كتاب الحيدة
(*)
األهمية التاريخية لنص موضوع
تأليف :رشا العمري
ترجمة :محمد سعد كامل
(**)

توطئة:

إ َّن مــن أكــر الصفــات البــارزة للتاريــخ والتأريــخ الفكــري للحنابلــة( )1هــو تشــنيعهم مبقــاالت
مخالفيهــم مــن املعتزلــة والجهميــة( )2الذيــن تش ـكَّل كالمهــم بتب ّنيهــم للجــدال املبنــي عــى
(((

(((

(*) أود أن أتوجــه بالشــكر لألســتاذ إيفــرت روســون وفيليســيتاس أوبويــس عــى تعقيباتهــم ،وانتصــار رب ونســيم رسهيــو وكريســتني تومــاس
القرتاحاتهــم القيمــة عــى املســودة األوىل لهــذه الورقــة البحثيــة.
(**) رشــا العمــري هــي أســتاذ الدراســات الدينيــة املســاعد بجامعــة كاليفورنيــا ،ولهــا كتــاب بعنــوان« :الــكالم عنــد أيب القاســم البلخــي الكعبــي»
ليــدن (2016م) .واملرتجــم (محمــد ســعد كامــل) هــو مرتجــم وباحــث مــري مهتــم بالثقافــة والحضــارة اإلســامية والعربيــة ،ومــن ترجامتــه
الصــادرة عــن مناء«:قـراءة دارويــن يف الفكــر العــريب» ملــروة الشــاكري؛ «صلــح مــر بعــد الفتــح العــريب يف تاريــخ الطــري» ،أللفريــد ﭺ .بتلـــر؛
«تطــور الدولــة والفقــه والــكالم يف اإلســام» ،لدانكــن بــاك ماكدونلــد؛ «الحاكميــة» مليشــيل فوكــو؛ «العنــارص األعجميــة يف الفقــه اإلســامي يف
العصــور األوىل لإلســام» ليوســف شــاخت؛ «التفكــر يف العلامنيــة والقانــون يف مــر» لطــال أســد؛ «الــكالم عنــد الحنابلــة» ،لجــون هــوﭬر.
( )1كان الحنابلــة مــن أهــل الحديــث الســنيني الذيــن عرفــوا بتمســكهم بالكتــاب والســنة كمصــدر مــن مصــادر العلــم الدينــي .وتقــدم أعــال
جــورج مقــديس نقطــة بــدء ممتــازة للتعــرف إىل تاريخهــم؛ ومــن أشــمل أعاملــه عنهــم كتابــه بعنــوان:
L'Islam Hanbalisant, (Paris: Libraire Orientaliste Paul Geuthner, 1983).
فضل عن أن قولهـم يف القدر
( )2عـرف الجهميـة بالدرجـة األوىل بتأويـل صفـات اللـه ومن ثـ َّم نظر إليهـم مخالفوهم باعتبارهـم من نفاة الصفـاتً .
يفصلهـم عـن املعتزلـة الذيـن يقولـون بـأن العبـاد يخلقـون أفعالهـم .ويظـل تاريـخ الجهميـة يكتنفـه الغمـوض ،وهو مبني على الروايـات التي
رواهـا مخالفوهـم عـن أهـل البـدع والزندقـة .وميكننـا العثـور على حصر مبكـر للمصـادر التـي تتحـدث عـن الجهمية يف هـذا املرجـعGösta :
 .Vitestam, introduction to Kitāb ar-Rādd 'aid l-Ǧahrnīya, (Leiden: Brill, 1960), pp. 12-44وانظـر أيضً ـاJosef van Ess, "Dirār :
b. 'Amr und die ʿǦahmīya,' Biographie einer vergessenen Schule," Der Islam 43, (1967), pp. 241-79, and 44, (1968), pp.
 .1-70 and 318-20وميكـن العثـور على دراسـة لعلَمهـم األول الجهـم بـن صفـوان وكذلـك برش بـن غياث املرييس الـذي قال بقولهـم بعد ذلك
يفJosef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra (Berlin: Walter de Gruyter, 1992), vol. :
 .2, pp. 493-508 and vol. 3, pp. 175-88ويظـل هـذا الكتـاب العمـل الوحيـد الـذي خصـص ملناقشـة مقاالتهـم مناقشـة منهجيـةRichard :
 .Frank, "The Neoplatonism of Ǧahm Ibn Ṣafwān," Le Muséon 78 (1965), pp. 395-424تحـول الجهميـة مـن كونهـم فرقـة تاريخية
وإن كانـت غامضـة إىل مجـاز جـديل يف مؤلفـات الحنابلـةَّ ,إل أن توقيـت هـذا التحـول ولحظتـه مـا تـزال بعيدة كل البعـد عن حلقات الدراسـة.
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الســؤال والجــواب والــذي راح يعــرف باســم
«علــم الــكالم»((( .ويتصــف الحنابلــة أيضً ــا
بذمهــم لطريقــة الــكالم التــي يقبحونهــا
بقولهــم «الخــوض يف الــكالم»((( .إلَّ أنهــم
كانــوا يف بعــض األحايــن عــى اســتعداد
لألخــذ بهــذه الطريقــة لصياغــة مقاالتهــم
التــي يحتجــون بهــا عــى مخالفيهــم
ونرشهــا((( .ورغــم أن الحنابلــة ردوا الخــوض
يف الــكالم فقــد تبنــوه بدرجــات مختلفــة
مــن االحتجــاج والخــاف يف كتاباتهــم .فيعــد
تبنــي ابن عقيــل (ت 513هـــ1119/م) لطرق
املعتزلــة ومقاالتهــم ثــم توبتــه عنهــا مــن
أكــر األمثلــة الدراميــة يف هــذا الفصــل مــن
تاريــخ الحنابلــة((( ،ولكنهــا ليســت باملناســبة

الوحيــدة التــي تثبــت تبنــي الفكــر الحنبــي
لطريقــة الــكالم؛ إذ خــاض الحنابلــة بدايــة
مــن أحمــد ابن حنبــل (ت 241هـــ855/م) يف
الــكالم يف الحجــاج مــع مخالفيهــم رغــم أن
بعضهــم ذم الخــوض فيــه ذ ًمــا شــدي ًدا(((.
فتخاطــب هــذه الورقــة إذن هــذا الجانــب
مــن تاريــخ الحنابلــة الــذي مل يجــد مــن يوفّه
ح ّقــه مــن الدراســة ،وذلــك بتعقــب خطوات
أحــد النصــوص املوضوعــة((( التــي راحــت
تعــرف بعنــوان «كتــاب الحيــدة».

((( تقبــح مؤلفــات الحنابلــة دامئً ــا مــن شــأن الدخــول يف معــرك
املناظــرات الكالميــة باســتعاملها للفــظ «الخــوض يف الــكالم»،
انظــر عمــل أحمــد بــن حنبــل املشــار إليــه يف كتــاب طبقــات
الحنابلــة أليب يعــى( ،القاهــرة :مطبعــة الســنة املحمديــة)،
(.)241 ,130 /1( ،)1952

فتتعقــب هــذه الورقــة تاريــخ هــذا النــص
بإثبــات أنــه نــص موضــوع ،ثــم تبــن كيفيــة
تطــوره واســتمرارية انتشــاره يف الدوائــر
الحنبليــة .وتقــول هــذه الورقــة يف النهايــة إن
حاجــة الحنابلــة لطريقــة الــكالم -كــا يتضح
دامئًــا يف كتــاب الحيــدة -إىل جانــب نقدهــم
الشــديد لهــا هــو مــا ســاهم يف تبنــي هــذا
الكتــاب ومنــوه يف املؤلفــات الحنبليــة؛ إذ
خــدم أغراضهــم الجدليــة يف إثبــات انحـراف
مخالفيهــم عــن صحيــح الديــن دون اإلخــال
بالتزامهــم الرســمي بتجنــب أســاليب الــكالم.
تظهــر هــذه الورقــة بتعقبهــا ملســار أحــد

((( انظر عىل سبيل املثال:
Sabine Schmidtke, "Creeds," Encyclopaedia of the Qur'an,
vol. 2, 482.

((( نناقــش هــذا املوضــوع تفصي ـاً يف الصفحــات القادمــة( .انظــر:
تاريــخ كتــاب الحيــدة).

((( للتعــرف إىل ذم طريقــة الــكالم يف التشــنيع بابــن عقيــل مــن
إخوانــه يف املذهــب الحنبــي انظــر:
George Makdisi, Ibn Qudamā's Censure of Speculative
Theology, (London: Luzac & Company LTD, 1962).

((( تســتخدم كلمــة «موضــوع» ههنــا لوصــف النــص الــذي وضعتــه
شــخصية تاريخيــة إلحــدى الشــخصيات األخــرى ،والــذي توســع
يف العصــور التاليــة بإضافــات متعــددة أدخلهــا عليــه واضعــون ال
قبــل لنــا مبعرفتهــم.

((( ينســب ألهــل الــكالم املعتزلــة قيامهــم برتســيخ هــذه الطريقــة
ومنهجتهــا ,وقــد ظهــر املعتزلــة يف القــرن الثامــن واختفــوا مــن
كالم أهــل الســنة يف القــرن الرابــع عــر .وللتعــرف إىل بدايتهــم
وأول عهدهــم انظــر:
Van Ess, Theologie und Gesellschaft.
وللتعرف إىل الدراسات األحدث عن االعتزال انظر:
A Common Rationality: Mufazilism in Islam and Judaism,
eds. Camilla Adang, Sabine Schmidtke and David Eric
Sidare (Wiirzburg: Ergon Verlag in Kommission, 2007).
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األعــال الحنبليــة الكالميــة املوضوعــة يف
ســياق الكتابــات العقديــة الحنبليــة أن
موقــف الحنابلــة مــن الــكالم كان أبعــد
مــا يكــون عــن مجــرد الــذم .بــل تقــول إن
الحنابلــة عارضــوا طريقــة الــكالم وأخــذوا
بهــا يف الوقــت ذاتــه خــال القــرون الخمســة
األوىل مــن تاريخهــم.
فضـ ًـا عــن أن النصــوص التــي نحللهــا توضــح
كيــف تفاوتــت درجــات ذمهــم للــكالم
وأخذهــم بــه .فقــد ُوفــق الــكالم عنــد األخــذ
بــه يف أحــد النصــوص املوضوعــة ككتــاب
الحيــدة ،وفشــل أميــا فشــل عنــد األخــذ بــه
يف النصــوص التــي وضعــت ألعــام الحنابلــة
كأحمــد بــن حنبــل((( ،وظهــر عنــد األخــذ
بــه يف النصــوص الصحيحــة مصاح ًبــا العتــذار
وعــى نحــو أقــل منهجيــة((( .فتضيــف هــذه
الورقــة إذن إىل الدراســات الســابقة التــي
تحــدد منزلــة الحنابلــة وإســهامهم يف الــكالم
عنــد املســلمني وتاريخهــم الفكــري .ويضيــف
البحــث الحــايل بصفــة أكــر عموميــة إىل
التأريــخ والتاريــخ الفكــري للحنابلــة زمــن
املحنــة (218هـ833/م 234 -هـــ849-848/م)
التــي ابتدأهــا الخليفــة املأمــون (الــذي
امتــدت فــرة خالفتــه مــن 198هـــ814/م إىل
((( انظــر أدنــاه( :األعــال الجدليــة املنكــرة للجهميــة) عــن كتــاب
«الــرد عــى الجهميــة» املوضــوع ألحمــد بــن حنبــل.
((( انظــر أدنــاه( :األعــال الجدليــة املنكــرة للجهميــة) عــن كتــاب
«الــرد عــى بــر املريــي العنيــد» للدارمــي.

218هـــ833/م)((( .ويعــد هــري الؤوســت
مــن وصــف املذهــب الحنبــي بحركــة
(أهــل الحديــث) -أي الحركــة التــي متســكت
بالكتــاب والســنة -يف النطاق األوســع للتاريخ
الفكــري اإلســامي((( .ووضعه جــورج مقديس
عــاوة عــى ذلــك عــى خريطــة التاريــخ
(((

((( للتعرف إىل أحداث املحنة انظر:
M. Patton, Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna: A Biography of the Imam Including an Account of the Mohammedan Inquisi-tion called the Mihna (Leiden: Brill,
1897), pp. 218-34.
لالطــاع عــى الدراســات الســابقة التــي تناولــت املحنــة وأســبابها
التاريخيــة انظــر:
Martin Hinds and Patricia Crone, God's Caliph: Religious
Authority in the first Centuries of Islam)Cambridge:
Cambridge University Press, 1986), and John Nawas,
"The Mihna of 218 A.H./ 833 A.D. revisited: an empirical study," Journal of the American Oriental Society
116)1996), pp. 698-708.
((( اشــتملت إســهامات الؤوســت عــى تحقيــق األعــال الحنبليــة
الرئيســة وكذلــك الدراســات األكــر التــي تحدثــت عــن حنابلــة
العصــور املتقدمــة واملتأخــرة .فانظــر لــه عــى ســبيل املثــال:
La Profession de foi d'Ibn Batta, tradioniste et jurisconsulte musulman d'ecole Hanbalite (Damascus: Institut
Français de Damas, 1958), and for the latter, his Essai
sur les doctrines sociales et politiques de Takī-d-Din
Ahmad b. Taimīya, canoniste hanbalite, né à Harrān en
661/ 1262, mort à Damas en 728/ 1328 (Cairo: Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1939).
((( للتعــرف إىل حجــة جــورج مقــديس عــن أهميــة مدرســة الحديث
ألهــل الســنة انظــر لــه مثـ ًـا:
""Ashʿari and the Ashʿarites in Islamic Religious History,
Studia Islamica 17 (1962), 37-80 and 18 (1963), pp. 19-39.
وللتعــرف إىل إعــادة تقييــم ملــا انتهــى إليه مقــديس عن األشــعري انظر:
Richard M. Frank, "Elements in the Development of the Teaching of al-Ashʿari," Le Muséon 104 (1991), pp. 141-90.
وانظــر أيضً ــا مــا كتبــه مقــديس عــن حيــاة ابــن عقيــل املهنيــة وانجذابه
املثــر للجــدل نحــو االعتـزال الــذي حملــه عــى التوبــة عنه:
Makdisi, Ibn ʿAqīl et la résurgence de l'islam traditionaliste
au XI` siecle, V siècle de l'Hégire (Damascus: Institut
Français de Damas, 1963).

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

الفكــري اإلســامي بتســليط الضــوء عــى
ســمته (األصوليــة) التــي يتصــف بهــا ،وذلــك
بالرتكيــز عليــه كصــورة مــن صــور مدرســة
الحديــث املناهضــة ألهــل العقــل والتــي
انتفضــت احتجا ًجــا عــى األشــاعرة الذيــن
أخــذوا بالنقــل والعقــل .فركــزت مؤلفــات
مقــديس عــى تحديــد منزلــة املذهــب
الحنبــي -التــي وصفهــا باألصوليــة -كأكــر
أهميــة ألهــل الســنة مــن األشــعرية .بــل
ســعى جوزيــف ﭬان إس وويلفريــد ميدلنــج
لتســليط الضــوء عــى إســهام أهــل العقــل
يف أصوليــة الحنابلــة .وقــد لوحــظ هــذا
اإلســهام يف لفيــف مــن كتابــات املتقدمــن
مــن أهــل الحديــث الســنيني ،كأعــال
الحــارث املحاســبي (ت 243هـــ857/م) وابــن
كالب (ت 241هـــ855/م) ،وانتشــار الكتابــات
األصوليــة متعــددة األوجــه التــي كــرت يف
زمــن املحنــة((( .وأثبــت ميدلنــج أن قــول
الحنابلــة بأزليــة القــرآن مل يكــن قــد ظهــر
بعــد يف كتاباتهــم األوىل ،وإمنــا نشــأ عــن
املناظـرات التــي ســعت لنفــي قــول املعتزلــة
والجهميــة يف القــرآن ،وأظهــر بذلــك أن
النظــرة الحنبليــة األوليــة اقتــرت يف زمــن
املحنــة عــى مالمســة القــول بــأن القــرآن
كالم اللــه غــر مخلــوق ومل تكــن قــد تحدثت
(1) Übersetzungen aus seinen Schriften dargestelit und
erläutert (Bonn: Orientalisches Seminar der Univer"sität Bonn, 1961); id., "Ibn Kullāb und die Mihna,
Oriens 18, 1955-1960, 92-142; and idem, Theologie
und Gesellschaft, vol. 4, pp. 123-227.

397

بعــد عــن أزليتــه((( .وتطــرق ميلشــرت
للبيئــة األصوليــة الفكريــة التــي عــاش فيهــا
أحمــد بــن حنبــل وألــد أعدائــه مــن شــبه
العقالنيــن((( .وحظيــت ردة فعــل الحنابلــة
عــى فلســفة األشــعرية املفعمــة بالــكالم
يف العصــور الالحقــة باالهتــام ،وذلــك كــا
يف كتــاب ﭼون هــوﭬر عــن عقالنيــة ابــن
تيميــة (ت 728هـــ1328/م) يف ذم الــكالم(((.
فتعــاود هــذه الورقــة التطــرق لوضــع مقاربة
ألصوليــة الحنابلــة بتســليط الضــوء عــى
دورهــم يف التعويــل عــى طريقــة الــكالم يف
الحجــاج لنــر قولهــم بــأن القــرآن كالم اللــه
غــر مخلــوق .ويتعلــق الشــق الثــاين مــن
البحــث الــذي تســهم فيــه هــذه الورقــة
بتأثــر األحــداث التــي جــرت زمــن املحنــة يف
تصويــر الحنابلــة ألنفســهم((( .وتعــول هــذه
(2) Wilferd Madelung, "The Origins of the Controversy
Concerning the Creation of the Koran," in Orientalia
Hispanica sive stuida F. M. Pareja octogenario dicata,
ed. J. M. Barral (Leiden: Brill, 1980), vol. 1, pp. 504-25.
(3) Christopher Melchert, "The Adversaries of Ahmad Ibn
Ḥanbal," Arabica 44 (1997), pp. 234-53.
(4) Jon Hoover, Ibn Taymīyya's Theodicy of Perpetual
Optimism (Leiden: Brill, 2007).
((( للتعــرف إىل املحنــة يف التأريــخ الحنبــي انظــر عمــل نيمــرود
هورفيتــز ومايــكل كوبرســون اللذيــن أســهام بإســهامات جديــدة
يف القضايــا التــي أثــرت بســبب هــذه املســألة:
Michael Cooperson, "Ibn Ḥanbal and Bishr al-Ḥāfī: A Case
Study in Biographical Traditions," Studia Islamica 86
(1997), 71-101; id., Arabic Biographical Dictionaries
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000); and
Nimrud Hurvitz, The Formation of Ḥanbalism, Piety
into Power (London: Routledge Curzon, 2002), as well
as van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3,502-8.
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الورقــة يف هــذا املقــام عــى اعـراف ﭬان إس
بوجــود منــط بديــل بكتــاب الحيــدة لتأريــخ
الحنابلــة بشــأن املحنــة التــي تحتفــي بأبطال
ظافريــن وليــس بشــهداء صديقــن(((.
ناقــش ﭬان إس كتــاب الحيــدة يف مناســبتني
اثنتــن((( .فع َّرفــه يف املــرة األوىل كمثــال
مــن أمثلــة الخــوض يف الــكالم((( .وعرفــه
يف الثانيــة -أي يف كتابــه الجليــل« :الــكالم»
” -“Theologieكجــزء مــن إرث املحنــة.
وتعــد املناقشــة األخــرة مــن األهميــة مبــكان
إلشــارتها إىل وجــود نــص منقــح لكتــاب
الحيــدة يف كتــاب «اإلبانــة عن رشيعــة الفرقة
الناجيــة ومجانبــة الفــرق املذمومــة»((( البــن
بطــة العكــري (ت 387هـــ997/م) (ونشــر
إليــه اختصــا ًرا فيام بعــد باإلبانــة) وتحديدها
للواضــع الرئيــس للقصــة((( .فتهتــدي هــذه
الورقــة إذن بهــدي الكتابــات التــي ألفهــا ﭬان
إس ،حيــث أضــاءت لنــا الطريــق عــن كتــاب
((( أي كــا يقــول ﭬان إس إن الحنابلــة رجــوا أن يســمعوا عــن
األبطــال وليــس عــن الشــهداء وحدهــم:
Theologie und Gesellschaft, vol. 3,502.
((( توجــد أول إشــارة لكتــاب الحيــدة يف املؤلفــات الحديثــة يف
ســياق تاريــخ املناظـرات .انظــر :عبــد القــادر املغــريب «مناظـرات
العاملــن يف مجلــس املأمــون» يف مجلــة املجمــع العلمــي العــريب
يف دمشــق ( ،)1954( 29ص.)21 -3 /
(3) Van Ess, "Disputationspraxis in der islamischen Theologie," Revue des études islamiques 44 (1976), pp. 23-60.
((( ابــن بطــة« ،اإلبانــة عــن رشيعــة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة
الفــرق املذمومــة» ،الريــاض :دار الريــاض للنــر والتوزيــع،
( )1988الكتــاب الثالــث« ،الــرد عــى الجهميــة».)248 -225 /2( ،
(5) Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 508.

الحيــدة ،والتــي ُعنيــت بكشــف هــذا الكتاب
أمــام التاريــخ باعتبــاره مــن املوضوعــات
التــي ليــس لهــا نــص ثابــت ،وبالرتكيــز عــى
الســياق النــي والتاريخــي الــذي ظهــر فيــه
يف أول أمــره ،ثــم الوقــوف بعــد ذلــك عــى
مرحلتــن مــن مراحــل تطــوره.
تســـلط هـــذه الورقـــة يف مســـعاها لبلـــوغ
أول ع ــى املحتوي ــات
ه ــذه الغاي ــة الض ــوء ً
الرئيســـة لكتـــاب الحيـــدة ،ثـــم تصـــف
متونـــه ،وهـــي الطبعـــات واملخطوطـــات
الت ــي بق ــي عليه ــا يف زمانن ــا .وتع ــاود ثان ًي ــا
التطــرق للســؤال الشــائك عــن صحــة كتــاب
الحيــدة ،وتزيــل التلبيــس حــول منزلتــه بــن
املوضوع ــات ك ــا يتج ــى يف املص ــادر الت ــي
وصلتنـــا ،وتثبـــت أنـــه مـــن املوضوعـــات
وذلـــك عـــى الرغـــم مـــن التناقضـــات
الظاه ــرة الت ــي تزخ ــر به ــا كت ــب الرتاج ــم
والطبق ــات .وتتعق ــب ثالثً ــا ث ــاث لحظ ــات
مهمـــة يف تاريـــخ كتـــاب الحيـــدة وهـــي:
أول ن ــص منق ــح ل ــه يف كت ــاب اإلبان ــة الب ــن
بطــة؛ واالستشــهاد بــه يف كتــاب ابــن تيميــة؛
وظهـــوره يف نســـخة ممرسحـــة مســـتقلة،
مـــا يشـــر إىل مـــدى انتشـــاره وشـــهرته
بع ــد الرس ــالة القادري ــة الت ــي أم ــر الخليف ــة
القـــادر باللـــه (حكـــم مـــن 381هـــ991/م
إىل 422هـــ1031/م) بتأليفهـــا ونرشهـــا(((.
(6) Makdisi, Ibn ʿAqīl, p. 302.
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تســـلط هـــذه الورقـــة يف مســـعاها
لبل ــوغ ه ــذه الغاي ــة الض ــوء ً
أول ع ــى
املحتوي ــات الرئيس ــة لكت ــاب الحي ــدة،
ث ــم تص ــف متون ــه ،وه ــي الطبع ــات
واملخطوطـــات التـــي بقـــي عليهـــا يف
زمانن ــا.

.

ملخص لمحتوى كتاب الحيدة:

يتألــف كتــاب الحيــدة مــن نــص مائــع دائــم
التغيــر ُوضــع ونُ ــق عــى مــدار فــرة ال
تقــل عــن خمســائة عــام بدايــة مــن القــرن
الثالــث الهجــري (التاســع امليــادي) .فــروي
لنــا كتــاب الحيــدة يف النســخ الثــاث التــي
نبحثهــا ههنــا روايــة وضعــت ألحــد الطــاب
املغموريــن للشــافعي ،واســمه عبــد العزيــز
الكنــاين (ت 221هـــ836/م)((( ،وهــو يقــص
علينــا بضمــر املتكلــم املناظــرة التــي جــرت
بينــه وبــن بــر بــن غيــاث املريــي (ت
218هـــ833/م) ،الــذي كان مــن الجهميــة
فاعــا يف
ً
وأحــد الرمــوز التــي لعبــت دو ًرا
(((
املحنــة .فقــد ُحمــل أعــام أهــل الحديــث
يف أثنــاء املحنــة -ويف مقدمتهــم أحمــد بــن
حنبــل -عــى القــول بخلــق القــرآن ،وكثـ ًرا ما
(1) Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.
((( الطــري« :تاريــخ الرســل وامللــوك» ،القاهــرة :دار املعــارف ،د.ت.
( .)646-631 /8وللتعــرف إىل بدايــات املذهــب الحنبــي انظــر:
Wilferd Madelung, "The Vigilant Movements of Sahl b. Salārna al-Ḫurāsānī and the Origins of Ḥanbalism Reconsidered," Journal of Turkish Studies 14 (1990), pp. 331-7.
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أكرهــوا عــى ذلــك رهب ـ ًة ال رغبــة .وص َّعــد
املأمــون مــن تصــادم الــرؤى الكالميــة الــذي
كان وشــيكًا بــن فرقــة مــن املتقدمــن مــن
أهــل الحديــث الســنيني ،الذيــن ع َّرفَهــم
مخالفوهــم بعــد ذلك بالحشــوية والنابتــة(((،
وبــن أهــل الــكالم الذيــن كان املعتزلــة
والجهميــة غال ًبــا ميثلونهــم يف زمــن املحنــة.
وبالرغــم مــن أن املعتزلــة ليســوا بالقــوة
الرئيســة التــي حرضــت عــى املحنــة ،فــإن
اتفاقهــم يف الــرأي مــع الجهميــة يف القــول
بخلــق القــرآن ظل وصمــة عــى جبينهم فيام
كتبــه الحنابلــة أبــد الدهــر((( .ويطغــى عــى
املناظــرة املزعومــة التــي جــرت بــن الكنــاين
واملريــي خصلتــان رئيســتان ليســتا مــن
التاريــخ يف يشء؛ إذ ال يقنــع الكنــاين املأمــون
بكــذب القــول بخلــق القــرآن فحســب ،بــل
ويظهــر يف املناظــرة عــى املريــي املتكلــم
الــذي «يفشــل» بالحيــدة عــن الســؤال الــذي
ســأله الكنــاين .ويــأرس عنــوان «الحيــدة»
األلبــاب عندمــا يفشــل املريــي يف الــرد عــى
الســؤال الرئيــس يف املناظــرة الــذي يتســاءل
((( يعكــس مصطلحــا الحشــوية والنابتــة آراء املتقدمــن مــن أهــل
الحديــث الســنيني يف طبيعــة اللــه ،ال ســيام قراءتهــم الظاهريــة
لِصفــات اللــه .انظــر:
A. S. Halkin, "The Ḥashwiyya," Journal of the American
Oriental Society 54)1934), 1-28; and Wadād al-Qāḍī,
"The Nābita and the Paradigmatic Nawābit," Studia
Islamica 78 (1993), 27-61.
((( انظــر عــى ســبيل املثــال تعليــق ابــن تيميــة عــى الخلــط بــن
املعتزلــة والجهميــة يف كتابــات الحنابلــة :الفتــاوى الكــرى،
الريــاض :مكتبــة العبيــكان.)165 /9( ،)1998( ،
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فيــه الكنــاين عــن وجــود علــم اللــه ،ومــن
ثـ َّم يكشــف الكنــاين عــن فشــل الجهميــة يف
الخــروج بحجــة منطقيــة للدفــاع عــن نفيهــم
للصفــات بعامــة وعلــم اللــه بخاصــة(((.
متون كتاب الحيدة:

يتطل ــب مدخ ــل التحلي ــل التتابع ــي له ــذا
الن ــص دراس ــة النس ــخ الت ــي وصلتن ــا عن ــه،
ولـــن كان اإلســـهاب يف عـــرض كل نســـخة
منه ــا يتج ــاوز نط ــاق ه ــذه الورق ــة .وصلتن ــا
النصـــوص التـــي تحمـــل عنـــوان كتـــاب
الحيـــدة ومحتـــواه عـــى رضبـــن؛ إ َّمـــا يف
صـــورة مخطوطـــات مســـتقلة ،وإ َّمـــا يف
صـــورة االستشـــهاد بـــه يف أعـــال أخـــرى.
فيشـــر فـــؤاد ســـزكني إىل وجـــود إحـــدى
وعرشيـــن مخطوطـــة مســـتقلة ،ونســـخة
واحـــدة منشـــورة مـــن بدايـــة القـــرن
العرشيـــن ,وال تتضمـــن تفاصيـــل عـــن
املخطوط ــات الت ــي تنه ــل ه ــذه النص ــوص
م ــن معينه ــا((( .وق ــد ج ــاءت ه ــذه األع ــال
الت ــي أورده ــا س ــزكني إ ّم ــا بعن ــوان ((كت ــاب
الحي ــدة)) وإ َّم ــا بعن ــوان ((كت ــاب الحي ــدة
واالعت ــذار)) .ولي ــس لدين ــا الله ــم َّإل كت ــاب
((( يصــف الكنــاين فشــل املريــي يف الــرد عــى هــذه املســائل
بقولــه« :فحــاد بــر عــن جــوايب وأىب أن يــرح بالكفــر،
فيقــول :ليــس للــه علــم» ،اإلبانــة البــن بطــة ،الريــاض :دار
الرايــة للنــر والتوزيــع )1988( ،الكتــاب الثالــث.)229 /2( ،
(2) Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schriftums
(Leiden: Brill, 1967), vol. 1, p. 617.

اإلبانـــة البـــن بطـــة((( واقتبـــاس أعـــزل يف
كتـــاب ((درء تعـــارض العقـــل والنقـــل))
الب ــن تيمي ــة ،وه ــا م ــن أمثل ــة االستش ــهاد
بهـــذا الكتـــاب يف أعـــال أخـــرى((( .وقـــد
وقــف جوزيــف ﭬان إس عــى النــص املنقــح
لكتـــاب الحيـــدة باإلبانـــة عندمـــا أملـــح
للم ــرة األوىل ع ــن وع ــده مبقارنت ــه بنص ــوص
منقحـــة أخـــرى لهـــذا الكتـــاب(((.
تعــد اإلبانــة بحســب علمنــا أول النصــوص
املنقحــة املتوفــرة حتــى يومنــا هــذا عــن
كتــاب الحيــدة ،ولهــا أهميــة محوريــة كــا
ســيتضح مــن مقارنتهــا بنصــوص أخــرى لفهم
تاريــخ هــذا الكتــاب .ومــن شــأن التاريــخ
الشــامل لكتــاب الحيــدة أن يعــول عــى
منهــج نقــدي يتطــرق لــكل مــن نوعــي
النصــوص املنقحــة لهــذا العمــل اللذيــن
نوردهــا ههنــا((( .إلَّ أن البحــث الحــايل
يكتفــي بتســليط الضــوء عــى الســات
البــارزة لألشــكال الثالثــة لنــص الكتــاب
((( اإلبانة :الكتاب الثالث.)248 -225 /2( ،
((( ابــن تيميــة« :درء تعــارض العقــل والنقــل» ،تحقيــق محمــد
رشــاد ســامل ،الريــاض :جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود-1979( ،
.)251-245 /2( ،)1981
(5) Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.
((( يتمثــل التحــدي مــع طبعــة نقديــة لنــص موضــوع يف الوقــوف
عــى النــص األصــي نفســه ,مــع الحفــاظ يف الوقــت ذاتــه عــى
كافــة تفاصيــل نصوصــه املنقحــة العديــدة ،مــا ميكننــا مــن
التعــرف إىل تطورهــا جميعهــا .انظــر عــى ســبيل املثــال:
Dimitri Gutas and Hans Biesterfeldt, "The Malady of Love," Journal of the American Oriental Society 104 (1984), pp. 21-55.

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

والتــي تشــر لثالثــة نصــوص منقحــة .أولهــا
مــا استشــهد بــه الحنابلــة يف كتابَ ْيهــم (اإلبانة
ودرء التعــارض) واللذيــن تقدمــت اإلشــارة
إليهــا ،والثالــث هــو مخطوطــة الندبــرغ
( ،(((“75 Landberg” )75وهــي واحــدة
مــن املخطوطــات اإلحــدى وعرشيــن التــي
أحصاهــا ســزكني .ويرجــع تاريــخ مخطوطــة
الندبــرغ ( )75لســنة (509ه1116/م)،
وتتجــى فيهــا الســات شــديدة التحــي
بالعــرض املرسحــي لكتــاب الحيــدة
الســائدة يف النصــوص املنقحــة املســتقلة.
ليســت الطبعــات الحاليــة ذات فائــدة
ههنــا لتداخــل نصوصهــا املنقحــة وفســادها،
وذلــك عــى الرغــم مــن أهميتهــا الواضحــة
يف اســرعاء نظــر العلــاء املتأخريــن لهــذا
املصــدر مــن تاريــخ الفكــر اإلســامي الــذي
أهملــه الدارســون وغفــل عنــه الباحثــون.
فقــد اســتخدمت طبعــة جميــل صليبــا
الصــادرة ســنة (1964م) لكتــاب الحيــدة
خمســة مصــادر مختلفــة :أربــع مخطوطــات
والنســخة املنشــورة التــي اســتندت إىل إحدى
املخطوطــات املجهولــة املوجــودة بالقاهــرة
(والتــي أشــار إليهــا ســزكني) .ومل تفلــح طبعة
صليبــا يف تعقــب تاريــخ كتــاب الحيــدة(((؛
(1) Landberg 75, Beinecke Rare Books Library, New Haven, CT.
((( لالطــاع عــى مناقشــة جميــل صليبــا للمخطوطــات التــي
اســتخدمها ،انظــر مقدمتــه لتحقيــق كتــاب الحيــدة ،دمشــق:
املجمــع العلمــي العــريب بدمشــق( ،)1964( ،ص.)47 -41 /
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لعــدم تفســرها لطريقــة نقــل النصــوص
املنقحــة .وبوســعنا االنتفــاع بإحــدى طبعــات
املدينــة الصــادرة ســنة (1992م) لعــي بــن
محمــد الفقيهــي؛ لتعويلهــا عــى مصدريــن
جديديــن مل يدرســهام جميــل صليبــا ،وهــا:
مخطوطــة تونســية ونســخة اإلبانــة(((.
الصحيح والموضوع:

لـــم تتطــرق كتــب العقيــدة لفكــرة النظر إىل
كتــاب الحيــدة باعتبــاره مــن املوضوعــات،
بــل إن كتــب الرتاجــم والطبقــات هــي التــي
تطرقــت لهــذا األمــر ،ولــن مل يخـ ُـل ذلــك مــن
التلبيــس .فقــد ذكــر ﭬان إس اســم الشــخص
الــذي وضــع النســخة األوىل التــي وصلتنــا
عــن كتــاب الحيــدة ،وهــو «محمــد بــن
الحســن بــن األزهــر بــن جبــر بــن جعفــر أيب
بكــر الدعــاء األصــم» (ت 320هـــ932/م)(((.
ولكــن مــا ت ـزال تواجهنــا مشــكلة التلبيــس
الظاهــر يف طريقــة تنــاول كتــب الطبقــات
لصاحــب كتــاب الحيــدة ،مــا دفــع الق ـراء
((( كتــاب الحيــدة واالعتــذار ،تحقيــق عــي بــن محمــد بــن نــارص
الفقيهــي ،املدينــة :الجامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة.)1992( ،
يالحــظ الفقيهــي وجــود إســناد لكتــاب الحيــدة يف اإلبانــة غــر
اإلســناد الــذي يجــده يف املخطوطــات التــي اســتخدمها لكتــاب
الحيــدة ،ويعتــر هــذا اإلســناد اإلضــايف دليـ ًـا عــى صحــة هــذا
الكتــاب .وال يذكــر الفقيهــي بعي ـدًا عــن عنــارص التزييــف التــي
ال يتطــرق لهــا أن الـراوي يف اإلبانــة واألســانيد ،وهــو محمــد بــن
الفرقــد ،يتواتــر ذكــره يف أســانيد أخــرى لكتــاب الحيــدة مــا
اســتخدمها هــو وصليبــا.
((( الخطيــب البغــدادي :تاريــخ بغــداد ،تحقيــق بشــار عــواد
معــروف ،بــروت :دار الغرب اإلســامي:)593 -591 /2( ،)2001( ،
Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 502-8.
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املتأخريــن للخلــط بينهــا وبني العبــارات التي
تؤكــد صحتــه .فعلينــا إذن قبــل املــي قد ًمــا
يف تحليــل أول نســخة وصلتنــا عــن كتــاب
أمل
الحيــدة أن نوضــح أســباب هــذا الخلــطً ،
يف تفســر التغيــر الحــادث يف تلقــي جمهــور
الق ـراء لهــذا الكتــاب وتأثــره فيهــم .فالحــق
أن مــا مينعنــا عــن األخــذ بطبعتــي صليبــا
والفقيهــي هــو أن كال املحرريْــن مل يفطنــا
ملواطــن الوضــع يف كتــاب الحيــدة ومــا أعقبه
مــن إقبــال ومنــو يف الدوائــر النقديــة .فيقبــل
صليبــا نســبة الكتــاب للكنــاين بان ًيــا رأيــه
عــى تقديــم كتــاب الحيــدة لنفســه باعتبــاره
يتضمــن جوهـ ًرا مــن الحقيقــة التــي أضيفت
إليهــا مــواد مكذوبــة يف عصــور الحقــةَّ .إل أن
كتــب الطبقــات نفســها ليســت عــى قــول
واحــد عندمــا تتطــرق للحديــث عــن صاحب
الكتــاب((( .فمــن األهميــة مبــكان إذن أن
نزيــل الخلــط الــذي نشــأ عــن تضــارب
األقــوال فيمــن هــو صاحــب كتــاب الحيــدة.
العناصر التاريخية في النص
الموضوع:

بطــرف مــن الواقعيــة التاريخيــة .فقــد كان
املريــي والكنــاين مــن الرمــوز التاريخيــة؛
إذ أصبــح األول أبــرز بطــي هــذه القصــة
وأعالهــا صيتًــا لتشــنيع املؤلفــات التاريخيــة
والعقديــة الحنبليــة بــه .فــكان املريــي
الجهمــي -بجانــب أحمــد بــن دؤاد املعتــزيل
(ت 240هـــ854/م) -مــن الشــخصيات التــي
لعبــت دو ًرا كبــ ًرا يف توجيــه دفــة املحنــة
وفرضهــا((( .وقــد تســبب تورطــه فيهــا يف
وضعــه يف مصــاف الزنادقــة الذيــن اسـتُحلت
دماؤهــم((( .وكان مــن أتبــاع أيب حنيفــة (ت
150هـــ767/م) وأخــذ عــن أيب يوســف (ت
182هـــ798/م)؛ ولذلــك كان ابــن أيب الوفــاء
الحنفــي (ت 775ه1374/م) أهــون مــن
وصفــه بالزندقــة مقارنــة بكتــب الطبقــات
التــي كتبهــا أهــل الحديــث((( .فقــد وصــف
املريــي ،عــى ســبيل املثــال ،عــى أنــه مــن
املعتزلــة وهــو يف الحقيقــة مــن الجهميــة؛
ذلــك أن االتهــام باالعتـزال أصبــح عنــد أهــل
الســنة الذيــن جــاؤوا يف العصــور الالحقــة
أقــل ذ ًمــا مــن االتهــام بالجهميــة التــي
(2) Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 175-188.

يصعــب عــى أي عمــل موضــوع أن يحظــى
بأقــل قــدر مــن الزخــم الــازم مــن املصداقية
التــي تحقــق لــه االنتشــار دون أن يأخــذ

((( مــن أكــر كتــب الطبقــات التــي شــنعت باملريــي كتــاب تاريــخ
بغــداد للخطيــب البغــدادي)545-531 /7( ،؛ وكذلــك ابــن حجــر،
«لســان امليـزان» ،حيــدر أبــاد :دائــرة املعــارف النظاميــة-1911( ،
 .)31 -29 /2( ،)1913ولالطــاع عــى عــرض ملختلــف اآلراء انظــر:
ابــن خلــكان ،وفيــات األعيــان ،تحقيــق إحســان عبــاس ،بــروت:
دار الثقافــة.)478 -277 /1( ،)1971( ،

((( تســتمر الوظائــف االعتذاريــة لكتــاب الحيــدة يف تصديــري صليبــا
والفقيهــي .فكالهــا يدافــع عــن صحــة إســناد كتــاب الحيــدة
للكنــاين ،الفقيهــي ،كتــاب الحيــدة( ،ص ،)11-6 /وصليبــا ،كتــاب
الحيــدة( ،ص.)16 ،15 /

((( الخطيـب البغـدادي ،تاريخ بغداد)545 -531 /1( ،؛ الذهبي ،سير
أعالم النبالء ،تحقيق شـعيب األرناؤوط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
()202 -199 /10( ،)1998؛ والذهبـي ،ميـزان االعتـدال ،تحقيـق
محمـد الربغـويت ،بيروت :دار الفكـر.)323 ،322 /1( ،)1985( ،
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أصبحــت مبثابــة نفــي لوجــود اللــه((( .وتظهر
يف ســطور ابــن أيب الوفــاء أيضً ــا صفــات الزهد
عنــد املريــي التــي طاملــا محاهــا الخطــاب
الحنبــي املنكــر للجهميــة فيــا بعــد املحنــة.
ذلـــك أن االتهـــام باالعتـــزال أصبـــح
عنـــد أهـــل الســـنة الذيـــن جـــاؤوا
يف العصـــور الالحقـــة أقـــل ذ ًمـــا مـــن
االتهـــام بالجهميـــة التـــي أصبحـــت
مبثابـــة نفـــي لوجـــود اللـــه .وتظهـــر
يف ســـطور ابـــن أيب الوفـــاء أيضً ـــا
صفـــات الزهـــد عنـــد املريـــي التـــي
طاملـــا محاهـــا الخطـــاب الحنبـــي
املنك ــر للجهمي ــة في ــا بع ــد املحن ــة.

.

إن أكــر ما يســرعي النظــر يف تفاصيل تراجم
املريــي هــي تلــك األخبــار التــي تصــف
عالقتــه بالشــافعي((( .فيقــال إن الشــافعي
كان يعيــش عــى مقربــة مــن الــدرب الــذي
عــاش بــه املريــي ،واســتضافه املريــي
بــداره عندمــا زار بغــداد((( .وتتضــح هــذه
العالقــة أميــا اتضــاح يف الخــر الــذي يذكــر
لنــا أن أ َّم املريــي أتت للشــافعي وســألته أن
را أن يكــف عــن الــكالم((( .ويبــدي
يكلــم بـ ً
((( ابــن أيب الوفــاء ،الجواهــر املضيــة يف طبقــات الحنفيــة ،حيــدر
أبــاد ،د.ت.)165 /2( .
((( تاريخ بغداد.)537 -535 /7( ،
((( املرجع السابق.)535 /7( ،
((( املرجع السابق.
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املريــي يف أحــد الكتــب التــي نقلــت لنــا
هــذا الخــر احرتامــه الشــديد للشــافعي(((.
ولدينــا أخبــار أخــرى إىل جانــب روايــة أ ِّم
املريــي التــي تدخــل فيهــا الشــافعي تنقــل
لنــا املناظــرات التــي جــرت بينهــا ،مــا
يؤكــد أكــر عــى عالقتهــا الوثيقــة رغــم
اختــاف آرائهــم يف الــكالم .إن درجــة تعــرف
هذيــن الرمزيــن إىل بعضهــا البعــض ،كــا
تنقــل لنــا هــذه الروايــات ،تجعــل التفاعــل
بــن أصحابهــا شــديد االحتامليــة ،ويجعــل
مــدى الخــاف بينهــا وبني أشــياعهام شــديد
االحتامليــة أيضً ــا.
اختلــط الكنــاين هــو اآلخــر بالشــافعي ،فقــد
أخــذ العلــم عنــه ،واشــتهر بصحبتــه ،وخــرج
معــه إىل اليمــن((( .وقــد ســاق وصــف
الخطيــب البغــدادي (ت 463هـــ1071/م)
للكنــاين معظــم كتــاب الرتاجــم والطبقــات
إىل اعتبــاره مــن طــاب الشــافعي؛ ألن هــذه
الروايــات تبعــث عــى تأثــر الشــافعي يف
تبنــي الكنــاين لنظريــات العمــوم والخصــوص
يف أصــول الفقــه واللغــة((( .ويظهــر الكنــاين يف
كتــاب ((الفهرســت)) البــن النديــم (املتــوىف
((( الجواهر املضية.)165 /2( ،
((( تاريخ بغداد.)214-212 /12( ،
((( يكتفــي أبــو إســحاق الشـرازي( ،ت 476هـــ1083 /م) يف ترجمته
للكنــاين بوصفــه أنــه تناظــر مــع بــر املريــي يف بــاط املأمــون
وأنــه كان متكلـ ًـا .وال تــرد بهــذه الرتجمــة أيــة إشــارة لكتــاب
الحيــدة .انظــر« :طبقــات الفقهــاء» ،بورســعيد :مكتبــة الثقافــة
الدينيــة( ،)1997( ،ص.)101 /
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بــن ســنتي 385هـ995/م388-هـــ998/م)
كشــخصية أكرث اســتقاللية أكرث من شــخصيته
التــي صورتهــا كتــب الطبقــات األخــرى؛ فهــو
عنــد ابــن النديــم زاهــد ومتكلــم مــن جيــل
الحارث املحاســبي (ت 243هـ857/م)((( .وقد
أجمعــت كتــب الطبقــات عــى أن الكنــاين
هــو صاحــب ((كتــاب الحيــدة)) ،وذلــك
بعي ـ ًدا عــن اإلشــارة املتأخــرة نســب ًيا للعمــل
الــذي ينســب إليــه بعنــوان ((الــرد عــى
الجهميــة)) مــن ابــن قيــم الجوزيــة (ت
751هـــ1350/م)((( .ومل تقتــر مؤلفــات
الكنــاين عــى روايــة الحديــث رغــم أن
الخطيــب صنفــه مــن الــرواة(((.
كان الكنــاين ممــن تبحــروا يف الــكالم وهــو
مــا يشــهد بــه مــن كتبــوا ترجمتــه بدايــة
مــن ابــن النديــم؛ ويدلــل عــى ذلــك إشــارة
ابــن أيب طاهــر بن طيفــور (ت 313هـــ-925/
((( ابــن النديــم ،الفهرســت ،تحقيــق رضــا تجــدد ،بــروت :دار
املســرة( ،)1988( ،ص.)236 /

926م) املتواتــرة ملناظرتــن أجراهــا الكنــاين
مــع املريــي ببــاط املأمــون .وقــص علينــا
ابــن طاهــر مناظــرة منهــا بأكملهــا((( وهــي
تحلــل طبيعــة اإلميان((( ،وتشــرك يف النســخة
األوىل لكتــاب الحيــدة التــي رواهــا ابــن بطــة
(انظــر أدنــاه) يف عنــارص ثالثــة :الروايــة عــى
لســان الكنــاين ،وظهــوره عــى املريــي يف
الحجــة ،واألهــم هــو تقديــم ابــن طيفــور
للكنــاين عــى أنــه متكلــم((( .وتتوقــف
أوجــه التشــابه بــن ابــن طيفــور وابــن
بطــة يف هــذا املقــام؛ إذ إن طريقــة الكنــاين
يف الحجــاج بروايــة ابــن طيفــور بعيــدة كل
البعــد عــا نجــده يف كتــاب الحيــدة؛ ألن
الكنــاين يستشــهد ههنــا بأحاديــث الرســول
(وكذلــك آثــار الصحابــة والتابعــن) إلقامــة
الحجــة عــى بــر ،وهــذا أصــل يــرده الكناين
يف كتــاب الحيــدة عنــد مناظــرة الجهميــة
الذيــن يعتربهــم مــن أهــل الكفــر .فــكان
((( ابــن أيب طيفــور ،تاريــخ بغــداد ،تحقيــق محمــد زاهــد الكوثــري،
بغــداد :مكتبــة املثانــة( ،)1949( ،ص .)49-47 /وتناقــش الروايــة
األوىل بعيــدة الصلــة عــن موضوعنــا مســألة التجســيم .ويذكــر
ﭬان إس أنــه مــا مــن دا ٍع للتشــكيك يف إمكانيــة مقابلــة الكنــاين
للمريــي تاريخيًــا:
Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

((( انظــر :ابــن قيــم الجوزيــة ،اجتــاع الجيــوش اإلســامية عــى
غــزو املعطلــة والجهميــة ،تحقيــق زكريــا عــي يوســف ،القاهــرة:
مطبعــة اإلميــان ،د.ت( ،).ص)105 ،104 /؛ وكذلــكVan Ess, :
 .507 .p ,3 .Theologie und Gesellschaft, volمــن املحتمــل
جـدًا أن العنــوان الــوراد يف كتــاب ابــن القيــم وهــو «الــرد عــى
الجهميــة» -نظـ ًرا لظهــوره املتأخــر -يتفــق متــام االتفــاق وكتــاب
الحيــدة .ويظهــر عنوانــان آخ ـران منســوبان للكنــاين يف طبعــة
صليبــا لكتــاب الحيــدة وهــا« :رســالة يف فضــل بنــي هاشــم»،
و«كتــاب الســنن واألحــكام» ،صليبــا ،كتــاب الحيــدة( ،ص.)224 /
ويجــب توخــي الحــرص يف التعامــل مــع النصــوص املنقحــة التــي
ظهــرت فيهــا هــذه العناويــن؛ نظ ـ ًرا لزيفهــا وتأخــر ظهورهــا:
Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

((( للتعــرف إىل أســباب تواتــر روايــة الروايــات نفســها ملقاصــد
جديــدة ،انظــر:
Van Ess, "Theorie und Anekdote zur Verarbeitung the"ologischer Argumente in biographischer Literatur,
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 135 (1985), 22-54.
إذ يناقــش ﭬان إس يف هــذا البحــث ظهــور املناظــرة بــن الكنــاين
واملريــي يف كتــاب ابــن طيفــور عــن طبيعــة اإلميــان ،حيــث
يُســتبدل دور الكنــاين بــأيب الهذيــل العــاف.

((( «تاريخ بغداد».)214 -212 /12( ،

((( ابن أيب طيفور ،تاريخ بغداد( ،ص.)47 /
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الكنــاين عــى عالقــة وطيــدة بأمئــة الســنة
باعتبــاره مــن طــاب الشــافعي .كــا أنــه مل
يصاحــب قـ ّط ابــن كالب (ت 241هـــ855/م)
الــذي كان يعتــر مــن املتقدمــن مــن أهــل
الحديــث الســنيني املثرييــن للجــدلَّ .إل أن
الكنــاين ُوضــع يف مصــاف املحاســبي الــذي
كان مــن أوائــل املتكلمــن مــن أهــل الســنة،
والــذي مل ينتقــد الحنابلــة الذيــن جــاؤوا مــن
بعــده أح ـ ًدا قــدر مــا انتقــدوه((( .وارتفعــت
أخـ ًرا شــخصية الكنــاين التاريخيــة عــن هاتني
الصفتــن لعــدم وجــود صلــة بينــه وبــن
أحمــد بــن حنبــل ،مــا حــال دون ظهــور أي
امتعــاض إذا مــا أســند إليــه أي عمــل.
وبتنــا نــدرك ملــا انكبــت الكتابــات الحنبليــة
عـــى مناظـــرة الكنـــاين؛ وذلـــك لطبيعتهـــا
شـــكل وشـــخصية
ً
الوجيـــزة التـــي اتخـــذت
مبهمـــة إلحـــدى الصـــور القويـــة للـــكالم
عن ــد أه ــل الحدي ــث .ف ــكان الكن ــاين -رغ ــم
أن دمــاء الحنابلــة مل تجــر يف عروقــه -قــاد ًرا
ع ــى تلبي ــة االحتياج ــات الجدلي ــة الكالمي ــة
للحنابل ــة ع ــى م ــدار الزم ــن .وأث ــار صليب ــا
ـؤال مه ـ ًـا يف دفاع ــه ع ــن نس ــبة كت ــاب
سـ ً
الحيـــدة للكنـــاين يقـــول فيـــه :ملَ يضـــع
ش ــخص قص ــة ع ــن ش ــخصية هامش ــية(((؟
وتفي ــد ه ــذه الورق ــة أن ك ــون الكن ــاين كان
شـــخصية هامشـــية مل يتســـبب يف ظهـــور
((( انظر :الذهبي« ،سري أعالم النبالء».)112 -110 /12( ،
((( صليبا« ،كتاب الحيدة»( ،ص.)22 /
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هـــذا النـــص املوضـــوع فحســـب ،بـــل ويف
الـــروح التـــي تناولـــت مـــا ورد فيـــه.
وخالصــة القــول ،علينــا أن نعلــم أنــه مــا مــن
دا ٍع للتشــكيك يف أن الكنــاين واملريــي تقابــا
ذات يــوم وتجــادال حــول طبيعــة القــرآن؛
وذلــك لتوفــر األدلــة التــي تفيــد بوقــوع هــذا
األمــر كــا فصلنــا فيــه القــول مــن فورنــا.
وإمنــا يقتــر األمــر عــى أن محتــوى الروايــة
وبنيتهــا ،والتــي راحــت تعــرف مبســمى
((كتــاب الحيــدة)) ،هــي التــي أثبتــت زيفها.
وخالص ــة الق ــول ،علين ــا أن نعل ــم أن ــه
م ــا م ــن داعٍ للتش ــكيك يف أن الكن ــاين
واملريـــي تقابـــا ذات يـــوم وتجـــادال
ح ــول طبيع ــة الق ــرآن؛ وذل ــك لتوف ــر
األدلــة التــي تفيــد بوقــوع هــذا األمــر
ك ــا فصلن ــا في ــه الق ــول م ــن فورن ــا.

.

التلبيس في كتب التراجم والطبقات:

يحتــاج التلبيــس حــول طبيعــة التزييــف يف
كتــاب الحيــدة تفس ـ ًرا .فلــم يتطــرق أحــد
مــن كتَّــاب الرتاجــم والطبقــات إىل الحديــث
عــن أن كتــاب الحيــدة موضــوع يف ترجمــة
الكنــاين ،وإمنــا يف ترجمــة الدعــاء األصــم
الــذي وضعــه ،وذلــك حتــى ظهــور كتابــات
الذهبــي الشــافعي الــذي كان مــن أهــل
الحديــث (ت 748هـــ1348/م أو 753هـــ-2/
1353م) والســبيك الشــافعي األشــعري الــذي
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عــارصه (ت 769هـــ1368/م)((( .أنكر الســبيك
إســناد كتــاب الحيــدة للكنــاين ،وداوم عــى
االعـراف مبنزلــة الكنــاين يف الــذب عن الســنة
يف موقفــه مــن مســألة خلــق القــرآن ،وكــذا
بوجــود مناظــرة بينــه وبــن املريــي .ونظــر
البعــض إىل تأخــر هــذا االعــراف بوضــع
كتــاب الحيــدة كدليــل عــى صحة الكتــاب(((.
ولكــن ال تظهــر اإلشــارة لهــذا الوضــع يف
ترجمــة الكنــاين ،وإمنــا يف ترجمــة الدعــاء
األصــم الــذي اتهمــه الخطيــب بوضــع كتــاب
الحيــدة((( .فلــم يقترص الخطيــب عىل وصف
األصــم بأنــه ((كان غــر ثقــة)) ،بــل ال يــردد
يف أن ((يــروي ملوضوعــات عــن الثقــات))(((.
ويذكــر البغــدادي روايتــن موضوعتــن يقــول
بــأن األصــم مل يكتـ ِ
ـف بروايتهــا عــن ثقــات
وإمنــا يــروي أيضً ــا ثقــات يف إســنادهام(((.
تحتــاج نقطتــان إىل توضيــح ههنــا؛ األوىل:
((( الذهبــي« ،مي ـزان االعتــدال يف نقــد الرجــال» ،القاهــرة :عيــى
البــايب الحلبــي)141 /2( ،)1964-1963 ( ،؛ الذهبــي ،تاريــخ
اإلســام ،تحقيــق عمــر عبــد الســام ،بــروت :دار الكتــاب
العــريب)874 ،873 /5( ،)1987( ،؛ الســبيك« ،طبقــات الشــافعية»،
القاهــرة :عيــى البــايب الحلبــي.)145 ،144 /2( ،)1976-1964( ،
وكذلــك فــإن تراجــم الكنــاين التــي ال تشــر إلســناد كتــاب الحيــدة
إليــه زي ًفــا ،هــي :ابــن النديــم ،الفهرســت( ،ص)236 /؛ الخطيــب،
«تاريــخ بغــداد»)214 -212 /12( ،؛ ابــن الجــوزي ،ت (597هـــ/
1200م) ،املنتظــم ،بــروت :دار الكتــب العلميــة/11( ،)1992( ،
)67 ،11؛ ابــن العــاد ،شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب،
القاهــرة :مطبعــة القــديس.)95 /2( ،)1931( ،
((( صليبا« ،كتاب الحيدة»( ،ص.)18 /
((( الخطيب« ،تاريخ بغداد»)593 -591 /2( ،؛
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.

ملــاذا يســكت الخطيــب عــن اعتبــار كتــاب
الحيــدة مــن املوضوعــات يف ترجمــة الكنــاين
ويثــره يف ترجمــة الشــخص الــذي يزعــم أنــه
وضعــه؟ والثانيــة :ملــاذا ظهــر هــذا التعــارض
الواضــح متأخــ ًرا بهــذه الدرجــة  -أي يف
كتابــات الذهبــي والســبيك؟
قـــد ينفعنـــا أن نتذكـــر أن الخطيـــب كان
مهمو ًمـــا يف كتابـــه ((تاريـــخ بغـــداد))
بالتطـــرق لـــدور كل شـــخصية يتحـــدث
عنهـــا يف روايـــة الحديـــث .وكان هدفـــه
هـــو إظهـــار مواطـــن الجـــرح والكشـــف
ع ــن ش ــخصية ال ــرواة .ومل يك ــن للحدي ــث
عـــن الوضـــع يف كتـــاب الحيـــدة مـــكا ٌن يف
ترجمـــة الكنـــاين وإمنـــا يف ترجمـــة األصـــم؛
ذلـــك أن زيـــف هـــذا الكتـــاب ال يؤثـــر يف
شــخصية األول وإمنــا يف شــخصية األخــرَّ .إل
أن التفكـــر مـــن هـــذا املنطلـــق ال يشـــكل
الله ــم َّإل ج ــز ًءا م ــن اإلجاب ــة .ف ــا يص ــدق
أن الخطيـــب مـــا كان ليكشـــف مواطـــن
الزندق ــة والتع ــدي ع ــى العقي ــدة إن ه ــي
وجـــدت بالعمـــل املوضـــوع .وهـــذا فيـــا
يبـــدو كان دافـــع الذهبـــي والســـبيك يف
تعقيبه ــا ع ــى محتوي ــات كت ــاب الحي ــدة
يف ترجم ــة الكن ــاين ،ول ــن مل يس ــبقهام أح ــد
يف ه ــذا م ــن قب ــل .فرمب ــا كان يوج ــد س ــبب
لهـــذا األمـــر .ويحتمـــل حـــدوث بعـــض
التغيـــر يف ســـياقات الذهبـــي والســـبيك،
وكذل ــك يف مت ــون كت ــاب الحي ــدة دفعه ــا
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إىل الخـــوض يف طبيعـــة الوضـــع يف كتـــاب
الحيـــدة يف ترجمـــة الكنـــاين يف حـــن مل
يق ــدم أح ــد ع ــى ه ــذا األم ــر م ــن قب ــل.
وال ميكننـــا بحـــث هـــذه التغـــرات كاملـــة
الله ــم إلَّ بدراس ــة نس ــخة كت ــاب الحي ــدة
بجان ــب التغ ـرات الفكري ــة املع ــارصة الت ــي
راح ــت تط ــرق أب ــواب جامع ــات الش ــافعية
والحنابل ــة((( .ولك ــن كل م ــا نعرف ــه اآلن أن
الذهب ــي والس ــبيك مل ينس ــخا الرتاج ــم الت ــي
أوردهـــا البغـــدادي فحســـب ،بـــل واطلعـــا
ع ــى كت ــاب الحي ــدة ال ــذي ثب ــت احت ــواؤه
عـــى حجـــج مستشـــنعة يف العقيـــدة.
مل يهتــد العلــاء الالحقــون بهــدي الذهبــي
والســبيك؛ إذ مل يحــد ابــن حجــر (ت
852هـــ1449/م) رغــم اطالعــه املذهــل عــى
املصــادر األوىل عــن ق ـرار الخطيــب بفصــل
الحديــث عــن عــدم صحــة كتاب الحيــدة عن
الكنــاين ومناقشــة هــذه القضيــة يف ترجمــة
األصــم((( .والحــق أن قــرار ابــن حجــر قــد
يفيــد بــأن آراء الذهبــي والســبيك املغايــرة
قــد كان ســببها التحــوالت التــي اســتجدت
((( إننــا نعلــم تجــدد التوتــر بــن األشــاعرة والحنابلــة يف ذلــك
الوقــت والتغ ـرات التــي كانــوا ميــرون بهــا مــن خــال مســرة
بعــضالرجــالوأعاملهــمويــأيتيفمقدمتهــمابــنتيميــة.انظــر:
"Sherman A. Jackson, "Ibn Taymiyya on Trial in Damascus,
Journal of Semitic Studies 39 (1994), 41-85.
أ َّمــا فيــا يتعلــق بشــكل كتــاب الحيــدة يف ذلــك الوقــت فســيكون
علينــا أن ننتظــر خــروج تحقيــق ودراســة نقديــة للمخطوطــات
املتوفــرة عــن هــذا العمــل.
((( ابن حجر« ،لسان امليزان».)129 ،128 /5( ،
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عــى البيئــة الحنبليــة يف ذلــك الوقــت.
يشــر هــذا التفــاوت الواضــح يف بحــث قضية
صاحــب كتــاب الحيــدة إىل مســألتني مهمتــن
بشــأن تلقــي هــذا الكتــاب وقراءتــه .أوالهــا
أنــه بالنســبة إىل الخطيــب وكتَّــاب الرتاجــم
الذيــن اهتــدوا بهديــه يف فصل قضايــا ترجمة
الكنــاين والتحليــل النــي للمناظــرة عــن
قضايــا صحــة كتــاب الحيــدة ،فــإن االعـراف
بزيــف كتــاب الحيــدة مل مينعهــم مــن اعتبــار
النــص مصــد ًرا مفي ـ ًدا يف العقيــدة .ومل يــدم
هــذا االســتعداد لفصــل أهمية كتــاب الحيدة
يف العقيــدة عــن مــدى صحتــه أو وضعــه
عــى مــدار الخمســة قــرون التاليــة .إلَّ أننــا
ميكــن أن نكــون عــى يقــن مــن اســتنتاجني:
ـكل
إن كتــاب الحيــدة تعــرض لتغيــر كبــر شـ ً
وانتشــا ًرا قبيــل عــر الذهبــي والســبيك مــا
يبــدو يقي ًنــا أنــه دفعهــا للخــوض يف هــذه
القضيــة؛ وأن تغ ـرات جوهريــة وأكــر ثقـ ًـا
كانــت تجتــاح دوائــر أهــل الحديــث التــي
شــارك فيهــا الذهبــي والســبيك ،والتــي أثــرت
بدورهــا يف تحولهــا إىل كتــاب الحيــدة.
تاريخ كتاب الحيدة:

علينـــا العـــروج إىل رشح تطـــور كتـــاب
الحيـــدة يف الكتابـــات الحنبليـــة إن نحـــن
أردن ــا تعق ــب تاري ــخ ه ــذا الكت ــاب .وعلين ــا
قب ــل ال ــروع يف ه ــذا البح ــث أن نع ــي أن
الدع ــاء األص ــم وه ــو أول م ــن وض ــع ه ــذا
الكت ــاب والكن ــاين ال ــذي ُوض ــع علي ــه ليس ــا
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م ــن الحنابل ــة .ولنعل ــم أيضً ــا أن ــه مل تصلن ــا
حتـــى اآلن النســـخة األوىل التـــي وضعهـــا
األصـــم لكتـــاب الحيـــدة .فنخصـــص إذن
الج ــزء األول واألش ــمل م ــن تعقبن ــا لكت ــاب
الحي ــدة ملحت ــوى ه ــذا الكت ــاب وس ــياقه يف
أول ظهـــور لـــه  -أي يف كتـــاب ((اإلبانـــة))
الب ــن بط ــة .وم ــن أه ــم الخصائ ــص الت ــي
س ــوف نس ــلط عليه ــا الض ــوء ه ــو االنقس ــام
الشـــديد يف آراء الحنابلـــة املتقدمـــن يف
اســتخدام طريقــة الجــدل الكالمــي يف إقامــة
الحج ــة ع ــى مخالفيه ــم (الت ــي أرشن ــا إليه ــا
باختصــار يف صــدر هــذا الورقــة) .ثــم ننتقــل
لنســـختني الحقتـــن ،منـــر عـــى محتويهـــا
م ــرو ًرا عاب ـ ًرا ،ول ــن كان ــا بحاج ــة إىل تقيي ــم
ٍ
ـامل.
واف لتحلي ــل ه ــذا العم ــل تحلي ـ ًـا ش ـ ً
أواله ــا النس ــخة املوج ــودة بكت ــاب ((درء
تعـــارض العقـــل والنقـــل)) البـــن تيميـــة
الـــذي يـــرز حج ًجـــا ال تتضـــح يف النســـخة
األوىل .والثانيـــة نســـخة مختلقـــة وزعـــت
عــى نحــو مســتقل وترجــع إىل القــرن الــذي
أعقـــب نـــر ((الرســـالة القادريـــة)) التـــي
أصدره ــا الخليف ــة الق ــادر بالل ــه ملهاجم ــة
وذم املعتزلــة والجهميــة وغريهــم مــن فــرق
ال ــكالم((( ،والت ــي تتضم ــن س ــطورها الباقي ــة
إشـــارات إىل واقعـــة الحيـــدة التـــي تناظـــر
فيهــا الكنــاين مــع املريــي يف بــاط املأمــون.
((( وهــي واردة يف كتــاب املنتظــم البــن الجــوزي ،إلَّ أنــه مل يصلنــا
نــص الرســالة القادريــة بأكملهــا ،حيــدر أبــاد :مطبعــة دائــرة
املعــارف العثامنيــة.)111 -109 /8( ،)1938( ،

كتاب الحيدة في اإلبانة
البن بطة :المحتوى والسياق
ملخص لكتاب الحيدة في اإلبانة

تب ــدأ رواي ــة الكن ــاين الت ــي يقصه ــا بنفس ــه
بحديثــه عــن أن املأمــون الــذي يصف نفســه
بأنـــه يتـــرف نيابـــة عـــن النـــاس أرســـل
إلي ــه ليتناظ ــر م ــع املري ــي .ث ــم س ــألهام
املأم ــون أن يؤص ــا أص ـ ًـا يرجع ــان إلي ــه إن
ه ــا اختلف ــا يف ف ــرع م ــن الف ــروع .فطل ــب
الكنــاين أن يكــون هــو الــذي يبــدأ يف تأصيــل
ه ــذا األص ــل مب ــا أن املأم ــون مل يس ــتمع إىل
كالمــه قبــل هــذا اليــوم .فــأذن لــه املأمــون
باالبتـــداء .فاختـــار الكنـــاين ((التنزيـــل))
أص ـ ًـا للمناظ ــرة ،وق ــال(( :ي ــا أم ــر املؤمن ــن
إن ــه م ــن ألح ــد يف كت ــاب الل ــه جاحــ ًدا أو
زائــ ًدا ،مل يناظ ــر بالتأوي ــل وال بالتفس ــر وال
بالحدي ــث)) ب ــل بالتنزي ــل(((.
وعضــد اختيــاره للتنزيــل مستشــه ًدا ببعــض
اآليــات القرآنيــة التــي تصــف اســتعانة
األنبيــاء بالتنزيــل عنــد مناظــرة غريهــم(((.
ملـَّــا تأهــب املريــي للبــدء يف املناظــرة
ســأله الكنــاين قائـ ًـا(( :يــا بــر مــا حجتــك
بــأن القــرآن مخلــوق؟ انظــر أحــد ســهم يف
كنانتــك فارمنــي بــه ،وال تكــن بــك حاجــة إىل
((( اإلبانة :الكتاب الثالث.)227 /2( ،
((( املرجع السابق( ،ص.)228 /
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معــاودة))((( .فتــى املرييس قولــهَ { :خالِ ُق ك ُِّل
ش ٍء} [الزمــر ،]62 :مــا ينــم عــن أن القــرآن
َْ
مــن جملة األشــياء املخلوقــة((( .وبــدلً من أي
يجيبــه الكنــاين عــى هــذا مبــارشة اســتهدف
األصــل الــذي وضعــه خصمــه لكشــف مــا
يعتــره كــذب الجهميــة يف نفــي الصفــات،
وأوىل تركيــزه لصفــة العلــم .فعــرج الكنــاين
إذن لتــاوة بعــض اآليــات التــي تؤكــد عــى
علــم اللــه ثــم ســأل املريــي عــن قولــه يف
صفــة العلــم((( .فحدثــت اللحظــة الحاســمة
التــي ستســمى املناظــرة مبــا وقــع فيهــا؛
إذ يصــور الكنــاين املريــي يف روايتــه التــي
يقصهــا علينــا بأنــه حــاد عــن الجــواب ،وذلك
حينــا أجــره الكنــاين عــى وصــف صفــات
اللــه مبــا جــاء بالتنزيــل وحــده .فلــو أجــاب
املريــي بنفــي علــم اللــه -وهــو قولــه -لهدم
مصداقيتــه عنــد املأمــون والحضــور؛ ألنــه
ســيكون بذلــك مــن نفــاة الصفــات .ولذلــك
مل يســتطع مواصلــة حجتــه يف القــول بخلــق
القــرآن ،فوصفــه الكنــاين بقولــه(( :فحــاد
بــر عــن جــوايب وأىب أن يــرح بالكفــر))(((.
عـــزم الكنـــاين عـــى أن يكشـــف للأممون
((( مل يعــرض املريــي عــى أصــل التنزيــل إلَّ بعدمــا خــاض الرجــان
شــوطًا كب ـ ًرا يف املناظــرة ،حيــث احتــج وهــو يخاطــب املأمــون
عــى التكلــم باألخبــار؛ ألنــه يقــول بالقيــاس ،املرجــع الســابق،
(ص ،)246 /وقــد رد عليــه املأمــون مــن فوره بســؤال بالغي يقول
فيــه« :وهــل ديننــا إال األخبــار؟» ،إلَّ أن الكنــاين مل يأخــذ مطل ًقــا
باألحاديــث النبويــة ههنــا مــا جعــل مالحظــة املريــي مبهمــة.
((( املرجع السابق( ،ص.)229 /
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
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كيـــف يجرد املريـــي والجهميـــة الله من
الحقيقة التي جاءت بالتنزيـــل ،فأعاد عليه
الســـؤال بقوله(( :أخـــرين عن علـــم الله
ش ٍء}؟)) وهي
داخـــل يف قولهَ { :خالِ ُ
ـــق ك ُِّل َ ْ
اآلية التـــي استشـــهد بها املريـــي لتأييد
قوله بخلق القـــرآن .فقال الكنـــاين(( :فلزم
الحيـــدة واجتلب كال ًمـــا مل أســـأله عنه)).
عـــزم الكنـــاين عـــى أن يكشـــف
للأممـــون كيـــف يجـــرد املريـــي
والجهمي ــة الل ــه م ــن الحقيق ــة الت ــي
جــاءت بالتنزيــل ،فأعــاد عليــه الســؤال
بقولـــه(( :أخـــرين عـــن علـــم اللـــه
ش ٍء}؟))
داخـــل يف قولـــه{ :خَالِ ُ
ـــق ك ُِّل َ ْ
وهـــي اآليـــة التـــي استشـــهد بهـــا
املري ــي لتأيي ــد قول ــه بخل ــق الق ــرآن.
فقـــال الكنـــاين(( :فلـــزم الحيـــدة
واجتلـــب كال ًمـــا مل أســـأله عنـــه)).

.

ويقتـــر قـــول الجهمية يف علـــم الله بأن
((معنـــى ذلك ال يجهـــل)) .فـــرد الكناين
هـــذا الســـبيل يف الحجاج لتمســـكه بأصل
التنزيـــل الذي وضعـــه يف بدايـــة املناظرة.
إلَّ أن روايتـــه التي ينقلهـــا بضمري املتكلم
تســـمح للمريـــي ،ومعه املأمـــون وبنربة
متشـــابهة من التهكم ،أن يسأل الكناين عن
وجـــود التهمة التي رماها بـــه -أي الحيدة-
يف القـــرآن .فـــرد الكنـــاين عىل ســـؤالهام
بتأكيـــد وجودهـــا يف القـــرآن مستشـــه ًدا

410

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ببعـــض اآليـــات التـــي تؤيـــد جوابـــه(((.
إن هــذه الروايــة بضمــر املتكلــم للمناظــرة،
ولــن كانــت منحــازة للكنــاين ،فهــي أبعــد
مــا تكــون عــن كونهــا نســخة مونولوجيــة
للتناظــر مــع خصــم ســلبي .فهــي تتيــح
للمريــي قــد ًرا مــن التــرف؛ ألنــه يســتغل
علــا
فرصــة تأكيــد الكنــاين عــى أن للــه ً
را التهامــه بالتشــبيه .ثم يســأله
وســم ًعا وبـ ً
املريــي عــن معنــى العلــم :العلــم هــو
اللــه؟ أم العلــم غــر اللــه؟ فأمســك الكنــاين
عــن الجــواب؛ ألنــه مل ينــزل يف القــرآن يشء
يف هــذه املســألة((( .وينتقــل الكنــاين بعــد
ذلــك إىل مســتوى أعمــق مــن الخــاف
باملطالبــة بوضــع متييــز منهجــي بــن العــام
والخــاص يف لغــة القــرآن ،وأعــزى الكثــر مــن
اآليــات التــي استشــهد بهــا املريــي مــن
القــرآن لعــدم تفقهــه يف هــذا التمييــز(((.
ويخـرج املريسي يف جولـة ثانيـة مـن الهجوم
(أي بعـد استشـهاده بقولـهَ { :خالِ ُـق ك ُِّل
ش ٍء} واتهامـه بعـد ذلـك بالحيـدة) بعبـارة
َْ
قرآنيـة جـاء فيهـا{ :إِنَّـا َج َعلْ َنـا ُه قُ ْرآنًـا َع َر ِب ًّيـا
لَّ َعلَّكُـ ْم تَ ْع ِقلُـونَ} [الزخـرف ]3 :ليوحـي بهـا
((( استشــهد الكنــاين عــى هــذا باآليــات التــي يخاطــب فيهــا األنبيــاء
الكفار عىل ما يعبدون من دون الله؛ املرجع السابق( :ص.)230 /
((( املرجع السابق( ،ص.)235 -233 /
((( املرجــع الســابق( ،ص .)240 -237 /مل يخالــف الكناين األصل الذي
أصلــه يف بدايــة املناظــرة وهــو التنزيــل اللهــم َّإل مــرة واحــدة،
َّ
وذلــك عندمــا أخــذ بالســنة وإجــاع الصحابــة إلقامــة الحجــة
عــى كــذب مــا يقــول بــه املريــي؛ املرجــع الســابق( :ص.)240 /

أن الفعـل (جعـل) يعنـي (خلـق)((( .فـرد
الكنـاين على هـذه الحجـة بقولـه إن (جعل)
ال يعنـي دامئًـا (خلـق) وهـذه اآليـة مثـال
على ذلـك ،وأن هـذا التأويـل مرجعـه لجهـل
املريسي باللغـة العربيـة ،وسـلط الضـوء عىل
هـذا الجهـل إلبـراز ضعـف املريسي بشـكل
عـام يف تفسير القـرآن .وتنتهـي املناظـرة
باقتنـاع املأمـون بحجـة الكنـاين ،وأنـه أمـر له
بعشرة آالف درهـم وأن تجـرى لـه األرزاق.
وال يتصـف أي تلخيـص للمناظـرة بالدقـة
دون االلتفـات إىل أن الكنـاين كان يتناظـر مبـا
يسـميه ((القيـاس)) ،ورصح بذلـك قبل انتهاء
املناظـرة وأعلـم الحضور بأنه قـادر عىل األخذ
بهـذه األسـاليب يف الكالم إن هـو أراد ذلك(((.
السمات البارزة لكتاب الحيدة في
اإلبانة:

تبــدأ روايــة كتــاب الحيــدة بعنــارص نألفهــا
مــن ســر األعــام الذيــن عــارصوا املحنــة.
((( املرجع السابق( ،ص.)247 -241 /
((( املرجــع الســابق( ،ص .)247-246 /ذكــر ابــن بطــة بعــد نهايــة
املناظــرة مــا نصــه...« :أن عبــد العزيــز ،قــال :اجتمعــت مــع
أمــر املؤمنــن بعــد هــذا املجلــس فجــرت بينــي وبينــه مناظـرات
كثــرة ،فقــال يل بعدمــا جــرى بيننــا :ويحــك يــا عبــد العزيــز،
قــل :القــرآن مخلــوق ،فواللــه ألوطــأن الرجــال عقبــك ،وال نوهــن
باســمك ،فــإن مل تقــل ،فانظــر مــا ينــزل بــك منــي؛ فقلــت :يــا
أمــر املؤمنــن إن القلــوب ال تــرد بالرغبــة وال بالرهبــة ،ترغبنــي
فتقــول :قــل حتــى أفعــل بــك ،وإن مل تفعــل ،انظــر مــاذا ينــزل
بــك منــي ،فيميــل إليــك لســاين وال ينطــق لــك قلبــي ،فأكــون قــد
نافقتــك يــا أمــر املؤمنــن .فقــال :ويحــك ،فبــاذا تــرد القلــوب؟
قــال :قلــت :بالبصائــر يــا أمــر املؤمنــن ،بــرين مــن أيــن القــرآن
مخلــوق؟ فقــال يل :صدقــت» .املرجــع الســابق( :ص.)248 /
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إلَّ أن مــا يحــدث يف حبكــة كتــاب الحيــدة
ال يتفــق ومــا اعتدنــا عليــه .فنحــن نألــف
بــاط املأمــون وســياق املحنــة بالفعــل،
ولكــن أبطــال القصــة مختلفــون .ومل يقتــر
األمــر عــى إخفــاق شــخصية الكنــاين يف
االتفــاق ومنــوذج الرجــل الحنبــي املعتــاد
زمــن املحنــة ،بــل تخفــق أيضً ــا شــخصية
املأمــون يف التعبــر عــن حقيقــة املأمــون
يف ذلــك الوقــت((( .فيبــدو املأمــون ههنــا
ـخصا متجــر ًدا مــن الهــوى ،ويُصــور عــى
شـ ً
أنــه عــى اســتعداد لالســتامع ألحــد القائلــن
بــأن القــرآن كالم اللــه غــر مخلــوق -أي
الكنــاين -وهــو يدافــع عــن هــذا القــول بــكل
مــا أويت مــن علــم وحجــة .أضــف إىل ذلــك
أن الروايــة تقــدم شــخصية الكنــاين عــى أنــه
ليــس مجــرد مناظــر طمــوح ،بــل ورجــل
يشــمر عــن ســاعد الجــد يف هــذه املناظــرة
وينجــح يف حــث املأمــون عــى إعــادة النظــر
يف حقيقــة القــول الــذي ســعى إىل فرضــه
عــى النــاس .وال َجــ َر َم أن هــذه الحبكــة ال
تنهــل مــن معــن الواقــع التاريخــي ,بــل مــن
واقــع كالمــي مختلــق مل يقتــر عــى إســناد
روايــة موضوعــة إىل شــخص مــا -كــا رأينــا
كثــرا مــا يوصــف منــوذج الرجــل الحنبــي يف كتــب الطبقــات
(((
ً
عــى أنــه ال يخــوض يف مقــاالت الجهميــة فحســب بــل ودوائــر
الجــدل أيضً ــا .وللتعــرف إىل أهميــة تــرك «الخــوض واملــراء»،
انظــر ،عــى ســبيل املثــال :العقيــدة الرابعــة ألحمــد بــن حنبــل،
ابــن أيب يعــى ،طبقــات الحنابلــة ،)241 /1( ،والذهبــي« ،ســر
أعــام النبــاء» .)213 ،212 /11( ،وللتعــرف إىل البطــل الحنبــي
كــا تـراه كتــب الطبقــات انظــر مثـ ًـا ترجمــة أحمــد بــن حنبــل
يف «ســر أعــام النبــاء» للذهبــي.)357 -177 /11( ،
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يف مناقشــتنا يف إســناد األصــم لهــذه القصــة
للكنــاين زي ًفــا -بــل وال ميكننــا أيضً ــا االقتنــاع
بحبكتهــا .فهــذه الحبكــة قــارصة عــى خدمة
املقاصــد الجدليــة؛ إذ يرجــو بهــا واضعهــا
إبــراز تفــوق الحنابلــة وبطولتهــم.
ـخصا متجــر ًدا
فيبــدو املأمــون ههنــا شـ ً
م ــن اله ــوى ،ويُص ــور ع ــى أن ــه ع ــى
اســـتعداد لالســـتامع ألحـــد القائلـــن
ب ــأن الق ــرآن كالم الل ــه غ ــر مخل ــوق
أي الكن ــاين -وه ــو يداف ــع ع ــن ه ــذاالقــول بــكل مــا أويت مــن علــم وحجــة.

.

لكـن كتـاب الحيـدة ال يقتصر على تقديـم
نسـخة مرسحيـة للمناظـرة ،وإمنـا يطـور فيـه
الكنـاين طرائقـه يف الجـدال بالتعويـل على
عـدد مـن املنهجيـات .فالعنرص األبـرز واألول
يف طـرق الكنـاين هـو التزامـه بربوتوكـول
املناظـرة انصيا ًعـا لرغبـة ال َحكَـم -املأمـون-
وهـو التناظـر وفقًـا لألصـل الـذي اتفـق عليه
كل مـن الكنـاين واملريسي .والحـق أن تبنـي
الروايـة لعنـوان ((الحيـدة)) يشير إىل أن
بيـت القصيـد ههنـا لواضـع هـذا النـص هـو
تقديـم عـرض مرسحـي لكيفيـة التـزام بطـل
أهـل الحديـث بقواعـد املناظـرة واحرتامـه
ألصلهـا ،يف حني يثبت املتكلـم (املرييس زيفًا)
عجـزه عـن احترام مـا يدعـي هـو وأصحابـه
أنـه أحسـن مـا ميثل مركـز قوتهـم يف التناظر.
وتعلـن الحبكـة بعـد ذلـك عن تفـوق الكناين
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يف املناظـرة عندمـا تصيـده يف لحظـة عجـز
فيهـا عـن الـكالم (الحيدة) ،وأصبـح بذلك غري
قـادر على مواصلـة املناظـرة دون اإلخلال
باألصـل املتفـق عليـه .والخصلـة الثانيـة يف
أصلا
حجـة الكنـاين هـي اختيـاره للتنزيـل ً
للمناظـرة .ويرتكز اختيـاره لكلمة ((التنزيل))
على كلمة ((كتـاب)) أو مجرد كلمة ((قرآن))
اللتين نألفهام كثي ًرا .وقد اختـار الكناين كلمة
((التنزيـل)) عن قصد ليسـد عىل مخالفيه أي
تأويـل لكلمتـي ((كتـاب)) أو ((قـرآن)) .وقـد
عملا باآليات
أقـدم على التنزيـل كام يصـف ً
القرآنيـة التي تصور اسـتعانة األنبياء بالتنزيل
أو الوحـي ملناظـرة الكافريـن((( .فهـو يضاهي
بين املوقف الـذي يقف فيه وموقـف األنبياء
الذيـن يرجعـون إىل التنزيـل عنـد مناظـرة
الكافريـن .فاختيـار الكنـاين للتنزيـل مغـزى
خـاص يف تناظـره مـع مخالـف جهمـي ال
يحسـبه بشـكل واضـح مـن أهـل اإلسلامَّ .إل
أن اسـتعانته بالتنزيـل ال ميكـن اقتصارها عىل
قاعـدة ((بلا كيـف)) التـي يُعـ َّول عليهـا يف
الكتابـات الحنبليـة وغريها مـن مدونات أهل
الحديـث يف صفـات اللـه ،وال سـيام يف الـذب
عن الصفات التي ظاهرها التجسـيم((( .إ َّل أن
الكنـاين ال ينـادي بأخـذ اآليـات على ظاهرها
وال بفهمها بفهم السـنة .فهو يفصل القول يف
((( «اإلبانة» ،الكتاب الثالث.)228 /2( ،
(2) Binyamin Abrahamov, "The 'Bi-La Kayfa' Doctrine
and Its Foundations in Islamic Theology," Arabica
42)1995), 365-9.

هذه املسـألة بقوله إنـه لن يخوض يف التأويل
وال التفسري .ونعود إىل الطرق التي استخدمها
الكنـاين لكي نفهـم كيـف أقـام حجتـه أخـذًا
بالتنزيـل؛ إذ اسـتعان بطريقـة مأخـوذة مـن
التحليـل الفقهـي وأخرى من اسـتخدام اللغة.
فتظهـر الحجـج التي عـول فيها على التحليل
الفقهـي يف تحليلـه لوظائف الخبر يف القرآن،
وذلـك يف الـذب عـن الخبر الخـاص والخبر
العـام ،والفـرق بين املخرج واملعنـى((( .فيضع
نظريتـه الرئيسـة يف تفسير الخبر كما يلي:
فالختيـــار الكنـــاين للتنزيـــل مغـــزى
خـــاص يف تناظـــره مـــع مخالـــف
جهمـــي ال يحســـبه بشـــكل واضـــح
مـــن أهـــل اإلســـامَّ .إل أن اســـتعانته
بالتنزيـــل ال ميكـــن اقتصارهـــا عـــى
قاعـــدة ((بـــا كيـــف)) التـــي ُيعـــ َّول
عليه ــا يف الكتاب ــات الحنبلي ــة وغريه ــا
مـــن مدونـــات أهـــل الحديـــث يف
صف ــات الل ــه ،وال س ــيام يف ال ــذب ع ــن
الصفـــات التـــي ظاهرهـــا التجســـيم.

.

((يــا أمــر املؤمنــن إن اللــه عــز وجــل أنــزل
القــرآن بأخبار خاصــة وعامة ،ففيهــا ما يكون
مخرجهــا مخــرج العمــوم ومعناهــا معنــى
العمــوم ،ومنــه خــر مخــرج لفظــه مخــرج
خــاص ومعنــاه معنــى خــاص ،منهــا خـران
محكــان ال ينرصفــان بإلحــاد ملحــد ،ومــن
((( «اإلبانة» ،الكتاب الثالث.)240 -237 /2( ،
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القــرآن خــر مخــرج لفظــه خــاص ومعنــاه
عــام ،وخــر مخــرج لفظــه عــام ومعنــاه
خــاص ،ويف هــذه دخلــت الشــبهة عــى مــن
مل يعــرف خــاص القــرآن وعامــه))(((.
يواص ــل الكن ــاين بع ــد ذل ــك إج ــاء التلبي ــس
الـــذي يظهـــر عندمـــا ال يتداخـــل املعنـــى
الع ــام واملخ ــرج الع ــام أو املعن ــى الخ ــاص
واملخــرج الخــاص((( .ويتضــح تأثــر الشــافعي
يف الكنـــاين كـــا يـــرد يف ترجمتـــه خـــر
اتضـــاح يف هـــذا التحليـــل الفقهـــي الـــذي
يعرضـــه يف املناظـــرة((( .وتتلخـــص حجتـــه
الت ــي ع ــول فيه ــا ع ــى اس ــتخدام اللغ ــة يف
االفــراض ال ــذي مف ــاده أن س ــائر آراء غ ــر
أهـــل الحديـــث يف التنزيـــل ناتجـــة عـــن
جهلهـــم باللغـــة العربيـــة ،وبذلـــك يصـــب
الكنـــاين حججـــه بالتعويـــل عـــى التفســـر
((الصحي ــح)) للق ــرآن ،والح ــق ع ــى الق ــول
الصحيـــح املســـتمد مـــن التبحـــر يف اللغـــة
العربي ــة((( .وتن ــم ه ــذه الحج ــة ع ــن أن ــه
يفــوق املريــي فهـ ًـا للغــة العربيــة؛ وذلــك
((( املرجع السابق( ،ص.)238 ،237 /
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ألن املريـــي ليـــس مـــن أصـــل عـــريب(((.
ونـــرى الكنـــاين يســـتخدم هـــذه الحجـــة
الجدلي ــة يف جواب ــه ع ــى اس ــتعامل املري ــي
لقول ــه {إِنَّ ــا َج َعلْ َن ــا ُه قُ ْرآنً ــا َع َر ِب ًّي ــا لَّ َعلَّ ُكــ ْم
تَ ْع ِقلُـــونَ} كدليـــل عـــى أن اللـــه يقصـــد
بذل ــك ((خلقن ــاه)) قرآنً ــا عرب ًي ــا((( .ويثب ــت
الكن ــاين أن جع ــل يحتم ــل معني ــن :معن ــى
خلــق ،ومعنــى تصيــر غــر خلــق ،وقــال إن
اللـــه لـــو أراد أن يســـتعمل الكلمـــة التـــي
تعنـــي ((خلـــق)) لقـــال ((خلـــق)) وهـــو
معن ــى تف ــرد الل ــه ب ــه دون الخل ــق((( .ث ــم
يتل ــو الكن ــاين ع ــد ًدا م ــن اآلي ــات القرآني ــة
التـــي ال يحتمـــل فيهـــا جعـــل معنـــى
الخل ــق((( .وميكنن ــا اآلن بع ــد الوق ــوف ع ــى
العن ــارص الت ــي تع ــر ع ــن محت ــوى كت ــاب
الحيـــدة تقييمهـــا يف الكتابـــات الحنبليـــة
األوس ــع وال س ــيام املنك ــرة منه ــا للجهمي ــة.
السياق:

ســنعرض يف هــذا املبحــث األهميــة الســياقية
والبنيويــة للعمــل الــذي ظهــر فيــه كتــاب
الحيــدة يف أول أمــره .يعــرف كتــاب ((اإلبانــة

((( املرجع السابق( ،ص.)240 /
((( انظــر عىل ســبيل املثال :الشــافعي ،الرســالة ،تحقيــق أحمد محمد
شــاكر ،القاهــرة :مصطفــى الحلبــي( ،)1940( ،ص.)148 ،52 /
((( للتعــرف إىل الدوافــع الكامنــة يف كتــب العقيــدة
املناهضــة للشــعوبية والحركــة الشــعوبية انظــر:
H. T. Norris, "Shuʿūbiyyah in Arabic literature," in The
Cambridge History of Arabic Literature: ʿAbbāsid
Belles Lettres. (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990), pp. 32-47.

((( توجــد املجــازات املناهضــة للشــعوبية ودعــاوى تفــوق اللغــة
العربيــة عــى ســائر اللغــات يف كتــب العقائــد الحنبليــة ،انظــر
أحمــد بــن حنبــل ،العقيــدة األوىل ،يف :ابــن أيب يعــى« ،طبقــات
الحنابلــة».)30 /1( ،
((( «اإلبانة» ،الكتاب الثالث.)246 -242 /2( ،
((( املرجع السابق( ،ص.)243 /
((( املرجع السابق( ،ص.)244 ،243 /
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عــن رشيعــة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة
الفــرق املذمومــة)) البــن بطــة يف معظــم
تراجمــه يف كتــب الطبقــات بعنــوان ((اإلبانــة
الكــرى)) متيي ـ ًزا لــه عــن كتابــه األصغــر يف
العقيــدة بعنــوان ((كتــاب الــرح واإلبانــة
عــن أصــول الســنة والديانــة)) الــذي يشــار
إليــه بـ((اإلبانــة الصغــرى)) الــذي يخاطــب
بــه عمــوم النــاس((( .فــكان كتــاب اإلبانــة
الصغــرى إســها ًما مــن ابــن بطــة يف مدونــة
العقائــد عنــد الحنابلــة ،وكان نجاحــه إيذانًــا
بنمــو هــذه املدونــة يف املســتقبل .وبــدأت
مدونــة العقائــد الحنبليــة يف منتصــف
(((
القــرن الثالــث الهجــري (التاســع امليــادي)
وتراجعــت بســبب التهديــدات السياســية
والكالميــة التــي اشــتدت يف عهــد البويهيــن.
وك ــا يق ــول الؤوس ــت ،ف ــإن كت ــاب اإلبان ــة
الصغ ــرى الب ــن بط ــة ورث س ــائر الكتاب ــات
الســـابقة يف العقيـــدة ملـــن جـــاؤوا مـــن
قبلـــه ،وأهمهـــا كتابـــات الحســـن بـــن
عـــي الرببهـــاري (ت 329هـــ941/م) ،وكان
لهـــذا الكتـــاب عظيـــم األثـــر يف العقائـــد
الحنبلي ــة يف الفــرات الالحق ــة((( .ف ــا ض ــر
(1) Laoust, La profession de foi d'Ibn Baṭṭa, xlvii.
((( وذلك يف العقائد الحنبلية املتقدمة ،انظر:
"Laoust, "Les Premières Professions de Foi Ḥanbalites,
in Mélanges Louis Massignon, (Damascus: Institut
Français de Damas, 1957), vol. 3, 7-35.
(3) Laoust, La profession de foi d'Ibn Baṭṭa, xlvi-xlviii, and
xcvi-xcix.

إذن أن نفـــرض أن انتشـــار كتـــاب الحيـــدة
يف األعـــال الحنبليـــة التـــي جـــاءت بعـــد
ذل ــك يعتم ــد بص ــورة كب ــرة ع ــى مركزي ــة
كت ــاب اب ــن بط ــة ال ــذي ظه ــر في ــه للم ــرة
األوىل .وميكنن ــا أن نق ــدم بع ــض املالحظ ــات
املبدئيـــة عـــن اإلبانـــة يف هـــذا املقـــام.
تُكتــب العقائــد الحنبليــة لجمهــور الحنابلــة
دون ســـواهم؛ إذ تضـــع تفاصيـــل العقيـــدة
الصحيحــة مــن خــال نفــي العقائــد الضالــة،
وتتفـــاوت فيـــا بينهـــا يف اشـــتاملها عـــى
أب ــواب يف الج ــدل وال ــرد ع ــى الزنادق ــة(((.
ف ــا ض ــر إذن أن نف ــرض أن انتش ــار
كتـــاب الحيـــدة يف األعـــال الحنبليـــة
التـــي جـــاءت بعـــد ذلـــك يعتمـــد
بصــورة كبــرة عــى مركزيــة كتــاب ابــن
بط ــة ال ــذي ظه ــر في ــه للم ــرة األوىل.
وميكنن ــا أن نق ــدم بع ــض املالحظ ــات
املبدئي ــة ع ــن اإلبان ــة يف ه ــذا املق ــام.

.

فضـــا عـــن هـــذهً
يعـــد كتـــاب اإلبانـــة
الوظيفـــة األساســـية -موســـوعة يف نطـــاق
املوضوعـــات التـــي يتناولهـــا ،كـــا يتضـــح
يف املجل ــدات الت ــي وصلتن ــا :الكت ــاب األول
(اإلمي ــان)؛ الكت ــاب الث ــاين (الق ــدر)؛ الكت ــاب
الراب ــع (فضائ ــل الصحاب ــة) .ويعت ــر أيضً ــا
وهـــذا وثيـــق الصلـــة باهتاممنـــا -كتابًـــا((( املرجع السابق( ،ص.)97 /
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جدل ًي ــا ذا ن ــرة منك ــرة للجهمي ــة ،ال س ــيام
الكتـــاب الثالـــث (الـــرد عـــى الجهميـــة)
الـــذي ظهـــر فيـــه كتـــاب الحيـــدة للمـــرة
األوىل .وال يقتـــر هـــذا الكتـــاب الثالـــث
عـــى التحـــدث عـــن العقيـــدة والجـــدل،
ب ــل ويش ــتمل ع ــى ب ــاب ي ــروي املناظ ـرات
التـــي جـــرت يف بـــاط الخلفـــاء حـــول
طبيع ــة الق ــرآن((( .وتع ــد مناظ ــرة الكن ــاين
م ــع املري ــي ه ــي املناظ ــرة األوىل ضم ــن
خمـــس مناظـــرات أخـــرى تظهـــر يف هـــذا
الكت ــاب يف ب ــاب بعن ــوان(( :ذك ــر مناظ ـرات
املمتحنـــن بـــن أيـــدي امللـــوك الجباريـــن
الذي ــن دع ــوا الن ــاس إىل ه ــذه الضالل ــة)).
ويع ــد اش ــتامل ه ــذا الكت ــاب ع ــى ب ــاب
يف روايـــة املناظـــرات أمـــ ًرا غـــر معتـــاد
يف كتـــب العقائـــد الحنبليـــة مـــا يجعلـــه
بابًـــا بـــارزًا وســـط بقيـــة أبـــواب الكتـــاب.
الكتاب الثالث من اإلبانة:

تقــدم املناظــرات الــواردة باملجلــد الثالــث
مــن اإلبانــة -والــذي يــرد فيــه كتــاب الحيــدة
محــور نقاشــنا -أســبابًا إضافيــة للــرد عــى
الجهميــة .ويشــتمل بقيــة كتــاب الــرد عــى
الجهميــة عــى استشــهاد ابــن بطــة بأحاديث
الرســول أو تحليــل أبــرز علــاء الحديــث
ألدق مقــاالت الجهميــة .ويعــد محتــوى
((( «اإلبانة» ،الكتاب الثالث.)296 -225 /2( ،
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وبنيــة الروايــات املختلفــة الــواردة ببــاب
املناظـرات أبعــد مــا يكــون عــن التجانــس؛ إذ
يقــدم بعضهــا شــخصيات تاريخيــة كأبطــال
منخرطــة يف مناظــرات مــع أحــد خلفــاء
املحنــة ،كأحمــد بــن حنبــل((( ،والكنــاين،
وتــرز األخــرى شــخصيات مبهمــة كمحنــة
شــيخ مــن أهــل أذنــة بحــرة الواثــق(((،
وابــن الشــحام((( ،والعبــاس بــن مــوىس بــن
مشــكويه((( .ومــا تــزال بعــض املناظــرات
األخــرى تــرز مناظريــن مجهولــن((( .ولكــن
مثة قواســم مشــركة بــن جميــع الروايــات(((،
تــأيت يف مقدمتهــا صفــة الخلفــاء املنافيــة
للتاريــخ؛ إذ تقدمهــم الروايــات يف معظــم
األحايــن -باســتثناء مناظــرة أحمــد بــن
حنبــل((( -بصــورة حســنة ،حيــث يفتــح
((( املرجع السابق( ،ص.)268 -249 /
((( اب ــن بط ــة« ،اإلبان ــة» ،الكت ــاب الثال ــث« ،ال ــرد ع ــى الجهمي ــة»،
( .)275 -269 /2اس ــم ه ــذا الش ــيخ ه ــو أب ــو عب ــد الرحم ــن
عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن إســـحاق املوصـــي األذرمـــي.
((( املرجــع الســابق( ،ص :)281 -278 /بــاب مناظــرة ابــن الشــحام
قــايض الــري للواثــق.
((( املرجــع الســابق( ،ص :)296 -284 /بــاب مناظــرة العبــاس بــن
مــوىس بــن مشــكويه الهمــداين بحــرة الواثــق.
((( املرجــع الســابق( ،ص :)283 ،282 /بــاب مناظــرة رجــل آخــر
بحــرة املعتصــم.
((( رغــم أن األســانيد املختلفــة لــكل مــن هــذه الروايــات ال تشــر إىل
مصــدر واحــد ,فــا زلنــا بحاجــة إىل البحــث يف إمكانيــة وجــود
أصــل مشــرك لهــا.
((( للتعــرف إىل املزيــد مــن دوافــع كتــب الطبقــات املعروفــة التــي
تحدثــت عــن مناظــرة أحمــد بــن حنبــل ،انظــر :الذهبــي ،ســر
أعــام النبــاء .)253 -248 /2( ،والحــظ أيضً ــا أن أحمــد بــن
حنبــل يوصــف يف اآلثــار التــي أوردهــا الذهبــي عــى أنــه يــرد
عــى القــول بخلــق القــرآن بالكتــاب والســنة.
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الخليفــة ســواء كان املأمــون أو املعتصــم أو
الواثــق صــدره للبطــل الحنبــي وال يتحامــل
مــن حيــث املبــدأ عــى املخالــف املعتــزيل
أو الجهمــي  -أي املريــي وابــن أيب دؤاد(((.
ويظهــر الخليفــة أيضً ــا يف شــخصية نــارص
عاكســا حركــة إصــاح الخالفــة
الســنة،
ً
العباســية يف عيــون أهــل الســنة والتــي كانت
جاريــة مجراهــا منــذ القــرن الرابــع الهجــري
(العــارش امليــادي) وبلغــت أوجها يف الرســالة
القادريــة((( .ومل يُشــنع بالخليفــة نو ًعــا مــا
حتــى يف املواقــف نــادرة التوقــع عندمــا
يقــرر تطبيــق رغبــة متكلمــي البــاط مــن
الجهميــة .فعــى ســبيل املثــال ،عندمــا يكــون
متكلــم البــاط القائــل بخلــق القــرآن هــو
ابــن أيب دؤاد املعتــزيل فيُصــور املأمــون عــى
أنــه مقتنــع بالحجــج القائلــة بــأن القــرآن
كالم اللــه غــر مخلــوق وأنــه محمــول عــى
الرضــوخ لضغــوط هــذه البطانــة التــي ترجــو
الروايــة املوضوعــة إلقــاء هــذه املســؤولية
عــى كواهلهــم((( .ويُقــ َّدم القــول بخلــق
القــرآن عــى أنــه أمــر مفــروض عــى الخليفة
بســبب ضغــوط متكلــم البــاط ،أكان معتزل ًيا
أو جهم ًيــا .ويقيــم الشــيخ الــذي أىت مــن
أذنــة والشــيخ اآلخــر الــذي مل تُحــدد هويتــه
الحجــ َة عــى كــذب القــول بخلــق القــرآن
((( ابــن أيب دؤاد هــو القائــل بخلــق القــرآن يف مناظــرة أحمــد بــن
حنبــل :اإلبانــة ،الكتــاب الثالــث.)274 -249 /2( ،
(2) Makdisi, Ibn ʿAqīl, p. 302.
((( ومثال ذلك :ابن بطة ،اإلبانة ،الكتاب الثالث.)257 /2( ،

اســتنا ًدا لفكــرة األســبقية :فقــد أكمــل اللــه
رســالته ببعثــة الرســول ،وال وجــود للخــوض
يف مســألة خلــق القــرآن يف الحديــث النبــوي
وال يف القــرآن ،ومــن ثــ َّم فالــكالم فيهــا
بدعــة((( .ويطلــق الخلفــاء يف كلتــا الحالتــن
رساح البطــل الحنبــي ويقتنعــون بحجتــه.
تَــرز املناظــرة املســندة ألحمــد بــن حنبــل
يف نقــاط عــدة .فهــي تتألــف مــن عــدة آثــار
(بإســنادها) تقــدم أحمــد بــن حنبــل باعتباره
منوذ ًجــا للبطــل الحنبــي ثابــت العــزم
املعــروف يف املصــادر األخــرى((( ،وباعتبــاره
بطــل املناظــرة .أ َّمــا طــرق الحجــاج التــي
اســتعان بهــا أحمــد بــن حنبــل ،فقــد تنوعت
هــي األخــرى ،وهــي عبــارة عن حجــج تعتمد
عــى الحديــث والقــرآن م ًعــا((( ،وكذلك حجج
تعتمــد عــى القــرآن فقــط((( .ويشــر أحمــد
بــن حنبــل -شــأن الكنــاين -يف هــذا البــاب من
اإلبانــة إىل الناســخ واملنســوخ((( ولكــن دون
منهــج منظــم يف إقامــة الحجــة عــى النقيــض
مــن طريقــة الكنــاين املنهجيــة وال ســيام يف
((( ( ) للتعــرف إىل حجــة شــيخ أذنــة انظــر :اإلبانــة ،الكتــاب الثالث،
«الــرد عــى الجهميــة»)273 ،272 /2( ،؛ وللشــيخ املجهــول انظــر:
املرجــع الســابق( ،ص .)275 /للتعــرف إىل إســناد هــذه القصــة
ونســخها املختلفــة التــي تظهــر أيضً ــا يف إحــدى حــوايش كتــاب
الحيــدة يف طبعــة صليبــا ،انظــر:
Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 502-4.
((( ومثال ذلك الذهبي ،سري أعالم النبالء.)265 -232 /11( ،
((( اإلبانة ،الكتاب الثالث.)253 /2( ،
((( املرجع السابق( ،ص.)254 /
((( املرجع السابق( ،ص.)257 /
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اســتعامله ملفهــوم الخــاص والعــام .والحق أن
بــاب مناظــرة أحمــد بــن حنبــل مــا هــو َّإل
مجموعــة مــن اآلثــار التــي أعيــدت صياغتهــا
دون وضعهــا يف روايــة واحــدة تشــملها كلهــا.
تعــد روايــة كتــاب الحيــدة للكنــاين مــن بــن
املناظ ـرات األخــرى التــي أرشنــا إليهــا أعــاه
هــي أكــر الروايــات يف حســن صياغتهــا
وجــودة تنظيمهــا .فنظـ ًرا لحــرص مؤلفها عىل
إتقــان صياغتهــا ووضعهــا يف قالــب مرسحــي
مــن حيــث بدايتهــا وذروة أحداثهــا (الحيدة)
ونهايتهــا ،فهــي أبعــد مــا يكــون عــن األثــر
البســيط أو األســانيد العديــدة التــي تغطــي
أوج ًهــا مختلفــة مــن واقعــة وجــدت يف
مناظــرة أحمــد بــن حنبــل(((.
األعمال الجدلية المنكرة للجهمية:
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وســط أهــل الحديــث يف أعقــاب املحنــة(((.
واختلفــت الطــرق التــي اتبعتهــا أعــال هذه
املدونــة رغــم اتفاقهــا عــى التشــنيع مبقــاالت
الجهميــة .فاكتفــت مجموعة منهــا (غالبيتها)
بآثــار املحدثــن املتقدمــن وبأحاديــث
الرســول .ويظهــر هــذا االعتــاد عــى اآلثــار
واألحاديــث منــذ فــرة مبكــرة جــ ًدا مــع
ظهــور كتــاب أيب ســعيد عثــان بــن ســعيد
السجســتاين الدارمــي (ت 282هـــ895/م)(((،
ويســتمر بعــد ذلــك بفــرة كبــرة يف كتــاب
((الــرد عــى الجهميــة)) أليب عــي محمــد
بــن يحيــي بــن منــده النيســابوري (ت
395هـــ1005/م)((( ،وكان مــن أهــل الحديــث
وعــارص ابــن بطــة .وقــد اســتخدم أيضً ــا أهــل
الحديــث غــر الحنابلــة هــذه الطريقــة التــي
تعــول عــى الحديــث ،وأهمهــم املحــدث
املعــروف محمــد بــن إســاعيل البخــاري
(ت 256هـــ870/م) يف كتابــه ((خلــق أفعــال
العبــاد والــرد عــى الجهميــة))((( ،وكتــاب
((اختــاف اللفــظ والــرد عــى الجهميــة))
لألديــب ابــن قتيبــة (ت 276هـــ889/م)(((.

كان الكتــاب املخصــص للــرد عــى الجهميــة
يف اإلبانــة -كــا أوضحنــا عــى ســبيل
اإليجــاز أعــاه -جــز ًءا مــن أعــال أخــرى
كانــت غايتهــا الــرد عــى مقــاالت الجهميــة.
وأصبحــت األعــال التــي كتبــت باألخــص
للــرد عــى الجهميــة مدونــة ميكــن متييزهــا
وســط الكتابــات الجدلية الحنبلية األوســع يف
عــر ابــن بطــة .وقــد ظهــرت هــذه املدونــة

((( املرجع السابق.)133 /1( ،

((( يحتــاج التامثــل الــذي رأينــاه بــن هــذه املناظ ـرات إىل البحــث
عــن خروجهــا مــن أصــل واحــد .ولســوء الحــظ ،فــإن البحــث يف
إســنادها عديــم الفائــدة؛ ألنهــا ال تتفــق يف اإلســناد مــا يعرقــل
البحــثَّ .إل أن فرضيــة أصلهــا املشــرك مــا تـزال قامئــة وبانتظــار
اكتشــاف أدلــة جديــدة.

((( ابــن قتيبــة ،اختــاف اللفــظ والــرد عــى الجهميــة واملشــبهة،
تحقيــق محمــد الكوثــري( ،القاهــرة :مكتبــة القــديس.)1930 ،
وللتعــرف إىل ابــن قتيبــة انظــر:
Gérard Lecomte, Ibn Qutayba, (mort en 276/ 889):
L'homme, son oeuvre, ses ideas, (Damascus: Institut
Français de Damas, 1965).

(2) Sezgin, GAS, v. 1, pp. 597-8.
((( املرجع السابق.)601 ،600 /1( ،
((( املرجع السابق.)215 ،214 /1( ،
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ولكــن ينحــرف كتــاب ابــن قتيبــة عــن
األعــال األخــرى؛ ألنــه إىل جانــب دفاعــه
عــن نفــي خلــق القــرآن فهــو يدافــع أيضً ــا
عــن أن القــرآن مخلــوق مــن حيــث اللفــظ
والكتابــة .وقــد أخــذ غــره بهــذا القــول مثــل
أيب عــي الحســن بــن عــي الكرابيــي (ت
245ه859/م أو 248ه862/م)((( ،ومحمد بن
إســاعيل البخــاري ،وقــد أنكــر الحنابلــة هذا
القــول أيضً ــا.
تس ــتخدم فئ ــة أخ ــرى م ــن األع ــال املنك ــرة
للجهميـــة -وإن كانـــت يســـرة -منه ًجـــا
مختل ًف ــا؛ إذ ينق ــل ه ــؤالء املؤلف ــون حج ــج
الجهميـــة بالتفصيـــل ثـــم يـــردون عليهـــا
نقط ــة تل ــو األخ ــرى ،وبذل ــك يخوض ــون يف
الــكالم املذمــوم((( .ومثــال ذلــك كتــاب ابــن
الدارمــي اآلخــر الــذي يهاجــم فيــه الجهميــة
املســمى ((نقــض عــى املريــي الجهمــي)).
ويع ــد كت ــاب الدارم ــي خ ــر ش ــاهد ع ــى
وجـــود ((هذيـــن املســـارين)) يف الحجـــاج
عنـــد الحنابلـــة يف هـــذه املرحلـــة املبكـــرة
مـــن كتاباتهـــم .فيتطـــرق هـــذا الكتـــاب
ملع ــارض مجه ــول ويصف ــه بأن ــه م ــن أتب ــاع
(1)	(Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 4, pp. 210-4).
((( للتعــرف إىل ذم أحمــد بــن حنبــل للخــوض يف الــكالم مــع
الجهميــة ،انظــر :أحمــد بــن حنبــل ،العقيــدة الثانيــة ،يف :ابــن
أيب يعــى ،طبقــات الحنابلــة .)131 ،130 /2( ،انظــر :العقيــدة
الثالثــة( ،املرجــع الســابق ،)246 -241 /1 :حيــث يرغــب أحمــد
بــن حنبــل يف تــرك الخصومــات وتــرك الجلــوس مــع أصحــاب
األهــواء وتــرك املــراء والجــدال والخصومــات يف الديــن.

املريـــي والجهـــم بـــن صفـــوان ،وليـــس
بـــر املريـــي نفســـه كـــا قـــد يوحـــي
العنـــوان .وبـــدلً مـــن أن يحـــذر الدارمـــي
م ــن خط ــورة ع ــرض حج ــج املعارض ــن ك ــا
فع ــل يف كتاب ــه اآلخ ــر ،فه ــو يق ــدم يف ه ــذا
طويـــا عـــن الحاجـــة إىل
ً
الكتـــاب دفا ًعـــا
عــرض حجــج معارضيــه يف أثنــاء مناظرتهــم،
وهـــو بذلـــك يكشـــف عـــن مقاالتهـــم.
ويــر عــى أن الفهــم بنقــل آراء املعارضــن
ومناظرتهـــم كان مـــن املواقـــف التـــي
اتخذهـــا أمئـــة أهـــل الحديـــث املتقدمـــن
كابــن املبــارك ( 118أو 119هـــ 736/أو 737م
 181هـــ797/م) وكذلــك أحمــد بــن حنبــلالــذي زعــم الدارمــي أنــه يفهــم اآلن رضورة
مناظـــرة املعارضـــن((( .ف ُحمـــل جمهـــور
املســـلمني عـــى التعـــرف إىل أســـاليب
الجهمي ــة م ــن خ ــال سياس ــة املحن ــة الت ــي
جـــروا البـــاد إليهـــا ،وأصبـــح مـــن واجـــب
أهـــل الحديـــث اآلن الخـــوض يف الـــكالم
لوص ــف أكاذي ــب الجهميـــة والـــرد عليه ــا.
ويعكـــس دفـــاع الدارمـــي املطـــول عـــن
منهج ــه ش ــدة املقاوم ــة الت ــي قوب ــل به ــا(((.
((( الدارمــي ،الــرد عــى بــر املريــي العنيــد ،تحقيــق محمــد حامد
الفقي ،القاهرة :مطبعة السنة املحمدية ,د.ت( ،.ص.)110 ،109 /
((( املرجــع الســابق( ،ص .)109 -106 /أســهب الدارمــي يف هــذا
العمــل يف الحديــث عــن مخاطــر الخــوض يف الــكالم؛ إذ يذكــر
املعــارض املجهــول عــى ســبيل املثــال أكــر مــن مناســبة يكــون
فيهــا الخــوض يف الــكالم يف خلــق القــرآن بدعــة( ،ص.)107 ،106 /
ويستشــهد الدارمــي الكتســاب املصداقيــة بأقــوال أمئــة أهــل
الحديــث الذيــن يزعــم أنهــم ســمحوا بالجــدال مــع الجهميــة
لهزميتهــم بإقامــة الحجــة عليهــم( ،ص.)110 /
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ويُدم ــى ملوق ــف الدارم ــي ههن ــا إذ يداف ــع
يف عمـــل ســـابق عـــن املوقـــف املعاكـــس
متا ًم ــا؛ حي ــث يداف ــع يف ((كت ــاب ال ــرد ع ــى
الجهمي ــة))((( رصاح ــة ع ــن ع ــدم الترصي ــح
بتفاصيـــل حجـــج الجهميـــة لكيـــا يضـــل
ضع ــاف الن ــاس به ــا ،وينبغ ــي أن يكفيه ــم
العلـــم باملســـائل شـــديدة العموميـــة مـــن
مقاالتهـــم.
ف ُحمـــل جمهـــور املســـلمني عـــى
التعـــرف إىل أســـاليب الجهميـــة من
خـــال سياســـة املحنـــة التـــي جروا
البـــاد إليهـــا ،وأصبـــح مـــن واجب
أهـــل الحديث اآلن الخـــوض يف الكالم
لوصف أكاذيب الجهميـــة والرد عليها.

.

يعــد كتــاب ((الرد عــى الزنادقــة والجهمية))
املســند ألحمــد بــن حنبــل مثــالً آخــر
لألعــال التــي اســتخدمت طريقــة الــكالم يف
حججهــا .والحــق أن هــذه الطريقــة نفســها
هــي التــي دفعــت الذهبــي للطعــن يف
نســبة هــذا الكتــاب ألحمــد بــن حنبــل(((.
ركــز أحمــد بــن حنبــل الــذي أســند إليــه
الكتــاب زي ًفــا -دون الدفــاع عــن األخــذ بهذه
الطريقــة -عــى الــرد عــى مــا اعتــره إســاءة
((( الدارمــي ،كتــاب الــرد عــى الجهميــة ،تحقيــق غوســتا فيتيســتام،
ليــدن :بريــل( ،)1960( ،ص.)82 /
((( أحمــد بــن حنبــل ،الــرد عــى الزنادقــة والجهميــة ،القاهــرة:
املطبعــة الســلفية)1973( ،؛ انظــر الذهبــي ،ســر أعــام النبــاء،
(.)287-286 /11
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اســتخدام معارضيــه لفكــرة املتشــابه .ومعنى
ذلــك أنــه ميكــن تلخيــص موقــف الجهميــة
بأنــه املنهــج الــذي يــيء التفســر(( :وكذلــك
الجهــم وشــيعته ،دعــوا النــاس إىل املتشــابه
مــن القــرآن والحديــث ،فضلــوا وأضلــوا
بكالمهــم))((( .واشــتمل كتــاب ابــن حنبــل
شــأن كتــاب ((الــرد عــى بــر املريــيالجهمــي)) للدارمــي -عــى أخبار أهــل البدع
والزنادقــة التــي تتحــدث عــن نشــأة مقــاالت
الجهميــة ومــا تديــن بــه ملناظـرات الجهم بن
صفــوان (ت 128ه746/م) للســمنية((( التــي
تســببت يف تأثــره بهــم((( .ويــرع أحمــد بــن
حنبــل يف التطــرق إىل كل حجــة مــن حجــج
الجهميــة يف خلــق القــرآن والتــي بنوهــا عــى
النــص القــرآين نفســه .فنقــرأ قولــه مثـ ًـا إن
قــراءة الجهميــة للفعــل ((جعــل)) مبعنــى
((خلــق)) (ليقولــوا بذلــك إن القــرآن مخلــوق
اســتنا ًدا ملــا ورد فيــه) مرجعه لجهلهــم باللغة
العربيــة واســتخدامها عــى لســان العــرب(((.
كل مــن أحمــد بــن حنبــل -وإىل
والحــق أن ً
حــد أكــر -الدارمــي ال يكفــان عــن األخــذ
بالحجــة املبنيــة عــى الحديــث يف التشــنيع
بالجهميــة ،بــل ويســتمران يف إي ـراد حجيــة
((( الرد( ،ص.)19 /
((( كانــت كلمــة «الســمنية» مــن األلفــاظ املســتخدمة لإلشــارة إىل
البوذيــن ،انظــر:
Guy Monnot, "Al-Sumaniyya," Encyclopaedia of Islam, 2nd
ed., vol. 9,869.
((( الرد( ،ص.)22 -19 /
((( املرجع السابق( ،ص.)22 /
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األخبــار التــي تتحــدث عــن الجهميــة
وأصولهــم ((األعجميــة))  -املريــي القائــل
مبقالتهــم والجهــم بــن صفــوان إمــام فرقتهم.
يعتمـــد كتـــاب ((اختـــاف اللفـــظ والـــرد
عـــى الجهميـــة)) البـــن قتيبـــة عـــى
األحادي ــث واآلث ــار باإلضاف ــة إىل الطع ــن يف
ســوء تفســر املتشــابه مــن القــرآن((( .ويؤكــد
اب ــن قتيب ــة -ش ــأن أحم ــد ب ــن حنب ــل ال ــذي
أس ــند إلي ــه كت ــاب ال ــرد -ع ــى اس ــتخدامه
للّغ ــة كأس ــاس لتفس ــره ((الصحي ــح)) له ــذه
اآليــات((( .إلَّ أنــه يقــول إن القــرآن بالق ـراءة
وباللفـــظ بـــه مخلـــوق .والحـــق أنـــه
يخص ــص ج ــل ه ــذا الكت ــاب للدف ــاع ع ــن
آرائ ــه قائ ـ ًـا إن أحم ــد ب ــن حنب ــل م ــا كان
ليظ ــن أن األخ ــذ به ــذا الق ــول يف ((اللف ــظ))
زندقــة((( ،وكذلــك إلثبــات أن اللفــظ بالقــرآن
ال ميكـــن أن يكـــون جـــز ًءا مـــن اللـــه(((.
لكـــن الحنابلـــة شـــنعوا بهـــذا املوقـــف
الـــذي متســـك بـــه ابـــن قتيبـــة وحســـبوه
م ــن ب ــاب الزندق ــة ش ــأن أق ــوال الجهمي ــة.
مبقارنــة الطــرق الثــاث التــي اتبعهــا الكنــاين
باالتجاهــن العامــن املتبعــن يف تأليــف
األعــال املنكــرة للجهميــة ،نجــد أنــه وضــع
عنــارص كانــت موجــودة بالفعــل يف النــذر
((( ابن قتيبة ،اختالف اللفظ( ،ص.)27 -25 /
((( املرجع السابق( ،ص.)27 /
((( املرجع السابق( ،ص.)55 ،52 /
((( املرجع السابق( ،ص.)67 -60 /

اليســر مــن الكتابــات الحنبليــة املنكــرة
للجهميــة التــي تطبعــت بطابــع املناظ ـرات.
والحــق أن ً
كل مــن أحمــد بــن حنبــل
وإىل حــد أكــر -الدارمــي ال يكفــان عناألخــذ بالحجــة املبنيــة عــى الحديــث
يف التشــنيع بالجهميــة ،بــل ويســتمران
يف إيـراد حجيــة األخبــار التــي تتحــدث
عــن الجهميــة وأصولهــم ((األعجميــة))
 املريــي القائــل مبقالتهــم والجهــم بنصفــوان إمــام فرقتهــم.

.

فاســتخدم الكنــاين طرقًــا حــارضة يف الكتابــات
التــي أســندت ألحمــد بــن حنبــل زيفًــا،
ومنهــا األلفــاظ الفقهيــة اللغويــة ،واملجــازات
املنكــرة للشــعوبية ،وحجــة اســتخدام اللغــة.
ولكنــه يف الوقــت ذاتــه مل يناقــش مســألة
املتشــابه بالشــكل النظــري الــذي ُعــرض يف
الكتابــات املســندة ألحمــد بن حنبــل .فحرص
الكنــاين عــى اســتخدام موضــوع املتشــابه
لتمهيــد الطريــق لــي يفشــل معارضــوه يف
الــرد عــى هجومــه عليهــم (الحيــدة) .وكان
عــى وعــي يف بنائــه للحظــة الحيــدة والهزمية
بتمكنــه مــن الجــدل واملناظــرة عــى نحــو
تفتقــر إليــه النصــوص الســابقة  -أي الدارمــي
وأحمــد بــن حنبــل فيــا أســند إليــه .ويــرز
الكنــاين كــا رأينــا أيضً ــا يف أخــذه بالتنزيــل
دون ســواه ،فهــو يتحــاىش األخــذ باألحاديــث
النبويــة وآثــار املتقدمــن بصفــة عامــة ،اللتني
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اســتعان بهــا الدارمــي وأحمــد بــن حنبــل
فيــا أســند إليــه.
وهكــذا ،فــإن قــراءة كتــاب الحيــدة يف
ســياق األعــال املنكــرة للجهميــة أتــاح
لنــا أن نــرى مــدى التوتــر واالنقســام حــول
مســألة الخــوض يف الــكالم .واشــتد االنقســام
إىل درجــة أنــه خــرج كتــاب متأثــر بالــكالم
وأســند ألحمــد بــن حنبــل زي ًفــا وكان عــى
الدارمــي الدفــاع عــن الخــوض يف الــكالم يف
أحــد أعاملــه.
نسختان أخريان لكتاب الحيدة
مختصر لكتاب الحيدة في درء
التعارض البن تيمية

تظهــر واحــدة مــن املفرتقــات األخــرى لكتاب
الحيــدة يف كتــاب ((درء التعــارض)) الــذي
يذكــر فيــه ابــن تيميــة أنــه يهــدف لــدرء
وجــود التعــارض بني العقــل والنقــل .ويعرض
فيــه ابــن تيميــة كــذب ســائر الحجــج
الســالفة التــي أيــدت قانــون فخــر الديــن
الــرازي (ت 606هـــ1209/م) الــذي يقــول
فيــه إن العقــل يتعــارض أحيانًــا مــع النقــل
وإنــه مقــدم يف هــذه الحالــة عىل النقــل .ويف
بــاب بيــان طريقــة األمئــة يف مســألة القــرآن
والــرد عليهــم يســلط ابــن تيميــة الضــوء
عــى حجــة الكنــاين باعتبارهــا تتفــق وقــول
أهــل الحديــث والســلف عــى النقيــض مــن
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حجــة ابــن كالب أو األشــعري .وال يتفــق نــص
كتــاب الحيــدة الــذي يــورده ابــن تيميــة يف
درء التعــارض وأي حجــج مــا وردت باإلبانــة.
فيستشــهد بالكنــاين ههنــا وهــو يســتخدم
النظــر والقيــاس ،وهــو مــا يصفــه ابــن
تيميــة بالتقســيم الحــارص املعقــول((( لــي
يثبــت أن القــرآن كالم اللــه غــر مخلــوق(((.
ويقــدم ابــن تيميــة لهــذا النقــل -اعرتافًــا منه
بوجــود أكــر مــن نســخة لكتــاب الحيــدة-
بإخــاء للمســؤولية يذكــر فيــه أنــه ال يتذكــر
النســخة التــي نقــل عنهــا((( .ولهــذا اإلخــاء
أهميــة بالغــة؛ ألنــه يظهــر أن ابــن تيميــة مل
يلتفــت ملســألة صحــة كتــاب الحيــدة رغــم
علمــه بتــداول غــر نســخة لهــذا الكتــاب.
ورغــم أن جميــع الطــرق املســتخدمة يف
النســخة الكاملــة التــي نقــل عنهــا هــذا
الجــزء املقتبــس مل تــرد ههنــا ،فإننــا نعلــم
مــن الســطر األخــر للأممــون نقـ ًـا عــن ابــن
تيميــة أن الكنــاين اســتعان بعــدة طــرق لــي
ينفــي القــول بخلــق القــرآن ،وذكــر منهــا
الكتــاب والســنة واللغــة العربيــة والنظــر
واملعقــول((( .وأ َّمــا فيــا يعنينــا بابــن تيميــة
نفســه ،فرتجــع أهميــة النص املقتبــس لكتاب
الحيــدة إىل أنــه يبــن إمكانيــة إقامــة الحجــة
((( ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل.)251 /2( ،
((( املرجــع الســابق( ،ص ،)291 -247 /مبــا يف ذلــك تعليــق ابــن
تيميــة عــى كتــاب الحيــدة.
((( املرجع السابق( ،ص.)263 /
((( املرجع السابق( ،ص.)251 /
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بالعقــل دون االلتــزام مبقــاالت املتكلمــن
مثلــا فعــل ابــن كالب واألشــعري ،وهــو
مــا أحــزن ابــن تيميــة مــن صنيعهــا.
ميكــن تلخيــص هــذه النســخة مــن كتــاب
الحيــدة عــى وجــه االختصــار كــا يــي:
يوافــق الكنــاين عــى التكلــم مــع املريــي
بأصــل القيــاس الــذي طالبــه بــه .ويتطرقــان
لبيــت القصيــد إذ بالكنــاين يتحــدى املريــي
أنــه بقولــه بخلــق القــرآن يلزمــه أن يقــول
بواحــدة مــن هــذه الثــاث :إن اللــه خلــق
كالمــه يف نفســه ،أو خلقــه يف غــره ،أو خلقــه
قامئًــا بذاتــه ونفســه((( .فلــم يشــنع املريــي
ومل يحتــج عــى هــذه الثــاث ولكنــه أعــاد
قولــه بخلــق القــرآن ،ليوحــي بأنــه لــن يختار
أيًــا منهــا .فنعــت الكنــاين هــذه اإلجابــة بأنها
((حيــدة عــن الجــواب))((( .يجــد ابــن تيميــة
يف األقســام الثالثــة التــي قدمهــا الكنــاين خــر
جــواب بالحجــة العقليــة عــى القــول بخلــق
القــرآن .ويــرح الكنــاين قولــه إن اللــه ال
يخلــق كالمــه يف نفســه ألن الــكالم حــادث
محــا
ً
وأن اللــه أزيل ال ميكــن أن يكــون
للحــوادث؛ واللــه ال يخلــق الــكالم يف غــره
ألنــه يوحــي بــأن كالم اللــه كأي ((كالم آخر))؛
واللــه ال يخلقــه قامئًــا بذاتــه ونفســه ألن هذا
محــال باطــل إذ ال يكــون الــكالم َّإل مــن
متكلــم كــا ال تكــون اإلرادة إلَّ مــن مريــد.
((( املرجع السابق( ،ص.)247 /
((( املرجع السابق.

يجســد الكنــاين إذن عنــد ابــن تيميــة خــر
مثــال عــى املناظــر الــذي يأخــذ بالعقــل
وأســاليبه للــرد عــى القائلــن بخلــق القــرآن
دون االنصيــاع لقولهــم يف الوجــود القائــم
بتصــور الحــوادث والجواهــر الفــردة .فــإذا
مــا أردنــا تقديــم تفســر ٍ
واف لتأييــد ابــن
تيميــة للكنــاين ،فــإن هــذا يســتلزم منــا
بحثًــا موســ ًعا يف منهــاج ابــن تيميــة ورده
عــى منطــق الفالســفة((( .وحســبنا يف هــذا
املقــام بــأن نالحــظ أن تأييــد ابــن تيميــة
للكنــاين يــأيت يف لحظــة مختلفــة مــن تاريــخ
املذهــب الحنبــي عــا يف اإلبانــة .فمــن
البــن أنــه ال بــأس عنــد ابــن تيميــة مــن
ِّ
الجــدل واملناظــرة؛ إذ إن خــر ممثــل عنــد
ابــن تيميــة لقــول أهــل الحديــث يف القــرآن
ميكنــه الــرد عــى مــا يعتربهــا مناهــج بعيــدة
عــن الكتــاب والســنة باســتخدام كل حجــة
مقبولــة وبعيــدة عــن مقــاالت املتكلمــن
أو الفالســفة؛ وقــد امتثــل الكنــاين يف نســخة
كتــاب الحيــدة التــي ينقلهــا لهــذا املنهــج(((.
((( للتعــرف إىل نقــد ابــن تيميــة للخــوض يف اإللهيــات يف منطــق
ابــن ســينا وتبنيــه املتناقــض لــه كمجــرد وســيلة ،انظــر:
)Wael Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians
Oxford: Oxford University Press, 1993).
((( مل يســلم أي لــون مــن ألــوان الــكالم يف عــر ابــن تيميــة مــن
تأثــر الفلســفة ،ومعهــا املنطــق .انظــر:
Dimitri Gutas, "The Heritage of Avicenna: The Golden Age
of Arabic Philosophy, 1000-ca. 1350," in Avicenna and
his Heritage, eds. Jules Janssens and Daniel de Smet,
(Leuven: Leuven University Press, 2002), 81-97; and
Robert Wisnovsky, "One aspect of the Avicennan turn
in sunnī theology," Arabic Sciences and Philosophy
14)2004), pp. 65-100.
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وحســبنا يف هــذا املقــام بــأن نالحــظ
أن تأييــد ابــن تيميــة للكنــاين يــأيت يف
لحظــة مختلفــة مــن تاريــخ املذهــب
البــن
الحنبــي عــا يف اإلبانــة .فمــن ِّ
أنــه ال بــأس عنــد ابــن تيميــة مــن
الجــدل واملناظــرة؛ إذ إن خــر ممثــل
عنــد ابــن تيميــة لقــول أهــل الحديــث
يف القــرآن ميكنــه الــرد عــى مــا يعتربهــا
مناهــج بعيــدة عــن الكتــاب والســنة
باســتخدام كل حجــة مقبولــة وبعيــدة
عــن مقــاالت املتكلمــن أو الفالســفة؛
وقــد امتثــل الكنــاين يف نســخة كتــاب
الحيــدة التــي ينقلهــا لهــذا املنهــج.

.

نسخة ثالثة لكتاب الحيدة

يف معــرض عرضنــا للتاريــخ املســتقل لكتــاب
نصــا -أي التســع عــرة مخطوطــة
الحيــدة ً
التــي وصلنــا فيهــا -نعــرج للمخطوطــة التــي
تعــرض لهــا ســزكني ،وهي مخطوطــة الندبرغ
( .)75يختلف أســلوب نســخة الندبــرغ ()75
مــن كتــاب الحيــدة التــي بلــغ عــدد ورقاتهــا
أرب ًعــا ومثانــن ورقــة كل االختــاف عــن كل
مــن النســختني اللتــن درســناهام .وترجــع
هــذه املخطوطــة لســنة (509ه1116/م)(((،
وتزيــد يف متنهــا عــن النســختني الســابقتني
((( إلَّ أنــه بالنظــر إىل خــط اليــد فيحتمــل أنهــا نســخة الحقــة
ملخطوطــة ترجــع لســنة (509هـــ= 1116م).
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يف ثالثــة محــاور جوهريــة .فهــي تشــتمل:
ً
أول :عــى حبكــة إضافية بعنــوان ((االعتذار))
وتــأيت عــى هــذا الوجــه :يتآمــر أعــداء الكناين
ببــاط املأمــون ضــده ويبلغــون املأمــون
بأنــه خــان ثقتــه فيــه بــأن حــى يف أحــد
الكتــب مــا جــرى بالبــاط عقــب ظهــوره
عــى املريــي يف املناظــرة((( .فســأله املأمــون
بالحضــور إليــه وطلــب منــه أن يفــر
الشــائعات املثــارة حــول كشــفه عــن املناظرة
ونرشهــا((( .فليســت روايــة االعتــذار إذن
َّإل محاولــة مــن واضــع مخطوطــة الندبــرغ
( )75للــذب عــن ب ـراءة الكنــاين مــن تأليــف
كتــاب الحيــدة ونــره .وهــذا مــا تحقــق من
خــال الحجــج املطولــة التــي اعتمــد فيهــا
عــى اآلثــار واألحاديــث والتعــرض ملوضــوع
التوبــة ،إذ يقــول الكنــاين إنــه مل يكــن لــه مــن
األمــر يشء يف انتشــار كتــاب الحيــدة.
يش ــر ه ــذا الج ــزء املخص ــص لالعت ــذار إىل
كل مـــن اســـتمرارية منـــو كتـــاب الحيـــدة
وانتشـــاره وإىل بـــوادر ذمـــه واالحتجـــاج
عليـــه .فليـــس يف أســـلوب كتـــاب الحيـــدة
مبخطوطـــة الندبـــرغ ( )75أي تشـــابه
بالنس ــخ األخ ــرى من ــه ،وه ــي تع ــول ع ــى
((( للتعــرف إىل وصــف الكنــاين ملــا حــدث عقــب مغادرتــه لبــاط
را عــى املريــي ،انظــر :مخطوطــة الندبــرغ،
املأمــون منتــ ً
(رقــم( ،)75 /ص)52 ،51 /؛ وللتعــرف إىل املكيــدة التــي حاكهــا
عــدوه ،انظــر( :ص.)53 ،52 /
((( يبــدأ هــذا الجــزء مــن النص بدايــة مــن( ،ص )53 /مــن مخطوطة
الندبــرغ( ،رقــم ،)75 /ويســتمر حتى الصفحة األخــرة( ،ص.)88 /
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ت ــداول الن ــاس لرواي ــة مختلق ــة م ــن ه ــذا
الكتـــاب .ومثـــال ذلـــك أن الكنـــاين يـــرئ
نفســه يف نصهــا مــن تأليــف كتــاب الحيــدة
ويشـــر إىل نفســـه بضمـــر الغائـــب.
يحتـاج مـا تخربنـا بـه هـذه اإلضافـة عـن
تاريـخ كتـاب الحيـدة إىل املزيـد مـن التحليل
للمخطوطـات التـي وصلتنا عن هـذا الكتاب.
فام زلنا ال نعرف متى كُتبت النسـخة املنقحة
لهـذا الجـزء املخصـص لالعتـذار .ولكـن لدينا
يشء واضـح ،إذ تظهـر مخطوطـة الندبـرغ
إجلال كبي ًرا للخليفـة .فقـد كتبـت
ً
()75
هـذه النسـخة لالعتـذار عـن التقليـل مـن
شـأن الخليفـة الـذي رمبـا أسـاء النـاس فهمـه
على أنـه من غايـات تأليـف النـص املوضوع.
وأخـذت هذه النسـخة استحسـان النسـختني
السـابقتني لشـخصية املأمـون لذروتهـا.
ثان ًيـــا :تشـــتمل مخطوطـــة الندبـــرغ ()75
مـــن حيـــث األســـلوب عـــى إشـــارات
لالنتش ــار الكب ــر لكت ــاب الحي ــدة .ولكنه ــا
تخربن ــا بالكث ــر ع ــن التط ــور الكب ــر لرواي ــة
املناظ ــرة مب ــا فيه ــا م ــن أم ــارات لكتابته ــا
وتنقيحه ــا م ــن جدي ــد ،وعباراته ــا املك ــررة،
وجملهـــا املعـــاد صياغتهـــا.
ثال ًثــا -واألهــم :أن مخطوطــة الندبــرغ ()75
تحتــوي عــى عنرص كالمــي جديــر باملالحظة؛
إذ ال يتكلــم الكنــاين ههنــا بالتنزيــل فقــط

كــا يف اإلبانــة ،بــل وبالقيــاس كــا يف درء
التعــارض .فيقيــم الكنــاين يف مخطوطــة
الندبــرغ (- )75كــا يف نســخة ابــن تيميــة
ولكــن بتكــرارات دراميــة طويلــة -الحجــة
بالقيــاس إلثبــات حقيقــة الصفــات بتأكيــده
عــى صفــة العلــم عنــد اللــه(((.
يخــرج كتــاب الحيــدة إذن مــع مخطوطــة
الندبــرغ ( )75يف ثــوب موضــوع جديد .فهي
تثبــت مــن حيــث محتواهــا تطــور منهــج
الــكالم عنــد الحنابلــة مــن حيــث قبولهــم
لصــور مختلفــة مــن القيــاس مــع مواصلــة
احتجاجهــم عــى مقــاالت املتكلمــن .وتــؤذن
مــن حيــث الشــكل مبدونــة تعــر -مــن قبيــل
املفارقــة وبأســلوب مختلــق مختــال -عــن
انتشــارها وتخليدهــا واملدافعــة عــن ذلــك.
خاتمة:

شــمرت هــذه الورقــة عــن ســاعدها للوقــوف
عــى املدونــة املتزايــدة مــن النصــوص
املوضوعــة بعنــوان ((كتــاب الحيــدة)) التــي
نهــل مــن معينهــا املؤرخــون للمذهــب
الحنبــي وعلــم الــكالم .والســؤال :مــا الــذي
يكشــفه كتــاب الحيــدة وال تكشــفه النصوص
الحنبليــة الصحيحــة األخــرى؟ تجلــت لنــا
العنــارص التاليــة عندمــا تتبعنــا الخطــوات
األوىل لكتــاب الحيدة وســياقها ،والتي أســهبنا
((( مخطوطة الندبرغ( ،رقم( ،)75 /ص.)50 -46 /
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فيهــا يف عــرض كتــايب اإلبانــة ودرء التعــارض.
فبعي ـ ًدا عــن الكتابــات الجدليــة والعقائديــة
التــي أخــذت بالحديــث والتــي يألفهــا
جمهــور املؤرخــن ،فقــد خــاض الحنابلــة يف
فــرة متقدمــة من تاريخهــم (يف أواخــر القرن
الثالــث الهجري/التاســع امليــادي ومطلــع
القــرن الرابــع الهجري/العــارش امليــادي) يف
الجــدل الكالمــي بشــكل جــدي ،ومل يقتــروا
عــى األحاديــث النبويــة وآثــار املتقدمــن
مــن أهــل الحديــث((( .وقــد دافعــت هــذه
الحجــج الجدليــة عندمــا اســتخدمت يف
املصــادر الرســمية ككتابــات الدارمــي عــن
وجودهــا وقوبلــت مبقاومــة شــديدة .إلَّ
أنهــا كانــت أبعــد مــا يكــون عــن هــذا
الدفــاع عندمــا اســتخدمت يف املوضوعــات.
والحـق أن املوضوعـات أخـذت الـكالم إىل
مسـتوى متقـدم مـن املنهجيـة والتنظيـم مل
أصلا للحجـاج على
يؤخـذ فيـه بالحديـث ً
اإلطلاق بـل اكتفـت بالتنزيـل دون سـواه.
((( للتعــرف إىل دور الــكالم يف املذهــب الحنبــي يف العصــور الالحقة،
انظــر :كتــاب نجــم الديــن الطــويف (ت 716هـــ= 1316م) َعلَــم
الجــذل يف علــم الجــدل:
Nağmaddīn aṭ-Ṭūfī al-Ḥanbalī ʿAlam al-ğaḏal fī ʿilm al-ğadal, Das Banner der Fröhlichkeit über die Wissenschaft
vom Disput, ed. Wolthart Heinrichs)Wiesbaden:
Franz Steiner Verlag, 1987, (11,236-9, and 209-45).
لـــم يكتــف الطــويف بالحديــث عــن رضورة اســتخدام الجــدل بصــورة
عامــة بــل الجــدل بالصــورة التــي مارســها املعتزلــة .وعندمــا
يصــف الطــويف الحكمــة مــن األخــذ بالجــدل يف كافــة العلــوم,
يخصــص فصـ ًـا أيضً ــا لالعتــذار عنــه ,مستشــهدًا بالقــايض عبــد
الجبــار الــذي يتحــدث عــن تفــوق طريقــة املعتزلة يف الــكالم عىل
الحديــث .ويقــول الطــويف إن الحقيقــة ال تــرح كتــاب الســنن،
وإذا كان الجــدل يــؤدي إىل تلــك الحقيقــة ،فهــو ممــدوح بل الزم.
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فقـد أخـذ الحنابلـة بهـذا األصـل يف املحاجـة
الجدليـة التـي عولت على األسـاليب اللغوية
والفقهيـة .ويظهـر كتـاب الحيـدة مـرة أخرى
يف مرحلـة الحقة من تطـور املذهب الحنبيل،
ولكـن مبحتـوى تظهر فيه طريقـة جديدة من
التكلـم بالحجج املنطقية .وقد استشـهد أعالم
الحنابلـة بهاتين النسـختني لتأييـد دعواهـم،
ومنهـم ابـن بطـة وابـن تيميـة ،يف مراحـل
مختلفـة مـن تاريـخ هـذا املذهـب.
ويرس ــخ ظه ــور كت ــاب الحي ــدة يف مؤلف ــات
أعـــام الحنابلـــة وإقرارهـــم ملـــا جـــاء فيـــه
للـــدور التاريخـــي لهـــذا الكتـــاب كمبـــر
مبعـــانٍ جديـــدة .فتحتـــوي أول نســـختني
مـــن كتـــاب الحيـــدة عـــى تأمـــل يتســـم
بالشـــفافية لالتجاهـــات الفكريـــة (الـــكالم،
والفلســـفة ،والـــكالم الفلســـفي) التـــي كان
الحنابلـــة يف مهـــب ريحهـــا عـــى نحـــو
يفـــوق مـــا ندركـــه مـــن النصـــوص غـــر
املوضوعـــة .إلَّ أن تاريـــخ كتـــاب الحيـــدة
كـــا يتضـــح مـــن عرضنـــا الوجيـــزملخطوط ــة الندب ــرغ ( -)75ال يقت ــر ع ــى
مج ــرد االستش ــهاد ب ــه يف كتاب ــات الحنابل ــة.
فيكشـــف عـــدد صفحـــات املخطوطـــات
التـــي رصدهـــا ســـزكني والخصائـــص التـــي
توقفنـــا عندهـــا يف مخطوطـــة الندبـــرغ
( )75منـــ ًوا كبـــ ًرا يخـــرج كتـــاب الحيـــدة
م ــن خالل ــه يف أدوار مألوف ــة وأخ ــرى غ ــر
مألوف ــة م ــا زال ــت تنتظ ــر الكش ــف عنه ــا.

