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افتتاحية العدد ..
كيف تستفيد علوم الوحي من 

اليقظة اإلبستيمولوجية المعاصرة؟

عبد الرزاق بلعقروز، رئيس التحرير
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تســتأنف مجلــة منــاء لعلــوم الوحــي 

والّدراســات اإلنســانية، ُجهدهــا املنهجــي 

نهضــت  التــي  اإلشــكالية  وخريطتهــا 

ألجــل التفكّــر فيهــا، وألجل بلــورة أدوات 

ــان  ــن اإلمي ــق م ــة؛ تنطل ــة تكاملي منهجي

بوحــدة املعرفــة، وبتكامليــة املعــارف، 

ــة املناهــج القاصــدة، مــن أجــل  وتعددي

إصابــة الحقيقــة نظريًــا، والعمــل بهــا 

ــلوكًيا. س

الســياق  يف  املنهجــي  القلــق  أن  ذلــك 

املعـريف املـعارص، ليـس مخصوًصا باملجال 

التَّــداويل اإلســامي فحســب، وإّنا يســكن 

- أي هــذا القلــق املنهجــي - أيًضــا يف 

ــا  ــي تطالعن نســيج منظومــة املعــارف الت

ــي  ــارصة، الت ــتيمولوجيات املُع ــا اإلبس به

تشــهد أزمــة عميقــة، مردُّهــا البعيــد 

إىل طبيعــة األســس التــي انطلقــت منهــا 

الرؤيــة الحديثــة إىل العــامل، مبــا هــي 

رؤيــة علميــة، انتهــت كــا يقــول كانــط 

وإىل  العقــل،  اســتخدام  يف  التّهــوُّر  إىل 

الثّقــة املُطلقــة يف مناهــج العلــم الحديثة.

إلَّ أنَّ اليقظــة اإلبســتيمولوجية املعــارصة 

ــذه  ــة ه ــر إىل محدودي ــت الّنظ ــد لفت ق

الــدروب التــي تخلّقــت يف نســق الرؤيــة 

ــرار  ــت إىل اإلق ــامل، وانته ــة إىل الع الحديث

ــا  ــث، وجهازه ــة الحدي ــط املعرف ــأن ن ب

التّأويــي للعــامل ليــس يقيًنــا تُْنتُجــه الّذات 

املفكــرة؛ وإنــا هــو اختيــار منهجــي، 

ــريف  ــقف مع ــي وس ــياق تاريخ ــن س ضم

مخصوصــن، وتولــدت تبًعــا لهــذه اليقظة 

ــية  ــردات وصـفـ ــية مفـ اإلبـسـتيمـولوجـ

تعكــس نطـًـا وجوديـًـا قَلًِقــا مثــل: حــدود 

ــاذج  ــة النَّ ــة، أزم ــدود املعرف ــل، ح العق

املعرفيــة، الثَّــورات العلميــة، ضــدَّ املنهــج، 

ظــام  م،  التّقــدُّ وهــم  األُســس،  أزمــة 

األنــوار، لدغــة األنــوار، أزمــة املعنــى، 

ــخ. ــة البيئة...إل أزم

ـل يف هــذا  وإن لــب األزمــة هنــا، يتمثَـّ

الّنســيان لســؤال البــدء مبــا هــو بــدء 

اختيــاري، وليــس لزمــة وجوديــة حتميــة، 

وانخرطــت منظومــة العلــوم ضمــن هــذا 

املســار العقــاين، الــذي نســج صــورة 

ــة/  ــة/ مادي ــة/ علمي ــة عقاني العــامل برؤي

ميــة. أفضــت إىل اإلقــرار بــأن محركات  تقدُّ

العقــل الحديــث، التــي كانــت محــركات 

ــا  ــت تناقًض ــد أنتج ــي، ق ــدم التاريخ للتق

يف مفعولتهــا وآثارهــا؛ فالعلــم قــد تجــاوز 
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أي  األصــل،  يف  لــه  ُوضــع  الــذي  دوره 

الوعــي بنظــام العــامل، وانخــرط يف سياســة 

خفيــة ماكــرة، قوامهــا أن العلــم هــو أداة 

خــاص اإلنســان، ومســلكه يف التقــّدم، 

ــة. ــى والقيم ــه املعن ــذي يهب ــع ال واملنب

بأنــاط  الّنقــدي  الوعــي  حركــة  أّن  إل 

الحديــث، قــد كاشــفت هــذه  العلــم 

الـقيـــم  تعـــد  ومل  املُازمــة،  األوهـــام 

العلميــة قيــًا صلبــة، إذا مــا اســتعرنا 

ــل  ــان؛ ألنَّ فع ــت باوم ــم زيغمون مفاهي

هــر قــد اجتاحهــا، ليــس ألنَّ  اإلذابــة والصَّ

حركــة النقــد الحديــث تكــره الصابــة يف 

حــد ذاتهــا؛ بــل ألنَّ هــذه البُنــى مل تكــن 

صلبــة مبــا فيــه الكفايــة، كــا حلَّــل ذلــك 

باومــان))).

إال أّن حركــة الوعــي الّنقــدي بأمنــاط 

العلــم الحديــث، قــد كاشــفت هــذه 

األوهــام املاُلزمــة، ومل تعــد القيــم 

العلميــة قيــًا صلبــة، إذا مــا اســتعرنا 

مفاهيــم زيغمونــت باومــان.

ــة  ــائلة، ترجم ــة الس ــت، الحداث ــان، زيغمون ــر: باوم )))  انظ

حجــاج أبــو جــر، بــروت: الشــبكة العربيــة لألبحــاث 

.(20(6( والّنــر، 

إن اإلبســتيمولوجيا املعــارصة، وإن أبانــت 

عــن يقظــة ووعــي بحــدود الّنمــوذج 

جهودهــا  ّأنَّ  إل  الحديــث،  العلمــي 

ــة انحــرت يف الّنقــد والعــراض  العاجي

نواتجــه  وحــال  اإلنســان،  حــال  عــى 

الثقافيــة: املعرفيــة واألخاقيــة والجاليــة، 

أن  عــى  املركــزي  رهانهــا  وانحــر 

يتطلّــب  األْدواء  هــذه  مــن  الخــروج 

تبّنــي سياســة حضاريــة، أو مصفوفــة مــن 

األوامــر التــي ل تريــد مــن جهــة النعتاق 

الجــذري عــن املكاســب اإليجابيــة لنمــط 

ــل  ــد أن تُواص ــث، ول تري ــة الحدي املعرف

املــآزق  لهــا  أنتــج  الــذي  الطَّريــق  يف 

واألزمــات مــن جهــة أخــرى؛ وإنــا ترغــب 

ــع  ُر الطَّاب ــدِّ ــا، يَُق ــا ثالثً يف أن تفتــح دربً

الركيبــي  والطَّابــع  للحيــاة،  الركيبــي 

املنظــور  لهــذا  تبًعــا  ويُطَــور  للوعــي، 

مناهــج مركبــة، وصيــغ وجــود مركبــة، 

ــة، تعــي الوجــود بصــورة  ــة مركب وعقاني

ــياء  ــام األش ــب نظ ــد ترتي ــة، وتعي متكامل

ترتيبًــا عــادًل، ل يطغــى فيــه الروحــيُّ 

ــى  ــي ع ، ول الح ــيِّ ــاب الح ــى حس ع

ــم،  ــب حكي ــا ترتي حســاب الروحــي؛ وإن

التــي يتزامــن فيهــا  يَُســلُّم باملنهجيــة 

الروحــي،  والوجــود  الحيــوي  الوجــود 
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وتتزامــن اســتلزاًما مــن هــذا التصــور 

ــة، درًءا  ــة الطبيع ــر ومقول ــة الّضم مقول

للتعــارض املذهبــي بينهــا، وإنقــاًذا لنظــام 

ــياء.  ــن األش ــدل ب الع

إن الخــط املنهجــي التــي تبنتــه مجلة ناء 

ــتيمولوجية  ــة اإلبس ــذه اليقظ ــاوق ه يس

ــها  ــن مثراتـ ــف مـ ــرة، ويـقـتـطـ املعـاصـ

ــه  ــرُّؤى واألدوات، مبــا يجــد ل ــة ال املنهجي

مكانًــا مناســبًا، ومبــا يحفــظ التســاق 

بــن مفــردات الوجــود، والتَّكامــل بــن 

ــوم. ــة العل منظوم

تبنــته  التــي  املنهــجي  الـخــط  إن 

مجــلة مناء يســاوق هــذه اليقــظة 

اإلبسـتيمولوجية املعارصة، ويقتطف 

من مثـراتــهــا املـنـهـجــيــة الــرُّؤى 

واألدوات، مبا يجــد له مـكانًا مناسًبا، 

ومبـا يحفــظ االتســاق بـن مفردات 

الوجـود، والـتَّكامــل بـن مـنظــومة 

العلـوم.

ــات  ــا، أن نقــد الّنهاي ــه هن ويجــدر التنوي

الحديــث ل  لنظــام املعرفــة  الوضعيــة 

يُفهــم منــه، يف املقابــل، الّنظــر بعــن 

التبجيــل لجلِّ املــوروث املعريف اإلســامي، 

يف  املرجـعيـــة  سلـــطته  إىل  والســتناد 

اإلجابــة عــى أســئلة هــذا الزّمــان؛ إذ 

عــى  والتــكال  الــراث  يف  النغــراس 

ــن فاحصــة،  ــه دون ع ــه واجتهادت مقولت

نائبًــا عــن  الــراث  مــن هــذا  يجعــل 

اإلجابــة  يف  املعــارص  املســلم  العقــل 

ــمه يف  ــا باس ــر، وناطًق ــئلة الع ــن أس ع

ســياق تحــولت نوعيــة لخريطــة التفكــر 

ـب  تتطلَـّ أضحــت  التــي  اإلنســانية، 

وقوانــن  ومفاهيــم  حقائــق  تطويــر 

ــة  ــادات الراثي ــر الجته ــات، تخت ونظري

معياريــة  وفــق  التفســرية  وقيمتهــا 

الّنمــوذج املعــريف األكــر، ووفــق األســئلة 

الّنوعيــة التــي يطرحهــا الزمــن الحــي.

ــن  ــايئ ب ــر الثن ــذا التّفاك ــإن ه ــذا، ف وبه

علــوم الوحــي أو النمــوذج املعــريف األكــر، 

وبــن الدراســات اإلنســانية هــو الطريــق 

ــذي يجعــل العقــل املســلم ل  ــث، ال الثال

ــالت  ــة إىل مق ــه التفّكري ــن يف حركت يرته

الراثيــن، أو إىل مقــالت الحداثيــن؛ وإّنــا 

ــّي  ــة أو الح ــباب الفاعل ــى األس ــو ع يرس

الفعــال يف كا النموذجــن، مبــا هــو طاقــة 

قــة إبداعيــة، أو قانــون منهجــي يــروم  خاَّ
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مــن  تنطلــق  التــي  قــة  الخاَّ التَّوليفــة 

النمــوذج املعــريف األكــر وقيمــه الكــرى، 

ومــن التَّفاعــل املنتــج مــع علــوم اإلنســان 

املعــارصة؛ ألنهــا تعكــس انطاقــة الوعــي 

ــن  ــودات، م ــوامل املوج ــو ع ــاين نح اإلنس

أجــل اســتكناه طبائعهــا وقوانــن حركتهــا 

التــي تعــّر عــن اإلرادة اإللهيــة يف صورتها 

ــة.  التّكويني

والعــدد الثــاين مــن مجلــة منــاء، جــاءت 

الهــمِّ  بهــذا  حافلــة  العلميــة  ه  مــوادُّ

الّتجديــدي، مــن خــالل امللــف املوســوم 

ــم:  ــفة العل ــي وفلس ــوم الوح بـــــ: »عل

العالقــة وحــدود الّتفعيــل«، وهــو ملــف 

رمينــا مــن ورائــه لفــت الّنظــر وتأســيس 

الشــتغال املعــريف النَّوعــي عــى قيــم 

الوحــي، بحوارهــا املنتــج مــع فلســفة 

مناهــج  مســتوى  يف  املعــارصة  العلــم 

ــروح  ــك أن ال ــد؛ ذل ــرق الّنق ــوم وط العل

العلميــة الجديــدة روح اعرافيــة، مبعنــى 

الحتــال،  هــو  املنهجــي  ِقوامهــا  أن 

والعــراف باملمكــن واملحتمــل، وملــا كان 

ــات  ــإنَّ ممكن ــا؛ ف الوحــي ُمعطــى متعاليً

تبــدو  بــه  والعــراف  عليــه  النفتــاح 

املنهجيــة  الخطــوة  وبهــذه  مروعــة، 

ميكــن للوحــي أن يَْســتَِعيد مناهــج العلوم 

النمــوذج  خريطــة  ضمــن  ونتائجهــا، 

اســتحواذ  غــر  مــن  األكــر،  املعــريف 

تَحّكمــي عليهــا، مــع اإلبقــاء عــى حركتهــا 

الباحثــة عــن البنــاء الــذي يُشــكل عــارة 

ــا،  الوجــود، وبهــذا اإلجــراء املنهجــي أيًض

نَْخــرج مــن دائــرة النفصــال املعــريف 

ــب  ــرة الركي ــي، إىل دائ ــزال املنهج والخت

املبــادئ  بــن  تؤلــف  كرؤيــة منهجيــة 

رة  ــدَّ ــة املَُق ــي املهم ــك ه ــة، وتل املتعارض

عــى روح التَّكامــل بــن علــوم الوحــي 

والُعلــوم اإلنســانية. 

وملــا كان الوحــي ُمعطــى متعالًيــا؛ 

عليــه  االنفتــاح  ممكنــات  فــإنَّ 

مرشوعــة،  تبــدو  بــه  واالعــراف 

ميكــن  املنهجيــة  الخطــوة  وبهــذه 

للوحــي أن يَْســَتِعيد مناهــج العلــوم 

ــا، ضمــن خريطــة النمــوذج  ونتائجه

املعــريف األكــر.

ــى  ــا ع ــدد موّزًع ــيم الع ــاء تقس ــد ج وق

محــاور متنوعــة: فثمــة محــور الّدراســات 

ــث  ــه بح ــد في ــذي نج ــف، ال ــارج املل خ
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الدكتــور جمعــان الّشــهري: »الّنظريــة 

ــه  ــش في ــن حــزم«، ناق ــدى اب ــة ل الُخلقي

ــة  ــث املعرف ــن مبح ــة ب ــة الرضوري الّصل

ومبحــث األخــاق لــدى ابــن حــزم، وبــنَّ 

ــة  ــا التجرب ــة تتجاذبه ــة الخلقي أن الّنظري

والعقــل والوحــي، ملفتًــا الّنظــر إىل أن 

ــي،  ــل الخلق ــر الفع ــو جوه ــزام، وه اإلل

العقــل  أمــا  الوحــي،  منبعــه  يكــون 

ــان. ــان ل ُملزم ــا مبيّن ــس فه والح

أمــا البحــث املوســوم بـــ: »تأصيــل مقارنة 

األديــان يف الثقافــة العربيــة اإلســالمية 

املعـــارصة: مـياسـمـــها وإشكـاالتـــها«، 

ــور  ــوري، والدكت ــروك املنص ــور امل للدكت

محمــد  والدكتــور  الشــعييل،  ســليان 

الوعــي  تنــاول أهميــة  الغــاريب؛ فقــد 

باملَُكــّون الّدينــي مــن أجــل فهــم الهويات 

الثقافيــة، وهــذا الفهــم مــروط حصولــه 

تفهــم  مركبــة،  منهجيــة  توافــر  عــى 

وليــس  بأبعادهــا،  الدينيــة  الظاهــرة 

بأجزائهــا. ألجــل تأصيــل هــذا الفــرع 

ــة  ــة العربي ــا الفكري ــريف يف منظوماتن املع

اإلســامية. 

وتطــرّق الدكتــور إســاعيل نقــاز يف بحثه 

التأويــل  بــن  املقاربــة  »إشــكالية  إىل 

األصــويل والتأويليــة الغربيــة املعــارصة«، 

فــك  البحــث  فــرام مــن خــال هــذا 

ابــط بــن  ـق بالرَّ الــذي يتعلَـّ اإلشــكال 

ــامي،  ــراث اإلس ــن يف ال ــة األصولي تأويلي

وتأويليــة التجاهــات اللُّغويــة املعــارصة؛ 

التأويليــة  مناهــج  اســتدعاء  فهــل 

العــريب،  البيــاين  النظــام  إىل  املعــارصة 

غرضــه كســب املروعيــة؟ أم مــن أجــل 

إثبــات الختــاف والتبايــن؟ 

وختمـــت الدراســـات الحــرة بدراســة 

ــد،  ــد عي ــد أحم ــينائية ملحم ــة س فكري

النمطيــة  »الصــورة  عنــوان:  حملــت 

ــالمي يف  ــخ اإلس ــويه التاري ــرب وتش للع

ــورة  ــا الص ــل فيه ــة«، حل ــينا العاملي الس

النمطيــة التــي تروجهــا الســينا الغربيــة 

مــع  وهــي  واملســلمن،  اإلســام  عــن 

األســف صــورة ســلبية للغايــة، وذلــك 

مــن خــال تحليــل العديــد مــن األعــال 

الســينائية.

ــوان:  ــذي حمــل عن ــدد ال ــف الع ــا مل أم

»علــوم الوحــي وفلســفة العلــم: العالقــة 

ثريًــا  جــاء  فقــد  الّتفعيــل«،  وحــدود 

حيــث  أيًضــا؛  وعاجاتــه  إشــكالته  يف 
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الدكتــور محمــد هــام:  نجــد بحــث 

واإلبســتيمولوجيا:  اإلســالمية  »العلــوم 

جــدل املعرفــة واأليديولوجيــا مدخــل 

يف التقويــم«، تعــرَّض فيــه إىل مســألة 

ــتيمولوجيا  ــن اإلبس ــل ب ــل الحاص التَّداخ

والــرؤى الفلســفية الكامنــة خلفهــا؛ إذ 

ــة للّديــن، مــا  هــي تســتبطن رؤى معادي

ــر  ــاق الفك ــع أنس ــة م ــا يف خصوم جعله

ــا  ــادة تقوميه ــزم إع ــايل ل ــامي، وبالت اإلس

وفحصهــا فحًصــا تحليليًــا نقديًــا. 

أمــا بحــث الدكتــور عزيــز البطّيــوي: 

»بنيــة األصــول والنَّســق اإلبســتيمولوجي 

فلســفة  مســالك  اإلســالمية:  للعلــوم 

ــران  ــول والعم ــم األص ــن عل ــل ب التكام

الكفــاءة  إىل  أشــار  فقــد  والســر«، 

املعــريف، يف ســياق  للتكامــل  املنهجيــة 

للمعرفــة،  البنائيــة  الوحــدة  اســتعادة 

ــة  ــد للمعرف ــاف املولّ ــر بالخت ــي تق الت

ــن النُّضــج املنهجــي،  ــّر ع املرابطــة، وتع

وفــق  املؤطّــرة  املبدعــة،  واملثاقفــة 

اإلرشــادي.  الراديغــم 

واختــص بحــث الدكتــور الحســان شــهيد، 

وفلســفة  الوحــي  »علــوم  يف:  بالــكالم 

واالنفصــال«،  االتصــال  ســؤال  العلــم: 

والســؤال عــن أهميــة املســاءلة الفلســفية 

أنســابها  يف  والبحــث  العلــوم،  لبنيــة 

املـعـرفـــية واملنـهجـــية؛ ألنَّ املباحـــث 

التاريخيــة والتأصيليــة حرتهــا ضمــن 

حــال التَّمجيــد تــارة، وحــال التحنيــط 

ــفية  ــاءلة الفلس ــا املس ــرى، بين ــارة أخ ت

تحــدد أصــول املعرفــة واملنهــج، وتفصــح 

عــن حــدود هــذه العلــوم، ومــدى وفائهــا 

بحاجــات اإلنســانية.

أمــا بحــث األســتاذ محمــود بــن راس: 

»فلســفة الــكالم: مبعــث الّتجديــد«، فقد 

ــكام،  ــم ال ــة عل ــى قيم ــًدا ع ــاء مؤكّ ج

للتحّديــات  التَّصــدي  يف  اليــوم  ودوره 

ــب تجديــد مناهــج  الراهنــة، وهــذا يتطلَّ

علــم الــكام، وعــدم النخــراط يف منطــق 

الفتــاوى التــي تَُنزّلـُـه ضمــن مقــام الحال 

ببنيتــه  معــريف  وعــي  دون  والحــرام، 

وقيمتــه، مستشــهًدا بنصــوص أليب حامــد 

ــم  ــة عل ــى منفع ــد ع ــي تؤك ــزايل، الت الغ

ــه. ــة إلي ــه الحاج ــكام ووج ال

ــر  ــن طاه ــح ب ــور صال ــث الدكت ــا بح أم

بــــ: »مـــقدمة يف  مشـــوش، املوســـوم 
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طبيعــة التفكــر العلمــي وأصولــه القبلية 

يف ضــوء القــرآن الكريــم«، فقــد جــاء 

كاشــًفا عــن األصــول املُوّجهــة والقيــم 

يف  العلمــي  التفكــر  لبنيــة  املحــددة 

القــرآن الكريــم، مبــا هــو تفكــر موصــوف 

بــــ: التَّأليــف والجمــع والتّكامــل؛ وقائــم 

عــى هــذه املُحــّددات، وليــس قامئـًـا عــى: 

التجزئــة واإلقصــاء والتحيُّــز.

وجــاء بحــث األســتاذ محمــد اإلدريــي، 

الــذي حمــل عنــوان: »إبســتيمولوجيا 

االســتحالة  بــن  الدينيــة  الظاهــرة 

مــع  التَّفاعــل  ســياق  يف  واإلمــكان«، 

أدوات العلــوم الجتاعيــة يف تعاطيهــا 

ويجعــل  التديّــن،  مــع  إبســتيمولوجيًا 

ــا بــن الّديــن الــذي تختــص  األســتاذ فارقً

والتديّــن  بدراســته،  الّدينيــة  العلــوم 

مبــا هــو موضــوع العلــوم الجتاعيــة، 

ومؤكــًدا عــى فاعليــة املقاربــة املتعــّددة 

الخـتصــاصـــات، يف سـيـــاق التـحـــولت 

املعرفيــة املعــارصة، لفقــه أبعــاد الظاهــرة 

الّدينيــة.

وتـــضمن الـعـــدد كـــذلك حــواًرا مــع 

ــد الرحمــن عــزي، حــول  الروفيســور عب

نظريتــه »الحتميــة القيميــة يف اإلعــالم«، 

ــاة  وإشــكالية أزمــة القيــم يف نــاذج الحي

املعــارصة، وجهــوده ضمــن هــذا الســياق. 

كــا احتــوى العــدد تقريــرًا ملؤمتــر »موقع 

الّديــن يف بنــاء شــخصية اإلنســان«، الــذي 

جــرت فعالياتــه بكليــة اإللهيــات، جامعــة 

أوردو- تركيــا، وقــد كتــب التقرير األســتاذ 

حســن محمــد.

ــن  ــن، تضم ــن اثنت ــة إىل ترجمت وباإلضاف

ــت  ــة؛ كان ــراءة ومراجع ــك ق ــدد كذل الع

الّدهرانيــة:  »بــؤس  لكتــاب:  القــراءة 

الّنقــد االئتــاين لفصــل األخــالق عــن 

الّديــن«، تأليــف طــه عبــد الرحمــن، 

وقدمهــا الدكتــور عبــد الحليــم مهــور 

باشــة، أمــا املراجعــة فكانــت لكتــاب 

ــت  ــة الســائلة«، تأليــف زيغمون »الحداث

باومــان، قّدمهــا عــاد الديــن عشــاوي. 

عبد الرزاق بلعقروز
رئيس التحرير
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تمهيد في الصلة بين النظرية 
الخلقية ونظرية المعرفة وانقسام 

علم األخالق إلى نظري وعملي: 

الصلة بين المعرفة واألخالق: 
حــَن الحديــِث عــن النظريّــِة الُخلقيّــِة 

ــُن  ــي التفط ــه ينبغ ــزٍم فإنَّ ــِن ح ــدى اب ل

ــِة  ــِة الوثيقــِة بــن َمبحــِث املعرف إىل الصل

ــِة  ــا الَوثِيق ــا وعالقِته ــِة مصاِدره ــن جه م

أنَّ  ذلــك  الُخلقيّــِة؛  النظريّــِة  مبَبحــِث 

الحــسَّ والعقــَل والنقــَل مــن مصــادِر 

املعرفــِة الرئيســِة لــدى أيب محمــد؛ وتلــك 

املعرفــُة يف مآلهــا -أيـًـا كان مصُدرهــا- إمنــا 

ــد  ــعودية، الربي ــامية، الس ــدة اإلس ــث يف العقي )*( باح
ــروين: اإللك

jjalhusaini@gmail.com

النظريُة الخلقية لدى ابِن حزم

جمعان الشهري) *(
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ــتودعها:  ــتقرها ومس ــٌة يف مس ــي ماكث ه

ــسِّ  ــى الح ــن ع ــس تهيم ــس؛ فالنف النف

محمــد  أيب  عنــد  املعرفــِة  يف  والعقــل 

وتتغــذى معرفيًــا وُخلقيًــا عــن طريقهــا. 

ــسِّ يف  ــه بالح ــَل وصلَتَ ــا العق ــإذا تأّملْن ف

ــا  ــه م ــنجد أن من ــِة؛ فس ــِة املعرفيّ العمليّ

هــو فطــريٌّ ومنــه ما هــو عمــيّل، والعميّل 

ــل النظريــة الُخلقيــة لــدى ابــِن حــزٍم  ميثّ

ــدى غــرِه مــن  ــك ل ــاًل ســلوكيًا، وكذل متثي

املنشــغلن بهــذا الجانــِب، وهــذا املَلحــظ 

ــة واألخــالق(  ــن املعرف ــِة ب )ملحــُظ الصل

ال ينفــرد بــه ابــن حــزمٍ فحســب؛ بــل 

إنَّ الفالســفة عــى امتــداد الحديــث عــن 

ــن  ــأًى ع ــوا يف َمْن ــة ليس ــة الُخلقي النظري

ــدى  ــوُم األخــالِق ل ــذا املنحــى؛ إْذ مفه ه

ــال  ــريّف ب ــه املع ــٌع اِلتجاه ــوِف تاب الفيلس

ــذه  ــى ه ــِة ع ــي يف الَبْهن ــالف، ويكف خ

ــًة لفالســفٍة لهــم  املســألة أنَّ نــرَب أمثل

اتجاهــاٌت مختلفــٌة يف املعرفــِة؛ كان لهــذه 

االتجــاه  الواضــُح يف  األثــُر  االتجاهــاِت 

الُخلقــي، وســتكون هــذه األمثلــة بحيــُث 

ــًة  ــا، وتكــون كافي ــعِ غرِه ــي عــن تتب تغن

أخــرى. التجاهــاٍت  االســتقصاِء  عــن 

ــن  ــط -وم ــوم، وكـانـ ــارت، وهـيـ فـديكـ

ــطو؛  ــون، وأرس ــقراط، وأفالط ــم- س قبلِه

تجــد يف فلســفتهم الُخلقيــة ارتباطـًـا وثيًقا 

ــة. ــم يف املعرف مبنهجه

إنَّ الفالســـفة عــى امتــداد الحديــث 

عــن النظـــرية الُخلقيــة ليســوا يف 

َمْنــأًى عــن هــذا املنحــى؛ إْذ مفهــوُم 

تابــٌع  الفـــيلسوِف  لــدى  األخــالِق 

ــالف. ــال خ ــريفّ ب ــاهه املع ِلتجـ

وآيــُة مــا تقــدم ذكــرُه يف َمحِصــل املحاورة 

ــون يف  ــقراط ومين ــن س ــت ب ــي حصل الت

الفضيلــة؛ إْذ أراد ســقراط أن يرســم منهًجا 

ــه يف  ــُع لدي ــُج املتّبَ ــا هــو هــو املنه ُخلقيً

ــذ  ــذا يؤخ ــة، وه ــكيل يف املعرف ــة ال قضي

مــن قولــه ملينــون: )حدثنــي عــن الفضيلة 

ككٍل ومــا هــي، وأقلِــْع عــن أْن تفعــل مــن 

الــيء الواحــد أشــياء كثــرًة())(.

أّمــا أفالطــون، فهــو الــذي أقــام النظريــَة 

الُخلقيّــة عــى أهــم محاورهــا الثالثــة؛ 

ترمجــة  مينــون،  حمــاورة  الفضيلــة،  يف  أفالطــون   )((
وتقديــم: عــزت قــرين، مرجــم عــن النــص اليوناين، 

للطباعــة، ))200م(، )ص/ 25(. قبــاء  دار 
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وهــو )البحــث يف الخر األســمى))( املتصل 

بعــامل الصــور الحقيقــي الثابــت())(. وهــذ 

ــة))(.  ــه يف املعرف ــٌز أســايس يف نظريت مرتك

ــِبُ  ــار: )يَعتَ ــول النج ــى يق ــذا املعن ويف ه

ــو  ــالِق ه ــِم األخ ــَر عل ــون أّن جوه أفالط

مفهــوُم الخــر الــذي ال ميكــن تعريُفــه بــل 

ــِل())(. مجــرّد رؤيتــه يف عــامل املُثُ

ــالِق يف  ــه لألخ ــد تناولِ ــطو فعن ــا أرس وأم

كتابــه )األخــالق إىل النيقوماخيــة( تنــاول 

موضــوَع الفضيلــِة الخلقيّــة مــن جانبــن: 

باملــران  املكتســبة  الفضائــل  جانــب 

والتعــوِد عــى إتيــان الفضائــِل، وهــذا 

ــَده.  ــة عن ــُب الحــّي يف املعرف هــو الجان

ــي  ــة الت ــة العقلي ــاول الفضيل ــك تن وكذل

هــي الحكمــة النظريــة والتــي تُعــّد لديــه 

ــي  ــاُن، فه ــا اإلنس ــٍة يُحوزه ــمى فضيل أس

مغــروزٌة فيــه منــذ النشــأِة األوىل ال تقبــل 

البهــان؛ ولذلــك كانــت الســعادُة عنــده 

حســيًّة مــن جهــٍة، ونظريـّـًة معنويــًة مــن 

))(  موسوعة الفلسفة لبدوي، ))/ 80)(.

)2( انظر: املصدر السابق، ))/ 80)(. 

))(  انظر: املصدر السابق، ))/ 57)(.

املركــز  النجــار،  إبراهيــم  الفلســفة،  إىل  مدخــل   )((
.)98 )ص/  )))20م(،   ،)2 )ط.  العــريب،  الثقــايف 

جهــٍة أخــرى؛ وهــذا يكشــف لــَك الجانــَب 

التجريبــي والعقــيل يف فلســفته؛ وهــا 

ــه  ــا اتَجاه ــام عليه ــذان أق ــان الل الجانب

املعــريف))(. ومــن قبلهــم - يف هــذا امَلْســلَك 

- السفســطائيون الذيــن يجعلون اإلنســان 

ــر. ــا للخــر وال ــه مقياًس نفَس

ويكفينــا مثــاًل مــن الفلســفة الحديثــة 

ــوم؛ فكانــط يــرى )أّن  ــد هي كانــط وديفي

كّل التصــوراِت األخالقيــة َمحلُهــا وأصولُهــا 

ــل اإلنســاين  ــِل: العق ــا يف العق ــة متاًم قَبْلي

املشــرك، ويف العقــل اإلنســاين النظــرّي 

إىل أقــى درجــة())(. وهــل أدل مــن هــذا 

النــصِّ عــى الصلــة الوثيقــة بــن اتجاهــه 

النقــدّي يف املعرفــة ونظريته الُخـــــلُقيّة؟!

ــن  ــه م ــإنَّ موقَف ــوم؛ ف ــد هي ــا ديفي وأّم

ــك  ، ذل ــيٌّ ــيٌّ تجريب ــٌف ح ــِة موق العدال

رى،  جوناثــان  املختــرة،  الفلســفية  املوســوعة    )5(
وج. أو. أرمســون، مراجعــة وإرشاف: زكــي نجيــب 
األوىل(،  )ط  للرمجــة،  القومــي  املركــز  حممــود، 
وانظــر:  بعدهــا(.  فــا   ،(0 )ص/  )))20م(، 
علــم األخــاق إىل نيقوماخــوس، تأليــف: أرســطو 
طاليــس، ترمجــه مــن اليونانيــة إىل الفرنســية بارتلمــي 
ســانتهيلر، وإىل العربيــة: أمحــد لطفــي الســيد، دار 
فــا   ،225 )ص/  )29))م(،  املريــة،  الكتــب 
بعدهــا(. وانظــر: موســوعة الفاســفة لبــدوي، ))/ 

.)(22  ،(20

))( موسوعة الفلسفة، لبدوي، )2/ 282(.
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ــع  ــوم - تخض ــور هي ــَة - يف تص أن العدال

للحركــة االجتاعيــة ومــا فيهــا مــن تغــّرٍ 

ــُع الواجــَب  ــَدْوره يُخِض ــذا ب ــّوٍر، وه وتط

إىل أمــوٍر فقــدت الثبــات وأصبحــت يف 

تغــّرٍ بتغــّرِ الظــرِف والحــاِل، وال شــك 

أنَّ هــذا منحــًى حــيٌّ يؤكــد عــى قضيــة 

ــة  ــة الُخلقي ــه يف النظري ــة لدي ــر املعرف أث

ــر  ــب اآلخ ــٌب، والجان ــذا جان ــده))(، ه عن

ــا  ــده؛ إْذ ه ــر عن ــر وال ــُده يف الخ تَِج

)ليســا قيمتــن موضوعيتــن قامئتــن يف 

األفعــال اإلنســانية... وهكــذا الحــاُل يف 

ــل  ــبَّر بالعقــل، ب ــة؛ ال ت األفعــال األخالقيّ

بالشــعور والعاطفــة())(.

ومل يكــن ابــُن حــزٍم عــن هــذا األمــر 

ــه،  ــة لدي ــادَر املعرف ــل إنَّ مص ــٍد، ب ببعي

ــا ظهــر  ــة تجاذبً ــه الُخلقيّ تتجــاذُب نظريّتَ

اتجاهاتــه  مــن  املعــريُف  التنــوُع  فيــه 

 - البحــُث  هــذا  وســيفصح  املختلفــة، 

ــِة  ــم القضي ــن تلك ــاىل - ع ــه تع ــإذن الل ب

إفصاًحــا ال تلْعثُــَم فيــه.

حممــد  حممــد  األخاقيــة،  هيــوم  فلســفة  انظــر:    )((
دار  عطيــة،  احلليــم  عبــد  أمحــد  إرشاف:  مديــن، 
.)(82  ،(8( )ص/  2009م(،  )ط.  التنويــر، 

)2(  موسوعة الفلسفة لبدوي، )2/ 7))(.

وقـد ازّدْدُت يقـيًنا مبلحـظ الصـلة الوثيقة 

بــن املصــدر املعــريّف واالتجــاه الُخلقــّي ملَّا 

وقفــت بعــد ذلــك عــى نــص لــــــمحمد 

عبــد اللــه دراز حيــث يقول فيــه: )وهكذا 

حــدث للفلســفة العمليــة مــا حــدث 

لنظريــة املعرفــة؛ فاملثاليــة، والواقعيــة، 

ــرى  ــاٌت أخ ــة، وجاع ــة التجريبي والعقلي

ــا إال ألن  فلســفيٌة كثــرٌة، مل يكــن تَعارُُضَه

كالًّ منهــا يركــز مــن جانبــه عــى رشٍط 

ــه  ــبًا أنَّ ــة اإلنســانية، معت رضورٍي للمعرف

هــو الــرط الــكايف، والســبب الــكيل، عى 

حــن أنَّــه ليــس ســوى عنــٍر واحــٍد بــن 

ــرٍة())(. ــارَص أخــرى كث عن

وإضافــة إىل نــص ِدراز أقــول: إنَّ التشــابه 

ــة  فيــا حــدث للفلســفة العمليــة ونظريّ

ــا  ــرا إال جانبً ــِة مــن كونهــا مل يُظِْه املعرف

ــه؛  ــالن في ــذي يعم ــل ال ــًدا يف الحق واح

بينهــا،  الوثيقــة  للصلــة  إال  يكــن  مل 

النظريتــن  بــن  الصلــة  أنَّ  مبعنــى: 

ـرَْت يف ظــــهوِر هــذا الجانــِب عــى  أثَـّ

فهــذه  األخــرى،  الجوانــب  حســاب 

))(  دســتور األخــاق يف القــرآن، حممــد عبــد اهلل دراز، 
تعريــب: عبــد الصبــور شــاهني، مؤسســة الرســالة، 

)ط. ))(، )2005م(، )ص/ 25)(.



| 1819 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــة يف  ــة املعرف ــع نظري ــْت م ــالق ]مَنَ األخ

يف  بجذورهــا  وامتــدت  واحــٍد،  وقــٍت 

ــأ  ــن الخط ــون م ــُث يك ــد، بحي أرض النق

ــا أو أن  ــل بينه ــاول الفص ــغ أن نح البال

ــزٍِل عــن اآلخــر[ ))(. نبحــث أحدهــا مبَْع

ومــا يؤيــد هــذا األمــَر أنَّ أكــب اتجاهــن 

األخــالق؛  فلســفة  املعرفــة هــا يف  يف 

فاالتجــاه العقــيل واالتجــاه التجريبــي، 

صــدور  يف  األساســيان  املنبعــان  هــا 

مختلــف املذاهــب الُخلقيــة عــى تعــدد 

أشــكالها يف النظــر إىل النظريــة الُخلقية))(.

األخالق بين المنظور النظري 
والمنظور العملي: 

ــة  ــذه التقدم ــِب يف ه ــن املناس ــّل م ولع

ــة  ــَة الُخلُقي ــاوَل النظري ــك - أن نتن - كذل

بــن املنظــوِر النظــري، واملنظــور العمــيل، 

وأيــن موقــُع ابــِن حــزٍم مــن هــذه 

))(  تأســيس ميتافيزيقــا األخــاق، امانويــل كانــت، 
ترمجــة: عبــد الغفــار مــكاوي، راجــع الرمجــة: عبــد 
الرمحــن بــدوي، الــدار القوميــة، )5)9)م(، )ص/ 

.)7

)2(  انظــر: العقليــون والتجريبيــون يف فلســفة األخاق، 
توفيــق الطويــل، نســخة ]pdf[ تقــع يف )0) ورقة(، 

)ص/ )(.

القضيــِة التــي مــا زالــت عالقــًة بــن رأي 

وآخــر حتــى يوِمنــا هــذا.

إنَّ رضورَة املســألِة األخالقيــِة يف حيــاِة 

ــه  ــك أنَّ حياتَ ــٌة؛ ذل ــاِن رضورٌة ملح اإلنس

معياريــٍة  قاعــدٍة  إىل  تحتــاج  العمليــة 

ــل  ــن قُبْحــه قب ــه م ــه ُحســن فعلِ ــز ل مُتيّ

ــو  ــذا ه ــل، وه ــد إرادة العم ــل وعن الفع

ــٍم  ــم إىل قس ــذي ينقس ــالِق ال ــُم األخ عل

))(، وهــذا العلــُم 
نظــريٍّ وآخــر عمــيلٍّ

ــَق  ــا طري ــم لن ــد ترِس ــُة قواع ــو )جمل ه

الســلوِك الحميــِد، وتحــدُد لنــا بواعثَــه 

ــع  ــذي )يض ــم ال ــو العل ــه())(. وه وأهدافَ

يســر  أن  ينبغــي  التــي  العليــا  املُثُــَل 

ــث  ــا، أي: يبح ــان مبقتضاه ــلوُك اإلنس س

ــاُت  ــه ترف ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ في

اإلنســان())(.

واملركــب اإلضــايف، أي )علــم األخــالق( 

-ثالــُث ثالثــٍة مــن علــوم فلســفة اليونــان 

))(  انظــر: دراســات إســامية، حممــد عبــد اهلل دراز، دار 
القلــم، )05))هـــ - )98)م(، )ص/ 00)(.

))(  املصدر السابق، )ص/ )0)(.

ــة  ــة النهض ــل، مكتب ــق الطوي ــفة، توفي ــس الفلس )5(  أس
املريــة، )ط. )(، )ص/ )7(.
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ــن  ــن م ــه نوع ــم يف كََنف ــة))(- يض القدمي

هــذا العلــم؛ األول: علــم األخــالق النظري، 

والثــاين: علــم األخــالق العمــيل. والنظــري 

منــه بالنســبة إىل العمــيل )مبنزلــة أصــول 

ــُق  ــيل ألَص ــه())(. والعم ــن الفق ــه م الفق

ــٍة إال  ــن أم ــا م ــاين، ف ــن الث ــاة م بالحي

بــه.  أفرادهــا  وتُغــِذي  عليــه  وتحــُث 

املباحــث،  كيلُّ  فهــو  النظــري  وأّمــا 

يبحــث يف الخــر والفضيلــة ونحوهــا 

لتلــك  والتنظــر  اإلطــالق  جهــة  عــى 

ــم  ــي نَِجُدهــا يف عل ــكات الت املعــاين واملَملَ

جــزيئٍّ. شــكٍل  عــى  العمــيل  األخــالق 

ــت  َصحَّ -إْن  يُنَســب  التقســيم  وهــذا 

فهــم  اليونــان،  فالســفة  إىل  النســبُة- 

الذيــن جعلــوا هــذا العلــم ُشــعبتن))(: 

ِعلُمــه  يجــب  عــا  )تبحــث  ُشــعبة 

عــا  )تبحــث  وُشــعبة  واعتقــاُده())(، 

لكانــت،  األخــاق،  ميتافيزيقــا  تأســيس  ))(  انظــر: 
.)(7 )ص/ 

)2(  دراسات إسامية، لدراز، )ص/ )0)(.

))(  املصدر السابق، )ص/ )0)(.

))(  املصدر السابق، )ص/ )0)(.

يجــب َعَملُــه والتحــيلِّ بــه( ))(. وهــو 

الحريــة))(. قوانــن  يعالــج  مجملــه  يف 

وليـــس التـقـــسيُم الثُنـــايئُّ للنـظـــريّة 

الُخلُـــقيّة مأخـــوًذا بهــذه السطـــحية؛ 

والعمــيّل،  النظــرّي  التقســيِم  ســطحيِة 

ــرِة  ــق الفك ــُد ُعْم ــل تج ــك، ب ــس كذل لي

عنــد ِدراز تجــاَوزَْت هــذه املنحــى))(، فهــو 

يــرى أنَّ )القســم العمــيل... علــم تطبيقي 

النظــري، وميكــن  القســم  بالنســبة إىل 

ــا  ــًا نظريً ــه عل ــِت نفِس ــارُه يف الوق اعتب

بالقيــاس إىل رُضوِب التََّخلُــِق وأســاليب 

ــُق الحقيقــيُّ  ــي هــي التطبي الســلوك، الت

لقواعــد ذلــك العلــم())(.

وليــس التقســيُم الُثنــايئُّ للنظريّــة 

ــطحية؛  ــذه الس ــوًذا به ــة مأخ الُخلُقّي

ســطحيِة التقســيِم النظــرّي والعميّل، 

ليــس كذلــك، بــل تجــُد ُعْمــق الفكرِة 

عنــد ِدراز تجــاَوزَْت هــذه املنحــى.

)5(  املصدر السابق، )ص/ )0)(.

لكانــت،  األخــاق،  ميتافيزيقــا  تأســيس  ))(  انظــر: 
.)(8 )ص/ 

)7(  قارن دراسات إسامية )ص/ 02)(.

)8(  املصدر السابق، )ص/ 02)(.
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فالعمــُل الجــزيئُّ يُعّد مــادًة للِعلـْـم العميل 

وموضوًعــا لــه؛ ذلــك أنَّ لهذا العلــِم أنواًعا 

ــُق إال يف  ــارج ال تتحق ــِل يف الخ ــن العم م

ــم، بينــا العلــُم النظــريُّ  إطــار هــذا الِعلْ

جنــُس العمــِل عــى وجــه اإلطــالق فكــرة 

مجــردٌة ال يتحقــُق ُمســّاها يف الخــارج))(.

ــِم األخــالق  إّن هــذا التقســيَم الثنــايئَّ لِعلْ

ــُل  ــا تتأم ــزٍم عندم ــِن َح ــدى اب ــُده ل تَِج

كالَمــه يف العقــِل ومفهوِمــه؛ إذ العقــُل 

عنــده -كــا هــو عنــد غــرِه- عقــالن: 

. وســنِرب  ــٌل عمــيلٌّ ، وعق ــٌل فطــريٌّ عق

العقــِل  تفصيــالِت  ذكــر  عــن  صفًحــا 

الفطــرّي ونتَِّجــُه إىل العقــِل العمــيلِّ الــذي 

ــة التــي  ــبِّ فعــاًل عــن النظريــة الُخلُِقيّ يُع

ينبغــي أن يعيَشــها اإلنســاُن يف حياتــه 

اليوميــة، عــى أنَّ هــذا العقــَل ليــس 

مبتوتًــا عــن العقــِل الفطــرّي بــل هــو 

ــه. ــٌث من ــه ومنبع ــٌع ل راج

ويكفينــا بحثًــا عــن تحقــق القســمن 

)النظــرّي والعمــيّل( يف اتجــاه ابــن حــزمٍ 

الُخلقــّي أن نتأمــل هــذه الثنائيّــَة العقليــة 

))(  انظر: املصدر السابق، )ص/ 02)(.

املفهــوِم  مــن جهــة  أيب محمــد  لــدى 

للعقــل  واملارســة  الفطــرّي  للعقــل 

. لعمــيّل ا

ــيلِّ  ــِل العم َ دوِر العق ــيلِّ ــرى تََج ــت ت وأن

لديــه عنــد تفتيــش )طــوق الحامــة( 

ــالق(؛  ــب األخ ــوس وتهذي ــداواة النف و)م

ــزٍم  ــِن ح ــدرَة اب ــَان ق ــٍق يرِج ــا بح فه

التـِـه الفكريـّـة، ومــا تحّصــل  عــى مــزِج تأمُّ

ــا يف  ــخصيٍّة خاضه ــارَب ش ــن تج ــه م لدي

حياتــه العمليّــة، ومــا تشــبع بــه مــن 

تعاليــَم دينيــٍة ُمضّمنــٍة يف نصــوص الوحي 

املتعــددة التــي نّقــى بهــا مــا شــاب تلــك 

النظريــَة مــن آفــاٍت، ورمــى بذلــك املــزج 

إىل تهذيــب األخــالق وتزكيــة النفــوس 

ــرت  ــذي ظه ــم؛ ال ــار املحك ــذا اإلط يف ه

ــن. ــه للناظري معالُِم

ومــن نصــوِص ابــِن حــزٍم يف حــد العقــل، 

التــي لهــا صلــُة مبوضــوِع األخــالق، ال 

مــا  منــه؛  العمــيّل  الجانــب  يف  ســيَّا 

ــتعاُل  ــل: اس ــدُّ العق ــه: )ح ــاء يف قول ج

الطاعــاِت والفضائــل، وهــذا الحــدُّ ينطوي 

ــد  ــل، وق ــايص والرذائ ــاُب املع ــه اجتن في

ــن  ــع م ــرِ موض ــاىل- يف غ ــه -تع ــّص الل ن
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ــل())(.  ــن عصــاه ال يعِق ــى أنَّ م ــه ع كتاب

ــالق  ــم األخ ــمة لعل ــد أنَّ القس ــا تج وهن

ــد أيب محمــد يف هــذا النــص،  ــٌة عن حاصل

ليســت  لديــه  الُخلُقيــَة  النظريــَة  وأنَّ 

ــل إنَّ  ــة، ب ــاة العاجل ــى الحي ــرًة ع مقت

أيب  لــدى  األخالقــّي  العمــِل  معياريّــة 

ــاة اآلخــرة وهــي  محمــد محكومــٌة بالحي

ــا،  ــاة الدني ــده مــن الحي ــا عن أوســع نطاقً

تعزيــز  يف  األخــرى  النصــوُص  وســتأيت 

ــامِل  ــى مع ــى ع ــذي طََغ ــب ال هــذا الجان

ــه. ــة لدي ــة الُخلُقي النظري

ومــن ذلــك توجيــُه اإلنســاِن ليكــوَن عاقــاًل 

بوظيفِتــه التــي ُخلِــَق مــن أجلهــا، وال 

يكــون مشــتّتًا وَســَط تجــاذِب املغِريــات؛ 

عليــه  ينبغــي  التــي  الكــبى  فغايتــه 

الحيــاُة  هــي  أجلهــا  مــن  يســعى  أن 

حــزم: ابــن  يقــول  ذلــك  ويف  اآلخــرة، 

)إذا تعّقبــَت األمــور كلَّهــا فَســدْت عليــك، 

وانتهيــَت يف آخــر فكرتِــك باضمحــالِل 

نيــا إىل أن الحقيقــَة  جميــعِ أحــواِل الدُّ

إيفــا  حتقيــق:  حــزم،  ابــن  والســر،  ))(  األخــاق 
ابــن  ريــاض، تقديــم: عبــد احلــق الركــاين، دار 

.)((( )ص/  )2009م(،  حــزم، 

فقــط())(. لآلخــرِة  العمــُل  هــي:  ــا  إمنَّ

ــُل، أنَّ املتتبــَع لنصــوص ابــن حــزم  واملحصَّ

يف العقــل وحقيقتــه يِجــُد أّن لهــذا العقــِل 

دوًرا مركزيـًـا يف القضيــة الُخلُقيــة؛ ذلــك أن 

ــاًل  ــه عق ــُرج عــن كون ــه ال يْخ ــَل لدي العق

مميــزًا أو عقــاًل فاضــاًل، وهــو املعنــى 

ــاب  ــهور يف ب ــيم املش ــود يف التقس املقص

ــيل،  ــري والعم ــروف بالنظ ــالق واملع األخ

ــا  ــابًقا. فأمَّ ــه س ــارة إلي ــت اإلش ــذي مت ال

كونــه مميــزًا فهــو كذلــك؛ فالعقــل يــدرك 

خصائــَص  عــى  األشــياء  أنَّ  بالحــواس 

ــا  ــى م ــات ع ــك الصف ــٍة بتل ــٍة جاري ذاتي

ــٌل  ــل- فاض ــو -أي: العق ــه. وه ــي علي ه

املنكــرات؛  وتــرك  الخــرات  فعــل  يف 

وهاتــان الصفتــان ال تــدالن عــى انقســام 

ــن  ــن منفصل ــمن حقيقي ــل إىل قس العق

ــويٌّ  ــل هــو تقســيٌم معن عــن بعضهــا، ب

ــوم  ــي يق ــِف الت ــُز الوظائ ــه متيي ــُد ب يُقَص

ــُل.  ــا العق به

فالعقــُل عــى الحقيقــِة املوضوعيــِة عقــٌل 

ــك،  ــة ذل ــو، وآي ــا ه ــة ك ــورة كامل يف ص

يف نظــر أيب محمــد، أنَّ العقــل )اســتعال 

 .)75 )ص/  حــزم،  البــن  والســر،  )2(  األخــاق 
.)8 )ص/  الســابق،  املصــدر  وانظــر: 
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ــى  ــه())(. ويف املعن ــز اإلنســاُن فضلَ ــا ميّ م

نفســه يقــول: )العاقــل هــو مــن ال يفــارق 

مــا أوجبــه متييــزُه())(.

ــاِط  ــَه االرتب ــان وْج ــان يبيّن ــذان النص وه

النظــرّي والعقــل  العقــِل  بــن  القائــِم 

ـه ال يلــزم أنَّ كلَّ مميــٍز  العمــيّل؛ إال إنَـّ

عاقــٌل، بــل الحــق أنَّ كل )عاقــٍل مميــٌز())( 

فهيمــن العقــل العمــيل -لــدى أيب محمد- 

عــى العقــِل الفطــريِّ مــن هــذه الجانــب؛ 

ولذلــك لــن تُفَهــم نظريــُة ابــِن حــزٍم 

الُخلقيــة فيــا لــه صلــُة بالعقــل دون 

ــَده وانقســامِه  ــاِر حقيقــِة العقــِل عن اعتب

 . إىل مميّــٍز وفاضــٍل أو فطــريٍّ وعمــيلٍّ

وكيــف ال يكــون العقــُل ذا مكانــٍة عاليــٍة 

لــدى ابــن حــزم يف األخــالِق وهــو الــذي 

ــة  ــة الديان ــة صح ــه يف معرف ــع إلي )نرج

ــل())(.  ــة العم وصح

وكيــف ال يكــوُن العقــُل ذا مكانــٍة عاليــٍة 

لــدى ابــن حــزم وهــو الحاكــُم عــى العامِل 

))(  اإلحكام، ))/ 50(.

)2(  رسائل ابن حزم، ))/ 99)(.

))(  املصدر السابق، ))/ 99)(.

))(  املصدر السابق، ))/ )))(.

ــاِل  ــوب واملُح ــِة الوج ــن جه ــوِد م املوج

ــل ذا  ــون العق ــف ال يك ــكان))(. وكي واإلم

ــا كان  ــن حــزم وم ــدى اب ــٍة ل ــٍة عالي مكان

ــي  ــا ه ــى م ــياَء ع ــز األش ــس أن متي للنف

ــا  ــزة وم ــا املمي ــو قوتُه ــواله؛ فه ــه ل علي

يجــب عليهــا مــن واجبــاٍت )مــا أوجبــه 

ــُل  ــُس والعق ــه())(. فالنف ــزم طاعتُ ــن تل م

باألخــالِق  وِصلَتُهــا  الحســيُّة  والقــوى 

مســألٌة محوريــٌة يف النظريــِة الُخلُقيــة 

لــدى أيب محمــد؛ ذلــك أنَّ للنفــس قــوى 

ــإذا كان  ــا. ف ــن خالله ــُق م ــرِف وتتخلّ تع

العقــُل بالنســبة إىل الحــواس هو املشــرَك 

ــا  ــل بينه ــا والفاص ــى إدراكاتِه ــم ع الحاك

عنــد االختــالف؛ فــإّن العقــل بالنســبة إىل 

ــواًء  ــه س ــبة إلي ــواس بالنس ــس كالح النف

ــواٍء. بس

الطاعــاِت  )اســتعال  هــو  فالعقــل 

والفضائــَل())(. ولعــل جعــَل ابِن حــزٍم حّد 

ــاِب  العقــل ومــا ينطــوي عليــه مــن اجتن

والســر؛  األخــالق  كتــاب  يف  الرذائــِل، 

)5(  انظر: الفصل، ))/ 9)(.

))(  الفصل، )5/ 79(.

)7(  اإلحكام، ))/ 50(.
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ــه  ــا يشــر إشــارًة واضحــًة عــى فاعليت م

العقــل  عــى  ترتكــز  التــي  الُخلُقيــة 

الفطــري ومــا فيــه مــن أصــول الفضائــل، 

واملتمثلــة يف )العــدل، والفهــم، والنجــدة، 

والجــود())(، هــذا مــن جهــٍة، ومــن جهــة 

أخــرى فــإنَّ العقــَل بشــَقيه ال يَقــِدُر عــى 

تحقيــق كثــرٍ مــن الفضائــِل فيــا لــو كان 

ــن. يف َمعــزٍِل عــن الدي

ــل  ــه: العاق ــزم قولَ ــن ح ــرر اب ــا ك ولطامل

منافــَع  َز  يُــْبِ يك  كــذا))(...؛  فعــل  مــن 

العقــِل العمــيلِّ يف كثــر مــن مناحــي 

الحيــاة.

ويف قولــه: )وال تكــون مغالبــُة الطبــعِ 

الفاســِد إال عــن قــوة عقــِل فاضــٍل())( 

دليــٌل عــى عنايتــه بالعقــل العمــيّل.

ومعنــى العقــل الَعَمــيِلّ الــذي ســبق 

يف  ضــارٌب  حــزم  ابــن  عنــد  ِذكْــرُه 

))(  األخاق والسر، البن حزم، )ص/ 5))(.

)ص/   ،)(55 )ص/  الســابق،  املصــدر  )2(  انظــر: 
)ص/   ،)(8( )ص/   ،)(7( )ص/   ،)((7

.)(89

))(  رسائل ابن حزم، ))/ 00)(.

حــزم  ابــن  صاَغــه  اإلســالمّي،  الفكــر 

صياغــًة  اإلســالم  علــاء  مــن  وغــره 

َجــذًرا  بعدهــم  ملــن  كانــت  ُخلُقيــًة 

يســتندون إليــه يف الفلســفة الُخلُقيــة.

ــذي  ــي ال ــي الُخلق ــأيت الوع ــا ي ــن هن وم

العقــل  خــالل  مــن  النفــس  تُدرِكُــه 

الحســيّة. ومداركِــه 

المحور األول: تفسير الوعي الخلقي 

)َمْنشأُ الشعوِر وأصُل الدوافع(:

تفســُر الوعــّي األخالقــيِّ ال يَقتــِرُ عــى 

ــعٌب  ــا ُش ــل هــو أبعــاٌد له ــٍد واحــٍد، ب بُع

ــٍت آلخــر،  تبعــُث هــذا الشــعوَر مــن وق

أصــِل  مســألِة  يف  األخالقيّــُة  واملــدارُس 

الدافــع األخالقــّي مــدارُس ذات مذاهــب 

ــّي؛  ــاِل الُخلُق ــتّى يف املج ــي ش ــتّى، وه ش

لتفاُوتِهــا يف املجــاِل املَْعــِريِفّ، فأنــت تجــُد 

ــا يف نْشــأِة الضمــر الُخلقــي  الخــالَف قامئً

بــن تلــك املــدارس، فهــذه نظــرٌة تجريبيــٌة 

عــي أنَّ العقــَل صفحــٌة بيضــاُء تُْنَقــش  تَدَّ

التجربــُة عليهــا مــن واقــعِ الخــبِة )فالخُر 

عنــد التجريبيّــن: هــو كُل مــا يثــُر يف 

النفــِس الشــعوَر باالرتيــاِح، والــرُّ هو كلُّ 
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ــِق())(.  ــس الشــعوَر بالقل ــُر يف النف ــا يث م

-لــدى  الُخلقــيَّ  الضمــَر  أنَّ  واملعنــى: 

هــذا االتجــاه- مكــوٌن مــن جهــٍة خارجيــٍة 

تجريبيــٍة، وبهــذا يتجاهــل أصحــاُب هــذه 

االتجــاِه املنبــَع الــذايتَّ لهــذا الضمــرِ، ومــا 

كان لهــم أن يقولــوا بهــذا لــوال اعتاُدهــم 

عــى املصــدِر الحــّيِّ يف املعرفــِة أواًل، 

ثــّم نَزََحــْت املُعرفــُة التجريبيَّــُة هــذه 

ثانيــٍة؛  الُخلُقــّي يف ُخطــَوٍة  إىل املجــاِل 

كُخطـْـوٍة الزمــٍة لهــذه الصلــِة الَوثِيَقــِة بــن 

ــالِق. ــِة واألخ املعرف

النظــرِة  هــذه  تَْحِييــُد  الخطــأِ  ومــن 

الُخلقــّي  الوعــَي  أنَّ  ذلــك  ونبِْذهــا؛ 

ــُص بَحَســِب تَراكــِم األحــداِث  يَزيــُد ويَنُق

ــي الُشــعوَر الُخلُقــّي  ــِة التــي تُنمِّ التجريبيّ

ال ســيّا يف األخــالِق الجزئيّــِة. لكــنَّ جعــَل 

الوعــّي الُخلِقــّي واحــديَّ النظـْـرِة يف نظــرٍة 

تجريبيــٍة دوَن النظــراِت األخــرى؛ هــو 

ــا. ــِل منه ــوِر الحاص ــبُب القص س

ــيُّون  ــأيت الَحَدِس ــن ي ــل التجريبيّ ويف مقاب

أو العقليّــون فينظــرون لألخــالِق بقواعــَد 

ــر،  ــاب جعف ــد الوه ــم، عب ــاق والقي ــفة األخ ))(  فلس
.)(08 )ص/  )))20م(،  الوفــاء،  دار 

عامــٍة يســُر عليهــا الســالُك حتــى يصــَل 

للمثــِل األقــى؛ الــذي هــو موضــوُع علــِم 

ــذا  ــوا به ــد جمع ــم))( وق ــالِق عنَده األخ

املنهــِج بــن محوريــِن يف الــدرس الُخلُقــي: 

الــدرِس النظــرّي، والــدرس العمــيّل. 

ــى  ــِرُ ع ــرى تقتَ ــٌة أخ ــأيت مدرس ــم ت ث

جانــٍب فريــٍد تكتفــي بــه؛ أال وهو دراســة 

ــأ  ــِر هــذا االتجــاه نََش الســلوِك، وعــى أث

ــِس))( وهــذه  ــُم النف ــاِع، وعل ــُم االجت عل

املدرســِة  فــروِع  أحــُد  هــي  املدرســُة 

. يبيّــِة لتجر ا

االتّجــاِه  إىل  تنتمــي  مدرســٌة  وهنــاك 

التجريبــّي يف األخــالِق؛ وهــي مدرســٌة 

غاليــٌة يف املعرفــة كــا هــي غاليــٌة يف 

ــُة  ــُة هــي املدرس ــالق؛ تلــك املدرس األخ

ــُة التــي تعتــُب الخــَر مــن حيــُث  الوْضِعيّ

هــو ُمجــرَّد اصطــالٍح تعــارَف النــاُس عليــه 

يف زمــٍن معــٍن ومــكاٍن معــٍن، فأصبحــت 

ِمْعياريِّتــه -يف هــذا التصــوِر- تتأثــُر بذلــك 

ــا، وتحــوَّل  الظــرِف الزمــكاين ســلبًا وإيجابً

)2(  انظــر: أســس الفلســفة، توفيــق الطويــل، )ص/ 
.)((8

))(  انظر: املصدر السابق، )ص/ 9))(.
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علــُم األخــالِق - عنــد هــذا االتّجــاه - إىل 

علــٍم يُقــاُم عــى أســٍس علميــٍة كأّي علــٍم 

، ومــن هنــا َحَصلــت النســبيُّة  طبيعــيٍّ

ــة، )فليــس الخــُر -عنــد  يف القيــم الُخلُقيّ

ووضعيّــن-  نَفعيّــن  مــن  التجريبيّــن 

البحــَث  أنَّ  مبعنــى:  عقليــًة())(،  رضورًة 

يف املجــاِل الُخلقــّي مل يَُعــْد اســتنباطيًا 

ــَة  ــي التجرب ــح اســتقرائيًّا))( يُراِع ــل أصب ب

ونتائَِجهــا، ويَْذَهــُب معهــا أينــا اتجهــْت.

والحديــث عــن املذاهــب التــي تفرعــت 

ــن يف  ــن والتجريبي ــرات العقلي ــن تنظ ع

بــاب األخــالق يطــول ذكــره، ولكــن هــي 

إشــارة نســتوحي منهــا املنابــع التــي تثــر 

ــن  ــاه اب ــا باتج ــي ونقارنه ــوازع الُخلق ال

حــزم عــى جهــة الذكــر املجــرد واإلملامــة 

الخاطفــة للمعــامل الكــبى يف هــذا الحقــل 

املــدارس  لتلــك  النقــد  دون  الُخلقــي، 

ــا. ــالف أطيافه باخت

فابــن حــزم يف الوعــي الُخلقــي كغــره 

ممــن كان متنــاواًل هــذا الجانــب؛ حيــث 

يف  لديــه  املعــريف  املنهــج  أثــر  ظهــر 

))(  املصدر السابق، )ص/ )7)(.

)2(  انظر: املصدر السابق، )ص/ )7)(.

ــم  ــن نعل ــده، فنح ــي عن ــب الُخلق الجان

-كــا تقــدم- أنَّ النفــس، عنــد ابــن حــزم، 

ــا،  ــس إدراكاته ــل والح ــن العق ــى ع تتلق

ســواٌء كانــت معرفيــة أو ُخلقيــة؛ وعليــه 

ــع الوعــي  ــول: إنَّ مناب ــا نســتطيع الق فإنّ

الُخلقــي ترجــع، لــدى أيب محمــد، إىل 

ــل  ــة، والعق ــة ذاتي ــري كجه ــل الفط العق

املنحــى  يف  فاعلــة  كجهــة  العمــيل 

التجريبــي عنــده، والوحــي املنــزل كجهــة 

خارجيــة؛ وهــو الضابــط للنفــس وللُخلــق 

الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه؛ فيصــح 

القــول بــأنَّ ابــن حــزم يف األخــالق والوعي 

ــن  ــا( جمــع ب ــا / تجريبيً ــد )عقليً ــا يُع به

منابــع  إنَّ  القــول:  نســتطيع  فإنّــا 

الُخلقــي ترجــع، لــدى أيب  الوعــي 

ــة  ــري كجه ــل الفط ــد، إىل العق محم

كجهــة  العمــيل  والعقــل  ذاتيــة، 

ــده،  ــي عن ــة يف املنحــى التجريب فاعل

والوحــي املنــزل كجهــة خارجيــة.

الُخلقــي واالســتقراء  منهــج االســتنباط 

ــم  ــرك معه ــن اش ــى َم ــي، وزاد ع الُخلق

مــن الفالســفة يف هــذا املنحــى: الجانــب 
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الدينــي؛ فيعــد الهوتيًــا، حيــث تجــد أنــه 

قــد أكــد هــذا املســلك تأكيــًدا يبهــن لــك 

أنَّ الديــن، عنــده، أصــٌل يف إثــارة الوعــي 

ــٌر آخــر. ــه ُمث الُخلقــي ال يُداني

فــإنَّ  األخــالِق،  يف  عقليًــا  كونُــه  فأّمــا 

قبْــيل،  وعــي  لديــه  الُخلقــيَّ  الوعــَي 

ينبــُع مــن الــذاِت، ويعــوُد إىل الفطــرِة 

ــو  ــول أب ــى يق ــذا املعن ــليمِة، ويف ه الس

محمــد: )َوقــد علمَنــا ِبيَِقــٍن: أَنَّ اأْلَْخــاَلق 

ــَده  ــُس عن ــِس())(. والنف ــٌة يِف النَّف َمْحُمولَ

هــي: )املميــزُة، الَْحيَّــُة، حاملــٌة لَهــِذِه 

اأْلَْخــاَلق())(.

مــن  كانــت  -ســواٌء  األخــالِق  وقبْليَّــِة 

الفضائــل، أو الرذائــِل- تعــود إىل واِهِبهــا، 

فهــو الــذي )مينــُح َمــن َشــاَء َمــا َشــاَء مــن 

ــة())(. ــَنِة، والقبيح ــاَلِق الَْحَس اأْلَْخ

وهــو يف نصوصــِه الســالفِة -والتــي تليهــا 

مــا هــو مــن جنســها- يعــّزُز جانــَب 

ــدُّ  ــِة، ويؤك ــِة، أو الطبعيّ ــالِق الفطري األخ

))(  الفصل، ))/ 78(.

)2(  املصدر السابق، )5/ ))(.

))(  املصدر السابق، ))/ )8(.

 ، ــريٌّ ــو فط ــا ه ــالِق م ــن األخ ــى أنَّ م ع

ــه:  ــا يف قول ــا، ك ــٍد بتغيره ــل ألح ال ِقب

)َومــن َعــرََف تراكيــَب اأْلَْخــاَلِق املحمودِة، 

ــٌد  ــتَِطيُع أح ــه اَل يَْس ــَم أَن ــِة؛ عل واملذموم

ــّز  ــه -ع ــه الل ــاَّ خلق ــُل، ِم ــا يفع ــَر َم غ

ــِه())(. ــّل- ِفي َوج

ويف كــوِن الهبــِة الُخلُقيــِة فضــاًل مــن اللــِه 

ــادِه، ال ســيَّا يف  ــِض عب ــاىل- عــى بع -تع

فضائــِل األخــالِق؛ يقــوُل أبــو محمــد: 

)واعلــم: بأنــَك لــو تعلمــَت كيفيــَة تركيِب 

الطبائــعِ، وتولّــِد األخــالِق مــن امتــزاِج 

ــتقُف  ــِس؛ فس ــِة يف النف ــا املحمول نارصِه

مــن ذلــك وقــوَف يقــٍن عــى أنَّ فضائِلـَـك 

ال خصلــَة لــك فيهــا، وأنهــا ِمَنــٌح مــن 

ــكان  ــْرَك، ل ــا َغ ــو مَنَحه ــاىل- ل ــه- تع الل

ــك())(. ِمثلَ

يف  الُخلُقــيِّ  التنظــرِ  لهــذا  ويشــهُد 

الجانــِب الفطــرِي هــذا املثــاُل التطبيقــيُّ 

، الــذي قــال فيــه  مــن العقــِل العمــيلِّ

ابــن حــزم: )ومــن حميــِد الغرائــِز، وكريــِم 

الشــيِم، وفاضــِل األخالِق يف الحــبِّ وغرِه: 

))(  املصدر السابق، ))/ 25(.

)5(  رسائل ابن حزم، ))/ 99)(.
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الوفــاُء، وإنَّــه ملــن أقــوى الدالئــِل، وأوضِح 

األصــِل، ورشِف  عــى طيــِب  الباهــِن، 

العنــِر، وهــو يَتَفاَضــُل بالتفاُضــِل الــالزِم 

للمخلوقــاِت())(. فابــن حــزمٍ جعــَل الوفاَء 

العمــيلَّ برهانًــا عــى فضائــَل كامنــٍة، 

فيــه. ومودعــٍة   ، الٌخلقــيِّ الضمــر  يف 

ــرُه مــن  م ِذك ــدَّ ــا تََق ــُن حــزٍم يف كِل م واب

الــذايتَ  الجانــَب  لنــا  يُظِهــُر  نصــوٍص، 

ــه مــن أخــالٍق  ــْت علي ــا ُجِبل للنفــٍس، وم

ــي  ــاِب، وهــذا ال يعن ــن الوهَّ ــٍة م موهوب

ــه إصــالَح هــذِه النفــِس، وتهذيبهــا  إغَفال

ــه  ــل ل ــا، ب ــِل األخــالِق وقبائِِحه ــن رذائ م

؛  ــِق الشــاقِّ ــذا الطري ــع ه ــٌل م ــاٌع طوي ب

وهــو الجانــُب التجريبــي، الــذي طــاَل 

وتقييــِد  الزمــاِن،  لحــوادِث  اســتقراؤه 

اآلثــاِر، وبــذِل الُجهــِد يف اســتكناِه الفوائــد 

وتفتيــِش  األحــواِل،  تصاريــِف  مــن 

ــَد  ــوِف عــى قواع ــِر؛ للوق صفحــاِت العم

ــّذب  ــَل النفــوِس، وتُه ــداوي عل ــٍة، تُ عملي

األخــالِق.

ــن  ــو م ــال تْخلُ ــِة ف ــه الُخلقي ــا تجِربتُ وأم

ــى  ــاِن ع ــا يجتَِمع ــل ه ــٍر، ب ــٍر وفك نظ

))(  املصدر السابق، ))/ 205(.

هــذا الِبســاِط بنــص قولــِه اآليت: )فــإين 

جمعــُت يف كتــايب هــذا معــايَن كثــرٍة 

ــِز -تعــاىل- مبــروِر  أفاَدنِيهــا واهــُب التميي

األيــاِم وتعاقُــِب األحــواِل، مبــا مَنحِنــي 

-عــز ّوجــّل-، مــن التهّمــِم بتصاريــِف 

الزمــاِن، واإلرشاِف عــى أحوالــِه، حتــى 

أنفقــُت يف ذلــك أكــرَ ُعمــري، وآثــرُت 

تقييــَد ذلــك باملطالعــِة لــه، والفكــرِة فيــه 

ــا  ــُل إليه ــي مَتِي ــذاِت الت ــعِ الل ــى جمي ع

أكــرُ النفــوِس، وعــى االزديــاِد مــن فضوِل 

املــال. وزَمْمــُت كلَّ مــا ســبُْت مــن ذلــك، 

ــه  ــاىل- ب ــُه -تع ــَع الل ــاِب؛ لينف ــذا الكت به

َمــن شــاَء مــن عبــادِه، ممــن يصــُل إليــه، 

ــا فيــه،  ــِي، وأجهدتُه مــا أتعبــُت فيــه نْف

ــري())(. ــه ِفِك ــُت في وأطلْ

ــَل  ــالِق، فلع ــا يف األخ ــه الهوتيً ــا كون وأم

الجانــَب الُخلقــيَّ املبنــيَّ عــى الديــِن، 

ــٍو  ــى نح ــن حــزم ع ــه اب ــُل ل ــذي يؤصِّ ال

ــوُد، والصــورُة  ــُب املفق ــو الجان واســعٍ؛ ه

ــيّل الفلســفّي؛ إْذ  ــِل العم ــُة يف العق الغائب

ــفِة  ــَد الفالس ــيّل عن ــُل العم ــفُة العق فلس

الســلويكِّ،  بالجانــِب  العنايــَة  تُــويل 

يكــوَن  أن  دوَن  والنظــري  والســيايس، 

)2(  هتذيب األخاق، )ص/ )7، )7(.
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ــِة؛ ولذلــك  الوحــُي داخــاًل يف هــذه العناي

يْنُقــُد ابــُن حــزٍم هــذه الطريقــَة فيقــوُل: 

ــْد  ــِل؛ فليعتم ــَة الفضائ ــل معرف ــن َجِه )م

عــى مــا أمــَر اللــه -تعــاىل- ورُســولُه؛ فإنــه 

يحتــوي عــى جميــعِ الفضائــِل())(.

ــُد  ــذا، يؤك ــه ه ــزم، يف نصِّ ــِن ح وكأين باب

ــلويكّ  ــِب الس ــى الجان ــِن ع ــَة الدي هيمن

الســلوِك  تقويــِم  يف  قّوتــه  جهــِة  مــن 

األخالقــّي، وحاجــَة العقــِل إليــه مهــا بلَغ 

مــن ذكاء))(، ومــن جهــٍة أخــرى، يشــُر إىل 

ــِة التــي تتِحــُد يف  تعــدِد الجوانــِب املعرفيّ

ــِي كــا ينبغــي أن  ــاِر الفعــِل األخالق إظه

يكــوَن؛ ســواٌء كان ذلــك الجانــُب املصدري 

ــخصيٍّة أو  ــٍة ش ــن تجرب ــا ع ــل ناتًج للفع

ــٍة، أو مــا هــو مشــرٌك بــن  ــٍة فكريّ جول

األمــِم، يعرفونــه بعقولِِهــم الفطريـّـِة. وقــد 

ــَم ابــُن حــزم يف طلــِب هــذه املعــاين،  تهمَّ

ــه))(،  ــاِن وتقلباتِ ــن خــالِل أحــداث الزم م

ومــع ذلــك فهــو يُنبِّــه إىل الرجــوِع إىل 

املنهــِج  الســتمداِد  والســنِة؛  الكتــاِب 

الصحيــِح يف تقويــِم الســلوِك اإلنســاينِّ.

))(  املصدر السابق، )ص/ )7)(.

)2(  انظر: املصدر السابق، )ص/ 90(.

))(  انظر: املصدر السابق، )ص/ 75(.

ــو مل  ــِن ول ــِة باملتدي ــر بالثق ــو يأُم ــل ه ب

يكــْن متديًنــا بديــِن اإلســالِم، ويف هــذا 

يقــول: )ثِــْق باملتديــِن وإْن كاَن عــى غــرِ 

ــَر  ــتخِف وإْن أظه ــْق باملس ــك، وال تث ديِن

ــك())(. ــى ديِن ــه ع أنَّ

ــزِج  ــن امل ــزمٍ م ــن ح ــُل اب ــُل تحلي ومل يَْخ

األفالطونيــِة،  الفلســفِة  لغــِة  بــن 

واســتثارِها يف بيــاِن معنــى قــوِل رســوِل 

اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- ملــن 

اســتوَصاه؛ أال يغضــب))(، وعــى قولــه 

-صــى اللــه عليــه وســلم-: )ال يؤمــُن 

ــا يحــبُّ  ــه، م ــى يحــبَّ ألخِي ــم حت أحُدك

ــوُل  ــِث األوِل يق ــي الحدي ــه())(؛ فف لنفِس

النفــِس  )ردُع  معنــاه:  يف  حــزم  ابــن 

ذاِت القــّوِة الغضبيــِة عــن هواهــا())(، 

ويف الحديــِث الثــايِن، يقــوُل فيــه: )ردُع 

ــع  ــهوانيّة، وجم ــوِة الش ــن الق ــِس ع النف

ــِة العــدِل، الــذي هــو فائــدُة النطــق  ألزِمَّ

))(  املصــدر الســابق، )ص/ 00)(. وانظــر: املصــدر 
نفســه، )ص/ 5)(.

)5(  رواه البخــاري، برقــم: )))))( مــن حديــث أيب 
هريــرة ريض اهلل عنــه.

برقــم:  ومســلم   ،)((( برقــم:  البخــاري،  ))(  رواه 
عنــه. اهلل  ريض  أنــس  حديــث  مــن   )(5(

)7(  األخاق والسر، البن حزم، )ص/ )8(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 3031 |

املوضــوِع يف النفــِس الناطقــِة())(. فــإذا مــا 

ــِة،  تــمَّ تهذيــُب النفــِس، يف قوتِهــا الغضبيّ

فضيلــُة  تحققــْت  الشــهوانيِّة؛  وقوتِهــا 

العــدِل، تلــك الفضيلــُة املستحســنُة عنــَد 

كلِّ النــاِس.

وهنــا تتضــُح منابــُع الوعــِي الُخلُقــي لدى 

ــوُع  ــُة املنشــأِ، تتن ــا ثالثي أيب محمــد، وأنه

مــا بــن العقــيّل والتجريبــّي والدينــّي، 

ــه؛  ــّي لدي ــاِء األخالق ــٌة يف البن ــا داخل وكلُّه

الفلســفِة  بــن  يجمــُع  تِجــُده  ولذلــك 

 - -التــي مُتثــُل االتجــاَه العقــيلَّ والتجريبــيَّ

والديــِن عــى كلمــٍة ســواٍء، تقــِي بإصالِح 

ــِل.  ــا عــى الفضائ النفــِس، وحثِّه

ويف هــذا املعنــى يقــول: )الفلســفُة عــى 

َــا َمْعَناَهــا، ومثرتُهــا، َوالَْغــرَُض  الَْحِقيَقــة إمِنَّ

الَْمْقُصــوُد نَحــوَه بتعلِمهــا: لَيْــَس ُهــَو 

َشــيْئًا غــَر إْصــاَلِح النَّفــِس؛ ِبــأَن تْســتَْعمل 

ــرَِة  السِّ َوُحســَن  الَْفَضائِــَل،  ُدنياهــا  يِف 

ــَن  ــاِد َوحس ــالِمِتها يِف الْمَع ــِة إِىَل س املؤدي

السياســِة للمنــزِل، والرعيــِة، َوَهــَذا نَفُســه 

ــَذا  ــِة، َه يَع ِ ــرَُض يِف الرَّ ــَو الَْغ ــره ُه اَل َغ

َمــا اَل خــالف ِفيــِه بـَـن أحــٍد مــن الْعلــَاِء 

))(  املصدر السابق، )ص/ )8(.

بالفلســفِة، َواَل بَــن أحــٍد مــن الْعلــَاِء 

ــة())(. بالريع

الثالثَــة  الروافــَد  هــذه  أنَّ  والحاصــُل، 

واعيًــا  إنســانًا  اإلنســاِن  مــن  تجعــُل 

الخــرِ  بــن  التمييــَز  ُخلُقيًــا، يســتطيُع 

ــاوُت  ــٍة، تتف ــرٍ صادق ــَق معاي ــرِّ َوفْ وال

ــا  ــه؛ فمنه ــا بالنســبِة إلي ــُن وجودِه مكام

الــذايتُّ الــذي مُيثـَـُل صــوَت الضمــرِ، ومنهــا 

التجريبــيُّ الــذي يبــثُّ الوعــَي يف نفــوِس 

الــذي يفصــُل  الدينــيُّ  النــاِس، ومنهــا 

املقــاَل عنــَد وجــوِد الخــالِف يف قيمــِة 

املســألِة الُخلُقيــِة، وبهــذا تتكامــُل معايــُر 

محمــد،  أيب  -لــدى  الُخلقــي  الوعــِي 

النفــوُس،  فتُطبــُع  هاتِــِه-  نظريتــه  يف 

واألذهــاُن عــى اعتبــاراٍت تْفَحــُص الُخلــَق 

فحًصــا معياريًــا دقيًقــا.

المحور الثاني:
تقنين الواجب الخلقي:

اإللزاُم الُخلقّي ومصادُره: 

ــٍب  ــٌة يف أيِّ مذه ــدٌة جوهري ــزاُم قاع اإلل

عــى  يُطلــَق  أن  ميكــُن  وال  أخالقــٍي، 

)2(  الفصل، ))/ 79(.
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ــد  ــٌي، إذا فق ــاٌه أخالق ــه اتَِج ــا أن اتجــاٍه م

ــاٌل  ــرٌك فعَّ ــزاَم مح ــك أن اإلل ــزام؛ ذل اإلل

يف الحكمــِة العمليــِة، فلــو فُــرض فنــاُء 

ــُة،  ــؤوليُة والعدال ــقطَت املس ــزام؛ لس اإلل

ولفســد كيــاُن النظــاِم األخالقــِي برَمتــه))(.

معنــى  يف  بســٍط  مزيــَد  أردنــا  وإذا 

ــى  ــا املعن ــإنَّ اللغــَة ســتُجيل لن ــزاِم؛ ف اإلل

األوســَع لإللــزاِم، ففــي املعجــِم تجــُد 

إلــزاٍم هــي: مصــدُر )ألــزَم،  أن لفظــَة 

وألزَمــه بعمــٍل: فرَضــه عليــه، وأوَجبَــه())(.

ولهــا معــاٍن يف االصطــالح ذاُت صلــٍة، 

وااللتــزاُم  واإليجــاُب،  اإلجبــاُر،  منهــا 

ــا ملوضــوِع  ــاُق))( وهــو أقربُه -أي-: االعتن

األخــالِق الــذي نحــن بصــِدِده.

وبعــد الفــراِغ مــن معنى اإللــزاِم، أجــُد أنَّ 

ابتــداَر الحديــِث عــن األخــالِق واملجتمــعِ 

بــن الكونيّــِة والنســبيِّة هــو األجــدُر قبــَل 

ــِي،  ــزاِم الُخلق ــادِر اإلل ــوَض يف مص أن نخ

وتحريــِر القــوِل فيهــا.

))(  انظــر: دســتور األخــاق يف القــرآن، لــدراز، )ص/ 
.)2(

 /((( م(،  ز  )ل  مــادة  العــروس،  تــاج  )2(  قــارن: 
)ص/  م(،  ز  )ل  مــادة  الصحــاح،  خمتــار   .)((7
.)552  /2( م(،  ز  )ل  مــادة  املنــر،  املصبــاح   .)28(

))(  انظر: املصباح املنر، مادة )ل ز م(، )2/ 552(.

األخالق بين الكونية والنسبية:

بــن األخالِقيــن حــوَل  النقــاُش  يــدُور 

فهــذاِن  نســبيِتها؛  أو  األخــالِق،  كونيــِة 

اتجاهــاِن مشــهوران يف الفلســفِة الُخلُقية. 

فالكونيــُة تعنــي: اإلطــالَق؛ أي إنَّ األخــالَق 

ال صلــَة لهــا باملــكاِن، والزمــاِن، واملجتمــعِ، 

بــل هــي مفاهيــُم مطلقــٌة وكليــٌة، ال 

ٌ، وليــس للظــروِف الســابِق  يعريهــا تغــرُّ

ــه  ــا، هــذا اتجــاه، ويقابلُ ــٌر فيه ــا أث ذكرُه

ــبّي  ــاه النس ــرَف: باالتج ــٌر؛ يُْع ــاٌه آخ اتج

وهــو يناقــُض االتجــاَه األوَل متاًمــا، حيــُث 

يقــوُل: إنَّ األخــالَق ليســت ثابتــًة بــل 

هــي متحركــٌة تبًعــا لحــوادِث الزمــاِن 

ــعِ. ــاِل املجتم ــكاِن وح ــرُّ امل وتَغ

ــٌع يف  ــاَب واس ــإنَّ الب ــِر، ف ــعِ األم ويف واق

ذكــِر النظريــاِت األخالقيــِة عــَب تاريــِخ 

الفلســفِة، ولكــن ميكــُن إجــاُل هــذه 

محــوَر  نتنــاوُل  -عندمــا  النظريــاِت 

يف  األخــالِق-  يف  والنســبّي  اإلطــالِق، 

ــَة يف  ــَد التجرب ــن اعتم ــا م ــِن: أوله نوع

ــن  ــا م ــِة، وثانيه ــِة الُخلقي ــعِ النظري ُصن

اعتــزَل التجربــَة متاًمــا ونََحــى مناحــَي 

املطلــِق؛  أو  الكــويّن  كاملنحــى  أخــرى، 
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ــِب هــم  ــِف يف الغال ــذا املوق ــي له واملتبن

العقليــون))(. 

فــإذا قيــل: هــل القيمــُة الُخلقيــة مطلقٌة، 

أو نســبيٌة؟ فــإن الجــواَب عنــد كل اتجــاٍه 

ــٌة -أي-  ــي مطلق ــَل: ه ــإن قي ــِبه؛ ف بحَس

إنهــا مســتقلٌة عــن اإلنســاِن، وخارجــٌة 

ــٌة  ــاِن واملــكاِن؛ فهــي غاي عــن إطــاِر الزم

ال  ذاتهــا،  يف  قيمتَهــا  تحِمــُل  قصــوى، 

ــذه  ــا، وه ــارٍج عنه ــاٍن خ ــاُج إىل بره تحت

نظــرٌة أفالطونيــٌة تَِبعهــا مــن تَِبَعهــا مــن 

العقليــن، حيــُث كانــت نظــرة عــى غــراِر 

ــوُن  ــا أفالط ــطائيِة، فبين ــرِة السفس النظ

يشٍء،  كلِّ  مقيــاُس  اإللــَه  بــأنَّ  يقــوُل 

الُخلقيــَة مــن عــامِل  القيــَم  وأن هــذه 

ــأن  ــون: ب ــطَائِية يقول ــِل؛ إذا بالُسُفس املُثُ

اإلنســاَن مقيــاُس كلِّ يشٍء. وبنــاًء عــى 

مقيــاُس  )اإلنســاُن  الشــهرِة  مقولِتهــم 

ــطائيون  ــَل السفس ــد جع كِل يشٍء())(، فق

الِقيمــَة الُخلُقيــَة تابعــًة لحاجــِة اإلنســاِن، 

ورغباتــِه، وأفــكاره، وليســت خارجــًة عــن 

هــذا النطــاِق، إِذ اإلنســاُن مســتقٌل عــن 

))(  انظــر: فلســفة األخــاق عنــد كانــط، وضــاح نــر، 
)ص/ 7))(.

)2(  انظر: موسوعة الفلسفة لبدوي، )ص/ 590(.

ــوِل؛  ، وعــى هــذا الق كلِّ ســبٍب خارجــيٍّ

بالنســبة إىل  الخــَر يكــوُن خــرًا  فــإنَّ 

إنســاٍن مــا، وقــد يكــون رًشا بالنســبة إىل 

إنســاٍن آخــَر، وهكــذا عــى هــذا النســِق 

يســرون يف األخــالق. وقــد نبــت مــن 

الُخلُقــّي-  جانبهــا  -يف  الفلســفِة  هــذه 

الفلســفُة الوجوديــُة كــا هــو الحــاُل عنــد 

ســارتر، الــذي يجعــُل اإلنســاَن مانًحــا 

ــِة  ــِة املمنوح ــق الحري ــا، َوفْ ــَم قيمتَه القي

لــه، ويف ذلــك يقــول: )اإلنســاُن صانــُع 

ــه())(. نفِس

إنَّ األخــالَق نســبيٌة، فهــذا  قيــَل:  وإذا 

يعنــي أنهــا تابعــٌة لإلنســاِن تتغُر بحَســِبه 

ــذي  ــِب الظــرِف الزمــكايِن، ال هــو، وبَحَس

ــان  ــك اإلنســاُن. فهــذاِن موِقَف ــه ذل يعيُش

متناقِضــاٍن، يف قضيــِة الِقيمــِة الُخلُقيــِة 

وحقيقِتهــا؛ هــل هــي تابعــٌة، أو متبوعــٌة؟

وفيــا هو مناقــٌض ملذهِب السفســطائين 

ــِب  ــْبَ الِحَق ــم ع ــَر به ــن تأث ــي، وم الُخلُق

الزمنيــِة الغابــرِة؛ يــأيت قــوُل العقليــن، 

ومــن تِلُْكــم الوْجهــة -يف العــِر الحديِث- 

العِقــل  مــن  ينطلِــُق  كانــط  أنَّ  تجــُد 

كأســاٍس للقيمــِة الُخلقيــِة، وأنَّ معيــاَر 

))(  انظر: املصدر السابق، )ص/ ))5(.
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ــِة عنــَده يرتــدُّ إىل اإلرادِة وحدهــا،  الخريّ

ــٌة.  ــوُل: إنَّ األخــالَق مطلق ــن يق ــو مم فه

ــس  ــي لي ــه الُخلُق ــٍل يف مذهب ــى تفصي ع

ــذا))(. ــا ه ــاِل بحثن ــن مج ــه م ــوُر في الغ

ويكفــى يف ذلــك إشــارٌة عابــرٌة توضــح 

الُخلُقيــَة  القيــَم  أو  والُقبْــَح،  الُحســَن 

لهــذه  الحديثــِة  الفلســفيِة  النظــرِة  يف 

القضيــِة، فأنــَت تجــُد التحســَن والتقبيــَح 

يف الفلســفِة الغربيــِة الحديثــِة -وإن كانت 

رًَة يف الفلســفِة اليونانيــة األوىل مــن  متجــذِّ

قبــُل- تحــَت بــاِب األخــالِق النظريـّـِة التي 

تُعــد ِمعيــاًرا تقــاُس بــه القيمــُة األخالقيُة، 

ــه  ــِد كتِب ــط -يف أح ــه كان ــَون ل ــد َعْن وق

املعتَنيــِة باألخــالِق- مبيتافيزيقــا األخــالِق، 

ومقصــوُده بامليتافيزيقــا هنــا: املعرفــُة 

معرفتَهــا  تســتمدُّ  التــي  الَقبليّــُة))(؛ 

املعياريــَة مــن العقــِل نفســِه، ال مــن يشٍء 

ــه))(. آخــَر خــارٍج عن

))(  انظــر: موســوعة الفلســفة لبــدوي، )ص/ )28، 
ــا(. ــا بعده وم

)2(  امليتافيزيقــا: تعنــي مــا بعــد الطبيعــة، وهــي الدراســة 
اخلاصــة بالواقــع املاثــل فيــا وراء مظهــره اخلارجــي 
املجــرد. انظــر: موســوعة النظريــة الثقافيــة املفاهيــم 
ــر  ــار، وبي ــدرو إدج ــية، ألن ــات األساس واملصطلح
)ص/  اجلوهــري،  هنــاء  ترمجــة:  ســيدجويك، 

.)((9

))(  انظر: موسوعة الفلسفة، لبدوي، )2/ )28(.

املحــِض  العقــِل  معياريّــِة  معنــى  ويف 

-لــدى املذهــِب العقــيِل- الــذي يتضمــُن 

))(؛ يقــوُل للنــد 
قواعــَد الحكــِم الجــايلِّ

يف معنــى الضمــرِ: )خصوصيّــُة العقــل 

البــريِّ يف إصــداِر أحــكاٍم معياريــٍة / 

ــِة  ــى القيم ــة ع ــٍة، وفوريّ ــٍة، تلقائيّ قيميَّ

الفرديّــِة  األعــاِل  لبعــِض  األخالقيــِة 

دِة())(. املحــدَّ

وهــو املتحقــُق عنــد أولئــك الفالســفِة 

العقليــِن ال ســيّا عنــَد حديثِهــم عــن 

هــذه  كانــت  ســواٌء  الجــاِل  فلســفِة 

ــن  ــك م ــًة، وذل ــًة أو مادي الفلســفُة روحي

خــالِل حديــِث الجــاِل نفســِه عن نفســِه، 

وهــو الــذي قــرره ربُنــا -تبارك وتعــاىل- يف 

ــذي  ــث يقــول جــّل وعــال: }ال ــه، حي كتاب

َخلــَق  وبــدأَ  خلَقــه  يشٍء  كلَّ  أْحَســَن 

اإلنســاَن مــن طــن{ ]الســجدة: )[.

ــى:  ــذا املعن ــط يف ه ــوالِت كان ــن مق وم

النفــِس  يف  يبعثــاِن  يفتــآن  ال  )شــيئاِن 

املرّصعــُة  الســاُء  والروعــة:  اإلعجــاَب 

بالنجــوِم مــن فوقــِي، والقانــوُن الُخلقّي يف 

))(  انظر: املصدر السابق، )2/ )7)(.

)5(  موسوعة الالند الفلسفية، ))/ 2)2، ))2(.
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باطنــي())(. ومــن مقاالتـِـه يف هــذا املنحــى 

اإلنســايّن  بالفعــِل  املختــصِّ  األخالقــيِّ 

ــي  ــِة الت ــادِئ األخــالِق القبليّ ــه يف مب قولَتُ

ال يحتــاُج اإلنســاُن فيهــا )إىل علــٍم وال 

فلســفٍة لــي يعــرَف مــا ينبغــي عليــه، أن 

ــل  ــّرًا، ال، ب ــا وخ ــوَن أميًن ــي يك ــَل ل يفع

ــاًل())(. ــًا فاض ــوَن حكي ليك

وحاصــُل األمــِر مــن هــذا كلِّــه، أّن فطــرَة 

العقــِل اســتقلت -يف الجملــِة- بإثبــاِت 

التحســِن والتقبيــِح العقليــِن األُّس األكــب 

للنظريــِة الُخلقيــِة لــدى العقليــَن، وأنَّ 

فطــرَة العقــِل وداللــة الــرِع قــد اتفقتــا 

عــى إثبــاِت القضيّــِة نفِســها، وأّن الُحســَن 

والُقبــَح مــن مقتضيــاِت الِخلقــِة التــي 

ُخلقــت عليهــا األشــياُء، وهــو كذلــك مــن 

ــوِل اإلنســانيِّة. ــر العق ــاِت ِفطَ مقتضي

موقف ابن حزٍم من تحسين العقل 
وتقبيحه: 

عندمــا نــأيت ملوقــِف ابــِن حــزٍم مــن هــذا 

))(  املشــكلة اخللقيــة، لزكريــا إبراهيــم، الصفحــة مــا 
قبــل التصديــر.

)2(  تأســيس ميتافيزيقــا األخــاق، كانــط، ترمجــة: عبــد 
الغفــار مــكاوي، مراجعــة: عبــد الرمحــن بــدوي، 

.)(( )ص/ 

ــريفَّ أواًل؛  ــه املع ــنعتُب موقَف ــِب فس الجان

ألَن املوقــَف الُخلقــيَّ تابــٌع لــه، وســنعتُب 

-أيًضــا- موقَفــه مــن التحســِن والتقبيــِح؛ 

إذ املوقــُف الصحيــُح للتحســِن والتقبيــِح 

يتناغــُم مــَع كــوِن القيــِم الُخلقيــِة الكــبى 

قيــًا كونيــًة تحمــُل القيمــَة يف ذاتِهــا.

مذهــِب  مــن  املعــريفُّ  موقُفــه  فأمــا 

السفســطائيِة فهــو موقــُف الناقــِد البصــرِ 

بهــم، وقــد نقــَد هــذا املذهــَب يف صلبــِه، 

وأبطــَل أن يكــوَن اإلنســاُن مقيــاَس كلِّ 

يشٍء))(؛ وعليــه فــإنَّ املوقــَف الُخلقــّي 

يِثبــُت  عقليًــا  موقًفــا  ســيكوُن  لديــه 

ــِة )= التحســِن  ــِم الخلقي اإلطــالَق يف القي

والتقبيــِح(، ولــه يف ذلــك نصــوٌص.

ــن  ــه م ــه إىل موقِف ــا نحاكُم ــا عندم ولكنن

قضيــِة التحســِن والتقبيــِح، تلــك القضيــُة 

فيهــا؛  الخــوُض  كــُر  التــي  الكالميــُة 

ــٍق  ــٍة أو قل ــٍة معرفي فســنقُف عــى مفارق

معــريفٍّ / ُخلقــي، ميكــُن التعبــُر عنــه 

ــوَن  ــي أن يك ــي ال ينبِغ ــُة الت ــه: اللبن بأن

ــِة  ــِة الُخلقي ــكِل النظري ــكاٌن يف هي ــا م له

ــِث. ــِر الباح ــِة نظ ــن وجه ــه، م لدي

))(  انظر: الفصل، ))/ ))، وما بعدها(.
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مــن هنــا ال بــدَّ مــن طَــرِْق موضــوِع 

باملعرفــِة  وعالقِتهــا  والُقبــِح  الُحســِن 

العمــيل. والعقــِل  الفطريــِة 

ــرِْق موضــوعِ  مــن هنــا ل بــدَّ مــن طَ

الُحســِن والُقبــحِ وعالقِتهــا باملعرفــِة 

الفطريــِة والعقــِل العمــيل.

فمــن املســائِل التــي يَحُســُن الوقــوُف 

عندهــا، مــا لهــا صلــٌة باملعرفــِة الفطريــِة 

بالعقــِل  وصلــٌة  العمــوِم،  جهــِة  عــى 

ــألُة  ــوِص؛ مس ــِة الخص ــى جه ــيل ع العم

الُحســِن والُقبِح؛ فالُحســُن والقبــُح ضداِن، 

ــى  ــاِن ع ــل، ويطلق ــد الجمي ــُح ض فالقبي

األقــواِل، واألفعــاِل، واألحواِل، والــذوات))(.

والُقبْــُح )ضــد الُحســِن... واالْســِتْقباُح ضــد 

االستحساِن())(.

واملتفــُق عليــه يف الُحْســِن والُقبــِح مــا كان 

ــا للغــرِض، وكذلــك  ــا للطبــعِ ومالمئً موافًق

ــِة  ــاِت مــن جه ــٌة بالصف ــه عالق ــا كان ل م

ــادة: )ح س  ــور، م ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــر: لس ))(  انظ
ن(.

)2(  خمتار الصحاح، للرازي، مادة: )ق ب ح(.

ــرِه  ــّوُه بذك ــاّ يُن ــِص))(. وم ــاِل، والنق الك

يف هــذا املقــاِم أنَّ ابــن حــزم ال يقــوُل 

ــِة  ــذه الجزئي ــى ه ــَق ع ــن اتف ــوِل َم بق

والُقبــِح،  الُحســِن  املذكــورِة يف مســألِة 

ــي  ــه ينِف ــه يف املســألِة أنَّ ــر قولِ ــل ظاه ب

بإطــالٍق))(. العقليــن  والُقبــَح  الُحســَن 

املســألِة:  هــذه  يف  املذاهــِب  ومجمــُل 

ــدرِة  ــاَل: بق ــن ق ــوُل َم ــٌة))(، األوُل: ق ثالث

والُقبــِح  الُحســِن  إدراِك  عــى  العقــِل 

عــى  الــرِع،  وروِد  قبــَل  األفعــاِل  يف 

وجــه اإلجــاِل، وأَلــزََم برتــِب الثــواِب 

ــِة))(. ــوُل املعتزل ــه، وهــو ق ــاِب علي والعق

ــِل  ــدرِة العق ــدِم ق ــاَل: بع ــن ق ــم َم ومنه

ــاِل  ــِح يف األفع ــِن والقب ــى إدراِك الُحس ع

قبــَل ورود الــرِع، وال يكــوُن ذلــك إال 

ــول  ــوُل األشــاعرِة، وق ــرِع))(؛ وهــو ق بال

ــن حــزم.  اب

))(  انظر: املحصول، للرازي، ))/ 59)(.

اهلل  إن شــاء  قريًبــا  هــذا  التنصيــص عــى  ))(  ســيأيت 
تعــاىل.

)5(  انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية، )8/ )))(.

))(  انظــر: املغنــي / األصلــح، اســتحقاق الــذم، التوبــة، 
)ص/ 50)(.

)7(  انظر: متهيد األوائل، للباقاين، )ص/ 28)(.
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ــى  ــِل ع ــدرِة العق ــاَل: بق ــن ق ــم َم ومنه

ــَل  ــاِل قب ــِح يف األفع ــِن والقب إدراِك الحس

اإلجــاِل،  وجــِه  عــى  الــرِع  وروِد 

والعقــاِب  الثــواِب  برتــِب  يُلــزِم  ومل 

الســنة))(. أهــِل  قــوُل  وهــو  عليــه، 

ــَق  ــذي واف ــوِل ال ــن حــزم للق ــاُر اب واختي

ــِل؛  ــدِّ العق ــٌة بح ــه صل ــاعرَة ل ــه األش في

بينــا قــول األشــاعرِة يف هــذه املســألِة لــه 

ــُم  ــِة، فه ــياِء الذاتي ــِص األش ــٌة بخصائ صل

ــزمٍ  ــن ح ــَص، واب ــك الخصائ ــون تل ال يثبت

يثبتُهــا، فاختلــَف الفريقــاِن يف الباعــِث أو 

ــِة. ــدا يف املحصل ــول، واتح ــاِس الق أس

ــرِع  ــٌة بال ــه صل ــا ل ــِل، في ــدُّ العق وح

عنــد أيب محمــد، يتناهــى عنــد بــاِب 

يف يشٍء  دوٍر  أيُّ  لــه  فليــَس  الريعــِة؛ 

والتعليــِل،  والتحريــِم،  التحليــِل،  مــن 

والتحســِن والتقبيــِح. بــل يــرى أنَّ العقوَل 

قــد شــهدْت )بوجــوِب الوقــوِف عنــد مــا 

أوجبَــه اللــه- تعــاىل- يف دينــِه())(.

ــة،  ــن تيمي ــائل، الب ــائل واملس ــة الرس ــر: جمموع ))(  انظ
.)(20  /5(

ــال: ... ومنهــا  ــن حــزم، ))/ 0)(. ق )2(  الفصــل، الب
والعقــل  واحلمــق  كاحلركــة  بالعقــل:  يــدرك  مــا 
انظــر:   ... واجلهــل  والعلــم  واجلــور  والعــدل 

.)(7  /5( حــزم،  البــن  الفصــل، 

واســتدل عــى توقـّـِف العقــوِل عنــَد هــذا 

يشــاِقِق  }ومــن  تعــاىل:  بقولــه   ، الحــدِّ

ــَدى  ــه الُه ــَن ل ــا تب ــِد م ــن بع ــوَل م الرس

ويتبــْع غــَر ســبيِل املؤمنــَن نولّــِه مــا 

تــوىل ونْصلِــِه جهّنــَم وســاءت مصــرًا{ 

ــاِع  ــى اتّب ــرأَ ع ــن تج ــاء: )))[. فم ]النس

دليــِل العقــِل فيــا هــو خــالٌف ملــا جــاَء 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــوُل -ص ــه الرس ب

ــارَق  ــد )ف ــن فق ــٌب لســبيِل املؤمن ومجان

قضيــَة العقــِل الصادقــَة املوجبــَة للوقــوِف 

ــِة())(. ــِم الريع ــَد حك عن

وهــذا مذهبُــه الذي قــد اطَّرد عــى القوِل 

بــه، فَتََوقـُـُف العقــِل عنــد حكــِم الريعــِة 

مســلّمٌة مــن املســلّات )الحزميّــة(، أُّســها 

الراســُخ اليقــُن يف املعرفــِة، ال ســيّا يف 

املذكــورُة  فاألمــوُر  الرعيّــِة؛  املعرفــِة 

ــُل،  ــُم، والتعلي ــُل، والتحري ــه )=التحلي لدي

درجــَة  تبلــُغ  ال  والتقبيــُح(  والتحســُن 

اشــراِط ابــن حــزم يف املعرفــِة، وإْذ ذلــك 

ــٌة؛ ومــن ثــمَّ فإنَّهــا  كذلــك؛ فهــي إًذا ظنيّ

ــِي،  ــِم الرع ــدوِد الحك ــارَج ح ــى خ تبق

وتظــُل دعــوى عنــَد أصحابِهــا ال أثــَر لهــا 

ــا. ــى يقيمــوا البهــاَن عــى يقينيِّته حت

))(  املصدر السابق، البن حزم، ))/ 0)(.
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ويف معنــى حــدِّ العقــل وتوقِفــه عــن 

ــول  ــه، يق ــه في ــا ال مجــاَل ل الخــوِض في

ــِل  ــى يف العق ــْن اّدع ــد: )... وَم ــو محم أب

مــا ليــس فيــه كمــن أخــرَج منــه مــا فيــه، 

وال فــرَق())(.

حــدوَد  يبــّن  كان  وإْن   ، النــصُّ وهــذا 

العقــِل فيــا لــه صلــٌة بالــرِع مــن جهــِة 

التحليــِل والتحريــِم؛ إال أنَّ لــه ارتباطًــا 

العقليــِن  والتقبيــِح  التحســِن  مبســألِة 

ــن  ــًة م ــزم رصاح ــن ح ــا اب ــي يخرُجه الت

أن تكــون فعــاًل للعقــِل، ويف هــذا يقــول: 

ــه  ــَح لعيِن ــه ال قبي ــإذا ثبــت رضورًة: أنَّ )ف

ــَح  ــه ال قبي ــة، وأنَّ ــه البت ــَن لعين وال حس

ـه قبيــٌح،  إال مــا َحَكــم اللــه تعــاىل بأنَـّ

ــه حســٌن، وال  وال َحَســَن إال مــا حكــَم بأنّ

مزيــَد())(.

وهــذه مســألٌة ُملفتــٌة للنظــِر، ومثــاُر 

جــدٍل؛ ووجــه إثارتِهــا مــا وجــده الباحــُث 

مــن تبايــٍن يف موقــِف أيب محمــد مــن 

الذاتيّــِة  األشــياِء  بخصائــِص  القــوُل 

))( اإلحــكام، البــن حــزم، ))/ 0)(، وانظــر: املصــدر 
السابق، ))/ 52(. 

)2(  الفصل، البن حزم، ))/ 58(.

مــن جهــٍة، ونفيــِه للتحســن والتقبيــح 

أّن  مــع  أخــرى،  جهــٍة  مــن  العقليــن 

والتقبيــِح  بالتحســِن  القــول  قاعــدَة 

تنبنــي يف أصلِهــا عــى ذاتيّــة األشــياِء التــي 

ــا  ــار ُهن ــا؛ فالســؤاُل املُث ــُه عليه ــا الل رتّبه

ــَة  : )الطبيع ــأنَّ ــن حــزم ب ــُم اب ــف يزع كي

هــي القــّوُة التــي يف الــيِء فتجــري بهــا 

كيفيــاُت ذلــك الــيِء عــى مــا هــي 

ــالً  ــِل مدخ ــُل للعق ــّم ال يجع ــه())(، ث علي

يف تحســِن األشــياِء وتقبِيحهــا، وقــد قــرَر 

مــن قبــُل أّن طبيعــَة األشــياِء تجــري عــى 

رتبــٍة يســتطيع العقــل أن مييّزهــا؟!

عــدِم  يف  ماثــٌل  االعــراِض  ووجــه 

بخصائــِص  حــزم  ابــن  قــوِل  اتســاِق 

األشــياِء يف ذواتهــا؛ التــي هــي مســتنُد 

العقــِل يف التمييــِز، مــع إنــكارِه لــدوِر 

وأّن  والتقبيــِح،  التحســِن  يف  العقــِل 

ــن. ــان إال رشعي ــَح ال يكون ــَن والُقب الُحس

ويف هــذا املعنــى يقــول: )وال يلزُمنــا نحــن 

يشٌء منــه؛ ألننــا ال نقبِّــح إال مــا قبّــح اللــُه 

ــُه  ــَن الل ــا حّس ــن إال م ــاىل- وال نحّس -تع

تعــاىل())(.

))(  املصدر السابق، ))/ 20(.

))(  املصدر السابق، ))/ ))(.
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وكيــف يّدِعــى ابــن حــزم أنَّ الُحســَن 

والُقبــَح ليــس يف العقــِل، وهــو قــد جعــل 

أخــصَّ وظائــِف العقــِل: التمييــَز والفهــَم، 

ــن األشــياِء؟!  ــا ب ــَل م ــُز فَْص ــس التميي ألي

فيُميِّــُز العقــُل بــن جيِّدهــا ورديئهــا، 

أليــس التحســُن والتقبيــُح هــو مــن بــاب 

التمييــِز بــن الفضائــِل والرذائــِل مــا هــو 

ــي  ــِة، الت ــِة الفطــرِة العقليّ ــٌق لطبيع مواف

ــا؟!  ــاُس عليه ــر الّن فُط

إنّــه قــد يَســوُغ لبــن حــزم أن ينكــَر 

القــوَل بالتحســِن والتقبيــِح العقليــن؛ لــو 

أنَّــه مل يُثِبــْت الخصائــَص الذاتيـّـة لألشــياِء؛ 

الــذي هــو لــبُّ مبــدأ الذاتيِة/الُهّويــِة، 

والــذي يجعــُل للعقــِل دوًرا يف التمييــِز 

)النظريــة  والرذائــِل  الفضائــِل  بــن 

الُخلقيــة(.

ـه قــد أثبــت للعقــل قــدرًة يف  أَمــا وأنَـّ

إدراِك ومتييــِز األشــياِء ومــا هــي عليــه 

مــن ُهّويــٍة فهــذا الــذي يُؤاخــُذ بــِه؛ 

ــكاٍت  ــن مل ــه م ــا في ــَل وم ــك أنَّ العق ذل

ذواِت  إىل  ينظــَر  أن  بهــا  يســتطيُع 

األشــياِء واألفعــال، مجــردًة عــن تَعلَُقاتِهــا 

املصلحيّــِة، فيســتطيُع أن يقــي بالُحســِن 

لهــذه األشــياِء عــى  الذاتيــِن  والُقبــِح 

وجــِه اإلجــاِل والباحــُث ال يعــارُض قــوَل 

ابــِن حــزٍم يف أنَّ الــرَع إذا حكــَم بُحِســِن 

ــِس  ــك يف نف ــو كذل ــه؛ فه ــيِء أو قُبِْح ال

ــي أنَّ اإلنســاَن  األمــر، ولكــّن هــذا ال يعن

ــَح  ــدِل وقُب ــَن الع ــدرُك ُحس ــه ال يُ بفطرتِ

الظلــِم وهــو يف َمعــزٍِل عــن مــوارِد الــرع 

ــة. ــذه القضيّ ــِة به الخاص

والتقبيــِح؛  التحســِن  فطريّــة  ولبيــاِن 

ــي  ــِس الت ــِف أّول األس ــن كش ــدَّ م ــال ب ف

ــو:  ــألُة، أال وه ــذه املس ــا ه ــي عليه تنبِن

توافــُق الريعــِة مــع الفطــرِة، وهــذا 

ــا:  ــدٍة، ومنه ــوِر ع ــُل يف أم ــُق يتمث التواف

ــَنه الــرُع فهــو  مــا دلَّ عــى أنَّ مــا حّس

حســٌن بذاتــه يف نفــِس األمــِر ومالئــٌم 

للفطــرِة، وأّن مــا قبّحــه الــرُع فهــو قبيٌح 

ــرِة  ــٌر للفط ــر ومناف ــِس األم ــه يف نف بذات

ــك))(. كذل

ــا هــي  وهــذه املالمئــُة أو املنافــرُة، إمنَّ

ــرِة  ــُة الفط ــِن؛ األوُل: طبيع ــٌة ألمري راجع

البريّــِة، ومــا هــي مجبولــٌة عليــه يف 

أصــل ِخلقِتهــا، والثــاين: طبيعــُة األشــياِء يف 

))(  انظر: املعرفة، لعبد اهلل القرين، )ص/ )7)(.
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ذواتِهــا ومــا هــي عليــه مــن ُهويــِة تتايُز 

فيــا بيَنهــا. وكال األمريــن مــن مقتضيــاِت 

يف  وتعــاىل-  -تبــارك  البــاري  حكمــِة 

ــل -ســبحانه وتعــاىل-: ــه، وهــو القائ رشِع

}أال له الَخلُْق واألَْمُر{ ]األعراف: ))[.

ــُة،  ــرُة البريّ ــاِن: )الفط ــاِن الطبيعت وهات

ــالزَم،  ــاِن الت ــة( تقتضي ــُص الذاتيّ والخصائ

إّمــا باملالمئــِة وإّمــا باملنافــرِة، بحَســِب 

ومــدى  لألشــياِء  الذاتيــِة  الخصائــِص 

توافُِقهــا، أو تنافُرِهــا مــع طبيعــِة الفطــرِة.

ــن  ــه م ــي علي ــا ه ــياِء وم ــُة األش وطبيع

ــِة  ــاِت طبيع ــن مقتضي ــي م ــَص ه خصائ

العقــِل التــي ال يُنكرُهــا ابــن حــزم نفُســه، 

ــه  ــَده- معرفتُ ــِل -عن ــِة العق ــن طبيع فم

لـْـَب يؤثــُر يف الرخــِو، رضورًة())(.  بــأنَّ )الصُّ

ــِه،  ــِل وفطرت ــِة العق ــن طبيع ــإذا كان م ف

ــِب يف الرخــِو  لْ ــرِ الصُّ ــُة حصــوِل تأث معرف

ــَم ال يكــوُن مــن  ــٍة مســبقٍة، فَلِ ــال تجرب ب

مــن  الُحســِن  معرفــُة  العقــِل  طبيعــِة 

ــل وروِد  ــا قب ــاِل ويف غره ــِح يف األفع الُقب

ــرِع؟! ال

))(  رسائل ابن حزم، ))/ )0)(.

ويف ســياِق حديــِث ابــن حــزم عــن بعــِض 

والُحمــرِة،  -كالضيــاِء،  املطّــردِة  العلــِل 

ــًة  والحــرارِة...- التــي َجعلَهــا أصحابُهــا علّ

ــد  ــك عن ــت كذل ــي ليس ــراِق وه يف اإلح

ــه الطّراِدهــا مــن  أيب محمــد؛ وبعــد إثباتِ

جهــٍة، ونفيــِه لعليّتهــا مــن جهــٍة أخــرى، 

يقــول: )... لكــن كل ُعنــٍر بســيٍط حــاٍر 

يابــٍس صّعــاٍد، مــيء،ٍ ُمصعــٍد للرطوبــات 

ــو  ــواًء؛ فه ــتحيل ه ــِر ويس ــُفل بالقه يَس

محــرٌق بــال شــك؛ ألنَّ طبيعــَة العقــل 

ــك())(. ــي ذل تقت

ــِل  ــُة العق ــت طبيع ــال: إذا كان ــا، يق وُهن

تقتــي أنَّ هــذا العنــَر ُمحــرٌق بحَســِب 

ــِة؛  ــه الذاتيّ ــى خصائِص ــِم ع ــه القائ وصِف

فكذلــك هــي طبيعــُة العقــِل يف متييــِز مــا 

ــراِد  ــى اطّ ــاًء ع ــٌح؛ بن ــٌن أو قبي ــو حس ه

خصائــِص األشــياِء الذاتيّــِة، ال فــرَق يف 

ــَد. ــَك وال مزي ذل

ومــن دالئــِل القــرآِن عــى أنَّ الُحســَن 

ــا  ــرِع، م ــَل ورود ال ــاِن قب ــَح ذاتي والُقب

جــاَء يف قولــه تعــاىل: }وإذا فعلــوا فاحشــًة 

قالــوا وجدنــا عليهــا آباءنــا واللــه أمرنا بها 

)2(  التقريب، البن حزم، )ص/ 70)(.
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قــل إن اللــه ال يأمــر بالفحشــاء أتقولــون 

عــى اللــه مــاال تعلمــون{ ]األعــراف: ))[.

ووجــه داللــِة اآليــة: أنَّ اللــَه ال يأمــُر 

ــه، بــل ال يأمــُر إال  ــٌش يف ذاتِ مبــا هــو فُْح

ــه تعــاىل: }قــل  ــك قولُ ــُة ذل بالقســِط، وآي

أمــر ريب بالقســط{ ]األعــراف: 9)[، فدلت 

اآليــُة مبنطوِقهــا عــى أنَّ الُقبــَح ذايتٌّ يف كلِّ 

ــدرَُك  ــَح يُ ــا، وأنَّ هــذا الُقب ــا كان فاحًش م

ــرِع. ــل وروِد ال ــِل قب بفطــرِة العق

ــِة الســابقِة يقــول محمــد  ــِل اآلي ويف تأوي

الطاهر بن عاشــور: )... وُغلِّبَْت الفاحشــُة 

يف األفعــاِل الشــديدِة القبــِح وهــي التــي 

تَْنفــُر منهــا الفطــرُة الســليمُة... ثــم تَنَهــى 

ــُل يوصــُف  ــُة، فالفع ــُع الحّق ــا الرائ عنه

بأنَّــه فاحشــٌة قبــل ورود الــرع، كأفعــاِل 

أهــل الجاهليــة، مثــل الســجوِد للتاثيــِل، 

والحجــارِة، وطلــِب الشــفاعِة منهــا وهــي 

جــاٌد، ومثــل العــراِء يف الحــج())(.

ــَد  ــور كب ــن عاش ــُر ب ــاَب الطاه ــد أص وق

التــالزِم  حقيقــِة  توضيــِح  يف  الحقيقــِة 

ــرِة  ــِن، وفط ــِح الذاتي ــِن والقب ــن الحس ب

ابــن عاشــور، )8/  للطاهــر  التحريــر والتنويــر،    )((
.)((

أهــِل العقــوِل الراجحــِة، وأُويِل األحــالِم 

الرشــيدِة، فكالُمــه يُغِنــي عــن التطويــِل يف 

 ، مســألٍة تشــهُد لهــا أوائــُل العقــِل والحسِّ

وقــد أصــاَب الطاهــُر بــن عاشــور 

كبــَد الحقيقــِة يف توضيــحِ حقيقــِة 

والقبــحِ  الحســِن  بــن  التــالزِم 

العقــوِل  أهــِل  وفطــرِة  الذاتيــِن، 

الراجحــِة، وأُوِل األحــالِم الرشــيدِة.

وال يخالــُف فيهــا إال َمــْن كان كابــن حــزم 

ــِة  ــَن الِعل ــه ب ــرََّق في ــذي ف ــه؛ ال يف منهِج

الرعيــات،  يف  والعلــِة  الطبيعيــاِت،  يف 

فــإذا حاكــَم الباحــُث أبــا محمــد إىل قولـِـه 

هــذا؛ وجــَده متســًقا بحَســِب منهِجــه يف 

ــذا  ــَي ه ــه أن يرم ــُن ل ــِق، وال ميك التفري

اإلمــاَم بالتناقــِض؛ لكــون نتيجــِة قولِــه 

مبنيّــًة عــى مقدَمِتــه؛ مبعنــى: أنَّ منهَجــه 

أّدى بــه إىل هــذه النتيجــِة، ولكــن يَبَقــى 

ــه  ــرَّّق في ــذي ف ــِج ال ــذا املنه ــُص ه متحي

أبــو محمــد بــن مــا هــو مــن الطبيعيــاِت 

ومــا هــو مــن الرعيــاِت، فــإذا ثبــَت 

ــِق-  ــذا التفري ــدوى ه ــدُم ج ــِث ع للباح

وهــو الحاصــُل بالفــع-؛ فقــد أصبــَح هــذا 



| 4041 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــُش فيــه ابــن حــزم مناقشــَة  مدخــاًل يُناقَ

، ويســعى لتحقيــِق  َمــن يرجــو الحــقَّ

ــواِب. الص

وهــذا النقــاُش يقتــُر عى أمريــن؛ األوُل: 

ــِة  ــِة التالزميّ ــألِة العالق ــى مس ــُد ع التأكي

بــن فطــرِة العقــِل ومســألِة التحســن 

ــاين:  ــه. والث م بيانُ ــدَّ ــذا تق ــح، وه والتقبي

التأكيــُد عــى قضيــِة التقــاِء الريعــِة 

ِدِهــا يف التدليــِل عــى  مــع الفطــرِة وتوحُّ

ــِح  ــن والتقبي ــألِة التحس ــن مس ــالزِم ب الت

ــا. ــى داللِته ومقت

ــو  ــا ه ــن م ــزمٍ ب ــن ح ــِق اب ــصُّ تفري ون

ــُث  ــن حي ــّي، م ــو طبيع ــا ه ــّي وم رشع

وجــوُد العلــِة يف أحدِهــا دوَن اآلخــِر، 

يف  فليــس  )وبالجملــِة  قولــه:  يف  جــاء 

الرائــعِ علــٌة أصــاًل بوجــٍه مــن الوجــوه، 

وال يشَء يوِجبُهــا إال األوامــُر الــواردُة مــن 

اللــِه تعــاىل فقــط؛ إذ ليــس يف العقــِل 

ــامِل  ــا يف الع ــَم يشٍء م ــُب تحري ــا يوج م

ــرَك  ــٍل وت ــاَب عم ــَر، وال إيج ــَل آخ وتحلي

إيجــاِب آخــَر. فاألوامــُر أســباٌب موِجبٌة ملا 

وردْت بــه. فــإذا مل تـَـرِد؛ فــال ســبَب يوِجُب 

شــيئًا أصــاًل وال ميْنُعــه. وإذا مل تكــن العلــُة 

إال التــي مل تُوَجــد قــطُّ إال وُموِجبُهــا معهــا 

فليــس ذلــك إال يف الطبيعيــاِت فقــط())(.

ولــو أنَّ ابــن حــزم نفــى إدراَك العقــِل 

لــكان  علــٍل؛  مــن  الطبيعيــاِت  يف  ملــا 

أقــرَب مــن نفِيــه للعلــِل املوجــودِة يف 

ــن  ــاىل- م ــِه- تع ــُة الل ــعِ؛ إْذ حكَم الرائ

ــه التريعــّي تقتــِي - قطًعــا - ثبــوَت  نصِّ

ــه  ــوِر لذاتِ ــك املأم ــوُد إىل ذل ــٍة تع مصلح

ــا آخــَر عائــًدا  مــن جهــٍة، وُحســًنا تريعيً

إىل األمــِر يؤكــد هــذا الــذايت ويُضــاف 

ــرى. ــٍة أخ ــن جه ــه م إلي

تيميــة، يف  ابــن  ذلــك  إىل  أشــار  وقــد 

أثنــاء كالِمــه عــن الحكِمــة الحاصلــِة مــن 

ــواٍع؛  ــِة أن ــدٌة إىل ثالث ــا عائ ــعِ، وأنَّه الرائ

فــاألوُل: مــا كان مشــتماًل عــى مصلحــِة، 

أو مفســدٍة يســتقل العقــُل مبعرفِتهــا؛ 

كان  مــا  والثــاين:  الظلــِم.  أو  كالعــدِل 

قبيًحــا؛  أو  بــه،  الشــارِع  َحســًنا؛ ألمــِر 

لَنْهــَي الشــارِع عنــه. والثالــُث: مــا أمــَر بــه 

ــِح  ــَم بذب ــا؛ كأمــرِه إبراهي الشــارُع امتحانً

ابنــه، مــع أنَّ املأمــوَر ليــس مــراًدا يف هــذا 

النــوِع. والــذي مل يُحِســن فَهــَم هــذه 

األنــواَع الثالثــَة؛ يقــُع يف الخطــأِ الذي وقع 

))(  رسائل ابن حزم، ))/ )0)(.
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فيــه املعتزلــُة، واألشــعريُّة))(، وابــُن حــزم.

ــي أحــكاِم الــرِع أن  بــل األَْوىل يف تلقِّ

ــَر  ــِح يف كل أمــٍر أَم يُحكــَم بوجــوِد املصال

ــُح  ــأِت التري ــو مل ي ــى ل ــرُع، حت ــه ال ب

ــا عــى وجــوِد علــِل املصلحــِة بعينهــا؛  نصًّ

ألنَّ فطــرَة العقــِل تقتــِي أنَّ كلَّ أمــٍر أو 

ــه مــن َعلِمــه،  ــٍي؛ فهــو مصلحــٌة، َعلَِم نه

ــكالِم  ــى ال ــه. ويف معن ــن َجِهل ــُه م وَجِهل

الســابِق يقــوُل ابــُن تيميــة: )فــإنَّ العبــَث 

هــو الفعــُل الــذي ليــس فيــه مصلحــٌة وال 

ــِل،  ــى الفاع ــود ع ــدٌة تع ــٌة، وال فائ منفع

ــولُه  ــاىل- وال رُس ــُه -تع ــِر الل ــذا مل يأم وله

أحــٌد  وال  وســلم-  عليــه  اللــه  -صــى 

ــرِه  ــان إىل غ ــًدا باإلحس ــالء أح ــن العق م

ونفِعــه، ونحــو ذلــك؛ إال ملــا لــه يف ذلــك 

ــِة())(. ــِة، واملصلح ــن املنفع م

)العــدُل  أيًضــا:  البــاِب  وقــال يف هــذا 

ــِل األرِض،  ــاق أه ــوٌب باتف ــوٌد محب محم

ــه  ــوٌز حبُّ ــوِس مرك ــوٌب يف النف وهــو محب

يف القلــوِب، تُِحبُّــه القلــوُب وتحمــُده، 

ــة، )8/ 5))،  ــن تيمي ــاوى، الب ــوع الفت ــر: جمم ))(  انظ
.)(((

 /5( تيميــة،  البــن  واملســائل،  الرســائل  جممــوع    )2(
.)(20

تعرِفُــه  الــذي  املعــروِف  مــن  وهــو 

الــذي  املنكــِر  مــن  والظلــُم  القلــوُب، 

وتَُذُمــه())(. فتُبِغُضــه  القلــوُب؛  تنكــرُه 

ــوِل  ــرُه بق ــّدم ذك ــا تَق ــارَن م ــك أن تق ول

ابــن حــزم: )ولــو أّن اللــَه -تعــاىل- أخَبَنــا 

ـه  ـه يعُذبُنــا عــى فعــِل غرنــا... وأنَـّ أنَـّ

ــا عــى غــرِ فعــٍل فعلنــاه، أو عــى  يعِذبُن

ــداًل،  ــا، وع ــك حًق ــكان كلُّ ذل ــِة؛ ل الطاع

ــه())(. ــليُم ل ــب التس ولوَج

ونــصُّ ابــن حــزم هــذا دليــٌل واضــٌح 

عــى نْفِيــه الحكمــَة والتعليــَل، ونْفيُــه 

ــِح  ــِن والقب ــكارِه للحس ــو الزُم إن ــا ه له

الذاتيــن، ُومقتــَى نفيــه للتعليــِل يف رشِع 

ــويلَّ،  ــاَس األص ــكارُه القي ــاىل- إن ــِه- تع الل

الــذي قــاَل بــه جمهــرٌة مــن أهــِل العلــِم.

ــا عــن عالقــِة الــرِع بالفطــرِة، وداللِة  وأمَّ

ــيّل؛  ــِح العق ــِن والتقبي ــى التحس ــك ع ذل

فهــي عالقــٌة تكامليّــٌة وتعاُضديّــٌة، ووجــه 

ــأنَّ الكــوَن  ذلــك أنَّ فطــرَة العقــِل تقــُر ب

ــوُم  ــَق يق ــى حقائ ــأَ ع ــد نش ــه ق ــا في مب

ال  جاريــٍة  ُســَنٍن  َوفــَق  نظاُمــه  عليهــا 

ــل  ــِه؛ بدلي ــٌل يف خلق ــذا داخ ــّدُل، وه تتب

))(  منهاج السنة، البن تيمية، )5/ 80(.

))(  الفصل، البن حزم، ))/ )5(.
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ــق{ ]األعــراف:  ــه الخل ــه تعــاىل: }أال ل قول

اللــه  عنــِد  مــن  جــاَء  والــرُع   ،]((

-تعــاىل- ليؤكــدَّ عــى هــذه الحقائــق 

مــن جهــِة مزيــِد الكشــِف عنهــا، وإظهــاِر 

مــدى مالءمِتهــا للفطــرِة، وللتذكــرِ مبــا يف 

ــُق  ــبى تتواف ــٍم ك ــن قي ــرِة م ــذه الفط ه

مــع حقائــِق الكــوِن، وهــذا داخــٌل يف 

أمــره، بدليــِل قولـِـه تعــاىل: }أال لــه الخلــق 

واألمــُر( ]األعــراف: ))[، وهــذه اآليــة 

ــُه  ــم الل ــاىل: }إن ربَّك ــه تع ــن قول جــزٌء م

ــتِة  ــمواِت واألرَض يف س ــَق الس ــذي خل ال

ــِي  ــرِش يُغ ــى الَع ــتوى ع ــّم اس ــاِم ث أي

الليــَل النهــاَر يطْلُبُــه حثيثًــا والشــمُس 

والقمــُر والنجــوُم مســخراٌت بأمــره أال لــه 

ــُه رّب العاملــن{  الخلــُق واألمــر تبــارُك الل

]األعــراف: ))[.

ــُق  ــه الخل ــاىل: }أال ل ــه تع ــل قول ويف تأوي

ابــُن  يقــول   ](( ]األعــراف:  واألمــُر{ 

ــوداِت،  ــاُد املوج ــُق: إيج ــوٍر: )فالخل عاش

ــت  واألمــُر: تســخرُها للعمــِل الــذي خلَُق

ــٌغ، أىت  ــه())(. وهــذا تعبــٌر موجــٌز بليّ ألجلِ

إىل املعنــى املــراِد مــن أقــرِب طريــِق، 

ابــن عاشــور، )8/  للطاهــر  التحريــر والتنويــر،    )((
.)((0

حيــُث أفــاَد فيــه قضيــَة التوافــِق بــن 

مــن  عليــه  هــي  ومــا  املوجــوداِت 

ِّلـَـت للعمــِل الذي  خصائــَص، وأنّهــا قــد ُذلم

ــنِة الجاريــِة. قــد أُنيــَط بهــا َوفــَق السُّ

ــا  ــِط مل ــرِ والبس ــاءت بالتذك ــُع ج فالرائ

هــو مركــوٌز يف فطــرِة العقــِل وهــذا هــو 

معنــى التوافــِق بــن الفطــرِة والريعــِة.

ــُع جــاءت بالتذكــرِ والبســِط  فالرشائ

ملــا هــو مركــوٌز يف فطــرِة العقــِل 

بــن  التوافــِق  معنــى  هــو  وهــذا 

والرشيعــِة. الفطــرِة 

وعنــَد املقارنــِة بــن القــوِل الصحيــح الذي 

تحّصــَل للباحــِث مــع موقــِف ابــن حــزم 

مــن هــذه املســألِة التــي هــي مبثابــِة 

التجليــِة ملنهِجــه؛ فــإن موقــَف ابــن حــزم 

ــألًة  ــدُّ مس ــي تُع ــألِة، الت ــه املس ــن هاتِ م

مندرجــًة ضمــَن العقــِل العمــيِل الُخلقــيِّ 

يبقــى   = املعــريف  املنهــج  جهــِة  مــن 

موقــف ابــن حــزم موقًفــا غــَر ُمتِســٍق مع 

النظريــِة الُخلقيّــِة عنــد اعتبــاِر الطبيعياِت 

ــك  ــا؛ ذل ــات، واإلنســانياِت جميًع والرعي

أنَّ منهــَج ابــِن حــزم قائــٌم عــى فصــِل مــا 
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ــُة  ــات، فالطبيع ــاِت والرعي ــن الطبيعي ب

ذاتيــٌة يف األشــياِء، وأمــا يف اإلنســانياِت 

ــٌف. ــُر مختل ــاِت فاألم والرعي

مصادر اإللزام الخلقي لدى ابن حزم: 

األخــالِق  مبحــِث  عــن  الــكالِم  وبعــَد 

الكونيــِة والنســبيِة، والتدقيــِق يف  بــن 

ــه  موقــِف ابــن حــزم مــن العقــِل وعالقِت

ــادَر  ــر أن مص ــِح، يظه ــِن والتقبي بالتحس

اإللــزاِم الُخلُِقــي ال تتســاوى مــع مصــادِر 

ابــن حــزم مــن جهــِة  لــدى  املعرفــِة 

اإللــزام؛ فــال العقــل وال التجربــة تُلــزم 

الوحــُي  يُلــزِم  مل  إذا  الُخلقــي  بالعمــِل 

ــزم  ــن ح ــد اب ــرٌق عن ــِل، فف ــك العم بذل

ــه  بــن كــوِن هــذا مصــدًرا للمعرفــِة وكونِ

ُملزًمــا بهــا؛ ذلــك أن الفلســفَة )ُمبيَِّنــٌة 

للفضائــِل مــن الرذائــِل())( وهــذا )ِبِإْجاٍَع 

ــن حــزم  مــن الفالســفة())( كــا يقــوُل اب

نفُســه، وليــس لــه قــوٌل فيــا يبــدو مــن 

أنَّ الفلســفة ملزمــٌة، بــل هــي مبيّنــٌة 

فقــط، وهــذا يســر مــع منهِجــه الــكيّل يف 

املعرفِة.

))(  الفصل، ))/ 79(.

)2(  املصدر السابق، ))/ 79(.

ــالِق  ــًة ألخ ــفَة ُمصلح ــه الفلس ــع جعلِ وم

ــراِد  ــى االنف ــوى ع ــا ال تق ــاِس إال أنه الن

بهــذه املهمــِة دوَن النبــوِة أو الوحــِي؛ 

ذلــك أن عقــوَل النــاِس مختلفــٌة، فــإن 

اتفقــت يف بعــِض املشــرِك الُخلقــِي فهــي 

ال تتفــُق يف جملــٍة كبــرٍة مــا يخــرُج 

عــن هــذا املشــرِك؛ ولذلــك كانــت حاجــُة 

ــِة حاجــًة  ــاس للوحــي يف هــذه القضي الن

ــَة. ــا البت ــتغنى عنه ــًة ال يُس ُملّح

ويف املعنــى الســابق يقــول ابــن حــزم: 

ــَة إصــالُح أخــالِق النفــِس  )وال ميكــُن البت

بالفلســفِة دوَن النبــوِة؛ إذ طاعــُة غــرِ 

الخالــِق - عــّز وجــّل - ال تَلــزَُم. وأهــُل 

العقــوِل مختلفــون يف تصويــِب هــذه 

النبــّوِة:  منافــعِ  يف  وقــال  األخــالِق())(. 

النفســيِة  األخــالِق  إصــالُح  )أحدُهــا: 

كالعــدل،  ُحســِنها:  التــزاِم  وإيجــاُب 

والجــود، والعفــة، والصــدق، والنجــدة يف 

موضِعهــا، والصــِب، والحلــم، والرحمــِة، 

واجتنــاِب ســيِّئها كأضــداِد هــذه التــي 

ذكرنــا())(. وحاصــُل األمــِر فيــا لــه عالقــٌة 

مبصــادِر اإللــزاِم الُخلقــّي لــدى ابــن حــزم 

))(  رسائل ابن حزم، ))/ )))(.

))(  املصدر السابق، ))/ )))(.
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أنهــا مقتــرٌة عــى الوحــي )الكتــاب 

والســنة( ومــا لــه صلــٌة بــه مــن مصــادِر 

كاإلجــاع  األخــرى،  الرعيــِة  املعرفــِة 

والدليــِل، وأّن اعتبــاَر العقــِل والتجربــِة 

يف األخــالِق لديــه هــو اعتبــاٌر بيــاينٌّ ال 

. إلزامــيٌّ

المحور الثالث: غاية األخالق: 

نظريُة السعادِة ومفهوُم طرِد الهّم: 

الغايــُة مــن األخــالِق موضــوٌع شــغَل 

فالســفَة اليونــاِن، منذ ســقراط إىل فالســفِة 

ليُشــِغَل  كان  ومــا  الحديــِث،  العــِر 

ــٌة، يســعى  ــه غريــزٌة فطري البــَر لــوال أنَّ

لهــا اإلنســاُن بطبيعِتــه؛ فاألمــُر متفــٌق 

ــه  ــٌف في ــِة ومختل ــِة الغاي ــن جه ــه م علي

ــِق  ــى املتف ــيلِة. ويف معن ــِة الوس ــن جه م

واملختلــِف يقــول أندريــه كرســون: )الكُل 

ــه وراَء  ــعى بغريزتِ ــاَن يس ــرى أن اإلنس ي

الســعادِة... وإىل هنــا ينتهــي االتفــاُق بــن 

األخالقيــِن ويبــدأ النــزاُع حــوَل خصائــِص 

ــها())(. ــعادِة نفِس الس

ــة كرســون،  ــة والفاســفة، أندري ))(  املشــكلة األخاقي
ترمجــة: عبــد احلليــم حممــود، وأبــو بكــر ذكــري، 
مؤلفــات اجلمعيــة الفلســفية املريــة، )5))) - 

.)(( )ص/  ))9)م(، 

فطــرُد الهــمِّ أو الســعادُة أو الخُر األســمى 

ــِد  ــعِ املقاص ــُع لجمي ــرُض الجام ــو الغ )ه

مــن كل قاصــِد())(.

وتلــك الغايــُة املنشــودُة تجُدهــا مــن 

كــبى القضايــا لــدى ابــن حــزٍم مــن جهــِة 

إْذ  ومراداتِهــم؛  النــاِس  بحــال  معرفِتــه 

ــاِس -  ــدى الن ــّم - ل ــن اله ــُل م ــو يجع ه

ُمحــركًا فّعــااًل لنيــل تلــِك الغايــِة، ويجعــُل 

الطمــَع مــادًة أوليّــًة لتكويــن الهــّم؛ فهــي 

سلســلٌة متصلــٌة، تبــدأ مــن الطمــعِ الــذي 

يكــّوُن الهــَم، ثــم يســعى اإلنســاُن لطــرِد 

ــودِة  ــِة املنش ــِق الرغب ــّم بتحقي ــذا اله ه

ـا كانــت هــذه الرغبــة؛ وعليــه فــإنَّ  أيًـّ

ــْت مل يكــن الهــّم،  مــادَة الطمــعِ إذا ذهب

الخــرِ  بــن  ديالكتيكيــة  وهــي حركــُة 

ــذا  ــة ه ــُر - وآي ــّح التعب ــر - إْن ص وال

ــبٌب إىل  ــُع س ــزم: )الطم ــن ح ــوِل اب يف ق

ــذا  ())(. ويف ه ــمٍّ ــُل كل ه ... وأص ــمٍّ كل ه

املعنــى يقــول إحســان عبــاس: )فــإذا كان 

ــاِة األفــراِد؛  ــوِة يف حي الطمــُع بهــذه الق

فمــن الطبيعــي أن ينشــأَ عنــه الهــّم؛ 

وهــو الظــرُف الســالُب يف محــوِر الحيــاِة 

)2(  التقريب حلد املنطق، )ص/ )20(.

))(  الرسائل )طوق احلامة(، ))/ )7)(.
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ــئ  ــِم الناش ــرِد اله ــة())(. ويف ط االجتاعي

ــا  ــن حــزم: )...وإمن ــول اب ــعِ يق ــن الطم ع

ــه  ــرَد ب ــا؛ ليط ــن طلبه ــذاِت َم ــَب الل طل

عــن نفســه هــّم الجهــِل... وإمنــا أكل 

ــن  ــح َم ــن رشب، ونَك ــن أكل، ورشِب م َم

نَكــح، ولِبــس َمــن لِبــس...؛ ليطــردوا عــن 

ــائَِر  ــاِل وس ــذه األفع ــداَد ه ــهم أض أنفِس

ــِة  ــن النصــوِص العام الهمــوِم())(. ومــن ب

التــي تبــّن أحــواَل النــاِس يف طــرِد الهــّم؛ 

يلِفــت ابــن حــزم االنتبــاَه إىل فضيلــِة 

طلبــِه  )عــى  االنكبــاَب  وأنَّ  العلــِم، 

والعمــِل مبوجِبــه؛ أنــك تحصــُل عــى طــرِد 

ــّم())(. اله

وابــُن حــزم مــن بعــِد ذلــك يقــرُر أنَّ 

نفــَس املطالــِب املرجــوِة ال تخلــو مــن 

الكــدِر والهــمِّ ال يف الطريــِق إليهــا وال 

عنــَد تحصيلِهــا))( إال طريًقــا واحــًدا؛ وهــو 

ــًا  ــُده )سالـ ــت تج ــرِة، فأن ــُل لآلخ العم

مــن كل عيــٍب، خالًصــا مــن كل كــَدٍر، 

))(  الرسائل )األخاق والسر(، ))/ )2)(.

)2(  الرسائل )األخاق والسر(، ))/ 7))(.

))(  التقريب حلد املنطق، )ص/ ))(.

ــر(، ))/ 7))،  ــاق والس ــائل )األخ ــر: الرس ))( انظ
وما بعدها(. 

ُموَّصــاًل إىل طــرِد الهــِم عــى الحقيقــِة())(.

فــإذا مــا ســعى اإلنســاُن ببــذِل األســباِب 

ــه  ــّق ل ــاىل())( تحق ــه تع ــل لل ــن )العم م

)طــرُد الهــِم())( عــى وجــِه الحقيقــِة. 

ــو  ــعادِة ه ــُق الس ــِم، أو تحقي ــرُد اله وط

الغــرُض املشــرُك الــذي تََداعــت عليــه 

ــائِل  ــوِع وس ــا، وتن ــتّى أطياِفه ــُم بش األم

تحقيِقهــا، ويف هــذا يقــول ابــُن حــزم: 

)تطلبــُت غرًضــا اســتوى النــاُس كلُّهــم 

ــْده إال  ــم أِج ــه فل يف استحســانِه، ويف طلب

ــم())(. ــرُد اله ــو ط ــًدا، وه واح

وطــرُد الهــِم، أو تحقيــُق الســعادِة 

هــو الغــرُض املشــرُك الــذي تََداعــت 

عليــه األمــُم بشــّتى أطياِفهــا، وتنــوعِ 

وســائِل تحقيِقهــا.

ــي  ــى، الت ــَة الســرِ املُث ــم يُوضــُح طريق ث

يتوجــُب عــى اإلنســاِن أن يســلَُكها يف 

الحيــاِة الدنيــا؛ يك يحقــَق مــراَده يف طــرِد 

الهــِم، وهــي أن يقتفــي أثــَر النبــّي -صــى 

)5(  املصدر السابق، ))/ 8))(.

))(  األخاق والسر، البن حزم، )ص/ )7(.

)7(  املصدر السابق، )ص/ )7(.

)8(  املصدر السابق، )ص/ )7(.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــٍة ال  ــر بخري ــلم-؛ فيظف ــه وس ــه علي الل

يعِدلُهــا يشٌء. ويف هــذا املعنــى يقــول: 

ــا،  ــَة الدني )مــن أراد خــَر اآلخــرِة، وحكم

وعــدَل الســرِة، واالحتــواء عــى محاســِن 

الفضائــِل  واســتحقاَق  كلِهــا،  األخــالِق 

بأرسِهــا؛ فليقتــد مبحمــد رســوِل اللــِه 

-صــى اللــه عليــه وســلم- وليســتعمْل 

ــه())(. ــا أمكَن ــرَه، م ــه وس أخالقَ

ولــو قيــل: إنَّ العمــَل لآلخــرِة ال يخلــو 

ــا  ــٍة، وأذًى م ــاٍن، وفتن ــن امتح ــك م كذل

هــو ُمشــاهٌد يف ِســر الصالحــن؛ فــإنَّ 

االعــراض،  هــذا  ينكــر  ال  حــزم  ابــن 

ولكنــه يصــف العامــَل لآلخــرة - متــى 

مــا حصــل لــه مكــروٌه جــرّاء عَملِــه - 

ـه ينظــُر إىل  بالــروِر والرضــا؛ ذلــك أنَـّ

مــآِل األمــِر يف الُعقبــى؛ فيكــون عونًــا 

ــٍل  ــو يف رسوٍر متص ــُب )فه ــا يطل ــه في ل

أبــًدا، وغــُره بخــالِف ذلــك أبــًدا())(. وهنــا 

ــن حــزم  ــُة عــى اب ــُة الديني ــُر الصبغ تظه

يف تقعيــِده لألخــالِق قــواًل وعمــاًل، وأنَّ 

ــُم عــى الوجــِه  ــَة ال تُقيّ ــَة والرذيل الفضيل

األكمــِل إال بالديــِن، وأنَّ الســعادَة والخــَر 

))(  املصدر السابق، )ص/ )9(.

)2(  الرسائل )األخاق والسر(، ))/ 8))(.

تكــون باالعتــاِد )عــى مــا أمــَر بــه اللــُه 

-تعــاىل- ورُســوله صــى اللــه عليــه وســلم 

ــِل())(. ــعِ الفضائ ــوي عــى جمي ــه يحت فإنَّ

ــّم أو  وهــذا املقصــُد األســنى =)طــرد اله

الســعادُة( الــذي اســتنبَطَه ابــُن حــزٍم مــن 

خــالِل تفكُّــرِه يف َســْعي النــاِس بشــتّى 

ــُق للــِذة))(، وهــو  أطياِفهــم؛ هــو املحقِّ

الــذي أراده ابــُن تيميــة عندمــا قــال: 

ــا  ــوُل َم ــَو ُحُص ــاِة: ُه ــوَد الَْحيَ ــِإنَّ َمْقُص )فَ

يَْنتَِفــُع ِبــِه الَْحــيُّ َويَْســتَلِذُّ ِبــِه، َوالَْحــيُّ اَل 

ٍة أَْو أَلـَـٍم. فـَـِإَذا لـَـْم تَْحُصــْل  بـُـدَّ لـَـُه ِمــْن لـَـذَّ

ُة؛ لـَـْم يَْحُصْل لـَـُه َمْقُصــوُد الَْحيَاِة،  لـَـُه اللَّــذَّ

ــوًدا())(. ــَس َمْقُص ــَم لَيْ ــِإنَّ اأْلَلَ فَ

ولكــن مــا املقصــوُد باللّــذِة التــي ُذكــرْت 

آنًفــا؟

موقف ابن حزم من االتجاه النفعي 
)نظرية اللذة(: 

ـذيِّ صــوٌر كليــٌة، تتفــرع  للمذهــب اللَـّ

منهــا صــوٌر جزئيــٌة، ال ميكــن أن يــأيتَ 

))(  املصدر السابق، ))/ )0)(.

))(  انظر: رسائل ابن حزم، ))/ )2)(.

)5(  جمموع الفتاوى، البن تيمية، )))/ 298(.
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واتجاهاتهــا،  تفصيالتِهــا  عــى  البحــُث 

ــا  وهــي عــى وجــٍه عــاٍم مذاهــُب؛ فمنه

الّلذيــة  ومنهــا  الســيكولوجيُة،  الّلذيــُة 

ــُة))(. األناني

ومـــا يحســـُن اإلشـــارُة إليـــه تقريـــُر 

ــرى أنَّ  ــِة؛ إْذ يـ ــِب املنفعـ ــور ملذهـ أبيقـ

ـــو  ـــاُل ه ـــه األفع ـــاُس ب ـــذي تق ـــاَر ال املعي

ـــًدا  ـــا كان عائ ـــاِل، ف ـــك األفع ـــُة لتل النتيج

عـــى املـــرِء بالنفـــعِ كان خـــرًا أســـمى، 

ـــْق  ومـــا عـــاد بالـــرِر فهـــو رٌش مل يحقِّ

بذلـــك  وهـــو  الســـعادَة))(،  لصاحِبـــه 

قـــد )التمـــَس اللـــذَة، واعتبَهـــا معيـــاَر 

القيـــِم... وتُفهـــم الفضائـــُل املعروفـــُة 

عـــن  النظـــِر  وبغـــِض  ضوئِهـــا())(  يف 

مفارقـــِة أبيقـــور ألرســـتيوس يف اعتبـــاِر 

ــة،  ــة والروحيـ ــيِة والعقليـ ــذة الحسـ اللـ

ــَن  ــية ومّكـ ــذة الحسـ ــرَّ اللـ ــه )أقـ إال أنَـّ

عـــرِض  استحســـاِن  ووْجـــُه  لهـــا())(. 

))(  انظــر لتفصيــات هــذه املذاهــب: مذاهــب املنفعــة 
العامــة يف فلســفة األخــاق، توفيــق الطويــل، مكتبــة 

ــة، )ط. )(، ))95)م(. النهضــة املري

)2(  انظر: املصدر السابق، )ص/ 8)(.

))(  املصدر السابق، )ص/ 57(.

))(  املصدر السابق، )ص/ 50(.

املذهـــِب األبيقـــورى؛ أنَّ ابـــن حـــزم 

ـــفيِة يف  ـــاِت الفلس ـــِض االتجاه ـــٌم ببع مته

األخـــالِق كاألبيقوريـــة، والرواقيـــة، وأنَّ 

نظريتَـــه الُخلقيـــَة )متربـــٌة بالفلســـفِة 

ــزم  ــن حـ ــا ابـ ــَر بهـ ــي تأثـ ــِة التـ الرواقيـ

تأثـــرًا محسوًســـا())(. وهـــذا القـــوُل ال 

برهـــاَن لـــه؛ ذلـــك أنَّ مذهـــَب املنفعـــِة 

لـــدى أبيقـــور وِمـــْن قبلِـــه أريســـتيوس 

- مؤســـس مذهـــب اللـــذة يف األخـــالق 

النفعيـــة - يقـــوم عـــى اعتبـــاِر املنفعـــِة 

ـــِة،  ـــِم الُخلقي ـــًدا للقي ـــا وحي ـــِة مقياًس املادي

وهـــذا االتجـــاُه البغـــايت يُعـــرُِض عـــن 

ــرُث  ــَر، وال يكـ ــوٍع آخـ ــن نـ ــّذِة مـ أي لـ

لتلـــَك  والدينـــيِّ  العقـــيّل  بالضابـــِط 

ــا إىل  ــَده )حّولهـ ــذُة عنـ ــاِل))(، فاللـ األفعـ

منفعـــٍة شـــخصيٍة())(.

املســلِك  عــن  بعيــٌد  االتجــاُه  وهــذا 

ــن حــزم  ــك أنَّ اب ــِد؛ ذل ــّي كّل البُع الحزم

)5(  تاريــخ الفلســفة اإلســامية يف املغــرب واألندلــس، 
 ،)( )ط.  اجليــل،  دار  الفيومــي،  إبراهيــم  حممــد 

.)2(9 )ص/  )997)م(، 

اإلمــام  عنــد  الفلســفي  التفكــر  معــامل  انظــر:    )((
ابــن حــزم الظاهــري، ســعد عبــد الســام، كنــوز 

.)80 )ص/  احلكمــة، 

)7(  مذاهــب املنفعــة العامــة، توفيــق الطويــل، )ص/ 
.)50
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ــُر  ــه تقري ــارُة إلي ــُن اإلش ــا يحس وم

أبيقــور ملذهــِب املنفعــِة؛ إْذ يــرى 

أنَّ املعيــاَر الــذي تقــاُس بــه األفعــاُل 

هــو النتيجــُة لتلــك األفعــاِل، فــا 

كان عائــًدا عــى املــرِء بالنفــعِ كان 

خــرًا أســمى، ومــا عــاد بالــرِر فهــو 

ــعادة. ــه الس ــْق لصاحِب رٌش مل يحقِّ

يضِبـــُط األفعـــاَل الُخلقيـــَة بالتجربـــِة 

والعقـــِل والديـــِن، فالفعـــُل الُخلقـــِي 

بـــن هـــذه الثالثيـــِة ال ينفـــُك عنهـــا. 

أمـــا تُْهمـــُة التشـــبُّه بالرواقيـــِة فيكفينـــا 

إظهـــاُر املفارقـــِة بـــن قـــوِل ابـــِن حـــزٍم 

وقولِهـــم فيهـــا؛ إذ الفضيلـــُة عنَدهـــم 

)انتهـــْت إىل أن تكـــوَن ِعلـــًا فقـــط 

ــإن  ــذا فـ ــُة... ولهـ ــه الطبيعـ ــا تقتِضيـ مبـ

عنَدهـــم  الفضيلـــِة  يف  دامئًـــا  املهـــمَّ 

مضمونُهـــا؛  ال  فحْســـب،  صورتُهـــا 

باســـتمرار())(. واحـــٌد  املضمـــوَن  ألن 

عنَدهـــم  اإلنســـاينُّ  الفعـــُل  فأصبـــَح 

ـــايل  ـــه خ ـــٍه؛ أي إنَّ ـــن كل وج ـــاويًا م متس

ــاِن  ــِف اإلنسـ ــبُة يف موقـ ــِة، والعـ القيمـ

ـــاه هـــذا الفعـــل ال الفعـــل يف  النفـــي تِج

))(  املوسوعة الفلسفية لبدوي، ))/ ))5(.

ذاتـــه))(. بينـــا ابـــُن حـــزم يف الفضيلـــِة 

ـــبق  ـــا س ـــه مب ـــَة ل ـــر، ال صل ـــاٌه آُخ ـــه اتج ل

ذكـــرُه عـــن الرواقيـــِة، فالفضيلـــُة - لديـــه - 

ـــي تصـــُل إىل هـــذه  ـــُق الســـعادِة، ول طري

ـــِل  ـــن إدراِك الفضائ ـــدَّ م ـــال ب ـــعادِة ف الس

ـــُل  ـــاك فضائ ـــا، فهن ـــا وتفاُضلِه ِعَه عـــى تنوُّ

وهبيّـــٌة، وهنـــاك فضائـــُل كســـبيٌّة))(. 

ــن  ــٌط بـ ــَة وَسـ ــرى أنَّ الفضيلـ ــو يـ وهـ

إفـــراٍط وتفريـــٍط))(، وهـــو يف هـــذا قـــد 

ـــرى أنَّ  تشـــابه مـــع أرســـطو؛ إْذ أرســـطو ي

الفضيلـــَة وســـٌط بـــن رذيلتـــن))(.

وللفضائـــِل عنـــَد ابـــن حـــزم أصـــوٌل 

ـــٍة، وهـــي:  أربعـــٌة، تركـــُب منهـــا كُل فضيل

ــوُد))(. ــدُة والجـ ــُم والنجـ ــدُل، والفهـ العـ

الفضائـــُل  تكـــوَن  أن  مُيكـــُن  فكيـــف 

وهـــي قامئـــٌة عـــى هـــذه األصـــوِل؛ 

متســـاويًة مـــن كل وجـــٍه، ال فـــرَق إال 

)2(  انظر: املصدر السابق، ))/ ))5(.

))(  انظر: الفصل، ))/ )8(.

))(  انظــر: رســائل ابــن حــزم )مــداواة النفــوس(، ))/ 
.)(0(

)5(  انظر: املوسوعة الفلسفية، بدوي، ))/ )2)(.

))(  انظر: الرسائل )األخاق والسر(، ))/ 0))(.
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يف موقـــِف اإلنســـاِن منهـــا كـــا يقـــول 

تأثـــَر  وإن  حـــزم  وابـــن  الرواقيـــون؟ 

ـــا يف  ـــَع معه ـــطو وتقاط ـــون وأرس بأفالط

ـــول:  ـــه يق ـــِة؛ إال أنَّ ـــِض املســـائِل الُخلقي بع

ـــْد  ـــل؛ فليعتم ـــة الفضائ ـــَل معرف ـــن جه )َم

ـــه  ـــوله، فإنَّ ـــه ورس ـــه الل ـــَر ب ـــا أم ـــى م ع

الفضائـــِل())(،  جميـــعِ  عـــى  يحتـــوي 

وهـــذا هـــو املْنحـــى الدينـــيُّ الـــذي 

اصطبـــَغ بـــه الـــدرس الُخلقـــي لـــدى 

ــن  ــزه عـ ــذي ميَّـ ــو الـ ــزم، وهـ ــن حـ ابـ

ـــِل الفلســـفِي، فمهـــا  غـــرِه يف هـــذا الحق

كان مـــن تشـــابٍه جـــزيئ لبـــن حـــزم 

ــفيِة،  ــدارِس الفلسـ ــن املـ ــرِه مـ ــع غـ مـ

ــّد  ــه يُعـ ــُن إليـ ــَن الـــذي يركـ ــإنَّ الديـ فـ

فارقًـــا بيًّنـــا، ومنبًعـــا صافيًـــا مـــن كـــدِر 

ـــرى))( أنَّ أرســـطو  ـــاِد البـــرّي، أال ت االجته

يف دراســـِته للفضيلـــِة ليـــس منطقيًـــا 

ـــِط  ـــِق الوس ـــِة تحقُّ ـــن جه ـــه م ـــع نفِس م

الفضيلـــِة،  تعريـــِف  ذكـــرَه يف  الـــذي 

تتجاذبُـــه  الوســـِط  لهـــذا  فالنســـبيّة 

بحَســـِب الزاويـــِة املنظـــوِر إليـــه منهـــا، 

ــِر يف  ــِف البـ ــى ضعـ ــٌل عـ ــذا دليـ وهـ

))(  املصدر السابق، ))/ )0)(.

)2(  انظــر: املوســوعة الفلســفية لبــدوي، ))/ )2)، 
.)(2(

ـــن  ـــا هـــي، إْن مل يك ـــِة ك ـــِد الحقيق تحدي

ـــّررَه  ـــا ق ـــه، ك ـــدون علي ـــٌن يعتم ـــم دي له

ــِل.  ــن الفضائـ ــه عـ ــزم يف حديِثـ ابـــن حـ

ويف خـــروِج ابـــِن حـــزم عـــن النظـــرِة 

األُحاديـــِة يف قَيمـــِة الفعـــِل الُخلقـــّي 

يقـــول: )فالواجـــُب عـــى العاقـــِل أال 

ــا  ــِة مـ ــِب معرفـ ــرَه إال بطلـ ــع دهـ يقطَـ

مـــن  ويخلُِّصـــه  َمعـــاِده،  يف  يُنجيـــه 

ــا،  ــِة بهـ ــراِن املحيطـ ــن النـ ــة، ومـ الهلكـ

هـــي  التـــي  الســـمواِت  إىل  ويرفُُعـــه 

ـــة، والنجـــاِة مـــن كلِّ  ـــاة األبدي محـــُل الحي

ــدّي،  ــروِر الرَْمـ ــُع الـ ــروٍه، وموضـ مكـ

واللـــذاِت الدامئـــِة التـــي ال انقطـــاَع لهـــا))(.

ينُقـُد  حـزم  ابـن  أنَّ  عـى  يدلُـك  وهـذا 

هـذا االتجـاَه النفعـّي فضاًل عـن أن يكوَن 

بًـا لـه، فهـو ينظُر إىل الفعـِل الُخلقي  متَرّ

ميتافيزيقـّي،  ببُعـٍد   - هـذا  ـه  نصِّ يف   -

فالنظـُر الـكيل إىل منهـِج ابـن حـزٍم هـو 

القـارصَة. النظـرة  هـذه  ميْحـو  الـذي 

وطــرُد الهــمِّ لــدى أيب محمــد يجلــُب 

ــذُة  ــذَة، ســواٌء كانــت هــذه اللَّ للمــرء اللَّ

))(  رسائل ابن حزم، ))/ 9))(.
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ــرّي  ــٌر فط ــذا أم ــًة، وه ــًة أو مادي معنوي

قــد ُجِبــل عليــه النــاُس جميًعــا. وآيــُة 

إىل  حــزم  ابــن  عنــد  ـذِة  اللَـّ انقســاِم 

ــِل  ــذُة العاق ــه: )ل ــمن؛ قولُ ــن القس هذي

بتمييــزه، ولــذُة العــامِل بعلِْمــه، ولــذُة 

ــه  ــِد لل ــذُة املْجته ــه، ول ــِم بحكَمِت الحكي

-عــّز وجــّل- باجتهــاِده؛ أعظــُم مــن لــذِة 

ِبــه، والواِطــُئ  اآلكِل بأكْلِــه، والشــارِب بُرْ

والالعــُب  بكســبه،  والكاســُب  بوطِْئــه، 

بلَِعِبــه، واآلمــُر بأْمــرِه())(.

وأنــت تــرى أنَّ بــَن اللذتــن تفاضــاًل، 

فاللــذُة املعنويــُة كــا هــي عنــد العاقــِل 

ــِم واملجتهــِد؛ أعظــُم مــن  والعــامِل والحكي

ــخ. ــارِب... إل ــذِة اآلكِل والش ل

وبرهــاُن هــذا التفاضــِل أنَّ اللذَة الحســيَّة 

ــُم،  ــاملُ، والحكي ــُل، والع ــا العاق ــعر به يش

واملجتهــد،ُ شــعوًرا يســتوي مــع غــرِه 

فيــه، وأمــا اللــذُة املعنويــُة الحاصلــُة مــن 

متيِيــز العاقــِل، وعلــِم العــامِل، وحكمــِة 

الحكيــِم، واجتهــاِد املجتهــد،ِ فــال يُذوقُهــا 

إال مــن َعرَفَهــا، ومبعرفِتهــم لهــا ظهــَر 

ــو شــأِن  ــذِة الحســيِّة وعل ــة الل لهــم دونِيّ

))(  رسائل ابن حزم )مداواة النفوس(، ))/ 5))(.

املعنويــِة، أمــا املقتــروَن عــى اللــذِة 

باملعنويــِة  لهــم  معرفــَة  فــال  الحســيِة 

ــزون  ــم رأٌي ميي ــوُن له ــف يك ــاًل، فكي أص

ــن))(. ــن اللذت ــه ب ب

ويف هـذه املقارنـِة اللذيّـِة يقـول ابن حزم: 

)وإمنـا يُحَكـم يف الشـيئن َمـن عرفَهـا، ال 

مـن عـرَف أحَدُهـا ومل يعرف اآلخـَر())(.

السـعادِة،  عـن  الحديـِث  مـن  واملحّصـُل 

التـي يسـعى لهـا البـُر أشـتاتًا كـا هـي 

يف املنظـور الحزمـي؛ أنهـا ممكنـُة التحقِق 

يف الدنيـا عـى شـكٍل جـزيئٍّ، ال كـاَل فيه، 

وهـي يف اآلخـرة أشـدُّ وأبقـى.

ويف هـــذا املعنـــى يقـــول أبـــو محمـــد: )إذا 

تعقبـــَت األمـــوَر كلَّهـــا فســـدْت عليـــك، 

وانتهيـــَت يف آخـــِر فكرتـــك باضمحـــالِل 

جميـــع أحـــواِل الدنيـــا، إىل أن الحقيقـــَة 

ـــط؛ ألنَّ كَل  ـــُل لآلخـــرِة فق ـــا هـــي العم إمن

أمـــٍل ظَِفـــرت بـــه فُعْقبـــاه حـــزٌن، إمـــا 

ــه،  ــك عنـ ــا بَذَهاِبـ ــك، وإمـ ــه عنـ بَذَهابـ

ـــبيلِن، إال  ـــن الس ـــِد هذي ـــن أح ـــدَّ م وال ب

)2(  انظر: املصدر السابق، ))/ 5))(.

))(  املصدر السابق، ))/ 5))(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 52PP |

ـــى  ـــاه ع ـــّل- فُعْقبَ ـــّز وج ـــه -ع ـــَل لل العم

كل حـــاٍل رسوٌر يف عاجـــٍل، وآجـــٍل.

أمـــا يف العاجـــِل فقلّـــُة الهـــمِّ مبـــا يهتـــمُّ 

ــن  ــٌم مـ ــه معظَـّ ــك بـ ــاُس، وأنـ ــه النـ بـ

اآلجـــِل  يف  ـــا  وأمَّ والعـــدِو،  الصديـــِق 

فالجنـــُة())(.

عــن  الحديــِث  مــن  واملحّصــُل 

ــرُش  ــا الب ــي يســعى له الســعادِة، الت

أشــتاتًا كــا هــي يف املنظــور الحزمي؛ 

أنهــا ممكنــُة التحقــِق يف الدنيــا عــى 

شــكٍل جــزيئٍّ، ل كــاَل فيــه، وهــي يف 

ــى.  ــدُّ وأبق اآلخــرة أش

ـــُد  ـــي تَْنُش ـــانيِة الت ـــاِل اإلنس إًذا، كلُّ األفع

ــِي  ــٌة، تنقـ ــعادتُها وقتيـ ــعادَة، فسـ السـ

بَذَهابهـــا أو بَذَهاِبـــك، وأمـــا العمـــُل 

الخالـــُص للـــه -تعـــاىل- فســـعادتُه يف 

الدنيـــا تْكُمـــُن يف تقليـــِل الهـــمِّ مـــا 

ـــا يف اآلخـــرِة  ـــادًة، وأم ـــاُس ع ـــه الن ـــمُّ ب يهت

ـــي ال  ـــِة، الت ـــُة يف الجن ـــعادُة الرمدي فالس

يشـــَقى بدخولِهـــا أحـــٌد.

))(  املصدر السابق، ))/ 5))(.

الخاتمة: 

نختم بركيز ما سبق يف العنارص التالية: 

املعرفــِة  َمبحــِث  بــِن  وثيقــٌة  الصلــُة 

حــزم. ابــن  لــدى  الُخلقيــِة  والنظريــِة 

التقسـيُم الثنـايئُّ للنظريـِة الُخلُقيـِة لـدى 

نظـريٌّ  فهـو  املعـامِل؛  واضـُح  حـزم  ابـن 

أخـرى.  جهـٍة  مـن  وعمـيلٌّ  جهـٍة،  مـن 

تفسـُر الوعـي األخالقـيِّ لـدى ابـِن حـزم 

هـو  بـل  واحـٍد  بُعـٍد  عـى  يْقتَـِرُ  ال 

أبعـاٌد تتجـاذُب هـذه النظريـَة، فالنظريُة 

الُخلقيـُة لديـه مـا بـن العقـِل والتجربـِة 

لـدى  قاعـدٌة جوهريـٌة  اإللـزاُم  والوحـي. 

ابـن حـزم، وال يكـوُن هـذا اإللـزاُم إال عـن 

طريـِق الوحـِي، أمـا العقـُل والتجربةُ فها 

ُمبيّنـاِن للقيمـِة الُخلقيـِة ال ُملْزِمـاِن بهـا.

األخـالُق لـدى ابـن حـزم مطلقـٌة، ولكّنـه 

يعـاين مـن  العقليـِن  والقبـِح  الحسـِن  يف 

قلـٍق معـريفٍّ وُخلقـيٍّ يف آٍن واحـٍد. يـرى 

تحقيـق  أو   ، الهـمِّ طـرَد  أنَّ  حـزم  ابـُن 

بـن  املشـرُك  الغـرُض  هـو  السـعادة 

ـِق  النـاِس، وهـذه السـعادُة ممكنـُة التُحقُّ

كـاَل  ال  جـزيئٍّ  شـكٍل  عـى  الدنيـا  يف 

وأبقـى. أشـدُّ  فهـي  اآلخـرِة  أمـا يف  فيـه، 
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)1( في المياسم المعاصرة لعلِم 
مقارنة األديان:

بثالثــِة  األديــاِن  مقارنــِة  علــُم  يتميّــُز 

مياســَم مهّمــٍة، عــى الباحــِث العــريّب 

أن يعــَي بهــا وعيًــا كامــاًل، إذا مــا أراَد 

ــٌة  ــٌة عامليّ ــه قيمــٌة أكادمييّ أن يكــوَن لبحِث

عاليــٌة: 

الميسم األول:

أّن علــَم مقارنــِة األديــاِن قــد صــاَر اليــوَم 

ُمركّبًــا مــن جملــٍة مــن املناهــِج واملفاهيِم 

)*( جامعــة الســلطان قابــوس، كلّيــة الرتبيــة، قســم 
املنصــوري: املــروك  د.  بريــد  اإلســامّية.  العلــوم 

 
mabroukmsnsouri@squ.edu.om

تأصيُل مَقارنة األديان في الّثقافة العربية 
اإلسالمية المعاصرة:

مياسمها وإشكاالتها
د. المبروك المنصوري، د. سليمان الشعيلي، د. محمد الغاربي)*(
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ــُد  املشــتّقِة مــن علــوٍم كثــرٍة)))، مــاّ يؤكّ

وجــوَب وعــِي األكادميــيِّ العــريبِّ بالفــرِق 

ــرًا،  ــا كب ــٍة تقاربً ــن اختصاصــاِت متقارب ب

اصطالحيّــٌة،  متايــزاٌت  تحُكُمهــا  ولكــن 

ــرٌة. ــٌة كث ــٌة، ومنهجيّ ومفهوميّ

ومــن أمثلــِة ذلــَك )علــُم تاريــِخ األديــاِن)، 

و)علــُم األديــاِن املقارنــِة)، و)علــُم التّاريِخ 

املقارنــُة  فاألديــاُن  لألديــاِن).  املقــارِن 

ــِة إذا  تقــوُم عــى مقارنــِة األغــراِض الّدينيّ

كانــت املقارنــُة ممكنــًة. وتاريــُخ األديــاِن 

ينظــُر إىل الّديــِن يف تشــكُّلِه وتطــّورِه عــَر 

ــاِن  ــارُن لألدي ــُخ املق ــا التّاري ــِخ. أّم التّاري

فيهتــمُّ بصــرورِة األديــاِن، وتقبّــِل اإلنســاِن 

يف  عليهــا  الفعــِل  ردوِد  ومقارنــِة  لهــا، 

ــّدٍد.  ــايٍف مح ــيٍّ ثق ــيٍّ اجتاع فضــاٍء دين

ــقبُع  ــارنيٍّة تـ ــاربٍة مقـ ــَف كلِّ مقـ وخــلـ

ــيُع  ــا ُوجــِدت مواضـ ــٌة كلّ ــٌة تاريخيّ رؤي

هــذا  أّن  الفرنســّية  الكونّيــة  املوســوعة  بّينــت    )((
الّتخّصــص اجلديــد قــد تشــّكل انطاًقــا مــن مشــكلة 
ــة وهــي: كيــف يمكننــا دراســة الّتامثــات يف  منهجّي
ــة وهــي تنتمــي إىل ثقافــات متباعــدة  األفعــال الّدينّي
ــا  ــغل انطاًق ــذا املش ــد ه ــد توّل ــا. وق ــا وزمنيًّ مكانيًّ
مــن املناهــج املقارنّيــة يف علــم اإلثنولوجيــا. ويســّمى 
ــارن  ــخ املق ــان الّتاري ــن األحي ــر م ــم يف كث ــذا العل ه

ــان. لألدي

ســـامحٌة للمقـارنـــِة يف دينــِن أو أكــرَ))).

فاملقاربــاُت املقارنيّــة -مبــا تُيــّرُه مــن 

طــرق علميّــٍة، ومنهجيّــة يف الّنظــر إىل 

داخــل  بإدراجهــا  الّدينيّــة  الظّاهــرة 

األنظمــة الثّقافيّــة العاّمــة املميّــزة ملجتمعٍ 

ــِة  ــا العاّم بــرّي مــا- تختلــُف يف ُمميزاتِه

عــن كافّــِة أنــواِع املقاربــات ِاملقارنيّــِة 

تحكــُم  الّتــي  األنظمــِة  بــن  العلميّــِة 

ــِة أو  الحيوانــاِت، أو بــن الظّواهــِر الحيويّ

الطّبيعيّــِة. ولكّنهــا قــد تســتأنُس مبــا تــراه 

كفيــاًل بتحقيــِق األهــداِف الّتــي ترمــي 

إليهــا دوَن أن تَغُفــل عــن البعــِد اإلنســايّن 

غرِهــا.  عــن  الظّواِهــِر  لهــذه  املميّــِز 

ونحــن نشــُر هنــا إىل جملــِة العلــوِم 

املقارنيّــِة مثــل: البيولوجيــا، والجيولوجيــا، 

واملورفولوجيــا. والكيميــاء، 

وهــذا مــا يؤكّــدُّ وجــوَب الوعــي مبختلــِف 

املناهــِج املتاثلــِة؛ ذلــك أّن كّل علــِم مــن 

العلــوِم اإلنســانيِّة املعــارصِة قــد أّمــن 

ــا بدراســِة الظّاهــرِة الّدينيّــة.  منهًجــا خاصًّ

وقــد انطلقــت هــذه الّدراســاُت يف الغرِب 

(((  Waardenburg, J. “Islamic Studies and the 
history of religions”, in Scholarly approach-
es to Religion interreligious Perceptions 
and Islam. Bern: Peterlang, 1995, 4(3.
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بعلــم الالهــوت أو الثّيولوجيــا، ثــم راحت 

تتعّمــُق عــر الفينومانولوجيــا الّدينيّــة، 

والّسوســيولوجيا الّدينيّــة، والبســيكولوجيا 

الّديـنـــيّة، واألنـروبـولوجـــيا الّديـنـــيّة، 

ــّم تفــّرَع عــن  ــة... ث ــا الّدينيّ واألركيولوجي

كلِّ هــذه العلــوِم علــٌم مقــارينٌّ؛ فنشــأت 

الفينومانولوجيــا الّدينيــة املقارنــة، وعلــُم 

االجتــاِع املقــارِن لألديــاِن، وعلــُم النفــِس 

املقــارِن لألديــاِن... وهــي علــوٌم ال بــدَّ 

لــدارِس األديــاِن دراســًة علميّــة أن يطّلــَع 

ــى  ــا حتّ ــباتِها وتحّوالتِه ــّم مكتس ــى أه ع

ــي يقــارُب بهــا  ــم الّت ــدرَك أهــّم املفاهي ي

الّنظــِر  زاويــِة  مــن  انطالقًــا  املوضــوَع 

ــه. ــا لنفِس ــي يحّدده ــِة الّت املقارنيّ

يصلُــه  مــا  األديــاِن  مقارنــِة  ولعلــم 

العلــوِم  لهــذه  الفلســفيِّة  باملصــادراِت 

الّســالفِة الّذكــر، خاّصــًة يف كيفيّــِة تعريِف 

مكّوناتــِه  جملــِة  إىل  والّنظــِر  الّديــِن 

ووظائفــِه ورمــوزِه عنــَد مختلــِف شــعوِب 

ــزُه عنهــا،  ــا مــا مييّ ــه أيًض العــامِل. ولكــن ل

ــُة  ــُة املقارنيّ ــزُه هــو املقارب ــا مييّ وأهــّم م

تطّوريّــٍة  تاريخيّــٍة  نظــٍر  وجهــِة  مــن 

عــَر  الّديــَن  تّؤّســُس  الّتــي  للظّواهــِر 

التّاريــِخ.

وهذا ما يفتح على الميسم الثاني: 

وامليســُم الثـّـاين هــو أّن هــذا العلــَم صــاَر 

يؤّمــُن نظــرًة دقيقــًة إىل الظّاهــرِة الّدينيّــِة 

يف آنيِّتهــا )Synchronic) ويف ســرورَتِها 

ــل عــى  ــة )Diachronic). فيحي التّاريخيّ

للتّأريــِخ  املختلفــِة  املقاربــاِت  جملــِة 

للحــدِث، والتّأريــِخ للفكــِر، مــع الوعــِي مبا 

ــا  ــا بعًض ــُز هــذه املــدارَس عــن بعِضه مييّ

يف الثّقافــِة الواحــدِة أو بــِن الثّقافــاِت 

بــن  االختالفــاِت  خاّصــًة  املختلفــِة، 

ــِة،  ــِة األملانيّ ــيِّة، واملدرس ــِة الفرنس املدرس

واملدرســة األنجلوساكســونية يف الّنظــِر إىل 

ــِة  ــن أمثل ــا. وم ِته ــانيِّة برمَّ ــوِم اإلنس العل

ذلــك أّن بعــَض علــاِء األديــاِن املعارصيِن 

يعتــرون األديــاَن املقارنــَة علــًا مســتًقال 

ــه، ويُلِحقــه آخــرون بعلــِم االجتــاِع  بذاتِ

ــارِة إىل أّن  ــع اإلش ــعِ، م ــه الواس يف مفهوِم

ــُع فلســفَة العلــوِم. هــذه االختالفــاِت تَتبْ

ــِم  ــاِن يف فه ــِة األدي ــُم مقارن ويســاهُم عل

فَضــاءاٍت  يف  األديــاِن  تقبّــِل  صــرورِة 

بعِضهــا  األديــاِن  وعالقــات  مختلفــٍة، 

ببعــٍض، ويف إدراِك القوانــِن الّتــي تشــّكُل 

الظّاهــرَة الّدينيّــَة ويف كيفيّــِة االعتقــاِد 

ــَؤّدي  ــٍد. ويُ ــِة تعبّ ــُم إىل كيفيّ وهــي ترُتج
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ــن  ــِف املتديّن ــٍم ُمختَل ــه إىل فَه ــك كلّ ذل

ألديــاِن بعِضهــم بعًضــا وحســِن إدراكِهــم 

ملــا يجمــُع بينهــم ومــا يفــرُّق الواحــد 

منهــم عــن اآلخــر. فيســاهُم علــُم األديــاِن 

ــِة يف البحــِث عــن الّشــموِل، وعــن  املقارن

اســتقراِء املشــرتِك واملختلــِف بــن األديــاِن، 

الحقيقيّــِة  التّشــكيالِت  يف  والغــوِص 

مــن  فروِعهــا  مختلــِف  يف  والعميقــِة 

لســانيٍّة ونفســيٍّة ورمزيّــٍة. 

ونُشــُر يف هذا الســياِق إىل ثالثــِة مقوماٍت 

ــر  ــي غ ــُم، وه ــذا العل ــا ه ــتنُد إليه يس

ــٍة:  ــٍة دوَن ديان ــٍة بديان متعلق

أّوًل: اشــرتاُك كثــر مــن األديــاِن مــع غرها 

مــن جهــِة التّصنيــِف: )وضعيّــة، توحيديّة، 

شفوية...).

ــرٍ  ــكّل لكث ــبّي أو ال ــُل الّنس ــا: التاث ثانًي

األساســيِّة:  املفاهيــِم  يف  األديــاِن  مــن 

الحســاب...). البعــث،  )الخلــق، 

األديــاِن  مــن  كثــر  اشــرتاُك  ثالًثــا: 

األساســيِة:  املكّونــاِت  يف  غرهــا  مــع 

أخــالق...)  عبــادات،  )معتقــدات، 

املقارنــِة  األديــاِن  علــاُء  يســعى  وال 

مــن  ديــٍن  أّي  تجريــِد  إىل  املعــارصوَن 

غــره  عــن  لــه  املميــزِة  الخصائــِص 

مثــاًل-  املســترقون  يفعــُل  كان  -كــا 

املشــرتِك،  عــن  يبحثــون  ولكنهــم 

املوجــودِة  املوحــدِة  الخصائــِص  وعــن 

ومتباعــًدا  متناقًضــا  يبــدو  مــا  خلــَف 

والــّرؤى  والّرائــعِ  العقائــِد  مــن 

ــّذاِت وللوجــوِد وللمصــرِ. ــّوراِت لل والتّص

وال شــك يف أّن تجــارَب الشــعوِب، مبــا 

فيهــا مــن حــروٍب ورصاٍع، قــد ســاهمت 

مســاهمًة قويــًة يف تغييــِب هــذه الجوامع 

ذلــك  مــن  بــداًل  وعِملــت  ِاملشــرتكِة، 

عــى إبــراِز االختالفــاِت حتــى صــارت 

ــٌة ال  ــا أصــوٌل ثابت ــاُت كأنه هــذه االختالف

ــاِت  ــوِل إىل املقّوم ــا للوص ــن تجاوزُه ميك

املشــرتكِة، والقيــم الّنبيلــِة))). 

ــِة  ــاِن املقارن ــاُء األدي ــعى عل ول يس

املعــارصوَن إىل تجريــِد أّي ديــٍن مــن 

الخصائــِص املميــزِة لــه عــن غــره 

-كــا كان يفعــُل املســترشقون مثــًا- 

ــون عــن املشــرِك. ــم يبحث ولكنه

ــد  ــواء أمح ــر: ل ــات انظ ــات واالختاف ــن االّتفاق ))(  ع
عبــد الوهــاب، اإلســام واألديــان األخــرى، مــر، 

مكتبــة الــرّتاث اإلســامي، )ص/ 27 - 72(.
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ــذا  ــن يف ه ــن املختِص ــٌر م ــُب كث ويذه

العلــِم إىل أّن هــذا املوقــَف الّســائَد ينبغي 

أن يكــوَن أصــاًل نْحتَِكــُم إليــه يف التعامــِل، 

مــع مــا ميكــُن أن يصنــَع تجربــًة إنســانيًة 

أفضــَل فيــا يتّصــُل بعالقــِة أتبــاِع األديــاِن 

وإمكانيــِة  ببعــٍض،  بعِضهــم  املختلفــِة 

تعايُِشــهم املشــرتِك، مــع العلــِم أن انتشــاَر 

ــاِت  ــراِز التناقض ــى إب ــِة ع اآلراِء الحريص

ــب الحــاالِت أو  ــاِن هــي يف أغل ــن األدي ب

ــِف الســيايسِّ  جميِعهــا راجعــٌة إىل التوظي

الحضــاراِت  رصاِع  إذكاِء  إىل  الطّامــِح 

ــا. ــا وتكاُملِه ــن تعارِفه ــداًل م ــاِن ب واألدي

وقــد بــّن جــاك فاردنبــورق -وهــو أحــُد 

أبــرِز علــاِء األديــاِن املقارنــِة املعارصيــن، 

ِامتلكــوا  الّذيــن  القالئــِل  بــن  ومــن 

أهميّــَة  باإلســالِم-  معّمقــًة  معرفــًة 

يف  الحــايِل  العــِر  يف  األديــاِن  مقارنــِة 

 (Weltreligionen( دراســِة أديــاِن العــامِل

ــا)1).  ــرتكِة بينه ــعِ املش ــتخالِص الجوام الس

ــاِت  ــُم دراســًة للمجتمع فصــار هــذا العل

(1( Waardenburg, J. “Die Erforschung leben-
diger Weltreligionen als wissenschaftliches 
Abenteuer“, in Scholarly approaches to Re-
ligion interreligious Perceptions and Islam. 
Bern: Peterlang, 1995,80.

والثّقافــاِت الّتــي انبنــْت عــى أديــاٍن، 

مؤّسســاٌت،  األديــاَن  هــذه  وعضــدت 

وتقاليــُد، ونُظُــٌم، وِبًنــى، ومكّونــاُت))). 

ــَخ  ــاِن هــو تاري ــُخ هــذه األدي وصــاَر تاري

التّأويــالِت اإلنســانيِّة للظّاهــرِة الّدينيّــِة 

عــَر التّاريــِخ، ومــا تفــّرَع عنهــا مــن قيــٍم 

وأخــالٍق ونظــٍم، ومؤّسســاٍت تَحُدوهــا 

املشــرتِك  العيــِش  يف  املتبادلــُة  الّرغبــُة 

ــِة  ــاِت العقديّ بقطــعِ الّنظــر عــن االختالف

ــِة والّسياســيِّة)3) يف مســاٍر طويــٍل  والثّقافيّ

 Ständige( املتواصلــِة  التّأويــالِت  مــن 

الّتــي تســتطيُع أن متنــَح   ،(  Deutung

اإلنســاَن، إذا نجحــْت يف رســالِتها، الّســالَم 

الــذي يســعى إليــه اإلنســاُن املتديّــُن 

ــا)4).  ــا أيًض ــا وماديًّ ــعيًا رمزيًّ س

وهكــذا، فدراســُة األديــاِن مــن وجهــِة 

ــٍة، حْســَب فاردنبــورق، هــي  نظــٍر مقارنيّ

دراســٌة للتّأويــالِت اإلنســانيِة املختلفِة عَر 

التّاريــِخ للظّاهــرِة الّدينيّــِة وتطبيقاتِهــا 

ــت  ــامِل، وليس ــعوِب الع ــِف ش ــد مختل عن

)2(  نفسه، )ص/ 92(.

(3( Waardenburg, J. “Islamic Studies and the 
History of Religions“, 4((. 

(4( Waardenburg, J. “Die Erforschung lebendi-
ger Weltreligionen“, 9(
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الّديــن يف حــدِّ ذاتِــه يف  هــي دراســَة 

ِمْفصلَيْــِه األساســيّن: العقيــدة والّريعــة؛ 

أي دراســة الفهــِم البــرّي للّديــِن، وكيفيّة 

وليســت  وعمــٍل،  قــوٍل  إىل  ترجمتــه 

ــًدا  ــن، بعي ــِة للّدي ــوِل الغيبيّ ــَة األص دراس

عــن إصــداِر أحــكاِم الصّحــِة والخطــأ، ومــا 

ــس  ــِة، فلي ــاِت املعياريّ ــن التّقومي ــا م إليه

-إذا  غايتَــه  ألنَّ  مجالَهــا؛  العلــُم  هــذا 

ــَم  ــت تقيي ــا- ليس ــى حقيقِته ــت ع فُهم

أديــاِن اآلخريــَن، وتصويبهــا، أو تخطئتهــا، 

بــل فَهــُم كيفيّــِة فَهــِم الّشــعوِب املختلفــِة 

ُهويِّتهــا  اشــتقاِق  وكيفيّــُة  ألديانِهــا، 

الثّقافيّــة،ِ والتّاريخيّــِة والّسياســيِّة، وحتّــى 

ــا))). ــِة منه ــِة العاّم الوجوديّ

ــًة  ــاِن مقارن ــُة األدي ــت مقارن ــن ليس ولك

علميّــًة أمــرًا يســرًا؛ نظــرًا إىل تداخــِل 

البُعــِد املعــريفِّ مــع البُعــِد العقــدّي يف 

الوعــُي  يكــون  وقــد  القضيّــِة.  هــذه 

ــِة  ــِة واملعرفيّ ــِة اإلشــكاليّاِت املنهجيّ بجمل

ــه  ــُم يف َمحَضِن ــذا العل ــا ه ــي يواِجُهَه الّت

الغــريّب، ويواِجُههــا تأصيلُــه يف الثّقافــِة 

العربيّــِة املعــارصِة مــن أوكــِد األمــوِر الّتــي 

عــى الــّدرِس األكادميــّي العــريّب أن يِعيَهــا. 

))(  نفسه، )ص/ 92(.

فــا هــذه اإلشــكاليّاُت الّتــي تواِجــه هــذا 

ــِة  ــه يف الثّقاف ــدوُد تأصيلِ ــا ح ــَم؟ وم العل

ــارصِة؟ ــالميِّة املع ــِة اإلس العربيّ

في اإلشكاليات المنهجية والمعرفية 
لعلم مقارنة األديان:

ــُة  ــُة واملعرفيّ ــكاليّاُت املنهجيّ ــّدُد اإلش تتع

ــتعِص  ــكٍل يس ــّوُع بش ــِم وتتن ــذا العل له

ــك  ــُن إدراُج تل ــن ميك ــِر. ولك ــى الح ع

اإلشــكاليّاِت يف منظومــاٍت جامعــٍة. ومنها: 

ــُي  ــُب الوع ــكالية األوىل الّتــي يتوّج اإلش

بهــا تشــمُل علــَم مقارنــِة األديــاِن، ولكّنهــا 

ليســت مختّصــًة بــه وجوبـًـا وهــي: َوْهــُم 

املوضوعيّــة. فليســت املوضوعيّــُة املطلقُة 

يف العلــوِم اإلنســانيِّة عاّمــًة ويف الّدراســاِت 

ــببِن  ــاٍء، لس ــوى اّدع ــًة س ــِة خاّص املقارنيّ

اثنــِن.

أّوًل: ألنـّـه ال توجــُد نتائــُج ثابتــٌة ومطلقٌة، 

وغــُر قابلــٍة للّنقــِض والتّبــّدِل والتّطــّوِر يف 

ــط  ــُد فق ــانيِّة. توج ــوِم اإلنس ــاِل العل مج

اختيــاراٌت مرتهنــٌة بالظّــروِف الّذاتيّــِة، 

واملوضوعيّــُة القامئــة، والقابلــة للتّبــّدِل 

حَســَب هــذه الظـّـروِف، كــا يرهــُن عــى 

ذلــك الّنقــُد مــا بعــد البنيــويِّ وحفريّــاُت 
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ــِة. يقــوُل رميــان زلــدن  املعرفــِة الفوكولتيّ

)Raman Selden) معلًّقــا عــى وهــِم 

اّدعــاِء الوصــوِل إىل )الحقيقــِة) أو املعرفــِة 

املوضوعيّــِة املطلقــِة يف العلــوِم اإلنســانيِّة، 

»ال ميكُننــا الحديــُث عــن أيّــِة حقيقــٍة 

ــٍة. ــٍة موضوعيّ ــٍة أو معرف مطلق

ــًة  ــاُس ال يعتــرون فكــرًة مــا أو نظريّ فالّن

وصــَف  وافََقــت  إذا  إاّل  صحيحــًة  مــا 

ــة  الحقيقــِة كــا ســطّرتْه الّســلطُة املعرفيّ

بواســطِة  أو  عِرهــا،  يف  الّسياســيُّة  أو 

منظّــري  أو  الحاكمــِة  الّنخبــِة  أعضــاِء 

املهيمنــِن«)1). املعرفــِة 

الّتــي  بالّســلطِة  مرتهــٌن  فالخطــاُب 

البريّــِة  التّعبــراِت  وكّل  تحــّدده. 

بيّنــت  وقــد  ســلطٍة).  )إراداُت  هــي 

الّنظريـّـاُت املعــارصُة يف )التّحليــل الّنقــدي 

 Critical Discourse( للخطــاِب)، 

رمزيــٌة،  ســلطٌة  اللّغــَة  أّن   (Analysis

الرّمزيّــِة  أو  املاديّــِة  الّســلطِة  باعتبــاِر 

َوفــَق  املنظّمــِة  األفــكاِر  مــن  )نظاًمــا 

(1( Selden, Raman. A Reader Guide to Con-
temporary Literary Theory.Harvard: Har-
vard University Press, 1986, 98.

ــٍة)))). فصــاَر للخطــاِب  ــِة نظــٍر معيّن زاوي

ــاًل  ــا كام ــٌط ارتباطً ــيٌّ مرتب وجــوٌد اجتاع

مبنتجــِه، ولكّنــه قــد يكــوُن منفصــاًل عــن 

متبنِّيــه يف ســياٍق اجتاعــيٍّ آخــَر. وذهــَب 

نورمــان فــاركالف )Fairclough)، بالّنِظــر 

تأســيِس  يف  الخطــاِب  دور  تحديــِد  إىل 

الخطــاَب  أّن  إىل  االجتاعيّــِة،  الــّذاِت 

ــِي)3). وال  ــاِم االجتاع ــكَل الّنظ ــّدُد ش يح

ــُل الخطــاِب اللّغــوِي حَســب  يجــوُز تحلي

ــد )Beaugrande) خــارَج  ــارت بوڤرن روب

ــِر)4).  ــِة للب ــلوكيِّة الّضمنيّ ــياقاِت الّس الّس

وينطبــُق ذلــك كلُّه عــى مختلــِف املناهِج 

التّحليليّــِة يف العلــوِم اإلنســانيِّة، وينطبــُق 

خاّصــًة عــى الّدراســاِت الّدينيّــِة مبختلــِف 

ــًدا. ــا تحدي ــارينِّ منه ــى املق ــا، وع أصناِفه

يف  يُنتــُج  مــا  كّل  أّن  الّثــاين:  والّســبب 

ــوِم  ــي العل ــل باق ــه مث ــم، مثلُ ــذا العل ه

((( Bourdieu, P. Language and Symbolic Pow-
er. Trans. G. Raymond and M. Adamson. 
Harvard: Harvard University Press, 1991, 
39.

(3( Mills, S. Discourse. London: Routledge, 
1999, 150.

(4( de Beaugrande, R. “Discourse Analysis and 
Literary Theory: Closing the Gap”. Journal 
of Advanced Composition 13 (1993(: 3(3-
448.
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العلــوِم  مــن  كثــر  وحتّــى  اإلنســانيِّة، 

ــِة ليــس ســوى مقاربــاٍت مرتهنــٍة  الطّبيعيّ

ومناهــَج.  ومصــادراٍت،  نظــر،ٍ  بزوايــا 

اللّســانيِّة  لألُســِس  اعتبــاًرا  ولكّنهــا، 

املعــارصِة الّتــي عرْضنــا جانبًــا منهــا يف 

ــَة  الّســبِب األوِل، تســتمدُّ ســلطتَها املعرفيّ

واألكادمييّــَة مــن ســلطِة القائلــَن بهــا أّواًل، 

ــيِّة  ــِة والّسياس ــم االقتصاديّ ــن مواِقِعه وم

والثّقافيّــِة العامليّــِة ثانيًــا. 

ومبــا أّن املعارصيــَن املختّصــَن يف هــذا 

العلــِم غربيّــون؛ فإنّهــم غالبًــا مــا يقاربون 

رؤى  مــن  انطالقًــا  املختلفــَة  األديــاَن 

ــارِة  ــن الحض ــٍة م ــٍة نابع ــَم ثقافيّ ومفاهي

الغربيّــِة أّواًل، ومــن منطلقاتِهــم الفلســفيِّة 

ــِة العاّمــِة  ــا، ومــن مواقِعِهــم الحضاريّ ثانيً

واملنطلقــاُت  املفاهيــُم  وهــذه  ثالثًــا. 

واملواقــُع هــي الّتــي تحــّوُل الّنتائــَج الّتــي 

ــٍة)  ــَق أكادمييّ ــا إىل )حقائ ــون إليه يتوّصل

ــراِت البحــِث  ــاِت، ومخت ــُج يف الجامع تنتُ

قنــواِت  عــَر  العــاملَ  وتغــزو  الغربيّــِة، 

ــذي  ــيِّ الّ ــريئِّ والورق ــيِّ وامل ــِر الرّقم الّن

يف  ويســّرُونه،  الغــرُب  عليــه  يســيطُر 

ــبِب  ــرهم، بس ــاُت غـ ــلُّ مقارب ــن تظ ح

اختــالِف الثّالــوِث الّســابِق ذكرُه، وبســبِب 

يف  املختّصــَن  املعارصيــَن  أّن  ومبــا 

ــا  ــم غالًب ــون؛ فإنّه ــِم غربّي هــذا العل

املختلفــَة  األديــاَن  يقاربــون  مــا 

ــٍة  ــا مــن رؤى ومفاهيــَم ثقافّي انطاًق

ــِة أّوًل،  ــارِة الغربّي ــن الحض ــٍة م نابع

ــا. ــفّيِة ثانًي ــم الفلس ــن منطلقاتِه وم

ــورًة  ــاٍت مغم ــاِر، مقارب ــِة االنتش محدوديّ

ــا:  ــؤاُل هن ــًة. الّس ــتغربًة أو متهافت أو مس

مفاهيــَم  عــن  الحديــُث  ميكــُن  هــل 

كونيّــٍة يف العلــوِم اإلنســانيِّة تنطبــُق عــى 

رَؤاهــا،  اختلفــت  مهــا  الثّقافــاِت  كلِّ 

ومصادراتُهــا؟ ومنطلقاتُهــا  ومقارباتُهــا 

تختلــُف اإلجابــاُت عــى هــذا الّســؤاِل 

واالنتــاِء،  التّكويــِن،  َوفــَق  البديهــّي 

ســائدان: رأيــان  األمــِر  ويف  وااللتــزاِم. 

الغربيّــَة  املفاهيــَم  يعتــُر  مــن  رأيُّ 

مفاهيــَم كونيّــًة حداثويـّـًة مطلقــًة تنطبــُق 

مختلــِف  عــى  جــزيّئ  أو  كّل  بشــكٍل 

ــعوِب، ورأيُّ  ــاراِت والّش ــاِت والحض الثّقاف

مفاهيــَم  املفاهيــَم  هــذه  يعتــُر  مــن 

لحاجــاٍت  أُنتجــت  مخصوصــًة  غربيّــًة 

حضاريّــٍة مخصوصــٍة ال تنطبــق آليًّــا عــى 

غرِهــا مــن الثّقافــاِت، ويجــُب أن تُــدرُس 
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ــط.  ــكاِر فق ــِخ األف ــِم تاري ــدرّس يف عل وتُ

والّنــاذُج عــى هذيــن الّرأيــن أكــرُ مــن 

أن تُحــَر، وقــد ســبَق أن حلّلتُهــا يف أحــِد 

أعــايل))).

أّن  عــن  ناتجــٌة  الثانيــة:  اإلشــكالية 
مشــغٌل  لألديــاِن  العلميّــَة  املقارنــَة 

متشــّعٌب يختلــُط فيــه الهــمُّ املعــريّف 

باالنتــاِء العقــدي والثّقــايف، واملحيــِط 

فــإذا  العاملــي.  واملوقــعِ  الجغــرايِف، 

ــُف  ــاٍن تختل ــِة أدي ــُر إىل مقارن ــاَر األم ص

ووضعيّــة،  أســطوريّة،  تســمياتُها: 

وتوحيديّــة، وثنويّــة، وتعّدديّــة، وحيّــة 

ــات  ــة)))...، ب ــفويّة وكتابيّ ــة، وش ومنقرض

األمــُر أكــرَ تعقيــًدا وإشــكااًل. فــإذا أضْفنــا 

روحيًّــا  بعــًدا  الديــِن  يف  أّن  ذلــك  إىل 

ــِة  ــاِد يف األنظم ــي األبع ــن باق ــُف ع يختل

))(  انظــر عــن ذلك كتابنــا »الّدراســات الّدينّيــة املعارصة 
مــن املركزّيــة الغربّيــة إىل النّســبّية الّثقافّيــة«، تونــس، 
قارنــت  وقــد   .20(0 للنّــر،  املتوّســطّية  الــّدار 
يف الفصــل األخــر بــن رأي أســتاذ اإلســامّيات 
أســتاذ  ورأي  أركــون  حمّمــد  اجلزائــري  الّتطبيقّيــة 
ــكايش  ــاين ت ــة الياب ــان املقارن ــان واألدي ــخ األدي تاري
ــل  ــطورة« يف حتلي ــة »األس ــف مقول ــورا يف توظي كيم
الشــنتوي  الكتــاب  كجكــي:  وحتليــل  القــرآن، 

اليابــاين املقــّدس.

)2(  عن تصنيف األديان انظر املوسوعة الريطانّية مقال 
.(classification of religions( ،»تصنيف الّدين«

ــا اإلنســاُن،  ــي يعرفُه ــِة األخــرى الّت الرّمزيّ

وأّن هــذا البعــَد ميثّــل )صيغــَة حيــاٍة، 

ــة مــا،  ومنــَط وجــوٍد) عنــد جاعــِة بريّ

ــد  ــُة هــذا البع ــّرِ مقارن ــن املتع صــاَر م

ــا  ــٍة م ــا، يف ثقاف ــعٍب م ــد ش ــّي عن الّروح

ثقافــٍة  َشــعٍب آخــَر، ويف  بغــره عنــد 

أخــرى حتـّـى وإن اســتطْعنا مقارنــة ِديَنــْي 

ــِة  ــن الّشــعبِن يف املســتوياِت البنيويّ هذي

املشــّكلِة للتّجربــِة الّدينيّــة عندهــا. 

املاديّــُة  املقاربــاُت  صــارت  وقــد 

 (Positivist( والوضعيّــُة ،(Materialist(

البريّــة  الثّقافــاِت  دراســِة  يف  اليــوَم 

ــاديَّ  ــر امل ــيكيًّة؛ ألنَّ الّنظ ــاٍت كالس مقارب

العميــِق  البعــد  اســتكناه  يســتطيُع  ال 

صحيــٌح  الّدينــي.  وللفكــِر  للمقــّدِس، 

االقتصاديّــِة  املاديّــِة  البنــى  فَهــَم  أّن 

ــِة والّسياســيِّة وغرِهــا يســاعُد  واالجتاعيّ

عــى إدراِك كيفيّــِة تطــّوِر الثّقافــِة الّدينيّــِة 

ــى  ــاَر ع ــّن االقتص ــا، ولك ــعٍب م ــد ش عن

هــذا الجانــِب املــادّي مفــّرًا وحيــًدا 

ــِة ضــالٌل  ــِة الّدينيّ ــِي والثّقاف للفكــِر الّدين

كبــٌر يف تفهُّــِم الثّقافــِة البريّــِة. 

اإلشــكالية الثالثــة متّصلــٌة باالختصاِص. 
ــن الّدراســاِت  ــّرَع هــذا االختصــاُص ع تف
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يف  اشــتهرْت  الّتــي  التّاريخيّــِة  الّدينيّــِة 

ــه  القــرِن التّاســَع عــَر. وارتكــَز يف بداياتِ

والفيلولوجيــا  التّاريــِخ  علمــْي  عــى 

ــا  ــتقالًّ قامئً ــًا مس ــاَر عل ــّم ص ــا. ث أساًس

املــايِض.  القــرِن  عرينيّــاِت  يف  بذاتــه 

وهــي الفــرتة ذاتهــا الّتــي عرفــْت تشــّكَل 

اختصاصــاٍت مقارنيّــٍة كثــرٍة أخــرى يف 

ــُخ  ــا التّاري ــانيِّة، منه ــوِم اإلنس ــِل العل حق

واألدُب  املقارنــُة،  والفلســفُة  املقــارُن، 

املقــارِن،  االجتــاِع  وعلــُم  املقــارُن، 

أواســِط  ويف  املقارنــة.  واألنروبولوجيــا 

ــّوالِت  ــَر التّح ســتّينيّاِت القــرِن املــايض، إث

الّسياســيِّة الّناتجــِة عــن حــركاِت اســتقالِل 

الّشــعوِب املســتعمرِة، وتشــّكِل الّنقــِد 

ــد  ــا بع ــِد م ــتعاري والّنق ــَد االس ــا بع م

البنيــوي، واألزمــِة املنهجيّــِة، واملعرفيّــِة 

التـّـي عرفَتْهــا كثــٌر مــن العلــوِم اإلنســانيِّة 

علــُم  دخــَل  األنروبولوجيــا،  وخاّصــًة 

مقارنــِة األديــاِن يف أزمــٍة منهجيّــٍة ماثلٍة. 

مبواءمــٍة  املنظّــرون  قــاَم  ولتَجاوزِهــا 

املقارنــِة  األديــاِن  علــِم  بــن  منهجيّــٍة 

الكالســييكِّ، باعتبــارِه علــًا مفتــوَح املنهِج 

واملقّومــاِت، وبقيّــِة العلــوم اإلنســانيِّة 

ــا كبــرًا. فنشــأت  ــِة تأصيــاًل منهجيًّ املؤّصل

علــوٌم جديــدٌة، منهــا علــُم االجتــاِع 

املقــارِن لألديــاِن، واألنروبولوجيــا املقارنــُة 

املقارنــُة  والفينومانولوجيــا  لألديــاِن، 

لألديــاِن،  املقارنــُة  والفلســفُة  لألديــاِن، 

والتّاريــُخ املقــارُن لألديــاِن فصــاَر العلــاُء 

ــِر  ــِة نظ ــن وجه ــاِن م ــَن األدي ــون ب يقارن

مؤّصــٍل،  منهــٍج  ذي  مخصــوٍص  علــٍم 

ــٍة  ومنطلقــاٍت واضحــٍة، ومصــادراٍت علميّ

حــّدت مــن التّخبِّط املنهجــّي، واالضطراِب 

املعــريّف الّــذي ميّــز علــَم األديــاِن املقــارِن 

ــه  ــّدُث عن ــد يتح ــذي مل يَُع ــدي الّ التّقلي

أحــٌد اليــوَم يف الثّقافــِة األنجلوساكســونيّة 

ــِخ  ــّل، إاّل مــن وجهــِة نظــِر تاري عــى األق

ــكاِر.  األف

ــاالً  ــِة اتّص ــارصِة املتّصل ــِج املع وأّوُل املناه

وقــد  األديــاِن،  مقارنــِة  بعلــِم  وثيًقــا 

كثــرٌة جدارتَــه هــو  أثبتــت دراســاٌت 

الفينومانولوجيــا الّتــي تَهــِدُف إىل ترســيِخ 

باعتبــارِه )ظاهــرًة)،  الّديــن  إىل  الّنظــِر 

ــِة فهــم البــِر لديــٍن  والرّتكيــِز عــى كيفيّ

ــاِن كيــف  ــه، وبي ــِة تفســرِهِم ل مــا وكيفيّ

التّفســَر  وهــذا  الفهــَم  هــذا  يؤّســس 

ــعٍب  ــايف لش ــُخ الّديني-الثّق ــن التّاري للّدي

أّن  فاردنبــورق  جــاك  بــّن  وقــد  مــا. 

مصطلــَح )تاريــِخ األديــاِن) يُطلـَـق باملعنى 
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)األديــان  عــى  للمصطلــِح  الواســعِ 

ــا  ــا )الفينومانولوجي ــِة) ويضــّم أيًض املقارن

لهــذه  مؤّسســن  وأهــّم  الّدينيّــِة))1). 

املدرســِة هــا إدمونــد هــورسل وماكــس 

شــيلر. 

ــاِت الّتــي  ــز هــورسل عــى الكيفيّ وقــد ركّ

ــُة  ــُة البريّ تتشــّكُل بهــا الظّواهــُر الثّقافيّ

املختلفــُة، ودرس كيفيّــَة ُصنِعهــا للّدالالِت 

الظّواهريـّـِة انطالقـًـا مــن أفعــاِل اإلنســاِن، 

وقّســَم هــذه األفعــاَل إىل صنفــن: األفعال 

الّتــي متنــُح الّداللــَة، واألفعــال الّتــي متــألُ 

الّداللــَة، وهــذه األخــرُة هــي الّتــي تعطي 

الكلمــَة مضمونَهــا العقــلَّ الكامــَل، ومــن 

ثــمَّ بُعَدهــا الــّداليل. أّمــا شــيلر فإنّــه قــد 

ــِم يف  ــى القي ــارًشا ع ــتغااًل مب ــتغَل اش اش

ِصلِتهــا باإلنســاِن، وباملقــّدس، وباإللــه، 

ــِس  ــاداِة بأُس ــن املن ــا م ــّب انطالقً وبالح

ــؤالُها  ــي س ــفيّة ِالّت ــا الفلس األنروبولوجي

وقــد  اإلنســاُن؟).  )َمــن  هــو  املركــزّي 

مهمــًة  نتائــَج  املدرســُة  هــذه  أمثــرت 

ــِة.  ــِر الّدينيّ ــَل الظّواه ــصُّ تحلي ــا يخ في

وكان مــن أهــّم مصّنفيهــا يف تلــك الفــرتِة 

(1( Waardenburg, J. “Islamic Studies and the 
History of Religions”, 4(3..

ــو يف  ــر لي ــان دي ــدي ف ــيِّة الهولن التّأسيس

ــور  ــِن) املنش ــا الّدي ــِه )فينومينولوجي كتاب

الّديــَن  اإلســالُم  وبقــي   .(933 ســنة 

الوحيــد، تقريبًــا، الّــذي مل يهتــّم بــه أحــد 

مــن الظّواهريّــن الكبــاِر ومل يدرســوه، 

باســتثناِء  فاردنبــورق،  بــّن  مــا  عــى 

 (Geo Widengren( فيدنقــرن  جيــو 

يف كتابــه )الفينومينولوجيــا الّدينيّــة)))). 

ــرِب  ــَن الع ــن الباحث ــدًدا م ــَم أّن ع ورغ

قــد اقتبــَس بعــَض املقاربــاِت الظّواهريـّـِة، 

ــاَس  ــك االقتب ــإّن ذل ــه ف ــا يف أبحاثِ ووظَّفه

ال يجعــُل كّل مــن وظـّـَف بعــَض املقــوالِت 

ــا.  ــر ظواهريًّ ــِة يعت الفينومانولوجيّ

ثــاين هــذه املناهــِج هــو الهرمونيطيقــا)3) 

مدرســًة  باعتبارِهــا  )التّأويليّــُة)  أو 

فلســفيًّة تهــدُف إىل ترســيِخ الّنظــِر إىل 

((( Widengren, Geo. Religionsphänomenolo-
gie. Berlin: Walter de Gruyter, 1960.

))(  عــن هــذا املفهــوم انظــر مقــال ”Herméneutique“ يف 
املوســوعة الكونّيــة الفرنســّية خاّصة العنــر األّول: 
مــن هرمونيطيقــا أرســطو إىل العلــوم اإلنســانّية. 
وعــن األصــول الفلســفّية هلــذا املصطلــح وأهــّم 
أعامــه املؤّسســن مثــل شــايرماخر ورودولــف 
ــس  ــور وهان ــول ريك ــر وب ــن هايدغ ــامن ومارت بولت
جــورج غادامــر وصلــة الّتأويــل بالعهــد القديــم 
ــانّية  ــوم اإلنس ــّور العل ــره يف تط ــد وأث ــد اجلدي والعه
ــال  ــر مق ــايض، انظ ــرن امل ــارب يف الق ــة املش املختلف

بريطانــكا. يف موســوعة   “Hermeneutic”
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ــريِّ  ــا الب ــِة يف بعده ــّكالِت الثّقافيّ التّش

الفلســفاُت  عِملَــت  وقــد  اإلنســاينِّ. 

ــُة عــى إقصــاِء اإلنســاِن  ــُة والوضعيّ املاديّ

مــن مختلــِف هــذه التّشــكيالِت الثّقافيّــِة 

الّتــي أنتََجهــا ورأْت فيهــا مجــرَّد بًنــى 

ماّديــٍة  فواعــَل  عــن  ناتجــة  ماّديــٍة 

ــوِد  ــن الوج ــاُن ع ــاَب اإلنس ــٍة. فغ محض

وعــن التّاريــِخ الــذي يصَنُعــه. وعــاَد مــع 

هــذه املدرســِة الفلســفيِّة الّتــي يُعتــُر كلٌّ 

ــر  ــِس غادام ــر، وهان ــن هايدغ ــن مارت م

املعارصيــن. وقــد  أعالِمهــا  أهــمِّ  مــن 

العميــِق  البعــِد  عــى  نّصــص كالُهــا 

ــِة عــن غرِهــا  ــُز التّجربــَة الّدينيّ الّــذي مييّ

مــن التّجــارِب الثّقافيّــِة والرّمزيـّـِة، وذهبــا 

إىل أّن هــذه األبعــاَد العميقــَة هــي أهــّم 

األنطولوجيّــِة  للكينونــِة  يؤّســُس  مــا 

لإلنســاِن، مبــا تهيّئُــه لــه مــن امتــالٍء 

ــِر  ــن أك ــذا م ــّي. وكان ه ــودّي روح وج

الــّدروِس الّتــي صَفَعــت املقاربــاِت املاديّة 

ــة للّديــن، وأّسســْت  ــة والعلانيّ والوضعيّ

يف  جديــٍد  ومعــريفٍّ  منهجــيٍّ  لتوّجــٍه 

ســتّينيّاِت القــرِن املــايّض؛ إذ بيّنــت أنَّ 

ــة عاجــزٌة مبفرِدهــا عــن  املعطيــات املاديّ

لإلنســاِن  األنطولوجيّــِة  األعــاِق  إدراِك 

ا لحاجــٍة وجوديّــٍة  باعتبــاِر الّديــِن ســدًّ

نفســيٍّة عــر التّاريــِخ. وهنــا يتّخــُذ تحليــُل 

ــن  ــا ع ــى مختلًِف ــوزِه منح ــه ورم مكّوناتِ

تحليــِل بقيّــِة الظّواهــِر الثّقافيّــِة))). 

في واقع مقارنة األديان في الّثقافة 
العربية المعاصرة:

ــِم  ــِن لعل ــعِ الرّاه ــُر يف الوض ــدرك الّناظ ي

ــاِت  ــّذر املقارب ــدَم تج ــاِن ع ــِة األدي مقارن

ــارصِة  ــِة املع ــِة العربيّ ــِة يف الثّقاف املقارنيّ

تحليــاًل ونقــًدا. وتــكاُد تكــوُن مقارنــُة 

علميــٍة،  نظــٍر  وجهــِة  مــن  األديــاِن، 

واملقــوالِت  الّنظريّــِة  األُُســِس  مجهولــَة 

املعرفيّــِة واملنهجيّــِة الّتــي توّجــه هــذا 

العلــَم وكيفيّــَة اشــتغاِل الظّاهــرِة الّدينيّــِة 

بصفــٍة عاّمــٍة. بــل إن كثــرًا مــن البحــوِث 

ــِل،  ــرِق واملل ــَب الف ــُف كت ــِة ترُص العربي

الّتــي  والكتــَب  والّنحــل،  واألديــاِن، 

ــِة  ــن وجه ــٍد م ــٍن واح ــن دي ــّدُث ع تتح

نظــٍر تاريخيّــٍة أو نقديـّـٍة يف خانــِة األديــاِن 

يف  البحــوُث  هــذه  وتنَخــرُط  املقارنــِة. 

))(  انظــر عــن ذلــك كتــاب غادامــر »احلقيقــة واملنهــج: 
ــة الفلســفّية«:  اخلطــوط الكــرى للّتأويلّي

- Gadamer, H. Vérité et méthode: les grandes lignes 

d’une herméneutique philosophique. Paris: Seuil, 

1976, (95.
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ــِل  ــِة والتّضلي ــِة والتّخِطئَ األحــكاِم املعياريّ

والتّشــنيعِ، بــدَل أن تســعى إىل تفّهــِم 

ــا مــن أصولِهــا ومصادرِهــا  األديــاِن انطالقً

ــرِ  ــَة تفك ــدرَك كيفيّ ــى ت ــا، حت ويف لغاتِه

ــادرًة  ــمَّ تكــوُن ق ــعوِب، ومــن ث ــك الّش تل

ــا.  ــّديِّ معه ــِل الّن ــى التّعام ع

ــَم يف  ــَر املنظّ ــوَم أّن التّفك ــَت الي ــد ثب وق

ظاهــرٍة دينيّــٍة مــا يتطلـّـُب تســلَّح الباحِث 

بآليّــاٍت منهجيّــٍة واصطالحيّــٍة ولغويّــٍة 

متعــّددٍة مُتّكُنــه مــن االطــالِع املبــارِش عى 

ــِن املــدروِس يف  املصّنفــاِت املختلفــِة للّدي

لغِتــه األصليّــِة ثــّم يف بقيّــِة لغــاِت األديــاِن 

املــراِد مقارنتـُـه بهــا. فدراســُة التّوحيديّاِت 

ــمُّ  ــٍة تُحتّ ــٍر مقارنيّ ــِة نظ ــن وجه ــاًل م مث

ــاميِّ  ــاِء الّس ــى الفض ــِث ع ــالَع الباح اطّ

الّــذي نشــأت فيــه األديــاُن التّوحيديّــُة يف 

ــُة  ــعِ: وهــي اآلراميّ ــه األساســيِّة األرب لغاتِ

والعربيّــُة والعريـّـُة والّريانيّــُة، باإلضافــِة 

إىل وجــوِب اطاّلِعــه عــى اللّغــاِت القدميِة 

املنقرِضــة أو الحيّــِة، مثل: اللّغــاِت البابليِّة 

ــِة  ــِة والرّتكيّ ــِة والفارســيِّة والكرديّ واألكّاديّ

ــِة  ــالِت املمكن ــَه الّص ــّنَ أوج ــا لتب وغرِه

لهــذا الّديــِن بهــذه األمهــدِة الثّقافيّــِة. 

فقــد بيّنــت الّدراســاُت املختّصــُة مثــاًل 

وقــد ثبــَت اليــوَم أّن الّتفكــرَ املنظّــَم 

يتطلّــُب  مــا  دينّيــٍة  ظاهــرٍة  يف 

منهجّيــٍة  بآلّيــاٍت  الباحــِث  تســلَّح 

واصطاحّيــٍة ولغويّــٍة متعــّددٍة ُتكُّنــه 

مــن الطــاعِ املبــارِش عــى املصّنفــاِت 

ــه  ــِن املــدروِس يف لغِت ــِة للّدي املختلف

األصلّيــِة ثــّم يف بقّيــِة لغــاِت األديــاِن 

ــا. ــه به ــراِد مقارنُت امل

تأثـّـَر التّريعــاِت العريّــِة الّتــي تشــّكلْت 

ــالِد  ــَل املي ــِة واألوىل قب ــِن الثّاني يف األلفيّت

ســّنَها  الّتــي  البابليّــِة  بالتّريعــاِت 

حّمــورايب، ثــّم بتريعــاِت ملــِك أُور. 

ورغــَم أهميّــِة هذا املبحــِث؛ فإنّنــا ال نجُد 

ــن  ا م ــدًّ ــدود ج ــدٍد مح ــوى ع ــوم س الي

ــن العــرب.  ــه مــن األكادمييّ ــن في املختّص

ــَة تفتقــُر إىل هــذا  ومبــا أّن املكتبــَة العربيّ

الّنــوِع مــن الّدراســاِت املختّصــِة يف مقارنِة 

ــاِن العــريِب  ــًة باللّس ــًة علميّ ــاِن مقارن األدي

ــِة الجــاّدِة  ــِة األبحــاِث العربيّ نظــرًا إىل قلّ

يف هــذا املســتوى؛ فــإّن الباحــَث يف هــذا 

االختصــاِص بإمكانــه أن يســتأنَس بالّنتائِج 

ــا  ــي يصوُغه ــارشِة الّت ــر املب ــارشِة، وغ املب

باحثــون مختّصــون يف هــذه املجــاالِت 
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اإلنكليزيــَة  وخاّصــًة  أخــرى  بألســنٍة 

ــيَة.  ــَة والفرنس واألملاني

قضيّــة  نقــاِش  مجــاُل  هنــا  وليــس 

ــوِم  ــِة يف العل ــاِث األكادمييّ ــِة األبح ترجم

ــا نشــُر إىل  ــِة. ولكّنن اإلنســانيِّة إىل العربيّ

ــذه  ــِن به ــة الباحث ــِق معرِف رضورِة تعمي

ــاِث  ــتثاِر األبح ــا يســمُح باس األلســنِة مب

ــِة بهــا. ونشــُر إىل رضورِة تكامــِل  املصوَغ

ــاِت يف  ــِة اللّغ ــِة لدراس ــاِم املخّصص األقس

ــِة فيــا بينهــا أّواًل، ثــّم  الجامعــاِت العربيّ

ــِة يف  ــاِم املختّص ــِة األقس ــا ببقيّ يف عالقَِته

العلــوِم اإلنســانيِّة ثانيًــا، مــع إدراكِنــا بــأن 

ــاِت إىل  ترجمــَة األبحــاِث مــن هــذه اللّغ

ــاوِز  ــى لتج ــيلًة ُمثْ ــُل وس ــِة ال متث العربيّ

ــي  ــاكِل الّت ــرًا إىل املش ــِص؛ نظ ــذا الّنق ه

الّدقيقــِة  تُثِرُهــا ترجمــُة املصطلحــاِت 

إىل  اإلنســانيِّة  العلــوِم  يف  املختّصــِة 

ــٍة  ــِة الفتقاِدنــا إىل أجهــزٍة مفاهيميّ العربيّ

متاســٍكة، ومعاهــَد ترجمــٍة مختّصــٍة.

ــٍة  ــاٍث مرتجم ــن أبح ــا م ــن أيدين ــا ب وم

أثبــت يُــوري بجــالٍء التخبّــَط االصطالحــيَّ 

ــن  ــٌر م ــه كث ــُع في ــذي يَق ــيَّ ال واملفهوم

ــن ال  ــك الذي ــا أولئ ــرِب. أّم ــَن الع املرتجم

وليــس هنــا مجــاُل نقــاِش قضّيــة 

يف  األكادميّيــِة  األبحــاِث  ترجمــِة 

العربّيــِة.  إىل  اإلنســانّيِة  العلــوِم 

تعميــِق  رضورِة  إىل  نشــرُ  ولكّننــا 

معرِفــة الباحثــِن بهــذه األلســنِة مبــا 

يســمُح باســتثاِر األبحــاِث املصوَغــِة 

ــا. به

يعــودون إىل املراجــعِ الغربيّــِة بلغاتِهــا 

ــِة  ــى يف كتاب ــون حت ــِة، فهــم يخطئ األصليّ

ــا  ــعٍد م ــبون إىل س ــالِم وينس ــاِء األع أس

ــعيٌد))). ــه س قال

أيَّ  تَعتَمــْد  مل  أخــرى  أبحــاٌث  وهنــاك 

أصــّل، واكتفــت يف  أو مرجــعٍ  مصــدٍر 

ــِة أو  ــِة الثّالث ــن الّدرج ــِل م ــِب بالّنق الغال

حتّــى الرّابعــِة أحيانًــا. 

ــّي  ــرِز مؤّس ــت أعــاُل أحــِد أب ــإذا كان ف

األملــاين  -وهــو  األديــاِن  مقارنــِة  علــِم 

بن  الّسعدي  خليل  طارق  خلط  مثًا  ))(  انظر 
 Auguste Comte كونت  أوغست  الفيلسوفن 
»دراسة  كتابه  يف   :Immanuel Kant كانط  وإيامنويل 
دار  بروت،  الّساموّية«،  األديان  ومصادر  عقائد  يف 

العلوم العربّية، )2005م(، )ص/ 8(.
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ماكــس فيــر- قــد انتُقــدت العتــاِده 

عــى مصــادَر مــن الّدرجــِة الثّانيــِة، وتــّم 

ــه يف  ــه ونتائِِج ــن مناِهِج ــر م ــاوُز كث تج

ــة،  ــالِم، واليهوديّ ــِة لإلس ــاتِه املقارنيّ دراس

وأديــاِن الّصــن والهنــد، ومل يَُعــد لهــا كبــُر 

قيمــٍة تحليليّــٍة عمليّــٍة لهــذا الّســبِب 

ذاتِــه؛ فــاذا يقــوُل الباحثــون العــرُب 

ــدون إال عــى  ــون الذيــن ال يعتم العادي

مصــادَر ومراجــَع مــن الّدرجــِة الثّانيــِة 

ــا؟!  ــا بعَده وم

ومــا نالِحظُــه كذلــك عــدم وجــوِد معهــٍد 

ــِة  ــِة املقارنيّ ــاِت الّدينيّ ــصٍّ يف الّدراس مخت

يف الجامعــاِت العربيّــِة باســتثناِء بعــِض 

تــّم  حــِن  يف  املحــدودِة،  التّجــارِب 

افتتــاُح أقســام مقارنــِة األديــاِن يف أغلــِب 

ــة منــذ بدايــاِت القــرِن  الجامعــاِت الغربيّ

ــنة  ــّي س ــاُن الفرن ــّرَر الرمل ؛ إذ ق ــايضِّ امل

885)م افتتــاَح قســِم علــِم األديــاِن يف 

جامعــِة الّربــون، وتــّم افتتــاُح قســم 

لألديــاِن املقارنــِة يف جامعــِة شــيكاغو منــذ 

ســنة 893)م، ويف جامعــِة مانشســر منــذ 

ســنة 904)م، ويف برلــن ســنة 0)9)م، ويف 

ــريسِّ  ــاُح أّوِل ك ــّم افتت ــو ت ــِة ميالن جامع

ــنة ))9)م.  ــاِن س ــِم األدي لعل

ويُعــّد انعــداُم هــذا الّنــوع مــن املعاهــِد 

أو األقســام ِالتّابعــِة للجامعــاِت املختّصــِة 

يف هــذا العلــِم مــن أهــمِّ األســباِب الّتــي 

حــّدت مــن تعّمــِق الوعــي باملقارنيّــِة 

ــذا  ــد ه ــٍة، وولّ ــن جه ــن م ــدى الباحث ل

ــرى. ــٍة أخ ــن جه ــيَّ م ــَط العلم التّخبّ

ــوِث  ــداَم البح ــي انع ــذا ال يعن ــّن ه ولك

اإلســالميِّة الرّائــدِة يف هــذا املجــاِل، ســواٌء 

ــريّب أو  ــان الع ــت باللّس ــي ِصيَغ ــك الت تل

بغــرِِه مــن األلســنِة ذات اإلشــعاِع العاملّي 

اإلســالميِّة  الجامعــاِت  مــن  كثــرٍ  يف 

ــا وإندونيســيا،  ــا وماليزي ــِة يف تركي العامليّ

وحتــى يف بعــِض الجامعــاِت الغربيّــِة. وقد 

ــه منهــا أّن ُحســَن  ــا علي أثبــت مــا اطّلعن

فَهــِم اآلخــر ميــّر حتــًا عــَر ُحْســِن فَهــٍم 

ــه. ــو ديُن ــه، وه ــاِت ثقافِت ــَق ملكّون أعم

ــُر إّل  وُحســـُن َفــهـــِم الّديـــِن ل يتـيـّسـ

َعـــرَ الّنــظـِر إلـيـه نـــظًرا مقارنيًّا شــامًا 

يسـتـكـشـــُف منــه الجواَمع والـهوامـــع، 

وهـــذا مـــا علينــا أن نســعى إىل تأصيلِــه 

مــا  إذا  وجامعــاتِـنـــا  أبـحـاثِـــنا،  يف 

أردنـــا تحــقـيـــَق الّريـــادِة األكـاديـمـــّيِة 

الّتمّيزيّــِة.
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تمهيد:

لقــد أثــار الحديــث عــن إيجــاد مناخــات 

العربيــة اإلســامية  النظريتــن:  تجمــع 

املتمثلــة يف البيــان العــريب، والتأويليــة 

املعــارصة؛ العديــَد من التســاؤالت والكثري 

ــألة  ــر مس ــا تح ــات، وهن ــن االختاف م

التأثــري والتأثــر، ولعــل الزخــم املعــريف 

بــه  الــذي جــادت وتجــود  واملنهجــي 

الدراســات الغربيــة يف التأويليــة املعارصة، 

وموقعهــا يف الســاحة العربيــة النقديــة 

ــرب  ــن الع ــذي كان شــفيع الباحث ــو ال ه

املعــارصة،  اإليرانيــة  املدرســة  وحتــى 

)*( جامعة وهران - 2 اجلزائر، الربيد اإللكرتوين:

nmaknaci@gmail.com

إشكالية المقاربة بين التأويل األصولي 
والتأويلية الغربية المعاصرة

د. إسماعيل نقاز) *(
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ــريف. ــل املع ــذا الحق ــو ه ــه نح إىل التوج

ــه يف  ــوج من ــن الول ــاؤل ميك ــم تس إن أه

هــذا التمهيــد يتمحــور يف كيفية اســتدعاء 

املــوروث الغريب يف ســبيل إثــراء املرتكزات 

الرتاثيــة، وهــل هــو نحــو تطويــر مناهــج 

ــة  ــن بحاج ــل نح ــم ه ــريب؟ ث ــد الع النق

ــاري  ــا الحض ــر يف موروثن ــادة النظ إىل إع

حتــى نســتلهم مــن مناهــج النقــد الغــريب 

املعــارصة؟ ثــم إشــكال آخــر، هــل هنــاك 

تفريــق يف الحقــل الــرتايث بــن املجــال 

الدينــي وبــن الحقــل الفكــري العــام؟ 

ــة  ــان نظري ــا نحــو بي ــأيت التســاؤل ملحًّ ي

القــراءة  يف  متقدمــة  نقديــة  تأويليــة 

والتأويــل، لكــن أصحــاب هــذه املشــاريع 

هــل اســتدركوا خصوصيــة النــص الدينــي 

ــة  القــرآين خاصــة؟ أم إن مشــاريع املقارب

التــي اتجــه نحوهــا هــؤالء، تتمثــل يف 

يف  جديــدة  نقديــة  نظريــة  اســتدعاء 

القــراءة والتأويــل دون اعتبــار املفارقــات 

ــام، أي  ــر الع ــن والفك ــن الدي ــة ب الحقلي

ــن  ــه، وب ــامي يف بحوث ــر اإلس ــن الفك ب

الفكــر العــريب )األدب، التاريخ الفلســفة...

إلــخ( أي كل مــا ليــس بدينــي بحــت.

معايــري  إيجــاد  يف  خطــوة  أي  إن  ثــم 

ــريب،  ــريب والغ ــن الع ــن الحقل ــة ب املقارب

ملــن  ركوبًــا  نعتربهــا  أن  ميكــن  هــل 

ــن أجــل اســتدعاء  ــارصة م ــة املع التأويلي

أخــرى:  بعبــارة  والعلميــة؟  املصداقيــة 

هــل تبنــي كثــري مــن الباحثــن لهــذه 

مــن  انطاقًــا  كان  الغربيــة  النظريــات 

ــريب  ــد الع ــج النق ــم مناه ــم بعق قناعته

ــو  ــل؟ أم ه ــراءة والتأوي ــامي يف الق اإلس

حديــث التأثــري والتأثــر، يعنــي ابتغــاء 

االســتفادة  أو  غــري،  ال  املعــريف  اإلثــراء 

مــن املنجــزات الحضاريــة للفكــر الغــريب 

ــق يف  ــع املنط ــل م ــا حص ــارص، مثل املع

ــا  ــرأت أوروب ــا ق ــيط، ومثل ــر الوس الع

فلســفة أرســطو عــن طريــق ابــن رشــد؟

التــي  هــذه اإلشــكاالت وغريهــا هــي 

ــل،  ــذا الفص ــا يف ه ــاط بحثن ــتكون من س

بعــد أن نلــج إىل مفهــوم املقاربــة، والحفر 

والحمولــة  املصطلــح،  جينالوجيــا  يف 

ــا  العربيــة والغربيــة التــي يحملهــا معرفيً

ومنهجيًــا.

إضافــة إىل مســحة عامــة ألهــم املشــاريع 

التجربــة  يف  أصحابهــا  خاضهــا  التــي 

ــن  ــب ب ــا يف التقري ــي رأوه ــة الت املقاربي

الحقلــن الغــريب والعــريب اإلســامي، حيث 

ســنخوض معهــم يف أهــم املرتكــزات التــي 
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رأوهــا يف نتــاج بحوثهــم لنشــفعها بنقــود 

ــة. متعــددة، وماحظــات عميق

ثــم نخلــص بعــد تحديــد مفهــوم املقاربــة 

إىل الصيغــة املنتخبــة والقــراءة الوســيطة 

ــة  ــد العميق ــج النق ــا يف مناه ــي نراه الت

ــامية  ــة اإلس ــن العربي ــن وراء الحمولت م

أهــم  وبحــث  املعــارصة،  والغربيــة 

ــة. ــوم املقارب ــة يف مفه ــات الفاعل الدراس

المبحث األول: اإلطار المفهومي 
لمصطلح المقاربة والصيغة 

المنتخبة:
ــو  ــة ه ــوم املقارب ــن مفه ــث ع إن الحدي

التــي  حديــث عــن الخلفيــة اللغويــة 

تشــملها حمولــة املصطلــح )املقاربــة(، 

بعــد ذلــك نســتلهم املفهــوم املعــريف 

واملنهجــي يف توظيــف مصطلــح املقاربــة 

ــل يف  ــة. لنص ــة املقارن ــوث العلمي يف البح

ــة يف  ــة املتبع ــاين إىل املنهاجي ــب الث املطل

صيغــة املقاربــة املنتخبــة التــي نقصدهــا. 

المطلب األول: جينالوجيا المقاربة 
والتحديد االصطالحي:

عــى  يتوقــف  املصطلــح  تحديــد  إن 

جينالوجيــا مصطلــح املقاربــة لغويـًـا، ومــا 

متثلــه مــادة )قــرب( يف مدونــات معاجــم 

اللغــة العربيــة، وهــذا التحديــد اللغــوي 

يف جــذر املــادة هــو الــذي يحــدد مســار 

املــراد مــن مصطلــح املقاربــة معرفيًــا 

ــا. ومنهجيً

الفرع األول: جينالوجيا مصطلح املقاربة 

لغويا:

معجــم  يف  املقاربــة  مصطلــح  يــأيت 

اللغويــة  املــادة  مــن  اللغــة  مقاييــس 

)قــرب(، )قَــرََب( القــاف والــراء والبــاء 

ــدل عــى خــاف البعــد.  ــح ي أصــل صحي

َوالِْقــرَاُب:  قُْربًــا.  يَْقــرُُب  قــرَُب  يقــال: 

اأْلَْمــِر))(. ُمَقاَربَــُة 

ــرب:  ــور: ق ــن منظ ــرب الب ــان الع ويف لس

الــيُء،  قَــرَُب  البُْعــِد.  نقيــُض  الُقــرُْب 

، يَْقــرُُب قُْربــاً وقُْربانــاً وِقْربانــاً  ــمِّ ِبالضَّ

ــرَتََب  ــُد، واقْ ــٌب، الَْواِح ــَو قري ــا، فَُه أَي َدن

الْبَيْــعِ  يِف  وقاَربْتُــه  تَقــارََب.  أَي  الوعــُد 

ُمقاربــة. والتَّقــارُُب: ِضــدُّ التَّباعــد.

ــة  ــراُب ُمقاَرب ــراُب والِق ــُث: الُق ــاَل اللَّيْ قَ

وقــارََب  ِســيَدْه:  ابْــُن  وقــال  الــيِء. 

ــد   ــق عب ــة، حتقي ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ))(  اب
الســام هــارون، دار الفكــر - بــروت، )399)هـــ 

.)82  /5( 979)م(،   /
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ــا.  ــارََب الشــيئاِن: تَدانَي ــاُه. وتََق الــيَء َدانَ

: يشٌء مقــارٌِب، ِبَكــْرِ  وقــال الَْجْوَهــِريُّ

ــرَِّديِء.  ــِد وال ــْنَ الَجيِّ ــٌط بَ ــراِء، أَي َوَس ال

ــوا؛ أَي  دوا وقاِربُ ــُه يِف الَْحِديــِث: َســدِّ َوقَْولُ

ــوَّ  اقْتَِصــدوا يِف األُمــوِر كلِّهــا، واتْرُكــوا الُغلُ

ــاٌن يِف  ــارََب ف ــاُل: ق ــرَي؛ يَُق ــا َوالتَّْقِص ِفيَه

ــَد.  ــوره إِذا اقْتََص أُم

املعــاين  هــذه  مــن خــال  لنــا  يتبــن 

اللغويــة أن مــادة املقاربــة ال تخــرج عــن 

مفهــوم التوســط، واألخذ باليء الوســط، 

مــن دون تحيــز، فهــي وســط بــن دائرتــن 

ــوس  ــب القام ــا صاح ــح عليه ــا اصطل ك

وجعلهــا وســطًا بــن الجيــد والــرديء، 

ومنــه اســتدالل الجوهــري عندمــا جعــل 

املقاربــة وســطًا بــن الغلــو والتقصــري.

فاألخــذ بالوســط املقارب يعني االســتفادة 

مــن كا الطرفــن، وكأن املقاربــة تعنــي يف 

االصطــاح اللغــوي املــزج بــن متضاديــن، 

ــه  ــرتكان في ــا يش ــاع م ــق اجت ــن طري ع

وإن كان مــن وجــه دون آخــر.

إن  الجوهــري  قــول  يبيِّنــه  مــا  وهــذا 

املقاربــة توســط بــن الغلــو والتقصــري، أي 

وقــوف عنــد حــد ميكــن أن يشــكل وجهــة 

تجمــع بــن املشــرتكن ومواطــن التقــارب، 

ــض  ــاد والنقي ــوارد التض ــن م ــاد ع واالبتع

ــن املتقاربــن. ب

ــا  ــة منهجي ــاين: مفهــوم املقارب الفــرع الث

ــا: ومعرفي

بعــد اإلطالــة عــى جينالوجيــا املصطلــح 

لغويـًـا، الــذي تحــدد يف مرتكزين أساســن: 

يف  التوســط  مبعنــى  املقاربــة  األول: 

الــيء، أي توســط بــن الغلــو والتقصــري، 

حيــث إن املقاربــة بــن حقلــن معرفيــن 

تقتــي الوقــوف عــى أهــم املضامــن 

التــي تقتضيهــا طبيعــة كل حقــل معــريف، 

وعنــارص  املفارقــات  مــن  غريهــا  دون 

ــأىب  ــن التــي تســتحيل االجتــاع، وت التباي

ــا.  ــريف بينه ــل املع التفاع

الدنـــو، وهذا  املقاربـــة مبعنى  الثـــاين: 

عليها  يشـــتغل  التي  املســـاحة  تقتضيه 

كل حقل معـــريف، أي إن خلفية التقارب 

جـــاءت بناء عـــى اتحـــاد املقصد الذي 

يشـــتغل عليـــه كل حقل معـــريف، وإذا 

جئنا إىل متثيـــل هذه الخلفيـــة اللغوية 

التأويل  فـــإن  بصـــدده،  نحـــن  ما  عى 

آليات  بيـــان  نحـــو  األصـــويل يســـعى 

ومناهـــج تفســـري النصـــوص الدينيـــة، 
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وكيفيـــة تأويلهـــا، أي إنه يشـــتغل عى 

التأويلية.  العمليـــة 

التأويليــة  لــدى  أيًضــا  نجــده  وهــذا 

الغربيــة املعــارصة؛ حيــث إنهــا تقــوم 

النصــوص  تفســري  آليــات  كل  بتوفــري 

ــى  ــتغل ع ــا تش ــي بدوره ــا، وه وتأويله

صيغــة العمليــة التأويليــة. فهــذا االتحــاد 

يف املقصــد واالختــاف يف وســائل هــذا 

املقصــد هــو الــذي جعــل مــادة )الدنــو( 

بــن  املقاربــة  مفهــوم  عــى  تصــدق 

ــارصة.  ــة املع ــن األصــويل والتأويلي التأويل

يتضــح لنــا مفهــوم املقاربــة يف االصطــاح، 

بأنــه أســاس نظــري يتكــون مــن مجموعة 

مــن املبــادئ يتأســس عليهــا املنهــج عــن 

طريــق التــداول الفكري ملختلــف الحقول 

مســاحاتها؛  تقريــب  املــراد  املعرفيــة 

بإحصــاء مواطــن الدنــو واالجتــاع. 

ويف هــذا املقــام فنحــن أمــام حقلــن 

معرفيــن: التأويــل األصــويل والتأويليــة 

الغربيــة املعــارصة، وهــا يشــكان تبايًنــا 

معرفيًــا ومنهجيًــا واضًحــا، لكــن املقصــود 

مــن كا الحقلــن واحــد؛ حيــث إن كليها 

يســعى إىل بيــان إنتــاج الداللــة، والوقوف 

ــي  ــريات الت ــاين والتفس ــرب املع ــى أق ع

يقتضيهــا النــص، أي إن كًا منهــا يبحــث 

ــر يف  ــة النظ ــل ومنهاجي ــات التأوي يف آلي

ــراءة النصــوص.  ق

وصــل  يف  أساًســا  املقاربـــة  تتوجـــه 

املعرفــة التأويليــة املعــارصة بالتأويليــة 

الــذي  املعــريف  التــداول  يف  األصوليــة 

ميكــن أن يلتقيـــا فيــه، ثــم ال بــدَّ أن هناك 

ــن  ــا ع ــرادة أحده ــل ف ــة تجع خصوصي

نقــوم  أن  اآلخــر مســتحقة، وال ميكــن 

بــأي تبيئــة ألحدهــا يف حقــل اآلخــر.

ــن  ــاس م ــى أس ــوم إذن ع فاملقاربــة تق

اللحظــة  تقتضيــه  املعــريف  التــدوال 

ــارية الـتــــي تـعـيشـــها املعـــرفة  الحـضـ

التأويليــة بــن حقلــن مختلفــن، وكاهــا 

يشــكل حديــث التــدوال الزمنــي والراهن 

الغــريب واإلســامي املعــارص، أي نحــن 

أمــام موجــة فكريــة تتوجــه نحــو آليــات 

التأويــل وطرائــق التفســري، والبحــث عــن 

التأويــل األمثــل ملعرفــة مغاليــق املعرفــة 

ــة.  ــانية املختلف اإلنس

وقــد أعطــى طــه عبــد الرحمــن مصطلًحــا 

مغايــرًا، حيــث أقــام لفظــة )املقاربــة( 
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التقريــب.  أي  )التفعيــل(،  وزن  عــى 

والتقريــب واملقاربــة يف املعنــى متقاربان؛ 

ــر  ــة تســتلزم وجــود أك ــث إن املقارب حي

مــن حقــل معــريف، وكذلــك التقريــب فــا 

ميكــن أن نتصــور تقريبًــا أحاديـًـا، أي ال بــدَّ 

ــددة  ــة متع ــاءات معرفي ــود فض ــن وج م

ــا. نقــوم بتقريبه

ــا،  ــرق بينه ــن ف ــد الرحم ــه عب إال أن ط

ــو  ــى الدن ــد معن ــب يفي ــإذا كان التقري ف

مــن املطلــوب كــا تفيــده املقاربــة؛ فــإن 

التدنيــة التــي تــدل عليهــا صيغــة التفعيل 

التــي صيــغ بهــا لفــظ التقريــب، تحتمــل 

أن تتواصــل إىل أن تبلــغ درجــة التطابــق 

مــع املطلــوب، عــى خــاف )املدانــاة( 

ــة(،  ــا صيغــة لفــظ )املقارب ــي تتضمنه الت

مرتبــة  تصــل  ال  اســتمرت  ولــو  فإنهــا 

التقريــب  أن  ذلــك  »وبيــان  التطابــق، 

التــداويل، ملــا كان يقتــي نقــل وظائــف 

أو مضامــن مــن مجــال تــداويل مخصــوص 

ــذا  ــإن ه ــي، ف ــداويل األص ــال الت إىل املج

النقــل ال يســتقيم حتــى يتجــاوز املنقــول 

ــه«))(. ــول إىل مطابقت ــة املأص ــد مقارب ح

ويظهــر االختــاف كذلــك يف اعتقــاد طــه 

))(  املرجع السابق، )ص/ 280(.

عبــد الرحمــن أن الغمــوض الــذي تكتنفــه 

آليــة التقريــب هــو مــن أجــل بيــان 

مــدارك  وتوســيع  الغامضــة،  املضامــن 

التــداول بــن الحقلــن، ثــم تــؤدي يف 

النهايــة إىل اليقــن، أمــا الغمــوض يف آليــة 

ــن؛ ألن  ــو الظ ــلكه ه ــإن مس ــة ف املقارب

ــك. ــؤدي إال إىل ذل ــه ال ي ــاء في الخف

ــد  ــه عب ــه ط ــق يتج ــذا املنطل ــن ه  وم

ــه:  الرحمــن إىل مفهــوم »التقريــب« بقول

باملعرفــة  املنقولــة  املعرفــة  »وصــل 

األصليــة«))(، فيصبــح املنقــول بعــد ذلــك 

موصــواًل، وملــا كان الوصــل متعلًقا باألصل؛ 

فمصطلــح التقريــب هــو جعــل املنقــول 

قيمــة  املنقــول  إعطــاء  أي  مأصــواًل))(، 

ــه. ــول إلي ــة املنق ــل إىل مرتب ــة تص علمي

ألنــه  التفريــق؛  لهــذا  داعــي  ال  لكــن 

اصطــاح منــه، وليــس مســألة لغويــة 

تقتــي ذلــك، أو اصطاًحــا معرفيًــا ثابتًــا، 

ــة«  ــب« و»املقارب ــح »التقري وألن مصطل

مســتمدان مــن مــادة »قــرب«. 

)2(  طــه عبــد الرمحــن، جتديــد املنهــج يف تقويــم الــرتاث، 
البيضــاء، )ط. 2(  الــدار  العــريب،  الثقــايف  املركــز 

.)237 )ص/  دون، 

)3(  املرجع نفسه، )ص/ 237(.
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ثــم ال حاجــة لنــا هنــا يف عمليــة التــداول 

الحقلــن  مبطابقــة  نقــوم  أن  املعــريف 

املعرفيــن املــراد مقاربتهــا، وتحصيــل 

ــذي  ــة الخفــاء ال االندمــاج بينهــا أو إزال

يوصلنــا إىل اليقن؛ ألن أســاس املقاربة هو 

اشــتغال باستشــكال املضامــن والوظائــف 

يف كا املجالــن حتــى تتحصــل املعرفــة 

الكافيــة بــن عنارصهــا، والوقــوف عــى 

مــا متيــز بــه مجــال عــن آخــر، باإلضافــة 

إىل الرتكيــز عــى املضامــن األساســية التــي 

ــا الحقــان. يجتمــع فيه

وال يهمنــا حديــث اليقــن بينهــا؛ ألن 

ــد،  ــل الواح ــى يف الحق ــذر حت ــك متع ذل

فمناهــج التأويــل األصــويل مثــًا فيهــا مــا 

هــو قطعــي وفيهــا مــا هــو ظنــي، وكذلك 

آليــات ومناهــج التأويليــة املعــارصة فيهــا 

مــا هــو ثابــت ومــا هــو متغــري وظنــي. 

الــذي يهمنــا هــو االلتفــات إىل أهــم 

التــي  واملعرفيــة  املنهاجيــة  العنــارص 

كا  يف  التأويليــة  الظاهــرة  اقتضتهــا 

التأويــل  بآليــات  واإلشــادة  الحقلــن، 

الضبــط  نحــو  تنحــو  ألنهــا  األصــويل؛ 

ــات  ــم آلي ــا نحاك والحســم، وعــن طريقه

التأويليــة املعــارصة التــي تفتقــر إىل كثــري 

ــك  ــوار ذل ــدة، ويف ج ــط والج ــن الضب م

ــا التأويليــة املعــارصة مســاحات  تفتــح لن

اللغــوي  النظــر  توســيع  يف  معرفيــة 

ومعطيــات الواقــع الزمنــي واملــكاين الــذي 

ــن  ــول، ع ــدال واملدل ــة ال ــى يف ثنائي يتج

طريــق توســيع مــدارك آليــة الســياق.

نحــن نعتقــد أن هنــاك فــوارق جوهريــة 

ــًدا؛  ــي أب ــن أن تلتق ــن، ال ميك ــن الحقل ب

لكــن مهمتنــا يف هــذه الدراســة املقاربيــة 

هــي الوقــوف عــى مضامــن العمليــة 

واالشــتغال  الحقلــن،  كا  يف  التأويليــة 

عــى حــدود اإلفــادة واالســتفادة مــن كا 

ــن.  الحقل

قــد تحــدث طــه عبــد الرحمــن عــن 

تاريــخ  التــداويل يف  التقريــب  مظاهــر 

التدويــن  اإلســامي، يف عصــور  الفكــر 

اإلســامية الزاهــرة؛ حيــث جــرى اشــتغال 

ــداويل عــى علمــي املنطــق  ــب الت التقري

واألخــاق، ويف هــذه األثنــاء الخصبــة التي 

اإلســامية،  الفكريــة  الســاحة  شــهدتها 

اســتطاع الفكــر اإلســامي أن يحتــوي وأن 

يكــون جــزًءا مــن هــذا التفاعــل الفكــري، 

ــاق. ــق واألخ ــي املنط ــة يف علم خاص
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وعــى طريقــة طــه عبــد الرحمــن يف 

يكــون  املقاربــة،  أو  التقريــب  مفهــوم 

تقريــب املنطــق بجعــل أبعــد املنقــوالت 

يف التجريــد النظــري مأصــواًل، ويكــون 

تقريــب األخــاق بجعــل أبعــد املنقــوالت 

يف التســديد العمــي مأصــواًل))(.

ــى  ــر ع ــب ال يقت ــوم التقري ــن مفه لك

األخــرى  والعلــوم  املعــارف  اســتدعاء 

موجــوًدا يف حقــل  ليــس  مــا  فقــط، 

الفكــر اإلســامي، مثــل علــم املنطــق 

ــل عــى الفكــر اإلســامي وال  -وهــو دخي

ــامية  ــاحة اإلس ــة يف الس ــه أصال ــود ل وج

إال مــا كان نــزًرا قليــًا-. بــل يشــمل أيًضــا 

ــى  ــع ع ــه تجتم ــول في ــت الحق ــا كان م

ــج  ــن يف املناه ــات وتتباي ــد والغاي املقاص

والوســائل.

ومــن هــذا املنطلــق، فــإن مفهــوم املقاربة 

تشــرتك  التــي  املعــارف  أيًضــا  يشــمل 

املناهــج  يف  اختلفــت  وإن  املقصــد  يف 

ــة  ــق هــذا عــى املقارب والوســائل، وينطب

األصــويل  التأويــل  بــن  نجريهــا  التــي 

حيــث  املعــارصة؛  الغربيــة  والتأويليــة 

))(  املرجع السابق، )ص/ )24(.

ــد  ــم قواع ــا يســعى إىل تقدي إن كًا منه

وتأويلهــا.  النصــوص  تفســري  ومناهــج 

ــل، لكــن  فاملقصــد واحــد أال وهــو التأوي

ــات التــي يتوســل بهــا كل  املناهــج واآللي

ــن يف أشــياء وتتشــابه  حقــل معــريف تتباي

يف أشــياء أخــرى.

وهنــا تظهــر قيمــة املقاربــة يف كونهــا 

إجــراًء تفاعليًــا يقــوم عــى بيــان املنجزات 

ــا  ــة، وصياغته ــة املتباين ــة العلمي الحضاري

التــي  واملشــاكلة،  التناغــم  بوتقــة  يف 

تقتضيهــا طبيعــة كل حقــل معــريف.

ــي نحــن بصددهــا تتجــه  ــة))( الت فاملقارب

)2(  هنــاك اســتعامل ملصطلــح »التقريــب« خــارج دائــرة 
مــن  نجــده  مــا  وذلــك  الواحــد،  املعــريف  احلقــل 
طروحــات حــول التقريــب بــن األديــان، وهــذه 
احلضــارات،  حــوار  مســمى  يف  تدخــل  األخــرة 
عــن  ختتلــف  األخــرة  وهــذه  األديــان.  وحــوار 
األصــويل  التأويــل  بــن  نجرهيــا  التــي  املقاربــة 
والتأويليــة املعــارصة؛ ألن مفاهيــم التقريــب بــن 
األديــان ختتلــف، وال تأخــذ شــكًا واحــًدا. هــل 
املــراد مــن التقريــب بــن األديــان هــو إنشــاء مســاحة 
ــو  ــه، أم ه ــه وقيمت ــن مكان ــكل دي ــي ل ــطية تعط وس
توحيــد املعتقــد وهــذا أمــر يســتحيل؟ أم إن مفهــوم 
التقريــب ينســحب عــى حــوار احلضــارات، وهــذه 
ال  احلضــارات  حــوار  ألن  أيًضــا؛  خمتلفــة  صيغــة 
يقتــر عــى األديــان، وقــد يشــملها أو ال يشــملها، 
كــام أن مفهــوم احلــوار بــن احلضــارات قــد يــأيت 
املصاحلــة  بمعنــى  يــأيت  قــد  أو  التقريــب،  بمعنــى 

الفكريــة التــي تقتضيهــا اللحظــة احلضاريــة.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 7677 |

نحــو حقلــن معرفيــن مختلفــن؛ التأويــل 

ــارصة.  ــة املع ــة الغربي ــويل والتأويلي األص

وال تبتغــي هــذه املقاصــد بقــدر مــا تتجه 

ــاع  ــن االجت ــى مضام ــوف ع ــو الوق نح

واالســتفادة من املفارقات املوجودة يف كل 

حقــل معــريف، إضافــة إىل مبــدأ االحتــكام 

الــذي يفرضــه مجــال معــريف عــى آخــر.

واالختــاف يظهــر أيًضــا مــن جهــة الدائرة 

ــة،  ــوم املقارب ــا مفه ــتغل عليه ــي يش الت

حيــث إنهــا ال تناقــش املفاهيــم العقديــة 

أو السياســية، بــل اشــتغالها مرتكــز أساًســا 

ــي  ــة الت ــة واملعرفي ــات اللغوي ــى اآللي ع

تدخــل أساًســا يف العمليــة التأويليــة. 

حقيقــة  الثــاين  املطلــب  يف  وســرى 

عــن  عليهــا،  نشــتغل  التــي  املقاربــة 

ــي  ــة الت ــيات املقارب ــان أساس ــق بي طري

تقتضيهــا عمليــة التــداول بــن هذيــن 

خالهــا  ومــن  املعرفيــن،  الحقلــن 

ــة التــي  نحــدد القــراءة الوســيطة املنتخب

املقاربــة. هــذه  مبثــل  حريــة  نراهــا 

وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل مقاربتنــا 

ــراءات  ــه الق ــريًا عــا جــادت ب تبتعــد كث

الدينــي،  للنــص  الحداثيــة  املعــارصة 

فأساســيات املقاربــة التــي نشــتغل عليهــا 

ســتجعلنا مبنــأى عــن كل هــذه القــراءات 

املشــوهة التــي تجــاوزت الخصوصيــة، بل 

إنهــا قامــت بإبعــاد التأويــل األصــويل متاًما 

ــة أن الفكــر  عــن مشــاريعها، تحــت مظل

ــة،  ــم عــى أســاس الدوغائي األصــويل قائ

هــذه األفــكار وغريهــا ال ظــال لهــا ال 

مــن قريــب وال مــن بعيــد عــى مــا 

املبحــث  يف  وســنقوم  بصــدده،  نحــن 

الثــاين بعــرض بعضهــا ونقدهــا، وفضحهــا، 

وبيــان أخطائهــا وتشــوهاتها املنهجيــة 

واملعرفيــة. 

ــة  ــن جه ــا م ــر أيًض ــاف يظه واالخت

الدائــرة التــي يشــتغل عليهــا مفهــوم 

تناقــش  ال  إنهــا  حيــث  املقاربــة، 

السياســية،  أو  العقديــة  املفاهيــم 

بــل اشــتغالها مرتكــز أساًســا عــى 

اآلليــات اللغويــة واملعرفيــة التــي 

تدخــل أساًســا يف العمليــة التأويليــة.

المطلب الثاني: صيغة المقاربة 
والقراءة الوسيطة المنتخبة:

الفــرع األول: أساســيات املقاربــة وحدود 

التداول:
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بعــد االنتهــاء مــن مفهــوم املقاربــة، الذي 

واملعــريف،  املنهجــي  مفهومــه  حددنــا 

يتأكــد لنــا اإلشــارة إىل أساســيات املقاربــة 

ــويل  ــل األص ــن التأوي ــداول ب ــدود الت وح

هــذه  نخلــص  املعــارصة.  والتأويليــة 

األساســيات يف النقــاط الجوهريــة اآلتيــة: 

أواًل: املقاربة وأصل التداول:

الحـــقول  بيـــن  املعـــريف  التـــداول  إن 

ــا مل  ــه م ــع من ــة، ال مان ــة املختلف العلمي

يــؤِد ذلــك إىل تقويــض املعرفــة األصيلــة، 

التأويــل األصــويل  بــن  ويتجــى ذلــك 

ــة  ــن التأويلي ــة، وب ــة أصلي ــه معرف بوصف

معــارًصا. منقــواًل  بوصفهــا  املعــارصة 

فأصــل التــداول مــروع، وهــذه مســلَّمة 

ــى  ــة ع ــة القامئ ــة املعرف ــا نظري تقتضيه

ــا يف  ــد وجدن ــر، فق ــري والتأث ــاس التأث أس

تاريــخ الفكــر اإلســامي منــاذج مهمــة يف 

تقريــب كثــري مــن املعــارف العلميــة، 

ولعــل مــا قــام بــه علــاء الفكــر األصــويل 

املنطــق خــري دليــل عــى  يف تقريــب 

ذلــك، بــل إن عوامــل التأثــري والتأثــر 

املجــاالت  مــن  كثــري  قامئــة يف  كانــت 

والفنــون، حيــث نجــد كثــريًا مــن فقهائنــا 

يســتحرون النــص الفلســفي اليونــاين 

يف التأصيــل للسياســة الرعيــة وللتاريــخ 

كــا وجدنــا ذلــك مــع املــاوردي والغــزايل 

وابــن عقيــل وابــن رشــد وابــن خلــدون، 

ــم. وغريه

ترجمتــه  الــذي  األســاس  هــذا  فعــى 

ــة  ــى التفكــري اإلســامي »الحكمــة ضال ِبَن

املؤمــن«، تتجــى قيمــة األصــل التــداويل 

أن  يخفــى  ال  فـــ«  اإلســامي  الفكــر  يف 

ــرتاث  ــى ال ــورادت ع ــي ت ــوالت الت املنق

وتزامنــت  مواضيعهــا،  يف  تنوعــت 

أشــكال  وأن  بينهــا،  فيــا  وتفاعلــت 

ــتمرت  ــا اس ــت له ــي خضع ــب الت التقري

ــا  ــب فيه ــي تقل ــوار الت ــدى األط ــى م ع

يف  التنــوع  هــذا  ومــا  الــرتاث.  هــذا 

أصنافهــا،  بــن  والتفاعــل  املنقــوالت 

واالســتمرار يف تقريبهــا إال دليــل آخــر عى 

ــة  ــف راســخ يف املارس ــل وص أن التكام

الرتاثيــة»))(. فمفهــوم التكامــل قائــم عــى 

أســاس االســتيعاب، وهــو ميــزة تشــع 

ــى  ــر اإلســامي، ومعن ــردات الفك ــا مف به

االســتيعاب هــو الدخــول بهــذه املناهــج 

))(  طــه عبــد الرمحــن، جتديــد املنهــج يف تقويــم الــرتاث، 
)ص/ 237(.
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ــا  ــا، وهن ــن عدمه ــة م ــط املروعي يف خ

يتضــح مفهــوم التــداول أكــر، نحــن أمــام 

نظريــات وآليــات تأويليــة مختلفــة يف 

قــراءة النصــوص وتأويلهــا.

ــدف  ــا اله ــد فيه ــي اتح ــزة الت ــذه املي ه

ــة؛ إذ إن الهــدف هــو الوصــول إىل  والغاي

ــاح  ــي االنفت ــة ه ــدة، والغاي ــراءة جدي ق

ــف. ــده املؤل ــا يري ــات م ــى مكنون ع

التــداول  مبــدأ  تجعــل  قاعــدة  فهــذه 

ــي  ــة ه ــة املقارب ــى كيفي ــاًغا، تبق مستس

األســاس الــذي يرتكــز عليــه هــذا املفهوم.

واملقصــود باالســتيعاب هــو اســتحضار 

ملرحــة  وإخضاعهــا  اآلليــات  هــذه 

ــا  ــا وم ــح منه ــا يصل ــويل، م ــل األص التأوي

ــم عــن  ــح، وتتحــدد هــذه املفاهي ال يصل

طريــق اآلليــات املنهجيــة التــي تقتضيهــا 

طبيعــة النــص ونظــام الداللــة. تقــوم 

خصائــص أصــل التــداول كــا حددهــا 

ــاور  ــة مح ــى ثاث ــن ع ــد الرحم ــه عب ط

رئيســة، تجعــل مــن املقاربــة وأســاس 

ــة  ــتدعيها الطبيع ــة تس ــداول مروعي الت

املعرفيــة، وتقتضيهــا اللحظــة الحضاريــة. 

ــن  ــة ب ــا املقارب ــو إليه ــي ترن ــة الت الرؤي

التأويليــة املعــارصة والتأويــل األصــويل 

ــة:  ــاذج اآلتي ــذه الن ــى ه ــس ع تتأس

ــوم هــذه  ــوع: تق ــة يف التن )1( النموذجي

ــارصة  ــة املع ــام التأويلي ــة يف قي النموذجي

ــوع  ــاف يف املوض ــاف االخت ــل أوص بأفض

ــق))(،  ــال يف املنط ــو الح ــا ه ــج، ك واملنه

ــد  ــن نري ــن معرفي ــام حقل ــا أم ــإذا كن ف

ــز  ــد نرك ــم راف ــا، فأه ــة له ــل مقارب عم

عليــه يف هــذه العمليــة هــو اســتدعاء 

املناهــج التــي تشــكل يف تنوعهــا وتباينهــا 

أفضــل وأحســن الصيــغ التــي تقــرتب مــن 

مناهــج املعرفــة األصيلــة، مبعنى آخــر: إننا 

ــه ومناهجــه،  ــل أصــويل بأصالت أمــام تأوي

ــة معــارصة. منــوذج  ــة غربي ــام تأويلي وأم

ــات التــي  التنــوع يقتــي النهــوض باآللي

ــج  ــع مناه ــا م ــًا وال فرًع ــدم أص ال تصط

التأويــل األصــويل، فعندمــا نقــول إن منهج 

الســياقية،  والنظريــات  الداللــة،  علــم 

ــج  ــرب مناه ــة، تعت ــات املقاصدي والطروح

جوهريــة يف التأويليــة املعــارصة؛ فــإن 

ذلــك يســتدعي هامًشــا كبــريًا للبحــث 

))(  طــه عبــد الرمحــن، جتديــد املنهــج يف تقويــم الــرتاث، 
)ص/ 239(.
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بــن هــذه اآلليــات ومناهــج التأويــل 

ــا. ــد ذاته ــج بح ــذه املناه ــويل يف ه األص

يبحــث  نفســه  األصــويل  التأويــل  ألن 

اللســان  أو  املناهــج، فالنــص  يف هــذه 

العمليــة  يف  األســاس  هــي  اللغــة  أو 

ــذي  ــاس ال ــو األس ــث ه ــة، والبح التأويلي

ــن  ــة م ــة القريب تعتمــده املناهــج اللغوي

فضــاء اللغــة. 

ــا أم  ــك أن نجــد اتفاقً ــا بعــد ذل وال يهمن

ــا، املهــم أن نتبــنَّ حقيقــة الداللــة  اختافً

الخصوصيــة  مراعــاة  مــع  الحقلــن،  يف 

تقــف هــذه األخــرية  الرتاثيــة، حيــث 

النقــد  عمليــة  يف  ومعيــاًرا  أساًســا 

ــا. ــا الحًق ــدث عنه ــي نتح ــري الت الجوه

)2( النموذجيــة يف التفاعــل: وهنــا تتأكــد 

معــامل االتفــاق التــي ســنحصل عليهــا، 

التأويلــن  بــن  املقاربــة  عمليــة  عنــد 

يف حــدود هــذه اآلليــات التــي توفــر 

بــن الحقلــن التقــاء، حيــث إن معــامل 

بــدَّ أن تقــوم عــى  هــذه املقاربــة ال 

التفاعــل الــذي يقتــي قيــام املنقــول 

ــاف  ــل أوص ــارصة« بأفض ــة املع »التأويلي

الحــال  االشــرتاك والتــازج، كــا هــو 

ــاق))( يف  ــم األخ ــب عل ــبة إىل تقري بالنس

ــا يف  ــذا جليًّ ــر ه ــامي، ويظه ــر اإلس الفك

ــة  ــوم النصي ــات هــريش حــول مفه مقارب

ــة القصديــة وغريهــا مــن املفاهيــم  ودالل

التأويليــة مثــل الســياق، وحــدود التأويــل 

ــريه. ــو وغ ــو إيك ــا أمربت ــس له ــي أس الت

إن هــذه اآلليــات املتشــابهة بــن الحقلــن 

ــا  ــة املعــارصة، توفــر لن األصــويل والتأويلي

مســاحة خصبــة مــن التـــفاعل والتناغــم 

والنقــد.

ــة  ــرورة املطابق ــل بال ــي التفاع وال يعن

أو املحايثــة، بــل يشــمل أيًضــا الــرؤى 

النقديــة العميقــة التــي تشــمل التأويليــة 

ــة  ــات اللغوي ــا لآللي ــارصة يف مقاربته املع

ــابهة. ــرى املش األخ

بالــرورة  التفاعــل  يعنــي  وال 

املطابقــة أو املحايثــة، بــل يشــمل 

العميقــة  النقديــة  الــرؤى  أيًضــا 

ــة املعــارصة يف  التــي تشــمل التأويلي

ــة األخــرى  ــات اللغوي مقاربتهــا لآللي

املشــابهة.

))(  املرجع نفسه، )ص/ 239(.
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عمليــة  إن  االســتمرارية:  منــوذج   )3(

التفاعــل التــي تقتضيهــا املقاربــة بــن 

التأويــل األصــويل والتأويليــة املعــارصة 

ــتمر  ــي مس ــاح تواص ــام انفت ــا أم تجعلن

بــن مختلــف هــذه اآلليــات واملســاطر، ال 

ســيا ونحــن نعلــم أن كثــريًا مــن املناهــج 

التأويليــة املعــارصة مــا زالــت قيــد البنــاء 

والتطــور، ومــا زالــت هنــاك معــامل لغويــة 

ــد مــن النقــد  ــاج إىل مزي ــل تحت يف التأوي

والتوضيــح، فيقــوم أســاس التــداول عــى 

ــا  الجــدل العلمــي الخصــب الــذي يجعلن

يف عمليــة نقديــة واكتشــافية مســتمرة يف 

تقريــب هــذه اآلليــات. وقــد ترجــم طــه 

عبــد الرحمــن هــذه النموذجيــة أيًضــا يف 

ــم األخــاق))(.  ــب املنطــق وعل تقري

ثانًيا: املقاربة وحدود التداول:

ــه  ــى توجي ــة ع ــيات املقارب ــوم أساس تق

القراءتــن  بــن  الجمــع  نحــو  القــراءة 

األصوليــة والتأويليــة املعــارصة، أو مــا 

مبفهــوم  قبــل  مــن  عليــه  اصطلحنــا 

منظــور  إىل  بنــا  ليــؤدي  االســتيعاب، 

منهجــي ال بــدَّ مــن مراعاتــه، يتمثــل 

))(  املرجع نفسه، )ص/ 240(.

يف حــدود التــداول وضوابــط املقاربــة، 

نظامــن  إزاء  ونحــن  ميكــن  ال  حيــث 

بــأي  نقــوم  أن  مختلفــن  معرفيــن 

ــدوًدا  ــم ح ــة دون أن نقي ــة مقاربي عملي

املقاربــة. لهــذه  ومعرفيــة  منهجيــة 

فحــدود التــداول والتفاعــل بــن املنجزيــن 

تجعلنــا  املعــارص،  والتأويــي  األصــويل 

نقــف أمــام املقتضيــات اللغويــة الداخلية 

والخارجيــة التــي يســتدعيها النــص يف 

ــن  ــا م ــل، دون غريه ــة التأوي ــاء عملي أثن

آليــات  عليهــا  قامــت  التــي  املناهــج 

هدميــة وهرمســية كــا ســيأيت مــع بعــض 

املقاربــات املشــوهة، حيــث تجــاوزت كل 

الخصوصيــات التــي يقتضيهــا التأويــل 

يف  الحــدود  هــذه  نلخــص  األصــويل. 

ــة:  ــة التالي ــاط الجوهري النق

ــل  ــة التأوي ــوم مبقارب ــن أن نق ))( ال ميك

التأويليــة  مناهــج  وبعــض  األصــويل 

ــة  ــاس البنيوي ــى أس ــة ع ــارصة القامئ املع

هــذه  ألنَّ  والتاريخانيــة؛  والتفكيــك 

املناهــج مل تعــد صالحــة حتــى يف أرضهــا، 

ــة،  ــد الغربي ــا يف مناهــج النق ــد أهله وعن

وقــد أحدثــت التأويليــة املعــارصة انقابـًـا 
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التــف  الــذي  الغــريب،  املــوروث  عــى 

ومناهجهــا. التفكيكيــة  آليــات  حــول 

األصيلــة  األصــويل  التأويــل  مناهــج  إن 

ــة  ــط ومقصدي ــق الضب ــى منط ــوم ع تق

أن  ميكــن  ال  معايــري  وهــذه  املعنــى، 

ــة مــع هــذه املناهــج أي  تجعــل للمقارب

منفــذ نحــو التــداول. 

عــزل  أســاس  عــى  قامــت  فالبنيويــة 

النــص عــن الفضــاء الخارجــي متاًمــا، بــل 

حتــى املؤلــف نفســه؛ مــا أخرجهــا عــن 

كل دواعــي املنطــق واملعقوليــة التــي 

تقتضيهــا طبيعــة التأويــل، حيــث «أصبــح 

اهتامهــا منصبًــا عــى بنيــة النــص يف 

معــزل عــن أي إحالــة مرجعيــة خارجيــة 

حتــى لــو كان األمــر يتعلــق مبؤلــف النص 

وفاعلــه، ومــن هنــا نجــد أن فكــرة »موت 

املؤلــف« هــي مــن أهــم املقوالت تــداواًل 

يف هــذه املرحلــة، وأنهــا كانــت تعــرب عــن 

ــي  ــى نف ــا ع ــوم أساًس ــفي يق ــار فلس تي

الفاعــل كيفــا كان نوعــه، ليتــم التأكيــد 

فقــط عــى العاقــات التــي بــن العنــارص 

واألجــزاء... ومــن بــن مــا ترمــز إليــه 

فكــرة »مــوت املؤلــف« إبعــاد النــص عــن 

مصــدره وإقصــاء مقاصــده وتحريــره مــن 

املعنــى»))(. وقــد نتــج عــن هــذا الحــر 

ــت  ــذي قام ــاب ال ــص االنق ــي للن التأوي

ــوي،  ــوروث البني ــى امل ــة ع ــه التفكيكي ب

ــص، وأصبحــت  ــة الن ــن غرب ــث زاد م حي

العمليــات التأويليــة ال تســتند ألي معطى 

قانــوين وال آليــات لغويــة يف قــراءة النــص، 

وال يؤمــن بالحقيقــة، كل مــا هنالــك أنــه 

ــم  ــطايئ))( القائ ــج السوفس ــذ باملنه «يأخ

ــاين،  ــارف واملع ــك يف املع ــى الش ــًا ع أص

وقــد خيــم شــك دريــدا عــى كل القضايــا، 

حتــى فقــد العــامل مصداقيتــه ومحــور 

ارتــكازه، وهــذا مــا جعلــه يفتقــد املعنــى، 

ويصبــح تفســري الداللــة تفســريًا ال نهائيًــا، 

ــلطة  ــة ألي س ــتحالة املرجعي ــي باس يوح

كانــت، وهــذا إن دل عــى يشء فإمنــا يدل 

عــى أن دريــدا يعيــد االعتبــار للشــك 

للسفســطايئ، ومــن ثــمَّ ينفــي- كــا نفــى 

اليقينيــة  التفســريات  السفســطائيون- 

ــد  ــرآين: نق ــص الق ــا والن ــمر، اهلرمينوطيق ــد س ))(  محي
وجتريــح، )دار البيــارق، عــامن - األردن، ط. دون(، 

)ص/ 4)، 5)(.

)2(  تطلـق السوفسـطائية عـى ذلك التيـار الفكري الذي 
القـرن  مـن  الثـاين  النصـف  بعـد  اليونـان  يف  ازدهـر 
تقـوم  فلسـفية  حركـة  وهـي  امليـاد،  قبـل  اخلامـس 
عـى أسـاس أقاويـل لفظيـة متناقضـة خالية مـن اجلد 
عبـد  احلداثـة،  بعـد  ومـا  احلداثـة  ينظـر:  والصـدق، 
.)353 )ص/  الرتيكـي،  وفتحـي  املسـري،  الوهـاب 
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ــود  ــدم وج ــى ع ــة... واإلرصار ع واملطلق

قــراءات صحيحــة أو موضوعيــة خاضعــة 

ــة»))(.  ــن أو رشوط معين لقوان

بــل إنهــا تجــاوزت كل معــاين املنطــق 

شــهية  فتــح  طريــق  عــن  واملعقوليــة 

بالنصــوص  ليلعــب  واملــؤول  القــارئ 

ــن  ــاة للقوان ــاء، دون أي مراع ــف يش كي

والقواعــد التــي تقتضيهــا طبيعــة اللغــة.

ــل أي  ــتحيل فع ــاس يس ــذا األس ــى ه وع

ــل  ــن التأوي ــة ب ــة ومعرفي ــة منهجي مقارب

األصــويل وهــذه املناهــج الهرمســية، فــأي 

عمليــة نخوضهــا يف ســياق املقاربــة ال 

تنتمــي ألي مــن هــذه اآلليــات املزيفــة.

))( إن آليــات املقاربــة هــذه التــي نقــوم 

بهــا تجعــل التأويــل األصــويل هــو األســاس 

ــوم  ــه يق ــم أن ــة بحك ــة التأويلي يف العملي

ــذا  ــم، وه ــط والحس ــة الضب ــى منهجي ع

ــة  ــان بخصوصي ــن حــق اإلمي ــا نؤم يجعلن

ــاف  ــه، بخ ــات تأويل ــي وآلي ــص الدين الن

ــوم  ــي تق ــارصة الت ــة املع مناهــج التأويلي

عــى أســاس تأويــل النصــوص الدينيــة 

ــفة  ــخصيات يف الفلس ــات وش ــوة، اجتاه ــدة غي ))(  فري
.)(88  ،(87 )ص/  املعــارصة، 

ــة  ــمولة املعرفي ــة. فالـحـ ــري الديـنـيـ وغــ

واملنهجيــة التــي يقتضيهــا النــص الدينــي 

بعــض  مــع  مقاربــة  أي  دون  تحــول 

الجزئيــات يف آليــات التأويليــة املعــارصة. 

ــي الزم  ــص الدين ــة الن ــذ بخصوصي فاألخ

ومؤكــد يف االعتبــار.

ــا  ــوم به ــي نق ــة الت ــرج املقارب ))( ال تخ

ــة  ــوي بالدرج ــل اللغ ــج التأوي ــن مناه ع

ــذي يلتقــي  األوىل، فهــذا هــو الهامــش ال

فيــه هــذان الحقــان املعرفيــان، فمواطــن 

االشــتغال التــي تقــوم عليهــا املقاربــة 

ال تخــرج عــن اآلليــات اللغويــة، مثــل 

علــم الداللــة، والســياق، ومفهــوم النــص، 

الظاهــر  ونظريــة  القصديــة،  ونظريــة 

ــخ،  ــص والواقع...إل ــة الن والباطــن، ونظري

ــة األوىل.  ــة بالدرج ــائل لغوي ــذه مس وه

وال عاقـــة لهـــا بالحمولـــة الفلســـفية 

نســـتحر  تجعلنا  التي  األيديولوجيـــة، 

األخرى،  التصورية  الفلســـفية  املعطيات 

قريًـــا))(،  إرغاًمـــا  مقاربتنـــا  فتصـــري 

ــراءة  ــي: ق ــية للوح ــة اهلرمس ــان، املقارب ــى رمض )2(  حيي
يف اخلطــاب الادينــي حلامــد أبــو زيــد، إســامية 

.)(4 )ص/  )432)ه(،   ،)63 )ع/  املعرفــة، 
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وتشـــويًها فعليًـــا إلســـقاط املفاهيـــم 

الديني، فمقاربتنا  النص  الفلســـفية عى 

املنهجية.  األخطـــاء  عـــن هـــذه  مبنأى 

ثالًثــا: املقاربــة والنقــد الجوهــري: تتميــز 

ــد  ــة النق ــا بآلي ــو إليه ــي نرن ــة الت املقارب

التأويليــة  آلليــات  العميــق  الجوهــري 

املعــارصة، فــإن حــدود التــداول التــي 

إىل  نتوجــه  تجعلنــا  عليهــا  نشــتغل 

ــويل  ــل األص ــن التأوي ــة ب ــغ املقاربي الصي

ــد  ــن النق ــيء م ــارصة ب ــة املع والتأويلي

والتبايــن،  التناغــم  ملواطــن  الحقيقــي 

وهــذا مــن شــأنه أن يقفنــا عــى حقيقــة 

اآلليــات اللغويــة التــي تســتند عليهــا 

التأويليــة املعــارصة، كــا ميكننــا أيًضــا من 

معرفــة العاقــات اللغويــة والدالليــة التي 

ــح  ــذا يفت ــل، وه ــا يف التأوي تدخــل أساًس

لنــا آفاقًــا معرفيــة ومنهجيــة عــن طريــق 

ــريف  ــل مع ــر كل حق ــف ينظ ــة كي معرف

ــدالالت. ــات وال ــذه العاق له

إن منهجيــة النقــد التــي نقــوم بهــا يف 

أثنــاء مقاربتنــا تجعلنــا نصحــح كثــريًا 

ــا  ــي تجاوزته ــة الت ــم التأويلي مــن املفاهي

املعــارصة،  التأويليــة  املناهــج  بعــض 

ــم  ــض املفاهي ــاط بع ــق من ــك نحق وكذل

التــي تدعــي أنهــا تقــرتب مــن آليــات 

التأويــل األصــويل، مثــل مفهــوم القصديــة 

الــذي أسســه هــريش، ومــدى اقرتابــه 

مــن معطيــات املدلــول املقاصــدي الــذي 

أسســه التأويــل األصــويل، خاصــة نظريــة 

اإلمــام الشــاطبي املقاصديــة. 

ــا  ــوم به ــي نق ــد الت ــة النق إن منهجي

يف أثنــاء مقاربتنــا تجعلنــا نصحــح 

كثــرًا مــن املفاهيــم التأويليــة التــي 

ــة  ــج التأويلي ــض املناه ــا بع تجاوزته

منــاط  نحقــق  وكذلــك  املعــارصة، 

ــا  ــي أنه ــي تدع ــم الت ــض املفاهي بع

تقــرب مــن آليــات التأويــل األصويل، 

مثــل مفهــوم القصديــة الــذي أسســه 

هــرش.

رابًعا: املقاربة وأصالة املنجز األصويل: 

نعــي  تجعلنــا  املقاربــة  حقيقــة  إن 

ــويل،  ــي األص ــز التأوي ــة املنج ــر أصال أك

فمقاربــة التأويليــة املعــارصة ال تــؤدي 

ــات  ــن آلي ــة م ــرق ألي آلي ــا إىل أي خ بن
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التأويــل األصــويل؛ ألننــا نعتقــد أن التأويل 

األصــويل متيــز بآليــات متينــة وعميقــة يف 

التأويــل))(. وبالتــايل فإننــا نجعلــه املحــك 

الــذي تقــوم عليــه مفاهيــم املقاربــة، 

فخصائــص الضبــط واملعقوليــة وأوصــاف 

ــة  ــن النظري ــت م الحســم واملنطــق جعل

األصوليــة أساًســا متيًنــا، ال بــدَّ أن نجعلــه 

خاصــة  املقاربيــة،  العمليــة  يف  أساًســا 

ــارصة  ــة املع ــه التأويلي ــا أن توج إذا علمن

األدبيــة  النصــوص  إىل  األوىل  بالدرجــة 

والفكريــة املختلفــة، فهــذا يعطــي لنــا 

قواعــد  يف  الضبــط  قلــة  عــى  مــؤرًشا 

التأويليــة املعــارصة.

وهــذا ال يجعلنــا نقــف أمــام مدرســة 

مــن  غريهــا  دون  بعينهــا،  أصوليــة 

االجتهــادات املتعــددة، بــل إن مقتضيــات 

املقاربــة تقــوم عــى أســاس االنفتــاح عى 

ــا؛  ــا واختافً ــة اتفاقً كل املذاهــب األصولي

ــم  ألنَّ هــذا مــن شــأنه أن يجعــل مفاهي

النقــد واملقارنــة واملقاربــة ثريــًة ثــراء 

ــري.  ــوع الفك ــذا التن ه

عنــد  اللغــوي  االســتدالل  رمضــان،  حييــى    )((
إســامية  جملــة  تداوليــة،  مقاربــة  األصوليــن: 
.)25 )ص/  )4)20م(،   ،)73 )ع/  املعرفــة، 

الفرع الثاين: القراءة الوسيطة املنتخبة:

بعـــد هـــذه األساســـيات التـــي تعترب 

املوجـــه الحقيقـــي ملفهـــوم املقاربـــة، 

املقاربة  فإننـــا نخلـــص إىل أن صيغـــة 

التـــي نرتضيها ال تخرج عـــن مقتضيات 

اللحظـــة الحضارية التـــي تجعلنا ننفتح 

عـــى مـــؤرشات التأويليـــة املعـــارصة، 

وكيـــف تطـــور التصور الـــداليل للنص؟ 

ومـــا هي اآلليـــات التي تعـــد جوهرية 

الفهم؟  مناهـــج  يف 

هــذه التســاؤالت وغريهــا تجعلنــا يف إزاء 

هــذه التحديــات نقــف عــى حقيقــة 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــات اللغوي اآللي

ــا  ــة، ك ــة التأويلي ــا العملي ــي تقتضيه الت

ــارص. يف  ــاين املع ــر اللس ــا الفك ــص عليه ن

ــة  ــة نلخــص منهجي ــاط املجمل هــذه النق

بهــا  ســنقوم  التــي  اإلجرائيــة  النظــر 

يف البــاب الثــاين، وبهــا تتحــدد صيغــة 

ــا:  ــي نوده ــة الت املقارب

عنـــد  النـــص وحـــدوده  مفهـــوم   )((

األصوليـــن، كيـــف نظـــرت التأويليـــة 

املعارصة إىل مفهوم النص، وما هو النص.
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النــص،  مســتويات  عــى  نقــف   )((

ــي  ــى التأوي ــن املعط ــا وب ــارن بينه ونق

ــول، يف  ــدال باملدل املعــارص، ثــم عاقــة ال

الرؤيتــن األصوليــة والتأويليــة املعــارصة.

))( نقــف عــى مســمى حــدود التأويــل، 

ــايئ،  ــل الانه ــايئ والتأوي ــل النه أي التأوي

كيــف نظــر إليهــا الفكــر األصــويل، وكيــف 

قامــت آلياتهــا يف التأويليــة املعــارصة، 

ــات  ــا نقــف عــى أهــم آلي وهــذا يجعلن

ــم. ــل وســبل الفه التأوي

)4( بيــان اآلليــات اللغويــة الخارجيــة، 

ــة  ــا قيم ــا الســياق، وم ــن أهمه ــل م ولع

النظريــة الســياقية بالنســبة إىل التأويلــن، 

مواطــن  ونتبــنَّ  توجــه،  كل  ونعــرض 

ــاف. ــم واالخت ــن التناغ ــة وأماك اإلضاف

)5( نـظـريـة الـقـصــــد والـمـقـصـديـة 

العــمــلــيــة  يف  مـوضــعــهـــــا  مــــا 

الـتــــأويلية، وكيـف نـظــــر إلـيـها كـل 

تـتـداخـل  أن  ميـكــــن  وهــــل  حـقـل، 

مـفــاهــيـــــم الحـقـلـيـن املعــرفـيـن، 

ومــــا مــقــصــــود القـصـديــــة عـنـد 

كــــل مـنـهــمــــا ومــــا آليات كشفها.

المبحث الثاني: واقع المقاربة 
ومفهومها في الدراسات المعاصرة:

التــي  الحضاريــة  اللحظــة  أن  شــك  ال 

نعيشــها يف راهننــا ألحــت علينــا حضــوًرا 

معرفيًــا ومنهجيًــا للوقــوف عــى أهــم 

التحديــات التــي تواجههــا مناهــج الــرتاث 

النقديــة، ال ســيا نظريــة التأويل األصويل. 

الــذي  واملنهجــي  املعــريف  الزخــم  إن 

جــادت بــه التأويليــة الغربيــة املعــارصة، 

لفــت أنظــار كثــري مــن الباحثــن العــرب 

ــدة  ــم املناهــج الجدي واملســلمن، وألحته

املتقدمــة يف تأويــل النصــوص وتفســريها، 

عــى القيــام مبختلــف املقاربــات مــع 

ــامي. ــريب اإلس ــز الع املنج

عمــق  عــى  تنــم  االلتفاتــة  هــذه  إن 

بــن  والحضــاري  الثقــايف  االحتــكاك 

مختلــف املنجــزات الغربيــة والعربيــة، 

يف  تدخــل  صحيــة،  ظاهــرة  وهــي 

ــة  ــول املعرفي ــى الحق ــاح ع ــار االنفت إط

الفكــري  التاقــح  املتعــددة. وتحصيــل 

بــن النظريــات التأويليــة وآليــات تفســري 

النصــوص، ومفهــوم الداللــة بــن الحقلــن 

اإلســامي.  والعــريب  الغــريب 
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لكننــا عندمــا نحــي هــذه املقاربــات 

اتجاهــن  عــى  تتــوزع  نجدهــا  فإننــا 

مختلفــن، كل اتجــاه يقــدم منطـًـا مختلًفــا 

بــن  املنهجيــة  املقاربــة  آليــات  مــن 

التأويليــة الغربيــة املعــارصة وبــن املنجــز 

ــريب:  ــرتايث الع ال

لكـننا عنـدما نحصـي هذه املقـاربات 

فإننـــا نجدها تتوزع عـــى اتجاهني 

مــــختلفني، كل اتــــجاه يقدم منطًا 

مخـتلًفا من آليـات املقاربة املنهجية 

بـــني التأويليـــة الغربيـــة املعارصة 

وبـــني املنجز الـــرايث العريب.

االتجاه األول: املقاربات املشوهة وتجاوز 

الخصوصيىة.

االتجاه الثاين: املقاربات التفاعلية والنقد 

الجوهري.

المطلب األول: المقاربات المشوهة 
وتجاوز الخصوصية:

مفهوًمـا  طـرح  أساسـيًا  منوذًجـا  نتنـاول 

للمقاربـة بـن التأويليـة الغربيـة املعارصة 

والتأويـل العـريب اإلسـامي، نلخص طرحه 

الفكـري املقـاريب، ثم نقـوم بعملية نقدية 

يف جوهـر املقاربـة املقدمـة وعمقهـا.

محمد أركون))( ومشروع األنسنة:

تقــوم نظريــة تأويــل النــص الدينــي عنــد 

ــتدعاء  ــة باس ــاس املقارب ــى أس ــون ع أرك

ــي  ــث تنبن ــريب، حي ــي الغ ــز التأوي املنج

هــذه املقاربــة عــى أســاس أنســنة النــص 

ــل  ــوم التأوي ــد مفه ــد تحدي ــي، بع الدين

وحــدوده، ثــم آليــات تقويــض النــص 

ــي. الدين

أواًل: مفهوم التأويل وحدوده: 

مروعــه  ســياق  يف  أركــون  ينطلــق 

التأويــي للفكــر العــريب، بعدمــا مييــز بــن 

ــميه الحالــة التأويليــة والدائــرة  مــا يس

التأويليــة، حيــث تشــكل الحالــة التأويلية 

ــة،  ــرة التأويلي ــى الدائ ــابقة ع ــة س مرحل

ــري عــاش يف فرنســا، حصــل  ))(  حممــد أركــون، جزائ
الســوربون، مــن  الدكتــوراه يف اآلداب مــن  عــى 
اإلســامي،  للفكــر  النقديــة  املشــاريع  أصحــاب 
يكتــب باللغــة الفرنســية، وحيــذو حــذو الدراســات 
االســترشاقية، مــن مؤلفاتــه: تارخييــة الفكــر العــريب 
اإلســامي، تــويف ســنة )0)20م(. موســوعة أعــام 

العــرب املبدعــن، ))/ 86(.
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الفــرق  هــو  الحالتــن  بــن  والفــرق 

ــع خــط  ــي تتب ــة الت ــة الديني ــن املعرفي ب

األرثوذكســية، وبــن حالــة النقد الفلســفي 

الــذي يعمــل عــى أشــكلة عمليــة إنتــاج 

ــى. املعن

تقــوم الحالــة التأويليــة عــى أســاس أننــا 

»نجــد أن القــارئ املؤمــن بالنــص املوحــى 

ــادرة  ــا مســتقلة ق ــرب نفســه ذاتً ــه يعت إلي

ــح  ــوين الصحي ــى القان ــد املعن ــى تحدي ع

لــكام اللــه. 

ــش  إن الوعــي اإلســامي مضطــر ألن يعي

الحالــة التأويليــة حتــى نهايتهــا، أي حتــى 

الدخــول يف الدائــرة التأويليــة حيــث نجــد 

الــروح املوضوعيــة تهــدف إىل تكويــن 

ــد  ــا ترت ــع، ولكنه ــة للواق ــة مطابق معرف

ــن  ــا م ــه إىل ذاتيته ــت ذات ــًا يف الوق حت

أجــل تقطيــع الواقــع ورؤيتــه حســب 

الــروط املتغــرية للتحســس والتعــرف 

والتبــر«))(. فالحالــة التأويليــة يف اعتقــاد 

التأويــي  الفكــر  ركــون  هــي  أركــون 

ــة الفكــر العــريب اإلســامي،  ))(  حممــد أركــون، تارخيي
العــريب،  الثقــايف  املركــز  صالــح،  هاشــم  ترمجــة 
البيضــاء، )ط. 2(، )996)م(،  الــدار   - بــروت 

.)(34 )ص/ 

السياســية  األطــر  فرضتهــا  مناهــج  إىل 

واالجتاعيــة املتخلفــة عــن وعــي الــروح 

حيــث  النقديــة،  والرؤيــة  املوضوعيــة 

ــرر  ــام التح ــا أم ــف عائًق ــاد يق إن االعتق

املنهجــي يف تقديــم صــورة مكتملــة عــن 

ــة. ــة الديني ــكاالت املعرف إش

ــي يجتمــع  ــة الت ــرة التأويلي بخــاف الدائ

فيهــا الفهــم باإلميــان دون وصايــة الثانيــة 

عليــه، فتقــوم هــذه الوصايــة بصــده عــن 

حيــث  الازمــة،  املوضوعيــة  املنهجيــة 

يقــول: «نحــن نعلــم أن االعتقــاد والفهــم 

هــا اللــذان يشــكان جدليــة الدائــرة 

ــن وأن  ــي نؤم ــم ل ــة، أي أن نفه التأويلي

نؤمــن لــي نفهــم، يف داخــل هــذه الدائرة 

ــروح»))(. ــات ال ــع كل فعالي تتموض

الفعالــة  القــراءة  أن  يعتقــد  فأركــون 

ــاس  ــى أس ــوم ع ــي تق ــي الت ــرتاث ه لل

ــة،  ــة التبجيلي ــة ال الرؤي ــة العلمي املنهجي

ال  الحضاريــة  اللحظــة  يف  واالندمــاج 

يكــون مبعــزل عــن تفكيــك املايض بشــكل 

واســتحالة  األصــويل  الفكــر  أركــون،  حممــد    )2(
الســاقي،  دار  صالــح،  هاشــم  ترمجــة  التأصيــل، 
.)280 )ص/   ،)(999(  ،)( )ط.  بــروت، 
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جــذري قصــد فهمــه وإعــادة تقييمــه 

مــن جديــد؛ ألنــه »إذا مل تحصــل مراجعــة 

ــن تحصــل  ــة فل ــات التاريخي ــة الرتاث لكاف

مواجهــات خصبــة ومفيــدة بــن كافــة 

ــرتاث  ــن ال ــة ب ــة، وبخاص ــات البري تراث

العــريب اإلســامي، والــرتاث األورويب«))(.

تجــاوز  أســاس  عــى  التأويــل  يقــوم 

اآلليــات األصيلــة يف الفكــر اإلســامي؛ 

ــب  ــة، ويتطل ــاده دوغائي ــا يف اعتق ألنه

ذلــك توظيــف آليــات جديــدة مــن أجــل 

النــص،  حــول  معــارصة  معرفــة  بنــاء 

ــة  ــاد عــى املناهــج الغربي ــك باالعت وذل

الحديثــة لفهــم طبقــات النــص املقــدس، 

»وهكــذا  النقديــة،  القــراءة  وتحقيــق 

والتحليــل  األلســني،  التحليــل  نطبــق 

ــل التاريخــي،  ــداليل، والتحلي الســيميايئ ال

ــيولوجي  ــي أو السوس ــل االجتاع والتحلي

والتحليــل  األنروبولوجــي،  والتحليــل 

نحــرر  النحــو  الفلســفي. وعــى هــذا 

ــر  ــوالدة فك ــال ل ــح املج ــال أو نفس املج

تأويــي جديــد للظاهــرة الدينيــة، ولكــن 

الدينــي،  العقــل  نقــد  يف  قضايــا  أركــون،  حممــد    )((
ــروت، )ط.  ــة، ب ــح، دار الطليع ــم صال ــة هاش ترمج

.)224 )ص/  )2000م(،   ،)2

ــًدا عــن الظواهــر  ــا أب مــن دون أن نعزله

األخــرى املشــكلة للواقــع االجتاعــي - 

التاريخــي الــكي«))(.

ــر  ــذه األط ــال ه ــن خ ــون م ــه أرك يتج

الدينــي،  النــص  قــراءة  إىل  املنهجيــة 

بإحــداث القطيعــة مــع املناهــج الرســمية 

بأنهــا مغرقــة يف ســياج  التــي يعتقــد 

الدوغائيــة، وأن هــذه األخرية ال تنســجم 

مــع العهــد التأويــي للعقــل الــذي يبحث 

عــن املعــاين. فيعتــرب مفهــوم التأويل عنده 

أنــه« محــاوالت تطبيــق تقنيــات التفكيك 

التأسيســية،  النصــوص  عــى  الحديثــة 

تشــكل  التــي  التفســريية  والخطابــات 

الســاحة الدوغائيــة للفكــر اإلســامي 

ــذا«))(. ــا ه ــى يومن حت

ــور  ــدد التص ــو يح ــون -وه ــواىن أرك ال يت

الــذي بنــى عليــه مفهــوم التأويــل- يف 

اســتدعاء املناهــج العدميــة الهرمســية 

ــوروث إىل  ــر امل ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــد أرك )2(  حمم
حتليــل اخلطــاب الدينــي، ترمجــة هاشــم صالــح، دار 
)ص/  ))200م(،   ،)( )ط.  بــروت،  الطليعــة، 

.)70

)3(  حممـد أركـون، الفكر األصويل واسـتحالة التأصيل، 
)ص/ 97(.
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املعرفــة،  تقويــض  عــى  تقــوم  التــي 

تقتضيهــا  مســلات  أي  عــى  وتقــي 

طبيعــة املنجــز العلمــي، حيــث يســتحر 

ــه أسَّ  ــل يجعل ــوة؛ ب ــك بق ــج التفكي منه

إليهــا  التــي نــدب  التأويليــة  العمليــة 

املرحلــة  ميثــل  التفكيــك  ألن«  نفســه؛ 

األوىل مــن أجــل إعــادة التقييــم النقــدي 

العميقــة  املعرفيــة  املســلات  لجميــع 

التــي يتحصــن بهــا العقــل اإلســامي أو ال 

يــزال يتحصــن بهــا حتــى اآلن»))(. 

ــل  ــوم التأوي ــى مفه ــون ع ــق أرك ال نواف

إىل  يفتقــر  ألنــه  بــه؛  نــادى  الــذي 

املوضوعيــة، ثــم إن هنــاك هجمــة معلنــة 

عــى الــرتاث، وتجــاوز الخصوصيــة ومعامل 

اإلبــداع التــي يحويهــا؛ ألن خصوصيــة 

النــص الدينــي تجعلــه يتعــاىل عــن كثــري 

ــوم  ــخرها يف مفه ــي س ــج الت ــن املناه م

الــذي وظفــه، فالتفكيكيــة ال  التأويــل 

أن  طاملــا  مقــاريب  وجــه  أي  يف  تصلــح 

ــوع ألي  ــدم دون الخض ــي اله ــا ه مهمته

معياريــة يف ذلــك، فالقــارئ حــر يف إشــهار 

يف  األنسـنة  أجـل  مـن  معـارك  أركـون،  حممـد    )((
دار  صالـح،  هاشـم  ترمجـة  اإلسـامية،  السـياقات 
.)38 )ص/   ،)200((  ،)( )ط.  بـروت،  السـاقي، 

منهــج التفكيــك، وتقويــض أي معرفــة 

ســواء كانــت ظنيــة أو قطعيــة.

إن قضية تعلق التأويل األصويل مبابسـات 

الـظـروف الـــسياسية واالجتاعية هذه ال 

ميكــن إنكارهــا، طاملــا نحــن أمــام نصــوص 

دينيــة تنظــم شــؤون الحيــاة االجتاعيــة 

والسياســية، لكــن تعلــق النصــوص بهــذه 

الظــروف ال ينفــي عنهــا موضوعيتهــا، 

ــا  ــة ك ــل الدوغائي ــقطها يف وح وال يس

يزعــم.

هــذه  والســيايس  املعــريف  فتجاذبــات 

مســلمة معرفيــة قدميــة ال ميكــن إنكارها، 

أخضــع  أنــه  أركــون  عــى  ينكــر  مــا 

ــة  ــة دون معرف ــة الغربي ــج التأويلي املناه

ــق  ــن تعل ــك م ــذ كذل ــة، واتخ الخصوصي

ــلًا نحــو القطيعــة  املعــريف بالســيايس ُس

مــع الــرتاث، وهــذا خطــأ منهجــي ومعريف 

ــع. فضي

حدود التأويل: 

ال شــك أن مــراد التأويــل متعلــق بالقصــد 

اإللهــي، وقصديــة النــص؛ أي الكشــف 

ــه، فنكــون  ــة التــي أرادهــا الل عــن الدالل
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ــد  ــد القص ــق إذا اتح ــل مطاب ــام تأوي أم

أمــام  ونكــون  النــص،  بقصــد  اإللهــي 

ــذي يقــر بتعــدد  ــل مفــارق وهــو ال تأوي

مقاصــد  فــإن  وبالتــايل  النــص؛  دالالت 

ــي.  ــد اإلله ــا أراده القص ــارق م ــص تف الن

ــاٍه،  ــو متن ــا ه ــه م ــارق من ــل املف والتأوي

ومــا هــو غــري متنــاٍه. فالتأويــل املتناهــي 

ــاين »إال  ــدد املع ــلمة تع ــى مس ــوم ع يق

ــة  ــذه التعددي ــة ه ــر إىل طبيع ــه ينظ أن

ــا  ــدودة، تحكمه ــة مح ــا تعددي ــى أنه ع

قوانــن التأويــل معايــريه. ســواء تلــك 

املتعلقــة باإلرغامــات اللســانية والثقافيــة 

أو املعرفــة املوســوعية للقــارئ، فالتعددية 

ــل يخضــع  ــة؛ ألن التأوي ــي الانهائي ال تعن

توجــه  نصيــة،  واســرتاتيجيات  لقوانــن 

ــة  ــة نحــو مســارات تأويلي هــذه التعددي

محتملــة ومســوغة نظريًــا«))(.

أمــا التأويــل الامتناهــي))( فهــو ينظــر إىل 

ــة،  ــري متناهي ــورة غ ــى بص ــة املعن تعددي

فــا وجــود ألي معايــري يتكــئ عليهــا 

جملــة  ثقافــات،  التأويــل،  رهــان  بوعــزة،  حممــد    )((
البحريــن،  جامعــة  اآلداب،  كليــة  فصليــة، 

.)(8 )ص/  )2004م(، 

)2(  املرجع نفسه، )ص/ 8)(.

العامــات  مــن  نســيج  فهــو  التأويــل؛ 

بتوليدهــا،  القــارئ  يقــوم  والــدالالت 

وغيــاب القواعــد واآلليــات املوضوعيــة 

ــح  ــذي يفت ــو ال ــة ه ــة التأويلي يف العملي

ــة أمــام القــارئ ليفعــل بالنصــوص  الحري

ــاء.  ــف يش كي

ــة؟ ال  ــه التأويلي ــون رؤيت ــع أرك ــن يض أي

ــق  ــي ينطل ــة الت ــة املعرفي ــك أن الرؤي ش

منهــا أركــون يف مروعــه التأويــي تقــوم 

ــو  ــي؛ فه ــل الامتناه ــاس التأوي ــى أس ع

يرفــض التأويــل املطابــق الــذي يقــوم 

ــزع  ــا تن ــدر، ويعتربه ــة املص ــى أحادي ع

ــدد  ــادي بتع ــا ين ــية، ك ــو األرثوذكس نح

مــن  هــذا  يظهــر  القرآنيــة،  الــدالالت 

رصيــح كامــه:« فيــا يتعلــق بالقــرآن 

بشــكل خــاص، فــإين ســأدافع عــن طريقــة 

جديــدة يف القــراءة، طريقــة محــررة يف آن 

مًعــا مــن األطــر الدوغائية األرثوذكســية، 

ومــن االختصاصــات العلميــة الحديثــة 

التــي ال تقــل إكراًهــا وال قــًرا. إن القراءة 

التــي أحلــم بها هــي قراءة حــرة إىل درجة 

ــات«))(. ــكع يف كل االتجاه ــرد والتس الت

)3(  حممــد أكــون، الفكــر األصــويل واســتحالة التأصيل، 
)ص/ 76(.
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يعتقــد أركــون أن التأويــل الامتناهــي 

ــة  ــة القرآني ــة الدالل ــل بطبيع ــو الكفي ه

التــي تنفتــح عــى كل القــراءات، وتتميــز 

بالتعــايل، لكــن تتعلــق بظــروف كل زمــان 

ومــكان« فالقــرآن نــص مفتــوح عــى 

ــاين، وال ميكــن ألي تفســري أو  ــع املع جمي

تأويــل أن يغلقــه، أو أن يســتنفذه بشــكل 

نهــايئ وأرثوذكــي، عــى العكــس نجــد أن 

املــدارس )أو املذاهــب( املدعــوة إســامية 

حــركات  عــن  عبــارة  الواقــع  يف  هــي 

وتســويغ  دعــم  مهمتهــا  أيديولوجيــة 

االجتاعيــة  للفئــات  القــوة  إرادات 

ــة»))(. ــلطة والهيمن ــى الس ــة ع املتنافس

هــو  الامتناهــي  بالتأويــل  القــول  إن 

تريــح بعــدم قيمــة الحقائــق املعرفيــة، 

وبعــدم التفريــق بــن القــراءة الصحيحــة 

يســقطنا يف  املســيئة، وهــذا  والقــراءة 

ــيء  ــول بال ــي تق بحــر السفســطائية الت

ــاة  ــن الحي ــم تنقضــه، وال يعطــي لقوان ث

أي قيمــة؛ بــل إن ارتــكازه عــى هــذه 

مــن  كثــريًا  ينكــر  جعلــه  املفاهيــم 

رضوريــات الديــن وأساســياته.

ــة الفكــر العــريب اإلســامي،  ))(  حممــد أركــون، تارخيي
.)(45 )ص/ 

الامتناهــي  بالتأويــل  القــول  إن 

ــق  ــح بعــدم قيمــة الحقائ هــو ترصي

بــني  التفريــق  وبعــدم  املعرفيــة، 

القــراءة الصحيحــة والقراءة املســيئة، 

وهــذا يســقطنا يف بحــر السفســطائية 

ــه. ــم تنقض ــيء ث ــول بال ــي تق الت

ثانًيا: أنسنة النص الديني: 

يقــرتب مصطلــح األنســنة مــن مصطلحــي 

و»اإلنســانيوية«،  اإلنســانية«  »النزعــة 

اللذيــن يأتيــان يف اللغــة العربيــة ترجمــة 

 ،»Humanisme« الفرنــي  للمصطلــح 

ــن  ــة م ــة الاتيني ــن اللغ ــتق م ــذي يش ال

تعنــي  التــي   ،»Humanisme« كلمــة 

لنفســه  اإلنســان  »تعهــد  الاتينيــة:  يف 

بالعلــوم الليرباليــة التــي بهــا يكــون جــاء 

ســائر  عــن  متميــز  كإنســان  حقيقتــه 

الحيوانــات«))(.

النزعــة  أو  األنســنة  ظهــور  وارتبــط 

ــي  ــاح الدين ــر اإلص ــد ع ــانية بع اإلنس

)2(  عبــد املنعــم احلفنــي، املوســوعة الفلســفية، دار ابــن 
زيــدون، مكتبــة مدبــويل، القاهــرة، بــروت، )ط. 

.)7( )ص/  )2005م(،   ،)(
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والنهضــة األوروبيــة، حيــث انتقــل التصور 

العقــي والفكــري مــن الديــن إىل العلــم، 

اللــه  )تعــاىل  اإلنســان  إىل  اللــه  ومــن 

املذهــب  ذلــك(، وقــام  ســبحانه عــن 

اإلنســاين عــى أنقــاض الوصايــة التــي 

ــروج  ــة))(، أي الخ ــها الكنيس ــت متارس كان

مــن قفــص العقــل الكنــي الاهــويت.

ــة  ــرب »قطيع ــى تعت ــذا املعن ــنة به فاألنس

الهوتيــة  نظــرة  كل  مــع  حاســمة 

قروســطية، صــادرت كيــان اإلنســان باســم 

اإلميــان، ومتثــل يف الوقــت نفســه تأسيًســا 

لفلســفة جديــدة -لرؤيــة جديــدة- تحــل 

اإلنســان محــل املركــز مــن الوجــود بعــد 

ــه«))(. ــى هامش ــود ع ــن الوج أن كان م

فأنســنة النــص الدينــي عنــد أركــون تقــوم 

ــته،  ــر يف قداس ــادة النظ ــاس إع ــى أس ع

التــي تعنــي الوعــي العلمــي والتاريخــي 

ــل  ــون، كيح ــد أرك ــر حمم ــل يف فك ــنة والتأوي ))(  األنس
مصطفــى، منشــورات االختــاف، اجلزائــر، )ط. 

.)56 )ص/  )))20م(،   ،)(

دراســة  واحلداثــة:  العــرب  بلقزيــز،  اإللــه  عبــد    )2(
يف مقــاالت احلداثيــن، مركــز دراســات الوحــدة 
)ص/  )2007م(،   ،)( )ط.  بــروت،  العربيــة، 

.)62

بالنصــوص الدينيــة، فاملهــم ليــس الــكام 

الخطــاب  وإمنــا  إطاقيتــه؛  يف  اإللهــي 

القــرآين املنــزل وفــق حركــة عموديــة، 

واملتجســد يف لغــة بريــة؛ ألن »املتعــايل 

ال  واملقــدس  التاريــخ،  يف  إال  يتجــى  ال 

يظهــر إال عــرب الدنيــوي، والوحــي مبــا هــو 

كام اللــه ال يقــرأ إال بلغــة مخصوصــة، 

ــه عــريب  والوحــي اإلســامي إمنــا نطــق ب

عــى مقتــى لســان العــرب، أي بحســب 

وبحســب  الــكام،  لوجــوه  ترتيبهــم 

طريقتهــم يف إنتــاج املعنــى واســتعال 

الداللــة، أي بحســب قوانــن الخطــاب 

عندهــم؛ فهــو إذن خطــاب عــريب، فضــًا 

ــه،  ــه أو باألحــرى إحداثيات عــن أن حيثيات

أي أســباب نزولــه تحيــل دومــا إىل أحداث 

ومارســات تقع يف الهنا واآلن، وإىل ذوات 

مشــدودة إىل الزمــان واملــكان، ومــن هنــا 

ــه«))(. ــي وزمنيت ــية الوح أناس

التــي يخلــص إليهــا أركــون  والنتيجــة 

مــن وراء مفهــوم األنســنة -الــذي يشــكل 

محــوًرا أساســيًا يف العمليــة التأويليــة- أنه 

)3(  عــي حــرب، نقــد احلقيقــة، املركــز الثقــايف العــريب، 
املغــرب، )ط. 2(، )995)م(، )ص/   - بــروت 

.)77
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

يتوجــه إىل نظريــن اثنــن: «أواًل تاريخيــة 

واملارســات  الثقافيــة  العمليــات  كل 

ــاب املقــدس  ــج الكت ــي يندم ــة الت العلمي

االجتاعــي  الجســد  داخــل  بواســطتها 

ــا سوســيولوجيا  ــه، وثانيً وميــارس دوره في

ــي  ــة الت ــتقبال: أي الكيفي ــي أو االس التلق

أو  االجتاعيــة  الفئــات  بهــا  تتلقــى 

أنســنة  إن  حيــث  للــرتاث«))(.  اإلثنيــة 

النــص املقــدس مبجــرد مــا ينــدرج يف 

حتــى  والتاريخيــة  البريــة  الحيــاة 

املطلقــة،  ســاته  مــن  كثــريًا  يفقــد 

وذلــك يف إطــار الظــروف واملابســات 

اللغويــة واالجتاعيــة والتاريخيــة لألفــراد 

واملجتمعــات.

ــة نحــو أنســنة  ــة األركوني إن هــذه الرؤي

النــص الدينــي مــن قــرآن وســنة، جعلــت 

وال  الزمــن،  لعامــل  خاضعــة  نصوصــه 

ــة. تحــت غطــاء  ــأي مطلقي ــا ب ــة له عاق

أن النــص الدينــي بعدمــا تحــول إىل كتابــة 

أصبــح كتابًــا إنســانيًا يعيــش ظــروف 

ــابة.  ــه الكـتـ ــواقع الـــذي عاشـــت فيـ الـ

ــة،  ــراءة علمي ــامي: ق ــر اإلس ــون، الفك ــد أرك ))(  حمم
العــريب،  الثقــايف  املركــز  صالــح،  هاشــم  ترمجــة 
بــروت - الــدار البيضــاء، )ط/ 2(، )992)م(، 

.)37 )ص/ 

ال نســلم بادعــاء أركــون يف التفريــق بــن 

مطلقيــة النــص الدينــي، وبــن عاقتــه 

الحيــاة  املجتمــع ومابســات  بظــروف 

التريــع  ألن  والسياســية؛  الثقافيــة 

صالــح  أحكامــه،  يف  مطلــق  اإلســامي 

لــكل زمــان ومــكان. وكونــه نــزل يف بيئــة 

ينفــي  ال  صحروايــة،  قرشــية  مختلفــة 

مطلقيتــه إال مــا حددته النصــوص بعينها.

ــاء األصــول يصنفــون األحــكام عــن  فعل

الجامعــة  األصوليــة  القاعــدة  طريــق 

بخصــوص  ال  اللفــظ  بعمــوم  »العــربة 

تجــي  أن  يقتــي  وهــذا  الســبب«، 

ــق أســباب  ــش وف ــة قري النصــوص يف بيئ

اجتاعيــة واقتصاديــة نــزل القــرآن املجيد 

ــا  ــؤدي بن ــريها، ال ي ــا وتفس ــة عنه لإلجاب

ــا. ــوص وزمنيته ــة النص ــول براهني إىل الق

عــن  وفكــه  الدينــي  النــص  أنســنة 

التقديــس واملطلقيــة اإللهيــة هــو دعــوة 

رصيحــة نحــو فــك النصــوص عــن أي 

كل  يف  يصلــح  قائــم  تريعــي  معنــى 

ــة  ــياقات زمني ــرب س ــه ع ــان، وتحيين األحي

ــا الظــروف واملابســات  ــة، فرضته ومكاني

االجتاعيــة بحيــث ال تتعــدى تلــك البيئة 

أي بيئــة التنزيــل.
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إن هــذا التوجــه الفكــري يقــي بتعطيــل 

ــا  ــذا م ــع، وه ــوص التري ــن نص ــري م كث

ــا  ــة عندم ــة األركوني ــه املقارب ــت في وقع

خصوصيــة  أي  الخصوصيــة،  تجــاوزت 

ــع إمنــا  ــوم أن التري النــص الدينــي. معل

جــاء لينظــم حيــاة النــاس، وهــو متعلــق 

بشــؤونهم وحياتهــم، أي إنــه ينطــق وفــق 

ــة، لكــن ال  الظــروف االجتاعيــة والثقافي

تنفــي هــذه الراهنيــة عمومه وشــموليته. 

ثالًثا: آليات تأويل النص الديني: 

يف  أركــون،  لكتابــات  املتتبــع  يــكاد 

التأويليــة  بــن  املقاربيــة  منهاجيتــه 

اإلســامي،  والفكــر  املعــارصة  الغربيــة 

أن يتيــه يف وســط الزخــم املصطلحــي 

يف  ســخرها  التــي  املتعــددة  للمناهــج 

ــر اإلســامي، خاصــة ظاهــرة  ــراءة الفك ق

يــدل داللــة واضحــة  التأويــل، وهــذا 

عــى اشــتغاله واهتامــه بجديــد املناهــج 

املعــارصة. التأويليــة 

ــن  ــري م ــف كث ــى قص ــون ع ــتغل أرك اش

األبجديــات الرتاثيــة، وتفكيــك مــا يســميه 

باملتضــادات الثنائيــة، النقــل / العقــل، 

الحقيقــة / املجاز...إلــخ. وهــذا ال يتوقــف 

يف نظــره عــى مختلــف املناهــج التأويليــة 

التــي تشــتغل عــى كل معــاين التقويــض 

والقطيعــة، حيــث يقــول: «إن املتضــادات 

التــي  باســتمرار  املتعاكســة  الثنائيــة 

ــم مــن التفكــري  ــخ قدي ــا إياهــا تاري أورثن

ــاد  ــذي س ــرد ال ــكي املج ــايئ الش الدوغ

ــفية  ــة الفلس ــة والناحي ــة الديني يف الناحي

عــى الســواء هــو اآلن يف طــور التجــاوز 

ــا  ــادات هن ــذه املتض ــد به ــاء أقص واالنته

معنــى  اإلميــان...   / العقــل  يــي:  مــا 

مجــازي / معنــى حقيقــي... إن هــذه 

املتضــادات الثنائيــة هــي اآلن كــا ذكرنــا 

ســابًقا يف طريقهــا لامحــاء والتجــاوز، 

املنطــق  إحــال  طريــق  عــن  وذلــك 

التعــددي بهــا، باإلضافــة إىل املنهاجيــة 

االختصاصــات. املتعــددة  التداخليــة 

وضوًحــا  أكــر  بشــكل  ذلــك  يعنــي 

اســتخدام مجموعــة مناهــج متشــابكة 

اجتــاع  وعلــم  ألســنيات  )مــن 

أكــر  تكــون  وتاريــخ(  وأنروبولوجيــا 

قــدرة عــى غــرس الفكــر يف شــبكة الواقــع 

فيهــا«))(. وتجذيرهــا  املعقــدة 

ــة الفكــر العــريب اإلســامي،  ))(  حممــد أركــون، تارخيي
.)25 )ص/ 
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مــن أجــل الوصــول إىل هــدف تأويــل 

جديــد وبعــث للــرتاث اإلســامي ال يــرتدد 

أركــون يف التوســل باملناهــج التأويليــة 

املعــارصة املختلفــة))(، مثــل املنهاجيــة 

التاريخيــة السوســيولوجية، واملنهاجيــة 

الســيميائية،  واملنهاجيــة  األلســنية، 

واملنهاجيــة األريكولوجيــة التفكيكيــة... 

ــخ. إل

القـــراءة  أو  التاريخـــي  املنهـــج   )1(

التاريخيـــة: يعتمـــد هـــذا املنهج عى 

أخـــذ املعطيـــات الواقعيـــة الســـببية، 

ليحللهـــا وينقدها وينبش يف مســـكوتها 

عى أســـس منهاجية بقصـــد التوصل إىل 

. )( ( ئق حقا

يف  الدينــي  للنــص  التاريخــي  فالنقــد 

مفهــوم أركــون ال يســلم بــأي معطــى 

ــص  ــم الن ــص، يفه ــي ســابق عــى الن دين

ــه، وإمنــا يتضــح النــص ويفهــم  مــن خال

مــن خــال إخضاعــه لحركــة التاريــخ 

))(  كيحــل مصطفــى، األنســنة والتأويــل يف فكــر حممــد 
ــون، )ص/ 243(. أرك

)2(  عــي عكســة وآخــرون، مقدمــة يف البحــث العلمــي، 
)998)م(،   ،)( )ط.  الكويــت،  الفــاح،  مكتبــة 

.)(05 )ص/ 

واالجتــاع))(، فالواقــع ســابق عــى النــص، 

والنــص خاضــع لهــذا الواقــع؛ بــل كل 

عمليــة تأويليــة إمنــا هــي صــدى للواقــع، 

مــن  يشء  أي  عــى  النــص  يحتــوي  ال 

التعــايل. 

التاريخــي  النقــد  إىل  أركــون  يتوســل 

ــف  ــا مختل ــكل به ــة يستش ــة تأويلي كآلي

البنــى املعرفيــة للفكــر اإلســامي، حيــث 

ــده  ــو وح ــي ه ــد التاريخ ــد أن النق يعتق

أي  مــن  النصــوص  بإخــراج  الكفيــل 

خلفيــة ثيولوجيــة التــي هــي امتــداد 

ــا إخراجــه مــن  للخطــاب األصــويل، وأيًض

ــجنت  ــي س ــة الت ــياقات األيديولوجي الس

النــص وحبســته يف القــراءة األحاديــة.

إىل  املنهــج  بهــذا  أركــون  لقــد توســل 

معطيــات أخرجتــه عــن الســياق الثقــايف 

وفيًــا،  ناقــًا  جعلتــه  بــل  اإلســامي، 

وتلميــًذا مقلــًدا للنســخة االســتراقية يف 

ــد  ــال أح ــا ق ــل ك ــة، ب ــا الخارجي طبعته

ــدي  ــون النق ــروع أرك ــن: «إن م الباحث

دعــوة إىل االجتهــاد والتجديــد، ولكــن 

ــي؛  ــا يدع ــامي، ك ــر اإلس ــس يف الفك لي

)3(  كيحــل مصطفــى، األنســنة والتأويــل يف فكــر حممــد 
ــون، )ص/ 258(. أرك
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بــل يف الفكــر االســتراقي، فهــو كــا 

ــدور االســتراق مــن  ــم ذكــره، يقــوم ب ت

ــترقون  ــه املس ــا أثبت ــات م ــل إلثب الداخ

مــن الخــارج«))(.

يعتــرب  الــذي  االدعــاء  بهــذا  نســلم  ال 

ــة؛  ــات النبوي ــى املروي ــا ع ــا رصيًح تجنيً

عندمــا  نفســه  يناقــض  أركــون  ألنَّ 

يتجاهــل كل مناهــج النقــد التــي وظفهــا 

ــكام  ــو األح ــه نح ــث، ويتج ــاد الحدي نق

اإلســقاطية العاريــة عــن األدلــة الحقيقية، 

إن املوضوعيــة والعلميــة التــي يتغنــى 

بهــا أركــون يرتجمهــا يف كل مــرة بأحــكام 

ــن  ــر ألدىن عناوي ــة وإســقاطية تفتق عام

املوضوعيــة والعلميــة التــي يدعيهــا.

ال ينكــر الباحــث الجاد أن هنــاك عمليات 

كثــرية يف تاريخنــا شــهدت حمــات لوضــع 

الحديــث والكــذب يف نقلــه، لكــن وقــوف 

نقــاد الحديــث حــال دون اختــاط هــذه 

املرويــات بالصحيــح منهــا، وقــد ألفــت يف 

ذلــك موســوعات وجوامــع تصنــف هــذه 

األحاديــث املوضوعيــة. فمشــكلة أركــون 

))(  عبــد الغنــي بــارة، اهلرمينوطيقــا والفلســفة، )ص/ 
.)548

النقديــة أنهــا تغــرق يف آفــة التعميــم 

التــي عرضتــه النتقــادات الذعــة.

فــا  التاريخــي،  املنهــج  توظيــف  أمــا 

املضمــون  بحقيقــة  يتحــدد  أن  بــدَّ 

الــذي يــراد لــه؛ فقــد اســتعمل ابــن 

ــي يف  ــج التاريخ ــات املنه ــدون حفري خل

واألحــداث  املرويــات  مــن  كثــري  نقــد 

ــإذا كان املنهــج يقــوم عــى  السياســية، ف

واملاحظــة  املوضوعــي  النقــد  أســاس 

الجــادة، والحفــر الحقيقــي ألبجديــات 

جــزء  فهــذا  بحثهــا،  املــراد  القضيــة 

عميــق يف بحــر الحقيقــة واملوضوعيــة 

العلمــي.  البحــث  يقتضيهــا  التــي 

ــج  ــال املنه ــن يف إدخ ــون يتفن ــن أرك لك

األركيولوجــي التفكيــي عــى كل املناهــج 

ــة.  ــا العلمي ــة فيســلبها حقيقته املوضوعي

حيــث إنــه يفجــر املســلات الرتاثيــة 

ثــم  والهــدم،  التفكيــك  طريــق  عــن 

بعــد ذلــك يشــفعها مبعطيــات بعــض 

املناهــج النقديــة املوضوعيــة ليعطيهــا 

ــات  ــألة املروي ــي مس ــة. فف ــة العلمي صف

النبويــة لــو اســتخدمنا املنهــج التاريخــي 

النقــدي ملــا توصلنــا أبــًدا إىل هــذا الحكــم 

التعميمــي املجحــف والتعســفي. 
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الفكريــة ألركــون عــن  الرؤيــة  ضيــق 

ومابســات  بحقيقــة  جهلــه  طريــق 

القضيــة املبحوثــة، واختفــاؤه تحــت زخم 

املناهــج واملصطلحــات املعــارصة إلضفــاء 

ــو  ــت، ه ــة الخاف ــة والعقاني روح العملي

الــذي جعــل معطياتــه التحليليــة تفتقــر 

ألدىن عناويــن املوضوعيــة والعلميــة.

التفكيــي:  األركيولوجــي  املنهــج   )2(

فهــو عمــدة الفلســفة التأويليــة التــي 

للفكــر  مقاربتــه  يف  أركــون  شــيدها 

اإلســامي، حيــث غــدا النــص الدينــي 

آلليــات  خاضعــة  خطابيــة  مارســة 

ــك  ــاس التفكي ــى أس ــة ع ــل القامئ التأوي

إىل  ينظــر  حيــث   ،Déconstruction

مرتاكمــة  مجموعــة  أنــه  عــى  النــص 

والحقبــات  العصــور  مــن  ومتاحقــة 

بالطبقــات  النــص  فيشــبه  الزمنيــة، 

ــاذ  ــألرض))(، وال ميكــن النف ــة ل الجيولوجي

إىل هــذه الطبقــات واخرتاقهــا إال عــن 

))(  مثــل املامرســة التأويليــة التــي أســس هلــا ميشــيل 
والتنقيــب  احلفــر  أســاس  عــى  والقائمــة  فوكــو 
والتفكيــك، فوظــف املنهــج األركيولوجــي عنــد 
الظواهــر  تاريــخ األفــكار، وخمتلــف  دراســاته يف 
ــة،  ــات املعرف ــر: حفري ــانية، ينظ ــة واإلنس االجتامعي

ميشــيل فوكــو، ترمجــة ســامل يفــوت.

ــن  ــث ع ــك، حي ــة التفكي ــق منهاجي طري

النــص  طبقــات  تعريــة  يتــم  طريقهــا 

النظريــات  وراء  مــن  اختفــت  التــي 

األيديولوجيــة  والتشــكيات  املختلفــة 

املتنوعــة، ألجــل نــزع أبجديــات البداهــة 

ــزع رداء  ــك ن ــة، وكذل واملســلات املعرفي

القداســة عــن النــص.

ــة  ــف املارس ــن توظي ــون م ــدف أرك يه

التأويليــة عــن طريــق التفكيــك إىل إعــادة 

تجديــد رشوطــه النظريــة املســتحكمة 

بــكل قــراءة للقــرآن، ومــن ثمَّ اتجــه إىل ما 

 ،L’impensable)(( ــه ــر في ــاه الامفك س

مــن  ينطلــق  أركــون  عنــد  فالتفكيــك 

ــي  ــه الخطــاب الدين ــا يزعم التشــكيك مب

مــن قــول للحقيقــة، ويحتكــر بهــذا األداء 

ــة. ــج املعرف نتائ

املقاربــة  جنتــه  مــا  إن  القــول  ميكــن 

لــدى  املشــوهة  نســختها  التأويليــة يف 

أركــون إمنــا مرجعهــا إىل منهــج التفكيــك 

الــذي اســتطاع مــن خالــه أن يقفــز 

ــامية  ــول اإلس ــلات واألص ــى كل املس ع

)2(  حممــد أركــون، الفكــر اإلســامي قــراءة علميــة، 
.)55 )ص/ 
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الثابتــة، ال ميكــن أن نصــف قــراءة أركــون 

والهرمســية  بالعدميــة  إال  التفكيكيــة 

ــة  ــق واألدل ــى كل الحقائ ــو ع ــي تطف الت

ــاج  ــة، وتقــف دون إنت ــة الحقيقي الربهاني

املعــاين ملجــرد اإلنتــاج. ال يوجــد لــدى 

أركــون منهــج أبعــد عــن املوضوعيــة 

وتصيــد الحقائــق بالدليــل والربهــان مثــل 

ــك. ــج التفكي منه

املقاربـة  القـول إن مـا جنتـه  ميكـن 

التأويــلــيــة يف نسـخــتها املشـوهة 

لـدى أركـون إمنـا مرجعهـا إىل منهـج 

التفكيـك الـذي اسـتطاع مـن خالـه 

أن يقفـز عى كل املسـلامت واألصول 

اإلسـامية الثابتـة.

)3( املنهــج األلســني والســيميايئ: يواصل 

التأويليــة  عمليتــه  تأســيس  يف  أركــون 

ــأيت  عــى مختلــف املناهــج املعــارصة، وي

يف  إجــرايئ  كأســاس  األلســني  املنهــج 

النصــوص الدينيــة، حيــث يقــوم فهــم 

النــص وتأويلــه بنــاء عــى األطــر األلســنية 

التــي تشــمل »علــم الســيميائيات، وعلــم 

املعــاين، وعلــم الــدالالت واإلشــارات... 

ومتداخلــة،  متقاربــة  علــوم  وكلهــا 

ويـصعـــب التـمـيـيـــز بيـنـها أحيـــانًا«))(.

ــوم  ــة يف مفه ــة التأويلي ــوم هــذه اآللي تق

مضامــن  عــى  الوقــوف  عــى  أركــون 

إنتــاج  إىل  نتوســل  وكيــف  النصــوص، 

مــن  املمكــن  املعنــى  وبنــاء  الداللــة 

عموميــة النــص، ويوضــح أركــون توظيــف 

أن  أحــاول  إين  بقولــه:«  اآلليــة  هــذه 

القــرآين  النــص  يشــتغل  كيــف  أرى 

يولــد  وكيــف  آلياتــه،  ميــارس  وكيــف 

ــدالالت(،  ــاين وال ــى )أي املع ــاًرا للمعن آث

وكيــف يولــد تشــكيًا معيًنــا للوعــي.

الــذي  النــص  أفصــل  أن  أســتطيع  وال 

صنــع وســمع لــي يقــرأ عــن القــارئ 

الــذي يقــرؤه. ويف الواقــع، إنــه فيــا 

نــدرس  أن  ينبغــي  القــرآن  يخــص 

ــا  ــد هن ــة. فتوج ــس اللغ ــكام أواًل ولي ال

ــتطيع  ــص ال أس ــارئ والن ــن الق ــة ب عاق

مــا  نًصــا  تهميشــها...إن  وال  كرهــا 

قــد  دينيًــا  نًصــا  كان  إذا  وخصوًصــا 

ــي  ــا نلتق ــاش، وهن ــرأ ويع ــي يق ــع ل صن

ــة«))(. ــة الديني ــوم اللغ ــد مبفه ــن جدي م

ــوروث إىل  ــر امل ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــد أرك ))(  حمم
حتليــل اخلطــاب الدينــي، )ص/ 36(.

)2(  حممــد أركــون، الفكــر اإلســامي قــراءة علميــة، 
.)23( )ص/ 
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كإضافــة  الســيميايئ  املنهــج  ويتجــه 

للمنهــج األلســني، ويف الــدرس الســيميايئ 

يتوجــه أركــون إىل أهميــة العاقــة الثنائية 

بــن الــدال واملدلــول، بوصفهــا الرافديــن 

التأويــل،  عمليــة  يف  يحلقــان  اللذيــن 

مفهــوم  يف  زحزحــة  هنــاك  إن  حيــث 

هــذه العاقــة، ويتمثــل ذلــك يف قــول 

ــل أو وســيلة  أركــون: «إن دعامــة التوصي

ــة  ــة( ليســت هــي املعرف ــل )اللغ التوصي

املــادة  عــن  منتلكهــا  التــي  الصحيحــة 

املدروســة )أي العائــد املــادي املحســوس 

ــا  ــة( وإمن ــات اللغ ــه كل ــدل علي ــذي ت ال

ــة  ــة املقام ــورات املتبادل ــن يف املنظ تكم

بنفــس  املتنافســن  املتخاطبــن  بــن 

والتصــورات،  واإلدراك  التحســس  إطــار 

أو باألحــرى نفــس الصــور العقليــة التــي 

تشــري إليهــا العامــات اللغويــة»))(.

ــة  فقــد تجــاوز البحــث الســيميايئ العاق

املبــارشة بــن الــدال واملدلــول، وذلــك 

والتصــورات  املفاهيــم  إىل  باإلحالــة 

يف  الجاعــة  تحملهــا  التــي  الثقافيــة 

وعيهــا، ويســمي أركــون هــذه النقلــة 

ــري  ــيميائية، ويش ــرة الس ــدة بالطف الجدي

))(  املرجع نفسه، )ص/ 34(.

إىل أهميــة التحليــل الســيميايئ بقولــه: 

ــا فرصــة  ــدم لن ــل الســيميايئ يق «فالتحلي

منهجيًــا  تدريبًــا  منــارس  لــي  ذهبيــة 

ــتويات  ــم كل املس ــدف إىل فه ــازًا يه ممت

ــد  ــة التــي يتشــكل املعنــى أو يتول اللغوي

ــة  ــوة املنهجي ــذه الخط ــا. وه ــن خاله م

متتلــك أيًضــا رهانــات إبســتيمولوجية، 

ــة  ــا أن نــرتك مســافة نقدي ــح لن فهــي تتي

فكريــة بيننــا وبــن املســألة األساســية 

ــة  ــة املعرفي ــف واملكان ــص املؤل ــي تخ الت

القــرآين«))(. للخطــاب 

ــاب  ــتويات الخط ــدد مس ــمَّ تتح ــن ث وم

اللغــوي القــرآين مــن خــال ثاثــة فاعلــن: 

مبلــغ،   / ومخاطــب  مؤلــف،   / قائــل 

عمليــة  وتقــوم  النــاس،   / ومخاطــب 

ــاور  ــيميايئ يف املح ــر الس ــل بالنظ التأوي

النصيــة اآلتيــة: 

))( كام، منطوق، خطاب، نص.

))( خطـــاب قـــرآين، مدونـــة رســـمية 

مغلقـــة، مدونـــة مفـــرة.

))( البنيات اإليقاعيـــة أو صيغة التعبري. 

ــوروث إىل  ــر امل ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــد أرك )2(  حمم
حتليــل اخلطــاب الدينــي، )ص/ 35(.
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)4( البنيـــات الرتكيبية واألدوات النحوية.

)5( املفـــردات: الشـــبكات املعجميـــة، 

الـــدالالت األصليـــة، علـــم املعاين.

للخطاب  املجازي  التنظيـــم  الباغة،   )6(

القرآين.

)7( تحديـــد أمنـــاط الخطـــاب القرآين، 

التريعـــي، الجديل...إلـــخ.

تتـــم  املحـــاور  عـــن طــــريق هـــذه 

ـــون  ـــد أرك ـــا نج ـــة، وهن ـــة التأويلي العملي

ـــدال  ـــوم ال ـــا إىل توســـيع مفه يلتفـــت دامئً

ـــه  ـــة تتوج ـــح آلي ـــث يصب ـــول، بحي واملدل

نحـــو كشـــف املفاهيـــم والســـياقات 

املحيطـــة ببنيـــة النـــص، بعـــد التوســـل 

مبقامـــات التحليـــل الســـيميايئ الســـبعة 

ــا. التـــي ذكرناهـ

املنهــج  بتوظيــف  أركــون  محمــد  إن 

ــى  ــد أعط ــون ق ــيميايئ يك ــني الس األلس

ــريب،  ــة الع ــوم الدالل ــًدا ملفه ــا جدي نفًس

وعاقــة  الســياقية،  املناحــي  وخاصــة 

الــدال واملدلــول، وهــذه آليــات تعــد مــن 

ــن  ــي، لك ــوي التأوي ــث اللغ ــب البح صل

املفارقــة التــي ســقط فيها أركــون هي أنه 

ــص  ــوم الن ــوي ملفه انحــرف باملســار اللغ

ــة  ــات التفكيكي ــه إىل املعطي ــن حقيقت ع

ــا كعادتــه يف توجيــه كل البنــى التــي  دامئً

تحتويهــا آليــة التأويــل إىل معــاٍن هدميــة 

وعدميــة))( واخرتاقيــة للمــوروث الدينــي.

هــذه أهــم املناهــج النقديــة التــي وظفها 

ــا ميكــن  ــة، م ــه التأويلي ــون يف مقاربت أرك

قولــه يف اإلطار العام الــذي قدمه يف قراءة 

النــص الدينــي هــو غلبــة املنهــج التفكيي 

عــى كل اآلليــات األخرى، أي إن اســتفادة 

ــة  ــف املناهــج التأويلي ــن مختل ــون م أرك

إمنــا جــاء عــى خلفيــة املســحة التفكيكية 

التأويــل. آليــات  بهــا كل  أدلــج  التــي 

يعنــي حتــى املناهــج التأويليــة مل تســلم 

ــف  ــا كي ــد رأين ــك، وق ــراءة التفكي ــن ق م

التاريخــي هــو مقدمــة إىل  أن املنهــج 

اكتشــاف مختلــف العاقــات االجتاعيــة 

والثقافيــة التــي تقــوم عــى أســاس النقــد 

واملاحظــة والتجربــة، نجــد هــذه املعــاين 

يف املقاربــة األركونيــة غائبــة، حيــث تقوم 

))(  العدميــة: فلســفة إحلاديــة تــرى أن العــامل خــاٍل مــن 
الديــن  وتــرى  اإلنســان،  أي مضمــون، وكذلــك 
ــود،  ــة الوج ــدم هناي ــام، والع ــرد أوه ــاق جم واألخ
وتعــد  فيــودور،  فلوبــر،  نيتشــه،  روادهــا:  مــن 
مرسحيــات اإلغريــق التــي تصــور رصاع العــدم مــع 
اإلنســان جــذوًرا هلــذه الفلســفة، املعجــم الفلســفي، 
الفاســفة، )ص/ 8)3(. أعــام  )ص/ 0)3(. 
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رؤيتــه املنهجيــة عــى املفهــوم االســتباقي 

ثــم بعــد  الحكــم األويل اإلســقاطي  أو 

ــة  ــه املســحة املوضوعي ــك يضفــي علي ذل

العلميــة املزعومــة عــن طريــق هــذه 

ــرة. املناهــج املبت

وقـد رأينا كيـف أن املنهـج التاريخي 

مختلـف  اكتشـاف  إىل  مقدمـة  هـو 

العاقـات االجتامعيـة والثقافية التي 

تقـوم عـى أسـاس النقـد واملاحظـة 

والتجربـة.

كذلــك رأينــا ذلــك مــع املنهــج الســيميايئ، 

حيــث يقــوم هــذا األخــري عــى اســتثار 

ــول،  ــدال واملدل ــة وعاقــة ال مــوارد الدالل

ــة خارجــة  ــة لغوي ــات وأنظم وهــي عاق

عــن نطــاق األدلجــة والتوجيــه القــري، 

ــاين  ــذه املع ــر ه ــون يفج ــد أرك ــن نج لك

بإدخــال  الدالليــة  واألنظمــة  اللغويــة 

ذلــك  بعــد  لتصبــح  التفكيــك،  منهــج 

ــن  ــرب ع ــة ال تع ــة خاوي ــة فضفاض أنظم

ــاب  ــعى الخط ــوي «إن مس ــام لغ أي نظ

خصوصيــة  عــن  البحــث  يف  األركــوين 

اللغــة الدينيــة جعلــه يتجــاوز الطروحات 

اللســانية والســيميائية التــي أقامهــا أهــل 

االختصاص...فهــو يــرى بــأن هــذه األخــرية 

ــة،  ــى إىل لغــة أدبي ــا حت ال ميكــن اختزاله

فهــي لغــة تتجــاوز التبليــغ والتوصيــل»))(؛ 

ألن املعطيــات التــي تقدمها الســيميائيات 

ال تســعفه يف منهــج الهــدم االســتباقي 

القــراءات  مختلــف  بــه  فتــح  الــذي 

ــذي اتخــذه  املضــادة. إن هــذا املنحــى ال

أركــون يف صيغــة املقاربــة، جعلــه حبيــس 

املناهــج التأويليــة املعــارصة، ال ســيا 

التــي تقــوم عــى الهــدم والتفكيــك، أي ال 

ــة،  ــن موضوعي ــد وقوان تخضــع ألي قواع

ولعــل انفتاحــه الامــروط عــى الثقافــة 

أن  وهــي  قناعــة  إىل  أوصلــه  الغربيــة 

دراســة الــرتاث ال تكــون إال خلــف هــذه 

نفســها  هــي  أثبتــت  التــي  املناهــج 

ــبيتها. ــا ونس قداميته

ــج  ــتعن مبناه ــون أن يس ــا بأرك كان حريً

التأويــل األصــويل القامئــة عــى أســاس 

الضبــط والحســم؛ ألن النظــام املعــريف 

ــن  ــزل ع ــرأ مبع ــن أن يق ــامي ال ميك اإلس

مناهجــه وآلياتــه الداخليــة. ثــم تــأيت 

ــارصة  ــة املع ــج التأويلي ــك املناه ــد ذل بع

))(  عبــد الغنــي بــارة، اهلرمينوطيقــا والفلســفة، )ص/ 
.)547
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املعطيــات  عــى  وتأكيــًدا  استئناًســا، 

املوجــودة. ثــم هنــاك تناقــض يســقط 

الحقيقــة  أن  يعتقــد  إذ  أركــون؛  فيــه 

القبــض  أو  بــه  اإلمســاك  ميكــن  يشء 

ــه  ــا مل يذهــب إلي ــه، وهــو م عــى معاني

نيتشــه  التفكيــك:  اســرتاتيجية  أنصــار 

وفوكــو ودريــدا، فموقفــه هــذا أوقعــه يف 

دوغائيــة قريــة أكــر مــن الدوغائيــة 

التــي جــاء ليحــدث معهــا قطيعــة؛ فهــو 

ــي  ــة الت ــاريع اليوتوبي ــخ املش ــع يف ف يق

تعتقــد بأنهــا األقــدر عــى تحريــر العقــول 

مــن وهــم الفكــر املنغلــق، وهــذا يف 

ــام  ــن أوه ــم م ــو إال وه ــا ه ــة م املحصل

الحداثــة التــي فضــح املــروع التفكيــي 

نفســه زيفهــا، وبطــان دعاويهــا. 

المطلب الثاني: المقاربات التفاعلية 
والنقد الجوهري:

يحيى رمضان وحدود املقاربة:

يحيــى  اللســاين  املفكــر  مقاربــة  تــأيت 

ــراءة يف  ــه »الق ــال كتاب ــن خ ــان، م رمض

الخطــاب األصــويل«، يعــرض فيــه نظريتــه 

ــة  ــة التفاعلي ــاس املقارب ــى أس ــة ع القامئ

بــن التأويــل األصــويل والتأويليــة الغربيــة 

حقيقــة  إىل  يتوســل  حيــث  املعــارصة، 

املقاربــة عــن طريــق بيــان مكونــات هذه 

املقاربــة ومفهومهــا، أي التصــور الــذي 

ــك  ــة، وكذل ــذه املقارب ــة ه ــراه يف صيغ ي

ــات  ــل وآلي ــق مســتويات التأوي عــن طري

الفهــم. وســنعرض نظريتــه املقاربيــة مــن 

ــن.  ــن املحوري ــال هذي خ

أواًل: مكونات املقاربة وحدودها:

تكمــن أهميــة املقاربــة بــن التأويــل 

األصــويل والتأويليــة الغربيــة، يف تحديــات 

اللحظــة الحضاريــة التــي يحيــا الفكــر 

هــذه  إن  حيــث  كنفهــا؛  يف  اإلســامي 

الحاجــة ليســت وليــدة الشــعور بالنقــص، 

أو عــدم امتــاك آليــات التأويــل األصيلــة، 

وليســت قــراءة للــرتاث مــن خــال اآلخــر، 

ــن  ــان م ــى رمض ــه يحي ــا يطرح ــذا م وه

أســئلة حــول إمكانيــة معرفــة الــذات 

ــون  ــل يك ــا، ه ــى تحدياته ــوف ع والوق

بالــرورة عــرب اآلخــر؟ وهــل معرفــة 

مضامينهــا  عــى  والوقــوف  الــذات 

الحقيقيــة متــر بالــرورة عــرب اآلخــر؟ 

بــأن  التســاؤالت  هــذه  عــى  يجيــب 
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التفاعــل  عــى  قائــم  املقاربــة  أســاس 

الحضــاري، حيــث يقــول: «ولكــن املســألة 

يف عمقهــا مســألة تفاعــل تفرضــه اللحظة 

الحضاريــة، وتســتدعيه حتميــة االســتمرار 

ــوب  ــل املطل ــاز التأصي ــي إنج ــي تقت الت

الــذي ال ميكــن أن يتــم دون إحــداث 

ــارص  ــن العن التفاعــل اإليجــايب واملثمــر ب

األصيلــة يف اللحظــة التــي نعيشــها«))(.

ــة إىل أن  ــذه املقارب ــة ه ــزو مصداقي ويع

أصالتهــم  متنعهــم  مل  قدميًــا  األصوليــن 

ــة مــن االســتفادة مــن  ــة واملنهجي املعرفي

ــف  ــق توظي ــن طري ــرب ع ــات الغ معطي

إن  حيــث  األصــول،  علــم  يف  املنطــق 

مقتضيــات اللحظــة الحضاريــة تســتدعي 

ــوة  ــات الق ــن مكون ــل ب ــداث التفاع إح

واألصالــة يف الــرتاث وبــن املنجــز األصيــل 

ذلــك  ألن  نعيشــها؛  التــي  اللحظــة  يف 

هــو الســبيل لتأصيــل الفكــر اإلنســاين يف 

حركــة النمــو والتقــدم))(.

))(  حييــى رمضــان، القــراءة يف اخلطــاب األصــويل، عــامل 
)2007م(،   ،)( )ط.  األردن،  احلديــث،  الكتــب 

.)20 )ص/ 

ــد  ــاد، حمم ــة االجته ــاق حرك ــل وآف ــص والتأوي )2(  الن
 ،)((7 )ع/  املنطلــق،  جملــة  اهلل،  فضــل  حســن 

.)2( )ص/  7)4)ه(،   - )997)م 

يحيــى  املقاربــة عنــد  تقــوم منهجيــة 

االزدواجيــة))(  أســاس  عــى  رمضــان 

ــى  ــس ع ــل املؤس ــف والتحلي ــن الوص ب

ــي  ــن الت ــح األماك ــك لتوضي ــة؛ وذل املقارن

واملتشــابهات،  التايــزات  فيهــا  تظهــر 

ــات  ــج واآللي ــاد املناه ــق اعت ــن طري ع

األلســنية اللغويــة التــي اشــتغلت عليهــا 

التأويليــة املعــارصة.

التــي ميكــن  املناهــج  مــا هــي  لكــن 

ــل  ــن التأوي ــرتكًا ب ــًا مش ــكل حق أن تش

املعــارصة؟ والتأويليــة  األصــويل 

ال شــك يف نظــر يحيــى رمضــان أن املناهج 

التــي ينبغــي االشــتغال عليهــا هــي التــي 

تشــكل تقاربـًـا منهجيًــا ومعرفيًا يف وســيلة 

ــا عــى  ــه، ويتحــدد أساًس االشــتغال وغايت

والســميائيات  التداوليــة،  اللســانيات 

إن  حيــث  إيكــو)4(،  ألمربتــو  التأويليــة 

ــا  ــب أساًس ــج ينص ــذه املناه ــتغال ه اش

عــى تأويــل الظاهــرة اللغويــة والوقــوف 

ــا. عــى آلياته

القــراءة يف اخلطــاب األصــويل،  )3(  حييــى رمضــان، 
.)29 )ص/ 

)4(  املرجع السابق، )ص/ 30(.
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اللغويــة  الدينــي  النــص  طبيعــة  إن 

ــوا يف  والســياقية جعلــت األصوليــن يتفان

ــل  ــي توص ــد الت ــات والقواع ــل اآللي تذلي

إىل تأويلــه وبيانــه، وال ميكــن قــراءة النص 

الدينــي وال تأويلــه إال من خــال معطياته 

ــون عــرب  ــي شــيدها األصولي ــة الت الداخلي

ــرآين  ــص الق ــعة الن ــل؛ فس ــة التأوي نظري

جعلــت األمنــاط اللغويــة تشــهد أفًقــا 

واســًعا مــن التحليــل القائــم عــى أســاس 

والســياقات  الداخليــة  البنيــة  مراعــاة 

الخارجيــة، التــي تحيــط بلحظــة التنزيــل، 

ــتمرارية. ــة االس ولحظ

ــة  إن هــذه األوصــاف الواضحــة يف طبيع

النــص القــرآين، وطبيعــة قراءتــه كــا 

يقــول يحيــى رمضــان هــي التــي »جعلت 

ــاء  ــدت لبن ــي اجته ــن الت ــراءة األصولي ق

هــذا املنهــج تقــرتب يف رؤيتهــا ويف طريقة 

ــان  ــص، ويف بعــض األحي ــع الن ــا م تعامله

ــات  ــع بعــض املقارب ــا م يف بعــض نتائجه

التــي  التطــورات  أن  ذلــك  املعــارصة؛ 

شــهدتها مارســة القراءة...أوصلتهــا إىل 

االقتنــاع بــأن النــص هــو مجــال التفاعــل 

ــى«))(. ــل إدراك املعن ــن أج م

))(  املرجع نفسه، )ص/ )3(.

مــن  كثــريًا  رمضــان  يحيــى  يســتبعد 

املناهــج التأويليــة التــي تخطــت الحــدود 

التأويليــة، ودخلــت يف قوالــب هدميــة 

وهرمســية، حيــث غــدا النــص يف مفهــوم 

هــذه املناهــج وعــاًء مفرًغــا قابــًا ألن 

ميــأل بــأي يشء، وال يوجــد يف العمليــة 

ــاس ألي  ــارئ، وال أس ــوى الق ــة س التأويلي

قــراءة تدعــي بأنهــا هــي املنتخبــة أو 

الصحيحــة))(.

ولعـــل من أهـــم املناهـــج املرفوضة يف 

هذه املقاربة، يقـــول يحيى رمضان، هي 

التي  القراءة  التفكيكية وآليـــات  املناهج 

جعلت القارئ ســـيًدا وحـــرًّا يف العملية 

التأويليـــة، حيـــث عربت هـــذه املناهج 

الهرمســـية عن كل مقتضيات الانسجام؛ 

ألن مـــا جادت به مناهج الســـيميائيات 

عى يـــد أمربتو إيكو وهـــريش، كان قامئًا 

عى أســـاس كبري من االنسجام والسعي 

إىل مقصـــود النص والقـــراءة الصحيحة، 

بينا« متثـــل التفكيكية أحســـن مقاربة 

الانســـجام؛  حد  الثاين،  الحد  جســـدت 

ــراءة  ــي: ق ــية للوح ــة اهلرمس ــان، املقارب ــى رمض )2(  حيي
يف اخلطــاب الادينــي حلامــد أبــو زيــد، إســامية 

.)(4 )ص/  )432)ه(،   ،)63 )ع/  املعرفــة، 
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إذ كان هدفهـــا هـــو تفجـــري النص من 

خـــال البــحــــث عن تـنـاقـضـاتـه«))(.

نظــر  يف  املقاربــة  حــدود  تكمــن  إذن 

ــي  ــات الت ــط يف اآللي ــان فق ــى رمض يحي

ــيميائية؛  ــنية والس ــا األلس ــتغلت عليه اش

لكونهــا تأسســت عــى أســاس البحــث عن 

املعنــى املقصــود، والتزامهــا مبعطيــات 

للمعــاين،  وعــاء  جعلــت  التــي  اللغــة 

فهــذه املناهــج جــاءت كــرد فعــل ملــا 

التأويليــة املعــارصة بعــد  آلــت عليــه 

ــي حكمــت مبــوت  ــة الت ــا البنيوي اعتناقه

حكمــت  التــي  وبالتفكيكيــة  املؤلــف، 

مبــوت الحقيقــة، وعــدم وجــود قــراءة 

ــات  ــوت آلي ــت مب ــل وحكم ــة؛ ب صحيح

ــود  ــث ال وج ــا، حي ــد ذاته ــل يف ح التأوي

ملناهــج الضبــط أصــًا، كل مــا هنــاك هــو 

قــارئ حــر يلعــب بالنصــوص كــا يشــاء. 

ثانًيا: مستويات التأويل وآليات الفهم:

ــى  ــد يحي ــل عن تتحــدد مســتويات التأوي

ــا مــن املســلات اللغويــة  رمضــان انطاقً

اخلطــاب األصــويل،  القــراءة يف  ))(  حييــى رمضــان، 
.)2( )ص/ 

عــن  األصــويل،  التأويــل  أنتجهــا  التــي 

ــلمة  ــة يف مس ــه، واملتمثل ــق مناهج طري

وحــدود  املقاصــد،  ومســلمة  اللســان، 

التأويــل.

المسلمة األولى: مسلمة اللسان:

ــذي  ــاء ال ــرب لســان العــرب هــو الوع يعت

عليهــا  تــدل  التــي  املعــاين  كل  حمــل 

النصــوص؛ ولهــذا نجــد اإلمــام الشــافعي 

املناهــج  بنــاء  تأسيســه  يف  يتوجــه 

ــرح  ــريب، ي ــان الع ــى اللس ــة ع التأويلي

الشــافعي نفســه يف بيــان أهميــة املعطــى 

يقــول:  عندمــا  وجوهريتــه،  اللغــوي 

«وإمنــا بــدأت مبــا وصفــت مــن أن القــرآن 

ــه ال  ــريه؛ ألن ــرب دون غ ــان الع ــزل بلس ن

ــاب  ــم الكت ــل ِعل ــن إيضــاح جم ــم م يعل

ــَعَة لســان العــرب، وكــرة  ــَل َس أحــٌد َجِه

وجوهــه، وِجــاع معانيــه وتفرقهــا، َوَمــْن 

َعلَِمــه انتفــْت عنــه الشــبه التــي دخلــت 

ــانها«))(. ــَل لس ــْن َجِه ــى َم ع

وهنــا يتجــه الشــافعي يف توســيع مفهــوم 

حــدود  يتجــاوز  إنــه  حيــث  اللســان، 

)2(  الشافعي، الرسالة، )ص/ 40(.
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ماحًقــا  الجملــة«  وحــدود  اللفظــة، 

ــن  ــياق م ــع الس ــداده م ــاب يف امت الخط

أجــل تحقيــق اإلفــادة املطلوبــة، والوصول 

ال  فهــو  ولذلــك  املتكلــم؛  مقصــود  إىل 

يراعــي الســياق النظمــي فحســب، وإمنــا 

أيًضــا الســياق املقامــي الــذي يوضــح 

ومابســات  الخطــاب  إنتــاج  ظــروف 

تلقيــه«))(. 

يــأيت مفهــوم اللســان يف مناهــج التأويليــة 

رمضــان  يحيــى  يقــول  كــا  الغربيــة 

متأخــرًا، حيــث جــاءت اللســانيات مفرقــة 

ــردي  ــو ف ــا ه ــن م ــان ب ــوال اللس يف أح

ومــا هــو اجتاعــي، كــا يقــول هاريــس، 

ــه ألســنية دسوســري  ــا وقعــت في لكــن م

هــو أنــه أقــى املتكلــم مــن مفهــوم 

اللســان))(، كــا أقــى مقامــه ومرجعــه؛ 

ــرج  ــده ال يخ ــان عن ــوم اللس ــذا مفه وله

ــط. ــة فق ــاق الجمل ــن نط ع

لقــد أشــار يحيــى رمضــان إىل أن توســيع 

مفهــوم اللســان قــد أخــذ أبعــاًدا واســعة 

القــراءة يف اخلطــاب األصــويل،  ))(  حييــى رمضــان، 
.)89 )ص/ 

)2(  املرجع نفسه، )ص/ 93(.

ا يف مــروع اإلمــام الشــاطبي، حيــث  جــدًّ

ومفهــوم  اللســان  مفهــوم  بــن  ربــط 

ــاطبي  ــام الش ــد اإلم ــن يؤك ــل، لك التواص

عــى عربيــة القــرآن، وهــذا يرتتــب عليــه 

أن التأويــل ال يكــون إال مــن جهــة قوانــن 

اللغــة،« فمــن جهــة لســان العــرب يُفهــم، 

وال ســبيل إىل تطلــب فهمــه مــن غــري 

يقــول  كــا  وهــذا  الجهــة«))(.  هــذه 

يحيــى رمضــان يقودنــا إىل القــول مبعهــود 

العــرب، حيــث إن الشــاطبي تفــاىن يف 

الــذي  الفيصــل  يعــد  ألنــه  اســتثاره؛ 

يقــف أمــام التأويــات املشــوهة التــي ال 

ــة. ــأي صل ــة ب ــة العربي ــت للدالل مت

تعطــي  العــرب،  معهــود  قـيـمـــة  إن 

ــا ليســت  ــا، أي إنه ــا اجتاعيً ــة طابًع للغ

مبعــزل عــن الوعــاء االجتاعــي الــذي 

ملســلمة  يعطــي  وهــذا  فيــه،  تعيــش 

امتــداده  يف  جوهريًــا  عمًقــا  اللســان 

فهــو  املعجميــة؛  املفــردات  فــوق 

يستحضـــر  وإمنــا  عنـــدها،  يـقـــف  ال 

ــة  ــل يف اللغ ــذي يتمث ــرب، ال ــود الع معه

ــة. ــي للغ ــد االجتاع ــة أو البع االجتاعي

)3(  الشاطبي، املوافقات، )2/ 49(.
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مييــز يحيــى رمضــان يف مقاربتــه ملفهــوم 

تواصليــة اللغــة واتســاعها عنــد الشــاطبي 

عــى مــا نــادت بــه مختلــف املناهــج 

نظــرة  خاصــة  املعــارصة،  التأويليــة 

تواصليــة  أقامــت  التــي  تشومســي))( 

اللغــة عــى أســاس املعنــى املعجمــي 

ــى الســياقي، وهــذه خطــوة نحــو  واملعن

ــذي وقعــت  ــم ال ــب عــى التحجي التعقي

ــري. ــة دسوس ــه بنيوي في

ــي أثارهــا  مــن خــال هــذه املســلمة الت

اللســان  أن  يتبــنَّ  رمضــان  يحيــى 

الــذي تنطلــق منــه كل  هــو األســاس 

الشــافعي  اإلمــام  كان  وإذا  التأويــات، 

ــردات  ــال املف ــن خ ــان م ــر إىل اللس نظ

فــإن  الســياقية؛  واملعــاين  املعجميــة 

اإلمــام الشــاطبي أعطــى ملســلمة اللســان 

مفهوًمــا موســًعا تواصليًــا، وذلــك عــن 

الخارجيــة  اآلليــات  توســيع  طريــق 

التــي تتحكــم يف تأويــل النــص ابتــداء 

ــاط،  ــق املن ــروًرا بتحقي ــياق، وم ــن الس م

ووصــواًل إىل اعتبــار املآل. ال تقــف مقاربة 

ــة، ترمجــة حممــد  ــة اللغوي ))(  نعــوم تشومســكي، املعرف
 ،)( )ط.  القاهــرة،  العــريب،  الفكــر  دار  فتيــح، 

.)78 )ص/  993)م(،   - )3)4)ه 

يحيــى رمضــان للمنجــز الغــريب عنــد حــد 

املشــاكلة، بــل تجــاوز ذلــك إىل رؤيــة 

ــة  ــدي رواد البنيوي ــن ي ــا ب ــة قدمه نقدي

حيــث مل تتعــد عندهــم مســلمة اللســان 

ومفهومهــا الجملــة. فقــد جــاءت املناهــج 

الـــتأويلية بعــد البنيويــة وأعطــت مفهوم 

واســًعا للغــة، مثــل أمربتــو إيكــو وهــريش، 

وحتــى تشومســي.

المسلمة الثانية: مسلمة المقاصد:

يف  املســلمة  هــذه  مضامــن  تتجــى 

البعــد املقاصــدي الــذي اســتجاه اإلمــام 

الشــاطبي، وجعلــه جوهــرًا يف العمليــة 

التأويليــة. لقــد قامــت مقاربــة يحيــى 

ــى  ــان مســلمة املقاصــد ع رمضــان يف بي

ــة  ــج التأويلي ــن املناه ــف ب ــاس مختل أس

أمرهــا  أول  يف  إنهــا  حيــث  املعــارصة، 

ــق  ــن طري ــف ع ــوت املؤل ــت إىل م انته

املناهــج البنيويــة والتفكيكيــة، وبالتــايل ال 

حاجــة إىل املقاصــد، لكــن مــا لبثــت هــذه 

األخــرية حتــى عــادت تؤســس ملفهــوم 

ــد  ــن مقاص ــث ع ــد، ورضورة البح املقاص

ــة  ــات نقدي ــد عملي ــراده، بع ــف وم املؤل

ــة  ــة وواســعة ضــد املناهــج الهدمي مكثف

رمضــان  يحيــى  عــرض  بعدمــا  األوىل. 
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مقــوالت املناهــج التــي ال تؤمــن مبقاصــد 

املؤلــف، انتقــل إىل الــردود التــي وجهــت 

ــات  ــق آلي ــن طري إىل هــذه املناهــج))( ع

ــادى بهــا أمربتــو إيكــو  أخــرى معــارصة ن

ــم. ــريش وغريه وه

تقــوم آليــات النظــر األصويل يف اســتحضار 

املقاصــد بعيــًدا عــن املنجــز اللســاين الذي 

مل يســتفق إال مؤخــرًا للعــودة إىل مقاصــد 

فمســلمة  املؤلــف؛  ومقاصــد  النــص 

تشــكل  األصــويل  التأويــل  يف  املقاصــد 

محــوًرا أساســيًا يف العمليــة التأويليــة، 

فقناعــة اإلمــام الشــاطبي بهــذه املســلمة 

كانــت انطاقًــا مــن وعيــه بجوهريــة 

املعطــى املقاصــدي يف أي عمليــة تأويليــة 

ــا أن تكــون ســديدة؛ لهــذا أخــذ  ــراد له ي

يربهــن عليهــا عــن طريــق االســتقراء، 

رافــد برهــاين:« واملعتمــد  أكــرب  وهــو 

ـا اســتقرينا مــن الريعــة  إمنــا هــو أنَـّ

أنهــا وضعــت ملصالــح العبــاد اســتقراء ال 

ينــازع فيــه الــرازي وال غــريه«))(. فمســلمة 

ــى رمضــان، ليســت  املقاصــد، يقــول يحي

القــراءة يف اخلطــاب األصــويل،  ))(  حييــى رمضــان، 
.)(43 )ص/ 

)2(  الشاطبي، املوافقات، )2/ 4(.

رشطـًـا مــن رشوط قــراءة الخطــاب اإللهي 

فحســب؛ وإمنــا معلــم مــن معــامل القــراءة 

تجنــب  التــي  الســليمة))(  الصحيحــة 

ــأ. ــل والخط ــوع يف الزل ــؤول الوق امل

إن اللغــة يف بعدهــا اللســاين قــارصة عــن 

اإلحاطــة مبــراد املتكلــم؛ لــذا تــأيت مســلمة 

ــز بــن أمريــن إجرائيــن يف  املقاصــد لتمي

العمليــة التأويليــة، كل منهــا يوصــل 

إىل اآلخــر)4(: املعنــى امللفــوظ مــن جهــة، 

واملعنــى املقصــود مــن جهة أخــرى. حيث 

ال ميكــن أن نصــل إىل املعنــى امللفــوظ إال 

إذا بحثنــا عــن املعنــى املقصــود، والعكس 

بالعكــس، ال نصل إىل املعنــى املقصود، إال 

إذا أخذنــا بعــن االعتبــار املعنــى امللفوظ، 

وهنــا ال بــدَّ مــن مراعــاة املعهــود اللســاين 

األلفــاظ.  تقتضيهــا  التــي  والقواعــد 

إذن مســلمة املقاصــد كــا ســاها يحيــى 

رمضــان تعــد رافــًدا رضوريـًـا يف أي عمليــة 

ــة، ويف  ــا أن تكــون صائب ــراد له ــة ي تأويلي

ــإن  ــه للمنجــز اللســاين املعــارص ف مقاربت

القــراءة يف اخلطــاب األصــويل،  )3(  حييــى رمضــان، 
.)(46 )ص/ 

عنــد  اللغــوي  االســتدالل  رمضــان،  حييــى    )4(
إســامية  جملــة  تداوليــة،  مقاربــة  األصوليــن: 
.)2( )ص/  )4)20م(،   ،)73 )ع/  املعرفــة، 
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البحــوث  قبلــة  أصبحــت  »املقاصــد« 

التأويليــة املعــارصة، بعــد أن جوبهــت 

املناهــج الكاســيكية -التــي نفــت البعــد 

ــردود. ــواع ال ــتى أن ــدي- بش املقاص

المسلمة الثالثة: حدود التأويل:

تقــوم هــذه املســلمة عــى أســاس منهجي 

ومعــريف عميــق، يتمثل يف طبيعــة التأويل 

مــن حيــث اإلنتاجيــة التــي يقدمهــا: هــل 

تقــف عنــد حــد، أم تعتــرب آليــة ال تنتهــي 

ــح /  ــى الصحي ــة املعن ــدود ثنائي ــد ح عن

ــاوالت  ــل أوىل املح ــئ؟ لع ــى الخاط املعن

ــذه  ــن ه ــب ع ــتطاعت أن تجي ــي اس الت

اإلشــكالية يف منظومــة التأويليــة املعارصة 

أن  بعــد  إيكــو،  أمربتــو  هــي محاولــة 

ــل«. ــه »حــدود التأوي ــك كتاب ــف يف ذل أل

قــد وقفــت دراســة أمربتــو إيكــو يف وجــه 

ــت كل  ــي تخط ــة الت ــات التفكيكي النزاع

ــدَّ  ــا ب ــة، ف ــة واملعرفي ــقوف املنهجي الش

للتأويــل مــن قوانــن ومبــادئ، وهــذه 

سلســلة  تفــرض  التــي  هــي  القوانــن 

مــن املعــاين املمكنــة واملحــدودة دون 

يحيــى رمضــان  أجمــل  وقــد  تســيب، 

ــل يف  ــا التأوي ــق به ــي يتعل ــوط الت الخط

مســار حــدوده وآلياتــه، وتقــف هــذه 

العمليــة  قيــًدا يف  العريضــة  الخطــوط 

تســيب))(:  كل  عــن  متنعهــا  التأويليــة 

القيــد األول: يتمثــل يف العاقــة التــي 

تربــط الــذات املتلفظــة والــذات املؤولــة 

ــود  ــاك قي ــث هن ــوي، حي باملوضــوع اللغ

ــة. ــذه العاق ــط ه تضب

التــي  العاقــة  ويخــص  الثــاين:  القيــد 

تربــط الــذات املتلفظــة والــذات املؤولــة 

بعضهــا ببعــض، وتظهــر هــذه العاقة يف 

طبيعــة إنتاجيــة املؤلــف، بقــدر مــا يجهد 

املؤلــف نفســه لبنــاء نصــه بكيفيــة يبتعد 

بهــا عــن األخطــاء املعرفيــة واملنهجيــة يف 

التأويــل، يســعى املــؤول جهــد مقدرتــه يف 

اإلمســاك باملعــاين التــي أرادهــا املؤلــف.

ال نكــون أمــام تأويــل محــدود يقــف عند 

ــؤول إىل  ــراد إال إذا توســل امل ــى وامل املعن

ــث  ــص، حي التجســيد الفعــي ملقصــد الن

ــذه  ــف))(، ه ــة املؤل ــع قصدي ــق م يتطاب

ــى أدوات  ــا إال إذا راع ــة ال يصله القصدي

))(  املرجع نفسه، )ص/ 458(.

الســيميائيات  بــن  التأويــل  إيكــو،  أمربتــو   )2(
.)79 )ص/  والتفكيكيــة، 
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النــص، بــكل مــا يقدمــه اللســان مــن 

ــة))(. ــة وثقافي ــد نحوي ــن وقواع قوان

ويف مقاربــة هــذه املســملة يف التأويــل 

ا  األصــويل ال يجــد يحيــى رمضــان بــدًّ

ــويل  ــث األص ــة البح ــرتاف بقيم ــن االع م

يف نشــدان هــذه الحــدود؛ ألن البحــث 

البحــث  أســاس  عــى  قائــم  األصــويل 

ــايل ال معنــى  عــن املــراد الحقيقــي، وبالت

للتأويــات املتصارعــة التــي ليــس همهــا 

دون  املعــاين،  مــن  مزيــد  إنتــاج  إال 

مراعــاة الحقيقــة املرجــوة، كــا تلــوح بــه 

ــة؛ فالخطــاب األصــويل  املناهــج التفكيكي

قائــم منــذ البدايــة بوضــع املســاطر التــي 

مــن خالهــا يتوضــح املــراد، ويتأســس 

ــل. التأوي

إىل  الشـــاطبي  اإلمـــام  نظـــر  وقـــد 

التأويل  تحفـــظ  التـــي  اآلليـــات  هذه 

والرديئـــة،  الزائغـــة  القـــراءات  مـــن 

عـــن طريـــق البنـــى املعرفيـــة التـــي 

وقـــد  اللغـــة،  نظـــام  عليهـــا  يقـــوم 

أجملهـــا اإلمـــام الشـــاطبي يف ثاثـــة: 

القــراءة يف اخلطــاب األصــويل،  ))(  حييــى رمضــان، 
.)462 )ص/ 

))( معهــود العــرب / مقتضيــات اللســان. 

))( مقاصــد النــص / مقاصــد املؤلــف. 

))( التنزيــل وإجرائيــة املارســة )تحقيــق 

املنــاط(.

يحيــى  يــزاوج  مقاربيــة  نظــرة  ويف 

رمضــان بــن تنظــري الناقــد أمربتــو إيكــو، 

ــة حــدود  ــن اإلمــام الشــاطبي يف قضي وب

املنضبطــة،  القــراءة  وآليــات  التأويــل 

حيــث يقــول: «ال شــك أنــه اتضــح إىل 

أي حــد هــو التشــابه قائــم بــن مــا قــام 

ــو  ــا يؤسســه أمربت ــن م ــه الشــاطبي وب ب

نــص  يــؤول  أن  هــذا  فرفــض  إيكــو؛ 

قديــم )نــص هومــريوس( مبفاهيــم الــذرة 

ــي مل تكتشــف إال يف العــر  ــة الت الحديث

الحديــث هــو املوقــف نفســه الــذي كان 

ــل  ــوص تأوي ــذه بخص ــد اتخ ــاطبي ق الش

ــَاِء  اآليــة الكرميــة: }أَفَلـَـْم يَنظـُـُروا إِىَل السَّ

َوَمــا  َوَزيَّنَّاَهــا  بََنيَْناَهــا  كَيْــَف  فَْوقَُهــْم 

ــى  ــد ع ــُروٍج{ ]ق: 6[، املعتم ــن فُ ــا ِم لََه

معطيــات علــم هيئــة العــامل«))(.

فقــد حــرص كل منهــا عــى شــد العملية 

التأويليــة إىل معهودهــا اللســاين وظروفها 

)2(  املرجع السابق، )ص/ 484(.
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التنزيليــة، وهــي تعــد رافــًدا جليــًا يف 

الحفــاظ عــى املعــاين املقبولــة، واالبتعــاد 

عــن كل التأويــات املبتــرة القريــة 

التــي ال تراعــي معهــود اللغــة وظروفهــا.

ــن  ــى رمضــان م ــه يحي ــع إلي ــا تطل كل م

ــو  ــو إيك ــة أمربت ــن نظري ــبه ب ــه الش وج

التأويليــة، وآليــات التأويــل املقاصديــة 

ــا  عــى يــد اإلمــام الشــاطبي، يعتــرب وجًه

مقاربيًــا يــرتك هامًشــا كبــريًا يف التقــاء 

ــة املعــارصة يف  ــل األصــويل بالتأويلي التأوي

محطــات معرفيــة ومنهجيــة كثــرية؛ مــا 

يؤكــد لنــا أن التأويليــة املعــارصة ليســت 

كلهــا يف مقــام واحــد، أو يف ســياق هدمــي 

واحــد. بــل هنــاك نقــود معــارصة تأويليــة 

تجــاوزت النظريــات الهرمســية الهدميــة، 

ــل  ــوم التأوي ــًدا ملفه ــا جدي وأعطــت نفًس

ــى املــراد. يف البحــث عــن املعن

وهــذا مــا جــادت بــه مقاربــة يحيــى 

ــة  رمضــان، عندمــا جمــع مســاطر العملي

التأويليــة يف ثــاث مســلات: مســلمة 

ــريًا  ــًا كب ــا تناغ ــد فيه ــد وج ــان وق اللس

اإلمــام  تأســيس  بــه  جــاد  مــا  بــن 

الشــافعي وبعــده اإلمــام الشــاطبي، وبــن 

مــا أقرتــه التأويليــة املعــارصة عــن طريــق 

املفهــوم  إثبــات  يف  وغــريه  تشومســي 

ــل  ــة، ب ــايف للغ ــي والثق ــع االجتاع املوس

وقفــت هــذه املناهــج يف وجــه البنيويــة 

التــي أرست النــص وجعلتــه دفــن الجملة 

ــا. ــرج عنه ال يخ

كذلــك مســلمة املقاصــد التــي يلتقــي 

فيهــا بحــث اإلمــام الشــاطبي مبقاصديــة 

ــد  ــو وهــريش بالخصــوص، فق ــو إيك أمربت

ــذه  ــاطر ه ــد مس ــان عن ــت التأويليت التق

املقاصــد وجعلتهــا أساًســا يف العمليــة 

ــة. التأويلي

وهذا فتـــح الباب أمام مفهوم مســـلمة 

حـــدود التأويـــل التـــي تجـــاوزت بها 

التأويليـــة املعارصة كثريًا مـــن املفردات 

التـــي نفت حقيقـــة التأويـــل، وأعطت 

كل  معهـــا  تغيـــب  ســـلطة  للقـــارئ 

مقتضيـــات البحث عـــن حقيقة املعنى، 

ومدلـــول املراد مـــن املؤلـــف، لتنافس 

األصـــويل  التأويـــل  منجـــزات  بذلـــك 

الـــذي مـــا فتئـــت قواعـــده وقوانينه 

التأويل،  حقيقـــة  قبـــض  عـــى  تحرص 

واملراد  الضبـــط  نحـــو  بهـــا  والنـــزوع 

الصحيـــح الحقيقي للمؤلـــف / املتكلم.
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تمهيد:

كثــرة هــي األفــام التــي تتعمــد تشــويه 

وتصفهــم  واملســلمني،  العــرب  تاريــخ 

ــة والوحشــية واإلرهــاب؛  ــا بالعنرصي دامئً

فالعديــد مــن صانعــي الفيلــم األورويب 

واألمريــي انتقلــوا بكامراتهــم إىل العديــد 

ــن أجــل  ــامل اإلســامي، م ــن أقطــار الع م

تشــكيل صــورة مغلوطــة و»مدانــة« عــن 

الشــخصية اإلســامية ونعتهــا بالعنرصيــة، 

املســتمدة أساًســا مــن تعاليــم دينهــا، 

العــداء،  مشــاعَر  فيهــا  يغــّذي  الــذي 

ــينامئية،  ــات الس ــريب والدراس ــر الع ــث يف الفك )*( باح
ــروين: ــد اإللك ــت. الربي الكوي

moahmedelsagher@hotmail.com

الصورة النمطية للعرب وتشويه التاريخ 
اإلسالمي في السينما العالمية

محمد أحمد الصغير علي عيد) *(
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ــة يف  ــة الدفين ــود والعنرصي ــد األس والحق

ــة  ــن وجه ــة م ــه املتكلس ــل مدونات داخ

نظرهــم، واملليئــة باالنتهازيــة والعنرصيــة 

ــانيًا.  ــررة إنس ــر امل غ

الســيايس  كتبــه  مــا  إىل  نظرنــا  وإذا 

اإلنجليــزي أنتــوين ناتنــج يف مقدمــة كتابه 

»العــرب« فســوف تتضــح لنــا الصــورة 

بشــكل أكــر، حيــث يقــول: »يصنــع الناس 

التاريــخ أكــر مــا يصنــع التاريــخ النــاس، 

ــَد أنــه ال ميكــن وجــود جنــس، أو أمــة  بيْ

ــر  ــع الشــخيص أك ــا بالطاب ــم تاريخه اتّس

مــا اتســم بــه تاريــخ العــرب؛ ففــي 

قرابــة أربعــة عــر قرنـًـا منــذ قيــام النبــي 

محمــد تتكشــف قصــة العــامل العــريب 

مثــل سلســلة جبــال ممتــدة، متثــل قممها 

األعــال  وعظائــم  الفتــوح  الشــاهقة 

التــي قامــت بهــا الشــخصيات التاريخيــة 

الكــرى. فيــا بــني القمــم أغــوار شــديدة 

ــا بعــد أن  االنحــدار تعنــي تدهــوًرا عميًق

ــخ«.  ــرى التاري ــخصية ك ــادر كل ش تغ

ــا  ــات يجــد أنه ــرأ هــذه الكل ــذي يق وال

ــرة  ــن النظ ــر م ــه اآلخ ــا الوج ــد لن تجس

الغربيــة تجــاه الشــخصيات التاريخيــة 

العربيــة واإلســامية، ســواء التــي عالجتهــا 

املؤلفــات الغربيــة ذات الطابــع التاريخــي 

أو قدمتهــا الســينا األمريكيــة واألوروبيــة 

ــذه  ــب ه ــا صاح ــينائية، وم ــام س يف أف

تفســرات  عــن  تنقيــب  مــن  األفــام 

دينيــة وسياســية تصلــح كأســاس لتشــويه 

ــا  ــل أدواره ــخصيات، أو تجاه ــذه الش ه

عــى  املقصــود  الرتكيــز  أو  اإليجابيــة، 

ــا الســلبية يف  ــا أدواره شــخصيات كان له

ــة.  ــة العربي ــخ األم تاري

الســينا  تاريــخ  أن  بالذكــر،  والجديــر 

العامليــة يشــتمل عــى أكــر مــن 150 

العربيــة  الشــخصية  تجســد  فيلــًا 

واإلســامية مــن خــال األجــواء الخياليــة 

لحكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«، ولكــن 

األمــر مل يقتــرص عــى هــذه النوعيــة 

ــع  ــام ذات الطاب ــض األف ــور بع ــن ظه م

للشــخصية  كان  التــي  »الفانتــازي« 

أحداثهــا. يف  رئيــس  دور  اإلســامية 

وحتــى تتضــح لنــا تجليــات التشــويه 

ــة  املتعمــد مــن جانــب الســينا األوروبي

العــريب  والتاريــخ  للــرتاث  واألمريكيــة 

اإلشــكالية  دراســة  ينبغــي  واإلســامي؛ 
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ــح الصــورة  املطروحــة مــن خــال مصطل

النمطيــة، الــذي ميكــن مــن خالــه طــرح 

الســينا  تــرص  ملــاذا  التــايل:  التســاؤل 

العامليــة عــى تشــويه صــورة العــرب 

واملســلمني يف أفامهــا؟ 

أوًل: تعريف مصطلح الصورة 
النمطية: 

النمطيــة،  الصــورة  يف  بحثــوا  كثــرون 

يف  وبحثــوا  التعريفــات  لهــا  ووضعــوا 

جذورهــا، وخاضــوا كثــرًا يف البحــث عــن 

حلــول لهــا؛ ففــي دراســة صــدرت لعبــد 

القــادر طــاش ســعى فيهــا إىل الربــط 

»بــني هــذه الظاهــرة وســياقاتها الفكريــة 

واالجتاعيــة،  والسياســية  والنفســية، 

التاريخيــة  جذورهــا  فيستكشــف 

والنفســية ويحلــل أبعداهــا السياســية 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة ويحــاول -يف 

ضــوء ذلــك- أن يقــدم تفســرًا علميًا يضع 

ــح«)1).  ــا الصحي ــرة يف إطاره ــذه الظاه ه

ــا  ــة إمن ــورة النمطي ــاش أن الص ــرى ط وي

عــى  مؤسســة  »تعميــات  هــي 

))(  عبــد القــادر طــاش: الصــورة النمطيــة لإلســام 
والعــرب يف اإلعــام الغــريب، الريــاض، دار الدائــرة 

لإلعــام، الطبعــة األوىل، )990)(، )ص/ 9(.

كثــرون بحثــوا يف الصــورة النمطيــة، 

ووضعــوا لهــا التعريفــات وبحثــوا يف 

جذورهــا، وخاضــوا كثــرًا يف البحــث 

عــن حلــول لهــا.

التــي ال تســتند إىل  الشــائعات، واآلراء 

أنهــا  أو  تجريبيــة«)))،  علميــة  براهــني 

»صــورة تُبَنــى عــى أوهــام أو معلومــات 

ــت  ــة، تكون ــاالت ذاتي ــٍة أو خي ــر دقيق غ

ــال  ــن خ ــة م ــان أو الجاع ــدى اإلنس ل

وعــن  والخــرات  الســابقة  التجــارب 

طريــق التلقــي مــن وســائل االتصــال 

واإلعام«))). 

وهنــاك تعريفــات أخــرى تــرى أن الصورة 

النمطيــة هــي: الصــورة الذهنيــة الثابتــة 

التــي تتســم بالجمــود والتبســيط املفــرط. 

ــرر  ــيء املك ــا »ال ــعد رزق أنه ــرى س وي

عــى نحــو مطّــرد وعــى وتــرة واحــدة ال 

تتغــر ويســمى منطـًـا، والنمــط يطلق عى 

((( Sang-Chul Lee: The American Image of Re-
lations with Japan Projected in Three U.S.
Dailies.Gazette, (1979(,(p/ 31(.

(3( K.:  University  of  Michigan  Press,(1956(,
      (pp/ 5-6(.
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الصــورة العقليــة التــي يشــرتك يف حملهــا 

معينــة«)1).  جاعــة  أفــراد  واعتقادهــا 

النمطيــة  الصــورة  بــأن  ديفيــز  ويــرى 

ــا،  ــا عاطفيً ــطًا، أو موقًف ــا مبس ــل رأيً متث

أو حـكمـًــا متـعـــجًا غيـــر مـــدروس، 

وتـتـســـم بالجـمـــود وعــــدم التغــر، 

وحـــدد ديـفـــيز أثـــر الصـــور الـنـمـطـية 

ــعب  ــن ش ــا ع ــا نكونه ــا عندم ــر أنه فذك

ــرتاث  ــدم اك ــي ع ــذا يعن ــإن ه ــني، ف مع

ــام  ــا باالهت ــرًا مّن ــس جدي ــه لي ــه، وأن ب

ــه))).  ــات مع ــة عاق ــكايف لفهمــه وإقام ال

ــة  ــول الَقـْولبـ ــات حـ ــت الـدراسـ وتـوالـ

ــا  ــر م ــن آخـ ــرها. وم ــة وغـ والـنـمـطـيـ

صــدر باللغــة العربيــة كتــاب »قولبــة 

يقــول  الــذي  ســعيد،  لراشــد  اآلخــر« 

ــلم  ــل إىل أن املس ــته تص ــه: »إن دراس في

ظــل يحتــل مكانــة النقيــض، واآلخــر، 

واملخـتـــلف يف الفكــر الغــريب، كــا عــرت 

ــزال  ــتراق. وال ت ــة االس ــك حرك ــن ذل ع

))(  عبــد القــادر طــاش: الصــورة النمطيــة لإلســام 
والعــرب يف اإلعــام الغــريب، مرجــع ســابق، )ص/ 

.)(0

(((  Dennis Davis: Mass Communication and 
Everyday Life, New York,(198(( (p11(.

ســائدًة  القدميــة  االســتراقية  الصــور 

الــذي  الغــريب  اإلعامــي  الخطــاب  يف 

يقــدم املســلمني والعــرب بشــكل يفتقــر 

إىل الـتــــوازن واإلدراك والــعــمـــق«))). 

وكان إدوارد ســعيد قد أصــدر كتابه القيم 

»تغطيــة اإلســام« عــام 1981م، وأكــد 

فيــه مــا دعــا إليــه يف كتابــه »االســتراق« 

ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي إىل حاج

ــام، وأن  ــوَل اإلس ــرٍ ح ــٍم خب إىل رأي علي

قــوة عظمــى كالواليــات املتحــدة بحاجــة 

البصــر، وليــس  الــرأي  إىل مثــل هــذا 

الــرأي املشــوب باالتجاهــات السياســية أو 

ــة))).  ــول األيديولوجي املي

ــرب  ــة للع ــورة النمطي ــذور الص ــن ج وع

واملسـلـمـــني يـــرى مـعـظـــم الباحثــــني 

قضيــة  اآلخــر:  قولبــة  ســعيد:  راشــد  أمحــد    )((
التشــويه احلضــاري واالغتيــال اإلعامــي للمســلم 

.)(9 )ص/   ،)200(( أبوظبــي،  والعــرب، 

((( Edward Said:   Covering Islam,  London: 
Routledge & Kegan Paul,(1981(, (p/ xix(.

ــط  ــرق األوسـ ــات الـشــ ــام دراســ ــذت أقـســ )*( أخـــ
ترســخ  اإلســامي  بالعــامل  هتتــم  التــي  واألدنــى 
ــرون  ــرب الق ــاءت ع ــي ج ــة الت ــورة النمطي ــذه الص ه
الوســطى األوروبيــة، وبــرع يف نرشهــا مســترشقون 
اليهــودي،  املجــري  جولدزهيــر  أمثــال:  كبــار 
ومارجليــوث، وهاملتــون جيــب، وبرنــارد لويــس، 

وغرهــم كثــر.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 116117 |

يف  تكونــت  إمنــا  الصــورة  هــذه  أن 

عــر  واألمريكيــة  األوروبيــة  املخيلــة 

قــرون عديــدة منــذ بدايــة الفتوحــات 

ــد  ــة. وق ــروب الصليبي ــم الح ــامية ث اإلس

ــن  ــدد م ــول ع ــط ح ــام جعي ــب هش كت

الكتّــاب األوروبيــني مــن أمثــال فولتــر)*)؛ 

حيــث ذكــر أن نظرتــه إىل اإلســام كانــت 

ــانية  ــرف والاإنس ــه التط ــى أن ــًة ع مبني

اآلن  القــوة)1). ولننعطــف  إىل  والتطلــع 

لبيان تجليات هذه الصــــورة النـمـطـيـــة 

البشــعة للعــرب واملسلـــمني عــر تاريـــخ 

ــروب  ــال الح ــن خ ــة، م ــينا العاملي الس

الصليبيــة والثــورات العربيــة. 

ثانيا: العرب األشرار في الحروب 
الصليبية: 

يؤكــد كثــر مــن الباحثــني عــى أن وظيفــة 

نــر  يف  تنحــرص  ال  والســينا  اإلعــام 

األوســط  الــرشق  دراســات  أقســام  أخــذت   )*(
ترســخ  اإلســامي  بالعــامل  هتتــم  التــي  واألدنــى 
ــرون  ــرب الق ــاءت ع ــي ج ــة الت ــورة النمطي ــذه الص ه
الوســطى األوروبيــة، وبــرع يف نرشهــا مســترشقون 
اليهــودي،  املجــري  جولدزهيــر  أمثــال:  كبــار 
ومارجليــوث، وهاملتــون جيــب، وبرنــارد لويــس، 

كثــر. وغرهــم 
(1( Hichem Djait: Islam And the west, Berkeley 

University of California Press, (1985(,(p/ (((.

الصــور النمطيــة فحْســب، بــل كذلــك 

ــرة،  ــة كب ــخيمها »بدرج ــام بتـضـ بالـقـيـ

وبطبعهــا بقــوة يف أذهــان املتلقــني إىل 

الحــد الــذي يشــعر فيــه أنــه التقــى 

فعــًا بالشــخصيات التــي تناولتهــا وســائل 

اإلعــام«)))، وأفــام الســينا.  وقــد تنبهت 

ــة  ــينا األمريكي ــة يف الس ــوى اليهودي الق

واألوروبيــة منذ نشــأة الســينا إىل رضورة 

ــه  ــاين يف كل فرتات ــخ اإلنس ــويه التاري تش

للحصــول عــى أفــكار تســاند وتدعــم 

ــد كان  ــية، ولق ــة والسياس ــاه الديني قضاي

ــال  ــن أمث ــود م ــف الســينائيني اليه موق

مايــكل كورتيــز، وبانــدورواس برمــان، 

وريتشــارد ثــورب، وأنتــوين مــان، وهــري 

بانــك، ودافيــد بتلــر ينســجم مــع املوقف 

اليهــودي عموًمــا مــن الحــروب الصليبيــة. 

ــأن موقــف اليهــود مــن  وميكــن القــول ب

اختافًــا  يختلــف  الصليبيــة  الحــروب 

كبــرًا عــن موقــف املســلمني واملســيحيني 

ــم  ــول قاس ــا يق ــود ك ــك. فاليه الكاثولي

ــة  عبــده قاســم يف بحثــه »رؤيــة إرسائيلي

ــا  ــوا طرفً ــة«: »مل يكون ــروب الصليبي للح

)2(  عبــد القــادر طــاش: الصــورة النمطيــة لإلســام 
والعــرب يف اإلعــام الغــريب، مرجــع ســابق، )ص/ 

.)2(
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أساســيًا يف هــذه املواجهــة العســكرية 

والحضاريــة الطويلــة«)1)، ومــن هنــا فإنــه 

ــازًا إىل  ــم انحي ــأن له ــول »ب ــن الق ال ميك

جانــب أحــد الطرفــني املتصارعــني، بيْــَد أن 

املوقــف اليهــودي مــن الحــروب الصليبية 

يخــدم األهــداف الصهيونيــة األساســية 

ــداف.  ــدة أه ــي ع ــب تبغ ــدِة جوان يف ع

أولهــا محاولــة تصويــر االضطهــادات التــي 

أوقعهــا الصليبيــون باليهــود يف أوروبــا 

ــة مــن سلســلة الظاهــرة  ــا حلق عــى أنه

التــي أطلــق عليهــا معــاداة الســامية«))). 

وتشـــر املؤرخـــة الصـهـيونـــية بربــارة 

تخــان))) بــأن العــداء الشــائع لليهــود يف 

ــان  ــا إب ــا كان أشــد مــا يكــون عمًق أوروب

الحمــات الصليبيــة، مــع أنــه مل يكــن 

واضًحــا قبــل ذلــك. ويشــر مؤرخــون 

))(  قاســم عبــده قاســم: رؤيــة إرسائيليــة للحــروب 
)ص/  العــريب،  املوقــف  دار  بــروت،  الصليبيــة، 

.)(0

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، القاهــرة، اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 
الثانيــة،  الطبعــة   ،)22( الســينام  آفــاق  سلســلة 

.)(0 )ص/  )2002م(، 

))(  رجيينــا الرشيــف: الصهيونيــة غــر اليهوديــة، ترمجــة: 
سلســلة  الكويــت،  العزيــز،  عبــد  اهلل  عبــد  أمحــد 
عــامل املعرفــة، املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

.)28 )ص/  واآلداب، 

الصليبيــني  املحاربــني  أن  إىل  آخــرون 

املســيحيني )الكاثوليــك) هــم أول مــن 

بــدأ املذابــح اليهوديــة وهــم يف طريقهــم 

الحــروب  عهــد  وشــهد  فلســطني.  إىل 

ــات؛  ــة نظــام األقلي ــك بداي ــة كذل الصليبي

ــيحيني. ــن املس ــود ع ــزل اليه ــايل ع وبالت

ــة  ــة رسق ــداف: »محاول ــذه األه ــاين ه وث

التاريــخ العــريب يف فلســطني، واختــاق 

التصــدي  يف  لليهــود  تاريخــي  دور 

للعــدوان الصليبــي ]...[ وثالثهــا: تجســيد 

مشــكات الكيــان الصليبــي التــي أدت 

إىل فشــله ككيــان دخيــل يف فلســطني، 

للكيــان  النجــاح  إمكانيــات  ودراســة 

املشــابه«))).  الصهيــوين 

الفــكر  يـكــن يف  الــذي مل  الــوقت  ويف 

الكاثوليـي التقليـدي قبـل عهـد اإلصـاح 

العـودة  الحتـال  مـكان  أدىن  الدينـي 

اليهــودية إىل فلـســطني، أو أليــة فكـرة 

عـن وجـود األمـة اليهودية، أتـاح اإلصاح 

للنهضـة  الفرصـة  الروتسـتانتي  الدينـي 

الجاعيـة  وعودتهـم  القوميـة،  اليهوديـة 

إىل فلـسـطــني، ويف هــذا اإلطــار حظيت 

))(  قاســم عبــده قاســم: رؤيــة إرسائيليــة للحــروب 
.)(5 )ص/  ســابق،  مرجــع  الصليبيــة، 
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النبـوءات التوراتيـة عن مسـتقبل إرسائيل 

بأهميـة كـرى، وأصبـح كثـر مـن الفـرق 

تحقيـق  بـأن  مقتنًعـا  الروتسـتانتية 

املعارصيـن  اليهـود  يشـمل  النبـوءات 

بشـكل أو بآخـر)1)، فـإذا أضفنـا إىل ذلـك 

تـعـــرضت  الــذي  الشــديد  االضــطهاد 

الكنيسـة  يـد  عـى  الروتسـتانتية  لـه 

بـني  الدوافـع  أن  الكتشـفنا  الكاثوليكيـة؛ 

تـكاد  أصبحـت  والروتسـتانت  اليهـود 

أمـام  غريبًـا  يكـن  ومل  واحـدة.  تكـون 

السـينائيني  نجـد  أن  الحقائـق  هـذه 

الروتسـتانت من أمثال سيسـيل دي ميل، 

وانجـار برجـان، ونورمـان جوويســون 

للـموضـوعـــات  يتـصـــدون  وغـرهــم، 

الـديــنية والتاريخيـة واملعـارصة باملفهوم 

لليهـود))).  املنـاصــر 

وقــد قــدم الناقــد الفنــي »أحمــد رأفــت 

بهجــت« يف كتابــه »الشــخصية العربية يف 

ــًا  ــة« أكــر مــن 150 فيل الســينا العاملي

ســينائيًا تتبّــَع فيهــا مســرة التشــويه 

))(  رجيينــا الرشيــف: الصهيونيــة غــر اليهوديــة، مرجــع 
ســابق، )ص/ 26(.

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 6)(.

الســينايئ املتعمــد للشــخصيات العربيــة 

منــذ فيلــم »بســاط بغــداد« الــذي أنتــج 

عــام 1915 يف الواليات املتحــدة األمريكية 

إىل أوائــل الثانينيــات مــن هــذا القــرن، 

وقــد تنــاول »بهجــت« بعــض األفــام 

الدينيــة والتاريخيــة للمخــرج »سيســل 

إىل  تهــدف  كانــت  التــي  ميــل«  دي 

العقــل  يف  املســلمني  صــورة  تشــويه 

ــاب  ــى حس ــود ع ــارصة اليه ــريب، ومن الغ

ــا  ــام: »الوصاي ــذه األف ــن ه ــرب، وم الع

امللــوك«  و»ملــك   ،(19((( العــر« 

 ،(19((( الصليــب«  و»عامــة   ،(19(7(

و»الصليبيــون«   ،(19((( و»كليوباتــرا« 

)5)19)، والــذي يشــاهد هــذه األفــام 

ــل«  ــل دي مي ــف أن »سيس ــوف يكتش س

ــود  ــارصة اليه ــرص من ــن عن ــذ م كان يتخ

بعــًدا مشــرتكًا، ال يحيــد أو يرتاجــع عنــه، 

ويف الوقــت نفســه كان يلتقــط األحــداث 

الدينيــة والتاريخيــة التــي تتيــح لــه املــزج 

بــني الديــن والجنــس ألســباب تجاريــة 

ــه.  بحت

والغريــب أن أفــام سيســل دي ميــل التي 

صــورت الشــخصيات العربيــة واإلســامية، 

معــارصة  أحــداث  خــال  مــن  ســواء 

 ،(1915( »العــرب«  مثــل:  تاريخيــة  أو 
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و»األســيــر« )1918)، و»الصـلـيـبـيـون« 

)5)19)، كانــت تحمــل الرؤيــة العنرصيــة 

التــي تبناهــا الروتســتانت تجــاه العــرب. 

التاســَع  القــرن  أســطورة  يف  وتأصلــت 

عــَر العنرصيــة االســتعارية، حيــث كان 

اليهــود بالنســبة إىل الروتســتانت يحظَون 

باالحــرتام كجنــٍس مختــار خــارج املحيــط 

باعتبارهــم  اليهــودي  غــر  املســيحي 

كان  حيــث  العربيــة،  للرذائــل  نقيًضــا 

الــذكاء فضيلــًة يهوديــة، والخــداع رذيلــة 

ــة)1).  عربي

وال شــك أن فيلــم »الصليبيــون« الــذي 

أول  هــو  ميــل  دي  سيســيل  أخرجــه 

فيلــم مهــم يقدمــه الروتســتانت عــن 

أحداثــه  وكانــت  الصليبيــة،  الحــروب 

ــن  ــاح الدي ــار ص ــاب انتص ــدأ يف أعق تب

بيــت  وأبــواب  حطــن  عنــد  األيــويب 

املقــدس، ويصــور الفيلــم ردود الفعــل 

ــن كل  ــار م ــذا االنتص ــاه ه ــة تج الجنوني

الــدول األوروبيــة، وكيــف اســتحّث البابــا 

ــا الســتعادة القــدس  ــوَك وأمــراء أوروب مل

االســتعدادات  وتبــدأ  املقــدس،  وبيــت 

))(  رجيينــا الرشيــف: الصهيونيــة غــر اليهوديــة، مرجــع 
ســابق، )ص/ 8)(.

لـشـــن الـحـرب الصـلـيـبـية الثـالثــة ضد 

املســلمني))). 

»الصليبيــون«  فيلــم  أن  شــك  وال 

الــذي أخرجــه سيســيل دي ميــل هــو 

أول فيلــم مهــم يقدمه الربوتســتانت 

وكانــت  الصليبيــة،  الحــروب  عــن 

انتصــار  أعقــاب  يف  تبــدأ  أحداثــه 

ــن  ــد حط ــويب عن ــن األي ــاح الدي ص

ويصــور  املقــدس،  بيــت  وأبــواب 

الفيلــم ردود الفعــل الجنونيــة تجــاه 

الــدول  كل  مــن  االنتصــار  هــذا 

األوروبيــة.

املســلم  بالقائــد  ميــل  دي  ويســتِخّف 

ــه  ــا يجعل ــن يف فيلمــه، عندم صــاح الدي

يقــع يف الغــرام تحــت تأثــر الجاذبيــة 

ــة املســيحية  املكتســحة لألمــرة اإلنجليزي

»برينجاريــا«، التــي يقــرر ريتشــارد قلــب 

األســد الــزواج منهــا اســميًا، رغــم أنــه 

ــن  ــل، ولك ــن قب ــد شــاهدها م ــن ق مل يك

األيــويب  الديــن  صــاح  هبجــت:  رأفــت  أمحــد    )2(
املفــرى عليــه يف الســينام العامليــة واملحليــة، مقــال 
منشــور بمجلــة الفيصــل الســعودية، العــدد رقــم 

بتــرف. )986)م(.  فربايــر،   ،)(07(
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لشــهرتها اإلميانيــة ومواقفهــا الحاســمة 

األيــويب  الديــن  صــاح  تســلط  مــن 

عندمــا  لنزواتــه  العنيــدة  ومقاومتهــا 

ــن  ــهم م ــا بس ــد إصابته ــا بع ــم أرسه يت

ــد اســتيائهم عــى  ــود املســلمني عن الجن

ــن  ــام صــاح الدي ــم قي ــدس، ث ــت املق بي

أن  ومحاولتــه  جروحهــا  مــن  بعاجهــا 

يرتــدي غالــة رقيقــة مــن كلــات الغــزل 

واإلعجــاب تجــاه برينجاريــا التــي يخرهــا 

فيهــا أن اإلســام يســمح بالــزواج مــن 

املــرأة املســيحية، وبأنــه ســيجعلها ملكــة 

ــا  للــرق وأمــة اإلســام، ولكــن برينجاري

تشــرتط مــن أجــل تحقيــق رغبــة صــاح 

الديــن يف ظــل أرسه لهــا، أن يُعــّم الســام 

بــل  والصليبــني.  املســلمني  بــني  أواًل 

ــى  ــق ع ــارد أن يواف ــن ريتش ــب م وتطل

ــن  ــاح الدي ــد ص ــل يعق ــا، وبالفع رغبته

ــن  ــى ع ــم يتخ ــارد ث ــع ريتش ــح م الصل

برينجاريــا أمــام إميانــه بحبهــا لريتشــارد، 

املــرأة تقــرر أن تهــب نفســها  ولكــن 

للكنيســة وســط صلواتهــا بــني املســيحيني 

املفــرج عنهــم مــن الســجون اإلســامية)1). 

الفنيــة  إمكانياتــه  ميــل  دي  ويحُشــد 

))(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 8)(.

والكراهيــة  الحنــق  مشــاعر  لتصويــر 

تجــاه العاشــق املســلم صــاح الديــن 

يتحــرك إال وخلفــه  الــذي ال  الهمجــي 

العبيــد والجــواري والجنــود العرايــا إال 

مــن جلــود النمــر التــي تُغطّــي عوراتهــم 

ــي  ــة الت ورغــم بعــض اللمســات اإليجابي

تصبــغ شــخصية صــاح الديــن مثــل رفض 

الــذي  الصليبيــني،  قــادة  أحــد  خيانــة 

يعــرض قيامــه بقتــل ريتشــارد مقابــل أن 

ــر  ــض ويأم ــدس، فرف ــًا للق ــح حاك يصب

بإعدامــه، وتخليــه عــن برينجاريــا عندمــا 

يلمــس حبهــا لريتشــارد وإميانهــا الشــديد 

ــك  ــتثناء تل ــب، باس ــه الصلي ــز ل ــا يرم مب

املشــاهد فــإن الفيلــم تحكمــه رؤيــة 

مــن  كثــر  الجانــب تصــل يف  أحاديــة 

مشــاهد الفيلــم إىل مســتوى الدعائيــة 

رغــم االدعــاء بالتــوازن))). 

األخــرى  الروتســتانتية  األســاء  ومــن 

الحــروب  موضــوع  عالجــت  التــي 

الصليبيــة يــأيت املخــرج الســويدي إنجــار 

الســابع«  »الختــم  وفيلمــه  برجــان 

األســاء،  هــذه  مقدمــة  يف   ،(1956(

بــن سيســيل دي  املقارنــة  ويف مجــال 

)2(  املرجع السابق، )ص/ 7)(.
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ــا  ــدة كارولين ــد الناق ــان نج ــل وبرج مي

باكــورد تقــول يف مقــال لهــا بعنــوان 

ــدال  ــه ب ــان«، إن ــار برج ــة إنج »صوفي

مــن الديــن والجنــس، تلــك العنــارص 

التــي كان يســتخدمها سيســيل دي ميــل، 

والجنــس  الخرافــة  برجــان  يســتخدم 

ممتزجــني بالرمــز، وتشــر الناقــدة إىل 

الرخيصــة  لإلثــارة  يعمــد  برجــان  أن 

مــن أجــل الربــح التجــاري مثلــا كان 

ــن  ــك ع ــل إىل ذل ــيل دي مي ــد سيس يعم

طريــق الديــن والجنــس، ولكــن برجــان 

ــي  ــارة، ه ــرى لإلث ــارص أخ ــتخدم عن يس

ــد  ــس وق ــة والجن ــر الطبيعي ــارص غ العن

زينهــا برمــوز خارجيــة)1). 

ومــن األفــام أيًضــا التــي تناولــت العاقــة 

والقائــد  األســد  قلــب  ريتشــارد  بــني 

املســلم صــاح الديــن األيــويب، فيلــم 

ــون« ))195)،  ــك ريتشــارد والصليبي »املل

ــر. ــد بتل ــراج: ديفي إخ

ــك  ــم »امللـ ــر، أن فيلـ ــر بـالذكـ والجـديـ

ريتشــارد والصليبيــون« مأخوذ عــن رواية 

ــد،  ــوف العربي ــذا املتص ــان ه ــاش: برمج ــاء النق ))(  عط
ــرف. ــة. بت ــب القاهري ــة الكات جمل

»التعويــذة« للكاتــب األســكتلندي األصــل 

ســر والــرت ســكوت التــي كتبهــا عــام 

ــر قصــص ســكوت  ــن أك ــدُّ م 5)18، وتع

ذيوًعــا بــني القــراء. »وقــد اعتُــرت روايــة 

ــاد  ــض النق ــبة إىل بع ــذة« بالنس »التعوي

ــم  ــزي مه ــل روايئ إنجلي ــرب أول عم الع

ــص  ــلمني، وال ينتق ــرب واملس ــف الع ينص

مــن شــؤونهم أو معتقداتهــم، وقــد صــور 

مؤلفهــا الــرق العــريب عــى أنــه موطــن 

ــحر«))).  ــاء والس ــوة والرخ ــة والق الحكم

ــم عــى  ــة إىل فيل وعندمــا تحولــت الرواي

ــاح  ــر ص ــر، ظه ــد بتل ــرج ديفي ــد املخ ي

الديــن األيــويب يف الفيلــم كمهــرج تحركــه 

ــع  ــو الفــارس املقن ــه الشــخصية؛ فه نزوات

ليعالــج  أمــر  ينتحــل شــخصية  الــذي 

ــرب  ــدف التق ــد به ــب األس ــارد قل ريتش

مــن شــقيقته الحســناء الليــدي أديــث 

ــركنيث،  ــكتلندي س ــارس األس ــة الف حبيب

صــاح  بــني  للتوفيــق  يســعى  الــذي 

الديــن وريتشــارد مــن أجــل الســام بــني 

املســيحيني واملســلمني، ومــن ثــمَّ يتحــول 

ــاء  ــاء اجلبــوري: صــاح الديــن األيــويب واألدب )2(  ضي
عربيــة  آفــاق  جملــة  منشــور،  مقــال  اإلنجليــز، 
الثــاين  ترشيــن   ،20 العــدد  بغــداد،  العراقيــة، 

976)م(. (



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 122123 |

صــاح الديــن يف مواقفــه إىل إنســان ذايت 

ــي  ــة، وال يكتف ــهامة والرجول ــد الش يفتق

ديفيــد بتلــر بذلــك؛ بــل إنــه يضفــي عــى 

شــخصية صــاح الديــن ســلوكيات غريبــة؛ 

فهــو القائــد الــذي كان يصحــب يف أثنــاء 

قيامــه بقيــادة املواقــع الحربيــة يف امليدان 

ــكريني،  ــراء العس ــن الخ ــًا م ــًا كام طاق

ــات.  ــم، والراقص ــرب والحري ــال الح ورج

التــي  الباســلة  الحربيــة  قيادتــه  وكأن 

ــرق مل  ــى ال ــا ع ــف أوروب ــت زح أوقف

تكــن أكــر مــن نزهــة بــني الحريــم، وهــو 

ــه يف غــرام  يف النهايــة العاشــق الــذي تَدلَّ

شــقيقة ريتشــارد، وبثهــا أشــواقه وكاد 

يكــون مســتعًدا للتخــي عــن املوقــف 

ــاة  ــن الفت ــزوج م الحــريب يف ســبيل أن يت

ــاء)1).  ــة البيض الصليبي

وقــد ظــل امللــك ريتشــارد قلــب األســد يف 

األفــام التــي تعرضــت لحياتــه مــن خــال 

املنتجــني واملخرجــني اليهــود مثــل سلســلة 

ــك ريتشــارد  ــن هــود« و»املل ــام »روب أف

املحــارب  وقفــة  واقًفــا  والصليبيــون«، 

باأللــوان  أمريــكا  ســفر  التلمســاين:  كامــل    )((
الطبيعيــة، القاهــرة، اهليئــة العامــة للكتــاب، الطبعــة 

.)77 )ص/  األوىل، 

الصليبيــة  الحمــات  خــال  الشــجاع 

أنظــار  َمحــط  كانــت  التــي  املقدســة 

ــارب  ــايل ومح ــك مث ــو مل ــه، فه معارصي

ورجــل سياســة وحامــي حمــى الشــعب، 

وهــذا يخالــف الحقيقــة كــا يــرى املؤرخ 

الريطــاين جيفــري ريتشــارد، فقــد كان 

ــال  ــن أن يق ــًكا ال ميك ــارد األول مل ريتش

إنــه ملــك مهتــم بأمــر شــعبه، فلــم يقــم 

ــة أشــهر خــال  ــرتا أكــر مــن ثاث يف إنجل

ــت  ــرتة دام ــي ف ــا وه ــه كله ــرتة حكم ف

عــر ســنوات، وكان أقــرب إىل صورتــه 

الحقيقيــة يف فيلــم »األســد يف الشــتاء« 

الــذي أظهــره عــى شــكل شــخص معــذب 

ــني  ــأ ب ــية، نش ــد النفس ــن العق ــاين م يع

ــوٍة  ــاين وإخ ــري الث ــو ه ــووس ه أٍب مه

انغمســوا يف التآمــر عــى والدهــم وعــى 

أنفســهم، ومــن الغريــب أن األمــر جــون 

ــه، وكان  ــد أخي ــرش بع ــى الع ــذي اعت ال

التــي  األفــام  كل  املكــروه يف  العنــرص 

كان  الصليبيــة،  الحــروب  عــن  ظهــرت 

يعــاين مــن مــرض االكتئــاب، وكان كملــك 

ــر. ــارد بكث ــه ريتش ــن أخي ــن م أحس

فقــد أثبــت جــدارًة واضطاًعــا مبســؤوليته 

دامئًــا  تريــد  الســينا  ولكــن  كحاكــٍم 

»إظهــار امللــك عــى أنــه أســطورة« تــؤدي 
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فيهــا الســلطة الــدور الرئيــس؛ ولــذا فهــي 

ــخ يف  ــق التاري ــة بحقائ ــأ إىل التضحي تلج

ســبيل عــرض هــذه األســطورة)1). 

واضطاًعــا  جــدارًة  أثبــت  فقــد 

ــينا  ــن الس ــٍم ولك ــؤوليته كحاك مبس

امللــك عــى  تريــد دامئًــا »إظهــار 

أنــه أســطورة« تــؤدي فيهــا الســلطة 

الــدور الرئيــس؛ ولــذا فهــي تلجــأ إىل 

التضحيــة بحقائــق التاريــخ يف ســبيل 

ــطورة. ــذه األس ــرض ه ع

ــه  ــذي كتب ــرأي ال ــع، إن هــذا ال ويف الواق

»نظــرات  كتابــه  يف  ريتشــارد  جيفــري 

ــه إذا مل  ــن قبول ــن املمك ــس«، م إىل األم

ــيم  ــودي يف تجس ــدف اليه ــتوعب اله نس

مشــكات مجتمــع الفرســان الصليبــي، 

فشــل  يف  الرئيــس  الســبب  باعتبــاره 

ــطني.  ــأرض فلس ــاظ ب ــارد يف االحتف ريتش

ففــي مواجهــة بطولــة ريتشــارد ومواقفــه 

السياســية العظيمــة، كانــت الخافــات 

الكاثوليــك  الفرســان  بــني  واملنازعــات 

))(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ ))(.

ســببًا يف فقــد األرايض املقدســة واســتياء 

العــرب عليهــا، ومــن هنــا يصبــح النجــاح 

ــة نفســها  ــان الصيهــوين عــى املنطق للكي

ــارص  ــف املع ــلِّ التحال ــًدا يف ظ ــرًا مؤك أم

ــني.  ــم األوروبي ــود وحلفائه ــني اليه ب

ــد يف  ــب األس ــارد قل ــم ريتش ــرتن اس ويق

بعــض األفــام باســم بطلنــا العــريب صــاح 

ــار إعجــاب  ــذي كان مث ــن األيــويب ال الدي

معارصيــه كبطــل خالــد يف تاريخ اإلســام، 

بعــد أن اســرتد فلســطني وبيــت املقــدس 

مــن الفرنجــة؛ بــل كان النتصاراتــه أثرهــا 

العميــق يف األمــراء واألباطــرة، وكان أثــره 

املجتمــع  يف  واالجتاعــي  االقتصــادي 

ــر))).  ــغ الخط األورويب بال

ثالًثا: تشويه الثورات العربية 
واإلسالمية: 

ــة موضــوع  لقــد تناولــت الســينا العامليّ

ــدة  ــن ع ــة واإلســامية م ــورات العربي الث

جوانــب؛ فالســينا الغربيّــة عامــة كانــت 

ــّوهة  ــة واملش ــة الخاطئ ــا بالطريق تصّوره

)2(  حممــد أمحــد حســن: صــاح الديــن األيــويب، مقــال 
مــارس   ،)(5( العــدد  »املجلــة«،  جملــة  منشــور، 

.)(958(
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أنهــا  خاصــة  مصالحهــا.  تخــدم  التــي 

ــف  ــع مختل ــه م ــلوب نفس ــت األس اتّبع

ــر  ــامل، وال يذك ــة يف الع ــركات التحرريّ الح

ــراك يف  ــد األت ــة ض ــورة العربي ــخ الث تاري

ــة  ــة ســواء األدبي ــات الغربي ــب املؤلف أغل

ــس  ــم ت.أ.لورن ــة إال وكان اس أو التاريخي

أحــداث  ربــط  ومحاولــة  بهــا،  مقرتنًــا 

الثــورة العربيــة بشــخصية هــذا الضابــط 

األيرلنــدي األصــل تنــم عــن عقليــة تآمرية 

ــذه  ــريب يف ه ــدور الع ــيط ال ــاول تبس تح

الثــورة، وعــدم الرتكيــز عــى الشــخصيات 

العربيــة التــي دبرتهــا ونفذتهــا. 

وإنــه ملــن العســر أن يتفق املــرء يف الرأي 

مــع هــؤالء الذيــن يزعمــون أن »لورنــس 

فالخطــوات  العربيــة«؛  الثــورة  دبــر 

املبدئيــة التــي أفضــت إىل الثــورة وقعــت 

أرض  لورنــس  يطــأ  أن  قبــل  بالفعــل 

القاهــرة، ويصــدق هــذا أيًضــا عــى ثــورة 

الريــف حســني ضــد الحكومــة الرتكيــة، 

ــو مل  ــى ول ــع حت ــا أن تق ــدًرا له وكان مق

ــود)1).  ــس إىل الوج ــر لورن يظه

ــة،  ــاد العربي ــس يف الب ــون: لورن ــارد الدنجت ))(  ريتش
الــدار  القاهــرة،  موســى،  عــزت  حممــود  ترمجــة: 
القوميــة للتأليــف والرمجــة، ســنة )966)(، )ص/ 

.)((7

ولذلــك كان تقديــم الشــخصيات العربيــة 

ــورة  ــخ الث ــت تاري ــي عالج ــام الت يف األف

ــرب«  ــس الع ــم »لورن ــل فيل ــة مث العربي

))196) انعكاًســا للرؤيــة األوروبيــة التــي 

جعلــت لورنــس أســطورة أبديــة عــى 

ــريب. ــخ الع ــاب التاري حس

وقــد ظهــرت يف الفيلــم عــدة شــخصيات 

عربيــة حقيقيــة مثــل األمــر فيصــل الــذي 

يلعــب دوره املمثــل إليــك جينــس، وعواد 

بــن تايــه متثيــل أنطــوين كويــن، لتلتقــي 

بشــخصيات أخــرى مثــل الرشيــف عــي، 

وهــي شــخصية ال وجــود لهــا يف التاريــخ 

مــن  تجســيدها  جــاء  ولكــن  العــريب، 

ــرف  ــة تع ــخصيات عربي ــدة ش ــال ع خ

إليهــا لورنــس خــال وجــوده يف البلــدان 

العربيــة، ومل يعالــج الفيلــم العاقــة بــني 

ــدر  ــخصيات إال بالق ــذه الش ــس وه لورن

ــر إىل  ــم ي ــطورته؛ فل ــدم أس ــذي يخ ال

ــراك يف  ــد األت ــة ض ــورة العربي ــذور الث ج

الجزيــرة العربيــة إال إشــارات عابــرة، كــا 

ــد أن  ــي تؤك ــة الت ــل الحقيق ــه يتجاه أن

لورنــس بينــا كان يقــوم بــدوره يف خــداع 

العــرب كانــت بريطانيــا توقــع مع فرنســا 

معاهــدة ســايكس-بيكو الرسيــة القتســام 
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بــاد العــرب، وكان بلفــور وزيــر خارجيــة 

بريطانيــا مينــح اليهــود وعــده بإقامــة 

وطــن قومــي يف فلســطني. 

تـــوىل  الـــذي  الفيلـــم  اعتمـــد  وقـــد 

إخراجـــه ديفيـــد لـــن عـــى كتـــاب 

»أعمـــدة الحكمة الســـبعة« الذي كتبه 

لورنـــس بنفســـه وحىك فيـــه مغامراته 

العســـكرية يف الصحـــراء العربية، وهذا 

التي قد  الكتاب برغـــم قيمته األدبيـــة 

تبلـــغ شـــأًوا بعيـــًدا، فإنه يُعـــد أقرب 

إىل الخيـــال منه إىل الحقيقـــة، وكان يف 

واقـــع األمـــر محاولـــة منظمـــة حاول 

أن يضفي عى  لورنـــس  مـــن خالهـــا 

الزيف  نفســـه وعى أعاله هالة مـــن 

واملجـــد الباطـــل ]...[ ومن هنـــا ارتكز 

الفيلم عـــى مواطن القوة يف شـــخصية 

لورنـــس حتى ولـــو كانت مـــن منطلق 

الزيـــف والخـــداع، واألحـــداث التـــي 

النهائية  الفيلم محصلتهـــا  لنـــا  يصورها 

أن لورنـــس كان عظيًا وقائًدا شـــجاًعا، 

وكان إنســـانًا ذا رحمـــة ومـــروءة وأنه 

كان مبعـــوث العناية اإللهيـــة لتخليص 

وهو  العثـــاين،  االســـتعار  من  العرب 

الـــذي قـــاد ثورتهم وحقق لهـــم النرص 

يف معارك العقبة ودمشـــق)1). وال شـــك 

يف أن اهتـــام املنتـــج اليهـــودي ســـام 

ســـبيجل واملخرج اليهـــودي أيًضا ديفيد 

لـــني يف تقديم قصـــة حيـــاة لورنس يف 

بـــاد العرب يف فيلم ضخـــم، تم تصويره 

عند جبـــل طبيق بـــاألردن ويف الصحراء 

الغربيـــة، كان مـــن منطلـــق رغبتهم يف 

الرق  الذيـــن مهدوا الســـتعار  متجيد 

األوســـط وخلق وطـــن قومـــي لليهود، 

وايزمـــان يف  حاييـــم  كلـــات  ولعـــل 

كتابـــه »التجربة والخطـــأ« تعكس هذه 

الحقيقة عندما يقـــول: »إين أود أن أعلن 

يف هـــذا املجـــال عن شـــكري وتقديري 

للخدمات الجليلة التي أســـداها لقضيتنا 

الكولونيل لورنس، لقـــد كان من رأيه أن 

العامل العريب ســـيجني كثـــرًا من الوطن 

القومـــي اليهودي يف فلســـطني. 

أمــا املمثــل بيــر أوتــول الــذي لعــب دور 

ــم  ــر الفيل ــل تصوي ــد ظــل قب لورنــس فق

ألســابيع عديــدة يتحــدث إىل كثريــن مــن 

ــس،  ــوا لورن ــن عرف الرجــال والنســاء الذي

ســواء يف الصحــراء أو يف إنجلــرتا، ويعلــق 

))(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 66، 67(.
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أوتــول عــى هــذه املرحلــة بقولــه: »لقــد 

أدت أحاديثــي معهــم إىل تعقيــد املســألة 

ــخصني  ــد ش ــتحيل أن أج ــن املس وكان م

يتفقــان يف رأيهــا يف لورنــس«)1). وليــس 

ــس  ــن لورن ــل ع ــد قي ــب، فق ــذا بغري ه

ولكــن  التفســرات،  وتضاربــت  الكثــر 

أنهــى  قــد  العــرب«  »لورنــس  فيلــم 

كل هــذا التضــارب واالختــاف لصالــح 

ــح  ــرب، ولصال ــاب الع ــى حس ــس ع لورن

ــم  ــاب ثوراته ــى حس ــا ع ــرب عموًم الغ

ــة.  العربي

أمــا إذا انتقلنــا إىل الثورات العربية يف دول 

ــأن  ــث ب ــا الحدي ــا، فيمكنن ــال أفريقي ش

الســينا صنعــت يف جميــع أنحــاء العــامل 

عديــًدا مــن األفــام املتاحقــة عــن ثورات 

الشــعوب بشــكل يــكاد يصعــب فيــه عى 

املــرء حرصهــا وتحديــد مامحهــا تحديــًدا 

وفاصــًا. ورغــم ذلــك ميكــن أن نســتخلص 

مــن هــذه األفــام حقيقــة واحــدة مؤكدة، 

وهــي أن أفكارهــا اختلطــت مــع التاريــخ 

ــا  ــة فيه ــاس الحقيق ــا أدى إىل التب اختاطً

))(  حممــد عبــد اهلل الشــفقي: »يف الســينام«، القاهــرة، دار 
الكاتــب العــريب للطباعــة والنــرش، ســنة )967)م(، 

)ص/ )6(.

ــب؛  ــادي فحْس ــور الع ــى الجمه ــس ع لي

ــى داريس  ــا ع ــك أيًض ــحب ذل ــا انس وإمن

ونقــاد الســينا. 

فقــــد تجـاهــــلت السينا العـامليـــــة 

هذه  تاريـــخ  يف  املهمـــة  الشـــخصيات 

البلـــدان عن عْمـــد، واكتفـــت بتصوير 

الهامشـــية  العربية  الشـــخصيات  بعض 

وهـــي غالبًـــا شـــخصيات لعبـــت دوًرا 

قصد  أو  األورويب،  لاســـتعار  مســـانًدا 

تشـــويهها من خال حبكات ســـينائيٍة 

موغلـــة يف خبثهـــا. فقـــد »تجاهلـــت 

الزعيم الجزائري األمر  الغربية  الســـينا 

عبـــد القادر محيـــي الديـــن الجزائري 

الفرنيس  الذي ظل يحـــارب االســـتعار 

مـــن ))18 إىل 7)18، وتجاهلت الزعيم 

ــة  ــد تجـاهـلـــت الســينا العاملي فقـ

تاريـــخ  يف  املهمـــة  الشخصيــــات 

ــد، واكتفــت  ــدان عــن عْم هــذه البل

بتصويــر بعــض الشــخصيات العربيــة 

الهامشــية وهــي غالًبــا شــخصيات 

ــعار  ــانًدا لاسـتـ ــت دوًرا مسـ لعـبـ

األورويب.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــم الخطــايب،  ــد الكري املراكــي األمــر عب

وتجاهلــت الزعيــم الليبــي عمــر املختــار 

الــذي كافــح يف برقــة وطرابلــس ضــد 

هــذا  وقــد صاحــب  اإليطــايل،  الغــزو 

التجاهــل نغمــة خافتــة تحــاول أن تصبــغ 

عــى بعــض األفــام بعــًدا حياديـًـا، عندمــا 

يلتحمــون  الفرنســيني  القــادة  تجعــل 

املتحالفــني  القبائــل  الزعــاء  ببعــض 

معهــم«)1). 

ــد تجســيد  ــة عن ــد الصهيوني وتتدخــل الي

الســينا  يف  الجزائــر  ثــورة  أحــداث 

ــر  ــل »األم ــا مث ــف أفاًم ــة، وتكش العاملي

للصهيــوين   Lost command »املفقــود

األمريــي مــارك روبســون )1966)، وفيلــم 

لليهــودي اإليطــايل  الجزائــر«  »معركــة 

جيللــو بونتيكورفــو )1967)، عــن العاقــة 

الصهيونيــة  األهــداف  بــني  الوثيقــة 

وكيفيــة االلتفــاف حــول القضايــا العربيــة 

لتشــويهها أمــام املتفــرج العاملــي، وبحيث 

ــب  ــة باألكاذي ــط األحــداث التاريخي تختل

والحبــكات الدراميــة الخادعــة. وعموًمــا، 

ــم  ــة املفاهي ــك يف أن حصيل ــن ش ــا م ف

))(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 77(.

التــي قدمتهــا ثــورة الجزائــر  الثوريــة 

ــدى  ــة ل ــة مقدس ــل ذات قيم ــوف تظ س

الناقــد  وعــى  الحــرة،  الشــعوب  كل 

فاحصــة  بعــني  ينظــر  أن  الســينايئ 

مدققــة تجــاه األغــراض الخفيــة يف األفــام 

الجزائــر«  »معركــة  وكــون  السياســية، 

فيلــًا أُنتــج بأمــوال جزائريــة فهــذا يف 

ــون  ــي يك ــة ل ــه األحقي ــع ال يعطي الواق

عمــًا فنيًــا فــوق مســتوى النقــد، وال 

يعنــي إطاقًــا أنــه يعــّر عــن روح الثــورة 

أو حقيقــة املرحلــة النضاليــة التــي مر بها 

ــا  الشــعب الجزائــري، وهــذا ينطبــق متاًم

ــارك  ــي ش ــام الت ــن األف ــد م ــى العدي ع

املــال العــريب يف إنتاجهــا، ومنهــا فيلــم 

ــوليناس  ــه فرانكوس ــذي كتب ــا.ك« ال »حن

مؤلــف فيلــم »معركــة الجزائــر«))).

أمــا الثــورات املرصيــة التــي قامــت عــى 

مــدار التاريــخ يف العــرص الحديــث، فقــد 

ــويهها  ــة يف تش ــينا العاملي ــاهمت الس س

كامراتهــا  خــال عدســات  مــن  أيًضــا 

املغرضــة. فظهــرت شــخصية محمــد عــي 

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: كوســتا جافــراس بــن حنــا.ك 
البيــان،  جملــة  منشــور،  مقــال  الرسيــة،  وعقيدتــه 
الكويــت، العــدد رقــم )5)2(، ســنة ))98)م(.
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ألول مــرة عــى الشاشــة عــام 7)19 يف 

فيلــم »الســويس« الــذي أخرجــه املخــرج 

العجــوز آالن دوان أحــد رواد الســينا 

ــيس  ــب الفرن ــن قصــة للكات ــة ع األمريكي

ــكان. ــام دون س

ــوح  ــني الطم ــع ب ــي يجم ــد ع كان محم

وبعــد النظــر بدرجــة ال مثيــل لهــا يف 

أي حاكــم رشقــي آخــر يف القــرن التاســع 

عــر، فلعلمــه بــأن الدولــة العثانيــة 

ماضيــة يف طريــق االضمحــال بــَذَل غايــة 

ــرص  ــم م ــزه يف حك ــد مرك ــعه لتوطي وس

ــده)1).  ــن بع ــه م ــا يف ذريت ــه وراثيً وجعل

وواضـــح ملـــن »يتتبـــع تيـــارات الســـينا 

محمـــد عـــي  أن شـــخصية  العامليـــة 

ورغـــم  متيزهـــا،  رغـــم  -بالـــذات- 

األحـــداث املثـــرة التـــي ارتبطـــت بهـــا؛ 

ـــة  ـــينا العاملي ـــا يف الس ـــدى له ـــد ص مل تج

ــورت  ــي صـ ــام التـ ــال األفـ ــن خـ إال مـ

ــدور  ــويس، والـ ــاة السـ ــاء قنـ ــن إنشـ عـ

ـــه  ـــيء نفس ـــو ال ـــك، وه ـــيس يف ذل الفرن

ـــال األمـــر  ـــه مـــن أمث ـــذي حـــدث لذريت ال

))(  جــورج إ.كــرك: موجــز تاريــخ الــرشق األوســط، 
ترمجــة: عمــر الســكندري، مراجعــة: ســليم حســن، 

القاهــرة، سلســلة »األلــف كتــاب«، رقــم ))))(.

ـــك  ـــوي إســـاعيل، أمـــا املل ســـعيد والخدي

فـــاروق، آخـــر أفـــراد أرسة محمـــد عـــي يف 

ـــا لبعـــض  حكـــم مـــرص، فقـــد كان موضوًع

األفـــام الســـينائية التـــي يـــأيت يف مقدمتها 

ـــذي كان يف  ـــر« ال ـــه الكب ـــد الل ـــم »عب فيل

واقـــع األمـــر انعكاًســـا لســـلوكيات هـــذا 

امللـــك الـــذي طردتـــه الثـــورة املرصيـــة 

 .(((»195( عـــام  عرشـــه  عـــى  مـــن 

إن التاريــخ يؤكــد أنــه يف الســنوات العر 

التــي ُحفــرْت فيهــا القنــاة كان هنــاك 

عــرات اآلالف مــن العــال املرصيــني 

الــرتاب  ونقــل  الحفــر،  يف  يشــتغلون 

ــذا كان  ــرة! هك ــا أُج ــْخرة، وب والطــني ُس

ينــص »الفرمــان« الــذي منــح بــه ســعيُد 

دليســيبس امتيــاز شــق القنــاة، فلــا 

ألغــت مــرص بعد ذلــك الســخرة، وحرمت 

ــر، وأرادت  ــا أج ــل ب ــتغل أي عام أن يش

أن تفــرض لهــؤالء اآلالف املســخرين مــن 

العــال أجــرًا؛ رفــض دليســيبس أن يدفــع 

مستمســًكا بحقوقــه مبقتــى الفرمــان 

واحتكــم  ســعيد،  إيــاه  منحــه  الــذي 

إســاعيل يف هــذا الخــاف إىل إمراطــور 

)2( أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العاملية، مرجع سابق، )ص/ 89(. 



| 128129 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــرص  ــى م ــور ع ــم اإلمراط ــا، فحك فرنس

بــأن تدفــع )8 مليــون فرنــك تعويًضــا 

عــن اإلخــال بــروط الفرمــان الــذي 

ــعيد)1)!  ــدره س أص

ــا  ــل به ــي حف ــات الت ــرص املغالط ومل تقت

الفيلــم عــى موقــف دليســيبس مــن 

ــا  ــني فقــط، ولكــن تعدته العــال املرصي

إىل رســم هالــة مــن البطولــة الرومانســية 

عــى شــخصية دليســيبس، واختلقــت لــه 

عاقــات غراميــة وهميــة، وعندمــا ســئل 

املخــرج آالن دوان عــن الــيء الــذي 

جذبــه إىل قصــة فيلــم »الســويس« كانــت 

إجابتــه: »لقــد أحببــت البعــد اإلنســاين يف 

الفيلــم وســواء شــيدت القنــاة أو ال فهــذا 

يشء مل يكــن يهمنــي؛ ألن الفيلــم يعكــس 

ــة  ــزة، وعائل ــة فرنســية ممي مامــح تجرب

القنــاة  الــذي شــيد هــذه  دليســيبس 

بــدأت بعــد عــرض الفيلــم تقاضينــي؛ 

ــع  ــه م ــة ل ــة عاطفي ــت عاق ــي خلق ألنن

عــى  اعرتضــوا  أوجينــي،  اإلمراطــورة 

ذلــك ورفعــوا األمــر للقضــاء الــذي رفــض 

))(  حممــود الرشقــاوى: مئــة ســنة عــى قنــاة الســويس، 
مقــال منشــور، جملــة »املجلــة«، العــدد )28(، أبريــل 

)959)م(.

دعواهــم، وأخرهــم بــأن هــذا الفيلــم قــد 

ــيس«))).  ــرف الفرن ــر لل ــق الكث حق

ــى  ــيس ع ــرف الفرن ــق ال ــذا تحق وهك

واألكاذيــب  املــرصي  العامــل  أكتــاف 

الرومانســية التــي تعــدت الشــخصيات 

ــر  ــت للنظ ــيء امللف ــن ال ــة، ولك العادي

بالنســبة إىل لهــذا الفيلــم هــو أن توقيــت 

عرضــه جــاء مــع مــرور مثانــني عاًمــا عــى 

حفــر قنــاة الســويس، وبينــا كانــت مرص 

توقــع يف مايــو 7)19 مــع منــدويب الــدول 

صاحبــة االمتيــازات يف مــرص االتفاقيــة 

املعروفــة باتفاقيــة مونــرتو، التــي تضمنت 

ــازات  ــاء االمتي ــدول إللغ ــذه ال ــول ه قب

ــا،  ــاًء تاًم ــة يف القطــر املــرصي إلغ األجنبي

ــع املــرصي يف  ــب للتري وخضــوع األجان

ــة))).  ــة والتجاري ــة واملدني ــواد الجنائي امل

كان ظهــور فيلــم »الســويس« يف هــذا 

إلثــارة  فقــط  ليــس  كافيًــا  التوقيــت 

التســاؤالت حــول مناســبة ظهــوره، ولكــن 

)2(  بيــر بوجدانوفيتــش: »آالن دوان، ســتوديو فســتا«، 
Allan Dwan the last pioneer، )ص/ 28)(.

ــاة الســويس: أمهيتهــا  ــرج: قن ــد الرمحــن ب ))(  حممــد عب
الكاتــب  دار  القاهــرة،  واالســراتيجية  السياســية 
والنــرش، )968)(، )ص/ 28)(. للطباعــة  العــريب 
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أيًضــا لجــذب انتبــاه املتفــرج تجــاه قنــاة 

ــط  ــايئ دويل ارتب ــر م ــر مع ــويس أك الس

ــت  ــي هيمن ــازات االســتعارية الت باالمتي

عــى مقدراتــه ســنوات طويلــة، فقــد 

كانــت الــدول األوروبيــة ويف مقدمتهــا 

تــرى دامئًــا يف حفــر  فرنســا وإنجلــرتا 

ومعاركهــا  ألفكارهــا  تدعيــًا  القنــاة 

االســتعارية؛ ولهــذا كانــت الصــورة التــي 

ــه  ــذي لعب ــدور ال ــم لل ــا هــذا الفيل قدمه

ــيبس  ــد دليس ــيس فردينان ــدس الفرن املهن

جوهــره  يف  يرتبــط  القنــاة،  حفــر  يف 

ــا)1).  ــن تجاهله ــية ال ميك ــداف سياس بأه

العامليــة  الســينا  حاولــت  وعندمــا 

 195( يوليــو  ثــورة  دوافــع  تقديــم 

مــن خــال اســتغال شــخصية امللــك 

يف  عــي  محمــد  ســالة  آخــر  فــاروق 

ــح  ــك املام ــتغلة يف ذل ــرص، مس ــم م حك

فــاروق،  امللــك  لشــخصية  الظاهريــة 

ــرة أدت إىل  ــارص كث ــت عن ــذي تداخل ال

ــة  ــه يف النهاي ســلبياته الشــخصية، وجعلت

حاكــًا مكروًهــا مــن شــعبه. هنــاك قــوى 

االســتعار التــي تســلطت عليــه، وهنــاك 

حاشـيـــة الســـوء، وهـنـــاك االنـتـهـــازية 

))(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ )9(.

الحزبيــة. وعندمــا قامــت الثــورة املرصيــة 

كان لــكل فــرد مــن الشــعب مــا ميثلــه يف 

إشــعال رشارتهــا. 

ــر« )1956)  ــه الكب ــد الل ــم »عب كان فيل

ــه وأخرجــه وشــارك يف إنتاجــه  ــذي مثل ال

جريجــوري  األصــل  الــرويس  اليهــودي 

راتــوف، يــدور حــول حاكــم ظــامل وفاســٍد 

ُخلِــع عــن عرشــه بــإرادة شــعبه، وكان 

الفيلــم يعتمــد عــى بعــض املشــاهد 

املثــرة التــي كان يلــذ للحاكــم أن يتســى 

الفاســدين،  مبشــاهدتها مــع أصدقائــه 

التــي عرضــت  وهــي املشــاهد ذاتهــا 

أو  ناســيًا  برؤيتهــا،  لينعــم  للجمهــور 

متناســيًا الغــرض األســايس الــذي مــن 

أجلــه أُنتــج هــذا الفيلــم؛ مــا دفــع 

ــرب  ــا يق ــاع م ــة إىل اقتط ــة املرصي الرقاب

ــة  ــاهد املاجن ــة مــن املش ــن 0) دقيق م

لتحمــي املشــاهد العــريب مــن آثارهــا 

ــن أن  ــدالً م ــوف ب ــر أن رات ــارة))). غ الض

األحــداث  املعطيــات يف  يكثــف هــذه 

املتعلقــة بشــخصية فــاروق، أخــذ يكــدس 

اخللقــي  والتخطيــط  اشــراكيتنا  املــزاوي:  فريــد    )2(
العــدد  الثقافــة،  جملــة  منشــور،  مقــال  لألفــام، 

)965)م(. عــام   ،)(00(
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ــا مشــاهد الفســق واملجــون  ــام أنظارن أم

ــن  ــث كان م ــز البطــن، بحي ورقصــات ه

ــد  ــم عن ــم الفيل ــول اس ــي أن يتح الطبيع

عبــد  »حريــم  إىل  بريطانيــا  يف  عرضــه 

ــر«)1).  ــه الكب ــد الل ــن »عب ــداًل م ــه« ب الل

وعموًمــا، فالرتبــص اليهــودي للفضائــح 

التــي ارتبطــت بشــخصية فــاروق مل يقف 

عنــد حــد فيلــم »عبــد اللــه الكبــر«؛ بــل 

ــل  ــرى مث ــام أخ ــال أف ــن خ ــش م انتع

الفرنــيس  إخــراج   (1961( »كانديــد« 

روبركاربونــو ومتثيــل اإلرسائيليــة داليــا 

املثــل  تشــويه  هدفــه  وكان  ليفــي، 

التقليديــة املتعــارف عليهــا عنــد العــرب، 

فــاروق  مــن خــال تصويــر شــخصية 

كامتــداد لســاطني الليــايل العربيــة))). 

أمــا إذا انتقلنــا إىل الثــورة اإلســامية يف 

ــت  ــي حرص ــام الت ــإن كّل األف ــران، ف إي

عــى تشــويه صــورة الثــورة كانــت محــّل 

ترحيــب املحافــل الســينائية العامليّــة، 

ــا أن  ــر. ك ــم الكب ــى الدع ــت تتلق وكان

))(  املرجع السابق.

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ )9(.

رسب  يف  املغرّديــن  املخرجــني  هــؤالء 

أبــواب  لهــم  تُــّرُع  كانــت  الغــرب، 

مخملبــاف«  »محســن  مثــل  الشــهرة 

ومثــل  مخملبــاف«،  »ســمرة  وابنتــه 

ــه  ــّوه أفام ــذي تش ــادي« ال ــر قب »جعف

ــورة،  ــختها الث ــي رّس ــامية الت ــم اإلس القي

التــي  فرهــاين«  »كلشــيفته  واملمثلــة 

تخلــت عــن حجابهــا وإســامها طمًعــا يف 

الشــهرة عــى أبــواب هوليــود واألوســكار.

ــى  ــي حرصــت ع ــام الت ــرة هــي األف كث

ــورة  ــع أّن الث ــكل رسي ــو بش ــر ول أن تُظه

اإلســامية هــي أصــل اإلرهــاب يف العــامل، 

ــذي يتحــدث  ــم »ســريانا« ال ــا يف فيل ك

ــا  ــج. أّم ــي يف الخلي ــل األمري ــن التدخ ع

يف  الغربيــة  الســينا  إبداعــات  آخــر 

التشــويه والتضليــل، فــكان فيلــم »أرغــو« 

عديــدة،  أوســكار  جوائــز  نــال  الــذي 

ــّل  ــا يف ظ ــاًرا زائًف ــي انتص ــاول أن يبن وح

فشــله يف تســجيل هــذا النــرص يف الواقــع 

عــى الجمهوريــة اإلســامية - عــى الرغــم 

ــا  ــه فنيً ــل من ــو أفض ــا ه ــود م ــن وج م

عــى كافــة الصعــد - يف حفــل األوســكار. 

لكــن تبقــى كلمــة الــرس: »اخــدم املصالح 

الغربيــة واألمريكيــة وخــذ مــا تريــد«.
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كثـرة هـي األفـام التـي حرصت عى 

أن تُظهر ولو بشـكل رسيـع أّن الثورة 

يف  اإلرهـاب  أصـل  هـي  اإلسـامية 

العـامل، كـا يف فيلـم »سـريانا« الذي 

يف  األمريـي  التدخـل  عـن  يتحـدث 

لخليج. ا

رابعا: الصورة النمطية لإلرهاب 
اإلسالمي: 

ــي  ــا وإســامنا ال يعن ــا بعروبتن إن اعتزازن

ــي  ــام الت ــع األف ــل م ــا نتعام ــا عندم أنن

نــويل  أن  والعنــف،  باإلرهــاب  تصفنــا 

التــي  املعــارصة  للرصاعــات  ظهورنــا 

يعـايـشـــها الـعـــامل اإلســـامي بحيــث 

أو  شــأنها  مــن  نقلــل  أو  نتـجاهلـــها 

نتغــاىض عــن ســلبياتها. ولكــن عندمــا 

هــو  الكريــه  التعصــب  مبــدأ  يصبــح 

األســاس، ويصبــح هــو بيــت القصيــد 

ــذا  ــإن ه ــا؛ ف ــا وحديثه ــداث قدميه لألح

اإلســامي  العــامل  تضــع  ميثــل ظاهــرة 

ــار  ــدروس. فكب ــؤرة الهجــوم امل ــه يف ب كل

يحشــدون  الغربيــة  الســينا  صانعــي 

امليزانيــات الضخمــة لتشــكيل الصــورة 

التــي تروقهــم عــن اإلســام يف أفــام غالبًــا 

مــا تتاعــب باملواقــف إلدانــة الشــخصية 

اإلســامية بــداًل مــن محاولــة تعمقهــا 

التاريخيــة.  وفهــم جذورهــا 

كتــب رجــاء النقــاش ذات مــرة مقــااًل 

يـعـــكس فـيـــه دور أجـهــــزة اإلعــام 

ــم  ــة يف ترســيخ دعائ ــة واألوروبي األمريكي

العــريب  لإلنســان  النمطيــة  الصــورة 

أســاس كل جرائــم  باعتبــاره  املعــارص، 

اإلرهــاب والنــزاع يف الــدول األوروبيــة، 

ــواىل  ــاء تت ــت األنب ــا زال ــول: »م ــب يق كت

كل صبــاح عــن حــوادث االعتداء املســتمر 

عــى األمريكيــني الذيــن هــم مــن أصــول 

الذيــن  واألمريــكان  وإســامية،  عربيــة 

مثــرة  هــم  الحــوادث  هــذه  يرتكبــون 

للرتبيــة الخاطئــة التــي قامــت بهــا أجهــزة 

ــة  ــٍة وإذاع ــن صحاف ــة م ــام، والثقاف اإلع

وتليفزيــون وســينا ومؤسســات كــرى 

األجهــزة  هــذه  عملــت  فقــد  للنــر، 

األمريكيــة جميًعــا منــذ عــرات الســنني، 

عــى تشــويه صــورة العــريب واملســلم 

ونتيجــة لهــذا التشــويه املتعمد واملســتمر 

ــام  ــرأي الع ــن ال ــر 90% م ــا يف نظ أصبحن

األمريــي شــعوبًا مــن املتوحشــني الذيــن 
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ــون  ــة، ويعمل ــارة الحديث ــون الحض يكره

عــى تخريبهــا وتدمرهــا والقضــاء عليهــا، 

فنحــن يف نظــر أجهــزة اإلعــام األمريكيــة 

ــإن  ــاء، ف ــب وامل ــل وراء العش ــدو نرح ب

وجدنــا واحــًة أقمنــا بهــا، وجعلنــا همنــا 

ــا  ــا فيه ــد م ــا وتبدي ــد هــو تخريبه الوحي

مــن خــرات اللــه، وبعــد أن تصبــح هــذه 

الواحــة »خرابــة« نرتكهــا بحثـًـا عــن واحــة 

ــا مــن  ــم تخريبه ــا، يت أخــرى نســتقر فيه

ــا، فننتقــل إىل واحــة ثالثــة، وهــذه  جانبن

صــورة بالغــة الســوء، ولكــن األجهــزة 

باســتمرار،  لنــا  ترســمها  األمريكيــة 

ــد تشــويه  ــف عن وهــذه الصــورة ال تتوق

ــا  ــد بأصابعه ــا متت ــط، ولكنه ــا فق حارضن

العابثــة إىل ماضينــا ومســتقبلنا أيًضــا، 

حــارضه  يف  والحلــم  العــريب  فاإلنســان 

أجهــزة  يف  هــو  ومســتقبله  وماضيــه 

اإلعــام األمريكيــة رشيــر متوحــش غــارق 

ــدم،  ــب واله ــق للتخري ــس، وعاش يف الجن

ــه«)1).  ــتقبل ل ــاء، وال مس ــالة الدم وإس

ــه  ــة بحث ــني يف مقدم ــب أحــد الباحث وكت

بــعـنـــوان: »صـــورة العـــرب يف اإلعــــام 

ــخ  ــة بتاري ــرام القاهري ــدة األه ــور بجري ــال منش ))(  املق
)7 أكتوبــر )200م(.

ــًا:  ــر« قائ ــو التغي ــوة نح ــي: خط األمري

ــينا  ــي -والس ــام األمري ــد دأب اإلع »لق

ــة- عــى ترســيخ صــورة منمطــة  األوروبي

تنعتــه دامئًــا  العــريب  بشــعة لإلنســان 

ــي،  ــي والغب ــو الغن بأبشــع األوصــاف؛ فه

العنيــد،  الطائــرات،  اإلرهــايب، خاطــف 

الضــال، الوســخ، الطامــع، املتمــرد، الــره، 

القــايس، الــكاذب، املولــع بالنســاء وحــب 

الشــهوات، وغــر ذلــك مــن الصفــات غــر 

املحمــودة«))). 

ــة  ــكار املطروح ــا إىل األف ــن نظرن وإذا نح

يف فيلــم مثــل »الحصــار«، ســنجد أنــه 

ــود  ــذي يس ــريب ال ــاب الع ــل اإلره يف ظ

اإلدارة  عــى  يتعــنيَّ  نيويــورك  مدينــة 

األحــكام  بإعــان  القيــام  األمريكيــة 

ــلمني  ــرب واملس ــال الع ــكرية واعتق العس

الســجون  يف  بهــم  والــزج  األمريكيــني، 

املكونــة مــن  االعتقــال  أو معســكرات 

ــل أن  ــائكة، ب ــاك الش ــن األس ــاص م أقف

ــات  ــى شاش ــون ع ــس كلينت ــر الرئي يظه

)2( عــي عبــد املحســن رزق: صــورة العــرب يف اإلعــام 
ــر  ــع مؤمت ــر، يف وقائ ــو التغي ــوة نح ــي: خط األمريك
مســتقبل  نحــو  األمريكيــة:  العربيــة  العاقــات 
ــة  ــامن، اجلامع ــة، ع ــامي خصاون ــر: س ــرشق، حتري م

األردنية، ))200م(، )ص/ )28(. 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 134135 |

ــات  ــم أن الوالي ــن بحس ــون ليعل التليفزي

املتحــدة قــادرة عــى املحافظــة عــى 

ــوا  ــن ارتكب اســتقرارها الداخــي، وأن الذي

ــن  ــوا م ــن يفلت ــكا ل ــد أمري ــاب ض اإلره

العقــاب. 

ويشــر املراقبــون والنقــاد والســينائيون 

التــي  النمطيــة  الصــورة  هــذه  أن  إىل 

يرســخها فيلــم »الحصــار« كفيلــة بتشــويه 

ــة  ــث روح الكراهي ــلمني، وب ــورة املس ص

الواليــات  يف  ليــس  ضدهــم،  والحقــد 

املتحــدة وحدهــا، وإمنــا يف كل مــكان 

ــم.  ــه الفيل ــرض في ــن أن يع ميك

ويتعمد صانعـو الفيلم األورويب واألمريي 

َوفـَق  دامئًـا  العربيـة  الشـخصية  إظهـار 

مخطـٍط معد مسـبًقا إلثبات أنها شـخصية 

وسـائل  كل  تتحـدى  وعنرصيـة  إرهابيـة، 

التحديـث األورويب واألمريـي. 

الثانينيــات  يف  الســينائية  األفــام  إن 

قدمــت صــورة العــرب عــى أنهــم شــيوخ 

ــذ التســعينيات  ــرتول الســفاحون، ومن الب

وإىل اآلن أصبحــت الصــورة املقدمــة عــن 

ــه »إرهــايب، أصــويل، متعصــب،  العــريب أن

ــرب  ــاء«، وع ــل األبري ــل أن يقت ــي قب يص

األوروبيــة  والســينا  اإلعــام  اليــوم يف 

واألمريكيــة عبــارة عــن شــيوخ يتميــزون 

ــرون  ــن، ويدم ــة وغــر متحرضي بالوقاح

لخطــف  ويخططــون  العــامل،  اقتصــاد 

ــر  ــعون إىل تدم ــات، ويس ــاء الغربي النس

أمريــكا وإرسائيــل. وباختصــار هــم أوغــاد 

ــى!  وحمق

بــني  يــرتاوح  مــا  إن هوليــود عرضــت 

)15 - 0)) فيلــًا أســبوعيًا يف الفــرتة مــن 

العــرب  )1986 - 1995م) تســخر مــن 

واملســلمني، وتصفهــم باإلرهــاب والعنــف 

ــلبية  ــورة س ــت ص ــا قدم ــة، ك والدموي

مــن 150  أكــر  واملســلمني يف  للعــرب 

فيلــًا)1). 

إن مئــات األفــام التــي أُنتجــت منــذ عــام 

))191م) وحتــى )001)م)، تصــور العرب 

ــُدون  ــث يَب ــص، حي وكأنهــم رش Evil خال

ــم  ــر إليه ــد النظ ــني عن ــن ومتخلف خطري

ــي  ــوهة، الت ــود املش ــات هولي ــَر عدس ع

رســخت بداخــل الوجــدان العــريب صــورة 

))(  جــاك شــاهن: التصــور النمطــي الشــائع للمســلمن 
يف الثقافــة األمريكيــة، )ط. 997)م(، بتــرف.
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إن األفـــام الســـينائية يف الثانينيات 

ـــم  ـــى أنه ـــرب ع ـــورة الع ـــت ص قدم

ـــذ  ـــفاحون، ومن ـــرول الس ـــيوخ الب ش

أصبحـــت  اآلن  وإىل  التســـعينيات 

ـــه  ـــريب أن ـــن الع ـــة ع ـــورة املقدم الص

ـــي  ـــب، يص ـــويل، متعص ـــايب، أص »إره

ـــاء«. ـــل األبري ـــل أن يقت قب

منطيــة لإلرهــاب العــريب الــذي يدمــر 

ــرض  ــد أن اســتمر ع ــامل)1). خاصــًة بع الع

فيلــم »الرهائــن« ))199) لفــرتة طويلــة، 

وهــو يقــدم العــرب واملســلمني عــى أنهم 

أوغــاد يقتلــون بأعصــاب هادئــة، ويف 

فيلــم »الحصــار« يقــول وزيــر الخارجيــة 

إن  إســامية:  دولــة  لســفر  األمريــي 

أبنــاء وطنــك برابــرة، وعندمــا تحــدث 

البيــت  يف  تفجــر  حــوادث  الفيلــم  يف 

ــث  ــر يبح ــن املتاج ــدد م ــض، ويف ع األبي

ــجات  ــة يف س ــرات األمريكي ــر املخاب مدي

ــام  ــة األف ــل كاف ــة وحتلي ــاهن بدراس ــاك ش ــام ج ))( ق
عــن  هوليــود  مدينــة  أنتجتهــا  التــي  الســينامئية 
ــة  ــى بداي ــذ مطلــع القــرن العرشيــن وحت العــرب من
األلفيــة الثالثــة )886) - )200م(، وقــد عرضهــا 
الســينام  يف  األرشار  »العــرب  بعنــوان  كتــاب  يف 

األمريكيــة: كيــف تشــوه هوليــود أمــة«
 Real Bad Arabs, How Hollywood vilifies a people.

واإلســامية  العربيــة  الجاليــة  أبنــاء 

الذيــن  اإلرهابيــني  عــن  األمريكيــة 

ــاء  ــك إمي ــم، ويف ذل ــذه الجرائ ــوا ه ارتكب

إىل أن أيــة حــوادث إرهابيــة ال ميكــن 

ومســلمون. عــرب  إال  بهــا  يقــوم  أن 

ــف تدرجــت الســينا  ــا: كي والســؤال هن

العــرب  بــني  الربــط  يف  األمريكيــة 

واإلرهــاب حتــى وصلــت إىل مــا وصلــت 

ــع  ــى أرض الواق ــك ع ــه، دون أن متتل إلي

مــا يســاندها مــن الوقائــع، ســوى أحداث 

األمــة  عــن  تعــر  أن  فرديــة ال ميكــن 

العربيــة أو الديــن اإلســامي)))؟ 

ــام  ــرات األف ــوض يف ع ــد أن نخ  ال نري

ــة  ــخصية العربي ــع الش ــت م ــي تعامل الت

ــف  ــا يســمى باإلرهــاب والعن يف إطــار م

الســيايس، ســواء أكان تخريبـًـا أو اختطافـًـا 

أو  مبثــال  ولكــن ســنكتفي  اغتيــااًل،  أو 

مثالــني، أمــا عــن األســباب التــي دفعــت 

الســينا األمريكيــة إىل ترســيخ صــورة 

داخــل  واإلســامي  العــريب  اإلرهــاب 

املجتمــع األورويب واألمريــي، فقــد تعــود 

ــة:  ــور التالي إىل األم

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 277(.
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)1) أن السـينـــا األمـــريكية ال تــــدع 

ــعب  ــدًوا للش ــت ع ــد خلق ــااًل إال وق مج

األمريــي: يف البدايــة اتجــه العــداء إىل 

االتحــاد الســوفيايت والشــيوعية، ومنــذ 

العريــن  القــرن  مــن  األخــر  الربــع 

ظــل العــرب ميثلــون )اآلخــر الخطــر) يف 

املنظــور األمريــي، ويــرتدد بقــوة اآلن أن 

الخطــر األخــرض )اإلســامي) هــو البديــل 

ــد  ــد أك ــر )الشــيوعي). وق للخطــر األحم

الناقــد  شــيكل  ريتشــارد  ذلــك  عــى 

الســينايئ بقولــه »لقــد تحولــت هوليــود 

إىل العــرب ليلعبــوا دور الريــر يف األفــام 

ــار االتحــاد الســوفيايت، وانتهــاء  بعــد انهي

ــاص«. ــكل خ ــاردة بش ــرب الب الح

))) دور اليهــود: فهوليــود مدينــة صناعــة 

األفــام الســينائية األمريكيــة ورائــدة 

بــن  عنهــا  يقــول  العامليــة،  الســينا 

شــتاين: »إن اليهــود يشــكلون أغلبيــة 

ــاب أفامهــا ومسلســاتها  ــزة مــن كُتّ ممي

ــى  ــون ع ــن يحصل ــا الذي ــك ممثليه وكذل

نجوًمــا؛  ليصبحــوا  عاديــة  غــر  فــرٍص 

ولهــذا كانــت هوليــود وال تــزال قلعــًة من 

ــد  ــى صعي ــة ع ــة الصهيوني ــاع الدعاي ق

الســينا عــى املســتوى العاملــي. واليهــود 

ــم  ــوق أكتافه ــون ف ــة يحمل ــة خاص بصف

لإلســام  العــداء  مــن  طويــًا  تاريًخــا 

ــه  ــدي تعاطف ــن يب ــكل م ــلمني، ول واملس

ــوا يف  ــد نجح ــم، وق ــه له ــم وإنصاف معه

غســل مــخ األمريكيــني والغــرب وجعلهــم 

يؤمنــون بــأن العــرب واملســلمني يحملــون 

العــدو  وأنهــم  البغيضــة  الصفــات  كل 

ــم«. ــص به ــذي يرتب ال

وقــد أكــد جــاك شــاهن هــذه الحقيقــة 

الصــوِر  مــن  كبــرًا  جانبًــا  إن  بقولــه: 

النمطيــة املشــوهة للعــرب واملســلمني 

وإىل  الصهيونيــة،  الدعايــة  إىل  يرجــع 

ســيطرة اليهــود عــى صناعــة الســينا يف 

هوليــود. 

))) اإليــرادات وشــباك التذاكــر: حيــث 

إن األفــام الســينائية األمريكيــة تُعــّد 

صناعــة تعتمــد عــى الجمهــور بالدرجــة 

ــد  ــي تنتعــش وتســتمر وال تعتم األوىل ل

عــى دعــم الدولــة، أو جوائــز املهرجانات، 

ــوق  ــى الس ــم ع ــد الفيل ــمَّ يعتم ــن ث وم

ــاح  ــى نج ــد ع ــج يعتم ــاح، واملنت يف النج

وتحقــق  لاســتمرار.  تجاريًــا  فيلمــه 

األفــام الســينائية األمريكيــة التــي تحــط 
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مــن شــأن العــرب واملســلمني وتظهرهــم 

ــد  ــة، فق ــا طائل ــة أرباًح ــني وقتل كإرهابي

ــة«  ــب حقيقي ــم »أكاذي ــراد فيل ــل إي وص

))199) 8)1 مليــون دوالر داخــل أمريكا، 

مليــون   (6( بإجــايل  خارجهــا،  و16) 

ــكا  ــاهدين يف أمري ــا أن املش دوالر، وطامل

ــام  ــون عــى مشــاهدة األف ــا يقبل وأوروب

التــي تشــّهر باملســلمني والعــرب؛ فســوف 

يســتمر إنتــاج هــذه األعــال الفنيــة، 

وتــزداد الصــورة النمطيــة رســوًخا. وهــذه 

بعــض األســباب التــي دفعــت إىل ترســيخ 

هــذه الصــورة النمطيــة لإلرهــاب العــريب 

ــامي.  واإلس

ومــن األفــام التــي ربطــت بني الشــخصية 

العربيــة اإلســامية وبــني اإلرهــاب، فيلــم 

»أرابيســك« كــا قدمــه املخــرج األمريــي 

ســتاني دونــن عــام 1966. 

ســرى يف الفيلــم فيضانًــا وهميًــا مــن 

االغتيــاالت العربيــة يجتــاح مدينــة لنــدن، 

مــن أجــل الوصــول إىل هــدف رئيــس: 

هــو اغتيــال رئيــس الــوزراء العــريب حســن 

لنــدن  زيارتــه ملدينــة  أثنــاء  بيجــا، يف 

ــرتا الســتغال  ــع معاهــدة مــع إنجل لتوقي

بــرتول بــاده، كان بيجــا ال يســعى إىل 

الســلطة لذاتهــا ولكــن لخدمــِة شــعبه 

ــامل.  ــعوب الع ــني ش ــه ب ــق رفاهيت وتحقي

ــعي  ــو الس ــه ه ــوح أعدائ ــا كان طم بين

ــذا  ــه ه ــوي علي ــا ينط ــلطة وم وراء الس

الطمــوح مــن مشــاكل أخاقيــة تدفعهــم 

إىل اســتخدام االغتيــال كأقــرص طريــق إىل 

الحكــم. كان مــن هــؤالء األعــداء املليونــر 

نجيــم بيــرشايف، وهــو رجــل واســع الــراء، 

قــوي ال يحــرتم حيــاة أحد، وميلك أســطواًل 

ــد أن  ــرتول، ويري ــات الب ــن ناق ضخــًا م

يحكــم البــاد مبالــه، وكان هنــاك الجــرال 

عــي بــن عــي قائــد الجيــش يف حكومــة 

بيجا، وتتســلط عليه الرغبة يف أن يســتويل 

عــى البــاد بقــوة الســاح. كاهــا يجــري 

ــلطة  ــد الس ــلطان ويري ــوة والس وراء الق

لذاتهــا ال ليتمكــن مــن أن مَيُــد يــد العــون 

لشــعبه)1).

وأهميــة فيلــم »أرابيســك« هــي أنــه 

ــام  ــخت لألف ــدة رسـ ــد عـ ــع قواعـ وضـ

ــن  ــا؛ وم ــى نهجه ــر عـ ــه السـ ــة لـ التالي

ــداث  ــرح أح ــعل مـسـ ــا: أن يــجـ أهمهـ

))(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 278(.
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االغتيــاالت املتبادلــة بــني العــرب؛ إمــا 

ــي تحمــل  ــة الت يف نطــاق املــدن األوروبي

كل مقاييــس املدينــة املتحــرضة، وتعطــي 

انطباًعــا بأنهــا مدينــة ميكــن لهــا مجابهــة 

اإلرهــاب بأجهزتهــا ونظمهــا املتطــورة، 

يف  األورويب  املواطــن  يتعــرض  وبذلــك 

األخطــار  وســتحارصه  وأمانــه،  أمنــه 

ــرب يف  ــلمون الع ــب. فاملس ــن كل جان م

»أرابيســك« ميارســون إرهابهــم يف مدينــة 

ــب -  ــاف - تخري ــال - اختط ــدن )اغتي لن

ــرتك  ــا، وال ت ــرس مًع ــهولة وي رسقــة) بس

مثــل هــذه األفــام ذات الطابــع الســيايس 

وســيلة إال وتســتخدمها إلدانــة الشــخصية 

اإلســامية والعربيــة، فــا يعــّر عنــوان 

الفيلــم عــا تعــارف عليــه مــن فــن 

الزخرفــة العــريب واإلســامي وإمنــا يوحــي 

بــأن هــذا األرابيســك مــا هــو إال خيــوط 

عنكبوتيــة متداخلــة، متجــد التخريــب 

ــتأنس  ــال، وتـسـ ــاف واالغتـيــ واالخــتطـ

بالخيانــة والغــدر وعــدم االستســام لــكل 

ــاري.  ــو حض ــا ه م

صــورة  شــوهت  التــي  األفــام  ومــن 

ــاب،  ــا باإلره ــلمني وربطته ــام واملس اإلس

ــي« )1995)  ــن دون ابنت ــس م ــم »لي فيل

حيــث يصــور رجــًا مســلًا منافًقــا وكذابًا 

تُخطــف زوجتُــه األمريكيــة إىل إيــران، 

ــا  ــاك مــن يســجنها ويــيسء معاملته وهن

لهــا  ويقــول  عــى وجههــا،  ويصفعهــا 

للنــاس  ويقســم  أنــا مســلم،  متباهيًــا 

ــأل  ــم، ومي ــث يف القس ــرآن ويحن ــى الق ع

الشاشــة مشــهُد الرجــل وهــو يغــادر 

ــت  ــي أصبح ــه الت ــجد، ووراءه امرأت املس

تعيــش يف األرس والعبوديــة باســم اإلســام، 

ــأن  ــاء ب ــي لإليح ــورة للخومين ــه ص وخلف

ــكا  ــاه أمري ــا تج ــلمني جميًع ــلوك املس س

واألمريكيــني مياثــل ســلوك الخومينــي.

ويف فيلــم »أكاذيــب حقيقيــة« ))199) 

املســلمون عــى  الفلســطينيون  يُصــور 

أنهــم يتميــزون بالعدوانيــة والســادية، 

األبريــاء،  وقتــل  بتعذيــب  ويتلــذذون 

ــاٍر أو  ــون القساوســة دون اعتب ــل ويقتل ب

احــرتام لحرمــة رجــال الديــن، ويقومــون 

ــة  ــة قُبال ــة نووي ــر قنبل ــم بتفج يف الفيل

شــاطئ فلوريــدا، وبلــغ اإلســفاف يف ذلــك 

الفيلــم حــًدا دفــع إيفــي فيــرش أحــد 

أفــراد فرقــة كومانــدوز إرسائيليــة ســابقة، 

ويعمــل يف صناعة الســينا بهوليود إىل أن 

يقــول: »لقــد حاربــت ويل أصدقــاء عــرب 
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ومســلمون، ولكــن مــا تفعلونــه ينــزع 

اإلنســانية متاًمــا عــن جاعــة البــر«.

ــرة  ــع مس ــاه م ــذا االتج ــتمر ه ــد اس لق

الســينا العامليــة والســينا األمريكيــة 

لــه  وكان  الخصــوص،  وجــه  عــى 

صــداه يف أفــام كثــرة. كــا ســنجده 

طويلــة  روائيــة  أفــام  يف  ينعكــس 

صنعــت خصيًصــا مــن أجــل األطفــال، 

مثــل الفيلــم الكنــدي »ماريــو« الــذي 

ــه  ــام )198، وفي ــودان ع ــان ب أخرجــه ج

املضطــرب  العــامل  مكتــب  إىل  يقودنــا 

الطفــل  »ماريــو«  لبطلــه  املتقلــب 

الــذي مل يتجــاوز العــارشة مــن عمــره، 

ــة.  ــس املخيف ــام والهواج ــه األح وتتملك

يعيــش ماريــو منعــزاًل داخل حــدود عامله 

املغلــق، وال أحــد يقــدر عــى إســعاده 

ــق  ــى املراه ــيمون الفت ــقيقه س ــوى ش س

الوســيم، فهــو بالنســبة إليــه املعلــم الذي 

ــات الوحشــية املخيفــة  ــه الحكاي ــروي ل ي

عــن فرســان املســلمني يف أثنــاء حكمهــم 

إســبانيا، وهــي حكايــات تغــذي فيــه 

ــا  ــان م ــن، ورسع ــا لآلخري ــعوًرا عدوانيً ش

ــة  ــة وخيالي ــرات حقيقي ــول إىل مغام تتح

تتســم بالدمويــة والغــدر. ولفــرتة مــن 

الزمــن ينــأى ســيمون بنفســه عــن ماريــو 

ــه.  ــس يف وجه ويعب

لقـد اسـتمر هـذا االتجـاه مع مسـرة 

السـينا العاملية والسـينا األمريكية 

عـى وجـه الخصـوص، وكان له صداه 

يف أفـام كثـرة. كا سـنجده ينعكس 

صنعـت  طويلـة  روائيـة  أفـام  يف 

خصيًصـا مـن أجـل األطفـال.

ولكــن أخــرًا يعــود األخــوان إىل وفاقهــا، 

ــية،  ــكار القاس ــا األف ــن بينه ــي م وتختف

ولكــن هــذا ال يتــم ســوى بعــد متزيــق كل 

للفرســان  يعلقهــا  كان  التــي  الصــور 

املســلمني عــى جــدران حجرتــه وامتنــاع 

ســيمون عــن روايــة حكاياتهــم الوحشــية.

إىل  امللغومــة  الرســالة  تصــل  وهكــذا 

الطفــل األمريــي واألورويب، تؤكدهــا لغــٌة 

املشــاهد  تجعــل  باهــرة،  ســينائية 

ــه،  ــر أخيلت ــل الصغ ــه الطف ــارك بطل يش

وأوهامــه التــي يتخذهــا وســيلة للهــروب 

مــن عاملــه الهــادئ؛ مــن أجــل أن تَغــرِس 

يف أعاقــه مــا تريــد تقدميــه مــن أفــكار 

ــن.  ــوامل اآلخــريـ ــن عــ ــات عـ ودعـــايـ
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إن السـيـنــــا األمـريكــــية واألوروبــــية 

سـاهمــــت مـــن خــــال أفامهـــا عـــى 

ـــان  ـــعة لإلنس ـــة بش ـــورة منمط ـــيخ ص ترس

ـــاف؛  ـــع األوص ـــا بأبش ـــه دامئً ـــريب، تنَعتُ الع

فهـــو: الغنـــي والغبـــي، اإلرهـــايب، خاطـــف 

الطائـــرات، العنيـــد، الضـــال، الوســـخ، 

القـــايس،  الـــره،  املتمـــرد،  الطامـــع، 

وحـــب  بالنســـاء  املولـــع  الـــكاذب، 

الشـــهوات، وغـــر ذلـــك مـــن الصفـــات 

غـــر املحمـــودة. وملـــا كانـــت هـــذه 

ـــايب؛  ـــريب اإلره ـــان الع ـــات اإلنس ـــي صف ه

ــهولة.  ــه بسـ ــم قتلـ ــك يتـ فلذلـ

ـــذه  ـــد ه ـــي تؤك ـــام الت ـــذه األف ـــن ه وم

ـــي«  ـــاص األمـريـ ـــلم »القـنـ ـــورة فيـ الصـ

))01)) الـــذي يعتمـــد عـــى كتـــاب 

كايـــل،  كريـــس  األمريـــي  الُجنـــدي 

ــر  ــل أكـ ــراق وقتـ ــدم يف العـ ــذي خـ الـ

هـــذا  ووضعـــه  شـــخًصا   160 مـــن 

الرقـــم يف مرتبـــة أحـــد أكـــر القناصـــني 

فتـــًكا يف التاريـــخ األمريـــي. الجنـــدي 

ــه  ــون، وأنـ ــاه متوحشـ ــر أن ضحايـ يعتـ

غـــر نـــادم عـــى قتلهـــم. أثـــار الفيلـــم 

ـــل  ـــى يف الداخ ـــتياء حت ـــن االس ـــة م موج

يف  يغـــر  فيلـــًا  باعتبـــاره  األمريـــي 

ــرب  ــة بحـ ــة الخاصـ ــق التاريخيـ الحقائـ

ـــات  ـــن سياس ـــزز م ـــه يع ـــا أن ـــراق، ك الع

ـــمني. ـــرب واملسـلـ ـــاه العــ ـــف تجـ الـعنـ

ولتنظيــم القاعــدة النصيــب األعــى يف 

األفــام الســينائية يف هوليود، خصوًصا يف 

الســنوات العــر األخــرة. فقــد أصبحــت 

القاعــدة العــدو األول للواليــات املتحــدة 

لــدى  اليقــني  وتضاعــف  األمريكيــة، 

ــر  ــوم األك ــد الهج ــي بع ــعب األمري الش

دمويــة عــى أرايض الواليــات املتحــدة يف 

العــام 001)؛ مــا شــكل أرضيــة خصبًة يف 

هوليــود للعمــل عــى إنتــاج أفــام تــدور 

حــول فلــك تنظيــم القاعــدة، والجاعــات 

ــة اإلســامية األخــرى. الجهادي

كاثريــن  األمريكيــة  املخرجــة  قامــت 

مثــر  ســينايئ  فيلــم  بعمــل  بيغلــو 

بعــد  دقيقــة   (0« بعنــوان:  للجــدل 

 Zero Dark ((01(( ،»منتصــف الليــل

تشــويق وحركــة  فيلــم  Thirty، وهــو 

بيغلــو  كاثريــن  وإنتــاج  إخــراج  مــن 

ــن  ــول، وم ــارك ب ــه م ــيناريو كتب ــع س م

جيســيكا جاســتاين وجيســون  بطولــة 

كارك وجويــل إجرتــون، ويــؤرخ الفيلــم 

مــن وجهــة نظــر مخرجتــه ملحــاوالت 
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ـــب األعـــى  ـــم القاعـــدة النصي ولتنظي

يف األفـــام الســـينائية يف هوليـــود، 

العـــرش  الســـنوات  يف  خصوًصـــا 

ــد أصبحـــت القاعـــدة  األخـــرة. فقـ

العـــدو األول للواليـــات املتحـــدة 

ـــدى  ـــن ل ـــف اليق ـــة، وتضاع األمريكي

ــوم  ــد الهجـ ــي بعـ ــعب األمريـ الشـ

األكـــر دمويـــة عـــى أرايض الواليـــات 

ــام 2001. ــدة يف العـ املتحـ

اإلمســاك بزعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة 

بــن الدن املســؤول عــن أحــداث الحــادي 

عــَر مــن ســبتمر 001)، ويعــرض كيــف 

ــة بـــ  ــة األمريكي أوقعــت القــوات البحري

ــو  ــة يف ماي ــه يف النهاي ــن الدن« وقتلت »ب

011). وميتــاز الفيلــم بتقديــم مــا حــدث 

ــر  ــكل أك ــن بش ــي، ولك ــكل موضوع بش

إدانــة رمبــا لجهــاز املخابــرات األمريكيــة، 

والطريقــة التــي متــت مــن أجــل إيجــاد 

مــكان زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن 

الدن. مــن أجــل ذلــك واجهــت املخرجــة 

عــرض  أثنــاء  يف  التحديــات  بعــض 

وذلــك  املتحــدة،  الواليــات  يف  فيلمهــا 

مبواجهــة حــادة مــع بعــض املســؤولني يف 

ــرات  ــع املخاب ــي، وم ــن القوم ــة األم وكال

األمريكيــة، وبعــض الصقــور داخــل البيض 

ــك  ــم، وذل ــدوا الفيل ــن انتق ــض، الذي األبي

ــن  ــق مغلوطــة م ــا لحقائ بســبب تقدميه

وجهــة نظرهــم يف طريقــة عــرض القصــة 

التــي كانت الســبب وراء إيجــاد بن الدن. 

 My خــان«  »اســمي  فيلــم  وكذلــك 

هــذا  يعــد   ،((010(  Name Is Khan

ــج ســنة 010)  ــذي أنت ــدي ال ــم الهن الفيل

املقتبســة،  األفــام  أهــم  مــن  واحــًدا 

رزوان  قصــة  الفيلــم  يحــي  حيــث 

)رضــوان( خــان مســلم هنــدي يعــاين 

ــة أســرجر). ــرض التوحــد )متازم ــن م م

الواليــات  إىل  ينتقــل  أمــه  وفــاة  بعــد 

املتحــدة األمريكيــة ليقيــم عنــد أخيــه 

ذاكــر، هنــاك يتعــرف إىل فتــاة هندوســية 

ابــن  مانديــرا مطلقــة ولديهــا  تدعــى 

مــن زواج ســابق ليقــع يف غرامهــا. تتــأزم 

برجــي  انهيــار  بعــد  الفيلــم  أحــداث 

املســلمون  ويبــدأ  العاملــي،  التجــارة 

بالتعــرض لاضطهــاد. يــروي الفيلــم رحلة 

ــدة  ــات املتح ــس الوالي ــة رئي رزوان ملقابل

إلخبــاره أن: »املســلمني ليســوا إرهابيــني«.
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وكـــذلك فيـــلم »املنطقـــة الخـــرضاء« 

ســينايئ  عمــل   ،Green Zon  ((010(

ــد  ــراق بع ــن الع ــه ع ــدور أحداث ــر ت آخ

الغــزو األمريــي، والفيلــم مــن إخــراج 

ــات داميــن  ــة م ــول غرينغــراس، وبطول ب

ــو  ــن، وه ــدن غليس ــر وبران ــغ كن وغري

الدمــار  )أســلحة  قضيــة  إىل  يتطــرق 

الشــامل) ومحاولــة مجموعــة مــن الجيش 

األمريــي اكتشــاف مخابئ هذه األســلحة.

التناقضـــات  إبـــراز  يحـــاول  الفيلـــم 

ووكالـــة  البنتاغـــون  بـــني  القامئـــة 

هـــذا  حـــول  األمريكيـــة  املخابـــرات 

فريـــق  عـــى  وانعكاســـها  املوضـــوع، 

ــد  ــلحة. وقـ ــذه األسـ ــن هـ ــش عـ التفتيـ

ُصـــّورت املشـــاهد يف املغـــرب وإســـبانيا، 

ــًة بأفـــام أخـــرى  وتعتـــر جيـــّدة مقارنـ

ـــم  ـــل فيل ـــي، مث ـــت املوضـــوع العراق تناول

يتنـــاول  الـــذي   ،((010(  Fair Game

حـــرب العـــراق والبحـــث عـــن أســـلحة 

ــامل، ولكـــن مـــن منظـــور  ــار الشـ الدمـ

ـــس. ـــاف العك ـــؤدي إىل اكتش ـــٍف، ي مختل

ويشـــارك يف الفيلـــم املمثـــل خالـــد النبـــوي 

يف دور عـــامل نـــووي عراقـــي، يســـاعد 

البطلـــة عميلـــة الــــ )يس آي أي) يف كشـــف 

الحقيقـــة قبـــل الحـــرب عـــى العـــراق.

خامًسـا: التاعـب بشـخصية النبـي محمد 

-صـى اللـه عليـه وسـلم-:  ال بـــدَّ وأن 

نتوقـف أمام املحـاوالت الغربية لتجسـيد 

شـخصية النبـي محمـد -صـى اللـه عليـه 

ذات  تعتـر  املحـاوالت  فهـذه  وسـلم-، 

أهميـة قصـوى، وعـى أساسـها يجـب أن 

الشـخصيات  يتحـدد موِقُفنـا مـن ظهـور 

اإلسـامية عـى الشاشـة. 

لقـد خطـت السـينا األوروبيـة يف بدايـة 

نحـو  الوجلـة،  الخطـوات  بعـض  القـرن 

تقديـم الشـخصيات العربيـة واإلسـامية. 

ولكـن هـذه الخطوات مل تصـل إىل ذروتها 

إال يف عـام 6)19، عندمـا قـررت إحـدى 

رشكات السـينا األملانيـة تصويـر فيلم عن 

النبـي محمـد -صـى اللـه عليـه وسـلم-. 

ووقــع االختيــار عــى املمثــل املــرصي 

الكبــر يوســف وهبــي، وقــد ظهــرت 

يف الصحــف فتــوى مــن شــيخ األزهــر 

باتًــا  تحرميًــا  يحــرم  »الديــن  أساســها: 

تصويــَر الرســل واألنبيــاء ورجــال الصحابة 
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ريض اللــه عنهــم«. وبعــد أن قــام يوســف 

وهبــي بإلغــاء التعاقــد مــع الركــة بنــاء 

عــى األزمــة الخطــرة التــي كادت تعصف 

بــه، تم إســناد الــدور إىل ممثل يهــودي)1). 

ـــك  ـــد ذل ـــه بع ـــف نفس ـــرر املوق ـــد تك وق

حتـــى وصـــل إىل ذروتـــه مـــع بدايـــة 

إنتـــاج فيلـــم »الرســـالة« أو »محمـــد 

األمريـــي  للمخـــرج  اللـــه«  رســـول 

الجنســـية الســـوري األصـــل مصطفـــى 

ــا  ــتند إليهـ ــة التـــي يسـ ــاد. والحجـ العقـ

ــال الديـــن واحـــدة، وكانـــت هـــذه  رجـ

الحجـــة هـــي: اســـتحالة تصويـــر النبـــي 

ميثـــل  صادقًـــا  تصويـــرًا  وصحابتـــه 

أشـــكالَهم ومابســـهم وحركاتهـــم، وأن 

ـــخ  ـــك افـــرتاٌء عـــى التاري ـــة لذل ـــَة محاول أي

ـــرأي، وأن  ـــاد بال ـــا االجته ـــغ فيه ـــا بل مه

الشـــخصياِت اإلســـامية املمنـــوع ظهورهـــا 

يف أي مشـــاهد متثيليـــة أو تصويريـــة هـــي: 

الرســـول محمـــد -صـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم، والعـــرة املبـــرون بالجنـــة))). 

))(  يوســف وهبــي: مذكــرات يوســف وهبــي »عشــت 
ألــف عــام«، القاهــرة، دار املعــارف، اجلــزء الثالــث، 

ــرف )976)م(. بت

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 7)(.

وميكـــن اســـتخاص بعـــض الحقائـــق 

املوضوعيـــة املســـتخلصة مـــن تاريـــخ 

الســـينا العامليـــة، تفيدنـــا يف مجـــال 

تقييـــم املحـــاوالت واملشـــاريع الغربيـــة 

الشـــخصيات  بظهـــور  ترتبـــط  التـــي 

اإلســـامية. وهـــي: أن العمـــل الفنـــي 

ــاء إذا  ــل واألنبيـ ــه الرسـ ــذي موضوعـ الـ

ـــزاه  ـــع مغ ــا، أو أُرِج ـــه فنيًـ أيسء تقدمي

العـــام إىل تفســـر دون آخـــر، أو اعتمـــد 

عـــى بديهيـــة ُخلقيـــة غـــر ســـليمة؛ 

يفقـــد العمـــل الفنـــي بذلـــك حيويتـــه 

ــن  ــه مـ ــا لـ ــة، وكل مـ ــه التصويريـ وقوتـ

ــاع. ــوة اإلقنـ قـ

ــورت  ــي صـ ــام التـ ــض األفـ ــاح بعـ ونجـ

شـــخصية »املســـيح« -عليـــه الســـام- ال 

ينبغـــي أن يحملنـــا عـــى تبســـيط القضيـــة؛ 

ألن أغلبيـــة هـــذه األفـــام اســـتغلت 

أعـــداء  يـــد  عـــى  بشـــًعا  اســـتغااًل 

املســـيحية مـــن الســـينائيني اليهـــود 

وأصحـــاب االتجاهـــات الادينيـــة.

فقـــد دس اليهـــود عـــى هــذه األفــــام 

الكثـــر مــن األكـــاذيب، التــي كانـــت 

ــض  ــَو بـعـ ــام األول مـحـ ــي يف املقـ تبـغـ
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الســلبيات العالقــة بالتاريــخ اليهــودي)1)، 

كــا ظهــرت بعــض األفــام التــي جســدت 

ــة ماركســية)))،  ــيح برؤي ــة املسـ شـخصـيـ

العــام  والــرأي  الفـاتـيـكـــان،  فأثـــارت 

ــني.  ــيحيني الغربي ــن املسـ ــر م املسـتـنـ

بالــرضورة  ينتمــي  الدينــي  الفيلــم  إن 

إىل الســينا التاريخيــة، ومــن الــروط 

ــة  ــة عاق ــينا إقام ــذه الس ــة له الرضوري

معينــة بــني األطــراف املســؤولة عــن عــامل 

ــلطة.  ــام للس ــام الع ــني النظ ــينا وب الس

فالفيلــم التاريخــّي بصفــة خاصــة يحتــاج 

ــة،  ــة متقن ــرتات زمني ــق ف ــادة خل إىل إع

ــة باهظــة؛  ــات مادي ــا يســتلزم إمكاني م

ــام  ــل األف ــة عم ــن الصعوب ــك كان م لذل

التاريخيــة الخارجــة عــن نطــاِق مصلحــِة 

الدولــة واهتاماتهــا. واإلنتــاج العاملــي 

ســواء يف الــرق أو الغــرب يوضــح بدرجة 

ــدف  ــا ته ــني م ــارشة ب ــة املب ــرة العاق كب

ــت«  ــة روي ــم قص ــام: »أعظ ــذه األف ــهر ه ــن أش ))(  م
للمخــرج اليهــودي: جــورج ســتيفنس، و»ملــك 
ــل  ــان: صاموي ــه اليهودي ــذي أنتجــه وكتب امللــوك« ال
هــور«  و»بــن  بــوردان،  وفيليــب  برونســتون 

وايلــر. وليــام  لليهــودي: 

ــايل:  ــرج اإليط ــى«، للمخ ــل مت ــم: »إنجي ــا فيل )2(  منه
ــي. ــو بازولين ــر باول ب

ــدف  ــا يه ــمية، وم ــلطات الرس ــه الس إلي

ــام  ــل األف ــن وراء عم ــون م ــه املنتج إلي

ــة))).  ــة خاص ــة، والديني ــة عام التاريخي

إن الفيلــم الدينــي ينتمــي بالــرورة 

إىل السـيـنـــا التـاريخـــية، ومـــن 

ــينا  ــذه الس ــة له ــرشوط الروري ال

ــن األطــراف  ــة ب ــة معين ــة عاق إقام

ــن  ــينا وب ــامل الس ــن ع ــؤولة ع املس

ــلطة.  ــام للس ــام الع النظ

وإذا افرتضنــا جــداًل أن النيــة الحســنة 

ــادية،  ــر املـ ــل الـعـنـاصـ ــٌة وأن كـ قـامئـ

ــم  ــة لتقدي ــأًة بحيادي ــة كانــت مهي والفني

فيلـــم عـــن الرســـول، أو الشــخصيات 

اإلســامية؛ فســتواجهنا الحقيقــة التــي 

الدينيــة  الحقائــق  »تقديــم  أن:  تؤكــد 

أو التاريخيــة بشــكل غــر متحيــز مــن 

ــل  ــال؛ ب ــر صعــب املن خــال الســينا أم

وصعــب الحــدوث أيًضــا ]...[ فكثــر مــن 

مــا  حــدث  يف  التاريخيــة  الشــخصيات 

يُســتْغَنى عنهــا متاًمــا، أو قــد تــرز بشــكل 

))(  جيفــري ريتشــاردز: األفــام والتاريــخ.. أضــواء 
سلســلة  يف  منشــورة  مقــاالت  املــايض،  عــى 

.)72 )ص/  »ثقافــات«، 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ا، كــا أن الكثــر  مبســط وصغــر جــدًّ

مــن األحــداث تُختَلــق ليُمكــن الســُر 

دراميًــا بالقصــة إىل نهايــة معقولــة«)1).

وســتتأكد لنــا هــذه الحقيقــة مــن خــال 

ــه«،  ــم »الرســالة« »محمــد رســول الل فيل

ــل  ــوري األص ــرج الس ــه املخ ــذي أخرج ال

العقــاد،  الجنســية مصطفــى  األمريــي 

وشــاركت يف متويلــه اململكــة املغربيــة 

ــذا  ــْت يف ه ــد بُِذل ــا. لق ــت وليبي والكوي

ــا  ــرتة م ــاء الف ــرة إلحي ــود كث ــم جه الفيل

بــني بلــوغ النبــي محمــد -صــى اللــه 

عليــه وســلم- لســن األربعــني، حيــث 

وفاتــه  وحتــى  الدينيــة،  رســالته  بــدأ 

ــا،  ــن عاًم ــك بنحــو اثنــني وعري بعــد ذل

وهــي الفــرتة التــي بــرزت فيهــا أحــداث 

ــة،  ــوة املحمدي ــامي والدع ــخ اإلس التاري

وذلــك دون أن يظهــر النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- عــى الشاشــة، فكانــت 

عنــارص  مــن  الكثــر  بــروز  النتيجــة 

التقصــر؛ فالدرامــا غريبــة األطــوار، ورغــم 

ــاق  ــتحرض يف نط ــرج أن يس ــة املخ محاول

وظيفتــه كلَّ مــا لديــه مــن إمكانيــات 

ــل  ــل لألص ــق اإلدراك الكام ــة، لتحقي فني

))(  املرجع السابق.

أن  إال  الدينــي،  الطابــع  ذي  التاريخــي 

التـأثـيـــر النـهـــايئ كـــان مـحـــدوًدا))). 

وقـــد اسـتـوعـــب مـصطـــفى العـــقاد 

لفيلــم  تقدميــه  بعــد  الحقائــق  هــذه 

عــام  يقــول  نــراه  حيــث  »الرســالة«، 

1985 يف حــوار لــه بالتليفزيــون املــرصي: 

بــه،  أعتــّز  الرســالة كموضــوع  »فيلــم 

واجهتهــا،  التــي  املحظــورات  ولكــن 

ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أو التاريخيــة، 

تكثيــف  عــيَّ  الصعــب  مــن  جعلــت 

الناحيــة  مــن  الشــخصيات  ومتابعــة 

الدراميــة، حيــث كانــت الشــخصية تُقتَــل 

ــة، لتظهــر شــخصية أخــرى  يف فــرتة معين

ــم التسلســل  بعــد ذلــك مــا أفقــد الفيل

الدرامــي مــن بدايتــه لنهايتــه«. 

وقــــد كـانــــت أحـــداث 11 ســـبتمرب 

ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن إلصـــاق تهمـــة 

ـــببًا يف  ـــا بالعـــرب واملســـلمني س ـــام به القي

حضورهـــم القـــوي يف العديـــد مـــن األفـــام 

الســـينائية منـــذ ذلـــك التاريـــخ. ومـــن 

األفـــام اإليجابيـــة التـــي أنتجـــت بعـــد 

أحـــداث 11 ســـبتمر فيلـــم »محمـــد 

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ 20(.
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تـــراث نبـــي« الـــذي أنتجـــه مجموعـــة 

ـــبكة يب يب  ـــه ش ـــينائيني، وعرضت ـــن الس م

اس العامـــة التابعـــة لـــإلدارة األمريكيـــة)*)، 

وتنـــاول الفيلـــم حيـــاة النبـــي صـــى 

ـــت  ـــٍة أعجب ـــلم مبوضوعي ـــه وس ـــه علي الل

لذلـــك  ونتيجـــة  املســـلمة؛  الجاليـــة 

تعرضـــت الشـــبكة املذكـــورة لحملـــة 

ــرصي  ــني العنـ ــا اليمـ ــام بهـ ــعواء، قـ شـ

املعـــادي لإلســـام عقـــب العـــرض مبـــارشًة، 

ــًا  ــبكة فيلـ ــك عرضـــت الشـ ــم ذلـ ورغـ

ـــة  ـــرتام الجالي ـــال اح ـــلمون« ن ـــر »املس آخ

املســـلمة، وقـــد قـــام دانيـــل بابيـــس 

الكاتـــب املتخصـــص يف شـــؤون الـــرق 

األوســـط بطلـــب رفـــع دعـــوى ضـــد 

الشـــبكة، بتهمـــة تقدميهـــا صـــورة إيجابيـــة 

ــو  ــلمني وهـ ــام واملسـ ــي اإلسـ ــن نبـ عـ

ال يـــرى يف املســـلمني أيـــة إيجابيـــات.

ـــني  ـــل إىل أن الفيلم ـــف داني ـــع موق ويرج

يكشـــفان عـــن الكثـــر مـــن الضـــاالت 

التـــي دأب عـــى ترديدهـــا يف مقاالتـــه، 

ــك  ــا. وال شـ ــرد عليهـ ــتطيع أن يـ وال يسـ

عـــى  يؤكـــدان  الفلمـــني  هذيـــن  أن 

ــوم )9)/ 2)/ 2002م(، يف  ــم ي ــرض الفيل ــم ع )*( ت
وقت الذروة.  

ال  الغربيـــني  الســـينائيني  بعـــض  أن 

يـــزال يعشـــق الحقيقـــة واملوضوعيـــة 

واإلنصـــاف، وأن أحـــداث 11 ســـبتمر 

ـــام  ـــرف إىل اإلس ـــرب إىل التع ـــت الغ دفع

نســـتغل  أن  علينـــا  وأن  واملســـلمني. 

ذلـــك يف إنتـــاج أفـــام توضـــح للشـــعب 

ـــن  ـــرب ســـاحة اإلســـام م ـــي والغ األمري

ــة.  ــة املهمـ ــخصياته التاريخيـ ــال شـ خـ

ويـــرى الناقـــد أحمـــد رأفـــت بهجـــت أنـــه 

ـــًدا عـــن الشـــخصيات اإلســـامية التـــي  بعي

ـــام  ـــة، كان أم ـــى الشاش ـــا ع ـــرّم ظهوره ُح

ـــخصيات  ـــرات الش الســـينا العامليـــة ع

ــة  ــت ذات أهميـ ــي كانـ ــامية، التـ اإلسـ

أو ذات طابـــع انقـــايب ثـــوري يف تاريـــخ 

العـــامل واألمـــة اإلســـامية. ورغـــم ذلـــك؛ 

ــت  ــة واكتفـ ــينا العامليـ ــا السـ تجاهلتهـ

بالشـــخصيات التـــي تحقـــق للســـينا 

الغربيـــة الفرصـــة لخلـــق مواجهـــة بـــني 

هـــذه الشـــخصيات اإلســـامية وشـــخصيات 

التاريخـــي،  ثَِقلُهـــا  لهـــا  أوروبيـــة 

وميكـــن مســـاندتها ســـواء بالحقائـــق أو 

الزيـــف ملســـخ الشـــخصية اإلســـامية))).

)2(  أمحــد رأفــت هبجــت: الشــخصية العربيــة يف الســينام 
العامليــة، مرجــع ســابق، )ص/ )2(.
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خــاتــمـة: 

بعــد أن عرْضنــا لبعــض تجليــات الصــورة 

النمطيــة البشــعة للعــرب واملســلمني، 

عــر تاريــخ الســينا العامليــة مــن خــال 

الحــروب الصليبيــة والثــورات العربيــة، 

األفــام  تعاملــت  كيــف  لنــا  وتبــنيَّ 

شــخصية  مــع  واألمريكيــة  األوروبيــة 

العــريب املســلم بشــكل منطــي، وتــم قولبة 

صورتــه واختزالهــا حتــى أضحــى املســلم 

يحتــّل مكانــة النقيــض واآلخــر واملتخلــف 

اإلرهــايب يف الفكــر الغــريب؛ نعود للتســاؤل 

مــرة أخــرى عــن الصــورة النمطيــة؟ هــل 

هنــاك يــد خفيــة تتعمــد إبــراز هــذه 

اإلســامي  للتاريــخ  الســلبية  الصــورة 

ــا  ــاك دور لن ــة, أم هن ــخصية العربي والش

يف تعميــق هــذه الصــورة وتكريســها؟

ولعـــي أتذكـــر هنـــا ترصيًحـــا للمخـــرج 

الســـوري العاملـــي الراحـــل مصطفـــى 

قبـــل  مـــن  ســـئل  عندمـــا  العقـــاد 

ــو  ــعوره وهـ ــن شـ ــورية عـ ــة سـ صحفيـ

يـــرى فيلـــًا ســـوريًا يفـــوز بإحـــدى 

ــا،  ــينايئ يف أوروبـ ــان سـ ــز مهرجـ جوائـ

فضحـــك وقـــال: لـــو كنـــت يف لجنـــة 

ـــر  ـــم ع ـــذا الفيل ـــت ه ـــم ألعطي التحكي

ـــا  ـــاهده كله ـــرس يف مش ـــه يك ـــز؛ ألن جوائ

ـــرب  ـــمها الغ ـــي رس ـــة الت ـــورة النمطي الص

ـــح  ـــه، وأصب ـــريب وتخلف ـــان الع ـــن اإلنس ع

يف جعبتهـــم دليـــل مـــادي عـــى ذلـــك. 

ـــة  ـــينا األمريكي ـــر أن الس ـــر بالذك والجدي

الغالـــب  يف  تعاملـــت  واألوروبيـــة 

مـــع التاريـــخ اإلســـامي والشـــخصية 

العربيـــة بصـــورة منطيـــة معـــدة ســـلًفا، 

ــي خلـــف  ــان الحقيقـ وتجاهلـــت اإلنسـ

ــورة ذات  ــة، صـ ــورة الخياليـ ــذه الصـ هـ

ـــتخدمها  ـــلًفا، ليس ـــدة س ـــد مع ـــٍد واح بع

صانعـــو األفـــام َمخزنًـــا لـــألرشار وســـببًا 

ـــة  ـــق التاريخي ـــرًا للحقائ ـــة، وتزوي للفكاه

للدكتـــور  دراســـة  أوردت  إذ  الثابتـــة؛ 

جـــاك شـــاهن أن أكـــر مـــن 5)% مـــن 

أفـــام هوليـــود تحّقـــر العـــرب، وتشـــّوه 

وإِن  بأخـــرى،  أو  بطريقـــة  تاريخهـــم 

اســـتعرضنا الشـــخصيات واألفـــام التـــي 

قدمتهـــا هوليـــود عـــن العـــرب وتاريخهـــم 

ـــد  ـــايل:  القائ ـــأيت كالت ـــا ت ـــا م ـــا غالبً نجده

ـــرتة  ـــال ف ـــهواين خ ـــر والش ـــريب الري الع

الحـــروب الصليبيـــة؛ وهـــي الصـــورة 

ــة  ــة الجمعيـ ــرب للمخيلـ ــة األقـ النمطيـ

الغربيـــة عندمـــا يطلـــق لفـــظ )عـــريب) 
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الـسـيـنــا  أن  بـالـذكــر  والجـديــر 

تعاملـت  واألوروبيـة  األمريـكـيــة 

اإلسـامي  التاريـخ  مـع  الغــالب  يف 

منطيـة  بصـورة  العربيـة  والشـخصية 

اإلنسـان  وتجاهلـت  سـلًفا،  معــدة 

الصـورة  هـذه  خــلف  الحـقـيــقي 

الخيالية، صورة ذات بعٍد واحد معدة 

األفــام  صانعـو  ليسـتخدمها  سـلًفا، 

َمـخــزنًا لألشــرار وســبًبا للفــكاهة.

ــى  ــا ع ــا يدلن ــذا م ــريب)، ه ــد ع أو )قائ

أن هوليــود نجحــت يف تنميــط العــرب 

بقالــب واحــد، وإلغــاء التنــوع املجتمعــي 

العــريب، ومل تقــرتب مــن العــريب اإلنســان؛ 

ــدة  ــة أجن ــد لخدم ــن بع ــه ع ــد صورت فق

معينــة، واملتتبــع ألفــام هوليــود يجــد 

طبيــب  أو  مهنــدس  أي  يظهــر  مل  أنــه 

عــريب، أو حتــى شــخص ميتهــن مهنــة 

فاعلــة أو رشيفــة، إال يف نــدرة مــن األفــام 

الخجولــة، وهــذا مــا حاولنــا توضيحــه 

الدينيــة  األفــام  بعــض  خــال  مــن 

والتاريخيــة للمخــرج »سيســل دي ميــل« 

ــورة  ــويه ص ــدف إىل تش ــت ته ــي كان الت

املســلمني يف العقــل الغــريب ومنــارصة 

ومــن  العــرب،  حســاب  عــى  اليهــود 

هــذه األفــام: »الوصايــا العــر« )))19)، 

و»عامــة   ،(19(7( امللــوك«  و»ملــك 

الصـلـيـــب« )))19)، و»كـلـيـوبـاتـــرا« 

ــذي  )))19)، و»الصليبيــون« )5)19)، وال

ــف  ــوف يكتش ــاَم س ــذه األف ــاهد ه يش

ــن  ــذ م ــل« كان يتخ ــل دي مي أن: »سيس

عنــرص منــارصة اليهــود بُعــًدا مشــرتكًا، 

ال يحيــد أو يرتاجــع عنــه، ويف الوقــت 

الدينيــة  يلتقــط األحــداث  نفســه كان 

ــني  ــزج ب ــه امل ــح ل ــي تتي ــة الت والتاريخي

الديــن والجنــس، ألســباب تجاريــة بحتــة. 

وباملجمــل، كانــت الصــورة الســائدة يف 

تاريــخ الســينا األمريكيــة غــر جيــدة عن 

تاريــخ العرب، بفضــل دور اللويب اليهودي 

يف تضخيــم الصــورة النمطيــة عنهــم؛ فهــم 

كــا ســبق ســفاحون، وليســوا مقاومــني، 

خــال  فضيلــة  بــأي  يتمتعــون  وال 

الحــروب، وغرهــا مــن األمنــاط الســائدة 

يف الســينا األمريكيــة عــن العــرب. لكــّن 

البعــض اآلخــر قــرر أن تكــون أفامــه 

تعطــي الصــورة الحقيقيــة -)ال أخيــار وال 

أرشار)- مثلهــم مثــل كل البــر. حيــث يف 

 ((005(  Kingdom of Heaven فيلــم 

ــا،  ــًا طيبً ــن رجــًا رحي ــدو صــاح الدي يب
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ــا  ــام بعدم ــيحيون يف س ــيش املسـ ويـعـ

ــه. ــقدس تـــحت قبضتـ ــة الـ تقــع مديـنـ

العربيــة،  الثــورات  إىل  انتقلنــا  إذا  أمــا 

العامليــة  الســينا  تجاهلــت  فقــد 

ــورات  ــخ الث ــة يف تاري ــخصيات املهم الش

عبــد  الجزائــري  كالزعيــم  العربيــة، 

القــادر الجزائــري والزعيــم املغــريب عبــد 

بتصويــر  واكتفــت  الخطــايب،  الكريــم 

ــية؛  ــة الهامش ــخصيات العربي ــض الش بع

دوًرا  لعبــت  شــخصيات  غالبًــا  وهــي 

قُِصــد  أو  األورويب،  لاســتعار  مســانًدا 

ــكات ســينائية  تشــويهها مــن خــال حب

ــس  ــم »لورن ــل فيل ــا. مث ــة يف خبثه موغل

العــرب« ))196) الــذي يعــد انعكاًســا 

للرؤيــة األوروبيــة التــي جعلــت لورنــس 

أســطورة أبديــة عــى حســاب التاريــخ 

 Lost»العــريب، وفيلــم »األمــر املفقــود

command للصهيــوين األمريــي مــارك 

»معركــة  وفيلــم   ،(1966( روبســون 

جيللــو  اإليطــايل  لليهــودي  الجزائــر« 

تلــك  وتكشــف   .(1967( بونتيكورفــو 

األفــام وغرهــا عــن العاقــة الوثيقــة بــني 

ــاف  ــة االلتف ــة وكيفي ــداف الصهيوني األه

ــام  ــويهها أم ــة لتش ــا العربي ــول القضاي ح

تختلــط  وبحيــث  العاملــي،  املتفــرج 

ــب  ــة بـاألكـاذيــ ــداث الـتـاريـخـيـ األحـ

ــة. ــة الخــادعـ ــات الـدرامـيـ والــحبــكـ

ــورة اإلســامية يف  ــا إىل الث ــا إذا انعطفن أم

ــت  ــي حرص ــام الت ــإن كّل األف ــران، ف إي

عــى تشــويه صــورة الثــورة كانــت محــّل 

ترحيــب املحافــل الســينائية العامليّــة، 

ــاك  ــر. وهن ــم الكب ــى الدع ــت تتلق وكان

أفــام حاولــت أن ترهــن عــى أن الثــورة 

العــامل،  يف  اإلرهــاب  أصــل  اإلســامية 

ــذي يتحــدث  ــم »ســريانا« ال ــا يف فيل ك

عـــن الـتـدخـــل األمـريـــي يف الـخـلـيـج. 

ورغــم ذلــك ميكــن أن نســتخلص مــن 

ــدة؛  ــدة مؤك ــة واح ــام حقيق ــذه األف ه

ــخ  وهــي أن أفكارهــا اختلطــت مــع تاري

ــا أدى  ــة اختاطً ــة الحديث الثــورات العربي

ــى  ــس ع ــا، لي ــة فيه ــاس الحقيق إىل التب

الجمهــور العادي فحســب؛ وإمنا انســحب 

ــاد الســينا.  ــا عــى داريس ونق ــك أيًض ذل

الســينا  أن  إىل  الباحــث  ويخلُــص 

األمريكيــة واألوروبيــة مل تكتــِف بتشــويه 

الثــورات  وتاريــخ  اإلســامي  التاريــخ 

صانعــو  تعمــد  وإمنــا  فقــط؛  العربيــة 
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إظهــار  واألمريــي  األورويب  الفيلــم 

ــا َوفــق مخطــط  ــة دامئً الشــخصية العربي

شــخصيٌة  أنهــا  إلثبــات  ُمســبًقا  معــٍد 

ــة، تتحــدى كل وســائل  ــٌة وعنرصي إرهابي

التحديــث األورويب واألمريــي، وتجلــت 

منطيــة الصــورة التــي تقــدم عــن العــريب 

اإلرهــايب يف عــدة صــور منهــا: 

ذو  الفلســطيني(  )اإلرهايب/الفــدايئ   -

الكوفيــة البيضــاء املرقطــة باألســود أو 

ــا ناســًفا، إذ  ــدي حزاًم ــذي يرت األحمــر، ال

ــني،  ــات املدني يفجــر نفســه بــني تجمع

الســينا  الباحــث إىل أن  ويخلُــص 

تكتــِف  مل  واألوروبيــة  األمريكيــة 

ــخ  ــخ اإلســامي وتاري بتشــويه التاري

الثــورات العربيــة فقــط؛ وإمنــا تعمــد 

ــي  ــم األورويب واألمري ــو الفيل صانع

دامئًــا  العربيــة  الشــخصية  إظهــار 

َوفــق مخطــط معــٍد ُمســبًقا إلثبــات 

ــة. ــٌة وعنرصي ــخصيٌة إرهابي ــا ش أنه

املفعمـة  ابتسـامته  يـبـتـســم  أن  بـعــد 

بالـر، ويذكـر أن هـذه الصـورة ليسـت 

الفدائيـات  فهنـاك  الرجـال،  عـى  حكـرًا 

أيًضـا، اللـوايت يُقمـن بهـذه األفعـال، وقـد 

بـرزت هذه الصـورة يف هوليـود يف عقَدي 

القـرن  مـن  والثانينيـات  السـبعينيات 

تتكـرر  التـي  النمطيـة  فالصـورة  املـايض. 

كثـرًا يف السـينا األمريكيـة، هـي صـورة 

يحاولـون  فقـط  كإرهابيـني  الفلسـطينيني 

دوًمـا قتل اإلرسائيليـني املضطهدين بعنٍف 

 Cast a شـامل. )ميكنـك مشـاهدة فيلـم

Giant Shadow لـرتى كيـف يتم تكريس 

هـذه الصـورة منـذ زمـن بعيـد). ومؤخـرًا 

 (005  Munish فيلـم  للوجـود  ظهـر 

الـذي يحـي قصـة اختطـاف إرسائيليني يف 

أملانيـا مـن قبل فلسـطينيني، حيـث حاول 

املخـرج أن يقـدم رؤيـة إنسـانية للـرصاع 

أنـه  رغـم  بشـدة،  انتقـاده  إىل  أدى  مـا 

أحـد املخرجـني املتعاطفـني مـع إرسائيـل.

ـــذي  ـــي »الســـلفي«( ال - )اإلرهـــايب/ الدين

يـــأيت مـــن منطقـــة الخليـــج العـــريب، 

وخصوًصـــا مـــن اليمـــن والســـعودية، 

الـــذي يرتـــدي دشداشـــة عاصبًـــا رأســـه 

بحطـــة، وغالبًـــا مـــا يكـــون ســـاحه 

ـــان  ـــذي سـرعـ ـــده، الـ ـــنكوف بـيـ الكاش

ـــز  ـــدم تركي ـــور، وع ـــدمه بته ـــا يـسـتـخـ م

ـــًة ال  ـــرا كمي ـــر الكام ـــد أن تُظه ـــا، بع طبًع
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بـــأس بهـــا مـــن الـــر والحقـــد يف وجهـــه، 

لكـــن هـــذا النـــوع العـــريب املتهـــور رسعـــان 

ــة  ــه؛ ألن العنايـ ــو ورفاقـ ــل هـ ــا يُقتـ مـ

ـــب  ـــذي يصي ـــي ال ـــظ األمري ـــة تحف اإللهي

ــا، اإلرهـــايب الـــذي  يف كل طلقـــة إرهابيًـ

يطلـــق النـــار يف كل مـــكان عـــدا اتجـــاه 

خصمـــه األمريـــي، وقـــد بـــرزت هـــذه 

ـــج. ـــة بعـــد حـــروب الخلي الصـــورة النمطي

ــون  ونحــن إذن ننتخــب الســينا ألن تك

العامــل املهــم الــذي يســاهم يف تشــكيل 

وصياغــة الوجــدان العــريب واإلســامي، 

وأهميــة هــذا الدور ينبــع دوًما مــن واقع 

الثقــايف واالجتاعــي  العــريب  املجتمــع 

املهــم  التأثــر  فقــدان  نفســه، مبعنــى 

ــي  ــة عــى الجاهــر، الت للكلمــة املكتوب

ــة  ــك تبقــى الغلب ــة. لذل ــاين مــن األمي تُع

لإلذاعــة املســموعة )الراديــو) واملرئيــة 

)الســينا والتليفزيــون). 

قــد ال يســاورنا شــك كبــر يف أنــه لــو 

كانــت لدينــا ســينا عربيــة قويــُة التأثــر، 

ــي  ــرج العامل ــول إىل املتف ــتطيع الوص تس

باإلمـــكانيات الفنيــة العامليــة؛ لوجــد هذا 

ــبة إىل  ــف بالنس ــر يختل ــرج أن األم املتفـ

عــرض القضـــايا واألحــداث والشــخصيات 

العربـيـــة، ولتغـــرت الصـــورة النمـطـــية 

التـــي ترســـخت يف وجـدانه. 

وهـــذا ال يعنـــي أن نكــــرر الخطـــأ وتصبـــح 

ـــي  ـــه يعن ـــانب، ولكن ـــة الجـ ـــا أحادي نظرتن

أن نكـــون منصفـــني مـــع أنفســـنا ومـــع 

ـــزاع،  ـــة الن ـــه يف حال ـــني »بأن ـــر، ومؤمن الغ

والتبايـــن بـــني الشـــعوب يختلـــف موقـــف 

البطـــل والشـريــــر وفـًقــــا الختلــــاِف نظرة 

ـــه«)1).  ـــعب ل كل ش

ــسؤوليٌة  ــا مــ ــح علين ــنا يـصبـ ــن هـ ومـ

حـضـــارية، تبغــي يف األســاس تقديــَم 

ــخية  ــخصيات التاريــ ــداث والشــ األحـــ

العربية واإلسـامية بعـيًدا عـن أي مؤثرات 

الحقيقــة. طريــق  عــن  بنــا  تنــرصف 

وهـــذا مـــا جـعـــل بـعــــض الحكومــات 

ــا، وتنظــر  ــن غفوته ــة تســتيقظ م العربي

إىل الفيلــم العــريب العاملــي اإلمكانيــات 

كـهـــدف وضــــرورة ثقــافـــية وسيـاسية. 

القديــم،  العهــد  يف  الفلكلــور  فريــزر:  جيمــس    )((
ترمجــة: نبيلــة إبراهيــم، مراجعــة: حســن ظاظــا، 
القاهــرة، اهليئــة العامــة للكتــاب، ســنة )972)(. 

.)(5 )ص/ 
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ال أحــَد مــن املشــتغلني باملعرفــة البرشيــة 

اليــوم ينِكــُر تداخــَل أجزائِهــا وتشــابَك 

ــارٌة عــن سلســلٍة  ــا، حتــى إنهــا عب فروعِه

فصــل  يســتحيل  الحلقــاِت،  متواصلــِة 

ــا.  ــا تامًّ ــًا نهائيً ــٍض فص ــن بع ــا ع بعضه

وخصوًصــا قضايــا الفكــر والنظــر املرتبطــة 

بالتفكــر الفلســفيِّ والعلــوِم االجتامعيــة، 

الجديــدة؛  موضوعاتِــه  يطــارد  تفكــر 

بتطورهــا،  ويتطــور  بألوانهــا،  يتلــون 

م البحــِث فيهــا، وهــو رس  ــي بتقــدُّ ويغتِن

بقــاِء التفكــرِ الفلســفي حيًــا عــى الــدواِم 

ــتمرار. ــدًدا باس ومتج

)*( أســتاذ بجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر، املغــرب. الربيــد 
اإللكــروين:

m.houmam@uiz.ac.ma

العلوم اإلسالمية واإلبستيمولوجيا
جدل المعرفة واأليديولوجيا:

مدخٌل في التقويم
د.محمد همام) *(
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ومل مينــْع مــن التداخــِل حــرُص الفكــِر 

ــذي يســتلُب الفكــَر املغــريبَّ  ــّي، ال الفرن

يــزال يف مختلــِف فــروع  لذاتــه، ومــا 

املعرفــِة، عــى فصــِل فلســفِة العلــوِم 

أي-  العلميــِة؛-  املناهــِج  دراســِة  عــن 

صّنَفهــا  األخــرُة  هــذه  امليثودولوجيــا. 

التقليــُد املــدريّس الفرني باعتبارهــا جزًءا 

مــن املنطــق؛ ســواٌء كان منطًقــا عاًمــا 

ــا،  ــس مبادته ــِة ولي ــورِة املعرف ــاًم بص مهت

أو منطًقــا خاًصــا؛ أي منطًقــا تطبيقيًّــا، 

يــدرُس املناهــَج الخاصــَة بــكِل علــٍم. 

ــي يف  ــُق التطبيق ــذا املنط ــوَر ه ــد تط وق

الوقــت الحــارِض ليؤّســَس مجــااًل مســتقًا 

)امليثودولوجيــا(،  مجــاُل  هــو  بذاتــه؛ 

ــه:  ــق علي ــَح يطل )Methodology(، أصب

ــج(. ــم املناه )عل

ويذهــب األســتاذ الجابــري -رحمــه اللــه- 

 )LALANDE( )إىل أن ُمعجــم )الالنــد

ــو  ــِط، وه ــن الخلْ ــلْم م ــفّي مل يس الفلس

يحــرُص عــى الفصل بــني اإلبســتيمولوجيا 

وبــني امليثودولوجيــا وفلســفِة العلــوم، 

ــي مل  ــة الت ــة املعرف ــتبعاده نظري ــع اس م

ــي، يف  ــِر الفرن ــْدَرُج بنظــِر الفك تكــن تُ

وقد تطـــوَر هذا املنطـــُق التطبيقي 

يف الوقــــت الـحـاضــــِر ليــــؤّسَس 

مجاًل مستـقــــًا بذاتـــه؛ هو مجاُل 

 ،)Methodology( ،)امليثودولـوجيا(

أصبَح يطلق عليـــه: )علم املناهج(.

مجــال اإلبســتيمولوجيا مبعناهــا )الخاص( 

بيــان  يف  البحــُث  ويبقــى  )والتقنــي(. 

ــا ويف  ــة ويف قيمته ــة البرشي رشوط املعرف

هــذه  لــكل  أساســيًا  هدفًــا  حدودهــا 

املجــاالِت، ســواٌء كانــت: ميثودولوجيــا، أو 

منطًقــا، أو فلســفة العلــوم، أو نظريــَة 

أو  الـيـقـيـــن،  نـظـريـــَة  أو  املعـرفـــة، 

إبـسـتيـمـولوجـيـــا، أو كـنــوزيولـوجـــيا، 

املعايــر  علــم  أو   ،GNOSEOLOGIE

CRITERIOLOGIE أو النقــد املعريف... 

ــُز  ــادًة اإلنجلي ــه ع ــب إلي ــا يذه ــو م وه

ــاٍف محــدوٍد مــع  ــون، مــع اخت واإليطالي

بــني  ُجزئيًــا  يفِصلــون  الذيــن  األملــان 

واإلبســتيمولوجيا،  املعرفــِة  نظريــِة 

ــتيمولوجيا  ــف اإلبس ــعون يف تعري ويتوس

لتشمَل جميَع فروِع فلسفة العلوم.

ويبقــى التمييــُز بــنَي موضوعــاِت العلــوم 

ــوَم  ــى إن العل ــًة، حـتـ ــرورًة منـهـجـيـ ضـ
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أو  موضوعاتهــا  باختــاِف  تختلــُف 

ــِل،  ــِة والتحلي ــاِف مســتوياِت املقارن باخت

عندمــا يكــوُن املوضــوُع واحــًدا. وقــد 

دأب الفكــر اإلبســتيمولوجي التقليــدّي 

ــِد  ــا بتحدي ــٍم م ــتقال عل ــط اس ــى رب ع

وهــو  اإلشــكال،  ويبقــى  موضوعــه. 

صعوبــة تحديــد املوضــوع الخــاص بهــذا 

املجــال العلمــي دون اآلخــر، أمــاَم حالــِة 

التشــابك املعقــدِة بــني املجــاالت العلمية؛ 

فنقــُد مبــادئ العلــوم مثــًا وفروِضهــا 

ونتائجهــا قصــَد التحقــِق مــن قيمتهــا، 

اإلبســتيمولوجيا؛  وظيفــة  مــن  كان  إذا 

ــا بنقــد  فــإن هــذا العمــل مســبوٌق وجوبً

املناهــج التــي اتُِبَعــْت للحصــوِل عــى 

ــم  ــاِم )عل ــن مه ــو م ــروِض، وه ــك الف تل

املناهــج(. أمــا تأويــُل النتائــِج، فهــو مــن 

ــل  ــام يدخ ــوم، م ــفة العل ــاِص فلس اختص

أيًضــا يف مجــاالِت )نظريــة املعرفــة(، عنــد 

ربــط تلــك الفــروِض بعاقِتهــا بالحقيقــِة 

املوضوعيــة.

وســعى األســتاذ الجابــري -رحمــه الله- يف 

ــٍة  ــٍة خاص ــاء قيم ــياِق، إىل إعط ــذا الس ه

عــن  فصلهــا  ورفــض  لإلبســتيمولوجيا، 

الفلســفة؛ بــل كشــف وشــائَج القــرَب 

مــع  وشــائَج  كانــت  ســواٌء  بينهــام، 

الفلســفِة بكيفيــٍة عامــٍة، أو مــع أحــد 

ــب الفلســفية  ــة يف الكت ــا املعروف مباحثه

الوجــود،  مباحــث:  أي  التقليديــة؛ 

ــري  ــط الجاب ــام يرب ــم. ك ــة، والقي واملعرف

بــني اإلبســتيمولوجيا ونظريــة املعرفــة، 

أحــد موضوعــات الفلســفِة التقليديــة، 

وال يذهــب إىل الــرأي اإلبســتيمولوجي 

املتطــرف الــذي يــرى أن اإلبســتيمولوجيا 

وحدهــا،  العلميــة  باملعرفــة  تهتــم 

مبفهومهــا الطبيعــي لكــن مــن دون التنكِر 

ــة  ــني املعرف ــا ب للفــرق املوجــوِد موضوعيً

العلميــة مبفهومهــا الطبيعــي والتقني -أي 

التــي تعتمــد القيــاَس، والتجربــة، والنقــد 

وبــني  املســتمرة-  واملراجعــة  الصــارم، 

ــي بإمــكاِن  ــِة الحســيِّة الت ــِة العامي املعرف

عــَر  عليهــا  الحصــول  النــاِس  عامــِة 

ــة؛  ــم اليومي ــم، وخرَتِه ــهم، وعقولِه حواسِّ

ــا  ــُف -بنظــر الجابــري- نوًع بــل قــد نضي

ــدس؛ أي  ــى الح ــوم ع ــر، يق ــا آخ معرفيً

مــا يُعــرف )باملعرفــة القلبيــة( عنــد نــوع 

مــن العلــامء والفاســفة والعرفــاء.

وتبقــى املعرفة العلمية، مهام بلغْت مـــن 

الـــدقِة والرصامــة والتجريب، يف حاجٍة إىل 
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شــخٍص يقــرأ، ويســمع، ويلَمــس، ويفــر، 

ويتذكــر، ويقــاِرن، ويــؤوُِّل، ليحــوَل كل 

ــاِغ،  ــة إىل الدم ــباِت العلمي ــذه املكتس ه

ثــم يحولهــا بعــَد ذلــك إىل معرفــٍة علميــٍة 

قابلــة لاســتعامِل مــرًة أخــرى. ويف هــذه 

املحطــِة مــن إنتــاِج املعرفــة العلميــة، يرُز 

إشــكاُل عاقــِة الــذاِت باملوضــوِع، وقيمــُة 

ــن  ــِل أو م ــن الفع ــتمدِة م ــِة املس املعرف

الحس، بـــل عاقــة العقل بالحــس، ومدى 

وغرُهــا  الخارجــّي،  العــامِل  موضوعيــِة 

ــاٍت  ــكُِّل موضوع ــي تش ــاكِل الت ــن املش م

معقــدًة للنظــر الفلســفي، والعلمــي مًعــا؛ 

فقــد الحــظ مثــًا علــامُء امليكروفيزيــاء أن 

ــج  ــُر يف النتائ ــه تؤث ــاس وأدوات طــرَق القي

ــا،  ــوي احتامليتَه ــام يق ــا م ــل عليه املحص

ومــام يشــكِّل ميدانًــا خصبًــا الشــتغال 

ــة املعرفــة(. )نظري

وبرغــم مــا حصــل مــن توتــر بــني العلــامء 

والفاسـفـــة، عــى صـعيـــد البحــِث يف 

ــة، إىل  ــة املعرف اإلبســتيمولوجيا ويف نظري

ــُث  ــت مباح ــد بقي ــة؛ فق ــِة القطيع درج

اإلبسـتيمولـوجـــيا بدقتـهـــا واختصاصهـــا 

ــة(  ــة املعرف ــا )نظري ــع قضاي ــًة م متداخل

التحليليــة. وطرقهــا  التأمــّي  مبنهجهــا 

وبقــي البحــُث اإلبســتيمولوجي، يف تصور 

األســتاذ الجابــري، أهــم وأعمــق مــن 

إذ  )املنهجــي(؛  امليثودولوجــي  البحــث 

بقيــْت مناهــُج العلــوِم، كــام هــي، جملــة 

والخطــوات  العقليــة  العمليــات  مــن 

العمليــة، عــى خــط البحــث مــن بدايتــه 

العلمــي  للعمــل  الحقــًة  نهايتــه،  إىل 

ــم  ــا أن كَل عل ــه، مب ــابقًة علي ــت س وليس

يتميــز  أنــه  بحكــِم  مبنهجــه،  يتميــز 

ــج ال  ــم املناه ــتغُل بعل ــه؛ فاملش مبوضوع

ــه يف  ــل يتبَُع ــق، ب ــث الطري ــم للباح يرس

بحثــه وياحــق خطواتــه وصًفــا، وتحليــًا، 

وتصنيًفــا، ونقــًدا، ورغبــًة يف بنــاء أنســاق 

نظريــٍة ومنطقيــٍة، تجعلنــا قادريــن عــى 

الوعــي الدقيــق بطبيعــة العمــل العلمــي.

وعليــه؛ فــإذا كانــت اإلبســتيمولوجيا تهتم 

ــم وفروضــه ونتائجــه،  ــادئ العل بنقــد مب

فــإن امليثودولوجيــا تــدرس مناهــَج العلوِم 

ــني  ــة ب ــًا، مــع رصــِد العاق ــا وتحلي وصًف

الفكــر والواقــعِ يف أثنــاء عمليــاِت البحــث 

العلمــي؛ فــإذا كان امليثودولوجــي يســعى 

إىل بنــاء اإلطــار النظــري واملنطقــي للعلم؛ 

فــإن اإلبســتيمولوجي يطمــُح إىل صياغــة 

اإلطــاِر الفلســفي، الــذي يحتضــن التفكــر 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

العلمــي، بــل إن البحــث اإلبســتيمولوجي 

ذاتــه  امليثودولوجــي  البحــث  يُخِضــُع 

للدراســة، والنقــد، كشــًفا عــن ثغــراِت 

وقـدرتِـــها  ومحـدوديـِتهـــا،  املـناهـــج، 

التفســرية، أو التحليليــة. وينمــو البحــث 

اصطــدَم  كلّــام  أكــر  اإلبســتيمولوجي 

ــِد  ــه عــى صعي ــم، وبأخطائ ــاِت العل بأزم

اإلبســتيمولوجيا  تجعــل  بــل  املـنـــهج، 

نفســها َمعَنيّــًة مبوضوعــاٍت؛ عــادًة مــا 

ــوم(؛  ــفة العل ــاِل )فلس ــَن مج ــدرج ضم تُ

أي البحــث يف النتائــج الفلســفية للعلــم، 

ــك  ــة؛ ذل ــة واألخاقي ــه املنطقي أو يف قيمت

أن التفلســف يف العلــم يكــون مبعنــى من 

ــه باملجتمــع؛  املعــاين، عــر دراســة عاقات

أي العلــم كظاهــرٍة اجتامعيــٍة، أو دراســة 

العلــم ضمــَن منظومــِة القيــِم اإلنســانيِة، 

ــِة،  ــفٍة للطبيع ــاء فلس ــوح إىل بن أو الطم

ــا مــن نتائــِج العلــم أو مــن خــاِل  انطاقً

ــة. ــة العلمي ــي للغ ــل املنطق التحلي

وعندمــا ترتبــط اإلبســتيمولوجيا بفلســفة 

العلــم، يتــرب الغمــوض إىل التفكــر 

ــه  ــم في ــه؛ إذ تتزاح ــتيمولوجي ذات اإلبس

ــة،  ــِة، واألخاقي وجهــات النظــِر االجتامعي

واملنهجيــة؛  واملنطقيــة،  والفلســفية، 

الوضعيــة  األفــكار  بــرزت  وعليــه، 

ألوغســت كونــت )1798-1875(، لتجاوز 

فـوضـــى الـــرؤى واألفـــكار، وتأســـيس 

ــى االنســجام يف  ــوم ع ــّي يق ــوذج علم من

ميــدان الفكــر؛ منــوذج قــادر بنظــره عــى 

التخفيــف مــن األيديولوجيــا، ومــن حــدِة 

ــل أوغســت  ــد حّم ــازِع العواطــف. وق تن

مســؤولية  والديــن  الفلســفَة  كونــت 

الفــوىض الفكريــة، مبــا أنهــام يبتعــدان يف 

مراقبتهــام عــن الواقــع ليغوصــا يف البحث 

األوىل،  وأســبابها  األشــياء،  جواهــر  يف 

وغاياتهــا، مؤسســني لنمــوذٍج ميتافيزيقــي 

ــع. ــر ناف ــدي غ وتجري

إن البحــَث العلمــَي املنظــَم واملحقــق 

أوغســت  بنظــر  )االنســجام(،  لصفــة 

كونــت، هــو الــذي يبتعــد عــن التأمــاِت 

امليـتافيزيقـــية، ويـــركز عـَملـــه عـــى 

العاقــاِت  ورصــد  الظواهــر،  ماحظــة 

ــم  ــي تتحك ــني الت ــِة القوان ــا، لصياغ بينه

مســتقبًا،  بهــا  التنبــؤ  وبالتــايل  فيهــا، 

وعًمــا،  فكــرًا  منهــا  االســتفادُة  فتتــم 

أو  الواقعيــة(،  )الحقائــق  وهــي حالــُة 

)الحالــة الوضعيــة(؛ حالــٌة تلغــي الفــوىض 

واالختــاف، وتحقــق النظــام واالتفــاق 
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كونــت  يُْخــِف  ومل  البحــث.  مجــال  يف 

الطبيعيــٍة،  الوضعيــة  بالعلــوم  ســحره 

وطبيعيــات،  ورياضيــات  فيزيــاء  مــن 

بــل أســس مدرســته الوضعيــة يف العلــوم 

االجتامعيــة عــى قواعــد العلــوم الطبيعية 

ومناهجهــا؛ ولهــذا صنــف العلوَم بحَســِب 

دقتهــا وتعميمهــا وتجريدهــا إىل ســتة 

أصنــاف: أعاهــا الرياضيــات، وأدناهــا 

ــاء  السوســيولوجيا، أو مــا يســميه بالفيزي

االجتامعيــة، وبينهــام الفلــك والفيزيــاء 

والكيميــاء والبيولوجيــا، أمــا بقيــُة العلــوِم 

ــوم أخــرى،  فهــي إمــا مجــرد تطبيــق لعل

أو أنهــا علــوم يف الظاهــر؛ وهــي ليســت 

ــم  ــل )عل ــع مث ــة والواق ــك يف الحقيق كذل

النفــس(.

لقــد تحمــس إذن أوغســت كونــت لبنــاِء 

علــوٍم اجتامعيــة عــى منــِط الفيزيــاء مــن 

حيــُث املوضــوع واملنهــج. وملــا أحــس بأنه 

يُجــزِّئ العلــوَم إىل تخصصــاٍت مغلقــٍة، 

ــِل  ــني للعم ــَة للميتافيزيقي ــُح الفرص ويتي

ــل  ــات، ب ــوم/ التخصص ــدود العل ــى ح ع

مجموعــة  تكويــن  إىل  دعــا  وفوقهــا؛ 

ــن يف  ــر مستغـرقيـ ــاِء غيـ ــن الـعـلـمـ مـ

التخصصــاِت، تكــون مهمتُهــم تحديــَد 

مبادئِــِه  وتلخيــص  علــٍم،  كل  )روح( 

وربطهــا  ومشــركٍة،  عامــٍة  مبــادئَ  يف 

باملبـــادِئ الكليـــة للمنهـــِج الوضعــي.

ويف هــذا الســياق، برزت )فلســفة العلوم( 

للمنهــج  وتركيبيــة  نظريــٍة  كخلفيــٍة 

الوضعــي، وبديــًا للفلســفة امليتافيزيقية. 

املنهــج  تأســيَس  أن  إذن،  يَخَفــى  فــا 

الوضعــي جــاء يف ســياق معركــة العلــامء 

مــع الكنيســة، يف فرنســا عــى الخصــوص؛ 

إذ أصبحــت املدرســة الوضعيــة الفلســفَة 

الرســمية للعلــم يف القــرن التاســَع عرَشَ يف 

أوروبــا، بــل شــهدت أملانيــا تطــوَر نزعــٍة 

أرنســت مــاخ  وضعيــٍة ظاهريــة مــع 

ــى  ــٍف ع ــٍل عني )1838-1916(، يف ردِّ فع

ــة  ــع فيخت ــة، م ــة األملاني ــفة املثالي الفلس

مــاخ  وشــلينغ وهيغــل. وقــد هاجــم 

)فلســفة املطلــق(، واعتــر الحــس مصــدًرا 

األحاســيَس  إن  أي  للمعرفــة؛  وحيــًدا 

هــي األشــياُء ذاتُهــا، وليســت رمــوزًا لهــا، 

وموضــوع العلــِم هــو كل مــا يخضــع 

ــِض البحــث  للماحظــة وحْســب، مــع رف

الفرضيــات  عــَر  الظواهــِر  وراء  مــا  يف 

مدرســٌة  تأسســت  وعليــه؛  وغرهــا. 

أســاِس هــذه  عــى  وضعيــٌة جديــدٌة، 
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 ،Phenomenisme الظاهراتيــة  الرؤيــة 

بريطانيــا  يف  كبــرٍ  بشــكٍل  ومنــت 

)مدرســة  أفــكاَر  مســتلهمًة  وأمريــكا، 

فيينــا(. وقــد ُعرِفَــت هــذه األطروحــة 

والفلســفية  العلميــة  الكتابــات  يف 

و)التجريبيــة  الجديــدة(،  بـ)الوضعيــة 

املنطقيــة(. و)التجريبيــة  العلميــة(، 

ــامِء  ــني العل ــة، ب ــَة األيديولوجي إن املعرك

والكنيســِة يف أوروبــا، هــي التــي جعلــت 

يرفضــون مقــوالِت:  الجــدد  الوضعيــني 

)األفــكار القبليــة(، و)البداهــة العقليــة(، 

وكل مباحــِث امليتافيزيقــا، كــام رفضــوا 

فكــرة )اليقــني املطلــق(؛ ألن املعــارَف 

ــتمراٍر  ــرٌة باس ــم، متغ ــق، بنظره والحقائ

املعطيــات  مــا دامــت مســتمدًة مــن 

التجريبيــة. وعــى هــذا األســاس؛ أقــام 

ه: )منطــق  بنــاًء نظريًــا ســامَّ كارنــاب 

العلــم(. ودعــا إىل تحريــر العلــم مــن 

الفلســفة املغرقــة يف امليتافيزيقــا مــن 

مثــل البحــث يف: الســبب األول للعــامل، 

قتــل  يعنــي:  مــام  العــدم...  وماهيــة 

الفلســفة وامليتافيزيقــا، لتصبــَح املواضيــُع 

الجديــرُة بالبحــث هــي التــي تنتمــي إىل 

الرياضيــات وإىل الفيزيــاء وإىل العلــوم 

الطبيعيــة، أو التــي تنتمــي إىل العلــوم 

ــاكلتها. ــى ش ــي ع الت

بـــن  األيديولوجيـــة،  املعركـــَة  إن 

العلـــاِء والكنيســـِة يف أوروبا، هي 

الجدد  الوضعيـــن  التـــي جعلـــت 

)األفـــكار  مقـــولِت:  يرفضـــون 

القبلية(، و)البداهـــة العقلية(، وكل 

رفضوا  كـــا  امليتافيزيقا،  مباحـــِث 

املطلق(. )اليقـــن  فكـــرة 

وقــد انتبــه األســتاذ الجابري -رحمــه الله- 

إىل خطــورِة هــذه النزعــِة )العلمويــة(، 

حــاٍد  أيديولوجــي  رأي  عــى  القامئــِة 

هــو رفــض امليتافيزيقــا، مبــا هــي خــارج 

اهتاممهــا. وانتقــد هــذا املنــزع املتحيــز؛ 

ــادًة  ــدي ع ــَم ال يُب ــِق أن العل ــن منطل م

موقَفــه مــن املســائل التــي يعترهــا خارج 

ــة  ــة املعرف ــرص نظري ــام أن ح ــه، ك نظام

األطروحــِة  لهــذه  الضيــق  النطــاق  يف 

ــا؛  ــا إيديولوجيً ــس إال موقًف ــِة لي الوضعي

يكــوُن عــادًة مــن  العلــَم ال  أن  ذلــك 

نفيًــا،  أو  تقريــرًا  الحســُم،  مشــاغلِه 

ــه.  ــارَج نطاِق ــِم خ ــرى للعل ــاٍت أخ إلمكان

اللغــِة، وغرهــا مــن  كــام أن إخضــاَع 
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ــّي  ــِل املنطق ــة للتحلي الظواهــر االجتامعي

ــروِض  ــِم والف ــن خــاِل املفاهي الصــارِم م

والنظريــاِت؛ مجــرُد تحليــٍل صــورٍي، يضــُع 

أدلــًة وبراهــنَي وحْســب، بــل يُفقــر العلــَم 

ــدراِت  ــن الق ــه، بتجــاوِز االســتفادِة م ذات

ــدُي،  ــاُل التولي ــُث الخي ــن حي ــِة، م العقلي

أيديولوجيــا  إن  والركيــب...  والنقــد، 

ــم  ــِة يف العل ــكاِر امليتافيزيقي مطــاردِة األف

للطاقــِة  وإهــداٌر  ذاتِــه  للعلــِم  إفقــاٌر 

العقليــِة يف الخلــِق واالبتــكاِر.

ــِة،  ــُر الوضعي ومل تســتطع األطروحــاُت غ

الوضعيــِة  مزاحمــَة  كليًــا،  أو  جزئيًــا 

ــفيِة،  ــِة والفلس ــا املنهجي ــِف فروعِه مبختل

ــت،  ــا زال ــِم، وم ــا العل ــْت أيديولوجي وظل

ــِة  ــِم الطبيعي ــوِل العل ــن حق ــرِ م يف الكث

واالجتامعيــِة، رغــَم بعــِض االخراقــاِت 

املحــدودِة، التــي جــاءْت مــع النزعــِة 

-1820( ســبنرس  لهربــرت  التطوريــِة 

1903(، الــذي أعــاَد االعتبــاَر للفلســفِة 

والديــِن يف مجــاِل املعرفــِة العلميــِة، مــع 

إلحــاٍح عــى رضورِة الفصــِل بينهــام؛ فقــد 

د وظيفــَة الديــِن يف )مجــاِل املجهوِل(  َحــدَّ

أو املطلــِق، ووظيفــَة الفلســفِة يف تلخيــِص 

وحــدٍة  يف  وترتيِبهــا  العلميــِة  النتائــِج 

شــاملٍة، اعتــامًدا عــى قانــوِن التطــوِر، 

هــذا القانــوُن الــذي سيكتســُب قوتَــه 

النظريــَة والفلســفيَة، بــل والعقائديــَة، 

ــٌة  ــِة، مبــا هــي )نظري ــِة الجدلي مــع املادي

يف الكــوِن واإلنســاِن(، تقــوم عــى التطــور 

الدياليكتيــي وعــى الــرصاِع، مــع نقــِد 

وإعــادِة  الوضعيــِة،  التجريبيــِة  النزعــِة 

االعتبــاِر للفكــِر النظــرِي، ومعرفــِة التطــوِر 

التاريخــِي للفكــِر البــرشِي، وكــذا اســتعادة 

ــائِم  ــِة، والقـ ــرِي للفـلسـفـ ــدوِر الفـكـ الـ

عــى املنظــوِر املــادِي الجــديِل، منهًجــا 

وأيديولوجيــا.

املاركســيِة  النظريــِة  بــني  الــرصاَع  إن 

رصاًعــا  إال  ليــس  الوضعيــِة  والنظريــة 

ُون  ــرِّ ــوا يَُع ــوَن كان ــا؛ فالوضعي أيديولوجيً

للامركســيِة،  الرصيــِح  عدائِهــم  عــْن 

الوضعيــِة  إىل  ينظُــرون  واملاركســيُّون 

لليراليــٍة.  ومنهجيــٍة  نظريــٍة  كمنصــٍة 

وســيتعمُق هــذا الــرصاُع األيديولوجــيُّ 

)العلمــي واملنهجــّي(، مــع مــا يســميه 

الجابــري -رحمــه اللــه- مبناهِج )الفلســفِة 

املفـتـوحـــِة(، مـــع عـــامل الريـــاضيات 
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إن الـــراَع بن النظريِة املاركســـيِة 

الوضعيـــِة ليس إل رصاًعا  والنظرية 

كانـــوا  فالوضعيـــوَن  أيديولوجًيـــا؛ 

ُون عـــْن عدائِهـــم الريـــحِ  يَُعـــرِّ

للاركســـيِة، واملاركســـيُّون ينظُرون 

إىل الوضـعــــيِة كمـنــــصٍة نظريـــٍة 

لليـبـرالـيـٍة.  ومنهـجــــيٍة 

الســويـســـري )فـرديـنـــان كـونـــزت(، 

-1890(  )FERDINAND GONZETH(

1976(، الــذي ربـَـَط بــني مــا هــو تجريبــّي 

ومــا هــو عقــّي يف البحــِث، يف إطــاِر َمبْــدأ 

الثُنائِيّــِة الــذي صاغــه؛ ذلــك أن يف كلِّ 

عمليــِة تجريــِد راســبًا مــن حــدس الواقــع، 

كــام أن الباحــَث ميــارُس بحثـَـه مــن داخــِل 

م لــه األدوات  ماضِيــه املعــريّف الــذي يُقــدِّ

واألفــكار واملفاهيــم. وَعّمــَق هــذا االتجاَه 

 ،)G. BACHELARD(ــار ــتون باش غاس

ه: بـــ »فلســفة النفــي«  يف إطــاِر مــا ســامَّ

 )LA PHILOSOPHIE DU NON(

ليصبــَح العلــُم هــو تاريــَخ نقــِد العلــِم، أو 

تاريــَخ أخطــاِء العلــِم. واســتكمَل بنــاَء 

أركاِن هــذه )املدرســِة املفتوحــِة( عــاملُ 

بياجيــه(،  )جــان  الســويريُّ  النفــِس 

.)JEAN PIAGET(

وقــد انتقــَد هاجــَس الفاســفِة يف البحــِث 

ــِة،  ــِق النهائي ــادِئ والحقائ ــن املب ــا ع دوًم

إىل  ودعــا  كانــط،  إىل  أفاطــوَن  مــن 

اعتبــاِر كِل القضايــا العلميــِة، مــام يســمى 

)مبــادئ(، قضايــا قابلــًة للنقــِد واملراجعــِة 

والتصحيــِح؛ إذ املعرفــُة عنــده عبــارٌة عــن 

 .)PROCESSUS( عمليــِة تطــوٍر ومنــٍو

 ، ــه النظــريِّ وقــد اســتثمر بياجيــه، يف بنائِ

نتائــَج أبحاثِــه كعــامِل نفــٍس، يف العاقِة بني 

ــادِئ  ــيكولوجيِّ للمب ــِو الس ــِة والنم املعرف

مبــادئ:  مثــل  الفكريــِة؛  واملفاهيــِم 

والســببية،  التناقــض،  وعــدم  الهويــة، 

والعــدد، واملــكان، والزمــان...؛ فأســَس 

التكوينيــِة(،  )اإلبســتيمولوجيا  نظريــَة 

ــِل املنطقــيِّ  ــنَي التحلي التــي مــزَج فيهــا ب

والتحليــِل التاريخــّي والتحليــِل النقــدِي أو 

.)*( التكوينــيِّ

وقــد تأثـّـَر األســتاُذ الجابــري، يف مرشوعــِه 

املفتوحــِة،  املدرســِة  بهــذه  الفكــرِي، 

ــا  ــا؛ أي إنه ــه عنه ــَع ب ــورَه واقتن ــا تص مب

ــٍة  ــٍة علمي ــتيمولوجيا كنظري ــّدم اإلبس تق

اإلبســتيمولوجيا  إىل  مدخــل  كتابــه:  ضّمنَــه  ممــا   )*(
التكوينيــِة:

)INTRODUCTION A L’EPISTEMOLOGIE 

GENETIQUE(.
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يف املعرفــِة، وال تتقيــُد بَنَســٍق فلســفيِّ 

املعرفــِة،  بنســبيِّة  وتتمســُك   ، ٍ معــنيَّ

وتهتــُم  والنقــِد،  للمراجعــِة  والقابليــِة 

بشــكِل أســايس مبواطــن الخطــأ والنقــِص 

، وليســت  والفشــِل يف امليــدان العلمــيِّ

)الحقيقــِة(،  عــن  بالبحــِث  مهووســًة 

ــِه  ــب، يف تألُِّق ــَم وحْس ــُب العل ــل تواك ب

ــة  ــة للنزع ــع معارضــة بيَِّن ــدارِه، م وانح

الوضعيــِة التجريبيــِة واملنطقيــِة، ومــع 

ــِج التاريخــيِّ  ــى املنه ــاح محــدوٍد ع انفت

يف  العلمــي،  الدياليكتيــك  أي  النقــدّي؛ 

حــدوٍد منهجيــٍة مضبوطــٍة.

ــْص هــذه املدرســُة  ــك مل تتخلّ ــِم ذل وبرغ

املفتوحــُة مــن النزعــاِت األيديولوجيــِة 

مــن  أســَقطَْت  إذ  املثاليــِة؛  واملواقــِف 

وأشــكاله  الوعــيِّ  ارتبــاَط  حســاِبها 

املامرســة  وكــذا  االجتامعــّي،  بالوجــود 

االجتامعيــة، كــام نظــرْت إىل تاريــِخ العلِم 

ــه  ــَم مبفهوِم ــُل العل ــًة، تفِص ــرًة مثالي نظ

التجريبــي والِتَقِنــي عــن النشــاِط املعــريفِّ 

لإلنســاِن، رغــَم محــاوالِت جــان بياجيه يف 

أبحاثِــِه التكوينيّــِة، لكنهــا مل تَُغــاِدْر زاويــَة 

صعيــِد  عــى  املعرفــِة(،  )ســيكلوجيِة 

املفاهيــِم املنطقيــِة والعمليــاِت العقليــِة.

البحــِث  مناهــِج  اختــاُف  ويبَقــى 

العلمــيِّ مرتبطًــا باختــاِف املنطلقــاِت 

واملفاهيــِم والنظريــاِت العلميــِة ذاتِها؛ أي 

اختــاف األيديولوِجيّــات والــرؤى الكونيــة 

والنــامذج املعرفيــة؛ فاملنهــُج يف األخــر 

ــِل،  ــر، والتأم ــن التنظ ــتويات م ــو مس ه

والتعميــِم، والركيــب، والتجريــب، وهــي 

والتعبــرِ  بالتحيــِز  مملــوءٌة  عمليــاٌت 

ــا  ــُج بحثً ــس املنه ــاِء...، فلي ــذايتِّ واالنتق ال

العلــِم، كــام ليســت املعرفــُة  لغــِة  يف 

العلميــُة -مبعناهــا الطبيعــّي والتجريبــي- 

ــا  ــا، إنه ــَة وحَده ــَة الحقيقي هــي املعرف

ــَل رًؤى  ــٌر داخ ــّي مؤطّ ــار أيديولوج اختي

ضيقــٍة تّدِعــي الطابــَع العلمــيَّ )الخالــَص( 

ــِج. ــذا للمنه ــدأ، وك للمب

ولكــن يَبَْقــى العلــُم، نظريــًة ومنهًجــا، 

العارفــِة  الــذاِت  بــني  وطيــدًة  عاقــًة 

وبــني املوضــوِع املــدروِس؛ أي جــًرا بــني 

العنرصيــن مــن خــاِل التفاعــِل واالنفعاِل 

والفعــِل، وعاقــة عــى خِط وعِي اإلنســاِن 

مختلفــٍة؛  أعــامٍل  خــاِل  مــن  ومنــوه 

ــتوى  ــى مس ــعِ، أو ع ــتوى الواق ــى مس ع

ــُج العلــَم ومنَهَجــه.  العقــِل؛ وهــو مــا يُْنِت

إن العمليــَة العلميــِة يف مضمونهــا تعبــٌر 
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تُحِقــُق  برشيــٍة  فكريــٍة  فاعليــٍة  عــن 

اإلنســاِن  فَهــِم  يف  الــذات  إمكانــاِت 

الواقــعِ،  تغيــرِ  إىل  وتْســَعى  والعــامِل، 

وخاصــٍة؛  عامــٍة  تداوليــٍة  ســياقاٍت  يف 

أي يف إطــاِر رؤيــٍة أو فلســفٍة؛ هــي يف 

ــاِت  ــُس طموح ــا، تْعِك ــرِ أيديولوجي األخ

أسـئـــلة  أو  العـــرِص،  وروَح  الباحـــِث، 

اللحظــة، وخصوصيــاِت املجــاِل التــداويلِّ؛ 

ــع. ــرٍد يف مجتم ــان كف ــة اإلنس أي تاريخي

ولكن يَْبَقى العلـــُم، نظريًة ومنهًجا، 

عاقًة وطيـــدًة بن الـــذاِت العارفِة 

أي جرًسا  املـــدروِس؛  املوضوعِ  وبن 

بـــن العنرين من خـــاِل التفاعِل 

عىل  وعاقة  والفعـــِل،  والنفعـــاِل 

من  ومنـــوه  اإلنســـاِن  وعـــِي  خِط 

خاِل أعاٍل مختلفٍة؛ عىل مســـتوى 

الواقـــعِ، أو عـــىل مســـتوى العقِل؛ 

العلـــَم ومنَهَجه.  يُْنِتُج  وهو مـــا 

 تــأيت أهميــُة هــذه املقاربة/التقديــم، 

والفكــِر  اإلســاميِة  العلــوِم  لحاجــِة 

مجــاالٍت  إدمــاِج  إىل  بعامــٍة  اإلســاميِّ 

معرفيــٍة نقديــٍة وتحليليــٍة ضمــن نســِقه؛ 

وخاصــًة اإلبســتيمولوجيا. وليــس هــذا 

ــو  ــا ه ــدِر م ــا، بق ــا موضوعيً ــُل فًع العم

تعــرٌف إىل معطيــاٍت معرفيــٍة قامئــٍة قبلـَـه؛ 

اإلبســتيمولوجي  النقــديَّ  الفعــَل  ألن 

يقتــِي بــدًءا إنتــاَج املعرفــِة العلميــِة 

الشــــيُء   ،Production scientifique

ــاٍت  ــه اآلَن، يف قطاع ــُر علي ــذي ال نتوف ال

علميــٍة ومعرفيــٍة كثــرٍة.

وقــد تجــاذَب اإلبســتيمولوجيا، مــن حيُث 

ــان  ــان علمي ــتغاُل، توجه ــُف واالش التعري

اثنــان؛ واحــٌد فرنكفــويّن يجعلهــا فلســفًة 

 ،)science( مبعنــى:  والعلــُم  للعلــم، 

يـعـتـــرُها  أنـجـلـوسـاكـســـوين  وآخـــُر 

مبعنــى  واملعرفــُة  املعرفــِة(،  )نظريــَة 

ــُف العــامُّ  ــى التعري )knowledge(. ويبَق

»الدراســُة  أنهــا:  هــو  لإلبســتيمولوجيا 

ــُة للعلــِم وللمعرفــِة«. ــُة، والتحليلي النقدي

الفكــِر  ِضمــَن  املغــريب،  الفكــُر  ومتيّــَز 

ــِم  ــِب مفاهي ، يف تقري ــاميِّ ــريبِّ واإلس الع

يكــن  مل  أنــه  رغــَم  اإلبســتيمولوجيا، 

مجــرُد  بــل  جديــدٍة،  ملعرفــٍة  إنتاًجــا 

مداخــل ملعرفــة قامئــٍة أُنِتَجــْت خــارَج 

. وحاولــْت تلــك  أفِقنــا الفكــريِّ والعلمــيِّ

ــتيمولوجيا  ــُة لإلبس ــاُت التمهيديـ الكتـابـ
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تقريبَهــا  اإلســاميِّ  العــريبِّ  الفكــِر  يف 

بكيفيــاٍت مختلفــٍة؛ إمــا عــَر تعريــِف 

ــا  ــاِل مقارنَِته ــن خـ ــتيمولوجيا، مـ اإلبس

مبياديــَن معرفيــٍة أخــرى، مــام يجاورُها أو 

يتداخــُل معهــا، مــن حيــُث املوضــوُع أو 

مــن حيــُث املنهــُج؛ مثــل فلســفِة العلــوم، 

ــة، واملنطــق، والفلســفة،  وفلســفة املعرف

وعلــم اجتــامع املعرفــة، وعلــم نفــس 

األســتاُذ  أنجــزه  مــا  وهــذا  املعرفــة، 

محمــد عابــد الجابــري -رحمــه اللــه- 

ــوم:  ــفة العل ــل إىل فلس ــه: »مدخ يف كتاب

الفكــر  وتطــور  املعــارصة  العقانيــة 

العلمــّي(، واألســتاذ محمــد وقيــدي يف 

اإلبســتيمولوجيا؟«،  هــي  »مــا  كتابــه: 

واألســتاذ عبــد الســام بــن عبــد العــايل، 

وســامل يفــوت -رحمــه اللــه- يف كتاِبهــام: 

ــاِل  ــتيمولوجيا«. أو مــن خ »درس اإلبس

شــهدتْها  متخصصــٍة  علميــٍة  حلقــاٍت 

ــَة  ــًة كلي ــس، خاص ــد الخام ــُة محم جامع

ــِم  ــن تنظي ــانيِة، م ــوِم اإلنس اآلداِب والعل

مجموعــٍة مــن هيــاكِل البحــِث يف الكليــة؛ 

القطيعــة،  )التحقيب/التقليــد،  حــول: 

الســرورة، تنســيق محمــد مفتــاح وأحمد 

بوحســن، 1994(، و)التفســر والتأويــل يف 

العلــم، تنســيق: ســامل يفــوت، 1996(، 

و)انتقــال النظريــات واملفاهيــم، تنســيق: 

بوحســن،  وأحمــد  مفتــاح  محمــد 

نُهــا وصرورتُهــا،  و)املفاهيم:تكوُّ  ،)1996

وأحمــد  مفتــاح  محمــد  تنســيق: 

بوحســن، 1998(، و)املفاهيــم وأشــكال 

مفتــاح  محمــد  تنســيق:  التواصــل، 

و)العلــم   ،)1998 بوحســـن،  وأحـــمد 

والفـــكر العلمـــيُّ بالـغـــرب اإلســاميِّ 

بنــارص  تنســيق:  الوســيِط،  العــرِص  يف 

و)العلــم:   ،)2000 مراكــش  الباعــزايت، 

املحلـيـــة والكـونـيـــة، تنســيق: بنــارص 

الباعــزايت، 2001(، و)كيــف يــؤَرَُّخ للعلــم، 

تنســيق: ســامل يفــوت، مراكــش1994(.

ــُد  ــاُت واملوائ ــذه املؤلف ــْت ه ــد َعرَض فق

التعريفيــة/  املسـتـديـــرُة،  الـعـلـمـيـــُة 

التأسيســية، االتجاهــاِت اإلبســتيمولوجية 

إىل  معــريٍف جديــٍد،  كميــداٍن  لتقريِبهــا 

املعرفــِة العربيــِة واإلســاميِة. وكان تركيــُز 

ــد  ــِة عن املؤلفــاِت املذكــورِة عــى الوضعي

ــدِة،  ــِة الجدي ــت، والوضعي ــت كون أوغس

والعقانيــِة، واإلبســتيمولوجيِة التكوينيــِة، 

ــِة. ــاِت التطوري والنزع

ــااًل  ــُم اخت ــرُض امله ــذا الع ــّس ه ــد م وق

يف التـــوازِن بـــني االتجـــاهاِت البحثيــِة 
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والتعريفيــة؛ رمبــا ألنهــا -أي املؤلفــات 

مجهــودات  كانــت  املوائــد-  وليــس 

ــٌة  ــٌة علمي ــا مجموع ــْم به ــة، ومل تَُق فردي

ــُة،  ــاُت الوضعي ــادت االتجاه ــا، فس بذاتِه

التكوينيــة،  العقانيــة  واتجاهــات 

املهــُم  العــرُض  هــذا  مــّس  وقــد 

ــن التجاهــاِت  ــوازِن ب ــاًل يف الت اخت

البحثيــِة والتعريفيــة؛ رمبــا ألنهــا -أي 

كانــت  املوائــد-  وليــس  املؤلفــات 

بهــا  تَُقــْم  ومل  فرديــة،  مجهــودات 

ــادت  ــا، فس ــٌة بذاتِه ــٌة علمي مجموع

التجاهــاُت الوضعيــُة، واتجاهــات 

التكوينيــة. العقانيــة 

ــُة  ــاُت البحثي ــا االلتزام ــت يف أغلِِبه تحكم

اإلشــهاديُّة؛ أي أبحــاُث الحصــوِل عــى 

أو  العليــا،  الدراســاِت  دبلــوِم  شــهادِة 

أبحــاُث الدكتــوراه، بــل ظهــَر اتجــاٌه بعيِنه 

ــِة وهــو:  ــاِت الغالب داخــَل هــذه االتجاه

عقانيــة غاســتون باشــار؛ إذ حظيــت 

باهتــامٍم كبــرٍ، بــل كان لهــا تأثــٌر أكــُر يف 

ها  تصــور املهتمــني باإلبســتيمولوجيا؛ ملهامِّ

ــد  ــد عن ــا نج ــا، كمـ ــا وجذورِه ووظائفه

األســــتاِذ الجــــابري -رحــــــمه الله-، بل 

يذهــُب األســتاذ وقيــدي إىل أن العقانيــَة 

الباشــارية كان لهــا األثــُر يف نظــرِة هــؤالِء 

الـــمهتمني إىل االتجاهات اإلبستيمولوجية 

األخـــرى؛ حــتـــى أصـبـحـــت صـفــــة 

اإلبســتيمولوجيا متامهيــًة مــع العقانيــِة 

الباشــارية، أو هــي التــي تحــدُد مهاَمهــا 

اإلبســتيمولوجي،  البنــاِء  داخــِل  مــن 

لباشــار، أو يف الوقــوِف عــى مســافٍة 

ا مــن إبســتيمولوجيا باشــار. قريبــٍة جــدًّ

يف  املغــريِب،  املجهــوِد  هــذا  كل  جعــَل 

اإلبســتيمولوجيا تعريًفــا وتأسيًســا، يــدوُر 

يف فلــِك مفكــٍر واحــد، هــو: غاســتون 

إىل  النظــِر  يف  إليــه  مرتكــزًا  باشــار، 

ــح  ــت متت االتجاهــاِت األخــرى، ســواٌء كان

نظريــِة  مــن  أو  العلــِم  فلســفِة  مــن 

املعرفــِة، مــع قلــِة املتابعــِة ملــا يــدوُر 

يف الفضــاِء األنجلوساكســوين، بخصــوِص 

شــّكَل  مــام  اإلبســتيمولوجي؛  البحــِث 

إحــدى الثغــراِت يف هــذا الفكــِر املنهجــّي 

املغــريّب، ومــام حــدَّ مــن فاعليِتــه وتنوعه، 

ــا زال  ــَق، م ــا ومضاي ــه أوهاًم ــل رســم ل ب

ــِف  ــوِم يف مختل ــا إىل الي يعــاين مــن آثارِه

الحقــوِل املعرفيــِة. فقــد تحــوَّل الفكــُر 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 166167 |

اإلبســتيمولوجي لباشــار ذاتِــه إىل عائــٍق 

ــِة  ــِة العربي إبســتيمولوجي، داخــَل املعرف

واإلســامية؛ حجــَب عنهــا الكثــَر مــن 

املمكنــاِت اإلبســتيمولوجيِة واملنهجيــِة، 

وحــدَّ مــن اإلمكانــاِت النقديــِة والتحليليِة 

لهــذا الفكــِر يف دراســِة النصــوِص املرتبطِة 

ــد  ــه عب ــف ط ــداويلِّ )بتعري ــاِل الت باملج

إىل  يضــاُف  املعرفــِة،  لهــذه  الرحمــن( 

ذلــك: أن هــذا الفكــَر اإلبســتيمولوجيَّ 

باشــار  أيديولوجيــا  لنســِق  املرتهــَن 

اإلبســتيمولوجّي، بَقــَي مجــرَد مداخــل 

إىل العلــم،ِ ال تأليًفــا فيــه وال مســاهمًة 

نســٍق  عــى  انكفــاًء  بــل  تطويــرِه،  يف 

، تْغلِــُب فيــه االتجاهــاُت  مغلــٍق وأُحــاديِّ

االتجــاه  فيهــا  واألغلــُب  الفرنســيُة، 

ُالعقــاينُّ الباشــاري واتجاهاتُــه. 

مــع  حواجــَز  االنغــاُق  هــذا  وخلــَق 

اإلبسـتـيـمولوجـــيا، كاختـيـــاٍر نـقـــدّي 

أيديولوجيــا  تَطَــرُِّف  أمــاَم  وتحليــّي، 

باشــار اإلبســتيمولوجية، يف النظــِر إىل 

واملعرفــِة  العلــِم  قضايــا  مــن  الكثــرِ 

الظواهــِر  وعمــوِم  واألخــاق،  والديــن 

االجتامعيــِة، بُحْكــِم تأسيِســها النموذجــيِّ 

العـلـــوِم  منـــِط  علـــى   ،)paradigme(

الطبيعيــِة. وزاَد من ُعزْلَِة اإلبســتيمولوجيا، 

كاختيــاٍر نقــدِي تحليــّي، تصنيُفهــا يف إطاِر 

التقسيِم اإلداريِّ للـمـعـارِف يف الجامعاِت، 

باعتبارِهــا مجــرَد فــرٍع علمــّي ملحــق 

ــا  ــي أنه ــام يعِن ــفيِة، م ــاِت الفلس بالدراس

ــَة لهــا  ليســت إال: مهمة/تخصــص، ال عاقَ

باملجــاالت العلميــِة األخــرى، أمــاَم تحــوِل 

التخصصــاِت داخــَل الجامعــاِت إىل عقائــَد 

ــع  ــٍة للري ــاالِت حيوي ــٍة، وإىل مج دوغامئي

العجــِز،  وإخفــاِء  والرقــي  واالســتغاِل 

تحتــاُج إىل التحصــنِي بأســواٍر مقدســٍة، 

ــِة  ــا يف مجــال البحــوِث االجتامعي خصوًص

مــٌس  بالتخصــص  فاملــسُّ  واإلنســانية؛ 

ــا. ــٍة م مبصلح

النغـــاُق حواجَز مع  هـــذا  وخلَق 

نقدّي  كاختيـــاٍر  اإلبســـتيمولوجيا، 

وتحليـــّي، أماَم تَطَـــرُِّف أيديولوجيا 

باشـــار اإلبســـتيمولوجية، يف النظِر 

إىل الكثريِ مـــن قضايا العلِم واملعرفِة 

والدين واألخـــاق، وعموِم الظواهِر 

تأسيِســـها  بُحكْـــِم  الجتاعيـــِة، 

النموذجـــيِّ )paradigme(، عـــىل 

الطبيعيِة. العلـــوِم  منِط 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــمولوجيا  ــت اإلبسـتـيـ ــه؛ أصـبـحـ وعلـيـ

ــو  ــَل غيت ــوم داخ ــفيًا بالعل ــا فلس اهتامًم

ــفة، أو  ــم الفلس ــعبة/ قس ــو: ش إداري، ه

ــم.  ــا العل ــل: مهمــة فلســفية، موضوعه ق

ويصبــح النقــُد/ أو التحليــُل، كوظيفــٍة 

ــوٍن  ــاِس، ذا مضم ــتيمولوجيٍة يف األس إبس

. لذلــك شــكَّلَت الفلســفُة بذاتِهــا  فلســفيٍّ

عائًقــا إبســتيمولوجيًا آخــَر أمــاَم املامرســِة 

األخــرِى،  العلــوِم  يف  اإلبســتيمولوجيِة 

ــَح  ــاميُة؛ فأصب ــوُم اإلس ــا العل ــن بينه وم

البحــُث اإلبســتيمولوجي، يف أحــِد معانيِه، 

ــرٍع  ــَة ف ــا، أو عاق ــة الفلســفِة بذاته عاق

ــواء(  ــذا )االحت ــل ه ــَل ُمْجَم ــل. جع بأص

ــوِم التخصــص/ الشــعبة/  الفلســفّي، مبفه

القســم لإلبســتيمولوجيا، جعــل الباحثــني 

يف العلــوِم األخــرى ال يُلقــون بــااًل للســؤاِل 

اإلبســتيمولوجي، أو درِس اإلبستيمولوجيا، 

ويفــوت. العــايل  عبــد  بــن  بتعبــر 

ــًة  ــُة اإلســاميُة خصوم ــْت املعرف وملّــا ورِث

تاريخيــًة مــع الفلســفِة، منــُذ ســيادِة 

ــِل  ــى مداخ ــا ع ــِر وهيمنِته ــِة األث مدرس

التفكــرِ يف العلــوِم اإلســاميِة، وَحْملــِة 

ِعلــم  عــى  املغرِِضــِة  الحديــِث  أهــِل 

الــكاِم وعــى العلــوِم التأويليــِة، وتحريــِم 

ــاح  ــن الص ا- اب ــدًّ ــِظ ج ــدِث -املحاف املح

للمنطــق، واشــتباِك الغــزايلِّ مــع الفاســفة 

و«تهافــت  الفاســفة«  »مقاصــد  يف 

ــا مــن حــاالِت العــداِء  الفاســفة«، وغرِه

، مــا  والتوجــس مــن كلِّ فكــِر فلســفيِّ

مــا  لعــَل  اليــوِم؛  إىل  مســتمرًة  زالــت 

ميثلهــا بشــكٍل صــارٍخ وســاذٍج يف الجامعــة 

ــْعبتَْي: الفلســفة  ــِة العــداُء بــني ُش املغربي

والدراســات اإلســامية، بنــاًء عــى والءاٍت 

األيديولوجيــا  يف  مغرقــٍة  تخصصيــٍة 

واألهــواِء الشــخصيِة، يضــاُف إىل أســباِب 

هــذا التوجــِس، عنــَد عمــوِم املهتمــنَي 

ــروُز  ــن الفلســفِة ب ــِة اإلســاميِة م باملعرف

ــَة  ــُل صف ــة تنتح ــة وتحليلي ــاذج نقدي من

اإلبســتيمولوجيا و)الوضــوح املنهجــِي(، 

النــص  قــراءة  يف  النقديــة  والخلفيــة 

الــرايثِّ واملعرفــة اإلســامية، وهــي مغرقــٌة 

ــٌة  ــِم، ومغرق ــِل للمفاهي ــقاِط املخ يف اإلس

؛  املنهجــيِّ والتضليــِل  األيديولوجيــا  يف 

ــي يف  ــب تيزين ــد طي ــد عن ــا نج ــل م مث

»مــرشوع رؤيــة جديــدة للفكــِر العــريبِّ يف 

العــرص الوســيط(، وعنــد حســن مــروة يف 

»الَنزَعات املادية يف الفلســفة اإلســامية«؛ 

إذ اعتمــدا »املاديــة التاريخيــة« باعتبارِهــا 

ــرايّث،  ــِث ال ــا يف البح ــا عامًّ ــًا منهجيً دلي
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وباعتبارِهــا مقدمــاٍت لكّنهــا مل تُوَضــع 

كُعــرٍف  البحــث،  مــن  االنتهــاِء  بعــَد 

ــك أن  ــي؛ ذل ــيِّ وإبـسـتيـمـولوجـ عـلـمـ

ــد  ــال عب ــِب ك ــات، بَحَس ــذه املقدم ه

اللطيــف، )يف ِبْحثــه: صعوبات االســتعامل 

املنهجــّي للمفاهيــم(، مل تَســتَثِْمْر مجهــوَد 

عمليــاِت البحــِث والتُحيــُل إىل صعوباتِــه، 

بقــدر مــا تَُقــِرُر مجموعــًة مــن املقدمــاِت 

ــٍة،  ــٍة وجازم ــورٍة قطعي ــلاَمِت وبص واملس

اإلبســتيمولوجيِّ  فَْقرَُهــا  هـنـــا  مـــن 

املنهجــّي(،  )الوضــوِح  عــن  وبُـــعُدها 

و)التفكــرِ  املنهجــّي(،  و)التأصيــِل 

يكــن  مل  األبحــاُث  فهــذه   .) املنهجــيِّ

التفكــُر اإلبســتيمولوجّي أْولويًــا فيهــا، 

ــل الحضــور  ولكــن كان هدفهــا هــو تأوي

الفلســفّي يف اإلســام، مــن منطلــٍق مــادّي 

تاريخــّي، وهــو حــق فكــري مــرشوع، 

لكّنــه ليــس مقاربـًـة إبســتيمولوجيًة أبــًدا.

ــا يف  ــَق إحساًس ــه، خـلـ ــذا، ومثلُـ كلُّ هـ

اإلســاميِة،  بالعلــوِم  املهتمــني  َوَســط 

ــِل  ــٌة بالتأوي ــأّن اإلبســتيمولوجيا مدخول ب

الفلســفيِّ وليســت إال تجليًــا مــن تجلياِت 

العلامنيــِة  الغربيــِة  الفكريــِة  األنســاِق 

املعرفــِة  وألصــوِل  للديــن،  املعاديــة   /

التــي  اإلســاميِة وخلفياتِهــا املرجعيــِة، 

يَُشــكُِّل الديــُن اإلســاميُّ إحــدى ركائزِهــا 

ــٌة يف  ــي أداٌة أيديولوجي ــّم ه ــيِة، ث األساس

الــرصاِع الفكــرّي، الــذي يعرِفُــه كثــٌر مــن 

البــاد العربيــِة واإلســاميِة بــني اإلســاميني 

والعلامنيــني. 

والحقيقــة أن األفــكاَر الفلســفيَة التــي 

ــريبِّ  ــداويلِّ الع ــاِل الت ــا إىل املج ــم نقلُه ت

، كانــت تتبنَّــى رؤى متحيــزًة  اإلســاميِّ

ــن- وبشــكٍل  ــِن -أي دي ــذه، ضــدَّ الدي كه

عــاٍم، كــام أن اإلبســتيمولوجيا، التــي تــّم 

ــارية،  ــا الباش ــا يف صيغِته ــا خصوًص نقلَُه

النظريــَة  أطروحتَهــا  تســتَلِْهم  كانــت 

ــِة؛  ــوِم الطبيعي ــِج العل ــَة مــن منه والنقدي

ــفاِت  ــداَءه للفلس ــار ع ــِف باش إذ مل يُْخ

مــن  بُــه  يَُقرِّ مــا  وهــو  امليتافيزيقــِة، 

اعتقــاَده  ــُخ  ويُرَسِّ الوضعيــِة  األنســاِق 

ــر  ــِة. )يُْنظَ ــِة العقلي ــٍة املعرف ــا محدودي ب

ــتاذ  ــاب األس ــار، كت ــوَل باش ــٍل ح بتفصي

ــد  ــة عن ــدي: »فلســفة املعرف ــد وقي محم

املعرفــَة  باشــار«(؛ ذلــك أن  غاســتون 

ــِة،  ــوِم الطبيعي ــَة مــن منظــوِر العل العلمي

القــرِن  نهايــَة  الفرنســيِة  طبيعِتهــا  يف 

ــن،  ــرِن العرشي ــَة الق ــرَشَ وبداي التاســَع ع
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ــب،  ــِربُة وَحْس ــدقَتُْه الِتـجـ ــا صـ ــي مـ ه

ــُة ليـســـت عــى هــذا  واملعرفــُة الديـنـيـ

األســـاس معـرفـــًة عـلـــمية.

الفلســفيَة  األفــكاَر  أن  والحقيقــة 

التــي تــم نقلُهــا إىل املجــاِل التــداويلِّ 

تتبنَّــى  كانــت   ، اإلســاميِّ العــريبِّ 

رؤى متحيــزًة كهــذه، ضــدَّ الديــِن 

-أي ديــن- وبشــكٍل عــاٍم، كــا أن 

اإلبســتيمولوجيا، التــي تــّم نقلَُهــا 

الباشــارية،  صيغِتهــا  يف  خصوًصــا 

كانــت تســَتلِْهم أطروحَتهــا النظريــَة 

العلــوِم  منهــجِ  مــن  والنقديــَة 

الطبيعيــِة.

ــوِء  ــَرزَْت يف هــذا الســياِق اململ ــه؛ بَ وعلي

ــَد  ــا، عن ــِز واأليديولوجي ــن التحي ــرٍ م بكث

ــوِء  ــريبِّ، واململ ــِم الغ ــزاِت العل ــِل منج نَق

ــا  ــِة منهجيً ــٍل مــن املعرفــِة املوضوعي بقلي

الحقــِل  يف  جديــدٌة  كتابــاٌت  ونقديًــا، 

خصومــِة  تجــاوَز  حاَولَــْت   ، اإلســاميِّ

ــة،  ــاميِة املحافظ ــِة اإلس ــاِق املعرفي األنس

ــّي  ــر اإلسـامـ ــى بـ»الفـكـ ــا يُـسـّمـ مـمـ

ــتيمولوجيِّ  ــِر اإلبس ــع الفك ــارص«، مـ املع

، وتجــاوَز محدوديِتهــا  النقــديِّ والتحليــيِّ

الفكريــِة والنقديــِة، ثــم تَجــاُوَز االنتحــاِل 

األيديولوجــيِّ للمفاهيِم اإلبســتيمولوجيِة. 

كــام بــرزْت وتـَـْرُُز يف كثــرٍ مــن الدراســاِت 

ــي ملْ  ــِة، الت ــاريع الفكري ــاِث واملش واألبح

تتَخلَّــْص بعُد مــن العداِء الغريــزيِّ للديِن، 

مــع االســتنباِت االصطناعــيِّ للمفاهيــِم 

واملناهــِج واألُطُــِر النظريــِة، خــارَج أّي 

؛ ســواٌء كان تعريبًــا بتعبــر  منطــٍق علِمــيِّ

الجابــري،  بتعبــر  تكِييًفــا  أو  العــروي، 

أو تقريبًــا بتعبــر طــه عبــد الرحمــن.

ويف هــذا اإلطــاِر، ميكــُن إدراج مجهــودات 

الشــِهيد:  الفلســطيني  االجتــامع  عــامل 

واملُْنَجــز  الفــاروق،  راجــي  إســاعيل 

ــم  ــوداينِّ أيب القاس ــر الس ــري للمفك النظ

حــاج حمــد يف كُتُِبــه: »إبســتيمولوجيا 

ــة  ــة« و»املـنـهـجـيـ ــة الـكـونـيـ املــعـرفـ

املعرفيــة للقــرآن الكريــم«، واملــرشوع 

ــد  ــه عب ــريبِّ ط ــوف املغ ــي للفيلس العلم

عبــد  الدكتــور  ومجهــودات  الرحمــن، 

إىل  يحتــاُج  مــام  املســريي،  الوهــاب 

ــاصُّ  ــدُد الخ ــاَء الع ــٍة، ج ــٍة تفصيلي دراس

للمجلــِة إجابــًة عــى بعــِض جوانِبِهــا.
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إن البحــَث اإلبســتيمولوجي يف مســالك 

األصــول  علــم  بــن  التكامــل  فلســفة 

عــن  كشــٌف  هــو  والِســَر،  والعمــران 

علــوم  َحَكمــت  التــي  العلــم  فلســفة 

الوحــي، ومحاولــة لرتشــيد حقــل املعرفــة 

ــق  اإلســامية املعــارصة، وإســهام يف تعمي

الوعــي املنهجــي والتاريخــي بإشــكالية 

ــة يف  ــه اإلجرائي ــريف وكفاءت ــل املع التكام

تجــاوز أزمــات املعرفــة املعــارصة، وذلــك 

ــا مــن خصوصيــة الرؤيــة املعرفيــة  انطاقً

ــاوز  ــي تتج ــول الت ــة األص ــة لبني املؤسس

النســق املنهاجــي األفاطــوين واألرســطي 

ــن  ــة ضم ــاق املعرفي ــجن األنس ــذي س ال

)*( جامعة ابن زهر، ملغرب. الربيد اإللكرتوين: 

elbittioui@gmail.com

بنيُة األصوِل والنسِق اإلبستيمولوجي
مسالك فلسفة التكامِل بين علِم األصوِل 

ير والعمران والسِّ
د. عزيز البطيوي) *(
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تجريديــة،  تجزيئيــة  تفكيكيــٍة  حــدود 

ومــدى تنبــه العقــل املســلم إىل هــذه 

القضيــة مبكــرًا واســترشافه ألفــٍق أرحــب 

وأكمــل  أشــمل  وإمكانــاٍت  وأوســع، 

بفعــل أثــر الخطــاب القــرآين الداعــي إىل 

ــذا  ــن ه ــة ع ــن الغفل ــة. وال ميك التكاملي

ليــس مجــرد  التكامــل هنــا  األمــر؛ إذ 

رضورة أو حاجــة؛ إنــه األصــل.

للورقة رشعيًة  املعريف  ويْكتَِس اإلشـــكال 

وراهنية  تاريخية  ومرشوعية  تأسيســـية، 

متجـــددة؛ إذ مـــدار هـــذه العلوم عىل 

النـــص املؤســـس؛ القرآن الكريـــم، منه 

انطلقـــت، وبأصولـــه وكلياتـــه اهتدت، 

التي هي  أدركـــت  وبهداياتـــه وبصائره 

الَفهم واالســـتدالل  آليات  أقوم يف ضبط 

النمـــوذج  اســـتلهام  مـــع  والتنزيـــل، 

الـــكيل املقاصدي،  التـــأسِّ  النبـــوي يف 

وتقديـــم رؤيـــة عمرانية راشـــدة تفهم 

العمـــران.  االجتـــاع وطبائـــع  ُســـنَن 

ــاليته  ــم رسـ ــرآن الكريـ ــز القـ ــد أنجـ وقـ

ــانية  ــّدم لإلنسـ ــن قـ ــة األوىل؛ حـ العامليـ

يف القـــرن الســـابع امليـــادي منهجيـــًة 

معرفيـــة يف هدايـــة اإلنســـان وبنـــاء 

وفهـــم  الواقـــع  وتعّقـــل  العمـــران، 

العـــامل، متجـــاوزًا كل األُطُـــر املفهوميـــة، 

واملرجعيـــة واملعرفيـــة التـــي اقرتفتهـــا 

ـــكان  ـــن، ف ـــار الدي عقـــول الفاســـفة، وأحب

ــول  ــا بالدخـ ــا ربانيّـً ــا عامليًـ ــٍق إعانًـ بحـ

يف عـــامل املنهاجيـــة املجـــددة للفهـــم 

ــس  ــل. وليـ ــور والتنزيـ ــج، والتصـ واملنهـ

غريبًـــا عـــىل خطـــاٍب إلهـــي يتســـم 

ـــة  ـــة والكلي ـــة والخامتي ـــة والهيمن باإلطاقي

ـــون  ـــق والك ـــاِق الخل ـــكل آف ـــتوعبة ل املس

والحيـــاة واملتجـــاوزة لهـــا، أن تتنـــزل 

هداياتُـــه الامتناهيـــة نحـــو تحقيـــق 

ويبقـــى  العاملـــي،  اإلنســـاين  الرُْشـــد 

جاهـــزًا لتجـــاوز كل األزمـــات واألخـــال 

ــى  ــع؛ متـ ــل والواقـ ــب العقـ ــي تصيـ التـ

تـــم إحـــكام عمليـــة التجهيـــز املنهجـــي 

واملعـــريف لرؤيتـــه الكونيـــة التوحيديـــة.

التكامــل  فلســفة  عــن  الحديــث  إن 

املعــريف، وإعــادة تنظيــم املعــارف والعلوم 

ضمــَن نواظــَم منهجيــة ومنــاذج إرشــاديٍة 

تهــِدُف إىل رؤيــة املعرفــة باعتبارهــا بنيــًة 

ــا  ــل فيه ــدًة تتداخ ــًة معق ــًة ودينامي كلي

ــي  ــث ينتم ــو حدي ــارف؛ ه ــوم واملع العل

إىل مجــال اإلبســتيمولوجيا، وال ينــدرج 
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ضمــن مباحــث العلــم ذاتــه. وال شــك 

ينخــرط  املعــريف  التكامــل  مــرشوع  أن 

إدوارد  عليــه  اصطَلــح  مــا  صميــم  يف 

ويلســون بـــ »وحــدة وتناســق املعرفــة« 

وحــدة  لتحقيــق  مدخــٌل  فالتناســق 

ــة ومنهــج  املعرفــة، ووحــدة املعرفــة رؤي

لفهــم حركــة العلــم، ومشــكات املعرفــة 

والحيــاة اإلنســانية. 

إن متـزق التخصصـات املعرفيـة وانغاقهـا 

بنتائجهـا  واالغـرتار  بذاتهـا  وإعجابهـا 

وتحقر ما سـواها؛ أنشـأ التباسات جديدة 

بـن مـا هو عقاين ومـا هو العقـاين. فقد 

العلمـي صنـًا، وعبـادُة  التخصـص  صـار 

رسعـان  جديـدة  أوهاًمـا  تصنـع  األصنـام 

النسـيان  بحكـم  حقائـَق  إىل  تتحـول  مـا 

الاشـعوري، ويصـر مـا هو محـّل العقاين 

التكامـل  مـرشوع  كان  لذلـك  العقانيًـا. 

املعرفـة  حقـل  لرتشـيد  محاولـًة  املعـريف 

تحملـه  ومـا  أجزائهـا،  بـكل  البرشيـة 

مصادرهـا  مسـتوى  عـىل  اختافـات  مـن 

ومناهجهـا وسـياقاتها، وإسـهاًما يف تعميق 

الوعــي املـنـهــجي والتـاريخـي بإشكالية 

التـكـامــل املعــريف وكـفـاءتــه اإلجرائيـة 

املعــارصة. املعــرفة  أزمــات  تـجــاوز  يف 

وال يّدعــي هــذا املقــال اإلحاطــَة بجزئيات 

موضوعــه؛ إذ هــو واســع اتســاع قضايــاه، 

ومتعــدد األركان، طويــل الذيــول بحَســب 

د مباحــث علومــه وطــول مســائله،  تعــدُّ

يَقــُر عنــه املقــام يف حجــم مقــال علمي، 

ولكــن حْســبُنا مــن الجهــد أن ننبــه عــىل 

جوانــَب مهمــة منــه، تتعلــق مبفهــوم 

اإلبســتيمولوجي،  وأساســه  التكامــل 

وبنيــة األصــول ضمــن النســق املعــريف 

ــص  ــور فح ــامية مــن منظ ــوم اإلس للعل

مســالك التكامــل بــن األصــول والُعمــران 

والســرة، وهــي مبثابــة معــامل ومقدمــات؛ 

ــا  عــى أن نســتكمل هــذا املــرشوع في

ــام. يســتقبل مــن األي

مفهوم التكامل المعرفي: 

تعــددت زوايــا النظــر إىل مفهــوم التكامل 

املعــريف، وتحديــد مجالــه الــداليّل بالنظــر 

ــاف  ــب اخت ــوم، وبحَس ــة املفه إىل حداث

ــابات  ــدة والخـطــ ــات املعتـمـ املرجعـيـ

ــدم  ــى إىل ع ــا أف ــة املؤطــرة؛ م املعرفي

اتفــاق  حصــول  وصعوبــة  وضوحــه، 

ــن  ــًدا ع ــه. وبعي ــّده وتعـريفـ ــول حـ حـ

ــرت املفهــوم  الكتابــات الغربيــة التــي أطّ

فلســفيًا وإبســتيمولوجيا، وبغــض النظــر 
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أبــرزت  التــي  العلميــِة  الحقــول  عــن 

ــة  ــن الحداث ــريف ضم ــل املع ــرة التكام فك

ميــدان  بالضبــط  ونقِصــد  الغربيــِة، 

الفيزيــاء، التــي شــعر فيهــا العلــاء أمــام 

تعقيــدات املــادة أن ال مســتقبَل للفيزيــاء 

ــة؛  ــدة املعرف ــل وح ــاِل مدخ ــن خ إال م

فإننــا ســنتجه َصــْوب بعــض الكتابــات يف 

الحقــل العــريب واإلســامي لتبــنُّ حقيقــة 

ــداويل  ــياق ت ــن س ــريف ضم ــل املع التكام

خــاص. فالتكامــل املعــريف يف نظــر أيب بكر 

ــرشوع  ــن: »م ــارة ع ــم عب ــد إبراهي محم

فكــري يســعى لتطويــِر منظــوٍر توحيــدي 

تصــُدر عنــه كل العلــوِم واملعــارف«)))، 

فاملنظــور التوحيــدي ذو املرجعيــة الدينية 

اإلســامية هــو منطلــق تحقيــق التكامــل 

ــا  ــو م ــان، وه ــم واإلمي ــريت العل ــن دائ ب

أفرزتــه مدرســة إســامية املعرفــة لتجــاوز 

التناقــض الصــارخ بــن النظــام التعليمــي 

التقليــدي والحديــث. ورغــم مــا يكتنــف 

هــذا التحديــد مــن اعرتاضــات وإشــكاالت 

املنطلقــات  إىل  منهــا  جــزء  يف  ترجــع 

التــي يصــدر عنهــا مــرشوع  واألســس 

املعــريف  التكامــل  ابراهيــم،  حممــد  بكــر  أبــو    )((
وتطبيقاتــه يف املناهــج اجلامعيــة، فرجينيــا: املعهــد 
 -  (428(  ،)( )ط.  اإلســامي،  للفكــر  العاملــي 

.)33 )ص/   .)2007

إســامية املعرفــة، فــإن هــذا األخــر يبقــى 

ــة  ــة املعرف ــي أزم ــة لتخط ــة أصيل محاول

كــا تبــدت عــر عصــور انحطــاط األمــة.

هـذا  تطويـُر  املنتظـِر  مـن  كان  وقـد 

االعرتاضـات  تجـاوز  اتجـاه  يف  املنظـور 

التـي ُوجهـت إليـه خصوًصـا، مـن داخـل 

املنظور التوحيدي نفسـه، لكن الدراسـات 

واملقـاالت التـي جـاءت بعـد ذلـك كانـت 

تفتقـر إىل وضـوح الرؤيـة وقـوة املنهـج؛ 

مـن  ظّنـت  غريبـة  تلفيقيـة  يف  فوقعـت 

مبـرشوع  املقصـودة  هـي  أنهـا  خالهـا 

التكامـل املعـريف. تجـدر اإلشـارة هنـا إىل 

كل مـن عشـوي وقطب سـانو عىل سـبيل 

الحـر. ال  املثـال 

فقـد رأى عشـوي)))أن التكامـل هو عملية 

ردم للُهـّوة بـن العلوم االجتاعية والعلوم 

الرشعيـة، أمـا قطـب سـانو))) فينظـر إىل 

)2(  عشــوي مصطفــى، نحــو تكامــل العلــوم االجتامعية 
التجديــد،  كواالملبــور: جملــة  الرشعيــة،  والعلــوم 
ــاين، )ص/ 55  الســنة األوىل )997)م(، العــدد الث

.)8(-

املقاصــدي  الفكــر  بــن  التكامــل  قطــب،  ســانو    )3(
ومناهــج البحــث يف العلــوم اإلنســانية املعــارصة، 

.)8  /3( ع)،  ))200م(،  تفكــر،  جملــة 
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التكامـل املعـريف عـىل أنـه »ذلـك الجهـد 

يهـدف  الـذي  املنظـم  املنهجـي  العلمـي 

إىل تطعيـم املعـارف الرشعيـة بإيجابيـات 

وحَسـنات املعارف اإلنسـانية واالجتاعية 

اإلنسـانية  املعـارِف  وتطعيـِم  جهـٍة،  مـن 

واالجتاعية بإيجابيات وحسـنات املعارف 

الرشعيـة مـن جهٍة أخـرى«، يف حن اعترَه 

بـن  التداخـل  محصلـَة  الباحثـن  بعـض 

قوانـن التاريـخ والطبيعة والنـص الديني، 

مـن خال رؤيـة واحدة؛ تحقق االنسـجام 

بـن رشع اللـه وخلـق اللـه)))، أو هو ذلك 

النمـوذج الذي يتأسـس من خـال تواصِل 

علـوم عر مـا يف مرحلة تاريخيـة معينة؛ 

إذ يحـدث االنسـجاُم بن العلـوم الطبيعية 

الدينيـة  والعلـوم  االجتاعيـة  والعلـوم 

َوفَق نسـٍق معـريف يفّس مجمـل الظواهر 

يف رؤيـٍة واحـدة موحـدة))).

لقــد صــار التكامــل املعريف مبــا يحمله من 

أبعــاد ودالالت إبســتيمولوجية وفلســفية 

ــك  ــة تل ــرد إزاح ــزاًل يف مج ــة مخت وقيمي

اجلامعــي  التعليــم  يف  أثــره  املعــريف:  التكامــل    )((
ورضورتــه احلضاريــة، تلمســان، حتريــر رائــد مجيــل 
عكاشــة، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، الطبعــة 

.)805 )ص/  2)20م(،   - )433)هـــ  األوىل، 

)2(  املرجع السابق، )ص/ 807(.

ــم  ــم االجتاعــي والعل ــن العل املســافة ب

ــا  ــن خلفياته ــر ع ــض النظ ــي بغ الرشع

ــي يصــدران  ــة الت ــا واملنظوم ومنطلقاته

فقــط  نعمــُل  عنهــا، خصوًصــا حينــا 

عــىل تطعيــم كل واحــد منهــا بحســنات 

اآلخــر. إن التكامــل املعــريف ليــس مجــرد 

ــر،  ــم وآخ ــن عل ــّوة ب ــم أو ردم للُه تطعي

ــه  ــة، إن أو ســعيًا نحــو املجانســِة واملاثل

املنظومــة  بنــاء  إعــادة  نحــو  املدخــُل 

املعرفيــة للعلــوم مبــا يتوافــق مــع بنيتهــا 

ــا. ــا وخصائصه وطبيعته

إن الحديـــث عـــن التكامـــل املعـــريف 

ــٍة  ــرد رياضـ ــا أو مجـ ــا فكريًـ ــس ترفًـ ليـ

للذهـــن، نختـــر فيهـــا قدرتنـــا عـــىل 

إنتـــاج أفـــكار وتصـــورات، بـــل هـــو 

مـــن  راهنيتـــه  يســـتمد  حديـــث 

وإبســـتيمولوجية  فلســـفيٍة  رضورات 

ـــة، فالحـــدود  ـــة وأكادميي ـــة وقيمي وتاريخي

ـــة،  ـــدود إجـرائيـ ـــي حـ ـــلوم هـ ـــن العـ ب

تحولـــت بفعـــل إكراهـــات سياســـية 

معينـــة ورشوط معرفيـــة وقيميـــة إىل 

ــديد،  ــا شـ ــها بينهـ ــُدر بأُسـ ــوار وُجـ أسـ

تحســـبها ِبنيـــًة جامعـــًة وكليـــة ناظمـــًة، 

شـــتى.  ورصاعاتهـــا  إنتاجاتهـــا  لكـــن 
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األساس اإلبستيمولوجي للتكامل 
المعرفي:

اإلبســتيمولوجيا  بــن  العاقــة  تظــل 

ــًة، وهــو مــا  ــم عاقــة جدلي ــخ العل وتاري

يف  املعــارصة  اإلبســتيمولوجيا  أثبثتتــه 

شــخص اإلبســتيمولوجي جــورج كانغلهــم 

حينــا قــال: »مــن دون اإلحالــة عــىل 

ــة  ــًة يف املعرف ــإن نظري اإلبســتيمولوجيا ف

ــه  ــراغ، وأن ــًا يف ف ــة تأم ــتظل ال محال س

ــن تكــون  ــوم فل ــخ العل ــٍة بتاري دون عاق

اإلبســتيمولوجيا غــر زوٍج تافــه للعلــم 

الــذي تزعــم التحــدث عنــه وباســمه«))). 

ــز  ــة مفهــوم التكامــل املعــريف: يتمي أصال

التاريخيــة  بأصالتــه  التكامــل  مفهــوم 

التكامــل  فدعــوى  الحضــاري.  وعمقــه 

ليـســـت دعـــوى مـرتبـــطًة بفــــلسفة 

الحداثــة، وتحــوالت العلــم املعــارص، بــل 

ــم وتاريخــه؛  ــراث العل ــا يف ت تجــد أصوله

الطبيعــي  املوقــف  هــو  التكامــل  إذ 

واألصــيل واألصيــل مــن املعرفــة، وهــو مــا 

يُكِســب هــذا املفهــوَم معقوليــًة تاريخيــة 

ــر  ــايف للتفك ــخ اخت ــوم تاري ــد، يف مفه ــام حمم ))(  هش
املغــرب:  كانغلهــم،  جــورج  عنــد  البيولوجــي 

.)2( )ص/  )2007م(،  الــرشق،  إفريقيــا 

ــر  ــور، ومظاه ــك الص ــن تل ــتمدها م يس

ــل يف  ــوم التـكامـ ــيس األويل ملفـهـ التأسـ

الــرتاث، وامتداداتــه وتعبراتــه عنــد كثــر 

مــن أعــام العلــم يف الثقافــة العربيــة 

ابــن حــزم والغــزايل  واإلســامية مثــل 

والشــاطبي وابــن خلــدون رحمهــم اللــه. 

املعــريف:  التكامــل  مفهــوِم  فعاليــُة 

حيــث  مــن  التكامــل  مفهــوم  يتمتــع 

طبيعتُــه وبنيتُــه وامتداداتُــه بصاحيــٍة 

ــة  ــذه الصاحي ــح ه ــتيمولوجية، ومتن إبس

إنـجـــازيًة وأدائـــيًة للفـــعل التـــكاميل 

ــر املعرفــة قــد أســهم  املعــريف. ولعــل تفجُّ

ــاء  ــن العل ــّوة ب ــِة والُه ــق األزم يف تعمي

ــوزع  ــانيات، وت ــاء اإلنس ــن وعل الطبيعي

املعرفــة إىل وحــدات وفــروع معرفيــة 

مســتقلة ومنفصلــة عــن بعضهــا البعــض 

ال يــكاد يوجــد بينهــا أي رابــط؛ مــا 

أفقــر هــذه العلــوم ودفــع بهــا إىل أزمــات 

ــد  ــف مبزي ــت لألس ــتيمولوجية ُعولج إبس

ــال  ــريف خ ــرع املع ــظّي والتف ــن التش م

القــرن التاســَع عــرَش امليــادي وبدايــة 

القــرن العرشيــن، لكــن صيحــات تعالــت 

هنــا وهنــاك، منــذرة مبــا آلــت إليــه 

حقــول املعرفــة العلميــة. وقــد أشــار 
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ألكســندر كويــري إىل أن بيــر دوهيــم قد 

بــنَّ يف كتابــه الضخــم »نظــام العــامل«: أن 

جــذور العلــم الحديــث توجــد يف إلهيــات 

القــرون الوســطى، وبــنَّ جــون شــارون أن 

الفيزيــاء وامليتافيزيقــا نظامــان متكامــان 

ــات الغــرب  ــع بعــض جامع ــا دف وهــو م

إىل إحــداث شــعبة الفيزيــاء الاهوتية. إن 

العقــل الــذي أنتـَـج هــذه العلــوم ولجأ إىل 

فــرض خيــار التخصــص والتشــظي ينبغــي 

عليــه أن يتخــىل عــن دوغائيتــه، فاألمــر 

ــق كــا يقــول الفيلســوف الفرنــس  يتعل

ميشــيل فوكــو »يف العمــق بفحــص عقــٍل 

حَملــت اســتقالية بنيتــه يف ذاتهــا تاريــخ 

وبالتــايل  واالســتبدادات،  الوثوقيــات 

ــرشط  ــاق إال ب ــه لانعت ــبيل ل ــل ال س عق

أن يتمكــن هــو نفســه مــن التحــرر مــن 

ــه«))).  ذات

وقــد نتــج عــن معضلــِة وأزمــة نشــأة 

ــة بالغــرب،  ــوم اإلنســانية واالجتاعي العل

وســياقات ورودهــا داخــل املجتمعــات 

الوعــي  دون  واســتنباتها  اإلســامية، 

ــة وخلفياتهــا الفلســفية،  بأصولهــا املعرفي

والحيــاة،  والكــون  لإلنســان  ورؤيتهــا 

))(  هشام حممد، مرجع سابق، )ص/ 20)(.

وذلــك مــن لــدن أنــاس ال صلــة لهــم 

للعلــوم  واملنهجيــة  املعرفيــة  بالرؤيــة 

الرشعيــة -نتــج عــن كل هــذا- »انفصــال 

ــة  ــوم املوروث ــن العل ــدة ع ــوم الواف العل

مبناهجهــا، وموضوعاتهــا، وقضاياهــا التــي 

تهتــم بهــا، والنتائــج التــي تتوصــل إليهــا. 

وأْضحــت لدينــا علــوٌم اجتاعيــة حديثــة؛ 

ولكنهــا غــر وظيفيــة، كــا أضحــت لدينــا 

علــوم رشعيــة أصيلــة؛ ولكنهــا غــر فاعلــة 

إىل  وإضافــًة  االجتاعــي.  التطــور  يف 

ذلــك كانــت مدرســة العلــوم االجتاعيــة 

الحديثــة أكــر قــدرًة )من) مدرســة العلوم 

الرشعيــة عــىل مــلء الفــراغ الــذي أوجــده 

جمــود العلــوم الرشعيــة، وعجــز القامئــن 

عليهــا عــن اســتيعاب القضايا املســتحدثة، 

الرشعيــة«))).  للمنهجيــات  وإخضاعهــا 

الحديـــث عـــن  وإذا مـــا تحولنـــا إىل 

العلوم اإلنســـانية  املعـــريف بن  التكامل 

والعلـــوم الرشعيـــة -عـــىل مـــا يف هذا 

ــوء  ــدين يف ض ــع امل ــم، املجتم ــي غان ــم البيوم )2(  إبراهي
املقاصــد العامــة للرشيعــة، )ص/ )2)(، ضمــن 
كتــاب: مقاصــد الرشيعــة وقضايــا العــر: جمموعــة 
اإلســامي،  للــرتاث  الفرقــان  بحــوث، مؤسســة 

)2007م(. األوىل،  الطبعــة 
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التصنيـــف مـــن نظـــر-، فإنـــه ال بـــدَّ 

من القـــول إنه مـــن الـــروري إعادة 

بنينـــة العاقـــة املعرفيـــة بـــن العلوم 

والعلوم  الفقـــه)،  )كأصـــول  الرشعيـــة 

»االجتاع«)،  العمران  )كعلم  اإلنســـانية 

وتجـــاوز الفصـــل بينهـــا، الناتـــج عن 

وتخلفهـــا. األمـــة  انحطـــاط  ظـــروف 

الحديث  إىل  تــحـولنــــا  مــــا  وإذا 

عـــن التكامـــل املعريف بـــن العلوم 

اإلنســـانية والعلـــوم الرشعية -عىل 

مـــا يف هذا التــــصنيف مـــن نظر-

، فإنـــه ال بدَّ مـــن القـــول إنه من 

العالقة  بنينـــة  إعـــادة  الـــروري 

املعرفيـــة بـــن العلـــوم الرشعيـــة 

)كأصول الفقه(، والعلوم اإلنســـانية 

»االجتامع«(. العمـــران  )كعلـــم 

اجتاعيًة،  أن علوم الرشع كانت  واألصل 

وأن مـــا هـــو اجتاعـــي كان موجًهـــا 

بعلـــوم الـــرشع، فطبيعة هـــذه األخرة 

اجتاعيـــة، كـــا أن العلوم اإلنســـانية 

ينبغـــي أن تكـــون رشعيـــًة ويجب أن 

تكـــون املنهجية الرشعية اإلنســـانية هي 

الحاكمـــة، وهو مـــا يقتيض منـــا اليوم 

وضَع قواعَد رضورة اســـتثار املنهجيات 

الرشعيـــة األصوليـــة يف تطويـــر مناهج 

مقاصدية.  برؤيـــة  اإلنســـانية  العلـــوم 

ذلـــك أن الخطـــاب الرشعـــي من خال 

ما يســـّنه ويضعه مـــن تكاليف رشعية، 

يعمـــل عىل بنـــاء نظام جديد ويســـِهم 

يف تشـــكيل شـــبكة من العاقات والقيِم 

والتصـــورات داخل املجتمـــع، وال ميكن 

للعلـــوم االجتاعيـــِة أن تتفهـــم قضايا 

هـــذا النظـــام االجتاعي الـــذي يحدثه 

فعـــل الخطـــاِب الرشعـــي إال إذا كانت 

تنطلق مـــن املنهجية األصولية نفســـها. 

بنيُة األصول في العلم اإلسالمي من 
منظور تكاملي:

ـــيًا  ـــا تأسيس ـــه منوذًج ـــول الفق ـــكل أص يش

لخطـــاب منهجـــي نقـــدي معـــريف مهمـــوم 

ــا  ــل فيهـ ــة، تتكامـ ــة تركيبيـ ــة كليـ برؤيـ

جدليـــات منهجيـــة ومعرفيـــة وتتشـــابك 

ـــا  ـــُق فيه ـــاق، وتتعال ـــاٌت وأنس ـــا نظري فيه

األجـــزاء واألفـــراد بأوصـــاف األصـــول 

آليـــات  فيهـــا  وتتشـــاكل  والكليـــات، 

ـــكان بحـــق نســـًقا  ـــددة؛ ف اســـتدالليٌة متع

إبســـتيمولوجيا ناظـــًا لبنيـــة العلـــم 

ــامي. اإلسـ
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والناظــر يف بنيــة األصــول، ســواٌء مــن 

اتســاقه  أو  املوضوعيــة  وحدتــه  جهــة 

ــكاالت  ــض اإلش ــىل بع ــف ع ــري، يق النظ

مباحثــه  اســتقالية  مبــدى  املتعلقــة 

ومســائله، ومــا هــو منــه ومــا أضيــف إىل 

موضوعــه وليــس منــه، وذلــك »حــن مــد 

يــده إىل معــارف علــوم مجــاورة؛ يقتبــس 

مــن معارفهــا قواعــَد ميهــد بهــا لبنــاء 

ــا  ــن مجموعه ــم م ــريف، ويقي ــقه املع نس

أصــواًل حاكمــًة ملختلــف وجــوه تدخاتــه 

يف املجــال الترشيعــي؛ بــدًءا مــن تحديــد 

مــدارك األحــكام؛ متهيــًدا لصياغــة مفهــوم 

قواعــد  يف  بالتدقيــق  ومــروًرا  الدليــل، 

الفهــم، وبنــاء قصــد اإلفهــام، وانتهــاًء 

برســم معــامل اعتبــار الواقــع يف اجتهــادي 

ملقصــد  تحقيًقــا  والتنزيــل  التأويــل 

ــف  ــد التكلي ــه ملقص ــا من ــال، ورعيً االمتث

مبقتضاهــا«))). والحــق أنــه مهــا قيــل 

موضــوع  حــول  القائــم  الجــدل  عــن 

األصــول ومــدى توافــر بنيِتــه عــىل رشطــي 

))(  محيــد الــوايف، علــم األصــول ومبــدأ االقــرتاض 
مــن العلــوم املجــاورة: حتليــل وتعليــل، ضمــن: 
العلــوم اإلســامية: أزمــة منهــج أم أزمــة تنزيــل: 
نظمتهــا  التــي  الدوليــة  العلميــة  النــدوة  أعــامل 
أكاديــر، )ص/ 3)،  للعلــامء،  املحمديــة  الرابطــة 
4)(، )ربيــع الثــاين )43)هـــ - 30، )3 مــارس 

.)252 )ص/  0)20م(، 

الوحــدة املوضوعيــة واالتســاق الوظيفــي، 

مــن  األصوليــن  بعــض  أبــداه  ومــا 

ماحظــات تقومييــة يف هــذا البــاب مثــل 

الغــزايل والشــاطبي والســبيك؛ فــا ينبغــي 

األصــول  بنيــة  وقــوع  منــه  يفهــم  أن 

املوهــن  االضطــراب  مــن  أشــكال  يف 

ملنطلقــات هــذا العلــم وقضايــاه، بــل 

هــي أنظــار تجديديــة يدركهــا مــن خــَر 

ــغ بنظــره  ــا، فبل ــوم وتاريخه فلســفة العل

التداوليــة  املقتضيــات  أغــوار  ســر  إىل 

للموجهــات التأويليــة واالســتنباطية التــي 

قامــت عليهــا بنيــة األصــول، وقصــد بهــا 

بنــاء املرجعيــة الترشيعيــة، وإقامــة النظر 

األصــويل عــىل قواعــد منهجيــة ومعرفيــة 

يتحقــق بهــا تحديــد مــدارك األحــكام 

لواجــب  تحقيًقــا  مناطاتهــا،  وتحقيــق 

االســتخاف وبنــاء العمــران.

ــة  ــاِر أن البني ــن اعتب ــث م ــق البح وينطل

املوضوعيــة ألصــول الفقــه تقــوم أواًل: 

ــا،  ــة وكلياته ــم بأصــول الرشيع ــىل العل ع

االســتدالل  مســالك  يف  النظــر  وثانيًــا: 

ــد  ــلك نق ــا: مس ــتنباطًا، وثالثً ــًا واس تأوي

ــة  ــة املنظم ــة والقانوني ــم الترشيعي النظ

لُعمــران األمــم واجتاعهــا.
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ــم  ــخ العل ــه العــن يف تاري ومــا ال تخطئ

اإلســامي؛ ذلــك االســتمداد الــذي يتم من 

خــارج نســق علمــي مــا تســليًا بقضايــا، 

نســقها  أُخضعــت يف  وإقــراًرا مبســائَل 

وأنظــار،  لتحقيقــات  األصــيل  العلمــي 

الدليــل  بنــاء  يف  بهــا  التوســل  ويتــم 

بهــدف  خــاص  علمــي  نســق  داخــل 

تثبيــت مرشوعيــة اختياراتــه املعرفيــة؛ إذ 

ــم  ــن الخص ــلم م ــا تس ــلات قضاي »املس

ســواء  لدفعــه،  الــكام  عليهــا  ويبنــى 

كانــت مســلمة بــن الخصمــن أو بــن 

ــائل  ــاء مس ــليم الفقه ــم، كتس ــل العل أه

أصــول الفقــه، كــا يســتدل الفقيــه عــىل 

ــه  ــزكاة يف ُحــيل املبالغــة، بقول وجــوب ال

صــىل اللــه عليــه وســلم »يف الحــيل زكاة»، 

ــال الخصــم: هــذا خــر واحــد وال  ــو ق فل

نســلم أنــه حجــة، فنقــول لــه: قــد ثبــت 

ــدَّ أن  ــه، وال ب ــول الفق ــم أص ــذا يف عل ه

ــذي  ــا«)))، وهــذا التســليم ال تأخــذه ههن

يجــري  قــد  وغــره؛  الجرجــاين  ذكــره 

ــن  ــق ب ــرتايض املعل ــليم االف ــرى التس مج

ــا، كــا  ــا أو تكذيبً ــة تصديًق طــريف القضي

قــد يجــري مجــرى التســليم لحقــل معريف 

صديــق  حممــد  حتقيــق  التعريفــات،  اجلرجــاين،    )((
.)(79 )ص/  الفضيلــة،  دار  القاهــرة:  املنشــاوي، 

فيتحقــق  بقضايــاه،  وإعــااًل-  -إقــراًرا 

باعتبــار ذلــك وتأسيًســا عليــه وجــه مــن 

؛ فاالســتمداد  وجــوه التكامــل، »ومــن ثــمَّ

العلمــي القائــم بــن حقلــن معرفيــن أو 

ــدأ تكامــل  عــدة حقــول، ينبنــي عــىل مب

العلــوم عــر التســليم بصحــة املبــادئ 

املســتلَهَمة، فيكــون أصُل التكامــل املعريف 

دليــًا عــىل صحــة االســتمداد أواًل، وعــىل 

ثانيًــا«))). املســتلهمة  القاعــدة  صحــة 

وال شــك أن القضايــا املســتمدة مــن نســق 

األصــول وتــم تحقيقهــا ومتحيصهــا ضمــن 

ــتقلة ال  ــة املس ــول املعرفي ــِة األص منظوم

ــم  ــران وعل ــم الُعم ــُدُر باملشــتغل بعل يج

الســرة مثــًا إال أن يبنــي عليهــا مــن 

حيــث هــي أنظــار محققــٌة يف بابهــا، ال أن 

ــان مــا لهــا ومــا  يخــوض يف تفصيلهــا وبي

ــاطبي  ــك الش ــىل ذل ــه ع ــد نب ــا، وق عليه

ــوم ببعــض،  ــُط بعــض العل ــه: »...خل بقول

كالفقيــه يبنــي فقهــه عــىل مســألِة نحوية 

ــا  ــًا، فرجــع إىل تقريرهــا مســألًة -ك مث

يقررهــا النحــوي- ال مقدمــة مســلمة، ثــم 

األصــول،  نســق  يف  العلــم  بنيــة  حايــا،  حممــد    )2(
األوىل،  الطبعــة  احلديــث،  الكتــاب  عــامل  األردن: 

.)47 )ص/  )3)20م(، 
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يــرّد مســألته الفقهيــة إليهــا، والــذي كان 

مــن شــأنه أن يــأيت بهــا عــىل أنهــا مفــروغ 

منهــا يف علــم النحــو، فيبنــي عليهــا، فلــا 

ــا، ويف  ــم فيه ــك، وأخــذ يتكل ــل ذل مل يفع

ــا،  ــا، واالســتدالِل عليه ــا وضبطه تصحيحه

كــا يفعلــه النحــوي -صــار اإلتيــاُن بذلــك 

فضــًا غــر محتــاج إليــه، وكذلــك؛ إذا 

ــه  ــن حق ــة، فم ــألة عددي ــر إىل مس افتق

أن يــأيت بهــا مســلمة ليفــرع عليهــا يف 

ــا  ــول فيه ــط الق ــذ يبس ــإن أخ ــه; ف علم

كــا يفعلــه العــددي يف علــم العــدد، كان 

ــّد منهــا،  فضــًا معــدوًدا مــن امللــح إن ُع

وهكــذا ســائر العلــوم التــي يخــدم بعضها 

ذكــره  مــا  عــن  والنكــوص  بعًضــا«))). 

الشــاطبي مدعــاة للوقــوع يف الخلــط بــن 

ــد،  ــوم ومراتبهــا، وفضــول زائ حــدود العل

ــه.  ــده وآليات ــه قواع ــٍص ل ــوُّر لتخص وتس

ــو  ــة أب ــب العام ــظ ذه ــذا امللح وإىل ه

الثنــاء قطــب الديــن الشــرازي )تــويف 

ابــن  ملختــر  رشحــه  حــن  0)7هـــ) 

ــه  ــا علي ــه ُمعيبً ــول الفق ــب يف أص الحاج

إدخــال فــن عىل فــن آخر، وخلط مســائله 

ــق  ــة، حتقي ــول الرشيع ــات يف أص ــاطبي، املوافق ))(  الش
عبــد اهلل دراز، مــر: املكتبــة التجاريــة الكــربى، 

.)86  /((

بعضهــا ببعــض تخليطـًـا مفضيًــا إىل تبديــد 

ــا  ــن ههن ــه: »م ــه الل ــال رحم ــد فق الجه

ع )أي ابــن الحاجــب) فيــا ال يعنيــه،  رَشَ

وهــو فــُن املنطــق؛ فلذلــك فاتــه مــا 

يعنيــه؛ وذلــك ألنــه فــٌن مســتقل برأســه، 

ومــن القبيــح عــىل مــا بـُـّن يف هــذا الفــن 

خلــُط مســائِل العلــوم بعضهــا ببعــض«))).

الشـاطبي  ذكـره  مـا  عـن  والنكـوص 

مدعـاة للوقـوع يف الخلـط بن حدود 

زائـد،  وفضـول  ومراتبهـا،  العلـوم 

وتسـوُّر لتخصٍص له قواعـده وآلياته.

ــريف  ــل املع ــوب التكام ــإن مطل ــه، ف وعلي

بــن األصــول والعمــران والســرة إمنــا يُبْنى 

عــىل صحيــح الفعــل االســتمدادي؛ أي إن 

صحــة اســتمداِد األصــويل يف بــاب الحكــم 

الترشيعــي مــن علــم الُعمــران بحثُــه 

يف قضايــا التحــول والتغــر االجتاعــي، 

وكشــفه ملعطيــات نوازل العــر وتحوالت 

املجتمــع، وصحــة اســتمداد عــامل العمران 

)2(  أبــو الثنــاء قطــب الديــن الشــرازي، رشح املختــر 
يف أصــول الفقــه، دراســة وحتقيــق: عبــد اللطيــف بن 
ســعود الرامــي، الســعودية: جامعــة اإلمــام حممــد 
2)20م(،   - )433)هـــ  اإلســامية،  ســعود  بــن 

.)64  /((



| 180181 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

يف بــاب الكشــف عــن الســنن االجتاعيــة 

والعمرانيــة مــن علــم الســرة مــا تضمنته 

مــن مســلك النبــوة، يف إقامــة عمــران 

ُســَنني  منظــور  َوفــَق  عاملــي  إنســاين 

ــتمداَد  ــوُل إن اس ــن الق ــاري؛ إذ ميك حض

الفقــه الحضــاري مــن الســرة النبويــة 

والبحــث يف آفاقهــا العمرانيــة الحضاريــة 

مداخــل  مــن  مهــًا  مدخــًا  يشــّكُل 

ــم الســرة  ــِل يف فه ــد النظــِر والعم تجدي

الحضاريــِة  وظيفتهــا  وبيــان  النبويــِة، 

لحالــِة  اإلنســانية  اســتعادة  أُفُــِق  يف 

الرشــد، وتحقيــق األمــة لواجــب الشــهود 

واإلشــهاد، كــا يكشــف عــن العطــاء 

ــكان،  ــان وامل ــرة يف الزم ــدود للس الامح

وإمكاناتهــا يف االســتجابة لقضايــا العــر، 

وتقديــم اإلجابــات املناســبة ملشــكات 

الحضــارة املعــارصة، وهــو مــا يســتوجب 

درس  تجديــد  يف  معــريف  ُجهــٍد  بــذل 

الســرة النبويــة وتصحيــح منهــج التعامــل 

معهــا، واالرتقــاء بهــذا الــدرس مــن النظــر 

التجزيئــي اإلســقاطي إىل النظــر الــكيل 

املقاصــدي التكامــيل مبــا يكُفــل بيــان 

الهدايــات الحضاريــة للســرة النبويــة.

كــا يُبنــى مطلــوب التكامــل بــن األصول 

وعلــم العمــران عــىل صحــة اســتمداد 

األصــويل اســتنباطاته يف االعتبــار املــآيل 

املتعلقــة بنظريــة األفعــال والقيــم يف باب 

ــق  ــا تعل ــران؛ م ــم العم ــن عل املقاصــد م

بالكشــوفات املعرفيــة لعلــاء االجتاع يف 

بــاب نظريــة الفعــل االجتاعــي، وصحــُة 

اســتمداد عامل الســرة يف بــاب ضبط محّل 

ــق  ــا تعل ــول م ــم األص ــن عل ــداء م االقت

مبســلك التمييــز بــن مقامــات الترفــات 

النبويــة، ومــا يْحتــفُّ بهــذا املســلك مــن 

وقــد  والســياقات،  واألحــوال  القرائــن، 

ــٌط  ــك غل ــن ذل ــة ع ــبب الغفل ــع بس وق

ــر. ــم ووهــٌم كث عظي

بنية األصول: فلسفة التكامل بين 
األصول والعمران والسير:

ــا يف هــذه املســألة  ــة نظرن تتأســس وجه

ــن  ــول يْكُم ــر األص ــار أن جوَه ــن اعتب م

وأن  الرشيعــة،  فهــم  قوانــن  بيــان  يف 

جوهــر علــم العمــران هــو يف بيــان ُســنِن 

ــر  ــات، وأن جوه ــم املجتمع ــن) فه )قوان

ــك  ــم الســرة هــو يف الكشــف عــن تل عل

ــانية  ــة اإلنس ــة النموذجي ــة النبوي املارس

بتحقيــق  للعمــران  املقيمــة  العامليــة 

الرشيعــة  فهــم  قوانــن  بــن  التناغــم 
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وقوانــن فهــم املجتمعــات، وهــذا بــا 

ــكيل أســاس  ــات، وال شــك بحــٌث يف الكلي

ــل  ــفة التكام ــا يف فلس ــل. إن بحثن التكام

بــن علــم األصــول والُعمــران والســر هــو 

بحــث يف النســق اإلبســتيمولوجي للعلــوم 

اإلســامية، ومحاولــة قــراءة تاريــخ هــذه 

ــي  ــة تُراع ــة توليفي ــراءة تركيبي ــوم ق العل

طبيعــَة املجــال التــداويل اإلســامي؛ فهــي 

ــر يف  ــة، تنظ ــر منقول ــة غ ــراءة مأصول ق

ــة،  ــوم الثاث ــذه العل ــريف له ــع املع الوض

ومرتبــة كل واحــد منهــا يف ســلم املعــارف 

والعلــوم، والعاقــات التفاعليــة املنطقيــة 

االســتمداد  ومســالك  بينهــا،  القامئــة 

ــات اإلعــال التوظيفــي  فيــا بينهــا، وآلي

التكميــيل )الســرة)، والنقــدي التســديدي 

)األصـــول)، والـتـنـزيـلـــي التـحـصـيـلـــي 

)العمــران)، التــي تجــري بــن أنســاقها 

املعرفيــة. فــا أدلَّ يف العلــم اإلســامي 

ــر يف  ــص بالنظ ــريف »يخت ــق مع ــىل نس ع

املعرفــة الفقهيــة إن تقوميًــا ملناهجهــا 

النظريــة أو تســديًدا ملســالكها العملية«))) 

))(  إدريــس غــازي بــن حممــد، القــول األصــويل املالكــي 
املحمديــة  الرابطــة  املغــرب:  احلجــاج،  ومناهــج 
لتقريــب  إســامعيل  بــن  دراس  مركــز  للعلــامء، 
رقــراق،  أيب  دار  والســلوك،  والعقيــدة  املذهــب 
.)5 )ص/  2)20م(،   - ـــ  )433)ه األوىل،  الطبعــة 

ــة األصــول  ــم أصــول الفقــه؛ فبني مــن عل

املارســة  تاريــخ  يف  تجســدت  كــا 

األصوليــة هــي ذلــك اإلطــار املنهجــي 

ــالك  ــدد مس ــذي يس ــي ال ــل الفقه للعق

ــة  ــاوُل »املارس ــي ويتن ــتدالل الفقه االس

الفقهيــة بالوصــف والتحليــل أي التنظــر 

لآلليــات االســتداللية املوظفــة مــن طــرف 

الفقيــه، قصــَد ضبــط قوانينهــا، واســتيفاء 

ــا االســتنباطية،  ــار كفايته ــا، واختب رشوطه

وفعاليتهــا يف إنتــاج املطلــوب الفقهي«))).

وإذا تقــرر أن لألصــول وظيفــة اختبــار 

ــتدالل  ــا يف االس ــص إنجازيته ــة وفح األدل

أدلتــه  يقيــم  ينفــك  فإنــه ال  والبيــان؛ 

عــىل قواعــَد وموجهــات مــن أبرزهــا: 

مقتــى  عــىل  الدليــل  إقامــة  قاعــدة 

ــه  ــاع ال االبتــداع، وهــو مــا تنهــض ب االتّب

التكميــيل  التوظيفــي  اإلعــال  آليــات 

التــي تختــص بهــا الســرة، ومعنــى هــذه 

القاعــدة »أن املســتدل مطلــوٌب بالوقوف 

ــا أو  مــع العمــل املســتمر ســواٌء كان دامئً

أكريًــا، وذلــك ألن األدلــَة دون اعتبــار 

تبقــى  ملقتضاهــا؛  العمــيل  التشــخيص 

املطلــوب  بينــا  األذهــان،  يف  مقــّدرة 

)2(  إدريــس غــازي بــن حممــد، القــول األصــويل املالكــي 
ومناهــج احلجــاج، )ص/ 5)(.
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تحقيُقهــا يف األعيــان«)))، وال أدل عــىل 

املارســة النموذجيــة األَْوىل باالتبــاع يف 

إقامــة الدليــل مــن املارســة النبويــة، 

ــرة،  ــم الس ــه عل ــص ببيان ــا يخت ــو م وه

ــه  ــه صــىل الل ــق بأفعال ــا تعل وهــو كل م

عليــه وســلم الجاريــة َمجــرى التبليــغ 

ــه  ــريب أن ــن الع ــرر اب ــد ق ــداء، وق واالقت

ــول  ــال رس ــة أن أفع ــن األم ــاَف ب »ال خ

ــأٌ يف  ــلم ملج ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص الل

املســألة، ومفــَزٌع يف الرشيعــة، وبيــان 

للمشــكلة؛ فقــد كانــت الصحابــة ريض 

اللــه عنهــم تبحــث عــن أفعالــه كــا 

ــَع  ــتَْقِري جمي ــه، وتس ــن أقوال ــث ع تبح

ورشبــه،  وأكلِــه  وســَكَناته،  حركاتــه 

ولبســته،  ونظــره  وجلوســه،  وقياِمــه 

ونومــه ويقظتــه، حتــى مــا كان يِشــّذ 

عنهــم يشٌء مــن ســكونه وال حركاتــه، ولــو 

ــه املســتعيذ  ــاًذا، وال وجــد في مل يكــن م

ــل  ــى«)))، ب ــه معن ــا كان لتتبع ــاًذا؛ مل َمع

يكــون العمــل النبــوي املســتلهم مــن 

))(  إدريــس غــازي بــن حممــد، القــول األصــويل املالكي 
ومناهــج احلجــاج، )ص/ 80)(.

)2(  أبــو بكــر بــن العــريب، املحصــول يف أصــول الفقــه، 
أخرجــه واعتنــى بــه حســن البــدري، عــامن: دار 
)ص/  )999)م(،  األوىل،  الطبعــة  البيــارق، 

.)(09

ــال  ــن االحت ــرُِد م ــا ي ــًا مل ــرته حاس س

املوهــن لوجاهــة وصدقيــة بعــض األدلــة؛ 

البيــان  مــن  أبلــغ  العمــيل  البيــان  إذ 

ــن  ــة م ــٌص لألدل ــُل مخلِّ ــويل، و»العم الق

شــوائِب املحامــل املقــدرة املوهنــة«))).

وهكــذا تتكامــل الســرة مــع األصــول، من 

جهــة كونهــا َمــورَد حســِم ورود االحتــاِل 

يف  َومرِجًعــا  الَقــْويل،  البيــاِن  دليــِل  إىل 

االختــاف مــع وجــود مســائَل تتعلــق 

ــل  ــكام، وتتكام ــىل األح ــل ع ــة الفع بدالل

مــع علــم العمــران مــن جهــِة كونِهــا 

تُعــدُّ منهًجــا منوذجيًــا ومارســًة تطبيقيــًة 

اإلنســاين،  العمــران  إقامــة  يف  مثاليــة 

ــة  ــوم االجتاعي ــادة العل ــىل إف ــادرًة ع ق

ــا يف التحقــق  ــا ومعرفيً واإلنســانية منهجيً

ــول  ــة ح ــة متكامل ــقية تركيبي ــة نس برؤي

البــرشي،  واالجتــاع  العمــران  قضايــا 

واإلســهام يف تقديــم بصائــَر تســتهدي بهــا 

هــذه العلــوُم -ومعهــا الحضــارة اإلنســانية 

ــروج  ــة- يف الخ ــا الكلي ــاقُها ومناذُجه وأنس

مــن أزمتهــا املعــارصة. كــا يتكامــل النظر 

ــث يف  ــران الباح ــم العم ــع عل ــويل م األص

الوقائــع املتجــددة، والتحــوالت املتســارعة 

)3(  الشاطبي، املوافقات، )3/ 56(.
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ــي  ــة املســتحدثة الت والظواهــر االجتاعي

ــم عليهــا  يســتمد نتائَجهــا األصــويلُّ، فيقي

ــر  مســلًكا مــن مســالِك االجتهــاِد يف تقري

فــرادُة  »وتكُمــن  الرشعيــة،  األحــكام 

عندمــا  أنــه  يف  الشــاطبي...  نظريــة 

الحــظ عجــَز الفقــه))) يف معالجــة التغيــر 

االجتاعــي واالقتصــادي يف القــرن الثامــن 

/ الرابــع عــرَش يف األندلــس، حــاول يف 

الحاجــات  إىل  يســتجيب  أن  نظريتــه 

الخاّصــة بزمنــه عــر إظهــاِر كيــف ميُكــن 

تكييــِف الــرشع مــع الظــروف االجتاعية 

الجديــدة«)))، وإن كان الشــاطبي -رحمــه 

اللــه- يف معــرض بيانِــه لــريَبْ اتســاع 

النظــر واالجتهــاد مــن املتقدمــن قــد 

معرفــة  إىل  األصــويل  حاجــة  أن  بــّنَ 

ــت  ــٌة، وإن كان ــعِ املتجــددة رضوري الوقائ

هــذه الوقائــع قليلــًة حيــث قــال: »إن 

ــا يف  ــَد به ــي ال عه ــع املتجــددة الت الوقائ

ــا  ــبة إىل م ــٌة بالنس ــدم قليل ــان املتق الزم

تقــّدم، التّســاع النظــِر واالجتهــاِد مــن 

فيــه مــن تعميــم ال  القــول عــى مــا  ننقــل هــذا    )((
يصــح، أمــا إطــاق تقيــده فوقائــُع مــن تاريــخ الفقــه 

اإلســامي حتــى يف عــر اجلمــود والتقليــد.

يف  الفقهيــة  النظريــات  تاريــخ  حــاق،  وائــل    )2(
ــة  ــامي، الطبع ــدار اإلس ــروت: دار امل ــام، ب اإلس

.)2(8 )ص/  )2007م(،  األوىل، 

املتقدمــن«)))، فــإن هــذا القول إمنــا يفهم 

االجتاعــي  التحــول  طبيعــة  بحَســب 

ــن  ــذي مل يك ــاطبي ال ــَن الش ــه زم وحجم

ليفــيَض إىل كــرِة الوقائــع الجديــدة التــي 

ــُن  ــا ال ميك ــو م ــُل، وه ــن قب ــدم م مل تتق

ــورات  ــول ث ــد حص ــوَم بع ــه الي ــول ب الق

ــْت جميع  علميــٍة ومعرفيــٍة وسياســيٍة مسَّ

ــاُة  ــا الحي ــَدت معه ــاة، وبَ ــاالت الحي مج

كلَّ يــوم وكأنهــا حيــاٌة أخــرى بُحكــم 

ــا. ــدد نوازله ــا وتع د وقائعه ــدُّ تَج

 ولذلــك يصــح القــول بارتبــاط »العمليــة 

االجتهاديــة بالعمــران، مبنطــق جــديل؛ 

ذلــك أن العمليــة االجتهاديــة يف أصــل 

)املصلحــة)   صــوب    تتجــه  مقصودهــا 

و)اإلصــاح) ، ومــن ثــمَّ فإنــه ال ميكــن 

تحريُكهــا إىل عنــارص  )طغيان)  أو )فســاد) 

أو   )خلــل)  مفــٍض لتقويض أصــل العمران. 

وهــو االجتهــاد العمــراين الكفيــُل بــأن 

العمرانيــة :  املدرســة  تأســيَس  يواصــل 

املدرســة التــي تتبنــى النظــام املعــريف 

العمــراين يف تعاملهــا مــع مجمــل القضايــا 

املتعلقــة باالجتــاع والثقافــة والحضــارة ، 

محالــَة-  -ال  املدرســُة  هــذه  وســتفِرز 

)3(  الشاطبي، املوافقات، )4/ 05)(.
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أجنــدًة بحثيــة واهتامــاٍت علميــة بالغــَة 

األهميــة ، يجــري إغفالُهــا أو تهميُشــها 

إن  املعــارص...  البحــث  أجنــدة  عــىل 

ــراين  ــد العم ــراين والتجدي ــاد العم االجته

تُنــزاِلن مفاهيــم  عمليتــان حضاريتــان 

خــرات  شــكل  يف  العمرانيــة  املدرســة 

أن  بالذكــر  عمرانيــة كونيــة .  والجديــُر 

ــداد،  ــَع االمت ــس طاب ــا يكت ــاَد هن االجته

مــن  املتعــدد ،  األفُــق  يف  يســر  وهــو 

ــِق  أفــق الكــون إىل أفــق اإلنســان، إىل أف

املجتمــع ، إىل أفــق التاريــخ  .  واالجتهــاد 

العنــارص  كل  جامــع  هــو  املقاصــدي 

العمرانيــة«))). املكونــة للعمليــة 

العمليـة  ارتبـاط  عـن  الحديـث  إن 

-ومـا  بالعمـران  األصوليـة  االجتهاديـة 

يقتضيـه ذلـك النظـر األصـويل يف العمران 

مـن الوفـاء مبقتضيـات تحصيـِل االقتـداء- 

يجعلنـا قبـل أن نخـوض يف بعـض منـاذج 

النسـق  ضمـن  التكامليـة  املقاربـة  مـن 

يف  ننظـر  أن  اإلسـامية  للعلـوم  املعـريف 

األزمـة التـي تعانيها السوسـيولوجيا اليوم، 

ــفية- ــة فلس ))(  مجــال بامــي، مقاصــد العمــران: مقارب
تارخييــة، جملــة اإلحيــاء، الربــاط: الرابطــة املحمديــة 
للعلــامء، )عــدد/ 36(، )433) - 2)20(، )ص/ 

.)(40  ،(39

مـن حيث هي علم العمران، من إشـكالية 

تجزيئهـا وتشـظيها وهو مـا يجعل الدعوة 

إىل توحيد إبسـتيمولوجي بن اإلنسـانيات 

مطلبًـا رضوريًـا. والرشعيـات 

العمليـة  ارتبـاط  عـن  الحديـث  إن 

االجـتـهـاديـة األصـولـيـة بالـعـمـران 

-ومـا يقتضيـه ذلـك النظـر األصـويل 

مبقتضيـات  الوفـاء  مـن  العمـران  يف 

أن  قبـل  يجعلنـا  االقتـداء-  تحصيـِل 

نخـوض يف بعـض منـاذج مـن املقاربة 

املعـريف  النسـق  ضمـن  التكامليـة 

للعلـوم اإلسـالمية أن ننظـر يف األزمة 

التـي تعانيهـا السوسـيولوجيا اليـوم.

مشروع التكامل المعرفي في 
السوسيولوجيا المعاصرة: 

إذا كان السوسـيولوجي الفرنـس املعـارص 

رميـون بـودون قـد أكّد عـىل أن مرشوعية 

العلـوم  كمرشوعيـة  االجتاعيـة  العلـوم 

معرفيـة،  إضافـًة  متْلِـك  األخـرى  العلميـِة 

بظواهرهـا  تتعلـق  وأرساًرا  ألغـاز،  وحـل 

معايـر  إيجـاد  لنفسـها  تتوهـم  أن  دون 

جديـدة يف الفهم والتفسـر، بل مثة معاير 
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مشـرتكة لـكل فـروع املعـارف العلميـة)))؛ 

املعارصيـن  االجتـاع  علـاء  أشـهر  فـإن 

والرسـتاين  إميانويـل  األمريـي  وهـو 

صاحـب كتـاب »رضورة صياغـة جديـدة 

إفـراَط  انتقـد  قـد  االجتاعيـة«  للعلـوم 

علم االجتاع يف تناسـل تخصصاته، واعتر 

أن »التخصـص املتطـرف الـذي يعـاين منه 

العلـوم االجتاعيـة  علـُم االجتـاع، وكل 

األخـرى يف الواقـع، كان وال يـزال أمـرًا ال 

الوقـت  يف  للـذات  ومدمـرًا  منـه،  مفـر 

نسـتمَر  أن  فيجـب  ذلـك  ومـع  نفسـه. 

والرسـتاين  عـّر  ولذلـك  محاربتـه«))).  يف 

بخصـوِص  العلمـي  توقعـه  عـن  بقـوة 

إعـادِة توحيـد إبسـتيمولوجي بـن العلوِم 

واإلنسـانيات، مـْرزًا أنـه ال معنـى اليـوم 

لناذجنـا املعرفيـة والتحليلية التـي تتبَّنى 

تقسـيم العلـوم االجتاعيـة إىل تنظيـات 

للمعرفـة))). منفصلـة  وأجـزاٍء 

))(  املطــول يف علــم االجتــامع، إرشاف ريمــون بــودون، 
اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق، )2007(، 

)ص/ 24، 25(.

الغــريب:  االجتــامع  علــم  والرســتاين،  إيامنويــل    )2(
مســاءلة وحماكمــة، ترمجــة حممــد الــذوادي، فرجينيــا: 
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، الطبعــة األوىل 

.)64 )ص/   .)20((  -  (432(

)3(  املرجع نفسه، )ص/ )7(.

إن مقاربــة هــذا اإلشــكال ال تتــم مــن 

اإلقــرار  مــن  إال  بــودون  نظــر  وجهــة 

واملعــارف  العلــوم  تكامــل  بــرورة 

االجـتـــاعية  العـلـــوم  يف  خـصـــوًصا 

ــم  ــىل فـهـ ــوف عـ ــة؛ للـوقـ واإلنـسـانـيـ

ــات  ــلوك واالتجاه ــال والس ــق لألع عمي

ــا  ــك ف واملعتقــدات، وإذا كان األمــر كذل

ينبغــي االستســام لوهــم وحــدة النموذج 

اإلرشــادي، لكــن يف مقابــل ذلــك يــرى 

بــودون أنــه »إذا كان مــن الواجــب علينــا 

أن نعــرتف بتنــوع النــاذج اإلرشــادية 

املســتخدمة يف علــم االجتــاع، أن نتجنب 

ــة  ــة: شــعار التعددي ــا املغــاالة املقابل أيًض

بــأي مثــن شــعار ســهل وســطحي مبقــدار 

مــا هــو عقيــم. إنــه يقــود رسيًعــا إىل أن 

ــاف  ــة املط ــي يف نهاي ــد، أعن كل يشء جي

كان  وإذا  الريبيــة«))).  إىل  يقودنــا  أنــه 

اإلرشــادي  النمــوذج  يتبنــى  بــودون 

للنظريــة العامــة يف العقانيــة املنفلتــة 

مــن مكــر األداتيــة، والقــادر عــىل تعليــل 

ثاثــَة  يذكــر  فإنــه  والقيــم؛  الغايــات 

ــهم يف  ــا أن تُس ــادية؛ بإمكانه ــاذج إرش من

تفســر الظاهــرات االجتاعيــة وهــي: 

)4(  بــودون، املطــول يف علــم االجتــامع، مرجــع ســابق، 
)ص/ 23(.
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السوســيوبيولوجيا والعلــوم العصبيــة مــن 

ــار  ــة االختي ــاة، ونظري ــوم الحي ــة عل ناحي

العقــاين مــن ناحيــة العلــوم اإلنســانية))). 

نفــــيًا قاطــــًعا  ينـفــــي  بــــودون  إن 

وجـــود انقطاع بـــن معرفة الطــــبيعة 

ومـعـرفــــة اإلنـســــان))). وإن كان يرى 

العـاقــــة بيــــن العـلــــوم االجتاعية 

والعلـــوم العصبيـــة عاقـــًة ملتبســـة.

إن هـذا الوعي اإلبسـتيمولوجي هو الذي 

حـدا بـ»بـودون« أن يدافع عن تشـخيصه 

للعلوم االجتاعية، وتهاوي أطُرِها املعرفية 

وأبعادهـا. مكوناتهـا  وتشـظّي  والنظريـة 

ــًا عــن أشــكال  ــدم والرســتاين بدي ويق

لعـــلم  أُطـــرًا  باعتـبارهـــا  العـقانـــية 

ــة  ــميه العقاني ــا يس ــو م ــاع، وه االجت

ُحْســبانها  يف  تأخــذ  التــي  الجوهريــة 

معرفيــة  حقــول  يف  اآلخريــن  معــارف 

ــا إىل  أخــرى، وتؤمــن بوضــع األجــزاء جنبً

ــل  ــض العل ــرى، دون رف ــرة أخ ــب م جن

العامــة يف  النظريــة  أبحــاث يف  بــودون،  ))(  ريمــون 
العقانيــة: العمــل االجتامعــي واحلــس املشــرتك، 
ــة  ــة العربي ــروت: املنظم ــليامن، ب ــورج س ــة ج ترمج
.)4( )ص/  )0)20م(.  األوىل،  الطبعــة  للرتمجــة، 

)2(  بودون، أبحاث يف النظرية العامة، )ص/ 62(.

النهائيــة، أو عــىل األقــل العلــل الفعالــة)))، 

ــة  ــوم االجتاعي ــون العل ــىل ك ــًدا ع مؤك

توقــع  توقعــات:  ثاثــة  عــَر  واعــدة 

إعــادة توحيــد إبســتيمولوجي لـِـَا يدعــى 

ــتيمولوجيا  ــيد إبسـ ــن؛ أي تـوحـ بالثقافت

إعــادِة  وتوقــع  واإلنســـانيات،  العلــوم 

توحـيـــد تنـظـيـــمي وإعـــادة تقســيم 

للعلــوم االجتاعيــة، وتوقــع أن يكــون 

ــا يف عــامل  للعلــوم االجتاعيــة دوًرا مركزيً

املعرفــة))). وال ســبيَل إىل إعــادِة املراجعــة 

حَســب والرســتاين إال إذا تخلَيْنــا عــن 

إىل  الوصـــول  عــىل  قدرتـــنا  يف  تكُرِنــا 

الحقيقــة األبديــة، وفرضنــا لتـــصوراتنا 

ــدم اليقــن  ــك أن عـ ــًة؛ ذل ــا يقيني وجعله

ــا. ــداع ممكًن ــل اإلبـ ــذي يجع ــو ال ه

نموذج المقاربة التكاملية المعرفية 
في المعرفة اإلسالمية بين العلم 

الشرعي والعلم االجتماعي:

نـنـطـلق يف هـذا النـموذج مــن تـنـبـيـه 

العــامة الطاهـــر بن عـاشور إىل النسـق 

الغــريب:  االجتــامع  علــم  والرســتاين،  إيامنويــل    )3(
.)75  ،74 )ص/  وحماكمــة،  مســاءلة 

)4(  املرجع نفسه، )ص/ 64(.
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بـن  َميـَز  حينـا  العمـراين  املقاصـدي 

املقاصـد املتعلقـة بحفـظ الفـرد واملقاصد 

اهتاًمـا  ُموليًـا  األمـة  بحفـظ  املتعلقـة 

خاًصـا باملقاصـد االجتاعيـة العامـة، ويف 

وابـن  القيـم  وابـن  تيميـة  ابـن  نصـوص 

خلـدون والشـاطبي شـواهُد عديدة لذلك 

االجتـاع،  وطبائـع  أحـوال  بـن  الحـوار 

وأرسار الرشيعـة والفقـه املتجـدد لهـدْي 

خـر العبـاد، مـا يـدل عـىل أن األصولين 

يقـررون فقـه السـنن؛ إذ هـو فقـٌه قائـم 

ومـراٍع  واملقاصـد،  املصالـح  حفـظ  عـىل 

العواقـب  يف  وناظـٌر  والتعليـل،  للحكمـة 

باملسـببات... األسـباب  واملـآالت وارتبـاط 

وهـو مـا يقـوي رضورة إعـال املنهجيـة 

األصولية لصياغة فقه ُسَنِني قادر عىل فهم 

الظاهـرة العمرانيـة؛ وهـو مـا سـينهض به 

مـرشوع ابن خلـدون )808ه) يف املقدمة. 

ويتعلق اختيارنا البن خلدون بـــ : 

- ســياقات التفاعــل التاريخــي الحضــاري 

لألمــة اإلســامية يف القرن الثامــن الهجري.

- املذهبيــة الفقهيــة املالكيــة، ومــا يفيــده 

ــة،  ــة، والواقعي ــاد العملي ــن األبع ــك م ذل

ــوُل  ــا أص ــازت به ــي امت ــة الت واالجتاعي

اإلمــام مالــك بــن أنــس، ومــن بينهــا: 

وأصــُل  املدينــة،  أهــل  عمــل  اعتبــاُر 

اعتبــار املــآل، وســد الذريعــة، ودوران 

حولهــا،  اإلمــام  اختيــارات  مــن  كثــر 

الفهــم  قواعــد  مــن  العديــد  وبنــاء 

واالســتنباط يف املذهــب عليهــا، وهــذا مــا 

ــٍة  ــاِك عقلي ــدون مــن امت ــن خل ــن اب مّك

مقاصديــٍة ســننيٍة، تفقــه النــصَّ والواقــع،

واملوقع مًعا. 

- ارتبـاط مرشوعـه العلمي بإصاح مناهج 

البحـث يف العلـوم الرشعيـة واالجتاعيـة 

والتاريخية. 

- تقديــم مقاربــة تجديديــة لعلــم التاريخ 

ــاين  ــاع اإلنس ــرشي واالجت ــران الب والعم

مــع ابــن خلــدون، مــن خــال تقييــم 

ــابقة.  ــة الس ــود العلمي ــم الجه وتقوي

ــة  ــة املقاصدي ــع املنظوم ــل م - يف التعام

تناســبيًا  تعامــًا  الُســَننية  واملنظومــة 

ــا، فــإذا كان الشــاطبي مــن وجهــِة  تفاعليً

نظرنــا قــد انطلــق مــن الكشــِف عــن 

مقاصــد الرشيعــة، وحفظهــا للروريــات 
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تعــاىل،  اللــه  ُســنِن  مــع  انســجام  يف 

ــارص  ــط عن ــريف يف ضب ــاءه املع ــث بن وأثَّ

ــَق عنــارص النمــوذج  الفعــل العمــراين َوفْ

ــيفتتح  ــدون س ــن خل ــإن اب ــدي، ف املقاص

الُســَنني  باملدخــل  املعــريف  مرشوعــه 

التاريخــي ُمبَيًّنــا ســنن العمــران واالجتاع 

البــرشي الــذي ال تقــوم لــه قامئــًة إال 

بحفــظ املصالــح، واعتبــار املقاصــد. 

ولذلــك وظــف الشــاطبي املقاصــد لَفهــِم 

ــن  ــف اب ــن وظّ ــاىل، يف ح ــه تع ــنن الل س

ــا  ــا تطبيًق ــدون الســنن، وأجــرى عليه خل

ــن  ــول إن ع ــه إىل الق ــى ب ــا أف مقاصديً

مقاصــد  رؤيــة  هــي  الُســَنِن  وظيفــة 

ــا.  ــدم مخالفته ــرشع، وع ال

ولكـــن ميكـــن القـــول إن »الـــذي مييز 

الشـــاطبي يف حديثه  ابن خلـــدون عن 

عـــن املقاصـــِد، أو يف االســـتناد إليهـــا 

والتعويـــل عليها، أن ابـــن خلدون وضع 

هـــذه املقاصـــد يف الســـياق التاريخي، 

الظهوُر،  مـــن حيـــث  االجتاعـــي  أي: 

أنـــه نقـــل بعـــض املحرمـــات يف  كا 

إىل  الدينـــي  الحكـــم  مـــن  الرشيعـــة 

أو  واالجتاعـــي،  االقتصـــادي  اإلطـــار 

التمـــس لهـــذا التحريم علـــًة اجتاعية 

تتصـــل بالعمران البـــرشي«)))، وكام ابن 

خلدون يف املقدمة يشـــهد بهـــذا، ومنه 

قولـــه: »واعلـــم أن هذه هـــي الحكمة 

املقصـــودة للشـــارع يف تحريـــم الظلم، 

وهو ما ينشـــأ عنه من فســـاد العمران 

النوع  بانقطـــاع  ُمْؤِذٌن  وذلـــك  وخرابه، 

البـــرشي«)))، كا ميكن القـــول إن الذي 

مييز الشـــاطبي هو انطاقـــه من النص 

إىل املقاصد إىل الُســـّنِن، أما ابن خلدون 

فقد انطلـــق من الواقع إىل الســـنن إىل 

املقاصد مع اســـتثاره للنـــص الرشعي؛ 

لذلك أشـــار ســـيف عبـــد الفتـــاح إىل 

الربـــط الـــذي أقامه ابن خلـــدون وهو 

العمران  حـــول  اإلســـامية  رؤيته  يقدم 

بـــن املقاصد والُســـنن))).

ــة  ــنن، جمل ــه الس ــدون وفق ــن خل ــان زرزور، اب ))(  عدن
 ،)(3 )الســنة/   ،)50 )ع/  املعرفــة،  إســامية 

2007م(.   -  (428 )خريــف 

ــد  ــد الواح ــي عب ــق ع ــة، حتقي ــدون، املقدم ــن خل اب  )2(
ــرة، )2006م(، )2/  ــر، القاه ــة م وايف، دار هنض

.)699

)3(  ســيف الديــن عبــد الفتــاح، نحــو تفعيــل النمــوذج 
واالجتامعــي،  الســيايس  املجــال  يف  املقاصــدي 
)ص/ 90)(، ضمــن: مقاصــد الرشيعــة وقضايــا 
الفرقــان  مؤسســة  بحــوث،  جمموعــة  العــر: 
)2007م(.  األوىل،  الطبعــة  اإلســامي،  للــرتاث 
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مييـز  الــذي  إن  الـقــول  ميــكن  مـا 

الشـاطبي هـو انطالقه مـن النص إىل 

املقاصـد إىل الُسـّنِن، أما ابـن خلدون 

فقـد انطــلق مـن الواقـع إىل السـنن 

إىل املقاصــد مـع اســتثامره للنــص 

الرشعـي.

وقــد وظــف ابــن خلــدون بوعــٍي املقاربة 

بالعقــل املســلم  الدفــع  املقاصديــة يف 

يف  تعــاىل  اللــه  ُســنن  اكتشــاِف  نحــو 

وذلــك  البــرشي  والعمــران  االجتــاع 

ــم  ــم، يف فَه ــرآن الكري ــة الق ــال رؤي بإع

ــي  ــٍج تاريخ ــي منه ــخ، وتبّن ــة التاري حرك

نقــدّي، يقــوم عــىل املاحظــة واالســتقراء 

ــي  ــل املنطق ــادي، والتعلي ــخيص امل والتش

مــع الســر والتقســيم الســتخاص العــر، 

عــىل  املســلم  عقــل  تشــكيل  وإعــادة 

مــن  تاريخــي، ومتكينــه  ُســنني  وعــي 

إرشــادي  أو منــوذج  أو مقاربــة  قــراءة 

ــل  ــة الدلي ــون مبثاب ــري يك ــيل تفس تحلي

وتبــر  الواقــع،  مجريــات  لَفهــم 

احتــاالٍت وإمكانــات املســتقبل. وقــد 

أخضــع ابــن خلــدون نظريتــه يف العمــران 

واالجتــاع البــرشي لعمليــة تقصيديــة، 

ــف فيهــا مصطلــح املصالــح الرشعيــة  وظّ

العمــران  إقامــة  يف  اعتبارهــا  ومــدى 

وحفــظ أحوالــه ومجاالتــه. »فقــد حــرص 

عــىل إعــال املقاصــد يف ســياقات مختلفة 

ــق  ــه العمي ــىل إدراك ــدل ع ــه ت يف مقدمت

ألهميــة املقاصــد الرشعيــة يف توســيع 

بالبحــث  املتعلــق  االجتهــادي  العمــل 

التاريخــي، وصناعــات العمــران البــرشي، 

ــه  ــك اإلدراك املســتمد يف بعــض جوانب ذل

مــن فقهــه املالــي الــذي يعتــر املقاصــد 

الرشعيــة أصــًا مــن أصولــه العقليــة التــي 

بُِنــي عليهــا االجتهــاُد الفقهــي؛ ولــذا عمل 

لدراســة  منهجــه  يف  توظيفهــا  عــىل 

االجتاع اإلنساين«))).

ــواِل  ــدون ألحـ ــن خـلـ ــراءَة ابـ ــعل ق ولـ

العـــادة قـــراءًة  الـعـمـــران وطـبائـــع 

مقاصديــة مصلحيــة تعليليــة، هــي التــي 

أمثــرت لديــه ذلــك الفهــم االجتاعــي 

للُســَنن املتحكمــة يف حركــِة العمــران؛ 

الوحــي  تْحُكمــه مرجعيــُة  فهــو فهــٌم 

ومصدريتُــه املطلقــة، ويتجــىل ذلــك يف 

اســتدالالت ابــن خلــدون التــي يرجــع 

املقاصــدي  التطبيــق  العــراوي،  الرمحــن  عبــد    )((
ــة، )ع/  ــامية املعرف ــة إس ــدوين، جمل ــج اخلل يف املنه
50(، الســنة 3)، )خريــف 428)هـــ - 2007م(، 

 .)(88 )ص/ 
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ــه  ــا تَحُكُم ــنة، ك ــرآن والس ــا إىل الق فيه

الخــرُة التاريخيــة والنظــر العقــيل. فمــن 

ــه: »فصــٌل يف أن الظلــم مــؤِذٌن  ذلــك قول

ــذه  ــه له ــي رشح ــران«. فف ــراب الُعْم بخ

العبــارِة نــرى كيــف أن مقاصــد الرشيعــة 

تصبــح لــدى ابــن خلــدون ُســنًنا حاكمــة 

وفاعليتهــا  االجتاعيــة  آثارهــا  بحكــم 

التاريخيــة، يقــول ابــن خلــدون: »الحكمة 

الظلــم  تحريــم  للشــارع يف  املقصــودة 

وهــو مــا ينشــأ عنــه مــن فســاد العمــران 

ــوع  ــاع الن ــؤِذٌن بانقط ــك ُم ــه؛ وذل وخراب

البــرشي، وهــي الحكمــُة العامــة املراعــاُة 

للــرشع يف جميــع مقاصــده الروريــة 

ــس،  ــن، والنف ــظ الدي ــن حف ــة، م الخمس

ــال. ــل، وامل ــل، والنس والعق

فلــا كان الظلــم -كــا رأيــت- ُمؤذنًــا 

ــب  ــن تخري ــا أدى م ــوع؛ مل ــاع الن بانقط

العمــران، كانــت حكمــة الحظــر فيــه 

ــه  ــًا، وأدلت ــكان تحرميــه مه موجــودًة؛ ف

ــن  ــر م ــرٌة، أك ــنة كث ــرآن والس ــن الق م

ــون الضبــط والحــر«))).  أن يأخذهــا قان

وواضــح يف هــذا النــص توظيــف ابــن 

خلــدون ملفاهيــَم ومصطلحــات النظــر 

))(  ابن خلدون، املقدمة، )2/ 699، 700(.

األصــويل املقاصــدي: الحكمــة - املقاصــد 

املقاصديــة  النزعــة  إن  الروريــة... 

مكَنتْــه  خلــدون  ابــن  لــدى  العمليــة 

ــن  ــف ع ــد يف الكش ــال املقاصـ ــن إعـ م

ــة  ــق املنهجي ــن تطبي ــران، وم ــَنِن العم ُس

األصوليــة عــىل ظواهــِر االجتــاع البــرشي 

التــي أفضــت بــه إىل الوعــي بالتــازم بــن 

الُســَنِن واملقاصــد؛ فعــدم اعتبــار مقاصــد 

ــه تعــاىل  الــرشع هــو مخالفــة لســنن الل

يف االجتــاع والعمــران، وموافقــة الســنن 

ــد  ــاة املقاص ــال مراع ــن خ ــم إال م ال تت

الرشعيــة واملصالــح املعتــرة يف حفــظ 

العمــران. 

وكــا أن املقاصــد مراتــب، فكذلك الســنن 

ترتيــب  لعمليــة  حركيتهــا  يف  تخضــع 

ــو رضورّي  ــا ه ــن م ــي ب ــبي وتازم تناس

ومــا هــو حاجــّي ومــا هــو تحســينّي، 

فمــن ذلــك قــول األصوليــن: إن الــرورَي 

أصــٌل ملــا ســواه مــن الحاجــّي والتكميــيّل. 

وتفـــعيًا لقـــول األصولـــين وتوظـــيًفا 

يف  األصــول  لعلــم  املفهوميــة  للبنيــة 

ــة  ــة املقاصدي ــَنِنيّة العمراني ــة الُس املقارب

ــم  ــول: »اعل ــه يق ــا نُلِفي ــة، فإنن الخلدوني

أن اختــاف األجيــال يف أحوالهــم؛ إمنــا 
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املعــاش  مــن  نِحلَِتهــم  باختــاف  هــو 

فــإن اجتاعهــم إمنــا هــو للتعــاون عــىل 

تحصيلــه واالبتــداء مبــا هــو رضوري منــه 

وبســيط قبــل الحاجــّي والكــايّل«))).

ــة يف  ــدون املقاصدي ــن خل ــة اب إن منهجي

تَبــرُّ ســنن اللــه االجتاعيــة والتاريخيــة، 

واســتثاره ملفاهيــم ومصطلحــات النظــر 

ــة  ــدي، املرتبط ــي املقاص ــويل املصلح األص

ــل  ــة والتعلي ــة الرشعي ــة واملصلح بالحكم

ــات األساســية،  والســر والتقســيم، والكلي

والحاجيــات،  الخمــس،  والروريــات 

والتحســينيات »وهــي قواعــُد منهجيــٌة 

ــة  ــُج بقــوٍة علمي ــا يَلِ ــا تاريخيً ــم وعيً ترُس

املُــَدّون،  وعْمــق معــريّف عــامل املــايض 

لفحصــه،  البــرشي  بالعمــران  املتعلــق 

ــه  ــراءِة مقاصــده، والنظــر يف مرجعيات وق

ــة  ــتمرة واملنتهي ــن املس ــاف القوان واكتش

يف بلورتــه«)))، إن هــذه املنهجيــَة قــد 

ــنت مرحلــًة جديــدة يف تاريــخ العلــوم  دشَّ

اإلســامية -وإن مل تســتمْر بنفــس الفاعلية 

واألداء- متثلــت يف ذلــك التكامــِل املعــريف 

))(  املصدر نفسه، )2/ 467(.

عبــد  اخللــدوين،  املنهــج  يف  املقاصــدي  التطبيــق    )2(
.)(98 )ص/  العــراوي،  الرمحــن 

واملنهجــي بــن مناهــَج ومقاربــات علميــة 

فيهــا  شــّكلت  مختلفــة  مجــاالت  يف 

نقطــة  املقاصديــة  األصوليــة  املنهجيــة 

ــع االجتاعــي،  ــكاز كــرى لفهــم الواق ارت

التخلــف  قيــود  مــن  األمــة  وإخــراج 

والســترشاف  الحضاريــة،  والهزميــة 

ــن  املســتقبل بفقــه مقاصــدّي ُســَنني مُيكِّ

األمــة مــن اســتعادة شــهادتها عــىل الناس. 

ــدون  ــن خل ــاه هــو أن اب ــر االنتب ــا يث وم

ــح  ــنن، ومل يفتت ــل للُس مل ينشــغل بالتأصي

ــة  ــٍة يف عاق ــات نظري ــة« مبقدم »املقدم

العلمــي  فاملــرشوع  بالســنن،  املقاصــد 

اإلصاحــّي الجديــد -املبنــي عــىل تكامليــة 

ــف  ــة يف الكش ــج العلمي ــة املناه وتفاعلي

عــن حقيقــة الظاهــرة العمرانيــة- كان 

واضًحــا بتفاصيلــه وجزئياتــه يف ذهــن 

ابــن خلــدون؛ فلــم يْحتـَـج معــه إىل تنظــرٍ 

ُمجــرد يحــرر فيــه القواعــد واملبــادئ، 

وجهــًة  خلــدون  ابــن  ِوجهــُة  فكانــت 

ــّدم  ــا أن يق ــار فيه ــًة اخت ــة عملي ميداني

منوذًجــا تحليليًــا تفســريًا يف فَهــِم ظواهــِر 

ــف  ــُد التوظي ــران، يعتِم ــاع والُعْم االجت

واالســتثار التطبيقــي التعليــيل والرتكيبــي 

الُســنِن  ميــدان  يف  الرشيعــِة  ملقاصــِد 
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االجتاعيــة. وقــد خلُــَص بعــُض الباحثــن 

إىل أنــه: »مل يكــن عمــل ابــن خلــدون يف 

ــه  ــدي يف نظريت ــج املقاص ــه للمنه تطبيق

العمرانيــة إال اجتهــاًدا تأويليًــا تعليليًــا 

ــا أمــام الدفعــة الحضاريــة القرآنيــة  جزئيً

ويتبــَر،  يتدبــَر  يك  املســلم،  للعقــل 

الكونيــة  الُســَنِن  يف  وينظــَر  ويتفكــَر 

ــأ  ــًا تنش ــاىل- ِعل ــه -تع ــا الل ــي جعله الت

ــاَس البحــث يف  ــُر... وأن أس ــا الظواه عنه

هــذه العلّيــة هــو االســتقراء الــكيّل أو 

األغلبــّي أو الجــزيّئ... مبقِصــد إرادة البنــاء 

الدفعــة  هــذه  االســتخايف،  الحضــاري 

املســتمرة اســتمراَر حفــظ الوحــي اإللهي، 

تجديديــة  اجتهاديــًة  يقظــًة  تقتــيض 

متطــورة للعقــل املســلم مســايرًة ملــا 

ــة  ــه الوحــي، مــن عطــاءاٍت معرفي يختزِنُ

ال تنقــيض، لرفــع اإلنســان إىل أحســن 

ــارّي. ــه الحض ــم يف فعل تقوي

إن النقلــة املنهجيــة التــي فَتََقهــا ابــن 

خلــدون تنتظُــر مــن املســلمن رعايــة 

علميــة، تســتلهم األســئلة املعرفيــة التــي 

ــارصٍة  ــس ملع ــدون وتؤس ــن خل ــا اب أثاره

ــل املســلم، تحــرره مــن أرْس  ــة للعق فاعل

ــًة  ــان الباطــن ليصــوغ آلي الظاهــِر وطغي

الحفــِر  عــىل  قــادرًة  وســطيًة،  علميــًة 

ــع  ــه الواق ــص، وفق ــه الن ــوِص يف فق والغ

استكشــاف  يف  والغــوص  وجدليتهــا، 

َمنِطــق  يقتضيــه  مبــا  الشــهادة  عــوامل 

ومصالحــه«))).  الــرشع 

على سبيل الختم: 

ــل  ــالك التكام ــر يف مس ــرشوَع النظ إن م

املعــريف بــن األصــوِل والُعمــراِن والســرِة 

مــرشوٌع إبســتيمولوجي بأفُــٍق رْحــٍب؛ 

يســعى للكشــف عــن براديغــم أو منــوذج 

إرشــادي تصُدر عنــه كل العلــوم واملعارف 

تبــدو معهــا  وتنتِظــم داخلَــه بصــورٍة 

ــَة  ــي رشعي ــا، ال يُلِغ ــًقا بنائيً ــُة نس املعرف

االختــاف والتعــدِد؛ وإمنــا يؤّســس لرؤيــة 

ــا  ــة، ُمحِقًق ــا للمعرف ــا وتوجيًه ــر ضبطً أك

ــج  ــة والنض ــة املبدع ــن املثاقَف ــكااًل م أش

ــِة  ــن املعقولي ــرًا م ــدًرا كب ــي، وق املنهاج

الحجاجيــة، يف زمــٍن صــارت فيــه لــذُة 

االختــاِف والرغبــِة يف إنتــاج التناقــض 

وتُلغــي  املعرفــة،  رصح  ـُم  تحطِـّ تــكاد 

املعنــى لصالــح الامعنــى وعبثيــِة الفكــر. 

ــدي يف  ــق املقاص ــراوي، التطبي ــن الع ــد الرمح ))(  عب
املنهــج اخللــدوين، )ص/ ))2 ، و2)2(.
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تمهيد: في سؤال الدراسة:

إن هيمنـــة الدراســـات التاريخيـــة عىل 

التأصيليـــة الداخليـــة لعلوم  األبحـــاث 

الوحـــي، حرشتْهـــا يف زوايـــا التمجيـــد 

تـــارًة والتحنيـــط تـــارًة أخـــرى، ُمفّوتًة 

عـــىل العقل اإلنســـاين إمكانـــاِت الرفع 

وخدماتهـــا  املعرفيـــة،  قيمهـــا  مـــن 

للعقـــل العلمـــي. أما النبـــش التاريخي 

املســـتصحب للتحليـــل الفلســـفي، من 

والتطـــوُر  والنشـــأُة  الظهـــوُر  حيـــث 

أيًضا،  واالســـتمداُد  واإلمـــداد  واالمتداُد 

فيبدو شـــبه غائب، كام أن تلك األبحاث 

)*( جامعة عبد املالك السعدي، املغرب، الربيد اإللكرتوين:

chahidelhassen@gmail.com

علوم الوحي وفلسفة العلم

سؤاُل االتصال واالنفصال
الحسان شهيد) *(
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التأصيليـــة القامئـــة عىل الكشـــف عن 

الشـــبكات العضوية للمباحـــث العلمية 

ألصنـــاف العلـــوم، وترتيـــب عالقاتهـــا 

واملوضوعية،  والذاتية  والعامـــة،  الخاصة 

مل تَرْق إىل املســـتوى املطلوب واملناسب؛ 

ولذلـــك تتفرغ مباحث الدراســـة للنظر 

يف عالقة فلســـفة العلـــوم بعلوم الوحي، 

من خـــالل التوقف عند األســـئلة اآلتية: 

مـــا ِعلـــُل النظـــر الفلســـفي يف علوم 

الوحي؟ مـــا حدود العالقة بني فلســـفة 

العلوم وبني فلســـفة علـــوم الوحي؟ ما 

خصوصيـــات النظـــر الفلســـفي لعلوم 

الوحـــي؟ مـــا املقاصـــد العلميـــة من 

تشـــكُّل العلـــوم يف املجال اإلســـالمي؟ 

ثـــم كيـــف تنظُر فلســـفة العلـــوم إىل 

جدليـــة االتصـــال، واالنفصـــال فيهـــا؟

أوًل: لمَ البحُث في فلسفة علوم 
الوحي؟

إن توســـيع األنظـــار من زاوية فلســـفة 

وتفكيـــك  الوحـــي  ملعـــارف  العلـــوم 

قضاياهـــا تاريخيًـــا وعلميًا، لـــه قيمته 

العلـــوم؛  تلـــك  تطويـــر  يف  املعرفيـــة 

لتقريب معالجة قضايا اإلنســـان وتفسري 

املفاهيم  تعددت  وإن  وجوده،  فلســـفة 

املتصلة بفلســـفة العلوم، فـــإن اعتبارَها 

مختلف  ملبـــادئ  النقديـــة  »الدراســـة 

بقصد  ونتائجهـــا  ولفروضهـــا  العلـــوم، 

تحديد أصلها املنطقي، ال الســـيكولوجي، 

املوضوعية«))(  وحصيلتهـــا  قيمتها  وبيان 

يكفـــي يف تكويـــن رؤيـــة مفيـــدة يف 

هـــذا املجال؛ لذلـــك فإنـــه أضحى من 

يف  البحـــِث  إىل  االلتفـــات  الـــروري 

انفـــراٍد من  العلوم، عىل  فلســـفة هذه 

جهـــة، وعىل اجتـــامٍع من جهـــة ثانية، 

وذلـــك رغبًة يف الوفاء باألغـــراض اآلتية: 

أوًل: الكشف عن األسس البنيوية 
والعمرانية للعلوم بقصد تطويرها: 

إن معرفـــة النســـب املعـــريف والجذور 

املعرفيـــة لعلـــوم الوحي منذ نشـــأتها 

األهمية يف  غايـــة  أمـــٌر يف  وظهورهـــا، 

كام  العلوم،  لتلك  الفلســـفية  الدراســـة 

أن رصـــد تطورهـــا الـــذي حصـــل عرب 

ســـياقها التاريخـــي سيُســـِهم يف فَهـــم 

))(  عــن: محمــد عابــد الجابــري، مدخــل إىل فلســفة العلــوم: 

مركــز  العلمــي،  الفكــر  وتطــور  املعــارصة  العقالنيــة 

لبنــان،  بــريوت،   ،)4 )ط.  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

.)(8 )ص/  998)م(،  )يوليــوز 
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الســـياقات  وإدراك  املعرفيـــة،  البنيـــة 

اإلبســـتيمولوجية لتك العلوم، من حيث 

الغائية،  ومقاصُدها  العلميـــة  اتجاهاتُها 

ومن ثَـــمَّ النظُر يف إمكانـــات تجديدها 

واملنهجية.  املعرفية  مكتســـباتها  وتطوير 

وكل ذلـــك اعتبـــار ومدخـــل لدراســـة 

أخرى:  بعبـــارٍة  العلـــوم.  لتلك  نقديـــة 

»إن تاريـــخ العلـــوم املدروس بشـــكل 

مالئـــم، يزيد من حظوظنا يف اكتشـــاف 

أســـس التفكري العلمـــي واتجاهاته.. إنه 

املقدمـــة الطبيعية لفلســـفة العلوم«))(. 

إضافًة إىل ذلك، فإنه من شـــأن الدراسة 

الفســـلفية ترســـيُم صـــورة مكتملة عن 

الوحـــي،  لعلـــوم  العمـــراين  التشـــكل 

مـــن حيـــُث عمرانُها الداخـــي ألصولها 

الفعـــي، ومن حيث  الخاصـــة ومجالها 

العمـــراُن الخارجي ملتعلقاتهـــا وفروعها 

النظرة  إن  العمـــي.  العامـــة يف مجالها 

)(( Pierre Léon Boutroux, l’idéal scientifique 
des mathématiciens dans l’antiquité et les 
temps moderns, nouvelle collection scien-
tifique)paris: puf,(975, p9.

ــة،  ــدان املعرف ــريك، عــي حســني، اإلبســتيمولوجيا يف مي عــن: ك

ــان، )0)20م(، )ص/  ــريوت لبن ــارف، )ط/ )(، ب ــبكة املع ش

.)66

الفلســـفية للعلوم ترتكز عـــىل »الوعي 

بتاريـــخ العلم؛ فيفلِْســـف العلم يف ضوء 

مع  تفاعلِه  وعـــرب  التاريخـــي،  تطـــوره 

مام  واالجتامعية،  الحضاريـــة  البنيـــات 

يعنـــي تطـــوًرا ذا اعتبـــاٍر يف منطلقات 

وحيثيـــاِت وعوامـــَل النظرة الفلســـفية 

إىل العلـــم، وهذا التطـــور يف الواقع هو 

تكامل النظـــرة إىل العلم، مـــن الداخل 

أي  الخـــارج،  مـــن  إليه  النظـــرة  مـــع 

لظاهرة  أشمل  فلســـفية  نظرة  باختصار؛ 

العلـــم«)2(؛ لذلـــك يعترب هـــذا املدخل 

الفلســـفي جوهريًـــا يف فقـــه فلســـفة 

العلـــوم وطبيعـــة منتجاتهـــا التداولية.

ثانيا: لمعرفة مناهجها ومسالكها 
العلمية:

مـــن أهـــم املقاصـــد الغائيـــة للقراءة 

الفلســـفي،  بعدها  للعلـــوم يف  املعرفية 

العمل عـــىل إدراك املقاربـــات املنهجية 

والكشـــف  العلوم،  لتلـــك  واملســـلكية 

تأســـس  التي  املنهجيـــة  البنيـــة  عـــن 

عليهـــا عمرانهـــا العلمـــي؛ ألن ذلـــك 

القــرن  يف  العلــم  فلســفة  الطريفــي،  مينــى  الخــويل،    )2(

العرشيــن، سلســلة عــامل املعرفــة، الكويــت، )ع/ 265(، 

.)(3  ،(2 )ص/   ،)( )ط.   ،)2006 )س/ 
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سيُســـِهم يف إجـــراء مقاربـــاٍت معرفية 

الوحـــي وغريها  علـــوم  ومنهجيـــة بني 

التداويل،  ملجالهـــا  املنتمية  العلـــوم  من 

كام  املعـــريف.  ســـياقها  عن  والخارجـــة 

يقربنا  للعلـــوم  املنهجـــي  البحـــث  أن 

من معرفـــة املناهج املعتـــربة يف معرفة 

صحيحـــة، وكيفية الحصـــول عىل معرفة 

موثوقة))(؛ األمر الذي يســـتوجب معرفًة 

حقيقيًة عـــن املنهج العلمـــي من أجل 

فَهـــم وإنتـــاج املعرفة الجديـــدة؛ ألنه 

مـــن امليـــزات الهامة األخـــرى يف أواخر 

متزايدة  كميـــًة  أن  العرشيـــن،  القـــرن 

مـــن املعلومات، مبا يف ذلـــك املعلومات 

النـــاس))(، وقد  العلمية يف متنـــاول كل 

أكـــد عىل ذلـــك بالنشـــيه إذ اعترب »أن 

ميكنـــه  ال  اإلبســـتيمولوجي  الباحـــث 

االستغناُء يف دراســـته النقدية عن دراسة 

مناهـــج العلوم؛ ألنه بحاجـــة إىل معرفة 

صيغـــة مناهج العلوم التي يدرســـها«))(.

ــن  ــة حس ــة، ترجم ــة واملصلح ــاس، املعرف ــر: هاربرم ))(  انظ

 ،)( )ط.  أملانيــا،  كبولونيــا،  الجمــل،  منشــورات  صقــر، 

.)9 )ص/  ))200م(، 

)(( Barry gower, Scirntific method, an histori-
cal and philosophical introdction, firt pub-
lished (997, routledge,london,p5.

)(( Robert.Blanché: l’épistémologie. (ere Edi-
tion p.u.f. Paris, (97(. P.((.

ثالًثا: لمعرفة حدود العقل العلمي 
والمعرفي الشرعي وامتداداته:

إن البحـــث يف فلســـفة علـــوم الوحي 

العلمـــي  العقـــل  طبيعـــة  يف  بحـــث 

الرشعـــي، ومســـالك تفكـــريه ومناهجه 

املحددات  إبـــراز  وبإمكانـــه  وغاياتـــه، 

الكربى لهـــذا العقل؛ الـــذي خلّف هذا 

اإلنتـــاج املرتاكم عرب مســـرية اإلنســـان 

وطبيعـــة املـــكان وامتـــدادات الزمان، 

ومن شـــأنه أيًضا وضع الحـــدود الكربى 

ملقتضيـــات العقل الرشعـــي، وإمكانات 

وتصوًرا  حضـــوًرا  العلميـــة  امتداداتـــه 

وتنزيـــاًل يف رصد الوقائـــع، ومدى قوته 

يف الربط بـــني تلك الوقائـــع والنصوص.

وإذا كانت نظريُة املعرفة تختص فلسفيًا 

ومصدرها،  املعرفـــة،  أصـــل  يف  بالبحث 

وطبيعتهـــا، وحدودهـــا وقيمتهـــا؛ فإن 

تصـــور املعرفـــة يرتبـــط ميتافيزيقيًـــا 

بطبيعـــة الوجود، ويتشـــكل اجتامعيًا يف 

املجتمـــع، ويتصـــل عقليًا بوصف  إطار 

أشكال النشـــاط العقي، ويرتبط منطقيًا 

ويتعلق  الصحيـــح،  االســـتدالل  بقواعد 

ويتحدد  املعرفة،  تكوين  بعملية  نفســـيًا 
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أخالقيًـــا بااللتزام بالحقيقـــة))(، حيث إن 

معرفًة  يتطلـــب  الســـليم  املعريف  البناء 

حقيقيـــة بطـــرق صحيحـــة وعلميـــة؛ 

اعتقاٍد  مجـــرد  ليســـت  »املعرفـــة  ألن 

الحقيقـــي  اإلميـــان  ولكنهـــا  صحيـــح، 

بهـــا«))(. موثوق  بطريقـــة  املكتســـب 

رابعا: للبحث عن حدود عطاءاتها 
وخدماتها اإلنسانية:

إن البعـــد الغايئ املقصـــدي الذي يحكم 

الحضـــور العلمي للعقـــل الرشعي، من 

حيـــث توثيـــُق الصالِت بـــني النصوص، 

الواقع  يف  املتجددة  اإلنســـانية  واملصالح 

البحث  الزمـــان واملـــكان، يطَمـــُح  عرب 

األبعاد  تِلْكـــم  العلم تجاوز  فلســـفِة  يف 

إىل مـــا هـــو كّي وعام، مبســـح وجود 

اإلنســـان باعتبارات العطـــاءات املمكنة 

والخدمات اإلنســـانية املتاحة. »فالعالقة 

والبيولوجيـــة  املاديـــة  العلـــوم  بـــني 

))(  ســكري، عــادل، نظريــة املعرفــة مــن ســاء الفلســفة إىل 

أرض املدرســة، الــدار املرصيــة اللبنانيــة، )ط. )(، )999)م(، 

)ص/ 20(.

)(( Alexandre bird Philosophy of science, 
taylor and francis e-library,british li-
brary,(006,p(44.

من  والفلسفة،  والســـلوكية  واالجتامعية 

حيـــث هي قريبـــة من فلســـفة العلم؛ 

لكل  الشـــاغل  الشـــغل  تكون  أن  يجب 

من الفالســـفة والعلـــامء«))(، وليس ذلك 

تحصياًل للتأسيســـات النظرية والفلسفية 

املجـــردة؛ بل ألن ذلـــك مدخل رئيس يف 

بتلك  اإلنسانية  الخدمات  توســـيع عالقة 

العلـــوم؛ ألن »التفكري العلمي هو وصف 

مـــن األقـــل إىل األكرث، وبتعبـــري آخر إن 

الجوهـــر الحقيقي لتاريـــخ العلوم يرتكز 

يف فهـــم األدق، وتجربـــة األعمـــق«)4(.

خامسا: لتحديد أوجه المقاربات بين 
تلك العلوم وغيرها:

يفيــد النظــر يف فلســفة البحــث العلمــي 

مقاربــات  إجــراء  يف  الوحــي  لعلــوم 

معرفيــة ومنهجيــة بينهــا وبــني باقــي 

العلــوم األخــرى، ســواٌء املنتميــة للمجــال 

التــداويل نفســه أو ذات الصلــة بباقــي 

ــة ــوم الطبيعي املجــاالت األخــرى؛ أي العل

)(( Alex rosenberg, Philosophiy of science a 
contemporary introdution,second edition 
(005; new york,p(.

)4(  bachelard. Gaston: l’engagement Rational-
iste, P. U. F Paris (97(, P(9.
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يطَمــُح البحــث يف فلســفِة العلــم 

تجــاوز تِلْكــم األبعــاد إىل مــا هــو 

ــان  ــود اإلنس ــح وج ــام، مبس كيّل وع

املمكنــة  العطــاءات  باعتبــارات 

املتاحــة. اإلنســانية  والخدمــات 
 

مثـاًل أو العلوم ذات السياقــات التاريخية 

املختـلفــة، مثــل علــــوم الزمــن الغريب 

املغايــر، مـع رصـــد حــدود وإمـكـانات 

اإلمـداد واالسـتمداد املنهجيـني واملعرفيني 

بـني تلـك العلـوم. كـام أنـه سـيفيد هـذا 

التــفـاعـــل الفلـســـفي مـن الـنـاحــية 

اإلبستيـمـولوجيــة يف إجــراء تلـقـيـحات 

تلـك  مكونـات  بـني  ومنهجيـة  معرفيـة 

العلـوم استكشـافًا للمفيـد منهـا، وتجاوزًا 

للتقـلـيــدي منــها، وابتــكاًرا للمـناهــج 

املعرفيــة الجديـدة؛ املدركــة لإلشـكاالت 

الراهنـة، واملجيبـة عـن السـؤاالت القابلة.

ثانيا: فلسفة العلوم.. من التاريخ 
إلى المنهج:

وإن كانـت البدايـات األوىل لظهور فلسفة 

العلــم يف صورتهــا املكتملــة والناضجــة 

مرتبطــًة بتوجيــه العلــوم الحيّــة أو الحّقة، 

ــىل  ــادي ع ــي وامل ــة للتطــور التقن الخادم

ــها  ــإن البحــث يف أُُسِس ــد؛ ف وجــه التحدي

ــوم  ــا بالعل ــة يف عالقته ــا التاريخي ومدياته

ــًة وجــدوى عــن  ــّل أهمي اإلنســانية ال يق

الصعيــد  عــىل  إن  العضويــة،  الصــالت 

املعــريف أو املنهجــي بينهــا وبــني تلــك 

ــذه  ــة له ــة التاريخي ــوم؛ ألن »الدراس العل

العلــوم تكــون مفيــدًة؛ ألنهــا تســمح لنــا 

ــة لهــا وبــدور كلِّ  برصــد العوامــل املكون

عامــل منهــا، وبأشــكال التطــور التــي 

ــك  ــوم«))(؛ لذل ــن العل ــم م ــا كل عل عرفه

فــإن البحــث يف فلســفة العلــوم مــن 

ــليمة  ــج الس ــن املناه ــف ع ــأنه الكش ش

يف التفكــري والنظــر، كــام أنــه املعنــّي 

حســاباِت  بتوفــري  األول  املقــام  يف 

مبــادئ وعمليــات التفســري العلمــي))(.

الفالســفة،  وكــذا  العلــامء،  كان  وإن 

العلميــة  الدراســات  بــني  يفصلــون 

فــإن  الفلســفية،  ونظريتهــا  التاريخيــة 

»هنــاك عــدًدا مــن التخصصــات التــي 

تـُـدرَس فيهــا العلــوم، وعــدًدا مــن األســئلة 

التــي تتناولهــا، ووســائل محاولــة اإلجابــة 

اإلبســتيمولوجيا التكوينيــة للعلــوم،  ))(  وقيــدي محمــد، 

.)2(6 )ص/  )0)20م(،   ،)( )ط.  الــرشق،  إفريقيــا 

)(( Pete mandik, william bechtel, philosophy 
of science ;galley: article00(9(,the sociohis-
torical structure of science,level(,p(
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املوجــودة  تلــك  عــن  تختلــف  عليهــا 

يف فلســفة العلــوم. أســئلة مــن قبيــل: 

منهجيــة تطويــر مختلــف التخصصــات 

العلميــة، ومــدى حاجــة النظريــات إىل 

معالجــٍة مــن ِقبَــل مؤرخــي العلــم أو 

الفالســفة«))(، لكــن عــىل الرغــم مــن 

ــا  ــاول قضاي ــي يف تن ــن املنهج ــذا التباي ه

ــه ال تنفــكُّ تلــك  العلــوم وإشــكاالتها، فإن

الدراســات االســتعانة باملناهــج الفلســفية 

يف مـعـالجـتـــها، وحـــتى لــو ُعرِفَــــت 

»اإلبســتيمولوجيا عــىل أســاس أنهــا ذلــك 

التفكــري الــذي يتنــاول موضوعــاِت العلــم، 

ــن كل  ــا م ــص متاًم ــا التخل ــه ال ميكنن فإن

نزعــة فلســفية يف تناولنا لإلبســتيمولوجيا، 

وآيــة ذلــك أن أهــم النظريــات املعــارصة 

مرتبطــة  ظلّــْت  اإلبســتيمولوجيا  يف 

ــوة  ــق الدع ــواء عــن طري بالفلســفة، س

عــن  الدفــاع  أو  جديــدة  فلســفة  إىل 

فلســفة قامئــة بالفعــل واملســاهمة يف 

تأكـــيدها وتـأصيـلـهـــا«)2(، فـهـــي تُـعـــرّب 

)(( James ladyman, Understanding philosophy 
of science, taylor and francis library,(00(,p(

ــة،  ــدان املعرف ــتيمولوجيا يف مي ــني، إبس ــي حس ــريك، ع )2(  ك

ــان، )0)20م(، )ص/  ــريوت لبن ــارف، )ط. )(، ب ــبكة املع ش

ــا: ــر أيًض 76، 77(. انظ

 Alain lercher, les mots de la philosophie; belin; 
paris, p5(

عـــن اسـتـمـراريـــة عـلـمـيـــٍة نـقديـٍة)3(. 

واملعــريف  املنهجــي  التداخــل  هــذا  إن 

العلــوم مــن  أصبــح رضوريًــا لتطويــر 

جهــة، وفقــه املنهجيــات وطــرق التفكــري 

العلمــي ذات البعــد الفلســفي بقْصــِد 

توجيههــا وتقوميهــا مــن جهــة أخــرى. 

ولعــل النظــَر التقوميــي لتاريــخ الخالصات 

املعرفيــة مقصور عــىل القراءِة التسلســلية 

لتلــك النتائــج عــرب التاريــخ، األمــر الــذي 

ــوم  ــك العل ــخ تل ــث يف تاري ــارق البح يف

وفلســفة نشــأتها، وتطورهــا، موضوًعــا 

ــن  ــع ميادي ــة؛ ألن »جمي ــا ومعرف ومنهًج

بهــا منطقــة محيطــة  املعرفــة تحــفُّ 

مــن املجهــول، وحــني يصــل املــرء إىل 

مناطــق الحــدود ويتجاوزهــا، فإنــه يغــاِدُر 

التفكــري  العلــم، ويدخــل ميــدان  أرَض 

التأمــي، هــذا النشــاط التأمــي نــوع مــن 

االستكشــاف أو االســتطالع، وهــو يشــّكل 

واحـــًدا مـــن مـقـومـــات الفلـســــفة«)4(؛ 

)3(  محمــد، أبــو القاســم حــاج حمــد، إبســتيمولوجية املعرفــة 

ــز  ــادي، مرك ــج، دار اله ــة واملنه ــالمية املعرف ــة: إس الكوني

 -  (435(  ،)( )ط.  بغــداد،  الديــن،  فلســفة  دراســات 

.)252 )ص/  2004م(، 

)4(  رســل برتنــارد، حكمــة الغــرب: عــرض تاريخــي للفلســفة 

الغربيــة يف إطارهــا االجتاعــي والســيايس، ترجمــة فــؤاد 

ــة، )س 2009(، )ع/  ــامل املعرف ــلة ع ــت، سلس ــا، الكوي زكري

364(، )ط. )(، )ص/ 23(.
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نتائــج  تاريــخ  »يكــون  فقــد  لذلــك 

تســجيل كرونولوجــي.  املعرفــة مجــرد 

أمــا تاريــخ العلــوم فإنــه يتعلــق بنشــاط 

أكســيولوجي. إنــه البحــث عــن الحقيقــة.

إمنـــا يف مـســـتوى املســــائل واملناهــج 

ــا  ــي مب ــاط العلم ــر النش ــم يظَه واملفاهي

ــد ال يعــرف زمــن  ــك ق ــك؛ ولذل هــو كذل

ــة  ــوم أن يكــون شــبكة جانبي ــخ العل تاري

يف املجــرى العــام للزمــان«))(، وإن كانــت 

تلــك البدايــات مؤرخــة يف ســياق تاريخــي 

واجتامعــي معــني، مــع الثــورات العلميــة 

والصناعيــة يف الغــرب؛ فــإن ذلــك ال مينــع 

مــن القــول بحضــور تلــك الفلســفة يف 

ســياقات أخــرى منهــا العربيــة اإلســالمية، 

ورمبــا قبــل ذلــك التاريــخ الســياقي بصورة 

اســتُثِمرَت  وإن  ومتضمنــة،  مضمــرة 

عــىل مســميات أخــرى مغايــرة، األمــر 

ــذور  ــأن الج ــول: ب ــا إىل الق ــذي يدفَُعن ال

تبــدأ  ال  للعلــوم  والفلســفية  املعرفيــة 

مــع بدايــات العلــم واملعرفــة يف صورتهــا 

الكاملــة واملكتملــة؛ بــل لهــا وثاقــة مببــدأ 

))(  جــورج كانغيــالم، دراســات يف تاريــخ العلــوم وفلســفتها، 

ــة،  ــة للرتجم ــة العربي ــايس، املنظم ــن س ــد ب ــة محم ترجم

)ط. )(، )مايــو 2007(، )ص/ 52(.

لذلــك  التاريخــي.  ووجــوده  اإلنســان، 

فــإن البحــث التاريخــي للعلــوم، وتأريــخ 

ــا  ــكُّلها ومنوه ــات تش ــن بداي ــا م تطوره

ــفة  ــن فلس ــزأ م ــزٌء ال يتج ــا، ج وامتداده

ــية  ــة أساس ــدُّ مرحل ــك يع ــم؛ ألن ذل العل

يف فقــه العلــم، بــل إن ذلــك ال ينفــك 

عــن حقيقــة ذلــك العلــم؛ ألنــه َوفــَق مــا 

يقــول جــورج كانغيــالم: »عندمــا نعــوض 

للعالقــات  املنطقــي  الزمــن  حقيقــة 

نجعــل  البتكارهــا؛  التاريخــي  بالزمــن 

ــم«)2(. ــف وراء العل ــوم يصط ــخ العل تاري

ــىل  ــارصة ع ــد ق ــوم مل تع ــفة العل إن فلس

إنتــاج رؤيــة وتصــور واضــح عــن العلــوم، 

وإنقاذهــا وتوجيــه مســارتها وفــق مواقــع 

الوجــود اإلنســاين وغاياتــه ومقاصــده، ومل 

يقتــرص ذلــك أيًضــا عــىل نــوع مــن العلوم 

بعينهــا، ومجــال دون اآلخــر؛ بــل بإمــكان 

تلــك الفلســفة ذات العمــق التنظــريي 

ــة  ــاالت النظري ــكل ح ــال ل ــح املج أن تفت

املعرفيــة؛ مــن حيــث اإلصــالُح والتوجيــه 

والتبيئــة والتطويــر، وكل املفردات الخاصة 

بإعــادة النظــر والنقــد لفــروض الفكــر 

)2(  جــورج كانغيــالم، دراســات يف تاريــخ العلــوم وفلســفتها، 

املرجــع الســابق، )ص/ 50، )5(.
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»املعرفــة  كانــت  إذا  ألنــه  اإلنســاين))(؛ 

الفلســفية اعرتفــت مبــكاٍن رشعــي للعلــم 

ــا »مل تقتــرص  ــه أيًض دومنــا جــدال«)2(، فإن

املعرفــة  عــىل رشح  املعرفــة  نظريــات 

ــا  ــام أنه ــة، ك ــوم التجريبي ــة بالعل املرتبط

ــم«)3(، يف حــني  ــات العل مل تنحــل يف نظري

املختصــة  املعرفيــة  للنظريــات  بــدَّ  ال 

العلمــي  النظــر  تواكــب  أن  بالعلــوم 

وتطــوره؛ ألن »كل املعــارف التــي ترتبــط 

باملوقــف العلمــي تتطــور مــع العلــم 

ــرد،  ــريُّ مط ــار يف تغ ــذي س ــه، ال يف تاريخ

أصبحــت  ثــم  األمــر،  أول  بطيئًــا  كان 

رسعتــه اآلن ال تــكاد تســمح مبالحقتــه«)4(.

وال ميكــن إغفــال التكامــل املعــريف البــنّي 

تاريــخ  الفلســفة والعلــم)5(، عــرب  بــني 

العلــوم  أن  فكــام  اإلنســانية؛  املعرفــة 

))(  إقبــال، محمــد، تجديــد الفكــر الدينــي يف اإلســالم، تحقيــق 

محمــد حســني زراقــط، تعريــب عبــاس محمــود، ط)، 

بــريوت، لبنــان، )0)20م(، )ص/ )5(.

)2(  هاربرماس، املعرفة واملصلحة، مرجع سابق، )ص/ 9(.

)3(  هاربرماس، املعرفة واملصلحة، مرجع سابق، )ص/ 9(.

الطبيعــي  واملوقــف  املعرفــة  نظريــة  زكريــا،  فــؤاد    )4(

.)(77 )ص/  ))99)م(،  للطباعــة،  مــرص  دار  لإلنســان، 

)5(  انظــر: بشــته، عبــد القــادر، الفلســفة والعلــم، مــن كانــط 

ونيوتــن إىل الوضعيــة وحــدود املعرفــة اإلنســانية، دار 

الطليعــة، بــريوت لبنــان، )ط. )(، )2002م(، )ص/ 49)(.

طمــوح  وســيلُة  باإلنســان  صلتهــا  يف 

ــة  ــري كافي ــا غ ــة، فإنه ــه الوجودي مصالح

وتَْنجيزِهــا؛  املصالــح  تلــك  ترتيــب  يف 

ــر  ــم النظ ــفٍة، تنظ ألنــه يفتقــر إىل فلس

املقلقــة  للســؤاالت  وتؤســس  العلمــي 

عــن  للبحــث  وجــوَده  تــؤرِّق  التــي 

جوابــات مناســبة؛ ألنــه »يف الوقــت الــذي 

يجــب أن تكــون للعلــوم قيمــٌة عاليــة 

ــب التقــدم لإلنســانية، ســيكون مــن  بجل

ــع  ــف. م ــك الوظائ ــل تل ــذاجة تجاه الس

اعتبــار أن العلــم ليــس هــو الطريقــة 

والفلســفة  فالعلــوم  لذلــك،  الوحيــدة 

ينبغــي أن تُكّمــل بعضهــا البعــض«)6(.

ــا  ــوم باعتباره ــفة العل ــدت فلس ــد ول وق

ــا خــالل الجــزء  ــا يف أوروب ــا حديثً تخصًص

حيــث  العرشيــن،  القــرن  مــن  األول 

ســاهمت إىل حــد كبــري يف املنــاخ الفكــري 

الــذي نتــج عنــه تقــدم كبــري، وتطــور 

واضــح يف العلــوم الحديثــة املمكنــة)7( 

)6( Andrew loke, the benefits of studying phi-
losophy for science education, journal of 
the nus teaching academy, voume 4,n(, 
march(0(4, p(4.

)7( The philosophy of science in a european 
perspective; professor miklos redei; re-
search networking programme; p(5
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لتضايــق إىل جانــب اللســانيات الفكــَر 

الفلســفي املحــض))(؛ لذلــك ميكــن القــول 

العلــم  فلســفة  انبثــاق  كان  إذا  بأنــه 

ــه  ــِد توجي ــرب كان بقْص ــا يف الغ وتكونه

ومســاراتها  خطوطهــا  ورســم  العلــوم، 

املناســبة واملالمئــة، وهــو األمــر الــذي أكد 

عليــه جــون بياجيــه إذ اعتــرب أن الدراســة 

تحــدث  ملّــا  تبــدأ  اإلبســتيمولوجية 

إشــكاالت وأزمــات يف العلــوم))(، واألزمــة 

هنــا ال تتعلــق بإشــكاالت العجــز والعقــم 

تنتــج عــن تقــدم  بــل قــد  فحْســب، 

ــريب  ــياق الع ــإن الس ــوم؛ ف ــم العل وتضخ

ــفة،  ــك الفلس ــة إىل تل ــالمي يف حاج اإلس

ألجــل تطويــر منظومــة العلــوم وتحريكها 

النهــوض واإلحيــاء  للقيــام بواجبهــا يف 

األمــر  والشــامل.  الكامــل  املجتمعــي 

الــذي أنتــج قــراءات متعــددة للكــون 

والوجــود يف عالقاتــه مــع االنســان؛ حيــث 

ظهــرت العقالنيــة التجريبيــة التــي ميكــن 

أن تكــون طريقــة إعــادة تســمية فلســفة 

هــي  مــا  غتــاري،  وفليكــس،  دولــوز،  جيــل،  انظــر:    )((

الفلســفة، ترجمــة مطــاع صفــدي، مركــز اإلمنــاء القومــي، 

ــان، )997)(،  ــريوت لبن ــريب، )ط. )(، ب ــايف الع ــز الثق املرك

.)34 )ص/ 

)(( Jean. Piajet, logique et connaissance scien-
tifique, gallimard, Paris: (967,p7.

العلــم، ومنهجهــا هــو محاولــة جمــع 

وترتيــب الحقائــق التــي اكتشــفها العلــم، 

ــكيل  ــل لتش ــتخدام أداِة العق ــك باس وذل

وبالتــايل  ككل؛  للعــامل  شــامل  متثيــل 

اإلجابــة عــىل األســئلة يف نهاية املطــاف))(.

إن العالقــة جدليــة وعضوية بني الفلســفة 

والعلــم والتاريــخ؛ ألن محورهــا اإلنســان، 

ومواقــع وجــوده بالتحديــد، والفلســفة ال 

ــكان  ــان وامل ــدة يف الزم ــا املمت ــد ذاته تج

ــة  ــة العلمي ــور النزع ــانيني إال بحض اإلنس

ــم  ــات العل ــد »ب ــا، ولق ــة خصوًص والعقلي

تشــكيل  يف  الحاســم  الفاعــل  العامــَل 

ــمَّ  العقــل والواقــع عــىل الســواء، ومــن ثَ

باتــت فلســفة العلــم بدورهــا أهــم فروع 

ــربة  ــن، واملع ــرن العرشي ــفة يف الق الفلس

عــن روحــه العامــة، وطبيعــة املــد العقي 

ــى  ــي يتالق ــة الت ــه العميق ــه، وحوارات في

ــى إن  ــرأي اآلخــر«)4(، حت ــرأي وال ــا ال فيه

طمــوح الفلســفِة أصبــح ال يتوقــف يف 

)(( Les fondements coraniques et la structure 
de la societe musulmane, muhammad fa-
zl-ur-rahman ansari, p((.

القــرن  يف  العلــم  فلســفة  الطريفــي،  مينــى  الخــويل،    )4(

العرشيــن، سلســلة عــامل املعرفــة، الكويــت، )ع 265(، )س 

.)7 )ص/   ،)( )ط.   ،)200
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ومـــن ثَـــمَّ باتـــت فلســـفة العلم 

بدورهـــا أهـــم فروع الفلســـفة يف 

عن  واملعـــرة  العرشيـــن،  القـــرن 

روحه العامـــة، وطبيعة املد العقيل 

فيـــه، وحواراتـــه العميقـــة التـــي 

والـــرأي اآلخر. الرأي  فيهـــا  يتالقى 

تفســري وبيــان املوجــود العلمــي وتحليــِل 

أن  ميكــن  مــا  إىل  ميتــدُّ  بــل  أطيافــه، 

يقرتحــه العلــم مــن مقرتحــات وفرضيــات، 

ومبعنــى آخــر: »إن الوظيفــة الحيويــة 

ــودة إىل  ــم إال بالع ــد ال تُطَع ــفة ق للفلس

العلــم، بــل تصبــح نقطــة بدايــة الفلســفة 

يفرتضــه  مــا  اكتشــاف  هــي  نفســها: 

الفلســفة  إن  آخــر  مبعنــى  العلــم«))(، 

أصــل املعرفــة ومصــدر االعتقــاد واليقــني، 

الفلســفة حلقــة الوصــل الواقعــة بــني 

الطرفــني: طــرف العلــم وطــرف الديــن)2(.

فقــه  يف  فلســفيني  بعديــن  إزاَء  إننــا 

)(( Science and philosophy: a love-hate rela-
tionship, sebastian de haro, institue for the-
oretical physics and amesterdam university 
college, p8.

)2(  أنــدرو، ديكســون وايــت، بــني الديــن والعلــم، تاريــخ 

ــاعيل  ــة إس ــطى، ترجم ــرون الوس ــام يف الق ــرصاع بينه ال

مظهــر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، )ط. )(، 

.)(8 )ص/  مــرص،  القاهــرة،  )4)20م(، 

هــذه  تاريــخ  بــني  العلــم،  فلســفة 

فــاألوىل  تاريخــه؛  وفلســفة  الفلســفة 

تبحــث يف الســياق التاريخــي لظهورهــا يف 

ــداويل اإلســالمي مــن النشــأة،  املجــال الت

ــة: تنظــر  عــرب املســار إىل التطــور، والثاني

الســياق  لهــذا  الفلســفي  البعــد  يف 

ــكُّالت  ــأة وتُش ــُل النش ــث عوام مــن حي

ــس  ــن بَنَف ــور. ولك ــري التط ــار وتفس املس

عمــي تطبيقــي، يتخــذ مــن النمــوذج 

ــة؛  ــًة متثلي ــالمي حال ــم اإلس ــريف للعل املع

علــاًم،  ليــس  العلــوم  »تاريــخ  ألن 

ــا، وإن  ــا علميً ــس موضوًع ــه لي وموضوع

باملعنــى  العلــوم  بتاريــخ  االضطــالع 

ــة مــن  ــة للفــظ هــو وظيف ــرث إجرائي األك

الفلســفية،  اإلبســتيمولوجيا  وظائــف 

األســهل«)3(. الوظيفــة  هــذه  وليســت 

إن البحــث يف تاريــخ العلــوم ال يفيــد 

ــا  ــوم وخصائصه ــك العل ــاف تل يف استكش

تفســري  يف  بــل  فحَســب،  ومناهجهــا 

التــي  العضويــة  والعالقــات  الصــالت 

بعدهــا  يف  العلــوم  تلــك  بــني  تربــط 

العلــوم  فتاريــخ  لإلنســان،  الوجــودي 

)3(  جــورج كانغيــالم، دراســات يف تاريــخ العلــوم وفلســفتها، 

مرجــع ســابق، )ص/ 50، )5(.
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بهــذا املعنــى »ال ميكــن اعتبــارُه بحثًــا 

بــل  الواقــع،  يفــر  تجريبيًــا؛ ألنــه ال 

ــور  ــخ لتط ــه تاري ــىل؛ ألن ــورة أع ــو ص ه

للمعرفــة«))(؛  العقليــة  العالقــات 

ــس  ــر يف األس ــعف النظ ــد يس ــه فق وعلي

لنشــوء  املعرفيــة  والجــذور  التاريخيــة 

العلــوم اإلنســانية يف فقــه اإلشــكاالت 

ــة،  ــة واملقصدي ــا الغائي ــة بأبعاده املرتبط

تفِعيلهــا  مظاهــُر  حيــث  مــن  وذلــك 

ــة يف  ــا الوجودي ــا ومتَثُّالته ورشوط إعامله

الواقــع البــرشي، كــام يعــني عــىل التــامس 

ــة؛  ــٍة عــن باقــي الســؤاالت املصاحب أجوب

ــات ظهورهــا،  ألن أوجــه التفكــري يف بداي

مــدى  عــن  تُِبــني  تأسيســها  وظــروف 

محــددات العقــل الباحــث عــىل إشــارات 

التــي  التقصيــد  وِجَهــاِت  االســتهداف 

رســمها الفكــر اإلنســاين لتلــك العلــوم)2(.

ــوم  ــة للعل ــة النقدي ــع إن الدراس »والواق

ــاملة إىل  ــة وش ــون دقيق ــي تك ــاج ل تحت

ــه، خاصــًة  ــم ذات الرجــوع إىل مــايض العل

)(( bachelard. Gaston: l’activité rationaliste de 
la physique Contemporaine, presses uni-
versitaires De France, paris ?(97(, p (96.

ــوم،  ــن العل ــريف ب ــل املع ــان، التكام ــهيد، الحس ــر ش )2(  انظ

الدينيــة،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  روافــد،  سلســلة 

الكويــت، )اإلصــدار 72(، )ط. )(، )3)20 - 435)م(، )ص/ 

.)25

أن املوقــف هنــا يتطلــب يف أحايــنَي كثــرية 

ــم  ــس واملفاهي ــني األس ــات ب ــَد مقارن عْق

القدميــة واألســس واملفاهيــم الجديدة، إن 

املعرفــة ســواٌء كانــت علميــًة أو فلســفيًة 

أو عاميــًة هــي ذات طبيعــة تاريخيــة 

ــد أن  ــي تري ــتيمولوجيا الت ــا، واإلبس دوًم

تكــون نظريــة علميــة يف املعرفــة ال بدَّ لها 

مــن دراســة تاريــخ العلــم، ال لذاتــه كــام 

يفعــل املــؤرخ، بــل مــن أجــل االسرتشــاد 

ــاكل  ــم املش ــه يف فَه ــتفادة من ــه، واالس ب

الجديــد ال  الحــارض؛ ألن  املطروحــة يف 

يُفَهــم إال باملقارنــة مــع القديــم، والحــارض 

وبحَســب  باملــايض«)3(،  إال  يتطــور  ال 

العلمــي؛  وســياقها  التاريخيــة  العــادة 

فــإن هــذا التقديــر يجعلنــا نقــرُّ أن »مثـّـَة 

مفتاحــني للتقــدم العلمــي هــام: الرباعــة 

املتــدرج.  والبنــاء  األداء،  يف  الشــخصية 

تأسيًســا عــىل مــا ســبق، فــإن العلــم ُجهــد 

البــرش وليــس البــرش جهــد العلــم«)4(.

)3(  محمــد عابــد الجابــري، مدخــل إىل فلســفة العلــوم: 

مركــز  العلمــي،  الفكــر  وتطــور  املعــارصة  العقالنيــة 

لبنــان،  بــريوت،   ،)4 )ط.  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

.)47 )ص/   ،)(998 )يوليــوز 

)4(  جــون غريبــني، تاريــخ العلــم، ترجمــة شــوقي جــالل، 

سلســلة عــامل املعرفــة، )ع 390(، )يوليــو 2002م(، )2/ 

.)369
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ــي،  ــاء التاريخ ــذا االقتف ــد ه ــاول رص نح

نظفــُر  َعلّنــا  املعرفيــة،  آثــاره  وتتبــع 

بفهــٍم أعمــَق ألحــد أهــم اإلشــكاالت 

يف  العلــوم  بوجــود  املتعلقــة  العلميــة 

تأسيســها،  وفلســفة  اإلســالمي،  الفكــر 

أوجــه  عــن  البحــث  يف  منــا  إســهاًما 

لتلــك  »اإلبســتيمولوجي«  البيــان 

ــا. وعــىل هــذا التأســيس النظــري  القضاي

بنشــأة  ارتبــاط  لهــا  إشــكاالت  تظهــُر 

مــدى  خطــورة  أهمهــا  مــن  العلــوم، 

مــدى  وبيــان  جديــدة،  علــوم  إنشــاء 

صحــة ذلــك يف النظــر العلمــي وثباتــه 

يف الواقــع الوجــودي بــني العلــوم مــن 

ــف  ــوغاُت. فكي ــروراُت واملس ــث ال حي

ــالمي؟  ــر اإلس ــوم يف الفك ــاء العل ــم إنش ت

ومــا هــي األســس العلميــة واملنهجيــة 

ــا؟ ومــا هــي القيــم  التــي قامــت عليه

املقصديــة مــن وجــود تلــك العلــوم؟ 

ثالًثا: في نظرية المعرفة.. تقريب 
فلسفي لعلوم الوحي:

أعــامل  قــراءة  نتعــود  مل  وإن  حتــى 

مفكــرّي اإلســالم، وهــم يــرددون مفــردات 

كفلســفة  النــوع؛  هــذا  مــن  معرفيــة 

ــالف  ــا الخت ــة؛ إم ــة املعرف ــوم ونظري العل

مجالهــا التــداويل، أو لطبيعــة الرتجمــة 

ســياقاتها  فــإن  واملتحينــة؛  املتعينــة 

املرتاكمــة أنتجــت مفــرداٍت ومصطلحــات 

لهــا أصولُهــا املعرفيــة املشــرتكة؛ مــن قبيِل 

واملعرفــة  واملنهــاج  والخطــاب  النظــر 

والعلــم والقواعــد واملبــادئ، وهــذه كلهــا 

مفــردات لهــا صالتُهــا العلميــة؛ إما إفــراًدا 

ــر. ــاين املغاي ــج اإلنس ــع املنت ــا م أو تركيبً

وإذا اتفــق معظــم النظّــار يف فلســفة 

البحثيــة، مبــا فيهــا  العلــوم وعالقاتهــا 

نظريــة املعرفــة، بــأن نظريــة املعرفــة 

األشــياء،  تتمحــور حــول كيفيــة فهــم 

ــذي  ــروع الفلســفة ال ــن ف ــرع م ــا ف وأنه

يعالــج مســألًة طبيعــة ومصــادر وحــدود 

ــايف  ــب اإلض ــذا الرتكي ــإن ه ــِة))(؛ ف املعرف

ــريب  ــري الع ــان الفك ــن اللس ــب ع ال يغي

واإلســالمي)2(؛ ألن رّواده أبدعــوا إبداًعــا 

ــن  ــاف م ــالمية بأصن ــة اإلس ــَرْوا املكتب وأث

)(( Approches and methodologies in the so-
cial sciences, donatella porta and michael 
keating; how many approches in the social 
sciences ? An epistemological introduction, 
cambridge university,(008, p((.

)2(  انظــر: شــوربا، زينــب إبراهيــم، اإلبســتيمولوجيا: دراســة 

ــة لنظريــة العلــم يف الــراث، دار الهــادي، مركــز  تحليلي

دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، )ط. )(، )435) - 2004(.
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الكتابــات يف ميــدان العلــم واملعرفــة، 

ومصــادر  بينهــام،  العالقــة  وطبيعــة 

إنتاجهــا،  وكيفيــة  وحدودهــا  املعرفــة 

ومــن هــؤالء كبــار النظــار كالغــزايل وابــن 

رشــد وابــن خلــدون والشــاطبي وغريهم.

املعرفيــة  النظريــة  نشــأة  كانــت  وإذا 

اإلســالمية ناهلــة مــن َمعــنٍي املطلــق 

التاريخــي  مســارها  فــإن  التوحيــدي؛ 

إال  لهــام  ميكــن  ال  الزمـــني  وسياقـــها 

املُطلـقـــية يف  تلــك  لـــها  أن يحفـظـــا 

التوحيــد،  يف  الخلــود  وذلــك  الوجــود؛ 

مهــام تقاربــت القــراءات وتعــددت أو 

تباعــدت وتنوعــت؛ ألن إرجــاع النظــر 

املعـــريف فيمـــا تأســــس عـــىل الــكّي 

الكامــل بالديــن، والتــاّم بالنعمــة مــن 

زوايــا، وإن كانــت مختلفــة املقدمــات 

تبايًنــا  بالــرورة  يُنِتــج  ال  املعرفيــة، 

حقيقيًــا يف املحصــالت والنتائــج العلميــة، 

ــُث  ــن حي ــا م ــق تاريخيً ــا تحق ــك م وذل

األنظــار املعرفيــة يف املنهــج اإلســالمي.

إن نظريــة املعرفــة يف بـــعدها الفلســفي 

ــن دون  ــتعيد -م ــي س ــلكها املنهج ومسـ

ــة  ــة للمعرف ــس العلمي ــك- إدراَك األس ش

اإلســـالمية مــن حيـــث نشــأُة علومهــا 

تعــددت  وقــد  وحدودهــا،  وتطورُهــا 

النظريــة. تلــك  فقــه  ومســالك  طــرُق 
 

إن نظرية املعرفة يف بعدها الفلسـفي 

ومسـلكها املنهجي سـتعيد -من دون 

شـك- إدراَك األسس العلمية للمعرفة 

اإلسـالمية مـن حيـث نشـأُة علومهـا 

وتطوُرهـا وحدودهـا، وقـد تعـددت 

طـرُق ومسـالك فقه تلـك النظرية.

هنـاك  املختصـني،  بعـض  بحَسـب  لكـن 

لوضـع  املختلفـة  الطـرق  مـن  نوعـان 

ناجـح؛  أسـاس  عـىل  املعرفيـة  املنهجيـة 

األول: ميكـن محاولـة الوصـول إىل أرضيـة 

مبـارش  تعامـل  إجـراء  خـالل  مـن  صلبـة 

مـع املشـاكل النهائيـة لنظريـة املعرفة … 

وميكـن للمـرء أيًضـا أن يأخـذ مسـاًرا آخر، 

البـدء مـن مفاهيـَم محـددة  مـن خـالل 

واقـرتاح العلـوم والتحقـق مـن خصائصهـا 

املصـري  مـن  يحمينـا  والثـاين:  املنطقيـة... 

التـي  التحقيقـات؛  معظـم  أصـاب  الـذي 

كانـت تهتـم باملنهجيـة واملعرفيـة))(. وإن 

))(  انظر:

Epistemological problems of economics, ludwing von 

mises, translated by george reisman, (edition 

(00(,luding von mises intitute, p7(.
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سلّمنا باسـتعارة املناهج العلمية وتبْيئَِتها؛ 

اإلسـالمية  للمعرفـة  سـليمًة  دراسـًة  فـإن 

اسـتحضار  تسـتوجب  علومهـا  وفلسـفة 

الخصوصيـات املصدرية من جهة، واألبعاد 

املقصديـة لتلـك العلـوم مـن جهـة أخرى.

لذلــك فــإن مــن املهــام الداخليــة لنظريــة 

املعرفــة، أو مــا يُعــرف باإلبســتيمولوجيا))( 

أو بفقــه العلــم)2(، االشــتغال عــىل الجانب 

اختلفــت  وإن  العلــوم،  يف  املنهجــي 

أخــرى،  إىل  مدرســة  مــن  اهتامماتهــا 

حيــث يؤكــد البعــض »أن اإلبســتيمولوجيا 

تتناول مســائَل هــي ميــدان امليثودولوجيا 

ــة  ــوم أو نظري أو املنطــق أو فلســفة العل

ــان يَْجمعــون  ــز والطالي ــة، فاإلنجلي املعرف

تلــك  إبســتيمولوحي  مصطلــح  تحــت 

إليهــا  أشــار  التــي  النقديــة  الدراســة 

الالنــد، ونظريــة املعرفــة وامليثودولوجيــا. 

أمــا األملــان فهــم مييــزون يف لغتهــم بــني 

))(  انظــر: دنــكان، بريتشــارد، مــا املعرفــة؟ ترجمــة مصطفــى 

ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــة، املجل ــامل املعرف ــلة ع ــارص، سلس ن

والفنــون واآلداب، الكويــت، )ع/ 404(، )شــتنرب 3)20م(، 

.)24 )ص/ 

ــيس  ــق التأس ــج: يف أف ــؤال املنه ــه، س ــن، ط ــد الرحم )2(  عب

ألمنــوذج فكــري جديــد.. جمــع وتقديــم، املؤسســة العربية 

ــان، )ط. )(، )2005م(، )ص/  ــريوت، لبن ــداع، ب ــر واإلب للفك

.)270

ــتيمولوجيا،  ــني اإلبس ــة وب نظريــة املعرف

املصطلــح  بهــذا  يَعنــون  كانــوا  وإن 

جميعهــا«))(،  العلــوم  فلســفة  األخــري 

قضيــة  تعتــرب  آخــر  جانــب  ومــن 

املفاهيــم املســاوقة ذات بعــد أســايس يف 

ــا  ــل مفاتيحه ــا متث ــوم؛ ألنه ــفة العل فلس

املعرفــة،  نظريــة  تقويــم  يف  األساســية 

وكاملقدمــات التــي تؤســس عليهــا طبيعــة 

ــض  ــه بع ــز علي ــذي ركّ ــر ال ــج، األم النتائ

ــربًا  ــوم، معت ــفة العل ــني يف فلس املتخصص

ــم  ــة متاســك املفاهي ــت نظري ــه إذا كان أن

ــاُن  ــب عــىل املؤسســني بي ســليمة؛ فيج

مجــاالت نظريــة املعرفــة؛ ألن القضيــة 

املركزيــة املعروضــة يف فلســفة العلــوم 

هــي إمكانيــة التمييــز بــني ترســيخ رشوط 

ــا)4(. ــج فيه ــم النتائ ــاد ونظــام تقيي االعتق

ويف هــذا الســياق فقــد عــرف تشــّكل 

تراكــاًم  اإلســالمية  املعرفــة  عمــران 

)(( A, varieux- Reymont, introduction a l’épis
     -témologie, coll.
     Sup,)paris: puf,(97((,p7-8.

عن: كريك، الحسني، مرجع سابق، )ص/ 6)(.

)4(  انظر:
Epistemology a contemporery introduction 

to the theory of knowledge, robert oudi, 
routledge contemporery introductions to 
philosophy, (edition, taylor and e-library, 
(005, p(04.
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ــي  ــة، الت ــات العلمي ــن اإلنتاج ــاًل م طوي

النــي  النظــر  رشوط  بــني  زاوَجــْت 

النقــي وضوابــط الفهــم اإلدرايك العقــي، 

مضافــًة  أخــرى  خصوصيــًة  ومنحهــا 

للمعرفــة اإلنســانية؛ فشــّكل ذلــك تكامــاًل 

علميـًـا قويـًـا تقــوت معــه نظريــة املعرفــة 

اإلســالمية. وعليــه، فــإن العلــوم يف املجــال 

اإلســالمي املشــكلة لخصوصيــات النظريــة 

املعــريف مبطالبهــا املختصــة، ومجاالتهــا 

علميــة  مواثيــُق  تجمعهــا  املتفــردة 

رضوراِت  معهــا  تســتْصِحب  دقيقــة، 

ــارًة  ــكّي ت ــارًة، وال اســتدعاءات الجــزيّئ ت

ــع،  ــات االســتمداد الناف أخــرى، لخصوصي

ــا  ــني مكوناته ــد، ب ــداد املفي ــزات اإلم ومي

ــامل  ــري أو اإلع ــتغال النظ ــة االش يف حال

واملعــارف.  العلــوم  لتلــك  التطبيقــي 

ــتمداد  ــداد واالس ــل يف اإلم ــذا التكام وه

طـــّور مـــن شـــأن هـــذه العـلـــــوم، 

بالفعــل  وجودهــا  تفعيــل  مــن  وزاد 

والقــوة يف املجــال التــداويل اإلســالمي. 

علــامء  مــن  عاملًــا  نجــد  قلــام  لذلــك 

نــوع  املتقدمــني متخصًصــا يف  اإلســالم 

ــال  ــك املج ــة لذل ــوم املكون ــن العل ــا م م

الــكي؛ فعلــم التفســري يتطلــب مــن بــاب 

ــث،  ــم الحدي ــاص يف عل ــرورة االختص ال

ــاه أصــوَل  ــم الفقــه يســتبِطن يف ثناي وعل

وأدلــَة الفقــه املســتند إليهــا يف االجتهــاد، 

النظــر يف  العقيــدة ال يســتقيم  وعلــم 

ــر يف  ــاع النظ ــاه دون إرج ــه وقضاي مباحث

القضايــا الجزئيــة والكليــة للقــرآن الكريــم 

والســنة، ومــا الزَمهــاَم من علــوم مطلوبة. 

فعلــوم الوحــي شــكلت وحــدة متناســقة 

ومرتابطــة، حفظــت معهــا أصــول التصــور 

والرؤيــة يف نظريــة املعرفــة اإلســالمية، 

ــتعارة  ــرب اس ــا ع ــام أســهمت يف تطوره ك

علــوم أخــرى؛ وإن كانــت مــن املجــال 

االســتمداد،  ذلــك  علــِة  عــىل  املغايــر 

ومــا انعكــس ســلبًا عــىل وحــدة املعرفــة 

اإلســالمية وبنائهــا. وقبــل النظــر يف أصــول 

ــه املعــريف يكــون كل عــامل  العلــم وعمران

إنتاجــه  بفلســفة  تامــة  درايــة  عــىل 

ــي  ــك ه ــًدا، وتل ــا ومقص ــا ومنهًج تأسيًس

فلســفة العلــم يف منطقهــا املبــديئ، وهــذا 

العلمــي  االختصــاص  يف  أســايس  رشط 

عــرب الســياق التاريخــي للعلــوم املنطلقــة 

مــن الوحــي يف اإلســالم. لذلــك فإنــه مــن 

العلــامء  الطبيعــي أن يكــون »معظــم 

ــفة  ــة بالفلس ــة تام ــىل دراي ــوا ع وإن كان

خاصــة  درايــة  لهــم  فــإن  إجــاماًل؛ 
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بالدراســات الفلســفية لطبيعــة العلــم«))(.

املعــريف  بتنوعهــا  الوحــي  علــوم  إن 

بخاصيــة  متيــزت  العلمــي  وتشــعبها 

العلميــة،  للمعرفــة  املتواصــل  اإلنتــاج 

مــن  أخــرى  جديــدة  علــوم  ووالدة 

رَِحِمهــا، اســتدعتها الــرورة الواقعيــة 

ــام  ــة ك ــرورة العلمي ــس ال ــة، ولي واآلني

ســيتضح فيــام بعــد، فيمكــن أن نقــول إن 

العلــوم يف املجــال اإلســالمي علــوٌم ولــود، 

وال تَعــِدم والدة علــوم أخــرى جديــدة، 

ــة  ــر النظري ــهام يف تطوي ــا اإلس ــن له ميك

ــع الوجــود  ــة واســتثامرها يف مواق املعرفي

اإلســالمي  الزمــن  ولعلــوم  البــرشي. 

ــل  ــا، تتمث ــن غريه ــردة ع ــة متف خصوصي

الوحــي  معــني  إىل  األول  معادهــا  يف 

وجودهــا  ألن  لــه؛  املالزمــة  ونصوصــه 

الفعــي ارتبــط ببدايــة الرســالة القرآنيــة، 

النبــوي  التاريــخ  رحــم  يف  وتكونــت 

املصاحــب لهــا، األمــر الــذي يجعــل النظر 

اســتحداثها  يربــط  العلــوم  تاريــخ  يف 

مــع  العلميــة  املقاصــد  حيــث  مــن 

ــالة.  ــك الرس ــة بتل ــربى الخاص ــم الك القي

)(( Massimo pigliucci,The borderlands be-
tween science and philosophy an introduc-
tion, the quarterly review of biology, vol-
ume8(, no.(, march(008 ,p9.

رابعا: علوم الوحي في التشكل 
والمقاصد:

)1( أساس الوحي في نشأة العلوم: 

الفكـر  يف  العلـوم  تخلـق  مبـدأ  يعـود 

اإلسـالمي وتفتقهـا إىل َمعـني الوحـي، أي 

النـص القـرآين والنـص الحديثـي، وانتظـم 

تشـّكلُها العمـي يف علـوم خمسـة وهـي: 

وعلـم  التفسـري،  وعلـم  الفقـه،  علـم 

العقيـدة، وعلـم الحديـث، وعلـم اللغـة. 

وتُعتَـرُب هـذه العلـوم أسـاس كل العلـوم 

السـياق  عـرب  عنهـا  املتناسـلة  األخـرى 

التاريخـي، وهـي املطلوبة باالعتبـاِر األول 

والقصـِد األصـي، كـام سـيتضح فيـام بعُد، 

ومـا سـواها مطلـوب لغـريه ومقصود عىل 

وتنتظـم  واالسـتخدام.  الوسـاطة  سـبيل 

هـذه العلـوم ضمـن خصوصيـات النسـق 

اإلنسـان  لحيـاة  والتفصيـي  الوجـودي 

إنسـاين  ناظـم  يجمعهـا  التـي  املسـلم، 

متكامـل يف عالقتـه مـع الكـون والوجـود، 

كليـة  عنـد  القصديـة  أبعادهـا  وتنتهـي 

العبـادة، االسـتثناء الفعي والقـوي املتفرد 

مـن الخلـق اإللهـي }ومـا خلقـت الجـن 

.]56 ]الذاريـات:  ليعبـدون{  إال  واإلنـس 
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يعــود مبــدأ تخلــق العلــوم يف الفكــر 

اإلســالمي وتفتقهــا إىل َمعــن الوحي، 

أي النــص القــرآين والنــص الحديثــي، 

ــوم  ــيل يف عل ــكّلُها العم ــم تش وانتظ

ــم  ــه، وعل ــم الفق خمســة وهــي: عل

العقيــدة، وعلــم  التفســر، وعلــم 

ــم اللغــة.  ــث، وعل الحدي

وقــد نبــه أبــو حامــد الغــزايل إىل مــا 

ــكي  ــم ال ــه: »فالعل ــك بقول ــري إىل ذل يش

الــكالم،  هــو  الدينيــة  العلــوم  مــن 

وأصولــه  الفقــه  مــن  العلــوم  وســائر 

جزئيــة؛ علــوم  والتفســري  والحديــث 

ألن املُفر ال ينظـــر إال يف معنى الكتاب 

خاصـــًة، واملحدث ال ينظـــر إال يف طريق 

ال  والفقيه  خاصـــًة،  الحديـــث  ثبـــوت 

املكلفني  أفعـــال  ينظـــر إال يف أحـــكام 

خاصـــًة، واألصـــويل ال ينظـــر إال يف أدلة 

واملتكلم  خاصـــًة،  الرشعيـــة  األحـــكام 

هـــو الـــذي ينظـــر يف أعـــّم األشـــياء، 

املواقع  هـــي  املوجـــود«))(. فام  وهـــو 

املعرفيـــة والحضاريـــة لهـــذه العلـــوم 

))(  الغــزايل أبــو حامــد، املســتصفى مــن علــم األصــول، 

ــالة، )ط.  ــد ســليامن األشــقر، مؤسســة الرس ــق محم تحقي

.)37  ،36  /(( 997)م(،   -  (4(7(  ،)(

أطـــراف  االعتبـــار، ضمـــن  األساســـية 

القـــراءة اإلنســـانية للوحـــي والوجود؟

علم التفسر ومعنى النص: 

تــرح القــراءة اإلنســانية يف مجــال النــص 

القــرآين، بقــدر مــا تتيحــه الخــربُة والقــدرة 

التــي  عــىل اســتكناه املعــاين املطلقــة 

ــص  ــا خلُ ــك م أُوِدعــت يف النصــوص، وذل

ــَط  ــذي مل تُع ــريي، ال ــل التفس ــه العق إلي

ــا ال ينبغــي  مفاتيحــه إال ملــن أويت ترشيًف

لكثــري مــن النــاس. فكانــت بذلــك البدايــة 

الحقيقيــة لعلــم التفســري، الــذي إليــه 

تــردُّ كافــة املعــارف األخــرى اســتعانًة 

وتبِييًنــا؛ »إذ كتــاُب اللــه تعــاىل ال يتَفــّر 

فيــه«)2(. العلــوم  إال بترصيــف جميــع 

الكلية  التـــالوة  امتـــداد  عـــىل  أنه  كام 

للنص القرآين، كان لزاًما اســـتحضار أسس 

من  اإللهي،  للخطـــاب  اإلنســـاين  الفهم 

حيُث تفســـرُي معانيه الكـــربى، وتأويلها 

التاريخيـــة املتعينـــة؛  َوفـــق القضايـــا 

ــز يف  ــب، املحــرر الوجي ــن غال ــد الحــق ب ــة، عب ــن عطي )2(  اب

تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد الســالم عبــد الشــايف 

محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، )428)هـــ - 

2007م(، )ص/ 35(.
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فاستُحِر علم التفســـري باعتباره مطلوبًا 

تســـتدعيه الـــرورة العلميـــة لتحقيق 

يف  والشـــهود  واالســـتخالف  التعبد  قيم 

أصبحت  التفســـري  إن علم  بـــل  الكون، 

لـــه من القداســـة مـــا تجعلـــه صعَب 

اإلدراك، ال ينـــال إال لـــذوي خصوصيـــٍة 

وترشيـــف، كالدعـــاء الـــذي خـــص به 

النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم ابَن 

عبـــاس ريض الله عنه حني قـــال: »اللهم 

فّقهـــه يف الديـــن وعلّمه التأويـــل«))(.

كـــام أنـــه ِعلـــٌم ال يســـتقيم للعامل يف 

واحـــد مـــن العلـــوم النظر فيـــه، كام 

قـــال الزمخـــرشي: »إن أمـــأ العلـــوم 

مبا يغمـــر القرائـــح، وأنهضها مبـــا يُبِهر 

القـــوارح، من غرائـــب نكٍت  األلبـــاب 

أرسار  ومســـتودعاِت  مســـلَُكها،  يلطُف 

يَـــِدقُّ مســـلُكها: علم التفســـري الذي ال 

يتـــم لتعاطيـــه وإجالِة النظـــر فيه كل 

ذي علـــم...«)2(؛ حتـــى تكتمـــَل لديـــه 

خصـوصـيــــاُت الـقــــراءة يف الـكــتاب، 

والكون. الـحــــياة  لفـقــــه  املوجـبــــُة 

))(  رواه أحمد والطرباين.

)2(  الزمخــرشي، أبــو القاســم جــار اللــه محمــود بــن محمــد. 

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه 

التأويــل. الــدار العلميــة للطباعــة والنــرش، )ص/ 5)(.

علم الحديث ومتثل النص: 

عــىل الرغــم مــن االمتــداد الرشعــي للنــص 

القــرآين ضمــن مكــون الوحــي }ومــا ينطق 

عــن الهــوى إن هــو إال وحــي يوحــى{ 

النبــوي  املثــال  أن  إال   ،]4  -3 ]النجــم: 

ــل  ــول والفع ــب الق ــن جوان ــي م الحديث

ــي  ــة، الت ــِة املثالي ــَس للتجرب ــر أّس والتقري

ــرشي؛  ــياق الب ــتثامرها يف الس ــي اس ينبغ

ــرج  ــة ال تخ ــة وتقريري ــارات تأكيدي العتب

عــن ذلــك النســق، وهــو األمر الــذي عّجل 

ــه. ــه ومتثل ــث، وفقه ــم الحدي ــور عل بظه

بالحديــث  العنايــة  تأخــرت  لكــن وإن 

ــا، إال أن  ــا وتدويًن ــًة وحفظً الرشيــف كتاب

اســتحضاره يف ســريورة التعبــد والفهــم 

الســليم للنــص القــرآين، بــدا جليًــا يف 

ــىل  ــي -ص ــد للنب ــل الفري ــة الجي مصاحب

ــه  ــه وســلم-، واســتهدائهم بهْدِي ــه علي الل

واالحتكام إليه يف حالة الشــجار والتســليم 

ــٍة  ــٍن َوال ُمْؤِمَن ــا كَاَن لُِمْؤِم ــه: }َوَم بقضائ

ــوَن  ــرًا أَْن يَُك ــولُُه أَْم ــُه َورَُس ــَى اللَّ إَِذا قَ

ــِص  ــْن يَْع ــْم َوَم ــْن أَْمرِِه ــرَيَُة ِم ــُم الِْخ لَُه

ــاً{  ــالالً ُمِبين ــلَّ َض ــْد َض ــولَُه فََق ــَه َورَُس اللَّ

ــك التناســق  ــتمر ذل ]األحــزاب: 36[، واس
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يف وحــدة تلقائيــة بحَســب الوفــاء للنــص 

ــرآين. ــص الق ــا للن ــاًء ضمنيً ــي وف الحديث

علم العقيدة وعقيدة النص: 

ــص  ــة للن ــراءة املعرفي ــب الق ــو مطال ترس

ــد  ــري عن ــم التفس ــىل عل ــاًء ع ــرآين بن الق

ــن  ــاين املقصــودة بالقصــد األصــي م املع

خلــق اإلنســان ابتــداًء، وتســتعني بذلك يف 

فقــه القضايــا العقديــة واإلميانية لإلنســان 

التــي تيرِّ ســبل العبــادة والتديــن؛ فكان 

لزاًمــا مــن تأســيس العلــم املخصــوص 

ــو  ــول أب ــدة. يق ــم العقي ــو عل ــك وه بذل

إســحاق الشــاطبي يف هــذا الســياق: »وأما 

اإلميــان فإنــه عمــل مــن أعــامل القلــوب 

وهــو التصديــق وهــو ناشــئ عــن العلــم، 

ــا وســيلًة إىل  ــد يكــون بعُضه واألعــامل ق

بعــض، وإن صــح أن تكــون مقصــودة 

يف أنفســها، أمــا العلــم فإنــه وســيلة، 

ــه  ــه، وال تصــح ب ــم بالل وأعــىل ذلــك العل

فضيلــٌة لصاحبــه حتــى يصــّدق مبقتضــاه، 

ــه  ــرب عن ــد ع ــه«))(. وق ــان بالل ــو اإلمي وه

ــو إســحاق، املوافقــات يف أصــول الرشيعــة،  ))(  الشــاطبي، أب

الكتــب  دار  لبنــان:  بــريوت،  دراز،  اللــه  عبــد  تحقيــق 

.)45  ،44 )ص/  994)م(.   -  (4(4( العلميــة، 

أبــو حامــد الغــزايل يف النــص الســابق 

الدينيــة. العلــوم  مــن  الــكّي  بالعلــم 

العقيــدة  بعلــم  االســتعانة  تنفــك  وال 

عــن الــرشوط املوضوعيــة لنشــوء علمــي 

الفقــه والتفســري، باعتبــاره ميــأ فقــرة 

مهمــة يف الحضــور اإلنســاين املتكامــل 

لالســتخالف، ويتمثــل ذلــك يف جانــب 

الواحــد،  للخالــق  والعبوديــة  التوحيــد 

وهــي املهمــة التــي أُســندت لهــذا العلــم 

ــا  ــإن قضاي ــه ف ــه األوىل؛ وعلي ــذ بدايات من

وبيــان  والربوبيــة،  والتوحيــد  اإلميــان 

ــة يف  ــرِبت جوهري ــدة اعتُ ــدة الجدي العقي

ــاين. ــد اإلنس ــدأ التعب ــيخ مب ترس

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن علــم العقيــدة 

املقصــود هنــا، ليــس هــو علــم الــكالم أو 

ــاج  ــم الحج ــو »عل ــا ه ــد مب ــم التوحي عل

ــة،  ــة العقلي ــة باألدل ــد اإلمياني عــن العقائ

ويســّمى أصحابـُـه باملتكلمــني أو متكلمــي 

مرحلــًة  ميثــل  ذلــك  ألن  اإلســالم«)2(؛ 

علــم  فيهــا  يســتقل  مل  أخــرى  علميــة 

ــد. ــه بع ــن مجال ــدة ع العقي

)2(  النشــار، عــي ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي يف اإلســالم، 

دار املعــارف، )ط. 9(، )995)م(. ))/ 48(.
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علم اللغة وَفهم النص: 

ــص  ــة للن ــة والجزئي ــراءة الكلي ــر الق تفتق

القـــرآين إىل اآللـيـــة املُثـــىل الكفيلـــة 

بتفســريه وبيانــه، وذلــك مــا مكــن للوجود 

ــة  ــراف عملي ــن أط ــه ضم ــوي موقَع اللغ

ــر  ــل إن ال ــي، ب ــة للوح ــراءة الكوني الق

اللغــوي  بالجانــب  املرتبــط  اإلعجــازي 

ــك  ــن تل -أي اللســان العــريب- ضاعــف م

الحاجــة امللحــة واألهميــة االعتباريــة؛ 

ــرشوع  ــه يف م ــة أحقيت ــم اللغ ــح عل فمن

القارئــة.  العلــوم  تلــك  مــع  البدايــة 

وال ميكــن التشــكيك يف التمكــني اللغــوي 

عــىل اللســان العــريب يف مرحلــة مــا قبــل 

مــن  الوجــودي  ثباتــه  أن  إال  الوحــي، 

ــتقيم إال  ــن يس ــوة ل ــل والق ــب الفع جان

ــل يف نصــوص  مــع الفــرض القــرآين املتمث

الوحــي؛ ألن هـنـــاك قيـمـــة مضـافـــة 

ــات  ــع مكون ــجمت م ــان انس ــذا اللس له

ــه،  ــط ب ــر املرتب ــالمة للذك ــظ والس الحف

فاللغــة باعتبارهــا لســانًا تداوليًــا متشــبًعا 

ــدت  ــليقية أك ــط الس ــرشوط والضواب بال

اســتقرارها وحضورهــا الدائــم منــذ بدايــة 

الوحــي؛ »ألنــه ال يعلــم مــن إيضــاح جمل 

وال ميكـــن التشـــكيك يف التمكـــن 

العـــريب  اللســـان  عـــى  اللغـــوي 

يف مرحلـــة مـــا قبـــل الوحـــي، إال 

ــب  ــن جانـ ــودي مـ ــه الوجـ أن ثباتـ

ــتقيم إال  ــن يسـ ــوة لـ ــل والقـ الفعـ

مـــع الفـــرض القـــرآين املتمثـــل يف 

نصـــوص الوحـــي. 

ــان  ــَعَة لس ــل َس ــٌد َجِه ــاب أح ــم الكت ِعل

ــه  العــرب وكــرثة وجوهــه، وِجــامع معاني

وتفرقهــا، وَمــن َعلَِمــه انتفت عليه الشــبه 

التــي دخلــت عــىل َمــن َجِهــَل لســانَها«))(، 

ــة مل  ــة واألصولي ــا القاعدي إال أن اعتباراته

تســّجل حضورهــا إال يف مراحــَل متأخــرة، 

ــك  ــد، وذل ــام بع ــنذكرها في ــباب س وألس

مــا يفــر االحتفــاء الوجــودي والــروري 

باملنطــق اللغــوي يف مرحلــة مــا بعــد 

النــص. فــكان لهــذا التناســق والتكامــل يف 

ــزول  ــداويل والن ــني اللســان الت الحضــور ب

ــل،  ــة التنزي ــري يف ثَباتي ــر الكب ــرآين األث الق

ــامن  ــع يف ض ــروري والقاط ــد ال والتأكي

ــر. اســتمرارية حفــظ الذك

))(  الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، الرســالة، تحقيــق أحمــد 

ــر، )309)هـــ(، )ص/ 50(. ــاكر، دار الفك ــد ش محم
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علم الفقه وترصيف النص: 

يتمثــل القصــد الوســيط أو املطلــوب مــن 

ــرآين  ــص الق ــانية للن ــراءة اإلنس ــل الق فع

لأحــكام  العمــي  ـل  التمثُـّ تحقيــق  يف 

الرشعيــة؛ ذات الصبغــة االكتســابية َوفــَق 

ــة التفصيليــة الراجعــة إىل النصــوص  األدل

ــك  ــرص ذل ــم، وينح ــرآن الكري ــة للق الكلي

يف فقــه الخطــاب الرشعــي الــذي يضَمــن 

الولــوج املناســب والصحيــح للمقصــود 

فقــه  هــو  الــذي  والنهــايئ  القــرآين 

ــه  ــم الفق ــف عل ــك مل يتخلّ ــدة؛ لذل العقي

األوىل  البدايــات  منــد  الحضــور  عــن 

لحضــور النــص الرشعــي.

وقــــد نشــــأت املعرفـــة الفقهيـــة يف البـــدء 

ــي  ــاب الرشعـ ــه الخطـ ــىل رضورة فقـ عـ

العـــام، الـــذي يحمـــل جـــامَع الكليـــات 

الفقهيـــة حتـــى يتحقـــَق يف الســـعي 

اإلنســـاين؛ فكانـــت األحـــكام الفقهيـــة يف 

متثُّالتهـــا تتـــرصف عـــىل العهـــد النبـــوي 

مشــــخصًة وماثلـــًة مـــع الصحابـــة رضـــوان 

اللـــه عليهـــم، ومل تكـــن حركـــة عــــلمية 

العلميـــة  االعتبـــارات  يف  منتــــظمة، 

ــهور  ــع ظــ ــة إال مـ ــص املنهجيـ والخصائـ

بـــوادرهــــــا وبـداياتــــها، خاصــــًة مـــع 

ُعـــرَف  حيـــث  النبويـــة،  التوجيهـــات 

ـــة  ـــض الصحاب ـــب بع ـــق مواه ـــا تفتُّ حينه

حَســـب كل علـــم. فالفقـــه يف هـــذه 

املرحلـــة أفصـــح عـــن تجلياتـــه املقصديـــة، 

مـــن حيـــث هـــو ترصيـــٌف عمـــي لأحـــكام 

ــب  ــاين، يطلـ ــع اإلنسـ ــة يف الواقـ الرشعيـ

ـــبيح  ـــادة والتس ـــد العب ـــلم مقص ـــه املس ب

ــق.  ــرب الخالـ ــد الـ بحمـ

خامسا: تطور العلوم.. من فلسفة 
العمل إلى فلسفة العلم:

إن العـلـــوم الـعـمـلـيـــة الكــربى املذكورة 

أمهـــاُت العـلـــوم يف تـاريـــخ الفـكـــر 

اإلســالمي التــي عنونــت جامعــه وكلياتــه 

باقــي  عنهــا  تفرعــت  والتــي  الكــربى، 

العلــوم واملعــارف املتواليــة عــرب التاريــخ 

والثقافــة. ألســباب متعــددة؛ إمــا متعلقــًة 

برشطهــا الوجــودي والتفصيــي لترصيــف 

مقتضياتهــا العمليــة، أو مرتبطــة باعتبارها 

اشــتغالها  ملســالك  الناظــم  املنهجــي 

ــف  ــة؛ فكي ــا العـلميـ ــظ كلـيـاتـهـ وحـفـ

تخلّقــت العلــوم األخــرى الضابطــة، ومــا 

موقعهــا مــن الســياق الوجــودي والــرشط 

ــة؟ ــوم املوضوعي ــوء العل ــي لنش التاريخ
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الكرى  الـعـمـلـيــــة  العـلــــوم  إن 

العـلـوم يف تـاريـخ  املذكورة أمهـاُت 

الفـكــــر اإلســـالمي التـــي عنونت 

الكـــرى، والتي  جاعـــه وكلياتـــه 

تفرعت عنهـــا باقي العلوم واملعارف 

املتواليـــة عـــر التاريـــخ والثقافة.

)1( من فقه األصول إلى أصول 
الفقه: 

إن الـوجــود املتـقــدم لفـقــه األحـــكام 

الرشعيـة وترصفهـا يف مواقـع الوجـود كان 

طبيعيًـا جاريًـا عـىل العهد النبـوي، والذي 

يليـه، وكان الصحابـة يالحظـون وينتبهون 

ويـعتــربون، مسـتلهـمــني بــذلك األسس 

لالجتهـاد  الضابطـة  والقواعـد  العلميـة 

الرشعيـة؛  األحـكام  واسـتنباط  الفقهـي، 

فـكان الفقـه املتأصـل املنبثـق مـن أصول 

الرشيعـة األوىل: القـرآن والسـنة، منطلًَقـا 

لرتتيــب أصــوٍل فـقـهيــة يسـتـنــد إليها 

االجتهـاُد فيـام بعـد، مـام سـيؤدي بصورة 

تلقائيـة مـع فتـوِر االجتهاد إىل االسـتنجاد 

بتلـك األصـول، واسـتثامرها بعـد انقطـاع 

اًل. لذلـك ميكـن القـول  الوحـي نًصـا ومتثُـّ

بأنـه ال يسـتقيم الجـدل واملِـراء يف حقيقة 

تخلّـق أصـول الفقـه يف رحـم االجتهـادات 

الفقهية األوىل))( عىل زمن الفقه النبوي)2(، 

غـري أن تعمـريه علـاًم مشـتد العـود قائـم 

األركان، مل يكتـب لـه إال يف أزمنـة متأخـرة 

عـن ذلـك، األمـر الـذي يدعـو رضورة إىل 

االسـتفهام حـول دواعـي البحـث يف هـذا 

العلـم، ومسـوغاتها وإمكانات اسـتمرارها 

عــرب تاريـخ العلمني.

إن أهـم داٍع رضوري لنشـوء علـم أصـول 

َوفـَق  الفقهـي  النظـر  ضبـط  هـو  الفقـه 

ابتـداًء،  لـه  املَوكولُـة  العلميـة  البَْوصلـة 

إمـا ضبطًـا يف االتجـاه املوضوعـي املتعلق 

بالتمثـل العلمي السـليم لنصـوص الوحي 

االتجـاه  يف  ضبطًـا  أو  واسـتخالفا،  تعبـًدا 

املسـلي املرسوم سـليقًة ومتثالً يف االجتهاد 

والنظـر، فتـّم البحث يف التأسـيس لقواعد 

علميـة وضوابـط أصوليـة، يتوسـُل بهـا يف 

مثــالً: محمــد  مراجعــة  التفصيــل ميكــن  مــن  ملزيــد    )((

الدســوقي، نحــو منهــج جديــد لدراســة علــم أصــول 

الفقــه، مجلــة إســالمية املعرفــة، يصدرهــا املعهــد العاملــي 

للفكــر اإلســالمي، )ع/ 3(، )س/ )(، )رمضــان 6)4)هـــ - 

.)((3 )ص/  ينايــر996)م(، 

)2(  انظــر كالم الزركــي يف هــذا الشــأن: الزركــي، بــدر 

ــن، البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه، تحقيــق محمــد  الدي

 .)( العلميــة، )ط/  الكتــب  دار  بــريوت،  تامــر،  محمــد 

.)3 )ص/  2000م(.   - ))42)هـــ 
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حتـى  الفقهـي  االجتهـاد  وضبـِط  إصـالِح 

يعـود إىل قوتـه، وهـو مـا بـدأ ظهـوره مع 

علـم أصـول الفقـه يف اجتهـاد الشـافعي، 

خلـدون:  ابـن  يقـول  السـياق  هـذا  ويف 

الفنـون  مـن  الفـن  هـذا  أن  »واعلـم 

املسـتحدثة يف املِلّة، وكان السـلف يف ُغْنيٍة 

عنـه، مبـا أن اسـتفادة املعاين مـن األلفاظ 

عندهـم  مـام  أزيـَد  إىل  فيهـا  يحتـاج  ال 

انقـرض  فلـام   ]...[ اللسـانية  امللكـة  مـن 

السـلف وذهـب الصـدر األول، وانقلبـت 

العلـوم كلهـا صناعـًة ]...[ احتـاج الفقهـاء 

واملجتهـدون إىل تحصيـل هـذه القوانـني 

والقواعـد السـتفادة األحـكام مـن األدلـة، 

فكتبوهـا فًنـا قامئًـا برأسـه سـّمْوه أصـوَل 

الفقـه«))(، وبذلـك ميكن القـول: إن ظهور 

علـم أصـول الفقـه كان ظهـوًرا اسـتثنائيًا 

وظرفيًـا عكـَس أصلـِه )الفقـه( الـذي بـدأ 

وجـوده رضوريًـا سـياقيًا. 

)2( من تفسير األصول إلى أصول 
التفسير:

مـــع تـــوايل األزمـــان وتباعـــد املســـافات 

الوقتيـــة عـــن مرحلـــة النبـــوة، التـــي 

))(  املقدمة، مصدر سابق، )ص/ 503، 504(.

نشـــأ فيهـــا علـــم التفســـري محتضًنـــا 

ـــدارك  ـــام وامل ـــرة يف األفه ـــده املنصه بقواع

ـــث  ـــة ومرشـــدهم األول، حي ـــدى الصحاب ل

مل يَِحـــن بعـــُد زمـــُن ســـؤال البحـــث 

ألنـــه  ونظامـــه؛  التفســـري  قواعـــد  يف 

اسرتشـــد دوًمـــا بالتوجهـــات النبويـــة؛

وفهُمهـــا  النصـــوص  تفســـري  أضحـــى 

يشـــكو مـــن تغـــري الوضـــع الســـليم 

يف  فتـــوٍر  ومـــن  بالتعبـــد،  املرتبـــط 

تطـــور علـــم التفســـري ورُِقـــّي مناهجـــه، 

مـــع إغفـــاِل القضايـــا الكـــربى لعلـــم 

التفســـري كالناســـخ واملنســـوخ، وأســـباب 

ــا،  ــابه وغريهـ ــم واملتشـ ــزول، واملحكـ النـ

وكان ذلـــك ســـببًا مـــن دواعـــي ظهـــور 

مدونـــات، تنحـــو منحـــى منهجيًـــا يف 

والتفســـريي،  البيـــاين  النظـــر  ترشـــيد 

ملقدمـــة: تيميـــة  ابـــن  كتدويـــن 

»تتضمـــن قواعـــد كليـــة تعـــني عـــىل 

فهـــم القـــرآن ومعرفـــة تفســـريه ومعانيـــه، 

والتْمِييـــز يف منقـــول ذلـــك ومعقولـــه 

بـــني الحـــق وأنـــواع األباطيـــل، والتنبيـــه 

ــل. ــل بـــني األقاويـ ــِل الفاصـ عـــىل الدليـ

فـإن الُكتُـب املصـنـفة يف التفسري مشحـونة 

ــح ــل الواضـ ــمني والباطـ ــث والســ بالغــ
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ابــن  أشــار  وقــد  املبــني«))(،  والحــق 

خلــدون يف مقدمتــه إىل هذا األمــر بقوله: 

ــرب،  ــة الع ــزل بلغ ــرآن ن ــم أن الق »واعل

ــم  ــوا كله ــم، فكان ــاليب بالغته ــىل أس وع

ــه  ــه يف مفردات ــه ويعلمــون معاني يفهمون

ــاًل بــني الصــدر  وتراكيبــه... ومل يــزل متناقَ

ــارف  ــارت املع ــى ص ــلف، حت األول والس

ــري  ــب الكث ــب، فكت ــت الكت ــا ودون علوًم

ــه  ــواردة في ــار ال ــت اآلث ــك ونُِقل ــن ذل م

ــيدعو  ــذي س ــر ال ــة«)2(، األم ــن الصحاب ع

ــي  ــاذ الوضــع العلم ــاًم إىل رضورة إنق حت

ــداث  ــار إىل إح ــت األنظ ــري، فاتجه للتفس

علــم أصــول التفســري، حتــى يســتعيد 

هيبتــه،  الرشعــي  الخطــاب  تفســري 

الزلــل. وتتجنــب  األفهــام  وتصــّوب 

)3( من اعتقاد األصول إلى أصول 
العتقاد:

قضيــة  املســلم  اإلنـــسان  استـصـــحب 

العقيــدة عــرب التاريخ متثـّـاًل واعتقــاًدا، كام 

ــن  ــا م ــة، انطالقً ــة العملي ــا الفقهي القضاي

))(  ابـن تيميـة، أحمـد، مقدمـة يف أصـول التفسـر، تحقيـق 

.)43 )ص/  اإلسـالمي،  الـرتاث  مكتبـة  نصـار،  محمـود  محمـود 

)2(  املقدمة، مصدر سابق، )ص/ 486(.

»واعلـــم أن القـــرآن نـــزل بلغـــة 

بالغتهم،  أســـاليب  وعـــى  العرب، 

ويعلمون  يفهمونـــه  كلهـــم  فكانوا 

معانيـــه يف مفرداتـــه وتراكيبـــه... 

ومل يـــزل متناَقاًل بـــن الصدر األول 

والســـلف، حتـــى صـــارت املعارف 

فكتب  الكتـــب،  ودونـــت  علوًمـــا 

اآلثار  ونُِقلـــت  ذلـــك  مـــن  الكثر 

الصحابـــة«. عـــن  فيـــه  الـــواردة 

النبـــوي؛  والتوجيـــه  القـــرآين  الفهـــم 

فاتخـــذ العلـــم بهـــا مســـلًكا يف التلقـــني 

والبيـــان والـــرشح، إال أن مـــع تقـــادم 

الثبـــات عـــىل قيـــم اإلميـــان امللّقنـــة 

ــاء  ــلًفا، تخلّفـــت القلـــوب عـــن الوفـ سـ

ـــر  ـــور النظ ـــَر قص ـــة، إث ـــا العقدي بحاجاته

يف البيـــان العقـــدي، وورود أخطـــاء يف 

ــدل يف  ــالف والجـ ــدام الخـ ــك، واحتـ ذلـ

املســـائل الكالميـــة، وذلـــك مـــا نبّـــه 

ـــف يف  ـــىل التألي ـــا ع ـــعري عازًم ـــه األش إلي

ـــه ال  ـــال: »فإن ـــدة فق ـــم العقي ـــد عل قواع

ـــز  ـــات والتميي ـــدَّ ملـــن أراد معرفـــة الديان ب

ـــاالت،  ـــة املذاهـــب واملق ـــن معرف ـــا م بينه

ورأيـــت النـــاس يف حكايـــة مـــا يحُكـــون 
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يف  ويصنفـــون  املقـــاالت،  ذكـــر  مـــن 

ــرٍص  ــنَي مقـ ــن بـ ــات مـ ــل والديانـ النحـ

فيـــام يحكيـــه، وغالـــط فيـــام يذكـــرُه 

ـــد  ـــني معتّم ـــن ب ـــه، وم ـــوِل مخالفي ـــن ق م

ــنيع  ــإرادة التشـ ــة بـ ــذب يف الحكايـ للكـ

ـــك  ـــب ذل ـــف...«))(؛ فتطلّ ـــن يخال ـــىل م ع

كلـــه مـــن العقـــل اإلســـالمي التفكـــري يف 

ـــة  ـــول نظري ـــة، وأص ـــد علمي ـــاء قواع إرس

ـــل  ـــه الزل ـــاين، وتجنب ـــأن اإلمي ـــط الش تضب

عـــن حقيقـــة ُصلـــب العقيـــدة الصحيحـــة، 

ـــاًل يف  ـــدة ممثَ ـــول العقي ـــم أص ـــر عل فظه

علـــم أصـــول الديـــن، أو علـــم الـــكالم كـــام 

يســـميه البعـــض؛ ألن »أمهـــات العقائـــد 

العقليـــة  بأدلتهـــا  معللـــٌة  اإلميانيـــة 

ــري،  ــنة كثـ ــاب والسـ ــن الكتـ ــا مـ وأدلتهـ

وعـــن تلـــك األدلـــة أخذهـــا الســـلف 

ـــة،  ـــا األمئ ـــامء، وحققه ـــا العل ـــد إليه وأرش

ــالف يف  ــك خـ ــد ذلـ ــرَض بعـ ــه عـ إال أنـ

تفاصيـــل هـــذه العقائـــد، أكـــرث مثارِهـــا 

مـــن اآلي املتشـــابهة، فدعـــا ذلـــك إىل 

الخصـــام والتناظـــر واالســـتدالل بالعقـــل 

النقـــل، فحـــدث بذلـــك  وزيـــادة إىل 

ــالف  ــالمين واخت ــاالت اإلس ــن، مق ــو الحس ــعري، أب ))(  األش

املصلــن، تحقيــق أحمــد جــاد، دار الحديــث القاهــرة، 

.)8 )ص/  2009م(،   - )430)هـــ 

علـــم الـــكالم«)2(، فاعتُـــرب بذلـــك وجهـــة 

رضوريـــة يف اإلصـــالح والتمكـــن مـــن 

ــبيل الســـوي، ويف تصحيـــح  ــة السـ ناصيـ

ــوي.  ــاد القـ االعتقـ

)4( من حديث األصول إلى أصول 
الحديث:

لقـد أسـهم اإلرشاف النبـوي املبـارش عـىل 

فقـه الحديـث وتفسـري النـص القـرآين يف 

يخـدم  الـذي  السـليم،  الفهـم  فهمهـام 

والشـهود  واالسـتخالف  التعبـد  مقاصـد 

اإلنسـاين، كـام كان لذلـك اإلرشاف الكلمـُة 

الفصل يف التحكيم النبوي لقضايا املسـائل 

فاتخـذ  األول؛  الرعيـل  عهـد  يف  الطارئـة 

وفهـاًم  حفظًـا  النبـوي  بالحديـث  العلـم 

منهًجـا تلقائيًـا، يضمـر أصـواًل وقواعـد ال 

تحتـاج إىل إثباتها بالنظـر وبيانها بالتدليل، 

بـل إن التحكيـم النبوي أرجـأ كل ذلك إىل 

أجـل غـري مسـمى، سـتتم تسـميته حـني 

اختلـف الصحابـة فيـام بعـد، وافتقـر إىل 

تضَمـن صحـة  التـي  الصحيحـة  األسـانيد 

الحديـث وسـالمة فهمـه. فلام كـرث الوضع 

املحكـم  إىل  منسـوبة  أقـوال  يف  وُشـّكك 

)2(  املقدمة، )ص/ 3)5(.
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األول، اتجـه العقـل املسـلم إىل بنـاء تلـك 

القواعـد وإحـداث األصول الجديـدة التي 

تنخـل الحديـث النبـوي بتمييـز الصحيـح 

املوضـوع  مـن  والسـليم  الضعيـف،  مـن 

الـذي  العلـم  وهـو  الـرواة،  وتصنيـف 

الحديـث. أصـول  بعلـم  عليـه  اصطلـح 

)5( من لغة األصول إلى أصول 
اللغة:

ــم  ــدث لعل ــوم ح ــي العل ــدث لباق ــا ح م

اللســان العــريب ومتثُّالتــه الفعليــة يف فقــه 

الخطــاب الرشعــي، مــن حيــث ذلــك 

التبــادل العلمــي يف الحفــظ والرعايــة، 

غــري أن التغــريات التاريخيــة التــي حصلت 

ــىل  ــوي ع ــد النب ــد العه ــا بع ــع م ملجتم

ــدة  ــنة جدي ــد ألس ــن تواف ــوص، م الخص

ــات  ــوارد ثقاف ــوي، وت ــال اللغ ــىل املج ع

متنوعــة عــىل الحقــل الثقــايف اإلســالمي، 

ــريب،  ــان الع ــالمة اللس ــدش س ــل بخ عّج

كــام لحقــه مــا يعــرف باللحــن والفســاد 

املتبــادل،  الحفــظ  ذلــك  يف  املؤثَِّريــن 

يقــول ابــن خلــدون يف بيــان الســياق 

التاريخــي لنشــأة علــم أصــول اللغــة: 

اللســان صناعيــة  علــوم  »ثــم صــارت 

اللغــة،  موضوعــات  يف  الــكالم  مــن 

ــب  ــة يف الرتاكي ــراب والبالغ ــكام اإلع وأح

فوضعــت الدواويــن يف ذلــك، بعــد أن 

كانــت ملــكات للعــرب ال يُرجــع فيهــا 

ذلــك  فتُُنــويِس  كتــاب،  وال  نقــل،  إىل 

وصــارت تُتَلقــى مــن كتــب أهــل اللســان، 

فاحتيــج إىل ذلــك يف تفســري القــرآن؛ ألنــه 

بلســان العــرب وعــىل ِمنهــاج لغتهــم«))(؛ 

فــكان ذلــك كافيًــا يف اســتحداث علــم 

ــظ  ــة الحف ــض مبهم ــط ينه ــي ضاب منهج

هاتــه للســان العــريب، فتشــكل بذلــك 

ــة  ــتكاماًل للوظيف ــة، اس ــول اللغ ــم أص عل

املتعينــة للغــة يف ابتدائهــا مــن خــالل 

الوظيفــة  لــه  املوكّلــة  لســانها  حفــظ 

ذاتهــا. ويقــول الجرجــاين يف رفعــة قــدره: 

»وهــو بــاب مــن العلــم إذا أنــت فتحتــه 

ومعــاٍن  جليلــة  فوائــَد  عــىل  اطلعــت 

الديــن  يف  أثــرًا  لــه  ورأيــت  رشيفــة، 

عظيــاًم وفائــدة جســيمة، ووجدتــه ســببًا 

إىل حســم كثــري مــن الفســاد فيــام يعــود 

إىل التنزيــل، وإصــالح أنــواع الخلــل فيــام 

يتعلــق بالتأويــل...«)2( إىل آخــر القــول 

))(  املقدمة، مصدر سابق، )ص/ 486، 487(.

)2(  الجرجــاين عبــد القاهــر، دالئــل اإلعجــاز يف علــم املعــاين، 

تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، )ص/ 38(.
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اللغويــة  بالقواعــد  العلــم  أهميــة  يف 

اللســان  ســالمة  يف  القيمــة  ومبادئهــا 

العــريب.

سادسا: تصنيف معرفي لعلوم 
الوحي:

نريـــد هنـــا تصنيـــف العلـــوم املختصـــة 

والدائـــرة يف فلـــك الوحـــي؛ مـــن حيـــث 

الجانـــُب الوظيفـــي الغـــايئ، وإال فـــإن 

تصنيفـــات العلـــوم متعـــددة، ســـواء 

أو  اعتباراتهـــا  أو  مجاالتهـــا  بحَســـب 

نكـــون  التداوليـــة، وحتـــى  نطاقاتهـــا 

اإلبســـتيمولوجي  التحليـــل  إىل  أقـــرب 

ـــق  ـــف َوف ـــارب التصني ـــذي يق ـــريف ال املع

املســـتويات املعرفيـــة واملنهجيـــة؛ ركزنـــا 

ــدي. ــار القصـ ــذا االعتبـ ــىل هـ ــا عـ هـنــ

)1( في العملية والنظرية:

تفتقـــت أمهـــات العلـــوم الكـــربى تأسيًســـا 

ـــد  ـــد التعب ـــق مقاص ـــر يف تحقي ـــىل النظ ع

ــهود  ــتخالف األريض والشـ ــي واالسـ اإللهـ

اإلنســـاين، باعتبارهـــا مقاصـــد نهائيـــة 

ووجوديـــة يف عالقـــة اإلنســـان بالوحـــي؛ 

هـــذه  حضـــور  ذلـــك  عـــن  فرتتـــب 

ـــة  ـــه والتفســـري واللغ ـــم الفق ـــوم؛ كعل العل

ــا  ــوًرا عمليًـ ــدة، حضـ ــث والعقيـ والحديـ

ـــا يف مواقـــع الوجـــود اإلنســـاين، أمـــا  ومتثُّلي

العلـــوم التبعيـــة التـــي نشـــأت بعدهـــا 

فإمنـــا تكونـــت عـــىل أســـس نظريـــة 

ــات  ــق غايـ ــث يف تحقيـ ــة تبحـ تجريديـ

ـــم  ـــا ليت ـــوم وخدمته ـــك العل ـــة لتل وجودي

ــع  ــا طابـ ــب عليهـ ــا، فغلـ ــن فيهـ التمكـ

ـــه،  ـــول الفق ـــم أص ـــر؛ كعل ـــد والنظ التجري

ــة  وأصـــول الديـــن، وعلـــم أصـــول اللغـ

وغريهـــا. فهـــذه العلـــوم لهـــا بعـــد نظـــري 

ـــب االســـتثامر التبعـــي، وإن كان  مـــن جان

لهـــا بعـــد عمـــي مـــن جانـــب القصـــد 

األصـــي. ويف الســـياق نفســـه، يعتـــرب 

ابـــن خلـــدون أن مســـائل علـــم الـــكالم 

كالٌم رِصف وليســـت براجعـــة إىل عمـــل))(.

)2( في القصدية واآللية:

ــة هــو  ــة واآللي ــي القصدي ــراد بخاصيت امل

ــا  ــر فـيـهـ ــط النظ ــا ارتب ــاك علوًم أن هن

ــا القصــوى  ــد األول لـضـرورتـهـ بـالـقـصـ

للكيــان  العليــا  القيــم  مــع  واملبــارشة 

التعبــد  قيــم  وهــي  اإلنـــساين، 

))(  انظر املقدمة، مصدر سابق، )ص/ 5)5(.
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املـــراد بخاصيتي القصديـــة واآللية 

ارتبـــط  علوًمـــا  هنـــاك  أن  هـــو 

النظـــر فـيـهــــا بـالـقـصــــد األول 

واملبارشة  القصـــوى  لـضـرورتـهــــا 

مـــع القيم العليا للكيان اإلنــــساين.

ــرى  ــا أخ ــهود؛ وعلوًم ــتخالف والش واالس

إمنــا اســتُعني بهــا ألجــل تحقيــق الــرشوط 

األساســية العتبــار القصــد األول، فهــي 

الُوْســع يف  اســتفِرغ  آليــة، إمنــا  علــوم 

درســها بالقصــد التبعــي ال األصــي، وذلــك 

مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون، منبًهــا عــىل 

االنحــراف الــذي حصــل يف غايــات بعــض 

َســة عــىل قصــد  تلــك العلــوم اآلليــة املؤسَّ

ــام  ــذا ك ــه: »وه ــه بقول ــط والتوجي الضب

النحــو،  صناعــة  يف  املتأخــرون  فعــل 

وصناعــة املنطــق، وأصــول الفقــه؛ ألنهــم 

أوســعوا دائــرة الــكالم فيهــا، وأكــرثوا مــن 

التفاريــع واالســتدالالت مبــا أخرجهــا عــن 

كونهــا آلــة، وصريهــا مــن املقاصــد، ورمبــا 

يقــع فيهــا أنظــار ال حاجــة بهــا يف العلــوم 

املقصودة«))(.

))(  املقدمة، مصدر سابق، )ص/ 593(.

)3( في القراءة والتصحيح:

النظـــر  إىل  املســـلم  العقـــل  توجـــه 

قراءتـــه  بقصـــد  الوحـــي  كتـــاب  يف 

قـــراءة تســـتجيب ملتطلباتـــه اإلنســـانية 

ـــة  ـــا املعرفي ـــان مقتضياته ـــة، وبي والوجودي

ـــراءة  ـــك الق ـــرب تل ـــَض ع ـــل؛ فتمخ يف التمثّ

ــات،  ــوم األوىل األمهـ ــك العلـ ــاق تلـ انبثـ

التـــي اعتـــربت مبثابـــة القـــراءة املثاليـــة 

والروريـــة، غـــري أن دواعـــي الزمـــن 

بـــكل تداعياتهـــا االجتامعيـــة واملعرفيـــة 

القـــراءة  بتلـــك  انحرفـــت  وغريهـــا، 

عـــن مســـارها املســـتقيم ومقاصدهـــا 

املرســـومة، مبـــا تطلـــب األمـــر النظـــر يف 

تصحيـــح تلـــك العلـــوم القارئـــة وإنقاذهـــا 

ـــة  ـــوم املنهجي ـــت العل ـــغ؛ فتكفل ـــن الزي م

ـــا.  ـــة به ـــام املنوط ـــك امله ـــأداء تل ـــة ب اآللي

فعلــوم أصــول الفقــه، وأصــول الحديــث، 

وأصــول العقيــدة، وأصــول اللغــة ظهــرت 

اســتجابة لتطويــر النظــر العلمــي والفهــم 

ــري إىل  ــول تش ــة أص ــل كلم ــي، ولع العق

معنــى التقعيــد والتأســيس ملبــادئ النظــر 

والبحــث، بقصــد اإلســهام وفقهــا يف بلــوغ 

اســتنتاجات صائبــة واجتهــادات صحيحة.
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)4( في الصلبية والظرفية:

إن مـــن أهـــم مـــا تتاميـــز بـــه العلـــوم 

نطاقهـــا  يف  التبعيـــة  عـــن  األصليـــة 

الرشعـــي هـــو الســـمة الصلبـــة الروريـــة 

ــن  ــا مـ ــتغناء عنهـ ــن االسـ ــي ال ميكـ التـ

ــية  ــة التأسيسـ ــمة الصلبـ ــب، والسـ جانـ

العلـــوم  باقـــي  إليهـــا  ترجـــع  التـــي 

ــي  ــا هـ ــا؛ ألنهـ ــدة عنهـ ــرى املتولـ األخـ

الحضـــن األســـايس والرحـــم األول الـــذي 

ــة،  ــوم التبعيـ ــك العلـ ــه تلـ ــت فيـ تخلّقـ

خصائـــص  فيهـــا  ســـتترصف  التـــي 

ميكـــن  بحيـــث  والظرفيـــة،  التبعيـــة 

اعتبـــار صياغاتهـــا اآلليـــة والوســـيلة 

مجـــرد أدوات حاليـــة وزمانيـــة، قـــد 

يســـتغنى عنهـــا كلّـــام تـــم اســـتبداُل 

مـــا هـــو أحكـــم، وأوجـــب، وأتـــم بهـــا، 

أو كلـــام تـــم االشـــتغاُل العلمـــي عـــىل 

تلـــك العلـــوم األمهـــات بشـــكل تلقـــايئ 

وبصـــورة ســـليقية معتـــربة.

ــا،  ــٌة يف أصله ــي مخصوص ــوم الوح إن عل

ــم  ــا، وقي ــتثامرها، ومقاصده ــج اس ومنه

ــه  ــن أجل ــدت م ــا ُوِج ــا مب ــا، ووفائه متثله

ــك  ــرة؛ لذل ــه أول م ــأت علي ــذ أن نش من

فــإن فلســفة النشــأة متنــُح علــوم الوحــي 

ــتمرارها.  ــات اس ــا وإمكان ــوة ثباته ق

خاتمة:

ــن  ــت م ــة أن أجاب ــذه الدراس ــُب ه حْس

ــة  ــئلة املعروض ــىل األس ــا ع ــة نظره وجه

الدراســات  تقدميًــا؛ ألنــه رغــم تعــدد 

املتعلقــة بعلــوم املجــال اإلســالمي، يبقــى 

ــا  ــر الفلســفي يف تشــكلّها وامتداده النظ

ومنحــر،  قليــل  واملعــريف  التاريخــي 

ــاء  ــك ج ــوب؛ لذل ــدر املطل ــي بالق وال يف

العلــل  عــن  متســائاًل  األول  املطلــب 

ــك النظــر، بينــام تكفــل  ــة عــىل ذل الباعث

تاريــخ  ببيــان جدليــة  الثــاين  املطلــب 

ــم،  ــخ العل ــفة تاري ــم، وفلس ــفة العل فلس

ــول  ــث ح ــؤال الثال ــال للس ــح املج ليفس

النظريــة املعرفيــة يف املجــال اإلســالمي 

مبقاربــة فلســفية.

ـــث  ـــى إىل البح ـــة فانتـهـ ـــم الورق ـــا َخت أم

يف ســــؤال االتـصــــال واالنفصـــــال يف 

النظــــر الفلســــفي للعلــــوم، بدايـــًة 

ــور  ــد إىل التطـ ــكل واملقاصــ ــن التشـ مـ

ــريف. ــِف املعـ ــى التصنيــ ــداد حتـ واالمتـ
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مقدمة:

يعتـر علـم الـكالم العلـم املخـّول بإثبـات 

العقائـد الدينيـة والدفـاع عنها كـا يقول 

اإليجي والتفتـازاين وابن خلدون وغريهم، 

وفلسـفة علـم الكالم عنـد األقدمني قامت 

عـى هـذا األسـاس، ولهـذه املقاصـد التـي 

اإلسـالم  أصـول  مـن  مصداقيتهـا  تسـتمد 

ومــن فلـسـفـتــه العـامليــة واإلنسـانيـة؛ 

ولذلـك ظهـرت املـدارس الفكريـة الكـرى 

يف الفكـر اإلسـالمي، كاملعتزلـة واألشـاعرة 

واملاتريديـة وغريهـم، رغـَم مـا قـد يقـع 

جامعــة  االجتاعيــة،  العلــوم  مبعهــد  دكتــوراه  باحــث   )*(

اإللكــروين:  الريــد  تركيــا.  إســطنبول، 

benrasmahmoud@yahoo.fr

فلسفة الكالم: مبعث التجديد

إعداد: محمود بن راس) *(
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الـذي  التجديـد  سـبيل  يف  الخـالف  مـن 

فكـرة  ألّن  فيـه؛  ونجحـوا  بـه  قامـوا 

املناهـج  بتجديـد  تكـون  العقائـد  إثبـات 

أو  نفسـها  باملناهـج  العقائـد  تجديـد  ال 

القدامـى  املتكلّمـني  وأغلبيـة  بغريهـا، 

تراثًـا  فخلّفـوا  الفلسـفة  بهـذه  سـاروا 

بـه اإلنسـانية جمعـاء. اسـتنارت  معرفيًـا 

أمــا اليــوم مــع ظهــور التيــارات الفكريــة 

الحداثيــة ومــا بعدهــا كِفكــر مهيمــن عى 

اإلنســانية، فــال نــرى إزاءه فلســفة كالميــة 

العقائديــة  الرؤيــة  الضطــراب  ثابتــة 

ــد املُْحَدثــني بــني مــن يفكــر  الشــاملة عن

يفكــر  مــن  وبــني  ســياقية،  بطريقــة 

بطريقــة نســقية، وبــني مــن ال تــكاد تتبنّي 

ــة؛  ــارات الغالب ــه يف التي ــا لغرق ــه منهًج ل

وهــذا بســبب عــدم اســتيعاب الفلســفة 

الحديثــة بجميــع توجهاتهــا ومراميهــا، أو 

ــكالم؛  ــم ال ــفة عل ــتيعاب فلس ــدم اس لع

التجديــد  مفهــوم  فاســتيعاب  لذلــك 

ــان  املتغــرّي يف الفكــر الكالمــي بتغــرّي الزّم

ــا أمــام حضــور  واملــكان واألحــوال، يضعن

قــوي لعلــم الــكالم يف الفكــر العاملــي، 

وهــذا مــا وقــع يف ســالف األزمــان يف 

إىل  نجــد  لكّننــا  الــكالم،  علــم  مســرية 

اليــوم مــن يتمســك ببعــض النصــوص 

التــي تَعتــر هــذا العلــم منهيًــا عنــه، 

أو هــو رضب مــن التضليــِل والتزييــف 

أو مــن يرفعــه إىل  بالشــبهات،  املــيء 

أعــى املراتــب حتــى يشــرط عــى جميــع 

ــه؛  ــل في ــم رج ــتيعابه كأعل ــني اس املكلّف

لنجــد أنفســنا يف األخــري أمــام مفهــوم 

ــذا  ــكالم، وه ــم ال ــفة عل ــرب لفلس مضط

موقــف،  كل  تاريخيّــة  منشــؤه  التغــرّي 

ومــن غــري تبَلــور لهــذه الفلســفة ال ميكــن 

ــكالم.  ــم ال ــد يف عل ــث التجدي ــادة بع إع

صحــب نشــأة علــم الــكالم مالبســات 

سياســية وتقافيــة واجتاعيــة أثــرت يف 

تكوينــه وتحديــد طريقــه، أمــّدت املتّكلــم 

ــة وهــذا  بوســائَل هــي وليــدة تلــك البيئ

أمــر طبيعــي، لكــن ظلــت هــذه املرحلــة 

بــروح  العلــم  هــذا  دامئًــا  متُــّد  األوىل 

ــب  ــق األول يف أغل ــَق النس ــتمرار َوف االس

أطــواره الالحقــة؛ لذلــك ظــّل هــذا العلــم 

يــدور يف مســار واحــد؛ مــا بعــث اليــأس 

والنفــرة منــه حتــى دفــع البعــض إىل 

ــه))(. ــر من ــه والتحذي ــي عن النه

))( عبــد الجبــار الرفاعــي، علــم الــكالم الجديــد وفلســفة الدين، 

بريوت، دار الهــادي، )2008م(، )ص/ 6(.
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الفكريـة  املناقشـات  تطّـور  إنّـه رغـم  إذ 

إال  واإلنسـان  والكـون  بالّديـن  املتعلّقـة 

أّن الـكالم ظـّل تقليديًـا، اقتـرت أبحاثُـه 

لَِبـث  سـابقة  مسـائل  مجموعـِة  عـى 

الَخلـُف يكّررهـا، ويفّكـر يف داخلهـا؛ حتى 

يجـرؤ  مل  صارمـة،  حـدود  لهـا  تكّونـت 

أحـد عـى تخطّيهـا، وصـار مدلـول الـكالم 

أو العقيـدة هـو تلـك املسـائل الخاّصـة، 

واتخـذ املتكلمـون ذلـك نسـًقا محـدًدا يف 

ترتيبهـا، وظـل هـذا النسـق هو نفسـه يف 

املؤلفـات الكالميـة))(، حتـّى أصبـح الكالم 

املسـلم  تْفِسـد  لشـبهات قدميـة  اسـتثارة 

املبطلـني  شـبه  تدفـع  مـا  أكـر  وإميانَـه 

العلـاء  ببعـض  حـدا  مـا  واملدلسـني؛ 

واألمئـة إىل التحذيـر منـه جملـة والدعـوة 

إىل تركـه، لكن هـذه األحكام مـن مفّكري 

الثقافـة اإلسـالمية كانت مبنيـة وفًقا آلنية 

بنـاء  وليـس  اللحظـة،  وواقعيـة  املوقـف 

عـى سـياقات ماضية ال عالقة لها بالنسـق 

القائـم، والشـأن نفسـه متاًمـا ينطبـق عى 

مـع  ظهـوره  بحكـم  فهـو  الـكالم؛  علـم 

التيـارات الفكرية الغريبـة يف تفكريها عن 

روح اإلسـالم، تصدى علـاء الكالم به لهم، 

عبد الجبار الرفاعي، علم الكالم الجديد، )ص/ )2، 22(.  )((

إذ إنّه رغم تطّور املناقشـات الفكرية 

بالّديـن والكـون واإلنسـان  املتعلّقـة 

إال أّن الـكالم ظـّل تقليديًـا، اقتـرت 

أبحاثُـه عىل مجموعِة مسـائل سـابقة 

يف  ويفكّـر  يكّررهـا،  الَخلـُف  لَِبـث 

حـدود  لهـا  تكّونـت  حتـى  داخلهـا؛ 

صارمـة، مل يجـرؤ أحـد عـىل تخطّيها.

فـال يجـوز لقائـل أن يّدعـي أّن الصحابـة 

الديـن  فهـم  يف  مّنـا  أفضـل  وهـم  مثـاًل 

وتلّقـي روحـه ومقاصـده مل يخوضـوا يف 

علـم الـكالم فكيـف لنـا نحـن أن نخـوض 

فيـه، وهـذا السـؤال ال يعقـل طرحـه؛ إذ 

إنّـه أمـر غري موجود -أي الكالم ومسـائله- 

ومـا هـو غـري موجـود ال ميكـن للعقـل أن 

يتصـّوره، لكـن ملّـا ظهـر الجـدل يف قضايـا 

باملنهـج  اإلسـالم  علـاء  تصـّدى  الّديـن 

الديـن؛  الـالزم للمجادلـني واملشـّككني يف 

فلقـد ناقـش النبـّي صىل الله عليه وسـلم 

مـريك  قَبلِهـم  ومـن  والنصـارى  اليهـود 

الخـوارج،  عبـاس  ابـن  وناقـش  مكـة، 

وناقـش  القدريـة،  حنيفـة  أبـو  وناقـش 

نصـوص  يف  الخائضـني  مالـك  اإلمـام 

الصـفــات، والـشـافـعــي وابــن حـنـبـل 

واألشـعري وغريهـم، كٌل بحسـب ما تدعو 



| 226227 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

إليـه الـرورة، وهـذه هـي فلسـفة علـم 

عـن  بالدفـاع  املتعلّـق  شـقه  يف  الـكالم 

مـن  كل  أّن  ونالحـظ  اإلميانيـة،  القضايـا 

تصـدوا لهذه املناقشـات هـم أمئة وعلاء؛ 

لذلـك مل يحصـل أن اّدعى أحـد القول بأّن 

ويخطـئ  العـامل،  لغـري  الزم  العلـم  هـذا 

بعـض الرافضـني لهـذا العلـم حـني يقحـم 

عـوام النـاس يف التعلّـق بـه ويؤّسـس بناًء 

الّشـبهات  يثـري  ألنّـه  رفضـه  ذلـك  عـى 

والشـكوك، والشـبهة مـا يثريونـه هم ال ما 

الغـزايل  ألّـف  لهـذا  الـكالم؛  علـم  يثـريه 

كتابـه: »إلجـام العـوام«، لينبّـه أنّـه علـم 

هـذا  أّن  يؤكّـد  بـل  فقـط،  للعلـاء  الزم 

العلـم خطـري لغـري املقتـدر عليـه، حيـث 

يقـول يف »االقتصـاد يف االعتقـاد«: »اعلـم 

العلـم  هـذا  نَُحّررهـا يف  التـي  األدلـة  أّن 

تجـري مجـرى األدويـة التـي يعالـج بهـا 

مـرىض القلـوب، والطبيـب املسـتعمل لها 

رصـني  العقـِل  ثاقـب  حاذقًـا  يكـن  مل  إن 

الـرأي؛ كان مـا يفسـده بدوائـه أكـر مـا 

يصلحه...«))(. إن التفاعل السـابق ملختلف 

األمئـة املذكورين مع املناقشـات الكالمية، 

يـجــب أن نفـهـمـه يف سـيــاق العمــلية 

ــة  ــاد، دمشــق، ســورية، الحكم ــزايل، االقتصــاد يف االعتق ))( الغ

للنــر والتوزيــع، )ط/ )(، )994)م(، )ص/ 29(.

التجديديـة التـي هـي من جوهر فلسـفة 

وجـود  يف  نبحـث  أن  مـن  بـداًل  الديـن، 

املصطلـح أو صحة العلـم وحكمه، فبغض 

أمـام  اليـوم  نحـن  التسـمية  عـن  النظـر 

مهمة تجديدية الزمة. 

لكــن التجديــد يف علــم الــكالم اليــوم 

ــة  ــات النابع ــن الصعوب ــري م ــه الكث يواج

ــر يف  ــات النظ ــالف وجه ــن اخت ــا م أساًس

ــد  ــن عه ــس م ــا، لي ــم أساًس ــوم العل مفه

قريــب وإمنــا منــذ النشــأة بــني مــن يعتــر 

مفهومــه املوجــود أو املعلــوم، أو ذات 

ــالف  ــك اخت ــن ذل ــج ع ــة، ونت ــه العلي الل

وافــراق  املناهــج  واختــالف  املســائل 

األهــداف وعــدم االشــراك يف لغــة العلــم، 

ــق منهــا  والخلفيــات املعرفيــة التــي ينطلِ

فــإن  لذلــك  واملجــّددون؛  املتكلمــون 

محــاوالت التجديــد تقتــر يف أحــد هــذه 

الجوانــب غالبًــا، مــا يضعهــا أمــام اتهامات 

وتعليقــات كثــرية، إمــا تهمــة االنفصــال أو 

القصــور أو غــري ذلــك، والواقــع أن القضية 

جوهريــة ليســت قــارصة عــى مجــرد 

يف  ليــس  وهــذا  التجديديــة،  العمليــة 

ــب؛  ــة فحْس ــدة الحديث محــاوالت التجدي

بــل مــن لــدن عصــور متقدمــة كالفــارايب 
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والتوحيــدي والغــزايل والــرازي والجرجــاين 

واإليجــي وابــن خلــدون غريهــم، وصــواًل 

ــوم. ــاوالت الي إىل مح

لذلــك كان النقــاش يف هــذه القضيــة غالبًا 

ــج  ــل يعال ــب املســألة ب ــج صل ــا ال يعال م

قضايــا هامشــيًة بعيــًدا عــن الجوهــر، 

لكــن ذلــك ال ميكــن أن يُلِغــي أنــه نشــاط 

تجديــدي، لكــن مــا ميكــن مالحظتــه عــى 

املحــاوالت الحديثــة أنهــا مجــرد رّداِت 

فعــل الســتفزازات فكريــة انحــرت يف 

مجملهــا يف مواجهــة املــد الغــريب مبختلف 

تياراتــه، وكانــت بعيــدة عــن العمــق 

األوائــل،  املجــددون  عليــه  كان  الــذي 

الذيــن اســتطاعوا وضــع فلســفة مســتقلة 

ــى  ــدت ع ــا واعتم ــن واقعه ــتفادت م اس

ــو  ــك ه ــل ذل ــا؛ ودلي ــا وخصائصه أصالته

االســتمرارية الفكريــة لهــذا املنهــج الــذي 

ال يظــل الفكــر الكالمــي اليــوم يعتمــده، 

فمــن خــالل البدايــات األوىل الحتــكاك 

الفكــر اإلســالمي باملدنيــة الغربيــة بــدأت 

مــن  ذلــك  وكان  التجديــد  محــاوالت 

التّــاِس األوِل؛ أي مــن الدولــة  نقــاط 

العثانيــة التــي كانــت أقــرب مناطــق 

بالغــرب  احتــكاكًا  اإلســالمية  الثقافــة 

ــة  ــية والثقافي ــات السياس ــار املعطي باعتب

واالجتاعيــة والجغرافيــة، فنجــد مثــاًل 

مجلــة »الــراط املســتقيم« التــي كانــت 

ــة  ــة العثاني ــة الدول ــن عاصم ــدر م تص

ــري  ــى الكث ــوي ع ــة تحت ــة العثاني باللغ

ــات  ــوي مناقش ــي تحت ــاالت الت ــن املق م

ملختلــف قضايــا الفلســفة الغربيــة باعتبار 

عالقتهــا بالعقيــدة اإلســالمية، كــا ميكــن 

ــريك  ــاالت لل ــض املق ــك بع ــد كذل أن نج

جــالل نــوري )ت 938)م( الــذي قــدم 

محــاوالت جاّدة يف ســبيل التجديد يف علم 

الــكالم يف مقــاالٍت كثــرية نجدهــا يف كتابــه 

ــة،  ــة العثاني ــتقبال« باللغ ــي اس »تاريخ

ــُث  ــتقبي(، حي ــخ املس ــة: التاري )بالعربي

التيــارات  مقاالتــه  مختلــف  يف  ناقــش 

املاديــة والوضعيــة الغربيــة، ودعــا بشــكل 

علــوم  يف  التجديــِد  رضورِة  إىل  رصيــح 

الديــن خاصــًة فيــا يتعلــق باملناهــج 

ــأّن املنطــَق  والوســائل واملســائل، وقــال ب

ــكالم مل يعــد  ــم لل ــم واملنهــج القدي القدي

ُمجِديـًـا يف مخاطبــة عقــل اليــوم))(، وذلــك 

ــَون بـ«العقائــد الجديــدة«،  يف فصــل ُمعْن

ــب  ــك نجــد الكات يف الســياق نفســه كذل

ــة(، إســتانبول، املطبعــة  تاريخــي اســتقبال )مســائل فكري  )((

العثانيــة الجديــدة، ))33)هـــ(، )ص/ 06)(.
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ــد اللطيــف الخربوطــي  ــريك اآلخــر عب ال

»تنقيــح  كتــايب  صاحــب  4)9)م(  )ت 

الــكالم يف عقائــد أهــل اإلســالم« و«تاريــخ 

علــم الــكالم« -باللغــة العثانيــة-، الــذي 

إىل  خاصــًة  الكتابــني  هذيــن  يف  دعــا 

ــة  ــوم الكوني ــن العل ــتفادة م رضورة االس

والفيزيائيــة والفلكيــة، ومقابلــة الفلســفة 

الغربيــة مبنهــج حديــٍث يتناســب مــع 

ــة إىل  ــة، إضاف ــوِل املرحل ــاِت وعق متطلب

رضورِة إدراج املســائل العريــة املتعلقــة 

ــن))(. بالدي

وعـــى شـــاكلة جـــالل نـــوري وعبـــد 

كذلـــك  نجـــد  الخربوطـــي  اللطيـــف 

كاتبًـــا آخر هـــو أحمد حلمـــي فيليبيل 

سنة  املتوىف   )Filibeli Ahmed Hilmi(

الكتابات  الكثـــري من  له  الذي  )4)9)م( 

والبحـــوث التي تصـــب يف مجال تجديد 

العقائـــد)2(، ويف هـــذه املرحلة نفســـها 

ــد أهــل  ــكالم يف عقائ ــح ال ــف الخربوطــي، تنقي ــد اللطي ))( عب

ــتانبول )330)هـــ(،  ــتقبل، إس ــم املس ــة نج ــالم، مطبع اإلس

الــكالم،  تاريــخ علــم  كتــاب:  نفســه  للمؤلــف  وانظــر 

مطبعــة نجــم املســتقبل، إســتانبول، )4)9)م(.

سعيد أوزارواريل، بحوث التجديد يف علم الكالم  )2(

(Sait Özervarlı, kelamda yenilik arastırmaları)

       وقــف الديانــة الــريك، مركــز البحوث والدراســات اإلســالمية، 

إستانبول )998)م(، )ص/ (48.

ويف تلـــك املنطقـــة التي ظهـــرت فيها 

الكتابات الســـابقة )أي الدولة العثانية 

إســـاعيل حقي  ســـابًقا( نجـــد كذلك 

اإلزمـــري )868)-946)م( الـــذي وضع 

كتابًـــا كامـــاًل حول هذه القضية ســـّاه 

 yeni ilmi( »الـــكالم الجديـــد »علـــم 

kelam(، ويف املرحلـــة التـــي عاش فيها 

الركية  الجمهورية  إعـــالن  )زمن  املؤلف 

الحديثـــة( كان النقاش عى أشـــّده بني 

مختلـــف التيارات الفكرية والسياســـية؛ 

لذلـــك دعا إســـاعيل حقي بشـــّدة إىل 

رضورة مقابلة الفكر الفلســـفي الحديث 

بفلســـفة كالميـــة تتناســـب وظـــروَف 

مســـائل  إضافـــة  ورضورة  املرحلـــة، 

جديـــدة يف علـــم الكالم التـــي هي من 

مناقشـــات املســـلم املعارص)3(، يف الجهة 

املقابلـــة وباالنتقال إىل منطقة النشـــاط 

نجد  اإلســـالمي  العـــامل  من  والتفاعـــل 

مـــن أدرجت أعالهـــم عـــى اعتبارها 

أنهـــا تجديد يف مجـــال الـــكالم، أقصد 

محمـــد عبـــده وجال الديـــن األفغاين 

وكل مـــن ينتســـب إىل هـــذا الفكـــر، 

خاصـــة لدى محمـــد عبـــده يف كتابات 

مثل »رســـالة التوحيد«، التـــي ال تعدو 

إساعيل حقي اإلزمريي، علم الكالم الجديد، املقدمة.  )3(
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أن تكـــون كتابًـــا مبّســـطًا مكتوبًا بلغة 

مختلفـــة لتعليـــم العقيدة اإلســـالمية، 

أي إنـــه ال يَرقـــى حَســـَب الكثـــري من 

الباحثـــني إىل اعتبـــاره محاولة تجديدية، 

لكـــن فكر محمد عبده يجـــب أن يُْفهم 

يف مجملـــه من خـــالل كتاباتـــه األخرى 

الداعية إىل التجديـــد والتحديث الربوي 

واالجتاعـــي والديني مـــن حيث املنهُج 

واملســـائل))(، والشـــأن نفســـه بالنسبة 

إىل جـــال الديـــن األفغـــاين، وإميائها 

كثـــريًا إىل اإلشـــارة إىل قضية اإلنســـان 

التـــي ظلّت مهملـــًة بشـــكّل مبارٍش يف 

الدراســـات الكالمية القدميـــة، والتعرّض 

ملعالجـــة بعـــض املســـائل السياســـية 

بطريقـــة تطبيقـــة حداثيٍة بعيـــًدا عن 

صفة  يحمـــل  الذي  الفقهـــي  التوجـــه 

القدســـية، لكن باملجمل فـــإن محاوالت 

محمـــد عبـــده وجال الديـــن األفغاين 

تصـــّب يف محاوالت التجديـــد واإلصالِح 

والنهوِض بشـــكٍل عام وليـــس يف ميدان 

الـــكالِم فقـــط، ولكن باعتبـــار أن عبده 

كان عاملًا أزهريًا فـــإن كتابته كانت أكر 

رصانـــًة، و«رســـالة التوحيـــد« املكتوبة 

ــرة،  ــروق، القاه ــة، دار ال ــال الكامل ــده، األع ــد عب محم  )((

و369(.  ،(9( )ص/  )993)م(،   ،)( )ط. 

بلغة بعيدة عن لغـــة املنطق التي درج 

بدعوته  تُوحي  الكالمـــي،  التأليف  عليها 

اللغـــة،  التجديـــد عـــى مســـتوى  إىل 

واملســـائل،  املنهج  جانـــب  إىل  كذلـــك 

عـــى الطرف اآلخـــر، ويف أقـــى القارة 

اآلســـيوية يقول مؤرخو الفكر اإلســـالمي 

إن أوىل محـــاوالت التجديـــد كانت عى 

يد الســـيد أحمد خان الهنـــدي )7)8)-

القديم  الـــكالم  الـــذي قال إن  898)م( 

كان مناســـبًا لعقلية زمانـــه التي تعتمد 

عى املنطـــق والقياس، أمـــا عقل اليوم 

فيعتمـــد عـــى الحس واملشـــاهدة؛ فال 

َوفًْقا  الكتابـــِة  إعـــادة  مـــن رضورِة  بدَّ 

املرحلة)2(. لتغـــريات 

فالســـيد أحمد خان الهنـــدي دعا بصفة 

عامة إىل رضورة مواكبة املســـلم لجميع 

املتغـــريات الكونية من حولـــه، وذلك يف 

تفكـــريه وتدينـــه وحياتـــه؛ لذلك كانت 

دعوته شـــبيهًة مبا قدمـــه محمد عبده 

حتـــى قال أحمـــد أمني: »هـــو يف الهند 

أشـــبه يشء بالشـــيخ محمـــد عبده يف 

مـــر بعد مفارقته للســـيد جال الدين 

وعودتـــه من نفيـــه، اإلصـــالح عندها 

سعيد أوزارواريل، بحوث التجديد يف علم، )ص/ 55(.  )2(
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والتهذيب،  بالتثقيـــف  العقليـــة  إصالح 

والنظـــر إىل الدين نظرة ســـاحة ويرس، 

واالســـتقالل يأيت بعـــد ذلـــك تبًعا، فال 

اســـتقالل لجاهـــل وال مخـــرّف، إمنـــا 

بالدنيا  العلـــم  العلم،  االســـتقالل  عاد 

به  أتت  بـــكّل يشء  العلـــم  وبالديـــن، 

املدنيـــة الحديثة، من طبيعـــة وكيمياء، 

ورياضـــة وفلـــك، ونفـــس واجتـــاع، 

ونظـــام الحكـــم واإلدارة، ذلـــك كلـــه 

ديـــن يحيي القلـــب وال يقيـــد العقل، 

التفكري«))(. يشـــُل  وال  النفـــس  ويغذي 

نجد  نفســـها واملرحلة كذلك  املنطقة  يف 

كاًل من شـــبيل النعاين )857)-4)9)م( 

ومحمد إقبال )876)-938)م(، وبســـبب 

ظـــروف املنطقـــة التـــي ســـيطر عليها 

دعا  اإلنجليز  متمثـــاًل يف  الغـــريب  الفكر 

الرجالن عى شـــاكلة الســـيد أحمد خان 

الهندي ومحمد عبـــده برورة االنفتاح، 

الدينـــي لقضايا العر  ومعالجة الكتاب 

وقضايا اإلنســـان واملاّدة)2(.

أحمــد أمــني، زعــاء اإلصــالح يف العــر الحديــث، دار   )((

.)(2( )ص/  بــريوت،  العــريب،  الكتــاب 

ســعيد أوزارواريل، بحــوث التجديــد يف علــم، )ص/ 56 -   )2(

.)58

إمنــا عــاد االســتقالل العلــم، العلــم 

ــكّل يشء  ــم ب ــن، العل ــا وبالدي بالدني

أتــت بــه املدنيــة الحديثــة، مــن 

ــاء، ورياضــة وفلــك،  طبيعــة وكيمي

ونفــس واجتــاع، ونظــام الحكــم 

يحيــي  ديــن  كلــه  ذلــك  واإلدارة، 

القلــب وال يقيــد العقــل، ويغــذي 

النفــس وال يشــُل التفكــر.

ــر  ــد يف الفك ــاوالت التجدي ــع أن مح الواق

ــا والفكــر الكالمــي بشــكل  الدينــي عموًم

ــف؛  ــن أن تتوق ــف وال ميك ــاص مل تتوق خ

الديــن  وفلســفة  الــكالم  فلســفة  ألن 

اإلســالمي بشــكل عــام ال تقبــل الجمــود، 

واجتاعيــٍة  سياســيٍة  العتبــارات  لكــن 

ــاوالت  ــار مح ــت إىل انحص ــة أفض وثقافي

التجديــد وعــدم أدائهــا لوظيفتهــا؛ وذلــك 

واســتيعاب  الفهــم  عــدم  بســبب  إمــا 

فلســفة املفّكــر، أو بســبب الرفــِض لــدواٍع 

ــه  ــك كل ــردُّ ذل ــة، وم ــة أو أيديولوجي ديني

يف  الحاصــل  الغبــش  إىل  أســلفنا  كــا 

وفلســفته  الــكالم  مفهــوم  اســتيعاب 

ومســائله، الــذي أدى بــدوره إىل اضطراب 

واختــالف مفهــوم التجديــد، ومهــا يكــن 

فــإن املحــاوالت املذكــورة وغريهــا ال ميكن 
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املحاولــة  صبغــة  عنهــا  ننفــي  أن 

ــن  ــا ع ــن فصله ــا ال ميك ــة، ك التجديدي

الــكالم أو الديــن أو اعتبارهــا يف قســم 

آخــر؛ ألن املفاهيــم املختلفــة الســابقة 

ــل  ــكالِم تقبَ ــف ال ــي ذكرناهــا يف تعري الت

كل هــذه املحــاوالت باعتبارهــا تجديديــة؛ 

وإن  الســابقة  الكالميــة  املفاهيــم  ألن 

ــا  ــا نقــاط اشــراك في ــإن له اختلفــت، ف

بينهــا. املوقــف مــن علــم الــكالم ارتبط يف 

الحكــم عليــه بالفتــوى، حيــث اعرتــه 

األحــكام الخمســة، وإطــالق حكــم عــى 

عواهنــه دون تبيــني األزمــان واألماكــن 

ــًا  ــق ُحك ــن يطل ــر كم ــخاص يعت واألش

عــى غــري مكلـّـف، ونجــد يف هــذا الصــدد 

ــا لإلمــام الغــزايل نفســه يف اإلحيــاء  نصًّ

يقــول فيــه: »فنعــود إىل علــم الــكالم 

ونقــول: إّن فيــه منفعــة وفيــه مــرّة، 

ــه يف وقــِت االنتفــاع  ــاِر منفعت فهــو باعتب

ــا  ــب ك ــه أو واج ــدوب إلي ــالل أو من ح

يقتضيــه الحــال، وهــو باعتبــار مرّتــه يف 

وقــت االســترار ومحلّــه حــرام...«))(، 

ويقــول يف محــّل آخــر يف كتــاب »االقتصاد 

ــة، ))/  ــريوت، دار ااملعرف ــن، ب ــوم الدي ــاء عل ــزايل، إحي الغ  )((

97(، وانظــر: ســعيد فــودة، موقــف الغــزايل مــن علــم 

ــح للدراســات والنــر، )ط. )(، )2009م(،  ــكالم، دار الفت ال

.)(36 )ص/ 

ــر يف هــذا  ــم أّن التبّح ــاد«: »اعل يف االعتق

ــن  ــس م ــه لي ــتغال مبجاميع ــم واالش العل

فــروض  مــن  وهــو  األعيــان  فــروض 

ــن  ــار م ــَم ص ــت: لِ ــإن قل ــات... ف الكفاي

فــروض الكفايــات؟ وقــد ذكــرت أّن أكــر 

ــم  ــم؛ فاعل ــك وال يفه ــم ذل ــرق يرّه الف

إزالــة الشــكوك يف  أّن  أنّــه قــد ســبق 

ــوار الشــّك  ــة، واعت ــد واجب أصــول العقائ

يقــع إال يف  غــري مســتحيل وإن كان ال 

ــان  ــق بالره ــوة إىل الح ــّم الدع ــّل، ث األق

ــور  ــد أن يث ــم ال يبع ــن، ث ــة يف الدي مهم

مبتــدع ويتصــدى إلغــواء أهــل الحــق 

ــن  ــدَّ مم ــال ب ــم؛ ف ــبهة فيه ــِة الش بإفاض

إغــواءه  ويعــارض  شــبهته،  يقــاوم 

بالتقبيح...«)2(.

إّن املنهجيــة التاريخيــة يف البحــث كذلــك 

لــدى  املوقــف  تطــور  عــى  تطلعنــا 

ــا ســبق مــن خــالل  ــار م ــم، فباعتب املتكلّ

القــول بارتبــاط املوقــف بعلــم الــكالم 

ــدى  ــد ل ــتغرب أن نج ــال نس ــوى؛ ف بالفت

ــواء  ــه س ــرّيًا يف أحكام ــد تغ ــامل الواح الع

بســبب تغــرّي الزمــان أو املــكان أو بســبب 

تغــرّي رؤيــا املتكلّــم صاحــب املوقــف؛ 

الغزايل، االقتصاد يف االعتقاد، )ص/ 33(.  )2(
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الــكالم  املوقــف مــن علــم  فتاريخيــة 

اختــالف ظــروف  تعنــي فقــط  إذن ال 

ــي  ــل تعن ــني، ب ــان املتكلّم ــوال وأزم وأح

كذلــك تاريخيــة موقــف املتكلـّـم الواحــد.

ذلــك،  عــى  بالغــزايل  مثــاًل  ولنــرب 

ــه كان يف  ــزايل؛ ألنَّ ــى الغ ــا ع ــز هن ونركّ

الفــّن،  تاريــخ هــذا  زمــن مفصــي يف 

وباعتبــار آخــر هــو أنـّـه وقــع الكثــري مــن 

الخــالف حــول موقفــه مــن علــم الــكالم، 

ــه  ــول موقف ــري ح ــا أث ــي أّن م ــن رأي ولك

مجــرد عــدم حســن قــراءة لوجهــة نظــره، 

أو بســبب األحــكام املســبقة التــي تُجــِر 

صاحبهــا عــى توجيــه النصــوص حَســبها، 

لكــّن الغــزايل باعتبــار التحــوالت الفكريــة 

وعــى  شــخِصه  عــى  طــرأت  التــي 

أنّــه  باعتبــار  عاشــها  التــي  الظــروف 

ارتحــل كثــريًا يف البلــدان، وعــاش حــاالٍت 

عباراتــه  جعلــت  مختلفــة،  إنســانية 

ــوم،  ــك، لكــّن فلســفتَه للعل تختلــف كذل

ومل  تتغــرّي  مل  خاصــة  الــكالم  ولعلــم 

ــّدل، لكــن طريقــة الخطــاب تختلــف  تتب

ــها؛  ــي عايش ــوال الت ــور األح ــب تط حَس

ــق  ــرية تتعل ــا كث ــه نصوًص ــد ل ــك نج لذل

باملوقــف مــن علــم الــكالم، حيــث رّصح

ــول  ــر حـ ــا أثـ ــي أّن مـ ــن رأيـ ولكـ

ـــراءة  ـــن ق ـــدم حس ـــرد ع ـــه مج موقف

ـــكام  ـــبب األح ـــره، أو بس ـــة نظ لوجه

ـــىل  ـــا ع ـــِر صاحبه ـــي تُج ـــبقة الت املس

توجيـــه النصـــوص حَســـبها.
 

يف مواضـَع كثـريٍة يف كتبـه بأهميـة علـم 

الـكالم ويـرح بفرضيتـه أحيانًـا كـا يف 

النّص السـابق الـذي يقول فيـه: »اعلم أّن 

التبّحـر يف هذا العلم واالشـتغال مبجاميعه 

مـن  وهـو  األعيـان،  فـروض  مـن  ليـس 

فـروض الكفايـات...«))(، ونجد لـه نصوًصا 

كتابـه  يف  إذ  لـه؛  رفضـه  توهـم  أخـرى 

»املنقـذ من الضـالل« مثاًل يقـول بأّن علم 

الـكالم واٍف بغرضـه وليـس وافيًـا بغـرض 

الغزايل)2(، وكان يقصد هنا طريق السـلوك 

إىل اللـه والتصـّوف، وهـو الطريـق الـذي 

التزمـه الغـزايل بالعمـل)3(، وليـس رفضـه 

لعلـم الـكالم. وأقـوى نـّص ذكـره يف كتابه 

»إلجـام العـوام« الـذي يعد مـن أواخر ما 

مذهـب  »حقيقـة  قولـه:  الغـزايل،  ألفـه 

املصدر نفسه، )ص/ 33(.  )((

الغــزايل، املنقــذ مــن الضــالل، دمشــق، دار التقــوى، )ط. 2(،   )2(

)ص/ 39(.

سعيد فودة، موقف الغزايل من علم الكالم )ص/ 90(.  )3(
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مـن  أّن كل  عندنـا  الحـق  السـلف وهـو 

بلغـه حديـث مـن هـذه األحاديـث مـن 

عـوام الخلـق يجب عليه فيه سـبعة أمور: 

اعـراف  ثـم  التصديـق،  ثـم  التقديـس، 

بالعجـز، ثـم السـكوت، ثـم اإلمسـاك، ثـم 

الكـّف، ثم التسـليم ألهـل املعرفة... فهذه 

السـلف  كافّـة  اعتقـد  وظائـَف  سـبع 

وكالم  العـوام...«))(،  كل  عـى  وجوبَهـا 

اإلمـام الغـزايل واضـح ال ينازعـه فيـه أحد 

حتـى مـن الفـرق الشـاذة يف إفـادة ُعـرِس 

عـوام  عـى  الفـن  هـذا  مشـكالت  فهـم 

وال  مفاتيحـه،  ميتلكـون  ال  الذيـن  النـاس 

ميكـن أن نفهـم أنـه يرفض علم الـكالم، أو 

نفهـم منـه تراجعه عن القـول بالكالم؛ بل 

يظهـر جليًـا التوافق بني النـص األّول الذي 

العلـم  لهـذا  الكفـايئ  الوجـوب  إىل  يشـري 

وبقية النصوص املوالية. 

غـريه  أو  الغـزايل  أن  اعترنـا  لـو  وحتـى 

تراجـع عـن موقفـه من علـم الـكالم، فإن 

قولنـا بتاريخيـة املوقـف يعنـي أّن هـذه 

املواقـف ال ميكـن تْعِديتُها خارج سـياقاتها 

لفكـر  املجـرّد  بالتطبيـق  وهـذا  الزمنيـة، 

عـى  ينطبـق  ال  هـذا  لكـن  التاريخانيـة، 

الغزايل، إلجام العوام، )ص/ 42(.  )((

باعتبـاِر  لخصوصيتـه  اإلسـالمي؛  الفكـر 

عليهـا  ووقـع  فتـاوى  أحكامـه  بعـض  أن 

-نظـرًا  املقـام  هـذا  يف  لكـن  اإلجـاع، 

لخصوصيـة بعـض املواقـف- ميكننا إعال 

فلسـفة التاريخانيـة بعـدم تعديـة بعـض 

النظـر والتحقيـق.  بعـد  املواقـف، وهـذا 

وحتى لو اعترنـــا أن الغزايل أو غره 

تراجع عن موقفه مـــن علم الكالم، 

يعني  املوقف  بتاريخيـــة  قولنا  فإن 

أّن هذه املواقف ال ميكــــن تْعِديُتهـا 

الزمنيـــة، وهذا  ســـياقاتها  خـــارج 

بالتطبيق املجرّد لفكـــر التاريخانية، 

لكـــن هـــذا ال ينطبق عـــىل الفكر 

اإلسالمي.

إن الدراســة التاريخانيــة كذلــك تجرنــا 

ملَ  يقــول:  الــذي  الســؤال  طــرح  عــى 

ــن  ــم م ــت مواقفه ــة وتباين ــف األمئ اختل

الــكالم؟ وال نجــد منهًجــا حريًــا  علــم 

باإلجابــة عــى هــذا االستشــكال غــري 

ــة؛ إذ إن  ــة التـاريخـانيـ ــج الـدراسـ منـهـ

ــكان  ــان وامل ــار الزم ــف واعتب ــع املواق تتب

واعتبــار الــراوي وناقــل املوقــف، وتحليــل 

يوصلنــا  موضوعيًــا  تحليــاًل  ذلــك  كل 
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والحكــم  الســليم،  املوقــف  إىل  أواًل: 

الســديد، وثانًيــا: يوصلنــا إىل الجــواِب 

ــه  ــد أنّ ــروح؛ فأعتق ــكالنا املط ــن استش ع

ــح  ــف واض ــن موق ــُث ع ــا الحدي ال ميكنن

مــن علــم الــكالم قبــل القــرن الرابــع 

الهجــري، وأقصــد بذلــك األزمنــة التــي مل 

ــه  ــكالم ومدلوالت ــح ال ــه مصطل ــور في يتبل

ــاًل  ــة مث ــام أبوحنيف ــملها. فاإلم ــي يش الت

هــذا  عنــده  نجــد  وال  الــكالم  مــارس 

املصطلــح، واإلمــام مالــك اســتخدم هــذا 

ــابق  ــص الّس ــبق يف الّن ــا س ــح ك املصطل

اللفظيــة،  بداللتــه  اســتخدمه  لكنــه 

واعتبــاره هنــا متعلًقــا بهــذه املســألة 

رضب مــن التجــاوز، لكــن مــن حيــث 

أّمــا  ذلــك،  يجــوز  الفكريــة  املناقشــُة 

اإلمامــان الشــافعي وابــن حنبــل فــإن 

ــكالم،  ــوا بال ــن قال ــا م ــني عنده املتكلّم

ــة. بعــد هــذه الفــرة ظهــر  وهــم املعتزل

مصطلــح الــكالم، لكّنــه كان يحمــل داللــة 

عاّمــة كــا نجــده عنــد الفــارايب ثــم 

ــم،  ــرازي وغريه ــد وال ــن رش ــزايل واب الغ

وصــواًل إىل ابــن تيميــة الذي مــارس الكالم 

ومنعــه بالقــول، وهــؤالء جميًعــا يــكادون 

ــى  ــوع ع ــكالم ممن ــى أّن ال ــون ع يجمع

مــن ال يفــرّق بــني املســائل، ومــن يخــى 

اشــتباه القضايــا عليــه، وأنـّـه واجــب كفايئٌّ 

للدفــاع عــن العقيــدة والديــن اإلســالمي، 

ــن  ــري م ــى كث ــق ع ــه ينطب ــر نفس واألم

املصطلحــات األخــرى؛ فعمــرو بــن عبيــد 

ــى  ــرد ع ــاب »ال ــف كت ــاًل أل ــزيل مث املعت

القدريــة«، وهــو يقصــد أهــل الســّنة.

ــا مــا نجــد مناقشــة هــذه املســائل  ودامئً

عنــد  الشــمولية  املوضوعيــة  بالرؤيــة 

ــاره  ــاّص، باعتب ــكل خ ــزايل بش ــام الغ اإلم

العلــوم  متبّحــرًا ومشــاركًا يف مختلــف 

والفنــون، ثــّم ملــا أثــري حولــه مــن نقــاش 

يف خصــوص هــذه املســألة، حيــث نجد يف 

كالِمــه مــا يفيدنــا يف التمييــز بــني مواقــف 

النــاس مــن هــذا العلــم باعتبــار التّلقــي، 

مواقــف  توجيــه  كذلــك  منــه  ونفيــد 

املتكلمــني مــن هــذا العلــم، حيــث يقــول 

يف كتــاب »االقتصــاد يف االعتقــاد«: »اعلــم 

العلــم واالشــتغال  التبّحــر يف هــذا  أّن 

مبجاميعــه ليــس من فــروض األعيــان وهو 

مــن فــروض الكفايــات... فــإن قلــت: لِــَم 

صــار مــن فــروض الكفايــات وقــد ذكــرت 

أّن أكــر الفــرق يرّهــم ذلــك وال يُْفَهــم؛ 

فاعلــم أنــه قــد ســبق أن إزالــة الشــكوك 

يف أصــول العقائــد واجبــة، واعتوار الشــك 
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غري مســتحيل وإن كان ال يقع إال يف األقّل، 

ــة  ــان مهّم ــق بالره ــوة إىل الح ــّم الدع ث

ــدع  ــور مبت ــد أن يث ــم ال يبع ــن، ث يف الدي

ــّق بإفاضــة  ــل الح ــواء أه ــّدى إلغ ويتص

الشــبهة فيهــم؛ فــال بــدَّ ممــن يقــاوم 

شــبهته ويعــارض إغــواءه بالتقبيــح...«))(.

وهــذا مــع العلــم أّن اإلمــام الغــزايل ألَّــف 

»االقتصــاد يف االعتقــاد« قبــل العزلــة؛ 

أي يف الفــرة التــي كان مشــتغاًل فيهــا 

التــي  الفــرة  ويف  والــكالم،  بالفلســفة 

مبنهجيتــه  العلــم  لهــذا  فيهــا  أّســس 

ــن بعــده.  ــريون م ــا الكث ــي ســار عليه الت

ولقائــل أن يقــول إن موقــف الغــزايّل هــذا 

ــه  ــه يف آخــر حيات ــر، والعــرة مبــا ألّف تأّخ

العــوام« و«اإلحيــاء«، وهــو  كـ«إلجــام 

ــا نجــده  ا؛ لكــن م اعــراض منطقــي جــدًّ

يف هذيــن األخرييــن أشــّد داللــة وتأكيــًدا 

للمعــاين الســابقة التــي يف كتبــه التــي 

قبــل الُعزلــة، فيقــول مثــاًل يف »اإلحيــاء«: 

ــوم:  ــام العل ــورِد يف أقس ــت ملَ تُ ــإن قل »ف

الــكالم والفلســفة، وتبــنّي أنهــا مذمومان 

مــا  أن حاصــل  فاعلــم  أو محمــودان؟ 

ــة  ــن األدل ــكالم م ــم ال ــه عل ــتمل علي يش

الغزايل، االقتصاد يف االعتقاد، )ص/ 33(.  )((

واألخبــار  فالقــرآن  بهــا،  ينتفــع  التــي 

عنهــا  خــرج  ومــا  عليــه،  مشــتملة 

ــن  ــي م ــة وه ــٌة مذموم ــا مجادل ــو إم فه

البــدع كــا ســيأيت بيانــه، وإمــا مشــاغبة 

بالتعلـّـق مبناقضــات الفــرق لهــا، وتطويــل 

بنقــل املقــاالت التــي أكرهــا ترهــات 

هــا  ومتجُّ الطبــاع  تزدريهــا  وهذيانــات 

األســاع، وبعضهــا خــوض فيــا ال يتعلــق 

بالديــن ومل يكــن يشء منهــا مألوفًــا يف 

العــر األول وكان الخــوض فيــه بالكليــة 

مــن البــدع، ولكــن تغــرّي اآلن حكُمــه؛ إذ 

ــى  ــن مقت ــة ع ــة الصارف ــت البدع حدث

ــوا  القــرآن والســّنة، ونبغــت جاعــة لفق

لهــا شــبًها ورتبــوا فيها كالًمــا مؤلًفــا، فصار 

ــا  ــرورة مأذونً ــم ال ــذور بحك ــك املح ذل

ــات  ــروض الكفاي ــن ف ــار م ــل ص ــه، ب في

ــدع  ــه املبت ــل ب ــذي يقاب ــدر ال ــو الق وه

البدعــة...«)2(،  إىل  الدعــوة  قصــد  إذا 

وهنــا ال نجــد أي تعــارض بــني هــذا النــص 

والنــص الســابق؛ بــل إن العلــة التــي 

ــق بالشــبهات  ــا يتعلّ ــزايل في ــا الغ ذكره

ال تــزال قامئــًة، بــل هــي اليــوم أشــّد.

ــاء«:  ويقــول يف موضــع آخــر مــن »اإلحي

»فنعــود إىل علــم الــكالم ونقــول: إّن فيــه 

الغزايل، اإلحياء، ))/ 22(.  )2(
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منفعــة وفيه مــرّة، فهو باعتبــار منفعته 

يف وقــت االنتفــاع حــالل أو منــدوب إليــه 

أو واجــب كــا يقتضيــه الحــال، وهــو 

االســترار  وقــت  يف  مرتــه  باعتبــار 

فإثــارة  مرّتــه  أمــا  حــرام،  ومحلّــه 

وإزالتهــا  العقائــد  وتحريــك  الشــبهات 

ــه  ــا منفعت ــم... وأّم ــزم والتصمي ــن الج ع

ــق  ــه كشــف الحقائ ــد يظــّن أن فائدت فق

ومعرفتهــا عــى مــا هــي عليــه، وهيهــات 

فليــس يف الــكالم وفــاء بهــذا املطلــب 

الريــف، ولعــل التخبيــَط والتضليــل فيه 

أكــر مــن الكشــِف والتعريــف، وهــذا 

أو حشــوي  ُمحــّدٍث  مــن  ســمعته  إذا 

أعــداء  النــاس  أّن  ببالــك  خطــر  رمبــا 

مــا جهلــوا، فاســمع هــذا ممــن خــر 

ــة الخــرة...  ــاَله بعــد حقيق ــّم ق ــكالم ث ال

ــة  ــو حراس ــد وه ــه يشء واح ــل منفعت ب

العقيــدة -التــي ترجمناهــا عــى العــوام- 

املبتدعــة  تشويشــات  عــن  وحفظهــا 

بأنــواع الجــدل، فــإّن العامــي ضعيــف 

يســتفزّه جــدل املبتــدع وإن كان فاســًدا، 

ــه«))(. ــد تدفع ــد بالفاس ــة الفاس ومدافع

اإلمــام  منطــق  قــوة  أّن  والّراحــة 

ــمول  ــرية، وش ــه الكب ــزايل، وموضوعيت الغ

الغزايل، اإلحياء، ))/ 97(.  )((

رؤيتــه، يعــّز وجودهــا حتــى يف يومنــا 

الحــارض الــذي تطــورت فيهــا وســائل 

ــالع  ــث االط ــح للباح ــا يتي ــل؛ م التواص

ــته.  ــه ومناقش ــدد بحث ــو بص ــا ه ــى م ع

ــا  مــن خــالِل املناقشــِة األخــرية يتضــح لن

إذن أنّــه ليــس فقــط اختــالف الزمــان 

هــو الســبب يف اختــالف املوقــف مــن 

علــم الــكالم، بــل إّن اختــالف الرؤيــة 

ــك كان  ــح كذل ــوم املصطل ــالف مفه واخت

لــه األثــر الكبــري يف اختــالف املوقــف مــن 

ــه تتجــى  علــم الــكالم، ومعرفــة ذلــك كلّ

بالدراســة التاريخانيــة.

يف ختــام هــذه املناقشــة نصــل إىل تقريــر 

هــذا  تجديــد  مفادهــا رضورة  مســألة 

ــن  ــد م ــن جدي ــه م ــادة بعث ــن، وإع الف

ــرون  ــطّرها املنظّ ــي س ــة الت ــالل الرؤي خ

واملؤسســون األوائــل لهــذا الفــّن، والبعــد 

عــن الجــداالِت املحــدودة التــي تُلهــي 

ــخ  ــا يشــهد التاري ــي، مثل ــا تغن ــر م أك

عــى ذلــك؛ لــذا فــال يجــب أن نســتغرب 

مواقــف املحرّمــني للخــوض يف هــذا الفــّن 

ــار املواقــف  خاصــًة مــن املتقّدمــني العتب

التــي عايشــوها، مثــل اإلمــام الغــزايل ملـّـا 

ــه  ــل في ــط والتضلي ــّل التخبي ــال: »ولع ق
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أكــر مــن الكشــف والتعريــف، وهــذا 

حشــوي  أو  ُمحــّدٍث  مــن  ســمعته  إذا 

ــا  ــداُء م ــاس أع ــك أّن الن ــر ببال ــا خط رمب

ــِر الــكالم  ــوا، فاســمع هــذا ممــن َخ جهل

ــرة...«))(. ــقة الخـبـ ــد حقيـ ــاَله بع ــم قَ ث

إذن فـحـاجـتـنـــا إىل معـايشـــة الواقــع 

مـــن  فـــيه  يسـتجـــد  مــا  ومتابعــة 

قضــــايا تشــّوش عــى اعتقــاد وإميــان 

الخــوض  عــن  يغنينــا  مــا  العامــة، 

املكــّررة.  املحــدودة  النقاشــات  يف 

وحاجتنــا إىل التجديــد تبــدأ مــن هنــا؛ 

ــايض  ــن امل ــش ال م ــع املعي ــن الواق أي م

التليــد، والســياقات التاريخيــة امليّتــة مــع 

مــوت أهلهــا، وذلــك مــن خــالل ســبيلني: 

ــع  ــد يف املناهــج، خاصــًة م األول: التجدي

تطــّور مناهــج النقــد والتحليــل والتأويــل 

اليــوم، عــى مــا فيــه مــن املناقشــات 

ــاع  ــّدي للدف ــادالت؛ إذ رضورُة التص واملج

ــذه  ــتيعاب ه ــا باس ــن تُلزُمن ــني الدي وتبي

حَســَب  معهــا  والتعامــل  املناهــج 

طريــِق  عــن  أو  املتاحــة،  املعطيــاِت 

إعــادِة الصياغــة، وكتابــة علــم الــكالم 

بلغــة جديــدة وفــق تفكــري ُمســلمي 

الغزايل، اإلحياء، ))/ 97(.  )((

اليــوم كــا يقــول إســاعيل حقــي))(.

الثــاين: التجديــد بإضافــة مســائل جديــدة 

تشــتد الحاجــة إىل معالجتهــا وتقديــم 

الحلــول املناســبة لهــا، وال يوجــد علــم 

ــكالم؛  ــم ال ــق مبناقشــتها أكــر مــن عل الئ

مبالحظــة تعريفــه، ومــن بــني أهــّم هــذه 

املســائل مــا لــه تعلّــق بالســبيل األول 

حتــى  فإنّــه  الحديثــة؛  املناهــج  وهــو 

بعقليتنــا  اليــوم  نحــن  رفضناهــا  لــو 

يســتخدمونها  أصحابهــا  فــإن  الدينيــة 

الدينيــة،  الظاهــرة  وتحليــل  نقــد  يف 

وراء  االختبــاء  مــن  رضب  فتجاُهلهــا 

العواصــف، فإمــا أن نتجــّدد أو نتبــّدد.

ومــن هــذه املســائل كذلــك: »مســألة 

اإلســالم  ومســألة  والتكفــري،  الحريــة 

األنظمــة  ومســألة  والعــدل...«)3(، 

السياســية مثــل الدميقراطيــة والجمهورية 

وغريهــا، ومســائل أخــرى مثــل فكــرة 

أو  أوالتفكيــك  الحداثــة  أو  البنيويــة 

الســيمياء أو غريهــا مــّا غــزا الواقــع 

الفكــري عــى جميــع مســتوياته. التجديد 

عــى هــذا املســتوى يف نظــري يجــب أن 

)(( Ismaıl Hakkı İzmirli, yeni ilimi kelam, An-
kara, Ankara okulu yayınları s 15.

سعيد فودة، موقف الغزايل من علم الكالم، )ص/ 44(.  )3(



| 238239 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

يأخــذ شــكاًل أساســيًا، حيــث تصبــح هــذه 

الكالميــة  املؤلفــات  يف  مثــاًل  املســائل 

ــًدا  ــذ بُع ــا أن تأخ ــس رشطً ــة ولي التعليم

ــل يكفــي أن يــدرك القــارئ أن  رســميًا، ب

ــم  ــم عل ــن صمي ــا م ــذه القضاي ــل ه مث

ــبه  ــع الش ــق بدف ــه املتعلّ ــكالم يف جانب ال

والـــتأسيس للفكــر الدينــي الســليم، متاًمــا 

كــا فعــل أســالفُنا يف مناقشــِتهم يف صــدر 

مؤلفاتهــم لقضايــا ولفــرق مثــل الجهميــة 

والدهريــة واملعطلــة واملجســمة وغريهم.

مثــاًل،  التكفــري  قضيــة  مثــل  فقضيــة 

ــد وأخطــر املســائل  ــن أعق ــّد م ــي تُع الت

اليــوم، هــي مــن أساســيات وظائــف 

املتكلّمــني، وال شــاهد عــى ذلــك خــري 

مــن املناقشــة املســتفيضة لهــذه املســألة 

ــل  ــه »فيص ــزايل يف كتاب ــام الغ ــد اإلم عن

مراتــب  لفكــرة  وإعالنــا  التفرقــة«، 

الوجــود التــي قررهــا كفيلــٌة بوضعنــا 

أمــام التــرّف واملوقــف الســليم مــن 

ــد  ــال نعي ــة، ومــن هــذا املث هــذه القضي

قائــم  علــٌم  الــكالم  علــم  أّن  تقريــر 

ــن  ــذا الدي ــام ه ــن وقي ــذا الدي ــام ه بقي

ــلُّ األزمــات الدينيــة  ال يكــون إال بــه، فََح

هــذا  حيــاض  عــن  بعيــًدا  املعــارصة 

ــهود.  ــد الجـــ ــن تبدي ــرب م ــّن ضـــ الف

القضايـا  مناقشـة  مواصلـة  ذلـك  ومثـل 

إىل  تـؤدي  التـي  التقليديـة  الكالميـة 

الـكالم،  علـم  يف  مهمـة  مسـائل  حجـب 

لعـل مـن أبرزهـا مبحـث اإلنسـان، فلـم 

مبحـث  املتكلمـني  مؤلفـات  يف  يُـدَرج 

تأصيـل موقـف  يتنـاول  باإلنسـان  خـاص 

سـلم  يف  اإلنسـان  موقـع  يحـدد  نظـري 

وقيمتـه  اإلنسـان  منزلـة  أي  املخلوقـات، 

املخلوقـات  مـن  غـريه  إىل  بالنسـبة 

كاملالئكـة والجـن وغري ذلـك، والهدف من 

وجـوده وطبيعـة وظيفِتـه وأمنـاط حياتـه 

يتشـكل  مبـا  وعالقتهـا  وعيشـه،  وثقافتـه 

لديـه مـن رؤيـة كونيـة، وما يرتبـط بذلك 

مـن مسـائل، بينـا نجـد قضيـة اإلنسـان 

القـرآن. يعالجهـا  التـي  القضايـا  تتصـدُر 

ــى  ــة تتنام ــذه القضي ــة ه ــى أن أهمي ع

ــة، وشــيوع  ــاة االجتاعي ــع تطــور الحي م

وامتهــان  واالســتبداد،  القهــر  أنــواع 

اإلنســان وإهــدار كرامتــه، وتدجينــه عــى 

ــى  ــر ع ــإذا مل نتوف ــة. ف ــم الرديئ املفاهي

صياغــة رؤيــة كونيــة تُفِصــح لنــا عــن 

مكانــة اإلنســان وتحــدد نــوع عالقتــه 

ــم  ــن جــاء لتكري ــن، وتؤكــد أن الدي بالدي

تغــدو  وخدمتــه؛  وترشــيده  اإلنســان، 

دعواتنــا لتحريــر اإلنســان مجرد شــعارات 
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ال عنــوان لهــا كــا يقــول بعضهــم))(.

يقــول  كــا   - الــكالم  علــم  فحقيقــة 

أحــد الباحثــني- نقديــٌة تامــة وليســت 

ســاكنة؛ فهــو دفــاع مســتمر ضــد كل 

ــر يف  ــل يخطُ ــور باط ــرأ أو تص ــبهٍة تط ش

األذهــان، ومحاولــة دامئــة لبيــان العقائــد 

والعلــم  اإلنســان،  أدوات  تطالــه  مبــا 

ــاًل  ــور أص ــذا ال يتص ــه هك ــذي حقيقت ال

التــام  حالــة  إىل  وصولــه  أو  ســكونه 

املســتلزمة للســكون وعــدم الزيــادة)2(.

ــرات  ــهد للمناظ ــخ يش ــة وأن التاري خاًص

ســطرها  التــي  الكــرى  واملحــاورات 

ــم  ــنّي تفوقه ــّا يب ــّن، م ــذا الف ــاء ه عل

ــا  ــوا إليه ــي وصل ــرية الت ــم الكب وعبقريته

يف تاريــخ الفكــر البــري كــا يقــول 

الرحمــن: »ال ميكــن ألحــد  طــه عبــد 

مواجهــة  يف  املتكلّمــني  دور  ينكــر  أن 

اإلســالمية  غــري  االعتقاديــة  التيــارات 

-املنزَلــة منهــا وغــري املنزلـَـة- واالتجاهــات 

الفكريــة القامئــة عــى العقالنيــة املاديــة، 

ــم. ــارص له ــدي املع ــري التوحي ــر غ والنظ

حّصلــه  الــذي  الرفيــع  املســتوى  إّن 

عبد الجبار الرفاعي، علم الكالم الجديد، )ص/ )2، 22(.  )((

سعيد فودة، موقف اإلمام الغزايل، )ص/ )6(.  )2(

املتكلّمــون يف َضبــِط املناهــج العقليــة 

ــة  ــة املنطقي ــن األدل ــم م ــذ بالقوي واألخ

ــه مــن يقــوم  ــذي بلََغ ــوق املســتوى ال يُف

ــّدي  ــوم بالتص ــلمني الي ــاء املس ــن عل م

للمذاهــب الفكريــة غــري اإلســالمية، كــا 

يفــوق مســتوى مــن يتــأول مــن مفكــري 

العــرب املعارصيــن مهمــَة تجديــد التنظري 

البحــث يف اإلنتــاج اإلســالمي،  ملناهــج 

ــني:  ــني اآلتي ــا هــذه بالدليل ــت دعوان ونثب

اســتيعابًا  اســتوعبوا  املتكلمــني  أن   -

منهجيًــا كامــاًل مختلــَف أســباب عرهــم 

العلميــة والتاريخيــة مــن وســائل نظريــة 

وأوضــاع ظرفيــة، بينــا ال نجــد مثــل 

لوســائل  ــق  املنسَّ االســتيعاب  هــذا 

ــة  ــات التاريخي ــة، واملعطي ــر العلمي الع

يف مــا أُنِجــز مــن الدراســات املعــارصة 

ــالمي. ــر اإلس ــر الفك ــاول تطوي ــي تح الت

- أن املتكلمـني انتهجـوا يف أبحاثهـم طرقًـا 

اسـتدالليًة متتاز بالتجريـِد والّدقة، واتبّعوا 

بالطَرافـة  متتـاز  أسـاليب  تحليالتهـم  يف 

للكتابـات  تسـتقيم  ال  بينـا  والعمـق، 

املعـارصة عـن الـراث مثـل هـذه القـدرة 

عى مارسـة مناهج التفكـري املنطقي«)3(.

طــه عبــد الرحمــن، يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم   )3(

.)72  ،7( )ص/  الــكالم، 
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فنحــن اليــوم بحاجــة عــى أقــل حــدٍّ 

بإعــادة تفعيــل هــذا الفــّن وإرجاعــه إىل 

ــج  ــى منه ــا، ع ــي كان عليه ــق الت الطري

ــة  ــلُف ملواصل ــلكه الس ــذي س ــري ال التفك

املســري، ثــم الّنظــر فيــا ميكــن تجديــده 

املســائل،  أو  املناهــج  مســتوى  عــى 

ــُهل  ــا عــى املســتوى األول َس ــإن نجْحن ف

ــا  من ــد قدَّ ــون ق ــاين، ونك ــول إىل الث الوص

ــر. ــان والفك ــرية لإلنس ــة كب خدم

في نهاية هذه الورقة نصل إلى 
تقرير المسألتين التاليتين: 

األوىل: أن املـواقــــف مـــن عــــلم الـكـــــالم 

ـــانية،  ـــاريخية إنس ـــَف تـ ـــر مـواقـ تُــعـتـ

االختـــالف فيهـــا ليـــس بســـبب النظـــر 

اختـــالف  بســـبب  بـــــل  الديــــن؛  يف 

تاريـــخ ومـــكان وحــــال كــــل عـــامل؛ 

لذلـــك كانـــت هـــذه املواقـــف كـــا 

فتـــوى  عـــن  عبـــارة  الغـــزايل  قـــال 

التاريخـــي  املوقـــف  فيهـــا  يُراعـــى 

ــا؛ ــا لتاريخيتهـ ــل َوفًقــ ــم، وتعلّــ وتُْفهــ

لذلـك كان لزاًما عى املتكلمني أن يحكموا 

يف علــم الـكالِم مبـا يجّربون ال مبـا يرِثون، 

متــاًما كـمــا حــدث ويحــدث يف الفقـه. 

الثانيــة: اعتبــار تاريــخ نقــل املوقــف، أي 

الناقــل للموقــف والزمــن الــذي نُقــل فيــه 

الخــر ســواء كان شــاهًدا أو راويـًـا )يعنــي 

تتبــع املصطلحــات واألعــراف وغريها(، أي 

نحــن بحاجــة إىل الدرايــة قبــل الروايــة.

وهدفنــا يف األخــري ليــس التشــكيك يف 

ــوة إىل  ــو دع ــل ه ــي؛ ب ــا التاريخ موروثن

اســتحضار املنطــق الواعــي الناقــد الــذي 

اســتخدمه أســالفُنا بإخالصهــم، وصدقهــم، 

وموضوعيتهــم التــي عاُشــوها ومارســوها 

الفكريــة،  والحريــة  اإلميــان  كنــف  يف 

النظــر يف  إىل  اليــوم  فنحــن يف حاجــة 

يف  واختبارِهــا  املعــاين  وســر  الــراث، 

نْفســها ومــع واقعهــا وواقعنــا، وعــدم 

االختبــاء والتعلّــق وراَء أقــواِل الرجــال 

ــا  ومواِقفهــم بحَســب أفهامهــم أو تأويله

ــا. ــب أفهامن حَس

ونختــم مبقولــة اإلمــام الغــزايل التــي يقول 

فيهــا: »مــن عــرف الحــّق بالرجــاِل حــار يف 

متاهــات الضــالل، فاعــرف الحــقَّ تعــرف 

أهلـَـه، إن كنت ســالًكا طريق الحــق...«))(.  

سعيد فودة، موقف الغزايل، )ص/ 40)(.  )((
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المقدمة:

إن مــن مقاصــد الوحــي والنبــوة تســديد 

الفكــر اإلنســاين، وتقويــم مــا يرتتــب عنــه 

مــن أحــوال وأفعــال وأعــال، بحيــث 

ــر  ــور والتفك ــافة التص ــرت مس ــا ق كل

ازدادت  كلــا  والعقــل،  الوحــي  بــن 

نســبة الحــق والصــواب والصــاح، وكلــا 

تباعــدت تلــك املســافة وتنــآءت، َضُعــف 

مقــدار الصــواب والســداد، لتبــدأ مرحلــة 

الفســاد  وامتــداد  والضــال،  الجهــل 

كذلــك؛  األمــر  كان  وملــا  والســقوط. 

)*( أســتاذ مســاعد، قســم الدراســات العامــة، كليــة علــوم 

الوحــي والعلــوم اإلنســانية، الجامعــة الإلســامية العامليــة-

ــا. الربيــد اإللكــرتوين:  ماليزي

btahar75@gmail.com

مقدمة في طبيعة التفكير العلمي وأصوله 
القبلية في ضوء القرآن الكريم

صالح بن طاهر مشوش) *(
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ــور  ــلم أن يط ــث املس ــى الباح ــب ع وج

ــي  ــك الت ــة، خاصــة تل إحساســاته املعرفي

ــاد،  ــافات واألبع ــك املس ــاس تل ــدد قي تح

لضبــط  وإتقــان  بإحــكام  يعمــل  وأن 

العقــل  تربــط  التــي  املســافات  تلــك 

والفــؤاد مبصــادر الوحــي )القــرآن والســنة 

إدراك  خــال  مــن  وذلــك  النبويــة(، 

النظريــة  والعمليــة،  العلميــة  الســبل 

منهــا والتطبيقيــة، التــي تقربــه إىل »مثــال 

املعرفــة اإلنســانية« للوحــي. 

االتجــاه  أحاديــة  قــراءة  شــاعت  لقــد 

التــي تقــدم مركزيــة التفكــر اإلنســاين 

وتطبيقــات  ملعــاين  كمحــدد  وأحوالــه 

نصــوص الوحــي عنــد كثــر مــن الباحثــن 

الذيــن يســعون جاهديــن، تحــت ذرائــع 

مختلفــة ومســميات فلســفية متنوعــة 

ومتجــددة، إىل »أنســنة الوحــي«، مبعنــى 

تأويــل مضامينــه املطلقــة عــى غــرار 

مــا متليــه العوامــل النفســية التربيريــة 

النســبي،  البــري  العمــران  ألحــوال 

بإثــارة متغــرات عديــدة مثــل »املناســب 

الزمــن«،  أو  العــر  اإلنســاين«، و»روح 

املــكان«،  و»إحداثيــة  »الدهريــة«  أو 

ــى  ــوال«، و»مقت ــر األح ــور وتغ و»التط

ــو  املصلحــة«... وغرهــا، وال شــك أن الغل

يف إثــارة هــذه املتغــرات وتوظيفهــا غــر 

تجنــب  إىل  صاحبــه  يســوق  املنهجــي 

الحــق واالنحــراف عنــه كلــا زاد تقديــم 

ــادر  ــاب مص ــى حس ــاين ع ــر اإلنس التفك

الوحــي. وهــذا مــا يقــع بالفعــل يف وقتنــا 

إنســانية  اتجاهــات  بظهــور  الحــارض 

مفرطــة مبســميات عديــدة مركبــة، تنبنــي 

ــة تقــوم عــى  ــة أحادي ــة فكري عــى عاق

أســاس مركزية اإلنســان ال الوحــي اإللهي. 

ــة  ــة اإلنســانية املقابل ــاد االنطاق إن اعت

للوحــي هــي مبثابــة اعتــاد النســبي 

ــت  ــي عــى حســاب الثاب والخــايف والظن

تقدمهــا  التــي  اإليجابيــة  القيــم  مــن 

ــة الفكــر اإلنســاين  مصــادر الوحــي لهداي

وتصحيــح مســاره يف معرفــة ذاتــه وإدراك 

كنــه الوجــود، بســبب مــا تولــده مــن 

االضطــراب وانفــات التحكــم يف تأوياتهــا 

ــا  ــبب أيًض ــا تس ــة، ك ــة املتداول املتناقض

الدينيــة  مآالتهــا  تحديــد  يف  صعوبــة 

ــدت  ــا افتق ــة؛ ألنه ــة واالجتاعي والفكري

ضبــط منهجيــة التفكــر وفــق كليــات 

الوحــي ومبادئــه. ولهــذا ميــد التمعــن يف 

ــة مفادهــا  ــارئَ بحقيق ــرآن الق ــراءة الق ق
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ــه  ــان يف وحدت ــٌه لإلنس ــاب موجَّ ــه كت أن

وكليتــه، وأنــه عــرَّف البــر مبــا يجــب أن 

يعرفــوه مــن صفــات اللــه تعــاىل وصفاتــه 

أبعــاد  وأفعالــه، وأنــه يشــمل جميــع 

اإلنســان بدايــة مــن الــروح، والنفــس 

والشــعور، والذهــن والســلوك، وأنــه مل 

يــرتك لــه فجــوة يف بيــان طينتــه وطبيعتــه 

ــة،  ــرة والخفي ــه الظاه ــص ماهيت وخصائ

ــا  ــاة وم ــالة اإلنســان يف الحي وتفســر رس

يعــرض لــه مــن عــوارض، مثــل التوحــش 

والتأنــس والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات 

ــا ينشــأ  ــم عــى بعــض، وم ــر بعضه للب

عــن ذلــك مــن امللــك والــدول ومراتبهــا، 

ومــا ينتحلــه البــر بأعالهــم ومســاعيهم 

والعلــوم  واملعــاش  الكســب  مــن 

والصنائــع، وســائر مــا يحــدث مــن ذلــك 

ــوال))(.  ــن األح ــه م ــران بطبيعت العم

إن املعرفــة اإلنســانية مركــب وخليــط 

حضــاري ال ميكــن اختزالــه إىل عنــارصه 

ــن  ــات ع ــك املكون ــل تل ــة أو فص الجزئي

ــه  ــب تكون ــذا املرك ــض. وه ــا البع بعضه

انظـر:  ابـن خلـدون.  الرحمـن  العـوارض عبـد  ذكـر هـذه   )((

املقدمة، تحقيق: عبد السـام الشدادي، املغرب، دار البضاء، 

.)52  ،5(  /(( )2005م(،  واآلداب،  والعلـوم  الفنـون  بيـت 

الوجــود  أساســية مســتمرة يف  عنــارص 

اإلنســان  باستـــمرار حـركـــة  والتأثيـــر 

ونشــاطه يف هــذا العــامل. وأبــرز هــذه 

والرؤيــة  واللغــة،  الديــن،  العنــارص: 

الكونيــة، والتجربــة اإلنســانية. إذا أخذنــا 

مســألة الديــن نجــد تجربــة اإلنســان 

املســلم صنعتهــا حقبــة تزيــد عــن أربعــة 

عــر قرنًــا مــن االحتــكاك واســتمداد 

بنصــوص الوحــي، وأنتــج مــن خالهــا 

مــن  مكنتــه  ومتنوعــة،  كثــرة  علوًمــا 

ــران )أي  ــة العم ــن وإقام ــتيعاب الدي اس

هــذه  وخــال  االجتاعيــة(.  الحيــاة 

ــرب املســلمون الوحــي أعــى  املســرة، اعت

مصــادر املعرفــة وأرقاهــا، بالنظــر إىل مــا 

ــوده إىل  ــا تق ــن هداي ــان م ــه لإلنس منحت

حقائــق مطلقــة، يعجــز الكائــن البــري 

محدوديــة  بحكــم  جاعــة-  أو  -فــرًدا 

قدراتــه يف التعقــل والتفكــر والفضــول 

ــق وجــوده  عــن اإلدراك واإلحاطــة بحقائ

ــه. ــط ب ــذي يحي ــامل ال والع

ــة  ــي يف األصولي ــادر الوح ــة مص إن أهمي

ــة اإلســامية مل تكــن مجــرد فعــل  املعرفي

ــل هــي اســتحقاق  ــي اعتباطــي، ب تقدي

ــية  ــادر اإللـهــ ــق للمصــ ــريف مطـلـ معـ
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املعصومــة، التــي تســوق العقــل والفطــرة 

ــل. ــغ والباط ــرد الزي ــهود وت ــق والش للح

ــن مصــادر  ــتفادة املســلم م ــن اس ومل تك

الوحــي مقتــرة عــى مجــال بعينــه، لكن 

ــتعانته  ــمول الس ــاع والش ــمت باالتس اتس

ــف  ــي تشــمل مختل مبصــادر الوحــي، الت

علــوم ونشــاطات العمــران، غــر أن ذلــك 

ــا عــرض  تعــر بتعــر العمــران بســبب م

مــن تقلبــات يف الديــن وامللــك الــذي 

ســلبية  أخــرى  مراحــل  عــى  أرشفهــم 

والرتاجــع  الضعــف  خصائــص  تعكــس 

ألســباب ذاتيــة وخارجية، مبــارشة وغرها. 

لكــن حقيقــة مــا حــدث وال يــزال يحــدث 

بعلــوم  يتعلــق  فيــا  خاصــة  اآلن  إىل 

العمــران يف مثــل هــذه املراحــل الســلبية، 

بالركــون))(  البعــض  ســّاها  التــي 

واالنقبــاض، ميكــن تفســره بدراســة تأثــر 

تشــكيل  يف  الوحــي  علــوم  »مركزيــة 

مقياًســا  باعتبــاره  البــري«،  العمــران 

مفهــوم أخــذ مــن القــرآن يف قولــه اللــه -تعــاىل-: }َوالَ   )((

ــن  ــم مِّ ــا لَُك ــاُر َوَم ــُكُم النَّ ــوا فَتََمسَّ ــَن ظَلَُم ــوا إِىَل الَِّذي تَرْكَُن

ـِه ِمــْن أَْولِيَــاَء ثُــمَّ اَل تُنــَرُوَن{ ]هــود: 3))[،  ُدوِن اللَـّ

والســكون  بــيء،  والرضــا  وامليــل،  املداهنــة  ومعنــاه 

حســب مــا جــاء يف بعــض التفاســر. قــال الــرازي: »والركون 

ــه  ــة ونقيض ــه باملحب ــل إلي ــيء واملي ــكون إىل ال ــو الس ه

النفــور عنــه« تفســر الفخــر الــرازي، بــروت، دار الفكــر، 

.)73/(2( ))98)م(، 

اعتـــر  املســـرة،  هـــذه  وخـــال 

املســـلمون الوحـــي أعـــى مصادر 

املعرفـــة وأرقاهـــا، بالنظـــر إىل ما 

منحته لإلنســـان مـــن هدايا تقوده 

إىل حقائـــق مطلقة، يعجـــز الكائن 

أو جامعـــة- بحكم  -فـــرًدا  البرشي 

التعقـــل  يف  قدراتـــه  محدوديـــة 

والتفكـــر والفضـــول عـــن اإلدراك 

واإلحاطـــة بحقائق وجـــوده والعامل 

الـــذي يحيـــط به.

ويــربز  العلــل  يجــي  وحاســًا  فاعــًا 

ــواء  ــلم س ــا املس ــاين منه ــي يع األدواء الت

كان فــرًدا أو جاعــة أو أمــة. وإهــال 

تقويــم  يف  املــؤرش  أو  العامــل  هــذا 

محــاوالت اإلصــاح الروحيــة والفكريــة 

واالجتاعيــة  والتعليمــة  والعلميــة 

والحضاريــة  والسياســية  واالقتصاديــة 

ــر  ــل الفك ــة تضلي ــو مبثاب ــام ه ــكل ع بش

ــوض  ــة للنه عــن إدراك األســباب الحقيقي

ــد  ــف. لق ــل والتخل ــدة الجه ــاوز ش وتج

املســلم  لوضــع  التفســرات  تعــددت 

الســلبي، وتنوعــت النظريــات اإلصاحيــة، 

وأصبحــت  املقاربــات  وتضاربــت  بــل 

أحيانـًـا هــي األخــرى ســببًا ألزمــة الوضــع، 
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هــذه  يف  ســنحاول  ذلــك  رغــم  لكــن 

الــذي  الــدور  عــى  التأكيــد  الدراســة 

يلعــــبه التـفـــكر العلــــمي والتصــور 

ــن  ــر م ــاوز الكث ــم يف تج ــحيح للعل الصـ

تلــك العقابــات التــي تقــف أمــام نهــوض 

ــا  ــة اإلســامية، وهــذا التوجــه يأخذن األم

إىل جــذور املســألة وهــي عاقــة املعرفــة 

بالنفس اإلنسانية.

لقــد ذكــر القــرآن املجيــد هــذا الجــذر يف 

ــم  ــاَّ أََصابَتُْك ــا: }أََولَ ة منه ــدَّ ــبات ع مناس

ٰ َهـٰــَذا  ثْلَيَْهــا قُلْتُْم أَنَّ ِصيبَــٌة قـَـْد أََصبْتـُـم مِّ مُّ

ــَه َعَىٰ  قـُـْل ُهــَو ِمــْن ِعنــِد أَنُفِســُكْم إِنَّ اللَـّ

ٍء قَِديــٌر{ ]آل عمــران: 65)[؛ }َذٰلـِـَك  كُلِّ َشْ

ــا  ًا نِّْعَمــًة أَنَْعَمَه ــُك ُمَغــرِّ ــْم يَ ــَه لَ ــأَنَّ اللَـّ ِب

ــِهْم  ــا ِبأَنُفِس ُوا َم ــرِّ ــٰى يَُغ ــْوٍم َحتَّ ــَىٰ قَ َع

ــال: 53[؛  ــٌم{ ]األنف ــِميٌع َعلِي ــَه َس َوأَنَّ اللَـّ

ُوا  ُ َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّــٰى يَُغــرِّ ــَه اَل يَُغــرِّ }إِنَّ اللَـّ

ــُه ِبَقــْوٍم ُســوًءا  َمــا ِبأَنُفِســِهْم َوإَِذا أََراَد اللَـّ

ــن  ــِه ِم ــن ُدونِ ــم مِّ ــا لَُه ــُه َوَم ــرَدَّ لَ ــَا َم فَ

ــات  ــذه اآلي ــت ه ــد: ))[. بيّن َواٍل{ ]الرع

ــا  ــان ك ــكلة اإلنس ــل مش ــات أص الكرمي

أشــارت إىل أصــل الحــل الجــذري الربــاين 

الــذي ال منــاص لتجــاوزه يف أي حــال، أال 

ــه  ــا يقدم ــق م ــس وف ــر النف ــو تغي وه

ــة  ــاد. وألهمي ــة والرش ــن الهداي ــن م الدي

ــاء  ــس اإلنســانية لبن ــة النف ــة طبيع معرف

أن  نجــد  الدرايــن،  يف  الطيبــة  الحيــاة 

العلــاء انكبــوا عــى دراســتها مبكــرًا 

ــا،  ــتغلوا به ــي اش ــوم الت ــف العل يف مختل

وجعلــوا لهــا حظًــا كبــرًا يف مؤلفاتهــم 

كالتــي تخــص مســائل »أدب النفــس«.

إن التفكــر جــزٌء مــن مركــب النفــس 

ــم  ــرآن الكري ــاه الق ــا س ــانية أو م اإلنس

يف  عاليــة  مكانــة  يحتــل  »الفطــرة«، 

العصــب  ميثــل  الــذي  املركــب،  هــذا 

اإليجــايب  التغيــر  معادلــة  األســايس يف 

ــادر  ــور مص ــن منظ ــانية م ــس اإلنس للنف

العلمــي  التفكــر  ويتســم  الوحــي. 

بالشــمولية، واملقصــود  الــذي نقصــده 

ســاه  كــا  أو  الســليم،  التفكــر  بــه 

أو  الطبيعــي«  »التفكــر  ابــن خلــدون 

»التفكــر الفطــري« بلغــة القــرآن، وهــذا 

التفكــر الــذي يلــزم كل إنســان بعيــد 

ــار مرتبتــه العلميــة؛ مــا ميثــل  عــن اعتب

املســتوى األول يف ســلَّم التفكــر العلمــي 

ــب  ــة حس ــب متفاوت ــل بنس ــذي يحص ال

املعلومــات وامللــكات املكتســبة والتجربــة 

واملنجــزات.  والخــربة 
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إن التفكــر جــزٌء مــن مركــب النفــس 

القــرآن  ســامه  مــا  أو  اإلنســانية 

الكريــم »الفطــرة«، يحتــل مكانــة 

عاليــة يف هــذا املركــب، الــذي ميثــل 

العصــب األســايس يف معادلــة التغيــر 

مــن  اإلنســانية  للنفــس  اإليجــايب 

ــي. ــادر الوح ــور مص منظ

طبيعة التفكير اإلنساني وأنماطه:

لعــل أول ماحظــة يســجلها الناظــر يف 

مصــادر الوحــي أن التفكــر ال يقــوم عــى 

ثنائيــة تنتســب إىل  عاقــة أحاديــة أو 

عضــو حــي بعينــه، بــل وظيفــة جامعــة 

ومتعديــة تشــرتك فيهــا جــلُّ الوســائط 

ــس،  ــواس الخم ــرة كالح ــة الظاه اإلدراكي

والخفيــة كالحــدوس والطاقــات اإلدراكيــة 

اللدنيــة التــي مينحهــا اللــه لعبــاده مثــل 

والــرؤى  الكشــف  وقــوى  الفراســة))(، 

وغرهــا، إضافــة إىل قــوى أخرى نجـهلـــه، 

ــة والخارجيــة  وكـذلـــك الظـــروف الذاتيـ

ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــن الفراســة، انظــر: اب ــة منــاذج م ملعرف  )((

ــف  ــق: ناي ــة، تحقي ــة الرشعي ــة يف السياس الطــرق الحكمي

أحمــد الحمــد، مكــة: دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع، 

.)((2 -  96  /2( )424)ه(، 

يف  تؤثــر  التــي  الزمانيــة،  واالعتبــارات 

ــم  ــن قي ــاب اب ــد أص ــر. وق ــات التفك آني

مفهــوم  مــن  الوجــه  هــذا  الجوزيــة 

التفكــر حــن عــرَّف الفكــر بأنــه »إحضــار 

منهــا  ليُْســتَثَْمُر  القلــب  يف  معرفتــن 

معرفــة ثالثــة«)2(، وقــدم مثــاالً لذلــك 

العاجلــة  قلبــه  يف  أحــر  »إذا  قائــًا: 

ــن  ــه م ــرتن ب ــا يق ــا وم ــها ونعيمه وعيش

ــر  ــم أح ــه، ث ــه وزوال ــات وانقطاع اآلف

يف قلبــه اآلخــرة ونعيمهــا ولذتــه ودوامــه 

وفضلــه عــى نعيــم الدنيــا وجــزم بهذيــن 

العلمــن أمثــر لــه ذلــك علــًا ثالثـًـا؛ وهــو 

أن اآلخــرة ونعيمهــا الفاضــل الدائــم أوىل 

عنــد كل عاقــل بإيثــاره مــن العاجلــة 

ــبب  ــه الس ــة«)3(، ولعل ــة املنغص املنقطع

الــذي ألجلــه مل يذكــر القــرآن الكريــم ولو 

مــرة واحــد »العقــل« يف صيغتــه االســمية، 

كــا مل يذكــر تعلقــه حريـًـا بالدمــاغ كا 

تــروج لــه األدبيــات الغربيــة. إن الباحــث 

ــة  ــاح دار الســعادة ونشــور والي ــة، مفت ــم الجوزي ــن قي اب  )2(

وأخــرج  عليــه  وعلــق  ضبطــه  واإلرادة،  العلــم  أهــل 

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــي ب ــه: ع أحاديث

العربيــة الســعودية: دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع، )ط. 

.)542  /(( )996)م(،   ،)(

ابــن قيــم الجوزيــة، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة   )3(

أهــل العلــم واإلرادة، ))/ 542(.
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ــل  ــى التعق ــًا أن معن ــدرك مث ــلم ي املس

ــغ  ــم »وظيفــة« بصي ورد يف القــرآن الكري

الجمــع مثــل »تعقلــون« و»يعقلــون«. 

أمــا النســبة أو التعلــق العضــوي للتعقــل 

ــرآن  ــبها الق ــد نس ــر، فق ــه والتدب والتفق

للقلــب))(؛ ال لعضــو فيزيولوجــي آخــر 

]األعــراف: 79)؛ الحــج: 46؛ محمــد: 24[. 

وأمــا مركزيتــه يف بنــاء شــخصية اإلنســان 

بكليتهــا فقــد أشــارت الســنة النبويــة 

ــى  ــه -ص ــول الل ــال رس ــه، ق ــوح إلي بوض

ــِد  ــلم-:  أاَل وإِنَّ يِف الَْجَس ــه وس ــه علي الل

ــُه،  ــُد كُلُّ ــَح الَْجَس ــْت َصلَ ــًة إَِذا َصلََح ُمْضَغ

َوإَِذا فََســَدْت فََســَد الَْجَســُد كُلـّـُه أاَل َوِهــَي 

الَْقلْــُب«)2(. وبســب مــا ورد يف الوحــي 

أدرك العلــاء أهميــة القلــب، وانكبــوا 

عــى دراســته وبيــان دوره يف صياغــة 

ــا  ــر يف أبعاده ــان، والتأث ــخصية اإلنس ش

الروحيــة والنفســية، والذهنيــة واإلدراكية 

متكنــت بعــض الدرســات الحديثــة يف الغــرب مــن تجــاوز   )((

االعتقــاد الســائد بــأن الدمــاغ هــو العضــو الوحيــد الــذي 

ــال: ــة التفكــر، انظــر عــى ســبيل املث يقــوم بوظيف

Paul Pearsall, The Heart’s Code )Broadway Books 

New York, 1998(.

ــاب  محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، كت  )2(

اإلميــان، بــاب: فضل من اســتربأ لدينه، رقــم الحديث: )52(.

عــى  الســلوكية.  والخقليــة  والذهنيــة 

ســبيل املثــال: مــا قالــه أبــو حامــد الغــزايل 

ــة  ــة رباني ــه »لطيف ــب بأن ــه للقل يف وصف

روحانيــة... وتلــك اللطيفــة هــي حقيقــة 

اإلنســان وهــو املــدرك العــامل العــارف 

مــن اإلنســان، وهــو املخاطــب واملعاقــب 

واملعاتــب واملطالــب«)3(. أمــا الجــوارح 

األخــرى فهــي يف اعتقــاده »أتبــاع، وخــدم، 

ــذي إذا  ــو »ال ــب ه ــا القل وآالت«)4( بين

ــرف نفســه، وإذا  ــد ع ــه اإلنســان فق عرف

عــرف نفســه فقــد عرف ربــه، وهــو الذي 

ــه،  ــل نفس ــد جه ــان فق ــه اإلنس إذا جهل

وإذا جهــل نفســه فقــد جهــل ربــه، ومــن 

ــل«)5(.  ــو بغــره أجه ــه فه ــل قلب جه

الوظيفيــة  الطبيعــة  تنــوع  وملعرفــة 

املختلفــة  األســاء  إىل  نشــر  للقلــب، 

ــرآن؛ إذ  ــب يف الق ــا القل ــمي به ــي س الت

ــتنتج  ــزة نس ــة ممي ــه دالل ــم ل إن كل اس

مــن خالهــا متايــز الوظائــف القلبيــة. 

لقــد وردت أربعــة أســاء أخــرى إضافيــة 

أبــو حامــد الغــزايل، إحيــاء علــوم الديــن، بــروت، دار ابــن   )3(

حــزم، )2005م(، )ص/ 877(.

املصدر نفسه، )ص/ 876(.  )4(

املصدر نفسه، )ص/ 876(.  )5(
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للقلــب الــذي ورد ذكــره 93 مــرة، وهــي 

ــرات، يف  ــرت م ــد ذك ــؤاد، وق ــايل: الف كالت

ــب ســت عــرة مــرة، أمــا  حــن ذكــر اللّ

الُنهــى فذكــرت مرتــن، والِحْجــر مــرة 

واحــدة فقــط))(. فمثــاً يقــوم القلــب 

وفــق وصــف اللـّـب باالحتفــاظ مبــا ميكــن 

االصطــاح عليــه بـــاليقينيات، ليســتدعيها 

يف كل حاجــة بوســاطة أعضــاء أخــرى 

كالدمــاغ والحــواس التــي تخدمــه. واللــب 

يف اللغــة: لبــب: لُــبُّ كلِّ شٍء، ولُبابُــه: 

خالُِصــه وِخـــيارُه، وقــد َغلـَـَب اللُّــبُّ عــى 

ــن  ــه م ــى خارُج ــه ويُرْم ــؤكل داخلُ ــا ي م

الثَّمــر.... قــال: ولـُـبُّ الرَُّجــل: مــا ُجِعــل يف 

قَلْبــه مــن الَعْقــل. وشٌء لُبــاٌب: خالـِـٌص)2(، 

طبيعــة  يناســب  الــذي  املعنــى  وهــو 

ــا.  ــا إليه ــي أرشن ــة الت الوظيف

ومــا ذكرنــاه يف هــذا املقام يف شــأن طبيعة 

التعقــل وعاقتــه باألعضــاء الفيزيولوجيــة 

ــة لهــذه  ــل أخــرى حــول الوظائــف اإلدراكي ــة تفاصي ملعرف  )((

ــع: ــب( راج ــا )القل ــي يضمه ــب الت الجوان

Salah ben Tahar Machouche, Bensaid Benaouda, Fadila 

Grine “Positive thinking: an Islamic perspective” 

)al-Shajarah )ISTAC(, vol. 17. No. 2, pp. 225-256

ابــن منظــور أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم   )2(

)تــويف ))7هـــ(، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر، د.ت، 

ــب«، ))/ 726(. ــادة: »لب م

ــذي  ــأ ال ــه إىل الخط ــو للتنبي ــب ه كالقل

ــر مــن الباحثــن يف تفســر  ــه كث وقــع في

ــاين.  ــر اإلنس ــن التفك ــب م ــذه الجوان ه

ــلمن إىل  ــن املس ــد م ــذب عدي ــد انج فق

ــاين- ــفي الروم ــر الفلس ــة الفك أيديولوجي

اإلغريقــي القديــم الــذي منــح العقــل 

ســلطة مطلقــة ومركــزًا ماديًــا محــدًدا 

أو  فالعقــل  الدمــاغ.  وهــو  الجســم  يف 

ميثــل  يســمونه،  كــا   )logos, nous(

ســلطة إدراكيــة مســتقلة ومهيمنــة تصــدر 

حــًرا عــن )الدمــاغ(، وهــذا التصــور 

الخاطــئ ال ميكــن فصلــه عــن الرؤيــة 

الكونيــة للرومــان واإلغريــق ومــن قبلهــم 

مــن الشــعوب ونحــل األمــم يف الديــن 

والسياســة. إضافــة إىل أن هــذه التعاريــف 

القدميــة ال تفــي بالــروط املوضوعيــة 

ــد  ــك التــي عرضهــا طــه عب ــم، كتل للتقوي

والتــي  العقانيــة،  لتعريــف  الرحمــن 

ــة،  ــار الفعالي ــة: معي ــر اآلتي تشــمل املعاي

ومعيــار التقويــم، ومعيــار التكامــل)3(.

ــي  ــرة الت ــلبية الخط ــار الس ــبب اآلث وبس

ــر  ــه كث ــاد، تنب ــذا االعتق ــل ه ــا مث يورثه

. طــه عبــد الرحمــن، ســؤال األخــاق: مســاهمة يف النقــد   )3(

األخاقــي للحداثــة الغربيــة، املغــرب: دار البيضــاء: املركــز 

الثقــايف العــريب، )ط/ 1(، )2000م(، )ص/ 61، 62(.
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ــوا  ــر؛ فدع ــلمن إىل األم ــاء املس ــن عل م

ــع  ــبة إىل موق ــوازن بالنس ــة الت إىل معادل

الوحــي، يف صيغــة للتــوازن مشــهورة فيا 

ألفــوه لبيــان موقــع العقــل مــن الوحــي 

أو العاقــة بينهــا))(. لكــن رغــم تلــك 

اإلســهامات، إال أن قــوة االنجــذاب إىل 

الجــدل  ووســائط  الدخيلــة  العلــوم 

ــدارس  ــربوز م ــرة ب ــت ظاه ــة كان املعرفي

ــي أولــت  الفكــر يف املجتمــع املســلم، الت

)العقــل( أولويــة عــى حســاب )نــص 

ــة،  ــا كــا يف مدرســة املعتزل الوحــي( متاًم

ــة  ــهاماتها يف تنمي ــن إس ــم م ــي بالرغ الت

الفكــر اإلســامي وبســطه إال أن أخطاءهــا 

)العقــل  ومركــز  ماهيــة  تحديــد  يف 

ووظيفتــه  وطبيعتــه،  والتعقــل(، 

اإلدراكيــة، وعاقتــه بالوحــي، تســببت يف 

ــت  ــة تحول ــات منهجي ــا يف انحراف وقوعه

يف  أدت  بغيضــة  سياســية  قــرارات  إىل 

األخــر إىل تراجعهــا وســقوطها. قــد ال 

لفكــر هــذا  الجديــدة  العــودة  تهمنــا 

املدرســة كــا يــروج لهــا أصحاب املدرســة 

ــة؛ بســبب أن تلــك العــودة قامئــة  العقلي

ــد العقــل،  عــى األصــول نفســها يف تحدي

عــى ســبيل املثــال، ميكــن ذكــر كتــاب »درء تعــارض العقــل   )((

والنقــل« البــن تيميــة.

ــهامات، إال  ــك اإلسـ ــم تلـ ــن رغـ لكـ

العلـــوم  إىل  االنجـــذاب  قـــوة  أن 

الدخيلـــة ووســـائط الجـــدل املعرفيـــة 

بـــروز مـــدارس  كانـــت ظاهـــرة 

الفكـــر يف املجتمـــع املســـلم، التـــي 

عـــى  أولويـــة  )العقـــل(  أولـــت 

ـــام  ـــا ك ـــي( متاًم ـــص الوح ـــاب )ن حس

يف مدرســـة املعتزلـــة.

وأن نهايتهــا الحتميــة ســتكون قريبــة مــن 

ــبٌب  ــا س ــم انزالقه ــة األم؛ ألن حج املدرس

كاٍف لنهايــة أي فكــر يقــوم عــى أُُسِســها 

نفســها. إن العــربة التــي ميكــن اســتنتاجها 

ــم يف  ــخ العل ــات تاري ــة معطي مــن حصيل

النظــام  اعتبــار  رضورة  هــي  اإلســام، 

والشــمول  التــوازن  يف  التوحيــدي 

والتحقيــق التــي بينتهــا وأسســتها مصــادر 

ــا يف  ــة به ــوم املتعلق ــل العل الوحــي، بدلي

ودرجــة  اإلدراكيــة  الوظائــف  تفســر 

ــا  ــا يف حصــول اليقــن، وم ــا ومقامه أدلته

يتعلق باملعرفة اإلنسانية العلمية. 

قــد أشــار القــرآن إىل العديــد مــن أصنــاف 

ــن أو  ــة العري ــل إىل القراب ــر، تص التفك

أكــر، وبــّن طبيعتهــا ومناســبتها وأصولهــا 
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وأمثالهــا وأوجــه تأثرهــا يف التصــورات 

الكليــة التــي تحكــم ســلوك اإلنســان 

وتحــدد مجــرى حياتــه. كــا ميــز القــرآن 

كذلــك بــن أســاليب التفكــر الســليم 

ويحكــم  أنواعــه.  مبختلــف  والســقيم 

يف  املذكــورة  الجزئيــة  األمنــاط  هــذه 

القــرآن نظــاٌم عقائــدي ومعــريف توحيــدي 

شــامٌل تعــرض إليــه كثــٌر مــن علــاء 

ــا  اإلســام يف دراســتهم وتحريرهــم لقضاي

ــر  ــا يف التفك ــامية ودوره ــدة اإلس العقي

ــلم. ــد املس ــل عن والعم

عمليـــة  النظـــام  هـــذا  يف  فالتفكـــر 

ــق  ــل خلـ ــن تأمـ ــل عـ ــة ال تنفصـ ذهنيـ

اللـــه تعـــاىل وكونـــه وســـيلة لذكـــره 

ـــه  ـــا يجعل ـــل؛ م ـــز وج ـــه ع ـــرب من والق

ـــا بـــه، ال ينفصـــل بـــه عـــن التعبـــد.  مرتبطً

ـــر بــــ  ـــن التفك ـــوع م ـــذا الن ـــمى ه ويس

)التفكـــر التوحيـــدي( أو كـــا ينعتـــه 

ابـــن القيـــم )تـــويف )75ه( بالفكـــرة 

يف التوحيـــد، الـــذي يعنـــي يف نظـــره 

ــة  ــواهد الداللـ ــه، وشـ ــتحضار أدلتـ »اسـ

ــتحالته، وأن  ــرك واسـ ــان الـ ــى بطـ عـ

ثبوتهـــا الثنـــن،  األلوهيـــة يســـتحيل 

ـــن.  ـــة الثن ـــوت الربوبي ـــتحيل ثب ـــا يس ك

ــادة  ــل عبـ ــل الباطـ ــن أبطـ ــك مـ فكذلـ

اثنـــن، والتـــوكل عـــى اثنـــن، بـــل ال 

ـــرب  ـــق، وال ـــه الح ـــادة إال لإلل ـــح العب تص

الحـــق، وهـــو اللـــه الواحـــد القهـــار«))(.

التوحيــدي يف أساســه  الفكــر  ويحمــل 

ــم:  ــن القي ــن أساســيتن ســاها اب فكرت

»فكــرة العلــم«، و»فكــرة الطلــب«، فأمــا 

واملعرفــة  بالعلــم  تتعلــق  التــي  األوىل 

ــن الحــق والباطــل،  ــز ب ــي »متي ــي الت فه

والثابــت واملنفــي، وأمــا التــي تتعلــق 

بالطلــب واإلرادة، فهــي الفكــرة التــي 

وبهــذا  والضــار«)2(،  النافــع  بــن  متيــز 

التصــور النظــري تكتمــل صــورة التفكــر 

مجــال  جمــع  خــال  مــن  التوحيــدي 

ــن  ــي م ــاط الذهن ــر النش ــور ودوائ التص

ــل،  ــال والفع ــاس والخي ــعور واإلحس الش

والدوائــر األخــرى التــي تليهــا مــن القصــد 

وتريــف اإلرادة. هــذا، وقــد اعتــرب ابــن 

ــأن التفكــر يف عــامل الوجــود، أي  ــة ب تيمي

ملكــوت الســاوات واألرض، ال يقصد منه 

ــق: رضــوان  ــدارج الســالكني، تحقي ــة، م ــم الجوزي ــن قي اب  )((

للنــر  املختــار  مؤسســة  القاهــرة،  رضــوان،  جامــع 

.)(37  /(( ))200م(،   ،)( )ط.  والتوزيــع، 

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكني، ))/ 37)(.  )2(
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تحصيــل املعرفــة العلميــة مبفهومهــا العام 

ــن مســالك  ــل هــو مســلك م فحســب؛ ب

تحصيــل »املعرفــة الخاصــة«، التــي تــؤدي 

»القلــوب  ألن  بالكــال؛  الشــعور  إىل 

الكــال«))(. محبــة  عــى  مفطــورة 

إن التفكــر الســليم مــن أوىل أولويــات 

القــرآن الكريــم، وذلــك باعتبــار أنــه رأس 

مــال العبوديــة والصــاح واالســتخاف، 

وأن الذيــن ســقطوا يف أداء أدوار التكليف 

ــا  ــر، وم ــلهم يف التفك ــة فش ــت بداي كان

يف  إدراكيــة  عمليــات  مــن  يســتلزمه 

االســتيعاب والتقديــر وفهــم العاقــات 

واســترافها، ومــا يقــوم بــه اإلنســان 

ــي  ــامل الخارج ــه، والع ــه وذات ــة كنه ملعرف

الــذي يحيــط بــه؛ ولهــذه األســباب مل 

تــدع مصــادر الوحــي بيــان تلــك الجوانب 

ــتغني  ــي ال تس ــة الت ــة واإلداركي التفكري

ــتخاف والعمــران.  عنهــا حيــاة االس

ــادر  ــليم يف مص ــر الس ــوال التفك إن ألح

الوحــي صفــات عدة مــن بينها: اإلحســان، 

عبــد الحليــم ابــن تيميــة، قاعــدة يف املحبــة، تحقيــق: أبــو   )((

عبــد الرحمــن فــواز أحمــد زمــريل، بــروت، دار ابــن حــزم- 

ــامي، )ط. )(، )999)م(، )ص/ 8)(. ــب اإلس املكت

والذكــر، واإلصــاح، واالســتقامة، والشــكر، 

واالعتبــار. ولــو اعتربنــا هــذه األحــوال 

طبيعــة  معرفتــه  يف  للوحــي  مقاييــس 

التفكــر، فــإن الباحــث عندئــذ ســيحصل 

ــة  ــة طبيع ــدة يف معرف ــيلة فري ــى وس ع

ــد اإلنســان. ويكفــي يف هــذا  التفكــر عن

املقــام أن منثــل بحالــة أو حالتــن لتوضيح 

ــر:  ــال ال الح ــبيل املث ــل س ــرة. فع الفك

خصلتــا الذكــر واالعتبــار. ولنطرح الســؤال 

ــات »التفكــر الذاكــر«  اآليت: مــا خصوصي

متيزهــا  التــي  االعتبــاري«  و»التفكــر 

ــا؟ إن  ــي تقابله ــر الت ــاط التفك ــن أمن ع

أهــم  إحــدى  هــو  الذاكــر«  »التفكــر 

املميــزات التــي تخــص التفكــر الطبيعــي 

والعلمــي املنظــم عــن غــره مــن أمنــاط 

التفكــر التــي ميارســها اإلنســان وفــق 

ــة.  ــة والحضاري ــة والديني ــه الثقافي جاعت

هــذا النمــط مــن التفكــر هــو ذلــك 

النــوع مــن التأمــل يف الــكي والجــزيئ 

ــر  ــتمرار ذك ــه باس ــتصحب مع ــذي يس ال

ــه مــن أحــوال الفكــر  ــه ومــا يلــزم عن الل

ــال  ــه عــى ســبيل املث والعمــل. فذكــر الل

يحمــي التفكــر مــن الفــوىض والشــك 

والغــش،  والكــذب  والتشــاؤم  املــريض 

ــاد،  ــان والفس ــدي والطغي ــم والتع والظل
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وغرهــا مــن الســلبيات التــي تقــع تحتها. 

ــرآن  ــل الق ــة« جع ــذه »الحال ــة ه ألهمي

الكريــم داللتــه تســاوي داللــة العلــم، بــل 

ــأن قيمــة العلــم تســاوي  ميكــن القــول ب

ــول  ــه. يق ــي تحقق ــرى« الت ــبة »الذك نس

ــَك إاِلَّ  ــن قَبْلِ ــلَْنا ِم ــا أَرَْس ــه تعــاىل: }َوَم الل

كْــِر  رَِجــااًل نُّوِحــي إِلَيِْهــْم فَاْســأَلُوا أَْهــَل الذِّ

 -  43 ]النحــل:  تَْعلَُمــوَن{.  اَل  كُنتُــْم  إِن 

األنبيــاء: 7[ فاآليــة جعلــت ســؤال »أهــل 

حالــة  يف  مطلوبًــا  وقصدهــم  الذكــر« 

ــْم اَل  ــه، أي }إِن كُنتُ ــم وفقدان ــاب العل غي

تَْعلَُمــوَن{ فلــم تــرد عبــارة }ال تذكــرون{. 

وعليــه، فــإن العلــوم واملعــارف والفنــون 

التــي تنــى الخالــق وتوجــه اإلنســان إىل 

وجهــة ماديــة متطرفــة تــدس عــى بعــده 

ال  وإدارتهــا،  حياتــه  بنــاء  يف  الروحــي 

تؤهــل حاملهــا وطالبهــا لتحقيــق معنــى 

العلــم وصفــة التعلــم؛ بســبب أن الســنن 

ــي أن  ــانية تقت ــة اإلنس ــة للمعرف اإللهي

التقــرب إىل  العلــم الحقيقــي يســتلزم 

الخالــق؛ ألنــه عندئــذ يصبــح صــورة مــن 

ــه عندمــا  صــور الذكــر. وهكــذا يتبــن أن

ــر،  ــى الذك ــر ع ــل التفك ــب أو يَُحمَّ يُرَكَ

يكــون أقــرب إىل الصــواب والحــق بســبب 

انتفــاء أغــراض النفــس واألنانيــة وحصــول 

ــاىل:  ــه تع ــه لقول ــن الل ــي م ــدد العلم امل

}َواتَُّقــوا اللَّــَه َويَُعلُِّمُكــُم اللَّــُه َواللَّــُه ِبــُكلِّ 

ــرة: 282[. ــٌم{ ]البق ٍء َعلِي َشْ

يف  للتفكــر  اإليجابيــة  الصــور  وتقابــل 

القــرآن الكريــم صــور أخــرى ســلبية، 

ــا،  ــا وأعراضه ــان أنواعه ــل يف بي ــي فصَّ الت

النفــس  أحــوال  مــن  يســاندها  ومــا 

التفكــر  أن  فكــا  األخــرى.  اإلنســانية 

ــه النفــس  الســليم عمــٌل مركــب تقــوم ب

يف  األمــر  فكذلــك  بكليتهــا؛  اإلنســانية 

التفكــر الســلبي وأصنافــه، الــذي يوصــف 

يحمــل  أو  يركــب  عندمــا  بالســلبي 

كذلــك عــى أمنــاط معينــة مــن الصفــات 

ــاث محطــات  ــه إىل ث ــد تصــل ب ــي ق الت

ــة، وهــي:  ــية تضــم مراحــل مختلف أساس

مقدمــة التفكــر، وآنيــة التفكــر، ومــا 

بعــد التفكــر. ومــن املواصفــات التــي 

ــرب مــن آفــات  ــي تعت أبرزهــا القــرآن والت

)البقــرة:  الكــذب  وأســقامه:  التفكــر 

املكــر   ،)(5 )األعــراف:  الجحــود   ،)(0

)فاطــر: 0)(، النفــاق )التوبــة: 77(، الصــد 

)األعــراف: 45(، الصــدف )األنعــام: 57)(، 

االنــراف )التوبــة: 27)(، التحســب أو 
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التوهــم )الكهــف: 04)(، الظــن الــكاذب 

 ،)45 )التوبــة:  الريــب   ،)24 )الجاثيــة: 

ــام:  ــة )األنع ــرة: 88(، الجهال ــر )البق الكف

الزيــغ   ،)(67 )النســاء:  الضــال   ،)54

)الصــف: 5(، واالرتــداد )التوبــة: 45(. 

ــة  ــول طبيع ــاه ح ــا عرضن ــال م ــن خ م

التفكــر اإلنســاين تبــّن لنــا أن هــذا األخــر 

نشــاط حيــوي مركــب ومتداخــل يخضــع 

لنظــام فطــري دقيــق يقــوم عــى عقيــدة 

لتلــك  يحــدث  خلــل  فــأي  توحيديــة. 

العقيــدة ينتــج عنــه خلــل يف طريقــة 

التفكــر ومــا ينتــج عنــه مــن التصــورات 

ــل.  ــف اإلرادات يف الســلوك والفع وتري

وأن قوة الفكر اإلنســاين تكمن يف توحيده 

وتنــوع آالتــه التــي تســمح بتغطيــة صــور 

الوقائــع املتغــرة باســتمرار واكتشــاف 

مابســات تلــك التغــرات، فكلــا كان 

واألســاليب  اآلالت  تلــك  اســتعال 

اإلنســان  تفكــر  كان  وأحكــم  أنســب 

أقــرب إىل الحــق والصــواب، وأبعــد عــن 

الخطــأ والضــال. فمشــكل التفكــر عنــد 

ــه أو  ــط يف تعطيل ــن فق ــان ال يكم اإلنس

ــك انحرافــه عــن الحــق  ــل كذل ركــوده، ب

ــة  ــرى خارجي ــة وأخ ــرات ذاتي ــت تأث تح

نابعــة مــن طبيعــة العمــران البــري. 

تحديد خاصية »العلمية« ومجالها:

وألهميتهــا يف تحديــد طبيعــة املعرفــة 

األوســاط  لــدى  وقبولهــا  ومرتبتهــا 

العلميــة، أصبحــت صفــة »العلميــة« مــن 

ــا التــي تنازعــت عليهــا  بــن أهــم القضاي

ــات  ــة، خاصــة يف املنظوم ــوم املختلف العل

كــا  اإلســامية،  غــر  اإلبســتيمولوجية 

هــو الحــال يف الغــرب منــذ بدايــة عــر 

ــرن التاســع عــر  النهضــة إىل أواخــر الق

ــث اســتقر  ــن، حي ــة القــرن العري وبداي

ــل  ــول ح ــل بقب ــفي الطوي ــراع الفلس ال

ــة،  ــة العلمي ــبية« يف صف ــاركة النس »املش

واالجتاعيــة  اإلنســانية  للعلــوم  وأذن 

بحيــز محــدود مــن هــذا الوصــف. ومــع 

الديــن  بــن  ذلــك، فهنــاك رشخ كبــر 

بحيــث  العلميــة،  واملعرفــة  ومعارفــه 

ــا  زُحزحــت ســلطة الديــن، ليحتــل مكانَه

ما يســمونه »العلــم« )science(. وتطلعنا 

هــذه األحــداث عــى أهــم أشــكال الراع 

تلــك  بــن  والظاهــر  الخفــي  الناعــم 

ــة  ــوم الطبيع ــن والعل ــراف، أي الدي األط

احتــكار  حــول  اإلنســانية،  والعلــوم 

ــة« والتحكــم يف ســلطانها،  صفــة »العلمي

ليــس فقــط يف صياغــة التفكــر اإلنســاين 
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ــني  ــر ب ــاك رشخ كب ــك، فهن ــع ذل وم

الديــن ومعارفــه واملعرفــة العلميــة، 

الديــن،  ســلطة  ُزحزحــت  بحيــث 

ليحتــل مكانَهــا مــا يســمونه »العلم« 

.)science(

ــوغ  ــا يص ــم يف م ــل يف التحك ــب؛ ب فحس

ــر  ــائل التدب ــن وس ــاين م ــع اإلنس املجتم

ــا يدخــل يف تشــكيل  واملؤسســات وكل م

كيانــه املعنــوي واملــادي وتجليــات ذلــك 

وباســم  املســتقبل.  ويف  الحــارض  يف 

الادينيــة  دقــة  أكــر  أو  العلانيــة 

)secularism(، متكنــت هــذه الحركــة 

اإلنســان  حيــاة  يف  دوره  حــر  مــن 

االجتاعيــة،  املؤسســات  وتشــكيل 

ومــا  بــه،  )العلــم(  ســلطة  واســتبدال 

ــات  ــة ونظري ــدارس فكري ــن م يشــكله م

ــة ومنتجــات  واتجاهــات، وتجــارب بري

ــة. إن  ــة بديل ــات مدني ــة، ومؤسس فكري

ــراع واســتجاء  ــذا ال ــة ه ــة طبيع معرف

دائــرة  خــارج  حــدث  مــا  حفرياتــه، 

الحضــارة اإلســامية ومنظومتهــا العلميــة 

ــر  ــن أث ــرًا ع ــا كث ــة، يكشــف لن واألصولي

ظالــه وامتداداتــه يف تحديــد مفهــوم 

يف  واســع  بشــكل  املتــداول  )العلــم( 

املؤسســات العلميــة والرتبويــة، والهيئــات 

اإلداريــة التي تقوم بتدبــره يف املجتمعات 

اإلســامية. لكــن تشــكيل داللــة )العلم( يف 

ــخ  ــت بتاري ــي عني املصــادر اإلســامية الت

العلــوم وأصوليتهــا كان لــه وجهــة خاصــة 

متيــزه عــن اتجــات املاديــة التــي ال تــزال 

)العلــم(  داللــة  تضييــق  عــى  تعمــل 

ليصبــح مطابًقــا )للــيء ماديتــه وصورته( 

وال يخــرج عنهــا. إن التعريفــات التــي 

وضعهــا املســلمون للعلــم كانــت أكــر 

اتســاًعا وشــمواًل مــن غرهــا. لقــد متكنــت 

ــوازن  ــق الت ــن تحقي ــات م ــك التعريف تل

واالعتــدال، وتجنــب أصنــاف االختــزال 

واإلقصــاء والتحيــز الــذي يســقط الحقائق 

ويشــوه صورتهــا الكليــة. فعــى ســبيل 

عرضــه  تعريــف  أول  أن  نجــد  املثــال 

التهانــوي للعلــم هــو )اإلدراك مطلًقــا، 

تصــوًرا كان أو تصديًقــا، يقيًنــا أو غــر 

يقينــي())(، ويذكــر املفــردات املتضمنــة 

يف مجــــال العــــلم كالتـــعقل، واليقــــن، 

محمــد عــي بــن عــي التهانــوي، كشــاف اصطاحــات   )((

ــان،  ــة لبن ــق: عــي دحــروج، مكتب ــوم، تحقي ــون والعل الفن

النــارشون، )ط. )(، )996)م(، )2/ 9)2)(، مــادة: »العلــم«؛ 

ــم يف  ــات: معج ــوي، الكلي ــاء الكف ــو البق ــك أب ــر كذل انظ

املصطلحــات والفــروق اللغويــة، بــروت، مؤسســة الرســالة 

نــارشون، )ط. 2(، )998)م(، )ص/ 0)6 - 8)6(.
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الذهــن،  وصــورة  والتوهــم،  والتخيــل، 

عــن  املســائل  وإدراك  الــكي،  واإلدراك 

وامللكــة  املدللــة،  واملســائل  دليــل، 

الحاصلــة، وملكــة االقتــدار، واالعتقــاد 

الجــازم، واالنكشــاف، وحصــول املعنــى 

هــذه  ضمــن  ويعــرض  والصناعــة))(. 

التعريفــات حتــى التــي كان يعتقــد يف 

كالــذي  التصــور  هــذا  عــن  ابتعادهــا 

ذهــب إليــه أبــو بكــر ابــن فــورك )تــويف 

406هـــ(، صاحب »الحــدود واملواضعات« 

باعتبــار العلــم إتقــان الفعــل حــن عرّفــه 

بـــ »مــا يصــح ملــن قــام بــه إتقــان الفعــل، 

وجــوه  عــن  وتخليتــه  إحكامــه  أي 

التعاريــف  ضمــن  وهــذا  الخلــل«)2(. 

أصحــاب  بهــا  يقــول  التــي  املدرســية 

)الفاســفة(  كالحكــاء  التخصصــات 

وعلــاء الــكام، وبعدهــا ينتهــي يف عرضه 

لحــد )العلــم( إىل تعريــف اســتنتاجي 

يعتــرب العلــم أمــرًا قامئًــا بالنفــس يوجــب 

ذكرهــا كذلــك صديــق بــن حســن القنوجــي، أبجــد العلــوم   )((

ــار  ــد الجب ــوم(، أعــده: عب )الــويش املرقــوم يف أحــوال العل

زكار، دمشــق: منشــورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي، 

)987)م(، ))/ )) - 5)؛ 26 - )3(.

الفنــون والعلــوم، )2/  كشــاف مصطلحــات  التهانــوي،   )2(

222)(، مــادة: »العلــم«؛ نُســب هــذا التعريــف مــن قبــل 

ــان. ــه الربه ــن يف كتب ــام الحرم إىل إم

ــداه  ــا ع ــيء ع ــز ال ــه متيِّ ــرًا ب ــا أم له

ــض  ــيء نقي ــك ال ــل ذل ــث ال يحتم بحي

ــوم  ــة إىل مفه ــذا إضاف ــر)3(. ه ــك األم ذل

ــا  ــاء بأنه ــا العل ــي حدده ــة(، الت )املعرف

ــا  ــا يصوره ــا ك ــم؛ ألنه ــن العل ــص م أخ

بتفكــر  الــيء  »إدراك  الفروزآبــادي 

وتدبّــر ألثــره... ويقــال: فــا يعــرف اللــه. 

وال يقــال: يعلــم اللــه متعديـًـا إىل مفعــول 

ــي  ــر ه ــة الب ــت معرف ــا كان ــد، ومل واح

بتدبــر آثــاره دون إدراك ذاتــه. ويقــال: 

ــذا،  ــال: يعــرف ك ــذا وال يق ــم ك ــه يعل الل

العلــم  يف  تســتعمل  املعرفــة  كان  ملّــا 

ل إليه بالتفكر وتدبر«)4(. القارص املتوصَّ

واملعرفــة درجــٌة ثانيــٌة بعــد العلــم، فهــي 

ــائط  ــر كوس ــن واألث ــى القرائ ــد ع تعتم

تســتنبط منهــا تصــورات حــول املوضــوع 

ــة  ــرآن كلم ــد وردت يف الق ــود. وق املقص

املنحــى  هــذا  تدعــم  األهميــة  بالغــة 

)الّســمة(  كلمــة  وهــي  أال  التفســري، 

ــرة )273(، واألعــراف:  كــا يف ســورة البق

 /2( والعلــوم،  الفنــون  مصطلحــات  كشــاف  التهانــوي،   )3(

»العلــم«. مــادة:   ،)(224  ،(223

مجــد الديــن محمــد يعقــوب الفروزآبــادي )تــويف 2)8هـ(،   )4(

ــق:  ــز، تحقي ــاب العزي ــف كت ــز يف لطائ ــر ذوي التمي بصائ

ــة، )4/ 47(. ــة العلمي ــروت: املكتب محمــد عــي النجــار، ب
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}َولَــْو  محمــد  ســورة  ويف   ،)48 )46؛ 

نََشــاُء أَلََريَْناكَُهــْم فَلََعرَفْتَُهــم ِبِســيَاُهم 

ــُم  ــُه يَْعلَ ــْوِل َواللَّ ــِن الَْق ــْم يِف لَْح َولَتَْعرِفَنَُّه

ــد حــددت  ــد: 30[. ولق ــْم{ ]محم أَْعَالَُك

)لحــن  بـــ  املوضــع  هــذا  يف  )الســمة( 

مــن  املســافة  هــذه  وجــود  القــول(. 

الوســائط، جعــل بعــض علــاء املســلمن 

كالجرجــاين مثــًا يشــر إىل حصــول ســبق 

ــة  ــاف حال ــو خ ــوع، وه ــل باملوض الجه

)العلــم(. يقــول الجرجــاين يف معجمــه: 

)املعرفــة إدراك الــيء عــى مــا هــو 

عليــه، وهــي مســبوقة بجهــل بخــاف 

العلــم())(. 

)التفكير العلمي( وأنماط تصنيف 
العلوم:

قــد يــرى البعــض أن دراســة تصنيــف 

العلــوم عنــد املســلمن يســاعد كثــرًا 

العلمــي  التفكــر  طبيعــة  تحديــد  يف 

ــة،  ــه العملي ــة وتطبيقات ــه النظري ومجاالت

ــة  ــرات الخارجي ــر التأث ــد تقدي ولكــن عن

للعلــوم الدخيلــة كالفلســفة واملنطــق 

عبــد القــادر الجرجــاين، معجــم التعريفات، تحقيــق: محمد   )((

صديــق املنشــاوي، القاهــرة، دار الفضيلــة، )ص/ 85)(.

عــى  اإلغريقــي  اليونــاين  الــرتاث  يف 

ــاء  ــا عل ــي وضعه ــيات الت ــك التقس تل

ــة غــر  ــك املقارب املســلمن، يتضــح أن تل

ــودة إىل  ــر الع ــتوجب األم ــة؛ إذ يس كافي

مصــدر الوحــي )القــرآن والســنة النبويــة( 

شــكل  الــذي  األول  النبــاع  كان  الــذي 

التفكــر العلمــي عنــد املســلمن. 

ــة  ــات املختلف ــك التصنيف ــدارس لتل إن ال

ياحــظ وجــود خــط فكــري ملراجعــة 

بــدأت  خفيفــة،  وتأصيــل  وتصحيــح 

ــن يوســف  ــد ب ــن أحم ــد ب ــود محم بجه

كتابــه  يف  386هـــ(  )تــويف  الخوارزمــي 

بــن  الفــرق  تــربز  العلــوم«  »مفاتيــح 

وهــو  العجــم،  وعلــوم  الــرع  علــوم 

التصنيــف الــذي اتخــذ بعــن االعتبــار 

الثقــايف  والنســق  الحضــارة  الشــخصية 

ميكــن  التحــول  وهــذا  أنتجــه.  الــذي 

قراءتــه عــى أنــه اســتدراك ملــا وقــع فيــه 

الفيلســوف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي 

)تــويف 260هـــ( يف كتابــه »ماهيــة العلــم 

وأقســامه«، وأبــو نــر محمــد بــن محمد 

»إحصــاء  يف  339هـــ(  )تــويف  الفــارايب 

العلــوم«، وابــن ســينا )تــويف 428هـــ( يف 

»رســالة يف العلــوم العقليــة« )ثنائيــة: 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 258259 |

العلــوم الفلســفية / العلــوم الرعيــة، 

 / املليــة  العلــوم   / الحكميــة  العلــوم 

العلــم النظــري والعمــي(؛ الذيــن أغفلــوا 

تلــك العوامــل الجوهريــة لنشــأة العلــوم 

ــة وقصــد  ــوم الدخيل ــر بالعل بســبب التأث

اإلنســانية  املعرفــة  ومتجيــد  التقريــب 

ــد  ــة. لق ــا الثقافي ــن جذوره ــا ع وتنزيهه

ــد  ــد أيب حام ــة عن ــذه الحرك ــتمرت ه اس

الغــزايل )تــويف 505هـــ( يف »إحيــاء علــوم 

ــويف  ــدون )ت ــن خل ــن« وصــواًل إىل اب الدي

ــده  ــاء بع ــن ج ــة«، وم 808هـــ( »املقدم

مثــل طــاش كــربى زاده )تــويف 968هـــ( يف 

كتابه »مفتاح الســعادة ومصباح الســيادة 

يف موضوعــات العلــوم«، وحاجــي خليفــة 

)تويف067)هـــ( يف »كشــف الظنــون عــن 

ومحمــد  والفنــون«،  الكتــب  أســامي 

ــويف 58))هـــ( يف  ــوي )ت ــي التهان ــن ع ب

ــاف اصطاحــات العلــوم«، وصديــق  »كشَّ

بــن حســن القنوجــي )تــويف 307)هـــ( يف 

»أبجــد العلــوم«، وغرهــم ممــن حاولــوا 

 / )الفلســفة  الثنــايئ  الحــر  تجــاوز 

الريعــة( والثــايث )الفلســفة / الريعــة 

ــذ  ــدد، ال يتخ ــف متع ــة( إىل تصني / اللغ

ـا  خطًـّ بــل  هرميًــا،  شــكًا  بالــرورة 

عــى  تأكيــد  أي  يحمــل  ال  مســتقيًا 

ــوم.  ــك العل ــن تل ــتمداد ب ــط واالس الرتاب

ــة  ــة املراجع ــا حرك ــي بلغته ــة الت والنتيج

والتنقيــح، هــي االنتقــال مــن قاعــدة 

إىل  العمــي  مقابــل  النظــري  االعتبــار 

ــل الرعــي.  ــى بالعقــي مقاب أخــرى تعن

وملــا كانــت مــن نتائــج هــذه التصنيفــات 

محاولــة  للعلــوم  الثاثيــة  أو  الثنائيــة 

توســيع ســلطة وهيمنــة العقــل )كــا 

هــو الحــال عنــد املعتزلــة( عــى حســاب 

الــرع مــن جهــة، وتعطيــل أو ازدراء 

شــأنه مــن جهــة أخــرى؛ أصبــح مــن 

ــة دراســة تصنيــف  ــر زاوي الــروري تغي

مقاربــة  تبنــي  مــن  بــداًل  العلــوم 

ــوم  ــه يصعــب الي ــات، خاصــة وأن الرتقيع

إحصــاء العلــوم كافــة، فضــًا عــن عرضهــا 

يف  األمــر  كان  كــا  مجملــة  صــورة  يف 

ــد  ــد اعتم ــى. لق ــاء القدام ــاول العل متن

ــى  ــف ع ــذه التصاني ــاب ه ــم أصح معظ

ــة  ــة« أو املدون ــوم املتداول اســتقراء »العل

يصطلــح  التــي  مجتمعاتهــم،  واقــع  يف 

عليهــا ابــن خلــدون بالعلــوم الواقعــة يف 

العمــران لهــذا العهــد، واملنهــج الوصفــي؛ 

ميكــن  إربــاكات  عــدة  وقعــوا يف  لــذا 

ماحظتهــا بوضــوح بالرغــم مــن توفيقهــم 
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يف الحفــاظ الرســمي عــى مكانــة العلــوم 

ــاوز  ــتدعي تج ــر يس ــذا األم ــة. وه الديني

تلــك التصنيفــات إىل نــوع مــن التصنيــف 

ــوم  ــس إىل العل ــرب لي ــق وأق ــون أوث يك

املتداولــة فحســب بــل إىل مصــادر الوحي 

ــد  ــرد تجري ــى مج ــد ع ــى، وال يعتم األع

اســتقرايئ؛ بــل عــى قــراءة موضوعيــة 

الباحــث  للوحــي، يركــز فيهــا  شــاملة 

ــة اإلنســانية  ــم واملعرف عــى مســألة العل

الخطــوة  الوحــي، وهــي  املتضمنــة يف 

التــي توصــل إىل تصنيــف هرمــي شــامل، 

منظــم ومرتابــط ومانــع ملحــاوالت الفصل 

ــربة.  ــة املعت ــة العلمي ــاء للمعرف أو اإلقص

عــى  التصنيفــي  الهــرم  هــذا  ويقــوم 

مســتويات ثاثــة تربــط بينهــا جســور 

ــال،  ــداد واالنتق ــاركة واإلم ــرب واملش الق

ــي،  ــوم الوح ــر عل ــذه الدوائ ــدر ه وتتص

البــري،  ثــم تلحقــه علــوم العمــران 

ــي.  ــران الطبيع ــوم العم ــه عل وتردف

إن الــدارس لتاريــخ العلــوم يف اإلســام 

ياحــظ أنــه صــدَّ ومل يســمح بظهــور 

ــز األصــويل يف  ــزال والتحي محــاوالت االخت

إقــرار بعلميــة املعــارف التــي تنتمــي إىل 

هــذه املجــاالت، حــن تقــوم عــى دليــل 

مــن طبيعــة املجــال الــذي تنتمــي إليــه، 

كــا حــدث عــى ســبيل املثــال يف تاريــخ 

العلــوم يف أوروبــا حــن فرقــوا العلــوم 

العلــوم،  مــن  غرهــا  عــن  الطبيعيــة 

ــان  ــن األحي ــر م ــا يف كث ــي ينظــر إليه الت

ــى  ــا ع ــدم قيامه ــوم« لع ــبه عل ــا »ش أنه

املنهــج التجريبــي وعــدم التزامهــا مبنهــج 

ذلــك،  ورغــم  اإلمربيقــي.  املاحظــة 

ــد  ــادٌّ حــول تحدي ــاش ج ــد حصــل نق فق

أفضليــة العلــوم ورشفهــا، وخاصــة ضمــن 

مجموعــة علــوم الوحــي؛ فذهبــت كل 

ــاء يف ترشــيح شــعبتها أو  ــن العل ــة م فئ

تخصصهــا العلمــي الــذي تشــتغل بــه، من 

ــوف،  ــه وكام وتص ــث وفق ــر وحدي تفس

واالســتاتة يف الدفــاع عنهــا والرفــع مــن 

ــن  ــوم، يف ح ــة العل ــن بقي ــن ب ــأنها م ش

فنَّــدت علميــة املعــارف التــي تقــوم عــى 

الزيــف والــرر، أو تناقــض التوحيــد، 

القدميــة  والكيميــاء  التنجيــم  مثــل 

ــه.  ــحر وفروع ــم والس والطاس

الحديــث إىل أن صفــة  ويقودنــا هــذا 

»العلميــة«، أو مــا يطلــق عليــه »العلــم« 

مــن  يختــص مبجموعــة  ال  اإلســام،  يف 

العلــوم دون غرهــا، كــا حــدث ومــا 
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ــة  ــال عملي ــن خ ــوم، م زال يحــدث الي

ــى  ــة ع ــوم الطبيعي ــة العل ــج علمي تروي

حســاب غرهــا مــن املعــارف، مــا يعــود 

يف حقيقــة األمــر إىل أصــول ميتافيزيقيــة 

ماديــة إلحاديــة تســقط كل الحقائــق 

ــادة أو الحــس  ــن امل ــي ال يســاندها م الت

دليــل. غــر أنــه مــن منظــور الوحــي، 

فاملعــارف التــي تســتمد مــن مصــادر 

صحيحــة ومبناهــج ســليمة لهــا كل الحــق 

ــة«؛  ــارف العلمي ــن »املع ــف ضم أن تصن

بــل إن املنظــور التوحيــدي للعلــم يأخــذ 

ــاث  ــر الث ــك الدوائ ــارج تل ــى خ ــا حت به

التــي ذكرناهــا؛ فعلــم اللــه تعــاىل، وعلــم 

املائكــة واألنبيــاء، علــم عــامل الغيــب، 

وإن  التســمية،  كلُّهــا يف هــذه  تشــرتك 

ــري. ــي الب ــاق الوع ــارج نط ــت خ كان

بنية التفكير العلمي ونظامه:

ــل  ــت أق ــي ليس ــر العلم ــة التفك إن بني

تركيبًــا عــن مفهــوم العلــم الــذي اصطلــح 

عليــه علــاء املســلمن يف أكــر مــن ألــف 

ــه  ــل ل ــون التمثي ــذي يفضل ــف، وال تعري

ــي تضــم: الجــذور  ــات الشــجرة الت مبكون

)األصـــول  والـــجذع  )امليـتـافيـزيـقـــا(، 

واملنهــج(، واألغصــان )فــروع املعرفــة(، 

التخصصــات(،  أو  )الشــعب  واألوراق 

يف  العمــل  )تطبيقــات  والثمــرة 

التصــور  هــذا  وينعكــس  العمــران())(. 

ملاهيــة العلــم مبــارشة عــى وجــه تحديــد 

بنيــة التفكــر العلمــي واتجاهــه النظــري 

الحقائــق  اكتشــاف  يف  األقــل-  -عــى 

ــي تربــط  وتفســر العاقــات الســببية الت

بعضهــا  املجــردة  واملفاهيــم  األشــياء 

ببعــض، وهــو الدعــاء املشــرتك بــن الذين 

ــي.  يشــتغلون يف مجــاالت البحــث العلم

فالتفكــر العلمــي وفــق هــذه النظــرة 

َعَمليــٌة ووظيفــة ُمَؤلفــٌة تَكاُمليــٌة؛ تجتمع 

فيهــا مكونــات الفطــرة اإلنســانية، وإن 

ــك املشــاركة  ــة ونســبة تل اختلفــت نوعي

ــن ُمكــون فطــري إىل آخــر.  ــا م ووظيفته

فالتفكــر العلمــي يدخــل فيــه أنــواع مــن 

أنهــا  غــر  وخفيــة،  ظاهــرة  الشــعور، 

حــارضة يف نفســية الباحــث الــذي ميــارس 

التفكــر العلمــي. إن التفكــر العلمــي 

نظــاٌم مــن التصــورات واملعتقــدات التــي 

تؤثــر باســتمرار يف توجيــه الفكــر وإثارتــه 

قــارن مــع متثيــل أيب حامــد الغــزايل للفقــه وأحكامــه   )((

االســتثار:  وطريقــة  واملســتثمر  واملثمــر  بالثمــرة، 

املســتصفى مــن علــم األصــول، تحقيــق: محمــد ســليان 

.)39  /(( )998)م(،  الرســالة،  مؤسســة  بــروت،  األشــقر، 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

فالتفكــر العلمــي وفــق هــذه النظرة 

َعَمليــٌة ووظيفــة ُمَؤلفــٌة تكَاُمليــٌة؛ 

الفطــرة  مكونــات  فيهــا  تجتمــع 

نوعيــة  اختلفــت  وإن  اإلنســانية، 

ونســبة تلــك املشــاركة ووظيفتهــا 

مــن ُمكــون فطــري إىل آخــر. 

إىل جانــب الجهــد وإرادة العمــل، وبهــذا 

التصــور ميكــن النظــر إىل مكوناتــه وفــق 

مراحــل ثــاث، تضــم املرحلــة القبليــة 

املرحلــة  تشــكل  والبعديــة.  واآلنيــة 

ــل  ــة للباحــث، ومتث ــة الخفي ــة البني القبلي

الكونيــة  الرؤيــة  أو  الدينيــة  عقيدتــه 

ــاملة  ــة الش ــورات الكلي ــة، والتص الوضعي

بالعلــم  املتعلقــة  الخاصــة  والكليــة 

موضــوع البحــث، بحيــث ال يوجــد عــامل 

تخــى عــن هــذا املكــون أو ادعــى تجاوزه 

ــذي  ــة )objectivity( ال خدمــة املوضوعي

الــذايت )subjectivity(؛  التحيــز  يقابــل 

مبعنــى وصــف الــيء وتفســره كــا 

ــر  ــن أي تأث ــتقًا ع ــع مس ــر يف الواق يظه

ثانوي ذايت أو خارجي.

ومتثــل املرحلــة اآلنيــة إنتــاج املعرفــة 

ــة  ــائل املختلف ــتخدام الوس ــة واس العلمي

وعلومــه.  البحــث  مجــال  باختــاف 

ــدرات  ــون ق ــة مك ــذه املرحل ــع ه وتجم

ــة إىل  اإلنســان وطــرق اســتخدامها، إضاف

ــا  ــتعن به ــي يس ــة الت ــائل الخارجي الوس

لاقــرتاب إىل الحقيقــة التــي يريــد نقلهــا 

للنــاس، وهــي وســائط جــد مؤثــرة يف 

ــل  ــي يتوص ــا الت ــة وصوره ــة املعرف نوعي

إليهــا. وهنــا يتدخــل املكــون األســايس 

ــج  ــو املنه ــة وه ــة العلمي ــاء املعرف يف بن

ٌن  وأدلتــه، الــذي يعتقــد الكثــر أنــه مكــوِّ

حاســٌم يف اكتشــاف وإيجــاد مــادة العلــم 

وصياغتهــا، واألمــر ليــس كذلــك؛ بــل يعترب 

ــة  ــد املعرف هــو العامــل األســايس يف تزوي

العلميــة بألوانهــا املختلفــة التــي بفضلهــا 

ــن  ــل ب ــل والتكام ــث يف التداخ كان البح

املعرفــة  ومجــاالت  فصــول  مختلــف 

العلميــة ممكًنــا. ويضــاف إىل هــذا املكون 

ــم ليــس معلومــة  عامــل »الحــال«؛ فالعل

ــا كان  مجــردة عــن موضــوع بحــث، ماديً

بــل حــال وحركــة خفيــة  أم معنويًــا، 

للفكــر والحــال والفعــل، وقيــم تعــرب 

ــا  ــي خلقه عــى كل املعــاين اإلنســانية الت

اللــه يف موضــوع صانــع العلــم والباحــث 

ــن؛  فيــه. وتضــم هــذه القيــم صنفــن مهمَّ

األول: كــربى، وحقيقتهــا أنهــا مبــادئ عى 
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ــداد  ــا أض ــة تقابله ــات إيجابي ــكل صف ش

ــم الحــق والباطــل، والصــدق  ســلبية كقي

والكــذب، واملعــروف واملنكــر، والخبيــث 

والطيــب، والصــاح والفســاد، وتنــدرج 

تحتهــا قيــٌم تفصيليــٌة جزئيــٌة تفرزهــا 

األحــوال املختلفــة وفــق رشوط العمــران 

ــرًا  ــاء كب ــز العل ــد كان تركي ــري. لق الب

عــى هــذا الجانــب مــن مكونــات العلــم؛ 

ــة أو  ــن املعرف ــدث ب ــة تح ألن أي مفارق

ــه والفعــل  ــم النظــري املتحصــل علي العل

ــور  ــيؤدي إىل ظه ــة س ــا القيمي وتطبيقاته

وعمرانــه.  اإلنســان  ميدمــر  فســاد 

وتتمثــل املرحلــة الثالثــة يف التجلِّيــات 

البَْعديــة للعلــم التــي متثــل مجــال تأثــر 

العلــم ومنتجاتــه يف فكــر وحياة اإلنســان، 

ــي.  ــي الخارج ــه الطبيع ــا يف محيط وأيًض

إن مفهــوم العلــم ال يتوقــف عنــد مرحلــة 

ــد املعلومــة ومــا تنتجــه  ــل أو تولي تحصي

مــن ممكنــات العمــل، بــل يشــمل أيًضــا 

ــه.  ــاة اإلنســان ومــا حول ــر ذلــك يف حي أث

فِعلميــة أصنــاف املعلومــات املكتســبة 

التــي يطــور اإلنســان تأثرهــا باســتخراج 

وســائلها تتوقــف عنــد حــد املنفعــة التــي 

يحققهــا، فكلــا كانــت تلــك املنفعــة 

أكــرب؛ كلــا اتســعت مروعيتهــا العلمية، 

وكلــا ضاقــت وانكمشــت؛ انخفضــت 

ــة« إىل أن  ــة العلمي ــا »الصف ــا طرديً معه

تصــل إىل حــد الفقــدان الكامــل كــا هــو 

ــاظ  ــع الســحر. إن مقصــد الحف الحــال م

عــى العمــران البــري مــن أوىل أولويــات 

اإلســام؛ فالعلــم ليــس إال وســيلة لتحقيــق 

األرض،  فــوق  اإلنســان  خلــق  مقاصــد 

وعــى هــذا فــإن أي معرفــة إنســانية تخل 

بهــذا املبــدأ وتتســبب يف الفســاد، تعــرض 

نســبة علميتهــا إىل النقصــان حتــى تصــل 

يف بعــض األحيــان إىل العــدم حــن يرتفــع 

نســبة الكــذب واملــرة فيهــا. ولعــل خــر 

ــاء قدميًا،كــا  ــال ذلــك مــا وقــع للكمي مث

ــحر،  ــم الس ــبة إىل حك ــال بالنس ــو الح ه

ــارض.  ــا الح ــة يف وقتن ــة التجميلي والجراح

كــا أنــه ال ميكــن وصــف العلــم واملعرفــة 

يف اإلســام إال بأنــه قربــة وهدايــة ونعمة، 

وحــن تخــرتق املعرفــة اإلنســانية مقاصــد 

غرهــا تعاكــس هــذه القيــم والســنن 

اإللهيــة يف الخلــق والكــون، تضيــع عندئــذ 

قيمــة تلــك املعرفــة بســببها، ويصبــح 

ــم))(، وليــس  ــا أقــرب بالحــايك للعل حامله

انظــر: محمــد عــي بــن عــي التهانــوي، كشــاف اصطاحات   )((

الفنــون والعلــوم، تحقيــق: عــي دحــروج، بــروت، مكتبــة 

لبنــان، النــارشون، )ط. )(، )996)م(، ))/ 3(.
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ــى  ــه ع ــن ذات ــل م ــه الدلي ــا؛ لفقدان عاملً

الدليــل  الــذي ميليــه. ويتمثــل  العلــم 

الــذايت الــذي نقصــده هنــا يف أحــوال 

النفــس اإليجابيــة التــي تقــع عــى العالـِـم 

التــي  األحــوال  علمــه، وهــي  بســبب 

تدخــل يف اإلطــار الــكي لإلميــان باللــه 

ــروط  ــن ال ــه م ــوم علي ــا يق ــاىل، وم تع

واألســس واألحــكام يف التفكــر والســلوك. 

ولعلــه لهــذا الســبب، كان حكــم العلــاء 

املســلمن عــى العلــم بالنفــع إذا اســتوىف 

ــى  ــي، فع ــن الوح ــتمدة م ــه املس رشوط

ســبيل املثــال: يقــول القنوجــي يف مطلــع 

مبحــث ســاه: »يف دفــع مــا يتوهــم مــن 

الــرر يف العلــم وســبب كونــه مذموًمــا«، 

العلــم مــن  أنــه ال شء مــن  »اعلــم: 

حيــث هــو علــم بضــار، وال شء مــن 

ــع؛  ــل بناف ــو جه ــث ه ــن حي ــل م الجه

ألن يف كلِّ علــٍم منفعــًة مــا يف أمــر املعــاد 

أو املعــاش أو الكــال اإلنســاين، وإمنــا 

يتوهــم يف بعــض العلــوم أنــه ضــار أو 

ــي  ــروط الت ــار ال ــع لعــدم اعتب غــر ناف

والعلــاء؛  العلــم  يف  مراعاتهــا  تجــب 

ا ال يتجــاوزه«))(. فــإن لــكل علــم حــدًّ

القنوجي، أبجد العلوم، ))/ 05)(.  )((

ــى  ــلمن عـ ــاء املسـ ــح علـ ــد اصطلـ لقـ

هـــذا الجـــزء مـــن العلـــم، أي تطبيقاتـــه 

مـــن خـــال مفاهيـــم عـــدة، كاملنفعـــة 

ـــد  ـــرة واملقاص ـــة والثم ـــدة واملصلح والفائ

وغرهـــا، وكلهـــا تـــدل عـــى مـــا يســـببه 

العلـــم ويحققـــه مـــن مثـــرات طيبـــة يف 

حيـــاة اإلنســـان.

ــة  ــه لغاي ــي يف رشح ــر القنوج ــذا ذك وله

ــب  ــه إذا ترت ــم أن ــي: »اعل ــا ي ــم م العل

عــى فعــل أثــٌر، فذلــك األثــر مــن حيــث 

إنــه نتيجــة لذلــك الفعــل ومثرتــه يســمى 

فائــدة، ومــن حيــث إنه عى طــرف الفعل 

ــل  ــدة الفع ــة. ففائ ــمى غاي ــه يس ونهايت

ومختلفــان  بالــذات  متحــدان  وغايتــه 

باالعتبــار. ثــم ذلــك األثــر املســمى بهذين 

األمريــن، إن كان ســببًا إلقــدام الفاعــل 

ــاس إىل  ــل، يســمى بالقي ــك الفع عــى ذل

الفاعــل غرًضــا ومقصــوًدا«)2(، ويف حديــث 

وســلم-:  عليــه  اللــه  -صــى  الرســول 

ــه  ــا وتعــوذوا بالل ــًا نافًع ــه عل ــلوا الل »َس

ــع«)3(.  ــم ال ينف ــن عل م

القنوجي، أبجد العلوم، ))/ 49(.  )2(

ــث  ــاء، حدي ــاب الدع ــه، كت ــن ماج ــنن اب ــه، س ــن ماج اب  )3(

.)(7( رقــم: 
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ــر،  ــا آخــَر لهــذا التأث ــاك جانبً غــر أن هن

يف  علــم  يحدثــه  الــذي  التأثــر  وهــو 

العلــوم األخــرى، القريبــة منــه أو البعيدة، 

االجتــاع  يف  الريــايض  التفكــر  كتأثــر 

ــة  ــوم البيولوجي ــًا، أو العل ــة مث والسياس

ــاد،  ــون يف االقتص ــس، والفن ــم النف يف عل

ــة،  ــرات املخالف ــر التأث ــن دوائ ــا م وغره

ــان إىل  ــض األحي ــي يف بع ــد ترتق ــي ق الت

إيجــاد مجــاالت بحــث جديــدة ورؤى 

والتحليــل،  الطــرح  متميــزة يف  علميــة 

كــا تســبب يف حــاالٍت اخرتاقــات ســلبية 

العلــم  ديناميــة  يف  وتأثــرًا  وتعطيــًا 

األصــي، أي املُؤَثَــر فيــه، وهــذا واضــح 

يف تأثــر املنطــق يف الفقــه، والفلســفة 

ــفي«  ــكام »الفلس ــم ال ــوف، وعل يف التص

يف  حــدث  كــا  العقيــدة،  علــم  يف 

اإلســامية. واملعــارف  العلــوم  تاريــخ 

ــية  ــات األساس ــذه املكون ــال ه ــن خ وم

التــي تشــكل بنيــة العلــم وتُظهــر نظاًمــا 

ثاثيــة  عاقــة  عــى  يقــوم  متكامــًا 

بــداًل مــن الثنائيــة )الــذات العارفــة + 

املوضــوع قيــد الدراســة( املشــهورة يف 

الدوائــر املاديــة للبحــث، وهــذه العاقــة 

الثاثيــة تشــمل كًا مــن الــذات العارفــة، 

ــذي هــو  ومصــادر الوحــي، واملوضــوع ال

قيــد الدراســة. هنــاك فــروق كثــرة متيــز 

ــدأ  ــي تب ــايث( الت ــايئ والث ــن )الثن النظام

مــن األساســيات البنيويــة للعلــم كالرؤيــة 

ــات،  ــات، واألصــول والغاي ــة والكلي الكوني

ــران  ــة يف العم ــة العلمي ــف املعرف وتوظي

البــري، وطــرق اســتغال مــوارد العمران 

الفــروق الجوهريــة  الطبيعــي، وهــذه 

ــا  ــة ولغته ــة العلمي ــة املعرف ــدد نوعي تح

التفســرية واتجــاه منوهــا وصــور تجليتها. 

ويف هــذا املقــام، ينبغــي أن نشــر إىل مثال 

ــروق؛  ــك الف ــة تل ــان قيم ــري يف بي جوه

فــا يســمى باملوضــوع يف النظــام الثنــايئ 

)الــذات العارفــة، واملوضــوع( وبالظاهــرة 

)phenomenon(، هــو تعبــر يــدل عــى 

ــه؛  ــوع ومحددات ــص املوض ــدى خصائ إح

فالجوانــب الظاهــرة مــن املوضوعــات 

البحــث  مجــال  تشــكل  التــي  هــي 

والتحليــل والتجريــب والقيــاس والتفســر 

ــي  ــتقراء وباق ــق والوصــف واالس والتحقي

بهــا  تقــر  التــي  األخــرى  العمليــات 

املنهجيــة الوضعيــة التــي هــي أم العلــوم 

الادينيــة )secular sciences( املعــارصة، 

والتــي تضــم مجموعــة العلــوم اإلنســانية 

ــام ــي يف النظ ــا ه ــا. بين ــة مًع والطبيعي
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أن  ينبغــي  املقــام،  هــذا  ويف 

نشــر إىل مثــال جوهــري يف بيــان 

ــام يســمى  قيمــة تلــك الفــروق؛ ف

باملوضــوع يف النظــام الثنــايئ )الــذات 

العارفــة، واملوضــوع( وبالظـاهـــرة 

ــدل  ــر ي )phenomenon(، هــو تعب

املوضــوع  خصائــص  إحــدى  عــى 

ومحدداتــه. 

الوصــف  إليــه، يكــون  الثــايث املشــار 

ــة )sign(، وهــي  األســايس للموضــوع: آي

مــن  وأعمــق  وأبعــد  أوســع  مفهــوم 

تحملــه  مــا  تشــمل  فاآليــة  الظاهــرة. 

الظاهــرة وتتعداهــا يف اتجاهــن؛ األول 

عمــودي واآلخــر فوقــي.

مســبب  إىل  فيتجــه  العمــودي  فأمــا 

األشــياء وعللهــا، ويكــون باســتحضار اللــه 

ــق يف البحــث واملاحظــة والفحــص  الخال

اعتبــار  يفــر  مــا  وهــو  والتنقيــب، 

العلــم يف اإلســام نوًعــا مــن الذكــر. وأمــا 

حــدود  عــى  فيقــع  األفقــي،  االتجــاه 

يف  تدخــل  التــي  واملوضوعــات  العلــم 

مجالــه، وطبيعــة املوضوعــات والنظــام 

الــذي يرتبهــا ويقــوم بهــا ويربــط بعضهــا 

ببعــض. إن أصــل نظــام التفكــر مــن 

ــه فحســب  ــس يف ذات ــق الوحــي لي منطل

كــا تعتقــد النظريــات الوضعيــة، بــل 

مــن خارجــه. بحيــث ال ميكــن أن يتصــور 

تفكــر مســتقيم يف عــامل فوضــوي؛ ولهــذا 

الســبب نقــول إن أصــل النظــام هــو اللــه 

الــذي خلقــه، وهــو الــذي وضــع قوانينــه 

ــائل  ــا الوس ــة. أم ــر املعلوم ــة وغ املعلوم

فتمثــل  الفكــر  التــي ســيعتمد عليهــا 

ــه. فمــن  ــوم علي ــذي يق ــوان النظــام ال أل

دون الوســائل يكــون التفكــر غــر ممكن.

تلـك  تصميـم  أن  فيـه  شـك  ال  ومـا 

املصمـم؛  إبـداع  رسـالة  يحمـل  الوسـائل 

تعكـس  الوسـائل  تلـك  أن  نجـد  فلذلـك 

التـي  التسـوية  أو  االسـتواء  أيًضـا صـورة 

خلـق اللـه بهـا اإلنسـان. فعلـاء اإلسـام 

تفسـر  أو  فكـرة  أي  عنهـم  يصـدر  مل 

مللـكات اإلنسـان ميكن أن تؤخـذ عى أنها 

احتقـار أو شـك تهكمـي ينقـص من كال 

تلـك الوسـائل عـى غـرار مـا حـدث عنـد 

النهضـة  بدايـة عـر  مفكـري أوروبـا يف 

يف القـرون املاضيـة، وهـي النظـرة التي ال 

تـزال تتحكـم يف نفسـية الباحـث والعـامل 

العـريب والرقـي املنفصـل عـن  واملفكـر 
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هـو  الشـك  ثـم  فالشـك  الحـق.  الديـن 

)الشـوق(.  وليـس  عندهـم  العلـم  منبـع 

إن وضــع القــرآن لقواعــد وضوابــط دقيقة 

لتحديــد ماهيــة )التفكــر الســليم( مل يــؤِد 

إىل خلــق تصــور ميكانييك جامــد يف تنمية 

نفــوذه  العلمــي وبســط  الفكــر  هــذا 

وتأثــره يف حيــاة اإلنســان؛ بــل جــاءت يف 

الوحــي القــرآن وســائل عديــدة لتحصيلــه 

وتغذيتــه وتقويتــه حتــى يتمكــن مــن 

ســد حاجــات اإلنســان باختــاف أنواعهــا 

العمــران  يقتضيــه  مــا  وفــق  وكرتهــا 

ــددة. ــه املتج ــري وحركيت الب

ـــط  ـــد وضواب ـــرآن لقواع ـــع الق إن وض

دقيقـــة لتحديـــد ماهيـــة )التفكـــر 

الســـليم( مل يـــؤِد إىل خلـــق تصـــور 

ــذا  ــة هـ ــد يف تنميـ ــي جامـ ميكانيـ

الفكـــر العلمـــي وبســـط نفـــوذه 

ــان.  ــاة اإلنسـ ــره يف حيـ وتأثـ

لقـــد اعتمـــد القـــرآن عـــى أســـاليب عـــدة 

ـــه  ـــاين ومرونت ـــر اإلنس ـــاء الفك ـــة من لتغذي

واملثـــال،  والتحـــدي،  اإلثـــارة،  منهـــا: 

والعـــرض، والحـــث، والتوجيـــه، والتســـديد 

واملقارنـــة، والتصويـــر، والجـــدل، والتأمـــل، 

والرتغيـــب والرتهيـــب، واالستكشـــاف، 

ــرة))(.  واملظاهـ

الشروط الذاتية لتشكيل الفكر 
اإلنساني:

ــايب  ــه اإليج ــر بنوعي ــة الفك ــوم صناع تق

ــا يقــع تحتهــا مــن أمنــاط  والســلبي وم

بنســبة  تتلــون  التــي  للفكــر  جزئيــة 

االســتعداد وطبيعــة القــدرات والتصورات 

عــى  واملقاصــد،  والوســائل  الذهنيــة 

رشطــن أساســن؛ أولهــا يتجــه إىل الــذات 

املفكــرة، واآلخــر يعــود إىل مصــادر الفكــر 

وموضوعــه. وعــى أســاس هــذه الــروط 

ــه،  ــن الوحــي وعلوم تكــون االســتفادة م

بحيــث كلــا توفــرت يف الشــخص كانــت 

بالعكــس،  والعكــس  أكــر،  االســتفادة 

أي إن فشــل النــاس يف صياغــة طــرق 

الوحــي  مقاييــس  وفــق  تفكرهــم 

وأحكامــه وهديــه ال ميكــن إطاقـًـا إرجــاع 

انظــر: مالــك بــدري، التفكــر مــن املشــاهدة إىل الشــهود:   )((

ــر  ــي للفك ــد العامل ــان، املعه ــامية، ع ــية إس ــة نفس دراس

ــاب  ــد الوه ــامي، ط4، )995)م(، )ص/ 63 - 70(؛ عب اإلس

محمــود إبراهيــم حنايشــة، التفكــر وتنميتــه يف ضــوء 

القــرآن )رســالة ماجيســتر، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

.)95 - فلســطن، 2009م(، )ص/ 90 
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ســببه إىل مصــدر الوحــي كــا يعتقــد 

الكثــر، مرضيًــا بصعوبــات يف دراســتها 

ــروط  ــم ال ــر فيه ــن مل تتوف خاصــة الذي

الفهــم  كوســائل  الدنيويــة  الروريــة 

التــي تضــم اللغــة العربيــة. بــل الســبب 

الرئيــس الــذي يحــول دون تحقيــق صــور 

ــو  ــوازن ه ــد واملت ــديد الراش ــر الس الفك

الخلــل الــذي يحــل عــى الــذات املفكــرة. 

لقــد ذكــر القــرآن تلــك الــروط الذاتيــة 

يف قولــه -تعــاىل-: }إِنَّ يِف َذلِــَك لَِذكْــَرى 

ــْمَع  لَِمــْن كَاَن لَــُه قَلْــٌب أَْو أَلَْقــى السَّ

َوُهــَو َشــِهيٌد{ ]ق: 37[ لقــد ذكــرت اآليــة 

الوســيلة )القلــب(، واألحــوال )الســمع 

لقــد  )الذكــرى(.  واألثــر  والشــهادة(، 

ــويف )75ه(  ــة )ت ــم الجوزي ــن قي رشح اب

العاقــة التــي تجمــع هــذه الــروط مبــا 

ســاه بتحقيــق )متــام التأثــر(، )وذلــك أن 

ــر  ــا عــى مؤث ــر ملــاّ كان موقوفً متــام التأث

مقتــض، ومحــل قابــل، ورشط لحصــول 

ــه؛  ــع من ــذي مين ــع ال ــاء املان ــر، وانتف األث

ــز  ــه بأوج ــك كل ــان ذل ــة بي ــت اآلي تضمن

ــراد())(.  ــى امل ــه ع ــه وأدلّ ــظ وأبين اللف

ابــن قيــم الجوزيــة، الفوائــد، تحقيــق: محمــد عزيــر   )((

شــمس، مكــة املكرمــة، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع، 

.)3 )ص/  )429)ه(،   ،)( )ط. 

قـد يعتقـد البعـض أن اآليـة اقترت عى 

الحـد األدن مـن ألـوان التأثر وهو حصول 

»التذكـر«، وهـذا صحيـح إىل حـد مـا؛ ألن 

بداية تشـكيل الفكر اإليجـايب تعتمد كثرًا 

عـى التذكر ملـا يحمله من النسـبة العالية 

مـن التقويـم، أو بلغـة الفقـه »الرتجيـح« 

الـذي يقـوم بـدوره عـى اسـتحضار صـور 

مـن التفكـر والسـلوك واألحـداث وكل ما 

يدخـل يف تشـكيل آنياتـه. لكـن التذكـر يف 

مصـادر الوحـي ال يقـف عنـد هـذا الحد؛ 

أشـمل  مرحلـة  إىل  الباحـث  ينقـل  بـل 

وأعمـق، هـي حصـول العلم.

املسـافات  الكريـم  القـرآن  اختـزل  لقـد 

الدالليـة التـي قـد تفصـل بـن الكلمتـن 

يف قولـه تعـاىل: }َوَمـا أَرَْسـلَْنا ِمـن قَبْلَِك إاِلَّ 

كِْر إِن  رَِجـااًل نُّوِحي إِلَيِْهْم فَاْسـأَلُوا أَْهَل الذِّ

كُنتُـْم اَل تَْعلَُمـوَن{ ]النحـل: 43 ؛ األنبيـاء: 

7[، ومنـع القـرآن كذلـك حـدوث فواصـل 

وقواطـع تقصريـة أخـرى بـن كـم وكيف 

العلـم وكـم وكيـف العمـل، وجعـل ذلـك 

سـببًا لجـذب »مقـت اللـه وكراهيتـه« يف 

قولـه -تعـاىل-: }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آََمُنـوا لِـَم 

تَُقولُـوَن َمـا اَل تَْفَعلُوَن كَـرُبَ َمْقتًا ِعْنـَد اللَِّه 

أَْن تَُقولُـوا َمـا اَل تَْفَعلُـوَن{ ]الصـف: 2، 3[.
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إن املرحلـة التـي يصـل إليهـا تأثـر الوحي 

الحـال،  حصـول  هـي  الفكـر  صياغـة  يف 

ويكـون ذلـك بقـوة العلـم والعمـل عـى 

ابـن قيـم  حـد سـواء. وحينهـا كـا قـال 

»فـإذا حصـل املؤثـر وهـو القـرآن، واملحل 

القابـل وهـو القلـب الحي، ووجـد الرط 

وهـو اإلصغاء، وانتفى املانع وهو اشـتغال 

الخطـاب  معنـى  عـن  وذهولـه  القلـب 

وانرافـه عنـه إىل شء آخـر؛ حصـل األثر 

وهـو االنتفـاع والتذكـر«))(.

مناعة التفكير العلمي ونموه:

أي نظــام شــامل ال يضــم معــه نظــام 

خــاص يحميــه فهــو ال يســتمر وال يكتــب 

ــرآن  ــة الق ــتدمية. إن هداي ــاة مس ــه حي ل

تقتــر  الفكــر مل  الكريــم لإلنســان يف 

عــى مجــرد تعريفــه بعمليــة التفكــر 

وســامتها، بــل امتــد إىل إطاعــه عــى 

نظــام  وهــو  الفكــر«؛  »مناعــة  نظــام 

خــاص كامــل يســد الطريــق أمــام كل 

والعمــل  التفكــر  يف  االنحــراف  أنــواع 

عــن  النظــر  بغــض  وهــذا  مبقتضــاه، 

ــم  ــن صمي ــذي هــو م ــة الخطــأ ال إمكاني

ابن قيم الجوزية، الفوائد، )ص/ 4(.  )((

فطــرة البــر املحــدودة، والــذي ال يرتتــب 

عنــه الفســاد القاتــل كــا هــو الحــال يف 

ــة  ــه املراجع ــأ تتبع ــراف؛ ألن الخط االنح

يف  فيتبعــه  االنحــراف  أمــا  والتصحيــح 

والعنــاد  والتعصــب  التعنــت  الغالــب 

ومقاومــة الحــق. تقــع املناعــة أو الحصانة 

ــة،  ــة وخارجي ــة عــى نوعــن: ذاتي الفكري

ــى  ــز ع ــة تنج ــي وظيف ــة فه ــا الذاتي فأم

الفطريــة  الذهنيــة  القــدرات  مســتوى 

ــن  ــة م ــتعالها، بداي ــة يف اس ــو امللك ومن

الشــعور الخفيــف إىل اإلحســاس واإلدراك 

ــاىل:  ــه تع ــول الل ــارشة. يق ــة املب واملعاين

ــْم  َهاتُِك ــوِن أُمَّ ــن بُطُ ــم مِّ ــُه أَْخرََجُك }َواللَّ

ــْمَع  ــُم السَّ ــَل لَُك ــيْئًا َوَجَع ــوَن َش اَل تَْعلَُم

لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَن{  َواأْلَفِْئــَدَة  َواأْلَبَْصــاَر 

ــَك  ــَس لَ ــا لَيْ ــُف َم ــل: 78[؛ }َواَل تَْق ]النح

ــْمَع َوالْبَــَرَ َوالُْفــؤَاَد كُلُّ  ِبــِه ِعلْــٌم إِنَّ السَّ

ــئُواًل{ ]اإلرساء: 36[. ــُه َمْس ــَك كَاَن َعْن أُولَِٰئ

فمنبعهــا  الخارجيــة  املناعــة  وأمــا 

ــه  ــق وميزان ــام الح ــنن ونظ ــا س ومبدؤه

ــَع  ــون. }َوَوَض ــه يف الك ــه الل ــذي وضع ال

ــوا  ــزَاِن َوأَِقيُم ــْوا يِف الِْمي ــزَاَن أالَّ تَطَْغ الِْمي

وا الِْميــزَاَن{  الْــَوْزَن ِبالِْقْســِط َواَل تُْخــِرُ

]الرحمــن: 7 - 9[. فاللــه قــد ميّــز وفصــل 

بــن الحــق والباطــل، والطيــب والخبيــث، 
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والصالــح والفاســد؛ فــا يتحــول أحدهــم 

إىل اآلخــر بســبب الكــرة والدعــم واالتباع 

والظــن واالعتقــاد. يقــول اللــه عــز وجــل: 

ــْو  ــُب َولَ ــُث َوالطَّيِّ ــتَِوي الَْخِبي ــل الَّ يَْس }قُ

ــا  ــَه يَ ــوا اللَّ ــِث فَاتَُّق ــْرَُة الَْخِبي ــَك كَ أَْعَجبَ

ــاِب لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــوَن{ ]املائــدة:  أُويِل اأْلَلْبَ

الَْحــقَّ  ـُه  اللَـّ يَــْرُِب  }كََذلِــَك  00)[؛ 

ا  بـَـُد فَيَْذَهــُب ُجَفــاًء َوأَمَّ ــا الزَّ َوالْبَاِطــَل فَأَمَّ

َمــا يَْنَفــُع النَّــاَس فَيَْمُكــُث يِف اأْلَرِْض كََذلَِك 

ــل  ــد 7)[. ب ــاَل{ ]الرع ــُه اأْلَْمثَ ــْرُِب اللَّ يَ

أكــر مــن ذلــك؛ فالحــق والعلــم هــو 

ــف  ــا يق ــر، وم ــث والظاه ــت واملاك الثاب

ــل  ضــده مــن الباطــل والجهــل هــو الزائ

والزاهــق، يقــول اللــه تعــاىل: }بــْل نَْقــِذُف 

فَــِإَذا  فَيَْدَمُغــُه  الْبَاِطــِل  َعــَى  ِبالَْحــقِّ 

ــوَن{  ــاَّ تَِصُف ــُل ِم ــُم الَْويْ ــٌق َولَُك ــَو زَاِه ُه

الْبَاِطــَل  ـُه  اللَـّ }َومَيْــُح  8)[؛  ]األنبيــاء: 

َويُِحــقُّ الَْحــقَّ ِبَكلَِاتِــِه إِنَّــُه َعلِيــٌم ِبــَذاِت 

ــُدوِر{ ]الــرى: 24[. هــذه املناعــة  الصُّ

ــدال  ــاالت االعت ــداث ح ــى إح ــاعد ع تس

ــدون  ــن خل ــب اب ــي حس ــس، الت يف النف

تكــون مؤهلــة للقيــام بالتمحيــص والنظــر 

فيــا تفكــر أو تنقــل مــن األخبــار))(. أمــا 

مــن ينقصــه وعــي ودرايــة بهــذه املناعــة، 

ابن خلدون، املقدمة، ))/ 52(.  )((

فيجــره هــواه وجهلــه إىل أنــوع محتلفــة 

مــن التفكــر الســلبي كاألنانيــة والكــذب، 

ــن  ــر اب ــد ذك ــن الحــق. ولق ــراض ع واإلع

األصنــاف عنــد  بعــض هــذه  خلــدون 

نقــده ملنهجيــة املؤرخــن يف نقــل األخبــار، 

ــة، والثقــة  ــرأي أو النحل منهــا: التشــيع لل

املقاصــد،  عــن  والذهــول  بالناقلــن، 

والجهــل بتطبيــق األحــوال عــى الوقائــع، 

التجلــة واملراتــب،  والتقــرب ألصحــاب 

والجهــل بطبائــع األحــوال يف العمــران)2(. 

ميكــن  ذكرهــا  التــي  الحــاالت  هــذه 

ــر  ــن التفك ــات م ــاذج وعين ــا من اعتباره

الســقيم )املخــرتق( الــذي يعــاين أصحابــه 

ــر.  ــة التفك ــف يف مناع ــن ضع م

آفات الفكر ومعوقاته:

أن  جيــًدا  يــدرك  للقــرآن  الــدارس  إن 

ــاين ال  ــر اإلنس ــة التفك ــان ماهي ــال بي ك

يقتــر عــى عــرض الحــاالت العاديــة 

لهــذا النشــاط فقــط؛ بــل البيــان يشــمل 

كذلــك إطــاع اإلنســان عــى مــا ميكــن أن 

يحــدث مــن العــوارض التــي تعــوق هــذه 

الــيء  الســليمة.  الفطريــة  الحــاالت 

ابن خلدون، املصدر نفسه، ))/ 52(.  )2(
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الوحــي  بيَّنــه  الــذي  واألســايس  األويل 

القــرآين فيــا يخــص هــذه العــوارض هــو 

تشــخيصه املتعــدد الزوايــا والجوانــب. 

ومعوقاتــه  الفكــر  آفــات  تكــن  مل  إذ 

ــط  ــورة يف خ ــرآن محص ــور الق ــن منظ م

متقابلتــن؛  قيمتــن  يحمــل  مســتقيم 

األوىل إيجابيــة وهــي العلــم، والثانيــة 

بــل يدخــل يف  الجهــل،  ســلبية وهــي 

ــل  ــاين عوام ــر اإلنس ــات الفك ــكيل آف تش

ــا  ــة أخــرى تعكــس كل منهــا جانبً تكويني

مــن جوانــب الفطــرة اإلنســانية.

ــق  ــن هــذه العوائ ــة م ــر جمل ــا نذك وهن

التــي ذكرهــا القــرآن، منهــا: )الهــوى( 

الــذي ذكــر يف القــرآن يف نحــو 38 موضًعا، 

األمــارة  النفــس  أقــوى ضغــوط  وهــو 

بالســوء عــى اإلنســان. فالهــوى بلغــة 

القــرآن يصــل يف أقــى تأثــره يف اإلنســان 

إىل درجــة )اإللــه املعبــود( )الفرقــان: 43(. 

فالهــوى ال يعمــل فقــط عــى تعطيــل 

ــا،  اتجــاه الفطــرة اإلنســانية تجــاه خالقه

بــل يفســد حيــاة اإلنســان كلهــا النفســية، 

والعمرانيــة.  والســلوكية،  والفكريــة، 

العلمــي  التفكــر  يواجــه  عائــق  أكــرب 

ــل يف الكفــر،  ــذي يســببه الهــوى يتمث وال

والســرت  التغطيــة  لغــة  يعنــي  والــذي 

والجحــود: »... وكل مــن ســرت شــيئًا، فقــد 

ــره. والكافــر الــزرَّاُع لســرته  كََفــرَه وكَفَّ

ــاُر: الــزُّرَّاُع. وتقــول  البــذر بالــرتاب. والُكفَّ

ــْذر  ــر البَ ــه يَْكُف ــزَّرَّاِع: كافــر ألَن العــرب لل

املَبْــذوَر بــرتاب األَرض املُثــارة إِذا أََمــّر 

عليهــا مالََقــُه؛ ومنــه قولــه تعــاىل: }كََمثـَـِل 

ــد:  ــُه{ ]الحدي ــاَر نَبَاتُ ــَب الُْكفَّ ــٍث أَْعَج َغيْ

ــُر،  20[؛ أَي أَعجــب الــزُّرَّاَْع نباتــه... والَكْف

بالفتــح: التغطيــة. وكََفــرُْت الــيء أَكِْفــرُه، 

ــل«))(.  ــر: اللي ــرتته. والكاِف ــر: أَي س بالك

فالكفــر قــد ال يغطــي الجزئيــات مــن 

ــن  ــان ع ــب اإلنس ــه يحج ــق، لكن الحقائ

أمهــات الحقائــق التــي بعضهــا فــوق 

بعــض إىل أن تصــل إىل حقيقــة الحقائــق، 

وهــي اللــه الخالــق. فجحــود الخالــق 

ــوث  ــم يل ــعب العل ــن ش ــعبة م يف كل ش

النظــام  ذلــك  ينتجهــا  التــي  املعرفــة 

املعــريف، الــذي يف كثــر مــن األحــوال 

ــه  ــى أصحاب ــة يتغط ــة بديل ــع آله يصطن

مــن ورائهــا. ولهــذا يكــون »اإلميــان« الذي 

ــم  ــيًا للعل ــا أساس ــر« مكونً ــل »الكف يقاب

والتفكــر العلمــي يف اإلســام. فالكافــر 

باللــه ال يســمى »عاملـًـا«؛ ألن هــذه الصفة 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: »كفر«.  )((
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فالكفـر قـد ال يغطـي الجزئيـات مـن 

اإلنسـان  يحجـب  لكنـه  الحقائـق، 

بعضهـا  التـي  الحقائـق  أمهـات  عـن 

فـوق بعـض إىل أن تصـل إىل حقيقـة 

الخالـق. اللـه  الحقائـق، وهـي 

ــزم عنهــا صفــة أخــرى وهــي »خشــية  تل

اللــه«، والخشــية يتعــذر حصولهــا بفقدان 

أساســها وهــو اإلميــان باللــه الخالــق. 

ــَى  ــا يَْخ َ ــَك إمِنَّ ــاىل: }كََذلِ ــه تع ــول الل يق

ــَاُء{ ]فاطــر: 28[.  ــاِدِه الُْعلَ ــْن ِعبَ ــَه ِم اللَّ

يف  يكمـن  اآلفـات  مـن  آخـر  نـوع  مثـة 

حـدوث التعطيـل الكيفي للملـكات، فقد 

أشـار القـرآن إىل هذه الظاهـرة يف العديد 

مـن املناسـبات وهـو يَُذكِـر اإلنسـان فيهـا 

برفـع ذلـك التعطيـل باسـتخدام ملـكات 

لـه  اللـه  منحهـا  التـي  اإلدراك  وأدوات 

باسـتخدام أسـاليب عديـدة، منهـا املثـال 

هـذا  يسـبب  واالسـتفهام.  والتصويـر 

التعطيـل قصـوًرا كبـرًا يف اكتسـاب العلـم 

وتكـون  بـه،  والتحـي  منـه  واالسـتفادة 

أعراضـه يف قلـة النشـاط واالستسـام إىل 

سـلطة الشـائعات والتقليـد. وبذلك يحرم 

الشخــص مـن األحـــوال الروحيـــة التـي 

يثمرهـا العلم من الشـكر والذكـر، والفكر 

والقربـة.  والخشـية  واالعتبـار  والتدبـر 

إىل  كذلـك  يشـر  القـرآن  أن  نجـد  ثـم 

الضـال، وهـو كل شـعور وفكـر وتصـور 

يقـود إىل فعـل يتجـاوز فيـه املـرء الحـق، 

َربُُّكـُم  ُه  اللَـّ }فََذلُِكـُم  تعـاىل:  اللـه  يقـول 

ـَاُل فَـأَنَّ  الَْحـقُّ فَـَاَذا بَْعـَد الَْحـقِّ إاِلَّ الضَّ

تُْرَفُـوَن{ ]يونـس: 32[. فالضـال يخلـق 

كذلـك حاالت من عـدم التحكم يف النفس 

ِمثالهـا  ذكـر  الحالـة  وهـذه  ومكوناتهـا، 

اللـه تعـاىل يف قولـه: }َمثَـُل الَِّذيـَن كََفـُروا 

يُح  ْت ِبـِه الرِّ ِبَربِِّهـْم أَْعَالُُهـْم كَرََمـاٍد اْشـتَدَّ

يِف يَـْوٍم َعاِصـٍف اَل يَْقـِدُروَن ِمـاَّ كََسـبُوا 

الْبَِعيـُد{  ـَاُل  الضَّ ُهـَو  َذلِـَك  ٍء  َشْ َعـَى 

بـا  فيهـا  املـرء  فيصبـح   ،](8 ]إبراهيـم: 

مرجعيـة وبا سـند ملـا يدعيه؛ تـراه يرتنح 

ويتذبذب بـن جوانب مختلفـة ومتقابلة. 

يقـول اللـه يف وصـف هـذه الحالـة مـن 

َذلِـَك  بَـْنَ  }ُمَذبَْذِبـَن  الفاسـد:  الوعـي 

إِىَل َهـؤاَُلِء َوَمـْن يُْضلِـِل  إِىَل َهـؤاَُلِء َواَل  اَل 

ُه فَلَـْن تَِجَد لَُه َسـِبيًا{ ]النسـاء: 43)[. اللَـّ

مثــة عوامل ســلبية أخــرى تدفع باإلنســان 

إىل الوقــوع يف الضــاالت، أهمهــا التشــيع 

إىل الفئــات والجاعــات امللونــة، أي التــي 

ــا غــر رشعــي يقــوم  تصطنــع متيــزًا وهميً
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عــى اعتبــارات ماديــة أو معنويــة كاذبــة 

الفكــر  يهــدم  فالتشــيع ال  أو خاطئــة. 

الشــعور  كذلــك  بــل  فقــط؛  العلمــي 

واملعتقــد الدينــي الســليم، ويخلــق البأس 

الشــعوري والســلويك بــن الناس؛ لــذا فقد 

فصــل اللــه هــذا »التشــكيل الســلبي« 

عــن الهــدى الــذي أتــت بــه األنبيــاء 

ــَن  ــاىل: }إِنَّ الَِّذي ــه تع ــول الل ــل، يق والرس

فَرَّقُــوا ِديَنُهــْم وَكَانـُـوا ِشــيًَعا لَْســَت ِمْنُهــْم 

ــْم  ــِه ثُــمَّ يَُنبِّئُُه ــا أَْمرُُهــْم إِىَل اللَّ َ ٍء إمِنَّ يِف َشْ

.](59 ]األنعــام:  يَْفَعلُــوَن{  كَانُــوا  مِبَــا 

بـل جعل اللـه »التشـيع« طريقـة لعذاب 

الضالـن مبـا يسـببه مـن الخراب والفسـاد 

تعـاىل:  اللـه  يقـول  النـاس،  بـن  والـرر 

}قُـْل ُهـَو الَْقـاِدُر َعـَى أَْن يَبَْعـَث َعلَيُْكـْم 

َعَذابًـا ِمـْن فَْوِقُكـْم أَْو ِمـْن تَْحـِت أَرُْجلُِكْم 

أَْو يَلِْبَسـُكْم ِشـيًَعا َويُِذيـَق بَْعَضُكـْم بَـأَْس 

بَْعـٍض انْظُـْر كَيْـَف نُـَرُِّف اآْلَيَـاِت لََعلَُّهـْم 

يَْفَقُهـوَن{ ]األنعـام: 65[. ويف األخـر ميكن 

يحمـل  مفهـوم  وهـو  الجهـل،  نذكـر  أن 

داللتـن: أوالهـا فقـدان العلـم بأمـر مـا، 

وثانيتهـا حضور اعتقـاد جاهي أو تصور 

خاطـئ. ففـي كلتـا الحالتـن يقـوم مقـام 

العلـم ويصـد عـن اكتسـابه، ولكـن رغـم 

حيـث  مـن  أسـهل  األوىل  فالحالـة  ذلـك 

التجـاوز والعـاج مـن الثانية التـي يرتدي 

يف  ويُْعتََقـد  العلـم،  لبـاس  فيهـا  الجهـل 

صورتـه وداللتـه وفائدته. فلهـذا مل يكتِف 

القـرآن بذكـر »الجهـل«، بـل أضـاف إليـه 

»حكـم« و»ظـن« و»حميـة« »الجاهلية« 

]آل عمـران: 54) ؛ املائـدة: 50 ؛ الفتـح: 

26[ بنـاء عـى قـوة تأثـره ودميوتـه لـدى 

رؤيـة  تتخـذه  التـي  البريـة  الجاعـات 

كونيـة وسـبيًا يف الحيـاة. 

تفسـر ظاهـرة  القيـم  ابـن  أحسـن  لقـد 

القلـب،  مواطـن  بتعيـن  الفكـر  فسـاد 

وهـي كـا بيَّنهـا تختلـف عـن تفسـرات 

الفكريـة  واالتجاهـات  الادينيـة  العلـوم 

املاديـة التـي تعتـربه مجرد مضغـة تنتمي 

إىل جملـة األعضـاء الفيزيولوجيـة تنحـر 

وظيفتهـا ضمن تلك األعضـاء. كا يختلف 

تفسـره عـا تـراه االتجاهـات الروحانيـة 

البحتـة التـي تعتـرب القلـب جـزًءا من عامل 

مـا فـوق التجربة اإلنسـانية أو االستسـام 

الشـعوري تجاه مكونات التجربة الروحية 

وأحوالهـا. لقـد اسـتمد ابـن القيـم تصوره 

للـقـلـب مــن التـصـور القـرآين والنـبـوي 

للمفهـوم، اللذيـن يؤكدان أن هـذا األخر، 
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أي القلـب، يعقـل ويفقـه ويحيا وميوت ال 

مبـوت الشـخص؛ بـل مبـوت دوره الروحي 

والنفـي والذهنـي - اإلدرايك. لقـد جـاء 

تفسـر ابـن القيـم موفًقـا وسـديًدا، حـن 

قسـم مواطنـه إىل قسـمن: علوية تسـاعد 

والحيـاة،  الوعـي  عـى  والتفكـر  القلـب 

وحصـول  اللـه،  عبـادة  يف  تتمثـل  وهـي 

العلـم واملعرفة، وتشـكل البصـرة والعقل 

الراشـد أو »املَُكَون واملَُكِون« أو كا سـاه 

ابن خلـدون »العقل املزيد«))(، والسـفلية 

وهي التي تشـكل العوائـق)2( الكربى التي 

تحتـل القلـب وتدفعـه إىل الذهـول عـن 

مقصـده. وتشـمل هـذه الدنيـا وزينتهـا، 

وحديـث النفـس، ووسوسـة الشـيطان. 

خاتمة: 

مــن خــال مــا تقــدم توصــل البحــث 

ــة شــاملة حــول  إىل أن القــرآن يضــم رؤي

فيهــا  مبــا  الذهنيــة  اإلنســان  قــدرات 

التفكــر وأمناطــه. إذ بــّن ظوابــط التفكــر 

العلــم  وماهيــة  ورشوطــه  »العلمــي« 

ابن خلدون، املقدمة، )2/ 354(.  )((

لقــد أحســن أبــو حامــد الغــزايل رشح وبيــان هــذه العوائــق   )2(

وأثرهــا يف ســلوك املســلم يف كتابــه »منهــاج القاصديــن«.

ومجاالتــه  ومكوناتــه  أوصافــه  د  وحــدَّ

مل  البــري.  العمــران  رشوط  ضمــن 
يكتــف القــرآن بهــذا القســط، بــل تصــدى 
إىل بيــان رشوطــه املختلفــة ومعوقاتــه 
الذاتيــة والخارجيــة، وقبــل ذلــك لقــد 
ــل  ــة أكم ــنة النبوي ــرآن والس ــن الق تضم
نظــام تحفيــزي عــى التفكــر وتقــي 
ــعت  ــد توس ــي. لق ــر العلم رشوط التفك
للعلــم  القرآنيــة  التحديــدات  هــذه 
لتشــمل أدوات بيــان مســالك ومناهــج 
العلمــي،  التفكــر  مهــارات  اكتســاب 
ــم  ــدة، ث ــيطة إىل املعق ــن البس ــداء م ابت
أدوات الحايــة أو الصيانــة واملحافظــة 
عــى التفكــر العلمــي ومنجزاتــه املعنوية 
التفكــر  مميــزات  مــن  إن  واملاديــة. 
العلمــي كــا يرســمه القــرآن الكريــم 
ــا  ــلطانًا وبرهانً ــه س ــة كون ــنة النبوي والس
وآيــة تتجــاوز األطــر الضيقــة التــي تقــوم 
واملاديــة  الوضعيــة  الفلســفات  عليهــا 
للعلــوم. إن التفكــر والتفكــر العلمــي يف 
اإلســام يقــوم عــى رؤيــة كونيــة توحيدية 
وعاقــات ثاثيــة تشــمل الخالق واإلنســان 
والعلــم. فاإلنســان ضمــن هــذه الرؤيــة ال 
يكتســب املعرفــة فقــط، بــل ينمــي إميانه 
ــر  ــون »التفك ــه يك ــق؛ وعلي ــه الخال بالل

ــع  ــف والجم ــى التألي ــا ع ــي« مبنيً العلم

والتكامــل ال التجزئــة واإلقصــاء والتحيــز.
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تمهيد:

قيـام  إمكانيـة  عـن  الحديـث  أن  نعتـر 

يقـرن  الدينـي  لالعتقـاد  إبسـتيمولوجيا 

يف مـــرحلة أوىل بتحديـــد التمــايـــزات 

والتديـن،  الديـن  بـن  اإلبسـتيمولوجية 

بالشـكل الـذي يجعـل مـن األول مقرنًـا 

أو  اإلسـالمية  )سـواء  الدينيـة  بالعلـوم 

املسـيحية أو اليهوديـة...(، والثـاين مقرنًـا 

بحقـل العلـوم االجتامعيـة، وهو مـا يهمنا 

بشــكل كبــر هـــنا يف إطـار بحثنـا عـن 

صيـغ معرفيـة ومنهجيـة ملقاربـة التديـن 

اإلنسـانية  املجتمعـات  إطـار تحـوالت  يف 

)*( أســتاذ الفلســفة وباحــث يف علــم االجتــامع، املغــرب، الريــد 

اإللكروين:

mohamed-20x@hotmail.com

إبستيمولوجيا الظاهرة الدينية
بين االستحالة واإلمكان

محمد اإلدريسي) *(
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مـن جــهــة، وتطــور منــاهج وتقنيـات 

العلـوم االجتامعيـة من جهة أخـرى، األمر 

الـذي يفـرض علينـا رضورة جعـل العلـوم 

االجتامعيـة مدخـاًل أساسـيًا لرصد تحوالت 

الحقـل الدينـي يف سـياقه الكـوين. 

إن الراكــم املعــريف الــذي حققتــه العلــوم 

االجتامعية يف دراســتها للظاهــرة التدينية، 

بــدًءا مــن القــرن التاســع عــر إىل اليــوم 

 )Émile Durkheim( ــم ــذ دوركهاي - من

ومالنوفســي   ،)Max Weber( وفيــر 

)Bronisław Malinowski(، وصــواًل إىل 

 ،)Claude Lévi-Strauss( لفــي ســروس

وكلفــورد جرتــز )clifford geertz( - قــد 

اســتتب بــه األمــر وفــق منطــق تراكمــي 

جــديل اســتفاد، مبوجبــه، الالحــق مــن 

ــل أن يتجــاوزه))(. الســابق قب

أواًل: االعتقاد من وجهة نظر العلوم 
االجتماعية:

خالل  االجتامعيـــة،  العلـــوم  اهتمـــت 

املعتقـــدات  األخـــر، مبســـألة  القـــرن 

)1( Olivier Bobineau Sébastien Tank-storper, 
Sociologie des religions, Armond Colin.
Deuxième éditions, )2012( )p/ 8(. 

الديــــنية كمـدخـــــل إبستيــــمولوجي 

لتحليـــل الظاهـــرة الدينيـــة، باعتبارها 

واقعـــة اجتامعيـــة، ضمـــن مـــا يعرف 

بسوســـيولوجيا وأنرثوبولوجيـــا الدين أو 

األديان))( التي قاربـــت »الحقل الديني« 

و)الهيئـــات   ،)le champ religieux(

 )Les instances religieuses( الدينية(، 

يف تفاعلهـــا مـــع الحقـــول االقتصادية، 

والثقافيـــة، والسياســـية، واالجتامعية))(.

مــع تطــور الحيــاة اإلنســانية خــالل الفرة 

ــة  ــدات الديني املعــارصة، أصبحــت املعتق

تشــكل تحديًا خاًصــا أمام السوســيولوجيا: 

ــون جوهــري لطبيعــة  ــر بقان ــق األم يتعل

األشــياء، يخــرق املجتمــع وأعــامق كل 

منــا عــى حــد ســواء؛ فعندمــا نســأل 

 Quelle؟( دينــك«  »مــا  مــا:  شــخًصا 

 la sociologie« ــان ــا عــن سوســيولوجيا األدي نتحــدث هن  )((

للتديــن  موضوعيــة  علميــة  كدراســة   »des religions

ــس  ــا، ولي ــا اجتامعيً ــا إنتاًج ــة باعتباره ــات الديني واملامرس

 »la sociologie religieuse« عــن السوســيولوجيا الدينيــة

التــي أنتجتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة لدعــم مصالحهــا 

السياســية واالجتامعيــة.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد اإلدري محم  )((

املتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  املعتقــدات 

ــة يف دراســة الظاهــرة  ــوم االجتامعي ــن العل التخصصــات ب

ــدوة  ــغال الن ــالل أش ــت خ ــة قدم ــارصة، ورق ــة املع الديني

ــالمية  ــوم اإلس ــن العل ــن ب ــن والتدي ــول »الدي ــة ح الدولي

التخصصــات  املتعــددة  الكليــة  االجتامعيــة«،  والعلــوم 

بالناضــور، )5)، 6) نوفمــر 5)0)م(، )غــر منشــور(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 276277 |

نســأله  فنحــن   ،)est votre religion

»مــا هــي طريقــة عيشــك وحياتــك؟« 

.)1()Quel est votre way of life?(

األوىل لسوســـيولوجيا  البدايـــات  منـــذ 

وأنرثوبولوجيـــا األديـــان، عمـــل روادها 

األوائل -مع دوركهايـــم وفير- عى تاليف 

ردود الفعل الرافضة لدراســـة الدين من 

العلميـــة واإلبســـتيمولوجية،  الناحيـــة 

مـــن خـــالل التشـــديد عـــى إمكانية 

كواقعـــة  الدينيـــة  الظاهـــرة  دراســـة 

اجتامعيـــة ومامرســـة ثقافيـــة قابلـــة 

اعتامًدا  العلمـــي  والتحليـــل  للقيـــاس 

املنهج  هـــذا  املقـــارن.  املنهـــج  عـــى 

الـــذي مل يجنب العلـــوم االجتامعية من 

الســـقوط يف مطبات إثارة الحساســـيات 

وإيقـــاظ املشـــاعر فقـــط، وإمنـــا أتاح 

لهـــا مقاربـــة أهـــم وأعمـــق األبعـــاد 

الروحيـــة لدى اإلنســـان، وذلـــك بقدر 

كبـــر من التجـــرد والرصامـــة العلمين. 

األنرثبولوجية  الدراســـات  كام ستســـهم 

يف  الغربيـــة  غـــر  املجتمعـــات  عـــن 

)1( Lakshmi KAPANI, Spécificités de la reli-
gion hindoue, in Jean DELUMEAU )dir.(, 
Le fait religieux, Fayard, Paris, )1993(, )p/ 
375(.

تغيـــر وإغنـــاء أدوات وآفـــاق البحث 

ذاتهـــا)2(. الغربية  املجتمعـــات  حـــول 

ــة  ــارن يف دراس ــج املق ــتثامر املنه ــم اس ت

الظاهــرة الدينيــة مــن طــرف العلــوم 

ــى  ــا ع ــد أيًض ــدف التأكي ــة به االجتامعي

أنــه ال ميكــن فصــل الدراســة العلميــة 

ــن  ــن ع ــاج التدي ــة وإنت ــرة الديني للظاه

الســياق العام ملسلســل التغــر االجتامعي 

السوســيو-تاريخية  الوظيفــة  وتحــول 

اإلنســانية.  املجتمعــات  للديــن داخــل 

ــة مــع  ــوم االجتامعي يعكــس تفاعــل العل

العلــوم الدينيــة حقيقــة التطــور التاريخي 

للدراســة يف خضــم  للديــن كموضــوع 

اختــالف منطلقــات كل حقــل معــريف: 

ــدات  ــة املعتق ــوم االجتامعي ــارب العل تق

الدينيــة مــن منظــور نســبانيتها وارتباطهــا 

بوقائــع فعليــة ليســت بالــرورة خياليــة، 

لكــن مــن املســتحيل أو مــن الصعــب 

ــة عــى حقيقــة وجودهــا بوســائل  الرهن

لذلــك  مقبولــة؛  تجريبيــة  أو  منطقيــة 

ــل يف  ــا ال تدخ ــة وجوده ــألة حقيق فمس

صلــب اهتــامم علــامء االجتــامع بــل فقط 

)2( Clifford Geertz, Religion: Anthropological 
study, In international encyclopedia of the 
social sciences, )1968( )vol10(, )p/ 398(.



| 276277 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

املعتقديــن فيهــا)1(، يف حــن أن العلــوم 

الدينيــة))( تقــارب الديــن مــن حيــث 

هــو معتقــد يحمــل حقيقتــه املطلقــة يف 

ــود  ــث وج ــن حي ــه م ــي قوت ــه، ويبن ذات

ــكام  ــوع أح ــه))(، أي مجم ــن في املعتقدي

ذاتيــة تخلــو مــن اليقــن املوضوعــي. 

تســعى بذلــك العلــوم االجتامعيــة إىل 

ــن  ــن كفهــم ومامرســة للدي دراســة التدي

مبــا هــو ديــن، يف حــن أن العلــوم الدينيــة 

تنطلــق مــن إطالقيــة املعتقــد ويقينيتــه، 

ــع  ــف الوقائ ــن تكيي ــث ع ــار البح يف إط

ــي. ــد الدين ــع املعتق ــة م االجتامعي

بــن  الجــذري  االختــالف  هــذا  أمــام 

الدينيــة للمعتقــد، واملقاربــة  املقاربــة 

)1( Charles-Henry Cuin, La sociologie des 
croyances religieuses à ses frontières, Soci-
ologie / 1 )Vol. 4( )2013(, )p/ 82(.

 Les sciences« الدينيــة«،  »العلــوم  هنــا  نقصــد   )((

religieuse« ]العلــوم الدينيــة املســيحية، العلــوم الدينيــة 

 Les sciences des« اإلســالمية[، وليــس علــوم األديــان

religions«، ]سوســيولوجيا األديــان، أنرثوبولوجيــا األديــان، 

إثنولوجيــا األديــان ...[.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد اإلدري محم  )((

املتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  املعتقــدات 

ــة يف دراســة الظاهــرة  ــوم االجتامعي ــن العل التخصصــات ب

النــدوة الدوليــة حــول »الديــن  الدينيــة املعــارصة، يف 

والتديــن بــن العلــوم اإلســالمية والعلــوم االجتامعيــة«، 

)مرجــع ســابق(.

العلميــة لالعتقــاد، حاولــت النظريــات 

األنرثوبولوجيــة البحــث عــن تفســرات 

أوليــة للتديــن اإلنســاين. وميكــن أن منيــز 

بــن نوعــن مــن هــذه التصــورات النظرية 

ــي  ــوف الت ــات الخ ــة؛ أواًل: نظري العاطفي

تعتــر الديــن محاولــة لتصــور وإدراك 

ــه،  ــر عن ــن الالمع ــرًا ع ــول، وتعب الالمعق

الالمتناهــي))(،  نحــو  دامئًــا  وانجذابًــا 

والواقــع أن نظريــة الخــوف هــذه ليســت 

ــح  ــن يشء واض ــيطة ع ــارة بس ــوى إش س

الدينيــة  التجربــة  أن  وهــو  وبديهــي، 

ترتبــط دامئـًـا بشــكل وثيــق بتلك املشــاعر 

واألحاســيس القويــة التــي يستشــعرها 

اإلنســان تجــاه ضخامــة الكــون، وبقابليــة 

هــذا اإلنســان للعطــب واالنجــراح داخلــه 

فهــي  وبالتــايل  يف كل وقــت وحــن)5(، 

ال تخــرج عــن اإلطــار العــام للمعتقــد 

ــان،  ــات اإلمي ــا: نظري ــه. ثانًي ــد ذات يف ح

)4( Emile Durkheim, les formes élémentaires 
de la vie religieuse )Le système totémi-
que en Australie(, 7ème edition.PUF.Paris 
)1985(, )P/ 34(.

كموضــوع  الدينــي  االعتقــاد  منديــب،  الغنــي  عبــد   )5(

للسوســيولوجيا واألنرثبولوجيــا: النظريــة واملنهــج، يف نــدوة 

ــاذج«،  ــات، من ــئلة، مقارب ــن: أس ــن والتدي ــكالية الدي »إش

)الربــاط، املغــرب(. أكتوبــر))0))،  )بتاريــخ 5، 6 
http: / / www.mominoun.com/ articles/ 739.
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ــة  التــي تعتــر الديــن ظاهــرة ميتافيزيقي

ــة اندهــاش  ــرورة تعمــل عــى تهدئ بال

اإلنســان مــن األمل واملــرض وبــؤس الحيــاة 

والخــوف مــن القــدر واملســتقبل، وبالتــايل 

نفعيــة  غايــة  املعتقــد  مــن  تجعــل 

لإلنســان دون أن تحــاول فهــم طبيعــة 

ــن. ــن الخــوف واإلميــان والتدي العالقــة ب

يظــل الديــن واملعتقــد الدينــي موضــوع 

مختلفــة  علــوم  بــن  مســتمر  تفاعــل 

أكــرث منــه موضــوَع علــٍم محــدد وخــاص، 

وهــذا ســيثر ســؤااًل مروًعــا مــن الناحية 

اإلبســتيمولوجيا: هــل نحــن أمــام تداخــل 

ــدد  ــام تع ــط أم ــات أم فق ــن التخصص ب

للتخصصــات يف ســياق دراســة ظاهــرة 

أن  ميكــن  األبعــاد؟  ومعقــدة  مركبــة 

ــي  ــة الت ــات العلمي ــدد املقارب ــر تع نعت

ــهم  ــد أس ــة، ق ــدات الديني ــاول املعتق تتن

يف التفســر النقــدي والعقــالين للتمثــالت 

عوامــل  عــر  التدينيــة  واملامرســات 

مختلفــة، ســواء أنرثوبولوجيــة )فيوربــاخ(، 

أو سوســيولوجية  )فرويــد(،  نفســية  أو 

)دوركهايــم(، أو اقتصاديــة )ماركــس())(... 

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد اإلدري محم  )((

املتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  املعتقــدات 

ــة يف دراســة الظاهــرة  ــوم االجتامعي ــن العل التخصصــات ب

ــابق(. ــارصة، )مرجــع س الدينيــة املع

ــات  ــذه املقارب ــن ه ــد م ــم أن العدي رغ

قــد خلطــت بــن الدراســة العقالنيــة 

والنقــد  التدينيــة،  للظاهــرة  والعلميــة 

األيديولوجــي للديــن عــى أســاس مروع 

أو  اقتصــادي،  أو  اجتامعــي  إصالحــي 

ــامل:  ــة اإلنســان والع ــل لحقيق تصــور بدي

عــززت الفلســفة املاركســية هــذا االتجــاه 

ــة  ــن كوضعي ــر إىل الدي ــالل النظ ــن خ م

اجتامعيــة عرضيــة، وبنيــة فوقيــة ذات 

أهميــة ثانويــة ضمــن النســيج االجتامعي 

واالقتصــادي للمجتمــع))(، ميكــن الحديث 

عــن نهايتــه بنهاية منــط اإلنتــاج املنتج له.

السوســـيولوجية  الدراســـات  تُجمـــع 

املعـــارصة عـــى رضورة دراســـة املعتقـــد 

ـــتيمولوجية،  ـــة اإلبس ـــن الناحي ـــي، م الدين

الدينيـــة،  املعتقـــدات  خـــارج  مـــن 

نفســـه؛  الديـــن  خـــارج  مـــن  بـــل 

ـــان ردَّ  ـــيولوجيا األدي ـــادت سوس ـــك أع لذل

ـــن  ـــادي ضم ـــل ري ـــها كحق ـــار لنفس االعتب

السوســـيولوجيا العامـــة، مـــن خـــالل 

ملزيد من التفاصيل انظر:  )((

Jean-Paul Willaime, L’approche sociologique 
des faits religieux, Actes de l’université d’au-
tomne - Religions et modernité, )2003(.

Jean-Paul WILLAIME, Sociologie des religions, 
PUF, )coll / Que sais-je(, )Paris(, )1998(.
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الركيـــز عـــى دور الديـــن يف فهـــم تغـــرات 

وتطوراتهـــا))(.  املعـــارصة  املجتمعـــات 

بأهميــة  االهتــامم  مــن هــذا  انطالقًــا 

االجتامعــي  األداء  تشــكيل  يف  الديــن 

االجتامعــي  التفكــر  ســاهم  وبنائــه، 

الدينيــة  املعتقــدات  حقــل  تأهيــل  يف 

العلميــة،  بالدراســة  جديــرة  كظاهــرة 

ــل  ــبيل جع ــة يف س ــواطًا مهم ــع أش وقط

ــل وفهــم  ــة موضــع تحلي الظاهــرة الديني

وتفســر علمــي، وراكــم إنتاجــات علميــة 

مهمــة يف هــذا الصــدد))(.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد اإلدري محم  )((

املتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  املعتقــدات 

ــة يف دراســة الظاهــرة  ــوم االجتامعي ــن العل التخصصــات ب

ــابق(. ــارصة، )مرجــع س الدينيــة املع

انظــر عــى ســبيل املثــال بعــض األعــامل الفرنســية الرائــدة   )((

يف املجــال:

Danièle HERVIEU-LEGER, avec la collab-
oration de Françoise CHAMPION, Vers 
un nouveau christianisme? Introduction 
à la sociologie du christianisme occiden-
tal, Le Cerf, Paris, 1986; Danièle HER-
VIEU-LEGER, Le Pèlerin et le Converti. La 
religion en mouvement, Paris, Flammarion, 
1999; La religion en miettes ou la question 
des sectes, Calmann-Lévy, Paris, 2001; 
Danièle HERVIEU-LEGER et Jean-Paul 
WILLAIME, Sociologies et religion. Ap-
proches classiques, PUF, Paris, 2001; Jean-
Paul WILLAIME, Sociologie des religions, 
PUF, coll. “Que sais-je?”, Paris, 1998.

تُجـمــع الـدراسات السوسيــولوجية 

املعـارصة عىل رضورة دراسـة املعتقد 

الديني، من الناحية اإلبستيمولوجية، 

مـن خـارج املعتقـدات الدينيـة، بـل 

من خـارج الدين نفسـه.

التــي  النوعيــة  الطفــرات  هــذه  أمــام 

االجتامعيــة يف ســياق  العلــوم  عرفتهــا 

ــي  ــا ه ــة، م ــرة الديني ــا بالظاه اهتاممه

الحــدود التــي تواجــه هــذه التخصصــات 

يف دراســتها للمعتقــد الدينــي؟ هــل ميكن 

أن تحقــق املوضوعيــة وتلتــزم مبوضوعها؟ 

دراســة  عــن  الحديــث  ميكــن  كيــف 

خــارج  مــن  لالعتقــاد  إبســتيمولوجية 

ــة  ــد مــع رضورة احــرام الخصوصي املعتق

ــن؟ ــة للدي التديني

ثانيا: في إبستيمولوجيا االعتقاد 
الديني:

يتـأســـــس تصــــورنا إلمكــــانية قيـــام 

إبستيـــــمولوجيا لالعتــــــــقاد الديـــــني 

 Epistémologie des croyances(

اثنتـــن؛  قضيتـــن  عـــى   )religieuses

ــة  ــامت العلميـ ــت الراديغـ أوًل: إذا كانـ
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بـــن  التوفيـــق  محاولـــة  إىل  تســـعى 

ـــي،  ـــع التجريب ـــة والواق ـــات العلمي النظري

فـــإن الخطـــاب الدينـــي يهـــدف بـــدوره 

إىل التوفيـــق بـــن االعتقـــاد )الواقـــع( 

واملعتقـــد )الوحـــي(. ثانًيـــا: يختلـــف 

االعتقـــاد يف العلـــم عـــن االعتقـــاد يف 

الديـــن، فـــال نعتقـــد يف أن اثنـــن يف اثنـــن 

تســـاوي أربعـــة، نحـــن نعلـــم )أنهـــا 

»خـــرة«، وقـــدر بســـيط مـــن املعرفـــة( 

ذلـــك؛ ونعتقـــد بأنهـــا ســـتمطر غـــًدا 

ـــد  ـــن( ونعتق ـــن اليق ـــو م ـــذا رأي يخل )ه

ـــاد  ـــه اعتق ـــامل )إن ـــق الع ـــد خل ـــه ق أن الل

ذايت يخلـــو مـــن اليقـــن املوضوعـــي(. 

ــى  ــف معنـ ــك، يختلـ ــى ذلـ ــالوة عـ وعـ

فعـــل »اعتقـــاد« )Croire( عـــن داللـــة 

وعـــن  موجـــود«،  اللـــه  أن  »أعتقـــد 

ـــق  ـــي أث ـــى، أنن ـــه«، )مبعن ـــد يف الل »أعتق

فيـــه(. إىل جانـــب ذلـــك، نســـمع قـــول 

ـــه  ـــأن الل ـــد ب ـــيحين »ال أعتق ـــض املس بع

موجـــود بالفعـــل، لكـــن أعتقـــد فيـــه«! 

مـــن الســـخافة هنـــا، أن نتصـــور عـــدم 

االعتقـــاد يف ]وجـــود[ األشـــباح رغـــم 

ــايل، أو  ــض الليـ ــن بعـ ــاف مـ ــا نخـ كوننـ

ـــرصخ  ـــا ن ـــرف بأنن ـــك، نع ـــن ذل ـــل م أفض

ـــراءة  ـــد ق ـــا عن ـــع عيونن ـــاف أو تدم أو نخ

كتـــاب أو مشـــاهدة فيلـــم يحـــي عـــن 

ــة  ــال)1(، أي إن الـــروط االجتامعيـ الخيـ

مختلفـــة  الدينـــي  الخطـــاب  إلنتـــاج 

ـــرة  ـــقية املؤط ـــات النس ـــن البني ـــا ع جذريً

للفعاليـــات العلميـــة.

نتصـــور اإلبســتيمولوجيا باعتبارهــا بحثًــا 

عــن املعايــر العقالنية لالعتقــاد الديني أو 

االعتقــاد يف الديــن، ليــس بهدف الكشــف 

عــن صــواب أو خطــأ مــا يعتقــد فيــه 

املــرء، لكــن مــن أجــل مســاءلة الــروط 

االعتقــاد  لبنــاء  والذاتيــة  املوضوعيــة 

االجتامعيــة  املعــامل  ورســم  الدينــي، 

ــن  ــن وأمناطــه ب ــة الختــالف التدي الثقافي

األديــان املختلفــة؛ بــل وداخــل الديــن 

داخــل  باإلنســان  قُــذف  لقــد  نفســه. 

ــك  ــة-؛ لذل ــة وجودي ــود -بلغ ــذا الوج ه

تســعى اإلنســانية )أفــراًدا وجامعــات( 

إىل تذويــت العــامل، وتشــكيل األنســاق 

الرمزيــة للحيــاة االجتامعيــة والثقافيــة 

باملعتقــد. التشــبث  خــالل  مــن 

البحــث  إىل  اإلبســتيمولوجيا  تهــدف  ال 

يجــب  التــي  املعياريــة  القواعــد  عــن 

)1( Charles-Henry Cuin, La sociologie des 
croyances religieuses à ses frontières, Soci-
ologie / 1 )Vol. 4(, )2013(, )p/ 82(.
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احرامهــا يف االعتقــادات، لكّنهــا توجــه 

اإلبســتيمي  توصيــف  إىل  اهتاممهــا 

ــإذا  ــه. ف ــت اعتقادات ــام كان ــل مه الفاض

كانــت أخــالق الفضيلــة تصــف مــن هــو 

ــه،  ــت أفعال ــي الفاضــل مهــام كان األخالق

تهتــم  الفضيلــة  إبســتيمولوجيا  فــإّن 

مهــام  الفاضــل  اإلبســتيمي  بتوصيــف 

كانــت اعتقاداتــه. تصــر اإلبســتيمولوجيا 

ــاد..  ــالق لالعتق ــة أخ ــوم مبثاب ــذا املفه به

وموضــوع اإلبســتيمولوجيا ليــس هــذه 

املعياريــة الدوكســاتية بقــدر مــا هــو 

املوقــــف اإلبسـتــيـــمولوجي الصحيــح 

هــذه  تقطــع  اإلنســـانية.  للشــخصية 

اإلبســتيمولوجيا مــع البحــث عــن معايــر 

ــن جــواب ملســألة  ــي وع ــاد الرع االعتق

ــايل:  ــؤال الت ــرح الس ــة وتط ــس املعرف أس

ــة أو  ــررة املعلل ــي امل ــا ه ــل اعتقاداتن ه

ــة؟  ــكل ثق ــيئًا ب ــد ش ــن نعتق ــن الذي نح

ــواء))(. ــا س ــان ليس فاالثن

ــة  ــتيمولوجيا متداخل ــر بإبس ــق األم يتعل

املقاربــات  مــن  تنهــل  التخصصــات 

ــادات  ــتيمولوجية االعتق ــل إبس ــي، ه ــد العلم ــد الواح عب  )((

الدينيــة ممكنــة؟ قــراءة يف فلســفة الديــن التحليليــة، 

مجلــة ألبــاب، العــدد الرابــع، )شــتاء 5)0)(، )الربــاط، 

.)(( )ص/  املغــرب(، 

السوســيولوجية والســيكولوجية وتتجــاوز 

كونهــا مجــرد »دراســة نقديــة ملبــادئ 

ومناهــج ونتائــج االعتقــاد«، )الــروط 

املوضوعيــة والعقالنيــة إلنتــاج االعتقــاد(، 

الثقافيــة  بالــروط  مهتمــة  لتصبــح 

ــاد  ــاء االعتق ــة والشــخصية لبن واالجتامعي

الدينــي، وبذلــك فهــي تنطلق مــن تحديد 

املــررات والــروط والرهانــات العقالنيــة 

وتفضــل  االعتقــاد  إلنتــاج  واملنطقيــة 

الركيــز عــى الضــامن األخالقــي لالعتقــاد.

وذهنيـة  حسـية  ملـكات  لدينـا  أنـه  مبـا 

النابعـة مـن  موثـوق فيهـا، واالعتقـادات 

أعاملهـا موثـوق فيهـا لهـذا السـبب فقط، 

فهـي تشـكل األسـس التـي عليهـا ترتكـز 

حـس  لدينـا  نفسـه  بالشـكل  عقالنيتنـا. 

إلهـي، وهي ملكة لتوليـد االعتقادات التي 

تنتـج، يف حالـة توفـر الـروط املناسـبة، 

اعتقـادات ال تسـتند عى بداهـات أو عى 

أخـرى)2(. اعتقـادات 

ـــاد  ـــى أن االعتق ـــرة ع ـــذه الفكـ ـــدل هـ تـ

ـــوده  ـــه ويف وج ـــاد يف الل ـــي واالعتقـ الدين

)2( Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief 
)Oxford: Oxford University Press, )2000(, 
)p/ 172-173(.
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ـــالين أو  ـــر عق ـــاج إىل تري ـــة وال تحت عفوي

حتـــى إبســـتيمولوجيا: 

»ملــاذا يجــب أن يكــون هنــاك حجــة 

جيــدة عــن وجــود اللــه لــي يكــون 

ــا؟  ــواًل حقًّ ــا مقب ــه عقالنيًّ ــاد يف الل االعتق

فقبــل كل يشء، ال أحــد يفكــر يف وجــوب 

وجــود  لصالــح  جيــدة  حجــة  وجــود 

املــايض حتــى يكــون االعتقــاد يف املــايض 

ــت  ــد تناول ــي ق ــاد أنّن ــا، أو لالعتق عقالنيًّ

فطــوري هــذا الصبــاح«)1(.

إن الحاجــة إىل إبســتيمولوجيا لالعتقــاد 

ــان-  ــن األدي ــن وب ــل الدي ــي -داخ الدين

راجعــة إىل كــون العــامل أو العــوامل الدينية 

تتســم بالركيــب واالنفــالت، واملعتقــدات 

ــات  ــرورة إىل قناع ــل بال ــة ال تحي الديني

عنهــا  تدافــع  اجتامعيــة-  رؤى  -أو 

ــون  ــراد معين ــة أو أف ــامت اجتامعي تنظي

فقــط؛ بــل تتضمــن رهانــات أيديولوجيــة، 

ــة...  ــية، اقتصادي سياس

ــا؛ إن  ــا معيًن ــا وثقافيً ــا حضاريً ــا إرثً وأيًض

التنظيــامت  تُنتــج أو تَصنــع  النبــوة ال 

)1( Ibid.)p/ 173(.

الدينيــة واالجتامعيــة، بــل تصنــع الثقافــة 

ــانية))(. ــارة اإلنس والحض

إن كل عـــامل ديني يتمســـك مبؤسســـيه 

ويخلـــق عاملًا جديـــًدا مـــن العالمات، 

تَخضع ملختلف أنواع التفســـر والتأويل، 

مختلف  نفســـه  الوقـــت  يف  وتُخضـــع 

األنظــــمة االجتـــــامعية املؤسســــاتية 

بهذا  أنتجتهـــا))(.   التـــي  واالجتامعيـــة 

املعنـــى، تصبـــح املعتقـــدات الدينيـــة 

االجتامعية  بالروابط  بالـــرورة،  مقرنة، 

التـــي يخلقها الدين يف الزمـــان واملكان، 

املختلفـــة  األشـــكال  وتغـــر  وانتقـــال 

مـــن التضامـــن واالنتامء التـــي تخلقها 

انظر:  )((
Jean-Paul WILLAIME, La construction des 

liens socio-religieux: essai de typologie à 
partir des modes de médiation du charisme, 
in Yves LAMBERT, Guy MICHELAT et Al-
bert PIETTE )dir.(, Le religieux des socio-
logues. Trajectoires personnelles et débats 
scientifiques, L’Harmattan, Paris, )1997(, 
)p/ 97-108(.

ميكــن أن نُذَّكــر هنــا بالقــوة والســلطة التــي امتلكتهــا   )((

ــة خاصــة- عــى املســتوى  الكنيســة املســيحية -الكاثوليكي

ــى  ــل حت ــايف، ب ــادي والثق ــيايس واالقتص ــي والس االجتامع

عــى املســتوى العلمــي أيًضــا. أمــا بالنســبة إىل العــامل 

العــريب، ويف ظــل غيــاب مؤسســات دينيــة منظمــة، فيمكــن 

أن نشــر إىل دور الزاويــة يف تاريــخ بعــض الــدول - خاصــة 

ــرب. املغ
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ذاتها))(  حـــد  يف  الدينيـــة  املعتقـــدات 

سوسـيولوجـيا  تسـعفــــنا  )العقيــــدة(. 

كـــون  لفهـــم  الدينيـــة))(  املعتقـــدات 

الـــروط االجتامعيـــة إلنتـــاج نظـــام 

املؤانســـة الدينية قـــد ال ترتبط يف كثر 

من األحيان بالتعاليم العقدية الرســـمية 

النظـــام  يرتبـــط  املوحـــدة.  أو حتـــى 

الديــــن  إلنتــــاج  والثقايف  االجتامعـــي 

)الفاعلن،  بثالثــــة مســــتويات مركزية 

أوًل:  واأليديولوجيـــات(؛  والتنظيـــامت 

الذهنية  بالبنية  الدينيـــة  الرعية  عالقة 

لألفـــراد والجامعـــات املعتِقـــدة. ثانًيا: 

ســـلطوي  لنظام  نفســـه  الدين  إنتـــاج 

وتراتبي ميتد يف الزمـــان واملكان. وأخريًا: 

غالبًـــا ما شـــكل الدين مصـــدر اختالف 

اإلنســـانية من منطق  املجتمعـــات  بن 

املحددة  املوضوعيـــة  الـــروط  طبيعة 

هنــا نشــر إىل كــون العلــوم االجتامعيــة، مــن حيــث   )((

مقاربتهــا للتديــن كمامرســة وإنتــاج اجتامعــي داخــل 

ــات  ــراد والجامع ــه األف ــد في ــا يعتق ــدرس كل م ــال، ت املج

ســواء مــا ينتمــي منهــا إىل الديــن الرســمي أو غــر الرســمي 

)كل مــا يعتقــد فيــه األفــراد فهــو دينــي -بالنســبة إىل 

العلــوم االجتامعيــة- ســواء انــدرج ضمــن املعتقــد أو 

عارضــه(.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد اإلدري محم  )((

الحــوار املتداخــل  الدينيــة؟ نحــو تجديــد  املعتقــدات 

التخصصــات بــن العلــوم االجتامعيــة يف دراســة الظاهــرة 

ــابق). ــع س ــارصة، )مرج ــة املع الديني

املقدســـة والتوظيفات  النصـــوص  لفهم 

مـــن  تجردهـــا  التـــي  األيديولوجيـــة 

قدســـيتها عـــر الزمن. 

قــد يتصور املــرء أن مثل هــذه التصنيفات 

مجــرد مجــازات تناشــد التجريــد الرمــزي. 

لكــن األمــر ليــس كذلــك؛ فــال ميكــن ألي 

مســيحي أن يوافــق عــى كــون قيــام 

املســيح مجــرد اســتعارة. إن قيــام املســيح 

هــو جوهــر اإلميــان املســيحي. ولكــن 

ــن  ــوث م ــد املبع ــن«- جس ــا »لك -ودامئً

ــب  ــد حس ــده الخال ــد جس ــوت مل يع امل

ــارة عــن  ــه عب ــس: إن ــس بول ــر القدي تعب

»الهيئــة الخارجيــة« الخالــدة واألبديــة. يف 

ــة  ــة ناجح ــدات الديني ــع، إن املعتق الواق

ا يف كثــر مــن الحــاالت، رغــم زيفهــا  جــدًّ

الواضــح، فقــد أتثبــت التجربــة أنــه ال 

يوجــد يشء بعــد املــوت، أو أن اللــه غــر 

ــاك الكثــر مــن  موجــود! ومــع ذلــك، هن

ــة،  ــر صحيح ــا غ ــر أنه ــدات ظاه املعتق

لكــن مــع ذلــك نؤيدهــا بشــكل عفــوي)3(. 

ــوم  ــوء مفه ــر يف ض ــم األم ــن أن نفه ميك

 La Rationalité( ،»ــة ــة املعرفي »العقالني

cognitive( الــذي اقرحه السوســيولوجي 

)3( Charles-Henry Cuin, op. cit., p. 84.
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 Raymond( ،)ــودون ــون ب ــي )رمي الفرن

االعـتـقــــاد يف  لــتـفـســــر   )Boudon

املعتقــدات الهشــة أو حتــى الخاطئــة، 

ــا  ــاد فيه ــم تشــاركها أو االعتق ــي ال يت الت

واســع،  نطــاق  عــى  ذاتهــا-  حــد  -يف 

بــن  أو  نفســه  الديــن  ضمــن  ســواء 

ــان املختلفــة: إنهــا تؤســس ملعــارف  األدي

ــايف أو  ــو ثق ــا ه ــاوز كل م عقالنيــة تتج

عاطفــي وال ميكننــا االســتغناء عنهــا أو 

املحــدودة  املعــارف  ظــل  تجاوزهــا يف 

ــل  ــح الجه ــات))(، ويصب ــراد والجامع لألف

املعتِقــد  بــه  يؤمــن  الــذي  باملعتَقــد 

ــد! ــذا املعتَق ــاد يف ه ــوة لالعتق ــه ق نفس

الزاويــة  هــذه  مــن  ننظــر  أن  ميكــن 

مقرحــات  أنهــا  عــى  املعتقــدات  إىل 

ــة،  ــاٍن مختلف ــرية ذات دالالت ومع تفس

حول هذا املروع اإلبستيمولوجي، انظر:  )((
-Raymond Boudon, Raison, bonnes raisons, 

Paris, Puf, )2003(.
-Raymond Boudon, Le Sens des valeurs, Paris, 

Puf, )1999a(.
-Raymond Boudon, Les formes élémentaires 

de la vie religieuse: une théorie toujours vi-
vante, L’Année sociologique,49 )1( )1999b(, 
)pp/ 149-198(.

-Raymond Boudon, L’Art de se persuader - des 
idées fausses, fragiles ou douteuses, Paris, 
Fayard, )1990(.

مفتــوح«؛  البــاب  »إن  أقــول:  فعندمــا 

البــاب  أقــول شــيئًا غــر أن  فإننــي ال 

ــاة  ــاك حي ــول: »هن ــا أق ــوح؛ وعندم مفت

بعــد املــوت« فــإن األمــر يعنــي شــيئًا غــر 

الــذي تقولــه العبــارة التــي اســتخدمتها))(.

ثالًثا: نحو إبستيمولوجيا لعلوم 
اجتماع األديان والتدين في العالم 

العربي:

ــة  ــة والثقافي ــرات االجتامعي يف ظــل الطف

يعيشــها  التــي  الكونيــة  والسياســية 

ــة(، هــل  ــدول العربي ــامل )وبخاصــة ال الع

ــان،  نحــن بحاجــة إىل سوســيولوجيا لألدي

الدينيــة،  لالعتقــادات  وإبســتيمولوجيا 

مكنونــات  عــن  الكشــف  أجــل  مــن 

املعتقــدات الدينيــة، وربطهــا باملســتويات 

االجتامعيــة والثقافيــة ملعيشــة األفــراد 

طبيعــة  تحديــد  ثــم  والجامعــات، 

العالقــة التــي تربــط االعتقــادات الدينيــة 

باملمـارســـات السـيـــاسية مــن جـهـــة، 

ــة أخــرى؟ ــة مــن جه ــات العلمي والفعالي

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد اإلدري محم  )((

املتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  املعتقــدات 

ــة يف دراســة الظاهــرة  ــوم االجتامعي ــن العل التخصصــات ب

ــارصة، )مرجــع ســابق). الدينيــة املع
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إبســتيمولوجية،  نظــر  وجهــة  مــن 

واســتدماج  تلقــي  طبيعــة  ســياق  ويف 

العمــوم للمعرفــة العاملــة، يجــب تجــاوز 

الخصومــة الحاصلــة بــن العلــامء )خاصــة 

املشــتغلن  والفالســفة  االجتامعيــن( 

وبــن  واملعتقــدات،  األديــان  حقــل  يف 

املعتقديــن أنفســهم، مــن منطلــق أن 

ــث  ــي البح ــي ه ــم االجتامع ــة العل مهم

يف أشــكال التديــن وليــس الديــن نفســه، 

فالقواعــد الخلقيــة ميكــن أن تتنصــل مــن 

ــالق  ــال، وألّن األخ ــارش لألفع ــي املب الوع

ليســت محتــوى الوعــي، بــل هــي وقائــع 

ــرَف إالّ  ــن أن تُع ــا ال ميك ــة؛ فإنّه اجتامعي

عــر مالحظــة األفعــال. وإنـّـه مــن الغلــط 

ــا دون عقــد  ــور عليه ــد املــرء العث أن يري

الصلــة مــع املنظومــات االجتامعيــة، بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك »يوجــد العديــد 

مــن املنظومــات األخالقيــة بقــدر مــا 

يوجــد مــن أمنــاط املجتمــع، وأخــالق 

ــا  ــالق مثله ــي أخ ــا ه ــات الدني املجتمع

ــات  ــد يف املجتمع ــي توج ــك الت ــل تل مث

املتطــّورة«))(.

ــن، ترجمــة  ــر، مدخــل إىل فلســفة الدي ــد كول هانــس صان  )((

ــال  ــون ب ــاب )مؤسســة مؤمن ــة ألب فتحــي املســكيني، مجل

ــف  ــث، )صي ــدد الثال ــاث(، الع ــات واألبح ــدود للدراس ح

.)98 )ص/   ،)(0((

ال ميكــن تحليــل الظاهــرة الدينيــة، ســواء 

مــن قبــل العلــوم االجتامعيــة أو العلــوم 

الدينيــة، مبعــزل عــن شــموليتها وتركيبهــا؛ 

فالديــن هــو يف ذاتــه مــن حيــث املبــدأ، 

يــزال غــر  وإْن كان ذلــك يف مقــام ال 

موّضــح بعــد، إمّنــا يحتــوي عــى العنــارص 

تنفصــل  لكونهــا  أنتجــت؛  قــد  التــي 

ــض  ــا البع ــع بعضه ــط م ــّدد وتراب وتتح

ــرات  ــات والتمظه ــآالف الطــرق والتجلي ب

لذلــك  الجامعيــة)2(.  للحيــاة  املختلفــة 

الديــن،  خــارج  مــن  الديــن  فدراســة 

ــي  ــة، ه ــوم االجتامعي ــور العل ــن منظ م

الوقــوف  تســتلزم  دراســة  بالــرورة 

عنــد املنطلقــات واألبعــاد االجتامعيــة 

والثقافيــة والسياســية وحتــى االقتصاديــة 

الــرط  عــن  التغافــل  دون  للظاهــرة، 

لعمــل  واالنعــكايس  اإلبســتيمولوجي 

يفــرض رضورة وضــع  الــذي  الباحــث، 

الــذات بــن قوســن، بالرغــم مــن صعوبــة 

ذلــك، والحــرص عــى مســاءلة الــذات إزاء 

ــتطاع الباحــث  املوضــوع: إىل أي حــد اس

دراســة املعتقــد مــن خــارج املعتقــد دون 

أن يجــرد الديــن نفســه مــن خصوصياتــه 

)2( Emile Durkheim, Journal Sociologique. 
Paris, )1969(, )p/ 138(.
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ــث  ــة والبح ــى الدق ــا ع ــة )حرًص العقدي

عــن الخفــي(، وأيًضــا إىل أي حــد اســتطاع 

الفعاليــة  خصوصيــة  عــى  الحفــاظ 

ــن املامرســة  ــة نفســها )عــدم تدي العلمي

واملعرفــة العلميــة(.

يتــم  وحينــام  األحيــان،  مــن  كثــر  يف 

اجتــامع  وعلــامء  الفالســفة  اســتدعاء 

األديــان )ســواء يف مؤسســات أو نــدوات، 

-داخــل  مجــالت...(  أو  مؤمتــرات،  أو 

واألكادميــي-  العلمــي  املجــال  وخــارج 

البحثيــة  وتجاربهــم  أعاملهــم  لعــرض 

ــا  ــم دامئً ــتغالهم، يت ــال اش ــوص مج بخص

مــن  والجــدوى  الغايــة  ســؤال  طــرح 

وجودهــم: مــا القيمــة املضافــة التــي 

ســيقدمونها، ومــا مصلحــة الديــن )خاصة 

العلــوم الدينيــة( مــن ذلــك؟ إن هــذه 

الظاهــرة غــر مقرنــة بعاملنــا العــريب 

ــى  ــامل، وع ــل دول الع ــا مبجم ــط وإمن فق

ــا  ــا. غالبً ــرة له ــات املؤط ــالف الديان اخت

مــا يتــم ربــط البحــث يف الديــن مــن 

خــارج العلــوم الدينيــة بكونــه رضبـًـا مــن 

رضوب املــس باملعتقــد نفســه )ولــو ليــس 

دامئـًـا(، وتلــك قضيــة يتحمــل فيهــا علــامء 

ــزًءا  ــن ج ــفة الدي ــن وفالس ــامع الدي اجت

كبــرًا مــن املســؤولية، مــن منطلــق: أنهــم 

الدينيــة  معتقداتهــم  بــن  يفصلــون  ال 

)إســالمية / مســيحية؛ شــيعية / ســنية...( 

والفعاليــة العلميــة، وهــو مــا قــد يظهــر 

مــن خــالل دفاعهــم أو انتقادهــم ألفــكار 

ــة  ــون املامرس ــم يورط ــا أنه ــة، وإم معين

العلميــة يف قضايــا أخرويــة ال تدخــل 

ضمــن حقــل اهتاممهــا، وإمــا أنهــم ال 

إبســتيمولوجية  بانعكاســية  يلتزمــون 

دراســة  مقولــة  عــن  وتدافــع  تنتــرص 

الديــن  خــارج  مــن  واملعتقــد  الديــن 

نفســه؛ أي إن العلــوم االجتامعيــة تقــارب 

الديــن مــن حيــث هــو تديــن ومامرســات 

وال  وثقافيــة...  اجتامعيــة  وســلوكات 

ــث  ــن حي ــن م ــة الدي ــن دراس ــث ع تبح

ــد. ــو معتق ه

ســيكون مــن الــروري التعامــل مــع 

قضايــا تلقــي علــوم اجتــامع األديــان، 

والطريقــة التــي يعامــل ويتعامــل بهــا 

الديــن،  )رجــال  املختلفــون  الفاعلــون 

الساســة، واإلعــالم...( مــع هــذه العلــوم، 

وأيًضــا كيــف يتعامــل املشــتغلون؟ يف 

هــذا الحقــل مــع طبيعــة مواضيعهــم؛ أي 

إننــا يف حاجــة، أواًل، إىل إبســتيمولوجيا 
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للعلــم )االنعكاســية الذاتيــة للباحثــن 

للعلــم  سوســيولوجيا  وإىل  والعلــامء(، 

)كيــف ينظــر اجتامعيًــا، ومؤسســيًا إىل 

ــم إىل إبســتيمولوجيا لالعتقــاد  ــم(، ث العل

ــف نجــدد  ــريب )كي ــامل الع ــي يف الع الدين

العلــوم  بــن  اإلبســتيمولوجي  الحــوار 

والتخصصــات الفاعلــة يف دراســة الظاهرة 

التدينيــة(. 

ــاع  ــن إرج ــفية، ميك ــة الفلس ــن الناحي م

ــها  ــت تعيش ــي أضح ــة الت ــذه القطيع ه

عــن  )فضــاًل  العلميــة«،  »جامعاتنــا 

ــن،  ــي للتدي ــد العلم ــن البع ــوم(، ب العم

إغفــال  إىل  للديــن،  التاريخــي  والبعــد 

كــون الديــن مقولــًة تنــدرج يف إطــار 

ــى  ــد أضح ــة))(. لق ــل الذاتي ــة التمثّ ملك

وأضحــى  بالــرورة،  كونيًــا  الديــن 

املهتمــون بدراســة املعتقــد يتجــاوزون 

أو  مالحظــن،  مجــرد  كونهــم  مقولــة 

عليهــم التصديــق بأنهــم مالحظــون، مــن 

ــن  ــوم الدي ــن عل ــل ب ــق أن التكام منطل

وعلــوم األديــان رضورة ال غنــى عنهــا 

انظر:  )((
Jonathan Z. Smith, Religion, Religions, Reli-

gious. In: M. C. Taylor )Hg.(, Critical Terms 
for Religious Studies, Chicago,)1998(, )p/ 
269-284(.

لتجــاوز كل منزلقــات التعصــب والتطــرف 

)باســم الديــن( أو »ازدراء األديــان )باســم 

العلــم(«. 

بشــكل عــام، يبــدو أن العلــوم االجتامعيــة 

ــها  ــة نفس ــى موقع ــد ع ــادرة بع ــر ق غ

ــن(، ]بخاصــة أمــام العمــوم[،  أمــام )الدي

وتحديــد املســافة بــن العلمــي والــذايت يف 

مقاربــة املامرســات التدينية، بســبب عدم 

تطويــر اســراتيجيات علميــة ونقديــة، 

ليــس ملســاءلة الظاهــرة نفســها فحســب؛ 

ــا.  ــة أيًض ــة العلمي ــاءلة املامرس ــا ملس وإمن

ــياق  ــة يف الس ــل )بخاص ــن العم ــدَّ م ال ب

ــاوز املنظــور  ــى تج ــي املتحــول( ع العامل

الكالســيي لالعتقاد املســتقل عــن محتوى 

املعتقــد، وثبــات واســتقرارية االعتقــاد 

وأيًضــا  االعتقــاد(،  ثبــات  مقابــل  )يف 

اســتمراره(.  )وليــس  االعتقــاد  انتقــال 

املاكروسوســيولوجي  النســق  يعــد  مل 

كفايــة  ناجًعــا  الدينيــة(  )املؤسســات 

ــب  ــد واملرك ــع املعق ــن الطاب ــف ع للكش

للظاهــرة التدينيــة يف ســياق املجتمعــات 

ظــل  يف   ،)En mutation( املتحولــة 

تركيــز العلــوم املجــاورة عــى املعيــش 

كســند للباحــث مــن أجــل الكشــف عــن 
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ــة  ــة املتحكم ــة والكوني ــن املحلياني القوان

يف تسلســل وتركيــب الظواهــر اإلنســانية 

واالجتامعيــة. إذا كان نــزوع األفــراد نحــو 

ــة  ــا، فــإن املعتقــدات الديني التديــن كونيً

ــي،  ــاد الدين ــة االعتق ــة؛ أي كوني محلياني

ــي. ــد الدين ــة املعتق ومحلياني

إن العلــوم االجتامعية، يف ســياق الالتكافؤ 

العاملــي، أضحــت مدعــوة إىل املشــاركة يف 

ــن  ــد التدي ــر ونق ــار وتطوي ــة، واختب تنمي

العمومــي، يف إطــار مســعى تقديم معرفة 

ــتقبل  ــع ومس ــول واق ــة ح ــة ملتزم علمي

الظاهــرة الدينيــة، ومــن أجــل تعزيــز 

قيــم التســامح والعدالــة واملســاواة ونبــذ 

العنــف والكراهيــة والتعصــب الدينــي. مل 

ــن  ــدث ع ــارص نتح ــياق املع ــد يف الس نع

ــان«  ــن »أدي ــل ع ــن« )religion(، ب »دي

)Des religions(، وال عــن حقيقــة دينيــة 

واحــدة، بــل حقائــق متعــددة ومختلفــة 

ــن  ــل الدي ــى داخ ــة حت ــا متصارع وأحيانً

نفســه أو بــن مختلــف األديــان.

املهــم، إن نحــن  لذلــك ســيكون مــن 

أردنــا ربــط العلــوم االجتامعيــة بتحــوالت 

الحقــل الدينــي العــريب املعــارص، التفكــر 

يف كــون وجــود سوســيولوجيا )وعلــوم 

وجــود  يف  تتمثــل  متقدمــة  اجتــامع( 

نســق، أو أكــرث مــن نســق نظــري، يتســم 

ــي  ــارص الت ــن العن ــاق ب ــا باالتس كل منه

يتكــون منهــا، وهــذا ما يســمى باالتســاق 

موضوعيًــا  تفســرًا  ويفــر  الداخــي، 

عــى  االجتامعيــة،  والوقائــع  الظواهــر 

ــا ميكــن أن يســمى  ــر م هــذا النحــو يوف

االتســاق الخارجــي؛ وهــذا يعنــي أن لــكل 

جهــد يف السوســيولوجيا وظيفتــن: األوىل 

وظيفــة علميــة، تتمثــل يف إرســاء قواعــد 

العلــم والعمــل عــى تقدمــه، وتوفــر 

االجتامعــي،  للواقــع  موضوعــي  فهــم 

اجتامعيــة  وظيفــة  الثانيــة  والوظيفــة 

تتحقــق باإلســهام يف رفــع وعــي اإلنســان 

والكــون،  والعــامل  ومبجتمعــه  بنفســه 

ينفصــل  وال  معــه))(،  تعاملــه  وترشــيد 

ــان.  ــذا الره ــن ه ــي ع ــل الدين الحق

ميكــن أن نعتــر أن جوهــر املشــكل كامــن 

اجتــامع  لعلــوم  التأســيس  محاولــة  يف 

ــامع  ــم االجت ــة لعل ــة الراهن ــازي، األزم ــزت حج ــد ع حم  )((

نحــو  ]وآخــرون[،  عــزت  محمــد  يف:  العــريب،  بالوطــن 

ــة  ــم االجتــامع واملشــكالت العربي ــم اجتــامع عــريب: عل عل

العربيــة.  الوحــدة  دراســات  مركــز  بــروت:  الراهنــة، 

)سلســلة كتــب املســتقبل العــريب - 7(، )986)(، )ص/ ))(.
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لذلــك ســيكون مــن املهــم، إن نحــن 

الجتامعيــة  العلــوم  ربــط  أردنــا 

بتحــولت الحقــل الدينــي العــريب 

املعــارص، التفكــري يف كــون وجــود 

اجتــامع(  )وعلــوم  سوســيولوجيا 

متقدمــة تتمثــل يف وجــود نســق، أو 

ــري. ــق نظ ــن نس ــر م أك

ــة( يف  ــالمية )محلياني ــة وإس ــان عربي أدي

أديــان غربيــة  اجتــامع  مقابــل علــوم 

الحديــث عــن املركــز يف  )كونيــة(. إن 

أو  التميــز  الهامــش، ومحاولــة  مقابــل 

االختــالف )الحــق العــريب يف االختــالف 

مــن  واإلبســتيمولوجي  السوســيولوجي 

منطلــق االختــالف العقــدي( ال ميكــن أن 

يكــون ذا جــدوى عمليــة أو حتــى علميــة 

ــداًل مــن  يف ســياق الالتكافــؤ العاملــي، وب

ذلــك، ميكــن التفكــر يف إمكانيــة تأســيس 

وخاصــة(  )عامــة  اجتامعيــة  علــوم 

مرابطــة ومتداخلــة تأخــذ بعــن االعتبــار 

الخصوصيــات )القوميــة( يف إطــار معرفــة 

كونية متعددة الثقافات. 

الـركــــيز  يـجـــب  ذلــك  ولتحـقـــيق 

ــى  ــة ع ــامع قامئ ــوم اجت ــاج عل ــى إنت ع

النقــد مــا بعــد الكولونيــايل والناقــض 

لالسـتـعـــامر الـــذي طـــال املـركـزيـــة 

األوروبيــة، بوصــف تلــك املقاربــة طريًقــا 

أفضــل لفهــم حــارض كــوين نتقاســمه.

االنشـغال املركـزي بسوسـيولوحيا مرابطة 

هـو إعــادة التفـــكر يف علــم االجتـامع 

االنتــزاع واالسـتعامر  تـواريـــخ  بوضـــع 

واالستـعـبــاد والتمـلــك يف قلـــب علـم 

االجتـامع التاريخـي واالختصـاص عاّمة. يف 

تأسـيس »الكـوين الكولونيـايل« أنـا أحاجج 

بـأن ليـس مبقدورنـا، مـن دون فهـم داللة 

الحـارض  ومعالجـة  فهـم  االجتـامع،  علـم 

مـا بعـد الكولــونيايل والناقض لالسـتعامر 

ذاك الـذي يفـرض فيـه أن يكـون حقـل 

يف  النقـدي  الكـوين«  االجتـامع  »علـم 

متـام معنـاه)1(. يـجــب أن يـرافـــق هـذا 

املطمـع بالنقـد االنعـكايس للعلـم نفسـه، 

اإلبسـتيمولوجية  األصـول  إىل  بالعـودة 

الـرط  بغيـة ضـامن  واملحليـة،  الكونيـة 

جهـة،  مـن  العلـم  السـتمرار  املوضوعـي 

واستدمــاجــه يف البنـيــات املوضـوعـيـة 

كـام البنيـات الذهنيـة مـن جهـة أخـرى.

)1( Gurminder K. Bhambra, Global Sociology 
in Question, Global Dialogue, VOL. 5/ 2, 
)JUNE, 2015(, )p/ 08(.
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ــارص، مل  ــتيمولوجي مع ــور إبس ــن منظ م

ــزًرا  ــة ج ــارف العلمي ــوم واملع ــد العل تع

فيــام  التداخــل  بــل أضحــى  معزولــة، 

ــة  ــر املامرســة العلمي ــا جوهــر تطوي بينه

الدينيــة  الظاهــرة  أن  ومبــا  نفســها. 

متعــددة املنطلقــات ومتشــابكة األبعــاد؛ 

امللتزمــة  العلميــة  الجامعــات  فــإن 

مدعــوة إىل تحقيــق هــذا الرهــان بتطويــر 

انعكاســية إبســتيمولوجية منفتحــة عــى 

الحــارض واملســتقبل. ليس هنــاك رصاع أو 

تضــاد، ولــن يكــون، بــن العلــوم الدينيــة 

والعلــوم االجتامعيــة، مــن منطلــق تكامل 

ورهاناتهــام  وأهدافهــام  منطلقاتهــام 

يف  ورغبتهــام  واملجتمعيــة،  العلميــة 

تســخر املعرفــة لتغيــر املجتمــع والحيــاة 

اإلنســانية. ولــن يتحقــق هــذا الرهــان 

امللتــزم يف ســياقنا العــريب دون األخذ بعن 

االعتبــار منطــق التخصــص مــن جهــة، 

فيــام يتعلــق باملوضــوع، ومنطــق التكامل 

مــن جهــة أخــرى، فيــام يتعلــق بالعــودة 

املنهجيــة واإلبســتيمولوجية واالنعكاســية.

إرشاك  رضورة  عــى  تشــديدنا  يبنــع 

ــل  ــل تحلي ــة يف مسلس ــوم االجتامعي العل

البنيــات واألشــكال املوضوعيــة للمجتمــع 

ــن  ــط ب ــا أن نرب ــه ميكنن ــق أن ــن منطل م

التحــول الجوهــري يف طبيعــة العالقــة 

ــي  ــامل االجتامع ــيولوجيا والع ــن السوس ب

اإلبســتيمولوجي  والنســق  جهــة،  مــن 

ــن  ــي م ــل الدين ــة، والحق ــة ثاني ــن جه م

جهــة ثالثــة، بتحــوالت النظــام االقتصــادي 

العاملي الجديد؛ إذ ال ميكن للسوسيولوجيا 

أن تحــد مــن التزاماتهــا نحــو العمــوم 

املحــي أو الوطنــي، لكــن يجــب أن نقلــق 

ــدين. ــع امل ــي للمجتم ــاد عامل ــأن اتح بش

وعــالوة عــى ذلــك، فــإن املوجــة الثالثــة 

منطــق  تتبنــى  السوســيولوجيا  مــن 

خالفًــا  واملختلفــة؛  املندمجــة  العلــوم 

ملنطــق العلــم املنغلــق يف القــرن التاســع 

العلــم األكادميــي ذي  عــر، أو حتــى 

الــذي ظهــر خــالل  الســيايس  املنحــى 

القــرن العريــن، وتســعى إىل الجمــع 

ــم  ــن الرصامــة العلميــة وتطويــر القي ب

ــم  ــا ال نناضــل مــن أجــل عل ــة. إنن البديل

منوذجــي واحــد، بــل مــن أجــل تخصصات 

ــددة،  ــة متع ــج بحثي ــع برام ــة م متقاطع

اســتناًدا إىل قيــم الجامهــر املختلفــة، 

ــذ  ــيولوجية تأخ ــورات سوس ــر تص وتطوي

وتناقضــات  املفارقــات  االعتبــار  بعــن 
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أســميه  مــا  التخصصــات. هــذا  هــذه 

ــذي  ــم ال ــو العل ــكايس، وه ــم االنع بالعل

ال يخــى مســاءلة قيمــه األساســية، أو 

ــاًم  ــا، ويظــل عل ــا عنه ــر علًن ــى التعب حت

رغــم كل يشء)1(: علــوم منفتحــة عــى 

املســتقبل، ومســائلة باســتمرار لذاتهــا، 

وملنطلقاتهــا ولرهاناتهــا داخــل املجتمــع. 

ــة  ــة »الجامع ــك دون تنمي ــأىت ذل ــن يت ل

العلميــة« وخاصــة »الدينيــة« منهــا.

خاتمة:

ــث عــن  ــاًل الحدي ــا، هــل ميكــن فع ختاًم

ــي؟ ميكــن  ــاد الدين إبســتيمولوجيا لالعتق

وفــق  الســؤال  عــى هــذا  نجيــب  أن 

وســؤال  االختيــار،  ســؤال  مؤرشيــن: 

ــث عــن  ــار الحدي ــَع اختي ــة. أواًل: نَبَ الغاي

مــن  الدينــي  لالعتقــاد  إبســتيمولوجيا 

رؤيــة نقديــة تهــدف إىل الفصــل بــن 

دراســة املعتقــد الدينــي ضمــن حقــل 

االعتقــاد  ودراســة  الدينيــة،  العلــوم 

التدينــي مــن طــرف العلــوم االجتامعيــة. 

أهميــة  إىل  اإلشــارة  إىل  هدفنــا  ثانيًــا: 

)1( Michael Burawoy, the future of sociology, 
Epilogue in Robert Brym )ed.(, New Socie-
ty, Nelson, )2013(, )p/ 525(.

واملتعــددة  املتداخلــة  املقاربــات 

ــة  ــرة الديني ــة الظاه ــات لدراس التخصص

للوعــي  منهجــي  كمدخــل  املعــارصة 

بــرورة إبســتيمولوجيا االعتقــاد الدينــي 

مــن جهــة، وفعاليتهــا العلميــة مــن جهــة 

أخــرى. أمــا مــا يتعلــق بالغايــة، ففــي ظل 

تعــدد وتعــارض واختــالف املعتقــدات 

أبعادهــا  تشــابك  وأيًضــا  الدينيــة، 

ــع  ــة، يجــب القطــع م ــة والوجودي الديني

كل التوجهــات التــي تنتــج »اعتقــاًدا«، 

)DOXA( داخــل األوســاط األكادمييــة 

بــأن العلــوم االجتامعيــة غــر قــادرة عــى 

فهــم وتفســر الطفــرات النوعيــة لظاهــرة 

التديــن املعــارصة. 

يتعلــق األمــر هنــا بدعــوة نقديــة إىل 

تعزيــز املناهــج اإلبســتيمولوجيا يف اتجــاه 

والحــرص  التدينيــة  الظاهــرة  دراســة 

ــامع  ــوم اجت ــي لعل ــى التأســيس العلم ع

الديــن  خــارج  مــن  والديــن  األديــان 

ومــن خــارج املعتقــد نفســه، قوامهــا 

املوضوعيــة وهدفهــا العــودة إىل األصــول 

الظاهــرة  دراســة  يف  السوســيولوجية 

عــن  والكشــف  املعــارصة  التدينيــة 

وتركيبهــا.  تعقدهــا 
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السؤال األول:

ــور  ــتاِذ الدكت ــرَة األس ــم ح ــُب بك نرح

منــاٍء  مجلــِة  عــزي، يف  الرحمــن  عبــد 

لعلــوِم الوحــي والدراســاِت اإلنســانية، 

ونبــدأُ مَعكــم باألســئلِة املعهــودة، حــوَل 

ــّي.  ــارِكم العلم ــخيّص ومس ــارِكم الش َمس

ــُة  ــُة الفكري ــاُت النوعي ــَي املحط ــا ه وم

ــزي؟  ــِن ع ــد الرحم ــا عب ــر به ــي تأث الت

ونحيــي  الدعــوَة  هــذه  لكــم  نشــكُر 

املتميــزِة:  مجلِتُكــم  قُــرّاَء  باملناســبِة 

ــة منــاء لعلــوم الوحــي والدراســات  »مجل

ــا  ــك بجغرافي ــا ش ــرُت ب ــانية«. تأث اإلنس

املنطقــِة الجبليــِة التــي نشــأُت فيهــا، 

الثقافــِة  اعتامِدهــا عــى  والتــي رغــَم 

الشــفويِة، تزخــُر بغًنــى كبــرٍ يف القصــِص، 

إىل  والطقــوس،ِ  واألمثــاِل،  والشــعر،ِ 

ــر، إضافــًة  ــال الزمــن الغاب األســاطر، وخي

ــا،  إىل جــو »الحالــة االســتعامرية«. وثقافيً

املناطــِق  ِغــراِر  عــى  املنطقــُة  متيــزت 

حوار مع:
البروفيسور عبد الرحمن عزي)*(

حاوره:
د. عبد الرزاق بلعقروز

رئيس التحرير

)*( باحـــث ومفكـــر إعامـــي، خريـــج االتصـــال الجامهـــري مـــن جامعـــة الجزائـــر وجامعـــة نـــورث تكســـاس بأمريـــكا. 

مـــارس البحـــث والتدريـــس اإلعامـــي ألكـــر مـــن 34 ســـنة يف جامعـــات عـــدة: جامعـــة نـــورث تكســـاس، جامعـــة 

الجزائـــر، الجامعـــة العامليـــة اإلســـامية مباليزيـــا، جامعـــة امللـــك ســـعود، جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة. 

ـــوده يف مجـــال التنظـــر اإلعامـــي  ـــك لجه ـــة وذل ـــة وعربي حصـــل عـــى عـــدة أوســـمة مـــن جامعـــات جزائري

ـــة املتحـــدة. ـــة االتصـــال بجامعـــة الشـــارقة، باإلمـــارات العربي ـــد كلي ـــا منصـــب عمي القيمـــي... ويشـــغل حاليً
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األخــرى يف الجزائــر بــروِز علــامء أجــاء، 

الورتيــاين  الحســن  الشــيخ  أمثــال 

صاحــِب رحلــة: »نزهــة األنظــار يف فضــِل 

علــِم التاريــِخ واألخبــاِر«. والتعلــُم ِصغــرًا 

يف كلٍّ مــن املســجد واملدرســة رمبــا أوجــَد 

يف نفــي هــذا التناغــَم بــن الروحــي 

الثانويــُة  دراســتي  وكانــت  والعلمــي. 

والعلميــة  الدينيــة  املــواد  بــن  مزًْجــا 

ــة(،  ــة )الرتاثي ــادُر الفكري ــا املص ــا. أم أيًض

فتعــوُد إىل املرحلــِة الجامعيــِة، واالحتكاِك 

بأفــكار مالــك بــن نبــي، وابــن خلــدون))(، 

وكان  آنــذاك.  التنمويــة  واأليديولوجيــة 

ــٌر يف دراســِة  ــكا أث ــا بأمري لدارســتي العلي

التنظــرِ االجتامعــّي، وارتباطــه باالتصــال 

األصــوَل  درســت  حيــُث  واإلعــام، 

الفلســفية واملعرفيــة، ليــس الوظيفيــة 

ــا بشــكل  ــاِت، وأخــذُت منه ــك النظري لتل

واقــع  دراســِة  يف  التحليــِل  أدواَت  واٍع 

ــة واإلســامية.  ــة العربي ــاِم يف املنطق اإلع

ــا  ــُة أيًض ــادري املعرفيّ ــدت مص ــد امت وق

إىل الورتيــاين، والنــوريس، والغــزايل، )أبــو 

ــرِ  ــة، وإىل التنظ ــن جه ــد(، ودراز م حام

مــن الكتــب املقــررة يف املدرســة الوطنيــة العليــا للصحافــة   )((

بالجزائــر آنــذاك )أي الســبعينيات( كتــاب الصغــر بــن 

ــدون«. ــن خل ــد اب ــي عن ــر العلم ــوان »التفك ــامر بعن ع

اإلعــام  مجــاِل  يف  الغــريب  األخاقــيِّ 

ــًة  ــورد، وخاص ــهامات كليف ــص إس وباألخ

نظريتــه »األخــاق يف اإلنســان«، و»إعــام 

ــا. ــي« حديثً ــف االجتامع التآل

فأنــا أعتمــد يف نهجي -وملوقعنــا التاريخي 

املعــارصة-  الحضــارة  مــن  الخــاِص 

عــى مســارين؛ أولهــام: إعــادُة الربــِط 

ــِه  ــي وإنتاج ــن اإلرِث القيم ــع( ب )املنقط

املعــريّف وواقــعِ )فعــل اإلعــام(، والتبليــغ 

ممثــًا يف الرســالِة، وثانيهــام: التفاعــُل 

اإلنســانيِة، واالجتامعيــة،  املعرفــِة  مــع 

واألخاقيــة الغربيــة مــن جهــة االســتعانة 

بأدواتهــا وليــس مبحتواهــا، وصــواًل إىل 

ــا يف املعرفــِة اإلنســانية؛ إذ  اإلســهاِم إيجابً

ــت  ــانيٌة وليس ــا إنس ــَة يف غاياتِه إن القيم

محليــًة، أي: إنهــا »للعاملــن« كافــًة. فــكان 

تنظرُنــا تجديــًدا يف الرؤيــِة الحضاريــة 

وتحديثًــا يف أدواِت املقاربــِة، والتحليــل. 

السؤال الثاني:

التــي أضحــت متــارُس  الكلــاِت  مــن 

حضوَرهــا الكبــرَ )أزمــُة القيــِم(، ومــا 

مــن  الوصفيــَة،  الكلمــَة  هــذه  يــازُم 
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كلــاٍت أخــرى تقــرب منهــا يف الداللــة، 

ــِة،  ــوِل العدمي ــى، حل ــوِل املعن ــل: أف مث

ــتاُذ  ــرأُ األس ــف يق ــورِة. كي ــِة الص وهيمن

أزمــَة  عــزي،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور 

القيــِم املعــارصِة؟ 

ال أرى أن هنــاك )أزمــَة قيــٍم(، وإمنــا أزمــة 

ــِة  ــَل القيم ــِة«، أي إّن تَعطُ ــِل القيم »فع

بوصِفهــا مرجعيــًة راجــٌع إىل تعطيلِهــا 

يف »املجســِد« أي املامرســِة االجتامعيــِة 

والتاريخيــِة، ومل تَُعــد تبًعــا لذلــك ُمحــركًا 

ــا يف الواقــعِ، ومــا يخصنــا: املامرســة  حتميً

ــا لــو مل  اإلعاميــة. هــذا التعبــُر يكــون عامًّ

نقيِّــده مبجموعــاٍت مــن االعتبــاراِت التــي 

ــا.  تفــِرُ هــذا التعطــل حضاريً

االعتبــاُر األول: أن النــَص القيمــَي عندنــا 

مل ميتــدَّ كثــرًا مــن املجــاِل الفقهــيِّ إىل 

ــاَج  ــك إنت ــُد بذل ــّي، وأقِص ــاِل األخاق املج

النــِص األخاقــّي »العقــايّن أو الفســلفّي« 

مــن نــص »الترشيــع«. ولعــل قــوَل عبــد 

ــاميََّة  ــارَة اإلس ــأن الحض ــري ب ــه الجاب الل

»قانونيــٌة« بالدرجــِة األوىل، يدخــل يف هذا 

الســياق. ومل تُنِتــْج الحضــارُة اإلســاميُة 

كُتُبًــا معرفيــًة كثــرًة عــن األخــاِق، إذا 

ــن،  ــًة آخري ــكويه، وقل ــَن مس ــتثنينا اب اس

وأصولــِه  الفقــِه  يف  ثقلُهــا  كان  وإمنــا 

الترشيعيــة،  العمليتــن:  ارتبــاِط  رغــَم 

النظريــاُت  كانــت  وإذا  واألخاقيــة. 

ــًة  ــة قامئ ــيكية« الغربي ــُة »الكاس األخاقي

ــُد  ــِة العقــِل وحــَده كــام نِج عــى مرجعي

ــد أرســطو،  ــِة عن ــك يف أخــاِق الفضيل ذل

يف  الفردانيــة«  »أيديولوجيــة  عــى  أو 

 ،)Kant( »ــد »كانــط أخــاق الواجــب عن

أو عــى »املنفعــة« كــام نقــرأ ذلــك يف 

فكــر »بانتــام« و»ميــل«؛ فــإن القيمــَة يف 

ــة الفاســفِة املســلمن، وباألخــِص  مرجعي

الغــزايل وابــن رشــٍد، قامئــٌة عــى النصــن: 

»العقــُل«  ويحتــلُّ  والعقــل.  الوحــي، 

يف نظرنــا مكانــًة حاســمًة بوصفــِه أداة 

الواقــعِ. وإذا أخفــَق  القيمــِة إىل  نقــِل 

العقــُل عــن القيــام بهــذا الــدوِر، تحولــْت 

ــَد وطقــوٍس قامئــٍة عــى  القيمــُة إىل تقالي

ــون«.  ــا يفعل ــا آباءن ــذا وجدن ــدأ »هك مب

فالحاجــة ماســٌة إىل نــص أخاقــّي معــريّف 

متجــدٍد، وإىل ارتقــاء مبكانــِة العقــِل يف 

ــد. ــرد واملجس ــن املج ــِط ب الرب

االعتبـاُر الثـاين: أن الـرد القيمـي عندنـا 

ليـس فيـه الكثُر من التضمـن االجتامعي، 
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أو »الفلسـفُة األنربولوجية«، أو ما يسميه 

مالـك بن نبـي بالفعاليـِة االجتامعيِة، فهو 

يتوقـف غالبًـا عند حـدِّ تقِديـِم املطالباِت 

األخاقيـِة املجردِة يف حن أن األخاَق ذات 

أبعـاِد اجتامعيـة وتاريخيـة. فالقيُم عندما 

ال تتحـرك اجتامعيًـا وال تدخـُل يف الدائـرِة 

التاريخيـِة فتصبـُح كاًما جميًـا دوَن وقعٍ 

التاريـخ.  وحركـِة  االجتامعـي  الفعـِل  يف 

تتطلــُب  القيمــَة  أن  الثالــُث:  االعتبــاُر 

إلزاًمــا أخاقيًّــا قامئًــا عــى االقتنــاع ممثــًا 

ــٍة، والضمــرِ  يف الضمــرِ الفــردي مــن جه

فالقيمــة  ثانيــة.  جهــة  مــن  الجمعــي 

ــتوى  ــى مس ــاٍج ع ــادِة إنت ــاُج إىل إع تحت

العقــِل ومــن ثَــمَّ تتحــوُل إىل إلــزاٍم يف 

الفعــل االجتامعــي، وذلــك مــا رشحتُــه يف 

كتــايب األخــر: »نظريــة الواجــب األخاقي 

يف املامرســة اإلعاميــة«.

أخــاق  بــن  مقارنــًة  أجريْــُت  وقــد 

الواجــب عنــد »كانــط« و»مفهــوِم اإللــزام 

دراز،  املــري  العــامل  عنــد  اإليجــايب« 

ــتوى  ــى مس ــام ع ــارَب بينه ــُت التق وبيَّن

مســتوى  عــى  والتبايــِن  »العقــِل« 

»كانــط«.  ميتافزيقيــِة  يف  »املبهــِم« 

ــزي  ــص رم ــاَم ن ــع: أن اإلع ــاُر الراب االعتب

ــِن  ــيايِس، والكائ ــِن الس ــدود إىل الكائ مش

التجــاري، ومــن ثَــمَّ يــكاَد يخلــو مــن 

حضــوِر  رغــَم  القيمــي،  الرأســامِل 

يف  واســع  بشــكل  الدينــي  الخطــاِب 

ــن  ــُل ب ــع الفص ــا وق ــات. وإذا م الفضائي

القيمــي،  واملجــال  اإلعامــي  املجــاِل 

اإلعامــيَّ  املجــاَل  الفصــُل  هــذا  دفَــع 

عــن  تفرقــت  وســبٍل  اتجاهــاٍت  يف 

ســبيِل الحقائــِق واألخــاِق  والفضائــِل.

أمــا بالنســبِة إىل تعبــرِ »أفــول املعنــى«، 

غربيــن،  كتــاب  إىل  تشــرون  فلعلكــم 

ــعِ  ــِة يف املجتم ــذه األزم ــن ه ــوا ع تحدث

»إرنســت  هــؤالء  ومــن  الحديــِث 

كتــايب  يف  إليــه  أرشت  الــذي  بيكــر«، 

ــرة  ــارص والظاه ــي املع ــر االجتامع »الفك

ــي  ــاَن يعط ــرى أن اإلنس ــة« إذ ي اإلعامي

عاملَــه. فتْســُكن  ألشــياء  مســميّاٍت 

عاملــه  ــس  يَؤسِّ اإلنســان  أن  ويضيــف 

داخليًــا ورمزيًــا انطاقًــا مــن الخــارج، 

»فالعــامل ينكشــف يف اإلنســاِن، وليــس 

اإلنســان ينكشــُف يف العــامل«، عــى حــد 

ــعيِه  ــاَن يف س ــف أن اإلنس ــره. ويضي تعب
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إىل تــرك بصــامٍت لــه يف العــامِل، فإنــه 

يســتعمُل اآلخريــن قصــَد تريــِر معضلِتــه 

يف الحيــاِة، فيصنــع مــن الحريــة قفًصــا لــه 

ويعِجــُز بذلــك عــن التعبــرِ رصاحــًة عــن 

ــة. ــه الداخلي ــه وآالِم أحاسيس

واألمــر يتقاطــع وبشــكل آخــَر مــع تعبــر 

»العدميــة« يف املجتمــع الحديِث؛ ذلك أن 

الفيلســوَف نيتشــه أكّــَد عــى أنــه ال ميكُن 

ــك  ــِف ذل ــامِل إال بوص ــاِة والع ــُر الحي تري

ظواهــَر فنيــًة، ودعــا إىل فلســفٍة عدميــٍة 

تتجــاوز مســائل الخــر والــرش، وتصنيــِف 

األخــاِق ضْمــَن مجــاِل املظاهــر،ِ والوهــم 

والخطــأ والتأويــل.

ــِة  ــكار الجدلي ــذه األف ــى ه ــق ع وال نعلِّ

الكبــرِة إال بالقــوِل: إنهــا نتــاُج ســياٍق 

اجتامعــٍي، وتاريخــٍي خــاٍص. 

ــا  ــة، فإنه ــة القيمي ــا يخــص الحتمي ــا م أم

وعــى عكــس ذلــك تســعى إىل تأويــِل 

العــامل قيميًــا. وقــد أتــت هيمنــُة الصــورُة 

ــة  ــك أن القيم ــة؛ ذل ــاب القيم ــى حس ع

ــِن  ــا، يف ح ــد مًع ــرد واملُجس ــل املج تحم

أن الصــورَة تحولــت مــع اإلعــاِم إىل أداِة 

نفــوٍذ ســيايّس أو تســويٍق تجــارّي. ورغــم 

أنهــا -أي الصــورَة- رسد لغــوي يف ذاتِهــا إال 

إنهــا تحولــت خاصــًة مــع اإلعــام الجديــد 

مــن حافــٍز للتفكــرِ إىل حافــٍز لإلثــارِة 

ــد  واإليحــاِء، بإبقــاء املتلقــي رهــَن املجسَّ

دون غــره. 

السؤال الثالث:

يبــدو مــن نظريتكــم )الحتميــة القيميــة: 

وتطبيقاتهــا يف اإلعــام املعــارص(، أنهــا 

ترتفــُع بالقيمــِة مــن الداللــة الكاليــة إىل 

الداللــة الروريــة، ومــن الحيــِز الجــزيّئ 

ــاِر  ــرراُت اعتب ــا م ــكيّل؛ ف ــِز ال إىل الحي

ــة؟  ــًة للمارســِة اإلعامي القيمــِة موجه

وهــل انفصلــت املارســاُت اإلعاميــُة 

عــن القيمــِة بصــورٍة كليــٍة يك يكــوَن 

هنــاَك مســعى إلعــادة وصــل العاقــِة 

بــن اإلعــاِم والقيمــِة؟ ومثـّـَة مــن يــرى أن 

ربــَط اإلعــاِم بالقيمــة، يــدل عــى َفهــٍم 

الحقيقيــة...  اإلعــام  لداللــة  تجزيئــي 

الجمـــهوِر  بثقافــــِة  أكـــرَ  املرتبطــــِة 

ــِة  ــدى صوابي ــا م ــاس... ف ــاِت الن وحاج

هــذا الــرأي الناقــد؟ 
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ــت  ــرورية وليس ــٌة ضـ ــَة داللـ إن القيـمـ

إليــه  ذهــَب  مثلــام  فَحْســب،  تحديًــا 

ــاَم  ــا أن اإلع ــإذا اعترن ــوران. ف ــار م إدغ

رســالٌة قامئــٌة عــى مركزيــة القيمــة؛ فــإن 

األجــزاَء مبثابــِة أبعــاٍد، كأْن نقــول: البعــد 

الســيايس  البعــد  للقيمــة،  االجتامعــي 

للقيمــة، البعــد الجــاميّل للقيمة...إلــخ. 

ــا مــن القيمــِة فيــام  وكلهــا تتفــرع انطاقً

بــن  العاقــَة  إن  يكــون«.  أن  »ينبغــي 

الجــزِء والــكلِّ ترابطيــٌة؛ فنظريــُة الحتميــة 

ــُر  ــٌة )macro( تف ــٌة كلي ــة نظري القيمي

ــُق مــن  ــكل وتنطل ــا مــن ال الجــزَء انطاقً

الــكّل يف تفســرِ الجــزِء. والحاصــُل أن 

الكثــَر مــن الدراســاِت أو شــبه الدراســات 

اإلمريقيــة يف اإلعــام تبقــى محصــورًة 

ــُر إىل  ــا تنظ ــزء وكأنّه ــتوى الج ــى مس ع

وظيفيــٌة  وســيلٌة  أنهــا  عــى  املعرفــِة 

دون غايــاٍت، وهــي بذلــك توفــر معرفــًة 

محــدودًة ال تســهم يف إعادِة بناء اإلنســاِن 

ــرراُت  ــا م ــٍة متجــددٍة. أم ــٍة حضاري برؤي

اعتبــاِر القيمــة موجهــًة »فيــام ينبغــي أن 

يكــون« لإلعــام فتعــوُد إىل كــوِن اإلعــاِم 

ــه  رســالًة، وجوهرُهــا قيمتُهــا. وإذا مل يُوجَّ

ــة  ــه إذن بالدعاي ــة، فيوجَّ ــاُم بالقيم اإلع

ــد  ــة. وق ــِة التجاري ــيِة أو باملصلح السياس

االجتامعيــِة،  املســؤوليِة  نظريــُة  ـر  توفّـِ

بوصِفهــا نظريــًة معياريــًة، أيًضــا مخرًجــا 

ــة  ــِة واملصلح ــيطرِة الدعاي ــن س ــا م جزئيً

ولكنهــا تبقــى حبيســَة تغــرِ توجهــاِت 

اإلعــاَم  وأن  خاصــًة  وميولِهــم،  النــاس 

ــك  ــيِس تل ــن يف تأس ــع الزم ــهَم م ــد أس ق

ــك؛  ــل ذل ــن أج ــول، وم ــات واملي التوجه

تبْقــى املســؤوليُة األخاقيــُة لإلعــاِم أكــرَ 

ــرى  ــؤولياِت األخ ــن املس ــا م ــوًرا قيميً تط

ــا. ــَم أهميِته ــِة رغ الفرعي

ــًة  ــِة كلي ــن القيم ــاُم ع ــل اإلع ومل يْنَفِص

يف  عنهــا  انفصــَل  وإمنــا  الشــكِل،  يف 

أمــا  محــدودٍة.  باســتثناءاٍت  املضمــوِن 

ربــُط اإلعــاِم بثقافــِة الجمهــور وحاجــاِت 

النــاِس فيطــرح إشــكاالٍت معرفيــًة قدميــًة، 

فعندمــا  نفســه،  الوقــت  يف  وجديــدًة 

ــوُن  ــُز يك ــور، فالرتكي ــة الجمه ــول ثقاف نق

ــي  ــا ينبغ ــس »م ــن« ولي ــو كائ ــام »ه ع

ــن  ــاؤاًل ع ــاك تس ــم إن هن ــون«، ث أن يك

الجمهــوِر يف  ثقافــِة  اســتقالية  درجــة 

ــد.  ــام الجدي ــاِم، واإلع ــيادِة اإلع ــلِّ س ظ

واألمــُر ينطبــق عــى الحاجــات؛ ذلــك 

بــرروا يف  العنــف«  »ســينام  ُصّنــاع  أن 
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املــايض إنتاَجهــم بالقــول: إن الجمهــور 

»عايــز كــده«، وفلســفيًا فلرمبــا نشــُر 

بتعبــرِ »حاجــاِت الجمهــور« وســعادتِهم 

»النتائجيــة«،  أو  املنفعــِة،  نظريــِة  إىل 

وهــي  وميــل،  بانتــام  للفيلســوفَْنِ 

نظريــٌة فلســفيٌة »ضعيفــٌة« يف نظرنــا؛ 

ــِة،  لكونهــا تحكــُم عــى الظاهــرِة باألغلبي

وليــس بقيَمِتَهــا، وال تســتطيُع أن تتنبــأَ 

ــِد،  ــدى البعي ــى امل ــِة ع ــِة الحاصل باملنفع

وتَُضِحــي باألقليــِة، وقــد تنحــاُز يف غيــاِب 

ــرُر  ــة ت ــدأِ »الغاي ــٍة إىل مب ــٍة أخاقي رصام

الوســيلَة«. 

السؤال الرابع:

ُقلُتـــم يف أحـــد نـصـــوِصكُم املنشــورِة 

التأســيِس  إىل  حاجــٍة  يف  إننــا  مؤخــًرا، 

العلمــي ملــا أْســَمْيُتُموه »بعلــِم القيــم يف 

ــة  ــة القيمي ــة الحتمي ــام« أو »نظري اإلع

ــٌم يف عاقــة  ــه عل ــدو أن يف اإلعــام«، ويب

ــِة البحــِث  ــِن مــن ِجه ــٍة مــع الدي ترابطي

عــن األســمى مــن القيمــة واملعنــى، ويف 

ــِة  ــن األدواِت املنهجي ــتفادٍة م ــِة اس عاق

ــُة  ــاُت املنهجي ــا هــي اآللي ــة... ف الغربي

ــد الرحمــن عــزي« يف  التــي يتبّناهــا »عب

هــذا الوصــِل، بــن علــوِم الوحــي والعلوِم 

ــارصِة؟  ــانية املع اإلنس

ال يوجــد عندنــا حــوار بــَن علــوِم الوحــي 

والعلــوم اإلنســانيِة املعــارصِة يف مجــاِل 

مجــاَل  أخذنــا  فــإذا  القيمــِة.  دراســِة 

ــفِة  ــا يف الفلس ــدرَس إم ــه يُ ــاِق؛ فإن األخ

الرشيعــِة  يف  أو  الوحــي،  معــارِف  دوَن 

دون العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة.

ــوِر  ــدِم تط ــُل إىل ع ــذا الفص ــد أدى ه وق

ــا  ــن. وم ــا الحالت ــاِق« يف كلت ــم األخ »عل

يخــص كتابــايت أو »الخيــط« الرابــَط بينهــا 

مثلــام يقــول د. نصــر بوعــيل، فإنهــا تقوم 

عــى نظريــة املعرفــة، أي إن الباحــَث 

ينطلــُق مــن نصــوص تراثِــه، وليــس خارًجا 

عنهــا وال نتصــوره يبــدأ مــن »ال يشء«، أو 

-والعتبــارات إبتســمولوجية- »مــام لــدى 

املتجــددُة  القــراءُة  تــأيت  ثــم  الغــر«. 

ــا مــن القيمــِة إىل الواقــع، وال يتــّم  انطاقً

الُحْكــُم عــى القيميــة انطاقـًـا مــن »واقــعٍ 

مــرتٍد«. وهــذه القــراءُة تحتــاُج إىل أدواٍت 

وحــارضٍة  متطــورٍة  ومعرفيــٍة  علميــٍة، 

مبســتوياٍت عــدٍة يف العلــوم اإلنســانيِة 

ــُر ال يكــون  ــة املعــارصِة. واألم واالجتامعي
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إســقاطًا عشــوائيًا بقــدِر مــا يكــوُن ُجْهــًدا 

ــاراُت  ــدًدا. فالحض ــًا، ومتج ــا، متأص واعيً

ــا،  ــض منهجيً ــا البع ــن بعضه ــتفيد م تس

ــَن  ــا مضام ــتبدل مبضامينه ــا ال تس ولكنه

أخــرى. وأحســب أن النهــج الــذي ســلكته 

مل يكــن جديــًدا كثــرًا يف ُمبتَغــاه، وإن 

كان كذلــك يف مبنــاه؛ ذلــك أن جــذوره 

تعــود إىل لحظــة االحتــكاك مــع الظاهــرة 

االســتعامرية أواخــَر القــرن التاســع؛ إذ 

شــغل موضــوع »األصالــة واملعــارصة« 

حيــزًا واســًعا يف تفكــر الُكتـّـاب واملصلحن 

ــة  ــة املغاربي ــة يف املنطق ــب الثقافي والنخ

ــة،  ــرة الوطني ــرت الفك ــة إىل أن ظه خاص

فانتقــل الجــدل مــن الثقافــة إىل السياســة 

ــة األوىل. ــرب العاملي ــد الح بع

السؤال الخامس:

مــا مكانــة القـيــم يف نظــرية الحتميـة 

القيمية؟ وهل املجتمعات العربية بحاجة 

إىل نظريـة تْنبــع مـن صمــيم ثقافتهـم؟

تقــوم الحتميــة القيميــة عــى مركزيــة 

القيمــة، ليــس فقــط يف تفســر الظواهــر 

ــك  ــة تل ــن يف مقارب ــام( ولك ــا اإلع )ومنه

الظواهــر مــن حيــث »مــا ينبغــي أن 

يكــون«، فهي نظريــة معياريــة وال تكتفي 

ــد  ــه فحســب. وق ــامل أو فهم بدراســة الع

اتخــذت نظريــُة الحتميــة القيميــة موقًفــا 

»ثابتًــا« يف موضــوع »مكانــة القيمــة« 

ــن  ــف« م ــة »تُكتَش ــث إن القيم ــن حي م

»ُمعطـَـى مســبق« بالدرجــة األوىل وال يتم 

تأسيســها اجتامعيًــا أو تفاعليًــا، إال يف أثناء 

ــة«.  ــة معايشــتها يف أبعادهــا »الجزئي حال

ــه  ــم؛ لكون ــز رضوري وحاس ــذا التميي وه

ــات  ــن نظري ــة ع ــة القيمي ــأى بالحتمي ين

أو  االجتامعــي  التأســيس  أو  البنــاء 

ــة.  ــي للقيم ــزي أو اإلعام ــي الرم التفاع

والقــول بــأن القيمــة »تُكتَشــف« مــن 

نــص  مــن  يجعــل  مســبق«  »معطــى 

ــة؛  ــة القيم ــم دالل ــَع يف فه ــي املرج الوح

إذ إن االنســان ليــس مرجًعــا للقيمــة، 

وإمنــا أداة تتجســد فيهــا القيمــة. أمــا 

القــول »بالـــتأسيس« فيحيلها إىل النســبية 

الثقافيــة والحالــة األنروبولوجيــة املحلية، 

وذلــك إخفــاق معــريف ومنهجــي يف إدراك 

البعــد اإلنســاين العاملــي للقيمــة املفــرة 

ــر  ــه باآلخ ــان، وعاقت ــود االنس ــر وج ل

وبالطبــع،  وتعــاىل.  ســبحانه  وبخالقــه 

ــي  ــز اجتـامعـ ــع أو حيـ ــإن أي مجتمـ فـ
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ــن  ــع م ــة تنبُ ــة إىل نظري ــاري بحاج حض

صميــم نظامــه القيمــي، ولكــن النظريــة 

ــت  ــة إال إذا ارتق ــك الصف ــب تل ال تكتِس

مــن املحــّي إىل العاملــي، أي إنهــا تنطلــق 

مــن تــراث وتجربــة، وتلِمــُس جوانــب 

ــر.  ــدى اآلخ ــانية ل إنس

السؤال السادس:

هـــل هنــاك عاقــة بــن ضعــف اإلعــام 

ــم املجتمــع؟  ــاد عــن قي ــريب واالبتعـ العـ

ــة؟ ومــاذا يقصــد عــزي بالكفــاءة القيمي

ــر  ــة كان األث ــام بالقيم ــط اإلع ــام ارتب كل

ويشــهد  بالعكــس.  والعكــس  إيجابيًــا 

اإلعــام عامــًة تفــكًكا وإعــادة بنــاء يف 

يف  حاصــل  فالتفــكك  نفســه.  الوقــت 

الهيبــة  القيمــة وإزالــة طابــع  تحييــد 

عنــف  مبامرســة  األخاقــي  والــوازع 

اللســان واإلعــام وتكســر البنيــة القيميــة 

ــادة  ــا إع ــي. أم ــرد اإلعام ــة، وال يف اللغ

البنــاء فتكمــن يف تلــك النــامذج التــي 

تســعى إىل إقامــة إعــام هــادف مســؤول 

وبّنــاء. إن غيــاب أو تضــاؤَل االنضبــاط 

األخاقــي عــى مســتوى وعــي الفــرد، أو 

ضمــره وعى مســتوى الواجــب األخاقي، 

وتغليــب املصلحــة الخاصــة يف املجــال 

اإلعامــي عامــة؛ دفــع النقــاد إىل التســاؤل 

عــام إذا كان اإلعــام مهنــة بضوابط مهنية 

ــرار  ــى ِغ ــة محــددٍة ع ــة وقانوني وأخاقي

مهنــة الطــب والقانــون، خاصــًة مــع تلــك 

الخطــوط التــي تــكاد تتقطــع بــن اإلعــام 

ــارة  ــة وامله ــي يف التجرب ــدي واألص التقلي

ــه ألي  ــن في ــذي ميك ــي ال ــام الرقم واإلع

ــي أو  ــم صحف ــه اس ــذ لنفس ــرٍد أن يتخ ف

ــام  ــك بزم ــب دون أن ميس ــب أو أدي كات

ــرورة...  ــن بال ــك امله تل

إن الواقــع اإلعامــي رغــم تلــك التجــارب 

»املحــدودة« يف إعــام املجتمــع بالحقائــق 

وتوفــر  وتنويــره  وتثقيفــه  وترقيتــه 

مســاحٍة واســعة للتعبــر والحــوار، إال إن 

الجانــب االســتهايك والدعــايئ والتســطيح 

الثقــايف وإضعــاف الحــس الفنــي والجاميل 

ــة عــن  ــة واملهني وإبعــاد األخــاق الثقافي

عامــًا  يــزال  مــا  اإلعاميــة  املامرســة 

محــرِّكًا يف الكثــر مــن الوســائل واملنصــات 

اإلعاميــة التــي أســهمت يف مــا ميكــن 

تســميته بتعــر الرســالة يف عر الوســيلة. 

الجديــد  اإلعــام  إيجابيــات  أن  ورغــم 
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بــارزة  االجتامعــي  التواصــل  ووســائل 

ذلــك ال مينــع  أن  إال  للعيــان،  ظاهــرة 

ــار  ــك اآلث ــن تل ــاؤل ع ــن التس ــد م الناق

ــرة  ــع الجمه ــن طاب ــة ع ــة« املرتتب »الهائل

الــذي اتخذتــه الثقافــة مــن خــال هــذه 

والتنــوع  النوعيــة  وتراجــع  الوســائل، 

ــداع، وتغليــب املــادي عــى  الثقــايف واإلب

ــة  ــتبدال اللقطــات اإلعاني الروحــي، واس

وســيادة املضامــن »الغرائزيــة« بالتفكــر. 

وقــد يعتَِقــد املســتخدم أن كــرة الوســائل 

تعرِّضــه إىل تعــدد األفــكار والثقافــات، 

ولكــن لــو متعــن؛ مــا يلبــث أن يــدرك أن 

ــوع  ــك التن ــس بذل ــه لي ــل علي ــا يحص م

ــس  ــة لي ــك املرحل ــا يســود يف تل ــا م وإمن

ســميناه  الــذي  املتغــر  غيــاب  إن  إال. 

ــن أن توجــه  ــي ميك ــة الت ــة القيمي بالرؤي

ــا، جعــل هــذه األخــرة  هــذه التكنولوجي

 sui( بهــا  خاصــًة  حيــاًة  تكتســب 

generus( بعيــدة عــن أي إرشاف ثقــايف، 

القيميــة  البنيــة  مــن  تلقائيًــا  ينبثــق 

الحضاريــة، الــيء الــذي أنتَــج مــا ميكــن 

وســاهم  التقنيــة.  بالذهنيــة  تســميته 

ــذه  ــتخدام ه ــر يف اس ــكل معت ــك بش ذل

ــن  ــب ع ــا ترت ــة وم ــا للهيمن التكنولوجي

ذلــك مــن دمــاٍر ورصاٍع وفــروق اقتصادية 

ــى  ــره، ع ــي وغ ــوث بيئ ــة وتل واجتامعي

ــدة مســتويات وخاصــًة عــى مســتوى  ع

ــة. ــات الدولي العاق

التكنولوجيــا  بــن  التمييــز  وينبغــي 

ــن  ــا ميك ــة. فالتكنولوجي ــة التقني والعقلي

يف معظــم مظاهرهــا أن تكــون عامــل 

ــة  ــة التِقني ــا العقلي ــة، أم ــاٍد يف التنمي حي

مــن  يتخــذ  تصــورٌي  توجــٌه  فهــي 

مــن  -وليــس   )efficiency( الفعاليــة 

التَوُجــه القيمــي- معيــاًرا يف التعامــل مــع 

القضايــا االقتصاديــة والسياســية، ومــن 

ذلــك الســعي إىل توســيع دائــرة الســلطة 

والنفوذ سياســيًا وعســكريًا، وإىل الكْســِب 

األقــى اقتصاديًــا.

النمــط  هــذا  مييــز  الــذي  فالخطــاب 

التقنــي الســائد يف الحضــارة املعــارصة، 

يتعلــق بكيفيــة زيــادة الفعاليــة والتحكــم 

يف اآلخــر وليــس أي قيمــة ترتبــط بالتكافؤ 

ــا.  ــرتكة وغره ــة املش ــاون واملصلح والتع

ويف نــظـرنــا، فــإن الـتـنميــة الحقيقيـة 

تستـــدعي دمـــج التــقنــية يف املنظــور 
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القيمـي الثقـايف للمجتمـع، وذلـك يتطلب 

إدخـال الثقافـة يف التقنيـة وليـس تحويـل 

الثقافـة إىل تقنيات. فهـذه العملية تُعطي 

األوليـة الفائقـة للتحـول الثقـايف وتضمـن 

للتقنيـة  القيمـي  التوجيـه  أو  اإلرشاف 

عـى  القـدرِة  عـدم  إن  والتكنولوجيـا. 

اإلبـداع وتطويـر منـٍط متميـز مـن التنمية 

يف العديـد مـن البلـدان اإلسـامية، يعـود 

جزئيًـا إىل سـيطرة التقنيـة عـى الثقافـة. 

ــة  ــا تكــون الثقاف ــداع يحــدث عندم فاإلب

ــرتك  ــريف املش ــي املع ــزون القيم ذات املخ

ــائل  ــع الوس ــدع م ــل املب ــارضة بالتفاع ح

املســتحدثة. ومــن جانــب آخــر، فــإن 

ــد؛  ــة واملعتق ــن الثقاف ــدة ب ــة وطي العاق

بــل إن الثقافــَة جزٌء مــن النظــام العقدي. 

فالديــن يوفــر التوجيــه القيمــي، يف حــن 

تســمح الثقافــة بتعــدد التجــارب. وعندما 

مرجعيتهــا  عــن  الثقافــة  فصــل  يتــم 

الثقافــة حالــًة  تصبــح هــذه  القيميــة 

أنربولوجيــة أو عــاداٍت راكــدة وعقبــة 

للتنميــة. إن إدخــال الثقافــة عــى التقنيــة 

ــة.  ــاءة القيمي ــا ســميّناه بالكف ــب م يتطل

وتعنــي الكفــاءة القيميــة القــدرَة عــى أن 

يســتوعب الفــرُد ثقافتــه ونظامــه القيمــي 

ــع  ــاءة م ــذه الكف ــف ه ــة وتكيي ومعايش

ــد. فالجــزء  ــط الجدي ــات أو املحي الوضعي

األول -أي الحصــول عــى القيــم والثقافــة- 

عمليــة طويلــة املــدى تشــارك فيهــا عــدة 

مؤسســات كالعائلــة، واملدرســة والتعليــم 

لنــا  يفــر  مــا  إلــخ. وهــذا  العــايل... 

كيــف أن عــدًدا مــن املجتمعــات الواعيــة 

تســّخر مــوارد برشيــة وماديــة كبــرة لهذا 

ــزء  ــا الج ــايف. أم ــريف والثق ــامل املع الرأس

الثــاين فيخــّص قــدرة األفــراد عــى اإلبــداع 

يف ســياق منظــور القيــم والخصوصيــة 

اكتســاب  ميكــن  حــن  ويف  الثقافيــة. 

ــع«؛  ــم »والتطب ــق التعلي ــن طري األول ع

ــذايت  ــد ال ــوم عــى التجدي ــاين يق ــإن الث ف

ــِر الفــرد الثقافيــة والحضاريــة. ضمــن أُطُ

وإعـادة  واالسـتنتاج  التفاعـل  روح  إن 

الكفـاءة  أسـاس  هـو  التجربـة  صياغـة 

عرنـا،  يف  أساسـية  هـي  التـي  القيميـة 

التقنـي.  واالنفجـار  املعلومـات  عـر 

فالتحدي يكمن يف السـعي نحو بناء أفراد 

يسـتطيعون الجمـع بـن الكفـاءة القيمية 

واملهـارة التقنيـة، وغيـاب هـذه املعادلـة 

املتوازنــة جــزء مــن أزمتـنــا الحضـارية.
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انعقد مؤتمر »موقع الدين في بناء 
شخصية اإلنسان« في جامعة أوردو، 
كلية اإللهيات - تركيا، بين تاريخي 
)10-12 من حزيران/ يونيو، عام 

2016م(. 

ــى  ــًة ع ــِر مبني ــرُة املؤمت ــت فك ــد كان لق

أن العــاملَ اإلســاميَّ اليــوَم بحاجــٍة إىل أن 

ــا  يســتعيَد شــخصيّتَه الضائعــَة، ومــن هن

ــبيُل  ــف الس ــِر: فكي ــكاليُّة املؤمت ــْرُُز إش تَ

ــو  ــا ه ــاميّة؟ وم ــخصيِّة اإلس ــادِة الش إلع

موقــُع الديــِن اإلســاميِّ يف بنــاء شــخصيَِّة 

ــْت  لَ اإلنســاِن أّي إنســان كان؟ كيــف تحوَّ

شــخصيَُّة الصحابــِة -رضــواُن اللــِه عليهــم- 

)*( أستاذ اللغة العربية بجامعة أوردو - تركيا.

تقرير مؤتمر:
»موقع الدين في بناء شخصية اإلنسان«

حسين محمد) *(
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وانقلبــوا رأًســا عى َعِقــٍب، وكأنهــم ُخلِقوا 

ِمــْن جديــٍد بعــد أن دخــل يف قلوبهــم 

التــي  اإلجــراءات  هــي  ومــا  اإلميــاُن؟ 

اتخذهــا النبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم يف 

طريــق تربيــة شــخصيِّة الصحابــِة؟ وغريها 

كثــري مــن األســئلِة املثــارِة ِضْمــَن إشــكاليِة 

ــِر  ــاُت املؤمت ــَدْت َجلَس ــد ُعِق ــِر. وق املؤمت

مدينــة  يف  والفنــوِن  الثقافــِة  مركــز  يف 

أوردو شــاَل تركيــا عــى البحــر األســود. 

والحقيقـة، عنـَد اإلعـاِن عـن املؤمتـِر كُّنـا 

املؤمتـُر مؤمتـرًا خاًصـا  يكـون  أن  نخِطـُط 

بالباحثـن األتـراك ألسـباٍب عديـدِة، منهـا 

أن الجامعـَة مـا تزال فَِتيًَّة، كـا أن املدينَة 

ا إال أنه بحمِد اللِه غلبت علينا  صغـريٌة جدًّ

فكـرُة أن نجعلَـه دوليًـا ألهميـِة موضـوِع 

املؤمتـِر، ولـي نتبـادَل األفـكاَر والتجـارَب 

مـع جميـعِ اإلخـوِة، وقـد أذَهلَنـا حقيقـًة 

بَْعـد  وصلَتْنـا،  التـي  املُملَخصـاِت  عـدُد 

اإلعـان عنـه كمؤمتـٍر دويّل؛ فقـد وصلََنـا 

مـا يربو عى مثامنئـة ُملََخٍص مـن الباحثن 

املسـلمن،  ديـار  مـن  وغريهـم  األتـراك 

االختيـاِر  صعوبـَة  تتصـوروا  أن  ولكـم 

امللخصـات  مـن  الهائـِل  الكـمِّ  هـذا  يف 

إقليميًـا. بعـَد أن كنـا نخطـُط أن يكـوَن 

كانـت جلسـُة االفتتاِح يف السـاعِة العارشة 

الحكيـِم،  الذكـر  مـن  عِطـرٍَة  تـاوة  مـع 

وبعـد  أوغـوز،  مصطفـى  األسـتاُذ  تاهـا 

عميـُد  الروفيسـوُر  الدكتـوُر  تكلّـَم  ذلـك 

كلِّيِّـة اإللهيـاِت بجامعـِة أوردو، وصاحـُب 

فكـرِة املؤمتـِر ياغـوز أونال، وابتـدأ كلمته 

بـأن حيّـا الباحثـن، خصوًصـا القادمن من 

خـارِج تركيـا، وأوضـَح أن موضـوَع املؤمتـِر 

موضـوٌع حيويٌّ وكان يجـوُل يف َذهنه ُمْنُذ 

عـّدِة أعـواٍم، وأنـه مـن أهـّم مـا يواِجُهـه 

املجتمـُع املسـلُم، والحـركاُت املسـلمُة يف 

الوقِت الحايّل - هو بناء شـخصية مسـلمٍة 

متوازنـٍة، وأن هـذا املؤمتـَر يُْعتَـُر ُخطْـوًة 

إلعادِة تأهيِل وإعاِر الشـخصيّة املسـلمِة، 

وبعـَد ذلـك تكلّـَم نائـُب رئيـِس جامعـِة 

أوردو الدكتـور شـوكت ماتـن كـرا، وبعـَد 

تَرْحِيِبـه بالضيـوِف الكـراِم، القادمـن مـن 

الداخـل والخـارج، قـال: إنـه ملـن الـرِف 

أن تقـوَم جامعتَُنـا جامعـُة أوردو الصغريُة 

الَفِتيّـِة مبثـِل هـذا األمر، وتسـتطيَع تحّمَل 

أعبـاء هـذا املؤمتـِر الـَدْويلِّ، وبعـدَه تكلّـَم 

األسـتاُذ عرفـان نائـُب وايل أوردو، وأوضَح 

أهميـة املؤمتِر لْيَس لرتكيـا فقط، بل للعامِل 

اإلسـامّي عموًمـا؛ فـكلُّ العـامِل اإلسـامّي 

اليـوَم ميَـُر مبرحلـٍة حرجـٍة، مرحلـٍة يِجـُب 
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عـى كلِّ املجتمعـاِت التنبُُّه إليهـا، والعمُل 

الجادُّ يف بناِء اإلنسـاِن املسـلِم مـن جديٍد، 

وبذلـَك انتهـت الَجلْسـُة االفتتاحيـُة، وقـد 

حـر املؤمتـَر العديـُد مـن الشـخصياِت؛ 

يف  األْمـِن  لدائـرِة  العـامُّ  األمـُن  منهـم: 

دائـرِة  ورئيـُس  يايفـور،  جانـار  أوردو، 

اإلفتـاِء يف أوردو، مصطفـى كولـو أوغلـو، 

والعديـُد مـن األكادمييّـن واملهتمـن، وقد 

مـن  أكادمييًـا  بحثًـا  وسـتون  ثاثـة  َم  قُـدِّ

العـرب، واألتـراك، وغريهـم من باكسـتان، 

وبنجـادش، والبوسـنة، والهرسـك.

ويف هــذا التقريــِر املوجــِز ســأختاُر عــدًدا 

تــاركاً  عنهــا،  ألتكلّــَم  البُحــوِث،  مــن 

ــوِث  ــعِ البح ــتيعاَب جمي ــا؛ ألن اس بعضه

ــر.  ــذا التقري ا يف ه ــدًّ ــٌب ج ــٌر صع أم

فـي بحـث بعنـوان: »َدوُر الِوَراثـِة يف بنـاِء 
الدكتـور:  قّدَمـه  اإلنسـانيِة«  الشـخصيِّة 

عـاد عبـد اللـه محمـد الرشيفـن، مـن 

جامعـة الريموك يف األردن؛ ذكَر أن الهدَف 

مـن البحـِث هو بيـاُن أَثَـِر الِوَراثِـِة والبيئِة 

يف بناء الشـخصية، وكيـف نظرَْت الريعُة 

اإلسـاميُّة إىل أثـر كلٍّ من الوراثـة والبيئة؟ 

وقد اسـتنتَج الباحُث أن اإلسام يقرُِّر عدَم 

خضـوِع السـلوِك اإلنسـاين عموًمـا لعوامل 

الوراثـة والبيئـة؛ فبهـذا يُْعـِي اإلسـاُم من 

قيمـِة العقـِل، واستشـهَد بعدٍد مـن األموِر 

ِمْنَهـا: قصـُة امـرأِة فرعـوَن، فرغـَم البيئـِة 

بهـا  تتأثـْر  مل  فإنهـا  فيهـا،  تَعيـُش  التـي 

وأْسـلََمْت عـى ديـن مـوىس عليه السـاُم. 

فـي بحــث آخــَر بعنـــواِن: »العبـاداُت 
وأثَرُها يف تكويِن شـخصيِّة اإلنسان: دراسٌة 

مقاِصديّـة«، قّدَمه األسـتاُذ الدكتوُر: صالح 

الجـوف  جامعـة  مـن  الشـقريات،  خالـد 

البحـِث  الهـدُف مـن  يف السـعودية؛ كان 

كـا حـّدد صاِحبُـه؛ أن للعبـاداِت مقاصـَد 

تتَضْمُنهـا، فهـي ليسـت حـركات ظاهريـة 

هـذه  تحقيـَق  اسـتطْعنا  فـإذا  فقـط، 

بَصْقـِل  كفيلـًة  العبـاداُت  كانـت  املعـاين 

الزيـغ  مـن  وحايِتـِه  املسـلِم  شـخصيِّة 

هنـا  بالعبـادات  قصـد  وقـد  واالنحـراِف، 

املعنـى املتعـارف عليـه يف أبـواِب الفقـه 

والحـّج،  والصيـاُم  والـزكاُة  الصـاُة  وهـي 

وذكْـَر الباحـُث أثَر هذه العبـادات واحدًة 

واحدًة يف الشـخصيّة، ومـا ذَكر يف الصاِة 

السـلوِك؛  لضبـَط  َدورٌة  الصـاَة  أن  مثـًا، 

النظـاَم  املسـلَم  تُعلّـِم  الجاعـِة  فََصـاُة 

واالنضبـاَط وضبَْط النْفِس داخَل املْسـجِد، 
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أن  منهـا:  كان  بنتائـَج  الدراسـُة  وانتهـت 

العبـاداِت تسـاهُم يف تْنِقيـِة املسـلِم مـن 

واألخاقيـِة. النفسـيِة  األمـراِض  مختلـِف 

وننتقـل إلى بحـث آخر، يَسـرُي يف أعاِق 
التاريِخ ليصـَل إىل البدايِة األُوىل للوْحِي يف 

مكَة املكرمِة، بعنوان »تََحّوالُت الشـخصيِة 

العربيـِة بَن الجاهليِة واإلسـاِم: دراسـة يف 

مه: الباحـُث محمد  أشـعاِر الصحابـِة«، قدَّ

دلـي من جامعـة أوردو تركيـا؛ فقد درَس 

الباحـُث النصـوَص الشـعريَّة التـي أنْتََجَها 

َشـعراُء الصحابـِة املَخرمـون باعتبـاِر أن 

النـّص الشـعريَّ هـو ديـواُن العـرِب الـذي 

واملِـرْآُة  شـخصيِّتهم،  مامـَح  فيـه  رسـموا 

الصادقـُة التـي مُيْكـُن مـن خالها اسـتقراُء 

الشـخصيِّة العربيِة قبَل اإلسـاِم َوتَحوُّالتها 

مؤلفـًة  الدراسـُة  وكانـت  اإلسـاِم.  بعـَد 

مـن محوريـن؛ تََعـرَّض األوُل إىل النواِحـي 

البنيويـة يف القصيـدِة مثل شـْكِل القصيدِة 

املقدمـة  مـن  املسـلِم  الشـاعِر  وموقـِف 

يف  اإلسـاميِة  الرتاكيـِب  وتأثـريِ  الطلليّـة 

تعـرض  الثـاين،  املحـوِر  ويف  ـعراِء.  الشُّ

مـن  عليـه  طَـَرأَ  ومـا  القصيـدِة  ملوضـوِع 

املسـلمِة  بالشـخصيِّة  وعاقَِتهـا  تَحـوُّالٍت 

ومواقفها الدينيِة واالجتاعية والسياسـية، 

وخلَُصـْت الدراسـُة إىل: أن الديـَن الجديـَد 

الشـخصيِة  يف  الواضـُح  األثـُر  لـه  كان 

القصيـدِة  عـى  هـذا  وانعكـَس  العربيـِة 

العربيـِة سـواٌء يف شـكلِها أم يف مضمونِهـا.

وفـي بحـث ُمقـّدم مـن الجامعـة العامليِة 
محمـد  الدكتـور  قّدَمـه  باكسـتان،  يف 

فرويـد  »نظريـُة  بعنـوان:  عبـايس،  زبـري 

شـخصيّة  هـْدِم  يف  وأثُرُهـا  النفسـانية 

اإلنسـان«، وهـو بحـث ضخم بلـَغ أربعَن 

صفحًة، سـاَر فيـه الدكتوُر بشـكٍل مْنطقيٍّ 

رآه،  ومـاذا  فرويـد،  نظريـة  رشَح  حيـُث 

واألسـباب التـي دعتْه لسـبْك نظريتِه. ويف 

الِقْسـم اآلخـر رشَح موقـَف اإلسـاِم مـن 

نظريِتـه، أي العاقـة التـي يَرَاهـا اإلسـاُم 

األخـري  الَقْسـِم  ويف  واملـرأِة.  الرجـِل  بـن 

تعـرَّض لنقـِد نظريـة فرويـد، ومـّا ذكـَر 

مـن نتائـَج بحِثـه: أن علَم النْفـِس وأصولَه 

ال ميكـُن أن يتـَم دوَن اعتبـار كتـاِب اللـه 

تعـاىل مصـدًرا ُمعرتَفًـا به، وأن اإلسـاَم جاَء 

النفسـيِة لإلنسـاِن.  الحلـوِل  بجميـعِ 

وفـي بحـث آخـر جاء مـن مكـَة املكرمِة، 
مـن جامعـة أم القـرى، بعنـوان: »الِقيّـُم 

األخاقيـِة وأَثَرَُهـا يف بنـاِء األمـِم«، وبعـَد 
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تعريِفـه للقيّـِم األخاِقيِة ذكَر الباحث َدور 

القيـِم يف بنـاِء األمـِم سياسـيًا، واقتصاديًـا، 

الناحيـة  مـن  ذكَـرَه  ومـّا  واجتاعيًـا، 

السياسـية: أن اإلسـام يُـربِّ الساسـَة عـى 

اتّباع القيِم، وأن السياسـَة اإلساميَة تَرفُُض 

أيَّ وسـيلٍة قـذرٍة، حتـى ولو كانـت غاياتُها 

رشيفـًة. ويف ورقٍة مقدمة من الجزائِر، من 

أسـتاِذ الحديِث بجامعـِة األمريِ عبِد القادِر 

الدكتـور مختـار نصـرية، بعنـوان: »املعـاملُ 

ِة من َخاِل  اإلداريـُة يف الشـخصيِّة القيَاديَـّ

ِة«؛ اسـتلَْهم الباَحـُث َمعـاملَ  الُُسـّنِة الَنبَويَـّ

القياديّـِة مـن خـاِل اسـتقراٍء  الشـخصيِّة 

ـّنِة الَنبويّـِة، وذكَـَر منها مثـًا: القدوَة،  للسُّ

والطموَح، واعتاَد مبدأ الُشـوَرى، وغريَها، 

ومـن  النبَويّـِة.  ـنَِّة  بالسُّ لهـذا  واستشـهَد 

الَنتَائـِج التـي ذَكرَهـا: أن انتقاَء الشـخصيِّة 

وإمنّـا  اعتباطيًـا،  عمـًا  ليـس  القياديّـِة 

تَحتَاُجَهـا  رضوريـٍة  رشوٍط  ِر  لتَوفُـّ يكـوُن 

الشـخصيَُّة القياديّـُة يف كلِّ مجـاٍل إداري.

ــة  ــداد، كلّيّ ــن بغ ــّدٍم م ــث ُمَق ــي بح وف
العلــوم اإلســاميِة، للباحِث عــّار حكمت 

الُقــرآِن  فرحــان، تحــَت عنــوان: »أثــُر 

الشــخصيّة:  بنــاِء  يف  النبويّــِة  ــّنة  والسُّ

محمــد الفاتــح منوذًجــا«؛ ذكــر يف املَطْلِِب 

الشــخصيِّة،  ِبنــاِء  القــرآِن يف  أثــَر  األول 

ــِة يف الشــخصيَِّة يف  ــّنِة النبَويّ ــَر السُّ ــم ّأثَ ث

املطلــِب الثــاين. ويف املَطْلِــِب الثالــِث بــّنَ 

ــِة يف  ــّنة النبويّ ــرآِن والسُّ ــن الق ــَر كٍل م أث

شــخصيِّة محمــد الفاتــح، وقــد استشــهَد 

الباحــُث بالرســائِل التي أرْســلَها الســلطاُن، 

ــُل أهــّم املعــاين الدالــة  وكيــف أنهــا تَحِم

ــّنِة. فمــا جاء يف  عــى تَأثـُـرِِه بالقرآِن والسُّ

وصيِتــه لســلطاِن مــر: »إن مــن أحســِن 

ُســنن أســافنا -رحمهــم اللــه تعــاىل- أنهم 

ُمجاهــدون يف ســبيِل اللــِه وال يخافــون 

ــك  ــى تل ــن ع ــٍم، ونح ــَة الئ ــه لَْوَم يف الل

ــّنِة قامئــون«. والَحــظ الباحــُث التأثُّــَر  السُّ

الكبــرَي لشــخصيّة الفاتــِح بالقــرآِن والســنِة 

ــي  ــِه الت ــِه البِْن ــِة وصيَِّت ــاِل دراس ــن خ م

جــاء فيهــا: »كــن عــاداًل، صالًحــا، رحيــًا، 

وابُْســْط عــى الرعيّــِة رحَمتـَـَك دون مَتْييــٍز، 

؛ فــإن  واعمــْل عــى نـَـْرِ الديــِن اإلســاميِّ

ــوِك عــى األرِض«. هــذا واجــُب املل

الجـامعـــِة  وفـي بـحـــث ُمقـــدٍم مـن 
املسـتَِضيفة للباحثـِة سـارة زهـري، بعنوان: 

»الشـخصيُة اإلساميُة من َمنظوِر الكتابات 

االسـتراقيِة باعتبَارِهـا ُمَرًِّرا لاسـتعاِر«؛ 

املسـلمَة  الشـخصيَّة  الباحثـُة  فيـه  بيَّنـت 
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سـاهمْت  وكيـف  املسـترقن،  عيـوِن  يف 

هـذه الصـورُة يف جعـِل االسـتعاِر تجـاه 

وواجبًـا  رشعيًـا  فعـًا  الرقيـة  الشـعوِب 

واملُسـترِق،  املَسـتَعِمِر  منظـوِر  مـن 

وبيَّنت الباحثُة أن االسـتراق والدراسـاِت 

االسـتراقيَة هـي القاعـدُة التـي انطلـَق 

إىل  الدراسـُة  وَخلَُصـت  االسـتعاُر،  منهـا 

أنـه ورغـَم بعـِض املنافـعِ التـي جنيناهـا 

التـي  املضـاَر  أن  إال  املسـترقن  مـن 

ا. وصلتَْنـا عـن طريِقهـم كانـت كبـريًة جـدًّ

م باللغــِة الرتكيــِة  وفــي بحــث آخــَر ُمَقــدَّ
مــن جامعــِة دجلــة للباحــِث الدكتــوِر 

مجاهــد أرباجــه، تحــَت عنــوان: »تطويــر 

ــِة  ــِق الرتبي ــن طري ــال ع ــخصيّة األطف ش

تعريِفــِه  وبعــَد  للضمــريِ«،  األخاقيــِة 

ــاِء  ــة إنش ــر كيفي ــٍح؛ ذك ــريِ كمصطل للضم

مصــادُر  هــي  ومــا   ، طبيعــيٍّ ضمــريٍ 

الضمــريِ وربطــه بفكــرِة الفطــرِة اإلنســانيِة 

األوىِل يف معنــى متقــارٍب إىل حــٍد مــا. ثــّم 

ذكــَر تربيــة ضمــري األطفــال، ومــا يعِكُســه 

عــى شــخصيّتهم، ثــم ذكــر نتائــَج بحثــه 

ــري  ــة الضم ــل تربي ــّم عوام ــا: أن أه ومنه

ــَر أن  ــِة، وذك ــِم األخاقي ــُل القي ــو عام ه

ــريٍ  ــَر الضمــريِ يســاعُد عــى حــّل كث تطوي

مــن مشــاكَلنا االجتاعيــِة التــي تواِجُهنــا 

يف املدرســِة، أو العائلــِة، أو عنــَد الشــباِب.

مــن  ُمقــّدٍم  آخــَر  بحـــث  وفــي 
املســتضيفة،  الجامعــِة  أوردو  جامعــِة 

اإلســاميُة  »الشــخصيُّة  عنــوان:  تحــَت 

ــا«،  ــي تواِجُهه ــارصُة الت ــاُت املع والتحديّ

للباحــِث حســن محمــد املحيميــد، وبعــَد 

تعريِف الشــخصيِّة، والشــخصيِّة املســلمِة، 

تواِجــه  التــي  التحديــاِت  أهــّم  ذَكــر 

الشــخصيََّة املســلمَة يف الوقــِت املعــارِص، 

هــا عــى اإلطــاِق: التغريــب،  ومنهــا وأهمُّ

وأوضــَح أهدافَــه، وذكــر الســبيَل املمكنــة 

ــو  ــَر وه ــا آخ ــر تحديً ــّم ذك ــه، ث ملُواَجهِت

ازدواجيّــة الشــخصيّة املســلمة، وأخــريًا 

أهــمِّ  مــن  كتحــٍد  والتــرذم  التفــرق 

التحديــاِت للشــخصيِّة املســلمِة املُعــارصِة، 

وخلُــِص البحــُث إىل نتائــَج عــدٍة؛ كان 

تواِجُههــا  التــي  التحديــاِت  أن  منهــا: 

ا،  ــدًّ ــريٌة ج ــوَم كث ــلِمُة الي ــخصيُة املس الش

الدعــوِة،  حقــِل  يف  العاملــن  وعــى 

معرفَتُهــا  عموًمــا  اإلســامي  والعمــِل 

أواًل، ثــّم مواجَهتُهــا بالطــرق املمِكَنــِة، 

وخصوًصــا التغريــب الــذي يَهــِدُف إىل 

َمحــِو الشــخصيِة املســلَمِة مــن ُجُذورِهــا.
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الجزائـِر  مـن  ُمَقـّدم  آخـَر  بحـث  وفـي 
ملـن  محمـد  جامعـة  مـن  الشـقيقِة، 

دباغـن سـطيف 2، للباحـِث الدكتوِر عبد 

الـرزاق بلعقـروز، تحَت عنـوان: »التكامُل 

الشـخصيَة  إنشـاِء  يف  وَدورُه  األخاقـيُّ 

االرتقائيـِة«، وبعـَد توضيِح َمْعنـى كلٍّ من 

الشـخصيّة  ومفهـوِم   ، األخاقـيِّ التكامـِل 

االرتقائيـة؛ ذكـر ِمنهاَج التكامـِل األخاقّي، 

وذكـَر أن للتكامـِل األخاقـيِّ الذي سـيثمُر 

الشـخصيَة االرتقائيـَة عـدَة مبـادئ، منهـا: 

االنتسـاُب اإلميـاينُّ، ومبـدأُ األمانـِة، وَمبـدأُ 

وهـي  مهمـًة  قضيـًة  وذكـَر  التزكيـِة. 

إىل  إشـارة  يف  تقويـٍم(  أحسـِن  )فلسـفُة 

يف  اإلنسـاَن  َخلَْقنـا  }لَقـد  الكرميـة  اآليـة 

أحسـِن تقويـٍم{ فذكر داللتها مـن الناحيِة 

ومـن  املعرفيـِة،  الناحيـِة  ومـن  اإلميانيـِة، 

عـدد  بذكـِر  وانتهـى  األخاقيّـِة،  الناحيـة 

مـن التوجيهـاِت منهـا: االهتـاُم بالـرتاِث 

األخاقـيِّ للشـخصياِت املتكاملـِة أخاقيًـا، 

النفـوِس  تزكيـِة  يف  أسـاليِبهم  وتحويـُل 

يف  دراسـيٍّة  برامـَج  إىل  العقـوِل  وتنويـِر 

املؤسسـاِت التعليميِّة وخاّصـًة الجامعات.

ــرِق  ــن ال ــّدٍم م ــَر ُمق ــث آخ ــي بح وف
اإلســـامّي، مـــن بنجـــادش، للدكتـــوِر 

تحــَت  النــدوي،  الحــق  نجــم  محمــد 

ضــوِء  يف  الشــخصيُّة  »تربيــُة  عنــوان: 

أهــّم  أواًل  ذكــَر  الكريــِم«؛  القــرآِن 

املرتكــزاِت الرتبويــِة التــي أكــّد عليهــا 

القــرآُن الكريــُم، ثــّم ذكــَر معايــرَي العمــِل 

ــِم، فذكــَر  الرتبــوي يف ضــوِء القــرآِن الكري

ــوَم الســببيِة،  ــِق ومفه ــاَر الح منهــا معي

وقيمــَة الحــِق، وأخــريًا ذكر أهّم األســاليِب 

أســلوَب  فذكــَر  الرتبيــِة،  يف  القرآنيــِة 

ــال  ــن خ ــة م ــوِع والرتبي ــاِب املتن الخط

أســاِء اللــه الحســنى، وصفاتــه، وغريهــا 

الكثــري، وأوَصــت الدراســُة بأنــه عــى 

ــي  ــِب الروح ــى الجان ــد ع ــن التأكي املَربّ

الرتبويــة.  العمليــِة  والقيمــيِّ يف 

ٍم مــن الغرب اإلســامّي  وفــي بحــث مقــدَّ
أيًضــا مــن الجزائــر بعنــوان: »أثـَـُر الشــيِخ 

محمــد الغــزايل يف شــخصيِة املجتمــعِ: 

الخطــاِب«،  وخصائــُص  التأثِــريِ  منابــُع 

للباحــث الدكتــور حبــايس خالــد، مــن 

جامعــة الــوادي، والــذي يقِصــُده هنــا 

ــر  ــث ذك ــارَص؛ حي ــزايلَّ املع ــُث: الغ الباح

املوقــَع الفكــريَّ للغــزايل، فهــو يُعتــَرُ مــن 

املجدديــن يف الفكــر اإلســامّي الحديــِث، 

ثــم ذَكــَر عــدًدا مــن منابــعِ التأثــريِ يف 
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شــخصيِة اإلمــام الغــزايل، منهــا: ربــُط 

ــِر بالعمــِل، وأيًضــا صــدُق العاطفــِة،  الفْك

فهــو -رحمــه اللــه- ميتــاُز بحــرارِة العاطفِة 

يف ظــال إميــان عميــٍق مبــا يعلــم، وأيًضــا 

والواقعيــة،  اإلنســاِن،  بقيمــِة  اإلميــاُن 

خصائــص  ذكــر  وأخــريًا  واالعتــدال، 

الخطــاب الغــزايّل وأثرهــا يف املجتمــع.

ــة مــن  وفــي بحــث ُمقــّدٍم باللغــة الرتكي
ــِث  ــان، للباح ــب أرس ــوش أل ــِة م جامع

الدكتــوِر يوســف بتــار، بعنــوان: »القصــُة 

الرتبــوُي مــن زاويــِة  القرآنيــُة وأثرَُهــا 

تربيــِة الشــخصيِّة«؛ قــال يف مقدمتــه إنــه 

إذا كّنــا نريــُد أن نعــرَف كيــف أثَّر اإلســام 

يف الشــخصيِة وِبنائِهــا؛ فــإن أوَل مــا يِجــُب 

ــا دراســتُه مــن مصــادَر هــو القــرآن  علين

ــَة  ــَة الرتبوي ــَح الوظيف ــّم أوض ــم، ث الكري

ــِة  ــَب بأثــِر القصَّ للقصــِة القرآنيــِة وعقَّ

تخلُــُق  فهــي  الشــخصيِة،  يف  القرآنيــِة 

العمليــَة  وتدَعــُم  متوازنــًة،  شــخصيًة 

ــَة بأســاليَب غــريِ مبــارشٍة، تعــّزُز  التعليمي

ــارٍش،  ــة بأســلوٍب غــريِ مب ــَة الرتبوي العملي

وهــي أيًضــا عقوبــٌة غــرُي مبــارشٍة، وأيًضــا 

ــم  ــخصية. ث ــٌة للش ــواراٌت موجه ــي ح ه

َعّقــَب بعــد ذلــك بنتائــَج منهــا: أن أبطــال 

القّصــِة القرآنيــِة لهــم تأثــري يف الشــخصيِة 

دراســتُهم،  يجــُب  ولهــذا  املســلمِة؛ 

ــخصيِتهم. ــم وش ــُة دورِه ودراس

ا يف هذا العر،  وفـي بحث آخَر مهـٍم جدًّ
تحـت عنوان: »وسـائُل اإلعـاِم االجتاعيِة 

وَدورُهـا يف تطويـر الشـخصية«، للباحـِث 

الدكتـور يحيـى توران، من جامعـِة أوردو؛ 

ذكـر الباحـُث أواًل معنى الشـخصيِة، وبعَد 

ذلـك أوضـح أزمـَة الهويـِة يف هـذا العر، 

ثـّم أوضـَح وسـائَل اإلعـاِم وتأثريَهـا، ويف 

هـذا الصـدِد ذكـَر عـدًدا مـن اإلحصائيّاِت 

أن  اعتبـاِر  عـى  برتكيـا،  خـاٌص  أغلبُهـا 

البحـَث باللغـِة الرتكيـِة وموَجـٌه لألتـراك، 

مـن   %83 أن  اإلحصائيـات:  هـذه  ومـن 

يسـتخدموَن  النسـاِء  مـن  و%77  الرجـاِل 

الوسـائَل االجتاعيـة، وأن أكـر اسـتخداٍم 

هـو  اإلطـاق  عـى  االجتاعيـِة  للوسـائِل 

الفيسـبوك، ففـي دراسـٍة أجرتهـا منظمـة 

فّضلـوا  أن %74  أثبتـت   ،)TUIK( تويـك

تويـرت.  فضلـوا  فقـط  و%14  الفيسـبوك، 

يف  االجتاعيـة  الوسـائل  أثـَر  أوضـَح  ثـم 

الشـخصية؛ فهي تؤثُر يف عاداِت الشـخِص، 

وتؤثـُر يف عاقتـِه مـع أصدقائـه، وتؤثـُر يف 

أوضـَح  النهايـِة  ويف  التعليمـي.  مسـتواه 
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أهميَة الرتبيَة الدينية للشـخصية وشـكلِها، 

وعقـب بذكـر نتائـَج منهـا: أنه كلّـا ازداَد 

وسـائِل  عـى  الوقـت  إهـدار  يف  الفـرُد 

التواصـِل االجتاعيـِة؛ كلّـا قـّل التواصـُل 

مـع العائلِة ومـع األصدقاء ومـع املجتمع. 

ــان  ــورة جولده ــن الدكت ــث م ــي بح وف
جونــدوزوز، مــن جامعــة أوردو، بعنــوان: 

»شــخصيُة املــرأِة املســلمِة مــن خــاِل 

القــرآِن الكريــم«؛ تكلّمــْت الباحثــُة يف 

ــاوُل  ــَم يح ــرآَن الكري ــن أن الق ــِة ع البداي

أن يَخلـُـَق شــخصيًة مثاليــًة، ســواٌء أكانــت 

املــرأِة،  شــخصيَة  أم  الرجــِل  شــخصيَة 

ــخ  ــرأٍة يف التاري ــن أول ام ــت ع ــم تّكلَم ث

وهــي أمنــا حــواء، وشــخصيتها مــن خــاِل 

ــوان  ــْت يف عن ــم تكلَّم ــِم، ث ــرآِن الكري الق

آخــَر عــن شــخصيِة مريــم العــذراء عليهــا 

تكلّمــت  ماثِــل  عنــواٍن  ويف  الســام، 

ــاِء،  عــن شــخصيات زوجــاِت بعــِض األنبي

ــه  ــى الل ــي ص ــاِت النب ــخصيات زوج وش

عليــه وســلم، وعــن شــخصيِّة فاطمــة 

الدراســُة  وانتهــت  عنهــا-،  اللــه  -ريض 

أن  منهــا:  كان  النتائــِج،  مــن  بعــدٍد 

القــرآَن الكريــم يجعــل للمــرأِة شــخصيَتَها 

املنفــردَة، فهــي مســاويٌة للرجِل، وليســت 

ــه. ومــن خــال القــرآن الكريــم،  تابعــًة ل

أكــدت الباحثــُة أن القــرآَن الكريــَم يف 

قضيتــن  عــى  يؤكــد  املــرأِة  موضــوع 

ــُة.  ــُة واألموم ــا: الزوجي ــِن، وه مهمتَ

وانتهــت فعاليّــاُت املؤمتــِر يف الســاعِة 
 ، عــَرَ الثــايِن  مســاِء  مــن  الرابعــِة، 

مــن ُحزيْــراَن، وَجلســت لْجَنــة ِعلميّــة 

مؤلفــة مــن عــدٍد مــن األســاتذِة لتُعِطــَي 

ــوز  ــور ياغ ــم: الدكت ــاِت. كان منه التوصي

والدكتــور  اإللهيــاِت،  كليــِة  عميــُد 

اإللهيــاِت يف  كليــِة  عميــُد  اللــه  نــر 

مــن  وكان  وغريهــم،  بــريوت،  جامعــة 

التوصيــات: أن األمــة اإلســامية اليــوَم 

ــى  ــلمِة وع ــخصيِتَها املس ــٍد لش ــام تح أم

اإلســامّي  اإلطــار  يف  العاملــن  جميــع 

مــن منظــاٍت، أو مربــن، أو معلمــن، 

ــدْت  ــا أك ــاِر، ك ــِن االعتب ــذا بع ــُذ ه أَْخ

ــِة للشــخصيِة  ــِة الديني ــِة الرتبي عــى أهمي

املســلمِة، وأكــدت عــى مهمــة املعلمــن، 

وأن لهــم الــدوَر األكــَر يف إنشــاِء شــخصيٍة 

ــا  ــٍة، إىل غريه ــٍة، وعري ــلمٍة، متوازن مس

مــن التوصيــاِت الكثــرية.

والحمُد للِه رَبِّ العاملن.
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كتبهــا:  التــي  الثــاث  املقــاالت  إن 

يف   )Gaston Wiet( فييــت  جاســتون 

عرشينيــات القــرن املنــر م، وم. بريملــان 

)M. Perlmann( ســنة 1942م، ودونالــد 

1976م،  ســنة   )Donald Little( ليتــل 

عــزَّزت التصــور القائــل بــأن القــرن األول 

مــن العــر اململــويك مثَّــل نقطــة تحــول 

فارقــة يف تاريــخ اعتنــاق األقبــاط لإلســام. 

)1( Shaun O’sullivan, Coptic Conversion and 
the Islamization of Egypt, Mamluk Stud-
ies Review, Middle East Documentation 
Center, The University of Chicago, 2006, 
Volume 2, pp. 65- 80

جامعـة   ،)SHAUN O›SULLIVAN( أوسـوليفان  شـون   )*(

.)University of Balamand, Lebanon( لبنـان:   - البلمنـد 

)**( أحمـد محمـود محمـد إبراهيـم، أسـتاذ التاريـخ اإلسـامي 

والحضـارة، جامعـة القاهـرة، الربيـد اإللكـروين:
ahmed77_historian@yahoo.com

التحول القبطي إلى اإلسالم وأسلمة مصر)1(
شون أوسوليفان) *(
Coptic Conversion and the Islamization of Egypt

ترجمة:
أحمد محمود) **(
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عـن  مقالتـه  يف  فييـت  ذكـره  ملـا  ووفًقـا 

اإلسـامية  املعـارف  بدائـرة  األقبـاط 

فقـد   :)Encyclopaedia of Islam(

»أطلقت حكومُة املامليك رصاصَة الرحمة 

عىل املسـيحية يف مر«. ويسـتطرد فييت 

قائـًا: »وميكـن تقديـر ذلك بحلـول القرن 

الثامـن الهجـري )الرابع عـرش للمياد(؛ إذ 

مل يكـد املسـيحيون، كـام يف عرنا، ميثِّلون 

ُعـرْش السـكان يف مـر«. وقـد ردَّد بريملان 

اإلمرباطوريـة  »إن  قائـًا:  نفسـه  الـرأَي 

يف  حاسـمة  بصـورة  أسـهمت  اململوكيـة 

َسـْحق العنـر القبطـي يف مـر«، و»إن 

قـوة األقبـاط بوصفهـم جامعـة قـد قُـي 

عليهـا قضـاًء مربًمـا«. ويعتقـد دونالد لتل 

أن النتائـج التـي توصـل إليهـا »تجنـح إىل 

تأييـد الحكم العـام الذي أطلقه فييت«)1(.

ــًقا  ــة وفـ ــاؤالت الـدميـغـرافـيـ إن الـتــسـ

 Chronological( لـتـسـلـسلـهـا الزمـنـي

 ،)and demographic questions

)1( Gaston Wiet, “kibt,” The Encyclopaedia 
of Islam, 1st ed., 2: 996 f.; M. Perlmann, 
“Notes on Anti-Christian Propaganda in 
the Mamluk Empire”, Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies, 10 )1942(: 
843-61; Donald Little, “Coptic Conversion 
to Islam under the Bahri Mamluks, 692-
755/ 1293-1354,” BSOAS 39 )1976(: 552-69.

ــْن اقتفــى  ــاه فييــت وَم ــارت انتب التــي أث

ــًة  ــاُط أقلي ــى أضحــى األقب ــره هــي: مت أث

واملســلمون أغلبيــة يف مــر، ومــا املراحل 

األساســية التــي مــرت بهــا تلــك العمليــُة؟ 

ــاط  ــول األقب ــداًء أن تح ــوا ابت ــد افرض لق

إىل اإلســام كان هــو الســبب الرئيــس وراء 

التغــري الدميغــرايف يف مــر؛ ومــن ثــمَّ فإن 

رون مــن  أكــر املســلمن املريــن يتحــدَّ

ــاط  ــم افرضــوا أن األقب ــة. ث أصــول قبطي

اعتنقــوا اإلســام )جامعيًّــا( عــىل موجتــن؛ 

األوىل: يف القــرن التاســع امليــادي )الثالث 

الهجــري(، والثانيــة: يف القــرن الرابــع عرش 

ــم  ــم رغ ــك فإنه ــن الهجــري(. ولذل )الثام

ــة  ــة الحقب تأكيدهــم الشــديد عــىل أهمي

اململوكيــة، مل يزعمــوا أن أســلمة مــر إمنا 

ــة فحســب. ــك الحقب ــان تل وقعــت يف إب

وقــد أعــدَّ تامــر الليثــي يف اآلونــة األخــرية 

ــاط  ــول األقب ــن تح ــتوعبة ع ــًة مس دراس

إىل اإلســام خــال العــر اململــويك)2(. 

ْت تلــك الدراســُة التــي مل تعــرف  وقــد بــذَّ

طريقهــا إىل النــرش بعــُد مــا ســبقها مــن 

)2( Tamer el-Leithy, “Coptic Culture and 
Conversion in Medieval Cairo, 1293-1524 
A.D.,” Ph.D. diss., Princeton University, 
2004.



| 316317 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

دراســاٍت طــواًل وعمًقــا. ويركِّــز موضوعهــا 

عــىل تحــول أقبــاط الطبقــة العليــا يف 

القاهــرة إىل اإلســام خــال القــرن الرابــع 

الهجــري(،  )الثامــن  امليــادي  عــرش 

ــن  ــري م ــل بكث ــي تحف ــرة الت ــي الف وه

القبطيــة  املــواد  يف  التفصيليــة  األدلــة 

ــة  ــات التاريخي ــورة، ويف املدون ــري املنش غ

اململوكيــة للمقريــزي وابــن تغــري بــردي. 

ــق دوافَع  ويتنــاول الليثــيُّ بالبحــث املتعمِّ

التحــول إىل اإلســام، ويصنِّــف أشــكاله 

املســلمن  ـل ردَّ فعــل  املختلفــة، ويحلِـّ

ــاط إىل اإلســام، وال  ــن األقب تجــاه املتحوِّل

ــامء.  ــة العل ــن طائف ســيام ب

ــرده  ــذي أف ــبيًّا ال ــل نس ــز الضئي ويف الحيِّ

ــت أســلمُة  ــف حدث ــى وكي للســؤالن: مت

ــت يف أن  ــع فيي ــي م ــق الليث ــر؟ يتف م

اعتنــاق األقبــاط لإلســام كان هــو العنر 

ومــن  املذكــور.  التحــول  يف  الجوهــري 

هنــا، فقــد ختــم الليثــي دراســته بعبــارة 

تشــري إىل »الوهــم الشــائع، إىل يــوم الناس 

هــذا، بــأن املســلمن املريــن كانــوا 

جميًعــا مــن أصــل عــريب، عوًضــا عــن 

القــول بأنهــم أقبــاط اعتنقــوا اإلســام«)1(. 

)1( Ibid., 479.

ــذي  ــبيًّا الـ ــل نسـ ــز الضئيـ ويف الحيِّـ

أفـــرده للســـؤالني: متـــى وكيـــف 

يتفـــق  مـــر؟  أســـلمُة  حدثـــت 

الليثـــي مـــع فييـــت يف أن اعتنـــاق 

ـــر  ـــو العن ـــام كان ه ـــاط لإلس األقب

الجوهـــري يف التحـــول املذكـــور.

ــب  ــام ذه ــد م ــب إىل أبع ــه يذه ــل إن ب

إليــه فييــت، بتأكيــده عــىل أنــه ليــس مثــة 

موجــة تحــوُّل إىل اإلســام شــهدتها مــر 

خــال القــرن التاســع امليــادي؛ فتلــك 

فكــرٌة خاطئــة، نشــأت عــن إســاءة تفســريٍ 

لروايــة املقريــزي. ويــرى الليثــيُّ أن القرن 

فــرة  غــريه  دون  ـل  ميثِـّ عــرش  الرابــع 

التحــول االجتامعــي الحاســم يف مــر، 

بوصفــه الحقبــة الوحيــدة التــي شــهدت 

نحــو  عــىل  لإلســام  األقبــاط  اعتنــاق 

جامعي.

فـام الدليُل عـىل أن العـر اململويك األول 

يف  للغايـة  الحاسـم  الـدور  هـذا  لـه  كان 

أسـلمة مـر عـن طريـق تحـول األقبـاط 

إىل اإلسـام؟ لقـد أسـهب فييـت ومتابعوه 

ل يف  يف النقـل عـن املقريـزي الـذي سـجَّ

كـتـابــه الخـطــط، املـَدوَّن يف عرشينيات 
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)التاسـع  امليـادي  الخامـس عـرش  القـرن 

الهجـري(، مثانيـة اعتـداءات وقعـت عـىل 

األقبـاط إبـان العـر اململـويك: األول بـن 

سـنتي )1250 - 1354م = 648- 755هـ(، 

وذلـك يف سـنوات: )1259، 1264، 1279، 

1321م()1(.   ،1321  ،1301  ،1293  ،1283

شـكل  االعتـداءاُت  تلـك  اتخـذت  وقـد 

وخاصـة  العامـُة،  أثارتهـا  عنـف  أحـداث 

نيـا يف القاهـرة وكافـة أرجـاء  العنـارص الدُّ

إجـراءات  شـكل  اتخـذت  كـام  الريـف. 

حكوميـة مختلفـة َحظَـرَْت عـىل األقبـاط 

دت القوانن  تقلـَد الوظائـف العامة، وجـدَّ

التقليديـة التـي ضيَّقـت عليهـم وأذلتهـم، 

تلـك  اكتسـت  وقـد  أوقافهـم.  وصـادرت 

تبـدأ  فكانـت  منطيـة،  صـورًة  األحـداُث 

يف  شـعبيًّا  انفجـاًرا  يثـري  بسـيط  بحـادث 

القاهـرة، وقـد ينتـرش أحيانًـا يف األقاليـم 

األخـرى، ثـم ال يلبـث أن تعقبه إجـراءاٌت 

وتتغيَّـا  األقبـاط،  تعاقـب  حكوميـة 

املسـلمن. مـن  العامـة  طبقـة  اسـرضاء 

ورمبـا يكـون األكـر أهميـًة ذلـك التعليـق 

وصفـه  عـىل  املقريـزيُّ  بـه  ـب  عقَّ الـذي 

)1( Little, “Coptic Conversion to Islam under 
the Bahri Mamluks”, p. 553.

سـنة  األقبـاط  عـىل  األخـري  لاعتـداء 

ذلـك  جمـع  لقـد  1354م(.   = )755هــ 

عـىل  الشـعبي  العـدوان  بـن  االعتـداُء 

املسـيحين وتخريـب كنائسـهم، وصـدور 

مراسـيم حكوميـة تحظر عليهـم االلتحاَق 

هـذه  ومثـُل  العامـة.  الخدمـة  بوظائـف 

املراسـيم صـدرت مـراٍت كثـرية قبـل ذلك، 

أن  املـرة  هـذه  املختلـف  الـيء  ولكـن 

الذيـن  األقبـاَط  ليشـمل  امتـد  الحظـر 

وتجاوبـت  شـكليًّا،  باإلسـام  تظاهـروا 

الحكومـة اململوكيـة مـع االتهامـات التـي 

ون  هت إليهم بأنهم مسـيحيون متسـرِّ ُوجِّ

الحكومـة  أضعفـوا  وأنهـم  باإلسـام، 

ينالـوا  أن  دون  املسـلمن،  وظلمـوا 

جزاءهـم. وأخـريًا، فقـد صـادرت الحكومُة 

جميـع األرايض املوقوفـة عـىل املؤسسـات 

املقريـزي  تعليـق  ويوحـي  القبطيـة. 

القشـة  هـو  كان  االضطهـاد  ذلـك  بـأن 

يقـول:  إذ  األقبـاط؛  ظهـر  قصمـت  التـي 

»فإنــه مل يبــق يف أعــال مــر كلِّهــا 

قبليهــا وبحريهــا كنيســٌة حتــى ُهِدَمــْت، 

وبُنــي مواضــَع كثــرٍ منهــا مســاجد، فلــا 

وقلَّــْت  النصــارى  عــى  البــاء  عظــم 

اإلســام،  يدخلــوا يف  أن  رأوا  أرزاُقهــم، 
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ففشــا اإلســاُم يف عامــة نصــارى أرض 

مــر، حتــى إنــه أســلم مــن مدينــة 

ــة  ــوم واحــد أربعمئ ــوب خاصــة يف ي قلي

وخمســون نفــًرا... وحمــل كثــرٌ مــن 

النــاس ِفْعلَهــم هــذا عــى أنــه مــن جملــة 

العامــة يف  لكــرة مــا شــنَّع  مكرهــم، 

أمرهــم؛ فكانــت هــذه الواقعــة أيًضــا من 

ــذ  ــن حينئ ــة. وم ــر العظيم ــوادث م ح

اختلطــت األنســاُب بــأرض مــر«))). 

إن مــا يُْســتَْنتَج مــن وصــف املقريــزي 

ضــد  الشــعبية  االنتفاضــات  لسلســلة 

األقبــاط يشــكِّل الســند الجوهــري لذلــك 

الــرأي القائــل بــأن العــر اململــويك مثَّــل 

ــر،  ــلمة م ــبيل أس ــاًم يف س ــا حاس تقدًم

ــام  ــاط إىل اإلس ــول األقب ــق تح ــن طري ع

عــىل نطــاق واســع. فعــىل ســبيل املثــال، 

 )Donald Little( يســتخلص دونالــد لتــل

ــتنتاَج اآليت:  ــص االس ــك الن ــن ذل م

ــدَّ أن جمهــوًرا غفــريًا مــن األقبــاط  »وال ب

قــد أدركــوا أن رفاهيتهــم االجتامعيــة 

)1( Quoted ibid., 568
والنــص املذكــور يف الســلوك للمقريــزي )2/ 3/ 927(، واملواعــظ 

واالعتبــار )4/ 1021(. )املرجــم(.

واالقتصاديــة تكمــن منــذ ذلــك الحــن 

فصاعــًدا يف اإلســام. وبهــذا املعنــى، ميكن 

النظــر إىل ســنة )755هـــ = 1354م(، أي: 

بعــد مــرور ســبعة قــرون مــن الفتــح 

ــول  ــة تح ــا نقط ــر، بوصفه ــامي مل اإلس

يف التاريــخ الدينــي املــري، وبوصفهــا 

املرحلــة التــي أضحــى فيهــا التحــول الثاين 

الكبــري يف التديــن املري مكتمــًا بالفعل، 

عــىل نحــو مــا اســتقر عليــه األمــُر خــال 

القــرون الســتة ونصف القــرن التاليــة«)2(.

وبعبــارة أخــرى: فقــد بلغت أســلمة مر 

ذروتهــا بحلول ســنة )755هـــ = 1354م(. 

وبعــد ذلــك التاريــخ، ظلــت النســبة بــن 

املســلمن والنصــارى دون تغيــري؛ فكانــت 

ــت  ــر فيي ــوايل )90% إىل 10%(، يف تقدي ح

ــويك  ــر اململ ــإن الع ــك، ف )Wiet(. وكذل

ــغ أوجــه ســنة )1354م(،  ــذي بل األول، ال

كان هــو املســؤول عــن الجــزء األكــرب 

أفضــت إىل  التــي  العمليــة  تلــك  مــن 

تقلــص عــدد الســكان األقبــاط إىل )%10( 

ــتنتاج  ــك االس ــي ذل ــد حظ ــب. ولق فحس

ــق أن  ــن الح ــاق. وم ــع النط ــد واس بتأيي

توتــر الســياق الســيايس والعســكري الذي 

)2( Ibid., 569.
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اكتنــف العــر اململــويك األول حتــى ســنة 

)1300م( عــزَّز معقوليــة ذلــك االســتنتاج، 

فضــًا عن الكثافــة املتزايدة التي شــهدتها 

أدبيــاُت الجــدل اإلســامي ضــد املســيحية 

واملســيحين، والتــي ســتصبح أمــرًا جديــرًا 

باملاحظــة منــذ ســنة )1250م( تقريبًــا 

ولفــرة طويلــة بعدهــا)1(.

عــىل أن عبــارة املقريــزي ال تشــكِّل دليــًا 

ــى حــن  ــل، حت ــد اســتنتاج لت ــا يؤيِّ قاطًع

ــــــ مبا أورده  ـــــ أي: تلــك العبارةـ  تُْقــرَنـ 

ــي  ــار ســابقة عــن الضغــوط الت ــن أخب م

ــق أن  ــن املحق ــاُط. وم ــا األقب ــرَّض له تع

تلــك العبــارة تبالغ يف تقرير أنه ال كنيســة 

تُرِكــت قامئــًة يف كل أنحــاء الريف املري، 

وأن املســيحين جميًعــا قــرروا اعتنــاق 

اإلســام. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن املثــال 

م، وهــو التحــول الجامعــي  الوحيــد املقــدَّ

إىل اإلســام يف مدينــة قليــوب، ليس ســنًدا 

ــا يــأذن بتعميــم القــول بــأن اإلســام  كافيً

انتــرش بــن األقبــاط يف جميــع أنحــاء 

ــة  ــة التاريخي ــإن املدون ــك ف ــاد. وكذل الب

ــن  ــا م ــو تقريبً ــك أن تخل ــامية توش اإلس

)1( Perlmann, “Notes on Anti-Christian Prop-
aganda in the Mamluk Empire”, pp. 842, 
845.

اإلحصــاءات التــي رََصــَدت التحــوَل إىل 

اإلســام، كــام أن مســتوى األدلــة املطلوبــة 

ــا عــىل نحــو يفــي  ــاء به ال ميكــن االرتق

إىل تجاهــل روايــات قيِّمــة شــأنها يف ذلــك 

شــأن روايــات املقريــزي.

ــه  ــب إلي ــام ذه ــت في ــق فيي ــا نواف ورمب

مــن أن ســنة )755هـــ = 1354م( مثَّلــت 

التاريــخ  يف  الخطــورة  بالــغ  »حدثًــا 

ــي  ــول القبط ــة التح ــري«، وأن موج امل

ــرن  ــر الق ــدأت أواخ ــي ب ــام، الت إىل اإلس

بلغــت  قــد  امليــادي،  عــرش  الثالــث 

ذروتهــا يف تلــك الســنة

ــت  ــه فيي ــب إلي ــا ذه ــق أن م ــن الح وم

 10( يشــكِّلون  كانــوا  األقبــاط  أن  مــن 

ــنة  ــد س ــر بع ــكان م ــن س ــط م %( فق

)755هـــ = 1354م( رأي معقــول. وأمــا 

األقبــاط بصفتهــم الجامعيــة فلــم يتلقــوا 

ــة  ــر الحقب ــذ أواخ ــرية من ــة خط أي صفع

اململوكيــة حتــى إجــراء أول تعداد ســكاين 

ســنة )1846م(. فذلــك التعــداد ومــا تــاه 

ر عــدد العنــر القبطــي بنحــو )%8(  قــدَّ

مــن الســكان، ورمبــا ارتفعــت النســبة إىل 

ــاط  ــزوع األقب )10%(، عــىل نحــو يــي بن
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن املثال الوحيد 

م، وهـو التحـول الجاعـي إىل  املقـدَّ

ليـس  قليـوب،  مدينـة  يف  اإلسـام 

سـنًدا كافًيا يـأذن بتعميـم القول بأن 

اإلسـام انتـر بـني األقبـاط يف جميع 

الباد.  أنحـاء 

إىل التقليــل مــن أعدادهــم لــدى القامئــن 

بالتعداد)1(.

عــدُد  ـص  تقلَـّ وكيــف  متــى  ولكــن 

األقبــاط إىل )10%( بحلــول أواخــر القــرن 

الرابــع عــرش امليــادي؟ مثــة طائفــة مــن 

االحتــامالت. ففيــام يتعلَّــق بالســؤال عــن 

ــان  ــاض إب ــد حــدث االنخف ــت، فق التوقي

القــرن الرابــع عــرش امليــادي بصــورة 

أساســية )وهــذا رأي تامــر الليثــي(، أو 

يف مرحلتــن متكافئتــن تقريبًــا؛ األوىل: 

ــة: يف  ــادي، والثاني ــع املي ــرن التاس يف الق

ليــس هنــاك أي دليــل وثائقــي يف تلــك املســألة حتــى   )1(

إجــراء التعــدادات الســكانية األوىل )ســنة 1846، و1882م(، 

التــي ســجلت أن األقبــاط ميثلــون 8% مــن الســكان. ولكــّن 

ــدد  ــدروا ع ــابق ق ــرن الس ــال الق ــن خ ــة األوروبي الرحال

ــل. ــاط عــىل نحــو مامث األقب
Youssef Courbage and Philippe Fargues, Chris-

tians and Jews under Islam )London, 1997(, 
64.

القــرن الرابــع عــرش )وذاك رأي فييــت 

وَمــْن اتبعــه(، أو أنــه )كــام حاججنــا 

الحًقــا( وقــع بشــكل رئيــس طــوال حقبــة 

اإلســام املبكــر )بــن القرنــن الســابع 

ــق  ــام يتعل ــا في ــن(. أم ــارش امليادي والع

بالســؤال عــن الكيفية، فيحتمــل أن يكون 

تراجــع نســبة األقبــاط قــد وقــع بســبب 

التحــول إىل اإلســام يف املقــام األول، وهــو 

الســبب الــذي يبــدو موضــَع اتفــاق بــن 

ــن ممــن عالجــوا  ــاب املحدث ــع الكت جمي

هــذا املوضــوع. ومــع ذلــك، ميكــن أن 

ــا  ــرى كان له ــل أخ ــة عوام ــرض أن مث نف

ُمْجتَِمعــة دور أكــر أهميــة: كالهجــرة 

ــاء  ــن نس ــزواج م ــامية، وال ــة اإلس العربي

القبــط، باإلضافــة إىل الراجــع الدميغــرايف 

لألقبــاط، عقــب االنتفاضــات املتكــررة 

التــي قامــوا بهــا ضــد الحكــم اإلســامي. 

ــار  ــل بعــن االعتب ــك العوام ومل تُؤخــذ تل

يف الدراســات التاريخيــة ملــر اإلســامية 

ــم أن  ــبيًّا، رغ ــدوٍد نس ــو مح ــىل نح إال ع

الهجــرة العربيــة اإلســامية إىل مــر منــذ 

ــًدا،  ــْت جي ــا ُوثَِّق ــا تاه ــنة )641م( وم س

شــأنها يف ذلــك شــأن القمــع الشــديد 

الــذي تعرضــت لــه االنتفاضــاُت القبطيــة 
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ــي  ــل ينبغ ــذه العوام ــل ه ــررة. ومث املتك

أن تُراعــى بوصفهــا عامــًا مقابــًا لعامــل 

ــام)1(. ــي إىل اإلس ــول القبط التح

توقيــت  عــن  الســؤال  إىل  وبالعــودة 

التحــول، فلعــل أســلمة مــر قــد اكتملت 

تقريبًــا قبــل أن يبــدأ الحكــم اململــويك 

ســنة )648هـــ = 1250م( بفــرة طويلــة. 

ــيحين  ــبة املس ــإن نس ــرى: ف ــارة أخ وبعب

ــا يف مــر إىل مــا ال يزيــد  تراجعــت فعليًّ

الحــادي  القــرن  بحلــول   ،)%10( عــىل 

ذلــك، وهــي  قبــل  أو  امليــادي  عــرش 

النســبة التــي طرحهــا فييــت )وليــس مــن 

م نســبًا أخــرى غــري تلــك  الحكمــة أن نقــدِّ

ــو  ــاس ول ــىل أس ــض ع ــي تنه ــبة الت النس

ــرن التاســع  ــا يف تعــدادات الق كان ضعيًف

عــرش()2(. وقــد شــهد الحكــم اململــويك 

1354م(   -1250 ســنتي  )بــن  املبكــر 

مزيــًدا مــن االنخفــاض، وإن مل يكــن ذلــك 

أمــرًا مهــامًّ يف إطــار الصــورة األوســع. 

ولــن كان الســند التاريخــي هزيــًا للغايــة 

)1( Khalil ‘Athaminah, “Arab Settlement during 
the Umayyad Caliphate”, Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 8 )1986(: 200-4.

)2( El-Leithy, “Coptic Culture and Conversion 
in Medieval Cairo”, 26.

ــلمة  ــاذ األس ــول دون اتخ ــو يح ــىل نح ع

املبكــرة والرسيعــة ملــر قضيــًة مقطوًعــا 

بهــا، فإننــا نســتطيع أن نجــادل بــأن ذلــك 

ــا. هــو مــا حــدث منطقيًّ

ــه  ــض علي ــذي ينه ــايس ال ــل األس إن الدلي

ــرة  ــزي م ــن املقري ــا م ــرأُي يأتين ــك ال ذل

أخــرى. فقــد روى آخــر ثــورة قبطيــة ضــد 

الحكــم اإلســامي، وهــي الثــورة التــي 

ُعرِفــت بـ»ثــورة البشــمورين«، ووقعت يف 

الدلتــا ســنة )831م = 216هـــ(، إبان حكم 

ــذي ســحق  ــون ال ــايس املأم ــة العب الخليف

تلــك الثــورة ســحًقا، ويضيــف املقريــزي: 

»ومــن حينئذ ذلَّت القبــُط يف جميع أرض 

مــر، ومل يقــدر أحــد منهــم بعــد ذلــك 

ــم  ــلطان، وغلبه ــى الس ــروج ع ــى الخ ع

ــوا  ــرى، فرجع ــة الق ــى عام ــلمون ع املس

ــتعال  ــدة، واس ــة إىل املكاي ــن املحارب م

ــلمني«))). ــدة املس ــة ومكاي ــر والحيل املك

وتفيدنــا النظــرُة األوىل إىل هــذا االقتبــاس 

املهــم أن أســلمة مــر بــدأت مبكــرًا، 

نقاً عن:  )3(
Antoine Fattal, Le statut legal des non-musul-

mans en pays d’islam )Beirut, 1958(, p. 282.
والنص منقول من املواعظ واالعتبار )4/ 1002(. )املرجم(.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

وتســارعت وتريتهــا بفشــل ثــورة األقبــاط. 

نتثبــت  أن  علينــا  يجــب  ذلــك،  ومــع 

مــن تلــك العبــارة الحاســمة، مبزيــد مــن 

الحــرص؛ بســبب النــزاع الــذي نشــأ حــول 

املعنــى الدقيــق الــذي قصــده املقريــزي.

إن العبـارة املفتاحية »وغلبهم املسـلمون 

 )Wiet( هـا فييت عـى عامـة القرى« فرسَّ

وأنطـوان فتـال )Antoine Fattal( بأنهـا 

لـدى  تكـوَّن  شـعوًرا  مثـة  أن  عـىل  تـدل 

املسـلمن بأنهـم أصبحوا يفوقـون األقباط 

عـدًدا يف عامـة القـرى. يف حـن أن يوحنـا 

 )Yohannan Friedman( فريدمـان 

فـرسَّ تلـك العبـارة مؤخـرًا بـأن معناها أن 

املسـلمن »استعادوا السـيطرة عىل القرى 

املتمـردة ]مـام يفرض معه أنهم اسـتأنفوا 

جمـع الرضائـب[«)1(. إن الفعـل »غلبهـم 

املسـلمون عـى« -عـىل نحـو ما اسـتخدم 

يف  هزموهـم  ببسـاطة  يعنـي  هاهنـا- 

القرى باملعنى السـيايس والعسـكري، دون 

أن يكـون لذلـك أيُّ داللـة عدديـة. وقـد 

أكـد الليثـي عىل ذلـك التفسـري األخري ليك 

)1( Yohannan Friedman, “A Note on the Con-
version of Egypt to Islam,” JSAI 3 )1981(: 
238-40, cited in el-Leithy, “Coptic Culture 
and Conversion in Medieval Cairo,” 19-20.

يدحـض الفرضيـة القائلـة بـأن مثـة موجًة 

للتحـول القبطـي إىل اإلسـام وقعـت إبان 

الفرضيـة  امليـادي، وهـي  التاسـع  القـرن 

ومـع  اتبعـه.  وَمـْن  فييـت  التـي طرحهـا 

املسـلمون  »غلبهـم  كلمـة  فـإن  ذلـك، 

معناهـا  يكـون  أن  أيًضـا  ميكـن  عـى« 

عليهـم«  تفوقـوا  أو  عليهـم  »انتـروا 

وفتـال  فييـت  افـرض  وقـد  ا)2(.  عدديًـّ

إليـه  قصـد  الـذي  املعنـى  هـو  ذلـك  أن 

املقريـزي، ويوحـي السـياق الـذي وردت 

صـواب.  عـىل  كانـا  بأنهـام  الكلمـة  فيـه 

تنــص  الســابقة  العبــارة  كانــت  فلــام 

ــد أُخضعــوا بالفعــل  ــاط ق عــىل أن »األقب

يف جميــع أنحــاء مــر«، فــإن تفســري 

بـ»هزموهــم«،  املســلمون«  »غلبهــم 

ســيكون تكــراًرا ال معنــى لــه. ومــن جهــة 

ثانيــة، فــإن العبــارة الاحقــة »عــى عامــة 

-1955 )بــريوت،  العــرب  لســان  يف  منظــور،  ابــن  إن   )2(

ــى  ــك يف أن معن ــااًل للش ــدع مج 1956(، 1/ 651-653، ال ي

ــب«،  ــام لـ»التغل ــى الع ــن يف املعن ــة متضمَّ ــة العددي الغلب

)overcoming( املرتبــط بالفعــل »غلــب«. فهــو يــورد 

ــب  ــر، )اغلول ــى ك ــب، مبعن ــل املهجــور اغلول ــة الفع صيغ

القــوُم: إذا كــروا(، والصفــة املؤنثــة منهــا غلبــاء: أي وارفــة 

إذا كانــت غليظــة(. وأمــا االشــتقاقان  )شــجرة غلبــاء: 

:)Majority( فكاهــام يعنــي )املحدثــان )أغلبيــة وغالبيــة

)Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written 
Arabic ]Wiesbaden, 1961[, 680(.
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القــرى« تعنــي حرفيًّــا »يف عمــوم القرى«، 

أي: »يف معظــم القــرى«. وأمــا القــول 

بــأن »املســلمن تغلبــوا عــىل األقبــاط 

)باملعنــى الســيايس والعســكري فقــط( 

يف معظــم القــرى«، فدعــوى ال تتســق 

ــحق  ــا. وبس ــع مقدماته ــة م ــا النتيج فيه

 = )216هـــ  ســنة  القبطيــة  االنتفاضــة 

ـب املســلمون بالــرضورة  831هـــ(، تغلَـّ

ــيًّا، يف كل  ــكريًّا وسياس ــاط عس ــىل األقب ع

القــول  )وأمــا  ال يف معظمهــا،  القــرى، 

بالتغلــب عــىل األقبــاط يف معظــم القــرى 

ال فيهــا جميًعــا، فيعنــي عــىل وجــه الدقة 

أن الثــورة مل تُْقَهــر(.

أن  يبــدو  تقــدم،  مــا  عــىل  وتأسيًســا 

املقريــزي اســتخدم العبــارة »وغلبهــم 

ــًدا  ــرى« قاص ــة الق ــى عام ــلمون ع املس

بهــا هــذا املعنــى العــددي؛ فــكان مــراده 

أن املســلمن بــدأوا يتفوقــون عدديًّــا عىل 

األقبــاط يف معظــم القــرى املريــة بعــد 

ــى  ــورة )216هـــ = 831م(. وهــذا املعن ث

لألحــداث:  املنطقــي  التسلســل  ــم  يتمِّ

ــم تقلَّصــت  ــاط أواًل، ث ــد أُخضــع األقب فق

أعدادهــم فأضحــوا أقليــة يف قراهــم ثانيًا، 

وأخــريًا: تحولــوا مــن التمــرد الريــح إىل 

وكان  نهائيًّــا.  تحــواًل  واملكــر  املصانعــة 

األقبــاط قــد متــردوا قبــل ذلــك يف ســنتي 

أغلبيــة  ظلــوا  فهــل  739م(،  )725م، 

بعــد مســعاهم األخــري ســنة )831م(، أمل 

ــر؟  ــر األم ــًة آخ ــردوا ثاني يتم

ــذي ذهــب  ــدو أن التفســري ال وبعــُد، فيب

إليــه فييــت )Wiet( وفتــال )Fattal( كان 

صحيًحــا يف الجملــة. وقــد نــصَّ املقريــزي 

أغلبيــة يف  أضحــوا  املســلمن  أن  عــىل 

ــادي،  ــع املي ــرن التاس ــاء الق ــر يف أثن م

عقــب الثــورة األخــرية التــي قــام بهــا 

ــن  ــنة )831م = 216هـــ(. ول ــاط س األقب

للغايــة  مثينــة  املعلومــة  تلــك  كانــت 

فيــام يتعلــق بالزمــن الــذي حدثــت فيــه 

ــري الســؤال عــن  ــا تث ــا أيًض األســلمة، فإنه

ــزي ال  ــا. والحــق أن املقري ــة حدوثه كيفي

يؤكــد يف هــذا النــص وال يف أي موضع آخر 

ــام  ــاط لإلس ــاق األقب ــه أن اعتن ــن كتاب م

ــه  ــت علي ــذي نهض ــاس ال ــو األس كان ه

الوحيــدة  واملناســبة  األســلمة.  عمليــُة 

التــي أشــار فيهــا إىل التحــول القبطــي 

إىل اإلســام إشــارًة واضحــًة ال لبــس فيهــا 

تتمثــل فيــام أورده يف ســياق حديثــه عــن 

التدابــري املعاديــة لألقبــاط ســنة )755هـــ 
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= 1354م(، املذكــورة آنًفــا، حيــث يقــول: 

النصــارى  عــى  البــاء  عظــم  »فلــا 

يف  يدخلــوا  أن  رأوا  أرزاُقهــم،  وقلَّــْت 

اإلســام، ففشــا اإلســاُم يف عامــة نصــارى 

مــر...«))).  أرض 

ولعــل املقريــزي مل يذكــر مســألة التحــول 

ــه  ــة يف روايت ــك، وخاص ــل ذل ــي قب القبط

عــن الثــورة الفاشــلة ســنة )216هـــ = 

ــك التحــول مل يكــن  831م(؛ نظــرًا ألن ذل

هــو الســبب الرئيــس وراء أســلمة مــر 

يف القــرن الرابــع عــرش امليــادي )الثامــن 

الهجــري(. ويتفــق الليثــي مــع املقريــزي 

ضمًنــا، ويعتقــد جازًمــا أن تحــول األقبــاط 

ــول  ــن تح ــريًا م ــأ كث ــام كان أبط إىل اإلس

أي شــعب آخــر غــزاه املســلمون يف صــدر 

تاريخهــم: فهــو يشــري إىل أن األقبــاط لــو 

مل يلبــث املقريــزي بعــد وصفــه لثــورة البشــمورين أن قال:   )1(

»وال نعــرف أمــة مــن األمــم اعتنقــت اإلســام يف مثــل هــذه 

املــدة القصــرية كاألقبــاط«. ومــع ذلــك، فــإن الليثــي، متبًعــا 

ــن  ــارة ال تتضم ــك العب ــري إىل أن تل ــان، يش ــا فريدم يوحن

أي إشــارة إىل الحقبــة اإلســامية عــىل اإلطــاق: إنهــا تشــري 

عوًضــا عــن ذلــك إىل التحــول املفــرض لألقبــاط إىل اإلســام 

بعــد املعجــزات التــي قــام بهــا مــوىس أمــام فرعــون: »فــإن 

اإلســام الــذي تحــول إليــه املريــون )األقبــاط( هاهنــا هو 

ــارة انتزعــت مــن ســياقها  ــإن العب ــن مــوىس. وهكــذا ف دي

حــن جــرى تطبيقهــا عــىل مســألة التحــول إىل اإلســام«.
)“Coptic Culture and Conversion in Medieval 

Cairo,” 20, n. 52(.

كانــوا قــد تحولــوا إىل اإلســام رسيًعــا 

كالفــرس، مثــًا، لحافظــوا عــىل لغتهــم 

أيًضــا يف نطــاق الثقافــة اإلســامية. ولكــن 

بــوا متاًما  الــذي حــدث هــو أن األقبــاط ُعرِّ

قبــل وقــت طويــل مــن وقــوع التحــوالت 

ــام)2(. ــة إىل اإلس الجامعي

ــول  ــن تح ــة، ولك ــة وجيه ــك ماحظ وتل

ــر ال  ــت متأخ ــام يف وق ــاط إىل اإلس األقب

يــدل بالــرضورة عــىل تأخــر أســلمة مــر: 

ذلــك أن صابــة املســيحية القبطيــة ال 

يحــول حتــاًم دون انتشــار اإلســام يف مر 

ــف  ــن وص ــن ب ــق أن التباي ــرًا. والح مبك

ــورة األقبــاط ســنة )831م(  املقريــزي لث

ومــا اتخــذ مــن تدابــري معاديــة لهــم 

ســنة )1354م(، يســمح لنــا بــأن نســتنتج 

أن األســلمة يف مــر قــد شــهدت تقدًمــا 

ملموًســا خــال القــرون اإلســامية األوىل، 

وإن مل يكــن ذلــك عــن طريــق تحــول 

األوىل.  بالدرجــة  اإلســام  إىل  األقبــاط 

ــورة  ــن ث ــه ع ــق بروايت ــا فيــام يتعل وأم

البشــمورين ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار، 

ــص عــىل أن اإلســام  ــزي ال ين ــإن املقري ف

كتبــت لــه الســيادة يف جميــع أنحــاء 

)2( Ibid., 8, 25, 458.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 326327 |

وتلـك ماحظـة وجيهة، ولكـن تحول 

األقبـاط إىل اإلسـام يف وقـت متأخـر 

ال يـدل بالـرورة عـى تأخـر أسـلمة 

املسـيحية  صابـة  أن  ذلـك  مـر: 

القبطيـة ال يحـول حتًا دون انتشـار 

اإلسـام يف مـر مبكـًرا.

الريـف املـري، وهـو التعبـري الـذي غدا 

مألوفًـا يف اإلعـراب عـن التحـول الجامعي 

لطائفـة إثنيـة واحـدة مـن ديـن إىل آخر. 

إىل  املقريـزي  يشـري  ذلـك،  مـن  فبـداًل 

املسـلمن  متباينتـن:  إثنيتـن  طائفتـن 

واألقبـاط، وينص عىل أن املسـلمن تفوقوا 

أنحـاء  معظـم  يف  ا  عدديًـّ األقبـاط  عـىل 

الريـف بعد سـحق الثـورة، وإن مل يبنِّ لنا 

كيـف حـدث ذلـك. عـىل أن التحـول إىل 

اإلسـام مل يكـن هـو السـبيل الرئيـس إىل 

تلـك األسـلمة، عىل نحـو ما آل إليـه األمر 

عـرب  األسـلمُة  حدثـت  فقـد  بعـد؛  فيـام 

املسـلمن  العـرب  توطـن  يف  التوسـع 

الريفيـة، وزواجهـم مـن نسـاء  باملناطـق 

القبـط، مـن ناحيـة، وعـن طريـق الراجع 

سـحق  عـن  الناجـم  القبطـي  الدميغـرايف 

واملاليـة  القمعيـة  والتدابـري  ثوراتهـم، 

القاسـية التـي اتبعت ضدهم، مـن ناحية 

أخـرى)1(. ويورد الُكتَّاب العرب املسـلمون 

العـريب  االسـتقرار  عـىل  الدليـَل  األوائـل 

اإلسـامي يف مـر منذ زمـن الفتح )641- 

القبائـل  مهاجـرو  أُرسـل  فقـد  642م(؛ 

العربيـة إليهـا يف أربعينيات القرن السـابع 

الفتـح  جيـش  تقويـة  ابتغـاء  امليـادي؛ 

األول.

ــة  ــة أو قبيل ــة قضاع ــث قبيل وُروي أن ثل

كلــب، قــد نُقلــوا يف الفــرة املذكــورة مــن 

الشــام إىل مــر؛ بهــدف زيــادة عــدد 

الســكان العــرب يف مــر والحــّد مــن 

م  التوتــرات القبليــة يف بــاد الشــام. وتقــدِّ

املريــة  العســكرية  الســجات  لنــا 

ــدي  ــخ الكن ــوان( املحفوظــة يف تاري )الدي

الدليــَل عــىل زيــادة عدد العرب املســلمن 

ــاع املطــرد  ــر االرتف ــث تظه يف مــر؛ حي

املســجلن  الجنــود  عــدد  يف  والرسيــع 

بالديــوان. وقــد اســتقر هــؤالء أواًل يف 

ــة العســكرية(.  ــز الحامي الفســطاط )مرك

ويف إبــان حكــم معاويــة، تأسســت حامية 

أول مــن وصــف هــذه التدابــري هــو البطريرك ديونيســيوس   )1(

ــان  ــر إب ــون يف م ــة املأم ــذي زار الخليف )818-845م( ال

ــام  ــخ الش ــة يف تاري ــه محفوظ ــمورين. وروايت ــورة البش ث

ــقي[. ــل ]الدمش مليخائي
)Chronique, ed. and tr. Jean Baptiste Chabot 

]Paris, 1899-1910[, 3: 62-64(.
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ــت  ــة يف اإلســكندرية، وكان عســكرية ثاني

عــىل  جنــدي(.   27,000( مــن  تتألــف 

أن أولئــك العــرب املســلمن مل يقتــر 

وجودهــم عــىل الفســطاط واإلســكندرية 

ــأن  ــداء »ب ــمح لهــم ابت ــل ُس وحدهــام؛ ب

يغــادروا الفســطاط يف الربيــع... حيــث 

ــي  ــم يف املراع ــم وخيوله ــون قطعانه يرع

الريفيــة«. وكان مــن املفــرض أن يعــودوا 

إىل مركــز الحاميــة يف الصيــف، بيــد أن 

ــف:  ــروا االســتقرار يف الري ــريًا منهــم آث كث

القبائــل  مــن  وغريهــم  مدلــج  فبنــو 

الحمرييــة ميكــن االستشــهاد بهــم كأمثلــة 

ــن  ــة ع ــي ملح ــام ي ــدد. وفي ــذا الص يف ه

تحــول  التــي  الرســمية  غــري  العمليــة 

ــلمون  ــرب املس ــوُد الع ــا الجن ــن خاله م

)املقاتلــة( إىل مزارعــَن وتجــاٍر، منترشيــن 

ــري)1(. ــف امل ــاء الري ــة أنح يف كاف

ل توطــن )5000 أرسة( قيســية  لقــد ُســجِّ

)727م(  ســنة  منــذ  الدلتــا  رشق  يف 

ــتثنائية،  ــة اس ــي حال ــًدا. وه ــجيًا جي تس

بالنظــر إىل أن توطينهــم كان بأمــر مبــارش 

ــد  ــن عب مــن الخليفــة األمــوي هشــام )ب

)1( Athaminah, “Arab Settlement during the 
Umayyad Caliphate,” 201-2.

امللــك( بنــاًء عــىل طلــب مــن واليــه عــىل 

مــر ابــن الحبحــاب. ورغــم تســجيل 

أولئــك القيســية يف الديــوان؛ فقــد ُســِمَح 

ــول،  ــة الخي ــة، وتربي ــة الزراع ــم مبزاول له

ــر مــن مــر إىل  واحتــكار تجــارة التصدي

ــزم عــىل  ــاء القل ــق مين الحجــاز عــن طري

البحــر األحمــر. ونتيجــة لذلــك؛ فقــد 

ــا  ــهم بيوتً ــوا ألنفس ــاء، وبن ــوا أثري أصبح

لهــم.  املخصصــة  املناطــق  يف  ضخمــة 

وحافــظ أحفادهــم عــىل هويتهــم القبلية 

ــم  ــث يصفه ــة؛ حي ــرة طويل ــية ف القيس

املتنبــي يف زيارته إىل مــر منتصف القرن 

الهجــري()2(. )الرابــع  امليــادي  العــارش 

رشق  القيســية  توطــن  يف  التوســع  إن 

الدلتــا بعــد ســنتن فقــط مــن أول ثــورة 

بأنهــم  يوحــي  )725م(  ســنة  قبطيــة 

ــغلها  ــي كان يش ــوا األرايض الت ــد أُقطع ق

األقبــاُط قبــل ذلــك، ثــم هجروهــا بســبب 

قمــع ثورتهــم. وإذا أردنــا الحكــم مــن 

727م(،  )ســنة  القيســية  مثــال  خــال 

الدولــة  تكــون  أن  املحتمــل  فمــن 

ــردة  ــة مطّ ــت سياس ــد اتبع ــامية ق اإلس

الثــورات  مــن  االســتفادة  عــىل  تقــوم 

)2( Ibid., 203.
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 ،725( ســنوات  يف  الفاشــلة  القبطيــة 

739، 831م(، بتوطــن أعــداد كبــرية مــن 

العــرب املســلمن يف الريــف املــري، 

وخاصــة يف الدلتــا. فــإذا أضفنــا إىل ذلــك 

أن العــرب كانــوا ينتــرشون عــىل نحــو غري 

رســمي يف كل أنحــاء الريــف منــذ تاريــخ 

مبكــر، وأن األقبــاط أنفســهم أُخضعــوا 

لحركــة تعريــب مبكــرة وشــاملة؛ ألمكننــا 

ــة  ــَح العملي ــنَّ بعــض الــيء مام أن نتب

التــي تحولــت مــن خالهــا مــُر الســفىل 

ــا؛  عــىل األقــل إىل منطقــة مختلطــة عرقيًّ

ـا عــىل  حيــث هيمــن املســلمون عدديًـّ

ــرن  ــف الق ــول منتص ــرى بحل ــم الق معظ

التاســع، وكثــري منهــم يرجعــون إىل أصــول 

ــة األم. ــن جه ــة م قبطي

مل  اإلسـام  إىل  القبطـي  التحـول  ولعـلَّ 

أسـلمة  وراء  الرئيـس  العامـل  هـو  يكـن 

مـر أوائـل العـر اإلسـامي. ولكنه كان 

، وخاصـة بعـد أن  رغـم ذلـك عامـًا مهـامًّ

تبنـى عمـر الثـاين ]عمر بـن عبـد العزيز[ 

ألسـلمة  منظمـة  حملـة  720م(   -717(

النصـارى الخاضعـن للدولـة)1(. ووفًقـا ملـا 

)1( Abd al-‘Aziz al-Duri, The Historical For-
mation of the Arab Nation, tr. Lawrence 
Conrad )London, 1987(, 64.

أورده املـؤرخ ابـن سـعد فقـد عنَّـف عمر 

أن  مـن  ر  حـذَّ الـذي  مـر،  عـىل  واليـه 

التدابـري التـي اتخذهـا الخليفـة لتشـجيع 

التحـول إىل اإلسـام قـد تفـي إىل تراجـع 

اللـه أرسـل  الدولـة، قائـًا: »إن  إيـرادات 

جابيًـا«)2(.  يبعثـه  ومل  داعيًـا،  محمـًدا 

ســنة  القبطيــة  الثــورة  اندلعــت  لقــد 

)725م = 107هـــ( بســبب إحصــاء أعقبته 

ــن  ــوايل اب ــل ال ــن قب ــب م ــادُة الرضائ زي

يعتنــق  ملــن  تعهــد  الــذي  الحبحــاب، 

اإلســام بإعفائــه مــن الجزيــة. وينــص 

ــكندرية،  ــة اإلس ــي لبطارك ــخ القبط التاري

الــذي ُجمــع يف القــرن الحــادي عــرش 

ــا  ــب معظمه ــجات كُت ــن س ــادي م املي

أنــه يف ســنة  عــىل  الثامــن،  القــرن  يف 

)727م(، وهــي الســنة التــي اســتوطن 

فيهــا القيســيُة مــر، تحــول )24000( 

قبطــي إىل اإلســام؛ فــراًرا مــن الجزيــة)3(.

ويف ســنة )750م(، تعهــد الــوايل العبــايس 

األول عــىل مــر برفــع الجزيــة عمــن 

)2( Quoted in H. A. R. Gibb, “The Fiscal Re-
script of ‘Umar II,” Arabica 2 )1955(: 8.

)3( Fattal, Le statut legal des non-musulmans 
en pays d’islam, 341-42.
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للمصــدر  ووفًقــا  اإلســام،  اعتنقــوا 

مــن  كثــرٌي  »جحــد  نفســه،  القبطــي 

ــَن املســيح؛ بســبب  ــاء والفقــراء دي األغني

ــي  ــة الت ــاء املالي ــب واألعب فداحــة الرضائ

كواهلهــم«)1(.  أثقلــت 

لقــد بــادر عمــر الثــاين إىل انتهــاج سياســة 

ع الرعايــا الذين  تغيــريٍ جــذري؛ حيث شــجَّ

ــام. ــاق اإلس ــىل اعتن ــم ع ــت باده فُتح

ل  ــجَّ ــة س ــخ البطارك ــاب تاري ــد أن كت بي

تحــواًل قبطيًّــا مهــامًّ إىل اإلســام قبــل ذلــك 

التاريــخ؛ حيــث نــص عــىل أن وايل مــر 

األصبــغ أكــره كثــريًا مــن النــاس عــىل 

اإلســام، حــوايل ســنة )700م(، مبــن فيهــم 

موظفــو الحكومــة األقبــاط، وطائفــة مــن 

الفاحــن تنــد عــن الحــر)2(. ويــروي 

 ،)John of Nikiu( النقيــويس  يوحنــا 

املــؤرخ القبطــي وشــاهد العيــان املحتمــل 

عــىل فتــح مــر، أن كثــريًا مــن املســيحين 

الخائنــن تحولــوا إىل اإلســام يف ذلــك 

)1( History of the Patriarchs, 189, quoted in 
Daniel Dennett, Conversion and the Poll-
Tax in Early Islam )Cambridge, MA, 1950(, 
86.

)2( Ibid.

الوقــت ومــا بعــده)3(. ومــن أقــدم اآلثــار 

أســوان  مــر مشــهٌد يف  اإلســامية يف 

أُقيــم  691م(   = )71هـــ  بســنة  خ  ُمــؤَرَّ

إلحيــاء ذكــرى العباســة بنــت جريــج، 

ــا  ــيحيُّ لعائلته ــُم املس ــي االس ــي يوح الت

ــت إىل  ــة تحول ــرأة قبطي ــت ام ــا كان بأنه

اإلســام)4(. 

ومــا لبثــت أن ظهــرت بعــد ســنة )750م( 

أوائــُل األعــامل الدفاعيــة التــي تولــت 

املنافحــة عــن املســيحية ضــد االتهامــات 

ــور؛  ــادة الص ــرشك وعب ــا بال ــامية له اإلس

مــام يوحــي بــأن تحــول الرعايا املســيحين 

ــرًشا عــىل نطــاق  إىل اإلســام أضحــى منت

ــك  ــل ذل ــراق. وقب ــام والع ــع يف الش واس

بنصــف قــرن عــىل األقــل، كانــت األعــامل 

العــامل  بنهايــة  تتنبــأ  التــي  املســيحية 

)3( John Moorhead, “The Monophysite Re-
sponse to the Arab Invasions,” Byzantion 
51 )1981(: 588; Demetrios J. Constantelos, 
“The Moslem Conquests of the Near East as 
Revealed in the Greek Sources of the Sev-
enth and Eighth Centuries,” Byzantion 42 
)1972(: 337-38.

)4( Hassan El-Hawary, “The Second Oldest Is-
lamic Monument Known: Dated A.H. 71 
)A.D. 691(,” Journal of the Royal Asiatic 
Society )1932(: 289-93.
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تشــري إىل الــيء نفســه. وأهمهــا نبــوءة 

of Pseudo-( الزائــف  ميثوديــوس 

التــي   )Methodius the Apocalypse

نشــأت يف شــامل الشــام والجزيــرة يف 

مــن  األخــري  العقــد  تتجــاوز  ال  فــرة 

وتصــف  امليــادي،  الســابع  القــرن 

الحكــم اإلســامي بأنــه »أتــون اختبــار 

ــًة:  ــتطرد قائل ــا«، وتس ــيحين جميًع للمس

»قــال الرســول املبــارك: ليــس كلُّ مــن 

ينحــدر إىل إرسائيــل إرسائيليًــا.

وكذلــك، فــإن كلَّ مــن يســمون مســيحين 

ليســوا مســيحين، فســبعة آالف فقــط 

ــل عــىل  ــي إرسائي هــم مــن بقــوا مــن بن

أيًضــا يف  إيليــا... وهكــذا  النبــي  أيــام 

عــر عقــاب أولئــك الطغــاة، لــن يبقــى 

عــىل املســيحية إال قليــل مــن كثــري، عــىل 

نحــو مــا أظهــر لنــا مخلُِّصنــا يف اإلنجيــل 

املقــدس، قائــًا: حينــام يــأيت ابــُن اإلنســان 

)Son of Man(، هــل ســيجد إميانـًـا عــىل 

األرض؟

ــال  ــا... أن طائفـــة مـــن رجـ وأملـــح أيًضـ

العقيـــدة  يجحـــدون  ســـوف  الديـــن 

الصحيحـــة والصليـــب املقـــدس وأرسار 

وهكـذا أيًضـا يف عـر عقـاب أولئـك 

الطغـاة، لـن يبقـى عى املسـيحية إال 

قليـل مـن كثـر، عـى نحـو مـا أظهـر 

املقـدس،  اإلنجيـل  يف  مخلُِّصنـا  لنـا 

 Son( قائـًا: حينـا يأيت ابُن اإلنسـان

عـى  إميانًـا  سـيجد  هـل   ،(of Man

األرض؟

السـلطة. وسـوف ينكرون يسـوع املسيح، 

أو  إكـراه،  بغـري  بالكافريـن،  ويرتبطـون 

أو جـراح«)1(. نكبـات 

ــامل  ــة الع ــو نهاي ــل، ه ــل مامث ــة عم ومث

 the Apocalypse of( ألثناســيوس 

مــر  Pseudo-Athanasius( ظهــر يف 

أيــام الثــورة القبطيــة األوىل تقريبًــا، مؤيًِّدا 

ــُة املصدريــة مــن أن مثــة  مــا قررتــه األدل

تحــواًل مهــامًّ إىل اإلســام وقــع آنــذاك. 

وهكــذا يبــدو واضًحــا أن التحــول القبطي 

إىل اإلســام مل يكــن ظاهــرة متواضعــة، 

املبكــرة. اإلســامية  الحقبــة  يف  حتــي 

قــارن  فقــد  اإلشــارُة،  تقدمــت  وكــام 

)1( Quoted in Paul Alexander, The Byzantine 
Apocalyptic Tradition )Berkeley, 1985(, 46-
47.
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الليثــي بــطء التحــول القبطــي إىل اإلســام 

برسعــة التحــول اإليــراين، الــذي تجــىل يف 

التحــول الناجــح للغــة الفارســية إىل لغــٍة 

للثقافــة اإلســامية. وخليــق بنــا أن ننظــر 

إىل مــدى الرسعــة التــي حدثــت بهــا 

ــث  ــد بح ــران. لق ــلمة يف إي ــة األس عملي

 )Richard W. Bulliet( ريتشــارد بولييــه

يف دراســته املعروفــة حــول هــذه املســألة 

التكــراَر النســبي ألســامء املســلمن وغــري 

ــدار  ــىل م ــة ع ــلمن يف اآلداب املدون املس

ــة)1(.  ــور متباين عص

ورغــم أن نطــاق اســتدالله كان مقصــوًرا 

ــامء املــدن، وأن الدراســة  عــىل طبقــة عل

نهضــت عــىل فرضيــات هــي موضــع 

ــل  ــاًم يف ظ ــزل قيِّ ــه مل ي ــإن عمل ــك؛ ف ش

غيــاب املــادة الوثائقيــة. لقــد أعــدَّ بولييــه 

ــر أن عــدد الســكان  ــا يك يظه رســاًم بيانيًّ

املســلمن يف إيــران زاد مبعــدل مطــرد من 

)1( Richard W. Bulliet, “Conversion to Islam 
and the Emergence of a Muslim Society in 
Iran,” in Conversion to Islam, ed. Nehemi-
ah Levtzion )New York, 1979(, 31. See also 
el-Leithy, “Coptic Culture and Conversion 
in Medieval Cairo,” 21-22.

لقــد حــاول بولييــه أن يجــري تحقيًقــا مامثــًا للبــاد األخــرى، مبــا 

فيهــا مــر، مســتخدًما عينــة صغــرية مــن األســامء، منتهيًــا 

إىل نتائــج أقــل إيجابيــة.

ــال  ــامي خ ــح اإلس ــة الفت ــر يف بداي صف

أربعينيــات القــرن الســابع، إىل مــا ال يقــل 

ــارش.  ــرن الع ــتينيات الق ــن )80%( يف س ع

وقــد وقعــت الزيــادة عــىل ثــاث مراحــل: 

زيــادة مبعــدل بطــيء حتــى ســنة )720م( 

تقريبًــا، حــن بلــغ املســلمون نحــو )%10( 

مــن مجمــوع الســكان، ثــم زيــادة رسيعة 

إىل تســعينيات القــرن التاســع، وأخــريًا 

ــم أن  ــرى، رغ ــرة أخ ــي م ــؤ تدريج تباط

الســكان املســلمن تخطــوا حاجــز )%80(. 

ومــن املؤكــد أن املنحنــى البيــاين يتجاهــل 

األحــداث املهمــة التــي أدت إىل اإلرساع 

مبعــدل عمليــة األســلمة أو أبطأتــه أو 

انعكســت عليــه انعكاًســا مؤقتـًـا. عــىل أن 

ــا، وهــو أن  االســتنتاج املذكــور يظــل قامئً

إيــران أضحــت ذات أغلبيــة مســلمة فيــام 

يزيــد قليــًا عــىل ثاثــة قــرون.

للفــرة  العثامنيــة  الوثائــق  وتظهــر 

ــن ســنتي )1520- 1535م( أن  الواقعــة ب

ــن ســكان األناضــول،  ــن )92%( م ــر م أك

كانــوا  مايــن(،   5( مجموعهــم  البالــغ 

كانــوا  فقــط   )%8( وأن  مســلمن، 
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ــة تشــري  مســيحين)1(. وهكــذا، فــإن األدل

ــول  ــران واألناض ــلمٍة يف إي ــِة أس إىل عملي

كليهــام، حتــى دانــت األغلبيــة الســاحقة 

باإلســام )80 - 90%(. وقــد اســتغرقت 

تلــك العمليــة ثامثئــة ســنة يف إيــران، 

وأربعمئــة ســنة عــىل األقــل يف األناضــول، 

ــريك األوىل  ــزو ال ــة الغ ــن موج ــًة م بداي

أواخــر القــرن الحــادي عــرش امليــادي 

الهجــري(. )الخامــس 

وقــد اشــتملت تلــك العمليــة عــىل طائفة 

املتشــابكة  االجتامعيــة  اآلليــات  مــن 

الــة التــي تبيناهــا يف عملنــا عــن  والفعَّ

مــر، وهــي: الهجــرة والتوطن اإلســامي، 

والــزواج مــن نســاء البلــد غري املســلامت، 

وألــوان التحــول إىل اإلســام بــن الســكان 

األهميــة  اختلفــت  وقــد  األصليــن. 

ــم إىل  ــن إقلي ــارص م ــك العن ــبية لتل النس

)1( V. L. Menage, “The Islamization of Ana-
tolia,” in Conversion to Islam, ed. Levtzi-
on, 53-59. See also Courbage and Fargues, 
Christians and Jews under Islam, 92:

»روى ماركــو بولــو كيــف أن الــرك بعــد مــرور 200 ســنة 

ــة يف  ــون أقلي ــوا ال يزال ــرت 1071م كان ــة مانزك ــن معرك م

ــا يف  ــار الحًق ــه أش ــري أن ــا«. غ ــا وأرمينيًّ ــل يونانيًّ ــم ظ إقلي

ــه...  ــن أن ــرات م ــره التقدي ــا »تذك ــل إىل م ــاه املقاب االتج

ــون  ــول ال يزال ــكان األناض ــن س ــنة 1200 كان 43% م يف س

مســيحين«.

ــبيل  ــىل س ــام ع ــول إىل اإلس ــر: فالتح آخ

املثــال كان ذا أهميــة خاصــة يف إيــران، يف 

حــن أن التوطــن الــريك مصحوبـًـا بالــزواج 

ــس  ــل الرئي ــط رمبــا كان هــو العام املختل

يف أســلمة األناضــول)2(. ومــع ذلــك، فقــد 

ــع الحــاالت بــا  عملــت األســلمة يف جمي

هــوادة، وبتأثــري متعاظــم، حتــى تحققــت 

أســلمة إيــران واألناضــول يف غضــون ثاثة 

قــرون إىل أربعــة. 

وبإضافــة تلــك النتائــج إىل الدليــل القائــل 

بــأن الهجــرة العربيــة اإلســامية والتحــول 

القبطــي إىل اإلســام كاهــام حــدث يف 

ــر، وإىل الشــهادة  ــخ مبك ــذ تاري مــر من

الفارقــة للمقريــزي بــأن املســلمن حققــوا 

األغلبيــة يف معظــم القــرى املريــة يف 

ــتنتج أن  ــا نس ــع؛ فإنن ــرن التاس ــاء الق أثن

)80%( عــىل األقــل مــن أســلمة مــر 

تحققــت يف غضــون القــرون الســتة التــي 

أعقبــت الفتــح اإلســامي لهــا إىل اســتياء 

)2( Speros Vryonis, The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor and the Process 
of Islamization from the Eleventh through 
the Fourteenth Centuries )Berkeley, 1971(.

ــن  ــراك حــول التكوي ــن املؤرخــن األت ولاطــاع عــىل الجــدال ب

ــة انظــر: ــا الحديث العرقــي لســكان تركي

Menage, “The Islamization of Anatolia,” 53-59.
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ــك عــىل الســلطة ســنة )1250م =  املاملي

ــاب  ــن الكت ــد م ــن العدي 648هـــ(. ويدي

بهــذا الــرأي، وإن كانــوا جميًعــا يفرضــون 

أن التحــول إىل اإلســام كان هــو الســبيل 

الرئيــس إىل تحقيــق األســلمة، ويتجاهلون 

مــا عــداه مــن عوامــل: كالتوطــن العــريب 

ــط، واالنحــدار  ــزواج املختل اإلســامي، وال

ــاط. الدميغــرايف لألقب

وهكــذا فإنــه »مــع بــزوغ القــرن الثالــث 

نطــاق  عــىل  اإلســام  انتــرش  )830م( 

وأصبــح  املــري...  الريــف  يف  واســع 

ــع  ــرن الراب ــكان يف الق ــة الس ــن أغلبي دي

)العــارش امليــادي(«، وفًقــا لعبــد العزيــز 

الــدوري)1(. 

 )G. R. Hawting( ويعتقــد ج. ر. هوتنج

أن األســلمة يف مــر كانــت أبطــأ منهــا يف 

الشــام والعــراق، »وأن اإلســام مل يكــن إىل 

ــد  ــة ق ــاألرسة األموي ــة ب ــد اإلطاح ــا بع م

ــرى جــارث  ــة«)2(. وي ــن األغلبي ــح دي أصب

تحــول  أن   )Garth Fowden( فــودن 

الدوري، التكوين التاريخي لألمة العربية، )ص/ 64(.  )1(

)2( G. R. Hawting, The First Dynasty of Islam: 
the Umayyad Caliphate A.D. 661-750 )Lon-
don, 1986(, 9

ــران إىل اإلســام كان أرسع مــن تحــول  إي

أي بلــد آخــر غــزاه املســلمون، فــكان أكر 

مــن )90%( مــن ســكانها مســلمن حــوايل 

ســنة )950م = 339هـــ(. ثــم تابــع قائــًا: 

»لقــد تأخــرت العــراق، وســوريا، وشــامل 

املعــدل  هــذا  عــن  ومــر،  إفريقيــا، 

الرسيــع للتحــول، وإن كانــت النتيجــة 

واحــدة، وهــي أن جميــع الســكان تقريبًــا 

أصبحــوا مســلمن بحلــول القــرن الحــادي 

 Daniel( ويتفــق دانيال دنيــت .)عــرش«)3

جوســيا  والدميغــرايف   )C. Dennett

كاهــام   )Josiah C. Russell( روســل 

ــت  ــر بلغ ــلمن مب ــبة املس ــىل أن نس ع

)80%( عنــد انــدالع الثــورة البشــمورية 

ســنة )831م()4(.

ورمبــا كان الراجــُع الدميغــرايف لألقبــاط يف 

فجــر التاريخ اإلســامي هــو العامــَل الذي 

ــات  ــن االلتف ــًدا م ــه مزي ــب أن نولي يتطلَّ

أكــر مــام عــداه مــن عوامــل، عند دراســة 

أســلمة مــر. وميكــن أن يُطْــَرح هــذا 

)3( Garth Fowden, Empire to Commonwealth: 
Consequences of Monotheism in Late An-
tiquity )Princeton, 1993(, 162

)4( Courbage and Fargues, Christians and Jews 
under Islam, 28.
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املوضــوع هاهنــا بإإلشــارة إىل الدراســة 

مؤخــرًا  صــدرت  التــي  الدميغرافيــة 

 )Youssef Courbage( ليوســف كوربــاج

 ،)Philippe Fargues( وفيليــب فرجيــوز

واملســتندة إىل دراســة جوســيا روســل 

.)Josiah C. Russell(

وقــد اتخــذ املؤلفــان، يف شــأن مــر، 

موقًفــا متطرفًــا؛ فقــد اســتنتجا مبدئيًّــا أن 

ــا مــن  نصــف ســكانها قــد تحولــوا جميًع

ــود  ــون عق ــام يف غض ــيحية إىل اإلس املس

قليلــة مــن الفتــح اإلســامي، وأن العنــر 

املســلم قــارب )80%( يف تاريــخ مبكــر 

184م()1(.  = )800م 

ــك االســتنتاج بالنظــر  وقــد توصــا إىل ذل

مــن  املســتقاة  التاريخيــة  األدلــة  يف 

ــرادات  ــك أن اإلي ــامية؛ ذل ــادر اإلس املص

ــت  ــة( انخفض ــة )الجزي ــنوية املري الس

رسيًعــا منــذ الفتــح اإلســامي ملــر ســنة 

)641- 642م( إىل عهــد الخليفــة املأمــون 

)809- 813م(: مــن )12 مليــون دينــار 

ــارشة، إىل )10  ــح مب ــب الفت ــا( عق تقريبً

مايــن دينــار( ســنة )660م(، و)5 ماين( 

)1( Ibid., 15-16.

ســنة )680م(، و)4 مايــن( ســنة )743م(، 

و)3 مايــن( ســنة )813م(، وظلــت ثابتــة 

التاريــخ األخــري)2(.  تقريبًــا بعــد ذلــك 

وكان املتحوِّلــون إىل اإلســام يُْعَفــون مــن 

ــرأس، التــي هــي التفســري  ــة ال أداء رضيب

الفقــه  يف  الجزيــة  ملصطلــح  الدقيــق 

ــاج  ــإن كورب ــبب ف ــذا الس ــامي؛ وله اإلس

 )Fargues( وفرجيــوز   )Courbage(

يعــزوان انخفــاض الجزيــة إىل التحــول 

القبطــي الهائــل إىل اإلســام خــال القــرن 

ــر. ــام يف م ــخ اإلس ــن تاري األول م

موضــع  أمــٌر  التفســري  ذلــك  أن  بيــد 

جــدال. فلــو أن التحــول القبطــي الهائــل 

)2( Ibid, 23.

أنهام  املحقق  كان من  وإن  بالدراهم،  األرقام  املؤلفان  نقل  لقد 

يعنيان الدنانري، عملة مر اإلسامية. ويسجل اليعقويب يف 

 ،M. J. de Goeje غوية  دي  ج.  م.  )نرشة:  البلدان  كتاب 

املكتبة الجغرافية العربية، رقم: 7، ليدن، 1892م، ص 339( 

أرقاًما مختلفة يف االتجاه نفسه من االنخفاض الرسيع الذي 

الفرة  يف  سنويًّا  دينار  مليون   12-10 نسبي:  استقرار  تاه 

)640-656م(، 4 ماين سنة 735م، 4,3 ماين سنة 830، 4 

ماين سنة 880م، 3.4 ماين سنة 980م، 2,8 مليون سنة 

1080م. وانظر أيًضا:

A. S. Tritton, “Islam and the Protected Reli-
gions,” JRAS )1928(: 506-7.

ويف املقابل فإن الباذري )فتوح البلدان، نرشة: م. ج. دي غوية، 

ليدن، 1866م( ينص عىل أن أول والة مر عمرو بن العاص 

)642-46(، جبى مليوين دينار فقط سنويًّا، وأن الوايل الثاين 

ابن سعد )646-56( جبى أربعة ماين.
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ــرة )641-  ــك الف ــان تل ــام يف إب إىل اإلس

يف الكبــري  االنخفــاض  يفــرسِّ  813م( 

ـــون  وكان املتحوِّلـــون إىل اإلســـام يُْعَف

مـــن أداء رضيبـــة الـــرأس، التـــي 

ــح  ــق ملصطلـ ــر الدقيـ ــي التفسـ هـ

الجزيـــة يف الفقـــه اإلســـامي ؛ ولهـــذا 

 (Courbage( الســـبب فـــإن كوربـــاج

يعـــزوان   (Fargues( وفرجيـــوز 

التحـــول  إىل  الجزيـــة  انخفـــاض 

ـــال  ـــام خ ـــل إىل اإلس ـــي الهائ القبط

ـــخ اإلســـام يف  ـــن تاري ـــرن األول م الق

مـــر.

 

الجزيــة وثباتهــا بعــد ذلــك )فــور اكتــامل 

األســلمة فعليًّــا(؛ فــإن املــرء مضطــر إىل أن 

يفــرض أن مجمــوع الســكان يف مــر 

ظــل ثابتـًـا نســبيًّا خــال العــر اإلســامي 

بأرسه.

ــدد ســكان  ــا أن ع ــك، ومب ــاًء عــىل ذل وبن

ــوق  ــره عــىل نحــو موث مــر جــرى تقدي

بــه للغايــة عــىل يــد الفرنســين ســنة 

نســمة(،  مليــون   2,5( بـــ  )1798م( 

األمــر،  أن  وفرجيــوز  كوربــاج  يفــرض 

بتنحيــة التقلبــات العارضــة جانبًــا، كان 

كذلــك عنــد الفتــح اإلســامي ملــر ســنة 

)641م(: فســكان مــر، آنئــٍذ، كانــوا )2,5 

ــم  ــة الحك ــط يف نهاي ــمة( فق ــون نس ملي

كان  أن  بعــد  )641م(،  ســنة  الرومــاين 

)4,5 مايــن نســمة( يف عــر اإلمرباطــور 

أغســطس. وبعــد، فهــذا التقديــر الســكاين 

ا إذا قــورن  ملــر يبــدو منخفًضــا جــدًّ

بتقديــرات كوربــاج وفرجيــوز لســكان 

ســوريا والعــراق )4 مايــن، 9 مايــن( 

والتقديــرات األخــرى لســكان مــر يف 

ــت)1(. ــك الوق ذل

الروايــات  مــع  يتناقــض  كذلــك  وهــو 

ــل  ــروة مــر أوائ ــة ل اإلســامية التقليدي

العــر األمــوي، فوفًقــا للطــربي، عــىل 

)1( Peter Charanis, “Observations on the De-
mography of the Byzantine Empire,” Pro-
ceedings of the XIIIth International Con-
gress of Byzantine Studies )Oxford, 1967(, 
454.

ويغلــو ســعيد بــن البطريــق الكاتــب امللــكاين املــري يف القــرن 

العــارش، فينــص عــىل أن مــر كان بهــا ســتة مايــن ذكــر 

بالــغ يف بدايــة الحكــم اإلســامي.
Gilbert Dagron and Vincent Deroche, “Juifs et 

chretiens dans l’Orient du
VIIe siecle,” Travaux et Memoires 11 )1991(: 

244-45.
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»يرجــو  معاويــة  كان  املثــال،  ســبيل 

]أي: عــى  إذا ظهــر عليهــا  يكــون  أن 

ــِم  ــي؛ لِعظَ ــرب ع ــى ح ــر ع ــر[ ظه م

خراجهــا«))).

للراجــع  بديــًا  تفســريًا  مثــة  أن  بيــد 

مــر  يف  للجزيــة  والواضــح  الرسيــع 

إبــان القرنــن الســابع والثامــن. فروايــات 

ــك  ــح مــر، وكذل ــة بفت املعاهــدة املتصل

ــات  ــي وردت يف بردي ــة الت ــق املالي الوثائ

ــوم  ــات ك ــو )Aphrodito( ]بردي أفروديت

أشــقاو[ مــن صعيــد مــر، والتــي يرجــع 

ــر  ــنة )700- 720م(، تُظِْه ــا إىل س تاريخه

يســتخدم  كان  الجزيــة  مصطلــح  أن 

عموًمــا للداللــة عــىل اإليــرادات الســنوية 

املجتمعــاُت  تؤديهــا  التــي  املنتظمــة 

املحليــة إىل اإلدارة املركزيــة يف الفســطاط.

ــمل  ــن تش ــة مل تك ــي أن الجزي ــام يعن م

ــور  ــرأس، املســتحقة عــىل الذك ــة ال رضيب

البالغــن غــري املســلمن فحســب؛ ولكنهــا 

األرض،  رضيبــة  أيًضــا  تشــمل  كانــت 

ــة،  الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، نــرشة: م. ج. دي غوي  )1(

ليــدن، )1879- 1901(، )1/ 6/ 3396(. ترجمــة:
E. Yarshater et al. )Albany, NY, 1987-89(.

املســتحقة عــىل جميــع مــاك األرايض 

مبــن فيهــم املتحولــون إىل اإلســام)2(. 

ــإن الراجــع املطــرد  ــك، ف ــاء عــىل ذل وبن

 12 -10( مــن  الســنوية  مــر  لجزيــة 

مليــون دينــار( إىل )3 مايــن دينار( خال 

الفــرة املمتــدة بــن ســنتي )641- 813م( 

ــًا إىل اإلســام؛ ألن  ال يعكــس تحــواًل هائ

ــة  ــون الجزي ــوا يدفع ــا كان املســلمن أيًض

يف التاريــخ املبكــر ملــر اإلســامية. ومــع 

ذلــك، فمــن املحقــق أن هــذا الراجــع 

يبــنِّ االنخفــاض الحقيقــي يف مجمــوع 

ــاه)3(. ــح ومــا ت ــذ الفت ســكان مــر من

ويبــدو ذلــك االســتنتاُج متســًقا مــع صورة 

األقبــاط  للســكان  الدميغــرايف  الراجــع 

)2( Dennett, Conversion and the Poll Tax in 
Early Islam, 90-98; Jorgen Bak Simonsen, 
Studies in the Genesis and Early Develop-
ment of the Caliphal Taxation System )Co-
penhagen, 1988(, 81-129 passim; Tritton, 
“Islam and the Protected Religions,” 494; 
H. I. Bell, “The Administration of Egypt 
under the Umayyad Khalifs,” Byzantinische 
Zeitschrift 28 )1928(: 282-83.

)3( Dennett, Conversion and the Poll Tax in 
Early Islam, 97; Simonsen, Studies in the 
Genesis and Early Development of the Ca-
liphal Taxation System, 89, 107, 127-29.



| 336337 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

 ،)native Coptic population( األقحــاح

الذيــن ظلــوا ميثلــون األغلبيــة الكبــرية 

خــال تلــك الحقبــة املبكــرة، ولكنهــم 

وفشــلت  االضطهــاد،  دائــرة  وقعــوا يف 

ــة  ــن ناحي ــع، وم ــم القم ــم، فتفاق ثوراته

أخــرى انترش املهاجرون العرب املســلمون 

ــة. ــر الريفي ــاء م ــع أنح ــوا جمي وتوطن

لقد تحققت أسـلمة مـر يف غضون ثاثة 

قـرون، عـن طريـق تقلـص أعـداد األقباط 

مـن ناحيـة، وعـن طريـق إدخـال العنر 

اإلسـامي الـذي كان ضئيـًا يف البدايـة ثم 

ا رسيًعا، سـواء باألرقـام املطلقة أو  منـا منـوًّ

بالنسـبة إىل تراجـع السـكان األصلين، من 

ناحيـة أخـرى. وكان للتحـول القبطـي إىل 

اإلسـام نصيـب كبـري يف منـو هـذا العنـر 

اإلسـامي، ولكنـه مل يكـن العامـل الرئيس.

وهكــذا، فــإن أســلمة مــر تحققــت 

بحلــول القــرن التاســع امليــادي )الثالــث 

الهجــري(، ورمبــا ينظر إىل العــر اململويك 

ــا تأخــر طويــًا لتلــك  األول بوصفــه ختاًم

آخــر  إىل  أفــى  أنــه  مبــا  األســلمة، 

ــن  ــة م ــلة متقطع ــة يف سلس ــم حلق وأه

موجــات التحــول القبطــي إىل اإلســام.

إىل  مــا،  حــد  إىل  يرجــع،  ذلــك  وكان 

املألوفــة  غــري  القاســية  اإلجــراءات 

ضــد  املامليــك  دولــُة  اتخذتهــا  التــي 

ــذي  ــراء ال ــك اإلج ــيام ذل ــاط، وال س األقب

إىل  تحــول  َمــْن  زوجــة  عــىل  يفــرض 

)وهــو  زوجهــا  ديــن  اعتنــاق  اإلســام 

ثــروة  خــروج  عمليًّــا  يضمــن  إجــراء 

األرسة مــن أيــدي الجامعــة القبطيــة(، 

وحظــر احتفــاالت األقبــاط التقليديــة، 

واملصــادرة العامــة ألوقافهــم)1(. ولكــن

 

وهكــذا، فــإن أســلمة مــر تحققــت 

امليــادي  التاســع  القــرن  بحلــول 

ــث الهجــري)، ورمبــا ينظــر إىل  )الثال

العــر اململــويك األول بوصفــه ختاًما 

تأخــر طويــًا لتلــك األســلمة، مبــا 

ــة  ــم حلق ــر وأه ــى إىل آخ ــه أف أن

ــات  ــن موج ــة م ــلة متقطع يف سلس

التحــول القبطــي إىل اإلســام.

)1( El-Leithy, “Coptic Culture and Conversion 
in Medieval Cairo,” 96, 117-24. Howev-
er, a much earlier example of severe fiscal 
pressure, fully justified by appeal to tradi-
tion, is minutely recorded in the Zuqnin 
Chronicle’s eyewitness account of events 
in al-Jazira in 772-74: J.-B. Chabot, ed., 
Chronique de Denys de Tell Mahre, quat-
rieme partie )Paris, 1895(, 122 f..
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يف  يكمــن  كان  الرئيــس  الســبب  لعــل 

انهيــار الــروح املعنويــة بن األقبــاط أوائل 

القــرن الرابــع عــرش امليــادي )الثامــن 

الهجــري(، رمبــا بدافــع مــن العوامــل 

الخارجيــة، وخاصــة الغــزو األخــري للنوبــة 

املســيحية املونوفيزيــة، عــىل يــد القبائــل 

ــت. ــك الوق ــة يف ذل العربي

لقــد متــزَّق االرتبــاط املبــارش لألقبــاط 

حتــى  أعدادهــم  وتناقصــت  بإثيوبيــا، 

 a sealed( أضحــوا جامعــة جيــب مغلقــة

ــا إال  ــس لديه pocket community(، لي

ــم  ــىل الدع ــول ع ــف يف الحص ــل ضعي أم

أن  يعنــي  ال  ذلــك  ولكــن  الخارجــي. 

العــر اململــويك األول كان نقطــة تحــول 

ــر. ــلمة م ــمة يف أس حاس

فالحــق أن روايــة املقريــزي عــن التحريض 

ضــد األقبــاط وتضييــق الحكومــة عليهــم 

مــن ســنة )1290م( إىل ســنة )1354م( 

توحــي بــأن األقبــاط كانــوا أقليــة ضعيفــة 

وصغــرية نســبيًّا.

فعــىل ســبيل املثــال، بعــد أعامل الشــغب 

الجامهــريي ســنة )1321م( التــي أدت إىل 

تدمــري ســتن كنيســة وديــرًا يف جميــع 

أنحــاء البــاد، أرضم طائفــة مــن الرهبــان 

النــريان يف مســاجد  بالنفــط  املزوديــن 

ــبب يف  ــذي تس ــر ال ــو األم ــرة، وه القاه

ــام. ــدة أي ــق لع اشــتعال الحرائ

وقــد رفض الســلطان، وفًقــا للمقريزي، أن 

يصدق أن املســيحين كانوا هم املســؤولن 

عــن ذلــك؛ ذلــك أنهــم، كــام زعم، »ليســوا 

مــن القــوة والجســارة بحيــث ينخرطــون 

ــر  ــة«. ويف آخ ــذه الضخام ــرة به يف مغام

ــاط  ــة األقب ــات مناهض ــن حلق ــة م حلق

الحكومــة  صــادرت  )1354م(،  ســنة 

ــس  ــىل الكنائ ــة ع ــع األرايض املوقوف جمي

ــرة. واألدي

املصــدر  هــي  األرايض  تلــك  وكانــت 

الرئيــس إليــرادات املؤسســات املســيحية، 

إىل أن بلغــت )25 ألــف فــدان( فقــط، 

ــات مــن الكيلومــرات املربعــة،  بضــع مئ

يف بلــد ميلــك عــىل األقــل )25 ألــف كيلــو 

ــة)1(. ــن األرايض الزراعي ــع( م ــر مرب م

)1( Little, “Coptic Conversion to Islam under 
the Bahr| Mamluks,” 564, 568; el-Leithy, 
“Coptic Culture and Conversion in Medi-
eval Cairo,” 124.
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لقـــد نوقـــش مـــدى اختبـــار النقـــد 

ــات  ــون الروايـ ــامي ملتـ ــي اإلسـ الحديثـ

ــن  ــواء مـ ــة، سـ ــي بكثافـ ــوبة للنبـ املنسـ

(1) Jonathan A.C. Brown; The Rules of Matn 
Criticism: There Are No Rules, Islamic Law 
and Society, 19 (2012), BRILL; pp: 356-396.

(*) جوناثـان بـراون، هـو أسـتاذ الدراسـات اإلسـامية بجامعـة 

جورجتـاون واشـنطن/ الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وهـو 

أسـتاذ كـريس الوليـد بـن طـال للحضـارة اإلسـامية، ومدير 

مركـز التفاهم اإلسـامي املسـيحي بجامعـة جورجتاون، وله 

عـدة مؤلفـات مهمـة حـول الحضارة اإلسـامية مـع اهتامم 

متعمـق بعلـم الحديـث وتاريخـه؛ منها: 

Muhammad: A Very Short Introduction, Ha-
dith: Muhammad’s Legacy in the Medieval 
and Modern World, The Canonization of 
al-Bukhari and Muslim: The Formation 
and Function of the Sunni Hadith Canon.

(**) باحث يف الدراسات االجتامعية، مرص. الربيد اإللكرتوين:

mostafa.3allam@gmail.com

قواعد نقد المتن: ليس ثمة قاعدة)1(
جوناثان. ايه.سي. براون) *(

ترجمة:
مصطفى عبد الظاهر) **(
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املختصـــني املســـلمني أو غـــر املســـلمني())، 

ـــف  ـــابقة كي ـــة س ـــت يف مقال ـــام أوضح ك
الحديثـــي  التقليـــد  مؤسســـو  رفـــض 

ـــويف 256هــــ/  ـــاري (ت ـــل البخ ـــّني، مث الس

انظر مثاً:  (()
- Ignaz Goldziher, Muslim Studies, trans. S.M. 

Stern and C.R. Barber  (Chicago: Aldine 
Atherton, 1971), 2: 140-1;

-  Alfred Guillaume, The Traditions of Islam: 
An Introduction to the Study of the Hadith 
Literature (Oxford: Clarendon Press, 1924), 
80;

- Encyclopaedia of Islam 2 (Brill CD-ROM 1.0 
1999, henceforth EI2), idem, s.v. “Matn” (A.
J.Wensinck);

-  Joseph Schacht, The Origins of Muham-
madan Jurisprudence (Oxford: Clarendon 
Press, 1950), 3;

- James Robson, “Muslim Tradition: The Ques-
tion of Authenticity,” Memoirs  and Pro-
ceedings of the Manchester Literary and 
Philosophical Society 93 (1951-52): 88; 
idem,“Djarh wa ta dil,” EI2;

- Gustave E. von Grunebaum, Medieval Islam, 
2nd ed. (Chicago: University of Chicago 
Press, 1953), 111; 

- Fazlur Rahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1979), 64-6; 

- G.H.A. Juynboll, The Authenticity of the Tra-
dition Literature: Discussions in Modern 
Egypt (Leiden: E.J. Brill, 1969), 139; F.E.

- Peters, “The Quest of the Historical Muham-
mad,” International Journal of Middle East 
Studies 23 (1991): 299, 302;

- Albert Hourani, A History of the Arab Peoples 
(Cambridge, MA: Belknap Press, 1991), 71; 
Tarif Khalidi, Classical Arab Islam (Prince-
ton: Darwin Press, 1985), 42.

ـــويف )26هــــ/ 875م)،  ـــلم (ت 870م) ومس

اإلســـناد؛ ألنهـــم  أحاديـــث صحيحـــة 

ــا. واعتمـــد  أنكـــروا مـــا جـــاء يف متنوهـ

الثالـــث/  القرنـــني  يف  الســـنة  أهـــل 

ـــباب  ـــى أس ـــارش ع ـــع/ الع ـــع، والراب التاس

عـــدة لرفـــض الحديـــث مـــن جهـــة 

ـــا: الخطـــأ التاريخـــي  ـــن بينه ـــن، كان م امل

ـــة  ـــة، وأبرزهـــا: مخالف واالســـتحالة املنطقي

ــا أو  ــه رشًعـ ــع عليـ ــا أُجمـ ــات ملـ الروايـ

عقيـــدة أو تأريًخـــا(2).

أيًضــا، أن هــؤالء  الواضــح  لكــن، مــن 

اعتمــدوا  مــا  غالبًــا  أنفســهم،  النّقــاد 

تعــاين  أنهــا  نــرى  أن  ميكــن  روايــات 

بالضبــط مــن املثالــب نفســها، وال يــرح 

ــة  ــق طريق ــن وثائ ــا م ــام وصلَن ــا أيٌّ م لن

ــا  ــك، ال ميكنن ــاري يف ذل ــل البخ ــامل مث ع

محــدث  أنكــر  ملــاذا  نعــرف  أن  أبــًدا 

ــة  ــة تاريخي ــن مفارق ــا م ــام فيه ــًة لِ رواي

حهــا عــامل آخــر، أو ملــاذا  يف حــني صحَّ

العلــامء خلــًا منطقيًــا يف  يــرى أحــد 

(2) Jonathan Brown, “How We Know Early 
Hadith Critics Did Matn Criticism and 
Why

It’s So Hard to Find,” Islamic Law and Society 
15, no. 2 (2008): 143-84.
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ــوه؟ ــك عــى صن ــام يغمــض ذل ــة في رواي

ــا هــذا املــأزق يف مواجهــة مبــارشة  يضعن

بنقــد  الخــاص  األعظــم  التحــدي  مــع 

أو  املتأصلــة.  ذاتيتــه  وهــو  املحتــوى، 

ــاه  ــا كان معن ــا م ــص أيً ــني الن ــة ب املوازن

ــة  ــرب ممنوح ــلطة أك ــني س ــة وب ــن جه م

للقــارئ قبــًا مــن جهــة أخــرى، وطبائــع 

القــراء مختلفــة فيــام بينهــا كل االختــاف.

 لقــد أُســس اإلســام الســني لــي يتحــاىش 

فــخ املنطــق الــذايت تحديــًدا؛ فواحــدة 

أنتجهــا  التــي  الكــربى  البصــامت  مــن 

ــث()) الســني، هــي  مذهــب أهــل الحدي

مبــدأ إخضــاع العقــل لظاهــر النــص. 

ــرتادف هــذه التســميات »أهــل الســنة« و»أهــل الســنة  ت  (()

والجامعــة« و»أهــل الحديــث« عنــد أولئــك الذيــن يعرّفون 

أنفســهم بهــذا االســم يف القــرن الثالــث/ التاســع وهــذا - يف 

ــال:  ــل الخــاف. انظــر عــى ســبيل املث ــام ال يقب ــي- م رأي

(تــويف 279هـــ/ 892م)، حيــث يشــر  الرتمــذي  جامــع 

املؤلــف إىل تنــاول األحاديــث الخاصــة بصفــات اللــه »بــا 

ــم  ــق عليه ــك، وأطل ــام مال ــة اإلم ــا طريق ــف« عــى أنه كي

عبــد اللــه بــن املبــارك وآخــرون: »أهــل الســنة والجامعــة« 

ــتعامالت  ــدم االس ــن أق ــد م ــذا واح ــد أنَّ ه ــارة (وأعتق ت

املوثقــة لهــذه العبــارة)، وأطلــق عليهــم: »أهــل الحديــث« 

تــارة أخــرى. ويقتبــس الرتمــذي يف موضــع آخــر مــن 

الظاهــرة  الطائفــة  أنَّ  البخــاري  أســتاذه  مــن  الكتــاب 

عــى الحــق، املذكــورة يف األحاديــث، هــي أهــل الحديــث 

ــي)،  ــن املدين ــي ب ــيخه ع ــك إىل ش ــاري ذل ــزو البخ (ويع

ــا جــاء يف  ــاب م ــزكاة، ب ــاب ال ــذي، كت ــع الرتم راجــع: جام

ــاء يف  ــا ج ــاب م ــة، ب ــة الجن ــاب صف ــة؛ كت ــل الصدق فض

ــا  ــاب م ــن، ب ــاب الف ــار؛ كت ــة وأهــل الن ــود أهــل الجن خل

ــني. ــة املضل ــاء يف األمئ ج

العقــل البــري، بذاتيــة صفاتــه، وأهوائــه 

وال معياريــة فهمــه لإلمــكان واالســتحالة، 

ــا؛  ــا مرضيً ــا دينيً ال ميكــن أن يكــون هاديً

فالهدايــة الحقــة تــأيت مــن الوحــي وحده. 

ــة  ــًدا يف مصدري ــن يشــك عــامل ســّني أب ل

القــرآن اإللهيــة، لكــن أحاديــث اآلحــاد ال 

ــي.  ــا عزوهــا إىل النب يتســنى غالبً

 لقــد أُســس اإلســام الســني لــي 

يتحــاىش فــخ املنطــق الــذايت تحديًدا؛ 

الكــرى  البصــات  مــن  فواحــدة 

التــي أنتجهــا مذهــب أهــل الحديــث 

ــل  ــدأ إخضــاع العق الســني، هــي مب

ــص. ــر الن لظاه

ــا  ــد يكــون هديً ــي الحــق ق ــول النب إنَّ ق

ــا، ولكــن كيــف للمــرء أن يعــرف أنَّ  إلهيً

ــة أم  ــي صحيح ــوبة إىل النب ــة منس مقول

ــة  ــة العقاني ال؟ اقرتحــت مدرســة املعتزل

أن تقــارن األحاديــث الظنيــة بالقــرآن 

وباملبــادئ األوليــة للعقــل. ورأى الســّنيون 

ــم  ــك يقي ــرة أخــرى، أنَّ ذل املتقدمــون، م

العقــل البــري حكــاًم عى الوحــي. ميكن 

لواحــد مــن النــاس أن يظــنَّ أنَّ الحديــث 

يعــارض القــرآن، يف حــني يشــعر آخــر أنَّــه 
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يقــدم رشًحــا محًضــا ملعــاٍن غــر واضحــة 

يف الكتــاب الكريــم. ميكــن أن يظــنَّ واحــد 

مــن النــاس أنَّ أحــد األحاديــث يــدل عــى 

ــتخلص  ــا، ويس ــتحيل منطقيً ــو مس ــا ه م

ــرة أخــرى،  ــة. م ــة رمزي ــه دالل آخــر أنَّ ل

يجــد الديــن نفســه مثقــًا بنــزوات العقل 

ــة()). الذاتي

ــم يف  ــون منهجه ــرتح الســّنيون املتقدم اق

نقــد اإلســناد كطريقــة لتــايف التقييــم 

ــث، لكنهــم شــعروا  ــذايت لصحــة الحدي ال

بعــض  معــاين  بإشــكال يف  ذلــك،  مــع 

األحاديــث، وقــد رصحــوا بذلــك يف مواضع 

عــى  املواضــع  كل  يف  وأبقــوا  نــادرة. 

مذهبهــم يف التســليم بالنــص املنقــول.

يف  الخلــل  أنَّ  العلــامء  هــؤالء  افــرتض 

ــل  ــا يف النق ــٍل م ــة لخل ــون كان نتيج املت

وصاغــوا نقدهــم بلغــة نقــد اإلســناد، 

رســخ ذلــك صــورة هــذه الطريقــة يف 

موضوعيــة  طريقــة  أنهــا  عــى  النقــد 

وغــر شــخصية، لكــن يف الواقــع اســتمرت 

مكائــد الذاتيــة الخفيــة يف التأثــر يف نقــد 

ــنة. ــل الس ــد أه ــث عن الحدي

ملناقشة معّمقة راجع:  (()

Brown, “How We Know Early Hadith Critics,” 164 ff

ــى  ــن ع ــد امل ــاز دور نق ــت، ح ــع الوق م

ــة  اعــرتاف واســع. فبالرغــم مــن أنَّ الغلب

كانــت لهــم عــى االعتــزال يف العــرص 

العبــايس، منتصــف القــرن الثالــث الهجرى 

القــرن التاســع امليــادي؛ فقد تبنــى علامء 

ــة  ــارص نظري ــن عن ــرًا م ــنة كث ــل الس أه

ــكام  ــا يف ال ــة وضمنوه ــة املعتزلي املعرف

ــذا  ــن ه ــزًءا م ــّنيني، وكان ج ــه الس والفق

اإلرث قامئــة مــن املعايــر لتمييــز الحديث 

املوضــوع بالنظــر إىل متنــه. وترســخت 

هــذه املجموعــة مــن املعايــر منــذ ذلــك 

الوقــت عــرب أجيــال مــن علــامء الحديــث 

مــن أهــل الســنة وحتــى وقتنا الحــارض(2).

يف الوقــت نفســه، وعــى مــا ســبق ذكــره، 

وغالبًــا مــن األشــخاص أنفســهم، نجــد 

علــامء أهــل الســنة يؤكــدون عــى الرفض 

لصالــح  املــن  لنقــد  األصيــل  الســني 

التســليم ملذهــب اإلســناد. إنَّ الذاتيــة 

املتأصلــة التــي ال مفــر منهــا والتــي تســم 

ــة  ــة يف املعالج ــر جليَّ ــون، تظه ــد املت نق

فــإذا رأى  الســنية ألحاديــث محــددة؛ 

فقيــه أو شــارح مــا تهافتًــا أو انتهــاكًا 

(2) Brown, “How We Know Early Hadith Crit-
ics,” 150-3.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــرى عــامل  ــي، ي ــزي إىل النب ــد ُع ملحــرَّم وق

ــة  ــة النبوي ــن الحكم ــزء م ــا ج ــر أنه آخ

ــة  ــاطة. إضاف ــا ببس ــد أيُسء فهمه ــا ق رمب

إىل ذلــك، نجــد أنَّ مجموعــة مــن علــامء 

الحديــث مــن القــرن الرابــع عــر إىل 

القــرن الســابع عــر امليــادي قــد داومــوا 

أكــر عــى التعاطــي مــع نقــد املــن أكــر 

مــن آخريــن فّضلــوا موقــف إحســان 

الظــنِّ التأويــي والتســليم للنــص املنقــول.

فبالرغــم مــن أن االضطرابــات الذاتيــة 

ــذ  ــدأت من ــد ب ــن ق ــد امل ــة يف نق املتأصل

صــدر اإلســام وتنامت مــع مــرور القرون، 

تجلــت  قــد  االضطرابــات  تلــك  أن  إال 

العــرص  يف  جديــدة  وأشــكال  مبظاهــر 

الحديــث وبالتحديــد يف أواخــر القــرن 

ــن؛  ــرن العري ــة الق التاســع عــر وبداي

فوجــد العديــد مــن اإلصاحيــني املســلمني 

أنفســهم يف املــأزق نفســه الــذي مــر 

ــني الســابع  ــا يف القرن ــه مســيحيو أوروب ب

ــني. ــر امليادي ــن ع والثام

هــل يجــب عــى العــامل وتصورنــا العلمــي 

ــدس،  ــاب املق ــع الكت ــا م ــه أن يتطابق عن

ـه عــى مــا يدعــى كتابًــا مقدًســا  أم أنّـَ

ــل  ــامل(1)؟ ه ــا للع ــع فهمن ــق م أن يتطاب

ــي  ــة الت ــدس والرسدي ــاب املق ــى الكت ع

يقدمهــا أن يكونــا »متقدمــني أنطولوجيًّــا/ 

وجوديًّــا« عــى التاريــخ والعــامل الخارجي؟

قبـل  مـن  األحاديـث  مـن  الكثـر  رُفـض 

محمـد  أمثـال  املسـلمني،  اإلصاحيـني 

ضـوء  عـى  935)م)،  (تـويف  رضـا  رشـيد 

أو  الحديثـة  العلميـة  االكتشـافات 

الحساسـيات العقانيـة التي أرسـيت عى 

أرضية مشـابهة يف ما قبل العرص الحديث.

يف  العلــامء  مــن  الكثــر  تبّنــى  بينــام 

العــرص الوســيط قــراءات رمزية وأحســنوا 

ــل  ــًة(2) للنق ــث هيب ــذه األحادي ــن به الظ

ــاح  ــادت ري ــام ق ــي، في املنســوب إىل النب

ــلمني  ــني املس ــة اإلصاحي ــة العاتي الحداث

ــا. ــرًا إىل متونه ــا نظ ــع برفضه إىل القط

(1) Hans Frei, The Eclipse of Biblical Narrative: 
a Study in Eighteenth and Nineteenth Cen-
tury

Hermeneutics (New Haven: Yale University 
Press, 1974), 5.

 Gershom هنــا أعمــد للبنــاء عــى مــا نعته جرشــوم شــومل  (2)

Scholem بـ»هيبــة النــص« ويعرفــه عــى أنَّــه: »االفــرتاض 

ــرض  ــتئثار بف ــل، واالس ــوي كل يشء بالفع ــص يح ــأنَّ الن ب

ــرب النصــوص القدميــة«:  ــة ع الحقيق
Gershom Scholem, The Messianic Idea in Ju-

daism (New York: Schocken Books, 1971), 
290.

وأشكر جول بلير Joel Blecher عى هذا االقتباس.
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اعتماد قواعد نقد المتن في اإلسالم 
السني: 

منــذ القــرن الخامــس/ الحــادي عــر، 

أخــذت طريقــة أهــل الســنة العلميــة يف 

تقييــم األحاديث يف اعتــامد دور نقد املن 

بثبــات ووضــوح، كطريقــة لتقييــم صحــة 

الحديــث بغــض النظــر عن صحة إســناده.

الحديــث  مــن  يكشــف  أن  فكــرة  إنَّ 

وحــده عــن عــدم صدقــه، فكــرٌة متجــذرة 

علــم  رواد  لكبــار  منســوبة  آراء  يف 

الحديــث يف أعــامل متقدمــة مثــل أعــامل 

ابــن ســعد (تــويف 230هـــ/ 845م)، مثــل 

مــا رواه عــن التابعــي الربيــع بــن خثيــم 

(تــويف 80هـــ/ 700م): »إِنَّ ِمــَن الَْحِديــِث 

ــُه،  ــاِر تَْعرِفُ ــْوِء النََّه ــْوٌء كََض ــُه َض ــا لَ َحِديثً

َوإِنَّ ِمــَن الَْحِديــِث َحِديثًــا لَــُه ظُلَْمــٌة 

ــذا  ــد روي ه ــرُُه«، وق ــِل تُْنِك ــِة اللَّيْ كَظُلَْم

ــة  ــول منهجي ــاش ح ــرة يف النق ــر بك األث

ــادي  ــس/ الح ــرن الخام ــن يف الق ــد امل نق

النيســابوري  الحاكــم  أعــامل  عــر يف 

والخطيــب  4)0)م)،  405هـــ/  (تــويف 

البغــدادي (تــويف 463هـــ/ )07)م)()).

محمــد بــن ســعد، كتــاب الطبقــات الكبــر، تحقيــق: عــي   (()

محمــد عمــر، )) مجلــًدا (القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 

ــة مشــهورة عــن عــي  ــا رواي والقــت أيًض

بــن أيب طالــب رواًجــا يف تلــك الفــرتة، 

يعــرف  ال  الحــق  »إنَّ  فيهــا:  يقــول 

بالرجــال، اعــرف الحــق تعــرف أهلــه«(2).

وخلَّــد أبــو حامــد الغــزايل هــذه الحكمــة 

يف »إحيــاء علوم الدين«، التي اســتخدمها 

ليثبــت أنَّــه ال ميكــن أن يحكم عــى العلم 

)200م)، (8/ 306)؛ أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان 

ضيــاء  أكــرم  تحقيــق:  والتاريــخ،  املعرفــة  الفســوي، 

ــدات (بــروت: مؤسســة  ــة، 3 مجل العمــري، الطبعــة الثاني

ــن  ــه ب ــد الل ــد عب ــو أحم ــالة، )98)م)، (2/ 564)؛ أب الرس

ــروت:  ــدات (ب ــاء الرجــال، 7 مجل ــل يف ضعف عــدي، الكام

النيســابوري،  الحاكــم  69)؛   /() )98)م)،  الفكــر  دار 

ــق: الســيد معظــم حســني  ــث، تحقي ــوم الحدي ــة عل معرف

ــة، 966)م)، (ص/  ــارف العثامني ــرة املع ــاد: دائ ــدر آب (حي

أصــول  معرفــة  الكفايــة يف  البغــدادي،  الخطيــب  78)؛ 

ــى  ــم مصطف ــحاق إبراهي ــو إس ــق: أب ــة، تحقي ــم الرواي عل

2003م)،  الهــدى،  دار  (القاهــرة:  مجلــدان  الدمياطــي، 

(2/ 555). وقــد قــال املحــّدث إبراهيــم بــن يعقــوب 

الجوزجــاين (تــويف 259ه/ 873م): »وأعــوذ باللــه أن أذكــر 

ــث يحــز يف  ــه وســلم يف حدي ــه علي ــه صــى الل رســول الل

قلبــي«؛ إبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاين، أحــوال الرجــال، 

تحقيــق: صبحــي البــدري الســامرايئ (بــروت: مؤسســة 

.((63 (ص/  985)م)،  الرســالة، 

قــال عــي ريض اللــه عنــه للحــارث بــن حــوط: »يــا حــارث   (2)

ــه ملبــوس عليــك, إنَّ الحــق ال يعــرف بالرجــال, اعــرف  إن

ــن  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــه«، انظــر: أب الحــق تعــرف أهل

أحمــد القرطبــي، الجامــع ألحــكام القــرآن، تحقيــق: محمــد 

ــًدا،  ــامن، 20 مجل ــاوي ومحمــود حامــد عث ــم الحفن إبراهي

(القاهــرة: دار الحديــث، 994)م)، يف ســياق تفســره لآليــة 

42 مــن ســورة البقــرة.
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مــن بعــض زالت أهلــه()). ولقــد تكــررت 

ــث  ــم الحدي ــب عل ــة يف كت ــذه املقول ه

حتــى يومنــا هــذا، مــع نســبتها يف بعــض 

ــا  ــي(2). ولخصه ــان - خطــأً - إىل النب األحي

املحــدث املغــريب أحمــد بــن الصديــق 

وقــت  يف  960)م)  (تــويف  الغــاري 

متأخــر، كخاصــة لعملــه حــول األحاديث 

ــال وال  ــر إىل املق ــًا: »انظ ــة قائ املوضوع

ــال«(3). ــن ق ــر إىل م تنظ

ومــع ذلــك، مل ينــص بوضــوح عــى أهمية 

ومروعيــة منهجيــة نقــد املــن، إال يف 

األعــامل الســّنية املختصــة بعلــم مصطلــح 

الحديــث؛ ففــي القــرن الخامــس/ الحادي 

ــو أهــل الســنة مــن  عــر اســتقى محدث

نظريــة املعرفــة املعتزليــة مجموعــة مــن 

املعايــر التــي متّكــن مــن معرفــة الحديث 

أبـــو حامـــد الغـــزايل، إحيـــاء علـــوم الديـــن، 4 مجلـــدات،   (()

(القاهـــرة: املطبعـــة العثامنيـــة املرصيـــة، 933)م)، ()/ 

.(47

ــي  ــا ع ــع: م ــي، راج ــك إىل النب ــبة ذل ــأ نس ــة خط ملناقش  (2)

القــاري، املصنــوع يف معرفــة الحديــث املوضــوع، تحقيــق: 

ــروت: دار  ــة (ب ــة السادس ــدة، الطبع ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

البشــائر اإلســامية 2005م)، (ص/ 206).

أحمــد بــن الصديــق الغــامري، املغــر عــى الحديــث   (3)

املوضــوع يف الجامــع الصغــر (بــروت: دار الرائــد العــريب، 

.((39 (ص/  982)م)، 

الصحيــح عــرب تدقيــق متنــه(4)، وبــدأ 

ــد النظــر يف  ــص قواع ــف يف خصائ التصني

ــدادي,  ــب البغ ــامل الخطي ــرب أع ــن ع امل

وخاصــة يف عملــه البــارز حــول علــوم 

ــة«. ــم الرواي ــة يف عل ــث »الكفاي الحدي

ــح الخطيــب يف كتابــه أنَّ هنــاك صنًفا  وضَّ

ــا  ــح وضعه ــث الواض ــن األحادي ــًا م كام

بنــاء عــى متونهــا فقــط، ويتضمــن ذلــك 

أي روايــة: 

()) يقــي العقــل باســتحالتها كالتــي 

تتضمــن فكــرة تنكــر وجــود الخالــق.

(2) تعــارض القــرآن، أو متواتــر الســنة، أو 

إجــامع املســلمني.

(3) مرويــة عــن عــدد محــدود مــن الرواة 

ــغ  ــوع بال ــن موض ــربِّ ع ــا تع ــني أنه يف ح

املســلمني؛ ألنَّ روايــة  لحيــاة  األهميــة 

ــرة. ــت ســرتوى متوات ــة كان ــذه األهمي به

(4) إخبــاره عــن أمــر وقــع يف مشــهد 

عظيــم، ثــم ال ينقــل متواتــرًا(5).

(4) Jonathan Brown, “How we Know Early Ha-
dith Critics,” 151-2.

الخطيــب البغــدادي، الكفايــة يف معرفــة أصــول علــم   (5)

ــه واملتفقــه،  ــة، ()/ 89))؛ واملؤلــف نفســه يف: الفقي الرواي

تحقيــق: إســامعيل األنصــاري، مجلــدان، (دار إحيــاء الســنة 

النبويــة، 975)م) ()/ 32) - 3).
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وضعهــا  التــي  النقــد  قواعــد  ألهمــت 

ــا كل علــامء أهــل الســنة  الخطيــب تقريبً

الذيــن انشــغلوا بعلــم الحديــث مــن 

ــيدور  ــي س ــد الت ــت القواع ــده, وأرس بع

حولهــا نقــاش نقــد املــن بعــد ذلــك. 

ــويف 643هـــ/  ــاح (ت ــن الص ــف اب ويضي

ملخًصــا  الشــهرة  مقدمتــه  يف  245)م) 

للعنــارص التــي حددهــا الخطيــب جامًعــا 

بينهــا:  مــن  واملضمــون،  الشــكل  بــني 

وجــود عامــات واضحــة مثــل ركاكــة 

ومعانيهــا()). ألفاظهــا 

وهناك تيار مسـتقل لنقد املن عى أسـاس 

تجريبـي أسسـه عمـر بـن بـدر املوصـي 

(تويف 622هـ/ 225)م) والحسـن الصاغاين 

محـدث  وهـو  252)م)  650هــ/  (تـويف 

هنـدي سـافر إىل بغـداد وعـاد إىل موطنه 

يف النهايـة كرسـوٍل مـن الخليفـة العبـايس 

إىل حاكـم دلهـي. صنـف املوصـي كتابًـا 

بعنـوان: »املغنـي عـن الحفـظ والكتـاب 

بقولهـم: مل يصـح يشء يف هـذا البـاب«، 

الـذي جمـع فيـه الصاغاين عدة مسـائل مل 

ــاح،  ــن الص ــة اب ــاح، مقدم ــن الص ــامن ب ــرو عث ــو عم أب  (()

ــارف،  ــرة: دار املع ــن (القاه ــد الرحم ــة عب ــق: عائش تحقي

.(279 (ص/  999)م)، 

يـرد فيهـا إال أحاديث موضوعـة(2). طورت 

هـذه الفكـرة بشـكل أكـرب عنـد ابـن قيـم 

الجوزيـة (تـويف 750هــ/ )35)م), الـذي 

م قامئة أكـر شـمواًل للموضوعات التي  قـدَّ

تحـوي أحاديـث مكذوبة، مثـل األحاديث 

املذكورة يف شـأن الحكيم الغامض املسّمى 

تـيء  التـي  واألحاديـث  »الخـر«، 

السـمراء،  البـرة  أصحـاب  األفارقـة  إىل 

تاريـخ  يف  بأنـه  تتنبـأ  التـي  واألحاديـث 

كـذا وكـذا سـيقع كـذا وكـذا، واألحاديـث 

التـي تتوعـد بثـواب أو عقـاب مفرط عى 

تشـبه  التـي  واألحاديـث  بسـيط،  عمـل 

وصفـة الطبيـب أكـر منهـا هديًا نبويًـا(3).

تزايــد تأثــر معايــر نقــد املن التــي قدمها 

الخطيــب وابــن الصــاح - وابــن القيــم(4) 

أبــو الفضائــل الحســن بــن محمــد الصاغــاين, املوضوعــات,   (2)

تحقيــق: عبــد اللــه القــايض, (بــروت: دار الكتــب العلميــة) 

مــن (ص/ 4 - 8)).

ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ش  (3)

املنــار املنيــف يف الصحيــح والضعيــف، تحقيــق: عبــد 

الفتــاح أبــو غــدة، الطبعــة الحاديــة عــرة، (بــروت: مكتبة 

ــا). ــا بعده ــامية، 2004م)، (ص/ )5، وم ــات اإلس املطبوع

مــن الافــت أنَّ املعايــر التــي وضعهــا ابــن القيــم اقتبســها   (4)

ــويف 974ه)  ــي (ت ــر الهيتم ــن حج ــه اب ــارش من ــكل مب بش

وهــو خصــم شــهر لشــيخ ابــن القيــم وأســتاذه ابــن تيميــة. 

راجــع: شــهاب الديــن أحمــد بــن حجــر الهيتمــي, الفتــاوى 

ــد الرحمــن املرعشــي  ــن عب ــق: محمــد ب ــة، تحقي الحديثي

ــرتاث العــريب، 998)م)، (ص/ 252)؛  ــاء ال ــروت: دار إحي (ب

ــار املنيــف، مــن (ص/ 7 - 76). ابــن القيــم، املن
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يف حالــة علــامء الســلفية املتأخريــن - 

مــن  الفقهــاء واملحدثــون  واســتخدمها 

ــّنية,  ــة الس ــة العلمي ــاف الجامع كل أطي

يتضمــن هــذا علــامء مثــل: ابــن الجــوزي 

(تــويف 597هـــ/ )20)م) الــذي اشــتهر 

ــن  ــث يباي ــت الحدي ــه: »إذا رأي ــه قول عن

ــض  ــول أو يناق ــف املنق ــول أو يخال املعق

األصــول فاعلــم أنَّــه موضــوع«())، ومحيــي 

الديــن النــووي (تــويف 676هـــ/ 227)م)، 

وشــمس الديــن الذهبــي (تــويف 748هـــ/ 

774هـــ/  (تــويف  كثــر  وابــن  348)م)، 

ــويف  ــي (ت ــن العراق ــن الدي 373)م)، وزي

806هـــ/ 404)م)، وابــن حجر العســقاين 

(تــويف 852هـــ/ 449)م)، وشــمس الديــن 

497)م)،  )90هـــ/  (تــويف  الســخاوي 

وجــال الديــن الســيوطي (تــويف ))9هـــ/ 

ــويف 963هـــ/  ــرّاق (ت ــن الع 505)م)، واب

ــاين  ــر الصنع ــن األم ــد ب 556)م)، ومحم

(تــويف 768)م)، ومرتــى الزبيــدي (تــويف 

)79)م)، وشــاه عبــد العزيــز الدهــويل 

ــرًبا  ــر، معت يفهــم أحمــد الغــامري »األصــول« بشــكل مغاي  (()

األصــول«  »يناقــض  بعبارتــه  قصــد  الجــوزي  ابــن  أن 

األحاديــث املعتــربة املدونــة يف املجامــع، بعبــارة أخــرى: إذا 

رأيــت حديثـًـا مل يذكــر مــن قبــل يف أي موضــع؛ فاعلــم أنَّــه 

موضــوع. راجــع: أحمــد الغــامري، املثنــوين والبتــار يف نحــر 

ــار  ــنن واآلث ــن الس ــح م ــام ص ــن في ــار الطاع ــد املعث العني

(القاهــرة: املكتبــة اإلســامية، 933)م)، (ص/ 34).

(تــويف 824)م)، وعبــد الحــي اللكنــوي 

محفــوظ  ومحمــد  886)م)،  (تــويف 

الرتمــي (تــويف ))9)م)، وجــامل الديــن 

وأحمــد  4)9)م)،  (تــويف  القاســمي 

ــح  ــويف 958)م)، وصبحــي الصال شــاكر (ت

ــويف  ــويف 986)م)، وأحمــد الغــامري (ت (ت

الديوبنــدي  الهنــدي  والعــامل  960)م)، 

(تــويف  الكندهلــوي  إدريــس  محمــد 

ومحمــد  عــرت،  الديــن  ونــور  974)م)، 

ــاميل(2).  ــم ك هاش

ابــن الجــوزي، كتــاب املوضوعــات، تحقيــق: عبــد الرحمــن   (2)

966))؛  الســلفية،  املكتبــة  (املدينــة:  عثــامن  محمــد 

جــال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب 

النــواوي، تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف (القاهــرة: 

ــن  ــمس الدي ــرتاث، 2005م)، (ص/ 3)2)؛ ش ــة دار ال مكتب

ــق:  ــث، تحقي ــح الحدي ــم مصطل ــة يف عل ــي، املوقظ الذهب

ــام، 2000م)،  ــرة: دار الس ــّدة (القاه ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

(ص/ 36 - 7)؛ ابــن كثــر وأحمــد شــاكر، الباعــث الحثيــث 

رشح اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: أحمــد شــاكر 

زيــن  - 70)؛  الــرتاث، 2003م)، (ص/ 65  دار  (القاهــرة: 

الديــن العراقــي وزكريــا األنصــاري، التبــرصة والتذكــرة 

ويليــه فتــح الباقــي عــى ألفيــة العراقــي، تحقيــق: محمــد 

حســني العراقــي الحســيني (بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

بــا تاريــخ)، ()/ 280 - ))؛ ابــن حجــر العســقاين، النكــت 

عــى كتــاب ابــن الصــاح، تحقيــق: مســعود عبــد الحميــد 

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــارس (ب ــد ف ــديف ومحم الص

فتــح  الســخاوي،  الديــن  شــمس  )36)؛  (ص/  994)م)، 

املغيــث بــرح ألفيــة الحديــث، تحقيــق: عــي حســني عي 

(القاهــرة: مكتبــة الســنة، 2003م)، ()/ 330 - 3)؛ عــي بــن 

محمــد بــن عــرّاق، تنزيــه الريعــة املرفوعــة عــن األخبــار 

ــة القاهــرة، 964)م)،  الشــنيعة املوضوعــة (القاهــرة: مكتب

الصنعــاين،  األمــر  إســامعيل  بــن  محمــد  8)؛   -  6  /()
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بالطبــع داوم هــؤالء العلــامء عــى تذكــر 

ــه وقبــل رفــض مــن ُمشــكل،  قرائهــم بأنَّ
عــى املــرء أن يحملــه عــى وجــٍه تأويــي 
الئــق، يقــول الســيوطي يف ذلــك بشــكل 
مقتضــب: »ومــا خالــف القــرآن واملتواتــر 

مــن الســنة وجــب تأويلــه، وإن مل يقبــل 

ــاح  ــق: ص ــار، تحقي ــح األنظ ــاين تنقي ــكار ملع ــح األف توضي

ــة، 997))،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة (ب ــد عويض محم

(2/ 72 - 5)؛ مرتــى الزبيــدي، بلغــة األريــب يف مصطلــح 

ــروت:  ــدة (ب ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــب، تحقي ــر الحبي أث

ــة املطبوعــات اإلســامية، 988)م)، (ص/ 93))؛ شــاه  مكتب

ــية[،  ــة ]بالفارس ــة النافع ــوي، العجال ــز الدهل ــد العزي عب

(كاراتــي: نــور محمــد كارخــاين، 964))، (ص/ 25)؛ محمد 

عبــد الحــي اللكنــوي، ظفــر األمــاين بــرح مختــرص الســيد 

الريــف الجرجــاين، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 

(بــروت: مكتــب املطبوعــات اإلســامية، 996)م)، (ص/ 

ــج ذوي النظــر  429 - )3)؛ محمــد محمــود الرتمــي، منه

(القاهــرة: مكبــة مصطفــى البــايب الحلبــي، 985)م)، (ص/ 

ــه  ــث ومصطلح ــوم الحدي ــح، عل ــي الصال 08) - 9)؛ صبح

(دار العلــم للمايــني، 2000م)، (ص/ 264). وراجــع: أحمــد 

ــوع  ــث املوض ــى الحدي ــر ع ــامري، املغ ــق الغ ــن الصدي ب

ــد العــريب، 982)م)،  يف الجامــع الصغــر (بــروت: دار الرائ

ــوي، منحــة  ــس الكندهل ــن إدري (ص/ 36) - 9)؛ محمــد ب

املغيــث رشح ألفيــة العراقــي يف الحديــث، تحقيــق: ســاجد 

عبــد الرحمــن الصديقــي (بــروت: دار البشــائر اإلســامية، 

ــد يف  ــج النق ــرت، منه ــن ع ــور الدي 2009م)، (ص/ 323)؛ ن

ــارص، 2007م)،  ــر املع ــروت: دار الفك ــث (ب ــوم الحدي عل

(ص/ 2)3 - 7))؛
Mohammad Hashim Kamali, A Textbook of /

Hadith Studies (Markfield, U.K.: The Islam-
ic Foundation, 2005), 194-7.

اعتمــدوا بشــكل  الذيــن  الســلفيني  العلــامء  وكمثــال عــى 

ــن  ــم، راجــع: جــامل الدي ــن القي ــه اب ــا قدم ــى م ــر ع كب

القاســمي، قواعــد التحديــث، تحقيــق: محمــد بهجــت 

.(8  -  (57 (ص/  2006م)،  النفائــس،  دار  (بــروت:  البيطــار 

يعــد  وفيــام  باطــًا«()).  كان  التأويــل 

اعرتافـًـا بالطبيعــة الذاتيــة الحتميــة لرفض 

الحديــث مــن حيــث متنــه، ســعى الكثــر 

مــن علــامء أهــل الســنة إىل تأســيس نقــد 

املــن عــى نــوع مــن أنــواع الذاتيــة التــي 

ــامل  ــت األع ــد قارن ــرباء، وق ــا الخ ميتلكه

املبكــرة يف نقــد الحديــث قــدرة املحــدث 

ــث  ــف الحدي ــة ضعي ــى معرف ــر ع الخب

ــف  ــة زائ ــود يف معرف بحــدس رّصاف النق

ــة  ــة املبني ــربة الغامض ــذه الخ ــود. ه النق

عــى: »طــول املجالســة أو املناظــرة أو 

الخــربة«(2) كــام يوّضــح ابــن عــدي (تــويف 

365هـــ/ 975م).

يقــدم العــامل املــرصي ابــن دقيــق العيــد 

كتاباتــه  يف  302)م)  702هـــ/  (تــويف 

حــول منهاجيــة الحديــث فكــرة »الهيئــة 

الســيوطي، إنبــاه األذكيــاء إىل حيــاة األنبيــاء عليهم الســام،   (()

ــي  ــد الخلي ــق: راش ــيوطي، تحقي ــظ الس ــائل الحاف يف رس

(بــروت: املكتبــة العرصيــة، 2009م)، (ص/ 37)). ]ومل أقــع 

ــن  ــه م ــف فنقلت ــا املؤل ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــى الطبع ع

نــرة د. عبــد الحكيــم األنيــس، الرســائل العــر، (بــروت: 

ــم[. ــة، 989)م)، ]ص/ 204 - املرتج ــب العلمي دار الكت

ابــن عــدي، الكامــل، ()/ 8)))، وقــد نســبت هــذه املقارنــة   (2)

يف األصــل إىل عبــد الرحمــن بــن مهــدي، راجــع: الخطيــب 

البغــدادي، كتــاب الجامــع ألخــاق الــراوي وأدب الســامع، 

ــورة: دار  ــدان (املنص ــعيد، مجل ــت س ــد رأف ــق: محم تحقي

الوفــاء، 2002)، (2/ 272). ]والنقــل مــن األصــل- املرتجــم[.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

النفســية أو امللكــة« أي الخــربة، التــي 

يكتســبها املــرء مــن األلفــة الطويلــة مــع 

الحديــث النبــوي، والتــي متكــن املــرء مــن 

أن يعــرف مــا ميكــن أن يكــون قــواًل نبويـًـا 

مــن عدمــه، اســتناًدا عــى كل من الشــكل 

واملحتــوى أو الســند واملــن()). وقــد تــردد 

ــال  ــد كل األجي صــدى هــذه القاعــدة عن

ــني(2).  الاحقــة مــن املحدث

ومــن الافــت أنَّ فكــرة امللكــة املذكــورة 

ــرن  ــا يف الق ــا كليًّ ــم تطويره ــد ت ــا ق آنًف

الديــن  جــال  العريــن؛ فقــد ربــط 

الدمشــقي  الســلفي  العــامل  القاســمي 

ــن  ــا روي ع ــية مب ــة الحدس ــذه الذائق ه

النبــي يف فضــل العلــامء(3)، وأرجــع ذلــك 

جزئيًــا إىل ابــن تيميــة (تــويف 728هـــ/ 

ــة  ــه يف حال ــن أنَّ ــه م ــا قال 328)م) يف م

غيــاب دليــل فقهــي قــوي، ميكــن أن 

يقبــل حــدس العــامل الــذي »قلبــه معمــور 

ــق:  ــان االصطــاح، تحقي ــد، االقــرتاح يف بي ــق العي ــن دقي اب  (()

عامــر حســن صــربي (بــروت: دار البشــائر اإلســامية، 

.(228 (ص/  2006م)، 

ــكار،  ــح األف ــه، ()/ 6)؛ الصنعــاين، توضي ــن عــرّاق، التنزي اب  (2)

ــي،  ــاين، (ص/ 429)؛ الرتم ــر األم ــوي، ظف (2/ 272)؛ اللكن

املنهــج، (ص/ 07))؛ القاســمي، القواعــد، (2/ )7)).

القاسمي، القواعد، (ص/ 72)، وما بعدها).  (3)

ــو  ــه فه ــرد »رأي ــح مبج ــوى« إذا رج بالتق

ترجيــح رشعــي«(4). ويستشــهد القاســمي 

الحنبــي  عــروة  ابــن  بكتابــات  أيًضــا 

ــرأي الصــويف  ــويف 837هـــ/ 433)م) وب (ت

الكرمــاين،  شــجاع  بــن  شــاه  الشــهر 

ــورع  ــي ال ــن التق ــأنَّ املؤم ــال ب ــذي ق ال

لــه فراســة مييّــز بهــا بــني الحــق والباطــل 

وبــني صحيــح الحديــث وباطلــه، مســتداًل 

بعــدة أحاديــث مثــل: »اتقــوا فراســة 

املؤمــن فإنَّــه ينظــر بنــور اللــه«، ويــروي 

الكرمــاين عــن واقعــة شــهدها رفــض فيهــا 

مســلم تقــي حديثًــا موضوًعــا مبجــرد 

ــه لبحــث ذلــك األمــر  ســامعه، وأنَّــه توجَّ

فوجــد أنَّ الرجــل التقــي كان محًقــا(5). 

وممثــل  املغــريب  املحــدث  وتنــاول 

التصــوف الجديــد(6) أحمــد بــن الصديــق 

الفتــاوى،  مجمــوع  تيميــة،  ابــن  الديــن  تقــي  انظــر:   (4)

 35) الســيد،  وخــري  العفــاين  حســني  ســيد  تحقيــق: 

مجلــًدا)، (القاهــرة: املكتبــة التوفيقيــة)، (20/ 26)، ]والنقل 

مــن األصــل - املرتجــم[.

ــك  ــمي ذل ــروي القاس ــد، (ص/ 72))، وي ــمي، القواع القاس  (5)

عــن أيب الحســن عــي بــن حســني العــروي، املعــروف بابــن 

زكنــون، مــن كتابــه »الكواكــب الــدراري يف ترتيــب مســند 

اإلمــام أحمــد عــى أبــواب البخــاري«. ]مخطــوط[.

 ,’Neo-Sufism’ الجديــد«  »التصــوف  مفهــوم  ملناقشــة   (6)

يراجــع:
R.S. O’Fahey and Bernd Radtke, “Neo-Sufism 

Reconsidered,” Der Islam 1 (1993): 52-
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أو  الحدســية  الذائقــة  هــذه  الغــاري 

الفراســة مبزيــد مــن التفصيــل، وصــاغ 
ــا  ــي ميتلكه ــية الت ــة الحدس ــرة الذائق فك
ــق نســبته إىل  ــا ال تلي ــون تجــاه م املحدث
ــون  ــكل أو املضم ــث الش ــن حي ــي م النب
يف لغــة صوفيــة؛ ففــي خامتــة عملــه 
الــذي جمــع فيــه عــدة أحاديــث اعتربهــا 
موضوعــة مام ذكــره الســيوطي يف الجامع 
ــون  ــف يك ــامري كي ــرح الغ ــر، ي الصغ
الحديــث املوضــوع واضًحــا بشــكل فوري 
يف أعــني كبــار املحدثــني، هــؤالء األتقيــاء 
ــى  ممــن: »مــارس الحديــث وخدمــه حت
ذاق طعــم األلفــاظ النبويــة، وامتــزج لبُّها 

ــه  ــارت روح ــه فص ــه ودم ــا بلحم ورسه

87; John Voll, “Neo-Sufism: Reconsidered 
Again,” Canadian Journal of African Stud-
ies, 42, no. 23 (2007): 314-30, 560-97; John 
Voll and Nehemiah Levztion, eds., Eight-
eenth-Century Renewal and Reform in Is-
lam (Syracuse: Syracuse University Press, 
1987).

]التصــوف الجديــد هــو مصطلــح صّكــه املفكــر الباكســتاين 

فضــل الرحمــن، وتابعــه يف اســتخدامه عــدة مؤرخــني 

غربيــني مثــل جــون فــول، وهــو يــدل عــى حــركات 

اإلحيــاء اإلســامي صوفيــة الطابــع التــي انتــرت مــن 

شــامل إفريقيــا إىل عــدة بقــاع أخــرى، عــرب الصــويف املغــريب 

الكبــر أحمــد بــن إدريــس الفــايس، وكانــت هــذه الحــركات 

ذات طابــع ســيايس ورشعــي واجتامعــي مختلــف عــام 

ســبقها مــن الطــرق الصوفيــة، ورمبــا كانــت نشــأة الحركــة 

ــورت  ــي بل ــل الت ــم العوام ــن أه ــاز م ــة يف الحج الوهابي

ــم[. ــة - املرتج ــة التجديدي ــذه الحرك ــورات ه تص

تقبــل الحديــث الصحيــح واللفــظ النبــوي 

وتنفــي  ســامعه،  مبجــرد  إليــه  ومتيــل 

الحديــث الباطــل«، وهذا فقــط للمحدث 

»الــذي امتزجــت الســنَّة بروحــه مــع نــور 

القلــب وصفــاء الذهــن وحســن اإلدراك«، 

ــها  ــة نفس ــذه الصف ــامري ه ــبغ الغ ويس

عــى كبــار الصوفيــة »العارفــني أهــل 

النافــذة  والبصــرة  الصحيــح  الكشــف 

ــه«()). ــور الل بن

النقيض: الرفض السني لنقد المتن 
نظرية وتطبيًقا:

ــد  ــكل جي ــدادي بش ــب البغ ــرّب الخطي ع

ــل  ــوم أه ــن يف عل ــد امل ــة نق ــن مفارق ع

ـه هــو الــذي  الســنة. فبالرغــم مــن أنّـَ

ــكل مــن جــاء  ــد املــن ل م قواعــد نق ــدَّ ق

ــف  ــه مل يوظ ــني؛ إال أنَّ ــن محدث ــده م بع

هــذه القواعــد بوضــوح يف أي موضــع يف 

أيٍّ مــن أعاملــه الحديثيــة، مثــل الكفايــة 

والجامــع ألخــاق الــراوي وأدب الســامع، 

حتــى مــع وجــود عــرات األحاديــث 

ــكار يف  ــع واإلن ــا بالوض ــم عليه ــي حك الت

 - األصــل  مــن  ]والنقــل  املغــر، (ص/ 37))،  الغــامري،   (()

املرتجــم[.
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ــخ بغــداد مل يذكــر يف موضــع  ــه تاري كتاب

ســببًا  كان  الحديــث  مــن  أنَّ  واحــد 

لحكمــه(1)، ومــع أنَّــه قــد وجــد أنَّ بعــض 

املتــون تعــد موضًعــا لاســتهجان بالفعــل؛ 

ــناد  ــد اإلس ــة نق ــده بلغ ــاغ نق ــه ص إال أنَّ

ــا مــا كانــت الطريقــة  ال املــن، التــي دامئً

الســّنية املعتمــدة. إنَّ منهاجيــة متقدمــي 

أهــل الســنة، كــام بيَّنــت يف مقــال ســابق، 

كانــت مبنيــًة عــى نقــد اإلســناد وثانويــة 

ــة. ــد طــرق الرواي ــإزاء نق ــل ب العق

ــن  ــك العــامل الســّني اب كــام عــرّب عــن ذل

ــد  ــويف 276هـــ/ 889م) يف النق ــة (ت قتيب

ــًا: »نحــن ال  ــة قائ ــه للمعتزل ــذي وجه ال

ننتهــي ]يف صفاتــه جــل جالــه[ إال إىل 

حيــث انتهــى إليــه رســول اللــه صــى الله 

ــه؛  ــح عن ــا ص ــع م ــلم وال ندف ــه وس علي

ــه ال يقــوم يف أوهامنــا وال يســتقيم يف  ألنَّ

نظرنــا... ونرجــو أن يكون ذلــك من القول 

ــن  ــص م ــاة، والتخل ــبيل النج ــد س والعق

األهــواء كلهــا غــًدا إن شــاء الله تعــاىل«(2).

(1) Brown, “How We Know Early Hadith Crit-
ics,” 153.

أبــو محمــد عبــد اللــه بــن قتيــة الدينــوري، تأويــل مختلــف   (2)

ــل،  ــروت: دار الجي ــار (ب ــري النج ــق: زه ــث، تحقي الحدي

ــم[. ــل- املرتج ــن األص ــل م 973)م)، (ص/ 208). ]والنق

متقدمــو  صادفهــا  التــي  الحــاالت  يف 

يكــون  الســنة والتــي ميكــن أن  أهــل 

ــم  ــت مؤاخذاته ــكًا، كان ــن مش ــا امل فيه

ــار  ــد أش ــناد، وق ــة اإلس ــون إال بلغ ال تك

ابــن قتيبــة إىل مــا حــذر منــه هــؤالء 

ــاح  ــر االنفت ــن مخاط ــل م ــامء األوائ العل

ــبيل  ــى س ــد. ع ــا قي ــن ب ــد امل ــى نق ع

املعتزلــة  نقــد  مــع  تعاملهــم  املثــال، 

لحديــث (الذبابــة) ســيئ الســمعة، الــذي 

يقــول: »إذا وقــع الذبــاب يف إنــاء أحدكــم 

فليغمســه كلــه ثــم ليطرحــه؛ فــإنَّ يف 

ــر داء«(3). ــفاء ويف اآلخ ــه ش ــد جناحي أح

اعتــرب معارضــو ابــن قتيبــة العقانيــون أنَّ 

ــدواء  ــداء وال ــكل مــن ال ــة ل جمــع الذباب

للعقــل،  منــاٍف  أمــٌر  جســمها  داخــل 

أمــا ابــن قتيبــة فــرأى أنَّ مــن يرفــض 

الحديــث العرتضــات عقانيــة، ويقبــل 

ــر يف  ــد النظ ــط بع ــة فق ــوص الديني النص

محتواهــا »مخالــف ملــا جــاء بــه الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم، وملــا درج عليــه 

والتابعــون«(4). صحابتــه  مــن  الخيــار 

صحيــح البخــاري، كتــاب الطــب، بــاب إذا وقــع الذبــاب يف   (3)

إنــاء.

ابــن قتيبــة، تأويــل مختلــف الحديــث، (ص/ 9-228). ]   (4)

والنقــل مــن األصــل- املرتجــم[.
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تلــك  تكــن  مل  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 

وليــس  خالًصــا،  ســنيًّا  بنــاًء  القواعــد 

ــد  ــذه القواع ــون ه ــئ أن تك ــن املفاج م

ــامء مــن  ــة عــرب عل ــن املعتزل مقتبســة م

البغــدادي،  الخطيــب  مثــل  األشــاعرة 

متشــيًا مــع اإلبســتيمولوجيا األشــعرية 

ــة  ــك الطريق ــة(1)، وانعكســت تل التوفيقي

املتناقضــة يف مقاربــة النقــد الحديثــي، 

الخطيــب  ألعــامل  التاليــة  القــرون  يف 

البغــدادي، عــى الكثــر مــن العلــامء. 

ــوعي  ــرصي املوس ــامل امل ــد الع ــد اعتم وق

ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــاج ج ــر اإلنت غزي

قواعــد نقــد املــن التــي قدمهــا الخطيــب 

البغــدادي، يف أعاملــه حــول منهاجيــة 

علــم الحديــث(2). ففــي محاولتــه إلثبــات 

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــَدي النب ــاة وال نج

وســلم يف اآلخــرة، بالرغــم مــن أنهــام 

توفيــا قبــل البعثــة، وجــد الســيوطي 

نفســه، للمفارقــة، يرفــض مبــدأ نقــد 

املــن بالكليــة. فمــن األدلــة التــي ســاقها 

ــاء  ــاة ج ــألة النج ــات مس ــيوطي إلثب الس

بحديــث مفــاده أنَّ أمَّ النبــي صــى اللــه 

(1) Brown, “How We Know Early Hadith Crit-
ics,” 151-2.

السيوطي، تدريب الراوي، (ص/ 3)2).  (2)

ــا  ــاة مؤقتً عليــه وســلم قــد أعيــدت للحي

لتؤمــن برســالته، وكان هــذا الحديــث 

ــا  ــامء مل ــدة عل ــن ع ــراًرا م ــض م ــد رف ق

رأوا فيــه مــن مخالفــة للعقــل. ومنــه مــا 

جــاء يف نقــد املحــدث األندلــي املّشــايئ 

ابــن دحيــة (تــويف 633هـــ/ 235)م) لهــذا 

الحديــث؛ ألنَّــه مخالــف ملــا أجمــع عليــه 

الحيــاة  إىل  تعــد  مل  النبــي  أمَّ  أنَّ  مــن 

ــر مــن  ــة للكث ــك مخالف ــًدا، وألنَّ يف ذل أب

ــْن  ــأَُل َع ــا }َوالَ تُْس ــة، ومنه ــات القرآني اآلي

أَْصَحــاِب الَْجِحيــِم{، وســبب نزولهــا عنــد 

ابــن دحيــة أنهــا أنزلــت عــى النبــي بعــد 

ــه يف  ــاة والَدي ــه يف نج ــن رجائ ــربَّ ع أن ع

ــرة  ــات الكث ــا اآلي ــارض أيًض ــرة، وتع اآلخ

ــني  ــر املؤمن ــأنَّ غ ــرب ب ــي تخ ــرى الت األخ

ــوم  ــوا عــى أعاملهــم الصالحــة ي ــن يثاب ل

القيامــة. ويف النهايــة، يربهــن ابــن دحيــة 

ــل أن  ــايف للعق ــن املن ــه م ــه بأنَّ ــى قول ع

يُعــد اإلنســان مؤمًنــا إذا أعيــد مــن املــوت 

فقــط لهــذا الغــرض! ألنَّ هــذا يخالــف مــا 

جــاء يف القــرآن مــن أنَّ نــدم غــر املؤمــن 

ــال(3). ــة بح ــوم القيام ــه ي ال ينفع

الســيوطي، التعظيــم واملنــة يف أن أبــوي رســول اللــه صــى   (3)

اللــه عليــه وســلم يف الجنــة، يف: سلســلة مطبوعــات دائــرة 

املعــارف العثامنيــة، رقــم: (50)، (5)9)-6)، (ص/ 7، 8). 

ــأَُل  ــى }َوالَ تَْس ــورة مبعن ــة املذك ــة لآلي ــف ترجم ]أورد املؤل
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ــة  ــا ملنهجي ــًدا الذًع ــيوطي نق ــه الس يوج

ــن  ــل اب ــم إنَّ تعلي ــًا: »ث ــة قائ ــن دحي اب

ــس  ــرآن لي ــة الق ــث مبخالف ــة للحدي دحي

عــى طريقــة أهــل الحديــث«، ويــورد 

نقــًا عــن أحــد محــديث القــرن الخامــس/ 

الفضــل  أبــو  وهــو  عــر،  الحــادي 

املقــديس (تــويف 507هـــ/ 3)))م) ينتقــد 

فيــه تضعيــف ابــن حــزم (تــويف 456هـــ/ 

صحيــح  يف  جــاء  لحديــث  064)م) 

ــع  ــارض م ــه يتع ــه رأى أنَّ ــاري())؛ ألنَّ البخ

ــْن أَْصَحــاِب الَْجِحيــِم{ بفتــح التــاء وهــي قــراءة نافــع -  َع

املرتجــم[. وملناقشــة حديثيــة حــول أنَّ إميــان اإلنســان يجب 

ــاوي،  ــف القرض ــع: يوس ــرًا، راج ــا ح ــراًرا واعيً ــون ق أن يك

الحريــة الدينيــة والتعدديــة يف نظــر اإلســام (بــروت: 

ــامي، 2007م). ــب اإلس املكت

ــة  ــول رحل ــه ح ــد الل ــن عب ــك ب ــث رواه رشي ــذا الحدي ه  (()

اإلرساء واملعــراج، ويصفهــا بأنهــا حدثــت »قبــل أن يوحــى 

إليــه« وهــذا بالطبــع يبــدو أنَّــه معارضــة صارخــة لإلجــامع 

ــرتة  ــة يف الف ــة البعث ــراج كان يف بداي ــى أنَّ اإلرساء واملع ع

املكيــة. لاطــاع عــى نقــد ابــن حــزم، راجــع:
]Two Hadiths from the Sahihayn-One from 

al-Bukhari and One from Muslim-that Ibn 
Hazm Considers Forgeries[,” MS Ahmet III 
624, Topkapı Sarayı Library, Istanbul: 29a.

ــدة  ــا ع ــد مقدًم ــذا النق ــقاين ه ــر العس ــن حج ــض اب ــد رف وق

تأويــات للحديــث، منهــا أنَّ معنــى »قبــل أن يوحــى 

إليــه«، أي إنَّ النبــي قــد أرسي بــه دون أن ينبــه قبلهــا 

بالوحــي، انظــر: ابــن حجــر العســقاين، فتــح البــاري بــرح 

صحيــح البخــاري، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي (بــروت: دار الكتــب العلميــة، 997)م)، 

(3/ )59 - 3)؛ صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب مــا 

ــاًم. ــه عــز وجــل وكلــم اللــه مــوىس تكلي جــاء يف قول

عــدة أحاديــث صحيحــة، يقــول املقــديس: 

ــوم  ــا يف عل ــزم وإن كان إماًم ــن ح »إنَّ اب

شــتى إال أنَّــه مل يســلك طريــق الحّفــاظ يف 

تعليــل الحديــث؛ وذلــك أنَّ الحّفــاظ إمنــا 

ــناد  ــق اإلس ــن طري ــث م ــون الحدي يعلل

ــل  ــذا الرج ــه، وه ــاة إلي ــو املرق ــذي ه ال

علَّلــه مــن حيــث اللفــظ«(2).

وقد اعتمـد العامل املرصي املوسـوعي 

غزيـر اإلنتـاج جال الدين السـيوطي 

قدمهـا  التـي  املـن  نقـد  قواعـد 

الخطيـب البغـدادي، يف أعالـه حول 

منهاجيـة علـم الحديـث.

التوتر بين العقالنية الذاتية 
والتسليم لمقتضيات الوحي في 

المدونة الحديثية: 

ــي  ــني التســليم للوحــي اإلله ــر ب إنَّ التوت

ــة  ــني منازع ــاًم وب ــكل يشء عل ــط ب املحي

ــي  ــل الطبيع ــح العق ــات لصال ــك الصف تل

ــة  موجــوٌد يف النصــوص املؤسســة للمدون

ــض  ــتجدى بع ــد اس ــا، وق ــة ذاته الحديثي

مــن  والنقــل   [  .(9 واملنــة، (ص/  التعظيــم  الســيوطي،   (2)

املرتجــم[.  - األصــل 
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العلــامء املتأخرين هذه الســجاالت ليثبتوا 

ــث  ــن أحادي ــة ع ــف الصح ــوا وص أو ينف

معينــة كجــزء مــن براهــني حججهــم.

لــن نناقــش هنــا إمكانيــة تتبــع تلــك 

الروايــات املتضاربــة زمــن النبــي؛ بــل 

ســنناقش اســتخدام تلــك الروايــات يف 

املدونــات  التاليــة لظهورهــا يف  الفــرتة 

ــر هــذه  ــة الســنية الكــربى. تُظه الحديثي

الروايــات وطريقــة العلــامء يف تناولهــا 

مــدى التوتــر والذاتيــة املتأصلــني يف منهج 

نقــد املــن، األمــر الــذي رافــق الخطــاب 

األوىل.  أيامــه  منــذ  الســني  العلمــي 

عــى ســبيل املثــال مــا جــاء يف الروايتــني 

روايــة  هــي  األوىل:  ذكرهــام؛  التــايل 

مشــهورة منســوبة إىل النبــي، سنشــر 

إليهــا مــن اآلن فصاعــًدا باســم )حديــث 

القشــعريرة(، يعــود تاريخهــا عــى األقــل 

إىل القــرن الثالــث/ التاســع، وقــد صححها 

مجموعــة مــن كبــار علــامء أهــل الســنة، 

ورواهــا التابعــي َعبْــد الَْملِــِك بــن َســِعيد، 

ــاَل  ــاَل: قَ ــيٍْد، قَ ــٍد، أَْو أيَِب أَُس ــْن أيَِب ُحَميْ َع

رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم: »إَِذا 

ــْم  ــُه قُلُوبُُك ــي تَْعرِفُ َســِمْعتُُم الَْحِديــَث َعنِّ

ــَرْوَن  ــاُركُْم َوتَ ــَعاُركُْم َوأَبَْش ــُه أَْش ــنُي لَ َوتَلِ

ــْم ِبــِه، َوإَِذا  أَنَّــُه ِمْنُكــْم قَِريــٌب فَأَنَــا أَْوالكُ

ــْم  ــرُُه قُلُوبُُك ــي تُْنِك ــَث َعنِّ ــِمْعتُُم الَْحِدي َس

َوتَْنِفــُر ِمْنــُه أَْشــَعاُركُْم َوأَبَْشــاُركُْم َوتَــَرْوَن 

ــُه«()).  ــْم ِمْن ــا أَبَْعُدكُ ــٌد فَأَنَ ــْم بَِعي ــُه ِمْنُك أَنَّ

للحديــث، راجــع: ابــن ســعد، كتــاب الطبقــات الكبــر، ()/   (()

333)؛ مســند أحمــد (طبعــة امليمنيــة)، (3/ 497)، و(5/ 

ــر، تحقيــق: مصطفــى عبــد  ــخ الكب 425)؛ البخــاري، التاري

القــادر عطــا، (9 مجلــدات)، (بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

محفــوظ  تحقيــق:  البــزار،  مســند  259)؛   /5) )200م)، 

الرحمــن الســلفي، (0) مجلــدات)، (بــروت واملدينــة: 

مؤسســة علــوم القــرآن، 989)م)، (9/ 68))؛ الطحــاوي، 

رشح مشــكل اآلثــار، تحقيــق: شــعيب األرنــاؤوط (بــروت: 

حبــان،  ابــن  344)؛   /(5) 994)م)،  الرســالة،  مؤسســة 

اإلحســان برتتيــب صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: كامــل 

يوســف الحــوت، (0) مجلــدات)، (بــروت: دار الكتــب 

البغــدادي،  الخطيــب  40)-))؛   /() 987)م)،  العمليــة، 

الكفايــة، (2/ )55)؛ ابــن الخــراط اإلشــبيي، كتــاب أحــكام 

الريعــة الكــربى، تحقيــق: حســني عكاشــة، (5 مجلــدات)، 

ابــن  297-8)؛   /() )200م)،  الرشــد،  مكتبــة  (الريــاض: 

الديــن  بــدر  ()/ 03))؛  املوضوعــات،  كتــاب  الجــوزي، 

ــق:  ــاح، تحقي ــن الص ــة اب ــى مقدم ــت ع ــي، النك الزرك

زيــن العابديــن بــن محمــد بــا فريــج، (4 مجلــدات)، 

(الريــاض: أضــواء الســلف، 998)م)، (2/ 262)؛ أحمــد بــن 

ــة يف  ــن املســوري، الرســالة املنقــذة مــن الغواي ســعد الدي

طــرق الروايــة، تحقيــق: حّمــود بــن عبــد اللــه األهنومــي 

(صنــاع: مكتبــة بــدر، 997)م)، (ص/ 64)؛ الغــامري، املغــر، 

(ص/ 37)). وقــد صحــح هــذا الحديــث كل مــن ابــن كثــر 

ــاين؛ تفســر  ــي والســيوطي والشــوكاين وحســنه األلب والفتَّن

ابــن كثــر (بــروت: دار املفيــد)، (2/ 458)؛ الســيوطي، 

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــر، (ط. 2)، (ب ــع الصغ الجام

2004م)، (ص/ 49)؛ محمــد طاهــر الفتنــي (طبعة دمشــق، 

ــة يف  ــد املجموع ــوكاين، الفوائ ــخ)، (ص/ 28)؛ الش ــا تاري ب

ــي  ــن املعلم ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي ــث املوضوع األحادي

وزهــر شــاويش (بــروت: املكتــب اإلســامي، 972)م)، 
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ــوبة إىل  ــي منس ــة فه ــة الثاني ــا الرواي أم

أحــد الصحابــة، وقــد ظهــرت يف املصــادر 

الســنية الرئيســة منــذ القــرن الثالــث/ 

التاســع فصاعــًدا، وقــد نســبت إىل كل 

مــن عــي بــن أيب طالــب وعبــد اللــه 

ُحدثتــم  »إذا  قــال:  ـه  أنّـَ بــن مســعود 

ــذي  ــه ال ــوا ب ــي فظن ــن النب ــث ع بحدي

هــو أهيــأ والــذي هــو أتقــى والــذي 

ــن اآلن  ــه م هــو أهــدى«())، وسنشــر إلي

(ص/ )28)؛ األلبــاين، صحيــح الجامــع الصغــر، تحقيــق: 

اإلســامي،  املكتــب  (بــروت:   ،(3 (ط.  شــاويش،  زهــر 

988)م)، ()/ 66)). ويراجــع أيًضــا: ابــن حــزم، اإلحــكام يف 

أصــول األحــكام، تحقيــق: محمــد أحمــد عبــد العزيــز، (8 

مجلــدات)، (القاهــرة: مطبعة االمتيــاز، 978)م)، (2/ 250)؛ 

الذهبــي، ميــزان االعتــدال، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، 

ــع  ــادة طب ــة، وهــي إع ــروت: دار املعرف ــدات)، (ب (4 مجل

لنســخة الحلبــي القاهريــة الصــادرة يف 963)م)، ()/ )27)؛ 

الغــامري، املــداوي لعلــل الجامــع الصغــر ورشحــي املناوي، 

(6 مجلــدات)، (القاهــرة: دار الكتــب، 996)م)، ()/ 398 - 

ــث، ولكــن  ــامء هــذا الحدي ــض بعــض العل ــد رف 400). وق

بروايــات أخــرى: »مــن حــّدث عّنــي حديثـًـا هــو للــه رضــا، 

فأنــا قلتــه وبــه أرســلت«، راجــع: كتــاب املوضوعــات البــن 

ــن يب  ــث يحس ــي حدي ــم عّن ــوزي، ()/ 98)؛ »إذا بلغك الج

أن أقولــه فأنــا قلتــه، وإذا بلغكــم عنــي حديــث ال يحســن 

يب أن أقولــه فليــس منــي مل أقلــه«، راجــع: علــل الحديــث 

البــن حاتــم الــرازي، مجلــدان، (بــروت: دار املعرفــة، 

ــدال، ()/ 308). ــزان االعت ــي، مي 985)م)، (2/ 0)3)؛ والذهب

مســند أحمــد، ()/ 22)، و30)، و385، و5)4)؛ ســنن ابــن   (()

ماجــه، املقدمــات، بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم والتغليــظ عــى مــن عارضــه؛ أبــو 

يعــى املوصــي، املســند، تحقيــق: حســني ســليم أســد، (6) 

مجلــًدا)، (دمشــق: دار املأمــون، 987)م)، (9/ 70))؛ حليــة 

ــر بحســن الظــن«. ــًدا باســم »األم فصاع

هاتــان الروايتــان تبــدوان متضاربتــني؛ 

فحديــث القشــعريرة يرشــد املســلمني 

بوضــوح إىل تقييــم مــا ينســب إىل النبــي 

للحــق  الــذايت  فهمهــم  أســاس  عــى 

ــى  ــق. وع ــر الائ ــق وغ ــل، والائ والباط

الظــن  بحســن  األمــر  يخــرب  العكــس، 

املســلمني بــأن يطوعــوا ردود أفعالهــم 

الطبيعيــة وأحكامهــم القيميــة لحســن 

ــة منســوبة  ــإذا فهــم املــرء رواي الظــن؛ ف

إىل النبــي بشــكل ســلبي فيتوجــب عليــه 

أن يعــر عــى تأويــل بديــل أفضــل وأكــر 

ــام. ــم اإلس ــع تعالي ــاقًا م اتس

وللمــرء أن يفــرتض أنَّ األمــر بحســن الظنِّ 

ــى  ــب ع ــي يج ــة الت ــن الطريق ــربِّ ع يع

املســلمني اتباعهــا يف تأويــل األحاديــث 

التــي ثبتــت صحتهــا بالفعل. ولكــن، وكام 

ســرى أيًضــا، مل يكــن الحــال بهــذا الشــكل 

ــرة: دار  ــروت والقاه ــدات (ب ــاين، 0) ملج ــاء لألصبه األولي

ــة  ــي، 996)م)، (7/ 247)؛ الخواج ــة الخانج ــر ومكتب الفك

عبــد اللــه األنصــاري الهــروي، ذم الــكام وأهلــه، تحقيــق: 

ــة  ــة: مكتب ــدات)، (املدين ــبل، (5 مجل ــن الش ــد الرحم عب

العلــوم والحكــم، 998)م)، (2/ 76-7)؛ أبــو عبــد اللــه 

ــق:  ــة، تحقي ــديس، اآلداب الرعي ــح املق ــن مفل ــد ب محم

(بــروت: مؤسســة  (3 مجلــدات)،  األرنــاؤوط،  شــعيب 

.(295  /2) 996)م)،  الرســالة، 
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يف طريقــة تدقيــق أغلب علــامء الحديث.

ــامد  ــى االعت ــامء أهــل الســنة ع درج عل

يف  كبــران  عاملــان  قــرره  مــا  عــى 

رســائلهام حــول هــذا الشــأن؛ أولهــا: 

الفقيــه املــرصي الحنفــي املتقــدم أبــو 

جعفــر الطحــاوي (تــويف )32هـــ/ 932م) 

ــى  ــعريرة ع ــث القش ــل حدي ــذي حم ال

ــل  ــد أنَّ أقــوال النبــي مثلهــا مث ــه تأكي أنَّ

اإلنســاين  واإلدراك  تتوافــق  القــرآن، 

والباطــل()). للحــق  الفطــري 

وينقــل ابــن عــدي املحــدث الشــافعي يف 

ــه »الكامــل يف  ــة لكتاب الفصــول التمهيدي

ضعفــاء الرجــال« روايــة وضعهــا كحجــر 

ــث  ــاء حدي ــوان: »اتق أســايس لفصــل بعن

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ويتيقنــه«(2).  ويعرفــه  يعلمــه  مــا  إال 

الطحــاوي، رشح مشــكل اآلثــار، (5)/ 346)، وراجــع اآليــة   (()

23 مــن ســورة الزمــر.

عــدي  ابــن  كان  وقــد   .(26 /() الكامــل،  عــدي،  ابــن   (2)

تلميــًذا للطحــاوي ]راجــع: ابــن عــدي، الكامــل، ()/ 53)[، 

وينظــر أيًضــا: عــي بــن عمــر الدارقطنــي وشــمس الديــن 

ــي،  ــى ســنن الدارقطن ــي ع ــق املغن ــادي، تعلي ــم آب العظي

ــنة، 980)م)،  ــر الس ــان، ن ــان: باكس ــدات)، (ملت (4 مجل

(4/ 208). ومــن الافــت أنَّ الخطيــب البغــدادي روى 

هــذا الحديــث عــن وزيــر كان يقــدره ويجلــه؛ راجــع 

ــى  ــق: مصطف ــداد، تحقي ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ الخطي

عبــد القــادر عطــا، (4) مجلــًدا)، (بــروت: دار الكتــب 

واســتخدم ابــن كثــر يف تفســره حديــث 

النبــي مل  أنَّ  القشــعريرة كدليــل عــى 

ــل(3).  ــر إال الباط ــق ومل ينك ــر إال بالح يأم

وألهــم حديــث القشــعريرة ابــن الجــوزي 

بالحكمــة التــي صاغهــا يف عملــه »كتــاب 

أجيــال  بعــده  وكررتهــا  املوضوعــات« 

متعاقبــة مــن علــامء أهــل الســنة؛ والتــي 

ــعر  ــر يقش ــث املنك ــا: »الحدي ــول فيه يق

ــه  ــه قلب ــر من ــب، وينف ــد الطال ــه جل من

ــًدا  ــت، أنَّ أح ــن الاف ــب«(4). وم يف الغال

مــن هــؤالء العلــامء مل يــَر يف حديــث 

مــن  يكــون  مخاطــرة  أي  القشــعريرة 

شــأنها أن تُطغــي العقــل أو الحساســيات 

األخاقيــة الفرديــة عــى نصــوص الوحــي، 

ومل يشــروا إىل أي ارتبــاط بينــه وبــني 

ــذي دق أهــل الســنة ناقوســه  الخطــر ال

ــه  ــى وج ــو ع ــم؛ وه ــاد فرقته ــذ مي من

التـحـديـــد: الثـقـــة املفـرطـــة يف العقــل 

العلميــة، 997)م)، ())/ )39). ]الوزيــر املقصــود هــو عــي 

ــال  ــن املســلمة؛ ق ــو القاســم املعــروف باب ــن الحســني أب ب

الخطيــب: رويــت عنــه وكان ثقــة. - املرتجــم[.

تفســر ابــن كثــر، (2/ 225، و485). وهــذه النقاشــات   (3)

ســورة  مــن   (07 لآليــات  تفســره  معــرض  يف  كانــت 

مــن ســورة هــود. األعــراف، و88 

ــات، ()/ 03))؛ الســخاوي،  ــاب املوضوع ــن الجــوزي، كت اب  (4)

فتــح املغيــث، ()/ 430)؛ القاســمي، قواعــد التحديــث، 

.((72 (ص/ 
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ومــن الافــت، أنَّ أحــًدا مــن هــؤالء 

العلــاء مل يــَر يف حديــث القشــعريرة 

شــأنها  مــن  يكــون  مخاطــرة  أي 

أن تُطغــي العقــل أو الحساســيات 

نصــوص  عــى  الفرديــة  األخاقيــة 

الوحــي.

البــاب  التــي تفتــح  الواهــي  اإلنســاين 

أمامــه ليــّرع ويقــي فيــام هــو دينــي 

باألصــل، األمــر الــذي أضــلَّ عــدًدا ال يــكاد 

ــم الســابقة. ــن األم ــى م يح

مل يكــن مــن املفاجــئ أن يكــون املنطــق 

ــعريرة  ــث القش ــل يف حدي ــذايت املتأص ال

املذكــور ســاًحا ذا حّديــن؛ ففــي الجــدال 

يف  املوســيقى  حكــم  حــول  املســتمر 

اإلســام، نجــد أنَّ هــذا الحديــث قــد 

ــى  ــد ع ــج املعتم ــل املنه ــع يف مقاب وض

الثقــة يف نقــل الــرواة، الــذي طمــح أهــل 

الســنة مــن خالــه إىل االســتغناء عــن 

فوظــف  الحديــث())؛  نقــد  يف  العقــل 

العــامل الســكندري أحمــد بــن املزيّــن 

 Arthur Gribetz, :ملقــال مفيــد حول هــذا النقــاش، راجــع  (()

 “The Sama’ Controversy: Sufi vs. Legalist,” Studia

.62-43 :((99() 74 Islamica

القرطبــي (تــويف 656هـــ/ 258)م) حديث 

القشــعريرة ليثبــت تصحيحــه لألحاديــث 

ــٍد  ــة نق ــي تحــرم املوســيقى يف مواجه الت

ــَه لهــذه األحاديــث مــن حيــث  جــاد ُوجِّ

إســنادها، فهــو يقــر بــأنَّ األحاديــث التــي 

تحــرم املوســيقى، التــي ظهــرت يف جوامع 

ــل جامــع الرتمــذي، قــد  كتــب الســنَّة مث

ــل  ــني مث ــرب محدث ــرًا ع ــا كث جــرى نقده

الرتمــذي نفســه عــى أســاس ضعــف 

ــرد  ــا. ف ــة شـواهـدهـ ــدها وقـلـ أسـانـيـ

القرطبــي بــأنَّ هــذه األحاديــث املشــكوك 

ــد  ــون بالقواع ــدة املت ــانيدها معض يف أس

الرعيــة، ملــا فيهــا مــن زجــر عــن الخوض 

بأحــوال  والتشــبه  الســفهاء  أحــوال  يف 

ــم يقتبــس القرطبــي  ــان الســخفاء، ث املّج

ــه  ــيَّد حجت ــدم ش ــي أق ــامل أندل ــن ع م

البــاب  يف  الحديــث  هــذا  أركان  عــى 

نفســه، يقــول القرطبــي: »عــى مــا ذكــره 

ــراط  ــن الخ ــق ]اب ــد الح ــد عب ــو محم أب

ــا  ــويف )58هـــ/ 85))م)[ وم ــبيي (ت اإلش

اشــتملت عليــه تلــك األحاديــث يف ذم 

الغنــاء وأهلــه، تعرفــه قلــوب العلــامء 

وتلــني لذلــك أشــعارهم وأبشــارهم...«(2).

أحمــد بــن عمــر األنصــاري القرطبــي، كشــف القنــاع عــن   (2)

حكــم الوجــد والســامع (طنطــا: دار الصحابــة للــرتاث، 
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رشحــه  يف  الزبيــدي  مرتــى  يغــوص 

ــاف،  ــبِّ الخ ــن إىل ل ــوم الدي ــاء عل إلحي

ويجــادل ضــد الذيــن يحرمــون املوســيقى 

ضعيفــة  أحاديــث  عــى  معتمديــن 

اإلســناد، وقــد اضطرتــه الذاتيــة املتأصلــة 

مقدمــة  يكتــب  أن  إىل  املــن  نقــد  يف 

لدحــض حجــة القرطبــي، موليًــا وجــه 

ــه،  ــث القشــعريرة شــطر رأي خصم حدي

ــل  ــذي تص ــدى ال ــدي إنَّ امل ــول الزبي يق

القلــب  »رقّــة  هــو:  املوســيقى  إليــه 

ــان  ــاب واألوط ــس إىل األحب ــوق النف وش

ونفــع األبــدان وإدخــال الــرسور عــى 

القلــب«، مــام يعنــي أنَّ للمــرء أن يعمــل 

ــض  ــغ، لرف ــرس بال ــي، وبي ــه األخاق حسَّ

األحاديــث التــي تحــرم املوســيقى()). 

اتفـــق كل علـــامء أهـــل الســـنة الذيـــن 

جـــرت مناقشـــة آرائهـــم يف هـــذا املبحـــث 

ــن يف  ــن الظـ ــر بحسـ ــى األمـ ــى معنـ عـ

ـــدأ  ـــه مب ـــى أنَّ ـــوه ع ـــذي فهم ـــل، ال التأوي

ــدي،  ــى الزبي ــد مرت ــن (ص/ 37، و40)؛ محم 992)م)، م

إتحــاف الســادة املتقــني بــرح أرسار إحيــاء علــوم الديــن، 

(0) أجــزاء)، (بــروت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 973)م)، 

.(523 /6)

الزبيــدي، اإلتحــاف، (6/ 525). ]والنقــل مــن األصــل -   (()

املرتجــم[.

ـــافعي  ـــامل الش ـــس. الع ـــي رئي هرمينوطيق

ـــويف  ـــة النيســـابوري (ت ـــن خزمي الشـــهر اب

))3هــــ/ 923م) الـــذي كان محـــوًرا لنقـــل 

ـــان،  ـــره يف خراس ـــافعي ون ـــب الش املذه

اســـتخدم املقولـــة املنســـوبة إىل عـــي بـــن 

ـــه الاهـــويت املغـــرق يف  ـــب يف عمل أيب طال

األصوليـــة »كتـــاب التوحيـــد«، وياحـــظ 

ـــة  ـــدة مهم ـــكل قاع ـــة تش ـــذه املقول أنَّ ه

ـــامء  ـــات العل ـــى تأوي ـــة ع ـــون حاكم لتك

ألحاديـــث النبـــي، مقـــرًرا بـــأنَّ األصـــل 

ـــح  ـــل الصحي ـــث عـــى املحم ـــراءة الحدي ق

ــّنة،  ــات السـ ــل كليّـ ــع مجمـ ــق مـ لتتسـ

ولـــو أنَّ عاملًـــا فعـــل عكـــس ذلـــك رمبـــا 

ـــرة  ـــة ومتهات ـــث متعارض ـــن أنَّ األحادي ظُ

ـــا. ـــام بينه في

التـي  األحاديـث  يف  املثـال،  سـبيل  عـى 

تفيـد بأنَّ املسـلم املذنـب ال يدخل الجنة، 

يوضـح ابـن خزميـة أنَّه ال بدَّ مـن أال يفهم 

تـرى  (حيـث  إطاقـه  عـى  األمـر  ذلـك 

األرثوذكسـية اإلسـامية أنَّ كل املوحديـن 

مـا). يوًمـا  الجنـة  واملسـلمني سـيدخلون 

ــم عــى أنَّ  عــى العكــس، يجــب أن تُفه

مــن فعــل ذنبًــا لــن يدخــل الجنــة بنفــس 
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ــب()). ــذا الذن ــرتف ه ــن مل يق ــهولة م س

أصــويل  حنفــي  عــامل  التــزم  وكذلــك 

مخالــف البــن خزميــة بالطريقــة نفســها، 

وهــو أبــو بكــر الجصــاص (تــويف 370هـــ/ 

ــذي  ــا، ال ــن أهــل نيســابور أيًض )98م) م

اســتدعى بــدوره األمــر بحســن الظــن يف 

ــي  ــي تق ــث الت ــه لألحادي ــرض نقاش مع

ــن ســفاح  ــدوا م ــن ُول ــال الذي ــأنَّ األطف ب

هــذه  أنَّ  وأكــد  الجنــة،  يدخلــون  ال 

ــانيدها،  ــة أس ــَر بِصح ــث، وإن أُِق األحادي

ــا(2)؛  ــل عــى ظواهره ــن أن تُحم ــا ميك ف

القاعــدة  تعــارض  الحــال  بهــذا  ألنهــا 

القرآنيــة }وال تــزر وازرة وزر أخرى{، وألنَّ 

جميعهــا يف النهايــة أخبــار آحــاد تــدل يف 

ــرب عــز  ــات صفــات ال ــد وإثب ــاب التوحي ــن خزميــة، كت اب  (()

ــزآن  ــهوان، ج ــم الش ــز إبراهي ــد العزي ــق: عب ــل، تحقي وج

ــن  ــز اب ــيد، 988)م)، (2/ 877). ويوج ــاض: دار الرش (الري

ــه: »أن يفهــم عــن  ــارة يف ماحظت ــاد هــذه العب ــم مف القي

الرســول مــراده مــن غــر غلــو وال تقصــر، فــا يحمــل كام 

مــا ال يحتمــل وال يقــرص بــه عــن مــراده ومــا قصــده مــن 

الهــدى والبيــان«. ابــن القيــم، كتــاب الــروح، تحقيــق: 

عــارف الحــاج (بــروت: دار إحيــاء العلــوم، 988)م)، (ص/ 

)2)-2). ]وقــد وجدتــه يف ()/ 83)-4) مــن نــرة مجمــع 

ــم[. ــد - املرتج ــامل الفوائ ــدة ودار ع ــامي بج ــه اإلس الفق

مثــل الحديــث الــذي روي عــن أيب هريــرة: »ولــد الزنــا رش   (2)

الثاثــة«، ومــا روي عــن ابــن عمــر: »ال يدخــل الجنــة ولــد 

الزنــا«. انظــر: ســنن أيب داوود، كتــاب العتــق، بــاب يف عتــق 

ولــد الزنــا؛ أبــو نعيــم األصبهــاين، حليــة األوليــاء وطبقــات 

األصفيــاء، ()) مجلــًدا)، (بــروت والقاهــرة: دار الفكــر 

ــي، 996)م)، (3/ 308). ــة الخانج ومكتب

مجملهــا كــام يقــول الجصــاص: »أنَّ حكــم 

الخــرب املخالــف يف ظاهــره لحكــم القــرآن 

ــى  ــل ع ــب أن يحم ــة يج ــنة الثابت والس

وجــٍه صحيــح إذا أمكــن حملــه عليــه، 

وأاّل يســتعمل عــى وجــه يخالــف القــرآن 

ــة«(3). ــنة الثابت والس

إذا كان األمــر كذلــك؛ فهــل عى املســلمني 

ــم  ــدو له ــي تب ــث الت ــوا األحادي أن يرفض

غــر مقبولــة أو غــر متســقة مــع تعاليــم 

النبــي؟ أم يجــب عليهــم أن يحملوهــا 

ــه  ــدهم إلي ــا يرش ــة مل ــوه مامئ ــى وج ع

نــور التقــوى والــورع؟ مل أســمع بعــامل 

مســلم واحــد تنــاول هــذا اإلشــكال الثنايئ 

ــث القشــعريرة واألمــر بحســن  ــني حدي ب

الظــن، عــى العكــس تعامــل أغلبهــم مــع 

هــذا اإلشــكال بطريقــة ضمنيــة، برتجيــح 

واحــد منهــام عــى اآلخــر يف كل مــرة. 

ــر بحســن  ــدم الرتجيحــات لألم ــا أق وتأتين

الظــن مــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

الدارمــي يف ســننه (تــويف 255هـــ/ 829م)، 

أصــول الجصــاص، تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، مجلــدان   (3)

(بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2000م)، ()/ 07)). ]والنقل 

ــة  ــامية الكويتي ــؤون اإلس ــاف والش ــرة وزارة األوق ــن ن م

للكتــاب نفســه، تحقيــق: د. عجيــل جاســم النشــمي، (ط. 

2)، أربعــة أجــزاء، ()/ 207) - املرتجــم[
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الحديــث  أهــل  كبــار  مــن  كان  وقــد 

األبــواب  ففــي  خراســان؛  منطقــة  يف 

التمهيديــة لســننه، التــي تعــد مانيفســتو 

حقيقيًــا ملنهجيــة النظــر يف الحديــث عنــد 

أهــل الســنة، ويف فصــل فرعــي منهــا 

ــه«  ــول الل ــث رس ــل حدي ــوان »تأوي بعن

ــي  ــع ه ــه األرب ــن روايات ــان م ــدور اثنت ت

جــامع هــذا الفصــل عــى األمــر بحســن 

الظــن، تنســب أوالهــا إىل عبــد اللــه بــن 

مســعود، وتنســب ثانيتهــا إىل عــي بن أيب 

طالــب. امللفــت يف األمــر، أنَّ ابــن عبّــاس 

يف ثالــث تلــك الروايــات يحذر مســتمعيه، 

ــًا:  ــامل، قائ ــبيل االحت ــى س ــه ع أو طاب

»إذا ســمعتموين أحــدث عــن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم فلــم تجــدوه 

يف كتــاب اللــه أو حســًنا عنــد النــاس 

فاعلمــوا أننــي قــد كذبــت عليــه«()).

يذكــر  مل  الدارمــي  أنَّ  مــن  فبالرغــم 

ــن  ــامت اب ــث القشــعريرة؛ إال أنَّ كل حدي

عبــاس تــؤدي معنــاه نفســه: »إذا مل يبــد 

ــا لحساســيات املســلمني؛  الحديــث موافًق

فــا بــدَّ أنَّ الــراوي قــد أخطــأ النقــل عــن 

ســنن الدارمــي: املقدمــة، (بــاب 50)، »تأويــل حديــث   (()

رســول اللــه«.

ــي  ــاب الدارم ــارئ ب ــرج ق ــي«. ال يخ النب

املذكــور بقاعــدة واضحــة، ولكــن بزيــادة 

يف تجذيــر التوتــر؛ فمفــاد القــول أنــه فرسَّ 

الحديــث املنســوب إىل النبــي بأكــرب قــدر 

ممكــن مــن حســن الظــن، لكــن إن كان 

يعــارض فهــم الجامعــة املســلمة لإلســام؛ 

فليــس بحتــم أن يكــون مــن قــول النبــي. 

أمــا عــن كيفيــة فهــم الجامعــة املســلمة 

لإلســام بشــكل محــدد، فهــذا نقــاش 

ــه الحديــث. ــرب يطــول في معت

 ال يخرج قـارئ باب الدارمي املذكور 

يف  بزيـادة  ولكـن  واضحـة،  بقاعـدة 

أنـه  القـول  فمفـاد  التوتـر؛  تجذيـر 

النبـي  إىل  املنسـوب  الحديـث  فـرَّ 

بأكـر قـدر ممكـن مـن حسـن الظن.

يـظـهـــر حـديـــث القـشـعـريـــرة واألمــر 

ــن  ــرة ع ــع متأخ ــن يف مواض ــن الظ بحس

ذلــك الــذي أشــر إليــه آنًفــا أيًضــا. فعــى 

الفــور، وعنــد ذكــره لحديــث القشــعريرة 

ليؤكــد عــى أنَّ هــدي النبــي ال ميكــن أن 

يضــل، يعــرض ابــن كثــر، ويف املوضــع 

نفســه، أمــر عــي بــن أيب طالــب بحســن 

الظــن، دون أي تعليــق أو توضيــح يُذكــر 
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حــول تعــارض محتمــل بــني األمريــن. 

كثــر  ابــن  كام  أفــرسِّ  أن  ميكننــي  وال 

ــه  ــل تنبي ــن قبي ــه كان م ــا إال عــى أنَّ هن

القــارئ إىل أنَّ اتســاق أقــوال النبــي بــني 

بعضهــا البعــض مرتبــط بتواضــع القــارئ 

ــح  ــن مفل م اب ــدَّ ــا. ق ــم عليه ــل الحك قب

تلميــًذا  وكان  362)م)  763هـــ/  (تــويف 

البــن تيميــة مثــل ابــن كثــر، حديــث 

ــى  ــن ع ــن الظ ــر بحس ــعريرة واألم القش

أنهــام خطوتــان متتاليتــان ال كمبدأيــن 

ــدة  ــره لع ــد ذك ــف بع ــني؛ فيضي متعارض

ــعريرة:  ــث القش ــة لحدي ــات مختلف رواي

»ويجــب أن يُحَمــل مــا صــح مــن األخبــار 

عــى أصــح الوجــوه وأوالهــا«، ثــم ينقــل 

أمــر عــيٍّ بحســن الظــن بعــد ذلــك()).

طرفا النقيض في نقد المتن: شمس 
الدين الذهبي ومال علي القاري:

تبــدو ذاتيــة نقــد املــن التــي ال مفــر 

ــان بوضــوح يف الطريقــة التــي  منهــا للعي

قــارب علــامء الحديــث بهــا مادتهــم. 

كان بعــض نقــاد الحديــث أكــر ميــًا 

لرفــض األحاديــث نظــرًا إىل متونهــا، فيــام 

ابن مفلح، اآلداب الرعية، (2/ 295).  (()

أشــاح آخــرون بأنظارهــم عــن نقــد املــن 

تلقــاء حســن الظــن التأويــي. وقــد رأينــا 

بالفعــل كيــف كان البــن حــزم أن ينفــرد 

ــاري  ــح البخ ــن صحي ــة م ــف رواي يتضعي

جليــل الشــأن بنــاًء عــى مــا جــاء يف 

العراقــي  املحــدث  نقــد  فيــام  متنهــا، 

ــدة  ــويف 385ه/ 995م) ع ــي (ت الدارقطن

ــة مــام جــاء  ــات تصــل إىل 7)2 رواي رواي

ــباب  ــلم ألس ــاري ومس ــي البخ يف صحيح

ــر  ــد يُذك ــناد، دون أدىن نق ــة باإلس متعلق

ــات(2). ــك الرواي ــون تل ملت

وضــع عاملــان كبــران مقارنــة مفيــدة 

واضحــة حــول نقــد املــن؛ أولهــا: عــامل 

الديــن  شــمس  الدمشــقي  الحديــث 

348)م)،  748هـــ/  (تــويف  الذهبــي 

وثانيهــا: العــامل الحنفــي نزيــل مّكــة مــّا 

ــويف 4)0)هـــ/ 606)م)،  ــاري (ت عــي الق

أصوليــة  ميــول  ذا  شــافعيًا  األول  كان 

قويــة تعــدد نتاجــه بــني أعــامل معجميــة 

كان  والثــاين  وحديثيــة،  وببليوجرافيــة 

راجع:  (2)
Jonathan Brown, “Criticism of the Proto-Ha-

dith Canon: al-Daraqutni’s Adjustment of 
the Sahihayn,” Journal of Islamic Studies 
15, no. 1 (2004): 1-37.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 362363 |

ــا ومعروفـًـا بروحــه  أشــعريًا()) حنفيًــا قحًّ

الســنيّة.  املدونــات  عــى  املوســوعية 

بــرتدد  املــن  نقــد  الذهبــي  يتنــاول 

ــدال يف  ــزان االعت ــه »مي ــوظ يف عمل ملح

نقــد الرجــال«، وقــد جــاء نقــده ألحاديث 

اآلحــاد إثــر رسده لعــدة روايــات أشــكلت 

ــا.  ــا أو واضعوه ــث رواته ــن حي ــه م علي

ويرفــض الذهبــي عــدة أحاديــث بنــاًء 

عــى عــدم منطقيــة أو معقوليــة متونهــا، 

عــى ســبيل املثال نقــده لحديــث: »حرس 

ــة واحــدة عــى الســاحل أفضــل مــن  ليل

عمــل ألــف ســنة، الســنة ثامثئــة وســتون 

ســنة«،  ألــف  مقــداره  واليــوم  يوًمــا، 

ــة؛  ــذه الرواي ــى ه ــي ع ــرتض الذهب فيع

ألنهــا تبــر يف رأيــه مبثوبــة غــر معقولــة 

ــواب  ــادل ث ــل يع ــذا الفع ــرة، فه يف اآلخ

ــف  ــف ســنة وســتني أل ــف أل ــة أل »ثامثئ

ــة«(2).  ــامل الصالح ــن األع ــنة م ــف س أل

حــول  متوفــر  واضــح  دليــل  هنــاك  كان  إن  أعــرف  ال   (()

ــت  ــة كان ــن آراءه الاهوتي ــاري، لك ــي الق ــا ع أشــعرية م

متوافقــة مــع األشــاعرة، وهــو ممــن قالــوا بأقــوال األشــعري 

ــه  ــاري، رشح الفق ــي الق ــا ع ــع: م ــا. راج ــوا عنه وحاجج

ــس،  ــروت: دار النفائ ــعار (ب ــروان الش ــق: م ــرب، تحقي األك

و4))-5).  ،63 (ص/  997)م)، 

الذهبــي، امليــزان، (2/ 32))، (يف ترجمــة ســعيد بــن خالــد   (2)

ــروي يف ســنن  ــث ســعيد هــذا م ــل), وحدي ــن أيب الطوي ب

وقــد رفــض الذهبــي أيًضــا حديثـًـا يفــرتض 

ــي  ــد أرســل إىل النب ــك بيزنطــة ق ــأنَّ مل ب

ــي  ــد رأى الذهب ــل، وق ــن زنجبي ــة م هدي

أنَّ هــذا الحديــث منكــر لوجهــني؛ األول: 

ــك  ــة عــى أنَّ مل ــة قرين ــه ال توجــد أي أنَّ

بيزنطــة أرســل أيــة هديــة إىل النبــي، 

والثــاين: ألن ذلــك ســيكون كإهــداء فحــم 

ــي: »أنَّ  ــارة الذهب ــو كاســل، أو بعب إىل ني

ــروم إىل الحجــاز  ــل مــن ال ــة الزنجبي هدي

ــة  ــر هدي ــو نظ ــل، فه ــره العق يشء ينك

التمــر مــن الــروم إىل املدينــة النبويــة«(3).

ــرى  ــث أخ ــّدة أحادي ــي ع ــر الذهب وينك

ــة؛  ــات تاريخي ــى مفارق ــوي ع ــا تحت ألنه

كــام فعــل مــع الروايــة التــي تنســب 

ـه قــال: »جــاءين جربائيــل  إىل النبــي أنّـَ

بســفرجلة مــن الجنــة فأكلتهــا فواقعــت 

خديجــة فعلقــت بفاطمــة...«، فيقــول 

ــان  ــم الصبي ــد عل ــاًم: »وق ــي متهك الذهب

ابــن ماجــه: كتــاب الجهــاد، بــاب فضــل الحــرس والتكبــر 

يف ســبيل اللــه. والعــرتاض ضمنــي مشــابه قدمــه الذهبــي 

يف حديــث يبــّر بثــواب مشــابه مفــرتض ملــن كتــب 

ــزان،  ــي، املي ــم«، انظــر: الذهب ــه الرحمــن الرحي »بســم الل

.(384  /2)

بــن  عمــرو  ترجمــة  (يف   ،(254  /3) امليــزان،  الذهبــي،   (3)

حــكام).
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إال  نبينــا  عــى  يهبــط  مل  جربائيــل  أن 

بعــد مولــد فاطمــة مبــّدة«()). كــام أنكــر 

الذهبــي روايــة منســوبة أليب الحســن 

األشــعري(2) عــن ســفر النبــي صــى اللــه 

أيب  مــع  مراهــق  وهــو  وســلم  عليــه 

طالــب إىل الشــام، قــال الذهبــي: »ومــام 

ــو  ــه: »وردَّه أب ــه باطــل قول ــدل عــى أنَّ ي

ــااًل«،  ــر ب ــو بك ــه أب ــث مع ــب، وبع طال

ــر  ــو بك ــد، وأب ــق بع ــن خل ــال مل يك وب

ــا«(3). كــام رفــض الذهبــي أيًضــا  كان صبيً

حديــث »وقّــت النبــي ألهــل املدائــن 

العقيــق، وألهــل البــرصة ذات عــرق«، 

فــإنَّ  باطــل؛  »هــذا  الذهبــي:  فقــال 

ــر«(4). ــن عم َت زم ــرصِّ ــا ُم ــرصة إمن الب

وقــد شــّكل مفهــوم االســتحالة الفيزيائية/ 

ــدة  ــن ع ــا م ــاًم أيًض ــزًءا مه ــديّة ج الجس

ــكام  ــق يف ال ــد علَّ ــة، فق ــي النقدي الذهب

داود  بــن  اللــه  عبــد  ترجمــة  (يف   ،(4(6  /2) نفســه،   (()

ــاث  ــه ث ــذي يف جامع ــد روى الرتم ــاّمر). وق ــطي الت الواس

روايــات عــى األقــل عــن التــاّمر.

الحديث عن أيب موىس األشعري ال أيب الحسن ]املراجع[.  (2)

نفســه، (2/ )58)، (يف ترجمــة عبــد الرحمــن بــن غــزوان).   (3)

ــنن أيب داوود،  ــث يف س ــرواي حدي ــذا ال ــن ه ــد روي ع وق

ــث يف ســنن النســايئ. ــذي، وحدي ــع الرتم ــان يف جام وحديث

نفســه، (4/ 3)3)، (يف ترجمــة هــال بــن زيــد) وقــد روى   (4)

ــا يف ســننه. ــراوي حديثً ــن ماجــه عــن هــذا ال اب

ــن  ــدي ع ــن ع ــوبة الب ــة منس ــى رواي ع

ابــن عمــر أنَّــه قــال: »خــرج رســول اللــه 

صــى اللــه عليه وســلم ذات يــوم ويف يده 

ــمية  ــة وتس ــل الجن ــمية أه ــان بتس كتاب

أهــل النــار بأســامئهم وأســامء آبائهــم 

وقبائلهــم«، فيقــول الذهبــي معرتًضــا: 

ا، ويقــي أن يكــون  »هــذا منكــر جــدًّ

ــر«(5). ــّدة قناط ــني ع ــة الكتاب زن

لنقــد  ذكرهــا  الســابق  األمثلــة  كل  إنَّ 

املــن يف ميــزان الذهبــي كانــت يف ســياق 

ــن  ــك ميك ــناد؛ ولذل ــد اإلس ــن نق ــي م قب

للمــرء أن يجــادل بــأنَّ الذهبــي قــد أنكــر 

ـه مل يوثّــق  تلــك املتــون ومعانيهــا ألنّـَ

رواتهــا ابتــداًء. وبالفعــل، كانــت نقاشــات 

امليــزان ملــا أشــكل عليــه  الذهبــي يف 

ــف  ــون مصوغــة يف شــكل تضعي مــن املت

كل  تكــن  مل  لكــن  باألســاس،  لرواتهــا 

ــده أو  ــرواة منكــرة، عن ــات هــؤالء ال رواي

عنــد غــره(6)؛ فخمســة مــن الــرواة الســتة 

ــامم  ــن ه ــاب ب ــد الوه ــة عب ــه، (2/ 684)، (يف ترجم نفس  (5)

 (43 القنطــار  ويــزن  الــرزاق).  عبــد  أخــي  الصنعــاين 

ــة  ــن الرعي ــل واملوازي ــة، املكايي كجــم، انظــر: عــي جمع

.((9 (ص/   ،(2002 الرســالة،  دار  (القاهــرة: 

لشــيخ اإلســام يف الدولــة العثامنيــة محمــد زاهــد الكوثــري   (6)

ماحظــة تأسيســية يف هــذا الشــأن، يقــول: »مل يقــع إجــامع 
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ــزان  ــي يف املي ــن أنكــر عليهــم الذهب الذي

هــم مــن رواة واحــد أو أكــر مــن كتــب 

ــل  ــدى أه ــدة ل ــتة املعتم ــث الس الحدي

الســنة. إضافــة إىل ذلــك، فــإن اثنتنــني مام 

أنكــر الذهبــي مــن روايــات هــي روايــات 

مذكــورة أيًضــا يف هــذه الكتــب املعتمــدة.

هكــذا اختــار الذهبــي أن ينتقــد تلــك 

الروايــات، أواًل وقبــل كل يشء مــن حيــث 

مــا أشــكل عليــه مــن معانيهــا. إضافــة إىل 

ذلــك، ينتقــد الذهبــي عــدة أحاديــث من 

حيــث متونهــا بعــد أن أقــرَّ بأن أســانيدها 

ال يشــوبها أي ضعــف، كــام أنكــر الحديث 

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــر أنَّ النب ــذي يذك ال

وســلم قــد جهــر بالبســملة يف الصــاة 

وحكــم عليــه بالضعــف، بالرغــم مــن 

ــه إنَّ هــذا الحديــث مــروي: »بســند  قول

ــارئ يف  ــيأخذ الق ــا س ــمس«())، وهن كالش

عــى تكذيــب راٍو مطلًقــا كــام يعــرتف بذلــك مــن لــه إملــام 

بكتــب الرجــال، ومــا مــن راٍو إال ولــه قــادح ومــادح، ولكــن 

العــربة بــكام ثقــات املتفرغــني لنقــد الرجــال فقــط«. 

ــري (القاهــرة:  ــاالت الكوث ــري، مق ــد زاهــد الكوث يف: محم

]والنقــل مــن  املكتبــة األزهريــة، 994)م)، (ص/ 38)). 

نــرة املكتبــة التوفيقيــة للكتــاب نفســه، (ص/ 58) - 

املرتجــم[، ]محمــد زاهــد الكوثــري كان وكيــاً ملشــيخة 

ــع[. ــا- املراج ــيًخا له ــس ش ــة ولي ــة العثامني ــام يف الدول اإلس

 - والنقــل مــن األصــل   [ امليــزان، ()/ 480).  الذهبــي،   (()

.((3  ،6(2  /2) نفســه،  أيًضــا:  وانظــر  املرتجــم[. 

اعتبــاره جــداًل طويــًا يشــر إليــه كام 

ــافعي  ــب الش ــد أرصَّ املذه ــي؛ فق الذهب

يف  بالبســملة  الجهــر  يف  موقفــه  عــى 

ــرة  ــث الكث ــن األحادي ــم م ــاة بالرغ الص

ــر  ــي مل يجه ــد أنَّ النب ــي تؤك ــربة الت املعت

بهــا يف صاتــه أبــًدا، باإلضافــة إىل ضعــف 

األحاديــث التــي تعضــد موقــف املذهــب 

الشــافعي يف ذلــك(2).

وينكــر الذهبــي أيًضــا حديثـًـا لطاملــا نُقــد 

مــن حيــث متنــه، الــذي يقــول بــأنَّ النبي 

قــد ســأل أبــا ســفيان وهــو حديــث عهــد 

حبيبــة،  أم  ابنتــه  يزوجــه  أن  باإلســام 

فيقــول الذهبــي: »ســاق لــه أصــًا منكرًا« 

بالرغــم مــن أنَّ هــذا الحديــث وارد يف 

ــام  ــي، وك ــول الذهب ــلم، فيق ــح مس صحي

أشــار عــّدة نقــاد آخريــن: »إنَّ النبــي قــد 

يذكــر الذهبــي أنَّ الخطيــب البغــدادي قــد أدرج هــذا   (2)

ــذا  ــافعية يف ه ــف الش ــن موق ــه ع ــرض دفاع ــر يف مع األث

ــه انتقــد ابــن الجــوزي كتــاب الخطيــب  البــاب، ومــن قبل

ــه اعتمــد عــى  ــر بالبســملة«؛ ألنَّ ــاب الجه البغــدادي »كت

أحاديــث ضعيفــة ليربهــن عــى املوقــف الشــافعي، انظــر: 

ابــن الجــوزي، املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك، تحقيــق: 

ــا  ــادر عط ــد الق ــى عب ــا ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب محم

 .((33  /(6) 992)م)،  العلميــة،  الكتــب  دار  (بــروت: 

ــع: ــملة، راج ــث البس ــول أحادي ــع ح ــاش موّس ولنق
Jonathan Brown, e Canonization of al-Bukhari 

and Muslim (Leiden: Brill, 2007), 257-8.
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وينكـر الذهبـي أيًضـا حديًثـا لطاملـا 

نُقـد مـن حيـث متنـه، الـذي يقـول 

بـأنَّ النبـي قـد سـأل أبا سـفيان وهو 

يزوجـه  أن  باإلسـام  عهـد  حديـث 

الذهبـي:  فيقـول  حبيبـة،  أم  ابنتـه 

»سـاق لـه أصـًا منكـًرا« .

ــد  ــدة بع ــك مب ــل ذل ــة قب ــزوج أم حبيب ت

ــم  ــى الرغ ــن الحبشــة«()). وع ــا م عودته

ينكــر  ـا،  نبويّـً ليــس حديثًــا  ـه  أنّـَ مــن 

ــن  ــة ع ــها رواي ــة نفس ــي بالطريق الذهب

اإلمــام أحمــد بــن حنبــل يقــر فيهــا عــى 

مضــض بصحــة التصــوف كــام مارســه 

نــّده الحــارث املحاســبي، فيقــول الذهبي: 

»وهــذه حكايــة صحيحــة الســند منكــرة، 

ال تقــع عــى قلبــي أســتبعد وقــوع هــذا 

من مثل أحمد«(2).

أمــا مــّا عــي القــاري، فهــو ميثــل الطــرف 

األقــى املقابــل للذهبــي مــن حيــث 

ــي  ــا ع ــد م ــن. يرش ــد امل ــه يف نق مذهب

 - األصــل  مــن  والنقــل   [  .(93  /3) امليــزان،  الذهبــي،   (()

ــث،  ــذا الحدي ــد له ــن النق ــد م ــل مزي ــن أج ــم[. وم املرتج

.304  ,Brown, Canonization راجــع: 

الذهبــي، امليــزان، ()/ 430)، (ترجمــة الحــارث املحاســبي).   (2)

] والنقــل مــن األصــل - املرتجــم[.

ــه »األرسار  ــراًرا، يف عمل ــراءه م ــاري ق الق

إىل  املوضوعــة«،  األخبــار  يف  املرفوعــة 

العقانيــة  االعرتاضــات  إخضــاع  رضورة 

ــره  ــرض ذك ــي مع ــناد؛ فف ــلطان اإلس لس

يقولــه  مــا  كل  أنَّ  مفادهــا  لروايــات 

اإلنســان بعــد أن يعطــس صــدق، ال يلقي 

مــا عــي القــاري أي بــال لنقــاد مثــل ابن 

القيــم الــذي أنكــر هــذه األحاديــث نظــرًا 

لتهافــت معناهــا، ثــم يقــول: »وال يخفــى 

ــربة  ــا ع ــل، ف ــت يشء يف النق ــه إذا ثب أنَّ

ــل«(3). ــن العق ــس م ــة الح مبخالف

الحديــث  مــن مســاءلة صحــة  فبــداًل 

عــى أســاس عقــي؛ يجــب عــى املــرء أن 

ــا  ــناده متكئً ــث إن صــح إس ــل الحدي يقب

عــى حســن الظــن. ويف موضــع آخــر، يف 

ــر للجــدل  ــث املث ــرض نقاشــه للحدي مع

الــذي يقــول بــأنَّ النبــي قــد رأى اللــه يف 

ــي  ــا ع ــض م ــرد« يرف ــاب أم ــورة »ش ص

ــويف  ــن الســبي (ت ــاج الدي ــاري رأي ت الق

ــوا  ــن قال ــن مم )77هـــ/ 370)م) وآخري

ــض  ــع بع ــن وض ــث م ــذا الحدي ــأنَّ ه ب

مــا عــي القــاري، األرسار، تحقيــق: محمــد لطفــي الصبــاغ   (3)

 [  .(407 (ص/  986)م)،  اإلســامي،  املكتــب  (بــروت: 

ــم[. ــل - املرتج ــن األص ــل م والنق
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جهلــة الصوفيــة()). ويوضــح مــا عــي 

القــاري بأنَّــه ليــس مثــة إشــكال يف معنــى 

الحديــث طاملــا أنَّــه يصــف مــا رآه النبــي 

يف منامــه، فليــس هنــاك رابــط حتمــي بني 

الواقــع واألحــام التــي ال تُعــد إال تجليــات 

ـه إن  صوريــة، ثــم يختــم بقولــه: »فإنّـَ

بََنــى الحديــث عــى أنَّ يف ســنده مــا يــدل 

عــى وضعــه فمســلّم، وإال فبــاُب التأويــل 

ــم«(2). ــع محتَّ واس

ويقـــدح مـــا عـــي القـــاري يف إنـــكار ابـــن 

ـــة  ـــفهاء مك ـــث »س ـــن لحدي ـــر وآخري حج

حشـــو الجنـــة«، فيؤكـــد ثانيـــة عـــى 

ــد عـــى  ــام النقـ ــة لقيـ ــة املطلقـ األولويـ

ــى،  ــى املعنـ ــس عـ ــند وليـ ــة السـ صحـ

قائـــًا: »ثبّـــت العـــرش ثـــم انقـــش، 

ـــم يتفـــرع  ـــى، ث فاملـــدار عـــى صحـــة املبن

عليـــه صحـــة املعنـــى«(3)، ثـــم يفـــرد 

تــاج الديــن الســبي، طبقــات الشــافعية الكــربى، تحقيــق:   (()

ــي،  ــد الطناح ــود محم ــو ومحم ــد الحل ــاح محم ــد الفت عب

(ط. 2)، (القاهــرة: مكتبــة هجــر، 992)م)، (2/ 2)3).

مــا عــي القــاري، األرسار، (ص/ 0)2). ] والنقــل مــن   (2)

املرتجــم[.  - األصــل 

مـا عـي القـاري، األرسار، (ص/ )22). ] والنقـل مـن األصل   (3)

- املرتجـم[. ولتعليـق ابـن حجر، راجع كتاب تلميذه شـمس 

الديـن السـخاوي: املقاصد الحسـنة، تحقيـق: محمد عثامن 

الخشـت (بروت: دار الكتاب العريب، 2004م)، (ص/ 249).

عـــدة تأويـــات محتملـــة للحديـــث؛ 

ــدح  ــة يف مـ ــه مبالغـ ــال إنّـَ ــل أن يقـ مثـ

أهـــل مّكـــة وتعظيـــم للكعبـــة وشـــأنها. 

ـــي  ـــاري عـــى الذهب ـــا عـــي الق ـــوم م ويل

إنـــكاره لحديـــث »ســـيد العـــرب عـــّي« 

وإقبالـــه عـــى نقـــد املـــن عـــى وجـــه 

العمـــوم، معلًقـــا عـــى رأي الذهبـــي 

بقولـــه: »ولعلـــه نظـــر إىل املعنـــى، مـــع 

ــى«(4). ــة املبنـ ــر إىل صحـ ــع النظـ قطـ

ومــع ذلــك، فقــد ابتــي مــّا عــي القــاري 

ــذي أصــاب ســابقيه  بالتضــارب نفســه ال

مــن العلــامء يف منهجيــة نقــد املــن؛ ففــي 

ــة  ــاء ورث ــث: »الغرب ــكاره لحدي ــياق إن س

األنبيــاء ومل يبعــث اللــه نبيًــا إال وهــو 

غريــب يف قومــه«، يقول ما عــي القاري: 

ه مــا جــاء يف القــرآن  »وهــو باطــل، ويــردُّ

ــا إىل  ــا أرســلنا نوًح ــاىل: }إن ــه تع ــن قول م

قومــه{، }وإىل عــاد أخاهــم هــوًدا{، }وإىل 

ــك  ــوال رهط ــا{، }ول ــم صالًح ــود أخاه مث

لرجمنــاك{. وكــذا إرســاُل مــوىس وعيــى 

وســائِر أنبيــاء بنــي إرسائيــل، وكــذا نبينــا 

مــا عــي القــاري، األرسار، (ص/ 224). ] والنقــل مــن   (4)

ــزان، (3/ 85))،  ــي، املي ــع: الذهب ــم[. وراج ــل - املرتج األص

(يف ترجمــة عمــر بــن الحســن الراســبي).
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

عليــه الصــاة والســام؛ وإمنــا حصلــت لــه 

ــة بعــد الهجــرة«()). الغربــة يف الجمل

المنهج الذاتي في مقاربة متون 
أحاديث معينة في إسالم ما قبل 

العصر الحديث:

تبــدو الذاتيــة املتأصلــة يف فكــرة نقــد 

املــن، والــرتدد الدائــب بــني النقد وحســن 

الظــن يف التأويــل؛ واضحــًة بشــكل جذري 

وبأشــكال مختلفــة يف الطــرق التــي تعامل 

بهــا املحّدثــون مــع روايــات معينــة. مثــل 

أقــدم مــا عرفنــا مــن مجامــع لألحاديــث 

ــرة املوضوعــات«  ــة، وهــو »تذك املوضوع

أليب الفضــل محمــد بــن الطاهــر املقديس 

يضــم  الــذي  3)))م)،  507هـــ/  (تــويف 

9))) حديثـًـا اعتربهــا املؤلــف موضوعــًة، 

واعتمــد حكمــه يف كل الحــاالت عــى 

الروايــات فقــط. إشــكاالت يف أســانيد 

مل يــِن املقــديس حكــاًم بالوضــع عــى 

نقــد املــن إال يف حالــة واحــدة؛ وهــي 

الروايــة التــي تنســب للنبــي قولــه: »مثــل 

ــر  ــه خ ــدرى أول ــر ال ي ــل املط ــي مث أمت

أم آخــره«، وبالرغــم مــن أنَّ املقــديس 

نفسه، (ص/ 250).  (()

قــد حكــم عــى هــذا الحديــث بالوضــع 

ــرازي  ــه ال ــد الل ــن عب ــام ب ــه هش ألنَّ في

ــا  ــه يــورد تعليًق ــه؛ إال أنَّ ــج بروايت وال يحت

مهــاًم بعــد ذلــك قائــًا: »وصــحَّ أنَّــه قــال: 

خــر القــرون قرين ثــم الذيــن يلونهــم«(2).

الروايــات  خــاف  وعــى  الحقيقــة،  يف 

املجتمــع  تاريــخ  تســم  التــي  الكثــرة 

ـه عــدة مراحــل مــن  املســلم عــى أنّـَ

منــذ  املســتمر  التاريخــي  التدهــور 

عهــد النبــي، يشــر هــذا الحديــث إىل 

ــن  ــرة م ــال املتأخ ــت األجي ــا كان ــه رمب أنَّ

األجيــال  مــن  خريــة  أكــر  املســلمني 

املتقدمــة. وبالرغــم مــن ذلــك، لطاملــا 

اعتــرب هــذا الحديــث حديثًــا صحيًحــا 

متنــه.  عــى  يذكــر  اعــرتاض  أدىن  بــا 

ــويف  ــان (ت ــن حب ــنه كل مــن اب ــد حسَّ وق

354هـــ/ 965م) يف صحيحــه والرتمــذي يف 

تذكــرة  املقــديس،  الطاهــر  بــن  محمــد  الفضــل  أبــو   (2)

املوضوعــات، تحقيــق: محمــد مصطفــى الحــري الحبطــي 

ــرة  ــن ن ــل م ــلفية، )98)م)، ]والنق ــة الس ــة: املكتب (مك

مــن  املرتجــم[.   -  (75 (ص/  نفســه  للكتــاب  الخانجــي 

الجديــر بالذكــر أنَّ النقــد الظاهــري لســند الحديــث ال 

يكفــي لدعــم اعــرتاض املقــديس، فقــد روي هــذا الحديــث 

مــن عــدة طــرق أخــرى غــر طريــق هشــام. يراجــع: مســند 

أحمــد، (3/ 30))، و(4/ 9)3)؛ مســند البــزار، (4/ 244)؛ 

مســند أيب يعــى، (6/ 380)؛ حليــة األوليــاء، (2/ )23)؛ 

تاريــخ بغــداد، ())/ 5))).
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ــيوطي()). ــرب والس ــد ال ــن عب ــع واب الجام

بعـــض  مخالفـــة  كانـــت  الواقـــع،  يف 

ـــة  ـــة التدهوري ـــذه الرؤي ـــل ه ـــامء ملث العل

هـــي عـــى وجـــه التحديـــد مـــا حبـــب 

ـــث؛  ـــذا الحدي ـــول ه ـــل إىل قب ـــم املي إليه

ـــه الببليوجـــرايف حـــول  ففـــي مقدمـــة عمل

ــويف  ــلمي (تـ ــة، رأى السـ ــام الصوفيـ أعـ

الحديـــث  هـــذا  أنَّ  )02)م)  2)4هــــ/ 

ـــي تعـــدد  ـــار الت ـــة لألخب ـــد تتمـــة مثالي يُع

ــة. ــل الصحابـ مناقـــب جيـ

ــان  ــن يـؤديـ ــم أنَّ الـحديـثـيـ ــد فـهـ لقـ

أجـيـــال  كل  أنَّ  وهــو  واحــًدا،  معنــى 

ــن  ــر، ل ــا واملتأخ ــدم منه ــلمني، املتق املس

تفتقــر إىل وجــود الصالحــني(2). أمــا يف 

الببليوجرافيــات الاحقــة، مثــل »الكواكب 

ــال،  ــاب األمث ــاب األدب، (ص/ )8)؛ كت جامــع الرتمــذي: كت  (()

النســخ«؛  بعــض  »يف  الخمــس  الصلــوات  مثــل  بــاب 

اإلحســان برتتيــب صحيــح ابــن حبــان، (9/ 76))؛ ابــن 

ــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد،  ــرب، التمهي ــد ال عب

تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد 

البكــري، (ط. 2)، (26 مجلــًدا)، (الربــاط: وزارة  الكبــر 

عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســامية، 982)م)، (20/ 254)؛ 

الســيوطي، الجامــع الصغــر، (02)، 499).

ــة، (ط. 3)،  ــات الصوفي ــلمي، طبق ــن الس ــد الرحم ــو عب أب  (2)

(القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 997)م)، (ص/ 2). وانظــر 

ابراهيــم  محمــد  تحقيــق:  القرطبــي،  تفســر  أيًضــا: 

الحفنــاوي، ()) مجلــًدا)، (القاهــرة: دار الحديــث، 2002م)، 

.(524  /2)

الســائرة يف أعيــان املئــة العــارشة« لنجــم 

الديــن الغــزي (تــويف )06)هـــ/ )65)م) 

فيســتخدم حديــث املطــر كمثــال للتأكيــد 

عــى حقيقــة وجــود املســلمني الصالحــني 

يف كل األجيــال(3).

آخــر  حديثًــا  الجصــاص  اختــار  وقــد 

معنــى  تحمــل  روايــة  عــى  كمثــال 

مشــكل التأويــل وهــو: »ال يدخــل الجنــة 

ــد  ــر أحم ــو الخ ــروي أب ــا«. ف ــد الزن ول

ــه  ــويف 590هـــ/ 94))م) أنَّ ــاين (ت الطالق

قــد احتــدم النقــاش حــول هــذا الحديــث 

بــني طــاب املدرســة النظاميــة ببغــداد يف 

عــام (576هـــ/ 80))م)، فــأرصت جامعــة 

منهــم عــى أنَّ هــذا الحديــث موضــوع؛ 

ألنَّــه يخالــف القاعــدة القرآنيــة }وال تــزر 

وازرة وزر أخــرى{، يف حــني تبنى الطالقاين 

املوقــف املخالــف ورأى أنَّــه عــى العكس 

يلحــق  لــن  املســلمني،  أطفــال  مــن 

أطفــال الزنــا بآبائهــم املســلمني؛ نظــرًا 

الســائرة  الكواكــب  الغــزي،  بــن محمــد  الديــن  نجــم   (3)

ــور،  ــل ســليامن جب ــق: جربي ــارشة، تحقي ــة الع ــان املئ بأعي

الحديثــة،  اآلفــاق  دار  (بــروت:   ،(2 (ط.  مجلــدات،   3

979)م)، ()/ 4). انظــر أيًضــا: أبــو الفضــل محمــد بــن 

خليــل املــرادي، ســلك الــدرر يف أعيــان القــرن الثــاين عــر، 

تحقيــق: محمــد عبــد القــادر شــاهني (بــروت: دار الكتــب 

.(6  /() 997)م)،  العلميــة، 
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لعــدم ثبــوت عاقــة األبــوة()). كــام جــزم 

ــاب  ــهر »كت ــه الش ــوزي يف عمل ــن الج اب

املوضوعــات« بــأنَّ هــذا الحديــث ال يصح 

مــن أي طريــق مــن طرقــه، ويؤكــد أيًضــا 

ــة(2).  ــد القرآني ــف القواع ــه يخال ــى أنَّ ع

وقــد تبعــه عــى هــذا اإلنــكار نفســه كل 

ــم وابــن حجــر العســقاين  ــن القي مــن اب

وشــمس الديــن الســخاوي وجــامل الديــن 

محمــد طاهــر الفتَّنــي الهنــدي (986هـــ/ 

578)م) ومــا عــي القــاري، بالرغــم مــن 

ــات  ــم تأوي ــد حــاول تقدي ــم ق أنَّ بعضه

ترفــع مــا يف الحديــث مــن إشــكال أو 

لبــس(3) ؛ فيقــول ابــن القيــم إنَّ ولــد 

ــة إال  ــل الجن ــفاح وال يدخ ــن س ــا اب الزن

األرواح الخالصــة الطاهــرة، كــام يقــول 

ابــن حجــر وتابعــه تلميــذه الســخاوي إنَّ 

ــل  ــرتض أنَّ الطف ــا يف ــث رمب ــذا الحدي ه

سيشــهد يــوم القيامــة عــى ذنــب والديه.

ــار  ــن يف أخب ــي، التدوي ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري عب  (()

قزويــن، تحقيــق: عزيــز اللــه العطــاردي (بــروت: دار 

.((46  /2) 987)م)،  العلميــة،  الكتــب 

كتــاب املوضوعــات، (3/ 09) - )))؛ وانظــر أيًضــا: الذهبــي،   (2)

ــزان، ()/ 68)، و(3/ 9)6 و623). املي

ابــن القيــم، املنــار املنيــف، (ص/ 33))؛ مــا عــي القــاري،   (3)

املقاصــد  الســخاوي،  و370-)7)؛   360 (ص/  األرسار، 

ــات، (ص/  ــرة املوضوع ــي، تذك ــنة، (ص/ 476)؛ الفتن الحس

.((80

استمرار األزمة وتفاقمها في العصر 
الحديث:

املــن عــى  ازداد االعتــامد عــى نقــد 

بالحداثــة  اإلســام  اصطــدام  خلفيــة 

مصحلــون  وســعى  الغربيــني.  والعلــم 

أحمــد  الســيد  أمثــال  مــن  ملهمــون 

ــيخ  ــويف 898)م) والش ــد (ت ــان يف الهن خ

محمــد عبــده يف مــرص (تــويف 905)م) إىل 

ــن  ــم اإلســام وتشــكيله كدي ــادة تقدي إع

متوافــق مــع العقانيــة، وبذلــوا كل مــا يف 

ــن مــن  ــني الدي ــة ب ــوا الصل وســعهم لينف

ناحيــة وبــني الخرافــة و»الكوزمولوجيــا 

البطلميــة« مــن جهــة أخــرى.

أنفســهم  اإلصاحيــون  هــؤالء  وجــد 

عــى شــفر خطــر محــدق، كان عبــده 

والســيد خــان وأتباعهــام مســلمني أتقيــاء 

يكرســون حياتهــم لإلعــاء مــن شــأن قيــم 

اإلســام الكليــة، منتقديــن كل مــا رأوا أنَّــه 

ميثــل تجــاوزًا أو انحرافـًـا عــن تلــك القيــم، 

ــام  ــة لإلس ــالة الحقيقي ــأنَّ الرس ــوا ب وقال

متوافقــة مــع مــا وصــل إليــه العــامل 

الغــريب؛ بــل ومتثــل أفضــل مــا فيــه. وعــى 

ــي  ــد الحديث ــك، إذا كان التقلي ــر ذل ذك
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أنفسـهم  اإلصاحيـون  هـؤالء  وجـد 

عـى شـفر خطـر محـدق، كان عبده 

والسيــد خــان وأتبـاعــها مسـلمني 

أتقيـاء يكرسـون حياتهـم لإلعـاء من 

شـأن قيـم اإلسـام الكليـة، منتقديـن 

كل مــا رأوا أنَّه يـمـثــل تـجــاوًزا أو 

انحراًفـا عـن تلـك القيـم .

الســني قــد اعتمــد عــدة أحاديــث تبــدو 

ــة،  ــث الذباب ــل حدي ــل مث ــة للعق مخالف

فكيــف ميكــن الدفاع عــن املدونة الســنية 

يف الســياق الحديــث؟ إىل أي عمــق عــزم 

ــد  ــد التقلي ــى نق ــون ع ــؤالء اإلصاحي ه

إىل  أن يصلــوا  لهــم  الحديثــي، وكيــف 

ــده؟  ــم يف تجدي مبتغاه

قــد  الذبابــة  حديــث  مثــل  مــادة  إنَّ 

طرحــت مســألة مهمــة للنقــاش مــن 

الحديــث  نّقــاد  مــارس  هــل  األصــل؛ 

الكاســيكيون نقــد املــن مــن األســاس أم 

ال؟ لقــد أرصَّ بعــض املفكريــن يف العــرص 

الحديــث عــى أنَّ أســافهم مــن أهــل 

العصــور الســابقة مارســوا نقــد املــن بكل 

ــذ  ــر تامي ــن أك ــد م ــرر واح ــوح. يق وض

ــا وهــو شــبي  الســيد أحمــد خــان تحفظً

النعــاين (تــويف 6)9)م) يف مقدمــة عمله 

ــرة  ــة للس ــة حديث ــه كمعالج ــذي كتب ال

النبويــة أنَّ علــامء الحديــث قامــوا بالفعل 

ــة  ــد الدراي ــن (أو قواع ــد امل ــاج نق بانته

كــام ســاّمها: أي حكــم املــرء عــى صحــة 

وتجربتــه  خربتــه  ضــوء  عــى  الروايــة 

منــذ  بــدأ  قــد  ذلــك  وأنَّ  املعيشــة)، 

وقــت الصحابــة، ثــم يســتدل عــى ذلــك 

بالقواعــد املكــرورة لنقــد املــن املوجــودة 

وابــن  البغــدادي  الخطيــب  أعــامل  يف 

الجــوزي(1). وقــد تابعــه يف ذلــك يوســف 

القرضــاوي يف وقــت أحــدث(2). فيــام رأى 

بعــض اإلصاحيــني الســائرين عــى خطــى 

املــرصي  املفكــر  مثــل  عبــده،  محمــد 

جــال البنــا (شــقيق حســن البنــا) أنَّ 

ــا يف نقــد  النقــد الحديثــي قــد فشــل كليًّ

ــه  ــى أنَّ ــذا الفشــل ع ــد رأى ه ــن، وق امل

الحجــة الرئيســة يف عــدم إمــكان االعتــامد 

عــى الحديــث كليًّــا يف العــرص الحديث(3). 

(1) Shibli Numani, Sirat-un-Nabi, trans. M. 
Tayyib Bakhsh Budayuni, 2 vols. (Lahore: 
Kazi Publications, 1979), 1: 40-1.

ــة  ــنة النبوي ــع الس ــل م ــف نتعام ــاوي، كي ــف القرض يوس  (2)

.(33 (ص/  999)م)،  اإلســامي،  للفكــر  العاملــي  (املعهــد 

(3) Noha El-Hennawy, “In Word and Deed: 
Reformist thinker Gamal El-Banna re-ig-
nites an age-old debate, contesting the role 
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بــني  مصالحــة  عقــد  آخــرون  وحــاول 

االلتــزام باملنهــج الســني املنصــوص عليــه 

ــني تطبيقاتهــم  ــة نقــد املــن وب يف منهجي

غــر واضحــة املعــامل. ادعــى أحمــد خــان 

أنَّ للتقليــد الحديثــي الســني تراثًا مصقواًل 

مــن نقــد املــن، مشــرًا إىل قامئــة القواعــد 

املتعاليــة املذكــورة آنًفــا. ولكنــه أقــرَّ بــأنَّ 

الثالــث/  القــرن  الحديــث يف  مصنفــي 

ـا بنقــد املــن  التاســع مل ينشــغلوا جديّـً

ــم  ــرًا إىل أنه ــم. مش ــام أعامله ــال إمت خ

قــد تركــوا هــذه املهمــة لألجيــال الاحقــة 

مــن املســلمني؛ األمــر الــذي يــربر وجــود 

ــم  ــة يف أعامله ــواد غــر املنطقي بعــض امل

ــا(1). ــل يف تقييمه ــادة العم ــؤذن بإع وي

األزهــري  املــرصي  اإلصاحــي  ويذكــر 

ــم  ــه املله ــر يف عمل ــزايل بفخ ــد الغ محم

الفقــه  أهــل  بــني  النبويــة  »الســنة 

وأهــل الحديــث« أنَّ رشطــني مــن رشوط 

يتعلقــان  الخمســة  الحديــث  تصحيــح 

of Sunnah in modern-day Islam; Http: //
www.egypttoday.com/ article.aspx?Arti-
cleid=3351.

(1) Christian Troll, Sayyid Ahmad Khan: A 
Reinterpretation of Muslim Theology (New 
Delhi: Vikas Press, 1978), 138-9.

بتدقيــق معنــاه (وهــام: غيــاب العلّــة 

ــه  ــزايل يف أعامل ــرر الغ ــذوذ)(2)، ويك والش

ــه وأهــل  ــني أهــل الفق ــة ب ــزايل، الســنة النبوي ــد الغ محم  (2)

الحديــث، (ط. )))، دار الــروق، (ص/ 9)). هــذه املقولــة 

كانــت لتصبــح ذات شــأن مهــم إن القــت االهتــامم الائــق 

مــن علــامء الحديــث: هــل وصــف الحديــث بأنَّــه صحيــح 

ــاه؟ لقــد  ــه قــد اختــرب بالفعــل مــن حيــث معن يقتــي أنَّ

تــم التواضــع منــذ وقــت ابــن الصــاح عــى أنَّ موجبــات 

صحــة الحديــث هــي: إســناد عــدل، وضبــط الــرواة، 

وغيــاب العلــة والشــذوذ. ومنــذ القــرن الخامــس / الحــادي 

ــر  ــادر األك ــف املص ــي تخال ــث الت ــربت األحادي ــر اعت ع

ثباتًــا وصحــة أحاديــَث شــاذة. وبهــذا منــت إمكانيــة 

ــى  ــا ع ــا مرًع ــث الشــاذ بابً ــح الحدي ــة ألن يصب واضح

ــة  ــتتبع مخالف ــا يس ــوب رمب ــى املش ــن؛ ألنَّ املعن ــد امل نق

ــل،  ــرآن والعق ــل الق ــوة مث ــر ق ــة األك ــادر املعياري للمص

ــه  ــي عن ــث وينف ــذوذ الحدي ــي بش ــام يق ــذا م ــكان ه ف

ــامء  ــة عل ــك، كان أغلبي ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ ــم الصح حك

الحديــث مــن متأخــري العــرص الوســيط متفقــني عــى أنَّ 

اإلســناد هــو موضــع الصحــة، وصحــة اإلســناد ال يلــزم منهــا 

ــادر  ــف مص ــث يخال ــن الحدي ــث إذا كان م ــة الحدي صح

أكــر قــوة، راجــع: عمــر بــن محمــد البيقــوين وعبــد اللــه 

رساج الديــن، رشح املنظومــة البيقونيــة (حلــب: مكتبــة دار 

الفــاح، بــا تاريــخ)، (ص/ 35)؛ ابــن كثــر، اختصــار علــوم 

الحديــث، (ص/ 36)؛ محمــد الغــزايل، تراثنــا الفكــري، (ط. 

8)، (القاهــرة: دار الــروق، 2003م)، (ص/ 73))؛ محمــود 

شــكري اآللــويس، اآليــات البينــات يف عــدم ســامع األمــوات، 

تحقيــق: األلبــاين (بــروت: املكتــب اإلســامي، 985)م)، 

(ص/ 54). يقــدم ابــن الصــاح رأيـًـا موازيـًـا يف هذه املســألة، 

ــة  ــن ناحي ــب م ــث إن شــابه عي ــأنَّ الحدي ــراءه ب ــرًا ق مذك

املــن لــن يكــون صحيــح اإلســناد مــن حيــث التعريــف؛ ألنَّ 

ذلــك مــن شــأنه تقويــض االعتــامد عــى البــدء باالهتــامم 

بالســند، وبــداًل مــن ذلــك يف رأي ابــن الصــاح فــإنَّ املــن 

املعيــب ســيكون معيبًــا بالــرورة مــن حيــث اإلســناد 

لكــن مل ينتبــه إىل ذلــك. فــإذا كان املــن غــر صحيــح مــن 

ناحيــة معنــاه، كــام يقــول ابــن الصــاح، فمحــال أن يكــون 

صحيــح اإلســناد. أدى هــذا التفــاوت يف فهــم تعريــف 

ــه  ــد الل ــث باألصــويل املغــريب عب الصحــة يف العــرص الحدي
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ــن،  ــد امل ــد نق ــن قواع ــة م ــة قامئ الاحق

ويحتفــي كثــرًا بامللكــة التــي حظــي بهــا 

علــامء مثــل ابن دقيــق العيد يف اكتشــاف 

الحديــث املوضــوع()). وبالرغــم مــن مــن 

هــذا االحتفــاء، أتبــع الغــزايل قولــه بعبارة 

شــبه ســاخرة يقــول فيهــا إنَّــه يخيَّــل إليــه 

ــال  ــا أنَّ أصحــاب املســانيد مــن أمث أحيانً

أحمــد بــن حنبــل قــد جمعــوا مســودات 

لــكل مــا قيــل تتضمــن أســاطر ثــم ماتــوا 

قبــل أن يتمــوا أعاملهــم(2).

املدافعــون عــن تــراث الحديــث مــن 

العــرص  يف  األرثوذوكســيني  املســلمني 

ــار جــداًل  ــويف 993)م) لفعــل أث ــق الغــامري (ت ــن الصدي ب

جــامًّ حــول جمعــه لكتــاب مــن األحاديــث التــي اعتربهــا 

ــناد  ــة اإلس ــربت صحيح ــا وإن اعت ــى معناه ــاًء ع ــاذة بن ش

أو حتــى تضمنهــا الصحيحــان، البخــاري ومســلم. قائــًا 

ــن  ــذوذ امل ــألة ش ــذوا مس ــابقني مل يأخ ــني الس ــأنَّ املحدث ب

يف الحســبان عنــد الحكــم عــى الحديــث بالصحــة، وقــدم 

ماحظــة بخصــوص روايــة تجســيمية رأى اســتحالة قبولهــا 

ــن  ــامن ب ــو عمــرو عث ــت عــرب أصــح األســانيد؛ أب وإن روي

عبــد الرحمــن بــن الصــاح، فتــاوى ومســائل ابــن الصــاح، 

ــدان (بــروت:  ــد املعطــي أمــني قلعجــي، مجل تحقيــق: عب

ــامري،  ــه الغ ــد الل ــة، 986)م)، ()/ 74)، 5)؛ عب دار املعرف

الفوائــد املقصــودة يف بيــان األحاديــث الشــاذة واملــردودة 

(الــدار البيضــاء: دار الفرقــان، بــا تاريــخ)، (ص/ 05))، 

.((49 (ص/ 

محمد الغزايل، تراثنا الفكري، (ص/ 57)).  (()

نفسه، (ص/ 47)).  (2)

ــني  ــن املصلح ــم م ــام أقرانه ــث، ك الحدي

ــن  ــد امل ــدرة نق ــرروا ن ــد ب املحافظــني، ق

عــرب  الحديــث  مدونــة  يف  الواضحــة 

الــذي  تقســيم العمــل: ففــي الوقــت 

تركــز فيــه عمــل املحدثــني حــول اإلســناد، 

قــام الفقهــاء مبطابقــة الحديــث بالتعاليم 

اإلســامية الكــربى. ويف رده عــى نقــد 

جولدزيهــر حــول غيــاب نقــد املــن لــدى 

املحدثــني األوائــل مثــل البخــاري، أقــرَّ 

األصــويل العثــامين محمــد زاهــد الكوثــري 

(تــويف 952)م) بهــذه املاحظــة. وقــال 

بــأنَّ نقــد املــن مل يكــن صنعــة املحدثــني 

»والفريقــان  الفقهــاء،  مهمــة  ولكــن 

ــث«(3). ــد الحدي ــوه نق ــام وج تقاس

إنَّ تقســيم العمــل املذكــور واالعــرتاف 

ــد  ــوا نق ــل مل ميارس ــني األوائ ــأنَّ املحدث ب

املــن كجــزء مــن واجباتهــم يقدمــان حــًا 

للتعامــل مــع مشــكل الحديــث يف أيامنــا 

ــث  ــو كان الحدي ــى ل ــك حت ــذه: فبذل ه

صحيــح الســند، تكــون مهمــة الفقيــه 

وحــده أن يحــدد مــا إذا كان يتطابــق 

ــامء  ــبة إىل عل ــي. بالنس ــم النب ــع تعالي م

مــن أمثــال الغــزايل وشــيخ األزهــر الحــايل 

مقاالت الكوثري، (ص/ 50)، )).  (3)
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

إنَّ تقســيم العمل املذكــور واالعرتاف 

بــأنَّ املحدثــني األوائــل مل ميارســوا 

نقــد املــن كجــزء مــن واجباتهــم 

يقدمــان حــًا للتعامــل مــع مشــكل 

الحديــث يف أيامنــا هــذه: فبذلــك 

صحيــح  الحديــث  كان  لــو  حتــى 

الســند، تكــون مهمــة الفقيــه وحــده 

ــع  ــق م ــا إذا كان يتطاب ــدد م أن يح

ــي. ــم النب تعالي

أحمــد الطيــب يقــدم تقســيم العمــل 

ملجهوداتهــم  مســاندة  الحديــث  عــى 

يف إخضــاع املدونــة الحديثيــة بكاملهــا 

ملنطــق أصــول الفقــه()).

وطـد الـعـديـد من اإلصـاحـيـني املسلمني 

مــن أمثــال محمــد عبــده ومحمــد رشــيد 

رضــا فكــرة إلهيــة النــص القــرآين وتعاليــم 

ــأنَّ  ــروا ب ــك، أق ــن ذل ــم م ــي. وبالرغ النب

العلــم الحديــث والحساســيات األخاقيــة 

ــة  ــا- يف مكان ــتيمولوجيًّا وأنطولوجيًّ -إبس

ــى.  ــص املوح ــن الن ــرب م ــاوية أو أك متس

ــو 2008؛ الغــزايل،  ــب، مراســلة خاصــة يف يولي أحمــد الطي  (()

ــث، (ص/  ــل الحدي ــه وأه ــل الفق ــني أه ــة ب ــنة النبوي الس

.(32

ــة  ــه التاريخي ــرآن، فموثوقيت ــة الق يف حال

كوثيقــة أفــادت بــأنَّ الدفــاع عنــه مل يكــن 

مــن بــاب مســاءلة مصداقيتــه أو صحتــه 

ولكــن للعثــور عــى تأويــات مبنيــة عــى 

حســن الظــنِّ باآليــات التي تبــدو معارضة 

للحداثــة. أمــا مدونــة الحديــث فقــد 

ــق  ــا، ومل تل ــذ بدايته ــت بالوضــع من ابتلي

ــة. ــاع والحامي ــن الدف ــب نفســه م النصي

ــل  ــا قب ــليم يف م ــإنَّ التس ــك، ف ــع ذل وم

الحديــث  لســلطة  الحديــث  العــرص 

ــد اســتمرت  ــوق، ق ــح كوحــي موث الصحي

جنبًــا إىل جنــب مــع هــؤالء املصلحــني 

وتأماتهــم يف نقــد املــن. فبالنســبة إىل 

العلــامء األصوليــني الســلفيني(2) الذيــن 

أســتخدم هــذا املصطلــح هنــا ألفــرق بــني هــذه املجموعــة   (2)

ــل  ــني مث ــني الحداثي ــن األصولي ــرى م ــة أخ ــني مجموع وب

ــاش  ــل نق ــن أج ــا، وم ــيد رض ــد رش ــده ومحم ــد عب محم

حــول مــدى ماءمــة مفهــوم الســلفية ملدرســة محمــد 

ــع: ــده، راج عب
Henry Lauzière, “The Construction of Salafi-

yya: Reconsidering Salafism from the Per-
spective of Conceptual History,” Interna-
tional Journal of Middle East Studies 42 
(2010): 369-89,

ومــن أجــل نقــاش موســع حــول األصوليــة والســلفية الحداثيــة، 

راجــع:
Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy 

in the Medieval and Modern World (Ox-
ford: Oneworld, 2009), 243 ff.
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يــرون أنفســهم كامتــداد مبــارش ملذهــب 

العــامل  كان  املبكــر،  الحديــث  أهــل 

ــا  ــيدين حرفيً ــي مش ــي واالجتامع األخاق

عــرب القــرآن والحديــث وحولهــام. 

الســنيني  األصوليــني  إىل  بالنســبة  أمــا 

أنفســهم  يــرون  الذيــن  املتأخريــن()) 

كامتــداد للتقليــد املؤســي الفكــري الذي 

ــة  ــامية يف الحقب ــارة اإلس ــر يف الحض ظه

الوســيطة املتأخــرة (مــا بــني 200) إىل 

ــوًة  ــة عندهــم ق ــرب الحداث 500)م)، فتُعت

متغطرســة يجــب أن تنصــاع لحقائــق 

ــه.  ــن متثات ــة م ــه األم ــا علي ــي وم الوح

إننــا نــرى التوتــر بــني مفهــوم نقــد املــن 

كطريقــة موضوعيــة وبــني مخــاوف متكني 

طغيــان العقــل عــى الوحــي ظاهــرًا بقوة 

ــني.  ــلمني واألصولي ــني املس ــني اإلصاحي ب

ــااًل  ــث »ســجود الشــمس« مث ــل حدي ميث

الــذي كان محــوًرا  ذلــك،  رائًعــا عــى 

لنقــاش محتــدم يف مــرص بــني رشــيد رضــا 

ــنة  ــل الس ــامء أه ــى عل ــة ع ــح كعام ــذا املصطل ــر ه ظه  (()

الذيــن يتصــورون ويقدمــون أنفســهم عــى أنهــم امتــداد 

للتقاليــد واملؤسســات الفكريــة الوســيطة نفســها التــي 

ــا: ــر أيًض ــون. انظ ــلفيون الحداثي ــا الس يرفضه
Brown, Hadith, 261 ff.

واملالــي األزهــري األصــويل البارز يوســف 

ــذان  ــارى ه ــويف 946)م)، تب ــوي (ت الدج

ــم يف  ــد منه ــٍب كل واح ــامن بصخ الخص

ــر. ــة األزه ــار ومجل ــارزة؛ املن ــه الب دوريت

يف هــذا الحديــث يوضح الرســول ألصحابه 

ــتقر  ــا تس ــرب فإنه ــني تغ ــمس ح أنَّ الش

ســاجدة عنــد عــرش الرحمــن حتــى يؤذن 

ــث  ــرة أخــرى. وهــو حدي ــا فتــرق م له

موجــود يف الصحيحــني وعــدة مصــادر 

الســنة،  أهــل  لــدى  معتمــدة  أخــرى 

بــأنَّ  تنبــؤًا  تتضمــن  رواياتــه  وأغلــب 

ــة  ــا كعام ــن مغربه ــتطلع م ــمس س الش

ــاعة(2). ــات الس ــن عام م

بعــض الشــارحني املســلمني فيــام قبــل 

ــوا  ــووي قدم ــل الن ــة مث ــة الحديث الحقب

الطبيعــة  حــول  متعجلــة  مناقشــات 

الشــمس،  ســجود  ملســألة  املجازيــة 

معنــى  يف  كثــرًا  يســهبوا  مل  لكنهــم 

أيــن  أبــو ذر وبدايتــه: »أتــدرون  الحديــث رواه  هــذا   (2)

تذهــب هــذه الشــمس..؟«، انظــر: صحيــح البخــاري: 

كتــاب بــدء الخلــق، بــاب صفــة الشــمس والقمــر؛ صحيــح 

مســلم: كتــاب اإلميــان، بــاب بيــان الزمــان الــذي ال يقبــل 

فيــه اإلميــان؛ جامــع الرتمــذي: كتــاب الفــن، بــاب مــا جــاء 

ــا:  ــوع الشــمس مــن مغربهــا؛ وجامــع الرتمــذي أيًض يف طل

ــع:  ــس؛ ويراج ــورة ي ــن س ــاب م ــرآن، ب ــر الق ــاب تفس كت

ــاب )). ــراءات، (ب ــروف والق ــاب الح ــنن أيب داوود: كت س
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ميثــل حديــث »ســجود الشــمس« 

ــذي كان  ــك، ال ــى ذل ــا ع ــااًل رائًع مث

مــرص  يف  محتــدم  لنقــاش  محــوًرا 

ــري  ــي األزه ــا واملال ــيد رض ــني رش ب

األصــويل البــارز يوســف الدجــوي 

هــذان  تبــارى  1946م(،  )تــويف 

الخصــان بصخــٍب كل واحــد منهــم 

ــة  ــار ومجل ــارزة؛ املن ــه الب يف دوريت

األزهــر.

ـل هــذا  الحديــث بكاملــه()). وقــد مثّـَ

ــى  ــة ع ــا عام ــيد رض ــد رش ــر ملحم األم

قصــور نقــد القدمــاء للحديــث، ورضورة 

املســلمني  قبــل  مــن  تقييمــه  إعــادة 

ــاد  ــه. ويشــهد رضــا أنَّ النق ــن معارصي م

ــد أجــادوا  ــل البخــاري ق الكاســيكيني مث

يف نقــد اإلســناد بالفعــل، لكــن نقــد املــن 

مل يكــن مــن حرفتهــم. إضافــة إىل ذلــك، مل 

يتوفــر لهــم مــا توفــر يف العــرص الحديــث 

مــن اكتشــافات علميــة. أمــا اليــوم، كــام 

يوضــح رضــا، فنعــرف عــرب اليقينيــات 

امللموســة أنَّ حديــث ســجود الشــمس 

ابــن حجــر، فتــح البــاري، (6/ 368)؛ النــووي، رشح صحيــح   (()

ــم)، (2/ 555). ــروت: دار القل مســلم، (9) جــزًءا)، (ب

زعمــه  يدعــم  ولــي  منكــر.  حديــث 

بوضــوح  أحــال  كاســيكية،  مبصداقيــة 

ــيت  ــي أرس ــن الت ــد امل ــد نق ــى قواع ع

الحــادي  الخامــس/  القــرن  بعــد  مــا 

عــر والتــي ترفــض الحديــث إذا عــارض 

ــر رضــا  ــه. ويق ــل ويقينيات ــات العق بدهي

بــأنَّ الحديــث ميكــن أن يفهــم مجــازًا 

ــف  ــؤه التكل ــه ميل ــك؛ ألنَّ ــه رفــض ذل لكن

أواًل، وثانيًــا ألنَّــه يعــارض الدليــل واملعنــى 

الحــريف الواضــح للحديــث(2). بالنســبة إىل 

رضــا، كانــت معارضــة الحديــث املحرجــة 

الفلــك الحديــث قــد  ليقينيــات علــم 

ــع  ــل يجم ــى أي تأوي ــاب ع ــت الب أغلق

بــني الحقيقتــني مــن بــاب حســن الظــن. 

أو رمبــا كان رضــا يعتمــد بشــكل محــض 

متكلفــة  وغــر  مخلصــة  قــراءة  عــى 

ــص. للن

ــامء  ــؤالء العل ــتهجانه له ــا اس ــواِر رض مل ي

الذيــن أرصوا عــى صحــة مثــل هــذه 

ضمــن  ردوده  أحــد  يف  األحاديــث. 

ــوي  ــع الدج ــا م ــة خاضه ــات مطول نقاش

ومجلــة األزهــر، يحيــل رضــا إىل هــذا 

الحديــث كمثــاٍل ناصــع عــى ظاميــة 

رشيد رضا، (املنار 27)، رقم: (8)، (926)م): (ص/ 5)6 - 6).  (2)
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علــامء األزهــر الــذي مل يتــم إصاحــه. 

مشــيًدا بــدور محمــد عبــده يف مواجهــة 

العميــاء  طاعتــه  عــى  األزهــر  إرصار 

للنصــوص املؤسســة، ويتحــرس عــى أنَّ 

مجــرد نقــد شــخٍص لحديــث ُوصــف 

بالصحــة قــد يعرضــه لاتهــام بالكفــر،

وأنَّ هــذا قــد يحــدث مــع أنَّ بعــض 

املــواد يف كتــب الحديــث قــد تخالــف 

ــه  ــا عاينت ــي وم ــي التجريب ــل العلم الدلي

الحــواس()).

م  ــدَّ ــد ق ــا ق ــيد رض ــت أنَّ رش ــن الاف وم

حجــة حــول الكيفيــة التــي أملــح بهــا 

فقهــاء مســلمون كاســيكيون إىل إشــكال 

ويقتبــس  الشــمس.  ســجود  حديــث 

ــرع  ــم وامل ــافعي املله ــه الش ــن الفقي م

ــويف  ــي (ت ــوين إمــام الحرمــني الجوين القان

ــا  478ه/ 085)م) قولــه إنَّ الشــمس دامئً

ــرب يف  ــرق وتغ ــا، ت ــكان م ــة يف م مرئي

ــا لخطــوط العــرض  أماكــن مختلفــة طبًق

ــي  ــق الجوين ــة أنَّ تعلي ــب ماحظ (ويج

ملواقيــت  مناقشــته  معــرض  يف  جــاء 

ــارش  ــا بشــكل مب الصــاة ومل يكــن مرتبطً

املنار، 934)م)،  مكتبة  (القاهرة:  واألزهر  املنار  رشيد رضا،   (()

(ص/ 9)، 20).

ــد  ــث ســجود الشــمس)(2)، ويتصاع بحدي

ســخط رشــيد رضــا عنــد ذكــره لكيــف أنَّ 

ــون  ــا يزال ــامء األزهــر م ــة عل بعــض جهل

ــث.  ــى الحدي ــر معن ــن ظاه ــون ع يدافع

واعــرتاه الذهــول مــن أنَّ البعــض مــن 

ــربوا أنَّ  ــد اعت ــوي ق ــف الدج ــال يوس أمث

مــن ال يؤمــن بهــذا يُعــد غــر مؤمــن 

باملــرة(3).

كان  رضــا  رشــيد  أنَّ  يبــدو  الواقــع،  يف 

ــوي. إنَّ  ــف الدج ــف موق ــغ يف توصي يبال

ـه  الدجــوي كان غاضبًــا مــن رضــا؛ ألنّـَ

اختــار أن يعــربِّ عــن رأيــه بصلــف يف كل 

ــوم مــن دون  يشء مــن السياســة إىل العل

إظهــار االحــرتام الائــق للــرتاث التأويــي 

الـــذي وضـعـــه العـلـمـــاء املسـلـمـــون.

ففــي حالــة حديــث ســجود الشــمس، 

ــل رشــيد رضــا أن يجــدف بزعمــه أنَّ  فضَّ

ــور  ــة باألم ــن محيط ــي مل تك ــة النب معرف

العلميــة بــداًل مــن أن يجــد تأويــًا رمزيـًـا 

للحديــث، »ومــا أوســع لغــة العــرب لــدى 

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الهيتمية، (ص/ 249).  (2)

وقــد أشــكل رضــا عــى الحديــث مــن جهــة أخــرى أيًضــا،   (3)

ـه معلــول اإلســناد: رشــيد رضــا، املنــار  حيــث قــال بأنّـَ

.(20  ،(9 (ص/  واألزهــر، 
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مــن يعرفهــا«()). مــن منظــور الدجــوي، مل 

يقــف رشــيد رضــا عنــد حــد رفــض طريقة 

البخــاري يف التصحيــح؛ بــل وتخطــى ذلــك 

ــي ورفضــه  ــة النب ــد معرف ــه بتقيي إىل قول

لكامــه »وهــي جــرأة ال يصــح أن تكــون 

مـــن مـســـلم يؤمـــن باللــه ورســـوله«(2).

موضــع  املــن  ليــس  الدجــوي،  رأي  يف 

التســاؤل ههنــا؛ فســجود الشــمس ميكــن 

دامئـًـا أن يتــم تأويلــه بشــكل رمــزي. لكنــه 

وإبســتيمولوجي  أنطولوجــي  موقــف 

إبســتيمولوجيا  بــإزاء  املقــدس  للنــص 

ــم  ــة »العل ــذه الحال ــي يف ه ــة، وه مناوئ

الحديــث«.

مــن املثــر لانتبــاه، أنَّ العلــامء املســلمني 

قــد واجهــوا هــذه املقابلــة مــن قبــل، وإن 

كان عــى هامــش عاملهــم الفكــري. فقــد 

ــقي  ــي الدمش ــب الحنب ــن رج ــض اب رف

ــام  ــويف 795هـــ/ 392)م) باســتهزاء ت (ت

يوســف  الشــيخ  وفتــاوى  مقــاالت  الدجــوي،  يوســف   (()

ــزاء  ــة أج ــوي، أربع ــع الدج ــد الراف ــق: عب ــوي، تحقي الدج

يف  وهــي   .((325  /4)  ،(2006 البصائــر،  دار  (القاهــرة: 

األصــل مقالــة بعنــوان: صاحــب املنــار والصــاة عــى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بعــد األذان، يف مجلــة األزهــر 

3، رقــم: (5)، (932)).

الدجوي، مقاالت، (4/ 327)).  (2)

يف رأي الدجــوي، ليــس املــن موضــع 

ــمس  ــجود الش ــا؛ فس ــاؤل ههن التس

ــه بشــكل  ــم تأويل ــا أن يت ميكــن دامئً

رمــزي. لكنــه موقــف أنطولوجــي 

املقــدس  للنــص  وإبســتيمولوجي 

ــة، وهــي  ــإزاء إبســتيمولوجيا مناوئ ب

يف هــذه الحالــة »العلــم الحديــث«.

هــؤالء الفلكيــني املشــككني الذيــن وظفوا 

النــزول،  حديــث  إلنــكار  ماحظاتهــم 

ــاه إنَّ  ــا معن ــي م ــه النب ــول في ــذي يق ال

ــا يف الثلــث  ــه يتنــزل إىل الســامء الدني الل

األخــر مــن الليــل ليســتمع إىل دعــاء 

ــأنَّ  ــون ب ــجَّ هــؤالء الفلكي ــني. واحت املؤمن

الثلــث األخــر مــن الليــل يحــدث يف بقــاع 

شــتى طــوال الوقــت، فكيــف يتنــزل اللــه 

ــى  ــب ع ــن رج ــرد اب ــا؟ وي ــا جميًع فيه

ـه لــو أنَّ النبــي  ذلــك بحــدة قائــًا بأنّـَ

ــل هــذه املعارضــة  ــه ســمعوا مث وأصحاب

ــن  ــا ع ــا أو خارًج ــا منافًق ــربوا قائله العت

اإلسام(3).

ابـن رجـب الحنبـي، فضـل علم السـلف عى علـم الخلف،   (3)

اإلسـامي،  املكتـب  (بـروت:  الشـاويش  زهـر  تحقيـق: 

عيـاض  القـايض  أنَّ  الافـت  ومـن   .(23 (ص/  2009م)، 

اسـتخدم فكـرة حركـة األجـرام السـاموية نفسـها لـرد عـى 

التشـكيك يف معجـزة شـق القمـر، فقـد قيـل: لـو أنَّ القمـر 
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تــي حالــة مشــابهة مبــدى االنتشــار 

تصلــه  أن  ميكــن  الــذي  والتضخيــم 

يف  الحديــث  معــاين  عــى  االعرتاضــات 

ســياق الهيمنــة. يف حديــث موجــود يف 

صحيــح مســلم، يحــي عــن أنَّ مــوىس 

ــوىس  ــه م ــوت رضب ــك امل ــاءه مل حــني ج

ــه  ــه يشــكو إلي ــاد إىل الل ــه فع ــأ عين ففق

مهمتــه()).  ليتــم  أعــاده  ثــم  فشــفاه 

ــل  ــام قب ــامء املســلمون في استشــعر العل

ــف  ــوض يف أن كي ــث الغم ــرص الحدي الع

لبــري أن يــؤذي ملــًكا، باإلضافــة إىل 

كيــف لنبــي أن يعــارض أمــر اللــه.

ــد  ــووي أنَّ بعــض املاحــدة ق ــروي الن وي

شــككوا عانيــة يف الحديــث بنــاًء عــى مــا 

رأوه مــن تهافــت يف معنــاه(2). ومــع ذلــك، 

ــاس  حــلَّ علــامء أهــل الســنة هــذا االلتب

بــداًل  مبدعــة  تأويــات  إىل  باللجــوء 

ــوبة  ــارة املنس ــة العب ــاءلة صح ــن مس م

قـد انشـق بالفعـل كان سـيصل إلينـا روايـات عـن ذلك عرب 

ثقافـات وشـعوب عدة، وقـد دفع القايض عياض بـأنَّ القمر 

ه رمبا قد  يظهـر يف أماكـن عـدة لكن يف أوقـات متفرقة، وأنّـَ

انشـق عندمـا كان مرئيًا لسـكان تلـك البقعة فقـط. القايض 

عيـاض، كتـاب الشـفا بتعريـف حقـوق املصطفـى (بـروت: 

دار ابـن حـزم، 2002م)، (ص/ 76)).

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل موىس.  (()

النووي، رشح صحيح مسلم، (5)/ 38) - 9).  (2)

إىل النبــي، قــال القــايض عيــاض عــى 

ــوىس يف هــذا »الخــرب  ــال إنَّ م ســبيل املث

ــد  ــه ض ــن نفس ــع ع ــح« كان يداف الصحي

عــدو مل يعــرف ماهيتــه يف حينهــا؛ ألنَّ 

ملــك املــوت كان قــد تجــى يف صــورة 

إنســان(3).

ومــع ذلــك، حــلَّ علــاء أهــل الســنة 

هــذا االلتبــاس باللجــوء إىل تأويــات 

مبدعــة بــداًل مــن مســاءلة صحــة 

العبــارة املنســوبة إىل النبــي، قــال 

ــال  ــبيل املث ــى س ــاض ع ــايض عي الق

إنَّ مــوىس يف هــذا »الخــر الصحيــح« 

كان يدافــع عــن نفســه ضــد عــدو مل 

يعــرف ماهيتــه يف حينهــا؛ ألنَّ ملــك 

صــورة  يف  تجــى  قــد  كان  املــوت 

إنســان.

لكــن مل يعامــل اإلصاحيــون املســلمون يف 

العــرص الحديــث هــذا الحديــث بحســن 

الظــن نفســه. فطــّور أحــد تاميــذ رشــيد 

ــث مل  ــة الحدي ــًدا متجــاوزًا ملدون رضــا نق

ــت  ــتاذه يف أي وق ــه أس ــمح ب ــن ليس يك

القايض عياض، كتاب الشفا، (ص/ 365 - 6).  (3)



| 378379 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــويف  ــة (ت ــو ري ــود أب ــرب محم ــى. واعت م

970)م) هــذا الحديــث مثــااًل صارًخــا 

للمــن املنكــر())، وقــد اعتــربه محمــد 

ــث  ــن حي ــول م ــر مقب ــا غ ــزايل أيًض الغ

معنــاه؛ ألنَّــه مــن غــر املتصــور أن يعرتض 

ــه(2). ــدر الل ــي عــى ق نب

وميثــل حديــث الذبابــة مثــااًل مبهــرًا عــى 

التوتــر ثنــايئ القطــب يف نقــد حديــث 

واحــد مــن حيــث املــن. فقــد اعتــرب 

املعتزلــة يف القــرن الثالــث/ التاســع أنَّ 

هــذا حديــث منكــر متهافــت، متســائلني 

يف  ودواًء  داًء  تحمــل  أن  لدابــة  كيــف 

الوقــت نفســه. وقــد كــرّس علــامء أهــل 

الســنة مثــل ابــن قتيبــة أنفســهم ملجابهــة 

ــذا الشــك. ــل ه مث

وقــد فنــد هــذا النقــد العــامل الفقيــه 

القــرن  يف  الخطــايب  حمــد  الشــافعي 

الرابــع/ العــارش باإلشــارة إىل أنَّ بعــض 

الــدواب األخــرى مثــل النحــل تجمــع بــني 

ــاس. راًدا  ــع للن ــض املناف ــني بع ــم وب الس

محمــود أبــو ريــة، أضــواء عــى الســنة املحمديــة (القاهــرة:   (()

مطبعــة دار التأليــف، 985)م)، (ص/ 98)).

الغزايل، السنة النبوية، (ص/ 35 - 38).  (2)

ــد  ــذا النق ــى ه ــا ع ــر وضوًح ــكل أك بش

العقــاين بــأنَّ بعــض الثعابــني الســامة 

تريــاق  تصنيــع  يف  لحومهــا  تســتخدم 

ــر  ــا أك ــاز، رمب ــربَّ بإيج ــم ع ــمها(3)، ث لس

مــن أي شــخص آخــر، عــن طريقــة أهــل 

الســنة يف التوفيــق بــني العقــل والوحــي: 

»هــذا مــام ينكــره مــن ال يثبــت مــن 

ــه ومشــاهدته  األمــور إال مــا أدركــه بحسِّ

ومــن ال يعــرف منهــا إال مــا صــحَّ عنــده 

بالعــرف الجــاري والتجربــة القامئــة، فأمــا 

مــن رشح اللــه قلبــه بنــور معرفتــه وأثلــج 

ــه  ــوة رســوله صــى الل ــوت نب صــدره بثب

ــك وال  ــه ال يســتنكر ذل ــه وســلم؛ فإنَّ علي

ــة... ــه الرواي يدفعــه إذا ثبتــت ب

ــيء بوجــود دليلــه، وقيــام  إمنــا يصــح ال

وصحــة  العقــل  طريــق  مــن  الداللــة 

أبــو ســليامن حمــد الخطــايب، أعــام الحديــث يف رشح   (3)

ــعود، 4  ــعيد آل س ــد س ــق: محم ــاري، تحقي ــح البخ صحي

ــة، 988)م)، (3/  ــد البحــوث العلمي ــة: معه ــدات (مك مجل

42)2)؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، (0)/ 309). يف فصــل 

مــام كتبــه Lucian of Samosata ]املعــروف عنــد العــرب 

باســم لوســيان الساموســاطي[ يبــدو أنَّ البحــث عــن 

ــاول  ــز وراء ســعي رجــل ح ــاق كان الحاف ــذا الرتي ــل ه مث

ــع:  ــه، راج ــل أن تؤذي ــة قب ــاك بحيّ اإلمس
Lucian, The Works of Lucian of Samosata, 

trans. H.W. Fowler & F.G. Fowler, 4 vols. 
(Oxford: Clarendon Press, 1905), 3: 236.
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يوجبــان  النقــل  طريــق  مــن  أخبــاره 

التســليم ويقطعــان مــادة األشــاغيب«()).

هــذه  تكــررت  الحديــث،  العــرص  يف 

ــن  ــات م ــع إضاف ــها، م ــاجات نفس املس

االطــاع عــى الطــب الحديــث. ففــي 

مقــال بــارز يف عــام 906)م يف مجلــة 

املنــار، قــاد الطبيــب املــرصي محمــد 

ــا  ــويف 920)م) هجوًم ــي (ت ــق صدق توفي

ــة.  ــث بالريع ــة الحدي ــى عاق ــا ع الذًع

ــال  ــه مث ــى أنَّ ــة ع ــث الذباب م حدي ــدَّ وق

مفتاحــي إلقــرار املســلمني ملــواد ســخيفة 

ضمــن نصوصهــم املقدســة، فليــس فقــط 

مــن غــر الصحــي أن يغمــس املــرء ذبابــة 

يف رشابــه ثــم يتناولــه؛ بــل إنــه أيًضــا 

مخالــف ملــا روي عــن أمــر النبــي بســكب 

الزيــت أو الســمن إذا وقــع فيــه يشء مــن 

القــوارض(2).

ــارك  ــا مل يش ــيد رض ــن أنَّ رش ــم م وبالرغ

صدقــي نقــده القــايس ملدونــة الحديــث، 

إال أنــه أقــرَّ بــأنَّ حديــث الذبابــة حديــث 

الخطايب، أعام الحديث، 4 أجزاء، (3/ )4)2 - 2).  (()

(2) Juynboll, The Authenticity of the Tradition 
Literature, 141.

ـه مــا إذا  مشــكل. وخلــص رضــا إىل أنّـَ

كان هــذا الحديــث غــر متواتــر فاإلميــان 

ـه ردَّد كام  بــه محــض اختيــار. مــع أنّـَ

الخطــايب نفســه املذكــور ليدعــم إمكانيــة 

ــم(3).  ــع العل ــث م ــاق الحدي اتف

وقــد شــنَّ العــامل الســوري املعــارص خليــل 

مــا خاطــر حملــة أصوليــة قويــة للدفــاع 

ــث  ــى الحــريف لحدي ــة املعن عــن مصداقي

الذبابــة؛ ففــي كتابــه »اإلصابــة يف صحــة 

حديــث الذبابــة« يدافــع مــا خاطــر عــن 

الحديــث مــن حيث ســنده ومتنــه، معتربًا 

أنَّــه صحيــح ومعتمــد عــى نطــاق واســع 

عنــد الفقهــاء مــن كل املذاهــب. واألهــم 

مــن ذلــك، أنَّــه تحــدى إميــان الكثــر مــن 

النــاس بأوليــة العلــم الحديــث، قائــًا 

ــا باســتحالته عــرب  ــأنَّ أغلــب مــا اعتقدن ب

ــك  ــح عــى العكــس مــن ذل ــخ أصب التاري

اآلن(4). خاصــة مــع التغــرات العلميــة 

التــي  العريــن  القــرن  يف  املتســارعة 

غــرت مفاهيمنــا باســتمرار حــول إطاقية 

املمكــن واملســتحيل. عــى ســبيل املثــال،

(3) Ibid., 143.

خليــل مــا خاطــر، اإلصابــة يف صحــة حديــث الذبابــة   (4)

.((0( (ص/  985)م)،  القبلــة،  دار  (الريــاض: 
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ــامل الســوري املعــارص  ــد شــنَّ الع وق

ــة  ــة أصولي ــر حمل ــا خاط ــل م خلي

قويــة للدفــاع عــن مصداقيــة املعنــى 

ففــي  الذبابــة؛  لحديــث  الحــريف 

كتابــه »اإلصابــة يف صحــة حديــث 

الذبابــة« يدافــع مــا خاطــر عــن 

الحديــث مــن حيــث ســنده ومتنــه، 

ــى  ــد ع ــح ومعتم ــه صحي ــرًا أنَّ معت

نطــاق واســع عنــد الفقهــاء مــن كل 

املذاهــب.

ــوط  ــن هب ــط م ــدة ســنوات فق ــل ع فقب

رجــل أمريــي عــى القمــر كان هــذا عنــد 

أغلــب النــاس إنجــازًا مســتحيًا()).

ويقــدم مــا خاطــر منهجيــة متييزيــة 

ــني  ــة ب ــا غائب ــس أنه ــاه أح ــرة لانتب مث

املشــككني يف الحديــث؛ فالفــرق عنــده 

بــني مــا يســتغربونه وبــني املســتحيل، 

فاالســتحالة متعلقــة بالــيء يف ذاتــه، 

فيــام يســتغرب العقــل الــيء إن كان 

جديــًدا عــى عقلــه وال يبلــغ تصــوره. 

يف  التشــكيك  أنَّ  خاطــر  ملــا  يبــدو 

نفسه، (ص/ 04)).  (()

ــني  ــط ب ــن الخل ــج ع ــث نات ــذا الحدي ه

االســتحالة وبــني مــا هــو مســتغرب أو 

غــر مقبــول يف النظــرة الغربيــة(2). 

النصــوص  ملقاربــة  أخــرى  دعــوة  ويف 

يوســف  يقــول  بتواضــع،  اإلســامية 

القرضــاوي، آخــًذا يف االعتبــار الشــكوك 

العلميــة التــي توجــه لبعــض األحاديــث، 

إنَّ الفــرق بــني أهــل الســنة واملعتزلــة أننا 

نأخــذ الحديــث عــى محمــل التأويــل(3)، 

فــإذا صحَّ ثبــوت الحديث فإنَّــه من الخطأ 

الكبــر رده ملجــرد االســتبعادات العقليــة.

ويف حالــة األحاديــث التــي طاملــا اعتــربت 

يثــق  أن  القرضــاوي  يفضــل  صحيحــة، 

بهــا خوفًــا مــن أن يكــون معناهــا مل 

ــر  ــة، يذك ــه بعــد(4). يف النهاي يتضــح لعقل

ــا أىت  ــي رمب ــأنَّ الوح ــراءه ب ــاوي ق القرض

ــة عــى أفهــام البــر، مثــل  بأفــكار صعب

حديــث الذبابــة، الــذي ال يُعــد محــًا 

لاعــرتاض مــا دام منســوبًا إىل الوحــي وال 

ــل(5). ــف العق يخال

نفسه، (ص/ )0) - 2).  (2)

القرضــاوي، كيــف نتعامل مع الســنة النبوية، (ص/ 45 - 6).  (3)

نفسه، (ص/ 98).  (4)

نفسه، (ص/ 74)).  (5)
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استنتاج وخالصة:

أواًل: يحكــم العــامل املتصــدر للحديــث 

بحــس منهاجــي مبنــي عــى الرهبــة مــام 

بحســن  وبالتزامــه  الوحــي  إىل  نســب 

ــة  ــن لهيمن ــا: ميك ــه. ثانًي ــن يف تأويل الظ

و»العلــم  »العقــل«  مــن  نصيــة  غــر 

والحــس املشــرتك« أن تتغلَّــب عــى رغبــة 

ــن  ــزء م ــث كج ــل الحدي ــامء يف تقب العل

ــني  ــراب ب ــر واالضط ــذا التوت ــي. ه الوح

هذيــن العاملــني كان منطًــا مركزيًــا يف 

ــع النصــوص  ــل العلمــي الســني م التعام

ــر  ــة األم ــر يف حقيق ــذا التوت ــة. ه املقدس

كان مندرًجــا داخــل ســلطوية مدونــة 

ــل  ــا أه ــس عليه ــي أسَّ ــا الت ــة ذاته الرواي

الســنة أصولهــم الفكريــة.

ــنة  ــل الس ــا أه ــي طوره ــة الت إنَّ املنهجي

ــة كانــت مصممــة  األوائــل يف نقــد الرواي

اختبــار  يف  الذاتيــة  الطريقــة  لتنحيــة 

صحــة الحديــث عــى أســاس العقــل. 

ــى  ــامء ع ــز العل ــع تركي ــى م ــن حت ولك

تصحيــح األحاديــث عــن طريــق اإلســناد، 

كانــت تصدمهــم بعــض املتــون بإشــكاالت 

ــا ألســانيدها ورمبــا  اســتدعت نقــًدا خاًص

بــني  واالضطــراب  التوتــر  هــذا 

ــا  ــا مركزيً ــني كان منطً ــن العامل هذي

مــع  الســني  العلمــي  التعامــل  يف 

ــر يف  ــذا التوت ــة. ه ــوص املقدس النص

ــل  ــا داخ ــر كان مندرًج ــة األم حقيق

ســلطوية مدونــة الروايــة ذاتهــا التــي 

ــا أهــل الســنة أصولهــم  ــس عليه أسَّ

الفكريــة.

ــن  ــص م ــل ال محي ــاف عل أدت إىل اكتش

ــزء  ــة كج ــت الذاتي ــذا، بقي ــا. وهك تافيه

أصيل من مراحل عملية النقد.

ــني  ــه األشــعري ب ــام ب ــذي ق ــج ال إنَّ الدم

العقانيــة االعتزاليــة واملبــادئ أو العقائــد 

الســنية أدى بهــذا التوتــر أن يكــون توتــرًا 

منهاجيًــا، كــام لــو كان فصاًمــا يعــرتي 

ــث.  ــة أهــل الســنة يف نقــد الحدي منهجي

ــن أهــل الســنة  ــث م ــامء الحدي أرىس عل

منــذ القــرن الخامــس/ الحــادي عــر 

عــدة قواعــد نهائيــة لنقــد املــن بالرغــم 

ــا  ــهم غالبً ــامء أنفس ــؤالء العل ــن أنَّ ه م

مــا رجحــوا مبــدأ أهــل الحديــث األصــي 

الوحــي.  لســلطة  العقــل  إخضــاع  يف 
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وبالتأكيــد، وافــق علــامء أهــل الســنة 

ــار  ــا باعتب عــى أنَّ للمــرء أن ينكــر حديثً

متنــه ولكــن فقــط بعــد أن يفــرغ وســعه 

ــة. ــراءة توفيقي ــن ق ــب ع يف التنقي

لكــن املــدى الــذي ميكــن أن يصــل إليــه 

ــن  ــريف أو حس ــى الح ــن املعن ــي ع التخ

الظــن كان معتمــًدا عــى ميــل العــامل 

نفســه.  تلقــاء  مــن  املســاءالت  لعقــد 

فرمبــا صــدم بعــض العلــامء املســلمني 

ــول يف  ــر مقب ــاه غ ــث رأوا أنَّ معن بحدي

ــزء  ــوه كج ــن أن يقبل ــن آلخري ــني أمك ح

مــن رؤيتهــم الدينيــة للعــامل. كمثــل حالة 

الذهبــي عندمــا تخطــى معــاين ثابتــة 

لعــدة أحاديــث رأى عدم صحتهــا دون أن 

يبــذل الكثــر مــن الجهــد يف البحــث عــن 

ــه،  ــس من ــى العك ــا. وع ــق له ــل الئ تأوي

مــال مــا عــي القــاري إىل أن يتكلــف 

ــي  ــث الت ــاين األحادي ــة ملع ــات بديل تأوي

ــانيدها. ــل أس قب

حــدث انعطــاف ملحــوظ يف خطــاب نقــد 

املــن عنــد التقــاء املســلمني بالحداثــة 

لعلــامء  حــدث  مــا  مثــل  الغربيــة. 

املســيحية األوروبيــني يف القرنــني الســابع 

عــر والثامــن عــر، فــكان عــى العلــامء 

املســلمني يف أواخــر القــرن التاســع عــر 

ومطلــع القــرن العريــن أن يواجهــوا 

هــذه القــوة الجديــدة، التــي مثَّلــت، 

ــا شــاقًا لتعــايل الوحــي  وألول مــرة، تحديً

حالــة  يف  الوحــي  إىل  نســب  مــا  (أو 

الرئيــس  املكــون  باعتبــاره  الحديــث) 

ــي.  ــي والقيم ــي والتاريخ ــم العلم لعامله

الدهشــة  األحاديــث  بعــض  أثــارت 

مثــل  الحديــث،  العــرص  قبــل  مــا  يف 

حديــث الذبابــة وســجود الشــمس، لكــن 

ــامس يف  ــة يف االنغ ــص والرغب ــم الن تعظي

ــت  ــد تاش ــة ق ــات الهرمينوطيقي املامرس

ــن  ــوف م ــام الخ ــث أم ــرص الحدي يف الع

مخالفــة  أو  الظاميــة  الظهــور مبظهــر 

ــر  ــذي يؤط ــرب ال ــؤال األك ــم. إنَّ الس العل

يكــون  أن  مــن  أبعــد  الخطــاب  هــذا 

ــبي،  ــق والنس ــني املطل ــز ب ــكال التميي إش

ــورات  ــة والتص ــة الخارجي ــني الحقيق أو ب

اإلنســانية.

الفلســفة  يف  الثنائيــة  هــذه  فُهمــت 

بــني عــامل  فــرق  أنهــا  اليونانيــة عــى 

وعـــامل   (Physis nature) الـطـبـيـعـــة
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القانــون (Nomos law)، أي بــني الحقائق 

الخارجيــة يف نظــام الطبيعــة ومــا يقابلهــا 

مــن تصــورات ثقافيــة.

دامئًــا مــا خلــط البــر بــني مفهومــي 

خطــأ  هــذا  وكان  والقانــون،  الطبيعــة 

ــالة  ــالته »الرس ــس[ يف رس ــس ]القدي بول

]هــي  كورنثــوس«  أهــل  إىل  األوىل 

التــي  الجديــد  العهــد  رســائل  إحــدى 

وهــي  بولــس،  الرســول  إىل  تنســب 

موجهــة مــن بولــس وسوســتانيس إىل 

عمــوم  ويف  كورنثــوس  يف  املســيحيني 

اليونــان، يتوقــع أنهــا كتبــت مــا بــني 

55م إىل 60م - املرتجــم[ التــي قــال فيهــا:

»أم ليســت الطبيعــة نفســها تعلمكــم أنَّ 

الرجــل إن كان يرخــي شــعره فهــو عيــب 

لــه«، ]والنقــل مــن الرتجمــة العربيــة 

املرتجــم[   - الجديــد  للعهــد  املعتمــدة 

ــني  ــة املروفنجي ــه عائل ــن توافق ــا ل (ورمب

ــون  ــر ]املروفنجي ــذا األم ــني يف ه الفرنكي

الفرنكيــون ســالة حاكمــة تعــد أول بيــت 

ملــي فرنــي، وكانــوا يعرفــون بتيجانهــم 

ــرف أول  ــعورهم وُع ــم وش ــول لحاه وط

أو  امللتحــي  كلوديــون  باســم  ملوكهــم 

ــد أخطــأ  ــف الشــعر - املرتجــم[)، وق كثي

أنّايــوس  ]لوكيــوس   Seneca ســيينكا 

ســينيك يعــرف أيًضــا بســينيكا، فيلســوف 

رومــاين  مرسحــي  وكاتــب  وخطيــب 

الفيلســوف  رواقــي، ويلقــب بســينيكا 

والــده  عــن  لــه  متييــزًا  األصغــر  أو 

الخطــأ  املرتجــم[   - الشــهر  الخطيــب 

نفســه يف نقــده للتخنــث حــني قــال:

»أال تعتقــدون أنَّــه مــن املخالــف للحيــاة 

بــزي  الرجــل  يتشــبه  أن  الطبيعيــة 

الســذاجة  هــذه  ـت  وتجلّـَ املــرأة؟«(1)، 

(تــويف  خلــدون  ابــن  لــدى  نفســها 

روايــة  أنكــر  عندمــا  404)م)  808هـــ/ 

ــد  ــيد ق ــارون الرش ــت ه ــأنَّ أخ ــم ب تزع

ــى  ــة حت ــوزراء الربامك ــد ال ــت ألح احتال

أذن  أن  ]بعــد  منــه  وحملــت  واقعهــا 

لهــام هــارون الرشــيد يف عقــد النــكاح 

ومتعلــًا  املرتجــم[،   - الخلــوة  دون 

ــب ــة النس ــة رشيف ــرأة عربيـ ــا امـ بأنـهـ

»مـحـفـوفـة بامللـــك العـزيـز والـخـافـة 

النـبـويـــة وصـحـبـــة الرســـول وعمـومته 

ــام املـلــــة«، »فــأيـــــن يـطـلـــب  وإمـــ

الصــون والعفــاف إذا ذهــب عنهــا«(2).

(1) 1 Corinthians 11: 15-16; Seneca, Epistulae 
Morales ad Lucilium, xxii: 7.

(2) Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Intro-
duction to History, trans. Franz Rosenthal, 
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والقانــون،  الطبيعــة  بــني  التمييــز  إنَّ 

يؤطــر  مــا  هــو  والتصــور،  والحقيقــة 

تحــدي وضــع خطــوط فاصلة بــني املمكن 

واملحــال، واملمكــن وغــر املمكــن. 

الحاكــم  تكــون  مــا  دامئًــا  فتصوراتنــا 

ــه. بالرغــم مــن  األهــم عــى مــا نؤمــن ب

أنَّــه مــن النــادر جــًدا أن يقودنــا موقــف 

»ال أدري agnostic« إىل االنفتــاح عــى 

تقبــل املمكــن بــداًل مــن التشــكيك فيــه، 

إال عنــد كاتــب متواضــع مثــل مونتــني

]ميشــيل  592)م)  (تــويف   Montaigne

دي مونتــني أحــد أكــر الكتَّــاب الفرنســيني 

تأثــرًا يف عــرص النهضــة الفرنــي، ورائــد 

املقالــة الحديثــة يف أوروبــا - املرتجــم[ 

االكتشــافات  بدايــة  عــارص  الــذي 

األوروبيــة ألعاجيــب العــامل، والــذي حــّذر 

قــراءه مــن مغبّــة التظاهــر »باإلقــرار 

ــكان«،  ــدود اإلم ــه ح ــد إلي ــا متت ــل م بأق

ــر  ــتحيل وغ ــني »املس ــا وب ــط بينه والخل

ed. N.J. Dawood (Princeton: Princeton 
University Press, 1989), 18-19.

]نقــل املؤلــف نــي ابــن خلــدون مرتجمــني باملعنــى مــن ترجمة 

روزنتــال املذكــورة، وقــد نقلتــه مــن األصــل، ص 00) مــن 

ــش، دار  ــه محمــد الدروي ــد الل ــق: عب ــة، ج)، تحقي املقدم

يعــرب، 2002 - املرتجــم[.

ــة  ــم املؤسس ــت القي ــن«(1). أخضع املمك

لإلســام الســني تصــورات الفــرد التــي ال 

ــي.  ــني الوح ــا ليق ــن محدوديته ــر م مف

فيمكــن للمــرء أن يتخيــل أنَّ مــا خاطــر 

ــس وســينيكا  ــزم كًا مــن بول ــد أل ــًا ق مث

الحجــة يف التمييــز بــني مــا هــو غــر 

طبيعــي وبــني مــا ترفضــه انحيــازات املــرء 

ــبقة. ــه املس وخلفيات

كان مــا خاطر شــديد التســنن يف كتاباته، 

مذكــرًا إيانــا بــأنَّ العقــل ال ميكــن أن 

ــن حجــب  يكــون متحــرًرا بشــكل كيٍّ م

بنــدار  الحــظ  كــام  والجهــل.  العــادة 

ــنداروس مــن أهــم  Pindar ]بنــدار أو پـِ

ــم[  ــاد - املرتج ــل املي ــان قب ــعراء اليون ش

يف وقــت مبكــر مــن التاريــخ اإلنســاين أنَّ 

»العــادة/ الطبيعــة حاكمــة عــى كل مــا 

سواها«(2).

(1) Michel de Montaigne, Les Essais, ed. Den-
is Bjai et al. (Paris: La Pochothèque, 2001), 
278 (Book I: 26).

(2) Herodotus, Histories, Book III: 38.
 Book) 3(8 ,Montaigne :وانظــر أيًضــا ماحظــة مونتــني يف

ــار  ــك أي معي ــا ال منل ــدو أنن ــا: »يب ــال فيه ــي ق ): 30)، الت

للصــدق والعقــل غــر هــذا الصنــف مــن اآلراء املنتــرة يف 

البقــاع التــي نقطنهــا«.
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ــٌة  ــا محاول ــن أيديـنـ ــذي ب ــاب الـ الكتـــ

تسعــــى إىل »فهــم زمــن متغــر«، ترمــي 

إىل »فَـهــــم« الصــدمــــة التـــي صـــدرت 

متاميـــزة  حالـــة  مــن  االنتقــال  عــن 

مــن طــرق الحيـــاة اإلنســـانية، إىل حالــة 

ــة  ــداثة الصلبـ أخــرى )ص/ 19( مــن الحـ

)*( باحث سيايس، مرص، الربيد اإللكرتوين: 
emad_ewes2@hotmail.com

ــببت  ــا تس ــة، وم ــداثة الـسـائـلـ إىل الحـ

فيــه مــن تغــراٍت يف حيــاة أبنــاء آدم.

قصــة انتقــاٍل أو عبــوٍر، قصــة التوســع 

التــي  للمســافة  املتواصــل  التدريجــي 

تفصــل الظــرف الحيــايت الحــايل عــن نقطة 

انطالقــه، قصة وضع إنســاين يصــر مختلًفا 

عــام نعرفــه أو ظننا أننا نعرفــه )ص/ 20(.

وفيــام يــي عــرض ألهــم مضامــن الكتاب: 

مراجعة كتاب: الحداثة السائلة

مراجعة: عماد الدين عشماوي)*(

الحداثة السائلة الكتاب

زيجمونت باومان املؤلف

حجاج أبو جرب املرتجم

)الشبكة العربية لألبحاث )ط1/ 2016( النارش

304 الصفحات
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بين الصالبة والسيولة:

ــن  ــن م ــن حالت ــًة ب ــف بداي ــرّق املؤل يف

ــة  ــة الصلب ــة هــام: الحداث حــاالت الحداث

ــة  ــة الصلب ــائلة. يف الحداث ــة الس والحداث

تلغــي الصالبــة الزمــَن مبعنــى مــا، أمــا يف 

الحداثــة الســائلة فالســيولة تؤكــد الزمــن 

يف املقــام األول؛ مــام يجعــل »امليوعــة« أو 

»الســيولة« صــورًة مجازيــًة مالمئــة لَفهــم 

طبيعــِة املرحلــة الحــارضة مــن تاريــخ 

بالســيولة )ص/  تتســم  التــي  الحداثــة 

ــه  ــزت ب ــا متي ــس م ــك بعك 42-43(، وذل

ــة. ــن صالب ــا م ــة يف بداياته الحداث

الحداثة الصلبة: عندما انفصل 
الزمان عن المكان:

تبــدأ الحداثــة حالَــام ينفصــل املــكان 

ــا  ــة املعيشــة، وحامل ــان عــن التجرب والزم

إذ  البعــض؛  بعضهــام  عــن  ينفصــالن 

يســُهل التنظــر لهــام باعتبارهــام مقولتــن 

لالســرتاتيجيِة  ومتباينتــن  مســتقلتن 

ــى  ــن مت ــي الزم ــة ه ــل... فالحداث والفع

.)173  -172 )ص/  تاريــخ  للزمــن  كان 

فعــرص مــا قبــل تاريــخ الزمــن الــذي 

انتهــى مبيــالد الحداثــة الغربيــة، متيــز 

املامرســة  مــن  طويــاًل  عهــًدا  بكونــه 

املقيّــدة بجهــد الكائنــات العضويــة. لكــن 

مــع ظهــور املركبــاِت -وســائل املواصــالت 

اآلليــة- مل يعــد الزمــن الــالزم للســفر 

يعتمــد عــى املســافة والكائنــات العضوية 

ــل  ــة، ب ــة واملرون ــر إىل الرسع ــي تفتق الت

، فالبدايــة  عــى تقنيــة الســفر. ومــن ثــمَّ

ــع  ــت م ــث كان ــرص الحدي ــة للع الحقيقي

تحــرر الزمــان مــن املــكان، وخضوعــه 

لقــدرات اإلنســان االبتكاريــة والفنيــة.

فعــر مــا قبــل تاريــخ الزمــن الــذي 

انتهــى مبيــاد الحداثــة الغربيــة، متيــز 

ــة  ــن املامرس ــًا م ــًدا طوي ــه عه بكون

ــدة بجهــد الكائنــات العضويــة. املقّي

التحديث: الوسواس القهري 
للحداثة:

تتميــز الحداثة عن العهود الســابقة عليها 

لكننــا  القهــري،  الوســوايّس  بالتحديــث 

اســتغرقنا بعــض الوقــت حتــى نكتشــف 

الحداثــة  بوجــود  القــول  أن  نقــرر  أو 

قهــري؛  وســوايس  تحديــث  دون  مــن 
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إمنــا هــو تناقــض ال يختلــف عــن القــول 

بوجــود ريــاح ال تهــب أو نهــر ال يجــري. 

التقدم وال شيء سواه: 

التقـدم يف زمـن الصالبة ال يقـدس التاريخ 

بـأن  لإلميـان  إعـالن  هـو  بـل  ويعظمـه، 

لـه،  اعتبـار  وال  منـه  فائـدَة  ال  التاريـخ 

وإعـالن للعـزم عـى َمحـوه مـن االعتبـار 

)ص/ 197(. فالتقـدم ال يرمز إىل أي سـمة 

مـن سـامت التاريخ، بـل إىل الثقة بالنفس 

فاملعنـى  الحـارض.  بهـا  يحظَـى  التـي 

للتقـدم،  الوحيـد  املعنـى  األعمـق، ورمبـا 

متـام  مرتبطـن  معتقديـن  مـن  يتألـف 

و»إننـا  صالحنـا«،  يف  »الوقـت  االرتبـاط: 

نحن من نسـتحدث األمـور«، )ص/ 197(. 

اإلذابة: سمة الحداثة الدائمة:

مـن  »إذابـة«  عمليـة  الحداثـة  كانـت 

البدايـة، »إذابـة كل ما هـو ُصلب«، كانت 

»مائعـة« منذ نشـأتها )ص/ 43(. فالسـمة 

الدامئـة للحداثـة هي إذابة املـواد الصلبة؛ 

الرسيـع  واإلحـالل  املتواصلـة  اإلذابـة 

.)21-20 )ص/  الصلبـة  والنـامذج  للبنـى 

اإلرجـــاء: 

ــدة  ــو القاع ــباع كان ه ــاء اإلش ــدأ إرج مب

التــي وضعــت أســاس املجتمــع الحديــث، 

ــود يف  ــة للوج ــة الحديث ــت الطريق وجعل

العــامل ممكنــًة وحتميــة عــى الســواء 

)ص/ 227(. فاإلرجــاء مامرســٌة ثقافيــة، 

ــر  ــع فج ــاٍء م ــد عن ــتقاللها بع ــت اس نال

الجديــد  معنــاه  فاســتمد  الحداثــة؛ 

ــد  ــة مــن املغــزى الجدي ــه األخالقي وداللت

للزمــن، مــن امتــالك الزمــن تاريًخــا، ومــن 

كــون الزمــن تاريًخــا. )ص/ 226(. 

إبهام وتناقض: 

ــض،  ــام وتناق ــى إبه ــاء ع ــوى اإلرج انط

فـــكان يغـــّذي نزعتـــن متعـارضتـــن: 

األوىل: أفضـت إىل أخالقيـات العمل، التي 

اسـتنهضت الوسـائل لتَحل محـل الغايات، 

وأعلنـت فضيلـَة العمـل من أجـل العمل، 

الفـرح قيمـة يف حـد ذاتـه، بـل  وإرجـاء 

وقيمـة أسـمى مـن القيـم األخـرى التـي 

حثّـت  وهكـذا  تخدمهـا،  أنهـا  يفـرتض 

أخالقيـات العمل عـى امتـداد اإلرجاء إىل 

مـا ال نهايـة.
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الثانيــة: أفضــت إىل جامليــات االســتهالك، 

فأنزلــت العمل إىل دوٍر أدايت ثانوي محض 

يتمثــل يف تهيئــة الرتبــة ومتهيدهــا، وأنزلته 

ــورة  ــد يف ص ــاك والزه ــة اإلمس إىل صياغ

وإن  رضوريــة،  تكــون  رمبــا  تضحيــات 

كانــت ثقيلــًة وكريهــة بحق، ومــن األفضل 

.)228 )ص/  األدىن.  الحــد  إىل  خفضهــا 

الدولة واألمة في زمن الصالبة: 

النجــاح  قصــَة  األمة/الدولــة  كانــت 

زمــن  يف  املجتمــع  لفكــرة  الوحيــد 

ــذي  ــد ال ــان الوحي ــت الكي ــة، وكان الصالب

ســعى لتحقيــق فكــرة املجتمــع بــكلِّ 

ــة عــرَب  ثقــة ونجــاح. نجحــت األمة/الدول

عــن  تبحــث  التــي  املجتمعــات  قمــعِ 

ــات  ــت النزع ــد حارب ــذات؛ فق ــد ال توكي

ــات  ــة، واللهج ــادات املحلي ــة، والع املحلي

موّحــدة،  لغــًة  وفرضــت  املحليــة، 

ــة موحــدة عــى حســاب  ــرة تاريخي وذاك

كــام  كافــًة،  الجامعــي  التقليــد  ألــوان 

أن الســلطات الواســعة التــي امتلكتهــا 

الدولــة، وقــوة اإللــزام القانــوين، واحتــكار 

ــا يف  ــن َمَهاِمه ــّهل م ــوة س ــتخدام الق اس

إلــزام »مجتمعهــا« بلغــٍة رســمية، ومناهج 

دراســية، ومنظومــة قانونيــة موحــدة. 

للدولــة،  آخــر«  »وجًهــا  األمــة  كانــت 

والســالح الرئيــس يف طلبهــا للســيادة عــى 

األرض وســّكانها. واســتمدت مــن عالقتهــا 

الوطيــدة بالدولــة كثــرًا مــن مصداقيتهــا، 

األمــن  ضامــن  باعتبارهــا  وجاذبيتهــا 

والبقــاء.

فصل الفرد عن الجماعة: 

ــل  ــى »فص ــة ع ــة الصلب ــت الحداث عَكَف

»تعيــَد  حتــى  الجامعــة«  عــن  الفــرد 

دمجــه يف الجامعــة مــرة أخــرى«. وبينــام 

كان الفصــُل بيــد املجتمــع، كانــت إعــادُة 

أنفســهم...  األفــراد  مهمــًة  االندمــاج 

وظهــرت مهمــة »تحديــد الهويــة الذاتية« 

يف صــدر الحداثة، وتلخصــت يف التحديات 

التــي ميثلهــا كٌل مــن العيــش عــى الوجــه 

الصحيــح )مســايرة األغنيــاء ومجاراتهــم(، 

االجتامعيــة،  األمنــاط  مــع  يتــالءم  مبــا 

ــامء  ــا االنت ــي يفرضه ومنــاذج الســلوك الت

واتباعهــا،  النــامذج  وتقليــد  الطبقــي، 

والتطبيــع الثقــايف، بحيــث ال يتفــرد املــرء 

يف ســره، وال ينحــرف عــن القاعــدة... 

حريــة  الصلبــة  الحداثــة  واســتبدلت 
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اإلرادة وتقريــر املصــر الواجــب الــذي 

يلــزم صاحبــه بقيــم التبعيــة املحــددة 

للمكانــة االجتامعيــة. )ص/ 78(. 

سمة الحياة الحديثة: 

ــح )مــا يكــون(  ــاج املــرء إىل أن يصب احتي

هــو ســمة الحيــاة الحديثــة، وســمة هــذه 

الحيــاة وحدهــا، ال ســمة »ســرورة النزعة 

فالحداثــة  فقــط.  الحديثــة«  الفرديــة 

ــان  ــم لإلنس ــرر« العظي ــن »التح ــي زم ه

مــن النســيج املحكــم لعالقــات االعتــامد 

ــي تتســم  ــزام الت ــة واإلل ــادل واملراقب املتب

ــة. )ص/  ــة التقليدي ــاة االجتامعي بهــا الحي

.)77

الصالبة: خطاب يشوع:

ميثــل املؤلــُف الحداثــة الصلبــة »بخطــاب 

يشــوع« يف العهــد القديــم، الــذي يجعــل 

هــو  والخلــل  القاعــدة،  هــو  النظــام 

الــذي  الخطــاب هــو  االســتثناء. هــذا 

وآفاقــه.  العــامل  عــن  تصوراتنــا  حكــم 

فالعــامل »لــه تنظيــم مركــزي، ومحدوديــة 

صارمــة، واهتــامم هســتري بحــدود ال 

ــام تظهــر فيــه  ميكــن اخرتاقهــا«، عــامل قلّ

ــوة  ــاء ق ــو إال التق ــا ه ــامل م ــكوك، ع الش

فاعلــة وبقايا/آثــار أفعالهــا، عــامل املصنــع 

ــي  ــدول ذات الســيادة الت الفــوردي، أو ال

ــه  ــام وإدارات ــم النظ ــى تصمي ــف ع تعك

)دول ذات ســيادة، وإن مل تكــن كذلــك 

يف الواقــع، فهــي ذات ســيادة عــى األقــل 

ــا(. )ص/ 198- 199(.  ــا وعزمه يف طموحه

الحداثة الصلبة: عالم الصحة:

الســليمة  الحالــة  هــي  التــي  الصحــة 

وروحــه،  اإلنســان  لجســد  املرغوبــة 

كانــت معيــار الحداثــة الصلبــة وميزانهــا. 

مثــل  املؤلــف،  يؤكــد  كــام  فالصحــة 

ــدور  ــم مجتمــع املنتجــن، ت ــة مفاهي كاف

حــول »االمتثــال للقاعــدة الطبيعيــة«، 

ــذوذ. ــدة والش ــن القاع ــد ب ــم الح وترس

ــي  ــية الت ــة والنفس ــة البدني ــي الحال وه

ــمه  ــات دوٍر يرُس ــق متطلب ــمح بتحقي تس

تلــك  وجعــل  ويحــّدده،  املجتمــع 

املتطلبــات دامئــًة وثابتــًة. فالصحــة تَرمــي 

ــول  ــْور الوص ــاج، ف ــة تحت ــة مثالي إىل حال

إليهــا، إىل حاميــة مــن أي تغــر )بالزيــادة 

بالنقصــان(.  أو 
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الوالءات والواجبات والحقوق 
التقليدية أول الضحايا: 

ــي قــررت  ــة، الت ــت أوىل املــواد الصلب كان

ــي  ــات الت ــا وأوىل املقدس ــة إذابته الحداث

الــوالءات  تتمثــل يف  تدنيســها،  قــررت 

والحقــوق  والواجبــات،  التقليديــة 

املعهــودة التــي تَُغــلُّ األيــدي، وتقيّــد 

ــام  ــح زم ــة، وتْكبَ ــوق الحرك األرجــل، وتع

ــة  ــت إذاب ــد أفض ــدام. وق ــادرة واإلق املب

املــواد الصلبة هــذه، إىل الفصل التدريجي 

الثقافيــة  تشــابكاته  عــن  لالقتصــاد 

التقليديــة،  والسياســية  واألخالقيــة 

وتركــت بعــد فيضانهــا نظاًمــا جديــًدا، 

تتحــدد هويتــه بلغــة االقتصــاد قبــل كل 

ــا عــى  يشء...ليصبــح هــذا النظــام مهيمًن

منظومــة الحيــاة اإلنســانية؛ ألن مــا ميكــن 

أن يحــدث يف تلــك الحيــاة فَقــَد أهميتــه 

وجــدواه يف ضــوء التوالــد املســتمر لذلــك 

)ص45(. توقــف.  دون  مــن  النظــام 

الزمن سالح غزو المكان: 

ــرى  ــة، ت ــة متثاقل ــة الصلب ــدت الحداث ُولِ

الزمــن األبــدي الباعــث األســايس عــى 

الفعــل. ففــي الحداثــة الزمــن لــه تاريــخ 

»طاقــة  مــن  بــه  يحظــى  مــا  بفضــل 

الــدوام...  عــى  تتوســع  اســتيعابية« 

ــى،  والســامء وحدهــا صــارت هــي املنته

وكانــت الحداثــة محاولــة متواصلــة تتزايد 

رسعتهــا وال ميكــن إيقافهــا، وهــي تحــاول 

وبالتــايل وضــع  الســامء..  إىل  الوصــول 

ــار  ــكان، باعتب ــع امل ــارض م ــان يف تع الزم

األول أداة لغــزو املــكان واالســتحواذ عــى 

األرض. وكــام يؤكــد املؤلــف، فالحداثــة 

وغــزو  العجلــة  ســامء  تحــت  ولــدت 

 .)175 )ص/  األرض. 

بداية التحول العظيم: النظام 
الصناعي الجديد:

بدايــة التحــول العظيــم الــذي أىت بالنظــام 

الصناعــي الجديــد إىل الوجــود، كــام بــنَّ 

»كارل بــوالين«)*(، متثلــت يف فصــل العــامل 

ــاج  ــم يعــد اإلنت عــن مصــادر رزقهــم، فل

ــاة أكــر  ــادل واقعــن يف أســلوب حي والتب

مــن  وأكادميــي  اقتصــادي  )1886-1964م(،  بــوالين  كارل   )*(

االقتصاديــة  األنروبولوجيــا  يف  بحــث  مجريــة،  أصــول 

كــام بحــث يف التاريــخ، ومــن أشــهر كتبــه: »التحــول 

الكبــر: األصــول السياســية واالقتصاديــة لزمننــا املعــارص«، 

)1944م(. )املحرر(. 
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عموميــة ووحــدة ال تتجــزأ. ومــن ثــمَّ 

توافــرت الظــروف التي تجعُل مــن العمل 

)واألرض واملــال( مجــرد ســلعة، والتعامــل 

مــع العمــل عــى أنــه ســلعة ال غــر، 

ــَة  ــذي منــح طاق وهــذا االنفصــال هــو ال

ــة، ومــن  ــَة الحرك ــا حري العمــل وأصحابَه

ثــمَّ توظيفهــا يف أغــراض مختلفــة أفضــل، 

ــا. )ص/ 208(. ــر ربًح ــا أو أك ــر نفًع وأك

الرأسمالية الثقيلة في زمن الحداثة 
الصلبة: 

الحداثــة »الصلبــة« متثــل عــرَص االرتبــاط 

ــل والرأســامل. وهــي  ــن العم ــادل ب املتب

التــي وضعــت رأس املــال والعــامل يف 

قفــٍص حديــدي ال يســتطيع أحــد منهم أن 

يهــرب منــه؛ فقــد كانــت زمــن الرأســاملية 

الثقيلــة، زمــن االرتبــاط املتبــادل بــن رأس 

املــال والعمــل يف حصــن حصــن؛ بفضــل 

االعتــامد املتبــادل بينهــام، صفقــة الــراء 

وكان  بينهــام،  جمعــت  التــي  والبيــع 

عليهــام أن يظــاّل يف حالــة جيــدة، تناســب 

ــة  ــه مصلح ــرف ل ــة، كل ط ــذه الصفق ه

مكتســبة، منافــع مقــررة يف جعــل الطرف 

ــدة. ــة جي اآلخــر يف حال

العمل في عصر الصالبة: 

كان املســتقبل يف عــرص الحداثــة الصلبــة 

ُمنتًَجــا مثــل بقيــة الســلع يف مجتمــع 

ــا،  ــه َمليًّ ــر في ــيئًا نفك ــن، وكان ش املنتج

ونخطــط لــه، ونتابعــه حتــى تتــم عمليــة 

إنتاجــه، كان املســتقبل من صنيــع العمل، 

ــع. )ص/ 196(. ــدر كل صني ــل مص والعم

تعــددت فضائــل العمــل، وتربــع عــى 

األزمنــة  ســنتها  التــي  القيــم  عــرش 

الحديثــة، وكان مــن أبــرز فضائلــه قدرتـُـه 

ــل والســحرية، عــى تشــكيل  ــة، ب العجيب

مــا ال شــكل لــه، واســتدامة مــا ال يــدوم؛ 

فــكان لــه الــدور الحاســم يف الطمــوح 

الحديــث بتطويــع املســتقبل، والســيطرة 

حتــى  واســتعامره  واســتغالله،  عليــه، 

يحــل النظــام محــل الفــوىض، واألحــداث 

ــة.  ــل املصادف ــة مح املتوقع

الرأسمال في عصر الحداثة الصلبة: 

كانــت الحيــاة يف عــرص الحداثــة الصلبــة 

متمركــزة حــول دور املنتــج، وتخضــع إىل 

ــن  ــة. وم ــددة وثابت ــر مح ــد ومعاي قواع

للجميــع  الشــاغل  الشــغَل  فــإن   ، ثــمَّ
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ــة هــي  ــال. فالرأســاملية الثقيل هــو االمتث

ــن  ــي الروت ــع ومصمم ــامل أهــل التري ع

ــره،  ــرء غ ــه امل ــع في ــامل يتب ــن، ع واملرف

ويحقــق غايــاٍت رســمها غــرُه بطــرق 

ــامل الســلطات:  ــت ع حّددهــا غــره... كان

ــل،  ــون أفض ــن يعرف ــادة الذي ــلطة الق س

ــن يعلمــون املــرء  وســلطة املعلمــن الذي

كيفيــة تحســن مســتواه. )ص/ 116(.

الفوردية النموذج المثالي للحداثة 
الصلبة: 

يؤكــد املؤلــف أن الفورديــة كانــت مبثابــة 

الحديــث  للمجتمــع  الــذايت  الوعــي 

و»الضخمــة«  »الثقيلــة«  مرحلتــه  يف 

و»الضاربــة  مكانهــا«  يف  »الثابتــة  أو 

ــوردي  ــامل الف ــا«. فالع ــا يف أرضه بجذوره

هــو العــامل الــذي يؤيــد خطــاب يشــوع، 

املصنــع  كان  مصداقيــة.  لــه  ويجعــل 

الفــوردي موقــَع بنــاء معــريف تشــيد عليــه 

ــه  ــى قمت ــع ع ــأرسه، وترتب ــامل ب ــة ع رؤي

التجربــة املعيشــة كلهــا. فالطريقــة التــي 

يَفَهــم بهــا البــر العــامل تبــدو يف كل 

ــا  ــا، إنهــا تتشــكل دوًم ــا عمليً زمــان متريًن

ــة الســائدة،  ــة العملي ــة التقني عــرب املعرف

عــامل  هــي  الثقيلــة  فالرأســاملية   

ــن  ــي الروت ــع ومصمم ــل الترشي أه

واملرشفــن، عــامل يتبــع فيــه املــرء 

غــره، ويحقــق غايــاٍت رســمها غــرُه 

ــره. ــا غ ــرق حّدده بط

ــه النــاس  ومــن خــالل مــا ميكــن أن يفعل

ــا  ــل م ــي يســتخدمونها لفع وبالطــرق الت

يريــدون. )ص/ 107(. 

أوهام الحداثة الصلبة التي ظنناها 
ثوابت: 

جــاءت الحداثــة الصلبــة لتُنِهــي عــرَص 

املرعيــة،  والتقاليــد  والثبــات  اليقــن 

ــن  ــة، وتُعلِ ــة القدمي ــط االجتامعي والرواب

الحــرَب عــى العــادات واألعــراف، ومُتــزّق 

القــوى الوســيطة القدميــة التــي طاملــا 

احتمــى بهــا الفــرد. وكانــت تعنــي يف 

ــَة الوصــول إىل  ــة عــام املاضيــة محاول املئ

ــت  ــامل«. وتوقع ــن الك ــة م ــة نهائي »حال

بــن  واحرتاًمــا  تأثــرًا  العقــول  أعظــم 

ــامء االقتصــاد يف القــرن التاســَع عــَر  عل

أن يســتمر النمــو االقتصــادي حتــى يصــل 

البريــة  الحاجــات  إىل لحظــٍة »تُلبّــى 
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ــة«، وعندهــا يتوقــف النمــو، ويحــل  كاف

ــى  ــظ ع ــتقر« يحاف ــاد مس ــه »اقتص محل

إنتاجيتــه عاًمــا بعــد عــام، عــى املســتوى 

واملحتــوى نفســيْهام، وهكــذا األمــر يف 

االختــالف الذي ســيؤول إىل هدوء ســلمي 

ــي،  ــر طبق ــع غ ــل يف مجتم ــب متامث رتي

ــا مــن الرصاعــات والعــداوات. يخلــو متاًم

لكــن هــذا كلــه ذهــب أدراج الريــاح؛ 

ــائلة. ــة الس ــاح الحداث ــت ري ــا هب عندم

الحداثة السائلة: 

»مرحلـة  إىل  االنتقـال  أن  املؤلـف  يبـنِّ 

السـيولة«، مثل أي انتقال يف التاريخ، وقع 

يف بَقـع مختلفـة مـن الكوكـب يف لحظات 

تاريخيـة مختلفـة وبرْسَعـات مختلفة، كام 

أن االنتقـال كان يقـع يف كل مـرة يف ظرف 

تحـَت  بـدأت  اإلذابـة  فعمليـة  مختلـف. 

رايـة الكفاح من أجـل الوصول إىل الصالبة 

متجيـد  إىل  وصلـت  لكنهـا  وترسـيخها، 

السـائلة  فالحداثـة   .)21 )ص/  السـيولة. 

هـي نفـي قطعـي للحداثـة الصلبة...إنهـا 

أكـر مـن مجـرد نقيـض للحداثـة الصلبـة. 

يف واقـع األمـر هـي تعكـس هـرم القيـم 

ولكنهـا  الصلبـة،  الحداثـة  اتخذتـه  الـذي 

تحقـق هدفهـا الواضـح أو الكامـن: إذابـة 

ومل   .)23-22 )ص/  ومتييعـه  يشء  كل 

نعـد نؤمـن بالكليـات األزليـة التـي كانت 

نهائيـة  بكليـة  وال  قبـل،  مـن  موجـودة 

تنتظرنـا يف لحظـة ما مسـتقباًل. )ص/ 66(.

وهناك سمتان تجعالن حال حداثتنا 
السائلة مختلفًة وجديدة: 

التدريجــي  االنهيــار  يف  تتمثــل  األوىل: 

ــذي اتســم  ــع للوهــم ال والتدهــور الرسي

ــان  ــار اإلمي ــة، أي: انهي ــدر الحداث ــه ص ب

بــأن مثــة نهايــًة للطريــق الــذي نســر فيه، 

وغايــًة كــربى للتغــرُّ التاريخــي ميكــن 

تحقيقهــا، وحالــًة مــن الكــامل ميكــن 

ــادم أو  ــام الق ــًدا أو الع ــا غ الوصــول إليه

ــة عــى  ــة... وســيادًة كامل ــة القادم األلفي

بحيــث  الكــامل؛  كاملــة كل  الطبيعــة، 

تقــي عى كافــة املصادفــات واالختالفات 

والتناقضــات والعواقــب غــر املتوقعــة 

ــم. )ص/ 75-74(. ــر وأعامله ــال الب ألفع

الثانيــة: تتمثل يف نــزع الضوابط الحاكمة، 

وخصخصــة الواجبــاِت واملهــام التحديثيــة 

مــن املجتمــع إىل األفــراد وقدرتهــم عــى 
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ترصيــف األمــور واملــوارِد وتوكيــد الــذات 

ــي/ ــل الخطــاب األخالق ــدى الفرد...ونق ل

الســيايس مــن إطــار »املجتمــع العــادل« 

ــادة  ــوق اإلنســان«؛ أي إع إىل إطــار »حق

ــراد  ــق األف ــى ح ــاب ع ــز ذاك الخط تركي

يأخــذوا  وأن  مختلفــن،  يظلــوا  بــأن 

الســعادة  منــاذج  بإرادتهــم  ويختــاروا 

وأســاليب الحيــاة املالمئة لهــم. )ص/ 75(.

حداثة تذيب زمانها: 

يؤكــد املؤلــف أن الحداثــة املائعــة تُذيــب 

زمنهــا؛ فتحــّط مــن قــدره وتنتقــص مــن 

أهميتــه، وهــي يف الوقــت نفســه تجعــل 

مــن الزمــن حاويــًة ذات ســعة المتناهيــة. 

)ص/ 190(. فالحداثــة املائعــة، بعكــس 

الحداثــة الصلبــة، ال تــرى للزمــن األبــدي 

ــح األجــل  ــك عــوض مصطل أي دور، وبذل

القصــر مصطلــح األجــل الطويــل، وجعــل 

اآلنيّــة مثلـَـه األســمى. 

التحديث من الثبات إلى التغير: 

زمــن  يف  التحديــث  معنــى  اختلــف 

الســيولة، فحتــى يكــون املــرء مــن أهــل 

الحداثــة ال بــدَّ مــن أن يأخــذ بالتحديــث، 

ــال يكفــي  ــه ويفرضــه، ف وأن يعكــف علي

تبقــى  وأن  »يكــون«،  أن  للتحديــث 

ــة،  ــة الكامل ــا األصلي ــى حالته ــه ع هويت

بــل ال بــدَّ مــن أن يدخــل »عــامل الصــرورة 

الدامئــة«، رافًضــا االكتــامل والتعريــف 

التــام، كــام كان يف زمــن الصالبــة... فمــن 

يكــون  أن  للحداثــة  األصيلــة  الســامت 

الــيُء، يف أيــة مرحلــة ويف كل األوقــات، 

ــا يف املــايض  »مــا بعــد الــيء«... فــام كّن

نســميه )خطــأ(، »مــا بعــد الحداثــة«، هو 

ــة  ــوح »الحداث ــُف بوض ــميه املؤل ــا يس م

بــأن  املتنامــي  اإلميــان  أي  الســائلة«، 

ــد. ــات الوحي ــو الثب ــر ه التغ

خصخصة التقدم: 

التقــدم، مثلــه مثــل باقــي أوهــام الحداثة 

الصلبــة، خضــع لســرورة النزعــة الفرديــة، 

ــود  خضــع للخصخصــة، وتحــرر مــن القي

والضوابــط. لقــد خضــع للخصخصــة؛ ألن 

قضيــة التحســن مل تَُعــد مروًعــا جمعيًّــا، 

بــل صارت مروًعــا فرديًا، فاألفــراد الذين 

يعتمــدون عــى أنفســهم هــم مــن يتوقــع 

ــى  ــد ع ــتخدموا - كل واح ــم أن يس منه
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حــدة- دهاءهــم وشــطارتهم ومجهودهــم 

حتــى يرفعــوا أنفســهم إىل وضــع أفضــل، 

ويتخلصــوا مــن أي جانــب يبغضونــه مــن 

جوانــب وضعهــم الراهــن. )ص/ 201(.

الشــعور  بالنفــس،  الثقــة  كانــت  وإذا 

املطمــن »باإلمســاك بزمــام الحــارض«، 

هــي األســاس الوحيــد الــذي تقــوم عليــه 

ــة  ــب أن الثق ــال عج ــدم؛ ف ــة يف التق الثق

يف أزمنتنــا ال بــدَّ مــن أن تكــون متقلقلــة 

ــد  ومتزعزعــة، وليــس مــن العســر تحدي

األســباب التــي تجعلهــا عــى هــذه الحالة: 

أوًل: الغيـاب الواضح لقوٍة مسـتقلٍة قادرة 

عى »دفع العامل إىل األمام«، فأكر األسـئلِة 

إلحاًحـا، وأحوجهـا إىل إجابـة، يف أزمنتنـا 

الحديثـة يف مرحلـة السـيولة ليـس »مـاذا 

أو  العـامل أفضـل  نفعـل؟« )حتـى يصبـح 

أسـعد(؛ بـل »من سـيفعل؟«. )ص/ 198(.

ثانًيــا: يضمحــل وضــوُح الــدور الــذي 

ينبغــي للقــوة الفاعلــة املســتقلة، أي قــوة 

فاعلــة مســتقلة، أن تقــوم بــه مــن أجــل 

تحســن صــورة العــامل، وهــي ال متلــك 

عــى األرجــح القــوة الكافيــة التــي متكنهــا 

ــدور. )ص/ 199(. ــذا ال ــام به ــن القي م

السيولة: خطاب سفر التكوين:

خطــاب  ازدهــار  عــرص  انتهــى  لقــد 

ــرؤى  ــة، فال ــن الصالب ــاب زم ــوع بغي يش

التــي رســمت لعــامل الكــامل كافــًة مل 

تُعــد مستســاغة، أمــا الــرؤى التــي مل 

تُرســم بعــُد فإنهــا موضــع ريبــٍة وشــبهة. 

إننــا نســافر اآلن مــن دون فكــرة عــن 

ــن  ــال نبحــث ع ــة وصــوٍل تُرشــدنا؛ ف جه

مــا  متاًمــا  نعلــم  وال  صالــح،  مجتمــع 

فينــا  يبــث  أو  الهمــة  بفتــور  يصيبنــا 

نحــن   .)200 )ص/  الجــري.  يف  الرغبــة 

اآلن، يف زمــان خطــاب ســفر التكويــن 

القاعــدة،  هــو  الخلــل  يجعــل  الــذي 

.)105 )ص/  االســتثناء  هــو  والنظــام 

اللياقة: سمة الحداثة السائلة:

ــه  ــي أن ــة« يعن ــرء »ذا لياق ــون امل أن يك

ــدرة  ــة والق ــم باملرون ــًدا يتس ــك جس ميتل

عــى االســتيعاب وقابلية للتعديل، جســًدا 

عــى اســتعداد أن يحيــا عــرْبَ ملــذات 

ــل، ويســتحيل  ــن قب ــا م حســية مل يجربه

أن  تعنــي  اللياقــة  مســبًقا.  تحديدهــا 

ــل  ــأن يقب ــتعداد ب ــى اس ــرء ع ــون امل يك
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ــي،  ــام الروتين ــر النظ ــاد، وبغ ــر املعت بغ

ومبــا فــوق العــادة، واألهــم أن يقبــل بكل 

ــا يحمــل  ــَدة، وم ــد كل الِج ــا هــو جدي م

املفاجــآت، واللياقــة تــدور حــول املقــدرة 

عــى كــرس كل القواعــد الطبيعيــة وتجاوز 

ــل.  ــرء بالفع ــه امل ــل إلي ــتوى وص كل مس

واللياقــة بطبيعتهــا ال ميكــن اإلمســاك 

 .)132 )ص/  بدقــة...  وتحديدهــا  بهــا 

ــدور حــول املقــدرة عــى  ــة ت واللياق

كــر كل القواعــد الطبيعيــة وتجــاوز 

املــرء  إليــه  وصــل  مســتوى  كل 

بالفعــل. واللياقــة بطبيعتهــا ل ميكــن 

ــة. ــا بدق ــا وتحديده ــاك به اإلمس

كل شيء يذوب: 

ــار  ــان، ص ــن الزم ــن م ــن قرن ــل م يف أق

ــة يف  ــم املرون ــا تعظي املجتمــع يعظــم أمّي

قلب األشــياء رأًســا عــى عقــب، والتخلص 

منهــا، والتخــي عنهــا، فضــاًل عــن الروابــط 

ــكاك  ــا والف ــهل حله ــي يس ــانية الت اإلنس

ــات التــي يســهل الرجــوع  منهــا، والواجب

عنهــا، وقواعــد اللعــب التــي ال تــدوم 

ــا  ــي نلعبه ــة الت ــن اللعب ــن زم ــول م أط

ــي  ــد وتنته ــدوم القواع ــا ال ت اآلن، وأحيانً

ــة. ــن اللعب ــي م ــل أن ننته قب

اإلرجاء صار عبًئا: 

ثقافــة الحداثــة الســائلة شــنت حربـًـا عى 

اإلرجــاء، فليــس عندهــا مجــال لالعتــداد 

واالســتمرارية،  والتدبّــر،  باملســافة، 

والــرتاث )ص230(. فعندمــا يكــون فقدان 

االســتقرار هــو ِســمة الوضــع املبــديئ 

لــكل مــا تبقــى: املعــاش، والســيّام املعــاش 

األكــر شــيوًعا، القــوت الــذي يكســبه 

املــرء مــن عملــه ووظيفتــه؛ فهــذا املعــاش 

ــا باملخاطــر إىل أبعــد حــد،  أصبــح محفوفً

إمكانيــة  وتتناقــص  وتــزداد هشاشــته، 

ــد آخــر.  ــا بع ــه عاًم ــامد علي االعت

من الحاجة إلى الرغبة: 

عــرِص  يف  االســتهالكية  النزعــة  تَُعــد  مل 

الحاجــات،  بإشــباع  تتعلــق  الســيولة 

أســمى،  حاجــات  كانــت  وإن  حتــى 

تتعلــق بتحديــد املــرء درجــة »الكفايــة« 

واطمئنانــه لهــا والثقــة بهــا. ومل تعــد 

القــوة الدافعة للنشــاط االســتهاليك تكمن 

يف الحاجــات الظاهــرة، بــل يف الرغبــة، 
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ــاس  ــر باألس ــي ال تش ــة الت ــك الكينون تل

ــد  إىل يشء خارجهــا. إنهــا قــوة دافعــة تَلِ

ــن  ــا م ــتمد حركته ــها، وتس ــها بنفس نفس

ــاج إىل تســويغ أو  ــث ال تحت ــا بحي داخله

»علــة« تــربر وجودهــا. )ص/ 128- 129(.

اأُلمنية هي الحل: 

مجتمـع السـيولة يفّعـل طاقـات أعضائـه 

ومـن  منتجـن.  ال  مسـتهلكن  باعتبارهـم 

السـلع  وتجـار  املنتجـن  حـظ  حسـن 

االسـتهالكية الكبـار -كـام يشـر املؤلـف- 

أن النزعـة االسـتهالكية يف شـكلها الحـايل 

ال تقـوم عـى ضبـط )إثـارة( الرغبـة، بـل 

تـأيت  األُمنيّـات...  عجائبيـة  تحريـر  عـى 

باعتبارهـا  الرغبـة  محـل  لتحـل  األمنيـة 

 .)129 )ص/  لالسـتهالك  الدافعـة  القـوة 

فاألمنيـة تكمـل تحرير مبـدأ اللذة، وتزيل 

البقايـا األخـرة للعوائق التـي ميثلها »مبدأ 

 .)130 )ص/  منهـا.  وتتخلـص  الواقـع« 

زمن المتاهة: 

واملتاهــة هــي الصــورة املجازيــة الكــربى 

ــكان  ــي »امل للوضــع اإلنســاين، وهــي تَْعن

الــذي رمبــا ال ميتِثــل تصميــم  املُْعتــم 

فاملصادفــة  قانــون؛  ألي  فيــه  الطــرق 

املتاهــة،  عــامل  يف  تهيمنــان  واملفاجــأة 

العقــل  هزميــة  عــى  عالمــة  وهــذا 

نعيــش  فنحــن  الخالــص«. )ص/ 205(. 

بــن  املتبــادل،  االرتبــاط  عــرص  نهايــَة 

املــال  ورأس  واملرؤوســن،  الرؤســاء 

ــوش  ــم، والجي ــادة وأتباعه ــل، والق والعم

 .)53 )ص/  املتحاربــة. 

ضياع األمل في الدولة: 

تنــازُل الدولــة عــن امتيازاتهــا يحظــى 

الســيولة،  زمــن  يف  خاصــٍة  بأهميــة 

حقوقهــا  مــن  التدريجــي  فتخلُّصهــا 

وامتيازاتهــا كافــًة وبيعهــا بأســعار زهيــدة، 

املتعهــد  دور  عــن  تخليهــا  ثــمَّ  ومــن 

الرئيــس )ورمبــا املحتكــر الوحيــد( لليقــن 

واألمــن، ورفضهــا تأييــد تطلُّعــات رعاياهــا 

يف اليقــن واألمــن )ص/ 258، 259(؛ تــرك 

ــون  ــة ال يعرف ــع يف متاه ــراد واملجتم األف

طريًقــا للخــروج منهــا. صحيــح أن هيمنــة 

الســلطة العامــة ينــِذر بعــدم اكتــامل 

أو  انســحابها  الفرديــة، ولكــّن  الحريــة 

اختفاءهــا ينــِذر بالعجــز العمــي للحريــة 
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املنتظــرة بحكــم القانــون. )ص/ 100(. 

مــن  كثــرًا  العامــة  الســلطة  فقــدت 

املفزعــة،  املقيتــة  القمعيــة  مقدرتهــا 

ــن  ــرًا م ــدًرا كب ــا ق ــدت أيًض ــا فق ولكنه

ــراد )ص/ 101(.  ــن األف ــى متك ــا ع قدرته

وضــاع األمــل يف الدولة وما كانــت تِعد به 

أو مــا كانــت مســتعدة لفعلــه باعتبارهــا 

وأعظــم  للعقــل  املطلقــة  الســلطة 

 .)97 )ص/  العقــالين.  للمجتمــع  بنــاء 

حرب خاسرة: 

ــر  ــوم، إىل درجــة غ صــارت السياســة الي

التــي  الرسعــة  بــن  مســبوقة، رصاًعــا 

ميكــن أن يتحــرك بهــا رأس املــال وطاقــات 

»تخفيــف هــذه الرسعــة« لدى الســلطات 

املؤسســاِت  أن  يخَفــى  وال  املحليــة، 

ــا ال  ــوض حربً ــا تخ ــدو وكأنه ــة تب املحلي

ميكــن لهــا أن تنتــرص فيها...وهــذا يعنــي 

تعديــَل اللعبــة السياســية مبــا يتــالءم مــع 

ــتخدام  ــر«، أي اس ــاد الح ــد »االقتص قواع

التنظيميــة  ســلطاتها  لــكّل  الحكومــة 

ــود  ــن القي ــوق م ــر الس ــة تحري يف خدم

والضوابــط، وإلغــاء القوانــن والتريعات 

التــي »تقيــد االقتصاد الحــر«. )ص/ 218(.

جعل الغرباء أعداء: 

وصــار املبــدأ الــذي ترحِّب بــه الحكومات 

ــاء  ــل الغرب ــدأ جع ــو مب ــب، ه كّل الرتحي

يتحــدث  أال  للمــرء  ينبغــي  ال  أناًســا 

ــا  ــاه مواطنيه ــرصف انتب ــى ت ــم... حت إليه

ــق  ــالع جــذور القل ــن اقت ــا ع ــن عجزِه ع

الوجــودي الــذي يصيبهــم. فوجــود جبهــٍة 

موحــدة بــن »املهاجريــن«، أولئــك البــر 

الذيــن يجســدون »اآلخريــة« عــى أكمــل 

وجــه، يبــر الحكومــات بإمكانيــة وْصــِل 

أفرادهــا التائهــن الخائفــن بــيء أشــبه 

ــو أحــد  ــك ه ــة«، وذل ــة القومي »بالجامع

األدوار القليلــة التــي تســتطيع حكومــات 

ــه. )ص/ 171(. ــام ب ــام القي هــذه األي

البدو الجدد: قوى العولمة المسلحة:

حّريــة سياســِة الدولــة تتــآكل بــال هــوادٍة 

عــى يــد قــوى العوملــة املســلحة بأســلحٍة 

رهيبــة تتمثــل يف عــدم التقيد بــاألرض وال 

ــى  ــدرة ع ــة، والق ــة الحرك ــكان، ورسع امل

ــى  ــاب ع ــام أن العق ــروب. ك التهرب/اله

انتهــاك قانــون العوملــة الجديــد رسيــُع وال 

تأخــذه شــفقة وال رحمــة. فرفــض اللعبــة 
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ــٌة  ــدة جرمي ــة الجدي ــد العومل ــق قواع َوف

تســتحق أشــد العقــاب بــال شــفقة وال 

رحمــة، وال بــدَّ لُســلطات الدولــة، املقيــدة 

ــرص  ــة، أن تح ــيادة القطري ــاألرض والس ب

عــى عــدم اقــرتاف الجرميــة وأن تجتنبهــا 

مهــام كانــت الكلفــة. )ص/ 260(.

السياسة اليوم: 

ــة  ــب الناتج ــذه العواق ــر ه ــل أخط ولع

عــن تراجــع الدولــة تتمثــل يف مــوت 

»السياســة كــام نعرفهــا« -السياســة بألف 

ــاين  ــاط اإلنس ــك النش ــف- ذل والم التعري

ــكالت  ــة املش ــة ترجم ــوىل مهم ــذي يت ال

الخاصــة إىل قضايــا عامــة )والعكــس(. إن 

النشــاط الــذي تبُذلــه هــذه الرتجمــة هــو 

ــكالت  ــطء، فاملش ــف اآلن بب ــذي يتوق ال

الخاصــة ال تتحــول إىل قضايــا عامــة مبجرد 

ــا  ــل إن وجوده ــا، ب ــام عنه ــس الع التنفي

ــا  ــي طابعه ــام ال يلغ ــؤرة الضــوء الع يف ب

الخــاص، ويبــدو أن كل مــا تحققــه هــذه 

املشــكالت الخاصــة بتحولهــا إىل الســاحة 

كافــة  إزاحــة  يتمثــل يف  إمنــا  العامــة، 

املشــكالت األخــرى »غــر الخاصــة« مــن 

ــة. ــدة العام األجن

اآلن وهنا فقط: أو سياسة الحياة:

ــن الســيولة  ــة يف زم ــوى اإلذاب ــت ق انتقل

ــن  ــع«، وم ــة« إىل »املجتم ــن »املنظوم م

أو  الحيــاة«،  »سياســة  إىل  »السياســة« 

واألكــرب  األعــى  املســتوى  مــن  نزلــت 

إىل  االجتامعــي  للعيــِش  )املاكــرو( 

املســتوى األدىن واألصغــر )امليكــرو( )ص/ 

ــاة،  ــة الحي ــعار سياس ــو ش ــاآلن ه 49(. ف

ــذه  ــه ه ــق علي ــام تطب ــر ع ــرصف النظ ب

السياســة، وعــام ميكــن أن توحــي بــه. 

 .)234 )ص/ 

عندما تنُفض السياسة العامة يدها 
من مهامها: 

ــا  ــة يده ــة العام ــض السياس ــا تنف عندم

مــن مهاّمهــا، وتتــوىل سياســة الحيــاة دفـّـة 

القيــادة؛ عندئــذ يفتضــح أمــر املشــكالت 

التــي يواجههــا األفــراد الصوريــون بحكــم 

القانــون يف محاوالتهــم ألن يكونــوا أفــراًدا 

ــل  ــي ال متث ــع؛ فه ــم الواق ــن بحك حقيقي

إضافــاٍت وال تجــارب تراكميــة، ومــن ثــمَّ 

العــام، وتجــرده  فإنهــا تعــّري املجــال 

مــن كل محتــوى باســتثناء املــكان الــذي 
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يعــرتف فيــه باملخــاوف وتعــرض عــى 

األســاس،  هــذا  وعــى  النــاس.  عمــوم 

فــإن ســرورة النزعــة الفرديــة ليســت 

وحيــدة االتجــاه، بــل يبــدو أنهــا تدمــر يف 

طريقهــا األدوات كافــة التــي ميكــن تصــور 

اســتخدامها يف تنفيــذ أهدافهــا يف ســالف 

الزمــان. )ص/ 101(.

مجتمع المستهلكين والمرونة: 

يف زمــن الســيولة ال بــدَّ مــن أن تســتغني 

االســتهالك  حــول  املتمركــزة  الحيــاة 

وتهتــدي  والضوابــط،  القواعــد  عــن 

املتزايــدة  والرغبــات  اإلغــراء  بَهــْدي 

الــدوام... عــى  املتقلبــة  واألمنيــات 

مجتمــع  هــو  املســتهلكن  فمجتمــع 

املقارنــة الكونيــة، والســامُء هــي الســقف 

مرجعيــٍة  عالمــة  مــن  فــام  الوحيــد... 

ــال«، كــام  ــاس عليهــا منســوب »االمتث يُق

الصالبــة. زمــن  يف  األمــر  كان 

ــة  ــه األشــياء املتبّدل ففــي عــامٍل تكــون في

ــاء الهويــات  عــن قصــد املــادَة الخــام لبن

املتبدلــة بالــرورة، ال بــدَّ للمــرء مــن 

ــتعداد،  ــة االس ــى أْهب ــا ع ــون دوًم أن يك

ــم  ــه يف التأقل ــه ورسعت ــي مبرونت وأن يعتن

حتــى يســاير النــامذج املتغــرة يف العــامل 

»الــرباين«. )ص/ 142(.

هموم غير قابلة للجمع: 

ــف  ــن »التعري ــدأ الجمــع ب اتضــح أن مب

االســرتاتيجي للفعــل الــذي ال يوّجــه مــن 

و»دفــاع  االجتامعيــة«،  املعايــر  قبــل 

عــن  االجتامعيــن  الفاعلــن  جميــع 

خصوصيتهــم الثقافيــة والنفســية« ميكــن 

أن يوجــد داخــل الفــرد، ال يف املؤسســات 

النزعــة  ذات  املبــادئ  أو  االجتامعيــة 

.)66 )ص/  العامليــة. 

ــن  ــراد الذي وأكــر املتاعــب املشــرتكة لألف

ــة،  ــت جمعي ــم ليس ــدر بينه ــع الق يجم

ــة »للجمــع«  ــوم ليســت قابل ــذه الهم فه

يف »قضيــة مشــرتكة«، فرمبــا تُوضــع هــذه 

الهمــوم جنبًــا إىل جنــب، لكنهــا لــن تصــل 

وميكــن  والصالبــة.  التامســك  قــوة  إىل 

ــى  ــة ع ــن البداي ــكل م ــا تتش ــول إنه الق

نحــو يُْعــِوزه نقــاُط التــامس التــي تســمح 

ــأن تتصــل بهمــوم البــر اآلخريــن  لهــا ب

اتصــال العاشــق واملعشــوق. )ص/ 82(. 
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لألفــراد  املشــرتكة  املتاعــب  وأكــر 

الذيــن يجمــع القــدر بينهــم ليســت 

جمعيــة، فهــذه الهموم ليســت قابلة 

مشــرتكة«،  »قضيــة  يف  »للجمــع« 

فرمبــا تُوضــع هــذه الهمــوم جنًبــا إىل 

جنــب، لكنهــا لــن تصــل إىل قــوة 

التامســك والصابــة.

الفرد هو الذي يقرر: 

املمتلــئ  الســائلة  الحداثــة  عــامل  يف 

بالفــرص: الفــرد هــو الســيد، الفــرد هــو 

مبقــدوره  التــي  األشــياء  يقــرر  الــذي 

املقــدرة  هــذه  وينمــي  يفعلهــا،  أن 

الغايــات  ويحــدد  املســتطاع،  بأقــى 

التــي تتوافــق وهــذه املقــدرة، بحيــث 

يتحقــق لــه كل الــرىض الــذي يبتغيــه.

ــرد  ــح الف ــة الســائلة يصب ــن الحداث يف زم

هــو أعــدى أعــداء املواطــن؛ ذلــك ألن 

البحــث  إىل  مييــل  شــخص  »املواطــن« 

عــن رفاهيتــه عــرب رفاهيــة املدينــة، بينــام 

الفــرد مييــل إىل الالمبــاالة والشــك والريبــة 

و»املصلحــة  املشــرتكة«،  »القضيــة  يف 

العامة«، أو »املجتمع العادل«. )ص/ 83(.

إعادة تعريف المجال العام: 

تعريـف  إعـادة  بصـدد  يبـدو  فيـام  إننـا 

إلخـراج  موقًعـا  باعتبـاره  العـام،  املجـال 

ووضعهـا  الخاصـة،  الدراميـة  القصـص 

للمشـاهدة  وإتاحتهـا  العـام،  للعـرض 

»للمصلحـة  الحـايل  فالتعريـف  العامـة. 

اإلعـالم  وسـائل  ترّوجـه  كـام  العامـة« 

وتقبَلـه قطاعـات املجتمع كافـة أو أغلبها، 

يتمثـل يف الواجـب الـذي يحتـم علينـا أن 

ونطـور  الدراميـة  القصـص  بهـذه  منـي 

عرضهـا يف املجـال العـام، عـالوة عـى حق 

الجمهـور يف مشـاهدة العـرض. والظروف 

االجتامعيـة التـي تجعل مثل هـذا التطور 

يبـدو  وتجعلـه  بـل  للدهشـة،  مثـر  غـر 

»طبيعيًـا«، ينبغي أن تكـون جليَّة يف ضوء 

الزعم السـابق، ولكـن عواقب هذا التطور 

مل تستكشـف مـن جميـع الجوانـب عـى 

اإلطـالق، ورمبـا تصـل إىل مـدى يفـوق مـا 

نسـتوعبه ونقبلـه بوجه عـام. )ص/ 123(.

الرأسمالية السائلة: 

ــيدة يف  ــت »رش ــة ليس ــاملية الراهن الراس

ــاقه  ــذي س ــى ال ــم« باملعن ــا بالقي عالقته
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ــق  ــت تنطل ــى إن كان ــر، حت ــس في ماك

ــالين  ــام العق ــايل للنظ ــوذج املث ــن النم م

ــد  ــخ ق األدايت )ص/ 112(. وإذا كان التاري

ــا  ــام »إميانً ــوم مــن األي ــم يف ي آمــن بالقي

ــس  ــذا لي ــن أن ه ــب الظ ــا«، فأغل مطلًق

هــو الحــال يف أيامنــا هــذه. فقــد تفــكك 

القــادر عــى منــح  الســيايس  املكتــب 

أقرتهــا  التــي  للقيــم  مطلقــة  ســلطة 

التــي  املحاكــم  تلــك  العليــا،  املحاكــم 

ــة  ــر القابل ــكام غ ــدار األح ــئت إلص أنش

ــي  ــات الت ــق بالغاي ــام يتعل ــئناف في لالس

ــاء  تســتحق أن يســعى املــرء إليهــا يف أثن

إىل  الثقيلــة  الرأســاملية  مــن  االنتقــال 

 .)112 )ص/  الخفيفــة.  الرأســاملية 

الرأسمالية صديقة المستهلك: 

ــة املســتهلك  ــة صديق الرأســاملية الخفيف

ال املنتــج، صحيــح أنهــا مل تُلْــغ الســلطات 

املعنيــة بســن القوانــن، ومل تلــغ أهميتها؛ 

عديــدة،  ســلطات  أوجــدت  لكنهــا 

وســمحت لهــا أن تتعايــش، بحيــث ال 

يف  تظــل  أن  منهــا  واحــدٍة  ألي  ميكــن 

الســلطة زمًنــا طويــاًل و»تســتحوذ« عليها.

وعــى العكــس مــن الرأســاملية الثقيلــة، 

بأنهــا  الخفيفــة  الرأســاملية  تتســم 

مــاذا  فســؤال  »بالقيمــة«...  مهووســة 

عــى  يهيمــن  أفعــل؟ صــار  أن  ميكــن 

أفعــال البــر، حتــى إنــه قــزّم، بــل وأزاح 

مــن ســاحة الفعــل اإلنســاين، ســؤااًل آخــر: 

كيــف أفعــل مــا يف وســعي ومــا يجــب أو 

ــه؟ )ص/ 112- 113(. ــا ينبغــي أن أفعل م

حكام المتاهة: 

عى قمـــِة هـــرم ســـلطِة الرأســـاملية 

الخفيفـــة يف زمن الســـيولة، ينتر من 

ال يكرتثـــون كثرًا باملـــكان أو ال يكرتثون 

بـــه عـــى اإلطـــالق، ينتر مـــن هم 

خـــارج املكان أينام ذهبـــوا، ومهام كانوا 

الفيزيائية.  الناحيـــة  مـــن  موجوديـــن 

الحركة ورسعة  بخفـــة  ينَعمـــون  هؤالء 

االقتصادية  املنظومـــة  مثـــل  االنتشـــار 

التـــي أنجبتهـــم وأعطتهـــم الســـلطة. 

هـــم فقـــط يعرفـــون قوانـــن املتاهة، 

ويعيشـــون يف مجتمـــع القيـــم الطيارة 

الخاليـــة من الهمـــوم. مجتمع ال يحمل 

متمركز حول  مجتمـــع  املســـتقبل،  هم 

األثَـــرة واللـــذة وقبول فُقـــَدان االتجاه، 

واالســـتعداد للعيـــش خـــارج املـــكان 
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والزمـــان، والرتحيب بالدوخة والدوار من 

دون معرفـــة ولو طفيفـــة بالوجهة التي 

ستســـتغرقها  التي  املدة  أو  يقصدونهـــا 

.)222 )ص/  بدأوهـــا.  التـــي  الرحلـــة 

العمل في زمن السيولة: 

ــول  ــام يق ــائلة -ك ــة الس ــن الحداث يف زم

املؤلــف- نعــارص »تحــواًل عظيــاًم« آخــر، 

»العمــل  ظاهــرة  معاملــه:  أبــرز  مــن 

الالجســدي«، القيــد الخفــي الــذي يُســّمر 

ويقبــض  عملهــم،  أماكــن  يف  العــامل 

حركتهــم، وكان هــو »جوهــر الفورديــة«. 

وكان كــرس هــذا القيــد هــو أيًضــا التغــر 

الفــارق والحــد الفاصــل يف تجربــة الحيــاة 

الفــوردي  النمــوذج  بتدهــور  املرتبطــة 

وســقوطه الرسيــع. )ص/ 109(. 

تحرير العمل من العمال: البطالة 
الجديدة:

وجــد املتدبــرون مــن أهــل عرصنا الســائل 

أن البطالــة الجديــدة للعــامل واقتالعهــم 

ــٌر للعمــل، وجــزء ال  مــن جذورهــم تحري

ــر  ــم بتحري ــاس العظي ــن اإلحس ــزأ م يتج

مــن  عــام  بوجــٍه  البريــة  القــدرات 

القيــود املزعجــة التــي يْعِوزهــا اتســاع 

األفــق ورحابــة الفكــر، ومــن حكــم العادة 

ــورايث. )ص/ 209(.  ــد ال ــة، والتبل والطبيع

ُجــرّد العمــل مــن بهارجــه األخرويــة، 

امليتافيزيقيــة،  جــذوره  مــن  وانســلخ 

ــت  ــي أضفي ــة الت ــد املركزي ــمَّ فق ــن ث وم

عليــه يف كوكبــة القيــم يف عــرص الحداثــة 

ــم يعــد  ــة. فل ــة والرأســاملية الثقيل الصلب

ميثــل محــوًرا آمًنــا تــدور حولــه تعريفــات 

الحيــاة.  ومشــاريع  والهويــات  الــذات 

ــاس  ــاره األس ــن اعتب ــن املمك ــد م ومل يَُع

األخالقــي للمجتمــع أو املحــور األخالقــي 

للحيــاة الفرديــة. )ص/ 206 (.

نهاية الوظيفة: 

ــِذر  ــوم، وهــي تن ــة هــي شــعار الي املرون

ــا،  ــام نعرفه ــة« ك ــرة »الوظيف ــة فك بنهاي

وإعــالن مجــيء العمــل يف صــورة عقــود 

قصــرة األجــل، ال عقــود طويلــة أو عقــود 

متجــددة، وظائــف بــال بنــد يكفــل األمــن 

والتأمــن، بــل بنــد يضمــن التوظيــف 

ــة  ــاة املهني ــر«، فالحي ــعار آخ ــى إش »حت

تســودها حالــة مــن الاليقــن. )ص/ 215(.
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الرأسمال في زمن السيولة: 

ينتقل رأس املال يف زمن السـيولة يف خفة، 

يف حقيبـة سـفر صغـرة، حقيبـة ال تحتوي 

أكر من محفظة وهاتف جوال وحاسـوب 

يقـف يف  أن  املـال  فبُوسـع رأس  متنقـل. 

كل مـكان تقريبًـا، وهـو ال يضطـر إىل أن 

يبقـى يف مـكان أكـر مام تسـتغرق عملية 

اإلشـباع، رأس مـاٍل طيـار، يقلل من أهمية 

االرتبـاط  والسـيام  االرتبـاط،  أشـكال  كل 

املسـتقر، ويعده من الحامقة. )ص/ 219(. 

يف  يقــف  أن  املــال  رأس  فبُوســع 

ــر  ــو ل يضط ــا، وه ــكان تقريًب كل م

إىل أن يبقــى يف مــكان أكــر مــام 

رأس  اإلشــباع،  عمليــة  تســتغرق 

ــة كل  ــن أهمي ــل م ــار، يقل ــاٍل طي م

أشــكال الرتبــاط، ولســيام الرتبــاط 

املســتقر، ويعــده مــن الحامقــة.

األفكار -وليس العمال- هي مصدر 
األرباح:

هـو  املـال  لـرأس  الراهـن  االرتبـاط 

وتتحـدد  باملسـتهلكن،  ارتبـاط  باألسـاس 

أو غيابهـم  مسـاراته بوجـود املسـتهلكن 

توليـد  إمكانـات  إنتاجهـم،  بإمكانـات  أو 

الطلـب عى األفـكار املعروضـة وتعزيزها 

فيـام بعـد. )ص/ 220(. فقـد حـرر رأس 

العمـل  عـى  االعتـامد  مـن  نفسـه  املـال 

عـرب حريـة الحركة الجديدة التـي مل يحلم 

بهـا يف املـايض، حتـى إنـه فـاق املسـتوى 

الـذي مل يحققـه مطلًقـا يف سـالف الزمـان 

»املـالك الذيـن ال يقيمون عـى أمالكهم«؛ 

فنمـو رأس املـال وإعادة إنتاجـه، واألرباح 

هـذه  كل  املسـاهمن،  ورىض  والعوائـد، 

األمـور صـارت مسـتقلة إىل حـد كبـر عن 

دوام أي ارتباط محي بالعمل. )ص/ 218(.

انتقام البداوة: 

تشــهد الحداثــة يف مرحلــة امليوعة ســيادة 

النخبــة البدويــة، التــي ال تتقيــد باملــكان 

مكانهــا... يف  املســتقرة  األغلبيــة  عــى 

النخبــة العامليــة املعــارصة تتشــكل َوفــق 

ــن  ــى الذي ــالك األرايض القدام ــوذج »م من

ال يقيمــون عــى أمالكهــم«. ومــن ثَــمَّ 

تســتطيع هــذه النخبــة أن تحكــم وتســود 

مــن دون أن تثِقــل كاهلهــا باألعبــاء اململة 

األمــور  وترصيــف  بــاإلدارة  املتعلقــة 
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ورعايــة املحتــاج... فاالنخــراط النشــط 

ــرًا  ــد أم ــن مل يع ــكان التابع ــاة الس يف حي

رضوريًــا. )ص/ 55- 56(.

اختزال فكرة المجتمع: 

مـن األبعـاد الرئيسـة للتطور الحـايل الذي 

تشـهده حياة الحر، أن املجتمع يسـتمد 

وحراسـته  املنيعـة  حـدوده  مـن  هويتـه 

ورسـالته،  وفكـره  موضوعـه  ال  الشـديدة 

ويف اختـزال فكـرة »الدفـاع عـن املجتمع« 

يراقبـون  مسـلحن  حـراس  اسـتئجار  يف 

كل  مـع  التعامـل  ويف  املدينـة،  مداخـل 

مطـارد أو متسـكع باعتبـاره العـدو األول 

العامـة  املناطـق  اختـزال  ويف  للمجتمـع، 

يف جيـوٍب ذات مداخـل محـددة »ميكـن 

واالنعـزال  االنفصـال  ويف  عنهـا«،  الدفـاع 

بـداًل مـن االتفـاق عـى مسـاحات للحياة 

املشـرتكة، َوفوق كل ذلـك تجريم ما تبقى 

.)153 )ص/  النـاس.  بـن  االختـالف  مـن 

االستعمار في ثوبه الجديد: 

قــوة النخبــة يف عــرص العوملــة تقــوم عــى 

ــات  ــن االلتزام ــروب م ــى اله ــا ع قدرته

إىل  أصــاًل  ترمــي  -فالعوملــة  املحليــة 

اجتنــاب هــذه الروريــات- وعــى توزيع 

املََهــام والوظائــف عــى نحــو أثقــل عــى 

كاهــل الســلطات املحليــة -والســلطات 

املحليــة وحدهــا- وتقــوم هــي بــدور 

األوصيــاء عــى القانــون والنظــام املحــي.

الداميــة  الرصاعــات  حــل  جهــود  أمــا 

يف املناطــق املجــاورة فتُعــد مــن بــن 

الوظائــف التــي تفضل النخبــة العوملية أن 

ترتكهــا لألمــم/ الــدول التــي صــارت مراكــز 

رشطــة محلية، وأن تَعَهد بهــا إىل جامعاٍت 

هــذه  وحــل  النفــوذ..  أصحــاب  مــن 

الرصاعــات ينبغــي أن يتســم بالالمركزيــة، 

ــال  ــي، ف ــرم العومل ــاع اله ــع يف ق وأن يوض

ــدم  ــان أم ع ــوق اإلنس ــاة حق ــم مراع يه

ــه أو إىل  ــر إىل أهل ــا، وإســناد األم مراعاته

ــي  ــلحة الت ــن واألس ــرب املحلي ــراء الح أم

يف حوزتهــم بفضــل الكــرم، أو »املصلحــة 

االقتصاديــة املفهومــة« للــركات العوملية 

والحكومــات العازمــة عى تعزيــز العوملة، 

.)263 )ص/  فرصــة.  الحــرب  ولنعطــي 

فالعــزوف عــن التدخــل والســامح لحــرب 

»نهايتهــا  إىل  تصــل  بــأن  االســتنزاف 

الطبيعيــة« ســيأتيان باملنافــع نفســها مــن 

دون اإلزعــاج الصــادر عــن التــورط املبارش 
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يف حــروب اآلخريــن، والســيام التــورط يف 

عواقبهــا املربكــة التــي يصعــب التعامــل 

ــرق  ــة بط ــروج للعومل ــه ي ــام أن ــا، ك معه

أخــرى. )ص/ 264(.

مجتمع البشارة الجماعية في زمن 
الميوعة: 

ــوق  ــم يت ــة حل مجتمــع البشــارة الجامعي

ــان،  ــتقرار واألم ــدوا االس ــن فق ــه مالي إلي

يَِعــُد بــرب أمــان مــن طوفــان القلــق الــذي 

اإلنســاين  الوجــود  نواحــي  كل  اخــرتق 

ــن  ــة م ــة الراهن ــي املرحل )ص/ 242(. فف

الحداثــة الســائلة ال يوجــد ســوى أربطــة 

ألنهــا  الزبائــن؛  تجــذب  وهــي  مرنــة، 

ســهلة االرتــداء يف الصبــاح والخلــع يف 

املســاء )أو العكــس(. )ص/ 240(. 

والجامعيــة ليســت ســوى رد فعــل متوقع 

لعمليــات »التمييــع« الزائــدة التي تتســم 

ــي  ــة... فالظــروف الت ــاة الحديث ــا الحي به

تكُفــل األمــن واالســتقرار يف تناقص رسيع، 

بينــام تــزداد معــدالت مســؤوليات الفــرد 

عــى نطــاق غــر مســبوق... مــا زاد مــن 

هشاشــة الروابــط اإلنســانية. )ص/ 241(.

فالجامعيــة تواجــه صعابًــا كثــرة يف زمــن 

ــتثامر  ــة اس ــا محاول ــن أهمه ــيولة، م الس

الدولــة يف بنــاء حلــم الجامعــة، فقــد 

تقلبــت ســيادة الدولــة، واســتثامر تــراث 

ــقوط  ــد س ــة بع ــاء الجامعي ــة يف بن اإلثني

رايتهــا مــن يــد الدولــة وهــم، خاصــة 

ملــا  املعــارصة  الجامعيــة  افتقــاد  مــع 

ــة مــن مــوارد للقــوة  كانــت متلكــه الدول

والقانــون والقهــر، الالزمــة لغــرس األفــكار 

ــع. ــا يف املجتم ــا واقًع ــوس وجعله يف النف

زمــن  يف  وهــاًم  الجامعــة  حلــم  صــار 

الســيولة، ففــي ســبيل جمــع مــا انفصــل 

عــن جســد املجتمــع ال توجــد ســوى أرسة 

فنــادق صغــرة عــى الطريــق العــام، 

أرائــك  املخيــامت،  يف  نــوم  وأكيــاس 

للمحللــن واملعلقــن، ومــن اآلن فصاعــًدا 

ال  -املفرتضــة  الجامعــات  تكــون  رمبــا 

املتخيلــة- ليســت ســوى أدوات زائلــة. 

.)67 )ص/ 

خطا الدفاع الوهميان: الجسد 
والجماعة: 

َخطــي  هــام  واملجتمــع  الجســد  كان 

الدفــاع األخريــن يف ســاحة املعركــة التــي 
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يخلفهــا املحاربــون، ســاحة املعركــة التــي 

ــن  ــن واألم تشــهد الحــرب يف ســبيل اليق

دون  مــن  حــرب  يــوم،  كل  واألمــان 

ُهدنــة تذكــر؛ يف عــرص الحداثــة الصلبــة. 

ــع بحاجــة اآلن إىل أداء  فالجســد واملجتم

ــر  ــن كث ــمة ب ــت مقس ــي كان ــام الت امله

مــن املعاقــل والخطــوط الدفاعيــة، لكــن 

ــذا  ــام؛ ل ــوق قدرته ــام يف ــل عليه التعوي

ــا،  ــا، ال أن يخفف فمــن املحتمــل أن يعّمق

املخــاوف التــي دفعــت طالبــي األمــن أن 

يــأووا إليهــام. )ص/ 258(.

 
على سبيبل الختم

العرب والحداثة السائلة

ــاب  ــا الكت ــة يثره ــة ومصري ــا مهم قضاي

تخــص الغــرب وباقــي العــامل، أنتجتهــا 

جهــود  إىل  تحتــاج  الســائلة،  الحداثــة 

متواصلــة وعميقــة مــن أربــاب السياســة 

عــى  تداعياتهــا  لدراســة  واالجتــامع 

االجتــامع البري. وهو األمــر الذي يجعل 

الكتــاب دليــاًل للباحثــن واملنغرســن يف 

قضايــا اجتامعنــا العــريب اإلســالمي، وآثــار 

ــة الســائلة فيــه يف شــتى جوانبــه. الحداث

الكاتـــب  اســـم  غّرنـــا  أننـــا  ولـــو 

ـــن  ـــاب ع ـــا الكت ـــأل به ـــي ميت ـــة الت واألمثل

ــة يف  ــا الحداثـ ــي أحدثتهـ ــرات التـ التغـ

ــراد  ــائلة، يف األفـ ــة والسـ ــا الصلبـ حالتيهـ

الغربيـــة؛  واملجتمعـــات، واملؤسســـات 

لوجدنـــا دون عنـــاٍء كثـــر أن كل كلمـــة 

ــأزق  ــن املـ ــرّب عـ ــاب، تعـ ــذا الكتـ يف هـ

الشـــامل الـــذي متـــر بـــه مجتمعاتنـــا 

ـــن  ـــة م ـــن. بداي ـــا الراه ـــة يف زمانن العربي

ـــراد ومعاناتهـــم، ومـــروًرا مبـــا  مشـــاكل األف

ــف  ــاين وكيـ ــا اإلنسـ ــدث يف اجتامعنـ حـ

ــواًل إىل  ــه، وصـ ــبكة عالقاتـ ــت شـ تقطعـ

ـــرار الســـيايس  ـــع الق ـــز الســـلطة وصن مراك

ـــن  ـــام م ـــه حالُه ـــا آَل إلي ـــادي وم واالقتص

ــاد. ــور وفسـ تدهـ

ُخـــْذ أي قطـــاع يف املجتمـــع العـــريب 

ــورة  ــط صـ ــه، والتقـ ــش فيـ ــذي تعيـ الـ

رسيعـــة ملـــا يحـــدث فيـــه؛ ســـتجد -إن 

كنـــت صادقًـــا مـــع نفســـك- واقًعـــا 

ــارك  ــاركنا ونشـ ــا شـ ــرًّا يواجهـــك، كلنـ ُمـ

يف صنعـــه. ســـتجد مجتمعـــات يصـــارع 

بعضهـــا بعًضـــا، يف السياســـة واالجتـــامع 

تظـــن  حتـــى  والثقافـــة،  واالقتصـــاد 

مجتمعاتنـــا،  قـــدر  هـــو  الـــرصاع  أن 
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والتنـــازع  اليومـــي،  قُوتنـــا  والصـــدام 

ــا. ــربع فيهـ ــي نـ ــدة التـ ــا الوحيـ صناعتنـ

ــدام  ــرصاع والص ــذا ال ــن أن ه ــا يظ وكلّن

ــدري  ــاء، وال ي ــبيلنا للبق ــازع هــو س والتن

ــات  ــن تِبع ــرٌر م ــكل مت ــع أن ال الجمي

هــذا كلــه، بــل إن هــذا الــرصاع والصــدام 

األرسة  يف  حلقاتــه  أُوىل  مــن  والتنــازع 

ــو رصاع  ــلطة، ه ــة الس ــا يف قم إىل أعاله

يخــرتق جســد مجتمعاتنــا الهّشــة، ويدّمر 

حارضهــا ومســتقبلها، وكأننــا ال نتعلــم 

مــن دروس املــايض والحــارض شــيئًا أبــًدا، 

وكأنَّ علينــا أقــداًرا قــد ُخطَّــت بــأن نفقــد 

فلســطن جديــدة يف كل عقــد، وأن نفقــد 

ماليــن جديــدة يف حروبنــا ضــد أنفســنا.

وكلّنـا يظـن أن هذا الـراع والصدام 

ول  للبقـاء،  سـبيلنا  هـو  والتنـازع 

يـدري الجميـع أن الـكل متـرٌر من 

تِبعـات هـذا كله، بل إن هـذا الراع 

والصـدام والتنـازع مـن أُوىل حلقاتـه 

يف األرسة إىل أعاهـا يف قمة السـلطة.

ــد  ــعاره: ض ــذا ش ــا هك ــل حالن ــل يظ فه

ــة  ــن الحداث ــا تن ــى يبتلعن ــن، حت اآلخري

ــذر، وهــو  ــي وال ي ــذي ال يبق الســائلة، ال

بــراوة  اليــوم  مجتمعاتنــا  يهاجــم 

مســتهدفًا أجيالنــا الجديــدة؟ وهــل نظــل 

ســاكتن حتــى نفيــَق عــى مــا هــو أكــرب 

ــها؟  ــي نعيش ــة الت ــن الكارث م

أعتقــد أنــه قــد آن لعلــامء اجتامعنــا 

مــن  الســيايس  ملشــهدنا  واملتصدريــن 

حــكام ومعارضــن، أن يواجهــوا ســؤال 

الوقــت الــذي نــراه جميًعــا ونتغــاىض عنه 

جميًعــا: ملــاذا متلــك الثقافــة الغربيــة 

مجمــل  يف  الهائــل  التأثــر  هــذا  كل 

حياتنــا وترصفاتنــا وتفكرنــا بــل ورغباتنــا 

ومتنياتنــا؟ 

ذكــرى  مجــرد  األمــُة  صــارت  وكيــف 

مجــال  ال  وقلوبنــا،  عقولنــا  خلفيــة  يف 

لتحققهــا فعليًــا عــى األرض، بعــد أن 

الوطنيــة(  )وليســت  الُقطريــة  طغــت 

ــن  ــيايس ب ــاب الس ــى الخط ــة ع البغيض

األشــقاء؟

ــي  ــة الت ــة املفرط ــت الفردي ــف متكن وكي

تفّشــت بــن األفــراد وداخــل األرس، يف 

ــي  ــا ه ــة، وم ــا العربي ــع مجتمعاتن جمي
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عواقــب ذلــك عــى حــارض ومســتقبل 

األمــة؟ ومتــى تؤّدي مؤسســاتنا السياســية 

ــة دورهــا يف إعــادة  ــة والعلمي واالجتامعي

الوجــه  عــى  العــام  املجــال  تشــكيل 

الــذي يعيــد ملجتعاتنــا عافيتَهــا، ولشــبكة 

ــا؟ ــا ومتانته ــا قوتَه عالقاته

أن  وإعامنــا  وساســتنا  علامئنــا  عــى 

ــذه  ــى ه ــة ع ــم واإلجاب ــوا بدوره يقوم

ــئلة  ــن األس ــا م ــرة، وغره ــئلة الكث األس

ــة:  ــن نوعي م

كيــف نفهــم بعــض أشــكال الخطــاب 

ــا يف  ــا أبناؤن ــا به ــي يواِجُهن ــدة الت الجدي

ــت والشــارع، والناتجــة عــن هجــوم  البي

مباهــج الحداثــة الزائفــة عليهــم، عــرب 

وســائط االتصــال والتواصــل الحديثــة، 

ومــا أحدثتــه مــن ثــورة يف التوقعــات 

وتأجيــج لألمنيــات وليــس مجــرد الرغبات 

يف نفوســهم وعقولهــم؟

وكيــف نحفــر لنصــل إىل جــذور الثقافــة 

العدميــة التــي َغــزَت مجتمعاتنــا، والتــي 

واالســتمالك،  االســتهالك  لقيــم  تدعــو 

واالنكفــاء عــى املصالــح الضيقــة والنجــاة 

الفرديــة مبفهومهــا الدينــي والدنيــوي، 

والتــي ترتســخ يوًمــا بعــد اآلخــر يف نفــوس 

أبنــاء مجتمعاتنــا العربيــة التــي تُعــج 

ــربى  ــواق الك ــرة واألس ــب الك ــم مالع به

والســينامت واملالهــي والشــواطئ، وغرها 

مــن أماكــن اللهــو التــي باتــت جــزًءا مــن 

الحيــاة اليوميــة لفئــات تتزايــد يوًمــا بعــد 

يــوم. تلــك الثقافــة التــي تكُمــن خطورتها 

ــة  ــا املتحقق ــا ووعوده ــا وآنيته يف نفعيته

يف التــو واللحظــة، فثامرهــا دانيــٌة وال 

شــؤون  يف  االنغــامس  ســوى  تحتــاج 

ــاب كل  ــن، واجتن ــل املقرب ــس واأله النف

ــن  ــن، والض ــامع باآلخري ــؤدي لالجت ــا ي م

وأهلــك،  نفســك  عــى  إال  متلــك  مبــا 

والبعــد كل البعــد عــن الثقافــة والسياســة 

ــطوتها  ــا وس ــا جربوته ــن هن ــر. وم والفك

وانتشــارها، فذاتيتهــا املطلقــة رس قوتهــا.

وكيــف ازدادت مظاهــر العنــف رســوًخا؟ 

وكيــف رصنــا اليــوم أقــل انفتاًحــا وتقبــاًل 

لآلخــر املختلــف عنَّــا سياســيًا أو دينيًــا أو 

حتــى اجتامعيًــا؟ وكيــف تحولــت األوطان 

إىل ســاحات قتــال بــن أبنائهــا؟ وملــاذا 

تحصــن كل منَّــا بذاتــه أو بجامعتــه أو 

طائفتــه أو جامعــة مصالحــه، وهــرب 
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أو  الــذات  منــايف  إىل  منَّــا  الكثــرون 

الشــتات بحثًــا عــن راحــة موهومــة؟ 

وكيــف أصبحــت الخالفــات بــن قــوى 

ــا  ــس يف حياتن ــوان الرئي ــي العن ــة ه األم

اليوميــة؟

وكيــف تشــوهت صــورة املــال يف واقعنــا، 

عــرب تلــك األلــوان الزاهيــة الزائفــة التــي 

جلبتهــا الرأســاملية الســائلة وبرجوازيتهــا 

الغارقــة يف ملّذاتهــا، عــرب خلــِق وظائــَف 

مخربــة للــامل يف كل مناحــي الحيــاة، 

نراهــا كل لحظــة يف املــأكل واملــرب 

ــح؟  ــو والرتوي ــكن والله واملس

االقتصــادي  العــدل  مجــال  يف  أمــا 

ــاتنا  ــتنفار كل مؤسس ــة الس ــن بحاج فنح

عــن  لإلجابــة  والسياســية  االجتامعيــة 

أســئلة مــن نــوع: 

ــن  ــرص بـ ــأ الفـ ــن أن تتكافـ ــف ميكـ كيـ

ـــا  ـــو أمتن ـــف تنج ـــا؟ وكي ـــاء مجتمعاتن أبن

مـــن براثـــن ســـيطرة ِحفنـــة قليلـــة، 

ـــة  ـــائل مالي ـــى وس ـــج ع ـــتولت بالتدري اس

هائلـــة، والجـــزء األكـــرب مـــن األرزاق 

والخـــرات العموميـــة التـــي يفـــرتض أن 

ـــواد  ـــت الس ـــع، وترك ـــًكا للجمي ـــون ِمل تك

ـــر  ـــع يف فق ـــة يقب ـــاء األم ـــن أبن األعظـــم م

مدقـــعٍ ال نهايـــة لـــه؟ وأنتجـــت منـــاذج 

شـــائهة الســـتغالل املـــال؟

ــد  ــرآين، يعي ــل ق ــاء جي ــد بن ــف نعي وكي

الحيــاة ملفهــوم املــال الــذي بنــى عمراننــا 

ــي  ــا الت ــد ألموالن ــف نعي ــاري؟ وكي الحض

لنــا قياًمــا قــوًة تُضــاف  اللــه  جعلهــا 

ألمتنــا، ال حربـًـا عليهــا واســتنزافًا لطاقاتها، 

ــن  ــا: أي ــم أموالن ــاًرا إلنســانها؟ وكرائ وإفق

وكيــف نضعهــا يف أماكنهــا لتصنــع بناءنــا 

ــارَب  ــا ق ــون أموالُن ــف تك ــد؟ وكي الجدي

نجــاة لكل إنســان عــريب تجعله جــزًءا من 

تيــار الحيــاة يف املجتمــع، ال عالــة عليــه؟

ــال  ــا ألجي ــا جامًح ــف طموًح ــف نوق وكي

جديــدة مــن الشــباب والفقــراء، يســَعون 

إىل نفــس مــا ســعت إليــه هــذه الحفنــة 

ــاة األمــة إىل رصاع  ــت حي ــة؛ فتحول القليل

ضــاٍر مــر يــأكل قيمهــا ومفاهيمهــا 

ويهــِوي بهــا يف قــاٍع ســحيق ال قــرار لــه؟

ــون  ــن نحــن ذاهب ــى الســؤال: إىل أي وحت

يــا فــالن؟ مــاذا يحــدث غــًدا؟ الــذي 

كان عالمــة صحــة، صــار دليــَل مــرض 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

متكــن مــن العقــول والقلــوب.. فلــم يُعــد 

ــٍة  ــنُّ وجه ــار لتب ــؤاَل استفس ــؤال س الس

أو تيمــم قبلــة أو اســتعداد لجهــاد أو 

رغبــة يف بنــاء ومشــاركة، قــدَر مــا أصبــح 

عــن  يُنِبــئ  تشــاؤميًا  ســلبيًا  تســاؤاًل 

ــراد ومجتمــع  حــرة متخبطــة لنفــوس أف

ــوا أنهــم قــد  تقطَّعــت بهــم الســبل وظن

ــن الهــالك  ــم، وقعــدوا منتظري ــط به أحي

ــامء.  ــن الس ــزل م ــزة تن ــد، أو املعج األكي

ــه الدافعــة  ــد للســؤال إيجابيت ــف نعي كي

ــذي تســَعى  ــد، ال ــاء الجدي ــو البن ــا نح لن

ــطوة  ــن س ــو م ــف ننج ــا؟ وكي ــه أمتن إلي

بلــة بقــوى اســتعامرية يف  رأســاملية ُمترَسْ

ــاء  ــع أبن ــٍن فــرض الســيولة عــى جمي زم

آدم بقــوة الســالح وقــوة األمنيــة والرغبة؟ 

وكيـف نعقـل أن مجتمعاتِنـا اليـوم تواجه 

حروبًـا هائلـة يف الداخل والخـارج، يف ظل 

شـبكة  وتقويـض  الدولـة  قـوة  تهـاوي 

عالقات املجتمع، وتدخالت سـافرة لتقسـيم 

الطائفيـة  نعـرات  كل  إثـارة  عـرب  بُلدانِنـا 

والــدين والعــرق؟ يف ظــل بـروز أمـــراء 

الحـرب مـن داخلنـا الذيـن يقومـون مبـا 

كانـت تقوم به جيوش االسـتعامر القديم؟

ــد الســؤال ســؤاَل استفســار  فلــم يُع

أو  قبلــة  تيمــم  أو  وجهــٍة  لتبــنُّ 

اســتعداد لجهــاد أو رغبــة يف بنــاء 

ــاؤًل  ــح تس ــا أصب ــدَر م ــاركة، ق ومش

ســلبًيا تشــاؤمًيا يُنِبــئ عــن حــرة 

متخبطــة لنفــوس أفــراد ومجتمــع 

ــوا أنهــم  تقطَّعــت بهــم الســبل وظن

ــم. ــط به ــد أحي ق

ــروب  ــل حـ ــف مـسـلـسـ ــف نــوقـ وكيـ

االســتنزاف التــي تتزايــد يوًمــا بعــد اآلخــر 

يف عاملنــا العــريب، قبل أن تصــل إىل نهايتها 

الطبيعيــة: الوقــوع الكامــل يف أرس التبعية 

مــن كل النواحــي السياســية واالقتصاديــة 

واالجتامعيــة، ليتســّنى لقــوى الــرِه التي 

ال تشــبع أن تجنــي املنافــع عــى حســابنا 

ــائر يف  ــل خس ــاج، أو قـليـ ــر إزع دون كث

ــا  ــد تكّفلن ــن قـ ــوال، فنـحـ األرواح واألم

بتحمـــل تـكالـيـــف هــذا كـلـــه بســخاء 

عــريب غريــب؟ 

كل هذه األسـئلة وغرها الكثر تحتاج منَّا 

اإلقرار أواًل أن تيار الحداثة -شـئنا أم أبينا- 

ثًا األفـراد واملجتمعات،  يجتـاح العـامل، ملوِّ
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مفسـًدا املؤسسـات، عـرب قيَِمـه العدميـة 

واإلشـباع  اللـذة  قيمـة  مـن  تعـي  التـي 

والخـالص  الفرديـة  ومتجيـد  اللحظـي، 

الجامعيـة،  قيمـة  مـن  وتحـطُّ  الفـردي، 

وتوهـن شـبكة عالقات املجتمـع التي هي 

ثانيًـا  أسـاس متاسـكه وعمرانـه. واإلميـان 

أنـه ال أمـل يف إيقاف سـيل هـذه الحداثة 

للمفاهيـم  الحيـاة  بعـودة  إال  املدمـر 

العربيـة  مجتمعاتنـا  أنتَجـت  التـي 

املسـلمة: االسـتخالف والعمـران والعـدل 

والنهـي  باملعـروف  واألمـر  والتوحيـد 

عـن املنكـر، واسـتعادة املجتمـع لـدوره، 

ومؤسسـاته لوظائفهـا، وأبنائـه لواجباتهم.

كتبتــه  مــام  أفضــل  خامتــة  أجــد  وال 

ــة رؤوف عــزت يف تقدميهــا  ــورة هب الدكت

صناعــة  »أثنــاء  أننــا  مــن  للكتــاب 

واإلســالمية  العربيــة  أمتنــا  مســتقبل 

واســتعادة دورهــا يف هــذا العــامل، ينبغــي 

ــل  ــق التقاب ــع مبنط ــر إىل الواق أن ال ننظ

الجغــرايف بــن رشق وغــرب؛ فالحداثــة 

غزَتْنــا عــى مســتويات متنوعــة، ويعيــش 

ــا؛  ــا أو كره ــا طوًع ــى خريطته ــاس ع الن

ــن  ــات م ــراد والجامع ــدَّ لألف ــك ال ب ولذل

إذا  ويجــري  جــرى  مــا  تســتوعب  أن 

كانــت تنشــد إصالًحــا للدنيــا ونــرصة 

.)17 )ص/  للعاملــن«.  وخــرًا  للديــن 

ــي دون  ــه أن يفت ــن للفقي ــف ميك »إذ كي

أن يأخــذ يف اعتبــاره تحــوالت الزمــان 

ــة  ــياق الحداث ــام يف س ــكان وتعريفه وامل

للمناضــل  ميكــن  وكيــف  والعوملــة؟ 

ــه  ــا فعلت ــة أن يهمــل م مــن أجــل العدال

الحداثــة باالجتــامع واالقتصاد والسياســة؟ 

وكيــف ميكــن للســاعي للتغيــر أن يتحرك 

يف مجتمــع تبّدلــت مالمحــه وتشــظّت 

بــل  واألخالقيــة  املعرفيــة  أنســاقه 

والعمرانيــة؟

بــل كيــف ميكــن لإلنســان أن يعــرف مــا 

ــا  ينتقــص مــن إنســانيته ويختبــئ يف ثناي

التفاصيــل مــن دون أن يســفر عــن وجهــه 

ــه  ــدم كينوننت ــه يه ــح، لكن ــرام رصي يف ح

ــن  ــة م ــوس فارغ ــن إىل طق ــول الدي فيح

مضمونهــا، واألخــالق إىل وجهــة نظــر، 

ــة،  ــرد والجامع ــن الف ــة ب ــك العالق ويرب

ويخفــي الهيمنــة الرأســاملية تحــت غالِف 

ترويــج أوهــام املتعــة، ويغــّذي الفــوارق 

بــن البــر عــرب منــط تســويق واســتهالك 

الوقت واملكان واملشاعر«. )ص/ 17- 18(.
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كونــه  يف  الكتــاب  هــذا  أهميــة  تــأيت 

ــا  ــٌر يف عاملن ــه نظ ــّل ل ــفيًا، ق ــًدا فلس ُجه

العــريب، وينــمُّ عــن عقــل فلســفي مبــدع، 

يشــتِغل  زمنيــة  لعقــود  ظــل صاحبــه 

عــى النقــد األخالقــي للحداثــة الغربيــة، 

ونقــد تجلِّياتهــا يف املنظومــة املعرفيــة 

ــن  ــزء م ــو ج ــية. وه ــة والسياس والثقافي

الربيـد  الجزائـر،  التاريـخ بجامعـة سـطيف،  )*( أسـتاذ فلسـفة 

اإللكـروين: 
halim-bacha@hotmail.fr

طــه  سلســلة كتــب عديــدة أصدرهــا 

كتــاب  كل  يف  يحــاول  الرحمــن،  عبــد 

إىل  تنتمــي  مفهومــات  تفكيــَك  منهــا 

ــا  ــا أصوله ــريب، مبيًّن ــداويل الغ ــال الت املج

والعقديــة  الفلســفية  ومرجعياتهــا 

والحضاريــة، ومؤّسًســا يف الوقــت ذاتــه 

مــع  وتكتشــف  جديــدة.  ملفاهيــم 

نصوصــه الفلســفية مقــدار صلتــه بأصــول 

ــرة  ــوم الفك ــريب. تق ــداويل الع ــال الت املج

املركزيــة للكتــاب الــذي بــن أيدينــا عــى 

قراءة في كتاب: بؤس الدهرانية
النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدين

د. عبد الحليم مهور باشة)*(

بؤس الدهرانية: النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدين الكتاب

طه عبد الرحمن املؤلف

بروت، الشبكة العربية لألبحاث والنرش )ط. 1( )2014( النارش

191 الصفحات
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توليــد  إىل  الدهرانيــن  دعــوى  إبطــال 

ــت  ــان تهاف ــات، وتبي ــال روحاني ــالق ب أخ

ُمقلّــدِة العــرب يف محــاكاِة غرهــم يف 

هــذه الدعــوى.

نكتشــف مــع هــذا النــص الفلســفي لطــه 

ــات التأســيس  عبــد الرحمــن، كل ممكن

لخطــاب فلســفي مســتقل ومبــدع، ينَهــُل 

مــن محــددات املجــال التــداويل العــريب. 

أدرك الكاتــب أن أزمــَة العقــل العــريب 

والحــظ  مفاهيــم،  إبــداع  أزمــة  هــي 

مقــدار التشــويه الــذي مارســته املفاهيــم 

الحداثيــة عــى املفاهيــم الراثيــة؛ لذلــك 

راَح ينشــئ املفهــوم تلــو اآلخــر، وأدرك 

أن الــراع الفكــري لــن تحســمه إال لغــة 

ــأيت  املفاهيــم. فتفكيــك املفاهيــم التــي ت

من املجــال التداويل الغــريب يُعترب الخطوة 

املرجعيــات  لِتبيــان  األوىل،  املنهجيــة 

ــي  ــح الوع ــكلتها، فيصب ــي ش ــة الت الخفي

املعــريف بتقريبهــا وإعــادة تداولهــا َوفــق 

الوجهــة التــي يقتضيهــا املجــال التــداويل 

العــريب الخطــوَة املنهجيــة الثانيــة. ومــن 

هــذا املنطلــق يَحــُر مفهــوم العلامنيــة، 

ــريب،  ــامل الع ــه يف الع ــر دالالت ــذي تتكاث ال

ــه  ــأيت ط ــوم، في إىل حــد اإلســفاف باملفه

نكتشــف مــع هــذا النــص الفلســفي 

لطــه عبــد الرحمــن، كل ممكنــات 

التأســيس لخطــاب فلســفي مســتقل 

ومبــدع، ينَهــُل مــن محــددات املجال 

التــداويل العــريب. أدرك الكاتــب أن 

أزمــة  العــريب هــي  العقــل  أزمــَة 

مقــدار  والحــظ  مفاهيــم،  إبــداع 

التشــويه الــذي مارســته املفاهيــم 

الحداثيــة عــى املفاهيــم الرتاثيــة.

عبــد الرحمــن يف هــذا الكتــاب، ليكشــَف 

عــن األقنعــة املتواريــة التــي تقبــع خلــف 

ــة بينــه وبــن  هــذا املفهــوم، ويبــنِّ الصل

الفلســفة الحداثيــة، أو ِبلَغِتــه: الدهرانيــة.

 191( حــوايل  يف  الكتــاب  هــذا  يقــع 

بابــن  إىل  صاحبــه  قّســمه  صفحــة(، 

مجموعــة  ضــم  بــاٍب  وكل  رئيســن، 

اســتهلها مبدخــل عــام  الفصــول،  مــن 

ــاين  ــد االئت ــا هــو النق ــوان: م تحــت عن

للحداثــة؟ تنــاول فيــه: ثالثــة مفاهيــم 

أساســية، اختصــت بهــا الحداثــة الغربيــة 

أميــا اختصــاص؛ مفهــوم الُدنيانيــة: وهــي 

كلمــة مشــتقة مــن كلمــة الدنيــا، وقصــد 

بهــا طــه عبــد الرحمــن فصــل الديــن 
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ــانية،  ــاة اإلنس ــاالت الحي ــة مج ــن كاف ع

التــي درج  وهــي متجــاوزة للعلامنيــة 

الفكــر العــريب عــى االشــتغال عليهــا. أمــا 

مفهــوم الِعلامنيــة بكــر العــن: فيعنــي 

ــن السياســية، وهــو أول  ــن ع فصــل الدي

ــة، ومفهــوم  مظهــر مــن مظاهــر الدنياني

ــه  ــه ط ــد ب ــن قص ــح الع ــة بفت العلامني

عبــد الرحمــن فصــل الديــن عــن العلــم.

ــر  ــة: ويش ــوم الدهراني ــر، مفه ويف األخ

هــذا املفهــوم إىل فصــل األخــالق عــن 

تأســيس  الكاتــب:  وبتعبــر  الديــن، 

أخــالٍق بــال روحانيــات، أو أخــالق بــال 

الدهرانيــة أخطــر مــن  ديــن. وتُعتَــرب 

العلامنيــة؛ ألنهــا تجفــف أهــم منبــع 

وهــو  واملعنــى؛  القيمــة  منابــع  مــن 

منبــع الديــن املنــزّل، حيــث »فصلــت 

الحداثــُة العلــَم عــن الديــن، وفصلــت 

فصلــت  كــام  والقانــون،  الفــن  عنــه 

السياســة واألخــالق، وقــد نســّمي عملهــا 

قــي انتــزاع قطاعــات الحيــاة مــن الديــن 

ذاك؛  وإذ  الُدنيانيــة،  هــو  عــاٍم  باســم 

هــذه  بتعــدد  الدنيانيــة  صــور  تتعــد 

ــي  ــاًل ه ــة مث ــون العلامني ــول، فتك الفص

ــي اختصــت بفصــل  ــة الت صــورة الدنياني

ــي  ــة ه ــن، والعلامني ــن الدي ــة ع السياس

الصــورة الدنيانيــة التــي اختصــت بفصــل 

العلــم عــن الديــن«)1(.

ــن  ــع ِضم ــه يق ــُف أن عمل  وأوضــح املؤل

نقــد الفلســفة الدهرانيــة، وإذا كانــت 

الفلســفة الدهرانيــة تقــوم عــى العقالنية 

املجــردة؛ فــإن الفلســفة االئتامنيــة تقــوم 

قامــت  وإذا  املؤيــدة،  العقالنيــة  عــى 

األوىل عــى ثالثــِة مبــادئ معرفيــة، وهــي: 

مبــدأ الُهويــة، ومبــدأ عــدم التناقــض، 

ومبــدأ الثالــث املرفــوع؛ فــإن الثانيــة 

تقــوم عــى املبــادئ الثالثــة التاليــة: مبــدأ 

الشــهادة ومبــدأ األمانــة، ومبــدأ التزكيــة.

عــى  االئتامنيــة  الفلســفة  تقــوم  إذن، 

العقــل املســّدد بالوحــي الربــاين، أمــا 

الفلســفة الدهرانيــة فتقــوم عــى العقــل 

الكتــاب إلبطــال  املجــرد. وجــاء هــذا 

الدعــوى الدهرانيــة بفصــل األخــالق عــن 

الديــن، وأن هــذا اإلبطــال يتم عــن طريق 

والديــن. لألخــالق  تصوراتهــم  نقــض 

ــاين  ــد االئت ــة: النق ــؤس الدهراني ــن، ب ــد الرحم ــه عب ط  )1(

ــة  ــبكة العربي ــروت: الش ــن، ب ــن الدي ــاق ع ــل األخ لفص

.)11 )ص/  )2014م(،  والنــرش،  لألبحــاث 
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 الباب األول
النقد االئتماني لألنموذج الدهراني

الكاتــب مبدخــٍل تنــاول فيــه  اســتهله 

مجموعــة مــن املســلامت التــي بنــى 

ــل  ــده لألمنــوذج الدهــراين، وقب ــا نق عليه

ــرْق الحديــث حولهــا، ذكــر أن مفهــوم  طَ

عقــل مــا قبــل الحداثــة ال يطابــق مفهــوم 

عقــل الحداثــة، وال مــا بعدهــا؛ إذ يفصــل 

عقــل الحداثــة األشــياء بعضهــا عــن بعض، 

طالبًــا تحليــل الــكل إىل أجزائــه. أمــا عقــل 

مــا بعــد الحداثــة، »فقــد اختــص بكونــه 

ــاه  ــيء منته ــن ال ــذا الفصــل ب ــغ به يبل

-أي أقصــاه- واقًعــا يف تفتيهــا البعيــد، كأنَّ 

القانــون الــذي يحكــم اإلدراك فيــام بعــد 

الحداثــة هــو نقــض األشــياء«)1(. 

ومـن هـذا املنطلـق، فـإن االنفصـال عـن 

الديـن يف منظـور طه عبـد الرحمن يكون 

انفصـااًل  أو  الديـن،  أربـاب  انفصـااًل عـن 

عـن أُسسـه ومبادئـه، »وملـا كان االنفصال 

عـن أركان الديـن -علاًم بـأن األخالق أحد 

هـذه األركان- أقـوى مـن االنفصـال عـن 

أربابـه... فقـد لـزم أن الدهرانية أقوى من 

املرجع السابق، )ص/ 28(.  )1(

العلامنيـة، ناهيـك عـن آثارهـا املختلفـة 

الديـن  بـن  الفصـل  يف  تجلّـت  التـي 

والوحـي، والفصـل بن الديـن واإلميان«)2(.

 
الفصل األول

المسلمات النقدية واألنموذج 
الدهراني

أوضــح طــه عبــد الرحمــن يف هــذا الفصل 

املســلامت التــي بنــى عليهــا نقــده للصيغ 

ــددة لألمنــوذج الدهــراين، وحرهــا  املتع

مســلمة  أوالهــا  مســلامت؛  ثــالث  يف 

التبــدل الدينــي، وتعنــي أن الديــن املنــزّل 

ــة وهــي  يأخــذ صورتــن: الصــورة الفطري

الصــورة التــي نــزل بهــا هــذا الديــن أول 

مــا نــزل، والصــورة الثانيــة هــي الصــورة 

ــزل: »وهــي الصــورة  ــن املن ــة للدي الوقتي

التــي يتخذهــا الديــن يف كل فــرة تفصــل 

أهلــه عــن الرســول الــذي جــاء بــه، والتــي 

قــد تشــهُد ترســباٍت اعتقاديــة وتصوريــة، 

وتقنينيــة،  مؤسســية  تأثــرات  وأيضــا 

أصلــه  عــن  كثــرًا،  أو  قليــاًل  تبعــده 

التخلــق  مســلمة  يف  أمــا  الفطــري«))(، 

املرجع السابق، )ص/ 0)(.  )2(

املرجع السابق، )ص/ 2)(.  )((



| 418419 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

الفطريــة  فالديــن يف صورتــه  املــزدوج 

ثــم  الباطــن،  أخــالق  اإلنســان  يــورث 

يبنــي عليهــا أخــالق الظاهــر، أمــا الديــن 

ــارج  ــن الخ ــه م ــة فيتج ــه الوقتي يف صورت

أخــالق  اإلنســان  فيــورث  الداخــل  إىل 

الظاهــر، ثــم يبنــي عليهــا أخــالق الباطــن، 

ــة: »أن  ــة اإللهي ــى مســلمة اآلمري ومقت

ــه ســبحانه مــن األعــامل  ــه الل ــا أمــر ب م

خــر وعــدل، ســواٌء أعِقــَل املؤمــن علَلَهــا 

أو مقاصدهــا، أو مل يعقلهــا«)1(.

بعــد طــرح هــذه املســلامت، يصــوغ 

بهــا  جــاءت  التــي  الدعــوى  الكاتــب 

الدهرانيــة بقولــه: »تفصــل الدهرانيــة 

تختلــف  فصــاًل  الديــن  عــن  األخــالق 

ِصيَُغــه باختــالف تعاملهــا مــع التبــدل 

واآلمريــة  املــزدوج  والتخلــق  الدينــي 

أخــالق  تأســيس  إىل  ســاعيًة  اإللهيــة، 

ــن  ــد الرحم ــه عب مســتقلة«، وأرجــع ط

الفلســفة  تاريــخ  يف  الخفيــة  الدوافــع 

الغربيــة إىل تأســيس األخــالق بفصلهــا 

عــن الديــن، إىل عاملــن رئيســن هــام: ال 

عقالنيــة املعتقــدات املســيحية، والحروب 

املذهبيــة بــن الطوائف املســيحية. فــَدرًْءا 

املرجع السابق، )ص/ ))(.  )1(

ــوار إىل  ــن؛ دعــا فالســفة األن ــن اآلفت لهات

ــن،  ــن الدي ــة ع ــالق مفصول ــيس أخ تأس

ــل  ــغ متث ــع صي ــف يف أرب ــا املؤل وحره

أساســيات األمُنُــوذج الدهــراين: 

1- التبدل الديني والصيغة 
الطبيعية لألنموذج الدهراني: 

الصيغــة  هــذه  ميثــل  مــن  خــــر  إن 

ــث  ــو، حي ــاك روس ــون ج ــوف ج الفيلس

دعــا إىل تأســيس ديــن طبيعــي، يقــوم 

مقــام الديــن املنــزّل، ويقــول املؤلــف: من 

الخطــأ أن نتوهــم أن الديــن الطبيعــي 

ألن  الفطــري؛  الديــن  مــع  يتطابــق 

الفطــرة هــي الذاكــرة األصليــة لإلنســان، 

والوحــي ينــزل عــى َوفقهــا، بينــام الديــن 

الطبيعــي عنــد روســو ال يؤخــذ بالوحــي، 

ــه.  ــكك في ــل يش ب

2- التبدل الديني والصيغة النقدية 
لألنموذج الدهراني: 

ــاين  ــة الفيلســوف األمل ــل هــذه الصيغ ميثّ

عــى  التصــور  هــذا  ويقــوم  كانــط، 

ــل،  ــاس العق ــى أس ــالق ع ــيٍس لألخ تأس

حيـــث يفصـــل كانط بن الديــن الطبيعي 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 420421 |

ــي  ــن الطبيع ــي الدي ــزّل، فف ــن املن والدي

تتقــدم معرفــة مــا هــو واجــب عــى 

ــن  ــه أمــر إلهــي، بينــام يف الدي ــة أن معرف

املنــزّل فتتقــدم معرفــة مــا هــو أمــر إلهي 

عــى معرفــة مــا هــو واجــب. ويــرى طــه 

عبــد الرحمــن أن كانــط اختــار الديــن 

ــن  ــليم بالدي ــص، أي التس ــالين الخال العق

دومنــا التســليم بالوحــي، وأن هــذا التصور 

الفطريــة؛  الديــن صورتــه  عــن  ينــِزع 

العقــل،  بســبب االزدواجيــة يف تصــور 

العبــادة. تصــور  يف  القصــور  وبســبب 

3- التبدل الديني والصيغة 
االجتماعية لألنموذج الدهراني: 

ميثـل هذا النموذج عـامل االجتامع الفرنيس 

إميـل دوركايـم يف كتابه »أخـالق الربية«، 

حيث يذهب دوركايم إىل أن الدينّي مالزم 

لألخالقـي مالزمـَة األخالقي لنفسـه؛ لذلك 

كان ال بـدَّ أن يشـركا يف صفـة التقديـس.

4- التبدل الديني والصيغة 
الناسوتية لألنموذج الدهراني: 

فـري  لـوك  الفرنـيس  الفيلسـوف  يعتـرب 

التـي الناسـوتية،  الصيغـة  هـذه  واضـع 

ــط  ــد الرحمــن أن كان ويــرى طــه عب

الخالــص،  العقــاين  الديــن  اختــار 

أي التســليم بالديــن دومنــا التســليم 

بالوحــي، وأن هــذا التصــور ينــِزع 

الفطريــة؛  صورتــه  الديــن  عــن 

بســبب االزدواجيــة يف تصــور العقــل، 

وبســبب القصــور يف تصــور العبــادة.
 

تجعــل اإلنســان مصــدر األخــالق، فيفصل 

بــن الديــن الفلســفي والديــن التاريخــي؛ 

األول: الديــن باعتبــاره اســتعداًدا ماورائيًــا 

ــام  ــه. بين ــكاك عن ــانية ال ِف ــا لإلنس مالزًم

ــا  الثــاين: الديــن بوصفــه تنظيــاًم اجتامعيً

عرفَتــه كل املجتمعــات اإلنســانية، وأن 

هــذا الديــن عمليــة الدهرنــة فيــه كافيــة 

ــرًا  ــح أث ــى يصب ــه، حت ــة اضمحالل بعملي

بعد عن.

مسلمة التخلق المزدوج وصيغ 
األنموذج الدهراني:

ــوم  ــي يق ــن الطبيع ــو أن الدي ــرى روس ي

عــى أخــالق الباطــن، فيُشــِبه مــن جهــٍة 

مــا الصــورة الفطريــة للديــن املنــزّل، »إال 

ــن  ــا؛ إذ ال يؤم ــا منقوًص ــل إميانً ــه يظ أن

روســو مبلَــك مكــرم، وال نبــي مرســل، وال 
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كتــاب منــزل«)1(، وهنــا يفصــل روســو بن 

أخــالق الظاهــر وأخــالق الباطــن، فيعرف 

ــر  ــالق الظاه ــن أخ ــن، لك ــالق الباط بأخ

التــي يورثهــا الديــن املنــزّل ال يعــرف بها.

بينــام يعتــرب كانط أن عالقة اإلنســان بالله 

هــي عالقــة أخالقيــة، وعــى هــذا األســاس 

مييــز بــن األخــالق الداخليــة التــي يورثهــا 

الديــن الطبيعــي، وأن األخــالق الخارجيــة 

الديــن  يورثهــا  عارضــة  أخــالق  هــي 

التاريخــي )الوقتــي(، وهــو منســجم مــع 

ــة عــى  ــة الخلقي ــّدم املعرف تصــوره يف تَق

االعتقــاد الدينــي، والتناقــض الــذي وقــع 

فيــه: »األصــل يف تخلــق املؤمــن أن يرتقي 

بأخالقــه إىل األفــق الروحــي، بينــام األصــل 

يف إميــان املتخلــق أن ينــزل إميانــه إىل 

الســياق املــادي، وبــّن أن االرتقــاء بالــروح 

مقــدم عــى النــزول إىل املــادي«)2(، وتقوم 

ــى  ــم ع ــد دوركاي ــة عن ــالق الدهري األخ

االنضبــاط،  »روح  رئيســة:  أركان  ثالثــة 

ــتقالل اإلرادة.  ــة، واس ــق بالجامع والتعل

أخــالق  الدهريــة  األخــالق  وهــذه 

ــن  ــري ب ــوك ف ــز ل ــام ميي ــة. بين خارجي

املرجع السابق، )ص/ 51(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 52(.  )2(

ــوق  ــق بحق ــي تتعل ــب الت ــالق الواج أخ

اآلخريــن، وأخــالق الخــالص التــي تتعلــق 

باملصــر األخــر لحياة اإلنســان، وباملســائل 

الوجوديــة التــي تواجهــه... فيجعــل فــري 

ــذ  ــي تأخ ــم الت ــالق والقي ــل يف األخ األص

بهــا الناســوتية الثانيــة ســواء تعلّقــت 

ــميه  ــا يس ــو م ــالص، وه ــب وبالخ بالواج

األفقــي  التعــايل  أو  املقــارن  بالتعــايل 

يف مقابــل التعــايل املفــارق أو التعــايل 

العمــودي«))(، لكــن هــذا التعــايل املفــارق 

ال يقصــد بــه ذاتًــا علويــة مفارقــة، وإمنــا 

ــه. ــان يف ذات ــفه اإلنس يكتش

مسلمة اآلمرية اإللهية وصيغ 
األنموذج الدهراني:

الطبيعــي  الديــن  يف  روســو  اســتبدل 

اإللهيــة،  باآلمريــة  اآلدميــة  اآلمريــة 

ومل يكتــِف بذلــك »بــل يذهــب إىل أن 

ــا إال ضمــره؛  ــة ال ينهــض به هــذه اآلمري

ــاًم عــى  ــاه، حاك ــره وينه ــذي يأم ــو ال فه

أفعالــه، إن خــرًا أو رًشا...لــزم أن يقــع 

روســو يف التعبــد لذاتــه، متوهــاًم أنــه 

ــط  ــبتدل كان ــام اس ــه«)4(، بين ــد لرب يتعب

املرجع السابق، )ص/ 55(.  )((

املرجع السابق، )ص/ 59(.  )4(
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آمريــة اإلرادة باآلمريــة اإللهيــة، فـــ»ال 

عجــب أن يضفــي كانــط عــى اإلرادة مــا 

ــر  ــى الضم ــو ع ــاه روس ــا أضف ــبه م يش

مــن صفــات الكــامل التــي ال يســتحق 

ــة  ــل الخري ــه، مث ــا إال الل ــف به أن يوص

يف  املطلقــة...«)1(،  والذاتيــة  املطلقــة 

ــة املجتمــع  حــن اســتبدل دوركايــم آمري

)الضمــر املجتمعــي( باآلمريــة اإللهيــة 

أسســها،  التــي  الدهرانيــة  األخــالق  يف 

اآلمريــة  رتبــة  إىل  املجتمــع  فـ»برفعــه 

ــا  ــا، ال ذاتً ــع إليه ــد رف ــون ق ــة، يك اإللهي

مشــخًصا، وإمنــا ذاتًــا مجــردة، أي خــالف 

مــا يدعيــه، ذاتـًـا تتجــاوز التجربة الحســية 

لهــا«)2(. الذهنيــة  الكليــات  ُمجــاوزَة 

ــة الناســوتية  بينــام اســتبدل فــري اآلمري

اإللهيــة،  باآلمريــة  املؤلّــه  اإلنســان  أو 

مركبًــا  مصطلًحــا  فــري  وضــع  »فقــد 

وهــو اإلنســان اإللــه ليــدل بــه عــى 

ــر  ــكان اآلم ــتبدله م ــي، ويس ــر اآلدم اآلم

اإللهــي، جاعــاًل منــه شــاهًدا عــى التخلــق 

الدهــري الــذي يحققــه البــرش«))(.

املرجع السابق، )ص/ 60(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 65(.  )2(

املرجع السابق، )ص/ 66(.  )((

 الفصل الثاني
بؤس التصورات الدهرانية لعالقة 

اإلله باإلنسان

ــورات  ــة يف التص ــة اإللهي ــكار اآلمري إن إن

الســابقة التــي عرضهــا طــه عبــد الرحمن، 

تعليلُهــا يرجــع إىل جملــة مــن التصــورات 

الفاســدة عــن العالقــة بــن اإلنســان والله، 

وتتمثــل هــذه التصــورات الفاســدة يف 

أربعــة تصــورات، يــأيت يف مقدمتهــا: بــؤس 

التصــور الخارجــي لعاقة اإلله باإلنســان، 

ــن  ــدى الدهراني ــاد ل ــاد االعتق ــث س حي

أن عالقــة اإلنســان باللــه عــي عالقــة 

ــور  ــذا التص ــاد ه ــي، وفس ــلط خارج تس

مــن كــون مقولَتَــْي الخــارج والداخــل 

مقولتــن مكانيتــن يتنــزّه عنهــام الوجــود 

اإلنســان  يكــون  أن  فاألصــل  اإللهــي؛ 

خــارَج الوجــود اإللهــي، وليــس العكــس.

بينــام يقــوم بــؤس التصــور التجزيئــي 

لعاقــة اإللــه باإلنســان، عــى تجــزيء 

الدهرانيــن،  لــدى  اإللهيــة  الصفــات 

ــة،  حيــث يقــرون ببعــض الصفــات اإللهي

أخــرى،  إلهيــة  صفــات  وينكــرون 

اإلنســانية.  بالــذات  ويلحقــون بعضهــا 

التســيدي  التصــور  بــؤس  عــن  وأمــا   
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لعاقــة اإللــه باإلنســان، فــرى طــه عبــد 

الرحمــن أن املــراد بالتصــور التســيدي 

لعالقــة اإلنســان باإللــه »هــو التصــور 

ــذات  ــياء إىل ال ــبة األش ــل نس ــذي يجع ال

واإلنســان،  اإللــه  بــن  مشــركة  صفــة 

بحيــث ميلــك اإلنســان ويســود ويــرُّب 

أن  ويبــدو  ويــرُّب،  اإللــه  ميلــك  كــام 

الدهــراين يتخــذ مــن عالقــة املِلكيــة هــذه 

أساًســا يبنــي عليــه أخالقــه الدنيانيــة«)1(. 

ويف األخـــر، بـــؤس التصـــور التجســـيدي 

ــه  ــرى طـ ــان: فـ ــه باإلنسـ ــة اإللـ لعاقـ

ـــى  ـــور يطَغ ـــذا التص ـــن أن ه ـــد الرحم عب

عـــى معظـــم الكتـــب الفلســـفية الغربيـــة، 

وهـــو مرتبـــط بنظريـــة التجســـيد يف 

الديانـــة املســـيحية مـــن جهـــة التاريـــخ 

القريـــب، وبنظريـــة تجســـيد اآللهـــة 

ــن  ــة مـ ــة والرومانيـ ــة اليونانيـ يف الثقافـ

جهـــة التاريـــخ البعيـــد، وهـــو مشـــاركُة 

اإلنســـان لإللـــه يف الرتبـــة الوجوديـــة، 

ـــع  ـــن وض ـــب ب ـــذا التقل ـــك أن ه »وال ش

ــه يف الثقافتـــن مل  ــان ووضـــع اإللـ اإلنسـ

ـــه يف  ـــى التنزي ـــد معن ـــاالٍت لتول ـــرك مج ي

ـــك  ـــو؛ لذل ـــع وجـــود العل ـــو م ـــول، ول العق

املرجع السابق، )ص/ 78(  )1(

املــراد  أن  الرحمــن  رى طــه عبــد 

بالتصــور التســيدي لعاقــة اإلنســان 

ــل  ــذي يجع ــور ال ــو التص ــه »ه باإلل

صفــة  الــذات  إىل  األشــياء  نســبة 

مشــرتكة بــن اإللــه واإلنســان، بحيــث 

ــرُّب كــا  ــك اإلنســان ويســود وي ميل

أن  ويبــدو  ويــرُّب،  اإللــه  ميلــك 

الدهــراين يتخــذ مــن عاقــة املِلكيــة 

هــذه أساًســا يبنــي عليــه أخاقــه 

الدنيانيــة.

ــن  ــر الثقافتـ ــؤدي تأثـ ــدَّ أن يـ كان ال بـ

إىل بـــث مفهـــوم التجســـيد يف لُحمـــِة 

ــريب«)2(. ــر الغـ ــي للمفكـ ــيج العقـ النسـ

 
الفصل الثالث

األنموذج االئتماني واتحاد األخالق 
بالدين

بعــد نقــد الكاتــب للصيــغ املتعــددة 

لألمنــوذج الدهــراين، وتحليلــه للتصــورات 

الفاســدة التــي أقامهــا الدهرانيــون حــول 

ــد  ــور طــه عب ــه باإلنســان؛ يبل عالقــة اإلل

عليهــا  يقــوم  التــي  املبــادئ  الرحمــن 

املرجع السابق، )ص/ 84(.  )2(
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األمنــوذج االئتــامين، وحَرَهــا يف خمســة 

مبــادئ: يقــوم مبــدأ الشــاهدية عــى 

ــة هــي أصــل  فكــرة أن الشــاهدية اإللهي

األخــالق، وهــو يقــع عــى النقيــض مــن 

الدعــوة الدهرانيــة إللغــاء اآلمريــة اإللهية 

يف تأســيس األخــالق، »فلــوال شــهادُة اإلله 

لهــذه األعــامل وشــهادته عليهــا؛ لَــاَم تـَـّم 

لإلنســان التخلــق، ناهيــك عــن كــامل 

ــق«)1(. التخل

ومقتــى مبــدأ اآلياتيــة أن اتصــال العــامل 

اتصــال  ال  آيــات  اتصــال  عــن  عبــارة 

ظواهــر، »فــإن النمــوذج االئتــامين ينفــي 

ــة  ــة عــن عالق ــا الصفــة الخارجي ــا باتً نفيً

اإلنســان باللــه، ويثبتهــا لعالقــة اإلنســان 

بالعــامل،  متصلــة  كمامرســة  بالديــن 

اآليــات  مــن  مجوعــة  العــامل  باعتبــار 

التكوينيــة، والديــن مجموعــة مــن اآليات 

التكلفيــة«)2(، أمــا مبــدأ اإليداعيــة فيقــوم 

ــان،  ــد اإلنس ــع عن ــياء ودائ ــى أن األش ع

ينِســب األشــياء إىل نفســه  فالدهــراين 

وذاتــه، يف حــن أن األشــياء يجــب أن 

املرجع السابق، )ص/ 94(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 95(.  )2(

تنســب يف النمــوذج االئتــامين إىل خالقهــا.

يقــوم مبــدأ الفطريــة عــى فكــرة أن 

وأن  الفطــرة،  مــن  مأخــوذة  األخــالق 

الفطــرة األصــل يف نشــأتها هــو الخطــاب 

ــب  ــامل الغي ــن يف ع ــي ألرواح اآلدمي اإلله

بأنــه »ال إلــه إال هــو«، و»يعتــرِب النمــوذج 

االئتــامين أن األخــالق الحيــة مســتمدة 

أصــاًل مــن الفطــرة التــي ُخلــق عليهــا 

اإلنســان؛ ألن هــذه الفطــرة تحفــظ ذكرى 

ــة كــام تحفــظ  ــه بالوحداني شــهادتها لإلل

ــهادة«))(. ــذه الش ــى ه ــه ع ــهادة اإلل ش

ويف األخــر، مبــدأ الجمعيــة: ومقتــى 

هــذا املبــدأ أن الديــن بجمعيتــه أخــالق، 

واالســتدالل عــى أن الديــن كلــه أخــالق؛ 

املنزلــة  اإللهيــة  الصفــات  أســامء  »ألن 

ــة  ــة دال ــات رشعي ــرد تعريف ــت مج ليس

تجلّيــات  وإمنــا  اإللهيــة،  الــذات  عــى 

كونيــة تحتهــا قيــٌم ومعــاٍن عــى قدرهــا، 

ــي  ــامئية ه ــاين األس ــم واملع ــذه القي وه

عبــارة عــن األصــول التــي تفّرعــت عليهــا 

ــاين«)4(. ــم واملع القي

املرجع السابق، )ص/ 101(.  )((

املرجع السابق، )ص/ 104(.  )4(
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 الفصل الرابع
ظلم الدهرانية لماهية اإلنسان

ــد  ــن عنـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــف طـ ال يتوقـ

نقـــد الدهرانيـــة يف شـــّقها الفلســـفي، 

ـــة  ـــا ملاهي ـــان ظلمه ـــا إىل تِبي ـــل يتعداه ب

العلامنيـــة  كانـــت  فــــ»إذا  اإلنســـان، 

ـــا  ـــاق ضيًق ـــان، فض ـــود اإلنس ـــت وج ظلم

ــت إىل  ــة أضافـ ــإن الدهرانيـ ــديًدا؛ فـ شـ

ــت  ــد، إذ ظلمـ ــاًم أشـ ــم ظلـ ــذا الظلـ هـ

ــن  ــزل عـ ــها، فنـ ــان نفسـ ــَة اإلنسـ ماهيـ

ــًدا«)1(. ــزواًل بعيـ ــه نـ رتبتـ

وظلـــم الدهرانيـــن أشـــنع للديـــن حـــن 

ــم  ــه، إذ إن »عزلهـ ــالق عنـ ــوا األخـ فصلـ

ـــن،  ـــاء الدي ـــن هـــو إلغ األخـــالق عـــن الدي

ـــث ال  ـــذا البح ـــملهم ه ـــن ش ـــو أن الذي ول

ـــيحي،  ـــن املس ـــا للدي ـــا معلًن ـــدون كُرًْه يُب

وإن أبـــدوا بالـــَغ نقمتهـــم عـــى الكنيســـة، 

ـــث إىل  ـــعيُهم الحثي ـــى س ـــك يبق ـــع ذل وم

ـــا  ـــهم، أخالقً ـــد أنفس ـــن عن ـــوا، م أن يضع

مســـتقلة عـــن الديـــن، ينزلونهـــا منزلـــَة 

الدين«)2(.

املرجع السابق، )ص/ 109(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 111(.  )2(

فــإن الدهرانيــة أضافــت إىل هــذا 

الظلــم ظلــًا أشــد، إذ ظلمــت ماهيَة 

ــه  ــن رتبت ــزل ع ــها، فن ــان نفس اإلنس

نــزواًل بعيــًدا«. وظلــم الدهرانيــن 

ــوا األخــاق  أشــنع للديــن حــن فصل

ــه. عن

وأرجــع طــه عبــد الرحـمــن دعــــوى 

عـن  الرضـا  عـدم  إىل  هـذه  الدهرانيـن 

الديـن املسـيحي التاريخـي، ونفورهم من 

العبـادات التـي رأوا أنه ال طائل عمّي من 

ورائهـا -وهـذا بسـبب جهلهـم أن العبادة 

لغـُة الوجـود، وأنهـا محـل كـامل العقل-، 

الديـَن  إخراجهـم  إىل  الحثيـث  وسـعيهم 

يف صـورة عقالنيـة. فدفـع متجيـُد العقـل 

الحداثـة  مفكـري  بعـض  عنـد  اإلنسـاين 

إىل ابتـكار أخـالق دهريـة، يكـون العقـل 

لكـن  املنـزّل،  الديـن  مـن  بـداًل  مرجعهـا 

هـذه الدعـوة أرضت بالديـن أميـا إرضار.

 
الباب الثاني

الحداثة الروحانية والعبودية الفكرية

اســتهل الكاتــب البــاب الثــاين مبدخــٍل 

انتقــد فيــه مقلدي فكــر الحداثــة الغربية، 
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فقــال: »إن املــرء ليعجــب أشــد العجــب 

ــا  ــي جلدتن ــن بن ــن م ــض املثقف ــن بع م

الذيــن ال يجــدون مَذلّــة، وال شــناعة، 

اآلخريــن  تقليــد  يف  حرًجــا  حتــى  وال 

ــم،  ــاط تفكره ــن أمن ــتحدثوه م ــام اس في

أم أخطــؤوا«)1(. أأصــاب هــؤالء  ســواء 

بحَســب  املقلّــدة  النخبــُة  وتنقســم 

الكاتــب إىل فئتــن: فئــة ال تعلــم مــن 

تراثهــا وال تاريخهــا إال النتــف؛ لذلــك هي 

مفصولــة عنــه بالكليــة. والثانيــة: فئــة مل 

تكابــد، ومل تتمكــن مــن هضــم الفكــر 

ــده  ــت تقل ــك راح ــريب؛ لذل ــدايث الغ الح

ــا  ــر تراثه بوعــي ومــن دون وعــي، وتحق

وماضيهــا، تحــت وهــم إحــداث القطيعــة 

ألفــكار  تقليدهــم  وإن  املــايض.  مــع 

ــد.  ــواع التقلي غرهــم هــو أشــنع وأرش أن

 
الفصل الخامس

بؤس المقلد الفكري وروحانيات 
التسيد

يــرى طــه عبــد الرحمــن أن املقلــد انتقــل 

ــن السياســة  ــن ع ــرة فصــل الدي ــن فك م

املرجع السابق، )ص/ 1)1(.  )1(

التــي أتــت بهــا الحداثــة الغربيــة، إىل 

ــت  ــي أت ــن الت ــن الدي ــالق ع ــل األخ فص

بهــا فلســفة مابعــد الحداثــة، أو قــل 

الفصــل الدهــراين)2(. فدعــوى انحصــار 

األخــاق يف التعامــل بــن اإلفــراد، تــؤدي 

إىل اختــزال األخــالق وإفقارهــا، وأن هــذه 

الدعــوى الدهرانيــة تجعــل قيمتــي الخــر 

والــرش أمريــن نســبين؛ وذلــك بســبب أن 

ــايل  العقــل اإلنســاين هــو مصدرهــا، وبالت

خــر،  إىل  مــا  زمــٍن  يف  الــرش  يتحــول 

ــس. ــس بالعك والعك

الدينـــي  بـــن  الفـــرق  دعـــوى  أمـــا 

هـــذه  بطـــالن  فيـــأيت  والروحـــاين، 

عالقـــة  بكـــون  الدهرانيـــة  الدعـــوى 

ــوص  ــة خصـ ــات عالقـ ــن بالروحيـ »الديـ

بعمـــوم، بحيـــث تنـــدرج الروحيـــات يف 

الديـــن، وال ينـــدرج الديـــن يف الروحيـــات، 

إي إنـــه يصـــح أن كل دينـــي روحـــي وال 

يصـــح أن كل روحـــي دينـــي؛ وهـــذه 

ال  فلـــَم  عليهـــا،  معـــرَض  املســـلمة 

يجـــوز أن يصـــح العكـــس: أي أن تكـــون 

الروحيـــات أخـــص مـــن الديـــن؟«))(. 
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الروحيــات  دهريــِة  دعــوى  وتنهــض 

بــأْوىل مــن  يف كــون املتدينــن ليســوا 

مــن  ملكانتهــا  بالروحيــات  الحداثيــن 

ــل يف  ــن أن األص ــاين، يف ح ــود اإلنس الوج

مفهــوم الروحــي أنــه مأخــوذ مــن الديــن، 

وعــى وجــه التحديــد مــن األديــان املنزّلة، 

الحداثيــون  املفكــرون  هــؤالء  فَجَعــَل 

الُروحيــاِت جمًعــا واحــًدا، وهــذا غايــة يف 

الفســاد، فيجــب التفريــق بــن روحيــات 

ــة. »أمــا األوىل،  ــات التزكي التســيّد وروحي

ــى  ــس ع ــض النف ــن تروي ــارة ع ــي عب فه

بعــض األفعــال والصفــات التــي ال تُخــرج 

 فدعـوى انحصار األخـاق يف التعامل 

اختـزال  إىل  تـؤدي  اإلفـراد،  بـن 

األخـاق وإفقارها، وأن هذه الدعوى 

الخـر  قيمتـي  تجعـل  الدهرانيـة 

والـر أمرين نسـبين؛ وذلك بسـبب 

مصدرهـا،  هـو  اإلنسـاين  العقـل  أن 

وبالتـايل يتحـول الـر يف زمـٍن ما إىل 

بالعكـس. والعكـس  خـر، 

يبقـــى  بـــل  طورهـــا،  عـــن  النفـــس 

صاحبهـــا يســـبح يف فلـــك النفـــس وحـــده، 

مهـــام تغـــرت أفعالهـــا وصفاتهـــا... أمـــا 

ــن  ــارة عـ ــي عبـ ــة، فهـ ــات التزكيـ روحيـ

كفـــاح الـــذات مـــن أجـــل أن تســـرجع 

فطرتهـــا األوىل التـــي ُخلِقـــت عليهـــا، 

ـــذي  ـــس ال ـــك النف ـــن فل ـــُل م ـــث تنتق حي

ــروح،  ــك الـ ــه إىل فلـ ــبح فيـ ــت تسـ كانـ

وعالمـــة ذلـــك التجـــرد مـــن النســـبة إىل 

ــا«)1(. ــق بهـ ــراد الخالـ ــق وإفـ الخلـ

 
الفصل السادس

بؤس المقلد الفكري وروحانيات 
التزكية

 ملـــا كان املقلـــد العـــريب يعـــاين مـــن 

بـــؤس فكـــري، فإنـــه أســـقط بؤســـه 

ـــتغاله  ـــن اش ـــداًل م ـــه، وب ـــراث أمت ـــى ت ع

عـــى روحانيـــات التزكيـــة، فإنـــه اختـــار 

روحانيـــات التســـيد كـــام يف الحداثـــة 

ــأيت بالقـــول  ــه يـ ــاًم بأنـ ــة، متوهـ الغربيـ

ـــة  ـــرّوج إىل بضاع ـــه ي ـــن أن ـــل، يف ح الثقي

فكريـــة مزجـــاة، فيعتـــرب أن روحانيـــات 

التزكيـــة تـــورث قّيـــًا باليـــة. وتهافـــت 

هـــذه الدعـــوى مـــن وجهـــة نظـــر املؤلـــف 

أن روحانيـــات التزكيـــة مبنيـــة عـــى 

ــرة  ــة الذاكـ ــي مبنزلـ ــي هـ ــرة، التـ الفطـ

املرجع السابق، )ص/ 149(.  )1(
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املقلـــد  كان  وإذا  لإلنســـان،  األصليـــة 

ــعور  ــل الشـ ــا؛ فهـ ــا ال نراهـ ــي أننـ يدعـ

النفـــيس والالشـــعور الـــذي قـــام عليـــه 

التحليـــل النفـــيس نـــراه؟ ويذهـــب املقلـــد 

إىل أن روحيـــات التزكيـــة تـــورث تـــرك 

ـــل، بينـــام األصـــل أن العمـــل عـــى  العم

ـــل  ـــي عم ـــل الخارج ـــاك العم ـــن: هن رضب

ـــاة  ـــر الحي ـــق بتدب ـــذي يتعل ـــوارح ال الج

ـــل  ـــل الداخـــي عم ـــاك العم ـــة، وهن املادي

القلـــوب املتعلـــق بالحيـــاة الروحيـــة. 

وال يخفـــى عـــى كل عقـــل حصيـــف 

أن تدبـــر الحيـــاة املعنويـــة أشـــد مـــن 

تدبـــر الحيـــاة املاديـــة.

ويف األخــر، يّدعــي املقلــد أن روحانيــات 

ــام  ــية، بين ــة طقوس ــذ صيغ ــة تتخ التزكي

ُمعــن  التزكيــة  روحانيــات  أن  األصــل 

ألصــول القيــم اإلنســانية، فهنــاك نوعــان 

مــن القيــم: القيــم الزاحفــة، وهــي القيــم 

ــاة  ــاق الحي ــان يف نط ــر اإلنس ــي تح الت

القيــم  هــو  اآلخــر  والنــوع  املاديــة، 

العارجــة وهــي القيــم التــي ترفــع همــة 

ــب  ــاق أرح ــالق إىل آف ــان إىل االنط اإلنس

ــح أن  ــذا يتض ــادي، »وهك ــامل امل ــن الع م

ــم  ــورث أفضــل القي ــامن ت ــات االئت روحي

العارجــة؛ إذ إنهــا متتــح قيمهــا مــن أثــرى 

منابــعِ الديــن، وهــي: خامتيــة الديــن، 

وأحســنية األســامء، والعظمــة الُخلقية«)1(.

 
الفصل السابع

يأس المقلد وانقالب العقل

 يف هــذا الفصــل األخــر، يــرى طــه عبــد 

الحــدايث  املثقــف  »بــؤس  أن  الرحمــن 

املقلــد بؤســان: بــؤس ورِثــه عــن الدهراين، 

وبــؤس كســبته يــُده؛ إذ اختــار العبوديــة 

بطقوســية  لزمتــه  التــي  الفكريــة 

مخصوصــة، فاجتمــع لــه األْســوآن: بــؤس 

األصــل، وبــؤس النقــل«)2(.

وهــذا التقليــد وصفــه عبــد الرحمــن 

باملــرض النفــيس، حيــث ســجن املقلــد 

ــة،  ــة الغربي ــص الحداث ــل قف ــه داخ نفس

ــو،  ــد ه ــام يقل ــد مثل ــن ال يقل ــه م ويؤمل

فبعــَد عقــود مــن إعالئــه للعقالنيــة وأنــه 

ــا  ــدع فالســفة م ــا إن ابت ــات، م ال روحاني

بعــد الحداثــة روحانيــات الحداثــة، حتــى 

ــة.  ــات للحداث ــي روحاني ــد يّدع راح املقل

املرجع السابق، )ص/ 172(.  )1(
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ــذا  ــن أن هـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــرى طـ  ويـ

ـــل  ـــد مل يتوص ـــل املقل ــالب يف عق االنقـ

ــا إن  ــل مـ ــه، بـ ــاء نفسـ ــن تلقـ ــه مـ إليـ

ـــة  ـــد الحداث ـــا بع ـــفة م ـــض فالس ـــا بع دع

دعـــا  الحداثـــة، حتـــى  روحيـــات  إىل 

إليهـــا جريًـــا عـــى مامرســـات طقوســـه 

ـــد أن  ـــا باملقل ـــام »كان َحِريًّ ـــة، بين التقليدي

يقـــف عنـــد كـــون مفكـــري الحداثـــة ال 

ـــوَم  ـــن املفه ـــن الدي ـــون م ـــون يقتبس يزال

بعـــد املفهـــوم، واملقولـــَة تِلْـــو املقولـــة، 

ــى  ــوم، حتـ ــه خصـ ــك لـ ــع ذلـ ــم مـ وهـ

بلغـــوا حـــدَّ أن يســـتعروا منـــه أخـــص 

ــات«)1(. ــزه: الروحانيـ ــوم مييـ مفهـ

يف  املقلـــد  عقـــل  انتـــكاس  ويتجـــى 

رفضـــه لروحانيـــات التزكيـــة، وقبولـــه 

ـــة: »يتجـــى االنتـــكاس  لروحانيـــات الحداث

تكلـــف  كونـــه  يف  املقلـــد  عقـــل  يف 

االنســـالخ عـــن روحياتـــه التاريخيـــة التـــي 

ــتبدل  ــة، واسـ ــة ائتامنيـ هـــي ذات صيغـ

بهـــا الروحانيـــات الســـيادية التـــي هـــي 

التدخـــل  وأدى  دهرانيـــة«)2(.  صيغـــة 

بـــن انقـــالب عقـــل املقلـــدة وانتكاســـه 

املرجع السابق، )ص/ 177(.  )1(
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ـــن  ـــة م ـــة خالص ـــم روحي ـــل مفاهي إىل نق

ـــي،  ـــاه األفق ـــودي إىل االتج ـــا العم اتجاهه

ــا. ــاواًل دهرنتهـ محـ

 
خاتمة

ويف خامتــِة الكتــاب، تطــرق طــه عبــد 

الرحمــن إىل اآلفــات التــي جلبهــا املقلــدة 

أنهــم  يف  مســاوئهم  وحــر  العــرب، 

يقلدونهــم ويتبعونهــم فيــام ال ينبغــي 

تقليدهــم واتبّاعهم فيــه، وأنهم يقعون يف 

تشــويه مــا ينقلــون عــن هــؤالء املفكرين؛ 

صالتــه  عــن  املنقــول  قطــع  بســبب 

التاريخيــة والفلســفية واألصليــة، ويــؤّدي 

تعرثهــم يف اســتيعاب مضامــن مــا ينقلون 

إىل املُغــاالة يف تقديــس األفــكار املنقولــة:

يف  قرّائهــم  عــى  يشــددون  »فإنهــم 

التمســك مبنقولهــم، بحجــة أنــه ال دخــول 

إىل عــامل الحداثــة إال مــن بابــه، مولديــن 

ــية،  ــٍد نفس ــن ُعق ــة م ــهم جمل يف نفوس

تُبقــي عقولهــم عيــااًل عــى أفــكار غرهــم 

إىل األبــد، عقــد تبقيهــم عبيًدا يســتمرئون 

ــم«))(. عبوديته
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ملف: علوم الوحي والعلوم االجتماعية:

1. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مسار البحث عن العالقة:
ــة التــي حاولــت تأطــر العالقــة بــن علــوم الوحــي والعلــوم  نناقــش املشــاريع الفكري

االجتامعيــة، مثــل أطروحــة الرفــض، ومــرشوع التكامل املعــريف، ومرشوع أســلمة العلوم، 

ومــرشوع وظيفيــة العلــوم االجتامعيــة وغرهــا مــن املشــاريع... وذلــك يف ســياق نقــدي.

2. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مبررات تأسيس العالقة:
نناقـش الدواعي العلمية التي تحتم تأسـيس العالقة بـن علوم الوحي العلوم االجتامعية، 

ومدى حاجة علوم الوحي إىل العلوم االجتامعية وحاجة العلوم االجتامعية إىل علوم الوحي.

3. تحقيق المناط وسؤال العالقة بين الفقيه وعالم االجتماع: أسئلة
الوظائف واألدوار:

نطــرح للنقــاش ســؤااًل إشــكاليًا يتعلــق بــدور العلــوم االجتامعيــة التــي تقــدم معطيــات 

مهمــة تعــن الفقيــه يف فهــم الواقــع لتحقيــق منــاط النازلــة، وهــل دور عــامل االجتــامع 

ــارة  ــن إش ــع ره ــارة )الوض ــرة واالستش ــم الخ ــرد تقدي ــو مج ــاًل ه ــس مث ــامل النف أو ع

الفقيــه( أم يتعــدى ذلــك إىل املشــاركة يف تحقيــق املنــاط إىل جانــب الفقيــه؟

4. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: صيغ تأسيس العالقة:
ــة  ــة بالوظيف ــي ذات العالق ــوم الوح ــن عل ــة ب ــاء العالق ــة لبن ــغ املقرتح ــش الصي نناق

املنهجيــة والفقهيــة، وبــن العلــوم االجتامعيــة التــي تتدخــل يف تحديــد منــاط الحكــم.

5. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: سؤال الترشيد والتراكم:
ــا لبعــض، ونحــاول مناقشــة  ــوم وحاجــة بعضه ــالزم هــذه العل ــة ت ــن فرضي ــق م ننطل

ــواء  ــى الس ــة ع ــوم االجتامعي ــي والعل ــوم الوح ــيد عل ــك يف ترش ــاهمة ذل ــاق مس آف

ــة. ــة والفاعلي ــم والنجاع ــق الرتاك ــو تحقي ــام نح ــع به والدف
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ملف: إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي:

1. مفهوم القيم ومصدرها بين مرجعيات متعددة: المنظور اإلسالمي 
ومنظور العلوم االجتماعية واإلنسانية الغربية واالقتصاد..

)في أصول االختالف ومآالته(:
نناقــش اإلشــكاالت املرتبطــة بتحديــد مفهــوم القيــم: تأخــر تحديــد دالالت القيمــة يف 

املعاجــم الغربيــة، ومفهــوم القيمــة بــن الســياقن اإلســالمي والغــريب، ومصــدر القيمــة: 

ــة الناتجــة عــن  ــدادات املعرفي ــن أم الواقــع أم كالهــام؟ ومــا هــي االمت هــل هــو الدي

االختالفــات يف مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــن املرجعيتــن اإلســالمية والغربيــة؟

2. القيم في المجال التداولي اإلسالمي: بين المنظور األخالقي والتناول 
المعرفي:

ــه  ــان التوج ــن طغي ــالمي ب ــياق اإلس ــم يف الس ــوع القي ــاول موض ــة تن ــش طبيع نناق

األخالقــي عــى حســاب التنــاول املعــريف وامتداداتــه البحثيــة التطبيقيــة وامليدانيــة، مــن 

ــه. ــة املهــدورة نتيجت ــات العلمي ــك التوجــه، واإلمكان ــي: أســباب ذل زاويت

3. بين خطابي القيم والمقاصد: حدود التقارب والتمايز:
مــا هــي نقــط االلتقــاء والتقــارب بــن منظــوري القيــم واملقاصــد يف الرؤيــة اإلســالمية، 

وإمــكان دمجهــام أو التفاعــل بينهــام، والنتائــج املرجــوة مــن الدمــج أو التفاعــل )تنــاول 

نظــري تعضــده منــاذج عمليــة(؟

4. دراسات القيم بين علوم الوحي والدراسات اإلنسانية واالجتماعية: في 
جدل التنظير والتطبيق )إشكاالت نظرية ونماذج تطبيقية(:

هــل ميكــن التأســيس لبحــوث القيمــة يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة مــن منظــور 

ــا  ــا هــي امتداداته ــة اإلبســتيمولوجية املقرتحــة؟ وم ــا هــي الخلفي ــوم الوحــي؟ وم عل

ــا؟  ــا وأســلوبًا بحثيً ــة: منهًج التطبيقي
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ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي والدراسات 
اإلنسانية:

1. الدراسة المفهومية والعائلة المتداخلة معها: الدراسة المصطلحية - 
الدراسة اللغوية - الدراسة المنطقية:

نؤســس للدراســة املفهوميــة مــن حيــث تاريخهــا وأهميتهــا وإشــكاالتها، وكــذا تداخلهــا 

مــع مجــاالت متعــددة: مثــل الدراســات اللغويــة واملصطلحيــة واملنطقيــة.

2. مفهوم )المفهوم( بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة:
كيــف يتحــدد مفهــوم )املفهــوم( بــن كل مــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية والعلوم 

الحقــة، ومــا هــي أســباب وأوجــه وامتــدادات اختــالف الــدالالت أو تقاربها.

3. كيف تتحيز المفاهيم: رصد لنماذج مفهومية )الوحي، الفكر، العلم...( أو 
تناول شخصيات لها قيمة معتبرة في دراسة تحيز المفاهيم مثل: جهود عبد 

الوهاب المسيري في فقه التحيز، أو فقه الفلسفة عند طه عبد الرحمن. 
ــاذج  ــة ومن ــا معرفي ــالل قضاي ــن خ ــم، م ــة املفاهي ــة( وموضوعي ــدود )علمي ــش ح نناق

مفهوميــة محــددة )الوحــي، الفكــر، العلــم، املوضوعيــة...(، أو مــن خــالل عــرض 

ــز املفاهيــم، مثــل جهــود عبــد الوهــاب  ومناقشــة جهــود بحثيــة مهمــة يف دراســة تحيُّ

ــن. ــد الرحم ــد طــه عب ــه الفلســفة عن ــز، أو فق ــه التحيّ املســري يف فق

4. التداخل بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية كإطار منهجي لتجديد 
المفاهيم وإبداعها، من خالل مفاهيم مستخرجة من علوم الوحي والعلوم 

اإلنسانية:
كيــف يســمح التفاعــل بــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية بإبــداع مفاهيــم جديــدة 

وتجديــد أخــرى ســائدة؟ مــع املزاوجــة بــن التأســيس النظــري وعــرض النــامذج 

ــة. التطبيقي
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ملف: إشكاالت التربية والتعليم في منظور علوم الوحي 
والدراسات اإلنسانية: في التشخيصات والعالجات:

1. في جذور أزمة التربية والتعليم في العالم اإلسالمي: األسباب، المظاهر، 
االنعكاسات: 

الدراســة التشــخيصية ألزمــة الرتبيــة والتعليــم، مــن خــالل الوقــوف عنــد مظاهــر األزمة، 

وأســبابها ومآالتهــا املختلفة.

2. أزمة التربية والتعليم من منظور نماذج فكرية إسالمية وغربية: 
التشخيص والعالج:

ــة  ــة الرتبي ــوا أزم ــن، تناول ــن مرموقــن مســلمن وغربي عــرض ومناقشــة منــاذج مفكري

والتعليــم تشــخيًصا وعالًجــا: ســيّد نقيــب العطــاس، إســامعيل الفاروقــي، مالــك بــن نبي، 

عــي عــزّت بيجوفيتــش، إدغــار مــوران... أو املقارنــة بــن توجهــات ومفكريــن مختلفــن.

3. انفصال علوم الوحي عن العلوم اإلنسانية وانعكاساته على منظومة 
التربية والتعليم:

هــل ميكــن أن نعتــر انفصــال علــوم الوحــي عن العلــوم اإلنســانية متغرًا أساســيًا ضاعف 

مــن أزمــة الرتبيــة والتعليــم؟ ومــاذا خــر مجــال الرتبيــة نتيجــة عــن ذلــك االنفصــال؟

4. فلسفة التربية والتعليم وسؤال التجديد: الفلسفة، والمناهج، واألهداف، 
وآليات التطبيق من منظور علوم الوحي والدراسات اإلنسانية:

مقرتحات مشاريع تجديدية لفلسفة الرتبية والتعليم من منظور التفاعل بن علوم الوحي 

والعلـوم اإلنسـانية: األرضيـة املعرفيـة، والرؤيـة املنهاجيـة، واألهـداف، وآليـات التطبيق. 

5. آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
ما اآلليات العملية لتفعيل القيم اإلســالمية يف الرتبية والتعليم؟ كيف نؤســس لرتبية عى 

القيم؟ هل من املمكن إدماج القيم اإلســالمية يف مواد دراســية مختلفة: إنسانية وعلمية؟ 
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6. إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:

اسـترشاف  خـالل  مـن  والتعليـم،  الرتبيـة  إلصـالح  االسـترشافية  االسـرتاتيجية  الرؤيـة 

مواصفات إنسـان املسـتقبل والتحديات املفرتضة والتحوالت التي يعرفها العامل اإلسـالمي 

واإلنسـانية عموًمـا، واملقرتحـات الكفيلـة بإعـداد اإلنسـان املسـلم املتميـز والناجـح، من 

املطلوبـة.  بالتخصصـات  وتتأطـر  الوحـي  علـوم  مـن  تنطلـق  اسـرتاتيجية  رؤيـة  خـالل 

معلومات مهمة: 
ــة،  ــة املجل ــع رؤي ــجم م ــف، رشط أن تنس ــارج املل ــن خ ــات م ــال دراس ــن إرس 1. ميك

ــا. ــة نرشه وسياس

2. آخر أجل الستقبال امللخصات هو: 1 أبريل/ نيسان 2017.

3. آخر أجل الستقبال البحوث كاملة هو: 1 يونيو/ حزيران 2017.

4. توجه جميع املراسالت باسم رئيس تحرير دورية مناء، إىل: 

                nama-journal@nama-center.com

وتتضمن المراسالت: 
- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف )Word(، مكتوبــة وفــق التوجيهــات املوضحــة 

يف سياســة تحريــر املجلــة، خصوًصــا فيــام يتعلــق مبنهجيــة التوثيــق.

رة العلمية للباحث. - نسخة من السِّ

ًصــا تنفيذيًّــا عــن البحــث باللغــة العربيــة وآخــر باإلنجليزيــة يف حــدود 300 كلمــة  - ُملخَّ

ــى األكرث. ع

ــارة موقــع مركــز منــاء للبحــوث والدراســات عــى  ــد مــن املعلومــات، ترجــى زي للمزي

ــط:  الراب

                www.nama-center.com
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أوال: الدراسات

1. النظرية الخلقية لدى ابن 
حزم

جمعان الشهري

ــن  ــا م ــا ثالثً ــة ركًن ــُة الُخلقيّ ــّد النظريّ تُع

أركان الفلســفة؛ ذلــك أّن الحضــارة ألي 

ــاًء  ــأ بن ــورة تنش ــار املعم ــن أقط ــٍر م قط

عــى الحركــة القامئــة بــن طبيعــة العــامل 

العــامل  الخارجـــــّي )العالَــم( وطبيعــة 

الداخــّي )اإلنســان(، وبغــّض النظــر عــن 

تفصيــاِت الحيــاِة الناتجــِة عــن هــذه 

الحركــة مــن كَِا الجانبــن ومــا ينشــأ عــن 

هــذه املُعايشــِة الدامئــة مــن صــوٍر شــتّى 

ــإّن  ــة؛ ف ــا يف املعرف ــا وفروُعه ــا أصولُه له

ــاِت  ــَق ُمكّون ــا َوفْ األخــاق ســتتخذ طابًع

ــايئ الــذي ال ينقطــع وجــوُده يف  هــذا الثُن

كل حضــارٍة عــَر الزمــِن، ويف هــذا البحــِث 

الــذي جعلنــاه ُمختًصــا يف دراســِة النظريّة 

الُخلقيّــة لــدى ابــِن حــزٍم ســنحاول أْن 

ــِة  ــذه النظريّ ــرى له ــامل الك ــس املع نتلم

عنــد هــذا اإلمــام مــن خــال تنــاول 

األخــاُق بــن النظــرّي والعمــّي مــَع ِذكْــِر 

الصلــِة بــن املعرفــِة واألخــاِق، والتعــرض 

لتفســر الَوْعــي الُخلقــّي. ثــم مناقشــة 

تقنــن الواجــِب الُخلقـــّي مــن هــال 

ــاَق  ــّي، واألخ ــزاَم الخلق ــرق إىل اإلل التط

واملجتمـــــَع بــن الكــــونيّة والنســبيّة، 

وموقــَف ابــِن حــزٍم مــن تحســن العقــل 

ــّي. ــزام الخلق ــادَر اإلل ــه، ومص وتقبيح

ــاق:  ــُة األخ ــن غاي ــث ع ــم بالحدي لنخت

 ، ــمِّ ــرِد اله ــوَم ط ــعادِة ومفه ــَة الس نظريّ

وموقــَف ابــِن حــزٍم مــن املذهــب النفعّي 

ــّذة(. ــِة الل )نظري

1. Understanding Ibnu 
Hazm’s Theory of Ethics

By: Jamaan e-Chahri

     The theory of ethics, in general, 

characterizes the third philosophical 

mechanism inasmuch as any kind 

of civilization is engendered from 

the interactions between external 

existence )the world( and internal 

one )human being(. Regardless the 
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results of these interactions, ethics is 

shaped within the components of this 

inescapable duality enduring in time 

and space. In this research, as the 

primary aim is to tackle Ibnu Hazm’s 

Ethics, I will explain the major tenets 

characterizing this philosophy. On 

doing this, I will deal with the topic 

throughout theoretical and practical 

tools to examine the relationship 

between knowledge and morals.

Moreover, I will tackle the issue of 

regulations related to this mode 

throughout dealing with the ethical 

consciousness and its relationship 

with society, universality, and 

relativity. My aim behind this is to 

understand Ibnu Hazm’s attitude 

towards the mind and what are 

his method to either support or 

contradict it. Finally, I will end 

up my research by discussing the 

ethics’ purpose in its attempt to 

reach happiness. This will oblige me 

to involve the pragmatic approach 

since Ibnu Hazm refers to it.

 
2. تأصيل مقارنة األديان في 

الثقافة العربية اإلسالمية 
المعاصرة: مياسمها، وإشكاالتها

المبروك المنصوري، سليمان 
الشعيلي، محمد الغاربي

ــِف  ــُة ملختل ــاُت التّحليليّ ــُف املقارب تْختَلِ

أديــاِن شــعوِب العــامِل باختــاِف زوايــا 

الّنظــِر والــرَُّؤى واملناهــِج. وتعــدُّ املقاربــُة 

املقاربــاِت  أهــــمِّ  إحــــدى  املقـــارنيُّة 

الفـّعالـــِة يف تحلـيـــِل األديــاِن يف عــامِل 

اليــوِم، ألنهــا تســاعُد املســلَم املعــارَص 

وتََفهُِّمــه،  ِاآلخــِر  فَهــم  ُحْســِن  علـــى 

انطاقًــا مــن أعمــِق مكّونــاِت ثقافِتــه: 

وهـــي ديُنـــه. وليـــَس علــــُم مقارنــِة 

ــِة. ــِة العربيّ ــى الثّقاف ــٍد ع ــاِن بجدي األدي

ولكــّن هــذا العلــَم قــد َعــرََف يف القرنــِن 

بقيّــِة  شــأُن  ذلــك  يف  املاضـــيِن-شأنُه 

األخرِى-تطــّوراٍت  اإلنســــانيِّة  العلــــوِم 

ــرٍة،  ــاٍت كث ــٍة وتفريع ــٍة، ومنهجيّ مفهوميّ

ــٍم  ــن عل ــُث ع ــاَر الحدي ــة أن ص إىل درج
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ــٍج واحــٍد،  ــٍف واحــٍد، ومنه واحــد، وتعري

مجــرَّد لغــٍو كامــّي. إذ هيّــأَ كلُّ علــٍم 

مــن العلــوِم اإلنســانيِّة الُكـــرى الّتــي 

اهـــتّمت بالظّاهــرِة الّدينيّــــِة لنْفِســه 

ــا خاّصــا بــه. فنجــُد اليــوَم  َمنهًجــا، مقارنيًّ

علــَم االجتــاِع املقــارِن لألديــاِن، والتّاريــَخ 

املقــارَن لألديــاِن، واألنرثوبولوجيــا املقارنــَة 

ــر. ــا كث ــاِن، وغرَه لألدي

وتسـاعُد املقارنـُة العلميّـُة املَعّمقـُة عـى 

تَجّنـــِب األحــكاِم املعـــياريِّة املترّسعـِة، 

واجـراِر األفـكاِر املكّررِة، مبا يؤّمـُن تطويرًا 

ِفعليّـا للفكـِر العـريِب اإلسـاميِّ مـن جهـِة 

طُـرِق التّفكـرِ، ومناهِج التّحليِل. ويسـعى 

اإلشـكاليّاِت  دراســـِة  إىل  البحـــُث  هـذا 

الجامعـِة الّتـي تُواِجـه تأصيـَل هـذا العلِم 

يف الثّقافـِة العربيِّة اإلسـاميِّة املعارصِة، مبا 

يضمُن للمسـلِم املعـارص االنخراَط الفعيَّ 

والفّعـاَل يف حقـِل معـريفٍّ عميـٍق ابتكـرَه 

أسـافَه قبـَل حـوايل ألـِف عـاٍم، ووضَعـوا 

لـه أُُسًسـا متينـًة، وظـّل هـو ُمغيّبًـا عنـه 

إىل فـرٍة غـرِ بعيـدٍة، ثّم سـينظُر املقاُل يف 

جملـِة اآلفـاِق الّتـي يبـّرُ بها هـذا العلم 

ُيف الّسـياِق العريبِّ اإلسـاميِّ املعارِص إذا ما 

أُّصـّل، وطُبّق َوفَْق ضوابَط أكادمييٍّة فّعالٍة. 

2. Contextualizing Com-
parative Study of
Religions in the Contem-
porary Arab Islamic Cul-

 ture: Characteristics and
Problems

 
By: el-Mabrouk el-

Mensouri, Soulaiman 
e-Cheili, Mouhamed el-

Gharbi 

     Analytical approaches of world 

religions vary widely with regard 

to their stand points, visions and 

methodologies. The comparative 

approach is one of the most 

effective analytical approaches of 

today›s world religions for Arab 

scholars. It provides contemporary 

Muslim scholars with a good 

understanding of the other’s most 

significant cultural components; that 

is religion. Comparative religion 

is not new to Arab culture. But 
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this science has known in the past 

two centuries-like the rest of the 

other humanities-conceptual and 

methodological developments and 

many ramifications to the point that 

talking about one field with a single 

definition and a unified approach 

seems to be meaningless. Each 

subfield of humanities has created 

its own comparative methodology 

such as the comparative history 

of religions and the comparative 

anthropology of religions etc.

The scientific comparative approach 

of religion helps to avoid hasty 

judgments and ruminated refined 

ideas associated with normative 

visions. This paper seeks to study the 

problems facing the establishment of 

such a field in contemporary Arab 

Islamic culture. Then it reconsiders 

the inter-prospects herald by this 

science in the contemporary Arab-

Muslim context, and preaches its 

importance and effectiveness for 

better mutual understanding and 

religio-cultural coexistence.

3. إشكالية المقاربة بين 
التأويل األصولي والتأويلية 

الغربية المعاصرة
إسماعيل نقاز

ـــل  ـــن التأوي ـــة ب ـــات املقارب ـــه الدراس تتج

األصـــويل اإلســـامي والتأويليـــة الغربيـــة 

نحــــو محاولـــة الوقـــوف عـــى أوليـــات 

ـــن  ـــن الحقل ـــن هذي ـــاع ب ـــز واالجت التاي

الـــرؤى  املعــــرفين، لذلــــك وجـــدت 

املقاربـــة  تنـــاول هـــذه  املختلفـــة يف 

عــــدة جوانـــب منهجيـــة ومعرفيـــة، 

ترتــبــــط باإلمكــــانات التـــي ميكـــن 

الحقـــان. هـــذان  فيهـــا  يجتمـــع  أن 

ــذ  ــظ يأخ ــن متحف ــات ب ــت الدراس فكان

حقــل  كل  خصوصيــة  االعتبــار  بعــن 

انقابــا  يحــدث  مــن  وبــن  معــريف، 

ــا عــى كل األطــر املحــددة لنظــام  جذري

التأويــل يف التفكــر اإلســامي والحكــم 

ــة. عــى دوغائيتهــا وشــيخوختها الذهني
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ــه يكمــن  ــذي نرتضي ــة ال إن فعــل املقارب

يف القــراءة املتأنيــة إلشــكالية التفاعــل 

التأويــي بــن قوانــن التفكــر الغــريب 

واملعـــارص، وقواعــد التأويــل األصــويل، 

ال ســيا وأننــا نعترهــا مدخــا رئيســا 

ملقاربــة علــوم الوحــي بالعلــوم اإلنســانية 

التــي أصبحــت رضوريــة يف ظــل اللحظــة 

ــف  ــنن التثاق ــرض س ــي تف ــة الت الحضاري

والحــوار الفكــري الجــاد، مــع احــرام 

الخصوصيــات املعرفيــة التــي تقتضيهــا 

بنيــة كل حقــل انطاقــا مــن مــررات 

قيميــة جوهريــة.  

3. The Problematic Com-
parison between Funda-

 mentalist Interpretation
 and Europe-Modernist
One

 By: Ismail Naqqaz

     Studying the relationship 

between the Islamic fundamentalist 

interpretation and the European 

one aims at finding similarities and 

differences. However, the previous 

studies were not agreeing on the 

same results as they conducted 

different methods. Some of these 

studies were conservative since they 

kept separations among the different 

theories.

Other studies declared a radical 

attitude towards fundamentalist 

methods accusing them of being 

old and useless.  As for this study, I 

aim at re-examine this relationship 

following a more attentive strategy to 

understand the possible interactions 

between the two mentioned methods 

of interpretation. This will show 

how revelation studies and modern 

human fields can effectively meet. 

Moreover, this moderate mode 

becomes now necessary more than 

any time before since the recent era 

imposes cross-cultural modes and 

a serious dialogue of civilizations 

within the tenets of mutual respect. 
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4. الصورة النمطية للعرب 
وتشويه التاريخ اإلسالمي في 

السينما العالمية

محمد أحمد الصغير علي عيد

يؤكــــد كـــثر مــن الباحثــن عــى أن 

تنحــر  ال  والســينا  اإلعــام  وظيفــة 

ــل  ــب، ب ــة فحس ــور النمطي ــر الص يف ن

كذلــك بالقيــام بتضخيمهــا بدرجــة كبــرة، 

وبطبعهــا بقــوة يف أذهــان املتلقــن إىل 

الحــد الــذي يشــعر فيــه أنــه التقــى 

فعــًا بالشــخصيات التــي تناولتهــا وســائل 

اإلعــام، وأفــام الســينا. 

وقــد تنبهــت القــوى اليهوديــة يف الســينا 

األمريكيــة واألوروبيــة منذ نشــأة الســينا 

إىل رضورة تشــويه التاريــخ اإلنســاين يف 

ــه للحصــول عــى أفــكار تســاند  كل فرات

وتدعــم قضايــاه الدينيــــة والسياســية، 

ــود  ــينائين اليه ــف الس ــد كان موق ولق

مــن أمثــال مايــكل كورتيــز، وبانــدورواس 

برمــان، وريتشــارد ثــورب، وأنتــوين مــان، 

وهــري بانــك، ودافيــد بتلــر ينســجم مع 

املوقــف اليهــودي عموًمــا مــن الحـــروب 

الصليبيــة. فكبــار صانعي الســينا الغربية 

ــكيل  ــة لتش ــات الضخم ــدوا امليزاني يحش

ــام يف  ــن اإلس ــم ع ــي تروقه ــورة الت الص

أفــام غالبًــا مــا تتاعــب باملواقــف إلدانــة 

ــة  ــداًل مــن محاول الشــخصية اإلســامية ب

ــة.  ــم جذورهــا التاريخي تعمقهــا، وفَه

لقــد دأب اإلعــام األمريــي والســينا 

ــة  ــورة منمط ــيخ ص ــى ترس ــة ع األوروبي

بشــعة لإلنســان العــريب، تنعتــه دامئًــا 

ــي  ــي والغب ــو الغن ــاف، فه ــع األوص بأبش

اإلرهــــايب خاطــف الطائــرات، العنيــد، 

الضـــــال، الوِســـخ، الطـــامع، املتمــرد، 

الـــكاذب، املولـــع  الـقـــايس،  الشــــره، 

ــك  ــر ذل ــهوات، وغ ــب الش ــاء وح بالنس

ــد  ــودة. ويتعم ــر املحم ــات غ ــن الصف م

دامئـًـا صانعــي الفيلــم األورويب واألمريـــي 

ــَق  ــا َوف ــة دامئً ــخصية العربي ــار الش إظه

أنهــا  إلثبــات  ُمســبًقا  معــٍد  مخطــط 

شــخصية إرهابيــة وعنريــة تتحــدى كل 

األورويب واألمريــي.  التحديــث  وســائل 

إن األفـــام الســـينائية يف الثانينـــات 

قدمـــت صـــورة العـــرب عـــى أنهـــم شــــيوخ 

البـــرول الســـفاحن، ومنـــذ التســـعينات 

وإىل اآلن أصبحـــت الصـــورة املقدمـــة عـــن 
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ـــه )إرهـــايب، أصـــويل، متعصـــب،  العـــريب أن

ـــرب  ـــاء( وع ـــل األبري ـــل أن يقت ـــى قب يص

ــة  ــينا األوروبيـ ــام والسـ ــوم يف اإلعـ اليـ

واألمريكيـــة عبـــارة عـــن شـــيوخ يتميـــزون 

بالوقاحـــة وغـــر متحرضيـــن ويدمـــرون 

اقتصـــاد العـــامل ويخططـــون لخطـــف 

ـــر  ـــعون إىل تدم ـــات، ويس ـــاء الغربي النس

أمريـــكا وإرسائيـــل. وباختصـــار هـــم 

أوغـــاد وحمقـــى! 

ـــون والنقـــاد والســـينائيون  ويشـــر املراقب

إىل أن هـــذه الصـــورة النمطيـــة التـــي 

أفــــــام هوليـــود كفيلـــة  ـــــُخها  ترسِّ

بتشـــويه صـــورة العـــرب واملســـلمن، 

الكـراهـيــــة والـحــــقد  وبــــــث روح 

ــدة  ــات املتحـ ــس يف الواليـ ــم، ليـ ضدهـ

وحدهـــا، وإمنـــا يف كل مـــكان ميكـــن 

ــام.   ــذه األفـ ــل هـ ــه مثـ ــرض فيـ أن تعـ

ال  وإســامنا  بـعـروبـتـنـــا  اعتزازنـــا  إن 

ــام  ــع األف ــل م ــا نتعام ــا عندم ــي أنن يعن

األمـريـكـيـــة واألوربيــة التـــي تصفنــا 

نــويل ظهورنــا  أن  باإلرهــاب والعنــف، 

للراعــات املعــارصة التــي يعايشــها العامل 

اإلســامي بحيــث نتجاهلهــا أو نُقلــل مــن 

شــأنها أو نتغــاىض عــن ســلبياتها. ولكــن 

ــه  ــب الكري ــدأ التعص ــح مب ــا يصب عندم

هــو األســاس، ويصبــح هــو بيــت القصيــد 

ــذا  ــإن ه ــا ف ــا وحديثه ــداث، قدميِه لألح

ميثــل ظاهــرة، تضــع العــامل اإلســامي كلَّــه 

ــدروس.  ــوم امل ــؤرة الهج يف ب

 4. The Arab Stereotyping
Representation and Dis-

 torting Muslims’ History in
   the World Cinema

By: Muhammed Ahmad 
e-Saghir Ali Id

     Many scholars confirm that 

media and cinema do not only 

deploy stereotypes but also represent 

these stereotypes in a hyperbolic 

way. They, also, make spectators feel 

identified with various models they 

suggest. Some Zionists manipulate 

American and European cinema 

to construct bad images about the 

whole history of humanism just to 
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serve their political and religious 

interests. Cineastes such as Michael 

Cortez, Pandora’s Pirman, Richard 

Thrope, Anthony Mann, Henry 

Blank, and David Pitler go hand 

in hand with the Zionist attitude 

towards crusades. American and 

European cinema prejudge Arabs 

and describe them to be terrorists, 

rich, stupid, hijackers, stubborn, 

dirty, extremist, greedy, liar, 

womanizer, and so on. In 1980s, 

the predominant images provided 

by these films circulated the idea 

of the rich Arabs since they can 

use their petrol for killing people. 

Now, the predominant image is the 

one of the terrorist, fundamentalist, 

extremist, primitive, savage, and 

criminal Arabs who directly after 

their prayer kill their enemies. 

Other Arabs hijack women, plan 

to colonize the world, and to 

destruct world economy, the USA, 

and Israel.  They are, in general, 

mad and dangerous. For many 

scholars, these stereotypes are not 

only responsible for constructing 

non-real ideas about the Arabs but 

also for deploying hatred. Our love 

to American and European cinema 

and media should not hinder us 

from criticizing their racist modes. 

ثانيا: الملف

1. العلوم اإلسالمية 
واإلبستمولوجيا: جدل المعرفة 

واأليديولوجيا: مدخٌل في 
التقويم.

محمد همام

تتنــاول الدراســة التوتــر الحاصــل بــن 

العلــوم الســامية الراثيــة وبــن مباحــث 

الغــرب؛  مــن  القادمــة  اإلبســتمولوجيا 

تبحــث أســباب ذلــك وتقــدم التفســرات 

التســليم  مــن  وتنطلــق  لــه.  املمكنــة 

ــب  ــى يصع ــة حت ــروع املعرف ــابك ف بتش

فصــل بعضهــا عــن بعــض، وخصوصــا 

ــا الفكــر والنظــر  ــا بقضاي ــق منه ــا يتعل م
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وارتباطـــها بالفكــر الفلســفي والعلــوم 

االجتاعيــة. إن الفكــر الفرنــي الــذي 

ــر  ــى الفك ــة ع ــة تاريخي ــن يف لحظ هيم

فلســفة  فصــل  عــى  عمــل  اإلنســـاين 

العلميــة، كــا  املناهــج  العلـــوم عــن 

فصــل األبســتمولوجيا عــن امليثودولوجيــا 

ونظريــة املعرفــة وفلســفة العلــوم، عكس 

ــاين  ــايل واألمل ــزي واإليط ــوذج اإلنجلي النم

يف املعرفــة.

وقــد بــذل املفكــر املغــريب محمــد عابــد 

الجابــري مجهــودا مقــدرا لتبيئــة البحــث 

الـــربة املعرفيــة  اإلبســتمـولوجـــي يف 

العربيــة واإلســامية، وتجـــاوز التقليــد 

الفرنــي اململــوء باأليديولوجيــا الوضعيــة 

املغلقــة؛ فقــد ســعى الجابــري إىل الربــط 

مــن جديــد بــن الفلســفة وعلــم املناهــج 

ــع  ــوم، م ــة وفلســفة العل ــة املعرف ونظري

التحفــظ عــى وظيفــة اإلبســتمولوجيا 

كــا حددتهــا لهــا النزعــة الوضعيــة التــي 

تتعلــق باملعرفــة العلميــة؛ أي املعرفــة 

ــا. ــة وحده ــة والتجريبي الطبيعي

ــة اإلبســتمولوجية، وفــق النزعــة  فاملقارب

ــي   ــة، تـقـتـ ــس الوضـعـيـ ــة ولي النقدي

اإلبقــاء عــى الفكــر والواقــع مرابطــن يف 

ــي. ــث العلم ــات البح ــع عملي جمي

ورغـم املجهـودات التـي بذلـت يف اتجـاه 

إعــادة الـعـلــم إىل طـبـيــعته التوليديـة 

النزعـة  زالـت  فـا  والركيبيـة،  والنقديـة 

اإلبستمــولوجية يف نسـخـتــها الوضعيـة 

مسـيطرة عـى مجموعة من حقـول العلم 

الطبيعيـة واالجتاعيـة مبختلـف فروعهـا 

املنهجيـة والفلسـفية، ونزعـاتــها املاديـة 

املعاديـة لألديـان. هـذا مـا أحـدث توتـرا 

بـن مباحـث االبستـمـولوجــيا ومباحـث 

العلـوم اإلسـامية، زاد من حدتـه ما ورثته 

العلـوم اإلسـامية مـن خصومـة تاريخيـة 

مـع العلـوم الفلسـفية والعقليـة واملنطق 

والعلـوم األجنبيـة القادمـة مـن اليونـان؛ 

فكـا نظـر بعـض مفكـري اإلسـام قدميـا 

إىل أن فلسـفة اليونـان ومنطقهـم محملـة 

مبيتافزيقـا الهلينيـن ومنوذجـهــم املعـريف 

املتحيز، فقد رأى اليشء نفسـه املسـلمون 

ذات  الغربـيــة  اإلبسـتمولوجيا  يف  اليـوم 

املنحـى الوضعـي املعـادي مليتافزيقاهـم. 

وقـد زاد مـن هـذا التوتـر اليـوم كتابـات 

الوضعيـة  لإلبسـتمولوجيا  مقلـدة  عربيـة 

ومسكونة بنموذجها املعريف، فعملت عى 
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تنزيـل أطرهـا النظرية ومفاهيمها بشـكل 

مخـل عـى املعرفـة الراثيـة وعـى العلوم 

اإلسـامية، بـل وعـى النصـوص املرجعيـة 

والتوجيهيـة للمسـلمن يف مقدمتها القرآن 

الكريـم وعـى النصـوص الثقافيـة بعامـة. 

ــن الجانــب  ــط ب حــرم كل هــذا، أي الخل

األيديولوجــي واملعــريف يف اإلبســتمولوجيا 

الغربـــية وغـيـــاب الحــــس اإلبداعــي 

املســتقل يف الكتابــات العربيــة الحديثــة، 

العلــوم اإلســامية مــن االســتفادة مــن 

الــدرس اإلبســتمولوجي، ببعديــه املنهجي 

ــوم، ومبــا  ــد هــذه العل والنقــدي، مبــا يفي

ــة  ــتداللية والتدليلي ــا االس ــور إمكاناته يط

ــة. ــكالية والنقدي واالستش

فالدراســة تحــاول أن تفتــح ورش البحــث 

االبســــتمولوجي يف العلوم اإلســامية، ما 

يقتــي إزالــة التوتر بــن العلــوم املأصولة 

الفيلســوف  والعلــوم املنقولــة، بتعبــر 

الرحمــن، وفــرز  املغـــريب طــــه عبــد 

األيديـولـــوجي عــن املعــريف، وســحب 

العلــوم اإلســامية مــن النفســية التقليدية 

واملحافظــة التــي تتلبســها، والتأســيس 

لنمــوذج معــريف أصيــل ومبــدع ونقــدي.

1 .Epistemology and Is-
lamic Sciences: the Di-
alectical Relationship 
between Knowledge and 
Ideology: an Introduction 
for Evaluation 

By: Mohammed Hammam 
 

     This study tries to understand 

the reason behind the tension 

occurring between the inherited 

Islamic sciences and the European 

Epistemological knowledge, aiming 

at finding out a certain interpretation. 

This study, also, points out how 

different kinds of knowledge get so 

interrelated in a way that it becomes 

difficult to differentiate them as they 

involve philosophy, humanities, and 

sociology. 

     Unlike the English, Italian, 

and German model, the French 

way of thinking, which was once 
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dominating human thoughts, has 

separated philosophy from scientific 

methods. Mohammed Abed el-

Jabri, the Moroccan philosopher, 

has hereafter done a lot to adapt 

Epistemology to Arabian and 

Islamic knowledge, discarding 

the French enclosed secular 

ideology. El-Jabri re-endeavors 

to link philosophy, methodology, 

epistemology, and philosophy, 

though he has some reservations vis-

à-vis the epistemological function 

as shaped by secular trends. The 

epistemological approach, according 

to criticism and not to secularism, 

acquires maintaining philosophy 

and reality as annexed to each other 

throughout the whole scientific 

research process. 

     In spite there are some efforts 

trying to regain academic research 

to its generative, constructive and 

critic nature, the secular mode in 

epistemology is still dominating 

many academic fields declaring 

enmity to religion. This what 

creates a kind of tension between 

epistemological research and 

Islamic Studies that has experienced 

the same tension before with the 

Greek philosophy, reason, and logic.  

After some Muslim thinkers have 

declared that the Greek philosophy 

is loaded with Helenian and biased 

modes, other contemporary Muslim 

scholars today think that the 

secular epistemology contradicts 

metaphysical way of thinking.  As 

a result, they base their studies 

merely on the Holly Qur’an, Islamic 

knowledge and cultural heritage. 

     All the mentioned factors have 

deprived Islamic Studies from 

benefiting from both methodological 

and critical epistemological 

approach. In this study, the 

researcher tries to re-open the 
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discussion on the epistemological 

approach within the Islamic Studies’ 

workshop in an attempt to remove 

the already mentioned tension. 

The aim is to separate ideology 

from epistemology and also to 

distinguish the psychological and 

traditional impact in Islamic Studies 

from an authentic and creative 

epistemological model.   

2. بنية األصول والنسق 
اإلبستيمولوجي للعلوم 

اإلسالمية: مسالك فلسفة 
التكامل، بين علم األصول، 

والعمران، والسير
عزيز البطيوي

ينطلـــــق هـــذا املقـــال مــن الرؤيــة 

التكامليــة املؤسســة  اإلبستيــــمولوجية 

الفقــه خاصــة والنســق  لبنيــة أصــول 

عامــة  اإلســامية  للعـــلوم  الداخــلـــي 

واملتجــاوزة للنســق املنهاجــي لألفاطونيــة 

واألرســـطية الـــذي ســـــجن األنســاق 

املعرفيـــة ضـمـــن حـــــدود تفكيكيــة 

ــة  ــى قيم ــال ع ــس املق ــة. ويتأس تجزيئي

البـحـــث اإلبســــتيمولوجي يف مســالك 

فلســفة التكامــــل بــن علــم األصــول 

والعمــران والســر مــن حيــث هــو كشــف 

عــن فلســفة العلــم التــي حكمــت علــوم 

ــي، ومحاولــة قــراءة تاريــخ هــذه  الوح

ــي  ــة تراع ــة توليفي ــراءة تركيبي ــوم ق العل

التــداويل اإلســامي،  طبيعــــة املجـــال 

وتنظــر يف الوضــع املعــريف لهــذه العلــوم 

ــة كل واحــد منهــا يف ســلم  ــة ومرتب الثاث

املعـــارف والعلـــوم والعاقــات، وتــرز 

مســالك االســتمداد فيــا بينهــا.  

البـنــية املوضوعيـة لعلـم  وإذا كــانــت 

أصـول الـفـقـــه تقـوم أوال: عـى العلـم 

بأصـول الريعـة وثانيا: النظر يف مسـالك 

االسـتدالل تأويا واسـتنباطا، وثالثا: مسلك 

نقـد النظم التريعيـة والقانونية املنظمة 

لعمـران األمــم واجتاعهـا، فإنـه يشـكل 

بحـق منوذجـا تأسيسـيا لخطـاب منهجـي 

نقـدي معريف مهمـوم برؤية كليـة تركيبية 

تتكامـل فيهـا جدليـات منهجيـة ومعرفية 

وتتشـابك فيها نظريات وأنسـاق، وتتعالق 

فيهـا األجــزاء واألفـراد بأوصـاف األصـول 

والكليات وتتشـاكل فيها آليات اسـتداللية 
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متعـددة فكان بحق نسـقا إبسـتيمولوجيا 

ناظـا لبنيـة العلم اإلسـامي.

العلـم  تاريـخ  العيــن   ومـا ال تخطــئه 

اإلسـامي ذلـك االسـتمداد الـذي يتـم من 

خـارج نسـق علمـي مـا تسـليا بقضايـا 

نسـقها  يف  أخضـعــت  مبســائل  وإقــرارا 

العلمـي األصـي لتحقيقـات وأنظـار ويتم 

التوسـل بهـا يف بنـاء الدليـل داخـل نسـق 

تثبيـت مروعيـة  بهـدف  علمـي خـاص 

فـإن  عليـه  وبنـاء  املعرفـيــة.  اختياراتـه 

األصـول  بـن  املعـريف  التكامــل  مطلـوب 

والعمـران والسـر إمنـا يبنـى عـى صحيح 

الفعـل االسـتمدادي؛ أي صحـة اسـتمداد 

األصـويل يف بـاب الحكـم التريعـي مـن 

علـم العــمران بحثــه يف قضايـا التحـول 

والتغـر االجتــاعي...، وصحـة اسـتمداد 

عـامل العــمــــران يف بـاب الكشـف عـن 

السـنن االجتاعيـة والعمرانيـة مـن علـم 

النبـوة  مـن مسـلك  تضمنتـه  مـا  السـرة 

إقامـة عـمـــران إنسـاين عاملـي وفـق  يف 

منظـور سـنني حضـاري، وصحة اسـتمداد 

األصـويل استنـبـاطــاته يف االعتبـار املـآيل 

املتعلقـة بنظريـة األفعـال واملقاصـد مـن 

علـم العمـران مـا تعلـق بنظريـة الفعـل 

االجتاعـي، وصحة اسـتمداد عامل السـرة 

يف بـاب ضبـط محـل االقتـداء مـن علـم 

بـن  التمييـز  مبسـلك  تعلـق  مـا  األصـول 

مقامات الترفـات النبوية. وهو ما دفعنا 

إىل الحديث عن منـوذج املقاربة التكاملية 

املعرفيـة يف املعرفـة اإلسـامية بـن العلـم 

معرجـن  االجتاعـي،  والعلـم  الرعــي 

عـى شـواهد عديـدة لذلـك الحـوار بـن 

أحـوال وطبائـع االجتـاع وأرسار الريعة 

والفقـه املتجـدد لهـدي خـر العبـاد.  غر 

غافلـن عـن مـروع التكامـل املعـريف يف 

السوسـيولوجيا )علـم العمـران( املعارصة.

2 .Usul al-fiqh‘ structure 
and the epistemic sys-
tem of Islamic science : 
Paths of the philosophy 
of integration between the 
science of Usul al-fiqh, 
sociology and siyar.

 
By: Aziz Elbitioui

  

  This article starts from the 

integrative epistemological vision 
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that establishes the structure of 

Usul al-fiqh )principles of Islamic 

jurisprudence( and inner system 

of Islamic sciences, apart from 

cognitive systems that have limited 

Science within dismantling methods.

The article is prepared on the 

epistemological value of research 

«in the ways of the philosophy of 

integration between Usul al-fiqh, 

sociology and siyar insofar as it is 

a detection of the philosophy of 

science that guided the science of 

revelation.

If  the structure of Usul al-fiqh 

)principles of Islamic jurisprudence( 

is based, first on: knowledge of 

the origins of Sharia; Secondly: 

within the means of interpretation 

and extraction reasoning; thirdly: 

the way to criticize legislation 

and systems of law governing the 

civilization of nations and their 

collection; then it really is a basic 

model to a methodological, critical 

and cognitive discourse, concerned 

about a general overview that 

integrates methodological and 

cognitive dialectics, weaves theories 

and systems, and implements 

multiple consistency reasoning 

mechanisms; and thus it is an 

epistemological system, which 

systematized the structure of Islamic 

science.

There is no doubt  that in the history 

of Islamic science, issues and axioms 

were taken from a different scientific 

system, and help to establish the 

evidence in another scientific 

system to confirm the legitimacy 

of its cognitive choice. According 

to this, the men of Usul al fiqh 

draw, in terms of the legislation in 

sociology which is linked to social 

changes and transformations, and 

the sociologist can draw in order 

to discover the social rules in the 
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prophetic biography that it contains 

prophetic ways leading to the 

creation of an international human 

civilization.Men of Usul al fiqh may 

also draw their deductions related 

to the  theory of actions and their 

purposes in sociology that is related 

to the theory of social action; and 

finally, the biographer draws, for 

the detection of places of imitation 

treated in Usul-Fikh, which is related 

to how to distinguish the status of 

the prophetic behaviors.

 This is what impels us to speak about 

the approach to the integration of 

knowledge in Islamic knowledge 

between science and Islamic 

sociology; while putting in place 

several proofs of dialogue between 

the social, the secrets of Sharia 

and jurisprudence renewed of the 

prophet ,and without neglecting the 

knowledge integration project in 

modern sociology.

3. علوم الوحي وفلسفة العلم: 
سؤال االتصال واالنفصال

الحسان شهيد

يـــبدأ الـــنظر الفلســفي يف العلــوم يف 

ــوم  ــة انتشــار ومتــدد العل حالتــن، يف حال

ــوم.  ــك العل ــردد تل ــة انحســار وت ويف حال

وعلـــوم الوحـــي ليســـت يف منـــأى عـــن 

هـــذا التصـــور النظـــري، ألن نشـــأتها 

وامتدادهــــا عبــــر الزمــــان واملـــكان 

واإلنســـان عرفـــت فلســـفة خاصـــة يجـــوز 

ـــن  ـــة، وإن مل تك ـــفة العملي ـــا بالفلس نعته

ـــة. يف  ـــة املتداول ـــا النهائي ـــبيهة بصيغته ش

ـــث  ـــكان البح ـــا إم ـــياق، يوجهن ـــذا الس ه

يف فلســـفة علـــوم الوحـــي يف بعدهـــا 

ــي.  ــاين، أي العقـ اإلنسـ

هكـــذا تحـــاول هـــذه الورقـــة رصـــد 

ــفة العلـــوم وعلـــوم  ــة بـــن فلسـ العاقـ

الوحـــي، مـــن خـــال بحـــث حـــدود 

خصوصــــيات  وكـــذا  العاقـــة،  تلـــك 

النظـــر الفلســـفي لعلـــوم الوحـــي، مـــن 

فلســـفة العمـــل إىل فلســـفة العلـــم.
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 3. Revelation Studies and
 Epistemology between
 Convergence and Binary
Opposition

By: al-Hassan Chahid

    Philosophy operates within 

science in two main cases: first, 

when different kinds of sciences 

extend to generate multiple 

knowledge. Second, when these 

sciences experience limitations 

and retractions. Revelation studies 

is not considered to be away from 

this theoretical concept. Since the 

birth of revelation studies, it has 

been experiencing a particular 

way of thinking which is practical 

in nature, though it this differs 

from the current version. Within 

this context, the research in 

revelation studies along with its 

humanitarian dimension directs us 

to examine the relationship between 

epistemology and revelation studies. 

The aim behind this study is to 

find out the characteristics of this 

relationship and to understand 

how philosophy regards revelation 

studies within a trajectory that 

starts from a workable philosophy 

to end with a scientific philosophy. 

4. فلسلفة الكالم مبعث 
التجديد

محمود بن راس

مـن أشـد النقاشـات التي أثـرت يف املايض 

وال زال النقـاش محتدمـا فيهـا هـي تلـك 

املتعــلـقــة بعــلم الــكام يف الدراسـات 

اإلساميــة، مــن حيـث عاقتـه بالوحـي، 

بالديــن، ومـن حيـث عاقتـه بالفلسـفة 

وبـكل العلـوم األخـرى، وحتـى يف تحديـد 

ماهيتـه. لذلـك اختلـف يف املوقـف منـه، 

واملوقـف مـن تجديـده عند اولئـك الذين 

يؤمنـون به، لذلك تعّن اليوم يف ظل ضيق 

االختصـــاص وانفتـاح اآلفـاق واملجـاالت 

إعـادة قـراءة هـذا العلم وتحليله فلسـفيا 
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انطـلــاقا مـنــه وباالسـتـعــانة بالوسـائل 

املنهــجية األخـرى كالتاريــخ والــتفكيك 

والتحليـل، للوقـوف عـى فلـســفته بنـاء 

عـى مـا قرره واضعـوه وبناء عى السـياق 

وفقـه،  وسـار  عليـه  قـام  الـذي  والنسـق 

والنظـر يف إمكانيـة تجديـده أو تحييـده.

4. Speech Philosophy as a 
Source of Innovation

 By: Mhmoud bnu-Rass

One of the strongest arguments 

that have ever been raised is the 

one related to the Speech Science, 

I’lmu al-Kalam, in Islamic Studies 

since this latter has relationships 

with revelation, religion, philosophy, 

and other different fields. There are 

contradicted stands towards Speech 

Science. Scholars who believe in it 

are divided into two groups. The 

first group argues that it should be 

innovated while the second one 

keeps a distance from such a mode. 

Since there is a scarcity in research 

related to this issue, one should 

rediscover this science to understand 

and analyze it. On doing this, the 

researcher uses methodologies from 

historicity, deconstruction, and 

analyses to break its components 

down and to contextualize its tenets. 

The aim behind this study is to find 

out whether we should look for ways 

to innovate the Speech Science or 

just opting for discarding it.  

5. مقدمة في طبيعة التفكير 
العلمي وأصوله القبلية في ضوء 

القرآن الكريم

صالح مشوش بن طاهر 

حاول الباحث يف هذه الدراسـة استكشاف 

األصـول القبليـة للتفكـر اإلنسـاين وعرض 

بعـض أمناطه التـي ذكرها القـرآن الكريم. 

اعتمـد البحث منهـج التحليـل املوضوعي 

لنصـوص الوحـي، مسـتعينا بكتـب الراث 
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والدراسـات الحديثـة يف مباحـث املعرفـة 

إىل  الباحـث  توصـل  وأصولهـا.  اإلنسـانية 

نتيجـة مفادهـا أن القـرآن قد بـّن طبيعة 

العلـم وماهيتـه، وأصنافـه ورشوطـه وفق 

سـنن الفطرة اإلنسـانية والعمران البري، 

وكذلـك املوانـع الذاتيـة والخارجيـة التـي 

تعـوق اإلنسـان. يتنـاول البحـث تصويـر 

القـرآن الكريـم للتفكـر العلمـي ووصفـه 

إيـاه بــالسلطان والرهان واآليـة، ما هو 

مبنـي عـى عاقـة ثاثيـة، تتجـاوز تصـور 

ومنطـق البنيـة الثنائيـة )الـذات العارفـة-

موضـوع املعرفـة( يف البحـث واإلكتشـاف 

التـي تســيطر عـى إيـبـستيـمولــوجات 

باخـتــاف  املعـارصة  الوضـعيــة  العلـوم 

دوائـر تخصصاتهـا )طبيعيـة أو إنسـانية(. 

والعلم يف ضـــوء القـــرآن ال ينفصل عن 

الخالق، وال يـكـتـــــمل مبجــــرد حـصول 

تصورات ماهيـــات وكينونات املخلوقات 

تقوم  البنية،  هذه  ومبوجب  وأنشـــطتها. 

بنيـــة التفكـــر العلمي يف ضـــوء القرآن 

عـــى منهاج مميـــز يتصف بــــالتأليف 

والجمـــع والتكامل، لينفـــي بذلك آفات 

تعاين  التي  والتحيـــز  التجزئـــة واإلقصاء 

منهـــا املعرفـــة اإلنســـانية املعـــارصة.

5. An Introduction to Un-
 derstand the Nature of the
 Scientific Way of Thinking
 and its Tenets as Related
 to the Holly Qur’an

 By: Saleh Mchewech Ben

     This research explores a number 

of prior principles of human 

thinking, with specific attention on 

the scientific )ilmi( reasoning in the 

light of the Qur’an, and further seeks 

to explain its structure, technical 

language, forms, and obstacles.

The study has drawn on the 

thematic analysis of the texts of 

revelation in addition to early 

and contemporary Muslim works 

related to the topic. This inquiry 

concludes that the Qur’an provides 

its reader with a holistic perspective 

on sound human thinking while 

viewing its as strong authority 
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)sultan(, demonstration apparatus 

and process of the truth )burhan(, as 

well as a sign )ayah( whose lacking 

causes eventual misguidance )zalal(. 

In contrast to the claim of duality of 

relations )subject and object( held in 

contemporary theory of knowledge, 

scientific reasoning according to 

Qur’an is rather built on triangular 

relationship that also considers the 

fundamental connection with God.

It is in light of its unique structure 

that the Qur’anic view of this 

type of reasoning takes the form 

of integration and holiness while 

rejecting all forms of reductionism 

and subjectivism. 

6. أبستمولوجيا الظاهرة 
الدينية بين االستحالة واإلمكان

محمد اإلدريسي

ال تفـرض علينـا الطفـرات النوعيـة التـي 

رضورة  اإلنسـاين  التديـن  مجـال  يعرفهـا 

 Le« فهـم» و»تفســـر» العـامل الدينـي«

Monde religieux»  مـن أجـل الوقـوف 

عـى مكامـن الخلـل فقـط، ولكن لنشـعر 

  Les«  أيضـــا بـأن املعتـقــدات الدينيـة

يف  تــوجـــد   «croyances religieuses

قلـب الفعاليـات العلميـة، ونـدرك جيـدا 

»العـامل  مــن هـذا  يتجـزأ  أننـا جـــزء ال 

التدينـي» »Monde Religieuse»، وأننـا 

مســــئولون عـن التحـــوالت والتغـرات 

التـي يشــهدها. مبعنــى آخـر، إن هـذه 

التحـوالت تؤثـر عـى بنياتنـا الذهنية، كا 

تؤطـر بنياتنـا املوضوعيـة. لذلـك ننطلـق 

مـن دراسـة العاقـة بـن الديـن واملعتقـد 

الدينـي مـن منظـور العلـوم االجتاعيـة 

اإلنتاجـات  لفـهـــم طـبــيعة  املعاصـــرة 

العلميـة الجديـدة حـول الحقـل التديني، 

وبعـد ذلـك نعـرج عـى النـاذج العلمية 

الدينيـة مـن وجهـة  املعتقـدات  لدراسـة 

بشـكل  نركـز  كـا  ابسـتيمولوجية،  نظـر 

أسـايس عى قيمـة ورضورة تجديد الحوار 

بـن العلـوم االجتاعيـة كـرد فعـل ضـد 

وسـلـعـنـــة   «Marketization« سـوقنة 

»Marchandisation» الــديـــن كحقـل 

ممكنـات إسـراتيجية مفرغ مـن الفعالية 

وبالتــايل  العلمــية،  واإلنتاجيـة  العقديـة 
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ضــرورة الركيـز عـى الظاهـرة التدينيـة 

لــفهم النسـق الدينـي العاملـي الجديـد. 

إن البحـث يف إمكانية قيام ابسـتيمولوجيا 

للظاهـرة الدينيـة مـن عدمـه، مقـرن يف 

جوهـره بالراكات املعرفيـة التي حققتها 

العلوم االجتاعية )بخاصة السوسيولوجيا 

للظاهـرة  مقاربتهـا  واألنرثوبـولوجــيا( يف 

الدينيـة يف سـياق مـا هـو كـوين، والتـي 

مقاربـة  تبـنــي  الـبـاحــث  عـى  تفـرض 

مسـاءلة  مـن  تجعـل  ونقديـة  انعكاسـية 

املنطلقـات املنهجيـة واالبسـتيمية رضورة 

ال غنـى عنهـا لربـط العلـوم االجتاعيـة 

بتحـوالت الحقل الدينـي، يف إطار االنفتاح 

علــى تطــورات سوسـيــولوجيا األديـان، 

وفلسـفة الديـن التحليليـة، وأنرثوبولوجيا 

األديـان... مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

تجعـل مـن مقاربـة التديـن نفسـه رهـان 

علمـي للوقـوف عند تحـوالت املجتمعات 

كل  بعيـد  بشـكل  كونيتهـا،  يف  اإلنسـانية 

البعـد عـن مختلـف التصنيفـات القيمية، 

وااليديولوجيـة وحتـى السياسـية للمعتقد 

الصائـب يف مقابـل املـعـتـقــد الخاطـئ، 

والتـي تقـف عائقـا أمـام بنـاء مقاربـات 

موضوعيـة للظاهـرة الديـنيـــة يف تحولها 

وتطوريهـا االجتاعـي والثقـايف.  

 6. The Epistemology of
 the religious Phenomenon
 between Impossibility and
 Possibility

 By: Mohamed el-Idrissi

Specific evolutions that are known 

to the field of human religiosity 

do not only impose the need to 

«understand« and «interpret« the 

religious world in order to stand 

only on the defects, but also to feel 

that the religious beliefs are at the 

core of scientific events,and torealize 

that we are an integral part of this 

«world religion«, and responsible 

for the shifts and changes taking 

place. In other words, this evolution 

affects the mental constructs and  

objectivity constructs. Therefore, we 

proceed the study of the relationship 

between religion and religious 

belief from a  perspective based 
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on contemporary social sciences 

to understand the nature of new 

scientific productions about the 

religious field, and then we move 

acrossthe scientific models to 

study the religious beliefs from an 

epistemological viewpoint, and to 

focus primarily on the value of and 

the need for a renewed dialogue 

among the social sciences as a 

reaction against the «Marketization« 

and «Commodification « of 

religion as a field strategic enablers 

discharger effectively from scientific 

productivity, and hence the need to 

focus on the religious phenomenon 

to understand the new world and 

religious lines.

Whether to search in the possibility 

of the Epistemology of religious 

phenomenon or not is associated 

tothe essence of the cognitive 

accumulation that are achieved 

by the social sciences )especially 

sociology and anthropology( in its 

approach to religious phenomenon 

in the context of what is cosmetic, 

and imposed on the researcher to 

adopt reflective and critical approach 

to make the accountability ofthe 

methodological and epistemological 

premises an indispensable need 

to link the social sciences to the 

evolution of religion, in the context 

of opening up to the developments 

in the sociology of religions, the 

analytic philosophy of religion, 

and the anthropology of religions 

... on the one hand, and on the 

other hand, to make the approach 

of religiosity itself scientifically 

stand to relay upon when the 

transformations of human societies 

in their universality, is a far cry from 

the various categories of value, 

and ideological and even political 

belief, right versus wrong belief, 

which are an obstacle to building 

an objective approaches to religious 

phenomenon in the transformation 

of social, cultural evolution. 
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