامعات
ّ
درجات الجودة ،يتخذ مسارات متعددة ،منها مسار المنافسة الحامية الوطيس على
إحراز النجاح في تحقيق مستويات رفيعة من التف ّوق في مجاالت التجديد والتحديث
والتطوير في اإلنتاج الفكري واإلبداع العلمي واالبتكار التـقـاني الذي يخدم أهداف
التنمية الشاملة المستدامة ،ويوفر الوسائل العلمية المالئمة للنهوض بالمجتمعات
اإلنسانية في الميادين كافة ،على النحو الذي يكفل الرفاهية والرخاء لألفراد والجماعات،
ويحقق التقدم واالزدهار لألمم والشعوب.
ويدفع الصراع بين الجامعات المتقدمة في المنافسة على التف ّوق األكاديمي
والرقي العلمي ،إلى ابتكار أساليب جديدة للدفع بالجامعات في اتجاه الرفع من
ّ
معدالت اإلنجازات التي تتراكم لديها والتي تجعلها تتصدر قوائم االمتياز والجودة على
المتميـزين
الصعيد العالمي ،ولكسب السمعة األكاديمية العالمية التي تجذب إليها
ّ
عـد مكسباً مادياً قبل أن يكون مكسباً
من الطالب من مختلف أنحاء العالم ،بما يُ ُّ
معنوياً لها ،باعتبار أن هذه الجامعات تراعي جانب الربح ،وربما يطغى هذا الجانب في
اعتبارها على الجوانب األخرى.
فهذا الضرب من المنافسة في مضمار التعليم العالي ،وعلى مستويات اإلدارة
والتدريس والتكوين والتأهيل والتدريب والبحث العلمي واإلنتاج ،يفتح أمام الجامعات
اآلفاق الواسعة التي ترتادها للوصول إلى تحقيق األهداف التي تضعها كل جامعة نصب
عينها ،وتسعى بشتى الوسائل لبلوغها ،وف ًقا لقاعدة (التعليم باألهداف) التي توازي قاعدة
(اإلدارة باألهداف) .وهو األمر الذي يؤدي بهذه الجامعات المتنافسة إلى أن تتبوأ المكانة
الرفيعة التي تجعلها (جامعات النخبة) ،بالمعنى الواقعي العملي الوظيفي ،ال بالمعنى
الذي ينطوي على التمييز بين الطالب .وإن كانت (جامعات النخبة) تلتحق بها غالباً
النخبة من الطالب من ذوي المستويات المتفوقة المتميزة ،مما يتفق وطبائع األشياء.

االفتتاحية
وينتج عن المنافسة بين النخب إغناء للعلم ،وإنعاش للعقل ،وازدهار للحياة
الفكرية ،وتطور شامل مستوعب لجميع مرافق الحياة .ذلك أن النخب حين تتسابق
خير كثير يعود بالنفع ،ليس على الجامعات
في هذا المضمار ،ينتج عن سباقها هذا ٌ
فحسب ،ولكن على المجتمع الحاضن لها ،أو المجتمع المتجاوب معها ،أو المندمج
النفع إلى الجامعات في مختلف دول العالم ،ال فرق بين جامعة أو
فيها .بل َّ
يتعدى هذا ُ
أخرى .مما تنعكس آثاره اإليجابية القوية على مضامين التعليم العالي ،بصورة إجمالية،
بحيث تتاح الفرص أمام الجامعات في الدول النامية ،لالستفادة من التطور الحثيث
الذي تعرفه الجامعات ذات المستوى العالي من التف ّوق والجودة ،لتنخرط هي األخرى،
وإن كان على صعيد دول الجنوب التي يدخل
في سباق المنافسة المبدعة والمنتجةْ ،
ضمنها العالم اإلسالمي ،على النحو الذي يؤدي إلى النهوض بجامعات العالم اإلسالمي،
بدرجة أو بأخرى ،ويفتح أمامها المجال الواسع للتطوير والتحديث ولبلوغ مستوى
الجودة في التعليم العالي.
إن السباق في مضمار التعليم العالي ظاهرة ملموسة في الدول المتقدمة
وتقانيا ،يَ َت َوا َزى مع السباق في ميادين التجارة والصناعة والتكنولوجيا
وعلميا
اقتصاديًا
ً
ً
واالختراع واالبتكار ،إلى درجة أن طبيعة هذا السباق اقتضت أن تحدث أجهزة األمن
في تلك الدول ،فر ًعا لما بات يطلق عليه (التجسس العلمي) ،أو (التجسس األكاديمي)،
والغرض منه الوصول إلى المعلومات الدقيقة عن المناهج المبتكرة ،واألساليب
المتطورة ،وعن االختراعات العلمية والتقانية الجديدة ،لتحقيق إنجازات جديدة في
مجال التعليم العالي والبحث العلمي ،لالستفادة منها ،أو لتقليدها دون مراعاة للحقوق
المحفوظة ألصحابها ،بما يشبه (القرصنة العلمية) ،بحيث لم تبق (أسرار المهنة)
الحيوي الدقيق ،محفوظة ومحتكرة لدى جامعة واحدة من
في هذا المجال العلمي
ّ
المتقدمة.
الجامعات
ّ
ومهما يكن من أحوال الجامعات في العالم اليوم ،فإن جامعات العالم اإلسالمي
البد من أن تنخرط في هذا السباق عبر تطبيق قاعدة (حوكمة الجامعات) ،ونعنى بها
الحكامة الرشيدة للجامعات ،للولوج إلى الجودة التي ترتقي بالتعليم العالي وتجعله فاع ً
ال
مقتدرا في معترك المنافسة .فمن خالل هذه (الحوكمة) تتأهل الجامعات الكتساب
ً
8
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االفتتاحية
الشروط الموضوعية للدخول إلى عالم االبتكار في التعليم العالي ،بحيث تصبح
الجامعات مؤسسات عليا رفيعة المستوى لإلبداع في شتى حقول العلوم والتكنولوجيا،
ومحاضن مستوعبة للعقول المتفوقة المبدعة القادرة على تحقيق الجودة في جميع
حقول البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار .وهذا يقتضي التطوير الشامل والعميق
لفلسفة التعليم العالي ،ولنظمه ومناهجه ولمدخالته ومخرجاته ،حتى يكون التعليم
عالي اإلسهام في تقدم المجتمع وتطوره،
عالي االبتكارَ ،
عالي الجودةَ ،
العالي تعليماً َ
وفي تنميته الشاملة المستدامة.

د .عبد العزيز بن عثامن التويجـري

األمني العام الحتاد جامعات العامل اإلسالمي
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دور املصارف اإلسالمية يف معاجلة

مشكلة األمن الغذائي يف العامل اإلسالمي
د .صالح بن محمد الخضريي

*1

في القرن الماضي ،صرخ القس اإلنجليزي (مالتوس) بتحذير من الزيادة السكانية
المستمرة والمواد الغذائية المتناقصة ،فقال :السكان يتزايدون بمعدالت حسابية ،إنه
إذاً االختالل فالمجاعة ،ولكن الله سبحانه وتعالى كذب ظنه فحل التقدم العلمي
والتقني في ميدان الزراعة وتضاعف اإلنتاج .

وفي عام  1968كتب العالم البيولوجي (بول أيرلخ) في كتابه (القنبلة السكانية)

ما نصه( :لقد انتهت معركة توفير الغذاء للجميع بالفشل التام ،وسيعاني العالم في
السبعينيات من هذا القرن (العشرين) من المجاعات وموت ماليين من البشر جوعاً،
وذلك على الرغم من أن أي برنامج قد نبدأه اليوم لتفادي ذلك) .وقد استمر هذا العالم
يطلق صيحاته التحذيرية حتى أنه في عام  1970قررأن هناك احتمال موت  65مليون
من األمريكيين من الجوع ،وأربعة باليين من بقية سكان العالم ،بين ،1989/1980إال
أنه لم يحدث شيء من ذلك ،ومع أن عدد سكان العالم قد تضاعف منذ الحرب العالمية
الثانية إلى اليوم ،فإن إنتاج الغذاء قد تضاعف ثالث مرات في الفترة نفسها.
ثم بدأت صيحات التحذير تنطلق مرة ثانية ،فتقارير منظمة الفاو (منظمة
األغذية والزراعة) تؤكد أن نحو  25ألف مليون طن من التربة الخصبة تتعرض للزوال
سنوياً ،بفعل عوامل التعرية ،وأن نصيب الفرد من األرض الصالحة للزراعة سينكمش،
من  0.85إلى نحو  0.4هكتار .ويقول (كيث كولينز) – وهو كبير اقتصاديي وزارة
الزراعة األمريكية – ( :ينبغي معالجة الوضع عن كثب) ،ويذكر تقرير المعهد الدولي
ألبحاث السياسة الغذائية (أنه ستصبح العالقة بين إنتاج المواد الغذائية على مستوى
(((* وكيل كلية العلوم واآلداب بجامعة شقراء في المملكة العربية السعوديةsalehmlt@hotmail.com ،

صالح بن محمد الخضيري

العالم واألسعار عالقة مضطربة ،األمر الذي سيترجم إلى مخاطر أكبر بالنسبة لألمن
الغذايئ يف دول العامل النامي).
إن األمر الذي يؤسف له أننا كثيراً ما نبحث في هذه النظريات واآلراء دون
{و َجَع َل
أن نطلع على نصوص شريعتنا .فالله تبارك وتعالى يخبرنا في سورة فصلتَ :
َ
َ
ام َسَو ًاء
ار َ
َد َر ف َ
كفَ
ِن َفْوق َ
فَ
ِيها َوق َّ
ِها َوَب َ
ِي م ْ
ِيها أَقَ
ِيها َرَواس َ
ْواَت َها فِي أ ْرَبَعةِ أَّي ٍ
ِين }.
ِلسائِل َ
ل َّ
فأقوات العباد مقدرة ،وهي مبثوثة في كل األرض ،وقد اختص الخالق عز
وجل كل جزء منها بثروة تكفي ساكنيها وتسد احتياجاتهم ،ولكن الذي يحدث هو أن
بعض ،وبعضهم اليقوم بدوره الذي طلب منه شرعاً.
بعض البشر يجور على ٍ
فاإلسالم هو الدين الوحيد الذي تعرض القتصاديات األمن الغذائي من خالل لفت
األنظار إلى أهمية إعمار األرض وفالحتها واالستفادة منها ،مع مالحظة أن هذه الثروات
يشترك فيها جميع البشر ،عم ً
ال بقول النبي صلى الله علىه وسلم « :من كان له فضل
ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به عىل من ال زاد له » .قال أبو
سعيد الخدري – راوي الحديث – إِن النبي عدد أصنافاً وأشيا ًء حتى رأينا أنه ليس
ألحد الحق في أي فضل( .رواه البخاري) ،وقوله صلى الله عليه وسلم « :الناس رشكاء
يف ثالثة :املاء والعشب والنار» ،ولقد أولى اإلسالم عناية خاصة بالزراعة وأهميتها ،فقال
عليه السالم « :من أحيا أرضاً ميتة فهي له».
يمر العالم اإلسالمي بمشكلة غذائية ربما تعصف باقتصاديات الكثير من دوله،
ويأتي في مركز األزمة الدول الفقيرة في العالم اإلسالمي ،ولذا احتلت قضية األمن
كبير،
الغذائي في العالم هتماماً كبيراً في اآلونة األخيرة وتستحق أن يبذل فيها ٌ
جهد ٌ
مما زاد من ضرورة مشاركة المصارف اإلسالمية في تقديم مجموعة من الوسائل
واألساليب تعمل على معالجة مشكلة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي.
تستهدف الدراسة في هذا البحث توضيح دور المصارف اإلسالمية في معالجة
مشكلة األمن الغذائي .وسوف يستخدم الباحث منهجي االستقراء واالستنباط في هذا
البحث وكذلك بعض أدوات التحليل االقتصادي .ولقد خطط هذا البحث ليقع في ثالثة
مباحث عدا المقدمة على النحو التالي :
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دور المصارف اإلسالمية في معالجة مشكلة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي

ماهية املصارف اإلسالمية (خصائصها ،أهدافها)

جاءت نشأة المصارف اإلسالمية رداً على انتشار المصارف التقليدية التي كانت
من أثر االستعمار ،وتلبية لرغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد صيغة للتعامل
المصرفي اإلسالمي بعيداً عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة.

وقد جاءت أول محاولة إلنشاء مصرف إسالمي عام  1963حيث تم إنشاء ما
يسمي ببنوك اإلدخار المحلية والتي أقيمت في مدينة ميت غمر في جمهورية مصر
العربية والتي قام بإنشائها د .أحمد النجار رئيس اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية
األسبق ،وقد استمرت هذه التجربة حوالي ثالث سنوات .ثم بعد ذلك تم إنشاء بنك
ناصر االجتماعي حيث يعد أول بنك ينص في قانون إنشائه على عدم التعامل بالفائدة
المصرفية أخذاً وعطاءاً ،وقد كانت طبيعة معامالت البنك النشاط االجتماعي ،وليس
المصرفي بالدرجة األولى.
وقد جاء االهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقاً ألحكام الشريعة
اإلسالمية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية بمدينة جدة في المملكة
العربية السعودية عام  ،1972حيث ورد النص على ضرورة إنشاء بنك إسالمي دولي
للدول اإلسالمية .وجاء نتيجة لذلك إعداد إتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية
والتي وقعت من وزراء مالية الدول اإلسالمية عام  .1974وباشر البنك اإلسالمي للتنمية
نشاطه عام  1977في مدينة جدة ،ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات اليتعامل مع
األفراد في النواحي المصرفية.
وجاء إنشاء أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
عام  1975وهو بنك دبي اإلسالمي ،حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية
واإلستثمارية لألفراد طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف
اإلسالمية لتصل إلى  396مصرفاً منتشرة في  53دولة على مستوى العالم ،هذا بخالف
فروع المعامالت والنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية على مستوى بعض دول العالم.

مفهوم املصرف اإلسالمي

عرفت اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية في الفقرة األولى من
المادة الخامسة ،البنوك اإلسالمية بـ « :يقصد بالبنوك اإلسالمية في هذا النظام ،تلك
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام
بمبادئ الشريعة ،وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءاً»(.)2
ويعرف عبد السالم أبو قحف المصرف اإلسالمي بأنه « :مؤسسة مالية إسالمية
ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل التعاليم اإلسالمية ،فهو بنك صاحب
رسالة وليس مجرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات األكثر نفعاً ،وليس مجرد األكثر
ربحاً؛ البنك اإلسالمي ال يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسالمي ،وإنما المساهمة
في بناء مجتمع إسالمي كامل على أسس عقائدية وأخالقية واقتصادية ،أي أنه غيرة
على دين الله»(.)3
وقد جاء تعريف للبنك اإلسالمي في «اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة
الدولية» لعبد النعيم محمد مبارك ومحمود يونس أنه « :مؤسسة مصرفية هدفها
تجميع األموال والمدخرات من كل من ال يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل
على توظيفها في مجاالت النشاط االقتصادي المختلفة ،وكذلك توفير الخدمات
المصرفية المتنوعة للعمالء بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية ويحقق دعم أهداف
التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع»(.)4
إذن هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع
معامالته المالية والمصرفية واالستثمارية ،ويسعى الى تجنب المعامالت الربوية من
خالل تطبيق مفهوم الوساطة المالية وفق الشريعة اإلسالمية والمشاركة في الربح أو
الخسارة  ،ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة.
أهمية املصارف اإلسالمية
أوجدت المصارف اإلسالمية نوعاً من التعامل المصرفي الشرعي الذي لم
يكن موجوداً قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي الذي فرضه االستعمار.
فقد أدخلت المصارف اإلسالمية أسساً للتعامل بين المصرف والعميل تعتمد
((( انظ ر :اتفاقية :إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،مطابع االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،مصر الجديدة ،القاهرة،
 ،1977ص.10
((( محمد سعيد سلطان وآخرون :إدارة البنوك ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،1989 ،ص.53-54
((( عبد المنعم محمد مبارك ،محمود يونس :اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،
 ،1996ص.173
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على المشاركة في األرباح والخسائر ،باإلضافة إلى المشاركة في الجهد من
قبل المصرف والمتعامل ،بدالً من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ
المديونية (المدين  /الدائن) وتقديم األموال فقط دون المشاركة في العمل.
و أوجدت المصارف اإلسالمية أنظمة للتعامل االستثماري في جميع القطاعات
االقتصادية ،وهي صيغ االستثمار اإلسالمية ( المرابحة ،المشاركة ،المضاربة ،االستصناع،
التأجير ،والتمويل ،والتقسيط ) ......إلى غير ذلك من أنواع الصيغ التي تصلح لالستخدام
في األنشطة كافة.
وترجع أهمية وجود المصارف اإلسالمية إلى ما يلي :
 .1تلبية رغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي الشرعي
بعيداً ،إجماالً ،عن استخدام أسعار الفائدة.
 .2تطبيق فقه المعامالت اإلسالمية في األنشطة المصرفية.
خصائص املصارف اإلسالمية
تتميز المصارف اإلسالمية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية من
أهمها :
 .1تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في المعامالت المصرفية واالستثمارية كافة.
 .2تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعامالت.
 .3االلتزام بالصفات (التنموية ،االستثمارية ،اإليجابية) في معامالتها االستثمارية
والمصرفية.
 .4تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة.
 .5تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل المصرفي.
 .6كما تتميز المصارف اإلسالمية بتقديم مجموعة من األنشطة التى ال تقدمها
المصارف التقليدية ،ومنها  :القرض الحسن ،صندوق الزكاة ،الثقافة المصرفية
من خالل اصدار قرارات الهيئة الشرعية.
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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وانطالقاً من حاجة المجتمع اإلسالمي والفرد المسلم إلى أن يجد مالذاً
للتعامل المصرفي واالستثماري بعيداً عن شبهة الربا ،فإن رسالة المصارف اإلسالمية
هي :
تقديم الخدمات المصرفية واالستثمارية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية.
أهداف املصارف اإلسالمية
فيما يلي عرض مختصر ألهم هذه األهداف :

ال
أو ً

 :األهداف املالية  :انطالقاً من أن المؤسسة المالية اإلسالمية في المقام
األول ،مؤسسة أعمال مالية إسالمية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ
المشاركة في الربح والخسارة ،فإن لها العديد من األهداف المالية التي
تعكس مدى نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية.
ويمكن إجمالها فيما يلي :

أ) جذب الودائع وتنميتها  :يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف اإلسالمية
حيث يمثل الجانب األول في عملية الوساطة المالية .وترجع أهمية هذا الهدف إلى أنه
يعد تطبيقاً للقاعدة الشرعية بعدم تعطيل األموال واستثمارها بما يعود باألرباح على
المجتمع اإلسالمي وأفراده.
ب) استثمار األموال :يمثل استثمار األموال الشق الثاني من عملية الوساطة
الرئيس
المالية ،حيث تعد االستثمارات ركيزة العمل في المصارف اإلسالمية والمصدر
َ
لتحقيق األرباح ،سواء للمودعين أو المساهمين أوالمستثمرين ،وتوجد العديد من صيغ
االستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها الستثمار أموال المساهمين والمودعين،
على أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره لألموال المتاحة ،تحقيق التنمية
االجتماعية واالبتعاد عن المخاطر.
ج) تحقيق األرباح  :األرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف اإلسالمي،
وهي ناتج عملية االستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح
موزعة على المودعين وعلى المساهمين ،يضاف إلى هذا أن زيادة أرباح المصرف
تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية ألسهم المساهمين .والمصرف اإلسالمي كمؤسسة
16
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مالية إسالمية يعد هدف تحقيق األرباح من أهدافه الرئيسة كغيره من المؤسسات،
وذلك حتى يستطيع المنافسة واالستمرار في السوق المصرفي.
ثانيًا  :أهداف خاصة باملتعاملني .للمتعاملين مع المصرف اإلسالمي أهداف
متعددة يجب أن يحرص المصرف اإلسالمي على تحقيقها .ويمكن تلخيصها فيما يلي :
أ) تقديم الخدمات المصرفية  :يعد تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية
للمتعاملين ،وقدرته على جذب المتعاملين ،وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم
في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية ،نجاحاً للمصارف اإلسالمية وهدفاً رئيساً إلدارتها.
ب) توفير التمويل للمستثمرين  :يقوم المصرف اإلسالمي بتوفير التمويل
الالزم للمستثمرين ،عن طريق استثمار أموال المودعين من خالل شركات تابعة له
متخصصة ،أو القيام باستثمار هذه األموال مباشرة في األسواق المحلية والدولية.
ج) توفير األمان للمودعين  :من أهم عوامل نجاح المصارف توفير سيولة نقدية
دائمة لمواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء ،خصوصاً الودائع تحت الطلب دون
الحاجة إلى تسييل أصول ثابتة.
أهمها فيما يلي :
ثالثًا  :أهداف داخلية ،وتتمثل ّ

أ ) تنمية الموارد البشرية :تعد الموارد البشرية العنصر الرئيس لعملية تحقيق
األرباح في المصارف بصفة عامة ،حيث ال تدر األموال عائداً بنفسها دون استثمار ،فالبد
من توافر العنصر البشري القادر على استثمار هذه األموال المتوفرة ،ويكون لديه الخبرة
المصرفية .وال يتأتي ذلك إال من خالل العمل على تنمية مهارات أداء العنصر البشري
في المصارف اإلسالمية عن طريق التدريب المستمر ومواكبة التطور المصرفي السريع
الذي يشهده العالم للوصول إلى أفضل مستوى األداء في العمل المصرفي.
ب) تحقيق معدالت نمو :تنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف االستمرار
والمنافسة ،وحتى تستمر المصارف اإلسالمية في السوق المصرفية و تساعد في عماد
االقتصاد ألي دولة ،البد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو ،وذلك حتى يمكنها
االستمرار والمنافسة في األسواق المصرفية.
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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ج) االنتشار داخلياً وخارجياً  :حتى تستطيع المصارف اإلسالمية تحقيق أهدافها
السابقة باإلضافة إلى توفير الخدمات المصرفية واالستثمارية للمتعاملين ،البد لها من
االنتشار ،بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع الداخلي والخارجي ،وتوفر لجمهور
المتعاملين الخدمات المصرفية في أقرب األماكن لهم ،وال يتم تحقيق ذلك إال من
خالل االنتشار الجغرافي في المجتمعات.
رابعًا  :أهداف ابتكارية

تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية على اجتذاب العمالء ،سواء
أصحاب الودائع الجارية أو المستثمرين ،وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد
من التسهيالت باإلضافة إلى تحسين مستوى أداء الخدمة المصرفية واالستثمارية
المقدمة لهم ،وحتي تستطيع المصارف اإلسالمية أن تحافظ على وجودها بكفاءة
وفعالية في السوق المصرفية ،البد لها من مواكبة التطور المصرفي .وذلك عن طريق :
أ) إبتكار صيغ للتمويل

حتي يستطيع المصرف اإلسالمي مواجهة المنافسة من جانب المصارف
التقليدية في اجتذاب المستثمرين ،البد أن يوفر لهم التمويل الالزم لمشاريعهم
المختلفه ،لذلك يجب على المصرف أن يسعى إليجاد الصيغ االستثمارية اإلسالمية
التي يتمكن من خاللها من تمويل المشروعات االستثمارية المختلفة ،بما ال يتعارض
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ب) إبتكار اخلدمات املصرفية وتطويرها :

يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجاالت الهامة للتطوير في القطاع المصرفي.
وعلى المصرف اإلسالمي أن يعمل على إبتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .ويجب على المصرف اإلسالمي أن ال يقتصر نشاطه على ذلك،
بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف
التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
ومن هذه األهداف يتضح دور المصارف اإلسالمية في عملية دعم عجلة االقتصاد
وتحقيق التعامالت المالية المتفقة مع أحكام الشريعة.
18

مجلة الجامعة  :العدد العاشر

دور المصارف اإلسالمية في معالجة مشكلة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي

األمن الغذائى يف اإلسالم
مفهوم األمن

لغة  :ضد الخوف ،وهو عدم حدوث أو توقع مكروه في الزمان اآلتي(.)5
واصطالحاً  :لعل أدق مفهوم «لألمن» هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله
ْبْي ِ
ن
تعالى َ{ :فْلَيْعُب ُدوا َر َّ
آمَن ُهم ِّم ْ
ت َّالذِي أَ ْطَعَم ُهم ِّمن ُجوع َو َ
ب َه َذا الَ
ف} ،فاألمن ضد الخوف ،والخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل ،سواء
َخْو ٍ
كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً ،أو أمنياً ،داخلياً أو خارجياً.
يمكن القول إن مشكلة األمن الغذائي تمثل القضية الكبرى التي واجهها العالم
اإلسالمي وال يزال يواجهها .لذلك بذلت جهود ووضعت سياسات للعمل على حل قضية
األمن الغذائي في معظم دول العالم اإلسالمي ،ولكنها لم تنجح بالقدر المطلوب ،ألنها
لم تكن مالئمة لظروف العالم اإلسالمي ،فنقل السياسات كما هي مع تجاهل ثقافة
وتراث العالم اإلسالمي مصيرها الفشل ،ولذا احتلت قضية األمن الغذائي اهتماماً كبيراً
في اآلونة األخيرة وتستحق أن يبذل فيها جهد ،مما زاد من ضرورة مشاركة المصارف
اإلسالمية في تقديم مجموعة من الوسائل واألساليب تعمل على معالجة مشكلة األمن
الغذائي في العالم اإلسالمي.
ممكن التمييز بين مستويين لألمن الغذائي :مطلق ونسبي ،فاألمن الغذائي
المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي.
وهذا المستوى مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل ،ويعرف أيضاً باألمن الغذائي الذاتي .وهذا
النوع وجه له انتقادات كثيرة إضافة الى أنه غير واقعي حيث إنه يفوت على الدول
إمكانية االستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصص وتعميم العمل واستغالل
المزايا النسبية.
وأما النسبي فاليعني إنتاج كل اإلحتياجات الغذائية األساس ،بل يقصد فيه
توفير المواد األساس من الغذاء بالتعاون بين مجموعة من الدول.
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.21
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وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث « من بات آمناً يف رسبه ُم َعاىفً
يف جسده ضامناً قوت يومه فقد حيزت له الدنيا» .وهذا تأكيد على أن ضمان قوت اليوم

هو من األمن الغذائي.

إن مفهوم األمن الغذائي الحديث ينطوي على حالة نسبية من قدرة البلد
على تأمين الغذاء لسكانها بمواصفات تحدد الكم والنوع والتوزيع لجميع فئات العمر
والجنس والحاالت االجتماعية واالقتصادية .وهذا المفهوم اليعني قدرة البلد على
تأمين كل ما يحتاجه السكان من الغذاء من موارده الزراعية الذاتية ،ولكن درجة االمن
الغذائي التي يتمتع بها كل بلد ،تتحقق إذا استوفت الدولة الشروط التالية :
 .1انتاج أكبر قدر من المواد الغذائية االساس التي يحتاجها السكان كماً ونوعاً،
أو بالتحالف مع بلد آخر بحيث يكونان متكاملين لتوفير الغذاء ،وفقاً ألسس
الفائدة النسبية والجدوى االقتصادية التي تلبي الطلب على المواد الغذائية
داخل البلد وخارجه ،وهذا الشرط يؤكد أن األمن الغذائي اليتوقف على
انتاج البلد لوحده ،بل يمكن أن يتم تحقيقه من خالل التعاون والتنسيق
بين عدد من الدول إلنتاج الغذاء الذي يسد حاجة السكان ،وذلك من خالل
االنتماء لعضوية تحالف إقليمي أو دولي يضمن تأمين الغذاء وتبادله بشروط
عادلة ومناسبة اقتصادياً وسياسياً.
 .2إمكانية توفير الغذاء المطلوب عن طريق االستيراد من الخارج من الميزان
التجاري للدول ذات االقتصاد العالي ،وهذه اإلمكانية يلجأ إليها في حالة
عجز الموارد المحلية في تلبية حاجات السكان من الغذاء.
عال من المواد الغذائية األساس يكفي لطلبات السكان من
 .3تخزين احتياطي ٍ
الغذاء ألطول فترة ممكنة ومقاومة أي ظروف أو كوارث طارئة.
وقد دخل األمن الغذائي في مصطلحات حقوق اإلنسان فيما يعرف بالعدالة
الغذائية ،والتي تعني الطريقة الجماعية للحصول على الغذاء ،وهذه الرؤية تؤكد أن
إنتاج الغذاء في العالم يكفي إلطعام سكانه ،بصورة تكفي كل شخص وتحريرهم من
الجوع والمجاعة ،كما أكدت النصوص الشرعية ذلك ،وأن ال يكون هناك شخص في
العالم يعيش جوعاً أو مجاعة بسبب المعوقات االقتصادية والفوارق االجتماعية ،وهي
ترى األمن الغذائي بوصفه حقاً أصي ً
ال لإلنسان ،وتسعى إلى التوزيع العادل للغذاء،
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خاصة الحبوب ،كأسلوب للقضاء على الفقر وإلنهاء حاالت انعدام األمن الغذائي ،وهذه
الرؤية ترى أن النقص ليس في كمية الغذاء المنتج ،ولكن في انعدام الطرق الصحيحة
في توزيع الغذاء بصورة عادلة ،بغض النظر عن قدرة المتلقين دفع قيمة هذا الغذاء،
وعادة ما تأخذ المنظمات غير الحكومية ( )NGOبهذه الرؤية.

األولويات االقتصادية يف اإلسالم :

لقد اهتم علماء المسلمين بتحديد األولويات االقتصادية في اإلسالم والتى
يجب االلتزام بها فى مجاالت العمل المختلفة ،سواء كانت متعلقة باالستثمار أو اإلنتاج
أو االستهالك أو نحو ذلك.
ومن هؤالء الفقهاء اإلمام الشاطبي في كتابه (املوافقات) واإلمام الغزالي في
كتابه املستصفى يف أصول الفقه .وتتمثل األولويات االقتصادية اإلسالمية في الضروريات
ثم الحاجيات ثم التحسينات.
ال :األولويات الضرورية لألمن الغذائي :
أو ً

أي األشياء التي ال يمكن أن تقوم بدونها الحياة ،فهي ضرورية لقيام مصالح
الدين والدنيا ،وال بد منها الستمرار الحياة والستقامة المصالح ،ولحفظ المقاصد
الخمسة[ :الدين – والنفس – والعقل – والعرض – والمال] .يقول اإلمام الشيباني  :إِن
الله خلق أوالد آدم خلقاً اليقوم إبدانهم إال بأربعة أشياء  :الطعام والشراب واللباس
والسكن .وهي الحاجات التي تبقي االنسان حياً ،أي الحاجات الضرورية للحياة .وهذه
األشياء هي التي يجب التركيز عليها أوالً في العملية اإلنتاجية.
ثانيًا :األولويات احلاجية لألمن الغذائي :

وهي كل ما يؤدي إلى التوسعة ورفع الحرج ،أي األشياء التي يمكن تحمل
الحياة بدونها ولكن بمشقة زائدة ،وهى ال تتوقف عليها صيانة المقاصد الخمسة للحياة،
ولكن تتطلبها الحاجة ألجل التوسعة ورفع الحرج ودفع المشقة ،مثل  :مأكل أساس
ٍ
كاف ،مالبس مالئمة ،منزل مالئم ،مياه صالحة للشرب ،مواصالت عامة سهلة ،أدوية
للوقاية والعالج من األمراض ،تعليم مناسب ،وهذه األشياء هي التي يجب التركيز
عليها بعد إنتاج الضروريات.
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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ثالثًا  :األولويات التحسينية لألمن الغذائى:

أي األشياء التي تجعل حياة الناس أكثر يسراً وسهولة ومتعة دون إسراف
أو تبذير .وهي مأكل جيد ،مالبس محترمة ،سكن واسع ،أجهزة منزلية متقدمة،
مواصالت خاصة وعامة مالئمة ،خدمات طبية متقدمة.
وهذه األولويات تعني المحافظة على تمام الكفاية المعيارية لألمن الغذائى الذي
يعتمد على مراعاة األولويات تبعاً لمرتبة أهميتها في إشباع االحتياجات الغذائية
لإلسهام في تحقيق مقاصد الشريعة.
العالقة بني الألمن والغذاء (عالقة تبادلية)
يعد عدم توفر األمن الغذائي من أهم مهددات االستقرار واألمن على المستوى
المحلي والخارجي ألمن المجتمعات ،وكذلك من أقوى أسباب تفشي الجريمة وظهور
األمراض والظواهر االجتماعية واالقتصادية السلبية في المجتمع .ولذلك فإن توفير
الطعام للسواد األعظم من السكان ،بأسعار تناسب دخلهم ـ هو من أهم دواعي استتباب
األمن في المجتمع ،ومؤشر للعالقة بين الحكومات ومواطنيها .وفي المقابل فإن ارتفاع
الجريمة وعدم توفر األمن يؤديان لنقص االنتاج ،ويؤثران سلباً على األمن الغذائي في
المجتمع حيث يصبح المجتمع غير جالب للمستثمرين والمنتجين ،وربما كان تدهور
األمن بدرجة كبيرة يؤدي الى توقف االنتاج بصورة كاملة كما هو الحال في كثير من
مناطق الحروب والنزاعات المسلحة .ويعد عدم توفر األمن من أهم أسباب الهجرة من
المدن الكبيرة الى القرى والمدن الصغيرة في كثير من البلدان ،بل والهجرة من البلد
الى بلد آخر ،والنزوح والهجرة الجماعية من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة التي
غالباً ما تكون مناطق إنتاج للغذاء.
مما سبق يتضح أن العالقة بين األمن الغذائي واألمن االجتماعي عالقة تبادلية
حيث إِن ك ً
ال منهما يمثل حلقة من حلقات األمن الشامل للحياة ،وانعدام أي منها يؤدي
النعدام اآلخر.
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إبراهيم عليه السالم في الدعاء بين األمن االجتماعي واألمن الغذائي ألنهما مكمالن
بعضهما لبعض.
األمن الغذائي األمن

األمن

سياسات وأساليب املصارف اإلسالمية لتوفري األمن الغذائي
التغيرات األخيرة التي شهدها العالم نتيجة األزمة المالية لالقتصاد
ال شك أن ّ
العالمي منذ سبتمبر  ،2008تعد من أسوأ األزمات التي يمر بها االقتصاد العالمي ،بل
هي األخطر في تاريخ األزمات المالية ،خاصة بعدما ثبت عجز النظام االقتصادي العالمي
عن احتوائها والتخفيف من آثارها .ويأمل الكثير من الباحثين في التمويل اإلسالمي أن
يكون منفذاً للخروج من األزمة االقتصادية العالمية .وتبدو أهمية التمويل اإلسالمي ،في
قدرته على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة ،بحيث يحصل كل طرف على حقه ،ومن
هذه الحقوق حق الغذاء الذي فقد التوازن في التوزيع على مستوى العالم.
وقد أشارت عدة دراسات إلى أن التمويل اإلسالمي يمثل آلية للتعافي
من هذه األزمة العالمية ،وأنه يمكن أن يكون منفذاً للخروج من أزمة الفقر والتي
تعصف بمناطق عديدة من العالم اإلسالمي خصوصاً والعالم عموماً ،وذلك بقدرتها على
المشاركة في األمن الغذائي ،ومن طرق هذه المشاركة ما يلي :

بيع السلم :

السلم لغة  :هو السلف وزناً
ومعنى ،ويطلق على االستسالم كما يطلق على شجر
ً
العضاة واحده سلمه.

اصطالحًا  :بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل ،أي أن البضاعة المشتراة
دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ،ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاج ً
ال
للبائع ،وهو من نوع البيوع المتعارف عليها في بيع التمور والمنتجات الزراعية.
ومرشوعيته جاءت بالكتاب والسنة واالجامع ،يقول تعاىل  { :ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه } .وفي السنة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله
عنهما قال  :قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام
والعامين فقال« :من سلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم» .رواه البخاري ومسلم.
إجراءات تطبيق بيع السلم لتمويل املشروعات اليت حتد من مشكلة األمن الغذائي :

ويتم تمويل العميل عن طريق بيع السلم وفق اإلجراءات التالية :
 .1يقوم العميل بتقديم طلب للمصرف لتمويل مشروع زراعي معين بتوفير
السيولة النقدية الالزمة للمشروع ،ويحدد نوع المنتج الذي سوف يقوم
بإنتاجه ،و يرفق مع هذا الطلب دراسة للمشروع يحدد فيها مبلغ السيولة
المطلوب ونوع المنتج وكميته المتوقعة.
 .2يقوم المصرف بدراسة جدوى المشروع المطلوب تمويله ،وفي حالة الموافقة
عليه ،يقوم المصرف بشراء السلع التي يحتاجها المشروع ويسلمها لصاحب
المشروع ويدفع قيمتها حاالً.
 .3يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشروع وفق ما هو مخطط له في
دراسة جدوى المشروع ،وبعد اإلنتهاء من اإلنتاج يقوم بتسليم البضاعة
للمصرف وفق الشروط المتفق عليها.
تعد صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة لإلقتراض بفائدة ،حيث يتم
توفير سيولة نقدية للمزارعين مقابل شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حاالً ،ويكون االستالم
فيما بعد ألجل معلوم.
املساقاة واملزارعة
المساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه
بجزء معلوم من ثمره ،والمزارعة وهي مشاركة بين طرفين ،أحدهما يقوم بتوفير
األرض والحب ،واآلخر يزرعها ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الزرع ،كنصفه أو ثلثه.
وتعد صيغة التمويل عن طريق المساقاة والمزارعة من أهم الصيغ التي يمكن
استخـدامها لتمويل القطاع الزراعي ،خاصة إذا علمنا أن العالم االسالمي يستورد
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حوالي  75%من احتياجاته الغذائية من الخارج رغم توافر مساحات شاسعة قابلة للزراعة.
ولقد نجح تطبيق هذه الصيغة في السودان وباكستان ،وأحدثت تنمية زراعية فعالة.
ويمكن للمصرف أن يستخدم صيغة المساقاة والمزارعة على النحو التالي:
أراض زراعية ثم يدفعها للمزارعين لزراعتها مقابل حصة من
 .1أن يقوم بشراء ٍ
المحصول.
 .2أن يقوم المصرف بتوفير البذور والسماد عن طريق بيعها ألصحاب األراضي
الزراعية مقابل حصة من المحصول أو سداد ثمنها نقداً عند جني المحصول.
 .3شراء المصرف للمحصول عن طريق بيع السلم .
توفير آالت زراعية (محاريث) للمزارعين وتقديمها لهم ،إما عن طريق التأجير أو
المشاركة.
دور املصرف اإلسالمي يف متويل شركة املساقاة.
أوالً  :قد يكون المصرف اإلسالمي هو المالك لألشجار والزروع والتي آلت إليه
بأي وسيلة من وسائل التملك المشروعة ،ويحتاج إلى من يتولى عملية
السقاية ،وفي هذه الحالة يكون هو الشريك المالك ويكون له حصة شائعة
من الناتج حسب االتفاق.
ثانياً  :قد يكون دور المصرف اإلسالمي في تمويل النفقات الزراعية الجارية
لشركة المساقاة كشريك ،على أن يكون له حصة شائعة من الناتج حسب
االتفاق.
ثالثاً  :قد يكون دور المصرف اإلسالمي في تمويل النفقات الجارية لشركة
المساقاة بصيغة السلم والسلم الموازي وفق الضوابط الشرعية لبيع السلم .
رابعاً  :قد يكون دور المصرف اإلسالمي في تمويل النفقات الرأسمالية لحساب
المالك صاحب الشجر والزروع بأي صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي،
ويتحمل المالك وحده تكلفة التمويل.
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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ويتوقف اختيار أي صيغة أو شكل من أشكال دور المصرف اإلسالمي في تمويل
شركة المساقاة ،على الحالة التي يتفق عليها المالك ،وعلى والعامل الذي يتولى عملية
السقاية .ويجب أن تتجه المصارف اإلسالمية إلى تمويل مثل هذه األنشطة ،ألنها تساهم
بدور فعال في تحقيق التنمية الزراعية ودعم األمن الغذائي ،وفي عالج مشكلة البطالة
لدى الشباب.
اإلجارة

اإلجارة  :عقد يفيد متليك املنافع بعوض.

وهي من طرق المشاركة في األمن الغذائي التي تقوم بها المصارف اإلسالمية.
يقوم المصرف بموجب هذا األسلوب باقتناء موجودات وأصول مختلفة تستجيب
الحتياجات جمهور متعدد من المستخدمين ،وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق ،سواء
على المستويين المحلي أو الدولي .ويتولى المصرف إجارة هذه األعيان ألي جهة
ترغب فيها بهدف تشغيلها واستيفاء منافعها خالل مدة محددة يتفق عليها ،وبانتهاء
تلك المدة تعود األعيان إلى حيازة المصرف ليبحث من جديد عن مستخدم آخر
يرغب في إيجارها .ويتميز هذا األسلوب ببقاء األعيان تحت ملكية المصرف اإلسالمي
الذي يقوم بعرضها لإليجار المرة تلو األخرى.
اإلجارة  :ال ترد إال على المنافع ،وقد أقيمت األعيان مقام منافعها في عقد
اإلجارة واعتبر وجودها لمنافعها ،حتى يتحقق االرتباط بين المتعاقدين  .
وأهم خصائص عمليات اإلجيار هي :

 .1أنها تمكن أساساً من حيازة واستخدام األصول التي يحتاج إليها األفراد دون
الحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة.
 .2أنها ال تنقل ملكية العين ،وإنما تنقل ملكية المنفعة.
 .3إن الربح فيها مستقل عن القيمة المقابلة للعين ،وهو عبارة عن أجر يحصل
مع تجدد المنفعة.
 .4إنها مرتبطة بالزمن (غير حالة) الثمن.
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إجراءات اإلجارة لتمويل املشروعات اليت حتد من مشكلة األمن الغذائي :
متر اإلجارة باخلطوات التالية :

 .1عقد شراء المعدات  :يقوم المصرف بشراء المعدات انطالقاً من دراسته
وتقييمه للسوق ،ويدفع الثمن حاالً أو مؤج ً
ال للبائع.
 .2عقد إجارة  :يقوم المصرف  :بتأجير المعدات على سبيل اإلجارة بعوض.
المستأجر يدفع األجرة المتفق عليها في اآلجال المحددة ،ثم يعيد السلعة
إلى المصرف في نهاية مدة اإلجارة.
 .3عقد اإلجارة التالية  :يقوم المصرف بعد استرداده المعدات ،بالبحث عن جهة
أخرى ترغب في استخدام المعدات ليؤجرها إياها لمدة جديدة معلومة
لمستأجر جديد  :يدفع األجرة المتفق عليها في اآلجال المحددة ،ثم يعيد
المعدات إلى المصرف في نهاية مدة اإلجارة.
صيغة التمويل عن طريق املراحبة لآلمر بالشراء :

المرابحة ،أحد أهم أنواع البيع ،التي تتم طبقاً للشريعة اإلسالمية ،وأحد أهم
طرق التمويل بالمصارف اإلسالمية ،وهي من أكثر أساليب التمويل تطبيقاً في قطاع
المصارف اإلسالمية ،حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة المصارف عام . 1975
يقوم المصرف بشراء ما يحتاجه العمالء من سلع استهالكية وأصول إنتاجية ،بعد
أن يحددها العميل ،حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم «عن بيع ما ال منلك»،
ويقوم بعد التملك ببيعها للعميل بثمن يتضمن تكلفة الشراء ،باإلضافة إلى ربح معلوم،
مع ضمان تسليم السلعة للعميل وفقاً للمواصفات المطلوبة ،ويسدد العميل ثمن هذه
السلعة على أقساط شهرية وفقاً لعقد البيع ،كما يلبي »البيع بالمرابحة» احتياجات
الشركات الزراعية والصناعية من خالل توفير المواد الخام والمعدات واآلالت ،سواء
محلية أو من الخارج ،بهدف إنشاء وتوسعة خطوط اإلنتاج .وبذلك تحقق المرابحة
الهدف المطلوب منها ،وهو المساهمة في األمن الغذائي.
تعرف المرابحة بأنها  :بيع برأس المال وربح معلوم ،وتسمى بيع األمانة.
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وتتمثل مخاطر تلك الصيغة في تعثر سداد األقساط في آجالها.
ويمكن التغلب على تلك المخاطر عن طريق الحصول على ضمانات من جهات
حكومية (طرف ثالث) مثل صندوق التنمية الصناعي في المملكة العربية السعودية،
والذي يقدم ضمانات في حدود  % 75من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة ،وذلك
ضمن برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» والصادر بالقرار الوزاري
رقم  1166لعام  1425هـ من قبل وزير المالية ،وكذلك البنك الزراعي العربي السعودي
في المملكة العربية السعودية ،وعن طريق الرهن.
شروط  ..البيع باملراحبة.

 .1أن يكون الثمن األول (تكلفة الشراء) الذي يشتري به المصرف السلعة
معلوماً للعميل ،ألن المرابحة بيع بالثمن األول مع زيادة ربح ،وهي من بيوع
األمانة ،والعلم بالثمن األول شرط لصحة البيع.
 .2أن يكون الربح معلوماً ،ألنه جزء من الثمن ،ويُحدد الربح في عقد المرابحة
كمبلغ منفصل ،يُحدد تبعاً لالتفاق بين المصرف والعميل قبل الشراء.

❊

تحد من مشكلة األمن الغذائي :
آلية تطبيق بيع المرابحة لتمويل المشروعات التي ّ

يقدم العميل طلباً لشراء سلعة معينة مرفقاً به المستندات التي يطلبها المصرف،
مع عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ،ومصادر سداد العميل لألقساط الشهرية أو
السنوية والضمانات الواجب توفرها ،فيقوم المصرف بدراسة الطلب واتخاذ اإلجراءات
المتفق عليها ،وتملكها من خالل الحيازة السندية ،والتي تعني
الالزمة لشراء السلعة ُ
امتالك البنك للسلعة ،بحيث يتمكن بيعها للعميل ،ثم يتم توقيع عقد بيع المرابحة
بين الطرفين ،ويتسلم العميل السلعة الوارد وصفها في العقد.
صيغة التمويل باملشاركة :

المشاركة  :هي عبارة عن عقد بين اثنين فأكثر على العمل للكسب بواسطة ما
يقدمونه من رأس مال مشترك على أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم.
ّ
تعد صيغة المشاركة من أهم الصيغ التمويلية في المصارف اإلسالمية ،ألنه
يناسب طبيعة العمل فيها ،حيث يمكن استخدامه في تمويل األنشطة االقتصادية
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المختلفة ،حيث يشارك المصرف العميل في رأس المال والعمل بنا ًء على طلب العميل،
دون اشتراط فائدة ثابتة ،كما هو الحال في القروض ،وإن كانت صيغة المشاركة أقل
الصيغ حظاً في االستخدام اآلن في المصرفية اإلسالمية نظراً لما يعتقد البعض من
كونها عالية المخاطر ،حيث تتطلب وجود شريك يلتزم باألمانة والصدق ،وقدرة عالية
في اإلدارة ،ويشارك المصرف العميل في الناتج المتوقع من المشروع بنسب مئوية
(ربحاً كان أو خسارة) وذلك وفق االتفاق بين المصرف والعميل أثناء كتابة العقد وفق
الضوابط الشرعية.
وقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية والتي تضبط التمويل
بالمشاركة ،وهي :
 .1أن يكون رأس المال في صورة «عمالت نقدية» معلومة المصدر ،يمكن
التصرف فيها ،وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عيناً ،على أن يتم معادلته
بالعملة النقدية.
 .2ال يشترط تساوي رأس مال كل من المصرف والشريك ،بل يمكن أن تتفاوت
الحصص باالتفاق بينهما.
 .3يتم توزيع األرباح والخسائر بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد ،بحيث
تُحدد حصة من الربح مقابل العمل ،وحصة مقابل رأس المال.
ويحث أحد الخبراء المصارف اإلسالمية على االستثمار في المشاريع اإلنتاجية
التي ترتبط بإنتاج سلع وخدمات ضرورية في مجال الغذاء والكساء واإلسكان والتعليم
والصحة ،على النحو الذي يعد محققاً لهدف االنسجام ،مع أولويات المصلحة االجتماعية
بمنظورها اإلسالمي ،بنظام المشاركة حيث يقوم على تطبيق قاعدة «الغنم بالغرم» وأفضل
من االستثمار بفائدة.
حتد من مشكلة األمن الغذائي :
إجراءات التمويل باملشاركة لتمويل املشروعات اليت ّ

يتقدم العميل للمصرف بطلب تمويل لمشروع محدد ،و يُرفق بالطلب دراسة
جدوى للمشروع ،يتم فيها تحديد نوع العملية المطلوب تمويلها وتكلفتها واإليرادات
المتوقعة منها ،ثم يقوم المصرف بدراسة المشروع المطلوب المشاركة فيه ،وعمل
الدراسات االئتمانية المطلوبة ،وفي حالة اتفاق الطرفين ،يدفع كل منهما حصته من
مجلة الجامعة  :العدد العاشر
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المبلغ ،ويتم وضع هذه المبالغ في حساب مستقل بالمصرف لإلنفاق على المشروع،
ويقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشاركة ،على أن تدخل اإليرادات في حساب
المشاركة ،ثم يتم تسوية حساب المشاركة ،وتُستخرج النتائج ،ويتم تسوية وتوزيع
أرباح أو خسائر المشاركة بين الطرفين تبعاً للنسب المتفق عليها في عقد المشاركة.
املضاربة :

المضاربة  :اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه المال ويبذل اآلخر جهده
ُ
ونشاطه في االتجار والعمل بهذا المال.
وتقوم المضاربة في جوهرها على تالقي أصحاب المال وأصحاب الخبرات بحيث
يقدم الطرف األول رأس المال واآلخر الخبرة بغرض تحقيق الربح الحالل الذي يقسم
بينهما بنسب متفق عليها ،وقد مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في
تجارة خديجة رضي الله عنها وأقرها بعد الرسالة.
المضاربة ،كأحد أهم وسائل استثمار األموال ،حيث إنها تمثل
أقر الفقه اإلسالمي ُ
نوعاً من المشاركة بين رأس المال والعمل ،ومارستها المصارف اإلسالمية منذ إنشائها
عام 1975م .يحقق أسلوب المضاربة في المصارف اإلسالمية مصلحة كل من رب
المال والعامل ،فقد اليجد رب المال من الوقت أو الخبرة مايمكنه من االتجار بماله،
كما أن العامل قد اليجد من المال مايكفيه لممارسة خبراته في مجاالت عدة.
تحكم المضاربة في المصارف اإلسالمية مجموعة من األحكام الشرعية ،ومنها
وجوب أن يكون رأس المال معلوماً ونقداً رائجاً العرضاً من العروض ،وأال يكون ديناً
في ذمة المضارب ،فيما أجازت األحكام للمضارب خلط أمواله الخاصة بأموال المضاربة
وتسليم رأس المال للمضارب ويكون الربح معلوماً ووفق مايتفق عليه الطرفان.
ملضاربة نوعني :
ا ُ
املطلقة :

للمضارب حرية التصرف  -كيفما شاء  -دون الرجوع لرب المال،
التي يكون فيها ُ
المضاربة ،وتستخدم المصارف اإلسالمية هذا النوع في ودائع االستثمار
إال عند نهاية ُ
وحساباته.
30

مجلة الجامعة  :العدد العاشر

دور المصارف اإلسالمية في معالجة مشكلة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي
املقيدة.

المضارب بعض الشروط لضمان ماله ،ويُستخدم
التي يشترط فيها رب المال على ُ
هذا الشكل ،عند منح التمويل للعمالء.
تحد من مشكلة األمن
المضاربة لتمويل المشروعات التي ّ
❊ إجراءات تطبيق ُ
الغذائي :
يقدم العميل طلباً للمصرف لتمويل مشروع محدد ،ويرفق بهذا الطلب دراسة
جدوى للمشروع .يقوم المصرف بدراسة جدوى المشروع المطلوب تمويله ،وفي حالة
المضاربة بين المصرف بصفته صاحب المال والعميل بصفته
الموافقة ،يتم توقيع عقد ُ
المضارب بعد حصول المصرف على الضمانات المطلوبة ،بعد ذلك يقوم العميل بإدارة
ُ
أعمال المشروع ،وفق خطط دراسة الجدوى ،ويقوم المصرف بمتابعة العميل خالل تنفيذ
المشروع ،وبعد االنتهاء من أعمال المشروع ،تتم التصفية ،وتوزع األرباح وفق النسب
المتفق عليها.
والشروط ُ
القطاعات المستفيدة من المضاربة في مجال األمن الغذائي ،هي :
 .1القطاع الزراعي  :عن طريق تنفيذ المشاريع الزراعية.
 .2قطاع اللحوم  :من خالل تمويل مشاريع إنتاج اللحوم كمشاريع الدواجن
واألبقار.
 .3القطاع الصناعي  :وذلك بتمويل مشاريع صناعة المياه والمرطبات.
املغارسة :

المغارسة  :دفع أرض محددة ومعلومة إلى آخر على أن يغرس فيها غرساً ،على
أن ما ينتج منها من األغراس والثمار يقسم بينهما بنسبة شائعة كالثلث أو النصف أو
نحو ذلك حسب ما يتفقان عليه.
ويعد من صيغ االستثمار والتمويل التي يمكن أن تساهم بها المصارف اإلسالمية
ّ
في تمويل المشروعات التي تحد من مشكلة األمن الغذائي ،ما يلي :
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أو ً

 :يقوم المصرف اإلسالمي بشراء مساحة كبيرة من األراضي الزراعية ،ثم
يعهد بها إلى الخبراء الزراعيين لتولي عمليات االستصالح والغرس ،على
أن يتم تقيسم األرض والغرس بين األطراف بنسبة شائعة ،ويبرم بذلك عقد
مغارسة على النحو التالي :

• الطرف األول (المصرف اإلسالمي)  :يقدم األرض وكذلك التمويل الالزم
لنفقات االستصالح والغرس ونحو ذلك.
• الطرف الثاين (الغراس)  :يقدم العمل الزراعي الفني من استصالح وغرس
ورعاية ونحو ذلك  .والتكييف الشرعي لهذه العالقة شركة مغارسة ،وقد
تكون مستمرة أو منتهية بالتمليك للطرف الثاني.
ثانيًا

 :يقوم المصرف اإلسالمي بتمويل نفقات االستصالح والغرس بصيغة
المشاركة بالمال ،وتكون أطراف عقد شركة المغارسة على النحو التالي :

املالك  :الذي يمتلك قطعة األرض الزراعية وال يجد من يتولى االستصالح
والغرس كما ال يجد التمويل.
الغارس  :الذي لديه الخبرة الزراعية الفنية في االستصالح والغرس ورعايته
وليس لديه تمويل.
املصرف اإلسالمي  :يتولى تمويل نفقات االستصالح والغرس كشريك نظير
حصة شائعة في األرض والغرس.
ويتفق األطراف الثالثة على أن يقسموا األرض والغرس بنسبة شائعة بينهم ،وبعد
أن يحصل المصرف اإلسالمي على حصته من األرض والغرس التي يمكن التصرف
فيها إما بالبيع أو اإلجارة أو نحو ذلك .وهذا جائز شرعاً.
ثالثًا  :يقوم المصرف اإلسالمي بتمويل نفقات االستصالح والغرس بأي من صيغ
التمويل التقليدية ،مثل :
❊ السلم والسلم الموازي.

❊ المرابحة آلجل في شراء مستلزمات االستصالح والغرس.
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❊ االستصناع واالستصناع الموازي في استصالح وغرس مساحة معينة من
األراضي المعدة للغرس.
❊ المشاركة في األرض والغرس.

وقد يساهم المصرف اإلسالمي في شركات المغارسة على النحو السابق ،إما مع
أفراد أو شركات استصالح واستزراع تحتاج إلى تمويل ،وتناسب الصيغ السابقة الدول
العربية واإلسالمية التي لديها مساحات كبيرة من األراضي المعدة للغرس ،ولكن ال
تجد التمويل الالزم.
الضوابط الشرعية لعقد شركة املغارسة كما تقوم بها املصارف اإلسالمية.

يحكم عقد شركة المغارسة بصفة عامة الضوابط الشرعية اآلتية :
1.1الضوابط الشرعية لالستثمار اإلسالمي وصيغه المختلفة.
2.2الضوابط الشرعية الِستثمار المال في األنشطة الزراعية.
3.3معلومية األرض المعدة للغرس من حيث المساحة والمكان والحدود والطبيعة.
4.4تحديد مجاالت الغرس تحديداً نافياً للجهالة.
5.5تحديد مدة عقد الشركة على أن تتناسب هذه المدة مع طبيعة عملية
االستصالح والغرس.
6.6تحديد رأس مال المغارسة الثابت والمتداول والنقدي وعدد الحصص التي
يتكون منها وقيمة كل حصة وطريقة تخصيصها.
7.7تحديد أسس وتوزيع األرض والغرس بين الشركاء عند انتهاء أجل الشركة.
8.8استقاللية نشاط شركة المغارسة عن األنشطة األخرى التي قد تقوم بها
األطراف األخرى.
9.9تحديد طريقة تصفية الشركة وقسمتها عند انتهاء عقد الشركة ،أو ألي سبب
من األسباب.
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 1010توثيق الشركة وتدوين معامالتها كافة.
 1111حق المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركة للشركاء لالطمئنان على أنه
يسير وفقاً للخطط والبرامج الزمنية المحددة مقدماً.
ويجب أن يكون لشركة المغارسة مجموعة من اللوائح التي تحكم األعمال
والمعامالت ،وكذلك مجموعة نظم العمل التي تبين اإلجراءات التنفيذية ،كما يجب
بيان مسؤوليات كل طرف من أطراف شركة المغارسة تجنباً لالختالف.
النتائج :
 1212للمصارف اإلسالمية دور مهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
وبصفة خاصة معالجة مشكلة االمن الغذائي.
1313يعد التمويل عن طريق السلم من أنسب األساليب لمعالجة مشكلة األمن
الغذائي ،حيث إِنه قليل المخاطر على الطرفين.
1414يقدم المنهج اإلسالمي عدداً من صيغ التمويل اإلسالمي التي تصلح لكل
زمان ومكان.
التغيرات األخيرة نتيجة أزمة الغذاء والوقود و األزمة المالية
1515إن من شأن ّ
واالقتصادية التي يشهدها االقتصاد العالمي منذ سبتمبر  ،2008أن تقوم
المصارف االسالمية بدور أكبر فاعلية على مستوى االقتصاد العالمي.
للحد من مشكلة األمن الغذائي.
1616أساليب التمويل اإلسالمي تمثل آلية ّ
يعد من أهم أسباب انعدام األمن الغذائي.
1717التوزيع غير المتوازن ّ
1818يفتقر التمويل اإلسالمي آللية تقييم المخاطر ،وفقدان عنصر التنوع
واالبتكار ،إضافة الى أن الكفاءات البشرية المؤهلة في قطاع التمويل
التي من شأنها إخراج هذه الصناعة من مآزقها التزال غير كافية ،وكثيراً
ماتتسرب هذه الكفاءات البشرية .لذلك فمن الضروري وضع معايير لصيغ
التمويل اإلسالمي حتى نجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
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التوصيات
1.1إنشاء إدارات متخصصة لألمن الغذائي في المصارف اإلسالمية ،وإعداد
كفاءات مصرفية متخصصة لذلك.
2.2تخفيض معدالت هامش ربحية المصارف في مشروعات األمن الغذائي من
باب اإلحساس بمسؤوليتها االجتماعية.
3.3إنشاء صناديق استثمارية تشارك فيها المصارف اإلسالمية تكون متخصصة
في الحد من مشكلة األمن الغذائي.
4.4قيام الهيئات الشرعية بالمصارف والفقهاء والخبراء بابتكار صيغ تمويلية
إسالمية غير تقليدية تتناسب مع التغيرات المعاصرة لالقتصاد العالمي .
5.5أن تتجه المصارف اإلسالمية لتمويل مشروعات التنمية الزراعية ،والسيما
مشروعات االستصالح واالستزراع والغرس وفقاً للصيغ اإلسالمية بدالً من
التركيز على التمويل قصير اآلجل.
املراجع

1.1ابن منظور ،لسان العرب.
2.2خالد السهالوي ،دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف خلق فرص عمل جديدة،
بحث مقدم إلى ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل
دعمها وتنميتها ،الرياض .2002
3.3سمير باعامر ،معوقات متويل املنشآت الصغرية من وجهة نظر مصرفية ،بحث
مقدم إلى ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها
وتنميتها ،الرياض .2002
إدارة املخاطر :حتليل قضايا يف الصناعة

4.4طارق الله خان – حبيب أحمد،
املالية اإلسالمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية ،ورقة مناسبات رقم (. 2003 ،)5
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5.5عبد الفتاح محمد ،االستثمار يف النظام املصريف اإلسالمي ،بحث مقدم إلى
مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية ،جامعة
الشارقة ،الشارقة ،مايو .2002
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف مدينة الرياض بني الضمور

6.6عماد شبالق،
والتطور ،بحث مقدم إلى ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وسبل دعمها وتنميتها ،الرياض .2002
7.7الغريب ناصر ،أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل ،مطابع المنار العربي،
القاهرة ،طـ 2000 ،2م.

8.8رياض الخليفي ،املقاصد الشرعية وأثرها يف فقه املعامالت املالية ،مجلة جامعة
الملك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي م .2004 ،17
9.9سيد سابق ،فقه السنة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.1997،

 1010وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة
باملنطقة العربية.1999،
1111

محارب عبد الله،

قطر ،أضواء على مشكلة الغذاء

واقع الصناعات الصغرية واملتوسطة األردنية يف ظل

املستجدات احلديثة ،بحث مقدم إلى ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة
والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ،الرياض .2002

 1212محمد بصل ،املنشآت الصغرية واملتوسطة الواقع والتحديات ،بحث مقدم إلى
ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها،
الرياض .2002
معايري املحاسبة

 1313هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،
واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين .2003

 1414علي أحمد الندوي ،مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية ،المجموعة
الشرعية شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 1421 ،هـ .
 1515علي القرة داغي ،طرق بديلة لتمويل رأس املال العامل ،بحث مقدم إلى ندوة
البركة الخامسة والعشرين لالقتصاد اإلسالمي ،جدة .2004
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 1616منذر قحف ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،من مطبوعات المعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،بحث  13ط ،3
.2004
 1717نزيه حماد ،دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف التنمية االقتصادية ،مؤتمر
دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية ،جامعة الشارقة،
الشارقة ،مايو .2002
 1818هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،
الشرعية ،البحرين ،مايو .2002

جملد املعايري

 1919أحمد محيي الدين ،عبد الستار أبو غدة ،فتاوى االستصناع واملقاوالت والسلم،
من مطبوعات مجموعة دلة البركة ،جدة.1998 ،
حماسبة التكاليف

 2020حسين حسين شحاتة،
التجارة جامعة األزهر ،القاهرة.

الزراعية ،من مطبوعات كلية

 2121حسين حسين شحاتة وآخرون ،اجلوانب التطبيقية لصيغ االستثمار اإلسالمي،
الفصل السادس ،مجموعة صيغ االستثمار فى مجال النشاط الزراعى1994 ،م.
 2222عبد الستار أبوغدة ،حبوث ىف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية األجزاء
من ( )1إلى ( )5إصدار مجموعة دلة البركة ،جدة.
 2323عبد الستار أبو غدة ،عز الدين
دلة البركة بدون تاريخ ،جدة.

خوجة ،فتاوى ندوات

الربكة ،الناشر مجموعة

 2424علي الخفيف ،أحكام املعامالت الشرعية ،من مطبوعات بنك البركة اإلسالمي،
بدون تاريخ ،جدة.
 2525محمد الغزالي ،اإلسالم والطاقات املعطلة ،الزيتونة لإلعالم والنشر ،الجزائر.1987 ،

 2626مصطفى الخن  ،وآخرون ،الفقه املنهجي ،دار القلم  ،دمشق  ،الجزء السابع،
.1989
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معايري املحاسبة

 2727هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: ،
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،المنامة.2005/2004 ،

 2828يوسف كامل محمد ،فقه اقتصاد السوق  :النشاط اخلاص ،دار النشر للجامعات،
1995
 2929أحمد جبريل ،دور املصارف اإلسالمية يف متويل الصناعات الصغرية بالتطبيق

على بنك فيصل اإلسالمي السوداين ،بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات
المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية ،جامعة الشارقة ،الشارقة ،مايو
. 2002

 3030رياض الخليفي،
الكويت.2005 ،
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دور التجار العمانيني يف نشر اإلسالم
يف جنوب شرقي آسيا

*(((

د .نارص بن عيل بن سامل الندايب

ش ّكل العرب وعاء اإلسالم ،فهم من حملوا شعلته إلنارة الشعوب ،وإخراجهم من
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ،ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم ،فخرجوا من
جزيرتهم إلى أصقاع المعمورة ينشرون هذا الدين((( ،ويدعون إليه بالفعل قبل القول،
ِين ُقتُِلوا فِي َسبِيل َّ
ِاللِ
آخذين نصب أعينهم قول الله عز وجل َ ﴿ :وَل َت ْح َسَب ّ َ
ن َّالذ َ
أَْمَواتًا َبلْأَ ْحَي ٌاء ِ
ين
ُون ﴾(((  ،وقوله عز من قائل ﴿ َل إِ ْ
كَر َ
اه فِي ِّ
الد ِ
عْن َد َر ِّبه ْ
ِم ُيْر َزق َ
ِن ب َّ
كُفْر ب َّ
اغ ِ
ك
اسَتْم َس َ
ِالط ُ
ن َي ْ
ِن اْلَغ ِّ
قْ
الر ْش ُد م َ
َد َتَبَّي َ
وت َوُيْؤم ْ
ي َفَم ْ
ِاللِ َفَق ِد ْ
ن ُّ
ام َل َها َو َُّ
ِيم ﴾((( ،وفي آذانهم يتردد قول المصطفى
ْوْثَقى َل اْنف َ
بِالُ
الل َسم ٌ
ِيع َعل ٌ
ْعْرَو ِة الُ
ِص َ

صلى الله عليه وسلم «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»(((  .فدخل
الناس اإلسالم زرافات ووحدانا ،وما أن المس هذا الدين شغاف قلوبهم ،وارتاحت له
نفوسهم ،حتى خرجوا مع إخوانهم العرب لنشره وتبليغه .ولهذا فإن العرب المسلمين
لم ينأوا بأنفسهم دون إخوانهم المسلمين من األجناس األخرى أبناء البلدان المفتوحة

*((( وزارة التربية والتعليم ،المديرية العامة لتطوير المناهج ،سلطنة عمان ،مسقط dr.alnadabi@gmail.com
((( حاول بعض الباحثين التطرق إلى أسباب أخرى دفعت بالعرب المسلمين إلى التوسع وفتح المناطق خارج جزيرتهم .إال أننا
ال عن  :د .إبراهيم حركات  :املغرب بع� ي خ
نرى أن الدافع الديني هو األساس ،مع عدم إغفال األسباب األخرى نق ً
التار� ،دار
الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،المغرب ،ج ،1ص  .73-72فاروق مجدالوي :النظام اإلداري في عهد عمر بن الخطاب ،دار روائع
مجدالوي ،عمان ،األردن ،سنة 1430 :هـ 2009 /م .ط ،1ص .299-295محمد العيدروس :المغرب العربي في العصر اإلسالمي،
دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،مصر ،سنة 1430 :هـ 2009 /م .ط ،1ص.23-22
((( سورة آل عمران ،اآلية .)169( :
((( سورة البقرة ،اآلية .)256( :
((( اإلمام البخاري :صحيح البخاري ،دار التقوى للتراث ،القاهرة ،مصر ،سنة 1421هـ 2000 /م .ط ،1ج ،2ص .38اإلمام النووي:
شرح صحيح مسلم ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،سنة 1421 :هـ 2000 /م .ج ،7ص.24

ناصر بن علي بن سالم الندابي

بل امتزجوا معهم ،وتزوجوا منهم ،وقد أحسن ابن تيمية حين وصفهم بقوله «إن
العرب المسلمين األولين لم ينقلوا اإلسالم إلى األمم ،ولكن نقلوا األمم إلى اإلسالم»(((.
عم اإلسالم معظم ربوع أجزاء جزيرة العرب ،في عهد الرسول صلى الله
لقد َّ
وتعداها إلى العراق وبالد الشام وفارس ومصر والمغرب في عهد خلفائه
عليه وسلم َ
الراشدين((( ،وبلغ أوج انتشاره في عهد بني أمية ،حيث وصل المسلمون إلى الصين
شرقاً ،وإلى بحر الظلمات (المحيط األطلسي) غرباً ،ومن آسيا الوسطى شماالً إلى
السودان جنوباً.
وقد قاد حركة نشر اإلسالم في العالم أجمع نخبة من الصحابة والتابعين والقادة
ممن يدين لهم المسلمون بفضل كبير في فتح معظم أصقاع المعمورة ،وقد شارك في
من الله عليهم باإلسالم ،وكان من ضمن هؤالء
هذا الفضل الكثير من المسلمين الذين ّ
أبناء عمان الذين كانت لهم مشاركات واضحة في ذلكم الجهد المبارك .وسنتطرق في
هذا البحث إلى دور أهل عمان من فئة التجار الذين ساهموا في هذا الجهد النبيل والغاية
العظمى ،الذين لم يألوا جهداً في المزاوجة بين الربحين؛ الربح المادي والربح األخروي،
وكان الهدفان يسيران في طريق واحد وفي مسار واضح .ولطالما غلب الربح األخروي
الربح المادي .إذ كان الوازع الديني يؤرق هؤالء التجار ،ورغبتهم الجامحة في إخراج من
يتعاملون معهم من ظالم الشرك إلى نور اإلسالم ،هاجساً يقض مضاجعهم ،فحملوا شعلة
الهداية أينما حلوا وارتحلوا.
فنشر هؤالء التجار اإلسالم بشتى السبل السلمية ،والمجادلة الحسنة ،وقد أتى
هذا األسلوب أكله وأينعت ثماره ،فدخل الكثير من التجار ومعاونيهم وكل من احتك
بهؤالء التجار العمانيين ،إلى اإلسالم طواعية ،ومن بين تلك المناطق الهند والصين
إن كل شبر وطأت فيه
والبلدان الواقعة في جنوب شرقي آسيا ،بل ويمكننا القول َّ
أقدام هؤالء التجار تجد فيه مسلمين دخلوا اإلسالم على يد هؤالء التجار ،وسنلقي
الضوء هنا على األسلوب المتبع من قبل التجار في نشر اإلسالم ومدى تأثيرهم على
الحياة االجتماعية والدينية في المناطق التي ينزلون فيها.
((( فاروق مجدالوي :النظام اإلداري  ،...م .س ،ص .309شوقي أبو خليل :هل انتشر اإلسالم بالسيف؟ ،مقال على موقع حيران.
انفو اإللكتروني ،بتاريخ 3/4/1430هـ 29/3/2009 /مwww.hayran.info.com “ .
((( أبو الحسن البالذري  :فتوح البلدان ،تحقيق :لجنة تحقيق التراث ،بيروت ،لبنان ،دار ومكتبة الهالل ،سنة ،1988 :ص .68وما
بعدها ،ص111وما بعدها ،ص  210وما بعدها ،ص . 251وما بعدها.
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لقد كانت هناك محاوالت متميزة في سبر أغوار العالقة العمانية مع تلك المناطق
التي سنتعرض لها هنا ،من تلك المحاوالت المميزة ورقة عمل بعنوان «المعامالت
بين الصين والعرب في العصر الوسيط» للبروفسور ذانج هو ،المقدمة إلى ندوة
الدراسات العمانية التي عقدت في نوفمبر من عام 1980م ،وقد تطرق الباحث في
هذه الورقة إلى تلك العالقة بصورة عامة ،إذ لم يحصرها في العالقة العمانية ،وإنما
جعلها في عالقة العرب مع الصين ،وتكمن أهمية هذه الورقة في كون الباحث اعتمد
على المصادر الصينية المحلية التي أثارت الموضوع وجعلت منه بحثاً يستند إلى
أدلة فيها من الدقة الشيء الكثير ،ألنها تعكس نظرة أولئك القوم إلى المسلمين في
ذلكم العصر .وقد استفدنا منه حين تعرض لبعض المعلومات المهمة عن العالقة بين
عمان والصين ،وتعرضه أيضاً لبعض الجوانب ،كالعالقات االجتماعية بين هؤالء التجار
الغرباء (العمانيين) والسكان األصليين في الصين .ولكون الصين واقعة خارج نطاق هذا
البحث .إال أن الطريق الواصل إليها يجبر التجار على النزول في بلدان جنوب آسيا
وجنوب شرقي آسيا ،لتكون هي آخر الرحلة ،فحتمية بقاء التجار لفترات من الزمن في
المناطق التي يمر بها هذا الطريق ،أمر فيه مظنة نشر هؤالء التجار لدينهم الجديد فيها.
أما فيما يتعلق بنشر العمانيين لإلسالم في الهند ودورهم في تلك المنطقة الحيوية
عبر العصور التاريخية ،فإن أهم البحوث التي تطفو على الساحة في هذا الصدد ،البحوث
المقدمة في «الندوة الدولية حول عمان والهند  ..أفاق وحضارة» .ويأتي في مقدمة هذه
البحوث بحث البروفسور إبراهيم القادري بوتشيش بعنوان (الجالية العمانية في بالد
الهند خالل العصر اإلسالمي  :قراءة تحليلة في أوضاعها وإسهاماتها في الحوار الحضاري
العماني) ،وقد عمل الباحث جاهداً على الوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بالموضوع،
كما عمل على استنطاق بعض النصوص إلثبات ذلكم التواصل واألثر العماني في بالد
الهند ،وغيره من البحوث التي ألقيت في هذه الندوة الدولية.
وقد قسمت البحث على النحو اآلتي :
 .1التعريف بعمان.
 .2التواصل العماني بجنوب آسيا (ثغر الهند).
ــ بداية العالقة العمانية الهندية.
ــ نشر التجار العمانيين لإلسالم في الهند.
مجلة الجامعة  :العدد العاشر

41

ناصر بن علي بن سالم الندابي

 .3التواصل العماني مع جنوب شرقي آسيا.
ــ بداية العالقة العمانية ببلدان جنوب شرقي آسيا.
ــ نشر التجار العمانيين لإلسالم في جنوب شرقي آسيا.

التعريف بعمان :

قبل البدء في سبر أغوار دور التجار العمانيين في نشر اإلسالم في الجنوب
وجنوب شرقي آسيا ،يجدر بنا التعريف بالمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها
هؤالء التجار ،فعمان بلد ذو موقع إستراتيجي يقع في أقصى الجنوب الشرقي
من الجزيرة العربية ،بين دائرتي عرض  16، 39و  20 ،50شماالً ،وبين خطي
طول  52 ،00و  59 ،50شرقاً ،وتبلغ مساحتها  309 .500كيلو متر مربع ،ويحد
عمان من الغرب المملكة العربية السعودية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومن
الجنوب الجمهورية اليمنية ،وتقع عمان على الطريق التجاري القادم من الجنوب
وجنوب شرقي آسيا والمتجه نحو بالد الشام (دمشق) والعراق (بغداد) في العصور
اإلسالمية .وتتنوع التضاريس فيها ما بين مناطق جبلية وسهول ساحلية ورملية
وأرض صحراوية ،وتطل عمان على ثالثة مسطحات مائية  :بحر عمان ،والمحيط
الهندي ،وبحر العرب(((.
التواصل العماين جبنوب آسيا (ثغر اهلند):
بداية العالقة العمانية اهلندية.

للتواصل العماني الهندي جذور ضاربة في أعماق التاريخ ،فقد عرفت عمان
الهند قبل اإلسالم ،ومن هنا سوف نستعرض ذلك التواصل والدور الريادي للتجار
العمانيين في نشر اإلسالم.
لقد شارك العمانيون في نشر اإلسالم في ثغر الهند منذ الوهلة األولى
لخروجه من دولته األم ـ بالد الحجازَّ -
إال أن تلك المشاركة كانت عن طريق
((( مجموعة باحثين :عمان عبر التاريخ ،دراسة تاريخية اجتماعية أنثروبولوجية ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،سنة:
1430هـ2009/م ،ط ،1ص.15
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الجيوش الجرارة التي قادها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لنشر اإلسالم
في جميع أرجاء المعمورة.
لقد ساهم العمانيون في الجيش الذي قاده الصحابي عثمان بن أبي العاص في زمن
الخليفة عمر بن الخطاب  -رضي الله عنهم جميعاً ،-الذي انطلق من عمان باتجاه ثغر الهند،
وحقق عدداً من االنتصارات ،وقد برزت في هذه المشاركة بعض القبائل العمانية مثل بنو
ناجية واألزد((( .ثم تتابع ذلكم االحتكاك بالهند عبر بعض األمراء المنتمين إلى عمان ،منهم
الوالي عمر بن راشد الجديدي الذي تم تعيينه عام (42هـ662/م) والياً على ثغر الهند من
قبل والي العراق عبد الله بن عامر بن كريز .ثم أعقب ذلك ظهور المهلب بن أبي صفرة
(44هـ 664 /م) كقائد لمواصلة فتح مدن ثغر الهند ،فافتتح القيقان وقندابيل وبته .ثم
جاء من بعده العالفيون الذين ينتمون إلى أزد عمان ،واستمروا يسيطرون على ثغر
الهند في الفترة من ( 78 -65هـ 684-697 /م) وأخرجوها من حظيرة النفوذ األموي.
ثم عاد الوجود المهلبي على ثغر الهند كوالة مرة أخرى ،فظهر الوالي حبيب بن
المهلب بن أبي صفرة (96هـ715/م) ،والوالي سليمان بن قبيصة بن يزيد بن المهلب
بن أبي صفرة (175هـ791/م) ثم عين الخليفة المهدي (158-169هـ744-785/م)
روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة (159هـ775 /م) والية السند كذلك.
واستعمل هارون الرشيد داود بن يزيد بن حاتم بن المهلب (184هـ800 /م) والياً على
السند أيضاً .فهذه هي البداية األولى للتواصل العماني الهندي في العصر اإلسالمي(.((1
إن هذه القاعدة العريضة من التواصل العماني الهندي ش ّكلت الدافع الكبير
للتجار العمانيين للنزول فيها ،بل وشجعت هؤالء التجار لإلحتكاك بالسكان األصليين
لهذه المنطقة.
نشر التجار العمانيني لإلسالم يف اهلند.
ترتبط كل من عمان والهند عن طريق ذلك المسطح المائي الكبير ( المحيط
الهندي) ،ولهذا أصبح األقرب واألسلم في الوقت ذاته للعمانيين لبلوغ الهند ،هو ركوب
((( مجموعة باحثين :عمان في التاريخ ،وزارة اإلعالم ،سلطنة عمان ،ط ،1سنة1995 :م ،ص.147
( ((1مجموعة باحثين  :عمان في التاريخ ،ص .150 -148
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البحر ،ومن هذا المنطلق نرى أن المحيط الهندي  -في الحقيقة  -لم يكن الحد
الفاصل بين المنطقتين ،بل كان همزة الوصل بينهما .ومن المعلوم أن أكثر الفئات
اإلنسانية التي كانت تجوب هذه المسطحات المائية الضخمة ذهاباً وإياباً ،هم التجار،
فهم شريان االقتصاد ،بل هم أساس الحياة للدول وأساس تحضرها ،وهم الذين لهم
الدور الكبير في نقل الثقافات ونشرها في أماكن تجارتهم.
لم يكن الطريق البحري هو الوحيد الذي يسلكه التجار نحو الهند ،وإنما كان
هناك طريق بري آخر يتجه من عمان غرباً نحو هجر والبحرين ومنها إلى العراق ،ثم
يتوغل شرقاً عبر األهواز وكرمان ليصل في النهاية إلى بالد السند( ،((1إال أن هذا الطريق
لم يكن كسابقه البحري ،فقد كان يعتريه الكثير من المعوقات األمنية ،يأتي في
مقدمتها قطاع الطرق واألخطار الطبيعية كندرة المياه ووعورة الطريق وشدة الحرارة.
إن كون التجار العمانيين يستخدمون الطريق البحري ويفضلونه على الطريق
البري ،جعلهم ينظرون إلى الهند على أنها من المناطق القريبة إليهم ،فقد كانت
سفنهم تمخر عباب المحيط الهندي مرتين خالل الموسم الواحد .وكان التجار
العمانيون ينتظرون هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الصيفية ،ليوجهوا سدة
سفنهم نحو بالد الهند ،وتستغرق رحلتهم تلك حتى تبلغ هدفها اسبوعين تقريباً ،ثم
تعود إلى موطنها عند هبوب الرياح الشتوية الشمالية الشرقية ( ،((1ولكون رياح اإلبحار
نحو الهند تختلف عن رياح العودة نحو الوطن ،وكذلك تنزيل البضائع وتحميل أخرى،
يحتاج إلى وقت ،فإن هذا األمر فرض على هؤالء التجار اإلقامة في الهند بضعة أسابيع،
وقد تصل إلى أشهر في أحيان أخرى ،ومن هنا كان بقاء كثير من التجار العمانيين
في هذه األرض مدعاة إلى الدعوة لإلسالم بين أهلها ،نظراً لحتمية اختالطهم بالسكان
األصليين في توفير ما يحتاجونه من غذاء وماء وغيره.
( ((1عبد العزيز الدوري  :تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري ،مطبعة المعارف ،بغداد ،سنة1987 :م ،ط ،1ص.172
إبراهيم القادري بوتشيش :الجالية العمانية في بالد الهند خالل العصر الوسيط  ،ورقة بحثية قدمت في الندوة الدولية حول
عمان والهند ...حضارة وآفاق”.
( ((1وزارة اإلعالم والثقافة :عمان وتاريخها البحري ،سلطنة عمان ،سنة1979 :م ،ص .89على مفتاح :موانئ الساحل العماني
ودورها في ازدهار حركة التبادل التجاري العماني الهندي في العصر اإلسالمي (800 - 200هـ1398 – 815 /م ) ،ورقة
بحثية قدمت في الندوة الدولية عمان والهند...حضارة وآفاق”.
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يذكر المسعودي أن طائفة من العمانيين سكنوا الهند في مدينة ساحلية
تدعى (صيمور) وأنهم تزوجوا من بنات الهند وأنجبوا أطفاالً .إن حدوث المصاهرة
بين هؤالء التجار وبين السكان األصليين ،لدليل قاطع على الدور الريادي الذي قام
به هؤالء التجار في نشر اإلسالم ،فكما هو معلوم أن المسلمين ال يجيزون الزواج
من المشركات ،فهذا يدل على أنهم قاموا بنشر اإلسالم في تلك المنطقة ،ثم
أقدموا على الزواج من اللواتي اقتنعن بهذا الدين الجديد ،كما يمكن أن نستنتج
من هذه المصاهرة األخالق الحسنة والمعاملة المتميزة التي عامل بها هؤالء التجار
السكان األصليين لدرجة أنهم وافقوا أن يزوجوهم بناتهم ،على الرغم من ثقتهم
التامة من إمكانية عودتهم إلى ديارهم في أي وقت .كما ال ننسى ما ذكرناه آنفاً
من سيطرة عائلة بني عالف األزدية العمانية على الهند ردحاً من الزمن ،األمر الذي
قد يساهم في إعطاء صورة قريبة عن الشخصية العمانية والسمات التي تتميز بها.
وفي السياق نفسه ،يذكر الرحالة ابن بطوطة عام (742هـ1341 /م) الوجود
العماني واألثر الكبير للتجار في أسلمة بعض المدن الهندية ،فحين زار مدينة «فندرينا»،
وجد بها الكثير من المسلمين والكثير من المساجد ،في مقدمتها جامع كبير على
ساحل البحر ،وكان خطيب هذا الجامع من أهل عمان ،وليس هذا فحسب ،بل إن
يعد هذا األمر دلي ً
ال على التأثير الكبير للتجار
قاضي هذه المدينة كان من عمان(ّ ،((1
العمانيين على تلك المناطق الساحلية ،وأن بقاءهم بها واعتالءهم منصب القضاء فيها،
لهو دليل على القناعة التي ترسخت في أذهان السكان األصليين من الهنود بأن هؤالء
التجار هم من يستحقون أن يوضعوا في تلك المناصب الحساسة ،كما أن إمساكهم
بزمام القضاء في الهند ،لهو دليل على معرفتهم بتفاصيل الحياة ودقائقها في المجتمع
الهندي ،فال يمكن للقاضي أن يحكم في قضية ما دون أن يكون على معرفة تامة بما
يدور في ذلكم المجتمع من أعراف وعادات وتقاليد .وهذا يدل في الوقت نفسه على
قوة اإلندماج واالمتزاج لهؤالء التجار في المجتمع الهندي ،والصفات واألخالق الحسنة
والحميدة التي اتسموا بها ،والتي جعلت من الهنود يزكونهم ويجعلونهم الحكم في
خصوماتهم ومنازعاتهم .وال غرو في تقبل الهنود للدين اإلسالمي بتلك السهولة واليسر
من هؤالء التجار ،نظراً لتلكم الطبقية الممقوتة التي تجرع غصصها الشعب الهندي
( ((1ابن بطوطة :تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار  ،اعتنى بها وراجعها  :د.درويش الجويدي ،المكتبة العصرية
للطباعة والنشر  ،بيروت  ،لبنان  ،سنة 1425 :هـ 2005 /م  ،ج ،2ص.165
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عبر فتراته التاريخية القديمة ،فلم تَ ْق َو هذه الطبقية على الصمود ،فاندحرت وتهاوت
أمام قيمة «المساواة» التي تعامل بها هؤالء التجار فيما بينهم ومع الهنود بشتى
طبقاتهم(.((1
ومن المحطات التي كان ينزل بها التجار العمانيون ،مدينة منجرور (منجلور)
الشهيرة بالفلفل والزنجبيل ،وهذه المدينة كانت تضم العديد من الجاليات
اإلسالمية بلغت أربعة آالف مسلم( ،((1وقد جعل على منصب القضاء فيها رجل
فاضل يسمى بدر الدين المعبري( ،((1ويمكن أن نستشف من هذه الراوية إمكانية
المشاركة العمانية في نشر اإلسالم وتعزيزه في قلوب السكان األصليين من قبل
التجار ،فال بد أن تكون لهم بصمة في هذا المجال ،وإن لم تتعرض لها تلك المصادر.
ومن خالل الطرح السابق ،نستطيع أن نستنبط حقيقة واضحة وهي أن التجار
العمانيين قد ساهموا في نشر اإلسالم في الهند جنباً إلى جنب مع إخوانهم العرب
المسلمين من البلدان األخرى ،كما يمكن أن نستخلص أن العمانيين شاركوا في نشر
اإلسالم في الهند بالطرق السلمية ،فقد اقتصرت مشاركاتهم على نشر اإلسالم على
طريقتين؛ األولى  :عبر الجيوش اإلسالمية الفاتحة التي نعلم علم اليقين أنها كانت
فاتحت خير ورشاد للعالم ،وأن هدفها نشر الدين وليس القتل والتشريد ،والطريق
الثاني :التجار الذي جابوا معظم المدن الهندية باحثين عن البضائع التي اشتهرت بها
الهند عبر عصورها التاريخية ،جاعلين نصب أعينهم نشر الدين اإلسالمي بمعامالتهم
التجارية النزيهة ،وتعاملهم األخالقي القويم.

( ((1لمزيد من المعلومات عن الطبقية في الهند ،انظر  :أبو الحسن الندوي :ماذا خرس العامل من انحطاط املسلمني ،مكتبة اإليمان،
المنصورة ،مصر ،ص .53 – 48
( ((1ابن بطوطة :رحلة ابن بطوطة ،ج ،2ص.163
( ((1حاول أحد الباحثين تصحيف قبيلة هذا القاضي فذكر أنه من أهل عمان ،وأن قبيلته هي العبري ،وهي من القبائل
المشهورة في عمان” انظر  :رجب عبد الحليم  :العمانيون والمالحة والتجارة ونشر اإلسالم منذ ظهروه إلى قدوم البرتغاليين،
مكتبة العلوم ،سلطنة عمان ،مسقط ،سنة1983 :م ،ص ،73إال ان هذا الرأي لم يستسغه الدكتور إبراهيم القادري ورد عليه
بقوله :إن المعبري اسم ينسب إلى بالد المعبر الموجودة في الهند على ساحل كرومندال ،ولذلك لقب بالمعبري نسبة إلى
هذه المدينة نظراً لوالدته بها أو إقامته فيها لمدة طويلة” انظر  :إبراهيم القادري بوتشيش :الجالية العمانية في بالد الهند،
ص .157وهو األمر الذي نوافق فيه الدكتور بوتشيش ،لكونه األقرب إلى الصحة.
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التواصل العماين مع جنوب شرقي آسيا.

بداية العالقة العمانية ببلدان جنوب شرقي آسيا.
كانت منطقة جنوب شرقي آسيا- ،الواقعة شرق خليج البنغال ،والتي تضم  :الماليو
وأندونيسيا والفلبين -من المناطق التي ارتادها التجار العمانيون ،سواء أكانون يقصدونها
بعينها للتجارة ،أم يجعلون منها محطات لتجارة الترانزيت ،أو لتزويدهم بالمؤن والماء
العذب ،وهم في طريقهم إلى ميناء خانفو (كانتون) بالصين .فقد كانت السفن العمانية
المتجهة نحو الصين تسلك طريقاً بحرياً يبدأ من موانئ عمان ،إذ كانت ترفع أشرعتها
مؤذنة بالرحيل من أرض الوطن في النصف الثاني من شهر نوفمر (تشرين الثاني)،
مستخدمة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ،وتحط رحالها في ميناء كولم ملي على
ساحل الملبار الهندي ،ثم تتجه نحو جزيرة سرنديب ،وبعد أن تكون الرياح الشمالية
الشرقية قد هدأت في بحر هركند (خليج البنغال) تبدأ السفن بقطعه متجهة إلى كلبار
على الساحل الغربي لشبه جزيرة الماليو ،وفي الطريق إلى كلبار تتوقف بعض السفن في
جزر نكوبار ،ومن ميناء كلبار تتخذ السفن طريقين :بعضها يتجه نحو سومطرة وجاوه،
وبعضها يواصل الطريق عبر مضيق ملقا نحو ميناء بتومه ،وعندما تخرج السفن من هذا
الميناء ،فإنها قد خرجت من نطاق منطقة جنوب شرقي آسيا لتتجه شماالً نحو الصين(.((1
ومن المسلم به أن جيوش الفتح اإلسالمي لم تصل إلى هذه المناطق إبان
الفتوحات اإلسالمية التي شهدتها الكثير من البلدان في أنحاء المعمورة إبان عصر
الخلفاء الراشدين والدولة األموية ،نظراً لبعدها الشاسع عن مركز الدولة اإلسالمية،
ولكون بلوغها يحتاج إلى ركوب البحر ألسابيع عديدة إن لم يكن أشهراً .ومن هذا
المنطلق فقد أصبح لزاماً على كل التجار الذين يبحرون إلى هذه المناطق ،أن يبلغوا
دين الله ع ّز ّ
وجل ،وهو األمر الذي قاموا به خير قيام .فتذكر بعض الروايات أن اإلسالم
دخل إلى منطقة جنوب شرقي آسيا منذ القرن األول الهجري  /السابع الميالدي ،وأن
ذلك كان عن طريق التجار العرب ،من عمان وحضرموت واليمن ،وأن أوائل المناطق
التي دخلها اإلسالم في هذه الرقعة الجغرافية هي سواحل سومطرة الشمالية(.((1
( ((1وزارة اإلعالم والثقافة :عمان وتاريخها البحري ،ص .91مجموعة باحثين :عمان في التاريخ ،ص.314
( ((1روسني بن سامح :مالمح تأثير الثقافة اإلسالمية في بالد الماليو ،ص .5بحث منشور على الشبكة المعلوماتية العالمية ،على
الرابط التاليwww.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=17755&d :
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وقد حفز التجار العمانيين لإلبحار إلى هذه المناطق ما تميزت به من سلع
ثمينة ،تمثلت في العنبر ،ومعادن الذهب والفضة ،واألحجار الكريمة من اللؤلؤ والمرجان
والياقوت األحمر واألصفر وغيره ،ونظراً لبقاء بعض التجار في هذه المناطق ،سواء أولئك
الذين يقصدون بالد الصين ،أو الذين قدموا للتجارة من هذه المناطق وينتظرون الرياح
الموسية حين هبوبها ،فإن بعضاً منهم تزاوجوا مع السكان األصليين ،األمر الذي ساعد
على انتشار اإلسالم فيما بينهم(.((1
نشر التجار العمانيني لإلسالم يف جنوب شرقي آسيا.
لقد تجلى دور التجار العمانيين في نشر اإلسالم في أبهى صوره وأكبر مقاماته
في قيامهم بتشييد المساجد ،فقد سجلت المصادر التاريخية وجود مسجد في إحدى
مدن دول جنوب شرقي آسيا ،وكانت تسمى صندابور (سنغافورة اليوم) ،وأثبت أحد
الباحثين أن هذا المسجد يعود فضل بنائه إلى التاجر العماني الثري النوخذة حسن.
ولم يكتف العمانيون ببناء المساجد فقط ،بل شيدوا المدن ،إذ أن ذلكم المسجد
الذي شيده النوخذه العماني قد بُني على أرض مدينة شيدها التجار العمانيون قبالة
المدينة القديمة التي كان يقطنها السكان األصليون .والمدينتان مطلتان على ميناء
صندابورا(.((2
وقد عثر في جزيرة جاوه على مقابر كثيرة تظهر عليها نقوش عربية ،تعود إلى
عام (475هـ1082 /م) ،فال يستبعد أن تكون بعضها للتجار العمانيين .وفي الوقت
نفسه تتعرض بعض الروايات إلى إحدى الشخصيات العمانية التي نزلت في جزيرة
سومطرة ،ويظهر أنه استقر بها ،وأنه تمكن بحكمته وحنكته وحسن معاملته ،أن يجبر
ملكها على احترام المسلمين ،وجعلهم يعيشون في أمان واستقرار ،وال يتأتى ذلك
إال باألخالق الحسنة والمعاملة الراقية التي لمسها حاكم وسكان سومطرة في هؤالء
الغرباء(.((2
( ((1مجموعة باحثين :عمان في التاريخ ،ص .313-312
( ((2رجب عبد الحليم  :العمانيون والمالحة والتجارة ونشر اإلسالم ،ص .47-46إبراهيم القادري بوتشيش :الجالية العمانية في
بالد الهند ،ص.157
( ((2أنظر الشبكة المنكبوتية ،تم تنزيله بتاريخ2012 / 9 /1 :م ،على الرابط التالي http://www.majalisna.com/oman/ :
،articles.php?option=read&AID=9
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ومن أبرز التجار العمانيين الذين جابوا هذه المناطق متجهين نحو الصين،
التاجر العماني أبوعبيدة عبدالله بن القاسم( ،((2الذي وصل كانتون عام 133هـ750 /م،
حيث اشتغل بالتجارة هناك ،ثم عاد إلى بلده( ،((2وقد اشتهر هذا التاجر العماني في
الوسط الصيني بأخالقه وصفاته الحسنة ،والتي جعلت أمبراطور أسرة «سونج» يعينه
ضابطاً للهجرة يف الصني( .((2فهذه األخالق العالية من شأنها أن تؤثر في كل الذين
تعاملوا مع هذا التاجر العماني ،سواء في المدن التي مر بها أثناء توجهه إلى الصين،
أو في مدن الصين ذاتها ،وفي مقدمتها المدن المحيطة بميناء «خانفو» كانتون.
وبرز في السياق نفسه التاجر العماني النضر بن ميمون ،الذي كانت له عدة رحالت
إلى الصين ،وكان من أبرز التجار الدعاة إلى المذهب اإلباضي( ،((2فال بد أن تكون
لهذا األخير مساهمة في نشر الدين اإلسالمي في جنوب شرقي آسيا إبان عبوره به.
وفي القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي ،اشتهر التاجر والبحارة العماني
محمد بن بلشاد بن حرام ،الذي كان يقود سفينته إلى جزيرة سومطره عبر سواحل
(((2
شرق وغرب الهند ،ثم يكر بها راجعاً إلى ميناء ريسوت على الساحل العماني الجنوبي،
وفي أواخر العصر اإلسالمي الوسيط (نهاية القرن الخامس عشر الميالدي) ،برز على
الساحة المالحية العمانية المالح الشهير أحمد بن ماجد ،الذي وضع أهم وثيقة في
علم البحار وهي كتابه المعنون بـ «الفوائد ف ي� أصول البحر والقواعد».
وبصورة عامة ،فإن المدن التي ظهر فيها اإلسالم بصورة واضحة في العصور
اإلسالمية في منطقة جنوب شرقي آسيا كثيرة ،تدل على الدور الملموس للتجار ،كونها
واقعة على السواحل البحرية ،كموانئ كله بار «ملقا» ،وجزيرة سومطرة ،التي ظهرت بها
( ((2هو عبد الله بن القاسم البسيوي ،نسبة إلى قرية بسيا التابعة لمدينة بهال العمانية ،يعد أحد علماء اإلباضية ،أخذ العلم
من أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي ،ولقب بأبي عبيدة الصغير لتمييزه عن شيخه أبي عبيدة مسلم،عمل بالتجارة،
فخرج إلى الصين مع بعض التجار ،فطلب منهم أن يشركوه ،فكانوا إذا اشتروا العود من تاجر عابوه حتى يزهد ثمنه ،فلما
خرجوا أقبلوا يمدحونه ،فقال“ :سبحان الله ،تعيبون عودا بال عيب ،ردوا علي رأس مالي ”.فردوا عليه ماله” انظر :محمد
ناصر( محمد ناصر وسلطان بن مبارك الشيباني)  :معجم أعالم اإلباضية من القرن األول الهجري إلى العصر الحديث  ،قسم
المشرق  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت  ،سنة 1427 :هـ 2006 /م  ،ط.270-269 ،1
( ((2وزارة التربية والتعليم :الحضارة اإلسالمية وانتشار اإلسالم في آسيا ،للصف الثاني الثانوي األدبي ،سلطنة عمان ،سنة:
1419هـ1998 /م ،ط ،7ص.226
( ((2بروفسور ذانج هو  :المعامالت بين الصين والعرب في العصر الوسيط ،حصاد ندوة الدراسات العمانية ،ج ، 6ص)37-36
( ((2محمد ناصر  :معجم أعالم اإلباضية ،ص.482
( ((2الحضارة اإلسالمية وانتشار اإلسالم في آسيا ،للصف الثاني الثانوي األدبي.
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عدة ممالك إسالمية ،أشهرها مملكة «بيرالك» في الشمال الشرقي ،ومملكة «واتجيه»
في الشمال الغربي .ومن المدن التي ظهر فيها اإلسالم أيضاً  :جزيرة «جاوه»،كما
انتشر اإلسالم في باقي جزر أندونيسيا األخرى ،من بينها «بورنيو» (كلمنتان) التي
عم اإلسالم أرجاء جزيرة
ظهرت فيها سلطنة إسالمية تدعى «سلطنة بروناي» ،كذلك َّ
«سيليبس» .ودخل اإلسالم إلى األراضي الفليبينية ،فقامت هناك سلطنة إسالمية في
جزيرة مندناو(.((2
وفي العصر الحاضر قامت حكومة سلطنة عمان برحلتين بحريتين إلثبات
قيام السفن العمانية وعلى رأسها البحارة المهرة بسلوك الطريق البحري عبر المحيط
الهندي ،األولى  :عبر السفينة ـ صحارـ والتي توجهت من العاصمة العمانية ـ مسقط
ـ حتى بلغت ميناء كانتون (خانفو) بالصين ،عام 1981م( .((2والثانية  :عبر السفينة
«جوهرة مسقط» التي سلكت الطريق القديم الذي كانت تسلكه السفن العمانية في
القديم ،وكانت غايتها الوصول إلى ميناء سنغافورة في جنوب شرقي آسيا .وذلك في
عام (2010م)( .((2وقد بنيت هاتان السفينتان من المواد التي كانت تصنع بها السفن
قديماً ،فلم يدخل في صناعتهما المسامير التي تستخدم لتماسك األخشاب بعضها مع
بعض ،وإنما استخدمت الحبال بدالً عنها ،ولم تزود كذلك بمحركات لدفعهما ،وإنما
اقتصروا على األشرعة .وقد نجحت هاتان الرحلتان وكللت مساعي السلطنة بالنجاح.
ونخلص مما سبق إلى أن العمانيين كانت لهم بصمة واضحة في نشر اإلسالم
في مناطق جنوب شرقي آسيا ،وال غضاضة في إغفال المصادر التاريخية لدروهم ،إذ
من المعلوم أن مثل هذه األعمال دائما ما يسيطر عليها طابع الكتمان والسرية لتكون
خالصة لوجه الله تعالى.

اخلامتة :

وفي ختام هذا البحث ال ندعي أننا ألممنا بكل دقائق دور التجار العمانيين في نشر
اإلسالم في الجنوب والجنوب الشرقي آلسيا ،وإنما حاولنا إماطة اللثام عن ذلكم الدور

( ((2الحضارة اإلسالمية وانتشار اإلسالم في آسيا ،ص.231-230
( ((2لمزيد من المعلومات عن هذه الرحلة انظر :تيم سفرن :رحلة السندباد ،وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان ،سنة:
1405هـ1985 /م.
( ((2لمعرفة المزيد عن هذه الرحلة انظر  :جوهرة مسقط ،قرص مدبلج ،اعداد وزارة الخارجية ،سلطنة عمان ،بالتعاون مع
 . national geographic channelأو الرجوع إلى الموقع اإللكتروني .www.jewelofmuscat :
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الريادي الذي قاموا به ،والذي بقيت آثاره وإن انمحت أسماء أشخاصه ،لنفتح المجال
للباحثين لسبر أغوار ذلك الجهد المبارك والشرف الكبير الذي ناله هؤالء التجار ،والذين
لم يجدوا غضاضة في مزاوجة نشر اإلسالم بمهنتهم األم التجارة.
ونخلص من هذا البحث إلى أن الدعوة إلى الدين اإلسالمي قام بها هؤالء
التجار بكل إخالص ،ولكن في الوقت نفسه ال يمكننا الجزم بمساواة كل التجار في
ذلكم الجهد في حمل راية اإلسالم أينما حلوا وارتحلوا بتجارتهم ،ولكننا يمكن أن
نستشف أن جلهم ساهموا في نشر هذا الدين اإلسالمي بكل عفوية ،فقد كانوا يطبقون
مبادئ الدين اإلسالمي ،ويحرصون على التعامل بكل الصفات واألخالق التي دعا
إليها ،مما أدى إلى إجبار كل الذين يتعاملون معهم على احترامهم ،والبحث عن
الحافز والداعي إلى التعامل الراقي الذي يتعامل به هؤالء التجار ،مما فتح الباب على
مصراعيه العتناق السكان اإلصليين اإلسالم نظراً للمثل العليا التي يدين به معتنقوه.
كما نستنبط من خالل هذا البحث ،أن المعاملة الحسنة والتمسك بأهداب
هذا الدين ،قد يغنيان عن الدعوة إليه باللسان ،بل يمكن القول إِنَّه أكثر فاعلية من
القول ،وخاصة في المجتمعات التي ال تفقه اللغة العربية ،وال تؤمن بكل ما يقال إن لم
يصاحبه تطبيق وفعل ظاهر.
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من القرن األول الهجري إلى العصر الحديث ،ط ،1قسم المشرق ،دار الغرب
اإلسالمي  ،بيروت  ،سنة 1427 :هـ 2006 /م.
 .18اإلمام النووي :شرح صحيح مسلم ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،سنة 1421 :هـ /
2000م.
 .19وزارة التربية والتعليم  :الحضارة اإلسالمية وانتشار اإلسالم في آسيا ،للصف الثاني
الثانوي األدبي ط  ،7سلطنة عمان ،سنة1419 :هـ1998 /م.
 .20وزارة اإلعالم والثقافة :عمان وتاريخها البحري ،سلطنة عمان ،سنة1979 :م.
 .21وزارة الخارجية :قرص (  )DVDعن رحلة جوهرة مسقط ،سلطنة عمان ،بالتعاون
مع  . national geographic channelأو الرجوع إلى الموقع اإللكتروني www. :
jewelofmuscat
 .22فاروق مجدالوي :النظام اإلداري في عهد عمر بن الخطاب ،ط ،1دار روائع
مجدالوي ،عمان ،األردن ،سنة 11430 :هـ 2009 /م.
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األبعاد التارخيية والدينية والثقافية للتواصل التجاري
بني أسيا والغرب اإلسالمي
د .جامل أحمد طه(((*
أساس ،وهو أن الشرق اإلسالمي (آسيا) سبق
تنطلق هذه الورقة من محور
ٍ
الغرب اإلسالمي إلى احتضان الثقافة العربية اإلسالمية وما يرتبط بها من التراث العلمي
والفكري ،وبذلك أمكنه أن يَكون بالنسبة لبلدان الغرب اإلسالمي بمثابة األستاذ خالل
القرون األربعة األولى من تاريخ اإلسالم .وبداية من القرن الخامس الهجري/الحادي
عشر الميالدي أمكن لبلدان الغرب اإلسالمي أن تصبح شريكاً للشرق في مواصلة
النشاط العلمي والثقافي والتجاري(((.
ومن دون شك أن المشاكل العويصة التي تخبط فيها الغرب اإلسالمي يومئذ
من جراء الدفاع عن وجوده ،أثرت كثيراً على عطائه العلمي ،وأبرزت بصورة أقوى
مساهمة آسيا في المنطقة اإلسالمية والعربية(((.
ومهما يكن األمر ،فالحقيقة التي يحاول هذا البحث أن يكشفها هي أن آسيا
والغرب اإلسالمي تعاونا تعاوناً جاداً في إيجاد ثقافة إسالمية لها خصوصيتها ومميزاتها.
بديهي أن هذا الموضوع واسع وكبير ،ويتطلب عالجه وقتاً كبيراً ،إال أنه موضوع
أساس بالنسبة للمؤرخ ،ويدفع إلى مراجعة كثير من المسلمات واألفكار المسبقة،
فعلى سبيل المثال ،حينما نقارن بين تاريخ الغرب اإلسالمي وأسيا في المجال
العلمي ،نجد أن أسيا كانت سباقة للنشاط الثقافي ،وذلك ألسباب ال نريد الخوض فيها
تجنباً لإلطالة ،ويكفي أن ترجع إلى شهادة بعض المصادر ،ومن أهمها صاعد األندلسي
(((* أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب ـ جامعة سوهاج ـ جمهورية مصر العربية.
((( د .محمد زنيب ر :التبادل الثقافي بين األندلس والمغرب وأثره في التطور العلمي بين البلدين ،الرباط ،مجلة كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،عدد  ،1991 ، 16ص. 9
((( المرجع والصفحة السابقان.
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المتوفى عام 462هـ1070/م مؤلف كتاب «طبقات األمم» حيث يسهل علينا تأريخ
المراحل التي مرت بها الثقافة المغربية واألندلسية ،فهو يذكر أن األندلس «كانت
خالية من العلم حين افتتحها المسلمون في أواخر القرن الهجري األول ،فانحصر
اهتمامهم العملي األول في دراسة الشريعة واللغة ،وظل الحال على ما هو عليه إلى
أن توطد الملك لبني أمية واستقرت األوضاع لهم ،وعند ذلك تحرك ذوو الهمم والفهم
لطلب العلوم وتنبهوا إلثارة الحقائق»(((.
وفي فقرة أخرى من كتابه ،يحدد التحرك العلمي في األندلس في صورته
الكاملة في أواسط القرن الثالث للهجرة /أواسط القرن التاسع الميالدي ،فيقول «فلما
كانت وسط المائة الثالثة من تاريخ الهجرة ،تحرك أفراد من الناس إلى طلب العلوم،
ولم يزالوا يظهرون ظهوراً غير شائع في قريب وسط المائة الرابعة»(((.
فمهما قيل عن قدم الروابط التي نسجت بين بلدان الغرب اإلسالمي وآسيا ،فإن
الصالت بين المنطقتين قد عرفت دفعة قوية منذ ظهور اإلسالم ،فقد تولى األسيويون
تأمين تجار الغرب اإلسالمي ،وعملوا على تنظيم المواصالت مع هذه البالد على
أساس تجاري أوالً ما فتئ يتوطد عبر الفترات التاريخية الالحقة حام ً
ال مجموعة من
التنظيمات االجتماعية والدينية والحضرية(((.
ودون الدخول في تفاصيل التجارة وظروف السفر ومحاور الطرق وجغرافية
المبادالت ،ومعالجة أساليب التعامل بين الطرفين ،يمكن القول إن التواصل التجاري
كان يعطي الروح لباقي العالقات األخرى من كل نوع.
ويهدف هذا البحث إلى التطرق ألهمية العنصر البشري في التعامل الحضاري
الذي من خالله يتضح لنا البعد التاريخي والديني والثقافي في عمليات التواصل
التجاري بين المنطقتين ،وذلك من خالل تسليط األضواء على الجاليات اآلسيوية في
الغرب اإلسالمي ،وكذلك الجاليات األندلسية والمغربية في آسيا ،السيما منطقة الشرق
األقصى منها.
((( صاعد األندلسي  :طبقات األمم ،نشر األب شيخو اليسوعي ،بيروت ،المطبعة الكاثولكية ،1912 ،ص .34
((( المصدر نفسه ،ص .37
(((Maurice Lombard : L,Islam dans sa premiere grandeur, Paris, 1971 P.155-156.
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وسؤال هذا البحث ،هو ما مدى األبعاد التاريخية والدينية والثقافية لتجار الغرب
اإلسالمي على المناطق التي مروا بها في رحالتهم عبر طريق الحرير؟ وما مداها في
التقريب بين الثقافات؟ .وهو ما سيحاول أن يتوقف عنده الباحث.
ولإلجابة على هذا التساؤل ،علينا توضيح البدايات التي ربطت الشرق بالغرب،
والتي نعتقد أنها تعود إلى عصور الحضارات القديمة التى تتمثل في الفرعونية والبابلية
والفنيقية والرومانية والصينية ،فعلى امتداد أكثر من اثنى عشر ألف ميل ،لم ينقل
التجار بضائعهم ومحاصيلهم فحسب ،بل نشروا ثقافاتهم ومعتقداتهم عبر الصحاري
والجبال .وعلى مر العصور التي ذكرتها بزغت حضارات جديدة وشيدت مدن تقع على
طريق القوافل التجارية ،مثل سمرقند وبخارى وغيرهما ،كما وجدت مراكز متطورة،
سواء في الفن أو العمارة لفتت انظار التجار الذاهبين إلى آسيا الوسطى ومنها إلى
الهند والصين ،وشكلت هذه المراكز نقاطاً مضيئة مثل عدد من مدن العراق وإيران
وأفغانستان التي صارت تشكل مدناً اقتصادية كبيرة.
وأسهم االنتقال الحر للتجار والبضائع بالتأكيد في حرية انتقال األفكار التي بشر
بها حكماء وعلماء ورحالة مازالت أضرحتهم موزعة على امتداد طريق الحرير ،وكانت
العقيدة اإلسالمية قد انتشرت في تلك البالد مع ما رافقها من حركة عمرانية تمثلت
في تشييد المساجد والمدارس والمزارات والخانات التي ساعدت في التحاور الثقافي
والحراك الفكري بين األجناس التي عاشت في تلك البالد .كما تشير اآلثار المكتشفة
أو الباقية في المنطقة ،إلى الثراء الحضاري ،ال في المباني فحسب ،بل في فنون
الرسم والنقش والتزجيج والتلوين والموسيقى واألزياء وآداب المائدة ،فمرور التجارة
والتجار من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ،لم يكونا محصورين في المعنى
الضيق للبيع والشراء ،بل تعدا ذلك إلى نطاق أوسع من االتصال واالندماج االجتماعي
والتالحم الثقافي وتبادل األفكار وحتى األساطير ،لكن ذلك التفاعل لم يكن سه ً
ال
دائماً ،وذلك بسبب النزاعات والحروب واألوبئة والمجاعات التي دمرت المناطق شرقاً
وغرباً .ومع هذا فعندما كان يغلق طريق ما أو جزء من طريق ،فإن طرقاً أخرى تفتح
برية أو بحرية ،لكي يستمر التواصل المغربي األندلسي اآلسيوي على مر التاريخ(((().

((( دالل نجم الدين  :أثر العرب الثقافي عبر طريق الحرير ،بغداد ،مجلة الموروث ،عدد  ، 2011، 42ص . 2
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وهكذا ظلت التطورات الدينية والفكرية األندلسية تتابع عن كثب االتجاهات
اآلسيوية المنشأ ،فقد أعجب أهل األندلس بشعراء وعلماء آسيويين وقرأوا لهم ،في
حين أن القراء اآلسيويين لم يعطوا كتاب الغرب اإلسالمي سوى اهتمام قليل ،في ذات
الحين الذي اشتهر فيه سكان قرطبة ،وهي العاصمة األموية األندلسية ،وفاس المغربية
في القرن الثالث الهجري /التاسع الميالدي ،بولعهم باألزياء ،وسلكوا سلوك أهل الشرق،
وذلك أن المغاربة واألندلسيين من التجار والعلماء والحجاج كانوا يرحلون إلى الشرق
طالبين العمل والعلم والحج(((.
فعند وصول التجار من الغرب اإلسالمي إلى المراكز الحضرية اآلسيوية كانوا
يقومون بكراء المنازل لسكناهم ولتخزين سلعهم طيلة فترة مقامهم ،وهي إقامة
كانت تطول شهوراً ،ولكن في غالبية الحاالت كانوا يقيمون مع زبائنهم أو لدى وكالء
الشركات التي ينتمون إليها(((.
ولقد نمت التجارة من خالل اتصاالت أخرى ،وبدأت األسواق األندلسية
تظهركقنوات تجد فيها بضائع المسلمين طريقها من شبه الجزيرة والشرق البعيد إلى
المستهلكين في شمال أسبانيا ،وأماكن أخرى من الغرب الالتيني .وبالتعبير التجاري
أمكن لألندلس أن يكون لها دور مسيطر في عالقاتها مع المقاطعات المسيحية أكثر
من دار اإلسالم(.((1
لقد أنهت التطورات السياسية في القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي وضع
الغرب اإلسالمي كتابع في عالقاته مع العالم اإلسالمي المشرقي ،وعندما أعلن عبد
الرحمن الثالث نفسه خليفة عام 316هـ929/م ،أصبح مسلمو الغرب العباً رئيساً على
خشبة مسرح السياسات والتجارة ،ومع إعالن الخالفة األموية في األندلس ،وظهور
((( أوليفا ريمي كونستيل  :التجارة والتجار في األندلس،تعريب فيصل عبد الله ،الرياض ،مطبعة العبيكان ،2002 ،ص . 36
((( الونشريسي  :المعيار المعرب الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس والمغرب ،أخرجه جماعة من العلماء
بإش راف د /محمد حجي ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ، 1981،ج  8ص  ، 76ج 9ص  ، 116 - 101ج  10ص ، 135محمد
فتحه :النوازل الفقهية والمجتمع ،الدار البيضاء ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،1999 ،ص Dufourcq. 332
. (C.H ) La question de Ceuta au X111e siecle, Hesperis,Paris,1955,P. -vers la mediterranee orlental et
.Afrique,Zaragozo,1975,P
(10) Bautier.(R.H) les réactions commerciales entre L'Europe et L'Afrique du nord et L'equilibre economique
mediterraneen du X11e au X1v siecle, dans commerce mediterraneen et banquieur Italien au Moyen- age
 .أوليفا ريمى  :المرجع السابق ،ص ,paris. 1991 p ، 37
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الخالفة الفاطمية في تونس ،ومن ثم في مصر ،وأفول العباسيين في بغداد ،ظهر
عالم البحر المتوسط بنشاط وقوة جديدتين في القرن العاشر ،ولقد تفوقت الفرص
االقتصادية المناسبة ومشروع التاجر على المنافرات الدينية ،كما ظهرت شبكة تجارية
وصلت بين أسواق األندلس وصقلية وتونس من جهة وبين مصر من جهة أخرى ،بعد
أن تراجعت بغداد عن كونها محور التجارة .ومن ثم سمح لموانئ مدن البحر المتوسط
أن تصبح بؤرة أسواق التجارة على طول محاور البحر المتوسط الشرقية والغربية
النشطة(.((1
إن البضائع المحصورة بقنوات شرق المتوسط قد أصبحت تأتي عن طريق
المحيط الهندي بعيداً عن الخليج ،وعبر طريق البحر األحمر إلى مصر ،وكانت تتوزع
الرئيسة إلى األسواق في إفريقيا واألندلس ،وتتوزع
من مصر شرقاً وغرباً عبر الطريق
َ
من هناك إلى طرق ثانوية نحو البالد المسيحية واألسواق التابعة األخرى ،وكانت
األسواق األندلسية عنصراً رئيساً وحاسماً في هذا النظام ،إذ أنها لم تكن تستورد وتوزع
المستوردات الشرقية وحسب ،بل صدرت السلع األندلسية إلى ما وراء شرق البحر
المتوسط .وكانت الزراعة والصناعات األندلسية قد تطورت جيداً أو تنوعت خالل القرن
العاشر ،مما سمح بتوازن معقول في التجارة بين الشرق والغرب(.((1
ويمكننا القول إِن الجاليات اآلسيوية أو المغربية واألندلسية كانت مهمة من
حيث النوع ال من حيث الكم ،وتمثلت في أسر تجارية سكنت هنا وهناك مؤقتاً أو
بصفة دائمة ،فقد كانت الجالية المغربية تضم إلى جانب التجار فقهاء وقضاة ومدرسين
ومقرئين وطلبة وحتى رجال أدب وشعر(.((1
فكما هو معروف فإن الجمع بين التجارة والعلم ،هو إحدى خصائص الحضارة
اإلسالمية في جميع عصورها ،ونعلم أنه لم تكن هناك اتفاقيات تجارية أو معاهدات
تقنن العالقات التجارية بين البلدان اإلسالمية ،ويظهر أن اإلسالم الذي نسج خيوطاً
مختلفة الروابط هو األصل في تطبيق االتفاقيات.
( ((1أوليفا ريمي  :المرجع السابق ،ص . 37-38
( ((1أوليفا ريمي  :المرجع السابق ،ص . 38هايدى  :تاريخ التجارة في الشرق في العصور الوسطى ،القاهرة ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،1985 ،ج 2ص . 66 65-
( ((1انظر الت راجم التي وردت عند ابن بشكوال :كتاب الصلة ،الدار المصرية للتأليف،والترجمة ،القسم األول ،ص .87
وانظر أبا جعفر أحمد بن إب راهيم الغ رناطي :كتاب صلة الصلة ،القسم الثالث ،تحقيق د .عبد السالم اله راس ،وسعيد
اع راب ،المملكة المغربية ،1993 ،ص . 197 ، 124 ، 90 - 89
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فمن خالل الرحالت التجارية التي تمت يتبين لنا بجالء أن العالم اإلسالمي
كان يملك المعطيات األساس ألطلس دقيق إلى حد كبير لبحار العالم ال ينقص فيه
سوى المناطق الغربية من المحيط األطلسي (وأقصد أمريكا) والقسم الذي يمتد من
شرق المحيط الهندي من المحيط الهادي ،ألن كثيراً من البحارة والتجار المسلمين
كانوا يترددون على شاطئ الصين والفيتنام منذ وقت مبكر(.((1
فخالل المرحلة من القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي حتى أواخر القرن
السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي ،بقى نظام التجارة اإلسالمي فاع ً
ال وسجل
مرحلة استقرار نسبي لتجارة الغرب اإلسالمي الدولية ،فكان لتكامل تجارة إسبانيا
المسلمة مع المحور التجاري المتوسطي قد أعطاها سنداً ،ومن ثم كانت أسواق
األندلس مؤهلة لالحتفاظ باتصاالتها التجارية القوية البعيدة ،وأمكنها من ممارسة
مهنتها حتى عند مواجهتها عقبات كثيرة ،كان أولها  :بعد المسافة الواقعي والحسي
معاً ،وثانيها  :االضطرابات السياسية األندلسية المغربية ،وثالثها :التغير في ميزان القوى
بين المسلمين والمسيحيين في عالم حوض البحر المتوسط الواسع(.((1
ولعل ابن حزم العالم األندلسي في القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي يلخص
وضع األندلس ومنه الغرب اإلسالمي المتناقض المسافة والوحدة أو االنسجام ،فقد
كتب يقول«ثم بينت وأنه وإن كان محبوبى في أقصى المعمور من المشرق ،وأنا في
أقصى المعمور من المغرب ،وهذا طول السكنى ،فليس بيني وبينه إال مسافة يوم إذا
الشمس تبدو في أول النهار في أول المشارق وتغرب في آخر النهار في المغارب»(.((1
وقد ذهب ابن غالب بعيداً عندما قارن األندلس بالصين وجواهرها ومناجمها
وبالهند وعطورها وعبيرها ،ولم يترك الجغرافي ابن غالب الزهري األمر ،بل قارن بين
سيوف مدينة بجاية األندلسية وسيوف الهند (.((1

( ((1عبد الحفيظ بورايو  :الجغ رافيا البحرية العربية بين الوصف والنظرية ،ص . 4
( ((1أوليفا ريمي  :المرجع السابق ،ص . 39 - 38
( ((1ابن حزم األندلسي :طوق الحمامة في األلفة واألالف ،ضبط نصه وحرر هوامشه ،د  /الطاهر أحمد مكي ،القاهرة  ،دار
الهالل ،الطبعة الثانية ،1994 ،ص .274
( ((1ابن غالب  :الزهري  :كتاب الجغ رافيا،تحقيق محمد الحاج صادق ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،بدون تاريخ ،ص . 78
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وفي ذات اإلطار بعد ذلك بأكثر من قرنين ونصف ،يقارن ابن بطوطة خالل رحلته
في الشرق األقصى اآلسيوي ،الحالة االقتصادية المغربية والصرف واألسعار بالحالة
االقتصادية في الشرق اآلسيوي .كما يقارن بين بعض مدن الصين والمدن المغربية(.((1
نعم كان المغرب واألندلس نائيين دون شك ،إال أن مرور الناس واألفكار كان
مؤمناً .ذلك أن المغرب واألندلس لم يكونا قط دون اتصال مع اإلسالم المشرقي.
َّ

ويظهر أن عدم تشدد المغاربة واألندلسيين وانفتاح قيمهم ومبادئ الديانة
الجديدة التي تبنوها ،كل ذلك قد أسهم بال شك في إدماج اآلسيويين في المجتمع
المغربي واألندلسي ،وكذلك اندماج هؤالء في المجتمع اآلسيوي حيث تعايشت مبادئ
اإلسالم مع بقايا الديانات المحلية اآلسيوية.
فقد بدأ الغرب اإلسالمي بالظهور كمشارك أكثر في عالم الفكر اإلسالمي السيما
في القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي ،حيث ازدهر العلم والمعرفة المغربية
واألندلسية في القرنين الخامس والسادس الهجريين  /الحادي عشر والثاني عشر
الميالديين ،فظهرت شخصيات مثل ابن حزم وابن رشد وابن زهر وابن طفيل وموسى
بن ميمون ،الذين تعمقوا في دراسته المعرفة واآلداب األندلسية والمغربية ،وقدروا حق
قدرهما وعرفوا في بالد المشرق أكثر فأكثر ،وبدأ علماء الغرب بالترحال إلى المشرق
للتعليم والتعلم في آن واحد(.((1
وكان ذلك لنشر الدين الحنيف في األصقاع التي وراء البحار ،فهناك العديد من
المصادر تؤكد أن اإلسالم انتشر في جزيرة جاوة منذ منتصف القرن الخامس الهجري،
وأن عدداً من التجار المغاربة واألندلسيين صاحبوا الرحالت االستطالعية الراغبة في
كسب المعرفة(.((2
( ((1ابن بطوطة  :رحلة ابن بطوطة ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية ،1992 ،ص  ، 418صرف الدينار الهندي
ديناران ونصف من ذهب المغرب ،وفي ص  612عند حديثه عن البنغال يقول ، :رأيت األرز يباع في أسواقها خمسة
وعشرون رط ً
ال دهلية بدينار فضي ،والدينار الفضي هو ثمانية دراهم ،ودرهم كالدرهم النقرة سواء ،والرطل الدهلي عشرون
رط ً
ال مغربية ،وفي ص  . 634عند وصوله للصين يقارن بين مدينة الزيتون الصينية ومدينة سجلماسة المغربية ،هذه
المدينة ( أي الزيتون الصينية) وجميع بَر الصين يكون بها لإلنسان البساتين واألرض وداره في وسطها ،كمثل ما هي
بلدة سجلماسة ببالدنا وبهذا عظمت بالدهم.
( ((1أوليفا ريمي  :المرجع السابق ،ص .42
( ((2عبد الحفيظ بورايو  :المرجع السابق ،ص .4
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لقد كان المغرب واألندلس قطرين مسلمين وثغرين غربيين من عالم إسالمي
امتد إلى ما بعد الهند ،خالل خمسة قرون تقريباً من الفتح عام 93هـ 716/وحتى
609هـ1212/م تماماً ،وكانت مراكز الحياة األندلسية في البحر المتوسط والشرق األدنى،
وكان العلماء المرتحلون إلى بغداد ورجال أعمال يتاجرون مع اإلسكندرية حيث يوجه
الحج طريقهم إلى مكة ،في الوقت الذي يحولون فيه أعمالهم التجارية شرقاً نحو البحر
األحمر والمحيط الهندي لتصدير أنواع كثيرة من السلع واستيراد البضائع الشرقية(.((2
ويظهر من خالل نماذج ألفراد الجاليات األندلسية والمغربية ،أن المغاربة
واألندلسيين كانوا ينسجون بصمت خطوط التواصل بين المنطقتين .وتبرز أهمية
األدوار التي اضطلعوا بها أكثر في أطراف آسيا ،حيث لم يكن اإلسالم قد تركز بعد،
فنشر اإلسالم لم يكن ظاهرة دينية وثقافية محضة ،وإنما كان إلى ذلك ،حركة
اجتماعية حيث تبادل الطرفان األفكار عبر حركة التجارة ،وقد الحظ حسداي بن
شربوت  Hsday . b. Sharputوهو أحد أفراد حاشية البالط األموي في األندلس،
وصول التجار من خراسان إلى قرطبة(.((2
وفي ذات الوقت ارتحل التجار المغاربة واألندلسيون حتى أبعد الحدود اآلسيوية
طبقاً للروايات والتقارير الموثقة ،فقد جاء في رواية من القرن العاشر أن سفينة كادت
أن تغرق في بحر الصين من سيراف  Sirafمع حشد من التجار من كل قطر ،وأنقذت
بفضل حكمة شيخ مسلم من الغرب اإلسالمي من مدينة قادس(.((2
ويدعم هذه الرواية وهذا التقرير الموثق ،المعلومات التي وردت في كتب التراجم
األندلسية عن وصول تجار آخرين ،مثل التاجر العالم أبو بكر محمد بن معاوية الذي
ترك مسقط رأسه قرطبة ،ليذهب للحج ،ثم سافر من هناك لممارسة أعمال تجارية
بعيدة إلى الهند( .((2والذي تمكن من جمع  30ألف دينار من التجار قبل أن يفقد كل
شيء إثر غرق سفينته وهي في طريق عودتها إلى األندلس عام  354هـ 968 /م (.((2
( ((2أوليفا ريمي  :التجارة والتجار باألندلس ،ص . 50
( ((2حسداي بن شربوت  :تاريخ يهود الخزر ،جغ رافية فارس ،مترجمHeyd: Histoire du commerce du Levant au ، .
،.moyen age, Leipzig,1985,p 184انظر هايى :تاريخ التجارة في الشرق األدني في العصور الوسطى ،1985،ج 2ص . 66
( ((2بزرج بن شهريار  :كتاب عجائب الهند ،مقتبس من الترجمة األنجليزية ،لندن ، 1981 ،ص . 18 ،13
( ((2ابن الفرضي  :تاريخ علماء األندلس ،القاهرة ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ، 1966 ،ص . 363
( ((2المصدر نفسه ،ص . 363
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ونطالع في مصادر أخرى أخباراً عن العالقات التجارية بين الطرفين ،مثل ما كتبه
الزهري في جغرافيته عن بضائع الرفاهية أو الترف التي صدرت من الهند إلى إفريقيا
واألندلس عبر مصر(.((2
وهذا يدل على اندماج األسواق المغربية واألندلسية في شبكة التجارة اإلسالمية
حيث غامر التجار في السفر بعيداً إلى الشرق األقصى ،ليس فقط لعمليات البيع
والشراء ،فقد عززت لنا المصادر إمساك التجار بأهداف أخرى السيما العلم حيث
استحقوا الذكر في كتب التراجم بفضل علمهم وليس بفضل تجارتهم(.((2
فقد صار واضحاً وجود التجار المسلمين العلماء الذين جمعوا بين المعرفة
الدينية والخبرة التجارية ،فقد كان كثير من رجال التجار مثقفين ورفيعي الخلق
وأمكن لهم أن يكونوا رجال دين واقتصاد في مجتمعاتهم ،يضاف إلى هذا عامل مهم
وهو أن التجار كانوا موزعين على جميع الخطوط الدينية والعرقية واألصول البشرية
ورجال األعمال(.((2
وفي مقابل تلك الروايات التي تتحدث عن المغاربة واألندلسيين المرتحلين نحو
الشرق اآلسيوي ،تتضمن التراجم عدداً من التجار العلماء المشرقيين الواصلين إلى
الغرب اإلسالمي .فقد أشار ابن اآلباء إلى تاجر مشرقي وهو محمد بن موسى ،عمل في
األندلس وتوفي عام  479هـ 1086/م ،وذكر لنا ابن الفرضي فيما بعد تاجراً مشرقياً
عاش في سبتة وعلى حدود األندلس مكتسباً عيشه كتاجر .وقد وصل تجار غير علماء
من المشرق إلى إسبانيا للمتاجرة في أسواقها .وقد أطرى حسداي بن شربوت على
طرود التجار من خراسان(.((2

( ((2الزهري  :كتاب الجغ رافيا ،ص . 31
( ((2انظر الت راجم لشخصيات مغربية وأندلسية فيما أش رنا إليه من مصادر .
( ((2ابن اآلبار  :التكملة لكتاب الصلة( ،قسمان ) نشر ألفردبل ،وابن أبي شنب ،الج زائر ،المطبعة الشرقية ،1919 ،القسم
األول ،ص  ،387القسم الثاني ،ص ، 67الحلة السي راء ،تحقيق د /حسين مؤنس ،القاهرة ،الشركة العربية للطباعة والنشر،
ج ،1ص ،90أوليفا ريمي  :المرجع السابق ،ص . 106 - 105
( ((2ابن اآلبار  :التكملة لكتاب الصلة ،القسم األول ،ص  ،76وابن الفرضي  :تاريخ علماء األندلس ،ص  ،178حسداي بن
شبريوت :المصدر السابق ،ص Heyd (w) : Histoire du commerce du Levant au Moyen age, Leipzig, 235
.1885,p 49 . Dunlop (D.M) the history of the jewish Khazars, Princeton,1954,pp.134-135
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أهم السلع املتبادلة :

 .1التوابل :
إن الدعامة األساس المشهورة في تجارة العصور الوسطى ،هي التوابل وتتضمن
أصنافاً عديدة ،ولقد غدت بعض موادها حقيقة بديهية في التجارة الدولية في العصر الوسيط،
وذلك ألنها تتطابق مع جميع متطلبات التاجر للبضاعة المثالية ،حيث إنها خفيفة الوزن
عال ،وإمكانية الحصول عليها محدودة جغرافياً(.((3
صغيرة الحجم ،كما أن الطلب عليها ٍ
فالقيمة الناتجة عن الفلفل والقرنفل والنيلة أو العنبر يجعل ،منها جديرة
بمغامرة نقلها بعيداً وخالل مسافات طويلة ،فالقرفة مثال انتقلت بانتظام من جنوب
شرقي أسيا إلى أسواق الغرب اإلسالمي ،حيث السوق الجاهز والمستقر ،كذلك البخور
التي دخلت األندلس من الهند والشرق األقصى ،وهذه المواد النادرة (البخور والقرفة)
في الغرب اإلسالمي كان يصفها أطباء العصور الوسطى للمرضى ،وفي كثير من
الحاالت كان أصلها األجنبي مذكوراً بصورة واضحة في الوصفات العالجية ،وهناك
براهين نباتية تدعم تقريباً منشأها المذكور ،فقد طلب الطبيب األندلسي اليهودي
ابن عزرا  Ibn Ezraالمتوفى عام  563هـ 1167/م عالجاً موضعياً من شجر أو ثمر
االملج  Myrobalamالهندي أو األفغاني في حاالت تتطلب مطهراً أو مسه ً
ال(.((3
وقد وصف أطباء آخرون القرفة الصينية ،وظهرت دالئل على مستوردات آسيا
في سياق آخر عندما كتب تاجر من القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي
من مدينة فاس المغربية يستعلم عن سعر القمونيا  Scammonyأو نبات المحمودية،
وهو نبات من آسيا الصغرى وينتج الراتنج ويباع هناك(.((3
ومن المؤرخ المشرقي المسعودي في القرن الرابع الهجري ،إلى المؤرخ المقري
األندلسي في القرن السادس العاشر الميالدي ،يرى المؤرخون والكتاب أن أفضل
المسك والكافور والصبار ما يأتي من الهند ،في حين أفضل العنبر والزعفران قد صدر
من األندلس إلى الشرق اآلسيوي ،لذا فإن العطور المطلوبة من قبل تجار الغرب
( ((3أليفا رريمي  :المرجع السابق ،ص . 233
( ((3أوليفا ريمي  :المرجع السابق. 235 - 233 ،
( ، .Ibn Ezra : sefer hanisyonot, p147 ((3وصف الكندي  :السقمويا لعالج الحمي واليرقان .انظر the Medical formulary,
. p 126
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اإلسالمي شملت مواد من أصول شرقية ،وقد صنفت المسك والكافور والصبار والعنبر
والزعفران كأول خمس مواد عطرية قد عدت من قبل جغرافي العصور الوسطى ،وتاجر
بها تجار تلك الفترة ،باإلضافة إلى المنتجات الشرقية األخرى مثل خشب الصندل
ونبات السنيل الهندي والمر والبخور(.((3
 .2املعادن واجلواهر:
تشكل المعادن والجواهر صنفاً آخر من البضائع المتبادلة في التجارة األسيوية
مع الغرب اإلسالمي ،فقد كانت تجارة األحجار الكريمة مثل األلماس والياقوت وما إلى
ذلك ،سهلة نسبياً ومتوازنة مع البضائع ذات القيمة العالية والنادرة الخفيفة الوزن ،فقد
وصلت بعض الجواهر الثمينة إلى أسواق األندلس من الهند والشرق األقصى(.((3
وهناك رسالة من تاجر في الهند إلى ابنه في اإلسكندرية مؤرخة 541هـ1141/م
تتضمن قائمة تعليمات تتعلق بحمولة من البضائع اآلسيوية مرسلة إلى مصر .وقد
أضاف إليه بالنسبة للعاج «وإذا كنت تعتقد أنه أفضل أرسله للبيع في األندلس»(.((3
وهناك مواد معدنية أخرى بما فيه الزنك والكبريت وحجر األثمد ،قد صدرت من
إسبانيا ،ولكن على نطاق ضيق وال يمكن تقويمها بسبب قلة اإلشارة إليها في المصادر،
على أن الجغرافي الزهري أضاف إلى هذه األنواع « السلفات» الكبريت األحمر ،الذي
كان يستخرج قرب مدينة مرسية ويصدر بعيداً إلى أسواق اليمن وسورية والهند(.((3
 .3األقمشة :
منذ القرن التاسع الميالدي ،انتشرت األقمشة ومواد األلبسة المغربية واألندلسية
في العالم اإلسالمي ،عندما نقل التجار الرادنيون  Redhaniteالقماش المقصب المغربي
( ((3أوليفا ريمي  :المرجع السابق ،ص . 240 - 238
(Parja,Leiden,1974,p232. Hispanica in Honor of F. M Letters from Spain((earlb 12 th century) Orientalia ((3
Goitein : Judeo-Arabic
( . Goitein : Mediterranean Society,V1 Berkeley,1967 -1988, p.154 ((3أوليفا ريمي :التجارة والتجار في األندلس،
ص .252
( ((3البكري  :المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب ،نشره دي سالن ،الج زائر ،1911 ،ص  ، 129-130الزهرى  :كتاب الجغ رافيا،
ص . 31
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إلى مناطق كثيرة في شرق آسيا ،وبعد ذلك بقرن من الزمان يمدح ابن حوقل «األثواب
الثمينة من الكتان والقطن والحرير» والتي كانت في مدينة قرطبة األموية ذاكراً أن
الحرائر األندلسية أرسلت إلى خراسان(.((3
وقد عرف الحرير األندلسي في أسواق الشرق األقصى منذ القرن السادس
الهجري /الثاني عشر الميالدي ،فقد ذكر الزهري أن الهند كانت تستورد « أثواباً كاملة
من الحرير الموشى من بالد األندلس»(.((3
وذكر أن الخليفة عبد الرحمن الناصر كان يمتلك جلود حيوان السمور األسود
المستورد من خراسان(.((3
وإذا ما تركنا البضائع والسلع المتبادلة بين الشرق األقصى والغرب اإلسالمي،
وركزنا االنتباه على أسماء البضائع والسلع لنكشف من خاللها البعد التاريخي والثقافي
لعمليات التواصل التجاري بين المنطقتين ،سنجد أن كثيراً من المواد اشتقت أسماؤها
من أسماء مناطق إنتاجها .ويمكن لهذه األسماء أن تقدم لنا مفاتيح لألبعاد التاريخية
والثقافة وإن كنا نأخذها بحذر.
فمجموعة المصطلحات النسيجية األندلسية حملت أسماء أسيوية ،فقد ذكر لنا
الجغرافي اإلدريسي ومن بعده الزهري ،تقليد المنسوجات الحريرية مثل الجرجاني
واألصفهاني الذي أنتج في مدينة المرية األندلسية(.((4
وربما يُع َزى تقليد الجرجاني إلى المنسوجات المحاكة بقصد تقليد مصنوعات
من دشت  Dashtوهي قرية قريبة جداً من جرجان(.((4
ثم أن الحرائر الجرجانية التي طلبت من أب في عدن في القرن الخامس
الهجري /الحادي عشر الميالدي من أجل جهاز عرس بنته في القاهرة ،قد جاءت
بسهولة من األندلس أو من جرجان نفسها في جنوب بحر قزوين(.((4
( ((3ابن حوقل النصيبي  :صورة األرض ،لندن ،1938 ،ص .114 ، 113 ، 110
( ((3الزهري  :المصدر السابق ،ص . 31
( .Sawyer : Kings and Marchants, in Early Medieval Kingship, Leeds,1977, p 149 ((3أوليفا ريمي  :المرجع
السابق ،ص . 297
( ((4اإلدريسي  :نزهة المشتاق في اخت راق األفاق ،ص  ،562الزهري  :كتاب الجغ رافيا ،ص . 101
(.Goitein : Amediterranean society, 1V, p.169 ((4
(. Goitein : op.cit , !V ,p .169 ((4
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وهناك تقليد آخر يعرف بـ (عتابي) ،وهو حرير وصف من قبل جغرافي القرن
السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي «بأنه مقلم باألسود واألبيض مثل العتابي وهو
حمار الزرد أو الوحشي المخطط» قد أنتج أص ً
ال في بغداد ،ومن ثم صنع في مدن
أخرى ومنها المرية باألندلس.
على أن التقليد ليس ملهماً في حد ذاته ،وإنما يكشف أن أصفهان وجرجان
وبالد شرقية آسيوية أخرى قد اشتهرت بمنسوجاتها ،كما أن هذه المصنوعات
األسيوية قد عرفت وقدرت في العالم اإلسالمي الغربي حيث تب ّنى أسماءها ،وخالل
القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي ،كان الحائكون األندلسيون ينتجون
منسوجاتهم الخاصة من الطراز الجرجاني أو األصفهاني من أجل بيعها محلياً وكذلك
تصديرها.
أما على المستوى الزراعي ،فقد حملت بعض الزراعات األندلسية أسماء أسيوية
مثل الكرنب الصيني الذي كان يزرع في إسبانيا(.((4
ومن خالل ما سبق عرضه ،يمكن لنا أن نرصد المالحظات اآلتية التي تبرز
مدى إسهام التجار في التواصل الحضاري بين المنطقتين وبعده التاريخي والثقافي
والديني ودورهم في التطور االجتماعي والحضاري.
على املستوى البشري :
إن تأثير التجار والتجارة لم يقتصر على التقنيات التجارية أو أشكال الحياة المادية
فقط ،وإنما المس كثيرأ من المظاهر الحضارية ،والمعتقدات الجماعية للمجتمعات .ومع
تكثيف العالقات بين المنطقتين ،اجتاز العلماء والمثقفون المسلمون المسافات البعيدة
لإلقامة ،وفي بعض األحيان لالستقرار نهائياً ،فقد روى لنا ابن بطوطة خالل رحلته
اآلسيوية استقرار بعض المغاربة في كيان تشاتج نو (قنجنقو) في مقاطعة كيانج سي،
حيث تقابل مع العالم قوام الدين السبتي الذي كان وصل إلى دهلي مع خاله أبي القاسم
المرسي والذي عظم شأنه في بالد الصين ( ،((4فالتجارة قادت على مر األحقاب الدعاة
المسلمين إلى دروب المنطقتين وسهلت بالقدر الذي ال ينكر اإلشعاع الحضاري.
( ((4أوليفا ريمي  :المرجع السابق. 223 ،
( ((4ابن بطوطة  :رحلة ابن بطوطة ،ص . 638 637-
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كما أن الحضور العام للتجار اآلسيويين والمغاربة وزواجهم من أهل المنطقة،
كانا فرصة لخلق اختالط دائم في الدماء ،ترجم في أهمية السكان المختلطين .ونعثر
على عدد من األمثلة للعائالت التجارية المغربية في الشرق األقصى ،وكان األبناء الذين
ولدوا من هذا الزواج المختلط قد أسهموا في تركيز سالالت تجارية وعلمية مغربية
آسيوية ،ففي بالد بنجالة (البنغال) يتقابل ابن بطوطة أثناء رحلته في الشرق األقصى،
بأحد أفراد الجالية المغربية المستقرة هناك ،والذي كان من الصالحين يسكن هذا البلد
منذ وقت بعيد وكانت له زوجة وخادم(.((4

على املستوى الديين والثقايف :

نعتقد أن الصالت الدينية والثقافية التي بدأت بشكل عام منذ انطالقة اإلسالم شرقاً
وغرباً ،لم تأخذ في التأثير على المجتمعات اإلسالمية في المنطقتين إال بفضل الدور
الفعلي الكبير لإلسالم ،باعتباره قوة دينية فكراً وحضارة في عملية دفع الترابط المغربي
اآلسيوي ،وعلى خلق وحدة متكاملة تنتج عنها نقلة نوعية في تاريخ هذه العالقات.
فاعتناق التجار غير المسلمين لإلسالم عن طريق احتكاكهم بالتجار المسلمين،
مهم في تاريخ انتشار الدين اإلسالمي في كثير من المناطق األسيوية،
هو حدث ّ
الم َهل» التي تسمى اليوم بـ «جزر المالديف» ،دخلوا اإلسالم في
فأهل جزائر «ذيبة َ
القرن السادس الهجري ،على يد أبى البركات البربري المغربي ،وهم أهل صالح وديانة
وإيمان صحيح ،وقد تمذهبوا بمذهب اإلمام مالك ابن أنس ،وحتى زمن وصول ابن
بطوطة إلى هذه المنطقة ،كان أهلها يعظمون المغاربة بسبب ذلك ،وتخليداّ لدور أبو
البركات المغربي ،بنى السلطان أحمد شنورازه مسجداً في هذه الجزر سمى باسم أبى
البركات (.((4
وقد أسهم التجار في تفتيح عقلية االرستقراطية السياسية والتجارية في البلدان
غير اإلسالمية ،التي فهمت بسرعة أن مصلحتها التحالف مع ارستقراطية التجار والفقهاء
المسلمين ،فقد جاء اعتناقها لإلسالم تأكيداً لرغبتها في تشكيل جبهة إسالمية قادرة
على توطيد التيارات التجارية.
( ((4المصدر السابق ،ص .612
( ((4نفسه ،ص . 580
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لقد رحل العلماء التجار لالستزادة من العلم ومن حركة التجارة ،وبما أن الكتابة
كانت إحدى النقاط الهامة في جميع التعامالت التجارية ،فقد عمل اآلسيويون على
تعلم اللغة العربية للتعامل مع التجار المسلمين.
والواقع أن اللغة العربية ليست لغة تجارة فقط ،إنما هي لغة القرآن الكريم
التي احتاجها اآلسيويون ألداء فروضه خاصة الصالة ،فاللغة العربية استطاعت ال أن
تفرض نفسها كلغة فحسب ،ولكنها أصبحت بجانب اللغات األسيوية المحلية األخرى،
األكثر انتشاراً واستعماالً ،وغدت إلى جانب الدين المظهر األساس لوحدة كثير من
المجتمعات في الشرق األقصى األسيوي ،فعند قدوم ابن بطوطة للصين جاء إليه كبار
التجار وكان فيهم شرف الدين التبريزي الحافظ للقرآن الكريم ومكثر التالوة ،ونظراً
لسكنى هؤالء التجار في بالد غير إسالمية ،كان إذا قدم إليهم المسلم فرحوا به أشد
الفرح ،وقدموا له زكاة أموالهم ،فيصبح غنياً كواحد منهم).(47

( )47نفسه ،ص .634
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الدعوة إىل التعايش
يف شعر معروف الرصايف(*) (((
د .منجد مصطفى بهجت(*)(((

تعد الدعوة إلى التعايش بين األديان دعوة قديمة جديدة ،قديمة ألنها كانت
منذ تأسست دولة اإلسالم تمثلث في الوثيقة التي عقدها رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ فعمل من أول وهلة على تأسيس الدولة اإلسالمية؛ حيث أبرم عليه الصالة
والسالم في السنة األولى من الهجرة النبوية ،وثيقة أو معاهدة بين المسلمين وطوائف
المدينة ،وهي الوثيقة السياسية األولى ،واشتملت على سبع وأربعين قاعدة في عالقة
المسلمين بغيرهم .ومن زاوية النظرة القرآنية فإن البشر ُخلقوا بخصائص مختلفة ،وإن
سيؤدي إلى
من الخطأ اتخاذ هذا االختالف سبباً للصراع وللخصام؛ فمثل هذا الخطأ
ِّ
عد كل هذه
اإلخالل باألمن وبالسالم ،ويُلحق ضرراً كبيراً باإلنسانية ،بينما الصواب هو ّ
خاصا بها تشكل حديقة
االختالفات كزهور ف ّواحة تملك كل زهرة منها جماالً وعطراً ّ
()1
إنسانية مباركة .
تم استخدامه بشكل مترادف في سياقات عدة،
فالتعايش هو المصطلح الذي ّ
كما استخدم بوصفه عبارة رئيسة في ظهور عدد كبير من الحركات االجتماعية
الرئيسة في تعريف كلمة «التعايش» هو عالقتها بكلمة «اآلخرين»
والسياسية ،والسمة
َ
واالعتراف بأن «اآلخرين» موجودون.
والتعايش يعني التعلّم للعيش المشترك ،والقبول بالتن ّوع ،بما يضمن وجود
عرفت هوياتنا العالقة مع اآلخر ،فعندما تكون العالقات
عالقة إيجابية مع اآلخر .فلقد َ
(*) أستاذ في قسم اللغة العربية ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،قسم اللغة العربية.
(*) ورقــة بحث مقدمة للمؤتمر العالمي عن اإلسالم في آسيا واستراليا  :اآلفاق التاريخية والثقافية والعالمية ،المنعقد في
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،خالل الفترة  11-9 :أكتوبر 2012م.
( )1مجلة (جراء) التركية على النيت ،مقال علي بوالج ،العدد  3إبريل 2006م.

منجد مصطفى بهجت

إيجابية وعلى قدم المساواة معه ،فإن ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية واالستقالل،
وعندما تكون العالقات سلبية ومدمرة ،فإن ذلك سيق ّوض الكرامة اإلنسانية وقيمتنا
الذاتية .وهذا ينطبق على الفرد والجماعة والعالقات بين الدول ،فبعد أن شهدنا حربين
عالميتين وحروباً ال حصر لها من الدمار واإلبادة الجماعية ،صارت مسألة تعزيز التعايش
على جميع المستويات أمراً ملحاً للقرن الواحد والعشرين(((.
فهناك حوار التعايش بين الناس حول موضوع التعايش بين أفراد األمة الواحدة
أو بين أفرادها وبين أفراد الحضارات األخرى .وهذا المستوى من الحوارات ،هدفه إزالة
الحواجز التي تعيق التواصل ،وتولد الجفوة والكراهية بين األفراد العاديين ،ومسرحه
وموضوعه ،المشاعر اإلنسانية والحياة اليومية .وهو ال يتطلب مستوى عالياً من الثقافة
ومعرفة اآلخر بقدر ما يحتاج إلى استحضار األخوة اإلنسانية ،وفوائد روح التعاون،
وثمرات حسن المعاشرة ،والذوق الذي ال يحقر اآلخرين أو يسخر من ثقافتهم أو يقوم
بما يجرح مشاعرهم .وهذا المستوى من الحوار فطري يتجلى في حياة الناس اليومية
وعالقاتهم اإلنسانية ،إذ يدخل في إطاره الشاب المزارع ،والصانع ،والعامل البسيط.
وهؤالء الشباب ينبغي أن ال يستثنوا من فهم أدبيات حوار التعايش كما فهمها جيل
سلفنا الصالح وطبقوها بالتعايش والتراحم مع أهل الذمة كما عايشهم رسولنا الكريم
وأصل له بمعاهدة وفد نجران وصحيفة المدينة المنورة.
صلوات الله وسالمه عليهّ ،
وأكمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهج المدرسة النبوية بتتويج تاريخنا اإلسالمي
بالعهدة العمرية ،ببنودها اإلنسانية الراقية في مراعاة حقوق أهل الكتاب وواجباتهم(((.
وأما المقصود بالتسامح فيرتبط بحقوق االنسان ،وقيمة التسامح تتعلق
بمجموعة من الحقوق التي تميز أي نظام ديمقراطي ،مثل السماح بالتعبير عن الرأي
والتنظيم ومساواة الجميع أمام القوانين ،والرفق بأسرى الحرب ،واحترام أو قبول رأي
األقلية ،والتسامح ممارس ًة يمكن أن يكون على مستوى األفراد والجماعات والدول،
وهو مبدأ ينبثق عنه االستعداد للسماح بالتعبير عن األفكار والمصالح التي تتعارض
مع أفكارنا ومصالحنا .ويمكن تعريف التسامح بأنه  :االحترام والقبول والتقدير للتن ّوع
((( التعايش ..لماذا وكيف؟ كومار ريسنكة ،مقال في :موقع كلمة (بتصرف) ،وترجم المقال  :ذاكر آل حبيل ،نق ً
ال عن موقع
المركز العالمي للوسطية على النيت.
((( د .مريم آيت أحمد ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابن طفيل في القنيطرة ،المغرب ،مستويات الحوار الحضاري مع
اآلخر ،مجلة (جراء) التركية العدد  32 :أكتوبر 2012م.
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الثقافي ،وألشكال التعبير والصفات اإلنسانية المختلفة .والتسامح ال يتعارض مع احترام
حقوق االنسان ،وال يعني قبول الظلم االجتماعي أو تخلي المرء عن حقوقه ومعتقداته.
ك ْم ُأَّمًة َو َسطًا
ك َذل َ
وقد جعل مركز الوسطية شعاره اآلية القرآنيةَ { :و َ
ِك َجَعْلَن ُ
آلرُس ُ
ك ْم َشهِيدًا } [البقرة.]143 :
ول َعَلْي ُ
اس َوَي ُ
لَِت ُ
كوُنوْا ُش َه َد َآء َعَلى َّ
ك َ
آلن ِ
ون َّ
كتب د .حيدر الغدير مقالة بعنوان ( :التسامح الديني مخرتع إسالمي) ،مقتبساً
العنوان من الشيخ محمد الغزالي ،معتمدا على كلمة الكاتب المؤرخ الفرنسي المشهور
غوستاف لوبون التي يقرر فيها حقيقة كبيرة من حقائق تاريخنا وحضارتنا « :إن
األمم لم تعرف راحمين متسامحين مثل العرب والديناً سمحاً مثل دينهم» .إنها
كلمة منصفة هي في الحقيقة إنصاف للحق والتاريخ قبل أن تكون إنصافاً للعرب
والمسلمين((( .ويعقب الغدير على الذي جرى بين البروتستانت والكاثوليك ،ويصف
ذلك بأنه كان أمراً في غاية الفظاعة والوحشية ،يظهر ذلك بوضوح -مث ً
ال -في مذبحة
«سان بارتلمي» .أما مآسي محاكم التفتيش في القرون الوسطى ،فقد كانت قمة في
الهمجية ّ
والضراوة ،وال يزال وجدان الحضارة البشرية يحمل عنها أسوأ الذكريات لما
كان فيها من فجائع ومظالم وتفنن في تعذيب الضحايا.
ومما سبق سيتم عرض المحاور التالية :

ملحات عن حياة الرصايف :

في محاولة لوضع تعريف موج ٍز بمعروف الرصافي الشاعر العراقي األشهر في
القرن العشرين ،نذكر أنه عاش أحداثاً جسيمة ،وشهد متغيرات كثيرة في العراق
خاصة والعالم اإلسالمي عامة ،بين عامي 1875م 1945 -م.
ولد ببغداد ،ونشأ في «الرصافة» وتلقى دروسه اإلبتدائية في المدرسة الرشدية
العسكرية ،ولم يحرز شهادتها .وتتلمذ لمحمود شكري اآللوسي في علوم العربية وغيرها
زهاء عشر سنوات ،وهو الذي لقبه بالرصافي ،واشتغل بالتعليم ،ونظم أروع قصائده في
االجتماع والثورة على الظلم قبل الدستور العثماني ،ورحل بعد الدستور إلى األستانة،
فعين معلماً للعربية في المدرسة الملكية ،وانتخب نائباً عن «المنتفق» في مجلس
«المبعوثان» العثماني ،وهجا دعاة اإلصالح والالمركزية من العرب.
((( مقال منشور في موقع األلوكة في النيت.
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وانتقل بعد الحرب العالمية األولى عام 1918م ،إلى دمشق ثم عين أستا ًذا
لألدب العربي في دار المعلمين بالقدس ،فأقام مدة وعاد إلى بغداد ،فعين نائباً لرئيس
لجنة الترجمة والتعريب ،ثم أصدر جريدة (األمل) اليومية سنة 1923م التي عاشت أقل
من ثالثة أشهر .وعين مفتشاً في المعارف ،فمدرساً للعربية وآدابها في دار المعلمين،
فرئيساً للجنة اإلصطالحات العلمية ،واستقال من األعمال الحكومية سنة 1928م،
ثم انتخب عضواً في مجلس النواب خمس مرات مدة ثمانية أعوام ،وزار مصر سنة
1936م .وقامت ثورة رشيد عالي الكيالني في أوائل الحرب العالمية الثانية ،فنظم
أناشيدها وكان من خطبائها وفشلت ،فعاش بعدها في شبه انزواء عن الناس إلى أن
توفي في بيته في األعظمية ببغداد.
آثاره :
«ديوان الرصايف-ط» ،جزءان اشتملت الطبعة الثانية منه على أكثر شعره،
إال أهاجي ومجونيات مازالت مخطوطة متفرقة فيما أحسب ،وله طبعات كثيرة،
اعتمدنا في البحث على طبعة مصر(((« .دفع الهجنة» .رسالة في األلفاظ العربية
المستعملة في اللغة التركية وبالعكس« .دفع املراق يف لغة العامة من أهل العراق»
نشر متسلس ً
ال في مجلة (لغة العرب)« ،رسائل التعليقات يف نقد كتاب النقد الفني وكتاب
التصوف اإلسالمي» وكالهما للدكتور زكي مبارك« .نفح الطيب يف الخطابة والخطيب»،
و«محارضات يف األدب العريب» جزءان« ،ديوان األناشيد املدرسية» ،و«متائم الرتبية
والتعليم» شعر ،و«آراء أيب العالء -خـ» ،و«عىل باب سجن أيب العالء» نشر بعد وفاته،
و«واآللة واألداة-خـ» في استعمال األدوات واآلالت التي يحتاج إلى استعمالها(((.
وله كتاب «الشخصية املحمدية» ـ وقد نشرته أخيراً دار الجمل .وكان قد أحدث
ردود فعل سلبية ،حيث رمى مؤلفه بالكفر ،وقد كان حريصاً على أن يدفع هذه التهمة عن
((( وهي الطبعة السادسة ،المكتبة العصرية ،بغداد1957 ،م ،وهي في جزءين بتقديم الشيخ عبد القادر المغربي ،وعبد الصاحب
البدرائي .جاءت في  562صفحة وفهرسين للقصائد حسب األبواب ،وفهرس آخر حسب القوافي في إحدى عشرة صفحة.
وهناك طبعة أخرى أوفى من هذه الطبعة ،هي طبعة وزارة اإلعالم العراقية سنة 1972م في خمسة أجزاء.
((( األعالم -الزركلي .7/268-269 ،وقد جاء التعريف به موجزاً جداً في الموسوعة العربية العالمية  ،11/222ولم يذكر من
مؤلفاته إال اثنين فض ً
ال عن ديوانه .وينظر في ترجمته كذلك :تاريخ الشعر العربي الحديث ،أحمد قبش ،دار الجيل ،بيروت،
 ،1971ص.401-400
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نفسه ،ففي رسالة منه كتبها سنة 1944م إلى الشاعر نعمان ماهر الكنعاني ،يسأله
أن ينشر إعالناً يتبرأ فيه من كتابه ،بسبب نقل الناس منه مسائل محرفة ومشوهة(((.
الرصافي ،فقد كتب عنها الكثير ،وقدمت دراسات
ولن تتوقف عند شاعرية ّ
متنوعة فيه ،لكني لم أقف على دراسات خاصة أو محدودة في المحور الذي تناولت
الحديث عنه ،ألن العادة جرت بالوقوف على االتجاهات العامة  /والتقليدية في شعر
الشعراء ،والتعريف بالتيارات المباشرة في شعر الشاعر ،وتجاهل االتجاهات الفرعية
األخرى التي ليست أقل أهمية من الرئيسة.
وقبل الخوض في الحديث عن الدعوة إلى التعايش بين األديان في شعر
الرصافي ،ال بد أن نشير إلى أن هذه الدعوة تأتي جز ًءا من دعوات أخرى تبناها
الرصافي .ووجدت التسمية المناسبة لها ،هي النقد السياسي والنقد االجتماعي(((،
ومن مظاهر هذا االتجاه ،دعوته إلى وحدة األمة العربية ،مما جاء واضحاً في عدد من
قصائده ،منها قوله في قافيته (ديوانه ص.)51 - 50
ألم تــر ما القى (ابن لبنان) في العال
تيمـم من بعد (الـحـجـاز) (تهامــة)
ّ
وجــاء إلى أرض (العراقين) مبـــحراً
ليجــمع من أبناء (يعرب) شمـلــهم

لما ساح في األرض ضاربا
من األين ّ
وراح إلى (صنعاء) يزجي الركائبــا
وكر إلى (نجد) يجـوب السباســبا
ّ
ويقضي ح ّقا للمواطـن واجــــــبا

وهو ينكر خضوع العراق لالستعمار في قصيدته :
أخـــبار العــراق فـإنني
ودع عنــــك
ْ
َ
لهـــم َملِك تَـــأبى عصـــاب ُة رأســـه
المـــلك ال بحـسـامه
تبـــ ّوأ عـــرش ُ

يفوق العـجائـــــبا
ألعـلم منها ما ُ
ُ
ً()9
“التيمسيين” عاصـبا
غير سيف َّ
لها ُ
الشعـب ناخبــا
وال كان في يوم له ّ

((( ينظر رسائل الرصافي ص ،112عبد الحميد الرشودي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط .1،1994وينظر معروف
الرصافي ص ،8نجدة فتحي صفوة ،ط رياض الريس للكتب والنشر ،د.ت.
( )8للباحث كتاب بعنوان معروف الرصافي النقد السياسي واالجتماعي في شعره ،مركز البحوث -الجامعة اإلسالمية العالمية
بماليزيا .2012
( )9أراد أن الملك (فيصل األول بن الشريف حسين) اليستند في ملكيته إال إلى قوة اإلنجليز.
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ومن مظاهر النقد السياسي واالجتماعي ،أنه دعا إلى الجهاد لتحرير البالد
(نونية الوطن والجهاد) وهي مما كتبه 1914م في دعم الدولة العثمانية ضد دول
المحور خالل الحرب العالمية األولى (ديوانه ص)573
واستنهضـــوا من بني اإلســام قاطب ًة
ال عــذر للمســـلمين اليــوم إن َو َه ُنــوا
عـــــار على المســـلمين اليــوم أنهم

مــن يسـ ُ
ـكن البــدو واألريـ َ
والم ُدنــا
ـاف ُ
فــي هوشــة ّ
ذل فيهــا كل مــن َو َهـــنا
لم ينقذوا مصر أو لم ينقذوا عـــدنا

وتأتي إشارات كثيرة في ديوانه لتعكس هذه الرؤية ،ومنها ما جاء في خطابه
لمؤلف كتاب (أم اللغات) ( :ديوانه ،ص )44
نــزلت في السهل من أرض (العراق) على
كــــذاك ّ
كل بــــالد العرب ملتجأ
إن الجـــزيرة كانت قبل (جولتنا)
فــرقــتـــنا بــعد (رقدتنا)
لك ّنـما
ّ
واليــوم قمنا إلى تجديـــد (نهضــتنا)

تأصلــت فــي أعراقهــم نسبـــا
قــوم ّ
ّ
لكل من قد غدا للعرب منتسبا
فيما يجاورها أ ّما لنـــــــا وأبــا
سياسة من دخيل جاء مغتصـبا
لمــن غــلبا
نغالــب الدهــر والبـقــيا َ

وأما موضوع بحثنا ،فنجد عدداً يسيراً من قصائده يتناول هذا االتجاه ،في
مقدمته قصيدتان نونية :في سبيل الوطن (إلى إخواننا المسيحيين) أما الثانية فميمية:
(ولسون بني القول والفعل) ،والقصيدتات جاءتا في حدود خمسين بيتاً ،وقد جاءت
القصيدتان في تاريخ متقارب ،األولى في سنة 1920م ،والثانية في سنة 1919م.
البر واإلحسان ،وأن العهد قديم
ويجعل الوطن كاألم الكريمة التي تستحق م ّنا ّ
بين اإلسالم وال ّنصرانية من خالل قبيلتي تغلب وغسان التي ينتسب إليها النصارى
العرب :
تدر لـكـــم مـنها مـــدى العمر ألبــان
مـــــواطنكم يـــــا قـــــوم أ ّم كريمــة
ّ
وفي قلبها عـطـــف عليكـم وتـحــنان
ففــــي حــــضنها مــــهد لكــم ومبــاءة
فــا تنــكـــروا عهــد اإلخــاء وقــد أتــت

صافـحكـــم فيــه (نـــزار) و (عــدنان)

املســيحي مســلماً
أجـــب أيّهــا النــدب
ّ

سر وإعــالن
صفا لك منه اليوم ّ
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ويعرض عِقداً فريداً للدول العربية فيما ينبغي أن تكون عليه :
سننــــهــــض للمجــد المخلّد نهضة
وتعــــت ّز من أرض (الشــآم) (دمشقها)
ـدس (صخرة)
وتطرب فــي البيت المقـ ّ

يقر بها (حــوران) عيــناً و(لبنــان)
ُّ
وتهت ّز من أرض (العراقين) (بغـدان)
المحــرم أركــان
وترتاح في البيت
ّ

المدنية التي
ويوجه خطابه للغرب ،ومسؤولياته تجاه دمشق وبغداد ،وكيف أن
ّ
يدعيها الغرب ،انقلبت عدواناً :
ولو أنصفـتـنـــا سـاسة الغرب الغتدت
ور ّقـــــــت قــــلوب (للعــراق) وأهله
مدنية
لقـــد قيــــــل ّ :
إن الغــرب ذو ّ
تـمدن
وأي فــخــــار كــائـــن في ّ
ّ

(دمشــق) لها من ساســة الغــرب أعوان
وأصغت إلى شــكوى (فلسطـــين) آذان
فقلــت :وهــل معنــى التمدن عــــدوان
إذا لــم يقم في الغرب للعدل مـــــيزان

ويرى في ذلك أزمة أخالق مجردة من قيم العلم والمعرفة :
إذا كـــــــانت األخـــالق غير شريفة

فماذا عسى تجدي علوم وعرفـــان

ويختم قصيدته بالبكاء على حال العراق :
الصبا
هبت ّ
سأبــــكي عــليها كــلّمـا ّ
و َمـــن ذرفـــت آمــاقــــة الدمع لؤلؤاً

فمالــت بهــا من حــول (دجلــة) أغصان
ذرفــــت عليهــا أدمعــي وهــي مرجان

أما قصيدته فهي الميمية التي جاءت على وزن الخفيف ،تأتي بروح مختلفة
تماماً عن روح القصيدة المتقدمة آنفاً ،وهي تتضمن موقف الغرب (القوي) من الشرق
(الضعيف) ،ألنه يسلك فيها سلوك من يفضح الغرب ،ويكشف عن أالعيبه السياسية
الكاذبة ،وتعامله بمكيالين مع الغرب والشرق ،ويمثل على األولى بـــ (فيومة) مدينة
نمساوية ،وعلى الثانية بــــــ (أزمير) المدينة التركية( :ديوانه .)524
مـــأل الــــدهر في (فيـــومــة) فخراً
ـيرت ما (لولــــسو
ّ
إن (أزمــير) صـــــ ّ
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ونالحظ قدرة الشاعر في إيراد أسماء المدن واتخاذها رموزاً معبرة عن حال
يدعونها باط ً
ال قد تمثّلت ظلماً في قرارات
شعوبها ،ويبين كيف أن المدنية التي ّ
المجلس الرباعي :الواليات المتحدة ،بريطانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا .وهم الذين فرضوا
الصلح على تركيا ،ويبين إنحياز الغرب ،وأن ظلمه مآله البوار والفشل؛ ألن السنن
الكونية ماضية في قِصاص الظالمين:
أيّهـــــا المجـلس الربّاعي مه ً
ال
السها في الدياجي
لك عين ترى ّ
أن للــدهر عيناً
أو لم تــــــد ٍر ّ
ال يــــغــرنّك الزمــــان إذا ما

فلقد جرت في األمور احتكامـــا
وعن الشمس في الضحى تتـعامى
إن تنم عين أهله لن تنامــــــا
أبدى بشاشة وابتسامــــــــــا
لك َ
ج

ويبين نظرة الغرب للمسلمين وتحامله عليهم ،وتعاميهم عن فضائلهم :
أيهـــا المســلمون لســتم مــن الغــر
فـــــإذا مــا وســعتم النــاس ِحلمــا
وإذا مـــــا ملــــأتم األرض عــدالً
وإذا مـــــا افــــترى عليكــم عــدوّ
وإذا مـــــا جنــى عــــليكم أنــاس

ب بحــال تســتوجبون احــــــتراما
ـرة وعـــــرامـــــــا
عـ ّ
ـده الغــرب شـ ّ
ـد ذامــــــــا
ـد جــوراً ،أو مفخــراً عـ ّ
ُعـ ّ
وصدقــوا األوهــــــــــامـــا
أيّــدوه ّ
ـروا كرامــــــــــا
ســكتوا عنهــم ومـ ّ
ج

وليست جرائمهم ببعيدة في أرض البلقان (بلغاريا ،واليونان ،وألبانيا،
ويوغسالفيا):
كــم بــأرض (البلقــان) منكــم قتيــل
نـــــثر الظالمــون فــي األرض منهــم

وأيامــى مضــــاعة ويــــتـــــــامى
جثثاً تمأل الفـــضـــــاء وهـــــــاما

فهل هذه السياسة هي العدل؟ .بل حقيقة األمر أن نقمة الغرب على المسلمين
إسالمهم :
السياســـــة عـــدال
إن تكــن هــذه ّ
رحـــــــم اللــــه أ ّمــة أصبــح الغــر
78

فــــإلى ّ
الظلــــم نشتـــــكي اآلالمـا
ب يــــرى ّ
كل ذنــــبها اإلســـــاما
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ومما يمثل هذا االتجاه في شعر الرصافي قصيدته التي جاءت بعنوان «الحق
والقوة» مما نظمه في 1919م في أعقاب الحرب العالمية األولى ،يسخر من اقترانهما
على األلسنة وتباعدهما في المواقع( :ديوانه .)442
يدعونــه
ومــــن
ٍ
أن الــورى ّ
عجــب ّ
ـبر والبحــر ق ّوة
أعـــــدوا لــه فــي الـــ ّ
بطياراتهم يمطرونه
وطــــــــاروا ّ

الزرق
ـم الدهـ ِر أعــداؤه ُ
وهــم من قديـ ِ
ـق
ـد مــن دونِها األ ْفـــ ُ
إذا ظهــرت ينسـ ُّ
دق
قذائــف مــن نار كمــا أمــــــطر ال َو ُ

ويصرح بتناقضات اللوائح والدساتير والسياسات والممارسات :
ج

مدنية
إلى اللَّـــــ ِه نشكو
األمر من ّ
َ
تدعى
وكم قد سمعنا ساس ًة
ِ
الغرب ّ
فـــهم منـــــــعوا ِرقّ األسير وإنما
تـــــر في القــــطر العراقي أ ّمة
ألم
َ

تعارض في أوصافها ْ
دق
والص ُ
الكذ ُب ّ
بأشيا ًء من بُطالنها ِ
الحـــــق
ضح َك
ُ
الــــرق
يشمل األ َم َم
أجازوا لهم أن َ
ّ
بـــــق
من األسر مشدود اً بأعناقها ِر
ُ

ونجده في قصيدته أخرى يصور مأساة عنيفة أخرى عن أم اليتيم ،قصيدة
مترعة بالعواطف والمشاعر ،يقدم لنا فيها مشكلة اجتماعية ،تعكس وجهاً من وجوه
ضياع روح التسامح والتعايش ومطلع القصيدة(:ديوانه ص)531
مسمعــــي ليــ ً
ا بأنّــة مؤلــم
ْ
رمــت َ

ـياب َضيغم
ـت فــؤادي بيــن أنــــ ِ
وألقـ ْ

وتنحو القصيدة إلى السرد القصصي مثل سابقتها؛ لكنها تختلف في التفصيالت،
واألسباب التي ر ّملت هذه المرأة .لقد استمع الشاعر في قصيدته إلى أنين تأثر له،
ويحزن على ما سمع ليقف أمام بيت صاحبة األنين ،ويتعرف على قصتها ،وفي المشهد
الرابع نجد ابنها النحيف ،يسأل أمه عن مصير أبيه ،وال تلبث المرأة أن تقص قصة
زوجها الذي خرج من أرمينيا في الحرب التركية األرمنية ،وأنها عزمت على الخروج
لوال ابنها .وفي ختام القصيدة نعرف أن أم اليتيم في هذه القصيدة هي غير مسلمة،
وأن الشاعر يتعاطف بمشاعره اإلنسانية مع المسلمين وغيرهم من الفقراء واأليتام :
فليــس بـــــــديـن كل ما يفعـلونه
َ
جرائم
األرض الفضا َء
لــــئن ملــــأوا
َ
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ٌ
جهـل وســــــــــــو ُء تفـ ّهم
ولكنه
فهم أجرموا ،والديّن ليس بمجــــرم
ْ
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وال شك أن الحروب الطاحنة ،سواء أكانت عرقية أم دينية ،كانت وما تزال سبباً
مباشراً في تدمير ثروات المسلمين ،وانتشار الفقر بين الناس( .)9ولم تزل كذلك في عصرنا
الحالي.
وقد برع في تسجيل مأثرة ـ شنلر ـ واسمه يوهان لودفيك شنلر ،قدم من
سويسرا وبنى داراً لأليتام في القدس ،في 1860م زارها الشاعر سنة 1920م ،ووجد
فيها قيمة إنسانية في إيواء األطفال الفقراء وتنشئتهم ،فكانت هذه الميمية( :ديوانه
ص.)523
لدا ِر ـ شنلرـ في ال ُقدس ٌ
فضل
ويحمـــده من ال ُفقراء طِـفل
ويـــدخلها يتيم القوم طـف ً
ال
وارتداها
لبس الفضيلة
وقــد
َ
َ
ليمـكث فيك مغتبطاً سعيداً
ُ
يدرع المعالي
ويعـــــلم كيف ّ
الناس ّلما
المسيح
ومـــــا فقد
َ
ُ

به تَنســى تي ّتمـــها اليــتامى
يذم لفقد والده الحـمامـــــــا
فتخرجه لهم ي َفـعاً غــــــالمـا
ُ
وشد عليه من حزم حــــــ ِزاما
ّ
َ
الشرف الجسـاما
ويكسب عندك
ويعرف كيف يبتدر الــــــمراما
أعدت لهم خالئقه الكـــــــراما

ولشدة العناية بهذه الدار ،أصبحت نموذجاً يُتمنى :
ِ
مــغنــاك را ٍء
وكـــا َد إذا رأى

يو ّد بأن يكون مـــن اليـــتامى!

ويسوق بعض المعاني المرتبطة بالنصارى؛ إذ ترد كلمة ـ المسيح ـ في ثالثة
أبيات ،فلعل المدرسة كانت أليتام النصارى .وفي هذا المنحى نجده يشيد بثري
يهودي ،اسمه مناحيم صالح دانيال ،ينفق على بناء مدرسة لأليتام للجمعية الخيرية
اإلسالمية سنة 1928م ،وهو بهذه اإلشادة يستجيش المحسنين ألمثال هذا العمل،
ويؤكد أهمية اإلحسان في قصيدة تحمل هذا االسم.
ويسلم الحديث بنا إلى قصيدة كان لها أصداء وردود فعل متباينة بعنوان :إلى
هربر صموئيل 1920م ،جاء في مقدمة القصيدة  :ـ ألقى يهودا محاضرة تاريخية ذكر
( )9وأقدم عهد له باأليتام حين رثى فتى نصرانياً اسمه ـ نعيم ـ سنة 1907م ،في قصيدته الموسومة اليتيم المخدوع.
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فيها مدنية العرب في الغرب والشرق ،ولما أتمها قام هربر صموئيل المندوب السامي
من قبل إنكلترة في فلسطين ،وألقى على القوم كتاباً مؤنقاً وعدهم فيه وعوداً سياسية،
سر بها الحاضرون الذين كانوا قد حضروا بدعوة من راغب بك النشاشيبي رئيس بلدية
ُّ
القدس ،فقال الرصافي هذه القصيدة مسج ً
ال بها ما قاله المندوب ،وشاكراً له على ذلك،
وهي في خمسة وثالثين بيتاً ،ومما جاء في القصيدة قوله( :ديوانه ،ص .)276
خطــاب (يهودا) قد دعانا إلى الفكر
ومجد ما (للعرب) في الغرب من ي ٍد
ّ
فأمـــس ْوا وفي ليل المحاق اجتماعهم
َ
ولمـــــــا تناهى من (يهودا) خطابه
تصــــدى له (هربر صموئيل) ناطقاً
ّ
فصـــدق ما (للعرب) من تالد العال
ّ
حنــانيك يا (هربر صموئيل) كم لنا
لنـــــا أنفــــــــس تحيا بثروة ع ّزها
إذا نحـــــــن عاهدنا و َفينا ولم نكن
ّ
الحر من ساء ظ ّنه
فكـــــذ ْب وأنت ّ
ولكــــــــــــ ّننا نخشى الجالء ون ّتقي
وهـــــــا أنا قبل القوم جئتك معلنا

وذ ّكرنا ما نحــــن منه عــــلى ذكــر
وما (لبني العباس) في الشرق من فخر
يح ّفون من (هربر صمويل) بالبـــــدر
سرنا من حيث ندري وال نـــدري
وقد ّ
بسحر مقال ّ
جل عن وصمة الســــحر
وما لهم في العلم من خالد الـــــــذكر
حق ُمضاع ومـــن ِوتر
على الدهر من ّ
وإن نشأت بين الخصاصة والفقـــــــر
ْ
إذا ما ائتم ّنا جانحين إلى الخــــتر
الـــــحر
إن الوعد َدين على
فقد قيلّ :
ّ
سياسة حكم يأخذ القوم بالقــــــــــهر
لك الشــكر حتى أمأل األرض بالشكــــــر

ونفيد من رسالته المؤرخة بالقدس 1919/1/9م الموجهة إلى الشيخ عبد
القادر المغربي في دمشق ،منافحته للنفوذ الصهيوني ،وقصيدته الرائية التي خاطب
بها هربر صموئيل ،فهو ال يعادي بني إسرائيل لجنسهم ،بل لفكرتهم التي يريدون بها
جالءنا من أوطاننا ..وأننا ال نقر على ذل وال ننقاد عن خوف وذعر ..وأنهم إذا علموا أنني
لجر مغنم ،فدمي لهم هدر ،أال فليشهد الثقالن بأني قد هدرت
قد وقفت هذا الموقف ّ
()10
لهم دمي ،إن قلت في السياسة قوالً لجر مغنم ،أو دفع مغرم ،كما يفعلون هم ـ  .وفي
( )10الرصافي ،رسائله ،رقم ،7وقصيدته في ديوانه ،ص . 429وفي بعض أبياتها مغازلة سافرة مع المندوب السامي في فلسطين؛
إذ يشبهه بالبدر ،ويعلن له الشكر؛ ولكنها كذلك تتضمن معاني اإلباء ،وترفض الذل واالنقياد ،وقد أثارت هذه القصيدة ردود
فعل لدى كثيرين ،ومنهم التاجي الفاروقي الذي كتب مقالته هذه ،فأجاب الرصافي عليه في رسالته رقم  4ودافع عن
موقفه دفاعاً مستميتاً.
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رسالة أخرى يوضح الموقف نفسه ،فيقول :ـ وإنما كنت مجارياً لصاحب السياسة في
مجاملته للقوم بكالمه ـ )11(.ولكن بعض الباحثين ذكر أنه على إثر هذه القصيدة طرد
الشعب الفلسطيني الرصافي بعد رجمه بالحجارة ،وقد غادر القدس فجراً ،ووجد أن
له مواقف سياسية مخزية في مدح اليهود ،ال تليق بأخس الناس خيانة في زمانه(.)12
وعلى الرغم من الجانب السلبي في القصيدة الذي أثار حفيظة الناس على
الشاعر ،فإنها في وجهها اآلخر تمثل دعوة صريحة للتعايش القائم على أساس احترام
اآلخر مما يدعيه كثيرون دون أن يتقدموا في تحقيقه.
ويحسن بي أن أختم بحثي باإلشارة إلى النصوص الشعرية المكملة للرؤية
عن الدعوة للتعايش بين األديان .فيما نظمه الرصافي بائية في رثاء شيخ البرلمان
ساسون حسقيل سنة  1932في اثني عشر بيتا ،وقافية في رثاء توماس مراد الشيخ
سنة  1922باسم غريق دجلة في أحد عشر بيتا ،ونونية في استقبال رفات األديب
جبران خليل جبران  1937باسم ابن جبران في اثنين وعشرين بيتاً ،وأبيات يعترف
طبباه هما د .حتي ود.ألبرت إلياس ،وأبيات في قيصر معلوف إذ حظي
بفضل طبيبين ّ
بإكرامه في بيروت.
وأرجو أن يتيسر لي في قابل األيام متسع من الوقت لفحص أشعار الشاعر
وبلوغ مزيد من االستقراء ألشعاره في هذا االتجاه ،وقد كان الرصافي حقاً سج ً
ال دقيقا
ألحداث عصره ،وصدق إذ يقول:
وأكتب للتاريخ ما أنا كاتب

ليجعله أحدوثة كــــل مخبر

وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم والله الموفق.

( )11الرصافي ،رسائله ،رقم .4
( )12عابد توفيق الهاشمي ،الوجيز في األدب اإلسالمي المعاصر وتاريخه ،ص ،71ط 1مؤسسة الرسالة ،بيروت .2000
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أثر النشاط التجاري العريب يف انتشار اإلسالم
يف آسيا  :أندونيسيا منوذجًا

د .مصطفى حامد ارحومه(((*
لعب النشاط التجاري العربي دوراً مهماً في انتشار اإلسالم بقارة أسيا  .تلك
المناطق التي وصل إليها العرب قبل اإلسالم بمدة طويلة وتوطنوا بها ،ومارسوا نشاطهم
التجاري الذي عرف لديهم منذ القدم ،وذلك عن طريق اإلقناع ،باختالط التجار العرب
بسكان تلك المناطق عن طريق التجارة ،أي إن العرب كانوا يقومون بالنشاط التجاري
عبر الهند وجزر اندونيسيا ،وغيرها ،حيث انصهر عدد كبير منهم في سكان الجزر
االندونيسية ،وتعلموا لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ،وعندما ظهر اإلسالم في الجزيرة
العربية على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،وانتشر بين الناس في القرن السابع
الميالدي ،وعم المنطقة ،حمله التجار العرب إلى اندونيسيا .حيث ذووهم هناك ،فقبله
السكان واعتنقوه بيسر ،ونشأ عدد كبير من االندونيسيين على اإلسالم بالفطرة ،فكانت
بذلك اندونيسيا نموذجاً هاماً في نشر اإلسالم بجنوب شرقي أسيا(((.
ولما تكونت الدولة اإلسالمية بالجزيرة العربية على يد النبي محمد صلى الله
عليه وسلم ،تواصل اعتناق اإلسالم هناك ،وذلك بإثارة مبادئ الدين اإلسالمي السمحاء،
وتخلص العرب من الوثنية والشرك بالله ،كما هو معروف ،إضافة إلى ذلك إن العرب
كانوا مهتمين بالتجارة عبر الهند وجنوب شرقي آسيا وبقية األقطار األخرى((( .األمر
الذي مكنهم من ترسيخ مبادئ الدين اإلسالمي بينهم ،وبين سكان تلك الجزر(((.
(((* ليبيا ـ جامعة المرقب.
((( علي طنطاوي  :صور من الرشق يف اندونيسيا ،القاهرة  :مكتبة المأمون للت راث  1960م ،ص 109ـ. 123
((( محمد ريحان ناسو تبون :اندونيسيا ،رسالة ماجستير ،نوقشت بكلية الدعوة اإلسالمية 2002م ،ص 22ـ. 33
((( رأفت غنيمي الشيخ وآخرون  :تاريخ أسيا الحديث واملعارص ،القاهرة :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية 2004 ،م ،ص. 123

مصطفي حامد ارحومه
ولما اعتنق العرب الدين اإلسالمي ،حملوه إلى الجزر االندونيسية واعتنقه الناس
هناك ،فكانت تلك الجزر مراكز مهمة في نشر الدين اإلسالمي عن طريق اإلقناع خالف
ما حدث في بالد الشام والعراق وبالد فارس ووسط قارة آسيا ،وغيرها من األقطار
األخرى ،إذ كانت تتم الدعوة إلى اعتناق الدين اإلسالمي عن طريق اإلقناع طيلة عهد
النبي محمد عليه السالم والخلفاء الراشدين والدولتين األموية والعباسية ،وفيما بعد(((.
لقد ترسخ الدين اإلسالمي بين سكان الجزر االندونيسية ،فكانت معبراً آمناً
النتشار الدين اإلسالمي في الماليو وماليزيا وسنغافورة والفلبين وأستراليا مع مرور
الزمن ،وكان لدعاة الدين اإلسالمي مكانة كبيرة في تلك الجزر ،فأثبتوا وجودهم
لعوامل عدة كان أهمها :التجول العربي من أجل التجارة ،وكشف مصادر إنتاجها بتلك
المناطق ،وعودتهم بسلع كان سكان تلك المناطق ينتجونها مثل ( :القرفة ،والفلفل
األسود والزنجبيل وخشب البخور والصندل والزعفران وجوز الهند واألحجار الكريمة
وغيرها) ،وقد ازداد عدد التجار العرب حتى وصل إلى أكثر من  400تاجر يتعاملون
مع سكان تلك المناطق بالعمالت الذهبية والفضية واللؤلؤ(((.
كان استقرار الدولة اإلسالمية في العصر األموي عام ً
ال مساعداً على تحول النشاط
التجاري في جزر اندونيسيا وجزر الهند الشرقية ،إلى حماية الدولة اإلسالمية لكي يأمنوا
نشاطهم التجاري هذا ،فاستقر كثير من المسلمين في شبة جزيرة الماليو وسومطرة
وجاوه وبورينو وكذلك بالفلبين ،وجزر سولو وماندنا ،وغيرها .فأصبح المسلمون وسيلة
لعقد المعاهدات التجارية مع عواصم تلك المناطق ومراكز التجارة في مضيق هرمز
وسيراف ،ومنها إلى البصرة وبغداد وإبله ثم إلى أوروبا .حيث البندقية(((.
وساهم استقرار المسلمين في جزر جنوب شرقي أسيا أيضاً في وجود نوع من
الحياة المنظمة بدأت أوالً على شكل قبلي ،ثم تحولت إلى حكم منظم حتى وصلت
في النهاية إلى وجود إمارات وسلطنات كان لها نفو ٌذ سياسي واجتماعي وديني واضح،
باإلضافة إلى تمتع الدعاة المسلمين بنفوذ كبير هناك ،فكانت لكبار هؤالء مزارات
تعرف ( :بطوان مشايخ) ،وتعني اللفظة األولى (سيد) في اللهجة المالوية(((.
((( رأفت غنيمي الشيخ وآخرون  :المصدر السابق  ،ص 162ـ .163
((( ابن حوفل :املسالك واملاملك ،ص  . 40ثم إب راهيم أحمد العدوى  :تاريخ العامل اإلسالمي ،القاهرة 1984م ،ص  327ـ .328
((( علي الطنطاوي  :المصدر السابق ص  . 1ثم محمد ريحان  :المصدر السابق ،ص .30
((( علي طنطاوي  :المصدر السابق ،ص  .124ثم إبن بطوطه  :رحلة أبن بطوطة ،ص 550
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ومنذ أن سقطت بغداد على يد المغول في سنة  656هجرية ،تحول عدد كبير
من العرب إلى جنوب شرقي آسيا كان من بينهم العلماء والفقهاء الذين قاموا بعدة
نشاطات كان في مقدمتها الدعوة لنشر الدين اإلسالمي بين سكان تلك الجزر(((،
فأعجب الدين اإلسالمي سكان تلك الجزر إلى درجة كبيرة لما له من قيم سمحاء
مكنت المسلمين من إنشاء إمارات ،وذلك في منتصف القرن الخامس عشر الميالدي
في اندونيسيا والفيليبين كان من بينها ،إمبراطورية (جاما فاهيت) (1293ـ )1478
التي قامت بتوحيد تلك الجزر تحت سيطرتها .كما استطاعت أن تسيطر على تجارة
الجزر ،سواء معها أو مع الصين أو التجار الهنود الذين كانوا يقومون بتسليم هذه السلع
إلى التجار العرب في الخليج العربي ،ومنها إلى تجار البندقية في أوروبا ،واستمر
الحال إلى أن سقطت القسطنطينية في يد األتراك العثمانيين سنة 1453م .وهكذا
استمر العرب إلى أن نشأت ممالك إسالمية في اندونيسيا مثل مملكة بنتام في جزيرة
جاوه الغربية سنة  1583م(.((1
من هنا أصبحت جاوه مركز إشعاع لنشر الدين اإلسالمي في شرق آسيا .وحدث
بذلك صراع عسكري حتى جاءت الدول األوربية إلى المنطقة لالستفادة من خيراتها.
ثم تأسست مملكة (أتشيه) في شمال جزيرة سو مطره ،ومملكة (ديماك) في وسط
جاوه بقيادة رمضان بن فاطمة سنة  1832م .ثم مملكة (بالمبانغ).
أندونيسيا منوذجًا  :اعتبرت اندونيسيا نموذجا ً مهماً في انتشار الدين اإلسالمي
في جنوب شرقي آسيا عن طريق اإلقناع ،لذلك يتأكد أن هذه الجزر احتضنت اإلسالم
منذ وصوله إليها لعدة عوامل كان أهمها :
 .1وصول العرب إليها قبل اإلسالم بمدة طويلة ،وقيل من قبل ميالد المسيح.
 .2معرفة العرب األوائل عادات وتقاليد أهل الجزر ولغتهم ،وإمكانية التفاهم معهم.
 .3حرص المسلمين على نشر دينهم اإلسالمي الجديد ،ومكانته بينهم ،وضرورة
التبليغ به كما فعل الصحابة األوائل في الجزيرة العربية.
نعرف بالجزر االندونيسية حتى تتضح الرؤية ،و إلى أي مدى كانت
لذلك البد أن ّ
أهمية هذه الجزر ،وكيف كانت مهداً للدعوة اإلسالمية في المنطقة األسيوية منذ
مطلع الدين اإلسالمي ؟ ،كما أشار إليها محمد ريحان  :المصدر السابق ،ص 30ـ . 31
((( رأفت غنيمي الشيخ وأخرون  :المصدر السابق ،ص .63
( ((1المصدر نفس  :ص  125ـ . 126
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فالجزر األندونيسية تقع في المنطقة االستوائية المتميزة في جنوب شرقي آسيا،
وتتكون من عدة جزر عبر األرخبيل الذي تقع فيه هذه الجزر ،وهي متناثرة في منطقة
شاسعة تمتد من الغرب إلى الشرق ،وتضم ما يقرب من  13673جزيرة كان منها 6044
جزيرة معمورة بالسكان ،والباقي من الجزر غير المأهولة بالسكان لصغر هذه الجزر ،أو
ألنها غير قابلة للسكن واالستقرار .وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي  12مليون كيلو
متر مربع ،تشغل فيه  20000كيلو متر مربع فقط حسب رأي يسري الجوهري  ( :أسيا
اإلسالمية) ،ص .246
وتنقسم هذه الجزر إلى أربعة أقسام جزرية على النحو التالي :
 .1الجزر الشرقية ،وتضم جزر السوند الكبرى.
 .2الجزر الشرقية الشمالية ،وتضم جزر سلبيس ومولوك ،وتمتد شرقاً حتى
الفيليبين.
 .3الجزر الوسطى وتشمل جزر السوند الصغرى ،وتمتد من جاوه حتى استراليا،
وتمثل جزر لومبوك ،وسومبا وأوباي وفلورس.
 .4جزر نيو غينيا او غينيا الجديدة التي تمتلك اندونيسيا الجزء الغربي منها،
ويعرف بإريان الغربية وتبلغ مساحة هذا الجزء  422ألف كيلو متر مربع،
ويتبع الجزء الشرقي منها لقارة أستراليا.
تكون مجموعة هذه الجزر جسراً متص ً
ال يربط جنوب شرقي أسيا بأستراليا .غير
انه تأثر بتصدعات الزالزل ،وكون سالسل جبلية إلتوائية تمتد في معظم هذه الجزر
فانفصل بذلك اليابس عن بعضه بسب هذه الزالزل في شكل مجموعة من الجزر
المتجاورة ،فكانت منطقة متصدعة تبرز فيها هذه الجزر عبر العصور.كما تضم المنطقة
متحرك والبعض األخر خامد .كما توجد بهذه الجزر السالسل
( )300بركان بعضها
ِّ
الجبلية الممتدة من الشمال إلى الجنوب وتغطي معظم أجزائها ،وتربتها بركانية
صالحة للزراعة .وأهم جزر اندونيسيا المعروفة  :جاوه وسو مطره وبورنيو وسلبيس،
وتشمل جزيرة سومطره سالسل جبلية تنحدر نحو الشرق انحداراً تدريجياً بينما
تنحدر انحداراً شديداً باتجاه الغرب ،وتكثر بها المستنقعات ،ويتركز السكان والعمران
بشرق الجزيرة .حسب ما ورد في كتاب (أسيا اإلسالمية) للجوهري  :ص  246ـ،247
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وبالشمال كما ورد عند رأفت غنيمي الشيخ وآخرين  :في المصدر الذي سبق ذكره،
ص 124ـ .125
وكان لموقع الجزر اإلندونيسية في المنطقة المدارية بين خطي عرض 7و11
جنوبا ،أهمية كبيرة تتمتع بها في ذلك بمناخ مداري بصفة عامة ،إذ تسقط فيها األمطار
طول السنة على المرتفعات وتصل إلى  6000مليمتر ،لكنها تقل في المنخفضات إلى
 2500مليمتر حسب ما ورد عند أحمد أبو العينين  :ص  390وما بعدها.
إن إندونيسيا غنية منذ القدم بثرواتها الطبيعية .إذ يوجد بها  40%من إنتاج
المطاط في العالم و 20%من القصدير و 9%من الكينا و 23%من الكبريت ،وغيرها
من المنتجات الطبيعية األخرى ،كما ورد عند الجوهري في (أسيا اإلسالمية) ،وبذلك
كانت إندونيسيا موضع اهتمام التجار العرب منذ القدم ،إذ كانت تتمتع بنشاط زراعي
مختلف األنواع .وبلغ عدد العاملين بالزراعة  25مليون نسمة ،ويعملون بالصناعة 5
مليون نسمة ،ورغم وجود عدد كبير من السكان يشتغلون بالزراعة غير أَ َّن إنتاجهم
اليكفي حاجة السكان حسب رأي أبو العينين .وكانت غنية بكثرة الحيوانات األليفة
وبثروة سمكية كبيرة ،وبها من المعادن الكثير كالبترول في سومطره وجاوه وبورنيو
ومترام ،كما تتمتع بكميات هائلة من الغاز الطبيعي والفوسفات والفحم الحجري ،كما
أشار إلى ذلك يسري الجوهري  :ص  ،250وكذلك أبو العينين  :في كتابه (جغرافية
العالم اإلقليمية) ،ص 559ـ  ،560وتوجد بها عدة صناعات.
ويبلغ سكان إندونيسيا  128مليون نسمة ،وتعتبر في المرتبة الثانية بعد الصين
والهند والواليات المتحدة وروسيا االتحادية حسب إحصاء  2002م ،ويبلغ الضغط
السكاني  86نسمة في الكيلو متر الواحد في سومطره ،و 56نسمة في جاوه ،بينما
يتناقص السكان في المناطق األخرى .لذلك حاولت حكومة إندونيسيا توزيع السكان
على بقية الجزر لكنها لم تفلح رغم تقديم المساعدات لمن يرغب في االنتقال لعدة
عوامل منها :
ـ حب المواطن لمنطقته األصلية حسب ما أشار إلية أبو العينين  :المصدر
السابق ،ص  242ـ .243
ينتمي سكان إندونيسيا إلى الساللة الماالوية ،كما اختلطوا بالزنوج في إريان
الغربية ،وتوجد بينهم عناصر متعددة حسب طبيعة البشر في ذلك ،وتوجد في إندونيسيا
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مدن مزدحمة بالسكان مثل العاصمة جاكرتا التي يسكنها حوالي  12مليون نسمة
ٌ
وغيرها من المدن األخرى .ويغلب على إندونيسيا الجانب اإلسالمي ،إذ تعتبر أكبر
دولة إسالمية تدين باإلسالم ،ويؤكد ذلك كثرة حجاجها في موسم الحج ،وتعتبر جاوه
نموذجاً من حيث عدد السكان لخصوبة أراضيها .وقد تطور وضع العرب بجزر إندونيسيا،
إذ كانوا أصحاب حضارة بالنسبة ألهل الجزر واستندوا إلى خبرتهم اإلدارية المتعلقة
بالتجارة والمالحة البحرية بجانب قوة العقيدة اإلسالمية التي أضاءت لهم الطريق في
تفهم طبيعة سكان المناطق التي وصلوها باعتناقهم اإلسالم ،ومساهمتهم في نشره
أيضا .لذلك نشأت دول إسالمية عمرت كثيراً في المنطقة ،ويقدر تاريخ اإلسالم هناك
بخمسة قرون ابتداء من القرن الثاني عشر حتى القرن السابع عشر الميالدي ،وذلك
بمجئ الهولنديين إلى إندونيسيا واحتاللهم لها .واستطاع العرب إقامة وحدة إسالمية،
لكنهم لم يقيموا دولة معروفة باسمهم بل الدول التي قامت هناك كانت باسم اإلسالم.
حسبما ورد في كتاب (تاريخ آسيا) ،لرأفت غنيمي الشيخ ،ص .124
وساهم تباعد الجزر اإلسالمية في عدم تمكن المسلمين من إقامة دولة موحدة.
إذ أَ َّن وجود العرب هناك لم يحدث تكت ً
ال عربياً ،لكنه كان على شكل فرادى وجماعات
صغيرة كان همهم في البداية التجارة ،ثم نشر الدين اإلسالمي في المنطقة .إذ اعتمد
العرب على نشر الدين اإلسالمي في جزيرة جاوه على كثرة العرب في البداية بها،
ثم نشر في جزيرة بورنيو في القرن السادس عشر الميالدي باعتبارها أكبر الجزر
في العالم إذ تبلغ  160ألف كيلو متر مربع ،وصار بها سلطان مسلم في أواخر القرن
السادس عشر ،وواجهت دولته البرتغال واستمرت مدة طويلة حسب ما ورد عند رأفت
غنيمي الشيخ وآخرين ،ص .123
وقد تنافس اإلنجليز والهولنديون والدنماركيون على الفوز بأندونيسيا لما كان
بها من بهارات وفلفل أسود وقرنفل سلعة ذلك العصر ،حتى احتلتها هولندا سنة
1667م حسبما ورد في كتاب غنيمي الشيخ  :ص  127ـ  .128وتعتبر جزيرة
سومطره من الجزر المهمة لكثرة المسلمين بها وانفتاحها على الخارج حسبما أشار
إلى ذلك أبو العينين  :في كتابه (جغرافية العالم اإلقليمية) ،ص 567ومابعدها.
ملاذا كانت أندونيسيا منوذجًا ؟  :اتضح من خالل ما طرح ،أَ َّن الجزر اإلندونيسية
وسكانها؛ كانت نموذجاً أو قاعدة لنشر الدين اإلسالمي في الشرق األقصى ،ألن العرب
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وصلوها قبل غيرها من المناطق األخرى في شرق أسيا ونشروا فيها الدين اإلسالمي.
لذلك أعطت فرصة كبيرة للدخول في الدين اإلسالمي ،وذلك بفضل ما أشادت به
اآليات القرآنية في محاسبة البشر على أعمالهم الدنيوية بعد البعث والفوز بالجنة
والعتق من النار لمن يؤمن بتعاليم الدين ويؤدي الواجبات كالصالة والصوم والحج،
وغيرها من القيم االجتماعية.
أثر الكشوف اجلغرافية على املسلمني يف أندونيسيا  :أراد األوروبيون أن ينتشروا
في العالم بعد أن صنعوا سفناً عابرة للمحيطات ،ورأوا أن البهارات التي كانت تصلهم
عن طريق البندقية غالية الثمن لتكلفة نقلها من جنوب شرقي أسيا إلى غرب أوروبا ،و
عملوا على أن يصلوا إليها في مناطق إنتاجها ،من هنا بدأ التفكير في ذلك جدياً ،وكان
ماركو بولو ( 1253ـ  1323م) الرحالة اإليطالي الذي وصل إلى شرق أسيا عن طريق
البر ،قد شجع على ذلك ،وقد وصل برتلميو دياز إلى جنوب أفريقيا سنة 1486م .ثم
أتم العمل فاسكو داجاما البرتغالي بوصوله إلى نفس المكان وسمى المنطقة (برأس
الرجاء الصالح) ،وواصل رحلته إلى حيث ميناء قليقوط سنة  1498م بمساعدة (أحمد
بن ماجد )( *((1إلى الهند ،ثم وصل إلى الجزر اإلندونيسية باختصار .فكان ذلك انفتاح
األوروبيين على جنوب شرقي أسيا ،إذ تحولت التجارة بعد ذلك للدوران على أفريقيا
بدالً من أن تمر عبر البالد العربية إلى البندقية ،وحدث ما أكسد النشاط التجاري
العربي ،وقلل من اهتمام العرب بالتجارة الشرقية التي تدنى ثمنها وصعب نقلها ،فاستغلها
األوروبيون ونقلوها بدورهم إلى حيث يشاؤون .وقد نشبت معارك عدة بين المسلمين
اإلندونيسيين والبرتغاليين ،واتخذت هذه الحروب شكل الحروب الصليبية السابقة لهذا
العهد ،وذلك بمقاومة الوجود العربي والقضاء عليه في األندلس ،إذ تمكن البرتغاليون
من السيطرة على السفن العربية المتواضعة وعلى تجارتهم ،واحتلوا شبه جزيرة الماليو
عد منفذاً مهماً لسيطرته على التجارة األسيوية ،وذلك بعد الوصول
ومضيق ملقا الذي يُ ّ
إلى الصين وسيام وجزر الملوك من أجل تجارة البهارات في تلك المناطق( ،((1وعملوا على
نشر المسيحية بإقناع جزء من السكان بالديانة المسيحية وجعلوهم أتباعاً لسياستهم

( *((1أحمد بن ماجد كانت له عدة مخطوطات حول البحار وكان ضحية معلوماته التى ساعد بها البرتغاليين.
( ((1طنطاوي  :المصدر السابق  ،ص . 150
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االستعمارية ،وبذلك انفتحت الطريق أمامهم ليستفيدوا من تجارة شرق أسيا( .((1وتمكن
البرتغاليون من التوغل إلى شرق أسيا ،فوصلوا إلى الصين وسيام.
االستعمار اهلولندي ألندونيسيا  :أهتم الهولنديون منذ القرن السادس عشر
الميالدي بغزو الشرق األقصى ،وجلبوا  65سفينة هولندية سنة  1520م إلى هناك،
فأعترضهم االندونيسيون في البداية ،لكنهم رحبوا بهم في النهاية ،فاستنجدوا بهم
في الحرب ضد البرتغال ،ولم يدرك اإلندونيسيون هدف الهولنديين إال بعد ما شعروا
بأنهم محتلون كغيرهم ،فعمل الهولنديون على عقد اتفاقيات مع اإلندونيسيين في
جزيرة (أمير) ،وذلك بهدف احتكار التجارة ،وأسسوا شركة الهند الشرقية الهولندية
لذات الهدف ،ومن المعروف أن الدول األوروبية األخرى كفرنسا وبريطانيا قد
أسست شركات بإسم شركة الهند الشرقية التجارية( .((1وتنافست على ذلك ،فأصدرت
هولندا قراراً بتوحيد هذه الشركات سنة 1602م في شركة واحدة سميت بشركة
الهند الشرقية الهولندية ،ومنحت هذه الشركة احتكار التجارة في الشرق ،فأنشأت
مراكز لها في جزيرة جاوه ،وخضعت للنفوذ الهولندي ،وقامت ببعض اإلصالحات في
البالد كان أهمها بناء مدرسة هولندية سنة 1617م وكنيسة سنة 1629م لتكون
مركزاً للبعثات التبشيرية ،وساهمت هذه الكنيسة في توسيع النفوذ الهولندي
االستعماري بالمنطقة( ،((1ومن هنا بدأ التدخل االستعماري السافر في إندونيسيا.
موقف مسلمي أندونيسيا من االستعمار األورويب  :سبقت اإلشارة إلى أن إندونيسيا
تعرضت لالستعمار البرتغالي سنة 1522م ،ثم االستعمار الهولندي االقتصادي عن طريق
شركة الهند الشرقية الهولندية ،سنة  1699ـ 1709م ،ثم سيطر اإلسبان على بعض
الجزر (مالوك) بين سنتي ( 1606ـ 1666م) .ولما انحلت شركة الهند الشرقية الهولندية،
احتلت فرنسا جزءاً من األراضي الهولندية ،كما أصبحت إندونيسيا تحت سيطرة فرنسا،
سنة  1808ـ 1811م ،ولما انتصرت انجلترا على فرنسا ،صارت إندونيسيا تحت
سيطرة انجلترا في سنة  1815م .ثم أعادتها إلى هولندا سنة 1816م فبقيت تحت
سيطرتها حتى سنة 1939م عندما طردتها منها اليابان عقب نشوب الحرب العالمية
الثانية (1939ـ  1945م) .بدأت مقاومة الشعب اإلندونيسي لالستعمار بما لديه من
( ((1ميشال دوفي ر :أوروبا والعامل يف نهاية القرن العارش ،ج ،1ترجمة إلياس مرقص ،بيروت  :دار الحقيقة  1970م ،ص . 28
( ((1أب راهيم خليل أحمد ،وعون عبد الرحمن السبعاوي  :تاريخ العامل الحديث ،الع راق  :الموصل 1889م ،ص . 97
( ((1محمد الصواف  :املخططات االستعامرية ملكافحة اإلسالم ،دار االعتصام1979 ،م ،ص 55وبعدها
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حروب
إمكانات ،وكان الشعب االندونيسي المسلم في طليعة المقاومين ،حيث شبت
ٌ
طويلة أودت بحياة الكثيرين من المسلمين والهولنديين وأتباعهم ،وكان من بين
هذه الحروب ما حدث في بونجول بقيادة الشيخ مصطفي بونجول في سو مطره سنة
(1821ـ 1827م) ،وفي سوالبس الجنوبية سنة (1824ـ 1908م) ،وكذلك في جاوه
الوسطي سنة (1825ـ  1830م) ،وفي بالمبانغ سنة (1844ـ 1881م) ،وفي أتشية
سنة (1871ـ  1875م)(.((1
وقد مر االستعمار الهولندي في إندونيسيا بعدة مراحل ومنها :
 .1المرحلة األولى 1600( :ـ  1816م) ركز فيها الهولنديون على التجارة ولم
يهتموا بالغرض االستعماري.
 .2المرحلة الثانية 1816( :ـ 1850م) كانت مرحلة تأسيس في التمسك
بإندونيسيا عندما رأوا أنها مهمة بالنسبة لهم خصوصاً عندما احتلت فرنسا
هولندا(.((1
 .3المرحلة الثالثة  1850( :ـ  1904م) حيث مرحلة حروب متواصلة ،وذلك بعد
شعور اإلندونيسيين بما قام به الهولنديون من تعسف في بالدهم ،إذ عملوا
على التخلص من هذا االستعمار البغيض ،ولما رأوا أن سر هذه األمة يكمن
في اإلسالم ،عملوا على فتح باب الهجرة لألجانب إلى الجزر اإلندونيسية،
بناء على ما قام به المستشرق (سنوك هور غرونية) الذي أعلن ذلك ،إذ درس
نفسية اإلندونيسيين بشكل كامل في مصر بالجامع األزهر وغيره ،ورغم تلك
التغيرات التي أرادوا تطبيقها في البالد ،لكنهم لم يتوجوا باالستقرار خالل
هذا العهد الطويل ،بل واصل اإلندونيسيون نضالهم ضد االستعمار الهولندي
في سبيل دينهم ووطنهم ،غير أن نضالهم كان ينقصه اإلتحاد والتضامن،
ولو تحكموا في ذلك لنجحوا في تحقيق استقاللهم من مدة طويلة ،فكانت
علتهم المزمنة تكمن في عدم توحيد الثوار ،وكان من بين هذه الثورات :

( ((1محمد ريحان  :المصدر السابق ،ص  44ـ45
( ((1رأفت غنيمي الشيخ وآخرون :المصدر السابق ،ص133
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ـ ثورة حكومة متارم ( 1819ـ  1829م) لم تتحد مع حكومة متارم  1825م،
فلما توقفت حكومة متارم سنة  1829عن الحرب ،لجأت حكومة بنتام إلى
هولندا ،ولم تتحد مع حكومة متارم في مكافحة الهولنديين ،لذلك أحرقت
هولندا مخازن األرز وتركت الجيش يهلك.
 .4المرحلة الرابعة 1825ـ1830م تزعم ذلك ديبو نيجورا إبن ملك حكومة متارم
الذي بدأ في مكافحة الهولنديين في  20يونيو 1825م حتى فبراير 1830م،
واستمر خمس سنوات ،وقد أحرق الهولنديون بيته ،وكانت ثورته في وسط
جاوه ،وقتل أكثر من  15000من الهولنديين ،ثم استغلوه بحيلة التفاوض
وقبضوا عليه ونفوه إلى منطقة نائية ،وبقي هناك حتى توفى سنة 1855م(.((1
ثم قامت ثورة أخرى في جزيرة سومطره بقيادة الشيخ مصطفى سحاب إمام
بنجول ضد الهولنديين بين سنتي (1821ـ1837م) وأسر الهولنديون قائدها مصطفى
ونفوه إلى مناطق نائية وبقي هناك حتى توفى سنة 1890م ،وكان من أهم الحروب
التي كلفت الهولنديون المال والرجال ،مقاومة حكومة أتشي التي واصلت كفاحها
من سنة  1875إلى سنة 1904م ،وكان تمسك الهولنديين بإندونيسيا قد جعلهم
يراوغون على التفاوض مع اإلندونيسيين حتى سنة 1949م ،أي حتى نالت إندونيسيا
استقاللها على يد أحمد سوكارنو(.*((1
وبذلك يتضح أن االستعمار الهولندي قد عاث في البالد فساداً كثيراً وسيطر على
إندونيسيا ألهميتها االقتصادية عن طريق الغدر السياسي بالتفاوض بطرق ملتوية رغم ما
حدث من معارك وطنية طيلة وجوده في تلك الجزر من سنة  1600إلى سنة 1974م.
وقد مكنه من ذلك عدة عوامل ،من أهمها :
 .1االنقسامات الوطنية التي سعى إليها الهولنديون بوسائلهم المختلفة والتي
تمثلت في المعاهدات من جهة ،وفي التنصير من جهة أخرى بنشر
المسيحية بين السكان اإلندونيسيين.

( ((1علي طنطاوي :المصدر السابق  ،ص  123ـ 124
( *((1أحمد سوكارنو الذي كافح االستعمار الهولندي حتى تمكن من تحرير بالده واستقاللها
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 .2امتالك زعماء البالد مساحات شاسعة من األراضي ،أو ما عرف باإلقطاع الذي
سعى إليه الهولنديون من أجل استمالة بعضهم وإغرائهم لالستعانة بهم في
السيطرة على البالد.
 .3الحرب االقتصادية التي اعتمدتها شركة الهند الشرقية الهولندية بحصر
األهالي في تحديد نوع من المزروعات لصالحها ،مثل زراعة البن التي كانت
من أهم مصادر دخلها في أواخر الثامن عشر الميالدي .كما ساهمت الشركة
في انهيار التجارة األسيوية بتنفيذ سياسة االكتفاء الذاتي في الزراعة ،وبدافع
من فرنسا وإنجلترا في انهيار تجارة الشركة مع الهند ،فكثرت في البداية
ديونها وحلت.
 .4وجود المستشرقين الذين كان من بينهم المستشرق (سنوك هور غرو
نية) الذي أعلن أن سر قوة األمة اإلندونيسية في ارتباطها باإلسالم ،فقاموا
بمحاربة اإلسالم ،ولكن لم يستطيعوا كسر شوكة هذا الدين والقضاء على
المسلمين في إندونيسيا كما حدث في األندلس قبل ذلك(.((2
 .5فتح باب الهجرة لألجانب من هولندا والصين وإغراق البالد بالسلع األوروبية،
األمر الذي جعل السكان في حاجة ماسة إلى كثير من األشياء وعطل الصناعة
في إندونيسيا وأضعف المسلمين في نشر الدين اإلسالمي في شرق أسيا،
ولكن هل أثر نشاط األوروبيين هذا في القضاء على اإلسالم في المنطقة ؟،
طبعا ال وألف ال ،بل أصر المسلمون على مواصلة نشر الدين اإلسالمي في
شرق أسيا وفي العالم ،ومكنهم من البقاء في إندونيسيا وإنشاء جمعيات
دينية كثيرة تدعو إلى اإلسالم وجعلت من إندونيسيا أكبر دولة إسالمية
في العالم في خدمة اإلسالم والمسلمين في شرق أسيا ،وتأسست مراكز
إسالمية هامة يشهد بها التاريخ هناك.
وفي الختام البد من اإلشارة إلى أن العقيدة اإلسالمية من جوانبها الدينية
واألخالقية واالجتماعية ووسطية تعاليمها في العدل والمساواة بين الناس ،أدت إلى
اعتناق الكثيرين اإلسالم عن اقتناع ،وأَندونيسيا لم تتعرض للفتوحات اإلسالمية غير
( ((2محمد ريحان  :المصدر السابق ،ص  369وما بعدها
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أنها تعد أكبر دولة إسالمية ترسخ فيه الدين اإلسالمي رغم محاربة األوروبيين لذلك
من خالل التنصير ،وقد فضل اإلندونيسيون التحدث باللغة العربية لغة القرآن الكريم،
ويقبلون على تعلمها في بالدهم ،وقد أسس المسلمون دوالً متعددة في الجزر اإلندونيسية
وغيرها ،كما اهتموا بتأسيس المساجد ،إذ يوجد بها أكثر من مائتي ألف مسجد كبير ،وما
يقرب من نصف مليون مسجد صغير تؤدى فيها الصلوات الخمس ،ويحفظ فيها القرآن
كثير من المؤسسات والجمعيات اإلسالمية والمراكز
والعلوم اإلسالمية األخرى .كما توجد ٌ
تعد
الدينية ،مثل مركز الملك فيصل الذي أسس سنة 1973م .وعليه فإن أندونيسيا ُّ
مركزاً إلشعاع الدين اإلسالمي في الشرق األقصى رغم الظروف التي مرت بها.
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حمد إقبال
الرؤى اإلصالحية يف شعر الفيلسوف ُم َّ
ُّ

د .عثامن ُمح َّمد عثامن ُمح َّمد❊

عرفت شبه القارة الهندية الشعر المكتوب باللغة ُ
األوردية في العام 1450م،
حيث اشتهر كثير من الشعراء أمثال ميرزا أسد الله غالب ،وميرزا خان داغ ،وأمجد
حمد إقبال ،جاوزت شهرته شبه القارة الهندية إلى
الحيدرأبادي ،وغيرهم ،غير َّ
أن ُم َّ
أنحاء مختلفة من العالم ،حيث بلغت ُمؤلَّفاته الشعرية تسعة دواوين ،خمس ٌة منها
باللغة الفارسية ،وأربع ٌة باللغة ُ
األورديةُ ،
ٍ
وبلغات
وطبعت هذه الدواوين عشرات المرات،
حمد إقبال في
ع َّ
الرؤى اإلصالحية التي َّ
تبناها العالمة ُم َّ
ِدة((( .تهدف الدراسة إلى إبراز ُّ
الرؤى.
ِش ْع ِرهِ ،وفي هذا السياق ،تعتمد الدراسة َم ْن َه َج ْي االستقراء والتحليل لعرض هذه ُّ
َّ
أهم األفكار اإلصالحية التي نادى بها الشاعر الفيلسوف
أن تُبرز نتائج ِّ
ويتوقع ْ
الدراسة َّ
حمد إقبال .وتشتمل الدراسة على ما يلي :
ُم َّ
متهيد  :يتناول بدايات األدب اإلسالمي في شبه القارة الهندية ،ويتضمن ما يلي :
النشأة والتكوين
املحور األول َّ :
الثاين ِ :ش ْع ُر ُه و َفلْ َس َف ُت ُه
املحاور َّ
الثالث ُ :مؤلَّفاتُ ُه
املحور َّ
الرابع  :نماذج من رؤى اإلصالح في ِش ْع ِر إقبال.
املحور َّ

النتائج واخلامتة

حمد إقبال ،األدب اإلسالمي
كلمات مفتاحية  :شبه القارة الهنديةُ ،م َّ

)❊( وكيل كلية العلوم واآلداب بجامعة شق راء في المملكة العربية السعوديةsalehmlt@hotmail.com ،
الش عرية.
حم د إقبال  ،ص ص ،6 ،5 ،ويحوي المجموعة الكاملة ألعمال إقبال ِّ
((( ديوان ُم َّ

عثامن ُمح َّمد عثامن ُمح َّمد
األدب اإلسالمي يف شبه القارة اهلندية
اإلنسان ،وال ِعلْ ِمِ ،
والم ْع ِر َفةِ،
خدم ِة
أَ ْس َه َمت ِش ْب ُه القار ِة ال ِهنِدية في ْ
ِ
والح ْك َمةَِ ،
َجلَّى في أعالمِها
الح َض ُّ
اري الذي ت َ
وال َفلْ َس َفة ،واألَ َد ِب ،وال َف ِّن ،فقد كان لها إسهامها َ
ُ
الش ْعر األوردي بعام 1450م .وقد ْ
من ال َف ِ
العديد
اش َت َه َر
ؤر ُخ لبداية ِّ
ُ
الس َفة ،واأل َدباءِ .ويُ َّ
الش َعراء ُ
واأل َدباء ِمث َ
ْل ميرزا أسد الله خان غالب ،ومحبوب علي خان أصفجاه،
من ُّ
َّ
والعالمة شبلي النعماني،
حمد حسين آزاد،
وأكبر إله آبادي ،وأَمجد الحيدرآبادي ،و ُم َّ
وعبد الحليم شرر ،وموالنا أبي الكالم آزاد ،وأحمد علي أمرتسري ،ونياز فتحفوري،
الش ْعرا ُء،
والشيخ حسن النظامي ،والشيخ عبد الماجد الدريابادي ،وغيرهم( .)2وهؤالء ُّ
ِحلُ ُهمَّ ،
أن ما جمعهم هو اللُّغة األوردية ،فقد كانت هي
إال َّ
ْ
وإن اختلفت عقائدهم ،ون َ
()3
المش َت َرك ُة ْبين أقاليم الهند .
اللُّغة ْ
خاص ًة ،والعالَم
األدب
ومن أَ ْعالم
ِ
اإلسالمي المعاصرين في ِش ْب ِه القار ِة الهندية َّ
ِّ
عام ًة ،ال َع َّ
رائد األ َد ِب اإلسالمي المعاصر ،وأَ َح َد
الم ُة
يعد َ
الن َدوي ،إ ْذ ّ
أبوالحسن َّ
اإلسالمي َّ
َ
قا َدة العمل اإلسالمي في الهند .هذا فض ً
الرابطة العالمية
ال عن ُجهوده في تأسيس َّ
ِ
المعاصر .فهو
اإلسالمي
إسهاماتُه الواضحة في تطوير األ َد ِب ْ
لأل َد ِب اإلسالمي ،وله ْ
وباحث ُم َد ِّق ٌق ،وداعي ٌة و ُم ِّ
إسالمي .قال عنه األستاذ على الطنطاوي:
فك ٌر
ريب،
ٌ
أديب أَ ٌ
ٌ
ٌّ
« َق ْد يَ ْش َت ُ
والص ْر ِف
بي ب ُعلُو ِم ال َع َر َّبية َّ
يكون إماماً فيها ،في اللُّغة َّ
حتى َ
والن ْحوَّ ،
غل َغ ْي ُر ال َع َر ِّ
ِن َغ ْي ِر ال َع َرب،
ْر ُعلماء ال َع َر َّبي ِة (في الواقع) م ْ
الرواية ،بَ ْل َّ
إن أ َكث َ
واالشتقاق ،وفي ِس َع ِة ِّ
أن يكون فيهم َم ْن ل ُه هذا َّ
الح َسن،
ِن َّ
ولكن م ْ
الناد ِر(ْ )4
بي الذي نَ ْعر ُف ُه ألبي َ
الذ ْو ُق األ َد ِّ
ب لث َُب َت ْت َبأصال ِة األ َدب».
الن َس ِ
بصحة َّ
فلَ ْو لَ ْم تَث ُْب ْت َع َر َّبي ُت ُه َّ
ٍ
قيمةٍ ،و َع َر َفه ال ُق َّرا ُء
واإلسالمي
دي
َر َف َد َّ
األر َّ
بكتابات ف ْكريَّ ٍة وأ َد َّبي ٍة ِّ
الن َدوي األ َد َب ْ
َّ
َش َره
َس ال َعالَم بانْحطاط املسلمنيَ؟!) ،الذي ن َ
في البالد ال َع َربية بكتابه ذائع ِّ
الصيت( ،ماذا خ ِ َ
حم د إقبال ،ص .5
( )2سيد الغوري  :ديوان ُم َّ

حم د إقبال :شاعر وفيلسوف اإلسالم ،ص .12
( )3الشيخ كامل عويضة ُ :م َّ
الن َدوي كما َع َرْف ُت ُه.158 ،
( )4يوسف القرضاوي َّ :
الح َس ن َّ
الش ْي ُخ أبو َ
( )5الغوري َّ :
الن َدوي  :رائد األدب اإلسالمي ،ص .7
العالمة أبوالحسن َّ
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ِن خالل ُم َ
قدمها في العديد من
حاضراتِ ِه التي َّ
باللغة العربية في عام 1950م ،وأيضاً م ْ
شبه القارة
البالد العربية(َّ .)5أما إسهاماتُه في تطوير األَ َد ِب ْ
اإلسالمي ،فلَ ْم تَ ْنحصر في ْ
وتجس َدت هذه الجهود العملية في
امتدت إلى العالَم اإلسالمي.
الهندية َف َح ْسب ،بل َّ
َّ
()6
المشار َك ِة في تَ ْنظيميها ،أو حضو ِرها .
اإلسالمي ،أو
َمرات األَ َدب ْ
ُمبا َد َراتِ ِه لتنظيم ُم ْؤت َ
َ
َ
َ
المي في َس َن ِة 1401هـ1981 /م الذي
فقد َد َعا إلى ت ْن ِ
َم ٍر لأل َد َب ْ
ظيم أ َّو ِل ُمؤت َ
اإلس ِّ
ظيم العديد
قيم في (ن ْ
َمر نَوا ًة ل َت ْن ِ
َدو ِة ال ُعلَماء) بمدينة لكهنؤ بالهند .و َق ْد كان هذا المؤت َ
أُ َ
ِد ْت في المملكة العربية السعودية ،ومصر،
اإلسالمي ،التي ُعق َ
َمرات عن األَ َد ِب ْ
من المؤت َ
()7
والمغرب ،واألردن ،والباكستان ،وبنغالدش ،وتركيا ،وبريطانيا  .هذا فض ً
الندوات،
عن َّ
ال ْ
َ
اإلسالمي.
والمحاض َرات ،والمقابَالت َّ
فية التي كان يَ ْط َر ُح خاللها قضايا األَ َد ِب ْ
الص َح َّ
الن َدوي في تأسيس الرابطة العالَمية َ
المي ُذ ْر َو َة َس َنا ِم
إسها ُم َّ
لأل َد ِب ْ
ويُ َع ُّد ْ
َّ
اإلس ِّ
()8
الرابطة بمثابة
رئاس َتها ُم َّدة ثالث ٍة وع ْ
ِش َ
هذه ُ
الجهود ،فقد تَولَّى َ
رين عاماً  .كانت هذه َّ
المسلمين من البالد اإلسالمية َّ
كاف ًة ،ليس في ال َع ْص ِر الحديث ،بل
َجم ٍع لأل ُدباء
َ
َّأو ِل ت ُّ
ور ْغماً عن االختالفات ْ
استطاعت
وفي تاريخ ُّ
بية واللُّغوية ،فقد ْ
الشعوب ْ
المذ َه َّ
اإلس َّ
الميةُ .
()9
ُ
ٍ
الرابط ُة استيعاب هؤالء األدباء ِض ْم َن
وح ٍد .
مفهومات واحدةٍ ،و َم ْن ٍ
مي ُم َّ
َّ
هج ِعلْ ٍّ

من ُ
والدعوةِ ،واأل َدب،
الن َدوي
َ
والرسائل ،في ال ِف ْك ِرَّ ،
ألَّ َف َّ
العديد ْ
الك ُتب ،والمقاالتَّ ،
ات ِم ْن
ِن أَبَرز ُمؤلَّفاتِ ِه ( ُمختار ٌ
والسيرة ،والحديث .و َك َت َب للكبارَّ ،
والشبابَّ ،
والناشئة .وم ْ
ِّ
َ
َ
ً
ً
ً
ْ
َ
الساحة األ َد َّبية ،وق َّدم أساسا لنظرية
األَ َد ِب ال َع َر ّيبِ ( ،))1-2الذي أ ْح َد َث ِحراكا فِكريَّا في َّ
اإلسالميّ(.)10
األَ َد ِب ْ
الن َدوي في شبابه َ
ِن
إقبال ،و تأثَّ َر بهَ ،ف َق ْد ن َ
ِن َش ِ
عاص َر َّ
باب الهند م ْ
َي ِر ِه م ْ
َ
َشأَ ،كغ ْ
المسلمين ،يَ ْن َش ُد ْ
عاره ،وت َْر َج َم بَ َع َ
ض أ ْعمالِ ِه إلى العربية ،ويُ ْع َت َب ُر كتابُ ُه ( َروائِ ُع إِ ْقبال)
أش َ
ِب عن إقبال ،بشهادة الم َت َخ ِّصصين في ِش ْع ِر ِه من أبناء الهند ،فقد اع َت َبروا
أَ ْف َض َل ما ُكت َ
( )6المرجع نفسه ،ص ص .40 ،39
( )7المرجع نفسه ،ص ص .41 ،40
( )8المرجع نفسه ،ص ص .40 ،39
( )9المرجع نفسه ،ص  ،45نق ً
ٍ
ال عن :نظ رات في األدب ،ص .9
الن ّدوي كاتبا ومفك راً ،ص .8
( )10نذر الحفيظ  :أبوالحسن َّ
( )11المرجع نفسه ،ص .44
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َج ُل إقبال ،جاويد ،حيث
ما جا َء في الكتاب تَ ْعبيراً صادقاً ألفكار إقبال ،ومِن هؤالء ن ْ
قال فيهَ َ« :ق ْد َع َر َ
أسلوب ،أ ْك َب ُر
ِن فِ ْك ِر إقبال في
ٍ
وانب ُم ْخ َتلف ًة م ْ
ض ُمؤلِّف هذا الكتاب َج َ
لش ْرح أفكاره»(.)11
َظ ِّني ،أنَّه يُوافق
ْثر ُه َ
شعور ُم َّ
َ
حمد إقبال نفسه ،أو كان يُؤ ُ
النشأ ُة والّتكوين
َّ

النشأة
أ) َّ

َم ْو ِل ُده ُ:

تَ
الراجح أنَّه ُولد في مدينة
غي َر َّ
َضاربَت اآلراء حول ِ
تاريخ َم ْولد ُم َّ
حمد إقبالَ .
أن َّ
الح َّجة سنة 1289هـ(.)12
سيكالوت في عام 1877م ،الموافق ْ 24م ْن ذي َ

أس َر ُت ُه :
ْ
األص ِل في كشمير ،وقد أَ ْسلَ َم َج ُّد ُه األ ْك َب ْر َق ْب َل
ْح َد َر إقبال م ْ
إن َ
ِن أُ ْس ِر ٍة بَ ْر َه َمية ْ
ُ
مائتي سنةْ ،
ِن كشمير إلى
صوف.
بالصالح َّ
وهاج َرت م ْ
َ
واش َت َه َرت هذه األ ْس َر ُة َّ
والت ُّ
ْ
البنجاب ،حيث َق َطنوا مدينة سيكالوت(.)13

ِيم ُه:
َت ْعل ُ

بَ َدأَ إ ْق ُ
الب ْع َث ِة األسكوتية Scottish Mission School
ِيم ُه َّ
بال تَ ْعل َ
لي في َم ْد َر َسة َ
األو َّ
في َم ْو ِط ِن ِه سيكالوت ،وأَ ْظ َه َر ن ُُبوغاً َج َذ َب إليه انتبا َه ُم َعلِّميه ،و ِم ْن ُهم أُ ْستاذ اللُّغ ِة ال َع َر َّبية
تأثيره في إقبال أنَّه َّ
ظل يَ ْذ ُك ُر َف ْضلَ ُه إلى ِ
آخ ِر
والفارسية ِّ
َّ
السيد مير َح َسن ،الذي بَلَغ َ
ُ
إقبال إلى
ِن ثَ َّم انْ َت َق َل
َح َياتِهِ ،حيث ت َ
اإلسالمية .وم ْ
َش َّر َب ِم ْن ُه ُح َّب الثَّقافة واآلداب ْ
المس َتوى األخير في ال َفلْ َس َفةَ ،
ُ
ونال َشهاد َة
الحكومية بالهور ،وجا َز
َ
الكلِّي ِة ُ
امتحان ْ
()15
()14
( )B.Aوبَ َر َع في اللُّ َغ َت ْين العربية واإلنجليزية .
حم د
( )12انظر في ذلك:
أبوالح َس ن َّ
َ
حم د إقبال :حياته وآثاره ،صُ ،9م َّ
الن َدوي :روائع إقبال ،ص  ،21أحمد معوض :العالمة ُم َّ
ْ
ِّ
َ
المفك ر الفيلسوف ،ص .17
الش اعر
م
الغوري:
سيد
،68
ص
في،
س
ل
ف
وال
يني
الد
فكره
إقبال:
حم د
حم د إقبالَّ :
ِّ
ُ َّ
العربيُ :م َّ
َ

حم د العربي ،ص .59
( )13انظ ر:
أبوالح َس ن َّ
َ
الن َدوي ،ص  ،21أحمد معوض ،صُ ،14م َّ

الن َدوي ،ص .21
( )14شهادة متوسطة في النظام التعليمي اإلنجليزي الهندي تُعادل الليسانس في البالد العربيةَّ ،
الن َدوي ،روائع إقبال ،مرجع سابق ،ص .21
الح َس ن َّ
( )15أبو َ
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الش ْرقي ِة الْ َت َقى إ ْق ُ
بال ن ْ
ِن األساتذة ،أبْ َر ُز ُهم
الدراسات َّ
لية ِّ
ُخ َب ًة م ْ
وفي ُك َّ
(السير ثامس أرنولد) ُمؤلِّف كتاب ( َد ْعو ُة اإلسالم ،)The Preaching of Islam
مي ٍة أَ َدب َِّي ٍة
الشهير عبد القادر المحامي،
واألستاذ األديب َّ
ِ
ْ
صاحب َّأول َم َجلَّ ٍة ِعلْ َّ
حيث ن ِ
ُش َر ْت فيها َّأو ُل قصائد إقبال في عام
بلُ َغ ِة األردو ُع ِر َفت باسم ( َم ْخ َزن)،
ُ
1901م(َ .)16
ُ
الش ْرقية
نال
الدراسات َّ
ِن ُكلِّ َّية ِّ
إقبال َد َر َجة ( )17()M.A.في ال َفلْ َس َفة م ْ
بالهور ،و ُع ِّي َن أُ ْستاذاً للُّغ ِة اإلنجليزية وال َفلْ َس َفة في ُ
الحكومية بسيكالوت.
الكلِّ َّي ِة ُ
ُ
تحاق بجامعة
سافر
إقبال إلى العاصمة البريطانية لندن لإللْ ِ
وفي عام 1905م َ
(كامبردج) ،ونال فيها َد َر َج ًة عالي ًة في ال َفلْ َس َف ِة و ِعلْ ِم االقتصاد .وخالل هذه الفترة َكلَّ َف ُه
آداب اللُّغة ال َع َربية في جامعة (لندن) أثْنا َء غيابِهِ .وفي
ماد ِة
ِ
ريس َّ
أستا ُذه أرنولد ب َت ْد ِ
إقبال على َشهاد ِة الدكتوراه في ال َفلْ َس َفة ،ثُ َّم َق َف َل َراجعاً
جامعة (ميونخ) بألمانياَ ،ح َص َل ُ
بم ْد َر َسة االقتصاد والسياسة،
وجا َز بها
َ
هائي في ُ
إلى لندنَ ،
الحقوق ،ثُ َّم الْ َت َح َق َ
االمتحان ال ّن َّ
)18
وعا َد إلى اله ْند في سنة 1908م( .
صية :
ب) تكوين َّ
الش ْخ َّ

تناقضتين
تين ُم
الن َدوي
يُ ْر ِج ُع أبوالحسن َّ
َ
ْ
تكوين َشخصية إقبال إلى َم ْد َر َس ْ
ت ََر ْع َرع فيهما إقبال(: )19
والدراسات الغربية :
املد َر َسة األوىل َّ :
الع ْصرية ِّ
ْ
الثقافة َ

تنقل ُ
َّ
وتعر َف على
إقبال في مراحل َّ
بي مابين الهند وإنجلترا وألمانياَّ ،
التعليم الغ ْ
َر ِّ
وار الفلسفات القديمة والحديثةَ ،
ونال
علوم ،وفلسفات ،وثقافة الحضارة الغربيةَ ،ف َس َب َر أ ْغ َ
صار َعلَ َماً من ُمث َّ
َقفي
من علوم االجتماع ،واألخالق ،واالقتصاد ،والسياسة ،وبَ َّر َز حتى َ
اإلسالمي في الثَّقافة الغربية.
الش ْر ِق
َّ
ِّ

( )16المرجع نفسه ،ص .22
الن َدوي ،ص .22
( )17شهادة تُعادل الليسانس في البالد العربيةَّ ،
( )18المرجع نفسه ،ص .22 ،21
الن َدوي ،روائع إقبال ،ص .29-32
الح َس ن َّ
بتص ُّرف ،راجع أبو َ
(َ )19
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الثقافة اإلسالمية :
الثانية َّ :
مل ْد َر َسة َّ
ا َ

ُ
حمد
َش َأ
نَ
إقبال في بيئ ٍة ُصوفية َغ َّذت َع ْقلَه و ُو ْج َدانَ ُه .فقد كان أبوه نُور ُم َّ
بال على يَ َديْ ِه ذات َّ
فسلَ َك إ ْق ُ
الطريق .وفي
وفياًَ ،و ِرعاًُ ،م ِّ
تأدباً بآداب ُّ
الصوفية ُ
ُص َّ
وسلُوكِهاَ ،
ُ
إشار ٍة ُم ِ
الص ْب ِح
يذكر إقبال أنَّه كان يَ ْقرأ ال ُق َ
رآن بَ ْع َد صالة ُّ
باشر ٍة إلى تأثير وال ِد ِه فيهُ ،
ُ
تص َنع؟ فيجيبه :أ ْقرأ ال ُقرآنَّ ،
س
وظل ُ
يسألُه ماذا ْ
كرر نَ ْف َ
ُك َّل يَ ْو ٍم ،وكان أبو ُه ْ
والد ُه يُ ِّ
أقول َ
أن َ
لك :يا َولَدي،
فس َألَه إقبال عن سبب ذلك ،فأجابه “إنَّما أَ َر ْد ُت ْ
السوال ُك َّل يومَ ،
ُّ
ُ
ُ
َ
َ
رآن وأ ْقبل عليه ،فكان
رآن كأنَّما ن ُِّزل عليك ،و ُم ْن ُذ ذلك اليوم ُ
بدأت أتَ َف َّه ُم ال ُق َ
إ ْق َرأ ال ُق َ
ِن ُد َر ِر ِه ما ن َ
أس َه َمت في َّ
رقة
ِن أنْوار ِه ما ا ْق َت َب ْس ُت ،وم ْ
مْ
َظ ْم ُت”) .(20ومن العوامل التي ْ
ِض ُع رَ ْك ٍ
ُو ْجدان ِه ب ْ
ض لَ َها .ويَ ْذ ُك ُر أنَّه
دائم َّ
عات آخر الليل ،ونَ َف ُ
الت َع ُّر ِ
الس َح ِر التي كان َ
حات َّ
جد ُد َ
وحي،
يد ْع ذلك َّ
حتى في شتاء أوروبا القارس ،فكان ذلك زاداً ُمعيناً ،يُ ِّ
لَ ْم َ
نشاطه ُّ
الر َّ
وغذا ًء ف ْكريَّاً ،يَ ْستقي ِم ْن ُه أفكاراً
يصو ُغها ِش ْعراً بديعاً) .(21و َق ْد َع َّب َر عن ذلك
ومعاني جديدةُ ،
َ
ب َق ْولِ ِه):(22
األسحـــار هـــذي
َســـــمـ ُة ْ
نْ
		
الروح يُ ْجـــــريها
في نسيــــج ُّ
الراعــي كمـــــــــوسى
يُ ْص ُ
بح َّ
(ال ت َ
َخ ْف) َس ْي ٌف ُ
		
فخــــــذهــا

نَ ْف َحـــــ ُة اللــ ِه الــــخــبــــير
ـــغ في ّ
الضــــمــــيـر
ـس ٍ
َكــ ُن ْ
ـــعـــــــيـــب
بتعـــاليـــم ُش
ْ
ون َريْـــــب
وهي َو ْح
ــــــي ُد َ
ٌّ

احتدا َم َم َشاعِـــري
أس ِم ْع َك ْ
الي ْوم ْ
َ

وص َ
راخ إيْمـاني َوصــ ْو َت ُمنــايا
ُ

المص َدر في ٍ
أبيات أُ َخر ،إ ْذ يقول):(23
شير إلى ذات ْ
ويُ ُ
حيــل بَ َدا ل َع ْيني ُم ْمكـــناً
ُ
المس َت
ْ

ُ
سأري َ
الخلي َقــ َة ما َرأَ ْت َع ْيـنايا

( )20المرجع نفسه ،ص .39
( )21المرجع نفسه ،ص .46 ،45
حم د إقبال ،مرجع سابق ،ديوان جناح جبريل ،ص .476
( )22الغوري :ديوان ُم َّ
الش اعر الثَّائر ،ص .17
( )23نجيب الكيالني :إ ْق بال َّ
الديني والفلسفي ،ص ص .58 ،57
حم د إقبال :فكره ِّ
حم د العربيُ :م َّ
(ُ )24م َّ
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لَ ْم أَلْ َق في هذا ال ُوجو ِد َسعاد ًة
ِر ُت َ
		
سي لَ ْم
لَ َّما َسك ْ
بخ ْم ِرها ال ُق ُد ِّ

ْســــان
ـــان لإلن
َك َم َّ
ِ
اإلنس ِ
ــودة ْ
أَ ْح َت ْج إلى َ
تلك التي في الحـــان

َش َأ ُ
واإلسالميةَِ .ح ْي ُث
إ َذ ْنَ ،ف َق ْد ن َ
إقبال في بيئ ٍة هي َم ٌ
َربي ِة ْ
زيج من الث ْ
َّقافتين الغ ْ
َ
األج َنبية،
ِسطاً م ْ
الب ْعثات ْ
ِن ال ُعلُوم ْ
اإلسالميةِ ،ثُ َّم الْ َت َح َق بمدارس َ
حفظ ال ُقرآن ،ونال ق ْ
َاح له االتِّصال
احل َّ
ِن المعارف الجديدة ،وت َ
َد َّر َج في َم َر ِ
ونَ َه َل م ْ
َربي ما أت َ
التعليم الغ ْ
ِن إقبال َم ْد َر َس ًة ُم َم َّي َز ًة
نوعة المشاربَ ،ج َعلَت م ْ
بمصادر الثَّقافة الغربية .هذه البيئة الم َت ِّ
شب ِه القارة ال ِه ْندية على َو ْج ِه
في ْ
اإلصالح في العالَ ِم ْ
المي على َو ْجه ال ُعموم ،وفي ْ
اإلس ِّ
)(24
ُ
الخصوص .
وف ْل َس َفُت ُه :
ِش ْع ُر ُه َ
َم َّر ِش ْع ُر إقبالَ ،ح ْس َب رأيهِ ،بثالث َم َ
راحل :األولى في سنوات شبابه األولى،
كان ِش ْعراً َّ
لكنه َخ َل من ال ِف ْك ِر ال َعميق،
والح ِّب
ْ
والعشقَّ ،
حيث َ
غضاًُ ،م ْفعماً بالخيال ُ
َ
عامي 1905م و 1908م،
المر َحل ُة الثَّانية :كانت بين
وطغَى عليه الحيرة وال َقلَقْ .
ْ
ور ْغ َم قلَّة اإلنتاج ،حيث َش َغلَ ْت ُه الفلسفة والشؤون
وهي ال َف ْترة التي قضاها في أوروباُ ،
األكاديمية األخرىَّ ،
أن مجال أفكاره اتَّسع ،فجاءت قصائده عميقة الفكر ،وقد
إال َّ
المر َحلة الثالثة واألخيرة ،فتبدأ من بعد عودته من
بدا أثَ ُر أوروبا واضحاً فيهاَّ .أما ْ
وتميز
أوروبا وتنتهي بوفاته في 1938م ،وامتازت بغزارة اإلنتاج ،ف َك َتب ْأر َو َع قصائدهَّ ،
وج األفكار ،وتجلِّي ِ
َ
واستعاض عن القلق والحيرة
الح ْكمة،
ِش ْع ُره في هذه الفترة ب ُن ْض ِ
والسكينة). (25
بالطمأنينة َّ
لش ْع ِر َ
المتأمل ِ
ِش َق تار ًة
القارئ
إن
والح َّب والع ْ
وح َّ
َ
َّ
الث ْورية تارةًُ ،
حس فيه ُر َ
ِّ
إقبال ُلي ُّ
أُ ْخرى .وهذا هو ِس ُّر َفلْ َس َف ِتهَِ ،فلْ َس َف ٌة في ظاهرها ُمتناقضةَّ ،
الحقيق ِة غاي ٌة
إال إنَّها في َ
صاحب رسال ٍة ساميةٍَ ،س َّخر َقلَ َمه َّ
للذ ْو ِد عن اإلسال ِم وأُ َّم ِتهِ،
شاعر
ُ
في اإلنْسجام ،فإقبال ٌ
َنى َّ
اب َش ْوقاً
للطبيع ِة ُم ِّ
اعر
فهو َّ
المؤمن الذي تَغ َّ
ُ
تفكراً في جالل الل ِه و َع َظ َم ِتهِ ،و َذ َ
الش ُ
( )25نجيب الكيالني :إقبال الشاعر الثائر ،مرجع سابق ،ص ص .77 ،76
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الز َف َر ِ
لمين
وأر َس َل َّ
ات َح َّرى رثا ًء ِ
المس َ
ُ
لحال ْ
وح َّباً لل ِه َ
ور ُسولِ ِه َصلَّى الله َعلَ ْي ِه َو َسلَّمْ ،
الغر َّبية ،كاشفاً ِزي َفها وبَ ْه َر َجها،
ذات َّ
واإلنسانية َج ْمعاء .وهو ُ
ار على َ
الح َض َ
الشاع ِر الذي ثَ َ
ار ِة ْ
وانْ َت َف َ
والنهوض إلنقاذ العالَم ،وأَدا ِء أمانة
ِمين حاثَّ ُهم على َّ
التغييرُّ ،
ض على واقع المسل َ
االستخالف التي ُكلِّ ُف ْوا بها.
ِن ُّ
زيج يَ ْب َع ُث
ِن َخ ِ
زيج م ْ
وم ْ
الط ُم ِ
وح ُ
والح ِّب والجمالَ ،م ٌ
صائص ِش ْع ِر ِه أيضاً ،أَنَّه َم ٌ
َ
ور ُسولِ ِه َصلَّى الل ُه َعلَ ْي ِه
ِن أ َوا ِر
على تَ ْه ِ
س وال َعاطفة ،ويَ ُ
ذيب َّ
ِ
الن ْف ِ
زيد م ْ
اإليمان بالله َ
َو َسلَّمِ ،
ص على ِسيادة اإلسال ِم وق َِي ِم ِه في أَ ْرجا ِء الم ْع ُمورة) .(26لقد استطاع إقبال،
والح ْر ِ
َ
اسخ ُ
الر َ
كار ُه ُ
بخلُو ِد رسالة اإلسالم ،و َق ْد
ِن خالل أَ ْشعا ِرهِْ ،
مْ
بوض ٍ
أن يُ ْب ِر َز أ ْف َ
وح ،وإيمانِه َّ
َ
ِق َلي ُسو َد .الثَّاني:
األول :إِيمانُ ُه بأ َّن ال َف ْر َد
المسلم إنَّما ُخل َ
تَ
َجلَّى ذلك في َم ْظ َه َريْنَّ .
َ
َص ِّدي ِه ب ُق َّو ٍة إلى نَ ْق ِد أفكار و َفلْ َس ِ
والرأسمالية .وهذا
فات َع ْص ِره مثل ُّ
تَ
الش َّ
يوعية ،وال َق ْوميةَّ ،
الش ْعرية الم َت َر َجمة إلى ال َع َربية ،وذلك
بي على أعماله ِّ
من إ ْق ِ
مما زاد ْ
َّ
بال الجمهور ال َع َر ِّ
)(27
الشيوعية وال َق ْومية .
اج األفكار ُّ
في ستينيات ال َق ْر ِن الماضي التي َش َ
هدت َر َو َ

ِن
ِن
ِ
استشها ُد ُه باآليات ال ُقرآنية في كثي ٍر م ْ
وم ْ
الخصائص التي َو َس َم ْت ِش ْع َر إقبالْ ،
قصائ ِدهِ .ولَ َّ
أن إقبال َع َّب َر َع ْن َفلْ َس َف ِت ِه في
عل َم ْب َع َث ذلكَ ،ح ْس َبما يَرى حسين المصريَّ ،
أشعا ِر ِه التي ن َ
ْ
الش ْع ِر
ِن اتِّخا ِذ ِّ
َظ َم َها باللُّغة الفارسية ،وهذا ما َدأَ َب عليه ُقدامى ال ُف ْر ِ
سمْ
الن ْفس .يقول إقبال):(28
ِن تأثي ٍر في َّ
وب تَ ْعبي ٍر لهم ،وذلك لما له م ْ
أُ ْسلُ َ
حتى
رآن َّ
َق َب ْس ُت ُّ
ور بال ُق ِ
الن َ

َج َعلْ ُت َ
غني
الليل لي َف ْجراً يُ ِّ

كان ُ
ور َّدها
كار ْ
المس َت ْح َدثَة َف َن َق َدهاَ ،
إقبال ذا بصير ٍة نافذةٍ ،و َع ْق ٍل ُم َّتقِدَ ،ف َّن َد األ ْف َ
بوص ِف ِه َفلْ َس َف ًة جديدةً ،و َم ْذ َهباً
فم َّي َز َغثَّها وثَمِينِها .لذلك كان نَ َت ُ
اجه ْ
إلى أُصولِهاَ ،
حيث
أن انتقاالً ُمفاجئاً َق ْد َح َد َث إلقبالُ ،
ُم ْس َت ْح َدثاً( .)29ويرى الدكتور نجيب الكيالني َّ
سببين(:)30
بي
ٍ
شاب ثائ ٍر َقل ٍ
ان َقلَ َب م ْ
هادئ ٍ
وديع إلى ٍّ
ِق ،و َع َزا ذلك إلى ْ
ِن َص ٍّ
الن َدوي ،روائع إقبال ،مرجع سابق ،ص .9
الح َس ن َّ
( )26أبو َ
( )27المرجع نفسه ،ص .19

( )28حسين مجيب المصري  :إقبال بين المصلحين اإلسالميين ،ص ص .256 ،253
( )29نجيب الكيالني  :إقبال الشاعر الثائر ،مرجع سابق ،ص .20
( )30المرجع نفسه ،ص .25 – 23
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األول َ :ش ِه َد ُ
ض َشبابِهِ ،محاوالت االحتالل البريطاني ت َْر َ
إقبال ،في َغ ِّ
ويض الهنود
َّ
ُ
ُ
ْر،
أج ِل إخضا ِع ِهم ،وأري َقت في هذا السبيل دما ٌء بريئة،
َ
من ْ
واطضهد ُزعما ُء وقاد ٌة كث ٌ
الح ِّريَّات.
مْ
ِن المسلمين وغيرهم ،و ُك ِّممت األفوا ُه ،و ُكب َتت ُ

الثاين َ :
نشأ إ ْق ُ
أن في اإلسال ِم َخ ْي َري
َّ
بال في بيئ ٍة َغ َر َست في نَ ْف ِس ِه و َع ْقلِ ِه َّ
وأال خالص لهذا العالَم َّ
الدنيا واآلخرةَّ ،
اريخ ذلك
وقائع َّ
ُّ
الت ِ
إال في اإلسالم ،و َق ْد أثْب َتت ُ
يتأمل َ
حال
غير أنَّه َّ
عندما سادت الحضار ُة اإلسالمي ُة العالَم ،ف َن َ
عم َّ
بالسالم واالستقرارَ .
المسلمين َف َيرى ُذلَّ ُهم و َهوانَهم ،و َق ْد تم َّكن َع ُد ُّو ُهم ِم ْن ُهم.
َ
ُ
إقبال كفيل ًة بأن َّ
تقض
عاص َرها
كانت هذه األوضاع ،المحلية والعالَمية ،التي َ
التغيير.
َم
أج ِل َّ
ضاجع ال ُه ُدوء ف ُتحيلَ ُه ُروحاً ثائر ًة م ْ
ِن ْ
َ
الناسْ ،
لم ت ُ
مان
ِن واقع َّ
ِن اإليْ ِ
بل كانت نابع ًة م ْ
َك ْن َفلْ َس َف ُة إقبال أ ْفكاراً ُم َج َّردة م ْ
ْ
)(31
َّ
ْ
ُ
الب ْع ِ
الراكدة”  .وقد
بالله .لذلك جاءت “ َفل َس َف ًة إسالمي ًة ،ت ْ
َحمل طاق َة َ
ث لهذه األمة َّ
الذات ،والحياة ،والم ْوت .فمث ً
ِن ذلكَّ ،
أشار إقبال إلى بَ ْع َ
ال،
ض المفاهيم في ِش ْع ِرهِ ،فم ْ
للموت يقارنُها برؤية أفالطون ،فالم ْوت في َفلْ َسف ِة أفالطون نهاية
ن ْقرأُ في ِش ْع ِر ِه رؤْي َته َ
الحياة ،وفناء َّ
ريق الخلو َد األبدي ،والحيا َة
الذات في ال َع َدمَّ ،أما إقبال فيرى الم ْو َت َط َ
في ْج َه ُد في تقوية ذاته ل َت ْرقى َم َدا ِر َج الكمال َطلَ َباً ُلرؤية َّ
اإللهية .يقول
الذات
َ
َّ
الح َّقةَ ،
)(32
إقبال :
أفالطون :يُ ْب ُص ُر الم ْو َت ٌ
عاقل ،فحياة

ِـــي ٍل يَ ِ
ــش ُّب
َ
بجــ ْن ِ
كــشــرا ٍر ُ
ـــح ل ْ
َّ
َم ْق َص ُد َّ
الــــــذات َح ْس ُب
الذات ُرؤي ُة

التفات
إقبال :ما إلى الم ْو ِت والحيا ِة
ٌ
ولتوضيح َفلْ َس َف ِت ِه عن الم ْو ِت ُ
شير
قتبس إقبال من الطبيعة أ ْمثل ًةُ ،
والخلُود ،يَ ُ
في ُ
بشير بانقشا ِع َّ
أن َ
ِم بداي ٌة لحيا ِة
الظالم
أفول ُّ
إلى َّ
الب َراع ِ
ِ
وانبالج َّ
الصباح ،وفنا َء َ
النجوم ٌ
)(33
الزهور .يقول واصفاً ذلك :
ُّ
( )31المرجع نفسه ،ص .47
( )32المرجع نفسه ،ص .53
( )33المرجع نفسه ،ص .54
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ـد
السموات تُــ ْولَ ُ
بأضوا ِء َش ْم ٍ
س في َّ

ـر
فــ َنا ُء
ماليين ُّ
َ
النــجـو ِم ُم َب ِّش ٌ
َ

َشو ًة
الردى ُس ْك ٌر َس َيــ ْع ُق ُب ن ْ
ونَ ْو ُم َّ

َخ ْم ِر حــيا ٍة في ُ
ـــد ُد
َــج َّ
الخـــلُو ِد ت َ

❊❊❊
ِم ُم ْؤ ِذنٌ
ديـع أيَّام
الـبـــــ َراع ِ
وتَ ْو ُ
َ

َ
ِ
البــاسمات َجماال
الزهــــو ِر
بخلْ ِق ُّ

و َم ْص َن َع هذا ال َك ْو ِن َ
دائر
بالخـــلْ ِق ٌ

ــــكون ُمــــحاال
الس
َ
فإنِّي أرى في ِه ُّ

التغيي ِر في ال َك ْو ِن ثابتٌ
وليس سوى َّ
َ

ــشئ حاال
غي ُر حـــــــــاالً ثُ َّم يُ ْن ُ
يُ ِّ

إن َفلْ َس َف َة ُ
حتى
والج َّدة،
َح َو االبتكار ِ
ُ
والتقليدَِّ ،
وتضيق بالجمو ِد َّ
َّ
إقبال ت َْرنُو َد ْوماً ن ْ
)(34
دي يُ َزلْ ُ
زل ُس ُكونَها ،إ ْذ يقول :
أن األ ْو َ
ضاع م ْ
إنَّه يَ َرى َّ
حاج ٍة إلى َم ْه ٍّ
ِن َح ْولِ ِه في َ
ِن ُص ْنعِـ ِه
ُك ٌّل ثَ َوى في َم ْح ٍ
بس م ْ

وثــــابت َم ْشــــ ِر ِق
ْج
ُ
ار إ ْف ِرن ٍ
َس َّي ُ

وح ْب ِر َكنيســـ ٍة
َّ
والش ْي ُخ في َح َر ٍم َ

ــق
ال ِج َّد ٌة في ال َق ْو ِل أو في الم ْن ِط ِ

أَ ْه ُل السياسي ِة في ِش ِ
راك قديمهم
دي ل ُه ن َ
ـــر يُ َزلْ ُ
زل
بم ْه ٍّ
َم ْن لي َ
َظ ٌ

ــــق
س في
َّ
ٍ
خيال ُم ْغلَ ِ
والش ْع ُر أ ْفلَ َ
عالَ َم األ ْفكا ِرَ ،غ ْي َر ُم َم ْخــــــــ ِر ِق

ؤرقه حال
لقد كان أقبال ينشد َ
الب ْع َث لإلنسانية قاطب ًة ،فكان شاعراً إنساناً ،يُ ِّ
()35
األمم ،يقول ناقداً حال الغرب والشرق :
ــرق ِذلَّ ٌة واقـتداء
ِعلَّـــــ ُة َّ
الش ْ

َر ِب دا ُء
ونظام الجمـــهو ِر في الغ ْ

َم َر ُ
فاش
ض ال َقـــلْب والبصـير ِة ٍ

ـــر ٍب شـــفا ُء
ما َ
ـــر ٍق وال َغ ْ
بش ْ

تاريخي ًة َج َرت في أماكن ِ
ٍ
ب
ألحداث
وقد امتاز ِش ْع ُر إقبال أيضاً بتناول ِه
وح َق ٍ
َّ
ُمختلفة ،ح َوت أسماء بعض األنبياء ،وأسماء ُم ِّ
فكرين ،وقادة سياسيين وعسكريين،
حم د إقبال ،مرجع سابق ،ديوان ضرب الكليم ،ص .43
) )34الغوري  :ديوان ُم َّ
( )35نجيب الكيالني ،مرجع سابق ،ص .115
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السالم،
ذكر َّ
حمد صلَّى الله علي ِه َ
بي ُم َّ
وسلَّ َم ،وعيىسى عليه َّ
و ُعلماء دين ،فقد َو َر َد ُ
الن ِّ
وان الله عليهمِ ،م ْن ُهم عمر وعلي وابي ذر .ووردت أسماء
الصحابة ُر ْض ُ
وذكر أسماء بعض َّ
الرومي) و (ابن سينا)(.)36
(جنكيز) و (اإلسكندر) و (ابن ُّ
ِح َو َر َفلْ َس َف ِة إ ْقبالَ ،ف ْهي في ن َ
لقد َم َّثلَت َّ
َظ ِر ِه َحقي َقة العالَم(.)37
الذ ُ
ات اإلنْساني ُة م ْ
بثالث َم َر َ
فإن َّ
ِ
احل(:)38
َم َّر
الذات في َفلْ َسف ِة إقبال يَ ِج ُب ْ
ووفقاً لنجيب الكيالنيَّ ،
أن ت ُ
ِ
لم
الرغبات :فالحيا ُة ُد ْو َن غاي ٍة َم ْو ٌت.
ا َمل ْر َح َل ُة األوىل َ :خلْ ُق
المقاص ِد وتَ ْو ُ
والمس ُ
ْ
ليد َّ
ْسان ْ
ِن ال ُقرآن الكريم ،الذي َّبين َم ِ
تيار
وج َع َل لإلن ِ
يَ ْس َتقي غاياتِ ِه م ْ
قاص َد الحياةَ ،
االخ َ
واالجتها َد ُلبلُو ِغ هذه الغايات.

الن ُ
فالج ُّد والمثَابَ َرة َوسيلَ ُة تحقيق الغايات
مرِ :
مل ْر َح َلة َّ
الثانية ِّ :
ا َ
ضال ْ
المس َت ُّ
السعي
بالركون إلى َّ
والراحة .والبُ َّد لإلن ِ
ْسان م ْ
ِن َّ
الد َع ِة َّ
الم ْن ُشودةَ .فلَ ْن يَ ْبلَ َغ َف ْر ٌد ُمرا َد ُه ُّ
ل َت ِ
الحياتين ،األولى
ِق ألَ ْجلِهُِ ،لبلوغ غاياتِ ِه في
َسخي ِر ال َك ْون الذي ُخل َ
ْ
وظيف طاقاتِهِ ،وت ْ
واآلخرة .وفي هذا يَ ْن ُظ ُم إقبال :
ض ال ت ْ
األَ ْر ُ
التقـــــدي ِر في األكوان
ُخفي َحقيق َة َج ْو َهـري
أَنا َم ْق َص ُد َّ
ــــج ِة ُّ
وحقيقتي نُ ْو ٌر فما لي َسابحــــــاً
مـات ْ
الظــلُ ِ
واألشجان
في لُ َّ
ــــــــيال
ِن األَ ْج
ريد ُأل َّمــــتـــــي
أَنا أُ َّم ٌة فـيما أُ ُ
ِ
وواليتي ُدنيا م ْ
الحـــــقيق ِة ُك َّل ما
وأَرى ب ِم ْنظا ِر َ

ريح خـــيالي
الص ِ
َبي َديْ ِه في َ
الح ِّق َّ

❊❊❊
ْ
فاخلُ ْق ٌلر ِ
َشـــ َو ًة
ِن َزئي ِر َك ن ْ
وح َك م ْ

َخ ْ
َشيدك َق ْو َل َربِّ َك (ال ت َ
ــف)	
واج َع ْل ن َ
ْ

رين أُ ُسودا
ِب في ال َع ِ
الم ْج ِد ت ُْره ُ
في َ

الب ْر ُق ِم ْن َ
ـــك ُر ُعـــودا
َّ
حتى يَ َ
هاب َ

( )36المرجع نفسه ،ص .116
الش اعر المفكر الفيلسوف ،ص .151
حم د إقبالَّ :
( )37سيد الغوريُ ،م َّ
( )38انظر نجيب الكيالني ،مرجع سابق ،الصفحات .61-68
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الثالثة  :هي َّ
َحررت من
الذ ُ
مل ْر َح َل ُة َّ
ا َ
ات الكاملة ،صاحب ُة اإلراد ِة واالختيار ،التي ت َّ
وإن َملَ َك ْت َها .هذه َّ
شير إليها إقبال في ِش ْع ِر ِه بالفقير
الذ ُ
طان ُّ
ُسلْ ِ
َس َت ْعبدها ْ
الدنيا ،فال ت ْ
ات يُ ُ
(الد ْرويش) .ومث ُ
حتى ت َ
َخلَّ َقت
ْل هذا المؤمن َص َع َد ْت َذاتُه َمدا ِر َج ال َك َمال َّ
أو ال َقلَ ْن َدر َّ
األ َّمة المسلِمة ،إ ْذ ُ
الصفات ُهم نوا ُة ُ
األ َّم ُة في
بأخالق الله .واأل ْفرا ُد الذين يَ َ
تحلَّ ْو َن بهذه ِّ
ْ
ِن َّ
الذ ِ
الب َشريَّ ِة َع ْن َج َد َارةٍ.
َس َت ُّ
َج ْوه ِرها مجموع ٌة م ْ
حق قيادة َ
وات الكاملة ،ع ْندئذٍ ،ت ْ
للذات اإلنسانية َّ
أن ذلك ال يعني تشبي َه إقبال َّ
فات
فالص ُ
غير َّ
بالذات اإللهيةِّ ،
فات اإلنسانية(َّ .)39
للص ِ
ات اإلنسانية ع ْن َد إقبال “نعم ٌة
فالذ ُ
مكن ْ
اإللهية ال يُ ُ
أن تُ ْن َس َب ِّ
أَ ْس َبغَها الل ُه على اإلنسان )....( ،و ُق َّو ُة َّ
القو ُة الكامن ُة
الذات م ْعنى الحياة والغاي ُة ِم ْنها” .هذه َّ
وص ِ
في ِ
الداريْن(.)40
الح ِه في َّ
ذات اإلنسان َم ْص َد ُر هداي ِت ِه َ
فات إقبال :
ُم َّ
ؤل ُ
الش ْعرية :
ال:
فات ِّ
أو ً
َّ
املؤل ُ
َك َت َب ُ
َتين الفارسية واألوردية .غير أنَّه آثر الفارسية
إقبال دواوينه ِّ
الش ْعري َة باللُّغ ْ
همها أ ْه ُل الهند ،وتركستان ،وبخارى،
النتشارها الواسع في إيران وأفغانستان ،ويَ ْف ُ
اح جبريل1936 ،م)،
تب ْت باألوردية ،وهي( :بال جبريل :ج َن ُ
وتركيا .وله ثالث ُة دوواين ُك َ
و َ
الج َرس1924 ،م)َّ .أما
(ضرب كليم  :عصا موسى1937 ،م) ،و (بانك دراَ :صلْ َصلَ ُة َ
رار َّ
الذات1915 ،م) ،و (رموز بيخودي:
َّ
(أسرار خوديْ :
الدواوين بالفارسية ،فهي ْ
أس ُ
رموز نَفي َّ
الش ْرق1923 ،م) ،و (زبور عجم:
الذات1918 ،م) ،و (بيام َمشرق :رسال ُة َّ
أناشيد فارسية1927 ،م) ،و (جاويد نامه :رسال ُة ُ
الخلود1932 ،م) ،و (بس جه بايد كرد:
الش ْرقية؟ 1936م) ،و ( ُمسافر :المسافر،
عوب َّ
تعملَه ُّ
أي أقوام شرق ماذا يَ ْن َبغي َّ
الش ُ
أن َ
1936م) ،و (أرمغان حجاز :هدية الحجاز1938 ،م)(. )41
( )39حسين مجيب :إقبال بين المصلحين اإلسالميين ،مرجع سابق ،ص .243
( )40المرجع نفسه ،ص 247 ،246

حم د إقبال ،مرجع سابق ،ص ص .26 ،25
( )41سيد الغوري ،مرجع سابق ،ص  ،70أنظر أيض اً :سيد الغوري :ديوان ُم َّ
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الندوي ،وعبد الوهاب َع َّزام َّأو َل َم ْن ت َْر َج َم
ويُ ُّ
الح َسن َّ
عد األستاذان الجليالن أبو َ
أن
بي على ِش ْع ِر إقبال .غير َّ
ش ْع َر إقبال إلى ال َع َربَية ،وم ْ
ِن خاللهما تَ َع َّر َف ُ
الج ُ
مهور ال َع َر ُّ
الت ْر َج َمات جاءت ُم ِّ
الشاع ِر في  21أبريل
تأخر ًة ُو ُم َت َف ِّرق ًة على مراحل بعد وفا ِة َّ
هذه َّ
()42
1938م .وقد َ
الن َدوي
الح َسن َّ
ناش َد األستاذ علي الطنطاوي في َمجلَّة (المسلمون) أبا َ
المح َج َبةِ ،أو (يَ َ
إلي ِهم َز َه َر ٍ
الر َ
ات ِم ْنه
ْ
وض ِة ْ
حمل) ْ
أن “(يَ ْف َت َح) ( )43لل َع َرب ُك َّو ًة على هذه َّ
()44
( َف ُي ْح ِس َن) َ
وممن ت َْر َج َم له أيضاً
بذلك إلى ال َع َرب وباكستان ،وإلى األ َد ِب واإلسالم” َّ .
ثر الم َت ْر ِجمين تعبيراً عن ِش ْع ِر إقبال،
ْ
الشيخ صاوي شعالن ،وهو كما رأى الغوري ،أ ْك ُ
َ
َ
َّ
َّ
المعاني
وح إسالمي ٍة َح َّقةٍَ ،مك َن ْت ُه من َّ
لما له م ْ
ور ٍ
التعبير َع ْن َ
ِن َملك ٍة شاعريَّ ٍة َدفاقةٍُ ،
()45
التي أَ َرا َدها إقبال في ِش ْع ِر ِه .
القت ُمؤلَّفات إقبال اهتماماً َّ
قل نظير ُه في ال َع ْصر الحديث ،فقد تناولتها أقال ُم
الن َدوي(“ :)46ال أ ْع ُ
األدباء من ْأرجاء العالَم َّ
شخصي ًة ،وال
رف
الح َسن َّ
كافة .يقول أبو َ
َّ
ِيث تناولَها ُ
ِّ
بالت ِ
َم ْد َر َس ًة ف ْكريَّ ًة في ال َع ْص ِر الحد ِ
أليف
فون
قون َّ
والمحق َ
اب والمؤلِّ َ
الك َّت ُ
جانب من جوانب حياته،
والتحقيق ،مثلما تناولوا هذا َّ
فبحثُوا عن ُك ِّل ٍ
َّ
الشاعر ال َعظيمَ ،
حتى تَ َك َّونَت في هذا الموضو ِع َم ْك َت َب ٌة َز ُخ َرت ُ
ِ
سائل
بالك ُت ِ
وش ْع ِر ِه وفِ ْك ِر ِه و َفلْ َس َف ِتهَِّ ،
والر ِ
ب َّ
فات في ُك ْبرى لُ ِ
وبمؤلَّ ٍ
غات العالَ ِم وأَ ْرقاها”.
والبحوثُ ،
ُ
ؤلفات أخرى
ثانيًا ُ :م َّ
َك َت َب ُمؤلَّ ٍ
عدة في االقتصاد ،وال َفلْ َس َفة ،وال َف ِّن ،والثَّقافة ،وهي كما يلي:
فات َّ
(:)47

1 .1علم االقتصاد باللغة األوردية.

2 .2إ ْزدهار علم ما وراء الطبيعة في فارس (باإلنجليزية)1902 ،م.
الس ادس ،لندن.
( )42مج لَّ ة المسلمون ،العدد الثَّالث ،المجلد َّ
َح َ
الن َدوي ،روائع إقبال ،ص .17
الح َس ن َّ
ُح َ
سن) ،أبو َ
مل) ،و (ت ْ
َح) ،و (ت ْ
األص ل (ف َت ْف ت َ
( )43في ْ
الن َدوي ،روائع إقبال ،مرجع سابق ،ص .17
الح َس ن َّ
( )44أبو َ

حم د إقبال ،مرجع سابق ،ص .10
( )45سيد الغوري :ديوان ُم َّ

الن َدوي ،روائع إقبال ،مرجع سابق ،ص .6
الح َس ن َّ
( )46أبو َ
حم د إقبال ،مرجع سابق ،ص .26
( )47سيد الغوري ،مرجع سابق ،ص  ،105-107أنظر أيض اً :سيد الغوري :ديوان ُم َّ
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ين ،والسياسة،
الفنِّ ،
والد ِ
3األفكار المخ َتلفة (باإلنجليزية) ،تناول فيه مواضيع ِّ
والتعليم ،واآلداب.
واإلدارةَّ ،

.4

يني في اإلسالم The Reconstruction of Religious Thought
4تجديد ال ِف ْك ِر ِّ
الد ِّ
حاض ٍ
 .in Islamوهو عبارة عن َس ْب ِع ُم َ
قدمها إقبال في
رات باللغة اإلنجليزية َّ
تفرقة ،وذلك في ال َف ْترة ما ْبين 1929-1928م .ونَ َقلَها إلى
أماكن وأ ْز ٍ
َ
مان ُم ِّ
َ
المحاضرات كما يلي :
العربية عباس محمود .وقد جاءت عناوين هذه

الدينية.
والرياضة ِّ
--المعرفة ِّ

الدينية.
في على ُظهور ال َفلْ َسف ِة ِّ
الب ْر ُ
ُ -هان ال َفلْ َس ُّ
الصالة.
-األلوهي ُة و َم ْع َنى َّ
َّ
َّ -ات اإلنْسانية.
الذ ُ
الدينية.
وح الثَّقافة ِّ
ُ --ر ُ

الح َر َك ِة في بنا ِء اإلسالم.
َ -م ْب َدأُ َكن؟
َ -ه ْل ِّين أَ ْم ٌر ُم ْم ٌ
الد ُ

راسالت إقبال و َم َقاالته ُ
(ط َبعت بعد َو َفاتِهِ)
ُ 5 .5م َ
حمد إقبال
مناذج من ُرؤى اإلصالح يف شعر ُم َّ
تشخيص أزمات ا ُ
أل َّمة

في قصيدته بعنوان َ
األمة اإلسالمية
الش ْكوى” يصف َّ
“ش ْكوى وجواب َّ
الشاعر حال َّ
فيب ُّث
وما آلت إليه من الهوان بعد َّ
العزة ،ويُ ْرجع ذلك إلى ُغ ْربة المسلمين عن دينهمُ ،
َش ْكواه إلى الله قائ ً
ال (:)48

حم د إقبال ،مرجع سابق ،ص .93
( )48سيد الغوري ،ديوان ُم َّ
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ْ
التراب
أشكو وفي فـــــمـــي ُّ

وإنَّما ْ
للديَّان
صاب ِّ
ين َّ
الد ِ
أشكو ُم َ

مقطع آخر(:)49
ويواصل في
ٍ
أمان
إذا
اإليــمــان َض َ
ــاع فــال ٌ
ُ

ـــي دينــــا
وال دنيا لمن لم يُ ْح ِ

التوحيد لألمم اتــــــحــا ٌد
وفي َّ

تفـــرقــــــينا
ولن تبنو ال ُعال ُم
ِّ

دين
رضي الحياة بغـــــير ٍ
و َم ْن َ

فقد جعل الفناء لها قريـــنـــــاً

التقدم الذي حا َزه
ويعيب على المسلمين َع ْج َزهم عن النهوض واللحاق َبر ْكب ُّ
وصنعوا حضار ًة سادت الدنيا بينما َخ َبا نور الحضارة
ممن َط َّوروا علوم المسلمينَ ،
غيرهم َّ
جد ويَ ْجتهد ،فيقول(:)50
لمن يَ ُّ
وأن هذا عطا ُء الله يَم َن ُح ُه ْ
اإلسالميةَّ ،
أن ت ََرى األ ْقـــوا َم فـا ُزوا
أت ْ
َش ُكو ْ

ـــــدوا
وج
ُّ
َم َش ْوا ب َه ْدي أوائلكم َ
أَيُ ْح َر ُم ٌ
عامل َو َر َد المعـــــــالي
أن أَ ْرضــــي
س من ال َع َدال ِة َّ
ْ
ألي َ
ويف جز ٍء آخر يقول أيضاً :

وأنتم ت ْ
َطمحون إلى الـــــــثُّريَّا

النائمــونا
بم ْجــــ ٍد ال يــــراه َّ
َ

َ
األولـــينـــا
وض َّي ْع ُتـــــم ت َ
ُراث َّ
قـــي الخــــاملونــا
ويَ ْس َع ُد ٌّ
بالر ِّ

للزارعـينا
يكــــون َح َصــــا ُدها َّ
ُ
ب ســـــليم
بال َعـ ْز ٍم وال َقـــلْ ٍ

نكر عليهم
وينتقل إقبال ،في تشخيصه لعلل المسلمين ،إلى ميدان الفكرُ ،
في ُ
تقا ُع َس ُهم عن اإلسهام في الفكر المعاصر بعدما كانوا ُر َّواداً في هذا ْ
المضمار ،ويُشير إلى
ذلك بقوله(:)51

( )49المرجع نفسه ،ص .103
( 	)50المرجع نفسه ،ص .104
( 	)51المرجع نفسه ،ص .105
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ٌ
ــمـــول
كير أ ْد َر َكه ُخ
أرى َّ
الت ْف َ

من غير ِس ْحــ ٍر
وأصبح َو ْع ُظ ُكم ْ
ــر
وعند َّ
الناس فلسفــــ ُة وفــ ْك ٌ

ِّ
ض
وجلْ َجلَــ ُة األذان
بكـــــل ْأر ٍ
َ
ــت في ُك ِّ
حي
نائر ُكـــم َعلَ ْ
َم ُ
ـل ٍّ

ــــق العــزائم في اشتعال
ولم ت َْب َ
ْ

ُّ
طـــــل من المقـــــال
ُور يُ
وال ن ٌ

َلقـــين (الغزالي)
ولكــــن أيْن ت
ُ

ولكن أين َصــــ ْو ٌت من بـــالل

ــــباد خــالي
و َم ْسجدكم من ال ُع َّ

المد َّني ُة الحديث ُة
أن يقف على حال َّ
يفوت َّ
وال ُ
الشباب المسلم الذي أ ْغ َرتْ ُه َ
اعر ْ
الش َ
()52
َبب ْه َرجها ،فيقول :
الح ْمقـــا ُء أَلْــ َقت
الم َد َّني ُة َ
هي َ

بهــــم حول المــذاهب حائرينا

لقد َص َن َعت لهم َص َن َم المـالهي

ــر َم األمينا
ـــهم َ
ل َت ْح َ
جب َع ْن ُ
الح َ

األمل
َب ْع ُث َ

التشخيصي لعلل المسلمين ،وفي ُج ْز ٍء آخر من ذات القصيدة،
وبعد هذا الوصف َّ
()53
ُ
الشاعر َ
رق لأل َّمة ،فيقول :
عث َّ
ْيب ُ
األمل في َّ
الن ْفس ،ويُ ْرنو إلى غ ٍد ُم ْش ٍ
َح َو الحجاز تطلَّــــعت
أَ ْشوا ُقنا ن ْ

طان
َكحـــنين ُمغْـــ َت ٍ
رب إلى األ ْو ِ

إن ُّ
احها
يور ْ
َّ
وإن َق َص ْص َت َج َن َ
الط َ

ــــرتِها إلى َّ
َس ُمو بف ْ
ان
يـــر ِ
تْ
الط َ
ِط َ

ُ
في ْدعو َربَّه
َس َم ُع أنَّاته َّ
النابعة ْ
ويأمل إقبال لو َّ
من َص ِ
ميم ْ
أن َّ
وجدانهَ ،
األم َة ت ْ
لمين ال ُو ْجداني َةَّ ،
ُليعيدهم إلى َد ْوحة اإليْمان ،ويُ ِّ
أن
المس َ
وأل َغ َراب َة في َّ
ذكر بوحدة ْ
الد ْعوة من أ ْع َجمي ،فيقول(:)54
تأتي هذه َّ

( )52المرجع نفسه ،ص .107
( )53المرجع نفسه ،ص .99
( )54المرجع نفسه ،ص .100
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يا ْلي َت َق ْومي يَ ْس َمعون ِشكايــ ًة
همو يا َر ِّب ما أَلْ َه ْم َتنـــي
ْ
أس ِم ْع ُ
َ َ
ــرتي
مي َّ
الد ِّن ْ
لكن َخ ْم َ
أنَا أ ْع َج ُّ
َم الهنو ِد ولَ ْح ُنهم
إِ ْن كان لي نَغ ُ

دان
هي في ضميري َص ْر َخ ُة ال ُو ْج ِ
مـــــان
وأَع ْ
ِ
هم يَ ْق َظــ َة اإليْ
ِد إِ ْلي ْ
نـــــان
الفي
ِ
ُص ْن ُع الحجا ِز و َك ْرمِها ْ
نـــــان
الص ْو ُت من َع ْد
ِ
َّ
لكن هذا َّ

ٍ
ِح ٍن ،يَ ْك ُم ُن في
األمة من
أن
العالج َّ
ويرى إ ْقبال َّ
أزمات وم َ
َ
الناجع لما تُعانيه َّ
األمة إلى ال َع ْودة إلى ميراث
إحياء فريضة الجهاد ،جهاد الف ْكر والمدا َف َعة ،إ ْذ يَ ْدعو َّ
يح َف ُظوه باالتِّحاد ،فيقول(:)55
أسالفهمْ ،
وأن ْ
المؤمـــنين لهم حـــيا ٌة
جها ُد
َ

إن الحيا َة هي الجهــــــــا ُد
أََل َّ

ناطــــــــقات
واعد
ٌ
عقائدهم َس ُ

وباألعمال يَث ُْب ُت االعتقــــــــاد

الخ ْي ِر َح ٌّ
لوارث في َ
ٍ
ــــظ
وليس

اإلر َث اتِّحــــــا ُد
لم ْ
إذا ْ
يح َفظ ْ

َ
وخ ْو ُف الم ْوت لألحـــــياء َق ْب ٌر
َأرى ميراثَ ُهم أَ ْض َحى لَ َديْ ُ
ـــكم

َ
لألحــــــــــرا ِر َزا ُد
وخ ْو ُف الله ْ
الر َشـــــا ُد
ُمضاعاً حيث ْ
قد َ
ضاع َّ

َ
األمةُ ،مخاطباً فيها روح اإليمان،
وفي ختام القصيدة ،يَ ُب ُّث إقبال
األمل في َّ
النهوض بعزيم ٍة و َم َضاء ،فيقول(:)56
وداعياً إيَّاها ،في َر ْمز المؤْمن ،إلى َّ
التوحيد ،وإلى ُّ
ـــــر لَ ْي ٌل
َج َزع فهذا ال َع ْص
فال ت ْ
ُ

آن
الن ْج
ــــــم يُ ْش ُ
وأن َ
ْت َّ
رق ُك َّل ِ
ُ
بش ْعلَت َ
الزمان
ُ
ِك المضيئــــ ِة في َّ

ش ال َع َ
وال ت ْ
واصف في ِه َوانْ َهض
َخ َ
❊❊❊
التوحي ِد نُوراً
ِن َم ْشـــ ِر ِق َّ
ْ
أعد م ْ

يتم ب ِه اتِّحـــــا ُد العــــالمينا
ُّ

( )55المرجع نفسه ص .106
( )56المرجع نفسه ص.109 ،108 ،
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اإليمان َش ْمــــساً
وأر ْ
سل ُش ْعلَ َة
ِ
ْ

ـــبـ ً
وص ْ
ال َحصينا
ــــغ م ْ
ُ
ِن َذ َّر ٍة َج َ

ويُ ِّ
المست ْقبل
األمة اإلسالمية هي
ُّ
األحق بخالفة الله في األرضَّ ،
ذكر َّ
بأن َّ
وأن ْ
َح ْتماً للمسلمين ،فيقول(:)57
ض اس َتـ َق َّرت
األر ِ
خالفة هــــذه ْ

ســـــي يبـدو
وفي تكبيرك ال ُق ُد
ِّ

حتى
دار َق
ــــــد َر َك َّ
ْ
َس َت ْر َف ُع األ ْق ُ

َ
للدنــــيا سـماء
بم ْج
ـــــدك وهو ُّ
َ

َ
ــــــضــــاء
ضم ال َف
صغيراً ُك َّل ما َّ

أن ساعــدك ال َق َضـــــــاء
ت َ
ُشاهد َّ

الذات :
إصالح َّ
َ
حاول تفسير طبيعتها ،وعالقتها بخالقها،
نصيب ،إ ْذ
الب َشرية عند إقبال
َّ
ٌ
للنفس َ
وبالبيئة من َح ْولها ،و َع َر َ
صلحها .فذ َك َر أركان اإلسالم الخمسة في هذه
ض إلى ما يُ ُ
األبيات(:)58
الصـــــالة
ُد َّرة َّ
التوحيد احفظها َّ

الصــالة
َر فاعــــرفها ّ
َح ُّج َك ْ
األصغ ُ

المسلم هذا ِ
ــــــج ُر
الخ ْن
في يد
ِ
َ
يَ ْفت ُ
ـــــــدى
وص
َ
الص ْوم ُ
بجو ٍع َ
ِك َّ

ــــــش به والم ْنــــ َك ُر
يُ ْق َت ُل ال ُف ْح
ُ
ِ
ـــدا
ِس
الج َس َ
ـــــط هذا َ
ضابطاً بالق ْ
ــن
هجر ُة األَ ْه
ِ
ـــــــــل به وال َو َط ِ

ثر َ
المالُ ،
حـــــــق
َم
ُ
وش َّحاً ت َ
تُ ْك ُ

حـتى تُنفـــقوا)
(لن تنالوا
الـــبر َّ
ْ
َّ

ْمــــــــن
الح ُّج َقلْ َب المؤ
ِ
ويُنير َ
المــــــــال َّاد َكر
العابد
بالزكاة ُ
َّ
ِ

ـــشر
الب َ
َعلَّـــــمت ُح َّب المساواة َ

األرض ،واإلنطالق
نبه إلى تحرير َّ
الن ْف ِ
وفي َض ْر ٍب آخر يُ ِّ
س من إِسار الخلود إلى ْ
()59
في ُ
نظ ُم قائالً :
الروح الفسيحَ ،
بها إلى عالم ُّ
الج ْرس ،ص ص.110 ،109 ،
( 	)57المرجع نفسهَ ،ص لْ َص لَ ُة َ

الذات ورموز نفي َّ
( 	)58المرجع نفسه ،ديوان األس رار والرموز :أس رار إثبات َّ
الذات ،ص .155
الش ْرق ،ص .279
( )59المرجع نفسه ،ديوان رسالة َّ
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ــير ِّ
يـــن َف ِّ
يا ِ
ـكـر
الط ِ
أس َ
انظـرنْ ُه مِـــــل َء ْ
س
كــأ ٍ
َ ْ

ْـت َع ْن َقـــــلْب َ
ْ
ــــافل
ِك َغ
أن َ
ون َســــاحل
ــــر ُد َ
فهو بَ ْح ٌ

الد ْه ِر ونَ َوائِ ِبهِ ،فيقول(:)60
الص ْبر على عاديات َّ
وفي َم ْق َط ٍع آخر يَ ُح ُّث َّ
النفس على َّ
الحـياة ،تَ َعلَّ ْمِ ،جها ُد
َم َت ُ
اع َ

واجتِـها ُد
ــــب ٌر على م ْ
ِح َن ٍة ْ
َ
وص ْ

الرسايل :
إقبال واألدب َِّ
جلياً في ثنايا قصائده.
َس َّخر إقبال ِش ْع َره لخدمة َّ
األمة اإلسالمية ،وقد بَ َدا ذلك َّ
وج
وفي سياق اإلشارة إلى ِّ
الرسالي ،أشار إلى َّ
أن العالَم اليوم ْ
أح ُ
الش ْعر الهادف ،واألدب ِّ
()61
الشعوب ،فيقول حاثَّاً األدباء :
والتسامح بين ُّ
السالم َّ
إلى إشاعة روح َّ
جيـــج ُ
ــغم
األمـم
ُق ْم َف َس ِّكن َض
ـر َّ
الن ِ
َ
وامــأل اآلذان َز ْه َ
َ
وصفاء
َج ِّد َد ْن في َّ
ـب َّ
ِرها كــأس ُح ٍّ
الناس قانون اإلخاء وأد ْ
ض أيَّـا َم الوئام
الســالم
لغ َّ
وأَ ْع ْد في األَ ْر ِ
أَبْ ِ
الناس رساالت َّ
بالحق ال قيمة له(:)62
أن األدب الذي ال يهتدي
ِّ
شير في ُج ْز ٍء آخر إلى َّ
ويُ ُ
ـــر في قِيـثا ِر ِه
ال يُ ُ
جيد ال ِف ْك ُ

ــق في أ ْوتــا ِر ِه
الح ِّ
ُد َ
ون نا ِر َ

اُ
والف ْرد
أل َّمة
َ
شعر إقبال باألشواق َّ
األمة ،حيث َّ
شكلت هذه القضية
الطامحة إلى وحدة َّ
يَ ْز َخ ُر ُ
محور ن ْ
واألمة يَ ْقوى ُك ٌّل منهما باآلخر ،إذ يقول(:)63
َظ ِمهِ .ويرى َّ
الفرد َّ
أن ْ
ـدوى المـ ِـلَّ ِة
قيمة األفراد َج ْ

ومـن األفــراد ن ْ
ـم األ ّمـة
َظ ُ

( )60المرجع نفسه ،ص .286

الذات ورموز نفي َّ
( )61المرجع نفسه ،ديوان األس رار والرموز :أس رار إثبات َّ
الذات  ،ص .157
( )62المرجع نفسه ،ص .196
( )63المرجع نفسه ،ص .190
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وفي َم ْق َط ٍع آخر(:)64
طـــــامــح
باألمة َقــلْ ٌب
ٌ
هو(َّ )65

رابح
ــــي ٌ
وهـــو َّ
باألمـــــة َس ْع ٌ

عي ل َك ْشف أسرار الكون،
غير َّ
أن إقبال يُخاطب في ال َف ْرد المؤمن روح العملَّ ،
والس َ
هضه إلعمار األرضُ ،م ِّ
َويَ ْس َت ْن َ
الدنيا ألداء أمانة االستخالف التي
ذكراً إيَّاه بتسخير الله له ُّ
()66
ُكلِّف بها ،فيقول :
ُش َّق َقـــلْ َب َّ
الط ْود عن َج ْو َهــ ِر ِه

بشعـــــا ٍع ْ
اح َت َج َبا
ُ
ـــهر ْن ما ْ
أظ َ
ارها
ُ
ثابـــــت األَن ُ
ْــــج ِم أ ْو َس َّي ُ
دان لك
ياص
ـــــــــــاح ُع ْب ٌ
ِ
ُكلُّها َ
عسســـــــا
َس ِّخ َر ْن فِ ْك َر َك فيها َ

ـــحــ ِر عن ُد ٍّر بـــه
الب ْ
ُش َّق َم ْو َج َ

وا ْك ِش َف ْن عن ُك ِّ
سر ُحــجبا
ــــل ٍّ

ْـــــوارهــا
بـــــدت أن
التي َق ْد ُع
َ
ُ

أجــلِكـــا
وإما ٌء ُس ِّخ
ْ
ـــــرت م ْ
ِن ْ

َس ِّخ َر ْن آفــــاقـــها واألنْــ ُفـــسا

وفي ٍ
أبيات أُ َخر يقول َّ
حاضاً على َطلَب ال ُعال ،و ُم َح ِّذراً من إضاعة ال ُع ُمر َه َباءاً(:)67
ِالب
ال تَ ْقـــ ُع
ـــن ط ٍ
َ
ــــــد ْن َع ْ
فمــا ب َع ْصــــــــ ِر َك هـــــذا

َغ ِفلْ
ـــــن ِس ِّر َو ْق ٍ
ت
ــــــــت َع
َ
ْ

اب
ِدا ُه ِح
َو ْق ٌ
ــــت عــــ َ
ــــــس ٌ
َ
ش
ــــن َس ِّر َع ْي ٍ
َغــــــــ ِفلْ َت َع ْ

ُّ
ِن َّ
ماذا يَ ُ
ْب
ــــخ
الذن ِ
ــــــط مــ ْ

في َو ِ
اســـــع ال َفــــــــلَــــ َو ِ
ات

ُّ
ِ
قـــات
الـــــط ُر
هـــــــــا ٍد إلى
أَ َضـــ ْع َتــــه في َشـــــ َتـــــات

والســـ َن ِ
ـوات
َّ
بالشــــــــ ْهـــــ ِر َّ

الحـــيــاة
و َع ْ
ــــن ِجــــــــها ِد َ

ِ
ــــــــوات
كــــــاتــبــا الـــ َه َف

( 	)64المرجع نفسه ،ص .190
( )65إشارٌة إلى الفرد.
( )66المرجع نفسه ،ص .229
الش ْرق ،ص .320
( )67المرجع نفسه ،ديوان رسالة َّ
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الع َمل
قيمة َ

ُ
يُ ِّ
للب َشر فهو كذلك ،حيث قال
ؤك ُد
إقبال َّ
أن العمل عبادة ،ف ُك ُّل ما أثْ َم َر خيراً َ
()68
عدداً ُص َ
نوف األعمال ،نُذكر منها :
ُم ِّ
ُك ُّل َم ْن يَ ْبني بِنا ًء َح َســـ َنـــــاً
َ
ــــــر
للب َش
ُك ُّل َم ْن أ ْح َد َث ِعلْماً َ
ْ
ُك ُّل َم ْن أَ ْح َد َث فِ ْك َراً ُم ْح َك َمـــــاً
أج َمــــال
ُك ُّل َم ْن في َد ْه ِر ِه َق ْد ْ
العـابد
ُكـــلُّــ ُهـم للـــه نِــ ْع َم
ُ

ـد أَتْ َق َنا
ُك ُّل َم ْن في ُص ْنــــعِـ ِه َق ْ
ــــــر
لش
اس ولَ ْم يَ ْق ِصد َ
يَ ْن َف ُع َّ
الن ِ
ْ
ـــي َراً َعمِمـــــا
يَ ْب َتغي َّ
للن ِ
اس َخ ْ
ــمـال
فِ ْكر َة أ ْو َقــــ ْولـــــ ًة أ ْو َع َ
ُكـلُّـ ُهـم َ
ــي ِر نِــ ْع َم ال َق ِ
ـاص ُد
للـخ ْ

بم ْعنى اعتزالها ،واالنقطاع للعبادة،
كر ُّ
الز ْه َد في الحياة َ
وفي ذات الم ْن َحى ،يُ ْن ُ
الح َّقة هي َخ ْوض غمار الحياة ،فيقول(:)69
ويُ ِّ
شد ُد على َّ
أن العبادة َ
س م َِّنا َم ْن ثَ َوى في َص ْو َمعــه
ْلي َ

ـال َو َس َعــــا
َض َ
اق نَ ْفساً َع ْن َم َج ٍ
س َش ْيئاً أَ ْن تُرى ُم ْع َتـــــزالَ
لَ ْي َ
العابد َم ْن َ
الحيــــاة
إِنَّما ُ
خاض َ
ـــــــب ُر
الجها ُد األَ ْك
يا َف َتى هذا ِ
َ

بس األعمال وال ِف ْك َر َم َعــــــه
يَ ْح ُ

ـــد َخــ َن َعا
َف َث َوى في ِضيقِـــ ِه َق ْ
عابـــداً ت ْ
الب َرايا َوجـــــال
َخشى َ

ضحاً فيها َسبـي ً
للنجــــــاة
ال َّ
ُم ْو َ

ــــر فيه ت ْ
ِر
َع َز َم
ُ
ــــات ُ
ُــخـب ُ
الح ِّ

الرزق ،وال ُفقهاء
ممن ال يَ ْس َع ْو َن ل َت
صوفة
وي ْن َت ُ
ِ
َ
قد بعض الم َت ِّ
المتواكلينَّ ،
حصيل ِّ
أن الحقيقة أنَّهم
والمجتمع،
الناس
طعين عن َّ
َ
الم ْن َق َ
أن هذا هو الجهاد ،غير َّ
زاعمين َّ
َ
الحقيقيةِ ،أال وهي ُم ْع َت َر ُك الحياة .يقول(:)70
َنأ ْوا بأنفسهم َع ْن المعرك ِة
َّ

( )68المرجع نفسه ،ص .350
( )69المرجع نفسه ،ص .351
( )70المرجع نفسه ،ديوان ضرب الكليم ،ص .39
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ــد
ــــر ٍق و َك ٍّ
الصوفي م ْ
َخال ُّ
ِن ُح ْ
ـــر إلى ت ََر ُّهبــــ ِـ ِه َفـــقِيــ ٌه
َو َف َّ

الر ُ
جال َو َغى َحيـــــا ٍة
إذا َخ ِش َي ِّ

شـر ُ َ
الب َطـالـة
ِر ُة َ
اب (ألَ ْس ُت) َم ْعذ َ
ََ
الب َسالَة
يَ َرى في َّ
ـر ِع ُمـ ْع َت َر َك َ
الش ْ
َف ِتلْ َك هي ال َهـــزيم ُة ال َمحــالَة

ِت ُ
أهمي ِة َو ْص ِل
التاريخ ،يَلْف ُ
وفي سياق االعتبار بسير األ ُمم عبر َّ
إقبال االنتبا َه إلى َّ
المس َت ْق َبل ،فيقول(:)71
الماضي بالحاضر من ْ
أج ِل ِصناع ِة ْ
التاريخ واستحــــكم به
فاذكر َّ
ِم ْن ُو ْصلَ َة يَ ْو ٍم َو َغــــــــ ِد
أَ ْحك َ

و ُق ِد األَيَّا َم َق ْس َراً بمِهــــــــــار
ماض َ
ِن ِ
يك ت َْب ُدو حـالُ َك
اح! م ْ
َص ِ

ِل
إن تُ ِر ْد ُخلْ َد َحيا ٍة َفصـــــــ ِ
ْ

بأنـفـاس َم َ
ِب ِه
ِش
عْ
ٍ
ــضت في ط ِّ
الـي ِد
والح َيا ُة ِ
َ
امض بها َطــــ ْو َع َ
َّ
ِش أَ ْع َمى بلَ ْي ٍل َونَــــهار
وإال َفع ْ
است ْقبـــــــالُ َك
الح ِ
ومِن َ
ال بَ َدا ْ
ما َم َ
والمس َت ْق َب ِل
ال
بالـح ِ
ـــضى َ
ْ

األمة و َم ْص َدر لُ ْح َمتِها ،يقول إقبال(:)72
أن عقيدة َّ
وفي إشارة إلى َّ
التوحيد هي َع َص ُب َّ
الروح في َّأمتنـــا
(ال إلـــــه) ُّ

أسرارنــا
الس ُر في ْ
(ال إلـــــه) ِّ

اللح ُن في نَغْمتنــــا
(ال إلــه) ْ

السم ُط من أفكارنـــا
(ال إلــه) ْ

ويَ ْمضي ُم ِّ
حذراً من االفتخار باألنساب ،واإلعالء من َش ْأن األوطان بال َق ْدر الذي
األمة ،فيقول(:)73
يُ ْعليها على َّ
ب بُ ْن َيانَــــــهـــا
أُ َم ٌم َق ْد َع َب َدت أَ ْو َطانَهـــــــــا
َس ٍ
َوبَ َن ْت م ْ
ِن ن َ
ــــــل ُ
ُ
تُ ْع َب ُد األَ ْر ُ
ـــــم؟
كالص َن
ـم
ان أَ ْص
أَت ََرى األَ ْو َط َ
ِ
األ َم ِ
ض فيها َّ
َ
والج ْس ُم َه َباء
السفـــــ َهـاء
الج ْس ِمِ ،
ُح ْك ُمها في ِ
ْس ُ
إنَّما األن َ
اب َف ْخ ُر ّ
الذات ورموز نفي َّ
( )71المرجع نفسه ،ديوان األس رار والرموز :أس رار إثبات َّ
الذات ،ص ص .233 ،232
( )72المرجع نفسه ،ص .195
( )73المرجع نفسه ،،ص .196
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ويقول أيضاً في جزء آخر(:)74
َقلْ ُبنا َ
الخ َّفاق يَأبى َم ْوطِــــــــنا

ِن ِه ْن ٍد َو ُرو ِم َقــــــلْ ُبنــا
سمْ
لَ ْي َ

ـاص ُ
يحنا ال َع ِ
ـف تَأبَى َم ْسكــــنا
ِر ُ
اإلسال ِم فيه أَ ْر ُض َنـــــا
ما ِس َوى ْ

للم ْرأة في ِش ْع ِر َ
إقبال ن ِ
يب ،إ ْذ َخ َّصها ب َق ِصي ٍد جاء فيه(:)75
كما َّ
َص ٌ
أن َ

ِ
ـــــك
اس
الح ِّ
َضا َء د ُ
ِين َ
ـق في أَنْ َف َ

ــجــا ِر ِك
الت
ون ََما َّ
ُ
أح َ
وحـــيد في ْ

الســــلَف
ـر نَ ْه ِ
ــج َّ
ال تسيري َغ ْي َ

بجــــدى أ ْو تَــــلَ ِ
ــف
ال تُبالي
ً

َس ُمو ف ْ
ِ
ــــــــــــــــر ُة
ِط
فيك ت ْ
َ

األســــو ُة
فات َْبعي َّ
ـــم ْ
الز ْهرا َء نِ ْع َ

إح َذري فِ ْتن َة َع ْصـــــــ ٍر ُم ْهـل ِ
ِك
ْ

َع َّل ُغ ْصناً ِ
ـــــين
بح َس
منك يأتي ُ
ْ

ــد ِك
ـــمي ُولْ َ
وإلى َص ْ
ـــد ِر ِك ُض ِّ

ضــات َذ َويْن
ــــر َة َر ْو
ٌ
َف َت َرى َّ
الن ْض َ

الب ْحث :
نتائج َ

في ًةِ ،
فر َدةً.
َ 1 .1مثَّل إقبال َم ْد َر َس ًة فِ ْك ِريَّ ًة ،و َفلْ َس َّ
وش ْعريَّ ًة ُم َت ِّ

َم ْح َو َرت أفكار إقبال حول فلسفة الحياة والموت واإلنسان.
2 .2ت َ
ات ُم َت َر َ
ثالث َحلَ َق ٍ
الح في ِش ْع ِر إقبال في ِ
ابطةٍ ،وهي:
اإلص ِ
3 .3ت َ
َج َّس َدت ُرؤى ْ

الحلَ َق ُة األولى َّ :
األسمى بَ ْين َمخ ُل ِ
والجدير ُة
الذ ُ
وقات اللهَ ،
َ -ات اإلنسانية ،وهي ْ
جب العناية بِها.
َّ
ريم ،فهي خليف ُة الل ِه في ُّ
بالت ْك ِ
الدنيا ،ف َت ُ
الحلَ َق ُة الثَّانيةُ :
الح.
فخصها
ِ
اإلص ِ
َ -األ َّم ُة اإلسالميةَّ ،
برسائل ْ
الحلَق ُة الثَّالثة :اإلنسانية َجمعاء
َ --

أس َه َم ِش ْع ُر ُه في تأسيس َد ْولة الباكستان.
ْ 4 .4

5 .5وضع إقبال اللبنات األولى لألدب اإلسالمي المعاصر.
( )74المرجع نفسه ،ص .207
( )75المرجع نفسه ،ص .236
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خامتة

س ُ
المي المعاصر ،ليس في ِش ْب ِه القار ِة
َّ
إقبال َم ْد َر َس ًة َفريد ًة في األَ َدب ْ
أس َ
اإلس ِّ
بوص ِف ِه شاعراً ،و َفيلَ ُسوفاً،
فحسب ،بل في العالَ ِم
اإلسالمي قاطبة .فقد بر َز إقبال ْ
الهندية ْ
ِّ
و ُم ْصلِحاً .ات َ
بإصالح ال َف ْر ِد باعتبا ِر ِه
واإلصالح .حيث نا َدى
ِن ِش ْع ِر ِه وسيل ًة َّ
َّخذ م ْ
ِ
للد ْعوة ْ
َشرطاً ل َن ْه َض ِة ُ
األ َّمة .و َد َعا ُد َ
التوحي ِد
وحد وال َع ْو َد ِة إلى عقيد ِة َّ
ول العالَم اإلسالمي إلى َّ
الت ُّ
ْ
ُ
ً
مما تُعانيه.
أجل ن ْ
مْ
ِن ْ
َش ِر اإلسالم ،عقيد ًة ُ
الب َشريَّ ِة َّ
وسلوكا ،وإنقا ِذ َ
َضا َف َر ْت َع ُ
تَ
صي ِة إقبال .فقد كان لتنشئ ِت ِه
وامل ع َّ
ِدة ْ
أس َه َمت في تكوين َش ْخ َّ
َ
ُ
الميةٍَ ،
ونال
الس ْهم األو َفر في ذلك .حيث َ
نشأ في بيئ ٍة ْ
األ َسريَّة ،وتَعلي ِم ِه َّ
إس َّ
األولي َّ
َ
َعليمه العالي
ِس َطاً من َّ
الت ِ
عليم ْ
وحيَّ .أما ت َ
قْ
كبير األثَ ِر في الْتِزام ِه ُّ
المي ،كان له ُ
الر ِّ
اإلس ِّ
َّس َع أُ ُف ُق ُه ،وتَ َع َّمق
أتاح له َّ
في أُوروبا ،فقد َ
َرب التي َق َرأ عنها ،فات َ
الت َع ُّر َف على حضارة الغ ْ
فِ ْك ُر ُه ،فأ ْد َر َك ُك ْن َهها .وفي رأي َّ
َوفيق الله إلقبال أنَّه َع َ
رف
العالم ِة َّ
ِن ت ِ
أن م ْ
الن َدوي َّ
واهب ُه ،و َق َّدرها َح َّق ت ْقدي ٍر “ثُ َّم َّ
وح في
والر ِ
َم َ
رك َز ف ْك َر ُه ،و ُق َّو َة شاعريَّ ِت ِه على بَ ْعث الحياة ُّ
بش ْخصي ِت ِهم ،واإليمان برسال ِت ِهمُّ ،
والطموح إلى ال ُق َّوةِ،
المسلمين ،وإيجا ِد الثِّق ِة واإل ْعزاز َ
َ
()76
والسيادة” .
ُ
والح ِّريَّةِّ ،
المحب الذي َع ِش َق َّ
الذات
آن واحد .ف ْه َو
الح ِّب َّ
والث ْو َر ِة في ٍ
تم َّيز ِش ْع ُر إقبال بروح ُ
ُّ
َ
واقع َع ْص ِرهِ ،داعياً إلى بَ ْع ِ
َ
ث
َّائر الذي
س مْ
انتفض على ِ
اإللهي َة واق َت َب َ
ِن نُورها ،وهو الث ُ
َ
وخاط َب المسلمين ب َو ْص ِف ِهم األ َم َل المعقو َد
السالم،
اإلنسانية م ْ
ِن جديد ،لتعيش ُروح َّ
َ
باح
الب َشرية .وفي ذلك يقول َع ْنه أ ُ
حد ُزعما ِء ال َهنادِكَّ :
ِص َ
“إن (إقباالً) َق ْد َو َض َع الم ْ
لهداية َ
أن يَ ْس َتضيئوا
ِمين ،بَ ْل أَ ْم َك َن
المسل َ
للجميع ْ
ِ
المسل ِ
ِم ،ولَ ْم يَ ْح ْ
ُور ُه َع ْن َغ ْي ِر ْ
على باب ْ
جب ن َ
()77
ب ُنو ِر َ
المصباح” .
ذلك ْ
ميق األَثَ ِر
فقد كان لقصائ ِد ِه َع َ
لقد أَ ْس َه َم ِش ْع ُر إقبال في تأسيس دولة الباكستانْ ،
ضد سياسة اإلذالل واالضطهاد التي ان َت َه َج َها االحتالل
في إثار ِة وجدان ُمسلمي الهند َّ
أديب يَ ْر ِج ُع إلي ِه ال َف ْض ُل في تأسيس دولةٍ،
ضدهم“ .فال يُ ْع َر ُف
البريطاني َّ
شاعر أو ٌ
ٌ
()78
النفوس لها ِمث َ
الشاع ِر اإلسالمي” .
ْل ما يَ ْر ِج ُع إلى هذا َّ
وتهيئة ُّ
الن دوي ،روائع إقبال ،مرجع سابق ،ص .43
( )76أبوالحسن َّ
الش اعر الثَّائر ،مرجع سابق ،ص .11
( )77نجيب الكيالني  :إقبال َّ
الن َدوي ،روائع إقبال ،مرجع سابق ،ص .45
الح َس ن َّ
( )78أبو َ
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ال ُّرؤى اإلصالحية يف شعر الفيلسوف ُمح َّمد إقبال

املصادر واملراجع
الح َسني الندوي1408( .هـ ـ 1988م) .نظرات يف األدب .دمشق ،ط:
 .1أبو الحسن علي َ
 :1دار القلم.
 .2أبو الحسن علي الحسني الندوي (1420هـ1999 /م) .روائع إقبال .دمشق ،ط :1دار القلم.

 .3أحمد معوض1980( .م).
المصرية للكتاب.

حمد إقبال  :حياته
العالمة ُم َّ

 .4حسين مجيب المصري1980( .م).
مكتبة األنجلو المصرية.

إقبال بني املصلحني

وآثاره .القاهرة  :الهيئة

اإلسالميني .القاهرة ،ط:1

 .5سيد عبد الماجد الغوري1430( .هـ2009 /م) .العالمة أبو الحسن الندوي  :رائد األدب

اإلسالمي .دمشق ،بيروت ،ط :1دار ابن كثير.

 .6سيد عبد الماجد الغوري (1421هـ2000 /م).
الفيلسوف .دمشق  ،بيروت ،ط :1دار ابن كثير.

 .7عبد الله صالح بن سليمان

حمد إقبال  :الشاعر املفكر
ُم َّ

الوشمي1426( .هـ2005 /م) .جهود أيب احلسن الندوي

النقدية يف األدب اإلسالمي ،سلسلة الرشد للرسائل اجلامعية

المملكة العربية السعودية :مكتبة الرشد.

( .)133الرياض،

حمد
حمد عويضة1414( .هـ1994 /م)ُ .م َّ
حمد ُم َّ
 .8كامل ُم َّ
اإلسالم ،سلسلة األعالم من الفالسفة .بيروت ،لبنان ،ط :1دار الكتب العلمية.

إقبال  :شاعر وفيلسوف

حمد إقبال (املجلد ( .)2 ،1سيد عبد
ُ .9م َّ
حمد إقبال1423( .هـ2003 ،م) .ديوان ُم َّ
الماجد الغوري ،المحرر) دمشق ،بيروت ،سوريا ،لبنان ،ط :1دار ابن كثير.
حمد العربي بوعزيزي1420( .هـ1999 /م).
ُ .10م َّ
بيروت ،دمشق ،ط :1دار الفكر المعاصر ،دار الفكر.

حمد إقبال :فكره الديين والفلسفي.
ُم َّ
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 .11د .نجيب الكيالني1959( .م) .إقبال  :الشاعر الثائر .القاهرة ،ط :1الشركة العربية
للطباعة والنشر.
 .12نذر الحفيظ الندوي األزهري1407( .هـ1986 /م).
ومفكرًا .الكويت ،ط  :2دار القلم للنشر والتوزيع.

 .13د .يوسف القرضاوي1422( .هـ2001 /م).
دمشق ،ط :1دار القلم.
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أبو احلسن الندوي  :كاتبًا

وي كما َع َر ْفُت ُه.
لش ْيخ
ا َّ
َ
أبواحل َس ْن َّ
الن َد ِّ
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