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معالم الوحدة االجتماعٌة النبوٌَّة فً بناء األمة
Milestones of the prophetic social unity in building the ummah
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Abstract
This chapter describes central stages in the development of emotions and emotion regulation. A
developmental theory is proposed that focuses on the complex interaction of emotions and social
interactions. Expression signs for emotions in caregiver–child interaction are seen as an
important mediating factor that serves as the critical means of communication, particularly
during early ontogenesis, and through which culture enters emotion.
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كٌف ٌمكن تحقٌق الوحدة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً مجتمع ٌعٌش انقسامات حا َّد ًة على أساس
قومً أو دٌنً مذهبً ،أو مناطقً أو َق َبلً؟ هل ٌكـون ذلك بالمراهنة على تذوٌب الهوٌات
أسالٌب
وإلغاء مشاعر االنتماء الخاص؟ أو بغلبة َط َرف وإخضاع سائر األطراف؟ أم أن هناك
َ
وخٌارا ٍ
ت أصوب؟ ومن هذا المنطلق نقرأ فً اإلنجاز التارٌخً الذي تح َّقق على ٌد رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم بقٌام الدولة والمجتمع اإلسبلمً األول ،نقرأ تجربة ناجحة رائدة فً
هذا الصعٌد؛ إذ ٌُجمِع المؤرخون على أن مجتمع الجزٌرة العربٌة قبل اإلسبلم كان ممزقا ً ال
ٌجمعه كٌان ،وال ٌلم شملَه نظام؛ كانوا قبائل متنـاثرة فً أجواء عبلقات مضطربة ،غالبا ً ما
تفضً إلى العداء واالحتراب .ومن ٌقرأ أٌام العرب  -وهو اصطبلح ٌطلق على معاركها
وحروبها  -تدهشه تلك المعارك الضارٌة البشعة ،التً تنشب ألتفه األسباب؛ ففً كتاب (أٌام
العرب فً الجاهلٌة) ،الذي اشترك فً إعداده ثبلثة من الباحثٌن[ ،]1عرض لعشرات الحروب
الداخلٌة بٌن قبـائل العرب؛ فمعارك القبائل القحطانٌة فٌما بٌنها بلغت عشر معارك ،والمعارك
بٌن القحطانٌٌن والعدنانٌٌن بلغت العشر كذلك ،وفٌما بٌن قبائل ربٌعة ست معارك ،وما بٌن
ربٌعة وتمٌم خمس عشرة معركة ،وبٌن قبـائل قٌس إحـدى عشرة معركة ،وبٌن قٌس وكنانة
عشر معارك ،وبٌن قٌس وتمٌم سبع معارك ،وبٌن قبائل ضبة وغٌرهم خمس معارك ،وهناك
معارك أخرى متفرقة...

__________________________
University of Okara1
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أخبارها،
وٌبدو أن هذه الحروب التً عرضها المؤلفون هً ما تناقلت كتبُ التارٌخ واألدب
َ
أما سائر المعارك  -وهً كثٌرة  -فقد تجاوزوا ذكرها .وجاء فً مقدمة الكتاب «وقد اقتصرنا
على األٌام المشهورة التً وصل إلٌنا تفصٌ ُل حوادثها وذك ُر أسبابها ،ورواٌة أشعارها
وقصائدها ،أما األٌام التً لم ٌقـع فً الكتب إال ذكر عنواناتها مجردة من الحوادث وذكر
األسباب ،فقد جاوزها اختٌارنا ...روى صاحب كشف الظنون وغٌره« :أن أبا عبٌدة قد ألَّف
ٌوم ،وأن أبا
كتابا ً صغٌراً حوى خمسة وسبعٌن ٌوما ً [معركة] ،وآخر كبٌراً جمع فٌه ألفا ً ومئتً ٍ
الفرج األصفهانً ألَّف كتابا ً جمع فٌه ألفا ً وسبع مئة ٌوم» .كان والء العـربً أوالً وآخراً
بقوتها وأمجادها ،وشِ َّد َته تجاه ما ٌخالفها ،وقد
لقبٌلته ،وهو ما ٌعنً
انصهاره فٌها ،وتغ ِّن ٌَه َّ
َ
الحظ األستاذ أحمد أمٌن أنه «حٌن تقرأ الشعر الجاهلً تشعر  -غالبا ً  -أن شخصٌة الشاعر
اندمجت فً قبٌلته حتى كأنه لم ٌشعر لنفسه بوجود خاص ،وأنك لتتبٌن هذا بجبلء فً معلقة
عمرو بن كلثوم ،وق َّل أن تعثر على شعر ظهرت فٌه شخصٌة الشاعر ،ووصف ما ٌشعر به
وجدانه ،وأظهر فٌه أنه ٌحس لنفسه بوجود مستقل عن قبٌلته»[ .]2فً هذا المجتمع المتنوع
َق َبل ٌّاً ،والذي تسوده نزعة التطرف فً الوالء للقبٌلة ،وٌعٌش فً حالة الصراع والعراك بٌن
قبائله ،بعث هللا نبٌَّه محمداً صلى هللا علٌه وسلم  ،فاستطاع خبلل أقل من ربع قرن من الزمن،
أن ٌبنً من تلك القبائل مجتمعا ً متماسكاً ،وكٌانا ً موحداًٌ ،حمل للعالم مشروعا ً حضارٌا ً متقدما ً.
حقا ً إنه إنجاز عظٌم ال نظٌر له فً تارٌخ البشرٌة .وهو ما لفت نظر الدكتور ماٌكل هارت من
أمرٌكا ،عند تألٌفه لكتاب عن المئة األوائل فً تارٌخ البشرٌة ،فوضع شخصٌة النبً
محمد صلى هللا علٌه وسلم على رأس القائمة باعتباره أهم شخصٌة فً تارٌخ البشر ،وكتب
عن هذا االختٌار قائبلً« :إن اختٌار المؤلف لمحمد [صلى هللا علٌه وسلم ] لٌكون على رأس
القائمة التً تضم األشخاص الذٌن كان لهم أعظم تأثٌر عالمً فً مختلف المجاالت ،إن هذا
االختٌـار ربما أدهش كثٌراً من القراء ،إلى حـ ِّد أنه قد ٌثٌـر بعض التساؤالت ،ولكن فً اعتقاد
المؤلف :أن محمداً كان الرجل الوحٌـد فً التارٌخ الذي نجح بشكل أسـمى وأبرز فً كبل
المستوٌٌن الدٌنً والدنٌوي» .فكٌف استطاع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تحقٌق هذا
اإلنجاز ،وما الخطة التً اعتمدها لتوحٌد ذلك المجتمع متناثر األشبلء؟ الهوٌة المشتركة :فً
حالة االنقسام االجتماعً تتضخم الهوٌة الخاصة عند كل طرف من األطراف؛ فهً حدود
الدفاع عن ذاته ،وخندق مقاومته ،وعنوان وجوده ...ومن أجل أن ٌتوحد المجتمع ال بد أن
تنخفـض درجة الغلٌان فً الهوٌات الخاصة لصالح هوٌة مشتركة ٌتمثل فٌها وجود كل
األطراف ،وترى من خبللها ذاتها بدرجة متماثلة ،وهنا ال ٌمكن أن تقوم هوٌة أحد األطراف
بهذا الدور ،ألن بروزها ٌستثٌر تحدي بقٌة الهوٌات ،وإعبلنها ٌعنً غلبتها واعتراف اآلخرٌن
بالهزٌمة أمامها؛ فإذا كان المجتمع منقسما ً على أساس قومً ،فبل ٌمكن أن تشكل إحدى قومٌاته
إطاراً لوحدته ،وتصبح هوٌة جامعة له ،وكذا الحال لو كان متعدد األدٌان أو المذاهب ،فإن
أحدها لن ٌقوم بدور الجامع المشترك .فبل بد من عنصر مشترك بٌن أجزاء المجتمعٌ ،تم
إبرازه والتـركٌز علٌه باعتباره هوٌة جامعة ،أو تنمو حالة فكرٌة سٌاسٌة جدٌدة تتمحور حولها
فئات المجتمع وتصبح هدفا ً مشتركا ً وإطاراً جامعا ً ،وهذا ما تحقق على ٌد رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم من خبلل دعوته اإلسبلمٌة المباركة ،التً أصبحت حالة سرٌعة النمو تخترق
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أوساطا ً مختلفة ،وتب ِّشر بتوجُّ ه جدٌد ٌحفز نحو أهداف سامٌة ،وٌتبنى قٌما ً إنسانٌة حضارٌة،
تتجاوز أنانٌة األفراد ،وعصبٌة القبائل ،وعبثٌة الحٌاة .لقد أخذ اإلٌمان موقعه فً نفوس أبناء
تلك القبائل المتصارعة ،وتمحور حوله والؤهم ،وتوثق له انتماؤهم على حساب الوالء القبلً،
واالنتماء العشائري ،فأصبح إطاراً جامعا ً وهوٌة مشتركةٌ ،فخر به الجمٌع بدرجة متساوٌة
وقوتها .ثقافة الوحدة :حالة االنقسام والفرز االجتماعً،
على اختبلف قبائلهم وتفاوت مكانتها َّ
تح َّفز آثارها فً النفوس والمشاعر ،بتضخٌم الذات الفئوٌة ،والحط من شأن المنافسٌن ،والتعبئة
ً
ثقافة تبرر التماٌز ،وتكرس المفاضلة ،وقد تدفع إلى سلوكٌات عدائٌة،
تجاههم ،كما تنتج
وممارسات استفزازٌة ،وحٌن ٌحصل تطلُّ ٌع للوحدة فً المجتمع ،ال بد من ثقافة جدٌدة تعالج
آثار ثقافة االنقسام ،وتواجه مفاعٌلها النفسٌة والسلوكٌة .لقد كان الصراع والتنافس ال َق َبلً فً
الجزٌرة العربٌة دافعا ً لتربٌة األبناء على الفخر واالعتزاز بانتمائهم للقبٌلة ،وتنمٌة مشاعر
التمٌز وأحاسٌس األفضلٌة على اآلخـرٌن ،وهذا ما تنضح به قصائد شعرائهم ،وخطب
زعمائهم .إن الحماسة والفخر من األغراض األساسٌة فً الشعر العربً الجاهلً؛ حٌث ٌتفنن
الشعراء فً تمجٌد قبائلهم وإظهار مكانتهم ،وفً شعر عمرو بن كلثوم نموذج صارخ لمثل هذا
التوجه ،حٌث ٌقول فً معلقته :ونشربُ إن َو َر ْدنا الما َء صفواً وٌشربُ غٌرُنا َكدَ راً وطِ ٌنا
حٌن
مؤلنا ال َبرَّ حتى ضاق ع َّنا و َظ ْه ُر ال َبحر نم َلؤُ ه سفٌنا ل َنا الدنٌا و َمن أضحى علٌها ونبطشُ
َ
نبطشُ قادِرٌنا إذا َ
الج َباب ُر ساجدٌِنا والوجه اآلخر لهذا اللون من
بلغ الفِطا َم لنا صبًٌّ تخرُّ ل ُه َ
األدب الجاهلً هو أدب الهجاء ،حٌث ٌبالغ الشعراء فً الحط من شأن القبـائل المنافسة
لقبائلهم ،ووصفها بأسوأ النعوت ،وأقبح الصفات .ثم جاء اإلٍسبلم لٌوحد تلك القبائل ،فاهتم
بمواجهة تلك الثقافة التمٌٌزٌة السائدة ،باجتثاث جذورها النفسٌة والفكرٌة ،ومقـاومة آثارها
س
السلوكٌة؛ إذ أكدت آٌات القـرآن الكرٌم على األصل الواحد لبنً البشر {الَّذِي َخلَ َق ُكم مِّن َّن ْف ٍ
َوا ِح َدةٍ}[النساء ، ]١ :ونسفت ك َّل مبررات التفاضل الزائفة بٌن الناس ،إال على أساس كسبهم
االختٌاري للصفات النبٌلةٌَ { :ا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ إ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍر َوأُن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
شعُوبًا َو َق َبا ِئ َل
هللا أَ ْت َقا ُك ْم} [الحجرات ، ]13 :وشدد رسول هللا صلى هللا علٌه
ارفُوا إنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد َّ ِ
لِ َت َع َ
وسلم فً ُخ َطبه وأحادٌثه على مبادئ الوحدة بٌن أبناء المجتمع اإلسبلمً ،وشنَّ حربا ً ضارٌة
على األفكار والتصورات الجاهلٌة ،بالتفاخر باألنساب واألحساب ،أو التفاضل باالنتماء القبلً
أو العرقً ،كقوله صلى هللا علٌه وسلم « :لٌس منا من دعا إلى عصبٌة ،ولٌس منا من قاتل
على عصبٌة ،ولٌس منا من مات على عصبٌة»[ .]3وروى جابر بن عبد هللا األنصاري قال:
خطبنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً أوسط أٌام التشرٌق خطبة الوداع فقالٌ« :ا أٌها
الناس! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعربً على عجمً ،وال لعجمً على
عربً ،وال ألحمر على أسود وال ألسود على أحمر إال بالتقوى ،إن أكرمكم عندهللا
أتقاكم»[ .]4وفً إحدى الغزوات حصل سوء تفاهم بٌن مهاجريٍّ وأنصاريٍّ فصاح أحدهماٌ :ا
للمهاجرٌن ونادى اآلخرٌ :ا لؤلنصار ،فلما سمع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذلك آدان هذا
المنطق قائبلً« :ما بال دعوى الجاهلٌة؟ ...دعوها فإنها منتنة»[ .]5بالطبع فإن المرفوض هو
تفعٌل االنتماء القبلً سلبٌاً ،وتضخٌمه على حساب الوالء للمبدأ ،دون أن ٌعنً ذلك رفض
االعتراف باالنتماءات ،واإلقرار بالكٌانات القبلٌة فً مضمونها اإلٌجابً .الشراكة الفعلٌة :ال
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شًء ٌحقق وحدة المجتمع كالشراكة الفعلٌة بٌن أطرافه فً البناء واتخاذ القرار وإدارة األمور،
فذلك هو ما ٌُشعِر الجمٌـع بمصلحتهم المشتركة فً الحفاظ على كٌان الوحدة ،ورفض ما
ٌمسُّها بسوء ،كما ٌجسد واقع المساواة فً الحقوق والواجبات ...أما إذا استأثر بعض األطراف
بذلك فإن اآلخرٌن سٌتملكهم اإلحساس بالغبن والظبلمة ،وسٌدفعهم شعورهم باإلقصاء
والتهمٌش إلى القٌام بردود فعل لٌست فً صالح الوحدة واستقرار المجتمع .إن إقصاء أي
طرف ٌحرم المجتمع من فاعلٌته وعطائه ،وٌفتح ثغرة فً جدار وحدة المجتمع وأمنه .ومن
مفاخر اإلسبلم العظٌمة س ْبقُه إلى إقرار مبدأ المشاركة الشعبٌة ،والشراكة االجتماعٌة ،فً وقت
كانت ترزح فٌه المجتمعات البشرٌة تحت نٌر أنظمة االستبداد والعنصرٌة والطبقٌة
البغٌضة ...كان رسول هلل صلى هللا علٌه وسلم ٌمارس الشورى على الصعٌد االجتماعً
العام ،لٌدلً ك ُّل مسلم برأٌه ،كبٌراً كان أم صغٌراً ،من األحرار أم من الموالً ،ومن
المهاجرٌن أم من األنصار ،ومن أي قبٌلة كان ،وحتى العناصر غٌر العربٌة أخذت موقعها
المناسبة ،بل احتل بعضها موقعا ً متمٌزاً بجدارته كـ (صهٌب الرومً وسلمان الفارسً) رضً
هللا عنهم .وفً مجال الوظائف والمهام القٌادٌة ،كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌُسنِدها
إلى األ ْك َفاء المؤهلٌن من مختلف القبائل ،ولو أُعطً هذا الجانب من السٌرة النبـوٌة حقه من
الدراسة لتجلت لنا وللبشرٌة روعة تعالٌم اإلسبلم ،وعظمة القٌادة النبوٌة .إن قائمة أمراء
الجٌوش والسراٌا ،والسفراء المبتعثٌن للملوك والزعماء ،والشخصٌات التً عٌَّنها
الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً مواقع القضاء والمسؤولٌات الدٌنٌة ،هذه القـوائم حٌن نفحصها
نرى التنوع فً االنتماء القبلً والمناطقً ألشخاصها ،وبعض التعٌٌنات كانت تشكل صدمة
وإثارة للرأي العام الذي كان ٌعانً من رواسب الحقبة الجاهلٌة ،لكن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم كان حازما ً فً تحقٌق مبدأ الشراكة واحترام الكفاءة .ففً ٌوم فتح مكة أمر رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ببلالً الحبشً األسود الذي كان عبداً ٌباع وٌشترى فً مكة ،وأوقع به
أسٌاده القرشٌون صنوف اإلهانة والتنكٌل ،حتى أغروا صبٌانهم وسفهاءهم بأن ٌقتادوه بحبـل
لٌسخروا منه وٌؤذوه ...هذا الرجل اختاره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌكون أول مؤذن
على ظهر الكعبة ،وهو ما أثار حفٌظـة كثٌر من القرشٌٌن ،حتى قال أحدهم لصاحبه :لقد أكرم
هللا أبً أن مات وأال ٌكـون سمع هذا! وكان الحارث بن هشام وصفوان بن أمٌة قاعـدٌَن فقال
أحدهما لآلخر :انظر إلى هذا الحبشً! فقال اآلخر :إن ٌكرهه هللا ٌغٌره .وحٌنما عٌَّن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم زٌد بن حارثة (وهو عبد اشتراه حكٌم بن حزام ثم وهبه لعمته خدٌجة
بنت خوٌلد ،فوهبته لرسول هلل صلى هللا علٌه وسلم ) على رأس جٌش المسلمٌن إلى الروم فً
غزوة مؤتة إلى جانب جعفر الطٌار وعبـد هللا بن رواحة ،اعترض بعضهم على هذا التعٌٌن،
فرد علٌهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،ثم عٌَّن الشاب أسامة بن زٌد على رأس آخِر بعث
عسكري له صلى هللا علٌه وسلم  ،وجعل تحت إمرته كبار المهاجرٌن واألنصار .قال ابن سعد
اج ِر
لٌال بقٌن من صفر َس َن َة إِحْ دَى َع ْش َر َة مِنْ ُم َه َ
فً الطبقات« :لما َك َ
ان ٌوم اإلثنٌن ألربع ٍ
هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس بالتهٌؤ لغزو
هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،أَ َم َر َرسُو ُل َّ ِ
ُول َّ ِ
َرس ِ
ان من الغد دعا أسامة بن زٌد َف َقا َل( :سر إلى موضع مقتل أبٌك فأوطئهم الخٌل
الروم .فلما َك َ
فقد ولٌتك هذا الجٌش) ...فلم ٌبق أحد من وجوه المهاجرٌن األولٌن واألنصار إال انتدب ِفً
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تلك الغزوة فٌهم أَبُو َب ْكر الصدٌق وعمر بْن ْال َخ َّطاب وأبو ُع َبٌدة بْن الجراح وسعد بْن أَ ِبً
وقاص وسعٌد بْن َزٌْد وقتادة بْن النعمان وسلمة بْن أسلم بْن حرٌش .فتكلم قوم وقالواٌ :ستعمل
هللا صلى هللا علٌه وسلم غضبا ً شدٌداً
هذا الغبلم َعلَى المهاجرٌن األولٌن! فغضب َرسُول َّ ِ
ص ِع َد ْال ِم ْن َب َر َف َح ِم َد َّ
هللا َوأَ ْث َنى َعلَ ٌْ ِه ُث َّم
فخرج وقد عصب َعلَى رأسه عصابة وعلٌه قطٌفةَ .ف َ
َقا َل :أما بعد ،أٌها ال َّناس! فما مقالة بلغتنً َعن بعضكم فًِ تأمٌري أسامة .ولئن طعنتم فًِ
إمارتً أسامة لقد طعنتم فً إمارتً أَ َباهُ من قبله! وأٌم َّ
ان لئلمارة لخلٌقا ً وإن ابنه من
هللا إن َك َ
ار ِة»[ .]6نهج الوحدة والحضارة :هذا المنهج الوحدوي الذي اعتمده رسول
ِئل َم َ
بعده لخلٌق ل ِ
هللا صلى هللا علٌه وسلم فً بناء األمة؛ بتركٌز الهوٌة المشتركة (وهً اإلسبلم) لتكون فوق
سائر الهوٌات واالنتماءات التً لم ٌتنكر اإلسبلم لوجودها كـ (القبٌلة والوطن والقوم)؛ وإنما
حارب التوجهات السلبٌة فٌها ،وضخ فً المجتمع الجدٌد ثقافة وحدوٌة ،تعالج آثار المفاضلة
القبلٌـة الشائعة ،وكذلك الحرص على تحقٌـق الشراكة االجتمـاعٌة بٌن مختلَـف األطراف فً
البناء واتخاذ القرار وإدارة األمور ...هذا النهج هو ما ٌؤدي إلى الوحدة الحقٌقٌة ،وهو ما
ٌؤهل المجتمع للرقً الحضاري .وما تنتهجه اآلن المجتمعات الغربٌة ،من اعتماد الوطن هوٌة
مشتركة ،ومن احترام التنوع فً مجتمعاتها ،وتجرٌم األٌدٌولوجٌات العنصرٌة ونبذ سٌاسة
التفرقة العرقٌة ،والممارسة التمٌٌزٌة بٌن المواطنـٌن ،وتحقٌق الشراكات عبر النظام
الدٌمقراطً؛ إنما ٌمثل إدراكا ً لما سبق إلٌه اإلسبلم بقرون وبأفضل سبٌل ،مع تبلفً كثٌر من
الثغرات والسلبٌات التً منها تعانً الحضارة الغربٌة .والمسلمون الٌوم حري بهم الرجوع إلى
النهج السلٌم القوٌم النابع من تعالٌـم دٌنهم العظٌم ،والمنسجم مع تارٌخهم الكرٌم وثقافتهم
األصٌلة.
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