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 - 1دار اإلسالم :انبثاق عامل جديد
يصعب ،من انحية اترخيية ،حتديد اللحظة اليت بدأ يتداول فيها مصطلح »دار
اإلسالم« ليس ألن هذا املصطلح غري قادر على اإلفصاح عن مضمونه ،إمنا
ألن قيمته احلقيقية تكمن يف داللته الثقافية ،فدار اإلسالم مل ترهتن أبدا ملعىن
تتوسع وتنحسر على وفق درجة
جغرايف مباشر حم ّدد؛ ألن تلك الدار كانت ّ
حرارة البعد الثقايف لإلسالم كمنظومة ثقافية يوجهها بع ٌد ديين لرؤية العامل.
ووحدة دار اإلسالم كانت ثقافية ابلدرجة األوىل ،وجرى ابستمرار هتميش
للعوامل العرقية واجلغرافية ،ولكن هذا ال يقصد منه طمسها ،إمنا هي انتماء
طبيعي ،فيما العقيدة انتماء ثقايف .ومل تكن دار اإلسالم يف أي وقت من
األوقات أرضا حتتكر السيطرة عليها دولة واحدة .ويبدو لنا  -وهذا أمر حيتاج
إىل اختبار خاص  -أن هناك تعارضا شبه دائم بني املفهومني السياسي والثقايف
لـدار اإلسالم .ويف حدود علمنا نشأ املفهوم إثر احنسار السيطرة العربية على
جزء كبري من العامل القدمي؛ فمنذ العقد األخري من القرن األول اهلجري (=
بداية القرن الثامن) وقع أمران ملفتان للنظر :أوهلما توقف الفتوحات يف أقاصي
الشرق داخل األراضي الرتكستانية عند (كاشغر) وظهور بوادر تقهقر دائم يف
تلك النواحي ،انتهى بعد أكثر من مخسة قرون بوصول األقوام املغولية إىل
بغداد ،القلب الثقايف النابض لـدار اإلسالم آنذاك ،واثنيهما اندفاع الفتوحات
الغربية إىل أوراب عن طريق األندلس ،مث توقفها شبه املفاجئ ،بعد فرتة قصرية.
ولعل العقد األخري من ذلك القرن ،والعقد األول من القرن الذي تاله ،مها
ّ

البداية اليت شهدت اللحظة الفاصلة بني اندفاعني يصعب تفسريمها ،وبداية
تقهقرين ال يقالن عنهما غموضا .هذان األمران كاان دائما مثار خالف يف
التفسري ،وتقاطعت حوهلما املواقف ،وخباصة حينما خلع عليهما الغطاء الديين،
فكان املفسر الوحيد لصعود املمالك واهنيارها.
احتل احلديث عن دار احلرب مكاان ابرزا يف األدبيات الفقهية اإلسالمية منذ
القرن الثاين اهلجري ،وزاد االهتمام به يف القرون الالحقة ،وأسهم فيه خنبة من
الفقهاء ،إذ كان العامل حسب املفهوم اإلسالمي ،ينقسم إىل قسمني :دار
تضم اجملتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية اليت رضخت للسيادة
اإلسالم اليت ّ

اإلسالمية ،ودار احلرب .أما دار اإلسالم فتشمل فئة املؤمنني ،والفئات اليت
حالفت املسلمني من أهل الكتاب الذين آثروا البقاء على داينتهم مقابل دفع
اجلزية ،ومجيع الساكنني يف دار اإلسالم يع ّدون رعااي اإلمام أو اخلليفة ،وهلم
حق احلماية يف الداخل وحق الدفاع عنهم يف حال اعتداء خارجي .أما دار
فضمت العامل احمليط بدار اإلسالم ،ومجعت الشعوب واألقاليم غري
احلرب ّ
اخلاضعة للسيادة اإلسالمية .ودار احلرب هي اهلدف الذي كان الشرع يسعى
ضمه إليه ،فمن واجب كل حاكم مسلم أن يسعى إلخضاع دار احلرب
إىل ّ
للسيادة اإلسالمية عندما تتوافر له القوة الضرورية لذلك .وع ّد سكان دار
احلرب أقواما على سجيتهم األوىل البدائية تنقصهم الكفاءة الشرعية اليت تؤهلهم
للدخول يف مفاوضات مع املسلمني على قدم املساواة ،وعلى مبدأ العدالة
ابملثل ،ألهنم عاجزون عن االنسجام مع املستوى اخللقي والشرعي لدى

املسلمني ،وعلى هذا فاملعاهدات معهم مل يكن معرتفا هبا ضمنا طبقا للشرع
اإلسالمي.1
وقع خالف بني الفقهاء املسلمني فيما خيص هذا التقسيم للعامل ،ومع أن
الغالبية قبلته كأمر واقع فإ ّن فئة منهم  -والسيما فقهاء املذهب الشافعي -
افرتضت وجود دا ٍر ٍ
اثلثة هي دار الصلح ،أو دار العهد .وحسب هذا املذهب
فاإلسالم اعرتف ابلشعوب غري اإلسالمية اليت أبرمت معاهدة أو صلحا مع
املسلمني على أن تدفع اجلزية .لكن فقهاء احلنفية مل يقبلوا هبذا ،وما اعرتفوا أبدا

ابلصلح ،وحجتهم إنه مىت عقد سكان اإلقليم معاهدة سالم ،ودفعوا اجلزية؛
فأهنم يصبحون بذلك ضمن دار اإلسالم ،وعلى اإلسالم أن يضمن هلم
احلماية .وكانت دار اإلسالم  -من انحية نظرية  -يف حالة نزاع مع دار
احلرب ،ألن اهلدف األخري لإلسالم هو أن يكون العامل أبسره حتت سيطرة
املسلمني ،وإذا أفلح املسلمون يف ذلك ،فإن حالة السلم اليت يفرضها اإلسالم
حتل حمل كل تدبري سلمي آخر ،وتصبح الشعوب غري املسلمة ّإما جزءا من
ّ
الدولة اإلسالمية ،أو خاضعة لسيادهتا كأقليات دينية معرتف هبا ،أو كوحدت
ذات استقالل ذايت تربطها ابلدولة اإلسالمية معاهدات تنظّم العالقات

بينهما .2وطبقا هلذا التصور فإن الفكر السياسي اإلسالمي أوجد دولة مبقتضى
عقد مق ّدس قائم على الشريعة ،وال انفصال بني الدولة واجملتمع وال بني الدولة
والدين .3وحسب »شاخت« فالشريعة هي منوذج للقانون الديين .4واخلليفة
أو اإلمام هو الشخص األعلى املسؤول عن محاية الشريعة ،مث أن مسؤوليته ال
تقتصرعلى صون حدود دار اإلسالم ،إمنا توسيعها لتهيئة العامل لقبول الشريعة مبا
جيعله كله معتنقا لإلسالم؛ فاهلل هو املصدر النهائي للسلطة ،واجلماعة
اإلسالمية ّأمة هللا ،وممتلكاهتا مال هللا ،مبا يف ذلك الغنائم ،وأعداؤها هم أيضا
أعداء هللا.5
وقد وضع ابن فضل هللا العمري لدار اإلسالم ختوما مبهمة أتخذ ابحلسبان
العقائد أكثر من أي شيء آخر ،فقال »ممالك اإلسالم واقعة ،حبمد هللا ،يف
أحسن املعمور شرقاً وغرابً وجنوابً َومشَاالً ،ألهنا ال تنتهي إىل غاية احلَر َارة املفرطَة
َ
فيما قل ،وال خير ُج عن حد املستَطاب ..فغاية
الَبد املفرط ،إال
وال إىل َغايَة
َ
َ
ُ
السودان من ُعبَّاد النريان واألصنام ،مبا تغلغل من جزاير
معمور اجلنوب مساكن َ
ودان
اهلند َوأطرافه ،والنصارى أبطراف احلبشة ،وعبَّاد احليَّات ،واهلمج يف ُس َ
املغرب جنوب َغانه .وغاية معمور الشمال من النصارى واهلمج ببالد الصقلب،
املسماة ببالد القبجاق ،وما سامت ذلك اخلط من
يف مشاليها أحد قسمي إيران َّ
القسطنطينية ،وما وراءها إىل جليقية واألرض الكبرية وجزاير البحر الرومي.
وغاية معمور الشرق من ُعباد النريان واألصنام بثالث أقسام توران من بالد

الصني إىل احمليط ،و َّأما الغرب فانتهى فيه اإلسالم إىل البحر احمليط« .6فدار
اإلسالم تكشف قيمتها وأمهيتها وموقعها املرموق من الناحية الطبيعية والبشرية،
فهي يف أحسن املعمور من األرض ،فمن اجلنوب والشرق عبّاد النريان
واألصنام ،ومن الشمال اهلمج ،ومن حميط الظلمات.
ونُظر إىل الشعوب خارج دار اإلسالم على أهنا مجاعات وقبائل ضالة ينبغي أن
متتثل للشريعة اإلهلية ،وجيب أن يبسط اإلسالم قيمه يف ربوعها لرتتقي إىل
مستوى األهلية البشرية احلقيقية ،وعلى هذا فهناك حرب بني دار اإلسالم ودار
احلرب ،حرب معلنة أو مضمرة أو مؤجلة ،وهي ال تنتهي إال حينما يدخل
اجلميع إىل اإلسالم أو خيضعون له؛ فالسالم بني الدارين غري ممكن من انحية
شرعية ألنه مصاحلة بني نقيضني :حق وابطل ،هدى وضاللة ،إميان وكفر.
ووجود هدنة ال يعين أن تضع احلرب أوزارها إىل األبد ،فهي مؤقتة ال تزيد على
عشر سنوات ،وللمسلمني حق نقضها من طرف واحد ،ومواصلة اجلهاد ،مىت
وجـدوا ذلك ممـكنا وضــروراي .7وهذا يشمل كل املمالك املتامخة لدار اإلسالم،
ابستثناء احلبشة اليت استثنيت من ذلك ألسباب تتصل مبوقفها من اإلسالم يف
مرحلته األوىل .يتضح مما سبق أن النظرة إىل اآلخر كانت تقوم على أسس دينية
وقيمية ،فالدين هو الذي مينح املعىن النهائي لألشياء ،وللظواهر ،وللبشر ،لذلك
فالبحث عن مالمح اآلخر يفرتض العودة إىل النص املرجعي األول إىل القرآن
ويطعم املتخيّل مبا حيتاج إليه
الذي جيهز النظر ببعض عناصر اإلدراك والوعيّ ،
من صور وأشكال ورموز ..ومادام اإلسالم حيمل تصورا للعامل ولإلنسان ،وميثل
النص القرآين تكثيفا للكالم الرابين ،وتعبريا عن جتلّيات املق ّدس ،فهو يشكـل
مصـدرا للرؤية ،وقاعدة معيارية للجماعة االسالمية.8
مل يستطع املسلمون احلفاظ على هذه الوحدة املتماسكة اليت توجهها الشريعة
وتنظمها ،فسرعان ما تف ّككت أواصر الوحدة السياسية داخل دار اإلسالم،
وظهرت مراكز سياسية ت ّدعي احتكار اإلسالم احلقيقي ،وتصارعت حتت ستار
امتالك الشريعة بصورهتا الصحيحة ،وقُ ِّّسمت دار اإلسالم سياسيا ،وإن ظلت
موحدة عقائداي ،وهلذا فدار اإلسالم كانت ذات طابع ثقايف أكثر مما هو

سياسي ،ومع الزمن متّ قبول اجلوار كأمر البد منه ،فمادام التنوع قُبل داخل
دار اإلسالم ،فقد امتد ليشمل العامل كله ،لكن واقع احلال هذا مل يفرض نفسه
إال يف وقت متأخر ،بعد أن تعددت الكياانت السياسية داخل دار اإلسالم.
مل تتثبّت أبدا حدود جغرافية لدار اإلسالم ،ولكن ليس هذا ما نريد اإلشارة إليه
هنا ،إمنا األمر الرئيس الواجب إاثرته هو عدم إمكانية ظهور داللة ثقافية هلذا
املصطلح يف ظروف فتوحات كاسحة ،وعندما توقفت جرى شبه تثبيت
عقائدي ،هو الذي لعب دورا ابلغ األمهية يف ظهور مفهوم دار اإلسالم .مل
تكن احلدود اجلغرافية بني الدولة اإلسالمية والدول اجملاورة هلا يف يوم ما اثبتة،
ومل جير طوال القرون الوسطى يف أي مكان من العامل االتفاق النهائي على
حدود اثبتة معرتف هبا بصورة كاملة .والقول حبدود شرعية فكرة متخضت عن
النزاعات الدائمة بني الدول األوربية يف القرن السابع عشر ،وظل الشك يالزم
تطبيقها إىل اآلن .فلم حيدث أن أخذت دولة قوية خالل القرون الوسطى أمر
سيادة الدول املتامخة هلا بعني اجلد ،فعنصر القوة ،وليس احلق ،هو املهيمن يف
العالقات السياسية بني الدول ،وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على جمموعة الدول
اليت كانت تتنازع السلطات ضمن دار اإلسالم فيما بينها أو مع الدول املتامخة
هلا .وهو يفسر لنا جزئيا ظهور جمال فاصل بني دار اإلسالم ودار احلرب ،جمال
فرضه التنازع الدائم ،وشكل دارا اثلثة ،هي (دار العهد) أو (دار الصلح) .وغين
عن البيان تفصيل القول يف أن هذه الدار املزدوجة الوالء بني الدارين املذكورتني
كانت هشة التكوين ،ضبابية اهلوية ،خمرتقة دائما من إحدى القوتني احملاذيتني
هلا ،تقوم بدور التخوم الفاصلة ،حينما تغيب التخوم الطبيعية املانعة لتق ّدم هذا
أو ذاك ،إىل ذلك كانت سهلة االخرتاق ،فنسيجها االجتماعي والثقايف
والعقائدي خليط مستعار من هذا وذاك .وهي دار رمزية يتزحزح مكاهنا بصورة
دائمة ،ال تعرف الثبات أبدا ،وكثريا ما ينعدم وجودها.
وبداية من مطلع القرن اخلامس اهلجري (= احلادي عشر امليالدي) كانت
العالقة بني اجملال السياسي واجملال الثقايف فيما يسمى بـ»دار اإلسالم« هي
عالقة عكسية؛ فكلما تراجعت السيطرة السياسية ،تقدمت السيطرة الثقافية.

وبعبارة أكثر حتديدا ،فقد حالت التنازعات الداخلية يف دار اإلسالم دون
ِّ
تؤمن حدودها بشكل دائم .وعلى هذا
القدرة على إبقاء قوة كاملة يف ختومها ّ
فقد امتصت تلك املنازعات القوة املطلوبة ،وظلت حدود دار اإلسالم غامضة،
يتحكم هبا عامل القوة الذي ينبثق هنا أو هناك ،بسبب سلطان طموح ،أو
إمارة قوية ،مث يعيدها الضعف إىل سابق عهدها .ولكن ابملقابل فإن املسلمني
املتامخني لدار احلرب ،والذين تتالعب هبم رهاانت القوة ،فيكونون مرة ضمن
دار اإلسالم ،ومرة ضمن دار العهد ،واثلثة داخل دار احلرب ،جنحوا على حنو
منقطع النظري يف تشكيل هويتهم الثقافية اإلسالمية كائنا ما كان وجودهم داخل
هذه الدار أو تلك ،وكائنا ما كانت قراءهتم لإلسالم .وعلى هذا فقد ترتاجع
احلدود السياسية لدار اإلسالم ،ولكن احلدود الثقافية شبه اثبتة ،إن مل نقل إهنا
تتوسع (= ظهر هذا يف جنوب آسيا ووسط إفريقيا حيث متددت دار اإلسالم
بوسائل غري عسكرية يف كثري من األحيان) ومع الرتاجع املطّرد للحدود
السياسة ،نشأ وضع جديد يف ظل هذا التوتر املستمر؛ فقد نشأت إمارات غري
خاضعة للمركز التقليدي السياسي لدار اإلسالم ،لكنها تدين ابلعقيدة نفسها،
واحلق فإن هذه الكياانت السياسية ،وهي أكثر من أن حتصى يف هذا املقام،
ومتثل أطراف دار اإلسالم ،لعبت الدور الرئيس والفاعل يف إضفاء التنوع
اخلصب ثقافيا وعقائداي على دار اإلسالم طوال قرون وقرون ،وفيها نشأت
فكرة اإلسالم املتنوع الذي ال يتعارض مع وحدته العامة .وعلى هذا مل تكن دار
اإلسالم كتلة ثقافية متطابقة التصورات متاما ،ومتماثلة التفسريات على حنو
مطلق ،إمنا اتصفت ابلتنوع الذي أضفى خصبا ثقافيا ال ميكن إمهاله .كان
اإلسالم ميثل هوية ثقافية أكثر منه كياان سياسيا.
لقد فرضت املفاهيم القدمية للعامل تباينا يف التصورات ،أدت إىل تركيب صور
اكراهيّة لآلخر .صور سادت لفرتة طويلة توجهها منظومات قيم متباينة .إن
األخر يف الفكر القدمي هو املختلف قيميا ابلدرجة األوىل .وتثري قضية اآلخر يف
أذهان املسلمني موضوع القيم اإلسالمية وضرورة تعميمها على العامل أبمجعه،
فاآلخر موضوع ينبغي أن يُغزى ابلقيم اإلسالمية لكي يصلح أمره .وكان التصور

الشائع عن الذات واآلخر يستمد حيويته من املركزية الدينية ،أي تلك البؤرة اليت
تنبثق منها قيم احلق إىل األبد ،ومبا أن التصور الديين ع ّد هللا مصدرا لقيم احلق،
حل هنا »دار اإلسالم« ومل حيل هناك »دار احلرب« فالنتيجة املنطقية هي
وأنه ّ
أن قيم دار اإلسالم هي احلقيقية والصائبة ،أما قيم اآلخر فمح ّقرة ،ومدنّسة،
ويلزم تطهريها من النجاسة الوثنية .قيم اآلخر هي موضوع حلكم القيمة وندر
أن استأثرت بوصف وحكم موضوعيني؛ ففي عصر يتص ّدر فيه الشعور الديين
ظل ذلك
أي شعور آخر ،ال مكان للمصاحلة يف القيم واألخالقيات .ولكي ي ّ
الشعور حيّا ،ومتوهجا ،ومتّقدا ابلتنازع القيمي البد من تفريق يقوم على ثنائية

احلق والباطل بني قيمـ(ان) وقيمـ(هم) .هذه الثنائية تصوغ وعي الوعي اجملموع،
وجتعله يبين ختيالته ومواقفه وأحكامه واختياراته على أساس فكرة التفاضل
والرتاتب اليت تقود إىل اإلعالء من شأن الذات وخفض قيمة اآلخر .لقد مت
ختطّي اإلنسان كذات ،وصار الرتكيز عليه كموضوع للقيم ،وأمهيته ال تتح ّدد من
كونه بشرا ،إمنا يف اعتناقه ضراب من القيم دون غريه.
مكمل من العقيدة
سلّم القيم واملرجعيات الذي صاغه اإلسالم ،وحتول إىل جزء ّ
مشوهة لآلخر .وابإلمجال
حسب الفهم الشائع هلا
ّ
سيتدخل يف تركيب صور ّ
فصور األخر منتقصة ،يشمل االنتقاص ابلدرجة األساس القيم الشائعة لديه،
وميتد ليشمل اإلنسان حامل تلك القيم .هنالك تشويه حلقيقة اآلخر ذهنيا
وجسداي وعقائداي ،ففضال عن البالدة واجلهل والضالل والسفه والبوهيمية،
يرتاوح األخر بني تصغري يشوش إنسانيته ،كما هو األمر ابلنسبة ألقوام أقصى
الشمال حيث يفرتض أن تكون بالد أيجوج ومأجوج ،أو تضخيم مقصود كما
هو األمر يف حالة الزنوج والصقالبة وكثري من األقوام الشمالية .تتصف القيم
الدينية ابلثبات ،وكان الفهم الديين للحياة يقوم دائما مبراجعات دقيقة كيال خيرم
التحول ،بعبارة أخرى فالقيم الدينية
الزمن ثبات القيم ،فتصاب ابلفساد بسبب ّ
تتخطّى البعد التارخيي ،وهلا قدرة الشمول والدميومة والثبات؛ ألهنا قيم مكانية
التقر ابلتحول ،اثبتة ،ساكنة ،دائمة الصحة ،تريد
وليست زمانية .فهي ّ
لإلنسان أن يتكيّف معها ،فيظل يف حالة تصحيح دائم ملساره ،لكي ميتثل هلا.

هي املركز املشع الدائم ،وهو يدور يف فلكها .قربه وبعده عنها هو الذي حيدد
قيمته .ومادامت القيم الدينية هي اليت حتدد أمهية اإلنسان فمن الطبيعي أن جترد
لتضمه إىل عامل احلق .فحيثما تكون مثة حقيقة مطلقة الصواب
قواها كاملة ّ
ينبغي نشرها ،يسود العنف والقسوة كوسيلتني لذلك .أصبحت القيم جوهرا،
وصار اإلنسان عرضا.
تُستمد القيم من طبيعة اجملتمع الذي رمسه اإلسالم ،تلك املرجعيات هي املعيار
الوحيد لصواب املسار الذي ينبغي على املرء أن يسلكه ،وذلك سيفضي ال
حمالة إىل وجود نقيض؛ النقيض يسوغ صيانة القيم من جهة ،والعمل على
النصي القرآين متثل الثنائيات
لتعم العامل من جهة اثنية ،ففي اجملتمع ّ
نشرها ّ
الض ّدية دوراً حامساً يف شطر العامل إىل عاملني .مثة تعارض دائم بني احلق
والباطل ،واخلري والشر ،واإلميان والكفر .وال ميكن أن يظل الصراع منحبساً يف
املصحف ،واستناداً إىل مركزية كالم هللا بوصفه املرجعية الكلية لكل شيء ،فإن
العامل بتناقضاته قد صيغ على غراره .اجملتمع األرضي املنشود إمنا هو حماكاة
للمجتمع النصي ،كما قرر ذلك علم الكالم مث الشريعة اإلسالمية .ويف النهاية
ال بد من انتصار وظفر ،فكل من أهل الباطل والشر والكفر يتآكلون؛ ألهنم
زاغوا عن احلق واخلري واإلميان ،والصراع حمكوم ابلثبات والدميومة ،وأهل احلق
هؤالء أنيطت هبم مهمة خالدة :نشر كلمة هللا يف أرجاء األرض ،إذ ليس مثة
حدود هنائية حتول دون ذلك ،وابلنظر إىل اختالف العقائد ،واألداين،
والثقافات .فمن املنتظر أن يتعثر أهل احلق يف مهمتهم ،ولكن ينبغي عليهم
االلتفاف حول كلمة هللا ،والتمسك هبا ،ونشرها ،وذلك هو اجلهاد .فاجلهاد
إذن وسيلة حلسم التناقض العقائدي ،وإحالل الوحدة حمل التعدد .وما دام
نسق الثنائيات الضدية قائماً يف صلب التفكري الديين فاجلهاد لن يتوقف .إنه
فعل حمكوم بنظام الهويت عام .واحلق فإن فعل اجلهاد كممارسة هتدف إىل
حتويل البشر إىل عقيدة واحدة ،سيصطدم مع فرضية انشطار العامل إىل عاملني:
عَب عنه بتجليات مباشرة ،فاملؤمنون
دار اإلسالم ودار احلرب .وملّا كان الصراع يُ ّ
يوضعون دائماً يف تضاد مع الكافرين ،وبينهم يتحرك املنافقون حركة مكوكية

خادعة.
لقد أشار »جاك بريك« إىل هذا التضاد الذي حيكم هذه األطراف ابلصورة
اآلتية »املؤمنون يتعارضون مع خمتلف أجناس اخلصوم ،ويتعارضون حسب أمناط
الغريية .ويقف املؤمنون إزاء الوثنيني واملشركني موقف التضاد املنطقي ،وتنخفض
حدة هذا التناقض إىل تعاكس بسيط..يف حال املنافقني الذين يظهرون وكأهنم
مؤمنون ،لكنهم ليسوا كذلك يف احلقيقة..تتحرك سلوكياهتم املراوغة بني مجيع
الاليقينيات والتقسيمات النامجة عن ازدواج الوجود والفعل والكالم ،ويف النهاية
فهم ينضمون إىل جانب الباطل..غري أن هنالك خصوماً آخرين سبق أن ملسهم

احلق وبـُلّغوا به ،لكنهم يرفضونه وخيفونه .إهنم الكفار ،وهؤالء الكفار ال يقدمون
أنفسهم إذن كمنـافقني ،وإمنا كتضمني لالعتقاد من انحية الباطل« .9العامل
طبقا للتصور العقائدي حيتاج إىل االنقسام أوال من أجل أن تكون الوحدة هي
اهلدف املنشود فيما بعد ،ومادام احلق ينبثق من دار اإلسالم فالبد أن تكون
تلك الدار هي املركز ،بكل املعاين الثقافية والدينية واجلغرافية واألخالقية .وهذا
فيما نرى الدافع وراء مركزية دار اإلسالم طوال القرون الوسطى حسب
التصورات اإلسالمية .من الصحيح أهنا مت ّددت جغرافيا يف قلب العامل القدمي،
ولكن اعتبارها مركز احلق فاق املكون اجلغرايف يف تثبيت مركزيتها .ظهرت
اجلغرافيا لتسوغ كل ذلك.
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من الطبيعي أن جتد املنظومات الثقافية تعبريا هلا يف التواريخ واآلداب
والفلسفات ،ويف نظُم التفكري واملواقف ،ويف كل هذه تتجلّى املركزية اإلسالمية

بدرجة أو أبخرى ،ولكن من الواضح أن اجلغرافيا هي الوسيلة األكثر فاعلية يف
حتديد األطر العامة للحدود الرمزية لتلك املركزية اإلسالمية ،فـ»دار اإلسالم« -
كمصطلح  -لعبت األدبيات اجلغرافية دورا مباشرا يف صوغه ،مع أهنا تدرك
بوضوح أن احلدود السياسية كانت مثار تنازع وعدم استقرار .فكرة دار اإلسالم
هي التعبري األكثر وضوحا ملفهوم املركزية اإلسالمية .وقد سلّم اجلغرافيون هبذه
احلقيقة ،وجعلوها موجها لتصوراهتم .مل ينج أحد من ضغطها الواعي وغري

الواعي يف بناء فرضياته ،وحتديد منطلقاته يف النظر إىل الذات واآلخر.
تبدو صورة األرض اليت رمسها ابن حوقل يف القرن الرابع اهلجري (= العاشر
امليالدي) أول حماولة جادة وتفصيلية لتقريب صورة األرض يف الثقافة
اإلسالمية .فاألرض كرة ،تقع داير العرب يف قلبها متاماً ،ويف احمليط الضيق
لإلطار املائي حول األرض ،ابلكاد تظهر من انحية املشرق واملغرب ممالك
الكفار .مثة تضخيم متعمد للصورة خاص فقط بدار اإلسالم .وكتاب ابن
حوقل بكامله خصص لتلك الدار ،وكأهنا هي األرض كلها .مل يبذل هذا
اجلغرايف املشغول ابلتفاصيل الكثرية واملتنوعة جهداً بدار احلرب احملصورة بني عامل

هو املركز ومياه مظلمة .ومل يعن ابلعوامل اخلارجة عن جمال العقيدة اإلسالمية.
مدونته الضخمة مل تتطرق إىل غري العناصر املكونة لدار اإلسالم .بدأها بداير
العرب ،مث توسع إىل الغرب أوالً :املغرب ،األندلس ،صقلية ،مصر ،مث مشاالً:
الشام ،اجلزيرة ،العراق ،واجته شرقاً :خورستان ،فارس ،كرمان ،السند ،أرمينية
وأذربيجان ،والران ،اجلبال ،الديلم وطَبستان ،مفازة خراسان ،سجستان،
خراسان ،ما وراء النهر ،ومل يهمل البحار اليت تربط أطراف هذا العامل :حبر
تصور ابن حوقل.
فارس ،حبر الروم ،حبر اخلزر .ما سوى ذلك ال وجود له يف ّ
يف الصفحة األخرية من كتابه يؤكد ،آلخر مرة خطته اجلغرافية ،فما أن يصل إىل
آخر املدن الصغرية يف منطقة ما وراء النهر ،يذكر مدينتني مها »شالث«
و»استياكند« ويقرر »مها ثغران ،وإمنا يذكران حمللهما يف اجلهاد ،وأهنما آخر
اإلسالم« .10هذا التصور سرعان ما اختذ طابعا ثقافيا ،فليس مثة مايرجتى منه
خارج دار اإلسالم .املقدسي يف كتابه »أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم«
يؤكد أنه معين بدار اإلسالم ،وأهل هذه الدار غري معنيني بدار الكفر ،وإنه لن
يكلّف نفسه عناء البـحث يف ممالك الكفار ،وال يرى فائدة من ذكرها.11
لكن الرحالة خرقوه ،كما
حافظ كثري من اجلغرافيني على هذا امليثاق الضمينّ ،
سنرى يف تضاعيف هذا الكتاب ،وعلى الرغم من أهنم امتثلوا لشروطه ذهنيا،
لكنهم متردوا على قيوده اجلغرافية .قلة قليلة جدا منهم ظهر لديهم حت ّفظ على
ذلك ،لكنها حتفظات كادت تذوب يف النسيج شبه املغلق للرؤية الثقافية العامة

اليت يتحركون يف جماهلا.
يُظهر ابن حوقل معلومات غزيرة فيما خيص أقاليم دار اإلسالم ،ويف الوقت
نفسه يفاخر جبهل ال يُقبل فيما خيص األقاليم األخرى ،وإذا كان معياره يقوم
على أساس أن »انتظام املمالك ابلدايانت ،واآلداب ،واحلكم ،وتقومي العمارات
ابلسياسة املستقيمة« .12فإنه يرى أن هذه املكوانت منعدمة إال يف دار
اإلسالم ،وذلك يؤدي به إىل استبعاد كل ما يتصل ابلعوامل :الرومية ،والصينية،
واهلندية ،واإلفريقية جنوب الصحراء ،واألقوام الشمالية من إفرجنة ،وصقالبة،
وبلغار ،وأتراك ،وغريهم .البصرية العقائدية الضيقة تسبب خطأ ثقافياً ال يغتفر،

وينبغي طبقاً ملنظور ابن حوقل طمس اآلخر واستبعاده ،فكل َم ْن ال يتنفس
رحيق العقيدة اإلسالمية يع ّد فاقداً للخصال اإلنسانية اليت جتعله مقبوال يف
»أرض« ابن حوقل .تتأسس على هذا التصور نظرة مشوبة ابلتبخيس إىل
اآلخر الذي يفتقر إىل مقومات دار اإلسالم ،وهي :الدايانت ،اآلداب ،احلكم،
السياسة املستقيمة .هذه املكوانت املميزة لدار اإلسالم ،كما صاغها ابن
حوقل ،استنادا إىل موروث ديين وقيمي ،ستظهر بتجليات متعددة ،وستلعب
دورا حامسا يف التفريق بني البشر ،فتضفي على أهل دار اإلسالم قيمة سامية،
وتسلب من سواهم ذلك االمتياز .يكثّف ابن حوقل رؤية عرقية  -دينية -
ثقافية  -جغرافية ،جيعل منها أساساً لقانون صارم ،يرتب يف ضوئه أمهية أقاليم
وينزل »داير العرب« يف قلب الدائرة ،إهنا املركز املشع إىل األطراف.
األرضّ ،
يقول »بدأت بذكر داير العرب فجعلتها إقليماً واحداً ألن الكعبة فيها ،ومكة

أم القرى ،وهي واسطة هذه األقاليم عندي ،واتبعت داير العرب بعد أن رمست
فيها مجيع ما تشتمل عليه من اجلبال والرمال والطرق ،وما جياورها من األهنار
حيف أبكثر دايرها ،وألن حبر فارس يعطف من
املنصبة إىل حبر فارس؛ ألنه ُّ
مغرابً إىل مكة ،وإىل القلزم ،عن مخسني فرسخاً من عمان،
جزيرة مسقط ّ
ويدعى ذلك رأس اجلمجمة« 13مث يتوسع يف أوصافه غرابً وشرقا .وابلنسبة له
فاألقاليم اجملاورة لداير العرب ،إمنا هي ختوم هلا .أما ممالك الكفار فهي ختوم دار
اإلسالم .وتالزمه فكرة املركزية ،فيعود لتأكيدها يف فصول كتابه ،لكنه ليَبز هذه

املرة ،فضالً عن اجلانب الديين ،الصفاء العرقي »ابتدأت بداير العرب ألن القبلة
هبا ،ومكة فيها ،وهي أم القرى ،وبلد العرب وأوطاهنم اليت مل يشركهم يف
سكناهم غريهم«.14
صاغت املدوانت اجلغرافية وعي املسلمني بعاملهم وعامل غريهم ،واحلق فإهنا
مستندات على غاية من األمهية يف ترسيخ صورة (األان) وصورة (األخر) لفرتة
طويلة جدا .ومع أن املروايت واملدوانت اجلغرافية املباشرة ككتب البلدان،
واملسالك واملمالك ،وكتب األقاليم خباصة ،قدمت معلومات مثينة عن دار
رت معلومات عابرة وسريعة عن دار احلرب؛ فإن املعلومات
اإلسالم ،وأحياان َّ
مر ْ
األكثر أمهية عن العاملني قدمتها كتب الرحالت اليت خصت العامل القدمي أبمجعه
تقريبا مبالحظات مباشرة مثينة .إىل ذلك فكتب اجلغرافيا والتاريخ والرحالت
ق ّدمت مروايت عجائبية كّرست صورا منقوصة عن اآلخر.
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أكد ابن خلدون يف »املقدمة« أمهية التدرج يف ترتيب األقاليم ،وربط اخلصائص
البشرية والقيمية بذلك التدرج ،فذهب إىل أن :املغمور من األرض إمنا يوجد يف
الوسط إلفراط احلر يف اجلنوب منه والَبد يف الشمال ،وملا كان اجلانبان من
الشمال واجلنوب متضادين من احلر والَبد وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما
إىل الوسط فيكون معتدال؛ فاإلقليم الرابع أعدل العمران ،والذي حافاته من
الثالث واخلامس أقرب إىل االعتدال ،والذي يليهما .والثاين والسادس بعيدان
من االعتدال .واألول والسابع أبعد بكثري؛ فلهذا كانت العلوم ،والصنائع،
واملباين ،واملالبس ،واألقوات ،والفواكه ،بل واحليواانت ،ومجيع ما يتكون يف هذه
األقاليم الثالثة املتوسطة خمصوصة ابالعتدال ،وسكاهنا من البشر أعدل أجساما
وألواان وأخالقا وأدايان ،حىت النبوات فإمنا توجد يف األكثر فيها .ومل نقف على
خَب بعثة يف األقاليم اجلنوبية وال الشمالية؛ وذلك أن األنبياء والرسل إمنا خيتص
هبم أكمل النوع يف خلقهم وأخالقهم ،قال تعاىل { :كنتم خري أمة أخرجت
للناس} وذلك ليتم القبول مبا أيتيهم به األنبياء من عند هللا.
وأهل هذه األقاليم أكمل لوجود االعتدال هلم ،فتجدهم على غاية من التوسط

املنجدة
يف مساكنهم ،ومالبسهم ،وأقواهتم ،وصنائعهم ،يتخذون البيوت ّ
املنمقة ابلصناعة ،ويتناغون يف استجادة اآلالت واملواعني ،ويذهبون يف
ابحلجارة ّ
ذلك إىل الغاية ،وتوجد لديهم املعادن الطبيعية من الذهب ،والفضة ،واحلديد،
والنحاس ،والرصاص ،والقصدير ،ويتصرفون يف معامالهتم ابلنقدين العزيزين،
ويبعدون عن االحنراف يف عامة أحواهلم ،وهؤالء أهل املغرب ،والشام ،واحلجاز،
وم ْن ُقرب منها
واليمن ،والعراقني ،واهلند ،والسند ،والصني ،وكذلك األندلس َ
وم ْن كان مع هؤالء أو قريبا منهم يف
من الفرجنة ،واجلاللقة ،والروم واليواننينيَ ،
هذه األقاليم املعتدلة؛ وهلذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها ألهنا وسط من
مجيع اجلهات.
وأما األقاليم البعيدة من االعتدال ،مثل :األول والثاين والسادس والسابع؛
فأهلها أبعد من االعتدال يف مجيع أحواهلم ،فبناؤهم ابلطني والقصب ،وأقواهتم
من الذرة والعشب ،ومالبسهم من أوراق الشجر خيصفوهنا عليهم أو اجللود،
وأكثرهم عرااي من اللباس ،وفواكه بالدهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إىل
االحنراف ،ومعامالهتم بغري احلجرين الشريفني من حناس أو حديد أو جلود
يقدروهنا للمعامالت ،وأخالقهم مع ذلك قريبة من خلق احليواانت العجم ،حىت
لينقل عن الكثري من السودان أهل اإلقليم األول أهنم يسكنون الكهوف
والغياض ،وأيكلون العشب ،وأهنم متوحشون غري مستأنسني أيكل بعضهم
بعضا ،وكذا الصقالبة؛ والسبب يف ذلك أهنم لبعدهم عن االعتدال يقرب عرض
أمزجتهم وأخالقهم من عرض احليواانت العجم ،ويبعدون عن اإلنسانية مبقدار
ذلك ،وكذلك أحواهلم يف الداينة أيضا ،فال يعرفون نبوءة وال يدينون بشريعة إال
من قرب منهم من جوانب االعتدال ،وهو يف األقل النادر مثل احلبشة اجملاورين
لليمن الدائنني ابلنصرانية فيما قبل اإلسالم ،وما بعده هلذا العهد .ومثل أهل
مايل وكوكو والتكرور اجملاورين ألرض املغرب الدائنني ابإلسالم هلذا العهد ،يقال
إهنم دانوا به يف املائة السابعة .ومثل َم ْن دان ابلنصرانية من أمم الصقالبة
واإلفرجنة والرتك من الشمال .ومن سوى هؤالء من أهل تلك األقاليم املنحرفة
جنواب ومشاال فالدين جمهول عندهم ،والعلم مفقود بينهم ،ومجيع أحواهلم بعيدة

من أحوال األانسي قريبة من أحوال البهائم .وخيلق ما ال تعلمون .وال يعرتض
على هذا القول بوجود اليمن ،وحضرموت ،واألحقاف ،وبالد احلجاز،
واليمامة ،وما يليها من جزيرة العرب يف اإلقليم األول والثاين؛ فإن جزيرة العرب
كلها أحاطت هبا البحار من اجلهات الثالث...فكان لرطوبتها أثر يف رطوبة
هوائها ،فنقص ذلك من اليبس واالحنراف الذي يقتضيه احلر ،وصار فيها بعـض
االعتـدال بسبب رطوبة البحر«.15
أوردان النص كامال ألنه حيمل يف طياته احلجج جبالء .ويالحظ أن صاحب
»املقدمة« يصدر أحكاما مطلقة ،وولكنه سرعان ما يقيدها حينما تلحق ضررا
ابلعامل الذي ينتـمي إليه :دار اإلسالم .يتضح ذلك يف استثناء أهل اليمن
وعمان وجزء من بالد احلجاز ،وبعضهم ضمن اإلقليمني األول والثاين اللذين
ُ
ينبغي أن يتصف ساكنوه على وفق التصنيف الذي يقول به ،أبهنم »أبعد من
االعتدال يف مجيع أحواهلم« وأن »أخالقهم...قريبة من خلق احليواانت العجم«
لكن أهل هذه البالد اليشملهم احلكم الذي مشل غريهم؛ لوجود الرطوبة يف
ّ
اهلواء فنقص بسبب ذلك اليبس واالحنراف ،فاملناخ يصلح حبسب هذا التصور
أن يكون دليال على ذم جنس وإعالء آخر .يدمج ابن خلدون بني املعطيات
املناخية والرابنية ،فقد اختار هللا أهل األقاليم الثالثة املتوسطة املخصوصة
فخصهم
ابالعتدال ،وسكاهنا من أعدل البشر أجساما وألواان وأخالقاّ ،
ابألداين ،حىت النبوات فإمنا هي فيهم .ويالحظ ابن خلدون أنه مل يقف على
خَب بعثة نبوية يف األقاليم اجلنوبية وال الشمالية؛ وذلك أن األنبياء والرسل إمنا
خيتص هبم أكمل النوع يف خلقهم وأخالقهم ،وقد أعاد تكييف داللة اآلية
القرآنية {كنتم خري أمة أخرجت للناس} لدعم حجته ،وذلك ليتم القبول مبا
أيتيهم به األنبياء من عند هللا .لقد ربط ابن خلدون بني البيئة ،والطبع ،وإرادة
ليسوغ موقفا يقوم يف أساسه على خفض قيمة مجاعة من البشر ،ورفع
هللاّ ،
قيمة مجاعة أخرى .وألننا هندف إىل إبراز فكرة العالقة بني الطبائع والبيئة
فينبغي علينا مرافقة ابن خلدون يف ترتيبه لضروب تلك العالقة استنادا إىل املؤثّر
املناخي الذي ع ّد يف ذلك الزمن العنصر احلاسم يف حتديد األلوان واألشكال

والطبائع .ومن الصعب إقامة براهني على فرضية تدفع هبا منظومة ثقافية هلا
شروط مغايرة عن شروط األقوام املوصوفة .لقد ح ّذر روسو من أنه عندما جيري
توخي احلذر
البحث يف أمور عامة كاألعراف وطرق معيشة شعب ما ،ينبغي ّ
لئالّ يصار إىل تقليص أمر الرؤية على أمثـلة خاصـة.16
حاول ابن خلدون نقض األسطورة الشائعة حول األلوان ،وهبا استبدل القول
ابلنظرية املناخية ،فيذهب إىل أن بعض النسابني ممن ال علم لديه بطبائع
الكائنات توهم أن السودان ،وهم ولد حام بن نوح ،اختصوا بلون السواد لدعوة
كانت عليه من أبيه ظهر أثرها يف لونه ،وفيما جعل هللا من الرق يف عقبه،
وينقلون يف ذلك حكاية من خرافات القصاص ،ودعاء نوح على ابنه حام قد
وقع يف التوراة ،وليس فيه ذكر السواد ،وإمنا دعا عليه أبن يكون ولده عبيدا
لولد إخوته ال غري .17بعد هذه املقدمة اليت يظهر فيها ابن خلدون مب ّددا
القصاص ،سرعان ما ينزلق إىل خرافة املناخ ،فيقول :يف القول بنسبة
خلرافات ّ
السواد إىل حام غفلة عن طبيعة احلر والَبد وأثرمها يف اهلواء ،وفيما يتكون فيه
من احليواانت ،وذلك أن هذا اللون مشل أهل اإلقليم األول والثاين من مزاج
هوائهم للحرارة املتضاعفة ابجلنوب؛ فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتني يف كل
سنة قريبة إحدامها من األخرى ،فتطول املسامتة عامة الفصول ،فيكثر الضوء
وتسود جلودهم إلفراط احلر .ونظري هذين
ألجلها ويلح القيظ الشديد عليهم،
ّ
اإلقليمني مما يقابلهما من الشمال اإلقليم السابع والسادس مشل سكاهنما أيضا
البياض من مزاج هوائهم للَبد املفرط ابلشمال؛ إذ الشمس ال تزال أبفقهم يف
دائرة مرأى العني ،أو ما قرب منها ،وال ترتفع إىل املسامتة وال ما قرب منها،
فيضعف احلر فيها ،ويشتد الَبد عامة الفصول؛ فتبيض ألوان أهلها ،وتنتهي إىل
الزعورة ،ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج الَبد املفرط من زرقة العيون ،وبرش اجللود،
وصهوبة الشعور.18
املسعودي وابن خلدون يصدران يف موقفهما من خضم الثقافة املتمركزة حول
من ال
نفسها ،الثقافة اليت تقول بقيم ،وتؤمن هبا ،وتدعو إليها ،وتنفي كلّ ْ
ينصاع هلا ،فاالختالف يف منظومات القيم يقود إىل الرتاتب ،والرتاتب نوع من

التفاضل القائم على ترجيح قيم وتبخيس أخرى .مل يَبأ جمتمع من هذا الداء،
مهما ّادعى من تسامح؛ فالتسامح يف القرون الوسطى كان رغبة دفينة ابالمتثال
ابلتفرد
وليس التعايش .وال خيفى أن هذه األحكام تقود إىل أيدلوجيا اإلحساس ّ
القائم على املفاضلة .ويشعر البريوين ابالفتخار ،وهو الذي أمضى شطرا طويال
من حياته بني اهلنود ،ألنه »مل يَ ُسمنا التهنّد ،واالنتقال إىل رسومهم« ألهنم
»يباينوننا يف الرسوم والعادات« و»يباينوننا ابلداينة مباينة كلية ال يقع منّا شيء
من االقرار مبا عندهم ،وال منهم بشيء مما عندان« .19هذا السلوك الذي يبدو
طبيعيا أول وهلة ،بسبب االحنباس ضمن إطار اهلوية اخلاصة والثابتة ،سيصبح
مع الزمن عبئا ،إذ ال ميكن التقيّد الصارم مبنظومة أخالقية مغلقة وسط منظومة
ومتغرية ،وهذا النمط من التفكري هو اتصال دوغمائي
أخالقية مفتوحة مغايرة ّ
بنوع من »اهلوايت القاتلة« .20إنه التمركز الذي يكثّف جمموعة من الرؤى
يف جمال شعوري حمدد ،فيؤدي إىل تشكيل كتلة متجانسة من التصورات
املتصلّبة اليت تنتج الذات ،ومعطياهتا الثقافية ،مبا يف ذلك الدينية واألخالقية،
ابعتبارها األفضل ،إستنادا إىل معىن حمدد للهوية ،قوامه الثبات ،والدميومة،
والتطابق ،حبيث تكون الذات هي املرجعية الفاعلة يف أي فعل ،سواء
ابستكشاف أبعاد نفسها أو مبعرفة اآلخر ،وذلك سيؤدي إىل تركيب صورة
مشوهة لآلخر ،وانتاج أيدلوجيا اقصائية استبعادية ضده ،وأيدلوجيا طهرانية
مقدسة خاصة ابلذات.21
مل تكن الصورة املتش ّكلة يف أعني املسلمني للعامل الوسيط قد متت مبنأى عن

الوسيلة اليت وقعت هبا معرفة الشعوب يف دار احلرب ،فمصدر املعلومات،
وطرق تداوهلا ،وكيفية ترتيبها ،لعب دورا مباشرا يف صوغ تلك الصورة ،وقد
قامت تلك املعرفة إما على احتكاك خارجي مع أفراد ينتمون إىل تلك الشعوب
يف دار اإلسالم أو على احتكاك داخلي ،واألول مصدره احلروب والتجارة
واإلرحتال ،والداخلي مصدره الرقيق والكتب املنقولة عن لغات الشعوب األخرى
إىل العربية ،ومل تكن معرفة املسلمني ابآلخر معرفة بريئة ،إمنا كانت مزجيا من
التصورات الشائعة وهي ممزوجة بتخيالت ورغبات .22إن املروايت
التوقّعات و ّ

واالوصاف عن املختلف ثقافيا تؤدي ال حمالة إىل رسم صور تطابق رغبة الذي
تعَب عن األصل .ومن املؤكد أبن املنظومة الثقافية -
يقوم هبا ،أكثر مما ّ
تدخلت يف إعادة رسم مالمح تلك املعرفة ،فمن املعلوم أن
العقائدية اإلسالمية ّ
صور اآلخرين تتش ّكل من تداخل املعلومات احلقيقية ابملزيفة ،ومن املشاهدات
املفسرة على وفق سلّم معني من القيم ،ومن األخبار اليت هتكتها
املباشرة ّ
اخلرافات واألساطري ،واقتحمت صلبها ،وأخريا من الرغبة الثابتة يف الذات
املوجه العقائدي فيها حم ّفزا
إلنتاج صورة منطية منقوصة لآلخر .ويف حقبة يع ّد ّ
يئن حتت طائلة الضالل ،فليس من املنتظر البحث عن
لتشويه اآلخر الذي ّ
نقاء الصورة ،فطاملا انتجت ،ومازالت ،األعراق والعقائد صورا استعالئية
لنفسها وختفيضية لغريها ،ويف احلالني تقوم تلك الصور على تنضيد مروايت ال
يرّكز االهتمام فيها على الدقة والتقدير املطلوبني ،إمنا على اشباع الرغبات
الثقافية ،ففي خميال اجلماعات الثقافية-البشرية املعتصمة بذاهتا ترتسم صورة
رضية عن غريها .ومادام اآلخر موضوعا للتبخيس يف
وم ّ
ُمرضية عن ذاهتاَ ،
جمتمعات القرون الوسطى ،فلم يفلح أحد بصورة مطلقة يف تعديل الصور
املقلوبة.
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