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ــا  ــق يشٌء منه ــا يتعلَّ ــات؛ ف ــا املنطقي »وأمَّ

ــر يف  ــو النَّظ ــل ه ــا؛ ب ــا وإثباتً ــن نفًي ي بالدِّ

طــرق األدلَّــة واملقاييــس، ورشوط مقدمــات 

الربهــان وكيفيــة تركيبهــا، ورشوط الحــدِّ 

ــا اإللهيــات؛  حيــح وكيفيــة ترتيبــه... وأمَّ الصَّ

ــى  ــدروا ع ــا ق ــم، ف ــر أغاليطه ــا أك ففيه

يف  رشطــوه  مــا  عــى  بالرباهــن  الوفــاء 

بينهــم  الِخــاف  كــُر  ولذلــك:  املنطــق؛ 

فيهــا«. ]أبــو حامــد الغــزايل، »املنقــذ مــن 
الّضــال«، مجموعــة رســائل اإلمــام الغــزايل، 

.])546  -544 )ص/  )2003م(،  بــروت، 

لقـد رسـم االتصـال املعـريف يف بـدء انوجـاد 

الثقافـة اليونانيـة ضمـن الثَّقافـة اإلسـامية، 

مخصوصـة،  ومنهجيـة  فكريـة  إحداثيـات 

وقـد كان الباعـث عـى التواصل مـع الثقافة 

ل الجوانـب اإليجابيـة يف  اليونانيـة هـو متثُـّ

الفكـر اإلنسـاين، وتأكيد األمـر اإللهي بواجب 

القـراءة كشـًفا عـن العلـوم التـي تعـر عـن 

القوانـن التي بثتها اإلرادة اإللهية يف الوجود. 

املعرفيـة  األنسـاق  اسـتيعاب  فـإن  وعليـه، 

واملناهـج العلميـة وصف مازم لـروح العلم 

ومكوناتـه يف الـراث العلمـي عند املسـلمن، 

اسـتيعاب  مجـرّد  املنهـج  هـذا  وليـس 

اسـتحواذي ملـا وصـل إليـه الفكـر اإلنسـاين، 

بـل هو تعـاٍط تفاعـي إيجايب يتجـاوز ثنائية 

ابـة الرافضة والسـيولة املقلّدة؛ ويَْسـُكن  الصَّ

ضمـن الجهـد املنهجـي التَّحليـي التَّفكيـي 

للعلـوم بخاصـة يف مناذجهـا اليونانيـة، هـذا 

ـٌح  الجهـد املنهجـي يظهـر لنـا يف متونـه تَلَمُّ

معـريف عميـق؛ عنوانـه إقامـة الُفرقـان عـى 

طريقـة أيب حامـد الغـزايل كـا جـاء يف النص 

أو  الصحيحـة  العلـوم  بـن  أعـاه،  املقتبـس 

العلـوم الدقيقـة، وبـن العلـوم التـي تعكس 

ـات العقـل اإلنسـاين يف تفسـره للوجود،  تأمُّ

أو بلغة أخرى، تشـكيل رؤية كونية فلسـفية 

عرفـت يف التاريـخ املعـريف بعلـم اإللهيـات؛ 

هـذا الوعـي املنهجـي بالفصـل بـن الرؤيـة 

العلـوم بخاصـة يف  الكونيـة وبـن منظومـة 

سـياقها اليونـاين فتـح للعقـل املسـلم دروبًـا 

وإيجـاد  العلـوم  بهـذه  األخـذ  مـن  مّكنتـه 

مـكان لهـا مبـا ال يتصـادم مع الرؤيـة الكونية 

اإلميانيـة؛ وهـذا مـا فتـح فضـاًء جديـًدا يف 

تاريـخ املعرفـة اإلنسـانية، ملمحـه الجوهري 

ـُس  تتأسَّ التـي  اإلنسـانية،  املعرفـة  وحـدة 

بدورهـا عـى التَّوحيـد كرؤية كليـة للوجود. 

ورُبَّ ســؤال يندلــق أمامنــا هنــا، يطلــب 

إيضاًحــا منهجيًــا عــن إســهام جــزء مــن 

الفلســفة اليونانيــة يف تشــويش منظومــة 

املتقابلــة،  الثنائيــات  وتََشــكُّل  العلــوم 

أو  والرشيعــة،  الحكمــة  ثنائيــة  مثــل 

التــي  الِفــرق  ومنــو  والّنقــل،  العقــل 

ــر. ــب آخ ــد مذه ــب ض ــع مذه ــح م تكاف

ال بـد من الوعـي بأن الفلسـفة عندما نُقلت 

إىل الثقافـة اإلسـامية، وانفتح العقل املسـلم 

كانـت  ُمْسـتَْوَعبًا؛  وليـس  ُمْسـتَْوِعبًا  عليهـا 
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مزدوجـة بكتـب التعاليم التي حـوت العلوم 

فـرى  واملنطقيـة،  والطبيعيـة  الرياضيـة 

االعتقـاد أن اإلحـكام والدقـة التـي تتجى يف 

هـذه العلـوم تتوافـر يف املباحـث الفلسـفية 

اإللهيـات،  مبحـث  طليعتهـا  ويف  الخالصـة 

قيـق مياثـل  الدَّ العلمـي  القـول  فاعتـروا أن 

القـول الفلسـفي يف دقتـه؛ فسـحبوا الدقـة 

واإلحـكام مـن دائرة كتب التعاليـم إىل دائرة 

وهنـا  الوجـود؛  حـول  الفلسـفية  التأمـات 

تشـكل االختـال يف العاقـة بـن رؤيـة العامل 

اإلميانيـة والتأمات الفلسـفية حـول الوجود.

لـذا انتهـت فئـة من العلـاء ألجـل التصدي 

لهـذا االختـال، وألجـل الكشـف عـن حدود 

علـم اإللهيـات عـى أن يحيـط بـذات اللـه 

أو يقـّدم لطالبـه مـا مينعـه مـن االعتقـادات 

مـن  طليعـة  يف  الغـزايل  ويعـد  الفاسـدة. 

ـح حـدود  تَلَمُّ يف  املنهجيـة  اسـتوقف هـذه 

مباحـث اإللهيـات اليونانيـة، وإمـكان األخذ 

دائـرة  إىل  الدقيقـة  أو  الصحيحـة  بالعلـوم 

الفكـر اإلسـامي، لكـن ضمـن رؤيـة إميانيـة 

توحيديـة تعطي لهـذه العلـوم دور األداة يف 

تلمـح عجائـب الخلـق اإللهـي واستكشـافها، 

وتوظيفهـا مبـا يعـود بالنفـع عـى اإلنسـان، 

هـذا  يطالـع  مـن  أن  إىل  الّنظـر  لفـت  مـع 

اإلحـكام يف مناهـج هـذه العلـوم، ينـرف 

وهنـا  يشء.  كل  يف  آرائهـا  قبـول  إىل  فكـره 

اللفتـة الذكيـة من الغزايل، الذي سـلك منهج 

علـوم  ضمـن  يدخـل  مبـا  املنقـول  تقريـب 

الوسـائل ال علـوم الغايـات، واألكـر من هذا، 

أن الفاسـفة باملفهـوم القديـم للفلسـفة قد 

التـي وضعوهـا يف  الرهـان  وا برشائـط  أَخلُـّ

املنطـق؛ عندمـا كانـوا بصدد الـكام يف قطاع 

اإللهيـات، وأنهـم لو اسـتقاموا عـى موازينها 

لكانـت الثمـرة هـي التوحيـد ونفـي التعدد 

والتعطيـل. من هنـا كان املنطق كآلة للعلوم 

قـد أخـذ منزلـة منهجيـة ليـس فقـط ضمـن 

ـا ضمـن دوائـر  دائـرة الفكـر الفلسـفي، وإمنَّ

املنهجيـة األصوليـة، وضمن املعرفـة الفقهية. 

وعليـه، فنحـن أمـام تشـغيل لآللـة املنطقية 

والثقـة يف اسـتلزاماتها وأقيسـتها؛ مـع فـارق 

بـن من يـرى منهجيـة تتفقـه مبوجبهـا اآللة 

يتمنطـق  منهجيـة  يـرى  ومـن  املنطقيـة، 

مبوجبهـا الفقـه. ومل يكـن املنطق مسـتخدًما 

يف دوائـر املعرفـة الفقهية فحسـب، بل جرى 

علـم  دائـرة  إىل  الرهانيـة  بقوانينـه  األخـذ 

وائـر التـي  الـكام، الـذي يَُعـدُّ مـن أقـوى الدَّ

شـغلت العـدة املنطقيـة، باإلضافـة إىل دائرة 

اللغـة ودائـرة الفقـه؛ ذلـك أن الحجـاج عـن 

العقائـد اإلميانيـة باألدلة العقليـة قد انخرط 

ضمـن الدليـل العقـي يف صورتـه املنطقيـة، 

والتَّفتيـش عـن أوجـه التناقـض املوجـودة يف 

مباحـث اإللهيـات بخاصة تلك التـي تتصادم 

مع االعتقادات العامة واألساسـية يف اإلسـام. 

يتضـح ماَّ تقّدم أنَّ سـبب اإلنكار الفلسـفي 

لإللـه أو تصـور الصفـات معطلـة مـن قبـل 

الفاسـفة، سـببها الرئيس هو اإلخال بقوانن 
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اآللـة الرهانيـة التي كانت ضمـن تلك الفرة 

تعـر عـن منهجيـة علميـة تحظـى بالقبـول، 

اإلسـامية.  املعرفـة  مباحـث  يف  والتَّشـغيل 

إنَّ العلــوم الدقيقــة كــا كانــت محــط تأمل 

فكــري وتشــغيل منهجــي وســائي، فهــي 

اليــوم أيًضــا تحــت هيمنــة النمــوذج املعــريف 

العلــاين، الــذي طابــق بــن النمــوذج املعريف 

العلــاين، وبــن العلــوم الدقيقــة بلغــة مقالة 

ــوم بلغــة أيب  ــذه العل ــه، فه الفاســفة. وعلي

حامــد الغــزايل ال تتعــرض إىل قضايــا الديــن 

ــذي ينفــي  ــات، وإمنــا ال ال بالنفــي وال باإلثب

أو يثبــت القضايــا الدينيــة هــي الرؤيــة 

الكامنــة خلــف هــذه العلــوم، رؤيــة تنغــرس 

ــذي  ــيطي، ال ــزايل والتبس ــوذج االخت يف النم

أزمــة معرفيــة جليــة،  اليــوم يف  أضحــى 

ــي  ــة، الت ــار الفائف ــة األوت ــا نظري ــّر عنه تع

ليســت  املعــارصة  الفيزيــاء  أن  خاصتهــا 

بخــر. وهــذا ليــس مدعــاة إىل أن نلقــي 

األحــكام وننظــر بارتيــاب إىل أزمــات العلــوم 

ــا عاجــل املطلــوب هــو القيام  املعــارصة، وإمنَّ

والتَّفكيــي،  التَّحليــي  املنهجــي  بالجهــد 

ــوم ضمــن  ــد موضعــة هــذه العل ــذي يعي ال

ــو  ــة، وه ــة التوحيدي ــة اإلمياني ــق الرؤي نس

نســق ال يلغــي العلــوم الدقيقــة بحجــة 

األســس الدينيــة، بــل يكامــل بينهــا وينــزل 

العلــم منزلتــه التــي تليــق مبقامــه، بــأن 

الدينيــة  للرؤيــة  الغايــات  ســؤال  يــرك 

ــائل  ــرة الوس ــن دائ ــث ضم ــة، ويبح اإلمياني

ــن  ــنن والقوان ــة الس ــف منظوم يك يستكش

والوجــود  الطبيعــي  الوجــود  يف  املبثوثــة 

اإلنســاين. وبهــذا نكــون قــد فتحنــا الطريــق 

منظومــة  بــن  يكامــل  آخــر  درب  نحــو 

العلــوم الطبيعيــة وبــن منظومــة علــوم 

الوحــي درًءا للصيغــة املتعارضــة بينهــا، 

ــامل.  ــرب إىل الع ــا الغ ــاء به ــي ج الت

زعــت مــواد هــذا العــدد  ألجــل هــذا: توَّ

الرابــع مــن املجلــة ضمــن دائــرة امللــف 

أو  الحــرة  األبحــاث  وضمــن  املخصــوص، 

التــي هــي خــارج امللــف، فامللــف كــا 

ــة  ــه مقــاالت رصين ــْت في ــوم ناقََش هــو معل

ــوم الوحــي،  ــة وعل ــوم الدقيق موضــوع العل

ومثــة مقــاالت أخــرى خــارج امللــف توزعــت 

ــاءت  ــا: فج ــكاالتها أيًض ــا وإش يف موضوعاته

مقالــة د. محمــد محمــد أمزيــان، »الخطــاب 

الثابــت  وإشــكالية  العــريب  الحــدايث 

ــألة  ــى مس ــوء ع ــلَّطة الض ــول«، ُمَس واملتح

أبــر  وقــد  واملتحــول،  الثَّابــت  ثنائيــة 

الباحــث يف تعدديــة املرجعيــات وتعارضاتهــا 

افتقــاًدا إىل وحــدة مرجعيــة قوميــة، وملفتًــا 

النَّظــر إىل تلــك املراجعــات التــي باتــت 

تطبــع الكتابــات النَّقديــة، بخاصــة مــا تعلـّـق 

منهــا بقيمــة القيــم الذاتيــة للمجتمــع، الذي 

ــداد. ــا إالَّ االنس ــراض عنه ــي اإلع ــن يجن ل

ـا البحث املوسـوم بـ »الّدراسـات الحداثية  أمَّ

إىل  الّتجديـد  دعـاوى  مـن  الكريـم  للقـرآن 
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عبيـدي،  سـعيد  لألسـتاذ  الّشـبهات«  إثـارة 

فقـد ناقـش جملة مـن املواقـف التي تصف 

القـرآين  النـص  قـراءة  يف  بالتجديـد  نفسـها 

لـدى  وذلـك  مسـتحدثة؛  معرفيـة  بـأدوات 

تيزينـي،  وطيـب  حنفـي،  »حسـن  مـن  كل 

الباحـث  بـرأي  وهـي  شـحرور«،  ومحمـد 

ـا ال تتعـدى  ليسـت يف الحـق تجديديـة، وإمنَّ

التاريـخ،  يف  املوجـودة  الشـبهات  إثـارة 

والتّجديـد. لإلبـداع  تفتقـر  فهـي  وعليـه 

أمــا بحــث الدكتــور بنيونــس الراجــي، 

لبيئــات  الرتبــوي  »التكامــل  بـــ  املوســوم 

وأثــره  االجتاعيــة،  والتنشــئة  التعلــم 

فقــد  الحضــاري«،  اإلصــاح  يف  اإليجــايب 

بحــث يف بنــاء منهــج للتكامــل الربــوي 

أساســه  االجتاعيــة  التنشــئة  ملؤسســات 

واملرونــة،  والرابــط  والشــمول  التكامــل 

ويســعى إىل تحقيــق التنميــة اإلنســانية مــن 

خــال مداخــل الربيــة والقيــم وحقــوق 

اإلنســان واالختيــار...، وينهــل مــن معــن 

ــف  ــي تتص ــاملة، الت ــامية الش ــة اإلس الربي

مببــادئ كونيــة أساســها: الربانيــة، والعامليــة، 

ألجــل  والتــدرج...؛  والتــوازن،  والتكامــل، 

بنــاء منــوذج تنمــوي ناجــح، يحقــق أهــداف 

الربيــة وغاياتهــا املنشــودة، ويســاهم يف 

ــور. ــب التط ــة ورك ــع التنمي ــاق مبجتم اللح

كا انطلق البحث من عرض تجارب تعليمية 

منهـا. االسـتفادة  وحـاول  ناجحـة  دوليـة 

أمــا د. صالــح مشــوش فقــد خصــص دراســته 

لتأصيــل  الفاروقــي  محاولــة  يف  »قــراءة 

األديــان:  مقارنــة  يف  الظاهــرايت  املنهــج 

إشــكالية املوضوعيــة العلميــة والخصوصيــة 

الدينيــة« لعــرض محاولــة راجــي الفاروقــي 

لدراســة  العلميــة  املنهجيــة  صياغــة  يف 

يف  املعــارصة  التحــوالت  ضمــن  الديــن 

ــاة  ــن يف حي ــة، ودور الدي ــات الديني الدراس

اإلنســان املعــارص، يف املجــاالت الثقافيــة، 

واالقتصاديــة،  والسياســية،  والربويــة، 

واالجتاعيــة. كــا عمــل عــى التعريــف 

الفاروقــي  ملنهجيــة  األساســية  باملبــادئ 

يف دراســة الديــن وظواهــره يف العمــران 

ــرايت. ــج الظاه ــى املنه ــاًدا ع ــرشي اعت الب

دراســتها  يف  بوحنــاش  نــورة  د.  ــا  أمَّ

املوســومة بــــ »مــا بعــد األخــاق: الخاصــة 

اإلبســتيمولوجية واملارســة األنطولوجيــة«، 

فقــد اعتــرت أن األزمــة اإلنســانية الراهنــة 

ــت  ــذا تعرض ــة؛ ل ــة كوني ــة أخاقي ــي أزم ه

ملكانــة األخــاق بالنســبة إىل عقانيــة العلم، 

األخــاق  بعــد  مــا  ملفهــوم  أن  فاعتــرت 

ــت إبســتيمولوجيا شــديدة االلتصــاق  وضع

بالوضــع الوجــودي، إذ تحولــت األخــاق من 

الرامــة املنطقيــة ذات الســلطة الكلية عى 

قــرارات الفعــل البــرشي إىل مجــرد حســابات 

فرديــة ترتهــن بالــروح الفرديــة وتعــر عــن 

ــارات الحــرة، كــا اســتنتجت  مطلــق االختي

أن حديــث املابعديــات تعبــر عــن فهــم 
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حضــاري أجــراه اإلنســان الحديــث، لوضعــه 

األكســيولوجي، بعــد أن حلــت الفلســفة 

ــي  ــة الت ــفة الغري ــب الفلس ــة يف قل الفردي

ــدت  ــاق، وب ــوين لألخ ــال الك ــا املج يفرضه

األنــا هــي صاحبــة التســير للشــأن األخاقي.

»نظريــات  بـــ  املوســوم  البحــث  ونافــش 

العاقــات الدوليــة الغربيــة وتوصيــف واقع 

ــور  كت ــا« للدُّ ــتضعاف منوذًج ــلمن: االس املس

مشــاري حمــد الرويــح، مفهــوَم االســتضعاف 

يكــون حقــًا  أن  أراد  كمفهــوم منهجــي، 

لتجســر الصلــة بــن العلــوم االجتاعيــة 

والعلــوم الرشعيــة، وهــي فكــرة تنخــرط 

ورهاناتهــا. املجلــة  أهــداف  صميــم  يف 

ــا ملــف العــدد »العلــوم الدقيقــة وعلــوم  أمَّ

وخادًمــا  متنوًعــا  جــاء  فقــد  الوحــي«، 

األول  البحــث  فــكان  العــدد،  ملوضــوع 

بعنــوان: »علــم املنطــق بــن القــول اإللهــي 

مســؤواًل«  الغــزايل  اإلنســاين:  والــذكاء 

وفيــه  عنيــات،  الكريــم  عبــد  للدكتــور 

ناقــش فكــرة تأصيــل اآللــة املنطقيــة يف 

ــور  ــه الدكت ــر في ــذي أب ــرآين، ال ــص الق الن

ــث  ــي تبح ــية الت ــة النفس ــن الّصف ــا م نوًع

مــن  أكــر  الســيكولوجي  االعــراف  عــن 

االعــراف اإلبســتيمولوجي. ومــن منحــى 

النــص  يف  املنطــق  إســكان  فــإنَّ  آخــر؛ 

القــرآين قــد كان لــه دور آخــر، هــو تخفيــف 

أنَّ  مبــا  املنطــق،  عــى  الفقهــي  الهجــوم 

ــة. ــن القرآني ــة هــي املوازي األقيســة املنطقي

الفتــاح  عبــد  الدكتــور  بحــث  وتنــاول 

الوحــي  »علــوم  بـــ  املوســوم  الزوينــي، 

التوافــق  تجليــات  الدقيقــة:  والعلــوم 

ــة  ــق بأهمي ــة، تتعلّ والتداخــل« لفتــات ذكي

التكامــل األصــي بــن العلوم الدقيقــة وعلوم 

ــع  ــرشع يتس ــي لل ــوم األص ــرشع، فاملفه ال

ــام هــذا؛  ــة. وأم عي ــوم الرشَّ ــه إىل العل مدلول

فــإنَّ أهــل العلــم الدقيــق مــن األقــوم لهــم 

منهجيًــا استكشــاف هــذا املدلــول يف الرشع، 

ــا.  ــي بينه ــل أص ــام تكام ــن أم ــذا نح وبه

الكاميــة،  القضيــة  امللــف  تنــاول  كــا 

ــكام  ــوان: »ال ــل عن ــث حم ــال بح ــن خ م

بــن قدميــه وجديــده مقاربــة منهجيــة« 

للدكتــور عــي محمــود العمــري، ملفتًــا 

الّنظــر إىل أهميــة التجديــد يف علــم الــكام؛ 

ــه كان يقــوم  ــكام يف حركت ــم ال ــك أن عل ذل

ــا  ــي الشــبه، ومل ــد، ونف ــات العقائ عــى: إثب

كانــت ســاحة اإلثبــات ونفــي الشــبه اليــوم 

فــإنَّ  املعــارصة؛  والفيزيــاء  العلــم  هــي 

رهــان علــم الــكام الجديــد هــو التــزوُّد 

ــع  ــد ويدف ــت العقائ ــا يثب ــوم مب ــذه العل به

تاريخيــة  مــادة  فهــو  وإالَّ  الشــبه؛  عنهــا 

التعليميــة. القيمــة  دورهــا  يتعــدى  ال 

كــا جــاء البحــث املــوايل رصــًدا لـــ »حركــة 

الرتجمــة مــن الــرتاث اليونــاين يف العــر 

ــد  ــن أحم ــد الرحم ــور عب ــايس« للدكت العب
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سالـــم، متتبًعــا املراحــل التاريخيــة للرجمــة 

التــي تعــد عامــة عــى منــو الوعــي املنهجــي 

تكليــف  خــال  مــن  املســلمن،  عنــد 

مــؤرش  بالرجمــة، وهــذا  املســلمن  غــر 

ــم  ــرة العل ــة يف دائ ــراف بالتعددي ــى اع ع

ــة، وأن الرجمــة عامــة عــى القــوة  واملعرف

يف الحضــارة تجعلهــا تنفتــح عــى الثقافــات 

فيهــا. تنجــذب  أن  غــر  مــن  املتباينــة 

ــة  ــس القضيـ ــذي المـ ــاين الـ ــث الثـ والبحـ

الكاميـــة أيًضـــا، هـــو »البحـــث الطبيعـــي 

يف علـــم الـــكام: ســـؤال األصالـــة وحـــدود 

الســـاملي،  ياســـن  للدكتـــور  العاقـــة« 

تنـــاول فيـــه إمكانيـــة انوجـــاد صلـــة بـــن 

الطبيعيـــات أو البحـــث الطبيعـــي وبـــن 

اهتـــام  أن  مســـتخلًصا  الـــكام،  علـــم 

الـــدرس الكامـــي بالعلـــوم الطبيعيـــة لــــم 

ـــد  ـــل نق ـــا ألج ـــوع، وإمن ـــذات املوض ـــن ل يك

االتجاهـــات الفكريـــة املناهضـــة للعقيـــدة 

مقـــوالت  تشـــغيل  مبعنـــى  الّدينيـــة، 

ال  الـــذي  و)الجـــزء  الفـــرد(،  )الجوهـــر 

يتجـــزأ(؛ ألجـــل الدفـــاع عـــن العقيـــدة يف 

ــوالت.  ــذه املقـ ــر إىل هـ ــن يفتقـ ــه مـ وجـ

ــور  ــع الدكت ــوار م ــى ح ــدد ع ــوى الع واحت

مســفر بــن عــي القحطــاين، تنــاول طرائــق 

والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  الوصــل 

اإلنســانية، والتحديــات الفكريــة الراهنــة يف 

ظــل الحاجــة إىل عمــران إنســاين جديــد.

وتضمـن العـدد تقريـرًا علميًـا حـول مؤمتـر: 

»مقاصـد القـرآن الكريـم يف بنـاء الحضـارة 

والعمـران«، والـذي جـرت فعالياتـه يف )18/ 

19/ 20/ نيسـان )أبريـل( 2017م(، واشـرك 

يف تنظيمـه املعهـد العاملـي للفكـر اإلسـامي 

للحضـارة  العـايل  املعهـد  مـع  بالتعـاون 

اإلسـامية ووحدة بحث الدراسـات القرآنية-

جامعـة الزيتونـة، تونـس. 

وجــاء ركن الرجــات حامًا خمســة نصوص 

هــي تواليًــا: االضطرابــات الدينيــة يف بغــداد 

الهجريــن،  الرابــع والخامــس  القرنــن  يف 

ــة )بوركاردسرتاســبورج(، ونــص:  ونــص: رحل

العنــف الســيادي ونطــاق السياســة، ونــص: 

ــص  ــة لن ــة التاريخي ــدة: األهمي ــاب الحي كت

موضــوع، باإلضافــة إىل نــص آخــر هــو: 

ــه. ــان وأعال ــة اإلســام: هــري كورب معرف

ــة  ــًة نقدي ــراءات مراجع ــن الق ــن رك وتضم

قدمها د. الحســان شــهيد لكتــاب وائل حاق 

)تاريــخ الّنظريــات الفقهيــة يف اإلســام(. 

ومراجعــة أخــرى لكتــاب )األزهــر والشــيعة: 

التقريــب اإلســامي يف القــرن العرشيــن(، 

نافــع. مــوىس  بشــر  الدكتــور  قدمهــا 

هــذا؛ ويجــدر التنويــه أن املجلــة مــا زالــت 

بالعلميــة  املوصوفــة  البحــوث  تســتقبل 

والتكامليــة املعرفيــة، فيــا هــو موجــود 

ــدد. ــات الع ــن ملف ضم
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الخطاب الحداثي العربي وإشكالية
الثابت والمتحول

د. محمد محمد أمزيان)*(

تمهيد حول السياق التاريخي إلشكالية 
الثابت والمتحول:

تعتـر إشـكالية الثابت واملتحـول واحدة من 

القضايا السـجالية الكرى التـي هيمنت عى 

الجـدل الفكـري والثقايف للخطـاب النهضوي 

العـريب واإلسـامي عـى مـدى قرابـة قرنـن 

مـن الزمـن. ووصف املسـألة باإلشـكالية هنا 

يجد مسـوغه يف تجـدد الجدل واسـتمراريته 

دون القـدرة عـى حسـمه. وللحظـة الراهنة 

األفـق،  يف  يلـوح  توافًقـا  مثـة  أن  يبـدو  ال 

يعـاين  الثقـايف  وعينـا  أن  يعنـي  مـا  وهـو 

إىل  ويفتقـر  الحـاد،  االنشـطار  مـن  حالـة 

احتـواء  عـى  قـادر  موحـد  مرجعـي  إطـار 

املتصارعـة. والثقافيـة  الفكريـة  التيـارات 

ــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية - جامعــة قطــر،  أســتاذ بكلي  )*(

.)mamezzian@hotmail.com( اإللكــروين:  الريــد 

ومــا  واملتحــول،  الثابــت  إشــكالية  إنَّ 

ــتوى  ــى مس ــاد ع ــام ح ــن انقس ــه م أفرزت

ال  العــريب  للمجتمــع  الجاعــي  الوعــي 

ميكــن فهمهــا خــارج ســياقها التاريخــي. 

ــرن  ــان الق ــة إب ــرو النهض ــا كان مفك فعندم

أوىل  يتلمســون  امليــادي  عــرش  التاســع 

الحضــارة  كانــت  اإلصاحيــة،  خطواتهــم 

حــارضة  واملتفوقــة  الناهضــة  الغربيــة 

وبقــوة يف وجدانهــم ووعيهــم، ومــن ثــمَّ 

كانــت مصــدر إلهــام لرامجهــم اإلصاحيــة.

الحضارتــن  بــن  املذهــل  الفــارق  وكان 

اإلســامية والغربيــة يشــكل تحديـًـا لـــم يكن 

ــذي  ــه أو تجــاوزه، األمــر ال باإلمــكان تجاهل

دفــع بنهجهــم اإلصاحــي يف اتجــاه االقتبــاس 

واملحــاكاة للنمــط الحضــاري املهيمــن. لكــن 

عمليــة االقتبــاس هــذه لـــم تكــن لتمــر دون 
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ــتوى  ــى مس ــة ع ــات عميق ــرك جراح أن ت

ــج  ــر. فالرام ــق النظ ــر وطرائ ــات التفك آلي

السياســية  أبعادهــا  بــكل  اإلصاحيــة 

مــن  املســتوحاة  واملعرفيــة  واالجتاعيــة 

عــن  فصلهــا  يتعــذر  الغربيــة  الحضــارة 

الفكريــة  وبنيتهــا  املرجعــي  إطارهــا 

والثقافيــة بــكل مــا تحملــه مــن خصوصيــة. 

ويعنــي ذلــك أن رواد اإلصــاح -ســواء بوعي 

منهــم أم ال- كانــوا قــد وضعــوا بــذرة أخطــر 

ظاهــرة حكمــت -وال تــزال تحكــم- الســاحة 

الفكريــة العربيــة واإلســامية، وهــي ظاهــرة 

الوعــي  وانشــطار  املرجعيــات  ازدواج 

الجاعــي لألمــة. لقــد كانــت هــذه املرحلــة 

نقطــة تحــول جــذري يف أســاليب النظــر 

ــاة.  ــتجدات الحي ــر واملعالجــة ملس والتفك

ويعنــي ذلــك أن رواد اإلصــاح -ســواء 
بوعــي منهــم أم ال- كانــوا قد وضعــوا بذرة 
أخطــر ظاهــرة حكمــت -وال تــزال تحكــم- 
الســاحة الفكريــة العربيــة واإلســامية، 
وهــي ظاهــرة ازدواج املرجعيات وانشــطار 

الوعــي الجاعــي لألمــة.

وقــد حــاول الــرواد األوائــل الذيــن يوصفــون 

عــادة بتيــار )اإلصاحيــة اإلســامية( التغلــب 

آليــات  باعتــاد  الظاهــرة  هــذه  عــى 

ــرب  ــذي يق ــكل ال ــل بالش ــق والتأوي التوفي

ــذا  ــن. وه ــن املتغايري ــن النمط ــافة ب املس

املســلك، بالرغــم مــاَّ كان يعريــه مــن 

تعســف وبــر وتشــوه يف الفكــر واملارســة؛ 

ــى  ــاظ ع ــد للحف ــبيلهم الوحي ــه كان س فإنَّ

يكونــوا  لـــم  التــي  الدينيــة  مرجعيتهــم 

ــة  ــا أو القطيع ــكاك منه ــى االنف ــن ع قادري

معهــا بحكــم تكوينهــم املعــريف، وبحكــم 

ــة. لكــن  ــه طبيعــة املرحل ــت تقتضي ــا كان م

هــذا الطابــع املحافــظ لإلصاحيــن بــدأ 

ــة  ــا أن مث ــدا واضًح ــآكل، وب ــا يف الت تدريجيً

عاقــة تناســبية بــن حــدة هــذا التــآكل 

ــا أن  ــات واضًح ــن، وب ــدم يف الزم ــن التق وب

ــراد  ــه باط ــري كان يتج ــط الفك ــور الخ تط

نحــو تعميــق ظاهــرة االزدواجيــة، ليصــل إىل 

أقــى مــداه مــع إعــان القطيعــة النهائيــة 

مــع املرجعيــة األصليــة، وهــي القطيعــة 

تيــارات فكريــة وفلســفية  مثلتهــا  التــي 

ســعت جاهــدة إىل متثــل التجربــة الحضارية 

ــا.  ــا محليً ــادة إنتاجه ــة وإع الغربي

تبايــن خياراتهــا  التيــارات -عــى  وهــذه 

ــا  ــم جميعه ــة- تنتظ ــة واأليديولوجي الفكري

يف إطــار الحداثــة الغربيــة التــي عملــت 

عــى اســتلهام منوذجهــا النهضــوي لتحديــث 

فهــذه  واإلســامية.  العربيــة  املجتمعــات 

املجتمعــات  مكنــت  التــي  الحداثــة 

الحضــاري  مأزقهــا  تجــاوز  مــن  الغربيــة 

ــوة  التاريخــي أخــذت تتحــول إىل مصــدر ق

وإلهــام ســحرين لـــم تــرك للمعجبــن بهــا 

االختيــار. وال  واملراجعــة  للنقــد  فرصــة 

مجتمعاتنــا  يف  الحداثيــة  التيــارات  إن 
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العربيــة واإلســامية لـــم تتعامــل مــع تلــك 

ــن  ــبية ميك ــة نس ــا تجرب ــارة باعتباره الحض

ــل  ــا، ب ــوة فيه ــب الق ــن جوان ــتفادة م االس

تعاملــت معهــا كمطلــق حضــاري، وســلطة 

ــة األم. وهــذا  ــة عــن املرجعي ــة بديل مرجعي

الغيــاب أو التغييــب القــري للــذات اعتــر 

رشطًــا الزًمــا إلحــداث التغيــر وتحقيــق 

املــرشوع النهضــوي يف املجتمعــات العربيــة 

االنقــاب  هــذا  رحــم  ويف  واإلســامية. 

ــة،  ــة لألم ــة التاريخي الجــذري عــى املرجعي

ولــدت إشــكالية الثابــت واملتحــول. وال شــك 

أن مرشوًعــا نهضويًــا انقابيًــا مــن هــذا 

ــرورة  ــو بال ــم ه ــذا الحج ــن ه ــوع وم الن

انقــاب عــى الثوابــت، مــن حيــث إنهــا 

تشــكل املكــون األســايس للمرجعيــة. 

 

المبحث األول

األيديولوجيا الحداثية وسؤال 
الثوابت

 
)1( التيار اللبيرالي:

سؤال الثوابت وإشكالية المرجعية:

إنَّ مــدار الثوابــت عــى النــص؛ ولذلــك: 

التعامــل  منهجيــة  يف  اختــاف  كل  فــإنَّ 

عــى  بالــرورة  سينســحب  النــص  مــع 

رؤيتــان  مثــة  وهنــا  ذاتهــا.  الثوابــت 

ــص  ــم الن ــة فه ــا موضوعي ــان تنازعت متقابلت

وتفســره: األوىل تقــول مبطلقيتــه، بينــا 

وتبًعــا  تاريخيتــه.  عــن  الثانيــة  تتحــدث 

لذلــك تتمســك األوىل بســلطة النــص، بينــا 

هــذا  العقــل.  بســلطة  الثانيــة  تتمســك 

ــا  ــريب، وم ــر الع ــخ الفك ــه تاري ــا ب ــا يخرن م

أنجــز حولــه مــن دراســات نقديــة كــا 

ــه  ــر ب ــود التذك ــا ن ــا م ــا. أم ــنثبته الحًق س

يف هــذا املقــام، فهــو أن كل موقــف ســلبي 

ــة النــص ينســحب بالــرورة  ــذ ملرجعي وناب

عــى مجمــوع الثوابــت املرجعيــة التــي 

ــة  ــة واالجتاعي حكمــت الفضــاءات املعرفي

العــريب. للمجتمــع  والثقافيــة  والقيميــة 

وأعتقــد أنَّ الســؤال األهــم الــذي يفــرض 

نفســه يف هــذا اإلطــار ال يتعلــق بالوصــف، 

بــل بالتفســر، أي بكيفيــة تفســر حالــة 

انشــطار الوعــي الجاعــي للمجتمــع العريب. 

التفســر األكــر موضوعيــة  ويف رأيــي أن 

لهــذا املــأزق الحضــاري يجــد مصداقيتــه 

يف التأثــرات الخارجيــة التــي تعــرض لهــا 

تباينــت  النهضــوي. فقــد  العــريب  الفكــر 

األيديولوجيــات التــي تعاقبــت عى الســاحة 

الفكريــة والثقافيــة العربيــة تبًعــا النتاءاتها 

املدرســية والفلســفية الغربيــة التــي كانــت 

تنهــل منهــا وتعمــل عــى التبشــر بهــا 

داخــل الســاحة الثقافيــة واملعرفيــة العربية. 

جميعهــا  كانــت  تباينهــا،  عــى  وهــي 

تســتلهم وبوعــي منهــا تجربــة الحداثــة 

ــة، وكانــت يف هــذا االســتلهام تحــايك  الغربي
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نهــج هــذه التجربــة االنقــايب ضــد أصولهــا 

الاهوتيــة التــي تــم إدانتهــا لوقوفهــا عائًقــا 

مثلــت  لقــد  والنهــوض.  اإلصــاح  ضــد 

تجربــة عــر األنــوار ومآالتهــا -مــع الثــورة 

الفرنســية ومــا تاهــا مــن انتصــارات للنزعــة 

اإلنســانية التــي أنهــت مرحلــة الهيمنــة 

ــا  ــًا مرجعيًّ ــع- أص ــى املجتم ــة ع الاهوتي

ــه  ــاس علي ــتحضاره والقي ــن اس ــاص م ال من

ــك  ــة ذل ــريب. وآي ــج إصاحــي ع يف كل برنام

فكــر  عــى  الليــرايل  النمــوذج  هيمنــة 

أمثــال:  األول  الجيــل  مــن  النهضــة  رواد 

ــليم  ــدياق )1804- 1887م(، وس ــارس الش ف

وفرنســيس  1884م(،   -1848( البســتاين 

مــراش )1836- 1873م(، وأديــب إســحاق 

)1885- 1884م(، وشــبي شــميل )1853- 

1917م(، وغرهــم؛ وحتــى الجيــل الثــاين 

1968م(،   -1883( الحــري  ســاطع  مــع 

الســيد )1870- 1963م(،  وأحمــد لطفــي 

وطــه حســن )1889- 1973م(، وزيك نجيــب 

محمــود )1905- 1993م(، والائحــة طويلــة.

ــال-  ــبيل املث ــى س ــا -ع ــي أن أورد هن يكف

نًصــا منوذجيًــا للداللــة عــى رســوخ مرجعيــة 

وعــي  يف  الحداثــة  وقيــم  األنــوار  عــر 

أولئــك الــرواد. يقــول شــبي شــميل: »ال 

ــا  ــا ضعفــت فيه ــة إالَّ كل ــح حــال األم يصل

شــوكة الديانــة، وال يقــوى شــأن الديانــة إالَّ 

كلــا انحــط شــأن األمــة... ولــو لـــم يكــن يف 

ــة الفكــر لكفــى  ــد حري ــة ســوى تقيي الديان

أن تكــون علــة شــقاء اإلنســان يف دنيــاه«)1(. 

ــا  ــة األيديولوجي ــف طبيع ــص يكش ــذا الن ه

التــي هيمنــت عــى ذهنيــة  اإلصاحيــة 

الليراليــن منــذ بدايــة القــرن التاســع عــرش. 

ــة  ــة الحداث ــع تجرب ــوا م ــم يتعامل ــم لـ فه

الغربيــة باعتبارهــا معطــى نســبيًا ميكــن 

يف  ارتســمت  إنهــا  بــل  منــه،  االســتفادة 

ــوذج  ــل النم ــة متث ــة معياري ــم تجرب أذهانه

األرقــى للتمــدن والنهــوض. وبهــذا االعتبــار، 

تجربــة  عــن  نتحــدث هنــا  أن  ال ميكــن 

إصاحيــة؛ بــل عــن »عقيــدة إصاحيــة«. 

وهــذه التســمية ليســت مــن بــاب املجــاز أو 

التهويــل، فقد شــكلت فلســفة األنوار أساًســا 

مرجعيًــا لإلصاحيــن العــرب، وثابتًــا مــن 

ــديئ  ــم املب ــا يفــر رفضه ــم، وهــو م ثوابته

لألســاس املرجعــي الدينــي، كــا هــو واضــح 

مــن النــص أعــاه. ولقــد شــهد املجتمــع 

العــريب الحًقــا تيــارات ثوريــة قــد تبــدو 

ــث  ــن حي ــة م ــات الليرالي ــة للتوجه مناقض

ــي، ولكنهــا كانــت يف  انتاؤهــا األيديولوج

واقــع األمــر تقــف معهــا عــى األرضيــة 

الحضاريــة نفســها مــن حيــث الجوهــر، 

أعنــي التقاءهــا يف أساســها املرجعــي الــذي 

ــوار. ــر األن ــود إىل ع يع

ــة مــن منظــور مختلــف«،  ــز العظمــة، »العلاني نقــاً عــن عزي  )1(

)ص/  )1992م(،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  بــروت 

الســياق نفســه يف:  التفاصيــل يف  185(. وينظــر ملزيــد مــن 

شــبي شــميل، »فلســفة النشــوء واالرتقــاء«، مــر، مطبعــة 

.)10  -8 )ص/  األول،  املجلــد  املقتطــف،)1910م(، 
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ــدوة  ــاركون يف ن ــون املش ــدم الباحث ــد ق وق

ــة  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــا مرك عقده

والتنويــر  العقانيــة  »حصيلــة  لتقويــم 

يف الفكــر العــريب املعــارص« جملــة مــن 

التوصيفــات محاولــة منهــم لرصــد التيــارات 

ــث  ــن حي ــة م ــة العربي ــة والتنويري العقاني

الفكريــة  ومضامينهــا  الزمنــي،  امتدادهــا 

واأليديولوجيــة، والســات العامــة الجامعــة 

ملختلــف اتجاهاتهــا)1(. ويف هــذا الســياق، 

ــة  ــار العقاني ــز تي ــه بلقزي ــد اإلل يصــف عب

ــررة  ــة متح ــت عقاني ــا كان ــة، بأنه الليرالي

مــن ســلطة النــص الدينــي، وهــو مــا جعلهــا 

ــة)2(.  ــدو يف نظــر املثقفــن فكــرة براني تب

ويــرى أنَّ الطابــع التبشــري هــو الســمة 

اكتفــوا  الذيــن  أقطابهــا  عــى  الغالبــة 

الفكريــة  املنظومــة  معطيــات  باســتعادة 

يف  إنتاجهــا  وإعــادة  الجاهــزة  الغربيــة 

الثقافــة العربيــة مــن غــر جهــد تأصيــي)3(. 

ــا  ــع موروثه ــا م ــة تعاطيه ــن منهجي ــا ع أمَّ

الثقــايف، فــرى أنَّهــا كانــت حــادة وجريئــة يف 

الجهــر مبوضوعاتهــا النظريــة والفكرية حول 

الديــن والعلــم والتقــدم، وحاجــة العــرب إىل 

ــر  ــة والتنوي ــة العقاني ــدوة: »حصيل ينظــر يف هــذا الخصــوص ن  )1(

يف الفكــر العــريب املعــارص«، القســم الثــاين: »العقانيــة والتنويــر: 

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت مرك ــم«، ب ــة وتقوي حصيل

.)345  -177 )ص/  )2005م(، 

عبــد اإللــه بلقزيــز، بحــث: »نظــرة تقومييــة يف حصيلــة العقانيــة   )2(

والتنويــر«، ضمــن نــدوة »حصيلــة العقانيــة والتنويــر يف الفكــر 

العــريب املعــارص«، مرجــع ســابق، )ص/ 281(.

املرجع نفسه، )ص/ 290، 291(.  )3(

األخــذ مبــا أخــذ بــه الغربيــون مــن الوســائل 

ــردد)4(.  ــم إىل النهضــة، دون ت التــي قادته

ــذه  ــرى أن ه ــف ف ــد اللطي ــال عب ــا ك أمَّ

ــا اإلصاحــي يف  ــة تأسســت يف فكرن العقاني

ــرف  ــث ع ــتعارية، حي ــة االس ــن الهيمن زم

العــامل العــريب مخاضــات وتوتــرات وثــورات 

كــرى زعزعــت كثــرًا مــن ثوابته، وســاهمت 

قيــود  مــن  عديــدة  جوانــب  كــر  يف 

ــات  ــد الســائدة يف املجتمع ــد والتقالي التقلي

العربيــة)5(. ففــي هــذا الســياق، ظهــر هــذا 

الجيــل مــن املصلحــن الذيــن اعتقــدوا »أن 

ريــاح التــأورب جارفــة، وأن االنخــراط يف 

الكــوين إذا لـــم يكــن إراديـًـا؛ فإنَّــه ســيحصل 

بصــورة قريــة، يف وقــت حرصــت فيــه 

أوروبــا الغازيــة عــى تعميــم منظومتهــا 

االقتصاديــة واملعرفيــة والنظريــة يف البلــدان 

املســتعمرة«)6(. ويف هــذا األفــق االســتعاري 

ــخ  ــن التاري ــى زم ــري، انته ــن والق املهيم

املحــي املفصــول عــن العــامل، وأصبحــت 

املجتمعــات العربيــة تتحــول يف إطــار حركــة 

كونيــة، وتســتند إىل مرجعيــات متناقضــة)7(.

هــذه القــراءة التقومييــة لحصيلــة العقانيــة 

الفكريــة العربيــة تقــدم إفــادات بالغــة 

األهميــة بالنســبة إىل موضــوع بحثنــا هــذا. 

نفسه، )ص/ 289(.  )4(

نفسه، )ص/ 188، 189(.  )5(

نفسه، )ص/ 189(.  )6(

نفسه، )ص/ 193(.  )7(
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ــم  فهــي متثــل خاصــة قــراءات متشــعبة لـ

ــر  ــرة فك ــاف مس ــًدا يف استكش ــر جه تدخ

تناســل عــر مــا ال يقــل عــن قــرن مــن 

الزمــن، وهــذا مــا وفــر الكثــر مــن الجهــد 

ــز  ــذا الحي ــه ه ــع ل ــاَّ ال يتس ــب، م والتعق

مــن البحــث. ولقــد خرجــت هــذه القــراءة 

ــة مــن املاحظــات القيمــة  ــة بجمل التقوميي

الخلفيــة  عــن  النقــاب  تكشــف  التــي 

تبلــورت  التــي  التاريخيــة واأليديولوجيــة 

نســختها  يف  الحداثيــة  العقانيــة  فيهــا 

الليراليــة، فمــن حيــث الخلفيــة التاريخيــة 

تبقــى الــوالدة القريــة يف ظــل الهيمنــة 

االســتعارية الجارفــة أهم ســمة مميــزة، أي 

إنَّهــا نشــأت عــى هامــش الحداثــة الغربيــة، 

وهــو  موتــورة،  تاريخيــة  رشوط  وضمــن 

ــدل  ــاَّ ي ــة(، م ــا بـــ )الراني ــرر وصفه ــا ب م

عــى أن الغــزو االســتعاري الكاســح شــكل 

الرافعــة الحاضنــة لهــذا التيــار. إنَّ اســتحضار 

ــًا  ــكل مدخ ــة يش ــة التاريخي ــذه الخلفي ه

الخلفيــة  طبيعــة  وتفســر  لفهــم  مهــًا 

األيديولوجيــة التــي انبثقــت عنهــا الحداثــة 

الليراليــة، وهــي التــي لخصتهــا املاحظــات 

الســابقة يف غلبــة النــزوع التبشــري، والخلو 

مــن  والتحــرر  تأصيــي،  جهــد  أي  مــن 

ــت  ــة الثواب ــي، وزعزع ــص الدين ــلطة الن س

املرجعيــة، والحــدة والجــرأة يف التعاطــي 

مــع املــوروث وفــرض األفــكار البديلــة. 

ميكــن  التــي  الجوهريــة  الخاصــة  ــا  أمَّ

اســتخاصها مــن هاتــن الخلفيتــن، فهــي أن 

ــة يف  ــة فارق ــكل عام ــار ش ــذا التي والدة ه

تاريخنــا الحضــاري، فهــي مــن جهــة أنهــت 

اســتقاليتنا التاريخيــة لنتحــول إىل هامــش 

ــي  ــريب، وه ــي الغ ــق التاريخ ــق باملطل ملح

مــن جهــة ثانيــة -وهــو األهــم- أنهــت 

وحدتنــا املرجعيــة لتــزج باملجتمــع العــريب 

يف مرجعيــات متناقضــة، ولرتفــع شــعار »إىل 

ــارب«)1(. ــى كل التج ــوح ع ــر مفت فك

 
)2( تيار العقالنية النقدية

سؤال الثوابت: وصل أم فصل؟

نحــن هنــا مضطــرون الختــزال املســافة 

الزمنيــة، لنقفــز إىل اللحظــة الراهنــة لرصــد 

حركــة تطــور الفكــر العريب يف كيفيــة تعاطيه 

مــع إشــكالية الثابــت واملتحــول عــى وجــه 

التحديــد. منــذ نهايــة الســتينات مــن القــرن 

العرشيــن نشــطت مجموعــة مــن الكتابــات 

ــة  ــف عــادة ضمــن خان ــي تصن ــة الت النقدي

كانــت  رمبــا  النقــدي(.  العقــاين  )التيــار 

ــدي،  ــل النق ــى العم ــزًا ع ــة 67 محف هزمي

ــزة،  ــة الجاه ــات اإلصاحي ــاوز األطروح وتج

ــار تشــكل عــى  لكــن الراجــح أن هــذا التي

ــي  ــة الت ــة الغربي ــارات النقدي ــش التي هام

يف ســياق الــراع األيديولوجــي ضــد التيــار الليــرايل، قــام ســمر   )1(

ــاب أوســيبوف:  ــرج أحمــد ســنة )1970م( برجمــة كت ــم وف نعي

لعلــم  نقديــة  ســوفيتية  دراســة  االجتــاع:  علــم  »قضايــا 

االجتــاع الرأســايل«، وكان الشــعار الــذي تصــدر الكتــاب هــو 

»شــعار الفكــر املفتــوح عــى كل التجــارب«، وهــو الشــعار الــذي 

ــل للتجــارب. ــريب مجــرد حق ــع الع ــن املجتم ــل م جع
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وتــايش  الغربيــة  اإلخفاقــات  أفرزتهــا 

األوهــام التــي كانــت تعــد بهــا األيديولوجيــا 

الحداثيــة وســقوط أســاطرها الكــرى)1(، 

ــي  ــاط الت ــأس واإلحب ــة الي ــع حال ــة م خاص

تولــدت يف أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة، 

والتــي عــرت عنهــا انتفاضــة الشــباب يف 

ــاي )1968م(. ــورة م ث

رمبــا كانــت هزميــة 67 محفــزًا عــى العمل 
النقــدي، وتجــاوز الطروحــات اإلصاحيــة 
ــار  ــذا التي ــح أن ه ــن الراج ــزة، لك الجاه
ــة  ــارات النقدي ــش التي ــى هام تشــكل ع
الغربيــة التــي أفرزتهــا اإلخفاقــات الغربية 
ــا  ــد به ــت تع ــي كان ــام الت ــايش األوه وت
األيديولوجيــا الحداثية وســقوط أســاطرها 

الكــربى.

وأيًّــا كانــت الظــروف املحايثــة لهــذا التطــور 

ــار كان أكــر  الفكــري، فاملؤكــد أن هــذا التي

ــت  ــل، وكان ــد والتحلي ــج النق ــلًحا مبناه تس

ــة  ــة، خاص ــامي عميق ــراث اإلس ــه بال صلت

ــا أساســيًا لدراســته  أنــه اتخــذ منــه موضوًع

ــن:  ــار كل م ــذا التي ــل ه ــد مثّ ــة. وق النقدي

محمــد أركــون، ومحمــد عابــد الجابــري، 

وعبــد اللــه العــروي، وهشــام جعيــط، ونر 

ــاث  ــال ث ــن خ ــرت م ــة متظه ــوران أنَّ الحداث ــار م ــرى إدغ ي  )1(

أســاطر كــرى: أســطورة التحكــم يف الكــون، وأســطورة التقــدم 

والــرورة التاريخيــة، وأســطورة الســعادة. انظــر:

»Ouverture« in: Modernité 2004، Auditions publiques au 

théâtre du Rond-point. Cahier Laser N°8.P.41.

ــو زيــد، وحســن حنفــي، وصــادق  حامــد أب

جــال العظــم، وحســن صعــب، وهشــام 

املشــاريع  أصحــاب  مــن  وغرهــم  رشايب، 

النقديــة التــي ســنعرض منــاذج منهــا الحًقــا.

)أ( العقالنية النقدية والمطلق الغربي: 
تجاوز أم امتداد؟

ينظــر النقــاد عــادة إىل هــذا التيــار عــى أنــه 

عــى العكــس مــن ســلفه اللبــرايل كان أقــدر 

ــات العقــل الغــريب  عــى التحــرر مــن يقيني

ومطلقاتــه. رمبــا كان هــذا التيــار أقــدر 

ــة  ــة النقدي ــات املنهجي عــى اســتيعاب اآللي

الغربيــة واســتخدامها، لكــن الســؤال الــذي 

يشــغلنا هنــا يتعلــق مبــدى قدرتــه عــى 

التحــرر مــن مرجعيــة األيديولوجيــا الحداثية 

يف دراســته النقديــة للعقــل اإلســامي الــذي 

ينتمــي إليــه جغرافيًــا وتاريخيًــا، ويــر عــى 

أن يقطــع معــه إبســتيمولوجيًا. وأعتقــد أن 

ــذا  ــا يف ه ــي أنجزه ــة الت ــاريع النقدي املش

الســياق ال تقــدم أي مــؤرش يــدل عــى 

انفصالــه عــن املطلــق الغــريب الــذي يســتقي 

منــه منظومتــه اإلصاحيــة التــي يبــرش بهــا 

كالعلانيــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 

ــات  ــق بالحري ــا يتعل ــدين، وم ــع امل واملجتم

والقانونيــة  االقتصاديــة  والنظــم  العامــة، 

الناظمــة  النظريــة  األبنيــة  مــن  وغرهــا 

الفــارق  كان  ولرمبــا  والدولــة.  للمجتمــع 

بينــه وبــن ســلفه الليــرايل فارقًــا عــى 

مســتوى املنهــج ال غــر، فقــد اســتطاع هــذا 



21 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

التيــار فعــًا االنتقــال مــن مســتوى الخطــاب 

التبشــري الدعــايئ إىل مســتوى الخطــاب 

بإمكانــه  وأصبــح  التأصيــي،  التبشــري 

ــن  ــتعارة م ــة املس ــه النقدي ــتخدام أدوات اس

عقانيــة الحداثــة وحتــى مــا بعــد الحداثــة 

ــراث. ــد ال ــح جس يف ترشي

ومــن منطلــق هــذه املرجعيــة تحديــًدا، 

كان يتــم الحفــر يف ذاكــرة الــراث بحثًــا 

ــا  ــي حيًّ ــا )بق ــر وع ــباه والنظائ ــن األش ع

ــا  ــاين قياًس ــو عق ــا ه ــا( - أي ع ــن تراثن م

ــا  ــاوزًا مل ــا وتج ــوار، ومحًق ــة األن إىل عقاني

ــه.  ــار ذات ــتناًدا إىل املعي ــا اس ــره ظاميً اعت

والســؤال هنــا هــو: إىل أي حــد ميكــن لعمــل 

ــا؟ وإىل أي  ــون مرشوًع ــذا أن يك ــدي كه نق

ــة  ــج النقدي ــك املناه ــار تل ــن اعتب ــد ميك ح

ــد  ــم أال يع ــة؟ ث ــة الصاحي ــدة ومطلق محاي

هــذا العمــل النقــدي بحــد ذاتــه أكــر دليــل 

ــك،  ــة وال ش ــئلة مرشوع ــق؟ أس ــى التلفي ع

ــي  ــا، ويكف ــاق بحثن ــن نط ــرج ع ــا تخ لكنه

النقــدي  الخطــاب  لنضــع  هنــا  طرحهــا 

ــاءلة. ــع مس موض

)ب( شواهد دالة:

ــض  ــتعراض بع ــا اس ــًدا هن ــون مفي ــد يك وق

الشــواهد مــن نصــوص هــذا التيــار للوقــوف 

ــزال  ــذي كان وال ي عــى منطــق املقايســة ال

مركزيــة  حضــور  مــدى  وعــى  يحكمــه، 

النهضــوي  الفكــر  يف  الغربيــة  التجربــة 

املســافة  حجــم  وعــى  الراهــن،  العــريب 

التــي تفصلــه عــن مرجعيتــه النقيضــة التــي 

ــات  ــًدا يف نفاي ــا بعي ــذف به ــى الق ــر ع ي

ــيء  ــح: »إن ال ــول هاشــم صال ــخ. يق التاري

األســاس يف التجربــة األوروبيــة هــو أنهــا 

ــريب يف هــذه الظــروف  ــف الع ــدم للمثق تق

املدلهمــة عــزاء مــا بعــده عــزاء. فهــي تثبــت 

لــه أن خــوض املعركــة مــن أجــل تنويــر 

النجــاح فيهــا  العقــول يشء ممكــن، وأن 

ــدة  ــة الجدي ــايل، فالرؤي ــا. وبالت ــن أيًض ممك

للديــن واملجتمــع، أو بــن الديــن والسياســة، 

ميكــن أن تنتــر عــى الرؤيــة القدميــة حتــى 

ولــو كانــت راســخة الجــذور يف العقليــة 

الجاعيــة منــذ مئــات الســنن. ولكنهــا لــن 

ــة  ــة القدمي ــك العقلي ــد تفكي ــر إال بع تنت

طريــق  عــن  جذورهــا  مــن  واقتاعهــا 

تبيــان تاريخيتهــا ونــزع القدســية عنهــا«)1(. 

التــي يقدمهــا هاشــم  اإلفــادة  إن هــذه 

ــا  ــتثناًء كونه ــذوًذا أو اس ــل ش ــح ال متث صال

صــادرة عــن تلميــذ كــرس حياتــه عرَّابًــا 

للخطــاب الحــدايث. بــل إن قيمــة هــذه 

اإلفــادة تكمــن بالــذات يف كونهــا ترجــم مــا 

تنــادت بــه أعــال كبــار املنظريــن يف حقــل 

اإلســامولوجيا، وتعــر عــن القــدر املشــرك 

ــا، وهــذا بالضبــط مــا  بــن جميــع رواده

رشــح صاحبهــا لحمــل هــذا اللقــب بامتيــاز. 

بــروت،  األورويب«،  التنويــر  إىل  »مدخــل  صالــح،  هاشــم   )1(

دار الطليعــة للطباعــة والنــرش، ورابطــة العقانيــن العــرب، 

.)10 )ص/  بــروت،  )2005م(، 
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املاحظــة،  هــذه  صحــة  عــى  وكرهــان 

مــن  منوذجــن  عــى  أحيــل  أن  يكفــي 

املشــاريع املوســوعية النقديــة: األول ملحمــد 

الجابــري.  أركــون، والثــاين ملحمــد عابــد 

فمــن جهتــه، ينتقــد محمــد أركــون خضــوع 

العقــل اإلســامي لســلطة النــص ملــا يشــكله 

ــداع،  ــو واإلب ــق يف النم ــن عائ ــره- م -يف نظ

ويــرى أن هــذا التأطــر الدينــي املوجــه هــو 

ــل  ــات العق ــة إبداع ــر محدودي ــذي يف ال

اإلســامي؛ إذ قبــل بالخضــوع »متاًما لســيادة 

اللــه«، وظــل دامئًــا »يغلــب حكــم اللــه 

ــه،  ــن جهت ــبات«)1(. وم ــروف واملناس يف الظ

ينتقــد محمــد عابــد الجابــري اعتــاد العقل 

العــريب أساًســا عــى النــص، حتــى غــدا 

النــص هــو ســلطته املرجعيــة األساســية، 

ــة  ــن منهجي ــو إىل التحــرر م ــمَّ يدع ــن ث وم

العقــل الفقهــي الــذي ال ميكنــه اإلنتــاج 

إال باعتــاد آليــة القيــاس التــي تفــرض 

وينتقــد  يســنده،  مســبق  أصــل  وجــود 

ــاه؛ إذ  ــا أع ــوه به ــك املن ــام مال ــة اإلم مقول

ليــس لهــا -يف تقديــره- مــن داللــة عــى 

ــوع  ــوى الرج ــتيمولوجي س ــتوى اإلبس املس

بالعقــل إىل مرحلــة مــا قبــل ظهــور العقــل 

يف الحيــاة الفكريــة العربيــة اإلســامية)2(.

هـذان النموذجـان يغنيـان عـن تتبـع مئـات 

»تاريخيــة الفكــر العــريب اإلســامي«، بــروت، منشــورات مركــز   )1(

اإلمنــاء القومــي، )1986م(، )ص/ 67، 80، 85، 108(.

»الخطاب العريب املعارص«، مرجع سابق، )ص/ 33(.  )2(

الشـواهد التـي تكـرر نفسـها بلغـة تـرددت 

بـن التلميـح والتريـح، كان بعضهـا صادًما 

التقيـة  اآلخـر  بعضهـا  والتـزم  وجارًحـا، 

أجـدر  أنهـا  قـدر أصحابهـا  التـي  واملراوغـة 

بيئـة  املـرام ضمـن  بلـوغ  نفًعـا وأقـرب إىل 

ثقافيـة نابـذة ومانعـة. ال جـدال أننـا بـإزاء 

عمـل نقـدي، لكـن ال جـدال أيًضـا أن هـذا 

العمـل النقـدي ال يتجـاوز اسـتهاك مقوالت 

عـر األنوار حـول رضورة القطـع مع العقل 

القطـع  أي  اللـه،  لسـيادة  الخاضـع  الدينـي 

والنهـوض.  لإلصـاح  كـرشط  الثوابـت  مـع 

إن الشـواهد املذكـورة أعـاه تتكشـف عـن 

األبنيـة  تجـاوز  هدفـه  اسـتئصايل  منطـق 

النظريـة واألطـر املرجعيـة القامئـة، وإعـادة 

تأثيـث العقـل العريب وفق هرمية معكوسـة. 

لـكل  ودفًعـا  املزايـدة،  هنـا  قصـدي  ليـس 

شـبهة من هـذا القبيل، فلرمبـا كان أقرب إىل 

املوضوعيـة واإلنصـاف أن نسـتمع إىل تقويم 

مـن داخـل التيـار الحدايث نفسـه، لرنى كيف 

ينظـر هـو إىل نفسـه، وإىل أي حـد يختلـف 

أو يتفـق مـع نظـر منتقديـه مـن خارجـه. 

)جـ( حصيلة العقالنية النقدية: نحو 
تراتبية معكوسة:

يرصد كـــال عبد اللطيف ســـمتن الزمتا 

النقـــدي لهذيـــن املفكريـــن: املـــروع 

آليــات  ســطوة  أن  اعتقادهــا  األوىل: 

ــر يف  ــام النظ ــى نظ ــر ع ــددة يف التفك مح
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عاملنــا يعــد مــن أهــم عوامــل اســتمرار 

ــر  ــا، وهــو أم التأخــر الحاصــل يف مجتمعاتن

ــف  ــد لكــر مختل اســتدعى اســتخدام النق

اليقينيــات واآلليــات التــي ورثناهــا عــن 

الوســطى. العصــور 

الوثوقيــة  نقــد  يف  اتفاقهــا  والثانيــة: 

ميكــن  ال  التــي  املتعاليــة  واليقينيــات 

تجاوزهــا إالَّ بتكســر النظــام املعــريف الــذي 

يؤطرهــا، وتركيــب نظــام جديــد بديــل عنــه، 

وظيفــة  تكــون  أن  اقتــى  الــذي  األمــر 

ــة،  ــة فكري ــض آلي ــة، والتقوي ــد تقويضي النق

وتاريــخ األفــكار هــو تاريــخ تقويــض أســقف 

النظــر)1(.  عــارات 

ويـــرى كـــال عبـــد اللطيـــف، يف تقوميه 

لحصيلـــة التيـــار النقدي عامـــة، أن عمله 

اتجـــه إىل »تكســـر رتابة عقانية االســـم 

)العقـــل النـــي املغلـــق( يف اتجـــاه بناء 

وهو  املبـــدع«،  التاريخي  الفعـــل  عقانية 

رغـــم ما الحظـــه يف هـــذا املســـعى من 

»عنـــف وقســـوة مطلب الفصـــل والقطع 

والتجـــاوز«، لــــم يـــردد يف مـــدح هذه 

»األفعـــال التـــي تصنـــع التاريـــخ وتصنع 

ا  اللحظـــات املفصليـــة يف جســـده«)2(. أمَّ

ــر  ــر يف الفك ــة والتنوي ــارات العقاني ــف، »تي ــد اللطي ــال عب ك  )1(

ــر يف الفكــر  ــة والتنوي ــة العقاني ــدوة »حصيل العــريب«، ضمــن ن

العــريب املعــارص«، مرجــع ســابق، )ص/ 206(.

نفسه، )ص/ 195(.  )2(

عن الهـــدف املعلـــن لهذا التيـــار النقدي 

»املســـاهمة يف  فيحدده يف  )اإلصاحـــي(، 

ترســـيخ مبـــدأ تخطـــي عقانيـــة عصورنا 

الني اإلطاقي«)3(.  الطابع  الوســـطى ذات 

وألنَّ عملية الهـــدم والتقويض ال تتم لذاتها 

بـــل بغـــرض إعـــادة البناء، وعى أســـس 

جديـــدة ومغايرة؛ فـــإنَّ اإلطـــار املرجعي 

للبنـــاء الجديد يتحـــدد يف »التمرس بلغات 

واســـتيعاب  املعارصة،  األزمنـــة  عقانيـــة 

الفعـــل  عقانيـــة  الكـــرى،  مقدماتهـــا 

والجـــرأة واملغامـــرة، واإلبـــداع واالعتقاد 

برومثيـــوس،  مشـــعل  حمـــل  بجـــدارة 

وإعـــان مركزيـــة اإلنســـان يف الوجـــود، 

ومركزيـــة العقل يف املعرفـــة ويف بناء نظام 

التاريـــخ«)4(. ويف  الطبيعـــة  يف  الظواهـــر 

بعــد هــذا البيــان املختــر لكشــف حســاب 

حصيلــة التنويــر، ســواء مــن خــال عينــات 

ــة مــن نصوصــه، أو مــن خــال املامــح  دال

العامــة التــي تــم رصدهــا مــن داخــل التيــار 

ــات  ــذه الس ــرز ه ــا أب ــجل هن ذاتــه، نس

ــي،  ــار املرجع ــتوى اإلط ــى مس ــح، ع واملام

ــائل. ــداف والوس ــتوى األه ــى مس وع

ــة  ــم اإلحال ــي، يت ــار املرجع ــوص اإلط بخص

ــتيعاب  ــارصة، واس ــة املع ــة األزمن إىل عقاني

نفسه، )ص/ 197(.  )3(

نفسه.  )4(
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ــة  ــداف املعلن ــا األه ــرى. أم ــا الك مقدماته

العصــور  عقانيــة  تخطــي  يف  فتتلخــص 

الوســطى ذات الطابــع النــي اإلطاقــي، 

واليقينيــات  الوثوقيــة  مــن  والتحــرر 

املتعاليــة، وتحريــر اإلنســان مــن ســيادة 

اللــه، وبنــاء عقانيــة الفعــل التاريخــي، 

وتثبيــت الرؤيــة الجديــدة للديــن واملجتمع، 

ــا  ــة واقتاعه ــة القدمي واالنتصــار عــى الرؤي

مــن جذورهــا، وإعــان مركزيــة اإلنســان 

يف الوجــود، ومركزيــة العقــل يف املعرفــة. 

ــص يف  ــائل، فتتلخ ــق بالوس ــا يتعل ــا في وأم

للنقــد  التقويضيــة والتفكيكيــة  الوظيفــة 

والتحــرر مــن آليــة القيــاس الفقهــي، وحمــل 

مشــعل برومثيــوس أي التمــرد الدائــم.

هــذه الحصيلــة ال تشــر إىل حــدوث أي 

ــتوى املرجعيــة  ــول جوهــري عــى مس تح

ــل  ــات التعام ــت آلي ــداف، وإن اختلف واأله

املنهجــي. وهــذا يعنــي حقيقــة واحــدة: إنَّ 

ــة  ــدة اإلصاحي ــوم بالعقي ــار محك ــذا التي ه

نفســها التــي حكمــت ســلفه مــن قبــل، أي 

إنَّ العبــور إىل الحداثــة ال بــد وأن يتــم عــر 

ــت.  ــاض الثواب أنق

وهــذا يعني حقيقــة واحــدة: إنَّ هذا التيار 
محكــوم بالعقيــدة اإلصاحية نفســها التي 
حكمــت ســلفه مــن قبــل، أي إنَّ العبــور 
ــاض  ــم عــرب أنق ــد وأن يت ــة ال ب إىل الحداث

الثوابت. 

إنَّ تفكيــك املرجعيــة النصيــة ومــا يســتتبعه 

مــن  للثوابــت وتجريدهــا  تقويــض  مــن 

الــذي  التاريخــي  الــدرس  هــو  قدســيتها 

تقدمــه تجربــة النهضــة الحداثيــة الغربيــة، 

وهــي الثابــت املعيــاري الــذي حــل بامتيــاز 

محــل الثوابــت املعياريــة القدميــة. وإذا كان 

هنــاك مــن فــارق بن جيــل فارس الشــدياق، 

ــب إســحاق، وشــبي  وســليم البســتاين وأدي

والجابــري،  أركــون  جيــل  وبــن  شــميل، 

ــا كل  ــي يتداوله ــة الت ــارق يف العمل ــو ف فه

ــن بحكــم تطــور الزمــن ال غــر.  ــن الجيل م

ــن  ــاة املبرشي ــل الدع ــن جي ــون م كان األول

فــكان  الكــرى،  الفلســفية  باألنســاق 

ــوي،  ــي، والعلم ــي، والوضع ــم الداروين منه

ــرون  ــا املتأخ ــودي...، وأم ــي والوج واملارك

فمــن جيــل الدعــاة املبرشين بهدم األنســاق 

القامئــة أواًل وقبــل أي يشء آخــر، فالهــدم 

ــاء.  ــادة البن ــوازم إع ــن ل ــو م رشط أويل، وه

 

المبحث الثاني

العقالنية الحداثية وآليات التجاوز
 

العقالنية الحداثية وآليات التجاوز

هـذا املبحـث يقـدم جملـة مـن الخاصـات 

التفكيكيـة  املركـزة حـول مجمـوع اآلليـات 

تصفـه  مـا  تجـاوز  يف  توظيفهـا  تـم  التـي 

)الكهنـوت  بسـلطة  الحداثيـة  العقانيـة 
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النـي  )العقـل  مـع  القطـع  أو  الدينـي(، 

الدينـي(،  العقـل  و)غائيـة  األرثوذوكـي(، 

واالنعتـاق مـن )ميثولوجيـا املتعـايل(، إىل مـا 

تـم  واستنسـاخات  توصيفـات  مـن  هنالـك 

حشـدها جميعها إلجراء جراحات استئصالية 

تزيـح مـن املخيـال الدينـي العـريب قدسـية 

مـن  عنهـا  تفـرع  ومـا  االعتقاديـة  الثوابـت 

نواظـم معرفية وقيميـة وترشيعية وجالية. 

 
)1( في المجال الوجودي

من مركزية اإلله إلى مركزية 
اإلنسان

الحــظ إدغــار مــوران أنَّ الــراع ظــل عامــة 

مميــزة عــى عاقــة الحداثــة بالديــن. فمنــذ 

اللحظــة التــي اســتغنى فيهــا اإلنســان عــن 

اإللــه املتعــايل -وهــو أصــل كل حقيقــة- 

ــوم  ــل يق ــل بدي ــن أص ــث ع ــه إىل البح اتج

ــه نفســها)1(. بوظيفــة اإلل

مركزيــة  فكــرة  تشــكل  املقولــة  هــذه 

لهــا  وكان  العــريب،  الحــدايث  الخطــاب  يف 

حضــور قــوي ســواء عــى مســتوى التأليــف 

النظــري أم اإلبــداع األديب، وأخــذت بعــًدا 

ــي  ــه؛ فه ــت نفس ــا يف الوق ــريًا ونضاليً تبش

يقــول إدغــار مــوران: منــذ تلــك اللحظــة التــي أعلــن فيهــا عــدم   )1(

ــة، اتجــه الفاســفة إىل  ــذي هــو أصــل كل حقيق ــه ال وجــود الل

البحــث عــن أصــل أي تصــور ممكــن. انظــر:

)Ouverture، op. cit. P.39-40(.

ــوت  ــن حــول »م ــاالت الحداثي ــردد مق إذ ت

ــة  ــت منظوم ــه«، تناضــل يف ســبيل تثبي اإلل

ــان،  ــة اإلنس ــول مركزي ــور ح ــدة تتمح جدي

التاريخــي، وتعقــل  بالفعــل  واســتقاليته 

ــه.  ــن حول ــة م الطبيع

)أ( األدب الحداثي ونعي اإلله:

لـــم يكــن مقبواًل وال مــرًرا أن يتقبــل الذوق 

األديب العــريب نزقيــة نــزار قبــاين وهــو يــردد 

أنشــودة الحداثــة البائســة: 

من بعد موت اإلله مشنوقًا

عى باب املدينة

مل تبق للصلوات قيمة

مل يبق لإلميان أو للكفر قيمة)2(.

وال تجديف السياب املتلبس بلبوس 

الفاوستية الكاذبة:

أنا الباقي بقاء الله أكتب باسمه اآلجال

وما لسواه عند مطارق اآلجال من حرمة)3(.

وال تخرص الفيتوري بجحوديته النابية:

ليس عى األرض سوى اإلنسان

الطاغية... العبد األكر

ما ثمَّ إله يتجر

كذٌب ما قالته األديان)4(.

ــروت، منشــورات  ــة«، ب ــاين، »األعــال الشــعرية الكامل ــزار قب ن  )2(

نــزار قبــاين، بــروت، )1983م(، )3/ 342(.

ــروت، دار العــودة )1971م(،  ــدر شــاكر الســياب«، ب ــوان ب »دي  )3(

.)215 )ص/ 

»ديوان محمد الفيتوري«، بروت، دار العودة، )1979م(، )2/ 7(.  )4(
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هــذه التجديفــات املســتفزة ليســت اســتثناًء 

أو شــذوًذا، بــل إنهــا عامــة مميــزة لــألدب 

العــريب الحديــث املتحــرر مــن ثقــل املــايض 

شــكًا ومضمونـًـا، ولبنــة ضمــن البنــاء الفنــي 

بــكل مجاالتــه املتشــعبة. وقــد بلــغ أقطــاب 

والحظــوة  الســطوة  مــن  االتجــاه  هــذا 

ا جعلهــم يســتحقون عنــد  والريــادة حــدًّ

»أمــراء  لقــب  الحداثــة  وســطاء  بعــض 

ــة«)1(. ــة الثقافي الحداث

إن عــامل األدب والفــن مــن جنــس عــامل 

العقائــد، كاهــا يشــكل وجــدان الفــرد 

ويرســخ رؤيتــه وتصــوره وقيمــه، وكل مــا لــه 

ــزي.  ــوده الرم ــه ووج ــه وانتائ ــة بهويت صل

وال أدل عــى ذلــك مــن أن بعــض النقــاد 

الحداثيــن العــرب يــرون عــى أن يذهبــوا 

بهــذه الرؤيــة إىل أبعــد مداهــا، فأنزلــوا 

ــر  ــاعر يف نظ ــن. إن الش ــة الدي ــعر منزل الش

ــي  ــة الت ــب »دور اآلله ــعيد يلع ــدة س خال

اختفــت«)2(، والقصيــدة الحديثــة عنــد فــؤاد 

ــة كــرى«)3(. رفقــة »تعبــر عــن فكــرة غيبي

ــة:  ــرب والحداث ــز، انظــر: »الع ــه بلقزي ــد اإلل ــه عب ــا قال هــذا م  )1(

دراســة يف مقــاالت الحداثيــن«، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، )2007م(، )ص/ 56(.

»تجربــة )الحداثــة(  بــاروت، بحــث:  انظــر: محمــد جــال   )2(

ومفهومهــا يف مجلــة )شــعر(«، ضمــن قضايــا وشــهادات، كتــاب 

ــد،  ــم والجدي ــث - القدي ــة - التحدي ــة )1(: النهض دوري، الحداث

عيبــال  مؤسســة  وآخريــن،  منيــف  الرحمــن  عبــد  تحريــر 

للدراســات والنــرش، صيــف )1990م(، الكتــاب الثــاين، )ص/ 259(.

نفسه، )ص/ 262(.  )3(

)ب( الفكر الحداثي: من االعتقاد إلى 
العقل:

ــرًا  ــوا حك ــم يكون ــة لـ لكــن مبــرشي الحداث

عــى عــامل الفــن واألدب حــًرا، فحضورهــم 

عــى املســتوى الفلســفي والفكــري وحقــل 

الدراســات اإلنســانية عموًمــا أصبــح يشــكل 

االتجــاه الغالــب واملســيطر ثقافيًــا وأكادمييًا. 

واملفكـــر الحدايث العـــريب يبـــدو واثًقا بل 

ومزهًوا بنفســـه، وقد اســـتنفد كل أدوات 

التي طورها أســـافه  املنهجـــي  التحليـــل 

مـــن قبل مـــع »رصاعـــات فلســـفة عر 

و»املادية  الوضعـــي«،  و»العقل  األنـــوار«، 

و»تاريخ  اإلنســـانية«،  و»العلوم  الجدلية«، 

الديانـــات«، و»التحليل النفـــي«، و»علم 

الرمـــوز«)4(؛ مـــّا وفـــر له عـــدة كان وال 

يزال يخالها أســـلحة هجوميـــة ذات قدرة 

تدمريـــة هائلة، ومدعومـــة بخرة تاريخية 

أثبتـــت فعاليتهـــا يف الفتـــك بــــ »العقل 

اإلســـامي  »العقـــل  أي  األرثوذوكـــي«، 

املبنـــي عى قاعدة اإلميـــان املتمثل باألصل 

اإللهـــي واملختزل يف القـــرآن«)5(، واالنعتاق 

املتعـــايل«)6(،  العقـــل  »ميثولوجيـــا  مـــن 

اإلميـــان  إكراهـــات  مـــن  و»التخلـــص 

)4( Mohamed Arkoun. Lectures du Coran. Edition G.P. 

Maison neuve et Larose. Paris 1982. P. 2.

»تاريخية الفكر العريب اإلسامي«، مرجع سابق، )ص/ 65(.  )5(

نفسه.  )6(
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وأوامـــره«)1(، ومحق »املقـــدس« و»الخرايف 

والطبيعـــي والخيـــايل«)2(، وبوضـــوح أكر، 

للحديث  الكاســـيكية  اإلشـــكالية  »تخطي 

عـــن اللـــه املوحى بـــه، طبًقـــا ملعطيات 

املعـــارص«)3(. العقل 

ــق  ــد الطري ــاض كان يتعب ــذه األنق ــى ه ع

لتنجــز لحظتهــا  العربيــة  الحداثــة  أمــام 

الفارقــة بحيــث يتــم »االنتقــال مــن االعتقاد 

ــا ال  إىل العقــل«)4(. واالنتقــال إىل العقــل هن

معنــى لــه خــارج لعبــة قلــب األدوار، حيــث 

يتلبــس اإلنســان بلبــوس اإللــه، ويحتكــر 

جــرده  التــي  املطلقــة  الحقيقــة  لنفســه 

ــرد  ــات مج ــذه الكل ــدو ه ــد تب ــا. وق منه

ــن  ــى، لك ــر ذات معن ــة غ ــكات لغوي ماح

ــًا  ــل فع ــه مؤه ــد أن ــدايث يعتق ــل الح العق

لتمثيــل هــذه املغامــرة يف ســياق الزمــن 

الوضعــي الــذي تجــاوزت فيــه اإلنســانية 

ــة كــا ســجل  ــة امليتافيزيقي ــة الطفول مرحل

ذات يــوم هشــام جعيــط)5(. ومــن وحــي 

نفسه، )ص/ 85(.  )1(

)2( Lectures du Coran. op.cit. P.2

)3( Lectures du Coran. P.2.

»تاريخية الفكر العريب اإلسامي«، )ص/ 70(.  )4(

ــت يف  ــا زال ــة م ــرة برشي ــن فك ــط: »إنَّ الدي ــام جعي ــول هش يق  )5(

الطفولــة أو عــى األقــل بصــدد التكويــن، فــكان عــى العقــل أن 

ــة  يتحــرر مــن الديــن بدخــول العــر الحديــث«. وهــذه املقول

ــة  ــردد بشــكل أو بآخــر فكــرة التقــدم، وقانــون األحــوال الثاث ت

التــي قــال بهــا رائــد الفلســفة الوضعيــة أوغيســت كونــت. 

انظــر: »الشــخصية العربيــة اإلســامية واملصــر العــريب«، ترجمــة 

املنجــي الصيــادي، بــروت، دار الطليعــة، )1990م(، )ص/ 10(.

هــذا التطــور التاريخــي الخطــي للزمــن 

املعــريف املثقــل باأليديولوجيــا الوضعيــة، 

يصــدر محمــد بنيــس يف هــذه املوعظــة 

الحداثيــة الحديــة، ولنســتمع إليــه وهــو 

ــدة  ــا الجدي ــروض امليتافيزيق ــدد أوىل ف يح

ــه  ــب أن يتج ــا يج ــل: »أول م ــة للعق املؤله

مبختلــف  املتعاليــات  هــو  النقــد  إليــه 

يخلــق  الــذي  الغائــب  ليــس  تجلياتهــا. 

هــو  اإلنســان  بــل  واملســتقبل،  الحــارض 

خالــق حــارضه ومســتقبله«)6(. 

)جـ( اإلنسان الكامل: عودة إلى الحلولية:

ويف مقابــل هــذه اللغــة الحديــة، مثــة لغــة 

أخــرى تقبــل أو تتظاهــر بالقبــول مببــدأ 

الرشاكــة واالندمــاج بــن اإلله واإلنســان عى 

ــاد  ــود واالتح ــدة الوج ــب وح ــدة مذه قاع

ــي إىل  ــق اإلله ــن املطل ــور م ــول للعب والحل

املطلــق اإلنســاين. مــن هــذا األســاس املــراوغ 

ينطلــق حســن حنفــي الــذي يــر محمــود 

أمــن العــامل عــى تصنيفــه ضمــن خانــة 

التيــار االجتهــادي الدينــي، ودعــاة الحداثــة 

الدينيــة. ومــن وحــي هــذا الدمــج القــري 

خــرج زعيــم اليســار اإلســامي باســراتيجيته 

ــدأ النســف  ــى مب ــوم ع ــي تق ــدة الت الجدي

مــن الداخــل، حيــث يتــم إجهــاض املفاهيــم 

ــة  ــا الغيبي ــن حمولته ــا م ــة وإفراغه الديني

حمــد بنيــس، »حداثــة الســؤال: بخصــوص الحداثــة العربيــة يف   )6(

الشــعر والثقافــة«، بــروت، دار التنويــر، )1985م(، )ص/ 19(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 28

إنســانية.  مضامــن  إلعطائهــا  والعقديــة 

ولتحقيــق هــذا العبــور مــن اإللهــي إىل 

اإلنســاين، يلجــأ الكاتب إىل اســتخدام التأويل 

الرمــزي الــذي ال ينضبــط بأيــة قواعــد علمية 

أو قرائــن لغويــة أو عقليــة أو رشعيــة، عــى 

ــويف  ــطح الص ــوف يف الش ــو مأل ــا ه ــرار م غ

ــاين.  ــي العرف ــج اإلرشاق والنه

ــي إىل  ــن اإلله ــور م ــذا العب ــق ه ولتحقي
اإلنســاين، يلجأ الكاتب إىل استخدام التأويل 
الرمــزي الــذي ال ينضبط بأية قواعد علمية 
أو قرائــن لغويــة أو عقليــة أو رشعيــة، عى 
غــرار مــا هــو مألــوف يف الشــطح الصــويف 

والنهــج اإلرشاقــي العرفــاين. 

يف هــذا الســياق، يــرى الكاتــب أن لفــظ 

تناقــض  عــى  يحتــوي  )اللــه(  الجالــة 

ــى  داخــي يف اســتعاله، وال يعــر عــن معن

معــن، فهــو رصخــة وجوديــة أكــر منــه 

تعبــرًا عــن قصــد أو إيصــال ملعنــى معــن. 

فــكل مــا نعتقــده ثــم نعظمــه تعويًضــا عــن 

قصــد يكــون يف الحــس الشــعبي هــو اللــه، 

ــه  ــه وال نســتطيع تحقيق ــو إلي ــا نصب وكل م

فهــو أيًضــا يف الشــعور الجاهــري هــو 

اللــه. فاللــه لفظــة نعــر بهــا عــن رصخــات 

ــر أديب  ــه تعب ــرح، أي إن ــات الف األمل وصيح

ــايئ  ــر إنش ــع، وتعب ــا لواق ــه وصًف ــر من أك

أكــر منــه وصًفــا خربيًــا. فاللــه عنــد الجائــع 

هــو الرغيــف، وعنــد املســتعبد هــو الحريــة، 

وعنــد املظلــوم هــو العــدل، وعنــد املحــروم 

ــوت هــو  ــد املكب ــو الحــب، وعن ــا ه عاطفيً

اإلشــباع، أي إنــه يف معظــم الحــاالت )رصخة 

املضطهديــن(. واللــه يف مجتمــع يخــرج مــن 

الخرافــة هــو العلــم، ويف مجتمــع يخــرج 

كان  فــإذا  التقــدم.  هــو  التخلــف  مــن 

ــا  ــا لدين ــا وأغــى م ــا لدين ــز م ــه هــو أع الل

ــدل. ــة، والع ــرر، والتنمي ــو األرض، والتح فه

وإذا كان اللــه هــو مــا يقيــم أودنــا وأســاس 

وجودنــا ويحفظنــا فهــو الخبــز، والــرزق، 

والقــوت، واإلرادة، والحريــة...)1(. 

املدخــل  هــو  باأللفــاظ  التاعــب  هــذا 

إىل تجــاوز مبــدأ األلوهيــة ومركزيتــه إىل 

ــا  ــة هن ــة الجال ــان. إن لفظ ــة اإلنس مركزي

تســتعي عــن التحديــد، وليســت لهــا أيــة 

ــر أديب  ــرد تعب ــة، مج ــددة وثابت ــة مح دالل

ــود،  ــق الوج ــود متحق ــى موج ــل ع ال يحي

ــه  ــان وآمال ــات اإلنس ــف لرغب ــرد وص ومج

ــة.  ــة إلهي ــده حقيق ــا يعق ــربًا ع ــس خ ولي

محكومــة  وآمالــه  اإلنســان  رغبــات  وألن 

بالحيثيــات الظرفيــة التــي يحياهــا يف الزمــان 

واملــكان، فهــي بالــرورة متغــرات ظرفيــة 

تبًعــا  ومتعــددة  متباينــة  دالالت  تأخــذ 

ــات  ــا. وألن الرغب ــة ذاته ــرات الظرفي للمتغ

انفعــاالت  عــن  صــادق  تعبــر  واآلمــال 

اإلنســان الوجدانيــة، فهــي أيًضــا متقلبــة 

الــرتاث  مــن  موقــف  والتجديــد،  »الــرتاث  حنفــي،  حســن   )1(

.)96 )ص/  )1981م(،  التنويــر،  دار  بــروت،  القديــم«، 
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ــي  ــمَّ فه ــن ث ــا، وم ــددة دوًم ــا، ومتج دوًم

ليســت تعبــرًا مجــرًدا عــن معنــى قــار 

ــر  ــرد تعب ــل مج ــذات، ب ــارق لل ــت مف وثاب

ــذات  ــة لل ــاالت املحايث ــم االنفع ــريف يرج ع

يف الزمــان واملــكان. هــذا املعنــى العــريف 

ــو  ــة ه ــوم األلوهي ــزالق ملفه ــديد واالن الش

بالضبــط مــا عــر عنــه حســن حنفــي يف 

كتابــه الــذي جــرده للحديــث عــن اإلنســان 

ــظ  ــرف: »إن لف ــال بالح ــث ق ــل، حي الكام

)اللــه( ليــس إال لفظًــا عرفًيــا اســتعمله 

ــام، وميكــن  ــى ع ــة عــى معن ــاس للدالل الن

اســتعاله مبدئيًّــا نظــرًا لســهولة اســتخدامه 

يف إيصــال املعــاين، ولكنــه ليــس اســًا مبعنى 

ــر«)1(.  ــى جوه ــدل ع ــه ي أن

وإذن، فاللــه كجوهــر قائــم بذاتــه غــر 

موجــود عــى الحقيقــة، وهــذا اللفــظ مجرد 

لســهولة  النــاس  ابتدعــه  مجــازي  تعبــر 

ــس  ــم لي ــن رغباته ــر ع ــتخدامه يف التعب اس

)اللــه(  الجالــة  لفظــة  اســتخدام  إن  إال. 

ــة يف  ــة دالل ــه أي ــس ل ــة لي ــة القدمي يف اللغ

ــل(.  ــان الكام ــر )اإلنس ــدة غ ــة الجدي اللغ

»فاالنتقــال مــن )الله( إىل )اإلنســان الكامل( 

يعــر عــن كل مضمــون اللــه، فــكل صفــات 

ــاة، والســمع،  ــدرة، والحي ــم، والق ــه: العل الل

هــي  كلهــا  واإلرادة،  والــكام،  والبــر، 

حســن حنفــي، »مــن العقيــدة إىل الثــورة )2(، اإلنســان الكامــل   )1(

ــرش، )1988م(،  ــة والن ــر للطباع ــروت، دار التنوي ــد(«، ب )التوحي

.)557 )ص/ 

ــه  صفــات اإلنســان الكامــل. وكل أســاء الل

الحســنى تعنــي آمــال اإلنســان وغاياتــه 

التــي يصبــو إليهــا. )فاإلنســان الكامــل( أكــر 

تعبــرًا عــن املضمــون مــن لفــظ )اللــه(«)2(، 

وعــى هــذا األســاس »يصبــح )اللــه( تاريــخ 

البرشيــة وســجل تطورهــا، تقــرأ فيه نفســها، 

وتتعــرف فيــه عــى ذاتهــا. تاريــخ تصــورات 

اللــه هــو تاريــخ تدوين البرشيــة لذاتهــا«)3(.

هكــذا تفقــد اللغــة وظيفتهــا التواصليــة 

ــي  ــث تنتف ــزي حي ــل الرم ــذا التأوي ــع ه م

ــاظ  ــول األلف ــول، وتتح ــدال باملدل ــة ال عاق

والكلــات إىل مــادة هاميــة قابلــة للتشــكل 

ــزاج الشــخي  ــا للم ــب، ووفًق حســب الطل

لألفــراد. لكــن عمليــة شــخصنة اللغــة هــذه 

ــرح  ــا تط ــد؛ فإنَّه ــل الج ــا محم إذا حملناه

أســئلة إشــكالية يصعــب تقديــم أجوبــة 

مقنعــة بشــأنها. ولعــل الســؤال األهــم هنــا 

يتعلــق بجديــة هــذا الطــرح بالــذات، ومدى 

مصداقيتــه العلميــة. والحقيقــة الصارخــة 

التــي تفــرض نفســها هنــا أن اعتــاد الكاتب 

ــاًرا  ــن اختي ــم يك ــزي لـ ــل الرم ــة التأوي آللي

ــا باألســاس. فاملســألة  ــل أيديولوجيً ــا ب علميً

هنــا ال تتعلــق بدراســة لغويــة ودالليــة، بــل 

ــن  ــدف املعل ــر. فاله ــرية ال غ ــة تبش بنزع

والريــح عــى لســان الكاتــب هــو تحريــر 

ــة،  ــة الديني ــال اللغ ــن ظ ــريف م ــا املع وعين

»الرتاث والتجديد«، مرجع سابق، )ص/ 105(.  )2(

»من العقيدة إىل الثورة«، )ص/ 132(.  )3(
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وتحقــق هــذا اإلنجــاز املعــريف هــو رشط 

ــا مــن مركزيــة اللــه. بهــذه الراحــة  تحررن

إىل  حنفــي  حســن  يدعونــا  املكشــوفة 

ــة مــن االصطاحــات  ــا املعرفي تخليــص لغتن

ــار،  ــة والن ــه، والجن ــل الل ــن قبي ــة م الديني

واآلخــرة، والحســاب والعقــاب، والــراط 

والرســول،  واإللــه  والحــوض،  وامليــزان 

واملــاك والشــيطان، تلــك اللغــة التــي يقــول 

عنهــا إنهــا لغــة مغلقــة ومــا زالــت خاضعــة 

للرمــز الدينــي)1(. والســبب الكامــن وراء 

هــذه الدعــوة أن هــذه اللغــة التقليديــة 

ــا  ــد معه ــم تع ــوب لـ ــة بعي ــة مثقل القدمي

التعبــر  يف  وظيفتهــا  أداء  عــى  قــادرة 

ــة  ــا لغ ــوب أنه ــذه العي ــال، وأول ه واإليص

إلهيــة تــدور األلفــاظ فيهــا حــول )اللــه()2(. 

ولتجــاوز هــذه العيــوب يدعونــا حنفــي إىل 

تجريــد هــذه اللغــة مــن مضامينهــا الدينيــة 

تجريبيًــا  مضمونًــا  وإعطائهــا  والغيبيــة، 

ــن  ــة م ــاظ الديني ــد األلف ــانيًّا، وتجري وإنس

معانيهــا املطلقــة إلعطائهــا مدلــوالت نســبية 

ــف  ــدي. فكي ــن التح ــا يكم ــرة)3(. هن ومتغ

إىل  الغيبــي  مــن  االنتقــال  هــذا  ســيتم 

الحــي التجريبــي، ومــا هــي آلياتــه؟ وكيــف 

ــة  ــأىت لإلنســان املحكــوم بنســبيته املكاني يت

والزمانيــة أن يتلبــس بلبــوس الرمديــة، 

نفسه، )ص/ 103، 134(.  )1(

نفسه، )ص/ 96(.  )2(

نفسه، انظر: مبحث »مميزات اللغة الجديدة«، )ص/ 101- 104(.  )3(

ويتقمــص  الكــال  صفــة  لــه  وتتحقــق 

أســاء اللــه الحســنى؟ هــذه التســاؤالت 

عــى  اإلســامي  اليســار  عقانيــة  تضــع 

املحــك. يف بيــان توضيحــي ســابق حــدد 

فيــه منهجــه )العلمــي(، وصــف الكاتــب 

ــكل  ــه مفكــر وضعــي ال يؤمــن ب نفســه بأن

مــا يخــرج عــن دائــرة الحــس واملــادة، ومــا 

هــو غــر قابــل للتحليــل. ويف رشحــه ملنهجــه 

هــذا يقــول بالحــرف: »إن كل مــا ال أســتطيع 

ــل  ــن، ال أدخ ــن يق ــيئًا ع ــه ش ــول في أن أق

ــا  ــه لغــري، وال أتحــدث إال يف م ــه وأترك في

أســتطيع التوصــل إليــه بالعلــم الدقيــق، 

هــذا أيًضــا جوهــر الحداثــة والعلــم!«)4(، 

ــع  ــن الواق ــذات ب ــة بال ــن املفارق ــا تكم هن

واالدعــاء، واقــع التأويــل الرمــزي املوغــل يف 

ــة  ــات اللغوي ــاوز للمتواضع ــطح واملتج الش

ــا،  ــا واجتاعيً ــا أنروبولوجيً ــارف عليه املتع

وواقــع الســقوط يف التعميــات اللفظيــة 

ــة يف  ــة متعين ــة حقيق ــر إىل أي ــي ال تش الت

ــاق.  ــى اإلط ــي ع ــود الح الوج

لقــد كان مــن املمكن غض الطــرف عن هذه 

الشــطحات لو أنهــا بقيت يف حــدود التجربة 

الشــخصية لرجــل غلبــه وجــد الحداثــة، 

شــأنها شــأن التجــارب الصوفيــة التــي تطوى 

وال تحــى. لكــن ادعــاء الكاتــب تجــاوَز 

الحــدود الشــخصية إىل التعميــم التاريخــي، 

ــاقي،  ــروت، دار الس ــف(، ب ــدوة مواق ــة«، )ن ــام والحداث »اإلس  )4(

.)219 )ص/  )1990م(، 
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علــاء  »إن  بالقــول:  يجــازف  هــو  فهــا 

ــه  ــن الل ــون ع ــن يتحدث ــن الذي أصــول الدي

ــه فإنهــم يف الحقيقــة  ــه وأفعال ذاتــه وصفات

ــون عــن اإلنســان الكامــل. فــكل مــا  يتحدث

وصفــوه عــى أنــه اللــه، إن هــو إال اإلنســان 

مكــرًا إىل أقــى حــدوده، وكذلــك الصوفيــة 

عندمــا عــروا عــن ذلــك بأنفســهم...«)1(. 

النقــد  أمــام  االدعــاء  هــذا  يثبــت  هــل 

التاريخــي؟ وهــل صحيــح أن علــاء التوحيد 

ديــن  عــى  جميعهــم  كانــوا  والعقيــدة 

حســن حنفــي يف نفــي حقيقيــة األلوهيــة؟

عــن  النظــر  وبغــض  الجــواب،  كان  ـا  أيًـّ

ومصداقيتــه  الطــرح  هــذا  موضوعيــة 

العلميــة، مثــة حقيقــة ال مــراء فيهــا، وهــي 

ــة  ــة املضلل ــة الديني أن هــذه اللغــة األصولي

للوعــي التاريخــي تخفــي وراءهــا وجًهــا 

ــورة  ــل(، ص ــان الكام ــورة )اإلنس ــًعا لص بش

ــة  ــه رائح ــوح من ــذي تف ــه ال ــان املتأل اإلنس

بالرغــم  النتشــوية  نســختها  يف  الحداثــة 

مــن كثافــة مســوحه الدينيــة الزائفــة. ومــع 

هــذا اإلنســان الكامــل، يتكشــف الوجــه 

ــذي يتوســل  التبشــري لليســار اإلســامي ال

إىل  للوصــول  العقديــة  الثوابــت  بهــدم 

ــا حســن  ــدم لن ــذا يق ــة. هك ــاب الحداث أعت

حنفــي نفســه داعيــة مناضــًا: »إننــي يف 

ــرف  ــاب يع ــن خط ــث ع ــر أبح ــع األم واق

»الرتاث والتجديد«، مرجع سابق، )ص/ 108(.  )1(

كيــف يقــول، ويعــرف مــاذا يقــول يف آن 

واحــد«، »أعتــر أن البحــث العلمــي والعمل 

ــن  ــازل ع ــا أتن ــًدا«، »أن ــيئًا واح الســيايس ش

ــا يف ســبيل املارســة  العــرض النظــري أحيانً

ــن  ــر م ــي أك ــا مارك ــا هن ــية«، »أن السياس

الروليتــاري هــو  الحــزب  املاركســين، إن 

الوريــث الوحيــد لألفــكار«، »أنــا عينــي عــى 

الجاهــر، أنــا مهتــم بقضايــا الجاهــر 

ــو  ــاذا ل ــا...«)2(. لكــن م ــي مســؤول عنه ألنن

ــا  ــبثة بعقائده ــر متش ــك الجاه ــت تل كان

القدميــة، ال تؤمــن باملاركســية وال ترغــب يف 

الحداثــة؟ »يف رأيــي، أن هــذا هــو التحــدي 

ــع  ــدم باملجتم ــن نســتطيع أن نتق ــر. ل الكب

طاملــا أن وعينــا القومــي مشــكل مــن ألــف 

ــان  ــميه اإلمي ــذي نس ــان ال ــن اإلمي ــنة م س

النهضــة  فجــر  منــذ  ونحــن  الســلفي... 

نحــاول  اآلن  وحتــى  الحديثــة  العربيــة 

أن نخــرج مــن اإلميــان الســلفي إال أنهــم 

ــوًخا، ووراءهــم  ــر رس ــا وأك ــا من أطــول باًع

األقليــة  ونحــن  ضخــم.  حضــاري  تــراث 

كيــف نســتطيع أن نحجــم هــذا األخطبــوط 

العلانيــن  اإلخــوة  أن  أعتقــد  الكبــر؟... 

يريدونــه  إنهــم  التقــدم،  يســتعجلون 

إيجابيًــا فقــط، وأنــا أريــد أواًل أن أمنــع 

عوائــق التقــدم، أي أعمــل للتقــدم ســلبًا 

إذا جــاز التعبــر. فــإذا مــا اســتطعت ذلــك، 

ــريب إىل اإلخــوة  ــع الع ــذ أســلم املجتم عندئ

»اإلسام والحداثة«، مرجع سابق، )ص/ 221(.  )2(
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ــمَّ  ــن ث ــا، وم ــوه إيجابيً ــي يبن ــن ل العلاني

فأنــا مقــدم لهــم. أنــا ماركــي شــاب، وهــم 

ماركســيون شــيوخ، هذا تقســيم لــألدوار«)1(.

ـــا  ـــا رصيًح ـــرأ اعرافً ـــات نق ـــذه املقتطف يف ه

ــريف،  ــى املعـ ــيايس عـ ــم السـ ــان الهـ بطغيـ

وهـــذه النزعـــة الراغاتيـــة تجـــد مرراتهـــا يف 

ـــوض  ـــا النه ـــه بقضاي ـــف والتزام ـــال املثق نض

والتقـــدم، وهـــذا االلتـــزام ال ســـبيل إىل 

االعـــراض عليـــه، إمنـــا االعـــراض عـــى 

التوظيـــف األيديولوجـــي املكثـــف للعقانيـــة 

ــض  ــة يف تقويـ ــة الزائفـ ــة العلميـ واملنهجيـ

ـــة، وقـــد كانـــت االعرافـــات  الثوابـــت العقدي

أعـــاه شـــواهد دالـــة عـــى مارســـة الخـــداع 

ـــر  ـــي الجاه ـــى وع ـــاف ع ـــاورة لالتف واملن

والعقانيـــة. العلـــم  باســـم  العربيـــة 

 
)2( في المجال المعرفي

إقالة الوحي وتنصيب العقل

األنــوار  فلســفة  يف  العقانيــة  ارتبطــت 

ــة  ــدارة يف نظري ــز الص ــل مرك ــاء العق بإعط

ــدت كــرد فعــل  ــة ول املعرفــة. هــذه املركزي

ــيحي  ــوت املس ــكار الكهن ــى احت ــرد ع يتم

النصــوص  يف  واختزالهــا  املعرفــة  ملصــادر 

ــر اإلنســان مــن  ــة، واســتهدفت تحري الديني

نفسه، )ص/ 218(.  )1(

ــة  ــة إىل حال ــك. وباإلضاف ــة تل ــة الوصاي حال

املعــريف  املضمــون  كان  هــذه،  الوصايــة 

للكهنــوت املســيحي يشــكل منظومة معقدة 

مــن الرمــوز واألرسار والفهــوم الســحرية 

واألســطورية، وهــذان العامــان يفــران 

فاســفة  خاضهــا  التــي  املواجهــة  عنــف 

األنــوار ضــد النــص الدينــي املســيحي.

ــة هــذه، كان  ــة الوصاي ــة إىل حال وباإلضاف
ــيحي  ــوت املس ــريف للكهن ــون املع املضم
ــوز  ــن الرم ــدة م ــة معق ــكل منظوم يش
واألرسار والفهــوم الســحرية واألســطورية، 
وهــذان العامــان يفــران عنــف املواجهة 
التــي خاضهــا فاســفة األنــوار ضــد النــص 

ــي املســيحي. الدين

وإذا كانــت هــذه املــررات التــي اصطنعتهــا 

إىل  بالنظــر  منطقيــة  الغربيــة  الحداثــة 

مجالهــا الدينــي وتاريخهــا الفكــري الخــاص 

هــذه  اســتعادة  يــرر  الــذي  فــا  بهــا، 

التجربــة يف الفضــاء الحضــاري اإلســامي؟ 

ــرد  ــي ت ــن خــال تعقــب االعراضــات الت م

يف هــذا الســياق، ناحــظ أن أكــر مــا يزعــج 

الحداثيــن العــرب ليــس املضمــون الســحري 

واألســطوري للنــص اإلســامي، بالرغــم مــن 

ــي  ــل أساســه الغيب ــاء، ب حضــور هــذا االدع

اإلســامي،  املعتقــد  ركيــزة  ميثــل  الــذي 

والــذي يتمحــور حــول مبــدأ األلوهيــة. فــإذا 

كان الهــدف النهــايئ للحداثــة أن يســتقل 



33 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ــن  ــرر م ــي، ويتح ــل التاريخ ــان بالفع اإلنس

رشط  فــإن  التاريــخ،  يف  اإللهــي  التدخــل 

تحقــق هــذا الهــدف يكمــن أواًل وأخــرًا 

يف إزاحــة مبــدأ األلوهيــة مــن الطبيعــة 

واملجتمــع والتاريــخ، وأيًضــا وهــو املهــم 

هنــا، إزاحتــه مــن أســاليب النظــر وطرائــق 

التفكــر. لقــد كان أالن توريــن عــى صــواب 

وهــو يتحــدث عــن هــذا املســعى الــدؤوب 

للحداثــة إىل إعــان »القطيعــة الروريــة 

مــع غائيــة العقــل الدينــي الــذي يســتدعي 

كامــًا  وتحقيًقــا  للتاريــخ،  نهايــة  دوًمــا 

للمــرشوع اإللهــي«)1(.

ــك  ــا تل ــي تضمره ــة الت ــي الحقيق ــذه ه ه

الســيول النقديــة الجارفــة التــي تتوســل 

بنقــد العقــل النــي والغيبــي، عقــل اإلميــان 

باملعجــزات، إىل إســقاط أساســه ومصــدر 

رشعيتــه. مــا الــذي ميكــن فهمــه مــن الدعوة 

ــن  ــرر م ــون إىل »التح ــد أرك ــررة ملحم املتك

ــا الباليــة«)2(  املحرمــات العتيقــة وامليثولوجي

ــي؟  ــل الدين ــة العق ــع غائي ــع م ــر القط غ

ــكيكه يف  ــن تش ــه م ــن فهم ــذي ميك ــا ال وم

بأصالــة  مــا يســميه  أو  الوحــي  صدقيــة 

قدســية القــرآن)3(، وهــي مســألة ذات بعــد 

اســراتيجي يف تحديــد مدلــول الديــن -كــا 

)1( Critique de la Modernité. op. cit. P. 23-24.

مقال بعنوان: حول األنروبولوجيا الدينية: نحو إسـامية تطبيقية.   )2(

»مجلة الفكر العريب املعارص«، )1980م(، عدد )6/ 7(، )ص/ 33(.

)3( Lectures du Coran. op. cit. P: 27- 31

املــرشوع  »تحقــق  تعطيــل  غــر  يقــول- 

ــخ؟  ــع والتاري ــة واملجتم ــي« يف الطبيع اإلله

ــة  ــا يخــص الطبيع ــه في ــك كان موقف وكذل

والنــاذج  املعرفيــة  األنســاق  وبنــاء 

التفســرية، فقــد وقــف العقــل الحــدايث 

العــريب خصــًا عنيــًدا يجــادل يف موضوعيــة 

إلغــاء  إىل  ينتهــي  مبــا  وعلميتــه  الوحــي 

مرجعيتــه مــن قامئــة مصــادره املعرفيــة. 

ــع كل  ــن يف قط ــة يكم ــذه الخصوم ورس ه

صلــة أو وشــيجة تذكــر اإلنســان بأنــه يعيش 

يف مملكــة اللــه. »لكــن كلــات اللــه« التــي 

مــن  رضوب  تكلــف  إىل  ألجأتــه  أعيتــه 

التأويــل)4( بقصــد مصــادرة دالالتهــا العلميــة 

والعقليــة، وهــو مرمــى دونــه خــرق القتــاد. 

أكــر  العظــم  جــال  صــادق  كان  ورمبــا 

وضوًحــا عندمــا اختــار أن يختــر بعــد 

املســافة والقفــز مبــارشة إىل النتيجــة املقررة 

ســلًفا. لنســتمع إىل هــذا االعــراف عــى مــا 

فيــه مــن إقــرار بالذنــب: »هــل باســتطاعتنا 

أن ننكــر أن اإللــه الــذي مــات يف أوروبــا 

بــدأ يحتــر يف كل مــكان تحــت وقــع 

ــي  ــدم الصناع ــة والتق ــة العلمي ــر املعرف تأث

املعرفــة  تقــي  يف  العقليــة  واملناهــج 

ينظر مناذج من هذه التأويات يف:   )4(

Arkoun et autres. L›étrange et le merveilleux dans l›Islam 

médiéval. Edition J.A. Paris 1978. P. 9

وكذلــك: بنيــة العقــل العــريب - »دراســة تحليلــة نقديــة لنظــم املعرفــة 

يف الثقافــة العربيــة«، محمــد عابــد الجابــري، بــروت، )1986م(، 

نــرش املركــز الثقــايف العــريب، )ص/ 252(.
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واالتجاهــات الثوريــة يف املجتمــع واالقتصاد، 

طبًعــا عندمــا نقــول مــع نيتشــه إن اللــه قــد 

مــات أو هــو يف طريقــه إىل املــوت، فنحــن ال 

نقصــد أن العقائــد الدينيــة قــد تاشــت مــن 

ــرة  ــي أن النظ ــا نعن ــعوب، وإمن ــر الش ضم

ــن  ــان ع ــا اإلنس ــل إليه ــي وص ــة الت العلمي

طبيعــة الكــون واملجتمــع واإلنســان، خاليــة 

ــا كــا قــال البــاس«)1(.  مــن ذكــر اللــه متاًم

عــى  دليــًا  الشــواهد  هــذه  أليســت 

التوظيــف األيديولوجــي للعقانيــة لتصفيــة 

حســاباتها مــع العقــل الدينــي الذي يتأســس 

عــى مرجعيــة الوحــي. أظــن أن جــال 

ــاة  ــم دع ــا اته ــق عندم ــى ح ــن كان ع أم

التنويــر  مــن  اتخــذوا  بأنهــم  العقانيــة 

الدينــي  املوقــف  عــى  للهجــوم  شــعاًرا 

بتهمــة التعصــب وتهديــد التقــدم العلمــي، 

ــم)2(.  ــة والعل ورفــض التعايــش مــع العقاني

فقــد كان يفــرض يف الخطــاب التأســيي 

للعقانيــة العربيــة، والــذي ينتمــي إىل حقل 

اإلبســتيمولوجيا أن يصــاغ بلغــة منطقيــة 

ــه  مجــردة، لكــن هــذا الخطــاب طغــى علي

الطابــع الســجايل، وكتــب بلغــة زاوجــت 

ــا يحمــل  بــن الوعــد والوعيــد، فــكان خطابً

ــاز.  ــدم بامتي ــارس اله ــا، وم ــا هدميً مرشوًع

صــادق جــال العظــم، »نقــد الفكــر الدينــي«، بــروت، دار   )1(

.)19 )ص/  )1997م(،  الطليعــة، 

لتيار أساس من  نقدية  »نظرة  التنوير:  أمن، حول مفهوم  جال   )2(

تيارات الثقافة العربية املعارصة«، ضمن »قضايا التنوير والنهضة 

 ،)18( العريب  املستقبل  كتب  سلسلة  املعارص«،  العريب  الفكر  يف 

بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت )1999م(، )ص/ 78(.

ــة  ــل، فالحداث ــان والتمثي ــبيل البي ــى س وع

كــا تراهــا خالــدة ســعيد هــي »حركــة 

انزياحــات معرفيــة قيميــة«)3(. ورمبــا كان 

اســتعارة هــذا املصطلــح الجيولوجــي الــذي 

يســتخدم يف وصــف الهــزات العنيفــة التــي 

تــؤدي إىل انزيــاح القــارات وتباعدهــا أبلــغ 

ــر  ــة يف التعب ــة التدمري ــث الفاعلي ــن حي م

عــن التصدعــات التــي أحدثتهــا الحداثــة 

الدينــي  العربيــة عــى مســتوى تشــابك 

باملعــريف والقيمــي. ولعــل واحــدة مــن أهــم 

تقديــر  -يف  وأبلغهــا  االنزياحــات  »هــذه 

خالــدة ســعيد- هــي نقلهــا حقــل املقــدس 

العاقــات والقيــم  واألرساري مــن مجــال 

ــة  ــان والتجرب ــة إىل اإلنس ــة واملاضوي الديني

واملعيــش«)4(. 

 
)3( في المجال التشريعي

من العقل العابد إلى العقل الجاحد

)أ( مركزية الوحي في المنظومة التشريعية:

ــا  ــن به ــي يدي ــة الت ــات العقدي ــن البدهي م

اإلنســان املســلم أن الوحــي هــو مصــدر 

ــة  ــئلة الوجودي ــن األس ــة ع ــام يف اإلجاب إله

الكــرى التــي تعطــي معنــى لوجــوده، وهــو 

انظر: شكري محمد عياد، »املذاهب األدبية والنقدية عند العرب   )3(

والغربيـن«، سلسـلة عـامل املعرفـة، الكويـت، املجلـس الوطنـي 

للثقافـة والفنـون واآلداب، )1993م(، )العـدد/ 177(، )ص/ 61(.

نفسه.  )4(
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أيًضــا مصــدر التلقــي لتنظيــم أدائــه وحركته 

يف املجتمــع. فالوحــي بهــذا املعنــى يشــكل 

تتمحــور حولــه  الــذي  املرجعــي  اإلطــار 

ــة  ــه العقدي ــه منظومت ــتقي من ــه ويس حيات

ــا  ــة. ويف م ــة واملعرفي ــة والترشيعي واألخاقي

يتعلــق باملجــال الترشيعــي، يهيمــن الوحــي 

النظــر  بغــض  الترشيــع  مصدريــة  عــى 

عــن نــوع الحضــور الــذي تتخــذه هــذه 

املصدريــة مــن حيــث القطعيــة أو الظنيــة. 

الســؤال الــذي يثــار عــادة يف هــذا الســياق 

يخــص طبيعــة العاقــة القامئــة بــن املطلــق 

كيفيــة  أي  البــرشي،  والنســبي  اإللهــي 

ومــن  التفســر  إىل  النــص  مــن  االنتقــال 

ــول  ــم أص ــكل عل ــه. يش ــة إىل الفق الرشيع

الفقــه الوســيط املنهجــي الــذي يتجــى مــن 

خالــه الحضــور اإللهــي يف الفعــل اإلنســاين، 

ــة  ــات ضابط ــوع آلي ــو مجم ــث ه ــن حي م

لعمليــة االســتنباط، لضــان ســامة التنزيــل 

والتكييــف: تنزيــل النــص عــى أرض الواقــع، 

وتكييــف الواقــع وفًقــا ملقتــى النــص. هذه 

اآلليــات الضابطــة رســمت للعقــل اإلســامي 

حــدوده ومجــال اشــتغاله؛ إذ حافظــت عــى 

ــول،  ــت واملتح ــن الثاب ــة ب ــافة الفاصل املس

حيــث يجســد الثابــت املشــرك اإلنســاين 

املمتــد يف الزمــن، وهــو مــا يفــر اختصاصه 

باللــه، والضابــط املنهجــي يف التعامــل معــه 

يتحــدد يف مبــدأ االمتثــال عمــًا بالحكــم 

ــٍة إَِذا  ــٍن َوال ُمْؤِمَن ــا كَاَن لُِمْؤِم ــرآين: }َوَم الق

ــُم  ــوَن لَُه ــًرا أَن يَكُ ــولُُه أَْم ــُه َوَرُس ــَى اللَّ َق

الِْخــَرَُة ِمــْن أَْمرِِهــْم َوَمــن يَْعــِص اللَّــَه 

ِبيًنــا{. ]األحــزاب:  َوَرُســولَُه َفَقــْد َضــلَّ َضــاال مُّ

ــدة  ــه القاع ــذي ترجم ــم ال 36[. وهــو الحك

املنهجيــة األصوليــة: »ال اجتهــاد مــع النص«. 

ــان  ــة الزم ــق بخصوصي ــول فيتعل ــا املتح أم

واملــكان، وهــو مــروك للتقديــر البــرشي يف 

ــذا  ــة له ــة الحاكم ــط الرشعي ــدود الضواب ح

ــَن  ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــه -تعــاىل-: }يَ ــر، كقول التقدي

آَمُنــوا أَِطيُعــوا اللَّــَه َوأَِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأُْويِل 

وُه  ٍء َفــرُدُّ ــْم َفــإِْن تََناَزْعُتــْم يِف يَشْ ــِر ِمْنكُ األَْم

ــِه  ــوَن ِباللَّ ــْم تُْؤِمُن ــِه َوالرَُّســوِل إِْن كُنُت إىل اللَّ

ــَك َخــْرٌ َوأَْحَســُن تَأِْويــا{.  َوالَْيــْوِم اآلِخــِر َذلِ

الرشعيــة  الضوابــط  هــذه   .]59 ]النســاء: 

ــي  ــم اإلله ــواًل بالحك ــول موص ــل املتح تجع

دون أن تثبــت إلهيتــه، فهــو ميثــل مــا غلــب 

عــى ظــن الفقيــه أنــه مــراد اللــه مــن كامه 

ــو  ــل ه ــذا الوص ــزم، وه ــع أو ج ــا قط دومن

شــكل آخــر مــن التجــي اإللهــي يف التاريــخ 

اإلنســاين، وفيــه يخــط اإلنســان مســرته، 

حياتــه  مجريــات  ترتيــب  دوًمــا  ويعيــد 

وفًقــا ملــا يعتقــده تجســيًدا ملــراد اللــه 

امتثــااًل ألمــره، وهــو مــا يعنــي عمليًــا جهــًدا 

موصــواًل مــن التحــري لتحقيــق مقاصــد 

ــاد. ــح العب ــة يف مصال ــة املتمثل الرشيع

ــن  ــابك ب ــذه التش ــة له ــة العملي إنَّ الرتجم

ــًدا، أن  ــيًئا واح ــي ش ــي واإلنســاين تعن اإلله
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اإلنســان ال ميلــك حــق االســتقالية بالفعــل 

الحضــاري،  البنــاء  عمليــة  يف  التاريخــي 

وهــذا النســق الحضــاري الــذي يجســد 

ــاج  ــرب إزع ــد يشــكل أك ــل العاب ــة العق حرك

حركــة  يجســد  الــذي  الحــدايث  للنســق 

العقــل الجاحــد، وهــو مــا يجعلهــا يقفــان 

ــض.  ــريف نقي ــى ط ع

إنَّ التيــار الحــدايث الــذي يجــد نفســه عــى 

ــي  ــة يع ــة املانع ــع ثقاف ــاس م ــط الت خ

ــت ال  ــد الثواب ــه ض ــم معركت ــًدا أن حس جي

ــل  ــية، ب ــة سياس ــى أرضي ــم ع ــن أن يت ميك

عــى أرضيــة ثقافيــة، وتحديــًدا الثقافــة 

ــي الشــعوب  ــي رســخت يف وع ــة الت الفقهي

العربيــة تلــك الثوابــت التــي تعتــر التخــي 

عنهــا خروًجــا مــن الديــن نفســه. والشــواهد 

عــى هــذا أظهــر مــن أن تذكــر هنــا، والنــص 

التيــارات  بــه  تنــادت  ملــا  منــوذج  اآليت 

الحداثيــة ومارســته فعــًا وواقًعــا. يقــول 

هاشــم صالــح: »هنــاك يشء آخــر أفهمتنــي 

إيــاه تجربــة أوروبــا مــع الحداثــة والتقــدم، 

ــاح  ــبق اإلص ــي يس ــاح الدين ــو أن اإلص وه

ــه  ــح ل ــه ويفت ــرورة ويحتضن ــيايس بال الس

الطريــق. ولذلــك فــإن دعــوة بعــض املثقفن 

ــن  العــرب إىل إجــراء إصاحــات سياســية م

دون مواجهــة الحــركات األصولية االرتكاســية 

ــر  ــق التنوي ــذات، وتحقي ــا بال ــى أرضيته ع

الدينــي، لــن يــؤدي إىل أي نتيجــة تذكــر. فا 

دام الفقــه القديــم مســيطرًا عــى العقــول، 

فــا ميكــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف أي 

ــة  ــة ذات التعددي ــدان العربي ــن البل ــد م بل

ــح  ــن الواض ــة...«)1(. م ــة أو املذهبي الطائفي

أن هــذا النــص التحريــي النمــوذج إمنــا 

رضب  التحديــد  وجــه  عــى  يســتهدف 

املنظومــة الفقهيــة التــي متثــل األرضيــة 

التيــارات  تتغــذى عليهــا  التــي  الثقافيــة 

وجودهــا  رشعيــة  تثبيــت  يف  اإلســامية 

االجتاعــي. وهــو لذلــك يفــر األهميــة 

االســراتيجية للمنظومــة الفقهيــة أصــواًل 

ــة.  ــة الثقافي ــا يف املواجه ــا ومركزيته وفروًع

)ب( آليات التجاوز:

شــكل علــم أصــول الفقــه محــوًرا للدراســات 

ــام جســد  ــة، وهــذا االهت ــة الحداثي النقدي

التــي  تحــواًل نوعيًــا يف آليــات املواجهــة 

ــع  ــل، تصطن ــن الداخ ــة م ــت مواجه أصبح

الحجــج الدينيــة ذاتهــا إلثبــات تناقضهــا 

ــا. مــن هنــا  ــا، وعــدم اتســاقها منطقيً منهجيً

جــاء االهتــام برســالة اإلمــام الشــافعي 

ــًا  ــد عم ــا تجس ــث كونه ــن حي ــًدا م تحدي

لعمليــة  الناظمــة  للقواعــد  تأسيســيًا 

االجتهــاد، والضابطــة لقواعــد التنزيــل. هــل 

ــق  ــن املطل ــال م ــق االنتق ــًا تحق ــن فع ميك

اإللهــي إىل النســبي البــرشي؟ ســؤال عــادة 

ــة عــى ســبيل  ــر العلاني ــار يف الدوائ ــا يث م

ادعــاء  أن  بدعــوى  واالتهــام  االعــراض 

»مدخل إىل التنوير األورويب«، مرجع سابق، )ص/ 10(.  )1(
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الفقهــاء القــدرة عــى فهــم مــراد اللــه هــو 

ادعــاء المتاكهــم الحقيقــة املطلقــة وإضفاء 

طابــع التقديــس عــى اجتهاداتهــم. والواقــع 

ــايس  ــل األس ــكل املدخ ــام يش ــذا االته أن ه

لعلمنــة املجتمــع، فتحــت طائلــة هــذه 

التهمــة يجــادل العلانيــون بشــأن هــذا 

االدعــاء، ومــن ثــمَّ املطالبــة بــرورة أن 

يســتقل اإلنســان بحــق الترشيــع. والســؤال 

املواجهــة  هــذه  آليــات  هــي  مــا  هنــا: 

ــة؟ ــة والســجالية واملعرفي ــا الخطابي وأمناطه

والواقــع أن هــذا االتهــام يشــكل املدخــل 
األســايس لعلمنــة املجتمــع، فتحــت طائلة 
هــذه التهمــة يجــادل العلانيــون بشــأن 
هــذا االدعــاء، ومــن ثــمَّ املطالبــة بــرورة 

أن يســتقل اإلنســان بحــق التريــع.

- آلية النسف من الداخل:

البنــاء  نســف  إىل  اآلليــة  هــذه  تهــدف 

ــه  ــه، أي رضب مصداقيت ــن داخل ــويل م األص

العلميــة واملنهجيــة، وإظهــار تهافتــه وعــدم 

اتســاقه. ولعــل البــاب األوســع لتحقيــق 

هــذا الهــدف هــو اســتغال الجــدل العلمــي 

ــن  ــم، م ــذا العل ــيس ه ــب تأس ــذي صاح ال

واملنســوخ،  الناســخ  يف  اختافهــم  قبيــل 

النــزول،  وأســباب  اإلجــاع،  وتحقــق 

والتشــكيك يف وثوقيــة القــراءات، إىل غــر 

ذلــك مــن القضايــا الخافيــة التــي يتــم 

ــايئ. ــجايل وانتق ــياق س ــن س ــا ضم تضخيمه

هــذا مــا فعلــه محمــد أركــون ونــر حامــد 

ــرورة  ــويص األول ب ــد وآخــرون، في ــو زي أب

كل  ويف  لاجتهــاد،  مــارس  كل  تعقــب 

الظــروف، اللتقــاط مــا يســميه باالنحرافــات 

األيديولوجيــة املرافقــة لعمليــة االجتهــاد، 

مــع الركيــز عــى مــا ينعتــه بالزعــم املفــرط 

والغــرور املتبجــح الــذي يدعيــه الفقهــاء 

املبــارش  التّــاس  عــى  قــادرون  بأنهــم 

بــكام اللــه، وقــادرون عــى الفهــم املطابــق 

ــي  ــون اإلله ــت القان ــا لتثبي ــده العلي ملقاص

املؤلــه )يقصــد أنهــم أنزلــوا أقوالهــم منزلــة 

كام اللــه(، ويتهمهــم بالتاعــب باآليــات 

مجتمعاتهــم،  لتقاليــد  إرضــاًء  القرآنيــة 

واســتخدام آليــات النســخ واللغــة للتاعــب 

وإبطــال اآليــات التــي ال تخــدم أغراضهــم)1(. 

األيديولوجــي  التوظيــف  تهمــة  وتتكــرر 

ــو  ــة مــع نــر حامــد أب للمنظومــة األصولي

زيــد الــذي أفــرد اإلمــام الشــافعي بتأليــف 

ــه بحكــم تخصصــه يف  خــاص أراد مــن خال

تحليــل الخطــاب -كــا نــوَّه يف مقدمــة 

الكتــاب- »الحفــر مــن أجــل رد األفــكار إىل 

أصولهــا وبيــان منشــئها األيديولوجــي«)2(. 

ويبــدو أن آليــات تحليــل الخطــاب أســعفت 

الكاتــب يف رحلتــه االستكشــافية لألبعــاد 

»مــن االجتهــاد إىل نقــد العقل اإلســامي«، بــروت، دار الســاقي،   )1(

)1991م(، )ص/ 15، 16- 67(.

»اإلمــام الشــافعي وتأســيس األيديولوجيــا الوســطية«، القاهــرة،   )2(

مكتبــة مدبــويل، )1996م(، )ص/ 12(.
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ــًدا  ــافعي، وتحدي ــالة الش ــة لرس األيديولوجي

آليــة االنتقــاء والتحريــف والتعســف يف ربط 

ــات  ــداث ومعطي ــافعي بأح ــات الش ترجيح

اســتجابة  كانــت  بأنهــا  توهــم  تاريخيــة 

عمــًا  وليــس  معينــة،  سياســية  لقــوى 

تأصيليًّــا لقواعــد النظــر الفقهــي. وعــى 

ــاد  ــب أن اعت ــرض الكات ــال، يف ــبيل املث س

ــذي  ــاين ال ــف العث ــى املصح ــافعي ع الش

ــي  ــل أيديولوج ــو عم ــش ه ــة قري ن بلغ ُدوِّ

موجــه ضــد بقيــة اللغــات األخــرى غــر 

القرشــية، تثبيتًــا ملركزيــة قريــش. يقــول 

تثبيــت  إن  قلنــا  إذا  نغــايل  »ال  الكاتــب: 

قــراءة النــص -الــذي نــزل متعــدًدا- يف قــراءة 

قريــش كان جزًءا مــن التوجيــه األيديولوجي 

القرشــية«)1(. الســيادة  لتحقيــق  لإلســام، 

ــافعي  ــب الش ــب، فمذه ــك فحس ــس ذل لي

برمتــه ال يــرك أي مجــال للتخمــن، فاحتفــاء 

قريــش،  فضــل  بأحاديــث  الشــافعي 

وانحيــازه إىل رأي أهــل الســنة يف أحقيــة 

صحــة  وادعــاؤه  بــل  بالخافــة،  قريــش 

واليتهــم مــع التغلــب وإســقاط البيعــة، 

ــد  ــه الوحي ــه الفقي ــك، كون ــن ذل ــر م واألك

ــل  ــذي قب ــاء عــره ال ــن فقه )كــذا( مــن ب

ــاه،  ــاره ورض ــلطة باختي ــع الس ــاون م بالتع

كلهــا شــواهد تنتصــب دليــًا عــى هــذا 

ــا السياســية،  ــًدا عــن القضاي التحيــز)2(. وبعي

نفسه، )ص/ 62(.  )1(

نفسه، )ص/ 63(.  )2(

لـــم تســلم األحــكام التعبديــة مبــا فيهــا 

ــاة  ــة الص ــرشوط صح ــة ب ــكام املتعلق األح

مــن لعبــة التوظيــف. إن اشــراط الشــافعي 

ــزل  ــا ن ــة ك ــة العربي ــة باللغ ــراءة الفاتح ق

بهــا القــرآن، واألكــر مــن ذلــك إرصاره عــى 

قراءتهــا وفًقــا للرتيــب الــذي نزلــت بــه 

حتــى تصــح الصــاة، يشــر إىل مســتوى 

أعمــق مــن الخــاف األيديولوجــي)3(، وهــذا 

الخــاف يجــد تفســره يف الــراع الدائــر 

بــن العروبــة والشــعوبية، هــذا الــر الــذي 

الكاتــب عنــد تحليلــه ملبحــث  اكتشــفه 

ــن العمــوم والخصــوص« ليقــرر  ــة ب »الدالل

أن الشــافعي »لـــم يكــن منحــازًا إىل العروبة 

فقــط -كــا انحــاز كثــر مــن معارصيــه- بــل 

إىل )القرشــية( تحديــًدا«)4(.

ــي  ــز األيديولوج ــة التحي ــدو تهم ــذا تب هك

ــك، وهــي  ــات التفكي واحــدة مــن أهــم آلي

التهمــة التــي ســيدفع بهــا محمــد عابــد 

ــل  ــا جع ــا عندم ــى مداه ــري إىل أق الجاب

ــا مــن ثوابــت املنظومــة الفقهيــة  منهــا ثابتً

برمتهــا. إن »مــا بقــي ثابتًا يف الفكر الســيايس 

الســني -يف نظــر الجابــري- هــو األيديولوجيا 

الســلطانية، تلــك األيديولوجيــا التــي كانــت 

مــن أجــل األمــر ولفائدتــه الخاصــة«)5(.

نفسه، )ص/ 66(.  )3(

نفسه، )ص/ 73(.  )4(

محمد عابد الجابري، »العقل السيايس العريب، محدداته وتجلياته«،   )5(

.)389 )ص/  )1990م(،  العريب،  الثقايف  املركز  البيضاء،  الدار 
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وال يخفى مغزى هذا اللمز الذي يســـتهدف 

الرامة املنهجية للبنـــاء األصويل من جهة، 

والنزاهـــة العلمية لألصوليـــن والفقهاء من 

جهـــة ثانية، واألمـــران مًعا ينـــزالن الفقه 

منزلـــة التوظيف األيديولوجـــي، ويقطعان 

كل صلـــة لـــه بالرشيعة، وهـــذه النتيجة 

هـــي بيـــت القصيـــد؛ إذ يتم تســـويقها 

واســـتهاكها إعاميًّـــا للتثقيـــف املضـــاد، 

وإحـــداث أكـــر مـــا ميكن مـــن رجات يف 

أفاد هذا  الدينـــي ومنارصيه. رمبـــا  الفكر 

والتحليل  النقد  اختصار مســـافة  االتهام يف 

لـــراث اســـتغرق أزيـــد مـــن ثاثة عرش 

قرنًـــا مـــن العطاء عـــى مســـتوى الزمن، 

وتوزعتـــه معظـــم قـــارات العـــامل ولغاته 

عى مســـتوى املـــكان، وهو تحـــٍد فاضح 

رخيصة  تهمـــة  لكن  املوضوعية،  ألدعيـــاء 

مـــن هذا النـــوع تبقـــى باهظـــة الثمن، 

وأمانته  الباحـــث  تضـــع مصداقيـــة  فهي 

إذ تكشـــف إىل  العلمية موضع مســـاءلة؛ 

أي حد كان مؤدلًجـــا يف نقده لأليديولوجيا، 

عـــى قاعـــدة رمتنـــي بدائها وانســـلت. 

ــد  ــر حام ــا ن ــص به ــي خ ــة الت إنَّ املقدم

الثانيــة، والتــي  أبــو زيــد طبعــة كتابــه 

ــاب،  ــث الكت ــى ثل ــو ع ــا يرب ــتغرقت م اس

ــن  ــا م ــس له ــة، لي ــجالية وجارح ــاءت س ج

هــدف ســوى تعريــة بنيــة الخطــاب الدينــي 

الــذي يحتمــي بالعمــل التأســيي الــذي 

مــا  وهــو  رســالته،  يف  الشــافعي  دشــنه 

ــض  ــي لتقوي ــل التفكي اســتدعى هــذا العم

هــذا الســند الرشعــي والتاريخــي. ومل تكــن 

ــدف  ــذا اله ــن ه ــذ ع ــاب لتش ــة الكت خامت

املعلــن والريــح. لقــد قــرأ الكاتــب ترجيــح 

اإلمــام الشــافعي العمــل بالقيــاس عــى 

االستحســان عــى أنــه »تأســيس لســلطة 

الحيــاة  مجــاالت  كل  لتشــمل  النصــوص 

االجتاعيــة واملعرفيــة«)1(. وهــو يــرى أن 

هــذه الشــمولية التــي حــرص الشــافعي 

عــى منحهــا للنصــوص الدينيــة، إضافــة 

إىل اجتهاداتــه التــي يــدور أغلبهــا يف دائــرة 

ــت، تســعى  ــى املســتقر والثاب املحافظــة ع

ــي  ــع دين ــاء طاب ــايض بإضف ــس امل إىل تكري

أزيل، وهــذا يعنــي يف التحليــل األخــر -كــا 

يقــول- تكبيــل اإلنســان بإلغــاء فعاليتــه 

ــه إىل  ــه، وهــو مــا يــرر دعوت وإهــدار خرت

ــرر، ال  ــة التح ــال إىل مرحل ــة واالنتق املراجع

مــن ســلطة النصــوص وحدهــا -كــا يقــول- 

بــل من كل ســلطة تعوق مســرة اإلنســان يف 

عاملنــا. أمــا الجملــة الختاميــة للكتــاب، فقــد 

ــوم  ــا أن نق ــر: »علين ــة بالنذي ــاءت مثقل ج

ــان«)2(. ــا الطوف ــل أن يجرفن ــذا اآلن، وقب به

البعــد  عــن  الخامتــة  هــذه  تكشــف 

األيديولوجــي املحــرك لهــذا الســجال، وهــو 

تجــاوز  يف  تحديــًدا  الكاتــب  لخصــه  مــا 

ــع  ــطية«، مرج ــا الوس ــيس األيديولوجي ــافعي وتأس ــام الش »اإلم  )1(

.)145 )ص/  ســابق، 

نفسه، )ص/ 146(.  )2(
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كل  عــى  وهيمنتهــا  النصــوص  ســلطة 

واملعرفيــة،  االجتاعيــة  الحيــاة  مجــاالت 

املســتقر  املحافظــة عــى  وتجــاوز مبــدأ 

ويلغــي  اإلنســان  يكبــل  الــذي  والثابــت 

ــوص.  ــلطة النص ــن س ــرر م ــه، والتح فعاليت

هـــذا التكـــرار املمـــل الـــذي تنضـــح به 

أكـــر  ليـــس  الحداثيـــة،  األدبيـــات  كل 

مـــن اســـتهاك مفـــرط آلليـــات الحداثة 

الغربيـــة، وإعـــادة إنتاج لخرتهـــا يف إدارة 

مجتمعاتهـــا. ضـــد  بالوكالـــة  الـــراع 

- آلية النسف من الداخل:

إذا كانـت آليـة النسـف مـن الداخـل تتجـه 

إىل  تتجـه  التجـاوز  آليـة  فـإن  الهـدم،  إىل 

فقـط  تكتفـي  ال  منهجيـة  بدائـل  تقديـم 

بالقطـع مـع مجموع اآلليات التـي يعتمدها 

بديلـة  آلليـات  تنظـر  بـل  األصـويل،  املنهـج 

مفهـوم  تأسـيس  إعـادة  إىل  بهـا  تتوسـل 

)االجتهـاد( بالشـكل الـذي يجعـل منـه أداة 

للتجـاوز وإعادة التأسـيس يف الوقت نفسـه: 

تجـاوز مركزيـة النـص إىل مركزيـة اإلنسـان، 

وتجـاوز املطلـق الديني إىل املطلق اإلنسـاين.

)النظــام  زيــد  أبــو  نــر حامــد  يطــرح 

)استكشــاف(  لـــ  بديــًا  اللغــوي( منهًجــا 

دالالت النصــوص بالشــكل الــذي يحقــق 

ميتافزيقيتهــا.  مــن  ويخلصهــا  تاريخيتهــا 

ضمــن هــذا الســياق يدعونــا إىل اتخــاذ 

نعــر  العلمــي جــًرا  التاريخــي  الوعــي 

الدنيــوي.  املقــدس إىل  مــن خالــه مــن 

فهــذا الوعــي التاريخــي العلمــي بالنصــوص 

يتجــاوز  الكاتــب-  -يقــول  الدينيــة 

ــا،  ــا وحديثً ــي قدميً ــر الدين ــات الفك أطروح

ــة،  ــوم اللغوي ــازات العل ــى إنج ــد ع ويعتم

خاصــة يف مجــال دراســة النصــوص. »إذا 

كان الفكــر الدينــي يجعــل قائــل النصــوص 

اللــه محــور اهتامــه ونقطــة انطاقــه، 

ــا  ــكل م ــي -اإلنســان- ب ــل املتلق ــا نجع فإنن

ــي  ــي تاريخ ــع اجتاع ــن واق ــه م ــط ب يحي

ووفًقــا  واملعــاد«)1(.  البــدء  نقطــة  هــو 

للمنهــج الجديــد، يســتقل اإلنســان بقدراتــه 

ــوي، ويضــع  ــة يف مجــال الفعــل الدني الذاتي

ا لتدخــل الفعــل اإللهــي، ومــن ثــمَّ  حــدًّ

مفهــوم  إىل  األلوهيــة  مفهــوم  يتحــول 

التاريــخ، مــا دام  جامــد وغــر فاعــل يف 

ــده)2(.  ــان وح ــو اإلنس ــي ه ــل التاريخ الفاع

ووفًقــا للمنهــج الجديد، يســتقل اإلنســان 
بقدراتــه الذاتيــة يف مجال الفعــل الدنيوي، 
ا لتدخــل الفعــل اإللهــي، ومن  ويضــع حــدًّ
ثــمَّ يتحــول مفهــوم األلوهيــة إىل مفهــوم 
ــا دام  ــخ، م ــل يف التاري ــر فاع ــد وغ جام

الفاعــل التاريخــي هــو اإلنســان وحــده.

نقد الخطاب الديني، القاهرة، سينا للنرش، )1994م(، )ص/ 200(.  )1(

انظــر يف هــذه املســألة: مبحــث »رد الظواهــر إىل مبــدأ واحــد«   )2(

ــر  ــد الخطــاب الدينــي، )ص/ 58(. حيــث يتنك مــن كتــاب نق

ــامل والطبيعــة واإلنســان،  ــه يف الع ــه وتدخل ــة الل ــب لفاعلي الكات

ــاد. ــذا االعتق ــل ه ــن مث ــة ع ــة العلمي ــاء صف وانتف



41 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ويف الســياق ذاتــه، يضعنــا الكاتــب أمــام 

)النــص  لقــراءة  متناقضتــن  طريقتــن 

الــذي  الدينــي  الدينــي(: قــراءة »الفكــر 

محــور  اللــه  النصــوص  قائــل  يجعــل 

اهتامــه«، وهــي بنظــر الكاتــب قــراءة 

براغاتيــة مؤدلجــة)1(، يوظفهــا الخطــاب 

ــة  ــة واألبدي ــوس القداس ــا بلب ــي ليتزي الدين

»املتلقي/اإلنســان  وقــراءة  والرمديــة)2(؛ 

ــاد«)3(. وإذا  ــدء واملع ــة الب ــو نقط ــذي ه ال

كانــت األوىل معنيــة بتنزيــل النــص عــى 

أرض الواقــع وتأكيــد حاكميــة اللــه، فــإن 

الثانيــة تتجــه عــى العكــس منهــا إىل هــدم 

مقولــة )الحاكميــة( لتحريــر نفســه مــن أثــر 

)العبوديــة(. هــذه هــي النتيجــة التــي يصــل 

ــا الكاتــب مــن خــال منهجــه اللغــوي  إليه

إلعطــاء  التأويــل  يعتمــد  الــذي  البديــل 

دالالت مغايــرة للمفاهيــم القرآنيــة مــن 

ــذا  ــا له ــة. ووفًق ــة والحاكمي ــل العبودي قبي

التأويــل، فــإن العبوديــة تعنــي العباديــة أي 

ــان  ــة اإلنس ــح عاق ــمَّ تصب ــن ث ــب، وم الح

باللــه عاقــة حــب وليــس عاقــة عبوديــة)4(. 

عــى  ينطبــق  نفســه  التأويــل  وهــذا 

الحاكميــة التــي ال يتجــاوز معناهــا الداللــة 

ينظــر كتابــه: »النــص، الحقيقــة، الســلطة«، الــدار البيضــاء،   )1(

.)98 )ص/  )1995م(،  العــريب،  الثقــايف  املركــز 

نفســه، )ص/ 200(، وتنظــر التفاصيــل فيــا ســاه الكاتــب بآليــة   )2(

التوحيــد بــن الفكــر والديــن مــن الكتــاب نفســه، )ص/ 78(.

نفسه.  )3(

»نقــد  وكذلــك:   ،)142 )ص/  الحقيقــة«،  الســلطة،  »النــص،   )4(

.)217  ،28 )ص/  الدينــي«،  الخطــاب 

الخصــوم  بــن  الفصــل  مبعنــى  اللغويــة 

ــه  ــة ل ــر ال عاق ــو أم ــة وه ــألة جزئي يف مس

بنظــام الحكــم)5(.

- آلية االنتقاء والتلفيق:
هــذه اآلليــة تعتمــد تصيــد بعــض الشــواهد 

واآلراء وانتزاعهــا مــن ســياقها االســتداليل 

والتاريخــي، والتلفيــق بــن بعــض املفاهيــم 

ــة  ــا أي رؤي ــة، دومن ــرى حداثي ــة وأخ الراثي

منهجيــة منظمــة. كــا أنَّهــا تعتمــد أســلوب 

املنــاورة وتوظيــف االنتقــاء والتلفيــق يف 

ــتغال  ــن االش ــًدا ع ــية بعي ــجاالتها السياس س

املعــريف. وعــى ســبيل املثــال، يتــم رفــع 

ــاد  ــوة إىل االجته ــل الدع ــن قبي ــعارات م ش

النقــدي املتفتــح ورفــض الجمــود والتقليــد، 

ظاهــر  وليــس  القــرآن  روح  واعتــاد 

مــاَّ  والنظائــر  األشــباه  وتصيــد  القــرآن، 

ــام  ــق اإلس ــى تواف ــًا ع ــاره دلي ــن اعتب ميك

والحداثــة، أو مــا هــو عقــاين يف الــراث، 

ــة  ــعارات الفضفاض ــن الش ــك م ــر ذل إىل غ

بأيــة قواعــد منهجيــة. التــي ال تنضبــط 

مــن هــذا القبيــل دعــوة رحمــة بورقيــة 

إىل تجــاوز االجتهــاد الــذي يبحــث عــن 

الحقيقــة، حيــث ال حقيقــة إال التحــرر مــن 

الحقيقــة)6(، وادعــاء املختــار بــن عبــد الاوي 

»النــص، الســلطة، الحقيقــة«، )ص/ 127، 142(. »نقــد الخطــاب   )5(

الدينــي«، )ص/ 42(.

انظر: جريدة االتحاد االشرايك، املغرب، )27 فراير(، )1999م(  )6(
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عــدم وجــود نــص قطعــي)1(، ومطالبــة آســية 

الهاشــمي البلغيثــي باعتــاد منهــج عمــر بن 

ــة  ــح الجاعي ــذي يراعــي املصال الخطــاب ال

والتطــورات الزمانيــة واملكانيــة)2(، ومطالبــة 

عبــد الصمــد الدياملــي بدمقرطــة الفقــه 

بحيــث يكــون الحــق يف إبــداء الــرأي واقراح 

التفســر مشــاًعا للــكل، وإحــال إجــاع 

الشــعب الثــوري محــل اإلجــاع الفقهــي)3(، 

وانتقــاء الشــاذ مــن اآلراء، إلبــراز العقانيــة 

املكبوتــة، وتجــاوز فقهــاء الظــام)4(، ووصــف 

حســن حنفــي القــرآن بأنــه »أشــبه بالســوبر 

أن  للمجتهــد  »ميكــن  الــذي  ماركــت«، 

ــزام  ــن دون االلت ــاء م ــا يش ــه م ــي من ينتق

يأخذهــا  أو  القرآنيــة  النصــوص  بحرفيــة 

الدعــوات  مــن  ذلــك  غــر  إىل  كليــة«)5(، 

الرصيــف. بثقافــة  عــادة  توصــف  التــي 

 
)4( في مجال القيم

من الطهورية إلى الجنسانية

ــة  ــرددت يف الســاحة الفكري ــوات ت ــة دع مث

والثقافيــة العربيــة جاءت وكأنهــا صدى عى 

نفسه.  )1(

آسيا الهاشمي البلغيتي، »نضال امرأة«، )3/ 13(، وكذلك، )4/ 101(.  )2(

ــة إىل  ــن الحداث ــس م ــة والجن ــي: »املعرف ــد الديامل ــد الصم عب  )3(

.)127 )ص/   ،)1987( عيــون،  منشــورات  الــرتاث«، 

نفسه، )ص/ 126(.  )4(

جريدة )الخليج(، اإلماراتية األربعاء، )30/ 8/ 2006م(  )5(

ــذي  هامــش الجــدل الفكــري والفلســفي ال

شــهدته املجتمعــات الغربيــة حــول موضوع 

الكتابــات  جــاءت  القيميــة.  املنظومــة 

العربيــة لتعكــس أمشــاًجا مــن األفــكار، 

تداخــل فيهــا الحــدايث مبــا بعــد الحــدايث يف 

غــر اتســاق، بوعــي أو بغــر وعــي، وبــدت 

أشــبه مــا تكــون بصــورة ممزقــة تقاطعــت 

أجزاؤهــا عــى ســطح مــرآة متشــظية. لقــد 

عاتقهــا  عــى  العربيــة  الحداثــة  أخــذت 

تفكيــك املنظومــة القيميــة، ونــزع القداســة 

الدينيــة عنهــا. وعــى ســبيل املثــال، تســتعيد 

خالــدة ســعيد املرجعيــة املاديــة للقيــم، 

ومــع أنهــا كانــت تجــر، وبحرفيــة مبتذلــة، 

ــر  ــا ت ــة، فإنه ــدة للحداث ــم( الجدي )األقاني

عــى أن تجعــل ذلــك مــن مميــزات الحداثــة 

العربيــة. تقــول الكاتبــة: »الحداثــة العربيــة 

تتميــز باعتبارهــا اإلنســان مركــزًا وغايــة 

للقيــم«)6(.  ومصــدًرا  للمعنــى،  ومحــوًرا 

وظنــي أنَّــه إذا كان هنــاك مــن يشء تتميــز 

العربيــة حًقــا، فهــو هــذا  الحداثــة  بــه 

االســتهاك املفــرط لنفايــات الحداثــة، وآيــة 

ذلــك هــذه العبــارة املشــبعة باأليديولوجيــا 

ــس: »اإلنســان  ــان أدوني ــى لس ــة ع الحداثي

ــة«)7(.  ــم ال اآلله ــدر القي مص

قضايــا وشــهادات، الحداثــة )2(، عيبــال، قــرص، شــتاء )1991م(،   )6(

ــث، )ص/ 67(. ــاب الثال الكت

»تجربــة )الحداثــة(  بــاروت، بحــث:  انظــر: محمــد جــال   )7(

ومفهومهــا يف مجلــة )شــعر(«، ضمــن قضايــا وشــهادات، مرجــع 

.)259 )ص/  ســابق، 
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)أ( الشعر الحداثي: انتحار القيم:
- تقــدم األعــال الشــعرية الصــادرة عن كبار 

ــًة حاســمة  ــرب أجوب ــن الع ــاء الحداثي األدب

وبــا تــردد أو خجــل. آالف مــن الصفحــات 

تطفــو عــى أســطحها صــور جنســية مبتذلــة 

ــا، حتــى الحيــوان  لـــم تســتنث إنًســا وال جانً

ــة  ــر الطبيعي ــس والظواه ــدن والتضاري وامل

ــه  ــي، إنَّ ــتهاك الجن ــارص لاس ــت عن أضح

اإلدمــان املزمــن والخيــال املريــض الــذي 

)يبــدع( صــوًرا جنســية موغلــة يف اإلغــراب، 

ومجــردة مــن كل مســحة فنيــة أو ذوق 

ــذال  ــرر ســوى االبت ــن م ــا م ــس له أديب، لي

يف الــكام، حتــى وإن لـــم يكــن لهــذا الــكام 

أي معنــى عــى اإلطــاق. ليــس يف نيتــي أن 

أزعــج القــارئ بــرد هــذا الهــوس؛ ولذلــك 

ســأكتفي باإلشــارة إىل بعــض املامــح والصور 

واملضامــن مجــردة مــن شــواهدها)1(.

- يقـدم هـذا الشـعر صـورة لألديـب العـريب 

املتمـرد عـى األخـاق واملجرد مـن مرجعيته 

األخاقـي  أدائـه  عـن  ويكشـف  القيميـة، 

يف املجتمـع. عـى سـبيل املثـال، يقـدم لنـا 

املاغـوط نفسـه متسـكًعا يف شـوارع دمشـق 

التـي تتبـدى يف حسـه أشـبه بعربـة سـبايا 

بلحمهـا العـاري، ميـي يومـه متسـكًعا بـن 

الخمـر  يعشـق  البغايـا،  وأحضـان  الحانـات 

بإمـكان القـارئ مراجعـة منـاذج من هذه الشـواهد التـي اعتمدنا   )1(

عليها فيا أورده وليد قصاب، »خطاب الحداثة يف األدب: األصول 

.)315  -296 )ص/  )2005م(،  الفكـر،  دار  دمشـق،  املرجعيـة«، 

والشـتائم، يشـتهي الجرميـة ويتلصـص بـن 

شـقق األبـواب، ياحـق النسـاء، ويبحث عن 

فتـاة سـمينة يحتك بها يف الحافلـة، أو قروية 

أذنيهـا،  يف  ويضاجعهـا  بهـا،  يغـرر  بائسـة 

مغـرم بالبغايـا وقـد اجتمعـن عـى فراشـه. 

ويصـل بـه الهيـاج الجنـي إىل تخيـل ذاتـه 

وهـو يضاجـع أجمـل نسـاء التاريـخ البرشي 

برمتـه، لكـن ليـس هـذا كل يشء، إنـه يحي 

عـن تلـك الشـفاه التـي كانـت تقبـل أمـه، 

... التـي يـؤكل شـهدها يف الظـام  والنهـود 

- يجهــد األديــب العــريب الحــدايث ذهنــه 

والكلــات  البذيئــة  األلفــاظ  النتقــاء 

ــر الجارحــة، فيتحــدث عــن  ــة والتعاب النابي

واألثــداء  واملضاجعــة،  والنهــود،  األفخــاذ 

ذلــك  وكل   ،... البــكارة  وفــض  والصــدور 

ــتحق  ــذل ال يس ــي مبت ــر ح ــن تصوي ضم

أن تلطــخ بــه هــذه الصفحــات. لكــن ليــس 

ذلــك فحســب، فعــى هامــش مدرســة الفــن 

املفاهيمــي التــي أظهــرت احتفــااًل بالًغــا 

ــزًا  ــراز( رم ــن )ال ــذت م ــاذورات، واتخ بالق

ــريب  ــب الع ــغ األدي ــي)2(، بال ــا الافن إلبداعه

يف االحتفــال بهــذا االكتشــاف الجديــد الــذي 

اللفظــي،  االبتــذال  مــن  ســرفع رصيــده 

ومــن يومهــا، افتتــح لــه ورشــة جديــدة مــن 

ترفــض هــذه املدرســة فكــرة الفــن ذاتــه، وكان مــن أبــرز أعالهــا   )2(

)الافنيــة( أنَّ أحــد روادهــا - بيــر مانــزوين، )1933-1963( - كان 

يعلــب بــرازه ويبيعــه بعــد أن يكتــب عليــه عبــارة، )بــراز فنــان 

ــا  ــة وم ــري، »الحداث ــاب املس ــد الوه ــر: عب ــاف 100%(. انظ ص

بعــد الحداثــة«، مرجــع ســابق، )ص/ 41(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 44

ــض  ــذوق وتروي ــع ال ــا تطوي ــداع، قوامه اإلب

الحيــاء وإرغامــه عــى التطبيــع مــع النذالــة 

واالبتــذال، بإزاحــة الســر عن تلــك املفردات 

التــي كان يجــري تداولهــا يف املجــال الفــردي 

ــام.  ــتهاك الع ــادة لاس ــح م ــاص لتصب والخ

والواقــع أن هــذا الحضــور املكثــف ملفــردات 

ــراز  ــول وال ــل الب ــن قبي ــمئزاز م ــر االش تث

والحيــض، واملراحيــض، والــدم، والخرقــة، 

وفتحــة الســاقن، ال ميكــن أن تفهــم خــارج 

ســياق الهــدم، وتوظيفها يف زحزحــة االعتقاد 

ــى  ــول معن ــي ح ــي الجاع ــخ يف الوع الراس

املقــدس، وإنزالــه مــن عليائــه إىل الحضيــض 

ليزاحــم الــراز، أمل يقــل ديريــدا: »إن تاريــخ 

اإللــه هــو تاريــخ الــراز؟«)1(. عبــارة مقــززة 

ــراز. ــاء ال ــم أدب ــذا تكل ــن هك وال شــك، لك

- ال يتــورع األديــب العــريب عــن حشــد 

هــدم  يف  وتســخرها  اإلبداعيــة  ملكاتــه 

الروابــط األرسيــة املقدســة وهتــك حرماتهــا. 

ــاء  ــع نس ــور يضاج ــد الصب ــاح عب ــذا ص فه

ــروج للمجاهــرة  ــه، وهــذا أمــل دنقــل ي أبي

بالجنــس والســحاق وزنــا املحــارم ... 

ـــه  ـــريب الحـــدايث طاقت ـــب الع ـــتنفد األدي - اس

ـــر  ـــة وغ ـــة يف اســـتحضار صـــور غريب التخيلي

ـــون أديب أو  ـــن كل مضم ـــة م ـــة وفارغ مألوف

ـــق  ـــب دمش ـــح، تنتص ـــف فاض ـــي. يف تكل فن

نفسه، )ص/ 76(.  )1(

يف حـــس أدونيـــس وهـــي ترفـــع فخذهـــا 

رايـــة، وتأخذهـــا الرغبـــة يف شـــفتيه ويف 

فخذيـــه، حتـــى نيويـــورك امـــرأة فخذهـــا 

ـــذه  ـــخ ه ـــاء. وتتناس ـــر يف امل ـــاء وآخ يف الس

ـــة،  ـــان العليل ـــذه األذه ـــة يف ه ـــور الفج الص

ـــارع  ـــرف الش ـــم يع ـــميح القاس ـــو س ـــا ه ه

ـــع  ـــود م ـــق تع ـــي دمش ـــا ه ـــا، وه ـــا ثديً ثديً

ــن  ــره كفخذيـ ــع يف دفـ ــوط لتضطجـ املاغـ

عاريـــن، ليـــس دمشـــق وحدهـــا، بـــل 

ــًا عـــى صـــدر  الوطـــن ذاتـــه يجثـــم كليـ

ـــد  ـــور فقـــد ارت ـــد الصب ـــى. أمـــا صـــاح عب أنث

ـــد أن  ـــر بع ـــو حس ـــئًا وه ـــره خاس ـــه ب إلي

ـــث،  ـــي طام ـــإذا األرض بغ ـــدى، ف ـــاوز امل تج

ـــا ملعـــون! ليســـت الشـــوارع  ومـــن يضاجعه

واملـــدن واألرض وحدهـــا لهـــا أفخـــاذ ونهـــود 

وأرحـــام، فالظواهـــر املناخيـــة ووســـائل 

ـــك حـــظ  ـــن ذل ـــا م ـــي كان له ـــل العموم النق

وافـــر، هـــا هـــي الريـــاح تفتـــح فخذيهـــا 

ـــال  ـــدى لخي ـــوم تتب ـــم، والغي ـــميح القاس لس

ـــذرة،  ـــة ق ـــدور عاري ـــات ص ـــوط حاضن املاغ

ـــه بـــن نهديهـــا  وهـــا هـــي الســـفينة تبحـــر ب

املالحـــن... وهـــا هـــو ســـميح القاســـم 

يفـــض بـــكارة العتمـــة والظـــام.

ــه  اســتنفد األديــب العــريب الحــدايث طاقت
التخيليــة يف اســتحضار صــور غريبــة وغــر 
مألوفــة وفارغــة مــن كل مضمــون أديب أو 

فنــي. يف تكلــف فاضــح.
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ــى  ــة ع ــح الدال ــض املام ــذه بع ــت ه كان

يوصــف  زمــن  العــريب يف  اإلبــداع  قامــة 

ــد الحــظ  ــارئ ق ــل الق ــرديء، ولع ــادة بال ع

غيــاب نــزار قبــاين عــن هــذا املشــهد، وهــو 

الــذي بــز غــره يف هــذا املجــال، والســبب يف 

ذلــك يكمــن يف هــذه الشــهرة بالــذات، فهــو 

عــراب اإلباحيــة بامتيــاز، وســيكون مــن 

الظلــم اختــزال إباحيتــه يف حيــز ضيــق كهذا.

)ب( الرواية الحداثية: اإليروتيكية)1( أو 
حداثة المواخير:

إذا تركنــا الشــعر جانبًــا والتفتنــا إىل الروايــة 

ــان  ــا توأم ــنجد أنه ــة، فس ــة الحديث العربي

ــة  ــذه الرواي ــه. إنَّ ه ــع نفس ــن النب ــا م نه

تجــد مرجعيتهــا يف )اإليرويتيكيــة(، ذلــك 

ــف  ــذي يوظ ــي ال ــب األديب الفضائح املذه

للتعبــر عــن الســلوك الجنــي البهيمــي 

الــذي ال يرتــوي أبــًدا. هــذا التوظيــف شــكل 

ــا  ــا غرائزيً بالنســبة إىل القــارئ العــريب قصًف

مكثًفــا كان وال يــزال يفقــده اتزانــه النفــي، 

ويخلــق لديــه حالــة مــن )الجــوع الجنــي( 

املتجــدد دوًمــا، وهــي حالــة مرضيــة تجعــل 

ــا  ــا مدمًن ــا غرائزيً ــي( حيوانً ــن )اإليروتي م

 ،)Erotic( اإلنجليزيــة  الكلمــة  مــن  و)اإليروتيكيــة( مشــتقة   )1(

مصطلــح  ِصيــغ  ومنهــا  الجنســية،  للشــهوة  املثــر  وتعنــي 

يعنــى  أديب  مذهــب  أو  اتجــاه  عــى  للداللــة   )Eroticism(

ــبق.  باإلثــارة الجنســية والتهيّــج الجنــي والشــهوة الجنســية والشَّ

والكلمــة ال تنفــك عــن أصولهــا اللغويــة التــي ترتبــط باألســاطر 

.)Eros( الدينيــة اليونانيــة الوثنيــة، حيــث االعتقــاد بإلــه الحــب

ومســتهلًكا جنســيًا لحــد هســتري. إنَّ هــذا 

القصــف الغرائــزي املوجه دوًما إىل اســتغال 

نقــاط الضعــف لــدى اإلنســان، شــكل اعتداًء 

ســافرًا عــى وعــي اإلنســان العــريب وتدمــرًا 

لحســه األخاقــي، واقتاًعــا لثقافــة الحشــمة 

املغروســة يف فطرتــه، وتجريــًدا  والــراءة 

ــوده. ــى لوج ــي معن ــا يعط ــن كل م ــه م ل

الغثائيــة/  لهــذه  األوىل  البدايــات  ولعــل 

الروائيــة العربيــة تعــود إىل الكاتــب املغــريب 

جغرافيــًة، والفرنــي ثقافــًة، محمــد شــكرى، 

صاحــب الروايــة الجنســية البذيئــة الشــهرة 

فيهــا  ترجــم  والتــي  الحــايف(،  )الخبــز 

ســقوطه األخاقــي ونزوعــه البهيمــي. ففــي 

جــرأة نــادرة أغضبــت إبليــس، تصــدى لرد 

ــل  ــروى تفاصي ــة، ف انغاســه يف عــامل الرذيل

مثــرة عــن مارســته البغاء مع عاهــرات من 

أشــكاله، وعــن مارســته اللــواط واالعتــداء 

عــى األطفــال؛ بــل ومارســة الشــذوذ حتــى 

مــع الحيوانــات وأنــواع الطيــور مــن الفــراخ 

ــي ال  ــات الت ــن الحيوان والدجــاج وغرهــا م

ــذه  ــلت ه ــد تناس ــوة. وق ــا وال ق ــول له ح

ــده  ــع عب ــرة م ــة( العاه ــال )اإلبداعي األع

خــال يف رواياتــه )الطــن( و)املــوت ميــر 

مــن هنــا( و)فســوق(، ومــع إبراهيــم بــادي 

يف روايــة )حــب يف الســعودية(، ولطيــف 

وآخريــن  املقــدس(،  )القــران  يف  الحــاج 

غرهــم كثــر مــن رواد )التجديــد( األديب 

ــة  ــا بالطهوري ــم دوًم ــريب املته ــا الع يف عاملن
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األخاقيــة، وهــي تهمــة ال تقــل خطــورة عن 

تهمــة التديــن التــي أصبحــت عامــة مميــزة 

عــى اإلرهــاب، بــل وأدل دالئلــه، ومــن 

ــة تنجــح  ــة العربي ــل اإليروتيكي ــدري، فلع ي

فيــا فشــلت فيــه )الحــرب عــى اإلرهــاب(.

حريصـة  )املتحـررة(  العربيـة  املـرأة  وألنَّ 

منازلـة  عـى  وقدرتهـا  نديتهـا  إثبـات  عـى 

أن تصطـف  إال  أبـت  فقـد  الرجـل،  غرميهـا 

لتزاحـم  الرذيلـة  سـوق  يف  املصطفـن  مـع 

رواد الجنسـانية العربيـة وتنضـم إىل قافلـة 

)النسـاء العربيـات الرائـدات(، حتى ولو كان 

الطريـق إىل الريـادة مير عر مواخـر الدعارة 

والعهـر الفكـري واملتاجـرة بالـرشف العـريب. 

تلـك كانـت املغامـرة األدبيـة التـي خاضتهـا 

سـلوى النعيمـي يف روايتهـا )نهـر العسـل(، 

وهـي تهتـك قدسـية الحب، لتؤسـس للحب 

الفضائحـي بـكل صـوره املجونيـة الصادمـة. 

ولنـا أن نبـرش القـارئ العـريب بصعـود نجوم 

اإليروتيكيـة،  الكتابـة  يف  تألقـن  عربيـات 

يف  الخـط  عـى  امللـك  عبـد  وردة  فهاهـي 

روايتهـا )األوبـة(، وزينـب غاصـب يف روايتها 

)مامـح(، وصبا الحـرز يف روايتها )اآلخرون(، 

الجنـي  بالتهييـج  تتميـز  أعـال  وهـي 

تنضـب  سـادية  لغـة  يف  الغرائـز،  وإثـارة 

الحـي  التصويـر  عليهـا  ويغلـب  وقاحـة، 

ملشـاهد الخاعـة املألوفـة يف أفـام البورنـو.

لقــد كانــت الروايــة واحــدة مــن أخطــر 

اإلرهــاب  وظفهــا  التــي  الفنيــة  األدوات 

الجنــي الــذي اتخــذ مــن )اإلبــداع الفنــي( 

ذريعــة يتوســل بهــا إىل التعبر عــن مضامينه 

)اإلبداعــات(  جــاءت  وقــد  اإلباحيــة. 

الروائيــة العربيــة كعادتهــا صــدى يــردد 

ارتداديــة  موجــات  وكأنهــا  بعيــد،  مــن 

تنجــذب دوًمــا نحــو مركزهــا األصــي، وهــي 

ــة  ــات محاكاتي ــق إيقاع ــا وف تنســج خيوطه

فجــة، وبــادة أخاقيــة ســافرة. وألن الطيــور 

املثــل  يقــول  كــا  تقــع،  أشــكالها  عــى 

ــذوق األديب املنحــط  ــإن ال ــغ، ف العــريب البلي

ــة  ــش العربي ــن الهوام ــة م ــدى هــذه الفئ ل

شــلَّ وجدانهــا عــن تلمــس روائــع األدب 

ــن  ــس م ــا نج ــو م ــرف نح ــريب)1(، لتنج الغ

ــب يف  ــه، وتتقل ــن نفايات ــل م أجناســه، وتنه

نتوءاتــه، فــا حســناء إال )حســناء الدمــن(. 

هكــذا ارتفعــت أصــوات عاليــة تجاهــر 

لتفســح  القدميــة  املعبــودات  بتحطيــم 

املجــال أمــام األقانيــم الجديــدة، امتــزج فيها 

ــا  ــا جميعه ــة، لكنه ــر والخطاب ــعر بالن الش

ــي  ــة الت ــة القدمي ــك الرنيم ــردد تل ــت ت كان

تحــي رصخــة أســاف يونــان: »هــذا صــوت 

الطبيعــة يدعــوك، فــا خجــل وال حيــاء«)2(.

ال أثــر عنــد هــؤالء لـــ )الحــرب والســام( لتولســتوي، و)اإلخــوان   )1(

كارامــازوف( لدوستويفســي، و)مــدام بوفــاري( لفلوبــر، و)مــويب 

ــزاك،  ــو( لبال ــو، و)األب غوري ــاء( لهوغ ــل، و)البؤس ديــك( مللفي

و)فرانكشــتاين( لشــيي... وعــرشات مــن قمــم الروايــة اإلنســانية 

ــكان  ــن إم ــامية ع ــاء اإلس ــض أدب ــادل بع ــي يج ــة، والت الرفيع

ــا. ــا إســاميًّا أيًض اعتبارهــا أدبً

ذلــك مــا كان يدعــو إليه أرســتوبوس، الفيلســوف اليونــاين القديم   )2(

الــذي بنــى مذهبــه األخاقــي عــى أســاس اللــذة، وجعلهــا 

معيــاًرا للفعــل الخلقــي. وهــو مــا انتهــت إليــه األبيقوريــة أيًضــا.
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)جـ( تدنيس المقدس: نهاية السقوط:

لسـنا بحاجة إىل التذكر بأن األخاق تسـتقي 

مصدريـة إلزاميتهـا مـن قدسـية مرجعيتهـا، 

وهـذا املعطـى بالـذات يفـر ملـاذا كانـت 

تلـك املرجعيـة موضوًعا للتدنيس والتسـفيه. 

إن الغايـة الثاويـة يف هـذا املسـلك التدنيي 

تكمـن يف إزاحة مرشوعيـة املنظومة القيمية 

بهـدم أساسـها الدينـي. لقـد كانـت رصخـة 

الحداثـة العربيـة جريئـة تنتهـك املقدسـات 

حيـاء.  وال  خجـل  بـا  والتقاليـد  واألعـراف 

اللغويـة  أتاحتـه ملكتهـا  اسـتنفدت كل مـا 

والصـور  والرمـوز  األلفـاظ  مـن  واإلبداعيـة 

والفضيلـة.  لألخـاق  النابـذة  التعبريـة 

متمـردة  رصخـًة  وعـدت  كـا  كانـت  لقـد 

وداحضـة ونابـذة لكل أسـاس يصون قدسـية 

األخـاق ويثبـت سـلطتها يف وجـدان النـاس 

وضائرهـم. وحتـى نعطـي لهـذه الكلـات 

بعًضـا من دالالتها، ندع هـذه الصور الباغية 

اعتذارنـا  مـع  أوزارهـا،  تكشـف  الفاضحـة 

املسـبق للقـارئ عـا قد تسـببه له مـن آالم!

اختــارت الحداثــة العربيــة طريــق اإلباحيــة 

العليــة  الــذات  أنزلــت  حيــث  املفرطــة، 

والشــعائر الدينيــة وكل مــا هــو مقــدس 

ــزز؛  ــذال املق ــة االبت ــاس منزل ــر الن يف ضائ

إذ اتخذتهــا مــادة لاســتهاك الجنــي يف 

أحــط صــوره وأنــذل معانيــه. ال وجــود 

ــدود  ــد وح ــة قواع ــات، وال ألي ــا للمحرم هن

وأعــراف، هنــا يســتقيل العقــل، وتنتهــك 

بــرشت  التــي  املنهجيــة  الرامــة  حرمــة 

ــة،  ــة الوضعي ــوار والعلموي ــفة األن ــا فلس به

ــل  ــة، وكل أدوات التحلي ــة املنطقي والوضعي

البنيــوي والســيميايئ. 

العلويـة واملعتقـدات  الـذات  تتخـذ  عندمـا 

للسـخرية  موضوًعـا  التعبديـة  والشـعائر 

مجـال  مـن  خرجنـا  قـد  نكـون  والتجريـح، 

العلـم إىل مجـال األيديولوجيـا، ومـن مجـال 

التجديـف  مجـال  إىل  املنهجيـة  الرامـة 

واإلسفاف واالبتذال. لــم تكن املعاين وحدها 

واالسـتعارات  والتعابـر  فاأللفـاظ  املبتذلـة، 

والكنايـات بلغـت يف بذاءتهـا حـد الغثيـان. 

ويف ســياق فضائحــي كهــذا، فــإن اآلليــة 

ــور  ــة الحض ــب رشعي ــي تكتس ــدة الت الوحي

ــا  ــذال. أم ــخرية واالبت ــة الس ــي آلي ــا ه هن

الرحمــن  عبــد  أنزلهــا  فقــد  الســخرية، 

منيــف منزلــة املنهــج حيــث اعتــر )اللجــوء 

القيــود(،  مــن  و)التحــرر  الســخرية(،  إىل 

مــن  األشــياء(  عــن  القداســة  و)نــزع 

مهــات الحداثــة، وإحــدى صفاتهــا)1(. وأمــا 

االبتــذال فقــد كان لرائــد التيــار االجتهــادي 

الحــدايث، وداعيــة الحداثــة الدينيــة، حســن 

)أجــره(  فــكان  الســبق،  فضــل  حنفــي، 

مضاعًفــا، أجــر التأســيس وأجــر التــأيس. 

عبد الرحمن منيف، »ماحظات حول الرواية العربية والحداثة«،   )1(

.)219 )ص/  سـابق،  مرجـع  وشـهادات،  قضايـا  كتـاب:  ضمـن 
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ففــي لغــة ال تخفــي إعجابهــا بتحرريــة 

ماحــدة الصوفيــة، يقــول صاحبنــا: »الصــويف 

ــم  ــه، ويتكل ــع الل ــة م ــة تام ــدث بحري يتح

ــه ال  ــه، وأن ــع الل ــقية م ــه العش ــن عاقت ع

فــرق بــن الذكــر واألنثــى. اللــه يعاملــه 

جنســيًا«)1(. اللــه  يعامــل  وهــو  جنســيًا، 

ــا نــوال الســعداوي، فلم تكن هــذه الصور  أمَّ

التجريديــة لتشــفي غليلهــا. لقــد كانــت 

ــة وأشــدهم )عــى الرحمــن  ــغ يف الضال أبل

عتيًــا(. لقــد صــورت الــذات العلويــة بصــورة 

املغتصــب املعتــدي، املــرف يف القســوة 

والظلــم، يداهــم ضحيتــه املذعــورة ليــًا، ثم 

يغتصبهــا متاًمــا كــا فعــل مبريــم العــذاراء. 

ومــع أنــه كان الســبب يف حملهــا، يأمــر 

برجمهــا حجــرًا حجــرًا: »يف الليــل تحوطنــي 

أختــي بذراعيهــا، تنشــج بصــوت مكتــوم 

ــم  ــه يف الحل ــا الل ــا، زاره ــة أمه ــي قص وتح

وحملــت منــه مثــل مريــم العــذراء، ارتــدت 

ثوبـًـا واســًعا لتخفــي ارتفــاع البطــن، ولدتهــا 

ــون  ــاس، لكــن عي ــام الن ــل بعــد أن ن يف اللي

ــال ورجموهــا  ــا، ربطوهــا بالحب ــام رأته اإلم

ــا: إذا  ــا أعانقه ــا وأن ــت له حجــرًا حجــرًا. قل

كان اللــه هــو الســبب فلــاذا يقتلونهــا؟«)2(.

وكأن كل هــذا اإلســفاف ال يكفــي، فــا يشء 

يــريض عقــدة التمــرد مــا لـــم تصــل بــه إىل 

»اإلسام والحداثة«، مرجع سابق، )ص/ 389(.  )1(

ــتقبل  ــرة، دار املس ــام«، القاه ــقوط اإلم ــعداوي، »س ــوال الس ن  )2(

.)23 )ص/  )1987م(،  العــريب، 

ــي  ــر الح ــف التصوي ــث يتكش ــاع، حي الق

عــن أبشــع صــور التحــدي. هكــذا تنتصــب 

ــًا  ــض، رج ــا املري ــة يف خياله ــذات العلوي ال

ــاد أن ينقــض عــى  يحــرف االغتصــاب، اعت

ــه  ــراءى يل الل ــم ي ــًا: »ويف الحل ــاه لي ضحاي

عــى شــكل رجــل، واقــف يف الظلمــة... 

يرتعــد جســمي تحــت الغطــاء وعينــاي 

الذهــن  يف  تــرك  صــورة  مغلقتــان«)3(. 

ــظ،  ــظ غلي ــه ف ــة إلل ــور الكراهي ــض ص أبغ

ال يتــورع عــن اغتصــاب ابنتــه التــي ولــدت 

ــد أمــر برجــم  ــه ســفاًحا، بعــد أن كان ق من

أمهــا. وهــو ألجــل ذلــك كان وجهــه يــراءى 

ــديد  ــا ش ــه أبيه ــا كوج ــة يف أحامه »لفاطم

ــم«)4(.  ــا شــديد الظل القســوة، وكوجــه عمه

ــب،  ــة بالرع ــورة املثقل ــذه الص ــذا، وبه هك

جديــدة،  مغامــرة  لتبــدأ  ثانيــة  يعــود 

وهنــا تطلــق العنــان ملكبوتاتهــا فتصــف 

مشــاهد هــذه املغامــرة الجنســية الفاضحــة 

بتفاصيلهــا اململــة: يداعــب وجههــا، ويربــت 

عــى صدرهــا وبطنهــا، ويضمهــا إىل صــدره، 

ــال  ــد ن ــا تأخذهــا هــزة الرعشــة وق وعندم

لــه  بأنهــا ســتلد  منهــا، يبرشهــا  مــراده 

املســيح، وهــي ســخرية ماكــرة، تقــوض 

بالنفــاق  تدمغهــا  إذ  األديــان  مصداقيــة 

والتزيــي بالقداســة الكاذبة، وتنتهك قدســية 

القيــم؛ إذ تســوي اللقطــاء باألنبيــاء، وتنــزل 

نفسه.  )3(

نفسه، )ص/ 7(.  )4(
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ــس  ــرق: »يهم ــاء ال ف ــة اللقط ــاء منزل األنبي

ــرب  ــايل. يق ــه، تع ــت الل ــم: بن ــوت ناع بص

منــي حتــى يامســني بيــده، أتحســس كفــه 

ــدر األم،  ــة كص ــه ناعم ــاين، برشت ــر الح الكب

أضــع رأيس عــى صــدره وأغمــض عينــي، 

يــده تربــت عــى وجهــي، ثــم تهبــط لربــت 

غامضــة  رجفــة  وبطنــي،  صــدري  عــى 

ــم:  ــوت ناع ــس بص ــعريرة، يهم ــزين وقش ته

ال تخــايف؛ أنــا اللــه، وســوف تلديــن املســيح، 

ــا ظــام، جســمي  ــوم والدني ــن الن أصحــو م

مبلــل بالعــرق ولــه رائحــة اللــه«)1(. أال يحــق 

إلبليــس أن يغــار وقــد ســحب البســاط مــن 

ــدام؟! ــه أق ــت ل ــه إن كان ــت أقدام تح

إنَّ هــذا املســتوى مــن التجديــف الــذي 

أن  يعنــي  العلويــة  الــذات  يســتنث  لـــم 

األدب الفضائحــي لـــم يكــن هدفــه تســويق 

ــار  ــن اختي ــرًا ع ــل تعب ــارة فحســب، ب الدع

أيديولوجــي واٍع يســّوق اإللحــاد والعدميــة؛ 

)الجنســانية(  مروجــو  فتــئ  مــا  لذلــك 

العربيــة يطلقــون عبــارات بذيئــة تســفه 

قيــم الديــن وتلعــن مقدســاته! هكــذا هــو 

حــال األدب العــريب الحديــث أو الحــدايث ال 

فــرق، أدب شــعاره العربــدة والتمــرد حتــى 

القــاع، أدب )يــكاد الســاوات يتفطــرن منــه 

ا(، ولعــل  وتنشــق األرض وتخــر الجبــال هــدًّ

هــذا مــا اســتفز أحــد أعمــدة التجديــد 

نفسه، )ص/ 23(.  )1(

األديب يف عــره، مصطفــى صــادق الرافعــي؛ 

إذ لـــم يــَر مــرًرا لهــذا التحديــث الــذي 

»الفســق  ســوى  زمنــه  يف  أدعيــاؤه  كــر 

ــاد«)2(.  ــق واإللح ــد الفس ــاد، أو تقلي واإللح

ــب الرافعــي الصــواب يف حكمــه؟  هــل جان

* خالصة واستنتاجات:

بكلمـة موجـزة، ميكـن القـول بـأنَّ إشـكالية 

األبـرز  العنـوان  تبقـى  واملتحـول  الثابـت 

لحالـة التشـظي وانشـطار الوعـي الجاعـي 

يف املجتمـع العـريب. ومـن منظـور تاريخـي، 

ارتبطـت هـذه الظاهرة باالنزياحـات الكرى 

الغربيـة.  الثقافيـة  صدمـة  أحدثتهـا  التـي 

لكـن انجرافًـا ثقافيًـا بهـذا الحجـم لــم يكن 

ليتحقـق لـو لــم يجـد لـه سـنًدا يف الداخـل، 

واجتاعيـة  ثقافيـة  كتلـة  إىل  يحتـاج  فهـو 

ذات وزن وقـادرة عـى التأثـر والتحكـم يف 

مسـارات املجتمـع. ولقـد مثلـت االتجاهات 

التـي  التيـارات  مـن  تاهـا  ومـا  الليراليـة 

هـذه  الغـريب  للمركـز  كهوامـش  تشـكلت 

الكتلـة بامتيـاز. ومـن خـال مـا تـم عرضـه 

مـن ماحظـات حـول جملـة األفـكار التـي 

بلورتهـا األدبيـات الحداثية، ميكن اسـتخاص 

التـي  الصادمـة  املفارقـات  مـن  مجموعـة 

النسـيج  يف  الكتلـة  هـذه  تجـذر  صاحبـت 

الثقـايف واالجتاعـي، أشـر إىل ثـاث منهـا:

مصطفــى صــادق الرافعــي، »تحــت رايــة القــرآن«، بــروت، دار   )2(

الكتــاب العــريب، )1974م(، )ص/ 200(.
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)1( المفارقة بين الوعي والتاريخ:

تبــدو الحداثــة العربيــة وكأنهــا إبحــار نحــو 

املجهــول. مثــة مراجعــات غربيــة جريئــة 

ارتفعــت أصواتهــا لنقــد تــراث عــر األنــوار 

الــذي تعتــره املســؤول األول عــن إخفاقــات 

الغــرب بعــد أن تحطمــت الشــعارات الكرى 

حــول الحريــة واملســاواة واإلخــاء، وحقــوق 

ــة...،  ــع الرفاهي ــدم، ومجتم ــان، والتق اإلنس

عــى صخــرة الواقــع. إن العــامل الــذي صنعته 

قيــم الحداثــة هــو عــامل األزمــات التــي 

تنتهــي دامئـًـا بتوليــد أزمــات مضاعفــة، وهنــا 

تكمــن املفارقــة، فهــذه القيــم التــي يعتكف 

مراجعتهــا،  عــى  اليــوم  الغــريب  العقــل 

التــي  القيــم ذاتهــا  بــل وإدانتهــا، هــي 

يبــرش بهــا الحداثيــون العــرب شــعوبهم، 

ويتخذونهــا منــارات لإلصــاح والنهــوض.

إنَّ فهــم هــذه املفارقــة مدخــل أســايس 

لفهــم طبيعــة املــأزق النهضــوي العــريب، 

يصفهــا  -كــا  الحداثيــة  فاأليديولوجيــا 

ــدي،  ــا النق ــا يف جانبه ــر قوته ــا- تظه نقاده

ــا ليســت شــيئًا  ــدم، ولكنَّه ــا تحســن اله إنَّه

أن  ذلــك  ومعنــى  الهــدم)1(.  غــر  آخــر 

ــد  ــا ومل يع ــتنفدت أغراضه ــد اس ــة ق الحداث

لهــا مــا تقدمــه للبرشيــة، وآيــة ذلــك أن 

التيــار الناقــد للحداثــة يف الغــرب، عــى 

)1( Critique de la Modernité. op.cit. PP: 33 - 34

مــا أظهــره مــن قــوة النقــد وكشــف مــآزق 

الحداثــة، لـــم يكــن قــادًرا عــى تقديــم 

ــي  ــة الت ــارة الغربي ــك أن الحض ــول؛ ذل الحل

مخزونهــا  واســتنفدت  قيمهــا  أفلســت 

اإلنســاين، لـــم يعــد بإمكانهــا التنقيــب عــن 

الحلــول داخــل جســمها املحنــط. هكــذا 

تــراءى الحداثــة املوعــودة )كــراب بقيعــة 

يحســبه الظــآن مــاء حتــى إذا جــاءه لـــم يجــده شــيًئا(. 

لكــن الحداثيــن ال يعجبهــم هــذا النــداء 

القــرآين وقــد أنزلــوه منزلــة األســاطر البالية. 

أمــا وقــد فعلــوا، وأبــوا إال أن يخاطبــوا عــى 

قــدر مــا تهفــو إليــه قلوبهــم، حتــى ال أقــول 

عقولهــم، فليصغــوا إىل هــذا الرخــة التــي 

 )André Malraux( ــرو ــدري مال أطلقهــا أن

ــي  ــة الفرن ــر الثقاف ــروايئ ووزي املثقــف وال

يف الســتينيات: »حضارتنــا هــي األوىل يف التاريــخ التي 

ــا أدري«)2(.  ــاة؟ ب ــى الحي ــا معن ــؤال: م ــن س ــب ع تجي

ويبقــى الســؤال هنــا: ملــاذا كل هــذا اإلرصار 

عــى الضيــاع يف صحــراء التغريــب املقفــرة؟ 

ــي  ــا ه ــروا له ــي تنك ــت الت ــت الثواب أليس

بالــذات مــا يبحــث عنــه )حنفــاء( الغــرب؟

ويبقــى الســؤال هنا: ملــاذا كل هــذا اإلرصار 
عــى الضياع يف صحــراء التغريــب املقفرة؟ 
أليســت الثوابــت التــي تنكــروا لهــا هــي 
بالــذات مــا يبحــث عنــه )حنفــاء( الغرب؟

)2( Les Fossoyeurs Un nouvel Appel aux vivants. P: 9 

Roger Garaudy L’ARCHIPEL1992.
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ذلـك مـا يقـر به أحـد أسـاطن النقـد الغريب 

الـذي أخطأتـه عـن تيـار الحداثـة النقديـة 

ه لــم يكـن مـن  العربيـة، ال لسـبب إالَّ ألنَـّ

جوليـان  يقـول  العدميـة.  التفكيكيـة  دعـاة 

عرضـة  تكـون  العليـا  مثلنـا  »إن  هكسـي: 

للهجـوم؛ ألنَّهـا غـر موحـدة مبا يكفـي حتى 

تكـون لهـا قـوة واقعيـة حقيقيـة وقويـة... 

بـن  قسـمن:  إىل  انشـقاقها  اسـتمر  وطاملـا 

الطبيعـي والخـارق، بـن اللـه والبـرش، بـن 

املادة والروح؛ فسـوف تظـل مدنيتنا الغربية 

تعـاين مـن انفصـام بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، 

وسـوف تفشـل مثلنـا العليـا يف تزويـد القوة 

الفعالـة للقيـام بعمل هـادف وحقيقـي«)1(. 

أود التأكيـد هنـا أن قائـل هـذا النـص ليـس 

أصوليًـا، ومـع ذلـك فقـد تـم تجاهلـه، أليس 

يف هـذا التجاهـل وهـذه االنتقائيـة ما يثبت 

تـورط دعـاة العقانيـة النقديـة مـرة أخـرى 

يف الوحـل األيديولوجـي؟ كأينِّ بلسـان حالهم 

يقـول: ال أريكـم إال مـا أرى، ومـا أهديكـم 

الحجـة  هـذه  لكـن  )الرشـاد(.  سـبيل  إال 

الفاوسـتية املثقلـة باإلكـراه، ال تغر من واقع 

األمـر شـيئًا، لقـد تنبأ مـؤرخ الفكـر األمريي 

الشـهر كريـن برنـن »بـأن األجيـال املقبلـة 

لن تشـهد تحـواًل يف النظرة الكونيـة الغربية، 

قبـول  عـى  إجـااًل  نسـتمر  سـوف  وإننـا 

اإلجابـات عن املشـكات الكـرى التي نقبلها 

اليـوم بـكل مـا فيهـا من تنـوع يحـر األلباب 

ــن:  ــاً ع ــي«، )ص/ 8(، نق ــا وح ــن ب ــي، »الدي ــان هكس جولي  )1(

.)12 )ص/  1979م(،   -1399(  ،)17 )عــدد/  املعــارص،  املســلم 

االعـراف  هـذا  إنَّ  متبـادل«)2(.  وتناقـض 

الـذي يتفجـر مـرارة، ال يعنـي بالنسـبة إلينا، 

التجديـف  أو  )التحديـث(،  لنـا  أراده  وكـا 

ال فـرق، إالَّ حقيقـة واحـدة: أن تيـار الحـرة 

والتناقـض سـيجرفنا معـه ال محالـة، وهـو ما 

يرشـح الرهـان عـى الثوابـت ليكـون الخيـار 

والنهـوض. اإلصـاح  اسـراتيجية  يف  األسـلم 

)2( المفارقة بين االستقاللية والتبعية:

يـرى بعـض النقـاد أنَّ الفكر العـريب املعارص 

عمـل عـى التخلـص مـن التبعيـة الحضاريـة 

ذلـك  عـى  ويدلـل  الغربيـة،  للمطلقـات 

وتجـاوزه  الفكريـة  ملسـرته  الـذايت  بنقـده 

منهـا  الليراليـة  اإللحاقيـة  للطروحـات 

التيـار  إىل  ينظـر  االعتبـار  لهـذا  والثوريـة. 

التحـرر مـن  أقـدر عـى  أنـه  النقـدي عـى 

مركزيتـه التاريخيـة. لكـن وجـه املفارقة هنا 

يكمـن يف كـون الشـعارات اإلصاحيـة التـي 

نبـه  النهائيـة -كـا  رفعهـا تجـد مرجعيتهـا 

عليـه كثـر مـن املفكريـن- يف هـذا املطلـق 

التحديثيـة  فالطروحـات  ذاتـه)3(.  الغـريب 

ــن، أفــكار ورجــال، »قصــة الفكــر الغــريب«، ترجمــة  كريــن برين  )2(

وتقديــم: محمــود محمــود، القاهــرة، مكتبــة األنجلــو املريــة، 

.)667 )ص/  )1965م(، 

عــى ســبيل املثــال، يتهــم غــايل شــكري الحداثــة العربيــة بأنَّهــا   )3(

تتخــذ مــن الغــرب إطــاًرا مرجعيًا لها، ســواء تعلق األمــر بالتيارات 

ــدد/  ــد، )الع ــة الناق ــه يف: مجل ــة أو اليســارية. انظــر رأي الليرالي

13(، )ص/ 54(. ويف هــذا االتجــاه نفســه يقــول أنطــوان أبــو زيد: 

ــة  ــرآة الحداث ــا مل ــا كليً ــة إال انعكاًس ــدم الكتاب ــرون ع ــر كث »يؤث

الغربيــة«. مجلــة الناقــد، )العــدد/ 12(، )1989م(، )ص/ 45(.
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محكومـة مبنطـق االلتحـاق باآلخـر، وال أدل 

حددتهـا  التـي  الشـعارات  مـن  ذلـك  عـى 

اإلصاحـي  ملرشوعهـا  كـرى  كأهـداف 

والتـي تتمحـور حـول العلانيـة والعقانيـة 

مـا  إىل  والتقـدم...  والدميقراطيـة  والحداثـة 

شـك  وال  الغربيـة.  املطلقـات  مـن  هنالـك 

أن هـذه املقـوالت اإلمرياليـة الصنـع هـي 

االجتاعيـة  الحيـاة  تغريـب  إىل  أدت  التـي 

العربيـة، حتـى إنَّ باحثًـا مـن طـراز جـال 

أمـن يقـر بـأن التنويرين العـرب كان لديهم 

مـن التغريـب أكـر مـاَّ كان الزًمـا لتحقيـق 

طـارق  لخـص  ولقـد  املنشـودة)1(.  النهضـة 

البـرشي أزمة املفارقة هـذه يف قولته البليغة: 

»حـارض الغـرب، مسـتقبل العـرب«)2(، وهي 

مقولـة تعـري محدوديـة املـرشوع التحديثي 

املـأزوم. أفقـه  حقيقـة  وتكشـف  العـريب 

)3( المفارقة بين الشعار والممارسة:

رفعـت  إصاحيـة  تيـارات  يف  يفـرض  كان 

شـعار العقانيـة والتنويـر والدميقراطيـة أن 

تحـرم مدلـوالت هذه الشـعارات عـى أرض 

الواقـع. ولكـن التاريـخ الفكـري واالجتاعي 

لهـذا التيـار أثبـت أنـه لــم يفهـم لإلصـاح 

معنـى خارج تدمـر البنيـة التقليدية القامئة. 

»حول مفهوم التنوير«، مرجع سابق، )ص/ 86، 87(.  )1(

طــارق البــرشي، »حــول القيــم واملفاهيــم الســائدة يف املجتمــع   )2(

العــريب املعــارص بــن العاملــن الغــريب واإلســامي«، مجلــة 

املنعطف، وجدة، املغرب، )2001م(، )العدد/ 18، 19(، )ص/ 19(.

حـرب  يف  بـه  زج  الراديـكايل  الفهـم  هـذا 

متواصلـة ضـد أبنـاء مجتمعـه، مـارس فيهـا 

الفكـري.  واإلرهـاب  اإلقصـاء  أسـاليب  كل 

وال أدل عـى ذلـك مـن مراجعـة القامـوس 

خصمـه  حـرش  يف  وظفـه  الـذي  اللغـوي 

األيديولوجـي يف خندق الظاميـة واملاضوية، 

واألصوليـة،  واألرثوذوكسـية،  والدوغائيـة، 

والتطـرف واإلرهـاب، واالنغـاق، والتحجـر، 

واالنفتـاح...،  والحريـة  العقـل  ومعـاداة 

اإلقصائيـة  النعـوت  هـذه  شـاكل  ومـا 

الرسـويل  املبـرش  دور  للعـب  تؤهلـه  التـي 

املطلقـة.  الحقيقـة  وحـده  ميلـك  الـذي 

بعــض الرمــوز الحداثيــة تــكاد تجهــر بعتابها 

بالطابــع  تعــرف  إذ  اســتحياء،  عــى  وإن 

النضــايل والســجايل الــذي ميــز أغلــب تيارات 

العقانيــة)3(. والبعــض األخــر آثــر أن يلقــي 

ــع  ــة يف املجتم ــوى املانع بالامئــة عــى ق

ــت  ــذة تطلب ــروف ناب ــن ظ ــه م ــا أوجدت مب

تلــك الحــدة والجــرأة، فحــول الجــاد إىل 

ــات  ــى مقدس ــداءه ع ــيًا اعت ــة، متناس ضحي

يف  الشــعوب  لحــق  ومصادرتــه  املجتمــع 

يف  وحقهــا  وقيمهــا  عقيدتهــا  مارســة 

عــن  املعــرة  منظومتهــا  وفــق  الحيــاة 

ــة.  ــا الثقافي ــة، وهويته ــخصيتها الحضاري ش

إىل  تحــول  الحــق  بهــذا  التمســك  لكــن 

ــة  ســبٍة وعــار، وصــار مــن النعــوت القدحي

كــال عبــد اللطيــف، »نــدوة حصيلــة العقانيــة«، مرجــع ســابق،   )3(

)ص/ 208(.
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املســتخدمة بكثافــة يف الحــرب النفســية 

أن يشــار إىل دعــاة الخصوصيــة والهويــة 

والنصيــة)1(، فعــرت شــعوبها مبقدســاتها، 

ــك  ــه الشــعوب، وكذل ــا متلك ــى م وهــي أغ

ــَواَب  ــا كَاَن َج ــوط: }َوَم ــوم ل ــواب ق كان ج

َقْوِمــِه إِالَّ أَْن َقالُــوا أَْخرُِجوُهــْم ِمــْن َقْريَِتكُــْم 

ــُروَن{. لقــد تــم اســتخدام  إِنَُّهــْم أُنـَـاٌس يََتطَهَّ

الحداثــة -كــا قــال منــذر عيــاش- لتصفيــة 

ــد)2(. ــراث والعقائ ــع ال ــاب م الحس

وكان جـال أمـن جريئًـا يف نقـده لكثـر من 

جـرأة  وهـي  التعسـفية،  املارسـات  هـذه 

غـر مسـبوقة يف الواقـع بهـذا املسـتوى مـن 

املصارحـة واملكاشـفة. وتكتسـب ماحظـات 

جـال أمـن مصداقيتهـا مـن رضورة مراعـاة 

يتحـرك  التـي  البيئيـة  للـرشوط  التنويـر 

فيهـا، والسـعي إىل التوافـق معهـا بـداًل مـن 

معاداتهـا. واسـتناًدا إىل هـذا املنظـور الثقايف 

يـرى أن التنويريـن أرضوا بنهضـة املجتمـع 

باسـم حريـة التعبـر، ومتـردوا عـى القديـم 

والتقاليـد، واحتفلـوا بـكل مـن يتجـرأ عـى 

الـراث والتقاليـد بالتهكـم، ولــم مييـزوا بـن 

حـق التعبـر عـن الـرأي، وبـن حـق توجيـه 

السـب والقذف والتهكم عى املقدسـات. أما 

عـن انتائهم املرجعي فياحـظ أنَّهم تحيزوا 

ملرجعيتهـم الغربية، واسـتناًدا إليهـا عادوا ما 

عـاداه التنويريـون يف الغـرب، وصادقـوا مـا 

ينظر عى سبيل املثال: عبد اإلله بلقزيز، نفسه، )ص/ 279(.  )1(

انظر: »مجلة اآلداب اللبنانية«، )ص/ 24(.  )2(

صادقـوه، عـادوا الديـن أو اسـتهانوا به بينا 

لــم يكن هـذا رضوريًا عى اإلطـاق لتنويرنا 

نحن، وتقدمنا السيايس أو التقاين أو العلمي. 

أمــا عــن موقفهــم مــن الــراث، فــرى أنَّهــم 

تبنــوا الثــورة عــى القديــم ملجــرد أنَّــه قديم، 

وكان هــذا القديــم ميكــن أن يزودنــا بســاح 

فكــري وروحــي فعــال ملقاومــة املحتــل 

ونفــوذه. وهــو يشــجب التوظيــف املغــرض 

والتســامح  التعبــر  حريــة  لشــعارات 

والتــي  واملوضوعيــة،  والعلــم  والعقانيــة 

أصبحــت ســاًحا موجًهــا ضــد مــن يرفعــون 

التنويــر  معنــى  فأصبــح  اإلســام،  رايــة 

يتحــدد يف التصــدي ملــا يســمى بـــ )األصولية 

ــك ويشــجعهم  اإلســامية(، يســاندهم يف ذل

كل مؤسســات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 

ــل  ــن يفض ــم م ــد منه ــل وتج ــرب، ب يف الغ

ــع  ــل م ــى التعام ــل ع ــع إرسائي ــل م التعام

التيــار الدينــي)3(. هــذه النظــرة املوضوعيــة 

مــن شــأنها أن تؤســس للثقــة املتبادلــة بــن 

ــح  ــريب، وتفت ــع الع ــارات املجتم ــف تي مختل

ســجًا جديــًدا مــن التفاهــات التــي ال 

تلغــي طرفـًـا مــن األطــراف، وتطهــر الســاحة 

اإلســفاف  حالــة  مــن  العربيــة  الثقافيــة 

ــدة  ــة جدي ــد نقدي ــن تقالي ــري، وتدش الفك

تنحــاز للهــم املعــريف، وتتحــرر مــن الهاجــس 

األيديولوجــي.

جــال أمــن، »حــول مفهــوم التنويــر«، مرجــع ســابق، )ص/ 73،   )3(

.)90 ،84 ،74
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سعيد عبيدي)*(

لقــد بليــت األّمــة اإلســامية يف املــرشق 

واملغــرب يف العقــود األخــرة بعّدة )مشــاريع 

ــة، أو  ــة، أو حداثي ى تجديدي ــمَّ ــة( تس فكري

ــع لهــذه املشــاريع يجــد أنَّ  تقّدميــة، واملتتبّ

حقيقتهــا واحــدة وأهدافهــا واضحــة وإن 

ــا  ــا م ــا غالبً ــّمياتها، فأصحابه ــت مس اختلف

ســاروا عــى منــوال الّدراســات الغربيــة دون 

مراعــاة لألصــول املنهجيــة العلميــة، وأصــول 

ــص  ــاد، وخصائ ــط االجته ــتدالل، وضواب االس

هــذا الّديــن، واختــاف بيئتــه مــع تلــك 

البيئــات التــي نهلــوا منهــا، ومــن هنــا دعــوا 

رصاحــة إىل إعــادة قــراءة الــّراث العــريب 

واإلســامي وتجديــده، ومحاولــة معرفـــة 

ســبب االنحطــاط والتّخلــف وطــرح الحلــول 

لذلــك؛ فمنهــم مــن رأى وجــوب إبعــاد 

ــد  ــان، املغــرب. الري ــة األدي باحــث يف حــوار الحضــارات ومقارن  )*(

.)saidabidi33@gmail.com( اإللكــروين: 

ــا  القــرآن الكريــم عــن الّســاحة واعتبــاره نصًّ

ــة  ــة معيّن ــة زمني ــوًرا يف حقب ــا محص تاريخيًّ

ال يجــب تجاوزهــا، ومنهــم مــن رأى رضورة 

إعــادة قــراءة الّنصــوص الّدينيــة -وال ســيا 

ــة، مــن خــال  ــراءة حديث ــا- ق ــة منه القرآني

إحالتهــا إىل التّاريــخ، والّنظــر إليهــا باعتبارها 

بــرشوط  محكومــة  تاريخيــة  نصوًصــا 

تاريخيــة وظرفيــة تــزول بزوالهــا، رشوط 

تعمــل عــى ربــط القــرآن بســياقات تنزيلــه 

وتفســر معانيــه تفســرًا قــارًصا، وذلــك مــن 

ــزول،  خــال الخــوض يف مســألة أســباب الّن

واملــدين،  واملــّي  واملنســوخ،  والّناســخ 

ــذه  ــع له ــّن املتتبّ ــا، لك ــن القضاي ــا م وغره

املشــاريع ســرى دون عنــاء كبــر أّن مــا جــاء 

ــبهات  ــرار لش ــو إال تك ــا ه ــا م ــه أصحابه ب

ــوا مباحــث  قدميــة أثارهــا بعــض مــن تناول

القــرآن الكريــم بالّدراســة والتّحليــل، والتــي 
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ــث  ــا األجــاء باملرصــاد، حي ــا علاؤن كان له

ــا الحــّق  ــن خاله ــوا م ــا وبيّن ــوا حقيقته بيّن

ــن هــذه املشــاريع  ــه، م ــه ويطلب ــن يبغي مل

الحداثيــة والتــي ســتكون موضــوع دراســتنا: 

ــب  ــرشوع طي ــي، وم ــن حنف ــرشوع حس م

ــحرور.  ــد ش ــرشوع محّم ــي، وم تيزين

)1( حسن حنفي)1(: من شبهة خلق 
القرآن إلى شبهة مادية الوحي:

يعتــر الكاتــب املــري حســن حنفــي أحــد 

رّواد الّدراســات الحداثيــة التــي تناولــت 

القــرآن الكريــم وخاضــت يف مجمــل مباحثه، 

ــًعا،  ــاًرا واس ــت انتش ــاته لقي ــى إّن دراس حتّ

ــه الحداثيــن؛  ــرًا مــن بعــض زمائ ــاًء كب وثن

فهــذا -مثــًا- عــي حــرب يثنــي عــى جهوده 

بالقــول: »بهــذا يقــوم حســن حنفــي بإعــادة 

الّنظــر يف كّل يشء، ويســعى إىل قلــب كّل 

ــن  ــه )م ــة يف كتاب ــور وخاّص ــات، يث املفهوم

العقيــدة إىل الثــورة(، مــن أجــل إعــادة البناء 

والتّأســيس، وينســف كّل املقّدمــات واألصول 

ويزعــزع أكــر البديهيــات القــارَّة يف العقــل 

ــل كّل  ــب أن يفع ــامي، والغري ــريب اإلس الع

حســن حنفــي مــن مواليــد القاهــرة مبــر عــام )1925م(، أســتاذ   )1(

الفلســفة يف جامعــة القاهــرة ورئيــس القســم فيهــا، حــاز عــى 

درجــة الدكتــوراه يف الفلســفة مــن جامعــة الســوربون عــام 

)1966م(، عمــل مستشــاًرا علميًّــا يف جامعــة األمــم املتحــدة 

بطوكيــو خــال الفــرة املمتــدة بــن )1985، و1987م(. وهــو 

ــكرتر  ــة، والس ــفية العربي ــة الفلس ــس الجمعي ــب رئي ــك نائ كذل

ــراث  ــة: ال ــب بالعربي ــة، كت ــفية املري ــة الفلس ــام للجمعي الع

والتجديــد )صــدر ســنة 1980م(، ومــن العقيــدة إىل الثــورة )صدر 

ســنة 1988م(، ومقدمــة يف علم االســتغراب )صدر ســنة 1990م(.

هــذا ال بوصفــه ملحــًدا أو مرتــًدا أو محاربـًـا 

للّديــن بــل يُقــّدم نفســه بوصفــه فقيًهــا مــن 

فقهــاء املســلمن يُجــّدد لهــم دينهــم«)2(.

يف  حنفـي  حسـن  عليـه  يطلعنـا  مـا  وأوَّل 

مرشوعـة )التّجديـدي( هـذا والـذي ال يـرى 

فيـه عيبًـا حسـب زعمـه هـو القـول »بـأنَّ 

نظـم القـرآن ليـس مبعجـز يف ثقافـة تقـوم 

ليـس  إذ  واللّغـوي؛  الّشـعري  اإلبـداع  عـى 

كتـاب  بـل  وتحريـم  تحليـل  كتـاب  القـرآن 

العـامل  تغليـف  منـه  الغـرض  وليـس  فكـر، 

بقوانـن وتقييـد الّسـلوك اإلنسـاين بقواعـد، 

بـل مسـاعدة الطبيعة عى االزدهـار والحياة 

عـى الّنـاء، ومـا أسـهل أن يولّـد الّدفاع عن 

حـّق اللـه دفاًعا مضاًدا عن حّق اإلنسـان«)3(. 

حسـن  نذكِّـر  أن  بُـدَّ  ال  كبـر  عنـاء  ودون 

-سـبحانه  اللـه  أّن  املقـام  هـذا  يف  حنفـي 

وتعـاىل- تحـّدى املرشكـن يف القـرآن الكريـم 

بـأن يأتـوا بآيـة واحـدة مـن مثلـه، لكّنهـم 

عجـزوا رغـم فصاحتهـم وبيانهـم؛ وعليه فإّن 

القـرآن كريـم معجـز رغـم كيـد الكائديـن، 

معجـز يف بيانـه ونظمـه وعلمـه وترشيعـه.

ــي  ــن حنف ــا حس ــي أثاره ــبه الت ــن الّش وم

حــول القــرآن الكريــم قولــه )بخلــق القــرآن( 

عــي حــرب، »نقــد النــص«، الــدار البيضــاء، املركــز الثقــايف   )2(

.)17 )ص/  )2000م(،  العــريب، 

حســن حنفــي، »مــن العقيــدة إىل الثــورة: املقدمــات النظريــة«،   )3(

ــريب  ــايف الع ــز الثق ــرش واملرك ــة والن ــر للطباع ــان، دار التنوي لبن

للطباعــة والنــرش، لبنــان، )1988م(، )ص/ 71(.
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تلــك القضيــة التــي كانــت ســببًا يف تعذيــب 

العلــاء وقتلهــم ســابًقا، يقــول: »والحقيقــة 

ــا  ــن أيدين ــذي ب ــي ال ــو الوح ــكام ه أّن ال

ــامل،  ــان وإىل الع ــه إىل اإلنس ــن الل ــه م املتّج

الــكام قصــد مــن اللــه إىل اإلنســان ورســالة 

ــق  ــن طري ــه ع ــٍل إلي ــل إىل ُمرَس ــن ُمرِس م

املبلّــغ وهــو الرّســول، فهــو ليــس صفــة 

ــن اإلنســان  ــذات املشــّخصة أي قصــًدا م لل

ــا، الوحــي  ــًا وإجــااًل وتأليًه ــه تعظي إىل الل

إذن كام اللــه بلغــة اإلنســان، وبهــذا يكــون 

الــكام مخلوًقــا أي إنَّــه أرســل إىل اإلنســان، 

هــذا هــو الخلــق الطبيعــي أو اإلنســاين، 

ــان وإىل  ــه إىل اإلنس ــّول كام الل ــا يتح عندم

ــي  ــرش، الت ــة الب ــل حكم ــه مث ــة مثل الطبيع

تخلـّـد الجاعــات والشــعوب مــن خالهــا يف 

مأثوراتهــا وحكمهــا وأمثالهــا وقصــص وســرة 

ــا«)1(. أبطاله

وزيــادة يف تأكيــد هــذه املســألة ذكــر حســن 

حنفــي أنَّ القــول بخلــق القرآن هــو نوع من 

التّنزيــه للــه تعــاىل، حيــث قــال: »والحقيقــة 

أنَّ القــول بالخلــق أو الحــدوث أكــر إطاقـًـا 

ــكام  ــف يكــون ال ــه؛ إذ كي لعواطــف التّنزي

ــة  ــريئ صف ــموع امل ــرف املس ــوت والح بالّص

تعــّر عــن التّنزيــه وهــي ال تخلــو مــن حــّس 

ــيًا؟ إّن  ــم حّس وتشــبيه؟ كيــف يكــون القدي

ــل«،  ــورة: اإلنســان الكام ــدة إىل الث ــن العقي ــي، »م حســن حنف  )1(

ــة  ــايف العــريب للطباع ــز الثق ــرش واملرك ــة والن ــر للطباع دار التنوي

والنــرش، لبنــان، الطبعــة األوىل، )1988م(، )2/ 464، 465(.

ــت  ــو يف الوق ــدوث ه ــق والح ــول بالخل الق

ــن  ــا م ــر اقرابً ــذات، وأك ــه لل ــه تنزي نفس

الــكام كموضــوع حّي علمي ميكن دراســته 

اللّغــة«)2(. أو يف علــوم  الّصــوت  يف علــم 

وباإلضافــة إىل مــا ســبق يذهــب حســن 

حنفــي إىل أنَّ مســألة خلــق القــرآن مســألة 

منهــا  أرادت  أقــّل،  وال  أكــر  ال  سياســية 

الّســلطة العبّاســية الحاكمــة آنــذاك قهــر 

للّنظــام،  معارضــة  باعتبارهــا  املعتزلــة 

ورصفهــا مــن خالهــا عــن املســائل العمليــة، 

حتـّـى يســهل تشــويه املعارضــة أمــام العاّمــة 

املؤمنــة بعقيــدة أهــل الســّنة، يقــول: »وقــد 

ــأتها،  ــية يف نش ــا سيّاس ــألة كلّه ــون املس تك

فقــد أرادت الّســلطة إيقــاع املعارضــة يف 

حبائــل املوضوعــات الّنظريــة الّرفــة إبعاًدا 

منهــا لهــا عــن املســائل العمليــة، فســاهمت 

حتّــى  القــرآن  خلــق  مســألة  إثــارة  يف 

ــا  يســهل حصــار املعارضــة وتشــويه صورته

ــد أهــل الســّنة  ــة بعقائ ــة املؤمن أمــام العاّم

املوضــوع  فاســتعمل  للّنظــام،  واملطيعــة 

الّنظــري كســاح عمــي للتّكفــر وللمحــارصة 

ــزل املعارضــة عــن جاهرهــا وإعطــاء  ولع

ــتئصالها  ــا واس ــّق يف اضطهاده ــلطة الح الّس

والقضــاء عليهــا باســم الّدفــاع عــن اإلميــان 

ــة«)3(. ــد األّم ــى عقائ ــة ع واملحافظ

ــل«،  ــورة: اإلنســان الكام ــدة إىل الث ــن العقي ــي، »م حســن حنف  )2(

.)254  ،253  /2(

نفسه، )ص/ 464(.  )3(
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ــول املعتزلــة بخلــق القــرآن،  ــّق أنَّ ق والح

ــه  ــرآن كام الل ــأن الق ــول أهــل الســّنة ب وق

-تعــاىل- غــر مخلــوق: »لـــم يكــن مــن أجل 

ــا قالــوا مبا  أغــراض سيّاســية البتـّـة، وأنّهــم إمنَّ

ــق  ــه مواف ــدون أنّ ــوا يعتق ــم كان ــوا ألنّه قال

للرشيعــة، ومل يــرد وال يف موطــن واحــد 

ــرض  ــارة للغ ــة إش ــن أيّ ــن الطرف ــن أّي م م

الّســيايس يف هــذه القضيــة، فهــل يعقــل أن 

تكــون األطــراف املختلفــة يف القضيــة أجهــل 

مبابســاتها مّمــن جــاء بعدهــم بقــرون؟«)1(.

ــا ســبق يذهــب حســن  ــة إىل م وباإلضاف
حنفــي إىل أنَّ مســألة خلــق القرآن مســألة 
سياســية ال أكــر وال أقــّل، أرادت منهــا 
الّســلطة العّباســية الحاكمــة آنــذاك قهــر 
املعتزلــة باعتبارهــا معارضــة للّنظــام، 
ورصفهــا مــن خالها عن املســائل العملية، 
حّتى يســهل تشــويه املعارضة أمــام العاّمة 

املؤمنــة بعقيــدة أهــل الســّنة.

وعموًمــا ميكــن أن ناحــظ أّن حســن حنفــي 

القــرآن(  عليــه يف مســألة )خلــق  غلــب 

األخــذ بقــول املعتزلــة، هــذا مــع مــا يف هذه 

ــة الّريحــة مــن  ــبهة مــن إغفــال لألدلّ الّش

ــم  ــرآن الكري ــى أّن الق ــّنة ع ــاب والس الكت

ــى ال  ــوق، وحتّ ــه -تعــاىل- غــر مخل كام الل

ســلطان العمــري، »الّتفســر الّســيايس للقضايــا العقديــة يف   )1(

ــاث،  ــات واألبح ــل للدراس ــز التّأصي ــدة، مرك ــريب«، ج ــر الع الفك

.)131 )ص/  )1431هـــ(، 

نــرّد عليــه شــبهته بنصــوص القــرآن الكريــم 

نذكــره  نقــده  ســهام  إليــه  وجــه  الــذي 

بقــول محّمــد عابــد الجابــري الحــدايث أيًضــا 

والــذي فــّر القــرآن يف أواخــر حياتــه حيــث 

ذكــر أّن »القــرآن الكريــم هــو كام اللــه منــه 

بــدأ، بــا كيفيــة قــواًل، وأنزلــه عــى رســوله 

ــا،  ــا، وصّدقــه املؤمنــون عــى ذلــك حًق وحيً

وأيقنــوا أنّــه كام اللــه تعــاىل بالحقيقــة، 

ــة، فمــن ســمعه  ــوق ككام الري ليــس مبخل

ــه كام البــرش فقــد كفــر«)2(. فزعــم أنّ

ــاء يف  ــزايل بج ــر االعت ــر الفك ــر أث ــد ظه لق

تنــاول حســن حنفــي ملســألة: القــول بخلــق 

كانــت قضيــًة جوهريــة  والتــي  القــرآن، 

الطــرح االعتــزايل، فرضهــا املعتزلــة يف  يف 

مســتندين  التّاريــخ،  فــرات  مــن  فــرة 

ــة  ــذاك يف الخليف ــة آن ــلطة املمثل ــّوة الّس بق

العبّــايس املأمــون، وهنــا ال بُــدَّ مــن اإلشــارة 

تناولــوا  الذيــن  الحداثيــن  أغلــب  أّن  إىل 

دراســة القــرآن الكريــم رصّحــوا يف أكــر مــن 

موضــع مــن كتاباتهــم التــي ســطّروها بأنّهــم 

اســتفادوا وبنــوا نظرياتهــم يف القــدح يف 

النــّص القــرآين عــى رأي املعتزلــة يف القــرآن 

ــس كام  ــوق ولي ــه مخل ــول إنّ ــّم، بالق الكري

اللــه حقيقــة، منهــم مــن كان رصيًحا وأشــاد 

ــر  ــة، كن ــرآن وباملعتزل ــق الق ــول بخل بالق

ــب  ــون والطي ــد أرك ــد ومحّم ــو زي ــد أب حام

ــد الجابــري، »مدخــل إىل القــرآن الكريــم«، بــروت،  ــد عاب محّم  )2(

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )2006م(، )1/ 18(.
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ــح  ــر رصي ــن كان غ ــم م ــي...، ومنه التّيزين

كمحّمــد  تلميًحــا  ذلــك  إىل  أشــار  وإمّنــا 

ــا. ــس وغره ــحرور وأدوني ش

ــا حســن  ــي ذكره ــبه األخــرى الت ــن الّش وم

حنفــي يف دراســته للقــرآن الكريــم قولــه 

ــه  ــن الل ــتقاليته ع ــي واس ــة( الوح بـ)ماّدي

-تعــاىل-؛ مبعنــى أنـّـه جعــل الوحــي منفصــًا 

ــد هــذا األمــر  عــن اللــه -تعــاىل-، ولــي يؤكّ

ذكــر مجموعــة مــن التّعريفــات للوحــي 

واملخالفــة متاًمــا ملــا أجمــع عليــه العلــاء)1(؛ 

ــتقّل  ــم مس ــي عل ــا: »الوح ــول يف أحده يق

ــده  ــع قواع ــان ويض ــتنبطه اإلنس ــه يس بذات

وأصولــه، ال هــو بعلــوم الّديــن وال هــو 

بعلــوم الّدنيــا، هــو علــم املبــادئ األوىل التي 

تقــوم عليهــا العلــوم جميًعــا، وهــي مبــادئ 

عقليــة وطبيعيــة شــعورية ووجوديــة يف آن 

ــة  ــه »مجموع ــا بأنّ ــه أيًض ــد«)2(. وعرَّف واح

ــاىل-  ــه -تع ــم الل ــو أن يُعلِ ــي ه ــى أنَّ الوح ــاء ع ــع العل أجم  )1(

َمــن اصطفــاه مــن عبــاده كلَّ مــا أراد إطاعــه عليــه مــن ألــوان 

ــادة  ــر معت ــة غ ــة خفيَّ يَّ ــة رسِّ ــن بطريق ــم، ولك ــة والعل الهداي

للبــرش، ويكــون عــى أنــواٍع شــتى، فمنــه مــا يكــون مكاملــة بــن 

ــا يكــون  ــه م ــًا، ومن ــه مــوىس تكلي ــم الل ــا كلَّ ــه؛ ك ــد ورب العب

ــم  ــن العل ــاه عــى وجــٍه م ــب ُمصطَف ــه يف قل ــه الل ــا يقذف إلهاًم

ــه مــا  ــه شــكًّا، ومن ــا وال يجــد في ــه دفًع الــروري ال يســتطيع ل

ــيء  ــا يج ــه ك ــه ووقوِع ق ــيء يف تحقُّ ــا يج ــا صادقً ــون مناًم يك

ــطة  ــون بواس ــا يك ــه م ــطوعه، ومن ــه وس ــح يف تبلُّج ب ــُق الصُّ فَلَ

أمــن الوحــي جريــل عليــه الســام وهــو مــن أشــهر أنــواع 

ــل، وهــو  ــه مــن هــذا القبي الوحــي وأكرهــا، ووحــي القــرآن كل

ــم  ــد العظي ــد عب ــه بالوحــي الجــي. ]انظــر: محّم ــح علي املصطَل

الزرقــاين، »مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن«، القاهــرة، دار 

الفكــر العــريب، )1995م(، )ص/ 46([.

حسن حنفي، »من العقيدة إىل الثورة: اإلنسان الكامل«، )4/ 36(.  )2(

مــن الّصــور اإلنســانية الخالصــة، خاّصــة 

بأســلوب التّعبــر واملخاطبــة دون وصــف 

لواقــع بــل لإليحــاء بــه وتوجيهــه«)3(. وقــال 

معرِّفًــا لــه أيًضــا بأنّــه: »املبــادئ العاّمــة 

ــا يف  ــه أيًض ــانية«)4(. وعرَّف ــة اإلنس يف املعرف

ــس البــرشي(  ــة الجن ــاب )تربي ــه لكت ترجمت

للكاتــب األملــاين لســنج بأنّــه »مجموعــة 

ــاط  ــى الّنش ــث ع ــي تبع ــث الت ــن البواع م

وتدفــع إىل الحركــة وليســت مجموعــة مــن 

العقائــد الجاهــزة لإلميــان والتّســليم بهــا«)5(.

ــا إذا انتقلنــا إىل الحديث عن مهمة الوحي  أمَّ

ــة  ــا نجدهــا تربوي ــي فإنّن ــد حســن حنف عن

محضــة؛ الهــدف منــه هــو تربيــة اإلنســانية 

وليــس هدايتهــا إىل الطريــق القويــم؛ يقــول: 

ــة  ــة، والغاي ــة محض ــي تربوي ــة الوح »مهّم

منــه تربيــة اإلنســانية وليــس إعطــاء عقائــد 

مؤّسســات،  تشــييد  أو  شــعائر  إقامــة  أو 

تحّققــت  إذا  غايــة،  ال  وســيلة  فالوحــي 

الغايــة أّدت الوســيلة املطلــوب منهــا«)6(.

واألخطــر مــن هــذا كلـّـه هــو قولــه بتداخــل 

كام اللــه تعــاىل الــذي هــو الوحــي مــع 

كام البــرش؛ يقــول: »يظــّن الكثــرون أنَّ 

نفسه، )2/ 466(.  )3(

حسن حنفي، »من العقيدة إىل الثورة: اإلنسان الكامل«، )4/ 22(.  )4(

ــق:  ــم وتعلي ــة وتقدي ــري«، ترجم ــس الب ــة الجن ــنج، »تربي لس  )5(

حســن حنفــي، بــروت، دار التنويــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

.)121 )ص/  )2006م(، 

نفسه، )ص/ 121(.  )6(
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كام اللــه وكام البــرش نقيضــان، هــذا وحــي 

ــع بــرشي، والحقيقــة غــر  يوحــى وذاك صن

ــه وكام البــرش  ــد تداخــل كام الل ــك، فق ذل

يف أصــل الوحــي يف القــرآن، الوحــي هنــا 

يقــوم بعمليــة التّطويــر والتّجديــد والتّغيــر، 

ــه، وهــو  ــكام البــرش واســتجابة ل ــا ل أحكاًم

ــرش  ــرش، فالب ــه الب ــّدث ب ــا يتح ــتجابة مل اس

يتكلّمــون ويتحّدثــون واللــه تعاىل يســتجيب 

لهــم بعــد ذلــك بالوحــي، وبنــاًء عليــه فــإّن 

الواقــع هــو األصــل واألســاس ولــه األولويــة 

ــك،  ــر كذل ــا كان األم ــّص«)1(. ولـّمـ ــى الن ع

ــز  ــي »متيي ــب حنف ــا حس ــد ممكًن ــم يع فل

مــا هــو إلهــي عــّا هــو بــرشي؛ ألّن كليهــا 

ــّص  ــة ن ــاك مثّ ــس هن ــذا فلي ــرش؛ ول كام الب

مقطــوع بنســبته إىل اللــه، فضًا عن تســويغ 

املطالبــة بتحكيمــه والرّجــوع إليــه والعمــل 

ــر  ــان غ ــون اإلنس ــه: يك ــه«)2(؛ وعلي ــا في مب

محتــاج إىل الوحــي بقــدر مــا هو محتــاج إىل 

ــّرح  ــذا الصــّدد ي ــة، ويف ه ــه اليومي تجارب

ــي«)3(،  ــاج إىل وح ــان ال يحت ــه: »اإلنس بقول

فالوحــي عنــده مــا هــو إال مارســات يوميــة 

»حولناهــا يف فــرة تخلّفنــا إىل مجــرّد عقائــد 

وشــعائر، نُكّفــر مــن لـــم يؤمــن بهــا أو 

حســن حنفــي، »همــوم الفكــر والوطــن«، اإلســكندرية، مكتبــة   )1(

األنجلــو املريــة، )1997م(، )ص/ 23(.

ــة يف  ــن عمــر الدميجــي، »موقــف الليربالي ــن محمــد ب ــح ب صال  )2(

البــاد العربيــة مــن محكــات الديــن: دراســة تحليليــة نقديــة«، 

مجلــة البيــان، )1433هـــ(، )ص/ 269(.

ــروت،  ــارص«، ب ــا املع ــا معــارصة يف فكرن ــي، »قضاي حســن حنف  )3(

.)92  /1( )1981م(،  التنويــر،  دار 

ــف عندمــا  ميارســها«)4(، فالوحــي إذن »يتوقّ

يصبــح اإلنســان قــادًرا بعقلــه عــى أن يصــل 

ــمَّ  ــن ث ــّص آخــر، وم ــل ن ــم دون تدّخ للحك

ــه عــى  ــه قــادر بعقل إذا أعلــن اإلنســان بأنّ

ــة،  ــة والطبيعي ــن االجتاعي ــم القوان أن يفه

وقــادر عــى أن يختــار بــن بديلــن، فعندئــذ 

ــا«)5(. ــزوم للوحــي إطاقً ال ل

ــد  ــي عنـ ــبق، فالوحـ ــا سـ ــى مـ ــاء عـ وبنـ

حســـن حنفـــي »واقـــع يتحّقـــق، والواقـــع 

وحـــي متحّقـــق. ويكـــون العيـــب كّل العيـــب 

يف جعـــل الوحـــي مطلًقـــا خـــارج الزّمـــان 

واملـــكان أو حرفًـــا يف نـــّص مـــدّون«)6(. 

ــون  ــكار أن يكـ ــذا قـــول رصيـــح يف إنـ وهـ

ـــا إىل  ـــون وحيً ـــه أو أن يك ـــرآن كام الل القـــ

ـــد  ـــه وســـلّم-، ويؤكّ ـــه علي رســـوله -صـــّى الل

ـــي  ـــن دفت ـــذي ب ـــرآن ال ـــه: »والق ـــذا بقول ه

املصحـــف فإنّـــه مقـــدور عليـــه، أقـــّل 

ســـورة منـــه ليســـت كذلـــك بـــل مقـــدور 

عـــى مثلـــه«)7(، أي بإمـــكان أّي إنســـان أن 

ــل  ــًا وليـــس مبثـ ــرآن كامـ ــل القـ ــأيت مبثـ يـ

أقـــر ســـورة منـــه اســـتناًدا إىل التّجـــارب 

اليّوميـــة؛ فالوحـــي كلّـــه هـــو »مجموعـــة 

مـــن الحلـــول لبعـــض املشـــكات اليوميـــة 

حسن حنفي، »هموم الفكر والوطن«، )1/ 57(.  )4(

ــدن، دار  ــف، لن ــة مواق ــدوة مجل ــة«، ن انظــر: »اإلســام والحداث  )5(

.)219  ،218 )ص/  )1990م(،  الســاقي، 

حسن حنفي، »هموم الفكر والوطن«، )ص/ 23(.  )6(

حسن حنفي، »من العقيدة إىل الثورة: اإلنسان الكامل«، )5/ 542(.  )7(
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ـــة،  ـــرد والجاع ـــاة الف ـــا حي ـــر به ـــي تزخ الت

ــّرت  ــد تغـ ــول قـ ــذه الحلـ ــن هـ ــر مـ وكثـ

وتبّدلـــت حســـب التّجربـــة عـــى مقـــدار 

ــر  ــل، وكثـ ــى التّحمـ ــه عـ ــان وقدرتـ اإلنسـ

ــك  ــن كذلـ ــم تكـ ــول لــ ــذه الحلـ ــن هـ مـ

يف بـــادئ األمـــر ُمعطـــاة مـــن الوحـــي 

بـــل كانـــت مقرحـــات مـــن الفـــرد أو 

ـــا«)1(.  ـــي وفرضه ـــا الوح ـــم أيّده ـــة ث الجاع

خطــاب  حنفــي  نظــر  يف  إذن  فالوحــي 

يفــرض علينــا وقائــَع، كــا يفــرض علينــا 

إن  قــل  أو  والعقائــد،  بالغيــب  اإلميــان 

قابــل  غــر  ســلطوي  خطــاب  شــئت 

ــي: ســواء  ــاش؛ يقــول: »الخطــاب الّدين للنق

ـا، إلهيًّــا أم إنســانيًّا،  كان مقدًســا أو دنيويًـّ

ــا، نقــًا أم عقــًا، وهــو أكــر  ــا أم إلهاًم وحيًّ

الخطابــات عموميــة؛ ألنّــه ســلطوي، أمــري، 

تســليمي، إذعــاين، يُطالــب باإلميــان بالغيــب 

ــي  ــر الفّن ــد، ويعتمــد عــى التّصوي وبالعقائ

ــا  ــتقبلية وم ــاة املس ــال، والحي ــارة الخي وإث

ــرش.  ــن آالم الب ــاص م ــود وخ ــن وع ــا م به

قــد يكــون خطابـًـا عقائديًّــا كــا هــو الحــال 

ــا كــا هــو الحــال  يف علــم الــكام، أو باطنيًّ

ــال  ــو الح ــا ه ــا ك ــوف، أو ترشيعيًّ يف التّص

يف الفقــه وأصولــه، يقّدســه النــاس حتّــى 

يصبــح بديــًا عــن املقــّدس ذاتــه، لــه أصــول 

الــرتاث  مــن  موقفنــا  والتجديــد:  »الــرتاث  حنفــي،  حســن   )1(

والنــرش  للدراســات  الجامعيــة  املؤسســة  بــروت،  القديــم«، 

.)136  ،135 )ص/  )1992م(،  والتوزيــع، 

وفــروع، ولــه قلــب وأطــراف، وبــه حــّق 

وباطــل، فرقــة ناجيــة وفــرق هالكــة، يعتمــد 

عــى ســلطة النــّص أكــر مــن اعتــاده 

ــًا  ــه حك ــر نفس ــل، يعت ــلطة العق ــى س ع

ومقياًســا ألنــواع الخطابــات األخــرى، يتوّحــد 

بــه الحكــم بحيــث يصبــح الخطــاب الّدينــي 

ــر  ــًدا، تك ــا واح ــيايس خطابً ــاب الّس والخط

املذابــح والحــروب، ويتــّم تكفــر املخالفــن 

باســمه، يــدّل عــى مرحلــة تاريخيــة قدميــة 

قاربــت عــى االنتهــاء؛ ألنّــه أقــدم عــى 

ــرور  ــا إىل الغ ــؤّدي أحيانً ــواع الخطــاب، ي أن

والتّعــايل والتّعصــب وال يقبــل الحــوار؛ ألنّــه 

خطــاب أخاقــي يعتمــد عــى ســلطة القائــل 

وإرادتــه، ال يحتــاج إىل مقاييــس للّصــدق إال 

ــل«)2(. ــدق القائ ــن ص م

فالوحــي إذن يف نظــر حنفــي خطــاب 
يفــرض علينــا وقائــَع، كــا يفــرض علينــا 
اإلميــان بالغيــب والعقائد، أو قل إن شــئت 

خطــاب ســلطوي غــر قابــل للنقــاش.

ومــن مقاييــس صــدق الوحــي عنــد حنفــي 

أن يخضعــه إىل التّجربــة العلميــة، بعد طرح 

ــا  ــاء مطابًق ــإن ج ــات، ف ــات والتّكهن الفرضي

لهــا قبلنــا بــه وإن خالفهــا رفضنــاه ونبذنــاه؛ 

يقــول: »أّمــا الوحــي بالنســبة إيّل، فإنّنــي 

ــي  ــا يف رأي ــراض؛ أن آخــذه عــى ســبيل االف

حســن حنفــي، »تحليــل الخطــاب«، مجلــة قضايــا إســامية   )2(

.)222 )ص/  )2002م(،   ،)19 )العــدد/  معــارصة، 
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ــي،  ــث العلم ــراض يف البح ــو اف ــي ه الوح

ــدور االفــراض يف البحــث العلمــي،  يقــوم ب

الّصــدق،  يتحّقــق؟ والتّحّقــق مــن  فهــل 

وليــس  رِصفًــا  تجريبيًــا  التّحقــق  أقصــد 

صوريـًـا، ال اتفــاق نتائــج مع مقدمــات، ولكن 

التّحقــق مــن صّحــة هــذا الفــرض يف الواقــع 

ــا  ــهًا، أن ــًا وس ــمَّ فأه ــن ث ــي، وم االجتاع

ــل كّل الّنبــوات وكّل الوحــي وكّل اآلراء،  أتقبّ

ــع«)1(. ــّك الواق ــا عــى مح ــّي أن امتحنه وع

ــة  ــاك عاق ــأّن هن ــد ب ــي يعتق فحســن حنف

فالنــّص  والواقــع؛  النــّص  بــن  جدليــة 

هــو اســتجابة لنــداء الواقــع ومتطلباتــه 

يف  تفســره  يجــد  والواقــع  ومقتضياتــه، 

النــّص، إذا مــا تــّم تأويــل النــّص وفهمــه 

تاريخيًــا وواقعيًــا، فالقــرآن كــا يــراه حنفــي 

ــة  ــان ثاث ــت إبّ ــات نزل ــن اآلي ــة م مجموع

ــة  ــة أو كّل مجموع ــا، وكّل آي ــن عاًم وعرشي

مــن اآليــات متثــل حــاًّ أو إجابــة للمشــكات 

التــي تطرحهــا الحيــاة اليوميــة للجاعــة 

الّنحــو »يصــدق  اإلســامية، وعــى هــذا 

النــّص يف الواقــع، ومــا لـــم ينــزل النــّص عــى 

نازلــة يظــل دائــرًا يف الهــواء حائــرًا، ال زمــان 

لــه وال مــكان، والواقــع كذلــك يجــد تأويلــه 

ــى  ــد ع ــو يؤكّ ــا فه ــن هن ــّص«)2(، وم يف الن

تاريخيــة النــّص القــرآين باعتبــاره ظاهــرة 

انظر: »اإلسام والحداثة«، مرجع سابق، )ص/ 219، 220(.  )1(

حســن حنفــي، »الوحــي والواقــع: تحليــل املضمــون«، دمشــق،   )2(

ــق، )ص/ 9(. ــايف( دمش ــد الثق ــز الناق )مرك

ظــروف  يف  نشــأت  أخــرى،  ظاهــرة  كأّي 

تاريخيــة خاّصــة ال ميكــن تجاوزهــا يف أثنــاء 

ــة  ــول: »الّنصــوص الّديني ــه، يق ــث عن الحدي

ذاتهــا نصــوص تاريخيــة، نشــأت يف ظــروف 

اجتاعيــة خاّصــة ُعرفــت باســم أســباب 

الّنــزول، وتطــّورت طبًقــا للزّمــان وتجــّدد 

حاجــات املجتمــع وتنــّوع قــدرات البرشيــة 

ــت  ــرّشع ُعرف ــادر لل ــي مص ــث ه ــن حي م

باســم الّناســخ واملنســوخ«)3(.

ويف تأكيــده عــى »تاريخيــة« النــّص القــرآين 

إىل  والتّجديــد  الــّراث  كتابــه  يف  يذهــب 

أّن الوحــي هــو مجموعــة مــن القصــص 

ــاس  ــه الّن ــا ظّن ــاطر، وأّن م التّاريخــي واألس

قرونـًـا طويلــة وحيًــا ربّانيًــا هــو يف الحقيقــة 

ــه  ــا ظّن ــت أّن م ــول: »وثب ــك؛ يق ــس كذل لي

ليــس  أنّــه  قرونًــا طويلــة وحيًــا  الّنــاس 

ــخ  ــب التّاري ــن كت ــة م ــل مجموع ــك، ب كذل

الّنصــوص  تحلّلــت  واألســاطر،  القصــي 

ــل  ــا يف باب ــرة إىل مصادره ــت كّل فق ورجع

وظهــرت  مــر،  أو  الّصغــرى  آســيا  أو 

واقتصاديــة  سياســية  التّأليــف  بواعــث 

واجتاعيــة«)4(.

ــاذة  ــي الّش ــن حنف ــتنتاجات حس ــن اس وم

حــول الوحــي وتأكيــًدا لقولــه بتاريخيــة 

حسن حنفي، »هموم الفكر والوطن«، )ص/ 73(.  )3(

الــرتاث  مــن  موقفنــا  والتجديــد:  »الــرتاث  حنفــي،  حســن   )4(

.)87 )ص/  القديــم«، 
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الوحــي ذكــره بــأّن هــذا األخــر علــاين 

يف جوهــره! يقــول: »العلانيــة إذن هــي 

أســاس الوحــي، فالوحــي علــاين يف جوهــره، 

والّدينيــة طارئــة عليــه مــن صنــع التّاريــخ، 

املجتمعــات  تخلــف  لحظــات  يف  تظهــر 

وتوقّفهــا عــن التّطــور«)1(.

وبنــاء عــى كّل مــا ســبق، فقــد دعــا حســن 

ــى  ــي ع ــج التّاريخ ــق املنه ــي إىل تطبي حنف

نصــوص القــرآن الكريــم، وهــو األمــر الــذي 

أوقعــه يف القــول بــأّن اللــه تعــاىل لـــم 

ــا  ــو م ــم؛ وه ــه العظي ــظ كتاب ــل بحف يتكّف

ــالة يف  ــاب »رس ــى كت ــه ع ــرؤه يف تعليق نق

الاهــوت والّسياســة« إلســبينوزا الــذي قــام 

برجمتــه والتّعليــق عــى محتوياتــه، يقــول: 

ــن  ــن الاهوتي ــم م ــض وأكره ــايل البع »يغ

اللــه قــد  أّن  الذيــن يدعــون  املحافظــن 

حفــظ كتابــه مــن التّغيــر والتّبديــل وأّن 

ــوص،  ــة للّنص ــي الحافظ ــة ه ــة اإللهي العناي

ومــن ثــمَّ فــا داعــي هنــاك لتطبيــق قواعــد 

ــة  ــوص الّديني ــى الّنص ــي ع ــج التّاريخ املنه

وإقامــة نقــد تاريخــي للكتــب املقّدســة، فـــ 

كْــَر َوإِنَّــا لَــُه لََحاِفظـُـون{  }إِنَّــا نَْحــُن نَزَّلَْنــا الذِّ

]الحجــر: 9[، هــي نظريــة الهوتيــة رصفــة 

ــة  ــلطة اإللهي تهــرب مــن الّنقــد وتلجــأ للّس

عنــد  اإللهــي  بالّصــدق  شــبيهة  وهــي 

ــة اإلنســانية،  ــق باملعرف ــا يتعلّ ــكارت في دي

نفسه، )ص/ 63(  )1(

وقــد يكــون معنــى اآليــة هــو حفــظ املعنى، 

وحفــظ تطبيــق املعنــى يف الواقــع، ال حفــظ 

النــّص الحــريف املــدّون، فذلــك مــا يعتــر بــه 

التّغيــر والتّحريــف والتّبديــل، وهــذا مــا 

ــده  ــاب، ويؤيّ ــل الكت ــرآن أه ــه الق ــم ب يتّه

ــة«)2(. ــب املقّدس ــي للكت ــد التّاريخ الّنق

هكــذا إذن نخلــص يف الختــام إىل أّن حســن 

خلــق  مبســألة  يعتقــدون  مّمــن  حنفــي 

بعــدم  أيًضــا  يعتقــدون  ومّمــن  القــرآن، 

وجــود نــّص موحــى بــه، إّمــا إلنــكار الوحــي 

مــن أساســه، وإمــا إلعطــاء الوحــي مفهوًمــا 

ــه  ــا أنّ ــي، ك ــّص إله ــود ن ــي إىل وج ال يف

الوحــي  تاريخيــة  عــى  يؤكّــدون  مّمــن 

التّاريخــي  املنهــج  تطبيــق  وعــى رضورة 

عــى جميــع نصوصــه، فحنفــي يف فهمــه 

ــزم  ــم يلت ــه لـ ــم وتفســر آيات ــرآن الكري للق

بقواعــد التّفســر والتّأويــل املتعــارف عليهــا 

لــدى علــاء التّفســر؛ إذ لـــم يفهــم النــّص 

حســب معنــاه الظاهــر، كــا أنـّـه لـــم يحمل 

النــّص عــى املعــاين التــي يحتملهــا، فغلــب 

عــى تفســراته الطابــع األيديولوجــي، وهــذا 

ــاع  ــا مســلك أتب ــس مســلكه وحــده وإمّن لي

عبــد  أمثــال  مــن  كلّهــم  املــاّدي  الفكــر 

ــر  ــادل ظاه ــس وع ــدوي وأدوني ــن ب الرّحم

ــم. ــة وغره ــز العظم وعزي

ــم:  ــة وتقدي ــة«، ترجم ــوت والسياس ــالة يف الاه ــبينوزا، »رس إس  )2(

حســن حنفــي، بــروت، دار التنويــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

.)22 )ص/  )2005م(، 
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 )2( طيــب تيزينــي)1( وأوهــام تاريخية 
ــص القرآني: الن

مــع بدايــة الســبعينيات وبعــد الّنكســة 

ــارة  ــن الحض ــس ب ــدام التّناف ــة واحت العربي

العربيــة والغربيــة بــدأت تظهــر بواكــر 

كتــاب  تيزينــي صاحــب  كتابــات طيــب 

البنيــة  إشــكالية  أمــام  القــرآين  »النــّص 

فيــه طريقــة  ينتقــد  والــذي  والقــراءة«، 

تفكــر اإلســامين الذيــن ال يعــرون تغــّرات 

ــاَّ  ــراث، م ــن االك ــرًا م ــخ الكــرى كث التّاري

بــن حــال  الفــرق  يفهمــون  ال  يجعلهــم 

الرّشعيــة  واألحــكام  اإلســامية  الّدولــة 

وبــن  آنــذاك،  كانــت  التــي  والقانونيــة 

ــتاذ  ــد )1934م(، أس ــن موالي ــوري م ــر س ــي: مفك ــب تيزين طي  )1(

ــار  ــن أنص ــق، م ــة دمش ــفية يف جامع ــية والفلس ــوم السياس العل

الفكــر القومــي املاركــي، جــرى اختيــاره كواحــد مــن مئــة 

ــل  ــن عــام )1998م(، مــن قب فيلســوف يف العــامل للقــرن العرشي

مؤســـسة كونكورديا )concordia( الفلســفية األملانية الفرنســية. 

ولــد مبدينــة حمــص يف ســورية وغــادر إىل تركيــا بعــد أن أنهــى 

دراســته األوليــة، ومنهــا إىل بريطانيــا ثــم إىل أملانيا لينهي دراســته 

للفلســـفة فيهــا ويحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه، ثــم األســتاذية 

يف العلــوم الفلســفية. صــدر أول كتــاب لــه باللغــة األملانيــة عــام 

)1972م( بعنــوان: »متهيــد يف الفلســفة العربيــة الوســيطة«، 

ــروع  ــة: »م ــة العربي ــا باللغ ــن أهمه ــه وم ــت أعال ــم تتال ث

ــه  ــدة للفكــر العــريب يف العــر الوســيط«، و»روجي ــة جدي رؤي

ــة  ــة يف قضي ــة مقرتح ــول نظري ــت«، و»ح ــد الصم ــارودي بع غ

ــه األوىل«،  ــره وآفاق ــريب يف بواك ــر الع ــريب«، و»الفك ــرتاث الع ال

و»مــن يهــوه إىل اللــه«، و»النــص القــرآين أمــام إشــكالية البنيــة 

والقــراءة«، و»مــن الاهــوت إىل الفلســـفة العربيــة الوســيطة«، 

و»يف الســجال الفكــري الراهــن«، و»فصــول يف الفكــر الســيايس 

ــريب«،  ــتغراب املغ ــريب إىل االس ــتراق الغ ــن االس ــريب«، و»م الع

و»مــن ثاثيــة الفســاد إىل قضايــا املجتمــع املــدين«، و»بيــان يف 

النهضــة والتنويــر العــريب«، و»حــول مشـــكات الثــورة والثقافــة 

يف العــامل الثالــث«، كــا نــرش مئــات البحــوث والدراســات 

ــن  ــد م ــي، وشــارك يف العدي ــريب والعامل ــر الع ــا الفك حــول قضاي

ــة. ــة والعاملي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــرات العربي املؤمت

الواقــع الرّاهــن، ويف ســعيهم إىل تطبيــق 

أحــكام الرشيعــة اإلســامية يســقطون يف 

ــامل  ــاه هــذا الع ــاط تج ــراب وإحب ــة اغ حال

ويُغــّذون عقــدة املؤامــرة مــن حيــث ال 

ــن  ــي ع ــع تيزين ــا يداف ــن هن ــعرون، م يش

والتّاريخيــة  املعــارصة  القــراءة  رشعيــة 

ــة، والّنصــوص  ــة خاّص ــم بصف ــرآن الكري للق

القــراءة  هــذه  عاّمــة،  بصفــة  الرشعيــة 

التــي يتصــّور أنّهــا تضمــن واقعيــة لإلســام، 

ولكــّن ذلــك يف الحقيقــة كــا يبــدو -وكــا 

ســنعرف الحًقــا يف هــذه الدراســة- هــو 

ــة تأويــل النصــوص وفهمهــا عــى غــر  مبثاب

القصــد الــذي أريــدت لــه؛ فالطيــب تيزينــي 

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــى رضورة تفس ــّر ع ي

ــي  ــة الت ــروف التّاريخي ــى الظ ــاًء ع ــه بن كلّ

ــره أّن  ــي يف نظ ــذا يعن ــا أوَّاًل، وه ــزل فيه ن

النــّص الّدينــي )الوحــي( يفقــد قدرتــه عــى 

ــه ارتبــط بتاريــخ زائــل،  إنتــاج األحــكام؛ ألنَّ

ويعنــي مــن جهــة ثانيــة االســتمرار يف جــّر 

ــاء  ــد وإضف ــة الواقــع الجدي ــام ملبارك اإلس

صفــة الرشعيــة عليــه، لكــّن مــا خفــي عــن 

هــذا املفّكــر هــو أّن القــرآن الكريــم يتّســع 

لســائر األفهــام واالجتهــادات، ومنســجم مــع 

ــّون مــع  ســائر املذاهــب والفلســفات، ومتل

ســائر التّطــورات واألحــوال. 

لقــد دعــا طيــب تيزينــي رصاحــة ويف أكــر 

مــن موقــف إىل إعــادة قــراءة النــّص القــرآين 

وتأويلــه وفــق مــا يتــاىش مــع العــر 
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ــات  ــض اآلي ــل بع ــر تعطي ــى األم وإن اقت

جــرى  »لقــد  يقــول:  األحــكام؛  وبعــض 

ــد  ــكام والقواع ــن األح ــة م ــق مجموع تعلي

القرآنيــة عــى مــدى قــرون طويلــة، كانــت 

بداياتــه األوىل )أي التّعليــق( قــد متثّلــت 

بصيغــة )الّناســخ واملنســوخ( حــن تبــّن 

ــة أصبحــت  ــات معيّن ــول أنَّ آي ــد الرّس ملحّم

الحــال  لواقــع  االســتجابة  إمكانيــة  دون 

ــد اكتســب  ــه، وق ــي يف حين املشــّخص املعن

هــذا األمــر طابًعــا قرآنيًــا، أي مقــرًا بــه 

ــه  ــن نفس ــح ع ــؤال اآلن يفص ــًا، والس حك

عــى الّنحــو التـّـايل: إذا كان الّنبــي نفســه قــد 

ــادة النظــر  ــأى -عــر الوحــي- رضورة إع ارت

ــك عــى  ــَم ال يصــّح ذل ــة، فلِ ــات معيّن يف آي

ــر  ــن للتّغ ــن الخاضع ــاس املؤمن ــدي الّن أي

ا وجــزًرا، وكذلــك -وهنــا  االجتاعــي مــدًّ

ــن  ــّص م ــاء الن ــن ج ــة- الذي ــة البليغ الّدالل

ــف زواج  ــد أُوق ــة(؟ لق ــاس كافّ ــم )للّن أجله

املتعــة، وحكــم املؤلّفــة قلوبهــم، والــرّق ماَّ 

عنــى -ويعنــي- أنَّ الوضعيــة االجتاعيــة 

املشــّخصة هــي التــي متثــل األمــر الــذي 

ــّم عــى نحــٍو  ــك، وإن ت ــه يف ذل يُحتكــم إلي

ــداورة«)1(. ــبيل امل ــى س ــّي أو ع خف

ويف الســياق نفســه يذهــب طيــب تيزينــي 

إىل أّن احتــواء القــرآن الكريــم عــى املحكــم 

واملتشــابه هــو مــن فتــح البــاب وحّفــز 

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )1(

دمشــق، دار الينابيــع للنــرش والتوزيــع، )1997م(، )ص/ 363(.

ــّص القــرآين  ــراءة الن ــع عــى إعــادة ق الجمي

مســألة  بــروز  »ســبب  يقــول:  ونقــده؛ 

النــّص  أّن  يف  يتمثــل  واملتشــابه  املحكــم 

ــو  ــى نح ــه ع ــّر ب ــة وأق ــك رصاح ــن ذل أعل

وتطلّعــات  -بتوّجهــات  الجميــع  حّفــز 

مختلفــة-  معرفيــة  وأدوات  أيديولوجيــة 

لإلبقــاء عــى األبــواب والّنوافــذ مرّشعــة أمام 

ــة مــن التّمحيــص والتّقميــش  حركــة متنامي

والتّدقيــق والجــرح والتّعديــل للنــّص القــرآين 

وذلــك بهــدف تبــّن مــا هــو محكــم فيــه وما 

هــو متشــابه...، وياحــظ أّن مســألة املحكــم 

واملتشــابه هــذه ســوف متــّر بتصعيد ســيايس 

أيديولوجــي كبــر وخطــر مــع مــوت الّنبــي 

وبــروز قضيّــة الحكــم )الخافــة(. نذكّــر هنــا 

ــن  ــه م ــا أعقب ــًا ومب ــقيفة مث ــاع الس باجت

ــا أو  ــن وجهوه ــة كان كّل م ــداث عاصف أح

وقفــوا وراءهــا قــد امتلكــوا مســوغاتهم 

ــة«)2(. ــة الرّشعي القرآني

ويف الســياق نفســه يذهب طيــب تيزيني 
إىل أّن احتــواء القــرآن الكريــم عــى املحكم 
ــز  ــاب وحّف ــح الب ــن فت واملتشــابه هــو م
الجميــع عــى إعــادة قــراءة النــّص القــرآين 

ونقــده.

ــه يشــتمل عــى املحكــم  ــّص أنّ وبإعــان الن

واملتشــابه ســّوغ االخراقــات وأذن للقــراءات 

نفسه، )ص/ 239(.  )2(
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تيزينــي يف  يؤكّــده  مــا  املتعــّددة، وهــو 

موضــع آخــر حيــث يقــول: »نعــم لقــد 

أشــار النــّص القــرآين نفســه إىل أّن متنــه 

يقــوم عــى املتشــابه واملحكــم يف آن، ومــن 

ــا مكثًفــا  ثــّم فهــو مــارس هنــا نشــاطًا ذهنيً

تبلــور فيــا نطلــق عليــه املصطلــح املركّــب 

ــوح  ــى بوض ــد وع ــو ق ــي(، فه ــي الوع )وع

ومــن موقــع معجميّتــه الّدينيــة الخاّصــة 

ــاؤه  ــا بن ــي يقــوم عليه ــة اإلشــكالية الت البني

مفتوًحــا  ذلــك  بركــه  فهــو  العقيــدي...، 

ــا جعــل مــن نفســه عرضــة لعمليــة  احتاليً

ــاوز ال  ــاذ والتّج ــة مــن االخــراق والّنف بنيوي

ســبيل إىل إيقافهــا«)1(.

ومــن جملــة مــا توّصــل إليــه طيــب تيزينــي 

الكريــم تشــكيكه يف  للقــرآن  يف دراســته 

إعجــاز هــذا الكتــاب الّربــاين مــن بــاب 

ــة الّنبــي صــّى اللــه عليــه  القــول بعــدم أميّ

وســلّم؛ يقــول يف هــذا الّصــدد: »نشــّكك 

ــأ يف  ــذي نش ــور ال ــم يف التّص ــح حاس برجي

وتبلــوره  اإلســامي  الفكــر  بــروز  ســياق 

أّن  يــرى  والــذي  محّمــد،  بعــد  الحًقــا 

اإلعجــاز يكمــن يف أحــد أوجهــه الكــرى، يف 

أّن محّمــًدا لـــم يكتــب ومل يقــرأ، أي يف أنّــه 

ــر  ــر األخ ــذا التّعب ــك ألّن ه ــا؛ وذل كان أّميً

يكتــب«)2(.  وال  يقــرأ  ال  الــذي  يعنــي:  ال 

ودون عنــاء يذكــر نجــد أّن هــذا القــول مــا 

نفسه، )ص/ 241(.  )1(

نفسه، )ص/ 295(.  )2(

هــو إال تكــرار ملــا قــال بــه املســترشقون 

وات  مونتغمــري  رأســهم  وعــى  ســابًقا 

)Montgomery Watt()•(، حيــث أكّــد عــى 

ــًدا  ــأّن محّم ــول ب ــدي يق »أنَّ اإلســام التّقلي

لـــم يكــن يقــرأ وال يكتــب، ولكــّن هــذا 

ــريب  ــث الغ ــه الباح ــاب في ــاَّ يرت ــم م الزّع

الحديــث؛ ألنّــه يقــال لتأكيــد االعتقــاد بــأّن 

إخراجــه للقــرآن كان معجــزًا، وبالعكــس 

يقــرؤون  املّكيــن  مــن  كثــر  كان  لقــد 

ويكتبــون؛ ولذلــك يفــرض أّن تاجــرًا ناجًحــا 

ــيئًا  ــرف ش ــد ع ــون ق ــدَّ أن يك ــد ال بُ كمحّم

ــون«)4(. ــذه الفن ــن ه م

هكــذا إذن نــرى طيــب تيزينــي يلــوك أقوال 

ــل  ــم أّن التّنزي ــس إال، ويزع ــترشقن لي املس

الحكيــم مــا هــو إال ســرة ذاتيــة للّنبــي عليه 

ــاف  ــة املط ــل يف نهاي ــام، ليص ــاة والّس الّص

وتـويف  )1909م(،  سـنة  ولـد  معـارص  إنجليـزي  مسـترشق  هـو   )•(

أكادمييـة الرخ وكليـة جـورج  مـن  )2006م(، درس يف كل  سـنة 

أكسـفورد،  وجامعـة  بأملانيـا  جينـا  وجامعـة  بإدنـرة  واتسـون 

بجامعـة  واإلسـامية  العربيـة  الدراسـات  لقسـم  رئيًسـا  عمـل 

أدنـرة يف الفـرة املمتـدة بـن )1947، و1979م(، وقد قـام خالها 

بتدريـس اإلسـام: عقيـدة وتاريًخـا وحضـارة لعـدة أجيـال مـن 

الطلبـة. يعـد مـن أبرز أعـام املسـترشقن املعارصيـن يف بريطانيا 

أعالـه  تحظـى  اإلسـامية،  دراسـته  مجـال  يف  تنوًعـا  وأكرهـم 

بشـهرة واسـعة بـن املشـتغلن بالدراسـات اإلسـامية والعربيـة. 

مـن مؤلفاتـه: محمـد يف مكـة، محمـد يف املدينـة، محمـد نبـي 

ورجـل دولـة، القضـاء والقـدر يف القـرون الثاثـة األوىل للهجـرة، 

اإلسـامي،  السـيايس  الفكـر  والعقيـدة،  اإلسـامية  الفلسـفة 

اإلسـامية  األصوليـة  الوسـطى،  القـرون  أوروبـا  اإلسـام يف  تأثـر 

يف  الديـن  حقيقـة  النرانيـة،  اإلسـامية  العاقـات  والتحديـث، 

عرنـا، وموجـز تاريـخ اإلسـام، وغرهـا. ]انظر: نجيـب العقيقي، 

»املسـترقون«، مـر، دار املعارف، مـر، )1964م)، )2/ 554([.

ــركات،  ــعبان ب ــة: ش ــة«، ترجم ــد يف مك ــري وات، »محم مونتغم  )4(

بــروت، املكتبــة املريــة، بــروت، )1952م(، )ص/ 152(.
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ــرآين، وهــي  ــّص الق ــة الن ــول بتاريخي إىل الق

املســألة التــي أكّــد عليهــا مختلــف الّدارســن 

ــّص  ــم؛ يقــول: »الن ــرآن الكري ــن للق الحداثي

القــرآين ميثــل بنيــة مفتوحــة، يســطّر منّجــًا 

ــها  ــي عاش ــبات الت ــداث واملناس ــق األح وف

ــا، وقــد  ــذ منهــا موقًف الّنبــي ورافقهــا، واتّخ

عمــل ذلــك عــى إبــراز أنَّ النــّص املنــزّل عــر 

الوحــي ذو مســاس مبــارش وعينــي بأحــوال 

ــًدا  ــث إنَّ محمَّ ــا بحي ــار مًع ــن والكّف املؤمن

لـــم يكــن بعيــًدا عنــه...، إنَّ ذلــك مجتمًعــا 

ومــن موقــع ســياقه التّاريخي والــّرايث، أظهر 

القــرآن وكأنَّــه ســرة ذاتيــة للّنبــي، تتحــّدث 

ــي  ــي واألخاق ــن الّنف ــة التّكوي ــن عملي ع

والّدينــي والّســيايس... التــي أمثرت شــخصيّته 

كان  ولقــد  ملفــت،  نحــو  عــى  الّنافــذة 

مــن شــأن ذلــك ومــن نتائجــه الحافــزة 

ــاب  ــاء والكتّ ــن الفقه ــاط م ــذت أره أن أخ

ــه  اإلســامين تحــاول اســتنباط أمــر أرادوا ل

ــم  ــي أو حك ــف رشع ــة موق ــون مبثاب أن يك

 : فقهــي، هــذا األمــر يتمثــل يف الّنظــر إىل أنَّ

قاعــدة تفســر آيــات القــرآن وفًقــا ألســباب 

تنزيلهــا تــؤّدي إىل واقعيّــة هــذه اآليــات 

ربطهــا  وتفــرض  تاريخيّتهــا،  إىل  وتنتهــي 

باألحــداث، ومــن ثــمَّ ينبغــي تفســر القــرآن 

ألفاظــه«)1(. بعمــوم  ال  تنزيلــه  بأســباب 

أّن ربــط  تيزينــي  قــول  نفهــم إذن مــن 

بأســباب  القرآنيــة  الترّشيعيــة  األحــكام 

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )1(

مرجــع ســابق، )ص/ 213، 214(.

نزولهــا وقرهــا عــى مــن نزلــت فيهــم هــو 

ــي  ــا يعن ــواب، لكــّن هــذا يف نظرن عــن الّص

تاريخيــة املضمــون ونســخ املفهــوم يف هــذه 

ــظ دون وظيفــة إال مــن  ــات وبقــاء اللّف اآلي

ــة، األمــر الــذي ستتســاوى  ــه التّعبدي وظيفت

فيــه الّنصــوص القرآنيــة عندئذ مــع الّنصوص 

ــة. ــة( والّدارس )امليت

ــط  ــي أّن رب ــول تيزين ــن ق ــم إذن م نفه
األحــكام الّتريعيــة القرآنيــة بأســباب 
نزولهــا وقرهــا عــى مــن نزلــت فيهــم 
ــا  هــو عــن الّصــواب، لكــّن هــذا يف نظرن
يعنــي تاريخيــة املضمــون ونســخ املفهوم 
يف هــذه اآليــات وبقــاء اللّفــظ دون وظيفة 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــه الّتعبدي ــن وظيفت إال م
ستتســاوى فيــه الّنصــوص القرآنيــة عندئذ 

ــة( والّدارســة. ــع الّنصــوص )امليت م

ولـــم يقــف طيــب تيزينــي عنــد هــذا الحــّد 

بــل اســتنتج يف دراســته للقــرآن الكريــم 

بــن  كبريــن  واختــاف  تناقــض  وجــود 

آيــات القــرآن الكريــم وســوره، وخاّصــة 

بــن الّســور املّكيــة والّســور املدنيــة، يقــول: 

املــي  الــّدور  يف  اإلرادة  حريــة  »فمــن 

انتهــى بعــد الهجــرة إىل جريــة مطلقــة 

ــر... ولكــنَّ املســألة ســتبدو عــى  ــر فأك أك

ــظ  ــا ناح ــًدا... حين ــر تعقي ــر أك ــو آخ نح

يأخــذ  لـــم  محّمــد  شــخصية  تطــّور  أنَّ 
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ــه  ــا وذا بعــد واحــد، بحيــث إنّ منحــى خطيً

ال يصــّح الّنظــر إىل املرحلتــن املذكورتــن 

املدنيــة(  واملرحلــة  املّكيــة  املرحلــة  )أي 

ــان  ــان متعاقبت ــان تاريخيت ــا حقبت عــى أنّه

ــتقلّة  ــا مس ــدة منه ــى أنَّ الواح ــا، وع متاًم

ــف  ــيكون املوق ــف س ــرى... إذ كي ــن األخ ع

حــن نتبــّن أنَّــه يف املرحلــة الواحــدة توجــد 

آيــات متناقضــة متعارضــة تناقًضــا وتعارًضــا 

ــْن  ــل َم ــن قب ــا م ــكيك فيه ــن الّتش ال ميك

ــوي  ــم اللّغ ــن الفه ــا م ا رضوريً ــدًّ ــك ح ميتل

ــف ســيكون املوقــف حــن  ــل كي العــريب؟ ب

ــن  ــل يف اآليت ــورة الواحــدة ب نواجــه يف الّس

املتتاليتــن نّصــن متناقضــن؟«))(.

أن  بُــدَّ  ال  تيزينــي  كام  عــى  وتعقيبًــا 

ــي  ــبهات الت ــو الّش ــن صن ــه م ــر إىل أنّ نش

ــرون  ــن ي ــترشقون الذي ــا املس ــبقه إليه »س

ــم قــد اشــتمل عــى أمــور  أّن القــرآن الكري

كثــرة متعارضــة ومتناقضــة يف كثــر مــن 

ــرى،  ــان أخ ــة يف أحي ــر معقول ــان وغ األحي

ومصــدر  ينســجم  طبيعــي  أمــر  وهــذا 

املتّصــف  نظرهــم  يف  البــرشي  القــرآن 

ــا إىل  ــأ وم ــرة الخط بالضعــف والقصــور وك

ذلــك مــاَّ هــو مــن صفــات البــرش«)2(.

القــرآن  يف  تناقــض  بوجــود  والقــول 

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )1(

)ص/ 249، 250(.

أحمـد محمد الفاضل، »االتجـاه العلاين املعارص يف علوم القرآن:   )2(

دراسة ونقد«، دمشق، مركز الناقد الثقايف، )2008م(، )ص/ 295(.

يف  إثباتــه  املســترشقون  حــاول  الكريــم 

كثــر مــن املواضــع حتــى يؤكّــدوا عــى 

شــيخ  يقــول  الحكيــم؛  التّنزيــل  برشيــة 

 :)•()Goldziher( ــر ــد زيه ــترشقن جول املس

»مــن العســر أن نســتخلص مــن القــرآن 

نفســه مذهبًــا عقيديًــا موّحــًدا متجانًســا 

وخاليًــا مــن التّناقضــات، ومل يصلنــا مــن 

املعــارف الّدينيــة األكــر أهميــة وخطــرًا 

ــا يف  ــا إذا بحثناه ــد بينه ــة نج ــار عاّم إال آث

متناقضــة«)4(.  تعاليــم  أحيانًــا  تفاصيلهــا 

الشــهرة  الريطانيــة  املوســوعة  وجــاء يف 

ا تصنيــف محتويــات  أنّــه »يصعــب جــدًّ

ــه  ــت محتويات ــه إذا صنف ــث إنّ ــرآن، حي الق

حســب الفــرة الزّمنيــة فــإّن هــذا يــؤّدي إىل 

هـو مسـترشق مجـري، يهـودي، ولـد يف مدينـة أشتولفيسـنرج يف   )•(

بـاد املجـر سـنة )1850م(، وتـويف سـنة )1921م(، حصـل عـى 

الدكتـوراه سـنة )1870م(، ثـم عمـل مدرًسـا سـنة )1872م( يف 

ـا  جامعـة بودابسـت ولكنـه لــم يسـتمر يف التدريـس طويـًا وإمنَّ

الخـارج  إىل  دراسـية  بعثـة  يف  املجريـة  املعـارف  وزارة  أرسـلته 

إىل  بعدهـا  وارتحـل  لنـدن  ويف  فينـا  يف  سـنة  طـوال  فاشـتغل 

املـرشق العـريب يف الفـرة املمتـدة بـن سـنة )1873، و1874م(، 

يحـر  أن  اسـتطاع  الزمـن  مـن  مـدة  القاهـرة  يف  أقـام  حيـث 

بعـض الـدروس يف األزهـر، وكان ذلـك بالنسـبة إىل أمثالـه امتيـازًا 

كبـرًا ورعايـة عظيمـة، ثـم رحـل بعـد ذلـك إىل سـورية وبعدهـا 

وعنايتـه  بودابسـت  جامعـة  يف  عـن  أن  ومنـذ  فلسـطن.  إىل 

باللغـة العربيـة عامـة واإلسـامية الدينيـة خاصـة تنمـو وتـزداد 

عضـًوا  يُنتخـب  جعلتـه  كبـرة  شـهرة  وطنـه  يف  يحـرز  بـه  وإذا 

مراسـًا لألكادمييـة املجريـة سـنة )1871م(، مـن أعالـه نذكـر: 

اإلسـامي،  التفسـر  مذاهـب  وتاريخهـم،  مذهبهـم  الظاهريـة 

النبـوي،  الحديـث  يف  دراسـات  اإلسـام،  يف  والرشيعـة  العقيـدة 

وغرهـا. ]انظـر: عبـد الرحمـن بـدوي، »موسـوعة املسـترقن«، 

 .])198  ،197 )ص/  )1993م(،  للمايـن،  العلـم  دار  بـروت، 

ــخ التطــور  ــدة والريعــة يف اإلســام: تاري ــر، »العقي ــد زيه جول  )4(

العقــدي والتريعــي يف الديــن اإلســامي«، ترجمــة: محمــد 

ــد  ــز عب ــد العزي ــد القــادر وعب يوســف مــوىس وعــي حســن عب

الحــق، مــر، دار الكتــب الحديثــة، )ص/ 87(.
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تناقــض، حيــث إّن املوضــوع املعالــج لبعــض 

املــواد يختلــف باختــاف الفــرة الزّمنيــة«)1(.

فطيــب تيزينــي كــا أرشنــا ســابًقا لـــم يــأِت 

بــأّي جديــد وإمّنــا عمــل عــى تكــرار أقــوال 

ــارة  ــن إث ــوا م ــم يكلّ ــن لـ ــترشقن الذي املس

الّشــكوك والّشــبهات حــول القــرآن الكريــم، 

إميانًــا منهــم بأنّــه دســتور هــذه األّمــة فــإن 

هــم شــّككوا فيــه وهدمــوه يكــون هــدم مــا 

دونــه وتقويضــه أهــوَن.

ومـن األمور التـي توّصل إليها طيـب تيزيني 

أيًضا يف دراسته للقرآن الكريم قوله إنَّ نسـخ 

اآليــات والّسـور يتّم بـإرادة الّنبي -صّى الله 

عليـه وسـلّم- دون أمـر مـن اللـه -تعـاىل-، 

وهـو مـا اصطلـح عليـه: »وقـوع الّنسـخ يف 

عـامل الّنبـي الـّذايت«؛ يقـول: »وهنالـك حالـة 

إىل  بالنسـبة  والخصوصيـة  الرّفاهـة  بالغـة 

تصّور الوحي وعاقة الرّسـول بـه، إنّها الحالة 

التـي تتمثـل يف أّن الّنسـخ لسـورة مـا يتـّم 

ضمـن عاملـه الـذايت الّداخـي، دومنـا تدّخـل 

مبـارش مـن خـارج، وقـد يكمـن وراء ذلـك 

أّن الرّسـول الّداعيـة والفاعـل اجتاعيًا يتبّن 

بإحالـة مـن وحيـه أّن سـورة مـا جاءتـه مـن 

هـذا األخـر ال تسـتجيب الحتياجـات البـرش 

ضمًنـا«)2(.  وتُنسـخ  فتلغـى  إليهـم  املقّدمـة 

فضــل حســن عبــاس، »قضايــا قرآنيــة يف املوســوعة الربيطانيــة«،   )1(

عــان، دار الفتــح، )2000م(، )ص/ 99(.

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )2(

)ص/ 395، 396(.

والقــول بالوحــي أو النســخ من قبيــل الذات 

أو الّنفــس -أي إّن الوحــي نفــي أو هاجــس 

ــى  ــا ع ــا هابطً ــرًا خارجيًّ ــس أم داخــي، ولي

ــي  ــب تيزين ــه طي ــل ب ــه -مل يق ــى إلي املوح

ــن)3(،  ــب الحداثي ــه أغل ــال ب ــل ق ــده ب وح

وعــى رأســهم هشــام جعيــط الــذي ذهــب 

إىل أّن »كبــار املؤّسســن لألديــان كانــوا كذلك 

عــى األقــّل مــن جهــة أنّهــم ســّخروا حياتهم 

لهاجــس داخــي ونــداء باطنــي«)4(. ويقــول 

ــت  ــوم مباغ ــو هج ــا ه ــي إمّن ــا: »الوح أيًض

ــة  ــاٍن مطبوع ــاظ ومع ــر أللف ــل الّضم داخ

ــتوحى  ــي مس ــون الوح ــد يك ــة، وق بالغري

أي مطلوبًــا يف الفــرة املدنيــة ومرقِّبًــا يف 

رؤيــا  توجــد  أال  املمكــن  مــن  وكان  آن، 

أو وحــي إلهــي، وأن يتكلّــم الّنبــي عــن 

اللــه ووحدانيتــه ونظــام الكــون واليــوم 

اآلخــر والعبــادات واألخــاق مــن لدنــه، 

ــاين  ــأن م ــذا ش ــه، وكان ه ــن يتبع ــد م ويج

ــوذا«)5(.  ــت وب ــأن زرادش ــّل ش ــة أق وبدرج

إنَّ القــول بـــ »الوحــي أو الّنســخ الّنفــي«، 

ــر  ــن خاط ــض م ــرآن في ــأنَّ »الق ــول ب أو الق

أو  وســلّم-  عليــه  اللــه  -صــّى  محّمــد 

عــن  ناتــج  إنّــه  أي  إللهامــه،  انطبــاع 

انظــر مثــاً: »مفهــوم النــّص«، لنــر حامــد أبــو زيــد، )ص/   )3(

65- 67- 70- 71(، و»القــرآن مــن التفســر باملــوروث«، ملحمــد 

أركــون، )ص/ 84- 98(، و»الفكــر اإلســامي نقــد واجتهــاد« 

ــورة«  ــدة إىل الث ــن العقي ــا، )ص/ 99(، و»م ــون أيًض ــد أرك ملحم

لحســن حنفــي، )4/ 233(.

دار  بــروت،  والّنبــوة«،  والقــرآن  »الوحــي  جعيــط،  هشــام   )4(

.)18 )ص/  )2000م(،  الطليعــة، 

نفسه، )ص/ 69(.  )5(
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الفكريــة  وخواطــره  الّشــخصية  تأّماتــه 

وســبحاته الّروحيــة هــو نظريّــة مأثــورة 

عــن املســترشق الفرنــي إدوارد مونتيــه 

إميــل  وفّصلهــا   ،)•()Edouard Montet(

 ،)*()Emile Dermenghem( درمنغــم 

وحاصلهــا أّن الوحــي إلهــام يفيــض مــن 

نفــس الّنبــي املوحــى إليــه ال مــن الخــارج؛ 

ــه  ــة، ورسيرت ــه العالي ــازع نفس ــك أّن من ذل

الطاهــرة، وقــّوة إميانــه باللــه وبوجــوب 

عبادتــه، وتــرك مــا ســواها مــن عبــادة وثنية، 

وتقاليــد وراثيــة، يكــون لهــا يف جملتهــا مــن 

التّأثــر مــا يتجــّى يف ذهنــه، ويحــدث يف 

ــة،  ــوال الّروحي ــّرؤى واألح ــن ال ــه الباط عقل

ــا  ــادا إلهيً ــه إرش ــد وجوب ــا يعتق ــّور م فيتص

نــازاًل عليــه مــن الّســاء بــدون وســاطة«)3(. 

ــب  ــا طي ــاء به ــي ج ــة الت ــذه الّنظري إنَّ ه

تيزينــي مــا هــي إال اجرار لقول املســترشقن 

ــوة  وقــول العــرب الجاهليــن قبلهــم يف الّنب

ــنة )1927م(،  ــويف س ــنة )1856م(، وت ــد س ــي ول ــترشق فرن مس  )•(

الثقافــة  يف  وتبحــر  الفرنســية  إىل  الكريــم  القــرآن  ترجــم 

اإلســامية ويف مقارنــة األديــان، درس يف جامعــات جنيــف وبرلــن 

ــة  ــن جامع ــوت م ــوراه يف الاه ــى الدكت ــل ع ــرج، حص وهايدل

باريــس عــام )1883م(، عــّن أســتاًذا للعريــة واألراميــة والعهــد 

القديــم يف جامعــة جنيــف، مــن أشــهر مؤلفاتــه: »الدعايــة 

املســيحية وأعداؤهــا املســلمون«. انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، 

)ص/ 198(.  املســترقن«،  »موســوعة 

ــة  ــر مكتب إميــل درمنغــم مســترشق فرنــي شــغل منصــب مدي  )*(

ــد  ــد«، و»محم ــاة محم ــا: »حي ــات منه ــدة مؤلف ــه ع ــر، ل الجزائ

والســنة اإلســامية«، و»أروع النصــوص العربية«، و»ســرة األولياء 

املســلمن«، و»ذكريــات األمــر عبــد القــادر«. ]انظر: عبــد الرايض 

محمــد عبــد املحســن، »الرســول األعظــم يف مرآة الغــرب«، رابطة 

العــامل اإلســامي، القاهــرة، الطبعــة األوىل، )2010م(، )ص/ 48([.

مــايض محمــود، »الوحي القــرآين يف املنظور االســتراقي ونقده«،   )3(

ــرش، )1996م()ص/ 123(. ــع والن ــوة للطب ــكندرية دار الدع اإلس

االســترشاقي  الفكــر  أّن  غــر  والوحــي، 

أخــذا  عاّمــة  بصفــة  الحــدايث  والفكــر 

بعــرض مــا أكل الّدهــر عليــه ورشب بصــورة 

حديثــة برّاقــة تتمحــور يف أّن رجــال الوحــي 

أنــاس اســتغرقوا يف التّفكــر يف أمنياتهــم 

ــة  ــا ماثل ــى رأوه ــر حتّ ــن الّده ــوًدا م عق

ــه  ــا نقل ــو م ــهم وه ــام حّس ــم وأم يف خياله

القــرآن الكريــم بقولــه: }بَــْل َقالُــوا أَْضَغــاُث 

ــا  ــاِعٌر َفلَْيأْتَِن ــَو َش ــْل ُه ــرَتَاُه بَ ــِل اْف ــَاٍم بَ أَْح

]األنبيــاء: 5[. لُــوَن{  اأْلَوَّ أُْرِســَل  كَــَا  ِبآيَــٍة 

إنَّ هــذه الّنظريــة التــي جــاء بهــا طيــب 
تيزيني ما هي إال اجرتار لقول املســترقن 
وقــول العــرب الجاهليــن قبلهــم يف الّنبوة 
والوحــي، غــر أّن الفكــر االســتراقي 
والفكــر الحــدايث بصفــة عاّمة أخــذا بعرض 
مــا أكل الّدهــر عليــه ورشب بصورة حديثة 
برّاقــة تتمحــور يف أّن رجــال الوحــي أنــاس 
اســتغرقوا يف الّتفكــر يف أمنياتهــم عقــوًدا 
مــن الّدهر حّتــى رأوها ماثلــة يف خيالهم 

وأمــام حّســهم.

لقـــد أكّـــد طيـــب تيزينـــي يف أكـــر من 

الّنســـخ  أو  بالوحي  القـــول  عـــى  موضع 

الّنفـــي الـــذايت، يف الوقـــت الـــذي غاب 

عنـــه أّن الّنبي -صـــّى الله عليه وســـلّم- 

كلمـــة،  ينقـــص  أو  يزيـــد  أن  ميكنـــه  ال 

فباألحـــرى نســـخ آيـــة أو آيـــات، كيف 

يقـــوم بذلـــك وقـــد قـــال اللـــه -تعاىل-:
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}َولَـْو تََقوََّل َعلَْيَنا بَْعـَض األََقاِويِل أَلََخْذنَا ِمْنُه 

ِبالَْيِمـِن ثُـمَّ لََقطَْعَنـا ِمْنـُه الَْوتِـَن َفـَا ِمنكُم 

ـْن أََحـٍد َعْنـُه َحاِجِزيـَن{ ]الحاقـة: 44- 47[. مِّ

ــرى  ــخ ي ــي والّنس ــوع الوح ــا مبوض وارتباطً

ــّص  ــة الن ــول بـ»أزلي ــي أّن الق ــب تيزين طي

القــرآين« مرفوضــة؛ ألنّهــا ال تتــاىش مــع 

ظاهــرة الّنســخ التــي تشــتمل عــى اإللغــاء 

ــغ  ــك الّصي ــت كّل تل ــإذا كان ــل؛ »ف والتّعدي

ــا نســخ  ــن الّناســخ واملنســوخ )م ــاث م الث

حكــًا وبقــي تــاوة، ومــا نســخ تــاوة وبقي 

حكــًا، ومــا نســخ تــاوة وحكــًا مًعا( تشــر 

ضمًنــا ورصاحــة إىل التّشــكيك بأزليــة النــّص، 

ــا  ــرة منه ــة األخ ــإّن الصيغ ــا، ف ــل ورفضه ب

خصوًصــا تفــي إىل وضــع مصداقيــة القــول 

ــى كّل  ــتمل ع ــاين يش ــف العث ــأّن املصح ب

ــا موضــع  ــه قرآنً ــي عــى كتّاب مــا أمــاه الّنب

الصــّدد  هــذا  ويف  واالرتيــاب«)1(.  الشــّك 

ــاىل-:  ــه -تع ــر يف قول ــادة الّنظ ــو إىل إع يدع

كْــَر َوإِنَّــا لَــُه لََحاِفظـُـوَن{  }إِنَّــا نَْحــُن نَزَّلَْنــا الذِّ

]الحجــر: 9[؛ ألنَّ مفهــوم الحفــظ ال يتناســب 

مــع ظاهــرة الّنســخ حســب زعمــه؛ يقــول: 

»فــإذا كان هنالــك -بإقــرار مــن النــّص ذاتــه 

ــكلة  ــامي- مش ــر اإلس ــن الفك ــمَّ م ــن ث وم

محــّددة املامــح هــي تلك املســألة )الّناســخ 

واملنســوخ واملحكــم واملتشــابه( أفــا يفــي 

ذلــك إىل طــرح فكــرة }َوإِنَّــا لَــُه لََحاِفظُــوَن{ 

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )1(

)ص/ 254(.

كــا هــي شــائعة يف مفهومهــا املبــارش عــى 

بســاط البحــث؟ وعــى هــذا يغــدو الّســؤال 

املركّــب التّــايل رضوريًــا: إذا كان الّنســخ قــد 

ــات  ــل اآلي ــن تبدي ــه م ــا في ــًا مب حــدث فع

وإلغــاء األخــرى، فكيــف ميكــن القول بـــنّص 

ثابــت وأزيل يعيــش فــوق األحــداث والوقائع 

ولــه وجــوده األزيل يف اللّــوح املحفــوظ؟ 

ثــّم إذا كان هنالــك إقــرار بالّنســخ فــا 

الــذي بقــي يف املصحــف العثــاين املكتــوب 

ــابه؟«)2(. ــم أم املتش املحك

وعــى هــذا يغــدو الّســؤال املركّــب الّتــايل 
حــدث  قــد  الّنســخ  كان  إذا  رضوريًــا: 
فعــًا مبــا فيــه مــن تبديــل اآليــات وإلغــاء 
األخــرى، فكيف ميكــن القول بـــنّص ثابت 
وأزيل يعيــش فــوق األحــداث والوقائــع وله 
وجــوده األزيل يف اللّــوح املحفــوظ؟ ثــّم إذا 
كان هنالــك إقــرار بالّنســخ فــا الــذي بقي 
يف املصحــف العثــاين املكتــوب املحكم أم 

املتشابه؟«.

والقــول بتاريخيــة النــّص القــرآين عنــد طيب 

تيزينــي أوقعــه يف القــول بخلــق القــرآن، 

تلــك الفتنــة التــي ظهــرت يف القــرن الثالــث 

الهجــري، حيــث أنكــر املعتزلــة صفــات 

املعــاين كلّهــا، ومنهــا صفــة الــكام، وذهبــوا 

ــه -تعــاىل- عــامل مــن غــر أن يتصــف  إىل أنّ

نفسه، )ص/ 254(.  )2(



71 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

بــيء اســمه العلــم، وقــادر دون أن تســند 

إليــه صفــة اســمها القــدرة، وعــى هــذا بنــوا 

ــه -تعــاىل-،  ــوق لل ــأّن القــرآن مخل قولهــم ب

العــر  يف  املســألة  هــذه  يف  وخاضــوا 

العبــايس خوًضــا شــديًدا، أّمــا يف العــر 

الحديــث فقــد ســار أصحــاب الّدراســات 

املعــارصة للقــرآن الكريــم عــى نهجهــم، 

ــذا  ــم ه ــة بقوله ــى أّن املعتزل ــن ع مؤكّدي

ــه  ــط آيات ــه إىل رب ــون مــن ورائ ــوا يهدف كان

ــم  ــخ، فعارضه ــع التّاري ــع وســيانها م بالواق

يف ذلــك أكــر العلــاء وعــى رأســهم أحمــد 

بــن حنبــل، فقالــوا: إّن القــرآن أزيل غــر 

ــرآن  ــل الق ــي فص ــول يعن ــو ق ــوق، وه مخل

عــن الواقــع وفصمــه مــن التّاريــخ كــا يــرى 

ــة. ــات الحداثي ــاب الّدراس أصح

إنَّ القــول بخلــق القــرآن متابعــة للمعتزلــة 

جعــل طيــب تيزينــي يؤكّــد عــى رضورة 

مــا  وفــق  القــرآين  النــّص  قــراءة  إعــادة 

تقتضيــه األحــداث الرّاهنــة ال وفــق مــا وقــع 

ــا كانــت  ــوة؛ يقــول: »ومــن هن يف زمــن الّنب

ــزايل  ــار االعت ــة التّي ــة ملحاول ــة امللفت األهمي

يف ذلــك املجتمــع الّنظــر يف الــكام )النــّص( 

ألّن  ذلــك  مخلــوق؛  أنّــه  عــى  القــرآين 

ــه  ــح للباحــث والفقي ــل هــذا الّنظــر يتي مث

ــا وكّل مــن موقعــه  واملؤمــن العــادي جميًع

ويف ضــوء إماءاتــه االجتاعيــة واالقتصاديــة 

بالــكام  يترّفــوا  أن  وغرهــا  والثقافيــة 

املذكــور مبثابــة بنيــة تاريخيــة مفتوحــة 

ــي  ــدل الت ــر والتّب ــات التّغ ــع التّجاه تخض

تطــرأ عــى تلــك الوضعيــات االجتاعيــة 

املشــّخصة«)1(. ويقــول يف موضــع آخــر: »إذا 

كان القــرآن قــد أنــزل عــى الّنبــي آيــة آيــة 

ــة  ــق الروري ــة التّطاب ــك عملي ــا بذل محّقًق

ــه،  ــه إلي ــرشي املوّج ــع الب ــن الواق ــه وب بين

ــك  ــن ذل ــة ب ــق املواءم ــف ميكــن تحقي فكي

وبــن كــون القــرآن أنــزل جملــة واحــدة إىل 

ســاء الّدنيــا، أي عــى نحــو مغايــر للّنــزول 

املنّجــم؟ لعــّل هــذا التّســاؤل يحيلنــا ثانيــة 

إىل مســألة العاقــة بــن القــرآن واللّــوح 

ــا يقــوم عــى  املحفــوظ، ووجــه العــودة هن

أّن هــذه العاقــة ذات بعــد تابعــي، يكــون 

ــوظ،  ــوح املحف ــا للّ ــا تابًع ــرآن مبقتضاه الق

وعــى هــذا يغــدو القــرآن مخلوًقــا غــر 

أزيل، أي قامئًــا عــى كونــه ذا مصــدر بــرشي 

محّمــدي، وقــد ورد يف ســيّاق ســابق أّن هذه 

ــا  ــد مصادره ــّد بأح ــة ترت ــة التّأويلي املحاول

الكــرى إىل املعتزلــة«)2(.

خلــق  ملســألة  تيزينــي  طيــب  إثــارة  إنَّ 

ــاع ألوهــام  ــد عليهــا هــو اتّب القــرآن والتّأكي

املعتزلــة الذيــن أوقعهــم يف القــول بهــا 

يف  طاقتــه  مــن  أكــر  العقــل  »تحميــل 

هــذه املســائل وهــو مســلكهم الــذي عرفــوا 

ــّدد  ــاء أن تتع ــّدد القدم ــه، فاملحــال يف تع ب

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )1(

مرجــع ســابق، )ص/ 298، 299(.

نفسه، )ص/ 371(.  )2(
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الــذوات القدميــة ال أن تتعــّدد صفــات لذات 

واحــدة، والعامليــة ليســت أكــر مــن إســناد 

صفــة العلــم نفســه إىل اللــه، فليــس هنــاك 

ــًا يف  ــبنا دلي ــه، وحس ــاج إلي ــاج ومحت محت

هــذا الّصــدد أّن اللــه -تعــاىل- قــد أســند إىل 

ــوَن  ــال: }َوالَ يُِحيطُ ــم إذ ق ــة العل ــه صف ذات

ــْن ِعلِْمــِه إِالَّ مِبَــا َشــاء{ ]البقــرة:  ٍء مِّ ِبــَيْ

255[، وطبيعــي أن يجــزم العقــل بقيــاس 

صفاتــه األخــرى عــى هــذه الّصفــة، فيســند 

إليــه صفــة الحيــاة والقــدرة والّســمع...«)1(. 

لقــد غــاىل طيــب تيزينــي يف دراســته للقــرآن 

الكريــم؛ فبعــد أن قــال بتاريخيــة النــّص 

ــرآن  ــق الق ــألة خل ــى مس ــد ع ــرآين، وأكّ الق

ذهــب  املعتزلــة،  قبلــه  بهــا  قــال  التــي 

هــذه املــرّة إىل أنَّ القــرآن الكريــم نهــل 

ــل(؛  ــوراة واإلنجي ــابقن )الت ــب الّس ــن كت م

القــرآين  النــّص  إىل  الّنظــر  »أّمــا  يقــول: 

ــن  ــه م ــن نفس ــح ع ــرع فيفص ــه ف ــى أنّ ع

ــًا  ــه أىت متّم ــّص بأنّ ــذا الن ــرار ه ــع إق موق

ملــا ســبقه مــن نصــوص دينيــة وأفــكار 

إصاحيــة أخاقيــة وسياســية واجتاعيــة 

وغرهــا، تحــّدرت مــن مراحــل ســابقة عليــه 

أو رمّبــا معــارصة لــه، فباإلضافــة إىل الكتــب 

املقّدســة وغرهــا املمثّلــة خصوًصــا بالتّــوراة 

ــرآن  ــول الق ــع ق ــن موق ــى م ــل حتّ واألناجي

بأنّهــا زّورت كان هنالــك الكثــر مــاَّ قّدمتــه 

ــوم  ــارص يف عل ــاين املع ــاه العل ــل، »االتج ــد الفاض ــد محم أحم  )1(

القــرآن: دراســة ونقــد«، مرجــع ســابق، )ص/ 346(.

أخــاق الجاهليــة مــا كان جديــرًا بــأن يتبّنــى 

ــه«)2(.  ــظ علي ويحاف

ويّدعــي طيــب تيزينــي أيًضــا أّن القــرآن 

الكريــم تأثـّـر باملــوروث اإلغريقــي والفــاريس 

ــي  ــوروث اإلغريق ــي؛ »فامل ــدي والّصين والهن

والّصينــي،  والهنــدي  والفــاريس  الهلينــي 

وغــره، كان ذا حضــور ملحــوظ يف الجزيــرة 

العربيــة كلّهــا، ورمّبــا بصــورة خاّصــة يف مّكــة 

خــال القــرن الّســادس والقــرن الّســابع، بــل 

ــّص القــرآين نفســه كان  ميكــن القــول إّن الن

ــوروث«)3(. ــك امل ــر بذل ــد تأثّ ق

إنَّ قــول طيــب تيزينــي بــأّن القــرآن الكريــم 

ــه  ــبقه إلي ــه س ــوا قبل ــن كان ــب م ــر بكت تأث

ــد ورد يف املوســوعة  ــا؛ فق املســترشقون أيًض

ــوا  ــن قام ــترشقن الذي ــة أّن »املس الريطاني

بتحليــل محتويــات القــرآن اســتخلصوا بــأّن 

واملذكــورة  القصصيــة  املــاّدة  مــن  كثــرًا 

ــي  ــوراة، ه ــوادث يف التّ ــخاص وح ــا أش فيه

ــوراة بــل مــن مصــادر  غــر مشــتّقة مــن التّ

نرانيــة ويهوديــة متأّخــرة، كــا أّن أوصــاف 

يــوم القيامــة والجّنــة هــي موضوعــات تتّفق 

مــع تعاليــم الكنيســة الّريانيــة املعــارصة، 

هــذه  نقــل  عــى  محّمــد  اعتــاد  وأّن 

ــل  ــا، ب ــاًدا حرفيً ــم يكــن اعت املعلومــات لـ

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )2(

مرجــع ســابق، )ص/ 154، 155(.

نفسه، )ص/ 80(.  )3(
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ــد  ــول جول ــار شــفهية«)1(. ويق ــن آث أخــذ م

زيهــر يف هــذا املقــام أيًضا: »إّن مــا كان يبرّش 

ــّدار اآلخــرة، ليــس إال  ــا بال بــه محّمــد خاصًّ

مجموعــة مــوارد اســتقاها براحــة مــن 

ــا، وأقــام عليهــا هــذا التّبشــر،  الخــارج يقيًن

القديــم  العهــد  تاريــخ  مــن  أفــاد  لقــد 

ــق  ــن طري ــان ع ــر األحي ــك يف أك -وكان ذل

قصــص األنبيــاء- ليذكّــر عــى ســبيل اإلنــذار 

ــن  ــالفة الذيــ ــم الّس ــر األم ــل، مبص والتّمثي

َســِخــــروا مــن رســلهم الذيـــن أرســلهم الله 

ــم«)2(. ــوا يف طريقه ــم، ووقف لهدايته

ويف الختــام بقــي أن نشــر إىل أّن طيــب 

تيزينــي لـــم يــرد أن يكــون نشــازًا يف زمــرة 

الحداثيــن الّدارســن لكتــاب اللــه تعــاىل؛ 

ــرآن  ــرًا الق ــوه معت ــد أن أدىل بدل ــك بع وذل

الكريــم تشــوبه مجموعــة مــن الّنقائــص 

كــا قالــوا؛ فبعــد أن ذكــر أّن آيــات القــرآن 

الكريــم وّســَوره متعارضــة يف كثــر مــن 

األحيــان -وكــا أرشنــا ســابًقا- ذهــب هــذه 

ــن  ــان كبري ــادة ونقص ــود زي ــرّة إىل وج امل

يف محتويــات القــرآن الكريــم، بــل زعــم أّن 

كتّابــه يف العصــور األوىل تدّخلــوا يف صياغتــه 

ــد  ــاين فق ــج الث ــا الّنات ــول: »أّم ــرة؛ يق األخ

والّصغــرى  الكــرى  الثغــرات  يف  تجّســد 

فضــل حســن عبــاس، »قضايــا قرآنيــة يف املوســوعة الربيطانيــة«،   )1(

.)188 )ص/ 

الّتريــع  »املســترقون ومصــادر  النشــمي،  عجيــل جاســم   )2(

والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  املجلــس  الكويــت،  اإلســامي«، 

.)32 )ص/  )1984م(،  واآلداب، 

ــدئ يف  ــن ب ــرآن، ح ــون الق ــت مبت ــي أملّ الت

ــا مكتوبـًـا، وقــد  فــرات مختلفــة بجمعهــا نصًّ

ــا يف الحســبان  يتّضــح هــذا األمــر إذا وضعن

جمــوع القــرّاء واملحّدثــن والحفظــة الذيــن 

ســقطوا يف املعــارك األوىل بــن املســلمن 

التــي  تلــك  يف  وخصوًصــا  وخصومهــم، 

ــد،  ــوت محّم ــد م ــن بع ــّد املرتّدي دارت ض

ومــن األهميــة الخاّصــة مبــكان ماحظــة 

أّن عمليــة جمــع القــرآن تعرّضــت بحســب 

بعــض الكتابــات اإلســامية، ومنــذ بدئهــا 

ــم تكــن  ــا لـ ــة لعلّه ــات َمتنيَّ ــا الخراق تقريبً

عارضــة وال طفيفــة«)3(. ويقــول يف مقــام 

آخــر: »ولكّننــا قبــل ذلــك كلـّـه، يتعــّن علينــا 

أن نحيــط أو بحــّد أدىن أن نلــّم باإلشــكاالت 

ــة جمــع  ــي اعرضــت عملي ــات الت والّصعوب

تلــك  وتوثيقــه،  وضبطــه  القــرآين  النــّص 

ــادت  ــة ق ــة أقني ــت مبثاب ــي كان ــة الت العملي

ــطًحا«)4(.  ــا وس ــا عمًق ــه، رمب ــل في إىل التّدخ

ومــن الّنواقــص أو الثّغــرات التــي يقــف 

عندهــا طيــب تيزينــي حســب زعمــه يف 

جمــع القــرآن والتــي أّدت إىل الّزيــادة أو 

الّنقصــان فيــه، مــا ذكــره معلًِّقــا عــى قــول 

زيــد بــن ثابــت: »فتتبّعــُت القــرآن أجمعــه 

ــدور  ــب وص ــاف والُعس ــاع واألكت ــن الرّق م

ــة  ــى وجــدت مــن ســورة التّوب ــال، حتّ الرّج

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )3(

)ص147(.

نفسه، )ص/ 7(.  )4(
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آيتــن مــع أيب خزميــة األنصاري لـــم أجدها 

هنــا  ثابــت  بــن  زيــد  »إّن  غــره«:  مــع 

ــه أقــرَّ مــا وجــده عنــد أيب خزميــة  يعلــن أنّ

األنصــاري مــن القــرآن، بالّرغــم مــن أنّه لـــم 

يجــد ذلــك عنــد غــره، أي إّن زيــًدا انطلــق 

ــة  ــح املصداقي ــة من ــرار بإمكاني ــذا اإلق يف ه

ث مــا، دون شــاهد يشــاركه  الوثيقيــة ملحــدِّ

الــّرأي فيــا يقــول بــه، فــإذا كان ذلــك 

ممكًنــا، فلــاذا رفــض زيــد أْخذ مــا كان لدى 

عمــر بــن الخطــاب، وهــو آيــة الرَّجــم، تلــك 

اآليــة التــي كانــت بحوزتــه هــو وحــده؟«)1(.

ــه هــو زعــم طيــب  واألدهــى مــن هــذا كلّ

تيزينــي أّن األحــداث الّسياســية ومــا شــاكلها 

تدّخلــت مبــارشة يف زيــادة بعــض اآليــات أو 

الســّور، كــا تدّخلــت يف حــذف آيات وســّور 

أخــرى؛ وهــو مــا نقــرؤه يف قولــه: »وإذا كان 

مــا قدمنــاه حتــى اآلن مــن منــاذج لعمليــة 

ــاص  ــوم عــى إنق ــرآين، يق ــن الق اخــراق امل

آيــة أو زيــادة أخــرى، فــإّن األمــر يغــدو أكــر 

جّديــة واتّســاًعا حــن يتعلــق بإنقــاص ســورة 

ــة أو  ــورة قرآني ــادة س ــر وبزي ــة أو أك قرآني

أكــر؛ مــاَّ يضــع الباحــث املدقّــق أمــام 

حالــة منوذجيــة مــن الّنصــوص املغيّبــة ومــا 

كمــن وراءهــا مــن خلفيــات مركّبــة ومعّقدة 

ــارات  مــن الّراعــات بــن االتّجاهــات والتّي

واملذاهــب الّسياســية والّدينيــة يف حينــه«)2(. 

نفسه، )ص/ 406(.  )1(

نفسه، )ص/ 395(.  )2(

واألدهــى مــن هــذا كلّــه هــو زعــم طيــب 
تيزيني أّن األحداث الّسياســية وما شــاكلها 
تدّخلــت مبــارشة يف زيــادة بعــض اآليــات 
أو الســوّر، كــا تدّخلــت يف حــذف آيــات 

وســوّر أخــرى.

ـــًدا عـــى تدّخـــل الّســـلطة  ويقـــول أيًضـــا مؤكّ

ــب  ــية يف جمـــع القـــرآن مـــاَّ ترتّـ الّسياسـ

ـــلطة  ـــا: »فالّس ـــات أو نقصانه ـــادة آي ـــه زي عن

واأليديولوجيـــة،  والّدينيـــة  الّسياســـية 

ـــاًرا ودون  ـــت جه ـــان عـــى رأســـها، عمل بعث

ــة  ــا الّنصيـ ــوغ رشعيتهـ ــى صـ ــة عـ غمغمـ

ــن  ــة مـ ــا االجتاعيـ ــة إىل مرشوعيتهـ إضافـ

ــّص  ــى النـ ــح عـ ــتحواذ الّريـ ــال االسـ خـ

معلنـــة  يدهـــا،  يف  كامـــًا  األّم  الّدينـــي 

بذلـــك توافًقـــا بـــن هيمنتهـــا االجتاعيـــة 

وهيمنتهـــا  والّسياســـية  واالقتصاديـــة 

ــة، وإذا  ــة واأليديولوجيـ ــية والّدينيـ الّسياسـ

مـــا انطلقنـــا اآلن مـــن تلـــك الوضعيـــة 

التّكليـــف  مســـألة  باتجـــاه  التّاريخيـــة 

بجمـــع القـــرآن مـــن قبـــل عثـــان، فـــإّن 

ــرآن  ــاص القـ ــى إنقـ ــة عـ ــاكل املرتّبـ املشـ

ـــّل  ـــم، عـــى األق ـــة للفه ـــدو قابل ـــه تغ وزيادت

يف بعـــض أوجههـــا، فقـــد تحّولـــت الخصومـــة 

ـــة،  ـــة إىل صيغـــة أيديولوجي الّسياســـية واملالي

ــيّدة املوقـــف«)3(.  ــا سـ ــدت وكأنّهـ بـ

طيــب تيزينــي، »النــّص القــرآين أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،   )3(

مرجــع ســابق، )ص/ 401، 402(.
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القــرآن دامئًــا  تناولــه ملســألة جمــع  ويف 

يزعــم طيــب تيزينــي أّن اختيــار عثــان 

لزيــد بــن ثابــت لجمــع القــرآن كان ألســباب 

ــن  ــة، وهــذا رّس إبعــاده الب ــة واقتصادي مالي

»وإذا  الصــّدد:  هــذا  يف  يقــول  مســعود؛ 

ــي  ــط الت ــد الّرواب ــا يؤكّ ــك م ــا إىل ذل أضفن

توّحــد بــن عثــان وزيــد عــى صعيــد 

الــّروة االقتصاديــة وبالتّــايل عــى صعيــد 

الوضعيــة السوســيو طبقيــة؛ فــإّن األمــر 

الّضــوء  نقــاط  مــن  مزيــد  عــن  يفصــح 

ــة  ــة الصدامي ــص العاق ــمح بتفّح ــي تس الت

ــا إىل  بــن عثــان وابــن مســعود، واآلن جنبً

جنــب مــع تلــك املعطيــات السوســيو طبقية 

واالقتصاديــة ومــا رافقهــا واخرقها وواشــجها 

ودينيــة  قيميــة  أخاقيــة  منظومــة  مــن 

وسياســية يف حيــاة الفريقــن املذكوريــن، 

نضــع يدنــا عــى مكمن آخــر فصيح وحاســم 

مــن مكامــن جدليــة الّســلطة والثقافــة«)1(.

ويف ختام دراسـته للقرآن الكريم خلص طيب 

تيزينـي إىل أنّـه »ال يجـب االعتقـاد أّن كتابة 

القـرآن التـي متّـت بأمر مـن الخليفـة عثان 

التّغيـرات  وهـذه  تغيـر،  دون  ظلـت  قـد 

تعـود إىل ثاثة أسـباب رئيسـة: األخطاء التّي 

ارتكبهـا الّناسـخون، ودروس النـّص املقـّدس 

القدميـة الّتـي احتفـظ بهـا القـرّاء واملرتلـون 

يش ء،  كّل  رغـم  ذاكرتهـم  يف  املحرفـون 

نفسه، )ص/ 400، 401(.  )1(

وعـدم كفايـة ووضـوح الكتابة العربيـة الّتي 

بسـهولة«)2(. الحـروف  بعـض  فيهـا  تختلـط 

لقــد زعــم طيــب تيزينــي أّن النــّص القــرآين 

تــّم التّاعــب بــه بالّزيــادة أو الّنقصــان عــى 

حســب هــوى الّســلطة الّسياســية الحاكمــة 

الّنســاخ  هــوى  حســب  وعــى  آنــذاك 

ــرّد  ــام أن ن ــا يف هــذا املق ــاظ، ويكفين والحّف

 )Lebloit( ــوا ــترشق لوبل ــول املس ــه بق علي

 Le Cran( صاحــب كتــاب القــرآن والتّــوراة

et La Bible Hébraïque( الــذي قــال: »إّن 

ــر  ــد توات ــذي جمعــه عثــان ق املصحــف ال

ــا  ــل إلين ــى وص ــد حتّ ــد لي ــن ي ــه م انتقال

بــدون تحريــٍف، وقــد ُحِفــظ بعنايٍة شــديدٍة 

ــر،  ــرٍ يُذكَ ــه أّي تغي ــرأ علي ــم يط ــث لـ بحي

ــه  ــم يطــرأ علي ــه لـ ــل نســتطيع القــول إنّ ب

ــي ال  ــرٍ عــى اإلطــاق يف النُّســخ الت أّي تغي

ــامية  ــاد اإلس ــة يف الب ــا واملتداول ــر له ح

الواســعة... فلــم يوجــد إال قــرآن واحــد 

ــع الفــرق اإلســامية املتنازعــة، وهــذا  لجمي

االســتعال اإلجاعــي للنــّص نفســه املقبــول 

مــن الجميــع حتّــى اليــوم يعــّد أكــر حّجــة 

ــزّل املوجــود  ــّص املن ــة الن ــل عــى صّح ودلي

ــة املنكــوب  ــذي يرجــع إىل الخليف ــا وال معن

ــواًل«)3(. ــات مقت ــذي م ــان ال عث

نفسه، )ص/ 63، 64(.  )2(

محمــد عبــد اللــه دراز، »مدخــل إىل القــرآن الكريــم«، ترجمــة:   )3(

محمــد عبــد العظيــم عــي، اإلســكندرية، دار املعرفــة الجامعيــة، 

)1990م(، )ص/ 40(.
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لقـــد اهتـــم طيـــب تيزينـــي يف مرشوعـــه 

ــا اعتـــره رؤيـــة أو  )الفكـــري( بتقديـــم مـ

ــا  ــرآين، منطلًقـ ــّص القـ ــدة للنـ ــراءة جديـ قـ

مـــن مفاهيـــم الثقافـــة الغربيـــة الحديثـــة، 

ــذه  ــتور هـ ــا عـــى دسـ ــقطًا مقوالتهـ ومسـ

الباحـــث  هـــذا  تنـــاول  ولقـــد  األّمـــة، 

موضوعـــات علـــوم القـــرآن التـــي تقـــّررت 

أصولهـــا وُمّحصـــت مســـائلها ليجـــيء يف 

ـــق  ـــا اتّف ـــة م ـــه خلخل ـــاب أراد ب ـــر بكت األخ

ـــارة  ـــق إث ـــاء املســـلمن، عـــن طري ـــه عل علي

آلراء  مستنســـًخا  والّشـــبهات،  الّشـــكوك 

قدميـــة تطـــرّق لبحثهـــا العلـــاء وأماطـــوا 

ــا،  ــتباه فيهـ ــاس أو االشـ ــن االلتبـ ــام عـ اللثـ

وبيّنـــوا الحـــّق ملـــن يريـــده ويطلبـــه. 

 
)3( محمد شحرور)1(: من شبهة إعادة 

ترتيب القرآن إلى شبهة تعطيل 
صفات اهلل تعالى:

ســـار  الّســـابقن  الكاتبـــن  نهـــج  عـــى 

الّســـوري محّمـــد شـــحرور يف  الكاتـــب 

الكريـــم،  للقـــرآن  الحداثيـــة  دراســـته 

ـــًا  ـــا فه ـــه وفهمه ـــل آيات ـــاول تأوي ـــث ح حي

محّمــد شــحرور مــن مواليــد دمشــق ســنة )1938م(، أحــد   )1(

أســاتذة الهندســة املدنيــة يف جامعــة دمشــق، بــدأ كتاباتــه 

ــنة  ــكو؛ إذ يف س ــن موس ــه م ــد عودت ــام بع ــرآن واإلس ــن الق ع

ــارصة«،  ــراءة مع ــرآن: ق ــاب والق ــاب »الكت ــدر كت )1990م(، أص

ــدة  ــة الجدي ــق بعــض األســاليب اللغوي ــه تطبي ــذي حــاول في ال

يف محاولــة إليجــاد تفســر جديــد للقــرآن الكريــم، مــن مؤلفاتــه 

ــع،  ــة واملجتم ــارصة يف الدول ــا: دراســات إســامية مع ــر أيًض نذك

اإلســام واإلميــان، تجفيــف منابــع اإلرهــاب، الديــن والســلطة إىل 

ــرًا. ــارت جــداًل كب ــي أث ــات الت ــن املؤلف ــك م ــر ذل غ

جديـــًدا، وقـــد جمـــع مـــا توّصـــل إليـــه يف 

كتـــاب أســـاه »الكتـــاب والقـــرآن: قـــراءة 

ـــّدة إىل رضورة  ـــه وبش ـــا في ـــارصة«)2(، دع مع

ــًدا  ــًا جديـ ــة فهـ ــوص القرآنيـ ــم الّنصـ فهـ

ــدم  ــابقة، وعـ ــام الّسـ ــكّل األفهـ ــرًا لـ مغايـ

ـــه  ـــّى الل ـــول -ص ـــم الرّس ـــد فه ـــف عن التّوق

عليـــه وســـلّم- وفهـــم الّصحابـــة وفهـــم 

ـــذي  ـــم ال ـــاء املســـلمن، هـــذا الفه ـــار عل كب

ـــام،  ـــة ع ـــف وأربعائ ـــدار أل ـــى م ـــتمر ع اس

بـــل يجـــب أن نفهمهـــا عـــى ضـــوء معطيـــات 

العـــر الثقافيـــة واالجتاعيـــة واالقتصاديـــة.

وكان أّول عمــل قــام بــه محّمــد شــحرور يف 

دراســته )املعــارصة( للقــرآن الكريــم أن قــام 

بتقســيمه إىل أربعــة أجــزاء؛ القــرآن، الّســبع 

الكتــاب،  وتفصيــل  الكتــاب  أّم  املثــاين، 

مؤكِّــًدا عــى أّن لفظــة القــرآن مصطلــح 

مــن  املصحــف  يف  مــا  ببعــض  خــاّص 

ــة  ــن حبنك ــد الرحم ــيح عب ــر الش ــاب ذك ــذا الكت ــوص ه بخص  )2(

امليــداين يف كتابــه »التحريــف املعــارص« أنَّ رمضــان البوطــي 

ــي أنَّ جاعــة  ــب عــى ظن ــه: »يغل ــال ل ــه تعــاىل- ق -رحمــه الل

ــد زارين  ــاب، فق ــذا الكت ــه ه ــوا ل ــن كتب ــم الذي ــود ه ــن اليه م

عميــد إحــدى الكليــات الجامعيــة يف طرابلــس الغــرب، يف أوائــل 

عــام )1991م(، وأخــرين أن إحــدى الجمعيــات الصهيونيــة يف 

النمســا فرغــت مؤخــرًا مــن وضــع تفســر حديــث للقــرآن، ثــم 

ــة تنهــض مبســؤولية نــرشه،  أخــذت تبحــث عــن دار نــرش عربي

وعــن اســم عــريب مســلم يتبنــاه مؤلًفــا لــه ومدافًعــا عنــه، ولكنهــا 

لـــم توفــق إىل اآلن للعثــور عــى املطلــوب، عــى الرغــم مــن أنهــا 

لـــم تــردد يف االســتعانة ببعــض الرؤســاء واملســؤولن العــرب،... 

ــاب  ــاب »الكت ــع كت ــم طب ــوب وت ــرت باملطل ــا ظف ــر أنَّه ويظه

والقــرآن - قــراءة معــارصة« باســم الدكتــور محمــد شــحرور ســنة 

ــداين،  ــد الرحمــن بــن حســن حبنكــة املي )1990م(«. ]انظــر: عب

»التحريــف املعــارص يف الديــن: تســلل يف األنفــاق بعــد الســقوط 

ــرف[. ــم، )1997م(، )ص/ 22( بت ــق، دار القل ــاق«، دمش يف األع
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ــاب  ــه هــو كت ــرآن حســب فهم ــات، فالق آي

ــدم  ــذي تنع ــي ال ــاّدي والتّاريخ ــود امل الوج

فيــه األخــاق والتّقــوى واللّباقــة؛ يقــول: 

كان أّول عمــل قــام بــه محّمــد شــحرور يف 
دراســته )املعارصة( للقــرآن الكريــم أن قام 
بتقســيمه إىل أربعة أجــزاء؛ القرآن، الّســبع 
املثــاين، أّم الكتاب وتفصيل الكتــاب، مؤكًّدا 
ــاّص  ــح خ ــرآن مصطل ــة الق ــى أّن لفظ ع
ببعــض ما يف املصحــف من آيــات، فالقرآن 
حســب فهمــه هــو كتــاب الوجــود املــاّدي 
ــاق  ــه األخ ــدم في ــذي تنع ــي ال والّتاريخ

والّتقــوى واللّباقة.

ــة  ــد عــى نقطــة يف غاي ــد أن أؤكّ ــا أري »هن

ــاب الوجــود  ــرآن كت ــة، وهــي أّن الق األهمي

املــاّدي والتّاريخــي؛ لــذا فإنّــه ال يحتــوي 

ــة وال  ــوى وال اللّياق ــاق، وال التّق ــى األخ ع

ــذا  ــارة: )هك ــه عب ــق علي ــة، وال تنطب اللّباق

أجمــع الفقهــاء(، و)هكــذا قــال الجاعــة(، 

إنّنــا يف القــرآن والّســبع املثــاين غــر مقيّديــن 

إنّنــا مقيّــدون  الّســلف،  بــأّي يشء قالــه 

ــر  ــي، والتّفك ــث العلم ــد البح ــط بقواع فق

ــا؛  ــة يف عرن ــة العلمي املوضوعــي، وباألرضي

خــارج  موضوعيــة  حقيقــة  القــرآن  ألّن 

ــا«)1(.  ــم نفهمه ــا أم لـ ــي فهمناه الوع

محمــد شــحرور، »الكتــاب والقــرآن: قــراءة معــارصة«، ســوريا،   )1(

األهــايل للطباعــة والنــرش والتوزيــع، )ص/ 91(.

وحســب فهمــه للقــرآن الكريــم وبنــاًء عــى 

تفســر مجموعــة مــن اآليــات ذكــر محّمــد 

ــاىل محــدود  ــبحانه وتع ــه س شــحرور أّن الل

ــيكون،  ــا س ــا كان وم ــم م ــل ال يعل ــم ب العل

وهــو بذلــك يعطّــل صفــات اللــه تعــاىل 

وأســائه التــي أخرنــا بهــا التّنزيــل الحكيــم؛ 

يقــول: »إّن االلتبــاس يكمــن يف أنـّـه إذا نــوى 

ــذ  ــه من ــإّن الل ــام بأمــر مــا ف ــد غــًدا القي زي

ــاعة  ــذا وس ــوم ك ــًدا يف ي ــم أّن زي األزل يعل

كــذا وثانيــة كــذا ســينوي القيـّـام بهــذا األمر، 

إنّنــا ننظــر إىل األمــر نظــرة مغايــرة، ولتبيانها 

ــذ  ــه من ــم الل ــل يف عل ــو كان يدخ ــول: ل نق

األزل مــاذا ســيفعل زيــد يف حياتــه الواعيــة 

ــد  ــي ســيختارها زي ــارات الت ــا هــي الخيّ وم

ــار إىل أن  ــذ أن يصبــح قــادًرا عــى االختي من

ــم  ميــوت، فالســؤال ملــاذا تركــه إذا كان يعل

ــر  ــذا األم ــر ه ــل تري ــن أج ــا م ــك؟ هن ذل

ــّدوران فنقــول إّن اللــه  ــف وال ندخــل يف اللّ

علــم منــذ األزل أّن أبــا لهــب ســيكون كافــرًا، 

ــا، ثــم  وأّن أبــا بكــر الّصديــق ســيكون مؤمًن

ــر  ــه الكف ــار لنفس ــب اخت ــا له ــول إّن أب نق

ــار لنفســه اإلميــان، إّن هــذا  ــو بكــر اخت وأب

الطــرح ال يــرك للخيّــار اإلنســاين الواعــي 

معنــى، وإمّنــا يجعلــه رضبًــا مــن الكوميديــا 

محّمــد  أنكــر  إذن  هكــذا  اإللهيــة«)2(. 

ــامل، وهــذا القــول  ــه الّش ــم الل شــحرور عل

ميثــل انحرافًــا خطــرًا يف العقيــدة، فهــو 

نفسه، )ص/ 389(.  )2(
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يقــود إىل التّكذيــب بالقــدر، وتعطيــل ركــن 

ــحرور  ــم ش ــد أقح ــان، »لق ــن أركان اإلمي م

نفســه يف منزلــق خطــر، فهــل يعلــم أهميــة 

هــذه املســألة؟ ومــا يعنــي إنــكار علــم اللــه 

الّشــامل يف العقيــدة؟ إّن مــن ينكــر علم الله 

ــاىل-،  ــه -تع ــل إىل الل ــب الجه ــل ينس الكام

ويعطّــل أســاء اللــه الحســنى التــي يجــب 

ــاء  ــًا ألس ــر تعطي ــا يعت ــا، ك أن نعتقده

أخــرى تقــوم عــى العلــم مثــل القديــر، 

الخبــر؛ ألّن القــدرة التّامــة تحتــاج إىل علــم 

ــط«)1(. ــامل محي ش

ولــي يخــرج محمــد شــحرور مــن هــذا 

اللــه  »إّن  بقولــه:  األمــر  تــدارك  املــأزق 

كامــل املعرفــة باألشــياء وأحداثهــا الطبيعيــة 

وظواهرهــا؛ ألّن علمــه ريــايض«)2(، لكّنــه 

بقولــه هــذا يســقط يف مــأزق أشــّد تعقيــًدا 

ــم  ــح العل ــتبدل مصطل ــو يس ــن األّول؛ فه م

الــذي ورد يف معظــم آيــات القــرآن الكريــم 

مبصطلــح املعرفــة الــذي ال نجــد لــه أثــرًا يف 

كتــاب اللــه -تعــاىل، ثــم إّن العلــم الريــايض 

الــذي ينســبه إىل اللــه -تعــاىل-: »هــو علــم 

احتــايل محــدود، وال يجــوز هــذا الوصــف 

ــات  ــج الّرياضي ــل؛ ألّن نتائ ــّز وج ــاري ع للب

وأحــكام  قواعــد  عــى  األصــل  يف  قامئــة 

عــادل التــل، »النزعــة املاديــة يف العــامل اإلســامي: نقــد كتابــات   )1(

جــودت ســعيد- محمــد إقبال- محمد شــحرور عى ضــوء الكتاب 

والســنة«، دار البينــة للنــرش والتوزيــع، )1995م(، )ص/ 324(.

ــراءة معــارصة«، مرجــع  ــرآن: ق ــاب والق محمــد شــحرور، »الكت  )2(

ســابق، )ص/ 389(.

بصّحتهــا  قبلنــا  وقــد  موضوعــة مســبًقا، 

منــذ البدايــة، ويطلــق عليهــا: املســلّات 

الّرياضيــة، أو البديهيــات، ونحــن ال نقلّل من 

ــة،  ــة األهمي ــو يف غاي ــم، فه شــأن هــذا العل

ولكــن ال نقيــس علــم اللــه الشــامل إىل علــم 

يقــوم عــى االحتــال يف بعــض مجاالتــه 

ونتائجــه«)3(. 

ـــد شـــحرور  ـــه محّم ـــا جـــاء ب ـــة م ومـــن جمل

ــم أن  ــرآن الكريـ ــدرس القـ ــو يـ ــا وهـ أيًضـ

ــه  ــه اللـ ــا بـ ــذي أخرنـ ــدر الـ ــّذب بالقـ كـ

-تعـــاىل- يف كثـــر مـــن اآليـــات؛ فقـــد أورد 

يف كتابـــه مـــا يـــي: »لقـــد ظـــّن الكثـــر أّن 

ــه مكتـــوب  ــه وعملـ ــان ورزقـ ــر اإلنسـ عمـ

ـــد اإلرادة،  ـــح فاق ـــك يصب ـــلًفا، وبذل ـــه س علي

ـــح  ـــه، ويصب ـــه وأرزاق ـــه يف أعال ـــار ل وال خي

بـــدون  الجراحيـــة  والعمليـــات  العـــاج 

ـــا  ـــه رضبً ـــاء اإلنســـان لل ـــح دع ـــى، ويصب معن

مـــن رضوب العبـــث واللّهـــو«)4(.

محّمــد  ينكرهــا  التــي  القضيــة  وهــذه 

ــامية؛  ــة اإلس ــد األّم ــومة عن ــحرور محس ش

مــن  بيّنــة،  نصوًصــا واضحــة  فيهــا  »ألّن 

الكتــاب والســّنة وإجــاع األّمــة، ولكــّن 

شــحرور الــذي يتّبــع منهــج القدريــة الّنافيــة 

يرفــض هــذه األدلـّـة ويكــّذب بالقــدر، مثلــه 

عادل التل، »النزعة املادية يف العامل اإلسامي«، )ص/ 324(.  )3(

ــارصة«، ــراءة مع ــرآن: قـ ــاب والقـ ــرور، »الكتــ ــد شـحـ مـحـمـ  )4(

)ص/ 411(.
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ــد  ــقي والجع ــان الّدمش ــل غي ــك مث يف ذل

بــن درهــم وغرهــم مــن القدريــة، وال لقــاء 

بــن منهــج القدريــة واملنهــج اإلســامي؛ 

الختــاف األســس التــي يقــوم عليهــا كّل 

ــل  ــي يتعام ــة الت ــاف الطريق ــج، واخت منه

فيهــا مــع النــّص الرّشعــي، فشــحرور الــذي 

يســتبعد الســّنة، مــن النظريــة املعرفيــة، 

ــه إقامتهــا مــن القــرآن وحــده، وال  ومحاولت

يقصــد بالقــرآن كتــاب اللــه كــا هــو عنــد 

املســلمن، وإمّنــا يقصــد الجــزء الــذي يتعلـّـق 

ــي ال  ــة، الت ــات الكوني ــاق أو اآلي ــات اآلف بآي

تتعلـّـق بأمــور العقيــدة لذلــك ســيكون الــرّد 

ــة  ــرّد أدل ــمل ال ــا يش ــامًا، فك ــًا وش حاس

مــن القــرآن يشــمل أدلـّـة مــن الســّنة أيًضــا، 

فاملســلمون ال يفرّقــون بــن الكتاب والســّنة، 

وإّن الــذي يســتبعد الســّنة مــن البحــث 

يعتــر من املعانديــن لــرشع رّب العاملن«)1(.

ومــن األقــوال التــي أثــارت جــداًل كبــرًا 

والتــي وردت يف دراســة محّمــد شــحرور 

للتّنزيــل الحكيــم قولــه يف عــورة املــرأة 

-ســبحانه  اللــه  أّن  يــرى  فهــو  ولباســها؛ 

وتعــاىل- خلــق الرّجــل واملــرأة عريانــن، 

ثــّم قيّدهــا بحــدود ونصحهــا بتعليــات، 

ــب أي غــر  ــام األجان ــرأة أم ــإّن امل ــه ف وعلي

ــدها  ــر كّل جس ــا أن تظه ــن له ــارم ميك املح

باســتثناء الجيــوب، وجيــوب املــرأة حســب 

عــادل التــل، »النزعــة املاديــة يف العــامل اإلســامي«، مرجــع   )1(

.)332 )ص/  ســابق، 

فهمــه هــي كّل مــا لــه طبقتــان أو طبقتــان 

مــع خــرق، وهــي مــا بــن الثديــن وتحتهــا، 

وتحــت اإلبطــن، والفــرج واألليتــن، ومــا 

عـــدا ذلــك فليــس بعــورة، أّمــا أمــام املحــارم 

فاملــرأة ليــس لهــا عــورة عــى اإلطــاق، 

كــا  معهــم  تجلــس  أن  ميكنهــا  وبذلــك 

ــن كّل يشء،  ــة م ــاىل- عاريّ ــه -تع ــا الل خلقه

ــه  ــت ابنت ــًا، إذا جلسـ وأّن األب أو األخ مث

ــوز  ــت ال يج ــه يف البي ــة أمام ــه عاريّ أو أخت

ــك  ــي ثياب ــي والب ــا: اذهب ــول له ــه أن يق ل

ألّن هــذا حــرام، بــل يقــول لهــا: هــذا عيــب، 

ــب  ــاب العي ــع يجــب أن يكــون مــن ب فاملن

ــم)2(. ــاب التّحري ــن ب ــرف ال م ــاء والع والحي

ــرًا  ــداًل كب ــارت ج ــي أث ــوال الت ــن األق وم
ــحرور  ــد ش ــة محّم ــي وردت يف دراس والت
ــرأة  ــورة امل ــه يف ع ــم قول ــل الحكي للّتنزي
ولباســها؛ فهــو يــرى أّن اللــه -ســبحانه 
وتعــاىل- خلــق الرّجــل واملــرأة عريانــن، ثّم 
ــات،  ــا بتعلي ــدود ونصحه ــا بح قّيده
وعليــه فــإّن املــرأة أمــام األجانــب أي غــر 
املحــارم ميكــن لهــا أن تظهــر كّل جســدها 

باســتثناء الجيــوب.

ــحرور  ــد ش ــا أّن محّم ــّن لن ــا يتب ــن هن وم

أغفــل يف قراءتــه لألحــكام الرشعيــة جميــع 

ــي  ــود الت ــع الجه ــا، وجمي ــاء يف تراثن ــا ج م

ــارصة«،  ــراءة مع ــرآن: ق ــاب والق ــحرور، »الكت ــد ش ــر: محم انظ  )2(

مرجــع ســابق، )ص/ 607، 608(.
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بذلــت مــن قبــل العلــاء، ســواء يف الفقــه أو 

ــم  يف التّفســر أو يف املقاصــد...، واّدعــى أنّه

لـــم يفهمــوا الرشيعــة عــى الّنحــو الّصحيح، 

ــة الحــدود  ــم لـــم يفهمــوا نظري ــة أنّه بحّج

ــوم  ــي تق ــة الت ــا، هــذه النظري ــي أورده الت

ــق  ــا إذا طبّ ــس علين ــه لي ــول »بأنّ ــى الق ع

الّنبــي -صــّى اللــه عليــه وســلّم- يف موقــف 

مــن املواقــف الحــّد األدىن أو الحــّد األعــى 

ــه إىل  ــزم هــذا املوقــف ونســتمّر علي أن نلت

أن تقــوم الّســاعة تحــت شــعار الســّنة؛ ألّن 

هــذا املوقــف ليــس لــه عاقــة بالســّنة؛ لــذا 

ــه  ــه الفق ــذي وضع ــاس ال ــدأ القي ــإّن مب ف

اإلســامي املــوروث هــو مبــدأ خاطــئ، فــا 

ــا  ــب، أّم ــى الغائ ــاهد ع ــاس الش ــن قي ميك

الترّشيــع فهــو ترشيــع مبنــي عــى البيّنــات 

االلتــزام  ثــّم  كدليــل  املوجــودة  املاّديــة 

بحــدود اللــه، ومبــا أّن الحــدود ســميت 

ــع  ــذي يض ــي أّن ال ــذا يعن ــه فه ــدود الل ح

ــن  ــا ميك ــه، ف ــه نفس ــو الل ــه ه ــدود الل ح

ألّي إنســان أن يضــع حــدوًدا بنفســه ويقــول 

ــه«)1(. ــا حــدود الل عنه

ـــرآن  ـــم الق ـــل ولفه ـــات الحـــدود ب ـــم آي ولفه

ككّل ذكـــر مّحمـــد شـــحرور يف معـــرض 

ـــالة  ـــوة والرّس ـــن الّنب ـــرق ب ـــن الف ـــه ع حديث

ـــة  ـــوم املاّدي ـــتحضار العل ـــن اس ـــدَّ م ـــه ال بُ أنّ

والطبيعيـــة للوصـــول إىل الفهـــم الصحيـــح؛ 

نفسه، )ص/ 473(.  )1(

»فالقـــرآن حقيقـــة موضوعيـــة مطلقـــة يف 

وجودهـــا خـــارج الوعـــي اإلنســـاين، وفهـــم 

هـــذه الحقيقـــة ال يخضـــع إال لقواعـــد 

البحـــث العلمـــي املوضوعـــي، وعـــى رأســـها 

ــن  ـــة مـ ــوم املوضوعي ــفة وكّل العلـ الفلسـ

كوســـمولوجيا وفيزيـــاء وكيميـــاء وأصـــل 

ـــائر  ـــا وس ـــون والبيولوجي ـــواع وأصـــل الك األن

ـــا الرشيعـــة واألخـــاق  ـــة، أّم ـــوم الطبيعي العل

والعبـــادات والقانـــون والّسياســـة والّربيـــة 

ـــب  ـــن قري ـــرآن ال م ـــة بالق ـــا عاق ـــس له فلي

وال مـــن بعيـــد...، ومبـــا أّن القـــرآن هـــو نبـــّوة 

ـــو  ـــلّم-، وه ـــه وس ـــه علي ـــّى الل ـــد -ص محّم

ــود  ــّق املوجـ ــو الحـ ــات، وهـ ــات البيّنـ اآليـ

قـــال  فقـــد  اإلنســـاين؛  الوعـــي  خـــارج 

ــلّم- ــّى اللـــه عليـــه وسـ عنـــه الّنبـــي -صـ

: العلـــاء ورثـــة األنبيـــاء؛ وعليـــه فـــإّن 

ــة  ــاء الرشيعـ ــوا علـ ــاء ليسـ ــة األنبيـ ورثـ

والفقـــه وحدهـــم، إّن هـــذا غـــر صحيـــح، 

إّن الفاســـفة وعلـــاء الطبيعـــة وفلســـفة 

والكونيـــات  األنـــواع  وأصـــل  التّاريـــخ 

واإللكرونيـــات هـــم ورثـــة األنبيـــاء«)2(. 

فمحّمــد شــحرور يف دراســته هــذه لـــم 

يخــِف نزعتــه املاركســية املاّديــة وتأثّــره 

بالفكــر الّداروينــي، فقــد ذكــر أّن خــر »مــن 

ــر  ــامل الكب ــرش هــو الع ــق الب ــات خل أّول آي

القــرآن؟  دارويــن  عــرف  فهــل  دارويــن، 

نفسه، )ص/ 103، 104(.  )2(
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أقــول: ليــس مــن الــّروري أن يعــرف، فقــد 

كان يبحــث عــن الحقيقــة يف أصــل األنــواع، 

والقــرآن أورد حقيقــة أصــل األنــواع، فيجــب 

أن يتطابقــا إن كان دارويــن عــى حــّق، 

يف  البــرش  أصــل  يف  نظريّتــه  أّن  وأعتقــد 

هيكلهــا العــام صحيحــة؛ ألنّهــا تنطبــق عــى 

ــق«)1(. ــات الخل ــل آي تأوي

ــم  ــد شــحرور يف دراســته هــذه لـ فمحّم
ــره  ــة وتأثّ ــية املاّدي ــه املاركس ــِف نزعت يخ
بالفكــر الّداروينــي، فقــد ذكــر أّن خر »من 
أّول آيــات خلــق البــر هــو العــامل الكبــر 
دارويــن، فهــل عــرف دارويــن القــرآن؟ 
أقــول: ليــس من الــّروري أن يعــرف، فقد 
كان يبحــث عــن الحقيقــة يف أصل األنــواع، 
والقــرآن أورد حقيقــة أصل األنــواع، فيجب 

أن يتطابقــا إن كان دارويــن عــى حــّق.

ــي  ــن »الت ــة داروي ــن مقول ــق ب ــي يوفّ ول

جــذوًرا  بطانهــا،  العاملــي  العلــم  أظهــر 

وفروًعــا، وبــن آيــات القــرآن الكريــم يف 

خلــق اإلنســان، أخــذ يتحايــل للتّفريــق بــن 

البــرش وبــن اإلنســان، واعتــر اإلنســان بــدًءا 

بــآدم قفــزة تطّوريــة يف الجنــس البــرشي 

مــن خــال الحلقــة املفقــودة التــي تدعيهــا 

الحلقــات  كّل  ظهــرت  لقــد  الّداروينيــة. 

ــان  ــة اإلنس ــخ وحلق ــا يف التّاري ــابقة له الّس

نفسه، )ص/ 106(.  )1(

موجــودة معروفــة، باســتثناء الحلقــة التــي 

ــودة،  ــت مفق ــا ظل ــة فإنّه ــا الّدارويني اّدعته

ــات وال مســتحاثات وال  ــم تكشــفها حفري لـ

متحّجــرات صخــور«)2(.

ــي  ــر الّداروينـ ــره بالفكـ ــة إىل تأثّـ وباإلضافـ

ــات  ــى آيـ ــه عـ ــق نظريّاتـ ــة تطبيـ ومحاولـ

ـــد شـــحرور  ـــر محّم ـــاىل- تأثّ ـــه -تع ـــاب الل كت

ــد  ــه؛ فقـ ــاّدي وزعائـ ــر املـ ــك بالفكـ كذلـ

ــة  ــرّة أّن أمئّـ ــن مـ ــر مـ ــه أكـ ــر يف كتابـ ذكـ

الرحمـــن  عبـــاد  هـــم  الذيـــن  املتّقـــن 

والذيـــن جـــاء وصفهـــم يف ســـورة الفرقـــان 

هـــم أمئّـــة العلـــم املـــاّدي، فقـــال: »وقـــد 

ـــة هـــي  ـــات الّربوبي ـــرآن أّن آي ـــا الق ـــّدد لن ح

ظواهـــر الطبيعـــة؛ لـــذا فـــإّن صفـــة أمئّـــة 

ــم  ــة وبالعلـ ــان باملاّديـ ــي اإلميـ ــن هـ املتّقـ

وبالعقـــل...؛ لذلـــك فـــإّن أمئّـــة املتّقـــن يف 

ـــلم-  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــد -ص ـــان محّم فرق

هـــم مـــن أمئّـــة العلـــم املـــاّدي، وذوي 

ـــة«)3(. ـــن الخراف ـــد ع ـــي البعي ـــر العلم التّفك

هكــذا إذن نــرى محّمــد شــحرور يف دراســته 

للقــرآن الكريــم يتســر إن صــّح القــول بذكــر 

ــر  ــة، وبذك ــون والطبيع ــاء الك ــاء عل »أس

العلمــي(،  )البحــث  قبيــل  مــن  عبــارات 

ــداين، »التحريــف املعــارص يف  ــد الرحمــن حســن حبنكــة املي عب  )2(

الديــن: تســلل يف األنفــاق بعــد الســقوط يف األعــاق«، دمشــق، 

دار القلــم، )1997م(، )ص/ 89(.

محمــد شــحرور، »الكتــاب والقرآن: قراءة معــارصة«، )ص/ 525(.  )3(
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)أرضيــة  املعــارصة(،  العلميــة  )املنجــزات 

املعرفــة الرّاهنــة(، لكّنــه بعــد هذا التّســر ال 

يقــّدم إال املاركســية والّداروينيــة التــي باتت 

ــم  ــي نبذهــا العل ــات املــايض الت مــن مخلّف

ــا«)1(.  ــارص وراءه ظهريً ــن املع الرّاه

ـــة  ـــذه الطريق ـــالة وبه ـــذه املس ـــول به إنَّ الق

ــدر  ــلمن ومصـ ــن املسـ ــة بـ ــع الّصلـ يقطـ

علمهـــم ومنهـــج معرفتهـــم، فهـــو يذهـــب 

إىل أّن آيـــات اللـــه تحتـــاج إىل الّشـــهادة 

ــات  ــن آيـ ــتمرّة مـ ــة املسـ ــة والتّزكيـ الّدامئـ

ـــم  ـــر تحّك ـــذا األم ـــس، ويف ه ـــاق واألنف اآلف

يف كتـــاب اللـــه -تعـــاىل- وتأويلـــه مـــن 

ــن  ــارج عـ ــي خـ ــر الوحـ ــر غـ ــدر آخـ مصـ

ـــل حســـب شـــحرور  ـــة، فالعق ـــة الرّشعي األدلّ

ــو  ــة هـ ــة املاّديـ ــاب الّنزعـ ــب أصحـ وحسـ

القـــرآن  آيـــات  بصّحـــة  يشـــهد  الـــذي 

ــا. ــا أو عليهـ ــم لهـ ــم ويحكـ الكريـ

ويف ختـــام دراســـته )املعـــارصة( للقـــرآن 

ـــأّن القـــرآن  ـــد شـــحرور ب ـــم رّصح محّم الكري

يكـــون دســـتوًرا  الحكيـــم ال يصلـــح أن 

ألّي دولـــة، وأّن تطبيـــق أحـــكام الرّشيعـــة 

ــن  ــائع بـ ــأ شـ ــو خطـ ــا هـ ــامية إمّنـ اإلسـ

املســـلمن؛ يقـــول: »إذا ســـألني ســـائل: 

ـــا  ـــب أن يحتويه ـــي يج ـــواد الت ـــي امل ـــا ه م

ــداين، »التحريــف املعــارص يف  ــد الرحمــن حســن حبنكــة املي عب  )1(

الديــن: تســلل يف األنفــاق بعــد الســقوط يف األعــاق«، مرجــع 

ســابق، )ص/ 99(.

ـــامية؟  ـــح إس ـــي تصب ـــة ل ـــة دول ـــتور أيّ دس

ــائعن  ــن الشـ ــا بالخطأيـ ــّوه هنـ ــي أنـ إنّنـ

ـــاداة  ـــا: املن ـــلمن وه ـــل املس ـــن قب ـــًدا م ج

ـــأ  ـــذا خط ـــرآن، وه ـــة الق ـــتور الّدول ـــأّن دس ب

ــع؛  ــى أّي ترشيـ ــوي عـ ــرآن ال يحتـ ألّن القـ

ـــة  ـــكام الرّشيع ـــق أح ـــاداة بتطبي ـــأ املن وخط

ال  اإلســـامية  الرّشيعـــة  ألّن  اإلســـامية، 

تحتـــوي عـــى أحـــكام، بـــل عـــى حـــدود، وال 

ـــة  يوجـــد حكـــم حـــّدي يف اإلســـام إال يف حال

ــا يخفـــى  ــن مـ ــة«)2(، لكـ ــة العلنيـ الفاحشـ

ــق  ــراد بتطبيـ ــو أّن »املـ ــحرور هـ ــى شـ عـ

ــاّم  ــا العـ الرّشيعـــة هـــو الرّشيعـــة مبعناهـ

ـــن،  ـــرادف مـــع كلمـــة الّدي ـــذي ي ـــامل ال الّش

فيكـــون املقصـــود حراســـة الّديـــن عقائـــًدا 

ــه،  ــا بـ ــة الّدنيـ ــا، وسياسـ ــا وأحكاًمـ وأخاقًـ

أّمـــا اختـــزال الرّشيعـــة يف الحـــدود فقـــط 

ـــا  ـــل، ف ـــويش والتّضلي ـــة للتّش ـــي محاول فه

ـــات،  ـــواب املعام ـــن أب ـــاب م ـــدود إال ب الح

ومـــا املعامـــات إال قســـم مـــن أقســـام 

ــامل«)3(. ــاّم والّشـ ــا العـ ــة مبفهومهـ الرّشيعـ

لقـــد أراد محّمـــد شـــحرور يف دراســـته 

وتفســـره لكتـــاب اللـــه -تعـــاىل- أن يبـــن 

لنـــا أنّـــه كانـــت يف »املـــايض قـــراءات، 

ــرى،  ــراءات أخـ ــتقبل قـ ــتكون يف املسـ وسـ

ــراءة معــارصة«، مرجــع  ــرآن: ق ــاب والق محمــد شــحرور، »الكت  )2(

ســابق، )ص/ 724(.

صــاح الصــاوي، »يســألونك عــن الريعــة: حــوارات حــول   )3(

الريعــة والعلانيــة«، الجامعــة الدوليــة بأمريــكا الاتينيــة، 

.)16 )ص/  )2011م(، 
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ــاس  ــاش النـ فنحـــن نعيـــش يف عـــر، وعـ

ـــدنا  ـــاس بعـ ـــيعيش الّن ـــا يف عصـــور، وس قبلن

يف عصـــور، أي إّن العـــر هـــو أســـاس 

إلشـــباع  الّنـــاس  عنـــد  واإلدراك  الفهـــم 

غرائزهـــم وحاجاتهـــم العضويـــة، وأّن الواقـــع 

ـــذا  ـــف ه ـــر، ويختل ـــدر التّفك ـــاّدي( مص )امل

ـــاس  ـــى أس ـــر، ع ـــر إىل ع ـــن ع ـــع م الواق

ـــس  ـــام، ولي ـــم اإلس ـــاس يف فه ـــر أس أّن الع

ــاكل  ــّل مشـ ــاس يف حـ ــو األسـ ــام هـ اإلسـ

ـــس  ـــر، ولي ـــع للع ـــام يخض ـــر، فاإلس الع

ــام«)1(. ــع لإلسـ ــذي يخضـ ــو الـ العـــر هـ

لهـــذا نؤكّـــد ختاًمـــا أّن عمـــل محّمـــد 

شـــحرور حـــول القـــرآن الكريـــم لــــم يســـتطع 

التّخلـــص مـــن الّنزعـــة املاّديـــة والطـــروح 

التّبشـــرية واالســـترشاقية القدميـــة، بـــل 

ـــلوبًا  ـــروح أس ـــك الط ـــاف إىل تل ـــد أض ـــه ق إنّ

آخـــر مليئًـــا بالقـــدح والتّجريـــح والقـــذف، 

ـــل،  ـــم البدي ـــّم عـــن العجـــز عـــن تقدي ـــا ين م

ـــوم  ـــرار والتّبشـــر بالعل ـــون إىل التّك مـــع الرّك

الغربيـــة والقـــراءة الحداثيـــة بعيـــًدا عـــن 

ـــن  ـــة ع ـــع الغفل ـــة، م ـــراءة الحّق ـــط الق ضواب

ــا  ــة، مـ ــة والفكريـ ــات التّاريخيـ الخصوصيـ

يجعـــل عمـــل الكاتـــب عـــن القـــرآن الكريـــم 

ــن  ــد عـ ــقاطي البعيـ ــر اإلسـ ــا للفكـ منوذًجـ

الّضوابـــط املنهجيـــة املراعـــاة يف العلـــوم 

اإلنســـانية عاّمـــة، خاّصـــة إذا أدركنـــا طغيـــان 

ــراءة املعــارصة«، الشــواف  ــر محمــد الشــواف، »تهافــت الق من  )1(

للنــرش والتوزيــع، )1993م(، )ص/ 29، 30(.

ــّخرها  ــي تسـ ــه والتـ ــة لديـ ــة املاّديـ الّنزعـ

الرؤيـــة العلانيـــة التّبســـيطية لألديـــان.

خاتمة:

يف ختـــام هـــذه الّدراســـة نخلـــص إىل أّن 

حســـن حنفـــي وطيـــب تيزينـــي ومحمـــد 

ــة  ــاتهم الحداثيـ ــوا يف دراسـ ــحرور عملـ شـ

ــة  ــارة مجموعـ ــى إثـ ــم عـ ــرآن الكريـ للقـ

ـــا  ـــي يعترونه ـــبهات الت ـــكوك والّش ـــن الّش م

ــى  ــة يجـــب عـ ــة حقيقيـ ــكاالت علميـ إشـ

الباحـــث املســـلم أن يقـــف عندهـــا وأن 

يجـــد لهـــا إجابـــات وحلـــواًل، وهـــي يف 

حقيقـــة األمـــر ال تعـــدوا أن تكـــون انســـاًخا 

عـــن ســـبيل الحـــّق واتّبـــاع ســـبيل بعـــض 

الذيـــن حاولـــوا  املاّديـــن واملســـترشقن 

منـــذ القـــدم الّنيـــل مـــن كتـــاب اللـــه 

ـــن أن  ـــّا ميك ـــره، وم ـــوظ بأم ـــاىل- املحف -تع

ياحـــظ عـــى أصحـــاب هـــذه الّدراســـات 

الحداثيـــة أنّهـــم ميّجـــدون كتـــَب غرهـــم 

ـــم  ـــة حارضه ـــن مواجه ـــا م بً ـــم، وتهرُّ وتراثَه

أو ماضيهـــم ينتقدونـــه جملـــة أو تفصيـــًا 

وإن كان كتـــاب اللـــه -تعـــاىل-؛ وذلـــك 

ـــات  ـــم، فالّدراس ـــارض غره ـــاع ح ـــر اتّب لتري

االنقطـــاع  تعنـــي  عندهـــم  الحداثيـــة 

املـــايض  هـــذا  كان  إذا  املـــايض  عـــن 

هـــو مـــايض الـــذات العربيـــة املســـلمة 

الغـــرب  مـــايض  كان  إذا  أّمـــا  نفســـها، 

ـــال واســـتمرار وثيقـــان. املســـيحي فهـــو اتّصـ
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التكامل التربوي لبيئات التعلم والتنشئة 
االجتماعية  وأثره اإليجابي في اإلصالح الحضاري

)نحو شخصية إنسانية متكاملة(
بنيونس السراجي)*(

أكـر  االجتاعيـة  التنشـئة  عمليـة  تُشـكِّل 

نفسـه،  اآلن  يف  وتعقيـًدا  أهميـة  العمليـات 

ملـا لهـا مـن تأثـر يف األطفـال، الذيـن ميثلـون 

عـاد املجتمـع ومسـتقبله، وذلـك مـن خال 

متكينهـم مـن الربيـة السـليمة عـر مختلـف 

التـي ميـرون منهـا؛ ومـن  العمريـة  املراحـل 

خـال تشـكيل شـخصياتهم، وإكسـابهم قيـم 

 ... وغاياتـه  واتجاهاتـه  وعاداتـه،  املجتمـع، 

ولبنـة  الفـرد  بنـاء  أسـاس  املدرسـة  وتُعتَـر 

مؤسسـات  جانـب  إىل  تربيتـه؛  يف  مركزيـة 

التنشـئة االجتاعيـة األخـرى؛ ففيها يكتسـب 

األساسـية،  ومهاراتـه  األوىل  معارفـه  الطفـل 

وفيها تَتَشـكَّل شخصيته، ومنها ينطلق يف بناء 

مرشوعـه الشـخي. واعتبـارًا لهـذه األهميـة، 

حرصـت املـدارس العربيـة -عـى غـرار باقـي 

ــات  ــة والتكنولوجي ــوي، متخصــص يف الربي مفتــش ومــرشف ترب  )*(

ــروين: ــد اإللك ــرب. الري ــة. املغ الرقمي

younes-serraji@hotmail.com

مناهجهـا،  تطويـر  العـامل- عـى  املـدارس يف 

لتتاىش مـع التطورات املختلفـة التي لحقت 

ه بالرغم مـن الجهود  بجميـع املياديـن. إالَّ أنَـّ

التي تُبَذل يف مجال تطوير التعليم، وتعميمه، 

وتوسـيع انتشـاره، وتوفـر البنيـات التحتيـة، 

واملـوارد املالية والبرشية الرورية ملارسـته، 

فاملؤكـد هـو اإلجـاع حـول إخفاق السياسـة 

الواقـع  إىل  بالنظـر  بلداننـا،  يف  التعليميـة 

التعليمـي والنتائـج املحققة، التـي تؤرش عى 

أزمـة حقيقيـة تعيشـها املدرسـة العربيـة)1(. 

تعــاين أغلــب املنظومــات الربويــة العربيــة مــن مشــاكل بنيويــة   )1(

وبرشيــة كبــرة، باســتثناء بعــض البلــدان التــي تعــرف منــًوا مهــًا 

ــة  ــارات العربي ــل: اإلم ــة، )مث ــة والربوي ــا االقتصادي يف منظوماته

املتحــدة وقطــر والســعودية والكويــت(، وتشــكل هــذه البلــدان 

االســتثناء يف الوطــن العــريب، بينــا تتقــارب مشــاكل املنظومــات 

ــر  ــن التقاري ــا م ــك انطاقً ــر، وذل ــكل كب ــرى بش ــة األخ الربوي

ــخيًصا  ــدم تش ــي تق ــة الت ــة والوطني ــة واإلقليمي ــج الدولي والرام

دقيًقــا للوضــع الربــوي يف هــذه البلــدان، )البنــك الــدويل، األمــم 

 Timms & /املتحــدة، اليونســكو، اإليسيســكو، تيمــز وبرلــز

Pirls، برســون/ Pearson، منظمــة كارنيغــي، تقاريــر وزارات 

ــة...(. ــدان العربي ــم بالبل ــا للتعلي ــس العلي ــم واملجال ــة والتعلي الربي
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واملهاراتيـة  املعرفيـة  األدوار  مـن  وبالرغـم 

والوجدانيـة املوكولـة للمؤسسـة التعليميـة، 

يف  لانخـراط  وإعـداده  الفـرد  تعليـم  يف 

كيفيـة  دراسـة  يف  الخـوض  فـإنَّ  املجتمـع؛ 

وتحليلهـا  والتعلـم  التعليـم  نظـم  اشـتغال 

خصوًصـا  مسـتعصيًا،  أمـرًا  يبقـى  وتقوميهـا 

د  أمـام صعوبـة الضبط الدقيـق والفهم املوحَّ

والنجاعـة  والجـودة  املردوديـة  ملفاهيـم 

والتقويـم والحكامـــة...، وأمــــام صعوبـات 

املرتبطـة  اإلكراهــــات  وتعـدد  االندمـــاج، 

بالبنيـات واملـوارد املاديـة والبرشيـة، وتعدد 

مسـتويات التعليـم وأنواعـه ومجاالتـه. هذا 

املجتمعـات  تشـهده  مـا  إليـه  يضـاف  كلـه 

القيـم،  العربيـة مـن تغـّر يف ترتيـب ُسـلَّم 

املفاهيـم  مـن  الكثـر  جعـل  الـذي  األمـر 

يف الربيــة والتكــوين والتعـلـيــم والتعلّـم 

تشـهد إبـداالت جديـدة )Paradigmes(؛ ال 

سـيا يف ظـل التطـور التكنولوجـي واملعـريف 

الهائـل، والتحــوالت السـوسـيـواقتـصـاديــة 

والســــوسيـــوثقـــافــيـــــة املرتبـطــة به.

األزمــة،  واقــع  عــى  االتفــاق  ورغــم 

ومظاهرهــا، وآليــات تشــخيصها، فــإن ذلــك 

ــب  ــا يج ــدد م ــا بص ــا تاًم ــي وضوًح ال يعن

فعلــه يف هــذا الشــأن، فــكل مــا هنالــك 

بضعــة أســئلٍة وتضخــم يف تشــخيص الواقــع، 

ــٌه يف االقراحــات والتصــورات، وتضــارٌب  وتي

والتنفيــذ،  اإلجــراءات  ســبل  اختيــار  يف 

والتصويــب  التقويــم  آلليــات  وغيــاب 

ــاع  ــر واتب ــد اآلخ ــاٌء بتقلي ــل، واكتف والتعدي

دون  ذاك،  أو  املجــال  هــذا  يف  خطــاه 

مراعــاة أو اســتحضار الخصوصيــات املميــزة 

ــا، واملرجعيــات املؤسســة ملفهــوم  ملجتمعاتن

التنشــئة  ملؤسســات  الربــوي  التكامــل 

عــى  رائــدة  تعتــر  التــي  االجتاعيــة، 

املســتوى العاملــي، بخاصــة مــا جــاء منهــا يف 

ــة  ــة الرشيف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري الق

ويف األثــر الصالــح.

الورقــة  هــذه  ســتناقش  كلــه،  لذلــك 

البحثيــة عــدًدا مــن اإلشــكاالت والقضايــا 

الربويــة  منظومتنــا  تواجههــا  التــي 

والقيميــة، التــي تعرقــل )التكامــل الربــوي( 

ملؤسســات التنشــئة االجتاعيــة، مــن بينهــا:

* تحديــد مفهومــي »التنشــئة االجتاعيــة«، 

و»التكامــل الرتبــوي«، وأين تتجــى عمليات 

ــوي بــن مؤسســات التنشــئة  التكامــل الرتب

االجتاعيــة؟ ومــا خصوصيات كل مؤسســة؟ 

* ملـاذا لــم تحقـق املدرسـة العربيـة املرجو 

منها؛ باعتبارها مؤسسـة للتنشئة االجتاعية 

أيـن  املرصـودة؟  اإلمكانـات  رغـم  أساًسـا، 

يتجـى الخلـل؟ هـل يف التصميـم التعليمـي 

املناهـج  يف  أم  البيداغوجيـة(؟  )الهندسـة 

البيداغوجيـة  النـاذج  يف  أم  والربامـج؟ 

املوظفـة؟ أم يف  الطرائـق  املعتمـدة؟ أم يف 

ضعـف املـوارد البريـة عـدًدا وتكويًنـا...؟
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* كيــف ميكــن لــألرسة إىل جانــب املدرســة، 

الطفــل،  لــدى  االجتاعيــة  القيــم  بنــاء 

وإعــداده للحيــاة؟ وهــل تنســجم هــذه 

املؤسســات االجتاعيــة يف بنــاء منظــور 

موحــد للقيــم التــي تســتهدف تنميتهــا 

لــدى الطفــل)ة(/ املتعلــم)ة(؟

* هــل ميكــن الحديــث عــن أدوار التعليــم 

يف التنميــة، ويف بنــاء النمــوذج الرتبــوي 

والقيمي املنشــود، دون تجديد عى مستوى 

ــا؟  ــات أيًض ــق، واملارســات، والعقلي الطرائ

ــة  ــم والرتبي ــة التعلي * ملــاذا تراجعــت مكان

وقيمتهــا يف ســلم األولويــات يف الوطــن 

املســتوى،  تــدين  أســباب  ومــا  العــريب؟ 

واالنفصــام واالبتعاد عــن املحيط االجتاعي 

واالقتصــــــادي وقطاعاتــــــه التنمويــــــة؟

ــوي  ــل الرتب ــق التكام ــن تحقي ــف ميك * كي

ملؤسســات التنشــئة االجتاعيــة، مــن خــال 

الجمــع بن الــرتاث الرتبوي والقيمــي الخالد 

للحضــارة اإلســامية، وبــن التقــدم العلمــي 

والتقنــي واملعــريف للغرب ونظامــه املتطور؟

ــرد  ــه الف ــا ميارس ــوي مب ــل الرب ــر الفع يتأثّ

ــل  ــر بالتعدي ــق األم ــواء تعل ــة س أو الجاع

ــر مــن  ــر بتدخــل الكث ــر، كــا يتأث أو التغي

وتعقــد  والداخليــة،  الخارجيــة  املؤثــرات 

الظاهــرة الربويــة، فـ»التعــدد يف مســتويات 

تنــاول النظــام الربــوي يــؤدي حتــًا إىل 

تنــوع الحقــول املعرفيــة املرتبطــة بالربيــة، 

مــا يفــر مقاربــة الظاهــرة الربويــة يف 

اتجاهــات ومســتويات متعــددة، ويدفــع 

إىل الحديــث عــن علــوم للربيــة تتوخــى 

دراســة الفعــل الربــوي مــن كل الجوانــب، 

ــة  ــات الظاهــرة الربوي مســتحرة خصوصي

كل  وحاجيــات  الربــوي،  الفكــر  وتطــور 

ــة«)1(. ــة املوازي ــك الربي ــا يف ذل ــن مب املرب

ــوي مبــا ميارســه الفــرد  ــر الفعــل الرتب يتأثّ
أو الجاعــة ســواء تعلــق األمــر بالتعديــل 
أو التغيــر، كــا يتأثــر بتدخــل الكثــر مــن 
ــد  ــة، وتعق ــة والداخلي ــرات الخارجي املؤث
الظاهــرة الرتبوية، فـ»التعدد يف مســتويات 
ــًا إىل  ــؤدي حت ــوي ي ــام الرتب ــاول النظ تن
تنــوع الحقــول املعرفيــة املرتبطــة بالرتبية.

ــل  ــكاالتها ميث ــة وإش ــن الربي ــث ع والحدي

قاســًا مشــركًا بــن جــل مجتمعــات الوطــن 

العــريب والعــامل الثالــث، وهــو واقــع يجعــل 

ــة  ــكات الربوي ــا واملش ــض القضاي ــن بع م

واالجتاعيــة...  والثقافيــة  والسياســية 

ــكايف إال  ــق ال ــا بالعم ــن فهمه ــا ال ميك قضاي

ــا  ــا، تربطه ــة عليه ــة منفتح ــار مقارب يف إط

وببعــض  الخاصــة،  املجتمعيــة  برشوطهــا 

ــدار  ــاين، ال ــوي«، الجــزء الث ــل الرب ــب: »املنه ــم غري ــد الكري عب  )1(

ــدة،  ــة، مطبعــة النجــاح الجدي ــم الربي البيضــاء، منشــورات عالـ

.)846 )ص/  )2006م(،  األوىل،  الطبعــة 
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امتداداتهــا وتداخاتهــا وارتباطاتهــا عــى 

مســتوى ســياقها الحضــاري األعــم. وهــو 

ســياق ترتبــط فيــه جــل مجتمعــات الوطــن 

ومظاهــر  عوائــق  مــن  بالكثــر  العــريب 

التخلــف والتبعيــة واالرتهــان ملراكــز القــرار 

ــذة عــى املســتوى الكــوين، خاصــة يف  املتنفِّ

زمــن العوملــة، بــكل مــا يرتبــط بذلــك مــن 

ــدة،  ــة جدي ــر وثقاف ــم ومعاي ــات وقي رهان

ــلوك،  ــل وس ــال وتواص ــر واتص ــاط تفك وأمن

ومنــاذج للتبــادل والتفاعــل والــراع)1(.

* أواًل- مؤسسات التنشئة االجتماعية 
وأشكال التكامل التربوي: الواقع 

واإلشكاالت:

بأبعادهــا  الربويــة  املســألة  ترتبــط   

وغــر  النظاميــة  ومؤسســاتها  املختلفــة 

النظاميــة باملســألة االجتاعيــة، وبقضاياهــا 

ــؤ  ــاف، وتكاف ــة )اإلنص ــكاالتها املطروح وإش

الفــرص، والدميقراطيــة، والجــودة، والحكامة، 

واملســاواة، والتعــدد، والحريــة...(، وتتطلــب 

رؤى  اعتــاد  الربويــة  الظاهــرة  مقاربــة 

ومنــاذَج للتحليــل تســتحر هــذه الديناميــة 

مبختلــف  ارتبــاط  يف  التعــدد،  وهــذا 

ــا،  ــا، وثقافيً ــا، واقتصاديً ــب: )اجتاعيً الجوان

وسياســيًا، وقيميًــا، وإبداعيًــا...(.

منظــور  نحــو  الربويــة،  املســألة  »يف  محســن:  مصطفــى   )1(

ــروت، املركــز الثقــايف  ــدار البيضــاء/ ب ــح«، ال سوســيولوجي منفت

ــة األوىل(، )1992م(،  ــة، )2002م(، )الطبع ــة الثاني ــريب، الطبع الع

بتــرف.  ،)22 )ص/ 

)1( مفهوم )التنشئة االجتماعية(:

الربـــوي  الفكـــر  يف  الربيـــة  ُحـــِرت 

الســـيكولوجي  بعدهـــا  يف  الكاســـيي 

ـــك باعتبارهـــا وســـيلة إليصـــال  ـــردي، وذل الف

األفـــراد )األجيـــال الناشـــئة خاصـــة( إىل 

أقـــى مـــا ميكـــن مـــن درجـــات االكتـــال 

واملعـــريف،  واملهـــاري  والبـــدين  الروحـــي 

وفـــق الـــرشوط الثقافيـــة واالقتصاديـــة 

ـــك  ـــا. وذل ـــون إليه ـــي ينتم ـــة الت واالجتاعي

املعـــارف  مـــن  أمناطًـــا  تلقينهـــم  عـــر 

ــة  ــرات القيميـ ــة والخـ ــات املهنيـ والتمرينـ

ـــر  ـــاه املبك ـــن االنتب ـــم م ـــلوكية... بالرغ والس

ـــاعي  لبعـــض رواد الفكـــر الربوي-االجـتـمـــ

)أمثـــــــال: روســو J.J. Rousseau، وسبنر 

الوظائـــف  إىل  H.Spencer، وغرهـــا...( 

ـــام  ـــع االهت ـــي وق ـــة الت ـــة للربي االجتاعي

املجتمعـــات  يف  خـــاص  بشـــكل  بهـــا 

درجـــة  بارتفـــاع  املتميـــزة  الحديثـــة 

التخصـــص الوظيفـــي، وتجـــذر التقليـــد 

ـــذي أعطـــى  ـــوي املؤســـي، ال التعليمي-الرب

مكانتهـــا  العـــام(  )مبعناهـــا  للمدرســـة 

ـــي،  ـــاء االجتاع ـــة يف البن ـــة واملحوري الخاص

مـــاَّ أدى إىل ارتفـــاع نســـبة الطلـــب عـــى 

الربيـــة بوصفهـــا مجـــااًل اســـتثاريًا مهـــًا 

للرأســـال البـــرشي، وعامـــًا مـــن عوامـــل 

الحركيـــة والصعـــود االجتاعـــي...)2(.

منظــور  نحــو  الربويــة،  املســألة  »يف  محســن:  مصطفــى   )2(

بتــرف.  ،)39 )ص/   منفتــح(،  سوســيولوجي 
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مــن هنــا ظهــرت أهميــة مفهــوم )التنشــئة 

ــة  ــة ثقافي ــل عملي ــذي ميث ــة(، ال االجتاعي

يتــم بواســطتها نقــل الثقافــة مــن جيــل 

إىل جيــل، مبــا مُيكِّــن األفــراد منــذ طفولتهــم 

مــن العيــش يف مجتمــع ذي ثقافــة معينــة. 

 Emile ويحددهــا )إميـــل دوركـهـــايـــــــم

Durkheim( بأنهــا: »الفعــل الــذي متارســه 

ــرة  ــال الصغ ــى األجي ــدة ع ــال الراش األجي

ــة  ــُد ناضجــة أو مؤهل ــح بع ــم تصب ــي لـ الت

إثــارة  وموضوعهــا  االجتاعيــة،  للحيــاة 

وتنميــة عــدد مــن االســتعدادات الجســدية 

ــي  ــل، الت ــد الطف ــة عن ــة واألخاقي والفكري

مجملــه،  يف  الســيايس  املجتمــع  يتطلبهــا 

ــه«)1(. ــه إلي ــذي يُوجَّ ــط ال والوس

* وتمحورت نظريات التنشئة االجتماعية 
بين النظر إليها )أي التنشئة( في إطار 
مجتمعي ومؤسسي، وبين النظر إليها 

في إطار فرداني؛ حول:

 Jean التطـــور املعـــريف )جان بياجيـــت -

.)Piaget

- امتـــاك هويـــة شـــخصية وأخاقية من 

خـــال العاقـــات العائليـــة )ســـيغموند 

.)Sigmund Freud فرويـــد 

- امتـــاك وعـــي ذايت وهويـــة اجتاعية 

.)Herbert Mead ميـــد  )هربـــرت 

)1( Emile Durkheim: Education et sociologie، ED P.U.F 

col le sociologue، Paris، 1973، p: 60.

وقيــم  أخاقيــة  مقــوالت  اســتدخال   -

.)2()2006 فاوبــار،  )محمــد  الجاعــة 

 كــا تعــد املدرســة -يف النظريــة االجتاعيــة 

االندمــاج  يحقــق  عامــًا  الكاســيكية- 

االجتاعــي، ومؤسســة تســهر عــى ضــان 

األوارص االجتاعيــة. ومــن هــذا املنظــور، 

تضطلــع املدرســة بوظيفتــن أساســيتن:

- وظيفــة المجانســة: تضمــن املدرســة 
القيــم  لتشــارك  الظــروف  خالهــا  مــن 

نفســها، وهــو مــا يعــد رشطـًـا الزًمــا للعيــش 

داخــل املجتمــع.

ــئ  ــة: تهي ــرة االجتماعي ــة المغاي - وظيف
للعمــل،  االجتاعــي  للتقســيم  املدرســة 

سوســيومهنية  طوائــف  إىل  وللتقطيــع 

مختلفــة باختــاف وظيفتهــا يف اإلنتــاج. إنهــا 

تهيــئ للســلمية االجتاعيــة)3(.

ومتثـــل التنشـــئة االجتاعيـــة وفـــق هذا 

الطـــرح نوًعـــا مـــن الضغـــط االجتاعي 

لرويضه  الفرد  املجتمع عى  الذي ميارســـه 

وتكييفه مـــع املنظومـــة االجتاعية، ومن 

ثـــمَّ يبـــدو الفـــرد كائًنـــا غر مســـتقل، 

وســـلوكه ليس ســـوى إعادة إنتـــاج مناذج 

عبد الكريم غريب: »املنهل الربوي«، )ص/ 862(، بترف.  )2(

أحمــد بوكــوس: »مــن أجــل مدرســة مغربيــة، بعــض املقدمــات«،   )3(

ضمــن مجلــة املدرســة املغربيــة، ملــف »املدرســة املغربيــة: 

أســئلة ورهانــات«، الربــاط، منشــورات املجلــس األعــى للتعليــم، 

العــدد األول، مــاي )2009م(، )ص/ 28(.
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الطفولـــة)1(. مرحلـــة  خـــال  مكتســـبة 

 )Alain Touraine فيا أشار )أالن تورين 

إىل أن التنشـــئة االجتاعيـــة ال تقتر عى 

الفـــرض والقهـــر االجتاعي كـــا جاءت 

 Auguste به نظريات )أوغســـت كونـــت

Comte(، و)إميـــل دروكهايم(، وإمنا تنبثق 

أيًضـــا مـــن أدوار الفاعلن/ األفـــراد الذين 

يســـعون للتحـــرر من هـــذا القهـــر، من 

خال بنـــاء عـــامل اجتاعي خـــاص يكون 

فيـــه الفرد فاعـــًا مع من يتقاســـم معهم 

امليزات نفســـها، وقـــدم )آالن تورين( ذلك 

مـــن خال تصـــوره النظـــري املتميز حول 

بالنتيجة  فاألمـــر  الفعـــل.  سوســـيولوجيا 

يتدخـــل فيـــه اختيـــار الفرد وفق نســـبة 

كالفـــروق  مختلفـــة،  عوامـــل  تحددهـــا 

الفرديـــة بـــن األفـــراد، ووضـــوح املبادئ 

واإلرادة وغرها، فا يصح أن نعدم نســـبة 

متاًما)2(. االختيـــار 

عمليــة  االجتاعيــة  التنشــئة  عموًمــا، 

ــن  ــراد، م ــاج األف ــدف إىل إدم ــة ته اجتاعي

خــال تنشــئتهم وفًقــا ملــا يرتضيــه املجتمــع 

الــذي ينتمــون إليــه، مــن قيــم، ومنــاذج 

ســلوكية، واتجاهــات ومواقــف، تختلــف 

وتتنــوع بتنــوع مكونــات هــذا املجتمــع. 

وتحديــات  والتنميــة  الربيــة  العــاري:  الصادقــي  الصديــق   )1(

أفريقيــا  البيضــاء،  الــدار  سوســيولوجية،  مقاربــة  املســتقبل: 

.)15  ،14 )ص/   ، )2015م(  األوىل،  الطبعــة  الــرشق، 

الصديــق الصادقــي العــاري: »الربيــة والتنميــة وتحديــات   )2(

.)15 )ص/  سوســيولوجية«،  مقاربــة  املســتقبل: 

وتتــم هــذه العمليــة االجتاعيــة والثقافيــة 

ــئة  ــات التنش ــال مؤسس ــن خ ــة م والقيمي

ــع:  ــا املجتم ــر عليه ــي يتواف ــة الت االجتاعي

واإلعــام،  واملســجد،  واملدرســة،  )األرسة، 

ومؤسســات املجتمــع املــدين...(.

)2( التكامل التربوي لمؤسسات التنشئة 
االجتماعية: المفهوم واإلشكاالت:

االجتاعيــة،  التنشــئة  مؤسســات  تقــوم 

)املــدريس(  النظامــي  شــكلها  يف  ســواء 

باعتبارهــا تنظيــًا رســميًا محــدد الوظائــف 

الانظامــي  شــكلها  يف  أو  واألهــداف، 

ــة األخــرى(،  )مؤسســات التنشــئة االجتاعي

مــن خــال اعتــاد الوســائط واملجــاالت 

ــام  ــة للنظ ــارشة، واملوازي ــر املب ــة غ الربوي

ــف وأدوار  ــوم بوظائ ــي، تق ــوي املؤس الرب

تربويــة وتكوينيــة وتعليميــة مهمــة...)3(.

من هنـــا، يَُعـــّد التفكـــر يف بنـــاء منهج 

للتكامـــل الربـــوي ملؤسســـات التنشـــئة 

والشـــمول  التكامل  أساســـه  االجتاعيـــة 

تحقيق  إىل  يســـعى  واملرونـــة،  والرابـــط 

التنميـــة اإلنســـانية مـــن خـــال مداخل 

اإلنســـان  وحقـــوق  والقيـــم  الربيـــة 

واالختيـــار...، وينبـــع مـــن معـــن الربية 

مببادئ  تتصف  التي  الشـــاملة،  اإلســـامية 

والعامليـــة،  الربانيـــة،  أساســـها:  كونيـــة 

منظــور  نحــو  الربويــة:  املســألة  »يف  محســن:  مصطفــى   )3(

بتــرف.  ،)41 )ص/  منفتــح«،  سوســيولوجي 
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أقول  والتـــدرج...  والتـــوازن،  والتكامـــل، 

يَُعدُّ مســـألة ملّحة ورضوريـــة لبناء منوذج 

تنمـــوي ناجـــح، يحقـــق أهـــداف الربية 

اللحاق  يف  ويســـاهم  املنشـــودة،  وغاياتها 

مبجتمـــع التنميـــة وركـــب التطور.

فالتكامـل الربـوي يشـكل سـمة رئيسـة من 

الوثيـق  الحديثـة؛ الرتباطـه  الربيـة  سـات 

جوانبهـا  )يف  جهـة  مـن  الفـرد  بشـخصية 

الروحيـة والفكريـة والجسـدية(، ويف عاقـة 

الفرد باملجتمع من خال مؤسسـات التنشئة 

املختلفـة مـن جهـة أخـرى، ووجـود خلل ما 

قـد ينعكس ال محالة عـى الوضع املجتمعي 

للفـرد، وعـى تـوازن هـذا املجتمـع. فالربية 

املتكاملة املتوازنة تقتي أن ينشـأ الفرد عى 

املواقـف  يف  واالعتـدال  والوسـطية  التـوازن 

والسـلوكات واالتجاهـات وامليول واألحكام... 

* وتتحقق مالمح التربية المتكاملة 
للطفل العربي من خالل جوانب 

عديدة، تتضافر فيها جهود 
مؤسسات التنشئة االجتماعية 

وتتكامل، من خالل ما يلي:

)1( تحقيـــق التـــوازن داخـــل شـــخصية 

الفـــرد يف جميـــع أبعادهـــا عـــى املســـتويات: 

والوجدانيـــة  )العقليـــة(،  املعرفيـــة 

)النفســـية(، والحـــس حركيـــة )الجســـدية(. 

ـــب  ـــب مـــن هـــذه الجوان ـــأي إهـــال لجان ف

يـــؤدي إىل عـــدم ظهـــور مثـــار الربيـــة 

املتوازنـــة الســـليمة. فمـــن الخطـــأ الركيـــز 

ــرى يف  ــب األخـ ــب دون الجوانـ ــى جانـ عـ

ــب  ــال جانـ ــة؛ إذ إن إغفـ ــة الربويـ العمليـ

واحـــد مـــن هـــذه الجوانـــب قـــد تنتـــج عنـــه 

مشـــاكل متعـــددة داخـــل املجتمـــع ككل.

فالتكامــل الرتبــوي يشــكل ســمة رئيســة 
ــة؛ الرتباطــه  ــة الحديث مــن ســات الرتبي
ــة )يف  ــن جه ــرد م ــخصية الف ــق بش الوثي
جوانبهــا الروحيــة والفكريــة والجســدية(، 
ــال  ــن خ ــع م ــرد باملجتم ــة الف ويف عاق
مؤسســات التنشــئة املختلفــة مــن جهــة 
ــس  ــد ينعك ــا ق ــل م ــود خل ــرى، ووج أخ
ال محالــة عــى الوضــع املجتمعــي للفــرد، 

ــع. ــذا املجتم ــوازن ه ــى ت وع

الفــرد  ذات  بــن  التــوازن  تحقيــق   )2(

ــق  ــه )تحقي ــه وأطياف ــكل ألوان ــع ب واملجتم

االجتاعــي(. االندمــاج 

)3( تحقيــق اســتمرارية الربيــة واســتدامتها، 

ــيس  ــة والتحس ــات التوعي ــال عملي ــن خ م

واملشــاركة والتشــارك واإلرشاك...

مؤسســات  بــن  الفجــوات  تقليــص   )4(

بخاصــة  األساســية؛  االجتاعيــة  التنشــئة 

األرسة واملدرســة، مــن خــال تكامــل األدوار 

وانســجامها لتحقيــق األهــداف املنشــودة...
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)5( اعتــاد أســاليب متــزج بــن التوجيــه 

املواقــف  ومواجهــة  والرغيــب  والقــدوة 

املشــكات... وحــل 

* ولتحقيق أهداف التكامل التربوي 
من خالل العمليات التربوية التي 

تقوم بها مؤسسات التنشئة 
االجتماعية، ينبغي أن نستحضر 

الشروط اآلتية:

- وضــوح األهــداف الربويــة املســتهدفة 

ودقتهــا، وانســجامها واألهــداف التي تســعى 

التنشــئة  مؤسســات  باقــي  تحقيقهــا  إىل 

االجتاعيــة، أمــًا يف تكويــن مواطــن يســاير 

تحقيــق  يف  ويســاهم  العــر،  تحديــات 

التحــول  ويواكــب  املســتدامة،  التنميــة 

والتغــر الــذي يشــهده املجتمــع، ويدبــر 

الصعوبــات املواَجهة، ويَســترشِف املســتقبل.

ــب  ــدى القري ــى امل ــد )ع ــط الجي - التخطي

واملتوســط والبعيــد(، واإلعــداد الجيــد عــى 

للعمليــات  والذهنــي  املــادي  املســتوى 

ــط  ــال والتخب ــن االرتج ــًدا ع ــة، بعي املرمج

وغــر  الصفيــة  مارســاتنا  يطبــع  الــذي 

الصفيــة يف ميــدان الربيــة.

الحاليــة،  واملناهــج  الرامــج  تحيــن   -

ــات  ــر املعلوم ــتجد يف ع ــا اس ــب م لتواك

والتطــور التكنولوجــي، باإلضافــة إىل تجديــد 

ــق  ــاليب والطرائ ــة واألس ــات الربوي املقارب

يف  أو  األرسة  داخــل  ســواء  املعتمــدة، 

ــرى. ــات األخ ــي املؤسس ــة، أو يف باق املدرس

- تجــاوز املقاربــات التجزيئيــة لإلصــاح، إىل 

ــمولية  ــة ش ــتحر مقارب ــاملة، تس ــة ش رؤي

ــوي واملجتمعــي.  لإلصــاح الرب

تجديــد  إىل رضورة  الحاجــة  بــرزت  لقــد 

ــن  ــة، وتحس ــئة االجتاعي ــات التنش مؤسس

العميقــة  التحــوالت  لتواكــب  أدوارهــا 

العربيــة، يف  املجتمعــات  تشــهدها  التــي 

ظــل التطــور الهائــل الــذي شــمل مختلــف 

املياديــن واملجــاالت... ومــن هنــا بــرزت 

وظائــف  تجديــد  رضورة  إىل  الحاجــة 

املدرســة وأدوارهــا بصفتهــا مدرســة وطنيــة 

ــة  ــن عــى الدميقراطي ــة املواطن ــى بربي تعن

ــرام  ــى اح ــتها، وع ــى مارس ــم ع وتربيته

ــذه  ــا ه ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــم واملب القي

الدميقراطيــة مــن حقــوق وواجبــات...)1(.

* ثانيا- نماذج تربوية رائدة: نموذج 
دول شرق آسيا:

ــا يف مســتهل  ــم وتطّوره ــدم األم ــاس تق  يُق

األلفيــة الثالثــة مبقــدار مــا تنتجــه مــن 

معــارف تتّســم بالجــودة والجــدة واالبتــكار. 

الخــار العلمــي: »مســتقبل الربيــة والثقافــة يف املغرب: مدرســة   )1(

الكفايــات وكفايات املدرســة«، الســياق والتحوالت، الــدار البيضاء، 

منشــورات، )Editions +(، الطبعــة األوىل، )2015م(، )ص/ 21(.
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فاملســتقبل أصبــح ملــًكا للــدول التــي متلــك 

واإلبــداع،  االبتــكار  إىل  وتبــادر  املعرفــة 

أفرزتهــا  التــي  األوضــاع  ظــل  يف  وذلــك 

ــدول يف  ــن ال ــة الشــديدة ب املنافســة العاملي

اإلنتــاج والتســويق.

عــا  التعليميــة  األنظمــة  تنفصــل  وال   

يجــري يف الواقــع، فقــد اتجــه االهتــام 

مــن  ذلــك  وغــدا  نوعيتهــا،  تحســن  إىل 

ــي تســعى معظــم  ــة الت االهتامــات العاملي

الــدول واملنظــات الدوليــة إىل تحقيقهــا 

ــن  ــار أن تكوي ــى اعتب ــة، ع ــر العومل يف ع

العنــر البــرشي ينبغــي أن يتصــدر أولويــة 

إذ  التنمويــة؛  واالســراتيجيات  السياســات 

ــة  ــارص اإلنتاجي ــم العن ــان أه ــكل اإلنس يش

التــي ميكــن أن تســاهم بفاعليــة يف تحقيــق 

ــة  ــي والتنمي ــادي واالجتاع ــاع االقتص اإلق

ــه  ــة الشــاملة واملســتدامة، مبعارف االجتاعي

ومبادراتــه املبدعــة)1(.

وقــد حــاول عــزام الدخيــل مــن خــال 

دراســته )تَْعلوُمهــم، 2014(، لفــت انتبــاه 

الباحــث الربــوي العــريب إىل تجــارب الــدول 

والتعليــم،  الربيــة  مجــال  يف  املتقدمــة 

ــا، أو  ــذى؛ رمبــا بفكــرة م ــااًل يحت لتكــون مث

ــا  ــا مب ــتنباتها، وتطبيقه ــا اس ــة ميكنن مارس

أحمــد أوزي: »جــودة الربيــة وتربيــة الجــودة«، الــدار البيضــاء،   )1(

ــة األوىل،  ــدد/ 3(، الطبع ــة، )الع ــوم الربي ــة عل ــورات مجل منش

)2005(، )ص/ 13(، بتــرف.

ــه ال توجــد  ــا؛ إذ إن ــا وثقافتن ــق وقيمن يتواف

وصفــة  تَُعــدُّ  جاهــزة  تعليميــة  تجربــة 

لاستنســاخ  قابلــة  صحيــة،  أو  ســحرية 

التعليميــة  فالتجــارب  مقوماتهــا،  بكامــل 

ــن  ــل م ــم هائ ــتند إىل ك ــا تس ــة إمن الناجح

ــة  ــة والثقافي ــة والفكري ــات الحضاري الراك

لألمــم، وتُســِهم يف بنائهــا كثــر مــن العوامــل 

التــي  الحاضنــة،  والبيئــات  والظــروف 

ــا)2(. ترعاهــا، وتحيــط بهــا، وتســهم يف منائه

ومـن أبـرز التجـارب التي تسـتحق الدراسـة 

والتفّكر، تجارب دول رشق آسـيا؛ وأخّص هنا 

بالذكـر دول: كوريـا الجنوبيـة، وهونغ كونغ، 

هـذه  ملزايـا  اعتبـاًرا  وسـنغافورة؛  واليابـان، 

األنظمـة حضاريًـا وقيميًا، ويف مجـال التنمية 

اإلنسـانية، إضافـة إىل ما حققتـه هذه الدول 

يف تصنيف أفضل األنظمة التعليمية يف العامل 

العلمـي. والتحصيـل  املعرفيـة  املهـارات  يف 

)1( من مالمح التجربة التعليمية في 
كوريا الجنوبية:

للخدمــات   )Pearson )برســون  صنفــت 

ــام  ــم ع ــن التعلي ــا ع ــة يف تقريره التعليمي

كوريــا  يف  التعليمــي  النظــام   ،)2012(

الجنوبيــة يف املرتبــة الثانيــة بوصفــه أفضــل 

عــزام بــن محمــد الدخيــل: »تعلومهــم، نظــرة يف تعليــم الــدول   )2(

العــرش األوائــل يف مجــال التعليــم عــر تعليمهــم األســايس«، 

ــة، )25  ــة الثاني ــارشون، الطبع ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــروت، ال ب

مــارس 2014م(، )ص/ 9، 10(. 
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املهــارات  يف  العــامل  يف  تعليمــي  نظــام 

ــدا. ــل العلمــي بعــد فنلن ــة والتحصي املعرفي

وتتميــز كوريــا بأعــى معــدل لالتحــاق 

اإلجــايل للتعليــم العــايل عــى مســتوى 

مقيــاس  وهــو   ،)2010 )يونســكو  العــامل 

يتبوأهــا  التــي  البــارزة  املكانــة  يرجــم 

الجنوبيــة.  كوريــا  يف  التعليــم 

ومــن أبــرز التجــارب التــي تســتحق 
الدراســة والتفكّــر، تجــارب دول رشق 
آســيا؛ وأخــّص هنــا بالذكــر دول: كوريــا 
واليابــان،  كونــغ،  وهونــغ  الجنوبيــة، 
وســنغافورة؛ اعتبــاًرا ملزايا هــذه األنظمة 
حضاريًــا وقيمًيــا، ويف مجــال التنميــة 
اإلنســانية، إضافــة إىل مــا حققتــه هــذه 
األنظمــة  أفضــل  تصنيــف  الــدول يف 
التعليميــة يف العــامل يف املهــارات املعرفية 

ــي. ــل العلم والتحصي

كانت نســـبة األميـــة يف كوريـــا حن رحل 

متوســـط  وكان   ،%78 عنهـــا  اليابانيـــون 

ال   )1970( عـــام  حتـــى  الفـــرد  دخـــل 

وقـــد  ســـنويًا.  دوالر   )200( يتجـــاوز 

أضحـــت كوريـــا الجنوبيـــة اآلن واحـــدة 

من أكـــر القـــوى العاملة تعليـــًا وكفاءة 

يف العـــامل، ورائدة يف مجـــال اإللكرونيات 

وصناعة الســـيارات والناقـــات العماقة)1(. 

املرجع نفسه، )ص/ 52(.  )1(

كــا يحظــى التعليــم يف كوريــا بتقديــر كبر، 

وتســود القناعــة بــأن الربيــة تحمــل يف 

جوهرهــا غايــات أخاقيــة. ومــن هنــا يتبــوأ 

ــة أعــى يف  ــة اجتاعي ــم الكــوري مكان املعل

املجتمــع الــذي يعــرف بأهميــة الــدور الذي 

يؤديــه، ويقــدره ويعلــق عليــه آمــااًل كبــرة.

* إحصاءات معبرة)2(:

- يبلــغ متوســط القــدر اإلجــايل مــن الوقت 

املدرســة/  يف  املتعلمــون  يقضيــه  الــذي 

الدراســة 14 ســاعة يف اليــوم، طــوال خمســة 

أيــام يف األســبوع. وهــو أعــى معــدل يف 

دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

ــنويًا، دون  ــة س ــاعة دراس ــوايل 1020 س )ح

احتســاب الســاعات اإلضافيــة التــي يقضيهــا 

املتعلــم يف الــدروس الخصوصيــة اإلضافيــة(.

ــن  ــة الكوري ــة الطلب ــدل دراس ــوق مع - يف

ــة  ــوم، مقارن ــة يف الي ــاعات إضافي ــاث س ث

االقتصــادي  التعــاون  دول  يف  بنظرائهــم 

والتنميــة، وينامــون ســاعة أقــل مقارنــة 

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  بطلبــة 

واململكــة املتحدة والســويد وفنلنــدا وأملانيا. 

ــة  ــة املرحل ــن طلب ــو )98%( م ــل نح - يكم

مــن   )%63( ويتابــع  دراســتهم،  الثانويــة 

الشــباب يف عمــر )25-34( ســنة التعليــم 

العــايل، وتزيــد هــذه النســبة يف التعليــم 

املرجع نفسه، )ص/ 53- 77(، بترف.  )2(
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يف  وتصــل   ،)%98.6( إىل  لتصــل  االبتــدايئ 

إحصــاء  بحســب   ،)%97.6( إىل  اإلعــدادي 

ــة  ــدالت يف منظم ــى مع ــي أع )2011(. وه

التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

مــن   )%25( نحــو  الكوريــون  يســتثمر   -

دخلهــم يف تعليــم أوالدهــم، ويتجــاوز ذلــك 

ــرى.   ــاق دول أخ ــدل إنف ــرات مع ــع م أرب

- يُعــرف التعلــم مــدى الحيــاة يف كوريــا 

بأنــه شــكل مــن أشــكال التعليــم خــارج 

التعليــم التقليــدي، ويشــمل دروًســا ليليــة، 

والتعليــم عــن بعــد، والتعلــم الــذايت... كــا 

ــة  ــة املناهــج الدراســية الكوري تجــري رقمن

ــنة )2015(.  ــذ س من

)2( من مالمح التجربة التعليمية في 
هونغ كونغ:

ــة  ــتعمرة بريطاني ــغ مس ــغ كون ــت هون كان

حتــى عــام )1997(، بعــد قــرن ونصــف مــن 

الحكــم الريطــاين، قبــل أن تعــود تحــت 

الصينــي. وظهــرت هونــغ  التنــن  إرشاف 

ــات  ــا يف التقومي ــًدا عامليً ــا قائ ــغ بوصفه كون

ــذ بضــع ســنوات، فقــد أعــادت  ــة من الدولي

بنــاء نظامهــا التعليمــي عــى نحــو جوهــري، 

للخدمــات  برســون  صنفتهــا  حيــث 

ــام  ــم ع ــن التعلي ــا ع ــة يف تقريره التعليمي

فنلنــدا  بعــد  الثالثــة  املرتبــة  يف   )2012(

وكوريــا الجنوبيــة)1(.

نظامهــا  إصــاح  كونــغ  هونــغ  بــدأت 

وجعلــت   ،)2000( عــام  منــذ  التعليمــي 

)التعلــم مــن أجــل  باختيارهــا موضــوع 

الحيــاة( و)التعلــم عــر الحيــاة(، التعلــَم 

أيًضــا  وهــو  اإلنســان،  مســتقبل  مفتــاح 

ــغ إىل املســتقبل. وركــزت  ــغ كون ــة هون بواب

عــى أهميــة التنميــة الشــاملة والتعلــم 

مــدى الحيــاة. 

وتكتســب املــدارس مصداقيتهــا عــر نتائــج 

ــج  ــن نتائ ــون م ــذي يتك ــام، ال ــا الع تقوميه

مــن  مجموعــة  عــى  بنــاء  الطلبــة  أداء 

حيــث  واملدرســية،  الوطنيــة  االختبــارات 

يجــري نــرش هــذه النتائــج عــادة يف وســائل 

نظــام  أســس  مــن  )املصداقيــة  اإلعــام. 

التعليــم يف هونــغ كونــغ(. 

كــا تشــجع الحكومــة يف كل مســتويات 

مــدى  )التعلــم  عــى  اإللزامــي  التعليــم 

الحيــاة(، وتشــجع هــذه الفلســفة عــى 

التعلــم يف )البيئــات األصليــة(، مثــل متاحف 

العلــوم، أو املــزارع، كــا تشــكل تكنولوجيــا 

اإلعــام واالتصــال إطاًرا أساســيًا لاشــتغال يف 

ــن  ــة، وتكوي ــة التحتي هــذه املنظومــة )البني

املعلمــن، وإدراك فوائــد املــوارد الرقميــة 

للعيــش  املتعلمــن  وتحضــر  ومســاوئها، 

نفسه، )ص/ 88(، بترف.  )1(
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والعمــل يف القــرن الحــادي والعرشيــن...()1(.

ــى املنهــاج  ــم، يُعن ــن التعل ــة إىل ميادي إضاف

التطــور  عــى  املتعلمــن)ات(  مبســاعدة 

والقــدرات  األخاقيــة،  الربيــة  مجــال  يف 

واملهــارات  الجســدية،  والبنيــة  العقليــة، 

مــن  ويُتَوقــع  والجاليــات.  االجتاعيــة، 

ــع  ــم يف املجتم ــوا دوره ــن أن يفهم املتعلم

التفكــر  وميتلكــوا  الوطنيــة،  وهويتهــم 

املســتقل،  التعلــم  ومهــارات  النقــدي، 

الحيــاة بأســلوب صحــي.  ويحيــوا 

)3( من مالمح التجربة التعليمية في 
اليابان:

 )2012( تقريرهــا  يف  برســون  صنَّفــت 

ــل  ــع أفض ــان راب ــي يف الياب ــام التعليم النظ

ــن  ــبة القادري ــت نس ــي. وبلغ ــام تعليم نظ

عــى القــراءة والكتابــة يف اليابــان منــذ عــام 

)2002(، ممــن هــم يف ســن )15( عاًمــا ومــا 

فــوق )99%( مــن مجمــوع الســكان. ومتثــل 

الجــدارة والكفــاءة وحدهــا معيــار االرتقــاء 

يف املناصــب الحكوميــة واملجتمــع بوجــه 

تربويًــا  نظاًمــا  اليابانيــون  ووضــع  عــام. 

األفــكار  اســتقوا  حيــث  عامليــة،  مبعايــر 

الرائجــة يف إنجلــرا وأملانيا وفرنســا والواليات 

املتحــدة...، وعملــوا عــى إدماجهــا مًعــا 

لتصميــم نظــام تعليمــي جديــد كل الجــدة 

عــزام بن محمد الدخيــل: »تعلومهم، نظرة يف تعليم الدول العرش   )1(

األوائــل يف مجــال التعليــم عــر تعليمهــم األســايس«، )ص/ 101(.

ــان، ويحافــظ عــى  ــات الياب ــم خصوصي يائ

ــة)2(.  ــة األصيل ــم الياباني القي

 وتــرز السياســات التــي اختارهــا اليابانيــون 

للتعليــم،  العميــق  تقديرهــم  املــايض  يف 

ويهدفــون مــن خالــه إىل تطويــر كامــل 

مواطنــن  وتنشــئة  الفــرد  لشــخصية 

يتحلــون  وأبدانهــم،  عقولهــم  يف  أصحــاء 

ــاء  ــم لبن ــي تؤهله ــة الت ــات الروري بالس

الدميقراطيــة  تســودها  ومجتمــع  دولــة 

اليابــاين  التعليــم  والســام. ونجــد نظــام 

ومنصفــة  قويــة  تعلــم  يثمــر مخرجــات 

االجتاعيــة  الســياقات  مختلــف  عــر 

واالســتحقاق  فالجــدارة  واالقتصاديــة)3(. 

يعــدان جوهــر بنــاء املجتمــع اليابــاين.

ويســاعد ارتفــاع أجــور املعلمــن)ات( يف 

جــذب املرشــحن)ات( مــن ذوي الكفــاءات 

التدريــس  ســات  أبــرز  ومــن  العاليــة. 

ــذه الســمة  ــاء، وله ــه لألخط ــاين مقاربت الياب

الجاعــي  التدريــس  عــى  كبــرة  آثــار 

ــران...()4(. ــم باألق ــأ، التعل ــا الخط )بيداغوجي

ــم النظــام التعليمــي باليابــان لتطويــر  ويُصمَّ

ــم  ــرس قي ــن وغ ــة للياباني ــدرات املعرفي الق

األخاقــي  الســلوك  املتمثلــة يف  املجتمــع 

الحســن والتقــدم املبنــي عــى الجــدارة 

املرجع نفسه، )ص/ 115(.  )2(

نفسه، )ص/ 116، 117(.  )3(

عــزام بن محمد الدخيــل: »تعلومهم، نظرة يف تعليم الدول العرش   )4(

األوائــل يف مجــال التعليــم عــر تعليمهــم األســايس«، )ص/ 133(.
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ومتاســك النســيج االجتاعــي أيًضــا )احــرام 

ــم،  ــن التنظي ــاعدتهم، وحس ــن ومس اآلخري

وتشــجيع املتعلــم)ة( عــى خدمــة املدرســة 

عــى  ذلــك  انعكــس  وقــد  واألقــران...(. 

التزامهــم الشــديد واحرامهــم للقانــون عــى 

القواعــد  مظاهــر  ومــن  الفــت)1(.  نحــو 

ــدريس  ــزي امل ــداء ال ــة: ارت ــية الصارم املدرس

املوحــد، والدقــة، وفــرض قواعــد االنضبــاط 

وغرســها يف نفــوس املتعلمــن داخل املدرســة 

ــة،  ــا الحديث ــة التكنولوجي ــا، ومواكب وخارجه

وتنظيــف فصــول الدراســة ومرافــق املدارس 

بوصفهــا جــزًءا مــن نشــاطهم التعليمــي، 

ــدران...  ــى الج ــات ع ــب الخربش وتجن

ــم النظــام التعليمــي باليابــان  ويُصمَّ
ــن  ــة للياباني ــدرات املعرفي ــر الق لتطوي
وغــرس قيم املجتمع املتمثلة يف الســلوك 
األخاقــي الحســن والتقــدم املبنــي عــى 
ــي  ــيج االجتاع ــك النس ــدارة ومتاس الج
ــاعدتهم،  ــن ومس ــرتام اآلخري ــا )اح أيًض
وحســن التنظيــم، وتشــجيع املتعلــم)ة( 

ــران...(. ــة واألق ــة املدرس ــى خدم ع

)4( من مالمح التجربة التعليمية في 
سنغافورة:

متثـــل ســـنغافورة أســـطورة نجـــاح اســـتثنائية؛ 

إذ إنهـــا يف أقـــل مـــن خمســـن عاًمـــا 

املرجع نفسه، )ص/ 144(.  )1(

ــة  ــرة معدومـ ــرة فقـ ــن جزيـ ــت مـ تحولـ

املـــوارد الطبيعيـــة، تقطنهـــا غالبيـــة أميـــة 

مـــن الســـكان، إىل بلـــد يحتضـــن )4.7( 

مســـتويات  تضاهـــي  نســـمة  مايـــن 

معيشـــتهم نظراتهـــا يف الـــدول الصناعيـــة 

ــوًرا.  ــر تطـ ــرى األكـ الكـ

التعليميــة  للخدمــات  برســون  صنفــت 

ــنغافورة يف  ــي يف س ــام التعليم )2012( النظ

ــل  ــن أفض ــن ب ــا م ــة عامليً ــة الخامس املرتب

ــارات  ــامل يف امله ــة يف الع ــة التعليمي األنظم

ــلَّقت  ــي... وتس ــل العلم ــة والتحصي املعرفي

املراتــب برعــة الــرق لتعتــي املرتبــة األوىل 

ألفضــل نظام تعليمي يف العــامل عام )2014(.

ثابتًــا  التزاًمــا  ســنغافورة  أثبتــت  وقــد 

شــّكلت  حيــث  والجــدارة،  باإلنصــاف 

الجــدارة حجــر الزاويــة يف فلســفة حكومــة 

رئيــس   )Lee Kuan Yew يــو  كــوان  )يل 

ــا شــامًا  ــا تعليميً الــوزراء، الــذي بنــى نظاًم

املوهبــة  فيــه  وتنــال  الحكومــة،  متولــه 

والعمــل الجــاد الحظــوة واملكانــة األساســية. 

فطنــت ســنغافورة إىل أن التعليــم عامــل 

حاســم يف لـــم شــمل زمــرة مــن الجاعــات 

العرقيــة والدينيــة املتنافــرة واملتناحــرة، ويف 

ــي،  ــراز العامل ــن الط ــة م ــوة عامل ــر ق تطوي

تشــكل النمــوذج الــازم لتحقيــق األهــداف 

االقتصاديــة الطموحــة للغايــة التــي رســمتها 

االقتصاديــة  الحاجــات  وأدت  ســنغافورة. 
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للبــاد دوًرا مهــًا يف تحديــد معــامل سياســة 

التعليــم؛ ألن تحســن التعليــم ُعــّد منــذ 

لتحقيــق  رئيســة  اســراتيجية  البدايــة 

املنشــودة)1(. األهــداف 

ــة  ــج إصاحي ــنغافورة برام ــت س ــا أطلق ك

عــى  قامــت  التعليــم،  نظــام  لتطويــر 

مبــادئ: االســتناد إىل نوعيــة جيــدة مــن 

املــدارس مزيــًدا  قــادة  املعلمــن، ومنــح 

ــش.  ــام التفتي ــاء نظ ــتقالية، وإلغ ــن االس م

ــق التدريــس،  ــة إىل التفكــر يف طرائ باإلضاف

والتقليــل مــن حجــم املحتــوى الــذي تغطيه 

ــام  ــال أم ــاح املج ــية، إلفس ــج الدراس املناه

املتعلمــن للتفكــر)2(.

أن مهمــة خدمــة  تــرى ســنغافورة  كــا 

األمــة  مســتقبل  تشــكيل  هــي:  التعليــم 

الذيــن  األشــخاص  تشــكيل  طريــق  عــن 

ســيحددون مســتقبلها؛ مــن خــال اكتشــاف 

مواهبهــم، وتنميــة شــغفهم بالتعلــم مــدى 

الحيــاة. ويهتــم اآلبــاء يف ســنغافورة بتعليــم 

أبنائهــم؛ ألن التعليــم يحظــى بقيمــة كبــرة 

يف البلــد. كــا يلتــزم التعليــم ببنــاء املعلمــن 

الجــودة،  عاليــة  مهنيــة  قــوة  بوصفهــم 

تتميــز مبثاليــة يف الســلوك وااللتــزام، ومتتلــك 

ــة. وعــى املعلمــن  ــة حديث ــارات ومعرف مه

نفسه، )ص/ 149(.  )1(

عـزام بن محمد الدخيـل: »تعلومهم، نظرة يف تعليم الدول العرش   )2(

األوائل يف مجال التعليم عر تعليمهم األسايس«، )ص/ 154، 155(.

أن يكونــوا عــى اطــاع مســتمر بالتطــورات 

ويطبقــوا  عملهــم،  مجــاالت  يف  املهنيــة 

بحكمــة النظريــات واملارســات الجديــدة يف 

ــية)3(.  ــول الدراس الفص

)5( صعوبات وإكراهات تواجهها 
أنظمة شرق آسيا التعليمية:

ــز  ــي متيّـ ــازات التـ ــذه اإلنجـ ــم كل هـ رغـ

ــي  ــيا، والتـ ــرشق آسـ ــة لـ ــة الربويـ األنظمـ

جعلـــت منهـــا رائـــدة عـــى مســـتوى العالــــم؛ 

ــه  ــلبيات، وتواجـ ــن سـ ــدم مـ ــا ال تعـ فإنَّهـ

العديـــد مـــن اإلشـــكاالت والصعوبـــات، 

ـــة  ـــج واألنظم ـــط باملناه ـــو مرتب ـــا ه ـــا م منه

ــو  ــا هـ ــا مـ ــام، ومنهـ ــكل عـ ــة بشـ الربويـ

ــراد،  ــي لألفـ ــب النفـ ــم الجانـ ــردي يهـ فـ

أذكـــر منهـــا عـــى ســـبيل املثـــال:

التعليــم يف هونــغ كونــغ  - مــا يواجهــه 

ــا  ــن م ــر ب ــن التوت ــة ع ــوط ناتج ــن ضغ م

ــذ عــى املــدى البعيــد والحاجــات  هــو محبّ

ــة األمــد، بــن العاملــي واملحــي، بــن  القريب

املنافســة والتعــاون، بــن التخصــص وتنميــة 

انتقــال  بــن  كاملــة،  اإلنســان  قــدرات 

املعرفــة وابتكارهــا، بــن التجانــس والتنــوع، 

ــم  ــار والتقوي ــرض االختي ــم لغ ــن التقوي وب

لغــرض التطويــر...)4(. 

املرجع نفسه، )ص/ 169(.  )3(

نفسه، )ص/  108، 109(.  )4(
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ــدل  ــي تـ ــرة، التـ ــازات الكبـ ــم اإلنجـ - رغـ

ــوغ  ــه يف بلـ ــم ونجاحـ ــور التعليـ عـــى تطـ

األهـــداف املرســـومة يف كوريـــا الجنوبيـــة، 

ـــي  ـــاع متعلم ـــة أرب ـــة أن ثاث ـــرت دراس أظه

ـــرون يف  ـــة يفك ـــطة والثانوي ـــدارس املتوس امل

الهـــروب مـــن البيـــت أو االنتحـــار بســـبب 

ـــتويات أداء  ـــق مس ـــم لتحقي ـــوط عليه الضغ

عاليـــة يف املدرســـة)1(. 

 ولعــل اختيــار النــاذج الربوية لــدول رشق 

آســيا لـــم يكــن محــض صدفــة، أو باالســتناد 

إىل النتائــج املحققــة يف التقوميــات الدوليــة 

ــة عــى مســتوى  ــة الربوي ــف األنظم لتصني

ــل  ــتند إىل عوام ــا يس ــب، وإمن ــامل فحس الع

موضوعيــة كثــرة، أهمهــا:

ــة أو  ــج اإلصاحي ــع الرام ــا يف وض - اعتيادن

بنــاء مشــاريع للتنميــة اقتفــاء أثــر التجــارب 

الغربيــة )الفرنكفونية أو األنجلوسكســونية(، 

وقــد  تفكــر،  أو  تــروٍّ  أو  تحفــظ  دون 

ــي ارتبطــت بفــرة  ــة الت ــرت هــذه التبعي أثّ

ــة  ــة والربوي ــا اللغوي االســتعار يف اختياراتن

والسياســية  واالجتاعيــة  واالقتصاديــة 

ــارب  ــه إىل تج ــا، دون أن ننتب ــة أيًض والبيئي

أخــرى شــّكلت طفــرة نوعيــة يف العقــود 

األخــرة، مثــل النمــوذج اآلســيوي، الــذي 

حاليًــا.  للتنميــة  األبــرز  الشــكل  ميثّــل 

نفسه، )ص/ 62(.  )1(

ــاس. ــة باألس ــكلة فكري ــا مش ــكلة هن واملش

- إنَّ اإلشــارة إىل تجــارب دول رشق آســيا 

يف الربيــة والتعليــم ال تلغــي أو تحجــب 

ــس  ــا، وانعك ــت نجاحه ــرى أثبت ــارب أخ تج

مردودهــا اإليجــايب عــى تطــور هــذه الــدول 

ونجاحهــا امللفــت للنظــر، وأذكــر هنــا عــى 

ســبيل املثــال ال الحــر منــاذج: فنلنــدا، 

ــا. ــيا، وماليزي ــا، وإندونيس وتركي

ــن  ــه م ــا إلي ــذي أرشن ــار ال ــق االختي - ينطل

النمــوذج  تقــارب  تــرز  للتشــابه،  نقــاط 

اإلســامي،  العــريب  والنمــوذج  اآلســيوي 

يف: تتمثــل 

- االنطاقــة التنمويــة املتشــابهة للنموذجــن 

العربيــة  والبلــدان  آســيا  رشق  )بلــدان 

واإلســامية(.

- معانــاة دول رشق آســيا )كوريــا الجنوبيــة، 

وســنغافورة وهونــغ كونــغ...( من االســتعار 

مثــل أغلــب الــدول العربيــة.

اآلســـيوي مبكـــون  النمـــوذج  اهتـــام   -

القيـــم باعتباره العاد األســـايس واملحوري 

يف أي إصـــاح تربـــوي/ تنمـــوي. وهـــو 

أمـــر بالـــغ األهميـــة يف هـــذه الناذج، 

اإلســـامي. العـــريب  النمـــوذج  يف  كـــا 

ــإن االطــاع عــى  ومهــا يكــن مــن أمــر، ف

مثــل هــذه النــاذج الرائــدة عــى املســتوى 

والتكويــن،  الربيــة  مجــاالت  يف  العاملــي 
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يؤكــد أمــرًا مهــًا؛ وهــو أن إصــاح املنظومــة 

الربويــة لبلــد مــا، ال ينفصــل عــن مــرشوع 

أنــه  البلــد وثقافتــه وقيمــه، كــا  هــذا 

هــذا  خصوصيــات  اســتحضار  يتطلــب 

البيئيــة  ومقوماتهــا  البلــدان(،  )أو  البلــد 

واللغويــة والثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة 

واالجتاعيــة والربويــة...، يف أثنــاء بلــورة 

املــرشوع الربــوي وهندســته. فتقليد تجارب 

دول مثــل كوريــا الجنوبيــة واليابــان وهونــغ 

كونــغ وســنغافورة، ال يكفــي لبنــاء منظومــة 

ــاء  ــة ناجحــة، وإمنــا يتطلــب األمــر بن تربوي

ــق  ــم التواف مــرشوع مجتمعــي متكامــل، يت

بشــأنه، ويشــكل التعليــم قاطرتــه األساســية.

* ثالًثا- التكامل التربوي لمؤسسات 
التنشئة االجتماعية ورهانات 

التنمية: نحو نموذج استشرافي: 

ــم  ــد املفاهي ــة( أح ــوم )التنمي ــكِّل مفه  يُش

الرئيســة يف ثقافــة العــر الــذي نعيــش 

ــم  ــا لـ ــق بـــ »يوتوبي ــر ال يتعل ــه، واألم في

ــة أو  ــفة مبهم ــد، أو فلس ــن توج ــد ول توج

ــي هــذا املفهــوم  لغــز محــّر«)1(؛ وإمنــا ينبن

ــق ألي  ــدأ يشــكل املنطل ــة( عــى مب )التنمي

جهــد تنمــوي، مفــاده أن »النــاس هــم الروة 

األســايس  الهــدف  وأن  لألمــم،  الحقيقيــة 

للتنميــة هــو إيجــاد بيئــة متكــن النــاس مــن 

ــة... األســئلة الكــرى«،  ــي: »التنمي ــد الرحمــن القصيب ــازي عب غ  )1(

ــة األوىل،  ــرش، الطبع ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــروت، املؤسس ب

.)17 )ص/   ،)1992(

التمتــع بحيــاة طويلــة وصحيــة، وتوســع 

ــاس يف املجتمــع  ــع الن ــارات جمي نطــاق خي

يف جميــع مياديــن ســعيهم، بتمكينهــم مــن 

القــدرات والفعاليــات األساســية، وإتاحتهــم 

ــا«)2(. ــرص إلعاله الف

دعامتــن  عــى  التنميــة  هــذه  وتنبنــي 

أساســيتن: أوالهــا بنــاء القدرات اإلنســانية 

وتدعيمهــا لــدى الفــرد، وثانيتهــا متكــن 

اقتصاديــة  فــرص  مــن  اإلنســان  الفــرد/ 

إعــال  لــه  تتيــح  واجتاعيــة  وسياســية 

فالتنميــة  اإلنســانية.  القــدرات  هــذه 

اإلنســانية، إذن، ليســت مجــرد تنميــة مــوارد 

األساســية  باالحتياجــات  أو وفــاء  برشيــة 

ــون ذات  ــعى إىل أن تك ــا تس ــاس)3(، وإمنَّ للن

عمــق إنســاين، مــن خــال تحقيــق مــا يــي: 

التمكــن )توســيع قــدرات املشــاركة يف صنــع 

القــرارات(، والتعــاون )التفاعــل بــن النــاس 

)إتاحــة  واإلنصــاف  املجتمــع(،  وداخــل 

الفرصــة للجميــع عــى قــدم املســاواة(، 

واالســتدامة )تلبيــة متطلبــات الجيــل الحــايل 

واألجيــال املقبلــة(، واألمــن )مفهــوم شــامل 

يتضمــن التحــرر والحايــة واالســتقرار...()4(.

»تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام 2003«، نحــو إقامــة   )2(

ــدوق  ــايئ، الصن ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــة، برنام ــع املعرف مجتم

املطبعــة  عــان،  واالجتاعــي،  االقتصــادي  لإلمنــاء  العــريب 

.)18 )ص/  إلكرونيــة،  نســخة   ،)2003( الوطنيــة، 

إبراهيــم بايــزو: »التنميــة مشــاركة، يف مقاربــة املســألة التنمويــة   )3(

مــن منظــور تشــاريك«، الــدار البيضــاء، أفريقيــا الــرشق، الطبعــة 

ــرف. األوىل، )2015(، )ص/ 21(، بت

املرجع نفسه، )ص/ 21، 22(، بترف.  )4(
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لذلــك تشــكل النــاذج الربويــة لــدول رشق 

ــق  ــًدا لتحقي ــا رائ ــا- منوذًج ــا رأين ــيا -ك آس

ــاالت  ــع املج ــة يف جمي ــة مهم ــرة تنموي طف

الربيــة،  مجــال  يف  خاصــة  الحيويــة، 

انطاقًــا مــن النتائــج الرائــدة عــى مســتوى 

ــة  ــارب الربوي ــذه التج ــة ه ــامل. ودراس الع

والتعليميــة يكــون هدفهــا تحفيــز التســاؤل، 

وإثــارة االنتبــاه؛ أمــًا يف اســتلهام روح هــذه 

التجــارب مبــا يتــاءم وموروثنــا القيمــي 

ــه، وأن  ــب مع ــايف، ويتناس ــاري والثق والحض

نســتفيد مــن مامحهــا وأفكارهــا ومقوماتهــا 

وتطبيقاتهــا الناجحــة؛ للتخلــص مــن روح 

التخلــف والجهــل، الــذي يأخذنــا بعيــًدا عــن 

ــدم)1(.  ــارة والتق ــب الحض رك

ــة  ــن العومل ــة يف زم ــى التنمي ــان ع إنَّ الره

شــملت  التــي  التغــرات  مــن  يخلــو  ال 

النــاذج اإلرشــادية أو اإلبــداالت التــي تهــم 

ــواء  ــة؛ س كل مؤسســات التنشــئة االجتاعي

تعلــق األمــر باملدرســة أو األرسة أو املســجد 

ــر  ــذا التغي ــإن ه ــمَّ ف ــن ث ــام...، وم أو اإلع

يعــّم منظومــة التكامــل الربــوي ملؤسســات 

إىل  بالنظــر  ككل،  االجتاعيــة  التنشــئة 

مــا تتطلبــه الرؤيــة الحاليــة واملســتقبلية 

لخصائــص الطفــل)ة(/ املتعلــم)ة(، الــذي 

ــه  ــداده ليواج ــه وإع ــه وتربيت ــروم تكوين ن

تحديــات املســتقبل.

عزام بن محمد الدخيل: »تعلومهم...«، )ص/ 10(، بترف.  )1(

ويتجــى الرهــان عــى تحقيــق )التكامــل 

ــة  ــئة االجتاعي ــات التنش ــوي( ملؤسس الرب

كل  خصوصيــات  تحديــد  خــال  مــن 

ــد  ــات، وتحدي ــذه املؤسس ــن ه ــة م مؤسس

أدوارهــا يف تحقيــق التنميــة اإلنســانية، ثــم 

ــد  مــن خــال تكاملهــا وانســجامها يف تحدي

الغايــات والكفايــات والقيــم املشــركة التــي 

تســتهدف تحقيقهــا وتنميتهــا.

)1( األسرة.. وأدوارها التربوية 
والتنموية:

تشــكل األرسة البــذرة األوىل التــي ترعــى 

الطفــل صغــرًا، وتعلّمــه املبــادئ األوىل للغة 

ــه  ــل أن تنقل ــوّي، قب ــلوك الس ــم والس والقي

إىل املدرســة، حيــث يشــركان يف عمليــة 

التنشــئة االجتاعيــة، فالربيــة املدرســية 

ــه  ــوم ب ــا تق ــتمراًرا مل ــداًدا واس ــكل امت تش

األرسة. كــا متثــل األرسة وســيطًا تربويـًـا بــن 

املجتمــع واألفــراد يف نقــل الجوانــب الثقافية 

واالجتاعيــة، ونقــل الفــرد مــن مرحلــة 

ــزول، إىل  ــز واملع ــي العاج ــن البيولوج الكائ

مرحلــة الكائــن االجتاعــي الــذي ميتلــك 

هويــة وقــدرة عــى االختيــار والتعبــر عــن 

ــن.  ــع اآلخري ــل م ــاركة والتفاع ــه واملش ذات

واألرسة هي البيئـــة االجتاعية األوىل التي 

يبدأ فيها الطفل بتشـــكيل ذاتـــه والتعرف 

األخذ  نفســـه عـــن طريـــق عمليـــة  إىل 

والعطاء والتعامل بينـــه وبن أعضائها، ويف 
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هـــذه البيئة يتلقى أول إحســـاس مبا يجب 

أو ال يجب أن يقوم به. وهي أول مؤسســـة 

صغـــرة تؤثـــر يف الطفـــل، وهـــي املمثلة 

األوىل للثقافـــة والعامـــل األول يف صبـــغ 

ســـلوك الطفل بصبغـــة اجتاعية، فترشف 

عى توجيه ســـلوكه وتكوين شـــخصيته)1(، 

وترســــم معــــــامل اتجاهاتـــــه وميولـــه.

وتتأثــر التنشــئة األرسيــة بعــدة عوامــل لهــا 

عاقــة بالوالديــن واألبنــاء: جنــس االبــن 

ــن  ــخصية الوالدي ــه، وش ــن إخوت ــه ب وترتيب

األرسة  وكذلــك حجــم  منهــا،  كل  وســن 

ــايف  ــي والثق ــادي التعليم ــتواها االقتص ومس

وظروفهــا االجتاعيــة)2(.

تنميــة  عــن  الحديــث  ميكــن  ال  لذلــك، 
أدوار  تفعيــل  دون  مســتدامة  إنســانية 

»التكامــل  بنــاء  بهــا يف  واالرتقــاء  األرسة، 

الربــوي«، بخاصــة أدوار املصاحبــة والتتبــع 

ــق أهــداف  ــة، لتحقي ــع املدرس ــل م والتكام

ــع. ــدها املجتم ــي ينش ــة الت ــة املتوازن الربي

)2( المدرسة.. تنمية التعليم: مدخل 
إلى تعليم التنمية:

الثانية يف عملية  تشكل املدرسة املؤسســـة 

التنشـــئة االجتاعيـــة بعـــد األرسة. ومتثل 

الصديــق الصادقــي العــاري: »الربيــة والتنميــة وتحديــات   )1(

املســتقبل: مقاربــة سوســيولوجية«، الــدار البيضــاء، أفريقيــا 

.)25  ،24 )ص/  )2015م(،  األوىل،  الطبعــة  الــرشق، 

املرجع نفسه، )ص/ 25(، بترف.  )2(

وســـيلة من وســـائل التغيـــر االجتاعي، 

وفضـــاء لتعليم املعـــارف وتنمية املواهب، 

وبناء املهارات األساســـية لألطفال، وتشجيع 

املشـــاريع الشـــخصية لـــكل متعلـــم)ة(، 

ودفعـــه نحو االبتـــكار واإلبـــداع والتميز؛ 

لذلـــك ال ميكن فصـــل فعـــل )التنمية(عن 

التحوالت التـــي يعرفها املجتمع عى جميع 

املســـتويات؛ ألن هدف التنمية هو االرتقاء 

بالفـــرد وتطوير قدراتـــه املعرفية والثقافية 

باألفراد  واالرتقـــاء  والوجدانية،  والقيميـــة 

يحقـــق بالرورة ارتقـــاء املجتمع وتطوره.

ــي  ــة الت ــَة الرئيس ــة املؤسس ــر املدرس وتعت

ــن  ــرى، م ــة األخ ــات الربوي ــدم املؤسس تخ

خــال مــا تقــوم بــه مــن وظائــف متعــددة، 

ــر)3(: كــا تعت

- أداة اســتكمال: تُكّمــل مــا بــدأ يف األرسة 
مــن أشــكال الربيــة األرسيــة واالجتاعية...، 

وتعــد الفــرد للحيــاة يف املجتمــع.

األخطــاء  تصحــح  تصحيــح:  أداة   -
ــات  ــل مؤسس ــأ داخ ــي تنش ــات الت والتمث

األخــرى. التنشــئة 

- أداة تنســيق: تنســق الجهــود التي تبذلها 
االجتاعيــة،  التنشــئة  مؤسســات  كافــة 

إبراهيــم نــارص: »مقدمــة يف الربيــة، عــان، جمعيــة عــال   )3(

بتــرف.  ،)186 )ص/   ،)1981( الرابعــة،  الطبعــة  املطابــع(، 
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وتســعى إىل تحقيــق التكامل بينهــا، للوصول 

إىل أفضــل الطرائــق واألســاليب الربويــة.

الباحثــون منــذ منتصــف  انشــغل   لقــد 

القــرن املــايض بالعوامــل التــي تســاعد عــى 

ــة  ــألة الربي ــت مس ــور، وكان ــة والتط التنمي

والتعليــم عــى رأس هــذه العنــارص. ومن ثمَّ 

التســاؤل: أنعتــر التوســع يف فــرص التعليــم 

وتعميمــه ســببًا للتنميــة أم نتيجــة لهــا؟ 

 تطور هذا االتجاه بشكل رئيس يف الواليات 

من  الخمسينيات  إبان  األمريكية  املتحدة 

العوامل  أن  االعتقاد  وكان  العرشين.  القرن 

والعمل  كاألرض  اإلنتاج  يف  التقليدية 

التنمية  بتفسر  تسمح  ال  والرأسال 

االقتصادية؛ لذلك ينبغي األخذ بعن االعتبار 

التقدم التكنولوجي وعامل الرأسال البرشي 

ذلك.  يف  الربية  ودور  العاملة  اليد  وتطور 

يف  مخرجات  الربية  تعتر  ال  املنظور  وبهذا 

ولكنها  الخدمات،  أو  الخرات  إنتاج  وظيفة 

تعتر عامًا لإلنتاج والتجديد التكنولوجي)1(. 

ــم اللجــوء  وللخــروج مــن هــذا اإلشــكال يت

إىل مقولــة العاقــات الجدليــة التــي قوامهــا 

تبــادل التأثــر يف اآلن نفســه: الربيــة تفعــل 

ــة؟«،  ــرورة أم النفعي ــة، ال ــة واملقاول ــة: »املدرس ــن اللحي الحس  )1(

الربــاط، منشــورات املعــارف، )2012(، )ص/ 161(. نقــًا عــن 

ــاب: كت

Jean-Jacques Paul(Direction(: Administrer ; gérer ; éval-

uer les systèmes éducatives، Une encyclopédie 

pour aujoued’hui. Editeur ESF. Paris، 1999، p: 20. 

يف التحــوالت املجتمعيــة، وهــذه األخــرة 

بدورهــا ويف الوقــت نفســه يف الربيــة)2(.

لقــد بــات مــن املؤكــد أن التعليــم يعــد 

وتطبيقهــا  املعرفــة  لبنــاء  الرئيســة  األداة 

رأس  تكويــن  يف  األســاس  فهــو  ونرشهــا، 

املــال البــرشي، وكذلــك تنميــة املجتمــع. 

وتَــُرز فجــوة املعرفــة يف مجــال الربيــة 

ــن  ــة(، م ــات العربي ــن )يف املجتمع والتكوي

التــي  التحديــات  مــن  مجموعــة  خــال 

يجــب مواجهتهــا الســترشاف عــامل الغــد:

ُل نَِســبًا  - مشــكلة األميــة التــي ال تــزال تَُســجِّ

مرتفعــة رغــم املجهــودات املبذولة.

- مشــكلة النــوع االجتاعــي؛ حيــث تــزداد 

فجــوة التعليــم املرتبــط بتعليــم اإلنــاث.

ــوادي  ــن الب ــة ب ــرص يف املعرف ــن الف - تباي

والحــوارض.

املحــي  املتعلــم  بــن  الفجــوة  تزايــد   -

ــة  ــم املدرس ــن متعل ــي؛ وب ــم األجنب واملتعل

ــة؛  ــة الخصوصي ــم املدرس ــة ومتعل العمومي

وبــن متعلمــي الحــوارض ومتعلمــي البوادي 

ــة،  ــوج إىل مصــادر املعرف والهوامــش يف الول

نفســها. والكفــاءات  القــدرات  وامتــاك 

- غياب االنســجام بن واقع املدرســة العربية 

الشــغل... وســوق  التنميــة  ومتطلبــات 

لعلــوم  الجديــد  املوســوعي  »املعجــم  أوزي:  أحمــد   )2(

علــوم  مجلــة  منشــورات  البيضــاء،  الــدار  الربيــة«، 

بتــرف.  ،)141 )ص/  )2016م(،   ،)42 )العــدد/  الربيــة، 
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 ومن خال استحضار هذه العوامل الخمسة 

تشـهدها  التـي  املعرفـة،  لفجـوة  املَُمثِّلـة 

املجتمعـات  -ومنهـا  الناميـة  املجتمعـات 

كيـف  اآليت:  السـؤال  لنـا  يتبـادر  العربيـة- 

التخفيـف  أو  املعرفـة،  فجـوة  إزالـة  ميكـن 

التكامـل  تحقيـق  خـال  مـن  وطأتهـا،  مـن 

االجتاعيـة؟  التنشـئة  ملؤسسـات  الربـوي 

وكيـف ميكـن للمدرسـة تحقيـق التنميـة يف 

املجتمـع من خـال تجديد آليات اشـتغالها؟

كـون  )تومـاس  رؤيـة  اسـتحرنا  إذا 

Thomas Kuhn( يف دراسـته )بنيـة الثورات 

النـاذج  عـن  حديثـه  عنـد  العلميـة()1( 

لثـورة  بـد  ال  فإنـه  اإلبـداالت،  اإلرشـادية/ 

التعلـم مـن )إبـدال( تربـوي جديـد، يعلـن 

القطيعـة مـع إبـدال تعليـم عـر الصناعـة 

واملسـتهلك:  املنتـج  ثنائيـة  عـى  القائـم 

تَسـتَهلك،  عمـل  وأسـواق  تُنِتـج،  مـدارس 

وجمـود املعـارف واملهارات: معـارف تتهالك 

تُسـتبَدل.  تتقـادم وال  د، ومهـارات  تَُجـدَّ وال 

وهـذه القطيعـة ليسـت باألمـر الهـّن، فقـد 

ـَخت النظـم التعليميـة، وتحجـرت عـر  تَرَسَّ

اإلصـاح  محـاوالت  جعـل  مـاَّ  القـرون، 

بعـد  املـايض،  يف  بالفشـل  تبـوء  الربـوي 

التعليمـي  النطـاق  يف  اإلصـاح  انحـر  أن 

املجتمعـي  النطـاق  مـن  بـداًل  يِّـق،  الضَّ

تومــاس كــون: »بنيــة الثــورات العلميــة«، ترجمــة: شــوقي جال،   )1(

سلســلة عــامل املعرفــة، )العــدد/ 168(، الكويــت، املجلــس الوطني 

.)12  ،11 )ص/  )1992م(،  دجنــر  واآلداب،  والفنــون  للثقافــة 

و)ناديـة  )نبيـل عـي(  تصـور  الشـامل. ويف 

حجـازي(، فإن األسـس التي يقـوم عليها هذا 

)اإلبـدال الربوي الجديـد(، تتمثل يف اآليت)2(:

للطبيعــة  املركبــة  الوحــدة  مراعــاة   -

اإلنســانية، وتحقيــق الوفــاق بــن املتناقضات 

التعليــم. منظومــة  يف 

- التــوازن بــن العنــارص الربويــة، والتغلــب 

عــى آفــة التلقــي الســلبي.

املعرفــة،  انفجــار  لظاهــرة  التصــدي   -

والتمحــور حــول املتعلــم، والركيــز عــى 

التعلــم. مســارات  تعــدد 

- االنطــاق مــن املــدرس يف بنــاء أي سياســة 

تعليميــة، وإعــادة النظــر يف نظــام التقويــم 

الحــايل...)3(.

ــة  ــة عربي ــة، رؤي ــوة الرقمي ــازي: »الفج ــة حج ــي، نادي ــل ع نبي  )2(

ملجتمــع املعلومــات«، سلســلة عالـــم املعرفــة، منشــورات وزارة 

الثقافــة، الكويــت، )2005(، )ص/  278(، بتــرف.

أشــار تقريــر اليونســكو )2013( حــول التعليــم للجميــع، إىل   )3(

أهميــة تكويــن املدرســن؛ ألجــل تحقيــق التعلــم املنصــف 

للجميــع، وذلــك مــن خــال: ســد الفجــوات يف توفــر املعلمــن، 

واجتــذاب أفضــل املرشــحن ملهنــة التعليــم، وتدريــب املعلمــن 

ــن  ــدريب املعلم ــداد م ــال، وإع ــع األطف ــات جمي ــة احتياج لتلبي

ــن( وموجهيهــم لدعــم املعلمــن)ات(، ووضــع املعلمــن  ن )املكوِّ

يف األماكــن التــي هــي بأمــس الحاجــة إليهــم، واســتخدام صيغــة 

لاحتفــاظ  املرتبــات  وهيــكل  الوظيفــي  املســار  منافســة يف 

ــن  ــن م ــة باملعلم ــة الخاص ــن الحوكم ــن، وتحس ــل املعلم بأفض

أجــل تعظيــم األثــر، وتزويــد املعلمــن مبناهــج دراســية ابتكاريــة 

الدراســية  القاعــات  يف  التقويــم  وتطويــر  التعلــم،  لتحســن 

ــن  ــن املعرض ــم املتعلم ــد ودع ــى تحدي ــن ع ــاعدة املعلم ملس

لخطــر عــدم التعلــم، وتوفــر بيانــات أفضــل عــن املعلمــن 

الجــودة  تحقيــق  والتعلــم،  التعليــم  )اليونســكو:  املدربــن. 

ــع(، )2013(،  ــم للجمي ــد التعلي ــي لرص ــر العامل ــع، التقري للجمي

)2014(، )ص/ 51، 52(. اليونســكو،  منشــورات 
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إذن، ال ميكـــن أن نتحـــدث عـــن تحقيق 

تنمية  دون  مســـتدامة  إنســـانية  تنميـــة 

التعليـــم، وجعلـــه عـــى رأس األولويات، 

وعـــاد املجتمـــع، وأســـاس بنائـــه، كا 

مؤسســـة  بـــن  التكامـــل  تحقيـــق  أن 

التنشـــئة  مؤسســـات  وباقـــي  املدرســـة 

الســـبيل األمثـــل لارتقاء  االجتاعية ميثل 

الفضـــى. غاياتـــه  وتحقيـــق  باملجتمـــع 

)3( المسجد وأدواره التربوية 
والتنموية:

إن تأثـــر هـــذه املؤسســـات يتـــم بشـــكل 

تراكمـــي تاريخـــي أو بشـــكل مقصـــود 

لتوجيـــه الناشـــئن، وهـــو تأثـــر أكـــر مـــن 

ـــة،  ـــئة االجتاعي ـــرى للتنش ـــات األخ املؤسس

ــواء  ــامية، سـ ــا اإلسـ ــة يف مجتمعاتنـ خاصـ

ـــز  ـــث تتمي ـــا أم ســـلبيًا، حي ـــرًا إيجابيً كان تأث

املســـاجد مبكانـــة عظيمـــة يف مجتمعاتنـــا؛ 

املجتمعـــات  يف  يـــؤدي  الديـــن  ألن 

اإلنســـانية دوًرا كبـــرًا يف الربيـــة، التـــي 

تنعكـــس عـــى حيـــاة النـــاس، ويظهـــر 

الديـــن يخـــرق  ذلـــك جليًـــا يف كـــون 

ــل  ــث يدخـ ــاة، حيـ ــي الحيـ ــع مناحـ جميـ

يف النســـيج االجتاعـــي املســـلم إضافـــة 

إىل قيامـــه بعمليـــات الضبـــط االجتاعـــي، 

ـــة  ـــات االجتاعي ـــون املؤسس ـــا تك ـــا م وغالبً

واإلعـــام  واألرسة  كاملدرســـة  األخـــرى 

مقيـــدًة مبـــا تلقنـــه مـــن تعاليـــم الديـــن... 

وتعمـــل دور العبـــادة عـــى تعليـــم الفـــرد 

والجاعـــة التعاليـــم واملعايـــر الدينيـــة 

ـــاري،  ـــلويك معي ـــار س ـــرد بإط ـــد الف ـــي مت الت

االجتاعـــي  الســـلوك  توحيـــد  فيتـــم 

وترجمـــة  الطبقـــات  بـــن  والتقريـــب 

التعاليـــم الدينيـــة إىل ســـلوك عمـــي)1(.

* وتتجلى أهم األدوار التربوية 
لمؤسسة المسجد في تحقيق 

التنمية فيما يلي:

والنصـــح  التوعيـــة  خدمـــات  تقديـــم   -

الدينية  والربيـــة  والتحســـيس واإلرشـــاد 

الســـليمة لألطفال ومختلف فئات املجتمع.

للمتعلــات  الكريــم  القــرآن  تحفيــظ   -

ــابقات  ــم مس ــن يف العطــل، وتنظي واملتعلم

ــزًا لهــم  للتحفيــظ والرتيــل واإلنشــاد، تحفي

املعــن  وترغيبًــا يف االســتزادة مــن هــذا 

الــذي ال ينضــب، وقــد شــّكل هــذا االتجــاه 

ــات  ــن املتعل ــد م ــا شــخصيًا للعدي مرشوًع

واملتعلمــن الذيــن اختــاروا تخصصــات ومهًنا 

لهــا عاقــة بتدريــس القــرآن الكريم والســنة 

أو  الرشعيــة،  والعلــوم  الرشيفــة  النبويــة 

ــل. ــاد والرتي ــوا إىل اإلنش اتجه

- ربــط املؤسســات الدينية بباقي مؤسســات 

ــا  ــة، ومشــاركتها يف قضاي التنشــئة االجتاعي

املجتمــع واالنخــراط يف مشــاريعه التنمويــة.

الصديــق الصادقــي العــاري: »الربيــة والتنميــة وتحديــات   )1(

.)27  ،26 )ص/  سوســيولوجية«،  مقاربــة  املســتقبل: 
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)4( اإلعالم وأدواره التربوية 
والتنموية:

ــن محاكمــة األداة  ــز ب ــة أن مني ينبغــي بداي

فوســائل  لــألداة،  املســتعملن  ومحاكمــة 

والســمعية  واملرئيــة  املكتوبــة  اإلعــام 

رمبــا  تصبــح  أن  ميكــن  والرقميــة...، 

قيــود  مــن  البرشيــة  لتحريــر  أداة  أهــم 

ــاح  ــح أداة لانفت ــن أن تصب ــددة، وميك متع

ــح  ــا ميكــن أن تصب واالزدهــار والتطــور، ك

يســميه  مــا  )أو  لاســتعباد  أداة  أخطــر 

ــع والتكليــخ(، أو  ــوس بالتضبي ــد جس محم

والجــوارح)1(.  والعقــول  القلــوب  جفــاف 

ــة ووســائط اإلعــام  ــات الحديث فالتكنولوجي

االخراعــات  باقــي  مثــل  مثلهــا  الجديــد 

عــى مــر التاريــخ )البــارود والديناميــت، 

اليورانيــوم...(، كــا ميكــن أن تكــون أداة 

تنمويــة،  مشــاريع  إنجــاز  أو  لاحتفــال، 

وإنتــاج طاقــات بديلــة، وعــاج أمــراض 

مســتعصية...، ميكــن أن تكــون أداة للدمــار 

وتخريــب  البــرش،  آالف  بحيــاة  والفتــك 

الكائنــات. ومختلــف  والشــجر  األرض 

يؤثـــر  دينامـــي  حـــي  كائـــن  فالطفـــل 

التفاعل  خـــال  مـــن  ويتعلـــم،  ويتأثـــر 

االجتاعيـــة،  التنشـــئة  مـــع مؤسســـات 

املدرسية  وســـائلها  مبختلف  تســـعى  التي 

والامدرســـية إىل اســـتغال هـــذه القدرة 

محمــد جســوس: »طروحــات حــول الثقافــة واللغــة والتعليــم«،   )1(

النــرش  البيضــاء، منشــورات األحــداث املغربيــة، )دار  الــدار 

املغربيــة(، الطبعــة األوىل، ينايــر )2004(، )ص/ 97(، بتــرف.

لـــدى الطفـــل، مـــن خـــال التأثـــر فيه 

ومحاولـــة إدماجه يف ثقافتهـــا االجتاعية 

عـــر شـــبكة مـــن القنـــوات املعرفيـــة. 

وكلـــا كانت بيئـــة الطفل غنيـــة مبؤثرات 

ووســـائط معرفيـــة تفاعلية، ســـاعد ذلك 

عى إثارة اهتامه، واســـتالته، ومارســـة 

التأثر يف شـــخصيته وتكوينـــه واهتاماته.

فالطفــل كائــن حــي دينامــي يؤثــر 
ــل  ــال التفاع ــن خ ــم، م ــر ويتعل ويتأث
مــع مؤسســات التنشــئة االجتاعيــة، 
التي تســعى مبختلف وســائلها املدرســية 
والامدرســية إىل اســتغال هــذه القــدرة 
ــه  ــر في ــال التأث ــن خ ــل، م ــدى الطف ل
ومحاولــة إدماجــه يف ثقافتهــا االجتاعية 

ــة. ــوات املعرفي عــرب شــبكة مــن القن

ــه  ــوم وحيويت ــل الي ــة طف ــق دينامي  وتتواف

ــذي ميكــن  ــه، وال ــذي نعيــش في والعــر ال

وســمه بعــر الثــورة العلميــة والتكنولوجية 

بحــق، وعــر املعلومــات والتفجــر املعــريف 

الــذي أتاحتــه الثــورات اإلعاميــة، التــي 

ــاس مــن  مكنــت الجمهــور الواســع مــن الن

اكتســاب املعلومــات واملعــارف بأســاليب 

عديدة كاالســتاع أو القراءة أو املشــاهدة... 

ــمعية-البرية  ــائل الس ــدد الوس ــام تع وأم

وتنوعهــا ووفرتهــا وســهولة التعامــل معهــا، 

ــة  ــوات املعرفي ــوم تنافــس القن أصبحــت الي

التقليديــة، التــي متثلهــا األرسة واملدرســة، 
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الوســائل املعرفيــة  بــل إن ظهــور هــذه 

وشــيوعها أدى إىل تصــدع وبلبلــة يف النظــام 

ــدي)1(. ــكله التقلي ــدريس بش امل

وبالنظــــــر إىل ما تقدمــــه التلـفــــــــزة 

متــــعـددة  الرقميــــة  والتكنولوجيــــات 

الوســـائط، من قـــــدرة عى تغيـــر نظرتنا 

املكثف  حضورها  بســـبب  وللوجود،  للعامل 

يف حياتنـــا، حيث إن طفل القـــرن الحادي 

والعرشيـــن أصبح يعيش حضـــارة الصورة، 

التـــي تتابعـــه، وتاحقـــه، وتواجهه يف كل 

مـــكان، لتطغى هذه الصـــور عى كل يشء 

يف حياته. فإن انتشـــار الصـــورة وطغيانها 

ينعكـــس عى املكتـــوب واملقـــروء، وعى 

التعلم املـــدريس، وخاصة هنـــا التعليم يف 

بالســـبورة  الذي يحتفظ  التقليدي  شـــكله 

والكتاب املـــدريس، واجتهـــادات املعلم يف 

الـــرشح والتبليـــغ)2(. خاصـــة وأن الصورة 

والتسلسل  والتلقائية  باالنســـياب  تتســـم 

وتخاطـــب الفـــرد مبارشة، وتبـــدو مغرية 

وجذابة بأســـلوبها الشـــيق، وتتيح للمتعلم 

والتأثر)3(. والتأثـــر  التفاعل 

وازدادت أهميــة الصــورة وســلطتها بعــد 

املعالجــة  الرقميــة  الصــورة  أصبحــت  أن 

املرجع نفسه، )ص/ 69(، بترف.  )1(

ــة  ــا ومواقــف تربوي ــوي، قضاي ــم النفــس الرب أحمــد أوزي: »عل  )2(

وتعليميــة«، )ص/ 71(، بتــرف.

املرجع نفسه، )ص/ 72(.  )3(

باالهتــام،  تســتأثر  الحاســوب  بواســطة 

ــا  ــي أحدثته ــرة الت ــوالت الكب ــار التح باعتب

يف الثقافــة اإلنســانية، ســواء عــى شــكل 

ــات  ــات، أو عــى شــكل آلي معلومــات وبيان

ــا،  ــول عليه ــهولة الحص ــا: )س ــل معه للتعام

وإمكانــات التحميــل، واملعالجــة، والتخزيــن، 

واالســتثار، والتقاســم...(.

ــم  ــل/ متعل ــات طف ــا إىل خصوصي وإذا عدن

العقــد الثــاين من القــرن الحــادي والعرشين، 

نجــده مييــل إىل اللعب وإدراك املحسوســات 

واأللــوان والصــور بشــكل كبــر، خصوًصــا يف 

مراحــل منــوه األوىل؛ حيــث تســتهويه الصور 

واألشــكال واأللــوان، أكــر مــن املنطــوق 

الصــور  وتشــكل  املجــرد)4(.  واملســموع 

والرســوم واأللعــاب عامــًا مهــًا يف تأليــف 

هــة إىل األطفــال/ املتعلمــن؛  الكتــب املَُوجَّ

ســواء كانــت ثقافيــة )أدب األطفــال(، أو 

ــن  ــية(، وال ميك ــب املدرس ــة )الكت بيداغوجي

ــور  ــن دون ص ــب م ــذه الكت ــور ه أن نتص

ــن  ــا ال ميك ــوان، ك ــة وأل ــوم توضيحي ورس

ــة  ــون ووســائط تفاعلي الحديــث عــن تلفزي

دون صــور متحركة، وأشــكال لَِعِبيــة متنوعة. 

ــل  ــتغال مي ــن اس ــق، ميك ــذا املنطل ــن ه م

األطفــال نحــو اللعــب، لتعليمهــم ثقافــة 

ــي  ــق األمري ــل واملراه ــة إىل أن الطف ــات أمريكي ــارت دراس أش  )4(

ــر  ــا ع ــالية إشــهارية يوميً ــف( إرس ــن )17 أل ــر م يتعرضــان ألك

مختلــف الوســائط الحديثــة )تلفزيــون وإنرنــت وملصقــات 

ومؤسســات  الجمعيــات  جعــل  مــا  تجاريــة...(،  وواجهــات 

املجتمــع املــدين األمريكيــة تــدق ناقــوس الخطــر.
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ــم األوىل-  ــتويات التعلي ــة يف مس ــا -بخاص م

تائــم ميولهــم، وتلبــي احتياجاتهــم، ولنــا يف 

تجــارب دول قطعــت أشــواطًا كبــرة يف هــذا 

املجــال )ســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة...( 

منــاذج ميكــن أن نسرشــد بهــا، ونحاكيهــا يف 

ــات  ــي خصوصي ــة تراع ــارب وطني ــاء تج بن

ــه. ــامي وقيم ــريب اإلس ــع الع املجتم

ــن  ــون ع ــوم يختلف ــال الي ــكَّ أن أطف وال ش

ــول  ــات ويف املي ــس يف االهتام ــال األم أطف

العقــود  أطفــال  كان  فــإذا  والهوايــات، 

والقصــص  الكتــب  يتبادلــون  الســابقة 

القــراءة  يف  متعــة  ويجــدون  والروايــات، 

ــون  ــوم يتبادل ــال الي ــإن أطف ــل...، ف والراس

اإللكرونيــة  والرســائل  الفيديوهــات 

الهواتــف  عــر  ويعيشــون  والصــور...، 

املتطــورة. اللوحيــة  والحواســيب  الذكيــة 

واللــوم  االنتقــاد  مــن  فبالرغــم  لذلــك، 

الكبريــن اللذيــن تواجههــا وســائل اإلعــام، 

ــام  ــت لينصــبَّ االهت ــان الوق ــد ح ــه ق فإنَّ

بــن  والتعامــل  التكامــل  إمــكان  حــول 

ــكِّل  ــث يَُش ــة، بحي ــام واملدرس ــائل اإلع وس

اإلعــام مبختلــف أشــكاله )املســموع واملــريئ 

موازيــة  مدرســة  والرقمــي(  واملكتــوب 

التطــور  مــن  نــوع  يشــملها  أن  ينبغــي 

ــن  ــن واملؤلف ــول املخرج ــذي يح ــر ال والتغ

وكتــاب الســيناريو وفنــاين الصــور املتحركــة 

بســيكولوجيا  مزوديــن  معلمــن)ات(  إىل 

الطفــل ملعرفــة حاجاتــه النفســية واملعرفية، 

ــوا  ــن)ات( أن ينّم ــى املعلم ــي ع ــا ينبغ ك

الكفــاءات والقــدرات العاليــة لــدى األطفــال 

عــن  املعلومــات  عــى  يحصلــون  الذيــن 

طريــق وســائل اإلعــام)1(. وعــى وســائل 

يف  بأدوارهــا  تقــوم  أن  أيًضــا  اإلعــام 

التحســيس والتوعيــة ونــرش املعرفــة، وأن 

تحــرص عــى تحقيــق التكامــل الربــوي 

التنشــئة  مؤسســات  باقــي  وبــن  بينهــا 

االجتاعيــة لتحقيــق التنميــة املنشــودة.

)5( مؤسسات المجتمع المدني 
وأدوارها التربوية والتنموية:

تشــكل مؤسســات املجتمــع املــدين عــى 

جمعيــات،  سياســية،  )أحــزاب  تنوعهــا 

تعاونيــات،  نقابــات،  أهليــة،  منظــات 

مؤسســات تطوعيــة، نــواد رياضيــة أو فنيــة 

أو ثقافيــة، منظــات إغاثــة، منظــات غــر 

أدواًرا  حقوقيــة...(؛  منظــات  حكوميــة، 

رئيســة يف التنشــئة االجتاعيــة، وتحقيــق 

التنميــة بأشــكالها املختلفــة، مــن خــال 

ــي  ــة بباق ــا، يف عاق ــوم به ــي تق األدوار الت

ــات  ــة ومكون مؤسســات التنشــئة االجتاعي

ــه  ــذي ترتضي ــع ال ــا باملوق املجتمــع، وارتباطً

التــي  وبالفلســفة  ولآلخريــن  لنفســها 

يف  مســاهمتها  ومــدى  عملهــا،  تؤطــر 

تحقيــق األهــداف التــي ســطرتها إلفــادة 

ــة  ــا ومواقــف تربوي ــوي: قضاي ــم النفــس الرب أحمــد أوزي: »عل  )1(

وتعليميــة«، )ص/ 75(، بتــرف.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 108

وقضايــاه. مشــاكله  وحــل  املجتمــع 

ويُفـــرَض أن تلعـــب مؤسســـات املجتمـــع 

مـــن  االجتاعـــي،  الفاعـــل  املـــدين دور 

ــى  ــا عـ ــع بهـ ــي تضطلـ ــال األدوار التـ خـ

ــيس  ــر والتحسـ ــة والتأطـ ــتوى التوعيـ مسـ

ـــا املجتمـــع، واملســـاهمة  واالنخـــراط يف قضاي

التـــي  واإلشـــكاالت  القضايـــا  حـــل  يف 

ــادرات  ــال املبـ ــن خـ ــك مـ ــا، وذلـ يواجههـ

واملشـــاريع واألنشـــطة اإلشـــعاعية وتعزيـــز 

املشـــاركة الشـــعبية يف األنشـــطة االجتاعيـــة 

واالقتصاديـــة  والثقافيـــة  والرياضيـــة 

عـــى  القـــدرة  وامتـــاك  والسياســـية...، 

ــرار. ــاذ القـ ــاركة يف اتخـ املشـ

كـا شـّكل التطـور التقنـي الهائـل لوسـائط 

)الفاعلـن  عمـل  نوعيـة يف  االتصـال طفـرة 

مـا  خـال  مـن  وبروزهـم،  االجتاعيـن( 

فكـرت  البديـل(،  بـ)اإلعـام  يدعـى  أصبـح 

املبـادرات والنقاشـات بخصـوص اإلشـكاالت 

العربيـة،  املجتمعـات  تواجههـا  التـي 

وبـدأت التعبئـة مـن خـال مواقـع التواصل 

االجتاعـي للمشـاركة يف حّل هـذه القضايا، 

واالنخـراط يف تفعيـل أدوار املجتمـع املـدين 

يف تحقيـق التنميـة، التـي لــم تعـد مقترة 

بـل  واالقتصاديـة،  املاديـة  املـوارد  عـى 

بـكل  اإلنسـانية  التنميـة  تشـمل  أصبحـت 

أبعادهـا )االجتاعيـة واالقتصاديـة والثقافية 

والسياسـية والحقوقية والبيئيـة واللغوية...(.

اتجاهــات  خريطــة  رســم  حاولنــا  وإذا 

ــى املســتوى  ــدين ع ــع امل مؤسســات املجتم

درويــش  نولــة  تدعــوه  مــا  )أو  العــريب 

باملنظــات األهليــة(، فيمكــن تقســيمها إىل 

خمســة مســتويات مــن الوعــي)1(:

- مؤسســات ال تحمــل رؤيــة نقديــة، وهــي 

ــإرادة  عــادة مــا تكــون منظــات أنشــئت ب

حكوميــة.

- مؤسســات يف مرحلــة التكيــف مــع الواقــع 

الســيايس-االجتاعي، وهــي عــادة منظــات 

ــع.  ــا الواق ــه له ــا يتيح ــي مب ــتقلة، تكتف مس

ــا مــا ترتبــط هــذه املنظــات بجهــات  وغالبً

دوليــة مانحــة، وتقــوم بتطبيــق جــدول 

ــات. ــك الجه ــات تل ــال أو أولوي أع

ــة،  ــل النقدي ــا قب ــة م ــات يف مرحل - منظ

مبعنــى أنهــا متتلــك ناصيــة مــن الفهــم 

والوعــي لواقــع عاقــات القــوة يف املجتمــع، 

ــا  ــي، وغالبً ــع املجتمع ــك يف الوض ــر ذل وأث

مــا تنتمــي منظــات املنــارصة والدفــاع 

االجتاعــي إىل هــذا النمــط.

- منظــات وصلــت إىل مرحلــة مارســة 

ــن  ــوع م ــم هــذا الن ــا يهت ــادة م ــد، وع النق

نولــة درويــش: »املجتمــع املــدين ودوره يف التعليــم، حالــة   )1(

ــة  ــار«، ضمــن )الربي ــم الكب ــة بالنظــر إىل تعلي املنظــات األهلي

ــب  ــلة كت ــروت، سلس ــريب(، ب ــع الع ــة املجتم ــر يف تنمي والتنوي

العــريب، )عــدد/ 39(، منشــورات مركــز دراســات  املســتقبل 

الوحــدة العربيــة، الطبعــة األوىل، ينايــر )2005م(، )ص/ 150، 

ــة  151(، نقــًا عــن: دارم البصــام: العمــل األهــي املشــرك، ورق

قدمــت إىل املؤمتــر الثــاين للمنظــات األهليــة العربيــة، القاهــرة، 

مــاي 1997م(.  19-17(
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البدائــل  وتوفــر  بالبحــوث  املنظــات 

ــتقبلية. ــورات املس ــرة والتص ــرؤى املغاي وال

- منظــات يف مرحلة التحرر، تكون منهمكة 

يف الفعــل االجتاعي-الســيايس ملحــو مظاهر 

واالجتاعيــة،  الفرديــة  املســاواة  عــدم 

ــايب. ــل النق ــكال العم ــذ أش ــا تأخ ــا م وغالبً

أغلـب  إن  عامـة،  بصفـة  القـول  وميكـن 

مؤسسـات املجتمع املدين واملنظات األهلية 

يف العـامل العـريب تنتمـي إىل الفئـات الثـاث 

األوىل. فيـا شـهد العقد األخر بـروز العديد 

مـن املؤسسـات التـي تنتمي للفئتـن الرابعة 

والخامسـة، دون أن تتمكن فعليًا من تحقيق 

كل أهدافهـا. ويتزايـد االقتناع اليـوم بأهمية 

أدوار مؤسسـات املجتمـع املـدين يف الحفـاظ 

عى االسـتقرار االجتاعـي، وتحقيق التنمية، 

وتعزيـز أدوار املدرسـة، مـن خـال مـا يـي:

- تفعيــل أدوار الربيــة املوازيــة، مــن خــال 

األنشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه املؤسســات 

)أنشــطة اجتاعيــة، واقتصاديــة، ورياضيــة، 

وثقافيــة، وترفيهيــة...(.

- تعزيــز أشــكال التضامــن والتــآزر وتنميــة 

الجانــب القيمــي لــدى األطفــال والشــباب، 

مــن خــال العديــد مــن األنشــطة الثقافيــة 

بهــا  تقــوم  التــي  والتضامنيــة  والخريــة 

النفــي،  الدعــم  املحتاجــن،  )مســاعدة 

زيــارات ميدانيــة للمستشــفيات...(.

- القيــام بعمليــات التحســيس والتوعيــة 

الربيــة  برامــج  يف  والدعــم  واملصاحبــة 

األرسيــة والســكانية، وتأهيــل التعاونيــات 

ــة، وتشــجيع الصناعــات  ــات املحلي والجمعي

التقليديــة والتعريــف بهــا.

- إعــداد األطفــال والشــباب ملهن املســتقبل، 

الســليم،  التوجيــه  عــى  ومســاعدتهم 

تخصصــات  يف  تدريبيــة  دورات  وتنظيــم 

املهــن  التقليديــة،  )املهــن  مختلفــة 

املجتمعيــة الوظيفيــة، املهــن املســتقبلية، 

واإلبداعيــة...(. الفنيــة  املهــن 

ــة  ــة وتربوي ــام توثيقي ــة وأف ــاج أرشط - إنت

الظواهــر  مــن  بالعديــد  للتحســيس 

املجتمعيــة والتوعيــة بهــا )العنــف- الغــش- 

املخــدرات...(.

- محاربــة األميــة، مــن خــال التخفيــف 

مــن نســبها ومظاهرهــا يف املجتمــع، بخاصــة 

ــار. ــم الكب تعلي

وميكــن القــول بصفــة عامــة، إن أغلــب 
مؤسســات املجتمــع املــدين واملنظــات 
األهليــة يف العــامل العــريب تنتمــي إىل 
الفئــات الثــاث األوىل. فيــا شــهد العقد 
ــات  ــن املؤسس ــد م ــروز العدي ــر ب األخ
التــي تنتمي للفئتــن الرابعة والخامســة، 
دون أن تتمكــن فعلًيــا مــن تحقيــق كل 

ــا. أهدافه



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 110

* على سبيل الختم:

 يســتند كل إصــاح تربــوي )مجتمعــي( 

نرتضيــه إىل قــدرة مجتمعاتنــا عــى االنخراط 

االجتاعــي  والتغــر  املعــريف  التحــول  يف 

الــذي نعيشــه، مــن حيــث ربــط املنظومــة 

الربويــة بحاجــات ورغبــات املتعلمــن)ات( 

املتجــددة واملتنوعــة، وتطويــر إمكاناتهــم 

مــن معــارف ومهــارات وقــدرات وكفايــات، 

ومطالبــه  املجتمــع  بحاجــات  وربطهــا 

املتغــرة واملتعــددة، اآلنيــة واملســتقبلية، 

العــر املصاحبــة لهــذا  والتشــبع بقيــم 

التحــول والتغــر، وبنــاء الشــخصية املواطنــة 

واملســؤولة واملســتقلة والفاعلة، واملســاهمة 

يف تحقيــق فــرص تنميــة املجتمــع ورفاهيته، 

والدفــاع عــن التوزيــع العــادل للخــرات 

املاديــة والرمزيــة، وتحقيق تكافــؤ الفرص)1(.

ويرتبــط هــذا التحــول والتغــر بتجديــد 

رســالة املدرســة ووظائفهــا، وربطهــا بباقــي 

داخــل  االجتاعيــة  التنشــئة  مؤسســات 

املجتمــع، واالنفتــاح عــى عــر املعلومــات 

واالنخــراط فيه، وفق رؤيــة واضحة وواقعية.

بــن  الربــوي  التكامــل  ينعكــس  لذلــك 

بشــكل  االجتاعيــة  التنشــئة  مؤسســات 

ــم، مبــا  ــم والتعل إيجــايب عــى جــودة التعلي

املغــرب:  يف  والثقافــة  الربيــة  »مســتقبل  العلمــي:  الخــار   )1(

ــوالت،  ــياق والتح ــة«، الس ــات وكفايــات املدرس ــة الكفاي مدرس

بتــرف.  ،)30 )ص/ 

عديــدة  وحلــول  إمكانــات  مــن  يفتحــه 

لتنويــع التعلــات وتطويرهــا، ومــا يقرحــه 

مــن إبــدال تربــوي جديــد، يقــوم عــى ركائز 

أساســها: مراعــاة الوحــدة املركبــة للطبيعــة 

انفجــار  لظاهــرة  والتصــدي  اإلنســانية، 

ــث  ــم، حي ــول املتعل ــور ح ــة، والتمح املعرف

أصبحــت القــدرة عــى مواصلــة التعلــم ذاتيًا 

ال التعليــم أســاَس تربيــة عــر املعلومــات.

ومــن بــن املقرتحــات والتوصيــات التــي 

مبخرجــات  لارتقــاء  إليهــا،  خلصــُت 

وتعزيــز  العربيــة،  الرتبويــة  املنظومــات 

ــات  ــن مؤسس ــوي ب ــل الرتب ــكال التكام أش

يــي: مــا  االجتاعيــة،  التنشــئة 

التنميــة  تحقيــق  عــن  الحديــث  إن   -

بالــرورة  اإلنســانية املســتدامة يســتلزم 

بلــورة مــرشوع مجتمعــي حضــاري متكامــل 

إىل  يســتند  والرهانــات،  املقاصــد  واضــح 

رؤيــة مســتقبلية تســتحر خصوصيــات 

ــا  ــا ووطنيً ــا وجهويً ــايل، محليً ــع الح املجتم

وإنســانيًا، وتســترشف معــامل ومواصفــات 

تكوينــه  نــروم  الــذي  اإلنســان  الطفــل/ 

التــي  واملواطنــة  للمســتقبل،  وإعــداده 

ــي  ــة الت ــح التنمي ــا، ومام ــعى إىل بنائه نس

إرادة  مــن  وينطلــق  تحقيقهــا.  ننشــد 

املــرشوع. سياســية حقيقيــة تدعــم 

- الرهــان عــى منــوذج إرشــادي/ إبــدال 

ــة املؤطــرة  ــة النظري ــكِّل الخلفي ــه، يَُش موجِّ
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للتعامــل عــى املســتوى العــريب مــع الشــأن 

الربــوي، ومــع غــره مــن الشــؤون والقضايــا 

ــة...  ــة والحضاري االجتاعي

التنميــة  تحقيــق  عــن  الحديــث  إن 
اإلنســانية املســتدامة يســتلزم بالــرورة 
حضــاري  مجتمعــي  مــروع  بلــورة 
متكامــل واضــح املقاصــد والرهانــات، 
ــة مســتقبلية تســتحر  يســتند إىل رؤي
خصوصيــات املجتمــع الحــايل، محلًيــا 

وجهويًــا ووطنًيــا وإنســانًيا.

ــاميل  ــم الرس ــرشي أه ــال الب ــل الرأس - ميث

ــل  ــن والتأهي ــك يشــكل التكوي ــا؛ لذل وأمثنه

ــي  ــي والنف ــي والقيم ــوي/ البيداغوج الرب

واالجتاعــي لهــذا الرأســال الغنــي )وفــق 

هندســة بيداغوجيــة دقيقــة ومامئة( أســاَس 

التنميــة اإلنســانية بــكل أشــكالها )اجتاعية، 

ــة،  ــة، وقيمي ــية، وثقافي ــة، وسياس واقتصادي

وبيئيــة، ولغويــة...(، وســبيًا الســتدامتها. 

وهــو األمــر الــذي يتطلــب العمــل عــى 

االرتقــاء بكفــاءات األطــر الربويــة، وضــان 

ــن،  ــة والتكوي ــتجدات الربي ــايرتهم ملس مس

ممهنــن،  تأهيــي  تكويــن  طريــق  عــن 

وتكويــن أســايس، وتكويــن مســتمر، وتكوين 

عــن بعــد...، يراعــي تفعيــل األدوار الجديدة 

ــه  ــي أصبحــت تفــرض علي للمــدرس)ة(، الت

-أكــر مــن أي وقــت مــى- تطويــر قدراتــه 

يف مختلــف املجــاالت: املعرفيــة، والتواصلية، 

واملنهجيــة، واالســراتيجية، والتكنولوجيــة؛ 

كــا  التنشــيط...،  بطرائــق  يتعلــق  ومــا 

ــق  ــة بطرائ ــذه األدوار- مرتبط ــت -ه أصبح

ــة إىل  ــة. باإلضاف ــن، وأشــكاله املختلف التكوي

ــس،  ــق التدري ــمل: طرائ ــي يش ــن مهن تكوي

ونظريــات التعلــم، وتدبــر الفصــل الــدرايس، 

وبنــاء املناهــج وتقوميهــا، وأســس الربيــة...

ــم تعليمــي  - ال ميكــن الحديــث عــن تصمي

تكامــي وتفاعــي دون األخــذ بعــن االعتبــار 

ــا الرامــج  ــي تتيحه ــدة الت ــات الجدي اإلمكان

التعليميــة  والطرائــق  والبيداغوجيــات 

الحديثــة، وال ميكــن تحقيــق التكامل الربوي 

مســتوى  عــى  تجديــد  دون  التعليــم  يف 

الطرائــق، واملارســات، والعقليــات أيًضــا. 

- إن الجهــود التــي تبــذل حاليًــا ال قيمــة لهــا 

إذا لـــم يصاحبهــا انخراط حقيقي وإحســاس 

باملســؤولية، وباألهميــة التــي متثلهــا الربيــة 

باعتبارهــا قاطــرة التنميــة، وباعتبارهــا أيًضــا 

فرصــة مهمــة لارتقــاء بــاألداء، وتجديــد 

املارســات واملبــادرات امليدانيــة. وال ميكــن 

أن يتحقــق هــذا املســعى إال مــن خــال 

تطويــر آليــات اإلبــداع والثقــة بالنفــس، 

وتشــجيع  املتعلمــن،  لــدى  واالســتقالية 

للمدرســن)ات(  الشــخصية  املبــادرات 

ديــن،  واملؤسســات التعليميــة، وتحفيــز املَُجدِّ

وبــذل  لاجتهــاد  الربويــة  األطــر  ودفــع 

ــا  ــز ماديً ــون التحفي ــر، ويك ــودات أك مجه

حقيقيــة.  قيمــة  لــه  لتكــون  ومعنويًــا؛ 
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قراءة في محاولة الفاروقي لتأصيل المنهج 
الظاهراتي في مقارنة األديان:

إشكالية الموضوعية العلمية والخصوصية الدينية
صالح مشوش)*(

مقدمة: 

بالخصــوص  تواجــه  كثــرة  هنــاك قضايــا 

ماديًــا  املســيطرة  الغربيــة  الحضــارة 

وأيديولوجيًــا عــى العــامل، والتــي تعمــل 

ــا  ــه وبســط هيمنته ــكار قيادت جاهــدة الحت

عــى جوانبــه االســراتيجية مــن االقتصــاد 

مصــر  تحــدد  التــي  والعلــم  والسياســة 

الثقافــات واألمــم التــي تنتجهــا. أهــم هــذه 

ــه  ــا تتعلــق بطبيعــة اإلنســان وعاقات القضاي

مــع اللــه والطبيعــة والنــاس الذيــن مــن 

ــة اإلنســان  ــن عاق ــم ع ــا نتكل ــه. عندم حول

ــم(  ــا نواجــه مشــكلة )العل بالطبيعــة؛ فإنَّن

والنظريــات املعرفيــة التــي تنظمــه. أمــا 

عندمــا نوجــه أنظارنــا إىل عاقــة اإلنســان 

ــوم اإلنســانية، قســم  ــوم الوحــي والعل ــة عل أســتاذ مســاعد، كلي  )*(

الدراســات العامــة والبينيــة، الجامعــة اإلســامية العاملية-ماليزيــا. 

bentahar@iium.edu.my :الريــد اإللكــروين

ــة ال  ــام قضي ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــه؛ فإنَّن بالل

تقــل أهميــة عــن األوىل، أال وهــي العقيــدة 

كل  تتخذهــا  التــي  الدينيــة  واملارســات 

جاعــة كوســيلة لتحقيــق الســعادة الدنيوية 

األخــروي.  والخــاص 

ــة  ــريب بصف ــر الغ ــة للفك ــة املادي إن الطبيع

عامــة لـــم تقطــع اهتامــات املؤسســات 

ــة. وإن  ــرة الديني ــة بالظاه ــة الغربي التعليم

وجــد نــوع مــن التهميــش واالســتخفاف 

ــة،  ــة العام ــاة املدني بأثرهــا يف مجــاالت الحي

ــودات  ــت نفســه ناحــظ مجه ــن يف الوق لك

بالغــة األهميــة تبذلهــا املــدارس الفكريــة 

ــرة  ــم للظاه ــن الفه ــن م ــط مع ــق من يف خل

الدينيــة يتــاىش مــع املــرشوع الفكــري العام 

ــات نحــو  ــه هــذه املجتمع ــذي تســر علي ال

ــت  ــه أصبح ــذا التوج ــوى. ه ــا القص تجلياته
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تجلياتــه واضحة يف مجــال الدراســات املقارنة 

ألديــان العــامل والتطــورات التــي حدثــت 

تراكــم  التــي  النقديــة  املناهــج  علــم  يف 

ــه كل  ــذي تتدعي حولهــا. القاســم املشــرك ال

مــدارس هــذا التوجــه هــو الســعي إىل فهــم 

 )deeper( الظاهــرة الدينيــة بطريقــة أعمــق

 )global framework( أوســع  إطــار  ويف 

العليمــة  املوضوعيــة  إىل  أقــرب  وبدرجــة 

ــرت  )objectivity(. ضمــن هــذ التوجــه ظه

املدرســة الظاهراتيــة يف الغــرب التــي تحــاول 

الفلســفية  املناهــج  تتجــاوز  أن  بدورهــا 

والتاريخيــة)1( يف دراســة الظاهــرة الدينيــة 

ــات  ــف واملقارن ــج الوص ــى مناه ــاًدا ع اعت

ــان.  ــف األدي ــن مختل ب

بيانًــا للخصائــص الفلســفية واملنهجيــة التــي 

تقــوم عليهــا هــذه املدرســة، نحــاول يف هــذه 

البحــث أن نبــن أواًل أهــم األســس الفلســفية 

واملنهجيــة التــي تقــوم عليهــا هــذه املدرســة 

الصعوبــات  إىل  واإلشــارة  تقوميهــا  مــع 

والنقائــص التــي تفرزهــا يف فهــم الديــن، ثــم 

نقــوم بعــرض ونقــد بعــض حيثيــات املنهــج 

الظاهــرايت التــي نجدهــا متناثــرة يف مؤلفــات 

املســلمن املعارصيــن. وأخرًا، نحــاول تلخيص 

التــي  )العلميــة(  الراكــات  ألهميــة  نفيهــم  عــدم  رغــم   )1(

ــم الظاهــرة  ــان( يف فه ــخ األدي ــن(، و)تاري ــا )فلســفة الدي تنتجه

تجــاوز  يف  آمالهــم  يخفــون  ال  الظاهراتيــن  فــإن  الدينيــة، 

املناهــج التقليديــة. ففــي رأيهــم، إن هــذه املناهــج بعيــدة عــن 

املوضوعيــة؛ ألنهــا تقحــم الظاهــرة الدينيــة يف قوالــب فلســفية 

قبليــة جامــدة تعطــل البعــد الحيــوي للظاهــرة.

بعــض األســس القرآنيــة التــي تحــدد )منظورًا 

عــاداًل(، )Just framework( يف فهــم ديانــات 

ــوة(  ــل )الدع ــة التواص ــاء منهجي ــامل وبن الع

 )dialogue & communication( والحــوار

بــن أتبــاع الديانــات. 

مفهوم الظاهراتية في التراث الفكري 
الغربي:

ألول   )phenomenology( كلمــة  ظهــرت 

مــرة عنــد الفيلســوف والريــايض األملــاين 

-1728(  )Johann Heinrich Lambert(

ــذي  ــه )Neues Organon( ال 1777( يف كتاب

نــرش يف مدينــة )Leipzig( عــام )1764م(، 

والــذي عالــج فيــه قضايــا تخــص علــم املنطق 

واالحتــاالت ومبــادئ العامــة للعلــم. يف هذا 

ــة  ــتخدام كلم ــه إىل اس ــال صاحب ــف م التألي

)phenomenology( ليعــر بهــا عــن )نظرية 

التوهــم(، )The theory of illusion(. هــذه 

ــم ظاهــرة  ــة لفه ــارة عــن محاول األخــرة عب

ــانية يف  ــة اإلنس ــا يف التجرب ــم( وأثره )التوه

ســعيها لبنــاء نظريــة املعرفــة التــي ميكن من 

ــز بــن الحقيقــة واألغاليــط)2(.  خالهــا التميي

وأصــل الكلمــة مشــتق مــن كلمــة إغريقيــة 

)phainnomenon(، تعنــي )الــذي يكشــف 

.)3()That which shows itself( نفســه(، 

 )phenomenology( تاريخيًـا تحمـل كلمـة

)2( Scott Moreau A.، Evangelical Dictionary of Theology-

،)revised edition 2000(.

املصدر نفسه، )ص/ 273(.  )3(
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مضمونًـا  يعكـس  األول  أساسـين:  معنيـن 

غـر فلسـفي، ويقصـد بـه املنهـج الوصفـي 

االتجاهـات  )descriptive(مقابـل  البحـت 

يف   )explanatory( والتفسـرية  التحليليـة 

دراسـة الظواهـر الطبيعيـة خاصـة مـا تعلـق 

دراسـة  يف  أمـا  والفيزيـاء.  العلـوم  مبباحـث 

الديـن فيظهـر هـذا التوجـه عنـد املفكريـن 

علمـي  منهـج  الظاهراتيـة  أن  يـرون  الذيـن 

تحليلهـا  دون  الظواهـر  وصـف  إىل  يسـعى 

مـا  عـادة  التـي  الداخليـة  معانيهـا  وتفسـر 

نظريـة  أطـر  اعتـاد  إىل  الباحـث  يحتـاج 

قبليـة تسـاعده عـى فـك الرموز التي تشـكل 

الظاهـرة. تدعيًا لنتائج البحـث التي يتوصل 

الباحـث  يقـوم  الوصـف،  إليهـا عـن طريـق 

معطيـات  فيهـا  يجمـع  نسـقية  مبقارنـات 

حـول الديانـات ويبـن مميزاتهـا العامـة، ثـم 

يبنـي تصنيفاتهـا األساسـية كمرحلـة أخـرة. 

أمــا املعنــى الثاين فهــو يحمل جذورًا فلســفية 

لهــا عاقــة مبــارشة بنظريــة اإلدراك واملعرفــة 

ــذا الطــرح  ــا ظهــر ه بصفــة عامــة. أول م

 Johann( كان عــى يــد الريــايض األملــاين

Heinrich Lambert( كــا أســلفنا الذكــر، 

ــًا  ــا وتأصي ــم ظهــرت محــاوالت أكــر عمًق ث

للمفهــوم يف أواخــر القــرن الثامــن عــرش عــى 

 )Immanuel Kant( يــد الفيلســوف األملــاين

 Critique of Pure( يف كتابه ،)1724- 1804(

ــق  ــاول التفري ــث ح Reason( )1781م(، حي

بــن الظاهــرة )Phenomena( التــي تشــكلها 

معطيــات التجربــة واألشــياء التــي تظهــر 

والتــي يعيــد صياغتهــا الذهــن، وبــن األشــياء 

يف ذاتهــا )Noumena( وهــي مســتقلة عــن 

الذهــن وميكــن أن تــدرس مــن خــال املناهج 

العقليــة، والعلميــة، واملوضوعيــة)1(.

ــا فيــا يتعلــق مبجــال دراســة أديــان العامل،  أمَّ

ــن  ــن الباحث ــاع ب ــاك إج ــون هن ــكاد يك في

عــى أن أصــول املنهــج الظاهــرايت تعــود إىل 

 Chantepie( الهولنــدي  الاهــويت  العالِــم 

ــذي  P.D. de la Saussaye( )1848-1920( ال

ــف  ــاص للتصني ــوع خ ــن كموض ــر الدي اعت

ــن(،  ــخ الدي ــاب )تاري )classification( يف كت

الــذي ألفــه ســنة )1887(، مبتعــًدا بذلــك 

عــن املناهــج املســتخدمة آنــذاك والتــي 

تســعى إمــا لفهــم ماهيــة الديــن وإمــا 

وقبلــه  التاريخــي)2(.  تطــوره  أي  أصلــه 

 Max Müller( ذهــب املســترشق األملــاين

ــه  ــزاء كتاب Friedrich(، )1822-1900( يف أج

 -1879( ،)The Sacred Books of the East(

الديــن  فلســفة  أن  إىل   ،)51  .vol(  )1904

يجــب أن تكــون وصفيــة تنتمــي إىل العلــوم 

 )objective science( )املوضوعية )الوضعيــة

املعياريــة  الطبيعــة  مــن  تحــررت  التــي 

ــن)3(.  ــة الدي ــفية يف دراس ــة والفلس الاهوتي

)1( Mircea Eliade )Editor(، The Encyclopedia of Religion، 

)London: Macmillan Publishing Company(، vol. 11، p. 273.

)2( )Mircea Eliade، The Encyclopedia of Religion، p. 276(.

املصدر نفسه، )ص/ 276(.  )3(
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كذلـــك ظهـــرت بعـــض إرهاصـــات فكريـــة 

تحمـــل بـــذور املنهـــج الظاهـــرايت قبـــل 

هـــذه املرحلـــة، وهـــي تعـــود خاصـــة 

 Friedrich( كان  التـــي  املحـــارضات  إىل 

يلقيهـــا   )1884-1768(  ،)Schleiermacher

 On Religion: Speeches( :ــوان ــت عنـ تحـ

ســـنة   ،)to Its Cultured Despisers

ــد  ــو نقـ ــايس هـ ــه األسـ )1799(. وكان هدفـ

ومواجهـــة التوجـــه العقـــاين يف تفســـر 

الظاهـــرة الدينيـــة باعتبـــار وفهـــم معانيهـــا 

الداخليـــة مثـــل فكـــرة الشـــعور )بالتعلـــق 

املطلـــق(، )absolute dependence(. تلـــك 

كانـــت محاولتـــه يف اســـتحداث نظريـــة 

 theology of( جديـــدة يف الفكـــر الاهـــويت

 .)1()consciousness

املختـــر  العـــرض  هـــذا  خـــال  مـــن 

ناحـــظ أن املدرســـة الظاهراتيـــة لهـــا مـــن 

خصوصيـــات منهجيـــة مـــا يجعلهـــا تنشـــأ 

ـــرع بعـــد  ـــة وتتف ـــة مختلف ـــات علمي ـــن بيئ م

ذلـــك حســـب العلـــوم والظواهـــر التـــي تنظـــر 

فيهـــا؛ فالظاهراتيـــة أصبحـــت مفهوًمـــا واســـًعا 

ومشـــركًا بـــن أنـــواع متعـــددة مـــن املعـــارف، 

منهـــا الفلســـفة والعلـــوم والديـــن. بســـبب 

ــاين  ــوف األملـ ــر الفيلسـ ــزة، نظـ ــذه امليـ هـ

ـــى  ـــة ع )Husserl Edmund(، إىل الظاهراتي

 universal( ـــوم ـــة للعل ـــفة الكلي ـــا الفلس أنَّه

)1( Scott Moreau A.، Evangelical dictionary of theology، 

)Revised Edition 2000(.

 The( كتابـــه  philosophical science( يف 

Idea of Phenomenology(، الـــذي ألفـــه 

ــنة )1964(.  سـ

املختــر  العــرض  هــذا  خــال  مــن 
ناحــظ أن املدرســة الظاهراتيــة لهــا مــن 
خصوصيــات منهجيــة مــا يجعلهــا تنشــأ 
ــرع  ــة وتتف ــة مختلف ــات علمي ــن بيئ م
ــر  ــوم والظواه ــب العل ــك حس ــد ذل بع
التــي تنظــر فيهــا؛ فالظاهراتيــة أصبحت 
مفهوًمــا واســًعا ومشــرتكًا بــن أنــواع 
متعــددة مــن املعــارف، منهــا الفلســفة 

ــن. ــوم والدي والعل

ــه  ــعى إلي ــت تس ــا كان ــة أول م  فالظاهراتي

مــن  التخلــص  هــو  العلمــي  البحــث  يف 

ــث  ــقطها الباح ــي يس ــة الت ــرات الذاتي املؤث

عــى الظاهــرة التــي يدرســها. لهــذا الســبب 

جعلــت هــذه املدرســة مبــدأ االعتــاد عــى 

ــى  ــا ال غن ــا منهجيً ــري منطلًق ــو ظاه ــا ه م

عنــه يف الدراســات الدينيــة. فالظاهراتيــة 

ــج  ــل للمناه ــرد فع ــاءت ك ــى ج ــذا املعن به

ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــا خاص ــائدة قبله الس

الفصــل بــن الــذات العارفــة واملوضــوع، 

ــم  ــي تقح ــرى الت ــرية األخ ــج التفس واملناه

فلســفية  قوالــب  يف  الدينيــة  الظاهــرة 

 )apriori-frameworks( وفكريــة مســبقة

تتســبب يف ظهــور تأويــات إضافيــة عــن 

للظاهــرة  والواقعيــة  الحقيقــة  ماهيــة 
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ــذا  ــة. ه ــد الدراس ــت قي ــي تح ــة الت الديني

الوضــع كثــرًا مــا ســاد الدراســات الفلســفية 

والتاريخيــة للديــن الــذي يقــوم أساًســا عــى 

التأويــات واإلســقاطات العامــة التــي متيــت 

وخصوصيتهــا.  الدينيــة  الظاهــرة  حيويــة 

الظاهراتيـة  املدرسـة  أن  نفهـم  سـبق  مـاَّ 

تتشـكل يف ظلّهـا توجهـات فكريـة ومنهجيـة 

عديـدة خاصـة حن تتعلـق بدراسـة الظاهرة 

الدينية؛ لهذا السـبب نجـد أن عدد تعريفاتها 

إىل  ينتمـون  الذيـن  الباحثـن  عـدد  يعـادل 

هـذه املدرسـة. لكـن تبقـى بعض التصـورات 

يف املنهـج كقاسـم مشـرك يربط بـن مختلف 

التوجهـات التـي تتبنى فلسـفة الظاهراتية يف 

البحـث العلمـي. بسـبب هذا الوضـع، نعتقد 

الظاهراتيـون  يقدمهـا  التـي  التعريفـات  أن 

للمنهـج الـذي يسـلكونه تنبعـث أساًسـا مـن 

مبـدأ )اسـراتجية( الباحـث يف كيفيـة صياغة 

املنهـج الـذي يناسـب الظاهـرة، وليـس مـن 

معانيـه الفلسـفية التـي يقـوم عليهـا. لهـذا 

فكثـرًا مـا نجـد يف هـذه التعريفـات وصًفـا 

ومآالتهـا  مضامينـه  ال  البحـث  لخطـوات 

ميكـن  وهـذا  االجتاعيـة.  وقيمهـا  العمليـة 

 W.( ماحظتـه مثـًا يف التعريـف الـذي قدمه

)1867- 1953( حـن   ،)Brede Kristensen

نظـر إىل الظاهراتيـة عـى أنَّهـا املنهـج الـذي 

يسـعى إىل فهـم الظاهـرة الدينيـة بتصنيفهـا 

إىل مجموعـات... فـا بـد مـن جمـع الظواهر 

والنموذجيـة  الذاتيـة  عنارصهـا  حسـب 

)essential & typical( املامئـة بقدر املمكن 

مـع مـا يشـكل ماهية تلـك الديانة املدروسـة 

مبـدأ  يؤكـد  فهـو  وبذلـك  وخصوصياتهـا)1(، 

 not( املعياريـة  وعـدم  واملقارنـة  الوصـف 

 .)normative

خصائص المنهج الظاهراتي في فهم 
الظاهرة الدينية:

 ،)Gerardus Van Der Leeuw( يــــــــــرى

)1890-1950( أن الظاهــرة الدينيــة ميكــن أن 

تــدرس وتفهــم مــن زاويتــن: األوىل تقوم عى 

اعتبــار اإلنســان مركــزًا، ويف الثانيــة الــرب يف 

صــورة الوحــي )Revelation(، بعبــارة أخــرى 

ميكــن أن ننظــر إىل الديــن باعتبــاره )تجربــة 

 ،)intelligible experience( ،)ــم ــة للفه قابل

ــث،  ــدو للباح ــا تب ــرة ك ــل يف الظاه وتتمث

الوحــي  موضــوع  إىل  نحيلهــا  أن  وميكــن 

 incomprehensible( ــوم ــر املفهــــــ غــــ

تصبــح  الحالــة  هــذه  ويف   ،)2()revelation

الدراســة العلميــة املبــارشة مســتحيلة؛ ألنَّهــا 

ــم  ــن رغ ــرة(، لك ــكل )الظاه ــاطة ال تش ببس

ــرف  ــا أن نتع ــه بإمكانن ــرى أنَّ ــه ي ــذا؛ فإنَّ ه

إليهــا بطريقــة غــر مبــارشة؛ ألنَّ اســتجابات 

اإلنســان للوحــي هــي ظاهــرة، وبالتــايل فهــي 

ــة للتحليــل)3(.  قابل

)1( Britannica Encyclopedia، CD 2000.

)2( Van Der Leeuw، Ibid. p. 419.

)3( Seth D. Kunin، Religion: the modern theories،(Lon-

don: Edinburgh University Press 2003(، p. 123.
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يف عــرف املنهــج الظاهــرايت، تصبــح الظاهــرة 

الدينيــة قابلــة للدراســة العلميــة فقــط عنــد 

ــذي  ــا اإلنســاين ال ــا مــن جانبه مــا نعــر عنه

نســبية متغــرة،  اجتاعيــة  ألوانًــا  يتخــذ 

ــا  ــي تحمله ــة الت ــم املطلق ــه القي ــدم في تنع

الرســائل الســاوية، مثــل حقائــق الحيــاة 

اســتجابة  إال  ليــس  »فالديــن  األخرويــة. 

اإلنســان للوحــي، وإن تأكيــده عــى مــا هــو 

وحــي هــو الظاهــرة التــي مــن خالهــا ميكــن 

بطريقــة غــر مبــارشة فهــم خصائــص الديــن 

 .)1()per via negationis( نفســه«، 

مــن خــال هــذا التصــور للديــن تحــاول 

املدرســة الظاهراتيــة بشــكل عــام أن تجــاوز 

بعــض العقبات املعرفية التــي تراكمت يف كل 

من )فلســفة الديــن(، و)تاريخ الديــن(؛ ولهذا 

ــدون  ــا يؤك ــا م ــن دامئً ــظ أن الظاهراتي ناح

ــوم  ــن هــذه العل ــروق املوجــودة ب عــى الف

املتقاربــة ســواء كان األمــر يتعلــق باملنهــج أو 

ــذا  ــرة. ه ــة الظاه ــث يف دراس ــداف البح أه

 )Van Der Leeuw( التأكيــد نجده مثًا عنــد

الــذي يــرح بــأنَّ »الظاهراتيــة ال تعــرف 

ــي  ــور التاريخ ــن التط ــوع م ــن أي ن ــيئًا م ش

للديــن«)2(. رغــم توفــر وحــدة املوضــوع 

ــة،  ــة -الظاهراتي ــة الثاث ــروع املعرفي ــن الف ب

ـه يف  فإنَـّ الديــن-  الديــن، فلســفة  تاريــخ 

)1( Van Der Leeuw، Religion in essence and manifesta-

tion، p. 419.

)2( Van Der Leeuw، Ibid. p. 424.

ــد  ــذا التأكي ــد أن ه ــان نج ــن األحي ــر م كث

ــفي  ــي التعس ــن النف ــوع م ــول إىل ن ــد تح ق

للعاقــات املعرفيــة القامئــة بــن مناهــج 

ــم. ــد منه ــتعملها كل واح ــي يس ــث الت البح

ــه  ــذي قدم ــاوز الـــ ــروع التجــــ إنَّ مشــــ

الفينومولوجيــون يقــوم أساًســا عى اســتبدال 

مناهــج التاريخيــة التفســرية والتحليليــة 

مبنهــج يقــوم عــى الوصــف واملقارانــات 

عــى  واعتــاًدا  للديانــات.  والتصنيفــات 

إمــاءات )الظاهــرة( حــن تبــدي نفســها 

ــدور  ــه مبق ــون أن ــرى الظاهراتي ــث، ي للباح

املنهــج الــذي يتبعونــه أن يحــّد -ولــو بطريقة 

ــذات للباحــث  ــارشة- مــن تدخــل ال غــر مب

يف املوضــوع. فاملنهــج الظاهــرايت كــا يصفــه 

الظاهــرة  يبحــث يف   ،)Van Der Leeuw(

التــي تعكــس مــا هــو   )phenomenon(

أن  يريــد  للــذي   )what appears( ظاهــر 

يتعــرف إليهــا. وهــذه البنيــة يف نظــره تنبنــي 

عليهــا ثاثــة مــآالت )implications( وهــي: 

ــيء  ــذا ال ــا: ه ــود. ثاني ــيء املوج »أواًل: ال

يظهــر. ثالًثــا: يظهــر ألنــه ميثــل الظاهــرة«)3(.

الظاهراتيـن  عنـد  تعنـي  التجـاوز  فصيغـة 

مسـايرة املنطـق العلمـي الـذي يقـر أنه كلا 

إمـاءات  عـن  بعيـدة  النتائـج  هـذه  كانـت 

الذاتيـة كانت أقـرب إىل الحقيقة واملوضوعية 

 Van Der( العلميـة. ويف هـذا االتجـاه كان

)3( Van Der Leeuw، Ibid، p. 412.
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Leeuw( يدعـو الباحـث إىل إيجـاد نـوع مـن 

الـذات  بـن   )synthetic( الركيبيـة  العاقـة 

واملوضـوع، باعتبـار أن الظاهرة ليسـت إنتاج 

الـذات العارفـة وتبقـى أقـل بيانًـا وتعبـرًا إذا 

اسـتمدت قيمتهـا العلمية عـر ذات الباحث. 

إذن فحقيقـة الظاهـرة الكاملـة يقدمهـا فعل 

ظهورهـا )its appearance(. وبهـذا املعنـى 

تتشـكل الظاهرة العلمية من ثاثة مستويات 

 ،)phenomenality( الظهـور  يف  متفاوتـة 

 relative( النسـبي  االختفـاء  أواًل:  وهـي: 

 its( وثانًيـا: التجـي املتدرج .)concealment

وثالًثـا:   .)gradually becoming revealed

 .)relative transparency( الشفافية النسبية

 Van Der( يـرى  كـا  املسـتويات  هـذه 

مسـتويات  ثاثـة  مـع  تتناسـب   )Leeuw

التجربـة،  وهـي:  العاديـة  الحيـاة  يف  أخـرى 

 .)1()testimony( واملشـاهدة  والفهـم، 

بنــاًء عــى هــذا االعتبــار، ال تصبــح الظاهــرة 

موضوًعــا خالًصــا )pure object(، أو موضوًعا 

 actual( بنفســها، بــل هــي حــوادث وقائعيــة

 )subject( ــا ــت ذاتً ــا ليس ــا أنَّه reality(، ك

خالصــة، فاملعرفــة بصيغتهــا الظاهراتيــة هــي 

ــوع  ــذات باملوض ــة ال ــن عاق ــر ع ــي تع الت

ــذات. نلمــس يف هــذا الطــرح  واملوضــوع بال

مســاعي املدرســة الظاهراتيــة إىل تجــاوز 

ــًا  ــا معرق ــي يعترونه ــات الت ــق الثنائي منط

)1( Van Der Leeuw، Ibid، p. 413.

معرفيـًـا للمعرفــة العلميــة؛ ألنهــا تخلــع نوًعــا 

مــن الفواصــل بــن الــذات واملوضــوع يصعب 

ــا. فالتقســيم  عــى الباحــث أن يتخلــص منه

الثنــايئ كان هــو جوهــر الفكــر الفلســفي 

ــفة  ــات أيب الفلس ــة يف مؤلف ــث، خاص الحدي

 .)1650-1596( ،)René Descartes( الحديثة

إذن فحقيقــة الظاهــرة الكاملــة يقدمهــا 
 .)its appearance( ظهورهــا  فعــل 
وبهــذا املعنى تتشــكل الظاهــرة العلمية 
يف  متفاوتــة  مســتويات  ثاثــة  مــن 
وهــي:   ،)phenomenality( الظهــور 
 relative( النســبي  االختفــاء  أواًل: 
concealment(. وثانًيــا: التجــي املتدرج 
 .)its gradually becoming revealed(
 relative( النســبية  الشــفافية  وثالًثــا: 

.)transparency

لقــد طــورت املدرســة تحديــدات خاصــة 

بهــا ملجموعــة مــن مفاهيــم تعترهــا أدوات 

ــث  ــن الباح ــقة متك ــة متناس ــة علمي منهجي

ــذت  ــا أُخ ــزة إذا م ــذه القف ــداث ه ــن إح م

ــل يف:  ــي تتمث ــار، والت ــن االعتب بع

:)bracketing( أواًل: التعليق

ـــية  ـــز األساس ـــن الركائ ـــدأ م ـــذا املب ـــر ه يعت

التـــي يقـــوم عليهـــا املنهـــج الظاهـــرايت، ويعـــر 

عنـــه بــــ )the epoché(، وهـــي كلمـــة يونانيـــة 
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ـــرن  ـــة الق ـــم(، ويف بداي ـــق الحك ـــي )تعلي تعن

 Husserl( ــرة ــتعمله ألول مـ ــن، اسـ العرشيـ

بـــه  ويقصـــد   ،)1938-1859(  ،)Edmund

إقصـــاء كل األفـــكار واملفاهيـــم الذاتيـــة 

التـــي ميكـــن أن تؤثـــر يف القيمـــة العلميـــة 

دراســـتها،  عنـــد  للظاهـــرة  املوضوعيـــة 

كـــا يعـــر كذلـــك عـــن عـــزل املعتقـــدات 

املســـبقة للباحـــث حـــول موضـــوع الدراســـة. 

ـــا-  ـــى طاقته ـــة -بأق ـــذه املدرس ـــاول ه وتح

عـــى  حتـــى  املبـــدأ  هـــذا  تفـــرض  أن 

ــوم  ــة مفهـ ــد دراسـ ــن تريـ ــخاص الذيـ األشـ

التديـــن عندهـــم؛ ألنَّ هـــذا يســـاعد -حســـب 

ــة  ــة علميـ ــاء رصامـ ــة- يف بنـ ــذه املدرسـ هـ

ـــة  ـــاالت الحيادي ـــن الح ـــوع م ـــى ن ـــة ع مبني

)neutrality( تجـــاه املوضـــوع املـــدروس. 

:)Description( ثانيا: الوصف

بنـــاًء عـــى اعتبـــار الظاهـــرة الدينيـــة ذات 

ولغويـــة  وثقافيـــة  اجتاعيـــة  تجليـــات 

واقعيـــة، تـــرى املدرســـة الظاهراتيـــة أنَّ 

ـــا  ـــف به ـــل للتعري ـــج الوصـــف هـــو األمث منه

تعريًفـــا علميًـــا بعيـــًدا عـــا تذهـــب إليـــه 

ــيطر  ــاءات تسـ ــن إمـ ــرى مـ ــوم األخـ العلـ

عليهـــا مقـــوالت قبليـــة، عقليـــة كانـــت 

ــم  ــد التقييـ ــة. فالوصـــف يبعـ أم ميتافيزيقـ

املعيـــاري الـــذي يحـــول الظاهـــرة الدينيـــة 

مـــن املجـــال العلمـــي إىل املجـــال القيمـــي 

ــويت.  ــاري الاهـ املعيـ

:)Comparison( المقارنة

يقصــد بهــا املقارنــات املنظمــة التــي تســمح 

فهــم  يف  يتعمــق  أن  الظاهــرايت  للباحــث 

الظاهــرة الدينيــة والتعــرف إىل معانيهــا التــي 

ــا  ــي تحمله ــة الت ــتوى البني ــى مس ــر ع تظه

أصبــح  ولهــذا  )essential structure(؛ 

مفهــوم )املقارنــة( متصــًا أشــد االتصــال 

بالدراســات املتعلقــة بديانــات العــامل. فقيمة 

هــذه العمليــة عنــد الظاهراتيــن تــزداد كلــا 

كان اتســاع مجــال املقارنــة قــادرًا عــى حــر 

أكــر عــدد ممكــن مــن الظواهــر يف فئــة 

ــة  ــال اليهودي ــل إدخ ــدة، مث ــة واح موضوعي

واملســيحية واإلســام تحــت فئــة واحــدة هي 

)الديانــات التوحيديــة(، أو )اإلبراهيميــة(، 

ــة،  ــذه الفئ ــت ه ــي(. وتح ــات الوح أو )ديان

تتشــكل شــبكة مــن التصــورات املشــركة 

ــاث. ــات الث ــن هــذه الديان ــع ب تجم

المقاربة العاطفية
:)Sympathy/ einfühlung(

 Brede( ينظـر الكثـر مـن الظاهراتين أمثـال

Kristensen(، )1867-1953( إىل هـذا املبـدأ 

ه طريـق إىل معرفـة املعـاين الداخلية  عـى أنَـّ

التـي  الدينيـة  والقيـم   ،)inner meaning(

هـذا  وظيفـة  وتكمـن  النصـوص.  تحملهـا 

املبـدأ يف أنـه يلـزم الباحـث بـأن يتخـذ موقًفا 

أتبـاع  رأي  إىل  ينظـر  يجعلـه  )متعاطًفـا( 

الديـن عـى أنـه تفسـر جـاد للظاهـرة التـي 
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يدرسـها)1(. هـذا التوجـه يدعمه كثـًرا موقف 

)Van Der Leeuw(، الـذي يـرى أن الديـن 

ال ميكـن فهمـه إال مـن خـال مبـدأ الذاتيـة 

الباحـث  يتعـذر عـى  ه  )subjectivity(؛ ألنَـّ

أن يدرسـها دراسـة موضوعيـة بحتـة؛ ولهـذا 

re-( ،)يقـرح عملية )إعـادة التجريب الـذايت

experiencing( للظاهـرة الدينية، لي تصبح 

بالنسـبة إىل الباحـث كتجربة ذاتيـة تخصه)2(. 

ــوم  ــي يق ــة الت ــوات املنهجي ــا للخط تلخيًص

 Van Der( ــر ــرايت، يأم ــج الظاه ــا املنه عليه

ــي: ــا ي ــوم مب ــث أن يق Leeuw( الباح

يجــب عــى الباحــث أن يعطــي األســاء 

التــي بدورهــا تجمــع شــتات الظواهــر التــي 

ــًا: الصــاة،  ــة مث ــات املختلف يراهــا يف الديان

التضحيــة، الحــج، الخــاص، العهــد... وغرهــا 

مــن الظواهــر.

يتوســـط  أن  الباحـــث  عـــى  يجـــب 

التي  األشـــياء  فهم  ويحاول   ،)interpolate(

مجالها  داخل   )the appearances( تظهـــر 

الحيـــوي، مع ســـعيه إىل إدخالها يف تجربته 

الشـــخصية )experience them( بطريقـــة 

.)systematic( نســـقية  

يجــب عليــه كذلــك أن ينســحب إىل جانــب 

يرقــب  ثــم   ،)withdraw to one side(

)1( Seth D. Kunin، Religion: the modern theories، p. 119.

)2( Seth D. Kunin، Ibid، p. 122.

ملشــاهدة األشــياء التــي تظهــر وهــو يف حالــة 

.)intellectual suspense( التعليــق الفكــري

يســعى الباحــث بعــد ذلــك إىل بيــان مــا قــد 

شــهد يف إطــار منظــم. 

يجــب عــى الباحــث أن يواجــه الواقــع الــذي 

ــذي  ــوىض )chaotic reality(، وال ــره الف تغم

يبــدو يف حالتــه الرمزيــة ومل يــؤول بعــد)3(. 

نقائض الرؤية الغربية للمنهج 
الظاهراتي:

للمنهـج  املختـر  العـرض  مـن خـال هـذا 

الظاهـرايت الحظنـا وجـود اتجاهـات ثانويـة 

عديـدة داخـل املنهـج العـام، وكل واحد منها 

يعـر عـن وجهـة نظـر باحـث معـن يصعب 

التفريـق بينهـا يف العديـد مـن األحيـان. هذه 

يف  البعـض  بعضهـا  عـن  تتميـز  االتجاهـات 

الخطـوات املنهجية التي تتخذهـا والتصورات 

الكليـة التـي تتبناهـا حـول مفهـوم الظاهـرة 

الدينيـة. فمثـًا، كثرًا ما يظهـر التباين يف فهم 

القضايـا التاليـة: الوصـف الخارجـي واملعنـى 

اإلنسـان  عاقـة  يف  الديـن  اعتبـار  الداخـي، 

املقـدس،  فهـم  يف  النـاس  عاقـة  أو  بالـرّب 

البنية والتجليات، املعنـى والوصف، اعتبارات 

الخصوصيـات أو اختزالها تحـت إطار )العام(، 

و)املشـرك(. قـد يكـون هـذا التنـوع مـؤرًشا 

لكـن  الظاهراتيـة،  املدرسـة  داخـل  إيجابيًـا 

)3( Gerardus Van Der Leeuw، Religion in essence and 

manifestation، p. 424.
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هـذا ال ينفـي وجـود بعـض اإلربـاكات التـي 

يصعـب  التـي  االختافـات  مداهـا  تعمـق 

التوفيـق بينهـا يف فهـم الديـن. هذه املشـكلة 

ناتجـة عـن االختـزاالت التي تفرضها املدرسـة 

عـى الباحـث، وبالتـايل فمفهـوم الظاهراتين 

للظاهـرة الدينيـة يبقـى ناقًصـا مهـا ادعـوا 

عكس ذلك؛ لسـبب بسـيط، وهو أن العنارص 

التي تسـقط مـن الديانـات من أجـل تقريب 

الديـن  تعطـي  التـي  هـي  ببعـض  بعضهـا 

وجـوده الفريـد واملتميـز. 

أدبيــات  مبنــي حســب  املنهــج  أن  رغــم 

األولويــة  إعطــاء  عــى  املدرســة  هــذه 

فإنــه  نفســها؛  عــن  لتتحــدث  للظاهــرة 

منهجيًــا يتعــذر ذلــك بســبب االختــزاالت 

مبــدأ  تجــاه  الظاهراتيــة  متارســها  التــي 

لتحقيــق  الديانــات  يف  الخصوصيــة 

أساســية  خطــوة  متثــل  التــي  املقاربــات 

يف الوصــف، مــاَّ يعطــل دور )املتديــن(.

ســعيًا نحــو تجــاوز مــأزق فهــم الجانــب 

الداخــي )the inside( مــن الظاهــرة الدينية، 

 -1869(  ،)W. Brede Kristensen( اقــرح 

مســتوى  الباحــث  امتــاك  رضورة   )1953

ــي تســمح  ــة الت ــة الديني ــن التجرب ــا م معيًن

لــه بفهــم املعــاين الداخليــة للظاهــرة)1(. لكن 

خلــف هــذا االقــراح يبقــى الســؤال مطروًحــا 

حــول نــوع التجربــة الدينيــة التــي تســتطيع 

)1( Seth D. Kunin،، Ibid. P.121. 

أن تجعــل الباحــث يفهــم التجــارب الدينيــة 

ــب  ــر، يصع ــى آخ ــة. مبعن ــات املختلف للديان

ــا أن نعمــم فهــًا مــا للتجربــة الدينيــة  علميً

عــى الديانــات املختلفــة؛ ألنَّ مــن خصائصهــا 

نفســه  والنقــد   .)uniqueness( )التفــرد( 

يوجــه كذلــك إىل االتجــاه الــذي يعتمــد 

فهــم  يف   )structure( البنيــة  مبــدأ  عــى 

 ،)Mircea Eliade( ــال ــة أمث الظاهــرة الديني

مبفهــوم  عنــه  عــر  الــذي   )1986-1907(

)hierophany(، مبعنــى: »البنيــة التــي تجــي 

املقــدس«؛ ألنَّ هــذا املنهــج ال يصــل إىل فهــم 

ــي تشــكل جــزًءا أساســيًا  ــة الت املعــاين الذاتي

ــه،  ــد ب ــذي يتعب ــن ال ــان للدي ــم اإلنس يف فه

ــا  ــن م ــول الدي ــكلونها ح ــي يش ــة الت فالبني

ــاين  ــة املع ــادة صياغ ــن إع ــوع م ــي إال ن ه

ــن  ــة ع ــون غريب ــد تك ــب ق ــة يف قوال األصلي

النصــوص أو املارســات األصليــة الكامنــة يف 

ــة  ــن )إحال ــوع م ــذا ن ــدروس، وه ــن امل الدي

de-( والتأويــل للتجــارب الدينيــة ،)النصــوص

 .)contextualazaion & interpretation

ــي  ــة الت ــض األمثل ــر بع ــا أن نذك ــا هن يهمن

تبــن مــدى ســطحية هــذا املنهــج إذا اعترنــا 

الخصوصيــات التــي يحملهــا الديــن الواحــد. 

 worship( األرض(،  رب  )عبــادة  فصــل  يف 

 ،)Kristensen( يذهــب   ،)of Earth God

يف  ديانــات  مثــاين  مــن  أكــر  تحليــل  إىل 

ــة)2(. ــرشة صفح ــي ع ــدى اثنت ــم ال يتع حج

)2( Seth D. Kunin، Ibid.، pp.120-121.
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عندمــا نحــاول أن نقــّوم هــذا العمــل بتطبيق 

 quantitative( املقيــاس الكمــي للمعلومــات

مــدى  بوضــوح  لنــا  يتبــن   ،)standards

ســطحية النتائــج التــي يتوصــل إليهــا يف 

ــان  ــي تعجــز يف بي ــات الت ــات واملقارب املقارن

الحيثيــات املاهويــة التــي تشــكل الديــن 

وكل مــا يحملــه مــن املعــاين والخصوصيــات 

ــت ســببًا يف وجــوده. هــذا الخطــأ  ــي كان الت

يتكــرر يف تعامــل الظاهراتيــن مــع الطقــوس 

واملناســك الدينيــة، فهــم مثــًا يــرون أن مبــدأ 

وإن  عامــة  ظاهــرة   )sacrifice( التضحيــة 

ــن  ــر م ــا ال تتغ ــكالها فمعانيه ــت أش اختلف

ديانــة ألخــرى. هنــا يتضــح لنــا أمناط الســلب 

واالختــزال املخــل للمفاهيــم الدينيــة واملعاين 

إىل  بالرجــوع  إال  فهمهــا  ميكــن  ال  التــي 

بيئتهــا األصليــة. لكــن الظاهــرايت يجــد دامئًــا 

ــي  ــة )virtual spaces( يدع مســاحات مثالي

ــا يف  ــة ظاهريً ــارص املتاثل ــع العن ــا تجم أنَّه

مختلــف الديانــات، والتــي ميكــن أن يتــم 

ــدة. ــدة واح ــتها كوح دراس

تجاهلتـه  الديـن  يف  أسـايس  جانـب  وهنـاك 

دوره  بيـان  وهـو  أال  الظاهراتيـة،  املدرسـة 

أم  كانـوا  أفـراًدا  يعتنقونـه،  الذيـن  يف حيـاة 

جاعـات، ومـا ينتـج عـن ذلـك الـدور مـن 

التـي  املختلفـة  والتنظيـات  املؤسسـات 

تسـعى يف أغلـب األحوال إىل تنــزيل التعاليم 

الدينيـة إىل الواقع لاسـتفادة منها عمليًا. لقد 

 Wilfred Cantwell( أشـار إىل هـذه النقطـة

تصحيـح  رضورة  عـى  أكـد  حـن   ،)Smith

النظـرة التاريخانيـة املتطرفـة املسـيطرة عـى 

ذهنيـة املسـترشقن يف قراءتهـم للقـرآن التي 

املعطيـات  بالرجـوع إىل  تفـر كل محتـواه 

فهـم  إن  آخـر،  مبعنـى  النسـبية.  التاريخيـة 

التاريـخ قـد يسـاعدنا كثـرًا يف فهـم الديـن، 

ولكـن يجـب كذلك أن ننظر إىل الشـطر الثاين 

مـن القضية، وهي الكيفيـات التي يكون فيها 

الديـن هـو العامل األسـايس الـذي يصنع ذلك 

التاريـخ، يقـول: »فهـم القـرآن هـو محاولـة 

كيـف يشـكل اإليحـاءات يف الشـعر، وبيـان 

العقـول   )ecstasies( وهدايـة  املحرمـات، 

وإشـباعها، وتنظيم العاقات األرسية وتسـوية 

 ،)chicaneries( والحيـل  الغـش  حـاالت 

وتغذيـة دوافـع الرحمـة ملئـات املايـن مـن 

االختـاف عـر  النـاس يف متطلبـات واسـعة 

قـرون تختلـف جذريًـا عـن بعضهـا البعـض 

ال   .)1(»)radically divergent centuries(

الظاهراتيـة  جعلـت  أسـبابًا  هنـاك  أنَّ  شـكَّ 

الجوانـب  عامـة عـن هـذه  بصفـة  تصمـت 

الديـن. أهـم هـذه األسـباب يف  العمليـة يف 

اعتقادنـا هـو اعتـاد منهـج املقاربـات وكر 

كل الحواجـز التي تحمـي خصوصية كل دين، 

وهي العملية التي ال ميكن تفسرها إال ضمن 

وتقليـص  الديـن  إلضعـاف  العامليـة  الحركـة 

ال  التـي  ال  املاديـة  التجاهـات  دعـًا  دوره، 

)1( Wilfred Cantwell Smith، The study of religion and the 

study of the Bible، in، Rethinking Scripture: Essays from 

a comparative perspective، Miriam Levering، )Editor(، 

)USA: State University of New York Press 1989(، p. 21. 
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تؤمـن بالدين أصـًا كالعلانيـة، أي الادينية. 

بحيـث إذا نظرنـا إىل هذه النقطة من الوجهة 

اإلسـامية، يحـق لنـا أن نطـرح السـؤال التايل: 

ملـاذا وجد يف التاريخ اإلنسـاين حضارة تنسـب 

إىل اإلسـام )حضـارة إسـامية( وعـدم وجـود 

القـوم  ديـن  اسـم  تحمـل  أخـرى  حضـارات 

الذيـن يشـيدونها كا هـو الحـال يف الديانات 

السـاوية؛ اليهوديـة واملسـيحية، والوضعيـة 

الرشقيـة كالبوذية والكنفوشيوسـية واملاوية... 

ال شك أن مثة نوًعا من االرتباط والتأثر املتبادل، 

العامل  مركز  إىل  ترتقي  ال  معطياته  لكن 

التأسيي الحاسم، كا هو الحال يف الحضارة 

اإلسامية. لكن هذا التأثر الثانوي قد يتقوى 

عندما تتحول حضارة إىل مرشوع أيديولوجي 

األخرى  الناذج  عى  السيطرة  إىل  يهدف 

والفن  والعلم  والتدين  والسلوك  التفكر  يف 

واالقتصاد وغر ذلك من املجاالت. أما عندما 

يتعلق األمر باإلسام، فهذا يختلف متاًما بحيث 

يبقى اإلسام هو الدافع وهو املنهج، والصبغة، 

والغاية التي تتجى يف كل قطعة فنية أنتجتها 

الحضارة اإلسامية يف كل األحوال والظروف. 

إذن، فالفروق املوجودة بن الديانات قد تزداد 

كلا استحرنا هذا النوع من اإلسهامات التي 

قد ترفع مكانة ديانة ما وتخفض أخرى بناء عى 

معاير موضوعية ميكن ماحظتها ودراستها يف 

إطار ما تسميه الظاهراتية )بالظاهرة(، لكن 

يبقى  الديانات  بن  التفاضل  من  النوع  هذا 

كقصة أسطورية يف دستور املدرسة الظاهراتية. 

البديل اإلسالمي في صياغة المنهج 
الظاهراتي:

ال شـكَّ أنَّ الفلسـفة العامـة الظاهـرة التـي 

أهميـة  لهـا  الظاهـرايت  املنهـج  عليهـا  يقـوم 

التأثـرات  وتقليـل  الديـن  دراسـة  يف  بالغـة 

الخارجيـة والذاتيـة التـي تهـدف إىل صناعـة 

التصـورات املسـبقة التـي تسـعى إىل أغـراض 

الحقيقيـن  باألصحـاب  ترتبـط  التـي  غـر 

للديـن املـدروس. هـذا املعطـى جعـل راجي 

الفاروقـي يختار هـذا املنهج يف دراسـة الدين 

وتحليل مسـائله يف ضوء التحـوالت العمرانية 

اللـه  -رحمـة  الفاروقـي  اسـتطاع  املعـارصة. 

عليـه- أن ينجز أعااًل بالغة األهمية يف مجال 

الديانـات املقارنـة وتاريـخ الحضـارات. تتمثل 

 Historical Atlas( :هـذه األعـال يف مقـال

 ،)1986( ،)of the Religions of the World

 Christian ethics: a historical and(

 systematic analysis of its dominant

مرتبطًـا  كان  عندمـا  كتبـه  الـذي   ،)ideas

 the(و  ،)1967( الكنديـة  ماكجيـل  بجامعـة 

 The(و ،)1984( ،)cultural Atlas of Islam

 ،)great Asian religions: an anthology

)1969(، الـذي ألفـه مـع مجموعـة الباحثـن 

يف الديانـات املقارنـة، باإلضافـة إىل مقـاالت 

 ،)Islam and other religions( :عديدة مثل

وقـد  السـبعينيات،  أواخـر  يف  ظهـر  الـذي 

جمعهـا عطـاء اللـه الصديقـي يف كتاب تحت 

 .)1998( ،)Islam and other faiths( عنـوان
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يف  املنهجيـة  الفاروقـي  إسـهامات  تتمثـل 

اقراحـه للمنهـج الظاهـرايت مبفهـوم )خـاص( 

العلميـة  املنهجيـة  املبـادئ  مـع  يتـاىش 

التـي نشـأت وتطـورت واسـتمرت يف الـراث 

شـجع  اإلسـامي.  العلمـي  الفكـر  وتاريـخ 

الفاروقـي عـى اتخاذ هـذه الوجهـة النقائُص 

الحظـه  الـذي  والعجـز   ،)shortcomings(

يف املناهـج التـي تتبناهـا املـدارس املختلفـة 

العامليـة  والحضـارات  الديانـات  دراسـات  يف 

التـي  االتجاهـات  وتتمثـل  أشـمل.  بصفـة 

)التصنيفـات  منهـج  أواًل:  يف:  بالنقـد  ذكرهـا 

 Territorial( الجغرافيـة(،  أو  اإلقليميـة 

arrangement( الـذي يقوم أساًسـا بتصفيف 

املوضـوع   )materials( معطيـات  وتحليـل 

اسـتدعاء  مـع  املحـددة  األقاليـم  حسـب 

الجانـب التاريخـي لتلـك املنطقة واسـتعاله 

التـي  املعطيـات  مـن  مجموعـة  فهـم  يف 

تحددهـا مرحلـة تاريخية محـددة. أما املنهج 

الثـاين فيتمثـل يف الـرد التاريخـي لألحـداث 

حسـب الرتيـب الزمـاين الـذي ظهـرت فيـه 

وهـو   ،)chronological arrangement(

املنهـج الـذي اختـاره املؤرخـون يف اإلسـام)1(.

يــرى الفاروقــي أنَّ دراســة الديانــات ليســت 

معقــدة  عمليــة  بــل  الســهلة،  باملهمــة 

ــة  ــي بحاج ــه، فه ــت نفس ــة يف الوق وحساس

إىل الغــوص يف أعــاق كل مــا ميثلهــا مــن 

)1( Ismail Raji al Faruqi، The cultural Atlas of Islam، )New 

York: Macmillan Publishing Company، 1986(، p. 12.

 )manifestations( أفــكار وأفعــال وتجليــات

علميــة وفنيــة وثقافيــة باســتعال أدوات 

منهجيــة مختلفــة، منهــا مــا يتعلــق بالباحــث 

ومنهــا مــا يتعلــق بالظاهــرة. إلحــداث هــذا 

اإلصــاح املنهجــي يف دراســة ديانــات العــامل، 

ــروري  ــن ال ــح م ــه أصب ــي أن ــرى الفاروق ي

األخــذ بخطــوة املنهــج الظاهــرايت التــي يؤكد 

فيهــا عــى مبــدأ »تــرك الباحــث للظاهــرة أن 

تتكلــم عــن نفســها عــوض إدخالهــا يف قوالب 

 predetermined ideational( فكرية قبليــة

ــة  ــي مقول framework(«، اســتعمل الفاروق

 ،)eidetic vision( روســل القائلــة: »اتــرك

)النظــرة املاهويــة( لتنظــم املعطيــات لتكــون 

قابلــة للفهــم«)2( للتأكيــد عــى هــذه الفكــرة.

مبـدأ  هـو  عليـه  ركـز  الـذي  اآلخـر  الـيء 

 ،)bracketing( أو   ،)epoché( أو  التعليـق، 

أو )suspension(، الـذي يقـوم عـى التجـرد 

)detachment( من األفكار وامليول الشخصية 

التـي قد تؤثر سـلبًا يف القيمـة العلمية لنتائج 

البحـث، وأن هـذا االحتيـاط يجـب أن يكـون 

أشـد حن يتعلـق األمر بدراسـة )ديـن اآلخر( 

يف محيـط ثقـايف وديني مختلـف ومتميز عن 

الـذي ينتمـي إليـه الباحـث؛ وهـذا ألن مجال 

الديـن تحيـط بـه ميـول وخلفيـات ذهنيـة 

واعتقاديـة ذاتيـة قويـة يصعب عـى الباحث 

إخفاؤهـا وتجاوزهـا إن لــم تكن هنـاك إرادة 

)2( Ibid، p.12.
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يكتـِف  لــم  التعليـق.  مبـدأ  تتبنـى  علميـة 

الفاروقـي بتنبيهه إىل اسـتعال آليات )املنهج 

الظاهـرايت(، بـل بنَّ أنه قد ُعـرف بصفة عامة 

عنـد علـاء اإلسـام قبـل الغـرب، خاصـة يف 

أعـال البـروين أيب الريحان محمـد بن أحمد 

خاصـة  بصفـة  اهتـم  الـذي  )973-1048م( 

بدراسـة الثقافـات غـر اإلسـامية، واسـتطاع 

أن يـدون تقنيـات هـذا املنهـج يف كتبـه، مثل 

كتـاب »تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف 

العقـل أو مرذولـة«، الذي ألفه سـنة )999م(.

نـــادى  الـــذي  الســـياق املعـــريف  لفهـــم 

تقنيـــات  توظيـــف  إىل  الفاروقـــي  فيـــه 

ــذ  ــد منـ ــب التأكيـ ــرايت، يجـ ــج الظاهـ املنهـ

البدايـــة عـــى أن مســـلك الفاروقـــي يف 

فهـــم مســـلات هـــذا املنهـــج وتطبيقاتـــه 

جعلتـــه  مميـــزات  يحمـــل  وتحديدهـــا 

ـــاق  ـــاكاة لألنس ـــد أو املح ـــن التقلي ـــد ع يبتع

ـــتطاع  ـــرب، واس ـــة يف الغ ـــة املتداول الظاهراتي

ــة  ــات املنهجيـ ــب االنحرافـ ــك أن يتجنـ بذلـ

التـــي وقعـــوا فيهـــا والتـــي تتســـبب يف ســـلب 

ـــي  ـــة الت ـــه املتعالي ـــيته وخاصيت ـــن قدس الدي

تربطـــه بالســـاء، واختزالـــه إىل ظاهـــرة 

ـــة. كان  ـــروف متجانس ـــا ظ ـــة تولده اجتاعي

الفاروقـــي يســـعى إىل تحقيـــق نجـــاح يف 

ـــروين  ـــه الب ـــا حقق ـــادل م ـــب يع ـــذا الجان ه

يف دراســـته للديانـــات الهنديـــة، والتـــي 

اســـتغرق فيهـــا -حســـب مـــا أشـــارت إليـــه 

ــا.  ــا تقريبًـ ــن عاًمـ ــات- ثاثـ ــض الدراسـ بعـ

إىل  بتنبيهــه  الفاروقــي  يكتــِف  لـــم 
ــرايت(،  ــج الظاه ــات )املنه ــتعال آلي اس
بــل بــنَّ أنــه قــد ُعــرف بصفة عامــة عند 
ــل الغــرب، خاصــة يف  علــاء اإلســام قب
أعــال البــروين أيب الريحــان محمــد بــن 
أحمــد )973-048)م( الــذي اهتــم بصفة 
خاصــة بدراســة الثقافات غر اإلســامية، 
واســتطاع أن يــدون تقنيــات هــذا املنهج 
يف كتبــه، مثــل كتــاب »تحقيــق مــا 
ــل  ــة يف العق ــة مقبول ــن مقول ــد م للهن
أو مرذولــة«، الــذي ألفــه ســنة )999م(.

ــر  ــره بحـ ــن تفسـ ــتنتاج ميكـ ــذا االسـ هـ

الفاروقـــي لقيمـــة املنهـــج الظاهـــرايت يف 

مقولـــة: »اتـــرك الظاهـــرة تتكلـــم عـــن 

ـــَنَّ املســـلات  ـــم يَتَ ـــه لـ ـــى أن نفســـها«. مبعن

ـــاره  ـــج باعتب ـــي يعتمدهـــا املنه الفلســـفية الت

ــه  ــن مكانتـ ــلب الديـ ــي تسـ ــًقا(، والتـ )نسـ

ـــه  ـــا أنَّ ـــة. ك ـــاة االجتاعي ـــة يف الحي املتعالي

ــاد  ــة الحيـ ــة مقولـ ــى أصالـ ــد عـ كان يؤكـ

العلمـــي يف الـــراث اإلســـامي العلمـــي 

كان  الـــذي  البـــروين  أعـــال  خاصـــة يف 

يشـــرط رضورة اقتنـــاع »صاحـــب الديـــن« 

املـــدروس ورضـــاه بنتائـــج البحـــث ومضمونـــه 

ــم)1(.  ــي للتقييـ ــي وعلمـ ــار موضوعـ كمعيـ

)1( Kamar Oniah Kamaruzaman، Towards forming an Is-

lamic methodology of religionswissenshaf: the case 

of al BÊrËnÊ، Journal of the International Institute 

of Islamic Thought and Civilization، )ISTAC(، )Vol. 3 

Number 2 1998(، pp. 33-39. 
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قناعـة الفاروقـي بفشـل الدراسـات الغربيـة 

باعتادهـا الكبـر عى هـذه املناهج للوصول 

إىل فهـم ماهية األشـياء )essence(، والعوامل 

 )diversity( التي تحول خاصية الكرة والتعدد

إىل وحـدة ثقافيـة وحضارية عضويـة، جعلته 

قناعتـه هـذه يبحـث عـن بديـل غـر مرتبـط 

بتقاليـد الفكـر الغـريب املعـروف بالاعلميـة 

يف دراسـته للـراث اإلسـامي. وهـذه الرغبـة 

القويـة ميكـن اسـتنتاجها يف معظـم مؤلفاتـه 

 the cultural Atlas( حـول الديانـات. ففـي

of Islam(، نجـده يسـتعمل مفاهيـَم كثـرًا 

مـا كانـت تشـكل تحديًـا صعبًـا للظاهراتين، 

 Essence(،( يف:  املفاهيـم  هـذه  وتتمثـل 

 )World-view(، )al Tawhid(، )Theory

of knowledge(. كل هـذه املفاهيـم يعترها 

مهمـة يف فهـم الديـن، وبهـذا املعنـى يصبـح 

جليًّـا أن التوجه الفاروقي يف دراسـة الديانات 

لــم يتقيد باملفهوم الغريب للمنهج الظاهرايت.

إضافــة إىل هــذا، نجــده كذلــك يســتعمل 

يقابلــه  الــذي  الصحيــح«  »الديــن  عبــارة 

منطقيًــا »الديــن الخاطــئ«، وبنــاًء عــى هذا، 

وضــع الفاروقــي مجموعــة مــن املعايــر التي 

ــامل  ــات الع ــم ديان ــن تقيي ــا ميك ــن خاله م

ونقدهــا، وتتمثــل هــذه املعايــر يف مــا يــي: 

- رضورة وجــود تناغــم داخي يف الديانــة الواحدة.

- رضورة حصــول توافــق بــن الديــن واملعرفة 

اإلنســانية املراكمة.

ــات الســاوية  ــن الديان - انتفــاء التعــارض ب

ــار وحــدة مصدرهــا. باعتب

- رضورة وجــود النســبة بــن الديــن والواقــع 

ــاكل  ــة مش ــى معالج ــدرة ع ــاين، والق اإلنس

ــة)1(. ــان الواقعي اإلنس

إضافــة إىل هــذا، نجــده كذلــك يســتعمل 
عبــارة »الديــن الصحيــح« الــذي يقابلــه 
منطقًيــا »الديــن الخاطــئ«، وبنــاًء عــى 
ــن  ــة م ــي مجموع ــع الفاروق ــذا، وض ه
املعايــر التــي مــن خالهــا ميكــن تقييــم 

ديانــات العــامل ونقدهــا.

لــــم يكتـــِف الفاروقـــي مبجـــرد عـــرض 

املنهـــج ومجموعـــة املعايـــر التـــي تشـــكل 

ـــل  ـــا يســـميه بــــ )meta-religion side(، ب م

ـــل  ـــي فص ـــددة. فف ـــاته املتع ـــه يف دراس طبق

تحـــت عنـــوان »الديـــن والديانـــات« مثـــًا 

العبـــارة إن »الديانـــات  يقـــول بريـــح 

صحيحـــة  ليســـت  اإلســـامي  باملنظـــور 

يف كل مـــا تذهـــب إليـــه«)2(. وكذلـــك يف 

 al Tawhid: its implications( كتابـــه 

نجـــده   ،)1982(  ،)for thought and life

)1( Ismail Raji al Faruqi، Christian ethics: a historical 

and systematic analysis of its dominant، )Canada: 

Mcgill University Press 1967(، Pp.11-16.

)2( Wing-tsit Chan، Isma‘il al Faruqi، Joseph M. Kitagawa، 

P.T. Raju، The great Asian religions: an anthology، 

)USA: Macmillan Publishin CO.، Inc 1969(، p. 323.
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ــة  ــة اليهوديـ ــا للديانـ ــًدا واضًحـ ــدي نقـ يبـ

ـــاء عـــى معايـــر قرآنيـــة قامئـــة  واملســـيحية بن

ـــالة،  ـــوة والرس ـــد والنب ـــم التوحي ـــى مفاهي ع

الفصـــول  بعـــض  عناويـــن  إن  وحتـــى 

 Islam’s( كانـــت تحمـــل عبـــارات مثـــل

 criticism of Judaism(، )The offence of

 .)1()Christianity

ولــــا كان توجه الفاروقـــي يف فهم الدين 

متصًا أكـــر بالراث اإلســـامي، فالخطوات 

العلميـــة التي نســـبها إىل املنهـــج املذكور 

ال تعـــدو أن تكـــون ســـوى قواعـــد عامة 

تؤكد عـــى مبـــدأ حيـــاد الباحـــث تجاه 

املوضـــوع وتقليـــل التأويـــات التي تخل 

مباهيـــة الديـــن ومقاصده يف حالـــة قيامه 

باملقارنات الســـطحية أو اعتاد التعميات 

القرية غـــر املرهنة؛ ولهـــذا فهو يرى أن 

هـــذا الخطوات تتمثـــل أساًســـا فيا يي: 

لــكل  التعليــق والفصــل  اعتــاد مبــدأ   -

ــم  ــا هــو شــخي ذايت ال يســاعد عــى فه م

الظاهــرة فهــًا علميًــا.

- تتبع الظواهر وماحظتها العينية وإعطاؤها 

فرصـة التعبـر عـن ذواتهـا. مبعنـى أن نـدرس 

)الظاهـرة الدينية( بلغتها ومفاهيمها الخاصة 

تنظمهـا.  التـي  واألشـكال  والراكيـب  بهـا 

)1( Ismail Raji al Faruqi، al Tawhid: its implications for 

thought and life، )USA: IIIT 1992(، p. 21، and “His-

torical Atlas of the religions of the world”، )USA: 

Macmillan Publishing Co.، Inc 1974(، Pp. 246-247.

- تتكون الظاهرة الدينية من جانبن: املاهية 

واملظهر )essence & appearance(، فاملنهج 

البحث  يف  بينها  يجمع  الذي  هو  العلمي 

الواحد دون اختزال أحدها عى حساب اآلخر. 

ــي أن  ــة، وه ــل إىل النتيج ــرض نص ــذا الع به

ــاح  ــه إىل إص ــد بدعوت ــم يقص ــي لـ الفاروق

املنهــج يف دراســة الديانــات إالَّ األخــذ مببــادئ 

كانــت معروفــة يف الــراث العلمــي اإلســامي، 

ــة  ــا بلغــة أخاقي ــا يعــر عنه ــرًا م ــي كث والت

ــدق(،  ــوم )الص ــتعال مفه ــل اس ــة، مث ديني

و)الحــق(، و)العــدل( عــوض )الصحــة(. وأنَّ 

ــو  ــس ه ــده لي ــادي عن ــف الحي ــذا الوص ه

ــن. ــن دراســة الدي ــدف األســايس( م )اله

ــد  ــال عن ــذا املج ــمة يف ه ــة الحاس إن املرحل

مصداقيــة  امتحانــه  يف  تتمثــل  الفاروقــي 

ــه الســاوية.  ــن أو التحقــق مــن رشعيت الدي

ويف هــذه املرحلــة ال يــردد الفاروقــي باعتبار 

أن ليــس كل مــا تذهــب إليــه الديانــات 

املســيحية  انتقــد  فقــد  ولهــذا  صحيًحــا؛ 

إىل  الديانــات  أقــرب  وهــا  واليهوديــة، 

مصداقيــة  امتحــان  خطــوة  إن  اإلســام. 

الديــن وارتباطــه بالســاء تنتمــي إىل مجــال 

املحظــورات يف النســق الظاهــرايت الذي يعتر 

كل الديانــات صحيحــة يف إطــار محيطهــا 

ــن  ــذا ميك ــاري. وله ــايف والحض ــي والثق الدين

أن نســتنتج وجــود اختــاف جوهــري يبعــد 

طبيعــة املنهــج الظاهــرايت عنــد الفاروقــي يف 
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فهــم الديــن عــن الــراث الفلســفي الغــريب يف 

صياغــة املنهــج ذاتــه، وبالتــايل يتعــذر علميًــا 

حمــل الفاروقــي خصائــص املنهــج الظاهــرايت 

والتفكيــك  والفهــم  والتعبــر  التفســر  يف 

والتحليــل والتأويــل، التــي طورهــا أتباعهــا يف 

ــة. ــات متباين ــة ويف اتجاه ــل مختلف مراح

مسألة الموضوعية في )ظاهرية 
الفاروقي(:

ــي  ــة الفاروق ــات ظاهري ــلم تطبيق ــم تس لـ

ــن  ــن الغربي ــل املفكري ــن قب ــد م ــن النق م

كتابــه  يف  إليــه  ذهــب  فيــا  خاصــة 

ــم  ــر بعضه ــد اعت ــيحية(. وق ــاق املس )األخ

كتابَــه   )Hendrik Kraemer( أمثــال: 

ــة«،  ــلمن التريري ــات املس ــرًة يف أدبي »ظاه

 a phenonem in modern Muslim  (

خطــاب  إن   .)1()apologetic literature

الفاروقــي العقــاين أوقــع الباحثــن الغربيــن 

املدافعــن عــن الفكــر الدينــي املســيحي 

املــوروث تاريخيـًـا يف حــرج جعلهــم يختلقون 

لغــة نقديــة ال لــون لهــا، كــا هــو واضــح يف 

ــة(،  ــة املعقول ــه بـــ )التريري ــم لطرح وصفه

 rational/human( ،)اإلنســانية )التريريــة 

apologetic(. لقــد فشــل خصــوم الفاروقــي 

يف اســتيعاب املفاهيــم اإلســامية التــي اعتمد 

عليهــا، وحتــى التــي تحمل مجــااًل واســًعا من 

التقاطــع واملشــاركة مــع دوائر الفكــر الغريب، 

)1( Al-Faruqi، Christian ethics، p. vii.

ــك قاعــدة )الفطــرة اإلنســانية(،  وأقصــد بذل

و)املعرفــة الفطريــة(، )الحنيفيــة()2(. لقــد 

ــا ال يدخــل  انتقدوهــا واعتروهــا عنــرًا ذاتيً

ــل  ــذايت)3(، ب ــوح ال ــة والوض ــرة البداه يف دائ

هــي عندهــم مجــرد أفــكار ومعتقــدات 

ال   )presupositions of dogma( قلبيــة 

ترتقــي إىل مســتوى املوضوعيــة.

إنَّ مشـــكلة هـــؤالء مـــع طـــرح الفاروقي 

هو اكتشـــافهم للتناغم املوجـــود بن فكره 

وتعاليـــم الدين اإلســـامي يف التفكر وبناء 

املعرفة العلمية ودراســـة الدين. لقد الحظوا 

-عى ســـبيل املثـــال- التناغم أو التشـــابه 

املوجود بن املبادئ النظرية الخمســـة التي 

 meta( اقرحهـــا المتحان مصداقية ديـــن ما

religion principles( ومنظـــور التوحيـــد. 

وهذه العاقـــة تكفي -حســـب منظورهم 

الادينـــي )secular(- لرفـــض كل ما ينبني 

عليه من النقـــد للفكر الديني املســـيحي. 

هـــذه العينات من االحتـــال الفكري تظهر 

جليًا ســـقوط هؤالء يف التحيز والســـلطوية 

يف تحديـــد ماهيـــة العلـــم واملوضوعيـــة. 

ملعرفة معنى »الحنيفية« أكر عند الفاروقي، انظر:   )2(

Isma ‹il Ragi al-Faruqi، David E. Sopher، )editors(، Histor-

ical Atlas of the religions of the world، )Macmillan 

Publishing Co.، Inc.(، pp. 237-238.

)3( Eric R. Dye، The apologetic methods of Isma‘il R. 

al-Faruqi and Cornelius Van Til، )MA dis.، School of 

Oriental and Africa Studies، University of London، 2000(، 

P.17
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ــا  ــي يعتقدونهـ ــة التـ ــك أن املوضوعيـ ال شـ

اعتادهـــا  إىل  يدعـــون  باتـــوا  والتـــي 

ــتيمولوجية  ــة اإلبسـ ــا الركيبـ ــب متاًمـ تناسـ

ـــد  ـــر والنق ـــم يف التفك ـــكلت نظمه ـــي ش الت

وتحديـــد العلـــم وتوظيفـــه عمليًـــا. ولـــو رجـــع 

الباحـــث إىل صـــورة هـــذا املركـــب لوجـــده 

ـــا:  ـــا؛ وه ـــث له ـــن ال ثال ـــى قطب ـــوم ع يق

ـــة،  ـــد الدراس ـــوع قي ـــة واملوض ـــذات العارف ال

وتتحكـــم يف العاقـــة بينهـــا قـــدرات اإلنســـان 

ـــذا  ـــب ه ـــواس. فحس ـــة بالح ـــة مدعم العقلي

النظـــام الثنـــايئ تكـــون معرفـــة مـــا علميـــة 

إذا كانـــت نتـــاج هـــذه الحركـــة حـــرًا. 

ـــة أو  ـــة العلمي ـــون صف ـــم ينف ـــك تجده ولذل

العقانيـــة لـــكل أســـلوب تفكـــري يســـتند 

ـــد  ـــب عن ـــي. فالعجي ـــوم دين ـــص أو مفه إىل ن

هـــؤالء أنهـــم يوظفـــون أســـاليب التفكـــر 

الادينـــي ليدافعـــوا عـــى ضاالتهـــم الدينيـــة. 

فدعـــوة الفاروقـــي واســـتعاله للمنهـــج 

ـــتطاعت  ـــدي اس ـــار التوحي ـــرايت يف اإلط الظاه

أن تضـــع املفكريـــن أهـــل الكتـــاب وجًهـــا 

ــذي ال  ــي الـ ــر الطبيعـ ــع التفكـ ــه مـ لوجـ

ــب.  ــد واملتعصـ ــل والعنيـ ــره إال الجاهـ ينكـ

فعل المنظور التوحيدي على المنهج 
الظاهراتي:

ــن  ــي م ــه الفاروق ــل إلي ــا توص ــك أن م ال ش

النتائــج يف دراســة األديــان يعــود الفضــل فيها 

إىل رســمه ملنهــج مميــز يخط طريقه مســتقًا 

ــة  ــة املفروض ــة الغربي ــب الفكري ــن القوال ع

عــى الباحثــن يف هــذا املجــال بحكــم الكــم 

ــة  ــات املتبع ــات والسياس ــن املؤلف ــل م الهائ

ــذا  ــا. ه ــج نتائجه ــوث وتروي ــار البح يف اعتب

ــذي أخضعــه  املنهــج )الظاهــرايت املعــدل( ال

للمنظــور التوحيــدي جعلــه يهــدم التصورات 

األيديولوجيــة التــي لفوهــا حــول طبيعــة 

ــلطوية  ــفية والس ــددات التعس ــج واملح املنه

التــي فرضوهــا وفًقــا ملــا تقتضيــه مصالحهــم 

ــية  ــة والسياس ــات الفكري ــح املنظوم ومصال

والثقافيــة التــي ينتمــون إليهــا. 

ولــو رجــع الباحــث إىل صــورة هــذا 
ــن ال  ــى قطب ــوم ع ــده يق ــب لوج املرك
ثالــث لهــا؛ وهــا: الــذات العارفــة 
ــم يف  ــة، وتتحك ــد الدراس ــوع قي واملوض
العاقــة بينهــا قــدرات اإلنســان العقليــة 
مدعمــة بالحــواس. فحســب هــذا النظام 
الثنــايئ تكــون معرفــة مــا علميــة إذا 

ــرًا.  ــة ح ــذه الحرك ــاج ه ــت نت كان

ــتاذ  ــدي األسـ ــور التوحيـ ــن املنظـ ــد مّكـ لقـ

الفاروقـــي مـــن التخلـــص مـــن جاذبيـــة 

الديـــن  دراســـة  الغربيـــة( يف  )املـــدارس 

االســـتعارية  باأليديولجيـــات  امللوثـــة 

ـــز  ـــن التحي ـــاين م ـــذي يع ـــادي ال ـــر امل والتفك

والتجزيئيـــة. إن أول مـــادة علميـــة قدمهـــا 

ـــي  ـــال، ه ـــذا املج ـــدي يف ه ـــور التوحي املنظ

ــاعد  ــذي سـ ــن( الـ ــوم )الديـ ــد مفهـ تحديـ

الفاروقـــي عـــى وضـــع خطواتـــه الجديـــدة يف 
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ـــان(. لقـــد  ـــخ األدي ـــم )تاري ـــد مجـــال عل تحدي

ـــرة  ـــألة بفك ـــذه املس ـــي يف ه ـــبث الفاروق تش

ــًدا دراســـة  أن تاريـــخ األديـــان ال يعنـــي أبـ

ــي  ــاين دينـ ــل إميـ ــدودة لفعـ ــة ومحـ منعزلـ

ذايت وفـــق جاعـــات إنســـانية وحقـــب 

زمنيـــة محـــددة، بـــل هـــي دراســـة لـــكل 

فعـــل بـــرشي؛ ألنَّهـــا تدخـــل يف ذلـــك املركـــب 

 .)religious complexus( ،)املســـمى )دينـــي

فالديـــن بذاتـــه -كـــا ذكـــر- )ليـــس فعـــًا 

ـــاركة،  ـــه أو املش ـــع الل ـــل م ـــا أو التواص إميانيً

لكـــن هـــو بعـــد لـــكل فعـــل()1(. وهكـــذا، 

فقـــد اكتمـــل للفاروقـــي الخطـــوة األوىل يف 

ـــة  ـــة يف دراس ـــج الوضعي ـــوار املناه ـــر أس ك

األديـــان التـــي ســـعت دائــــًا إىل تضييـــق 

ـــمتها  ـــة س ـــر مصطنع ـــن يف دوائ ـــال الدي مج

 .)religious the(، )holy the(، )the sacred(

ـــا  ـــعى إليه ـــب أن يس ـــي يج ـــة الت ـــا الغاي وأم

ــا يجـــب أن  ــال، فـ ــذا املجـ الباحـــث يف هـ

ـــد جمـــع  ـــرى الفاروقـــي- عن تتوقـــف -كـــا ي

ــة  ــات )collection of data(، وكتابـ املعلومـ

التقاريـــر حولهـــا )reportage(، بـــل يجـــب 

أن تتعداهـــا إىل عمليـــات أخـــرى رضوريـــة 

ـــب  ـــل: التصنيـــف )classification(، وتركي مث

 ،)construction of meanings( املعـــاين 

والتحكيـــم   ،)evaluation( والتقويـــم 

)1( Ismai ‘il Raji al-Faruqi، Islam and other faiths، )edited 

by: Ataullah Siddiqui، Islamic Foundation & IIIT، UK، 

1998(، p. 163.

)judgment()2(. ومبارســـة هـــذه العمليـــات، 

يتضـــح أن غايـــة الباحـــث يف األخـــر ليـــس 

فقـــط وصـــف الظاهـــرة الدينيـــة، بـــل البحـــث 

عـــن طبائعهـــا وماهياتهـــا الحقيقيـــة التـــي 

ميكـــن الحكـــم عليهـــا وفـــق ميـــزان الحـــق 

ـــتغلن يف  ـــر املش ـــي ج ـــاول الفاروق ـــذي ح ال

ــتخدام  ــه باسـ ــان إليـ ــة األديـ ــال مقارنـ مجـ

ــة.  ــرة والحنيفيـ ــة كالفطـ ــم مفتاحيـ مفاهيـ

املـــادة الثانيـــة التـــي ميكـــن ماحظتهـــا 

بســـهولة يف تشـــكيل نظريـــة الفاروقـــي 

التحقيـــق  مبـــادئ  صياغـــة  يف  تتمثـــل 

ــة  ــا حزمـ ــي جعلهـ ــورة التـ ــة املذكـ الخمسـ

جميـــع  عـــى  تطبيقهـــا  ميكـــن  قبليـــة 

والحديثـــة.  القدميـــة  العـــامل؛  الديانـــات 

ـــدأ  ـــا أن مب ـــر لوجدن ـــا النظ ـــو دققن ـــث ل بحي

املاهيـــة يعنـــي الحـــق، والوحـــدة هـــي 

ـــة  ـــة العلمي ـــع املعرف ـــق م ـــد، والتناس التوحي

ـــم، والتناســـق الداخـــي والخارجـــي  هـــو العل

ـــدأ  ـــاف(، ومب ـــور واالخت ـــاء الفت ـــي )انتف يعن

ـــي االســـتقامة والعمـــل  ـــة يعن ـــة الصائب الغائي

ـــا  ـــي وضعه ـــادئ الت ـــذه املب ـــح... كل ه الصال

ـــامل  ـــان الع ـــى أدي ـــم ع ـــزان الحك ـــكل مي لتش

مـــا هـــي إال أصـــول أساســـية يف الديـــن 

ـــه  ـــه خصوم ـــبب اتهم ـــذا الس ـــامي؛ وله اإلس

ــد أن  ــذا تجـ ــة )subjectivity(. ولهـ بالذاتيـ

معظـــم نقـــاد الفاروقـــي يركـــزون عـــى 

)2( Ismai ‘il Raji al-Faruqi، Islam and other faiths، pp. 168-176.



131 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ـــا  ـــى قيمته ـــادئ ال ع ـــك املب ـــدر تل ـــد مص نق

ــات  ــة لدراسـ ــة والعمليـ ــة والعلميـ األصوليـ

الديانـــات التـــي تـــزداد أعدادهـــا كل يـــوم 

وهـــي عاريـــة أو شـــبه عاريـــة حتـــى مـــن 

ــلم  ــة التـــي يسـ ــواد املنطقيـــة الروريـ املـ

بهـــا الحـــد األدىن مـــن الوعـــي البـــرشي. 

املــادة الثالثــة التــي اســتفاد منهــا الفاروقــي 

لبنــاء نظريتــه يف مقارنــة األديــان وبيــان 

منهجيتــه فيهــا تتمثــل يف تلــك الشــبكة مــن 

املفاهيــم األساســية التــي اســتخدمها والتــي 

يرجــع أصلهــا إىل مصــادر الوحــي، ومثــال 

ذلــك: الفطــرة )نظريــة اإلنســان(، والحنيفيــة 

ــن(.  ــة الدي )نظري

خالصة البحث ونتائجه: 

إنَّ املنهـج الظاهـرايت يف دراسـة الدين متعدد 

االتجاهـات، لكن معظمها تتفـق يف أن الدين 

يجـب أن يخضـع للقوانـن االجتاعيـة التـي 

تتحكـم يف الظاهرة اإلنسـانية وكل تغير يطرأ 

عليهـا. وإن فهـم الدين يف هـذا اإلطار يقتي 

االسـتعانة مبناهـج متعـددة لتفسـر الرمـوز 

االجتاعيـة املوضوعيـة التي تعـر عنه. وهذا 

االتجـاه الـذي تسـر عليـه الظاهراتيـة جعلها 

تسـلب الديـن قدسـيته وخصوصيتـه بإقحـام 

وأنسـنة  اجتاعيـة،  أطـر  داخـل  كينونتـه 

أبعاده املختلفة بتوظيف املناهج املسـتعملة 

علـم  خاصـة  األخـرى،  اإلنسـانية  العلـوم  يف 

النفس. إن املدرسـة الظاهراتية ما زالت تعاين 

مـن سـيطرة )الفلسـفة الدينية( عـى املناهج 

التـي تحـاول تطويرهـا لفهم الديـن. وتريح 

التأمـات  إمـاءات  برفـض  الظاهراتيـن 

الفلسـفية هو مجرد شـعارات ال قيمـة لها إذا 

نظرنا إىل التداخل القائم بن املنهج الظاهرايت 

ومناهـج الفكـر الفلسـفي املجـرد ومباحثـه.

يف إطـار هـذه النتائـج، يتضـح للباحـث قيمة 

محاولـة الفاروقـي يف إعـادة صياغـة املنهـج 

وتأصيله مسـتعيًنا مبصـادر الوحي. إنَّ محاولة 

الفاروقـي يف هـذه املسـألة تسـتحق أن تعـد 

املناهـج  أصـول  مقاومـة  يف  فريـًدا  جهـًدا 

الوضعيـة واملاديـة ونتائجهـا يف فهـم الديـن، 

والتي تحاول فرض نتائجها قهرًا عر مؤسسات 

املجتمـع املدين التي تروجها النظم السياسـية 

السـائدة يف وقتنـا الراهـن. كـا ميكـن اعتبـار 

محاولـة الفاروقـي دعـوًة مفتوحـة للباحثـن 

املسـلمن الذيـن يتبنون املنهـج الظاهرايت إىل 

القيـام مبراجعـات حقيقية ألعالـه التي تبدو 

غـر ناضجـة فكريًا ومعرفيًـا ودينيًا وسياسـيًا، 

استسـاميًا  تيـارًا  تشـكل  الغالـب  يف  فهـي 

وتقليديًـا بعيـًدا عـن روح املناهـج العلميـة 

الدينيـة. فهـي  التعاليـم  وبعيـًدا حتـى عـن 

تعكـس ألوانًا من التفكـر الواقع تحت قابلية 

التقليـد واتبـاع )الغالب(؛ ولذا: فهي دراسـات 

تعاين من مشـكلة سـطحية الطـرح والغموض 

يف اسـتعالها للمفاهيـم الدينيـة لتعـر عـن 

مضامـن )الدينية( أفرزتهـا املجتمعات املادية 

املختلفـة. ومؤسسـاتها  بأشـكالها  املعـارصة 
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ما بعد األخالق..
الخالصة اإلبستيمولوجية والممارسة 

األنطولوجية
نورة بوحناش)*(

 مقدمة: أفول القيم
)القيم بين النهايات والبدايات(: 

مـــدارج  يف  األخاقيـــة  األزمـــة  تتعمـــق 

للنهايـــات  وســـًا  لتكـــون  املابعديـــات، 

والبدايـــات؛ إذ تلوح األخـــاق بقرب نهايتها 

يف خامتة القـــرن املنرم، لتعلـــن يف بداية 

األلفيـــة الثالثـــة عـــن تحققهـــا بأزمة ال 

متتلـــك ضفافًا، فالبوصلة األكســـيولوجية تم 

افتقادها، وتحول اإلنســـان إىل مرحلة عدت 

حياديـــة املظهر فيـــا يلزم عن ســـؤال ما 

يجب عي أن أفعله؟ وألن عرف اإلنســـانية 

من حيـــث املاهيـــة كونها أخاقيـــة، فهل 

بإمكانها مواصلة املســـار اإلنســـاين من دون 

بوصلـــة القيم؟ فيَُكف اإلنســـان من ثمَّ عن 

قيمة. حيـــوان  يكون  أن 

أســتاذة فلســفة األخــاق، جامعــة قســنطينة 2/ الجزائــر، الريــد   )*(

bouhennachewas@yahoo.fr اإللكــروين:  

 تحلــق الجــدل األخاقــي يف الثقافــة الغربيــة 

املعــارصة -تحليــًا وتعليــًا- حــول مفهــوم ما 

بعــد األخــاق)2(، الــذي يــؤدي معنــى نهايــة 

 Meta( ال بـُـدَّ مــن فــك التصــورات حــول مفهــوم مــا بعد األخــاق  )2(

éthique(، فاملصطلــح اليــوم يشــر إىل حقــل إبســتيمولوجي، 

يــؤدي مهمــة تحليــل املعــاين األخاقيــة وتبيــان منــازل الصــواب 

والخطــأ يف األحــكام األخاقيــة، ليــس عــى الصعيــد العمــي؛ بــل 

ــاع  ــامل االجت ــع ع ــن وض ــح م ــل املصطل ــض، وأص ــري املح النظ

ــة  ــاق املعياري ــده لألخ ــل يف نق ــي بروي ــيان ليف ــي لوس الفرن

ــيتطور  ــوم س ــر أن املفه ــة )Meta Morale(، غ ــة الركيبي يف بني

داخــل االتجاهــات التحليليــة والوضعيــة املنطقيــة، وتحــت 

توجيــه املعرفــة العلميــة، إىل أن يحتــل مجــال التحليــل اللغــوي 

ــح ســواء  ــا فاملصطل ــة، وعموًم اإلبســتيمولوجي للمعــاين األخاقي

عنــد مؤسســه برويــل، أو يف االتجاهــات الفلســفية الاحقــة، 

يعنــي تفريــغ األخــاق مــن مضمونهــا املعيــاري التوجيهــي، مــاَّ 

يعنــي أنهــا أدت مفهــوم نهايــة األخــاق، مبــا أن أصــل األخــاق 

هــو التوجيــه نحــو مــا ينبغــي أن يكــون؛ ولذلــك يبــدو أن نهايــة 

ــا  ــا أنه ــاق، مب ــد األخ ــا بع ــة مب ــرى وثيق ــة بع ــاق مرتبط األخ

ــت  ــي، وألف ــر والنه ــي األم ــا وه ــة له ــلطة املاهوي ــدت الس فق

ــا، ال عاقــة لــه بإنشــاء املعايــر، بــل بــأداء وظيفــة  حقــًا تحليليً

معرفيــة داخــل الفلســفة، وهنــا تحولــت األخــاق إىل أن تكــون 

مجــرد مارســة فرديــة، تعتمــد عــى منطــق الســعادة الفرديــة، 

ــوة  ــن ق ــة، املجــردة م ــدة العاطف ــي عــى قاع ــا تنبن خاصــة أنه

ــم. ــم املشــرك للقي ــل إىل الفه ــذي يحي ــي ال املنطــق األخاق
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ــوم  ــذا املفه ــُرَْدف ه ــة، ل ــلطتها التوجيهي س

ــون  ــاب القان ــؤرش إىل اقتض ــر ي ــوم آخ مبفه

ــا  ــة م ــه دالل ــر عن ــا تع ــو م ــي، وه األخاق

بعــد الواجــب، ســيؤلف املفهــوم يف حــد 

ــا  ــًا إياه ــم، محي ــة القي ــا ألزم ــه تعميًق ذات

ــى، ولتنحــر األخــاق يف حــدود  إىل الامعن

الفرديــة املفرطــة، وعليــه تتمركــز األخــاق يف 

ــات،  ــن مجمــل خاصــات املابعدي اشــراك ب

لتنطــوي ضمًنــا عــى مــأزق أنطولوجــي 

ــة  ــة القيمي ــك أن فقــدان البوصل محقــق؛ ذل

يشــرك يف املضمــون مــع التيــه األخاقــي 

ــه  ــة وأن ــا، خاص ــا عارًم ــان قلًق ــا اإلنس مورثً

يلتحــم يف روحــه مــع اقتضاب املعنــى وموت 

اإللــه، ومــن ثــمَّ ينفتــح ســؤال الوجــوب 

منفــًكا عــن مرشوعيــة الوجــوب، وهــل مــن 

املمكــن فهــم املعنــى األخاقــي دون منطــق 

ــم؟ ــي للقي ــل املرجع التعلي

ــم  ــر وتعددهــا، ث بالنظــر إىل اختــاف املعاي

انهيــار مرجعياتها، واســتقرار العدمية يف قلب 

املارســة األنطولوجيــة للفرد، لـــم يعد هناك 

ــرك  ــي مع ــة، فف ــم التقليدي ــر للقي ــن تأث م

الحيــاة يكتفــي األفــراد بالفردية واالســتقالية 

الناجعــة،  األخاقيــة  لاختيــارات  محيطًــا 

ــن  ــي بقيمت ــم األخاق ــوا وجوده ــد علل وق

واملســاواة)1(،  الحريــة  هــا:  فضفاضتــن 

)1( Michel Métayer: La philosophie éthique، »Enjeux et 

débat actuels«، éditions du renouveau pédagogique 

Montréal Canada ،p. 141.

وانتهــوا إىل معنــى يوســع األزمــة، إنَّــه الحــد 

األدىن مــن األخــاق، ليكــون األمــر األخاقــي 

عليهــا،  والتعــدي  الحريــة  لخنــق  رديًفــا 

ومــس كرامــة الشــخص اإلنســاين، وقــد وســع 

مكتســباته القيميــة بجملــة حقــوق، ال ينفــك 

يطالــب بهــا، عــر الدميقراطيــة بوصفهــا 

ــات. ــكل الحري ــة ل ــة صارم حارس

وألن عــرف اإلنســانية مــن حيــث املاهية 
كونهــا أخاقيــة، فهــل بإمكانهــا مواصلــة 
املســار اإلنســاين من دون بوصلــة القيم؟ 
فَيكُــف اإلنســان مــن ثــمَّ عــن أن يكــون 

ــوان قيمة. حي

ــا  ــم وموته ــول القي ــن أف ــث ع ــات الحدي ب

حالــًة مميــزة للمجتمعــات مــا بعــد الحديثة، 

ــادي  ــان اقتص ــة إىل زم ــت العومل ــد تحول وق

ــم، يف ســبيل املــؤرش  ــة بالقي يفــرض التضحي

ــذي يوســع مجــال االســتهاك  االقتصــادي، ال

مــع  األخاقيــة،  املبــادرة  حســاب  عــى 

ســيطرة كليــة للــروح التقنوعلمــي عــى 

ــباع  ــة اإلش ــيًعا لحال ــة، توس ــول املفرض الحل

ــت  ــل أصبح ــانية، فه ــروح اإلنس ــي ل الرغائب

قيــم  بــا  الراهنــة  الغربيــة  اإلنســانية 

ــال  ــن مج ــل م ــن ه ــلوكية؟ لك ــد س وقواع

ــم؟ أم أنهــا عملــت عــى  ــا قي ملجتمعــات ب

ــا عــن  ــة أخــرى، تعويًض ــول أخاقي ــاء حق بن

الهــدي األخاقــي، مبــا أنــه ميــزة اإلنســانية؟ 

ــة،  ــد الحداث ــا بع ــانية م ــة إنس ــدأ أخاقي لتب
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التطبيقيــة،  األخــاق  لحقــول  بانفجــار 

وبفلســفات حقــوق اإلنســان، توســيًعا ملجــال 

ــب الواجــب،  ــا مطل ــي رق معه ــب الت املطال

وانفتــح بــاب طلــب الحــق عــى مراعيــه.

للمجتمعــات  املحايثــة  املجتمعــات  وألنَّ 

الغربيــة)1( تحيــا ظاهــرة التحديــث القــري 

عــر وســائل اإلعــام، فهــل متكنــت منهــا 

هــي أيًضــا ظاهــرة فقــدان البوصلــة القيمية، 

فتحــل يف ظهرانيهــا أزمــة القيــم؟ خاصــة وأن 

كونيــة العوملــة تحمــل قيمهــا فارضــة إياهــا 

عــر االقتصــاد والسياســة، فـــ »مــا ميكــن أن 

ينجــم عــن تفــكك النظــام العاملــي هــو بــروز 

الفرديــات، لكــن الفرديــات ليســت ال إيجابية 

ــًا عــن النظــام  وال ســلبية، إنهــا ليســت بدي

العاملــي، إنهــا تقــوم عــى مســتوى آخــر وال 

تخضــع لحكــم قيمــي«)2(، وإن كان بودريــار 

يــؤرش إىل الجاعــات السياســية العامليــة، فإن 

ــم يكــن إال عامــة  ــات لـ ــروز هــذه الفردي ب

عــى االنهيــارات القيميــة التــي انجــرت عــن 

ــة مــن  ــا يف حال ــي تحي ــة الت ــات العربي وأقصــد خاصــة املجتمع  )1(

التمــزق القيمــي، بفعــل الصدمــة واملواجهــة بــن األنــا واآلخــر، 

ثــم العشــق الــذي مكنــت منــه الرغبــة يف اآلخــر، فعنــد الحديــث 

عــن أزمــة القيــم فــا يعنــي ذلــك أنَّ هــذه املجتمعــات مبنــأى 

ــدر  ــة يج ــوالت أخاقي ــة تح ــهد جمل ــي اآلن تش ــك، فه ــن ذل ع

االنتبــاه إليهــا، خاصــة أنَّ األثــر الــذي تحدثــه العوملــة عــى القيــم 

األصليــة يبــدو مــن الخطــورة مبــكان، متكــن منهــا وســائل اإلعــام 

ــة  ــوك والصيغ ــس ب ــل الفاي ــحرية مث ــزة الس ــة ذات املي الراهن

الزائفــة التــي ميثلهــا يف العاقــات بــن األشــخاص، وتعميــق قيــم 

الفرديــة عــر الرمــز اإلعامــي الــذي تحملــه جميــع أنــواع األفــام.

جــان بودريــار: »مــن الكــوين إىل املفــرد: عنــف العامليــة، القيــم   )2(

ــدة  ــة زهي ــنة )2000(، ترجم ــكو لس ــى اليونس ــن؟«، ملتق إىل أي

ــار، )2004م(، )ص/ 55(. ــروت، دار النه ــور، ب ــش جب دروي

االنفصــال بــن األخــاق والسياســة، بوصفــه 

ــة الازمــة.  مــن مقدمــات الحداث

لقــد بــدا التعاكــس بــن الحيــاة الفرديــة 

ــا يف زمــان  ــة جليًّ ومنظومــة القيــم املجتمعي

تعمًقــا يف  أكــر  أصبــح  ولكنــه  الحداثــة، 

ــا اإلنســانية  ــة؛ إذ تحي ــة البعدي زمــان الحداث

الراهنــة تعاكًســا يف مارســاتها الوجوديــة، 

فــإىل جانــب التقــدم التقنوعلمــي الــذي 

ــة  ــك األزم ــان تل ــدو للعي ــه، تب ــل ذروت حص

ــم  ــم، فيت ــد القي ــى صعي ــا ع ــي تجتازه الت

الحديــث عــن أزمــة للقيــم وعــن أفــول لهــا، 

بــل ونهايــة لألخــاق تعنــي نهايــة مســؤولية 

ــر  ــث »يخــى كث ــم بحي اإلنســان عــى القي

مــن املراقبــن انحطــاط كل مــا يعطــي معنى 

عميًقــا ألعالنــا ولحياتنا«)3(، فلــم تعد الحياة 

املاديــة التــي هي الشــغل الشــاغل لإلنســانية 

ــة  ــة املجتمعي ــد الربي ــم، ومل تع ــه بالقي تأب

ناجعــة يف اســتمرار القيــم مــن اآلبــاء إىل 

األبنــاء، مبــا أن الحريــة هــي العامــة الفارقــة 

لــروح الحداثــة الغربيــة، مــا يعنــي حــدوث 

القطيعــة يف االختيــارات الفرديــة للقيــم، 

ناهيــك ملابعــد الحداثــة، حيــث تــم التعميــق 

املفــرط للحريــة الفرديــة، فبــدا محيطهــا 

ــا  ــت عنه ــوق، دافع ــة الحق ــا مبجمل محروًس

الدميقراطيــة، ليكــون االحــرام املفــرط لكرامة 

ــة ورئيســة. الشــخص اإلنســاين قيمــًة مهيمن

ــم  كويشــترو ماتســورا األمــن العــام ملنظمــة اليونســكو: »تقدي  )3(

ملؤمتــر القيــم إىل أيــن؟«، املرجــع الســابق، )ص/ 11(.
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للحريــة  الكــرى  املقدمــة  مــن  انطاقًــا   

كحــق أول وبديهــي، فــإن تعليــم القيــم عــر 

الصــرورة الكاســيكية للربيــة املجتمعيــة 

يعنــي اإلخــال بالكرامــة، مبــا أن مجمــل 

القيــم األخاقيــة هــي قضيــة شــخصية)1(، وال 

ــاك  ــم، فهن ــث القي ــق يف ب ــك الح ــد ميتل أح

ــرف  ــت ت ــع تح ــذي يق ــاص ال ــال الخ املج

الفــرد، وهــو مجــال تقلبــه يف العيــش اللذيــذ 

ــل.  ــود الجمي والوج

القيــم  أن  تعنــي  فضفاضــة  حالــة  هــي 

حــد  إىل  ســلطتها  فقــدت  األخاقيــة 

التــايش، وأن التجربــة املحيطــة باملارســة 

األخاقيــة تحفظهــا قيمتــان هــا: الفردانيــة 

القيــم  لســلم  يعــد  فلــم  واالســتقالية، 

مضمــون إيجــايب، بــل إن األخــاق مبفهومهــا 

ــا الحــق يف الوجــود  ــم تعــد له الجوهــري لـ

داخــل مســاحة الحيــاة الفرديــة، فهــل هــذا 

يعنــي نهايــة األخــاق؟ أم هو إبــداع ملنظومة 

الوضــع  مــع  تتــاءم  جديــدة،  أخاقيــة 

ــذ  ــة من ــز للمجتمعــات الغربي ــرايل املمي اللي

بدايــة الرأســالية؟ ورمبــا هــي لعبــة لجملــة 

بنــى مجتمعيــة تعمــل عــى وضــع آخــر 

للقيــم، انحلــت معه الصــورة الكاســيكية لها، 

وانبنــت معايــر أخــرى مغايرة، لكــن هل من 

ــا املرجــح  جــدوى لألخــاق إذا فقــدت ثباته

اســتقامتها؟  لحــد  واملعــن  ملرشوعيتهــا، 

)1( Raymond Boudon: Déclin de la morale? Déclin des 

valeurs? P U F، 2002، P. 12.

مــن الجــي أن روح الحضــارة املعــارصة تتميز 

ــة  ــام فيــا يخــص القواعــد األخاقي بعجــز ت

التــي توجــه أعالنــا، إنهــا حالــة مــن خــواء 

الــروح، يعــر عنهــا االهتــام املفرط باملســألة 

اإلتيقيــة نقاًشــا وحــوارًا، كــا يتميــز بتكثــر 

براجــع  وكــذا  عنهــا،  والدفــاع  الحقــوق 

املنظومــة األخاقيــة لعقيدة الواجــب)2(، األمر 

الــذي كــرس فضــاء آخــر يحــن أفــول األخاق 

وملــا ال مــوت لهــا، لكــن أليســت أزمــة القيــم 

هــي خاصــة حتميــة ملســار التعقيــل الــذي 

انطلــق منــذ النهضــة، وتعمــق يف زمــان 

األنــوار، ليخلــص إىل مفــردة املــوت املــزدوج، 

مــوت اإللــه ثــم اإلنســان؟

يكــر الحديــث يف األدبيــات اإلتيقيــة الراهنــة 

ــد  ــم يع ــا، فل ــر واختاطه ــدد املعاي ــن تع ع

مــن املمكــن اليــوم االلتــزام ببوصلــة أخاقيــة 

متكــن مــن الهــدي األخاقــي، ولعــل الحــوار 

البيوإتيقــي -كــا جــرى ويجــري- يجــي 

بحيــث  املعايــر،  ألزمــة  األوفــر  القســط 

أصبحــت الوســائل القدميــة عاجــزة عــن 

اإلبحــار يف عــامل القيــم، وقــد بــدا فاقــًدا لــكل 

مصداقيــة، لكــن هــل تتمكــن اإلنســانية 

مــن العيــش دون قواعــد ســلوكية؟ مــاذا 

القيــم؟  اتجــاه  البوصلــة  فقــدان  يعنــي 

ــو  ــم، وه ــوان مقي ــان حي ــة وأن اإلنس خاص

الســلوك. أمنــاط  إبــداع  عــن  يكــف  ال 

)2( Gilles Lipovetsky: Le crépuscule du Devoir، Folio Es-

sais Gallimard، 1992، P. 146.
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بعــد تجــاوز التصــور املتعــايل للقيمــة، دخــل 

ــة مــن  الوعــي األكســيولوجي الغــريب يف حال

الــرد املتواصــل للقيمــة إىل املحضــن اإلنســاين 

ــراءات  ــه الق ــن عن ــذي تب ــر ال ــص، األم الخال

الفلســفية ثم العلميــة للدرس األكســيولوجي 

ــة  ــات األخاقي ــب النظري ــرب، إذ تذه يف الغ

نحــو جــدل يكيــف املقتــى القيمــي، وفــق 

مطالــب التجربة اإلنســانية، ســواء تعلق األمر 

ــة  ــايل كــا هــو الحــال يف نظري باالتجــاه املث

ــة املنفعــة يف  ــد كانــط، أو نظري الواجــب عن

الفلســفة التجريبيــة اإلنجليزية. وعــى الرغم 

ــر  ــة املعاي ــق حــول قضي مــن الجــدل العمي

يف الفلســفة األخاقيــة الغربيــة، فــإن هنــاك 

ــة  ــه مركزي ــن، إن ــن املتجادل ــا ب ــا حادثً اتفاقً

مــع  العقــد  حبــل  وانقطــاع  اإلنســانية، 

الغيــب، فالقيــم ال ترتبــط إال مبــا هو إنســاين، 

ومــن ثــمَّ فقــدت إىل حــد التــايش مارســتها 

التأثريــة عــى الســلوك)1(.

ــاملة،  ــرة ش ــم ظاه ــول القي ــالة أف ــد مس تع

تحايثهــا  إبســتيمولوجية  خاصــة  فهــي 

مارســة أنطولوجيــة، تتجــى بينــة عــى 

ــي. وألن  ــردي واملجتمع ــلوك الف ــد الس صعي

اليقــن أصبــح متعلًقــا أساســيًا بالعلــم؛ فــإن 

عــن  عميقــة  برؤيــة  ســرتبط  املرجعيــة 

طبيعــة تكتفــي بذاتهــا، وتحــن التفســر 

والتحكــم. ومبــا أن العلــم هــو حقــل للنجاعة 

)1( Gilles Lipovetsky: L ère du vide ، Essai Sur L individual-

isme Contemporain ، Folio Essais Gallimard، 1983،P. 180.

ــى  ــا ع ــى وجوبً ــه انبن ــة أن ــرأة، خاص واألج

ــد  ــم يع ــاق؛ فل ــن األخ ــكي ع ــال ال االنفص

مــن ســبيل إىل فقــه الوجــود، إال مــن جانــب 

واحــد وهــو مــا تعنيــه خاصــة العلــم، ومــا 

ــل،  ــات التعقي ــن مرجعي ــره م ــه تفس يفرض

ــة  ــن القيم ــي ب ــل قطع ــى فص ــنود ع املس

ــة. ــة والغائي الفاعل

وعــى الرغــم مــن الجــدل العميــق حول 
ــة  ــفة األخاقي ــر يف الفلس ــة املعاي قضي
ــا بــن  الغربيــة، فــإن هنــاك اتفاًقــا حادثً
اإلنســانية،  مركزيــة  إنــه  املتجادلــن، 
وانقطــاع حبــل العقــد مــع الغيــب، 
ــاين،  ــو إنس ــا ه ــط إال مب ــم ال ترتب فالقي
التــايش  ثــمَّ فقــدت إىل حــد  ومــن 

مارســتها التأثريــة عــى الســلوك.

والحـــق أن أزمـــة القيـــم ســـتتعمق أكـــر وقـــد 

ـــا،  ارتهنـــت بالعلـــم، فلـــم تعـــد تعلـــوه توجيًه

بـــل أصبحـــت أحـــد موضوعـــات درســـه، وألن 

العلـــم اقتضـــاء شـــديد العقانيـــة، يحصـــل 

انتصـــارات باهـــرة، إذا كان يف مضـــار الكـــم، 

ــة  ــرأة العلميـ ــة األجـ ــت خاصـ ــد انتهـ فقـ

ــن املقتـــى  ــا عـ ــم إىل تحولهـ ــل القيـ لحقـ

ــا عاجـــزة  ــا أنهـ ــا مبـ ــاري، ثـــم نهايتهـ املعيـ

ـــا عـــن تقمـــص النســـق العقـــاين للعلـــم،  متاًم

ـــة عـــن التحـــول إىل مـــادة ميكـــن  وهـــي عصي

تكميمهـــا، فهـــل تتمكـــن القيـــم مـــن التحـــول 

ــع للـــدرس العلمـــي؟ وإذا  ــياء تخضـ إىل أشـ
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ـــل  ـــة، فه ـــذه املهم ـــن أداء ه ـــزت ع ـــا عج م

ــن أداء  ــا عـ ــا وعجزهـ ــذا نهايتهـ ــي هـ يعنـ

ـــا؟ مـــاذا  نســـق منطقـــي يدافـــع عـــن نجاعته

عـــن العاقـــة بـــن عقانيـــة العلـــم وعقانيـــة 

األخـــاق؟ هـــل تســـتطيع األوىل الحكـــم 

ـــة بعـــدم رجاحتهـــا، وال جدواهـــا؟ عـــى الثاني

هــي الخاصــة املعرفيــة التــي حصلتها مجمل 

الفلســفات الوضعيــة، فــا بعــد األخــاق 

يعــد متازًمــا رضوريـًـا لعقانيــة العلــم، وقــد 

ــات أخــرى، وحذفتهــا  تســلطت عــى عقاني

مبــا أنهــا ال تســتجيب ملعايرهــا، مــاَّ رجــح 

الدعــوة إىل إجــراءات أخــرى كفيلــة بتفســر 

الــروري  مــن  بــدا  إذ  األخــاق؛  مجــال 

تحولــه نحــو العواطف اإلنســانية، اســتخاًصا 

رضوريًــا للفقــدان التدريجــي للقيــم ذات 

املرجعيــة »ففــي عــرف الحداثــة كل األخــاق 

تكــون  أن  الواجــب  مــن  الثقافــات  وكل 

نســبية«)1(، مبــا أنَّ صفــة املطلــق تــوارت مــع 

ــة إالَّ  ــن مرجعي ــد م ــق، ومل تع ــواري املطل ت

ــال  ــت باإلج ــد اتصف ــانية وق ــذات اإلنس ال

ــز  ــس مــن األجــدر التميي ــار، لكــن ألي واإلكب

ــة اإلنســانية؟  ــن منطــق األخــاق والثقاف ب

وهكـــذا تحولـــت مـــا بعـــد األخـــاق مـــن 

خاصـــة نقديـــة، رجحـــت نهايـــة األخـــاق 

يف الفلســـفات الوضعيـــة بوجـــه عـــام يف 

مســـتوى إبســـتيمولوجي محـــض، لتفـــرض 

)1( Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques ، Ethique 

et modernité ، Edition ،érés،1998 ، p. 72.

ـــاق  ـــول األخ ـــي تح ـــا، يعن ـــؤرًشا أنطولوجيً م

ــي  ــوة التـ ــة)2(. فالدعـ ــة البرشيـ إىل الطبيعـ

حملهـــا دافيـــد هيـــوم يف درســـه للطبيعـــة 

الـــكي  اإلرجـــاع  إىل  تنتهـــي  البرشيـــة، 

لألخـــاق إىل هـــذه الطبيعـــة، بـــل إن القانـــون 

ـــن  ـــام ب ـــال الت ـــه باالنفص ـــدى إلي ـــذي اهت ال

ــة)3(،  ــا املعياريـ ــة والقضايـ ــا الوصفيـ القضايـ

ـــة  ـــة دفين ـــن رغب ـــة ع ـــل األخـــاق ترجم يجع

يف العواطـــف اإلنســـانية، وهـــو مـــا يعنـــي 

ــتختص  ــي سـ ــة التـ ــة الفرديـ ــح حالـ ترجيـ

بهـــا يف زمـــان الحداثـــة ومـــا بعدهـــا، بعـــد 

ـــة. ـــة األخاقي ـــى للمعقولي ـــا كل معن فقدانه

الواجــب  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

ــة  ــة قــد يفــك أزمــة العقلن ــه الصوري بصيغت

عــى صعيــد التخلــق، مبــا أن العقــل العمــي 

مـع بدايـة عـر النهضـة األوروبيـة، بـدأت فكـرة األنسـنة متيـز   )2(

العقـل الغـريب فكـرًا وعمًا، وذلـك تحت وطأة النقد الذي مارسـه 

العقـل الناهـض آنـذاك، ضـد الخطـاب الدينـي الشـديد التعصب 

واملوغـل يف اإلقصـاء، وكذلـك بفعـل انتقـال الـراث اليونـاين إىل 

الفلسـفة الغربيـة ترجمـًة، وعليـه لــم تعـد الطبيعـة البرشيـة 

تتميـز بالخطيئـة واإلثـم، بـل هـي طبيعـة مطبوعـة بالقانـون، 

فعليهـا أن تفعـل كـا هي، وهنـا متيز التفكـر األخاقـي بالعودة 

راغبـة  أنهـا  مبـا  الطبيعـة،  لهـذه  الطبيعـي  القانـون  مفهـوم  إىل 

تطلـب السـعادة واإلشـباع، تفحـص يف ذلـك كتـاب سـبينوزا: علم 

األخـاق، ترجمـة جال الديـن سـعيد، املنظمة العربيـة للرجمة، 

مركـز دراسـات الوحـدة العـريب، )ط. 1(، )2009(، )ص/ 321(.

ــًة  ــخ الفكــر األخاقــي الغــريب مقدم ــون يف تاري ــل هــذا القان مث  )3(

بديهيــة مســلًا بهــا، يف مجمــل االفراضــات األخاقيــة؛ ذلــك أن 

ــم، وال  ــة للقي ــروض املعياري ــع الف ــاىش م ــم ال تت ــة العل عقاني

ــة  ــات الوضعي ــوة كل االتجاه ــت دع ــا كان ــن هن تســتوعبها، وم

ــول  ــا وحل ــمَّ نهايته ــن ث ــم، وم ــة القي ــة إىل ال معقولي والتحليلي

مارســة معرفيــة تعنــى بتحليــل الــدالالت اإلبســتيمولوجية 

ــة. ــا األخاقي ــة للقضاي واللغوي
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ميــده بعقانيــة اإلرادة الخــرة)1(، فــإن الطابع 

ــه  ــي جعل ــون األخاق الصــوري الصــارم للقان

مســتعصيًا عــى املبــادرة اإلنســانية، فحلــت 

الفردانيــة مقــام العقانيــة، وتحولــت األخاق 

إىل زاويــة الرغبــة، وهنــا ترجــح املابعديــات 

الاحقــة، مــا بعــد األخــاق مبعنــى نهايتهــا، 

ومــا بعــد الواجــب مبعنــى فتــور تأثــره، 

وتحولــه إىل دعــوة للحــق، ترتســم يف تكاثــر 

ــت يف  ــي تجل ــة الت ــوة األخاقي ــول الدع حق

ــة.  ــاة املختلف ــع الحي مواق

ــاق  ــاملة لألخ ــورة الش ــدت الص ــذا فق وهك

تأثرهــا، ليشــهد املجتمــع الغــريب تفــكًكا 

ــوى  ــد س ــم تع ــم، فل ــاق والقي ــقيًا لألخ نس

ــارس يف مســاحة الوجــود  ــة، مت ــات فردي رغب

عمــي  تعبــر  وهــو  املســتقل،  الفــرداين 

ــة،  عــا أكــده الوعــي الغــريب املعــارص جمل

ويجمعهــا  ســارتر  مــع  راســل  ليلتقــي 

جامــع نهايــة األخــاق مــع فوكــو، يف التأثــر 

الســلطوي لألخــاق عــى ســلوك الفــرد الــذي 

يفــرض أنــه كائــن حريــة، وهــؤالء يفّعلــون 

امليــزة الفرديــة لــألداء القيمــي، عــى الرغــم 

مــن االختــاف العميــق بــن اتجاهاتهــم 

الخاصــة  هــذه  تعــد  فهــل  الفلســفية، 

املشــركة تعبــرًا عــن روح الحداثــة، وقــد 

فكــت العقــد مــع الغيــب مــن جــراء مســار 

تاريخــي للديــن املســيحي يف حــد ذاتــه؟ 

كانــط: »أســس ميتافيزيقــا األخــاق«، ترجمــة فتحــي الشــنيطي،   )1(

ــرش، )1993م(، )ص/ 221(. ــم للن ــر: موف الجزائ

خاصــة  بوصفهــا  األخــاق  بعــد  مــا  إنَّ 

إشــكال  إثــارة  اســتدعت  إبســتيمولوجية 

ــة  ــن وبداي ــرن العرشي ــة الق ــا يف نهاي اإليتيق

ــدى  ــإىل أي م ــن، ف ــادي والعرشي ــرن الح الق

ــد  ــة ح ــع والقيم ــن الواق ــال ب ــغ االنفص يبل

الرامــة املفــرض مــن قبــل االتجاهــات 

العلاويــة)2( عامــة؟ أم أن القيمــة تتخلــل 

تشــاكلها  بحيــث  وترجحــه؟  الواقــع 

املضمــوين أمــر ال ميكــن تجاهلــه؟

أواًل- الحداثة وجدل العلم والقيم 
)الغاية التسلطية للعلم وتواري 

األخالق(: 

ــى  ــرًا ع ــد تأث ــر األش ــو املتغ ــم ه كان العل

ســر التفكــر اإلنســاين يف العصــور الحديثــة، 

فالثــورة العقانيــة التــي مثلهــا العلــم بــدت 

نقلــة مــن حــال قــد يصطلــح عليــه مــا قبــل 

ــلطة  ــزت بس ــرى متي ــة أخ ــة، إىل حال الحداث

ــة  ــه للطبيع ــة، ســواء يف تأويل ــل املطلق العق

ــم  ــدت محــل مارســة ســلطة العل ــث ب حي

االختباريــة واإلجرائيــة، أو مــا تعلــق بعــد 

ــات  ــا االتجاه ــا فيه ــة، مب ــات العلاوي ــل االتجاه ــزت مجم متي  )2(

ــرد  ــة، وال ــة العلمي ــة للمعرف ــروح التعميمي ــة، بال ــة عام الوضعي

ــادي،  ــوذج امل ــانية إىل األمن ــارف اإلنس ــكل رضوب املع ــريف ل املع

ــا  فكانــت عمليــة التظهــر ميزتهــا األساســية، مــاَّ أحــدث منطًق

الهيدونيــة  بــن  وجمــع  االســتهاكية،  الــروح  ذىك  للتشــيؤ، 

ــي  ــة الت ــم األخاقي ــاب القي ــى حس ــادي، ع ــتهاك االقتص واالس

ــذه  ــدو أن ه ــة، ويب ــروح الهيدوني ــذه ال ــة ه ــت يف خدم أصبح

ــة،  ــة للحداث الحــال عمــت املعمــورة بالنظــر إىل الصفــة القري

ــا  ــايل وم ــد ارتحلــت إىل أرجــاء األرض عــر املــرشوع الكولوني وق

بعــده بواســطة الســيطرة اإلعاميــة واالقتصاديــة السياســية، 

ــة. ــان العومل ــة يف زم خاص
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ذلــك مــن فتــوح العلــم ملياديــن أخــرى 

منهــا العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة، حيــث 

ســتتحول مــادة الســلوك يف أحوالــه الفرديــة 

ــتتبعها  ــة وس ــادة اختباري ــة إىل م واملجتمعي

للقــراءة  خصبًــا  مجــااًل  لتكــون  القيــم، 

ــوم األخــاق  ــه فـــ »إن مفه ــة؛ وعلي العقاني

الثابتــة ذات املرجعيــة الدينيــة، انتهــى يف 

املجتمعــات الغربيــة، مــع ظهــور األنــوار، وما 

ــم  ــة«)1(، فل ــم والعقاني ــة العل ــا خاص تبعه

ــاق  ــم واألخ ــر القي ــال لتفس ــن مج ــد م يع

الدينــي،  امليتافيزيقــي  املحضــن  داخــل 

خاصــة أنَّ العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة 

ــا الســلوك  تولــت مهمــة الكشــف عــن خباي

تفســرًا وتعقيــًا، فــاذا يعنــي حــال التفســر 

ملســألة  تدريجيًــا  تفكيــًكا  إال  والتعقيــل 

التوجيــه األخاقــي؟ ذلــك أن الوضــع التريري 

الــذي ترجحــه هذه العلــوم يعنــي المعقولية 

ــه  ــا يؤدي ــو م ــاق، وه ــي لألخ ــر التقومي األث

ــره  ــم النفــس، يف تري ــان عل يف معظــم األحي

للكثــر مــن الســلوكات الألخاقيــة، مــررًا 

ــن. ــراف املنحرف ــن، وانح ــة املجري لجرمي

لقــد كانــت الفلســفة الوضعيــة هــي فلســفة 

اإلجــراء الــروري ملجــاوزة املنهــج العلمــي 

نحــو رضوب املعرفــة اإلنســانية، ومل تكــن 

هــذه الدعــوة التــي ميــزت أوغســت كونــت 

يف البــدء إال بعدمــا تم النقد اإلبســتيمولوجي 

)1( Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques، Ethique 

et modernité، p. 21.

ــت املعــارف  ــة، فكان ــة البرشي ــخ املعرف لتاري

املســتعصية عــى العقانيــة -ومــن ثــمَّ عــن 

االختبــار-  تقتــي  علميــة  مواضعــة  كل 

ــار  ــان انتص ــا زم ــا موقًع ــد له ــارف ال تج مع

ــدد  ــو بص ــت -وه ــد كون ــا يؤك ــم، وهن العل

تصنيــف العلــوم- رضورة االنتقــال إىل العلــم 

لدراســة املجتمــع دراســة عقانيــة كشــًفا 

ــة إصــاح املجتمــع  ــك أن عملي ــه؛ ذل لقوانين

ــطة  ــون بواس ــن تك ــورة ل ــد الث ــي بع الفرن

الخطابــات املعياريــة املجــاوزة لحــق الواقــع 

يف الفهــم وتأويــل)2(، بــل باالنــزالق نحــو 

تحكميــة إجرائيــة اقتضاهــا العلــم، وهنــا 

ــتُْنِهَضْت  ــي اُْس ــة الت ــروح الوضعي ــن ال تكم

اإلنســانية  العلــوم  حقــل  بنــاء  نحــو 

ــتيمولوجية،  ــد إبس ــى قواع ــة ع واالجتاعي

ــد  ــي، وق ــم الوضع ــن العل ــرًا م ــتفيد كث تس

بــدا حجيًــا داخــل علــوم املــادة، فكذلــك 

ــن  ــدأ م ــارًا يب ــاين مس ــم اإلنس ــي العل يقت

الفهــم والتفســر إىل التحكــم، لتــرز للعيــان 

ظاهــرة العلمنــة داخــل علــوم الســلوك، 

وســتكون القيــم أحــد املوضوعــات األكــر 

ــوم.  ــذه العل ــل ه ــل حق ــدرس داخ ــًا لل ني

ويف االنتقــال إىل بنــاء علــم االجتــاع يســتنفر 

دوركايــم أدوات العلــم الوضعــي، ويحــول 

املوضوعــات الكيفيــة إىل موضوعــات كميــة، 

ــة  ــن إجرائي ــم، م ــي درس العل حســبا يقت

)2( Auguste Comte: Cours de Philosophie Positive، PUF 

Paris، 16e Edition 1934، T 1، P. 03.
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التحكــم والتســلط عــى املوضــوع املــدروس، 

لألخــاق،  تفســر  إىل  قــاد  الــذي  األمــر 

ــة  ــة قابل ــر اجتاعي ــت إىل ظواه ــد تحول فق

للقيــاس والتكميــم، ومــن ثــمَّ الســيطرة، إنــه 

التقــدم نفســه الــذي حصــل يف علــم النفــس، 

االجتــاع،  علــم  يف  يحصــل  أن  وينبغــي 

ــه مــن الواجــب  وبالنســبة إىل دوركايــم »فإنَّ

عــى هــذا العلــم أن ينتقــل مــن مرحلــة 

ــا إىل  ــم يتجاوزه ــي لـ ــخي -الت ــر الش النظ

حــد اآلن- إىل مرحلــة النظــر املوضوعــي«)1(.

 تقتــي املوضوعيــة تحويــًا جذريـًـا للظاهرة 

االجتاعيــة، إنــه الــدرس الخارجــي لهــا، 

وهــي تنطــوي عــى جميــع خــواص األشــياء 

الخارجيــة)2(، ليتجــى البناء األكســيومي لعلم 

االجتــاع، فتحولــت األخــاق إىل ظاهــرة، كا 

أن اإلجــراء املنهجــي لعقانيــة العلــم يجعلهــا 

ــارج  ــع خ ــبية، تتموض ــانية نس ــة إنس خاص

الفــرد وتتعلــق بالجاعــة، وآيــة ذلــك أن 

ــا  ــة له ــايل، وال صل ــل باملتع ــاق ال تتص األخ

باملنظــور الفوقــي الــذي يرجــح مرشوعيتهــا؛ 

ــا هــي مجــرد خاصــة لصــرورة  إذ مضامينه

تاريخيــة تطــور املجتمــع، أمــا الفرديــة فتنبع 

ــد  ــه القواع ــه وعلم ــرد بإرادت ــن إدراك الف م

التــي يتبعهــا التــي يف األصــل اجتاعيــة 

ــها  ــة نفس ــة التفاعلي ــج بالصيغ ــدر، تنت املص

دوركايــم: »قواعــد املنهــج يف علــم االجتــاع«، ترجمــة محمــود   )1(

ــة،  ــة الجامعي ــر، دار املعرف ــدوي، م ــد ب ــيد محم ــم، الس قاس

.)94 )ص/  )1988م(، 

املرجع نفسه، )ص/ 95(.  )2(

التــي تتفاعــل فيهــا العنــارص داخــل الظاهــرة 

ــم  ــون عل ــة أن يك ــا غراب ــك ف ــة؛ ولذل املادي

االجتــاع هــو فيزيــاء اجتاعيــة حســبا 

اصطلــح عليــه كونــت قبــًا، فالتحكــم يف 

ــى  ــع مبعن ــة املجتم ــم يف حرك ــه تحك قوانين

ملكيــة القانــون، وإصاحــه لــن يكــون إال 

بالتدخــل فيــه وتغيــر الواقــع؛ ولذلــك يكــون 

علــم االجتــاع شــبيًها بالفيزيــاء مــن حيــث 

ــم. ــيطرة والتحك ــلطة والس الس

 تقتيض املوضوعية تحويًا جذريًا للظاهرة 
لها،  الخارجي  الدرس  إنه  االجتاعية، 
وهي تنطوي عى جميع خواص األشياء 

الخارجية ، ليتجى البناء األكسيومي لعلم 

إىل ظاهرة،  األخاق  االجتاع، فتحولت 

العلم  املنهجي لعقانية  كا أن اإلجراء 

يجعلها خاصة إنسانية نسبية، تتموضع 

خارج الفرد وتتعلق بالجاعة، وآية ذلك 

أن األخاق ال تتصل باملتعايل، وال صلة لها 

باملنظور الفوقي الذي يرجح مروعيتها.

ينتهــي علــم االجتــاع عنــد دوركايــم إىل 

ــي  ــة، وه ــر اجتاعي ــاق ظواه ــار األخ اعتب

ترتــب يف صــورة إلزامات تبــدو قاهرة، تحمل 

ــة  ــة، وألن الغاي ــوع إىل الجاع ــرد للخض الف

املعرفيــة عنــد دوركايــم تنحــر يف بنــاء علــم 

االجتــاع عــى صيغــة العلــوم األخــرى، فلــم 

تعــد القيــم إال ظواهــر خارجيــة، مــن املمكن 
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قياســها وحســابها تحصيًا للقانون، وســتكون 

خاصــة هــذه املعرفــة هــي التــرف يف 

الظواهــر، والســيطرة عليهــا تســلطًا، مــاَّ 

ــزام االجتاعــي بوصفــه  أدى إىل انقــاب اإلل

صــورة الواجــب األخاقــي إىل انحــال من كل 

إلــزام، مبــرشًا بنهايــة قريبــة لألخــاق، فكيف 

فعلــت العلمنــة نهايــة األخــاق، عــى الرغــم 

ــا مبــا  ــة ارتبطــت حريً مــن أن هــذه النهاي

بعــد الحداثــة؟

)1( ما بعد األخالق: حقل الداللة 
وتحول موضوع األخالق:

لـــم يقتــر مــد العلــم الوضعي عــى العلوم 

اإلنســانية واالجتاعيــة، بــل حصــل عنــد 

عالـــم االجتــاع الفرنــي ليفــي برويــل حقل 

القيــم واألخــاق، فأمــام املــد الوضعــي ال 

ــى  ــظ ع ــة أن تحاف ــارف البرشي ــن للمع ميك

فيــه  اختلــط  والــذي  التقليــدي،  نســقها 

الاهــويت بامليتافيزيقــي. وتعــد األخــاق أشــد 

الحقــول متيــزًا بهــذا االختــاط، مبــا أن القيــم 

ــت يف  ــد ارتهن ــايس، وق ــا األس ــي موضوعه ه

صورتهــا بربــط بــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغي 

ــط يحــول األخــاق إىل  ــذا الرب أن يكــون، فه

معــارف غــر مجديــة، مبــا أنــه يحــدث رشًخــا 

ــق العمــي)1(. ــة والتطبي ــن النظري ب

)1( Lucien Lévy-Bruhl: LA MORALE ET LA SCIENCE 

DES MŒURS Une collection développée en collab-

oration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de 

l’Université du Québec à Chicoutimi Site web: http:/ 

/ bibliotheque.uqac.uquebec.ca/ index.htm، P. 37.

تنطـــوي صفـــة التوجيـــه -التـــي تبطـــن األمـــر 

ـــه هـــو  ـــر خارجـــي، أصل ـــى تأث ـــي- ع األخاق

ـــا تحمـــل األخـــاق يف جوهرهـــا  الجاعـــة، ف

ـــار  ـــرورة ملس ـــي ص ـــل ه ـــايل، ب ـــورة للمتع ص

ــل  ــة التفاعـ ــه عمليـ ــدو فيـ ــي، تبـ اجتاعـ

ــف  ــا فوصـ ــن هنـ ــة، مـ ــة واضحـ التاريخيـ

ـــرورة األداء  ـــرد ب ـــزم الف ـــذي يل ـــة ال الينبغي

ـــعور  ـــن الاش ـــزل م ـــة تن ـــة فوقي ـــد عملي يع

ــط  ــد الرابـ ــك العقـ ــه ينفـ ــي، وعليـ الجمعـ

ـــة  ـــة القيمي ـــي واملرجعي ـــع األخاق ـــن الواق ب

التـــي بـــدت أنهـــا ميتافيزيقيـــة، ليبقـــى 

ــاط  ــواري أمنـ ــع تـ ــاين، مـ ــل الثـ األول وينحـ

ــوض  ــة بغمـ ــانية املقرونـ ــورات اإلنسـ التصـ

ـــل  ـــن مراح ـــه م ـــى أن ـــدا ع ـــد ب ـــى، وق املعن

العلمـــي.  التفســـر  فيهـــا  غـــم  أخـــرى 

يعــد مــرشوع عــامل االجتــاع لوســيان ليفــي 

ــذه  ــذي اتخ ــار ال ــن املس ــا ع ــل أمنوذًج بروي

اإلنســانية  املعــارف  تحويــل  يف  العلــم، 

التــي  ثــمَّ األجــرأة  العلمنــة ومــن  نحــو 

تعنــي الســلطة والســيطرة؛ إذ يعــد علــم 

ــم  ــروري لعل ــَل ال ــة البدي ــادات الخلقي الع

األخــاق املعيــاري، فتفــرض عمليــة التحــول 

مرحلــة نقديــة أوىل، تبــدأ بفــرز املراتــب 

اإلبســتيمولوجية، فبــدا أن علــم األخــاق 

الــذي يتخــذ غايتــه يف توجيــه الســلوك نحــو 

مــا ينبغــي أن يكــون، هــو أمنــوذج عــن العلم 

ــاء  ــه، وهــو انت ــط موضوع ــم يضب ــذي لـ ال

يعــود إىل طبيعــة تفكــر مــى؛ وعليــه فــإن 
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اإلجــراء األول الــذي يجــب اتخــاذه هــو 

التحــول باملوضــوع األخاقــي مــن حالــة امليتا 

أخــاق والتــي تعنــي الخاصــة امليتافيزيقيــة 

للقيــم واألخــاق، نحــو املوضعــة العلميــة)1(. 

وهــو إجــراء يقتــي خلــق البناء األكســيومي 

للعلــم الوضعــي، ضبطـًـا للموضــوع وتأسيًســا 

للمنهــج، ثــم إقــرارًا للغايــة التــي متيــز العلم، 

عــر  وذلــك  والســيطرة،  الســلطة  وهــي 

ــاري  ــدرس االختب ــن ال ــون م اســتخاص القان

ــم. ســتتحدد هــذه الخطــوات بوضــوح  للعل

عندمــا ينبنــي علــم العــادات الخلقيــة عــى 

اإلجــراء األكســيومي الــذي أداه دوركايــم 

ــاع)2(. ــم االجت ــس لعل ــو يؤس وه

ــم  ــاق إىل عل ــم األخ ــول عل ــل أن يتح وألج

العــادات األخاقيــة، ال بــد مــن فــك الخيــوط 

مــع التصــورات الكاســيكية لهــذا العلــم، 

وهــي تعبــر رصيــح عــن امليتــا أخــاق، 

ــب  ــا يج ــا مل ــا نظريً ــؤدي وصًف ــم ي ــو عل فه

أن يكــون؛ ولــذا يكــون امليتــا أخــاق تصــورًا 

ــم  ــا أن العل ــن املضمــون، مب ــا م ــا فارًغ نظريً

وكــذا  والتجربــة،  املاحظــة  يســتوجب 

ــة  ــع. وألن عملي ــة بالوقائ اإلحاطــة املوضوعي

األجــرأة يف ميــدان األخــاق هــي تحــول 

ــًا للماحظــة  ــث يكــون قاب باملوضــوع، بحي

والقيــاس؛ فــإن ليفــي برويــل ينتقــل إىل علــم 

االجتــاع الدوركاميــي، لــي يســتعر النســق 

)1( Op.cit. P. 36.

)2( Ibid. P. 37.

األكســيومي للسوســيولوجيا، وقــد جعلــه 

ــا. ــا ومنهًج ــك موضوًع ــًا ميتل ــم عل دوركاي

تتحـول الظاهرة األخاقية إىل عادة اجتاعية، 

ومـن ثـمَّ فهي تتخذ شـكل الظاهـرة العلمية، 

قابلـة  واملـكان  الزمـان  يف  ملقـاة  أنهـا  مبـا 

القيـاس.  ثـمَّ  ومـن  والتكميـم  للماحظـة، 

التفسـر  هـي  الحديـث  العلـم  غايـة  وألن 

والتعليـل، ثـم التحكـم مـن أجـل السـيطرة؛ 

فـإن الوظيفـة التـي أُنيطـت بعلـم األخـاق 

الجديـد ليسـت هـي التوجيـه بـل التحكـم 

والسـيطرة، فوظيفـة علـم العـادات الخلقيـة 

هـي اضطـاع باملعرفـة األخاقيـة يف الواقـع، 

للقانـون)3(. اسـتخراًجا  تجريـًدا  ثـم  تجريبًـا 

ــي،  ــم وضع ــاق إىل عل ــول األخ ــذا تتح هك

التــي  الكاســيكية  ليتنــازل عــن ماهيتــه 

ــب  ــل. ومل يكس ــل والرذائ ــث يف الفضائ تبح

ــقية، إال  ــذه النس ــد ه ــاق الجدي ــم األخ عل

عندمــا أنجــز مرحلــة االنفصــال عــا اصطلــح 

عليــه ليفــي برويــل امليتــا أخاق، الــذي يعني 

ــه البعــد  ــوراى خلف ــا، يت ــا ميتافيزيقيً مفهوًم

املتعــايل لألخــاق. وعــى الرغم مــن أن برويل 

يفتــح حقــًا جديــًدا لإلنشــاء األخاقــي، فــإن 

القيــم تفقــد ماهيتهــا الســلطوية التــي تحيل 

إىل الوجــوب املــرشوط مبصداقيــة املرجعيــة.

وعموًمــا، ال يعــد مــرشوع علــم العــادات 

للفلســفة  تطبيقيــة  لفتــة  إال  الخلقيــة 

بــن قضايــا  بالفصــل  القاضيــة  الهيوميــة 

)3( Ibid -. P. 43.
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الواقــع وقضايــا القيمــة، فــا يجــب أن يكون 

ــة  ــا ال يســتجيب لحقيق ــا ميتافيزيقيً مضمونً

األخــاق مبــا أنهــا مارســة عاطفيــة يف الواقع، 

كــا أنــه حــان زمــان الســيطرة عــى األخاق، 

كــا متــت الســيطرة عــى الظاهــرة الطبيعيــة 

ســيتخذ  ولذلــك  املصلحــة؛  نحــو  تســيرًا 

ماثــًا  مســارًا  الخلقيــة  العــادات  علــم 

للعلــوم األخــرى، مثــل علــم الفيزيــاء وعلــم 

البيولوجيــا، فالغايــة األخــرة معرفــة نظريــة 

ــًا يف  ــون تحك ــج القان ــًا، وتخري ــة عق معلل

ــة)1(. ــادات الخلقي الع

هكــذا تتحــول األخــاق إىل علــم وضعي، 
ليتنــازل عــن ماهيتــه الكاســيكية التــي 
تبحــث يف الفضائل والرذائل. ومل يكســب 
علــم األخــاق الجديــد هــذه النســقية، 
إال عندمــا أنجــز مرحلــة االنفصــال عــا 
اصطلــح عليه ليفــي برويل امليتــا أخاق، 
ميتافيزيقًيــا،  مفهوًمــا  يعنــي  الــذي 
يتــوراى خلفــه البعــد املتعــايل لألخــاق.

لقـد تحولـت األخـاق عنـد ليفـي برويـل إىل 

ظواهـر اجتاعيـة، ومـن ثـمَّ ظاهرة نسـبية، 

ميكـن القول إنها مجـرد ظاهرة ثقافية يختص 

بهـا املجتمع لتتايـز صيغها بـن املجتمعات. 

الـدالالت  بـن  االختـاف  مـن  الرغـم  وعـى 

التـي يتقلـب فيها مفهـوم ما بعـد األخاق يف 

)1( Ibid. P. 35.

الفكـر الغـريب، وتحولـه الـداليل عـر صـرورة 

فكريـة خاصـة، فـإن وحـدة املفهـوم تجمـع 

هنـاك  يعـد  فلـم  املتفرقـة،  الـدالالت  هـذه 

تأثـر للقيـم األخاقيـة يف األفراد، مبـا أن القيم 

قضيـة فرديـة، إنسـانية بحتـة، لــم يعـد مـن 

املمكـن اليـوم اقـراح أخـاق تتميـز بالثبـات 

واإللـزام عـر صورتـه الواجبـة، وهكـذا يكون 

ميتـا األخـاق عنـد ليفـي برويـل سـبيًا نحـو 

نهايـة األخـاق، الـذي اقتضاه مفهـوم املابعد. 

)2( الميتا أخالق ونهاية األخالق - 
األخالق من الينبغية إلى التحليل 

اللغوي اإلبستيمولوجي: 

منتصــف  يف  األخاقيــة  املســألة  تحولــت 

القــرن العرشيــن إىل وضــع مقابلــة بــن العلم 

والقيــم، وهــي مقابلــة تنتهــي إىل فــض النزاع 

ــة  ــة املعياري ــواري النجاع ــم وت ــح العل لصال

لألخــاق كليًــا، فســلطة العلــم قاهــرة وال 

تــرد، مبــا أنــه رضب مــن عقانيــة تثبــت 

ذاتهــا عــر اإلجرائيــة التــي ميثلهــا االســتقراء، 

ــم بــا معنــى، وتتحــول إىل  ــا تصبــح القي هن

حقــل املارســة اللغويــة)2(، فقــد تــم االتفــاق 

ــوم  ــرة العل ــن دائ ــرج ع ــا يخ ــى أن كل م ع

الرياضيــة والتجريبيــة فاقــد للمصداقيــة، 

مبــا أن مبــدأ التحقــق قــد بــن مــا هــي 

القضايــا والقضايــا الزائفــة، يف أصــل التحقــق 

مــن صدقهــا وكذبهــا، فلــن تجــد أحــكام 

)2( CHARLE LARMORE:Modernité et Morale ، 1 ère Edi-

tion،1993، P. U F، P. 14.
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القيمــة مكانًــا لهــا، بعــد الفــراغ مــن عمليــة 

ــت  ــة تثب ــا تركيبي ــي قضاي ــا ه ــق، ف التحق

ــي  ــة، وال ه ــر التجرب ــة ع ــة الواقعي النجاع

قضايــا تحليليــة تعتنــي بهــذه النجاعــة، وقــد 

تحققــت بالتحليــل املنطقــي)1(، واملصداقيــة 

التجريبيــة، وإذن هــي قضايــا فارغــة بــا 

ــة  ــى »وال تعــدو أن تكــون أوامــر صوري معن

مضللــة، ال تجــد قوتهــا يف رأي )فايجــل( إالَّ يف 

دعوتهــا االنفعاليــة«)2(. والدليــل األخاقــي ال 

ميتلــك يف نســقه االســتداليل صفــة الرهــان)3(.

 Méta( األخــاق  بعــد  مــا  حقــل  ـل  مثَـّ

éthique( املوضــوع املركــزي لســؤال األخاق 

يف املنتصــف الثــاين مــن القــرن العرشين، فلم 

تعــد هنــاك إمكانيــة لبنــاء نظريــة أخاقيــة، 

مــا  تحــدد  معياريــة  بنيــة  عــى  ترتكــز 

يجــب أن يكــون، بــل األخــاق هــي مســألة 

فرديــة تعــر عــن مجــرد رغبــة)4(، ومــا عــى 

اللغويــة  املشــكات  بيــان  إال  الفيلســوف 

املتعلقــة بالتعبــرات األخاقيــة، وأصــل هــذه 

الخاصــة العدميــة هــو اســتمرار لنزعــة 

ــا  ــت بامليتافيزيق ــي رم ــة الت ــوم اإلقصائي هي

)1( Ruwen Ogien Christine Tappolet: Les Concepts de 

L’éthique faut –il être conséquentialiste? Herman ،2008 ،P. 

29.

صــاح قنصــوة: »نظريــة القيمــة يف الفكــر املعــارص«، مــر، دار   )2(

ــع، )1988(، )ص/ 18(. ــرش والتوزي ــة للن الثقاف

املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  )3(

راســل برترانــد: »املجتمــع البري يف األخاق والسياســة«، ترجمة   )4(

عبــد الكريــم أحمــد، مــر، مكتبــة األنجلــو املريــة، )ص/ 8(.

ــى  ــد ع ــاق تعتم ــت ألخ ــب، ومكن إىل الله

العواطــف الطبيعيــة)5(، ليســتمر املوقــف 

ــة  ــة والزم ــة بديهي ــه مقدم ــي بوصف الهيوم

يف وجــود االختــاف القطعــي بــن العلــم 

ــن مــن النزعــة العاطفيــة  ــم، والتمك والقي

التــي تعنــي نســبية القيــم، وإىل حــد مــا 

فرديتهــا، مبــا أن مرتكــز القيمــة هــو العاطفة.

الوضعيـــة  يف  األخـــاق  تحولـــت  لقـــد 

أداء  إىل  التحليليـــة  والفلســـفة  املنطقـــة 

ـــتيمولوجي،  ـــوي اإلبس ـــل اللغ ـــة التحلي وظيف

فالتوجيـــه األخاقـــي يعـــد عمليـــة فرديـــة 

خاصـــة ال ِقبَـــَل ألي جهـــة بالتدخـــل فيهـــا، 

وعليـــه كانـــت هـــذه الفلســـفة عامـــة فارقـــة 

ـــاق،  ـــي لألخ ـــزون التوجيه ـــة املخ ـــى نهاي ع

فلـــن تنحـــر املهمـــة الســـقراطية األصليـــة إال 

ـــا  ـــاق، أم ـــا األخ ـــوي لقضاي ـــل اللغ يف التحلي

ـــا يف  ـــع أمره ـــة، فتجم ـــوة األخاقي ـــن الدع ع

ــاق  ــاري لألخـ ــط االختيـ ــاء النمـ رضورة بنـ

ـــات  ـــم هـــي رغب ـــد الفـــرد، فالقي ـــة عن املرغوب

ذاتيـــة ال تعـــر إال عـــن توجـــه فـــردي 

ــض)6(. محـ

ــاوي  ــاه العل ــة االتج ــت طاق ــذا توجه وهك

املــرر  غــر  التحويــل  نحــو  عــام  بوجــه 

للظواهــر اإلنســانية إىل الظواهــر الطبيعيــة، 

ترفــض  التشــيؤ  مــن  حالــة  إىل  أدى  مــا 

)5( Hume: enquête sur les principes de la morale، Flam-

marion، 1991، P. 119.

راسل: »املجتمع البري يف األخاق والسياسة«، )ص/ 6(.  )6(



145 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ــا  ــة الخاصــة للموضــوع اإلنســاين، أم الطبيع

األخــاق فقــد تقمصــت صــورة الظاهــرة مبــا 

أنهــا موضــوع العلــم، ثــم انتهــت إىل اإللغــاء 

والحــذف، مبــا أنهــا ال متتثــل للعلميــة املــررة 

بواســطة الحــس؛ إذ إن عامــل القيــاس الــذي 

ــدأ التحقــق يؤكــد برامــة عــى  يفرضــه مب

ــى)1(. ــن أي معن ــو م ــا تخل أنه

لقـــد تحولـــت األخـــاق يف الوضعية 
إىل  التحليليـــة  والفلســـفة  املنطقـــة 
اللغـــوي  التحليـــل  وظيفـــة  أداء 
اإلبســـتيمولوجي، فالتوجيـــه األخاقي 
يعد عمليـــة فردية خاصـــة ال ِقَبَل ألي 
جهـــة بالتدخل فيهـــا، وعليـــه كانت 
هذه الفلســـفة عامة فارقة عى نهاية 
املخـــزون التوجيهـــي لألخـــاق، فلن 
تنحر املهمة السقراطية األصلية إال يف 

التحليـــل اللغـــوي لقضايـــا األخاق.

وعموًمـــا؛ فـــإن اتجاهـــات الوضعيـــة تعـــر 

ـــن  ـــت م ـــة مكن ـــة متطرف ـــة علاوي ـــن نزع ع

مقاربـــة مفادهـــا أن العلـــم هـــو الحقيقـــة 

ـــون  ـــا تك ـــح، بين ـــف الصحي ـــة بالوص القمين

املعـــارف األخـــرى بـــا قيمـــة، وبالتـــايل 

يجـــب تحويلهـــا املســـتمر نحـــو التطابـــق 

رادولــف كارنــاب: »حــذف امليتافيزيقــا عــرب التحليــل املنطقــي   )1(

يــرى  كيــف  -مــور:  -جــي  أي  كتــاب،  يف  منشــور  للغــة«، 

الوضعيــون الفلســفة، ترجمــة نجيــب الحصــادي، ليبــا، دار 

ــدة،  ــاق الجدي ــان، دار اآلف ــع واإلع ــرش والتوزي ــة للن الجاهري

.)141 )ص/   ،)1994(

ــون  ــرًا، لتكـ ــة قـ ــرة الطبيعيـ ــع الظاهـ مـ

ـــب  ـــن الواج ـــذي م ـــال ال ـــي املث ـــاء ه الفيزي

عـــن  تعجـــز  معرفـــة  وكل  يحتـــذى،  أن 

االمتثـــال إىل النســـق العلمـــي الخالـــص فمـــن 

الواجـــب رميهـــا والتخـــي عنهـــا، وهـــو مـــا 

ذهبـــت إليـــه النزعـــة الوضعيـــة املنطقيـــة 

ـــم  ـــا، ث ـــا إىل رضورة زوال امليتافيزيق يف دعوته

ــى.  ــا معنـ ــة بـ ــوم املعياريـ ــا العلـ اعتبارهـ

وإذن، فالخاصـــة النقديـــة ملســـار األخـــاق 

ســـتتجه تدريجيًـــا إىل زوالهـــا عـــى صعيـــد 

مـــن جـــدوى لألخـــاق؛  فـــا  العمـــل، 

لتكـــون  الصـــارم،  منطقهـــا  فقـــدت  إذ 

عاطفـــة فرديـــة خاصـــة، تعتمـــد عـــى 

ــة. ــة البرشيـ ــيكولوجي للطبيعـ ــاء السـ البنـ

 

ثانيا: القيم وإنسان ما بعد الحداثة:

تحــول الســؤال األخاقي يف الثقافة الفلســفية 

الراهنــة ليحتــل املركــز، مؤسًســا لجملــة 

تعبــرات تــؤدي مفهــوم فقــدان البوصلــة 

األخاقيــة، ومــع هشاشــة التصــور األخاقــي 

ــه  ــرت حقول ــات تكاث ــط باملابعدي ــد ارتب وق

ــل  ــل جي ــذي جع ــر ال ــراط، األم ــد اإلف إىل ح

لوبفتســي يقــر بــأن هــذا التكاثــر عامة عى 

مــوت املعنــى ونهايــة األخــاق)2(. فلــم يعــد 

ــة  ــاءات األخاقي ــل اإلنش ــن تفعي ــن املمك م

مــع فلســفة حقــوق اإلنســان املســنودة 

بالحراســة الصارمــة للدميقراطيــة، ذات القــوة 

)2( Gilles Lipovetsky: Le crépuscule du Devoir، P. 146.
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التنفيذيــة املتعمقــة داخــل الدولــة املدنيــة.

 لــــم يعـــد مـــن املمكـــن يف عـــر املوتـــن 

األكريـــن -مـــوت اإللـــه ومـــوت اإلنســـان- 

ـــي  ـــر الت ـــة املعاي ـــاق، وال مناقش ـــراح أخ اق

ــم  ــان أن يحتكـ ــى اإلنسـ ــن الواجـــب عـ مـ

ـــوق  ـــة املســـنودة بحق ـــة الحري ـــا، ففرضي إليه

ـــد أدت إىل النمـــو املطـــرد لفضـــاء  اإلنســـان ق

ـــي  ـــال أنطولوج ـــن بح ـــاص، يرته ـــي خ أخاق

ـــة  ـــز لإلنســـان الغـــريب، فـــا يوســـم تجرب ممي

الفعـــل هـــا قيمتـــان: الحريـــة واملســـاواة 

بوصفهـــا ســـقف القيـــم، هنـــا تنفتـــح 

ـــة  ـــة الجوهري ـــا دامـــت الصف ـــم، م ـــة القي أزم

لألخـــاق التـــي تعتنـــي بتنميـــط ســـلم للقيـــم 

قـــد افتقـــدت، وعـــاد اإلنســـان إىل مـــا وراء 

ـــوج  ـــي منت ـــم ه ـــا أن القي ـــرش، مب ـــر وال الخ

إنســـاين تاريخـــي بحـــت.

هكـــذا ترتبـــط مـــا بعـــد األخـــاق معرفيًـــا 

ــد  ــاق، لقـ ــة لألخـ ــف نهايـ ــا لتؤلـ ووجوديًـ

فرديـــة  اختيـــارات  إىل  القيـــم  تحولـــت 

شـــديدة الخصوصيـــة، فلـــم يعـــد مـــن 

ــو  ــع نحـ ــى، الدافـ ــزام باملعنـ ــن االلتـ املمكـ

ـــة بالنفـــي أو باإليجـــاب،  ـــارات األخاقي االختي

وهـــي تجربـــة عامـــة ارتهنـــت مبيزتـــن، 

هـــا: نهايـــة املرجعيـــة وســـقوط املعنـــى، 

ـــازم رضوري  ـــة كمت ـــن الحري ـــاع ع ـــم الدف ث

يف  انفتـــح  ولذلـــك  الحديـــث؛  لإلنســـان 

أفـــق هـــذا اإلنســـان دافـــع أســـايس يحـــرك 

وجـــوده، إنـــه الســـعي يف الحيـــاة تحقيًقـــا 

للســـعادة املنظـــورة يف املـــدى القريـــب، فلـــم 

ـــى  ـــب ع ـــل الواج ـــن تفضي ـــن املمك ـــد م يع

الحـــق، ولـــن يكـــون مـــن املمكـــن تفعيـــل 

التضحيـــة كمقولـــة مرتبطـــة بالغريـــة؛ وعليـــه 

فهـــل مـــن املمكـــن الحديـــث عـــن وجـــود 

ـــة املســـنود  ـــواري منطـــق األخاقي أخـــاق، بت

عـــى ثنائيـــة الواجـــب والغريـــة؟

ولذلــك انفتــح يف أفق هذا اإلنســان دافع 
أســايس يحــرك وجــوده، إنــه الســعي يف 
ــورة يف  ــعادة املنظ ــا للس ــاة تحقيًق الحي
املــدى القريــب، فلــم يعــد مــن املمكــن 
تفضيــل الواجــب عــى الحق، ولــن يكون 
مــن املمكــن تفعيــل التضحيــة كمقولــة 
مرتبطــة بالغريــة؛ وعليــه فهــل مــن 
ــاق،  ــود أخ ــن وج ــث ع ــن الحدي املمك
بتــواري منطــق األخاقيــة املســنود عــى 

ــة؟ ــة الواجــب والغري ثنائي

كان لطبيعــة الدميقراطيــة الغربيــة صلــة 

متينــة مبســألة نهايــة األخــاق، فــا تقتضيــه 

ــراد  ــوق األف ــة لحق ــن حراس ــة م الدميقراطي

أحــدث عزلــة هــؤالء يف اختياراتهــم األخاقية، 

ــك  ــمَّ فــكك األوارص فيــا بينهــم؛ ذل ومــن ث

أن التكثــر مــن الحقــوق عامــة عــى نهايــة 

البعــد اإللزامــي للواجــب، وانحصــار التخلــق 

يف املطالبــة بالحقــوق، وهــو مــا يجعــل مــن 

ــن  ــع ع ــوٍق، تداف ــة حق ــة دول ــة املدني الدول

حريــة األفــراد، وتلزمهــم بواجبــات مدنيــة، يف 
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حــن تبقــى الواجبــات األخاقيــة حالــة فردية 

ال تلتــزم باألوامــر، بــل بتلبيــة الرغبــات، فــا 

هــي املتازمــات األنطولوجيــة التــي أحدثــت 

حــال نهايــة األخــاق؟

)1( الفردانية واالستقاللية أو الحد 
األدنى لألخالق: 

تتجــى أزمــة أفــول القيــم يف املجتمعــات 

الغربيــة املعــارصة يف زوال النظــام االجتاعي 

االســتهايك  النمــط  وســيطرة  التقليــدي، 

الليــرايل، ومــن ثــمَّ حلــول الفرديــة باعتبارهــا 

مســاحة التقلــب يف مارســة الحريــة كحــق، 

ــذ،  ــش اللذي ــب يف العي ــاحة للتقل ــذا مس وك

املفــي مبــارشة إىل نيــل الســعادة، مبــا أنَّهــا 

غايــة الحيــاة يف عــرف الحداثة، لقــد تفككت 

ــم  ــة، ولـ ــة اإللزامي ــات األخاقي ــرى العاق ع

يبــق إال منــط الدفــاع عــن الحــق يف الحريــة 

واملســاواة، بوصفها القيمتــن اللتن تحددان 

ــة)1(. ســقف املارســة األخاقي

لــــم يعـــد مـــن املمكـــن الحديـــث عـــن أخـــاق 

جوهريـــة تســـتند إىل ســـلم للقيـــم يحـــده 

ــا انـــزوت األخـــاق  ـ الرغيـــب واملنـــع، وإمنَّ

لتكـــون يف أدىن مســـتوى لهـــا، مبعنـــى يف 

حـــد االختيـــارات الفرديـــة، املنزويـــة يف 

ــي  ــاذا تعنـ ــاواة، فـ ــة واملسـ ــرد الحريـ مجـ

)1( Michel Métayer: La philosophie éthique »Enjeux et 

débat actuels«، P. 323.

قيمتـــا الحريـــة واملســـاواة إال التخلـــص 

ـــي،  ـــة للواجـــب األخاق ـــة اإللزامي ـــن الصيغ م

بوصفـــه خاصيـــة القاعـــدة الدينيـــة وخاصيـــة 

أخـــاق العقـــل؟ وألن األخـــاق انقلبـــت مـــن 

ـــا  ـــل منه ـــورة تجع ـــة إىل ص ـــا اإللزامي صورته

ترفًـــا فرديًـــا، فهـــل مـــن املمكـــن الحديـــث 

عـــن وجـــود القيـــم واألخـــاق، ومـــن ثـــمَّ 

الســـؤال عـــن حـــد املارســـة األخاقيـــة 

يف فضـــاء الفردانيـــة واالســـتقالية؟ أمـــن 

املمكـــن أن يجـــد أفـــراد املجتمـــع صيغـــة 

توافقيـــة للتفاهـــم األكســـيولوجي بغيـــة 

ــة للقواعـــد األخاقيـــة؟ ــة العمليـ املارسـ

ــا  ــزام -مب ــة اإلل ــي صيغ ــد تكت ــي املابع فف

أنهــا جوهــر القواعــد األخاقيــة- تصنيًفــا 

ــي  ــة، والت ــاق التقليدي ــوم األخ ــن مبفه يرته

تعنــي وجــود قاعــدة أخاقيــة جوهريــة، 

تحمــل الفــرد نحــو اإللــزام أمــرًا مــاَّ يعنــي 

ــا بالكرامــة وحقــوق اإلنســان، فلــم يعــد  مسًّ

ــرََق الحقــوق اإلنســانية  مــن املمكــن أن تُْخ

ــارج  ــن خ ــر م ــار- بأم ــو االئت ــا نح -بحمله

الــذات، فهــذه الحالــة ولــت، ولــن تعــود أبًدا 

بعدمــا فــض الفــرد الصلــة بالديــن)2(. وحصل 

الفضــاء الحضــاري الغــريب مفهــوم مــوت 

ــة،  ــه املختلف ــه دالالت ــوت ل ــو م ــه، وه اإلل

وأهمهــا مــوت املرجعيــة وانقضــاء عــامل 

القيــم وصدقهــا ومصداقيتهــا،  مرشوعيــة 

)2( Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques، Ethique 

et modernité، P. 17.
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ــث  ــن املمكــن الحدي ــل م ــذا فه ــر هك واألم

ــات؟  ــاء املابعدي ــاق يف فض ــود أخ ــن وج ع

ــة يف  ــة األخاقي ــة القيم ــأزق نهاي ــي م ينج

الحــوار البيوإتيقــي واضًحــا؛ إذ قــاد هــذا 

األمنــوذج األخاقــي املقــرون باملابعــد بعــض 

ــث عــن املســتوى األدىن  الفاســفة إىل الحدي

يف   ،)Éthique Minimale( األخــاق  مــن 

ا  االختيــارات البيوطبيــة، فهــي متثــل حــدًّ

ــتقالية،  ــع روح االس ــا م ــق متاًم ــا يتف أخاقيً

ــبات  ــن مكتس ــيًا م ــبًا أساس ــا مكتس بوصفه

األمــر  فيهــا  زال  بعدهــا،  ومــا  الحداثــة 

األخاقــي، لينفتــح اختيــار الــذات لحقوقهــا، 

فــا هــو الفــرق هنــا بــن اإلرادة والرغبــة يف 

كل اختيــار أخاقــي؟

ترتكــز هــذه األخــاق عــى أقــى حــد 

للكونيــة، وهــي الحريــة والفرديــة، بوصفهــا 

حقــوق  تصــورات  مــع  تتناســب  معايــر 

اإلنســان، ولهــا جانبــان: الجانــب الكــوين 

ــة،  ــد باحــرام كي للحــق يف الحري ــذي يُح ال

والتــرف يف الحالــة الفرديــة ولتبــدو الفردية 

هنــا عــى أنهــا مطلقــة، بالنظــر إىل صياغتهــا 

الخارجيــة العامــة ذات الصبغــة الصوريــة، أما 

إذا تحولنــا إىل طبيعتهــا، فهــي نســبية إىل حد 

فــرض أمنــوذج مــن الفــوىض األخاقيــة، التــي 

تعنــي أن الفعــل منــوط مبــا يريده الشــخص، 

ــاض،  ــا يجــد املدافعــون عــن حــق اإلجه هن

واملــوت الرحيــم، مصــادر حقهــم يف املطالبــة، 

وســرجح العلانيــة صــورة االختيــار الفــردي، 

الــذي يجــد يف تلبيــة الرغبــة حــده األقــى.

مصداقيــة  فقــدان  إىل  أدى  التعــدد  هــذا 

تصــورات املعايــر األخاقيــة، مبــا أن األخــاق 

تعنــي منطًقــا لهــذه املعايــر، ومرجعيــة 

متكــن لهــا املرشوعية؛ ولذلــك: يتفاقــم املأزق 

البيوإتيقــا، لتتحــول إىل ميــدان واســع  يف 

للنقــاش)1(، ويبــدو أن السياســة ســتعمل بدالً 

مــن األخــاق عــى وضــع الحــدود التنظيميــة 

ــا  ــوم به ــد تق ــي ق ــة الت ــاكات األخاقي لانته

ــن  ــة عــى الحــي، م املارســات التيقنوعلمي

قبيــل تصــورات االستنســاخ املنتــج، أو البــّت 

ــخ. ــم... إل ــوت الرحي يف مســألة امل

هنا يجــد املدافعــون عن حــق اإلجهاض، 
الرحيــم، مصــادر حقهــم يف  واملــوت 
املطالبــة، وســرتجح العلانيــة صــورة 
ــار الفــردي، الــذي يجــد يف تلبيــة  االختي
الرغبــة حــده األقــى. هــذا التعــدد أدى 
إىل فقــدان مصداقيــة تصــورات املعايــر 
األخاقيــة، مبــا أن األخــاق تعنــي منطًقــا 
لهــذه املعايــر، ومرجعيــة متكــن لهــا 

ــة. املروعي

تجــي هــذه الخاصــة النســبية حــال القلــق، 

مبــا يعنيــه مــن توقــف اإلرادة، مبحــاذاة 

األخــاق  يخــص  فيــا  القيمــي  الســؤال 

الراهنــة، إنهــا تنتهــي إىل أمنوذج مــن الصمت 

)1( Guy Durant:introduction générale à La bioéthique ، 

Fides، Montréal، Québec، Canada، 2007، P. 163.
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الســلبي، الــذي يعنــي أواًل عــدم وجــود أدىن 

ــا  ــم إليه ــي تحتك ــر الت ــول املعاي ــاق ح اتف

الفرنســية  الباحثــة  وتاحــظ  البيوإتيقــا، 

ــات  ــذه الصعوب ــل ه ــو أن مث ــو الرن آن فاغ

ــل  ــر داخ ــورات املعاي ــن تص ــج ع ــي تنت الت

البيوإتيقــا ال تعنــي خلــو اليــد مــن تصــورات 

مشــركة، إنــه ميــدان البيوإتيقــا الــذي ميثــل 

ــل  ــو حق ــاة، فه ــًا مشــركًا ألخــاق الحي حق

يتوحــد حــول املوضــوع)1(. لكــن هــل االتفاق 

التقنــي يغنــي عــن الهــدي األخاقــي الــذي 

ــا ينبغــي أن يكــون؟  ــذ التوجــه نحــو م يحب

أمـــام النهايـــة النســـبية التـــي حصلهـــا 

ـــاق  ـــدان األخ ـــل مي ـــي داخ ـــور األخاق التص

الفاســـفة  بعـــض  قـــام  عامـــة،  بصفـــة 

ــة يف  ــارات األخاقيـ ــال االختيـ ــد مجـ بتحديـ

ـــاق أدىن،  ـــي األخ ـــإذ ه ـــا، ف ـــل البيوإتيق حق

التـــي تتميـــز بالنســـبية، ونعنـــي أنهـــا تحيـــط 

حرًصـــا بالقيـــم العامـــة للحداثـــة، األمـــر الـــذي 

ـــون  ـــد مضم ـــرة تحدي ـــاوز فك ـــؤدي إىل تج ي

ــر،  ــن املعايـ ــر، معـ ــدد األطـ ــي، محـ أخاقـ

متســـق املضامـــن؛ لذلـــك تتجـــه هـــذه 

الفلســـفة إىل الدفـــاع عـــن الحريـــة الشـــخصية 

ـــار  ـــه أن يخت ـــرد علي ـــكل ف ـــد، ف ـــد ح إىل أبع

ــرًا أو رًشا  ــراه خـ ــا يـ ــا يريـــد حســـب مـ مـ

ـــاص  ـــردي خ ـــف ف ـــه موق ـــه، إن ـــبة إلي بالنس

ـــا هـــو  ـــراره ك ـــرد، وق ـــاج إىل برهـــان الف يحت

)1( Anne Fagot – Largeaut: »La réflexion Philosophique en 

Bioéthique«، dans Marie –Hélène )dir( les fondations de 

la bioéthique ،Montréal ،Canada ،ERPI، P P. 14- 16.

الحـــال داخـــل مجـــال التطبيقـــات البيوطبيـــة، 

مـــن قبيـــل اإلجهـــاض أو التـــرع باألعضـــاء 

ــاق  ــون دور األخـ ــم، فيكـ ــوت الرحيـ أو املـ

ـــار  ـــرد يف االختي ـــق الف ـــة ح ـــا حاي األدىن هن

وفـــق الحريـــة واملســـاواة، كقيـــم تـــؤول يف 

مجملهـــا إىل اإلقـــرار بحقـــوق اإلنســـان. 

أنكلهـــارد  األمريـــي  الفيلســـوف  ويعـــد 

ـــا)2(،  ـــه أســـس البيوإتيق )Engelhard( يف كتاب

وكـــذا كل مـــن تـــوم بوشـــون وجيمـــس 

 Tom Beauchamp et James( شـــلدرس 

F.Chidress( يف كتابيهـــا مبـــادئ األخـــاق 

الطبيـــة)3( - أمنوذًجـــا عـــن أخـــاق تـــرشع 

ــة  ــي الفرديـ ــم، هـ ــن القيـ ــدر األدىن مـ للقـ

يف  االســـتقالية  لتعـــرف  واالســـتقالية، 

ـــة  ـــا: »هـــي شـــكل لحري ـــف األخـــر بأنَّه املؤل

الفعـــل الشـــخي، حيـــث يســـتطيع الفـــرد 

تحديـــد مســـارات أفعالـــه، وفـــق مخطـــط 

يختـــاره هـــو«)4(، فإليـــه تعـــود املســـؤولية 

ــل  ــة داخـ ــارات املختلفـ ــة يف االختيـ الكاملـ

مجـــال مارســـة طبيـــة مـــا.

ـــة  ـــارد خاص ـــد أنكله ـــاق عن ـــد األخ ـــا تع ف

للقهـــر والـــردع، مبـــا أنهـــا ال تعـــرف إال 

)2( H.Tristram Engelhard: The Foundations of Bioethics، 

New york/ Oxford، Oxford، University press، 1986.

)3( Tom Beauchamp et James F.Chidress: Principles of 

Biomedical Ethics، New york/ Oxford، Oxford Uni-

versity press، 1979.

)4( Ibid. p. 56.
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بالنســـبة إىل اإلرادة، ووظيفتهـــا األساســـية 

ــن  ــأ بـ ــي تنشـ ــات التـ ــل الراعـ ــي حـ هـ

اآلخـــر،  احـــرام حريـــة  عـــر  الـــذوات، 

ففـــي البيوإتيقـــا يكـــون اتخـــاذ القـــرارات 

ـــرار  ـــم اإلق ـــا ت ـــة، إذا م ـــه مرجعي ـــا ول مرشوًع

ــة  ــرة كغايـ ــخصية الحـ ــرام الشـ ــدأ احـ مببـ

ال كوســـيلة، إن األخـــاق األدىن التـــي يعـــر 

ـــارد  ـــف أنكله ـــي ملوق ـــوذج األخاق ـــا األمن عنه

متثـــل حًقـــا تصـــورًا مهـــًا داخـــل ميـــدان 

ـــس  ـــاق تتأس ـــاق لاتف ـــي أخ ـــا، وه البيوإتيق

ـــار  ـــل إط ـــوار داخ ـــة للح ـــول صوري ـــى أص ع

ـــوي عـــى مضمـــون  ـــي ال تحت دميقراطـــي، فه

جوهـــري يدفـــع إىل اإللـــزام الـــذي يســـتوجب 

أمـــرًا، بـــل تحـــدد األطـــر العامـــة لاحـــرام 

وفـــق مـــا تقتضيـــه الحريـــة واملســـاواة، كقيـــم 

ـــان. ـــوق اإلنس ـــة حق ـــل منظوم ـــية داخ أساس

األخــاق  وظيفــة  نهايــة  تكــون  وهكــذا 

ســلم  إىل  املســنود  الجوهــري  -مبفهومهــا 

ــث  ــياق الحدي ــل الس ــم- داخ ــي للقي تفاض

ــلطة  ــة لس ــرورة حتمي ــي ص ــده، ه ــا بع وم

العلــم القاهــرة، واكتســابه النجاعــة النظريــة 

واإلجرائيــة، كــا أنهــا رد فعــل الزم عن مســار 

الحريــة اإلنســانية، التــي بــدت تتســع دائرتها 

رويــًدا عــى حســاب دائــرة املتعايل، لتشــملها 

ويعتــي اإلنســان دفــة القيــادة، فيتحــول 

ــزول  ــة، وي الواجــب إىل ســلطة إنســانية بحت

ــرض  ــة تف ــه إىل رغب ــد تحول ــا إىل ح تدريجيً

نهايــة ســلطة اإلنســان العاقــل يف حــد ذاتــه.

)2( العدمية وانهيار القيم:

ــة  ــة يف الثقاف ــألة األخاقي ــرض املس ــم تتع لـ

ــار  ــا مس ــات، وإمن ــة القطيع ــة إىل أزم الغربي

نهايــة األخــاق ومــوت الواجــب، بــدأت 

التدريجــي  التحــول  يف  معاملــه  تتحــدد 

لألخــاق مــن اإللــه إىل يــد اإلنســان، ثــم إنهــا 

ــه  ــر، إن ــن كل املعاي ــار يبط ــزوت يف معي ان

نيــل الســعادة يف الحيــاة اإلنســانية املحــددة 

ــا أن  ــس غريبً ــكان، ولي ــان وامل ــدود الزم بح

تركــز كل التحليــات األخاقيــة يف العــر 

البرشيــة  للطبيعــة  فهــم  عــى  الحديــث 

ــن  ــن م ــذي ميك ــبيل ال ــًا للس ــا، ني وقوانينه

ــذ. ــن اللذائ ــدر م ــر ق ــبًا ألك ــعادها كس إس

وعــى الرغــم مــن أن الكانطيــة تكفلــت 

بصيغــة قانونيــة لألخــاق، وعملــت عــى 

ــه  ــد اإلل ــن ي ــي م ــون األخاق ــل القان تحوي

إىل قلــب اإلنســان، فــإن فرضيــة التحــول 

بــدت غــر راجحــة يف توريــث أخــاق متتثــل 

لطبيعــة اإلنســان، مبــا أنــه جامــع بــن العقــل 

والوجــدان العاطفــي، ثــم باعتبــاره جســًدا له 

مطالبــه؛ ذلــك أن الصيغــة القانونيــة للواجب 

ــاه  ــا تج ــن إلزاًم ــد تتضم ــة، وق ــى صوري تبق

ــوا  قيــم قــد تحطــم اإلنســان، فالنازيــون كان

يقومــون بواجبهــم، وهــم ملتزمــون بالــروح 

ــه يجــب. ــة: يجــب ألن الجرماني

وعموًمـــا، تكـــون الصيغـــة الصوريـــة للواجـــب 

عامـــة عـــى نهايتـــه؛ ذلـــك أن إفـــراغ 
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ـــن الوجـــدان  ـــة م مضمـــون القاعـــدة األخاقي

اإلنســـاين الحامـــل للقيـــم يعنـــي نهايتهـــا، 

ـــل  ـــد دخ ـــيلر وق ـــس ش ـــده ماك ـــا أك ـــو م وه

ناقـــًدا لألخـــاق الكانطيـــة)1(، كـــا يذهـــب 

ـــاٍر  ـــون الواجـــب ع ـــاس إىل أن قان ـــس يون هان

ـــة،  ـــات والبواعـــث األخاقي عـــن منطـــق الغاي

التـــي ال ميكـــن أن يكـــون موضعهـــا إال 

ــون  ــن يكـ ــك لـ ــانية؛ ولذلـ ــة اإلنسـ التجربـ

ـــا،  ـــرًا صوريً ـــي إال أم ـــي الكانط ـــر القطع األم

ـــي،  ـــث األخاق ـــن منطـــق الباع ـــاٍل م ـــو خ فه

بـــل هـــو مجـــرد تصـــور منطقـــي صـــوري، 

الوجـــود  يتحـــول  أن  يعنـــي  وتعســـف 

ــوين كي)2(. ــود كـ ــخي إىل وجـ الشـ

وعــى الرغــم مــن أن الكانطيــة تكفلــت 
بصيغــة قانونيــة لألخــاق، وعملــت عى 
تحويــل القانــون األخاقــي مــن يــد اإلله 
إىل قلــب اإلنســان، فــإن فرضيــة التحــول 
ــاق  ــث أخ ــة يف توري ــر راجح ــدت غ ب
متتثــل لطبيعــة اإلنســان، مبــا أنــه جامــع 

بــن العقــل والوجــدان العاطفــي.

لقــد أحــال فيلســوف كوســنبورغ اإلميــان 

ــه  ــود الل ــون وج ــة، ليك ــادرة األخاقي إىل املب

)1( Max Scheler: Formalisme en éthique – et l›éthique 

matériale des valeurs، Gallimard، 7 éme édition 1955، 

P P. 48- 49.

)2( Hans Jonas: Principe De Responsabilité Une éthique 

Pour La Civilisation Technologique trad. Jean Gre-

isch Flammarion Paris، 1995، P. 88.

والحيــاة األبديــة مســتلزًما للقانــون األخاقي؛ 

إذ جعــل مــن الديــن تابًعــا لألخــاق، واإلميان 

مجــرد بداهــة ينالهــا كل مــن تحققــت لديــه 

ــة مبــا هــي عــن الواجــب؛  ــة األخاقي التجرب

ولذلــك تكــون فلســفة الواجــب مرحلــة 

ــم  ــاق، فل ــاء األخ ــو فن ــية نح ــول أساس تح

يعــد مبقــدور اإلنســان أن يلتــزم بواجــب 

ــه.  ــل طبيعت ــي يتجاه أخاق

يبــدو أنَّ مــا بعــد األخــاق الــذي يعنــي 

لطبيعــة  خاصــة  كذلــك  هــي  نهايتهــا، 

صيغــة  بوصفــه  ذاتــه،  حــد  يف  الواجــب 

ــد  ــا بع ــز في ــك: متي ــة؛ ولذل ــانية خالص إنس

بافتقــاده للطابــع اإللزامــي الصــارم، فــا بعد 

ــة  ــون ســوى خاصــة لحري ــن يك الواجــب ل

اإلنســان املفرطــة؛ إذ حلــت الهيدونيــة مقــام 

الواجــب، ليتمكــن منطــق اإلشــباع من منطق 

اإللــزام يف تســير التجربــة األخاقيــة، فكانــت 

الخاصــة الوجوديــة للفلســفة الســارترية 

عامــة عــى تحــول الرغبــات إىل محــرك أول 

ــذات داخــل  ــة ال للوجــود نحــو القيــم، فعزل

ــارتر  ــت س ــي جعل ــي الت ــم ه ــراغ األعظ الف

يربــط بــن القلــق والرغبــة يف التجــاوز نحــو 

القيــم، فالقيمــة هــي نقــص يف الوجــود 

يســببه قلق الوجــود لذاتــه)3(، مبا أن اإلنســان 

ميثــل مفهوًمــا إلهيًــا ميتلــك الحــق املطلــق يف 

التفســر والترشيــع، وقــد نــال حريــة مطلقة. 

)3( Jean Paul Sartre: L’être et Le néant، librairie Galli-

mard، 28، éme Edition، 150، P. 720.
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وعـــى الرغـــم مـــن االختـــاف بـــن فوكـــو 

وســـارتر، فـــإن جامـــع الفـــراغ يحـــد نتائـــج 

فلســـفتيها بالخصائـــص نفســـها، فالحريـــة 

ــلطة،  ــن كل سـ ــذات عـ ــكاك الـ ــي انفـ تعنـ

وبالنســـبة إىل فوكـــو ينـــزوي الوجـــود الجميـــل 

-مبـــا أنـــه عيـــش خـــارج كل ســـلطة- يف 

ـــة  ـــؤدي األخاقي ـــة، فت ـــق الرغب ـــال تحقي مج

ــذ يف  ــب لذيـ ــو تقلـ ــة، هـ ــوم الجاليـ مفهـ

ــان  ــياد اليونـ ــه األسـ ــل قدوتـ العيـــش يجعـ

ـــوت اإلنســـان،  ـــي فلســـفة م ـــان)1(. فف والروم

ـــاق، إال  ـــراح األخ ـــال الق ـــن مج ـــق م ـــم يب لـ

مـــن بـــاب العبـــث واللعـــب، وقـــد ارتهـــن 

ـــاد  ـــن كل األبع ـــة ع ـــذات املنعزل ـــات ال برغب

الكونيـــة. 

ثالًثا: أفول القيم أم معارك لقيم جديدة: 

قــد تبــدو مــا بعــد األخــاق مبفهــوم نهايتهــا 

وكأنهــا الزم رضوري لزمان املابعديات املرتبط 

بالنهايــات، وصفــة لصيقــة ملابعــد الحداثــة، 

وقــد راهنتــه انتصــارات العلــم والتقنيــة 

ــؤال  ــتوجب الس ــذي يس ــر ال ــة، األم الدامغ

عــن العاقة بــن الحداثــة والحداثــة البعدية، 

هــل مــن قطيعة بينهــا أم أن صلــة جوهرية 

تجمعهــا؟ مبــا أن املابعــد الزم رضوري عــن 

حركيــة التقــدم، بوصفــه صيغــة ماهويــة 

ــد. ــة والبع ــب رضورة النهاي ــة، يتوج للحداث

ــز  ــح، مرك ــورج أيب صال ــة ج ــذات«، ترجم ــام بال ــو: »االنه فوك  )1(

بــروت، د. ط، د. ت، )ص/ 60(. القومــي،  اإلمنــاء 

يبـــدو أنَّ الحداثـــة تفـــرض صيغـــة خاصـــة 

ـــات،  ـــل الثب ـــاق ال تحتم ـــي أخ ـــاق، فه لألخ

وترفـــض القيـــم الكليـــة، بـــل التناســـب 

بـــن األخـــاق بوصفهـــا حركـــة  رضوري 

دائبـــة والحداثـــة مبنطقهـــا التجـــاوزي)2(، 

ــود  ــول بوجـ ــن القـ ــن مـ ــذي ميكـ ــو الـ وهـ

أخـــاق خاصـــة داخـــل الحداثـــة، فهـــي زمـــان 

ال يكـــف عـــن التحـــول والصـــرورة، ومـــن 

ـــاق  ـــرض أخ ـــة ف ـــتطيع الحداث ـــن تس ـــمَّ فل ث

ـــة  ـــا التاريخي ـــْت ذاته ـــا بَن ـــا أنه ـــة، مب جوهري

عـــى نقيـــض الجوهرانيـــة، فـــإىل أي مـــدى 

تســـتطيع الحداثـــة بنـــاء األخاقيـــة؟ أم 

أن طبيعتهـــا تحيـــل مبـــارشة إىل نهايـــة 

األخـــاق؟ هـــل يتمكـــن اإلنســـان مبـــا أنـــه 

حيـــوان قيمـــة مـــن العيـــش دون أخـــاق، 

ــدة  ــاق جديـ ــي ألخـ ــق األخاقـ أم أن الخلـ

هـــو مـــا يرســـم أفـــق اإلنســـانية القادمـــة؟ 

األمـــر الـــذي اســـتوجب الســـؤال عـــن معايـــر 

الخلـــق الجديـــد، ومـــدى تناســـبها مـــع الوضـــع 

ــي  ــدة هـ ــاق الجديـ ــاين؟ أم أن األخـ اإلنسـ

تكيـــف مـــع مطالـــب اإلنســـان يف رغبـــات أكر 

اتســـاًعا وإشـــباًعا، مثـــل الدعـــوة إىل مـــا بعـــد 

اإلنســـان، وبنـــاء طبيعـــة إنســـانية جديـــدة 

ــن  ــل مـ ــة؟ هـ ــروح التقنيـ ــع الـ ــق مـ تتفـ

ـــة؟ أال  ـــر الطبيع ـــر ملعاي ـــاة لإلنســـان بتغ حي

ـــا  ـــكاوس، ك ـــدث ال ـــواًل يح ـــذا تح ـــي ه يعن

يســـترشف ذلـــك هانـــس يونـــاس؟ مصـــورًا 

)2( Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques “Ethique 

et modernité”، P. 92.
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ـــتمرت  ـــا اس ـــانية، إذا م ـــة لإلنس ـــة قريب لنهاي

يف الثقـــة الجامحـــة يف التقنيـــة دون قـــراءة 

للمحاذيـــر املقبلـــة يف األفـــق.

)1( اختالف المعايير ومعركة القيم 
الجديدة:

إىل  الراهـــن  األخاقـــي  النقـــد  يخلـــص 

ــرى،  ــى أخـ ــاق عـ ــل أخـ ــتحالة تفضيـ اسـ

مـــع إنـــكار شـــديد ألثـــر قـــد يحدثـــه 

املتعـــايل عـــى الســـلوك، فـــكل معيـــار 

ــة  ــن تجربـ ــة ضمـ ــت النجاعـ ــي يثبـ أخاقـ

الحريـــة الفرديـــة يف حـــد ذاتهـــا، وهنـــا 

تنتهـــي الصفـــة املشـــركة للقيـــم، وتنفتـــح 

ــوع. وألن  ــاف والتنـ ــن االختـ ــرى لتضمـ أخـ

ـــى  ـــطائيون ع ـــا السفس ـــر فيه ـــة انت الحداث

ســـقراط، وأصبـــح اإلنســـان معيـــار األشـــياء 

جميًعـــا)1(، فتكـــون التجربـــة اإلنســـانية 

املســـنودة عـــى الطبيعـــة اإلنســـانية هـــي 

مجـــال األخـــاق؛ ولذلـــك تعتمـــد األخـــاق 

عـــى خاصيـــة التغـــر والنســـبية، وتفتقـــد 

ــل  ــن هـ ــاع، لكـ ــاركة واإلجـ ــق املشـ منطـ

املتفـــرق؟ عـــى  إنســـاين  إجـــاع  مـــن 

كانــت املناقشــة حــول املعايــر األخاقيــة 

ــة  ــة وبداي ــة املاضي ــة األلفي ــمة يف نهاي حاس

األلفيــة الثالثــة، كا كان مطلب بنــاء النظرية 

)1( Louis Lavelle: Traité des Valeurs، P. U F، Paris، 1951، T1، P. 

44.

األخاقيــة عــى مبــادئ أخاقيــة مطلبًــا ملًحــا 

ورضوريًــا، فهــذه النظريــة التواصليــة تعمــل 

عــى بنــاء تصــور أخاقــي يــذيك منطــق 

الحــوار، وفــق بنيــة معقولــة ترجحــه ومتكــن 

لــه املعقوليــة)2(. وهــذا راولــس يؤســس ملبــدأ 

اســتثار خاصــة  العدالــة، وقــد أحســن 

فلســفة األنــوار، ليجــد ترجيًحــا معقــواًل 

ألزمــة االتفــاق األخاقــي. وألن أزمــة تأســيس 

مبــادئ األخــاق تثــر قلــق الفيلســوف، فقــد 

ــرب  ــدو أق ــة تب ــة افراضي ذهــب نحــو صيغ

ـه حجــاب الجهــل بوصفــه  إىل الخيــال، إنَـّ

مــرة  لاتفــاق  القصــوى  املعقوليــة  آليــة 

أخــرى)3(، بغيــة حضــور األخــاق يف كل بدايــة 

ــه  ــر بوصف ــمَّ الخ ــن ث ــي م ــانية، فينبن إنس

ــا  ــة، باعتباره ــى العدال ــة ع ــة اقتصادي مقول

مبــدأ أخاقيًــا خالًصــا، فبــدا لــه أن بنــاء 

الخــر عــى العدالــة تصحيــح ألزمــة املجتمــع 

الليــرايل األمريــي، الــذي تجــذرت فيــه أزمــة 

املبــدأ  فيــه  وانبنــى  النفعــي،  االســتهاك 

األخاقــي عــى العامــل االقتصــادي الحيــادي.

العدالـة  نظريـة  معقوليـة  ال  تبـدو  لكـن 

الراولسـية يف غض راولـس الطرف عن حقيقة 

حجـاب  يسـتوجبه  الـذي  اإلنسـاين  االتفـاق 

حســن مصــدق: »النظريــة النقديــة التواصليــة - يورغــن هابرمــاس   )2(

ومدرســة فرانكفــورت«، الــدار البيضــاء املغــرب، بــروت لبنــان، املركــز 

ــريب، )2005(، )ص/ 157(. ــايف الع الثق

جــون راولــس: »العدالــة كإنصــاف- إعــادة الصياغة«، ترجمــة د.حيدر   )3(

حــاج إســاعيل، بــروت، املنظمــة العربيــة للرجمــة، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، )2009(، )ص/ 217(.
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الجهـل، وقـد تنافـر مـع املسـألة التاريخيـة 

مـن  التخلـص  يتـم  فكيـف  شـديًدا،  تنافـرًا 

الفرديـة  زمـان  يف  املعايـر  حـول  االختـاف 

املفرطـة، والحـق املطلق يف الحريـة؟ هل من 

إمـكان لصياغـة مبادئ مشـركة بنسـيان كي 

للـذات، وهـي اإلطـار الكي للتصور اإلنسـاين، 

اليـأس  زمـان  يف  طوباويـة  محاولـة  إنهـا 

الشـعور  الـذات عـى  قـدرة  األخاقـي، مـن 

الطأمنينـة.  إىل  املحيـل  األخاقـي  بالهـدي 

اختــاف  مــن  الرغــم  عــى  فإنــه  وإذن؛ 

املعايــر بــن النظريــات األخاقيــة، فإنهــا 

بــدت تتلمــس االتفــاق عــى اختيــار قاعــدة 

للمعايــر  ترجيًحــا  املنطقيــة،  للمعقوليــة 

ــا  ــة دامئً ــدت الكانطي ــارة، فب ــة املخت األخاقي

ســبيل العقانيــة املرجــح، مبــا متــده مــن 

ــة األخــاق،  ــة تتفــق عــى بداي ــة منطقي بني

غــر أن النجــدة التــي أمــدت بهــا الكانطيــة 

ــاش  ــاب النق ــة فتحــت ب ــاِت األخاقي النظري

األخــاق،  مرشوعيــة  حــول  أخــرى  مــرة 

إنســانية،  تكــون  أن  الواجــب  مــن  التــي 

فاقــدة لصيغــة األمــر والنهــي الــذي بــدا 

عــى أنــه مــوروث الشــعوري عــا قبــل 

ــق دون  ــة، لكــن هــل يســتقيم التخل الحداث

صيغتــي الهــدي، واألمــر واالمتثــال والتمكــن 

مــن نيــل القيمــة املرغوبــة يف إطــار الزمــان 

واملــكان؟ إىل أي مــدى تســتطيع األخــاق 

ــه الفطــرة  ــا تعني ــدة الســر خــاف م الجدي

اإلنســانية مــن معرفــة للخــر والــرش، ليتمكن 

ــة؟ ــادئ األخاقي ــول املب ــرك ح ــم املش الفه

يبـدو أنَّ معـارك القيـم اليـوم تشـكلت عـى 

مفارقـة، وهـي كونها نتيجـة ألدىن اتفاق حول 

وعـي القانـون األخاقي، فكيـف إذن يتجادل 

املتجادلـون حـول مفهـوم كرامـة الجنـن إذا 

لــم يسـتوعبوا جيًدا مفهوم الكرامة بصيغتها 

األخاقيـة، مـاذا تعنـي الحـرب الضاريـة بـن 

املدافعـن عـن حـق الجنـن وحـق املـرأة يف 

اإلجهـاض، إال وقد متكنوا مـن التاس االتفاق 

عـى صعيـد الحـس املشـرك، وأدركـوا حرمـة 

اليـوم  القيـم  أزمـة  إن  اإلنسـانية؟  الحيـاة 

والدعـوة إىل خلـق قيـم جديدة تتناسـب مع 

فاملابعـد  املجتمـع،  حصلهـا  التـي  الـرورة 

حديـث املسـنود بقيمتـي الحريـة واملسـاواة 

لصـاح  تصـور  فقـدان  عـن  خاصـة  هـي 

اإلنسـان، جـره فك العقـد مع الغيـب، ونهاية 

كل سـلطة إال سـلطة اإلنسـان، مبـا أنـه قـوة 

والترشيـع،  التفسـر  عـى  اسـتولت  مفرطـة 

األمـر الـذي يجعـل النقـاش حـول العاقة بن 

الحريـة والقيم داخـل التصـور الحديث ملًحا 

ورضوريًـا، ومـا يفرضـه من نجاعة أو عكسـها 

يف بنـاء سـبيل حيـاة اإلنسـان األخاقيـة.

)2( الحرية المفرطة وأفول القيم - 
الحرية والحق في الخلق األخالقي: 

قـاد العقـل الغـريب معـارك ضاريـة يف سـبيل 

كل  عـى  تهيمـن  كقيمـة  الحريـة،  تحقيـق 

تعـد  ولذلـك  اإلنسـانية؛  املارسـات  رضوب 
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عـى  املهيمنـة  األوىل  القيمـة  هـي  الحريـة 

بـن  العاقـة  عـن  والسـؤال  القيـم،  جميـع 

إىل  عنـه  اإلجابـة  تحيـل  والحريـة  القيمـة 

محايثة بينها وتداخـل)1(، فمرشوعية القيمة 

تنبنـي عـى قـدرة اإلرادة عـى ترجيحهـا؛ إذ 

لـن تـؤدي الحريـة وظيفتهـا اإلنسـانية إال إذا 

ارتهنـت بالقيمـة، غـر أن هـذه العاقة تنفك 

أن  ذلـك  البعديـة؛  الحداثـة  زمـان  يف  كليًـا 

القيمة سـتمتثل للحريـة، بوصفها مقدمة غر 

ممكـن مناقشـتها يف زمان حقوق اإلنسـان)2(.

إن أزمــة القيــم اليــوم والدعــوة إىل خلــق 
ــرورة  ــع ال ــب م ــدة تتناس ــم جدي قي
التــي حصلهــا املجتمــع، فاملابعــد حديث 
املســنود بقيمتــي الحرية واملســاواة هي 
خاصــة عــن فقــدان تصــور لصــاح 
اإلنســان، جــره فــك العقــد مــع الغيــب، 
ــة كل ســلطة إال ســلطة اإلنســان،  ونهاي
ــى  ــتولت ع ــة اس ــوة مفرط ــه ق ــا أن مب

ــع. ــر والتري التفس

)1( Joseph Combes: Valeur Et Liberté، PUF، Paris، 2éme 

édition، P. 103.

الدليــل عــى ذلــك هــو النقــاش حــول الحريــة الجنســية يف   )2(

ســتينيات القــرن املــايض، الــذي قــاد إىل ترشيعهــا بوصفهــا حًقــا 

مــن حقــوق اإلنســان، ثــم موافقــة الرملانــات الغربية عــى الزواج 

املثــي، الــذي بــدا خاصــة ملوافقــة دميقراطيــة متتابعــة مبــا أنهــا 

ــا  ــت معه ــة، انته ــات العام ــوق اإلنســان والحري ــن حق ــاع ع دف

ــا،  ــة عــى مراعيه ــروح الهيدوني ــة الواجــب، وانفتحــت ال مهم

ــذي مــس بقدســية  ــم ال ــل املــوت الرحي ــة أخــرى مث وخــذ أمثل

الحيــاة، وكأن املتــأمل لــن ميــوت أبــًدا، فقــد فقــدت قيــم الــروح 

اإلنســانية مثــل الصــر والتــوكل وغرهــا مــن املعــاين التــي متــد 

الــروح بالطأمنينــة واألنــس الــذي ميكــن منــه القــرب مــن القيــم.

اإلنســاين  الوعــي  يف  تعنــي  الحريــة  وألنَّ 

الغــريب مركزيــة الــذات وقوتهــا املفرطــة 

عــى حســاب أخــرى تــم تقويضهــا، فــإن 

تجربــة الحريــة مكنــت لنفســها، النمــو عــى 

حســاب القيــم يف حــد ذاتهــا، والحــق أن 

ــة عــن  هــذا االنفصــال هــو خاصــة رضوري

جنيالوجيــا القيمــة، كــا مارســتها النتشــوية 

نقــًدا وتقويًضــا، وحينئــذ لــن تكــون القيمــة 

ذات قيمــة إال إذا لبــت مطلــب الحريــة 

املرتبــط بالقــوة اإلنســانية، فهــو مطلــب غــر 

ــب  ــك مطل ــل بعــد ذل ــل للنقــاش، ليتخل قاب

ــوم. ــق إىل الي الح

روح  الغربيــة  العقانيــة  جــذرت  لقــد   

إبســتيمولوجي،  مســتوى  عــى  الحريــة 

ــد  ــك القي ــي أواًل ف ــة تقت ــة العلمي فاملعرف

مــع األفــكار املســبقة، وهــو مــا أحدثتــه 

فلســفة الحداثــة برمتهــا، لكــن إىل أي مــدى 

يكــون التحــرر بقطــع مطالب اليقــن العمي 

ــة أن  ــق؟ خاص ــتوى التخل ــى مس ــا ع ناجًع

ــلوك  ــم الس ــي تنظي ــة تعن ــدة األخاقي القاع

اإلنســاين، مبــا يــؤدي ضبطــه وتقييــده إىل 

حــد مــا بالقيــم، بحيــث يــؤدي الغايــة مــن 

ــت  ــة تح ــمَّ الحري ــن ث ــون م ــق، فتك التخل

ســلطة قيمــة توجههــا، أمــا الحريــة فتمكــن 

ــؤدي  ــذي ت ــك القــدر ال ــة القيمــة، بذل لحرك

ــد الســلوك اإلنســاين،  ــى صعي ــا ع ــه عمله ب

ــد  ــا قي ــك فيه ــوم انف ــة الي ــدو أن الحري ويب

االلتــزام، مــع تعميــق الفرديــة واالســتقالية، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 156

اإلنســان. تكفلهــا حراســة حقــوق  التــي 

نقاشـها  يف  الحداثـة  عقانيـة  أنَّ  والحـق 

لألخـاق بوجه عام -ومنهـا األخاق يف التصور 

اإلسـامي- قـد جعلـت مسـارها املعـريف فيا 

يلـزم عـن فـك العقـد مـع الغيـب كـرورة 

إنسـانية وعقانيـة الزًمـا لتخلق إنسـاين كوين 

إذ جعلـت  سـلبية؛  نتائـج  فحصلـت  ناجـع، 

القواعـد األخاقيـة املخالفـة لنتصورها سـالبة 

للحـق، وحالـة مـن االغـراب تتطلـب إحالتها 

إىل الـذات اإلنسـانية إثباتًـا لحريـة اإلنسـان، 

فكانـت الخاصـة املعرفيـة لاسـترشاق عـن 

مثـًا  اإلسـامي  التصـور  القواعـد يف  طبيعـة 

-بوصفـه قارئًـا للوعـي األخاقـي اإلسـامي- 

عـن  واغرابًـا  للحـق،  وسـلبًا  للحريـة  خنًقـا 

الـذات؛ ذلـك أن التخلـق ال يحتـاج إىل الهدي 

بـل إىل النقـد، الـذي يتبعـه إشـباع الرغبـة. 

والحــق أنَّ عقانيــة الحداثــة يف نقاشــها 
لألخــاق بوجــه عــام -ومنهــا األخــاق يف 
التصــور اإلســامي- قــد جعلــت مســارها 
املعــريف فيــا يلــزم عــن فــك العقــد مــع 
الغيــب كرورة إنســانية وعقانيــة الزًما 
ــت  ــق إنســاين كــوين ناجــع، فحصل لتخل
القواعــد  جعلــت  إذ  ســلبية؛  نتائــج 
األخاقيــة املخالفــة لنتصورهــا ســالبة 
ــب  ــرتاب تتطل ــن االغ ــة م ــق، وحال للح
إثباتًــا  اإلنســانية  الــذات  إىل  إحالتهــا 

ــان. ــة اإلنس لحري

خاتمة- اإلنسان والقيم:

تتســع الهــوة بــن اإلنســان والقيــم يف زمــان 

ســلطة اإلنســان عــى العــامل بواســطة التقنية، 

ويف زمــان العمــل مبنطــق االســتهاك الجامــح 

التهاًمــا للحقــوق، حقــوق اآلخريــن القادمــن 

يف أفــق الزمــان، وحقــوق الطبيعــة مبــا أنهــا 

محضــن الوجــود الحــي لــكل كائــن. وال يعني 

اإلبســتيمولوجية  الخاصــة  بــن  االشــراك 

واملارســة األنطولوجيــة يف نهايــة ســلطة 

األخــاق تراتبًــا، بــل يكــون اشــراكها خاصة 

عــن مرجعيــة الحداثــة يف حــد ذاتهــا؛ ولذلــك 

فــكل املعــاين التــي تبن عــن فقــدان البوصلة 

ــة  ــلطة الطبيع ــل س ــن قبي ــة، هــي م القيمي

وليــس  األخاقيــة،  القيــم  عــى  البرشيــة 

العكــس، األمــر الــذي جعلهــا رهينــة للــذات 

ــباع  ــة اإلش ــد اضطلعــت بعملي ــة، وق البرشي

االســتهايك املرتبــط بنمــط االقتصــاد الليرايل، 

الداعــي إىل بنيــة رغائبيــة ال تُحــد بحــد.

انتهــت الرامــة الكانطية املفرضــة يف عملية 

ــف  ــرار بضع ــًدا إىل اإلق ــب روي ــة الواج طاع

اإلنســان، وتركيــزه عــى الــذات مبفهومهــا 

الشــعوري والاشــعوري، يف أداء أفعــال القيمة 

خاصــة األخاقيــة منهــا، ففــرت قــوة الواجب 

إىل حــد نهايتــه، وغــادرت األخــاق مواقعهــا 

الصحيحــة، بوصفهــا هديًــا يرتكــز يف بواطــن 

قيــادة  الرغبــة  لتتــوىل  البرشيــة،  الــذات 

ــم. اإلنســان نحــو القي
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لـــم تكــن مــا بعــد األخــاق إال حالــة شــكية 

ــا  ــر يف القضاي ــى النظ ــفة ع ــدرة الفلس يف ق

املعياريــة، وعــى الرغــم مــن اضطاعهــا 

األخاقيــة  للمعــاين  املعرفيــة  باملارســة 

اضطاًعــا، بتحليــل مســألة الخطــأ والصــواب 

يف املعرفــة، فإنهــا أدت إىل االفتقــار املتواصــل 

لقــدرة اندمــاج القيمــة يف الواقــع، ومــن 

ثــمَّ االفتقــاد املتواصــل لســلطة القواعــد 

كانــت خاصــة وصفيــة  األخاقيــة، هــل 

للحالــة األخاقيــة لحداثــة تعلــن عــن نهايــة 

ــش  ــة لعي ــن إمكاني ــل م ــن ه ــاق؟ لك األخ

اإلنســان مــن دون قيمة، فينقلــب إىل بهيمة؟

اإلجابــة عــن ســؤال األخــاق بــدا يف مجمــل 

الحقــول اإلتيقيــة، التــي ظهــرت يف نهايــة 

القــرن املــايض، تعــر عنها األخــاق التطبيقية، 

حيــث انخرطــت الفلســفة يف عمليــة اإلجابــة 

عــن أســئلة الينبغيــة، وعــن مــدى الربــط بن 

الوقائــع والقيــم، وعــى الرغــم مــن أن تكاثــر 

حقــول األخــاق قــد يوحــي بقيمة املســؤولية 

ــر  ــذا التكاث ــإن ه ــع، ف ــى الواق ــانية ع اإلنس

ــة، وال  ــيادة الفردي ــى س ــة ع ــس إال عام لي

مســؤولية الــذات عــى القيــم)1(؛ ذلــك أن 

ــي  ــة الت ــلطتها التوجيهي ــدت س ــاق فق األخ

تعنــي وجودهــا الباطــن وليــس الظاهــر، ومل 

ــة  يكــن انشــطار األخــاق إىل حقــول خارجي

إال عامــة عــى فقــدان اإلنســان ســلطته عــى 

القيــم، وانفصالــه عــن اآلخــر.

)1( Gilles Lipovetsky: Les temps hypermodernes، Édi-

tions; biblio essais، Grasset et Faquelle، 2004، P. 44.

وهكـــذا يكـــون التكثـــر مـــن الحديـــث 

عـــن األخـــاق عامـــة عـــى نهايتهـــا عـــى 

مســـتوى التجربـــة الباطنيـــة، مبـــا أنهـــا مـــكان 

التموضـــع األول ملعرفـــة القيـــم، وعـــى الرغـــم 

مـــن ســـعي الفلســـفة للبحـــث عـــن الصـــواب 

ــة،  ــكام األخاقيـ ــون األحـ ــأ يف مضمـ والخطـ

فلـــن يغنـــي هـــذا البحـــث عـــن املعرفـــة 

ـــي  ـــة، والت ـــم األخاقي اإلنســـانية الرقيقـــة للقي

تبـــدو عـــى صـــورة هـــدي مميـــز مبعرفـــة 

مـــا هـــو الخـــر والـــرش، ترهـــن عـــى 

الصيغـــة املطلقـــة للقيـــم األخاقيـــة، التـــي 

ــة. ــس يف الثقافـ ــرة وليـ ــع يف الفطـ تتموضـ

إىل  العـــودة  رضورة  إىل  الدعـــوة  كانـــت 

النظريـــة األخاقيـــة التـــي تضطلـــع بالتوجيـــه 

ـــة  ـــا ينبغـــي أن يكـــون ملحـــًة يف نهاي نحـــو م

القـــرن املـــايض؛ ولذلـــك يركـــز الفيلســـوف 

ـــاء  ـــى رضورة بن ـــس ع ـــون راول ـــي ج األمري

النظريـــة األخاقيـــة، التـــي تتغيـــا تحديـــد 

ـــا للجـــدل حـــول  ـــا ينبغـــي أن يكـــون، رافًض م

ــا األخـــاق، ويدعـــو الفاســـفة  مجـــرد ميتـ

لاهتـــام باألخـــاق النظريـــة، التـــي تضطلـــع 

بالتوجيـــه املعيـــاري، بـــل مـــن املمكـــن 

األخـــاق  بعـــد  فيـــا  البحـــث  تجـــاوز 

ــر  ــة أكـ ــا األخاقيـ ــل معتقداتنـ ــأن نجعـ بـ

ــول.  ــاق املعقـ ــطة االتفـ ــا)2(، بواسـ وضوًحـ

)2( Monique Canto – sperber et autres: Dictionnaire 

d’éthique et de Philosophie morale، 1ére édition 2004، 

P U F، T 2، P. 1252.



158

نظريات العالقات الدولية الغربية وتوصيف 
واقع المسلمين

االستضعاف نموذجا..
مشاري حمد الرويح)*(

 مقدمة:
ــي  ــة ه ــوم الرشعي ــة العل ــون خدم ــد تك ق

املهمــة األســمى لباحــث العلــوم االجتاعيــة 

املســلم، أو هكــذا يــرى كاتب هذه الســطور. 

تلــك ليســت مجــرد كلــات ملواســاة النفــس 

ولجــم شــوقها ناحيــة مــدارج العلــم الرشعــي 

ــا كذلــك، إالَّ أنهــا  و)ســبله(، وان كانــت جزئيً

العقــدي  االلتــزام  يفرضهــا  رضورة  أيًضــا 

االجتاعيــة  العلــوم  يف  املســلم  للباحــث 

مــن جهــة، وواقــع املجتمعــات املعــارصة 

يــرى  قــد  أخــرى.  مــن جهــة  وعاقاتهــا 

ــا  ــوم االجتاعيــة ومناهجه ــض أن العل البع

ــدت  ــة وج ــوم تجريبي ــة عل ــة الحديث الغربي

العاقــات االجتاعيــة مــن  لرصــد واقــع 

خــال املاحظــة الحســية واالســتنتاج العقــي 

أســتاذ مســاعد العاقات الدولية يف جامعة قطر. الريد اإللكروين:  )*(

malruwaih@qu.edu.qa

لعاقــات ســببية يف )الخــارج( بعيــًدا عــن غر 

املرئيــات واملعتقــدات ومصــادر معرفتهــا، أي 

ــل  ــا كمســلمن. ب ــل عندن الوحــي، عــى األق

ــوم  ــة- إىل أن العل ــد يشــر البعــض -حقيق ق

االجتاعيــة الحديثــة ظهــرت يف مواجهــة 

ــأي  ــايل، ف ــة. وبالت ــدر للمعرف ــي كمص الوح

ــوع  ــد ترجــى مــن حامــل هــذا الن ــدة ق فائ

أو غــر  مــن املعرفــة ســواء كان مســلًا 

مســلم. عــى الرغــم مــن بعــض الحــق الــذي 

ــوم  ــابق للعل ــف الس ــه التوصي ــتمل علي يش

االجتاعيــة، فــإن هنــاك مشــكلة رئيســة 

تظهــر يف هــذا التوصيــف تكــرس للزهــد 

فيهــا والريبــة مــن حاملهــا، أال وهــي اختــزال 

البنــاء املعــريف للعلــوم االجتاعيــة يف الجانب 

املنهجــي )Methodological( فقــط، وعــدم 

 .)Theoretical( االهتــام بالجانــب النظــري

وافراضاتــه  األخــر  الجانــب  هــذا 
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واملعرفيــة   ،)Ontological( الوجوديــة 

ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت )Epistemological(، وم

أطــر نظريــة وأدوات تحليليــة تشــكل واقــع 

حقــل اجتاعــي مــا، هــو مــا يســمح لباحــث 

ــن  ــر ع ــلم بالتعب ــة املس ــوم االجتاعي العل

عقيدتــه ســواء بالنقــد أو االســتفادة مــاَّ 

ــدة  ــن وح ــة م ــر النظري ــك األط ــه تل تقدم

ــمَّ  ــن ث ــل، وم ــب والتحلي ــم والرتي يف التنظي

ــة  ــة لخدم ــألدوات املنهجي ــه ل ــادة التوجي إع

العقــدي  األســاس  ذات  البحثيــة  أهدافــه 

واملعيــاري اإلســامي، وإن اعــرض الوضعيــون 

)Positivists()1(. ويف النهايــة عــى الرغــم من 

ــح األدوات  ــة ملفاتي ــارة الغربي ــاك الحض امت

الكميــة والكيفيــة، فــإن الرغبــة والحاجــة 

للقيــاس ال تقتــر عــى تلــك الحضــارة طاملــا 

ــق  ــن الحقائ ــي م ــا يكف ــث م ــك الباح امتل

الكــرى التــي تحــول دون االنــزالق يف طريــق 

معــادالت  إىل  االجتاعــي  العــامل  تحويــل 

رياضيــة أو حقائــق ذهنيــة ليــس لهــا أســاس 

ــودي. وج

إنَّ عــامل اليــوم مــيء باملوانــع، تــكاد تنتفــي 

فيــه القــدرة عــى القيــام باألحــكام التكليفية 

إالَّ بقــدر مــن املشــقة والحــرج الزائديــن. 

ــا  ــا كل ــر وضوًح ــون أك ــة تك ــذه الحقيق ه

الفعــل  مســتوى  مــن  املاحظــة  ارتقــت 

انظر:   )1(

Nuno Monteiro & Keven Ruby »International Relations and 

the False Promise of Philosophical Foundations«، 

International Theory، Vol. 1، Issue 1، )March 2009(.

الفــردي إىل الفعــل الجاعــي، وكلــا تداخــل 

الفعــل يف معامــات تحكمهــا بــل وتشــكلها 

ــة  ــل ومادي ــة ب ــة وقانوني ــر قيمي ــا أط أحيانً

تصــادم الوحــي وتقيــد األفعــال ذات األســاس 

املعيــاري اإلســامي واملتمثــل يف اتبــاع الوحي 

وأحكامــه التكليفيــة. يف ســلمي التجريــد 

والواقــع نجــد النظــام الــدويل الحديــث كأكر 

ــل ميكــن  ــًدا؛ ب ــة تقيي ــك األطــر االجتاعي تل

وصفــه مبحــل إعــادة إنتــاج تلــك القيــود ومــا 

ينتــج عنهــا من مشــقة وحــرج يف املســتويات 

األخــرى. مــن هنــا كان املجهــود املعــريف 

لدراســة الحقــل الــذي يبحــث يف طبيعــة هذا 

ــي  ــات الت ــره يف الجاع ــام وتفســر تأث النظ

تعيــش يف ظلــه أحــَد أهــم مســارات الربــط 

بــن علــوم الوحــي والعلــوم االجتاعيــة التــي 

ــل أحــكام  ــع محــل تنزي تصــف وتفــر واق

هــذا الوحــي، وتقيــس وقــوع ودرجــة القيــود 

عــى أحــكام املكلفــن.

يف هــذا اإلطــار تقــدم الورقــة محاولــة لتقديم 

منــوذج لاســتفادة مــن األدوات النظرية ألحد 

ــة،  ــات الدولي ــة، أي العاق ــوم االجتاعي العل

ــة. ســتعمل  بهــدف خدمــة البحــوث الرشعي

هــذه الورقــة عــى مفهــوم االســتضعاف ذي 

األســاس الرشعــي والقيمــي اإلســامي كمثــال 

ملــا ميكــن أن تقدمــه األدوات النظريــة لحقــل 

العاقــات الدوليــة مــن فوائد لتوصيــف واقع 

املســلمن يف العاقــات الدوليــة دون التنــازل 

عــن زاويــة الرصــد اإلســامية لهــذا التوصيف.
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لتلــك  تأطــرًا  األول  املبحــث  ســيقدم 

ــوث  ــا يف البح ــة له ــدى الحاج ــة وم املارس

ــة  ــى أهمي ــز ع ــال الركي ــن خ ــة م الرشعي

كجــزء  دقيــق  بشــكل  الواقــع  توصيــف 

أصيــل مــن عمليــة الوصــول لحكــم رشعــي، 

ــار  ــم بإط ــق هــذا الحك ــا يتعل خاصــة عندم

ــَز  ــوًدا وحواف ــن قي ــارص يتضم ــي مع اجتاع

ماديــة بــل وقيميــة أيًضــا. بينــا يقــدم 

املبحــث الثــاين صــورة عامــة حــول تخصــص 

العاقــات الدوليــة كأحــد العلــوم االجتاعية، 

مــع الركيــز عــى األســاس النظــري لهــذا 

ــع األدوات  ــح موض ــدف توضي ــص به التخص

النظريــة املســتخدمة يف هــذه الورقــة، والتــي 

تعتمــد املقاربــة الركيبيــة االجتاعيــة. يقــدم 

املبحــث الثالــث بعــد ذلــك إطــارًا عاًمــا 

ــال  ــض األع ــى بع ــاًدا ع ــتضعاف اعت لاس

لباحثــن رشعيــن بهــدف تجهيــز مفهــوم 

االســتضعاف للتشــغيل وربطــه بإطــار تركيبي 

اجتاعــي مســتعار مــن نظريــات العاقــات 

ــة  ــك الورق ــة. تقــدم بعــد ذل ــة الغربي الدولي

ــه  ــج عن ــذي ينت ــي وال ــار التحلي ــذا اإلط ه

حالــة االســتضعاف كإحــدى الحــاالت املمكنة 

ــة املســلمة ملســارات  ــة الجاع ــد مواجه عن

ــة  ــة ومحاول ــم الدولي ــة والقي ــت الثقاف تثبي

االســتمتاع  إىل  باإلضافــة  إنتاجهــا،  إعــادة 

واالســتدماج طبًقــا ملحــل إعــادة اإلنتــاج مــن 

ــورة  ــك الص ــة. تل ــة، أو هوي ــلوك، ومصلح س

ــتضِعف  ــن املس ــا كًا م ــع تحليليً ــي تجم الت

ــدم  ــتضعاف، تق ــة االس ــتضَعف يف بيئ واملس

إطــارًا أكــر تنظيــًا لقيــاس مســتوى املشــقة 

التــي تعانيهــا الجاعــة املســلمة يف العاقــات 

ــك  ــن تل ــط ب ــل وترب ــارصة، ب ــة املع الدولي

املســتويات، وتوضــح إمكانيــة االنتقــال مــن 

مســتوى إىل آخــر، مــاَّ يســهل النظــر يف 

مــآالت ســلوك تلــك الجاعــة، وبالتــايل قــدرة 

الباحــث الرشعــي عــى التفســر والحكم عى 

هــذا الســلوك. يقــدم املبحــث األخر مناقشــة 

عامــة حــول ماهيــة االســتضعاف ومادتــه 

مــن تــٍن لقيــم الحداثــة والتبعيــة السياســية، 

وتضعهــا عــى خارطــة االســتضعاف املطورة 

ــة. ــذه الورق يف ه

توصيف الواقع وخدمة البحوث 
الشرعية:

قــد ال يعطــي الباحــث الرشعــي بــااًل ملــا 

جــزًءا  الواقــع(  )توصيــف  كــون  ســبق، 

معروفًــا ومتفًقــا عليــه بــن طلبــة العلــم 

الرشعــي. إال أن االستشــهاد بإحصــاءات مــن 

هنــا وهنــاك ال تناســب دامئـًـا البنــاء والهــدف 

البحثــي، قــد ال يصنــف كتحريــر للواقــع، 

ــة  ــاث الرشعي ــن األبح ــر م ــال الكث ــو ح وه

املعــارصة. فالثقــل امللقــى عــى التفريــق بــن 

دليــل مرشوعيــة الحكــم وبــن دليــل وقــوع 

ــم  ــي أه ــم الرشع ــول للحك ــم)1( للوص الحك

ــد  ــات أح ــع متطلب ــل م ــم التعام ــن أن يت م

النظرية  بن  الرعي  »الحكم  الشامي،  صالح  الرقيب  عبد   )1(

والتطبيق: دراسة أصولية عى ضوء مقاصد الريعة اإلسامية«، 

بروت، لبنان، مركز مناء للبحوث والدراسات )2016م(، )ص/ 56(.
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ــدم  ــم، بع ــوع الحك ــل وق ــارصه، أي: دلي عن

اهتــام أو رصانــة علميــة. يف كتابــه )الحكــم 

ــذي  ــق(، وال ــة والتطبي ــن النظري ــي ب الرشع

يعتــر مدخــًا مناســبًا لغــر املتخصصــن 

يف العلــوم الرشعيــة، يفــرد الدكتــور عبــد 

الرقيــب الشــامي مســاحات واســعة ألهميــة 

تحريــر الواقــع يف إطــار التفريــق بــن الجانب 

النظــري والتطبيقــي للحكم الرشعــي. يف تلك 

املســاحات اقتباســات وإضــاءات جميعهــا 

تصــب يف أهميــة تحصيــل البيانــات وجمعهــا 

بأدواتهــا املعــارصة كجــزء أصيــل مــن الجانب 

التطبيقــي للحكــم الرشعــي، يوضــح االقتباس 

ــا  ــور الشــامي مــدى م ــايل للدكت ــل الت الطوي

تكشــفه أو تعــن عــى كشــفه تلــك األدوات: 

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــإن األدل ــذا؛ ف »وله

ــن  ــق م ــل للتحق ــة التنزي ــد يف عملي املجته

ــا، ومعرفــة مــدى  ــة الواقعــة، وتصنيفه ماهي

صاحيــة املحــل للتنزيــل، وتوفــر القــدرة 

واالســتطاعة للتنفيــذ أعــم مــن أدلــة ثبــوت 

األحــكام املجــردة، فثبــوت األحــكام مصــدره 

ــة  ــة الرشعي ــق األدل ــط عــن طري ــرشع فق ال

ــا كان  ــنة، وم ــاب والس ــي الكت ــب وه فحس

راجًعــا إليهــا من األدلة املســاعدة والكاشــفة 

عــن مــراد الشــارع، أمــا أدلــة جهــة التطبيــق 

فمنــه أســباب ورشوط وموانع نصبها الشــارع 

ــق  ــد أن يتحق ــف واملجته ــى املكل ــا وع أيًض

أدلــة موكولــة إىل املكلــف  منهــا، ومنهــا 

ليكشــف عنهــا مبــا ألهمــه اللــه مــن الحــواس 

ــة  ــول البرشي ــه العق ــا أنتجت ــدركات، وم وامل

ــاة،  ــر الحي ــم بتفس ــي تهت ــوم الت ــن العل م

مجــاالت  شــتى  يف  اإلنســانية  والظواهــر 

الحيــاة رشيطــة أن تكــون هــذه العلــوم 

مســتندة إىل أصــول االعتقــاد الصحيــح الــذي 

ــة  يعطــي التصــور الحقيقــي للنفــس البرشي

ــع  ــا م ــون وعاقاته ــة اإلنســان والك وحقيق

الخالــق -ســبحانه- فــإن هــذه العلــوم وهــذه 

تشــخيص  يف  املكتسبة...تســاهم  املعــارف 

املجتهــد  يكــون  حتــى  والوقائــع  الواقــع 

ــكام«)1(. ــل األح ــد تنزي ــا عن ــة منه ــى بين ع

كــا توضــح الســطور الســابقة، فــإن التحقــق 

مــن وقــوع أدلــة جهــة التطبيــق مــن أســباب 

ــة  ــن عملي ــايس م ــزٌء أس ــع ج ورشوط وموان

الوصــول للحكــم الرشعــي)2(، هــذا التحقــق: 

مــن أهــم مــا يخــدم الباحــث الرشعــي 

ويعطــي طابًعــا رســاليًا لعمــل باحــث العلوم 

االجتاعيــة املســلم. بالطبــع ال تنتمي معرفة 

الحكــم  أقســام  ودرجــات  أنــواع  جميــع 

الوضعــي مــن أســباب ورشوط وموانع للحقل 

املعــريف االجتاعــي أو تكشــف عــن نفســها 

باســتخدام أدوات علميــة أو علــوم معــارصة، 

االجتاعيــة  العلــوم  لباحــث  ينبغــي  وال 

وال يســتطيع الدخــول يف حقــل أصــويل أو 

فقهــي كهــذا. أمــا فيــا يخــص تلــك األســباب 

املــادي  الطابــع  ذات  واملوانــع  والــرشوط 

واالجتاعــي والثقــايف والتــي تنتمــي بدورهــا 

املرجع السابق، )ص/ 121(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 52(.  )2(
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بغــض النظــر عــن املصــدر ألحــد العــوامل 

االجتاعيــة املعــارصة وميكــن الكشــف عنهــا، 

بــل ورســم خارطــة إلنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا 

لباحــث  يكــون  فقــد  تأثرهــا،  وممــرات 

ــة املســلم إســهام يف ذلــك  ــوم االجتاعي العل

مبــا يســهل عــى الباحــث الرشعــي النظــر يف 

وقوعهــا. بغــض النظــر عــن تقســيم كل مــن 

ــا،  ــا ملصدره ــي طبًق ــم الوضع ــام الحك أقس

فمــن املهــم التفريــق بــن تلــك الخاصــة 

باألحــكام الرشعيــة للعبــادات وتلــك الخاصــة 

بأحــكام املعامــات؛ فــاألوىل -يف الغالــب- 

تــدور أســبابها ورشوطهــا وموانعهــا ومــا 

ــك مــن صحــة وفســاد يف إطــار  ــه ذل يقتضي

القــدرة واألفعــال الفرديــة والظــروف املحيطة 

بهــا يف دوائرهــا الضيقــة، أمــا الثانيــة فعــادة 

مــا تكــون محاطــة بقيــود ماديــة و)حقائــق 

اجتاعيــة( تســاهم بشــكل مبــارش يف إنتــاج 

ــل  ــة بالفع ــروف املحيط ــاج الظ ــادة إنت وإع

ــن خــال  ــي، م ــردي أو الجاع اإلنســاين، الف

ــال.  ــك األفع ــى تل ــز ع ــود وحواف ــق قي خل

تلــك القيــود والحوافــز قــد تقــرب مــن 

جــذب انتبــاه الباحــث الرشعــي عنــد النظــر 

يف رشوط الحكــم الرشعــي وموانعــه يف إطــار 

ــا.  اجتاعــي م

ــدرة  ــر الق ــإن )توف ــك، ف ــن كذل ــم تك إن لـ

ــاس  ــورة يف اقتب ــذ( املذك ــتطاعة للتنفي واالس

رضوريــات  كإحــدى  الشــامي  الدكتــور 

التحقــق مــن وقــوع أدلــة التطبيــق قــد 

الرشعــي  للباحــث  إقناًعــا  أكــر  تكــون 

بقبــول خدمــات باحــث العلــوم االجتاعيــة 

املســلم. مــرة أخــرى، نتكلــم هنــا عــن أحكام 

املعامــات وإمكانيــة وجــود تلــك املعامــات 

يف إطــار اجتاعــي معــارص يخلــق قيــوًدا 

وحوافــَز عــى قــدرة املكلــف واســتطاعته 

عــى التنفيــذ. عــى ســبيل املثــال، قــد يكــون 

ــًا بأحــكام العاقــات  الباحــث الرشعــي مهت

يســميه  مــا  أو  وغرهــم  املســلمن  بــن 

ــة يف اإلســام(،  ــات الدولي املعــارصون )العاق

والوصــول لحكــم رشعــي يف قضية مــا كتقديم 

النــرة العســكرية لجاعــة من املســلمن أو 

ــف العســكري مــع جاعــة مــن غــر  التحال

املســلمن. قــد يتطلــب هــذا الحكــم قيــاس 

قــدرة واســتطاعة صاحــب القــرار والجاعــة 

املســلمة لتنفيــذ الحكــم التكليفــي، باإلضافــة 

إىل تصنيــف نــوع وقيــاس درجــة القيــود 

ــل  ــم، وه ــذ الحك ــة بتنفي ــز املحيط والحواف

يقــرح هــذا النــوع وتلــك الدرجــة التعامــل 

مــع تلــك القيــود كــرشوط وموانــع. ال يتخيل 

ــة دون  ــا بتلــك العملي أن يقــوم الباحــث هن

القــوة مثــًا، مــع األخــذ  لتــوازن  قيــاس 

باالعتبــار أن قيــاس تــوازن القــوة يف العاقات 

الدوليــة املعــارصة يتعــدى حســاب عــدد 

الطائــرات واملدرعــات والجنــود ثــم وضعهــم 

يف جــدول مقارنــة، بــل قــد تشــر تلــك 

املارســة إىل عــدم اهتــام قــد يصل ملســتوى 

االســتهتار يف التعامــل مــع دليــل وقــوع 

ــا  الحكــم والــذي يعتــر بــدوره أمــرًا جوهريً
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ــس،  ــى العك ــي. ع ــم الرشع ــول للحك للوص

ــاب  ــوة حس ــوازن الق ــاس ت ــب قي ــد يتطل ق

ــع  ــات املجتم ــدد جمعي ــر ع ــل وتأث ــدد ب ع

الــدويل،  املســتوى  عــى  الفاعلــة  املــدين 

ــة  ــات الدولي ــات املنظ ــيم بروقراطي وتقس

الحكوميــة طبًقــا للجنســيات الوطنيــة، ومــن 

ثــمَّ حســاب مــا ميلكــه كل طــرف مــن تأثــر 

مبــارش يف تلــك املنظــات، قــد يتطلــب 

ــتثار  ــات االس ــر يف اتفاقي ــا النظ ــك أيًض ذل

والتجــارة بــن األطــراف، إن وجــدت، ومعرفــة 

 complex( ــادل ــاد املتب ــة االعت ــوع ودج ن

يخلقــه  ومــا  بينهــا   )Interdependence

 ،)Sensitivity( ــية ــاط حساس ــن أمن ــك م ذل

إن  حتــى   ،)Vulnerability( ضعــف  أو 

عدنــا إىل األطــر املــؤرشات األكــر ماديــة 

مــن قــدرات عســكرية ومــوارد طبيعيــة 

النخبــة  قــدرة  أيًضــا  يبقــى  واقتصاديــة 

السياســية وصانعــي القــرار واســتطاعتهم 

عــى حشــد تلــك املــوارد وتوجيههــا مــا 

ــن  ــل ب ــة يف الداخ ــر يف العاق ــب النظ يتطل

الدولــة واملجتمــع. تلــك أمثلــة عــى مؤرشات 

تخــص  أدلــة  إىل  ترجــم  قــد  وعوامــل 

الجانــب التطبيقــي إذا مــا أردنــا الوصــول إىل 

ــة. ــاد دولي ــة ذات أبع ــي يف قضي حكــم رشع

إذ كان مــا ســبق يتــاىش مــع دعــوة الدكتــور 

الشــامي إىل االســتفادة )مــا أنتجتــه العقــول 

ــر  ــم بتفس ــي تهت ــوم الت ــن العل ــة م البرشي

شــتى  يف  اإلنســانية  والظواهــر  الحيــاة، 

مجــاالت الحيــاة(، فيجــب أيًضــا أخــذ تحذيره 

بالجديــة نفســها عندمــا يؤكــد أن االســتفادة 

مــن تلــك املعــارف مرشوطــة باســتنادها إىل 

)أصــول االعتقــاد الصحيــح الــذي يعطــي 

التصــور الحقيقــي للنفــس البرشيــة وحقيقــة 

ــق  ــع الخال ــا م ــون وعاقاته ــان والك اإلنس

ســبحانه(. للوهلــة األوىل قــد يعتقــد البعــض 

ــع  ــرج جمي ــري يخ ــرشط الجوه ــذا ال أن ه

العاقــات  فيهــا  مبــا  االجتاعيــة  العلــوم 

الدوليــة مــن دائــرة االســتفادة املذكــورة 

لعــدم اســتنادها إىل أي مــن أصــول االعتقــاد 

الصحيــح. إال أن الدكتــور يعــود ليقــرر أن 

)الحكــم الرشعــي مــن حيــث االســتنباط 

ــاف  ــلم، بخ ــن املس ــواًل إال م ــون مقب ال يك

الجانــب التطبيقــي، فــا يشــرط اإلســام، 

وميكــن االســتفادة مــن خــرة غــر املســلم يف 

تشــخيص الواقعــة، وتعيــن املنــاط، والتحقق 

ــم  ــل الحك ــم تنزي ــة ليت ــورة دقيق ــه بص من

عليهــا مبنهــج ســليم()1(، هــذه اإلباحــة وذلــك 

الــرشط لاســتفادة مــن خــرات غــر املســلم 

وعلومــه يف تشــخيص الواقعــة يقرحــان مًعــا 

عمــًا مــا يف املســتوى املفاهيمي، أي مســتوى 

توصيــف الظواهــر االجتاعيــة اإلنســانية 

املســلم.  الباحــث  قبــل  مــن  وتصنيفهــا 

ــا  ــلم وم ــر املس ــه أن غ ــا محل ــرشط هن فال

أنتجــه عقلــه مــن مفاهيــم لتوصيــف الواقــع 

ــة الكونيــة  ــازع الرؤي قــد ال يتــاىش بــل وين

املرجع السابق، )ص/ 122(.  )1(
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التــي يقدمهــا الوحــي والتــي تتضمــن أسًســا 

وجوديــة وقيميــة للمجــال نفســه أو الحقــل 

االجتاعــي أو حتــى متجــاوزة لــه. وبالتــايل، 

يتوجــب عــرض مفاهيــم العلــوم االجتاعيــة 

والعاقــات الدوليــة ونظرياتهــا عــى الوحــي، 

ويف حالــة عــدم متاشــيها أو تصادمهــا مــع 

إعــادة  وجــب  اإلســامي  الفكــري  البنــاء 

ــم  ــي تزع ــر الت ــف الظواه ــف وتصني توصي

تفســرها. بالطبــع هنــاك مفاهيــم كثــرة يف 

العلــوم االجتاعيــة والعاقــات الدوليــة أقــل 

ــة للوحــي. ــا ومنازع تطرفً

الطيف النظري للعالقات الدولية 
الغربية: 

يف مظلـة العلـوم االجتاعيـة الغربيـة ميثـل 

املسـؤول  الحقـل  الدوليـة  العاقـات  حقـل 

عـن دراسـة طبيعـة النظـام الـدويل، ونشـأته، 

وتطـوره. وتحليليًـا: هـيـكـلــه، والعـــاقات 

السـببية أو املعـاين الركيبية املحددة لسـلوك 

الجاعـات التـي تعيـش يف ظلـه ومصلحتهـا 

وهويتهـا. تعود نشـأة هذا الحقـل إىل بدايات 

تأسـيس  تـم  الحربـن، حيـث  بـن  مـا  فـرة 

دراسـة  يف  متخصـص  أكادميـي  قسـم  أول 

آبرسـتوايث  جامعـة  يف  الدوليـة  العاقـات 

ويلـز.  يف   )Aberystwyth University(

حـدد املؤسسـون الهـدف الرئيـس مـن تلـك 

إلنهـاء  علميـة  حلـول  يف  بالبحـث  الدراسـة 

الـراع والحـروب يف العاقـات الدوليـة. تلك 

األهـداف املثاليـة والتـي يعر عـن منطلقاتها 

يف التخصـص عـادة مـن خـال سـؤال )كيـف 

 How the world( ،)يجـب أن يكـون العـامل؟

إىل  تحولـت  مـا  رسعـان   ،)?Should Be

أهـداف تفسـرية تتسـاءل حـول ) كيـف هو 

مـن  أي   ،)?How the World is( العـامل؟(، 

هيمنـة النظـرة املثاليـة إىل هيمنـة املدرسـة 

يف  حـدث  األهـم  التحـول  أن  إال  الواقعيـة. 

األسـاس املعـريف للتخصـص، وهـو التحول عن 

األسـس املعياريـة، الفلسـفية، والتاريخيـة إىل 

األسـاس الوضعـي اإلمريقـي يف إطـار محاولة 

تخصصـات العلـوم االجتاعيـة بشـكل عـام 

محـاكاة العلوم الطبيعيـة وتبني طرق البحث 

املتحـدة  الواليـات  يف  خاصـة  بهـا  الخاصـة 

وجامعاتهـا. عـى الرغـم من هـذا التحول وما 

تبعه من هيمنة منهجية للمدرسـة السلوكية، 

فـإن محـاوالت وضع تلـك اإلجـراءات البحثية 

يف أطر تفسـرية نتج عنها تراكم معريف نظري 

مبسـاعدة  بالطبـع  والتنـوع  بالغنـى  يتسـم 

وتدخـات مـن مقاربـات اعتمـدت يف أغلبهـا 

 ،)Sociology( عى مسـاهات علم االجتاع

ونظرتـه الركيبيـة االجتاعيـة. ميكـن وصـف 

الحـايل للتخصـص كالتـايل:  النظـري  الطيـف 

نظريـات عقانيـة )Rationalist( ونظريـات 

يتفـق   .)1()Reflectionist( تأمليـة  نقديـة 

الباحثـون عـى أن معيـار متوضـع نظريـات 

انظر:  )1(

Steve Smith، “Singing our World into Existence: Internation-

al Relations Theory and September 11th، International 

Studies Quarterly،Vol. 48، Issue 3. )September، 2004(.
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هـو  الطيـف  هـذا  عـى  الدوليـة  العاقـات 

مدى تثبيت أو تشـغيل سـات الفاعل تحت 

الدراسـة مـن سـلوك ومصلحـة وهويـة. طبًقا 

لهـذا املعيار، نجـد النظرية الواقعيـة البنيوية 

أو الجديـدة )Neorealism( تحتـل املسـاحة 

والتفسـر  التحليـل  كـون  عقانيـة،  األكـر 

السـلوك  مسـتوى  يتعـدى  ال  تقدمـه  الـذي 

الذي تحـدده الحوافـز والفـرص والتهديدات، 

الناتجـة عـن البيئـة الدولية املاديـة ممثلة يف 

تـوازن القـوى وخارطـة تراكم القـوة الهيكلية 

املاديـة، هنا يقـوم الفاعل بحسـابات عقانية 

الحوافـز  تلـك  إطـار  يف  والتكلفـة  للمنفعـة 

وعى أسـاس تلـك الحسـابات يتوقع سـلوكه، 

بينـا تكـون كل مـن مصلحة وهويـة الفاعل 

تعتـر  التحليـل.  خـارج  وبالتـايل  ثابتتـن، 

 Neoliberal( النظريـة الليراليـة املؤسسـاتية

Institutionalism( األقـرب ملوقـف النظرية 

الواقعيـة الجديـدة، إالَّ أنهـا تضيـف للهيـكل 

بعًدا مؤسسـيًا يأخذ باالعتبار دور املؤسسـات 

الدوليـة يف التأثـر يف سـلوك الـدول من خال 

ربـط مصالحهـا بالتعـاون والعمـل الجاعـي 

وليـس بالـراع، مـاَّ يدخـل املصلحـة داخل 

اإلطـار التحليـي، إالَّ أن التأثـر الـذي يأخـذ 

مـن مصلحـة الفاعـل منصـًة لـه يظـل طويل 

املـدى وهامشـيًا إىل حـد مـا. يحتـل منتصف 

طيـف العقانيـة والتأمليـة املقاربـة الركيبية 

االجتاعيـة خاصـة تلـك املطـورة مـن قبـل 

املقاربـة  تلـك  تضيـف  وينـدت.  أليكسـاندر 

بعـًدا قيميًـا وثقافيًـا لهيـكل العاقـات يقابله 

وهـي  للفاعـل،  جديـدة  سـمة  بالـرورة 

القـدرة عـى التعامـل التأمـي مع تلـك القيم 

والثقافـة، األمـر الـذي يتطلـب إدخـال هوية 

الفاعـل يف التحليـل كونها محل هـذا التفاعل. 

يف الطـرف اآلخـر مـن هـذا الطيـف تتموضع 

مـا  كمقاربـات  راديكاليـة،  األكـر  املقاربـات 

وغرهـا  الدوليـة،  والنسـوية  الحداثـة،  بعـد 

عـامل  وجـود  تنفـي  التـي  املقاربـات  مـن 

حقيقـي خـارج أفـكار الفاعل، والتـي تختلف 

التـي  لوينـدت  االجتاعيـة  الركيبيـة  عـن 

عـى الرغـم مـن اهتامهـا بالبعـد القيمـي 

والثقـايف وعـامل األفـكار فإنَّهـا تقـدم مجمـوع 

اجتاعيـة هنـاك يف  األفـكار كحقائـق  تلـك 

الخـارج حتـى إن كانـت غـر مرئيـة، ويـدل 

عـى وجودهـا الحقيقـي تأثرهـا السـببي)1(.

إحــدى أهــم املشــاكل التــي تعــاين منهــا 

تلــك النظريــات هــي تقســيم العمــل الحــاد 

واملزيــف يف الوقــت نفســه، فهيــكل العاقات 

األبعــاد  كافــة  عــى  يشــتمل  الدوليــة 

املذكــورة، وجميعهــا متثــل أهميــة للتحليــل. 

ــن يبحــث  ــادة عــى أن م ــه جــرت الع إال أن

ــاره  ــزل يف إط ــراع ينع ــوة وال ــا الق يف قضاي

ــات  ــث يف دور املؤسس ــن يبح ــي، وم الواقع

البعــد  ســوى  تقريبًــا  يــرى  ال  الدوليــة 

ــة  ــتخدم املقارب ــن يس ــك م ــي، وكذل املؤس

)1( Roy Bhaskar، “Philosophy and Scientific Realism” in 

“Critical Realism: Essential Readings”، Abingdon، 

UK، )2007(، )P. 18(.
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الركيبيــة قــد ال تســمح لــه أدواتــه بالتعامــل 

ــا. إال أن  ــط تراكمه ــوة وخرائ ــا الق ــع قضاي م

نظــرة أشــمل تأخــذ باالعتبــار تداخــل األبعــاد 

الهيكليــة للعاقــات الدوليــة الحديثــة وعمق 

مســتويات تفاعــل الفاعــل مــع تلــك األبعــاد 

النظريــات  تلــك  مــن  االســتفادة  تقــرح 

متــى دعــت الحاجــة لذلــك، خاصــة عندمــا 

يتعلــق األمــر مبفهــوم القــوة وأبعــاده املاديــة 

واملؤسســاتية والثقافيــة)1(. من هــذا املنطلق، 

ــل  ــارًا لتحلي ــة إط ــث القادم ــتقدم املباح س

حالــة االســتضعاف التــي ميــر بهــا املســلمون 

يف النظــام الــدويل الحديــث، يأخــذ باالعتبــار 

ــا يف  ــدد أثره ــتضِعف وتع ــوة املس ــه ق أوج

ســلوك املســتضَعف ومصلحتــه وهويتــه، 

عــى أن متثــل املقاربــة الركيبيــة االجتاعيــة 

األرضيــة النظريــة لهــذه املحاولــة. قبــل ذلك، 

ــة حــول  ــادم صــورة عام ــدم املبحــث الق يق

لتشــغيل بعــض  )االســتضعاف( ومحاولــة 

ــا.  ــارصه نظريً عن

تشغيل االستضعاف:

عــى الرغــم مــن طــول فــرات االســتضعاف 

التــي مــرت عــى األمــة اإلســامية وشــكلت 

فــإن  متعــددة،  وأزمنــة  لفــرات  واقعهــا 

ــا يظــل إطــارًا اســتثنائيًا  )االســتضعاف( نظريًّ

يســتدعي أحــكام التيســر والتخفيــف عــى 

)1( Michael Barnett & Raymond Duvall، “Power in Inter-

national Politics”، International Organization، Vol.59، 

Issue 1، )January 2005(. P. 51.

ــات،  ــات واملحرم ــة يف الواجب الجاعــة املؤمن

األحــكام  مــن  رشع  ملــا  إطــارًا  يعــد  وال 

الكليــة ابتــداء أو كنظــام عــام يف األحــوال 

ــة  ــف أو الجاع ــة للمكل ــة واالختياري العادي

ــن  ــكام التمك ــت أح ــايل، كان ــة. وبالت املكلف

ــار  ــة إظه ــن عزمي ــه م ــا يصاحب ــه وم بدرجات

ــتضعاف،  ــل واالس ــي األص ــرشه ه ــن ون الدي

ومــا يصاحبــه مــن ترخيــص بســبب املشــقة 

مــا  وفعــل  الديــن  إظهــار  عــن  الناتجــة 

ــتثناء. ــو االس ــه ه ــا حرم ــرك م ــه وت ــر ب أم

القــدرة  أحــوال  كــون محــل  ذلــك،  مــع 

والعجــز هنــا هــو العاقــة بــن الجاعــة 

املؤمنــة وغرهــا مــن الجاعــات يجعــل تلــك 

ــن  ــام ب ــداول األي األحــوال خاضعــة لســنن ت

ــات األخــرى  ــوة الجاع ــاس ومرتبطــة بق الن

وتأثرهــا. إذن، لــزم وجــود إطــار واقعــي 

يأخــذ باالعتبــار أحــد احتــاالت العاقــة 

بــن تلــك الجاعــة وغرهــا مــن الجاعــات، 

ــول  ــاء وعق ــوب الفقه ــه قل ــى وإن قاومت حت

الباحثــن. مبعنــى آخــر، عــى الرغــم مــن 

للتمكــن،  والفكريــة  العاطفيــة  الجاذبيــة 

ــإن دراســة  ــل لاســتضعاف، ف ــوم املقاب املفه

املســلمن  لعاقــة  كإطــار  االســتضعاف 

بغرهــم وســلوكهم الجاعــي والفــردي يف 

ــا عــن  ــا ورقيً العــامل املعــارص ال تقــل ترشيًف

دراســة التمكن؛ ألنها وإن لـــم تقدم إشــارات 

للخــروج مــن حالــة الضعــف وتضــع الجاعة 

ــن،  ــتحقاق التمك ــق اس ــى طري ــة ع املؤمن
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فإنهــا عــى األقــل تدعــو لعــدم االنــزالق مــن 

ــتخفاف.  ــة االس ــتضعاف إىل عاق ــة االس عاق

مــا يزيــد مــن املقاومــة الفكريــة والعاطفيــة 

عــى  بالــرورة  اعتــاده  هــو  للمفهــوم 

عاقــة غــر متوازنــة مــع )اآلخــر(؛ ألن حالــة 

ــة  ــباب ذاتي ــاج أس ــت نت ــا ليس ــف هن الضع

ــر  ــن الغ ــة م ــال واقع ــاج أفع ــل نت ــط، ب فق

عــى الشــخص أو الجاعــة التــي اعتــرت 

ضعيفــة. وبالتــايل، يتطلــب العمــل مــع هــذا 

اإلطــار اعرافًــا باســتعاء وهيمنــة اآلخــر، 

عــى األقــل ماديًــا، األمــر الــذي ال يعتــر 

ــة دور  ــف أهمي ــد تختل ــن. ق ــا للكثري محببً

اآلخــر يف إيجــاد أو املحافظــة عــى حالــة 

الضعــف، قــد تكــون النســبة األكــر مردهــا 

إىل ظــروف ذاتيــة كحداثــة والدة الجاعــة أو 

لقيــود أخاقيــة قيميــة عــى اســتخدام بعــض 

أســباب القــوة واتباعهــا. النمــط العــام، عــى 

األقــل فيــا يخــص جاعــة املســلمن، يقــرح 

زيــادة دور )اآلخــر( يف إيجــاد حالــة الضعــف 

ــا. واملحافظــة عليه

ــكل  ــتضعاف بش ــاء لاس ــرق الفقه ــم يتط لـ

أبــواب  يف  مســائله  بحثــوا  بــل  خــاص، 

متفرقــة، مــع االعتنــاء بوضــع القواعــد العامة 

والضوابــط التــي تحكــم مرحلــة االســتضعاف 

ــة  ــرورة والحاج ــائل ال ــم ملس ــد تطرقه عن

ــا، يعــرف الدكتــور زيــاد بــن  واإلكــراه. حديثً

عابــد املشــوخي االســتضعاف يف دراســته 

)االســتضعاف وأحكامــه يف الفقــه اإلســامي( 

ــرد  ــا الف ــون فيه ــي يك ــة الت ــايل: »الحال كالت

املســلم أو الجاعــة املســلمة ضعفــاء، بحيث 

ال يقــدرون عــى إظهــار اإلســام وشــعائره أو 

ــدو أو  ــبب ع ــا بس ــا أو بعضه ــا كله تطبيقه

ســلطان جائــر«)1(، وإن كان تعريًفــا مختــًرا 

ــر  ــة للتعب ــاحة رضوري ــن مس ــه يتضم إالَّ أنَّ

عــن أبعــاد ومكونــات االســتضعاف الجوهرية 

أو عــى األقــل تلــك ذات األهميــة لهــذه 

الدراســة: املســتضعف )عــدو أو ســلطان 

واختياراتــه،  املســتضعف  وآلياتــه،  جائــر( 

والظــروف املحيطــة أو بيئــة االســتضعاف)2(. 

الفكريــة  املقاومــة  مــن  يزيــد  مــا 
اعتــاده  هــو  للمفهــوم  والعاطفيــة 
بالــرورة عــى عاقــة غــر متوازنــة مــع 
)اآلخــر(؛ ألن حالــة الضعــف هنا ليســت 
ــاج  ــل نت ــط، ب ــة فق ــباب ذاتي ــاج أس نت
أفعــال واقعــة مــن الغــر عــى الشــخص 

ــة.  ــربت ضعيف ــي اعت ــة الت أو الجاع

هــذا التقســيم التحليــي مقتبــس بشــكل 

مبــارش مــن دراســة حديثــة أخــرى للباحــث 

أحمــد ســامل »فقــه االســتضعاف واملارســات 

ــه  ــه يف الفق ــتضعاف وأحكام ــوخي، »االس ــد املش ــن عاب ــاد ب زي  )1(

ــوز  ــعودية، دار كن ــة الس ــة العربي ــاض، اململك ــامي«، الري اإلس

إشــبيليا، )1433هـــ(، )ص/ 22(.

يعــود تنظيــم عنــارص النظــر يف االســتضعاف بهــذا الشــكل   )2(

ــات  ــتضعاف واملارس ــه االس ــم يف: »فق ــد سالـ ــتاذ أحم إىل األس

ــان  ــاض، مركــز البي ــه«، الري ــة لإلســامين تحــت مظلت االجتهادي

للبحــوث والدراســات.
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ــه«، يف  ــت مظلت ــامين تح ــة لإلس االجتهادي

تلــك الدراســة يقدم أحمد ســامل االســتضعاف 

ــا،  بشــكل يســهل مــن التعامــل معــه تحليليً

ــه لاســتفادة مــن  ــد مــن قابليت ــايل يزي وبالت

النتــاج املعــريف لنظريــات العاقــات الدوليــة 

بهــدف توصيــف واقــع االســتضعاف مبــا 

يف ذلــك -كــا أرشنــا- قــوة املســتضعف 

وآلياتــه، وقــوة املســتضعف وحيلــه، وظروف 

ــه.  ــتضعاف وبيئت االس

يف تلــك الدراســة يقــدم أحمــد ســامل 
االســتضعاف بشــكل يســهل من التعامل 
مــن  يزيــد  وبالتــايل  تحليلًيــا،  معــه 
قابليتــه لاســتفادة مــن النتــاج املعــريف 
لنظريــات العاقــات الدوليــة بهــدف 
توصيــف واقــع االســتضعاف مبــا يف ذلــك 
-كــا أرشنــا- قــوة املســتضعف وآلياتــه، 
وقــوة املســتضعف وحيلــه، وظــروف 

ــه.  ــتضعاف وبيئت االس

يــرى أحمــد ســامل أن وقــوع االســتضعاف 

يــؤدي إىل عــدم إمكانيــة فعــل الواجبــات 

املشــقة  بنــوع مــن  إال  املحرمــات  وتــرك 

ــا  ــك عنه ــي ال تنف ــاق الت ــى املش ــدة ع الزائ

مســتوى  يقــدم  ثــمَّ  ومــن  التكاليــف)1(، 

املشــقة الحاصــل كمعيــار لتصنيــف درجــات 

ــا ملــا تنتجــه تلــك املشــقة  االســتضعاف طبًق

الزائــدة مــن درجــات االحتيــاج أو االضطــرار. 

املرجع السابق، )ص/ 21(.  )1(

طبًقــا لهــذا املعيــار، يــرى الباحــث أن هنــاك 

اســتضعافًا مطلًقــا وآخــر نســبيًا. أمــا املطلــق 

فهــو منتــج لاضطــرار دائر عــى اإلكــراه دامئًا. 

أمــا النســبي، فهــو بيئــة تتوفــر بهــا الحاجات 

والــرورات عــى ســبيل املظنــة)2(. ويتســاءل 

املشــقة  حــد  عــن  ذلــك  بعــد  الباحــث 

والعجــز املوجبــن لحصــول كل مــن االحتيــاج 

ــو:  ــك ه ــزان ذل ــح أن مي ــرار؟ ويوض واالضط

املوازنــة بــن املفســدة الواقعــة عــى العبد إن 

هــو أرص عــى فعــل الواجب مع االســتضعاف 

وبــن مفســدة تــرك الواجــب، واملوازنــة بــن 

مفســدة فعــل املحــرم وبــن مفســدة التــزام 

تركــه، وبعبــارة أخــرى: املوازنــة بــن املشــقة 

والعجــز الواقعــن عــى العبــد يف حالــة قيامه 

املســتضعف،  إلرادة  ومعاندتــه  بالعزميــة 

وبــن املشــقة والحــرج الواقعــن بــرك أوامــر 

ــه)3(. ــرشع وفعــل نواهي ال

إذن يقــدم لنــا أحمــد ســامل بنــاًء نظريًــا 

لفقــه االســتضعاف جاهــزًا للتشــغيل، وذلــك 

ــات  ــن لبن ــط ب مــن خــال عــدد مــن الرواب

ــًا  ــقة عام ــل املش ــا جع ــاء. أهمه ــذا البن ه

متداخــًا أو متوســطًا بــن نــوع االســتضعاف 

وبــن إنتــاج االضطــرار أو االحتيــاج، عنــد 

إضافــة حقيقــة أن االســتضعاف نتــاج أفعــال 

ــد أن  ــتضِعف( نج ــر )املس ــن الغ ــة م واقع

هنــاك عاقــة بــن قــوة املســتضِعف وتأثــره 

املرجع السابق، )ص/ 22(.  )2(

املرجع السابق، )ص/ 23(.  )3(
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مــن جهــة وبــن درجــة املشــقة التــي يعانيهــا 

املســتضَعف. مبعنــى أوضــح: قــد تكــون 

هنــاك قــدرة عــى التحكــم يف -وإدارة- درجة 

ــذا  ــتضَعف. وه ــا املس ــي يعانيه ــقة الت املش

مــا يقرحــه الشــيخ إىل حــد مــا عندمــا يضــع 

العاقــة بالشــكل التــايل: )املوازنة بن املشــقة 

والعجــز الواقعــن عــى العبــد يف حالــة قيامه 

املســتضِعف،  إلرادة  ومعاندتــه  بالعزميــة 

وبــن املشــقة والحــرج الواقعــن بــرك أوامــر 

ــدى  ــر م ــا تظه ــه(. هن ــرشع وفعــل نواهي ال

قــوة املســتضِعف وتأثــره والتزامــه عنــد 

ــع  ــد ترجــم إىل رف ــي ق ــه والت ــدة إرادت معان

مســتوى املشــقة والحــرج الــذي يعانيــه 

ــع  ــه برف ــه قوت ــد تســمح ل املســتضَعف. فق

ــن  ــتضَعف م ــرج للمس ــقة والح ــة املش درج

ــح  ــدى )املصال ــرر بإح ــتهداف ال ــال اس خ

ــن  ــح الدي ــام مصال ــا يف قي ــد منه ــي ال ب الت

والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لـــم تجــر مصالح 

الدنيــا عــى االســتقامة()1(، فــإذا كانــت إرادة 

ــا  ــر عنه ــتوى التعب ــذه ومس ــتضِعف ه املس

ــب  ــة واج ــرم أو محارب ــة مح ــدف لخدم يه

جــاز اســتباحة املحــرم لدفــع هــاك أو رضر 

ــتوى  ــه ملس ــع. يف إدارت ــع أو متوق ــغ واق بال

املشــقة الواقــع عــى املســتضَعف قــد يختــار 

ــا  ــه وإم ــة قدرات ــا ملحدودي ــتضِعف -إم املس

ملســتوى التزامــه باملحــرم أو بغضــه للواجب- 

ــد بهــاك  رفــع مســتوى املشــقة دون التهدي

املرجع السابق، )ص/ 24(.  )1(

املســتضعف فقــط إىل مســتوى رفــع تكلفــة 

معانــدة إرادتــه إىل الحــرج والضيــق بــل 

والتحفيــز عــى الســر تحــت ظالهــا بوعــود 

ــع الحــرج. التوســعة ورف

إلرادة  التســليم  يعنــي  ال  هــذا  واقعيًّــا، 

ــار  ــا اختي ــاك دامئً ــه. فهن ــتضعف وعامل املس

ــك، حقيقــة أن  ــدل عــى ذل للمســتضعف، ي

ــا ال تبيحــه حاجــة  ــات م ــن املحرم ــاك م هن

ــه بغــر  وال رضورة كالظلــم والقــول عــى الل

علــم)2(. كــا أن التســليم إلرادة املســتضعف 

مــن حيث الرىض والقبــول واالقتنــاع واالنبهار 

يخــرج صاحبــه مــن دائــرة االســتضعاف وإن 

كان هــذا هــو املســتوى املســتهدف مــن 

ــارص. ــة املع ــتضِعف، خاص املس

االستضعاف في العالقات الدولية 
المعاصرة: مقاربة تركيبية:

يعتــر املجتمــع الــدويل الحديــث التعبــر 

األكــر عــن قيــم الحداثــة الغربيــة، تلــك 

القيــم ومــا يتفــرع منهــا مــن أســس تنظيمية 

للعاقــات بــن الــدول والعاقــات بــن الدولــة 

واملجتمــع بــل وحتــى عاقــات األفــراد داخــل 

ــول  ــر قب ــر معاي ــل إىل حــد كب املجتمــع متث

أو رفــض ســلوك املســتضَعف، والتــي قــد 

ــل الواجــب أو  ــر بفع ــة األم تصطــدم بطبيع

تــرك املحــرم. أيًضــا، يعتــر املجتمــع الــدويل 

املرجع السابق، )ص/ 22(.  )2(
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الحديــث رمــز بــل ومحــل الســيطرة والهيمنة 

ــية.  ــة سياس ــج تبعي ــد تنت ــي ق ــة والت الغربي

كــا أن غالــب السياســات التــي تأخــذ شــكل 

ــت  ــاع وإن كان ــز واإلقن ــدات والحواف التهدي

صــادرة مــن القــوى العظمــى بشــكل مبــارش؛ 

إالَّ أن صياغتهــا تتــم يف املســتوى الــدويل 

باســتخدام الثقافــة والقيم والقوانــن الدولية، 

ويف حالــة تفعيــل تلــك التهديــدات، يتــم هذا 

التفعيــل مــن خــال تفويــض املؤسســات 

ــز عــى مســتوى  ــد الركي ــى عن ــة. حت الدولي

االســتضعاف املحــي، أي االســتضعاف الناتــج 

عــن طريــق ســلطان جائــر، قــد نــرى أن هــذا 

االســتضعاف املحــي ال يعــد أكــر مــن وكالــة 

ــا. محليــة الســتضعاف اإلســامين دوليًّ

مــا مييــز النظــام الدويل عــن أطر االســتضعاف 

تاريخيًــا هــو ســمك البعــد الثقــايف والقيمــي 

لهــذا اإلطــار. تلــك الطبقــة الثقافيــة والقيمية 

وتأثــره،  املســتضعف  قــوة  مــن  تزيــد 

ــا لقيمــه  مــن حيــث إنهــا متثــل تعبــرًا دوليً

ومعايــره يعيــش تحــت ظالهــا شــعوب 

العــامل أجمــع ممثلــة يف كيانــات سياســية 

يُحكــم عــى ســلوكها مــن خــال تلــك املعاير 

والقيــم. مــا يقرحــه ذلــك، أن حســاب قــوة 

املســتضِعف وتأثــره يجب أن يأخــذ باالعتبار 

أكــر مــن مجــرد القــوة املاديــة )العســكرية 

واالقتصاديــة( فقــط، بــل أيًضــا قدرتــه عــى 

بيئــة االســتضعاف  إنتــاج  إنتــاج وإعــادة 

بثقافتهــا وقيمهــا ومؤسســاتها. بــل إن آليــات 

االســتضعاف املعــارصة تصــدر أو تنطلــق 

مــن جهــود املســتضِعف يف تثبيــت بيئــة 

االســتضعاف واســتقرارها، أي النظــام الــدويل. 

قـد يحتـاج توضيـح تلـك النقطـة إىل إطـار 

العاقـات  نظريـات  مـن  مسـتمد  تركيبـي 

الدوليـة والنظريـة االجتاعيـة بشـكل خاص. 

يقـدم اليكسـاندر وينـدت يف كتابـه )النظرية 

قـد  إطـارًا  الدوليـة(  للسياسـة  االجتاعيـة 

يكـون األنسـب لهـذه املهمة. يف هـذا الكتاب 

عـى  للتأكيـد  كبـرًا  جـزًءا  وينـدت  خصـص 

الطبيعـة االجتاعيـة للعاقـات الدوليـة، وأن 

العوامـل  متثـل  والثقافـة  املشـركة  األفـكار 

القـوة  وليـس  تفاعاتهـا  تفسـر  يف  األهـم 

املاديـة. للوصول لهذا الهـدف، احتاج ويندت 

تطويـر واسـتخدام آلية لرشح ثبات واسـتقرار 

أو تحـول األفكار املشـركة حتى تقـوم بالدور 

املنـاط بهـا. قـدم وينـدت ثـاث  التفسـري 

ثقافـات محتملـة للسياسـة الدوليـة )عـداء، 

التحـول  متثـل  أنهـا  يـرى  صداقـة(  تنافـس، 

التاريخـي يف السياسـة الدوليـة، موضًحـا نوع 

األفـكار املشـركة بـن الفاعلن والثقافـة التي 

األهـم  اإلسـهام  أنَّ  إال  تفاعاتهـم)1(؛  تشـكل 

الدراسـة  هـذه  إىل  بالنسـبة  األقـل  -عـى 

وأهدافهـا- هـو كيفيـة ثبـات واسـتقرار القيم 

والثقافـة املشـركة وليس ماهيتهـا فقط. تلك 

)1( Alexander Wendt، “social Theory of International 

Politics”، Cambridge University Press، Cambridge، 

UK، )1999(، )P. 247(.
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الكيفيـة هـي مـا تجعل مـن مجهـود ويندت 

ذا فائـدة عظمـى هنا، كمنظر تركيبي يسـعى 

إىل تطويـر نظريـة كليـة للعاقـات الدوليـة. 

يؤكد ويندت عى أن األفكار املشركة والثقافة ال 

ميكن أن تكون هناك يف الخارج دون ماحظتها 

إعادة  إن  آخر،  مبعنى  الفاعلن.  مستوى  يف 

إنتاج تلك الثقافة ال مير فوق رؤوس الفاعلن 

كا يقول منظرو العاقات الدولية. آخًذا تلك 

الحقيقة الوجودية باالعتبار، يرى ويندت أن 

هو  واستقرارها  الدولية  الثقافة  ثبات  معيار 

مدى استدماج الفاعلن تحتها)1(، حيث يضع 

ثاثة احتاالت متتد من األكر عمًقا إىل األكر 

أواًل: ماحظة  سطحية بناء عى هذا املعيار، 

الثقافة يف سلوك الفاعلن وهو املستوى األكر 

سطحية، وهنا تكون األفكار املشركة والثقافة 

الثقافة  ماحظة  ثانًيا:  واستقرارًا.  ثباتًا  أقل 

أي  ملصلحتهم،  الفاعلن  تعريف  يف  املشركة 

عندما يرى الفاعلون أن اتباع قيمة معينة يف 

السياسة الدولية يخدم مصالحهم، ويعتر هذا 

املستوى أكر عمًقا فيا يخص خصائص الفاعل 

إنتاج  إلعادة  كمنصة  واستقرارًا  ثباتًا  وأكر 

الثقافة املشركة. ثالًثا: ماحظة الثقافة املشركة 

رشعية  الفاعل  يرى  وهنا  الفاعل،  هوية  يف 

القيم والثقافة الدولية من خال اقتناعه بها، 

حتى إنه يرى هويته وهوية الفاعلن اآلخرين 

الثقافة الجامعة. من خال العضوية يف تلك 

املرجع السابق، )ص/ 267(.  )1(

يؤكــد وينــدت عــى أن األفــكار املشــرتكة 
ــاك يف  ــون هن ــن أن تك ــة ال ميك والثقاف
مســتوى  يف  ماحظتهــا  دون  الخــارج 
الفاعلــن. مبعنــى آخــر، إن إعــادة إنتــاج 
تلــك الثقافــة ال مير فــوق رؤوس الفاعلن 
ــة. كــا يقــول منظــرو العاقــات الدولي

ثاثـة  لتقديـم  وينـدت  ذلـك  بعـد  ينتقـل 

ممـرات تعمـل كروابـط بـن اسـتقرار الثقافة 

املشـركة وثباتهـا وبـن ماحظتها يف مسـتوى 

الفاعـل: اإلكـراه، الثمن/الحسـابات، واالعتقاد 

املبحـث  يف  ذكرنـا  كـا  القيـم.  برشعيـة 

فـإن  االسـتضعاف،  إىل  وبالعـودة  السـابق 

مسـتوى االعتقـاد يخـرج صاحبـه مـن دائـرة 

االسـتضعاف واالسـتفادة مـن أحكامـه؛ إالَّ أنَّ 

اسـتفادتنا النظريـة من تلك املناقشـة تتطلب 

والثمـن/ اإلكـراه  مفهومـي  يف  أواًل  النظـر 

الحسـابات الستكشـاف مـدى ماءمتها لإلطار 

العـام لاسـتضعاف املتبنـى يف هذه الدراسـة. 

يـرى ويندت أن يف ممـر اإلكراه يعرف الفاعل 

القيمـة املطلـوب اتباعهـا، لكنـه يتبعهـا فقط 

بسـبب وجـود تهديـد مبارش بعقوبة وشـيكة 

يف حالـة عـدم اتباعهـا)2(، موضًحـا أنـه إذا زال 

التهديـد سـيتوقف الفاعـل عـن اتبـاع تلـك 

القيمـة. عـى الرغـم مـن وضـوح صـورة ممر 

اإلكراه ووسـائله املتوقعة من ضغط عسـكري 

واقتصـادي، فإنـه يـرى أن التفريـق بـن اتباع 

املرجع السابق، )ص/ 268(  )2(
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الفاعـل لقيمـة معينة بسـبب اإلكـراه واتباعه 

لها بسـبب املصلحة الذاتية أمر ليس بالسهل. 

ميزانـه هنـا هو حضـور مـا يسـميه »باختيار 

ذي معنـى«. والـذي يختلـف عـن االختيـار 

والـذي  اإلكـراه  حالـة  يف  يظهـر  قـد  الـذي 

وجوديـة  لخاصيـة  قولـه-  -حسـب  ينتمـي 

للحياة اإلنسـانية، وهي القـدرة عى قول )ال( 

حتـى وإن كانـت نتيجتهـا املـوت والهـاك)1(.

ــا ممــر الثمــن/ الحســابات فيســتهدف  أمَّ

االتبــاع األدايت لقيمــة دوليــة مــا مــن خــال 

ــه  ــب يف مصلحت ــك يص ــل أن ذل ــم الفاع فه

ــارش  ــد مب ــد تهدي ــد ال يوج ــا ق ــة. هن الذاتي

ــل  ــل ال تص ــى األق ــيكة، أو ع ــة وش أو عقوب

ــى آخــر  ــد بالهــاك، مبعن إىل مســتوى التهدي

ــاك  ــون هن ــابات يك ــن والحس ــر الثم يف مم

مســاحة أو فــراغ يســمح للفاعل باختيــار ذي 

معنــى يعتمد عــى حســاب الربح والخســارة 

ــراه  ــر اإلك ــا يف مم ــة. ك ــة والتكلف أو املنفع

وحالــة زوال التهديــد، هنــا أيًضــا عندمــا 

تتعــدى التكلفــة املنفعــة يتوقــف الفاعل عن 

اتبــاع القيمــة. يف املمر الثالث يتجــاوز الفاعل 

مرحلــة االختيــار وصــواًل ملرحلــة الرضــا. هنــا 

قــد يصــل اتبــاع القيمــة إىل الشــكل التلقــايئ، 

البنــاء  مــن  كجــزء  قبولهــا  بعــد  وذلــك 

القيمــي والثقــايف لهويــة الفاعــل نفســه.

يتضـح مـاَّ سـبق أن اإلطار الرشعي للكشـف 

املرجع السابق، )ص/ 268(.  )1(

الحاجـة  ووقـوع  املشـقة  درجـات  عـن 

والـرورة يف إطـار االسـتضعاف يرصد إىل حد 

مـا الظواهـر نفسـها التـي ترصدهـا نظريـات 

تحـاول  التـي  الغربيـة  الدوليـة  العاقـات 

الكشـف عـن كيفية اسـتقرار ثقافـة املجتمع 

الـدويل وقيمـه وثباتهـا. الفـرق األسـايس هنـا 

هـو الفاعل الرئيس يف كل مـن زاويتي الرصد، 

ففـي الرؤيـة الثانيـة فـإن الفاعـل الرئيس هو 

املجتمـع  املهيمنـة وحـراس  الغربيـة  القـوى 

الـدويل والذي نراه من زاوية الرصد اإلسـامية 

كمسـتضِعف كاره للوحـي أو جـزء منه. بينا 

هـو  الرئيـس  الفاعـل  فـإن  األوىل  الرؤيـة  يف 

للحفـاظ  السـاعي  املسلم/اإلسـامي  الفاعـل 

بـأدوات  متسـلًحا  ونـرشه  بـل  الوحـي  عـى 

وحكمـة  سـعة  مـن  فيـه  ومـا  االسـتضعاف 

القـوى. تـوازن  يف  موقعـه  باالعتبـار  تأخـذ 

هو  الرؤيتن  تلك  جمع  عند  ينتج  ما  إذن، 

الفاعل  أو  املؤمنة  الجاعة  تضع  صورة 

تثبيت  ممرات  وجه  يف  املسلم/اإلسامي 

ثقافة املجتمع الدويل وقيمه واستقرارها، ماَّ 

عن  الناتج  واالحتياج  للرر  عرضة  يجعلها 

التهديد بعقوبة ملجئة وشيكة أو رفع مستوى 

ما  االحتياج يف حالة  الفعل إىل درجة  تكلفة 

املستضعف  إرادة  يعاند  السلوك  هذا  كان 

تلك  واستقرارها.  الدولية  بيئته  تثبيت  يف 

الصورة تأخذ باالعتبار أو تقدم جانبي معادلة 

مناسب  إطار  يف  وتضعها  بل  االستضعاف 

للتحليل. فمن جهة، تحافظ تلك الصورة عى 

الجانب الرشعي لدى املستضَعف، ومن جهة 
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وكيفية  املستضِعف  وسائل  لنا  تقدم  أخرى 

تلك. االستضعاف  عاقة  إدارة  يف  استخدامها 

ــي  ــار الرع ــبق أن اإلط ــاَّ س ــح م يتض
للكشــف عــن درجــات املشــقة ووقــوع 
الحاجــة والــرورة يف إطــار االســتضعاف 
يرصــد إىل حــد مــا الظواهــر نفســها التي 
ترصدهــا نظريــات العاقــات الدوليــة 
الغربيــة التــي تحــاول الكشــف عــن 
كيفيــة اســتقرار ثقافــة املجتمــع الــدويل 

وقيمــه وثباتهــا.

إال أنـه قبـل االسـتفادة مـن هـذا اإلطار يجب 

توضيـح بعـض النقـاط التـي تجعلـه مناسـبًا 

لقيـاس حالـة االسـتضعاف اإلسـامية. تخـص 

تلـك النقـاط بشـكل جوهـري دور االختيـار 

والرضـا اللذيـن يعـدان املعيـار الفاصـل بـن 

الحـاالت املختلفـة. فيـا يخـص ممـر اإلكراه 

وأثـره يف أو كونـه محـركًا لسـلوك مـا، فهنـاك 

توافـق إىل حـد كبـر بـن الرؤيتـن. فالنظـرة 

اإلسـامية وكذلك تلـك الغربية تقـران بغياب 

االختيـار لحصـول اإلكـراه، فالغربيون أسـموه 

كـا رأينـا غيـاب )اختيـار ذي معنـى(، بينـا 

يطلق عليه علاء املسـلمن )اختيارًا فاسـًدا(، 

وهـو ذلـك االختيـار الناتـج عـن إكـراه ملجئ 

أي الـذي ال يبقـى للمسـتكرَه معـه قـدرة)1(، 

ــة  ــرج يف الريع ــع الح ــد، »رف ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب صال  )1(

ــة  ــة العربي ــاض، اململك ــه«، الري ــه وتطبيقات ــامية: ضوابط اإلس

الســعودية، )1436 هـــ(، )ص/ 290(.

وال اختيـار فهو معدم للرضا، مفسـد لاختيار. 

ألن املسـتكرَه ليـس له إال اختيـار واحد، وهو 

فعـل مـا أكـره عليه لعـدم إطاقتـه الصر عى 

مـا هـدد بـه، فاختيـاره مبنـي عـى اختيـار 

أكـره  مـا  مبـارشة  إىل  اضطـر  فـإذا  املكـرَه، 

اإلكـراه  املبـارشة دفـع  عليـه كان قصـده يف 

النبنائـه  فاسـًدا  االختيـار  فيصـر  حقيقـة، 

عـى اختيـار املكـرَه وإن لــم ينعدم أصـًا)2(.

يف مسـتوى الثمن/الحسـابات يكون املوضوع 

يف  املصلحـة  فمـدار  قليـًا.  تعقيـًدا  أكـر 

األدبيـات الغربية للعاقـات الدولية هو الرضا 

باملنفعـة الناتجـة أو املتوقعة. بينـا يف اإلطار 

اإلسـامي لاسـتضعاف فـإن مـدار املصلحـة 

هـو درء االحتيـاج والضيـق الناتـج مـن رفـع 

املسـتضِعف تكلفـة الفعـل يف حالـة معانـدة 

إرادتـه وموازنـة ذلـك بجلـب منفعة التيسـر 

عـى املسـلمن ورفـع الحـرج عنهـم يف حالـة 

عـدم معانـدة إرادة املسـتضِعف، مـع التأكيد 

عـى عـدم اقـران هـذا التيسـر بالرضـا؛ ألنـه 

ينطـوي عـى تفويت واجـب أو القيام مبحرم. 

إذن، فعى الرغم من اتسـاع مسـاحة االختيار 

يف ممـر الثمـن/ الحسـابات فإن ذلـك ال يصل 

إىل مسـتوى الرضـا. وبالتـايل، عنـد الحديـث 

عن ممر الثمن/ الحسـابات والذي يسـتهدف 

تعريـف الفاعـل للمصلحـة، يجـب التفريـق 

املنفعـة  املصلحـة:  عنـري  بـن  والفصـل 

املرجع السابق، )ص/ 290(.  )2(
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والتكلفـة، كون الثاين )التكلفة( هو أداة قياس 

االحتيـاج والـذي يدخل يف إطار االسـتضعاف، 

باإلضافـة إىل االضطـرار. أمـا السـعي ملنفعـة 

تتعـدى الروريـات والحاجيـات مـن خـال 

تفويـت عمـل واجـب أو القيام مبحرم متاشـيًا 

مـع إرادة املسـتضَعف، فقـد ال ميثـل حالـة 

واضحـة من حاالت االسـتضعاف. كا أن ربط 

املنفعـة باتبـاع قيمـة مـا أو إرادة فاعـل عادة 

مـا يرتـب عليـه نتائـج ذات طابـع تركيبـي 

إىل  األدايت  التعامـل  فيتحـول  املـدى،  طويـل 

قبـول واعتقـاد برشعية تلك القيمـة أو منوذج 

ذلـك الفاعـل، وهـو مـا يشـر إليـه عـدد مـن 

منظـري العاقـات الدوليـة)1( عندمـا يرتبـون 

تلك املسـارات كمراحل تقـود واحدة لألخرى، 

الكـرى  الـدويل  التنظيـم  قيـم  تكـون  عـادة 

كالسـيادة والتمثيـل القومـي، واالحتـكام إىل 

القانـون الـدويل األمثلة التي يتم اإلشـارة إليها 

إلثبـات متتالية املسـارات والوسـائل من إكراه 

إىل مصلحـة، ومـن ثـمَّ اعتقـاًدا كهـذا يأخذنـا 

إىل االحتـال الثالـث الخـاص بقبـول القيمـة 

واعتقـاد رشعيتهـا، والتـي قـد تتضمـن محرًما 

أو تصـادم واجبًا. يف تلـك الحالة يكون الفاعل 

أو الجاعـة املسـلمة أبعد عن االسـتفادة من 

اتبـاع إرادة  إطـار االسـتضعاف، كونهـا تـرى 

انظر:   )1(

Barry Buzan »From International To World Society«، 

Cambridge، Cambridge University Press، )2004(، and 

Martha Finnemore and Kathryn Sikknik »Internation-

al Norm Dynamics and Political Change«، Interna-

tional Organization، Vol. 52، Issue 4، )Autumn 1998(.

دون  سياسـيًّا  أو  قيميًّـا  سـواء  املسـتضِعف 

تهديـدات أو ضغوطـات أو حتـى إغـراءات، 

يقدمـه  الـذي  بالنمـوذج  القتناعهـا  فقـط 

والقيـم التـي ميثلهـا، مـاَّ يجعل الفعـل ناتًجا 

عـن اختيـار حـر ورضـا تام.

إذن، إذا حاولنا تصنيف تلك األحوال نستطيع 

أن نتحـدث عـن ثاثـة أحـوال تصلح لتفسـر 

وتقييـم محفـزات فعـل الجاعة املسـلمة يف 

العاقات الدولية املعارصة؛ أواًل: االسـتضعاف 

الدائـر عـى اإلكراه والتهديد باسـتخدام القوة 

أو  للسـلوك،  املسـتهدف  لاضطـرار  املنتـج 

رفـع تكلفة معانـدة إرادة املسـتضِعف املنتج 

مسـتوى  يف  التكلفـة  لحسـابات  املسـتهدف 

املصلحـة. ثانًيـا: االسـتمتاع، والـذي قد يعرف 

مـن خـال الرضـا باملنافـع الناتجـة عـن عدم 

وتعريـف  بـل  املسـتضِعف  إرادة  معانـدة 

ثالًثـا:  إرادتـه.  اتبـاع  خـال  مـن  املصلحـة 

االسـتدماج، وهي تلك الحالة التي تعرف من 

خـال اتباع إرادة املسـتضعف سـواء قيميًا أو 

سياسـيًا دون تهديـدات أو ضغوطات أو حتى 

إغراءات، فقط بسبب االقتناع بالنموذج الذي 

يقدمـه والقيم التـي ميثلها، هنا يكـون الفعل 

ناتًجـا عـن اختيـار حـر ورضـا تـام كـا أرشنا.

قيم الحداثة: إمكانية االستدماج:

تعــــــرف الحداثـــة بجودتــها التجــاوزيــة 

)Transcendal Quality( مبـعنـــــــــى أن 



175 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

التغـرات التـي تطلقهـا عـادة ما تكـون عابرة 

للحـدود بـن املجـاالت: الثقـايف، االجتاعـي، 

عنـد  كــذلك  والســـيايس.  االقتصـــــادي، 

اإلنسـاين  الفعـل  مسـتويات  عـن  الحديــث 

تظهـر هذه الجودة التجاوزيـة للحداثة عابرًة 

مـن الفعـل الفـردي إىل الجاعي، واملؤسـي. 

بالطبـع هـذا ال مينـع مـن وجـود عـدد مـن 

االحتـاالت عند عبور ظواهـر الحداثة حدود 

كل مـن تلك املجـاالت أو املسـتويات الناتجة 

مقاومـة يف  مـن  بـه  تصطـدم  عـا  بدورهـا 

كل مسـتوى أو مجـال مـن املجـاالت، مبـا يف 

ذلـك تحوالت بطيئـة طويلة املـدى أو توفيق 

الجـودة  تلـك  إىل  باإلضافـة  جـزيئ.  وقبـول 

التجاوزيـة، يجب أيًضا األخذ باالعتبار املسـار 

التنويـري الذي سـلكته الحداثـة والذي يعني 

الحداثـة  عبـور  عـن  الناتجـة  التحـوالت  أن 

وتجاوزهـا عـادة ما تكـون ذات أسـاس قيمي 

وأخاقـي وليـس ماديًـا بحتًا كـا يذهب إليه 

الكثـر من الباحثـن، ماَّ يجعـل الحداثة أكر 

مـن مجـرد عـدد مـن العمليـات الناشـئة عن 

تحـوالت صناعية أو اقتصادية، بل يف جوهرها 

مجموعـة من القيم التي تقود تلك التحوالت.

يف إطارنـا هـذا عندما نتحدث عن مسـتويات 

الفعـل اإلنسـاين، فنحن نتحدث عن املسـتوى 

الـدويل والقيم واملبادئ املنظمة للعاقات بن 

الـدول، ومسـتوى عاقـات الدولـة واملجتمـع، 

ومن ثـمَّ مسـتوى العاقـات االجتاعية. لكل 

مـن تلـك املسـتويات مجموعـة مـن القيـم 

الحديثـة التـي تنظمـه، بـل وترتبـط بالقيـم 

املنظمة للمسـتويات األخرى بسـبب الطبيعة 

يعتـر  أرشنـا.  كـا  القيـم  لتلـك  املتجـاوزة 

التمثيـل القومـي جوهـر العاقـات الدوليـة 

املعـارصة والـذي يعتمـد تقسـيم الجاعـات 

إىل  الكوكـب  هـذا  تتشـارك  التـي  البرشيـة 

منهـا  كل  الشـراك  طبًقـا  قوميـة  جاعـات 

يف العـرق، التاريـخ، اللغـة، أو الثقافـة. ومـن 

ثـمَّ متثـل كل مـن تلـك الجاعـات دوليًـا من 

خـال كيان سـيايس معـرف به دوليًـا. القيمة 

األساسـية لهذا املبـدأ هي القوميـة، التي ترى 

بـأن يكـون لـكل جاعة قومية حـق يف تقرير 

املصـر، األمـر الذي ال يتحقق اال بامتاك كيان 

سـيايس يحفظ وجـود تلك الجاعـة ويحافظ 

عـى مصالحهـا وميثلها أمـام األمم األخـرى)1(.

ــك  ــة لتل ــرى املنظم ــة األخ ــة الجوهري القيم

تعطــي  والتــي  الســيادة  هــي  العاقــات 

ــى  ــدرة ع ــة الق ــية القومي ــات السياس الكيان

ــل  ــلطة داخ ــز الس ــال مترك ــن خ ــل م الفع

الدولــة  القوميــة وجعــل  الدولــة  حــدود 

ــذا  ــتقره. ه ــي ومس ــض القوم ــل التفوي مح

الســيادة  فتقــوم  خارجيًــا  أمــا  داخليًــا. 

الوطنيــة بالــدور األســايس يف منــع تدخــل 

القوميــة،  الجاعــة  شــؤون  يف  اآلخريــن 

ــر  ــر املص ــق تقري ــا ح ــق له ــمَّ تحق ــن ث وم

ــع  ــان ســيايس مســتقل. بالطب مــن خــال كي

)1( John J. Mearsheimer “Kissing Cousins: Nationalism 

and Realism”، Paper Prepared for Yale Workshop، 

)2011(.
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ــية  ــادئ األساس ــن املب ــدد م ــة إىل ع باإلضاف

األخــرى مثــل االحتــكام للقانــون الــدويل 

وأساســه اإلنســاين، وحــل القضايــا والنزاعــات 

التفــاوض  مبــدأ  خــال  مــن  الدوليــة 

 .)1()Multilateralism( األطــراف  متعــدد 

ــدول  تلــك القيــم املنظمــة للعاقــات بــن ال

ترتبــط وتعتمــد عــى مجموعــة أخــرى مــن 

القيــم يف مســتوى التنظيــم الســيايس الوطني 

وعاقــة الدولــة باملجتمــع. كالدميقراطيــة 

والتعدديــة واملواطنــة والتــي جميًعــا تضمــن 

املســاواة يف متثيل الجاعــة القومية من خال 

املســاواة يف الوصــول إىل مســتقر الســلطة أي 

الدولــة، وبالتــايل ضــان عــدم عــودة األســاس 

الدينــي للجاعــة عــى املســتوى الــدويل.

ترتبــط وتعتمــد تلــك القيــم السياســية عــى 

قيم أخرى يف مســتوى الفــرد وعاقته مبحيطه 

االجتاعــي تتمثــل يف الحريــة كقيمــة مركزية 

ومــا ينتــج عنها مــن حريــات وحقــوق فرعية 

مبــا يف ذلــك حريــة التعبــر، حريــة املشــاركة 

ــن  ــة، وغرهــا م ــات الديني السياســية، الحري

الحريــات التــي تســتهدف املســتوى الفــردي 

والتــي مــن دونهــا ال يتخيــل تبنــي قيــم 

ــة.  ــة والدميقراطي ــى كالتعددي املســتوى األع

القصـد هنـا توضيـح أن االسـتدماج الكامل يف 

الثقافـة الدوليـة مـن خـال تبنـي قيمهـا قـد 

)1( Christian Reus-Smit، “The Moral Purpose of the 

State: Culture، Social Identity، and Institutional Ra-

tionality in International Relations”، Princeton، New 

Jersey، Princeton University Press، )1999(، P.131.

ال يتـم دون تبنـي قيـم الحداثـة يف مسـتوى 

التنظيـم السـيايس الوطنـي والقيـم الفرديـة؛ 

لقيـم  املتجـاوزة  الطبيعـة  بسـبب  وذلـك 

هـذا  تعنـي يف  والتـي  أرشنـا،  كـا  الحداثـة 

اإلطـار أن درجـة تبنـي تلـك القيـم وقبولهـا 

دوليًـا تعتمد عى مـدى توغلها عموديًا داخل 

إطـار الدولة-املجتمـع. هـذه الصـورة تتاىش 

مـع اسـتقرار الثقافـة الدولية وإعـادة إنتاجها 

الهويـة  تكـون  أن  املسـتضِعف:  يحـب  كـا 

االتبـاع  وليـس  اإلنتـاج  إعـادة  منصـة  هـي 

واملصلحـة  السـلوك  يف  يظهـر  الـذي  األدايت 

مسـتوى  مجـرد  مـن  أكـر  تقـدم  ال  والتـي 

وإعـادة  الدوليـة  ثقافتـه  السـتقرار  سـطحي 

إنتاجهـا. إذن، حتى يتم تبنـي قيم الحداثة يف 

مسـتوى التنظيم السـيايس الوطني والعاقات 

عـن  نتحـدث  أن  نسـتطيع  فـا  االجتاعيـة 

اسـتدماج تام. عـى العكس، يف تلك املسـاحة 

قـد يكون األنسـب هو الحديث عـن مقاومة 

إىل  االسـتمتاع  مـن  فالحركـة  االسـتدماج، 

لجميـع  باملخاطـرة  دامئًـا  تتسـم  االسـتدماج 

األطـراف، كونهـا تقـرح توغـًا يف مسـتويات 

لحيـاة  املنظمـة  القيـم  مسـتوى  أي  أعمـق، 

الفـرد وعاقتـه مبجتمعـه، يف هـذا املسـتوى 

عـادة مـا يكـون التصـادم بـن قيـم الحداثـة 

ومـا نطـق بـه الوحي ومـا حرمـه وأوجبه أكر 

تفصيًا، وبالتايل قد يفضل املسـتضِعف أحيانًا 

إبقـاء التأثـر يف مسـتوى املصلحـة؛ ألن الدفع 

لتغيـر هويـة الطـرف اآلخـر لضـان إعـادة 

إنتاجـه للثقافـة الدوليـة بشـكل تلقـايئ أمـر 
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محفـوف باملخاطـر قد ينتج عنـه إثارة فاعلن 

محليـن أكـر مقاومـة إلرادتـه. وبالتـايل، قـد 

يتـم التفاعـل بـن املسـتضِعف واملسـتضَعف 

يف مسـتوى املصلحـة ومـا فيـه مـن مسـاحة 

تسـمح بالتحـرك بـن التكلفـة واملنفعـة وبن 

االحتياج واالسـتمتاع. يف هذا املسـتوى ال يلزم 

الحداثـة واالعتقـاد  قيـم  تبنـي  املسـتضَعف 

إرادة  مـع  األدايت  التعامـل  فقـط  برشعيتهـا، 

املستضِعف يف فرض سيطرته، أي إن املطلوب 

يف هذا املسـتوى هو التبعية السياسـية فقط. 

التبعية السياسية: بين االستضعاف 
واالستمتاع:

ــدم  ــو ع ــية ه ــة السياس ــه بالتبعي ــا نعني م

ــات  ــداف والتوجه ــد األه ــتقالية بتحدي االس

العامــة للسياســة الخارجيــة للدولة مبــا يخدم 

املصلحــة الوطنيــة. كــا هــو متعــارف عليــه 

بــن أغلــب باحثــي العاقــات الدوليــة، فــإن 

ــة ذو  ــات الدولي ــة يف العاق ــوى املصلح محت

أســاس مــادي وال يخــرج عــادة عــن الســعي 

ــاء )أو  ــا يعــزز مــن: األمــن والبق نحــو كل م

ــوازن  ــة يف ت ــع الدول ــب موق ــة بحس الهيمن

ــتقال  ــة، واالس ــع االقتصادي ــوى(، واملناف الق

الســيايس. يف هــذا اإلطــار نســتطيع أن نصنف 

مــن  درجــة  كونهــا  السياســية(  )التبعيــة 

درجــات التنــازل عــن أحــد عنــارص املصلحــة 

الوطنيــة، أي االســتقال الســيايس. إال أن هــذا 

التنــازل يهــدف لحفــظ العنريــن اآلخريــن: 

األمــن والبقــاء، واملنافــع االقتصاديــة. مبعنــى 

تصبــح  قــد  هنــا  السياســية  التبعيــة  أن 

ــة  ــة الخارجي ــل السياس ــا لعم ــا وتوجًه هدفً

ــع  ــتمرار املناف ــاء، واس ــن والبق ــز األم لتعزي

االقتصاديــة. هــذا التوجــه العــام ينطــوي 

عــى أهــداف )يوميــة( يف مارســة السياســة 

الخارجيــة ومســاحة للتفــاوض حــول درجــة 

التبعيــة السياســية املطلوبــة مــن جهــة، 

وبــن درجــة املشــقة )التهديــد والتكلفــة(، أو 

ــة أخــرى. إال  ــراءات )املنفعــة(، مــن جه اإلغ

ــة  أنــه يجــب تذكــر أن تلــك املعادلــة معادل

مصلحيــة أداتيــة تجمــع الطرفــن وال تتعــدى 

مســتوى  إىل  السياســية  التبعيــة  مســتوى 

تبنــي القيــم والثقافــة والتغيــر الهويــايت. 

بالـرورة  تتطلـب  ال  السياسـية  فالتبعيـة 

االعتقـاد بالقيـم الحداثيـة يف مسـتوى أعمـق 

مـن املسـتوى الـدويل، فقـد تتسـم السياسـة 

الخارجيـة لدولـة متثـل مجتمًعـا تقليديًـا ذا 

سـلطة وراثية بالتبعية السياسية. طبًقا لإلطار 

املسـتخدم يف هـذه الورقة، قد تكـون التبعية 

السياسـية قامئـة عـى حالـة مـن االضطـرار 

ناتجـة عـن تهديـد باسـتخدام وسـائل اإلكراه 

املختلفـة، وهنـا يكـون محل الخضـوع إلرادة 

وبالتـايل  فقـط،  السـلوك  هـو  املسـتضِعف 

الحالـة يف إطـار االسـتضعاف،  تلـك  تصنـف 

حـاالت  أيًضـا  االسـتضعاف  إطـار  ويغطـي 

التبعيـة السياسـية الناتجـة عـن التهديد برفع 

تكلفـة االسـتقال بالقـرار السـيايس الخارجي 

والتـي تنتـج درجـة مـن املشـقة تـدور حـول 

أحـد  أيًضـا  االسـتمتاع  ميثـل  قـد  االحتيـاج. 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 178

احتاالت تفسـر التبعية السياسـية من خال 

تقديـم املتّبع للتابـع منافع أمنيـة واقتصادية 

قـد تصـل لحد انتفـاء تكلفة أي فعل سـيايس، 

وتحـول التابـع ملـا يسـمى بالراكـب املجـاين 

)Free Rider(. عندمـا تكـون التبعيـة تبعيـة 

منـوذجٍ وليـس تبعيـة سياسـات، مبعنـى آخـر 

تكـون تبعيـة هدفهـا محـاكاة منـوذج الدولـة 

األخـرى مبـا ميثلـه هـذا النمـوذج مـن قيـم 

ومؤسسـات وثقافـة، هنـا يتحـول الفعـل من 

)اتباع( سياسـات محله السـلوك واملصلحة إىل 

)تبنـي( قيـم محلـه الهويـة اعتقـاًدا برشعيـة 

الثقافـة الدوليـة التي تعمل الدولة املسـيطرة 

عـى إعـادة إنتاجها مبا يتاىش مـع قيمها. أي 

إن االنتـاء لتلـك الثقافـة الدوليـة والتعامـل 

معهـا بشـكل يتعـدى التعامـل األدايت الـذي 

يظهـر يف السـلوك واملصلحـة، يتطلـب العمل 

عى مسـتوى الهوية مبا يتاىش بربط األسـاس 

السـيايس  التنظيـم  مسـتوى  عـى  القيمـي 

واملجتمـع مـع معايـر القبـول كعضـو يف تلك 

الثقافـة، وهـو مـا يفـر بحـال االسـتدماج.

استنتاج:

كإحـدى  االسـتضعاف  الورقـة  تلـك  قدمـت 

الجاعـة  مواجهـة  عنـد  املمكنـة  الحـاالت 

الدوليـة  الثقافـة  تثبيـت  ملسـارات  املسـلمة 

إىل  باإلضافـة  إنتاجهـا،  إعـادة  ومحاولـة 

إعـادة  ملحـل  طبًقـا  واالسـتدماج  االسـتمتاع 

اإلنتـاج. تلـك الصـورة التـي تجمـع تحليليًـا 

كًا مـن املسـتضِعف واملسـتضَعف يف بيئـة 

االسـتضعاف تقـدم إطـارًا أكر تنظيـًا لقياس 

الجاعـة  تعانيهـا  التـي  املشـقة  مسـتوى 

املعـارصة،  الدوليـة  العاقـات  يف  املسـلمة 

املسـتويات، وتوضـح  تلـك  بـن  بـل وتربـط 

آخـر،  إىل  مسـتوى  مـن  االنتقـال  إمكانيـة 

تلـك  سـلوك  مـآالت  يف  النظـر  يسـهل  مـاَّ 

الرشعـي  الباحـث  قـدرة  وبالتـايل  الجاعـة، 

عـى التفسـر والحكـم عـى هـذا السـلوك. 

عــى الرغــم مــن األهميــة املأمولــة ملحاولــة 

التعبــر عــن أحــوال االســتضعاف مــن خــال 

املقاربــة الركيبيــة املســتخدمة التي ســمحت 

ــم  ــاج القي ــادة إنت ــوال بإع ــك األح ــط تل برب

ــة  ــك العملي ــة ومســارات تل ــة الدولي والثقاف

ومســتوياتها مــن ســلوك، ومصلحــة، وهويــة، 

فــإن الهــدف األهــم الــذي ســعت إليــه هــذه 

ــم منــوذج لاســتفادة مــن  ــة هــو تقدي الورق

بعــض األدوات النظريــة لحقــل العاقــات 

لتنظيــم وترتيــب رؤيــة  الغــريب  الدوليــة 

ــك  ــع املســلمن يف تل ــي لواق الباحــث الرشع

العاقــات دون التنــازل عــن األســاس الرشعــي 

ــك  ــه تل ــا تقدم ــة. م ــك الرؤي ــي لتل والقيم

ــة قــد تشــجع  ــة هــو مســاحة معرفي املحاول

ــى  ــلمن ع ــة املس ــات الدولي ــي العاق باحث

ــات  ــدم احتياج ــة تخ ــاريع بحثي ــر مش تطوي

الباحثــن الرشعيــن، وتشــجع هــؤالء الباحثن 

ــات  ــي العاق ــد باحث ــا عن ــر في ــى النظ ع

ــانية  ــة واإلنس ــوم االجتاعي ــة أو العل الدولي

بشــكل عــام، مــاَّ قد ينفــع يف خدمــة الوحي.



179

علم المنطق بين القول اإللهي والذكاء اإلنساني

علوم الوحي والعلوم الدقيقة: تجليات التوافق 
والتداخل

الكالم بين قديمه وجديده مقاربة منهجية

حركة الترجمة من التراث اليوناني في العصر 
العباسي

البحث الطبيعي في علم الكالم: سؤال األصالة وحدود 
العالقة

العلوم الدقيقة وعلوم الوحي صيغ العالقة والتكامل:

ملف العدد
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علم المنطق بين القول اإللهي والذكاء اإلنساني
أبو حامد الغزالي مسؤواًل

عبد الكريم عنيات)*(

 من البديهيات إلى االستشكاالت: 
ال ميكــن للمفكــر، مبــا هــو مفكــر أصيــل 

أن  نفســه ومــع حضارتــه،  مــع  وصــادق 

تفكــره  يف  الدينيــة(  )املســألة  يتجاهــل 

ــا، أو  ــكت عنه ــن س ــي. فم ــي واملنهج العلم

فكــر فيهــا تفكــرًا ســطحيًا، يكــون قــد تنكــر 

ــا عــن  لحضــارة يف أمــّس الحاجــة إىل إحيائه

طريــق التفكــر. لكــن يجــد نفســه، والحــال 

ــن: املوقــف  ــن كاشــتن متعارضت ــك، ب كذل

ــي  ــه الت ــن حقوق ــق م ــو ح ــادي، وه االعتق

ــد يف  ــن ُمعتق ــان كائ ــش؛ إذ إن اإلنس ال تُناق

ــا.  ــو كان ملحــًدا أو ال أدريً ــى ول أساســه، حت

وبــن املوقــف العلمــي الــذي يلزمــه بالنزاهة 

والرامــة والحيــاد، ويف بعــض األحيــان حــّد 

جلــد الــذات. فالتفكــر ال يــدل إال عــى 

قسم الفلسفة، جامعة سطيف 2، الجزائر. الريد اإللكروين:   )*(

anayatkarim@live.fr

الســعي الــدؤوب نحــو االســتقال والتجديــد 

والتحيــن، يف حــن أن االعتقــاد يشــد بنــا، 

بقــوة وحــب مًعــا، نحــو الحقيقــة التــي 

نعتقــد بأنهــا ال تُراجــع وال تُعــدل وال تُســاءل، 

وهــي الحقيقــة الدينيــة. لــذا فمــن الصــدق 

القــول مــع القائــل: »إن إخفــاء املعتقــدات ال 

ينتمــي إىل الفكــر األصيــل )...( ويحــق وصفنا 

بالجــن والكســل إذا تظاهرنــا بأننــا دارســون 

للفلســفة، وباحثــون عــن الحقيقــة ومل نعــر 

اهتاًمــا لهــذه األســئلة، أســئلة الديــن والعلم 

أو املعتقــد واللوغــوس، بــل ونكــون أكــر مــن 

جبنــاء، إذا مــا حاولنــا دراســتها دراســة عابــرة 

ــة،  ــة وإخــاص«)2(. لكــن املفارق ــدون أمان وب

تظهــر أكــر مــا تظهــر، عندمــا نعلــم أنــه ال 

ــن  ــن الخــوف والحكمــة، ب ميكــن الجمــع ب

جوزايــا رويــس، »الجانــب الدينــي للفلســفة- نقــد ألســس   )2(

الســلوك واإلميــان«، ترجمــة أحمــد األنصــاري، القاهــرة، املــرشوع 

القومــي للرجمــة، )2000م(، )ص/ 33، 34(.
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ــدم.  ــظ والتق ــن التحف ــة، ب ــس واملحب التوج

لــذا يلــّح )لــوك فري(، الفيلســوف والســيايس 

الفرنــي الصــادق، عــى رضورة التحــرر مــن 

الخــوف، مبعنــاه الواســع، مــن أجــل التفكــر، 

فــا فلســفة، وال بحــث جــاد وأصيــل، يف ظــل 

وجــود الخــوف دائــر بالعقــل. فمثلــا ال 

ميكــن أن نحــب شــخًصا ونخافــه يف اللحظــة 

نفســها، فإنــه ال ميكــن أن نفكــر ونتوجــس يف 

ــا... ]الحكمــة[  ــك)1(، فإم الوقــت نفســه كذل

ــن،  ــن الحدي ــا... ]الخــوف[. وال وســط ب وإم

والخــوف هــو العــدو اللــدود للحكمــة. فهــل 

ــامي  ــر اإلس ــا الفك ــر يف قضاي ــن أن نفك ميك

الكاســيي مبعــزل عــن الخــوف؟! هــاَّ بدأنــا! 

ــرم وأصــدق.  ــادئ أك والب

اإلســامي  الفكــر  تلقــي  مشــكلة  تعــد 

الكاســيي للفكــر اليونــاين عموًما واألرســطي 

عــى وجــه التحديــد، مشــكلًة مهمــة يف 

تاريــخ الفلســفة اإلســامية لـــم تبحــث -مــن 

ــي  ــث العلم ــم- البح ــلمن ذاته ــرف املس ط

والفحــص النقــدي الازمــن. وبالطبــع، إن 

التفكــر يف هــذه املشــكلة ال يهتــم بالجوانب 

انتقــال  لعمليــة  الخالصــة  التاريخيــة 

هــذا الــراث للمســلمن؛ ألن هنــاك مــن 

املتخصصــن األكفــاء الذيــن أبرزوهــا اإلبــراز 

ــن  ــترشقن األكادميي ــة املس ــوب، بخاص املطل

لوك فري )بالتعاون مع كلود كبلياي Claude Capelier(: »أجمل   )1(

قصة يف تاريخ الفلسـفة«، ترجمة محمود بن جاعة، بروت، دار 

التنويـر للطباعـة والنرش، الطبعة األوىل، )2015م(، )ص/ 31، 32(.

ــا  ــًا علميً ــوا مــع املســألة تعام ــن تعامل الذي

صارًمــا. بــل إنــه تفكــر مركــز عــى محاولــة 

فهــم الخلفيــة الفكريــة للفلســفة اإلســامية 

ــم الوافــد  ــا يف تعاملهــا مــع هــذا العل عموًم

مــن حضــارة غابــرة تاريخيًــا لكنهــا مســيطرة 

عــى  الغــزايل  فلســفة  وبحــُث  معرفيًــا، 

ــان  وجــه التخصيــص يف هضمهــا لفكــر اليون

وعلومهــم مبــا هــو علــم وافــد مــن حضــارة 

أقــل مــا توصــف بأنهــا غــر إســامية، وأقــى 

ــرة.  ــة وكاف ــة ومرشك ــا وثني ــف بأنه ــا توص م

ــامي  ــر اإلس ــي الفك ــكلة تلق ــد مش تع
عموًمــا  اليونــاين  للفكــر  الكاســييك 
واألرســطي عــى وجــه التحديد، مشــكلًة 
مهمــة يف تاريخ الفلســفة اإلســامية لـــم 
ــم-  ــن طــرف املســلمن ذاته تبحــث -م
النقــدي  والفحــص  العلمــي  البحــث 

الازمــن.

مــع ربط هــذه الحقيقــة التاريخية للفلســفة 

اإلســامية، يف مرحلتهــا الكاســيكية بظاهــرة 

ــر العــريب املعــارص،  معــارصة رائجــة يف الفك

اصطلــح عــى تســميتها )بأســلمة املعرفــة( أو 

)إســامية العلــوم اإلنســانية( أو حتــى العلوم 

الطبيعيــة. هــذا هــو املــرشوع الــذي هندســه 

أســاتذة مســلمون معروفــون باجتهادهــم 

وكفاءتهــم، إْن يف املهجــر أو يف )ديار اإلســام(. 

وقــد تــم تجييــش إمكانيــات فكريــة وماديــة 

هائلــة إلنجــاح هــذا املــرشوع، وكأنــه مرشوع 
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جديــد كل الجــدة، يعــول عليــه إلخــراج األمة 

العربيــة واإلســامية مــن املــأزق املعــريف 

واالقتصــادي والحضــاري عموًمــا. نقــول هــذا، 

وليــس يف نيتنــا تقييــم أو تقليــص قيمــة هــذا 

املــرشوع، بــل فقــط التنبــه إىل أنــه: أواًل: ليس 

ــد  ــا ق ــدة، مثل ــد كل الج ــرشوع الجدي بامل

يعتقــد البعــض، بــل جــذوره تعــود إىل قــرون 

ســابقة وعــى وجــه التحديــد إىل ابــن تيميــة، 

ــذات،  ــك إىل الغــزايل بال ــل وأســبق مــن ذل ب

بــل حتــى إىل محــاوالت ابــن حــزم األندلــي 

ــرة بعــض الــيء، يف  ــه، وإن كانــت مغاي قبل

األغــراض واألدوات. ثانيًــا: كان األجــدر أن يتم 

ــلمة  ــة األس ــزايل يف عملي ــة الغ ــم تجرب تقيي

وحــدود أثرهــا قبــل البــدء بتجربــة جديــدة 

ــايئ  ــار الفيزي ــد أش ــن. فق ــرن العرشي يف الق

األملــاين )ألــرت أينشــتاين( -الــذي ال يحتــاج 

إىل تعريــف- إىل أن )البلــه الحضــاري(، لي ال 

نقــول )الغبــاء( الحضــاري، يتمظهــر يف انتظار 

نتائــج مختلفــة مــن تجربــة وافــدة. 

إنَّ املعضلــة التــي يجــب أن يواجههــا كل 

ــة  ــة منتمي ــل املعرف ــي: ه ــلم ه ــر مس مفك

ــد  ــى ح ــة ع ــا ال-منتمي ــا أم أنه ــن م إىل دي

تعبــر األديــب والفيلســوف اإلنجليــزي كولــن 

ويلســون؟ مــا هــي الوضعيــة التــي ميكــن أن 

ــلمتها، أو  ــم أس ــة إن ت ــا املعرف ــون عليه تك

تهويدهــا، أو متجيســها، أو تنصرهــا، أو حتــى 

توثينهــا...؟ ثــم أليســت هــذه العملية تشــابه 

عمليــة أمركــة املعرفــة أو أوربتهــا أو أغرقتهــا 

ــا؟  ــا أو متصرته ــى جزأرته ــا أو حت أو جرمنته

اســتبدااًل  يكــون  أن  يعــدو  ال  فالفــرق 

ــات، أو  ــن والديان ــرًا للمضام ــاذج، وتغي للن

هــو تغيــر النمــوذج الدينــي )عبــادة إلــه ما( 

إىل النمــوذج الســيايس )عبــادة دولــة ما(. هل 

ــى  ــامية ع ــة اإلس ــي الصبغ ــرد أن نضف مبج

معرفــة مــا تتحــول هــذه املعرفــة إىل حقيقــة 

ــاين  ــك اإلنس ــا الش ــة ال يطاوله ــة مطلق ثابت

ــي  ــلمة ه ــل األس ــي؟ ه ــول التاريخ أو التح

ــة أعمــق  ــا أم أن القضي ــح بالنســبة إلين الراب

ــب  ــة يف جان ــث إن الحكم ــد بحي ــاَّ نعتق م

والرشيعــة يف جانــب آخــر؟ وعــى الرغــم 

مــن أننــا يف عــر الفتوحــات املعرفيــة التــي 

ــرر  ــل تح ــا، بفع ــف أيًض ــي وال تتوق ال تنته

ــق  ــر وف ــدأ )التفك ــن مب ــاين م ــل اإلنس العق

ــم  ــا نحــن املســلمن لـ ــق(؛ فإنن منــوذج مغل

نكــف يوًمــا عــن التفكــر يف األصــول الدينيــة 

ألي فكــرة علميــة أو فلســفية. وحتــى إنــه تم 

اعتبــار، مــن طــرف البعــض، أن الجيــل الثالث 

مــن العاجــات املعرفيــة والســلوكية املطبقــة 

حاليًــا يف علــم النفــس مــن طــرف )بنجامــن 

ــل  ــدأي التأم ــى مب ــة ع شــوندورف(، والقامئ

ــاًء  ــذات، ال تعــدو أن تكــون إحي والوعــي بال

لطــرق تعبديــة يف الديانــة البوذيــة القدميــة. 

والحقيقــة أن هــذا التوجــه يف التفكــر ليــس 

ــر  ــل الكث ــد؛ إذ عم ــد والوحي ــر الجدي باألم

األصــول  اســتخراج  عــى  املفكريــن  مــن 

ــد  ــه عن ــا إلي ــا أرشن ــم، وهــو م ــة للعل الديني

الغــزايل مثــًا، واألصــول الدينيــة للدميقراطيــة 
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ــدث  ــي تح ــة الت ــي األطروح ــارصة، وه املع

عنهــا )مارســيل غوشــيه( عندمــا أشــار إىل 

ــاك أدىن  ــس هن ــأن لي ــا ب ــر لن ــد يظه ــه ق أن

عاقــة بــن النظــم الدينيــة والنظم السياســية 

ــى  ــة، ع ــة التمثيلي ــة أي الدميقراطي العلاني

ــل  ــة تفص ــوة ميتافزيقي ــاك ه ــار أن هن اعتب

 la cité des( بــن دولــة اللــه ودولــة األنــايس

hommes(. لكــن هــذا مجــرد وهــم حســب 

اعتقــاده؛ ألن هنــاك قاســًا مشــركًا بــن 

امللكيــة الدينيــة والدميقراطيــة العلانيــة، هو 

مبــدأ )التمثيــل(. فاملســار التاريخــي ألنظمتنا 

التمثيليــة الحاليــة ال ميكــن فهمــه فهــًا تاًما، 

إال انطاقـًـا مــن اللحظــة التــي نقبل فيهــا بأن 

نعتــره مثــرة تحــول للبنيــة القدميــة للتمثيــل 

ــرش يف  ــل الب ــة، متثي ــة يف امللكي ــل اآلله )متثي

ــيدي يف  ــل التجس ــن التمثي ــة(. ب الدميقراطي

ــامل  ــي يف ع ــل التفوي ــة والتمثي ــن اآلله زم

املواطنــن املتســاوين، نجــد العنــارص نفســها 

وبتوزيــع  بشــكل مختلــف  تعمــل  التــي 

مختلــف)1(؛ لهــذا فــإن هــذا النمــط مــن 

ــول  ــن األص ــف ع ــل يف الكش ــر، املتمث التفك

الدينيــة لــكل تجربــة فكريــة أو ســلوكية 

برشيــة، يدخــل يف النظريــة القائلــة بأنــه 

الديــن  وأن  الشــمس(.  تحــت  )جديــد  ال 

هــو أصــل كل معرفــة عنــد اإلنســان. وهــي 

ليســت نظريــة خاصــة باملســلمن، بــل ميكــن 

ــا  ــة، تبنته ــة أنروبولوجي ــد بأنهــا نظري التأكي

)1( Marcel Gauchet: la religion dans la démocratie- parcours 

de la laïcité, édition Gallimard, Paris, )1998(, )p 15(.

التــي عايشــت  الحضــارات اإلنســانية  كل 

تجربــة دينيــة مركزيــة وتأسيســية. فيهــا 

تقــارع وتجــادل الحكيــم واملــرشع أو العقــل 

الفلســفي والعقــل الدينــي. ولــن كنــا نعتــر 

الفلســفة أمَّ العلــوم، فــإن الديــن -وفــق هــذا 

املنظــور- هــو جــّد كل العلــوم، كل معــارف 

ــا.  ــدت الحًق ــي تول اإلنســان الت

ــة  ــا التمثيلي فاملســار التاريخــي ألنظمتن
ــا، إال  ــًا تاًم ــة ال ميكــن فهمــه فه الحالي
ــا مــن اللحظــة التــي نقبــل فيهــا  انطاًق
بــأن نعتــربه مثــرة تحــول للبنيــة القدميــة 
للتمثيــل )متثيــل اآللهــة يف امللكية، متثيل 

البــر يف الدميقراطيــة(.

الحكمــة  ســؤال  األخــر،  الســؤال  هــذا 

فليــس  ظاهــر،  هــو  مثلــا  والرشيعــة، 

بالجديــد علينــا. بــل هــو عمــدة األســئلة 

التــي أثارتها الفلســفة اإلســامية الكاســيكية، 

وهــو الســؤال الــذي مــا زال حــارًضا دوًمــا يف 

ــاذا  ــا؟ مل ــا زال حيًّ ــاذا م ــا املعــارص. فل فكرن

عّمــر هــذا الســؤال طويــًا يف حــن أن البعض 

اآلخــر مــن األســئلة التــي طرحهــا املســلمون 

قــد اندثــرت وتاشــت بفعــل الزمــن املتقــادم 

دوًمــا؟ عندمــا نكــون أمــام ســؤال طاعــن يف 

الســن، وأىب أن يتفــكك مــن عقــده، فإننــا 

نتشــكك يف أنــه طــرح الطــرح غــر الســليم، 

ــل  ــي والعق ــل اإلله ــن العق ــة ب وكأن املقارن

البــرشي رضب مــن التفكــر الــذي ينتهــي إىل 
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طريــق مســدود، أو قــل طــرق الغابــة التي ال 

تــؤدي إىل أي مخــرج. فقــد بــّن العديــد مــن 

 )les proplématologues( علــاء الســؤال

بأنــه »إذا لـــم تحــل مشــكلة مــا، فهــي 

ليســت حقيقيــة«)1(، ومثلــا علّمنــا التاريــخ 

الفلســفي، فــإن هــذا الســؤال -ســؤال العاقة 

بــن الدينــي والفلســفي أو العلمــي- قــد 

عالجــه بحــدة كل مــن الغــزايل وابــن رشــد، 

ــذان  ــن. ه ــا املتعارض ــن موقفيه ــا ع وأعلن

املوقفــان اللــذان أبيــا التــايش مثــل الســؤال 

ــا. ــم طرحــه أيًض ــذي ت ال

كٌل  املوقفـــن  وراء  الفاســـفة  واصطـــف 

ـــه الشـــخصية. وتشـــكل  ـــه وقناعات وفـــق ميول

التجريـــح  حـــد  إىل  متنافـــران  حزبـــان 

والتعنيـــف الفكـــري والعنـــف الفعـــي أخـــرًا، 

فالكلمـــة الجارحـــة هـــي متهيـــد للرصاصـــة 

القاتلـــة كـــا يقـــول عـــي حـــرب. وبهـــذا 

فقـــد تكونـــت عندنـــا أصنـــام جديـــدة، 

ـــة،  ـــا يف الكعب ـــم تحطيمه ـــي ت ـــك الت ـــد تل بع

ـــدة بعـــد  ـــام جدي ـــا أصن ـــاذا تتشـــكل دوًم فل

ـــًا  ـــن فع ـــل يكم ـــل الخل ـــة، ه ـــايش القدمي ت

يف عمليـــة االســـتبدال مثلـــا الحـــظ ذلـــك 

ـــدويل(  ـــة األســـتاذ )توهامـــي العب بنظـــرة ثاقب

املتخصـــص يف الدراســـات األنروبولوجيـــة 

ا  ـــدًّ ـــرم ج ـــه املح ـــة يف عمل ـــة املقارني الثقافي

ــن  ــفة- م ــخ الفلس ــدة لتاري ــراءة جدي ــو ق ــر، »نح ــال ماي ميش  )1(

ــايب  ــن الخط ــز الدي ــة ع ــؤال«، ترجم ــم الس ــا إىل عل امليتافيزيق

الربيــة،  عــامل  منشــورات  البيضــاء،  الــدار  كثــر،  وإدريــس 

.)117  ،102  ،54 )ص/  )2006م(، 

واملوســـوم بــــ )أزمـــة املعرفـــة الدينيـــة()2(؟ 

حيـــث توصـــل إىل أن االســـتبدال -وهـــو 

العمليـــة التـــي قـــام بهـــا الفكـــر الدينـــي- لــــم 

يـــِف بالغـــرض، الـــذي هـــو تثويـــر العقـــل. 

لـــذا فاملطلـــوب -مـــن أجـــل التغـــر- هـــو 

مارســـة رضب مـــن االســـتبعاد أو االســـتئصال 

يف طريقـــة التفكـــر. ومبناســـبة الحديـــث عـــن 

ـــة  ـــا نشـــر إىل ماحظـــة يف غاي الطريقـــة، فإنن

ــي أو  ــر الحقيقـ ــي أن التغيـ ــة، وهـ األهميـ

ـــائل  ـــل وس ـــر تبدي ـــم بغ ـــوري، ال يت ـــل الث ق

ـــق التفكـــر ومناهـــج البحـــث.  العمـــل وطرائ

ـــرء  ـــى امل ـــه ع ـــد بأن ـــكارت يؤك ـــد كان دي فق

ـــن  ـــة، م ـــن الحقيق ـــث ع ـــن البح ـــدول ع الع

أن يفعـــل ذلـــك مـــن غـــر منهـــج محـــدد. 

كـــا يجـــب أن نشـــر إىل أن الحداثـــة الغربيـــة 

ــد تأسســـت عـــى كتابـــن اثنـــن هـــا:  قـ

رســـالة يف املنهـــج، واألورغانـــون الجديـــد)3(، 

توهامــي العبــدويل، »أزمــة املعرفــة الدينيــة«، دمشــق، األكادميية   )2(

ــد، )2005م(، )ص/ 307(. ــيوية ودار البل ــة اآلس ــة العربي الثقافي

ميكــن العــودة إىل الكتــب املذكــورة إلدراك أهميــة الطريــق   )3(

باألهــداف:  مقارنــة 

- René Descartes: Discours de la method suivi d›extraits 

da la dioptrique, des meteors, de la vie de Descartes 

par Baillet, du monde, de l›homme et de lettres edi-

tion GF Flammarion, 1966, p. 33. Descartes dit dans 

la première partie de son discours: »la diversité de 

nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus 

raisonnables que les autres, mais seulement de ce que 

nous conduisons nos pensées par divers voies…«.

ــة يف  ــادات صادق ــد - إرش ــون الجدي ــون: »األورغان ــيس بيك - فرانس

ــة  ــرة، رؤي ــى، القاه ــادل مصطف ــة ع ــة«، ترجم ــر الطبيع تفس

للنــرش والتوزيــع، الطبعــة األوىل، )2013م(، )ص/ 12(. يقــول 

ــد  ــق جدي ــح طري ــو فت ــديف ه ــاب: »ه ــر الكت ــون يف تصدي بيك

للفهــم لـــم يطرقــه القدامــى، ولـــم يعرفــوه«.
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ـــا  ـــاَّ ه ـــر م ـــة أك ـــان يف املنهجي ـــا كتاب وه

ـــفية،  ـــة أو الفلس ـــن العلمي ـــان يف املضام كتاب

ـــل؛ إالَّ أن  ـــك بالفع ـــى ذل ـــا ع ـــم احتوائه رغ

ـــؤال  ـــرح )س ـــاح بط ـــان بإلح ـــن يوحي العنوان

ـــة(.  ـــم واملعرف ـــؤال العل ـــل )س ـــج( قب املنه

والحديـــث عـــن املنهـــج أو املثـــودوس، يـــؤدي 

بالـــرورة إىل الحديـــث عـــن اللوغـــوس أو 

علـــم املنطـــق، وهـــو العلـــم الـــذي عـــرف 

رواًجـــا كبـــرًا عنـــد املســـلمن ســـواء يف 

ـــم  ـــة ث ـــة إىل الرياني ـــن اإلغريقي ـــة م الرجم

ـــل  ـــلمة والتَّأصي ـــل واألس ـــة)1(، أو التأوي العربي

يف النـــص التأســـيي لإلســـام وهـــو القـــرآن 

الكريـــم)2(، واألقلمـــة اللســـانية مـــن خـــال 

ـــن  ـــزم م ـــن ح ـــل اب ـــا فع ـــة ك ـــة الفقهي اللغ

ــض  الدحـ أو  ــويف 406هــــ[)3(،  ]تـ ــس  األندلـ

ـــي  ـــان يقت ـــار أن اإلمي واالســـتبعاد عـــى اعتب

إفــرام يوســف: »الفاســفة واملرتجمــون الريــان«، ترجمــة   )1(

ــة، )2010م(،  ــي للرجم ــز القوم ــرة، املرك ــا، القاه ــمعون كوس ش

)ص/ 159، 182، 190، 210، 219، 226(؛ وتيمريغوتــاس: »الفكــر 

اليونــاين والثقافــة العربيــة«، حركــة الرجمــة اليونانيــة - العربيــة 

يف بغــداد واملجتمــع العبــايس املبكــر، ترجمــة نقــوال زيــادة، 

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــة ومرك ــة للرجم ــة العربي ــروت، املنظم ب

العربيــة، )2003م(، )ص/ 169- 287(.

ــة  ــد الغــزايل: »القســطاس املســتقيم«، ضمــن مجموع ــو حام أب  )2(

رســائل اإلمــام الغــزايل، تنقيــح وتصحيــح ومراجعــة ابراهيــم أمــن 

ــا(.  ــا تاه ــرة، )ص/ 195، وم ــة، القاه ــة التوفيقي ــد، املكتب محم

ــة«،  ــة العربي ــاين والثقاف ــر اليون ــاس، »الفك ــا: وتيمريغوت وأيًض

حركــة الرجمــة اليونانيــة - العربيــة يف بغــداد واملجتمــع العبــايس 

ــر، مرجــع ســابق، )ص/ 270(. املبك

إليـه  واملدخـل  املنطـق  لحـد  »التقريـب  األندلـي:  حـزم  ابـن   )3(

باأللفـاظ العامية واألمثلة الفقهية«، تحقيق أحمد فريد املزيدي، 

بـروت، دار الكتـب العلميـة، )د. ن(، )ص/ 14، 110، 118، 140(.

دحـــض اليونـــان)4(، وهـــي العبـــارة املســـتوحاة 

مـــن إحـــدى رســـائل ابـــن تيميـــة املوســـوعية: 

ـــق  ـــى منط ـــرد ع ـــان وال ـــل اإلمي ـــة أه نصيح

ـــتقطاب  ـــدى االس ـــظ م ـــا ناح ـــان. وهن اليون

العنيـــف والحـــدي بـــن اإلميـــان اإلســـامي 

والعلـــوم اليونانيـــة. وقـــد تكفـــل الدكتـــور 

طـــه عبـــد الرحمـــن بدراســـة بعـــض هـــذه 

النـــاذج الدراســـة الوافيـــة والشـــاملة)5(، 

ـــض  ـــه يف بع ـــا ال نوافق ـــن أنن ـــم م ـــى الرغ ع

التأويـــات الدقيقـــة والتفصيليـــة، مثـــل 

ــوي  ــزم اللغـ ــه بـــن موقـــف ابـــن حـ فصلـ

وموقـــف الغـــزايل العقـــدي، يف حـــن أن 

التداخـــل بـــن اللغـــة العربيـــة والعقيـــدة 

اإلســـامية أمـــر ال ميكـــن تجـــاوزه، أو قـــل 

فصلـــه وفـــك وثاقـــه، بـــأي حـــال مـــن 

ـــد  ـــب لح ـــب التقري ـــد صاح ـــوال. إذ نج األح

املنطـــق يؤصـــل القيـــاس يف بعـــض النصـــوص 

القرآنيـــة، كـــا أن صاحـــب القســـطاس 

املســـتقيم يســـتعن ببنيـــة اللغـــة العربيـــة 

ـــة.  ـــة املنطقي ـــة األقيس ـــم بين ـــل فه ـــن أج م

لهـــذا ففصـــل طـــه عبـــد الرحمـــن فصـــل 

ـــريف. ـــي أو مع ـــو علم ـــاَّ ه ـــر م ـــي أك منهج

التوهامــي  طــرح  أعــاه،  الطــرح  وفــق 

ابــن تيميــة: »نقــض املنطــق«، تحقيــق محمــد بــن عبــد الــرزاق   )4(

ــة  ــع، القاهــرة، مكتب ــد الرحمــن الصني ــن عب حمــزة وســليان ب

الســنة املحمديــة، )د.ن(، )ص/ 35، 41، 89، 97(، وأيًضــا: ابــن 

تيميــة، »الــرد عــى املنطقيــن«، تحقيــق رفيــق العجــم، بــروت، 

دار الفكــر اللبنــاين، )1993م(، )ص/ 135(.

طــه عبــد الرحمــن، »تجديــد املنهــج يف تقويــم الــرتاث«، الــدار   )5(

ــريب، )ص/ 311- 388(. ــايف الع ــز الثق ــاء، املرك البيض
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مطالبــون  أننــا  كــر-  -وغــره  العبــدويل 

ــن  ــداًل م ــرح ب ــة يف الط ــتبعاد والجذري باالس

ــة يف الســن،  االســتبدال. ألن األســئلة املتقدم

ــول،  ــون والامعق ــة إىل حــد الجن ــل الطاعن ب

والتــي ترفــض أن متــوت وتتــاىش بفعــل 

كل  الفكــر،  ســاحة  إىل  الدامئــة  عودتهــا 

ــيئ  ــرديء والس ــرح ال ــة الط ــو عام ــذا ه ه

للمشــكات واملســائل. فالفعــل الفلســفي 

ــو  ــًدا ه ــا جدي ــج موقًف ــن أن ينت ــذي ميك ال

الــذي مــن شــأنه أن ميســح كل مــا هــو 

ــدة ال  ــحة واح ــة مس ــى الطاول ــروض ع مع

ــا،  ــن فقدانه ــدم م ــا، وال أمل أو ن ــوادة فيه ه

الفكــر  لعبــة  تركيــب  إعــادة  أجــل  مــن 

ــات  ــن الطروح ــرر م ــم أن التح ــا. رغ وبنائه

مــن  -فهــذا  ا  أمــر صعــب جــدًّ القدميــة 

خاصيــة الفكــر األصيــل واملجــدد- ألننــا نجــد 

أنفســنا اليــوم نتســاءل بعــد عــدة قــرون: من 

كان عــى صــواب؛ تصــوف الغــزايل أم عقانية 

ابــن رشــد؟ مــن هــو املفكــر األكــر صدقيــًة 

ــادئ  ــذي اصطــف وراء املب ــك ال ــرًا، ذل وتنوي

الغزّاليــة أم الــذي تتبــع العلــل الرشــدية؟ 

بهــذه الثنائيــة القاتلــة وقــع الــرشخ غــر 

املنتــج يف الفكــر اإلســامي، وتعلــم كل فريــق 

ــي  ــة( الت ــتيمولوجية )املعرفي ــتائم اإلبس الش

يلقيهــا عــى اآلخــر مــن أجــل إظهــار خطئــه 

فقــط. دون البحــث عــن أعــذار التفكــر عــى 

ــري  ــامح الفك ــرى. إن التس ــة دون أخ طريق

ــروري ألي تســامح ســلويك  ــرشط ال ــو ال له

ــة  ــا. كــا أن منطــق الهوي أو حضــاري عموًم

بــن  الثّنــوي  الــرشخ  تكريــس  ســاهم يف 

الصــواب والخطــأ، عــى الرغــم مــن أننــا -يف 

هــذا العــر- ملزمــون باالعتقــاد أن كل يشء 

أقــل أو أكــر مــن ذاتــه، وال ميكــن أن يطابقها 

متــام املطابقــة، فالحــق أقــل حقيّــة مــاَّ 

نعتقــد، كــا أن الباطــل أقــل بطانًا مــاَّ روِّج 

لــه. فللغــزايل إنجــازات، والبــن رشــد مثالــب، 

كــا أن إســقاط اإلخفاقــات عــن مذهــب 

الغــزايل رضب مــن العايــة الفكريــة، والتنكر 

ــا  ــه، ف ــر وارد. ومن ــن رشــد غ لنجاحــات اب

ــبية ألي  ــة النس ــراف بالقيم ــة إال االع حقيق

فكــر. فلــاذا االســتمرار يف التفكــر يف القضايا 

الكــرى، مبنطــق ثنــايئ ماكــر، ثم الكشــف عن 

قصــوره، يف زمــن القيــم الثاثيــة والرباعيــة... 

ــوع،  ــث املرف ــدأ الثال ــدم مب ــن ته ــخ يف زم إل

ــوع؟  ــايس املرف ــي أو الخ ــح الرباع لصال

)1( الغزالي وابن رشد: تأويل آخر 
لعالقة قديمة:

إنَّ الســؤال الــذي نعتقــد أنــه رصيــح اليــوم 

ــن  ــايل: م ــو الت ــره، ه ــن غ ــر م ــذات، أك بال

كان صادقًــا )ليــس باملعنــى املنطقــي بــل 

الســيكولوجي واألخاقــي( يف تفكــره بشــأن 

العاقــة بــن الرشيعــة والحكمــة: الغــزايل أم 

ــل  ــى األق ــر ع ــؤال يظه ــه س ــد؟ إن ــن رش اب

ــا  حــدود الفكــر الرشــدي الــذي أصبــح عنوانً

للعقانيــة واملنطقية والوضعيــة عند منارصي 

التوجــه الحــدايث العــريب املعارص. نقــول هذا، 



187 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ويف أذهاننــا شــك كبــر حــول الظــروف التــي 

ــة )فصــل املقــال  دفعــت ابــن رشــد إىل كتاب

ــن  ــة م ــة والرشيع ــن الحكم ــا ب ــر م وتقري

ــذا أن  ــل ه ــر العق ــظ مفك ــال(. أمل ياح اتص

ــد تتجــاوز األطــر  الفلســفة تطــرح أســئلة ق

ــل كان  ــامي؟ ه ــن اإلس ــا الدي ــي حدده الت

ــا؟  ــلطة م ــا لس ــًا ومداهًن ــد مخات ــن رش اب

ولتكــن الســلطة الفقهيــة، ولو أنــه كان فقيًها 

ــا،  ــية مًع ــلطة السياس ــرًا، أو الس ــا كب وقاضيًّ

ونحــن نعلــم مكانتــه السياســية املعتــرة. أم 

أن الغــزايل هــو الصــادق عندمــا أعلــن أن 

الفلســفة ال ميكــن أن تكــون الطريــق املــؤدي 

للعلــم اليقينــي)1(؟ هــل كان األجــدر بالغزايل، 

مســتبًقا بذلــك ابــن رشــد، أن يكتــب مؤلًفــا 

يســميه: »فصــل املقــال وتقريــر مــا بــن 

ــد  ــن انفصــال«؟ األكي ــة م ــة والرشيع الحكم

ــن  ــر ال ميك ــرح أم ــزايل يف الط ــدق الغ أن ص

ــن  ــة ع ــكل أريحي ــّر ب ــه ع ــه؛ ألن ــر ل التنك

مخاطــر الســؤال الفلســفي واملــآالت املهــددة 

للعقــل اإلميــاين، التــي ميكــن أن ينتهــي إليهــا 

التفكــر املنطقــي، وســوف نتنــاول أدنــاه، 

ــة  ــكلة الحقيقي ــل املش ــن التفصي ــرب م ب

املوجــودة بــن التفكــر الدينــي والتفكــر 

ــوم  ــتعانة باملفه ــال االس ــن خ ــي، م املنطق

ــي ككل،  ــة الخطــاب الدين ــن بني املعــارص ع

ــص؛  ــه التخصي ــى وج ــرآين ع ــاب الق والخط

أبــو حامــد الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــال واملوصــل إىل ذي العــزة   )1(

ــروت، دار  ــاد، ب ــل عي ــا وكام ــل صليب ــق جمي ــال«، تحقي والج

ــع، )د. ن(، )ص/ 96- 116(. ــرش والتوزي ــة والن ــس للطباع األندل

ألنــه هــو الــذي يدخــل يف صلــب موضوعنــا. 

إنَّ هــذه األســئلة الســابقة متيــط اللثــام عــن 

مســألة تعتــر عنــد البعــض محســومة، وهــي 

أن الغــزايل هــو ممثــل التوجــه الا-فلســفي، 

يف حــن أن ابــن رشــد يَُعــُد أحســن مــن 

ــد  ــي، وال نقص ــر الا-دين ــادئ الفك ــاغ مب ص

ــل نقصــد  ــن، ب ــه الفكــر الخــارج عــن الدي ب

الفكــر الــذي يســتمد مرشوعيــة مــن مصــدر 

غــر مصــدر الوحــي، أي الفكــر العقــاين 

ــة أن هــذا املوضــوع  ــص. لكــن الحقيق الخال

ــتجد  ــا اس ــل م ــا يف ظ ــة دوًم ــل للمراجع قاب

ــارف وفتوحــات.  ــن مناهــج ومع م

.
أمل ياحــظ مفكر العقل هذا أن الفلســفة 
تطــرح أســئلة قــد تتجــاوز األطــر التــي 
حددهــا الديــن اإلســامي؟ هــل كان 
ابــن رشــد مخاتــًا ومداهًنــا لســلطة مــا؟ 
ولتكــن الســلطة الفقهيــة، ولــو أنــه كان 
فقيًها وقاضيًّا كبرًا، أو الســلطة السياسية 
ــية  ــه السياس ــم مكانت ــن نعل ــا، ونح مًع
املعتــربة. أم أن الغــزايل هــو الصــادق 
ــن أن  ــفة ال ميك ــن أن الفلس ــا أعل عندم
تكــون الطريــق املــؤدي للعلــم اليقينــي.

ويف اعتقادنــا أن الغــزايل كان صادقـًـا باملفهــوم 

ــف  ــق التفلس ــل طري ــا جع ــي عندم األخاق

ــه  ــذي يعتمــد عــى قدرات والتفكــر الحــر ال

التديــن  طريــق  يــوازي  فقــط،  الخاصــة 

والحقيقــة الدينيــة التــي تســتمد مرشوعيتهــا 
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مــن ضانــة خارجيــة وهــي الضانــة اإللهية. 

ــا ال  ــدا، مثل ــا مهــا امت فــا ميكــن أن يلتقي

ــم  ــر. رغ ــؤدي إىل اآلخ ــا أن ي ــن ألحده ميك

ــق  ــلمته( للمنط ــزايل يف )أس ــإن الغ ــك، ف ذل

قــد انحــرف عــن املقصــد األرســطي األصــي 

ــيلًة  ــق وس ــل املنط ــط لجع ــذي كان يخط ال

ــون أي أداة،  ــو أورغان ــذا فه ــط؛ ل ــم فق للعل

وأنــه علــم نظــري ال عاقــة لــه باألخــاق أو 

ــد  ــك عن ــدد ذل ــا تح ــي مثل ــل العم بالعق

ــي:  ــا ي ــك ك ــل ذل ــة. وتفصي الرواقي

أواًل: يف التصــور األرســطي أن العقــول جميًعــا 

مهــا  عامــة  مبــادئ صوريــة  يف  تشــرك 

اختلفــت يف مضامينها املعرفيــة أو معتقداتها 

الدينيــة أو عاداتهــا االجتاعيــة. وبهــذا ميكن 

وضــع مبــادئ نظريــة عامــة تســاعد كل 

ــة الصحيحــة، دون  ــة الرهن العقــول يف عملي

النظــر إىل املضامــن. فاملنطــق الصــوري يعتر 

صوريـًـا؛ ألنــه يركــز النظــر عــى هيئــة الفكــر 

ــايل، فــا ميكــن  ــه. وبالت ــه دون مضمون وبنيت

تجنيــس املنطــق أو أرضنتــه أو حتــى تديينــه، 

مبعنــى خلع عليــه صبغــة عرقيــة أو جغرافية 

أو دينيــة. واملحظــور الــذي وقــع فيــه الغــزايل 

هــو أنــه بأســلمته للمنطق وكشــف األشــكال 

املختلفــة لاســتدالالت الحمليــة، كا قســمها 

أرســطو يف كتــاب األنالوطيقــا، يف أصولهــا 

القرآنيــة الســابقة )هنــا يفــرض الغــزايل 

ــابق  ــم س ــرآن- قدي ــو الق ــه -وه أن كام الل

ــرون  ــة ق ــر بثاث ــذي ازده ــطو ال ــى أرس ع

ــل  ــرون قب ــرشة ق ــيح وبع ــاد املس ــل مي قب

ــى  ــد -ص ــيدنا محم ــى س ــي ع ــزول الوح ن

ــف  ــو يخال ــك فه ــلم-، وبذل ــه وس ــه علي الل

ــرآن؛  ــق الق ــة بخل ــة القائل ــدة املعتزلي العقي

ــد يف  ــد انوج ــرآن ق ــرض أن الق ــو اف ــه ل ألن

القــرن الســادس بعــد امليــاد، فإنــه ال يثبــت 

ــة  شــيئًا عــى اإلطــاق يف مســألة عــدم أصال

أرســطوطاليس(. يكــون الغــزايل، بهــذا التأويل 

والفهــم، قــد انحــرف عــن املدلــول واملغــزى 

ــن  ــق ال دي ــق. فاملنط ــم املنط ــي لعل الحقيق

ــه.  ــه، وال وطــن ل ــه، وال عــرق ل ل

ــه  ــوالت؛ ألن ــذه املق ــن كل ه ــابق ع ــه س إن

مرتبــط بالعقــل املجــرد، العقــل الباحــث 

ــا  ــا عندم ــذا فإنن ــوم. ل عــن الحقيقــة يف العل

نســتعمل عبــارة )أســلمة املنطــق(، فإنَّنــا 

نقصــد بالضبــط التحديــد الــذي وضعــه 

ــاء  ــي إضف ــلمة ه ــًا إن: »األس ــري قائ الجاب

ــة[،  ــادة ]األخاقي ــى امل ــامي ع ــع اإلس الطاب

ــاء  ــع بق ــر، م ــح واملظه ــد املصطل عــى صعي

البنيــة األصــل هــي هــي«)1(. ويف حالتنــا هنــا، 

فــإن إضفــاء الطابــع أو الــرداء اإلســامي، 

انصــب عــى املــادة املنطقيــة، وقــام بالحفاظ 

عــى الــدرس املنطقــي األرســطي، مــن حيــث 

مــواده وبنيتــه، كــا هــو، دون أدىن تغيــر أو 

تعديــل أو حتــى إضافــة اجتهاديــة. ويف هــذا 

محمــد عابــد الجابــري، »العقــل األخاقــي العــريب«، دراســة   )1(

ــروت،  ــة، ب ــة العربي ــم يف الثقاف ــم القي ــة يف نظ ــة نقدي تحليلي

)2001(، )ص/ 625(. العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز 
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يكمــن الطابــع الســلبي لعمليــة األســلمة؛ إذ 

إنهــا ال تتكلــف بــأي مجهــود عقــي، مــا عــدا 

ــة  ــرآن. إن العملي ــن أســس يف الق البحــث ع

-عمليــة أســلمة املنطــق التــي قــام بهــا 

الغــزايل- لتشــبه إىل حــد كبــر عمليــة رائجــة 

ــتوى  ــى املس ــايل ع ــامي الح ــامل اإلس يف الع

املــادي، وهــي إضفــاء الشــكل اإلســامي، مــن 

بســملة وأدعيــة، عــى الســيارات والحافــات 

األوروبيــة أو األمريكيــة الصنــع. مــع الحفــاظ 

عــى املضامــن والبنــى كــا هــي. إن كتابــة 

ــل الــركاب لــن  البســملة عــى حافلــة لنق

تجعــل منهــا حافلــة إســامية الصنــع، بقــدر 

الشــعور  وتــريض  االطمئنــان  تحقــق  مــا 

العامــي واإلميــاين، وســنتعرض الحًقــا ملشــكلة 

الغــرض مــن األســلمة بالتحديــد. كــا تجــدر 

اإلشــارة إىل أن الغــزايل، وإن تنكــر للعلــم 

ــكي  ــر ال ــق، التنك ــد اإلغري ــن عن ــد م الواف

أو التنكــر الجــزيئ، واألســلمة تدخــل يف هــذا 

الصنــف األخــر؛ إال أنــه قــد أخــذ الكثــر 

مــن املفاهيــم مــن عندهــم، ويف الكثــر مــن 

ــك.  ــر إىل ذل ــان دون أن يش األحي

والحقيقــة أن األســتاذ زيك مبــارك لـــم يتفطن 

إىل مصــادر الغــزايل رغــم شــكوكيته الحــادة 

ــا  ــي عندم ــه األخاق ــه ومذهب ــاه مؤلفات تج

قــال: »يعــرف الغــزايل الخلــق الحســن يف 

ميــزان العمــل: إصــاح القــوى الثــاث: قــوة 

التفكــر، وقــوة الشــهوة، وقــوة الغضــب )...( 

ــرء.  ــا يكــره امل الفعــل الحســن هــو فعــل م

ويستشــهد بالحديــث واآليــة: }كُِتــَب َعلَْيكُــُم 

ــوا  ــَى أَْن تَكْرَُه ــْم َوَع ــرٌْه لَكُ ــاُل َوُهــَو كُ الِْقَت

َشــْيًئا َوُهــَو َخــْرٌ لَكُــْم َوَعــَى أَْن تُِحبُّــوا 

ــْم اَل  ــُم َوأَنُْت ــُه يَْعلَ ــْم َواللَّ ــَو رَشٌّ لَكُ ــْيًئا َوُه َش

ــف  ــرة: 216[ )...( هــذه تعاري ــوَن{ ]البق تَْعلَُم

ــق  ــرف الُخل ــات. ويع ــي خطابي ــة، وه مبهم

يف اإلحيــاء ]يف الجــزء الثالــث[ تعريًفــا دقيًقــا 

فيقــول: الخلــق عبــارة عــن هيئــة يف النفــس 

راســخة، عنهــا تصــدر األفعــال بســهولة وير 

ــة«)1(. مــن غــر حاجــة إىل فكــر وروي

.
كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن الغــزايل، وإن 
تنكــر للعلــم الوافــد مــن عنــد اإلغريــق، 
الجــزيئ،  التنكــر  أو  الــكي  التنكــر 
الصنــف  هــذا  يف  تدخــل  واألســلمة 
ــن  ــر م ــذ الكث ــد أخ ــه ق ــر؛ إال أن األخ
الكثــر  ويف  عندهــم،  مــن  املفاهيــم 
مــن األحيــان دون أن يشــر إىل ذلــك. 

ــل  ــم يفع ــف لـ ــذه التعاري ــة أن ه والحقيق

فيهــا الغــزايل أكــر مــن اســتحضار أفاطــون 

ــم.  ــم ونقوله ــق لكتبه ــوس دون توثي وجالين

لهــذا فــإن الغــزايل، وإن عمــل يف بعــض 

اإلســامي  الطبــع  إضفــاء  عــى  األحيــان 

ــه  ــا، إال أن ــتغل عليه ــي يش ــادة الت ــى امل ع

ــي،  ــا ه ــادة ك ــل امل ــر ينق ــض اآلخ يف البع

ــن  ــع روح الدي ــارض م ــت تتع ــى إن كان حت

زيك مبــارك، »األخــاق عنــد الغــزايل«، القاهــرة، دار الشــعب   )1(

.)52 )ص/  والنــرش،  والطباعــة  للصحافــة 
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اإلســامي، وأحســن مثــال هــو التعريــف 

األخــر الــذي اقتبســه مــن جالينــوس، وتقبله 

كــا هــو، رغــم النتائــج الخطــرة التــي 

ينتهــي إليهــا يف الســياق اإلســامي؛ ألن ربــط 

ــؤدي إىل إســقاط  ــق بأخــاط الجســم ي الخل

املســؤولية، ونحــن نــدري أن جوهــر اإلســام 

هــو مبــدأ التكليــف. لــذا فــإن الغــزايل هنــا 

مــارس رضبًــا مــن »األســلمة غــر الواعيــة أو 

قــل )الناقصــة( لألخــاق اليونانية، وهــذا أدىن 

مــاَّ قــرره الجابــري عندمــا قــال بأنــه )قــام 

بأســلمة األخــاق اليونانيــة(«)1(، إن األســلمة 

الواعيــة واملدروســة عنــد الغــزايل نجدهــا 

يف الــدرس املنطقــي أكــر مــاَّ نجدهــا يف 

ــي.  ــدرس األخاق ال

ملنطــق  تأسيســه  الغــزايل يف  نعــذر  هــل 

إســامي مــن الناحيــة الخارجية فقــط بالنظر 

ــة مــن  ــة املتعــددة بداي إىل الثــورات املنطقي

الثــورة التــي أحدثهــا بيكــون مبنطقــه املــادي، 

وليبنتــز مبنطقــه الريــايض، وهيجــل مبنطقــه 

ــه  ــذري مبنطق ــايئ ال ــم الفيزي ــديل، والعل الج

املتعــدد القيــم؟ إن تصديقنــا لهــؤالء وتقبلنــا 

الغــزايل  عمــل  يف  وتشــكيكنا  ألعالهــم، 

يشــابه ومياثــل كليــًة تصديقنــا بوجــود الــذرة 

وتشــككنا يف وجــود اللــه، رغــم أن اللــه 

وجزيئــات الــذرة كليهــا ليســا موضوًعــا 

لــإلدراك الحــي املبــارش مثلــا الحــظ ذلــك 

محمـد عابـد الجابـري، »العقل األخاقي العريب«، دراسـة تحليلية   )1(

نقدية يف نظم القيم يف الثقافة العربية، مرجع سابق، )ص/ 585(.

ــزي  ــة رام ــتعراضه لجمل ــد اس ــاب( عن )كارن

اإلنجليــزي   )Frank PlumptonRamsey(

)تــويف صغــرًا ســنة 1930( متســائًا: )كيــف 

ميكــن أن نــرر حــق العــامل يف الحديــث عــن 

ــخ دون أن  ــة كاإللكــرون... إل ــم نظري مفاهي

ــت نفســه حــق الفيلســوف يف  ــرر يف الوق ن

أن يســتخدم حــدوًدا ميتافيزيقيــة والتــي 

نصفهــا بأنهــا خاليــة مــن املعنــى؟!()2(، فهــل 

يحــق لنــا قبــول املشــاريع الســابقة يف تجــاوز 

وابتــداع أنــواع جديــدة مــن املنطــق يف حــن 

نرفــض دعــوى الغــزايل بحجــة أن املنطــق 

العنريــة  أو  الدينيــة  الجهويــة  يقبــل  ال 

ــم يكــن توجــه  ــو لـ ــة؟ ســؤال مهــم، ل اإلثني

الغــزايل دينيًــا خالًصــا يف حــن أن توجــه 

هــؤالء العلــاء علمــي بحــت، يف ظــل اعتبــار 

املنطــق )لوغــوس( أي علــم تحقــق وعقلنــة 

ــوس( أي إلهــي أو صــويف  أكــر مــاَّ هــو )ثي

أو عرفــاين. كــا ميكــن اإلشــارة إىل أن تاريــخ 

ــق  ــم املنط ــت أن عل ــد أثب ــق ق ــم املنط عل

ــو  ــد. فه ــاَّ نعتق ــة م ــل علمي ــطي أق األرس

ــا  ــة ك ــر العام ــن التفك ــًا لقوان ــس عل لي

ــوع  ــل هــو باألحــرى فلســفة أو ن ــد، ب يعتق

مــن امليتافيزيقــا املكتملة يف اإلبســتيمولوجيا. 

ــة  ــس إال فلســفة مقنن فاملنطــق الصــوري لي

بــدأت أول خطواتهــا مــع بارمنيــدس مــن 

إيليــا ثــم ســقراط وأفاطــون وأخــرًا أرســطو. 

رودلــف كارنــاب، »األســس الفلســفية للفيزيــاء«، ترجمــة الســيد   )2(

ــة األوىل،  ــرش، الطبع ــة والن ــر للطباع ــروت، دار التنوي ــاذي، ب نف

.)282 )1993(، )ص/ 
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ونحــن نعلــم أن هيدجــر قــد اعتــر كل الفكر 

الغــريب حتــى العلــم والتقانــة الحديثــة هــي 

متظهــرات مليتافيزيقــا اليونــان ال غــر، وهــي 

ميتافيزيقــا التصــور. هــل نحن بصــدد إصدار 

أحــكام عــى تاريــخ الفلســفة اإلســامية مــن 

ــل  ــن فص ــه ال ميك ــد أن ــريب؟ األكي ــور غ منظ

الفكــر اإلســامي عــن الفكــر الغــريب اليونــاين، 

عــى اعتبــار أن املســلمن فكــروا مــن الناحية 

ــى  ــاين، وحت ــر اليون ــك الفك ــفية يف فل الفلس

عــى  اعراًضــا  املســلمن  الفاســفة  أكــر 

العلــوم الوافــدة قــد أخــذوا منهــا الــيء 

الكثــر، وقــد أرشنــا أعــاه إىل مثــال الغــزايل. 

لكــن يجــب اإلشــارة إىل أن كــْون املنطــق 

األرســطي فلســفًة ال يشــكل أدىن تهديد، عى 

اعتبــار أن الفلســفة والعلم يدخــان يف املناخ 

الفكــري نفســه، وهــو منــاخ العقــل الخالــص 

ــن أن  ــذا ميك ــة؛ ل ــارم يف املعرف ــج الص واملنه

يف  والعلمــي  الفلســفي  العقــل  يتحالــف 

مواجهــة العقــل الدينــي. يف حــن أن تحالــف 

العلــم مــع الديــن ال ميكــن إال أن يكــون مــن 

ــي  ــل الدين ــة أن العق ــدة. الحقيق ــة واح جه

هــو الــذي يوظــف النتائــج العلميــة لخدمــة 

مســلاته واعتقاداتــه. يف حــن أن العقــل 

العلمــي ميكــن لــه أن يســتقل بنفســه، مــن 

خــال مســلاته وبديهياتــه وطرقــه الذاتيــة، 

ــة أو  ــم الســلطة الديني ــا حاجــة إىل دع دومن

العقــل الدينــي. عــى الرغــم مــاَّ نجــده مــن 

اســتعانة ببعــض أســس العقــل اإلميــاين، وهذا 

ال نجــده فقــط عنــد املســلمن، بــل أيًضــا يف 

العقــل العلمــي الغــريب يف بعــض متظهراتــه، 

ــاك مــن الفاســفة األشــداء، مــن جعــل  وهن

العلــم مجــرد ديــن مقنــع بأقنعــة جديــدة. 

ثانيًــا: عمــد الغــزايل وكل فاســفة اإلســام 

تقريبًــا إىل أخلقــة العلــم واملنطــق عــى حــد 

ســواء. فلــم يتــم الفصــل بــن الفكــر والعمــل 

أو بن اإلبســتيمولوجيا واألكســيولوجيا ممثلة 

يف القيمــة األخاقية. فجعلوا العلم النظري يف 

خدمــة العمــل والســلوك. وهــذا مــا لـــم يكن 

يف حســبان املعلم األول أرســطوطاليس، الذي 

ــل املنطــق  ــوم وجع ــن العل ــا ب فصــل مطلًق

خارًجــا عــن التصنيــف. إن املنطــق ليس علًا 

مثــل بقيــة العلــوم، ليــس عضــًوا مثــل بقيــة 

األعضــاء، بــل هــو أشــبه بالــدم الــذي يســيل 

ــطو يف  ــم. وأرس ــاء الجس ــخ يف كل أعض ويض

ــا،  ــوم( مــن امليتافيزيق ــف العل ــاب )تصني كت

وهــو كتــاب األبســيلون الســادس، لـــم يذكــر 

املنطــق كعلــم، ومــا تســمية األورغانــون 

إال دليــل عــى ذلــك)1(. ولــن كان أرســطو 

ــًا  ــه )عل ــم املنطــق بوصف يتحــدث عــن عل

تحليليًــا(، أي: بوصفــه أنالوطيقــا، فلي يشــر 

إىل أن هــذا العلــم )يحلــل( أي معرفــة كانــت 

دون اســتثناء، إنــه علــم كل العلــوم، وبالتــايل 

فهــو ليــس علــًا مســتقًا مبوضوعــه الخــاص. 

ومهمــة أخلقــة العلــم النظــري هــي تجســيد 

)1( Aristote: la métaphysique, traduitJules Barthélemy- 

saint-Hilaire, édition Pochet, Paris, 1991, livre E, § 

1025 b -1027 a, p 217-223.
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العلــم  ملبــدأ دينــي يدعــو للســعي وراء 

الــذي ينفــع اإلنســان متجســًدا يف ســلوكياته 

اليوميــة. مــاَّ يعنــي أن العلــم النظــري ليــس 

لذاتــه، بــل هــو مجــرد علــم تابــع أو خــادم، 

الســلوك.  بأفــق  محــدودة  آفاقــه  تبقــى 

وهــذا التوجــه رواقــي يف األســاس؛ ألنهــم 

ــة روح  ــوا األخــاق مبثاب ــن- جعل -أي الرواقي

ــد  ــت وهام ــود مي ــر موج ــفة، فالتفك الفلس

يف ظــل غيــاب األخــاق. والغــزايل ذهــب 

ــل  ــل؛ إذ جع ــر بالعم ــط النظ ــن رب ــد م أبع

ــم  -وبحجــة ماكــرة- العمــل أرشف مــن العل

العمــي، عــى اعتبــار أن العلــم العمــي ليس 

ــل  ــه وهــو العم ــدف أعــى من ــًدا له إال متهي

بالــذات، ولعمــري فهــي حجــة مقنعــة. 

إنَّ عمليــة األســلمة تعتــر حكــًا قيميًــا 

بالدرجــة األوىل وبامتيــاز كذلــك؛ لــذا يصعب 

ــوم ذات  ــى العل ــا ع ــوال تطبيقه يف كل األح

ــر،  ــد كب ــد، إىل ح ــي املحاي ــع املوضوع الطاب

ــوم  ــات وعل ــة والرياضي ــوم الطبيع ــل عل مث

خالصــة  عقليــة  علــوم  هــي  إذ  املنطــق. 

)حتــى العلــوم الفيزيائيــة املعــارصة أصبحت 

املــادة  عــن  جزئيًــا  ومســتقلة  مجــردة 

والطبيعــة يف صياغــة قوانينهــا أو مــا يصطلــح 

عــى تســميته بالقوانــن النظريــة( ال تحتمــل 

ــوم  ــال ق ــة أو مخي ــف الجاع ــاء عواط إضف

ــك فســوف تخــرج  ــم ذل ــا. وإن ت ــا عليه م

لتصبــح  املوضوعيــة  العلميــة  طــور  مــن 

وســيلة أيديولوجيــة، وهــذا مــا يتنــاىف أصــًا 

مــع صفــات العلميــة أو الــروح العلمــي. 

يســتعمل يف  )األيديولوجــي(  إن مصطلــح 

معظــم األحيــان للداللــة عــى التوجــه األقــل 

ــه؛  ــا يف حقيقت ــا فكريً ــة وإن كان توجًه علمي

الحرفيــة،  قــل  أو  الكليــة،  الرجمــة  ألن 

لأليديولوجيــا تقابــل )علــم األفــكار(، وألن 

ــيئًا،  ــيئًا فش ــق ش ــا يتضي ــر عندم ــم الفك عل

ويتغافــل عــن بعــض الحقائــق درجــة درجــة، 

ــوب، أي  ــو مطل ــاَّ ه ــة م ــل فكري ــر أق يص

ــا  ــدي هن ــاء الواح ــايئ، واالنتف ــر انتق إىل فك

يفــي إىل األدلوجــة)1(؛ ألن تحويــل العلــم 

لخدمــة األيديولوجيــة هــو قتــل لــه مــن 

خــال تســقيف أفــق اإلبــداع فيــه، إىل جانب 

توجيهــه الوجهــات املــرادة واملحــددة، والعلم 

إن تقيــد، مــات أو كاد.

.
وهــذا التوجــه رواقــي يف األســاس؛ ألنهــم 
ــة  ــاق مبثاب ــوا األخ ــن- جعل -أي الرواقي
روح الفلســفة، فالتفكــر موجــود ميــت 
وهامــد يف ظــل غيــاب األخــاق. والغزايل 
ذهــب أبعــد مــن ربــط النظــر بالعمــل.

فليــس هنــاك كائــن يحتــاج إىل الحريــة 

ــر  ــة أك ــم؛ ألن الحري ــل العل ــدود مث دون ح

ــم  ــه. العل ــان ذات ــا لإلنس ــم منه رضورة للعل

يف  مقدمــة  واليوتوبيــا،  »األيديولوجيــا  مانهايــم،  كارل   )1(

الديرينــي،  رجــا  محمــد  ترجمــة  املعرفــة«،  سوســيولوجيا 

 ،)310 )1980م(، )ص/  الكويتيــة،  املكتبــات  الكويــت، رشكــة 

وأيًضــا: عبــد اللــه العــروي، »مفهــوم األيديولوجيــا«، الــدار 

.)48 )ص/  )1993م(،  العــريب،  الثقــايف  املركــز  البيضــاء، 



193 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

الحــق يعلــو عــى منظومــة الفكــر املغلوقــة، 

ال  ألنهــا  علــًا؛  ليســت  فاأليديولوجيــات 

إنهــا  للتفكــر،  الحقيقــي  تفكــر باملعنــى 

ــا ال  ــر، إذن فاأليديولوجي ــف تفك ــر نص تفك

تفكــر. فهــي تتحالــف مــع الخطــأ والضــال 

والكــذب، وحتــى مــع الشــيطان، إلثبــات 

صــدق توجههــا الــذي تشــوبه النقائــص دوًما 

ورضورة. وقــد حلــل الدكتــور )عبــد اللــه 

العــروي( نظــرة الغــزايل لأليديولوجيــا، أي 

الفكــر الــذي ميتنــع عــن التفكــر املســتقيم، 

لكــن أفقــه الدينــي الضيــق منعــه مــن 

الحصــول عــى النتائــج املطلوبــة؛ ألنــه ربــط 

بالخلفيــة  يربطــه  ومل  بالشــيطان،  الخطــأ 

االجتاعيــة والطبقيــة والسياســية للمفكر)1(. 

فإن كان الغزايل قد اندهش من طريقة تفكر 

الباطنيـة، فإن الباطنية أيًضا تسـتغرب منطق 

الغـزايل الـذي ال يُـرر إال مـن خـال الكشـف 

عـن األقنعـة التي يتـوارى خلفهـا. فهل تفكر 

الغـزايل فعـًا خاٍل مـن كل توجـه؟ إن التوجه 

يف التفكـر لهـو أخطـر مـأزق ميكـن أن يقـع 

فيـه العقـل الـذي ال يكتفـي بذاتـه، فعندمـا 

يقـاد العقـل بالاعقـل، ومهـا كان موضـوع 

هـذا الا عقل: الدين أو السياسـة أو املصلحة 

أو القبيلـة، فـإن التفكـر يكـون أقـل مـاَّ هو 

مطلـوب منـه. فحريـة العقل لن تكـون ذات 

معنى مقبول إن لــم يخضع »ألي قانون آخر 

عبد الله العروي، »مفهوم األيديولوجيا«، مرجع سابق، )ص/ 19، 20(.  )1(

غـر قانونه الـذايت«)2(، ونحن نعلـم أن الغزايل 

قـد تكـّون يف املـدارس النظاميـة وكـّون فيهـا 

الحًقـا، وهـي املـدارس التـي أُنشـئت ملحاربة 

منـط آخـر من املـدارس ذات التوجه املخالف، 

بخاصـة املـدارس األزهريـة الفاطمية يف مر. 

شـئنا أم أبينـا، فإن العلم يختلـف عن القيمة، 

هـذه حقيقـة جليـة ال ينكرها إال مـن أراد أن 

يـرر مرشوًعـا أيديولوجيًا معيًنـا. وقتل العلم 

مـن خـال اسـتعباده كعنـر ضمـن نسـق 

فكـراين مغلـق هـو أسـوأ مـا ميكـن أن نرتكبه 

يف حقـه. فمبـدأ الفكـر العلمـي هـو البحـث 

دون سـقف اجتاعـي ضاغـط، ودون وجـه 

حق إبسـتيمولوجي، والقابلية لتعديل النتائج 

والفـروض واملبـادئ كلـا تغـرت املعطيـات 

الحقيقـة  ووضـع  ذلـك،  عـى  وأجـرت 

أسـمى  كهـدف  أغـراض  كل  مـن  املجـردة 

يسـعى لبلوغـه دون جـدوى؛ ألن العلـم هـو 

ذلـك السـعي لاكتـال دون بلوغـه حقيقـة.

هـذه الحقائـق الواضحـة هـي التـي جعلـت 

ُمنظـري مـرشوع إسـامية املعرفـة يتوجهـون 

إىل ميـدان علمي )مشـكوك( يف علميته، نظرًا 

فاإلنسـان  فيـه،  والعلمـي  القيمـي  الختـاط 

كائـن مركـب والشـفافية من أبعـد الخصائص 

إليـه. وهو ميـدان العلـوم اإلنسـانية فوضعوا 

بلـوغ  يف  يتمثـل  العريـض  بالبنـد  مرشوًعـا 

ــود  ــة محم ــر؟«، ترجم ــه يف التفك ــا التوج ــط، »م ــل كان إميانوي  )2(

بــن جاعــة، تونــس، دار محمــد عــي للنــرش، صفاقــس، الطبعــة 

.)112 )ص/  )2005م(،  األوىل، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 194

العلـوم  )أسـلمة  يف  يتمثـل  أسـايس  هـدف 

)الرمـادي  امليـدان  هـذا  ففـي  اإلنسـانية(، 

املـرشوع  هـذا  أصحـاب  أراد  الضبـايب(  أو 

املنـاورة مـن خـال اسـتثار مسـألة النفـي 

)أو الروحـي( والجسـدي يف اإلنسـان إلظهـار 

إىل  تنفـذ  التـي  الدينيـة  للنظـرة  الحاجـة 

أغـوار الـروح اإلنسـانية التـي ال ميكـن فهمها 

الدينـي.  الفكـر  أو  الديـن  إىل  بالرجـوع  إال 

كان  سـاوي  كديـن  اإلسـام  »أن  وإظهـار 

أول األديـان التـي تحـض عـى طلـب العلـم 

واملعرفـة، وبالتفكـر يف ظواهـر ويف عجائـب 

يف  املعرفـة  شـمولية  ومـدى   )...( الكـون 

العلـم  يف  املعرفـة  بجزئيـة  مقارنـة  اإلسـام، 

الغـريب املعـارص، وأن هنـاك تعارًضا بن العلم 

اإلسـامي والعلـم الغـريب...«، ويواصـل أحـد 

منظـري هـذا املـرشوع مؤكـًدا عـى تصـوره 

للوضعية واملشـكلة عى النحـو التايل: »ونحن 

العلـوم  ملوضـوع  معالجتنـا  أن  هنـا  نؤكـد 

)أسـلمة املعرفـة( يف نطـاق العلوم اإلنسـانية 

الفقـه  انطـواء  دائـرة  يف  يتـم  إمنـا  خاصـة 

اإلسـامي عـى كل رضوب املعرفـة اإلنسـانية 

العلـوم  سـائر  عـى  يحتـوي  أنـه  وكيـف 

اإلنسـانية انطاقًا من موضوعـه ومجال بحثه 

بحيث يسـمى )فقـه العلوم اإلنسـانية(...«)1(.

ــو  ــي أب ــد ع ــور )محم ــي الدكت ــذا مي وهك

ــوم اإلنســانية  ــة - العل ــان، »أســلمة املعرف ــو ري محمــد عــى أب  )1(

ومناهجهــا مــن وجهــة نظــر إســامية«، مــر، دار املعرفــة 

.)4 )ص/  )1997م(،  الجامعيــة، 

ريــان( يف مرشوعــه مبيًنــا مفهــوم العلــم 

يف القــرآن وإســهامات املســلمن يف العلــم 

العاملــي وقصــور نظــرة العلــاء الغربيــن 

ــي  ــة الت ــه، واألزم ــن( وأتباع ــة )داروي بخاص

ــوم  ــأن العل ــريب بش ــم الغ ــذا العل ــا ه أثاره

هــذه  أن  والحقيقــة  إلــخ.  اإلنســانية... 

ــة  ــت معروف ــتعراض أصبح ــة يف االس الطريق

وُمســتهلكة؛ ألنهــا قامئــة عى مخاتلــة فكرية، 

ومكــر معــريف، تقتــي إظهــار نكســات الفكر 

الغــريب وبطــوالت أو ماحــم الفكر اإلســامي. 

مــع العلــم أنــه ميكــن إظهــار العكــس متاًمــا 

ــل.  ــن حجــج األوائ ــوة ع ــل ق وبحجــج ال تق

ومــع العيــب الفــادح والظاهــر يف هــذه 

املنهجيــة العرضيــة نظــرًا لذاتيتهــا واســتنادها 

ــة مــن  ــا زال الغالبي ــة، م إىل النظــرة الواحدي

أصحــاب هــذه املشــاريع يســتعملونها دون 

كلــل وال ملــل. ويف الفقــرة الســابقة التــي 

اقتبســنا فيهــا كام الدكتــور )أبــو ريــان( ميكن 

ــات  ــر، املغالط ــة تذك ــظ دون صعوب أن ناح

الكثــرة التــي مّررهــا دون مراقبــة عقليــة 

دقيقــة. وهــي أن طلــب العلــم واملعرفــة 

مســألة إنســانية خالصــة ال تحتــاج إىل حــظ 

ودعــوة، فالعقــل اإلنســاين مبــا فيــه مــن 

طبيعــة مستكشــفة قــد توجــه إىل الطبيعــة 

واإلنســان والســاء... إلــخ، باحثًا عــن معانيها 

وحقيقتهــا، واملثــاالن الرشقــي واليونــاين قبــل 

امليــاد بقــرون عديــدة هــا أحســن مــا ميكن 

ــذي  ــاين ال ــل اليون ــة العق ــه. خاص أن نتعلم
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ــا يحتــذى بــه يف الســعي وراء  أعطــى منوذًج

الحقيقــة الخالصــة وكشــف أصــول الظواهــر 

ــاين ال  ــل اإلنس ــإن العق ــار، ف ــا. باختص وعلله

ــه  ــر؛ ألن طبيعت ــض للتفك ــاج إىل تحري يحت

ــل إىل  ــا العق ــًا، وإن دعون ــر أص ــي التفك ه

التفكــر وحرّضنــاه فهــو ليــس بعقــل، أو 

كأننــا دعونــا املــاء ألن يكــون )مبلــًا( أو 

ــخ. فالتفكــر  ــار ألن تكــون )محرقــة(... إل الن

طبيعــة العقــل الطبيعيــة مثلــا اإلحــراق هو 

ــاء،  ــة امل ــو طبيع ــل ه ــار والتبلي ــة الن طبيع

فلــاذا دعــوة العقــل إىل التفكــر؟ هــل هــذا 

ــر  ــن يفك ــم يك ــذاك لـ ــل آن ــي أن العق يعن

أصــًا؟ لكــن أي عقــل؟ هــل العقــل العــريب 

العقــل  أم  للميــاد؟  الســادس  القــرن  يف 

ــي  ــل الرشق ــن العق ــه؟ أمل يك ــي بأكمل العامل

)املــري، والفــاريس، والهنــدي، والصينــي...(، 

ــر يف  ــد فك ــاين( ق ــاين، والروم ــريب )اليون والغ

ــذاك؟  ــة وقت ــية املطروح ــائل األساس كل املس

لــذا ميكــن التقريــر بــأن اإللحــاح عــى منهــج 

التفكــر،  الدعــوة إىل  التفكــر أهــم مــن 

ــة  ــة الغربي ــاه إىل أن الحداث ــا أع ــد أرشن وق

ــة )مقــال يف املنهــج  ــح منهجي فُتحــت مبفاتي

لديــكارت واألورغانــون الجديــد لبيكــون(. 

إن التوظيــف األيديولوجــي للعلــم يف الفكــر 

اإلســامي التقليــدي، الــذي يتبنى اســراتيجية 

ــأي مثــن، مســألة  ــذات ب ــد ال تســعى لتمجي

ا؛ إذ إن مفهــوم العلــم بــن  واضحــة جــدًّ

ــد  ــارصة عن ــة املع ــام واألزمن ــان واإلس اليون

الغــرب هــو مفهــوم مختلــف جذريـًـا. وبيــان 

ــؤول  ــم يف املفهــوم اإلســامي ي ــك أن العل ذل

يف النهايــة إىل العلــم اإللهــي وإثبــات القــدرة 

املتعاليــة للخالــق والتســليم بتبعيــة اإلنســان 

واستســامه وإســامه وطلبــه لألمــان واإلميان. 

ــو  ــريب ه ــوم الغ ــم يف املفه ــن أن العل يف ح

ــة  ــزم وموضوعي ــه بح ــان لعقل ــه اإلنس توجي

الطبيعــة ونفســه ومجتمعــه مــن  تجــاه 

أجــل الفهــم والتحــرر فقــط. وهنــا نســتحر 

التحليــل الــذي قدمــه أركــون ملفهــوم عبــارة 

)أفــا يعقلــون( القرآنيــة، فهــي تــدل يف 

ــن  ــا م ــتعمل دامئً ــا تس ــس م ــة وعك الحقيق

طــرف أصحــاب املشــاريع الســابقة، عــى أنها 

تعنــي )أفــا يعرفــون( بقــدرة اللــه املطلقــة 

بالنظــر إىل بنيــة الكــون وانتظــام الحيــاة 

ــل  ــتعال العق ــى اس ــدل ع ــة، وال ت الطبيعي

املجــرد النزيــه مــن كل غــرض أو لتريــر 

فكــرة ســابقة عــن املشــاهدة. إن مفهــوم 

العقــل يف القــرآن مفهــوم اعتبــاري أكــر مــاَّ 

هــو مفهــوم اختبــاري)1(، والدكتــور طــه عبــد 

الرحمــن ذاتــه، ورغــم إشــادته بكــال الدرس 

الــرايث، فإنــه يقــر بــأن العقل الديني ال ينشــد 

إال انتــزاع االعــراف، إن العقــل القرآين وســيلة 

لإلميــان باللــه وليــس هدفـًـا يف ذاتــه. ويف هذا 

الشــأن، شــأن مفهــوم العقــل يف القــرآن، اتفق 

حداثيــون متخاصمــون، محمــد أركــون وطــه 

طــه عبــد الرحمــن، »ســؤال العمــل: بحــث عــن األصــول   )1(

العمليــة يف الفكــر والعلــم«، بــروت، الــدار البيضــاء، املركــز 

.)77 )ص/  )2012م(،  العــريب،  الثقــايف 
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ــتلهم  ــذي اس ــن. هــذا األخــر ال ــد الرحم عب

تجربــة أيب حامــد الغــزايل وحتــى ابــن رشــد 

يف ربــط العلــم اإلنســاين بالخلــق اإللهــي، ماَّ 

يفــي إىل اإلشــادة بالعقــل االعتبــاري الــذي 

ال يفكــر إال ليعتــر ويعــرف بقــدرة الخالــق 

ــول  ــي ال تضاهــى. ففــي هــذا الشــأن يق الت

الغــزايل بــأن العلــم النظــري، وإن كــرت 

أســاؤه، وتعــددت منابعه وخصائصــه، إال أن 

العلــم الباقــي -أي الــذي ال يتغــر وال يتبــدل- 

»يرجــع إىل العلــم باللــه، وصفاتــه، ومائكته، 

وكتبــه، ورســله، وملكــوت الســموات واألرض، 

وعجائــب النفــوس اإلنســانية والحيوانيــة من 

حيــث إنهــا مرتبــة بقــدر اللــه عــز وجــل، ال 

مــن حيــث ذواتهــا«)1(. ويف هــذا أيضــا، ال 

يختلــف حجــة اإلســام عــن فيلســوف قرطبة 

الــذي ربــط الفلســفة باالعتبــار عندمــا قــال 

)واعتبارهــا مــن جهــة داللتهــا عــى الصانــع(، 

اعتــر  عندمــا  فادًحــا  خطــأ  أخطــأ  وإن 

اللــه صانًعــا -عــى منــوال أرســطو- بــداًل 

ــاد  ــوال االعتق ــى من ــا ع ــاره خالًق ــن اعتب م

اإلســامي املألــوف عنــد العامــة. لكــن العقــل 

الفلســفي الخالــص مــن كل اعتقــاد مألــوف 

يتســاءل دوًمــا: مــا مصــر، بــل قــل مــا 

قيمــة، العلــم الــذي يبحــث دون أن يعتــر؟ 

ــفيه؟ أم أن  ــض والتس ــو الرف ــره ه ــل مص ه

ــم إال  ــث ال يهت ــد، بحي ــع محاي ــه موق موقع

ــا وراء  ــا ع ــون، متخليً ــر الك ــة ظواه مبعرف

ــر، دار  ــا، م ــليان دني ــق س ــل«، تحقي ــزان العم ــزايل، »مي الغ  )1(

.)231 )ص/  )1964م(،  املعــارف، 

الكــون لعــامل الديــن أو الفيلســوف الدينــي. 

الحقيقــة أن العقــل الدينــي، مثلــه مثــل 

اإلغريقــي،  التصــوري  الفلســفي  العقــل 

ال يقبــل الوضعيــة الثالثــة، إنهــا وضعيــة 

مرفوعــة، والتــي قــد نســميها بالوضعيــة 

يكــون  أن  للعقــل  ميكــن  فــا  الحياديــة، 

حياديـًـا، فإمــا أن يكــون مؤمًنــا وإمــا ملحــًدا، 

وحياديتــه أو ال أدريتــه الدينيــة تــؤول يف 

النهايــة إىل رضب مــن الشــكوكية واإللحاديــة. 

.
لكــن العقــل الفلســفي الخالــص مــن كل 
اعتقــاد مألــوف يتســاءل دوًمــا: ما مصر، 
بــل قــل مــا قيمــة، العلــم الــذي يبحــث 
دون أن يعتــرب؟ هــل مصــره هــو الرفــض 
والتســفيه؟ أم أن موقعــه موقــع محايد؟ 
بحيــث ال يهتم إال مبعرفــة ظواهر الكون.

أســلمة  عــن  املنجــرة  األخــرى  الصعوبــة 

هــي  واملنطــق  عامــة  اإلنســانية  العلــوم 

كيفيــة تريــر التطــورات التــي حصلــت لعلــم 

املنطــق واالنتقــادات الاذعــة التــي وجهــت 

إليــه. وهنــا تظهــر جيــًدا خلفيــة الغــزايل التي 

تعكــس االنبهــار الشــديد بالعلــم األرســطي، 

املنطــق،  علــم  بكــال  العتقــاده  فنظــرًا 

وبصحــة كل تفاصيله الــواردة، ومتام األشــكال 

القياســية الحمليــة والرشطيــة فيــه، فقــد قام 

بالبحــث عــن تأصيــل لهــذه األشــكال الثاثــة، 

أو قل الخمســة، إن احتســبنا التعانــد والتازم 

الرشطــي، يف آيــات القــرآن الكريــم مثلــا بنَّ 
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ــومة  ا املوس ــدًّ ــة ج ــالته الجميل ــك يف رس ذل

ــا  ــي صاغه ــتقيم(، والت ــطاس املس بـــ )القس

عــى الطريقــة الحواريــة األفاطونيــة، حيــث 

يبــدو املحــاور الباطنــي قــارًصا، مثــل قصــور 

محــاوري ســقراط بالــذات. لكــن املســألة 

ــي أن  ــا، ه ــن إدراكه ــزايل ع ــل الغ ــي غف الت

ــم فهــو تاريخــي بالــرورة، ومرتبــط  كل عل

صالحــة  تبقــى  ال  خاصــة  فكريــة  ببنيــة 

دوًمــا وأبــًدا. فاملعلــوم أن املنطــق األرســطي 

ــة  ــج وتســقيف للفلســفة اإلغريقي هــو تتوي

املثاليــة التــي بــدأت معــامل ظهورهــا عــى يــد 

الفكــر األنطولوجــي البارمنيــدي، وهــو أيًضــا 

ــة  ــد أطروح ــة ض ــفية موجه ــة فلس أطروح

أخــرى عارضهــا أرســطو، مغطــاة بحلــة علمية 

برهانيــة، وكتــاب امليتافيزيقــا ألرســطو يظهــر 

ــفية  ــادئ فلس ــط مبب ــق مرتب ــًدا أن املنط جي

مناهضــة للفكــر الهراقليطــي والسفســطايئ. 

ــرآين  ــل أن يســتعمل الخطــاب الق ــل يعق فه

أشــكااًل منطقيــة هــي يف منبتهــا األصــي 

مجــرد أطروحــة فلســفية ضــد أطروحــة 

ــد اســتعان، أو  ــرآن ق ــًة إن الق أخــرى؟ حقيق

ــم  ــا العل ــا وبنائيً ــا ومعرفيً ــف لغويً ــل وظّ ق

ــن  ــه، لك ــابق علي ــريب الس ــر الع ــريب وغ الع

ــي  ــاب اإلله ــأن الخط ــول ب ــرر الق ــذا ال ي ه

أو  اإلنســاين،  االجتهــاد  باســتحضار  ملــزم 

قــل تبنــى االجتهــاد اإلنســاين. واملعضلــة 

ــادات  ــاة االنتق ــل يف عــدم مراع ــة تتمث الثاني

ــطي  ــق األرس ــت للمنط ــي وجه ــة الت العنيف

ســواء يف جملتــه أو يف تفاصيلــه، بدايــة مــن 

املنطــق الرواقــي والشــكاك اليونــان وحجــج 

الرومــاين  املتشــكك  سيكستوســأمريكوس 

الفــذ، ثــم انتقادات ابــن تيمية، الذي اســتعاد 

الــدرس الشــكويك والرواقــي، الاغيــة ألهميــة 

ــة  ــواًل إىل الديكارتي ــي، وص ــد باملنطق أي تقي

املنطقــي  املــرشوع  كل  وصفــت  التــي 

ــر  ــة، وأك ــدم الخصوب ــم وع ــطي بالعق األرس

مــن ذلــك فــإن املنطــق الريــايض الحديث قد 

كشــف، دون أدىن شــك، أن املنطــق األرســطي 

محــدود األفــق يف مســألة العاقــات املنطقية 

املســتعملة. وهنــا يــرز الســؤال املحــر الثاين: 

ــرآين  ــاب الق ــتعمل الخط ــل أن يس ــل يعق ه

ــات  ــدود العاق ــي مح ــاس منطق ــكال قي أش

ــط؟  ــدي فق ــة التع ــد عاق ــة، ونقص الرهاني

ــذي  ــراج ال ــدى اإلح ــوح م ــن بوض ــذا يب ه

يســببه لنــا مــرشوع الغــزايل يف عملية أســلمة 

ــا أكــر  ــا وأيديولوجيً ــه كان رمزيً املنطــق؛ ألن

مــاَّ كان علميًــا ومعرفيًــا. فكيــف ذلــك؟ 

ا، املتمثلة  إن الغـزايل يف عمليتـه الجريئـة جـدًّ

األصـول  عـن  والبحـث  املنطـق  أسـلمة  يف 

األرسـطي، كان يف ذهنـه  للمنطـق  القرآنيـة 

إنجـاز مهمـة عقائديـة وليـس مهمـة معرفية 

نزيهـة، أي علميـة خالصـة مـن كل أغـراض 

خـارج العلـم ذاتـه. تتمثـل هـذه املهمـة يف 

تقويـة العقيـدة اإلسـامية مـن خـال إثبـات 

عـى  وصاغـوه  اليونـان  فيـه  اجتهـد  مـا  أن 

شـكل أورغانون للعقل، لــم يكن يف الحقيقة 

منـذ  كان  بـل  اخراًعـا حقيقيًـا،  أو  اكتشـافًا 
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األزل موجـوًدا يف كام اللـه. وهـذا املسـعى 

الرهـاين ينـم عـن مشـكلة حضاريـة عميقـة 

ا، وهـي مـدى مسـاهمة كل حضـارة يف  جـدًّ

العلـم اإلنسـاين. وكأن الغـزايل يريـد أن يقـول 

-وإن لــم يـرح بذلـك ظاهريًـا- إن مجهـود 

اليونـان هـو نافلـة وإضافـة مجانيـة ال طائـل 

مـن ورائهـا، فكل يشء تم التفكـر فيه يف ظل 

سـطوة العقـل اإللهـي، وكأنـه يقـول ال داعي 

للتفكـر مبـا أن هناك عقـًا إلهيًا يفكـر. وهذا 

يـؤول إىل النتيجـة الحتميـة وهـي أن الفكـر 

تطاولـه  ال  وناجـز  وجاهـز  كامـل  اإلسـامي 

املراجعـة والشـكوك واالسـتئناف. وهذا القول 

-مثلـا هـو ماحـظ- ال يختلـف عـن النتيجة 

التـي أعلنهـا الدكتور عي أبو ريـان يف مقدمة 

كتابـه -والتـي كان مـن املفـروض أن تكـون 

يف الخامتـة كخاصـة بحـث وليس كمسـلمة- 

ينطـوي  اإلسـامي  الفقـه  أن  يف  املتمثلـة 

عـى كل رضوب املعرفـة اإلنسـانية املمكنـة. 

)1( األصول القرآنية لألقيسة 
األرسطية:

قـد يعتقد البعض أنَّ إسـامية املعرفة عموًما، 

واملعرفـة العلمية عى وجـه التحديد، مرشوع 

معـارص ترافـق مـع املحـاوالت الطويلـة التي 

يف  العربيـة  النهضـة  انطـاق  مـع  انطلقـت 

القـرن التاسـع عـرش بعـد مـا ميكـن تسـميته 

بصدمة الحداثة العربية، حيث تأسـس الوعي 

واملسـلمن،  العـرب  للمفكريـن  الحضـاري 

متمثـًا يف سـؤال النهـوض وتأسـيس حضـارة 

تقارع حضارة الغرب وتنافسـها. بل هناك من 

يـؤرخ لهـذا املـرشوع تأريًخـا مبتورًا وسـطحيًا 

عندمـا يتـم ربطـه بثانينيـات القـرن املـايض 

اإلسـامي  األصـويل  الفكـر  موجـة  وصعـود 

البلـدان  يف  أو  ذاتهـا  اإلسـامية  البلـدان  يف 

الغربيـة. لكـن الحقيقـة أن مـرشوع األسـلمة 

أقـدم بكثـر مـن التحديـدات السـابقة، فهـو 

يعـود إىل التأسـيس الحضـاري العـريب األول، 

الـذي رافـق قيـام الحضـارة اإلسـامية األوىل 

أو ما يعرف بالحضارة اإلسـامية الكاسـيكية. 

قـد  بغـورة(  )الـزواوي  األسـتاذ  كان  ولـن 

بالقـرن  األسـلمة  مـرشوع  تاريـخ  حـدد 

السـابع للهجـرة مـع املـرشوع التيمـي الكبـر 

متجسـًدا يف املدرسـية التيميـة، عندمـا قـال: 

»يشـكل ابـن تيمية املرجعيـة األولية لخطاب 

طـه  أن  يف  ذلـك  ويظهـر  املعرفـة،  إسـامية 

جابـر العلـواين -وهـو كبـر منظـري إسـامية 

ابـن  املعرفـة- قـدم دراسـة كاملـة عنوانهـا: 

ابـن  وميثـل   )...( املعرفـة  وإسـامية  تيميـة 

تيميـة مرجعيـة تاريخيـة ونظريـة يف الوقـت 

لتقديـره  وذلـك  املعرفـة؛  إلسـامية  نفسـه 

للموقف من خال صياغته لــخطاب االصاح 

والتغيـر ومنهجيـة التجديـد، ووعيـه بخطـر 

تـرك املنهجيـة السـليمة مـن قبـل املسـلمن، 

وتشـتتهم يف منهجيـات دخيلـة ومجـزأة«)1(. 

مخصصـة  دراسـة  إنجـاز  -وبعـد  إنَّنـا  إذن، 

الزواوي بغورة، »الخطاب الفكري يف الجزائر بن النقد والتأسيس«،   )1(

.)107  ،106 )ص/  )2003م(،  للنـرش،  القصبـة  دار  الجزائـر، 
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لهـذا املوضـوع، أي تاريـخ األسـلمة يف الفكـر 

اإلسـامي الكاسـيي- توصلنـا إىل أن إسـامية 

املعرفـة مـرشوع أقـدم بكثـر، ماَّ قدمـه ابن 

تيميـة )661/ 728هــ(، إنـه يعـود إىل قرنـن 

سـابقن عليـه وبالتحديـد إىل القـرن الخامس 

للهجـرة مـع مـرشوع أيب حامد الغـزايل )450/ 

505هــ( الذي رسـم الحدود الكرى إلسـامية 

املعرفـة مـن خال اسـتهدافه آلـة كل العلوم، 

وهـو علـم املنطـق. فبأسـلمة علـم املنطـق، 

سـواء  العلميـة،  املعرفـة  كل  إسـامية  تتـم 

كانـت علوًمـا طبيعيـة أو علوًمـا إنسـانية، بل 

إن أسـلمة املنطـق هـو أسـلمة للمعقول عى 

وجـه العمـوم. وهـذا وعـي منـه بـأن علـم 

املنطـق ليـس علـًا مسـتقًا منفـرًدا، مثلـا 

اعتقد أرسـطو ذاته؛ لذا لــم يورده يف تصنيفه 

املشـهور مثلـا أرشنا إىل ذلك أعـاه)1(، بل هو 

العلـم التحليـي الـذي يعتـر مبثابـة وسـيلة 

دون  الفكـر  صـور  لتفكيـك  أورغانـون،  أو 

مـواده املخصوصـة، مـن خال تقنـن الرهنة 

القياسـية)2(، وال علـم مهـا كان نوعـه دون 

برهـان. وأسـلمة الوسـيلة أو املنهـج يؤدي إىل 

أسـلمة النتائـج ذاتهـا، وهـي مختلـف العلوم 

واملضامـن املعرفيـة. وهكـذا، يكـون الغـزايل 

قـد عمـل عـى إضفـاء الطابـع اإلسـامي عى 

الوسـائل، مـاَّ يفـي حتـًا إىل الحصول عى 

)1( Aristote: la métaphysique, Op. cit, livre E, para 1026a-p. 219.

)2( Aristote: Topiques, )Organon 5(, traduit J. Tricot, édi-

tion Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2012, para 

100a18- 25, p. 16.

غايات، أو نتائج، مصطبغة بالصبغة اإلسامية.

ــد فكــر الغــزايل وتشــعبه يف أكــر  رغــم تعق

مــن وجهــة، فإنــه اســتطاع -بفطنتــه الخارقة- 

أن يســتهدف األصــول بغيــة قطــف الفــروع 

وضانهــا. إن األصــل يف املعرفــة مهــا كانــت 

هــو الشــكل والصــورة أو الهيئــة. فا يســتقيم 

العلــم العقــي إال إذا تــم التحكــم يف صــورة 

ــن  ــن اســتطعنا البحــث ع ــه. ول ــان في الره

األصــول اإلســامية للعلــم التحليــي الــذي هو 

الوســيلة لــكل علــم، أي املنطــق، فإننــا بذلــك 

قــد اســتطعنا تأكيــد إســامية املعرفــة ككل، 

ــة  ــة علمي ــة أو معرف ــة طبيعي ــة علمي معرف

ــو  ــق -وه ــزايل للمنط ــلمة الغ ــانية. وأس إنس

عنــوان دراســة نرشناهــا ســنة )2013(- يــدل 

عــى أن ال علــم إال مــا ورد يف القــرآن، وال 

ــعلم  ــد تحــت شــمس اإلســام. واملُـــــ جدي

ــا يجــب  ــاىل، أف ــه تع األول واألخــر هــو الل

إســقاط الــرشف عن أرســطو، واعتبــاره معلًا 

ثانيًــا، بــدل كونــه معلــًا أوَل مثلــا تحمــس 

إىل ذلــك فاســفة اإلســام املشــائن: ابن ســينا 

والفــارايب وابــن رشــد؟

ـــه  ـــد اطاع ـــزايل بع ـــه الغ ـــل إلي ـــا توص إنَّ م

ـــد  ـــم واف ـــو عل ـــا ه ـــان مب ـــق اليون ـــى منط ع

وجـــب الحـــذر منـــه، وهـــذا هـــو منطلـــق 

الفقهـــاء واملحدثـــن جميًعـــا)3(، هـــو أن أرضب 

»املشــكلة  كتــاب  ترجمــة  مقدمــة  محمــود،  الحليــم  عبــد   )3(

األخاقيــة والفاســفة« ألنــدري كريســون، القاهــرة، مطابــع دار 

.)11  ،10 )ص/  )1979م(،  الشــعب، 
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ـــاس الرشطـــي  ـــة والقي املنطـــق الحمـــي الثاث

ـــون ليســـت  ـــا أرســـطو يف األورغان ـــا صاغه ك

ـــه  ـــه، كـــا ادعـــى هـــو ذات ـــا من ـــا محًض إبداًع

ـــاك أعـــال قدميـــة  ـــال: »إذا كان هن ـــا ق عندم

كثـــرة حـــول البيـــان، فاألمـــر خـــاف ذلـــك 

ـــاس العقـــي )وهـــو جوهـــر  بالنســـبة إىل القي

ــا  ــا مـ ــس لدينـ ــة(، إذ ليـ ــة املنطقيـ النظريـ

ـــا أن ننكـــب، ليـــس  ـــه، وكان علين نستشـــهد ب

مـــن دون جهـــد، عـــى أبحـــاث أخـــذت كثـــرًا 

مـــن الوقـــت«)1(. بـــل إن القـــرآن الكريـــم قـــد 

ـــد  ـــه. ونحـــن نعتق تضمـــن هـــذه األرضب قبل

أن تقريـــر الغـــزايل يســـتند عـــى االعتقـــاد 

الحنبـــي الـــذي يقـــول بـــأن القـــرآن ليـــس 

مخلوقًـــا مثلـــا أكـــد املعتزلـــة ذلـــك، بـــل 

هـــو قديـــم قـــدم الـــذات اإللهيـــة. وال يخفـــى 

ــا،  ــاعرة كاميًـ ــن األشـ ــه مـ ــد أنـ ــى أحـ عـ

ــة  ــد املعتزلـ ــى تفنيـ ــا عـ ــف يوًمـ ومل يتوقـ

ومنـــارصة أهـــل الســـنة والجاعـــة، الذيـــن 

يشـــكلون الخلفيـــة الفكريـــة لفرقـــة األشـــعرية 

التـــي قللـــت جرعـــة املعقوليـــة اإلســـامية 

ـــن  ـــادم ب ـــايف التص ـــة ت ـــدود بغي إىل أدىن الح

الـــذكاء البـــرشي والعقـــل اإللهـــي مجســـًدا 

عمليـــة  وتفصيـــل  الكريـــم.  القـــرآن  يف 

أســـلمة الغـــزايل للمنطـــق، هـــو كـــا يـــي:

)1( Aristote: les Réfutations sophistique, )Organon 6(, tra-

duit J. tricot, édition Librairie philosophique J. Vrin, 

Paris, 1939, para 184 a 5, p 139.le texte est: »sur les mat-

ières de Rhétorique, il existait des travaux nombreux et 

anciens, tandis que sur le raisonnement nous n’avions 

absolument rien d’antérieur à citer, mais nous avons 

passé beaucoup de temps à de pénibles recherches«.

)1( ميزان التعادل: القياس الحمي اسـتدالل 
غـر مبـارش يتألـف مـن ثاثـة حـدود وثـاث 

خاصـة  بقواعـد  محكـوم  فهـو  لـذا  قضايـا؛ 

بالحـدود والقضايـا مًعـا أو قواعـد الركيـب 

سـياق  ويف  والكـم)2(،  والكيـف  واالسـتغراق 

عمـل  املنطـق  ألسـلمة  الغـزايل  اسـراتيجية 

التسـميات األصليـة، واسـتبدلها  تغيـر  عـى 

أو  امليـزان  مثـل  قرآنيـة محضـة،  بتسـميات 

التـي  التسـمية  وهـي  إلـخ،  القسـطاس... 

 .)35 )آيـة  اإلرساء  سـورة  يف  مثـًا  وردت 

وهـذه االسـراتيجية تهـدف إىل أقلمة املنطق 

املألـوف  إىل  الحـدود  تقريـب  خـال  مـن 

اللسـاين املحـي. وهـذا النمـط مـن القيـاس 

والثـاين  األول  أشـكال:  ثاثـة  عـى  يحتـوي 

والثالـث، اسـتبدل الغـزايل تسـمياته كا يي:

يف  موضوًعـا  األوسـط  الحـد  األكـرب:  امليـزان 

املقدمة الكرى ومحمواًل يف املقدمة الصغرى، 

وقد تقرر لدى الغزايل بأن هذا الشـكل ورد يف 

سـورة ]البقـرة، 258[: }أَلَـْم تَـَر إىل الَِّذي َحاجَّ 

إِبْرَاِهيـَم يِف َربِّـِه أَْن آَتَـاُه اللَّـُه الُْملْـَك إِْذ َقـاَل 

َ الَِّذي يُْحِيي َومُيِيُت َقاَل أَنَا أُْحِيي  إِبْرَاِهيُم َريبِّ

ـْمِس  َوأُِميـُت َقـاَل إِبْرَاِهيُم َفإِنَّ اللََّه يَأيِْت ِبالشَّ

ِمـَن الَْمـْرِِق َفـأِْت ِبَهـا ِمـَن الَْمْغـرِِب َفُبِهَت 

الَّـِذي كََفـَر َواللَّـُه اَل يَْهـِدي الَْقـْوَم الظَّالِِمَن{. 

مختـرًا  ورد  قـد  الشـكل  هـذا  أن  ورغـم 

مضمـرًا غـر كامـل العنـارص، فـإن االجتهـاد 

زيك نجيــب محمــود، »املنطــق الوضعــي«، الجــزء األول، القاهــرة،   )2(

ــة، )1981م(، )ص/ 250، ومــا تاهــا(. ــو املري ــة األنجل مكتب
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والتأمـل يجعلـه مفصـًا وظاهـرًا وكامـًا عى 

الصورة التالية بلسـان سـيدنا إبراهيم الخليل:

املقدمــة الكــربى: كل مــن يقــدر عــى إطــاع 

الشــمس فهــو إلــه.

املقدمــة الصغــرى: وإلهــي هــو القــادر عــى 

إطــاع الشــمس.

النتيجة: إلهي هو اإلله دونك يا منرود)1(.

امليــزان األوســط: هــو الشــكل الثــاين يف 

االصطــاح األرســطي، وفيــه يكــون الحــد 

األوســط محمــواًل يف كلتــا املقدمتــن، ومثــل 

ــص  ــى ن ــزايل ع ــر الغ ــد ع الشــكل األول فق

قــرآين فيــه الرهنــة القياســية بالرتيب نفســه 

ــة للحــد األوســط، والنــص هــو كــا  أو البني

يــي يف ســورة ]األنفــال، اآليــة 67[: }َفلَــاَّ 

ــَذا َريبِّ  ــاَل َه ــا َق ــُل َرأَى كَوْكًَب ــِه اللَّْي َجــنَّ َعلَْي

ــال  ــَن{. وك ــبُّ اآْلَِفلِ ــاَل اَل أُِح ــَل َق ــاَّ أََف َفلَ

ــزان: ــذا املي ــورة ه ص

املقدمة الكربى: إن القمر آفل.

املقدمة الصغرى: واإلله ليس بآفل.

النتيجة: فالقمر ليس بإله)2(.

؛ فــإنَّ الحــد األوســط هنــا هــو  وكــا هــو بــنِّ

ــا  ــرى ك ــواًل يف الك ــل(، ورد محم ــظ )آف لف

ــب  ــة حس ــر يف النتيج ــرى، ومل يظه يف الصغ

ــد الغــزايل، »القســطاس املســتقيم«، ضمــن مجموعــة  ــو حام أب  )1(

ــم  ــح إبراهي ــح وتصحي ــة وتنقي ــزايل، مراجع ــام الغ ــائل اإلم رس

أمــن محمــد، القاهــرة، املكتبــة التوفيقيــة، )ص/ 190(.

املرجع نفسه، )ص/ 202(.  )2(

ــدة  ــة يف القاع ــه، متمثل ــاس ذات ــد القي قواع

الرابعــة مــن قواعــد الحــدود القائلــة بأنــه ال 

يجــب أن يظهــر الحــد األوســط يف النتيجــة؛ 

ألن مهمتــه إنتاجهــا مــن خــال الربــط بــن 

ــن األكــر واألصغــر. الحدي

- امليــزان األصغــر: يف املنظومــة االصطاحيــة 

الغزّاليــة يقابــل الشــكل الثالــث مــن أشــكال 

القيــاس الحمــي، حيــث يــرد الحــد األوســط 

ــس  ــى عك ــن، ع ــا املقدمت ــا يف كلت موضوًع

الشــكل الثــاين الســابق. واملثــال القــرآين الــذي 

ــة  اســتعمله الغــزايل هــو ســورة ]األنعــام، آي

ــوا  ــَه َحــقَّ َقــْدرِِه إِْذ َقالُ 91[: }َوَمــا َقــَدُروا اللَّ

ٍء ُقــْل َمــْن  َمــا أَنـْـَزَل اللَّــُه َعــَى بَــَرٍ ِمــْن يَشْ

ــوًرا  ــوَس نُ ــِه ُم ــاَء ِب ــِذي َج ــاَب الَّ ــَزَل الِْكَت أَنْ

ــاِس تَْجَعلُونَــُه َقرَاِطيــَس تُْبُدونََهــا  َوُهــًدى لِلنَّ

َوتُْخُفــوَن كَِثــرًا َوُعلِّْمُتــْم َما لـــم تَْعلَُمــوا أَنُْتْم 

َواَل آَبَاُؤكُــْم ُقــِل اللَّــُه ثـُـمَّ َذرُْهــْم يِف َخْوِضِهــْم 

يَلَْعُبــوَن{. والرهــان الــذي ميكــن صناعته من 

هــذا النــص القــرآين، هــو عــى الشــكل التــايل: 

املقدمــة الكــربى: مــوس عليــه الســام أُنــزل 

عليــه الكتــاب.

ــام  ــه الس ــوس علي ــرى: وم ــة الصغ املقدم

ــرش. ب

عليهــم  أنــزل  البــرش  بعــض  النتيجــة: 
. )3 ( لكتــاب ا

ــتقيم«، مرجــع ســابق،  ــو حامــد الغــزايل، »القســطاس املس أب  )3(

)ص/ 204(. ومحمــد مهــران، »املنطــق واملوازيــن القرآنيــة: 

قــراءة لكتــاب القســطاس املســتقيم للغــزايل«، القاهــرة، املعهــد 

العاملــي للفكــر اإلســامي، )1996م(، )ص/ 50(.
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الرشطي  القياس  ميثل  التالزم:  ميزان   )2(
املتصل، وقد عرفه الغزايل كا يي: »وأما حد 

هذا امليزان فإن كل ما هو الزم لليء فهو تابع 

له يف كل حال، فنفي الازم يوجب بالرورة 

نفي امللزوم، ووجود امللزوم يوجب بالرورة 

الازم  ووجود  امللزوم  نفي  أما  الازم،  وجود 

مــوازين  من  ها  بل  لها،  نتيـجــــة  فا 

التعليم  أهل  بعض  به  يزن  وقد  الشيطان 

معرفته...«)1(، ونـــجد هذا امليـــــزان حسب 

الغزايل يف الـعديد من آيات القرآن، منها اآلية 

إاِلَّ  آَلَِهٌة  ِفيِهَا  كَاَن  }لَْو  األنبيــاء[:  من   22[

َعاَّ  الَْعرِْش  رَبِّ  اللَِّه  َفُسْبَحاَن  لََفَسَدتَا  اللَُّه 

يَِصُفوَن {. وتفصــيل هذا القيــاس التازمي:

املقدمــة الكــربى )مقــدم وتــال(: لــوكان 

للعــامل إلهــان لفســد )هــذا العــامل(.

املقدمة الصغرى: ومعلوم أنه لـم يفسد.

النتيجة: هناك إله واحد فقط لهذا العامل.

)3( ميــزان التعانــد: أو القيــاس الرشطــي 
املنفصــل يف االصطــاح املنطقــي الخالــص، 

هــذا  يحــوي  الــذي  القــرآين  واملوضــع 

الشــكل هــو ســورة ســبأ، آيــة 24: }ُقــْل َمــْن 

ــُه  ــِل اللَّ ــَاَواِت َواأْلَرِْض ُق ــَن السَّ ــْم ِم يَْرزُُقكُ

ـا أَْو إِيَّاكُــْم لََعــَى ُهــًدى أَْو يِف َضــَاٍل  َوإِنَـّ

الرهــان: {. وتفصيــل هيئــة هــذا  ُمِبــٍن 

إياكــم  أو  إنــا  الكبــــــــرى:  املقدمـــــــة 

)نحــــــن أو أنتــم( لعــــــــى ضــال مبــن.

املرجع نفسه، )ص/ 207(.  )1(

املقدمــة الصغــرى: ومعلــوم أننــا )نحــن 

ــن. ــال مب ــنا عــى ضــــ املســلمن( لســـــ

النتيجـــة: إذن فأنتـــم يف ضـــال مبـــن)2(، 

فـــا ميكـــن وفـــق مبـــدأ الثالـــث املرفـــوع 

ـــن  ـــن املؤم ـــة ب ـــة ثالث ـــاك حال ـــون هن أن تك

والكافـــر. فـــإن لــــم نكـــن نحـــن عـــى ضـــال 

مبـــن، فالكفـــار هـــم مـــن ضـــّل الســـبيل، 

ـــى  ـــر ع ـــن والكاف ـــون املؤم ـــل أن يك وال يعق

خطـــأ مًعـــا، أو عـــى صـــواب مًعـــا. وهـــذا 

ـــدأ  ـــن مب ـــل ع ـــر ال ينفص ـــن التفك ـــط م النم

الثالـــث املرفـــوع، كـــا أرشنـــا إىل ذلـــك 

أعـــاه.

)2( الغزالي مسؤواًل: من اإلنجازات 
إلى اإلخفاقات: 

وكـــا هـــو ماحـــظ، فـــإن عمـــل الغـــزايل 

التأويـــي قـــد انصـــب عـــى اســـتخراج 

األصـــول القرآنيـــة لعلـــم املنطـــق، هـــذا 

العلـــم الـــذي اعتقـــد الفاســـفة املســـلمون 

ـــار  ـــائن املش ـــفة املش ـــة الفاس ـــم -خاص ذاته

ـــه  ـــن ســـينا- أن ـــارايب واب إليهـــم ســـابًقا، أي الف

ــام أي  ــن قيـ ــص، ال ميكـ ــاين خالـ ــم يونـ علـ

ـــكاله  ـــوره وأش ـــد بص ـــي دون التقي ـــم عق عل

تأكيـــد احتـــواء  الغـــزايل  أراد  وقواعـــده. 

ـــذكاء  ـــن لل ـــا ميك ـــى كل م ـــي ع ـــم اإلله العل

البـــرشي ابتـــكاره. ونحـــن نعتقـــد أن هـــذا 

العمـــل التأويـــي لـــه وجهـــان متناقضـــان:

محمد مهران، »املنطق واملوازين القرآنية«، مرجع سابق، )ص/ 60(.  )2(
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)1( الوجه اإليجابي:

يتمثــل يف مجابهــة التوجــه الفقهي املتشــكك 

خــارج  الوافــدة  العقليــة  العلــوم  تجــاه 

ــق  ــم املنط ــة عل ــامية، بخاص ــارة اإلس الحض

ــن  ــان. فالربــط ب ــه مــن اليون ــم نقل ــذي ت ال

ــوري  ــق الص ــكال املنط ــم وأش ــرآن الكري الق

ســيعمل عــى تعزيــز مكانــة املنطــق يف 

منظومــة املعــارف اإلســامية، بــل يف املخيــال 

الثقــايف اإلســامي ككل. وبهــذا فــكل مــن 

عــارض املنطــق يكــون قــد عــارض بطريقــة 

ــا مــن القــرآن،  ــارشة أو مضمــورة شــيئًا م مب

عــى اعتبــار أن القرآن يحتوي أشــكال املنطق 

كــا هيكلهــا أرســطو. وبالفعل، فقــد الم ذلك 

الكثــر من املفكريــن ومنهم ابن تيميــة ذاته، 

حيــث انتقــد الغــزايل يف أنــه أدخــل املنطــق 

ــي  ــن املح ــزج ب ــه، وم ــول الفق ــم أص يف عل

ــلمة  ــإن أس ــذا املنظــور، ف ــن ه ــد. وم والواف

املنطــق التــي قــام بهــا الغــزايل تعتــر عمــًا 

ــخ  ــح ترس ــرة لصال ــدة كب ــق فائ ــا حق تأويليً

العقانيــة اإلســامية  الــدرس املنطقــي يف 

ــي. ــص اإلله ــد بالن ــة التقي ــي عقاني ــا ه مب

)2( الوجه السلبي:

الحـادي  القـرن  يف  ونحـن  إلينـا،  بالنسـبة 

هـو  الـذي  املتحـول  ربـط  فـإن  والعرشيـن، 

الـذكاء البـرشي بالثابـت ممثـًا يف الخطـاب 

اإللهـي القرآين يولـد عدة عوائق معرفية. منها 

عـى سـبيل الذكـر التمثيـي ال الحـر الكي: 

- أن علــم املنطــق كــا صاغــه أرســطو ال 

ينفصــل البتــة عــن ميتافيزيقــا الفلســفة 

تصوريــة  ميتافيزيقــا  هــي  مبــا  اليونانيــة 

خالصــة. وقــد أرشنــا أعــاه إىل هــذه املســألة. 

األرســطي يف  للمنطــق  التأصيــل  فعلميــة 

ــات  ــال مقدم ــن إدخ ــا م ــل رضبً ــرآن متث الق

العقانيــة  نســق  يف  الصوريــة  الفلســفة 

اإلســامية التــي أرادت أن تكــون متميــزة عن 

كل املــوروث اإلنســاين الســابق عنــه.

.
وبهــذا فــكل مــن عــارض املنطــق يكــون 
قــد عــارض بطريقــة مبــارشة أو مضمورة 
ــار أن  ــى اعتب ــرآن، ع ــن الق ــا م ــيًئا م ش
القــرآن يحتــوي أشــكال املنطــق كــا 
هيكلهــا أرســطو. وبالفعــل، فقــد الم 
ذلــك الكثــر مــن املفكريــن ومنهــم 
ابــن تيميــة ذاتــه، حيــث انتقــد الغــزايل 
ــول  ــم أص ــق يف عل ــل املنط ــه أدخ يف أن
الفقــه، ومــزج بــن املحــي والوافــد.

ويف هــذا الســياق يقــول لوكازفيتش املنطقي-

الريــايض املعــارص مشــرًا إىل اســتحالة الفصل 

ــق  ــم املنط ــفية يف عل ــة والفلس ــن العلمي ب

لتأثــر  خاضًعــا  أرســطو  »كان  األرســطي: 

صــاغ  حــن  األفاطونيــة  املعــاين  نظريــة 

نظريتــه املنطقيــة يف الحــدود الكليــة«)1(، 

يــان لوكازفيتــش، »نظريــة القيــاس األرســطية مــن وجهــة نظــر   )1(

املنطــق الصــوري الحديــث«، ترجمــة عبــد الحميــد صــرة، 

.)285 )ص/  )1961م(،  اإلســكندرية،  املعــارف،  منشــأة 
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وهــذا يــدل عــى أن االدعــاء بعلميــة خالصــة 

للمنطــق ميثــل رضبًــا مــن التعــايل عــى 

خصوصيــات العصــور والتوجهــات. فلــكل 

نســق فلســفي، أو قــل مذهــب فلســفي 

منطقــه الخــاص بــه، ولــكل مرحلــة فلســفية 

أيًضــا منطقهــا املتميــز. لذلــك ميكــن اعتبــار 

املنطــق مبثابــة أورغانــون أو وســيلة لخدمــة 

خصائــص العــر والنســق الفلســفين، أي 

يف خدمــة إبســتيمية العــر ككل، وليــس 

وســيلة يف يــد العلــم خالًصــا. وهــذا بالضبــط 

املعــارصون  املناطقــة  إليــه  توصــل  مــا 

ــخ.  ــود... إل ــب محم ــوي وزيك نجي ــال دي أمث

ــان  ــن بتبي ــن الباحث ــد م ــل العدي ــد تكف وق

ــم يف  ــص العل ــق وخصائ ــن املنط ــة ب العاق

ــول إن  ــذا ميكــن الق ــة)1(. ول ــة معين كل حقب

املنطــق األرســطي كان اســتجابة واضحــة، بل 

ــن التفكــر ســيطر عــى  ــة، لنمــط م رضوري

الســاحة الفلســفية اإلغريقيــة، وهــو النمــط 

ــة:  ــات التالي ــوي الكل ــه دي ــال عن ــذي ق ال

»امليتافيزيقــا اإلغريقيــة هي التــي تذهب إىل 

أن املتغــر هــو الحقيقــة الصادقــة، وأن فكرنا 

صالــح مبقــدار مــا يقــرب مــن الحصــول عــى 

الثابــت مــن قبــل يف الوجــود«)2(. وكــا هــو 

ــف  ــط التفلس ــن من ــل ب ــإن الفص ــر، ف ظاه

زيك نجيــب محمــود، »مقدمــة ترجمــة املنطــق نظريــة البحــث«،   )1(

لـ(جــون ديــوي(، القاهــرة، املركــز القومــي للرجمــة، )2010م(، 

)ص/ 19، 20(.

جــون ديــوي، »البحــث عــن اليقــن«، ترجمــة أحمــد فــؤاد   )2(

نيويــورك،  القاهــرة،  العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  األهــواين، 

.)232 )ص/  ن(،  )د.  والنــرش،  للطباعــة  فرانكلــن  مؤسســة 

ــا. وإن  ــر وارد إطاقً ــر غ ــق أم ــوع املنط ون

كان )ديــوي( مــرة أخــرى يقــول إن )الفلســفة 

قيــدت نفســها بعجلــة املنطــق الصــوري()3(؛ 

ــة هــذا  ــد عــى أن عجل ــا نواصــل للتأكي فإنَّن

املنطــق ذاتهــا قــد صنعــت من مواد فلســفية 

مخصوصــة لــكل عــر. وإذا كان الطابــع 

العــام للفلســفة اليونانيــة هــو البحــث عــن 

ــع  ــن أن منوق ــا ميك ــت، وهن ــر والثاب الامتغ

فلســفة أفاطــون وأجــداده مثــل بارمنيــدس 

ــإن  ــطو)4(، ف ــل أرس ــن مث ــاده املفهوم وأحف

أحســن مــن قنــن هــذا املطلــب هــو منطــق 

ــات،  ــذه املاحظ ــن كل ه ــه. وم ــطو ذات أرس

ــام  ــذي ق ــي ال ــاط التأوي ــأزق النش ــن م يتب

بــه الغــزايل، عندمــا جــرّد علــم املنطــق مــن 

والثقافــة،  والزمــان  املــكان  خصوصيــات 

فليــس هنــاك منطــق خالــص، بــل كل منطــق 

هــو اســتجابة لخصوصيــات الزمــان والنســق 

ــم  ــا لـ ــايف، وهــذا م ــال العلمــي والثق واملخي

ــة يف  ــه الدامئ ــم نباهت ــزايل رغ ــه الغ ــه ل ينتب

ــرى. ــائل األخ املس

ــة  ــرة برشي ــل أي فك ــق مث ــم املنط - إن عل

لهــا تاريــخ ابتــداء وتطــور وانتهــاء أو تحــول 

كيفــي... إلــخ، ولــن كان كانــط يعتقــد قائــًا: 

ــة  ــدروب اآلمن »لقــد ســلك املنطــق هــذه ال

املرجع نفسه، )ص/ 92(.  )3(

)4( JosteinGaarder: le monde de Sophie - UN roman 

surl’histoire de la philosophie, traduit Hélène Hervieu 

ET Martin Laffon, éditionSeuil, Paris, 1995, p. 103.
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ــا  ــان ك ــم الزم ــذ قدي ــة( من ــور العقلي )األم

يظهــر مــن أنــه لـــم يكــن عليــه أن يراجع أي 

ــذ أرســطوطاليس )...(،  ــوراء من خطــوة إىل ال

ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أيًضــا، هــو أنــه لـــم 

ــذا  ــوة إىل اآلن؛ ل ــو خط ــدم ول ــتطع التق يس

يبــدو لــكل ناظــر أنــه محكــم وكامــل«)1(؛ إال 

ــا إخراجــه  ــا، وال يحــق لن أن للمنطــق تاريًخ

مــن لجــة املتحــوالت التاريخيــة. فلــم يولــد 

ــا زال يف  ــل تطــور وم ــم املنطــق رجــًا، ب عل

ــد  ــه ق ــزم بأن ــن الج ــتمر، وال ميك ــور مس تط

ــباب...  ــة الش ــو يف مرحل ــة أو ه ــغ الرجول بل

املعقوليــة  تاريــخ  أن  اعتبــار  عــى  إلــخ، 

البرشيــة مفتوحــة إىل غايــة اللحظــة. وال 

ميكــن أن نقيــم مرشوًعــا لـــم يكتمــل بعــد. 

مــاَّ يــدل عــى أن القوانــن املنطقيــة ليســت 

ــه  ــطو أن ــع أرس ــده م ــا نعتق ــا كن ــة، ف ثابت

قانــون للفكــر، اتضــح أنــه حالــة واحــدة مــن 

ــا.  ــن إنكاره ــرى ال ميك ــاالت أخ ــوع ح مجم

فلــن اعتقــد أصحــاب املنطــق التقليــدي 

أن القيــم الصدقيــة قيمتــان فقــط، مــاَّ 

ــة،  ــة املحتمل ــة الثالث ــع الحال ــتوجب رف يس

املتعــدد  املنطــق  أصحــاب  توصــل  فقــد 

ــة: أي ليســت  ــم مبــا هــو حقيقــة رمادي القي

بيضــاء )صدقًــا( أو ســوداء )كذبًــا(، إىل أن 

ــن  ــة م ــة خاص ــل حال ــطية متث ــم األرس القي

)1( Emmanuel Kant: critique de la raison pure, traduit A. 

tremesaygues ET B. pacaud, édition Félix Alcan, Paris, 

1905, préface de la seconde édition 1787, p. 17.

قيــم أوســع بكثــر. مــاَّ يحيــل املنطــق 

ــق)2(.  الكاســيي إىل العجــز والقصــور والضي

أحــد  يكــون  أن  الصــدف  شــاءت  وقــد 

املســلمن اإليرانيــن هــو مــن خــرق وضــوح 

 .)Zadeh( )املنطــق األرســطي، ونقصــد )زاده

بالطبــع لــن نسرســل هنــا يف تبيــان مــا وّجــه 

ملنطــق أرســطو مــن انتقــادات؛ ألن هــذا 

يجعلنــا نخــرج عــن مجــال اهتــام الدراســة، 

ــل  ــة تتمث ــروج بنتيج ــود الخ ــط ن ــن فق لك

ــذي  ــي -ال ــبي والتاريخ ــل للنس يف أن التأصي

ــة  هــو املنطــق األرســطي- يف مصــادر مطلق

وثابتــة -التــي هــي القــرآن الكريــم- ســيكون 

لصالــح املنطــق ضــد النــص املقــدس. مبعنــى 

أن العنــر املتــرر مــن هــذه العاقــة هــو 

القــرآن الكريــم؛ ألنــه مــن الســهل علينــا 

-ونحــن كائنــات تاريخيــة- الرهنــة عــى أن 

أشــكال أرســطو الخمســة يف القيــاس ليســت 

إال اجتهــاد مجتهــد، وإنشــاء منشــئ، والتطور 

التاريخــي أثبــت أن هــذه التقســيات ال 

معنــى لهــا، وميكــن االســتغناء عنهــا، يف حالــة 

تغيــر نــوع املنطــق مــن الصــوري إىل الجــديل 

إىل الريــايض... إلــخ. فهــل يبقــى أي مرر لضم 

االجتهــاد األرســطي إىل القــرآن الكريــم، وهــو 

ــكل شــغف؟ رغــم أن  ــه الغــزايل ب ــام ب مــا ق

ــا. هــذه املهمــة مســتقطبة القيــم كــا أرشن

ــزايل املوســوم  ــل الغ ــد عــى أن عم ــا نؤك إنَّن

ــرآن،  ــه يف الق ــل ل ــق والتأصي ــلمة املنط بأس

)2( Bernadette Bouchon-Meunier: la logique floue, édi-

tion P U F,1993, 4eme édition, Paris, P. 75.
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ــن. ورمبــا كل  ــن مختلفت ــوي عــى قيمت يحت

واحــد منــا يتمســك بقيمــة متجاهــًا األخرى. 

ــا، يف  ــة ويبجلونه ــون املهم ــون يقيم فالراثي

حــن أن الحداثيــن يركــزون عــى إخفاقاتهــا 

ــى أن العقانيــة العربيــة  ــا. مبعن وصعوباته

ــب الســلبية  ــد متســكت بالجوان ــة ق الحداثي

مــن تأويليــة الغــزايل وجعلتــه ســببًا يف فشــل 

ــاده  ــذي ق ــيي ال ــاين الكاس ــرشوع العق امل

املعتزلــة بــكل شــجاعة. يف حــن أن العقانيــة 

العربيــة الراثيــة، قــد متســكت بالجانــب 

اإليجــايب يف مــرشوع حجــة اإلســام، يف كونــه 

حافــظ عــى الــدرس املنطقــي دون اإلفــراط 

يف الــدرس الدينــي الــذي هــو األصــل الثابــت. 

إذ  التفســرين؛  كا  صــدق  نؤكــد  ونحــن 

يســتحيل أن يكــون الغــزايل معتوًهــا أو إلًهــا. 

إنــه عــامل، باملعنــى املتــداول يف زمانــه، مجتهد 

مــن منظــور تقيــد بــه والتــزم بقواعــده، وقــد 

تخلــل اجتهــاده ثغــرات لـــم تكــن ظاهــرة يف 

زمانــه القريــب، ومل تكــن ظاهــرة أيًضــا لــه، 

ــن  ــا. ونح ــل بإظهاره ــده تكف ــخ وح والتاري

نلــح عــى رضورة مراجعــة مــدى مرشوعيــة 

األســلمة لــكل العلــوم مــن حيــث إن التاريــخ 

فعلــه  مــا  الحاليــة  مبشــاريعنا  ســيفعل 

ــة  ــذه النقط ــن يف ه ــزايل. ونح ــرشوع الغ مب

نوافــق كليــة موقــف )رمضــان البوطــي( 

الــذي قــرر بــذكاء متميــز أن عــى املســلمن 

تقييــم تجربــة األســلمة املبكــرة التــي خاضهــا 

الغــزايل وابــن تيميــة قبــل البــداء يف تجربــة 

ثانيــة)1(، قــد تكــون نتائجهــا ماثلــة للتجربة 

األوىل، بــل وأســوأ عــى اعتبــار أن الغــرب 

اآلن ميثــل النمــوذج الحضــاري القــوّي، عــى 

عكــس الوضــع الحضــاري لإلســام الكاســيي 

حيــث كان قويـًـا وميثــل الراديغــم الحضــاري 

الكامــل آنــذاك. لكــن املســألة التــي ال نوافــق 

ــه افــرض أن األســلمة  ــا البوطــي هــو أن فيه

ــة،  ــج إيجابي ــرت نتائ ــد أمث ــة األوىل ق املعرفي

ــة  ــا إىل إضاع ــة لن ــه ال حاج ــرر أن ــا ق عندم

الوقــت اآلن يف أمــر قــد أنجــزه الســلف 

أحســن إنجــاز.

إن وجهــة نظــر )البوطــي( مؤسســة عــى أن 

مــرشوع األســلمة الثاين مجــرد تكــرار ملرشوع 

قديــم تكفــل األجــداد بإنجــازه بنجــاح، فــا 

داعــي لتكــرار هــذا النجــاح. لكننــا نعتقــد أن 

مــرشوع األســلمة األول أو املبكــر الــذي قــاده 

ــة )ق  كل مــن الغــزايل )ق 5هـــ( وابــن تيمي

7هـــ( ال ميكــن اعتباره ناجًحا هكــذا باملطلق، 

بــل بالعكــس فهــذه األســلمة مجــرد تأويليــة 

قابلــة للمراجعــة. بل وجــب مراجعتهــا نقديًا 

مــن أجــل االنفــات مــن مطبــة األيديولوجية 

ــو كان  ــة. ل ــد واملراجع ــى التجدي ــة ع املغلق

قــد  فعــًا  الكاســيي  األســلمة  مــرشوع 

ــة،  ــات الكوني ــربى اليقيني ــي، »ك ــان البوط ــعيد رمض ــد س محم  )1(

ــة  ــغ األهمي ــد بال ــوق«، مــع متهي ــق ووظيفــة املخل وجــود الخال

يف منهــج البحــث العلمــي عــن الحقيقــة عنــد علــاء املســلمن 

التمهيــد.  )1982م(،  املعــارص،  الفكــر  دار  ســوريا،  وغرهــم، 

إســاعيل  كتــاب  تقديــم  الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  وأيًضــا: 

املعرفــة، )ص/ 19(. الفاروقــي: إســامية 
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نجــح، لتولــد منــوذج حضــاري إســامي قــوّي 

ــا عــن حــدوث  األســس. لكــن التاريــخ حدثن

أفــول حضــاري إســامي بعــد الغــزايل وابــن 

رشــد وابــن خلــدون مــن بعدهــا يف القــرن 

الرابــع عــرش ميــادي.

.
األســلمة  مــروع  أن  نعتقــد  لكننــا 
األول أو املبكــر الــذي قــاده كل مــن 
)ق  تيميــة  وابــن  5هـــ(  )ق  الغــزايل 
ــذا  ــا هك ــاره ناجًح ــن اعتب 7هـــ( ال ميك
باملطلــق، بــل بالعكــس فهــذه األســلمة 
للمراجعــة. قابلــة  تأويليــة  مجــرد 

النجــاح  عــى  يــدل  ال  األفــول  هــذا  إن 

البعــض؛ ألن  الــذي تحــدث عنــه  الكبــر 

الفشــل الاحــق يــدل عــى نتائــج فشــل 

املمهــدات الســابقة، إن الفشــل ليــس حدثًــا 

ــن  ــا م ــس رضبً ــاح لي ــا أن النج ــزواًل، ك مع

لــذا،  املفــرة.  غــر  الغامضــة  املفاجئــة 

ــن  ــث ع ــا إىل البح ــون يدعون ــد كان أرك فق

)سوســيولوجيا اإلخفــاق والفشــل()1(، مــن 

ــارة  ــاح حض ــبب نج ــن س ــف ع ــل الكش أج

شــال املتوســط وفشــل حضــارة جنــوب 

املتوســط، عــى الرغــم مــن أننــا نتقاســم 

-نحــن وهــم- أكــر مــاَّ نعتقــد مــن األمــور. 

والخاصــة هــي أن مــرشوع أســلمة املعرفــة 

عموًمــا، أو العلــوم اإلنســانية عــى وجــه 

محمــد أركــون، »نحــو تاريخ مقــارن لألديان التوحيديــة«، ترجمة   )1(

هاشــم صالــح، بــروت، دار الســاقي، )2012م(، )ص/ 246- 272(.

ــزيئ  ــم ج ــق كعل ــى املنط ــص، أو حت التخصي

- محــدد كوســيلة وأورغانــون، رغــم مكانتــه 

املميــزة بــن العلــوم باعتبــاره أداة رضوريــة. 

هــذه العمليــة تثــر صعوبــات كثــرة تفــوق 

بكثــر الحلــول التــي تقدمهــا. ومجرد اإلشــارة 

ــي ســبق  ــات الت إىل بعــض األســئلة والصعوب

الســابقة  الصفحــات  عرضهــا وطرحهــا يف 

ولــو باختصــار شــديد، كفيــل بوضعنــا يف 

وضعيــة الســؤال األســايس: مــن نحــن؟ هــل 

ــزون بعــض  نحــن بــرش فقــط أم بــرش متمي

الــيء عــن بقيــة البــرش؟ هــل مبجــرد كوننــا 

مســلمن -وال مزيــة لنــا يف ذلــك مثلــا 

الغــزايل ذاتــه هــذه  بــكل شــجاعة  أدرك 

الوضعيــة-)2( يكــون لنــا الحــق يف اختــزال 

ــا  ــة يف أيديولوجيتن ــانية كامل ــة اإلنس التجرب

املغلقــة واملحــدودة؟ يف تقديرنــا أن الســؤال 

الكانطــي يعــود من جديــد وبإلحاح بالنســبة 

ــل  ــذي يتمث إىل املفكــر املســلم املعــارص، وال

ــه يف  ــذي أضاف ــع ال ــؤال الراب ــا يف الس أساًس

دروســه املنطقيــة إىل جانــب األســئلة الثاثــة 

املعهــودة؛ وهــو ســؤال: مــا اإلنســان؟)3(، 

ميكــن  األنربولوجيــة  امليتافيزيقــا  بهــذه 

ــارصة  ــة املع ــة العربي ــة الحداث ــن لحظ تدش

بامتيــاز مــن خــال كشــف ماهيــة اإلنســان 

املســلم وحقيقــة رســالته يف الحيــاة. الحقيقة 

أبــو حامــد الغــزايل، »املنقــذ مــن الضــال واملوصــل إىل ذي العــزة   )2(

والجــال«، مرجــع ســابق، )ص/ 81(.

)3( Martin Heidegger: Kant et le problème de la métaphy-

sique, traduction par Alphonse de Waelhens et Walter 

Biemel, éditions Gallimard, Paris, 1953, p. 264.
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أن فرضيــة )االســتثناء اإلســامي( والرؤيــة 

ــا  ــر فيه ــي يفك ــداث()1(، الت ــة لألح املعجزي

الكثــر مــن الفاســفة املســلمن، لهــو العائــق 

املنهجــي الــذي أعــاق الكثــر مــن املشــاريع 

العلميــة التــي كان باإلمــكان أن تنجــح؛ ألنَّــه 

ال ميكــن البتــة االدعــاء بــأن املســلم ال يفكــر، 

فالتفكــر والعبقريــة ظاهــرة أنربولوجيــة 

بعامــة، وليــس حكــرًا عــى جنــس دون غــره، 

أو معتقــد دون آخــر. بــل الرهــان يكمــن 

يف خلــق الــرشط اإلنســاين للتفكــر، وهــو 

ــم نســتطع  ــذي لـ املدخــل األنروبولوجــي ال

ــاه أن تكــون  تصــوره بعــد. فــأن تفكــر، معن

إنســانًا فقــط، وليــس إنســانًا ممتلئـًـا معرفيـًـا. 

أنــك  تعتقــد  حينــا  نفســية،  فاملســألة 

امتلكــت كل مــا ميكــن أن ميتلكــه الــذكاء 

ــا ميكــن أن  ــه القصــوى، ف اإلنســاين يف نهايت

تفكــر وال ميكــن أن تســاهم يف الحضــارة 

اإلنســانية، كــا ســاهم ويســاهم أبناؤها، كل 

ــه.  ــه وكل مبنطلقات بقدرات

)3( ضميمة جديدة في قيمة مشروع 
الغزالي:

قــد ينكشــف الوجــه اآلخــر لشــخصية الغزايل 

ــا  ــد تعودن ــا، فق ــه متاًم ــا ال نتوقع ــره، مب وفك

التقريــر بــأن أبــا حامــد مثـّـل التيــار املعــادي 

واألرســطية  عموًمــا  اإلغريقيــة  للمشــائية 

محمــد الحــداد، »ديانــة الضمــر الفردي ومصر اإلســام يف العر   )1(

ــامي، )2007م(، )ص/ 97(. ــدار اإلس ــروت، دار امل ــث«، ب الحدي

عــى وجــه التخصيــص، وقــد رأينــاه يبّدعهــم 

ويكّفرهــم دون كلــل، بــل يصفهــم بالحمــق 

والقصــور. لكــن أال ميكــن أن نجــد معــامل 

الهلّينيــة يف فلســفة الغــزايل؟ األكيــد أنــه قــد 

تهلــن، عــى األقــل مرتــن، إن لـــم يكــن أكــر 

مــن ذلــك، عندمــا عمــل عــى أســلمة علــم 

ــم األخــاق. املنطــق وعل

ففي دروســه األخاقيــة، وإن كانــت مصبوغة 

منطلقاتــه  أن  إال  اإلســامية،  بالصبغــة 

ومســلاته كانــت إغريقيــة، مزيًجــا بــن علم 

األخــاق األفاطــوين وعلم األخاق األرســطي. 

ــن أن  ــن املمك ــه كان م ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ينطلــق مــن التقســيم القــرآين للنفــس مثــًا، 

فإنَّــه أىب إالَّ أن ينطلــق مــن معطيات إغريقية 

خالصــة. فيقــول إنــه متــى أصبحــت القوتــان 

الشــجاعة[  العفــة،  الغضــب/  ]الشــهوة، 

الفكريــة  هــي  التــي  للثالثــة،  منقادتــن 

ــة. إصــاح  ــت العدال ــد حصل ــة[، فق ]الحكم

ــبحانه-  ــه -س ــه الل ــد جمع ــة ق ــذه الثاث ه

آََمُنــوا  الَِّذيــَن  الُْمْؤِمُنــوَن  َــا  }إمِنَّ يف قولــه: 

ــُدوا  ــوا َوَجاَه ــم يَرْتَابُ ــمَّ لـ ــولِِه ثُ ــِه َورَُس ِباللَّ

ــَك  ــِه أُولَِئ ــِبيِل اللَّ ــِهْم يِف َس ــْم َوأَنُْفِس ِبأَْمَوالِِه

اِدُقــوَن{ ]الحجــرات: 15[. وتفصيــل  ُهــُم الصَّ

ذلــك كــا يــي: ]إمنــا املؤمنــون الذيــن آمنــوا 

ــة  ــوا ]فضيل ــم يرتاب ــم لـ ــوله، ثــ ــه ورس بالل

]فضيلــة  بأموالهــم  وجاهــدوا  الحكمــة[، 

ــجاعة[  ــة الش ــهم ]فضيل ــة[، وأنفســـــ العف
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ــون[)1(،  ــم الصادق ــك ه ــه، أولئ ــبيل الل يف س

وهــذا مثــال ظاهــر لعمليــة أســلمة األخــاق 

اإلغريقيــة، عــى اعتبــار أن الغــزايل ســلّم 

بنظريــة أقســام النفــس األفاطونيــة، وبحــث 

ــرآن  ــات الق ــا يف آي ــق له ــدد املطاب ــن الع ع

الكريــم، وقــرر بــأن تأويــل هــذه اآليــة 

ــا  ــع م ــة م ــق كلي الســابقة وتفســرها يتطاب

ــري  ــول الجاب ــح ق ــذا ص ــق. له ــرره اإلغري ق

بــأن إســهام الغــزايل يف تأســيس علــم أخــاق 

إســامية أقــل شــأنًا مــن مســاهمة غــره مــن 

ــه،  ــه أو الاحقــن علي املســلمن، الســابقن ل

ــد الســام. وعندمــا  ــل العــز بــن عب مــن أمث

نقــرأ عنــد ابــن خلــدون النــص املشــهور حول 

العاقــة بــن العلــم والديــن، فإننا نشــعر بأنه 

يجيــب مبــارشة عــى تقريــر كان الغــزايل مــن 

قبلــه قــد قــال بــه. وتفصيــل ذلــك أن املــؤرخ 

املشــهور صاحــب املقدمــة قــد قــال محــذرًا 

مــن مذهــب األســلمة، وبخاصــة أســلمة 

الطــب، الــذي رمبــا كان منتــرشًا يف زمانــه - إن 

»الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- إمنا بعث 

ليعلمنــا الرشائــع ومل يبعــث لتعريــف الطــب 

ــه يف  ــع ل ــد وق ــات. وق ــن العادي ــره م وال غ

ــم  ــال: أنت ــع فق ــا وق ــل م ــح النخ ــأن تلقي ش

أعلــم بأمــور دنياكــم، فــا ينبغــي أن يحمــل 

ــث  ــع يف األحادي ــذي وق ــب ال ــن الط يشء م

ــاك  ــس هن ــرشوع فلي ــه م ــى أن ــة ع املنقول

مــا يــدل عليــه، اللهــم إال إذا اســتعمل عــى 

الغزايل، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 235(.  )1(

وجــه التــرك وصــدق العقــد اإلميــاين فيكــون 

ــك يف  ــس ذل ــع. ولي ــم يف النف ــر عظي ــه أث ل

الطــب املزاجــي وإمنــا مــن آثــار الكلمــة 

املبطــون  اإلميانيــة كــا وقــع يف مــداواة 

بالعســل«)2(. إن املوقــف الخلــدوين قــد ال 

يتوافــق مــع العقليــة اإلميانيــة الذائعــة عنــد 

ــاد  ــار االعتق ــبب انتش ــلمن، بس ــة املس عام

بــأن الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- قــد 

جمــع بــن العلــم الدنيــوي والعلــم األخــروي، 

وهــذا االعتقــاد ال يخــرج أيًضــا عــن مــا كتبــه 

ــرة  ــن م ــر م ــس يف أك ــذي ألب ــزايل)3(، ال الغ

ــي.  ــي اإلغريق ــم العق ــروح اإلســامي للعل ال

لكــن يجب التنبيــه إىل أن العلــم الحديث قد 

تجــاوز منظــور العصــور الوســطى، مســيحية 

كانــت أو إســامية، حيــث انتــرش الراديغــم 

ــة شــفاء كل  ــل بإمكاني ــايف القائ العلمي-الثق

األمــراض بــدواء واحــد. إذ يشــر فوكــو يف 

ــب إىل أن  ــخ الط ــن تاري ــه ع ــرض حديث مع

الراديغــم الجديــد للطب الحديــث واملعارص 

ــراض إىل  ــفاء كل األم ــن )ش ــال م ــو االنتق ه

شــفاء كل املــرض(، أي التنــازل عــن املعتقــد 

ــد  ــاق واح ــن تري ــدث ع ــذي يتح ــع ال الذائ

 )toute maladie( األمــراض(،  )كل  يشــفي 

دون اســتثناء، لصالــح الفكــرة األكــر علميــة 

واألكــر تواضًعــا واملرتبطــة مببــدأ العــاج 

ــد  ــط ورشح محم ــة«، ضب ــدون، »املقدم ــن خل ــن ب ــد الرحم عب  )2(

العــريب، )1998م(، )ص/ 456(. الكتــاب  دار  بــروت،  اإلســكندراين، 

الغزايل، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 341(.  )3(
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الــذي يســتهدف القضــاء عــى )املــرض كلــه(، 

القلــب  هــذا  ويف   ،)1()toute la maladie(

اللفظــي البســيط تغــرت أمور جذريــة كبرة. 

قلنــا أعــاه بــأن نــص ابــن خلدون ليــس -عى 

األرجــح- إال ردة رصيحــة عــى نــص آخــر كان 

قــد كتبــه الغــزايل يف مســألة العلــم والديــن، 

ــام-:  ــه الس ــال -علي ــايل: ق ــص الت ــو الن وه

»البطنــة أصــل الــداء والحميــة أصــل الــدواء، 

ــال  ــاد«، فق ــا اعت وعــّودوا كل جســم عــى م

محققــو األطبــاء: »مل يــدع عليــه الســام 

شــيئًا مــن الطــب وإال أدرجــه تحــت هــذه 

الكلــات الثــاث«)2(، حقيقــًة إن املعتقــد 

الدينــي الــذي نؤمــن بــه يجعلنــا نؤمــن بــأن 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- هــو أكمل 

ــه  ــه موج ــا؛ ألن ــا وحدًس ــًا وخلًق ــاس عل الن

ــص أو  ــن كل نق ــة ع ــة متعالي ــة رباني بحكم

تعديــل. لكــن الفكــر العلمــي الــذي يتأســس 

البرشيــة  الخــرات  تراكــم  منطــق  عــى 

وارتباطهــا بالنمــو التاريخــي املتواتــر، قــد 

جعــل البعــض، خاصــة املســترقن أصحــاب 

دراســة  يف  الخالصــة  التاريخيــة  املناهــج 

الســرة النبويــة والكثــر مــن الحداثيــن 

ــأن علــم الرســول  ــا، يعتقــدون ب العــرب أيًض

ــة  ــه الذائع ــات زمان ــدود مبعطي ــم مح الكري

ــر  ــل إن الكث ــذاك، ب واملعروفــة واملنتــرشة آن

مــن العلــم اإلســامي كان امتــداًدا للعلــم 

)1( Michel Foucault: Histoire de la folie à l’âge classique, 

éditions Gallimard, Paris, 1972, p. 326.

الغزايل، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 312(.  )2(

الجاهــي، ســواء يف املصطلحــات أو األشــعار 

أو األفعــال أو املعرفــة العامــة أو العاميــة)3(؛ 

وإالَّ فــا معنــى لاجتهــاد والبحــث والتقــي 

والتجريــب... إلــخ إذا كان كل يشء قــد اكتمل 

اإلســامية  الحادثــة  بعــد  ومطلًقــا  كليــة 

ــا بالضبــط نلمــس الفــرق بــن  الكــرى. وهن

ــث  ــج البح ــي ومناه ــث الدين ــج البح مناه

االســترشاقي التي تهمــل العاطفــة الدينية. يف 

العمــوم، منيــل إىل التقريــر بــأن ابــن خلــدون 

مــن خــال موقفــه الســابق هــو مــن يقابــل 

مذهــب الغــزايل، يف مســألة العاقــة بــن 

العلمــي والدينــي، أكــر مــن ابــن رشــد، الذي 

ــم منافــس لحجــة اإلســام.  ــه كغري ذاع صيت

.
ــأن ابــن  يف العمــوم، منيــل إىل التقريــر ب
خلــدون مــن خــال موقفــه الســابق هــو 
مــن يقابــل مذهــب الغــزايل، يف مســألة 
العاقــة بــن العلمــي والدينــي، أكــر 
مــن ابــن رشــد، الــذي ذاع صيتــه كغريــم 

منافــس لحجــة اإلســام. 

املألــوف:  غــر  الســؤال  نطــرح  عندمــا 

للفكــر  الحاصــل  القلــق  مــا هــو ســبب 

ــه مــع الفكــر اإلغريقــي؟  اإلســامي يف تعامل

ــيس،  ــألة التأس ــارشة إىل مس ــر مب ــا ننظ فإنن

نخص بالذكر هنا موقف بعض املستعربن الكبار أمثال:  )3(

- ديفيد صمويل مارجليوث، »أصول الشــعر الجاهي«، ترجمة إبراهيم 

عوض، )دون مكان(، دار الفردوس، )2006م(، )ص/ 63، 65، 72(.

- مونتيجومري واط، »فضل اإلسام عى الحضارة الغربية«، ترجمة حسن 

أحمـد أمن(بـروت - القاهرة(، دار الرشوق، )1983م(، )ص/ 14(.
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ــامية  ــارة اإلس ــت الحض ــل تأسس ــى ه مبعن

عــى األســس الفكريــة العامــة نفســها التــي 

ــق يف الزمــن  تأسســت عليهــا حضــارة اإلغري

الســابق؟ إن هــذا الســؤال يحيلنــا إىل بحــث 

جوهــر )رشارة( الحضــارة عنــد اإلغريقيــن 

ــي:  ــا ي ــد م ــذا نج ــلمن، ويف ه ــد املس وعن

إن الحضــارة اإلغريقيــة لـــم تتأســس فلســفيًا 

وعلميًــا إال بعــد القــرن الســادس قبــل امليــاد 

ــت  ــث مت ــة، حي ــرون قريب ــن ق ــاه م ــا ت وم

ــتوى.  ــن مس ــر م ــى أك ــة ع ــة وعقلن علمن

ــن  ــة م ــتويات التالي ــظ املس ــن أن ناح وميك

ــي)1(: ــور النوع التط

)1( التفســير العلمــي للظواهــر الطبيعيــة: 

ال يشء يولــد مــن ال يشء، وهــو التفســر 

ــه،  ــذي لحــق ســؤال تأســس الفلســفة ذات ال

ــا  ــروف: م ــكل املع ــى الش ــرح ع ــذي ط وال

ــد العــامل؟  هــو أصــل هــذا الكــون؟ مــاَّ تول

إذ يســتحيل عقــًا أن يولــد مــن عــدم أي 

مــن ال يشء، بــل هــو ناشــئ عــن مــادة، 

عــن يشء مــا، باملعنــى الضيــق وهــو الحــي 

أو الواســع وهــو الصــوري)2(، ومــن هــذه 

ــة نشــأت  ــة الطبيعي ــة، أو قــل العقلن العلمن

)1( JosteinGaarder: le monde de Sophie - un roman sur 

l’histoire de la philosophie, traduit Hélène Hervieu et 

Martin Laffon, édition Seuil, Paris, 1995, p. 72.

ــادئ  مارتــن هايدغــر، »الســؤال عــن الــيء، حــول نظريــة املب  )2(

املصــدق،  إســاعيل  ترجمــة  كنــت«،  عنــد  الرتنســندنتالية 

مراجعــة مــوىس وهبــة، بــروت، املنظمــة العربيــة للرجمــة، 

.)37  ،36 )ص/  )2012م(،  األوىل،  الطبعــة 

لفهــم  ســعت  التــي  الطبيعيــة  املــدارس 

ــذي  ــم، ال ــم القدي ــن الفه ــزل ع ــون مبع الك

لـــم يخــرج عــن املنطــق األســطوري املعروف 

يف األدب امللحمــي. ويف هــذا الســياق ميكــن 

الحديــث عــن إســهام طاليــس مــن ميليتــوس 

ــون،  ــادي للك ــل امل ــوم األص ــيس مفه يف تأس

ــة األشــياء  ــل أصــًا لبقي ــيء ميث ــون ال أي ك

األخــرى. ورغــم أن طاليــس ذاته لـــم يســقط 

كل عنــارص العقليــة الســابقة، مثــل االعتقــاد 

بوجــود اآللهــة يف كل مــكان، فإنــه قلــل مــن 

التفســر األســطوري لصالــح التفســر العقــي 

القائــم عــى املاحظــة الحســية واالســتنباط 

ــي.  العق

)2( التفسـير العلمـي للظواهـر التاريخيـة: 

تيوسـيديد وهرودوتـس هـا مؤسسـا علـم 

املسـلمن  مـن  الكثـر  كان  ولـن  التاريـخ، 

املؤسـس  هـو  خلـدون  ابـن  بـأن  يعتقـدون 

العلمـي  واملنظـور  التاريـخ  لعلـم  األول 

للمجتمـع والظواهـر االجتاعيـة، بخاصـة يف 

الخطـأ يف  بأسـباب  الخـاص  فصلـه املشـهور 

التأريـخ)3(؛ إالَّ أن مقارنـة طفيفـة بـن فصـل 

حـروب  تاريـخ  مـن  وفصـل  هـذا  املقدمـة 

مفـر  ال  حقيقـة  عـن  تكشـف  البولوبونيـز، 

منهـا، وهـي أن املـؤرخ تيوسـيديد كان ميتلك 

وعيًـا منهجيًـا حـاًدا مبشـكلة علميـة التاريـخ 

وموضوعيتـه. ففـي الفصل األول مـن الكتاب 

عبد الرحمن بن خلدون، »املقدمة«، مرجع سابق، )ص/ 41- 43(.  )3(
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األول مـن تاريـخ الحـروب البوليبونيزية، كان 

يتحـدث عـن مشـكلة متحيـص األخبـار عـن 

املـايض الكثـرة واملتداولـة ونقدهـا، كـا أنـه 

التـي  البرشيـة  الطبيعـة  عـن  يتحـدث  كان 

تجعلنـا نعتقد بأن لألحداث التاريخية مسـارًا 

الطبيعـة،  بهـذه  أي  بهـا)1(،  مرتبطًـا  محـدًدا 

وليـس بـيء آخـر. أي إن التاريـخ مـن صنـع 

مفارقـة  أخـرى  قـوة  وليـد  وليـس  البـرش 

وضـع  التقريـر  وهـذا  اإلنسـان.  لقـرارات 

قطيعـة حـادة مـع منـط التفكـر امليطيقـي 

السـابق. ومـا األدب امللحمـي إال منـوذج عى 

هـذا النمـط املفـارق ملنطـق العقل السـببي. 

)3( التفســير العلمــي للظواهر الطبية: 

ــت  ــي كان ــة الت ــرض والصح ــريت امل أي ظاه

تفهــم يف ســياق أســطوري إلهــي مرتبــط 

ــدرك، أصبحــت عــى  ــأرسار ال تحــى وال ت ب

تفهــم  وجالينــوس الحًقــا،  أبوقــراط،  يــد 

يف ســياق طبيعــي خالــص قابــل للتناقــل 

ــارة إىل أن  ــدر اإلش ــيط. وتج ــم والتبس والتعل

تعريــف جالينــوس للخلــق مبــا هــو ظاهــرة 

مزاجيــة جســيمية ]الخلــق عبــارة عــن هيئــة 

يف النفــس راســخة، عنهــا تصــدر األفعــال 

ــر  ــة إىل فك ــر حاج ــن غ ــر م ــهولة وي بس

ــامل  ــرًا يف الع ــا كب ــرف رواًج ــد ع ــة[، ق وروي

اإلســامي؛ إذ تبنــاه كل مــن مســكويه يف 

)1( Thucydide: Histoire de la guerre du Peloponnese, tra-

duit Jean Voilquin, édition Flammarion, Paris, 1966, 

livre 1, chapitre XXII, p. 42.

املقالــة الثانيــة مــن تهذيــب األخــاق حيــث 

عــرف الخلــق عــى أنــه )حــال للنفــس داعية 

لهــا إىل أفعالهــا مــن غــر فكــر وال رويــة()2(، 

العمــل  أحــد فصــول ســؤال  والغــزايل يف 

والكتــاب الثالــث مــن إحيــاء علــوم الديــن)3(، 

ــه يف  ــع دمج ــل م ــي الكام ــاه التبن ــا تبني قلن

ــر؛  ــج العس ــامي الدم ــور اإلس ــياق املنظ س

نظــرًا ملــا بــن الســياقن -اإلغريقــي الطبيعــي 

ــارق.  ــواٍز وتف ــن ت ــي- م ــامي الدين واإلس

الفكريـة  الحضـارة  أن  عـى  اتفقنـا  وإن 

كل  علمنـة  عـى  تأسسـت  قـد  اليونانيـة 

الظواهـر  مـن  بـدًءا  وعقلنتهـا،  الظواهـر 

الطبيعيـة إىل الظواهر التاريخيـة ثم الظواهر 

التفسـر  مـن  إخراجهـا  مـن خـال  الطبيـة، 

األسـطوري-الديني؛ فـإن هـذا يـدل عـى أن 

الفكر اإلغريقي سـار السـر الطبيعـي، أي من 

التفكـر امليطيقـي البـدايئ إىل التفكر العقي 

الـذي يعر عـن النضج واالكتـال. أما انطاق 

الحضـارة اإلسـامية يف القـرن السـادس بعـد 

امليـاد، فلـم يكـن مشـابًها لنهضـة اإلغريـق 

الكتــب  دار  بــروت،  األخــاق«،  »تهذيــب  مســكويه،  ابــن   )2(

.)25 )ص/  )1985م(،  العلميــة، 

أبــو حامــد الغــزايل، »إحيــاء علــوم الديــن«، ضبــط النــص محمــد   )3(

محمــد تامــر، القاهــرة، مؤسســة املختــار للنــرش والتوزيــع، الجــزء 

الثالــث، )2004م(، )ص/ 71(. وأيًضــا: الغــزايل، »ميــزان العمــل«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 256(. ويعــرف الخلــق يف هــذا الكتــاب 

األخــر قائــًا: »فهــذه مجامــع الفضائــل، وغايتهــا أن تصــدر منــه 

ــع عــى الحــق  ــة وتعــب، ويطل ــًدا بغــر فكــر وروي ــل أب الفضائ

ــة،  ــو يف غفل ــه وه ــدر من ــه يص ــى كأن ــل، حت ــب طوي ــر تع بغ

كالصانــع الحــاذق يف الخياطــة والكتابــة. وغايــة الرذالــة أن ترشــح 

منــه الرذائــل بغــر تكلــف وال فكــر وال رويــة«.
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يف القـرن السـادس قبـل امليـاد؛ إذ إن هـذا 

االنطاق أو قل االنبجاس لـم يعتمد عى ذكاء 

اإلنسـان بقـدر ما ارتسـم كفيض إلهـي، أو قل 

كفضـل إلهـي. عـى اعتبـار أن رشارة الحضارة 

اإلسـامية سقطت من السـاء إىل األرض عى 

شـكل وحـي من اللـه إىل محمـد رسـول الله. 

وحتى النبي لــم يكن إال ناقًا للوحي اإللهي، 

ومل يسـمح لنفسـه بـأن يضيـف أو ينقـص أو 

يعـدل مـن كام الله. إنه لــم يعـر عا ميكن 

ويف  القـدرات،  محـدود  كشـخص  يعرفـه  أن 

النصـوص القرآنيـة داللـة عـى تجـاوز قدرات 

النبـي البرشيـة إىل مـا هـو أعـى بكثـر، مـاَّ 

يـدل عـن االسـتقال بـن القـدرات الفرديـة 

عكـس  وعـى  القرآنيـة)1(.  والرسـالة  للنبـي 

الحركـة اإلغريقيـة، نجد الحركة اإلسـامية قد 

أكـدت املنظور اإللهـي والديني للكـون، فكل 

الظواهـر سـواء طبيعـة أو تاريخية أو إنسـية 

تابعـة ملشـيئة الله. فأصـل الكون هـو الخلق 

اإللهـي الـذي يـدل عـى وجـود يشء مـن ال 

يشء، بل كل األشـياء من ال يشء، }إِنَّ يِف َخلِْق 

ـَاَواِت َواأْلَرِْض َواْخِتـَاِف اللَّْيـِل َوالنََّهـاِر  السَّ

َوالُْفلْـِك الَِّتـي تَْجِري يِف الَْبْحِر مِبَـا يَْنَفُع النَّاَس 

ـَاِء ِمـْن َمـاٍء َفأَْحَيـا  َوَمـا أَنْـَزَل اللَّـُه ِمـَن السَّ

ِبـِه اأْلَرَْض بَْعـَد َمْوتَِهـا َوبَـثَّ ِفيَهـا ِمـْن كُلِّ 

ِر  ـَحاِب الُْمَسـخَّ يَـاحِ َوالسَّ يـِف الرِّ َدابَّـٍة َوتَْرِ

ـَاِء َواأْلَرِْض آَلَيَـاٍت لَِقـْوٍم يَْعِقلُـوَن{  بَـْنَ السَّ

]البقـرة: 164[. وهـذا مناقض ملنطق الطبيعين 

)1( Malek Bennabi: le phénomène coranique - essai d›une 

théorie sur le Coran, edition El Borhan, Beirut, 1980, p. 58.

األوائـل الذيـن انطلقـوا مـن أن ال يشء يوجـد 

 .)Rien ne nait de rien( يشء  ال  مـن 

كـا أن األحـداث التاريخيـة ال تنفصـل عـن 

اإلرادة اإللهيـة، فاإلميـان بقضـاء اللـه وقـدره 

مـن الركائـز العقديـة لكل مسـلم، يقـول الله 

-تعـاىل- معـرًا عـن تحكمه يف أحـداث البرش: 

}َقالَـْت رَبِّ أَنَّ يَكُـوُن يِل َولَـٌد َولَـْم مَيَْسْسـِني 

بَـَرٌ َقـاَل كََذلِِك اللَُّه يَْخلُُق َما يََشـاُء إَِذا َقَى 

َـا يَُقـوُل لَـُه كُـْن َفَيكُـوُن{ ]آل عمران:  أَْمـرًا َفإمِنَّ

47[. واملسـألة ال تختلـف يف موضـوع الصحـة 

واملـرض؛ إذ إن الـداء والـدواء شـأن ال ينفصل 

عـن اإللهـي أيًضـا، وهذا ما أشـار إليـه الغزايل 

يف أكـر مـن موضـع: »قـال محققـو األطبـاء: 

لــم يـدع -عليـه السـام- شـيئًا مـن الطـب 

وإال أدرجـه تحـت هـذه الكلات الثـاث«)2(، 

وهـــي الكلـــات التـــي أثبتنـاهـــا سابًقا. 

يف  االنطاقــة  أن  نلحــظ  فإنَّنــا  وهكــذا، 

ــامية  ــة واإلس ــة العقلي ــن -اإلغريقي الحضارت

ــه،  ــه. ومن ــة التوج ــة مختلف ــة- انطاق النقلي

فــإن العمــل عــى تقريبهــا -وهــي املهمــة 

التــي تكفــل الغــزايل بإنجازهــا بــكل شــجاعة 

ومخاطــرة- أمــر جلــل، وال نلمــس أي ســهولة 

ــد  ــذي اجته ــزايل ال ــل أن الغ ــك. والدلي يف ذل

االجتهــاد الكبــر، قــد تعــرض لاضطهــاد 

واإلهانــة، مــن خــال إحــراق كتبــه وهجمــة 

ابــن تيميــة العنيفــة عــى محاولتــه إلدخــال 

الغزايل، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 312(.  )2(
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ــراين- يف  ــل -أي ب ــم دخي ــق كعل ــم املنط عل

علــم أصــول الفقــه كعلــم أصيــل -أي دخاين. 

ــل  ــه مث ــزايل، مثل ــن أن الغ ــم م ــى الرغ وع

الكثــر مــن األشــاعرة الذيــن حاولــوا الجمــع 

بــن املنطــق البــرشي والقــول اإللهــي، أو 

ــة  ــدل الغلب ــوازن ب ــق وت ــق تواف ــل تحقي ق

واملاحكــة، إذ نجــد ذلــك يف تقريــر الغــزايل، 

ــا، بأنــه »ال تــدرك  وطــه عبــد الرحمــن الحًق

ــة )...(،  ــوم العقلي ــة إال بالعل ــوم الرشعي العل

والنقــل جــاء مــن العقــل، وليــس لــك أن 

ــزايل  ــف الغ ــة موق ــس«)1(؛ إال أن حقيق تعك

ــاب  ــى حس ــة ع ــوم الديني ــد العل ــو متجي ه

العلــوم الدنيويــة؛ ألن األوىل تــدل عى الثبات 

تعكــس  الثانيــة  أن  حــن  يف  والدميومــة، 

ــوع.  ــدد والتن ــاف والتج ــذر واالخت التش

ــد الغــزايل هــو التخــي  ومنطــق التفكــر عن

عــن الزائــل واملتطــور والناقص لصالــح الدائم 

والكامــل والثابــت. وهــي عقليــة ال تختلــف 

يف حقيقتهــا عــن منطــق التصــور اإلغريقــي.

شــخصية  الغــزايل  شــخصية  نعتــر  إننــا   

ملّغــزة حًقــا؛ ألنهــا لـــم تتموقــع املوقــع 

ــز مــن مســألة املوقــف مــن  الواضــح واملمي

ــح أن  ــا. صحي ــد عموًم ــم الواف املنطــق والعل

الحداثيــن العــرب قــد اتفقــوا عــى اعتبــاره 

ــد الرحمــن، »ســؤال  املرجــع نفســه، )ص/ 338، 339(. وطــه عب  )1(

العمــل - بحــث عــن األصــول العمليــة يف الفكــر والعلــم«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 91(. يقــول عــى منــوال راغــب االصفهــاين: 

ــن  ــان م ــاه اإلنس ــل رشًعــا يتلق ــون العق ــوز أن يك ملــاذا ال يج

ــارج؟! ــن الخ ــان م ــاه اإلنس ــًا يتلق ــرشع عق ــون ال ــل، وأن يك الداخ

ــرًا  ــامي، نظ ــل اإلس ــايل العق ــر مغت ــد أك أح

ــدود  ــم ح ــاد ورس ــاب االجته ــق ب ــه أغل ألن

إذ  املســلمن؛  ملجمــل  والعمــل  الفكــر 

لـــم يختلــف كل مــن أركــون، والجابــري، 

ــن  ــارك، وحس ــد، وزيك مب ــرزاق عي ــد ال وعب

مــروة... إلــخ عــى تصنيــف الغــزايل يف خانــة 

املفكريــن الذيــن كبحــوا التفكــر والفاســفة 

الذيــن كرهــوا التفلســف؛ لكــن أال ميكــن 

ــث  ــال البح ــن خ ــم م ــذا الحك ــة ه مراجع

عــن النقــاط التــي نجــح فيهــا الغــزايل، وقــدم 

خدمــة للعقــل وســمح مبســاحة ممكنــة 

للوغــوس، وإن لـــم يكــن ذلــك بطريقــة غــر 

ظاهــرة للعيــان؟ إن ) عبــد الــرزاق قســوم(، 

ــة العلــاء املســلمن  الرئيــس الحــايل لجمعي

مفكــر  الغــزايل  بــأن  يؤكــد  الجزائريــن، 

وفيلســوف رغــم أنفــه)2(، وهــذا صحيــح، 

 la( لكــن املســألة تتعــدى الفلســفة التلقائيــة

philosophie spontané( إىل الحديــث عــن 

تأســيس لنــوع فلســفي غــر معهــود بالنظــر 

إىل باراديغــم التفلســف اإلغريقــي. ميكــن 

التأكيــد بــأن الغــزايل قــد نقــد الفاســفة، ومل 

ــا  ــذا إن تحدثن ــذات، ه ــفة بال ــد الفلس ينتق

عــن كتابــه املعقــد )تهافــت الفاســفة(، 

ــى  ــدل ع ــف ال ي ــن التفلس ــا م ــد رضبً ونق

ــن  ــط م ــث هــي من ــن حي ــفة م ــد الفلس نق

التفكــر، فــكل الفاســفة ينتقــدون الفاســفة 

ــم  ــوف رغ ــزايل الفيلس ــد الغ ــو حام ــوم، »أب ــرزاق قس ــد ال عب  )2(

ــة دراســات فلســفية، تصــدر عــن قســم الفلســفة  ــه«، مجل أنف

بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة، جامعــة الجزائــر 2، العــدد 

الســابع، )2011م(، )ص/ 9- 26(.



215 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

اآلخريــن، وهــذا مــرشوع إىل أبعــد الحــدود، 

ــة  ــق، املهم ــفية بح ــة الفلس ــي املهم ــل ه ب

ــؤال  ــة. ألن الس ــة االبتدائي ــفية األصيل الفلس

املصــاغ عــى املنــوال التايل: هــل الغــزايل فعًا 

بأســلمته املنطــق واالســتحواذ عــى اللوغوس 

قــد اغتــال العقــل ونّكــد بالفلســفة؟ ســؤال 

ــا  يجعلنــا نعيــد كل الحســابات، فليــس رشطً

رضوريـًـا أن تدافــع عــن الفلســفة والفاســفة 

ــا للفلســفة(،  ــون فيلســوفًا أو )محبً ــي تك ل

وعندمــا نســتعمل عبــارة )محبــة الفلســفة( 

ــا(،  ــل )الفيلي ــرار فع ــي بتك ــى وع ــا ع فإنن

أي فعــل املحبــة؛ لــذا فــإن )حــب الحكمــة( 

ــدري  ليــس مــن رشوط التفلســف، ونحــن ن

جيــًدا أن )الدخــاء( عــى الفلســفة قــد 

يقدمــون خدمــات جليلــة للفلســفة أكــر ماَّ 

ــوذج  ــا. ومن ــفة ذاته ــو الفلس ــا محرف يقدمه

ــن والسياســية أحســن  ــاء ورجــال الدي العل

مثــال عــى ذلــك. إن املــؤرخ واملســترشق 

ــْون  ــكك يف ك ــاس( يتش ــري غوت ــذ )دميي الف

الغــزايل قــد قتــل العقــل وأبطــل التفلســف. 

أمـان  تعيـش يف  التـي  الفلسـفة  أن  والحـق 

ورخـاء، لهـو عامـة تأزمهـا الـذايت؛ لـذا فهـي 

تحتـاج إىل مـن ينتقدها من الداخـل والخارج 

معـا، ودون هـوادة؛ ألن السـكون الفلسـفي 

العقـل  الافلسـفة. فمحـرك  هـو رضب مـن 

العنيفـة  الهجومـات  هـذه  هـو  الفلسـفي 

بالـذات، فا يجب أن نندهـش من هجومات 

الغـزايل، وعندمـا نقـرأ حجج الفقهـاء يف رفض 

الفلسـفة، يف العـر اإلسـامي الكاسـيي)1(؛ 

فإنَّنـا نتعاطـف معهـم وننصفهـم اإلنصـاف 

الكامـل، إن حجـج الفقهـاء ال تقـل فلسـفية 

عـن حجج الفاسـفة ذوي التكوين الفلسـفي 

)غوتـاس(  يقـول  مـا  وهـاك  الخالـص. 

»الفلسـفة والحقيقـة - مقدمـة ترجمـة  الحليـم محمـود،  عبـد   )1(

املشـكلة األخاقيـة والفاسـفة ألندري كريسـون«، مرجع سـابق، 

)ص/ 19، وما تاها(، ومن أهم حجج الفقهاء ضد الفلسـفة نجد:

- ال مقيــاس للفلســفة تســتعمله لتمييــز الصــواب عــن الخطــأ أو 

الحــق مــن الضــال. وهــذا مــا عــرت عنــه املقولــة التــي 

تنســب إىل بروتاغــوراس: )pantonmetronAnthropos(، أي: 

اإلنســان مقيــاس األشــياء جميًعــا. وعندمــا تتكــر املقاييــس، 

ومســتقل. وموضوعــي  حقيقــي  مقيــاس  أي  يبقــى  فــا 

ــا. فالتواضــع الفلســفي  ــة فيه ــي، وال وحــدة منهجي ــا تفكــر ظن - إنَّه

عــى  الشــك  غلبــة  إىل  يفــي  األحيــان  مــن  الكثــر  يف 

إبســتيمولوجية. فضيلــة  ليــس  املفــرط  والتســامح  اليقــن، 

لــه،  التأريــخ  تــم  مــا  وهــذا  اآلراء.  يف  االختــاف  دميومــة   -

والتضــارب  االختــاف  مرتــع  الفلســفة  أن  يف  جــدال  فــا 

مســألة  يف  طريــف  موقــف  وللغــزايل  املذهبــي،  والتنابــز 

املذهــب بــن الوحــدة والكــرة، أي متــى يكــون للفيلســوف 

نفســه. الوقــت  يف  مذهــب  مــن  ألكــر  ينتمــي  أن 

مشــكات  فهــي  نهايــة،  دون  الفلســفة  موضوعــات  تكــرر   -

طاعنــة ال متــوت. ولــن كان العقــل ميــااًل لفــك املشــكات 

وإنهائهــا، فــإن العقــل الفلســفي قــد عايــش مشــكات لـــم 

األصــول:  مشــكلة  مثــل  متــوت،  لــن  أنهــا  واألرجــح  متــت، 

إلــخ. اللغــة؟...  أصــل  الفلســفة؟  أصــل  الكــون؟  أصــل 

الفلســفية تفــى إىل االنســداد. فالتقريــر بــأن كل  - كل الطــرق 

املذاهــب الفلســفة صحيحــة، هــو تقريــر بأنهــا خائطــة جميًعــا؛ 

ألنــه مــن العبــث تصديــق املذاهب املتناقضــة، وحتــى إن اتفقت 

ــاق.  ــة هــذا االتف ــف يف كيفي ــا تختل حــول مســألة واحــدة، فإنه

هــو  مــا  وكل  محــدودة،  غــر  ألنهــا  رأي؛  للفلســفة  ليــس   -

كل  وعــى  الجبهــات  كل  عــى  مفتــوح  أي  محــدود،  غــر 

بهــا.  االقتــداء  وال  بــه،  التقيــد  ميكــن  فــا  االحتــاالت، 

- لكــن يجــب التنبــه إىل أن هــذه النقــاط التي تعتــر عيوبـًـا وإخفاقات 

يف نظــر العقــل الفقهــي أو العقــل الدينــي عامــًة، قــد تتحــول إىل 

إنجــازات ومزايــا نــادًرا مــا نجدهــا يف فكــر آخــر غــر الفلســفة. 

لاســتزادة يرجــى العــودة إىل الكتــاب املهــم للفيلســوف األملــاين 

كارل ياســرز الــذي أثبــت أن هــذه النقــاط التــي تعتــر نقائــص، 

هــي يف األســاس مزايــا مثينــة، ومــن الواجــب تثمينهــا أكــر فأكــر. 
- Jaspers: Introduction à la philosophie, traduit de l›allemand par 

Jeanne Hersch, librairie Plon, Paris, 1980, chapitre 1, p p. 5-13.
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املألـوف  املوقـف  شـأن  يف   )DimitiGutas(

مـن الغزايل: »قبـل الرشوع يف املوضوع أودُّ أن 

أوضـح بعـض األمور التـي تبدد بعـض األفهام 

الخاطئة والتي أرشت إليها سابًقا. إن الفلسفة 

العربيـة لــم تلق حتفهـا عى يد الغـزايل )ت 

مارسـة  الفلسـفي  النظـر  يكـن  ومل   )1111

هامشـية يف الحضـارة اإلسـامية. باإلضافة إىل 

أن الفلسـفة يف الحضارة اإلسـامية لــم يجهز 

ـنَّة والجاعـة، بـل اسـتمرت  عليهـا أهـل السُّ

اإلسـامية  الحضـارة  يف  الفلسـفية  املارسـة 

بقـوة ونشـاط واسـتقالية لعـرشة قـرون«)1(. 

والحقيقة أنَّ االستشـهاد بنـص غوتاس ال يدل 

أبـًدا عـى انتقـاء مـا يـريض الشـعور الجمعي 

منهجنـا  فـإن  العكـس،  عـى  بـل  اإلسـامي، 

هـو محاولـة فحـص أسـس التفكر اإلسـامي 

بعيـًدا عن التمجيـد؛ ألن التمجيد ال يدخل يف 

أدبيـات التفكر النقـدي. هل التمجيد تفكر؟ 

مـا الـذي نسـميه تفكـرًا؟ إن التفكـر موقف 

فالتمجيـد  لـذا  األسـاس؛  تفحـي يف  نقـدي 

ليـس فكـرًا بقدر ما هو فكر منحول أو تشـبه 

بالتفكر عى سـبيل املجـاز. فالتمجيد موقف 

عاطفـي، مثلـا أن التنكـر الشـديد موقـف ال 

يقـل عاطفية عـن التمجيد. أمل يـرِش )ديدرو( 

-املفكـر األنـواري، عـى الرغـم مـن الطابـع 

العنيـد والقـايس لألنـوار الفرنسـية- إىل أنه ال 

يجـب أن »تكـون مادًحا مبتـذاًل، وال يجب أن 

دميــري غوتــاس، »دراســة الفلســفة العربيــة يف القــرن العريــن،   )1(

مقالــة يف التأريــخ للفلســفة العربيــة«، ترجمــة يوســف مــدواري، 

مســقط، مجلة التفاهم، )العدد/ 47(، شتاء(2015م(، )ص/ 428(.

تكـون ناقـًدا مريـرًا، بـل فقـط قـل الواقع كا 

هـو«)2(، والوقائـع ال تحمـل قيمـة واحدة، بل 

هي من حيث طبيعتها مسـتقطبة، أي تحمل 

قطبن أو قيمتن. فالنقد أصدق من التمجيد، 

عـى اعتبـار أن النقـد هـو إعـال للعقل من 

أجـل الفهـم، يف حـن أن التمجيـد هـو إعال 

للعاطفـة من أجـل املصلحة. وقـد كان أركون 

دائـم اإلشـارة إىل أن الصديق هو من صادقك، 

لإلشـارة إىل أن املسـترشق املنتقـد أنفـع لنـا 

حـدود.  دون  ميتـدح  الـذي  املسـترشق  مـن 

ودميــري غوتــاس ليــس مــن املمتدحــن 

باملجــان، بــل هــو املفكــر الــذي يشــتغل 

عــى النصــوص فقــط، دون اعتبــار للمصلحــة 

الرجمــة  موضــوع  -يف  ألنــه  الراهنــة؛ 

الفلســفية إىل العربيــة- كشــف مبــا ال يفتــح 

أبــواب الشــك أن عمليــة الرجمــة لـــم تكــن 

ــة  ــن عبقري ــر ع ــارًشا يع ــهًا ومب ــازًا س إنج

الحضــارة اإلســامية، بــل هي عمليــة معقدة، 

لهــا مــن اإلخفاقــات، ومرتبطــة باملصالــح 

السياســية واأليديولوجيــات األرسيــة)3(، مثلــا 

ــي  ــريف والعلم ــول املع ــة بالفض ــي مرتبط ه

ــة.  ــة ومتنوع ــئة ومنفتح ــارة ناش ــكل حض ل

)2( Didrot:Jacques le fataliste, librairie générale Française, 

1972, p. 59. »Ne soisnifode panégyriste, ni censeur 

amer, dis la chose comme elle est «.

ــة  ــة )حرك ــة العربي ــاين والثقاف ــر اليون ــاس: »الفك ــري غوت دمي  )3(

الرتجمــة اليونانية، العربية يف بغــداد واملجتمع العبايس املبكر(«، 

ترجمــة نقــوال زيــادة، بــروت، املنظمــة العربيــة للرجمــة ومركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، )2003م(، )ص/ 44(. يقــول مؤكــًدا: 

إن أهميــة الفتــوح العربيــة التاريخيــة ال مجــال للمبالغــة فيهــا.



217 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ــل  ــل ترذي ــألة »أص ــر يف مس ــا نفك ــا دوًم إنن

النقــد«، كمشــكلة فلســفية، خاصــة باملجتمع 

ــا إىل  ــذرة فين ــألة متج ــا مس ــامي؛ ألنَّه اإلس

ــة  حــد اإلفــراط. ونفــرض أنهــا مرتبطــة ببني

املجتمــع البطريــريك، عــى اعتبــار أن األب 

ــات.  ــادات واملعارض ــض االنتق ــن يرف املهيم

.
فالنقــد أصــدق مــن التمجيــد، عــى 
اعتبــار أن النقــد هــو إعــال للعقــل من 
ــد هــو  أجــل الفهــم، يف حــن أن التمجي
ــة.  ــل املصلح ــن أج ــة م ــال للعاطف إع
وقــد كان أركــون دائــم اإلشــارة إىل أن 
الصديــق هــو مــن صادقــك، لإلشــارة 
إىل أن املســترق املنتقــد أنفــع لنــا مــن 
ــدود.  ــدح دون ح ــذي ميت ــترق ال املس

كــا أنهــا -أي مســألة النقد وترذيــل املعارضة 

الواحــدي  بالفهــم  مرتبطــة  وتســفيهها- 

ــذي تغلــب لألســف، عــى  ــن، الفهــم ال للدي

الرغــم مــن أن للديــن مجــااًل لاختــاف 

ــراض  ــن اف ــن املمك ــه م ــذا فإنَّ ــدد؛ ل والتع

أن املجتمعــات األموميــة أكــر انفتاًحــا عــى 

كعنــر  للنقــد،  قبــواًل  وأكــر  االختــاف 

أســايس يف ثقافيــة املجتمــع الواحــد. 

ونجـد يف أعـال هشـام رشايب وأمينـة ودود، 

مـا يجعلنـا نعتقـد بصحـة هـذا االعتقـاد أو 

االفـراض. رغـم ذلـك، فإن سـؤال أصـل تأثيم 

النقـد ميثل بحثًا مسـتقًا ويحتـاج إىل تنقيب 

طويـل األمـد؛ ألنـه ظاهـرة تاريخيـة ممتـدة 

يف الزمـن ومتعـددة الروافـد، وال ميكـن الجزم 

وتحوالتهـا  وفصلهـا  أصلهـا  يف  -بسـهولة- 

وتعلقاتها؛ لذا وبسـبب هذه الصعوبة، فنحن 

التكريـم  »مفهـوم  ترسـيخ  اقـراح  إىل  منيـل 

النقـدي«، وهـو من أهم املفاهيـم التي تقوم 

التفكـر.  عـى  املنفتحـة  املجتمعـات  عليهـا 

فعندمـا ننقـد الغـزايل، أو أي مفكر آخر، مها 

كانـت مرجعيتـه أو مذهبـه أو انتـاؤه، فإننا 

بهـذا النقـد نكرمه كإنسـان. ففكر اإلنسـان ال 

ميكـن أن يتعـاىل عـن النقـد، كـا ال ميكـن أن 

يسـفه التسـفيه املجـاين. إن النقـد لهو عملية 

تأمـل وتفحـص وتنقيـب ومقارنـة، ويف هـذا 

العمـل كلـه تكريـم حقيقـي لفكـر املنقـود. 

حقيقـًة إن الغـزايل قد اختتـم كتابه اإليطيقي 

بعبـارة جميلة وصادقة عندما قال: »الشـكوك 

يشـك  لــم  فمـن  الحـق،  إىل  املوصلـة  هـي 

لــم ينظـر، ومـن لــم ينظر، لــم يبـر، ومن 

لــم يبـر بقـي يف العمـى والضـال«)1(، فـا 

املانـع من أن نوجه سـاح الشـك ضـد الغزايل 

ذاتـه ونتسـاءل عـن قيمـة أسـلمته للمنطـق 

التقليـدي؟! وملـاذا قامـت هجمة شـعواء ضد 

الدراسـة النقديـة التـي قدمهـا الدكتـور )زيك 

مبـارك( حـول حـدود علـم األخـاق الغزّالية؟ 

إن مفكـرًا مثل ديكارت كان يفهم الفكر الذي 

شـّكل أتباًعـا كرًا، فهًا سـيئًا. فالفلسـفة التي 

شـكلت أتباًعـا قـد خانـت مهمتها األساسـية، 

الغزايل، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 409(.  )1(
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وهـي تشـكل االسـتقال الفكـري واالختـاف 

التفسـري، ويف هـذا فـإن أفاطـون وأرسـطو 

متهـان بتكويـن أتبـاع أقل فلسـفية ماَّ هو 

مطلـوب منهـم)1(. لذا فيجب أن يـام الغزايل؛ 

ألنـه لــم ينجح يف خلـق نزعة اسـتقالية عن 

فكـره. إن املفكـر الناجـح لهـو املفكـر الـذي 

يرفـض أن يكـون شـيًخا يقتـدى به، هـو الذي 

يرفـض لتاميـذه البقـاء كتاميـذ، هـو الـذي 

ينجـح يف تشـكيل عقـول مسـتقلة ومتخلصة 

مـن التبعيـة. والغريـب أن الغـزايل كان واعيًـا 

بهـذا، لكـن الـذي حصل هـو عكس مـا متنى؛ 

إذ تشكل تيار غزّايل واسع، لــم يعمل إال عى 

تكريس أفـكاره وتحنيطها وحفظهـا وتكرارها 

يف أشـكال مختلفـة ومسـايرة للعـر، مثـل 

العلـوم  وإسـامية  العلمـي  اإلعجـاز  نظريـة 

وأسـلمة العلـوم اإلنسـانية... إلخ. 

* مخرج استنتاجي:

ســنختتم هــذا املقــام الفكــري القلــق الرعاش 

مبحاولــة مقاربــة الســؤال املهــم، بل األســايس، 

مــن بــن كل األســئلة الســابقة، والــذي ال 

ميكــن أن نفكــر يف مشــكلة علــم املنطــق عند 

ــزايل، دون أن  ــد الغ ــة عن ــلمن، وبخاص املس

نطرحــه الطــرح الجســور: مــا معنــى القــول 

إن أصــول املنطــق األرســطي موجــودة يف 

القــرآن؟ مــا هــي الداللــة الخلفيــة الســتخراج 

)1( René Descartes: les principes de la philosophie 

)première partie(, librairie philosophique J.Vrin, Paris, 

1967, letter de l›auteur à celui qui a traduit le livre, p. 33.

أشــكال املنطــق الحمــي والرشطــي، اللذيــن 

يشــكان أســاس نظريــة القيــاس عنــد املعلــم 

األول مــن القــرآن الكريــم مبــا هــو نــص 

دينــي يف األســاس؟ بخاصــة املنطــق الحمــي 

والرشطــي القضــوي؟ ميكــن أن نجيــب، مــع 

التأكيــد بــأن هنــاك أكــر مــن احتــال، ودون 

ــذي اعتنقــه  أن نغفــل املذهــب األشــعري ال

وســقفه الغــزايل بالــذات. وعقائــد األشــعرية 

الكاميــة قــد تؤثر التأثــر القوي واألســايس يف 

تحديــد املوقــف الســابق، ونحــن نعلــم بــأن 

عقيــدة قــدم القــرآن، املخالفــة لعقيــدة خلق 

القــرآن املعتزليــة، تــدل عــى أســبقية الــكام 

ــم  ــاين، أي العل ــاد اإلنس ــى االجته ــي ع اإلله

األرســطي بالــذات. وميكــن أن نشــر، دون 

تفصيــل وتوســيع كاٍف، إىل أننــا أرشنــا أعــاه 

إىل ذلــك، أهــم النتائــج املحتملــة للقــول 

باألصــول القرآنيــة ألشــكال القيــاس الحمــي 

والرشطــي، كــا تــأوَّل الغــزايل اآليــات القرآنية 

الســابقة:

)1( ميكـــن التخمـــن، وفـــق كام الغـــزايل 

القائـــل بـــأن أشـــكال القيـــاس موجـــودة يف 

القـــرآن الكريـــم، بـــأن أرســـطو قـــد اطلـــع 

ـــة  ـــه، تكـــون قريب ـــكام الل ـــا ل عـــى نســـخة م

مـــن القـــرآن، أو هـــو القـــرآن ذاتـــه، رمبـــا بلغـــة 

أخـــرى. عـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا مســـتحيل 

تاريخيًـــا؛ ألن النســـخة القرآنيـــة فريـــدة ومل 

ـــد  ـــاه محم ـــذي تلق ـــع الوحـــي ال ـــر إالّ م تظه

ـــه  ـــرآن ذات ـــلم-. والق ـــه وس ـــه علي ـــى الل -ص
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ــاب(،  ــوم )أم الكتـ ــن مفهـ ــدث عـ ــد تحـ قـ

ـــس  ـــو إال قب ـــا ه ـــرآن م ـــأن الق ـــر ب ـــذي يق ال

منـــه: }ُهـــَو الَّـــِذي أَنْـــَزَل َعلَْيـــَك الِْكَتـــاَب 

ــاِب  ــنَّ أُمُّ الِْكَتـ ــَاٌت ُهـ ــاٌت ُمْحكَـ ــُه آَيَـ ِمْنـ

ـــْم  ـــَن يِف ُقلُوِبِه ـــا الَِّذي ـــاِبَهاٌت َفأَمَّ ـــُر ُمَتَش َوأَُخ

ــاَء  ــُه ابِْتَغـ ــابََه ِمْنـ ــا تََشـ ــٌغ َفَيتَِّبُعـــوَن َمـ َزيْـ

ـــُه  ـــُم تَأِْويلَ ـــا يَْعلَ ـــِه َوَم ـــاَء تَأِْويلِ ـــِة َوابِْتَغ الِْفْتَن

إاِلَّ اللَّـــُه َوالرَّاِســـُخوَن يِف الِْعلْـــِم يَُقولُـــوَن 

ـــُر إاِلَّ  كَّ ـــا يَذَّ ـــا َوَم ـــِد َربَِّن ـــْن ِعْن ـــِه كُلٌّ ِم ـــا ِب آََمنَّ

ـــه  ـــا قول ـــران: 7[. وأيًض ـــاِب{ ]آل عم ـــو اأْلَلَْب أُولُ

ـــْوحٍ  ـــٌد، يِف لَ ـــرْآٌَن َمِجي ـــَو ُق ـــْل ُه ـــاىل-: }بَ -تع

ـــة،  ـــروج، 21-22[. وهـــذه النظري ـــوٍظ{ ]ال َمْحُف

التـــي تقـــول بـــأن االجتهـــاد اإلغريقـــي، يف كل 

ـــرًا بالنظـــر  ـــه، متأخـــرة كث أشـــكاله وتخصصات

ـــاين،  ـــة والوحـــي الرب ـــدم الحكمـــة اإللهي إىل ق

موجـــودة عنـــد الفاســـفة اليهـــود، ونذكـــر 

عـــى ســـبيل املثـــال ال الحـــر، موقـــف 

املـــؤرخ فافيوســـيوس يفـــوس األورشـــليمي 

 Flavius Josephus of( م[   100  -37[

Jerusaleme(، صاحـــب كتـــاب )الحـــرب 

ــت  ــول، تحـ ــب للقـ ــذي ذهـ ــة( الـ اليهوديـ

تأثـــر النزعـــة املعاديـــة للهيمنـــة الثقافيـــة 

اإلغريقيـــة عـــى الثقافـــات اإلبراهيميـــة 

القامئـــة عـــى نظريـــة الوحـــي، إىل أن الحضـــارة 

ـــة  ا إىل درج ـــدًّ ـــة ج ـــا حديث ـــة »بأرسه الهليني

ـــس أو أول  ـــت باألم ـــا من ـــا بأنه ـــن وصفه ميك

األمـــس فقـــط )...( إن الهلينيـــن يســـلمون 

بـــأن مـــر، وكلدانيـــا، وفينيقيـــا -ولنبعـــد 

ـــة مـــن القامئـــة اآلن- لديهـــا ســـجات  اليهودي

تاريخيـــة دامئـــة وموغلـــة يف القـــدم«)1(، أي 

ــتعادة  ــت إال اسـ ــة ليسـ ــة اإلغريقيـ الحكمـ

ذكيـــة للوحـــي اإللهـــي. 

ـــن  ـــس م ـــة تقتب ـــذه النظري ـــة أن ه والحقيق

ــى  ــر، عـ ــيء الكثـ ــون الـ ــوص أفاطـ نصـ

اعتبـــار أن محـــاورة تيـــاوس قـــد أشـــارت إىل 

هـــذا االعتقـــاد، الـــذي يقـــر بـــأن اإلغريـــق 

متأخـــرون، التأخـــر الكبـــر، مثلـــا الطفـــل 

ـــارات  ـــة بالحض ـــداده، مقارن ـــن أج ـــر ع متأخ

الرشقيـــة املوغلـــة يف القـــدم. لـــذا نجـــد 

ـــل  ـــون، ممث الكاهـــن املـــري يخاطـــب، صول

الحكمـــة اإلغريقيـــة، وأحـــد الحكـــاء الســـبعة 

حســـب تصنيـــف املؤرخـــن، عندمـــا زار 

ـــا  ـــم أيه ـــون، أنت ـــا صول ـــاً: »آه، ي مـــر)2(، قائ

اليونانيـــون، ليـــس بينكـــم أي رجـــل كبـــر 

ــال...  ــوى أطفـ ــتم سـ ــم لسـ ــن، إنكـ يف السـ

ـــا  ـــدث عنه ـــي يتح ـــة الت ـــخ«)3(. إن الطفول إل

ـــة،  ـــة فكري ـــة )les prêtres( هـــي طفول الكهن

رمـــز للحدثـــة املتأخـــرة مقارنـــة بالقدامـــة 

التاريخيـــة واملعرفيـــة والدينيـــة التـــي يف 

ـــان  ـــابقة. وكأن لس ـــة الس ـــارات الرشقي الحض

ـــة،  ـــة املجانس ـــه الديني ـــزايل، بعقليت ـــال الغ ح

ــة  ــق«، ترجم ــد اإلغري ــي عن ــر التاريخ ــي، »الفك ــد توينب أرنول  )1(

ملعــي املطيعــي، مراجعــة محمــد صقــر خفاجــة، الهيئــة املريــة 

العامــة للكتــاب، )1990م(، )ص/ 88(.

ــام  ــة إم ــفة«، ترجم ــاهر الفاس ــاة مش ــريت، »حي ــن الائ ديوج  )2(

ــد  ــة، القاهــرة، املجل ــس األعــى للثقاف ــام، املجل ــاح إم ــد الفت عب

.)66 )ص/  )2006م(،  األول، 

)3( Platon: Timée, traduit Emile chambray, édition Flam-

marion, Paris, 1969, para 21d-22d, p. 405.
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يف هـــذا الســـياق فقـــط، للعقليـــة الدينيـــة 

املريـــة القدميـــة، يقـــول بـــأن منطـــق 

ــن  ــل تفطـ ــق طفـ ــس إال منطـ ــطو ليـ أرسـ

ـــدم يف  ـــذ الق ـــوًدا من ـــم كان موج ـــرًا لعل متأخ

ـــا  ـــه عندم ـــر عن ـــم التعب ـــي، وت ـــل اإلله العق

أنـــزل القـــرآن باللســـان العـــريب املبـــن. 

)2( ميكــن أن نفهــم أيًضــا أن مســتقبل العلم، 

ــود يف  ــوس، موج ــط باللوغ ــم مرتب أو أي عل

مــايض األديــان، أي كل مــا ميكــن أن يتــم 

التوصــل إليــه مســتقبًا، ليــس إال صياغــة 

مســتجدة ملا وجد يف الوحي القديم والســابق 

عــى الــذكاء اإلنســاين. مــع العلــم أن املنظــور 

العلمــي يختلــف عــن املنظور الدينــي يف أكر 

مــن صعيــد، عــى اعتبــار أن العلــم ال يكتمــل 

ولــن يكتمــل مــا دام العقــل البــرشي يفكــر. 

يف حــن أن مبــدأ كل الديانــات هــو النجــازة 

ــم  ــن ت ــع، ول ــد ويف الترشي ــة، يف املعتق التام

الســاح باالجتهــاد، والتجديــد واإلضافــة، 

واملســتجدات  الفــروع،  يف  اجتهــاد  فهــو 

ــرش. ــة للب ــورات الحتمي ــا التط ــي تفرزه الت

وســعنا  -إن  أيًضــا  نفهــم  أن  وميكــن   )3(

ــه،  ــر في ــمل الامفك ــي، ليش ــار التأوي الفرج

ــن  ــتنكار م ــوع اس ــون موض ــد يك ــذي ق وال

ــة-  ــة الراثي ــات الفكري طــرف بعــض التوجه

ــد أخــذ  ــوال الغــزايل- ق ــق أق ــرآن -وف أن الق

بالعلــم اإلغريقــي وقدمــه بلســان عــريب 

الغــزايل  الــذي قدمــه  الــدرس  مبــن؛ ألن 

ملحــاوره الباطنــي يشــر إىل أن نفــس مــا 

يفهــم مــن اآليــات القرآنيــة املذكــورة يف 

ــورة،  ــة ومضم ــاه، بصــورة ضمني ــا أع مقامه

لكــن  أرســطو رصاحــة.  مــا قصــده  هــو 

الســؤال الــذي ميكــن أن يطــرح عــى الغــزايل 

بالــذات، وكل مــن نحــا نحــوه مــن املفكريــن 

املعارصيــن، الذيــن اعتصمــوا مبــايض العقــل 

اإلنســاين لتريــر كل مــا اســتحدثه العقــل 

العلمــي، هــو: هــل يجــب أن ننتظــر كل 

ــًة إن  ــه؟ حقيق ــد الل ــرة وصغــرة مــن عن كب

اللــه ســبحانه وتعــاىل خالــق الكــون، وراعــي 

اإلنســان، لكــن هــل مــن املعقــول أن يقــدم 

لنــا أيًضــا، فــوق كل مــا قدمــه لنا مــن خرات 

مبــارشة وغــر مبــارشة، أشــكال املنطــق كــا 

اقرحــه مفكــر يف القــرن الثالــث قبــل امليــاد، 

يف أثينــا اإلغريقيــة؟ أيــن هــو دور الــذكاء 

ــم  ــاذا لـ ــوب؟ مل ــامي املطل ــرشي أو اإلس الب

يعلــن اللــه رصاحــة أشــكال القيــاس الحمــي 

ــه  ــد بأن ــع التأكي ــط؟ م ــد األوس ــع الح مبوض

ــه أن  ــك، وكان ميكــن ل ليــس عاجــزًا عــن ذل

يســتظهرها عانيــة حتــى يدركهــا أي إنســان، 

بــدل أن تــرد مضمــورة، ولنكفــى رش التأويــل. 

إننــا نشــعر أن العقــل اإللهــي ليــس ملزًمــا أن 

ــن  ــق قواعــد رســمها أرســطو، وتب يفكــر وف

أنهــا قواعــد وأشــكال وصــور ميكــن االســتغناء 

ــأ)1(،  ــوع يف الخط ــر دون الوق ــا يف التفك عنه

ابن تيمية، »الرد عى املنطقين«، مرجع سابق، )ص/ 108 - 139(.  )1(
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وهــذا مــا كان يعتقــده ويلــح عليــه منتقــد 

الغــزايل، أي الشــيخ ابــن تيميــة، رغــم نزعتــه 

الفقهيــة والنصيــة الصارمــة. 

)4( أســلمة املنطــق مجــرد تأويــل ميكــن 

ــل  ــات. ه ــض كل التأوي ــا تنق ــه، مثل نقض

العلمــي  اإلعجــاز  يف  يفكــر  الغــزايل  كان 

اإلعجــاز  منظــور  أن  العلــم  مــع  للقــرآن 

العلمــي املعــارص كان كــرد فعــل عــى تأخــر 

ــة  ــة؟ إن نظري ــة العلمي ــن الناحي ــرب م الع

اإلعجــاز العلمــي هــي تعويــض عــن نقــص 

ــي  ــة املعــارصة الت ــة العلمي واقعــي يف الحرك

قادهــا العقــل الغــريب بصفــة شــبه كليــة. ولو 

ــة فهــل  كان املســلمون رواًدا للحركــة العلمي

ســيظهر منظــور اإلعجــاز العلمــي الــذي أخذ 

ــرًا مــن تفكــر املســلمن الخــواص  ــزًا كب حي

والعــوام؟ وهــذا يجعلنــا نفــرض بــأن العــامل 

اإلســامي، يف زمــن الغــزايل، الــذي هــو نهايــة 

القــرن الخامــس للهجــرة، الــذي يقابــل القرن 

الحــادي عــرش للمياد، لـــم يكن رائــد التفكر 

العلمــي باملعنــى الــذي قــد يقدمــه البعــض؛ 

ــن  ــرآن للبحــث ع ــزايل إىل الق ــودة الغ ألن ع

ــه  ــى أن ــدل ع ــطي ت ــق األرس ــول املنط أص

ــة متدفقــة  ــاك حركــة علمي ــم يكــن هن لـ

وخاّقــة صــدرت عــن العقــل اإلســامي، وإال 

ملــا احتــاج الغــزايل العــودة للبحــث عــن 

األصــول. إن الحركــة العلميــة الحقيقــة ال 

ــر  ــم بالنظ ــا تهت ــدر م ــول، بق ــر يف األص تفك

ــن أبحــاث  ــد تنتجــه م ــا ق إىل املســتقبل وم

ــل،  ــخ. إن التأصي ــات واكتشــافات... إل ونظري

ــر  ــة املتأخ ــو عقاني ــق، له ــذا املنط ــق ه وف

ــا.  ــأزوم معرفيً ــا وامل علميً

يبقـى السـؤال املـؤرق، والـذي قلـا تعـرض 

لـه الفكـر الفلسـفي العـريب املعـارص إال فيا 

نـدر، وهو: ملاذا تشـكك املسـلمون األوائل يف 

علـم املنطـق؟ ولـن كنـا نطـرح هذا السـؤال، 

ففـي ذهننـا اسـراتيجية الغـزايل التـي نصفها 

بأنهـا اسـراتيجية ماكـرة ومفيـدة يف الوقـت 

نفسـه. وهـي إخراجـه علـم املنطق مـن علم 

الفلسـفة، وجعلـه علـًا عقليًا عاًمـا ال يقتر 

عـى الفاسـفة فقط. األكيـد أن هـذه الحركة 

علـم  مـن  املنطـق  إخـراج  حركـة  الرشـيقة، 

الفلسـفة، لهـي أهـم مهمـة ناجحـة أنجزهـا 

الغـزايل يف الحفـاظ عـى الـدرس املنطقي من 

الهجـات العنيفـة من طرف العقـل الفقهي، 

وحتـى العقـل الكامـي يف بعـض فرقـه.

.
األكيــد أن هــذه الحركــة الرشــيقة، حركــة 
إخــراج املنطــق مــن علــم الفلســفة، لهي 
أهــم مهمــة ناجحــة أنجزهــا الغــزايل 
يف الحفــاظ عــى الــدرس املنطقــي مــن 
ــل  ــرف العق ــن ط ــة م الهجــات العنيف
الفقهــي، وحتــى العقــل الكامــي يف 

ــه. بعــض فرق

نعيـد السـؤال عـى صيغة مغايـرة: كيف نرر 

رفـض علم املنطق من طرف العقل اإلسـامي 
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دينـي،  عقـل  بأنـه  العلـم  مـع  الكاسـيي، 

اإلسـامي؟  الديـن  منطلقـات  مـن  فّكـر  أي 

الدينـي ككل، سـواء كان يهوديًـا  العقـل  إن 

التحفـظ  أو مسـيحيًا أو إسـاميًا، كان دائـم 

فلـاذا؟  املنطقـي،  الـدرس  مـن  والتوجـس 

فـا ميكـن  السـؤال،  نطـرح هـذا  نحـن  وإذ 

التغافـل عن التقابـل التقليدي واملشـهور بن 

املنطق واألسـطورة، أو قل بالعبـارة اإلغريقية 

الذائعـة: امليثوسـواللوغوس. حيـث إن الكثـر 

مـن مؤرخـي الفلسـفة اإلغريقيـة والفلسـفة 

عنـد  الفلسـفة  ظهـور  يُرجعـون  عموًمـا، 

اإلغريـق يف القـرن السـادس إىل كونـه مرتبطًا 

بأفـول منـط مـن التفكـر يسـمى األسـطورة 

وبـزوغ النمـط األكـر اكتـااًل وهـو اللوغوس 

أو املنطـق أو العلـم أو حتـى املنهـج. فهـل 

الدينـي عموًمـا -مبـا يف ذلـك  العقـل  رفـض 

أنـه  يـدل عـى  للمنطـق  اإلسـامي-  العقـل 

سـنقدم جملـة  أسـطورية؟  بنيـة  ذو  تفكـر 

مـن الفرضيـات التـي قـد تسـاعدنا يف مقاربة 

املشـكلة، فقـد يكـون رفـض الـدرس املنطقي 

مـن طـرف املسـلمن مرتبطًـا بــ:

)1( كونـه علـًا مـن العلـوم الوافـدة: إذا كان 

كذلـك فهـذا خطـأ، فالكافـر أو الوثنـي ميكـن 

أن يـدرك الحقيقـة؟ والتاريخ برهن عى ذلك، 

وواقعنـا ال يكذبـه أيًضـا. فـا يعـرف الحـق 

بالرجـال بـل نعرف الرجال بالحـق، هكذا قال 

طـه عبـد الرحمـن، مثـل الغـزايل الـذي نقلـه 

مـن عي -ريض الله عنـه-)1(، مع العلم أن طه 

عبـد الرحمن، مـن منظوره األخاقـي الصويف، 

كان ضـد مرشوع األسـلمة ذاتـه، وضد نظرية 

اإلعجـاز العلمـي يف القـرآن التـي انتـرشت يف 

الفكر العريب املعارص انتشـار النار يف الهشـيم. 

لكـن لــم يتم رفـض مباحث األخـاق مثًا أو 

حتى الطب والهندسة أو الرياضيات، بالدرجة 

نفسـها التـي تـم بهـا رفـض الـدرس املنطقـي 

والفلسـفي. ويف هـذا تفسـر ال ميكـن إغفاله.

)2( هـل يحـق لنـا -من موقف إميـاين وعلمي 

نقـدي مًعـا- أن نفـرض مثلـا قال أركـون أن 

)القـرآن نـص ذو بنيـة غر منطقيـة، أي بنيته 

 le Coranest un( ؟)أو قصصيـة أسـطورية 

discours de structure mythique()2(؟ 

الحقيقـة أننـا نعرف بـأن هذا التقريـر صادم 

أي  يحتملـه  ال  بـل  اإلسـامي،  للوعـي  ا  جـدًّ

العلميـة  بالـروح  متعلًقـا  كان  مهـا  مسـلم 

والنقديـة)3(، كـا أن هـذا التقريـر ميثل درًسـا 

أركـون  حـاول  باملخاطـر،  ومحفوفًـا  ضخـًا 

التكفـر  إال  يحصـد  فلـم  عليـه،  االشـتغال 

والتنكيـل املعنـوي مـن طرف العقـل الفقهي 

ــة«،  ــفة والرتجم ــفة )، الفلس ــه الفلس ــن، »فق ــد الرحم ــه عب ط  )1(

ــريب، )1995م(، )ص/  ــايف الع ــز الثق ــاء، املرك ــدار البيض ــروت ال ب

199(.وأيًضــا: الغــزايل، »ميزان العمل«، مرجع ســابق، )ص/ 349(.

محمــد أركــون، »الفكــر العــريب«، ترجمــة عــادل العــوا، بــروت،   )2(

باريــس، منشــورات عويــدات، )1985م(، )ص/ 43(.

ــد  ــر )محم ــرآن يف فك ــطورة والق ــات، »األس ــم عني ــد الكري عب  )3(

جامعــة  واالجتاعيــة،  اإلنســانية  العلــوم  مجلــة  أركــون(«، 

وهــران، )ط. 1(، )الجزائــر(، )العــدد/ 7(، )جانفــي، 2017م(، 

.)272  -241 )ص/ 
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املعـارص. وكم تأسـف وتحر أركـون من هذا 

املوقـف الهجومـي الـذي أخرجـه مـن امللـة 

املحمديـة! ونحـن نعتر هـذا املوقف الفقهي 

ا، عى اعتبار أنـه ال يتاءم  املحافـظ مررًا جـدًّ

مناهـج  أسـقط  أنـه  كـا  اإلميـان،  روح  مـع 

نابعـة مـن الحداثـة الغربية املوازيـة للحداثة 

والنتائـج. واملناهـج  املسـلات  اإلسـامية يف 

وسـوء الفهم هـذا، بن أركـون والعقل الديني 

اإلسـامي املحافـظ، يعـود إىل عـدة اعتبارات، 

املـرذول  القـرآين  االسـتعال  انتشـار  أهمهـا 

لكلمـة أسـطورة السـيئة السـمعة يف مخيـال 

العـرب آنـذاك. ماَّ يدل عى اسـتحالة وصف 

البنيـة القرآنيـة باألسـطورية، عـى الرغـم من 

أن هنـاك مـن املسـلمن من تجرأ عـى تأكيد 

هـذه البنيـة والصفـة قبـل أركون بزمـن كثر. 

فعندمـا نسـأل السـؤال الجـريء: هـل القرآن 

كتـاب علمـي؟ هـل هو كتـاب تاريخـي؟ هل 

هـو كتـاب منطقـي؟ فمـن الصعـب الحصول 

عـى جـواب جامـع، ومصـر األسـتاذ أحمـد 

خلف الله لــم يكن أحسـن مـن مصر أركون 

الحًقـا عندمـا أثبـت وأكـد وجـود األسـاطر 

باملعنـى املألـوف يف القـرآن الكريـم)1(، لكننـا 

نعتقـد بـأن الجـواب العادل للسـؤال السـابق 

هـو أن القـرآن كتـاب ديـن وهدايـة، يحتـوي 

علـم زمانـه، ومنظـور النـاس للتاريـخ وقـت 

محمــد أحمــد خلــف اللــه، »الفــن القصــي يف القــرآن الكريــم«،   )1(

العــريب،  االنتشــار  للنــرش،  ســينا  القاهــرة،  بــروت،  لنــدن، 

.)359  ،208  ،199 )ص/  )1999م(، 

الدينـي  االجتـاع  عـامل  كان  ولـن  نزولـه. 

يتعجـب  شـلحد(  باسـيل  )يوسـف  الدكتـور 

يكـن  لــم  إن  مدهًشـا،  »يبـدو  مسـتغربًا: 

متناقًضـا، الـكام عـى أسـاطر متعلقـة بدين 

ولـد يف ضحـى  الـذي  اإلسـام  مثـل  عقـاين 

التاريـخ...«، فإنـه رسعـان مـا يعـرف بأنه »ال 

أسـطورية  عنـارص  نجـد  أن  علينـا  يسـتحيل 

يف تعاليـم الّسـنة اإلسـامية الدقيقـة، وكذلك 

االنزعـاج  أن  اعتقادنـا،  ويف  القـرآن«)2(.  يف 

يف  األسـطورة  عبـارة  اسـتعال  مـن  املتولـد 

القـرآن، يعـود إىل طغيـان املفهـوم املشـحون 

بالـدالالت السـلبية للفظـة )أسـطورة( التـي 

واالختـاق...  الخرافـة  عـى  سـياقه  يف  تـدل 

إلـخ، ومتـى علمنـا أنـه ميكـن التعامـل مـع 

هـذه اللفظـة تعامـًا محايـًدا أو قـل علميًـا، 

فـإن كل القلـق يـزول. ألن األسـطورة مقولـة 

أنروبولوجيـة، وال تيء لراث أي ثقافة مها 

كانـت، مبا يف ذلـك الثقافة العربية اإلسـامية. 

لكـن االسـتعال املألـوف يف السـياق العـريب-

اإلسـامي هـو كلمـة )قصـص( وليـس كلمـة 

)أسـطورة(، وكل من ألحَّ عى اسـتعالها، فإنه 

ابتغـى اإلثـارة أكـر من الفهـم والبحـث. كا 

نشـر إىل رضورة إجـراء دراسـات معمقـة يف 

مدلـول الكلمـة بالـذات؛ ألن األسـطورة مرتبة 

بالتسـطر أو الكتابة والتاريخ والشهادة... إلخ. 

لـذا فمدلولهـا ال ميكن حـره يف معنى مفرد. 

يوســف شــلحد، »بنــى املقــدس عنــد العــرب قبــل اإلســام   )2(

ــة  ــروت، دار الطليع ــل، ب ــد خلي ــل أحم ــة خلي ــده«، ترجم وبع

.)77 )ص/  )1996م(،  والنــرش،  للطباعــة 
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ونظرًا  املنطقي،  الدرس  أن  املحتمل  من   )3(

لرامته املنهجية، يفي إىل التشكك يف كل ما 

يعتقد به املسلم ماَّ وصل إليه تواترًا، دون أي 

دليل حي أو عقي. ويف هذا نجد من يقول بـ 

»صحة رصخة الفقهاء، حن نادوا: من متنطق 

تزندق. ]فقد[ كانت رصختهم من قلب اإلسام 

العظيم، دفاًعا عن )تواتر( الكتاب والسنة مبا 

فيها من حقائق وأفكار ومذاهب«)1(، فكْون 

املنطق يطالبنا بالرهان عن أي قضية نقررها، 

فإن ذلك سيؤدي بنا إىل التشكيك يف الكثر من 

القضايا اإلميانية التي نقبلها من دون برهان، 

أي ما ميكن أن نعتره بديهيات إميانية، وهي 

البديهيات التي يتشكك فيها العقل املنطقي؛ 

ناتجة  الواقع، وغر  ألنها غر مستخلصة من 

وثيق  برباط  مرتبطة  عقلية  حتًا عن قضايا 

هو  املنطق  يريبه  ما  إن  األوسط.  الحد  هو 

مرشوعية االنتقال من قضية إىل أخرى، يف حن 

أن بعض العقائد اإلميانية املنترشة تفتقر إىل 

الروابط املنطقية بن قضاياها. ومن املعلوم أن 

العقل املنطقي، عى خاف العقل الديني أو 

قل العقل اإلمياين عموًما، قائم عى )معطيات 

ال  املنطق  »إن  فقط(.  واملعقول  املحسوس 

يقبل األمور الخفية، بل يرفضها ألنها فاقدة يف 

منظاره لكل أساس«)2(، فالعقل املنطقي يرفض 

ــام  ــري اإلس ــد مفك ــث عن ــج البح ــار، »مناه ــامي النش ــي س ع  )1(

ــروت، دار  ــامي«، ب ــامل اإلس ــي يف الع ــج العلم ــاف املنه واكتش

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــرش، )1984م(، )ص/ 214(.

ــوط  ــن مخط ــر، ع ــكندر الكب ــرات اإلس ــاس، »مذك نسطورماتس  )2(

التونســية  الرشكــة  تونــس،  قيقــة،  الطاهــر  ترجمــة  بابــل«، 

.)135 )ص/  )1989م(،  للتوزيــع، 

العقل  يف  مهم  جزء  وهي  األرسار،  عقانية 

الديني عموًما، فهناك حد للعلم اإلنساين، مها 

مبيًنا  -تعاىل-  الله  يقل  أمل  قدرات.  من  أويت 

حدود العقل اإلنساين املنطقي، أو قل اإلنسان 

الناظر، أو العقل الذي يّدعي إمكانية معرفة 

كل ما هو معقول: }َوالَْخْيَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمرَ 

لِرَتْكَُبوَها َوِزيَنًة َويَْخلُُق َما اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل، 

الذي  بالذات  هو  القرآين،  النص  وهذا   ،]8

استعمله ابن خلدون إلبطال الفلسفة وفساد 

فيه  التفكر  يستحق  فصل  وهو  منتحليها)3(، 

العقانية  حدود  الستخراج  ونقده  ومتحيصه 

الخلدونية وعاقتها بالعقانية الغزالية. 

.
ــة  ــو مروعي ــق ه ــه املنط ــا يرتيب إن م
االنتقــال مــن قضيــة إىل أخــرى، يف حــن 
أن بعــض العقائــد اإلميانيــة املنتــرة 
بــن  املنطقيــة  الروابــط  إىل  تفتقــر 
العقــل  أن  املعلــوم  ومــن  قضاياهــا. 
املنطقــي، عــى خــاف العقل الدينــي أو 
قــل العقــل اإلميــاين عموًمــا، قائــم عــى 
)معطيــات املحســوس واملعقــول فقــط(.

إنَّ حياديـــة املنطـــق بالنســـبة إىل الغـــزايل، 

مثلـــا أرشنـــا إىل ذلـــك أعـــاه، مشـــكلة 

يف حـــد ذاتهـــا. فبالرغـــم مـــاَّ اقراحـــه 

ـــفة،  ـــن الفلس ـــق م ـــم املنط ـــراج عل ـــن إخ م

ـــع  ـــا وق ـــه، بعدم ـــم عن ـــقاط التحري ـــة إس بغي

ـــامي ال  ـــياق اإلس ـــم يف الس ـــإنَّ العل ـــا؛ ف عليه

ابن خلدون، »املقدمة«، مرجع سابق، )ص/ 473، 474(.  )3(
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يجـــب أن يكـــون حياديًـــا. فعندمـــا نقـــول 

ــفة  ــي إىل الفلسـ ــق ال ينتمـ ــم املنطـ إن علـ

ـــن  ـــاء واألصولي ـــٌم للفقه ـــو عل ـــل ه ـــرًا، ب ح

واملتكلمـــن... إلـــخ، واالختـــاف يكمـــن 

ـــه  ـــقط عن ـــذا ال يس ـــميات، فه ـــط يف التس فق

ــة، أو قـــل  ــة. ألن الحياديـ التهمـــة يف النهايـ

األداتيـــة تـــدل عـــى االســـتعال املـــزدوج، 

مثـــل أيـــة وســـيلة أخـــرى. فالســـيارة قـــد 

تســـعف  قـــد  مثلـــا  اإلنســـان،  تقتـــل 

املـــرىض وتنقذهـــم مـــن املـــوت املحقـــق.

ــاع  فاملنطــق والحــال هكــذا، يســتعمل للدف

والهجــوم مًعــا، أي إن املدافعــن عــن الديــن 

ــى  ــة وحت ــن الهجــات الخارجي اإلســامي م

املنطقــي  بالعقــل  إال  تتــم  ال  الداخليــة 

املحايــد، لكــن أيًضــا، فــإن الهجــوم عــى 

إن  بــل  نفســه.  باملنطــق  يتــم  اإلســام 

املحمديــة  الدعــوة  إزاء  املرشكــن  تعنــت 

البســيط،  الحــي والعقــي  كان باملنطــق 

قائــم  الوثنــي  املــي  العقــل  فمســلات 

ــط  ــان مرتب ــة: »اإلمي ــات التالي ــى املواضع ع

باملاحظــة  يتمثــل  والرهــان  براهــن، 

البريــة«)1(؛ لــذا فــإن العقــل الدينــي ال 

ــروض أن  ــن املف ــي؛ م ــم الامنتم ــل العل يقب

يكــون املنطــق يف خدمــة اإلســام فقــط، 

ــد  ــد العقائ ــيلة لنق ــون وس ــب أن يك وال يج

محمــد أركــون، »القــرآن مــن التفســر املــوروث إىل تحليــل   )1(

الخطــاب الدينــي«، ترجمــة هاشــم صالــح، بــروت، دار الطليعــة، 

)2005م(، )ص/ 97، ومــا تاهــا(.

اإلســامية، ومــن هنــا فيجــب أن يرفــض رشه 

املحتمــل عــى الرغــم مــن خدماتــه الظاهرة. 

إن تأويــل الغــزايل لبعــض النصــوص القرآنيــة 

ــا  ــياقها ومضمونه ــتبطن يف س ــا تس ــى أنه ع

أشــكال القيــاس الحمــي والرشطــي كــا 

ــاف  ــة املط ــص يف نهاي ــطو، يخل ــمها أرس رس

ــت  ــد تح ــي )ال جدي ــع وه ــة أوس إىل نظري

كل  قــال  اإللهــي  الوحــي  وأن  الشــمس(. 

مــا ميكــن لإلنســان أن يقولــه أو يتفطــن 

إليــه. ولكــن هــذا االعتقــاد، وإن صــادف 

ــي، إال  ــاين أو الفقه ــل اإلمي ــن العق ــول م القب

أنــه يطــرح أكــر مــن ســؤال بالنســبة إىل 

العقــل الفلســفي؛ ألنــه يتعــارض مــع بعــض 

نصــوص الوحــي ذاتــه، بخاصــة آيــات اللــوح 

املحفــوظ وأم الكتــاب، التــي تقــر بــأن القرآن 

-وهــو كتابنــا املقــدس- ليــس إال بعًضــا مــاَّ 

ــذا فيجــب  ــه؛ ل ميكــن أن يكــون كل كام الل

ــة،  ــن الاأدري ــة م ــاظ مبســافة منهجي االحتف

التــي يفرضهــا علينــا االحتيــاط املعــريف. كــا 

ــمس،  ــت الش ــد تح ــه ال جدي ــول بأن أن الق

ــات  ــدة، الكلي ــة واح ــل دفع وأن كل يشء قي

للتاريــخ(  )غلــق  إىل  يــؤدي  والجزئيــات، 

إنهــاء )للــذكاء البــرشي(، وقطــع أفــق األمــل 

واليوتوبيــا الواقعيــة اإليجابيــة. والحقيقــة أن 

ــق األىس لإلنســان هــو إقناعــه  أكــر مــا يخل

بأنــه نافلــة التاريــخ، أي إن التاريــخ قــد 

ــة  ــوص املقدس ــة النص ــع نهاي ــز م ــم ونج ت

الكــرى. صحيــح أن الوحــي اإللهــي قــال 
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األشــياء الكثــرة لإلنســان، بخاصــة مــا تعلــق 

بأخاقــه وإميانــه ومصــره ومعاماتــه... إلــخ، 

ــوم  ــن عل لكــن شــؤون اإلنســان الخاصــة، م

ــخ  ــون... إل ــاة الخاصــة وفن ــات الحي وترشيع

شــأن متعلــق باإلنســان ذاتــه. ويســتحيل أن 

نتصــور الحكمــة اإللهيــة وهي بصــدد الحكم 

عــى اإلنســان بــأن تكــرر مــا قــد وجــد فقط. 

ــزايل  ــتصدره الغ ــذي اس ــل ال ــذا التأوي إن ه

ــر.  ــجن كب ــل س ــرًا داخ ــان ح ــل اإلنس ليجع

 . ــدٌّ ــس لقســاوته ن ــاٍس، لي ــم ق وهــذا حك

لـــذا فإنَّنـــا منيـــل إىل التقريـــر بـــأن أســـلمة 

العلـــوم ككل، ونقصـــد دامئــًـا باألســـلمة إضفـــاء 

الـــروح اإلســـامية عـــى املـــواد العلميـــة التـــي 

ـــه، ليســـت مهمـــة  ـــا املســـلم ذات ـــم يبتدعه لـ

ــزاء  ــل عـ ــا متثـ ــدر مـ ــة، بقـ ــة خالصـ علميـ

ــدرة  ــدم القـ ــن عـ ــأمل مـ ــي تتـ ــس، التـ النفـ

ـــي.  ـــاد واإلبداع ـــل والج ـــر األصي ـــى التفك ع

باالعـــراف،  مطالبـــة  هـــي  األســـلمة  إن 

وبالتـــايل فهـــي مهمـــة ســـيكولوجية، أكـــر 

ـــرض  ـــة إبســـتيمولوجية. والغ ـــاَّ هـــي مهم م

مـــن األســـلمة هـــو نســـج )االطمئنـــان( الـــذي 

ــرًا،  ــا ومنتـ ــا وراضيًـ ــن آمًنـ ــل املؤمـ يجعـ

والحقيقـــة أن خطـــاب األســـلمة ال يعتـــره إال 

ـــر  ـــا ينظ ـــص ف ـــامل املتخص ـــا الع ـــن، أم املؤم

ـــاء  ـــن العل ـــك ع ـــة، ناهي ـــرة جدي ـــه بنظ إلي

ــن  ــون تديـ ــن يرفضـ ــلمن الذيـ ــر املسـ غـ

ـــن؛  ـــذا الدي ـــا كان ه ـــة، مه ـــة العلمي املعرف

مســـيحيًا أو بوذيًـــا... إلـــخ. إن مطلـــب 

ـــزايل ومنظـــرو  ـــذي اســـتعمله الغ ـــراف ال االع

إســـامية العلـــوم يف عرنـــا، ال يخـــدم العقـــل 

العلمـــي اإلســـامي الناشـــئ بقـــدر مـــا 

ـــطوة  ـــبب س ـــا بس ـــلًا معرفيً ـــه ش ـــبب ل يس

الشـــعور بـــرورة االعـــراف واالعتبـــار.

رغــم كل هــذا، فإنــه ميكــن لنــا الحديــث عــن 

قيمــة عمليــة أســلمة املنطــق قدميًــا وحديثـًـا، 

مــن خــال اإلشــارة إىل الجانــب اإليجــايب 

ــن  ــي م ــدرس املنطق ــى ال ــاظ ع ــو الحف وه

الهجــوم الفقهــي مــن خــال تأصيلــه يف 

القــرآن. فالقــول الــذي أذاعــه الغــزايل، ونحــن 

ــا،  ــا وحديثً ــه قدميً ــعة قرائ ــدار س ــم مق نعل

ــدرس املنطقــي  قــد ســاعد عــى )احــرام( ال

نظــرًا الرتباطــه بالقــرآن الكريــم. فمــن يتجــرأ 

عــى نقــد املنطــق أو ترذيلــه، فإنــه والحــال 

هكــذا، ووفــق الــرورة املنطقيــة ذاتهــا، 

القــرآن الكريــم،  فإنــه يرفــض ويســتبعد 

وهــذا محــال عــى مــن يّدعــي الدفــاع عــن 

الديــن. لكــن هــذا الجانــب اإليجــايب يبقــى 

ــن كان صالًحــا يف زمــن  ــا، ول محــدوًدا ومؤقتً

العلميــة  الظــروف  إىل  وبالنظــر  الغــزايل. 

والدينيــة وحتــى السياســية املحيطــة بــه، فإن 

ــه  ــقوط تأويل ــى س ــدل ع ــروف ي ــر الظ تغ

ــرآين.  ــياق ق ــق يف س ــه للمنط ــان قراءت وبط

ــة  ــورات العلمي ــوم، وبعــد الث ــا يعقــل الي ف

ــزايل  ــة الغ ــرر قول ــرة، أن نك ــة الكب واملنطقي

التكــرار املتطابــق واالجــرار املكــرور. فبيننــا 

ــن األحــداث  ــل م ــخ طوي ــزايل تاري ــن الغ وب
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ــة،  ــة العلمي ــرت العقلي ــي غ ــة، والت العلمي

وبنيــة العقــل العلمــي ذاتــه. مــاَّ يــدل 

عــى أن تأويــل الغــزايل للمنطــق، وبعــد كل 

هــذه املســافة الزمنــة، أصبــح يــؤدي الــدور 

املعكــوس، وهــو الجانب الســلبي الدائــم، أي 

ــذكاء املســتقبي،  ــل العقــل، تســفيه ال تعطي

وغلــق التاريــخ عــى مراعيــه، عــى الرغــم 

ــل  ــن أن يتعط ــم ال ميك ــخ العل ــن أن تاري م

مــا دام العقــل العلمــي والفلســفي موجــوًدا.

 Josiah( ونختـــم بقولـــة للمفكـــر األمريـــي

Royce( الـــذي درس الظاهـــرة الدينيـــة، 

ـــه  ـــن أســـس، يف كتاب ـــا م ـــع خلفه ـــا يق وكل م

 The Religious Aspect( :الشـــيق والصـــادق

يقـــول  نجـــده  حيـــث   )of philosophy

-وهـــو واٍع بعمليـــة تديـــن املعرفـــة العلميـــة، 

والتـــي تقابـــل يف بعـــض األحيـــان األخـــرى 

بتعليـــم -أي صبغهـــا بصبغـــة علميـــة- 

ـــا  ـــأن كلت ـــة، ونحـــن نعتقـــد ب الظاهـــرة الديني

املهمتـــن )التديـــن والتعليـــم أو العلمنـــة( 

ـــر  ـــة وغ ـــة غـــر معقول ـــرز مظاهـــرة فكري تف

ـــى داريس  ـــب ع ـــول: »يج ا- يق ـــدًّ ـــزة ج متمي

ـــه  ـــن اإلل ـــن البحـــث ع ـــوا ع ـــن أن يتوقف الدي

بـــن الوقائـــع الجامـــدة وامليتـــة للعلـــم 

الطبيعـــي، وأن يوجهـــوا وجهتهـــم تجـــاه 

امليـــدان الصحيـــح للبحـــث«)1(. أو ليـــس هـــذا 

القـــول ينطبـــق عـــى الغـــزايل، الـــذي لــــم 

جوزايــا رويــس، »الجانــب الدينــي للفلســفة: نقــد ألســس   )1(

.)215 )ص/  ســابق،  مرجــع  واإلميــان«،  الســلوك 

يتوقـــف عـــن التقليـــب باحثًـــا عـــن معـــامل 

األلوهيـــة يف كل يشء؟! 

ولنســمح ألنفســنا أخــرًا أن نختتــم هــذا 

املقــام الفكــري بنــص ذي داللــة قويــة، كتبــه 

ــن  ــي. فعــى الرغــم م ــن نب ــك ب املفكــر مال

ــد،  ــكام الجدي ــم ال ــن عل ــا م مارســته رضبً

ــة،  ــق والجذري ــى إىل العم ــر حت ــذي يفتق ال

الظاهــرة  -أي  الذكــر  الســابق  كتابــه  يف 

 le phénomènecoranique -( القرآنيــة 

essaid›unethéoriesur le Coran(- فإننــا 

نجــده يقــرر التقريــر األكــر معقوليــة يف 

شــأن حقيقــة القــرآن، بــن الفهمــن املتطرفن 

اللذيــن يعترانــه إمــا كلَّ يشء مثــل الغــزايل، 

ــه  ــرى في ــذي ي ــار ال وإمــا ال شــيئًا وهــو التي

نســخة عربيــة للتــوراة واألناجيــل، يقــول 

ــا  ــأِت قطًع ــم ي ــرآن لـ ــي: »الق ــن نب ــك ب مال

العــرشي،  بالحســاب  ال  مبــارشة  وبصــورة 

العقــي  باملنــاخ  أىت  ولكنــه  بالجــر،  وال 

ــور«)2(. ــم أن يتط ــح للعل ــذي يتي ــد ال الجدي

لكــن يبقــى شــأن تحديــد العلــم الــذي وفــر 

ــه القــرآن منــاخ ظهــوره وتطــوره موضــوَع  ل

جــداٍل حتــى اليــوم، عــى اعتبــار أن مفهــوم 

العلــم يف القــرآن يختلــف كليــة عــن مفهــوم 

العلــم كــا نســتعمله اليــوم يف الخطــاب 

ــوف. الفلســفي أو قــل اإلبســتيمولوجي املأل

مالــك بــن نبــي، »القضايــا الكــربى«، الجزائــر - ســورية، دار   )2(

.)183 )ص/  )1991م(،  الفكــر، 
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)األحكام الفقهية أنموذجا(
عبد الفتاح الزويني)*(

 مفتتح:

ال جـــرم أن الرشيعـــة اإلســـامية الغـــراء 

قـــد وازنـــت بـــن مصـــادر املعرفـــة، والتـــي 

والحـــس،  والعقـــل  الوحـــي  يف  تتمثـــل 

ـــا  ـــت عنه ـــة، ونف ـــة متكامل ـــا متوافق فجعلته

ــأن  ــاء شـ ــس إعـ ــاف؛ وليـ ــادم والخـ التصـ

أحدهـــا -أحيانًـــا- يف بعـــض املواضـــع مـــن 

ـــال  ـــببًا إله ـــي س ـــرآين والحديث ـــن الق الباغ

ـــه  ـــكل دوره ومجال املصـــادر األخـــرى، وإمنـــا ل

ـــن  ـــب ع ـــي يُكتس ـــال الغيب ـــه؛ فاملج ومميزات

ـــلم بوجـــوده،  ـــي، والعقـــل يس ـــق الوح طري

ـــال  ـــا املج ـــه، أم ـــدر طاقت ـــه بق ـــف من ويتلق

الطبيعـــي )عـــامل الشـــهادة( فيُـــدرك بالحـــواس 

ــان  ــتهدي اإلنسـ ــل، ويسـ ــة والعقـ والتجربـ

باحث يف العلوم الرشعية، املغرب. الريد اإللكروين:    )*(

ezzouinialfatihi55@gmail.com

يف ذلـــك بالقواعـــد املنهجيـــة العامـــة التـــي 

وضعهـــا الوحـــي)2(.

أواًل- االتساق وتوافق المدارك والغايات:

الحقائــق  القــرآين إىل هــذه  البــاغ  أشــار 

ــاىل-:  ــه -تع ــه قول ــع من ــن املواض ــر م يف كث

}كََذلِــَك يُوِحــي إِلَْيــَك َوإىَِل الَِّذيــَن ِمــْن َقْبلِــَك 

ــكان  ــورى: 3[؛ ف ــُم{ ]الش ــُز الَْحِكي ــُه الَْعِزي اللَّ

بذلــك علــم النبــوة هــو العلــم الربــاين الــذي 

ــي. ــق الوح ــن طري ــان ع ــل إىل اإلنس يص

كـــا أن اللـــه -تعـــاىل- قـــد أودع يف خلقـــه 

ــه  ــه، ومنـ ــوزًا يف فطرتـ ــا مركـ ــًا رضوريًـ علـ

وهــذه مميــزات يختــص بهــا العقــل املســلم عــن باقــي تيــارات   )2(

الفكــر الغــريب الــذي تأرجــح يف نظرتــه ملصــادر املعرفــة وتغليــب 

واحــد منهــا عن اآلخــر، إىل درجة إنــكاره أو إنكار قيمتــه العلمية؛ 

حيــث يــرى العديــد مــن املفكريــن الغربيــن أن ال يشء يتحقق يف 

عقيــدة اإلنســان لـــم يكــن قــد أىت مــن قبــل عــن طريق حواســه.
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وباللـــه  العقليـــة  بالبديهيـــات  العلـــم 

وباألســـاء، حيـــث قـــال اللـــه -تعـــاىل-: 

}َعلَّـــَم آَدَم األْســـَاَء كُلََّهـــا{ ]البقـــرة: 31[؛ 

فخلـــق يف اإلنســـان االســـتعداد للتعلـــم، 

ـــه  ـــي تؤهل ـــائل الت ـــدرات والوس ـــه الق ومنح

ـــي يكتســـبها اإلنســـان  ـــارف الت ـــل املع لتحصي

عـــن طريـــق الوحـــي أو الكـــون أو كليهـــا 

بالحـــس والتجربـــة والعقـــل والحـــدس، 

ـــن  ـــم مِّ ـــُه أَْخرََجكُ ـــه -تعـــاىل-: }َواللَّ ـــول الل يق

ـــَل  ـــْيًئا َوَجَع ـــوَن َش ـــْم الَ تَْعلَُم َهاتِكُ ـــوِن أُمَّ بُطُ

ـــْمَع َواألبَْصـــاَر َواألَْفِئـــَدَة لََعلَّكُـــْم  لَكُـــُم الْسَّ

تَْشـــكُُروَن{ ]النحـــل: 78[.

فهـــذه الحـــواس االستكشـــافية تكســـب 

ـــرشي مبـــادئ اكتســـاب املعرفـــة  العقـــل الب

ــض  ــدم التناقـ ــدأي عـ ــى مبـ ــاده عـ باعتـ

ــاء البـــاغ القـــرآين يف  ــببية؛ لذلـــك جـ والسـ

ـــة  ـــا ملجـــاالت املعرف ـــر مـــن املواضـــع مبيًن كث

محـــدًدا لهـــا يف عاملـــي الغيـــب والشـــهادة؛ 

فمعرفـــة عـــامل الشـــهادة تـــدرك بطريقـــي 

الحـــواس والعقـــل، ومعرفـــة عـــامل الغيـــب 

ـــا محًضـــا،  تـــدرك بطريـــق الوحـــي إن كان غيبً

ــل  ــق العقـ ــدرك بطريـ ــار، وتـ ــة والنـ كالجنـ

والوحـــي إن كان غيبًـــا متعقـــًا، كوجـــود اللـــه.

ـــان،  ـــون فريضت ـــي ويف الك ـــراءة يف الوح فالق

والجمـــع بينهـــا رضوري حتـــى ال يقـــع 

الخلـــل؛ فمـــن تجاهـــل الوحـــي والغيـــب، 

ـــون  ـــود والك ـــراءة الوج ـــا يف ق ـــتغرق كليً واس

ــفة  ــق بفلسـ ــه، وانطلـ ــَة باللـ ــَد العاقـ فََقـ

ـــا االقتصـــار  ـــة قـــارصة يف مصادرهـــا، أم وضعي

ـــا  ـــا ُمْنبَتًّ ـــراءة الوحـــي وحـــده منقطًع ـــى ق ع

ـــؤدي إىل شـــل طاقـــات  ـــه ي عـــن الوجـــود، فإن

اإلنســـان العمرانيـــة والحضاريـــة، وهـــذا 

ــم)1(. ــرآن العظيـ ــج القـ ــا ملنهـ ــاٍف متاًمـ منـ

االســـتخاف يف األرض  فتحقيـــق مفهـــوم 

ـــن  ـــع ب ـــوط بالجم ـــا من ـــا وإصاحه وعارته

القراءتـــن املتكاملتـــن للوحـــي والكـــون 

ـــوم  ـــن عل ـــي ب ـــل الخارج ـــتحضار التكام باس

الوحـــي والعلـــوم الدقيقـــة عنـــد اســـتنباط 

ـــوازل  ـــض الن ـــة بع ـــا ملعالج ـــكام، وتنزيله األح

ـــاة اإلنســـان  ـــي تعـــرض حي واملســـتجدات الت

ـــود  ـــن الوج ـــٌل ب ـــى األرض؛ تكام ـــة ع الخليف

بـــن  والعمـــل،  النظـــر  بـــن  والوحـــي، 

ـــه  ـــة؛ »فالل ـــة الغيبي ـــة واملعرف املعرفـــة العملي

-ســـبحانه وتعـــاىل- هـــو مصـــدر العلـــم 

واملعرفـــة؛ ألنـــه خالـــق اإلنســـان ومعلمـــه، 

ـــة  ـــة والنقلي ـــواع املعـــارف الفطري وممـــده بأن

والحدســـية واملكتســـبة، وباالســـتعدادات 

-تعـــاىل-:  يقـــول  لتحصيلهـــا،  الازمـــة 

ـــان  ـــَق اإلنس ـــرْآَن * َخلَ ـــَم الُْق ـــُن * َعلَّ }الرَّْحَم

* َعلََّمـــُه الَْبَيـــاَن{ ]الرحمـــن: 1- 4[«)2(.

ــلم«،  ــل املس ــة العق ــليان، »أزم ــو س ــد أب ــد أحم ــد الحمي عب  )1(

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، )1991م(، )ص/ 115، ومــا 

بعدهــا(، بتــرف.

ــه  ــة يف ضــوء ســنة الل ــا الحضاري أحمــد محمــد كنعــان، »أزمتن  )2(

يف الخلــق«، كتــاب األمــة، )سلســلة تصدرهــا وزارة األوقــاف 

ــطس/  ــرم 1411هـــ = أغس ــر(، )املح ــامية بقط ــؤون اإلس والش

بتــرف. )العــدد/ 26(، )ص/ 135(،  غشــت 1990م(، 
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ــه  ــز بكون ــي يتمي ــارت؛ فالوح ــذه االعتب وله

األشــياء  إلدراك  األوحــد  اليقينــي  املصــدر 

ــأ،  ــن الخط ــزه ع ــكل من ــا بش ــى حقيقته ع

ويقــدم الوحــي معــارف متنوعــة؛ معرفــة 

تتعلــق بالغيــب، ومعرفــة تتعلــق بالقوانــن 

الطبيعيــة يف الكــون، ومعرفــة تتعلق بالســنن 

الحاكمــة للوجــود اإلنســاين، ومعرفــة تتعلــق 

بنظــام الحيــاة اإلنســانية ومنهجها القويــم)1(.

يقول أبو حامد الغزايل )تويف 505هـ= 1111م(: 

»القـرآن هـو البحـر املحيـط، ومنـه يتشـعب 

علـم األولـن واآلخريـن، كـا يتشـعب عـن 

سـواحل البحر املحيـط أنهارهـا وجداولها«)2(.

وهــو بهــذا يؤكــد أن أرسار الكثــر مــن اآليات 

القرآنيــة ال يحيــط بهــا إالَّ مــن أحــاط بالعلوم 

الحقــة؛ إذ بعــد أن ذكــر جملــة مــن العلــوم 

ــر،  ــاَّ اندث ــره، أو م ــائًدا يف ع ــاَّ كان س م

ــم  ــال: »ث ــل الحــدوث، ق ــاَّ هــو محتم أو م

هــذه العلــوم مــا عددناهــا ومــا لـــم نعدهــا 

ــإنَّ  ــرآن؛ ف ــن الق ــة ع ــا خارج ــت أوائله ليس

جميعهــا مغرفــة مــن بحــر واحــد مــن بحــار 

معرفــة اللــه تعــاىل؛ وهــو بحــر األفعــال«)3(.

السـياق أن هـذه  بالذكـر يف هـذا  والجديـر 

اليقينيـة ملصـادر املعرفـة اإلنسـانية  الطـرق 

محمـد املبـارك، »نظـام اإلسـام العقائـدي يف العـر الحديـث«،   )1(

اململكة العربية السعودية، دار املدينة املنورة، )1989م(، )ص/ 35(.

ــروت،  ــان/ ب ــرآن ودرره«، لبن ــر الق ــزايل، »جواه ــد الغ ــو حام أب  )2(

دار الكتــب العلميــة، )1409هـــ = 1988م(، )1/ 21(.

جواهر القرآن، )1/ 21(، )مرجع سابق(.  )3(

متضـادة؛  متنافـرة  ال  متعاضـدة  متسـقة 

فالدليـل القائـم عـى الطريقـة العقلية قسـم 

مـن منظومـة األدلـة الرشعيـة وليـس قسـيًا 

لهـا، وهـو مـازم للدليـل النقـي القائـم عـى 

الوحـي؛ بهـذا التقريـر ميكـن إدراك العاقـة 

املنسـجمة بـن العقـل والوحي، لكـن العاقة 

بينها تسـوء إذا حاولنا أن نفصم عرى الوثاق 

بينهـا، يقـول ابـن تيميـة )تُـويف 728هــ = 

1328م(: »األدلة العقلية والسـمعية متازمة، 

فاألدلـة  اآلخـر؛  صحـة  مسـتلزم  منهـا  كل 

العقليـة تسـتلزم صـدق الرسـل فيـا أخـروا 

به، واألدلة السـمعية فيها بيـان األداة العقلية 

اللـُه وتوحيـُده وصفاتُـه،  يُعـرَف  بهـا  التـي 

وصـدُق أنبيائـه، ولكـن مـن النـاس مـن ظـن 

أن السـمعيات ليـس فيهـا عقـي، والعقليـات 

ال تتضمـن السـمعي، ثـم افرقـوا: فمنهم من 

رجح السـمعيات وطعـن يف العقليات، ومنهم 

مـن عكـس، وكِا الطائفتن مقـر يف املعرفة 

بحقائـق األدلـة السـمعية والعقليـة«)4(.

وهــذه إفــادة بليغــة تشــر إىل تجــاور النقــل 

مــع العقــل يف منهــج التفكــر اإلســامي، 

والنقــل  متدينــة،  اإلســامية  فالعقانيــة 

ــي  ــوم الوح ــل عل ــاين، فتكام ــامي عق اإلس

مــع العلــوم الدقيقــة ينبئنــا عــن تكامــل 

عاملــي الغيــب والشــهادة؛ إذ إنهــا ينطقــان 

ــد  ــق: محم ــل«، تحقي ــل والنق ــارض العق ــة، »درء تع ــن تيمي اب  )4(

رشــاد ســامل، الريــاض/ اململكــة العربيــة الســعودية، دار الكنــوز 

.)113 /4( )1391م(،  األدبيــة، 
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بالحقائــق نفســها، ويتســان بالخصائــص 

نفســها حتــى كأن الوحــي املقــروء كــون 

منظــور، والوجــود الكــوين وحــي مقــروء.

ولعــي أســتحر يف هــذا املقــام قــول محمــد 

رشــيد رضــا )تــويف 1354هـــ = 1935م( حــول 

تظاهــر النقــل والعقــل يف تفســره: »بــأن 

العقــل لــن يهتــدي إال بالــرشع، والــرشع لــن 

ــرشع  ــل كاألس، وال ــل، والعق ــن إال بالعق يتب

كالبنــاء، ومل يثبــت بنــاء ما لـــم يكــن أس، ومل 

يغــن أس مــا لـــم يكــن بنــاء، وأيًضــا العقــل 

كالبــر، والــرشع كالشــعاع؛ ولــن ينفــع 

ــارج،  ــن خ ــعاع م ــن ش ــم يك ــا لـ ــر م الب

ــر.  ــن ب ــم يك ــا لـ ــعاع م ــي الش ــن يغن ول

قــال اللــه -تعــاىل-: }نُّــوٌر َعــَى نُــوٍر{ ]النــور: 

35[، أي نــور العقــل ونــور الــرشع، ثــم قــال 

ــاُء{  ــن يََش ــورِِه َم ــُه لُِن ــِدي اللَّ ــاىل-: }يَْه -تع

]النــور: 35[، فجعلهــا نــورًا واحــًدا، فالعقــل 

إذا فقــد الــرشع عجــز عــن أكــر األمــور 

كــا تعجــز العــن عنــد فقــد النــور«)1(.

لقــد جــاء الوحــي املقــروء لحســم إشــكالية 

البيــان  فهــو  لإلنســان؛  املعرفيــة  الهويــة 

املصــور واملفصــل للكــون واإلنســان، والهــادي 

ــدف  ــا؛ به ــارش معه ــل املب ــه للتعام واملوج

تحقيــق مبــدأ االســتخاف يف الكــون وإعــاره 

ــال  ــان إىل الك ــول باإلنس ــه، والوص وإصاح

يتعــرف  فمــن خالــه  املنشــود؛  النفــي 

محمــد رشــيد رضــا، مجلــة املنــار، مــر، غــرة ذي القعــدة   )1(

)1318هـ = 20 شباط = فراير 1901م(، )املجلد/ 4(، )ص/ 473(.

الحيــاة  ومنهــج  الفكــر  منطــق  اإلنســان 

فهــو  لذلــك  واإلنســان؛  الكــون  وحقيقــة 

ــوم  ــا، يق ــا متيًن ــاًء معرفيً ــة بن ــدم للبرشي يق

عــى االتســاق والتكامــل بــن ظواهــر الكــون 

ــك  ــود؛ لذل ــات الوج ــس وغاي ــق النف وحقائ

فعلــوم الوحــي ال تتنافــر مــع قواعــد العلــوم 

باالتســاق  تتميــز  نُظــم  فلهــم  الدقيقــة، 

ــار الوحــدة، وإن  ــم يف إط والتعاضــد تجمعه

تعــددت طرقهــم وتباينــت. فأيــن تكمــن 

تجليــات هــذا التكامــل؟ وكيف ميكــن للعلوم 

الدقيقــة أن تكــون خادمــة لعلــوم الوحــي يف 

مجــال االجتهــاد الفقهــي؟ ومــا هــي مجــاالت 

التواصــل والتكامــل بــن العلــوم الدقيقــة 

ــي؟ ــوم الوح وعل

. لحســم  املقــروء  الوحــي  جــاء  لقــد 

إشــكالية الهويــة املعرفيــة لإلنســان؛ 

ــون  ــان املصــور واملفصــل للك ــو البي فه

ــادي واملوجــه للتعامــل  واإلنســان، واله

املبــارش معهــا.

ثانيا: تجليات االنفتاح والهيمنة:

إنَّ العقـل املسـلم تربطـه بالنـص الرشعـي، 

قرآنًـا وسـنة، قوانـُن وقواعـد متعـارف عليهـا 

يف العلـوم الرشعيـة عند أهـل االجتهاد؛ وهي 

كيفيـات متجـددة لتمكينـه مـن فهـم مـراد 

الخطـاب الرشعـي ورؤيتـه للكـون؛ وهي من 

هـذه الوجهة قابلة إلعـادة الصياغة والركيب 
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بحسـب مقتضيـات الديـن ورضورات الدنيـا. 

لذلـك لــم يكن مسـتغربًا أن نجد منـذ بداية 

عر التدوين، عند العديد من أسـاطن العلم 

سـعيًا حثيثًا نحو الوقوف عى امتدادات آيات 

الوحـي وتجلياتهـا يف آيـات الكـون والوجـود 

الكـوين، بهـدف فهـم النـص الرشعـي وتنزيله 

التفاعـل  باسـتخاص  املعيـش  الواقـع  عـى 

بـن معـارف الوحـي املقـروء )علـوم الوحـي( 

ومعـارف الوحـي املنظـور )العلـوم الدقيقـة 

الرشعيـة  الكونيـة  للرؤيـة  تحقيًقـا  وغرهـا( 

ذات البعـد املقاصـدي اإلصاحـي. ولعـل هذا 

اإلقبـال لــم يكـن مـن فـراغ بـل كان موجًهـا 

بنصـوص الوحـي نفسـها الداعيـة إىل إعـال 

العقـل إىل جانـب النقـل وتحكيمـه للوصـول 

يسـتنفر  اإلسـامي  فاملنهـج  اليقينيـات؛  إىل 

العقل املسـلم تدبرًا ونظرًا وجـداًل وبرهانًا وال 

يقـف دون اليقـن، ويعيـب عى أهـل الظن، 

ويعتـر الشـك أمـرًا ميكـن توظيفـه لتقويـة 

املعرفـة، وهـو مـا يسـمى بالشـك املنهجـي؛ 

وذلـك واضـح مـن خـال االتسـاق الداخـي 

بن اآليـات القرآنية اإلميانيـة واآليات الكونية؛ 

فكثـرًا مـا اجتمعت كلها متتابعـة متقاربة يف 

إشـارة إىل الوصـل بن العلم والسـنن الكونية؛ 

إذ يقـول اللـه -تعـاىل-: }بَـْل ُهَو آيَـاٌت بَيَِّناٌت 

يِف ُصـُدوِر الَِّذيَن أُوتُـوا الِْعلَْم{ ]العنكبوت: 49[.

فهــذا الوصــل ينبــئ بــأن الذيــن أوتــوا العلــم 

ــارة  ــون؛ فت ــون املوقن ــون العارف ــم املؤمن ه

يشــر البــاغ القــرآين إىل أن إعــال النظــر 

املظاهــر  خبايــا  يجــي  الســديد  العقــي 

}َوِف  -تعــاىل-:  كقولــه  الكونيــة،  والســنن 

ــاَ  ــكُْم أََف ــَن َوِف أَنُفِس ــاٌت للّلُْموِقِن األَرِْض ءايَ

تُْبــِرُوَن{ ]الذاريــات: 20[، وتــارة يشــر إىل أن 

الوصــول إىل مرتبــة العلــم يكــون عــن طريــق 

النظــر الســديد يف املظاهــر والنعــم الكونيــة؛ 

ــَاِء  ــُروا إىل السَّ ــْم يَْنظُ ــه -تعــاىل-: }أََفلَ كقول

َفْوَقُهــْم كَْيــَف بََنْيَناَهــا َوَزيَّنَّاَهــا َوَمــا لََهــا ِمْن 

ُفــُروجٍ َواألَرَْض َمَدْدنَاَهــا َوأَلَْقْيَنــا ِفيَهــا َرَوايِسَ 

َوأَنَْبْتَنــا ِفيَهــا ِمــْن كُلِّ َزْوجٍ بَِهيــجٍ تَْبــِرًَة 

ــٍب{ ]ق: 6، 7[. ــٍد ُمِني ــكُلِّ َعْب ــَرى لِ َوِذكْ

ومــا ثنــاء البــاغ القــرآين يف كثــر مــن املواضع 

عــى العلــم والعلــاء إال دعــوة رصيحــة 

وطريقــة ممهــدة إلعــال النظــر العقــي 

ــة؛ فلــا  الســديد يف النعــم واملظاهــر الكوني

كان الفهــم ســديًدا ملدلــول العلــم يف القــرآن 

املجيــد والســنة النبويــة املطهــرة، وللظواهــر 

ــل  ــذا الوص ــد أن ه ــة؛ نج ــن العلمي والقوان

قــد تركــز بقــوة يف التفكــر املنهجــي للعقــل 

ــن الزاهــر  ــرات الزم ــن ف ــرة م املســلم يف ف

مــن التاريــخ اإلســامي، إذ أصبــح وصــًا 

حضاريـًـا تســلقوا بــه املكانــة املرموقــة الائقة 

ــن ســائر األمــم؛ بفضــل اجتهاداتهــم  بهــم ب

ــوا  ــه، فرع ــم ودقائق ــي العل ــع نواح يف جمي

يف العلــوم الرشعيــة جنبًــا إىل جنــب مــع 

نبوغهــم يف اختصاصــات علميــة متعــددة 

ــم يف  ــول العل ــم مبدل ــة؛ بفضــل إميانه ودقيق

القــرآن الكريــم، وبفضــل اعتقادهــم الراســخ 

بــأن العلــوم مفــرة للقــرآن وأن القــرآن 
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مفــر للعلــوم، وأنهــم باجتهاداتهــم العلمية 

املتنوعــة التــي شــملت الــرشع واإلنســان 

ــاىل  ــه تع ــن الل ــة م ــزدادون قرب ــون، ي والك

مــن منطلــق إقامــة رشعــه يف تحقيــق مبــدأ 

االســتخاف عــى األرض باإلصــاح والتعمــر، 

ومــن خــال اســتجابتهم لدعــوات البــاغ 

ــاق. ــس واآلف ــات األنف ــر يف آي ــرآين للتفك الق

لذلك وجدنا التداخل بن علوم الوحي والعلوم 

رشعية؛  فقهية  رضورات  من  نابًعا  الدقيقة 

بفضل  املسلمون  ابتدعه  الذي  الجر  فعلم 

الخوارزمي )بعد 232هـ = بعد 847م( بكتابه 

»كتاب الجر واملقابلة«؛ حيث نشأ هذا العلم 

بسبب رضورات أملتها تجليات النص الرشعي 

والتنزيي.  االستنباطي  البعد  ذات  نفسه 

فنظريــة الخوارزمــي التــي كان لهــا أكــر 

ــن  ــاءت ضم ــر، ج ــم الج ــخ عل دور يف تاري

كتــاب الجــر واملقابلــة الــذي نصفــه األكر يف 

الوصايــا، والتحليــل التوافقــي الريــايض: ظهــر 

ــل  ــد الخلي ــا مــع املعجــم العــريب عن مندمًج

بــن أحمد الفراهيدي )تويف170هـــ = 718م(، 

وقــد طــور ابــن منعــم العبــدري )تــويف 

626هـــ = 1229م( هــذا التحليــل تطويــرًا 

كبــرًا يف كتابــه )فقــه الحســاب(، وكَــون 

مثلــث التوافقــات املنســوب إىل باســكال 

ــذا  ــم ازداد ه ــويف 1073هـــ = 1662م(، ث )ت

التحليــل تطــورًا مــع الفقيــه األصــويل الريايض 

ابــن البنــا املراكي )تــويف 721هـــ = 1256م(، 

وشــارحه ابــن هيــدور التــاديل )تــويف 816هـــ 

ــذان اســتثمرا القواعــد  = 1413م(، وهــا الل

ــة  ــائل الفقهي ــض املس ــل بع ــة يف ح الرياضي

ــم  ــزكاة. ويف عل ــور يف ال ــائل الكس ــل مس مث

الصيدلــة والطــب: أبــدى ابــن البيطــار )تــويف 

ــرًا باملنهــج الحديثــي،  646هـــ = 1248م( تأث

ــا  ــت فيه ــه: »ووصف ــول يف مقدمت ــث يق حي

النباتيــن  عــن ثقــات املحدثــن، وعلــاء 

مــا لـــم يصفــاه )يقصــد العاملــن اليونانيــن: 

وأَْســَنْدُت  وجالينــوس(،  ديســقورديوس، 

جميــع تلــك األقــوال إىل قائلهــا، وعرَّفــت 

طــرق النقــل فيهــا بذكــر ناقلهــا، واختصصــت 

مبــا لـــم يتــم يل بــه االســتبداد، وصــح القــول 

ــاد«)1(. ــه االعت ــدي علي ــح عن ــه، ووض في

والحاصــل أن علــوم الوحــي متيــزت باالنفتــاح 

املعقلــن عــى العلــوم األخــرى؛ يزودهــا مبــا 

اســتندت عليــه مــن قيــم ومعايــر أخاقيــة، 

ــة  ــوم الرياضي ــا للعل ــا مصادرته ــذ منه ويأخ

والطبيعيــة، ويظهــر هــذا االنفتــاح بجــاء من 

خــال تاقــح مناهــج علــوم الوحــي والعلــوم 

الدقيقــة بنســق يتســم باالشــراك والتداخــل 

ــض  ــي بع ــا ه ــي. ف ــتوى املنهج ــى املس ع

مامــح هــذا التداخــل املنهجــي؟ 

ابــن البيطــار، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد املالقــي،   )1(

ــة  ــي للطباع ــة«، دار املتنب ــة واألغذي ــردات األدوي ــع ملف »الجام

والنــرش والتوزيــع، األردن/ إربــد، )2001م(، )ص/ 2(. وملزيــد 

»العلــوم  الجابــري،  نغــش  إدريــس  دراســة:  يراجــع  تبــر 

اإلســامية ومدخــل اإلبســتيمولوجيا وتاريــخ العلــوم«. الدليــل، 

ــب  ــاط، )رج ــة/ الرب ــة املغربي ــان، اململك ــدد األول، دار األم الع

.)39 يونيــو 2013م(، )ص/   = 1434هـــ 
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ثالًثا: التداخل المنهجي:

لعـل الناظـر يف املنهجيـة اإلسـامية يجـد أنها 

ال تنظـر إىل املعرفـة كشـذرات متفرقـة، كل 

منفصـل عـن اآلخر وال يجمعها نظام متسـق، 

بـل إن املعرفـة لديهـا وحدة تربط بـن أجزاء 

الوجـود الكـوين رغم تباينهـا، وتتناغم يف كيان 

حكمـة الخالق من الوجـود والخلق؛ فلا كان 

الوحـي املقـروء والوحـي املنظور من مشـكاة 

واحـدة، جـاء القرآن مفـرًا للعلـوم، والعلوم 

مفـرة للقـرآن؛ لذلـك فليس من املسـتغرب 

أن نجـد بـن علـوم الوحـي والعلـوم الدقيقـة 

تكامـًا وتشـابًها، وميكن أن نلمـس جانبًا آخر 

لهـذا التكامـل مـن النسـق املنهجـي املتبـع 

خال االسـتدالل االسـتقرايئ عن علـل األحكام 

عنـد علـاء األصـول واملقاصـد؛ إذ هو نفسـه 

التطبيقيـة  أو  التجريبيـة  العلـوم  يف  املتبـع 

عـدة  مـن  للعيـان  ظاهـر  واألمـر  الدقيقـة، 

جوانـب مشـركة مـن حيـث املنهـج املتبـع:

)1( منهج النظر في االتفاق:

حيث يُْعتََمُد هذا املنهج يف العلوم التطبيقية 

الحاالت  دراسة  حيث  من  التجريبية  أو 

الذي  الوحيد  الظرف  واستخراج  الظاهرة، 

اتفقت عليه الحاالت، فلم يفارق يف أية حالة 

منها، مع أن الظروف األخرى وجدت يف بعض 

يؤثر  أن  دون  األخرى  يف  وتخلفت  الحاالت، 

 ،)Stuart Mill( يقول  شيئًا؛  الظاهر  ذلك يف 

هذه  تحديد  يف  1873م(   = )تويف1290هـ 

الطريقة: »إذا اتفقت حالتان أو أكر يف الظاهرة 

املطلوب بحثها يف ظرف واحد فقط، واختلفت 

الظرف  هذا  فإن  عداه،  فيا  الحاالت  هذه 

الوحيد الذي تتفق فيه هو سبب الظاهرة«)1(.

. املقــروء والوحــي  الوحــي  فلــا كان 
املنظــور مــن مشــكاة واحــدة، جــاء 
القــرآن مفــرًا للعلــوم، والعلــوم مفرة 
للقــرآن؛ لذلــك فليــس مــن املســتغرب 
ــوم  ــي والعل ــوم الوح ــن عل ــد ب أن نج

الدقيقــة تكامــًا وتشــابًها.

ولعـل هـذا املنهـج ليـس ببعيـد عـن نظـر 

األحـكام؛  علـل  عـن  الكشـف  يف  األصوليـن 

اللـه  الرسـول -صـى  قـول  نظـروا يف  حيـث 

عليـه وسـلم- الـذي رواه مسـلم َعـْن ُعبَـاَدَة 

ِه -صى الله  اِمـِت قَاَل: قَاَل رَُسـوُل اللَـّ بْـِن الصَّ

ـُة  َهـِب، َوالِْفضَّ َهـُب ِبالذَّ عليـه وسـلم-: »الذَّ

ـِعرِ، َوالتَّْمُر  ـِعُر ِبالشَّ ِة، َوالُْرُّ ِبالُْرِّ، َوالشَّ ِبالِْفضَّ

ِبالتَّْمِر، َوالِْملُْح ِبالِْملْحِ ِمثًْا مِبِثٍْل َسـَواًء ِبَسـَواٍء 

اأْلَْصَنـاُف،  َهـِذِه  اْختَلََفـْت  فَـإِذَا  ِبيَـٍد،  يَـًدا 

ِبيَـٍد«)2(. يَـًدا  كَاَن  إِذَا  ِشـئْتُْم  كَيْـَف  فَِبيُعـوا 

فبحثوا عن علة تحريم الربا يف هذه األصناف؛ 

صفة  يجد  فلم  جميًعا،  إليها  بعضهم  فنظر 

عبــد الرحمــن حســن حبنكــة امليــداين، )ت 1425هـــ = 2004م(،   )1(

»ضوابــط املعرفــة وأصــول االســتدالل واملناظــرة«، بــروت/ 

لبنــان، دار القلــم، )1395هـــ = 1975م(، )ص/ 216(.

النيســابوري،  القشــري  الحجــاج  بــن  الحســن  أبــو  مســلم،   )2(

)261هـــ = 874م(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، القاهــرة/ مــر، طبعــة عيــى البــايب الحلبــي، )1374هـــ 

.)1211  /3(  ،)1584 )ح/  1955م(،   =
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مشركة بينها جميعا إال كونها موزونة؛ فحكم 

بأن علة تحريم الربا فيها كونها موزونة؛ فرأى 

عنر  كل  أن  األصويل،  القياس  طريقة  عى 

الربا؛  فيه  يحرم  الناس  فيه  يُتَبَايَُع  موزون 

فإن اتحد الصنف وجب فيه التساوي )سواء 

بسواء( دون زيادة، ووجبت املقابضة )يًدا بيد( 

دون تأجيل، وإن اختلف الصنفان لـم يشرط 

املقايضة. فيها  اشرط  وإمنا  التساوي،  فيها 

قسمن:  إىل  فقسمها  إليها  بعضهم  ونظر 

واستخرج  قسًا،  والفضة  الذهب  فجعل 

الصفة املشركة بينها، وحكم بأنها هي علة 

أو  النقدية،  هي  الصفة  وهذه  فيها،  الربا 

الوزن، وجعل الر والشعر والتمر قسًا ثانيًا، 

واستخرج الصفة املشركة بينها، وحكم بأنها 

هي علة الربا فيها، وهذه الصفة هي كونها 

مطعومة، فقاس عليها كل مطعوم قياًسا أصوليًا، 

مكيل)1(. كل  عليها  فقاس  مكيلة؛  كونها  أو 

)2( منهج النظر في االختالف)2(:
يرتكــز هــذا املنهــج يف العلــوم التجريبيــة 

يف  الظاهــرة  وجــدت  إذا  يــي:  مــا  عــى 

حالــة ولـــم توجــد يف حالــة أخــرى، وكانــت 

الحالتــان متفقتــن يف جميــع الظــروف إال يف 

ــد وجــود الظاهــرة،  ظــرف واحــد يوجــد عن

وتدخــل هــذه الطريقــة ضمــن أنــواع )تخريــج املنــاط( املعروفــة   )1(

الطريقــة  بهــذه  العلــة  واســتخراج  الفقــه،  أصــول  علــم  يف 

ــرد(. ــق )الط ــن طري ــا ع ــتخراج له اس

أي: النظــر إىل حــاالت الظاهــرة املدروســة، واســتخراج الظــرف   )2(

ــع  ــف وجــوده، م ــف وجــود الظاهــرة بتخل ــذي تخل ــد ال الوحي

ــرة. ــود الظاه ــف وج ــد تخل ــرى عن ــروف األخ ــود الظ وج

وال يوجــد عنــد اختفائهــا؛ كان هــذا الظــرف 

ســبب الظاهــرة)3(. النســق املنهجــي نفســه 

نجــده عنــد علــاء األصــول يف أثنــاء نظرهــم 

يف علــل األحــكام؛ حيــث نظــروا يف علــة 

التــي  الصفــات  فســروا  الخمــر؛  تحريــم 

تتصــف بهــا هــذه املــادة؛ مــن ســيولة، ولون، 

وكونهــا مــن أصــل حلــو، وغــر ذلــك، فوجدوا 

ــة  ــار حرم ــه آث ــر ل ــم تظه ــا لـ ــيئًا منه أن ش

يف أي رشاب آخــر ال مفرقًــا وال مجتمًعــا، 

باســتثناء وصــف واحــد انفــردت بــه الخمــر؛ 

هــو كونهــا مســكرة مفســدة للعقــل مــرة؛ 

ــت  ــذي خالف ــده ال ــو وح ــف ه ــذا الوص فه

ــرشاب،  ــن ال ــة م ــواع املباح ــر األن ــه الخم في

فحكمــوا بأنــه هــو العلــة يف التحريــم، وأكــد 

ــب  ــف املناس ــو الوص ــه ه ــم أن ــك لديه ذل

ــم، نظــرًا إىل حكمــة الشــارع  ــل التحري لتعلي

التــي تعتمــد إىل رعايــة مصالــح النــاس؛ وملــا 

ــى  ــا- ع ــا أصوليً ــوا -قياًس ــك، قاس ــرروا ذل ق

الخمــر كل رشاب مســكر، وحكمــوا بتحرميــه 

ــرًا أو ال)4(. ــمه خم ــواء كان اس س

)3( منهج النظر في االتفاق واالختالف معا:

وهـذه الطريقـة يف العلـوم التجريبيـة تجمـع 

بـن الطريقتـن السـابقتن؛ فينظـر إىل حاالت 

عبــد الرحمــن حســن حبنكــة امليــداين، )ت 1425هـــ = 2004م(،   )3(

»ضوابــط املعرفــة وأصــول االســتدالل واملناظــرة«، بــروت/ 

لبنــان، مرجــع ســابق، )ص/ 220(.

ــك  ــة كذل ــذه الطريق ــل ه ــابق، )ص/ 221(، وتدخ ــع الس املرج  )4(

ضمــن أنــواع )تخريــج املنــاط(، واســتخراج العلــة بهــذه الطريقــة 

ــق العكــس. ــا عــن طري اســتخراج له
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ظاهـرة مـا، فيُسـتخرج الظـرف الـذي اتفقت 

أيـة  يفـارق يف  لــم  والـذي  الحـاالت،  عليـه 

حالـة منهـا مـع أن الظـروف األخـرى وجدت 

مـن  أخـرى  بدراسـة  تتأكـد  ثـم  وتخلفـت، 

تخلـف وجـود الظاهـرة عنـد تخلـف وجـود 

الظـروف  وجـود  مـع  نفسـه،  الظـرف  هـذا 

األخـرى، وبهـذه الطريقـة تحـارص )الدراسـة 

االتفـاق  طريقـي  عـن  الفـرض  االسـتقرائية( 

واالختـاف، لتتأكـد مـن أنـه هـو السـبب يف 

حـدوث الظاهرة، أو يشـتمل عى السـبب)1(. 

إنَّ ما جاء من هذه الطريقة يف العلوم التجريبية 

هو املعروف عند علاء أصول الفقه بـ )دوران 

أدلة  فمن  وعدًما(،  وجوًدا  الحكم  مع  العلة 

العلة القوية عندهم هذا الدوران أي: وجود 

الوصف، وانعدام الحكم عند انعدام الوصف؛ 

الدائر  الوصف  أن  يستنبطون  الدوران  ومن 

ومن  الحكم،  وجود  وجوده  من  يلزم  الذي 

انعدامه انعدام الحكم، هو العلة يف الحكم؛ 

تخريج  أنواع  ضمن  الطريقة  هذه  وتدخل 

مناط الحكم)2(، واستخراج العلة بهذه الطريقة 

استخراج لها عن طريق )الطرد والعكس مًعا()3(.

املرجع السابق، )ص/ 226(.  )1(

املناط:  أوصاف مذكورة. وتخريج  العلة من  تعين  املناط:  تنقيح   )2(

استخراجها من أوصاف غر مذكورة، )إخراج علة من غيب(. وتحقيق 

املناط: تحقيق العلة املتفق عليها من الفرع. )القرايف شهاب الدين 

أحمد بن إدريس(، )تويف 648هـ = 1250م(، »رشح تنقيح الفصول 

بروت/  البقاعي،  محمد  وتوثيق  ضبط  املحصول«،  اختصار  يف 

لبنان، دار الفكر، )1423هـ = 2004م(، )ص/ 301، وما بعدها(.

انظــر معــاين )الطــرد( و)العكــس( ضمــن الفهــرس العلمــي   )3(

املخصــص لاصطاحــات التــي تجــري عــى ألســنة أهــل املنطــق. 

املرجــع الســابق، )ص/ 309(، ضوابــط املعرفــة، )ص/ 224(.

)4( النظر في البواقي)4(:

وتسـتخدم هذه الطريقة يف العلوم التجريبية 

إىل  مجـزأة  الظاهـرة  كانـت  إذا  الدقيقـة 

عـدة أجـزاء، وكانـت لهـذه األجـزاء أسـباب 

بعـض  عاقـة  الباحـث  وَعـرََف  بعددهـا، 

كل  علـق  فـإذا  بأسـبابها،  الظاهـرة  أجـزاء 

جـزء بسـببه املعـروف لديـه، ومل يبـق أخـرًا 

يعلقـه  أن  يسـتطيع  فإنـه  واحـد،  جـزء  إال 

بالسـبب الباقـي؛ فيكـون الجـزء الباقـي مـن 

الظاهـرة معلـًا بالفرد الباقي من األسـباب)5(.

تقابــل طريقــة البواقــي هــذه طريقــة الســر 

والتقســيم)6(، والفــارق بينهــا: أن طريقــة 

ــوزع املســببات يف الظاهــرة عــى  ــي ت البواق

ــرة يف  ــن الظاه ــي م ــر الباق ــبابها، وتح أس

ــر  ــة الس ــا طريق ــباب، أم ــن األس ــي م الباق

جميــع  حــر  عــى  فتقــوم  والتقســيم؛ 

األســباب املحتملــة، وإســقاط واحــد بعد آخر 

ــر.  ــبب األخ ــر يف الس ــر األم ــل، وح بالدلي

ويســتخدم الســر والتقســيم يف اســتخراج 

قــول املناطقــة بخصــوص هــذه الطريقــة »اطــرح مــن أي ظاهــرة   )4(

ــة، فيكــون  ــل معروف ــة لبعــض عل ــا معلول ــة أنه األشــياء املعروف

الباقــي مــن الظاهــرة معلــواًل للبعــض اآلخــر مــن تلــك العلــل«. 

املرجــع الســابق، )ص/ 225(.

املرجع السابق، )ص/ 229(.  )5(

اللغـة االختبـار، واألصـل أن  السـر والتقسـيم: السـر معنـاه يف   )6(

تقـول: التقسـيم والسـر؛ ألنَّنـا نقسـم أواًل، ثـم نقـول يف معـرض 

يصـح  ال  هـذا  التقسـيم  يف  الحاصلـة  األوصـاف  لتلـك  االختبـار 

وهـذا ال يصلـح؛ فتعـن هـذا، فاالختبار واقـع بعد التقسـيم، لكن 

التقسـيم ملـا كان وسـيلة لاختبـار، واالختبـار هو املقصـد وقاعدة 

العـرب: تقديـم األهـم واألفضـل، قـدم السـر ألنَّه املقصـد األهم.
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علــة الحكــم، ولــه أصــول وضوابــط، ويشــرط 

يف الســر أن يكــون حــارًصا، ويف اإلســقاط أن 

ــق  ــيم طري ــر والتقس ــا، والس ــون صحيًح يك

مــن طــرق تخريــج منــاط الحكــم املعروفــة 

أنواعــه يف علــم أصــول الفقــه. ورمبــا كانــت 

ــن  ــا م ــر ضبطً ــة الســر والتقســيم أك طريق

ــر  ــة الس ــكان طريق ــي، وبإم ــة البواق طريق

والتقســيم أن تشــتمل عى طريقة البواقي إذا 

كانــت طريقــة البواقي حــارصة ومنضبطــة)1(.

وبعــد هــذه املحاولــة التقريبيــة، يتضــح 

أن العلــوم التجريبيــة عــى متــاس قريــب 

مبنهــج التفكــر اإلســامي مــن حيــث املنهــج 

االســتقرايئ االســتداليل عنــد علــاء األصــول يف 

ــات مقاصدهــا، وليــس  تعليــل األحــكام وإثب

غريبًــا أن نجــد هــذا التكامــل املنهجي ســائًدا 

يف الكثــر من إســهامات املســلمن يف مختلف 

حيــث  واالجتاعيــة؛  العلميــة  املجــاالت 

ــم  ــن الهيث ــايئ الحســن ب ــا العــامل الفيزي ميدن

)تــويف 430هـــ = 1038م( الــذي أبــدع املنهــج 

البحــث  »ونبتــدئ يف  بالقــول:  التجريبــي 

أحــوال  وتصفــح  املوجــودات،  باســتقراء 

املبــرات، ومنيــز خــواص الجزئيــات، ونلتقط 

باالســتقراء مــا يخــص البــر يف حــال البــر، 

ومــا هــو مطــرد ال يتغــر وظاهــر ال يشــتبه 

مــن كيفيــة االحســاس، ثــم نرقــى يف البحــث 

واملقاييــس عــى التدريــج والرتيــب، مــع 

»ضوابط املعرفة«، )ص/ 229(، )م. س(.  )1(

انتقــاد املقدمــات والتحفــظ عى النتائــج«)2(.

فهــذا التكامــل املنهجــي الــذي حصــل يف 

العقليــة العلميــة اإلســامية بفضــل دعــوات 

الوحــي املقــروء العاجلــة للنظــر والتفكــر 

يف آيــات األنفــس واآلفــاق، نابعــة مــاَّ وقــر 

عندهــا من متثــات محركة للذهنية املســلمة 

نحــو العطــاء واإلبــداع؛ حيــث أضحــى النظــر 

عندهــا فريضــة، والتفكــر لديهــا عبــادة، 

إميانًــا منهــا بأهميــة إعــال العقــل والتفكــر 

يف الكــون ملعرفــة القوانــن التــي تحكمــه من 

أجــل تســخره والقيــام بواجــب االســتخاف.

عى  واعتاده  التجريبي  العلمي  فاملنهج 

الحس له مكانته يف الفكر اإلسامي، حيث أكد 

= 1063م(  )تويف 456هـ  األندلي  حزم  ابن 

أن  املنطق(  حدود  يف  )التقريب  كتابه  يف 

نفسه  واألمر  العلم،  أصول  من  أصل  الحس 

درج عليه ابن تيمية )تويف 728هـ = 1328م( 

هو  االستقراء  أن  املنطق«:  »نقض  كتابه  يف 

ولقد  اليقن،  إىل  املوصلة  الوحيدة  الطريقة 

سبق ألساطن الفكر الغريب أن اعرفوا بأسبقية 

التجريبي)3(. العلمي  للمنهج  املسلمن 

تقـول املسـترشقة األملانيـة زيغريـد هونكـه 

طـور  »لقـد  = 1999م(:  )توفيـت 1420هــ 

الحســن بــن الهيثــم، محمــد أبــو عــي، )ت 430هـــ = 1038م(،   )2(

ــس  ــت، املجل ــد صــره، الكوي ــد الحمي ــق د.عب »املناظــر«، تحقي

الوطنــي للثقافــة الفنــون واآلداب، )1983م(، )ص/ 62(.

عثــان جمعــة ضمريــة، »الفكــر العلمــي اإلســامي: الدليــل«،   )3(

ــب  ــدد األول، )رج ــاط، الع ــة/ الرب ــة املغربي ــان، اململك دار األم

1434هـــ = يونيــو 2013م(، )ص/ 72(.
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مـا  العلميـة،  وأبحاثهـم  بتجاربهـم  العـرب، 

أخـذوه مـن مـادة خـام عـن طريـق اإلغريق، 

يف  فالعـرب  جديـًدا،  تشـكيًا  وشـكلوه 

الواقـع هـم الذيـن ابتدعـوا طريـق البحـث 

التجربـة«)1(. عـى  القائـم  الحـق  العلمـي 

فـإذا كانـت علـوم الوحـي والعلـوم الدقيقـة 

يف نسـقها العـام قـد توافقـت وتقاربـت مـن 

حيـث املدارك واملحصـات، وأنها قد تداخلت 

واملنهـج  األسـلوب  حيـث  مـن  وتكاملـت 

االستقرايئ-االسـتداليل؛ فإنهـا يتكامـان مـن 

هة للعلوم الدقيقة  حيث إن علوم الوحي موجِّ

ومرشـدة نحـو تحقيـق مبـدأ االسـتخاف يف 

األرض باإلصـاح والتعمر، وأن العلوم الدقيقة 

خادمة لعلوم الوحي يف معالجة بعض النوازل 

واملسـتجدات الفقهيـة يف ظـل تطـور الحيـاة 

اإلنسـانية ككل باختاف تجلياتهـا وتداعياتها.

رابعا: التداخل الوظيفي على مستوى 
التنزيل الفقهي:

))( البصمة الوراثية:

ــه مــن  لقــد اعتنــى اإلســام بالنََّســب، وجعل

ــة  ــاءت الرشيع ــي ج ــس الت ــات الخم الكلي

مناهــج  فــرشع  ورعايتهــا،  لحفظهــا 

أســاس  عــى  تقــوم  متعاضــدة  متكاملــة 

ســيغريد هونكــه، »شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب«،   )1(

ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال دســوقي، منشــورات دار اآلفــاق 

لبنــان/ بــروت، )1981م(، )ص/ 393(. الجديــدة، 

األنســاب  اختــاط  عــدم  لضــان  العفــة 

ولحايــة  الشــك،  الريبــة  مــن  وصونهــا 

واســتئصال  الفواحــش،  مــن  اإلنســان 

عواقبهــا الصحيــة واالجتاعيــة والثقافيــة.

ومعلـوم أن املقاربـة اإلسـامية متيـزت كذلـك 

ببعـٍد تبعـي يسـعى هـو اآلخر للحفـاظ عى 

عـدم اختـاط األنسـاب؛ يتضـح بجـاء مـن 

خـال الوعيـد الـذي وجهـه الشـارع يف كثـر 

مـن باغاتـه لآلبـاء واألمهـات الذين يسـعون 

ويتـرؤون  الثابـت  أوالدهـم  نسـب  إلنـكار 

منهم، أو حن ينسـبون ألنفسـهم أوالًدا ليسوا 

التبنـي بعدمـا كان شـائًعا يف  منهـم؛ فحـرم 

الجاهليـة ملـا لذلـك كلـه مـن مقاصد سـامية 

تـروم حفـظ األعـراض وصـون األنسـاب مـن 

االختـاط وتأمن سـامة األرس واملجتمع ككل.

ويف ظـل هـذا املسـعى ينـدرج دور العلـوم 

الدقيقـة يف هذا العر، خاصة علم الطب، يف 

تنزيـل بعض األحكام الرشعيـة، وتحقيق مراد 

الشـارع منهـا يف الواقـع ويف نفـوس املكلفـن.

.
ومعلـوم أن املقاربـة اإلسـامية متيـزت 
كذلـك ببعـٍد تبعـي يسـعى هـو اآلخـر 
للحفـاظ عـى عـدم اختـاط األنسـاب؛ 
يتضـح بجـاء مـن خـال الوعيـد الـذي 
وجهه الشـارع يف كثر مـن باغاته لآلباء 
واألمهـات الذيـن يسـعون إلنكار نسـب 

أوالدهـم الثابـت ويتـربؤون منهـم.
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فقـد توصـل علـاء الطـب الحديـث بفضـل 

الراكـم العلمي يف املجـال الجيني إىل إمكانية 

التأكـد مـن صحـة النسـب أو نفيـه بنسـب 

تقـارب القطـع واليقـن عـن طريـق البصمـة 

الوراثيـة؛ ألنـه ال يتشـابه أبًدا فيها إنسـان مع 

آخـر؛ إذ »تعتـر البصمـة الوراثيـة هـي أدق 

وسـيلة ُعرفـت حتـى اآلن يف تحديـد هويـة 

اإلنسـان؛ وذلـك ألن نتائجهـا قطعيـة ال تقبل 

)100%(«)1(؛  بنسـبة  وذلـك  والظـن،  الشـك 

حيث ميكن للقايض أن يعتمد عليها ويأخذها 

أو  البنـوة  إثبـات  إيل  الحاجـة  حالـة  قرينـة 

األبـوة لشـخص، أو نفيهـا عنـه)2(، ويف حالـة 

اتهـام املـرأة بالحمـل مـن وطء ُشـبهة، أو زنا، 

وذلـك ال يقتـر فقط عى مجال النسـب بل 

يتعـداه إىل املجـال الجنـايئ عند الكشـف عن 

هويـة املجرمـن يف حالـة ارتـكاب جناية قتل، 

أو اعتـداء، ويف حـاالت االختطـاف بأنواعهـا، 

ويف حالـة انتحـال شـخصيات اآلخريـن، ونحو 

هـذه املجـاالت الجنائيـة)3(.

خليفــة عــي الكعبــي، »البصمــة الوراثيــة وأثرهــا عــى األحــكام   )1(

ــرش، مــر/ اإلســكندرية،  ــدة للن ــة الجدي ــة«، دار الجامع الفقهي

ــا(. ــا بعده )2004م(، )ص/ 28، وم

للنفـي  الحـايل دليـل مؤكـد  الوقـت  النـووي يف  الحمـض  نتائـج   )2(

ولإلثبـات مًعـا، والجديـر بالذكـر أنه يف السـابق حسـب املعطيات 

العلميـة التـي كانـت متاحـة، كانت تبـن أن فصائل الـدم تفيد يف 

الحصـول عـى نفي قاطـع، ولكنها ال تفيد يف الحصـول عى إثبات 

مؤكـد. يراجـع يف هـذا الصدد دراسـة محمد محمد أبـو زيد، دور 

التقـدم البيولوجـي يف إثبـات النسـب، بحـث منشـور يف مجلـة 

الحقـوق، السـنة العـرشون، العـدد األول، )ص/ 223، ومـا بعدهـا(.

انظـر: »البصمة الوراثية وتأثرها عي النسـب إثباتًا ونفًيا«، )ص/   )3(

13(، إثبـات النسـب بالبصمة الوراثية، ضمـن ثبت »أعال الوراثة 

والهندسـة الوراثيـة«، )1/ 454( ملخـص أعـال الحلقـة النقاشـية 

.)19 )ص/  النسـب،  إثبـات  يف  الوراثيـة  البصمـة  حجيـة  حـول 

)2( تحديد براءة الرحم:

بخــاف أقــل مــدة للحمــل، وهي ســتة أشــهر 

التــي وقــع عليهــا اإلجــاع الفقهــي)4(؛ فقــد 

تضاربــت اختيــارات فقهائنــا األماجــد بشــأن 

أقــى مــدة للحمــل، تضاربًــا كبــرًا، بــل 

ووقــع هــذا التضــارب حتــى داخــل املذهــب 

الدقيــق. العلــم  يأبــاه  تضــارب  الواحــد، 

فبالرجـوع إىل كتـب الـراث الفقهـي نجـد أن 

أقـى مـدة للحمل عنـد األحنـاف سـنتان)5(، 

بأربـع  مالـك  قـول  املالكيـة  عنـد  واملشـهور 

سنوات)6(، ولهم أقوال أخرى تحدد أقى مدة 

للحمـل يف خمـس سـنوات وأخـرى يف سـت، 

ــم، )ت  ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــابوري، أب ــذر النيس ــن املن اب  )4(

ــو حــاد صغــر أحمــد  ــق: أب 318هـــ = 930م(، اإلجــاع، تحقي

ــة املتحــدة، )ط.  بــن محمــد حنيــف، عجــان/ اإلمــارات العربي

= 1990م(، )ص/ 122(. 2(، )1420هـــ 

وعمدتهــم مــا روي عــن عائشــة -ريض اللــه عنهــا- أنَّهــا قالت: »ال   )5(

يبقــى الولــد يف رحــم أمــه أكــر مــن ســنتن، ولــو بفركــة مغــزل«، 

وهــذا فيــه نظــر. زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهر 

ــق  ــر الرائ ــري، )ت 970هـــ = 1563م(، »البح ــم امل ــن نجي باب

رشح كنــز الدقائــق«، بــروت/ لبنــان، دار املعرفــة، )ط. 2(، بــاب 

ثبــوت النســب، )4/ 170(.

 = 385هـ  )تويف  البغدادي  الحسن  أيب  عمر  بن  عي  الدارقطني   )6(

995م(، »سنن الدارقطني«، تحقيق: السيد عبد الله هاشم مياين 

1966م(،   = )1386هـ  طبعة  املعرفة،  دار  لبنان،  بروت/  املدين، 

)ح/ 282(، )3/ 321(؛ والبيهقي عن الوليد بن مسلم، قال: قلت 

ملالك بن أنس: إين حدثت عن عائشة أنها قالت: ال تزيد املرأة يف 

حملها عى سنتن قدر ظل املغزل، فقال: سبحان الله! من يقول 

امرأة صدق، وزوجها  امرأة محمد بن عجان  هذا؟ هذه جارتنا 

رجل صدق، حملت ثاثة أبطن يف اثني عرشة سنة، كل بطن يف 

أربع سنن: أبو بكر أحمد بن الحسن بن عي البيهقي، )ت 458هـ 

= 1066م(، »السنن الكرى«، )ويف ذيله الجوهر النقي لعاء الدين 

املارديني الشهر بابن الركاين(، حيدر آباد بالهند، مجلس دائرة 

.)321  /3(  ،)279 )ح/  )1344هـ(،   ،)1 )ط.  النظامية،  املعارف 
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وثالثـة يف سـبع)1(، أمـا الشـافعية والحنابلـة؛ 

مرجحـن  سـنوات  أربـع  مذهبهـم  فظاهـر 

اختيـار قـول مالـك يف نسـاء بنـي عجـان)2(.

ميكــن  الصــدد  هــذا  الطبيــة يف  فالخــرة 

املتــوىف  ترتــاب  عندمــا  الشــك  تزيــل  أن 

ــن  ــل م ــارات الحم ــور أم ــا لظه ــا زوجه عنه

ــاخ البطــن،  ــض وانتف ــة وانقطــاع الحي الحرك

ــة؛  ــة وقانوني ــات رشعي ــن تبع ــك م ــا لذل مل

النــكاح،  بــاإلرث، وتجديــد عقــد  تتعلــق 

والعــدة وغــر ذلــك، فتزيــل اضطــراب أقــوال 

ــى  ــا )تبق ــاء حــول هــذه املســألة بأنه الفقه

ــة()3(،  ــزول الريب ــداد إىل أن ت ــم االعت يف حك

وقــد تــدوم تجليــات هــذه الريبــة لســنوات.

فعلــم الطــب الحديــث مبــا وصــل إليــه مــن 

ثــورة معرفيــة، ومبــا يتوفــر عليــه مــن وســائل 

يقـول ابن عاصـم املالي الغرناطي، )829هـ = 1426م(: وخمسـة   )1(

أعـوام أقـى الحمل وسـتة األشـهر يف األقل. القرايف شـهاب الدين 

أحمـد بـن إدريـس، )تـويف 648هــ = 1250م(، الذخـرة، تحقيق: 

محمـد حجـي، بـروت/ لبنـان، دار الغـرب، )1994م(، )4/ 284(.

قـال الشـافعي: »بقـي محمـد بـن عجـان يف بطـن أمـه أربـع   )2(

سـنن«: أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن رشف النـووي، )ت 

676هــ = 1278م(، »املجمـوع رشح املهـذب«، وهو رشح النووي 

لكتـاب »املهـذب« للشـرازي، )ت 476هــ = 1083م(، )18/ 125، 

ومـا بعدهـا(، وقـال أحمـد بـن حنبـل: »إن نسـاء بنـي عجـان 

تحمـل أربـع سـنن«: ابـن ضويـان، إبراهيـم بـن محمد بن سـامل، 

املكتـب  الشـاويش،  زهـر  تحقيـق:  1935م(،   = 1353هــ  )ت 

= 1989م(، )2/ 274(. ويسـتدل  اإلسـامي، )ط. 7(، )1409هــ 

الفقهـاء كذلـك يف هـذا الصـدد بوقائـع أخـرى منهـا أن كًا مـن 

الضحاك وابن املاجشـون شـهدا بأن أمها ولدتها ألربع سـنوات.

ــو إســحاق،  ــح، أب ــن مفل ــه ب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــم ب إبراهي  )3(

برهــان الديــن )تــويف: 884هـــ = 1401م(، »املبــدع رشح املقنع«، 

الكتــب،  عــامل  دار  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  الريــاض/ 

.)100  /8( 2003م(،   = )1423هـــ 

ــن  ــى م ــة أضح ــدات تكنولوجي ــة ومع علمي

الطــرق اليقينيــة ملصــادر املعرفــة اإلنســانية 

باعتادهــا عــى التطبيــق والتجريــب الــذي 

يرقــى إىل مرتبــة التقعيــد والتأصيــل العلمــي؛ 

فالدليــل القائــم عــى الطريقــة العقلية قســم 

مــن منظومــة األدلــة الرشعيــة وليــس قســيًا 

لهــا، وهــو مــازم للدليــل النقــي القائــم عــى 

الوحــي؛ بهــذا التقريــر ميكــن إدراك العاقــة 

والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  املنســجمة 

الدقيقــة، لكــن العاقــة بينهــا تســوء إذا 

ــا أو  ــاق بينه ــرى الوث ــم ع ــا أن نفص حاولن

ــة املبنيــة عــى  ــا تغيــر الســنن الكوني حاولن

نســق االتســاق واالئتــاف بالتنافــر والتضــاد.

الطــب  علــم  كان  إذا  قائــل:  يقــول  قــد 

ــه  ــت إلي ــا توصل ــه بفضــل م ــث أمكن الحدي

البرشيــة مــن تقــدم علمــي وتكنولوجــي 

مــن تحديــد بــراءة رحــم املــرأة مــن الحمــل، 

ــال  ــي ق ــا الت ــن عدته ــك ع ــدل بذل ــل يع فه

ــَن  ــاُت يَرَتَبَّْص ــاىل-: }َوالُْمطَلََّق ــه -تع ــا الل فيه

ِبأَنُْفِســِهنَّ ثلََاثـَـَة ُقــُروٍء{ ]البقــرة: 228[، بحيث 

إنــه مبجــرد التأكــد بواســطة الخــرة الطبية أن 

املــرأة املطلقــة أو املتــوىف عنها زوجها ليســت 

ــة؟ ــا الرشعي ــام عدته ــر إمت ــا تنتظ ــًا ف حام

أقـول: إن األمـر لـه قـدره مـن الصحـة مـن 

الناحيـة العلميـة ذات التعلـق بـراءة الرحم، 

ولكـن عـدة املطلقـة غـر محصـورة يف بـراءة 

الرحـم فقـط، وإمنـا تتعـدى ذلـك إىل أشـياء 

أخـرى تتعلـق بـإرث املعتـدة رجعيًـا، ومـدة 
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الطـاق الرجعـي وانقضائـه وبدايـة الطـاق 

البائـن )بينونـة صغـرى(، والـزواج مـن رجـل 

آخـر، وغر ذلك مـن األحكام الرشعية األخرى.

 = 751هــ  )تـويف  القيـم  ابـن  اللـه  ورحـم 

يقابـل  الواقـع  فقـه  جعـل  حيـث  1350م( 

الفقـه الرشعـي وشـطره، بـل ذهـب القـرايف 

)تـويف 684هــ = 1285م( إىل أبعـد مـن ذلـك 

حـن بـّن الفـرق بـن أدلـة األحـكام وأدلـة 

وقـوع األحـكام، وخـرج بـأن وقـوع األحـكام 

أوسـع، ويحتاجهـا القـايض واملفتـي وغرهـم، 

فـا ميكـن إيقـاع الحكـم عـى حادثـة معينة 

إال بعـد معرفـة أدلـة وقوعها ومـا يتعلق بها. 

األحـكام وتفاصيـل  أدلـة مرشوعيـة  »فهـذه 

بعـد  األحـكام  وقـوع  أدلـة  وأمـا  أحوالهـا، 

عنـد حـد؛  تقـف  تعـد وال  فـا  مرشوعيتهـا 

فهـي أدلـة وقوع أسـبابها، وحصـول رشوطها، 

محصـورة«)1(. غـر  وهـي  موانعهـا،  وانتفـاء 

)3( علم الفلك:

لقـد شـاءت حكمـة الشـارع يف زمـن نـزول 

بـكل حكـم  تنيـط  أن  السـاوية  ترشيعاتـه 

ميقاتًـا تدركـه العقول وتـراه األبصـار بوضوح 

ال لَبـس فيـه، كرؤيـة هـال شـهر رمضـان أو 

شـوال، فمتى ثبتت رؤية هال شـهر رمضان؛ 

هـال  رؤيـة  تثبـت  ومتـى  الصيـام،  وجـب 

ــويف 648هـــ =  ــس، )ت ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرايف ش الق  )1(

ــح الفصــول يف اختصــار املحصــول«، ضبــط  1250م(، »رشح تنقي

وتوثيــق محمــد البقاعــي، بــروت/ لبنــان، دار الفكــر، )1423هـــ 

= 2004م(، )ص/ 159، ومــا بعدهــا(.

شـهر شـوال؛ وجـب الفطر، سـواء رآه بنفسـه 

ذلـك: ودليـل  خـره،  وَصـَدَق  غـره،  رآه  أو 

مــا رواه الشــيخان عــن عبــد اللــه بــن عمــر 

ــى  ــه -ص ــول الل ــا- أن رس ــه عنه -ريض الل

اللــه عليــه وســلم- ذكــر رمضــان، فقــال: »اَل 

تَُصوُمــوا حتــى تـَـَرْوا الِْهــَاَل، وال تُْفِطُروا حتى 

ــه«)2(. ــُدُروا ل ــْم َفاْق ــمَّ َعلَْيكُ ــإِْن ُغ ــَرْوُه، َف تَ

ووجــه داللــة هــذا الحديــث أن الشــارع 

ـق حكــم دخــول شــهر رمضــان بأمــر  علَـّ

مشــقة  فيــه  ليــس  للنــاس  محســوس 

بأعينهــم؛  القمــر  يــرون  بــل  كلفــة  وال 

ــاده. ــى عب ــه ع ــة الل ــام نعم ــن مت ــذا م وه

ولقــد جــاءت فــرة الصــوم محــددة يف القرآن 

ــاىل-:  ــه -تع ــات واضحــة كقول ــم بعام الكري

ــُط  ــُم الَْخْي َ لَكُ ــنَّ ــى يََتَب ــوا َحتَّ بُ ــوا َوارْشَ }وَكُلُ

ــِر  ــَن الَْفْج ــَوِد ِم ــِط اأْلَْس ــَن الَْخْي ــُض ِم اأْلَبَْي

ــرة: 187[،  ــل{ ]البق ــاَم إىل اللَّْي َي ــوا الصِّ ــمَّ أمَِتُّ ثُ

ــُل  ــَل اللَّيْ ويف الســنة النبويــة كقولــه: »إذا أَقْبَ

ــا،  ــا ُهَن ــاُر مــن َه ــَر النََّه ــا، َوأَْدبَ ــا ُهَن مــن َه

أخرجـه البخـاري يف صحيحـه عـن ابـن عمـر بهـذا اللفـظ، كتـاب   )2(

الصـوم، بـاب قـول النبـي -صـى اللـه عليـه وسـلم-: »إذا َرأَيْتُـْم 

 /2(  ،)1807 فَأَفِْطـُروا«.(ح/  َرأَيْتُُمـوُه  وإذا  فَُصوُمـوا  الِْهـَاَل 

674(، محمـد بـن إسـاعيل البخـاري الجعفـي، أبـو عبـد اللـه، 

)ت 256هــ = 869م(، »صحيـح البخـاري«= »الجامـع الصحيـح 

وسـلم-  عليـه  اللـه  -صـى  اللـه  رسـول  حديـث  مـن  املسـند 

وسـننه وأيامـه«، تحقيـق: مصطفـى ديـب البغـا، بـروت/ لبنـان، 

باللفـظ نفسـه، كتـاب  = 1987م(؛ ومسـلم  )ط. 3(، )1407هــ 

والفطـر  الهـال  لرؤيـة  رمضـان  صـوم  وجـوب  بـاب:  الصـوم، 

عـدة  أكملـت  آخـره  أو  أولـه  يف  ُغـمَّ  إذا  وأنـه  الهـال،  لرؤيـة 

الشـهر ثاثـن يوًمـا، )ح/ 1080(، )2/ 759(، مسـلم بـن الحجـاج 

القشـري النيسـابوري )261هـ = 875م(، صحيح مسـلم، بروت/ 

1991م(.  = )1412هــ   ،)1 )ط.  العلميـة،  الكتـب  دار  لبنـان، 
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ــُم«)1(. ائِ ــَر الصَّ ــْد أَفْطَ ــْمُس؛ فََق ــْت الشَّ َوَغَربَ

لذلـك: فالشـارع قد أناط زمـن الصيام ومدته 

بعامـات فلكية واضحة جليـة يف باد معتدل 

الصـوم  ترشيعـات  فكانـت  ونهارهـا؛  ليلهـا 

املتعلقـة بالزمـن موجهـة باألخـص إىل البـاد 

التـي ال تختل فيها مثل تلك العامات الفلكية 

أو تفقدها أحيانًا؛ كا هو الحال يف القطبن أو 

البلـدان القريبة منهـا أو يف الفضاء الخارجي 

أو بالنسـبة إىل من يشتغل ويعيش يف غواصة 

أو املطمـور، حيـث بيَّنـت السـنة النبويـة أنه 

عندمـا تختـل تلـك العامـات يف مـكان مـن 

األزمنـة يرجـع يف  أو يف زمـان مـن  األمكنـة 

ضبـط مواقيـت العبـادات إىل الحسـاب ال إىل 

العامـات الفلكيـة؛ وهـذا جـي من خـال ما 

رواه مسـلم مـن طريـق النـواس بـن سـمعان 

)تـويف 50هــ(؛ حيـث ذكـر رسـول اللـه -صى 

اللـه عليه وسـلم- الدجال ذات غداة، فسـأله 

ِه ومـا لَبْثُـُه يف األرض؟  الصحابـة يـا رَُسـوَل اللَـّ

قال: »أَْربَُعوَن يَْوًما؛ يَْوٌم كََسـَنٍة، َويَْوٌم كََشـْهٍر، 

َويَـْوٌم كَُجُمَعـٍة، َوَسـائُِر أَيَّاِمِه كَأَيَّاِمُكـْم«، قُلَْنا: 

يا رَُسـوَل اللَِّه فََذلَِك الْيَْوُم الذي كََسـَنٍة أَتَْكِفيَنا 

فيـه َصَاُة يَـْوٍم قال: »اَل اقْـُدُروا له قَـْدرَُه«)2(. 

فأخرهـم -صى الله عليه وسـلم- بأن يقدروا 

أخرجـه البخـاري، كتـاب الصـوم، بـاب متـى يحـل فطـر الصائـم   )1(

وأفطـر أبو سـعيد الُْخـْدِريُّ حن غاب قرص الشـمس )ح/ 1853(، 

)2/ 691(، )م. س(؛ ومسـلم يف صحيحـه، كتـاب الصـوم، باب بيان 

وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، )ح/ 1100(، )2/ 772(، )م. س(.

أخرجــه مســلم يف صحيحــه عــن النــواس بــن ســمعان، »كتــاب   )2(

الفــن وأرشاط الســاعة«، بــاب ذكــر الدجــال وصفتــه ومــا معــه، 

)ح/ 2937(، )4/ 2252(، )م. س(.

لليـوم الـذي كسـنة صاة سـنة، ولليـوم الذي 

كشـهر صـاة شـهر؛ مـع العلـم أن الصلـوات 

النهاريـة سـتصى بالليـل، وكذلـك الصلـوات 

الليلية ستصى بالنهار يف إشارة إىل أن العامات 

الفلكيـة ليسـت يف حد ذاتها إال وسـيلة؛ فهي 

ليسـت تعبديـة بـل الحسـاب والتقديـر هـو 

األصـل يف تخصيص العبـادات املرتبطة بالزمن 

الفلكيـة. العامـات  اختـال  عنـد  خاصـة 

ــان  ــان الرشعي ــَر النص ــذا األم ــد ه ــا يؤك وم

الســابقان؛ ووجــه داللتهــا يف ســياق حديــث 

أيــام الدجــال: فكــا أنــه ال تكفينــا صــاة يوم 

يف ســنة أو شــهر حســب حديث أيام الدجال، 

كذلــك ال يكفينــا صيــام تلــك الســنة أو ذلــك 

ــيكون  ــك س ــوم؛ ألن ذل ــه ي ــى أن ــهر ع الش

ــن  ــة، وع ــة البرشي ــع الطاق ــن وس ــا ع خارًج

املعهــود من أحــوال املكلفــن؛ ومــا أبعد ذلك 

عــن مقصــد صاحــب الــرشع، الــذي جــاءت 

ــك  ــة؛ وبذل ــح معلوم ــة مصال ــه لرعاي رشيعت

يكــون الحســاب كعلــم دقيــق خادًمــا لعلــوم 

الوحــي يف تنزيــل األحــكام الرشعيــة عــى 

ــاد  ــن االعت ــوازل؛ فيمك ــع والن ــراد الوقائ أف

عليــه حالــة تنزيــل حكــم الصــوم عــى مــن 

ــد  ــم، فق ــر ليله ــار وق ــم النه ــال عنده ط

نقــل ابــن عابدين )تــويف 1252هـــ = 1836م( 

ــويف 772هـــ = 1370م( أن  ــنوي )ت ــن األس ع

ــا يف  ــور به ــر املأم ــاب والتقدي ــة الحس رشعي

األحاديــث النبويــة الصحيحــة تشــمل جميــع 

ــدر  ــك يق ــه: »وكذل ــة بقول ــادات الزمني العب
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ــزكاة، والحــج،  ــع اآلجــال؛ كالصــوم، وال لجمي

ــارة،  ــلم، واإلج ــع، والس ــال البي ــدة، وآج والع

وينظــر ابتــداء اليــوم، فيقــدر كل فصــل مــن 

الفصــول األربعــة بحســب مــا يكــون كل يــوم 

ــادة والنقــص؛ كــذا يف كتــب األمئــة  مــن الزي

الشــافعية، ونحــن نقــول مبثلــه؛ إذ أصــل 

التقديــر مقــول بــه إجاًعــا يف الصلــوات«)1(.

.
ومـا يؤكـد هذا األمـَر النصـان الرعيان 
سـياق  يف  داللتهـا  ووجـه  السـابقان؛ 
حديـث أيام الدجـال: فكا أنه ال تكفينا 
صاة يوم يف سنة أو شهر حسب حديث 
أيـام الدجـال، كذلك ال يكفينا صيام تلك 
السـنة أو ذلـك الشـهر عـى أنـه يـوم.

ولعــل الزركي )تويف 794هـــ = 1392م( يعد 

مــن العلــاء القائــل الذيــن وفقــوا يف تنزيــل 

نظريــة التقديــر مــن عليــاء التنظــر إىل واقــع 

مــن يطــول نهارهــم يف البلــدان التــي تختــل 

ــادم:  ــه يف الخ ــة بقول ــات الفلكي ــا العام فيه

»وعــى هــذا يحكــم لهــم يف رمضــان بأنهــم 

ــر يف  ــوع الفج ــت طل ــل إىل وق ــون باللي يأكل

أقــرب البــاد إليهــم ثــم ميســكون ويفطــرون 

بالنهــار كذلــك قبــل غــروب الشــمس إذا 

ابــن عابديــن الدمشــقي )ت 1252هـــ = 1836م(، »حاشــية ابــن   )1(

ــار«، ]للحصفــي )ت  ــدر املخت ــار عــى ال عابديــن«، أو »رد املحت

1088هـــ = 1677م( يف رشحــه لتنويــر األبصــار للتمرتاتــي الوالد 

الفكــر للطباعــة  لبنــان، دار  = 1595م([، بــروت/  )1004هـــ 

ــت  ــد وق ــب يف فاق ــة )1421هـــ = 2000م(، مطل ــرش، طبع والن

ــار. )1/ 365(. ــل بلغ ــاء كأه العش

ــأكل املســلمون  ــد غرهــم كــا ي ــت عن غرب

ــام الدجــال«)2(. ــون يف أي ويصوم

والحاصــل أن الوحــي بنوعيــه قــد وضــع 

األســس املنهجيــة للتفكــر اإلنســاين الســديد 

ــادر  ــة ملص ــرق اليقيني ــوى الط ــه أق بانتهاج

املعرفــة اإلنســانية؛ عمودهــا وذروة ســنامها 

العلــوم  تبتــدئ  فمنــه  اإللهــي؛  الوحــي 

واملعــارف وإليــه تنتهــي، ومــن هــذا املنطلــق 

والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن  فالتكامــل 

ــر ال  ــي بح ــص الرشع ــة الن ــة يف خدم الدقيق

ســاحل له وال غــور، وتقــدم العلــوم واملعارف 

إمنــا يكشــف لنــا عــن جانــب يســر مــن هــذا 

التكامــل، الــذي يَتَِّحــُد فيــه الوحــي املقــروء 

بالوحــي املنظــور باعتبارهــا صادريــن يف 

األصــل مــن مكشــاة واحــدة؛ لذلــك فتصالــح 

ــى  ــم أضح ــع تاريخه ــي م ــوم الوح ــل عل أه

رضورة ملحــة، ليدركــوا أن مجــال اشــتغالهم 

لـــم يكن يوًما مســتغنيًا عن العلــوم الدقيقة، 

وأن مفهــوم الــرشع أوســع مــن الحــدود التي 

ــها  ــة نفس ــا أن الحاج ــه، ك ــم ل ــت ترس بات

ــة،  ــوم الدقيق ــل العل ــدد أه ــس إىل أن يج مت

أصلهــم،  مــع  الصلــة  املســلمن،  خاصــة 

ويدركــوا أن بحثهــم العلمــي لـــم ينبــت 

خــارج العقانيــة الرشعيــة، وأن مفهــوم العلم 

أرحــب مــاَّ بــات يفــرض عليــه مــن نطاقات.

نقــاً عــن جــال الديــن الســيوطي عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر،   )2(

الحــاوي للفتــاوى يف الفقــه وعلــوم التفســر والحديــث واألصــول 

ــان، دار الكتــب،  والنحــو واإلعــراب وســائر الفنــون، بــروت/ لبن

)1421هـــ = 2000م(، الســؤال التاســع والخمســون، )2/ 304(.
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الكالم بين قديمه وجديده مقاربة منهجية

علي محمود العمري)*(

 توطئة: تاريخ علم الكالم الجديد:
ه ملن الصعب منهجيًا تحديـد تاريخ لبداية  إنَـّ

)علـم الـكام الجديـد(؛ وذلـك لعـدم االتفاق 

بـن الباحثـن أصـًا عـى حـده، وبالتـايل لــم 

يتفقـوا عـى )تصـور( واحـد للـكام الجديـد، 

)التصديـق(  عـى  يتفقـوا  أن  عـن  فضـًا 

بوجـوده، ولكـن إذا تكلمنـا عـن بدايـة ظهور 

مصطلـح )الـكام الجديـد( سـنجد أنـه ظهـر 

للمـرَّة األوىل عـى يـد العامل الريك )إسـاعيل 

والـذي  )1868م(،  عـام  يف  اإلزمـريل(  حقـي 

عنـون كتابـه بــ )الكام الجديـد(، فقد ذكر يف 

كتابـه، الذي لــم يرجـم إىل العربيـة إىل اآلن، 

أن الحاجـة تقتي تجدد علم الكام بحسـب 

تجدد شـبه الخصوم واملعاندين املسرشـدين؛ 

كليــة العلــوم اإلســامية، جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح،   )*(

اإللكــروين: الريــد  إســطنبول. 

ali.m.omari@gmail.com

ويكـون هذا التجدد وفًقا ملقتضيات العر)2(. 

ولكن لــم يكتب لهذا الكتاب سـعة االنتشـار 

قـوة  مـن  الرغـم  عـى  اإلسـامي  العـامل  يف 

طرحـه، ورمبـا يعـود ذلـك إىل عـدم ترجمتـه 

إىل أي مـن اللغـات األخـرى غـر العثانيـة 

بهـا)3(. الجديـد  كامـه  املؤلـف  كتـب  التـي 

ثــم ظهــر يف عــام )1902م( كتــاب آخــر 

ــبي  ــو ش ــدي ه ــامل هن ــه لع ــوان نفس بالعن

ــد  ــاب مزي ــذا الكت ــي ه ــد لق ــاين، وق النع

اهتــام عــن ســابقه؛ فقــد متــت ترجمتــه إىل 

الفارســية عــن طريــق محمد تقــي فخر داعي 

ــام )1950م(  ــران ع ــه يف طه ــاين، وطبع الكي

بالعنــوان نفســه، وكانــت هــذه الرجمــة 

)2( Izmirli Ismail Hakkı, Yeni Ilm-i Kelâm, )1981(, Anka-

ra, Umran Yayınları, p. 4.

تتـم اآلن ترجمـة الكتـاب إىل اللغـة اإلنجليزية عـن طريق باحثن   )3(

مـن مؤسسـة)KALAM(، وقـد يظهـر قريبًا.
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العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ســببًا الهتــام كبــر مــن الباحثــن اإليرانيــن 

بهــذا الكتــاب، كــا طبــع مرجــًا إىل العربية 

ــة. ــي للرجم ــز القوم ــطة املرك ــرًا بواس مؤخ

وقــد كان شــبي النعــاين مــن أوائــل الداعــن 

إىل تجديــد علــم الــكام كــا ينقــل عنــه 

ــاين  ــبي النع ــر ش ــد ذك ــاب، فق ــض الكتَّ بع

يف مطلــع كتابــه هــذا: »إنَّ علــم الــكام 

ــامية؛  ــد اإلس ــث العقائ ــى ببح ــم يُعن القدي

ألنَّ شــبهات الخصــوم كانــت ترتكــز عــى 

ــد هــذا  ــا يجــري التأكي ــط، بين ــد فق العقائ

ــة  ــة والتاريخي ــاد األخاقي ــى األبع ــوم ع الي

واالجتاعيــة يف الديــن، وتتمحــور الشــبهات 

حــول املســائل األخاقيــة والقانونيــة مــن 

الديــن، وليــس حــول العقائــد، فــإنَّ الباحثــن 

األوروبيــن يعتــرون الدليــل األقــوى عــى 

د الزوجــات،  بطــان الديــن هــي مســائل تعــدُّ

والطــاق، واألرسى، والجهــاد. وبنــاًء عــى 

ذلــك ســيدور البحــث يف علــم الــكام الجديد 

حــول مســائل مــن هــذا القبيــل، حيــث 

ــم  ــاص عل ــن اختص ــائل م ــذه املس ــر ه تعت

ــاين يف  ــذا أدرج النع ــد«)1(. ول ــكام الجدي ال

هــذا الكتــاب مســائل جديــدة مثــل: حقــوق 

اإلنســان، وحقــوق املــرأة، واإلرث، والحقــوق 

العامــة للشــعب، بجــوار مباحــث وجــود 

ــر  ــل، وغ ــاد، والتأوي ــوة، واملع ــاري، والنب الب

الـكام  »علـم  عـن:  نقـاً  جديـد،  كام  علـم  النعـاين،  شـبي   )1(

الحيـاة  بـروت، مجلـة  التجديـد«،  النهضـة ودواعـي  ورضورات 

.)41 )ص/  )2004م(،   ،)5 )العـدد/  الطيبـة، 

املحسوســات، كاملائكــة والوحــي وغرهــا، 

ــا. ــن والدني ــن الدي ــة ب والعاق

وقــد يعتــر أن كتــاب محمــد إقبــال )تجديــد 

الفكــر الدينــي( هــو يف علــم الــكام الجديــد؛ 

وذلــك النتقــاده الشــديد لاهوت الكاســيي، 

وســعيه يف التأصيــل ملنهــج معــريف جديــد.

ويف عـام )1964م( ذكـر العـامل الهنـدي وحيد 

الدين خان يف مقدمة كتابه )اإلسـام يتحّدى( 

املررات التي دعته لتأليف كتابه هذا، فشـّدد 

عـى رضورة التحـّرر مـن منهـج علـم الـكام 

القديـم؛ ألنَّ )طريقة الكام وأسـلوبه قد تغرا 

بتغـر الزمـن؛ ولذلـك علينا أن نـأيت بعلم كام 

جديـد ملواجهـة تحـّدي العـر الحديـث()2(.

ــا يف الفكــر الشــيعي فظهــر مصطلــح  أمَّ

ــاب  ــة كت ــع ترجم ــد( م ــكام الجدي ــم ال )عل

ــوح يف  ــك بوض ــّى ذل ــاين، وتج ــبي النع ش

ــذه  ــايئ وتلمي ــن الطباطب ــد حس ــار محم آث

مرتــى املطهــري، فقــد ســعى األخــر إىل 

ــن  ــيي ع ــكام الكاس ــم ال ــاب عل ــان غي بي

ــا، فضــًا عــن  الشــبهات املســتجدة يف عرن

ــا موضــوع  ــة أمســت ب أن الشــبهات املاضي

يف هــذا العــر. كذلــك وفـّـر التقــّدم العلمــي 

الجديــدة  والراهــن  األدلّــة  مــن  الكثــر 

ــا  ــابًقا. مضافً ــل س ــا العق ــم يعهده ــي لـ الت

ــة باألمــس  ــة املتداول ــر مــن األدل إىل أن الكث

وحيـد الدين خان، »اإلسـام يتحـدى، مدخل علمـي إىل اإلميان«،   )2(

سـوريا، مكتبـة الرسـالة، )د. ن(، )ص/ 24(.
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فقـــدت قـيمـتـــها، من هنا يشـــّدد املـطهري 

جديــد()1(. كام  )تأســيس  لـــــزوم  عــى 

ــور  ــر ظه ــد تأخ ــريب فق ــم الع ــا يف العالـ أمَّ

مصطلــح )علــم الــكام الجديــد( قياًســا عــى 

ــم  ــى الرغ ــن، فع ــراك واإليراني ــود واألت الهن

مــن أن بعــض الباحثــن يــرى أن رســالة 

التوحيــد للشــيخ محمــد عبــده هــي يف 

ــور  ــد)2(؛ فــإن الدكت ــم كام جدي الحقيقــة عل

فهمــي جدعــان كان مــن أوائــل مــن رصح به 

كمصطلــح، وذلــك يف كتابــه: )أســس التقــدم 

العــريب  العــامل  يف  اإلســام  مفكــري  عنــد 

الحديــث(، والــذي صــدرت الطبعــة األوىل 

منــه عــام )1979م(، حيــث انتقــد فيــه مطواًل 

مــا أســاه )علــم الــكام التقليــدي( أو )علــم 

ــال: ــم ق ــيي( ث ــكام الكاس ال

املســلمن  املفكريــن  بعــض  أدرك  »لقــد 

ــوا  ــكام، فراح ــم ال ــكالية( عل ــن )إش املحدث

يبحثــون عــن )علــم كام جديــد( -إن أمكــن 

ــه  ــد في ــكام يكــون للتوحي ــم لل ــول-، عل الق

ــررًا(  ــًا )مح ــون عل ــدة، ويك ــف جدي وظائ

الشــوائب  مــن  صافيًــا  وعلــًا  لإلنســان، 

واألكــدار... وذلــك بالتأكيــد عــى أن املطلوب 

ليــس هــو )العلــم باللــه( أي بوجــوده، وإمنــا 

ــن  ــه ع ــة( ب ــد الصل ــه و)تجدي ــال( ب )االتص

انظــر هــذا املوضــوع بالتفصيــل يف: عبــد الجبــار الرفاعــي،   )1(

»تطــور الــدرس الفلســفي يف الحــوزة العلميــة«، سلســلة كتــاب 

قضايــا إســامية معــارصة، الكتــاب التاســع عــرش، )1999م(، 

الفصلــن الرابــع والخامــس. 

ــرة،  ــورة«، القاه ــدة إىل الث ــن العقي ــي، »م ــن حنف ــر: حس انظ  )2(

)املقدمــة(.  ،)1 )ج/  )د.ن(،  مدبــويل  مكتبــة 

طريــق توفــر الدافــع الداخــي الــذي يجعــل 

ــاة(  ــرد )الحي ــض( ويس ــن )ينتف ــب املؤم قل

والعطالــة«)3(. الخمــول  عــى  فينتــر 

ومؤخــرًا انتــرش مصطلــح الــكام الجديــد 

بشــكل ملفــت يف األوســاط الثقافيــة العربية، 

وظهــرت العديــد مــن الكتــب التــي تحمــل 

ــا)4(.  ــوان نفســه تقريبً العن

)1( ما هو علم الكالم؟ 

اعتـر التفتـازاين أن علـم الـكام هـو رئيـس 

العلـوم الدينية وأرشفها فقـال: )وبالجملة هو 

أرشف العلـوم لكونه أسـاس األحكام الرشعية، 

معلوماتـه  وكـون  الدينيـة،  العلـوم  ورئيـس 

العقائـد اإلسـامية، وغايته الفوز بالسـعادات 

الحجـج  وبراهينـه  والدنيويـة،  الدينيـة 

القطعيـة املؤيـد أكرها باألدلة السـمعية «)5(.

وال شــك أن نظــرة التفتــازاين لعلــم الكام هي 

فهمـي جدعـان، »أسـس التقـدم عنـد مفكـري اإلسـام يف العـامل   )3(

العـريب الحديـث«، القاهـرة، دار الـرشوق، )1988م(، )ص/ 201(.

مـن هـذه الكتـب مثـاً: طـه عبـد الرحمـن، »يف أصـول الحـوار   )4(

وتجديـد علـم الـكام«، املغـرب، املركز الثقـايف العـريب )2000م(؛ 

عبـد الجبـار الرفاعـي، »علـم الـكام الجديـد وفلسـفة الديـن«، 

)2002م(؛  والتوزيـع،  والنـرش  للطباعـة  الهـادي  دار  بـروت، 

دار  الـكام الجديـد: نشـأته وتطـوره«،  »علـم  إبراهيـم بـدوي، 

مجتهـد  محمـد  )2002م(؛  والتوزيـع،  والنـرش  للطباعـة  العلـم 

دار  بـروت،  الجديـد«،  الـكام  علـم  إىل  »مدخـل  شبسـري، 

فيـاض،  حبيـب  )2000م(؛  والتوزيـع،  والنـرش  للطباعـة  الهـادي 

معهـد  بـروت،  الصـدر«،  الشـهيد  عنـد  الكامـي  »التجديـد 

املعـارف الحكميـة، )2006م(؛ محمـد بـن يعيـش، »التجديـد يف 

دراسـة علـم التوحيـد«، بـروت، دار الكتـب العلميـة )2007م(.

ســعد الديــن التفتــازاين، »رشح العقائــد النســفية«، مــع حاشــية   )5(

عقــد الفرائــد عــى رشح العقائــد، باكســتان، مكتبــة البــرشى، )د. 

ن(، )ص/ 23، 24(.



247 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

النظرة املســتقرة يف الوســط العلمي اإلسامي 

ــأن رشف  ــرون ب ــاء يق ــع العل ــا؛ فجمي قدميً

العلــم بــرشف موضوعــه، وموضــوع علــم 

الــكام -كــا ينصــون- هــو ذات اللــه تعــاىل.

قـال السـمرقندي: »علم يُبحث فيـه عن ذات 

الله -تعاىل- وصفاته وأسائه وأحوال املمكنات 

اإلسـام«)1(. قانـون  عـى  واملعـاد  املبـدأ  يف 

»وهو  قال:  حيث  ذلك  يف  الجرجاين  ووافقه 

علم يبحث فيه عن ذات الله -تعاىل- وصفاته، 

وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد عى قانون 

ومن  والسمرقندي  فالجرجاين  اإلسام«)2(. 

قبلها كر قيدا التعريف بأنه علم عى قانون 

)والقيد  فقال:  قيده  ذكر سبب  وقد  اإلسام، 

للفاسفة()3(.  اإللهي  العلم  إلخراج  األخر 

وإذا كان العلاء لـم يختلفوا كثرًا يف تحديد 

يختلفوا  لـم  أيًضا  فهم  الكام،  علم  موضوع 

)العلم  بأنه:  فالتفتازاين يعرفه  كثرًا يف حده، 

بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية()4(. وعرفه 

العضد اإليجي قريبًا منه فقال: »والكام علم 

يقتدر معه عى إثبات العقائد الدينية بإيراد 

الحجج ودفع الشبه، واملراد بالعقائد ما يقصد 

»الصحائــف اإللهيــة«،  الســمرقندي،  الديــن محمــد  شــمس   )1(

ــت، دار الفــاح،  ــف، الكوي ــد الرحمــن الرشي ــق أحمــد عب تحقي

 .)66 )ص/   ،)1985(

الرشيــف الجرجــاين، »التعريفــات«، بــروت، مكتبــة لبنــان،   )2(

.)194 )ص/  )1985م(، 

الرشيـف الجرجـاين، »التعريفـات«، مرجـع سـابق، )ص/ 194(.  )3(

سـعد الديـن التفتـازاين، »تهذيب املنطـق والـكام«، تحقيق: عبد   )4(

القـادر الكـردي، مـر، مطبعـة السـعادة، )1912م(، )ص/ 15(. 

وبالدينية  العمل،  دون  االعتقاد  نفس  به 

عليه  الله  صى  محمد  دين  إىل  املنسوبة 

معرفة  »والكام  الهام:  ابن  وقال  وسلم«)5(. 

إىل  املنسوبة  العقائد  من  عليها  ما  النفس 

البعض  األدلة علًا وظًنا يف  دين اإلسام عن 

منها«)6(. وقال ابن خلدون: »هو علم يتضمن 

الحجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية 

االعتقادات  يف  املنحرفن  املبتدعة  عى  والرد 

عن مذهب السلف أو أهل السنة«)7(.  ومن 

املعارصين من عرفه بأنه: »مسائل يبحث فيها 

عن وجود الواجب وما يجب أن يثبت له من 

الصفات وما يجب أن ينقى عنه فيها وما يجوز 

أن يوصف به منها وما يتوقف عى ذلك، وعن 

الرسل من حيث رساالتهم وما يجب اتصافهم 

به من الصفات وما يجب نفيه عنهم وما يجوز 

اتصافهم به منها«)8(.

وقــد تباينــت هــذه التعريفــات فأخــرج 

ــا  ــل بعضه ــر، وأدخ ــه اآلخ ــا أدخل ــا م بعضه

ــة  ــا متفق ــا جميًع ــا أخرجــه اآلخــر؛ إال أنه م

عــى كــون علــم الــكام موضوعــه ذات اللــه 

-تعــاىل- مــن حيث إثبــات األحــكام والصفات 

أعضـد الديـن عبد الرحمـن بن أحمد اإليجـي، »املواقف«، برح   )5(

الجرجـاين، بروت، دار الجيـل، )1997م(، املجلد األول، )ص/ 31(. 

كــال الديــن محمــد ابــن الهــام، »املســايرة يف العقائــد املنجيــة   )6(

ــعادة، )1347هـــ(،  ــة الس ــرة، مطبع ــرة«، )ط. 2(، القاه يف اآلخ

املجلــد األول، )ص/ 8(. 

 ،)4 )ط.  خلـدون«،  ابـن  »تاريـخ  خلـدون،  ابـن  الرحمـن  عبـد   )7(

 .)458 األول، )ص/  املجلـد  ن(،  )د.  الـراث،  إحيـاء  دار  بـروت، 

علـم  يف  التـام  »التحقيـق  الظواهـري،  الحسـيني  محمـد   )8(

الـكام«، القاهـرة، مكتبـة النهضـة املريـة )1939م(، )ص/ 2(. 
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ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــذات الرشيف ــذه ال له

إيــراد األدلــة العقليــة والنقليــة، باإلضافــة إىل 

ــدة اإلســامية. دفــع الشــبه عــن العقي

)2( الكالم القديم والكالم الجديد، 
تضمن أم تباين؟

مــن الواضــح متاًمــا عــدم وجــود تصــور واضح 

ــل  ــى مــن قب ــد( حت ــكام الجدي ــة )ال لحقيق

املنتســبن إليــه واملنظريــن لــه، وهــل نســبة 

التجديــد لهــذا العلــم هــل هــي باعتبــار 

الزمــان فقــط، أم أن التجديــد هــو باملســائل 

ــر  ــك بكث فقــط، أم أن األمــر أعمــق مــن ذل

ــاليب  ــج واألس ــد يف املناه ــل إىل التجدي ليص

ــن  ــًدا ومســتقًا ع ــًا جدي ــايل عل ــج بالت لتنت

ــم؟ ــكام القدي ال

ــوم  ــكان أن مفه ــى ملي ــول مصطف ــًا يق فمث

ــد هــو أمــر نســبي بحــت فيقــول: التجدي

اليــوم ســيكون قدميًــا  الجديــد  »فالــكام 

بعــد )200 ســنة(، والــكام القديــم اليــوم 

 ،300 أو   ،200( قبــل  كذلــك  يكــن  لـــم 

والجــدة  فالقــدم  وعليــه؛  عــام(.   500 أو 

متاًمــا«)1(. بالزمــان  مرتبطتــان  حالتــان 

ولكــن أحمــد قراملــي يــرد عــى هــذه 

الفكــرة )املضللــة(؛ حيــث إنَّ »الجديد مفردة 

ــتخدم يف  ــي ال تس ــا، وه ــد م ــة إىل ح مضلل

مصطفـى مليكان، »الـكام الجديد يف إيران«، بروت، مجلة قضايا   )1(

إسـامية معـارصة، العـدد الخـاص بعنـوان: »االجتهـاد الكامـي، 

مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكام الجديـد«، )د.ن(، )ص/ 188(. 

)علــم الــكام الجديــد( مبعناهــا النســبي؛ 

حالــة  التجــدد  أن  البعــض  يتصــور  فقــد 

نســبية يكــون فيهــا الــيء جديــًدا بالنســبة 

ــتقبل،  ــبة إىل املس ــا بالنس ــايض، وقدميً إىل امل

ــم  ــدم وقدي ــكام أق ــول ب ــن الق ــك ميك وبذل

وجديــد وأجــد، ولكــن صفة الجــّدة يف )الكام 

ــاكلة«)2(. ــذه الش ــى ه ــت ع ــد( ليس الجدي

.
مـن الواضـح متاًمـا عـدم وجـود تصـور 
واضـح لحقيقـة )الـكام الجديـد( حتـى 
مـن قبل املنتسـبن إليـه واملنظريـن له، 
وهـل نسـبة التجديـد لهـذا العلـم هـل 
هـي باعتبار الزمان فقط، أم أن التجديد 
هـو باملسـائل فقـط، أم أن األمـر أعمق 
مـن ذلـك بكثـر ليصـل إىل التجديـد يف 
املناهـج واألسـاليب لتنتـج بالتـايل علًا 
جديـًدا ومسـتقًا عـن الـكام القديـم؟

وبينــا يذهــب ســعيد فــودة إىل أن التجديــد 

ــائل  ــض املس ــر يف بع ــكام ينح ــم ال يف عل

الديــن أو  التــي ال تعــد مــن رضوريــات 

قطعياتــه)3(، يــرى محمــد عــارة أن التجديــد 

ــمل  ــامًا ليش ــون ش ــي أن يك ــي ينبغ الكام

ــق  ــا تحق ــتفادة مب ــائل، »واالس ــج واملس املنه

امليــدان،  هــذا  يف  املعــريف  الراكــم  مــن 

أحمـد قراملـي، »أزمنـة الكام الجديـد يف إيران«، بـروت، مجلة   )2(

قضايا إسامية معارصة، العدد الخاص بعنوان: »االجتهاد الكامي«، 

مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكام الجديـد، )د. ن(، )ص/ 291(.

سعيد فودة، »علم الكام والتجديد فيه«، بحث مقدم ملؤمتر علم   )3(

الكام يف الدولة العثانية، إسطنبول، مؤسسة إيثار، )يناير 2015(.
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وأيًضــا يف لغــة الخطــاب وأســاليب التأليــف، 

واملســائل  لألبــواب  الرتيــب  ومنطــق 

واملقــاالت، فــا بــد مــن تحــي علــم الــكام 

مقتــى  تراعــي  التــي  بالباغــة  الجديــد 

حــال العقــل املعــارص، إن يف املوضوعــات، 

ــة  ــاب، أو هندس ــر والخط ــاليب التعب أو أس

ألدبيــات  واملعــريف  املفاهيمــي  البنــاء 

الــكام«)1(. لعلــم  الجديــد  الطــور  هــذا 

ويشــخص مصطفــى مليــكان هــذا اإلشــكال 

بصــورة  والقديــم  الجديــد  بــن  القائــم 

عميقــة واســعة حيــث يقــول: »لقــد كان 

ــرى  ــا ن ــي املحــور( بين ــم )إله ــكام القدي ال

ــه  ــدار(. وألن الل ــد )إنســاين امل ــكام الجدي ال

-تعــاىل- هــو محــور الــكام القديــم، فحينــا 

كانــوا يريــدون تحريــر الرســائل الكاميــة 

ثــم  اللــه،  وجــود  بإثبــات  أواًل  يبــدؤون 

صفاتــه، ثــم أفعالــه. بعدهــا يقولــون: إن مــن 

ــون  ــم يتطرق ــرش، ث ــة الب ــه هداي ــال الل أفع

ــة.  ــة الهداي ــا عملي ــم به ــي تت إىل الســبل الت

وحينــا يكــون الســبيل إىل ذلــك هــو الوحي، 

ينتقلــون إىل موضــوع الوحــي والنبــوة، ومــن 

ــخ. ــة... إل ــوة الخاص ــة إىل النب ــوة العام النب

ــدأ تسلســلها  ــا تب ــة ف ــات الحديث ــا اإللهي أم

مــن اللــه تعــاىل، وإمنــا تبــدؤه باإلنســان، 

ــن أو  ــان مع ــم إنس ــن عل ــد إىل تكوي فتعم

معرفــة خاصــة باإلنســان، ثــم تقــول: إن 

قضايـا  مجلـة  بـروت،  الكامـي«،  »االجتهـاد  عـارة،  محمـد   )1(

إسـامية معـارصة، العـدد الخـاص بعنـوان: »االجتهـاد الكامـي، 

مناهـج ورؤى متنوعـة يف الـكام الجديـد«، )د. ن(، )ص/ 126(.

ــا  لهــذا اإلنســان حاجــات ذات مراتــب، وتاليً

ــانية  ــات اإلنس ــن الحاج ــة م ــرر أن جمل تق

يلبيهــا الديــن دون غــره مــن الظواهــر، 

الديــن. بحــوث  إىل  تدخــل  هنــا  ومــن 

وهكــذا، فالــكام الجديــد والقديــم مختلفــان 

طبًعــا مــن حيــث القبليــات«)2(.

)3( دواعي التجديد:

رمبــا كان الدافــع للتجديــد الكامــي هــو 

علــم  يف  حصــل  الــذي  بالتجديــد  التأثــر 

ــا يعــرف يف األوســاط  ــكام املســيحي أو م ال

املســيحية )بالاهــوت(؛ فقــد شــمل التطــور 

العقيــدة  أساســيات  عندهــم  والتجديــد 

ليطــال املناهــج واملســائل عــى حــد ســواء، 

التجديــد  هــذا  لهــم  يتيــح  كان  وبالتــايل 

ــات  ــع التقلب ــتمر م ــال املس ــتمر االنفع املس

ــن  ــد م ــغ إىل ح ــل بل ــارصة، ب ــة املع الفكري

املرونــة جعلــه يســتوعب كثــرًا مــن مقــوالت 

ــبية. ــة النس ــد الحداث ــا بع م

الاهــوت  يف  التجديــد  مظاهــر  ومــن 

ــكاين  ــع الفاتي ــاء يف )املجم ــا ج ــيحي م املسـ

الثــــاين( مـــن قـــــرارات غيــــر مســبوقة 

باالعــراف  تتعلــق  الكنيســـة  تاريــخ  يف 

ــراره  ــات األخــرى، وإق ــكان صحــة الديان بإمـ

بإمــــكان )الخــــاص( لغــيـــر املســيحي.

وهــذا املوقــف بــا شــك ينبثــق عــن تغيــر 

مصطفــى مليــكان، »الــكام الجديــد يف إيــران«، مرجــع ســابق،   )2(

.)187 )ص/ 
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كبــر يف نظــرة الاهــوت املعــارص إىل الديــن، 

فبعــد أن كان )الديــن الحــق( عبــارة حقيقــة 

مطلقــة ثابتــة ال تســع مخالفتهــا، أصبــح 

)الديــن( مارســة أخاقيــة؛ وبالتــايل فــإن 

ــبية،  ــألة نس ــن مس ــة إىل الدي ــبة األحقي نس

فاحتــكار الخــاص ألتباع ديانــة بعينها ترجيح 

بــا مرجــح، وال يخفــى طبًعــا أثــر فلســفة مــا 

بعــد الحداثــة فيــا ســبق.

شــك  بــا  الاهــوت  يف  التطويــر  هــذا 

ــن  ــن املفكري ــر م ــاب الكث ــى إعج ــاز ع ح

املســلمن، »وجعــل بعض العلــاء واملفكرين 

املشــاركن يف الحــوار اإلســامي املســيحي 

مقــوالت  هشاشــة  ويدركــون  يضطربــون 

الــكام اإلســامي املعتمــدة يف الحــوار«)1(.

ولـــم يكتفــوا باإلعجاب، بــل طالبــوا بتطبيقه 

عــى املنظومــة املنهجيــة العقديــة اإلســامية، 

ــم(،  ــكام القدي ــم ال ــه )عل ــق علي ــا يطل أو م

ملــا وجــدوه مــن تقــدم الاهــوت املســيحي 

ــرى محمــد  عــى اإلســامي بدرجــات كــا ي

الطالبــي، حيــث إن التجديــد يف الاهــوت 

املســيحي أتــاح لــه أن »أن يكــون باســتمرار 

ــع عــره انســجاًما  متحــركًا، وأن ينســجم م

ــا بعــد يــوم«)2(. ينمــو يوًم

تجديـد  ودعـاوى  )اإلمامـة(  يف  الـكام  »تجديـد  مبـارك،  عـي   )1(

علـم الـكام: رسـالة اإلسـام ورسـالة التقريـب«، بحـث إلكروين 

منشـور يف موقـع مؤسسـة مؤمنـون بـا حـدود، )د. ن(، )ص/ 4(.

محمـد الطالبـي، »اإلسـام والحـوار: أفـكار حول موضوع يشـغل   )2(

بال العر الحديث«، روما، مجلة إسـاميات مسـيحيات الصادرة 

البابـوي للدراسـات العربيـة، )عـدد/ 4(، )ص/ 4(. عـن املعهـد 

)4( نموذج التجديد الكالمي في 
فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن:

ــد  ــات العقائ ــه إثب ــكام هدف ــم ال إذا كان عل

الدينيــة، فهــو بالتــايل يقــر بوجــود الحقائــق 

يف الخــارج، ثــم يزعــم أنــه يكشــف عنهــا مبــا 

يقدمــه مــن أدلــة يقينية. وعليه؛ فــإن كل من 

ينادي بنســبية الحقيقــة، وعدم إمــكان كونها 

مطلقــة ال بــد أن يعــرض عــى املنهــج العــام 

لعلــم الــكام التقليــدي، خصوًصــا مــن حيثية 

ــة برهانيــة عــى العقائــد. إمــكان إقامــة أدل

.
إذا كان علـم الكام هدفه إثبات العقائد 
الدينيـة، فهو بالتايل يقر بوجود الحقائق 
يف الخـارج، ثـم يزعـم أنه يكشـف عنها 
مبـا يقدمـه مـن أدلـة يقينيـة. وعليـه؛ 
فـإن كل مـن ينـادي بنسـبية الحقيقـة، 
وعـدم إمـكان كونهـا مطلقـة ال بـد أن 
يعـرتض عـى املنهـج العـام لعلـم الكام 
التقليـدي، خصوًصـا مـن حيثيـة إمـكان 
العقائـد. عـى  برهانيـة  أدلـة  إقامـة 

ويعتـر طـه عبـد الرحمـن مـن كبـار الداعن 

إىل تجديـد علـم الـكام مـن هـذه الحيثيـة، 

يقدمـون  الذيـن  القائـل  مـن  يكـون  ورمبـا 

الـكام  علـم  عـن  محـدًدا  منهجيًـا  تصـورًا 

الجديـد، منتقـًدا مـا يـراه قصـورًا يف الـكام 

التقليـدي؛ فالحقيقـة عنده متجددة وليسـت 

مطلقـة، والدليـل العقـي قـارص عـن إثبـات 
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العقائـد؛ ألن العقائـد أصـًا ال تـدرك )بالعقل 

املجـرد(، فالحقيقة عند الدكتـور طه، ال ميكن 

أن تنحـر يف مصـداق واحـد؛ )ألن الحق هو 

نفسـه، عـى خـاف الرأي السـائد، ليـس ثابتًا 

ويتجـدد()1(. يتغـر  أن  أصلـه  بـل  يتغـر،  ال 

ومـا هـذا التقلـب والتغـر للحقيقـة إال ألن 

العقـل هو أيًضـا ليس ثابتًـا؛ »فالعقل ال يقيم 

عـى حال، وإمنـا يتجدد عى الـدوام، ويتقلب 

بغـر انقطـاع، فعـى خـاف مـا سـاد ويسـود 

ليـس  اليونـان،  عـن  املـوروث  االعتقـاد  بـه 

العقـل جوهـرًا مسـتقًا قامئًا بنفس اإلنسـان، 

وإمنـا هـو فاعليـة، وحـق الفاعليـة أن تتغـر 

يكـون  أن  يجـب  فالعقـل  الـدوام«)2(،  عـى 

العقـل«)4(. إال  يتكوثـر  »ال  بـل  متكوثـرًا)3(، 

ــل  ــدل يف العق ــر والتب ــلمة التغ ــد مس وتتأك

عنــد الدكتــور طــه؛ ألن »العقــل فعــل قلبــي 

ــل  ــب ويح ــوم بالقل ــل يق ــح«)5(، فالعق رصي

ــل  ــة نســبة الفع ــك ورد يف الرشيع ــه؛ لذل في

)َعَقــَل( إىل القلــب بوصفــه الفعــل الــذي 

يختــص بــه كــا تختــص العــن بفعــل النظــر، 

طــه عبــد الرحمــن، »يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام«،   )1(

املغــرب، املركــز الثقــايف العــريب(2000م(، )ص/ 20(.

العقـي«،  التكوثـر  أو  وامليـزان،  »اللسـان  الرحمـن،  عبـد  طـه   )2(

.)21 )ص/  )1998م(،  العـريب  الثقـايف  املركـز  املغـرب، 

، والدالة عى التكاثر. يشتق طه عبد الرحمن )التكوثر( من مادة كَرََ  )3(

طــه عبــد الرحمــن، »يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام«،   )4(

مرجــع ســابق، )ص/ 21(.

طــه عبــد الرحمــن، »ســؤال األخــاق«، املغــرب، املركــز الثقــايف   )5(

.)154 )ص/  )2000م(،  العــريب، 

كــا  والقلــب  بالســمع)6(،  األذن  وتختــص 

ــب وال يبقــى عــى حــال. ــوم متقل هــو معل

ــل يجــوز  ــذا، فه ــل هك ــإذا كان شــأن العق ف

ــن؟ ــل للدي ــه يف التأصي ــاد علي االعت

يــرى الدكتــور طــه أن العقــل النظــري الــذي 

اعتمــد عليــه الفاســفة واملتكلمــون يف بنــاء 

ــر يف  ــة النظ ــة، ويف مارس ــم املعرفي نظريته

ــص ومحــدود،  ــل ناق ــا عق ــات خصوًص اإللهي

ــه،  ــتناد علي ــان باالس ــام بره ــن أن يق وال ميك

وهــذا العقــل النظــري الفلســفي الــذي تقوم 

باالعتــاد عليــه قوانــن علــم املنطــق، والــذي 

أيًضــا تقــوم عليــه العلــوم التجريبيــة يُطلــق 

ــذي  ــه اســم »العقــل املجــرَّد«، وهــو »ال علي

يطلــع بــه صاحبــه عى وجــه من وجــوه يشء 

مــا، معتقــًدا صــدق هــذا الفعــل، ومســتنًدا 

معــن«)7(. دليــل  إىل  التصديــق  هــذا  يف 

وبخــاف مــا هــو متقــرِّر قدميًــا وحديثـًـا مــن 

أن العقــل النظــري أو العقانيــة هــي الحــد 

الفاصــل بــن اإلنســان وســائر الحيوانــات 

غــر الناطقــة، يــرى الدكتــور طــه أن )العقــل 

املجــرد( مشــرك بــن اإلنســان والبهائــم؛ ألنــه 

مجــرد عــن األخــاق، أمــا مــا مييــزه عــن 

د باألخــاق«)8(.  البهائــم هــو »العقــل املســدَّ

طه عبد الرحمن، »سؤال األخاق«، مرجع سابق، )ص/ 152(.  )6(

طـه عبـد الرحمـن، »العمـل الدينـي وتجديـد العقـل«، املغـرب،   )7(

.)17 )ص/  )1997م(،  العـريب  الثقـايف  املركـز 

انظــر: »ســؤال األخــاق«، )ص/ 13، 14(. وانظــر أيًضــا: طــه عبــد   )8(

الرحمــن، »روح الديــن من ضيــق العلانية إىل ســعة االئتانية«، 

.)16  ،15 )ص/  )2012م(،  العــريب،  الثقــايف  املركــز  املغــرب، 
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ــة  ــاالت الحاصل ــك يف الك ــد ذل ــي بع لرتق

املســتمدة  الحيــة  التجربــة  عنــد طريــق 

مــن الــرشع ليتحقــق )بالعقــل املؤيــد(.

ـــم املنطـــق  ـــم عـــى عل ـــل املجـــرد القائ فالعق

األرســـطي ال ميكـــن أن يقـــوم عليـــه »علـــم 

ميتافيزيقـــي برهـــاين«، ومـــا كانـــت محـــاوالت 

ـــم  ـــبب اغراره ـــن إال بس ـــفة واملتكلم الفاس

ـــاَّ ذهـــب  ـــد م ـــد أبع مبنطـــق أرســـطو إىل ح

ـــهم)1(. ـــان أنفس ـــه اليون إلي

ـــه  ـــا ط ـــي يورده ـــادات الت ـــرز االنتق ـــن أب وم

ـــذي  ـــد الرحمـــن عـــى )العقـــل املجـــرد( ال عب

يقـــوم عليـــه علـــم الـــكام التقليـــدي أنـــه 

منطـــق ثنـــايئ القيمـــة، يأخـــذ مببـــدأ )الثالـــث 

املرفـــوع( أو )عـــدم التناقـــض(، وبالتـــايل فـــإن 

علـــم الـــكام القائـــم عـــى هـــذا املبـــدأ ال 

يصـــح العمـــل بـــه اآلن، و»أنســـب نســـق 

ــة، هـــو  منطقـــي لصـــوغ املناهـــج الكاميـ

ذلـــك الـــذي ال يبطـــل فيـــه مبـــدأ الثالـــث 

ـــض...  ـــدم التناق ـــدأ ع ـــل مب ـــط، ب ـــوع فق املرف

ـــا  ـــوال وحدهـــا، وإمن ـــه ال األق ويدخـــل يف بنائ

ــى  ــار عـ ــا«)2(. إذن، فاالقتصـ ــا أصحابهـ أيًضـ

الدليـــل العقـــي ليـــس كافيًـــا يف إثبـــات 

ـــه: ـــور ط ـــرى الدكت ـــا ي ـــا ك ـــارف عموًم املع

املعــريف  املجــال  يف  املشــتغلن  أغلــب 

يحــرون األدلــة )بالدليــل العقــي( و»الدليل 

طــه عبــد الرحمــن، »يف أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام«،   )1(

مرجــع ســابق، )ص/ 62(.

املرجع السابق، )ص/ 133(.  )2(

ــل  ــة ال تق ــة ثاث ــاك أدل ــي«، إال أن هن الح

أهميــة عنهــا، بــل رمبــا تتفــوق، وهــي: 

ــرًا،  ــاًدا أم متوات ــواء كان آح ــل( س ــر النق )خ

و)شــهادة العــدل( وهــي اإلخبــار عــن الــيء 

ــه،  ــدق يف قول ــه والص ــم ب ــاء العل ــع ادع م

و)شــعور القلــب( وهــو مــا يجــده اإلنســان 

يف قلبــه مــن أحــوال ومعــارف باطنــة)3(.

ــًدا  ــات تحدي ــن اإللهي ــث ع ــد الحدي ــا عن أم

ــن  ــن م ــن أن يتمك ــل م ــرد أق ــل املج فالعق

إثباتهــا، فهــي تثبت بالوجــدان، أو ما يســميه 

الشــعور القلبــي:

ـــاج االســـتدالل عـــى الوجـــود  »يجـــوز أن يحت

اإللهـــي إىل دليـــل أعـــى رتبـــة مـــن حجـــة 

العقـــل التـــي جمـــد عليهـــا الـــاأدري، 

ـــر  ـــب أو الخ ـــعور القل ـــو ش ـــون ه ـــد يك وق

ـــر«)4(. فالديـــن إذن ســـيكون مـــا يقـــوم  املتوات

ــد  ــن عقائـ ــن مـ ــان املتديـ ــس اإلنسـ يف نفـ

وأخـــاق، ال كونـــه عبـــارة عـــن حقائـــق ثابتـــة 

يف نفســـها؛ ألن الحقيقـــة عنـــده متغـــرة 

ـــرب  ـــايل أق ـــن بالت ـــون الدي ـــبق، فيك ـــا س ك

إىل الوجـــود االعتبـــاري منـــه إىل الوجـــود 

الخارجـــي؛ لذلـــك يـــرى أنـــه ال أفضليـــة 

مطلقـــة ألي ديـــن يف نفســـه، وإمنـــا فقـــط 

تكـــون األفضليـــة بالنســـبة إىل املتديـــن فقـــط:

»ال رضر يف تعـــدد األفضليـــة؛ ألن األفضليـــة 

طـه عبـد الرحمـن، »روح الديـن«، مرجـع سـابق، )ص/ 60، 61(.  )3(

طـه عبـد الرحمـن، »روح الديـن«، املرجـع السـابق، )ص/ 61(.  )4(



253 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ليســـت مطلقـــة إال يف ســـياق عاقـــة املتديـــن 

بدينـــه، مثلهـــا يف ذلـــك مثـــل الحـــب، أمـــا 

بالنســـبة إىل مـــن هـــو خـــارج هـــذه العاقـــة، 

ـــبية«)1(. ـــل نس ـــة تظ ـــذه األفضلي ـــإن ه ف

)5( تعقيب:

ــا  إن مفهــوم التجــدد داخــل أصــًا يف تصورن

لعلــم الــكام؛ فهــو غايتــه كــا نــص العلــاء 

)إثبــات العقائــد الدينيــة(، وجعلــوا لتحقيــق 

هــذه الغايــة طريقــن:

))( إيراد الحجج. )2( دفع الشبه.

ومبـــا أن الشـــبه متجـــددة يف كل عـــر، 

ومبـــا أن لـــكل زمـــان شـــبهه؛ فاملتكلـــم 

زمـــام  أخـــذ  إىل  زمـــان  كل  يف  مضطـــر 

املبـــادرة يف تقريـــر العقائـــد مبـــا يتناســـب 

ـــة  ـــبهات الطارئ ـــى الش ـــرد ع ـــه، وال ـــع زمان م

عـــى الســـاحة، والتـــي أصبحـــت تتخـــذ 

أشـــكااًل أكـــر عمًقـــا مـــن الســـابق؛ فبعـــد 

أن كانـــت الشـــبهات تســـتند يف األغلـــب 

عـــى تشـــكيكات فلســـفية، أصبحـــت اآلن 

تطـــرح باســـم العلـــوم التطبيقيـــة كفيزيـــاء 

ـــى  ـــن ع ـــدرة املتكلم ـــدم ق ـــًا. وع ـــم مث الك

هاتـــن املهمتـــن ســـتفرغ علـــم الـــكام 

مـــن غايتـــه األساســـية ليصبـــح علـــًا بـــا 

ـــري. ـــرف الفك ـــن ال ـــا م ـــايل رضبً ـــة، وبالت غاي

املرجع السابق، )ص/ 68(.  )1(

ورمبـــا هـــذا هـــو الغالـــب يف الـــدرس الكامـــي 

املعـــارص، حيـــث انتقـــل علـــم الـــكام مـــن 

ـــرد  ـــامية إىل مج ـــة إس ـــة معرفي ـــه نظري كون

ـــة  ـــى مســـامع الطلب ـــى ع ـــي يلق درس أكادمي

ـــدة،  ـــبهات الجدي ـــة للش ـــان أو متابع دون بي

ـــل  ـــا. ب ـــه اآلخـــر معرفيً ـــا توصـــل إلي ـــاج م ونت

رمبـــا أصبـــح أقـــرب إىل الـــدرس التاريخـــي 

منـــه إىل الـــدرس الكامـــي التحليـــي. غـــر 

ـــال كل  ـــد لتط ـــاوى التجدي ـــع يف دع أن التوس

نواحـــي علـــم الـــكام هـــي أيًضـــا دعـــوى 

ــهور  ــو املشـ ــا هـ ــك؛ فكـ ــا شـ ــة بـ عبثيـ

ـــز  ـــوم تتاي ـــإن العل ـــاء ف ـــب العل ـــد أغل عن

باملوضوعـــات، فـــإذا كانـــت موضوعـــات 

علـــم الـــكام الجديـــد مختلفـــة كليًـــا عـــن 

الـــكام التقليـــدي فإنـــه يف الحقيقـــة ســـيكون 

ـــميته  ـــى لتس ـــايل ال معن ـــًدا، وبالت ـــًا جدي عل

بنفـــس مســـمى الـــكام علـــم، واألوىل حينئـــذ 

أن يســـمى بالفلســـفة الدينيـــة مثـــًا. كـــا 

ـــن  ـــل املنظري ـــن قب ـــة م ـــكار املطروح أن األف

للـــكام الجديـــد تشـــرك يف دعوتهـــا إىل 

إهـــال الجانـــب اإللهـــي يف علـــم الـــكام، 

ـــد  ـــم الجدي ـــذا العل ـــن ه ـــن يتمك ـــايل ل وبالت

ـــي  ـــة الت ـــة عـــى األســـئلة الوجودي مـــن اإلجاب

ــا:  ــاول الـــكام التقليـــدي اإلجابـــة عليهـ حـ

هـــل للكـــون خالـــق، ومـــا هـــي صفاتـــه، ومـــا 

وجـــه املباينـــة بيننـــا وبينـــه. فالحاصـــل أن 

عـــى املتكلـــم أن ينـــزل مـــن برجـــه العاجـــي، 

فينـــزل إىل الســـاحة، وينخـــرط يف صفـــوف 

النـــاس، ويبحـــث هـــو عـــن الشـــبهات.
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 مقدمة:
ــايس  ــر العب ــى أنَّ الع ــون ع ــق الباحث يتف

ــا  ــامية وانطاقه ــارة اإلس ــق الحض ــهد تألُّ ش

إىل آفــاق غــر مســبوقة، وال شــك أنَّ مــا متيــز 

بــه ذلــك العــر مــن انتشــار حركــة الرتجمــة 

إىل العربيــة مــن الــراث العاملــي بصفــة 

عامــة، والــراث اليونــاين بصفــة خاصــة= 

كان مــن بــن الركائــز األساســية التــي قامــت 

ــاملة،  ــة الش ــة الحضاري ــذه النهض ــا ه عليه

والســؤال املــرشوع هنــا هــو: ملــاذا لـــم تظهر 

تلــك الحركــة يف صــدر اإلســام أو يف العــر 

يف  تلتمــس  أن  ميكــن  واإلجابــة  األمــوي؟ 

الظــروف التاريخيــة التــي مــرت بهــا الدولــة 

ــَغل املســلمون  ــد َش ــذاك، فق اإلســامية حين

أنفســهم يف صــدر اإلســام بحركــة الفتوحات؛ 

ــرة،  ــة القاه ــوم جامع ــة دار العل ــامي بكلي ــخ اإلس ــتاذ التاري أس  )*(

arsalem@aucegypt.edu اإللكــروين:  الريــد  مــر. 

ا  توطيــًدا لقواعــد الدولــة الناشــئة، وصــدًّ

ــوي  ــر األم ــهد الع ــم ش ــا، ث ــن به للمربص

أعظــم اتســاع لهــذه الحركــة، وكان أهــمُّ 

ــن  ــات يف العري ــة الفتوح ــط بحرك ــا ارتب م

ــَة وضــع األســس  الراشــدي واألمــوي= محاول

الراســخة للنظــم املختلفــة التــي تســر عليهــا 

ــة،  ــية، وإداري ــن سياس ــامية؛ م ــة اإلس الدول

وماليــة، وقضائيــة، وحربيــة، وغــر ذلــك، كــا 

ــو  ــًا، وه ــا ثقي ــا إضافيًّ ــون عبئً ــه األُموي واج

ــي  ــامية؛ وه ــة اإلس ــن الدول ــب دواوي تعري

ــه،  ــر وج ــى خ ــا ع ــوا به ــي قام ــة الت املهم

فــكان هــذا مــن أعظــم إنجازاتهــم الحضارية.

ــا مــا  ــا -مــع ذلــك- ال نجــد يف مصادرن ولكنن

يشــر إىل أن األُمويــن بذلــوا جهــًدا ملموًســا 

منظَّــًا يف مجــال الرجمــة إىل اللغــة العربيــة؛ 

ــة  ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــد ب ــٌح أنَّ خال صحي

كانــت لــه محــاوالت يف هــذا املجــال تُجِمــع 
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ــاوالت  ــذه املح ــن ه ــا)1(، ولك ــا مصادرن عليه

لـــم تكــن إال جهــوًدا فرديــة خاصــة، ال حركــة 

ــرت  ــا انح ــة)2(، ك ــة هادف ــمية منظم رس

االهتامــات  بعــض  يف  املحــاوالت  هــذه 

الشــخصية لخالــد يف مجــال الكيميــاء والطب 

ــروى أيًضــا يف هــذا الصــدد  والفلــك، ومــا يُ

اليهــودي  مارسجيــس(  )أو  مارسجويــه  أن 

الطبيــب »تــوىلَّ لعمــر بــن عبــد العزيــز 

ــب«)3(،  ــس يف الط ــرن الق ــاب أه ــة كت ترجم

ـه ترجمــه يف أيــام مــروان بــن  وقيــل إنَـّ

الحكــم)4(، ومل يكــن لهــذه املحــاوالت -عــى 

كل حــال- آثــار واضحــة بعيــدة املــدى)5(.

الشــام  يف  األمويــة  الخافــة  وبســقوط 

ــنة  ــراق س ــية يف الع ــة العباس ــام الخاف وقي

ــة اإلســامية  ــدأت الدول )132هـــ = 749م( ب

يــروي ابــن النديــم أنَّ املرجــم اصطفــن القديــم »نقــل لخالــد بن   )1(

يزيــد بــن معاويــة كتــب الصنعــة وغرهــا«. »الفهرســت«، )ص/ 

ــم  ــًدا »هــو أول مــن تُرِج ــروي يف موضــع آخــر أنَّ خال 340(، وي

ــاء«. املصــدر نفســه،  ــب الكيمي ــب الطــب والنجــوم وكت ــه كت ل

)ص/ 497(. وعــن اهتــام خالــد بالكيميــاء والطــب بصفــة 

خاصــة راجــع: »طبقــات األمــم« لصاعــد بــن أحمــد األندلــي، 

ــكان، )2/ 213( ــن َخلِّ ــان«، الب ــات األعي ــا: »وفي )ص/ 75(. وأيًض

انظر: »ضحى اإلسام«، ألحمد أمن، )1/ 271(.  )2(

»إخبار العلاء بأخبار الحكاء«، البن الِقْفطي، )ص/ 213(.  )3(

املصــدر نفســه والصفحــة نفســها، وانظــر أيًضــا: »عيــون األنبــاء   )4(

يف طبقــات األطبــاء« البــن أيب أَُصيبعــة، )2/ 104(. ولكــن ابــن أيب 

أصيبعــة يقــول إنَّ مارسجويــه تــوىل ذلــك يف أيام الدولــة املروانية، 

ــاب. ــم يف عهــده الكت ــم الخليفــة الــذي ترج دون تحديــد اس

ــاح أرسار النجــوم« لهرمــس  ــاب »مفت ــان« أنَّ كت ــر »بروكل يذك  )5(

متَّــت ترجمتــه يف العــر األمــوي يف ســنة )125هـــ = 743م(، كا 

يذكــر أن املصنفــات الطبيــة بــدأت ترجمتهــا يف عــر بنــي أميــة. 

»تاريــخ األدب العــريب«، )4/ 90(، وهامــش 3، ولكــن إذا جــاز لنــا 

أن نَُســلِّم بصحــة ذلــك فمــن غر املمكــن أن ننظــر إىل أمثال هذه 

الجهــود املبعــرة عــى أنهــا متثــل حركــًة عامــة يف مجــال الرجمــة.

ــف  ــا، يختل ــًدا يف تاريخه ــْورًا جدي ــل طَ تدخ

واالجتاعيــة  السياســية  مامحــه  يف 

ذلــك. قبــل  مألوفهــا  عــن  والثقافيــة 

عــى أنَّ مــا يعنينــا يف هــذا الســياق هــو 

ــور  ــب ظه ــذي واك ــايف ال ــور الثق ــك التط ذل

الخافــة العباســية، ويعنينــا مــن هــذا التطور 

ــخصية  ــة الش ــك الحرك ــور تل ــد ظه بالتحدي

املتفتحــة، التــي متثلــت يف ترجمــة عيــون 

الــراث؛ اإلنســاين عامــة، واليونــاين خاصــة، إىل 

اللغــة العربيــة، وهــذا األخــر هــو مــا ســُندير 

ــا يف هــذا البحــث. ــه حديثن حول

وال شــــك أنَّ مــــن بن العوامــل التي أعانت 

العباســين عــى تنفيــذ هذه املهمــة الجليلة= 

وجــوَد عــدٍد مــن املراكــز األساســية للثقافــة 

اليونانيــة يف دولــة الخافــة العباســية، وهــذا 

مــا ســنتناوله اآلن باختصــار قبــل أن نتحــدث 

عــن نشــأة حركــة الرجمــة مــن الــراث 

ــاين وتطورهــا يف العــر العبــايس. اليون

أهم مراكز الثقافة اليونانية في دولة 
الخالفة العباسية:

تعــددت مراكــز الثقافــة الهيلينيــة اليونانيــة 

الخافــة  لســلطان  الخاضعــة  األقاليــم  يف 

ــمَّ  ــا أه ــث هن ــنخص بالحدي ــية، وس العباس

وأنطاكيــة،  ُجْنَديَْســابور،  وهــي:  املراكــز، 

والرُّهــا، ونصيبــن، وحــران، واإلســكندرية.

ولعــلَّ أهــمَّ هــذه املراكــز عى اإلطــاق كانت 

مدينــة ُجْنَديَْســابور عاصمــة إقليم خوزســتان 
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الفــاريس، وقــد أنشــأ هــذه املدينــة اإلمراطور 

الساســاين ســابور األول )املتــوىف ســنة 271م(، 

الــروم  َســبَْي  وأســكنها  إليــه،  »فُنِســبت 

ــلمون  ــح املس ــده«)1(، وفت ــن جن ــة م وطائف

خافــة  يف  )17هـــ(  ســنة  يف  ُجْنَديَْســابور 

ــة  ــرزت أهمي ــد ب ــاب)2(. وق ــن الخط ــر ب عم

ُجْنَديَْســابور كمركــز مهــم مــن مراكــز الثقافة 

اليونانيــة يف بــاد الفــرس يف عهــد اإلمراطــور 

ــورشوان )531-  ــرى أن ــهر ك ــاين األش الساس

اإلمراطــور  معــارصه  أنَّ  ذلــك  579م(. 

565م(   -527( األول  جســتنيان  البيزنطــي 

قــرََّر يف ســنة )529م( أْن يُغلـِـق مدرســة أثينــا 

الفلســفية، التــي كانــت مُتَثِّــل معقــل الوثنيــة 

يف أرايض اإلمراطوريــة البيزنطيــة حينــذاك)3(.

وكان اإلمراطــور كــرى أنــورشوان شــديد 

ــه  ــم عدائ ــة رغ ــة الهيليني ــاب بالثقاف اإلعج

مدرســة  بأســاتذة  ــب  فرحَّ للبيزنطيــن، 

ــا الوثنيــة يف اإلمراطوريــة الفارســية)4(،  أثين

ــة  ــة الهيليني ــه بالثقاف ــم إعجاب ــى يرج وحت

إىل عمــل قــرر أن ينشــئ يف ُجْنَديَْســابور 

مدرســة تقــوم عــى دراســة الطــب اليونــاين 

والفلســفة اليونانيــة)5(، حيــث لـــم يكــن 

»معجم البلدان«، لياقوت، )2/ 198(.  )1(

»تاريخ الطربي«، )4/ 93(.  )2(

)3( B. Russell, History of Western philosophy, P.370.

)4( G.Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P.77.

راجــع مــادة »ُجْنَديَْســابور« يف »دائــرة املعــارف اإلســامية«،   )5(

)الطبعــة العربيــة(، بقلــم إيــوار، )12/ 359(، وانظــر أيًضــا: 

»تاريــخ اإلســام...« للدكتــور حســن إبراهيــم حســن، )2/ 282(.

ــل  ــا فحســب، »ب ــا نظريًّ ــدرَّس فيه الطــب يُ

ــر كان  ــتان كب ــا يف بيارس ــَدرَّس عمليًّ كان يُ

منوذًجــا ملــا كانــت عليــه الدراســة مــن بعــد 

ــذه  ــذ ه ــامي«)6(، وكان تامي ــامل اإلس يف الع

املدرســة يتكونــون يف األســاس مــن النســاطرة 

الريــان)7( الذيــن كانــوا يعيشــون قبــل ذلــك 

ــم  ــة، ولكنه ــة البيزنطي ــف اإلمراطوري يف كن

تعرضــوا لاضطهــاد الدينــي بســبب اختــاف 

ــمية  ــدة الرس ــن العقي ــة ع ــم الديني عقيدته

ــاطرة  ــؤالء النس ــا كان ه ــية)8(، ومل األرثوذكس

الريــان يجيــدون اللغــة اليونانية فقــد قاموا 

ــفية  ــة والفلس ــال الطبي ــم األع ــة أه برجم

مــن اليونانيــة إىل الريانيــة التــي كانــت لغة 

التعليــم األساســية)9(. ولقد اســتمرت مدرســة 

ُجْنَديَْســابور قرونًــا طويلــة بعــد إنشــائها 

متثــل مركــزًا أساســيًّا لرعايــة الــراث اليونــاين.

ــوريا  ــال سـ ــة يف شـ ــة الواقعـ ــا أنطاكيـ أمـ

ــة »مايرهــوف«: مــن اإلســكندرية إىل بغــداد. وهــي  انظــر مقال  )6(

ــامية«،  ــارة اإلس ــاين يف الحض ــرتاث اليون ــاب: »ال ــورة يف كت منش

ــدوي، )ص/ 56(. ــن ب ــد الرحم ــور عب للدكت

ينتســب النســاطرة إىل القــس األنطــايك نســطوريوس الــذي   )7(

ــنة )428م(، إىل  ــن س ــطنطينية م ــرك القس ــب بطري ــغل منص ش

)431م)، وقــد ُعــزِل نســطوريوس مــن منصبــه وأُبِعــد أخــرًا 

ــاد  ــه ال يوجــد اتح ــا بأن ــي رصح فيه ــه الت إىل مــر نتيجــة آرائ

ــل هــا  ــة يف الســيد املســيح ب ــة والبرشي ــن اإللهي ــن الطبيعت ب

ــر: ــا؛ انظ ــتقلتان متاًم مس

A.J. Maclean, »Nestorianism«, in Encyclopedia of Religion 

and Ethics, vol9, P. 323f.

See also: P. Johnson, A History of Christianity, P.90, and 

G. Downey, A History of Antioch in Syria, PP.463-65.

وقــد طردهــم اإلمرطــور البيزنطــي جســتنيان األول مــن الرُّهــا   )8(

ــبب. ــذا الس له

)9( Hitti, History of the Arabs, P.309.
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ـــد  ـــة( فق ـــدود الركي ـــل الح ـــي اآلن داخ )وه

ـــن  ـــن ب ـــراع املزم ـــارح ال ـــد مس ـــت أح كان

البيزنطيـــن والفـــرس حتـــى فتحهـــا املســـلمون 

يف خافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب)1(، وقـــد 

ـــة  ـــز للثقاف ـــم مرك ـــة أه ـــك املدين ـــت تل مثل

ـــا  ـــوريا وكان اهتامه ـــال س ـــة يف ش اليوناني

ــة  ــة بصفـ ــفة اليونانيـ ــول الفلسـ ــدور حـ يـ

عامـــة وفلســـفة أرســـطو ومنطقـــه بشـــكل 

ــوي يف  ــود قـ ــة وجـ ــاص)2(، وكان لليعاقبـ خـ

أنطاكيـــة فضـــًا عـــن الوجـــود النســـطوري 

بهـــا)3(، والجديـــر بالذكـــر أن أهميـــة أنطاكيـــة 

ـــاين- اكتســـبت  ـــراث اليون -كمركـــز أســـايس لل

ـــث  ـــام؛ حي ـــور اإلس ـــد ظه ـــًدا بع ـــًدا جدي بُْع

انتقلـــت إليهـــا مـــن اإلســـكندرية مدرســـة 

الفاســـفة واألطبـــاء التـــي كانـــت مزدهـــرة 

هنـــاك، وذلـــك زمـــن الخليفـــة األمـــوي 

ــز )99-101هــــ =  ــد العزيـ ــن عبـ ــر بـ عمـ

718- 720()4(، ومـــن بـــن األســـباب املحتملـــة 

ــرًا  ــن تفسـ ــض الباحثـ ــا بعـ ــي يطرحهـ التـ

لهـــذا االنتقـــال فقـــدان اإلســـكندرية ألهميتهـــا 

ــت  ــد أن أصبحـ ــة بعـ ــة واالقتصاديـ الثقافيـ

دمشـــق مركـــزًا إلدارة الدولـــة اإلســـامية؛ هـــذا 

فضـــًا عـــن موقـــع أنطاكيـــة الـــذي جعـــل 

املعــارف  »دائــرة  يف  »أنطاكيــة«  مــادة  إىل  ذلــك  يف  ارجــع   )1(

اإلســامية«، )الطبعــة العربية( بقلم شــرك، )5/ 87(، وانظر أيًضا:

Downey, Op. cit., P 535ff.

انظــر: »الحدود اإلســامية البيزنطية«، لفتحــي عثان، )3/ 262(.  )2(

)3( Cf., Downy, Op. cit., P.534.

»التنبيه واإلرشاف«، للمسعودي، )ص/ 105(، و»طبقات األطباء«،   )4(

ــر[. ــن أبج ــك ب ــد املل ــة: عب ــة، )2/ 24(. ]ترجم ــن أيب أَُصيبع الب

مـــن الســـهل إحضـــار املخطوطـــات مـــن آســـيا 

الصغـــرى مـــن أجـــل إنشـــاء مكتبـــات جديـــدة 

أو اســـتكال املكتبـــات القامئـــة فعـــًا)5(.

وقــد اســتمرت أنطاكيــة تتمتــع بهــذه املكانة 

مدرســة  انتقــال  منــذ  املتميــزة  الثقافيــة 

ــران(  ــت )ح ــى احتل ــا حت ــكندرية إليه اإلس

هــذه املكانــة يف عهــد الخليفــة العبــايس 

847-861م()6(.  = 247هـــ   -232( املتــوكل 

ــز  ــن املراك ــدد م ــرة ع ــاد الجزي ــرز يف ب وب

املهمــة التــي أســهمت يف رعايــة الــراث 

ــا،  ــز: الرُّه ــن أشــهر هــذه املراك ــاين، وم اليون

ونَِصيبــن، وَحــرَّان.

أمـــا الرُّهـــا )Edessa()7( فقـــد كانت املركز 

الرئيس للنســـاطرة الريـــان يف الباد التي 

البيزنطية)8(،  لإلمراطوريـــة  تخضـــع  كانت 

ونظـــرًا للخـــاف املذهبي بن النســـاطرة 

اإلمراطـــور  أغلـــق  فقـــد  والبيزنطيـــن 

زينون )Zeno( يف ســـنة )489م( املدرســـة 

النســـطورية يف الرها وطرد أساتذتها، فوجد 

هـــؤالء ملجـــأ آمًنـــا يف بـــاد اإلمراطورية 

الفارســـية؛ حيـــث رحـــب بهـــم إمراطور 

الفـــرس باعتبارهـــم خصوًما لعـــدوه األلّد 

مايرهوف: املرجع السابق، )ص/ 68، 69(.  )5(

»التنبيه واإلرشاف« للمسعودي، )ص/ 105(.  )6(

الرُّهــا هــي الصيغة العربية للكلمة اليونانيــة )Callirrhoe( وهي   )7(

تعــرف اآلن يف الركيــة باســم »أورفــة« للمزيــد حــول الرهــا راجع: 

Le Strange, the Lands of the Eastern Caliphate, PP. 103-

104.

)8( A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, P. 99.
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البيزنطيـــة)1(،  اإلمراطوريـــة  يف  املتمثـــل 

وقد اســـتقر النســـاطرة عندئـــذ يف نَِصيبن 

)Nisibis( مـــن بـــاد الجزيـــرة، وكانـــت 

يف ذلـــك الوقـــت خاضعـــًة لإلمراطوريـــة 

ســـوا هناك مدرسة جديدة  الفارســـية، وأسَّ

لهـــم كانـــت إحيـــاء ملدرســـة الرُّهـــا)2(.

والجدير باملاحظة أن املدرســـة النسطورية 

ت أرســـطو  يف الرُّهـــا ثـــم يف نَِصيبن خصَّ

مبزيـــد مـــن االهتـــام؛ وذلك مـــن أجل 

أعالـــه املنطقيـــة بصفة خاصـــة، وياحظ 

أن  الســـياق  هـــذا  يف  )برتراندرســـل( 

اهتاًما  هـــوا  وجَّ أيًضـــا  العرب  الفاســـفة 

ـــا يف البدايـــة ملنطق أرســـطو)3(، وقد  خاصًّ

ترجـــم علاء النســـاطرة أعال الفاســـفة 

اليونانيـــن كأرســـطو ورُشَّاحـــه إىل اللغـــة 

املعرفـــة  مـــن  قـــدرًا  »ألن  الريانيـــة؛ 

ــا لفهم الاهـــوت«)4(. بهـــؤالء كان رضوريًـّ

ــم  ــث امله ــز الثال ــأيت إىل حــران وهــي املرك ن

ــد  ــرة، وق ــاد الجزي ــة يف ب ــة اإلغريقي للثقاف

ــاد  ــن ب ــا م ــران -كغره ــلمون ح ــح املس فت

الجزيــرة- يف خافــة عمــر بــن الخطــاب، عى 

يــد: عيــاض بــن غنــم، وهــي مدينــة قدميــة 

ا بــن الرهــا ورأس عــن أحــد روافــد  جــدًّ

ــايس  ــف: دي ــخ«، تألي ــه يف التاري ــريب ومكان ــر الع راجــع: »الفك  )1(

أولــري، )ص/ 50(، و»حضــارة العــرب«، لغوســتاف لوبــون، )ص/ 

Vasiliev, loc. cit :433(، وانظــر أيًضــا

ــور  ــة« للدكت ــامية البيزنطي ــدود اإلس ــع إىل: »الح ــد، ارج للمزي  )2(

فتحــي عثــان، )3/ 262، 263(.

)3( Bertrand Russel, History of Western Philosophy, P.417.

»الفكر العريب ومكانه يف التاريخ«، لـ»أولري«، )ص/ 51(.  )4(

الفــرات الصغــرة)5(؛ فهي بذلك تقع يف وســط 

املســيحية)6(،  الريانيــة  الثقافــة  منطقــة 

ــذ  ــة من ــة متقدم ــت الدراســات اليوناني وكان

وخاصــة  كلهــا،  املنطقــة  يف  بعيــد  زمــن 

حــران؛ ومــن هنــا أطلــق عليهــا بعــض آبــاء 

الكنيســة اســم »هيلينــو بوليــس«؛ أي: مدينة 

اليونانيــن الوثنيــة)7(، ويرتبــط اســم حــران يف 

التاريــخ بأنهــا »منــازل الصابئــة( الوثنيــن)8(.

.
باملاحظـــــة أن املدرسة  والجديــــــر 
نَِصيبن  ثـــم يف  الرُّها  النســـطورية يف 
ت أرســـطو مبزيد مـــن االهتام؛  خصَّ
وذلـــك من أجـــــل أعالـــه املنطقية 
)برتراندرســـل(  وياحظ  خاصة،  بصفة 
يف هذا الســـياق أن الفاســـفة العرب 
ا يف البداية  هوا اهتاًمـــا خاصًّ أيًضا وجَّ

ملنطق أرســـطو.

وكانــت حــران عندمــا فتحهــا املســلمون 

قصبــة ديــار مــر ببــاد الجزيــرة، وقــد 

اســتمرت بعــد ذلــك عــدة قــرون مركــزًا 

نشــاطها  متــارس  ظلــت  كــا  للصابئــة، 

العلمــي يف رعايــة الــراث اليوناين وتشــجيعه، 

راجــع مــادة »حــران« يف »دائــرة املعــارف اإلســامية«، )الطبعــة   )5(

ــا: ــر، )14/ 55(. وانظــر أيًض ــم: فاي ــة( بقل العربي

Le Strange, op, cit., P.103

ديايس أولري: »مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، )ص/ 258(.  )6(

مايرهــوف: املرجــع الســابق، )ص/ 70(، ومــادة »حــران« يف   )7(

.)55  /14( اإلســامية«،  املعــارف  »دائــرة 

»معجم البلدان«، لياقوت، )2/ 271، 272(.  )8(
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وزادت أهميتهــا يف هــذه الناحيــة عندمــا 

املدرســة  أنطاكيــة  مــن  إليهــا  انتقلــت 

اليونانيــة يف الطــب والفلســفة، وذلــك يف 

عهــد الخليفــة املتــوكل كــا ســبق أن أرشنــا.

ــكندرية  ــن اإلس ــدث ع ــرًا أن نتح ــى أخ يبق

باعتبارهــا أحــد املراكــز األساســية للــراث 

ــلطان  ــت لس ــي خضع ــاد الت ــاين يف الب اليون

ــت اإلســكندرية  ــد كان ــة اإلســامية، وق الدول

عاصمــة مــر البيزنطيــة عندمــا فتحهــا 

املســلمون يف خافــة عمــر بــن الخطــاب عى 

ــاص. ــن الع ــرو ب ــد عم ي

ــا  ــت بدوره ــكندرية قام ــروف أنَّ اإلس واملع

يف احتضــان الثقافــة اليونانيــة منــذ إنشــائها 

ــل  ــد اإلســكندر األكــر ســنة )323 قب عــى ي

امليــاد( حتــى الفتــح اإلســامي، ويف عهــد 

البطالســة تــم بنــاء متحفهــا الشــهر »الــذي 

أصبــح بعــد قليــل جامعــًة هيلينيــة تنافــس 

املــدارس األثينيــة القدميــة«)1(، وأُلحقــت بــه 

ــامل  ــات الع ــى مكتب ــّد أغن ــت تُع ــة كان مكتب

القديــم، وبفضلهــا أصبحــت اإلســكندرية 

قبلــة العلــاء)2(، ورغم أنَّ مكتبة اإلســكندرية 

ــادي،  ــع املي ــرن الراب ــر الق ــت يف أواخ أحرق

عــى يــد اإلمراطــور البيزنطــي ثيودوســيوس 

األول )379- 395م(، فــإن اإلســكندرية لـــم 

تَتََخــلَّ متاًمــا عــن دورهــا يف مجــال الدراســات 

اليونانيــة؛ حيث اســتمرت املــدارس واملكتبات 

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، لـ»أولري«، )ص/ 27(.  )1(

املرجع نفسه، )ص/ 28(.  )2(

الخاصــة تقــوم بهــذه املهمــة، وهــذا مــا 

أثبتتــه أوراق الــردي البيزنطيــة؛ إذ تتحــدث 

عــن متاحــف للدراســة )أو أكادمييــات( يف 

ــة)3(، وتجــدر  العصــور التاليــة إلحــراق املكتب

ــزت  ــي متيَّ اإلشــارة إىل أن أهــم املجــاالت الت

الدراســات  حقــل  يف  اإلســكندرية  فيهــا 

ــك  ــت الفلســفة والطــب والفل ــة كان اليوناني

ــط  ــا ارتب ــب وم ــن الط ــات)4(، ولك والرياضي

ــوم  ــق هــذه العل ــاء كان أوث ــن الكيمي ــه م ب

ارتباطـًـا مبدرســة اإلســكندرية)5(، ومــا يقولــه 

ابــن الِقْفطــي يف ذلــك: »واإلســكندرانيون 

ــم  ــكندرية دار العل ــوا باإلس ــن رتَّب ــم الذي ه

ــرؤون  ــوا يق ــي، وكان ــدرس الطب ــس ال ومجال

كتــب جالينــوس ويرتبونهــا عــى هذا الشــكل 

الــذي يُقــرَأ عليــه اليــوم، وعملــوا لهــا تفاســر 

وجوامــع تختــر معانيهــا، ويَســُهل عــى 

ــفار«)6(. ــا يف األس ــا وحمله ــارئ حفظُه الق

هــذه املراكــز الزاهــرة للثقافــة اليونانيــة 

الدولــة  رايــة  تحــت  جميعهــا  دخلــت 

اإلســامية منــذ عــر الخلفــاء الراشــدين، 

وعندمــا انتهــى املســلمون مــن وضع األســس 

الازمــة لتوطيــد كيــان دولتهــم مــن الناحيــة 

أخــذوا  واإلداريــة  والعســكرية  السياســية 

املرجــع  ملايرهــوف،  بغــداد«،  إىل  اإلســكندرية  »مــن  انظــر:   )3(

.)41 )ص/  الســابق، 

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، )ص/ 29(.  )4(

»الفكر العريب ومكانه يف التاريخ«، لـ »ديايس أولري«، )ص/ 57(.  )5(

»أخبار الحكاء«، البن القفطي، )ص/ 52(.  )6(
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ــار،  ــايف جب ــرشوع ثق ــذ م ــون إىل تنفي يتطلع

يضــع يف أيديهــم مفاتيح كنوز الفكــر العاملي؛ 

لتــزداد حضارتهــم ثــراًء وقــوة، وكان ذلــك يف 

ــراث  ــاء ال ــد ج ــايس، وق ــع العــر العب مطل

اليونــاين عــى رأس األولويــات الثقافيــة أمــام 

ــراث مــن  ــه هــذا ال ــاز ب ــا امت العباســين؛ مل

غًنــى وخصوبــٍة وتنــوع، وهكــذا أُتيــح لتلــك 

املراكــز الثقافيــة اليونانية يف دولــة الخافة أن 

م للعباســين أعظــم عوٍن يف هــذا املجال. تُقــدِّ

قيــام  بعــد  وقتًــا  العباســيون  يُضيِّــع  ومل 

 = )132هـــ  ســنة  يف  العــراق  يف  دولتهــم 

749م(، فبــدؤوا تلــك الحركــة الهائلــة يف عهــد 

الخليفــة الثــاين أيب جعفــر املنصــور )136- 

158هـــ = 754- 775م( الــذي يُعــّد املؤســس 

الحقيقــي لدولــة بنــي العبــاس، وقــد يكــون 

ــي  ــرة الت د الف ــدِّ ــا أن نُح ــب هن ــن املناس م

ــْت  ــي مثَّل ــة، والت ــة الرجم ــتغرقتها حرك اس

مــا يعــرف بعــر الرجمــة، ورغــم أن بعــض 

ــف،  ــرن ونص ــرن أو ق ــا بق ره ــن يُقدِّ الباحث

ــن  ــوايل قرن ــدت إىل ح ــا امت ــرى أنه ــا ن فإنَّن

ونصــف )أي مــن أوائــل النصــف الثــاين مــن 

القــرن الثامــن امليــادي إىل نهايــة القــرن 

ــا()1(، ومــن الطبيعــي أال تســر  العــارش تقريبً

حركــة الرجمــة خــال هــذه الفــرة املمتــدة 

ــاتها  ــاوت يف س ــل تتف ــد، ب ــط واح ــى من ع

واتجاهاتهــا بحكــم التطــور الزمنــي والظروف 

»ضحى اإلسام«، ألحمد أمن، )1/ 253(.  )1(

املحيطــة، ومــن هنــا ميكــن القــول إنَّ هــذه 

الحركــة شــهدت أدوارًا أربعــة رئيســة، تتمثــل 

ــي: ــا ي في

)1( دور النشأة.

)2( دور النمو واالتساع.

)3( دور االزدهــــــار )أو: العــر الذهـبــي 

. ) للرجمة

)4( الدور األخر للرجمة.

ونتنـــــاول اآلن هــــذه األدوار بقـــدٍر من 

االختصـــار والركيـــز:

أواًل- دور النشأة:

أبــا  الخليفــة  أنَّ  عــى  مصادرنــا  تُجِمــع 

ــة  ــدأ حرك ــن ب ــو أول م ــور ه ــر املنص جعف

ــة  ــات األجنبي ــن اللغ ــل( م ــة )أو النق الرجم

إىل اللغــة العربيــة)2(، وإذا فحصنــا أســاء 

الكتــب التــي تذكــر مصادرنــا أنَّهــا تُرِجمــت 

يف عهــد املنصــور= وجدنــا معظمهــا مــن 

التــــراث اليونـــــاين، يــروي املســعودي أن 

املنصــور »تُرِْجمــت لــه كتــب أرســطاطاليس 

مــن املنطقيــات وغرهــا، وترجــم لــه كتــاب 

املجســطي لبطليمــوس وكتــاب األرمتاطيقــي، 

وكتــاب إقليــدس... وأُخرجــت للنــاس، فنظروا 

فيهــا، وتعلقــوا إىل عملهــا«)3(، ويقــول صاعــد 

ــي  ــم اعتُن ــي: »إنَّ أول عل ــن أحمــد األندل ب

 ،)314  /4( للمســعودي،  الذهــب«،  »مــروج  مثــاً:  انظــر   )2(

و»طبقــات األمــم« لصاعــد بــن أحمــد األندلــي، )ص/ 75(، 

.)314 )ص/  للســيوطي،  الخلفــاء«،  و»تاريــخ 

»مروج الذهب«، )4/ 314(.  )3(
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املنطــق  علــم  الفلســفة  علــوم  مــن  بــه 

ــتهر  ــن اش ــأول م ــق ف ــا املنط ــوم، فأم والنج

ــع،  بــه يف هــذه الدولــة عبــد اللــه بــن املَُقفَّ

جعفــر  أيب  كاتــب  الفــاريس،  الخطيــب 

ــطاطاليس  ــب أرس ــم كت ــه ترج ــور، فإن املنص

املنطقيــة الثاثــة.. وهي كتــاب قاطاغورياس، 

وكتــاب باريأرمنيــاس، وكتــاب أنولوطيقــا، 

وذكــر أنــه لـــم يرجــم منــه إىل وقتــه إال 

ــك املدخــل  ــاب األول فقــط، وترجــم ذل الكت

ــاغوجي  ــروف باإليس ــق املع ــاب املنط إىل كت

لفرفوريــوس الصــوري، وعــرَّ عــا ترجــم مــن 

ذلــك عبارة ســهلة قريبــة املأخــذ..«)1(، ويقول 

ابــن خلــدون: »بعــث أبــو جعفر املنصــور إىل 

ملــك الــروم أن يبعــث إليــه بكتــب التعاليــم 

مرجمــة، فبعــث إليــه بكتــاب أوقليــدس 

وبعــض كتــب الطبيعيــات، فقرأها املســلمون 

واطلعــوا عــى مــا فيهــا، وازدادوا حرًصــا عــى 

ــن أيب  ــول اب ــا«)2(، ويق ــي منه ــا بق ــر مب الظف

ــق املرجــم:  ــه عــن البطري أصيبعــة يف حديث

ــياء  ــل أش ــره بنق ــور، وأم ــام املنص »كان يف أي

مــن الكتــب القدميــة، ولــه نقــل كثــر جيــد.. 

ــرة يف الطــب  ــا كث ــه كتبً ــد وجــدت بنقل وق

ــول  ــوس«)3(، ويق ــراط وجالين ــب أبق ــن كت م

ــه لجورجيــس )أوجورجيــوس( بــن  يف ترجمت

جرائيــل، وهــو يقصد بــه بالطبــع: جورجيس 

»طبقات األمم«، )ص/ 77(.  )1(

»مقدمة ابن خلدون«، )ص/ 480(.  )2(

»طبقات األطباء«، )2/ 174(.  )3(

بــن بختيشــوع)4(: »كانــت لــه خــرة بصناعــة 

ــاج،  ــواع الع ــداواة وأن ــة بامل ــب ومعرف الط

وخــدم بصناعــة الطــب املنصــور وكان حظيًّــا 

عنــده.. وقــد نقــل للمنصــور كتبًــا كثــرة مــن 

ــرب«)5(. ــن إىل الع ــب اليوناني كت

ميكننــا أن نســتخلص مــن النصــوص الســابقة 

أن أهــم مجــاالت الرجمــة مــن اليونانيــة 

يف عــر املنصــور هــي الفلــك والهندســة 

والطــب واملنطــق، ولكــن ترجمــة كتــب 

تثــور حولهــا  املنصــور  املنطــق يف عــر 

مناقشــات طويلــة ســوف نتعــرض لهــا فيــا 

أن  فينبغــي  الســياق  هــذا  أمــا يف  بعــد، 

ــة  ــا تُرجــم يف املجــاالت الثاث نشــر إىل أن م

األوىل )الفلــك، والهندســة، والطــب( ميثــل 

ــاب »املجســطي«  أصــواًل ال غنــى عنهــا، فكت

لبطليمــوس هــو عمــدة كتــب الفلــك جميًعــا 

ــق  يف العصــور القدميــة والوســطى، وقــد أُطْلِ

ــى  ــأيت ع ــه ي ــطي« ألن ــم »املجس ــه اس علي

ــوس،  ــا بطليم ــي ألفه ــك الت ــب الفل رأس كت

وهــذه الكلمــة يونانيــة معناهــا »األعظــم«، 

وقــد احتفــظ بهــا العــرب يف تســميتهم لهــذا 

»املجســطي«يقول  كتــاب  ويف  الكتــاب)6(، 

صاعــد بــن أحمــد األندلــي: »وال أعــرف 

ـف يف علــم مــن العلــوم قدميهــا  كتابًــا أُلّـِ

انظر: ما يي، )ص/ 19(.  )4(

املصدر نفسه، )ص/ 37(.  )5(

عبــد  للدكتــور  األورويب«،  الفكــر  تكويــن  يف  العــرب  »دور   )6(

.)11 )ص/  بــدوي،  الرحمــن 
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وحديثهــا فاشــتمل عــى جميــع ذلــك العلــم، 

وأحــاط بجميــع أجــزاء الفــن غــر ثاثــة 

كتــب؛ أحدهــا كتــاب املجســطي هــذا يف 

علــم الهيئــة والفلــك وحــركات النجــوم...«)1(.

ــك بعمــل  ــاَرن عمــل بطليمــوس يف الفل ويُق

إقليــدس يف الهندســة)2(، وإقليــدس -كــا 

يقــول ابــن القفطــي- كان أعلــم أهــل زمانــه 

بالهندســة، وكتابــه العمــدة يف ذلــك هــو مــا 

يعرفــه العــرب باســم »األصــول« أو »أصــول 

الهندســة«، وهــو »كتــاب جليل القــدر عظيم 

النفــع، أصــٌل يف هــذا النوع، لـــم يكــن ليونان 

قبلــه كتــاب جامــع يف هــذا الشــأن، وال جــاء 

بعــده إال مــن دار حولــه وقــال قولــه«)3(.

التــي  الطبيــة  بالكتــب  يتعلــق  وفيــا 

ــا  د لن ــدِّ ــم يُح تُرجمــت يف عــر املنصــور لـ

ــابًقا  ــه س ــاه عن ــا نقلن ــة في ــن أيب أصيبع اب

أســاء هــذا الكتــب، ولكنــه يف حديثــه عــن 

ــن  ــت م ــا كان ــر أنه ــق يذك ترجــات البطري

ــوٌم أن كل  ــوس، ومعل ــراط وجالين ــب أبق كت

املؤلفــات الطبيــة لهذيــن الطبيبــن الكبريــن 

كانــت مُتثــل أصــواًل ال غنــى عنهــا للمتطبِّبــن.

بقيـــت كتـــب املنطق التـــي أشـــار إليها 

صاعـــد بـــن أحمـــد يف االقتباس الســـابق 

»طبقــات األمــم«، )ص/ 46(. ومتــام نــص صاعــد: »والثــاين كتــاب   )1(

أرســطاطاليس يف علــم صناعــة املنطــق؛ والثالــث كتــاب ســيبويه 

البــري يف علــم النحــو العــريب«. انظــر: )ص/ 46، 47(.

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، لـ»أولري«، )ص/ 47(.  )2(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 46(.  )3(

بأســـائها اليونانيـــة، وقبـــل أن نناقـــش 

املشـــكلة التي تثـــور حول ترجمـــة هذه 

الكتب يف عـــر املنصـــور نَـــَودُّ أن نقول 

هنـــا إنَّ كتب أرســـطو الثاثـــة املذكورة يف 

النـــص هي جـــزء مـــن كتبـــه املعروفة يف 

املنطق، وهـــي: املقـــوالت )قاطيغورياس(، 

والعبـــارة أو التفســـر )بـــاري إرمنيـــاس(، 

والتحليـــات )أنـــا لوطيقا(؛ وهي تنقســـم 

إىل التحليـــات األوىل والتحليات الثانية، ثم 

املواضـــع أو الجدل )طوبيقـــا(، واملغالطات 

)ريطوريقا()4(. والخطابـــة  )سوفســـطيقا(، 

.
ــي  ــة الت ــب الطبي ــق بالكت ــا يتعل وفي
د  تُرجمــت يف عــر املنصــور لـــم يُحــدِّ
لنــا ابــن أيب أصيبعــة فيــا نقلنــاه عنــه 
ســابًقا أســاء هــذا الكتــب، ولكنــه 
البطريــق  ترجــات  عــن  يف حديثــه 
ــراط  ــب أبق ــن كت ــت م ــا كان ــر أنه يذك
ــات  ــوٌم أن كل املؤلف ــوس، ومعل وجالين
الطبيــة لهذين الطبيبــن الكبرين كانت 
مُتثــل أصــواًل ال غنــى عنهــا للمتطبِّبــن.

وال شــك أنَّ مكانــة أرســطو يف علــم املنطــق ال 

تَُدانِيهــا مكانــة أخــرى، ورغــم أنَّ تأثــر هــذا 

الفيلســوف كان عظيــًا يف مجــاالت مختلفــة 

بــدوي؛  الرحمــن  عبــد  للدكتــور  »أرســطو«،  كتــاب:  انظــر   )4(

ــارف  ــرة املع ــطوطاليس« يف »دائ ــادة »أرس ــا ورد يف م ــارن مب وق

 .)583  /2( بــور،  ده  بقلــم:  العربيــة(  )الطبعــة  اإلســامية«، 

ويضــاف إىل هــذه الكتــب كتــاب الشــعر. انظــر: ده بــور، املرجــع 

ــها. ــة نفس ــه والصفح نفس
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ــات ومــا بعــد الطبيعــة واألخــاق،  كالطبيعي

ــا يكــون يف  ــر أعظــم م ــد كان هــذا التأث فق

املنطــق)1(، وكان هــذا أحــد األســباب الرئيســة 

ــد  ــه عن ــذي حظــي ب ــر ال ــر الكب وراء التقدي

العــرب)2(، ويرتبــط مبنطــق أرســطو تلــك 

 )Isagoge( ــاغوجي ــة بإيس ــة املعروف املقدم

التــي كتبهــا فورفوريــوس الصــوري )مــن أتباع 

األفاطونيــة الحديثــة(، وتُعــّد هــذه املقدمــة 

»أوضــح املتــون التــي تتنــاول منطق أرســطو، 

ــد  ــة«)3(، وق ــة العملي ــن الناحي ــا م وأضبطه

لَِقــي منطــق أرســطو شــهرة واســعة بســبب 

ــاغوجي«)4(. ــاب »إيس ــز يف كت ــه املتمي عرض

ولكــن هنــاك مشــكلة تتعلــق برجمــة هــذه 

الكتــب املنطقية الثاثة وإيســاغوجي يف عهد 

ــن  ــع هــذه املشــكلة أصــًا م املنصــور، وتنب

أنَّ »صاعــًدا« ينســب ترجمــة هــذه الكتــب 

ــاكاه يف  ــد ح ــع، وق ــن املَُقفَّ ــه ب ــد الل إىل عب

ذلــك ابــن الِقْفِطــّي، وابــن أيب أَُصيِْبَعــة)5(، 

فهــل كان ابــُن املقفــع يعــرف اليونانيــة 

وهــو املشــهور برجاتــه مــن الفارســية؟

إنََّنــا ناحــظ مــن ناحية أخــرى أنَّ ابــن النديم 

ــنة 385هـــ(  ــويف س ــا )ت ــبق زمنيًّ ــو أس -وه

)1( B. Russell, History of western philosophy, P.206.

)2( Ibid., P.417.

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، لـ»أولري«، )ص/ 38(.  )3(

املرجع نفسه، والصفحة نفسها.  )4(

»أخبــار الحكــاء«، )ص/ 148، 149(، و»طبقــات األطبــاء«، )2/   )5(

ــه(. 341(، )يف ترجمــة برزوي

وأوثــق مــن الجميــع- ال يُشــر يف حديثــه 

عــن عبــد اللــه بــن املقفــع إىل أي ترجــات 

لــه مــن اليونانيــة؛ بــل يذكــر مــا نصــه: »لقــد 

ــاريس إىل  ــان الف ــن اللس ــة م ــد النقل كان أح

ــا،  ــا به ــن، فصيًح ــا باللغت ــريب، مضطلًع الع

وقــد نقــل عــدة كتــب مــن كتــب الفــرس«)6(.

حديثــه  نهايــة  يف  النديــم  ابــن  أنَّ  غــر 

)أو  قاطيغوريــاس  كتــاب  مرجمــي  عــن 

ــاب  ــذا الكت املقــوالت( ألرســطو يقــول: »وله

منهــم  لجاعــة؛  وجوامــع..  مختــرات 

ابــن املقفــع..«)7(؛ ويف نهايــة حديثــه عــن 

ــارة(  ــاس )العب ــاري إرمني ــاب ب ــي كت مرجم

يقــول: »ومــن املختــرات: حنــن، إســحاق، 

-كــا  النصــان  وهــذا  املقفــع...«)8(.  ابــن 

هــو واضــح- ال يُثْبتــان ترجمــة ابــن املقفــع 

عــن  يتحدثــان  ألنهــا  الكتابــن؛  لهذيــن 

ــم  ــن الندي ــم إنَّ اب ــة؛ ث ــرات ال ترجم مخت

هنــا يكتفــي بذكــر »ابــن املقفــع( بــداًل مــن 

ذكــر اســمه الكامــل »عبــد اللــه بــن املقفع«.

 )P- Kraus( ولقــد ناقش األســتاذ بول كَــروس

ــة مناقشــة مســتفيضة وانتهــى  هــذه القضي

ــد  ــب الشــهر عب ــا ينســب إىل األدي إىل أنَّ م

اللــه بــن املقفــع مــن تراجــم لبعــض الكتــب 

املنطقيــة اليونانيــة غــر صحيــح، وأن مرجــم 

ــام  ــه ق ــد، وأن ــه محم ــو ابن ــب ه ــذا الكت ه

»الفهرست«، )ص/ 172(.  )6(

املصدر نفسه، )ص/ 348(.  )7(

املصدر نفسه والصفحة نفسها.  )8(
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بهــذه الرجــات ليحيــى بــن خالــد الرمــي 

الهــادي)1(،  أو  املهــدي  الخليفــة  عــر  يف 

ــى  ــذا ع ــتنتاجه ه ــروس( يف اس ــد )ك ويعتم

مــا تحتويــه مخطوطــة موجــودة مــن مكتبــة 

كليــة القديــس يوســف ببــروت مــن ترجمــة 

ــاري  ــاس، وب ــة إليســاغوجي وقاطيغوري عربي

ــذه  ــص ه ــث تن ــا؛ حي ــاس، وأنالوطيق إرمني

املخطوطــة عــى أن الــذي قــام بالرجمــة 

ــإذا  ــع)2(، ف ــن املقف ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب محم

صــحَّ هــذا االســتنتاج -والغالــب أنــه صحيــح- 

ــأن  ــه يصبــح مــن غــر املمكــن القطــع ب فإنَّ

ترجــات الكتــب املنطقيــة املذكــورة قــد 

ــا  ــح أنه ــل األرج ــور؛ ب ــر املنص ــت يف ع مت

ــادي)3(. ــدي أو اله ــر امله ــْت يف ع متَّ

نـــأيت اآلن إىل مشـــكلة أخرى من مشـــاكل 

الرجمـــة يف عـــر املنصور، وهـــي تدور 

»املِجْســـطي«  كتـــاب  مرجـــم  حـــول 

لبطليموس، فنحن ناحظ أن املســـعودي يف 

النص الســـابق لــــم يحدد لنا اســـم مرجم 

هذا الكتـــاب، ولكن بعـــض مصادرنا تذكر 

»الرتاجــم  بعنــوان:  كــروس  بــول  األســتاذ  بحــث  انظــر   )1(

األرســططالية املنســوبة إىل ابــن املقفــع«، وهــو منشــور يف 

كتــاب: »الــرتاث اليونــاين يف الحضــارة اإلســامية«، للدكتــور عبــد 

.)117 )ص/  بــدوي،  الرحمــن 

ــتاذ  ــرأي األس ــذا ال ــذ به ــد أخ ــابق، )ص/ 106(، وق ــع الس املرج  )2(

فالتــزر، كاتــب مــادة »أرســطوطاليس« يف »دائــرة املعــارف 

.)588  ،587  /2( العربيــة(،  )الطبعــة  اإلســامية«، 

ــن  ــه ب ــد الل ــاالً مــؤداه أن عب يطــرح األســتاذ أحمــد أمــن احت  )3(

املقفــع ترجــم هــذه الكتــب عــن الفارســية، ولكــن ليــس هنــاك 

دليــل تاريخــي يؤكــد هــذا. ]انظر: »ضحــى اإلســام«، )1/ 271([.

أنَّ املرجم هـــو »َربَن«، وهـــو يهودي من 

»سهل  باســـم  كذلك  ويعرف  طرســـتان)4(، 

الطـــري«)5(، و»َربَـــن« -كـــا يصفـــه ابن 

الِقْفطي- كان »حكيًا طبيبًا عاملًا بالهندســـة 

وأنـــواع الرياضـــة، وحلَّ كتبًـــا حكيمة من 

لغـــة إىل لغة أخـــرى«)6(، ويقـــال إن هذه 

أول ترجمـــة لكتاب »املجســـطي« إىل اللغة 

العربيـــة)7(، والحـــق أن هـــذه القضية يف 

مصادرنـــا يحيط بها غموض شـــديد، بل إن 

حياة »ربن الطري« نفســـه يحيط بها مثل 

هذا الغمـــوض، وقد جاء يف ابـــن القفطي 

وابـــن أيب أَُصيبعـــة »أنَّ املرجمن لنســـخ 

املجســـطي املخرجة مـــن لغة يونـــان ما 

ذكروا الشـــعاع وال مطارحه، وال يوجد ذلك 

إال يف النســـخة التي ترجمهـــا َربَن املتطبِّب 

الطري، ومل يوجد يف النســـخ القدمية مطرح 

شـــعاع بطليموس«)8(، وفحوى هذا النص أن 

هناك ترجات لكتاب املجســـطي ســـبقت 

ترجمة َربَـــن الطري، فمتـــى حدثت هذه 

الرجـــات؟ ومـــن الذيـــن قامـــوا بها؟ ال 

نجـــد يف مصادرنـــا املتاحة مـــا يُعيُننا عى 

اإلجابة عن ذلـــك؛ ولهذا يـــرى كاتب مادة 

»أخبار الحكاء«، البن القفطي، )ص/ 128(.  )4(

املصدر نفسـه، )ص/ 155(، وقد ذكر ابن القفطي ذلك يف ترجمة:   )5(

»عـي بـن َربَـن الطـري«، وقـد زاد عن أبيه شـهرًة، وكان له شـأن 

عظيـم يف خافـة املعتصـم إىل املتـوكل، وأسـلم عـى يـد املتوكل.

املصدر نفسه، )ص/ 128(.  )6(

ــور  ــة«، للدكت ــارة األوروبي ــامية والحض ــارة اإلس ــر: »الحض انظ  )7(

الطويــل، )ص/ 108(. توفيــق 

»أخبار الحكاء«، )ص/ 128(، و»طبقات األطباء«، )2/ 342(.  )8(
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»بطليمـــوس« يف دائرة املعارف اإلســـامية 

أنَّ الناقـــل األول لكتـــاب املجســـطي ليس 

ســـهًا الطـــري )وهـــو َربَن( كـــا يزعم 

البعض، بـــل إن الناقل األول لهـــذا الكتاب 

مجهـــول)1(، ومن ثـــمَّ ينبغـــي أن نردد يف 

قبـــول ما يذكره »فيليب حتّـــى« من أنَّ أول 

محاولة لرجمة املجســـطي متـــت يف زمان 

يحيـــى بن خالـــد الرمي وزير الرشـــيد)2(، 

وكذلك مـــا يقرره »ديايس أولـــري« من أنَّ 

»ترجمة املاِجســـطي وضعها سهل بن ربان 

الطري... ويُقال إنَّ ســـهًا هـــذا قد ذهب 

إىل بغـــداد يف أيام هـــارون الرشـــيد، وأنه 

قد وضع الرجمـــة من أجلـــه«)3(، فناحظ 

-أواًل- أنَّ ســـهًا ليس هو ابـــن ربان، بل هو 

ربان نفســـه؛ أي: )َربَن(؛ وناحظ -ثانيًا- أنَّ 

قيامه برجمة املجســـطي يف عهد الرشـــيد 

يعـــوزه الدليل التاريخـــي املُْقِنع.

بقيــت بعــض نقــاط أخــرى تثــر قــدرًا مــن 

التســاؤل فيــا يتصــل بالرجمــة يف عــر 

املنصــور، فمــن هــو مرجــم كتــاب إقليــدس 

يف أصــول الهندســة؟ وهــل أرســل اإلمراطــور 

إىل  اليونانيــة  الكتــب  بعــض  البيزنطــي 

املنصــور مرجمــًة كــا يوحــي نــص ابــن 

الطبيــة  األعــال  الســابق؟ ومــا  خلــدون 

)الطبعــة  اإلســامية  املعــارف  دائــرة  مــادة »بطليمــوس« يف   )1(

.)321  ،320  /7( بلســرن،  بقلــم:  العربيــة( 

)2( Hitti, History of the Arabs, P.315.

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، )ص/ 238(.  )3(

املحــددة التــي قــام كلٌّ مــن: جورجيــس 

بنبختيشــوع، والبطريــق برجمتهــا للمنصور؟ 

ــا  ــا ال تعينن ــول إنَّ مصادرن ــرى نق ــرًة أخ وم

كثــرًا عــى اإلجابــة عــن مثــل هــذه األســئلة.

لقــد تحدثنــا حتى اآلن عــن القضايــا املتعلقة 

بنشــأة الرجمــة يف عــر املنصــور، ونــود أن 

نشــر هنــا إىل أن عــر خليفتيــه محمــد 

املهــدي )158-169هـــ = 775-785م( وموىس 

ــم  ــادي )169- 170هـــ = 785- 786م( لـ اله

يــرك بصــاٍت واضحــة يف هــذا املجــال، وقــد 

ُشــِغل املهــدي بالعديــد مــن األمــور التــي يأيت 

عــى رأســها حربــه ضــد الزنادقــة، أمــا الهادي 

ــن أن  ــق م ــه أضي ــدة خافت ــت م ــد كان فق

تتســع للقيــام مبرشوعــاٍت ذات بــال.

ــاٍت  ــا معلوم م لن ــدِّ ــا ال تق ــع أنَّ مصادرن وم

ــن  ــة م ــة الرجم ــق بحرك ــا يتعل ــة في كافي

ــادي  ــدي واله ــر امله ــاين يف ع ــراث اليون ال

فقــد يجــوز لنــا أن نعتــر هــذا العــر 

ــب؛  ــك الجان ــور يف ذل ــر املنص ــداًدا لع امت

ــا أن نتصــور أنَّ  ــه مــن الصعــب حقًّ ــك أنَّ ذل

هــذا املــرشوع العظيــم الــذي بــدأه املنصــور 

ــنا منــذ  ــد ناقش ــف فجــأًة بوفاتــه، وق توقَّ

قليــل قصــة ترجمــة كتــب أرســطو املنطقيــة 

فورفوريــوس  مقدمــة  ومعهــا  الثاثــة، 

املعروفــة باســم إيســاغوجي، التــي يقــال 

ــن املقفــع  ــه ب ــد الل ــد عب ــا متــت عــى ي إنه

ــل  ــرأي القائ ــا ال ــور، ورجحن ــة املنص يف خاف

بأنهــا متــت عــى يــد محمــد بــن عبــد اللــه 
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ــادي،  ــدي أو اله ــة امله ــع يف خاف ــن املقف ب

ثُنــا بعــض املصــادر عــن توفيل بــن توما  وتَُحدِّ

الرهــاوي رئيــس الفلكيِّــن يف باط املهــدي)1(، 

ــه بعــض اإلســهام يف  ــه كان ل ــال إن ــذي يق ال

حركــة الرجمــة)2(، ولكــنَّ املعلومــات القليلــة 

التــي تقدمهــا لنــا مصادرنــا عــن حركــة 

الرجمــة يف خافــة املهــدي والهــادي تجعلنــا 

نســتنتج أنهــا لـــم تكــن عــى النشــاط نفســه 

املنصــور. خافــة  يف  بــه  اتســمت  الــذي 

وقبــل أن منــي ملناقشــة حركــة الرجمــة مــن 

ــا  ــن أدواره ــر م ــاين يف دور آخ ــراث اليون ال

ــتخاص  ــًا الس ــا قلي ــف هن ــي أن نتوق ينبغ

ــن املاحظــات. عــدد م

بعض المالحظات األساسية على 
حركة الترجمة من التراث اليوناني 

في دور النشأة:

)1( اتســمت حركــة الرجمــة يف تلــك الفــرة 

مبــا تتســم بــه املحــاوالت األوليــة يف العــادة 

مــن أوجــه القصــور، فلــم يكــن فــنُّ الرجمــة 

ــا  ــن هن ــوده؛ م ــد اســتوى عــى ع ــٍذ ق عندئ

جــاءت تلــك الرجــات املبكــرة -بصفــة 

عامــة- خاليــة مــن الدقــة، تعوزهــا األســاليب 

انظــر: »أخبــار الحكــاء«، البــن القفطــي، )ص/ 77(، و»مختــر   )1(

ــري، )ص/ 127(. ــن الع ــدول«، الب ال

ــا لجالينــوس، انظــر حــول  يقــال إنــه ترجــم مــن الريانيــة كتابً  )2(

ــى  ــد مصطف ــور محم ــامل« للدكت ــة الع ــون الخليف ــك: »املأم ذل

هــدارة، )ص/ 116(. هــذا؛ وقــد ترجــم الكثــر مــن كتــب الــراث 

اليونــاين إىل العربيــة عــن طريــق الريانيــة، ثــم أعيــدت ترجمــة 

ــة مبــارشة. ــة عــن طريــق اليوناني معظمــه إىل العربي

ــا  الصارمــة يف نقــل النــص األصــي نقــًا أميًن

ــا؛ ولهــذا كان مــن الــروري يف مراحــل  وافيً

تاليــة أن يُعــاد النظــر يف كل هــذه الرجــات: 

ــة. ــتئناف الرجم ــا باس ــح وإم ــا بالتصحي إم

ــال  ــة خ ــة الرجم ــاب حرك ــا ش ــم م )2( رغ

ــك الفــرة مــن أوجــه القصــور، فإنــه ال  تل

ميكننــا أن ننكــر خطــورة الــدور الــذي قامــت 

ــرح  ــذا ال ــة األوىل يف ه ــع اللبن ــه يف وض ب

ــذي  ــل ال ــور الهائ ــقُّ أنَّ التط ــامخ، والح الش

أحرزتــه حركــة الرجمــة يف العصــور الاحقــة 

ال ميكــن النظــر إليــه مبعــزل عــن تلــك الفــرة 

ــه  ــا، وهــذا مــا يشــر إلي ــي نتحــدث عنه الت

ابــن خلــدون يف النــص الــذي اقتبســناه آنًفــا؛ 

حيــث يقــول -بعد حديثــه عن بعــض الكتب 

ــا  ــد-: »فقرأه ــك العه ــت يف ذل ــي تُرجم الت

املســلمون واطَّلعــوا عــى مــا فيهــا، وازدادوا 

حرًصــا عــى الظفــر مبــا بَِقــَي منهــا«)3(.

)3( كان نشــاط الرجمــة مــن اليونانيــة يف 

ــث  ــه؛ حي ــن دائرت ــدوًدا ع ــك مح ــا تل فرتن

ــٍة مــن املعــارف  اقتــر عــى مجــاالٍت معين

العمليــة لــو صــح التعبــر، كالفلك والهندســة 

والطــب، ومل تتســع دائرتــه لتشــمل كثــرًا 

ــفة  ــة كالفلس ــة العام ــارف النظري ــن املع م

واألخــاق والسياســة واإللهيــات وغرهــا.

)4( مــع أنَّ الخافــة العباســية قامــت يف مهــد 

»املقدمة«، )ص/ 480(.  )3(
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الحضــارة الفارســية فــإن خلفــاء تلــك الفــرة 

-وخاصــة املنصــور- لـــم يعرفــوا حــدوًدا 

فاصلــة بــن حضــارات الشــعوب، بــل ميكــن 

القــول إنَّ العباســيِّن األوائــل أظهــروا تقديــرًا 

للــراث اليونــاين ال يَُدانِيه تقديرهــم ألّي تراث 

آخــر، ومل يــردد الخليفــة أبــو جعفــر املنصور 

يف االتصــال املبــارش باإلمراطــور البيزنطــي 

قســطنطن الخامــس طالبًــا منــه أن ميــد 

ــد العــون الثقــايف بإرســال عــدد مــن  ــه ي إلي

ــي يريدهــا،  ــة األساســية الت املصــادر اليوناني

وهــو مــا اســتجاب لــه اإلمراطــور، وقــد 

ــبه  ــريب ش ــكاك الح ــم االحت ــذا رغ ــدث ه ح

ــرة. ــك الف ــن خــال تل ــن القوت املتواصــل ب

.
بـل ميكـن القـول إنَّ العباسـيِّن األوائـل 
أظهـروا تقديرًا للرتاث اليونـاين ال يَُدانِيه 
يـرتدد  ومل  آخـر،  تـراث  ألّي  تقديرهـم 
الخليفـة أبو جعفـر املنصـور يف االتصال 
املبارش باإلمرباطور البيزنطي قسـطنطن 
الخامـس طالًبـا منـه أن ميـد إليـه يـد 
العـون الثقايف بإرسـال عدد مـن املصادر 
اليونانيـة األساسـية التـي يريدهـا، وهو 

مـا اسـتجاب لـه اإلمرباطور.

ثانيا- دور النمو واالتساع )في عصر 
الرشيد(:

يحتـل عـر هـارون الرشـيد )170-193هـ = 

786-809م( مكانـًة بارزة شـديدة الخصوصية 

عـر  فهـو  العباسـية؛  الخافـة  تاريـخ  يف 

الخافـة عـى املسـتوى  تأكـدت فيـه هيبـة 

املجتمـع  حيـاة  فيـه  وترعرعـت  الخارجـي، 

الداخـي،  املسـتوى  عـى  مظاهرهـا  بـكل 

لحركـة  يكـون  أن  الطبيعـي  مـن  كان  وقـد 

التـي  الـروح  هـذه  مـن  نصيـب  الرجمـة 

رست يف كيـان املجتمـع كلـه، فـإذا بهـا تخطو 

هنـا  ونرصـد  األمـام.  إىل  شاسـعًة  خطـواٍت 

عـدًدا مـن الظواهـر األساسـية التـي ارتبطـت 

بحركـة الرجمـة مـن الـراث اليونـاين خـال 

تلـك املرحلـة، وكانـت وراء مُنُوِّهـا واتسـاعها، 

وميكننـا تلخيـص هـذه الظواهـر فيـا يـأيت:

)1( ظهــور جيــل مــن املرجمــن األكَْفــاء 

الذيــن مهَّــدوا للوثبــة الهائلــة التــي شــهدتها 

الاحقــة، وال  املرحلــة  الرجمــة يف  حركــة 

مجــال للحديــث التفصيــي هنــا عــن كل 

مرجمــي تلــك املرحلــة، ولكننــا ســنتناول 

أبرزهــم آخذيــن يف االعتبــار أنَّ الكثريــن 

ــة  ــوا ميارســون نشــاطهم يف املرحل ــم ظل منه

تكوينهــم  يف  يدينــون  ولكنهــم  التاليــة، 

للمرحلــة التــي نتحــدث عنهــا.

ويقـف عـى رأس هـؤالء جميًعـا يوحنـا بـن 

ماسـويه )املتـوىف سـنة 243هــ = 857م()1(، 

وهـو رسيـاين من أعـام مدرسـة جنديسـابور 

الطِّبِّيـة، وحلَّ من الرشـيد مبـكان مكن، يقول 

»طبقــات األطبــاء«، البــن أيب أَُصيبعــة، )2/ 136(، وكانــت وفاتــه   )1(

ــوكل. ــة املت يف خاف
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ترجمـة  الرشـيد  ه  »والَّ الِقْفطـي:  ابـن  عنـه 

الكتـب الطبيـة القدميـة ملـا وجدهـا بأنقـرة 

وعموريـة وسـائر بـاد الـروم حـن افتتحهـا 

املسـلمون وَسـبَوا َسـبْيََها، ووضعـه أميًنـا عى 

اقًـا يكتبـون بن  ب لـه كُتَّابًـا ُحذَّ الرجمـة ورتَـّ

يديـه، وخـدم الرشـيَد واألمـَن واملأمـوَن وَمْن 

بعدهـم مـن الخلفـاء إىل أيـام املتـوكل، وكان 

مـن  شـيئًا  يتناولـون  ال  هاشـم  بنـي  ملـوك 

أطعمتهـم إال بحرتـه«)1(، ونفهـم مـن هـذا 

النـص أنَّ يوحنـا -بحكـم تخصصـه يف الطب- 

اهتـم برجمـة الكتب الطبيـة اليونانيـة، هذا 

فضـًا عـن أنـه كان املرشف العام عى نشـاط 

الرجمـة يف عـر الرشـيد، والواضـح أنَّ يوحنا 

كان من أبرز أطباء عره، واستطاع أن يحقق 

مـن مهنة الطـب ثـروًة طائلـة)2(، وكان يوحنا 

أسـتاذًا للطبيـب املشـهور، شـيخ املرجمـن: 

حنـن بـن إسـحاق)3(.

ومـن أشـهر مرجمـي الـراث اليونـاين يف تلك 

الفـرة أيًضـا: الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر 

الـذي ارتبـط اسـمه ببعـض الرجـات التـي 

وضعت لكتاب مـن أهم كتب الراث اليونان، 

وهو كتاب »أصول الهندسـة« إلقليدس، يقول 

ابـن النديم يف عرض حديثـه عن هذا الكتاب: 

»نقلـه الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر نقلن: 

ــات  ــا: »طبق ــر أيًض ــاء«، )ص/ 248، 249(، وانظ ــار الحك »أخب  )1(

األطبــاء«، البــن أيب أَُصيبعــة، )2/ 124(.

»طبقات األطباء«، البن أيب أَُصيبعة، )2/ 123(.  )2(

»أخبار الحكاء«، البن القفطي، )ص/ 117(.  )3(

أحدهـا يعـرف بالهـاروين، ونقـًا ثانيًـا وهـو 

املأموين... وعليه يَُعوَّل«)4(. فالنقل األول -وهو 

الهـاروين- تم يف عر هارون الرشـيد، ثم أعاد 

الحجـاج نقلـه )أي ترجمتـه( يف عر املأمون، 

ويُْنَسـب إىل الحجـاج أيًضـا أنـه أحـد الذيـن 

ترجمـوا كتـاب »املجسـطي« لبطليمـوس)5(.

عمــر  كذلــك:  املرجمــن  هــؤالء  ومــن 

بــن حفــص بــن الفرُّخــان الطــربي الــذي 

يقــول عنــه ابــن القفطــي إنــه أحــد رؤســاء 

حــركات  بعلــم  واملتحققــن  الراجمــة 

إىل  منقطًعــا  وكان  وأحكامهــا...  النجــوم 

ــان  ــك )أي يف زم ــن برم ــد ب ــن خال ــى ب يحي

ــن ســهل  ــم انقطــع إىل الفضــل ب الرشــيد( ث

)أي يف زمــان املأمــون()6(. ولكــن الجديــر 

ــن  ــدث ع ــم ال يتح ــن الندي ــة أن اب باملاحظ

الفرخــان يف  بــن  بــه عمــر  قــام  أي دور 

الرجمــة، بــل يتحــدث عــن بعــض مؤلفاتــه 

كتــاب  فــرَّ  أنــه  ذلــك  فــوق  ويذكــر 

»األربعــة« يف أحــكام النجــوم لبطليمــوس)7(.

أقــل  هــم  ممــن  هــؤالء  غــر  ويوجــد 

ــة  ــن النقل ــطاث، و»كان م ــل أس ــهرة؛ مث ش

»الفهرست«، )ص/ 371(.  )4(

إىل:  ارجـع  التفاصيـل  مـن  وملزيـد  نفسـه، )ص/ 374(.  املصـدر   )5(

»تاريـخ األدب العـريب« لروكلـان، )4/ 92(. هـذا؛ وقـد أرشنـا 

فيـا مـى إىل أنَّ كتـاب »أصـول الهندسـة« إلقليـدس، وكتـاب 

»املجسـطي« لبطليمـوس متـت ترجمتهـا يف عـر املنصـور، أمـا 

كتـاب إقليـدس فا يعـرف مرجمه حينئـذ؛ وأما كتـاب بطليموس 

فيقـال إن مرجمـه يف عـر املنصـور هـو: َربَـن الطـري اليهودي.

»أخبار الحكاء«، )ص/ 161(.  )6(

»الفهرست«، )ص/ 381(.  )7(
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املتوســطن« كــا يصفــه ابــن أيب أصيبعــة)1(، 

وقــد اســتعان بــه يحيــى بــن خالــد الرمــي 

وزيــر الرشــيد يف ترجمــة بعــض الكتــب 

ــد يشــوع  ــا عــن: عب ــة)2(، ونقــرأ أيًض اليوناني

بــن بهريــز الــذي »كان صديًقــا لجرائيــل بــن 

بختيشــوع )طبيــب الرشــيد(، وناقــًا لــه«)3(.

ولكــن الــذي ينبغــي أن ناحظــه يف هــذا 

الســياق أن مصادرنــا ال تلقــي أضــواء كافيــة 

ــرة. ــك الف ــي تل ــى مرجم ع

)2( والظاهــرة الثانيــة التــي ناحظهــا ونحــن 

نتنــاول حركــة الرجمــة مــن الــراث اليونــاين 

االهتــام  يف  تتمثــل  الرشــيد=  عــر  يف 

املخطوطــات  عــى  بالحصــول  الواضــح 

ــك  ــط بذل ــا ارتب ــا، وم ــن مظانِّه ــة م اليوناني

مــن ظهــور نــواة بيــت الحكمــة: لقــد روينــا 

عــن ابــن القفطــي منــذ قليــل أن الرشــيد وىلَّ 

نــا بــن ماســويه ترجمــة الكتــب الطبيــة  يوحَّ

القدميــة التــي وجدهــا املســلمون بأنقــرة 

ــي كان  ــاد الت ــن الب ــا م ــة، وغره وعموري

املســلمون يفتتحونهــا يف أرض الــروم)4(، عــى 

ــر  ــت أم غ ــة كان ــة -طبي ــب اليوناني أنَّ الكت

ذلــك- لـــم تكــن موجــودة يف أرض الــروم 

فقــط، بــل كانــت موجــودة كذلــك يف مراكــز 

الثقافــة اليونانيــة املنتــرشة يف دولــة الخافــة 

»طبقات األطباء«، )2/ 173(.  )1(

»تاريخ األدب العريب«، لروكلان، )4/ 93(.  )2(

»طبقات األطباء« البن أيب أَُصيبعة، )2/ 174، 175(.  )3(

انظر: (ص/ 14(، فيا سبق.  )4(

العباســية، وأهمهــا: جنديســابور، والرُّهــا، 

ونَِصيبــن، وحــرَّان، وأنطاكيــة، واإلســكندرية، 

ــا دورهــا يف صــدر  ــي أبرزْن ــز الت وهــي املراك

هــذا البحــث، وإذا كان الرشــيد حريًصــا عــى 

ــروم  ــاد ال ــة مــن ب ــب اليوناني ــل الكت تحصي

خــال الغــزوات اإلســامية فمــن املنطقــي أال 

يتهــاون يف تحصيــل الكتــب املوجــودة فعــًا 

يف مراكــز الثقافــة اليونانيــة املنتــرشة يف دولــة 

ــع للرشــيد مقــدار  الخافــة، وهكــذا تجمَّ

ــى  ــا ع ــي كان حريًص ــب الت ــن الكت ــر م كب

أال متتــد إليهــا يــد الضيــاع أو العبــث، فأنشــأ 

ــة«؛  ــة الحكم ــة أو »خزان ــت الحكم ــا بي له

وهــو مــا ميكــن اعتبــاره نــواة بيــت الحكمــة 

ــن  ــد كان م ــه، وق ــون وخلفائ ــر املأم يف ع

الطبيعــي أال تقتــر خزانــة حكمــة الرشــيد 

عــى الكتــب اليونانيــة، بــل اتســعت لتشــمل 

الكتــب الفارســية والهنديــة وغرهــا؛ غــر 

أنَّــه مــن الواضــح أن الكتــب اليونانيــة كانــت 

متثــل مادتهــا األساســية، ومل يتــواَن الرشــيد يف 

تعيــن خــازن أو مســؤول عــن بيــت الحكمة، 

فاختــار لهــذه املهمــة الفضــل بــن نَْوبَْخــت، 

وهــو فــاريس األصــل، يذكــر ابــن النديــم 

ــيد  ــت أنَّ الرش ــن نوبخ ــة اب ــره يف ترجم وغ

ه القيــام بخزانــة كتــب الحكمــة«)5(، وقد  »والَّ

»الفهرســت« البــن النديــم، )ص/ 382(، و»أخبــار الحكــاء«،   )5(

البــن القفطــي، )ص/ 168، 169(. واالقتبــاس مــن: ابــن القفطــي. 

ــاب »املجســطي« لبطليمــوس  ويف حديــث ابــن النديــم عــن كت

يذكــر أن يحيــى بــن خالــد الرمــي ُعِنــي بتفســره وإخراجــه إىل 

ــو حســان،  ــم لتفســره: أب ــن ندبه ــن الذي ــن ب ــة، وكان م العربي

 .)374 )ص/  »الفهرســت«،  الحكمــة.  بيــت  صاحــب  وســلم 

واملعــروف أن يحيــى بن خالد الرمي لـــم يعــارص خافة املأمون.
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ــا  ــنَّ يوحن ــيد ع ــبق أن الرش ــا س ــا في روين

ــب  ــة ورتَّ ــى الرجم ــا ع ــويه »أميًن ــن ماس ب

اقًــا يكتبــون بــن يديــه«)1(. لــه كُتَّابًــا ُحذَّ

ــا  ــرة مل ــل صــورًة مصغ ــك ميث وال شــك أنَّ ذل

ســتكون عليــه األمــور يف عــر املأمــون؛ 

حيــث ســتتعدد وظائــف بيــت الحكمــة 

وتتســع أنشــطته.

نــواة بيــت الحكمــة -إذن- ُوِضعــت يف عهــد 

الرشــيد، وقــام بيــت الحكمــة منــذ ذلــك 

ــارز يف الرجمــة، ويف ضــوء  ــدوره الب الحــن ب

ذلــك ال يصبــح هنــاك موضــع الختــاف آراء 

ــرى  ــث ي ــن حــول هــذه املســألة؛ حي الباحث

ــد  ــئ يف عه ــة أنش ــت الحكم ــض أنَّ بي البع

الرشــيد)2(، ويــرى البعــض اآلخــر أنــه أنشــئ 

يف عهــد املأمــون)3(، فــكا الرأيــن صــواب مــن 

ــه  ــة صورت ــت الحكم ــا ببي ــإذا أردن ــه؛ ف وج

انظر: )ص/ 14(، فيا سبق.  )1(

للدكتـور  السـيايس«  »تاريـخ اإلسـام  املثـال:  انظـر عـى سـبيل   )2(

حسـن إبراهيـم حسـن، )2/ 284(، و»املأمون: الخليفة العالــم«، 

و»التاريـخ   ،)119 )ص/  هـدارة،  مصطفـى  محمـد  للدكتـور 

اإلسـامي والحضارة اإلسـامية«، للدكتور أحمد شلبي، )3/ 227(، 

)هامـش/ 1(؛ »عـر املأمـون« ألحمـد فريـد رفاعـي، )1/ 375(، 

مـادة »بيـت الحكمـة« يف »دائـرة املعـارف اإلسـامية«، )الطبعة 

اإلسـامية  و»الحضـارة   ،)498  /8( سـوردل،  بقلـم:  العربيـة( 

.)150 )ص/  الطويـل،  توفيـق  للدكتـور  األوروبيـة«،  والحضـارة 

انظــر عــى ســبيل املثــال: »الفكــر العــريب ومكانــه يف التاريــخ«،   )3(

العــريب«،  األدب  و»تاريــخ  126(؛  )ص/  أولــري،  لديــايس 

ــيجريد  ــرب« لس ــى الغ ــه ع ــمس الل ــان، )4/ 91(، و»ش لروكل

هونكــه، )ص/ 81(، و»الدولــة اإلســامية وإمرباطوريــة الــروم«، 

للدكتــور إبراهيــم أحمــد العــدوي، )ص/ 159(، »من اإلســكندرية 

يف  اليونــاين  »الــرتاث  كتــاب  يف  لـ»مايرهــوف«  بغــداد«  إىل 

الحضــارة اإلســامية«، للدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي، )ص/ 58(. 

.)Hitti, History of the Arabs, P310( :وانظــر أيًضــا

األوىل البســيطة فقــد أنشــئ يف عهــد الرشــيد، 

وإذا أردنــا بــه صورتــه املتطــورة التــي ترقــى 

بــه إىل مرتبــة املؤسســة العلميــة الكــرى 

متكاملــة الوظائــف -كــا ســوف نوضــح- 

ــد املأمــون. ــد أنشــئ يف عه فق

ــك  ــل يف ذل ــة فتتمث ــرة الثالث ــا الظاه )3( أم

ــض  ــه بع ــت ب ــذي قام ــوظ ال ــدور امللح ال

األرس البــارزة يف رعايــة حركــة الرتجمــة مــن 

الــرتاث اليونــاين، إىل جانــب الــدور الرســمي.

وتتميز يف هذا املجال أرستان: 

)أ( أرسة الرامكة. 

)ب( أرسة بختيشوع.

)أ( أمــا أرسة الربامكــة: فقــد ارتبــط ظهورهــا 

بظهــور الخافــة العباســية؛ فقــد تــوىل خالــد 

بــن برمــك الــوزارة أليب العبــاس الســفاح بعــد 

ــوىل  ــا ت ــال)4(، وعندم ــلمة الخ ــل أيب س مقت

املنصــور أقــر خالــًدا عــى وزارتــه فبقــي ســنة 

ــويف  ــام، وت ــدى امله ــه إلح ــم ندب ــهورًا، ث وش

خالد يف ســنة )163هـ(، أو ســنة )165هـ(؛ أي 

يف خافــة املهــدي)5(، ومتتع ابنــه يحيى مبكانة 

عظيمــة لــدى الخليفــة املهــدي؛ فعهــد إليــه 

املهــدي بــاإلرشاف عــى تربيــة ابنــه هــارون، 

ــى  ــق يحي ــرف ح ــارون ع ــوىل ه ــا ت وعندم

ففــوض إليــه تدبــر األمــور يف مملكتــه)6(.

»وفيات األعيان«، البن َخلِّكان، )1/ 332(، )6/ 219، 220(.  )4(

املصدر نفسه، )1/ 332(.  )5(

املصدر نفسه، )6/ 221(.  )6(
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وكان ليحيــى أربعــة أبنــاء هــم: الفضــل، 

وجعفــر، ومــوىس، ومحمــد، ورغــم كفايتهــم 

جميًعــا فقــد متيــز منهــم بصفــة خاصــة: 

الفضــل، وجعفــر، وكان جعفــر أعــى الجميــع 

ــيد)1(. ــد الرش ــًة عن منزل

الرامكــة  أرسة  الطقطقــي  ابــن  يصــف 

ــة الدهــر،  ــرًَّة يف جبه ــت ُغ ــا »كان ــه إنه بقول

ــى  ــكان يحي ــر.. ف ــرق الع ــى مف ــا ع وتاًج

وبنــوه كالنجــوم زاهــرًة، والبحــور زاخــرًة، 

ماطــرًة،  والغيــوث  دافعــًة،  والســيول 

نافقــة، ومراتــب  اآلداب عندهــم  أســواق 

ذوي الحرمــات عندهــم عاليــة، والدنيــا يف 

أيامهــم عامــرة، وأبهــة امللــك ظاهــرة«)2(.

وال شك أنَّ من أبرز ما يسجله التاريخ للرامكة 

يف  إسـهامهم  العديـدة-  فضائلهـم  -بجانـب 

التـي كانـت تزخـر  العلميـة  الحركـة  رعايـة 

ت يف أروع  بهـا دولة الخافة العباسـية، وتجلَـّ

صورهـا يف عهـد الرشـيد وخلفائـه املبارشيـن، 

لقـد ظـل الرامكـة طـوال سـبعة عـرش عاًمـا، 

هـي مـدة نفوذهـم يف دولـة الرشـيد، حتـى 

نكبتهـم يف سـنة )187هــ = 803م()3( - ظلـوا 

عنرًا أساسـيًّا يف الحياة العامة بكل أنشـطتها 

الهائـل، يقـول  الثقـايف  النشـاط  ومنهـا هـذا 

املسعودي: »وقـد كـان يحـيـى بن خـالــد ذا 

ــات  ــع إىل: »وفي ــيد ارج ــد الرش ــي عن ــر الرم ــة جعف ــن مكان ع  )1(

البــن خلــكان، )1/ 328، 332(. األعيــان«، 

»الفخري يف اآلداب السلطانية«، )ص/ 235(.  )2(

»تاريخ الطربي«، )8/ 300(.  )3(

.
وال شــك أنَّ مــن أبرز ما يســجله التاريخ 
للربامكــة -بجانــب فضائلهــم العديــدة- 
إســهامهم يف رعايــة الحركــة العلميــة 
ــة الخافــة  التــي كانــت تزخــر بهــا دول
العباســية، وتجلَّــت يف أروع صورهــا 
ــن. ــه املبارشي ــيد وخلفائ ــد الرش يف عه

ولـه مجلـس  ونظـر،  علـم ومعرفـة وبحـث 

يجتمـع فيـه أهـل الـكام مـن أهـل اإلسـام 

وغرهـم من أهل اآلراء والنحل«)4(، وملا كانت 

حركـة الرجمـة ُمكوِّنًا أساسـيًّا يف تلـك الحركة 

العلميـة الزاخـرة فقـد أسـهم الرامكـة فيهـا 

بنصيـب ال يُْنَكـر عن طريق رعايـة املرجمن، 

وإْدرَار األرزاق عليهـم، واقـراح مـا يرجمونـه 

مـن كتب أساسـية، أو يراجعونه من ترجات 

غـر دقيقـة، ونحن ال نذهـب إىل الحـدِّ الذي 

ذهـب إليـه األسـتاذ »جميـل نخلـة املـدّور« 

حن ذكر أنَّ الرشـيد رصف همته »إىل ترجمة 

كتـب الفاسـفة مـن يونـان وغرهـم بعـد أن 

رأى جعفـرًا وزيـره يبتاع مـن صحفهم ما يأمر 

الراجمـة بتعريبـه، ثـم يعطيهـم زنـة الكتاب 

نافقـة  العلـم  سـوق  ألن  ذهبًـا)5(؛  املعـرَّب 

عنـد الرامكـة.. وهـم الذين اسـتنهضوا همم 

األعاجـم«)6(،  صحـف  تعريـب  إىل  العلـاء 

»مــروج الذهــب«، )3/ 379(. وانظــر حــول ذلــك أيًضــا: »حضارة   )4(

اإلســام« لجوســتاف جرونيبــاوم، )ص/ 78(.

ينســب هــذا للخليفــة املأمــون مــع حنــن بــن إســحاق. انظــر:   )5(

»طبقــات األطبــاء« البــن أيب أصيبعــة، )2/ 143(.

»حضارة اإلسام يف دار السام«، )ص/ 160(.  )6(
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نحـن ال نذهـب هـذا املذهـب؛ ولكننـا نقول 

إن نشـاط الرامكـة يف هـذا الجانب كان قريبًا 

مـن نشـاط الخليفة نفسـه.

وقـــد أرشنـــا فيـــا مـــى إىل أنَّ عمر بن 

حفص بـــن الَفرُّخان الطـــربي )الذي يعده 

الراجمة  اق  ُحـــذَّ أحـــد  األندليس  صاعـــد 

يف اإلســـام()1( كان منقطًعـــا إىل يحيى بن 

النديم  ابن  الرمي)2(، وحن يتحـــدث  خالد 

عن كتـــاب »املجســـطي« لبطليموس يذكر 

أنَّ »أول مـــن ُعِنـــَي بتفســـره وإخراجـــه 

إىل العربيـــة يحيى بـــن خالد بـــن برمك، 

ففره له جاعـــة، فلم يتقنـــوه ومل يرَض، 

فندب لتفســـره أبا حســـان، وســـلم ]كذا[ 

صاحب بيت الحكمة، فأتقنـــاه واجتهدا يف 

وِّدين،  تصحيحـــه بعد أن أحرا النََّقلـــة املجَّ

فاختبــــرا نقلهــــم وأَخـــَذا بأفصحـــه«)3(.

ــم أنَّ  ــن الندي ــن كام اب ــذي نســتنتجه م وال

يحيــى الرمــي لـــم يكــن يكتفــي بتشــجيع 

املرجمــن عــى الرجمــة؛ بل إنــه كان يفحص 

مــا ترجمــوا بعــن الناقــد، فــإن لـــم يــرَض بــه 

ــى  ــا ع ــة، وكان حريًص ــادة الرجم ــب إع طل

»طبقات األمم«، )ص/ 56(.  )1(

انظر: )ص/ 15(، فيا سبق.  )2(

»الفهرســت«، )ص/ 374(. وقــد ذكرنــا قبــل ذلــك أنَّ كتــاب   )3(

ــة  ــت يف خاف ــي ترجم ــب الت ــن الكت ــن ب ــطي« كان م »املجس

املنصــور. فلعــل ابــن النديــم يتحــدث هنــا عــن الرجمــة 

العلميــة الصحيحــة املفــرة لهــذا الكتــاب؛ فهــو بهــذا املفهــوم 

ــك. ــع ذل ــن صن ــي أول م ــى الرم ــدُّ يحي يَُع

تفســر الرجمــة ورشحهــا تيســرًا للفهــم، ثــم 

إنــه كان يوظــف لهــذا الغــرض جاعــة مــن 

مهــرَة املرجمــن والعلــاء، وممــن يذكرهــم 

ابــن النديــم يف هــذا الصــدد »ســام األبــرش« 

ــاء  ــة القدم ــن النقل ــه »م ــه بأن ــذي يصف ال

يف أيــام الرامكــة«)4(، ويذكــر ابــن النديــم 

ــاين  ــراث اليون ــاء ال ــن عل ــن م ــا أنَّ اثن أيًض

ــج  ا زي ــرَّ ــمعان »ف ــوب، وس ــا: أي ــال له يق

بطليمــوس ملحمــد بــن يحيــى بــن خالــد بــن 

برمــك، وغــر ذلــك مــن الكتــب القدميــة«)5(.

فالخاصــة أنَّ أرسة الرامكــة يف عــر الرشــيد 

كان لهــا إســهام واضــح يف هــذه الحركــة 

العلــاء  توظيــف  حيــث  مــن  العلميــة 

لرجمــة الكتــب اليونانيــة املهمــة وتفســرها، 

ــة لهــذا الغــرض. ــم األمــوال الجزيل ــم بَْذلُه ث

ــراه  ــا ي ــى م ــق ع ــا ال نواف ــك، فإنن ــع ذل وم

أولــري مــن »أنَّ العمــل يف الرجمــة العلميــة 

ــد هــارون الرشــيد بتشــجيع  ــدأ يف عه ــد ب ق

الوزيــر جعفــر بــن برمــك«)6(. صحيــٌح أنَّ 

جعفــرًا كان لــه إســهامه يف تلــك الحركــة 

ــل  ــذا ال يص ــن ه ــة، ولك ــن الرامك ــره م كغ

ــود  ــه كان وراء جه ــاد بأن ــا إىل حــد االعتق بن

ــرش  ــام األب ــه س ــا نقل ــن م ــن ب ــت«، )ص/ 341(. وم »الفهرس  )4(

ــات.  ــن الطبيعي ــو م ــطو، وه ــي« ألرس ــاع الطبيع ــاب »الس كت

»أخبــار  أيًضــا:  وانظــر  نفســها.  والصفحــة  نفســه  املصــدر 

.)28 )ص/  القفطــي،  البــن  الحكــاء«، 

املصــدر نفســه والصفحة نفســها، وقد جاء اســم محمــد بن يحيى   )5(

بــن خالــد بــن برمــك يف نــص ابــن النديم هكــذا: محمد بــن خالد 

بــن يحيــى بــن برمــك، وهــذا خطــأ ظاهــر، والصــواب مــا ذكرنــا.

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، )ص/ 241(.  )6(
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ــود  ــق أنَّ جه ــال، والح ــذا املج ــيد يف ه الرش

الرشــيد هنــا لـــم تكــن إال حلقــة يف سلســلة 

التطــور الطبيعــي لتلــك الحركــة التــي بدأهــا 

ــاؤه  ــا املأمــون وخلف ــم وصــل به املنصــور، ث

ــا. ــارشون إىل ذروته املب

األرسة  -وهــي  بختيشــوع  وأمــا أرسة  )ب( 

لهــا دورهــا يف رعايــة  التــي كان  الثانيــة 

حركــة الرجمــة مــن الــراث اليونــاين يف عــر 

الرشــيد- فقــد ظهــرت كذلك يف صــدر الخافة 

العباســية، أو بالتحديــد يف خافــة أيب جعفــر 

املنصــور، وأول أعضــاء هــذه األرسة ظهــورًا يف 

بــاط الخافــة هو جورجيــس بن بختيشــوع، 

ــك  ــاء جنديســابور، تل ــس أطب ــذي كان رئي ال

املدينــة الفارســية التــي قامــت برعايــة الراث 

اليونــاين -وخاصــة الطــب- عــى يــد الريــان 

النســاطرة كــا رشحنــا ذلــك يف موضعــه، وقد 

اســتدعى املنصــور جورجيــس بــن بختيشــوع 

إىل باطــه يف بغــداد عندمــا أملــت بــه وعكــة 

ــم  ــه)1(، ث ب ــه وقرَّ ــه وأكرم ــق ب ــة، ووث صحي

املهــديُّ ابَنــه »بختيشــوع بــن  اســتدعى 

جورجيــس« مــن نيســابور لعــاج مــوىس 

د الرشــيد صلته  الهــادي بــن املهــدي، ثــم جــدَّ

بــه وَعلَــت منزلتــه لديــه، وذلــك بفضــل 

ــد الرمــي  ــن خال ــى ب ــه وشــهادة يحي مهارت

ــاد)2(. ــاء الب ــس أطب ــيد رئي ــه الرش ــه، وعين ل

ــي، )ص/  ــن القفط ــاء«، الب ــار الحك ــل يف »أخب ــع التفاصي راج  )1(

.)111  ،110

املصدر نفسه، )ص/ 71، 72(.  )2(

عــى أنَّ أملــع نجــوم أرسة بختيشــوع دون 

ــن  ــوع )ب ــن بختيش ــل ب ــو: جرائي ــازع ه من

ــل  ــذي اتص ــوع(، ال ــن بختيش ــس اب جورجي

بالرشــيد منــذ ســنة )175هـــ(، ونجــح يف 

عــاج وزيــره جعفــر بــن يحيــى الرمــي 

ــل نفســه، وكان ال يصــر  ــه جعفــر مث »فأحب

ويــرشب«)3(،  يــأكل  ومعــه  ســاعة،  عنــه 

ــدى  ــة ل ــك املكان ــس تل ــل بنف ــع جرائي ومتت

ــي  ــن القفط ــه اب ــا يوضح ــذا م ــيد؛ وه الرش

ــو يف كل  ــه يقــوى ويعلُ ــه: »وكان محل يف قول

ــه: كل  وقــت، حتــى إن الرشــيد قــال ألصحاب

ــا  ــه حاجــة إيّل فليخاطــب فيه ــت ل مــن كان

جرائيــل ألين أفعــل كل مــا َســأَلَِنيه ويطلبــه 

ــاة  ــد وف ــل بع ــدم جرائي ــد خ ــي«)4(، وق من

الرشــيد يف بــاط األمــن واملأمــون، وتــويف يف 

ــوع  ــه »بختيش ــلَّ ابُن ــون)5(، فح ــة املأم خاف

ـه يف  بــن جرائيــل بــن بختيشــوع« محلَـّ

بــاط الخلفــاء، واســتمر يف خدمتهــم متمتًعــا 

ــويف يف ســنة )256هـــ =  ــى ت بتقديرهــم حت

ــه)6(، وميكــن  ــدى بالل ــة املهت 870م(، يف خاف

أن نعــّد »بختيشــوع بــن جرائيــل« هــذا آخر 

أعــام هــذه األرسة الريانيــة النســطورية 

ــا  ــن خدمــوا خلفــاء بنــي العبــاس، ولكنن ممَّ

مــع ذلــك نقــرأ عــن اثنــن آخريــن مــن أطباء 

املصدر نفسه، )ص/ 94(.  )3(

املصــدر نفســه، )ص/ 95(. وانظــر أيًضــا: »طبقــات األطبــاء«   )4(

.)44 /2( أصيبعــة،  أيب  البــن 

»أخبار الحكاء«، البن القفطي، )ص/ 99(.  )5(

املصدر نفسه، )ص/ 73(.  )6(
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ــل  ــو: »جربائي ــا فه ــا أوله ــذه األرسة، وأم ه

ــت  ــوع«، وكان ــن بختيش ــه ب ــد الل ــن عبي ب

ــن، وتــويف يف ســنة  لــه مكانتــه لــدى البويهيِّ

فهــو  الثــاين  وأمــا  1006م()1(،   = )396هـــ 

ــوىف  ــل« املت ــن جربائي ــه ب ــد الل ــه: »عبي ابن

بـ»ميافارقــن« يف حــوايل منتصــف القــرن 

الخامــس الهجــري )الحادي عرش امليــادي()2(.

فهـذه ملحـة رسيعة عن أرسة بختيشـوع، تلك 

ت الطـب  األرسة الطبيـة العريقـة التـي مثلَـّ

اليونـاين عـى أكمـل صـورة، ونقلتـه إىل دولـة 

الخافـة نظرًا وتطبيًقا، ونسـتنتج ماَّ عرضناه 

بـدأ  األرسة  لهـذه  الحقيقـي  التأثـر  أنَّ  اآلن 

ترعـرع يف  الرشـيد حيـث  هـارون  يف عـر 

هـذا العـر أبـرز عضويـن مـن أعضـاء أرسة 

بختيشـوع، وها: بختيشـوع بـن جورجيس، 

وابنـه: جربائيـل بـن بختيشـوع، ورغـم أنَّهـا 

لــم يُسـها إسـهاًما مبـارًشا يف حركـة الرجمة 

قامـا  أنَّهـا  شـك  فـا  اليونـاين  الـراث  مـن 

بدورهـا يف تشـجيع تلـك الحركـة، وال سـيا 

جرائيـل الـذي قـام بأبـرز الدوَريـن يف ذلـك؛ 

لقـد أوردنا سـابًقا مـا يقوله »أولـري« من أنَّ 

العمـل يف الرجمـة العلميـة قـد بـدأ يف عهـد 

الرشـيد بتشـجيع مـن جعفـر الربمـيك، وهـو 

الـرأي الـذي ناقشـناه يف موضعـه، ونُـورِد يف 

هـذا السـياق أنَّ »أولـري« يربـط بـن الـدور 

املصدر نفسه، )ص/ 106(.  )1(

ــا:  ــر أيًض ــة، )2/ 78(. وانظ ــن أيب أَُصيبع ــاء«، الب ــات األطب »طبق  )2(

ــة  ــامية«، )الطبع ــارف اإلس ــرة املع ــوع« يف »دائ ــادة »بختيش م

العربيــة(، بقلــم: بروكلــان، )6/ 384(.

الـذي قـام بـه جعفـر يف تشـجيع الرجمة من 

الـراث اليوناين، وبن صلتـه العميقة بجربائيل 

الحاسـة  الـذي كان شـديد  بـن بختيشـوع 

ه ليـس هنـاك ما  لهـذه الحركـة)3(، والحـق أنَـّ

مينـع مـن أن تكون صلـة جرائيـل بجعفر قد 

زادت األخـر شـغًفا برجمـة الكتـب الطبيـة، 

خاصـة من اليونانيـة إىل العربية، أما تشـجيع 

جربائيـل للرجمـة واملرجمـن يف تلـك الفـرة 

فنحـن نسـتأنس لـه مبا سـوف نـراه يف مرحلة 

تاليـة مـن تقديـره العميق لحنن بن إسـحاق 

شـيخ املرجمـن يف عـر الرجمـة ككل، ومن 

اسـتعانته بـه يف ترجمـة بعض الكتـب الطبية 

إىل العربية)4(، وهو موقف ال شـك أنَّ جرائيل 

التـزم بـه طـوال حياتـه العملية.

)4( نــأيت إىل الظاهــرة الرابعــة واألخــرة التــي 

ــة  ــة الرجم ــا لتطــور حرك ــا يف رصدن ناحظه

مــن الــراث اليونــاين يف عــر الرشــيد، وهــي 

الرتجــات  بتنقيــح  االهتــام  يف:  تتمثــل 

نجــد  وال  ترجمتهــا،  إعــادة  أو  الســابقة 

ــة  ــارات رسيع ــف إال إش ــا لألس ــن مصادرن م

أن  ذلــك  والســبب يف  املســألة.  إىل هــذه 

التفاصيــل الدقيقــة ألســاء الكتــب اليونانيــة 

التــي تُرِْجمــت يف عــر املنصــور غــر متاحة؛ 

ــا يتعــذر عــى الباحــث أن يعــرف  ومــن هن

متاًمــا مــا نقــح منهــا يف عــر الرشــيد أو 

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، )ص/ 240(.  )3(

القفطــي، )ص/ 120(، و»طبقــات  البــن  الحكــاء«،  »أخبــار   )4(

.)141  /2( أصيبعــة،  أيب  البــن  األطبــاء«، 
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أعيــدت ترجمتــه، ونضيــف إىل ذلــك أيًضــا أن 

ُم لنــا معلومــاٍت وافيــًة عــن  املصــادر ال تقــدِّ

الكتــب التــي ترجمت يف عــر الرشــيد، وإمنا 

وجهــت اهتامهــا إىل مــا تُرجــم يف املرحلــة 

ــة. ــال الرجم ــر اكت ــة، أي يف ع الاحق

ومـع ذلك، فإنَّ بعـض اإلشـارات املوجزة التي 

تجعلنـا  الجانـب  هـذا  مصادرنـا يف  تقدمهـا 

الرجـات  تنقيـح  إىل  االتجـاه  أنَّ  نسـتنتج 

املوجـودة أو القيـام برجـات جديـدة= قـد 

عنهـا؛  نتحـدث  التـي  املرحلـة  تلـك  يف  بـدأ 

فمـن بـن تلـك اإلشـارات مـا نقـرأه عـن قيام 

الحجـاج بـن يوسـف بـن مطـر -أحـد أعـام 

كتـاب  برجمـة  العـر-  ذلـك  يف  الرجمـة 

»أصول الهندسـة« إلقليدس، وقد ذكرنا سـابًقا 

أنَّ هـذا الكتـاب كان مـن بـن مـا تُرجـم إىل 

العربيـة يف عـر املنصـور، وتطلـق مصادرنـا 

عـر  يف  ت  متَـّ التـي  الرجمـة  هـذه  عـى 

الرشـيد اسـم »النقل الهـاروين« متييـزًا لها عن 

الحجـاج نفسـه يف  بهـا  قـام  ترجمـة أخـرى 

عـر املأمـون تسـمى بـ»النقـل املأمـوين«)1(.

ـــا  ـــدت ترجمته ـــي أعي ـــب الت ـــن الكت ـــن ب وم

ـــطي«  ـــاب »املجس ـــر كت ـــذا الع ـــا يف ه أيًض

لبطليمـــوس، وقـــد كان »املجســـطي« مـــن 

بـــن الكتـــب األساســـية التـــي اهتـــم املنصـــور 

ولكـــنَّ  اليونـــاين،  الـــراث  مـــن  بنقلهـــا 

ــاء«،  ــار الحك ــم، )ص/ 371(؛ و»أخب ــن الندي ــت«، الب »الفهرس  )1(

البــن القفطــي، )ص/ 46، 47(.

ــة  ــة عامـ ــور بصفـ ــر املنصـ ــات عـ ترجـ

ـــاة  ـــة ومراع ـــا الدق ـــا- كان ينقصه ـــا أرشن -ك

ـــا أرشف  ـــن هن ـــة، وم ـــة للرجم األصـــول الفني

ـــد الرمـــي يف عـــر الرشـــيد  ـــن خال ـــى ب يحي

ـــطي«،  ـــاب »املجس ـــة كت ـــادة ترجم ـــى إع ع

ـــًة  ـــاب ترجم ـــذا الكت ـــه ه ـــم  ل ـــا ترج وعندم

ـــى  ـــى أع ـــة ع ـــكَّل لجن ـــا ش ـــرَض عنه ـــم ي لـ

مســـتوى إلعـــداد ترجمـــة الئقـــة لهـــذا 

ـــى)2(  ـــك، حت ـــم الفل ـــي يف عل ـــاب املرجع الكت

تـــمَّ لـــه ذلـــك عـــى الوجـــه الـــذي أراد)3(.

ــاه  ــذا االتج ــا أنَّ ه ــة هن ــر باملاحظ والجدي

اإليجــايب يف تنقيــح الرجــات القامئــة، أو 

إعــداد ترجــات جديــدة ســوف يتزايــد 

بشــكل واضــح يف الــدور التــايل مــن أدوار 

ــادًَّة  ــا م ــد يف مصادرن ــوف نج ــة، وس الرجم

وافيــة حــول هــذا املوضــوع، وقــد كان ذلــك 

ــت  ــي وصل ــية الت ــل األساس ــن العوام ــن ب م

بالرجمــة يف دورهــا الجديــد إىل قمــة النضــج 

ــايل. ــا الت ــوع حديثن ــو موض ــال، وه واالكت

ثالًثا- دور االزدهار )أو: العصر الذهبي 
للترجمة(:

كانـت الفـرة التالية لوفـاة هارون الرشـيد يف 

سـنة )193هــ = 809م( فرة اضطراب وحرب 

أهليـة طاحنة بن األمن وأخيـه املأمون، وقد 

)2( 

»الفهرست«، )ص/ 374(.  )3(
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كان مـن الطبيعـي أن تنعكـس هـذه الفتنـة 

بصـورة سـلبية عـى االهتـام العظيـم الـذي 

أَْواله خلفـاء بنـي العباس لحركـة الرجمة، بل 

إن اآلثـار السـلبية لهـذه الفتنـة شـغلت زمًنـا 

غـر قليـل من خافة عبد اللـه املأمون )198-

218هــ = 813-833م(، فـا إن قـى املأمون 

عـى املشـاكل التـي نََجمـت عـن تلـك الفتنة 

واسـتقرت له األوضـاع يف خافتـه حتى افتتح 

عـرًا يف تاريـخ الخافـة العباسـية، إن لــم 

يتفـوق عى عر الرشـيد يف العظمـة، فإنَّه ال 

يقـل عنه بحـال، والذي يهمنا يف هذا السـياق 

هو تلك الخطوة الشاسـعة التي خطتها حركة 

الرجمـة بصفـة عامـة، ومـن الـراث اليونـاين 

وقـد  املأمـون،  عـر  خـال  خاصـة،  بصفـة 

كانـت تلـك الخطـوة بدايـة العـر الذهبـي 

للرتجمـة، الذي اسـتمر زهاء قرن مـن الزمان.

وحتــى ال تتشــعب بنــا مســالك البحــث 

ــا  ــر حديثن ــي أن ندي يف هــذا املوضــوع ينبغ

ــن  ــدد م ــول ع ــري ح ــر ال ــذا الع ــن ه ع

مظاهــر  متثــل  التــي  األساســية  النقــاط 

حركــة  شــهدته  الــذي  الهائــل  التطــور 

خــال  اليونــاين  الــراث  مــن  الرجمــة 

تلــك املرحلــة؛ وهــي تتمثــل فيــا يــأيت:

)1( ظهور مدرسة حنن بن إسحاق.

)2( اتساع دائرة الرجمة.

)3( زيــادة االهتام بتحصيل الكتب اليونانية.

)4( تطــور بيــت الحكمة إىل مؤسســة جامعة.

)5( ظهــور املزيــد مــن األرس واألفــراد الذيــن 

شــاركوا يف رعايــة الرجمــة.

ــن يف  ــن الحراني ــة املرجم ــور مدرس )6( ظه

ــة. أواخــر هــذه املرحل

ونبــدأ اآلن يف تنــاول هــذه النقــاط بأكــر 

قــدر مــن االختصــار والركيــز:

)1( ظهور مدرسة حنين بن إسحاق:

مجـال  يف  بـرز  املرحلـة  هـذه  مسـتهل  يف 

الرجمـة مـن الراث اليوناين ُحَنْن بن إسـحاق 

العبـادي، الـذي ال يَُعّد أعظـم مرجمي عره 

عـر  يف  املرجمـن  أعظـم  بـل  فحسـب، 

ى »شـيخ  الرجمـة كلـه؛ فهـو خليٌق بأن يُسـمَّ

املرجمن« وينتسـب ُحنـن إىل نصارى الحرة 

املعروفـن باسـم »العباديـن« وهـم عرب من 

قبائـل شـتى »اجتمعـوا وانفـردوا عـن النـاس 

الحـرة، وتسـموا  ابتنوهـا بظاهـر  يف قصـور 

بالعبـاد ألنـه ال يضـاف إال إىل الخالـق، وأمـا 

والخالـق«)1(. املخلـوق  إىل  فيضـاف  العبيـد 

رحــل حنــن إىل بغــداد، وحــر دروس يوحنا 

ــحَّ عــى  ــا أل ــن ماســويه يف الطــب، وعندم ب

ــه  ــدَّ علي ــؤال احت ــوم يف الس ــتاذه ذات ي أس

وطــرده مــن مجلســه قائــًا: »مــا ألهــل 

»مختــر الــدول«، البــن العــري، )ص/ 144(. ويذكــر ابــن   )1(

ــم  ــه«. ث ــد الل ــمى بـ»َعِبي ــد أن نتس ــوا: نري ــم »قال ــي أنه القفط

قالــوا: العبيــد اســم يشــارك فيــه املخلــوق للخالــق يف التســمية؛ 

ــص  ــم اخت ــاد اس ــان؛ والعب ــد ف ــه وعبي ــد الل ــال: َعِبي ــه يُق ألن

ــوا  ــان، فتَيمَّ ــاد ف ــال: عب ــه، وال يق ــاد الل ــال: عب ــه، فيق ــه ب الل

بالعبــاد، ومنهــم: عــدي بــن زيــد العبــادي املشــهور...«. ]»أخبــار 

.])119 )ص/  الحكــاء«، 
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الِحــرة والطــب؟ عليــك ببيــع الفلــوس يف 

الطريــق!«)1(، فاشــتد تأثر ُحنــن لهذا املوقف، 

وعقــد العــزم عــى أال يتعلــم الطــب »حتــى 

يُْحِكــم اللســان اليونــاين إحكاًمــا ال يكــون يف 

ــب  ــه«)2(، فذه ــه إحكاَم ــن يُحِكم ــره م ده

ــن  ــى أتق ــاك حت ــروم ومكــث هن ــاد ال إىل ب

ــة  ــى دروس العربي ــاد وتلق ــم ع ــة، ث اليوناني

ــا)3(، وكان  ــار علائه ــد كب ــى ي ــرة ع يف الب

ــا)4(. ــة والفارســية أيًض ــد الرياني ــن يجي ُحن

هكـذا َملَـَك ُحنـن أدوات الرجمـة، وعندمـا 

بـن  ويوحنـا  بختيشـوع  بـن  جربيـل  قـرأ 

ماسـويه بعـض مـا ترجمـه ُحَنن مـن كتابات 

الشـديد  إعجابهـا  يكتـا  لــم  جالينـوس 

باملسـتوى املتميـز لرجمتـه، فتجـددت صلـة 

ُحنـن بأسـتاذه يوحنـا بـن ماسـويه، والزمـه 

»واشـتغل عليـه بصناعـة الطـب«)5(. وذاعت 

املأمـون،  الخليفـة  وبلغـت  حنـن  شـهرة 

فاسـتدعاه الخليفـة حيـث »كان فِتـيَّ السـّن، 

وأمـره بنقـل ما يقدر عليه مـن كتب الحكاء 

اليونانيـن إىل العربية وإصـاح ما ينقله غره، 

فامتثـل أمـره«)6(، واشـتد تقديـر املأمـون لـه 

حتـى قيـل إنـه »كان يعطيـه مـن الذهـب 

زنـة مـا ينقلـه مـن الكتـب إىل العربيـة مثـًا 

»أخبار الحكاء«، )ص/ 120(، و»مختر الدول«، )ص/ 144(.  )1(

»طبقات األطباء«، البن أيب أصيبعة، )2/ 141(.  )2(

»مختر الدول« البن العري، )ص/ 144(.  )3(

»طبقات األطباء«، )2/ 142(.  )4(

املصدر نفسه والصفحة نفسها.  )5(

املصدر نفسه، )ص/ 143(.  )6(

يشء  الخـر  هـذا  يف  يكـون  وقـد  مبثـل«)7(، 

مـن املبالغـة، ولكـّن لـه داللـًة مؤكـدة، وهي 

ا  أنَّ »حنـن« وصـل مـن إتقـان الرجمـة حـدًّ

هـذا  املأمـون  إىل  ينسـبون  البعـض  جعـل 

ه  الصنيـع يف التعبـر عـن تقديـره لـه، ثـم إنَـّ

الـذي  يـدل مـن ناحيـة أخـرى عـى املـدى 

وصـل إليـه املأمون يف اهتامـه بأمر الرجمة.

.
هكــذا َملَــَك ُحنــن أدوات الرتجمــة، 

وعندمــا قــرأ جربيــل بــن بختيشــوع 

ويوحنــا بــن ماســويه بعــض مــا ترجمــه 

ُحَنــن مــن كتابــات جالينــوس لـــم 

يكتــا إعجابهــا الشــديد باملســتوى 

املتميــز لرتجمتــه، فتجــددت صلــة ُحنن 

ــه  ــن ماســويه، والزم ــا ب بأســتاذه يوحن

ــب«. ــة الط ــه بصناع ــتغل علي »واش

ــا،  ــزداد متكًُّن ــن ت ــة ُحَن ــتمرت مكان ــد اس وق

ــاين  ــراث اليون ــن ال ــة م ــاطه يف الرجم ونش

ــدى  ــة ل ــًة خاص ــغ منزل ــاًعا، وبل ــزداد اتس ي

ــة  ــاره للرجم ــذي اخت ــوكل، ال ــة املت الخليف

ــر  ــا نحاري ــه كُتَّابً ــل ل ــا »وجع ــه عليه وائتمن

ــوا يرجمــون ويتصفــح  عاملــن بالرجمــة كان

مــا ترجمــوا«)8(، تويف حنن يف ســنة )260هـ = 

873م()9(، )أي يف خافــة املعتمــد عــى اللــه(.

املصدر نفسه والصفحة نفسها.  )7(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 118(، و»طبقات األطباء«، )2/ 147(.  )8(

»الفهرست«، البن النديم، )ص/ 409(.  )9(
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لقـد نقـل حنـن مـن كتـب الـراث اليونـاين 

الكثـر، ولكنه كان مهتـاًّ بصفة خاصة »بنقل 

الكتـب الطبيـة، وخصوًصـا كتـب جالينـوس، 

حتى إنه يف غالب األمر ال يوجد يشء من كتب 

جالينـوس إال وهـي بنقـل ُحنـن، أو بإصاحه 

ملـا نقـل غـره«)1(. وقـد اسـتطاع حنـن -كـا 

يقـول »مايرهـوف«)2(- »أن يجعـل جالينوس 

سـيد الطـب املطلـق يف العصـور الوسـطى«.

ميكننــا القــول -يف ضــوء مــا تقــدم- إنَّ ُحَنــن 

أرىس أصــول مدرســة يف الرجمــة تقــوم عــى 

ــك أدوات هــذا الفــن الصعــب، ومراعــاة  متلُّ

ــة الكاملــة يف النقــل)3(،  الدقــة التامــة واألمان

العربيــة  العبــارة  ســامة  عــى  والحــرص 

وجزالتهــا)4(، وقــد التــزم تاميــذ مدرســته 

بهــذه التقاليــد الصارمــة؛ ومــن أبرزهــم: 

ــن  ــه اب ــول عن ــذي يق ــن ال ــن حن إســحاق ب

النديــم إنــه »يف نجــار أبيــه يف الفضــل وصحة 

ــة إىل  ــة والرياني ــة اليوناني ــن اللغ ــل م النق

العربيــة، وكان فصيًحــا بالعربيــة، يزيــد عــى 

أبيــه يف ذلــك، وَخــَدم مــن َخَدمــه أبــوه مــن 

الخلفــاء والرؤســاء.. وتــويف يف شــهر ربيــع 

»طبقات األطباء«، )2/ 146(.  )1(

»من اإلسكندرية إىل بغداد«، املرجع السابق، )ص/ 79(.  )2(

يقــال إنَّ حنــن بــن إســحاق كان »ال يقــدم عــى الرجمــة إال بعــد   )3(

الحصــول عــى ثــاث مخطوطــات عــى األقــل مــن الكتــاب املــراد 

هــا ويصححــه إذا مــا دعــت  ترجمتــه، فيقابــل بينهــا، ويَُقــوِّم نصَّ

الحاجــة إىل هــذا«. انظــر: »شــمس اللــه عــى الغــرب« للدكتــورة 

ســيجريد هونكــه، )ص/ 288(.

انظر: »ضحى اإلسام«، ألحمد أمن، )1/ 288(.  )4(

اآلخــر ســنة 298«)5(، ويختلــف إســحاق عــن 

ــه كل اهتامــه إىل  والــده يف أنَّ والــده وجَّ

ــد  ــا إســحاق فق ــة، أم ــب الطبي ترجمــة الكت

»كانــت نفســه أميــل إىل الفلســفة، وهــو 

ترجــم كتــاب النفــس ألرســطوطاليس تفســر 

ثامســطيوس«)6(، ومــن التاميــذ البارزيــن يف 

ــن  ــن الحس ــش ب ــا: حبي ــة أيًض ــك املدرس تل

بــن  حنــن  أخــت  ابــن  وهــو  األعســم، 

إســحاق)7(، وفيــه يقــول ابــن القفطــي: »كان 

حنــن يقدمــه ويعظمــه ويصفــه ويــرىض 

نقلــه، وقيــل: مــن جملــة ســعادة حنــن 

صحبــة حبيــش لــه؛ فــإن أكــر مــا نقلــه 

ــرى  ــا ي ــرًا م ــن، وكث ــب إىل حن ــش نس حبي

الجهــال شــيئًا مــن الكتــب القدميــة مرجــًا 

بنقــل حبيــش فيظــن الِغــرُّ منهــم أن الناســخ 

أخطــأ يف االســم، ويغلــب عــى ظنه أنــه ُحَنن 

ــف؛ فيكشــطه ويجعلــه لحنــن«)8(. وقــد ُصحِّ

ـــة؛  ـــذه املدرس ـــرون يف ه ـــذ آخ ـــاك تامي وهن

مثـــل: عيـــى بـــن يحيـــى الطبيـــب)9( 

الـــذي أثنـــى عليـــه حنـــن وريَِضَ نقلـــه)10(؛ 

ــيل، و»كان  ــن بســـ ــن بـ ــل اصطفـــ ومثـــ

»الفهرســت«، )ص/ 415(. والنِّجــار: األصــل والحســب. ويــراد بــه   )5(

هنــا املكانــة.

»أخبار الحكاء«، )ص/ 118(.  )6(

»طبقات األطباء«، )2/ 171(.  )7(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 122(.  )8(

املصدر نفسه، )ص/ 164(.  )9(

)10(   »طبقات األطباء«، )2/ 171(.
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يقـــارب حنـــن بـــن إســـحاق يف النقـــل«)1(.

ــته  ــن ومدرس ــد كان حن ــة، فق ــى الجمل وع

-كــا يقــول أحمــد أمــن-: »خــر مــن ميثــل 

الثقافــة اليونانيــة، وخــر مــن قــدم إىل قــراء 

ــة«)2(. ــح اليوناني ــج القرائ ــة نتائ العربي

)2( اتساع دائرة الترجمة:

كانــت الرجمــة حتــى بدايــة هــذه املرحلــة 

تــكاد تكــون محصــورة يف نطــاق الكتــب 

ــي  ــي تلب ــك الت ــة؛ أي تل ذات القيمــة العملي

حاجــاٍت مبــارشًة للمجتمــع، وهــي التــي 

تــدور يف معظمهــا حــول الطــب والفلــك 

ــي  ــة الت ــا يف املرحل ــة، أم ــم والهندس والتنجي

ــد  ــي- فق ــر الذهب ــا -أي الع ــدث عنه نتح

اتســعت دائــرة الرجمــة مــن الــراث اليونــاين 

لتغطــي تقريبًــا كل أوجــه الثقافــة اليونانيــة، 

ــم  ــى أنَّ أه ــة)3(، ع ــال األدبي ــتثناء األع باس

املصدر نفسه، )ص/ 173(.  )1(

»ضحى اإلسام«، )1/ 288(.  )2(

مـن بـن ما يطرحه األسـتاذ أحمـد أمن من أسـباب لذلك: ضعف   )3(

معلومـات املسـلمن عـن الحياة األدبيـة اليونانية حتـى يف العر 

العبـايس، فتاريـخ اليونـان عندهـم يبدأ باإلسـكندر األكـر أو قبله 

بقليـل، وهم لــم يسـمعوا كثرًا بـ»توسـيديد«، وقد سـمعوا قليًا 

عـن »هومـروس«، ومـن األسـباب أيًضـا: أنَّ العرب لــم يسـمحوا 

ألنفسـهم بـأن يدخلـوا ماحم لــم يكن يعرفهـا آباؤهم، أو شـعرًا 

روا بيء من معانيهم  متثيليًّـا ينبـو عنـه ذوقهم، أما الفرس فقد أثَـّ

وخياالتهـم؛ ألنهـم هم الذين انتقلوا إىل العربية ومل تنتقل العربية 

إليهـم، ويضـاف إىل ذلـك أيًضـا: أنَّ األدب قومـي والعلـوم عاملية. 

اإلسـام«،  و»ضحـى   ،)137  ،136 )ص/  اإلسـام«،  »فجـر  انظـر: 

العـرب  إنَّ  »دانيـال«:  األسـتاذ  ويقـول   .)271  -280 ص/  )ج1، 

لــم يرجمـوا شـعر اليونـان وال مرحهـم، كا لــم يُرِجـم الاتن 

املتأخـرون مـن العربية إىل الاتينية الشـعر الجاهـي. انظر كتابه: 

)The Arabs and Medieval Europe, P21(.

املجــاالت الجديــدة التــي اقتحمتهــا الرجمــة 

ــو  ــذا ه ــا ه ــاين يف عرن ــراث اليون ــن ال م

مجــال الفلســفة، وقــد بــدأ االهتــام برجمــة 

الكتــب الفلســفية اليونانيــة يف مســتهل هــذا 

العــر، أي يف خافــة املأمــون، وتعــزو بعــض 

ــه  ــم رأى في ــام إىل حل ــذا االهت ــا ه مصادرن

املأمــون أرســطو وحــاوره حــوارًا فلســفيًّا رُسَّ 

بــه املأمــون، ويــروي ابــن النديــم قصــة هــذا 

الحلــم تحــت عنــوان: »ذكــر الســبب الــذي 

مــن أجلــه كــرت كتــب الفلســفة وغرها من 

ــاد«)4(، وينقــل  ــوم القدميــة يف هــذه الب العل

ابــن القفطــي فحــوى روايــة ابــن النديــم)5(، 

ــأن  ــة توحــي ب ــن أيب أصيبع ــة اب ــن رواي ولك

املأمــون لـــم يكــن قد ســمع عن أرســطو قبل 

ــه)7(، إنَّ  ــن تصديق ــا ال ميك ــو م ــك)6(، وه ذل

مــا نــود تأكيــده يف هــذا املقــام أن االهتــام 

مــن  ابتــداًء  الفلســفية  الكتــب  برجمــة 

ــى  ــة ع ــوة طبيعي ــون= كان خط ــر املأم ع

ــاين،  ــراث اليون ــلمن بال ــال املس ــق اتص طري

فعندمــا اطَّلــع املســلمون عــى علــوم اليونان 

العمليــة وبــدؤوا يتمثلونهــا قادهــم ذلــك إىل 

الخطــوة التاليــة، وهــي محاولــة الوقــوف 

عــى كنــوز اليونــان الفلســفية التــي تحتــاج 

إىل مزيــد مــن التهيــؤ الذهنــي لهــا؛ ملــا متتــاز 

بــه الفلســفة مــن دقــة وتجريــد.

»الفهرست«، )ص/ 339(.  )4(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 22، 23(.  )5(

»طبقات األطباء«، )2/ 142، 143(.  )6(

انظــر حــول ذلك: »ضحى اإلســام« ألحمد أمــن، )1/ 267، 268(.  )7(
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وهكــذا تُرِجمــت يف تلــك الفــرة األعــال 

وأرســطو  ألفاطــون  األساســية  الفلســفية 

الحديثــة)1(،  األفاطونيــة  رشوح  وأيًضــا 

واضطلعــت مدرســة حنــن بــن إســحاق 

بالعــبء األكــر يف هــذا الصــدد، فمــن بــن ما 

ترجــم مــن كتــب أفاطــون: كتــاب السياســة، 

واملناســبات، والنواميــس، وطيــاوس، والحس 

ــب  ــن كت ــم م ــا ترج ــن م ــن ب ــذة، وم والل

أرســطو: كتــاب النفــس، والحس واملحســوس، 

والحــروف أو اإللهيــات، واألخــاق)2(.

ــد  ــم يع ــة لـ ــرة الرجم ــاع دائ ــى أنَّ اتس ع

ــن  ــرَق م ــم تُطْ ــات لـ ــرق موضوع ــرد طَ مج

اســتكال  يعنــي كذلــك  إنــه  بــل  قبــل، 

املســلمون  كان  موضوعــات  يف  الرجمــة 

قــد بــدؤوا يطرقونهــا منــذ وقــت طويــل 

ــك واملنطــق وغــر  كالطــب والهندســة والفل

أعيــدت  )أو  تُرِْجمــت  هنــا  ومــن  ذلــك، 

يف  وجالينــوس  أبُْقــراط،  كتــب  ترجمــة( 

الطــب، وإقليــدس يف الهندســة، وبطليمــوس 

ــق  ــطو يف املنط ــا، وأرس ــك والجغرافي يف الفل

ــه ليمكــن القــول  ــخ)3(. وإن ــات... إل والطبيعي

دون مبالغــة إنــه لـــم ينقــِض العــر الذهبي 

)1( Ph. Hitti, History of the Arabs P.406.

ــخ التمــدن اإلســامي«، لجرجــي  ــك يف: »تاري ــل ذل انظــر تفصي  )2(

.)172 ،171  /3( زيــدان، 

يقــدم جرجــي زيــدان يف »تاريــخ التمــدن اإلســامي«، )3/ 171-   )3(

176(، والدكتــور أحمــد فريــد رفاعــي يف: »عــر املأمــون«، )1/ 

381- 387( قوائــم تفصيليــة بأســاء الكتــب التــي تُرجمــت مــن 

ــاين ومرجميهــا، ومعظمهــا ترجــم يف العــر الــذي  الــراث اليون

نتحــدث عنــه اآلن.

للرجمــة حتــى كانــت معظــم عيــون الــراث 

اليونــاين متاحــًة باللغــة العربيــة أمــام طــاب 

البحــث يف العــامل اإلســامي.

.
وإنــه ليمكــن القــول دون مبالغــة إنــه 

ــي للرتجمــة  ــم ينقــِض العــر الذهب لـ

حتــى كانــت معظــم عيــون الــرتاث 

ــام  ــة أم ــة العربي ــاين متاحــًة باللغ اليون

ــامي. ــامل اإلس ــث يف الع ــاب البح ط

)3( زيادة االهتمام بتحصيل الكتب 
اليونانية:

الــراث  مــن  الرجمــة  حركــة  كانــت  إذا 

ــال  ــًا خ ــاطًا هائ ــطت نش ــد نش ــاين ق اليون

العــر الــذي نتحــدث عنــه، فمــن الطبيعــي 

ــام  ــادة االهت ــاط زي ــذا النش ــب ه أن يواك

بتحصيــل الكتــب اليونانيــة؛ ألن هــذه الكتب 

يف مــادة الرجمــة، وقــد تجــىَّ هــذا االهتــام 

عــى املســتوى الرســمي وغــر الرســمي.

ـــة  ـــد الخليف ـــمي اجته ـــتوى الرس ـــى املس فع

ــع كل  ــة يف أن يجمـ ــة خاصـ ــون بصفـ املأمـ

ــه مـــن كتـــب الـــراث  ــتطاع َجْمَعـ ــا اسـ مـ

ـــذا الصـــدد  ـــم به ـــن الندي ـــروي اب ـــاين، ف اليون

ـــروم  ـــك ال ـــن مل ـــه وب ـــون كان بين : »املأم أنَّ

مراســـات، وقـــد اســـتظهر عليـــه املأمـــون، 

فكتـــب إىل ملـــك الـــروم يســـأله اإلذن يف 

ــة  ــوم القدميـ ــن العلـ ــار مـ ــا يختـ ــاذ مـ إنفـ

ـــروم، فأجـــاب إىل  ـــة املدخـــرة ببـــاد ال املخزون
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ـــون  ـــدب املأم ـــد ن ـــاع«)1(، وق ـــد امتن ـــك بع ذل

ــان املرجمـــن يف  ــًة مـــن أعيـ لذلـــك جاعـ

ـــذه  ـــل ه ـــًا لحم ـــم أه ـــن رآه ـــره، وِممَّ ع

املهمـــة الجليلـــة، ومـــن هـــؤالء: الحجـــاج بـــن 

يوســـف بـــن مطـــر، ويوحنـــا )أو يحيـــى( بـــن 

ـــة،  ـــت الحكم ـــب بي ـــلْم صاح ـــق، وَس البطري

ويوحنـــا بـــن ماســـويه، حيـــث ذهبـــوا إىل 

القســـطنطينية واختـــاروا مـــا أرادوا مـــن 

كنـــوز الـــراث اليونـــاين، ويـــروي ابـــن العـــري 

ـــر أنَّ  ـــث يذك ـــة حي هـــذا الخـــر بصـــورة قريب

ـــه جـــده املنصـــور،  ـــدأ ب ـــا ب ـــَم م ـــون »متَّ املأم

ــه،  ــم يف مواضعـ ــب العلـ ــى طلـ ــل عـ فأقبـ

ـــا  ـــه مب ـــألهم صلت ـــروم وس ـــوك ال ـــل مل وداخ

ـــه  ـــوا إلي ـــفة، فبعث ـــب الفلس ـــن كت ـــم م لديه

منهـــا مـــا حرهـــم«)2(.

ــن  ــه ع ــياق حديث ــه يف س ــن نُبات ــروي اب وي

ســهل بــن هــارون أنَّ املأمــون »جعلــه كاتبًــا 

عــى خزانــة الحكمــة، وهــي كتــب الفاســفة 

التــي نُِقلــْت للأممــون مــن جزيــرة قــرس«)3(، 

ــم  ــادن حاك ــا ه ــون مل ــف أن املأم ــم يضي ث

قــرص أرســل إليــه يطلــب خزانــة كتــب 

ــك  ــه يف ذل ــان، فاستشــار الحاكــم بطانت اليون

ــا  »فكلهــم أشــاروا بعــدم املوافقــة، إال مطرانً

ــل بإنفاذهــا  واحــًدا، فإنــه قــال: الــرأُي أْن تُعجِّ

»الفهرست«، )ص/ 339(.  )1(

»مختــر الــدول«، )ص/ 136(. وانظــر أيًضــا: »مقدمــة ابــن   )2(

.)481  ،480 )ص/  خلــدون«، 

»رسح العيون يف رسالة ابن زيدون«، )ص/ 242(.  )3(

ــة  ــوم العقلي ــذه العل ــت ه ــا دخل ــه، ف إلي

ــت  ــدتها وأوقع ــة إال أفس ــة رشعي ــى دول ع

ــه«)4(. ــا فأرســل إلي ــن علائه ب

ــاء  ــإنَّ أبن ــمي ف ــر الرس ــتوى غ ــى املس وع

»مــوس بــن شــاكر« الثاثــة -وهــم مــن 

ســوف نتحــدث عــن دورهــم يف رعايــة حركة 

الرجمــة بعــد قليــل- قامــوا بجهــٍد بــارز 

ــب  ــة كت ــة وخاصَّ ــب اليوناني ــع الكت يف جم

الرياضــة والفلــك؛ ومــا يرويه ابــن النديم يف 

ذلــك أنهــم »أنفــذوا حنــن بن إســحاق وغره 

إىل بلــد الــروم، فجاؤوهــم بطرائــف الكتــب 

وغرائــب املصنفــات، يف الفلســفة والهندســة 

واملوســيقى واألرمثاطيقي والطــب«)5(، ويقول 

ابــن القفطــي: »هــم ]أي: بنــو مــوىس[ ممــن 

تناهــى يف طلــب العلــوم القدميــة وبــذل 

فيهــا الرغائــب، وقــد أتعبــوا نفوســهم فيهــا، 

وأنفــذوا إىل بــاد الــروم مــن أخرجهــا إليهــم.. 

وكان الغالــب عليهــم مــن العلــوم الهندســة 

والحيــل والحــركات واملوســيقى والنجــوم«)6(.

ــطا  ــا اســم »قُْس ــذا الصــدد أيًض ــرز يف ه وي

بــن لوقــا البعلبــي«، وكان ملــكاين املذهــب، 

بــاد  إىل  »دخــل  قســطا  أنَّ  روي  فقــد 

ــر«)7(،  ــم الكث ــن تصانيفه ــل م ــروم وحصَّ ال

املصدر نفسه والصفحة نفسها.  )4(

»الفهرست«، )ص/ 340(.  )5(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 208(.  )6(

املصدر نفسه، )ص/ 173(.  )7(
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بعــض  يحمــل  بغــداد  إىل  ذهــب  ثــم 

مــن  »قُْســطا«  وكان  التصانيــف)1(،  هــذه 

أعــام املرجمــن يف ذلــك العــر، يصفــه 

ابــن النديــم بأنــه »جيِّــد النقــل، فصيــح 

اليونــاين والريــاين والعــريب«)2(. باللســان 

هكــذا زاد االهتــام كثــرًا بتحصيــل الكتــب 

اليونانيــة يف تلــك املرحلــة، وقــد ارتبــط ذلــك 

ارتباطـًـا وثيًقــا بالوثبــة الهائلــة التــي شــهدتها 

حركــة الرجمــة حينئــٍذ.

)4( تطور بيت الحكمة إلى مؤسسة 
جامعة:

ـــع  ـــو واض ـــيد ه ـــبق أنَّ الرش ـــا س ـــا في ْحن رجَّ

نـــواة بيـــت الحكمـــة الـــذي كان ميثـــل 

خزانـــًة للكتـــب تضـــم مصـــادر املعرفـــة 

املختلفـــة، أجنبيـــة كانـــت أم عربيـــة، وقـــد 

عـــن الرشـــيد »الفضـــل بـــن نَْوبخـــت« 

مرشفًـــا عـــى هـــذا البيـــت، و»يوحنـــا بـــن 

ماســـويه« مرشفًـــا عـــى الرجمـــة فيـــه.

ــن  ــة م ــت الحكم ــوَّل بي ــون ح ــن املأم ولك

مجــرد خزانــة كتــب يتــوىل بعــض املرجمــن 

ترجمــة الكتــب األجنبيــة فيهــا - إىل مؤسســة 

متعــددة  كــرى،  »أكادمييــة«  أو  جامعــة 

ــؤدى  ــا ي ــاط في ــديدة االنضب ــف، ش الوظائ

بيــت  َن  تكَــوَّ وقــد  أعــال،  مــن  فيهــا 

الحكمــة حينئــٍذ مــن ثاثــة أقســام أساســية:

املصــدر نفســه، )ص/ 24(، وانظــر أيًضــا: »الفهرســت« البــن   )1(

.)340 )ص/  النديــم، 

»الفهرست«، )ص/ 341(.  )2(

ـــا  أولهـــا: مكتبـــة ضخمـــة كانـــت تتغـــذى دامئً

ـــف  ـــن مختل ـــب م ـــن الكت ـــا م ـــرُِد إليه ـــا يَ مب

ًعـــا، وثانيهـــا:  البقـــاع، فتـــزداد ثـــراًء وتنوُّ

اق  هيئـــة للرجمـــة كانـــت تُضـــّم ُحـــذَّ

ـــية؛  ـــة األساس ـــات العاملي ـــن اللغ ـــن م املرجم

كاليونانيـــة والفارســـية والريانيـــة والهنديـــة، 

ــى  ــة تحظـ ــن اليونانيـ ــة مـ ــت الرجمـ وكانـ

باالهتـــام األوىل، وقـــد أُســـِندت مهمـــة 

ــا  ــة إىل: يوحنـ ــة الرجمـ ــى هيئـ اإلرشاف عـ

ـــن ماســـويه، أمـــا القســـم الثالـــث واألخـــر،  ب

ـــندبن  ـــه »س ـــوىلَّ إدارت ـــي ت ـــد فل ـــو: مرص فه

عـــي اليهـــودي«، )وقـــد أســـلم عـــى يـــد 

املأمـــون()3(، وقـــد ضـــمَّ هـــذا املرصـــد 

عـــدًدا مـــن كبـــار رجـــال الفلـــك؛ كمحمـــد 

بـــن مـــوىس الخوارزمـــي، ويحيـــى بـــن أيب 

منصـــور)4(، وال شـــكَّ أنَّ هـــذه األقســـام الثاثـــة 

كانـــت تتضافـــر فيـــا بينهـــا ويخـــدم بعضهـــا 

ـــن  ـــدم للباحث ـــة تق ـــة الضخم ـــا، فاملكتب بعًض

املـــادة العلميـــة الازمـــة، وهيئـــة الرتجمـــة 

ــادة  ــذه املـ ــى هـ ــاع عـ ــم االطـ ــح لهـ تتيـ

ـــة؛ أمـــا املرصـــد فهـــو  ـــة باللغـــة العربي العلمي

ـــد  ـــي ويعتم ـــي التطبيق ـــب العم ـــل الجان ميث

ـــة املتاحـــة  ـــة الَغِنيَّ ـــك املكتب ـــع عـــى تل بالطب

ـــل بيـــت  ـــة، فقـــد مثَّ للباحثـــن باللغـــة العربي

ـــة أو  ـــة متكامل ـــة علمي ـــة إذن مؤسس الحكم

جامعـــة كـــرى، يعترهـــا بعـــض الباحثـــن 

أهـــم مؤسســـة تعليميـــة منـــذ إنشـــاء 

»أخبار الحكاء«، )ص/ 140، 141(، و»الفهرست«، )ص/ 383(.  )3(

»الفهرست«، )ص/ 383، 384(.  )4(
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ـــن  ـــف األول م ـــكندرية يف النص ـــة اإلس جامع

ـــت  ـــد كان ـــاد)1(، وق ـــل املي ـــث قب ـــرن الثال الق

ــم يف  ــور العظيـ ــذا التطـ ــل هـ ــة قبـ الرجمـ

ـــرة  ـــود مبع ـــى جه ـــوم ع ـــة تق ـــت الحكم بي

ــت  ــور بيـ ــد تطـ ــا بعـ ــة؛ أمـ ــر منظمـ وغـ

ـــة  ـــإن الرجم ـــو ف ـــذا النح ـــى ه ـــة ع الحكم

ـــت إلرشاٍف  ـــت، وَخَضع ـــت، ونُظِّم ـــد ُضِبطَ ق

ـــة)2(. ـــت الحكم ـــزت يف بي ـــق، وتركَّ ـــي دقي فن

ــُل يف  ــوكل الفضـ ــة املتـ ــع إىل الخليفـ ويرجـ

ـــد مـــن ضبـــط العمـــل وتنظيمـــه  إجـــراء املزي

يف بيـــت الحكمـــة؛ وخاصـــة فيـــا يتعلـــق 

ـــار ملهمـــة اإلرشاف عـــى  بالرجمـــة، فقـــد اخت

ــن  ــن بـ ــة حنـ ــذه املؤسسـ ــة يف هـ الرجمـ

إســـحاق إمـــام املرجمـــن، وهـــو الـــذي ذكرنـــا 

ـــة،  ـــادًة تامَّ ـــات إج ـــع لغ ـــد أرب ـــه كان يجي أنَّ

وقـــد ضـــمَّ املتـــوكل إىل ُحنـــن نخبـــًة مـــن 

ـــه)3(. ـــون تحـــت إرشاف أعـــام املرجمـــن يعمل

ــل بيـــت الحكمـــة يف عهـــد   وهكـــذا مثَـّ

املأمـــون وخلفائـــه مظهـــرًا مهـــاًّ مـــن 

ــهدته  ــذي شـ ــل الـ ــور الهائـ ــر التطـ مظاهـ

ـــاين خـــال  ـــراث اليون حركـــة الرجمـــة مـــن ال

ــرة)4(. ــك الفـ تلـ

)1( Hitti, History of the Arabs, P.310.

)2( Idem.

»أخبار الحكاء« البن القفطي، )ص/ 118(.  )3(

ــن عــر  ــداًء م ــة ابت ــت الحكم ــل حــول بي ــن التفاصي ــد م ملزي  )4(

املأمــون، ارجــع إىل: »عــر املأمــون« ألحمــد فريــد رفاعــي، )1/ 

ــى  ــد مصطف ــور محم ــامل« للدكت ــة الع ــون الخليف 375(، و»املأم

هــدارة، )ص/ 117- 119(، و»مســالك الثقافــة اإلغريقيــة إىل 

العــرب«، لديايس أولري، )ص/ 249- 253(، و»التاريخ اإلســامي 

والحضــارة اإلســامية«، للدكتــور أحمــد شــلبي، )3/ 227- 231(.

)5( ظهور المزيد من األسر واألفراد 
الذين شاركوا في رعاية الترجمة:

ــا قبــل ذلــك عــن َدور أرسيت الرامكــة  ثْن تحدَّ

ــن  ــة م ــة الرجم ــة حرك ــوع يف رعاي وبختيش

الــراث اليونــاين يف عــر الرشــيد، وقــد نُِكــب 

الرامكــة يف عــر الرشــيد فانقطــع دورهــم، 

ــتمروا  ــد اس ــوع فق ــاء أرسة بختيش ــا أعض أم

ميارســون نشــاطهم بعــد عــر الرشــيد بزمان 

ــوع  ــن بختيش ــل ب ــد كان جربائي ــل، وق طوي

يف  متميــزًا  أرشنــا-  -كــا  خاصــة  بصفــة 

تشــجيع الرجمــة واملرجمــن، ولعــل أبــرز ما 

يعــرِّ عــن موقفــه ذلــك هــو مــا بســطه عــى 

حنــن بــن إســحاق مــن رعايــة ســابغة حــن 

اكتشــف طاقاتــه العظيمــة يف الرجمــة وهــو 

فتــى يافــع، فاحتفــى بــه وأذاع موهبتــه، 

ــَمها  قسَّ أقســاًما  لــه  ترجــم  »قــد  وكان 

بعــض الــروم يف كتــاب مــن كتــب الترشيــح 

لجالينــوس«)5(، ويقــال إن جربائيــل هــو الذي 

ــاكر«  ــن ش ــوس ب ــاء »م ــن« ألبن ــدم »حن ق

الذيــن قامــوا بأكــر دور يف رعايتــه واحتضــان 

مواهبــه)6(، وكان بختيشــوع بــن جربائيــل 

ــن،  ــة حن ــون مكان ــن يعرف ــن الذي ــا م أيًض

وقــد ترجــم لــه حنــن »كتبًــا كثــرة مــن كتب 

جالينــوس إىل اللغــة الريانيــة والعربيــة«)7(.

عــى أنَّ األرسة التــي تقــف بــا منافــس عــى 

»أخبار الحكاء«، )ص/ 120(.  )5(

»مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب«، لديايس أولري، )ص/ 248(.  )6(

»طبقات األطباء«، )2/ 62(.  )7(
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اإلطــاق يف رعايــة حركــة الرجمــة هــي أرسة: 

مــوس بــن شــاكر، املكوَّنــة مــن أبنــاء مــوىس 

الثاثــة: محمــد، وأحمــد، والحســن؛ ويُعرَفون 

ببنــي مــوىس أو بنــي املنجــم. وكان أبوهــم يف 

ــاب  ــم ت ــاع الطــرق، ث صــدر شــبابه مــن قُطَّ

واشــتغل بالعلــم وأصبح من منجمــي املأمون 

ــح  ــه أصب ــد وفات ــه، وبع ــه ب ــت صلت وتوثق

ــم  ــة ويتعهده ــى أوالَده الثاث ــون يرع املأم

ــة)1(،  ــت الحكم ــب يف بي ــف والتهذي بالتثقي

فشــبُّوا عــى حــب البحــث والنظــر، وبرعــوا 

بصفــٍة خاصة يف الهندســة والفلــك وامليكانيكا 

واملوســيقى والفلســفة)2(، وقــد تكونــت لــدى 

هــؤالء األبنــاء الثاثة ثــروة طائلــة أنفقوها يف 

هوايــة عميمــة النفــع نبيلــة املقصــد، وهــي 

طلــب العلــم ورعايــة طابــه، وقــد كان لهــم 

اهتــام خــاص بجمــع املخطوطــات اليونانية 

وترجمتهــا، وكان يرســلون البعثــات العلميــة 

عــى نفقتهــم إىل بــاد الــروم لتحصيــل هــذه 

املخطوطــات، ثــم ينفقــون الكثــر مــن أجــل 

ترجمتهــا إىل العربيــة. يقــول ابــن النديــم يف 

بنــي مــوىس: »هــؤالء القــوم ممــن تناهــى يف 

طلــب العلــوم القدمية، وبــذل فيهــا الرغائب، 

وأتعبــوا فيهــا نفوســهم، وأنفــذوا إىل بلــد 

ــَة  ــروم مــن أخرجهــا لهــم، فأحــروا النََّقلَ ال

ــنِّي،  مــن األصقــاع واألماكــن بالبَــْذِل السَّ

»أخبار الحكاء«، )ص/ 286، 287(.  )1(

»الفهرســت«، البــن النديــم، )ص/ 379(، و»طبقــات األمــم«   )2(

لصاعــد بــن أحمــد األندلــي، )ص/ 87(.

ــن  ــة«)3(، وكان حن ــب الحكم ــروا عجائ فأظه

ــو  ــم بن ــن أوفده ــن م ــن ب ــحاق م ــن إس ب

مــوىس إىل بــاد الــروم لجمــع املخطوطــات)4(، 

ــة  ــوا جاع ــوىس وظف ــي م ــروف أن بن واملع

مــن كبــار املرجمــن، مــن بينهــم: حنــن بــن 

إســحاق، وحبيــش بــن الحســن، وثابــت بــن 

قــرة، وكانــوا يعطونهــم راتبًا شــهريًا ســخيًا)5(، 

وكان بنــو مــوىس يوجهــون كثــرًا مــن التأييــد 

املعنــوي، فضــًا عــن املــادي، إىل مــن يرونــه 

جديــرًا بذلــك مــن املرجمــن؛ مــن ذلــك مــا 

يرويــه ابــن النديــم مــن أن محمــد بــن موىس 

بــن شــاكر اســتصحب ثابــت بــن قــرة ألنــه 

ــن  ــد ب ــى محم ــت ع ــرأ ثاب ــا، وق رآه فصيًح

ــد  ــه محم ــم وصل ــم يف داره، ث ــوس، وتعلَّ م

بــن مــوس بالخليفــة املعتضــد)6(.

فهـــذه أرسة مـــوىس بـــن شـــاكر التـــي قدمـــت 

ــك  ــة يف ذلـ ــة الرجمـ ــا يف رعايـ ــااًل رائًعـ مثـ

ـــراد  ـــن األف ـــد م ـــام العدي ـــد ق ـــر)7(، وق الع

أيًضـــا يف ذلـــك العـــر بدورهـــم يف رعايـــة 

الرجمـــة، ومـــن هـــؤالء: الكنـــدي الفيلســـوف 

)يعقـــوب بـــن إســـحاق(، ومحمـــد بـــن 

ـــوىس  ـــن م ـــن ب ـــات، والحس ـــك الزي ـــد املل عب

»الفهرست«، )ص/ 378- 379(.  )3(

املصدر نفسه، )ص/ 339، 340(.  )4(

املصدر نفسه، )ص/ 340(.  )5(

املصدر نفسه، )ص/ 380(.  )6(

ملزيد من التفاصيل حول هذه األرسة وإسـهاماتها ارجع إىل كتاب:   )7(

»شـمس الله عى الغرب« بقلم سـيجريد هونكه، )ص/ 76- 89(.
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ــوه  ــهل، وأخـ ــن سـ ــل بـ ــي، والفضـ النوبختـ

الحســـن بـــن ســـهل)1(؛ أمـــا الكنـــدي فـــإنَّ 

ــن،  ــن املرجمـ ــده بـ ــا تعـ ــض مصادرنـ بعـ

يقـــول ابـــن القفطـــي نقـــًا عـــن ابـــن جلجـــل 

األندلـــي: »ترجـــم ]أي الكنـــدي[ مـــن كتـــب 

الفلســـفة الكثـــر وأوضـــح منهـــا املشـــِكل، 

ـــص املســـتصعب العويـــص«)2(، ولكننـــا  ولخَّ

ال نجـــد يف مصادرنـــا ذكـــرًا ألي كتـــاب قـــام 

ــم  ــن النديـ ــا أنَّ ابـ ــه؛ كـ ــدي برجمتـ الكنـ

ــد  ــن)3(، لقـ ــن املرجمـ ــدي بـ ــّد الكنـ ال يُعـ

كان الكنـــدي متبحـــرًا يف فلســـفة اليونـــان، 

ــق  ــن طريـ ــا عـ ــل منهـ ـ ــا حصَّ ــل مـ ـ وحصَّ

ـــذا كان  ـــره؛ وله ـــا غ ـــام به ـــي ق ـــم الت الراج

راعيًـــا عظيـــًا للمرجمـــن، وكان يطلـــب 

ـــه،  ـــب ل ـــض الكت ـــة بع ـــا ترجم ـــم أحيانً منه

ـــب  ـــوظ يف رشح كت ـــد ملح ـــه جه ـــا كان ل ك

الفلســـفة اليونانيـــة، ومراجعـــة الرجـــات 

ــا)4(. ــا وتصويـــب مصطلحاتهـ وضبطهـ

وأمــا محمــد بــن عبــد امللــك الزيــات فقــد 

كان ينفــق بســخاء عــى املرجمــن، وقــد 

ــخ  ــه: »تاري ــاء يف كتاب ــن األس ــًدا م ــدان مزي ــي زي ــدم جرج يق  )1(

.)170  /3( اإلســامي«،  التمــدن 

»أخبار الحكاء«، )ص/ 241(.  )2(

ــق الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي هــذه املســألة تحقيًقــا وافيًا  حقَّ  )3(

يف كتابــه: »دور العــرب يف تكويــن الفكــر األورويب«، )ص/ 131- 

ــة أو  ــم باليوناني ــى عل ــن ع ــم يك ــدي لـ ــت أنَّ الكن 142(، وأثب

الفارســية أو الريانيــة، وذكــر أنَّ دوره فيــا يتعلــق بالرجــات 

انحــر يف تكليــف بعــض املرجمــن بنقــل كتاب يهمــه، أو إصاح 

مــا ترجمــه غــره مــن املرجمــن، أو الــرشح والتفســر واالختصار.

املرجع السابق، )ص/ 141(.  )4(

باســمه كتــب عديــدة)5(، وأمــا  تُرجمــت 

الحســن بــن مــوس النوبختــي فقــد كان 

إليــه  يجتمــع  »وكان  متكلــًا،  فيلســوفًا 

جاعــة مــن النََّقلَــة لكتــب الفلســفة؛ مثــل: 

أيب عثــان الدمشــقي، وإســحاق، وثابــت، 

ــد  ــن ســهل فق ــا الفضــل ب وغرهــم«)6(، وأم

ــو  ــن و»ه ــة املتميزي ــاة الرجم ــن رع كان م

الــذي اســتدعى عمــر بــن الفرُّخــان مــن 

بلــده ووصلــه باملأمــون فرجــم لــه كتبًــا 

ــن  ــن ب ــوه الحس ــك كان أخ ــرة«)7(، وكذل كث

ســهل الــذي كان الرجــاُن البــارُز يحيــى 

مرجميــه)8(. جملــة  مــن  البطريــق  بــن 

هكــذا لـــم يقتر تشــجيع الرجمــة ورعايتها 

عــى الخلفــاء فقــط، بــل امتــدَّ هذا التشــجيع 

ليشــمل العديــد من غــر الخلفــاء، وكان ذلك 

مــن بن العوامل األساســية وراء هــذا االزدهار 

غــر املســبوق للرجمــة يف تلــك املرحلــة.

.
ــة  ــجيع الرتجم ــر تش ــم يقت ــذا لـ هك

ورعايتهــا عــى الخلفــاء فقــط، بــل 

ــد  ــدَّ هــذا التشــجيع ليشــمل العدي امت

مــن غــر الخلفــاء، وكان ذلــك مــن بــن 

العوامــل األساســية وراء هــذا االزدهــار 

غــر املســبوق للرتجمــة يف تلــك املرحلة.

»تاريخ التمدن اإلسامي« لجرجي زيدان، )3/ 170(.  )5(

»الفهرست«، )ص/ 251(.  )6(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 162(.  )7(

»الفهرست«، )ص/ 341(.  )8(
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)6( ظهور مدرسة المترجمين 
الحرانيين:

ــم  ــن أه ــث ع ــذا البح ــدر ه ــا يف ص تكلمن

ــة  ــة الخاف ــة يف دول ــة اليوناني ــز الثقاف مراك

ــا مــن بينهــا مدينــة حــران  العباســية، وذكرن

إحــدى مــدن بــاد الجزيــرة، وهــي التــي 

انتقلــت إليهــا مــن أنطاكيــة، يف عهــد الخليفة 

الطــب  يف  اليونانيــة  املدرســة  املتــوكل، 

والفلســفة، وكانــت حــران -كــا رشحنــا- 

موطــن الصابئــة الوثنيِّــن مــن َعبَــَدة النجوم.

هــذه املدرســة الكــرى التــي تأسســت يف 

حــران ابتــداء مــن عهــد املتــوكل )232- 247/ 

847-861م( كان لهــا إســهامها املتميــز يف 

حركــة الرجمــة من الــراث اليونــاين يف مرحلة 

متأخــرة مــن العــر الــذي نتناولــه اآلن، وقد 

كان لعبــادة النجــوم عنــد الصابئــة تأثــر 

واضــح يف اهتاماتهــم العلميــة؛ فقــد برعــوا 

براعــًة خاصــة يف الفلــك والرياضــة، وهــم مــع 

ذلــك لـــم يهملــوا دراســة الطــب والفلســفة 

ــل  ــا كان أق ــم به ــن اهتامه ــق، ولك واملنط

ــة. ــوم الرياضي مــن اهتامهــم بالفلــك والعل

وشــيخ هــذه املدرســة بــا جــدال هــو: ثابــت 

بــن قــرة، املولــود يف حــران ســنة )211هـــ = 

826م(، )يف وقــت متأخــر من خافة املأمون(، 

واملتــوىف يف بغداد ســنة )288هـــ = 901م()1(، 

»طبقات األطباء« البن أيب أَُصيبعة، )2/ 196(.  )1(

)أي: يف أواخــر خافــة املعتضــد باللــه( وقــد 

رحــل ثابــت بــن قــرة إىل بغــداد واســتوطنها، 

وكان ارتباطــه الوثيــق ببنــي مــوىس بــن 

ــد  ــة املعتض ــه بالخليف ــيلًة التصال ــاكر وس ش

)279- 289 = 892-902م(، وقــد َحــلَّ ثابــت 

مــن املعتضــد مبــكان لـــم ينافســه فيــه أحــد، 

حتــى مــن بــن خاصــة الخليفــة ووزرائــه)2(.

ــة  ــاة الثقافيـ ــرة الحيـ ــن قـ ــرى ثابـــت بـ أثـ

مبؤلفاتـــه  العباســـية  الخافـــة  دولـــة  يف 

ــدث  ــا أن نتحـ ــا هنـ ــه، وال يعنينـ ومرجاتـ

ـــا  ـــي دار معظمه ـــرة الت ـــه الغزي ـــن مؤلفات ع

والطـــب)3(،  والرياضـــة  الفلـــك  حـــول 

ولكننـــا نشـــر إىل مكانتـــه يف الرجمـــة، 

التـــي كادت أن تضاهـــي مكانـــة حنـــن 

بـــن إســـحاق، وقـــد كان ثابـــت يقـــف 

ــن  ــة الحرانيـ ــة الصابئـ ــى رأس مجموعـ عـ

يف ميـــدان الرجمـــة، كـــا وقـــف حنـــن 

عـــى رأس مجموعـــة النســـاطرة)4(، وكان 

يجيـــد اليونانيـــة والعربيـــة والريانيـــة.

وال شـكَّ أنَّ مـا ترجمـه ثابـت بـن قـرة مـن 

الـراث اليوناين أو قـام بإصاحه من الرجات 

السـابقة= كان خطوًة شاسعة يف هذا امليدان، 

ازدادت بهـا حركـة الرجمـة ثـراًء وغنـى، فقد 

»أخبار الحكاء« البن القفطي، )ص/ 81(.  )2(

 ،)84  -81 )ص/  الحكــاء«،  »أخبــار  يف  التفاصيــل  راجــع   )3(

.)201  -197  /2( األطبــاء«،  و»طبقــات 

)4( Hitti, History of the Arabs. P. 314.
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وصفـة  املعمـور  »جغرافيـا  كتـاب  ترجـم 

األرض« لبطليمـوس، وكان هـذا الكتـاب قـد 

»نُِقـل للكنـدي نقـًا رديئًا، ثم نقلـه ثابت إىل 

العـريب نقـًا جيًدا«)1(، أما كتاب »املجسـطي« 

لبطليمـوس أيًضـا )الـذي كان قـد تُرجـم قبل 

ذلـك غـر مـرة( فقـد أصلحـه ثابـت)2(، كـا 

ترجم كتاب »منا الوس« يف أصول الهندسة)3(، 

وترجـم جـزًءا مهـاًّ مـن كتـاب املخروطـات 

ترجمـة  ثابـت  وأصلـح  لونيـوس«)4(،  لـ»أبـو 

إسـحاق بن حنـن لكتاب إقليـدس يف »أصول 

الهندسـة«)5( وهـو الكتاب الـذي كان الحجاج 

بـن مطـر قـد نقلـه نقلَـن: أحدهـا يعـرف 

بالهـاروين؛ والثـاين يعـرف باملأمـوين، كا أرشنا 

سـابًقا، وهـذه مجـرد أمثلـة لجهـود ثابت بن 

قـرة يف الرجمـة وإصـاح الرجات السـابقة.

.
وال شــكَّ أنَّ مــا ترجمــه ثابــت بــن قــرة 

ــام بإصاحــه  ــاين أو ق ــرتاث اليون ــن ال م

ــن الرتجــات الســابقة= كان خطــوًة  م

ــا  ــدان، ازدادت به ــذا املي ــعة يف ه شاس

ــراًء وغنــى. حركــة الرتجمــة ث

ــد  ــة بعـ ــة الحرانيـ ــتمرت املدرسـ ــد اسـ وقـ

وفـــاة رائدهـــا ثابـــت بـــن قـــرة ُمَمثَّلـــًة يف 

»الفهرست«، )ص/ 375(.  )1(

»أخبار الحكاء«، )ص/ 69(.  )2(

»الفهرست«، )ص/ 374(.  )3(

املصدر نفسه، )ص/ 373(، و»أخبار الحكاء«، )ص/ 45(.  )4(

»الفهرست«، )ص/ 371(.  )5(

أبنائـــه وتاميـــذه، ويـــأيت عـــى رأســـهم: ســـنان 

ـــام  ـــق اإلس ـــذي اعتن ـــرة ال ـــن ق ـــت ب ـــن ثاب ب

ــف  التأليـ ــنة )331هــــ()6(، وكان  ــويف سـ وتـ

أغلـــب عليـــه مـــن الرجمـــة، وكان مـــاَّ 

ترجمـــه إىل العربيـــة »نواميـــس هرمـــس«، 

ــا  ــات، ومنهـ ــض الرجـ ــاح بعـ ــام بإصـ وقـ

كتـــاب أفاطـــون يف أصـــول الهندســـة)7(، وكان 

ـــا  ـــم؛ وكان ـــت، وإبراهي ـــنان: ثاب ـــاء س ـــن أبن م

ـــة  ـــوم الحكمي ـــن يف العل ـــاء البارع ـــن العل م

تحدثنـــا  ال  مصادرنـــا  ولكـــن  والطبيـــة، 

ــة،  ــه يف الرجمـ ــا بـ ــارز قامـ ــد بـ ــن جهـ عـ

ـــاين  ـــراث اليون ـــوز ال ـــم كن ـــح أنَّ معظ والواض

ـــت  َح ـــت ونُقِّ ـــت أو روجع ـــد ترجم ـــت ق كان

ـــة  ـــكاد دور املدرس ـــت، ف ـــك الوق ـــول ذل بحل

الحرانيـــة بعـــد ذلـــك يقتـــر عـــى التأليـــف، 

والجديـــر  الفلـــك،  علـــم  يف  وخصوًصـــا 

ـــاء  ـــرز عل ـــن أب ـــًدا م ـــا أنَّ واح ـــارة هن باإلش

ـــك املدرســـة  ـــك يف اإلســـام ينتمـــي إىل تل الفل

الحرانيـــة وهـــو: البتَّـــاين )أبـــو عبـــد اللـــه 

محمـــد بـــن جابـــر( املتـــوىف ســـنة )317هــــ()8(.

ــل  ــور الهائ ــر التط ــم مظاه ــي أه ــذه ه فه

ــراث  ــن ال ــة م ــة الرجم ــذي شــهدته حرك ال

اليونــاين خــال عرهــا الذهبــي، وميكننا هنا 

ــا لنهايــة هــذا العــر  ا تقريبيًّ أن نضــع حــدًّ

)6(   »أخبار الحكاء«، )ص/ 130(.

املصدر نفسه، )ص/ 133(.  )7(

ــن  »الفهرســت«، )ص/ 389،390(، و»طبقــات األمــم« لصاعــد ب  )8(

أحمــد األندلــي، )ص/ 87، 88(.
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الذهبــي هــو أواخــر القــرن الثالــث الهجــري 

الســنوات  خــال  أي  امليــادي(؛  )التاســع 

القليلــة التــي أعقبــت وفــاة ثابــت بــن قــرة؛ 

ــرة،  ــن العباق ــَر املرجم ــت آخ ــد كان ثاب لق

ــويف كانــت أهــمُّ مصــادر الثقافــة  وعندمــا تُ

ــة،  ــة قــد تُرجمــت إىل اللغــة العربي اإلغريقي

ومــع ذلــك فــإنَّ حركــة الرجمــة لـــم تتوقــف 

متاًمــا خــال القــرن الرابــع الهجــري )العــارش 

امليــادي(؛ فــاذا كانت مامحهــا واتجاهاتها؟

هــذا مــا ســوف نتحــدث عنــه يف الصفحــات 

القليلــة التاليــة.

* رابعا- الترجمة في دورها األخير:

الرابــع الهجــري  القــرن  القــول إنَّ  ميكــن 

ــات  ــع اللمس ــهد وض ــادي( ش ــارش املي )الع

النهائيــة يف حركــة الرجمــة، وأول مــا ناحظــه 

يف هــذا الســياق أنَّ االهتام الرســمي العظيم 

الــذي شــهدته حركــة الرجمــة مــن الخلفــاء 

يف أدوارهــا األوىل لـــم يَُعــد لــه الوجود نفســه 

ــمي  ــام الرس ــذا االهت ــل ه ــدأ ينتق اآلن، وب

ــض  ــراء بع ــرًا- إىل أم ــل كث ــاق أق ــى نط -ع

الدويــات التــي نشــأت يف ظــل الخافــة 

العباســية؛ فلــم تظفــر الرجمة عى املســتوى 

ــه  ــرت ب ــذي ظف ــام ال ــل االهت الرســمي مبث

عــى يــد أيب جعفــر املنصــور أو هــارون 

ــد. ــوكل أو املعتض ــون أو املت ــيد أو املأم الرش

إىل  خاصـة-  -بصفـة  هنـا  اإلشـارة  وتجـدر 

بـاط سـيف الدولـة الحمـداين )املتـوىف سـنة 

البويهـي  الدولـة  وعضـد  967م(،  356هــ= 

)املتـوىف سـنة 372هــ = 983م(؛ فقـد ُعـرَِف 

واحتفالـه  للعلـم  تشـجيعه  منهـا  كلٍّ  عـن 

بالعلـاء، أما سـيف الدولة فقد ضم مجلُسـه 

نخبـًة مـن العلـاء واملفكريـن، ومـن أبرزهم 

أبـو نـر الفـارايب)1( الـذي اسـتوعب الـراث 

مه  اليونـاين اسـتيعابًا ال نظـر له، ورشحـه وقدَّ

للنـاس، وخاصـة أعـال أرسـطو، وال شـك أن 

سـيف الدولـة -من خـال مجالسـه العلمية- 

وتذكـر  ره،  وقـدَّ الـراث  هـذا  عـى  وقـف 

كان  النفيـيس«  »عيـى  أنَّ  بعـض مصادرنـا 

مـن بـن أطبـاء سـيف الدولـة، وكان منهـم 

تعاطيـه  ألجـل  رزقـن  األمـر  يعطيـه  مـن 

علمـن، ومـن يعطيـه ثاثـة أرزاق لتعاطيـه 

ثاثـة علـوم، وكان »عيـى هـذا يأخـذ ثاثـة 

أرزاق: رزقًـا للنقـل مـن الريـاين إىل العـريب، 

ورزقـن آخريـن بسـبب علمـن آخريـن«)2(.

مــن  عيــى  ينقلــه  كان  الــذي  وهــذا 

الريانيــة كان تراثًــا يونانيًّــا ســبق نقلــه 

الثقافــة  مراكــز  بعــض  يف  الريانيــة  إىل 

اليونانيــة املختلفــة التــي دخلــت تحــت 

ــابًقا. ــا س ــا أرشن ــامية ك ــة اإلس ــة الدول راي

وأمــا عضــد الدولــة فلــم يكــن أقــل تشــجيًعا 

ســيف  مــن  بالعلــاء  واحتفــااًل  للعلــم 

الدولــة، وقــد كان مــن حاشــيته أحــد أطبــاء 

ــي  ــك األرسة الت أرسة بختيشــوع الشــهرة؛ تل

»أخبار الحكاء«، )ص/ 183(.  )1(

املصدر نفسه، )ص/ 166(.  )2(
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كانــت أصــدق ممثــل للطــب اليونــاين يف 

دولــة الخافــة؛ وهــذا الطبيــب هــو: جربائيــل 

بــن بختيشــوع))(، وكان  اللــه  بــن عبيــد 

ــن  ــي ب ــال: ع ــن أمث ــااًل م ــم رج ــه يض باط

أحمــد األنطــايك الــذي »كان مشــاركًا يف علوم 

ــه  ــن تصانيف ــة«، وم ــاركة جميل ــل مش األوائ

كتــاب تفســر األرمتاطيقــي وكتــاب رشح 

إقليــدس)2( وكان مــن بــن أطباء عضــد الدولة 

ــي«، وكان  ــف الروم ــه »نظي ــال ل ــب يق طبي

ــريب«)3(. ــاين إىل الع ــن اليون ــل م ــا بالنق »عاملً

ولكـن املؤسـف حًقـا أنَّ مصادرنـا ال تقـدم لنا 

مـادة وافيـة عـن الرجمة مـن الـراث اليوناين 

يف الدول التي قامت يف ظل الخافة العباسـية 

يف القـرن الرابـع الهجـري )العـارش امليـادي(.

.
ولكــن املؤســف حًقــا أنَّ مصادرنــا ال 

تقــدم لنــا مــادة وافيــة عــن الرتجمة من 

الــرتاث اليونــاين يف الــدول التــي قامــت 

يف ظــل الخافــة العباســية يف القــرن 

امليــادي(. )العــارش  الهجــري  الرابــع 

عــى أنَّ حديثنــا عــن الرجمــة يف دورهــا 

ــاول  ــل دون أن نتن ــن أن يكتم ــر ال ميك األخ

مدرســة ظهــرت يف هــذه املرحلــة، وكان لهــا 

ــة  ــة الرجم ــر يف حرك ــذي ال ينك ــهامها ال إس

املصــدر نفســه، )ص/ 103، ومــا بعدهــا(، و»طبقــات األطبــاء«،   )1(

ــا(. ــا بعده ــة، )2/ 73، وم ــن أيب أَُصيبع الب

»أخبار الحكاء«، )ص/ 157(.  )2(

املصدر نفسه، )ص/ 221(، و»طبقات األطباء«، )2/ 232(.  )3(

ــة  ــي مدرس ــك ه ــاين؛ وتل ــراث اليون ــن ال م

اليعاقبــة، وهــم الذيــن يعرفــون أيًضــا باســم 

بالطبيعــة  القائلــن  أي  »املونوفيســيتين« 

الواحــدة يف الســيد املســيح، وأبــرز أعــام 

هــذه املدرســة: أبــو زكريــاء يحيــى بــن 

 = 363هـــ  ســنة  ببغــداد  )املتــوىف  عــدي 

973م()4(، وأبــو عــي عيــى بــن إســحاق بــن 

ــنة 398هـــ = 1008م()5(. ــوىف س ــة )املت ُزْرع

املدرســة  لــدى  الغالــب  االتجــاه  كان 

ــفية  ــب الفلس ــة الكت ــو ترجم ــة ه اليعقوبي

واملنطقيــة، وخاصــة مــن بــن أعال أرســطو، 

رغــم أنهــا تناولــت بعــض املجــاالت األخــرى 

وأهمهــا الطــب، ويبــدو هــذا االتجــاه واضًحــا 

بوجــه أخــص لــدى يحيــى بــن عــدي، ولعــل 

ــى أيب  ــذ ع ــى تتلم ــع إىل أنَّ يحي ــك راج ذل

بــر متــى بــن يونــس )تــويف 328هـــ = 

940م( الــذي انتهــت إليــه رئاســة املنطقيــن 

ــد  ــم)6(، وق ــن الندي ــول اب ــا يق ــره ك يف ع

ــاب  ــة كت ــس إىل العربي ــن يون ــى ب ــل مت نق

ــو  ــطو، وه ــات« ألرس ــان« أو »التحلي »الره

مــا يعــرف بـ»أنالوطيقــا الثــاين«، وذلــك عــن 

الرجمــة الريانيــة لحنــن بــن إســحاق، كــا 

نقــل كتــاب »الشــعر« ألرســطو أيًضــا)7(، وقــد 

ــكان  ــتاذه، ف ــدي أس ــى ه ــذ ع ــار التلمي س

»أخبار الحكاء«، )ص/ 238(.  )4(

املصدر نفسه، )ص/ 164(.  )5(

»الفهرست«، )ص/ 368(.  )6(

»تاريخ األدب العريب«، لروكلان، )4/ 120(.  )7(
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أحــد الذيــن ترجمــوا كتــاب سوفســطيقا 

ألرســطو  وترجــم  ألرســطو؛  )املغاطــات( 

ــا كتــاب طوبيقــا )الجــدل( عــن نســخة  أيًض

حنــن)1(،  بــن  إســحاق  هــا  أعدَّ رسيانيــة 

ــاب  ــاالت كت ــض مق ــة بع ــرك يف ترجم واش

ــة،  الســاع الطبيعــي ألرســطو عــن الرياني

وأصلــح بعــض املقــاالت)2(، وهنــاك ترجــات 

ــب  ــدي لكت ــن ع ــى ب ــا يحي ــام به ــرى ق أخ

أرســطو، كــا أصلــح بعــض الرجــات)3(، 

وترجــم بعــض رشوح جالينــوس)4(.

أمــا عيى بن إســحاق بــن ُزرعــة فيصفه ابن 

النديــم بأنــه »أحــد املتقدمن يف علــم املنطق 

وعلــوم الفلســفة، والنََّقلــة املجوِّديــن«)5(، 

ورشوح  تعليقــات  تصنيفاتــه  وأكــر 

واختصــارات لكتــب أرســطو)6(، ولكــن لــه مع 

ــأيت عــى  ــك بعــض الرجــات املهمــة، وي ذل

رأســها كتــاب: منافــع أعضــاء جســم اإلنســان 

اإلســكندراين)7(  النحــوي  يحيــى  بتفســر 

لجالينــوس؛ وخمــس مقــاالت مــن كتــاب 

أرســــطاليس)8(. فلســــفة  يف  نيوقــــاس 

»الفهرست«، )ص/ 349(، و»أخبار الحكاء«، )ص/ 28(.  )1(

»الفهرست«، )ص/ 350(، و»أخبار الحكاء«، )ص/ 29(.  )2(

»الفهرست«، )ص/ 351، 352(.  )3(

»تاريخ األدب العريب«، لروكلان، )4/ 121(.  )4(

»الفهرست«، )ص/ 369(.  )5(

املصدر نفسه، )ص/ 370(.  )6(

املصــدر نفســه والصفحــة نفســها، و»تاريــخ األدب العــريب«،   )7(

.)123  /4( لروكلــان، 

»الفهرست«، )ص/ 370(.  )8(

ـــن  ـــا ع ـــي حديثن ـــل أن ننه ـــا -قب ـــدر بن ويج

ـــذ  ـــد التامي ـــر إىل أح ـــة- أن نش ـــك املدرس تل

البارزيـــن ليحيـــى بـــن عـــدي، وهـــو أبـــو 

ـــن  ـــروف باب ـــوار املع ـــن س ـــن ب ـــر الحس الخ

ر)9(، والبـــن الخـــار عـــدد مـــن الكتـــب  الخـــاَّ

معظمهـــا يف الفلســـفة واملنطـــق، وبعضهـــا 

نقـــل  ولكنـــه  والطبيعيـــات؛  الطـــب  يف 

-فـــوق ذلـــك- إىل العربيـــة عـــن الريانيـــة 

عـــدًدا مـــن كتـــب الـــراث اليونـــاين، ومـــن 

ـــطو)10(. ـــة ألرس ـــار العلوي ـــاب اآلث ـــا كت أهمه

انتهـــى عـــر الرجمـــة بنهايـــة القـــرن 

ـــادي(،  ـــارش املي ـــا )الع ـــع الهجـــري تقريبً الراب

وكانـــت مدرســـة اليعاقبـــة آخـــر املـــدارس 

اليونـــاين،  الـــراث  لرجمـــة  األساســـية 

ولكـــن لــــم يكـــن أمامهـــا الكثـــر لتنجـــزه؛ 

تأثرهـــا. يف  محـــدودًة  كانـــت  ولهـــذا 

.
ويجــدر بنــا -قبــل أن ننهــي حديثنــا عن 

تلك املدرســة- أن نشــر إىل أحد التاميذ 

البارزيــن ليحيــى بــن عــدي، وهــو أبــو 

الخــر الحســن بــن ســوار املعــروف 

ر، والبــن الخــار عــدد مــن  بابــن الخــاَّ

الكتــب معظمهــا يف الفلســفة واملنطــق، 

وبعضهــا يف الطــب والطبيعيــات.

املصدر نفسه والصفحة نفسها.  )9(

املصــدر نفســه والصفحــة نفســها، وملزيــد مــن التفاصيــل حــول   )10(

ابــن الخــّار وأعالــه راجــع: »طبقــات األطبــاء« البــن أيب 

.)364  -362  /2( أَُصيبعــة، 
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وقـــد بـــدأت مثـــار عـــر الرجمـــة تظهـــر 

بوضـــوح حتـــى قبـــل نهايـــة القـــرن الرابـــع 

الهجـــري؛ بـــل ميكـــن القـــول إن بواكرهـــا 

ظهـــرت منـــذ القـــرن الثالـــث الهجـــري 

)التاســـع امليـــادي( ممثَّلـــًة يف يعقـــوب 

بـــن إســـحاق الكنـــدي فيلســـوف العـــرب، 

القـــرن  مـــن  األوىل  العقـــود  وشـــهدت 

ـــم  ـــادي( أعظ ـــارش املي ـــري )الع ـــع الهج الراب

إبداعـــات العالَِمـــن الكبريـــن أيب بكـــر 

محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي، وأيب نـــر 

الفـــارايب يف الطـــب والفلســـفة، ثـــم تـــواىل 

ـــل:  ـــك؛ مث ـــاء املبدعـــن بعـــد ذل ـــور العل ظه

ابـــن ســـينا، والحســـن بـــن الهيثـــم، والبـــروين، 

ـــوا  ـــؤالء هضم ـــم، وكل ه ـــد، وغره ـــن رش واب

ـــر  ـــم ع ـــأَه له ـــذي هيَّ ـــي ال ـــراث األجنب ال

ـــم  ـــن قرائحه ـــه م ـــوا إلي ـــم أضاف ـــة، ث الرجم

مـــوا فكـــرًا جديـــًدا ظهـــرت  وثقافتهـــم، فقدَّ

فيـــه كل مامـــح األصالـــة واالبتـــكار.

مالحظات ختامية:

بعــد هــذا االســتعراض لعــر الرتجمــة، 

منــذ بداياتــه األوىل حتــى نهايتــه، ميكننــا أن 

ــة: ــية التالي ــات األساس ــرج باملاحظ نخ

- أواًل: رغـــم مـــا شـــاب الـــدور األول للرجمـــة 

-وهـــو دور النشـــأة )يف عـــر املنصـــور 

ـــد كان  ـــور فق ـــه القص ـــن أَْوُج ـــه(- م وخليفتي

لـــه الفضـــل األول يف وضـــع حجـــر األســـاس 

ملرحلـــة منـــو الرجمـــة واتســـاعها، ثـــم 

ــا إىل العـــر الذهبـــي بعـــد ذلـــك؛  بلوغهـ

لقـــد فتحـــت الرجمـــة يف دورهـــا األول أمـــام 

ـــدة  ـــَذ ثقافـــات جدي املجتمـــع اإلســـامي مناف

ـــت هـــذه  ـــد؛ فكان ـــع إىل املزي ـــم بالتطل أغرته

ـــة. ـــوات التالي ـــكل الخط ـــة ل ـــوة رضوري خط

- ثانًيـــا: ميثـــل عـــر هـــارون الرشـــيد 

مرحلـــة انتقاليـــة أخـــذت حركـــُة الرجمـــة 

ـــن  ـــًدا م ـــورًا جدي ـــل ط ـــُب لتدخ ـــا تتأهَّ فيه

العظمـــة واالزدهـــار، ولقـــد قـــام بيـــت 

الحكمـــة الـــذي وضـــع نواتـــه هـــارون الرشـــيد 

ــة  ــة الرجمـ ــداد حركـ ــل يف إعـ ــدور جليـ بـ

ـــر  ـــذ ع ـــا من ـــي حققته ـــة الت ـــزة الهائل للقف

املأمـــون؛ فقـــد ُجلِبَـــْت إليـــه مخطوطـــاٌت 

جديـــدة قيمـــة، َشـــكَّل الـــراُث اليونـــاين 

ـــن  ـــن املرجم ـــدًدا م ـــمَّ ع ـــا ض ـــا، ك معظَمه

الذيـــن أصبحـــوا أكـــر وعيًـــا بأصـــول الرجمـــة؛ 

وعـــى رأســـهم: يوحنـــا بـــن ماســـويه.

- ثالًثـــا: ميثـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري 

الذهبـــي  العـــر  امليـــادي(  )التاســـع 

أعظـــم  فيـــه  ظهـــرت  فقـــد  للرجمـــة؛ 

ــي  ــاق، وهـ ــى اإلطـ ــة عـ ــدارس الرجمـ مـ

مدرســـة حنـــن بـــن إســـحاق، كـــا تطـــور 

بيـــت الحكمـــة فيـــه إىل مؤسســـة جامعـــة، 

ـــا إدارة خاصـــة، أرســـت  ـــة فيه ـــت للرجم كان

ـــا،  ـــا محكـــًا دقيًق أصولهـــا وجعلـــت منهـــا فنًّ

ــذا العـــر معظـــم  ــد ُروِجعـــت يف هـ ولقـ
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أو  الســـابقة وتـــم إصاحهـــا  الرجـــات 

إعـــادة ترجمتهـــا، بـــل إنَّ املرجـــم نفســـه 

ـــه  ـــو برجمت ـــام ه ـــا ق ـــا م ـــع أحيانً كان يراج

حـــن يـــرى داعيًـــا لذلـــك، ومـــن ذلـــك مـــا 

ـــم  ـــد أن ترج ـــن بع ـــن حن ـــحاق ب ـــه إس فعل

كتـــاب »النفـــس« ألرســـطو إىل العربيـــة، 

ـــاب إىل  ـــُت هـــذا الكت ـــحاق: »نقل ـــول إس يق

ــا كان  ــة، فلـ ــخة رديئـ ــن نسـ ــة مـ العربيـ

ـــة  بعـــد ثاثـــن ســـنة وجـــدت نســـخًة يف نهاي

الجـــودة، فقابلـــُت بهـــا النقـــل األول وهـــو 

رشح ثامســـطيوس«)1(، ويف هـــذا العـــر أيًضـــا 

ـــة  ـــات اليوناني ـــن املخطوط ـــد م ـــق املزي تدف

مصـــادر  وتعـــددت  الحكمـــة  بيـــت  إىل 

ـــٍة  ـــت الرجمـــة برعاي الحصـــول عليهـــا، وَحِظيَ

واســـعة عـــى املســـتوى غـــر الرســـمي إىل 

ـــاق  ـــع نط ـــمي، واتس ـــتوى الرس ـــب املس جان

ــا كل  ــي تقريبًـ ــت تغطـ ــات فأصبحـ الرجـ

جوانـــب النشـــاط العقـــي اليونـــاين، وقـــد 

كانـــت كل هـــذه العوامـــل وراء ظهـــور 

ــة. ــي للرجمـ ــر الذهبـ ــميه بالعـ ــا نسـ مـ

- رابًعـــا: شـــهد القـــرن الرابـــع الهجـــري 

)العـــارش امليـــادي( ظهـــور الـــدور األخـــر 

ــدول  ــض الـ ــهمت بعـ ــد أسـ ــة، وقـ للرجمـ

ـــية يف  ـــة العباس ـــل الخاف ـــت يف ظ ـــي قام الت

تلـــك الفـــرة بنصيـــب يف حركـــة الرجمـــة، 

ـــيف  ـــارة س ـــا يف إم ـــك واضًح ـــر ذل ـــد ظه وق

»الفهرست« البن النديم، )ص/ 352(.  )1(

الدولـــة الحمـــداين، وعضـــد الدولـــة البويهـــي.

كـــا ظهـــرت يف هـــذه املرحلـــة آخـــر 

ـــة  ـــة اليعاقب ـــي مدرس ـــة وه ـــدارس الرجم م

التـــي تركـــزت معظـــم ترجاتهـــا حـــول 

املنطـــق،  يف  وخاصـــة  أرســـطو  أعـــال 

وقدمـــت أيًضـــا -عـــى نطـــاق أضيـــق- 

بعـــض الرجـــات الطبيـــة والفلســـفية، 

وراجعـــت بعـــض الرجـــات، ولكـــن مدرســـة 

اليعاقبـــة لــــم تجـــد أمامهـــا الكثـــر مـــاَّ 

الرجمـــة  اإلنجـــاز؛ ألن عـــر  يســـتحق 

ــة. ــم املهمـ ــام مبعظـ ــد قـ ــي كان قـ الذهبـ

نهضـــوا  الذيـــن  أن  ناحـــظ  خامًســـا:   -

ــن  ــة مـ ــة الرجمـ ــر يف حركـ ــبء األكـ بالعـ

ـــلمن،  ـــر املس ـــن غ ـــوا م ـــاين كان ـــراث اليون ال

ويـــأيت عـــى رأســـهم النســـاطرة، والصابئـــة 

الحرانيـــون، واليعاقبـــة، بـــل إنَّ اليهـــود قامـــوا 

ـــه  ـــذا كل ـــة؛ إنَّ ه ـــك الحرك ـــا يف تل ـــدور أيًض ب

يـــؤدي بنـــا إىل نتيجـــة ال يخطئهـــا الناظـــر 

وهـــي أن الحضـــارة اإلســـامية ال ترفـــض 

ـــدة واآلراء،  ـــا يف العقي ـــون معه ـــن يختلف الذي

ـــا يف  ـــم مكانً ـــح له ـــم وتفس ـــا تتقبله ـــل إنه ب

رحابهـــا، وال تضـــع مـــن اختـــاف العقيـــدة 

قيـــوًدا عـــى التعامـــل معهـــم، والقيـــام 

ــم،  ــن منجزاتهـ ــتفادة مـ ــم، واالسـ بحقوقهـ

املنصـــور  أنَّ  املؤرخـــون  يـــروي  حيـــث 

عـــرض اإلســـام عـــى طبيبـــه جورجيســـن 

ـــت  ـــه بختيشـــوع: »رضي ـــال ل بختيشـــوع، فق

حيـــث آبـــايئ يف الجنـــة أو يف النـــار«، فضحـــك 
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ـــامية  ـــارة اإلس ـــق أن الحض ـــور)1(، والح املنص

صهـــرت هـــؤالء جميًعـــا يف بوتقتهـــا ألنهـــم 

ـــوا  ـــا ونعم ـــوا هواءه ـــا وتنفس ـــوا يف ظله عاش

برعايتهـــا، فهـــم يف النهايـــة نتاجهـــا وإن كانـــوا 

ـــام. ـــر اإلس ـــى غ ع

- سادًســـا: ومـــا ناحظـــه ونســـتخلصه 

ــاه اآلن( أنَّ  ــا قلنـ ــط مبـ ــو مرتبـ ــا )وهـ أيًضـ

ـــح  ـــة، تفت ـــارة واثق ـــامية حض ـــارة اإلس الحض

ـــى  ـــي دون أن تخ ـــواء الخارج ـــا لله منافذه

اعتـــااًل؛ فهـــي قامئـــة عـــى مبـــدأ التـــاس 

الحكمـــة حيـــث ُوِجـــدت ولـــو يف الصـــن، 

ـــبَّ  ـــد أك ـــر، لق ـــم كاف ـــن ف ـــو م ـــا ول وأخذه

املســـلمون عـــى فكـــر أفاطـــون وأرســـطو 

ومل  اإلغريـــق،  مفكـــري  مـــن  وغرهـــا 

ـــد  ـــاس املفي ـــن الت ـــة هـــؤالء م ـــم وثني متنعه

ـــت  ـــوا يف الوق ـــم، وكان ـــم وتجاربه ـــن أقواله م

نفســـه يســـتبعدون مـــا يتصـــادم مـــن أصـــول 

ـــب  عقيدتهـــم؛ ويف هـــذا يتجـــى أحـــد الجوان

ـــي  ـــامية الت ـــارة اإلس ـــة الحض ـــارزة لعبقري الب

تأخـــذ مـــن اآلخريـــن مـــا شـــاءت دون 

أن تفقـــد هويتهـــا أو تـــذوب يف هـــؤالء 

اآلخريـــن؛ إنَّ حركـــة الرجمـــة التـــي ألقينـــا 

عليهـــا بعـــض الضـــوء يف الصفحـــات الســـابقة 

ـــات  ـــا للمجتمع ـــا نافًع م درًس ـــدِّ ـــن أن تق ميك

تحـــذو  ال  التـــي  املعـــارصة  اإلســـامية 

ــا:  ــر أيًض ــي، )ص/ 111(، وانظ ــن القفط ــاء«، الب ــار الحك »أخب  )1(

ــاف  ــع اخت ــة، )2/ 40(، م ــن أيب أصيبع ــاء« الب ــات األطب »طبق

طفيــف يف العبــارة.

حـــذو أســـافها يف االطـــاع عـــى منجـــزات 

الحضـــارات األخـــرى واســـتيعاب إبداعاتهـــا.

- ســـابًعا: كانـــت حركـــة الرجمـــة مصـــدر ثـــراٍء 

ـــن  ـــت م ـــي برهن ـــة الت ـــة العربي ـــى للغ وغًن

ـــا  ـــى أنه ـــة ع ـــة الخصب ـــذه التجرب ـــال ه خ

ـــواء  ـــى احت ـــادرة ع ـــددة، ق ـــة متج ـــٌة حي لغ

كل فنـــون العلـــم واملعرفـــة؛ لقـــد اســـتطاع 

عـــوا اللغـــة العربيـــة  املرجمـــون أن يطوِّ

الفلســـفية  املعـــاين  أدق  عـــن  للتعبـــر 

والعلميـــة، فتطـــورت مفرداتهـــا وتركيباتهـــا، 

وأخـــذت تتقـــدم إىل مركـــز الصـــدارة العامليـــة 

الـــذي اســـتطاعت الوصـــول إليـــه بعـــد قليـــل، 

ـــور  ـــة يف تط ـــة الرجم ـــر حرك ـــقُّ أنَّ تأث والح

اللغـــة العربيـــة موضـــوٌع جديـــر بـــأن يحظـــى 

ـــتطيعون  ـــذي يس ـــة ال ـــاء اللغ ـــام عل باهت

ــة. ــة القيمـ ــا عاليـ ــه أبحاثًـ ــوا فيـ أن يُخرجـ

- ثامًنـــا: الحظنا ونحن نرصـــد تطور حركة 

الرجمـــة أنَّ هـــذه الحركة اســـتطاعت أن 

تشـــد اهتـــام املجتمـــع كلـــه، إىل الحد 

الذي جعـــل بعض األرس واألفـــراد القادرين 

يســـهمون بـــدور بـــارز يف رعايـــة هـــذه 

الرســـمي، إنَّ  الـــدور  الحركـــة، إىل جانب 

هذا موقـــٌف يدعو إىل اإلعجـــاب والتنويه، 

ويســـتحق أن يوضع منوذًجـــا أمام الكثرين 

من أثريـــاء العامل اإلســـامي املعارص، الذين 

ينفقـــون أموالهـــم فيـــا ال ينفـــع الناس!
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 إن تصنيــف العلــوم يف الثقافــة اإلســامية 
ــن  ــن م ــن كبري ــن نوع ــل ب ــا يقاب ــادة م ع

ــوم  ــا، عل ــم الدني ــن/ عل ــم الدي ــوم: عل العل

نظريــة/  علــوم  العجــم،  علــوم  العــرب/ 

ــرايئ  ــل اإلج ــذا التقاب )2(، وه

ــة...)1( ــوم عملي عل

ــواع  ــا، ووجــود أن ــن التقائه ــع م ــا مل مين بينه

تلــك  بــن  ومــن  بينهــا.  العاقــات  مــن 

ــوم التــي يظهــر تعلــق بعضهــا ببعــض:  العل

ــوم  ــن عل ــف م ــذي هــو صن ــكام ال ــُم ال عل

ــف  ــو صن ــذي ه ــة ال ــم الطبيع ــن، وعل الدي

مــن علــوم الدنيــا، وهــي عاقــة بــدأت 

العنايــة ببحثهــا عــى يــد بعــض املســترشقن 

إبســتيمولوجيًا، وانتهــت -إىل وقتنــا هــذا- 

باحث يف العقيدة والقرآن، الرباط- املغرب. الريد اإللكروين:   )*(

yassineessalmi@gmail.com

حســن، عبــد الحميــد، »مســتويات الخطــاب املنهجــي يف العلــوم   )1(

العربيــة اإلســامية«، القاهــرة، رؤيــة للنــرش والتوزيــع، )2013م(، 

)ص/ 85، ومــا بعدهــا(.

ــا. ببحثهــا عــى يــد بعــض املســلمن فيزيائيً

لقــد ظهــرت أوىل العاقــات بــن الطبيعيــات 

وعلــم الــكام بشــكل واضــح مــع أيب الهذيــل 

ــذي قــال بالجــزء  العــاف )تــويف 235هـــ( ال

الــذي ال يتجــزأ، أو مــا أصبــح يعــرف من بعد 

ــح  ــرى أصب ــائل أخ ــذري، ومبس ــب ال باملذه

يطلــق عليهــا مــن بعــد دقيــق الــكام، وهــو 

مــا جعــل الدارســن يتســاءلون عــن مصــدر 

أيب الهذيــل العــاف يف قولــه بالجوهــر الفــرد، 

بــل وعــن مســائل )دقيق الــكام( األخــرى، يف 

تفــاوت بينهم بــن القول بالتقليــد أو األصالة. 

ــه بــن أغلــب هــؤالء هــو  لكــن املتفــق علي

ــا مــا. أن تلــك العاقــة كانــت محــدودة نوًع

ويف هــذا املوضــوع تــأيت هذه املقالُة مســلطًة 

الضــوَء عــى نشــأة الدراســات يف هــذا البــاب 

وتطورهــا، وموضحــًة عاقَة البحــث الطبيعي 
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الكامــي بالفلســفات الســابقة عليــه، يف نظــر 

الدارســن، مــن جهــة، وحــدود عاقــة البحــث 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــكام م ــم ال ــي بعل الطبيع

وذلــك مــن خــال النقــط اآلتيــة:

أواًل- علم الكالم بين الجليل 
والدقيق:

قبــل الخــوض يف عاقــة علــم الــكام بالعلــوم 

ــة  ــى نوعي ــه ع ــن التنبي ــد م ــة ال ب الطبيعي

ــة؛  ــك العاق ــور تل ــي مح ــي ه ــائل الت املس

ــة لهــا تعلــق  إذ ليســت كل املســائل الكامي

مبــارش بالبحــث الطبيعــي، كــا أنــه ليســت 

كل مباحــث الطبيعــة لهــا تعلــق مبــارش 

بالبحــث الكامــي. والدارســون لهاتــه العاقــة 

غالبًــا مــا يطلقــون عــى هــذه املســائل 

ــي  ــي والطبيع ــن الكام ــن البحث املشــركة ب

)دقيــق الــكام(، لكــن هــذا اإلطــاق ال يخلــو 

مــن نظــر، وهــو مــا ينبغــي معــه اإلشــارة ولو 

ــح. ــاز إىل هــذا املصطل بإيج

ــا  ــأن أفضــل م ــراف ب ــن االع ــد م ــا ال ب وهن

ــب  ــح -بحس ــذا املصطل ــر ه ــب يف تحري كُت

مــا وجــدت حتــى اآلن- هــو »رســالة يف 

بيــان جليــل الــكام ودقيقــه« لســعيد فــودة؛ 

ــن  ــز ب ــر التميي ــا ملعاي ــد عــرض فيه ــه ق فإن

ــد  ــكام عن ــل مــن مســائل ال الدقيــق والجلي

بعــض الدارســن، ممــن درســوا العاقــة بــن 

علــم الــكام والعلــوم الطبيعيــة، منتقــًدا تلك 

املعايــر يف ضــوء النصــوص الكاميــة األصلية، 

التــي اســتخدمت هــذا املصطلــح. قلــت: قــد 

وقفــت أيًضــا عــى نصــوص أخــرى تــزيك مــا 

ــذه  ــي يف ه ــك، فإنن ــى ذل ــه. وع ــب إلي ذه

ــاب املوافقــة- ســأكتفي مبــا  النقطــة -مــن ب

ــورة. لخصــه يف الرســالة املذك

ذكر الدارسون لهذا المصطلح في 
تمييزه عن )الجليل( معايير مختلفة)1(:

منهــا: معيــار األصــول والفــروع؛ فيكــون 

ــه  ــق من ــه، والدقي ــكام أصول ــل مــن ال الجلي

فروعــه.

فيكــون  والنقــل؛  العقــل  معيــار  ومنهــا: 

الجليــل هــو املنقــول، والدقيــق هــو املعقول.

ــل  ــون الجلي ــف؛ فيك ــار التصني ــا: معي ومنه

اإللهيــات  املصنفــة ضمــن  املســائل  هــو 

والســمعيات، ويكــون الدقيــق هــو املســائل 

املصنفــة ضمــن الطبيعيــات. وهذا الــرأي هو 

الــذي اشــتهر بــن الباحثن يف هــذا الزمــان)2(.

لكــن املعيــار الــذي اختاره ســعيد فــودة، بناء 

عــى تــداول مفهومــي )الدقيــق( و)الجليــل( 

ســعيد عبد اللطيف فودة، »رســالة يف بيان جليل الكام ودقيقه«،   )1(

ــر، )1436هـــ= 2015م(، )ص/ 66(. ــان، دار الذخائ ــروت- لبن ب

ينظــر: مينــى طريــف الخــويل، »الطبيعيــات يف علــم الــكام   )2(

ــع،  ــرش والتوزي ــة للن ــايض إىل املســتقبل«، القاهــرة، رؤي ــن امل م

)2010م(، )ص/ 76(. ومحمــد باســل الطــايئ، »دقيــق الــكام: 

عــامل  إربــد-األردن،  الطبيعــة«،  لفلســفة  اإلســامية  الرؤيــة 

وخالــد   .)30 )ص/  =2010م(،  )1431هـــ  الحديــث،  الكتــب 

وتفريعاتهــا  الكاميــة  الفــرد  الجوهــر  »نظريــة  الــدردويف، 

الربــاط،  الحديــث«،  العلــم  والعقديــة يف ضــوء  الوجوديــة 

.)10  ،9 )ص/  2015م(،   = )1436هـــ  للعلــاء،  املحمديــة  الرابطــة 
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يف ســياقاتها الكاميــة األصليــة، هــو معيــار 

الوضــوح والغمــوض؛ إذ بنــاء عليــه فــإن:

ــظ  ــه اللف ــي ب ــا يوح ــكام(، مثل ــل ال )جلي

ــة  ــو »املســائل الواضح ــوي، ه ــه اللغ يف أصل

ــوج إىل  ــي ال تح ــول الت ــي األص ــة، وه الجلي

ــي  ــف، وه ــث والتكل ــر والبح ــق النظ تدقي

تبنــى  التــي  اإلســام  يف  الثابتــة  األصــول 

عليهــا غرهــا، كثبــوت املعــاد، ووجــود اللــه 

-تعــاىل- يف نظــر الرشيعــة اإلســامية، ونبــوة 

النبــي -عليــه الصــاة والســام-، وكــون العــامل 

حادثـًـا، وغرهــا مــن املســائل العظام، وســواء 

كانــت  وســواء  نقليــة،  أو  عقليــة  كانــت 

ــك  ــر ذل ــة بغ ــات أو متعلق ــة باإللهي متعلق

ــث«)1(. ــن مباح م

و)دقيــق الــكام( هــو تلــك املســائل املقابلــة 

للجليــل، وهــي التــي تُْحــِوج إىل التدقيــق 

والتكلــف يف النظــر، ويدخــل فيهــا كثــر 

مــن األدلــة والتحقيقــات، ســواء كانــت مــن 

اإللهيــات؛ كتعلقــات الصفات، أو الســمعيات؛ 

ــات؛  ــاد، أو الطبيعي ــود باملع ــر املقص كتحري

كالجوهــر الفــرد)2(. بذلــك يصبــح مفهــوُم 

املصطلــحِ )دقيــق الــكام( يف اســتعاالت 

املتكلمــن أعــم منــه يف اســتعاالت الدارســن 

لعاقــة علــم الــكام بالعلــوم الطبيعيــة، 

ــا اللفــظ  ونحــن يف هــذه الورقــات إذا أطلقن

ــكام  ــل ال ــان جلي ــالة يف بي ــودة، »رس ــف ف ــد اللطي ــعيد عب س  )1(

.)66 )ص/  ســابق،  مرجــع  ودقيقــه«، 

املرجع السابق، )ص/ 66(.  )2(

ــه  ــي ب ــأيت فإمنــا نعن ــا ي ــكام( في ــق ال )دقي

ــه. ــه إلي ــاين دون األول، فليُتنب الث

.
بذلــك يصبــح مفهــوُم املصطلــحِ )دقيــق 

الــكام( يف اســتعاالت املتكلمــن أعــم 

ــة  ــن لعاق ــتعاالت الدارس ــه يف اس من

علــم الــكام بالعلــوم الطبيعيــة، ونحــن 

يف هــذه الورقــات إذا أطلقنــا اللفــظ 

)دقيــق الــكام( فيــا يــأيت فإمنــا نعنــي 

ــه. ــه إلي ــاين دون األول، فلُيتنب ــه الث ب

ثانيا- الطبيعيات في علم الكالم: 
نشأة الدراسة وإشكال األصالة:

تم إهال دراســـة العاقة بـــن علم الكام 

والعلـــوم الطبيعيـــة لوقت طويـــل، وكان 

الســـبب يف ذلك يرجع إىل شّح املصادر التي 

يحر فيهـــا الدقيق من الـــكام، لكن األمر 

تغر نوًعا ما بصدور »كتـــاب االنتصار والرد 

عـــى ابن الراونـــدي امللحد« أليب الحســـن 

الخيـــاط املعتـــزيل، بتحقيـــق املســـترشق 

وذلك  )1889-1974م()3(،  نيرج  الســـويدي 

ســـنة )1925م(، فقد ذكر الخيـــاط يف هذا 

الكتـــاب عـــن املعتزلـــة عدة مســـائل يف 

الطبيعيـــات التـــي لها تعلق بالـــكام، وقد 

كان مجـــرًا يف رده عى ابـــن الراوندي عى 

الزيـــادة يف إيضاحهـــا. ثم بصـــدور »كتاب 

»موســوعة  بــدوي،  الرحمـــن  عبــد  يف:  ترجمتــه  تنظــر   )3(

املســترقن«، بــروت، دار العلم للمايــن، )1993م(، )ص/ 592(.
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مقاالت اإلســـامين واختـــاف املصلن« أليب 

الحســـن األشـــعري )تويف 324هـ( بتحقيق 

)1892-1971م()1(،  رير  األملاين  املســـترشق 

وذلـــك بـــن ســـنتي )1929-1931م(؛ فقد 

قســـم األشـــعري هذا الكتاب إىل قســـمن: 

األول منهـــا يف الجليل من الـــكام، والثاين 

يف الدقيـــق منه، وقد ذكـــر يف الدقيق عدة 

والنبوات  والطبيعيات  اإللهيات  يف  مســـائل 

وغرهـــا. والـــذي يهمنا هو املســـائل التي 

ذكرهـــا مـــن الطبيعيـــات؛ فإنـــه ذكر فيه 

اختـــاف املتكلمـــن -وأحيانًا نـــادرة يذكر 

غرهم كالفاســـفة- يف مسائل؛ كاختافهم يف 

ماهية الجســـم، والجوهر، ويف الجزء الذي ال 

يتجزأ، ويف الطفـــرة، واملداخلة واملكامنة، ويف 

الحركة والســـكون واألفعـــال، ويف األعراض، 

ويف البقـــاء والفنـــاء، ومـــا أشـــبه ذلـــك.

ــى  ــن ع ــن الكتاب ــق هذي ــا كان تحقي ومثل

األوىل  الدراســات  فــإن  مســترشقن،  يــد 

التــي عنيــت ببحــث الطبيعيــات يف علــم 

الــكام كانــت أيًضــا مــن إنتــاج مســترشقن؛ 

ســواء يف الحديــث عــن تاريــخ الفلســفة 

الفلســفة  كتاريــخ  عامــة؛  اإلســامية 

دي  الهولنــدي  للمســترشق  اإلســامية 

ــادي  ــد اله ــد عب ــه محم ــذي ترجم ــور، ال ب

أبــو ريــدة ســنة )1938م(، أو يف أبحــاث 

ــكام؛  ــق ال خاصــة مبســألة مــن مســائل دقي

»موســوعة  بــدوي،  الرحمـــن  عبــد  يف:  ترجمتــه  تنظــر   )1(

.)277 )ص/  الســابق،  املرجــع  املســترقن«، 

ــي  ــذرّة، والت ــرد، أو ال ــر الف ــألة الجوه كمس

كتــب فيهــا املســترشق األملــاين بريتــزل)2( 

ســنة  األملانيــة  )اإلســام(  مبجلــة  بحثًــا 

 Die frühislamische( بعنــوان:  )1931م( 

عــى  فيــه  اعتمــد  وقــد   )Atomenlehre

كتــاب مقــاالت اإلســامين. ثــم أنجــز بعــده 

ــوراه  ــا للدكت ــس بحثً ــاين بيني املســترشق األمل

اإلســامي  الــذري  املذهــب  موضــوع  يف 

 Beiträge zur islamischen( بعنــوان: 

Atomenlehre(، وقــد نُــرش برلــن ســنة 

)1936م(، وبعــد عــرش ســنوات مــن ذلك -أي 

ســنة )1946م(- قــام محمــد عبــد الهــادي أبو 

ــب  ــوان: »مذه ــاب بعن ــة الكت ــدة برجم ري

الــذرة عنــد املســلمن وعاقتــه مبذاهــب 

اليونــان والهنــود« ونــرشه -ُملِْحًقــا بــه بحــث 

بريتــزل الســابق- بعنــوان: »مذهــب الجوهر 

ــام«. ــن يف اإلس ــن األول ــد املتكلم ــرد عن الف

أو  اليـوم،  باصطـاح  رَّة  الـذَّ مسـألة  كانـت 

يتجـزأ  ال  الـذي  الجـزء  أو  الفـرد،  الجوهـر 

باصطاحـات املتكلمـن، هـي أشـهر مسـألة 

مـن مسـائل الدقيـق يف علـم الـكام حينذاك، 

والشـخص الـذي اشـتهر بهـا هـو أبـو الهذيل 

املعتـزيل، ولعـل ذلـك مـا سـيحمل  العـاف 

بعـض الدارسـن العـرب عـى الغـوص أيًضـا 

فيـا تنبـه إليـه هـؤالء املسـترشقون قبلهـم، 

وبذلـك سـيكتب عي مصطفـى الغـرايب كتابًا 

»موســوعة  بــدوي،  الرحمـــن  عبــد  يف:  ترجمتــه  تنظــر   )2(

.)82 )ص/  الســابق،  املرجــع  املســترقن«، 
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متكلـم  أول  العـاف  الهذيـل  »أبـو  بعنـوان 

)1949م(؛  سـنة  بالفلسـفة«،  تأثـر  إسـامي 

معتمـًدا فيـا اعتمد عليه عـى كتاب دي بور 

السـابق الذكـر، ولعـل الكاتـب بذلـك يكـون 

أول عـريب يخص أبا الهذيل بدراسـة مسـتقلة، 

باالسـترشاق. وهـو كتـاب موجـز ذو  متأثـرًا 

طابـع مـدريس شـأنه شـأن كتـاب دي بـور)1(.

ومل يكــن عــي مصطفــى الغــرايب الوحيــد 

املتأثــر بأبحــاث املســترشقن يف هذه املســألة، 

بــل إن املســترشق األملــاين يوســف فــان إيــس 

ســيعتر أن دراســات عربيــة أخــرى -يف هــذا 

البــاب- أيًضــا مل تأِت بيء جديد، بل ليســت 

تعــدو تكــرار مــا جــاء بــه بينيــس؛ وذكــر مــن 

بــن أصحــاب تلــك الدراســات طيــب تيزينــي 

ــورة«،  ــراث إىل الث ــن ال ــاب »م ــب كت صاح

ــزعات  ــاب »النـ ــب كت ــروة صاح ــن م وحس

ــامية«)2(.  ــة اإلس ــفة العربي ــة يف الفلس املادي

ــك  ــر تل ــإن أك ــك، ف ــن ذل ــر ع ــض النظ وبغ

ــذب  ــد يج ــأِت بجدي ــا مل ت ــات مثل الدراس

النظــر إليــه، فإنهــا كانــت أيًضــا بعيــدة عــن 

التخصــص يف العلــوم الدقيقــة، خاصــة أن 

والتأثــر  النشــوء  األملــان:  »املســترقون  الســيد،  رضــوان   )1(

.)73 )ص/  اإلســامي،  املــدار  دار  لبنــان،  بــروت-  واملصــادر«، 

)2( Alnoor Dhanani, The Physical Theory of Kālam: At-

oms, Space, and Void in Basrian Mu‘tazilī Cosmolo-

gy. Review by: Josef Van Ess, The University of Chica-

go Press on behalf of The History of Science Society, 

Isis, Vol. 87, No. 1, )Mar., 1996(, p. 155.

املتصديــن لهــا يف العــام األغلــب متخصصــون 

ــن  ــارصة ع ــا ق ــا جعله ــو م يف الفلســفة، وه

اختبــار تلــك اآلراء يف ظــل الفيزيــاء الحديثــة؛ 

لكــن ابتــداء مــن التســعينيات بــدأت تظهــر 

دراســات أخــرى أكــر عمًقــا؛ ســواء يف مســألة 

ــد  ــرى، وق ــة أخ ــائل طبيعي ــذرة، أو يف مس ال

ســاعد عــى ذلــك ظهــور مخطوطــات كامية 

ــك  ــل ذل ــت قب ــكام، كان ــق ال ــت بدقي عني

ــرة يف  ــاب »التذك ــل كت يف عــداد املفقــود؛ مث

الجواهــر واألعــراض« البــن متويــه، ورشِحــه، 

ضنــاين  النــور  الهنــدي  الباحــث  فأنجــز 

ــا يف  ــرد بحثً ــة هارف ــوراه بجامع ــا للدكت بحثً

املوضــوع، وقــد طُبــع قســم كبــر منــه ســنة 

 The Physical Theory( :بعنــوان )1994م(

 of Kālam: Atoms, Space, and Void in

.).Basrian Mu‘tazilī Cosmology

أحمــد  منــى  نــرشت  نفســها  الســنة  ويف 

ــذري يف  ــوان »التصــور ال ــا بعن ــد كتابً ــو زي أب

الفكــر الفلســفي اإلســامي«، وبعدهــا بســنة 

ــات  ــا »الطبيعي ــويل كتابه ــى الخ ــرشت مين ن

ــكام مــن املــايض إىل املســتقبل«.  ــم ال يف عل

ثــم بعــد ذلــك بســنوات كتــب محمــد 

باســل الطــايئ كتابًــا بعنــوان »دقيــق الــكام: 

ــة« ســنة  ــة اإلســامية لفلســفة الطبيع الرؤي

ــا  ــويف كُتيبً ــد الدرف ــب خال ــم كت )2010م(، ث

ــة  ــرد الكامي ــر الف ــة الجوه ــوان: »نظري بعن

وتفريعاتهــا الوجوديــة والعقديــة يف ضــوء 

العلــم الحديــث«، ســنة )2015م(.
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وبذلـــك تطـــّور البحث يف هـــذا الباب من 

التجريـــد النظـــري ملذاهـــب املتكلمن يف 

العلوم  الطبيعيـــات إىل اختبارها يف ضـــوء 

عـــى  للوقـــوف  الحديثـــة،  الفيزيائيـــة 

مدى صـــدق تلـــك املذاهـــب أو تفاهتها.

لكــن يبقــى هنــا ســؤال آخــر يكر طرحــه، يف 

أغلــب تلــك الدراســات، بــل يطــرح يف كثــر 

مــن البحــوث التــي تعالــج عاقــة املســلمن 

األصالــة  ســؤال  وهــو  والعلــم،  بالفكــر 

ــم  ــون يف بحوثه ــل كان املتكلم ــد؛ ه والتقلي

الطبيعيــة عامــة، ويف مســألة الجوهــر الفــرد 

ــن؟ ــن أم مقلدي ــة، منتج خاص

.
لكــن يبقــى هنــا ســؤال آخــر يكــر 

طرحــه، يف أغلــب تلــك الدراســات، بــل 

يطــرح يف كثــر مــن البحــوث التــي 

تعالــج عاقــة املســلمن بالفكــر والعلم، 

وهــو ســؤال األصالــة والتقليــد؛ هل كان 

املتكلمــون يف بحوثهــم الطبيعيــة عامة، 

الفــرد خاصــة،  الجوهــر  ويف مســألة 

ــن؟ ــن أم مقلدي منتج

ــذا  ــوث يف ه ــل أن أوىل البح ــل قلي ــا قب رأين

ــل مســترشقن أملــان؛  املجــال كانــت مــن قب

وهــم أيًضــا مل يكونــوا مبنــأى عــن طــرح 

ــزل  ــث األول لريت ــا البح ــكال؛ أم ــك اإلش ذل

فهــو إســهام موجــه أصــًا -بحســب عنوانــه 

الفرعــي- لبحــث العاقــات بــن علــم الــكام 

والفلســفة اليونانيــة، وقــد اعتمــد فيه أساًســا 

عــى نقــول أيب الحســن األشــعري للمذاهــب 

املختلفــة فيــا يتعلــق بالجوهــر الفــرد.

وقبـل عـرض نظرية بريتزل، ال بد من اإلشـارة 

إىل أن أول مـن ينسـب إليـه القـول بالـذرة؛ 

املذهـب  »وضـع  الـذي  دميوقريطـس  هـو 

الـذري، ألول مرة، يف تاريخ الفكـر والعلم«)1(، 

قالـوا  الذيـن  املتكلمـن  لـكل  خافًـا  لكـن 

بالـذرة أيًضـا فـإن »معظـم مـدارس الفلسـفة 

يفتـح  مـا  وهـو  رفضتـه«)2(.  قـد  اليونانيـة 

املتكلمـون  إذا كان  مـا  للسـؤال عـن  البـاب 

قـد أخـذوا هـذا املذهـب عـن دميوقريطـس.

ياحـظ بريتـزل ابتـداء وجـود ألفاظ مشـركة 

البـاب؛  هـذا  يف  والفاسـفة  املتكلمـن  بـن 

يُقـر  كالجوهـر والعـرض، لكـن ال يلبـث أن 

بوجـود اختـاف يف معناهـا بـن الفريقـن)3(؛ 

وهـو أمـر يكـرره مـرارًا يف بحثه هذا، مشـدًدا 

عـى أن املتكلمـن مل يأخذوا مذاهبهم يف هذا 

املوضـوع من الفلسـفة اليونانيـة، وكأنه -فيا 

يظهـر- يـرى موقف املتكلمـن موقًفا قـارًصا، 

ال يرقى إىل مسـتوى الفلسفة اليونانية، معترًا 

عــي ســامي النشــار؛ وعــي عبــد املعطــي محمــد؛ ومحمــد   )1(

عبــودي إبراهيــم، »دميوقريطــس فيلســوف الــذرة وأثــره يف 

الفكــر الفلســفي حتــى عصورنــا الحديثــة«، اإلســكندرية، الهيئــة 

املريــة العامــة للتأليــف والنــرش، )د.ت(، )ص/ أ(.

هاري ولفســون، »فلســفة املتكلمن«، ترجمة مصطفى لبيب عبد   )2(

الغنــي، القاهــرة، املركز القومــي للرجمــة، )2009م(، )ص/ 614(.

أوتــو بريتــزل، »مذهــب الجوهــر الفــرد عنــد املتكلمــن األولــن   )3(

يف اإلســام«، ملحــق بـــ ســلومون بينيــس، »مذهــب الــذرة عنــد 

علــاء املســلمن وعاقتــه مبذاهــب اليونــان والهنــود«، تحقيــق: 

محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، القاهــرة، مكتبــة النهضــة 

ــة، )1365هـــ = 1946م(، )ص/ 137(. املري
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أن لغـة املتكلمن »حسـية بالكلية، وهي تدل 

ا عـى التجريـد«)1(،  عـى مقـدرة قليلـة جـدًّ

إضافـة إىل أن اهتـام املتكلمـن مل يكـن هـو 

تتصـل  التـي  الكسـمولوجية  النظـر  »وجهـة 

باألجـزاء التـي تتجزأ اتصـااًل رضوريًـا، بل كان 

مجـرد إثبـات أو نفـي األجـزاء التـي ال تتجزأ؛ 

وهـذه األجـزاء مل تصبـح موضـع االهتـام إال 

يف الدرجـة الثانيـة من حيث هـي موضوعات 

العلـم اإللهـي والقـدرة اإللهيـة وموضوعـات 

لألفعـال والحواس اإلنسـانية، ومن حيث هي 

عنـارص مكونـة لألجسـام«)2(. لكـن يبقى هنا 

رأي مشـهور ملعتـزيل يوافـق فيـه الفاسـفة 

اليونانين الذيـن رفضوا مذهب دميوقريطس، 

وهو رأي أيب إسحاق إبراهيم النظّام )تويف بن 

221 و231هــ(، الذي يقول بانقسـام الجسـم 

إىل غـر نهايـة، وهو ما قد يفتـح الباب للقول 

بأنـه أخـذه عنهم، غر أن بريتزل سـوف يعتر 

الّنظّام »ال يشـرك مع الفاسـفة يف يشء سوى 

مجـرد القـول بأن الجسـم يقبل االنقسـام إىل 

غـر نهايـة، أمـا فيـا وراء ذلـك فإنـه ال يبدو 

منـه ما يدل عـى أقل إملام باملشـكلة«)3(، كا 

يعتـره متناقًضـا يف هذا القول بنـاء عى قوله 

يف الـروح إنهـا »جـزء واحـد«)4(، وهـو أمر لن 

يوافقـه عليـه صاحبـه بينيـس الذي سـيعتره 

أوتــو بريتــزل، »مذهــب الجوهــر الفــرد عنــد املتكلمــن األولــن   )1(

ــابق، )ص/ 136(. ــع الس ــام«، املرج يف اإلس

املرجع السابق، )ص/ 140(.  )2(

املرجع السابق، )ص/ 143(.  )3(

املرجع السابق، )ص/ 146(.  )4(

متكلًفا يف تفسـر عبـارة النظام تلـك)5(. بذلك 

نجـد بريتـزل يسـعى جاهـًدا إىل نفـي عاقـة 

الجوهـر الفـرد الكامـي بالفلسـفة اليونانيـة، 

غـر أن محاولـة بريتـزل إبعـاد هـذه العاقـة 

ال تعنـي أبـًدا أنـه يعتـر املتكلمـن منتجـن 

إنـه  بـل  متقـدم،  سـلف  بـا  األفـكار  لتلـك 

نفـى تلـك العاقـة ليؤكـد عاقة أخـرى وهي 

عاقـة املتكلمـن بالديانات الفارسـية، أو فيا 

سـاه هـو بالفلسـفة الغنوسـطية، مسـتداًل 

عـى ذلـك بالجدل الكامـي الذي وقـع بكرة 

مذهـب  ليعتـر  والثنويـة)6(،  املتكلمـن  بـن 

اإلسـامين اسـتمرارًا ملذهـب يونـاين األصـل، 

الفلسـفة  مـع  أخـرى  صـورة  واتخـذ  تطـور 

الغنوسـطية يف القرون األخرة قبل اإلسـام)7(.

وغـر بعيـد عن بريتـزل، يذهب بينيـس أيًضا 

-يف بحثـه عن مصـادر مذهب الجوهـر الفرد 

يف علـم الـكام- إىل القـول بأنـه توجـد فوارق 

عظيمة بن اإلسـامين واليونانيـن، كا توجد 

وجوه من الشبه ال ميكن إنكارها، لكن »القول 

بـأن مذهـب العرب مأخـوذ عن اليونـان قول 

غـر حاسـم وال نهـايئ«)8(. ثـم يحـاول املقارنة 

ســلومون بينيــس، »مذهــب الــذرة عنــد علــاء املســلمن   )5(

وعاقتــه مبذاهــب اليونــان والهنــود«، مرجــع ســابق، )ص/ 121(.

أوتــو بريتــزل، »مذهــب الجوهــر الفــرد عنــد املتكلمــن األولــن   )6(

ــابق، )ص/ 144(. ــع س ــام«، مرج يف اإلس

ســلومون بينيــس، »مذهــب الــذرة عنــد علــاء املســلمن   )7(

وعاقتــه مبذاهــب اليونــان والهنــود«، مرجــع ســابق، )ص/ 110، 

ــا(. ــا بعده وم

املرجع السابق، )ص/ 99(.  )8(
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بـن مذهـب املتكلمـن ومذهـب الهنـود يف 

الجـزء)1(، ليجـد أيًضـا بعـض التشـابه بينهـا، 

لكـن مـن غـر أن يجـزم بـأن املتكلمـن قـد 

أخـذوه عنهـم، غـر أنه يذهـب يف نهاية األمر 

إىل القـول بـأن »اسـتقال مذهب اإلسـامين 

ا«)2(. عـن التأثر بغـره أمر بعيد االحتال جـدًّ

ثــم يأيت هــاري ولفســون بعد ذلك ليقــر أيًضا 

بوجــود فــوارق كثــرة بــن مذاهــب املتكلمن 

املســألة)3(،  الفاســفة يف هــذه  ومذاهــب 

لكنــه مــع ذلــك يحــاول أن يفــرض أن بعــض 

كمســألة  أيًضــا،  الظاهــرة  الفــروق  تلــك 

)ال امتــداد الــذرات( ال ميكــن أن تظهــر يف 

الفلســفة العربيــة »عــى نحــو تلقــايئ؛ ألنه ال 

يوجــد ســبب دينــي أو عقــي، ميكــن تصــوره 

يفــر الســبب يف وجــوب ابتعــاد الفلســفة 

العربيــة يف مســألة كهــذه عــن مصدرهــا 

األصــي«)4(. بذلــك يســتبعد أن يكــون العــرب 

قادريــن عــى االســتقال يف بحــث هــذه 

عــن  للبحــث  املســألة، ويســعى جاهــًدا 

أصــل لهــا معتمــًدا عــى تخياتــه وافراضاته!

ويف الســياق نفســه، مــع نــوع مــن اإلشــادة 

بإضافــات املتكلمــن يف هــذا البــاب، يذهــب 

املرجع السابق، )ص/ 110، وما بعدها(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 121(.  )2(

هــاري ولفســون، »فلســفة املتكلمــن«، ترجمــة مصطفــى لبيــب   )3(

ــابق، )ص/ 619(. ــي، مرجــع س ــد الغن عب

املرجع السابق، )ص/ 621(.  )4(

ــس، يف  ــان إي ــف ف ــاين يوس ــترشق األمل املس

ــاء،  ــدار البيض ــة ال ــا مبدين ــارضات ألقاه مح

املتكلمــن  إن  القــول  إىل  )1998م(،  ســنة 

ــل  ــوع »ب ــذا املوض ــابقن يف ه ــوا س مل يكون

وارثــن، إال أنهــم بقــدر مــا كانــوا وارثــن كانوا 

ــم للمشــكل املطــروح  يصــدرون يف معالجته

ــة،  ــة واألصال ــع بالخصوصي ــة تتمت ــن رؤي ع

مــا جعلهــم بهــذا االعتبــار محدثــن قياًســا 

إىل مجتمعهــم يف الفــرة التاريخيــة التــي 

عاشــوا فيهــا«)5(. وبخصــوص أصــل املذهــب 

ــا  ــزل -في ــق بريت ــه يواف ــه، فإن املــوروث عن

يظهــر- ويرجــح أن يكــون مصــدره هــو 

إقــراره  ومــع  الفارســية،  الكوســمولوجيا 

ــا يشــكو  ــار حوله ــر مــن األخب ــا يتوف ــأن م ب

مــن القلــة والنــدرة، فإنــه يجــزم بأنــه »بــات 

مؤكــًدا أن املســلمن قــد تعرفــوا عليهــا جيًدا، 

خاصــة يف البــرة، حيــث وِجــد جمهــور 

ــة  ــدث اللغ ــكان كان يتح ــن الس ــض م عري

ــول  ــل إىل الق ــك ميي ــو بذل ــية«)6(، وه الفارس

ــراث الفلســفي  ــن ال ــك ع ــم أخــذوا ذل بأنه

الشــفهي، الــذي كان متــداواًل حينــذاك، وهــو 

مــا رجحــه أيًضــا ســنة )1980م( يف محــارضة 

أخــرى -ألقاهــا بخصــوص مذهــب الّنظـّـام يف 

الطفــرة والكمــون- بعنــوان »ماحظــات حول 

ــة يف  ــكار الفلســفة اليوناني األخــذ ببعــض أف

الفكــر اإلســامي: األنســاق  »بدايــات  إيــس،  يوســف فــان   )5(

البيضــاء،  الــدار  الصغــر،  املجيــد  عبــد  ترجمــة  واألبعــاد«، 

.)66  ،65 )ص/  )2000م(،  الفنــك،  منشــورات 

املرجع السابق، )ص/ 73(.  )6(
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علــم الــكام املبكــر«، فقــال: »عندمــا نتحدث 

يف  األقدمــون  خلفــه  الــذي  الــراث  عــن 

اإلســام فإمنــا نفكــر، بوجــه عــام، بالرجــات 

اليونانيــة والريانيــة... ولكــن إىل جانــب 

ــن  ــوع آخــر م ــر ن ــن ذك ــد م الرجــات ال ب

األثــر الحــي لألفــكار يف الــراث اإلســامي. 

وقلــا يكــون هــذا النــوع قــد انترش بواســطة 

ــم  ــه ت ــح أن ــل األرج ــة، ب ــوص املكتوب النص

املنقــول شــفويًا«)1(.  الــكام  عــن طريــق 

ــذه  ــا أن ه ــر لن ــبق يظه ــا س ــال م ــن خ م

الطائفــة مــن املســترشقن تنفــي نفيًــا واضًحا 

ــول  ــد ســبقوا إىل الق أن يكــون املتكلمــون ق

باملذهــب الــذري، أو املذهــب املعــارض لــه، 

ــول  ــه إىل أص ــن إرجاع ــوا جاهدي ــد حاول وق

يونانيــة أو هندية أو فارســية، وحــن أعوزتهم 

النصــوص الشــاهدة عــى ذلــك، فقد تشــعبوا 

ــفي  ــراث الفلس ــا أن ال ــات مؤداه يف افراض

ــل  ــو أص ــاريس ه ــويص أو الف ــفوي الغن الش

املذهــب الــذري اإلســامي. والحقيقــة أن 

الشــواهد املوجــودة بيننــا تــزيك ذلــك الجــدل 

العقــي بــن املتكلمــن وغــر املســلمن، 

ــذي  ــم، وال ــم وعقائه ــن حذاقه ــة ب وخاص

يرجــح أنــه كان مثــارًا إلشــكاالت طبيعيــة يف 

عاقتهــا باالعتقــادات، كــا كان حافــزًا لخوض 

ــكار  ــض أف ــذ ببع ــول األخ ــات ح ــس، »ماحظ ــان إي ــف ف يوس  )1(

الفلســفة اليونانيــة يف علــم الــكام املبكــر«، ضمــن »أعــال 

نــدوة الفكــر العــريب والثقافــة اليونانيــة«، منشــورات كليــة 

اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط، سلســلة: نــدوات ومناظــرات، 

)رقــم/ 7(، الــدار البيضــاء، منشــورات مطبعــة النجــاح الجديــدة، 

= 1985م(، )ص/ 249(. )1405هـــ 

املتكلمــن يف الدقيــق مــن الكام، لكــن األكيد 

ــك  ــتدالالت أولئ ــوا اس ــن مل يتلقف أن املتكلم

الخصــوم تقليــًدا؛ إذ لــو حصــل ذلــك للزمهــم 

ــا،  ــة أيًض ــوم العقيدي ــب الخص ــذ مبذاه األخ

تبًعــا لألدلــة. والحاصــل أنــه ميكــن التســليم 

ــن يف  ــوا أول الخائض ــن مل يكون ــأن املتكلم ب

البحــث الطبيعــي، لكــن ينبغــي التأكيــد أيًضا 

عــى أنهــم مل يكونــوا مجــرد مقلديــن.

.
مــن خــال مــا ســبق يظهــر لنــا أن هذه 

ــا  ــي نفًي ــن املســترقن تنف ــة م الطائف

واضًحــا أن يكــون املتكلمــون قد ســبقوا 

إىل القــول باملذهــب الــذري، أو املذهب 

ــن  ــوا جاهدي ــد حاول ــه، وق ــارض ل املع

ــة  ــة أو هندي ــه إىل أصــول يوناني إرجاع

ــم النصــوص  أو فارســية، وحــن أعوزته

الشــاهدة عــى ذلــك، فقــد تشــعبوا يف 

افرتاضــات مؤداهــا أن الــرتاث الفلســفي 

الشــفوي الغنــويص أو الفــاريس هــو 

أصــل املذهــب الــذري اإلســامي.

ذلـك مـا يخـص منـاذج اسـترشاقية اهتمـت 

بعاقـة املتكلمـن بالطبيعيـات، أمـا موقـف 

إذ  أيًضـا؛  مختلـف  فهـو  العـرب  الدارسـن 

منهـم مـن كان تبًعـا للمسـترشقن، ومنهـم 

مـن ذهـب إىل التشـديد عى أصالـة البحوث 

الصـدد  هـذا  ويف  البـاب؛  هـذا  يف  الكاميـة 

يشـدد فيصـل بديـر عـون عـى أن »العـرب 

واملسـلمن مل يقبلـوا كل مـا جـاء إليهـم مـن 
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تـراث يونـاين، فلقـد وضعـوا األفـكار واآلراء 

الغريبـة عنهـم موضـع البحـث الدقيق حيث 

كانـت هـذه اآلراء موضـع نقـاش عنيـف كان 

كل  جديـدة  فلسـفات  خلـق  نتيجتـه  مـن 

الجـدة يف موضوعاتهـا ويف منهجها... أيًضا ما 

يبـن أصالـة الفلسـفة اإلسـامية أنهـا أثـارت 

موضوعـات وإشـكاالت ومناهج بحث طرقت 

بالطريقـة  والوسـيطة  الحديثـة  الفلسـفة  يف 

نفسـها واألسلوب نفسـه الذي به طرق علاء 

الكام وفاسـفته هذه املوضوعات بعينها«)1(. 

بعــض  بــن  التشــابه  أمثلــة عــى  وذكــر 

املتكلمــن وبــن بعــض املفكريــن الغربين، يف 

بعــض املســائل الطبيعيــة، لكــن مــن وجهــة 

ــون أن  ــر ع ــر بدي ــك يق ــفية. بذل ــر فلس نظ

اطلعــوا  قــد  كانــوا  املســلمن حتــى وإن 

عــى الفلســفة اليونانيــة، فإنهــم يف بحوثهــم 

ــن،  ــل مجددي ــن، ب ــرد مرجم ــوا مج مل يكون

وهــو بذلــك يكــون قريبًــا مــن مينــى الخــويل 

التــي كتبــت بعــده بخمــس عــرشة ســنة 

تقــول إن أبــا الهذيــل العــاف »اســتعان 

باملذهــب الــذري املعــروف بالهنــد القدميــة 

ــن،  ــوس ودميقريطــس واألبيقوري ومــع لوقيب

بعــد أن وضــع لــه اســًا أو مصطلًحــا إســاميًا 

هــو مذهــب الجوهــر الفــرد«)2(؛ وهــي بذلك 

فيصــل بديــر عــون، »فكــرة الطبيعــة يف الفلســفة اإلســامية مــع   )1(

بيــان مصادرهــا«، مكتبة الحرية الحديثــة، )1980م(، )ص/ ج، د(.

مينــى طريــف الخــويل، »الطبيعيــات يف علــم الــكام مــن املــايض   )2(

ــابق، )ص/ 82(.  ــع س ــتقبل«، مرج إىل املس

ــف املســترشقن الســابقن  ــن موق ــرب م تق

ــا موقفهــم، لكــن موقفهــا هــذا  الذيــن ذكرن

ينبغــي أن يفهــم يف ظــل )القطيعــة املعرفية( 

ــا  ــي يف مجمله ــي تعن ــا، والت ــول به ــي تق الت

اســتيعاب القديــم وتجــاوزه؛ ذلــك مــا تؤكــده 

حــن تســتدرك النص الســابق فتقــول: »ولكن 

ــذرة،  مل يكــن الجوهــر الفــرد مجــرد نقــل لل

بــل إنــه يحمــل كل خصائــص وتوجهــات 

ــه عــى االســتفادة  ــل قدرت ــكام وميث ــم ال عل

ــا،  ــان فيه ــات األخــرى دون الذوب ــن الثقاف م

ــتعملون  ــن يس ــد املتكلم ــا نج ــل متاًم وباملث

مصطلحــي أرســطو الشــهرين )الجوهــر( 

و)أعراضــه( بطريقــة تــكاد تختفــي منهــا 

املعــامل األرســطية«)3(. ثــم تذكــر أمثلــة عــى 

ــم  ــفة وعل ــن الفلس ــة ب ــات الواقع االختاف

ــال. ــذا املج ــكام يف ه ال

غــر أن بعــض البحــوث التــي أتــت بعــد 

ذلــك، وخاصــة التــي عنــي بهــا متخصصــون 

عــى  تشــديدها  ســتؤكد  الطبيعيــات،  يف 

أصالــة البحــث الطبيعــي يف علــم الــكام، 

ــا؛  ــا أيًض ــا فيزيائيً ــط، وإمن ــس فلســفيًا فق لي

وقــد ســاعد عــى ذلــك ظهــور مؤلفــات 

ــة أخــرى مل يقــف عليهــا املســترشقون  كامي

ــر  ــكام أك ــن ال ــق م ــت بالدقي ــل، عني األوائ

مــا ســبقها؛ فهــذا محمــد باســل الطــايئ 

ــة -يف معــرض  ــاء الكوني املتخصــص يف الفيزي

املرجع السابق، )ص/ 83(.  )3(
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رده عــى محمــد عابــد الجابري الــذي انتقص 

ــق  ــن يف دقي ــهامات املتكلم ــة إس ــن قيم م

الــكام- يؤكــد أن دقيــق الــكام، أو الفيزيــاء 

الكاميــة، تتفــوق يف قيمتهــا املفاهيميــة 

ــع  ــطو وجمي ــدى أرس ــا ل ــى م ــارصة ع املع

ــي  ــل إن البحــث الطبيع ــان؛ ب ــفة اليون فاس

ــاء  ــن فيزي ــرًا م ــرب كث ــكام »يق ــم ال يف عل

الجابــري  يجهــل  التــي  العرشيــن  القــرن 

مضامينهــا عــى مــا يبــدو لبعــد تخصصــه عن 

هــذه املســائل«)1(. ثــم يؤكــد أن »للمتكلمــن 

ــًا  ــة عميقــة وفهــًا قي ــا ورؤي ــا ناضًج موقًف

مثيًنــا ســبق العلــم املعــارص بزمــن طويــل«)2(.

مــن خــال كل مــا ســبق يظهــر أنــه ال ميكــن 

ــث  ــوا البح ــد أبدع ــن ق ــأن املتكلم ــزم ب الج

ــال  ــن بح ــن ال ميك ــراغ، لك ــن ف ــي م الطبيع

-وبشــهادة بعــض املســترشقن أنفســهم- أن 

يقــال إنهــم كانوا مجــرد نقلة وارثــن، بل إنهم 

مجتهــدون مجــددون، وبلغــة مينــى طريــف 

الخــويل قــد اســتوعبوا ســابقيهم وتجاوزوهم، 

وليــس يف هــذا انتقــاص مــن قيمــة أعالهــم. 

ثالًثا: حاجة الكالم إلى الطبيعيات:

ســـبقت اإلشـــارة إىل أن غايـــة علـــم الـــكام 

ـــة  ـــة باألدل هـــي الدفـــاع عـــن العقائـــد اإلمياني

اإلســامية  الرؤيــة  الــكام:  »دقيــق  الطــايئ،  باســل  محمــد   )1(

.)17 )ص/  ســابق،  مرجــع  الطبيعــة«،  لفلســفة 

املرجع السابق، )ص/ 17(.  )2(

ــد  ــًا- فقـ ــرآن -وإن كان نقـ ــة، والقـ العقليـ

اشـــتمل عـــى كثـــر مـــن األدلـــة العقليـــة 

ـــاس األوىل يف  ـــان، كقي ـــول اإلمي ـــات أص يف إثب

ـــاس  ـــل وقي ـــاس التمثي ـــد، وقي ـــات التوحي إثب

ـــول  ـــا يق ـــن ك ـــث، لك ـــات البع األوىل يف إثب

ابـــن العـــريب، معتـــذرًا عـــن عـــدول املتكلمـــن 

فإنهـــم: الدقيقـــة،  العقليـــة  األدلـــة  إىل 

ــا أرادوا وجهــن: أحدهــا: أن األدلــة  »إمنَّ

العقليــة وقعــت يف كتــاب اللــه مختــرة 

بالفصاحــة، مشــارًا إليهــا بالباغــة، مذكــورًا يف 

ــات  ــع واملتعلق ــول، دون التواب ــاقها األص مس

مــن الفــروع، فكمــل العلــاء ذلــك االختصار، 

وعــروا عــن تلــك اإلشــارة بتتمــة البيــان، 

باإليــراد. واملتعلقــات  الفــروع  واســتوفوا 

الثــاين: أنهــم أرادوا أن يبــروا املاحــدة، 

العقــول  مجــرد  أن  املبتدعــة  ويعرفــوا 

ــا  ــدون أنه ــهم، ويعتق ــا ألنفس ــي يدعونه الت

معيارهــم، ال حــظ لهــم فيهــا، وزادوا ألفاظًــا 

ســبيلهم،  يف  وســاقوها  بينهــم،  حرروهــا 

ــك  ــم يف ذل ــاركة له ــب، ومش ــًدا للتقري قص

مــن منازعتهــم، حتــى تبــن لهــم أنــه كيــف 

دارت الحــال معهــم مــن كامهــم مبنقــول أو 

معقــول، فإنهــم فيــه عــى غــر تحصيــل«)3(.

إن الخـــوض يف الدقيـــق مـــن الـــكام -إذن- 

ـــن: ـــن اثن ـــن أمري ـــع م ناب

أبــو بكــر ابــن العــريب، »قانــون التأويــل«، تحقيــق: محمــد   )3(

الســلياين، بروت-لبنــان، دار الغــرب اإلســامي، )1990م(، )ص/ 

.)177  ،176
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القــرآن  أدلــة  عــن  البيــان  تتميــم  األول: 

الدقيقــة. الفــروع  يشــمل  مبــا  العقليــة 

الثـــاين: مشـــاركة املبتدعـــة واملاحـــدة يف 

ــة. ــم العقليـ حججهـ

وإذا كان املبتدعــة يشــارك بعضهــم بعًضــا 

ــو يف  ــا ه ــم إمن ــرى، وخافه ــول الك يف األص

ــى كل  ــوزع ع ــي تت ــق -الت ــروع والدقائ الف

موضوعــات الــكام، يف اإللهيــات والطبيعيات 

وغرهــا-، فــإن املاحــدة عــى عكــس ذلــك 

خافهــم إمنــا هــو يف األصــول الكــرى، وكثــر 

مــن أدلتهــم وحججهــم إمنــا هــو مــن جنــس 

الطبيعيــات، وهــو مــا يعنــي رضورة مشــاركة 

املتكلمــن لهــم يف تلــك األصــول، حتــى تكون 

إلزاماتهــم ذات حجيــة؛ إذ غيــاب املرجــع 

املشــرك عنــد االحتــكام يغيــب معــه اإللــزام.

ــة  ــع البيئ ــتحضارًا لواق ــك واس ــى ذل ــاء ع بن

ــة  ــي بيئ ــكام، وه ــم ال ــا عل ــأ فيه ــي نش الت

تعــددت فيهــا امللــل واألديــان؛ ديانــة اليهــود 

واملجــوس  بأحزابهــا،  والنصــارى  بفرقهــا، 

بفروعهــا، والدهريــة املاحــدة بأصنافهــا، 

ــت  ــي ظل ــل واملذاهــب الت ــن املل وغرهــا م

مــع  عنهــا  تُجــل  ومل  بادهــا،  مقيمــة يف 

ــا تحــت حكــم اإلســام، بفعــل حــق  وقوعه

ــك كان املتكلمــون  ــاء عــى كل ذل الذمــة، بن

يف حاجــة إىل الخــوض يف الدقيــق مــن الــكام.

النصــوص  بعــض  نذكــر  ذلــك  ولتوضيــح 

االعتزاليــة التــي تــزيك مــا تــم ذكــره؛ فنشــر 

إىل أن )أصــل التوحيــد( عنــد املعتزلــة يهــدف 

ابتــداء إىل االســتدالل عى وجود اللــه ردًّا عى 

ــادة دون  ــراده بالعب أهــل اإللحــاد، وعــى إف

ســواه ردًّا عــى مــن أقــر بــه وعبد معــه غره.

وملــا كانــت امللــل والنحل املخالفة للمســلمن 

لهــا أدلتهــا -أو ُشــبهها- العقليــة، وفلســفاتها 

مســائل  يف  تخــوض  وكانــت  الخاصــة، 

عقليــة دقيقــة، فقــد خــاض املعتزلــة معهــم 

ــه  ــد عن ــا تول ــدل م ــن الج ــوع م ــذا الن ه

مســائل عميقــة ودقيقــة اصطلحــوا عليهــا بـــ 

)الغامــض(، أو )الدقيــق(، أو )اللطيــف( مــن 

الــكام، صــار العلــم بهــا عندهــم مــن األصول 

التــي يُعنــى بهــا الذابــون عــن التوحيــد؛ 

»وذلــك ألنــه بــاب مــن الــكام شــديد، وهــو 

ــو  ــم، وه ــد عظي ــول التوحي ــن أص ــل م أص

يتناهــى  الــكام فيــا كان ويكــون، ومــا 

ــكل.  ــكام يف البعــض وال ومــا ال يتناهــى، وال

وإمنــا يعنــى بهــذا البــاب مــن العلــم مــن لــه 

عنايــة بالتوحيــد وبالــرد عــى امللحديــن«)1(. 

والـذي ينظـر يف هـذه املسـائل الدقيقـة -من 

غر أن يعرف األسـباب املقتضية لها- يظن أن 

املعتزلـة كانت تعـرف ترفًا فكريًـا أدى بها إىل 

الخوض يف مسائل ال حاجة للمسلم إىل معرفتها.

الخــاص،  الســياق  هــذا  يف  النظــر  لكــن 

أبــو الحســن الخيــاط، »كتــاب االنتصــار والــرد عــى ابــن   )1(

الراونــدي امللحــد«، تحقيــق: نيــرج، لنــدن، بيــت الــوراق، 

.)69 )ص/  )2010م(، 
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الــذي أملحنــا فيــه إىل بعــض خصائــص أصــل 

ــوض  ــر أن خ ــة، يُظه ــد املعتزل ــد عن التوحي

املعتزلــة يف املســائل الغامضــة مــن علــم 

الــكام مل يكــن مــن بــاب الــرف، وال مــن باب 

العبــث، وإمنــا كان لحاجــة فكريــة، اقتضتهــا 

طبيعــة املناظــرات التــي كانــت تجــري بينهم 

وبــن خصومهــم املتشــبعن بالنظــر العقــي. 

ــردوا  ــد انف ــم ق ــرون بكونه ــة يفتخ واملعتزل

عــن الفــرق األخــرى يف عرهــم بالخــوض يف 

ــو الحســن الخيــاط: هــذا البــاب؛ يقــول أب

»وويـل صاحب الكتـاب ]= ابن الروندي[ من 

امللحديـن والـذب عـن التوحيد، لـوال إبراهيم 

وأشـباهه مـن علاء املسـلمن الذين شـأنهم 

حياطـة التوحيـد ونرتـه والـذب عنـه عنـد 

طعـن امللحديـن فيه، الذين شـغلوا أنفسـهم 

بجوابـات امللحديـن ووضـع الكتـب عليهم إذ 

شـغل أهل الدنيا بلذاتها وجمـع حطامها«)1(.

ـــد رد  ـــى األرض أح ـــل ع ـــا: »وه ـــول أيًض ويق

ـــم  ـــأن الجس ـــن ب ـــر الزاعم ـــل الده ـــى أه ع

مل يـــزل متحـــركًا، وحركاتـــه محدثـــة ســـوى 

ـــر،  ـــل، ومعم ـــم، وأيب الهذي ـــة كإبراهي املعتزل

واألســـواري، وأشـــباههم؟ وهـــل يعـــرف أحـــد 

ـــم جـــلَّ ذكـــره  ـــد وثبـــت القدي صحـــح التوحي

ـــك بالحجـــج  ـــج لذل ـــة واحت واحـــًدا يف الحقيق

ــه  ــه الكتـــب، ورد فيـ ــة وألـــف فيـ الواضحـ

ــة  ــن الدهريـ ــن مـ ــاف امللحديـ ــى أصنـ عـ

املصدر السابق، )ص/ 105(.  )1(

ـــن  ـــًرا م ـــع أن كث ـــواهم؟«)2(. وم ـــة س والثنوي

ـــا  ـــر إليه ـــي يش ـــج -الت ـــب والحج ـــه الكت هات

ـــا  ـــا قـــد وجدن ـــا، فإن ـــة- مل يصلن ـــاط جمل الخي

ـــع  ـــة -م ـــات املعتزل ـــن مؤلف ـــا م ـــا وصلن في

قلتهـــا- مـــا يشـــهد للمعتزلـــة بقصـــب الســـبق 

ـــم  ـــة ومناظراته ـــن يف املل ـــة املخالف يف مجادل

باألدلـــة العقليـــة، وكـــذا بعـــض العناويـــن 

ملؤلفـــاٍت اعتزاليـــة يظهـــر منهـــا شـــدة عنايـــة 

املعتزلـــة بالـــرد عـــى األديـــان املخالفـــة)3(.

فيهــا  ظهــر  التــي  البيئــة  أن  واملقصــود 

علــم الــكام، والجــدل العقــي الــذي كان 

ــن  ــن للمتكلم ــا حافزي ــا، كان ــن مظاهره م

عــى الخــوض يف الطبيعيــات، فتكلمــوا يف 

ــوا  ــا واختلف ــوا يف بعضه ــائل، اتفق ــدة مس ع

ــب  ــم -بحس ــرًا، لكنه ــا كب ــا اختافً يف بعضه

املصدر السابق، )ص/ 79، 80(.  )2(

ــم  ــا الندي ــد ذكره ــا، وق ــي مل تصلن ــم الت ــن مؤلفاته ــن عناوي م  )3(

يف تراجمهــم يف الفهرســت: لواصــل بــن عطــاء )تــويف 131هـــ(: 

كتــاب األلــف مســألة يف الــرد عــى املانويــة. وأليب الهذيــل 

العــاف )تــويف 235هـــ(: كتــاب عــى السوفســطائية، كتــاب 

ــان«،  ــل األدي ــى أه ــرد ع ــاب ال ــن، »كت ــى امللحدي ــة ع الحج

كتــاب عــى الثنويــة. ولبــرش بــن املعتمــر )تــويف 210هـــ(: »كتاب 

الــرد عــى امللحديــن«. وأليب إســحاق إبراهيــم النظــام )تــويف بــن 

221 و231هـــ(: كتــاب عــى أصحــاب الهيــوىل، »كتــاب الــرد عــى 

الدهريــة«، »كتــاب الــرد عــى أصحــاب االثنــن«، كتــاب »الــرد 

عــى أصنــاف امللحديــن«. وغرهــا كثــر. ومــا وصلنــا منهــا: يف 

كتــاب »املغنــي« للقــايض عبــد الجبــار جــزء خــاص بالفــرق غــر 

اإلســامية، وقــد ذكــر فيــه منهــم: الثنويــة والنصــارى والصابئــن. 

ينظــر: عبــد الجبــار الهمــذاين، »املغنــي يف أبــواب التوحيــد 

والعــدل«، بــإرشاف طــه حســن، القاهــرة، وزارة الثقافة واإلرشــاد 

ــاء والنــرش،  ــة العامــة للتأليــف واألنب القومــي، املؤسســة املري

الــدار املريــة للتأليــف والرجمــة، سلســلة تراثنــا، الجــزء 

ــد  ــود محم ــق: محم ــامية«، تحقي ــر اإلس ــرق غ ــس: »الف الخام

الخضــري، مراجعــة: إبراهيــم مدكــور. مطبعة مخيمــر )1958م(.
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ــون  ــكادون يجمع ــايئ- ي ــل الط ــد باس محم

عــى خمســة مبــادئ أساســية؛ وهــي)1(:

- مبــدأ الحدوث: وهو قولهــم بحدوث العامل.

ــة  ــياء قابل ــي أن األش ــة: ويعن ــدأ الذري - مب

للتجزئــة حتى تصر إىل جــزء ال يتجزأ، وضمن 

هــذا املبدأ يــأيت قولهم أيًضا بوجــود األعراض.

- مبدأ الخلق املتجدد: وهو قولهم إن األعرض 

ال تبقى زمانن؛ أي إن الله تعاىل يخلق األعراض 

يف الجواهـر ويجـدد هـذا الخلـق آنًا بعـد آٍن. 

- مبــدأ التجويــز: وهــو قولهم بنفــي الطبائع، 

ونفي الحتم الســببي يف عائق العامل، وقولهم 

إن األشــياء يف العــامل ممكنــة وليســت واجبــة. 

- مبــدأ نســبية الزمــان واملــكان وتداخلهــا: 

وهــو قولهــم إن الزمان واملــكان مخلوقان مع 

العامل، وإنها نســبيان، ومتداخان يف الحدث.

تلـك هـي مبادئ املسـائل الطبيعيـة املبحوثة 

باسـل  محمـد  حـاول  وقـد  الـكام،  علـم  يف 

الطـايئ رشحهـا يف ظـل العلـم املعـارص، مبـا 

لذلـك  وصفـه.  عـن  الورقـات  هـذه  تضيـق 

مسـألة  أشـهر  يعـد  واحـد  مبثـال  نكتفـي 

وهـو  الـكام،  علـم  يف  مبحوثـة  طبيعيـة 

الجوهـر الفـرد الـذي أصبـح )حجـر الزاويـة 

واملمثل الرسـمي للطبيعيـات الكامية()2(، مع 

اإلســامية  الرؤيــة  الــكام:  »دقيــق  الطــايئ،  باســل  محمــد   )1(

.)52  ،51 )ص/  ســابق،  مرجــع  الطبيعــة«،  لفلســفة 

مينــى طريــف الخــويل، »الطبيعيــات يف علــم الــكام مــن املــايض   )2(

ــابق، )ص/ 83(. ــع س ــتقبل«، مرج إىل املس

الركيـز عـى حـدود العاقـة بـن الطبيعيـات 

وعلـم الـكام، التـي تجلـت يف )االسـتخدام(.

رابعا- استخدام الجوهر الفرد في علم 
الكالم:

مبـدأ الجوهر الفـرد، أو الجزء الـذي ال يتجزأ، 

هـو مبـدأ يعنـي إمـكان تجزئـة األجسـام إىل 

أجـزاء أصغر وأصغر حتـى نصل إىل حد تقف 

عنـده التجزئة)3(. وبذلك يكـون الجوهر الفرد 

هـو الوحدة البنائية األصغر لألشـياء، ويتحقق 

وجـودهـــا الفيـــزيايئ بحملهــا لألعـراض)4(. 

يُعـد أبو الهذيل )تـويف 235هـ( -عند كثر من 

الباحثـن- أول من قال بنظريـة الجوهر الفرد 

مـن املتكلمـن، لكـن املسـترشق األملـاين فـان 

إيـس يفيـد أن أول معتـزيل حـاول وضع مبدأ 

ذري واضح هو رضار بن عمرو )تويف 200هـ(؛ 

الواقعيـة  املعطيـات  أن  إىل  ذهـب  إنـه  إذ 

تنحـل إىل أبعاضهـا املكونة التـي تتضافر فيا 

بينهـا لتشـكيل جسـم مـن األجسـام)5(؛ إال أن 

أكـر حسـية)6(.  كانـت  للموضـوع  معالجتـه 

بـأيب  ليشـيد  إيـس  فـان  يعـود  ذلـك  بعـد 

أيب  إىل  يرجـع  »الفضـل  أن  مؤكـًدا  الهذيـل 

الرؤيــة اإلســامية  الــكام:  »دقيــق  الطــايئ،  محمــد، باســل   )3(

.)53 )ص/  ســابق،  مرجــع  الطبيعــة«،  لفلســفة 

املرجع السابق، )ص/ 285(.  )4(

الفكــر اإلســامي: األنســاق  »بدايــات  إيــس،  يوســف فــان   )5(

.)69 )ص/  ســابق،  مرجــع  واألبعــاد«، 

املرجع السابق، )ص/ 72(.  )6(
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الهذيـل يف صياغـة أول دليـل عى وجـود الله 

يف اإلسـام. وذلـك بعد أن اسـتطاع أن يوظف 

منوذًجـا ماديًـا لدحـر املاديـة ذاتهـا. ولذلـك 

كان أبـو الهذيـل حًقـا يف مسـتوى عـره«)1(.

اشـــتهر أبـــو الهذيـــل مبناظراتـــه ألصحـــاب 

الفـــرق غـــر اإلســـامية، وخاصـــة املجـــوس 

ـــده  ـــه أســـلم عـــى ي ـــل إن ـــة، حتـــى قي والثنوي

أكـــر مـــن ثاثـــة ألـــف رجـــل)2(، وقـــد كان 

ـــا بدقيـــق الـــكام -مبعنـــاه العـــام الـــذي  معتنيً

ـــا  ـــو م ـــات-؛ وه ـــات والطبيعي ـــمل اإللهي يش

ـــى،  ـــن املرت ـــا اب ـــة يذكره ـــا حكاي ـــوره لن تص

ـــام  ـــم النَّظَّ ـــا إســـحاق إبراهي ـــا أن أب ـــن فيه يب

ـــر  ـــفة، وناظ ـــب الفاس ـــن كت ـــر يف يشء م نظ

ـــه  ـــن أصحاب ـــًة م ـــم وجاع ـــن الحك هشـــاَم ب

يف دقيـــق الـــكام بالكوفـــة، فلـــا ورد البـــرَة 

ـــكام  ـــف ال ـــد أورد مـــن لطي ـــه ق ـــرى أن كان ي

مـــا مل يســـبق علمـــه إىل أيب الهذيـــل، قـــال 

النظـــام -فيـــا يحكيـــه ابـــن املرتـــى-: 

ــل  ــك، فُخيِّـ ــل يف ذلـ ــا الهذيـ ــرُت أبـ »فناظـ

إيّل أنـــه مل يكـــن متشـــاغًا قَـــطُّ إال بـــه، 

ـــه«)3(.  ـــرة في ـــه يف املناظ ـــه وحذق ـــه في لترف

ومـن تلـك املناظـرات تذكـر لنـا املصـادر أن 

العـاف يف مناظرته للنظـام -الذي ينكر الجزء 

الـذي ال يتجـزأ، ومييل إىل الفاسـفة يف قولهم 

املرجع السابق، )ص/ 72(.  )1(

ــة وطبقاتهــم«،  أحمــد بــن يحيــى املرتــى، »بــاب ذكــر املعتزل  )2(

تحقيــق: تومــا آرنلد، لنــدن، الــوراق للنــرش، )2014م(، )ص/ 41(.

املرجع السابق، )ص/ 41(.  )3(

بـا تناهـي األجسـام)4(- ألزمـه أن الـذرة؛ أي 

النملـة الصغـرة، إذا دبّـت عى نْعـٍل، فيجب 

أن ال تقطعه أبًدا؛ ألن كل جزء من طريقها له 

نصف ينبغي عليها أن تقطعه)5(، فا كان من 

النظـام إال أن قـال -للخـروج من هـذا اإللزام- 

بنظريته املشـهورة يف )الطفـرة()6(، فزعم »أنه 

يجـوز أن يكـون الجسـم الواحـد يف مـكان ثم 

يصـر إىل املـكان الثالـث ومل ميـر بالثـاين«)7(.

. اشـتهر أبـو الهذيـل مبناظراتـه ألصحـاب 
الفـرق غـر اإلسـامية، وخاصـة املجوس 
أسـلم عـى  إنـه  قيـل  والثنويـة، حتـى 
يـده أكـر مـن ثاثـة ألـف رجـل، وقـد 
كان معتنًيـا بدقيق الـكام -مبعناه العام 

الـذي يشـمل اإللهيـات والطبيعيـات.

انطلـق أبـو الهذيل العـاف، يف قوله بالجوهر 

حـدوث  وهـي  ثابتـة،  عقيـدة  مـن  الفـرد، 

قـال النظـام: »ال جـزء إال ولـه جـزء، وال بعـض إال ولـه بعـض، وال   )4(

نصـف إال ولـه نصـف، وإن الجـزء جائز تجزئتـه أبـًدا، وال غاية له 

مـن بـاب التجزؤ«. ينظر: أبو الحسـن، األشـعري، »كتـاب مقاالت 

اإلسـامين واختـاف املصلـن«، عنـي بتصحيحـه: هلمـوت ريـر، 

برلن-أملانيـا، دار كاوس شـفارتس فـرالغ، )1426هــ = 2005م(، 

يف:  الفـردي  الجوهـر  مـن  موقفـه  تفصيـل  وينظـر   .)381 )ص/ 

رجـاء أحمـد عـي، »الكمـون والفكـر اإلسـامي: موقـف متكلمي 

وفاسـفة اإلسـام مـن مذهـب الكمـون«، بروت-لبنـان، التنويـر 

للطباعـة والنـرش والتوزيـع، )2010م(، )ص/ 177، ومـا بعدهـا(.

عبــد الجبــار، الهمــداين، كتــاب »فضــل االعتــزال وطبقــات   )5(

ــيد،  ــؤاد س ــق: ف ــن«، تحقي ــائر املخالف ــم لس ــة ومباينته املعتزل

.)263 )ص/  )1974م(،  للنــرش،  التونســية  الــدار  تونــس، 

يوســف فان إيس، »ماحظات حول األخذ ببعض أفكار الفلســفة   )6(

ــابق، )ص/ 253(. ــع س ــر«، مرج ــكام املبك ــم ال ــة يف عل اليوناني

ــاف  ــاالت اإلســامين واخت ــاب مق ــو الحســن األشــعري، »كت أب  )7(

املصلــن«، مصــدر ســابق، )ص/ 321(.
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العـامل، وهـو مـا يعنـي تناهيـه؛ وقـد اسـتدل 

عـى تناهيـه بقـدرة اللـه تعـاىل عـى تفريـق 

األجسـام إىل حـد تقف عنده القسـمة؛ فقال: 

»إن الجسـم يجـوز أن يفرقـه اللـه -سـبحانه- 

ويبطـل مـا فيه من االجتاع حتـى يصر جزًءا 

ال يتجـزأ«)1(، ثـم وصفـه فقـال: »وإن الجـزء 

الـذي ال يتجـزأ ال طـول لـه، وال عرض لـه، وال 

عمـق لـه، وال اجتاع فيه وال افـراق، وإنه قد 

يجـوز أن يجامـع غـره، وأن يفـارق غـره«)2(. 

وبذلـك يسـتخدم أبـو الهذيـل العـاف الجزء 

الـذي ال يتجـزأ كوسـيلة »إلثبـات قـدرة اللـه 

-عـز وجـل- ورأيـه أن األجـزاء إذا مـا اتخذت 

حجـًا وحيـزًا، فإمنـا ذاك متعلـق بـإرادة الله. 

واألجـزاء ال متلـك حجـًا مـن تلقاء نفسـها إال 

إذا تألفت مع غرها. ولكن ال ميكن حصـــول 

ذلـــك إال بالـخــلـق الذي مـصــدره الله«)3(. 

بذلـك تكـون األجـزاء التـي ال تتجـزأ يف حاجة 

إىل األعـراض لتقـوَم بهـا، ويتحقـَق ظهورهـا، 

املصدر السابق، )ص/ 314(.  )1(

املصــدر الســابق، )ص/ 314(. ويف محاولــة الختبــار فرضيــة الجــزء   )2(

الــذي ال يتجــزأ يف ضــوء العلــم الحديــث يؤكــد خالــد الدرفــويف 

أن القســمة )الفرضيــة( للجســيات الدقيقــة ال بــد أن تقــف إىل 

حــد ال ميكــن تجــاوزه، وهــو مــا يســمى بـ)جــدار بانــك( -وهــو 

ــاء  ــا الفيزي ــل معه ــافة تتعام ــر مس ــة، وأصغ ــدة زمني ــر م أصغ

املعــارصة- الــذي يثبــت الجــزء الــذي ال يتجــزأ ولــو بالفــرض يف 

ــق  ــم الدقي ــي أن العل ــا يعن ــو م ــدار؛ وه ــكان واملق ــان وامل الزم

ــة  ــد الدرفــويف، »نظري ــة الجوهــر الفــرد. ينظــر: خال يؤكــد مقول

ــة يف  ــة والعقدي ــا الوجودي ــة وتفريعاته ــرد الكامي ــر الف الجوه

ــابق، )ص/ 95، 96(. ــث«، مرجــع س ــم الحدي ضــوء العل

يوســف فان إيس، »ماحظات حول األخذ ببعض أفكار الفلســفة   )3(

ــابق، )ص/ 250(. ــع س ــر«، مرج ــكام املبك ــم ال ــة يف عل اليوناني

جواهـر  العـامل  وأجـرام  »حادثـة،  واألعـراض 

مـن  يخلـو  ال  ومـا  األعـراض،  مـن  تخلـو  ال 

إذن  وبدايـة.  أول  لـه  أي  حـادث؛  الحـادث 

فالعـامل حـادث، له صانـع موصـوف باالقتدار 

واالختـيـــار خـالــــق لجميـع الحـوادث«)4(.

كان الغــرض -إذن- مــن القــول بالجــزء الــذي 

ــد عــى حــدوث العــامل،  ال يتجــزأ هــو التأكي

ــدم  ــن بق ــى القائل ــه، ردًّا ع ــي أجزائ وتناه

العــامل. وهــو مــا يعنــي أن البحــث الطبيعــي 

يف علــم الــكام، ممثــًا يف الجوهــر الفــرد، مل 

يكــن مقصــوًدا لذاتــه، وإمنــا لغــره؛ إذ مل يكن 

الغــرض األســايس منــه ســوى االســتدالل عــى 

ــن إال  ــات مل تك ــات؛ »فالطبيعي ــدق اإللهي ص

ــد  ــا يف ح ــت مطلوبً ــات، وليس ــلًا لإللهي س

ذاتهــا أبــًدا للفهــم والتفســر. املطلــوب فقــط 

ــدوث  ــتخدام ح ــد اس ــتخدامها، وبالتحدي اس

العــامل كدليــل عــى العقائــد اإللهيــة«)5(. 

ــم  ــبة إليه ــي بالنس ــامل الطبيع ــن الع ومل يك

اللــه()6(. وجــود  عــى  )عامــة  ســوى 

رضب  ميكننـا  واضـح  بشـكل  ذلـك  ولنفهـم 

مثـال ببعض البحوث التي كتبـت -بالنظر إىل 

الهـدف اإلقناعي منها، والفئة املسـتهدفة بها- 

عـى منـوال بحـوث أولئـك املتكلمـن، ومـن 

ذلـك كتـاب )اإلسـام يتحـدى(، الـذي كتبـه 

مينــى طريــف الخــويل، »الطبيعيــات يف علــم الــكام مــن املــايض   )4(

ــابق، )ص/ 83(. ــع س ــتقبل«، مرج إىل املس

املرجع السابق، )ص/ 77(.  )5(

املرجع السابق، )ص/ 78(.  )6(
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وحيد الدين خان سـنة )1964م(، ويقول فيه: 

»إن املشـكات التـي يواجههـا اإلسـام يف هذا 

العـر، منهـا مـا هو علمـي، يوجـه إليه بلغة 

العلم ومصطلحاتـه؛ ولذلك كان لزاًما أن نضع 

إجاباتنـا يف مواجهـة هـذه الحملـة املسـعورة 

نفسـها  والعلميـة  العقليـة  باملصطلحـات 

للديـن...«)1(.  املعارضـون  يسـتخدمها  التـي 

مـا  اإلفـادة  الكتـاب  هـذا  يف  حـاول  فقـد 

االسـتدالل  يف  الحديـث  العلـم  إليـه  توصـل 

فيـه  الكـرى، والعاقـة  اإلميـان  عـى أصـول 

بـن أصـول الديـن والعلـم الحديـث واضحة، 

نتائـج  اسـتخدام  يف  محـدودة  أيًضـا  لكنهـا 

العلـم الحديث وسـيلة لاسـتدالل عى أصول 

الديـن، مـن غـر أن يكـون البحـث يف العلـم 

الكتـاب،  هـذا  لذاتـه يف  مقصـوًدا  الحديـث 

اإلشـارة  متـت  التـي  نفسـها  العاقـة  وهـي 

الـكام. وعلـم  الطبيعيـات  بـن  آنًفـا  إليهـا 

خاتمة:

ظهـر لنـا مـن خـال هـذه الورقـات أن بداية 

الـكام  بعلـم  الطبيعيـات  عاقـة  دراسـة 

مـن  وذلـك  اسـترشاقي،  نتـاج  مـن  كانـت 

خـال دراسـة منـوذج الجوهـر الفـرد، أو مـا 

سـموه )املذهـب الـذري(، ومحاولـة الرجـوع 

بـه إىل أصـول يونانيـة أو هنديـة أو فارسـية، 

مسـتبعدين أن يكـون للعـرب قريحـة تجـود 

وحيــد الديــن خــان، »اإلســام يتحــدى«، ترجمــة ظفــر اإلســام   )1(

خــان، مراجعــة وتقديــم عبــد الصبــور شــاهن، القاهــرة، كتــاب 

املختــار، )1984م(، )ص/ 10(.

مبثـل هـذه البحـوث، حتـى وصـل بهـم األمر 

-حـن أعوزهـم الـراث املكتـوب- إىل افـراض 

أن العـرب أخـذوا ذلـك مـن الراث الفلسـفي 

الشـفهي، وهـو أمر تبعهم فيه بعـض العرب، 

وخالفهـم فيـه آخـرون، وشـددوا عـى أصالـة 

وذلـك  الـكام،  علـم  يف  الطبيعـي  البحـث 

باختبـار بعض أطروحـات املتكلمن الطبيعية 

يف ضـوء العلـم الحديث، وبيان الفـروق بينها 

وبـن البحـوث الفلسـفية اليونانيـة وغرهـا.

عاقـة  أن  لنـا  ظهـر  الحـاالت  جميـع  ويف 

البحـث الطبيعـي بعلـم الـكام كانـت عاقـة 

محـدودة بكـون األول خادًما للثاين؛ إذ مل تكن 

الطبيعيـات مقصودة لذاتها، وإمنا هي وسـيلة 

اسـتداللية خادمـة لإللهيـات، وقـد تجـى لنـا 

ذلـك واضًحـا يف اسـتخدام )املذهـب الذري(، 

أو )الجزء الذي ال يتجزأ( باصطاح أيب الهذيل 

حـدوث  عـى  لاسـتدالل  وسـيلة  العـاف 

بقدمـه. القائلـن  الدهريـة  عـى  ردًّا  العـامل 

هـذا  أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر  الختـام،  ويف 

فلسـفيًا  فيـه  الدراسـات  كـرت  وإن  البـاب 

وإبيسـتيمولوجيًا، فإنـه ال يـزال مجـااًل خصبًـا 

لدراسـته فيزيائيًـا يف ضوء العلـم الحديث؛ إذ 

البحـوث التـي عالجـت بعض مسـائل )دقيق 

الـكام( مـن هذه الجهة معـدودة عى رؤوس 

األصابـع؛ وذلـك بسـبب القطيعـة املوجـودة 

بـن الباحثـن يف علـم الكام والدارسـن للعلم 

الحديـث، وهي قطيعة ينبغي وصلها بانفتاح 

الفريقـن عـى بعضهـا مـن جديـد، ليكـون 

ذلـك بابًـا مـن أبـواب تجديـد علـم الـكام.



311

حــــوارات
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رئيس التحرير 

حاوره: الدكتور عبد الرزاق بلعقروز

حوار مع:
د. مسفر بن علي القحطاني

ـــى  ـــكر ع ـــك كل الش ــة، ل   يف البدايـ

قبولـــك إجـــراء هـــذا الحـــوار، مـــع مجلـــة 

منـــاء لعلـــوم الوحـــي والّدراســـات اإلنســـانية، 

هـــذه  يف  َمْعُهـــود  كُســـؤال  البـــدء  ويف 

الحواريـــات العلميـــة: كيـــف يقـــّدم د. 

ـــّذايت  ـــي القحطـــاين مســـاره ال ـــن ع مســـفر ب

ــريف؟ ــأن املعـ ــغلن بالّشـ ــريف للمنشـ واملعـ

يف البدايـــة أود تقديـــم جزيـــل الشـــكر 

واالمتنـــان إلتاحـــة الفرصـــة للحديـــث عـــر 

منركـــم الفكـــري املميـــز، مـــع الشـــكر 

ــخي  ــم بشـ ــم الكريـ ــن ظنكـ ــا لحسـ أيًضـ

الضعيـــف، أمـــا عـــن مســـريت املعرفيـــة 

ــة:  ــات التاليـ ــا يف املحطـ ــن اختصارهـ فيمكـ

ـــة  ـــة التابع ـــة الرشيع ـــت يف كلي ـــد تخرج فق

ســـعود  بـــن  محمـــد  اإلمـــام  لجامعـــة 

ــة  ــك الواحـ ــاء تلـ ــرع األحسـ ــامية فـ اإلسـ

املتنوعـــة بالـــراء املذهبـــي حيـــث تتواجـــد 

بشـــيوخها  األربعـــة  الفقهيـــة  املـــدارس 

وطابهـــا منـــذ عـــرشات العقـــود وذلـــك 

عـــام )1992م(، ثـــم أكملـــت املاجســـتر يف 

ــايل  ــد العـ ــن املعهـ ــة مـ ــة الرشعيـ السياسـ

ـــت  ـــام )1995م(، وأنهي ـــاض ع ـــاء بالري للقض

ـــام )2001م(،  ـــه ع ـــول الفق ـــوراه يف أص الدكت

ــة،  ــة املكرمـ ــرى مبكـ ــة أم القـ ــن جامعـ مـ

ــة  ــى درجـ ــت عـ ــام )2013م( حصلـ ويف عـ

ــد للبـــرول  ــة امللـــك فهـ ــتاذية بجامعـ األسـ

واملعـــادن التـــي أدرس فيهـــا منـــذ )21 عاًمـــا(.

والكتـــب  األبحـــاث  مـــن  عـــدد  لـــدي 

املنشـــورة تصـــل ألربعـــة عـــرش كتابًـــا 

تتمـحــــور يف الـدراســـــات التأصيـلـيـــــة 

وتنزياتهـــا الواقعيـــة مـــع محاولـــة الربـــط 

بالتجـــارب املاثلـــة يف الثقافـــات األخـــرى.
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العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

  يتبـــّدى للناظـــر يف مســـرتكم املعرفيـــة 

ــة:  ــن املعرفـ ــن مـ ــزدوج بنمطـ ــام مـ اهتـ

اإلســـامية، واملعرفـــة  الرتاثيـــة  املعرفـــة 

العلـــوم  مجـــاالت  بخاصـــة  الحديثـــة 

اإلنســـانية، فـــا هـــي املنهجيـــة التـــي 

ـــن املأصـــول  ـــة ب ـــا هـــذه العاق ـــّرون به تَج

ــث؟  ــوروث والحديـ ــن املـ ــول؟ أو بـ واملنقـ

ـــه-  ـــه الل ـــزايل -رحم ـــام الغ ـــر اإلم ـــا اعت قدميً

ــوم؛  ــن أرشف العلـ ــه مـ ــول الفقـ ــم أصـ علـ

ألنـــه جمـــع بـــن املنقـــول واملعقـــول وامتـــزج 

فيـــه الـــرأي بالســـمع، وعـــادًة مـــا تكـــون 

مزاوجـــة العلـــوم تثمـــر إبداًعـــا وتجديـــًدا، 

ويف مســـريت يف الطلـــب والبحـــث حاولـــت 

أن أســـتفيد مـــن تجـــارب مـــن ســـبق مـــن 

أهـــل العلـــم يف ترســـيخ منهجيـــة التأصيـــل 

ــام  ــي عـ ــارصة، ففـ ــا املعـ ــًة لقضايانـ خدمـ

ــيد  ــات لرشـ ــة كتيبـ ــرشت ثاثـ )1996م( نـ

ــه املوازنـــات،  الصحـــوة آنـــذاك وهـــي: فقـ

وفقـــه الحقائـــق، وفقـــه االســـتطاعة، وكان 

الهـــدف منهـــا تقريـــب األصـــول لجيـــل 

الصحـــوة املتأثـــر بالوعـــظ والعاطفـــة حتـــى يف 

مجـــاالت العلـــم، والحركيـــة املتحزبـــة حتـــى يف 

بـــاغ الديـــن العـــام، والتمحـــور حـــول الشـــيخ 

أو املدرســـة الدعويـــة ولـــو عـــى حســـاب 

ــك  ــع، ولألســـف تلـ ــا للمجتمـ ــم العليـ القيـ

الرســـائل كانـــت مرتبطـــة بـــدار نـــرش أقفلـــت 

نشـــاطها وتوقفـــت الكتيبـــات عـــن البيـــع 

ـــبًا  ـــا كان مناس ـــا دوره ـــا ورمب ـــد نرشه ومل أع

لزمانهـــا واألطروحـــات املتداولـــة آنـــذاك.

ـــاب  ـــه، خـــرج كت ـــك، ويف الصـــدد ذات ومـــع ذل

ــيد العمـــل  ــر املنهـــج األصـــويل يف ترشـ »أثـ

الدعـــوي« عـــن طريـــق الشـــبكة العربيـــة 

لألبحـــاث والنـــرش ليعالـــج قضايـــا أصوليـــة 

تطبيقيـــة وبشـــكل مبـــارش يف الســـاحة 

الدعويـــة  املصلحـــة  كقضيـــة  الحركيـــة، 

املتقلبـــة، واالجتهـــاد الدعـــوي املنغلـــق، 

ــة. ــد الرشيعـ ــن مقاصـ ــة عـ والغفلـ

أمـــا العلـــوم اإلنســـانية األخـــرى وخصوًصـــا 

ـــة  ـــنن الكوني ـــس والس ـــاع والنف ـــم االجت عل

وغرهـــا، فأظـــن أن لهـــا قيمـــة عليـــا وأهميـــة 

كـــرى خصوًصـــا يف فهـــم بعـــض النصـــوص 

الراثيـــة مـــن خـــال ســـياقاتها االجتاعيـــة 

والبيئيـــة، ومـــن خالهـــا نســـتطيع التمييـــز 

وال  االجتهـــادات،  مـــن  للكثـــر  والفهـــم 

ـــة  ـــات الفقهي ـــى الرجيح ـــت حت ـــغ إن قل أبال

ــدركات تلـــك  ــن مـ ال ينبغـــي أن تنفـــك عـ

العلـــوم، فعـــى ســـبيل املثـــال لـــو رجعنـــا 

إىل كتـــب ابـــن تيميـــة -رحمـــه اللـــه- 

ــا  ــا أنهـ ــا خصوًصـ ــع حولهـ ــدل الواسـ والجـ

مجـــال استشـــهاد طوائـــف متعارضـــة، ولكـــن 

ــف  ــع التأليـ ــق دوافـ ــا وفـ ــاودة قراءتهـ معـ

ـــة  ـــا والبيئ ـــة لكتابته ـــن تيمي ـــارت اب ـــي أث الت

السياســـية واالجتاعيـــة والتحديـــات التـــي 

ــبب  ــا سـ ــذاك؛ لعرفنـ ــام آنـ ــا الشـ ــر بهـ ميـ

الشـــدة عـــى الخصـــوم تـــارة والدعـــوة 

ــة  ــاذا املفاصلـ ــرى، وملـ ــارة أخـ ــامح تـ للتسـ
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ـــص  ـــرى، والرخ ـــع أخ ـــن م ـــة والل ـــع طائف م

ــرى،  ــائل أخـ ــوط يف مسـ ــائل والتحـ يف مسـ

وهـــذا النظـــر العلـــوي للســـاحة املعرفيـــة 

الـــذي يُظهـــر كافـــة املؤثـــرات والتضاريـــس 

ــا  ــو مـ ــن أعـــى هـ ــة مـ ويكشـــف الطبيعـ

ـــة  ـــادة دافع ـــراث إىل م ـــل ال ـــهم يف تحوي يس

ــا  ــد يربطنـ ــرد قيـ ــت مجـ ــر وليسـ للتطويـ

باملـــايض ويشـــدنا نحـــوه.

والعلـــوم اإلنســـانية يف الحقيقـــة نتجـــت 

ــت  ــا نضجـ ــلمن ولكنهـ ــد املسـ ــا عنـ قدميًـ

وتطـــورت يف الكتابـــات الغربيـــة مـــن بعـــد 

ــه  ــا كتبـ ــل مـ ــرش، ولعـ ــن عـ ــرن الثامـ القـ

ومثلـــه  واالجتـــاع  التاريـــخ  يف  هيجـــل 

دوركايـــم وماكـــس فيـــر وغرهـــم يعـــرف 

قيمـــة تلـــك املنجـــزات العلميـــة التـــي لـــو 

ُوظفـــت يف الدراســـات اإلســـامية ألمثـــر 

ـــا  ـــى واقعن ـــة ع ـــد معرفي ـــح فوائ ـــذا التاق ه

ــارص. املعـ

  تتـــوارد يف نصوصكـــم عائلـــة مـــن 

ـــا، وإرادة يف  ـــم تعكـــس هـــاًّ حضاريً املفاهي

إعـــادة بنـــاء منظومـــة العمـــران يف األمـــة 

املســـلمة؛ مثـــل: الوعـــي، الوعـــي الحضـــاري، 

الوعـــي  مفهـــوم  هـــو  مـــا  التحـــّر، 

ـــرون  ـــل ت ـــدون؟ وه ـــذي تقص ـــاري ال الحَض

أن خطـــاب الحضـــارة والتحـــر مـــا زال 

ـــردات  ـــد أن ســـادت مف ـــة بع ـــك مروعي ميل

ــد؟ ــة والتجديـ ــة والنهضـ الحداثـ

ـــدأت اهتامـــايت بفقـــه العمـــران مـــن عـــام  ب

)2005م( واطلعـــت خالهـــا عـــى عـــرشات 

الكتـــب يف هـــذا املجـــال مثـــل مـــا كتبـــه مالـــك 

بـــن نبـــي وعـــي رشيعتـــي وطـــه عبدالرحمـــن 

ـــن  ـــم م ـــم، ومثله ـــار وغره ـــري والنج والجاب

الغربيـــن كِولّديورانـــت ولوبونـــو وتوينبـــي، 

وقـــد ظهـــر يل ضعـــف التأصيـــل للمفهـــوم 

ــا  ــه املعـــارصة يف بيئتنـ ــراين باحتياجاتـ العمـ

الخليجيـــة، وحاولـــت بجهـــد املقـــّل أن أكتـــب 

ـــكار مـــن  يف هـــذا الصـــدد ووضـــع بعـــض األف

ــا كان كتـــاب  خـــال كتبـــي التاليـــة: وأولهـ

ــن  ــارة عـ ــو عبـ ــي«، وهـ ــات يف الوعـ »كلـ

ــا يف موقـــع اإلســـام  مقـــاالت كنـــت أكتبهـ

ـــم  ـــاب، ث ـــكورين يف كت ـــا مش ـــوم جمعوه الي

حاولـــت أن أعمـــق مفهـــوم التحـــر يف كتـــاب 

)الوعـــي الحضـــاري(؛ ألننـــا أحـــوج إىل الغـــوص 

ــكّنات  ــد املسـ ــن ترديـ ــر مـ ــي أكـ يف الوعـ

ـــا أفضـــل أمـــة وخـــر الشـــعوب  ـــة بأنن الفكري

ـــة  ـــد وخارط ـــات ونق ـــا معالج دون أن يقابله

طريـــق، وكنـــت أرى أن مقاصـــد الرشيعـــة 

هـــي بوابـــة هـــذا اإلصـــاح، ولعـــل كتـــايب 

)الوعـــي املقاصـــدي( محاولـــة لتوضيـــح 

ـــة  ـــات االجتهادي ـــذه املقارب ـــة. ه ـــذه الرؤي ه

ــارات  ــم خيـ ــا أهـ ــد بأنهـ ــت أعتقـ ــا زلـ مـ

املرحلـــة، ومـــا ينبغـــي تســـليط الضـــوء عليـــه 

ـــي  ـــا الدين ـــة لخطابن ـــد واملراجع ـــارة النق وإث

ـــدل  ـــذا الج ـــع ه ـــا يدف ـــه، ورمب ـــق حول املنغل

بوصلـــة  توجيـــه  والحضـــاري  العمـــراين 

ــول  ــن حـ ــن التطاحـ ــة مـ ــارات الفكريـ التيـ
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الهوامـــش واملـــايض إىل تقديـــم أطروحـــات 

ــارضة  ـــة الحـ ــاريعنا الحضاري ـــة ملشـ ناضج

والقادمـــة.

  مـــاذا يناهـــض د. مســـفر بـــن عـــي 

القحطـــاين نزعـــة األنســـنة كـــا ينـــادي 

ـــي  ـــنة الت ـــك األنس ـــة تل ـــض، بخاص ـــا البع به

ـــدي  ـــه التوحي ـــرايث ميثل ـــل ت ـــن أص ـــع ب تجم

يف  نجـــده  حـــدايث  وأصـــل  ومســـكويه، 

النزعـــة اإلنســـانية الحداثيـــة؟ هـــل نحـــن 

ـــوم  ـــل مفه ـــم مث ـــاء للمفاهي ـــادة بن ـــام إع أم

األنســـنة ومفهـــوم التنويـــر أم أنّنـــا أمـــام 

نقـــد جـــذري ومانعـــة معرفيـــة؟

* مفهـــوم األنســـنة أو التنويـــر مـــن أهـــم 

املفاهيـــم التغيريـــة التـــي شـــكلت حـــراكًا 

ــر  ــد عـ ــا بعـ ــا يف أوروبـ ــفيًا وفكريًـ فلسـ

محيطنـــا  يف  متريرهـــا  وتـــم  النهضـــة، 

ــرش  ــع عـ ــرن التاسـ ــة القـ ــري يف نهايـ الفكـ

ـــف  ـــّوه وموظ ـــل مش ـــال نق ـــن خ ـــن م ولك

أيديولوجيًـــا مبـــا يخـــدم توجهـــات تلـــك 

تلـــك  وأصبحـــت  االســـتعارية،  الفـــرة 

املفاهيـــم يف واقعنـــا العـــريب داللـــة ســـيئة 

ـــة  ـــتعار والتبعي ـــذالن واالس ـــر الخ ـــى ع ع

ــاء، ولكـــن عنـــد التدقيـــق وتجريـــد  العميـ

ــا  ــن تبعاتهـ ــة مـ ــم اإلصاحيـ ــك املفاهيـ تلـ

املشـــوهة فإننـــا أمـــام أفـــكار صحيحـــة 

ومهمـــة لخلـــق حـــراك فكـــري إيجـــايب، 

ـــون؛  ـــور أرك ـــراءة الدكت ـــاف ق ـــنة بخ فاألنس

لهـــا امتـــداد يف عمـــق الرشيعـــة اإلســـامية 

مـــن خـــال مفهـــوم الفطـــرة الـــذي يعتـــر 

أهـــم مرتكـــزات املقاصـــد الرشعيـــة التـــي 

هـــي غايـــة الديـــن ومطلوبـــه، كـــا قـــرر 

ـــه  ـــه- يف كتاب ـــه الل ـــور -رحم ـــن عاش ـــك اب ذل

املقاصـــد ومستشـــهًدا مبـــا كتبـــه قبلـــه 

ــى  ــذا املعنـ ــه، وهـ ــه اللـ ــينا رحمـ ــن سـ ابـ

الخـــّاق أعتقـــد أن اســـتثاره يف ترســـيخ 

ـــة  قاعـــدة إنســـانية أساســـها الفطـــرة الطبيعي

ـــي  ـــي وقيم ـــري صح ـــاخ فك ـــو من ـــا نح يردن

يســـاعد عـــى بنـــاء قواســـم مشـــركة مـــع 

ـــر فســـمعته بعـــد  ـــا التنوي ـــا كان. أم اآلخـــر أيً

كتابـــات بعـــض الرمـــوز الصحويـــة يجعلـــه 

ــن  ــن ضمـ ــه مـ ــن ويصنفـ ــض الديـ يف نقيـ

مشـــاريع التغريـــب لألمـــة، وأظـــن كذلـــك 

ــك  ــة تلـ ــاج إىل إزالـ ــوم نحتـ ــذا املفهـ أن هـ

االلتباســـات التصنيفيـــة عنـــه ورده ألصلـــه 

اللغـــوي والتاريخـــي يف بعـــث التجديـــد 

لألمـــة، فبعثـــة النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام 

هـــي بدايـــة التنويـــر للعـــامل، ولـــكل أمـــة 

ـــه فضـــل  ـــذي يُرجـــع إلي ـــري ال عرهـــا التنوي

ـــمي  ـــا س ـــده، ك ـــت بع ـــي حصل ـــة الت النهض

ــة،  ــر النهضـ ــان بعـ ــي باليابـ ــر ميجـ عـ

ــة،  ــور باليابانيـ ــو املتنـ ــي هـ ــى ميجـ فمعنـ

ــا  ــا يف موقفهـ ــى عـــى أوروبـ فحـــر املعنـ

ـــح،  ـــذا املصطل ـــر له ـــزال كب ـــن اخت ـــد الدي ض

ــهر  ــو األشـ ــر األورويب هـ ــأن التنويـ ــًا بـ علـ

واألهـــم يف عرنـــا الحديـــث ولـــه فضائـــل 

ــد  ــا ونفيـ ــر إليهـ ــن أن ننظـ ــدة يحسـ عديـ
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منهـــا يف خدمـــة منهـــج النهـــوض والتغيـــر 

ــذه  ــا هـ ــامية، وعموًمـ ــا اإلسـ يف مجتمعاتنـ

املصطلحـــات وغرهـــا تحتـــاج إىل مراجعـــة 

ــا  ــد مـ ــش وينقـ ــي ينبـ ــرث أركيولوجـ وحـ

مـــى ويطـــور تلـــك املعـــاين بشـــكل منهجـــي، 

ـــف يف  ـــي يضع ـــال البحث ـــذا املج ـــف ه ولألس

ســـاحاتنا الفكريـــة والثقافيـــة فـــا نعطـــي 

ــر  ــد التنظـ ــه عنـ ــم أهميتـ ــخ املفاهيـ ملطبـ

وصناعـــة املشـــاريع، ولعـــل القـــارئ يجـــد 

ـــك  ـــن تل ـــا م ـــم( بعًض ـــدام القي ـــايب )ص يف كت

ــرؤى. ــكار والـ األفـ

  يتمّيـــز الواقـــع اإلنســـاين املعـــارص 

بالتحـــول، هـــذا التحـــول يعكـــس مـــن جهـــة 

أزمـــة النمـــوذج الحضـــاري الغـــريب، ومـــن 

ــب  ــاوالت للتغلـ ــروز محـ ــرى بـ ــة أخـ جهـ

ـــن  ـــواء م ـــة، س ـــة الحضاري ـــذه األزم ـــى ه ع

ـــن  ـــريب أو م ـــاري الغ ـــوذج الحض ـــل النم داخ

الرؤيـــة الحضاريـــة اإلســـامية؟ 

  كيـــف يصـــف د. مســـفر بـــن عـــي 

القحطـــاين حـــال الوعـــي الغـــريب الراهـــن؟ 

ومـــا هـــي مروعيـــة القـــول بـــأن فكـــرة 

املدافعـــة الحضاريـــة متكـــن اإلســـام مـــن 

األخـــذ بزمـــام التاريـــخ وقيـــادة اإلنســـانية 

نحـــو قيـــم العمـــران مـــن جديـــد؟

ــده  ــط ونقـ ــارص نشـ ــريب املعـ ــي الغـ الوعـ

بحثـــي  مركـــز  كل  ويف  متجـــدد،  لذاتـــه 

وجامعـــة يشـــهد املطلـــع عـــى حجـــم 

ـــة  ـــكل قضي ـــة ل املنجـــزات واملراجعـــات الهائل

ذات اهتـــام محـــي أو عاملـــي، وهـــذا مـــا 

نفتقـــده يف مراكزنـــا القليلـــة يف عاملنـــا العـــريب، 

ــه  ــي تواجـ ــات التـ ــن التحديـ ــم مـ وبالرغـ

الوعـــي الغـــريب والشـــيخوخة التـــي يعـــاين 

منهـــا فإنـــه كـــا وضحـــت ســـابًقا األكـــر 

ــامل. ــراكًا يف العـ ــة وحـ حيويـ

وموقفنـــا اإلســـامي يف التعامـــل مـــع منجـــزات 

الوعـــي الغـــريب لـــه حـــاالت: فالبعـــض 

ــة  ــة لدرجـ ــة الغربيـ ــع الثقافـ ــى مـ يتاهـ

الذوبـــان، وعكســـهم مـــن يـــرى رضورة 

ـــل يف  ـــي األص ـــداوة ه ـــل الع ـــة وجع املفاصل

كل يشء، بينـــا املنطقـــة الخـــراء العريضـــة 

هـــي تلـــك التـــي تقـــوم عـــى التبـــادل 

والتثاقـــف؛ ألنـــه األصـــل يف طبائـــع الشـــعوب 

القامئـــة عـــى التعـــارف، وهـــو املعنـــى 

القـــرآين الـــذي ذكـــره اللـــه -تعـــاىل- فيـــا 

ـــعوب  ـــن الش ـــة ب ـــن عاق ـــمه م ـــي رس ينبغ

ــاء  ــي جـ ــة التـ ــرة املدافعـ ــل، وفكـ والقبائـ

بهـــا القـــرآن هـــي تحقيـــق لهـــذا العاقـــة 

التعارفيـــة، فاملدافعـــة مرشوطـــة بالتـــي 

ــادل  ــة التبـ ــا ملنفعـ ــن، تحقيًقـ ــي أحسـ هـ

ـــتوى  ـــى مس ـــارات، ع ـــات والحض ـــن الثقاف ب

العلـــوم واملعـــارف واملصالـــح الحيويـــة، ويف 

كتـــايّب: )صـــدام القيـــم( و)ســـؤال التدبـــر(، 

إشـــارات تـــرشح تلـــك األفـــكار.
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تـــقاريـر
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تقرير المؤتمر الدولي
)مقاصد القرآن الكريم في بناء الحضارة 

والعمران(
تقرير: عبد الحليم مهورباشة)*(

ــس،  ــة بتون ــة الزيتون ــاب جامع ــد برح انعق

املؤمتــر العلمــي الــدويل )مقاصــد القــرآن 

ــن  ــران(، م ــاء الحضــارة والعم ــم يف بن الكري

تنظيــم املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي 

للحضــارة  العــايل  املعهــد  مــع  بالتعــاون 

الدراســات  بحــث  ووحــدة  اإلســامية، 

ــى  ــس، ع ــة بتون ــة الزيتون ــة -جامع القرآني

ــا املحــارضون  ــش فيه ــام، ناق ــة أي ــدار ثاث م

ــي  ــة للمؤمتــر، والت ــة املحوري املحــاور البحثي

تــدور حــول ثاثــة إشــكاالت مركزيــة: مفهوم 

مقاصــد القــرآن الكريــم وأهميتهــا، ومقاصــد 

• موضوع المؤتمر:  )مقاصد القرآن الكريم يف بناء الحضارة والعمران(.

• الجهــة المنظمــة: املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي بالتعــاون مــع املعهــد العــايل 
للحضــارة اإلســامية ووحــدة بحــث الدراســات القرآنية-جامعــة الزيتونــة، تونــس.

• تاريخ المؤتمر العلمي: )8)/ 9)/ 20/ نيسان )أبريل( )7)20(.

ــالك  ــرات، ومس ــات والتنظ ــرآن يف األدبي الق

وطــرق الكشــف عــن مقاصــد القــرآن يف بنــاء 

الحضــارة والعمــران. وتــم معالجــة هــذه 

ــة،  ــة يف ســبع جلســات علمي املحــاور البحثي

عقــدت الجلســة العلميــة األوىل يف مدرج ابن 

ــة  ــة، وأجريــت بقي خلــدون بجامعــة الزيتون

الجلســات العلميــة يف قاعــة الخليفــة -بنــزل 

تــاج الســلطان بالحامــات، وكلفــت الجهــات 

املنظمــة للمؤمتر األســاتذة أو بعــض الضيوف 

ــة عــى  ــات علمي ــم تعقيب ــن بتقدي الحارضي

ــتاذ املحــارض. ــا األس ــة يلقيه ــة علمي كل ورق
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العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

اليوم األول  

الثاثاء )22 رجب 438)، املوافق لـ 

8)/ 04/ 7)20(، جامعة الزيتونة

الجلسة االفتتاحية:

ــراف  ــه يف األعـ ــارف عليـ ــو متعـ ــا هـ مثلـ

ــة،  ــرات العمليـ ــير املؤمتـ ــة يف تسـ األكادمييـ

املؤسســـات  مختلـــف  ممثلـــو  يتدخـــل 

ـــذا الحـــدث  ـــة له ـــة والراعي ـــات املنظم والجه

العلمـــي، فبعـــد تـــاوة آيـــات مـــن الذكـــر 

الحكيـــم، تحـــدث الدكتـــور رائـــد عكاشـــة 

ممثـــًا عـــن اللجنـــة التحضريـــة للمؤمتـــر، 

مذكـــرًا الحارضيـــن بأهميـــة البحـــث يف 

القـــرآن، ودورهـــا يف  موضـــوع مقاصـــد 

ـــى  ـــى ع ـــم أثن ـــران. ث ـــارة والعم ـــاء الحض بن

املؤسســـات  التـــي قدمتهـــا  التســـهيات 

الراعيـــة للمؤمتـــر، ممثلـــة يف املعهـــد العاملـــي 

للفكـــر اإلســـامي واملعهـــد العـــايل للحضـــارة، 

اللجنـــة  ألعضـــاء  الشـــكر  وجـــه  كـــا 

التحضريـــة عـــى الجهـــد املبـــذول يف تحكيـــم 

امللخصـــات واألوراق العلميـــة. 

عبــد  الدكتــور  مبــارشة  بعدهــا  وتدخــل 

اللطيــف بوعزيــزي مديــر املعهــد العــايل 

بتونــس، بشــكره وثنائــه عــى  للحضــارة 

املؤسســات املختلفــة التــي ســاهمت يف هــذا 

املؤمتــر العلمــي، كــا ذكّر الحارضيــن بأهمية 

ــة يف العــامل  ــن املؤسســات العلمي التعــاون ب

ــر  ــذا املؤمت ــر أن ه ــامي، واعت ــريب واإلس الع

إحــدى الخطــوات املهمــة التــي تؤســس 

للتعــاون العلمــي بــن املعهد العــايل للحضارة 

واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، كا رحب 

يف ختــام كلمتــه باألســاتذة املحارضين، ومتنى 

ــياق  ــس. ويف الس ــة يف تون ــة طيب ــم إقام له

نفســه، كانــت كلمــة الدكتــور جــال الديــن 

ــن،  ــاتذة الباحث ــب باألس ــذي رح ــوش، ال عل

وأثنــى عــى التعاون بــن املؤسســات العلمية 

ــريب. ــامل الع يف الع

ــور   وأفســح املجــال بعدهــا، ليتدخــل الدكت

فتحــي حســن امللــكاوي املديــر اإلقليمــي 

للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، فقــام 

باإلشــارة إىل أهميــة االشــتغال عــى موضــوع 

ــا  ــا نصله ــة عندم ــة، وخاص ــد القرآني املقاص

ــى  ــًدا ع ــك مؤك ــران، وكذل ــارة والعم بالحض

أهميــة التعــاون بــن املؤسســات العلميــة يف 

العــامل العــريب، فاعتــر أن هذا املؤمتر ســيكون 

بدايــة مثمــرة للتعــاون العلمــي مــع جامعــة 

مســتعد  العاملــي  املعهــد  وأن  الزيتونــة، 

املؤسســة  هــذه  مــع  التعــاون  لتعميــق 

العريقة-جامعــة الزيتونــة، ومختتــًا كلمتــه 

بتوجيــه الشــكر لألســاتذة املحارضيــن، ولــكل 

ــي قدمــت الدعــم  ــات الت املؤسســات والجه

ــر. إلنجــاح هــذا املؤمت

وكان آخـــر املتدخلـــن الســـيد رئيـــس جامعـــة 

ـــه  ـــة، هشـــام قريســـة، مشـــرًا يف كلمت الزيتون
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ـــوع  ـــث يف موض ـــة البح ـــة إىل أهمي االفتتاحي

املقاصـــد القرآنيـــة، ومعتـــرًا أن الشـــيخ 

الطاهـــر بـــن عاشـــور التونـــي يعـــد مـــن 

ــوا  ــن أسسـ ــن الذيـ ــاء املعارصيـ ــن العلـ بـ

ــا  ــة، ومعرًجـ ــع الصنعـ ــم الرفيـ ــذا العلـ لهـ

عـــى مفهـــوم الحضـــارة مـــن منظـــور 

ــران  ــى أن العمـ ــًدا عـ ــدون، مؤكـ ــن خلـ ابـ

ـــات  ـــتقر الجاع ـــا تس ـــم عندم ـــو ويعظ يفش

ـــداوة إىل  ـــة الب ـــن حال ـــل م ـــانية، وتنتق اإلنس

ــي  ــه بتمنـ ــم كلمتـ ــة التحـــر، واختتـ حالـ

ـــن  ـــن، وأعل ـــة لألســـاتذة املحارضي ـــة طيب إقام

عـــن االفتتـــاح الرســـمي ألشـــغال املؤمتـــر.

الجلسة العلمية األولى- مقاصد القرآن 
الكريم: إشكالية الفصل والوصل:

االفتتاحيـــة  العلميـــة  الجلســـة  تـــرأس 

ـــزي،  ـــف بوعزي ـــد اللطي ـــور عب ـــة الدكت فضيل

وكان الدكتـــور محمـــد بـــدي )بلجيـــكا( 

أول املتدخلـــن، حيـــث تنـــاول يف مداخلتـــه 

املعنونـــة بــــ »نحـــو مســـاءلة إبســـتيمولوجية 

وتفســـرية للعاقـــة بـــن مقاصـــد القـــرآن 

املعيـــاري  املـــن  الريعـــة«،  ومقاصـــد 

ــة  ــيي، ملحاولـ ــامي الكاسـ ــي اإلسـ والتأويـ

بـــن  العاقـــة  ماهيـــة  عـــن  الكشـــف 

ـــل  ـــة داخ ـــد الرشيع ـــرآن ومقاص ـــد الق مقاص

ـــط  ـــرزًا التخب ـــاري، م ـــق املعي ـــة النس خريط

الـــذي وقـــع فيـــه العقـــل  املفاهيمـــي 

توظيفـــه  بســـبب  املعـــارص،  اإلســـامي 

للهرمينوطيقيـــة كإبســـتيمة تأويليـــة، والـــرر 

املنهجـــي الـــذي ألحقتـــه بالنصـــوص الراثيـــة؛ 

لذلـــك نحتـــاج بـــرأي الباحـــث إىل استكشـــاف 

اإلبســـتيمة  لهـــذه  املعيـــاري  املعنـــى 

التأوليـــة قبـــل توظيفهـــا، للربـــط بـــن 

ثاثيـــة: النـــص املنـــزل والرشيعـــة والفقـــه.

ويف املداخلـــة الثانيـــة للدكتـــور حســـاب 

ـــة بــــ »خطـــاب  القصـــاب )املغـــرب(، واملعنون

ــة  ــد الريعـ التكليـــف مـــن ضيـــق مقاصـ

ـــة  ـــة فقهي ـــرآن«، وبلغ ـــد الق ـــعة مقاص إىل س

ـــان  ـــث تبي ـــاول الباح ـــة، ح ـــة محض تخصصي

ـــارة  ـــارة، وأن الحض ـــز الحض ـــان مرك أن اإلنس

اإلســـامية، التـــي هـــي حضـــارة الفقـــه، 

ــان املكلـــف، وأن  ــزي اإلنسـ ــا املركـ عمودهـ

اختـــاف األدلـــة الرشعيـــة يرتبـــط مبراعـــاة 

أحـــوال املكلفـــن، وليـــس مردهـــا تفـــاوت 

أنظـــار املجتهديـــن، ليتخـــذ مـــن هـــذا 

املســـلك املجادلـــة بـــن القواعـــد املصوغـــة 

يف أحـــكام املكلـــف يف علـــم األصـــول مـــن 

جهـــة، بوصفهـــا قواعـــد تفصيليـــة اتســـم بهـــا 

علـــاء املقاصـــد، ومطلـــق النظـــر املـــأذون 

ـــرى. ـــة أخ ـــن جه ـــم م ـــرآن الحكي ـــه يف الق ب

وتدخــل بعدهــا الدكتــور محمــد شــتوي 

)تونــس(، مبداخلــة تحــت عنــوان: »مقاصــد 

القــرآن يف الخلــق واألمــر«، ووضــح فيهــا 

القــرآن مل يهتــم فقــط كــا  الباحــث أن 

يظــن البعــض مبقاصــد األمــر والترشيــع، بــل 

ــق  ــاىل يف الخل ــه تع ــد الل ــى مقاص ــم ع تكل
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ــق  ــد الخل ــي مقص ــك يكت ــن؛ ولذل والتكوي

أهميــة بالغــة؛ ألن اللــه مل يــرشع إال بعــد أن 

ــق  ــد خل ــه رشع لحكمــة فق ــق، وكــا أن خل

لحكمــة، وحكمــة الحكمــة ومقاصدهــا العليا 

ــه. ــب لخلق ــاىل مناس ــره تع ــل يف أن أم تتمث

ــوان:  ــت عنـ ــة، تحـ ــر مداخلـ ــاءت آخـ وجـ

مقاصـــد  ظـــل  يف  الســـنة  »مرجعيـــة 

ــن  ــة«، مـ ــة نقديـ ــة تأصيليـ ــرآن: دراسـ القـ

تقديـــم الدكتـــور عـــار الحريـــري )األردن(، 

ــدرس  ــة الـ ــث إىل أهميـ ــا الباحـ ــار فيهـ أشـ

املقاصـــدي، وإىل أهـــم أعامـــه، ويتمثـــل 

ـــنة  ـــط الس ـــه يف ضب ـــزي لورقت ـــكال املرك اإلش

ــه  ــد أن هالـ ــرآن، بعـ ــد القـ ــل مقاصـ يف ظـ

حجـــم التحريـــف بعـــد االســـتخدام العشـــوايئ 

لبعـــض األحاديـــث النبويـــة، والكـــوارث التـــي 

ــل  ــرى أن تفعيـ ــك يـ ــا؛ ولذلـ ــرت عنهـ انجـ

مقاصـــد القـــرآن يســـاعد العقـــل اإلســـامي 

يف ضبـــط الســـنة النبويـــة الرشيفـــة، ويســـهم 

ـــران،  ـــارة والعم ـــاء الحض ـــط يف بن ـــذا الضب ه

ويؤســـس لفضـــاء العيـــش املشـــرك. 

ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـــم،  وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  أُفســـح املجـــال لألس

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

اليوم الثاني  

األربعاء )23 رجب 438)، 9)/ 4/ 7)20(

الجلسة العلمية الثانية:

تــرأس فضيلــة الدكتــور فتحــي امللــكاوي 

ــة  ــت املداخل ــة، وأت ــة الثاني ــة العلمي الجلس

»نحــو رؤيــة منهجيــة يف  بعنــوان:  األوىل 

ــا  ــاول فيه ــرآن«، تن ــدي للق ــر املقاص التفس

ــر(  ــدي )الجزائ ــم الحام ــد الكري ــور عب الدكت

للقــرآن،  املقاصــدي  التفســر  مفهــوم 

موضًحــا أهميتــه وخطواتــه، ومذكــرًا مبناهــج 

ــج  ــي، واملنه ــج النق ــة: املنه ــن الثاث املفري

العقــي، واملنهــج الجامــع بينهــا، ومشــرًا إىل 

ــر يف  ــر يف التفس ــدي ظه ــاه املقاص أن االتج

العــر الحديــث، ويقــوم عــى تفســر القرآن 

وفــق رؤيــة مقاصديــة، ويعتمــد عــى تفســر 

ــاة  ــة، ومراع ــنة النبوي ــرآن، والس ــرآن بالق الق

الســنن الكونية، والواقع العمــي واالجتاعي.

وجــاءت املداخلــة الثانيــة للدكتــور عــي 

ــر  ــوان: »التفس ــعد )األردن(، بعن ــد أس محم

املقاصــدي للقــرآن الكريــم«، وتحــدث فيهــا 

الباحــث عــن العاقــة الجدليــة بــن مقاصــد 

القــرآن ومقاصد الرشيعة، وعــرج عى مفهوم 

التفســر املقاصــدي ومرشوعيــة توظيفــه، 

ووضح عاقة التفســر املقاصــدي باالتجاهات 

ــة  ــث أهمي ــّن الباح ــرى، وب ــرية األخ التفس

تحكيــم املقصــد يف التفســر، وكذلك االســتناد 
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إىل املقاصــد يف االتجــاه التفســري املقاصدي.

ــة  ــورة منيـ ــة الدكتـ ــارشة مداخلـ ــا مبـ تلتهـ

عنـــوان:  تحـــت  )تونـــس(،  العلمـــي 

البنـــاء  يف  الســـياقية  اآلليـــة  »مركزيـــة 

ــم«،  ــران الكريـ ــدي للقـ ــاري املقاصـ الحضـ

ــياقية يف  ــة السـ ــة دور اآلليـ ــرزت الباحثـ أبـ

ـــق  ـــا الوثي ـــرًا الرتباطه ـــة، نظ ـــج الحديث املناه

ــا  ــاب، مبـ ــص ودالالت الخطـ ــانيات النـ بلسـ

ـــد  ـــزي يف رصـــد البع ـــد دور مرك ـــا لتقلُّ يؤهله

الحضـــاري والعمـــراين للمقاصـــد القرآنيـــة، 

ــار  ــن اعتبـ ــه ميكـ ــة إىل أنـ ــارت الباحثـ وأشـ

ــهم يف  ــي تسـ ــالك التـ ــد املسـ ــياق أحـ السـ

الكشـــف عـــن مقاصـــد القـــرآن الكريـــم يف 

ــراين.  ــاري والعمـ ــاء الحضـ البنـ

ــور  ــل الدكت ــة، تدخ ــذه الجلس ــام ه ويف خت

مبداخلــة  )الســودان(،  املجــذوب  محمــد 

وإعــادة  الحــق  »مفهــوم  عنــوان  تحــت 

تأســيس علــم املقاصــد يف اإلســام: رؤيــة 

ــا  ــويل«، وفيه ــح األص ــوم املصال ــة ملفه نقدي

عــرج الباحــث عــى مفهــوم الحــق يف معنــاه 

ــد  ــول ومقاص ــم األص ــه أن عل ــرآين، وبرأي الق

ــارح  ــى ش ــا، إال كمعن ــوه كليً ــة أهمل الرشيع

املقاصــد،  علــاء  عنــد  املصلحــة  ملعنــى 

بينــا  العليــا،  الديــن  مقاصــد  لتحقيــق 

يــرى الباحــث أن عنايــة الرؤيــة القرآنيــة 

التــي  املرتبــة  إىل  ترفعــه  الحــق  مبفهــوم 

ــة املقاصــد  ــا منظوم ميكــن أن نؤســس عليه

القرآنيــة اإلنســانية، بــل إىل حــد اعتبــار 

أن مقاصــد القــرآن هــي مقاصــد الحــق.

وبعــد أن أنهــى املحــارضون مداخاتهــم، 

ــاتذة املعقبــن، حيــث  ــال لألس أفســح املج

عقــب عــى كل ورقــة علميــة أســتاذان، 

ــغال  ــى أش ــة ع ــة علمي ــى حيوي ــا أضف م

املؤمتــر، ثــم فتــح املجــال للحارضيــن لطــرح 

ــم  ــم وماحظاته ــاؤالتهم، أو اإلدالء بآرائه تس

واســتدراكاتهم حــول املداخــات.

الجلسة العلمية الثالثة- مقاصد 
القرآن الكريم والفكر العمراني:

الدكتــور  العلميــة  الجلســة  تــرأس هــذه 

ــن  ــي، وكان أول املتدخل ــن الخادم ــور الدي ن

النجــار  املجيــد  عبــد  الدكتــور  فضيلــة 

مبداخلــة تحــت عنــوان »مقاصــد القــرآن يف 

بنــاء الفكــر العمــراين«، بــّن فيهــا الباحث أن 

مفهــوم الفكــر يطلــق عــى منهجيــة العقــل 

يف التفكــر، وأن القفــزات الحضاريــة التــي 

عرفتهــا اإلنســانية حدثــت نتيجــة التحــول يف 

طرائــق التفكــر ومنهجياتــه، وذكــر الباحــث 

أن القــرآن الكريــم أرشــد النــاس إىل املنهجيــة 

التــي بهــا يفكــرون، لتتشــكل عقولهــم عليها، 

فتصــل بهــم إىل معرفــة الحــق يف مجــال 

ــر  ــك يعت ــب ويف مجــال الشــهادة؛ ولذل الغي

ــن مقاصــد  ــرًا م ــري مقصــًدا كب ــاء الفك البن

ــران. ــاء العم ــرآن يف بن الق

تلتهــا مبــارشة مداخلــة بعنــوان: »مقصــد 

إصــاح العقــل يف القــرآن وتجليــات العقانية 
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يف العلــوم الرعية«، للدكتورة وســيلة خلفي 

ــة أن حفــظ  ــت الباحث ــث بين ــر(، حي )الجزائ

العقــل مــن مقاصــد القــرآن الظاهــرة، وبنــاء 

عــى هــذا العقــل الســليم والتفكــر الســديد، 

تأسســت العلــوم الرشعيــة خادمــة للوحــي، 

كــا بينــت الباحثــة الحفظ الوجــودي ملقصد 

إصــاح العقــل يف القــرآن مــن خــال جهــود 

األصوليــن يف التأســيس لعلــم أصــول الفقــه.

ــة،  ــذه الجلس ــة يف ه ــر مداخل ــاءت آخ وج

تحــت عنــوان: »أهميــة الوعــي مبقاصــد 

القــرآن يف التدبر والتأويــل«، لفضيلة للدكتور 

مســعود بودوخــة )الجزائــر(، وتحــدث فيهــا 

الباحــث عــن أهميــة الوعــي مبقاصــد القــرآن 

ــة  ــح الرؤي ــد يف تصحي ــم، ودور املقاص الكري

إىل العقيــدة والرشيعــة واألخــاق، كــا بــن 

دور هــذا الوعــي يف ترتيــب أوليــات اإلنســان 

ــر  ــران. وذك ــاء الحضــارة والعم املســلم يف بن

بأهميــة مقاصــد القــرآن الكريــم عموًمــا 

يف مواجهــة التحديــات واملشــكات التــي 

ــة اإلســامية. تعيشــها األم

وبعــد أن نهى املحارضون مداخاتهم، أفســح 

املجــال لألســاتذة املعقبــن، حيــث عقب عى 

كل ورقــة علمية أســتاذان، مــا أضفى حيوية 

علميــة عــى أشــغال املؤمتــر، ثــم فتــح املجال 

لطــرح  والطلبــة(  )األســاتذة  للحارضيــن 

تســاؤالتهم، أو لــإلدالء بآرائهــم وماحظاتهــم 

واســتدراكاتهم حــول املداخــات.

الجلسة العلمية الرابعة- مقاصد 
القرآن والقيم العليا:

تـــرأس الجلســـة العلميـــة فضيلـــة الدكتـــور 

عبـــد املجيـــد النجـــار، وافتتحـــت مبداخلـــة 

ـــاء  ـــرآن يف إحي ـــوان: »موجـــز مقاصـــد الق بعن

قيـــم اإلنســـان الحضاريـــة«، للدكتـــور نـــور 

الديـــن الخادمـــي )تونـــس(، ذكـــر الباحـــث يف 

ـــراد  ـــة، وي مســـتهلها مبفهـــوم املقاصـــد القرآني

مبقاصـــد القـــرآن أبعـــاده الغائيـــة واملصلحيـــة، 

وأرساره الحكميـــة والتعليليـــة، بينـــا مفهـــوم 

قيـــم اإلنســـان الحضاريـــة يقصـــد بـــه 

ـــة  ـــه يف إقام ـــاين وأفعال ـــود اإلنس ـــاين الوج مع

الحضـــارة اإلنســـانية، وصنـــف الباحـــث 

ـــانية  ـــة: مقصـــد إنس ـــذه املقاصـــد إىل أربع ه

اإلنســـان يف إحيـــاء قيـــم اإلنســـان الحضاريـــة، 

لإلنســـان،  الجنســـية  الفـــرادة  ومقصـــد 

الجمعـــي،  البـــرشي  االنتظـــام  ومقصـــد 

ومقصـــد التآلـــف البيئـــي.

للدكتور مســـفر  الثانية  الورقـــة  وجـــاءت 

»التســـخر  عنـــوان:  تحـــت  القحطـــاين، 

الكـــوين لإلنســـان يف القـــرآن... وســـؤال 

الباحث  فيهـــا  تحدث  العمـــراين«،  املقصد 

للتســـخر، مســـتداًل  القرآين  املفهـــوم  عن 

عى ذلـــك بالعديد مـــن اآليـــات القرآنية، 

لينتهـــي إىل فكـــرة مفادهـــا أن التســـخر 

يعـــد أحـــد املقاصـــد القرآنيـــة، وينجـــر 

التســـخر؛ أن اإلنســـان املســـلم  عن هذا 

مطالب قبـــل غـــره بـــرورة تطوير كل 
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الكتشـــاف  والعقليـــة  املعرفيـــة  األدوات 

التســـخر. مجاالت  ومعرفة  الكون  نواميس 

بعنـــوان:  الثالثـــة  املداخلـــة  وأتـــت 

»اســـتخاف اإلنســـان يف األرض باعتبـــاره 

والريعـــة  للقـــرآن  عاًمـــا  مقصـــًدا 

ـــر  ـــد الســـام األحم ـــور عب والحضـــارة«، للدكت

ـــة  )املغـــرب(، حيـــث عـــرج الباحـــث يف البداي

عـــى موضـــوع املقاصـــد ومـــا يثـــره مـــن 

ـــن، ووقـــوع  ـــن الباحث جـــداالت وإشـــكاالت ب

معظمهـــم يف الرؤيـــة التجزيئيـــة للمقاصـــد 

القرآنيـــة، مـــا يحرمهـــم مـــن الرؤيـــة الشـــاملة 

لهـــا؛ ولذلـــك اقـــرح الباحـــث رضورة التفكـــر 

يف مقصـــد مركـــزي، رآه مـــن وجهـــة نظـــره 

ـــان  ـــه اإلنس ـــتخاف الل ـــد اس ـــًا يف مقص ممث

يف األرض، وتنـــدرج ضمنـــه بقيـــة املقاصـــد 

ــذا  ــه لهـ ــًا ترجيحـ ــررًا ومعلـ ــرى، مـ األخـ

ــاز  ــى اإلنجـ ــز عـ ــد ودوره يف التحفيـ املقصـ

ــاري. ــراين والحضـ العمـ

ـــلطاين  ـــة س ـــورة بي ـــت الدكت ـــام، ألق ويف الخت

تحـــت  مداخلـــة  )تونـــس(  الحمـــراوي 

التزكيـــة وأبعـــاده يف  »مقصـــد  عنـــوان: 

ضبـــط الســـلوك الحضـــاري والعمـــران«، 

ـــرآين  ـــوم الق ـــة إىل املفه ـــا الباحث ـــت فيه تطرق

للتزكيـــة، واعتـــرت أن التزكيـــة أحـــد املقاصـــد 

ـــة  ـــة التزكي ـــت تازمي ـــة الرئيســـة، وبيَّن القرآني

ــث  ــازم؛ حيـ ــذا التـ ــه هـ ــران، ووجـ والعمـ

ـــا  ـــدر عنه ـــس يص ـــو النف ـــا تزك ـــدر م ـــه بق إن

ــوائب  ــا الشـ ــا تصيبهـ ــدر مـ ــاح، وبقـ الصـ

ـــاط  ـــاد واالنحط ـــببًا لإلفس ـــون س واألدران تك

ـــة  ـــو محصل ـــاء الحضـــاري ه الحضـــاري، والبن

اإلصـــاح، وبالتـــايل فـــإن التزكيـــة هـــي 

وســـيلة هـــذا اإلصـــاح وغايتـــه، وبهـــا 

ــراين. ــاز العمـ ــق اإلنجـ يتحقـ

ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـــم،  وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  أفســـح املجـــال لألس

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

الجلسة العلمية الخامسة- مقاصد 
القرآن في المجاالت المعرفية:

تـــرأس الجلســـة العلميـــة فضيلـــة الدكتـــور 

ـــام  ـــور بس ـــا الدكت ـــب، وافتتحه ـــام الطال هش

ـــوان:  ـــت عن ـــة تح ـــوش )األردن( مبداخل العم

ـــا  ـــرز فيه ـــة«، أب ـــة يف املقاصـــد القرآني »الحري

الباحـــث أهميـــة درس مقاصـــد القـــرآن 

الكريـــم، منوًهـــا بالجهـــود املعرفيـــة التـــي 

بذلهـــا العلـــاء املســـلمون عـــى مـــدار 

ـــة  ـــد أن الحري ـــه يعتق ـــة، لكن ـــرون الفائت الق

ـــكام  ـــس ألح ـــرآن تؤس ـــا مبقاصـــد الق يف صلته

رمبـــا ال يوافقـــه عليهـــا العديـــد مـــن الباحثـــن 

ــررة  ــا مـ ــه يراهـ ــامي، لكنـ ــامل اإلسـ يف العـ
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ـــان  ـــرة أن اإلنس ـــن فك ـــا م ـــة، انطاقً ومنطقي

ـــى  ـــي أن نجـــره ع ـــا داع ـــار، ف ـــرم ومخت مك

ـــذي  ـــن ال ـــار الدي ـــو يخت ـــل ه ـــن، ب ـــن مع دي

يرتضيـــه، وإســـقاط األحـــكام التـــي تتعلـــق 

باملرتـــد، وحكـــم مقاتلـــة النـــاس وغرهـــا.

ــوان:  ــة تحـــت عنـ ــة الثانيـ ــاءت املداخلـ جـ

ـــم يف التأســـيس  ـــرآن الكري »دور مقاصـــد الق

ـــور  ـــة« للدكت ـــة بديل ـــوم اجتاعي املعـــريف لعل

عبـــد الحليـــم مهورباشـــة )الجزائـــر(، وتحـــدث 

ــرآن،  ــد القـ ــوم مقاصـ ــن مفهـ ــث عـ الباحـ

ومفهـــوم العلـــوم االجتاعيـــة، واألزمـــة 

ـــوم  ـــا العل ـــاين منه ـــي تع ـــتيمولوجية الت اإلبس

ـــتثار يف  ـــة االس ـــاول إمكاني ـــة، وتن االجتاعي

ـــارصة يف  ـــة املع ـــادات املقاصدي ـــض االجته بع

ـــة،  ـــة بديل ـــوم اجتاعي التأســـيس املعـــريف لعل

ـــة:  ـــا بثاثيتهـــا املركزي ـــم العلي كمنظومـــة القي

وكيـــف  والعمـــران،  والتزكيـــة  التوحيـــد 

ميكننـــا انطاقًـــا مـــن هـــذه القيـــم الثـــاث 

العليـــا بنـــاء منطلقـــات إبســـتيمية ومنهجيـــة 

ـــة. ـــة بديل ـــوم اجتاعي لعل

عنــوان:  تحــت  الثالثــة  املداخلــة  وأتــت 

»الــرتاث األثــري واملرجعيــة القرآنيــة: مقاربة 

أنربولوجيــة لتوظيــف مقاصــد القــرآن«، 

ــن  ــة ب ــن العاق ــث ع ــا الباح ــدث فيه وتح

ــة،  ــة القرآني ــادي واملرجعي ــري امل ــراث األث ال

إىل  العــودة  القرآنيــة  باملرجعيــة  ويقصــد 

واألحــكام  التفاســر  مجمــل  وإىل  القــرآن 

والفتــاوى التــي تتعلــق مبســألة اآلثــار، وذكــر 

الباحــث بعــض الفتــاوى الدينيــة مــن الــراث 

ــرات  ــا يف م ــر تعارضه ــادي، وذك ــراين امل العم

عديــدة، واتخــذ مــن التاثيــل كنمــوذج 

ــاء  ــف عل ــادي، وموق ــراث امل عــى هــذا ال

ــا.  ــه منه ــة والفق الرشيع

ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـــم،  وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  أفســـح املجـــال لألس

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

 
اليوم الثالث

الخميس )24 رجب 438)، 20/ 4/ 7)20(

الجلسة العلمية السادسة- مقاصد 
القرآن في المجاالت المعرفية:

الدكتــور  العلميــة  الجلســة  تــرأس هــذه 

األوىل  املداخلــة  النفــايت، وجــاءت  برهــان 

تحــت عنــوان: »املفهــوم االقتصــادي للعمــل 

لبنــاء  الكريــم  القــرآن  يف ضــوء مقاصــد 

الحضــارة والعمــران« للدكتــور أحمــد فــراس 

عــوران، عــرج الباحــث يف مســتهل مداخلتــه 

عــى املفهــوم االقتصــادي للعمــل عموًمــا، ثم 
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تطــرق إىل مفهــوم العمــل من منظــور الرؤية 

ــوم  ــد الباحــث عــى أن املفه اإلســامية، وأك

االصطاحــي للعمل اإلســامي يرتبــط بالعديد 

مــن القضايــا، واملوقــف القــرآين مــن العمــل، 

ــة...،  ــة، ومعــدل البطال ــد العامل ــد الي كتحدي

ويتضمــن املفهــوم القــرآين للعمــل كل نشــاط 

ــا يف  ــح، جســديًا ونفســيًا، ميــارس وظيفيً صال

ــة. ــاة االجتاعي ــف مناحــي الحي مختل

ــوان:  ــت عنـ ــة تحـ ــة الثانيـ ــت املداخلـ وأتـ

القـــرآن  يف  االقتصاديـــة  »املقاصـــد 

ــادي  ــام االقتصـ ــة النظـ ــم بنيـ ــًا لفهـ مدخـ

أديـــب  إبراهيـــم  للدكتـــور  اإلســـامي« 

الجلبـــي )العـــراق(، حيـــث تنـــاول يف مســـتهل 

مداخلتـــه مفهـــوم النظـــام االقتصـــادي، 

ـــف  ـــن مختل ـــفي ب ـــريف والفلس ـــرق املع والف

األنظمـــة االقتصاديـــة، ثـــم عـــرج عـــى 

ـــص إىل  ـــرآن، وخل ـــة يف الق املقاصـــد االقتصادي

تحديـــد املامـــح الكـــرى لطبيعـــة النظـــام 

االقتصـــادي اإلســـامي مـــن منظـــور قـــرآين، 

وأشـــار الباحـــث إىل دور األفـــراد واملجتمـــع يف 

ـــة، عـــر  ـــة القرآني تحقيـــق املقاصـــد االقتصادي

مســـرتهم يف تحقيـــق منافعهـــم الدنيويـــة.

أمـــا املداخلـــة الثالثـــة فألقاهـــا الدكتـــور عبـــد 

ـــد  ـــوان: »املقاص ـــت عن ـــل، تح ـــك بومنج املال

ـــة  ـــو نظري ـــم: نح ـــرآن الكري ـــة يف الق الجالي

قرآنيـــة يف الفـــن واألدب«، وكانـــت مبثابـــة 

ــت  ــر، فنقلـ ــتيتيقي يف املؤمتـ ــرج اإلسـ املنعـ

الحارضيـــن مـــن فضـــاء العقانيـــة املقاصديـــة 

ـــل الجـــايل للوجـــود الكـــوين،  إىل فضـــاء التأم

فتطـــرق الباحـــث إىل مفهـــوم الجـــال عموًما، 

ـــا  ـــرج بعده ـــة، وع ـــات الجالي وأهـــم النظري

الباحـــث عـــى مفهـــوم الجـــال يف القـــرآن 

ـــف  ـــمل مختل ـــوره يش ـــذي يف تص ـــم، ال الكري

عنـــارص الجـــال ومصـــادره، مـــع تفضيـــل 

ــاة. ــة للحيـ ــذوق وترقيـ ــا للـ ــا تهذيبًـ أكرهـ

واختتمـــت الجلســـة مبداخلـــة الدكتـــور عامـــر 

جـــود اللـــه )فلســـطن(، تحـــت عنـــوان: 

»مقصـــد العـــدل يف القـــرآن الكريـــم: دراســـة 

ــد  ــث مقصـ ــا الباحـ ــّن فيهـ ــة«، بـ تطبيقيـ

العـــدل يف القـــرآن الكريـــم، وأهميتـــه يف 

وعـــرض  العليـــا،  املقاصديـــة  املنظومـــة 

مجـــاالت العـــدل، والتـــي حرهـــا يف: العـــدل 

ـــورى،  ـــق الش ـــن طري ـــيايس ع ـــال الس يف املج

ــدل  ــال العـ ــن خـ ــادي مـ ــدل االقتصـ والعـ

ــة  ــدل يف املعاملـ ــروات، والعـ ــع الـ يف توزيـ

مـــع اآلخـــر، والعـــدل يف املجـــال الفـــردي، 

ـــرأي  ـــب ب ـــي، ويرت ـــال البيئ ـــدل يف املج والع

ــاالت  ــذه املجـ ــق هـ ــى تطبيـ ــث عـ الباحـ

الســـتة مجموعـــة مـــن اآلثـــار حرهـــا يف: 

يفـــي العـــدل الســـيايس إىل الحكـــم الرشـــيد، 

ويـــؤدي العـــدل االقتصـــادي إىل الرقـــي 

العمـــراين والحضـــاري، ويســـهم العـــدل 

االجتاعـــي يف تشـــكيل مجتمـــع متاســـك.

وبعـــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهم، 

أفســـح املجال لألســـاتذة املعقبـــن، حيث 

عقب عـــى كل ورقة علمية أســـتاذان، ما 
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أضفى حيويـــة علمية عى أشـــغال املؤمتر، 

ثـــم فتـــح املجـــال للحارضين )األســـاتذة 

لإلدالء  أو  تســـاؤالتهم،  لطـــرح  والطلبـــة( 

بآرائهـــم وماحظاتهم واســـتدراكاتهم حول 

ملداخات. ا

الجلسة العلمية السابعة- مقاصد 
القران: األدبيات والتنظيرات )رؤية 

تقويمية(:

ــال  ــور ج ــة الدكت ــذه الجلس ــغال ه أدار أش

ــت  ــة تح ــت مبداخل ــوش، وافتتح ــن عل الدي

ــاء  ــم يف بن ــرآن الكري ــد الق ــوان: »مقاص عن

ــد املعارصيــن« مــن  الحضــارة والعمــران عن

طــرف الدكتــور ماهــر حصــوة )اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة(، وأشــار فيهــا الباحــث إىل 

مفهــوم املقاصــد القرآنيــة، وأهــم اجتهــادات 

ــال  ــا، وع ــيد رض ــن؛ كرش ــاء املعارصي العل

ــّن دور  ــواين... وب ــر العل ــه جاب ــايس، وط الف

مقاصــد القــرآن يف التقويــم والبنــاء املعــريف، 

ويف البنــاء العمــراين والحضــاري، وإســهام 

ــاري. ــهود الحض ــق الش ــد يف تحقي املقاص

وجــاءت املداخلــة الثانيــة تحــت عنــوان: 

»مقصــد العمــران بــن التفاســر القدميــة 

العامــري  محمــد  للدكتــور  والحديثــة« 

عــن  الباحــث  فيهــا  تحــدث  )تونــس(، 

التفســر املقاصــدي للعمــران يف االجتهــادات 

املعــارصة، وبــّن مقصــد العمــران عنــد بعــض 

املجتهديــن املعارصيــن؛ كرشــيد رضــا، وعــال 

ــذ  ــب، واتخ ــم الخطي ــد الكري ــايس، وعب الف

ــار لرشــيد  ــه كدراســة تطبيقيــة تفســر املن ل

رضــا، فأشــار إىل بعــض اجتهاداتــه املقاصديــة 

يف مجــال العمــران؛ كنقــد األعــراف والعادات 

العلــوم  العمــران، ودور  املكبلــة الزدهــار 

الدنيويــة يف التوســع العمــراين.

ــوان:  ــت عنـ ــة تحـ ــارضة الثالثـ ــت املحـ وأتـ

ــل  ــال وتفعيـ ــن يف إعـ ــود املعارصيـ »جهـ

ــن  ــر ابـ ــم )الطاهـ ــرآن الكريـ ــد القـ مقاصـ

ـــق  ـــاء التوفي ـــورة وف ـــا(« للدكت عاشـــور منوذًج

)املغـــرب(، وتحدثـــت فيهـــا الباحثـــة عـــن 

ــدي  ــاب املقاصـ ــة للخطـ ــة التجديديـ الرؤيـ

عنـــد ابـــن عاشـــور، وأهـــم اآلليـــات التـــي 

وظفهـــا يف اســـتنباط املقاصـــد القرآنيـــة، 

وأخـــذت الباحثـــة مقصـــد األرسة كمقصـــد 

تطبيقـــي عنـــد ابـــن عاشـــور، وتناولتـــه 

ــل. ــرشح والتحليـ بالـ

ـــوان:  ـــت عن ـــة تح ـــة الرابع ـــاءت املداخل وج

»أصـــول مقاصـــد القـــرآن عنـــد النـــوريس: 

تجليـــات االنبعـــاث العلمـــي والحضـــاري« 

للدكتـــور إدريـــس الـــركاوي )املغـــرب(، 

ـــد  ـــة املقاص ـــن محوري ـــث ع ـــدث الباح فتح

يف تشـــكيل الوحـــدة البنائيـــة والترشيعيـــة 

للقـــرآن الكريـــم، واعتـــر أن النـــوريس مـــن 

ـــاهموا يف  ـــن س ـــن، الذي ـــن املعارصي املجتهدي

ـــت  ـــة، فكان ـــة املقاصدي ـــذه الرؤي ـــيس ه تأس

رســـائله مزيًجـــا بـــن العلـــوم واملعـــارف التـــي 

ســـيقت لتجســـيد هـــذه الرؤيـــة.
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ــم،  ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـ وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  ـــال لألس أفســـح املج

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

الجلسة الختامية:

ــون عــن  ــة املمثل تدخــل يف الجلســة الختامي

املنظمــة  العلميــة  والهيئــات  املؤسســات 

والراعيــة للمؤمتــر العلمــي، واتفقــت معظــم 

مداخلتهــم حــول التنويــه باألجــواء العلميــة 

املؤمتــر،  أشــغال  ســادت  التــي  الرائعــة 

ووجهــوا الشــكر إىل كل مــن ســاهموا يف 

ــي. ــر العلم ــذا املؤمت ــات ه ــاح فعالي إنج

ويف األخر، تُليت توصيات املؤمتر، ونذكر منها:

)1( دعوة املؤسسات الجامعية واملراكز البحثية 

إىل توثيـق التعـاون العلمـي املشـرك بينهـا، 

واإلسـهام يف الكشـف عـن املقاصـد القرآنيـة.

ــد  ــي يف مقاص ــب التطبيق ــل الجان )2( تفعي

القضايــا  يف  البحــث  خــال  مــن  القــرآن 

املســتجدة واملشــكات الراهنــة، التــي تخــر 

ــارصة. ــامية املع ــة اإلس ــا األم به

)3( االشتغال بتطوير علم املقاصد، الذي يحتاج 

إىل مزيـد تأصيـل معـريف وتأسـيس منهجـي.

)4( تفعيــل التكامــل املعــريف بــن علــوم 

االجتاعيــة. والعلــوم  الوحــي 

)5( طباعة أعال املؤمتر يف كتاب جاعي.
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االضطرابات الدينية في بغداد في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين )1(

تأليف: ُأنري الؤوست )*(
تأليف: أسامة شفيع السيد )**(

   بين يدي الترجمة:
لســـت أشـــك يف أن ســـؤااًل ســـيعرض لقـــارئ هـــذا املقـــال بعـــد الفـــراغ منـــه، وهـــو: مـــا الداعـــي 

إىل نقلـــه إىل العربيـــة؟ والحـــق أن لهـــذا الســـؤال مـــن الوجاهـــة مـــا جعلـــه ميـــر بخاطـــري غـــَر 

ـــا  ـــا م ـــا إىل غره ـــا عنه ـــا، منرفً ـــن إمتامه ـــك ع ـــدتُّ أمس ـــى ك ـــة، حت ـــان الرجم ـــرٍة يف إب م

ـــت  ـــري الؤوس ـــؤال أن أُنْ ـــذا الس ـــة ه ـــبب يف مرشوعي ـــارئ العريب.والس ـــع للق ـــدى وأنف ـــو أج ه

ـــه- عـــى أن )نقـــل( إىل الفرنســـية مـــا جـــاء يف كتـــب  ـــزد -يف أكـــر مقال )Henri Laoust()*( مل ي

ـــوادث  ـــض الح ـــن بع ـــا- م ـــل وغره ـــة، والكام ـــة والنهاي ـــم، والبداي ـــة -كاملنتظَ ـــخ العربي التاري

)1( Henri Laoust ; Les agitations religieuses à Baghdâd aux IVe et Ve siècle de l'Hégire. Islamic civilisation 950-1150: a 

Colloquium published under the auspices of the Near Eastern history group Oxford, the Near East center. University of 

Pennsylvania/ Editor D. S. Richards. )pp.169- 185(

ــنة 1905م( يف  ــر س ــد يف )فراي ــام. ول ــه ع ــة بوج ــة والحنابل ــن تيمي ــص يف اب ــي تخص ــترشق فرن ــت )Henri Laoust(: مس ــري الؤوس - أُنْ  )*(

ــة،  ــة العربي ــانس يف اللغ ــى الليس ــنة )1928م( ع ــل يف س ــنة 1983م(. حص ــر س ــويف يف روين، يف )نوفم ــكو، وت ــر األس ــى نه ــن ع ــة فري قري

والليســانس يف الفلســفة. ثــم أمــى عاًمــا يف دمشــق ملحًقــا باملعهــد الفرنــي بهــا. وبعــد حصولــه عــى شــهادة األجريجاســيون يف 

اللغــة العربيــة عــن يف )املعهــد الفرنــي لآلثــار الرشقيــة؛ بحــي املنــرة يف القاهــرة( مــن ســنة )1931م( إىل ســنة )1935م( حيــث 

توفــر عــى دراســة ابــن تيميــة، وحصــل عــى الدكتــوراه يف آرائــه السياســية واالجتاعيــة. ثــم عــن مديــرًا للمعهــد الفرنــي يف 

ــده  ــد تقاع ــس بع ــج دي فران ــامي بالكولي ــاع اإلس ــم االجت ــتاًذا لعل ــه أس ــينيون يف منصب ــف ماس ــم خلَ ــا(، ث ــن )26 عاًم ــا م ــق قريبً دمش

ســنة )1953م(، وظــل يشــغل هــذا املنصــب إىل أن تقاعــد ســنة )1975م(، مــن أعالــه: )االنشــقاقات يف اإلســام(، و)السياســة عنــد 

الغــزايل(. ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة املســترشقن، بــروت: دار العلــم للمايــن، )ط. 3(، )متــوز/ يوليــو 1993(، )ص/ 510، 11([.

كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مر. الريد اإللكروين:    )**(
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ـــع  ـــن الراب ـــداد يف القرن ـــت يف بغ ـــي وقع الت

والخامـــس الهجريـــن مـــا لـــه اتصـــال 

باالضطرابـــات الدينيـــة، دون أن يـــورد يف 

أثنـــاء ذلـــك -غالبًـــا- شـــيئًا مـــن التحليـــل 

ـــو  ـــا ه ـــك م ـــبه ذل ـــا أش ـــتنباط أو م أو االس

ـــه، اللهـــم إال بعـــَض الـــدروس التـــي  مـــن قبيل

أجملهـــا إجـــااًل يف الخامتـــة، وأخطرُهـــا 

املحتمـــل  الـــدور  إىل  اإلشـــارة  وأجلُّهـــا 

ــداد، ويف  ــة يف ســـقوط بغـ ــيعة اإلماميـ للشـ

ــوال أن  ــنية، لـ ـ ــة السُّ ــة الخافـ ــاب دولـ ذهـ

ـــدور مل  ـــذا ال ـــات ه ـــى إثب ـــه ع ـــوى حجج أق

ـــه البحـــث مـــن  تكـــن مســـتمدة مـــا زخـــر ب

أحـــداث، وإمنـــا كانـــت تســـتند إىل زيـــادة 

ــد  ــم بعـ ــي لهـ ــي واملذهبـ ــاط العلمـ النشـ

ـــة  ـــة أخـــرى الحق ســـقوط بغـــداد؛ أي يف حقب

ـــها، وإن  ـــى درس ـــر ع ـــي توف ـــذه الت ـــى ه ع

كان ذكـــر االضطرابـــات بـــن الســـنة والشـــيعة 

يف عاصمـــة الخافـــة قبـــل ســـقوطها مـــا 

ــرى-  ــارات أخـ ــع أمـ ــس -مـ ــوِّي يف النفـ يُقـ

نســـبة هـــذا الـــدور إىل اإلماميـــة.

مهـــا يكـــن مـــن يشء، فقـــد قلـــت يف 

ـــن  ـــا مل ـــث نافًع ـــذا البح ـــن ه ـــي: إن يك نف

يريـــد أن يقـــف عـــى طـــرَف مـــن تاريـــخ 

املســـلمن ممـــن يجهـــل العربيـــة، فـــإن 

ــك  ــرى توشـ ــرة أخـ ــة مـ ــه إىل العربيـ إعادتـ

أن تكـــون رضبًـــا مـــن العبـــث الـــذي ال 

طائـــل مـــن ورائـــه، لـــوال أن َخطَـــرَت يل 

ـــة(  ـــن )حكاي ـــة ب ـــا املقارن ـــت به ـــرٌة أوح فك

ـــه يف  ـــت علي ـــا وقف ـــداث، وم ـــت لألح الؤوس

ـــرة  ـــذه الفك ـــة ه ـــة. وخاص ـــادر العربي املص

ـــة  ـــذه الرجم ـــريب يف ه ـــارئ الع ـــرى الق أال ي

ـــت  ـــة تُرجم ـــوص عربي ـــادة( لنص ـــرد )إع مج

َر أن االشـــتغال بهـــا  إىل الفرنســـية، فيقـــدِّ

، ولكـــن  أدىن إىل اللعـــب منـــه إىل الِجـــدِّ

يتخذهـــا )مســـبارًا( يقيـــس بـــه صحـــة 

ــا  فهـــم طائفـــة مـــن املســـترشقن ملصادرنـ

ـــة( يف  ـــم )العلمي ـــم أو أمانته ـــة، ودقته القدمي

ـــك  ـــا؛ وذل ـــا فيه ـــر م ـــا، ويف تصوي ـــل عنه النق

أين الحظـــت أن الؤوســـت زاد يف مواضـــع 

، واختـــار  ل يف مواضـــع وغـــرَّ ونََقـــَص، وبـــدَّ

وانتقـــى فأخـــذ وتـــرك، ومـــزج الروايـــة 

ـــة يف مواضـــع باالســـتنباط الشـــخي  التاريخي

ـــم يف  ـــاء الفه ـــا، وأس ـــزء منه ـــه ج ـــم أن فأوه

ـــه  ـــع أن ـــذا م ـــك، كلُّ ه ـــع كذل ـــض املواض بع

جـــرى ههنـــا عـــى وفـــق الطابـــع الســـائد 

ـــع  ـــرض الواس ـــو )الع ـــه، وه ـــع إنتاج يف جمي

ـــة  ـــري واألصال ـــق النظ ـــي، دون التعم التاريخ

يف الفهـــم والتفســـر(. ]بـــدوي، »موســـوعة 

املســـترشقن«، )ص/ 511([.

يف  الكريـــم  القـــارئ  يـــرى  وســـوف 

حواشـــينا عـــى الرجمـــة مـــن األمثلـــة 

فيـــه مقنـــع،  مـــا  أســـلفناه  مـــا  عـــى 

فأغنـــى عـــن إيـــراده يف هـــذه التقدمـــة 

غـــره. ال رب  املوفـــق  واللـــه  الوجيـــزة، 

املرتجم.
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 نص الترجمة)1(

ــام  ــخ اإلس ــب تاري ــن - يف تحقي ــن املمك م

ــن  ــرت ب ــي م ــداُد الســنوات الت ــام - اعت الع

َة الحكم يف ســنة  اعتــاء الخليفــة القــادر ُســدَّ

)381هـ = 991م(، وموت الســلطان ملكشــاه 

)مرحلــًة  1092م(،   = )485هـــ  ســنة  يف 

جميًعــا. والسياســة  الديــن  يف  انتقاليــًة( 

ــزت أركان  ــي ه ــدة الت ــات املتزاي فاالضطراب

املدينــة العراقيــة الكبــرة، مقــرِّ الخافــة، 

ا ال يَســوغ  كانــت قــد بلغــت مــن الكــرة حــدًّ

معــه أن تُعــدَّ حــوادث محليــة يســرة، فقــد 

اســتعرت نارها واســتحالت مواجهاٍت شــعبية 

عنيفــة، ومشــاجراٍت بــن املتكلمــن والفقهاء. 

والحــق أن هــذه االضطرابــات تَِقــف َمــن 

أََخــَذ نفســه مبتابعــة ســرها، واســتخاص 

ــا  ــَل مل ــٍم أفض ــى فه ــا ع ــا ومضمونه معناه

كانــت عليــه العاقــاُت بــن املذهبــن الســني 

ــض  ــك لبع ــال، وكذل ــع الح ــيعي يف واق والش

هـذه قامئـة بالرمـوز املسـتعملة يف هـذه املقالـة: ب: ابـن كثـر،   )1(

ذيـل:   .)1939  -1932( )14مج(.(القاهـرة،  والنهايـة«،  »البدايـة 

ابـن رجـب، »كتـاب الذيـل عـى طبقـات الحنابلـة«، )2 مـج(.(

القاهـرة، )1372 = 1953(. دول: الذهبـي، كتـاب دول اإلسـام، 

حيدرآبـاد، )2 مـج(. )1364 = 1945(. ابـن عقيل: جورج مقديس، 

 Ibn ʻAqil et la résurgence de l'islam traditionaliste au

ابـن  1963م(.  دمشـق   ))XIe siècle(Ve siècle de l'Hégire

)la profession de foi d'ibn Batta أنـري الؤوسـت،  بطـة: 

دمشـق، 1958م(. ك: ابـن األثر، كتـاب الكامل يف التاريخ، بروت، 

)14مـج(. )1386هــ = 1966م(. م: ابـن الجـوزي، كتـاب املنتظَم، 

 La الؤوسـت،  أنـري  املـاوردي:  )د.ت.(.  مـج(.   8( حيدرآبـاد، 

 /450-364( pensée et l'action politiques d'al-mâwardî

1058-974(. REI: سـنة )1968م(، )ص/ 11- 92(. االنشـقاقات: 

أنري الؤوست، Les Schismes dans l’Islam، )باريس، 1965(.

ــن تشــكيل املذهــب  ــة ع املشــكات الناجم

الســني، أو عــن طبيعــة الســلطة ذاتهــا. 

.
فاالضطرابـات املتزايدة التي هزت أركان 
املدينـة العراقيـة الكبـرة، مقـرِّ الخافة، 
ا ال  كانـت قـد بلغـت مـن الكـرة حـدًّ
يَسـوغ معـه أن تُعـدَّ حـوادث محليـة 
يسـرة، فقد اسـتعرت نارها واسـتحالت 
مواجهـاٍت شـعبية عنيفـة، ومشـاجراٍت 

بـن املتكلمـن والفقهـاء. 

ومنــذ أن وصــل البويهيــون إىل بغداد يف ســنة 

)334هـ = 945م(، والصداُم محتدٌم بن السنة 

والشــيعة، كــا أن الَوصايــة التــي كان األمــراء 

البويهيــون ميارســونها عــى الخليفــة قد بدت 

يـَـب،  -يف العمــوم- مضيًَّقــا عليهــا، تَتََكنَُّفهــا الرِّ

وملــا ويل القــادُر الخافــَة )991/422-381- 

1031(، تغــر وجــه األمــر، وكانــت هنــاك 

خطــة للدفــاع عــن الســنة، واســتعادة ســلطة 

الخليفــة، ال بطريــق القــوة املاديــة، فقــد كان 

يفتقــر إليهــا، ولكــن بتنفيــذ عمــل دبلومــايس 

حصيــف، وببــذل جهود واســعة يف الدعــوة)2(. 

ويف سـنة )994/383(، ملـا أنشـئت دار العلـم 

لسابور بن أَرَْدِشر -التي تُعد أحيانًا أول مدرسة 

بنيت يف اإلسـام، وكانت للدفـاع عن املذهب 

بالخطبـة  ذلـك  الخليفـة عـى  الشـيعي- رد 

يوجــد يف: ابــن بطــة )رقــم/ 213( تأريــخ مسلســل موجــز لهــذه   )2(

ــم. ــادر الحك ــوىل الق ــنة )334= 945( إىل أن ت ــذ س ــات من االضطراب
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يف افتتـاح مسـجد جديـد يف حـي الحربيـة)1(.

ويف ســنة )998/389(، وقعــت اضطرابــات 

عامــة خطــرة حيــث كان شــيعة بغــداد 

يحتفلــون يف حاســة شــديدة مبناســبتن 

املحــرم،  مــن  يف10  عاشــوراء  جليلتــن: 

الحجــة،  ذي  مــن   18 يف  ُخــم  وغديــر 

فقابلهــم أهــل الســنة مبناســبتن أخريــن: 

ــن  ــر يف 18 م ــن الزب ــب ب ــر مصع ــارة ق زي

ــن ذي  ــار يف 26 م ــوم الغ ــرى ي ــرم، وذك املح

ــااًل يف األوىل بانتصــار مصعــب  الحجــة؛ احتف

عــى ثــورة املختــار، ويف األخــرى بحــادث 

مــن حــوادث الســرة، حيــث كان النبــي 

ــع أيب  ــرًدا م ــلم- منف ــه وس ــه علي ــى الل -ص

بكــر وهــو يطلــب النجــاة مــن خصومــه)2(.

ــا  ــي جــر إليه ــات الت ــد أفضــت االضطراب وق

وقــوع  إىل  املناســبات  بهــذه  االحتفــال 

 -)1002/392( -ســنة  مســلحة  مواجهــات 

ــن كا  ــن م ــن الَعيَّاري ــة ب ــرق العاصم يف ط

الحزبــن: حــزب عــي وحــزب العبــاس)3(، 

االحتفــال  منــُع  التــايل  العــام  يف  فتعــن 

املناســابات)4(. بهــذه  الشــعبي 

مثــة ماحظــات عــى سياســة القــادر يف: املــاوردي، )ص/ 13،   )1(

ــة ســنة )383(: م، )7/ 172(،  و63- 76(. وانظــر يف هــذه الحادث

.)312  /11( ب، 

م، )7/ 206(، ب، )11/ 325(، ابــن عقيــل، )ص/ 315، 6(، ويف   )2(

)ص/ 390(، أن الخليفــة أصــدر تعليــات سياســية محــددة 

لقضاتــه. انظــر: ابــن بطــة، )رقــم/ 221(.

م، )7/ 20(، ب، )11/ 330(، وقــد أخرنــا ابــن الجــوزي بهــذه   )3(

املناســبة أنــه كان لــكل مــن الحزبــن -حــزب عــي وحــزب 

العبــاس- َعيَّــارون.

م، )7/ 222(، ب، )11/ 332(.  )4(

ويف ســنة )1003/394(، وقــع حــادث شــديد 

الخطــورة، كشــف عــن اضطــراب ســيايس 

القــوى  تــوازن  عميــق، وعــن اختــال يف 

بــن الخافــة واإلمــارة. فقــد عهــد األمــر 

البويهــي، بهــاء الدولــة -الــذي اشــتهر بنزوعه 

إىل التشــيع- إىل أيب أحمــد املوســاوي )ت 

400هـــ(- أحــد أحفــاد مــوىس الكاظــم، وأبرز 

شــخصية يف عــامل اإلماميــة - بتــويل وظائــف 

أربــع: قــايض القضــاة، وأمــر الحــج، ورئيــس 

بيــد  الطالبيــن،  ونقيــب  املظــامل،  ديــوان 

ــف  ــاث الوظائ ــناد الث ــَل إس ــة قَِب أن الخليف

األخــرة إليــه، دون وظيفــة قــايض القضــاة)5(. 

ويف ســنة )1007/398(، حــدث أمــر آخــر 

ــنَُّة بغــداَد وشــيعتُها، وهــو  ــازع بســببه ُس تن

يتعلــق مبصحــف ابــن مســعود، وإعــادة 

تقييــم القــراءة عى وفــق املصحــف العثاين. 

وقــد بــدأ األمــر -يف ظــروف غامضــة- بنهــب 

مســجد الشــيعة يف بَرَاثا)6(، ويف قول: بالتهجم 

مــرارًا عــى أبــرز فقيهــن شــافعين: القــايض 

حامــد  أيب  والشــيخ  األكفــاين،  محمــد  أيب 

اإلســفرائيني. وقــد كلــف الخليفــة لجنــة 

بالنظــر، فانتهــت إىل أن قــراءة ابــن مســعود 

متثــل تحريًفــا غــر مقبــول للنــص القــرآين)7(. 

م، )7/ 226(، ب، )11/ 333(، ابــن بطة(رقــم 222(. وترجمــة أيب   )5(

ــد املوســاوي )ت 400هـــ(، يف ب، )11/ 342(. أحم

انظر يف شــأن مســجد براثا: )2( EI، )ج/ 1(، ابن بطة، )رقم/ 93(.  )6(

انظــر يف شــأن قضيــة املصحــف: م، )7/ 237، 8(، ب، )11/ 338،   )7(

9(، املــاوردي، )ص/ 65، 6(، ك، )9/ 208(.
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ويف ليلــة الخامــس عــرش مــن شــهر شــعبان 

لســنة )398هـــ = 25 أبريــل 1008م(، جهــر 

أحــد الشــيعة يف كربــاء بلعــن )الرجــل الــذي 

ــا شــك-  ــك -ب ــد بذل حــرَّق املصحــف(، يري

الخليفــة عثــان، الــذي كان الشــيعة ينكــرون 

عليــه إقصــاَءه اإلمــام عليًّــا، واضطهــاَده 

عبــَد اللــه بــَن مســعود، وأمــرَه بإحــراق كلِّ 

مــا خالــف نســختَه مــن املصاحــف. وعندئــٍذ 

ف،  أمــر الخليفــة بالقبــض عــى هــذا املجــدِّ

وقتلــه)1(. ويف االضطرابــات التــي أعقبت ذلك 

-حيــث ُهتــف باســم الحاكــم الفاطمــي- 

ــفرائيني إىل  ــد اإلس ــو حام ــيخ أب ــر الش اضط

الفــرار مــن بيتــه، ونُفــي الشــيخ املفيــد، 

ــم ســكنت  ــة. ث ــا عرشي لســان الشــيعة االثن

األحــوال يف بغــداد بعــد أن تدخــل الخليفــة 

واألمــر البويهــي، بطلب مــن وجهــاء املدينة، 

ــن كا  ــة م ــن العام ــون م ــتطاع املحتفل واس

ــوا  ــن كان ــن ]الســنة والشــيعة[ -الذي الفريق

قــد ُمنعــوا مــن قبــل مــن إقامــة احتفاالتهــم 

لســابق  يعــودوا  أن  العامــة-  األماكــن  يف 

عهدهــم، رشيطــة اإلمســاك عــن األقــوال 

ــدور)2(. ــر الص ــن وتوغ ــؤرث اإلَح ــي ت الت

ــت األحــوال  ــث كان ــة -حي ويف األعــوام التالي

يف مجموعهــا أكــر هــدوًءا بكثــر- حقــق 

انظر يف نقد الشيعة لعثان، ماحظاتنا يف:  )1(

 La critique du sunnisme dans la doctrine d'al-Hilli، REI 

)1967م(، )ص/ 35- 60(.

الوعــاظ  دور  عــن   )211 )رقــم/  بطــة  ابــن   ،)238  /7( م،   )2(

العهــد. ذلــك  يف  ]الخطبــاء[ 

الخليفــة عــدة نجاحــات مهمــة، إذ اســتطاع 

ــة  ــى إدان ــنة )1011/402( ع ــول يف س الحص

بديــوان  محــارض  يف  للفاطميــن،  رســمية 

الخافــة موقعــٍة مــن ِقبــل كبــار مرجعيــات 

ــا)3(. ــنة جميًع ــل الس ــة وأه اإلمامي

. ذلـك  أعقبـت  التـي  االضطرابـات  ويف 
-حيـث ُهتـف باسـم الحاكـم الفاطمي- 
اضطر الشـيخ أبو حامد اإلسـفرائيني إىل 
الفـرار مـن بيتـه، ونُفـي الشـيخ املفيـد، 

لسـان الشـيعة االثنـا عريـة.

ومـــن املهـــم أن نُلحـــق بهـــذا الســـياق 

الســـيايس/الديني تلـــك الـــردوَد التـــي ُصنفـــت 

ــهرها  ــاعيلية، وأشـ ــب اإلسـ ــض مذهـ لدحـ

تصانيـــف املالـــي أيب بكـــر الباقـــاين )ت 

403هــــ()4(، واملعتـــزيل أيب ســـعيد اإلصطخـــري 

ـــك-  ـــا ش ـــا -ب ـــا أيًض )ت 404هــــ()5(، ومعه

هــــ(،   429 )ت  البغـــدادي  منصـــور  أبـــو 

صاحـــب الكتابـــن: أصـــول الديـــن والَفـــرْق 

ـــب  ـــع كت ـــت جمي ـــد عول ـــرَق)6(. وق ـــن الِف ب

املقـــاالت والِفـــرَق الســـنية عـــى هـــذا 

الحجـــاج الجـــديل الـــذي طعـــن يف الفكـــر 

ــن.  ــب الفاطميـ ــاعيي ويف نسـ اإلسـ

ك، )9/ 236(، م، )7/ 256(، ب، )11/ 345(، املاوردي، )ص/ 66، 7(.  )3(

ــاء«، )القاهــرة، 1352هـــ = 1933م(، )2/  ــاب اإلحي الغــزايل، »كت  )4(

124(، ابــن بطــة، )رقــم/ 223(.

ب، )11/ 352(.  )5(

 La classification des sectes :راجــع يف هــذه املســألة دراســتنا  )6(

dans le Farq d'al-Baghdâdî، REI(1961م(، )ص/ 43- 7(.
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ثــم اندلعــت -عِقــب هــذه الَهــْدأة القصــرة- 

ســنتي  بــن  امتــدت  عنيفــة  اضطرابــاٌت 

ســنة  ففــي  و1017/408(،   ،1015/406(

)406( اعــرك ُســنَُّة بغــداَد وشــيعتُها مــن 

جديــد، ومل تهــدأ ثائــرة النفــوس إال بعــد 

ــك للشــيعة بعمــل  ــر فخــر املل أن أذن الوزي

عاشــوراء)1(. وتكاثــرت الحــوادث يف ســنة 

)1016/407(، فوقعــت اضطرابــات -ال يُعلــم 

أصلُهــا، ويبعــث القلــَق اجتاعهــا- يف رضيــح 

اإلمــام الحســن بكربــاء، ويف أماكــن مقدســة 

أخــرى ببغــداد، ويف مســجد ســاَمرَّاء الكبــر، 

ووقــع ســلب ونهــب يف املســاجد الثاثــة 

ــدس)2(.  ــت املق ــة وبي ــة واملدين ــرة مبك الكب

جعـل  -التـي   )1017/408( سـنة  وشـهدت 

منهـا ابـن الجـوزي منطلًقـا لحركـة اإلحيـاء 

بينـا  مـن عـره،  اسـتمرت  التـي  السـنية، 

يشـر إليهـا بعـض مؤلفـي املقاالت مـن أهل 

السـنة بأنهـا سـنة الفتنـة الكـرى- تشـدًدا يف 

سياسـة الخليفة القادر، فقد اسـتتاب الشيعة 

واملعتزلـة، وأسـفر إىل األمر محمـود الغزنوي 

يسـأله املعونـة يف الدفـاع عن السـنة، فأجابه 

بأنـه سـيجعل -احراًمـا ألمـر الخليفـة- اللعن 

املنابـر لـكل مبتـدع، وأنـه أمـر بقتـل  عـى 

جاعـة من دعاة اإلسـاعيلية، كانـوا يقولون 

بالطبيعة اإللهية للحاكم، الخليفة الفاطمي)3(. 

م، )7/ 276(، ك، )9/ 295(، ب، )7/ 2(.  )1(

م، )7/ 283(، ب، )7/ 5(.  )2(

سياســة  يف  وانظــر   .)6  /7( ب،   ،)305  /9( ك،   ،)287  /7( م،   )3(

.)224  ،220 )رقــم  بطــة،  ابــن  محمــود: 

ويف هــذه الظــروف أمــر الخليفــة القــادر 

-يف  كتــاب  بقــراءة   )1018/409( ســنة  يف 

ــمي  ــد الرس ــى املعتَق ــص ع ــة- ين دار الخاف

الكتــاب  هــذا  يف  مــا  وكان  للدولــة)4(. 

)املعــروف بالقادريــة( -الــذي أراده الخليفــة 

معتَقــًدا لجميــع املســلمن- قــد ُوصــف بأنــه 

مذهــب الســلف، وهــو مذهــب عَقــدي 

محافــظ، ليــس فيــه يشء مــن ذلــك الطابــع 

الشــديد الــذي يكســو الكتــب التــي يعزوهــا 

الحنابلــة إىل أيب بكــر الخــال )ت 311 هـــ(، 

والَرْبََهــاري )ت 329هـــ(، وابــن بطة )ت 387 

هـــ(، ولكنها تأخــذ ببعض آراء هذه املدرســة، 

كــذمِّ الــكام لــدى املعتزلــة والشــيعة. وعــى 

الرغــم مــن أن أحــًدا مل يــر مشــكلة الخافــة، 

ــة  ــان مرشوعي ــد إع ــن جدي ــد م ــد أعي فق

حكــم الخلفــاء األربعــة األَُول عــى وفــق 

ــي. ــم التاريخ ترتيبه

ويف الســنوات األخــرة مــن حكــم القــادر 

نعمــت البــاد -بعــد الوثيقــة القادريــة- 

ــام  ــَو النظ ــر صف ــم يعك ــبي، فل ــدوء نس به

العــام ببغــداد أيُّ اضطــراب شــعبي. ونجحت 

يف  مرتــن  آخــر-  جانــب  -مــن  الخافــة 

ــت  ــة: كان ــات مــرشِّف الدول التصــدي ملطالب

األوىل يف ســنة )1023/414(، حــن رغب األمر 

البويهــي -عند زيارته لبغداد- يف أن يســتقبله 

يوجــد نــص القادريــة يف أحــداث ســنة )433(، مــن: م، )8/ 109(.   )4(

وترجمتهــا الفرنســية يف: ابــن عقيــل، )ص/ 304- 8(. وماحظتنــا 

يف: ابــن بطــة، )رقــم/ 225(.
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ــنة )415/ 1024(  ــة)1(، واألخــرى يف س الخليف

واملولــدون[  ]األتــراك  اســتُحلف  أن  بعــد 

-بحضــور قــايض القضــاة وآخريــن- عــى 

إذن  دون  الدولــة[،  ]مــرشف  لــه  الطاعــة 

ســابق مــن الخليفــة، فلزمــه أن يحلــف مــرة 

أخــرى عى الطاعــة واملخالصة لهــذا األخر)2(. 

ــد أن  ــل -بعـ ــادر يتدخـ ــة القـ وكان الخليفـ

يُطلـــب ذلـــك منـــه غالبًـــا- يف املنافســـة 

ــنة  ــن سـ ــداءًة مـ ــا -بـ ــال أمدهـ ــي طـ التـ

البويهيـــن  األمريـــن  بـــن   -)1025/416(

ــا أدرك  ــة، ورمبـ ــال الدولـ ــار وجـ أيب كاليجـ

ـــه)3(.  ـــرض حكم ـــا يف ف ـــاح أحيانً ـــض النج بع

ويف ســـنة )1029/420(، أمـــر بقـــراءة ثاثـــة 

ـــرًا  ـــاب املنَتظـــم مخت ـــا كت ـــل إلين ـــب، نق كت

ـــن  ـــة م ـــا كان يف القادري ـــُل م ـــا مث ـــا، وفيه له

حـــطٍّ عـــى الشـــيعة واملعتزلـــة)4(. 

ويف هــذه الســنة نفســها وقــع آخــر الحوادث 

الخطــرة يف مســجد بَرَاثــا، فقــد كان خطيــب 

املســجد يذكــر يف خطبتــه مذهبًــا  هــذا 

]فُقبــض  الشــيعة  مذاهــب  مــن  فاحًشــا 

عليــه يف دار الخافــة[، وجــاء ]يف الجمعــة 

التاليــة[ خطيــب آخــر، فــأىت مبــا وافق الســنة 

املاوردي، )ص/ 72(.  )1(

السابق، )ص/ 72، 3(.  )2(

السابق، )ص/ 73، 4(.  )3(

م، )8/ 41(، وتحليــل هــذه الكتــب الثاثــة يف: ابــن عقيــل، )ص/   )4(

.)3  -301

ــذ  ــة حينئ ــاه العام ــيعة[، فرم ــظ الش ]وأحف

ــْوا وجهــه. ]وعــرف الخليفــة  باآلُجــرِّ وَدمَّ

ــب  ــك فغاظــه وأحفظــه[، واســتدعى نقي ذل

بنــي طالــب، ونقيــب بنــي العبــاس، وقــايض 

القضــاة، ثــم أمــر مبكاتبــة البويهيــن، وجعــل 

تبعــة مــا وقــع عــى الخطيــب الشــيعي. عى 

أن االضطرابــات مــا لبثــت أن زادت، وتوقفت 

ــن  ــي م ــور، وُخ ــجد املذك ــة يف املس الخطب

ثــم  الطرفــن،  العياريــن مــن كا  تدخــل 

وعــن  تســوية،  بعمــل  القضيــة  انتهــت 

ــره  ــًدا، وأم ــجد جدي ــا للمس ــة خطيبً الخليف

ــر  ــاه أن يث ــا عس ــه م ــاىش يف خطب ــأن يتح ب

ــن)5(.  ــن الطائفت ــة أيٍّ م حفيظ

وجــاء القائــم بأمــر اللــه فأخــذ بسياســة 

القــادر يف الدفــاع عــن الســنة واســتعادة 

الفــرة  ُعرفــت  وقــد  الخافــة.  ســلطان 

األوىل مــن حكمــه -منــذ توليــه يف ســنة 

)1031/422( إىل دخــول الســاجقة بغــداد 

يف  أزمــة  بوجــود   -)1055/447( ســنة  يف 

وأمســت  الخطــورة)6(،  شــديدة  الســلطة 

ــود  ــوكتها بوج ــوَّْت ش ــد تََق ــة -وق اللصوصي

اضطرابــات عامــة ]شــعبية[- ُجرًحــا ال يـُـؤىَس، 

م، )8/ 41- 5(، ب، )12/ 26(؛ املــاوردي، )ص/ 75، 6(. ]أقــول:   )5(

مــا بــن املعقوفــن زيــادة مــن كتــاب »املنتظــم«، البــن الجــوزي، 

ــان يف  ــذان القوس ــد ه ــا ُوج ــاح. وحيث ــن اإليض ــد م ــا ملزي طلبً

ــادة منــي عــى مــا يف األصــل الفرنــي  الرجمــة فــا بينهــا زي

ــة. )املرجــم([. ــن املصــادر العربي مأخــوذة م

ــاوردي، )13، 77- 92(،  ــا يف: امل ــم ماحظاتن ــم القائ انظــر يف حك  )6(

ك، )9/ 418- 20(، )يف االضطرابــات بــن الســنة والشــيعة يف عــام 

توليــه الحكــم(.
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ــُر العياريــن الــذي كان  وأشــاع الُرُْجمــي، كب

يُدعــى القــايض أبــا عــي، الذعــَر يف النفــوس، 

فاجتمــع عــى النــاس قبيــُح ِفعالــه وفــوىض 

ا  الجنــد األتــراك)1(، وبلــغ االضطــراب حــدًّ

ــن املســر)2(.  ــة م ــة الحــج العراقي ــع قافل من

ومــا أرَّث نــاَر الُهيــاج العــام ]الشــعبي[، 

الناشــئ عــن وَهــن الســلطان، تلــك النزاعــاُت 

التــي قامــت مرتــن بــن الخليفــة والبويهين، 

ــب )titulature( يف  ــألة التلقي ــك يف مس وذل

ســنة )1038/429(، ومســألة الجــوايل يف ســنة 

ابــن  تعيــن  يف  كان  وقــد   .)3()1042/434(

ــنة )1045/437(-  ــوزارة -يف س ــلِمة يف ال املس

إمــداٌد للخليفــة برجــل ذي همــة وثابــة، 

دول يف سنتي، )ص/ 424، 426(.  )1(

عى سبيل املثال: ب، )12/ 37، 47، 50(، ومواضع أخرى.  )2(

انظر يف مسألة التلقيب: م، )8/ 97(، ك، )9/ 459، 60(، ب، )12/   )3(

ــوايل: م، )8/ 113، 4(، ك، )9/ 511(، ب،  ــألة الج 43، 4(. ويف مس

)12/ 50(، وماحظاتنــا يف: املــاوردي، )ص/ 79- 82(. ]أقول: املراد 

مبســألة التلقيــب مــا ذكــره املؤرخــون مــن أنــه اســتقر يف رمضــان 

مــن ســنة )429هـــ(: »أن يـُـزاد يف ألقــاب جــال الدولة شاهنشــاه 

ــه،  ــه ب ــك، فُخطــب ل ــوك، فأمــر الخليفــة بذل ــك املل األعظــم مل

ــن  ــة«. )اب ــاء باآلجــر، ووقعــت فتن ــوا الخطب ــة، ورََم ــر العام فَنَف

الجــوزي، املنتظــم، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى 

ــم زرزور. بــروت: دار  ــد القــادر عطــا، راجعــه وصححــه نعي عب

الكتــب العلميــة، د.ت. 15/ 264(. واملــراد باملســألة األخــرى »أن 

الجــوايل افتتحــت يف أول املحــرم، فأنفــذ امللــك أبــو طاهــر مــن 

منــع أصحــاب الخليفــة عنهــا، وأخــذ مــا اســتخرجوه منهــا، وأقــام 

فيهــا مــن يتــوىل جبايتهــا، وشــق عــى الخليفــة ذلــك، وتــرددت 

فيــه املراســات، ومل تنفــع، فأظهــر العــزم عــى مفارقــة البلــد«. 

الســابق، )ص/ 285(. والجــوايل »تعبــر اصطلــح عــى اســتخدامه 

يف ســوريا والعــراق ومــر للداللــة عــى الجزيــة، كــا كان يطلــق 

عــى الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا مــن الجاعــات املقيمــة 

فيهــا، وقيــل: هــي جمــع جاليــة، ويقصــد بهــا غــر املســلمن«. 

ســهيل صابــان، املعجــم املوســوعي للمصطلحــات العثانيــة 

بــركات.  حســن  محمــد  الــرزاق  عبــد  مراجعــة  التاريخيــة، 

الريــاض: مطبوعــات مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، السلســلة 

ــة )43(، )1421هـــ = 2000م(. )ص/ 87، 88(. )املرجــم([. الثالث

ومعرفــة دينيــة وثيقة، وكفايــة إدارية صقلتها 

خــرُة العمــل الطويــل يف الكتابــة للخافــة)4(. 

. ومـا أرَّث نـاَر الُهياج العام ]الشـعبي[، 
تلـك  السـلطان،  وَهـن  عـن  الناشـئ 
النزاعـاُت التـي قامت مرتن بن الخليفة 
والبويهيـن، وذلـك يف مسـألة التلقيـب 
 ،)(038/429( سـنة  يف   )titulature(
ومسـألة الجـوايل يف سـنة )042/434)(.

وكان هنــاك -يف الســنوات التاليــة، حــن دنــا 

الخطر الســلجوقي- استحياء لهذه املصادمات 

ــذ وصــول  ــي اشــتد أُوارهــا -من الشــعبية الت

ــيعة. ــنة والش ــف الس ــن طوائ ــن- ب البويهي

بــك  فيــه طُغــرل  الــذي غــزا  العــام  ويف 

ــاجرات  ــت مش ــان، )1045/437(، وقع أصفه

مــرة أخــرى بــن الســنة والشــيعة يف بغــداد، 

وصحبتهــا حــوادث خطــرة بــن الســكان 

وأهــل الكتــاب، فُنهبــت بيــوت بعــض اليهود، 

وأُحــرق أحــد معابدهــم. ويف واســط، وقعــت 

بعــض الحــوادث أيًضــا عنــد َدفْــن أحــد 

ــب  ــور، ونُه النصــارى، فانتُهكــت بعــض القب

ــلمة يف: م، )8/ 200، 1(؛ ب،  ــن املس ــرة اب ــن س ــا م ــر طرفً انظ  )4(

)12/ 80(؛ وماحظاتنــا يف: املــاوردي، )2( ،)4 ،53 ،15( EI، )ج/ 

3(. ]أقــول: ابــن املســلمة، )397/ 1007- 450/ 1059(، عــي بــن 

ــو القاســم، املعــروف برئيــس  ــن أيب الفــرج أحمــد، أب الحســن ب

الرؤســاء: مــن خيــار الــوزراء علــًا وعــداًل. حســيب نســيب. بــارع 

يف العلــوم، اســتكتبه القائــم بأمــر اللــه العبــايس، ثــم اســتوزره. 

كان ســديد الــرأي، وافــر العقــل. قتلــه البساســري، )أرســان بــن 

ــه  ــان اســتيائه عــى بغــداد، ودعوت ــه يف إب ــل ب ــه( ومثّ ــد الل عب

ــن. )املرجــم([. للفاطمي
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 )1047/439( ســنة  ويف  األديــرة)1(.  أحــد 

الســنة  بــن  أخــرى  اضطرابــات  وقعــت 

والشــيعة يف بغــداد)2(. 

تفــي  الرحيــم  امللــك  تــويَل  ووافــق 

ــدها -يف  ــي تجس ــات الشــيعية الت االضطراب

ويف  خطــرة.  حــوادث  تقريبًــا-  عــام  كل 

ــوال  ــوش األح ــال تش ــنة )1048/440(، ح س

دون خــروج قوافــل الحجيــج)3(. ويف ســنة 

والشــيعة،  الســنة  اعــرك   ،)1049/441(

بينهــا  وتحصــن كلٌّ يف منازلــه، وتدخــل 

عشــرتن)4(. مــن  مؤلــف  جيــش 

ــح  ــع صل ــايل، )1050/442(، وق ــام الت ويف الع

رائــع -مــن حيــث الظاهــر عــى األقــل- بــن 

الســنة والشــيعة، وذهبــوا جميًعــا لزيــارة 

رضيحــي اإلمــام عــي واإلمــام الحســن. وقــد 

ــر هــذا الحــدث، ففــره  ــن كث اســتغرب اب

بالتقيــة، بينــا رد الذهبــي الفضــل فيــه 

ــوي،  ــن النََّس ــة صاحــب الرشطــة، اب إىل كفاي

ــن املســلمة)5(. عــى أن هــذا  وإىل سياســة اب

الصلــح مل يــدم إال قليــًا، ثــم تجــددت الفتنــة 

ــنة  ــادر- يف س ــف ن ــداد -يف عن ــا يف بغ بينه

)1051/434(، وانتهكــت بعــض القبــور، وهمَّ 

ك، )9/ 531(، ب، )12/ 54(، م، )8/ 127(.  )1(

ب، )12/ 56(.  )2(

م، )8/ 136(، ب، )12/ 58(.  )3(

م، )8/ 141(، ب، )12/ 59(.  )4(

م، )8/ 145(، ب، )12/ 61(.  )5(

الشــيعة -فيــا يقــال- بانتهــاك قــر أحمد بن 

حنبــل، لــوال أن نقيــب العلويــن ثناهــم عــن 

ــن  ــت ع ــض الوق ــوا لبع ــر، وامتنع ــذا األم ه

ــايس يف خطبهــم)6(.  ذكــر اســم الخليفــة العب

ســنة  يف  الفاطميــن  إدانــة  أن  والحــق 

يف  وقــع  مــا  متاثــل  -التــي   )1052/444(

ــذاك  ــا حين ــع عليه ــنة )1011/402(، ووقّ س

ــار علــاء الســنة والشــيعة- كانــت متثــل  كب

نجاًحــا للخليفــة غــر منكــور)7(. ويف ســنة 

)1053/445(، وقعــت الفتنــة مــرة أخــرى بن 

الســنة والشــيعة، ورَسَت شــائعة يف بغــداد أن 

ــراق)8(. ــزو الع ــى غ ــازم ع ــتنر ع املس

ــا  ــي أدان فيه ــها -الت ــنة نفس ــذه الس ويف ه

طغــرل بــك األشــاعرة رســميًّا، بتأثــر مــن 

وزيــره الُكنــُدري)9(- اتخــذ ابــن املســلمة 

سياســَة مصالحــة ســنية تُجمــع عــى املعتَقــد 

ــا يف جمــع غفــر  املأثــور عــن الســلف، معلًن

أن )القــرآن كام اللــه، وأن أحاديــث الصفــات 

ــن  ــا(، وكان مم ــا بلغتن ــروى ك ــى أن ت ينبغ

حــر هــذا االجتــاع املشــهود -يف قــر 

ــذه  ــى)10(. ويف ه ــو يع ــايض أب ــة- الق الخاف

الحقبــة ثــار البساســري، متهــًا ابن املســلمة 

بالتهيئــة لقــدوم طغــرل بــك إىل بغــداد،، 

م، )8/ 149(، ب، )12/ 62، 3(، ك، )9/ 575- 8(.  )6(

م، )8/ 153(، ك، )9/ 591، 2(، ب، )12/ 163(.  )7(

م، )8/ 157(، ك، )9/ 593(، ب، )12/ 164(.  )8(

م، )8/ 157(، ب، )12/ 64(، وماحظاتنا يف: املاوردي، )ص/ 54، 5(.  )9(

ابن عقيل، )ص/ 346، 8(.  )10(
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وجــاب الثــوار املدينــة ليطلبــوا مــن الخليفــة 

ــد أن  ــه، بي ــادر أموال ــره، ويص ــزل وزي أن يع

ــه يف  ــم، وجــدد ثقت ــة مل يســتجب له الخليف

ابــن املســلمة، وكســاه حلــة الــرشف، وأمــره 

املنصــور)1(. مســجد  يف  الصــاة  بإمامــة 

حادثــة  وقعــت   ،)1055/447( ســنة  ويف 

أخــرى أثــارت الــرأي العــام بشــدة، فقــد 

هوجــم -يف مرفــأ بــاب الــزَّج- قــارَب محمــل 

بالخمــور للبساســري، وكان الرشيــف أبــو 

ــة  ــارصي الحنابل ــد من ــكَّرة -أح ــن ُس ــي ب ع

البارزيــن يف بغــداد- هــو مــن قــاد هــذا 

الهجــوم مــع )أصحــاب عبــد الصمــد()2(. ويف 

غمــرة هــذه الفــوىض واالنقســامات الداخلية 

العميقــة، متكــن الســلطان الســلجوقي طغرل 

بــك مــن دخــول بغــداد، يف رمضــان مــن ســنة 

)24/447 نوفمــر - 23 ديســمر 1055(، بينا 

أخــذ البساســري -بعــد رجوعــه إىل الرحبــة- 

ــن)3(. ــوة إىل الفاطمي يف الدع

حمـــل  مبـــن  العلـــم  مســـألة  تـــزل  ومل 

الســـلطاَن الســـلجوقي عـــى أن يتـــرف 

عـــى هـــذا النحـــو موضـــَع خـــاف شـــديد إىل 

ـــن  ـــره ]اب ـــة أم وزي ـــو الخليف ـــذا: أه ـــا ه وقتن

ــن  ــن مـ ــد كا الرأيـ ــد وجـ ــلمة[. وقـ املسـ

يؤيـــده مـــن املؤرخـــن املســـلمن، فذهـــب 

ـــن  ـــي واب ـــه الذهب ـــم -ووافق ـــب املنتظ صاح

م، )8/ 159، 60(، ب، )12/ 65(.  )1(

ابن عقيل، )ص/ 334(.  )2(

م، )8/ 164(.  )3(

كثـــر- إىل أن الخليفـــة هـــو الـــذي حـــرض 

ــك عـــى التدخـــل فـــرارًا مـــن  طغـــرل بـ

ـــب  ـــم يصع ـــو زع ـــي)4(، وه ـــد الفاطم التهدي

التوفيـــق بينـــه وبـــن مـــا نعلمـــه مـــن 

النفـــور الـــذي تثـــره القبائـــل الســـلجوقية 

-مبـــا تحدثـــه مـــن رضوب الفســـاد- فيـــا 

تغـــزوه مـــن البـــاد.

.
ويف سـنة )055/447)(، وقعـت حادثـة 
أخـرى أثـارت الـرأي العـام بشـدة، فقـد 
قـارَب  الـزَّج-  بـاب  مرفـأ  -يف  هوجـم 
وكان  للبساسـري،  بالخمـور  محمـل 
-أحـد  ُسـكَّرة  بـن  عـي  أبـو  الريـف 
منـارصي الحنابلـة البارزيـن يف بغـداد- 
هـو مـن قاد هـذا الهجوم مـع )أصحاب 

عبـد الصمـد(.

وال ميكــن -مــن جانــب آخــر- إغفــال مــا جــاء 

يف املنتظــم)5( عــن لقــاء النهــروان -حيث كان 

ابــن املســلمة قــد تلقــى رســالة باملــي أمــام 

الســلطان الســلجوقي- ســواء مــن حيــث 

الطريقــة التــي فــر الســلطان بــه مقدمــه، 

أم مــن حيــث رد الوزيــر عليــه. 

ــه  ــّط إىل أن ــرش ق ــك مل ي ــرل ب ــى أن طغ ع

تلقــى طلبًــا مبــارًشا مــن الخليفــة، وإمنــا ذكــر 

ــا عــن األوامــر  أنــه مــا ورد بغــداد إال منرفً

ب، )12/ 66(.  )4(

م، )8/ 164(.  )5(
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الســامية، وممتثــًا للمراســم العاليــة، ومتميزًا 

عــن ملــوك خراســان بالدنــو مــن هــذه 

الخدمــة الرشيفــة ]خدمة الخليفــة[، ومنتقًا 

مــن أعدائهــا، وســائرًا إىل بــاد الشــام لفتحها، 

وإصــاح طريــق الحــج. ويف هــذا مــا يُشــعر 

ــن  ــر عم ــع النظ ــره -بقط ــة ووزي أن الخليف

ــداد  ــه بغ ــا يف دخول ــد رأي ــا- ق ــاه منه دع

ــد كان الســلطان  ــا، وق رضورًة ال معــدى عنه

ــه. ــٍة يف نفس ــرار لحاج ــذ الق ــن اتخ ــو م ه

ومثـــة ماحظـــات أيًضـــا عـــى جـــواب ابـــن 

ــه  ــلطان: إن اللـ ــال للسـ ــد قـ ــلمة، فقـ املسـ

تعـــاىل أعطـــاك الدنيـــا بأرسهـــا، فاشـــر 

نفســـك منـــه ببعضهـــا، وابتـــغ فيـــا آتـــاك 

اللـــه الـــدار اآلخـــرة، وســـأله يف األمـــر 

البويهـــي ]امللـــك الرحيـــم[ أن يجريـــه مجـــرى 

أوالده، وأال يَـــرزأه يف ُملكـــه، فقبـــل الســـلطان 

كل ذلـــك وتعهـــد بـــه. 

عـــى أن الســـلطان مل يـــِف بـــيء مـــن 

هـــذه العهود، ومـــا عتَّم حتى قطـــع ِذكْر 

امللـــك الرحيـــم مـــن الخطبـــة، وأرسه ]يف 

القلعـــة[، ثم اســـتقر هـــو يف دار اململكة. 

ويف الثاين من شـــوال لســـنة )447/الخامس 

والعرشيـــن مـــن ديســـمر لســـنة 1055( 

أُعلن رســـميًّا ســـقوط دولة بنـــي بويه)1(. 

وليــس مــن شــك يف أن الخليفــة القائــم 

قــد منــح الســلطان ألقــاب ركــن الديــن، 

م، )8/ 164(، ب، )12/ 66(.  )1(

ــأذن  ــه مل ي ــوك، ولكن ــك املل وشاهنشــاه، ومل

لــه باالجتــاع بــه، وكانــت هــذه إهانــة كبرة 

ــت، ويف عــرف النظــام ســيايس  ــك الوق يف ذل

كان يعــد االحتفــال بلقــاء الخليفــة أمــرًا بالــغ 

األهميــة يف إظهــار الســلطة. وبقــي الســلطان 

الســلجوقي ثاثــة عــرش شــهرًا يف بغــداد دون 

أن يلقــى الخليفــة، حتــى نــال ذلــك يف ســنة 

)1058/449(، حــن انتــر عــى البساســري 

يف املوصــل، وكان هــذا أول لقــاء بــن الرجلن؛ 

أي بعــد انــرام عامــن مــن دخــول القبائــل 

الســلجوقية بغــداد)2(.

.
ومثـة ماحظـات أيًضـا عـى جـواب ابـن 
املسـلمة، فقـد قـال للسـلطان: إن اللـه 
فاشـرت  بأرسهـا،  الدنيـا  أعطـاك  تعـاىل 
نفسـك منـه ببعضهـا، وابتـغ فيـا آتاك 
األمـر  يف  وسـأله  اآلخـرة،  الـدار  اللـه 
يجريـه  أن  الرحيـم[  ]امللـك  البويهـي 
مجـرى أوالده، وأال يَرزأه يف ُملكه، فقبل 

السـلطان كل ذلـك وتعهـد بـه. 

وقـــد أخلـــف الســـاجقة مـــرة أخـــرى 

ـــة  ـــرة الخاف ـــا يف ن ـــي بذلوه ـــم الت عهوده

ــيئًا  ــوا شـ ــم يصنعـ ــني، فلـ ــب السـ واملذهـ

-بعـــد مـــا أحـــرزوه مـــن نـــر- ضـــد 

ـــوا طـــرق  ن ـــة يف مـــر وســـوريا، وال أمَّ الباطني

ـــر،  ـــن مخاط ـــا م ـــف به ـــا كان يح ـــج م الح

انظــر يف هــذه املســألة ماحظــات جــورج مقــديس يف: ابــن   )2(

.)8  ،97 )ص/  عقيــل، 
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وكان بأســـهم بينهـــم شـــديًدا، فُشـــغل األمـــراء 

ـــذ سياســـة  ـــم عـــن تنفي ـــر بينه ـــراع الدائ بال

ــم  ــى قدومهـ ــى أمـ ــة، حتـ ــنية منظمـ سـ

إىل بغـــداد مصـــدر اضطرابـــات جديـــدة، ال 

ـــك  ـــى ذل ـــد تج ـــام. وق ـــيوع الس ـــببًا يف ش س

ــل  ــك إىل الرحيـ ــرل بـ ــر طغـ ــا اضطـ عندمـ

عـــن العـــراق إىل آذَْربَيْجـــان لقتـــال إنـــال. 

وقـــد اضطرمـــت الفـــن مـــرة أخـــرى بـــن 

الســـنة والشـــيعة يف ســـنة )1057/449(، 

فأحرقـــت دار العلـــم لســـابور، وكذلـــك 

أحرقـــت دار املتكلـــم اإلمامـــي الكبـــر، أيب 

ـــف)1(.  ـــو إىل النج ـــأ ه ـــويس، فلج ـــر الط جعف

يف  ذروتهـــا  االضطرابـــات  بلغـــت  وقـــد 

التـــي   ،)1058/450( ســـنة  يف  بغـــداد، 

ـــس  ـــري(. ولي ـــة البساس ـــنة فتن ـــت )بس ُعرف

ــن  ــث عـ ــذ يف الحديـ ــا أن نأخـ ــا هنـ يعنينـ

هـــذه الفتنـــة، فقـــد توفـــرت عـــى بحثهـــا 

ــن  ــرز -مـ ــن أن نـ ــة، ولكـ ــاٌت مفصلـ دراسـ

بـــن هـــذه االضطرابـــات- دور الخافـــة 

اســـتوىل  وقـــد  نفســـه)2(.  والخليفـــة 

البساســـري عـــى بغـــداد يف أواخـــر ســـنة 

)450/ينايـــر 1059(، فَنهـــب شـــيعُة الكـــرخ 

أكـــر بـــاب البـــرة مـــن أهـــل الســـنة 

]تشـــفيًا ألجـــل املذهـــب[، ونُهبـــت كذلـــك 

م، )8/ 179(، ب، )12/ 71(.  )1(

ــا؛ ك، )9/  ــا بعده ــري يف: م، )8/ 190(، وم ــة البساس ــة فتن قص  )2(

639- 50(، ب، )12/ 76، ومــا بعدهــا(؛ ابــن عقيــل، )ص/ 90، 

.)1 )ج/   ،EI  )2(  ،)102

ـــه[  ـــد الل دار قـــايض القضـــاة الحنفـــي ]أيب عب

ـــك أكـــر الســـجات والكتـــب  الدامغـــاين، وهل

ـــن،  ـــى العطاريــ ـــت علــ ـــة، فبيعـــ الُحكميــ

ونُهبــــــــت دور املتعلقـــــــن بالخليفــــــة)3(. 

وطلــب الخليفــة نفســه، مــع أهلــه ووزيــره، 

الحايــَة مــن صاحــب املوصــل، قريــش بــن 

ــة  ــذ سياس ــذي كان يتخ ــي، ال ــدران العقي ب

انتهازيــة متطلعــة نحو مســتقبل غــر مأمون. 

ــري،  ــلمة إىل البساس ــَن املس ــلم اب ــد أس وق

فقتلــه هــذا األخــر رشَّ ِقتلــة، وأىب أن يســلم 

الخليفــة، وإمنــا جعلــه يف حايــة ابــن عمــه 

ُمهــارِش، صاحــب حديثــة عانــة، وهــو رجــل 

ــه)4(.  ــن، يكــرم ضيفان ذو دي

ــر  ــول مص ــي دارت ح ــات الت ــن املناقش وتُب

القائــم مــدى األهميــة التــي كان كا الحزبــن 

ينوطهــا مبنصــب الخافــة، بوصفــه أعــى 

ــة الســلطة. فقــد كان قريــش  مصــدر لرشعي

ومهــارش يــودان رد الخليفة، بــرشط أن يكون 

آمًنــا، ورشط البساســري هــو اآلخــر رشوطًــا: 

ــاب الخليفــة،  أن يكــون هــو النائــب عــى ب

والقائد العســكري األوحــد)أ(، وردَّ خوزســتان 

ب، )12/ 77(.  )3(

ب، )12/ 78، 9(.  )4(

غــره«.  دون  »والخــادم  املنتظــم:  يف  والــذي  األصــل،  يف  كــذا  )أ( 

)املرجــم(.

ــه:  ــا في ــرشط، وإمن ــذا ال ــم ه ــس يف املنتظ ــل، ولي ــذا يف األص )ب( ك

»وبَعــَث مــع رســل الســلطان طغــرل بــك إىل الخليفــة مــن يتــوىل 

ــه عــى مــا اشــرط«. )املرجــم(. إحــاف الخليفــة ل
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والبــرة إليــه عــى قديــم عادتــه، واجتــاع 

رســله مــع رســل طغــرل بــك يف حــرة 

الخليفــة)ب(. وقــد قبــل الســلطان هــذه 

الــرشوط، وحلــف الخليفــة عليهــا)1(. وكذلــك 

اســتُعيد يف النهايــة نظــام أمــر األمــراء، وغــدا 

البساســري -يف مواجهــة القوتــن العظميــن 

يف ذلــك العــر، الســاجقة والفاطميــن- هو 

الضامــن الســتقال الخليفــة.

وقــد علمنــا إىل أي يشء آلــت األمــور، حيــث 

رجــع طغــرل بــك إىل بغــداد يف نهايــة ســنة 

ــروان،  ــة يف النه ــي الخليف ــد لق 451، وكان ق

وجــدد لــه العهــد بنــرة الســنة، وباســتعادة 

ســلطة الخافــة)2(. وقوتــل البساســري وقُتــل، 

غــر أن مكروًهــا مل يصــب الفاطميــن وال 

غرهــم مــن الجاعــات املنشــقة. وقــد أثــار 

ــات  ــدى بن ــن إح ــزواج م ــلطان ال إرصار الس

ــده  ــر، إذ كان يع ــذا األخ ــق ه ــة حن الخليف

-عــى الرغــم مــا أبــداه مــن قبــول- مجلبــة 

ــاد  ــار مع ــداد تي ــل يف بغ ــك ظ ــار)3(؛ ولذل ع

للســاجقة، ليــس بــن العامــة فحســب، 

ولكــن بــن مــن كان يف دائــرة الخافــة أيًضــا.

ومل يجلـــب حكـــم ألـــب أرســـان )455-

إىل  والهـــدوء  الســـكينة   )72-1063/65

العاصمــــة العراقيـــــة الكبيــــرة)4(، غـــر أن 

م، )8/ 205(.  )1(

ب، )12/ 78، 9(.  )2(

انظر يف شأن الزواج: ابن عقيل، )ص/ 118، 9(.  )3(

انظر يف حكم ألب أرسان: )2( EI، )ج/ 1(.  )4(

ــد  ــم تعـ ــا، فلـ ــت وجهتُهـ ــات تبدلـ الراعـ

تثـــور ثائرتهـــا -كالحـــال فيـــا مـــى- بـــن 

الســـنة والشـــيعة، ولكـــن بـــن االتجاهـــات 

ـــن  ـــُل م ـــنة، ومل تخ ـــة للس َس ـــة املؤسِّ املختلف

ــان.  ــض األحيـ ــف يف بعـ عنـ

وقـــد أســـهمت سياســـة نظـــام املُملْـــك 

-التـــي متيـــل إىل األشـــعرية، وإىل املذهـــب 

التصـــوف- عـــى نحـــو  الشـــافعي، وإىل 

كبـــر يف تأريـــث نـــار االضطرابـــات مـــن 

ـــت  ـــنة )1067/459( افتُتح ـــي س ـــد. فف جدي

ـــا  ـــد به ـــي كان يقص ـــة الت ـــة[ النظامي ]املدرس

ــران:  ــها- أمـ ــة تأسيسـ ــاء يف وثيقـ ــا جـ -كـ

وتأســـيس  الشـــافعي،  الفقـــه  تدريـــس 

ـــب  ـــاالت املذه ـــرش مق ـــة تن ـــة وعظي مؤسس

األشـــعري، مـــع مـــا تقـــوم بـــه مـــن الوعـــظ)5(.

وقــد ســاء إنشــاُء النظاميــة -عــاوًة عــى 

ارتباطــه بوقــوع حادثــة)6(- املذهبن الســنين 

ــة،  ــداد: الحنفي ــرًا يف بغ ــر تأث ــن األك اآلخري

ــق.  ــؤالء أش ــى ه ــر ع ــة، وكان األم والحنابل

ـــن  ـــم ح ـــرد فعله ـــادروا ب ـــة فب ـــا الحنفي فأم

ــد  ــو أحـ ــتويف -وهـ ــعيد املسـ ــو سـ ــام أبـ قـ

تجـــار بغـــداد الكبـــار، وكان يرعـــى العلـــم 

ـــك  ـــّنة ذل ـــه س ـــرت ب ـــا ج ـــى م ـــاء ع والعل

ـــل  ـــة، وعم ـــهد أيب حنيف ـــاء مش ـــر- ببن الع

انظــر يف النظاميــة وافتتاحهــا: م. )8/ 264(، ويف وقفيتهــا خاصــة،   )5(

ــك(. ــام املل ــة نظ )9/ 65، 6(، )يف ترجم

قصة افتتاح النظامية يف سنة )459( يف: ابن عقيل، )ص/ 204، 207(.  )6(
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ـــي،  ـــه الحنف ـــس الفق ـــه لتدري ـــة بإزائ املدرس

ـــدارس  ـــم م ـــة أه ـــذه املدرس ـــدت ه ـــد غ وق

الفقـــه الحنفـــي ببغـــداد)1(. وأمـــا الحنابلـــة 

ـــم  ـــد، وكان له ـــم أش ـــة لديه ـــت املعارض فكان

تأثـــر يف معظـــم العامـــة يف بغـــداد. وبعـــد 

وفـــاة القـــايض أيب يعـــى )ت 458هــــ( كان 

الرشيـــف أبـــو جعفـــر )ت470هــــ( -ابـــن عـــم 

الخليفـــة- هـــو الرجـــل األكـــر نشـــاطًا ومتـــرًدا 

ـــى  ـــذ ع ـــد أخ ـــن، وق ـــة العراقي ـــن الحنابل ب

ـــة يف الدفـــاع  عاتقـــه العمـــل مبذهـــب الحنابل

عـــن الخافـــة وعـــن املذهـــب الســـني، 

فعـــارض سياســـة نظـــام ]امللـــك[، وأنكـــر عـــى 

ـــة)2(.  ـــات الخاف ـــم صاحي ـــاجقة انتهاكه الس

ــة عــى الرغــم مــن  ــه مل يوحــد الحنابل ولكن

ــة نفســه-  ــة الخاف ــك، وحــورب -يف باط ذل

مــن ِقبــل أيب محمــد التميمــي )ت 488هـــ(، 

الــذي يجســد بوضــوح شــخصية الحنبــي 

االنتهــازي املــوايل للحكومــة، األكــر ليًنــا، غــر 

ــر)3(.  ــى الجاه ــًعا ع ــره كان واس أن تأث

وقـــد هجـــم جاعـــة مـــن أصحـــاب عبـــد 

الصمـــد )ت 397هــــ( -يف ســـنة )1064/456(- 

ــاَم امللـــك  بعـــد تعيـــن ألـــب أرســـان نظـ

ـــة - عـــى ]أيب  ـــرًا، وقبـــل تأســـيس النظامي وزي

انظر يف رد الفعل الحنفي: م، )8/ 245(؛ ابن عقيل، )ص/ 186، 7(.  )1(

انظــر يف الرشيــف أيب جعفــر: ابــن بطــة، )رقــم 251(؛ ابــن   )2(

.)50  -240( عقيــل، 

انظــر يف أيب محمــد التميمــي: ابــن بطة(رقــم/ 262(، ابــن عقيــل،   )3(

)ص/ 269- 74(.

عـــي[ ابـــن الوليـــد )ت 478هــــ(، املـــدرس 

ملذهـــب املعتزلـــة)4(. وليـــس مـــن شـــك يف 

أن املعتزلـــة كانـــوا مقصوديـــن بهـــذا الهجـــوم 

ـــن وراء  ـــه م ـــوًدا ب ـــن كان مقص ـــارشة، ولك مب

ذلـــك أيًضـــا علـــُم الـــكام، وال ســـيا األشـــعري. 

ـــات  ـــة زادت االضطراب ـــاء النظامي ـــد إنش وبع

األكـــر خطـــورة، مـــا يـــدل عـــى وجـــود توتـــر 

ـــا  ـــدم الرض ـــى ع ـــنية، وع ـــب الس ـــن املذاه ب

ـــلجوقية. ـــة والس ـــة النظامي ـــن السياس ع

.
وأمـا الحنابلـة فكانـت املعارضـة لديهم 
أشـد، وكان لهـم تأثـر يف معظـم العامة 
يف بغـداد. وبعـد وفـاة القـايض أيب يعى 
)ت 458هــ( كان الريـف أبـو جعفـر 
هـو  الخليفـة-  عـم  -ابـن  )ت470هــ( 
الرجـل األكر نشـاطًا ومتـرًدا بن الحنابلة 
العراقيـن، وقـد أخـذ عى عاتقـه العمل 
مبذهـب الحنابلة يف الدفـاع عن الخافة 
وعـن املذهـب السـني، فعارض سياسـة 
نظـام ]امللـك[، وأنكـر عـى السـاجقة 

انتهاكهـم صاحيـات الخافة. 

ويف 15 مــن جــادى األوىل، اجتمــع الحنابلــة 

و]أعيــان[  جعفــر،  أيب  الرشيــف  بقيــادة 

أصحــاب الحديــث بالديــوان العزيــز، وســألوا 

إخــراج االعتقــاد القــادري وقراءتــه، فأجيبــوا 

وقــرئ هنــاك مبحــر مــن الجمــع، وكان 

األشــعري ابــن فُــورك حــارًضا -فيــا روي- 

م، )8/ 235(، ب، )12/ 91(.  )4(
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ــه  ــتمل علي ــا اش ــا إال م ــاد لن ــال: ال اعتق فق

هــذا االعتقــاد. وقــد قــرئ االعتقــاد القــادري 

مــرة أخــرى بعــد ثاثة أســابيع؛ أي يف الســابع 

مــن جــادى اآلخــرة من ســنة )460هـــ = 13 

ــل ســنة 1068()1(.  ــن أبري م

األول  الهجــوُم  األحــداث  بهــذه  ويرتبــط 

عــى ابــن عقيــل )ت 513 هـــ( -ذي املكانــة 

املرموقــة يف تاريــخ املذهــب الحنبــي- الــذي 

ذلــك  وكان   ،)1069/461( ســنة  يف  وقــع 

بزعامــة الرشيــف الذي رمــى املتكلم الشــاب 

بتهمتــن: أوالهــا أنــه يذهــب مذهــب ابــن 

الوليــد املعتــزيل، واألخــرى أنــه يرحــم عــى 

ــا  ــة دامًئ ــه كان للمعتزل الحــاج)2(. والحــق أن

النزعــة  ذي  الوزيــر  عهــد  ومنــذ  أنصــار. 

ــار يتجــه  ــن املســلمة، ومثــة تي ــة، اب الحاجي

إىل إعــادة تأويــل ]مقــاالت[ هــذه الشــخصية 

ــا ال  ــارزة. وعــى الرغــم مــن أنن ــة الب الصوفي

ــل  ــن عقي ــت اب ــي حمل ــروف الت ــم الظ نعل

عــى أن يجنــح إىل آراء الحــاج، فإنــه ال ميكــن 

التغافــل عــن أنــه كان كثــرًا مــا ينقــل يف كتبه 

عــن أيب الحســن القزوينــي )ت 442هـــ(، وأيب 

ينــوري )ت 449هـــ()3(.  بكــر الدِّ

م، )8/ 248، 9(، ب، )12/ 96(.  )1(

ب، )12/ 98(، ابــن عقيــل، )ص/ 424- 6(؛ ابــن بطة، )رقم/ 258(.  )2(

انظــر يف أيب الحســن القزوينــي، )ت 442هـــ(: م، )8/ 146(، ابــن   )3(

ــن  ــَوري، )ت 449هـــ(: اب يَن ــر الدِّ ــل، )ص/ 395(. ويف أيب بك عقي

عقيــل، )ص/ 395(.

)ج( الُقرَاَضــة مــن املــال: رديئه وخسيســه، ولعــل املراد األمــوال الزائفة، 

وبهــذا ترجمهــا الؤوســت، )des monnaie altérées(. )املرجــم(.

ــنة )1072/464(  ــرة س ــاوزت مظاه ــد تج وق

حــدود الحنابلــة، فلــم يكــن أبــو جعفــر 

ــاركه  ــا ش ــا، وإمن ــا إليه ــن دع ــو م ــده ه وح

ــرازي )ت 478هـــ(،  ــحاق الش ــو إس ــك أب ذل

شــيخ النظاميــة، وكانــت مطالبهــم التــي 

رفعوهــا إىل الخليفــة سياســية أكــر منهــا 

دينيــة، فطلبــوا قلــع املواخــر التــي كان 

ــدات  ــع املفس ــا، وتتب ــرددون عليه ــد ي الجن

ومــن يبيــع النبيــذ، ورضب دراهــم تقــع 

ــدو أن  ــدل الُقراضــة)ج(. ويب ــا ب ــة به املعامل

ــا أن  ــرًا، ك ــرًا كب ــك تأث ــر لذل ــة تأث الخليف

الروايــة التاريخيــة تشــر إىل أنــه قبــل هــذه 

كان  وإن  األســاس،  حيــث  مــن  املطالــب 

ــرار ذي شــأن دون  ــادر عــى اتخــاذ ق غــر ق

الرجــوع إىل الســلطات الســلجوقية)4(. 

ــنة  ــُة يف س ــل العلني ــن عقي ــُة اب ــل توب ومتث

ــاٌت  ــا اضطراب ــي مل تصحبه )1073/465( -الت

ــت  ــي وقع ــروف، والت ــى املع ــعبية باملعن ش

بتأثــر الرشيــف أيب جعفــر، وبالتعليقــات 

الــذي  الداخــي  والتوتــر  أثارتهــا،  التــي 

ــًة  ــنة- خصيص ــل الس ــن أه ــه ب ــفت عن كش

ــة يف بغــداد يف  ــاة الديني ــص الحي مــن خصائ

ــص  ــة الســاجقة. ويف ن ــود األوىل لهيمن العق

ــا- تــرأ  هــذه التوبــة -الــذي مل يــزل محفوظً

ابــن عقيــل مــن مقــاالت املعتزلــة، ومــن 

صحبــة ابــن الوليــد، وأقــر بــأن الحــاج قُتــل 

ابن بطة، )رقم/ 259(؛ م، )8/ 272(، ب، )12/ 105(.  )4(
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بإجــاع فقهــاء عــره، وأنهــم أصابــوا يف 

ــر  ــدع، وأق ــن كل الب ــك م ــرأ كذل ــك، وت ذل

ــه إليــه مــن نقــد، وأكــد أنــه يف  بــكل مــا ُوجِّ

ــرَه)1(. ــَر وال مك ــر مج ــه غ توبت

وقــد اســتمرت االضطرابات الدينيــة يف بغداد، 

يف أثنــاء حكم ملكشــاه )92-1072/85-465(، 

ــف  ــا الصــدام -املصحــوب بالعن ــن أبرزه وم

ــم تجــدد  ــة واألشــاعرة، ث ــا- بــن الحنابل غالبً

ــنة  ــن الس ــا- ب ــم يقيًن ــعي منه ــراع -بس ال

والشــيعة يف النصــف الثــاين مــن هــذا الحكم.

مـا  هـو  خطـورة  األشـد  الحـدث  أن  عـى 

أطلـق عليـه املؤرخـون املسـلمون فتنـة ابـن 

املظاهـرات  مـن  سلسـلة  وهـي  القشـري، 

واالضطرابـات الشـعبية -التـي صحبها العنف 

)469/أبريـل  لسـنة  شـوال  بـدأت يف  غالبًـا- 

مايـو 1077(، وانتهـت يف منتصـف صفـر   -

لسـنة )470/سـبتمر 1077(، ولكنهـا امتـدت 

بعـد ذلـك يف طائفـة مـن الحـوادث إىل سـنة 

إىل  السـنة  أهـل  ـمة  مقسِّ  ،)1083/475(

حزبـن، ومخلِّفـة وراءها مشـكلة سياسـية يف 

العاقـة بن الخافـة والسـلطنة)2(. والخطيب 

أبـو النر القشـري -الشـهر بابن القشـري- 

هـو ابـن العلَـم الكبـر أيب القاسـم القشـري 

م، )8/ 275، 6(، ب، )12/ 105، 6(، ابــن عقيــل، )ص/ 226- 40(،   )1(

ابــن بطــة، )رقــم/ 260(.

حكايــة فتنــة ابــن القشــري يف: م، )8/ 305- 7(؛ ب، )12/ 115،   )2(

ــن  ــل، )ص/ 350- 66(؛ اب ــن عقي ــل، )1/ 25- 9(، اب 117- 9(؛ ذي

بطــة، )رقــم/ 261(، ومل يفــرد لهــا ابــن األثــر ســوى بعــض 

األســطر، انظــر: ك، )10/ 104، 5(.

ا.  )ت 465هــ(، وكان -كأبيـه- أشـعريًّا صوفيًـّ

قـدم بغـداد بعـد أن واله نظـام امللـك أمـر 

الوعـظ يف النظاميـة، وكان مـن العسـر عـى 

خطبـه  بعـض  يف  يعـرض  أال  مثلـه  أشـعري 

للمسـائل الخافيـة بـن الحنابلـة واألشـاعرة، 

فلـا انتهـى إىل مسـألة الكام النفـي اإللهي 

-الشـهرة يف املذهب األشـعري- رمى الحنابلة 

وكان   ،)anthropomorphisme( بالتجسـيم 

هـذا مـن أغلـظ التشـنيعات التـي أدت إىل 

إدانـة ابـن حنبـل وأصحابـه يف عهـد الـرايض. 

.
ــو  ــورة ه ــد خط ــدث األش ــى أن الح ع
ــه املؤرخــون املســلمون  ــق علي ــا أطل م
فتنــة ابــن القشــري، وهــي سلســلة 
مــن املظاهــرات واالضطرابات الشــعبية 
ــدأت  ــا- ب ــف غالًب ــا العن ــي صحبه -الت
يف شــوال لســنة )469/أبريــل - مايــو 
صفــر  منتصــف  يف  وانتهــت   ،)(077

لســنة )470/ســبتمرب 077)(. 

ــورة  ــة الخط ــت بالغ ــة كان ــق أن التهم والح

املتكلمــن  بانقســام  انتهــت  إنهــا  حتــى 

الســنين إىل فريقــن، وتبــع كلَّ فريق شــيعتُه. 

ــا  ــري أب ــَن القش ــايع اب ــن ش ــهر م وكان أش

-وقــد  تدخــل  الــذي  الشــرازي  إســحاق 

ــب الســلف- بوصفــه  أعلــن متســكه مبذه

ــويف )ت  ــعد الص ــا س ــة)3(، وأب ــيخ النظامي ش

انظــر يف أيب إســحاق الشــرازي، )ت 476هـــ(: م، )9/ 7، 8(؛ ب،   )3(

)12/ 124، 5(، ابــن عقيــل، )ص/ 204، 6(.
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477هـــ( الــذي كان قــد أســس رباطًــا شــهرًا 

ــري  ــن القش ــتطاع اب ــد اس ــداد)1(. وق يف بغ

ــك[  ــد نظــام ]املل ــا عــى تأيي أن يعتمــد أيًض

ــلطنة  ــوة الس ــل ق ــذي كان ميث ــحنة، ال والش

يف بغــداد، حيــث تأمتــر الرشطــة بأمــره. 

القشــري  ابــن  خصــوم  رأس  عــى  وكان 

دامئًــا  كان  الــذي  جعفــر،  أبــو  الرشيــف 

يف طليعــة الدفــاع عــن مذهــب الســلف 

)tradition(، ومعــه تاجــر حنبــي، واســع 

ــه  ــد الل ــا عب ــر، يدعــى أب ــراء شــديد التأث ال

ــن  ــر م ــام بكث ــردة )ت 476هـــ(، ق ــن ج اب

ــة، وكان يطــوي صــدره عــى  األعــال الديني

ــة  ــن الخاف ــة ع ــر يف املنافح ــة ال تف حاس

وعــن املذهــب الســني)2(. 

. وكان عـــى رأس خصوم ابن القشـــري 
الريف أبـــو جعفر، الـــذي كان دامئًا 
يف طليعة الدفاع عن مذهب الســـلف 
)tradition(، ومعـــه تاجـــر حنبـــي، 
واســـع الراء شـــديد التأثر، يدعى أبا 

عبـــد الله ابن جـــردة )ت 476هـ(. 

وبــن الفريقــن املتخاصمــن قامــت ســلطات 

الخافــة: فثمــة الخليفــة املقتِدي مــن جانب، 

ــر مــن  ــن جه ــة اب ــر فخــر الدول ومثــة الوزي

ــد  ــة ق ــد الدول ــه عمي ــب آخــر، وكان ابن جان

انظر يف أيب سعد الصويف أو النيسابوري، )ت 477هـ(: ب، )12/ 126(.  )1(

ــل،  ــن عقي ــن جــردة، )ت 476هـــ(: اب ــه اب ــد الل راجــع يف أيب عب  )2(

.)8  ،277 )ص/ 

تــزوج مــن إحــدى بنــات نظــام امللك يف ســنة 

)462هـــ()3(. وقــد اضطُّرت الخافــة -لحرصها 

عــى تجنــب فريــق املحافظــن، املؤيَّــِد بقــوة 

مــن العامــة، وكذلــك عــى تجنــب الســلطات 

التهدئــة  سياســة  اتبــاع  إىل  الســلطانية- 

والتوفيــق، وإن مل يخــُل ذلــك مــن صعوبــة.

وتوالت الخطـــوب رسيًعـــا، فحدثت بلبلة 

شـــديدة يف بغداد، واعتنق نفـــر من اليهود 

والنصارى اإلســـام بعدما ألقى ابن القشري 

بعـــض الخطب يف النظاميـــة، فأظهر أتباعه 

الـــرور والِبرْش لِـــا رأوا من قـــوة تأثره، 

وأنكر أتبـــاع أيب جعفر ذلـــك يف مظاهرات 

عنيفة، وكانوا يقولون: )هذا إســـام الرشاء(

)د(. وقـــد أرســـل أبو إســـحاق الشـــرازي 

وفًدا برســـالة إىل نظـــام ]امللك[)هـ(. ومى 

راجــع يف فخــر الدولــة وعميــد الدولــة ابــن جهــر: ابــن عقيــل،   )3(

ــر(. ــن جه ــي، )اب ــرس فرع فه

ــا، واملــروي يف كتــب التاريــخ أن مثــة  )د( يبــدو الــكام هكــذا مضطربً

مــن كان يعــن ابــن القشــري، )ولعلــه نظــام امللــك( ببــذل 

األمــوال لليهــود حتــى يســلموا عــى يديــه، فــكان العامــة 

يقولــون: »هــذا إســام الرشــاء، ال إســام التقــى«، ولــو كان إســام 

اليهــود تأثــرًا بوعــظ ابــن القشــري -كــا ذكــر الكاتــب- ملــا كان 

ــى. )املرجــم(. ــة معن ــذه الكلم له

)هـــ( يف )املنتظــم(، و)البدايــة والنهاية(، أنَّ أبا إســحاق الشــرازي كتب 

إىل نظــام امللــك يشــكو الحنابلــة ويســأله املعونة، وليــس فيه ذكر 

ألي وفــد، )انظــر حــوادث ســنة 469هـــ يف الكتابــن(. )املرجــم(.

ــد ذكــر هــذه  ــن رجــب عن ــة« الب ــل طبقــات الحنابل )و( جــاء يف »ذي

الحادثــة: »... وأغلــق أتبــاع ابــن القشــري أبــواب مدرســة النظام، 

وصاحــوا: املســتنَر باللــه! يــا منصــور -يعنــون الُعبيــدي صاحب 

)مــر(- وقصــدوا بذلــك التشــنيع عــى الخليفــة العبــايس، وأنــه 

ــن عمــه«.  ــر اب ــو جعف ــف أب ــة، ال ســيا والرشي ــئ للحنابل مال

]»ذيــل طبقــات الحنابلــة«، )1/ 39، 40([، فلــم يكن الشــيعة إذن 

هــم مــن هتــف - كــا ذكــر الؤوســت- باســم املســتنر، وإمنــا 

ــن األشــاعرة. )املرجــم(. ــن القشــري م ــاع اب ــف باســمه أتب هت
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ابن القشـــري -مؤيـــًدا برشطة الشـــحنة- 

ليلقـــي خطبة جديـــدة ضـــد الحنابلة يف 

الرُّصافـــة، فمى الرشيـــف -وقد  جامـــع 

عجـــز عـــن منعـــه- إىل الخليفة شـــاكيًا. 

ويف السـادس من ذي القعدة لسـنة )11/469 

القشـري  ابـن  خطـب   ،)1076 يونيـو  مـن 

خطبـة جديـدة يف النظاميـة، فأسـلم يهودي، 

فُحمـل -عـى ما جرت بـه العادة- عـى دابة، 

]بإسـامه[،  ابتهاًجـا  املدينـة  يف  بـه  وطيـف 

ونُظمـت مظاهـرات معاديـة، ومتـاأل طـاب 

النظامية األشـاعرة عى الهجوم عى أيب جعفر 

يف مسـجده ببـاب النويب، غر أنهـم ]ملا وصلوا 

الرشيـف  أتبـاع  رماهـم  املسـجد[  بـاب  إىل 

، فاذوا مبدرسـتهم، فمـى بعض أتباع  باآلُجـرِّ

ابـن القشـري يشـكون إىل الخليفـة واتهمـوه 

بأنـه يسـاند الحنابلـة، وقـام بعـض الشـيعة 

فهتفوا باسـم الخليفة الفاطمي املستنر)و(. 

ومل يكـــن للخليفـــة مـــن هـــمٍّ إال اســـتعادُة 

ــر  ــا جعفـ ــف أبـ ــك الرشيـ ــدوء، فأمسـ الهـ

يف قـــره، ولكنـــه مل مينـــع ابـــن القشـــري 

ـــة يف مســـجد القـــر يف  ـــي خطب ـــن أن يلق م

)22 مـــن ذي القعـــدة لســـنة 27/469 مـــن 

يونيـــو لســـنة 1076(. عـــى أن ابـــن القشـــري 

مل يســـتطع الـــكام إال يف حايـــة حـــرس 

الخليفـــة، وإن كان ذلـــك مل مينـــع وقـــوع 

ـــاوة  ـــى بت ـــام أعم ـــد ق ـــة: فق ـــة التالي الحادث

ــه،  ــر كام اللـ ــي تذكـ ــة التـ ــات القرآنيـ اآليـ

ومـــا نُســـب إليـــه مـــن األقـــدام، واأليـــدي، 

والوجـــه، معلًنـــا بذلـــك -يف تحـــدٍّ ظاهـــر- 

ـــوص،  ـــذه النص ـــة[ ه ـــر ]حرفي ـــكه بظاه متس

غـــر أن الحـــرس أســـكتوه ثـــم طـــردوه. 

ويف املحــرم مــن ســنة )1077/470(، رجــع 

محمــًا  امللــك  نظــام  إىل  املرَســل  الوفــد 

ــر  ــا إىل فخ ــر: إحداه ــن الوزي ــالتن م برس

ــد  ــة، وق ــد الدول ــرى إىل عمي ــة، واألخ الدول

بقــي نــص أوالهــا، وفيهــا يدافــع نظــام 

مظهــرًا  النظاميــة،  املدرســة  عــن  امللــك 

وتَجنــَب  والحنفيــة،  للشــافعية  إيثــاره 

ــه  ــم أتباع ــه اته ــل، ولكن ــن حنب ــكام يف اب ال

ــه، وبأنهــم مبتدعــة)1(. بالخــروج عــن مذهب

وقــد عقــد الوزيــر فخــر الدولــة -بأمــر مــن 

ــا بــن الرشيــف أيب  ــا خاصًّ الخليفــة- اجتاًع

انظــر ترجمــة جــورج مقــديس يف: ابــن عقيــل، )359- 61(.   )1(

]أقــول: ذكــر ابــن كثــر يف »البدايــة والنهايــة« رســالة نظــام امللــك 

إىل فخــر الدولــة يف أحــداث ســنة )469هـــ(، ال يف ســنة )470هـ(، 

ــب إىل  ــره أن ينس ــة، وك ــن الفتن ــع م ــا وق ــر م ــه أنك ــا أن وفيه

املدرســة التــي بناهــا يشء مــن ذلــك. ثــم ذكــر يف أحــداث ســنة 

)470هـــ( مضمــون رســالته إىل أيب إســحاق الشــرازي، وقــد 

أوردهــا صاحــب املنتظــم بنصهــا، ومــا جــاء فيهــا: »... وليــس 

توجــب سياســة الســلطان وقضيــة املعدلــة إىل أن منيــل يف 

ــد الســنن أوىل مــن  املذاهــب إىل جهــة دون جهــة، ونحــن بتأيي

ــا هــو  تشــييد الفــن«، ثــم ذكــر أن الغايــة مــن بنــاء النظاميــة إمنَّ

ــة،  ــق الكلم ــاف وتفري ــة، ال االخت ــم واملصلح ــة أهــل العل صيان

وأن الغالــب عــى أهــل بغــداد مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل 

-رحمــه اللــه-، »ومحلــه معــروف بــن األمئــة، وقــدره معلــوم يف 

الســنة«، إىل آخــر مــا قــال. فليــس يف أي مــن الرســالتن مــا يــدل 

عــى إيثــار الشــافعية والحنفيــة، وليــس فيهــا اتهــام أتبــاع أحمد 

ــوزي  ــن الج ــر اب ــد ذك ــك، وق ــض ذل ــا نقي ــل فيه ــداع، ب باالبت

أن الحنابلــة تداولــوا هــذا الــكام، ورُسوا بــه، وتقــوْوا معــه. 

)املرجــم([. )ز( بــل كان النــاس يدخلــون عليــه مــدة مديــدة، ثــم 

قيــل لــه: قــد كــر اســتطراق النــاس دار الخافــة، فاقتــر عــى 

ــّي،  ــا يل غــرض يف دخــول أحــد ع ــال: م ــه، فق ــنِّ دخول ــن تُع م

فامتنــع النــاس ]انظــر: ابــن رجــب، ذيــل، )1/ 43([. )املرجــم(.
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ــن  ــين: اب ــة األساس ــه الثاث ــر وخصوم جعف

القشــري، وأيب إســحاق، وأيب ســعد الصــويف، 

ــاع مل يثمــر شــيئًا. غــر أن هــذا االجت

ـــك،  وقـــد هاجـــم الرشيـــف بشـــدة نظـــام املل

ـــل  ـــن حم ـــزه ع ـــى عج ـــة ع ـــر الدول والم فخ

ـــة  ـــدة [ القادري ـــرام ]العقي ـــى اح ـــاس ع الن

التـــي مل تعـــد تُقـــرأ بانتظـــام يف دور العبـــادة. 

ـــر يف  ـــا جعف ـــة أب ـــس الخليف ـــم كان أْن حب ث

القـــر، ومنعـــه مـــن تلقـــي الزيـــارات)ز(، 

ومل يـــأذن لـــه بالخـــروج إال ليمـــوت عنـــد 

أختـــه يف )15 مـــن صفـــر لســـنة 470هــــ(. 

وحصـــل مـــن نظـــام ]امللـــك[ عـــى رحيـــل 

ــذه  ــداد[. ويف هـ ــن بغـ ــري ]عـ ــن القشـ ابـ

الســـنة نفســـها، 470هــــ، وقعـــت حـــوادث 

ـــة  أخـــرى، فقـــد خـــرج بعـــض طـــاب النظامي

بقيـــادة رجـــل يقـــال لـــه اإلســـكندراين 

ــر  ــذا بتكفـ ــم هـ ــاء، وتكلـ ــوق الثاثـ إىل سـ

ـــي بآجـــرَّة، فدخـــل إىل ســـوق  ـــة، ]فرُم الحنابل

ـــه  ـــوا مع ـــا[، فخرج ـــتغاث أهله ـــة واس املدرس

ـــا كان  ـــض م ـــوا بع ـــاء، ]ونهب ـــوق الثاث إىل س

ــاع  ــدأ األوضـ ــرش، ومل تهـ ــع الـ ــه[، ووقـ فيـ

-لبعـــض الوقـــت- إال بعـــد أن طَـــرد جنـــُد 

الخافـــة مثـــَر الفتنـــة)1(. وكان الخليفـــة 

ك،   ،)71  ،368 )ص/  عقيـل،  ابـن  يف:  اإلسـكندراين  قصـة  توجـد   )1(

)10/ 107(. ]أقـول: مل يـرد يف املنتظـم ذكـر لطـرد مثـر الفتنـة 

]اإلسـكندراين[، وإمنـا فيـه أن أهـل سـوق الثاثـاء َغلبـوا بالعـوام، 

منـه،  تليهـم  التـي  القطعـة  فنهبـوا  املدرسـة،  سـوق  ودخلـوا 

وقتلـوا مريًضـا وجـدوه يف غرفـة، وأنفـذ العميـد أبو نـر الديلم 

والخراسـانية إىل مؤيـد امللـك، فدفعـوا العـوام، وقتلـوا بالنشـاب 

بضعة عرش...، وكان نسـاؤهم عى باب النويب يلطمن. )املرجم([.

ــري-  ــن القشـ ــة ابـ ــد فتنـ ــع -بعـ ــد منـ قـ

يف  )للوعـــظ(  الجلـــوس  مـــن  الوعـــاظ 

ـــك  ـــم بذل ـــأذن له ـــم مل ي ـــة، ث ـــن العام األماك

ـــع صـــدام  ـــا يف ســـنة )473()2(، ومل يق إال جزئيًّ

ـــري  ـــدم البك ـــن ق ـــنة )1082/475(، ح إىل س

ـــك  ـــام املل ـــل نظ ـــن ِقب ـــه م ـــا ل ـــداد، مأذونً بغ

ـــس  ـــع تدري ـــة، م ـــب يف النظامي ـــاء الخط إللق

املذهـــب األشـــعري)3(. 

وتوالـــت الحـــوادث بعـــد ذلـــك، فشـــنَّ 

ـــمه(  ـــا اس ـــة )ومل يبلغن ـــاء الحنابل ـــض فقه بع

هجوًمـــا ضاريًـــا عـــى النظاميـــة: )تلـــك 

ـــوس،  ـــن ط ـــل م ـــأها رج ـــي أنش ـــة الت املدرس

ـــل  ـــن(، وجع ـــل املؤمن ـــن، وأض ـــد الدي فأفس

ـــذ مـــن بيـــت  ـــا، فأُخ ـــاس إىل هدمه يدعـــو الن

ابـــن عقيـــل، وُجلـــد وُحبـــس.

ــوال  ــن شـ ــر يف )13 مـ ــادث آخـ ــع حـ ووقـ

ســـنة 6/475 مـــن مـــارس ســـنة 1083(، فقـــد 

ــري  ــاب البكـ ــن أصحـ ــاحنة بـ ــت مشـ قامـ

والقـــايض الحنبـــي أيب الحســـن )ت 526هــــ(، 

ـــراء  ـــن الف ـــى اب ـــايض أيب يع ـــاء الق ـــد أبن أح

)ت 458هــــ( فنهبـــوا داره، وأخـــذوا -فيـــا 

م، )8/ 326(، ب، )12/ 121(. ]أقــول: مــراده بــاإلذن الجــزيئ   )2(

الســاح لهــم بالوعــظ دون الخــوض يف املســائل املذهبيــة التــي 

تثــر الفــن وتثــر القاقــل. والتقييــد باألماكــن العامــة مــدرج يف 

ــه يف املنتظــم. )املرجــم([. ــر ل ــب، وال ذك ــن الكات هــذا الســياق م

هنــاك كلمــة مختــرة بشــأن البكــري، يف ســنة )475(، يف: ابــن   )3(

األثــر أن  ابــن  عقيــل، )371- 5(، ك، )10/ 124، 5(. )وذكــر 

البكــري كان مؤيــًدا بالديــوان(.
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أخـــذوا- كتـــاب )الصفـــات( أليب يعـــى -وهـــو 

الحنبليـــة،   )théodicée( الثيوديســـيا  يف 

يف نظريـــة الصفـــات اإللهيـــة- ووضعـــوه 

ـــا  ـــى م ـــنَّع ع ـــذي ش ـــري، ال ـــدي البك ـــن ي ب

فيـــه عـــى رؤوس األشـــهاد، متِهـــًا مؤلفـــه 

بالكفـــر)1(.

وبعـــد أيـــام وقعـــت ثالـــث الحـــوادث 

ــب  ــري أن يخطـ ــد أراد البكـ ــا، فقـ وأخراهـ

يف جامـــع املنصـــور، فعـــارض ذلـــك نقيـــُب 

تجاهـــل  البكـــري  أن  غـــر  الهاشـــمين، 

ــنة  ذلـــك، وخطـــب يف )25 مـــن شـــوال سـ

ـــة  18/475 مـــن مـــارس ســـنة 1083( يف حاي

الجنـــد الســـلطاين، وعـــى الرغـــم مـــن أنـــه 

ــديس يف:  ــورج مق ــات ج ــات ماحظ ــاب الصف ــأن كت ــع بش راج  )1(

ابــن عقيــل، )ص/ 342، 4، و373(، وبشــأن أيب يعــى: ابــن بطــة، 

)حاشــية/ 232(. ]أقــول: ههنــا عــدة ماحظــات: )1( أن الســباب 

ــايض  ــاب الق ــع أصح ــم- م ــاء يف املنتظ ــا ج ــا -ك ــام كان والخص

ــايض  ــى دار الق ــوا ع ــن هجم ــه. )2( أن الذي ــن، ال مع أيب الحس

ــر بعــد  ــن جه ــة اب ــد الدول ــوا ممــن أرســلهم عمي ونهبوهــا كان

ــاب  ــى كت ــنع ع ــذي ش ــع. )3( أن ال ــا وق ــري مب ــه البك أن أعلم

»الصفــات« أليب يعــى هــو العميــد، ال البكــري، فقــد جعلــه »بــن 

يديــه، يقرئــه لــكل مــن يدخــل إليــه، ويقــول: أيجــوز ملــن يكتــب 

هــذا أن يُحمــى أو يـُـؤوى يف بلــد؟«. )4( أن مصطلــح الثيودوســيا 

)théodicée( -وهــو مــن وضــع لَيبنيتــس )Leibnitz(- قــد 

اســتخدمه الؤوســت هنــا اســتخداًما تُْعــِوزُه الدقــة؛ ألنــه يشــر 

إىل »جــزء مــن امليتافيزيقــا ينصــب عــى دراســة العدالــة اإللهيــة، 

ويفــر مشــكلة الــرش يف العــامل«. ]»املعجــم الفلســفي«، مجمــع 

املطابــع  العامــة لشــؤون  الهيئــة  القاهــرة:  العربيــة.  اللغــة 

األمريــة، )1399هـــ = 1979م(، )ص/ 117(، وكتــاب »الصفــات« 

ــا هو  ]وعنوانــه الكامــل »إبطــال التأويــات ألخبــار الصفــات«[ إمنَّ

ــث  ــه- يف رشح األحادي ــه عنوان ــه ودل علي ــاء يف مقدمت ــا ج -ك

ــه عليــه وســلم-  ــه -صــى الل ــة عــن رســول الل الصحيحــة املروي

ــن  ــاب اب ــات عــى كت ــه تعقب مــا يوهــم ظاهــره التشــبيه، وفي

فــورك )األشــعري(: »تأويــل مشــكل الحديــث«، فــا تعلــق له إذن 

ــم([. ــرش«، )املرج ــكلة ال ــة«، وال »مبش ــة اإللهي ــة »العدال بقضي

ــد  مل يعـــرض يف خطبتـــه البـــن حنبـــل، فقـ

ــم  ــد، ورماهـ ــن جديـ ــة مـ ــم الحنابلـ هاجـ

ضـــاق  وملـــا   . باآلُجـــرِّ فرُمـــي  بالكفـــر، 

الخليفـــة بهـــذه االضطرابـــات طـــرده، فجعـــل 

ـــهم  ـــا أس ـــيئًا، وم ـــيئًا فش ـــود ش ـــدوء يع اله

ـــو  ـــا أب ـــام به ـــي ق ـــة الت ـــك الرحل ـــك تل يف ذل

ــه- إىل  ــام نفسـ ــرازي -يف العـ ــحاق الشـ إسـ

ـــل  ـــن ِقب ـــة م ـــددت الخطب ـــك. وُج ـــام املل نظ

ــاه)2(.  ــلطان ملكشـ ــت السـ ــة لبنـ الخليفـ

.
وملــا ضــاق الخليفــة بهــذه االضطرابــات 
طــرده، فجعــل الهــدوء يعــود شــيًئا 
فشــيًئا، ومــا أســهم يف ذلــك تلــك 
الرحلــة التــي قــام بهــا أبــو إســحاق 
ــام  ــه- إىل نظ ــام نفس ــرازي -يف الع الش
امللــك. وُجــددت الخطبــة مــن ِقبــل 
الخليفــة لبنــت الســلطان ملكشــاه. 

ـــنوات  ـــك بس ـــل ذل ـــداد قب ـــهدت بغ ـــد ش وق

بعـــض االضطرابـــات الشـــيعية، ففـــي ســـنة 

ــكيل  ــى تشـ ــاء عـ ــم القضـ )1081/473( تـ

ـــان( بزعامـــة رجـــل  شـــبه عســـكري مـــن )فتي

ــزاز[،  ــمي ]البـ ــادر الهاشـ ــد القـ ــى عبـ يُدعـ

ورعايـــة شـــخص آخـــر مجهـــول يدعـــى 

ابـــن الرســـويل ]الخبـــاز[. وقـــد كان هـــؤالء 

بَرَاثـــا،  مســـجد  يف  يجتمعـــون  الفتيـــان 

ـــن يف  ـــون للفاطمي ـــم يدع ـــوا بأنه ـــد اتهم وق

ب، )12/ 123(.  )2(
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ــد ذلـــك،  مـــر)1(. وتوالـــت الخطـــوب بعـ

ووقعـــت شـــجارات داميـــة بـــن الســـنة 

والشـــيعة يف ســـنة )1085/478( خلَّفـــت 

ـــارَة  ـــب زي ـــد أعق ـــا)2(. وق ـــن الضحاي ـــرًا م كث

ــة  ــداَد يف نهايـ ــام امللـــك بغـ ــاه ونظـ ملكشـ

ســـنة )1086/479( فـــرُة هـــدوء نســـبي، 

غـــر أن بعـــض الحـــوادث وقعـــت يف عـــام 

)1088/481()3(، وأخـــرى بالغـــة الخطـــورة 

ــوارع  ــت شـ ــث غصـ ــايل، حيـ ــام التـ يف العـ

ـــن  ـــوزي واب ـــن الج ـــة اب ـــا لرواي ـــداد -وفًق بغ

ــد  ــل. وقـ ــي قتيـ ــن مائتـ ــر مـ ــر- بأكـ كثـ

اتَّهـــم الشـــيعَة خصوُمهـــم بأنهـــم يســـبون 

ـــم)4(. ـــام يف باطنه ـــون اإلس ـــة، ويكره الصحاب

ويف ســـنة )1090/483( ادعى رجل بالبرة 

]يقـــال لـــه: تليا[ أنـــه املهدي، ثـــم كتب 

-يف العـــام التـــايل- إىل واســـط يدعوهـــم، 

املهـــدي[ صاحب  أنـــا ]اإلمـــام  ويقـــول: 

الزمان، آمـــر باملعروف وأنهـــى عن املنكر، 

وأهـــدي الخلـــق إىل الحـــق)5(. ويف هـــذا 

الغزايل  الشـــديد االضطـــراب قـــدم  املناخ 

بغـــداد يف جادى األوىل ســـنة )484/يونيو 

- يوليـــو ســـنة 1091م(، فكانت الســـنوات 

األربـــع التي قضاهـــا فيها -والتـــي متيزت 

ب، )12/ 121(، ]؟[.  )1(

ب، )12/ 127(.  )2(

ب، )12/ 134(.  )3(

ك، )10/ 170، 176(؛ ب، )12/ 135(.  )4(

انظر يف هذا املهدي: ب، )12/ 136، 7(.  )5(

بوقـــوع سلســـلة مـــن حـــوادث املـــوت 

العنيفة- فاتحة أزمة جديدة يف الســـلطة)6(. 

ــن  ــدروس مـ ــتخاص بعـــض الـ ــن اسـ وميكـ

ـــن  ـــدث ب ـــزل تح ـــي مل ت ـــات الت ـــذه األزم ه

ســـنتي )991/381، و1092/485م(، والتـــي 

مـــا انفكـــت تصبـــغ تاريـــخ العاصمـــة 

ــا.  ــرة بصبغتهـ ــة الكبـ العراقيـ

.
ويف هــذا املنــاخ الشــديد االضطــراب 
ــداد يف جــادى األوىل  ــزايل بغ ــدم الغ ق
ســنة )484/يونيو - يوليو ســنة )09)م(، 
فكانــت الســنوات األربــع التــي قضاهــا 
ــلة  ــوع سلس ــزت بوق ــي متي ــا -والت فيه
ــة- فاتحــة  مــن حــوادث املــوت العنيف

ــدة يف الســلطة. أزمــة جدي

ــكلة  ــة ملشـ ــول املقرحـ ــة الحلـ ــدم دقـ فعـ

ـــارة أو الســـلطنة  ـــة واإلم ـــن الخاف ـــة ب العاق

ــن  ــزايل مـ ــاوردي، والغـ ــتطاع املـ ــا اسـ -كـ

عـــى  دامئًـــا  تبعـــث  إدراكهـــا-  بعـــده، 

ـــة تفويـــض الســـلطة  الشـــك العميـــق يف كيفي

ـــيًّا  ـــل سياس ـــرح ظ ـــل املق ـــتها. فالح ومارس

أكـــر مـــن كونـــه فقهيًّـــا، وظـــل الخليفـــة 

ـــدوم  ـــي، ق ـــاج قلب ـــه، بابته ـــن تقبل ـــًدا ع -بعي

الســـاجقة إىل بغـــداد، وبعيـــًدا عـــن كونـــه 

قـــد التمـــس منهـــم هـــذا القـــدوم- يجـــدُّ 

-كـــا كان يفعـــل أيـــام البويهيـــن- يف مكافحـــة 

راجع يف هاتن املوتتن العنيفتن: ابن عقيل، )ص/ 138- 40(.  )6(
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وصايـــة ســـادته الجـــدد، مؤكـــًدا الصلـــة 

ــي  ــنة، التـ ــن السـ ــاع عـ ــه والدفـ ــن بقائـ بـ

كان يـــرى أنـــه حارســـها املميـــز، مـــن دون 

ســـائر املالـــك اإلقليميـــة مهـــا تكـــن قويـــة. 

ـــر  ـــنة تث ـــذه السُّ ـــة ه ـــت صياغ ـــك ظل وكذل

بعـــض املشـــكات العويصـــة. ومل تكـــن 

ـــا  ـــا تحدده ـــة -ك ـــة للخاف ـــة الديني السياس

القادريـــة- متاثـــل تلـــك التـــي اتبعهـــا املتـــوكل 

بوضـــوح شـــديد ضـــد الشـــيعة، وال أفلـــح 

إنشـــاء النظاميـــة قـــّط وازدهـــار املذهـــب 

ـــى  ـــه، ع ـــدل علي ـــا ي ـــد -ك ـــعري املتزاي األش

نحـــو كبـــر، ذيـــوُع كتـــب الغـــزايل- يف توهـــن 

 ،)traditionalisme( ـــظ ـــاه املحاف ـــر االتج أم

ـــكًا  ـــهم إال ش ـــة أنفس ـــد الحنابل ـــذي ال يُع ال

مـــن أشـــكاله، والـــذي ســـيجد مـــاذه -عقـــب 

ســـقوط الخافـــة- لـــدى املاليـــك، الذيـــن 

ـــن. ـــيورثونه العثاني س

ــار  ــة وال انتصـ ــات الخليفـ ومل تنجـــح سياسـ

الســـاجقة يف القضـــاء عـــى الشـــيعة اإلماميـــة، 

ــي  ــرة، وبقـ ــة كبـ ــم أهميـ ــت لهـ ــل ظلـ بـ

عـــى األيـــام تراثهـــم القـــوي، مدعوًمـــا مبـــا 

ــات  ــن مصنفـ ــن مـ ــر البويهيـ ــه عـ خلَّفـ

ــس  ــويس. وليـ ــر الطـ ــي إىل أيب جعفـ الُكلَيْنـ

ـــن  ـــدًءا م ـــة، ب ـــودة اإلمامي ـــاَل ع ـــعنا -حي يس

 ،)1225-1180/622-575( النـــارص  عهـــد 

ـــاء  ـــد الخلف ـــا يف عه ـــتعادتها حيويته ـــم اس ث

ـــد  ـــداد يف ي ـــقوط بغ ـــل س ـــر قب ـــة األُخ الثاث

املغـــول- إال نعـــرض للـــدور املبـــارش الـــذي 

الســـنية،  الخافـــة  إســـقاط  يف  مارســـوه 

ــا عـــدوه مـــن  ــو الحـــدث الـــذي طاملـ وهـ

ــاط  ــتئنافهم النشـ ــق أن اسـ ــم. والحـ أمانيهـ

ســـقوط  -عقـــب  واملذهبـــي  العلمـــي 

ـــوا  ـــم مل يكون ـــس أنه ـــوي يف النف ـــداد- يق بغ

ــقوط)1(. ــذا السـ ــهام يف هـ ــن اإلسـ ــرَآء مـ بُـ

راجع ماحظاتنا يف االنشقاقات: )ص/ 223، 227(.  )1(
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رحلة )بوركارد ستراسبورج()1(

ترجمة: أحمد معروف)*(

  * بين يدي النص: 
هـــذه ترجمـــة نـــص رحلـــة )بـــوركارد(، 

)Burchardus( الـــذي ورد أن اســـمه أيًضـــا 

رحالـــة  وهـــو   ،)Gerardum( )جـــرارد(، 

أملـــاين، شـــغل منصـــب نائـــب أســـقف 

 )Strasbourg( )سراســـبورج(،  مدينـــة 

باســـم  أيًضـــا  املعروفـــة   ،)3(  

)2( األملانيـــة 

أو   ،)Argentinensem( )أرجنتيننســـم(، 

 ،)Argentoratensis( )أرجنتوراتنســـيس(، 

ولقـــد أرســـله إمراطـــور أملانيـــا »فردريـــك 

األول«، )املعـــروف باســـم بارباروســـا(، )547- 

)1( Burchardus Argentoratensis )Strasbourg(, de Statu Egypti 

vel Babylonie, in: Itinera Hierosolymitana Crucesignato-

rum )I.H.C(, Sandoli S., Gerusalemme, 1980, vol. 2.

مدرس مســاعد بكلية دار العلوم القاهرة، مر. الريد اإللكروين:    )*(

a.marouf21@gmail.com

ــا، قبــل  كانــت )سراســبورج( واقعــة آنــذاك ضمــن حــدود أملاني  )2(

ــد. ــا بع ــية في ــح فرنس أن تصب

586هــــ = 1152- 1190م(، عـــام )571هــــ = 

ـــن  ـــاح الدي ـــلطان ص ـــفرًا إىل الس 1175(، س

= 1171- 1193م(،  األيـــويب )567- 589هــــ 

يف إطـــار منظومـــة العاقـــات الدبلوماســـية 

التـــي تشـــكلت بـــن الطرفـــن، تلـــك التـــي 

ســـبقت اســـرداد صـــاح الديـــن مدينـــة بيـــت 

ــكات  ــن املمتلـ ــر مـ ــدس، بجانـــب كثـ املقـ

ـــة األخـــرى، عقـــب معركـــة )حطـــن(،  الصليبي

ـــرد  ـــم ي ـــذا فل ـــع ه )583هــــ = )1178م(، وم

بالنـــص يشء عـــن تفاصيـــل ونتائـــج تلـــك 

إىل  اســـتمرارها  ـــح  يُرجَّ التـــي  الســـفارة، 

ـــاَح  ـــفُر ص ـــب الس ـــث طل ـــايل؛ حي ـــام الت الع

ـــه  ـــد توج ـــر ق ـــا كان األخ ـــر، فل ـــن مب الدي

ـــن  ـــع النوري ـــه م ـــار رصاع ـــام -يف إط إىل الش

ـــة  ـــاك الرحال ـــه إىل هن ـــد تبع ـــن- فق والزنكي

ـــج  ـــفارته بالح ـــفع س ـــا ش ـــذي رمب ـــفر، ال الس

ـــا  ـــه حاجًّ إىل بيـــت املقـــدس، بعـــد أن توجَّ
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ـــا( الواقعـــة بالقـــرب مـــن  إىل مدينـــة )َصيْدناي

ـــث  ـــن حي ـــود أخـــرًا م ـــل أن يع دمشـــق، وقب

ــد  ــرًا برصـ ــَن كثـ ــه مل يُْعـ ــظ أنـ أىت، وياَحـ

تفاصيـــل رحلـــة عودتـــه إىل أوروبـــا، عـــى 

ـــار  ـــل مس ـــر تفاصي ـــه بذك ـــن عنايت ـــم م الرغ

الرحلـــة بشـــكل عـــام.

ومل تكـــن العنايـــة برصـــد تفاصيـــل الرحلـــة 

نهًجـــا شـــائًعا يف تدويـــن الرحـــات األوروبيـــة 

آنـــذاك، غـــر أنهـــا مل متثـــل منـــاط التميـــز 

الوحيـــد لهـــذه الرحلـــة أو لصاحبهـــا أو ملـــا 

ــت  ــن فرضـ ــر؛ فلـ ــن أثـ ــا مـ ــض عنهـ متخـ

ـــة االرتحـــال عـــى )بـــوركارد( -اســـتجابة  تجرب

للهـــدف- تركيـــَز رحلتـــه عـــى البلـــدان 

ــا  ــص -تأسيًسـ ــجل النـ ــد سـ ــامية، فقـ اإلسـ

ــلمن  ــا للمسـ ــورًا مركزيًـ ــذا- حضـ ــى هـ عـ

ومـــا يخصهـــم عـــى أصعـــدة شـــتى، األمـــر 

ـــة  ـــدى الرحال ـــا ل ـــذي مل يكـــن بـــدوره مألوفً ال

ـــِل  ـــن قبْ ـــرشق األدىن م ـــذي زاروا ال ـــن ال الات

ـــن  ـــت ع ـــي نتج ـــية الت ـــرات الجيوسياس التغ

توســـعات صـــاح الديـــن عـــى حســـاب 

الصليبيـــن يف بـــاد الشـــام.

ـــص  ـــور الن ـــد بل ـــر، فق ـــن أم ـــن م ـــا يك ومه

الجوانـــب  للمســـلمن صـــورة متعـــددة 

الرحالـــة  جعلـــت  الطابـــع،  موضوعيـــة 

ــأن،  ــيَج وحـــِده يف هـــذا الشـ املذكـــور نسـ

ـــان  ـــن إبَّ ـــه الات ـــة بنظرائ ـــل مقارن ـــى األق ع

ر حديثـــه  الحقبـــة الصليبيـــة؛ فكثـــرًا مـــا صـــدَّ

ـــن  ـــل: يؤم ـــن مث ـــارات م ـــلمن بعب ـــن املس ع

ـــا -أو  ـــوى خاليً ـــروي املحت ـــم ي ـــلمون، ث املس

ــن  ــاز املستحِسـ ــال االنحيـ ــن ظـ ــكاد- مـ يـ

ــود  ــذا وجـ ــِف هـ ــتهِجن، وإن مل ينـ أو املسـ

بعـــض املعلومـــات غـــر الدقيقـــة، بـــل 

ــا مل  ــاق، مثلـ ــى اإلطـ ــة عـ ــر الصحيحـ غـ

ينـــِف رؤيتـــه للمســـلمن بوصفهـــم آخـــر 

ــذي مل  ــس، الـ ــة الرئيـ ــَر الغرابـ ــل عنـ ميثـ

يكـــن لألوروبيـــن بـــه عهـــد؛ األمـــر الـــذي 

يتأســـس عـــى وعـــد الرحالـــة -يف مســـتهل 

ـــن  ـــب م ـــو غري ـــا ه ـــة م ـــه- برواي ـــص رحلت ن

ـــه  ـــزه -يف روايت ـــم تركي ـــة، ث ـــن ناحي ـــور م األم

ـــرى.  ـــة أخ ـــن ناحي ـــلمن م ـــى املس ـــك- ع تل

وتتعـــزز أهميـــة النـــص بالنظـــر إىل تأثـــره؛ 

فقـــد قـــدم )بـــوركارد( إحـــدى أقـــدم الروايـــات 

الاتينيـــة بشـــأن طائفـــة الحشاشـــن )إن مل 

تكـــن األقـــدم عـــى اإلطـــاق(؛ مـــا أســـهم يف 

ترســـيخ معلومـــات وأفـــكار ظلـــت طويـــًا 

صاحبـــة الهيمنـــة عـــى وعـــي األوروبيـــن 

ـــاين  ـــؤرخ األمل ـــادر امل ـــا ب ـــار، ك ـــذا اإلط يف ه

 Arnold von( لويبـــك(،  فـــون  )أرنولـــد 

أو   1211  = 611هــــ  أو   608 )ت   ،)lubeck

1214م( إىل إيـــراد العمـــل كامـــًا ضمـــن 

 Chronica( الســـاف(،  )تواريـــخ  كتابـــه 

Slavorum(، بوصفـــه مصـــدرًا لتشـــكيل 

ــا  ــلمن ومـ ــص املسـ ــة تخـ ــة معرفيـ خلفيـ

ـــة يف  ـــر الرحل ـــم تأث ـــا يدع ـــم؛ م ـــل به يتص

هـــذا امليـــدان. 
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ويف عـــام )1710م( نـــرِش يف )هانوفـــر(، كتـــاب 

ـــل  ـــه األص ـــا في ـــذا، مب ـــاف( ه ـــخ الس )تواري

)بوركاردسراســـبورج(  لرحلـــة  الاتينـــي 

scriptorumbrunsuicen( :ــاب ــن كتـ ضمـ

siaillustrantium()1(. ومـــن أبـــرز الجهـــود 

األخـــرى التـــي بذلـــت يف ســـبيل نـــرش الرحلـــة 

وترجمتهـــا، مـــا قـــام بـــه رجـــل الديـــن 

 Sabino( ،)ـــاندويل ـــابينو دي س ـــايل )س اإليط

 Itinera( :وذلـــك يف كتابـــه ،)de Sandoli

 Hierosolymitana Crucesignatorum(،

I.H.C(( املنشـــور بالقـــدس، حيـــث أورد 

عـــام  الصـــادر  الثـــاين  املجلـــد  -ضمـــن 

ــة  ــه الاتينيـ ــة بلغتـ ــص الرحلـ )1980م(- نـ

بجانـــب ترجمـــة إيطاليـــة، وذلـــك تحـــت 

 ،)De Statu Egypti vel Babylonie( :عنوان

مـــع تقســـيم النـــص إىل فصـــول داخليـــة لـــكل 

ـــة  ـــى توطئ ـــد أبق ـــوان مســـتقل، ولق ـــا عن منه

املـــؤرخ )أرنولـــد( وتذييلـــه للرحلـــة دون 

ر العمـــل مبقدمـــة  ـــه، كـــا صـــدَّ ســـائر مؤرَّخت

ــة  ــه بجملـ ــا، وذيَّلـ ــة وصاحبهـ ــن الرحلـ عـ

ـــرشة كان  ـــذه الن ـــى ه ـــوايش)2(، وع ـــن الح م

معتَمـــد هـــذه الرجمـــة، التـــي نقلـــت النـــص 

مـــن لغتـــه الاتينيـــة إىل اللغـــة العربيـــة.

ولقـــد حرصـــت الرجمـــة -قـــدر اإلمـــكان- 

عـــى إبـــراز النســـق الثقـــايف الـــذي أنتـــج 

احتــل نص الرحلــة ما بن )صفحتي/ 731- 736( من املجلد الثاين.  )1(

احتــل نــص الرحلــة الاتيني والرجمــة اإليطالية ما بــن )صفحتي/   )2(

ــة والحــوايش. ــور، بخــاف املقدم ــد املذك ــن املجل 395- 411( م

ـــيا  ـــه؛ ال س ـــح تجليات ـــة يف أوض ـــَي الرحال وع

ــة  ــذات الاتينيـ ــة الـ ــق بجدليـ ــا يتعلـ فيـ

ث، واآلخـــر املســـلم  ــي متثـــل املتحـــدِّ التـ

ـــدى  ـــد تب ـــه؛ ولق ث عن ـــدَّ ـــل املتح ـــذي ميث ال

ــاء  ــارش ألسـ ــل املبـ ــة النقـ ــذا يف عمليـ هـ

األعـــام واملصطلحـــات املؤثـــرة يف هـــذا 

الشـــأن، بجانـــب تـــرْك أفـــكار الرحالـــة 

تنســـاب عـــى الرتيـــب الـــذي أراد، وعـــى 

النســـق الـــذي ارتـــأى، بقطـــع النظـــر عـــن 

ــا،  ــي بينهـ ــط املنطقـ ــور الرابـ ــة حضـ درجـ

ـــوايش  ـــن الح ـــدًدا م ـــم ع ـــاف املرج ـــا أض ك

َحـــة، وحملـــت  التـــي قدمـــت تفســـرات موضِّ

ــة.  تعريفـــات مهمـ

 
نص الترجمة

مقدمة المؤرخ )أرنولد(:

ـــل إىل  ـــًا، ولننتق ـــا قلي ـــخ ملوكن ـــرك تاري فلن

حقائـــق أخـــرى علمناهـــا، ســـوف يفيـــد منهـــا 

ـــة إىل مـــر  ـــك عـــر رحل ـــًة، وذل ـــرَّاُء معرف الق

ــنة )1175(  ــي سـ ــا؛ ففـ ــن ليبيـ ــزاء مـ وأجـ

ـــاين  ـــور الروم ـــل اإلمراط ـــرب، أرس ـــد ال لتجس

واألغســـطس )فردريـــك(، الســـيَد )جـــرارد( 

)Gerardum(، نائب أســـقف )أرجنتيننســـم( 

)Egyptum(؛  مـــر  إىل  )سراســـبورج(، 

حيـــث )صـــاح الديـــن ملـــك بابليـــون(، 

واآلن   ،)SalahadinumregemBabylonie(

انتبهـــوا لـــكام الشـــخص املذكـــور نفســـه!
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   الفصل األول

من ميناء )جنوة( إلى شواطئ ليبيا

الحــقَّ أقــول لقــد أرِســلُت رســواًل. ولقــد 

يــت الصــدق إذ دوَّنــُت مــا شــهدته  تحرَّ

ــادرة،  ــه -يف ســفاريت- مــن األمــور الن وتعلمت

واألشــياء الغريبــة عــن شــعبنا، ســواء أكنــت 

البحــر. أم عاينتهــا عــر  بــرًّا  رأيتهــا  قــد 

ففـــي الســـادس مـــن ســـبتمر كان ركـــويب 

البحـــر مـــن )جنـــوة(، ثـــم كان عبـــوري 

ــم  ــا باسـ ــرف إحداهـ ــن؛ تعـ ــن جزيرتـ بـ

)كورســـيكا( )Corsicam()1(، ويطلـــق عـــى 

األخـــرى )رسدينيـــا( )Sardiniam()2(، وبـــن 

ـــت كل  ـــد متتع ـــال، وق ـــة أمي ـــن أربع الجزيرت

ــر  ــت يف منظـ ــة، تجلـ ــة فائقـ ــا بروعـ منهـ

الجبـــال  مثلـــا تجســـدت يف  الســـهول، 

املنتـــرشة، مـــع بَْســـطة يف خـــرات األرض 

كافـــة.

-مـن  النـاس  فسـات  )كورسـيكا(  يف  ـا  أمَّ

الجنَسـْن- نظـام، وخلـق قويـم، مـع يُـْر يف 

املعاملة، وإكـرام للضيف، ويُرز الرجال هناك 

العكـس  وعـى  وشـجعانًا.  أشـداء  محاربـن 

)كورســيكا(، أو )قرســقة(: جزيــرة قــرب )رسدينيــة(، تفصلهــا   )1(

أربعــة أيــام عــن ســاحل تونــس. انظــر: الحمــري )محمــد 

ــق:  ــروض املعطــار يف خــر األقطــار، تحقي ــم(: ال ــد املنع ــن عب ب

إحســان عبــاس، مكتبــة لبنــان، بــروت، )1984م(، )ص/ 455(.

ــط(.  ــامي )املتوس ــر الش ــرف البح ــى ط ــرة ع ــة(: جزي )رسديني  )2(

.)314 )ص/  نفســه،  انظــر: 

سـكان )رسدينيـا( فهـم يف فـوىض، سـاتهم 

فظاظـة وُجْن وبخـل، والرجال هناك مخّنثون 

ومشـوَّهون، غـر أن الذئـاب ال تعرف طريقها 

)رسدينيـا(  بحـر  إن  ثـم  الجزيـرة،  تلـك  إىل 

شـديد الخطـر هائج، مبا يفـوق سـائر البحار.

يبلــغ طــول )رسدينيــا( وعرضهــا -مــن أطرافها 

كافــة- مســرة ســتة أيــام، وهــي موضــع 

ــة  ــيكا( ثاث ــد )كورس ــا متت ــر صحــي، بين غ

أيــام بالطــول والعــرض، وتنعــم أرضهــا بأتــم 

صحــة، فيــا عــدا نهــرًا صغــرًا تــر مياُهــه، 

فــإذا رشب منهــا أيٌّ مــن األحيــاء مــات، 

ــك. ــور هل ــن الطي ــا أيٌّ م ــار بجانبه وإذا ط

.
ــن  ــا -م ــا( وعرضه ــول )رسديني ــغ ط يبل
أيــام،  أطرافهــا كافــة- مســرة ســتة 
بينــا  صحــي،  غــر  موضــع  وهــي 
ــول  ــام بالط ــة أي ــيكا( ثاث ــد )كورس متت
ــم صحــة،  ــا بأت والعــرض، وتنعــم أرضه
ــه،  ــر مياُه ــرًا ت ــرًا صغ ــدا نه ــا ع في
فــإذا رشب منهــا أيٌّ مــن األحيــاء مــات، 
وإذا طــار بجانبهــا أيٌّ مــن الطيور هلك.

ــُت إىل  وبعــد تجــاُوز هاتــن الجزيرتــن ذهب

)صقليــة(، وهــي جزيــرة صحيــة، خصبــة 

ــتواء  ــع اس ــاء، م ــة يف كل األنح ــا للغاي أرضه

يتخللــه جبــال، كــا أن فيهــا الكــروم واملــروج 

الينابيــع متنــح الحيــاة،  واملراعــي، وفيهــا 

أنــواع  مختلــف  مــع  الصافيــة،  واألنهــار 

ــر  ــارات البح ــري تي ــاب. وتج ــار واألعش الث
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ــب)1(،  ــة الصلي ــى هيئ ــرة ع ــك الجزي إىل تل

وهــي شــديدة املاءمــة لنشــاط التجــار، 

قليــل،  البــرش  مــن  ســكانها  عــدد  لكــن 

يف مســاحة تبلــغ -مــن جميــع الجهــات- 

مســرة ســتة أيــام، وتضــم عديــد املــدن.

وبالقــرب مــن )صقليــة(، عــى بعــد عرشيــن 

ميــًا منهــا، يف مواجهــة أحــد جوانبهــا، تقــع 

املســكونة   ،)2()Maltha( )مالطــة(  جزيــرة 

باملســلمن )Sarracenis(، والخاضعــة لحكــم 

ــة()3(. ملــك )صقلي

ببعيـدة  ليسـت  أخـرى،  جزيـرة  وهنـاك 

)بنتاليـون(  لهـا  يقـال  )مالطـة(،  عـن 

املسـلمون  يسـكنها  حيـث  )Panteleon()4(؛ 

)Sarraceni(، مسـتقلن ال يخضعون لسـيادة 

هنـاك  النـاس  أن  والحـق  عليهـم.  غرهـم 

جبنـاء  ويحيـون  بدائيـة،  حيـاة  يعيشـون 

سـاكنن كهـوَف بادهـم، حتـى إذا هاجمهـم 

جيـش كثيـف، فـروا إليهـا بأمتعتهـم؛ إذ هي 

إمـا تعـن عـى املدافعـة، وإمـا لعلهـا تكـون 

ــا يشــبه  ــة م ــاه، محِدث ــارات املي ــع تي ــرة م تتقاطــع أركان الجزي  )1(

الصليــب.

Sandoli, I.H.C., Gerusalemme, 1980, vol. 2., P. 412.

)مالطــة(: جزيــرة يف البحــر املتوســط، تقــع قــرب )صقليــة(.   )2(

.)520 )ص/  الســابق،  الحمــري،  انظــر: 

امللك هو )وليم الثاين(، )561- 585هـ = 1166- 1189م(.  )3(

هــي جزيــرة )Pantelleria( تقــع بالقــرب من )صقلية(، وتســمى   )4(

بالعربيــة )قَــْورَصة(، وهــي جزيــرة ببحــر الــروم )املتوســط( بــن 

ــوت(:  ــن ياق ــة(. انظــر: الحمــوي )شــهاب الدي ــة و)صقلي املهدي

ــدي، دار  ــز الجن ــد العزي ــد عب ــق: فري ــدان«، تحقي ــم البل »معج

ــة، بــروت، )1410هـــ = 1990م(، )4/ 469(. الكتــب العلمي

مهربًـا وسـبيًا إىل النجـاة، ثـم إن هذا الجنس 

مـن البرش يتقـوَّت بالضأن )املاشـية( أكر من 

مثـار األرض؛ فالزراعـة هنـاك جـد قليلـة. 

وبعــد مــرور ســتة مــن األيــام عــى الرحيــل 

الربــر  أرض  بلغــُت  الجزيــرة،  تلــك  عــن 

جنــس  يســكنها  التــي   )Barbaricam(

 ،)5()Arabitis( ــرب ــرف بالع ــرش يع ــن الب م

وهــؤالء ال يســكنون بيوتًــا، بــل يعيشــون 

أنحــاء  ويفرشــون  الطلــق،  الهــواء  يف 

العــراء؛ معللــن هــذا بقولهــم إن الحيــاة 

فيهــا  تهَمــل  أن  يصــح  قصــرة  مــدة 

ــرب. ــأة ال ــارًا ملكاف ــْكَنى؛ انتظ ــوت والسُّ البي

قــوت  فــا  قليــل مثارهــا؛  واألرض هنــاك 

للســكان إال املاشــية )الضــأن( التــي يربونهــا، 

ُعــرْي،  الرجــال والنســاء يف شــبه  ويســر 

ــن  ــة م ــورات بقطع ــْرهم الع ــدا س ــا ع في

ــر  ــاس يف فق ــؤالء الن ــش ه ــوب رَّث، ويعي ث

ــن  ــع، محرومــن مــن كل راحــة، مجرَّدي مدق

يف  وســود،  عــراة  وهــم  ســاح،  كل  مــن 

وْهــن. أجســادهم  ويف  قبْــح،  مناظرهــم 

وملـدة سـبعة وأربعـن يوًمـا يف البحـر، رأيـت 

أبـرُت  فلقـد  الـروب؛  مختلفـة  أسـاكًا 

إحداهـا وكانت ضخمة بطول ثامثائة وأربعن 

ذراًعـا، بحسـب مـا أمكنني التقديـر، وعاينُت 

بارتفـاع  يتقافـز  البحـر  فـوق  كان  مـا  منهـا 

يعـادل رميـة مـن قـوس أو رضبـة مبنجنيـق.

من املحتمل أنه يقصد طرابلس، )الغرب(.  )5(

Sandoli, Loc. cit.
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   الفصل الثاني

عن مدينة اإلسكندرية

ــكندرية  ــاء اإلس ــُت مينـــــ ــرًا دخلـــ وأخـــ

بــرج  ينتصــب  حيــث  )Alexandrie(؛ 

يُظِهــر  يك  االرتفــاع)1(؛  شــاهق  حجــري 

 )Egyptus( ــارة؛ ألن أرض مــر ــاَء للبح املين

مســتوية؛ ولهــذا تظــل النــران بالــرج طــوال 

الليــل مشــتعلة؛ فيتجــى املينــاء أمــام الذيــن 

ــه. ــك حفــظ لهــم مــن التي ــه؛ ويف ذل يقَربون

واإلسـكندرية مدينـة ذات صيـت ذائع، زاخرة 

بالبيوت املزخرفة، محاطة بالبساتن، مسكونة 

بـن  املوزعـن  السـكان  مـن  يحـى  ال  مبـا 

مسـلمن )Sarracenis(، ويهـود ومسـيحين، 

وهـم جميًعا خاضعون لحكـم )ملك بابليون( 

)regisBabylonie()2(. وتـدل اآلثـار العظيمة 

املنتـرشة هناك عى أن املدينة بُنيت يف الزمن 

القديـم، وهـي إذ ميتـد طولهـا أربعـة أميـال، 

فـإن عرضهـا ميـل وحيـد، وإذ يلتقيهـا فـرع 

مـن الفـرات )Eufrate()3( يف أحـد الجوانـب، 

 )4()mare Magnum( العظيـم  البحـر  فـإن 

يكُفـل حايتهـا مـن الجوانـب األخـرى، ولقد 

انحـرت املدينـة -يف الوقـت الراهـن- ضمن 

سـهل كبـر، كوَّنه فـرع النيـل )Nili( املذكور، 

يقصد منارة اإلسكندرية.  )1(

يقصد سلطان مر.  )2(

يقصد بالفرات النيل، كا سيأيت.  )3(

.)Ibid( .يقصد البحر املتوسط  )4(

الـذي ميتـد حتى يبلـغ البحـر، فمـن الواجب 

أن تعلـم أن النيـل والفـرات كليهـا واحـد، 

ذاك)5(. ميـاه  نفسـها  هـي  هـذا  ميـاه  وأن 

يف اإلســكندرية يتبــع كل جنــس رشيعتــه 

واألجــواء   ،)libere( حــرًّا  اتباًعــا   )legem(

هنــاك تحفــظ الصحــة؛ فلقد وجــدت كثرين 

ــروا مائــة عــام أو يزيــد، واملدينــة مطوقــة  ُعمِّ

بســور منخفــض خلــو مــن الخنــادق، واعلــم 

ــل مــن الرســوم  أن املينــاء املذكــور يحصِّ

ر بخمســن ألــف قطعــة  ســنويًا مــا يقــدَّ

ذهبيــة، أي مــا يعــادل أكــر مــن مثانيــة آالف 

)مــارك( )marcas( مــن الفضــة الخالصــة.

.
واإلســـكندرية مدينة ذات صيت ذائع، 
زاخـــرة بالبيـــوت املزخرفـــة، محاطة 
بالبســـاتن، مســـكونة مبـــا ال يحى 
مـــن الســـكان املوزعن بن مســـلمن 
)Sarracenis(، ويهـــود ومســـيحين، 
وهـــم جميًعا خاضعـــون لحكم )ملك 

.)regisBabylonie( بابليـــون( 

ــاس  ــا مختلــف األجن ــة أيًض يفــد عــى املدين

بضائعهــا  معهــا  مصطحبــة  البرشيــة، 

ميــاه  اإلســكندرية  يف  وليــس  التجاريــة، 

النيــل  فــرع  مــن  يأتيهــا  مــا  إال  عذبــة، 

مياهــه  تجَمــع  حيــث  أعــاه،  املذكــور 

كان األوروبيــون يعتقــدون يف العصــور الوســطى أن الفــرات   )5(

ميــي غربًــا ليمــر تحــت البحــر األحمــر، ثــم يظهــر مــرة أخــرى 

يف صحــراء مــر ليجــاور النيــل أو يختلــط بالنيــل نفســه، كــا 

.)Ibid( .ــة ــن الجن ــا م ــان مًع ــا ينبع أنَّه
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العــام.  كل  يف  واحــدة  مــرة  صهاريــج  يف 

الكنائــس  مــن  وفــرة  نفســها  املدينــة  يف 

القديــس  كنيســة  بينهــا  مــن  املســيحية، 

ــوار  ــارج أس ــة خ ــي( الواقع ــص اإلنجي )مرق

ــر،  ــى البح ــة ع ــدة)1(، واملطل ــة الجدي املدين

رضيًحــا  عــرش  ســبعة  رأيــت  وهنــاك 

ــهداء  ــن الش ــدد م ــاء ع ــام ودم ــًا بعظ حاف

ــة  ــا الِبيع ــُت أيًض ــاؤهم، ورأي ــة أس املجهول

التــي كتــب فيهــا اإلنجيــي نفســه نــص 

ــِهد  ــذي استش ــع ال ــك يف املوض ــه، وذل إنجيل

فيــه وقــِر، ولقــد ظــل مقبــورًا هنــاك حتــى 

تلــك  ويف   ،)venetis( )البنادقــة(  رسقــه 

 ،)patriarcha( ــرك ــب البطري الكنيســة يُنتَخ

ــح،  ــن يتنيَّ ــن ح ــا يُدفَ ــرَّس، وفيه ــا يَك وفيه

الــذي  املســيحي  البطريــرك  ذلــك  وهــو 

.)2()Grecorum( )يتبــع كنيســة )اإلغريــق

ولقــد حــوت املدينــة قــرًا عظيــًا لفرعــون 

ــب  ــر )صاح ــي أو البش ــص اإلنجي ــس مرق ــة القدي ــت كنيس بني  )1(

أحــد األناجيــل( عــى الشــاطئ الرشقــي لإلســكندرية، ومــع 

بعضهــا-  -أو  اإلســكندرية  أســوار  اإلســامي هدمــت  الفتــح 

وتقلــص وجــود املدينــة، ثــم أعيــد بنــاء األســوار زمــن أحمــد بــن 

طولــون )254- 270هـــ = 868- 884م(، لكنهــا لـــم تطوِّق املدينة 

املدينــة  القدميــة كلهــا، فخرجــت مســاحات كبــرة يف رشق 

القدميــة وجنوبهــا مــن نطــاق املدينــة الجديــدة. انظــر: الســيد 

ــر  ــا يف الع ــكندرية وحضارته ــخ اإلس ــامل: »تاري ــز س ــد العزي عب

اإلســامي«، دار املعــارف، )ط. 1(، )1961م(، )ص/ 33، 46، 50(.

يقصــد بطريــرك امللكانيــن )األرثوذكــس(، ولـــم يكــن مقــره   )2(

ــر  ــكندرية مق ــت اإلس ــا كان ــرة، بين ــل يف القاه ــكندرية، ب باإلس

بطريــرك األقبــاط اليعاقبــة. انظــر: املقريــزي )تقــي الديــن 

ــار  ــط واآلث ــر الخط ــار بذك ــظ واالعتب ــي(: املواع ــن ع ــد ب أحم

املعــروف بالخطــط املقريزيــة، تحقيــق: محمــد زينهــم، ومديحــة 

الرشقــاوي، مكتبــة مدبــويل، )1998م(، )3/ 806، 830(؛ قاســم 

اإلســامي  الفتــح  مــن  الذمــة يف مــر  أهــل  قاســم:  عبــد 

حتــى نهايــة املاليــك، عــن للدراســات والبحــوث اإلنســانية 

.)101  -98 )ص/  )2003م(،  واالجتاعيــة، 

)pharaonis(، قــام عــى عــدد مــن األعمــدة 

الرخاميــة الضخمــة، التــي بقيــت آثارهــا 

ــة. حتــى اليــوم بادي

رأيــت أيًضــا -قــرب اإلســكندرية- جريــان 

النيــل يف الســهل عــر القنــاة املذكــورة، خــال 

ــاه -يف  ــتحيل املي ــاك تس ــق، وهن ــرى ضي مج

ــا وجميــًا، مــن  ــا صافيً بعــض األحيــان- ِملًْح

ــل مــن بــرش، وقد دأب  دون أي جهــد أو تَدخُّ

النيــل أن يفيــض يف كل عــام؛ لــروي أرض 

ــاب؛ إذ إن  ــا اإلخص ــل له ــا، ويحم ــر كله م

ــادرة. ــاك جــد ن األمطــار هن

ويبــدأ الفيضــان يف منتصــف شــهر يونيــو 

ــدس(،  ــب املق ــد )الصلي ــى عي ــتمر حت ويس

ثــم ينخفــض منســوب امليــاه منــذ ذلــك 

الحــن حتــى عيــد )غطــاس الــرب()3(. واعلــم 

ــة  ــاه، ورؤي ــان املي ــه مبجــرد انحســار جري أن

إىل  الفــاح  يســارع  تحتهــا،  مــن  األرض 

املحــراث )لحــرث األرض(، ثــم غــرْس البــذور 

يف تربتهــا، ثــم يكــون َحْصــد الحبوب يف شــهر 

مــارس مــن كل عــام، وينحــر إنتــاج األرض 

ــاك يف القمــح ويف الشــعر  ــوب هن مــن الحب

ــع  ــا يجــري حصــد جمي ــة، بين ــد للغاي الجي

البســاتن  البقــول، وكذلــك فواكــه  أنــواع 

يوافــق عيــد الصليب املقــدس الرابع عرش من ســبتمر يف كل عام،   )3(

بينــا يوافــق عيــد الغطاس-عنــد الكاثوليــك- الســادس مــن يناير.

Herbert J., Thurston S. J., and Attwater D., Butler's Lives of 

The Saints, Christian Classics, Westminster, 1990, vol. 

1, pp. 39- 42, vol. 3, pp. 551- 552.
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واألعشــاب، فيــا بــن عيــد القديــس )مارتن( 

)Martini()1(، وشــهر مــارس من العــام التايل.

تلــد الخــراف واملاعــز هناك مرتــن يف كل عام، 

ويف كل مــرة تلــد عــى األقــل توأًما، وســمعت 

أن الحمــر تحبَــل هنــاك مــن طــرف الخيــول.

ــا،  ــر كله ــاء م ــيحيون يف أنح ــش املس ويعي

ــرى،  ــتقرون بالق ــا يس ــدن مثل ــكنون امل يس

)ملــك  إىل  معلومــة  جزيــة  ويدفعــون 

ــون  ــأن يك ــادة ب ــرت الع ــد ج ــون(، وق بابلي

يف كل قريــة كنيســة مســيحية، غــر أن هــذا 

الجنــس مــن البــرش يحيــا يف الفقــر والبــؤس.

 
  الفصل الثالث

عــن مدينــة )بابليــون( وعن البََلســان 
ونبــع مريــم المباركة

اإلســـكندرية  بـــن  الســـفر  أن  اعلـــم 

 ،)nova Babylonia( )و)بابليـــون الجديـــدة

ــغ  ــا يبلـ ــر، بينـ ــام يف الـ ــة أيـ ــدوم ثاثـ يـ

املـــاء. يف  الصعـــود  مـــن  أيـــام  ســـبعة 

واعلــم أيًضــا أن هنــاك ثاثًــا مــن املــدن 

تحمــل اســم )بابليــون(؛ األوىل هــي الواقعــة 

ــا  ــور( )Chobar()2(، حكمه ــر )الخاب عــى نه

يوافق الحادي عرش من نوفمر يف كل عام.  )1(

)Ibid., vol. 4, pp. 310- 313(.

ــل  ــرات، وقي ــر الف ــب يف نه ــراق، يص ــر يف الع ــور: نه ــر الخاب نه  )2(

ــاب  ــوس الكت ــرات نفســه. انظــر: جــورج بوســت: »قام ــه الف إن

.)402 /1( )1894م(،  بــروت،  املقــدس«، 

 ،)3()Nabuchodonosor( )نـبــوخـذنـصــر( 

وكان فيهــا بــرج بابــل، وتعــرف بالصحراويــة 

الـخـربـــة وبالـقـــدمية، ويفـصـلـهـــا عــن 

ــا. )بابليــون الجديــدة( أكــر مــن ثاثــن يوًم

أمــا )بابليــون( األخــرى فكانــت واقعــة عــى 

النيــل بــأرض مــر، عنــد ســفح جبــل بالقرب 

 ،)pharaoh( )من الصحــراء، حكمها )فرعــون

ــرة  ــدة( مس ــون الجدي ــن )بابلي ــا ع ويفصله

ــرت أيًضــا)4(.  ســتة أميــال، وقــد دمِّ

ــدة( ففــي ســهل يطــل  ــون الجدي ــا )بابلي أم

ــايض-  ــت -يف امل ــد كان ــا، لق ــل أيًض عــى الني

 ،)maxima civitas( ــة العظمــى هــي املدين

ذات  اليــوم-  -إىل  وهــي  )العاصمــة()5(، 

ــدد  ــا ع ــوع، فيه ــى الذي ــغ منته ــت يبل صي

مــن الســكان كثيــف، وفيهــا أجــود مثــار 

إذ  التجــار؛  إال  يســكنها  وال  كافــة،  األرض 

ــة،  ــل الهندي ــة بالتواب ل ــفن محمَّ ــا الس تأتيه

فتمــي منهــا عــر النيــل حتــى اإلســكندرية. 

ويف كل مــكان مــن شــوارع تلــك املدينــة 

وســاحاتها، تخــزَّن الحبــوب وتُحَفــظ البقــول.

ــد ميــل مــن )بابليــون الجديــدة(،  وعــى بُع

ا مــن  يوجــد يف الصحــراء جبــان رائعــان قــدَّ

ــر  ــر آخ ــن حج ــم، وم ــام الضخ ــر الرخ َحَج

أحــد حــكام بابــل قدمًيــا )605- 561 ق. م(، يعــرف أيًضــا باســم   )3(

)بختنــر(. انظــر: نفســه، )2/ 412- 414(.

يقصــد حصــن )بابليــون( الرومــاين، الــذي فتحــه املســلمون،   )4(

وأحلــوا )الفســطاط( محلــه. انظــر: الحمــوي: الســابق، )5/ 517(.

يقصد )الفسطاط(.  )5(
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ــن  ــن هذي ــع الشــكل. ويفصــل ب ــع مرب بدي

الجبلــن مســافة تقــدر برميــة قــوس، وهــا 

عــى هيئــة املربــع ذي املقاييــس املتســاوية، 

حيــث يســتوي فيهــا الطــول والعــرض، 

ــة،  ــة قــوس قوي ويعــادل الطــول مقــدار رمي

ــن)1(.  ــدار رميت ــاع مق ــغ االرتف ــا يبل بين

وعــى بُعــد ثاثــة أميــال مــن )بابليــون 

الجديــدة( أيًضــا، تقــع مدينــة أخــرى ذائعــة 

القاهــرة Chayr، وهــي  الصيــت تســمى 

 ،)sedesregalis( اآلن مقــر الكــريس امللــي

ــادة،  ــك )Regis( والق ــا تضــم قصــور املَلِ ك

ــة  ــات العســكرية، وتقــع هــذه املدين والثكن

بالقــرب مــن  العســكري-  الســمت  -ذات 

النيــل، وتتســم مبانيهــا بروعــة وفخامــة، 

نــرة،  وبســاتن  ســور  بهــا  ويحيــط 

 ،)Sarraceni( املســلمون  ويســكنها 

ــع  ــا تتب ــة به ــيحيون، وكل أم ــود واملس واليه

رشيعتهــا، ففيهــا للمســيحين كنائــس وافــرة.

وعــى بُعــد ميــل مــن تلــك املدينــة، يوجــد 

بســتان البَلَســان )balsami(، الــذي تبلــغ 

ــن  ــوم م ــن نصــف ي ــرب م ــا يق مســاحته م

الســر، وتنمــو أشــجار البلســان خــال ثــاث 

يقصــد األهــرام، ولـــم يكــن االقتصــار عــى ذكــر هرمــن، وإغفــال   )1(

الثالــث -لصغــره- أمــرًا غــر مألــوف يف كتابــات املســلمن. 

ــم(: فضائــل مــر  ــن إبراهي ــًا: ابــن زوالق )الحســن ب انظــر مث

الهيئــة  عمــر،  محمــد  عــي  تحقيــق:  وخواصهــا،  وأخبارهــا 

املريــة العامــة للكتــاب، )1999م(، )ص/ 70(، ومــن املســلمن 

مــن ذكــر الثاثــة، ومنهــم مــن زاد عــى هــذا، مــع تأكيــد أن أكــر 

ــًا: الحمــوي: الســابق، )5/ 459(.  ــان. انظــر مث تلــك األهــرام اثن

ــرم. ــدة كل ه ــع قاع ــد باملرب ــه يقص ولعل

الكــروم، وتشــبه  أشــجار  ســنوات كحــال 

أوراقهــا أوراَق الرســيم الصغــرة، وتنضــج 

ــذ يتشــقق  ــو، حينئ ــات شــهر ماي حــول نهاي

اللحــاء -وفًقــا ملــا هــو معلــوم لــدى العــال- 

فيســيل النبيــذ )vinee()2( قطــرة تلــو أخــرى 

ليُجَمــع يف أواٍن مــن زجــاج، ثم يُخــزّن مدفونًا 

يف روث حــام ملــدة ســتة أشــهر، ثــم يُغــَى 

ــل الســائل عــن الشــوائب. ــى، فيُفَص ويصفَّ

ــه، وال  ــرَوى هــذا البســتان مــن نبــع بعين ويُ

ميكــن أن يُــرَوى مــن نبــع آخــر أبــًدا، واعلــم 

أن البلســان ال ينمــو يف أي موضــع آخر بالعامل 

ــع  ــة م ــذراء املبارك ــرَّت الع ــد ف ــع. ولق أجم

ُمَخلّصنــا مرعــة إىل هــذا النبــع؛ هروبـًـا مــن 

اضطهاد )هــرودس( )Herodis()3(، فاختبأت 

وابنهــا يف ذلــك املكان بعض الوقت، وغســلت 

يف النبــع مابــس الطفــل؛ اســتجابة لنــداء 

ل املســلمون  الطبيعــة البرشيــة)4(؛ ولهــذا يبجِّ

ــا  ــى يومن ــور حت ــع املذك )Sarracenis( النب

ــه  ــن إلي ــه حامل ــلون ب ــم يغتس ــايل؛ فه الح

الغطــاس(  )عيــد  ويف  والبخــور،  الشــموع 

تحتشــد هنــاك أعــداد هائلــة، تفــد مــن كل 

ــاه. ــورة أع ــاه املذك ــل باملي ــن لتغتس األماك

ــلمون  ــن املس ــه، يؤمــ ــذا كلـــ ــوق هـــ فــ

يقصد الرحيق أو العصارة.  )2(

)هــرود(: هــو ملــك بيــت املقــدس ومــا حولهــا، وقــد أمــر بقتــل   )3(

أطفــال بيــت لحــم آمــًا أن يكــون بينهــم املســيح. انظــر: جــورج 

بوســت: الســابق، )2/ 459، 460(.

يقصــد الطبيعــة البرشيــة يف مقابــل الطبيعــة اإللهيــة للمســيح،   )4(

ــك(. ــيحيون )الكاثولي ــن املس ــبا يؤم حس
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ــأن العــذراء املباركــة حملــت  )Sarraceni( ب

ــه  ــد والدت ــاك، وبع ــر م بيســوع املســيح ع

بقيــت عــذراء كذلــك، ويقولون بــأن ابنها هذا 

 ،)sanctum prophetam( ــا ــا مقدًس كان نبيً

ــده- إىل  ــه وجس ــه -بروح ــرب حمل ــأن ال وب

يحتفلــون  الســاء حمــًا معجــزًا، وهــم 

بيــوم ميــاده، لكنهــم ينكــرون أنــه ابــن 

الــرب، مثلــا ينكــرون تعميــده وصلبــه، ومــا 

وقــع لــه مــن مــوت ودفــن، وهــم يزعمــون 

والرســل  املســيح  يتبعــون رشيعــة  أنهــم 

ــا  ــون بين ــم يختتن )apostolorum()1(؛ ألنه

نحــن ال نفعــل، ويؤمنــون أيًضــا بــأن هــؤالء 

الرســل كانــوا أنبيــاء )prophetas()2(، كــا 

يبجلــون كثرًا مــن الشــهداء وكهنــة االعراف.

ــا  ــرة أيًض ــة القاه ــن مدين ــرب م ــد بالق يوج

ا، عاليــة إىل املنتهى،  شــجرة نخيــل عتيقة جــدًّ

ــت للعــذراء املباركــة، حــن  ــد انحن ــت ق كان

جــاءت مــع ُمَخلّصنــا، فأخــذت تجمــع منهــا 

ــت مــن  ــم عــادت الشــجرة وانتصب ــح، ث البل

جديــد، وحــن رآهــا -بعــد هــذا- املســلمون 

)Sarraceni(، دفعهم حســد العــذراء املباركة 

إىل قطــع الشــجرة يف موضعــن، لكنهــا عــادت 

يف الليلــة التاليــة إىل انتصــاب جديــد، ويعــد 

باإلمــكان رؤيــة موضعــي القطع حتــى اليوم؛ 

ــجرة؛  ــلمون )Sarraceni( الش ــل املس إذ يبج

يقصد الحوارين.  )1(

للحواريــن يف اإلســام مكانة كبــرة، ولكن هذا ال يعني أنَّهم رســل   )2(

وأنبيــاء، بجانــب اختــاف مفهــوم النبــوة بن اإلســام واملســيحية.

فيضيئــون الشــموع لديهــا يف كل ليلــة)3(.

ولقــد ســكنت العــذراء املباركــة أماكــن أخرى 

متنوعــة بــأرض مــر، تحظى جميًعــا بتبجيل 

املســلمن )Sarracenis( واملســيحين مًعــا.

 
  الفصل الرابع

عن نهر النيل وحيوانات مصر والجنة 
عند المسلمين

تجــري امليــاه بالنيــل أو بالفــرات فتفــوق 

 ،)4()Rheno( )ــن ــر )الراي ــا بنه ــدار م يف املق

ولــن كان نبــع النهــر املذكــور يف الجنــة، 

فــإن أحــًدا مــن البــرش ال يعــرف شــيئًا عــن 

منبعــه )األريض(، إال بقــدر مــا تَعلْمنــاه مــن 

الكتــاب املقــدس، وللنهــر مجــرى تنحــدر 

فيــه امليــاُه عنيفــًة، وعــى وفــرة مــا بــه مــن 

األســاك، إال أنهــا ليســت بجيــدة، ويف النيــل 

ــت  ــي تح ــة تختف ــول بري ــش خي ــا تعي أيًض

ــا  ــر)5(، ك ــة إىل ال ــق خارج ــم تنطل ــاء ث امل

تنتــرش التاســيح بــا عــدد، وهــي نــوع مــن 

الحيوانــات يشــبه الســحايل، لــكل منهــا أربــع 

ــع أرجــل قصــرة وســميكة،  ــدام، م ــن األق م

ــا اختــاف اســتجابات املســلمن نحــو الشــجرة  لعلــه يقصــد هن  )3(

ــال. ــور واألجي ــاف العص باخت

)نهــر الرايــن(: هــو نهــر ينبــع مــن جبــال يف ســويرا، وينطلــق   )4(

ــال. ــر الش ــب يف بح ــا، إىل أن يص ــا، وفرنس ــر أملاني ع

Gilbert A., Geographical Dictionary of Milton, London, 

1919, p. 244.

.)Sandoli, Loc. Cit( .لعله يقصد فرس النهر  )5(
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ورأس كــرأس أنثــى الخنزيــر، وبســطة يف 

الطــول والعــرض، وأســنان بالغــة الضخامــة، 

ــا  ــًا أو حيوانً ــيح طف ــد التاس ــإذا رأى أح ف

ــردى. ــه ال بعــد غــروب الشــمس، جعــل مآل

وعــى مقربــة من إحــدى الكنائس املســيحية 

القامئــة مبــر كذلــك، توجــد بــر تظــل جافــة 

طــوال أيــام العــام، إال يف وقت العيد الســنوي 

للكنيســة املذكورة؛ فحينئذ يظهــر املاء ويعلو 

حتــى يبلــغ ســطح البــر، ويبقــى املــاء هكــذا 

ثاثــة أيــام؛ يفــد فيهــا املســيحيون إىل هنــاك 

ليجــدوا منــه مــا يكفــي، حتــى إذا مــا قضيت 

أيــام العيــد، غــاض املــاء وعــاد كــا كان.

)بابليـون  مغـادرة  مـن  أيـام  سـتة  وملـدة 

الجديـدة(، يوجـد يف الصحـراء حجـر الشـّب 

املسـتخدم يف الصباغـة؛ إذ يُقطـع مـن بعـض 

الجبـال هنـاك، ثـم يُْجَمـع ألجـل املَلِـك. ويف 

مـر أصبـاغ بلون نيـي، ويف مر تكـر أنواع 

الطيـور، وعـى الرغم من توفّـر الذهب كثيًفا 

بأرضهـا، فإنـه ال يُْجَمـع مـن أي موضع هناك، 

سـائر  مـن  أي  وال  الفضـة،  تجمـع  ال  مثلـا 

صنـوف املعـادن. ويف مـر أيًضـا تـرىب خيول 

بغايـة الروعـة. وتطـر هناك أعـداد وفرة من 

 ،)Nubia( طائـر الببغاء، الذي يأيت مـن النوبة

مـع أن املسـافة بـن النوبـة و)بابليـون( تبلغ 

عرشيـن يوًمـا. والنوبـة بلد مسـيحي، يحكمه 

أحـد امللـوك، لكـن سـكانه بدائيـون، وأرضـه 

مغطـاة بالغابـات. ويف مـر أيضـا يُـَرىبَّ مـن 

الدجـاج عـدٌد يبلـغ -مـن دون اإلنـاث- ألًفـا 

أو ألفـن؛ إذ تجَمـع الذكـور مًعـا وتوضع عى 

النـران يف فـرن )furno(؛ وذلـك مـن أجـل 

اسـتخدام املَلِـك. كـا أن مـر بلـد شـديد 

الحـر، نـادر املطـر. ويبعـد جبـل سـيناء عـن 

)بابليـون( سـبعة أيـام من السـر يف الصحراء.

يؤمــن املســلمون )Sarraceni( أيًضــا بــأن 

جنتهــم عــى األرض، وبأنهــا تعقــب انقضــاء 

أربعــة؛  األنهــار  مــن  بهــا  وبــأن  األجــل، 

ــن، وثالثهــا  أولهــا مــن خمــر، وثانيهــا مــن ل

مــن عســل، ورابعهــا مــن مــاء، ويقولــون 

إن أنــواع الفواكــه جميعهــا تنمــو هنــاك، 

وفيهــا كل مــا يُْشــتَهى مــن طعــام أو رشاب، 

ويف كل يــوم تطــوف عــى كل منهــم عــذراء 

جديــدة)1(، فيقــع وطؤهــا طلبًــا للمتعــة 

وإشــباًعا للشــهوة، أمــا مــن مــات عــى 

أيــدي املســيحين يف ســاحة معركــة، فلــه أن 

يتمتــع كل يــوم بعــرش منهــن يف الجنــة، وملَّــا 

ــن  ــايئ يعش ــاء ال ــر النس ــن مص ــألُت ع س

ــأيت  ــن ت ــن أي ــال اآلن، أو ِم ــؤالء الرج ــع ه م

العــذارى الــايت يوطــأن يف كل يــوم عــى حــد 

ــا. ــٍذ جوابً ــم حينئ ــْر أي منه ــم، مل يُِح كامه

ــاف  ــور عــى اخت ــر الطي ــا تك يف مــر أيًض

أنواعهــا، كــا تتوفــر مثــار األرض عــى تبايــن 

صنوفهــا، إال أن النبيــذ قليــل؛ بســبب تعاليــم 

الديــن هنــاك، مــع أن طبيعــة األرض تســمح 

بجنــي وفــرة مــن الكــروم حــال زراعتــه.

يقصد الحور العن.  )1(
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   الفصل الخامس

الرحلة إلى دمشق عبر صحراء سيناء

ســافـــرُت مــن )بابليــــــون( إىل دمشــق 

عــْر  يوًمــا،  مــدة عرشيــن   )Damascus(

صحــراء مل أجــد فيهــا شــيئًا مــن زراعــة؛ حيث 

ــت ســوى شــجرات صغــرة، يف أماكــن  ال ينبُ

قليلــة مــن الربــة الرمليــة التــي هنــاك، 

عــى الرغــم مــن انتشــار الســهول والجبــال.

ة؛ فالشــتاء  واملنــاخ يف تلــك األرض بالــغ الِحــدَّ

بــارد بشــدة، والصيــف حــار إىل املنتهــى، 

ــة،  ويقابَــل الســفُر هنــاك بصعوبــات جمَّ

ويفتقــر إىل األمــان، وحــن تهــب الريــاح، 

ــرق،  ــي الط ــف وتغط ــاَل لتتكاث ــل الرم تحم

التــي نــادرًا مــا يعرفهــا أحــد فيــا عــدا البــدو 

)Badovinis(؛ فهــم دامئــو الرحال فيها، وهم 

إذ يتولـّـون إرشــاد املســافرين بها، فــإن َمثَلهم 

ــارة للمســافرين عــر البحــر. كمثــل البحَّ

ــش،  ــك الصحــراء أســوًدا تعي ــم أن يف تل واعل

بريــة  وثــران  وخنازيــر،  نََعــام  وهنــاك 

وكــذا  بريــة،  أتُــن  باألحــرى  أو  وحمــر، 

نــادر  فيهــا  واملــاء  بريــة،  أرانــب  هنــاك 

الوجــود، إال يف رابــع أيــام الســفر وخامســها.

ــا  ــد )Indicum()1( جانبًـ ــُر الهنـ ــد بحـ ويُحـ

مـــن تلـــك الصحـــراء، ومـــن جانبهـــا اآلخـــر 

ــة حــدود  ــرايف يف معرف ــن االضطــراب الجغ ــة م ــا حال ــر هن تظه  )1(

ــدي. ــط الهن ــدن واملحي ــج ع ــن خلي ــه م ــر، وموقع ــر األحم البح

تلتقـــي البحـــَر األحمـــر )Rubrum(، الـــذي 

رسُت حـــذاءه مـــدة ليلتـــن، ولقـــد رأيـــُت 

هنـــاك أيًضـــا اثنتـــن وســـبعن نخلـــة)2(، يف 

املوضـــع الـــذي رضب فيـــه مـــوىس الَحَجـــر 

فانفجـــر املـــاء، ولقـــد ســـافرُت أيًضـــا عـــر 

جبـــل ســـيناء مـــدة يومـــن.

.
واعلـــم أن يف تلـــك الصحراء أســـوًدا 
تعيـــش، وهنـــاك نََعـــام وخنازيـــر، 
وثـــران بريـــة وحمـــر، أو باألحـــرى 
أتُـــن بريـــة، وكـــذا هنـــاك أرانـــب 
بريـــة، واملـــاء فيهـــا نـــادر الوجود، 
إال يف رابـــع أيام الســـفر وخامســـها.

واعلــم أيًضــا أن ليــس ألحــد أن يعــرف أبــًدا 

مســاحة تلــك الصحــراء وتخومهــا؛ فهــي 

الطــرُق. البحــر تخلــو مــن معــامل  مثــل 

ثــم كان أن غــادرُت الصحــراء، فوجــدُت أرًضــا 

ســهلية ســكنها املســيحيون يف الزمــان الغابــر، 

لكنهــا اآلن مدمــرة، والزراعــة فيها جــد نادرة؛ 

وذلــك لوقوعهــا عــى التخــوم بن املســيحين 

واملســلمن )Sarracenorum(، وقــد شــهدُت 

يف تلــك البــاد مدينــة قدميــة يقــال لهــا 

)بـُـْرَى(، كان ســكانها مســيحين، ويظهر من 

آثارهــا أنهــا كانــت مدينــة رخاميــة عظيمــة، 

ــر أن  ــرة، غ ــة غام ــق وبهج ــال فائ ذات ج

املســلمن )Sarracenis( ســكانها اآلن، وذلــك 

ــث مل  ــا؛ حي ــة منه ــة الصغــرة الباقي يف البقع

الصواب سبعون. ]»سفر الخروج«، )15/ 27([.  )2(
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يبــق مــن املدينــة ســوى مــا يشــبه القلعــة، 

وهــي -عــى كل حــال- منيعــة حتــى املنتهى. 

ولقــد بلغــُت دمشــق بعــد مســر ثاثــة مــن 

ــن  ــة م ــة كثيف ــا جاع ــام يف أراٍض تزرعه األي

املســيحين، الذيــن يدفعــون الجزيــة لحاكــم 

.)1()domino Damasci( دمشــق

 
  الفصل السادس

عن مدينة دمشق وعن صورة مريم 
المباركة المبجلة على جبل صيدنايا

ا،  أمــا دمشــق فهــي مدينــة شــهرة جــدًّ

يحيطهــا ســوران، مــع كــرة مــن األبــراج 

التــي بلغــت غايــة التحصــن. وتــرد امليــاه إىل 

املدينــة عــر ينابيــع وقنــوات، تقــع يف أماكــن 

متفرقــة داخــل البلــدة وخارجهــا، لتصــل 

البيــوت املزينــة، ولتبلــغ املبــاين األنيقــة.

مزينــة  وهــي  الســكان،  كثــرة  واملدينــة 

الفاتنــة  والبســاتن  الجميلــة  بالحدائــق 

التــي تحيطهــا مــن جوانبهــا جميًعــا ملســافة 

يقصــد بحاكــم دمشــق )أو ســيد دمشــق( واليهــا مــن قبــل   )1(

الســلطان، وكان ســيف اإلســام طغتكــن )ت 593هـــ = 1197م( 

ــنة  ــا س ــا حازه ــق مل ــى دمش ــه ع ــا ل ــن نائبً ــاح الدي ــو ص أخ

ــايض  ــد الق ــلطان يف ي ــوال الس ــت أم )570هـــ = 1174م(، وكان

ــى  ــر حت ــذا األم ــى ه ــل ع ــد ظ ــهرزوري، وق ــن الش ــال الدي ك

تــويف عــام )572هـــ = 1176م(. انظــر: ابــن واصــل )جــال الدين 

محمــد(: مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيــوب، تحقيــق: جــال 

ــرة،  ــريب، القاه ــر الع ــع، دار الفك ــنن ربي ــيال، وحس ــن الش الدي

)2/ 20(؛ الصفــدي )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك(: الــوايف 

بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد األرنــاؤوط، وتــريك مصطفــى، دار 

ـ = 2000م(، )3/ 266(. ــروت، )1420هــ ــريب، ب ــراث الع ــاء ال إحي

طويلــة وعــر مســاحة واســعة، وترويهــا 

ــن  ــوات م ــا- قن ــن خارجه ــا وم ــن داخله -م

صنــع البــرش، تجعلهــا جنــة عــى األرض.

وتكـــر هنـــاك الكنائـــس املســـيحية؛ ففـــي 

املدينـــة مســـيحيون وعديـــد مـــن اليهـــود، 

ـــروم،  ـــاف الك ـــر أصن ـــو خ ـــا ينم ويف ضواحيه

ـــا  ـــي؛ ففيه ـــا صح ـــق مناخه ـــم أن دمش واعل

ــد  ــر، وتبعـ ــن كثـ ــار السـ ــن كبـ ــش مـ يعيـ

ـــت  ـــن بي ـــرات ع ـــام قص ـــة أي ـــق خمس دمش

ـــن  ـــد ع ـــا تبع ـــدس )Iherusalem(، بين املق

عـــكا )Accaron( أربعـــة أيـــام. 

.
ا،  أما دمشـــق فهي مدينة شـــهرة جدًّ
يحيطها ســـوران، مع كـــرة من األبراج 
التحصـــن. وترد  التـــي بلغت غايـــة 
املياه إىل املدينة عـــرب ينابيع وقنوات، 
تقـــع يف أماكن متفرقة داخـــل البلدة 
املزينة،  البيـــوت  لتصـــل  وخارجهـــا، 

األنيقة. املبـــاين  ولتبلغ 

ــق  ــن دمشـ ــال مـ ــة أميـ ــد ثاثـ ــى بُعـ وعـ

الجبـــال، يقـــع موضـــع  وفـــوق بعـــض 

لـــه  يقـــال  للمســـيحين-  -ُســـكناه 

منطقـــة  ويف  )Saydaneia()2(؛  )َصيْدنايـــا( 

ريفيـــة هنـــاك، تقـــع كنيســـة ُمَكرَّســـة 

تحـــوي  املجيـــدة،  العـــذراء  عـــى رشف 

اثنتـــي عـــرشة راهبـــة عـــذراء، ومثانيـــة 

تقــع )صيدنايــا( عــى بعــد )44 كــم( شــال دمشــق، أعــى جبــل   )2(

.)Sandoli, Loc. Cit( .)قلمــون(
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مـــن الرهبـــان، وهـــم جميًعـــا عاكفـــون 

عـــى خدمـــة الـــرب والعـــذراء املباركـــة.

ولقـــد رأيـــُت يف تلـــك الكنيســـة لوًحـــا 

خشـــبيًا، طولـــه ذراع وعرضـــه نصـــف ذراع، 

يقـــوم يف كَـــوَّة بالســـور الواقـــع خلـــف 

ــه  ــة، يحفظـ ــة املقدسـ ــك البقعـ ــح تلـ مذبـ

قضبـــان مـــن حديـــد يتبـــدى عـــى شـــكل 

ســـياج، ولقـــد رُِســـمت عـــى اللـــوح مـــن 

قديـــم صـــورة للعـــذراء املباركـــة، لكـــن 

مـــا يثـــار اآلن عنهـــا مدهـــش؛ فمـــن دون 

ـــي  ـــورة -الت ـــك الص ـــن تل ـــث م ـــف ينبع تَوقّ

ذو  زيـــٌت  الخشـــب-  عـــى  ـــمت  تجسَّ

ــتعِمل  ــان، ويسـ ــا للبلسـ ــوق مـ ــة تفـ رائحـ

واملســـلمن  املســـيحين  مـــن  كثـــٌر 

ـــذا؛  ـــذراء ه ـــت الع ـــود زي )Sarraceni( واليه

ــراض. ــف األمـ ــن مختلـ ــفاء مـ ــل الشـ ألجـ

واعلــم أن هــذا الزيــت ال ينقــص أبــًدا، عــى 

ضخامــة املقاديــر التــي تســتقى منــه، وال 

ــوح،  ــس الل ــى يلم ــرأة حت ــد الُج ــنَّ أح ميلَك

البــرش،  لجميــع  مشــاهدته  أتيحــْت  وإن 

يصونــه  إذ  الــدوام  عــى  الزيــت  ويــزداد 

مســيحي تقــي، فَمــن أخــذ ِمــن الزيــت شــيئًا 

رجــاَء الشــفاء مــن مــرض أيًــا كان نوعــه، 

فلســوف ينــال مــراده مــن غــر ارتيــاب، عــى 

أن ميتلــئ بالتقــوى واإلميــان الصــادق، ويعقد 

ــا عــى رشف العــذراء املقدســة. ــا مهيبً اًس قدَّ

 )Sarraceni( ويف تلك البقعة يحتشد مسلمو

ــدي  ــيحين، يف عي ــة املس ــة رفق ــم كاف اإلقلي

صعــود العــذراء املجيــدة وميادهــا)1(؛ ألجــل 

الصــاة. وتتجــى غايــة التقــوى يف أداء أولئــك 

دينهــم.  لشــعائر   )Sarraceni( املســلمن 

واعلــم أن هــذا اللــوح ُصِنــع أول أمــره يف 

القســطنطينية، وُصِنــع الرْســم الــذي فيــه 

عــى رشف العــذراء املباركــة، ثــم نقلــه أحــد 

البطاركــة إىل بيــت املقــدس، حتــى هبطــت 

مــن فــوق جبلهــا رئيســة الديــر املذكــور 

املقــدس  بيــت  وزارت  )صيدنايــا(،  آنًفــا 

ألجــل الصــاة، فــإذا هــي تتســلم اللــوَح مــن 

البطريــرك هنــاك، فتنقلــه لتوِدعــه كنيســتها 

الحاليــة، وقــد حــدث هــذا ســنة )870( 

ــد املســيح، لكــن الزيــت املقــدس بــدأ  لتجسُّ

يســيل مــن الصــورة بعــد ذاك التاريــخ، ليبقى 

ــًا. ــا طوي ــه زمًن تدفق

  الفصل السابع

عن الحشاشين وزعيمهم

 )Sarracenorum( ــلمن ــن املس ــم أن م اعل

جنًســا يعيــش يف الجبــال عــى تخوم دمشــق، 

 ،)Anthyochie( وكــذا عــى تخــوم أنطاكيــة

ــة  ــميته -يف لغ ــاع تس ــب )Alapie(، ش وحل

ــرِف  ــه- بالحشاشــن )Heyssessini(، وُع أهل

ــاء  ــدت إىل الس ــبتمر، وصع ــن س ــن م ــم يف الثام ــدت مري ول  )1(

ــق  ــاد وف ــن األعي ــا م ــطس، وه ــن أغس ــرش م ــس ع يف الخام

املســيحية: األدبيــات 

Herbert J., Thurston S. J., and Attwater D., op. cit., vol. 3, 

pp. 331- 334, 506- 507.
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يف الرومانيــة )Romano( بشــيوخ الجبــل 

.)1()Segnors de Montana(

يحيا هـــذا الجنس من البـــرش دون قانون، 

ويـــأكل أهلـــه لحـــم الخنزيـــر، مخالفن 

 ،)Sarracenorum( بذلك رشيعة املســـلمن

متييـــز،  بغـــر  النســـاء  يأتـــون  وهـــم 

وخصوًصـــا األم واألخـــت، وهم يســـكنون 

الجبـــال، يف منعـــة ال تـــكاد تـــرام؛ ألنهم 

داخل قـــاع يف غايـــة التحصـــن احتلوها، 

وليـــس ألرضهـــم مـــن الِخْصـــب حـــظ 

كبـــر، فيا عـــدا ما تتقـــوت به املاشـــية.

 ،)dominum( سـيد  بينهـم  مـن  ولديهـم 

 )Sarraceni( املسـلمون  القـادة  لـه  يحمـل 

قاطبـة خشـية بالغـة، سـواء مـن كان منهـم 

قريبًـا منـه، أم بعيـًدا عنـه، بـل حتـى جرانـه 

مـن زعـاء املسـيحين يخشـونه؛ ألنـه اعتـاد 

قتلهـم بطريقـة غريبـة، عـى نحـو ما سـيأيت.

وميلـــك ذلـــك القائـــد )principis( فـــوق 

ا،  ـــًدا مـــن القصـــور الرائعـــة جـــدًّ ـــال عدي الجب

املحاطـــة بأســـوار عاليـــة، ليـــس باإلمـــكان 

عبورهـــا، إال مـــن مدخـــل صغـــر ال يُفتَـــح 

وإىل  َدة،  مشـــدَّ حراســـة  عليـــه  ســـواه، 

ــر  ــد أكـ ــن املهـ ــذ مـ ــور يؤخـ ــك القصـ تلـ

اللغــة الرومانيــة مــن اللغــات املنحــدرة مــن الاتينيــة؛ حيــث إنَّ   )1(

ــا  ــة يف أوروب ــات الدارج ــض اللغ ــود ببع ــر )segnors( موج تعب

آنــذاك؛ مثــل الفرنســية القدميــة والروفنســالية القدميــة، وكاهــا 

ــب )شــيخ  ــا لق ــة هن ــق الرحال ــد أطل ــة، وق ــن الاتيني انحــدر م

الجبــل( -الــذي هــو زعيــم الطائفــة- عــى الطائفــة بأرسهــا.

ــم  ــل تربيتهـ ــاك؛ ألجـ ــن هنـ ــاء الفاحـ أبنـ

ـــي:  ـــة؛ وه ـــات املختلف ـــى اللغ ـــم ع وتدريبه

ــة  ــة، ولغـ ــة، والرومانيـ ــة، واليونانيـ الاتينيـ

ــر  ــة( )Sarraceno(، وغـ ــلمن )العربيـ املسـ

ذلـــك كثـــر، وهـــم يتلقـــون تعليمهـــم 

عـــى أيـــدي معلمـــن )أو معلـــات( منـــذ 

بـــدء الطفولـــة حتـــى اكتـــال الرجولـــة 

)البلـــوغ(، وهـــم يتعلمـــون أن يطيعـــوا 

ســـيد )domino( ذلـــك البلـــد يف أقوالـــه 

ـــون  ـــم إذ يفعل ـــا، وه ـــره جميًع ـــة، وأوام كاف

ذلـــك فإنـــه مينحهـــم مباهـــج الجنـــة، عـــر 

ـــك  ـــاء، وكذل ـــة األحي ـــا لآلله ـــوق م ـــدرة تف ق

يُغـــرَس فيهـــم أن مـــن عـــارض شـــيئًا أراده 

قائـــد )principis( البـــاد، فلـــن يعـــرف إىل 

ـــم أنهـــم يُحبَســـون  ـــه ســـبيًا. واعل النجـــاة من

ـــن  ـــن ألي م ـــد، وال ميك ـــن امله ـــور م يف القص

البـــرش رؤيتهـــم منـــذ ذلـــك الحـــن، ســـوى 

ــون  ــم ال يتعلمـ ــم، وهـ ــم ومعلميهـ أطبائهـ

شـــيئًا آخـــر، حتـــى يســـتدعيهم القائـــد 

يريـــد، فحـــن  مـــن  لقتـــل   )principis(

ميثلـــون بـــن يديـــه، يســـألهم إذا كانـــوا 

ـــة،  ـــم الجن ـــره فيمنحه ـــذ أم ـــون يف تنفي يرغب

ـــٍذ يْنَكـــبُّ أولئـــك الشـــبان عـــى قدمـــي  عندئ

قائدهـــم )principis(، ويجيبـــون ُملبِّـــن، 

ــأرواح  ــه، بـ ــم بـ ــا أمرهـ ــكل مـ ــن لـ طائعـ

ـــا ملـــا  ـــردد، وفًق ـــا اعـــراض وال ت متحمســـة، ب

 )principis( تعلمـــوه، ثـــم يعطـــي القائـــد

ــم  ــا، ثـ ــرًا ذهبيًـ ــم خنجـ ــور كًا منهـ املذكـ

يرســـلهم إىل القائـــد الـــذي تقـــرر اغتيالـــه.
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   الفصل الثامن

الرحلة عبر األرض المقدسة إلى 
)بابليون( وحول عادات المسلمين

ذهبـــُت كذلـــك مـــن دمشـــق إىل عـــكا، 

مـــرورًا بطريـــة )Tyberiam(، ثـــم مـــن 

هنـــاك إىل بيـــت املقـــدس، ثـــم مـــن بيـــت 

 ،)Aschalonam( عســـقان  إىل  املقـــدس 

ـــر،  ـــى البح ـــة ع ـــر واقع ـــة صغ ـــي مدين وه

شـــديدة التحصـــن باألســـوار ومبـــا يكفـــي مـــن 

الخنـــادق، ومـــن هنـــاك عـــدُت عـــر الصحـــراء 

ـــام،  ـــة أي ـــة دامـــت مثاني ـــون( يف رحل إىل )بابلي

ـــح  ولقـــد وجـــدت ذاك الطريـــق مغطـــى باملل

ملســـافة ميـــل طويـــل، ورأيـــُت فيـــه كثـــرًا 

مـــن األتـــن الوحشـــية والثـــران الريـــة.

ــا  ــا للبغايـ ــورًا ذائًعـ ــاك ماخـ ــم أن هنـ واعلـ

ــيدات  ــر السـ ــرة، وتسـ ــرب القاهـ ــع قـ يقـ

املســـلات )Sarracenorum( يف ِحجـــاب، 

ـــن  ـــان، وال يدخل ـــن الكت ـــر م ـــات بُخُم مغطي

معابدهـــن )temple( أبـــًدا)1(، ويحرســـهن 

ـــات  ـــا العقي ـــددة، أم ـــة مش ـــان حراس الخصي

ـــر  ـــًدا إال بأوام ـــوت أب ـــا يرحـــن البي ـــن ف منه

أزواجهـــن. واعلـــم أن الســـيدة ال تجـــرؤ 

ـــا  ـــن أقربائه ـــا، وال أي م ـــتقبال أخيه ـــى اس ع

-رجـــًا كان أو امـــرأة- إال مبوافقـــة زوجهـــا.

أجـــل  -مـــن  فيذهبـــون  الرجـــال  أمـــا 

يقصد املساجد.  )1(

الصـــاة- إىل املعبـــد )templum( خمـــس 

مـــرات يف اليـــوم والليلـــة، وهـــم يعمـــدون 

إىل املنـــادي بـــداًل مـــن األجـــراس)2(؛ فلقـــد 

ألفـــوا االجتـــاع عـــى ندائـــه يف وقـــار، 

 )Sarraceni( واعلـــم أن تُقـــاة املســـلمن

كل  يف  باملـــاء  االغتســـال  اعتـــادوا  قـــد 

ـــم  ـــرؤوس، ث ـــوه وال ـــدؤون بالوج ـــاعة؛ فيب س

يغســـلون األيـــادي واألذرع، ثـــم األرجـــل 

ـــروج(  ـــة )الف ـــزاء املخجل ـــم األج ـــدام، ث واألق

الصـــاة،  إىل  يتوجهـــون  ثـــم  والـــرشج، 

ــران. ــب( الغفـ ــون دون )طلـ ــم ال يصلـ وهـ

والحـــقَّ أقـــول إنهـــم يؤمنـــون بـــأن الـــرب 

هـــو خالـــق الجميـــع، ويقولـــون بـــأن محمـــًدا 

ــق  ــي )prophetam(، فائـ )Maumeth(، نبـ

 )auctorem( منشـــئ  وبأنـــه  القداســـة، 

رشيعتهـــم )دينهـــم( )legis(؛ فلقـــد اعتـــاد 

املســـلمون )Sarraceni( زيارتـــه دوًمـــا يف 

 ،)pregrinationibus( حجهـــم  رحـــات 

مبجلـــن إيـــاه غايـــة التبجيـــل، يســـتوي يف 

ـــا  ـــه، ك ـــم عن ـــه وبعيده ـــم من ـــك قريبه ذل

يُِكنـــون تقديـــرًا لطائفـــة مـــن الشـــخصيات 

 )auctores( منشـــئي  مـــن  األخـــرى 

رشيعتهـــم )دينهـــم(. ومبباركـــة رشيعتهـــم 

 ،)Sarraceno( مســـلم  لـــكل  يُْســـَمح 

يف  مًعـــا  زوجـــات  ســـبع  يتـــزوج  بـــأن 

ــر  ــى كل زوج أن يوفـ ــه، وعـ ــت نفسـ الوقـ

يقصد باملنادي املؤذن.  )2(
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مختلـــف املطالـــب، مـــن األمـــوال املتفـــق 

ــن. ــدة منهـ ــد زواج كل واحـ ــا يف عقـ عليهـ

عـــدد  أن  ومـــع  كلـــه،  ذلـــك  وفـــوق 

الزوجـــات هكـــذا كبـــر، فهنـــاك امتـــاك 

لإلمـــاء أو للخادمـــات، ويعـــد الفجـــور 

بهـــن أمـــًرا مباًحـــا، ال يـــورث صاحبَـــه 

ــى،  ــن حبـ ــارت إحداهـ ــإذا صـ ــا، فـ ذنبًـ

ـــور،  ـــى الف ـــرق ع ـــن ال ـــيدها م ـــا س حرره

أن   )Sarracenus( املســـلم  ويســـتطيع 

يعـــنِّ ورثتـــه مـــن بـــن أبنائـــه وفـــق 

أكانـــوا مـــن زوجاتـــه  رغبتـــه، ســـواء 

الحرائـــر أم كانـــوا مـــن اإلمـــاء، ومـــع 

املســـلمن  مـــن  كثـــرًا  فـــإن  ذلـــك 

بالتديـــن  املوســـومن   )Sarraceni(

ليـــس لهـــم مـــن الزوجـــات إال واحـــدة؛ 

ــن  ــل مـ ــزواج بأقـ ــم الـ ــاح لهـ ــث يبـ حيـ

ســـبع زوجـــات، دون زيـــادة، إال مـــا كان 

مـــن خليـــات، حســـبا ورد أعـــاه)1(.

 
  الفصل التاسع

عن بعض التأمالت من وحي هذه 
الحقائق

ـــل  ـــن تأمُّ ـــد م ـــق، ال ب ـــك الحقائ ـــد كل تل بع

الرحمـــة الامتناهيـــة للفـــادي، والتـــي ال 

غنــي عــن البيــان مــا يف بعــض هــذه املعلومــات مــن أخطــاء؛ ال   )1(

ســيا عــدد الزوجــات.

يفتقدهـــا صالـــح أو مذنـــب؛ إنهـــا املنحـــة 

التـــي تعـــن عـــى الخـــاص مـــن الذنـــب؛ 

فالـــرب مينـــح الصالـــَح ومينـــح املذنـــَب، يهـــب 

املســـاملَ، ويهـــب َمـــن يخشـــون كلمتـــه، 

فجميعهـــم ينـــال مكافـــأة الحيـــاة األبديـــة، 

ويف رؤيـــة هـــذا مـــن الروعـــة منتهاهـــا، 

ومـــن البهجـــة أوضحهـــا.

ومـــع هـــذا، ففـــي بعـــض األحيـــان ميكـــن 

للمذنبـــن -الذيـــن ســـيعانون إىل األبـــد- أن 

ــة حتـــى حـــن؛  ــاة الفانيـ ــوا يف الحيـ يتمتعـ

ـــح  ـــورة القم ـــة، موف ـــاد الطيب ـــودون الب فيس

ــب  ــون بالذهـ ــت، ويتمتعـ ــروم والزيـ والكـ

ــس  ــة، واملابـ ــار الكرميـ ــة، وباألحجـ والفضـ

ــن،  ــائل التزيُـّ ــعدون بوسـ ــة، ويسـ الحريريـ

وبـــكل طـــاء ذي رائحـــة نفـــاذة، وينهلـــون 

يف جشـــع مـــن كل مـــا يرونـــه؛ فهـــؤالء 

ــا  ــحق(، بعدمـ ــول )إسـ ــم قـ ــدق عليهـ يصـ

ــال )إســـحق(:  ــة )يعقـــوب(؛ قـ ــعد بركـ سـ

)يف دســـم األرض يكـــون مســـكنك ومـــن 

ــن أن  ــوق«)2(، وميكـ ــن فـ ــاء مـ ــدى السـ نـ

ــرب  ــن الـ ــات مـ ــه بكلـ ــذا كلـ ــد هـ يتأكـ

ــْم:  ــوُل لَُكـ ــا فَأَقُـ ــا أَنَـ ـ ــول: »َوأَمَّ ــذي يقـ الـ

ـــُنوا  ـــْم. أَْحِس ـــوا اَلِعِنيُك ـــْم. بَارِكُ ـــوا أَْعَداءَكُ أَِحبُّ

الَِّذيـــَن  أِلَْجـــِل  َوَصلّـــوا  ُمبِْغِضيُكـــْم،  إىل 

ـــوا  ـــَيْ تَُكونُ ـــْم. لِ ـــْم َويَطْرُُدونَُك ـــيئُوَن إِلَيُْك يُِس

ــاَب  ــذا، والصــواب: »َفأَج ــور عــى نحــو معاكــس له ــص مذك الن  )2(

ــَا  ــكَُنَك، َوِب ــوُن َمْس ــِم اأْلَْرِض يَكُ ــا َدَس ــَو ذا ِب ــوه: ُه ــَحُق أَبُ إِْس

ــن«، )27/ 39([. ــفر التكوي ــْوُق«. ]»س ــْن َف ــَاَء ِم ــَدى السَّ نَ
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ــُه  ــَاَواِت، فَإِنَـّ ـ ــِذي يِف السَّ ــْم الَـّ ــاَء أَِبيُكـ أَبَْنـ

ــَن،  الِِحـ ــَى اأْلرَْشَاِر َوالصَّ ــُه َعـ ــرْشُِق َشْمُسـ يُـ

ـــول  ـــَن«)1(، ويق ـــرَاِر َوالظَّالِِم ـــَى اأْلَبْ ـــُر َع َومُيِْط

اأْلرَْشَاُر،  ُهـــُم  َهـــؤاَُلِء  ذَا  »ُهـــَو  )داود(: 

ْهـــِر يُْكـــِرُوَن ثَـــرَْوًة«)2(. َوُمْســـَرِيِحَن إىل الدَّ

ـــروة -يف  ـــا نفـــر األرض واملطـــر وال ومـــع أنن

ـــاك  املقاطـــع الســـابقة- مبـــا هـــو دنيـــوي، فهن

ـــا باملطـــر رحمـــة  ـــد فيه مواضـــع أخـــرى يُقَص

روح القـــدس، كـــا يقـــول داود نفســـه: 

»يَْنـــزُِل ِمثْـــَل الَْمطَـــِر َعـــَى الُْجـــزَاِز«)3(، ويف 

»إنجيل متى«، )5/ 44، 45(.  )1(

»سفر املزامر«، )73/ 12(.  )2(

»سفر املزامر«، )72/ 6(.  )3(

هـــذا إشـــارة إىل حقيقـــة )جدعـــون()4(؛ 

فاملقصـــود باملطـــر هنـــا رحمـــة روح القـــدس، 

مثلـــا حـــدث ملريـــم العـــذراء الطاهـــرة التـــي 

ـــا،  ـــرب، وكانـــت أمًّ ـــن ال حملـــت، وأنجبـــت اب

وبقيـــت عـــذراء، كـــا جـــادت األرض بثارهـــا 

حـــن بـــارك الـــرب ابـــَن العـــذراء مثـــرة رِحمهـــا 

املباركـــة، إنـــه املســـيح ُمَخلـــص العـــامل.

تعقيب املؤرخ )أرنولد(:

)يكفــي مــا تقــدم عــن أحــوال هــؤالء األغيــار 

وصــف  إىل  نعــود  واآلن   ...)Gentilium(

ــخ(.  ــداث التاري أح

ورد ذكــره يف الكتــاب املقــدس، ]»ســفر القضــاة«، )اإلصحاحــات:   )4(

ــل الصالحــن. ــي إرسائي 6- 8([، وهــو أحــد قضــاة بن



370

العنف السيادي ونطاق السياسة

تأليف:بارثا شارتجي
ترجمة: محمد أنيس مورو)*(

)1( 

نتطــرق يف هــذه الورقة إىل موضــوع الحداثة. 

لكننــا نتنــاول بالــدرس أيًضــا موضــوع العنف 

الــذي يحــر بقــوة يف روايــات )ســعادت 

حســن منتــو(، أحــد أعظــم كتــاب رشق 

ــا،  ــا لن ــات معلوًم ــا ب ــن. وك ــيا املعارصي آس

فــإن قضيــة العنــف تقــع يف صميــم مفهــوم 

الســيادة. والحــق أن ادعــاء الدولــة الحديثــة 

املطلقــة  اإلقليميــة  الســيادة  يف  أحقيتهــا 

ــة يف  ــة الدول ــر( ألحقي ــف )في ــل لتعري ماث

احتــكار العنــف الرشعــي. يســتخدم )منتــو( 

يف الكثــر مــن األحيان أســلوبًا الذع الســخرية 

ــا  ــرة متاًم ــاءات املفتق ــذه االدع ــف ه يف وص

إىل أي مــرر. ولكــن ألنــه يتعــذر عــّي أن 

ــة ومرجــم.  مــدرس جامعــي وباحــث يف اللســانيات واملصطلحي  )*(

moroanis@yahoo.fr اإللكــروين:    الريــد 

أســتخلص اســتنتاجات وافــرة مــن الروايــات 

األدبيــة ذات الحميميــة املتفــردة، فإنــه يتعن 

عــّي أن أجــد مجــااًل آخــر أنطلــق منــه لبنــاء 

ــوَّيل يف  ــون مع ــت أن يك ــد ارتأي ــكاري. وق أف

ذلــك الدميقراطيــة الهنديــة التــي أســالت 

الكثــر مــن الحــر. ســينصب اهتامــي عــى 

ــد؛ ألنهــا عامــان  ــة واملجتمــع يف الهن الدول

مركزيــان يف املســار الدميقراطــي. وعــى هــذا 

األســاس، فــإن حديثــي ســيتمحور حــول 

الحداثــة والديــن والعنــف الســيادي للدولــة.

الكتابــات  الكثــر مــن  الواقــع، توجــد  يف 

التــي تــدرس العاقــة القامئــة بــن مؤسســات 

الدولــة واملجتمــع يف الهنــد. وقــد رأى )لويــد( 

 Lloyd and Rudolph( و)رودولــف(، 

ــارات ظلــت تتأرجــح بشــكل  1987( أن الخي

دوري بــن سياســتن: أمــا األوىل، فتقــوم عــى 

ــاس القصــرة املــدى  االســتجابة لحاجــات الن



371

العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

التعبــر  يتــم  حيــث   )demand polity(

عــن الحاجــات املجتمعيــة بوصفهــا ضغوطًــا 

انتخابيــة مســلطة عــى الدولــة. وأّمــا الثانيــة، 

حاجاتهــم  إىل  االســتجابة  عــى  فتقــوم 

الطويلــة املــدى )command polity( حيــث 

ســلطان الدولــة مفــروض عــى املجتمــع. 

وقــد أشــار الراحــل )ماذوجــري شــياما أنانث 

ــه باالشــراك  ــذي ألف ــه األخــر ال راو( يف كتاب

مــع )فرنســن فرنــكل( إىل أن املؤسســات 

العامــة )عــى غــرار املؤسســات البروقراطيــة 

ت ســابًقا  والصناعــة املنظمــة( التــي ُعــدَّ

خاضعــة  اآلن  باتــت  للســيطرة،  مراكــز 

غــرار  )عــى  الصاعــدة  القــوى  لضغــوط 

ــا( يف املؤسســات السياســية،  ــات الدني الطبق

ــة واألحــزاب  ــات الترشيعي ــا الهيئ ــن بينه وم

 .)1990  Rao and Frankel( السياســية 

وبعــد أن كان النمــوذج القائــم عــى املراوحة 

الدوريــة عــى النحــو الــذي بيَّنــه )رودولــف( 

ــوم تدهــورًا للنظــام  هــو الســائد، نشــهد الي

ــو كوهــي( بوصــف  ــِف )آت الســيايس. مل يكت

الوضــع القائــم باملتدهــور، بــل تحــدث عــن 

ــة  ــة الهندي ــث للسياس ــخ الحدي ــون التاري ك

شــهد انحــااًل ملؤسســات الدولــة الدميقراطية 

جــراء الركــون إىل الضغــوط االنتخابيــة اآلنيــة 

التــي تفرضهــا بعــض الجاعــات االجتاعيــة، 

األمــر الــذي أدى إىل أزمــة حكــم شــاملة.

يف  واجهتنــي  التــي  املشــاكل  بــن  مــن 

وهــي  القامئــة،  األدبيــات  مــع  التعاطــي 

ــرًا  ــق كث ــو يتواف ــى نح ــت ع ــات صيغ أدبي

ــور  ــن املنظ ــواء م ــة )س ــة الحداث ــع رسدي م

الفيــري أو املاركــي(، أذكــر مشــكلة الفصــل 

يف قضيــة مفهومــي الدولــة واملجتمــع. فهــل 

ــز الواضــح بــن مفهومــي  ــا التميي كان متعيًن

الدولــة واملجتمــع )حيــث مؤسســات الدولــة 

املركزيــة تتدخــل لتتحمــل عــبء تنفيــذ 

مــرشوع تحديــث املؤسســات االجتاعيــة 

ــار  ــّن أن ينه ــاتها(، أم تع ــة ومارس التقليدي

الدولــة  لتصبــح  املفهومــان متاًمــا  هــذان 

مؤمتـِـرة يف مارســاتها مبــا تفرضــه املؤسســات 

االجتاعيــة املهيمنــة مــن ضغــوط وتأثــرات. 

ويف ظــل تغلغــل املارســة السياســية القامئــة 

عــى االنتخــاب يف الهنــد خــال العقــود 

ــر  ــة غ ــا إىل مارس ــرة وتحّوله ــة األخ الثاث

خاضعــة للمســاءلة أو التشــكيك، بات عســرًا 

التــي مــا زال مبقــدور  تحديــد املجــاالت 

ــا  ــذ مرشوعه ــا لتنفي ــل فيه ــة أن تتدخ الدول

لتغيــر املجتمــع )هــذا إن كانــت قــادرة عــى 

إحــداث التغيــر فعــًا(، ال بــل صــارت مهمــة 

تحديــد التحــوالت التــي انجــرت عــن انتشــار 

ــال.  ــب املن ــرًا صع ــا أم ــة ذاته الدميقراطي

مــن  سلســلة  خــال  مــن  ســعيت  لقــد 

ــوغ  ــا مؤخــرًا أن أص ــي أنجزته ــاث الت األبح

حقــًا مفاهيميًــا أتطــرق فيــه إىل بعــض 

 ,1998b ,1998a Chatterjee( هــذه القضايــا

ــي  ــوات الت ــن الخط ــن ب 1998c, 2004(. وم

ــات  ــن املارس ــار م ــر يف إط ــا التفك اقرحته
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ــة  ــن الدول ــيط ب ــام الوس ــوم مق ــي ال تق الت

واملواطنــن يف املجتمــع املــدين، بــل بــن 

الــوكاالت الحكوميــة ومجموعات املتســاكنن. 

وقــد اخــرت االحتفــاظ بالفكــرة القدميــة عن 

املجتمــع املــدين باعتبــاره مجتمًعــا برجوازيًــا 

باملعنــى الــذي اســتخدمه هيجــل وماركــس، 

جملــة  الهنــدي  الســياق  يف  بــه  ونعنــي 

املؤسســات واملارســات القامئــة الخاصة بثلة 

ــز  ــاس مــن ذوي املراك ــة نســبيًا مــن الن قليل

االجتاعيــة املعلومــة. مــن حيــث البنيــة 

الشــكلية للدولــة كــا يضبطهــا الدســتور 

والقوانــن، فــإن املجتمــع برمتــه هــو مجتمــع 

مــدين؛ وكل شــخص هــو مواطــن لــه حقــوق 

متســاوية مــع ســائر املواطنــن، وهــو بذلــك 

عضــو مــن أعضــاء املجتمــع املــدين. ويفــرض 

أن نعــرّف العمليــة السياســية -تبًعــا لذلــك- 

بكونهــا تفاعــًا بــن أجهــزة الدولــة وأعضــاء 

ــراًدا أو  املجتمــع املــدين ســواء باعتبارهــم أف

ــات.  ــاء يف جمعي ــم أعض باعتباره

ولكــن األمــور يف الواقــع ال تســر عــى هــذا 

النحــو. إذ ال ينتمــي معظــم ســكان الهنــد إىل 

rights-( ــوق ــاب الحق ــن أصح ــة املواطن فئ

الــذي  النحــو  عــى   )bearing citizens

يضبطــه الدســتور إال انتــاًء ضعيًفــا وغامًضــا 

ومحكوًمــا بالظــروف واألحــوال. فــإن هــؤالء 

ليســوا أعضــاء حقيقيــن يف املجتمــع املــدين، 

كذلــك.  تعّدهــم  ال  الدولــة  ومؤسســات 

ــلطة  ــارج س ــم خ ــذا أنه ــي ه ــن ال يعن ولك

الدولــة أو مســتبعدون مــن املجــال الســيايس. 

فإنهــم ينتمــون إىل الواليــة اإلقليميــة للدولــة؛ 

ولذلــك فــإن الدولــة مدعــوة إىل العنايــة بهــم 

وإخضاعهــم لرقابــة مختلــف وكاالتهــا، األمــر 

الــذي ينشــئ عاقــة )سياســية( عــى نحــو ما 

ــة  ــة. لكــن هــذه العاق ــن الســكان والدول ب

ــا للعاقــة بــن الدولــة  ليســت مطابقــة دوًم

وأعضــاء املجتمــع املــدين عــى النحــو الــذي 

ارتــآه التصــور الدســتوري. كان ميكــن با شــك 

أن تكتســب تلــك العاقــات السياســية، يف 

ظــروف تاريخيــة مخصوصــة، طابًعــا ممنهًجا 

ــا  ــل ورمب ــع، ب ــاق واس ــى نط ــه ع ــا ب معرفً

حتــى معايــر أخاقيــة ُمجَمًعــا عليهــا، حتــى 

لــو كانــت محــل معارضــة بدرجــات متفاوتة. 

فكيــف ســنبدأ بفهــم هــذه املســارات؟

.
ويفرتض أن نعرّف العملية السياســـية 
-تبًعـــا لذلـــك- بكونهـــا تفاعـــًا بن 
أجهزة الدولة وأعضـــاء املجتمع املدين 
ســـواء باعتبارهم أفـــراًدا أو باعتبارهم 

أعضـــاء يف جمعيات. 

ــن  ــرب م ــذا ال ــاول ه ــن تن ــن م ــي أمتك ل

القضايــا اقرحــت فكــرة )املجتمــع الســيايس( 

الــوكاالت  بــن  العاقــات  تشــمل  التــي 

الحكوميــة ومجموعــات الســكان التــي هــي 

هــدف السياســة العامــة للحكومــة. ويشــمل 

ــة  ــى مجموع ــذا املعن ــيايس به ــع الس املجتم

املارســات  عــن  املختلفــة  املارســات 
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الناشــئة عــن العاقــات بــن املجتمــع املــدين 

والدولــة. وقــد اختــار بعــض املحللــن الذيــن 

يوّســعوا  أن  ماثلــة  بإشــكاليات  جوبهــوا 

ــا كافــة  فكــرة املجتمــع املــدين لتشــمل فعليً

خــارج  الواقعــة  االجتاعيــة  املؤسســات 

ــات  ــد ب ــق. لق ــة مبعناهــا الدقي نطــاق الدول

ــرة  ــات األخ ــيًا يف الخطاب ــر متفش ــذا األم ه

املعونــة  ووكاالت  املاليــة  للمؤسســات 

ــي  ــة الت ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ واملنظ

انتــرشت فيهــا األيديولوجيــا النيوليبراليــة، 

فســمحت بتكريــس وجــود كافــة املنظــات 

العنــر  باعتبارهــا  للــدول  التابعــة  غــر 

التشــاركية ألعضــاء  املســاعي  النفيــس يف 

املجتمــع املــدين األحــرار. لقــد فضلــت أن 

أقــاوم هــذه املبــادرات النظريــة الخريــة 

ــن  ــا ألين أؤم ــك أساًس ــر، وذل ــة الضم العدمي

ــة عــدم غــض الطــرف عــن املــرشوع  بأهمي

املهــم املتعلــق بتنبيــه الكثــر مــن مؤسســات 

الدولــة يف الهنــد إىل رضورة تحويــل الهيئــات 

ــة  ــة إىل أشــكال معياري واملارســات التقليدي

ــا كان  ــوازي. وملّ ــدين الرج ــع امل ــن املجتم م

ــة(،  ــرة )مثالي ــه فك ــدين، بوصف ــع امل املجتم

قــادرًا إىل اآلن عــى بــث الــروح يف املــرشوع 

ــا  ــة، وملّ ــم عــى تدخــل الدول الســيايس القائ

ــن  ــدوًدا م ــك مح ــدين كذل ــع امل كان املجتم

الناحيــة الدميغرافيــة يف شــكله الحــايل؛ فــإين 

أعتقــد وجــوب أن نأخــذ هذيــن املعطيــن يف 

الحســبان عنــد دراســة العاقــة بــن الحداثــة 

والدميقراطيــة يف الهنــد. 

ــا، خــال  ــر بحديثن ــا التذك ــا يتعــن علين رمب

)دراســات  مــرشوع  مــن  األوىل  املرحلــة 

التابــع(، )Subaltern Studies(، عــن حصــول 

نخبــٍة  بــن  الســيايس  املجــال  قطيعــة يف 

منظمــة وفئــِة املهمشــن غــر املنظمــن. 

كان املــراد بفكــرة القطيعــة بطبيعــة الحــال 

تحديــد خــط التصــدع يف السياســة التــي 

ــة  ــود الثاث ــال العق ــون خ ــا القومي انتهجه

الســابقة لاســتقال التــي شــهدت تحــول 

الهنديــة، وال ســيا املزارعــون،  الجاهــر 

ــا  ــم كونه ــة، رغ ــية منظم ــركات سياس إىل ح

ظلــت مســتبعدة مــن األشــكال املتطــورة 

ــق أن  ــتعار. والح ــد االس ــا بع ــة م ــن دول م

ــال  ــة يف املج ــول قطيع ــن حص ــث ع الحدي

طبقــة  مارســة  إنــكار  يعنــي  الســيايس 

وإن  الجاعــي،  للعمــل  آنــذاك  املزارعــن 

كان يف مرحلتــه البدائيــة التــي تختلــف عــن 

العمــل الســيايس املتعــارف عليــه. كان يعنــي 

ــم  ــوا يف طريقه ــن كان ــا أن املزارع ــك أيًض ذل

إىل التحــول إىل أطــراف سياســية مــن خــال 

مارســتهم العمــل الجاعــي، إال أن السياســة 

التــي مارســوها كانــت مختلفــة عن السياســة 

ــدًدا  ــهدنا ع ــد ش ــة. لق ــتها النخب ــي مارس الت

مــن التجــارب املبكــرة للتداخــل بــن سياســة 

النخبــة وسياســة )التابــع( يف ســياق الحــركات 

املناهضــة لاســتعار، وبفضــل تلــك التجارب 

نجــح املســار الدميقراطــي يف الهنــد يف التأثــر 

يف حيــاة الطبقــات التابعــة. وإن غايتــي مــن 
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طــرح مفهــوم )املجتمــع الســيايس( هــي 

تحديــًدا فهــم هــذه األشــكال الحديثــة نســبيًا 

مــن التشــابك بــن سياســة النخبــة وسياســة 

التابــع. وألبــّن مــا قصدتــه مبفهــوم )املجتمــع 

الســيايس(، وكيفيــة اشــتغاله، كنــت قــد 

اســتعملت يف وقــت ســابق مثــااًل يتعلــق 

بحــي عشــوايئ يف مدينــة كلكوتــا وجهــود 

ســاكني هــذا الحــي إلثبــات وجودهــم يف 

الحيــاة الحريــة. لقــد بذل هــؤالء جهودهم 

اتخــذت شــكل جمعيــة  إطــار هيئــة  يف 

تطوعيــة لكنهــا تســتخدم خطابـًـا أخاقيًا يركز 

عــى رابطــة الــدم والــوالء لــألرسة. وألن الحي 

مبنــي عــى أرض عامــة مســتوىل عليهــا، فهــو 

بالتــايل قائــم عــى االنتهــاك الجاعــي لقوانن 

امللكيــة والنظــم املدنيــة، ال ميكــن أن تعامــل 

ســلطاُت الدولــة الجمعيــَة عى قدم املســاواة 

مــع ســائر الجمعيــات املدنيــة التــي متــارس 

ــة.  ــة أكــر رشعي ــة وثقافي نشــاطات اجتاعي

ــر  ــة واملنظــات غ ــوكاالت الحكومي إال أن ال

ــا،  ــا أيًض ــعها تجاهله ــس بوس ــة لي الحكومي

فــا هــي ســوى واحــدة مــن مئــات الهيئــات 

املاثلــة التــي متثــل مجموعــات الســكان 

الذيــن تقــوم معيشــتهم أو ســكنهم عــى 

خــرق القانــون. وال تتعامــل هــذه الــوكاالت، 

ــة متســاكني الحــي  ــك، مــع جمعي ــا لذل تبًع

بــل  املواطنــن،  متثــل  هيئــة  باعتبارهــا 

مبهمــة  لاضطــاع  مناســبة  أداة  بوصفهــا 

رعايــة مجموعــة مــن الســكان املهّمشــن 

ــن. واملحروم

مــن  العشــوائية  األحيــاء  ســكان  يســلّم 

جانبهــم بــأن اســتيائهم عــى األرض العامــة 

غــر رشعــي ومنــاٍف للســلوك املــدين الســليم، 

لكنهم يطالبون بالســكن والعيــش باعتبارها 

حًقــا مكتســبًا. وهــم مســتعدون للرحيــل إن 

مــت لهــم أراٍض مناســبة عوًضــا عــن مكان  قُدِّ

ســكنهم. وتقــر الــوكاالت الحكوميــة بــأن 

مجموعــات الســكان هــذه تطالــب بنصيبهــا 

مــن برامــج الرعايــة الحكوميــة، لكنهــا ال ترى 

ــايض  ــن التق ــوق ميك ــب حق ــذه املطال أن ه

بشــأنها؛ ألن الدولــة تفتقــر إىل الوســائل التــي 

ــكان  ــات لس ــك الخدم ــداء تل ــا إس ــح له تتي

املطالــب  تلــك  اعتبــار  البلــد كافــة. وإن 

حقوقًــا مــن شــأنه أن يعّقــد األمــور ويفــي 

إىل املزيــد مــن االنتهــاكات للملكيــة العامــة 

ــة. ــن املدني والقوان

.
وألن الحـــي مبنـــي عـــى أرض عامة 
مســـتوىل عليها، فهو بالتـــايل قائم عى 
االنتهـــاك الجاعـــي لقوانـــن امللكية 
والنظـــم املدنية، ال ميكـــن أن تعامل 
الجمعيـــَة عى قدم  الدولة  ســـلطاُت 
املدنية  الجمعيات  ســـائر  مع  املساواة 
التـــي متـــارس نشـــاطات اجتاعيـــة 

رشعية.  أكـــر  وثقافية 

مــا يحــدث بعدئــذ هــو التفــاوض بشــأن تلك 

املطالــب عــى أســس سياســية: فمــن جهــة، 

ــة  ــة برعاي ــة ملزَم ــوكاالت الحكومي ــون ال تك
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الفقــراء واملحرومــن؛ ومــن جهــة أخــرى، 

يكــون اهتــام تلــك الــوكاالت باملجموعــات 

املصالــح  بحســابات  محكوًمــا  الســكانية 

األحيــاء  ســكان  عــى  يتعــن  السياســية. 

العشــوائية الذيــن أتيــت عــى ذكرهــم ســلًفا 

ــبل  ــذه الس ــر ه ــم ع ــوا طريقه أن يتحسس

ــبكة  ــة ش ــال إقام ــن خ ــامل م ــة املع املجهول

ــع  ــم - م ــارج مجموعته ــعة خ ــات واس عاق

مجموعــات أخــرى ذات وضعيــات مشــابهة، 

ــى  ــدرة ع ــا وق ــر حظً ــات أوف ــع مجموع وم

الحكومــة،  موظفــي  عــن  فضــًا  التأثــر، 

واألحــزاب والقيــادات السياســية، ونحــو ذلك. 

ســكان  الــذي خاضــه  النضــال  أثنــاء  ويف 

األحيــاء العشــوائية عــى امتــداد مــا يقــارب 

االحتفــاظ  يف  نجحــوا  عقــود،  الخمســة 

بأحيائهــم، لكــن قدرتهــم عــى االحتفــاظ بهــا 

محفوفــة مبخاطــر بالغــة نظــرًا الرتبــاط ذلــك 

بشــكل كامــل بقدرتهــم عــى تدبــر شــؤونهم 

يف مجــال السياســة االســراتيجية. وإين أزعــم 

أن هــذا مــن العنــارص الروريــة يف السياســة 

ــد.  ــر بالهن ــق األم ــا يتعل ــة عندم الدميقراطي

فــإن السياســة الهنديــة قامئــة عــى التوفيــق 

القيــم املعياريــة للحداثــة  بــن  املســتمر 

ــعبية. ــب الش ــي باملطال ــرار األخاق واإلق

يقتــر املجتمــع املــدين إذن عــى ثلــة قليلــة 

مــن املواطنــن مــن ذوي الثقافــة، وهــو 

ميثــل يف بلــدان مثــل الهنــد معقــل الحداثــة 

األســمى. وينطبــق األمــر ذاتــه عــى منــوذج 

الدولــة الــذي يتصــوره الدســتور. ولكن يتعن 

عــى الوكاالت الحكومية، يف مارســتها ملهامها 

عــى أرض الواقع، أن تنــزل من برجها العاجي 

لتتفاعــل مــع املجتمــع الســيايس حتــى تجدد 

رشعيتهــا بوصفهــا الهيئــات املنــوط بهــا توفر 

ــة  ــب املدفوع ــع املطال ــي م ــاه والتعاط الرف

هــذا  ويف  راهًنــا.  تتشــكل  كــا  سياســيًا 

الخضــم، قــد يتناهــى إىل مســامعنا امتعــاض 

األطــراف الفاعلــة يف املجتمــع املــدين والدولة 

الدســتورية مــن كــون الحداثــة تجابــه خصًا 

الدميقراطيــة. شــكل  يتخــذ  متوقــع  غــر 

خــال  مــن  املحــور  هــذا  يف  ســأتعمق 

إعطائكــم مثــااًل إضافيًــا اســتقيته مــن مجــال 

السياســة الشــعبية يف املدينــة الهنديــة. 

)2(

يــوم )5 مايــو 1993م(، ومــع ســاعات الفجــر 

األوىل، تــويف رجــل يف مستشــفى كلكوتــا. كان 

الرجــل قــد اســتُقِبل باملستشــفى قبــل أيــام 

قليلــة مــن وفاته لعــاج داء الســكري وقصور 

تدهــورت  وعائيــة.  قلبيــة  وأزمــة  كلــوي 

حالتــه رسيًعــا يف الســاعات األربــع والعرشين 

ــن  ــاء املبارشي ــود األطب ــم جه ــابقة، ورغ الس

ــع أحــد  ــد وقّ ــويف، وق ــه ت ــة، فإن طــوال الليل

وفاتــه. شــهادة  املستشــفى  أطبــاء  كبــار 

كان اســم الرجــل املتــوىف )برينــدا َشــكَربَْريت(، 
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لكنــه اشــتهر بــن النــاس باســم )بــاالك 

بْرَهَمشــاري( وبكونــه زعيــم طائفــة )ســنتان 

دال( الدينيــة التــي لهــا أتبــاع كــر يف األقاليــم 

الجنوبيــة والوســطى للبنغــال الغربيــة. مل 

ميــر عــى تأســيس الطائفــة ذاتهــا أكــر مــن 

ــة  ــذورًا تاريخي ــا ج ــّن له ــا، لك ــن عاًم خمس

متتــد إىل بدايــات ظهــور الحــركات الطائفيــة 

يف أوســاط الطبقــات الدنيــا، وال ســيا طبقــة 

)ناماســودرا( الزراعيــة يف وســط البنغــال. 

تنتهــج الطائفة منهًجــا دينيًا شــديد االنتقائية 

ــاالك برهمشــاري(  ــا عــى آراء )ب يعتمــد كليً

نفســه كــا تظهــر يف أقوالــه، لكــن مــا مييــز 

هــذه الطائفــة بوجــه خــاص هــو انخراطهــا 

ــب يف الشــؤون السياســية.  الغري

ينــرش الناطــق بلســان الطائفــة )كارا شــابوك( 

ــام  ــوي(، بانتظ ــوط الق ــمه الس ــي اس )ويعن

ــية  ــع السياس ــول املواضي ــه ح ــَق زعيم تعالي

الراهنــة، ويتكــرر يف تلــك التعاليــق موضــوع 

ــل  ــزال هائ ــة زل ــر مبثاب ــكان األم ــورة(، ف )الث

الفاســد  االجتاعــي  النظــام  ســيطّهر 

ــدأت  ــع، ب ــه. ويف الواق ــن أدران ــن م واملتعف

ــام  ــال الع ــور يف املج ــة يف الظه هــذه الطائف

ــن )1967 و1971(  ــة ب ــرة الفاصل ــال الف خ

عندمــا شــاركت يف مظاهــرة سياســية دعــًا 

لألحــزاب اليســارية يف احتجاجهــا عــى حكــم 

حــزب املؤمتــر. انضــم إىل نشــطاء طائفــة 

)ســنتان دال( املشــاركن يف املظاهــرة الكثــُر 

العديــد مــن  ارتــدى  النســاء، وقــد  مــن 

ــوا  ــة اللــون وحمل ــا زعفراني املتظاهريــن ثيابً

عاليـًـا رماًحــا ثاثيــة األســنان مردديــن بصوت 

مرتفــع شــعارهم )رام نايــاران رام(، وقــد كان 

ــار  ــا لألنظ ــذاك الفتً ــا آن ــم يف كلكوت حضوره

ــن.  ــة املتظاهري ــع بقي ــجم م ــر منس وغ

ــة  ــَة مبارس ــرف الطائف ــم أيُّ ط ــن مل يته لك

االنتهازيــة السياســية؛ ألنهــا مل تطالــب بالحق 

يف التمثيــل الســيايس أو باالعــراف بهــا حزبـًـا 

ــر  ــتهر الكث ــن، اش ــك الح ــذ ذل ــيًا. من سياس

مــن أتبــاع الطائفــة بكونهــم متعاطفــن مــع 

اليســار، بــل ونشــطاء يســارين أيًضا، ال ســيا 

يف الحــزب الشــيوعي الهنــدي )ماركــي(، 

وهــو طــرف رئيــس يف الجبهــة اليســارية 

ــام )1977(. ــذ ع ــي حكمــت البنغــال من الت

ويف صبــاح ذلــك اليــوم مــن شــهر )مايــو 

1993(، رفــض أتبــاع )بــاالك برهمشــاري( 

الروحــي،  زعيمهــم  وفــاة  خــر  تصديــق 

وذكــروا أنــه ســبق لــه ســنة 1960 أن رحل إىل 

)ســاماذي( مــدة اثنــن وعرشيــن يوًمــا فُشــبّه 

للنــاس حينهــا أنــه تــويف. إال أنــه أفــاق مــن 

ــة.  ــاة العادي ــاد إىل الحي ــة وع ــه الروحي َغيْبت

وبالنســبة إليهــم فــإن )البابــا( )زعيمهــم 

إىل  وذهــب  اآلن  الكــرة  أعــاد  الروحــي( 

ــف  ــة تتوق ــاماذي(، وهــي حال ــا س )نرفيكلب

ــا،  ــف الجســم عــن العمــل مؤقتً ــا وظائ فيه

وهــي مكانــة ال يبلغهــا ســوى األشــخاص 

أخــذ  الخارقــة.  الروحيــة  القــدرات  ذوي 

ــفى  ــن املستش ــان م ــة الجث ــاء الطائف أعض
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ــم )أرشام( يف )سوخشــار(، إحــدى  إىل ملجئه

ضواحــي كلكوتــا، لحراســة مــا وصفــوه بأنــه 

ــًا. ــتمر طوي ــة ستس ــة روحي َغيب

رسعــان مــا صــار األمــر محــط أنظــار ســكان 

ــا واغتنمــت الصحافــة الفرصــة لنــرش  كلكوت

تقاريــر عــن كيفيــة وضــع جثــة امليــت عــى 

ألــواح مــن الثلــج واســتعال مكيفــات قويــة 

ا لتريدهــا ذاكرة أن الناطق باســم طائفة  جــدًّ

)دال( ردَّ بحساســية بالغــة عــى االنتقــادات 

الاذعــة. تابعــت صحيفــة )أجــكال( اليوميــة 

بالــغ محولــة  القصــَة بحــاس  البنغاليــة 

ــم  ــون القي ــل ص ــن أج ــة م ــا إىل معرك إياه

مقابــل  يف  العامــة  الحيــاة  يف  العقانيــة 

وقــد  الظاميــة.  واملارســات  املعتقــدات 

اتهمــت الصحيفــة الســلطات املحليــة ووزارة 

الصحــة يف حكومــة غــرب البنغــال باإلخفــاق 

الصلــة  ذات  الخاصــة  قوانينهــا  إنفــاذ  يف 

ــاركة  ــوات واملش ــث األم ــن جث ــص م بالتخل

ــم.  ــر عظي ــة لخط ــاة العام ــض الحي يف تعري

اضطــرت الحكومــة رسيًعــا إىل االســتجابة إىل 

الضغــوط بعــد ثاثــن يوًمــا مــن غيبــة زعيــم 

طائفــة )ســانتان دال(، وقــد رصّحــت بلديــة 

)بانيهــايت( أنهــا أشــعرت زعــاء الطائفــة 

ــا  ــورًا، لكــن قوانينه ــة ف بــرورة حــرق الجث

ــة الحــرق بنفســها  ــويل عملي ــا ت ال تخــول له

ــاي 1993(.  ــة )أجــكال(، 18 م ــرًا )صحيف ق

وقــد قام ســكريتر الطائفة )تشــيتا ســيكدار( 

ــة  ــا نياب ــاع عنه ــة للدف ــة منتظم بشــن حمل

عــن أعضائهــا يف الصحافــة، مشــدًدا عــى أن 

ــن إدراك ظاهــرة  ــث عاجــز ع الطــب الحدي

)نرفيكلبــا ســاماذي( الروحانيــة وعــى أن 

ــا.  ــاة قريبً ــيعود للحي )برهمشــاري( س

.
االستجابة  إىل  الحكومة رسيًعا  اضطرت 
إىل الضغـــوط بعـــد ثاثـــن يوًما من 
غيبة زعيم طائفة )ســـانتان دال(، وقد 
رصّحت بلدية )بانيهايت( أنها أشـــعرت 
زعـــاء الطائفة برورة حـــرق الجثة 
فـــوًرا، لكن قوانينها ال تخـــول لها تويل 
)صحيفة  قرًا  بنفســـها  الحرق  عملية 

)أجـــكال(، 8) ماي 993)(.

ــد،  ــذا الحـ ــد هـ ــة عنـ ــف املواجهـ مل تتوقـ

مـــن  )أجـــكال(  صحيفـــة  فصّعـــدت 

لهجتهـــا فاســـحة املجـــال ألبـــرز املفكريـــن 

والشـــخصيات العامـــة لنـــرش مقاالتهـــم 

ـــان  ـــتمرار إمي ـــى اس ـــة ع ـــي بالامئ ـــي تنح الت

واملعتقـــدات  الخرافـــات  بهـــذه  النـــاس 

نشـــطاء  رشع  وقـــد  للعلـــم.  املنافيـــة 

ينتمـــون إىل منظـــات ثقافيـــة تقدميـــة 

عـــى غـــرار الحركـــة الشـــعبية للعلـــوم 

ــة العقانيـــن بتنظيـــم مظاهـــرات  وجمعيـ

دال(  )ســـانتان  طائفـــة  مقـــرات  أمـــام 

بذلـــت صحيفـــة  يف )سوخشـــار(. وقـــد 

)أجـــكال( وســـعها الســـتفزاز الناطقـــن باســـم 

الطائفـــة والســـخرية مـــن تريحاتهـــم، 

ـــه  ـــذي تســـّمى ب ـــم ال ـــتخدام االس رافضـــة اس
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الزعيـــم املتـــوىف، أي )بـــاالك برهمشـــاري(، 

ــو(  ــاالك بابـ ــم )بـ ــتخدام اسـ ــن اسـ مفضلـ

ــر للضحـــك. جـــرت  ــاالك( املثـ ــيد بـ -)السـ

مواجهـــات شـــديدة أمـــام بوابـــة ملجـــأ 

)أرشام( بـــن املتظاهريـــن ونشـــطاء طائفـــة 

الســـاح  يخزنـــون  كانـــوا  الذيـــن  )دال( 

ـــض  ـــب بع ـــر بحس ـــم األم ـــتعدون لحس ويس

التقاريـــر. ويف إحـــدى الليـــايل انفجـــرت 

اليدويـــة  والقنابـــل  املفرقعـــات  بعـــض 

الصنـــع خـــارج األرشام وجـــاءت مجموعـــة 

ــطة  ــوا بواسـ ــة وأعلنـ ــطاء الطائفـ ــن نشـ مـ

مكـــر الصـــوت أن »الثـــورة قـــد قامـــت«، 

.)1993 يونيـــو   21 )أجـــكال(  )صحيفـــة 

بعــد مــرور قرابــة شــهر عــى الوفاة الرســمية 

لبــاالك برهمشــاري، كانــت جثتــه مــا زالــت 

ــة  ــج يف غرف ــن الثل ــواح م ــى أل ــجاة ع مس

ــه مــن  مكيفــة وكان أتباعــه ينتظــرون عودت

غيبتــه. ادعــت صحيفــة )أجــكال( وجــود 

املجــاورة  باملناطــق  ا  جــدًّ كريهــة  رائحــة 

لسوخشــار ونفــاد صــر املقيمــن بهــا. بــدأت 

تــري أخبــار تتهم الحكومــة علًنــا بالتلكؤ يف 

التدخــل ألســباب انتخابية. صــارت االنتخابات 

ــة  ــات الحكوم ــة هيئ ــل عضوي ــة بني الخاص

املحليــة )بانشــايات( البالغــة األهميــة يف 

ريــف البنغــال الغربيــة العمــوَد الفقــري 

لدعــم جبهــة اليســار، وكان مــن املتوقــع أن 

تُجــرى يف مــوىف مايــو. كان ميكــن ألي تحــرك 

مناهــض لطائفــة )دال( أن يؤلــب الكثــر 

مــن أنصــار جبهــة اليســار عــى الحكومــة يف 

أربعــة أقاليــم بالبنغــال الغربيــة عــى األقــل. 

ــار مفادهــا أن بعــض  ــك أخب وقــد رست كذل

الشــيوعي  الحــزب  يف  البارزيــن  الزعــاء 

طائفــة  مــع  متعاطفــن  كانــوا  الهنــدي 

)ســانتان دال(، وأن وزيــر الســياحة والرياضــة 

ــا  ــًدا، )صبحــاس شــكربريت(، كان مصنًف تحدي

أًخــا منــارًصا مــن قبــل أعضــاء الطائفــة.

.
بعد مـــرور قرابة شـــهر عـــى الوفاة 
كانت  برهمشـــاري،  لباالك  الرســـمية 
جثتـــه ما زالت مســـجاة عـــى ألواح 
من الثلج يف غرفـــة مكيفة وكان أتباعه 
ينتظـــرون عودته من غيبتـــه. ادعت 
صحيفة )أجكال( وجـــود رائحة كريهة 
ا باملناطـــق املجاورة لسوخشـــار  جـــدًّ

ونفـــاد صـــرب املقيمن بها.

واحــد  بعــد  أي  1993م(،  يونيــو   25( يف 

وخمســن يوًمــا مــن الوفــاة الرســمية لبــاالك 

ــة  ــر الصحــة بحكوم ــن وزي برهمشــاري، أعل

البنغــال الغربيــة أن فريًقــا طبيًــا مكّونـًـا مــن 

مختصــن بارزيــن يف علــم األعصــاب والطــب 

الرشعــي ســيفحص جثــة بــاالك برهمشــاري 

ويقــدم تقريــرًا للحكومــة. لكــن رسعــان مــا 

احتجــت عــى ذلــك عــادة األطبــاء الهنديــة، 

وهــي أعــى هيئــة مهنيــة لألطبــاء املبارشين، 

الدعــوة إىل إجــراء فحــص  مشــرة إىل أن 

جديــد تشــكيك يف مصداقيــة شــهادة الوفــاة 
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التــي أصدرهــا املستشــفى. وأفــادت العــادة 

أنــه ال يوجــد أي أســاس علمي يرر التشــكيك 

الــذي أصــدره أطبــاء  الحكــم األصــي  يف 

املستشــفى. وقــد وافــق األطبــاء الحكوميــون 

مــع ذلــك عــى إعــادة الفحــص لكنهم عــادوا 

ــن  ــوا م ــم ُمنع ــوا إنه ــار ليقول ــن سوخش م

ملــس الجثــة. وقــد أشــاروا إىل أن الجثــة قــد 

أنتنــت وأنهــم الحظــوا وجــود آثــار تحنيــط، 

كــا أكــدوا أن الجثــة مل تتحلــل متاًمــا؛ ألنهــا 

ــة  ــرودة صحيف ــديدة ال ــة ش ــت بغرف وضع

ــو 1993(. ــكال(، )26 يوني )أج

ــيوعي  ــزب الش ــادة الح ــت قي ــاء كان يف األثن

الهنــدي قــد كلفــت صبحــاس شــكربريت 

ــاس  ــام صبح ــد ق ــأمزق. وق ــل لل ــاد ح بإيج

رفقــة قــادة الحــزب الشــيوعي املحليــن 

بزيــارة إىل ملجــأ أرشام بسوخشــار ليخــر 

الصحافيــن الحًقــا بأنــه يســعى إلقنــاع أتبــاع 

البابــا بحــرق الجثــة. وقــد ســلّم باالفتقــار إىل 

أي حجــة علميــة تجعــل األطبــاء مضطريــن 

ــدرت يف  ــي ص ــة الت ــص الجث ــادة فح إىل إع

ــى أن  ــدد ع ــه ش ــاة، لكن ــهادة وف ــأنها ش ش

ــا يف عمليــة اإلقنــاع. وأشــار  هــذا كان رضوريً

أيًضــا إىل أن الكثــر مــن النــاس يف البــاد مــا 

ــا( وأن اآلالف  ــرة )الباب ــون بظاه ــوا يؤمن زال

كانــوا أتباًعــا لهــؤالء الزعــاء الدينيــن. وقــد 

حــّذر مــن خطــورة التعامــل باســتخفاف مــع 

التعصــب الدينــي، ونبّــه إىل أن الحكومــة 

هــي التــي تفضــل تفــادي اســتعال القــوة؛ 

ــد مــن التعصــب.  ــد تفــي إىل املزي ــا ق ألنه

وملـّـا ســئل إن كان مــدركًا للمخاطــر الصحيــة 

ــاورة  ــة املج ــري يف املنطق ــّا يج ــئة ع الناش

لسوخشــار، ادعى أنه شــخصيًا مل يشــّم رائحة 

كريهــة، وأن مــرّد ذلــك رمبــا أنــه متعــود عــى 

استنشــاق رائحــة الشــمع املحــرق، صحيفــة 

)أجــكال(، )26 يونيــو 1993(.

ويف )30 مــن يونيــو(، اقتحمــت فرقــة مكونــة 

مــن خمســة آالف رشطــي مقــر ســانتان دال 

عــى الســاعة الثانيــة صباًحــا ودامــت عمليــة 

االقتحــام أربــع ســاعات وانتهــت بأخــذ الجثة 

ونقلهــا إىل محرقــة جثــث مجــاورة. وأفــادت 

صحيفــة )التلغراف( أن شــقيق )الغــورو( كان 

بصــدد أداء الطقــوس األخــرة عندمــا دفعــت 

القــوُة األمنيــة املحــارِصة للمــكان النســاَء 

ــن عــى اعتقادهــن  ــوايت ظلل املتفجعــات الل

بــأن زعيــم طائفتهــن الراحــل ســيعود إىل 

الحيــاة مــن جديــد. تنفســت حكومــة البــاد 

الصعــداء أخــرًا بعــد أن ُوجهــت إليهــا ســهام 

نقــد الذعــة جــرّاء تعاملهــا بلــن مــع األزمــة.

ــن  ــوات األم ــة )دال( ق هاجــم نشــطاء طائف

األســنان  الثاثيــة  والرمــاح  بالســكاكن 

والزجاجــات ومســحوق الفلفل الحــار، فردت 

الرشطــة باســتخدام القنابــل املســيلة للدموع 

الغــاز  ومنافــخ  املدافعــن،  حركــة  لشــل 

الخــراق النوافــذ الفوالذيــة والبوابــات القابلة 

للطــي وولــوج املقر الشــديد التحصــن. وعى 

ــن  ــوات األم ــأ ق ــن كل يشء مل تلج ــم م الرغ
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إىل اســتعال الرصــاص. أصيــب يف املواجهــات 

ــال  ــن رج ــة وم ــطاء الطائف ــن نش ــر م الكث

الرشطــة لكــن )مل يســقط ضحايــا( وفــق مــا 

جــاء يف البيــان الصحفــي الرســمي، صحيفــة 

التلغــراف، )1 يولــوي 1993(: صحيفــة ذو 

ستيتســان، )1 يوليــو 1993(.

هـنـأ الوزيــــر صـبـحـاس شـكـربريت الرشطة 

عمليـة  تنفيذهـم  عـى  املحليـة  واإلدارة 

ا. وقـد شـبّه مـا حصـل  صعبـة وحساسـة جـدًّ

بأحـداث الرشيط السـينايئ الشـعبي الهندي 

)جوغنـو(، وقـال إن املهمـة كانـت أعقـد من 

مهمـة املمثـل )دهرمنـدرا( يف الرشيـط. ثـم 

قـال للصحافيـن: »بالطبـع تظنـون أن هـذا 

الغوغـاء  ثقافـة  مظاهـر  مـن  مظهـر  كلـه 

التافهـة، ولكنـي أظنـه مثـااًل مناسـبًا«. وقـد 

جـاء يف افتتاحيـة صحيفـة )أجـكال( يف اليـوم 

التـايل مـا يي: »لقد وصلنـا يف البنغال الغربية 

إىل نهايـة العـر الـذي ميكننـا فيـه أن نقـول 

عـن الغوغـاء التافهـن إنهـم غوغـاء تافهـون. 

لقـد وىّل عـر العقانيـة يف البنغـال الغربيـة 

)الجوغنـو(«.  عـر  محلّـه  وحـّل  التقدميـة 

.])1993 جويليـة   2( )أجـكال(،  ]صحيفـة 

األزمـة  إنهـاء  يف  النجـاح  مـن  الرغـم  عـى 

بقـدر مـن الساسـة، فـإن الجـدل مل يتوقـف. 

دال  سـانتان  طائفـة  سـكريتر  احتـج  فقـد 

لـدى رئيـس الـوزراء منـدًدا مبـا وصفـه إجراًء 

للدميقراطيـة.  ومنافيًـا  متسـلطًا  حكوميًـا 

وأضـاف أن الطريقـة التـي عامـل بهـا حـّكاُم 

املجتمـع بـاالك برهمشـاري سـتظل راسـخة 

يف ذاكرة البرش، شـأنها شـأن محاكمة املسـيح 

نـددت  املقابـل،  ويف  وسـقراط.  وغاليليـو 

الجهـات  بعـض  بسـلوك  أجـكال  صحيفـة 

الحكوميـة واألطراف املنتميـة للحزب الحاكم 

واتهمتهـا باالنتهازيـة. ذلـك أن هـؤالء اكتفـوا 

باسـتهداف زعاء الطائفة مـن الدرجة الثانية 

وتحميلهم مسـؤولية مغالطة أتباعهم األبرياء 

واالسـتفادة مـن مشـاعرهم الدينيـة الفياضة، 

لكنهـم أحجمـوا عن انتقـاد ظاهـرة الطوائف 

الدينيـة بشـكل عـام، ال سـيا أولئـك الذيـن 

 ،)godmen( خارقـون  بـرش  أنهـم  يّدعـون 

جـرّاء نرشهـا الخرافـات والفكر غـر العقاين. 

بعـد مـرور اثنـي عـرش يوًمـا عى حـرق جثة 

بـاالك برهمشـاري، قامـت السـلطات بإيقاف 

سـكريتر طائفـة دال سـانتان واثنـن ومثانـن 

الشـغب  تهـم  لهـم  هـت  وُوجِّ األتبـاع،  مـن 

واالعتـداء وتعطيـل سـر العدالـة وغرهـا من 

التهـم. ]صحيفة )أجكال(، )13 يوليو 1993([.

اســتمر أعضــاء الطائفة خــال الشــهور التالية 

يف مراســلة الصحــف ومحاولة الظهــور مبظهر 

ــة  ــم الرشط ــلّطت عليه ــن تس ــا الذي الضحاي

عــى نحــو غــر رشعــي ومنــاٍف للدميقراطيــة. 

ــم الســلطات  ــر له ــى أن تف ــد أرّصوا ع وق

ــة  ــاد بإمكاني ــون االعتق ــن أن يك ــف ميك كي

عــودة )البابــا( إىل أتباعــه بعــد غيبتــه خرقًــا 

القــوى  للقانــون. فمتــى كان االعتقــاد يف 
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الروحيــة الخارقــة مــررًا لــرب الرشطــة لهم 

بالهــراوات؟ أومل تســتطل الرشطــة عليهــم 

بســبب كونهــم مزارعــن ينتمــون إىل طبقــة 

وضيعــة تاشــت أهميتهــا السياســية، املتدنية 

ــات؟ ورغــم أن  ــاء االنتخاب أصــًا، عقــب انته

ــد  ــون قصــرة، فق ــد تك ــرة الشــعبية ق الذاك

ــوم ال  حــذرت إحــدى الرســائل مــن أن املظل

ــة.  ــم الرحم ــن عدي ــول إىل كائ ــى ويتح ين

ــا  ــا م ــة جزاؤهــم يوًم ســيلقى هــؤالء الظلم

ــر 1994([.  ــدن(، )5 فراي ــك براتيبي ])دايني

ــن  ــدًدا م ــة يف نظــري ع تفــر هــذه الواقع

العاقــة  حــول  طرحتهــا  التــي  القضايــا 

ــد  ــة يف بل ــة والدميقراطي ــن الحداث ــة ب القامئ

مثــل الهنــد. تُعــد الحداثــة إحــدى الغايــات 

ــة التــي ناضلــت مــن أجلهــا بعــض  التاريخي

ــهاب  ــت بإس ــد نوقش ــة، ولق ــب الهندي النخ

وازدهارهــا  الغايــات  تلــك  ظهــور  قصــة 

واملصــادر التــي اســتُمدت منهــا يف املشــاريع 

ــة  ــت الدول ــا، كان ــة م ــتعارية. يف حقب االس

تــرزح تحــت نــر االحتــال وآمنــت تلــك 

النخــب حينهــا بــرورة اســتبعاد جهــاز 

الحكــم االســتعاري مــن املســاعي الرئيســة 

النــاس  معتقــدات  لتغيــر  بذلتهــا  التــي 

ومارســاتهم التقليديــة ولبلــورة هوية قومية 

حديثــة. وبنهايــة الحكــم االســتعاري واعتاء 

ــا  ــة م ــم يف دول ــات ســدة الحك هــذه الطبق

بعــد االســتعار، بــات مــرشوع التغيــر بيــد 

أجهــزة الدولــة القوميــة وقدراتهــا الديناميــة. 

لقــد كانــت هــذه األجهــزة جــزًءا مــن النظــام 

الدســتوري للدميقراطيــة التمثيليــة، األمــر 

الــذي جعــل مــرشوع التحديــث تعبــرًا عــن 

إرادة الشــعب، وبالتــايل متناســًقا عــى نحــو 

بديــع مــع املعاير املرشِعنــة للحداثة نفســها.

.
فمتـــى كان االعتقـــاد يف القـــوى الروحيـــة 
ـــم  ـــة له ـــرب الرط ـــربًرا ل ـــة م الخارق
الرطـــة  تســـتطل  أومل  بالهـــراوات؟ 
بســـبب كونهـــم مزارعـــن  عليهـــم 
ينتمـــون إىل طبقـــة وضيعـــة تاشـــت 
أهميتهـــا السياســـية، املتدنيـــة أصـــًا، 

ــاء االنتخابـــات؟ عقـــب انتهـ

صـــار الديـــن تحـــت نفـــوذ هـــذا املـــرشوع 

التغيـــري عـــى نحـــو جوهـــري. تـــوىّل 

ـــة االســـتعارية  ـــر خـــال الحقب ـــة التغي عملي

مجموعـــة مـــن املؤسســـات االجتاعيـــة، مـــن 

بينهـــا الحـــركات الطائفيـــة الجديـــدة املمثلـــة 

للديانتـــن اإلســـامية والهندوســـية بعـــد 

إدخـــال إصاحـــات عليهـــا، وقـــد اســـتَخدمت 

ـــدة  ـــة جدي ـــات ثقافي ـــات تقان ـــك املؤسس تل

عـــى مســـتوى الطباعـــة والبيداغوجيـــا. 

وقـــد انعقـــد يف أثنـــاء مســـرة التغيـــر 

ـــة  ـــب الهندي ـــوف النخ ـــايف يف صف ـــاٌع ثق إج

ـــاة  ـــة يف الحي ـــة الديني ـــر املارس ـــول معاي ح

ــر  ــذه املعايـ ــمحت هـ ــد سـ ــة. وقـ الحديثـ

للجاعـــات البـــارزة يف املجتمـــع بالتمييـــز بـــن 

ـــة  ـــدات املقبول ـــة واملعتق ـــات التعبدي املارس
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ــة  ــلوكات الاعقانيـ ــات والسـ ــن الخرافـ وبـ

غـــر املقبولـــة. عقـــب االســـتقال، تحلـــت 

الهيئـــات القانونيـــة للدولـــة بالطمـــوح الـــكايف 

الـــذي يؤهلهـــا لاضطـــاع مبســـؤولية تحديـــد 

معايـــر املارســـة الدينيـــة يف البـــاد، وقـــد 

نجحـــت يف التنصيـــص عـــى تلـــك املعايـــر يف 

ـــي  ـــه ويف ســـائر الترشيعـــات الت الدســـتور ذات

عرفـــت بــــ »مشـــاريع القوانـــن الهندوســـية«، 

ـــة إىل  )Hindu Code Bill(. وبـالنـــســبــــ

ـــت  ـــد ظل ـــات، فق ـــة لألقلي ـــات الديني املارس

عـــى حالهـــا ومل يقـــع تغيرهـــا، ال ألنهـــا ال 

ـــل لكـــون القامئـــن عـــى  ـــب اإلصـــاح؛ ب تتطل

الشـــأن الســـيايس يف الهنـــد ســـاورتهم شـــكوك 

ـــة  ـــة الرملاني ـــت األغلبي ـــا إذا كان ـــوص م بخص

ـــة  ـــك رشعي ـــعب متتل ـــن إرادة الش ـــرة ع املع

التدخـــل يف شـــؤون األقليـــات. ومبعنـــى آخـــر، 

مل يكـــن هنـــاك إجـــاع حـــول مفهـــوم 

فكـــرة  نطـــاق  يف  الشـــعبية  التمثيليـــة 

الرشعيـــة الدميقراطيـــة، عـــى الرغـــم مـــن 

ــة  ــن متثيليـ ــات مـ ــن األقليـ ــرة متكـ أن فكـ

مســـتقلة كانـــت أمـــرًا مرفوًضـــا.

شـــهد العقـــدان األخـــران اإلجهـــاز بشـــكل 

ــبه كي عـــى مـــرشوع التغيـــر الثقـــايف  شـ

ــة  ــوى الدولـ ــازه قـ ــت يف إنجـ ــذي رشعـ الـ

ـــد  ـــي. وأعتق ـــاس دميقراط ـــى أس ـــكَّلة ع املش

ــا للقيـــود  أن أهـــم تجربـــة شـــهدت ضبطًـ

ـــة يف  ـــدة املفروضـــة عـــى تدخـــل الدول الجدي

ـــرا  ـــة إندي ـــي تجرب ـــة ه ـــة الهندي الدميقراطي

ـــكلتها  ـــي ش ـــوارئ الت ـــة الط ـــدي وحكوم غان

مـــا بـــن )1975 و1977(. لقـــد دفـــع ذلـــك 

أن  حقيقـــة  إدراك  إىل  الهنديـــة  النخـــب 

األجنـــدات التحديثيـــة ميكـــن أن تســـتخدم 

ذريعـــة سياســـية لتنصيـــب نظـــام اســـتبدادي 

إىل  إال  املطـــاف  نهايـــة  يف  يفـــي  لـــن 

ـــذا  ـــّكل ه ـــد ش ـــعب. لق ـــف إرادة الش تحري

ـــًدا لكافـــة الضانـــات القانونيـــة  النظـــام تهدي

السياســـية للحيـــاة املدنيـــة الرجوازيـــة 

بجميـــع امتداداتهـــا وتعقيداتهـــا واختافاتهـــا، 

ـــة  ـــارش رفاه ـــكل مب ـــدد بش ـــه مل يه ـــم أن رغ

ـــب  ـــة. وإىل جان ـــة اجتاعي ـــة كطبق الرجوازي

ذلـــك، أخفـــق نظـــام الطـــوارئ أيًضـــا يف 

ــا قـــادرًا عـــى  الحفـــاظ عـــى نفســـه كيانًـ

ــائر  ــرار سـ ــه، عـــى غـ ــد ذاتـ ــادة تجديـ إعـ

األنظمـــة التســـلطية يف عـــامل مـــا بعـــد 

ــف  ــة مختلـ ــتعارية، ملواجهـ ــة االسـ الحقبـ

ـــاب  ـــة. يف أعق ـــة والخارجي ـــات الداخلي العقب

انهيـــار نظـــام الطـــوارئ ســـنة )1977(، أجمـــع 

دعـــاة التحديـــث مـــن اليســـار واليمـــن عـــى 

اعتبـــار تدخـــل الدولـــة لفـــرض التغيـــر 

ـــم  ـــر حكي ـــراًء غ ـــع إج ـــى املجتم ـــوة ع بالق

ـــاش  ـــث للنق ـــاريع التحدي ـــع مش ـــا مل تخض م

ـــن  ـــاطة ب ـــات وس ـــال عملي ـــن خ ـــبًقا م مس

الدولـــة واملجتمـــع.

ــى  ــل ع ــم الدلي ــعنا أن نقي ــه بوس ــم أن رغ

أن الكثــر مــن املجــاالت واألنشــطة املميــزة 

ــع  ــمية( )املجتم ــه تس ــت علي ــا أطلق لـــ )م
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الســيايس( إمنــا نشــأت داخــل حركــة التعبئــة 

السياســية القوميــة مبختلــف أشــكالها خــال 

الحقبــة االســتعارية، فإنــه يســعني القول إن 

)املجتمع الســيايس( مل يتخذ شــكًا مختلًفا إال 

منــذ الثانينيــات. هنــاك عامــان ســاها يف 

تيســر هــذه العمليــة: أمــا األول فهــو هيمنة 

يركــز  الــذي  الحكومــي  اإلنجــاز  مفهــوم 

ــف  ــه، )الوظائ ــعب وحايت ــاه الش ــى رف ع

الرعويــة للحكومــة بحســب مصطلــح فوكو(، 

مســتخدًما تقانــات حكوميــة متشــابهة يف 

ــم  ــكاد ال تهت ــا ت ــامل لكنه ــف دول الع مختل

باملشــاركة الفاعلــة للمواطنــن يف تحقيــق 

ســيادة الدولــة. أفــى ذلــك إىل االعــراف 

املتبــادل بــن الــوكاالت الحكوميــة وجاعــات 

الســكان، وقــد باتــت الحكومــات مجــرة عى 

ــى إىل  ــع حت إســداء بعــض الخدمــات واملناف

ــاء  ــم أعض ــن عده ــن ال ميك ــخاص الذي األش

حقيقيــن يف املجتمــع املــدين أو يف هذا الكيان 

الجمهــوري املشــكل مــن مواطنــن حقيقيــن. 

أمــا العامــل الثــاين، فهو اتســاع نطــاق التعبئة 

السياســية )حتــى لــو كان ذلــك ألجــل غايــات 

ــيايس  ــل الس ــد أن كان العم ــة(: فبع انتخابي

ــل األحــزاب  ــات منظمــة مث ــا عــى كيان قامئً

السياســية ذات الدســاتر الداخليــة املحكمــة 

التنظيــم واملناهــج والرامــج املتناســقة، بــات 

النشــاط الســيايس -راهًنــا- قامئـًـا عــى التعبئة 

الفالتــة والعابــرة القامئــة عــى هيــاكل اتصال 

ــارف  ــاكل السياســية املتع ــة عــن الهي مختلف

عليهــا )جمعيــات دينيــة مثــًا أو مهرجانــات 

ثقافيــة بــل وقــد يتخــذ األمــر أشــكااًل غريبــة 

مثــل جمعيــات محبــي الســينا كــا يف 

الكثــر مــن واليــات الجنــوب(.

.

ـــا  ـــيايس قامئً ـــل الس ـــد أن كان العم فبع
ـــزاب  ـــل األح ـــة مث ـــات منظم ـــى كيان ع
السياســـية ذات الدســـاتر الداخليـــة 
ـــج  ـــم واملناهـــج والربام ـــة التنظي املحكم
ــيايس  ــاط السـ ــات النشـ ــقة، بـ املتناسـ
-راهًنـــا- قامئًـــا عـــى التعبئـــة الفالتـــة 
ـــاكل اتصـــال  ـــى هي ـــرة القامئـــة ع والعاب
مختلفـــة عـــن الهيـــاكل السياســـية 
ــة  ــات دينيـ ــا )جمعيـ ــارف عليهـ املتعـ
ـــد  ـــل وق ـــة ب ـــات ثقافي ـــًا أو مهرجان مث
ــل  ــة مثـ ــكااًل غريبـ ــر أشـ ــذ األمـ يتخـ
جمعيـــات محبـــي الســـينا كـــا يف 

الكثـــر مـــن واليـــات الجنـــوب(.

لقــد ســبّب انتشــار األنشــطة يف هــذا القســم 

من املجتمع الســيايس إزعاًجا كبرًا يف أوســاط 

النخــب التقدميــة خــال الســنوات األخــرة، 

ــة  ــة صحيف ــوارد بافتتاحي ــق ال ــد التعلي ويُع

أجــكال حــول )ثقافــة الغوغــاء( املذكــور آنًفــا 

ــوم  ــرب الي ــك. وتع ــى ذل ــا ع ــااًل منوذجيً مث

دوائــر الطبقــة الوســطى عــن امتعاضهــا 

الشــديد مــن اســتحواذ العصابــات واملجرمــن 

ــذا )أو  ــد أدى ه ــيايس. وق ــأن الس ــى الش ع

ــة  ــي دول ــون( إىل تخ ــم املمتعض ــذا زع هك

التحديــث عــن مهمتهــا لتغيــر حــال املجتمع 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 384

املتخلــف. عوًضــا عــن ذلــك، بتنــا نشــهد 

ــدة  ــة والفاس ــات املتخبط ــتجابًا للمارس اس

ــعبية  ــة الش ــائدة يف الثقاف ــة الس والاعقاني

التــي مل تخضــع لإلصــاح، ومــن ثــمَّ نــرش تلك 

املارســات يف أوســاط املجتمــع املــدين، وكل 

ــة.  ذلــك ألجــل حســابات املصلحــة االنتخابي

التحديــث ذي  برنامــج  تنفيــذ  ويبــدو أن 

الغايــات النبيلــة بــات مهــدًدا عــى نحــو 

بالــغ جــرّاء إكراهــات الدميقراطيــة الرملانيــة.

املؤسســات  تاريــخ  امتــداد  إىل  ونظــرًا 

التمثيليــة الحديثــة يف الهنــد إىل مــا يربــو عن 

ــود  ــظ اآلن وج ــن أن ناح ــنة، ميك ــة س املائ

ــي ســبق  ــكالية الت ــذه اإلش ــور له ــط تط من

 Kaviraj( ــا ــارة إليه ــل( اإلش ــؤرخ )توكفي للم

1998(. كان الليبراليــون األوائــل عــى غــرار 

ــنا  ــال كريش ــي( أو )غوب ــاي ناوروج )دادابه

غوكهــال(، بــل وحتــى محمــد عــي جنــاح يف 

ــة  ــة األصيل ــا بالقيم ــن متاًم ــه - مقتنع بدايات

ــوا متحفظــن  ــم كان ــك املؤسســات، لكنه لتل

ــي ميكــن أن تشــتغل  ا إزاء الظــروف الت جــدًّ

فيهــا. وبوصفهــم سياســين ليبراليــن صالحن 

مــن القــرن التاســع عــرش، كان مبقدورهــم أن 

يكونــوا أول مــن يضبــط الــرشوط )كالتعليــم 

وااللتــزام الراســخ بالحيــاة املدنيــة( التــي 

يتعــن عــى شــعب مــا االمتثــال إليهــا حتــى 

ــات  ــى املؤسس ــول ع ــًا )للحص ــون مؤه يك

ــا إىل األمــر  ــو نظرن ــة( يف نظرهــم. ول الرملاني

مــن زاويــة مختلفــة، ميكــن أن نقــول إن 

أشــخاًصا مثــل )ناوروجــي(، أو )غوكهــال( 

ــن  ــكًا م ــة ش ــار الدميقراطي ــوا اعتب مل يرتض

أشــكال الحكــم الجيــدة مــا مل تخضــع للرقابة 

ــع  ــه. وم ــوم وحكائ ــة الق ــن علي ــة م الازم

صعــود املتطرفــن يف الحركــة القومية ال ســيا 

حركتــا )الخافــة( و)عــدم التعــاون(، ظهــرت 

عــى الســاحة السياســية املنظمــة الكثــر مــن 

القــوى واألفــكار التــي مل تعبــأ كثــرًا بدقائــق 

العمــل الســيايس الرملــاين. وبطبيعــة الحــال، 

كان غانــدي هــو القــادر آنــذاك عــى التدخل 

الســيايس  املشــهد  يف  حاســم  نحــو  عــى 

الــذي أنشــأته املؤسســات التمثيليــة الجديدة 

ــم  ــه. ورغ للنظــام االســتعاري يف آخــر فرات

أنــه اّدعــى رفــض املؤسســات الرملانية وســائر 

فخــاخ الحضــارة الحديثــة، فــإن دوره كان 

أكــر فعاليــة مــن أي شــخص آخــر يف القيــام 

مبســاعي التعبئــة التــي أدت يف نهايــة املطاف 

ــدي  ــي الهن ــر الوطن ــزب املؤمت ــاء ح إىل اعت

ــا بعــد االســتقال.  ــة م ســدة الحكــم يف دول

لقــد برهنــت الكثــر مــن الدراســات عــى أن 

أقــوال غانــدي وأفعالــه قامــت عــى محورين 

ــادرات  ــان للمب ــاق العن ــا: إط ــن ه متوازي

الشــعبية، مــن ناحيــة، وفــرض رقابــة عليهــا، 

مــن ناحيــة أخــرى. أرىس حزب املؤمتــر دعائم 

حكمــه خــال عقــد ونصــف مــن الزمــن بعد 

ــوع  ــي موض ــة ه ــارت الرقاب ــتقال، فص االس

النقــاش الرئيــس داخــل الغــرف املغلقــة التي 

تســهر عــى صناعــة سياســات الدولــة وتهيئة 
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ــات  ــيتم ترشــيحها لانتخاب ــي س ــوادر الت الك

خــال مــا يعــرف بنظــام حكــم حــزب املؤمتــر 

يف أثنــاء حكــم نهــرو.

إن تتبــع مســار األحــداث بــدًءا بفــرة حكــم 

نهــرو وصــواًل إىل أزمــة منتصــف الســتينيات 

ثــم عــودة حــزب املؤمتــر للهيمنــة عــى 

املشــهد الســيايس وتنفيــذه سياســة شــعبوية 

خــال الفــرة األوىل مــن حكــم غانــدي - 

يبــّن أن هــذا الســيناريو قــد تكــرر كثــرًا يف 

التجــارب التاريخيــة للعديــد مــن دول العــامل 

الثالــث. لكــن األمــر املختلــف يف الدميقراطية 

الهنديــة يف رأيــي هــو هزميــة نظــام الطــوارئ 

الــذي أرســته إنديــرا غانــدي عقــب انتخابات 

برملانيــة. لقــد أفضــت هــذه الهزميــة إىل 

إحــداث تغيــر شــمل كافــة النقاشــات التــي 

جــرت الحًقــا حــول جوهــر الدميقراطيــة 

ومظهرهــا، وحــول شــكلها ومضمونهــا، وحول 

الخارجــي.  الداخليــة ومظهرهــا  طبيعتهــا 

ـا كان حكــم املؤرخــن عــى األســباب  وأيًـّ

ــإن  ــوارئ، ف ــام الط ــار نظ ــة( النهي )الحقيقي

ــال  ــت )يف مج ــنة )1977( كرس ــات س انتخاب

التعبئــة الشــعبية يف الهنــد( فكــرة قــدرة 

االنتخــاب والهيئــات التمثيليــة للحكــم عــى 

تبليــغ صــوت الفئــات الشــعبية وتحقيــق 

مطالبهــم لزعزعــة دهاليــز الســلطة املعروفة 

ــا، وهــو أمــر مل  ــا وطأمنينته ــة نظامه وخلخل

ــة. وال يســعنا إال أن  ــه البت يكــن مســموًحا ب

ــل  ــا حص ــن م ــاؤل: أمل يك ــذا التس ــرح ه نط

الــذي مييــز بــن  هــو الحــدث املصــري 

الفهــم الشــعبي للدميقراطيــة يف الهنــد وبــن 

الفهــم الشــعبي لهــا يف باكســتان، ال ســيا أن 

الباكســتانين، نُخبًــا وتابعــن، ميكــن أن يقولوا 

ــة  ــة االنتخابي ــام إن الدميقراطي ــجام ت يف انس

ــة  ــة، وإن الســبيل إىل الدميقراطي مجــرد كذب

مبرحلــة  رمبــا  متــر  أن  ينبغــي  الحقيقيــة 

ــكرية. ــة العس الدكتاتوري

ولكــن قبــل أن نســارع إىل تهنئــة أنفســنا عى 

ــاه يف الهنــد، دعنــي أعيــد صياغــة  مــا حققن

ــاء هــذه الورقــة  األفــكار التــي ســقتها يف أثن

بطريقــة مختلفــة. هنــاك محــوران متناقضان 

ظــا راســخن يف تصــور الهنــود لدميقراطيتهم 

منــذ البــدء، هــا: الرشعيــة الشــعبية ورقابــة 

النخبــة. وإىل اآلن مل يتــم التخــي عــن هذيــن 

ــن أو حســم أمرهــا أو اســتبدالها،  املحوري

بــل اتخــذا أشــكااًل جديــدة فحســب نتيجــة 

للراعــات الدائــرة بــن التصــورات النخبويــة 

لهــا.  الشــعبية  والتصــورات  للدميقراطيــة 

ــن إىل  ــن املحوري ــاع هذي ــري اآلن إخض ويج

الدائــرة  النقاشــات  يف  والدراســة  البحــث 

مؤخــرًا حــول التحديث الدميقراطــي يف الهند. 

إن املطالــب غــر الواضحــة التــي تنجــّر عــن 

ــق  متكــن الشــعب مــن املشــاركة يف التصدي

عــى القوانــن املصريــة للدولــة قــد أفضــت 

بتحديــث  امللتزمــة  األطــراف  نفــض  إىل 

ــراط  ــوع واالنخ ــن املوض ــا م ــع أيديه املجتم

يف حالــة بكائيــة رثــاًء لحــال البــاد التــي 
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ــة جــرّاء االستســام  ــا عــر العقاني وىّل فيه

ــد رأت  ــة. ولق ــوىض والاعقاني ــوى الف إىل ق

ــي  ــرة الت هــذه األطــراف يف التســويات الكث

ُعقــدت بســبب اإلكراهــات االنتخابيــة مؤرًشا 

عــى النكــوص عــن السياســة املســتنرة. 

املجتمــع  أن  إىل  اإلشــارة  تحســن  لكــن 

ــروزًا  ــل ب ــرات أخــرى أق ــدي يشــهد تأث الهن

ناتجــة عــن عمليــات التغيــر التــي تحدثهــا 

التعبئــة املضــادة يف أوســاط فئــات املجتمــع 

ــتنرة. وألن  ــر مس ــض غ ــا البع ــي يعتره الت

يف  زالــت  مــا  املجــال  هــذا  يف  األبحــاث 

بداياتهــا، فســأكتفي بإيــراد بعــض املاحظات 

ــد أن  ــي أعتق ــذا الخصــوص. ولكن ــة به األولي

تلــك التأثــرات تعــد أهــم وأعمــق التغيــرات 

االجتاعيــة التــي ينتجهــا املســار الدميقراطي 

ــن. ــت الراه ــد يف الوق يف الهن

كنــت قــد شــددت يف إحــدى كتابــايت األخــرة 

التــي تناولــت فيهــا قضيــة حقــوق األقليــات 

والدولــة العلانيــة يف الهنــد عــى أن تعزيــز 

متثيليــة  تعزيــز  يف  يكمــن  الدميقراطيــة 

 Chatterjee( ذاتهــا  األقليــة  الجاعــات 

ــرح  ــذا الط ــى ه ــض ع ــرض البع 1997(. اع

)املبالــغ فيــه(؛ ألنــه ينطــوي عــى تنــازٍل 

لفائــدة الطوائــف الدينيــة، وتكريــٍس للعمــل 

الســيايس غــر املــدين، وتذكــرٍ بنظــام الدوائــر 

االنتخابيــة املنفصلــة الــذي كان ســائًدا يف 

الهنــد إبــان االســتعار الريطــاين، بــل وحتــى 

بالنظــام املــي الــذي ســاد يف تركيــا العثانيــة 

)يف نظــر البعــض(. ميكننــي أن أقــدم الكثــر 

مــن اإلجابــات عــى هــذه االعراضــات، لكــن 

أهمهــا هــو اإلجابــة التاليــة: تنبــع هــذه 

االعراضــات مــن عــدم القــدرة عــى اإلقــرار 

بوجــود مجــال ســيايس واقــع خــارج الحــدود 

التعامــات  وخــارج  للدولــة  الدســتورية 

املنظمــة للمجتمــع املــدين الرجــوازي، رغــم 

لقــد  أنــه عــى عاقــة وثيقــة بكليهــا. 

ــع  ــتورية وم ــة الدس ــع الدول ــدام م أدى الص

إىل  املعياريــة  ورشوطــه  املــدين  املجتمــع 

ــد  ــي تع ــة )الت ــات املختلف ــة الجاع مطالب

الشــكل االجتاعــي لســكان الهنــد( بحقهــم 

يف التمثيليــة السياســية. ويعــد هــذا أكــر 

اآلثــار امللموســة لعمليــة الدمقرطــة بالهنــد. 

.
ــايت  ــدى كتاب ــددت يف إح ــد ش ــت ق كن
األخــرة التــي تناولــت فيهــا قضيــة 
حقــوق األقليــات والدولــة العلانيــة 
ــة  ــز الدميقراطي ــى أن تعزي ــد ع يف الهن
يكمــن يف تعزيــز متثيليــة الجاعــات 
.)(997  Chatterjee( ذاتهــا  األقليــة 

وحتــى إن اختــارت جاعــات الســكان ســلوكًا 

قامئـًـا عــى التعامــل مــع الــوكاالت الحكوميــة 

ــا  ــا أخــرى، فإنه ــا ومقاومته ــارة، ومقاطعته ت

فســحت املجــال يف بيتهــا الداخــي ألعضائهــا 

ــم  ــم الجاعــة وبســاع أصواته ــاد زعي بانتق

وباالســتئناس بتجــارب الجاعــات األخــرى 

وباملطالبــة باملزيــد مــن التمثيليــة داخــل 
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ــرورات  ــذه الس ــت ه ــد حدث ــة. لق الجاع

ــنوات  ــال الس ــا خ ــر وضوًح ــو أك ــى نح ع

أوســاط  يف  التعبئــة  عمليــات  يف  األخــرة 

ــي  ــات الت ــوذة ويف ســائر الطبق ــات املنب الفئ

يف  كذلــك  حدثــت  باملتخلفــة.  توصــف 

أوســاط الســكان القبليــن وطبًعــا يف أوســاط 

األقليــات الدينيــة. وإذا مــا ألقينــا نظــرة عــى 

ــركات  ــر يف الح ــر الدائ ــاء واملثم ــدل البّن الج

النســوية يف الهنــد، فــا ميكــن أن نغفــل عــن 

أهميــة الســؤال االســراتيجي التــايل: هــل 

ــات  ــراء إصاح ــة بإج ــادرة الدول ــل مب األفض

أم  الهــرم،  أعــى  مــن  مفروضــة  قانونيــة 

املعبــأة نســبيًا  القطاعــات غــر  اســتنفار 

داخــل املجتمعــات املحليــة نفســها ودفعهــا 

ــي  ــار األول يعن ــل الخي ــادرة؟ إن تفضي للمب

التشــديد عــى األولويــة األخاقيــة لدولــة 

يف  بالحــق  مطالبتهــا  ورشعيــة  التحديــث 

العنــف الرشعــي. أمــا تفضيــل الخيــار الثــاين 

فيعنــي القبــول باقتحــام ســاحة سياســية 

مجهولــة املعايــر. ولــو طلــب مني نُقــادي أن 

أفصــح عــن الخيــار الــذي أفضلــه، فســأقول 

إن التحديــات الحقيقيــة تكمن يف استكشــاف 

ــار  ــن أن الخي ــم م ــى الرغ ــاين، ع ــار الث الخي

األول األوىل مل يســتنفد زخمــه حتــًا.

دعنــي أشــر أيًضــا إىل أن الطبقــات الحاكمــة 

ــع  ــة للتعاطــي م ــتنبطت طريق ــد اس يف الهن

هــذا الخيــار االســراتيجي، وهــي طريقــة 

ــر  ــم غ ــراتيجية الحك ــن اس ــًا ع ــا بدي أراه

ــى  ــك ع ــوي ذل ــتعارية. وينط ــارش االس املب

التحديثــي،  للمــرشوع  مؤقــت  إيقــاف 

وصــون املجــاالت املحميــة للمجتمــع املــدين 

الحكوميــة  الوظائــف  الرجــوازي، وتأمــن 

وتوفــر  النظــام  وفــرض  القانــون  )إنفــاذ 

الطبيعيــن(  )القــادة  بواســطة  الرفــاه( 

للســكان املحكومــن. ومبعنــى آخــر، تســعى 

ــة  ــازات املدني ــة االمتي االســراتيجية إىل حاي

للحيــاة الرجوازيــة مــن االنتهــاكات التــي قــد 

تنجــر عــن الدميقراطيــة االنتخابيــة. وأنــا عى 

قناعــة بــأن الجاعــات املهيمنــة اقتصاديـًـا يف 

بومبــاي )العاصمــة الصناعيــة واملاليــة للهنــد، 

وذروة ســنام ثقافتهــا الحريــة الخاليــة مــن 

النزعــات الطائفيــة( قد ســلكت هذا املســلك 

يف مواجهة القيادة السياســية لـ )شيف سينا(، 

أحــد أكــر العنــارص مجاهــرة بفاشــيته يف 

الجاعــة الهندوســية اليمينيــة التــي حكمــت 

واليــة )ماهاراشــرا( منــذ ســنوات قليلــة.

وأمــا اإلجابــة األخــرى فهــي أقــل اســتخفافًا، 

وإن كانــت أكــر براغاتيــة. فهــي ال تتخــى 

عــن مــرشوع التنويــر، لكنهــا تســعى إىل 

ــا  ــن م ــات ضم ــرة الراع ــه إىل دائ ــع ب الدف

ــيايس(.  ــع الس ــم )املجتم ــه اس ــت علي أطلق

ــف  وهــي تأخــذ عــى محمــل الجــد الوظائ

ــلّم  ــا تس ــادة، لكنه ــاإلدارة والقي ــة ب املتعلق

ــل  ــد مث ــة يف بل ــة للدول ــذراع القانوني ــأن ال ب

الهنــد ال ميكــن أن تطــال طائفــة واســعة 

مــن املارســات االجتاعيــة التــي تخضــع إىل 
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ــطة  ــرَّ بواس ــرى وتُس ــدات أخ اآلن إىل معتق

ســلطات أخــرى. لكنهــا تــدرك كذلــك أن 

تلــك املجــاالت املغلقــة باتــت مخرَقــة اليــوم 

ــة  مــن خــال مــا توفــره الحكومــات الحديث

مــن خدمــات ورفــاه، األمــر الــذي يفــي إىل 

التأثــر يف نوعيــة مطالــب الفئــات الشــعبية 

ــع،  ــة واملجتم ــات الدول ــا يف مؤسس ومتثيليته

وهــذا مــا أطلقــُت عليــه رضيبــة الدمقرطــة. 

وهــذا هــو املجــال الــذي ينبغــي أن يشــتغل 

 - الدميقراطيــة  الحداثــة  مــرشوع  عليــه 

اشــتغااًل متأنيًــا مؤملـًـا غــر مأمــون العواقــب.

مل يكــن غــريض مــن تنــاول قصــة جثــة 

كلكوتــا والتفــاوض بشــأن التخلــص منهــا 

تقديــم الطريقــة الســليمة للتعاطــي مــع 

ــي  ــا أين ال أّدع ــاس. ك ــات الن ــارب رغب تض

ــا  ــت به ــي فُضَّ ــة الت ــة املخصوص أن الطريق

ــى  ــوت ع ــي انط ــة )الت ــة املحلي ــذه األزم ه

قــد  والدميقراطيــة(  الحداثــة  بــن  رصاع 

نبعــت مــن مــرشوع ســيايس واٍع لتغيــر 

الحاكمــة يف  األحــزاب  املجتمــع مبشــاركة 

ــي  ــإن غايت ــك، ف ــا لذل ــال. خافً ــرب البنغ غ

هــي اإلشــارة إىل اإلمكانيــات الكامنــة يف هــذا 

املجــال الغامــض الــذي أطلقــت عليــه اســم 

)املجتمــع الســيايس(. وعندمــا أســتعمل هــذا 

املصطلــح يحــرين عــى الــدوام أن أنطونيــو 

ــرُن يف مســتهل سلســة )رســائل  غرامــي يَْق

ــة،  ــيايس والدول ــع الس ــن املجتم ــجن( ب الس

ــعة  ــة واس ــل إىل طائف ــا ميي ــان م ــه رسع لكن

ــي  ــة الت ــة الثقافي ــات االجتاعي ــن التدخ م

ينبغــي أن تحــدث خــارج نطــاق الدولــة. لقد 

ســعيت إىل التشــديد عــى أمــر مهــم: حتــى 

عنــد مقاومــة مــرشوع التحديــث الــذي فُرض 

عــى الطبقــات التابعــة، فــإن هــذه الطبقــات 

ــا.  ــر الداخــي ألوضاعه ــق التغي تســلك طري

ويف الوقــت نفســه، عندمــا يضطلــع املربّــون 

بــأداء  مثلنــا-  املســتنرون  -األشــخاص 

مهمتهــم البيداغوجيــة يف املجتمــع الســيايس، 

قــد يوفَّقــون يف تربيــة أنفســهم كذلــك. وإين 

أشــدد عــى أن هــذا ســيكون النتيجــة األكــر 

إفــادة واألهــم تاريخيًــا للصــدام بــن الحداثــة 

ــد. ــل الهن ــد مث ــة يف بل والدميقراطي

)3(

العنــف  موضــوع  إىل  ســأتطرق  ختاًمــا، 

الســيادي. لقــد أرشنــا مــرات عديــدة إىل أن ما 

مييــز )مانتو( هــو تناوله لقضيــة العنف تناواًل 

ــًوا مــن أي عاطفــة  مفتقــرًا إىل الرحمــة وِخلْ

عــى نحــو قــاٍس أحيانـًـا. وقــد الحــظ مرجــم 

أعالــه إىل اإلنجليزيــة خالــد حســن أنــه 

»الكاتــب الوحيــد مــن بــن معارصيــه الــذي 

ــة  ــداث )1947( الدامي ــل أح ــح يف تحوي نج

 ،)8 ,1987 Hasan( .»إىل عمــل أديب عظيــم

والحــق أنــه ينــدر أن تجــد مــن يعــارض 

ــاؤل  ــا التس ــدو وجيًه ــن يب ــرأي. ولك ــذا ال ه

ــن  ــن ع ــاب اآلخري ــام الكتّ ــبب إحج ــن س ع

مجــرد محاولــة تحقيــق مــا حققــه )مانتــو(. 

فهــل انطــوت أحــداث العنــف التــي جــرت 
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ــت  ــزة جعل ــع ُملغ ــى وقائ ــنة )1947( ع س

أمــرًا عســرًا؟  أدبيــة  روايــة  إىل  تحويلهــا 

ــاول  ــن تن ــتفادة م ــنحقق اس ــا س ــد أنن أعتق

ــدة  ــة املعق ــياق العاق ــة يف س ــذه القضي ه

ســياق  ويف  والدميقراطيــة  الحداثــة  بــن 

ــة. ــة الحديث ــف الدول ــذي أداه عن ــدور ال ال

يف شــهر )أغســطس مــن ســنة 1945( وبعــد 

ــد  ــيم الهن ــى تقس ــنوات ع ــبع س ــرور س م

وقبــل ســنة مــن مــوت )مانتــو(، يُفــرض أنــه 

كتــب كلمــة قصــرة لتكتــب عــى القــر الذي 

ســيؤويه، هــذا نصهــا: »هــذا رضيح ســعدات 

حســن مانتــو. يــأوي هــذا القــر أيًضــا جميــع 

فنــون كتابــة القصــة القصرة وملغزاتهــا. يرقد 

مانتــو هنــا تحــت أطنان مــن الراب متســائًا 

ــص  ــة القص ــه يف كتاب ــت موهبت ــا إذا كان ع

 .)10-9 ,1987 Hasan( ،»تفوق موهبــة اللــه

ــًا  ــطر دلي ــذه األس ــض يف ه ــرى البع ــد ي ق

إضافيًــا عــى ولــع )مانتــو( بإحــداث الصدمــة 

يف نفــوس قرائــه مــن خــال اســتعراض مبالــغ 

فيــه لتضخــم األنــا عنــده. وقــد يعــرب بعــض 

القــراء عــن اســتيائهم معتريــن )مقارنــة 

قــدرة اللــه عــى اإلبــداع بقــدرة قــاّص صلًفــا 

ــيئة  ــة س ــر -ثل ــض اآلخ ــن البع ــا(! لك فاحًش

الحــظ، رمبــا- ســيتفهمون طبيعــة العقــل 

العلــاين الحديــث الــذي يــرزح تحــت أطنان 

ــرارة  ــية. وإذا كان للم ــكوك السياس ــن الش م

الاذعــة أن تنبثــق مــن رحــم الســخرية، 

ــا. يجــري  فــا شــك أن ذلــك قــد تحقــق هن

التعبــر عــن ورطــة الــروح البرشيــة الخاقــة 

التــي يجــب عليهــا مواصلــة فعــل الخلــق يف 

ــه عــى  ــد تخــى عن ــه ق ــد أن الل ــامل يُعتق ع

الــدوام. فكيــف يــؤدي هــذا العقــل عملــه؟

دعنـا ناحظ قبل كل يشء، أننا ال نتحدث هنا 

انطاقًـا مـن مقاربـة شـعبية؛ ذلـك أن املجال 

الشـعبي تسـود فيـه فكـرة أن صناعـة العـامل 

تتطلـب قـوى أكـر مـا يقـدر عليـه البـرش 

العاديـون. يفـرَّ كذلك العنف البـرشي غالبًا 

عـى أنـه عنـف فرضـه الله، وهـو أمـر يكون 

أحيانًا مفهوًما وأخرى ملتبًسا. يف إحدى املرات 

قضيت شـهورًا أبحث يف األرشيف عن إفادات 

شـهود عيـان حول أحـداث شـغب طائفية يف 

البنغـال، وقـد خرجـت بانطبـاع نهـايئ مفاده 

أنـه حتـى عندمـا يصـف األشـخاص العاديون 

االعتـداءات الفظيعـة التـي حدثـت لهم عى 

نحـو مفصـل، فإنهـم ينزعـون إىل تعليـل تلك 

االعتـداءات بأسـباب خارجيـة. لقـد اعتُـِدي 

عليهـم لسـبب مـا هـم عاجـزون عـن فهمه. 

.
دعنــا ناحــظ قبــل كل يشء، أننــا ال 
نتحــدث هنــا انطاًقــا مــن مقاربــة 
شــعبية؛ ذلك أن املجال الشــعبي تســود 
ــب  ــامل تتطل ــة الع ــرة أن صناع ــه فك في
قــوى أكــرب مــا يقــدر عليــه البــر 

العاديــون.

ــدي  ــدد غان ــد ش ــور. ولق ــرون األم ــذا ي هك

ــي  ــرة( الت ــي كث ــبات )وه ــدى املناس يف إح
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خالــف فيهــا العقانيــن عــى أن زلــزال بيهــار 

الــذي وقــع ســنة )1934(، إمنــا هــو )عقوبــة 

إلهيــة( بســبب اقرافهــم ذنــب ازدراء بعــض 

فئــات املجتمــع املنبــوذة. لقــد تعمــد غاندي 

اتخــاذ موقــف يتاهــى مــع املعتقــدات 

ــه.  ــف لل ــا نســب هــذا العن الشــعبية عندم

وعندمــا ســئل ملــاذا قــد يســلط اللــه عقوبــة 

شــملت الجميــع مبــن فيهــم الطبقــات الغنية 

ــت  ــاب: )لس ــا أج ــوذة ذاته ــات املنب والطبق

ــه(،  ــد الل ــم مبقص ــس يل عل ــك لي ــا؛ ولذل إلًه

)Gandhi 1958, 87(. واســتناًدا إىل معلومايت 

حــول املوضــوع، فلســت مقتنًعــا بأنــه يوجــد 

يف الوعــي الشــعبي عنــف ليــس لــه ســبب. 

فقــد يُلتجــأ إىل العنــف لانتقــام أو للعقــاب 

ــا أو  ــة م ــة أو ألداء وظيف ــق العدال أو لتحقي

لطائفــة واســعة مــن األســباب األخــرى عــى 

غــرار اســتياء األرواح أو الشــياطن أو اآللهــة 

ــا  ــد عنًف ــدر أن نج ــايل ين ــرش، وبالت ــى الب ع

غــر مــرر وليــس لــه ســبب مقصــود. 

إن الوعــي العلــاين الحديــث الــذي يعتــر أن 

العــامل بــات مكانًــا مخيبًــا لآلمــال هــو الــذي 

ــة يف  ــة املتمثل ــة الغريب يواجــه هــذه املعضل

فهــم كنــه العنــف يف الحيــاة البرشيــة. وعــى 

ــيط  ــوع يف التبس ــة الوق ــن إمكاني ــم م الرغ

ــه  ــرَّس ل ــخ ك ــه لتاري ــغ في ــو مبال ــى نح ع

جهابــذة العــامل الحديــث وقتهــم وجهدهــم، 

فدعنــي أشــر إىل أنه بالنســبة إىل عــامل الحياة 

ــاج  ــم إنت ــل، ت ــة عــى األق السياســية الحديث

والنظــام  التعقــل  لتكريــس  اســراتيجيتن 

يف مارســة العنــف. أمــا األوىل فتتمثــل يف 

ــفة  ــتند إىل فلس ــاق تس ــة لألخ ــاء مظل إنش

نســتر   )Transcendentalism( التعــايل 

وراءهــا الســتخدام العنــف وجعلــه مارســة 

مــررة. ينتــج عــن ذلــك تصــورات عــن الخــر 

والعــدل يؤمــن أصحابهــا أنهــا صائبــة؛ ولذلك 

فــإن العنــف، حــن يســتخدم يف الوضعيــات 

املناســبة، مــا هــو إال أداة رشعيــة لتنفيذ هذه 

املقاصــد األخاقيــة التــي تقــوم عــى أســاس 

فلســفة التعــايل. لقــد متــت رشعنــة العنــف 

يف العــر الحديــث عــن طريــق الكثــر مــن 

املفاهيــم التــي تحقــق العــدل والخــر عــى 

غــرار العدالــة والعقــاب واالنضبــاط والتقــدم 

ــل  ــة فتتمث ــراتيجية الثاني ــا االس ــم. أم والعل

العنــف. عــى  قائــم  اقتصــاد  ابتــداع  يف 

.
ــر  ــف يف الع ــة العن ــت رشعن ــد مت لق
مــن  الكثــر  طريــق  عــن  الحديــث 
ــي تحقــق العــدل والخــر  ــم الت املفاهي
عــى غرار العدالــة والعقــاب واالنضباط 
االســرتاتيجية  أمــا  والعلــم.  والتقــدم 
الثانيــة فتتمثــل يف ابتــداع اقتصــاد قائم 

ــف. ــى العن ع

والســـؤال هاهنـــا ال يتعلـــق بجـــواز اســـتعال 

العنـــف مـــن عدمـــه، بـــل بتحديـــد القـــدر 

املســـموح بـــه مـــن العنـــف وأصنافـــه وغاياتـــه 

ونتائجـــه املتوقعـــة. مل يعـــد األمـــر يتعلـــق هنـــا 
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بالواجـــب األخاقـــي، بـــل بحســـاب كلفـــة 

ـــط  ـــه، وبالرب ـــرة عن ـــد املنج ـــف والعوائ العن

بـــن أســـبابه ونتائجـــه، وتحديـــد فعاليتـــه. 

ـــَف  ـــة العن ـــية الحديث ـــاُة السياس ـــدرك الحي ت

ـــتخدامه  ـــة إىل اس ـــدى الحاج ـــم م ـــا بتقيي إم

بالنظـــر إىل واجـــب أخاقـــي معـــن، وإمـــا 

ـــا  بالتقليـــل مـــن شـــأنه ليصبـــح شـــأنًا اقتصاديً

ـــا أن ناحـــظ كا االتجاهـــن يف  ـــا. ميكنن محًض

القصـــة التـــي رويتهـــا حـــول مـــوت بـــاالك 

برهمشـــاري. فلقـــد كان أنصـــار العقانيـــة 

ـــرض  ـــة يف ف ـــي الحكوم ـــن تراخ ـــرون م يتذم

ـــا  ـــام وقيمه ـــام الع ـــة بالنظ ـــا املتعلق قوانينه

ـــاذا  ـــون يتســـاءلون مل ـــة. كان العقاني األخاقي

متتنـــع الدولـــة عـــن اســـتخدام القـــوة مـــا 

ـــيا  ـــك، ال س ـــا ذل ـــرض عليه ـــون يف دام القان

ــة  ــذه الحالـ ــف يف هـ ــوء إىل العنـ وأن اللجـ

ــة  ــأت الحكومـ ــن لجـ ــررًا. ولـ ــيكون مـ سـ

يف نهايـــة املطـــاف للعنـــف، فإنهـــا كانـــت 

ا يف اســـتعاله وحرصـــت  متحفظـــة جـــدًّ

ـــول  ـــى تق ـــل حت ـــار التدخ ـــف آث ـــى تخفي ع

للـــرأي العـــام إنهـــا مل تســـتخدم ســـوى القـــدر 

ــة:  ــج املرغوبـ ــق النتائـ ــه لتحقيـ ــكايف منـ الـ

وقـــد رصّحـــت الحكومـــة بأنـــه )ال وجـــود 

ـــنتان دال،  ـــة س ـــاء طائف ـــا أعض ـــا(. أم لضحاي

مبـــا هـــم أطـــراف مشـــاركة يف هـــذا التمظهـــر 

ـــا  ـــى م ـــد احتجـــوا ع ـــة، فق للسياســـة الحديث

ــوة  ــي للقـ ــر رشعـ ــتخداًما غـ ــوه اسـ وصفـ

ــاق  ــم يف اعتنـ ــاك لحقهـ ــه انتهـ ــر عنـ انجـ

معتقداتهـــم الدينيـــة ومارســـتها. لقـــد 

ـــف يف  ـــوم العن ـــاء مفه ـــع يف بن ـــارك الجمي ش

الدولـــة الحديثـــة.

ــف  ــخ العن ــى تاري ــا ع ــُت مطلًع ــّا كن ولـ

ــد  ــإين أعتق ــنة )1947(، ف ــذ س ــه من وأدبيات

أن هنــاك توقًــا ماثــًا مــن جميــع األطــراف 

إلدراك مفهــوم العنــف يف نطــاق منطــق 

الدولــة األمــة الحديثــة. تســتند مختلــف 

األطــراف )حــزب املؤمتــر، الرابطــة اإلســامية، 

ــة )وإىل  ــارات أخاقي ــون( إىل اعتب والريطاني

اعتبــارات الــذم واملــدح( يف صياغــة مطالبهــا 

ــيم  ــإن تقس ــواء. ف ــد س ــى ح ــا ع وتنازالته

الهنــد يُعــد خســارة بالنســبة إىل الهنــود لكنه 

يُعتــر نجاًحــا بالنســبة إىل الباكســتانين. ثــم 

تــأيت طبًعــا االعتبــارات االقتصاديــة. فهــل 

كان العنــف أمــرًا حتميًــا ال منــاص منــه؟ 

ــّرع  ــل ت ــه؟ ه ــكان تفادي ــل كان باإلم وه

الريطانيــون يف اتخــاذ قــرار الخــروج مــن 

ــار  ــادي انفج ــكان تف ــل كان باإلم ــد؟ ه الهن

العنــف الطائفــي غــر القابــل للســيطرة لــو 

ــف  ــوب العن ــادة منس ــة إىل زي ــأت الدول لج

ــاء  ــن االدع ــا؟ ال ميك ــاالت بعينه ــًا يف ح قلي

ــا  ــل بحثً ــنة )1947( مل يقت ــع س ــا وق ــأن م ب

ــه  ــال حول ــد س ــس، فق ــل بالعك ــة، ب ودراس

حــر كثــر ومــا زال، وكل مــا قيــل اســتند إىل 

ــاد. ــاق واالقتص ــة األخ ثنائي

يكمــن تفــرّد )مانتــو( يف امتناعــه عــن قبــول 

ــنة )1947(  ــع س ــذي وق ــف ال ــة العن مقارب
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واالقتصــاد.  األخــاق  نظــر  زاويتــي  مــن 

فلــم يلجــأ إىل زاويــة النظــر األخاقيــة التــي 

يطرحهــا اللــه أو فلســفة التعــايل. كــا مل 

ــواء  ــة إلغ ــع فريس ــأن يق ــه ب ــمح لنفس يس

ــا  ــتند إليه ــي تس ــة الت ــابات االقتصادي الحس

الحكومــات ملارســة العنــف. وبالنســبة إليه، 

ــد  ــيم الهن ــرزه تقس ــذي أف ــف ال ــإن العن ف

اســتدعى ردة فعــل سياســية محضــة، إن جاز 

يل توصيفهــا عــى هــذا النحــو، وقــد انطــوت 

ردة الفعــل هــذه عــى املــزج بشــكل متزامن، 

مــرة أخــرى، وبشــكل ذايت، بــن مــا هــو 

أخاقــي ومــا هــو اقتصــادي، وذلــك اســتناًدا 

الخالصــة.  البــرشي  التفاعــل  عنــارص  إىل 

وبهــذا املعنــى، كان وقــوف )بيشــان ســينغ( 

ــد وباكســتان[  ــن الهن ــة الحــرام ]ب يف املنطق

عــى قدميــه املتورمتــن كتمثــال شــاهق، 

لحظــًة سياســية خالصــة، ال عاقــة لهــا بــأي 

شــأن آخــر. لكــن يحســن التنبيــه إىل أن هــذه 

اللحظــة السياســية الخالصــة ال ميكــن أن 

ــاء  ــة وأعب ــك أن بشــائرها الخاق تســتمر؛ ذل

ــان  ــق )بيش ا. أطل ــدًّ ــة ج ــؤوليتها عظيم مس

ــك  ــا ت ــا بـــ )توب ــذي يعــرف أيًض ســينغ(، ]ال

ســينغ([ رصخــة مدويــة ثــم ســقط عــى 

الشــائكة،  األســاك  وراء  هنــاك،   ( األرض: 

تقبــع الهنــد عــى أحــد الجانبــن، وعــى 

ــاك  ــن األس ــد م ــر، ووراء املزي ــب اآلخ الجان

ــى  ــا، وع ــتان. وبينه ــع باكس ــائكة، تقب الش

رقعــة صغــرة مــن األرض ال يعــرف لهــا اســم، 

 .)1987,18 Manto( ،)يقبــع توبــا تــك ســينغ

ـــر، يف  ـــن التفك ـــا م ـــن أحدن ـــد ال يتمك ـــا ق رمب

هـــذه اللحظـــة السياســـية الخالصـــة، يف مـــدى 

ـــه يف  ـــن الل ـــم م ـــون أعظ ـــى أن يك ـــه ع قدرت

كتابـــة القصـــص، إال بعـــد أن يُدفـــن -أو تُدفـــن 

الحيـــاة ذاتهـــا- تحـــت أطنـــان مـــن األرض. 

ولكنـــي ال أظـــن أن الكثريـــن ســـيخاطرون 

بفعـــل ذلـــك، والواقـــع أن حـــديس يخـــرين 

ـــى  ـــو ع ـــدام مانت ـــبب إق ـــو س ـــذا ه ـــأن ه ب

ــا  ــه دونًـ ــرّده بـ ــع وتفـ ــذا الصنيـ ــان هـ إتيـ

ــيايس  ــال السـ ــام املجـ ــره. إن اقتحـ ــن غـ عـ

ـــي ال ميكـــن  ـــه الت ـــه الغامضـــة وخطورت مبعامل

التخفيـــف مـــن وطأتهـــا، دون أســـاس يُهتـــدى 

ـــبًقا، ودون  ـــر مس ـــوم الخ ـــد مفه ـــه لتحدي ب

أدوات لحســـاب الكلفـــة والعوائـــد - لهـــو أمـــر 

مريـــع. وإن النبـــش يف التاريـــخ ويف أصـــول 

الحكـــم واللـــواذ بهـــا ليـــس ســـوى عـــودة إىل 

ـــا  ـــل معظمن ـــي يفض ـــة الت ـــات املألوف املارس

ــن  ــنا مـ ــا لسـ ــاذا؟ ألننـ ــا. ملـ ــون إليهـ الركـ

ـــذي  ـــق ال ـــاء. إن الضي ـــاص العظ ـــة الُقّص فئ

ـــدث  ـــا يح ـــبب م ـــن بس ـــى الكثري ـــق ع يُطب

يف )املجتمـــع الســـيايس( ناتـــج يف نظـــري 

عـــن إحيائـــه ملفهـــوم السياســـة الخالصـــة. 

وهـــذه منطقـــة تتزعـــزع فيهـــا اليقينيـــات 

ـــدين واألصـــول  ـــع امل ـــر املجتم ـــة مبعاي املتعلق

ـــوة  ـــول الق ـــم ح ـــزع املزاع ـــتورية. تتزع الدس

الضبابيـــة  الرشعيـــة  بســـبب  الســـيادية 

ـــا  ـــن علين ـــه يتع ـــدو أن ـــرددة، ويب واإلرادة امل
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ـــوق  ـــة الحق ـــأن طبيع ـــدًدا بش ـــاوض مج التف

نتبناهـــا.  أن  ينبغـــي  التـــي  والقوانـــن 

ــر  ــداث أكـ ــى إحـ ــادرون عـ ــم القـ وحدهـ

قـــدر مـــن الضجيـــج والتكلـــم نيابـــة عـــن 

أكـــر عـــدد ممكـــن مـــن األشـــخاص ينجحـــون 

ـــق.  ـــف يف األف ـــاك عن ـــم. هن ـــغ صوته يف تبلي

وليـــس كل مـــا يحـــدث هنـــا مرغوبًـــا فيـــه 

ـــا  ـــا أدران ـــن م ـــه. ولك ـــل ب أو يســـتحق أن نقب

ــا أو نوافـــق  أن األشـــياء التـــي نرغـــب فيهـ

عليهـــا هـــي أشـــياء خـــّرة بالفعـــل؟ وحدهـــم 

ـــة السياســـية  ـــن يخوضـــون غـــار العملي الذي

ـــذ  ـــم أخ ـــق له ـــا، يح ـــى خطورته ـــة، ع الخاق

ـــو  ـــد أن مانت ـــوص. أعتق ـــذا الخص ـــرارات به ق

كان ســـيتعرّف إىل هـــؤالء. يتعـــن عـــى 

أولئـــك الذيـــن يتوقـــون إىل تأســـيس مجتمـــع 

أن  إىل  يطمحـــوا  أن  جديـــد  دميقراطـــي 

ـــه. ـــن الل ـــًة م ـــا أعظـــم موهب يصبحـــوا قُّصاًص

ويف خضـــم هـــذه النطاقـــات املتوهجـــة 

واملشوشـــة ملـــا ســـميته )املجتمـــع الســـيايس(، 

ـــام  ـــس لنظ ـــع أس ـــري وض ال أدري إن كان يج

دميقراطـــي جديـــد أم ال. ســـنرك مهمـــة 

وصـــف مـــا يجـــري وتحليلـــه ملؤرخـــي 

ــة  ــه حقيقـ ــا أعلمـ ــة. ومـ ــال القادمـ األجيـ

ـــة  ـــة بالدميقراطي ـــات املتعلق ـــو أن املارس ه

قـــد تغـــرت يف الهنـــد خـــال العقـــود 

األربعـــة املاضيـــة، وأن مـــرشوع التحديـــث 

الـــذي تقـــوده الدولـــة قـــد أُدِخلـــت عليـــه 

ــاركة  ــكال مشـ ــة، وأن أشـ ــات جذريـ تعديـ

الطبقـــات التابعـــة يف األنشـــطة الحكوميـــة 

توســـعت  قـــد  التمثيليـــة  الهيئـــات  ويف 

وتعمقـــت. هنـــاك جهـــود جديـــدة لحشـــد 

الرشعيـــة الشـــعبية مـــن أجـــل ضـــان هيمنـــة 

ـــا  ـــي يبذله ـــود الت ـــرار الجه ـــى غ ـــة، ع النخب

التشـــكيل الســـيايس الـــذي يتخـــذ لنفســـه 

 ،)Hindutva( )شـــعار )الهويـــة الهنديـــة

وهـــو تشـــكيل ســـعى إىل إقنـــاع الطبقـــات 

ـــاء  ـــى إنش ـــادر ع ـــه ق ـــد بأن ـــة يف الهن الحاكم

ـــر  ـــًا أك ـــون بدي ـــي يك ـــم الطبق ـــان للحك كي

حيويـــة عـــن حـــزب املؤمتـــر الهـــرم.

ــد  ــة، فقـ ــراف املحكومـ ــبة إىل األطـ وبالنسـ

ـــة  ـــات املهيمن ـــة الفئ ـــم معارض ـــت، رغ نجح

الشـــديدة، يف توخـــي سياســـة الشـــد والجـــذب 

إزاء القواعـــد السياســـية التـــي فرضتهـــا 

الرجوازيـــة والبروقراطيـــة العقانيـــة مـــن 

أجـــل ابتـــكار أشـــكال جديـــدة للمارســـة 

ـــكل ال  ـــف بش ـــو يختل ـــى نح ـــة ع الدميقراطي

ـــر  ميكـــن تحديـــده عـــن املارســـات التـــي نظّ

ـــت  ـــريب، وإن حافظ ـــاع الغ ـــم االجت ـــا عل له

ــتعملة يف  ــها املسـ ــات نفسـ عـــى املصطلحـ

األدبيـــات الغربيـــة. 

ــدي هــو مــن ابتكــر  لقــد كان الشــعب الهن

هــذه املارســات، ولعلنــا سنشــهد يوًمــا 

مــا صعــود نجــم قــاّص عظيــم يســند إليهــا 

تســميات جديدة ويســتنبط لها لغــة جديدة. 
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كتاب الحيدة
األهمية التاريخية لنص موضوع)*(

تأليف: رشا العمري)**(
ترجمة: محمد سعد كامل

  توطئة:
)3( هــو تشــنيعهم مبقــاالت 

إنَّ مــن أكــر الصفــات البــارزة للتاريــخ والتأريــخ الفكــري للحنابلــة)1( 

 )4(        الذيــن تشــكَّل كامهــم بتبّنيهــم للجــدال املبنــي عــى 

ــة)2( ــة والجهمي مخالفيهــم مــن املعتزل

ــاس  ــو وكريســتن توم ــم، وانتصــار رب ونســيم رسهي ــس عــى تعقيباته ــرت روســون وفيليســيتاس أوبوي أود أن أتوجــه بالشــكر لألســتاذ إيف  )*(

ــة. ــة البحثي ــذه الورق ــودة األوىل له ــى املس ــة ع ــم القيم القراحاته

رشــا العمــري هــي أســتاذ الدراســات الدينيــة املســاعد بجامعــة كاليفورنيــا، ولهــا كتــاب بعنــوان: »الــكام عنــد أيب القاســم البلخــي الكعبــي«   )**(

ليــدن )2016م(. واملرجــم )محمــد ســعد كامــل( هــو مرجــم وباحــث مــري مهتــم بالثقافــة والحضــارة اإلســامية والعربيــة، ومــن ترجاتــه 

الصــادرة عــن مناء:»قــراءة دارويــن يف الفكــر العــريب« ملــروة الشــاكري؛ »صلــح مــر بعــد الفتــح العــريب يف تاريــخ الطــري«، أللفريــد چ. بتلـــر؛ 

»تطــور الدولــة والفقــه والــكام يف اإلســام«، لدانكــن بــاك ماكدونلــد؛ »الحاكميــة« مليشــيل فوكــو؛ »العنــارص األعجميــة يف الفقــه اإلســامي يف 

العصــور األوىل لإلســام« ليوســف شــاخت؛ »التفكــر يف العلانيــة والقانــون يف مــر« لطــال أســد؛ »الــكام عنــد الحنابلــة«، لجــون هــوڤر.

كان الحنابلــة مــن أهــل الحديــث الســنين الذيــن عرفــوا بتمســكهم بالكتــاب والســنة كمصــدر مــن مصــادر العلــم الدينــي. وتقــدم أعــال   )1(

ــوان: ــه بعن ــم كتاب ــه عنه ــم؛ ومــن أشــمل أعال ــازة للتعــرف إىل تاريخه ــدء ممت جــورج مقــديس نقطــة ب

L'Islam Hanbalisant, )Paris: Libraire Orientaliste Paul Geuthner, 1983(.

عـرف الجهميـة بالدرجـة األوىل بتأويـل صفـات اللـه ومن ثـمَّ نظر إليهـم مخالفوهم باعتبارهـم من نفاة الصفـات. فضًا عن أن قولهـم يف القدر   )2(

يفصلهـم عـن املعتزلـة الذيـن يقولـون بـأن العبـاد يخلقـون أفعالهـم. ويظـل تاريـخ الجهميـة يكتنفـه الغمـوض، وهو مبني عـى الروايـات التي 

 Gösta :رواهـا مخالفوهـم عـن أهـل البـدع والزندقـة. وميكننـا العثـور عـى حـر مبكـر للمصـادر التـي تتحـدث عـن الجهمية يف هـذا املرجـع

 Josef van Ess, "Dirār :وانظـر أيًضـا .Vitestam, introduction to Kitāb ar-Rādd 'aid l-Ǧahrnīya, )Leiden: Brill, 1960(, pp. 12-44

 b. 'Amr und die ʿǦahmīya,' Biographie einer vergessenen Schule," Der Islam 43, )1967(, pp. 241-79, and 44, )1968(, pp.

and 318-20 70-1. وميكـن العثـور عـى دراسـة لعلَمهـم األول الجهـم بـن صفـوان وكذلـك برش بـن غياث املريي الـذي قال بقولهـم بعد ذلك 

 Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra )Berlin: Walter de Gruyter, 1992(, vol. :يف

 Richard :2. ويظـل هـذا الكتـاب العمـل الوحيـد الـذي خصـص ملناقشـة مقاالتهـم مناقشـة منهجيـة, pp. 493-508 and vol. 3, pp. 175-88

Frank, "The Neoplatonism of Ǧahm Ibn Ṣafwān," Le Muséon 78 )1965(, pp. 395-424. تحـول الجهميـة مـن كونهـم فرقـة تاريخية 

وإن كانـت غامضـة إىل مجـاز جـديل يف مؤلفـات الحنابلـة, إالَّ أن توقيـت هـذا التحـول ولحظتـه مـا تـزال بعيدة كل البعـد عن حلقات الدراسـة. 
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العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

الســؤال والجــواب والــذي راح يعــرف باســم 

ــا  ــة أيًض ــف الحنابل ــكام«)1(. ويتص ــم ال »عل

بذمهــم لطريقــة الــكام التــي يقبحونهــا 

بقولهــم »الخــوض يف الــكام«)2(. إالَّ أنهــم 

كانــوا يف بعــض األحايــن عــى اســتعداد 

ــم  ــة مقاالته ــة لصياغ ــذه الطريق ــذ به لألخ

مخالفيهــم  عــى  بهــا  يحتجــون  التــي 

ونرشهــا)3(. ورغــم أن الحنابلــة ردوا الخــوض 

يف الــكام فقــد تبنــوه بدرجــات مختلفــة 

مــن االحتجــاج والخــاف يف كتاباتهــم. فيعــد 

تبنــي ابن عقيــل )ت 513هـــ/1119م( لطرق 

ــن  ــا م ــه عنه ــم توبت ــم ث ــة ومقاالته املعتزل

أكــر األمثلــة الدراميــة يف هــذا الفصــل مــن 

تاريــخ الحنابلــة)4(، ولكنهــا ليســت باملناســبة 

ينســب ألهــل الــكام املعتزلــة قيامهــم برســيخ هــذه الطريقــة   )1(

ومنهجتهــا, وقــد ظهــر املعتزلــة يف القــرن الثامــن واختفــوا مــن 

كام أهــل الســنة يف القــرن الرابــع عــرش. 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(.

ــرك  ــول يف مع ــأن الدخ ــن ش ــا م ــة دامًئ ــات الحنابل ــح مؤلف تقب  )2(

ــكام«،  ــوض يف ال ــظ »الخ ــتعالها للف ــة باس ــرات الكامي املناظ

ــات  ــاب طبق ــه يف كت ــل املشــار إلي ــن حنب ــد ب انظــر عمــل أحم

الحنابلــة أليب يعــى، )القاهــرة: مطبعــة الســنة املحمديــة(، 

.)241  ,130  /1(  ،)1952(

انظر عى سبيل املثال:  )3(

Sabine Schmidtke, "Creeds," Encyclopaedia of the Qur'an, 

vol. 2, 482.

ــن  ــل م ــن عقي ــنيع باب ــكام يف التش ــة ال ــرف إىل ذم طريق للتع  )4(

إخوانــه يف املذهــب الحنبــي انظــر:

George Makdisi, Ibn Qudamā's Censure of Speculative 

Theology, )London: Luzac & Company LTD, 1962(.

الوحيــدة التــي تثبــت تبنــي الفكــر الحنبــي 

ــة  ــة بداي ــاض الحنابل ــكام؛ إذ خ ــة ال لطريق

مــن أحمــد ابن حنبــل )ت 241هـــ/855م( يف 

ــم رغــم أن  ــع مخالفيه ــكام يف الحجــاج م ال

ــديًدا)5(.  ــا ش ــه ذًم ــوض في ــم ذم الخ بعضه

ــب  ــذا الجان ــة إذن ه ــذه الورق ــب ه فتخاط

مــن تاريــخ الحنابلــة الــذي مل يجــد مــن يوفّه 

حّقــه مــن الدراســة، وذلــك بتعقــب خطوات 

ــت  ــي راح ــة)6( الت ــوص املوضوع ــد النص أح

تعــرف بعنــوان »كتــاب الحيــدة«. 

ــص  ــذا الن ــخ ه ــة تاري ــب هــذه الورق فتتعق

بإثبــات أنــه نــص موضــوع، ثــم تبــن كيفيــة 

الدوائــر  يف  انتشــاره  واســتمرارية  تطــوره 

الحنبليــة. وتقــول هــذه الورقــة يف النهايــة إن 

حاجــة الحنابلــة لطريقــة الــكام -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 انحــراف 

مخالفيهــم عــن صحيــح الديــن دون اإلخــال 

بالتزامهــم الرســمي بتجنــب أســاليب الــكام.

ــد  ــار أح ــا ملس ــة بتعقبه ــذه الورق ــر ه تظه

نناقــش هــذا املوضــوع تفصيــاً يف الصفحــات القادمــة. )انظــر:   )5(

ــدة(. ــاب الحي ــخ كت تاري

تســتخدم كلمــة »موضــوع« ههنــا لوصــف النــص الــذي وضعتــه   )6(

شــخصية تاريخيــة إلحــدى الشــخصيات األخــرى، والــذي توســع 

يف العصــور التاليــة بإضافــات متعــددة أدخلهــا عليــه واضعــون ال 

قبــل لنــا مبعرفتهــم.
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األعــال الحنبليــة الكاميــة املوضوعــة يف 

أن  الحنبليــة  العقديــة  الكتابــات  ســياق 

موقــف الحنابلــة مــن الــكام كان أبعــد 

ــول إن  ــل تق ــذم. ب ــا يكــون عــن مجــرد ال م

الحنابلــة عارضــوا طريقــة الــكام وأخــذوا 

بهــا يف الوقــت ذاتــه خــال القــرون الخمســة 

األوىل مــن تاريخهــم. 

فضــًا عــن أن النصــوص التــي نحللهــا توضــح 

للــكام  ذمهــم  درجــات  تفاوتــت  كيــف 

وأخذهــم بــه. فقــد ُوفــق الــكام عنــد األخــذ 

بــه يف أحــد النصــوص املوضوعــة ككتــاب 

الحيــدة، وفشــل أميــا فشــل عنــد األخــذ بــه 

يف النصــوص التــي وضعــت ألعــام الحنابلــة 

ــذ  ــد األخ ــر عن ــل)1(، وظه ــن حنب ــد ب كأحم

بــه يف النصــوص الصحيحــة مصاحبـًـا العتــذار 

وعــى نحــو أقــل منهجيــة)2(. فتضيــف هــذه 

الورقــة إذن إىل الدراســات الســابقة التــي 

تحــدد منزلــة الحنابلــة وإســهامهم يف الــكام 

عنــد املســلمن وتاريخهــم الفكــري. ويضيــف 

البحــث الحــايل بصفــة أكــر عموميــة إىل 

ــن  ــة زم ــري للحنابل ــخ الفك ــخ والتاري التأري

املحنــة )218هـ/833م - 234هـــ/848-849م( 

)الــذي  املأمــون  الخليفــة  ابتدأهــا  التــي 

امتــدت فــرة خافتــه مــن 198هـــ/814م إىل 

ــاه: )األعــال الجدليــة املنكــرة للجهميــة( عــن كتــاب  انظــر أدن  )1(

ــل. ــن حنب ــد ب ــوع ألحم ــة« املوض ــى الجهمي ــرد ع »ال

ــاه: )األعــال الجدليــة املنكــرة للجهميــة( عــن كتــاب  انظــر أدن  )2(

ــي. ــد« للدارم ــي العني ــرش املري ــى ب ــرد ع »ال

218هـــ/833م()3(. ويعــد هــرني الؤوســت)4( 

بحركــة  الحنبــي  املذهــب  وصــف  مــن 

)أهــل الحديــث( -أي الحركــة التــي متســكت 

بالكتــاب والســنة- يف النطاق األوســع للتاريخ 

الفكــري اإلســامي)5(. ووضعه جــورج مقديس 

عــاوة عــى ذلــك عــى خريطــة التاريــخ 

للتعرف إىل أحداث املحنة انظر:  )3(

M. Patton, Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna: A Biogra-

phy of the Imam Including an Account of the Moham-

medan Inquisi-tion called the Mihna )Leiden: Brill, 

1897(, pp. 218-34.

ــبابها  ــة وأس ــت املحن ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــى الدراس ــاع ع لاط

ــر: ــة انظ التاريخي

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 empir-

ical study," Journal of the American Oriental Society 

116(1996(, pp. 698-708.

ــة  ــق األعــال الحنبلي اشــتملت إســهامات الؤوســت عــى تحقي  )4(

ــة  الرئيســة وكذلــك الدراســات األكــر التــي تحدثــت عــن حنابل

ــال: ــبيل املث ــى س ــه ع ــر ل ــة واملتأخــرة. فانظ العصــور املتقدم

La Profession de foi d'Ibn Batta, tradioniste et juriscon-

sulte 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: Imprim-

erie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1939(.

للتعــرف إىل حجــة جــورج مقــديس عــن أهميــة مدرســة الحديث   )5(

ألهــل الســنة انظــر لــه مثــًا:

"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 Teach-

ing of al-Ashʿari," Le Muséon 104 )1991(, pp. 141-90.

وانظــر أيًضــا مــا كتبــه مقــديس عــن حيــاة ابــن عقيــل املهنيــة وانجذابه 

املثــر للجــدل نحــو االعتــزال 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(.
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الفكــري اإلســامي بتســليط الضــوء عــى 

ســمته )األصوليــة( التــي يتصــف بهــا، وذلــك 

ــة  ــور مدرس ــن ص ــورة م ــه كص ــز علي بالركي

الحديــث املناهضــة ألهــل العقــل والتــي 

ــن  ــاعرة الذي ــى األش ــا ع ــت احتجاًج انتفض

ــات  ــزت مؤلف ــل. فرك ــل والعق ــذوا بالنق أخ

املذهــب  منزلــة  تحديــد  عــى  مقــديس 

ــر  ــة- كأك ــا باألصولي ــي وصفه ــي -الت الحنب

ــل  ــعرية. ب ــن األش ــنة م ــل الس ــة أله أهمي

ســعى جوزيــف ڤان إس وويلفريــد ميدلنــج 

ــل  ــل العق ــهام أه ــى إس ــوء ع ــليط الض لتس

يف أصوليــة الحنابلــة. وقــد لوحــظ هــذا 

ــن  ــات املتقدم ــن كتاب ــف م ــهام يف لفي اإلس

كأعــال  الســنين،  الحديــث  أهــل  مــن 

الحــارث املحاســبي )ت 243هـــ/857م( وابــن 

كاب )ت 241هـــ/855م(، وانتشــار الكتابــات 

ــرت يف  ــي ك ــه الت ــددة األوج ــة متع األصولي

زمــن املحنــة)1(. وأثبــت ميدلنــج أن قــول 

ــر  ــد ظه ــن ق ــرآن مل يك ــة الق ــة بأزلي الحنابل

بعــد يف كتاباتهــم األوىل، وإمنــا نشــأ عــن 

املناظــرات التــي ســعت لنفــي قــول املعتزلــة 

أن  بذلــك  وأظهــر  القــرآن،  يف  والجهميــة 

ــن  ــرت يف زم ــة اقت ــة األولي النظــرة الحنبلي

ــرآن  ــأن الق ــول ب ــة الق ــى مامس ــة ع املحن

كام 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.

ميلشــرت  وتطــرق  أزليتــه)2(.  عــن  بعــد 

للبيئــة األصوليــة الفكريــة التــي عــاش فيهــا 

ــبه  ــن ش ــه م ــد أعدائ ــل وأل ــن حنب ــد ب أحم

ــة  ــل الحنابل ــت ردة فع ــن)3(. وحظي العقاني

عــى فلســفة األشــعرية املفعمــة بالــكام 

ــك كــا  يف العصــور الاحقــة باالهتــام، وذل

يف كتــاب چون هــوڤر عــن عقانيــة ابــن 

تيميــة )ت 728هـــ/1328م( يف ذم الــكام)4(. 

فتعــاود هــذه الورقــة التطــرق لوضــع مقاربة 

ألصوليــة الحنابلــة بتســليط الضــوء عــى 

دورهــم يف التعويــل عــى طريقــة الــكام يف 

الحجــاج لنــرش قولهــم بــأن القــرآن كام اللــه 

ــن  ــاين م ــق الث ــق الش ــوق. ويتعل ــر مخل غ

البحــث الــذي تســهم فيــه هــذه الورقــة 

بتأثــر األحــداث التــي جــرت زمــن املحنــة يف 

تصويــر الحنابلــة ألنفســهم)5(. 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(.

ــرود  ــل نيم ــر عم ــي انظ ــخ الحنب ــة يف التأري ــرف إىل املحن للتع  )5(

هورفيتــز ومايــكل كوبرســون اللذيــن أســها بإســهامات جديــدة 

ــذه املســألة: ــرت بســبب ه ــي أث ــا الت يف القضاي

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 اعــراف ڤان إس 

بوجــود منــط بديــل بكتــاب الحيــدة لتأريــخ 

الحنابلــة بشــأن املحنــة التــي تحتفــي بأبطال 

ــن)1(.  ــس بشــهداء صديق ــن ولي ظافري

ــبتن  ــدة يف مناس ــاب الحي ــش ڤان إس كت ناق

كمثــال  األوىل  املــرة  يف  فعرَّفــه  اثنتــن)2(. 

مــن أمثلــة الخــوض يف الــكام)3(. وعرفــه 

ــكام«  ــل: »ال ــه الجلي ــة -أي يف كتاب يف الثاني

املحنــة.  إرث  مــن  كجــزء   -“Theologie“

وتعــد املناقشــة األخــرة مــن األهميــة مبــكان 

إلشــارتها إىل وجــود نــص منقــح لكتــاب 

الحيــدة يف كتــاب »اإلبانــة عن رشيعــة الفرقة 

الناجيــة ومجانبــة الفــرق املذمومــة«)4( البــن 

بطــة العكــري )ت 387هـــ/997م( )ونشــر 

إليــه اختصــارًا فيا بعــد باإلبانــة( وتحديدها 

ــدي هــذه  ــس للقصــة)5(. فتهت للواضــع الرئي

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   )1(

الشــهداء وحدهــم: األبطــال وليــس عــن 

 Theologie und Gesellschaft, vol. 3,502.

توجــد أول إشــارة لكتــاب الحيــدة يف املؤلفــات الحديثــة يف   )2(

ســياق تاريــخ املناظــرات. انظــر: عبــد القــادر املغــريب »مناظــرات 

العاملــن يف مجلــس املأمــون« يف مجلــة املجمــع العلمــي العــريب 

يف دمشــق 29 )1954(، )ص/ 3- 21(.

)3( Van Ess, "Disputationspraxis in der islamischen Theolo-

gie," Revue des études islamiques 44 )1976(, pp. 23-60.

ابــن بطــة، »اإلبانــة عــن رشيعــة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة   )4(

الفــرق املذمومــة«، الريــاض: دار الريــاض للنــرش والتوزيــع، 

)1988( الكتــاب الثالــث، »الــرد عــى الجهميــة«، )2/ 225- 248(.

)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، وبالركيــز عــى 

الســياق النــي والتاريخــي الــذي ظهــر فيــه 

ــك عــى  ــوف بعــد ذل ــم الوق ــره، ث يف أول أم

مرحلتــن مــن مراحــل تطــوره.

تســـلط هـــذه الورقـــة يف مســـعاها لبلـــوغ 

ـــات  ـــى املحتوي ـــوء أواًل ع ـــة الض ـــذه الغاي ه

الرئيســـة لكتـــاب الحيـــدة، ثـــم تصـــف 

متونـــه، وهـــي الطبعـــات واملخطوطـــات 

ـــا  ـــاود ثانيً ـــا. وتع ـــا يف زمانن ـــي عليه ـــي بق الت

التطـــرق للســـؤال الشـــائك عـــن صحـــة كتـــاب 

الحيـــدة، وتزيـــل التلبيـــس حـــول منزلتـــه بـــن 

ـــي  ـــادر الت ـــى يف املص ـــا يتج ـــات ك املوضوع

ــات  ــن املوضوعـ ــه مـ ــت أنـ ــا، وتثبـ وصلتنـ

التناقضـــات  وذلـــك عـــى الرغـــم مـــن 

ـــم  ـــب الراج ـــا كت ـــر به ـــي تزخ ـــرة الت الظاه

ـــات  ـــاث لحظ ـــا ث ـــب ثالثً ـــات. وتتعق والطبق

ــي:  ــدة وهـ ــاب الحيـ ــخ كتـ ــة يف تاريـ مهمـ

ـــن  ـــة الب ـــاب اإلبان ـــه يف كت ـــح ل ـــص منق أول ن

بطـــة؛ واالستشـــهاد بـــه يف كتـــاب ابـــن تيميـــة؛ 

ــتقلة،  ــة مسـ ــخة ممرحـ ــوره يف نسـ وظهـ

ــهرته  ــاره وشـ ــدى انتشـ ــر إىل مـ ــا يشـ مـ

ـــة  ـــر الخليف ـــي أم ـــة الت بعـــد الرســـالة القادري

القـــادر باللـــه )حكـــم مـــن 381هــــ/991م 

ــا)6(. ونرشهـ ــا  بتأليفهـ 422هــــ/1031م(  إىل 

)6( Makdisi, Ibn ʿAqīl, p. 302.
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.
تســـلط هـــذه الورقـــة يف مســـعاها 
ـــى  ـــوء أواًل ع ـــة الض ـــذه الغاي ـــوغ ه لبل
ـــدة،  ـــاب الحي ـــة لكت ـــات الرئيس املحتوي
ثـــم تصـــف متونـــه، وهـــي الطبعـــات 
ــا يف  ــي عليهـ ــي بقـ ــات التـ واملخطوطـ

زماننـــا. 

ملخص لمحتوى كتاب الحيدة:

يتألــف كتــاب الحيــدة مــن نــص مائــع دائــم 

التغيــر ُوضــع ومُنــق عــى مــدار فــرة ال 

تقــل عــن خمســائة عــام بدايــة مــن القــرن 

الثالــث الهجــري )التاســع امليــادي(. فــروي 

ــي  ــاث الت ــدة يف النســخ الث ــاب الحي ــا كت لن

نبحثهــا ههنــا روايــة وضعــت ألحــد الطــاب 

املغموريــن للشــافعي، واســمه عبــد العزيــز 

ــص  ــو يق ــاين )ت 221هـــ/836م()1(، وه الكن

علينــا بضمــر املتكلــم املناظــرة التــي جــرت 

ــي )ت  ــاث املري ــن غي ــرش ب ــن ب ــه وب بين

218هـــ/833م(، الــذي كان مــن الجهميــة 

وأحــد الرمــوز التــي لعبــت دورًا فاعــًا يف 

املحنــة. فقــد ُحمــل أعــام أهــل الحديــث)2( 

ــن  ــد ب ــم أحم ــة -ويف مقدمته ــاء املحن يف أثن

حنبــل- عــى القــول بخلــق القــرآن، وكثــرًا ما 

)1( Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

الطــري: »تاريــخ الرســل وامللــوك«، القاهــرة: دار املعــارف، د.ت.   )2(

ــر: ــي انظ ــب الحنب ــات املذه ــرف إىل بداي )8/ 631-646(. وللتع

Wilferd Madelung, "The Vigilant Movements of Sahl b. Salār-

na al-Ḫurāsānī and the Origins of Ḥanbalism Reconsid-

ered," Journal of Turkish Studies 14 )1990(, pp. 331-7.

ــد  ــة. وصعَّ ــًة ال رغب ــك رهب ــى ذل ــوا ع أكره

املأمــون مــن تصــادم الــرؤى الكاميــة الــذي 

ــن  ــن املتقدمــن م ــة م ــن فرق كان وشــيًكا ب

أهــل الحديــث الســنين، الذيــن عرَّفَهــم 

مخالفوهــم بعــد ذلك بالحشــوية والنابتــة)3(، 

املعتزلــة  كان  الذيــن  الــكام  أهــل  وبــن 

ــة.  ــم يف زمــن املحن ــا ميثلونه ــة غالبً والجهمي

وبالرغــم مــن أن املعتزلــة ليســوا بالقــوة 

ــإن  ــة، ف ــى املحن ــت ع ــي حرض ــة الت الرئيس

ــول  ــة يف الق ــع الجهمي ــرأي م ــم يف ال اتفاقه

بخلــق القــرآن ظل وصمــة عــى جبينهم فيا 

كتبــه الحنابلــة أبــد الدهــر)4(. 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 

ــم  ــي املتكل ــى املري ــرة ع ــر يف املناظ ويظه

الــذي »يفشــل« بالحيــدة عــن الســؤال الــذي 

ســأله الكنــاين. ويــأرس عنــوان »الحيــدة« 

األلبــاب عندمــا يفشــل املريــي يف الــرد عــى 

الســؤال الرئيــس يف املناظــرة الــذي يتســاءل 

ــة آراء املتقدمــن مــن أهــل  يعكــس مصطلحــا الحشــوية والنابت  )3(

الحديــث الســنين يف طبيعــة اللــه، ال ســيا قراءتهــم الظاهريــة 

ــه. انظــر: لِصفــات الل

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   )4(

املعتزلــة والجهميــة يف كتابــات الحنابلــة: الفتــاوى الكــرى، 

.)165  /9(  ،)1998( العبيــكان،  مكتبــة  الريــاض: 
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ــن  ــه، وم ــم الل ــود عل ــن وج ــاين ع ــه الكن في

ثــمَّ يكشــف الكنــاين عــن فشــل الجهميــة يف 

الخــروج بحجــة منطقيــة للدفــاع عــن نفيهــم 

ــه بخاصــة)1(. ــم الل للصفــات بعامــة وعل

متون كتاب الحيدة:

يتطلـــب مدخـــل التحليـــل التتابعـــي لهـــذا 

ـــه،  ـــا عن ـــي وصلتن ـــخ الت ـــة النس ـــص دراس الن

ــخة  ــرض كل نسـ ــهاب يف عـ ــن كان اإلسـ ولـ

ـــا  منهـــا يتجـــاوز نطـــاق هـــذه الورقـــة. وصلتن

النصـــوص التـــي تحمـــل عنـــوان كتـــاب 

ــا يف  ـ ــن؛ إمَّ ــى رضبـ ــواه عـ ــدة ومحتـ الحيـ

ـــا يف  صـــورة مخطوطـــات مســـتقلة، وإمَّ

ــهاد بـــه يف أعـــال أخـــرى.  صـــورة االستشـ

ــدى  ــود إحـ ــزكن إىل وجـ ــؤاد سـ ــر فـ فيشـ

ــخة  ــتقلة، ونسـ ــة مسـ ــن مخطوطـ وعرشيـ

القـــرن  بدايـــة  مـــن  منشـــورة  واحـــدة 

عـــن  تفاصيـــل  تتضمـــن  العرشيـــن, وال 

ـــوص  ـــذه النص ـــل ه ـــي تنه ـــات الت املخطوط

مـــن معينهـــا)2(. وقـــد جـــاءت هـــذه األعـــال 

ـــاب  ـــوان ))كت ـــا بعن ـــي أوردهـــا ســـزكن إّم الت

ـــا بعنـــوان ))كتـــاب الحيـــدة  الحيـــدة(( وإمَّ

ـــاب  ـــم إالَّ كت ـــا الله ـــس لدين ـــذار((. ولي واالعت

يصــف الكنــاين فشــل املريــي يف الــرد عــى هــذه املســائل   )1(

بالكفــر،  يــرح  أن  وأىب  عــن جــوايب  بــرش  »فحــاد  بقولــه: 

فيقــول: ليــس للــه علــم«، اإلبانــة البــن بطــة، الريــاض: دار 

الرايــة للنــرش والتوزيــع، )1988( الكتــاب الثالــث، )2/ 229(.

)2( Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schriftums 

)Leiden: Brill, 1967(, vol. 1, p. 617.

ــزل يف  ــاس أعـ ــة)3( واقتبـ ــن بطـ ــة البـ اإلبانـ

كتـــاب ))درء تعـــارض العقـــل والنقـــل(( 

ـــة االستشـــهاد  ـــن أمثل ـــة، وهـــا م ـــن تيمي الب

ــد  ــرى)4(. وقـ ــال أخـ ــاب يف أعـ ــذا الكتـ بهـ

وقـــف جوزيـــف ڤان إس عـــى النـــص املنقـــح 

لكتـــاب الحيـــدة باإلبانـــة عندمـــا أملـــح 

ـــه بنصـــوص  للمـــرة األوىل عـــن وعـــده مبقارنت

منقحـــة أخـــرى لهـــذا الكتـــاب)5(.

ــوص  ــا أول النص ــب علمن ــة بحس ــد اإلبان تع

ــن  ــذا ع ــا ه ــى يومن ــرة حت ــة املتوف املنقح

ــة كــا  ــة محوري ــا أهمي ــدة، وله ــاب الحي كت

ســيتضح مــن مقارنتهــا بنصــوص أخــرى لفهم 

ــخ  ــأن التاري ــن ش ــاب. وم ــذا الكت ــخ ه تاري

الشــامل لكتــاب الحيــدة أن يعــول عــى 

منهــج نقــدي يتطــرق لــكل مــن نوعــي 

النصــوص املنقحــة لهــذا العمــل اللذيــن 

الحــايل  البحــث  أن  إالَّ  نوردهــا ههنــا)6(. 

الســات  الضــوء عــى  بتســليط  يكتفــي 

الكتــاب  لنــص  الثاثــة  لألشــكال  البــارزة 

اإلبانة: الكتاب الثالث، )2/ 225- 248(.  )3(

ابــن تيميــة: »درء تعــارض العقــل والنقــل«، تحقيــق محمــد   )4(

رشــاد ســامل، الريــاض: جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، )1979-

.)251-245  /2(  ،)1981

)5( Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

ــة لنــص موضــوع يف الوقــوف  يتمثــل التحــدي مــع طبعــة نقدي  )6(

عــى النــص األصــي نفســه, مــع الحفــاظ يف الوقــت ذاتــه عــى 

ــن  ــا م ــا ميكنن ــدة، م ــة العدي ــه املنقح ــل نصوص ــة تفاصي كاف

ــال: ــبيل املث ــى س ــر ع ــا. انظ ــا جميعه ــرف إىل تطوره التع

Dimitri Gutas and Hans Biesterfeldt, "The Malady of Love," Jour-

nal of the American Oriental Society 104 )1984(, pp. 21-55.
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والتــي تشــر لثاثــة نصــوص منقحــة. أولهــا 

مــا استشــهد بــه الحنابلــة يف كتابَيْهــم )اإلبانة 

ــارة  ــت اإلش ــن تقدم ــارض( واللذي ودرء التع

ــرغ  ــة الندب ــو مخطوط ــث ه ــا، والثال إليه

واحــدة  وهــي   ،)1(“75  Landberg“  )75(

ــي  ــن الت ــدى وعرشي ــات اإلح ــن املخطوط م

أحصاهــا ســزكن. ويرجــع تاريــخ مخطوطــة 

)509ه/1116م(،  لســنة   )75( الندبــرغ 

وتتجــى فيهــا الســات شــديدة التحــي 

الحيــدة  لكتــاب  املرحــي  بالعــرض 

الســائدة يف النصــوص املنقحــة املســتقلة.

فائــدة  ذات  الحاليــة  الطبعــات  ليســت 

ههنــا لتداخــل نصوصهــا املنقحــة وفســادها، 

ــك عــى الرغــم مــن أهميتهــا الواضحــة  وذل

ــذا  ــن له ــاء املتأخري ــر العل ــرعاء نظ يف اس

ــذي  ــخ الفكــر اإلســامي ال املصــدر مــن تاري

ــون.  ــه الباحث ــل عن ــون وغف ــه الدارس أهمل

صليبــا  جميــل  طبعــة  اســتخدمت  فقــد 

الحيــدة  الصــادرة ســنة )1964م( لكتــاب 

خمســة مصــادر مختلفــة: أربــع مخطوطــات 

والنســخة املنشــورة التــي اســتندت إىل إحدى 

ــة املوجــودة بالقاهــرة  املخطوطــات املجهول

)والتــي أشــار إليهــا ســزكن(. ومل تفلــح طبعة 

ــدة)2(؛  ــاب الحي ــخ كت ــب تاري ــا يف تعق صليب

)1( Landberg 75, Beinecke Rare Books Library, New Hav-

en, CT.

التــي  لاطــاع عــى مناقشــة جميــل صليبــا للمخطوطــات   )2(

ــق:  ــدة، دمش ــاب الحي ــق كت ــه لتحقي ــر مقدمت ــتخدمها، انظ اس

.)47  -41 )ص/   ،)1964( بدمشــق،  العــريب  العلمــي  املجمــع 

لعــدم تفســرها لطريقــة نقــل النصــوص 

املنقحــة. وبوســعنا االنتفــاع بإحــدى طبعــات 

ــن  ــي ب ــنة )1992م( لع ــادرة س ــة الص املدين

ــن  ــا عــى مصدري محمــد الفقيهــي؛ لتعويله

جديديــن مل يدرســها جميــل صليبــا، وهــا: 

ــة)3(.  ــخة اإلبان ــية ونس ــة تونس مخطوط

الصحيح والموضوع:

لـــم تتطــرق كتــب العقيــدة لفكــرة النظر إىل 

ــات،  ــن املوضوع ــاره م ــدة باعتب ــاب الحي كت

بــل إن كتــب الراجــم والطبقــات هــي التــي 

تطرقــت لهــذا األمــر، ولــن مل يخــُل ذلــك مــن 

التلبيــس. فقــد ذكــر ڤان إس اســم الشــخص 

ــا  ــي وصلتن ــخة األوىل الت ــع النس ــذي وض ال

عــن كتــاب الحيــدة، وهــو »محمــد بــن 

الحســن بــن األزهــر بــن جبــر بــن جعفــر أيب 

بكــر الدعــاء األصــم« )ت 320هـــ/932م()4(. 

ــس  ــا مشــكلة التلبي ــزال تواجهن ــا ت ولكــن م

ــات  ــب الطبق ــاول كت ــة تن ــر يف طريق الظاه

ــراء  ــع الق ــدة، مــا دف ــاب الحي لصاحــب كت

كتــاب الحيــدة واالعتــذار، تحقيــق عــي بــن محمــد بــن نــارص   )3(

الفقيهــي، املدينــة: الجامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة، )1992(. 

ياحــظ الفقيهــي وجــود إســناد لكتــاب الحيــدة يف اإلبانــة غــر 

ــاب  ــي اســتخدمها لكت ــذي يجــده يف املخطوطــات الت اإلســناد ال

الحيــدة، ويعتــر هــذا اإلســناد اإلضــايف دليــًا عــى صحــة هــذا 

الكتــاب. وال يذكــر الفقيهــي بعيــًدا عــن عنــارص التزييــف التــي 

ال يتطــرق لهــا أن الــراوي يف اإلبانــة واألســانيد، وهــو محمــد بــن 

ــا  ــدة م ــاب الحي ــرى لكت ــانيد أخ ــره يف أس ــر ذك ــد، يتوات الفرق

ــا. اســتخدمها هــو وصليب

عــواد  بشــار  تحقيــق  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب   )4(

معــروف، بــروت: دار الغرب اإلســامي، )2001(، )2/ 591- 593(:

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 502-8.
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املتأخريــن للخلــط بينهــا وبن العبــارات التي 

تؤكــد صحتــه. فعلينــا إذن قبــل املــي قدًمــا 

ــاب  ــن كت ــا ع ــخة وصلتن ــل أول نس يف تحلي

الحيــدة أن نوضــح أســباب هــذا الخلــط، أمًا 

يف تفســر التغيــر الحــادث يف تلقــي جمهــور 

القــراء لهــذا الكتــاب وتأثــره فيهــم. فالحــق 

ــا  ــا عــن األخــذ بطبعتــي صليب أن مــا مينعن

والفقيهــي هــو أن كا املحرريْــن مل يفطنــا 

ملواطــن الوضــع يف كتــاب الحيــدة ومــا أعقبه 

مــن إقبــال ومنــو يف الدوائــر النقديــة. فيقبــل 

ــه  ــا رأي ــاين بانيً ــاب للكن ــبة الكت ــا نس صليب

عــى تقديــم كتــاب الحيــدة لنفســه باعتبــاره 

يتضمــن جوهــرًا مــن الحقيقــة التــي أضيفت 

إليهــا مــواد مكذوبــة يف عصــور الحقــة. إالَّ أن 

ــول  ــات نفســها ليســت عــى ق ــب الطبق كت

واحــد عندمــا تتطــرق للحديــث عــن صاحب 

الكتــاب)1(. فمــن األهميــة مبــكان إذن أن 

نزيــل الخلــط الــذي نشــأ عــن تضــارب 

األقــوال فيمــن هــو صاحــب كتــاب الحيــدة.

العناصر التاريخية في النص 
الموضوع:

يصعــب عــى أي عمــل موضــوع أن يحظــى 

بأقــل قــدر مــن الزخــم الــازم مــن املصداقية 

التــي تحقــق لــه االنتشــار دون أن يأخــذ 

تســتمر الوظائــف االعتذاريــة لكتــاب الحيــدة يف تصديــري صليبــا   )1(

ــدة  ــاب الحي ــع عــن صحــة إســناد كت ــي. فكاهــا يداف والفقيه

للكنــاين، الفقيهــي، كتــاب الحيــدة، )ص/ 6-11(، وصليبــا، كتــاب 

ــدة، )ص/ 15، 16(. الحي

ــد كان  ــة. فق ــة التاريخي ــن الواقعي بطــرف م

ــة؛  ــوز التاريخي ــن الرم ــاين م ــي والكن املري

إذ أصبــح األول أبــرز بطــي هــذه القصــة 

وأعاهــا صيتـًـا لتشــنيع املؤلفــات التاريخيــة 

والعقديــة الحنبليــة بــه. فــكان املريــي 

الجهمــي -بجانــب أحمــد بــن دؤاد املعتــزيل 

)ت 240هـــ/854م(- مــن الشــخصيات التــي 

لعبــت دورًا كبــرًا يف توجيــه دفــة املحنــة 

وفرضهــا)2(. وقــد تســبب تورطــه فيهــا يف 

وضعــه يف مصــاف الزنادقــة الذيــن اســتُحلت 

ــاع أيب حنيفــة )ت  دماؤهــم)3(. وكان مــن أتب

ــف )ت  ــن أيب يوس ــذ ع 150هـــ/767م( وأخ

ــك كان ابــن أيب الوفــاء  182هـــ/798م(؛ ولذل

مــن  أهــون  775ه/1374م(  )ت  الحنفــي 

ــات  ــب الطبق ــة بكت ــة مقارن ــه بالزندق وصف

التــي كتبهــا أهــل الحديــث)4(. فقــد وصــف 

املريــي، عــى ســبيل املثــال، عــى أنــه مــن 

ــة؛  ــن الجهمي ــة م ــو يف الحقيق ــة وه املعتزل

ذلــك أن االتهــام باالعتــزال أصبــح عنــد أهــل 

ــة  ــور الاحق ــاؤوا يف العص ــن ج ــنة الذي الس

أقــل ذًمــا مــن االتهــام بالجهميــة التــي 

)2( Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 175-188.

مــن أكــر كتــب الطبقــات التــي شــنعت باملريــي كتــاب تاريــخ   )3(

بغــداد للخطيــب البغــدادي، )7/ 531-545(؛ وكذلــك ابــن حجــر، 

»لســان امليــزان«، حيــدر أبــاد: دائــرة املعــارف النظاميــة، )1911-

1913(، )2/ 29- 31(. ولاطــاع عــى عــرض ملختلــف اآلراء انظــر: 

ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، تحقيــق إحســان عبــاس، بــروت: 

دار الثقافــة، )1971(، )1/ 277- 478(.

الخطيـب البغـدادي، تاريخ بغداد، )1/ 531- 545(؛ الذهبي، سـر   )4(

أعام النباء، تحقيق شـعيب األرناؤوط، )بروت: مؤسسة الرسالة، 

)1998(، )10/ 199- 202(؛ والذهبـي، ميـزان االعتـدال، تحقيـق 

محمـد الرغـويت، بـروت: دار الفكـر، )1985(، )1/ 322، 323(.
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أصبحــت مبثابــة نفــي لوجــود اللــه)1(. وتظهر 

يف ســطور ابــن أيب الوفــاء أيًضــا 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 الاحقـــة أقـــل ذًمـــا مـــن 
االتهـــام بالجهميـــة التـــي أصبحـــت 
ــر  ــه. وتظهـ ــود اللـ ــي لوجـ ــة نفـ مبثابـ
أيًضـــا  الوفـــاء  أيب  ابـــن  ســـطور  يف 
صفـــات الزهـــد عنـــد املريـــيس التـــي 
الحنبـــي  الخطـــاب  طاملـــا محاهـــا 
املنكـــر للجهميـــة فيـــا بعـــد املحنـــة. 

إن أكــر ما يســرعي النظــر يف تفاصيل تراجم 

ــف  ــي تص ــار الت ــك األخب ــي تل ــي ه املري

عاقتــه بالشــافعي)2(. فيقــال إن الشــافعي 

كان يعيــش عــى مقربــة مــن الــدرب الــذي 

بــه املريــي، واســتضافه املريــي  عــاش 

ــذه  ــح ه ــداد)3(. وتتض ــا زار بغ ــداره عندم ب

ــر  ــذي يذك ــر ال ــاح يف الخ ــا اتض ــة أمي العاق

لنــا أن أمَّ املريــي أتت للشــافعي وســألته أن 

يكلــم بــرشًا أن يكــف عــن الــكام)4(. ويبــدي 

ــدر  ــة، حي ــات الحنفي ــة يف طبق ــر املضي ــاء، الجواه ــن أيب الوف اب  )1(

.)165  /2( د.ت.  أبــاد، 

تاريخ بغداد، )7/ 535- 537(.  )2(

املرجع السابق، )7/ 535(.  )3(

املرجع السابق.  )4(

ــا  ــت لن ــي نقل ــب الت ــد الكت ــي يف أح املري

ــافعي)5(.  ــديد للش ــه الش ــر احرام ــذا الخ ه

ولدينــا أخبــار أخــرى إىل جانــب روايــة أمِّ 

املريــي التــي تدخــل فيهــا الشــافعي تنقــل 

لنــا املناظــرات التــي جــرت بينهــا، مــا 

ــم  ــة رغ ــا الوثيق ــى عاقته ــر ع ــد أك يؤك

اختــاف آرائهــم يف الــكام. إن درجــة تعــرف 

ــا  ــا البعــض، ك ــن إىل بعضه ــن الرمزي هذي

ــات، تجعــل التفاعــل  ــا هــذه الرواي تنقــل لن

ــة، ويجعــل  ــن أصحابهــا شــديد االحتالي ب

مــدى الخــاف بينهــا وبن أشــياعها شــديد 

ــا.  ــة أيًض االحتالي

اختلــط الكنــاين هــو اآلخــر بالشــافعي، فقــد 

أخــذ العلــم عنــه، واشــتهر بصحبتــه، وخــرج 

وصــف  ســاق  وقــد  اليمــن)6(.  إىل  معــه 

463هـــ/1071م(  )ت  البغــدادي  الخطيــب 

ــات  ــم والطبق ــاب الراج ــم كت ــاين معظ للكن

إىل اعتبــاره مــن طــاب الشــافعي؛ ألن هــذه 

الروايــات تبعــث عــى تأثــر الشــافعي يف 

تبنــي الكنــاين لنظريــات العمــوم والخصــوص 

يف أصــول الفقــه واللغــة)7(. ويظهــر الكنــاين يف 

ــم )املتــوىف  ــن الندي ــاب ))الفهرســت(( الب كت

الجواهر املضية، )2/ 165(.  )5(

تاريخ بغداد، )12/ 214-212(.  )6(

يكتفــي أبــو إســحاق الشــرازي، )ت 476هـــ/ 1083م( يف ترجمته   )7(

للكنــاين بوصفــه أنــه تناظــر مــع بــرش املريــي يف بــاط املأمــون 

ــاب  ــة إشــارة لكت ــة أي ــذه الرجم ــرد به ــًا. وال ت ــه كان متكل وأن

ــة الثقافــة  الحيــدة. انظــر: »طبقــات الفقهــاء«، بورســعيد: مكتب

الدينيــة، )1997(، )ص/ 101(.
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385هـ/995م-388هـــ/998م(  ســنتي  بــن 

كشــخصية أكر اســتقالية أكر من شــخصيته 

التــي صورتهــا كتــب الطبقــات األخــرى؛ فهــو 

عنــد ابــن النديــم زاهــد ومتكلــم مــن جيــل 

الحارث املحاســبي )ت 243هـ/857م()1(. وقد 

ــاين  ــى أن الكن ــات ع ــب الطبق ــت كت أجمع

هــو صاحــب ))كتــاب الحيــدة((، وذلــك 

بعيــًدا عــن اإلشــارة املتأخــرة نســبيًا للعمــل 

الــذي ينســب إليــه بعنــوان ))الــرد عــى 

الجهميــة(( مــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت 

مؤلفــات  تقتــر  ومل  751هـــ/1350م()2(. 

أن  رغــم  الحديــث  روايــة  عــى  الكنــاين 

الــرواة)3(.  مــن  صنفــه  الخطيــب 

ــو  ــكام وه ــروا يف ال ــن تبح ــاين مم كان الكن

ــة  ــه بداي ــوا ترجمت ــن كتب ــه م ــهد ب ــا يش م

مــن ابــن النديــم؛ ويدلــل عــى ذلــك إشــارة 

ابــن أيب طاهــر بن طيفــور )ت 313هـــ/925-

ابــن النديــم، الفهرســت، تحقيــق رضــا تجــدد، بــروت: دار   )1(

.)236 )ص/   ،)1988( املســرة، 

ــى  ــامية ع ــوش اإلس ــاع الجي ــة، اجت ــم الجوزي ــن قي ــر: اب انظ  )2(

غــزو املعطلــة والجهميــة، تحقيــق زكريــا عــي يوســف، القاهــرة: 

 Van Ess, :مطبعــة اإلميــان، د.ت.(، )ص/ 104، 105(؛ وكذلــك

p ,3 .Theologie und Gesellschaft, vol. 507. مــن املحتمــل 

جــًدا أن العنــوان الــوراد يف كتــاب ابــن القيــم وهــو »الــرد عــى 

الجهميــة« -نظــرًا لظهــوره املتأخــر- يتفــق متــام االتفــاق وكتــاب 

ــة  ــاين يف طبع ــوبان للكن ــران منس ــان آخ ــر عنوان ــدة. ويظه الحي

ــا لكتــاب الحيــدة وهــا: »رســالة يف فضــل بنــي هاشــم«،  صليب

و»كتــاب الســنن واألحــكام«، صليبــا، كتــاب الحيــدة، )ص/ 224(. 

ويجــب توخــي الحــرص يف التعامــل مــع النصــوص املنقحــة التــي 

ظهــرت فيهــا هــذه العناويــن؛ نظــرًا لزيفهــا وتأخــر ظهورهــا: 

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

»تاريخ بغداد«، )12/ 212- 214(.  )3(

926م( املتواتــرة ملناظرتــن أجراهــا الكنــاين 

ــا  ــص علين ــون. وق ــاط املأم ــي بب ــع املري م

ابــن طاهــر مناظــرة منهــا بأكملهــا)4( وهــي 

تحلــل طبيعــة اإلميان)5(، وتشــرك يف النســخة 

األوىل لكتــاب الحيــدة التــي رواهــا ابــن بطــة 

)انظــر أدنــاه( يف عنــارص ثاثــة: الروايــة عــى 

ــي يف  ــوره عــى املري ــاين، وظه ــان الكن لس

ــور  ــن طيف ــم اب ــو تقدي ــم ه ــة، واأله الحج

وتتوقــف  متكلــم)6(.  أنــه  عــى  للكنــاين 

ابــن طيفــور وابــن  التشــابه بــن  أوجــه 

ــاين  ــة الكن ــام؛ إذ إن طريق بطــة يف هــذا املق

ــدة كل  ــن طيفــور بعي ــة اب يف الحجــاج برواي

البعــد عــا نجــده يف كتــاب الحيــدة؛ ألن 

ــث الرســول  ــا بأحادي ــاين يستشــهد ههن الكن

ــة  ــن( إلقام ــة والتابع ــار الصحاب ــك آث )وكذل

الحجــة عــى بــرش، وهــذا أصــل يــرده الكناين 

يف كتــاب الحيــدة عنــد مناظــرة الجهميــة 

ــكان  ــر. ف ــل الكف ــن أه ــم م ــن يعتره الذي

ابــن أيب طيفــور، تاريــخ بغــداد، تحقيــق محمــد زاهــد الكوثــري،   )4(

بغــداد: مكتبــة املثانــة، )1949(، )ص/ 47-49(. وتناقــش الروايــة 

ــر  ــا مســألة التجســيم. ويذك ــة عــن موضوعن ــدة الصل األوىل بعي

ڤان إس أنــه مــا مــن داٍع للتشــكيك يف إمكانيــة مقابلــة الكنــاين 

ــا: للمريــي تاريخيً

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, p. 507.

للتعــرف إىل أســباب تواتــر روايــة الروايــات نفســها ملقاصــد   )5(

انظــر: جديــدة، 

Van Ess, "Theorie und Anekdote zur Verarbeitung the-

ologischer Argumente in biographischer Literatur," 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-

sellschaft 135 )1985(, 22-54.

إذ يناقــش ڤان إس يف هــذا البحــث ظهــور املناظــرة بــن الكنــاين 

ــث  ــان، حي ــة اإلمي ــن طبيع ــور ع ــن طيف ــاب اب ــي يف كت واملري

يُســتبدل دور الكنــاين بــأيب الهذيــل العــاف.

ابن أيب طيفور، تاريخ بغداد، )ص/ 47(.  )6(
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ــنة  ــة الس ــدة بأمئ ــة وطي ــى عاق ــاين ع الكن

باعتبــاره مــن طــاب الشــافعي. كــا أنــه مل 

يصاحــب قــّط ابــن كاب )ت 241هـــ/855م( 

ــر مــن املتقدمــن مــن أهــل  ــذي كان يعت ال

ــدل. إالَّ أن  ــن للج ــنين املثري ــث الس الحدي

ــذي  ــبي ال ــاف املحاس ــع يف مص ــاين ُوض الكن

كان مــن أوائــل املتكلمــن مــن أهــل الســنة، 

والــذي مل ينتقــد الحنابلــة الذيــن جــاؤوا مــن 

بعــده أحــًدا قــدر مــا انتقــدوه)1(. وارتفعــت 

أخــرًا شــخصية الكنــاين التاريخيــة عــن هاتن 

الصفتــن لعــدم وجــود صلــة بينــه وبــن 

أحمــد بــن حنبــل، مــا حــال دون ظهــور أي 

ــل.  ــه أي عم ــا أســند إلي ــاض إذا م امتع

وبتنـــا نـــدرك ملـــا انكبـــت الكتابـــات الحنبليـــة 

ــا  ــك لطبيعتهـ ــاين؛ وذلـ ــرة الكنـ عـــى مناظـ

الوجيـــزة التـــي اتخـــذت شـــكًا وشـــخصية 

ــكام  ــة للـ ــور القويـ ــدى الصـ ــة إلحـ مبهمـ

ـــم  ـــاين -رغ ـــكان الكن ـــث. ف ـــل الحدي ـــد أه عن

أن دمـــاء الحنابلـــة مل تجـــر يف عروقـــه- قـــادرًا 

ـــة  ـــة الكامي ـــة االحتياجـــات الجدلي عـــى تلبي

ـــا  ـــار صليب ـــن. وأث ـــدار الزم ـــى م ـــة ع للحنابل

ـــاب  ـــبة كت ـــن نس ـــه ع ـــًا يف دفاع ـــؤااًل مه س

الحيـــدة للكنـــاين يقـــول فيـــه: ملَ يضـــع 

شـــخص قصـــة عـــن شـــخصية هامشـــية)2(؟ 

ـــاين كان  ـــون الكن ـــة أن ك ـــذه الورق ـــد ه وتفي

ــور  ــبب يف ظهـ ــية مل يتسـ ــخصية هامشـ شـ

انظر: الذهبي، »سر أعام النباء«، )12/ 110- 112(.  )1(

صليبا، »كتاب الحيدة«، )ص/ 22(.  )2(

هـــذا النـــص املوضـــوع فحســـب، بـــل ويف 

الـــرشوح التـــي تناولـــت مـــا ورد فيـــه. 

وخاصــة القــول، علينــا أن نعلــم أنــه مــا مــن 

داٍع للتشــكيك يف أن الكنــاين واملريــي تقابــا 

ذات يــوم وتجــادال حــول طبيعــة القــرآن؛ 

وذلــك لتوفــر األدلــة التــي تفيــد بوقــوع هــذا 

ــا.  ــن فورن ــول م ــه الق ــا في ــا فصلن ــر ك األم

وإمنــا يقتــر األمــر عــى أن محتــوى الروايــة 

تعــرف مبســمى  راحــت  والتــي  وبنيتهــا، 

))كتــاب الحيــدة((، هــي التــي أثبتــت زيفها. 

.
ـــه  ـــم أن ـــا أن نعل ـــول، علين ـــة الق وخاص
مـــا مـــن داعٍ للتشـــكيك يف أن الكنـــاين 
واملريـــيس تقابـــا ذات يـــوم وتجـــادال 
حـــول طبيعـــة القـــرآن؛ وذلـــك لتوفـــر 
ـــة التـــي تفيـــد بوقـــوع هـــذا األمـــر  األدل
كـــا فصلنـــا فيـــه القـــول مـــن فورنـــا. 

التلبيس في كتب التراجم والطبقات:

ــاج التلبيــس حــول طبيعــة التزييــف يف  يحت

ــم يتطــرق أحــد  ــدة تفســرًا. فل ــاب الحي كت

مــن كتَّــاب الراجــم والطبقــات إىل الحديــث 

ــدة موضــوع يف ترجمــة  ــاب الحي عــن أن كت

الكنــاين، وإمنــا يف ترجمــة الدعــاء األصــم 

ــات  ــذي وضعــه، وذلــك حتــى ظهــور كتاب ال

الذهبــي الشــافعي الــذي كان مــن أهــل 

الحديــث )ت 748هـــ/1348م أو 753هـــ/2-

1353م( والســبي الشــافعي األشــعري الــذي 
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عــارصه )ت 769هـــ/1368م()1(. أنكر الســبي 

ــى  ــاين، وداوم ع ــدة للكن ــاب الحي ــناد كت إس

االعــراف 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)2(. 

ولكــن ال تظهــر اإلشــارة لهــذا الوضــع يف 

ترجمــة الكنــاين، وإمنــا يف ترجمــة الدعــاء 

األصــم الــذي اتهمــه الخطيــب بوضــع كتــاب 

الحيــدة)3(. فلــم يقتر الخطيــب عى وصف 

األصــم بأنــه ))كان غــر ثقــة((، بــل ال يــردد 

يف أن ))يــروي ملوضوعــات عــن الثقــات(()4(. 

ويذكــر البغــدادي روايتــن موضوعتــن يقــول 

بــأن األصــم مل يكتــِف بروايتهــا عــن ثقــات 

وإمنــا يــروي أيًضــا ثقــات يف إســنادها)5(.

تحتــاج نقطتــان إىل توضيــح ههنــا؛ األوىل: 

ــى  ــدال يف نقــد الرجــال«، القاهــرة: عي ــزان االعت ــي، »مي الذهب  )1(

تاريــخ  الذهبــي،  الحلبــي، ) 1963-1964(، )2/ 141(؛  البــايب 

الكتــاب  بــروت: دار  الســام،  اإلســام، تحقيــق عمــر عبــد 

العــريب، )1987(، )5/ 873، 874(؛ الســبي، »طبقــات الشــافعية«، 

القاهــرة: عيــى البــايب الحلبــي، )1976-1964(، )2/ 144، 145(. 

وكذلــك فــإن تراجــم الكنــاين التــي ال تشــر إلســناد كتــاب الحيــدة 

إليــه زيًفــا، هــي: ابــن النديــم، الفهرســت، )ص/ 236(؛ الخطيــب، 

»تاريــخ بغــداد«، )12/ 212- 214(؛ ابــن الجــوزي، ت )597هـــ/ 

ــة، )1992(، )11/  ــروت: دار الكتــب العلمي 1200م(، املنتظــم، ب

ــار مــن ذهــب،  11، 67(؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب يف أخب

ــديس، )1931(، )2/ 95(. ــة الق ــرة: مطبع القاه

صليبا، »كتاب الحيدة«، )ص/ 18(.  )2(

الخطيب، »تاريخ بغداد«، )2/ 591- 593(؛  )3(

املرجع السابق.  )4(

املرجع السابق.  )5(

ــاب  ــار كت ملــاذا يســكت الخطيــب عــن اعتب

الحيــدة مــن املوضوعــات يف ترجمــة الكنــاين 

ويثــره يف ترجمــة الشــخص الــذي يزعــم أنــه 

وضعــه؟ والثانيــة: ملــاذا ظهــر هــذا التعــارض 

يف  أي   - الدرجــة  بهــذه  متأخــرًا  الواضــح 

ــبي؟  ــي والس ــات الذهب كتاب

ــب كان  ــر أن الخطيـ ــا أن نتذكـ ــد ينفعنـ قـ

بغـــداد((  ))تاريـــخ  كتابـــه  يف  مهموًمـــا 

بالتطـــرق لـــدور كل شـــخصية يتحـــدث 

عنهـــا يف روايـــة الحديـــث. وكان هدفـــه 

ــف  ــرح والكشـ ــن الجـ ــار مواطـ ــو إظهـ هـ

عـــن شـــخصية الـــرواة. ومل يكـــن للحديـــث 

عـــن الوضـــع يف كتـــاب الحيـــدة مـــكاٌن يف 

ترجمـــة الكنـــاين وإمنـــا يف ترجمـــة األصـــم؛ 

ذلـــك أن زيـــف هـــذا الكتـــاب ال يؤثـــر يف 

شـــخصية األول وإمنـــا يف شـــخصية األخـــر. إالَّ 

أن التفكـــر مـــن هـــذا املنطلـــق ال يشـــكل 

ـــدق  ـــا يص ـــة. ف ـــن اإلجاب ـــزًءا م ـــم إالَّ ج الله

أن الخطيـــب مـــا كان ليكشـــف مواطـــن 

ـــي  ـــدة إن ه ـــى العقي ـــدي ع ـــة والتع الزندق

وجـــدت بالعمـــل املوضـــوع. وهـــذا فيـــا 

يبـــدو كان دافـــع الذهبـــي والســـبي يف 

ـــدة  ـــاب الحي ـــات كت ـــى محتوي ـــا ع تعقيبه

ـــد  ـــبقها أح ـــن مل يس ـــاين، ول ـــة الكن يف ترجم

ـــل. فرمبـــا كان يوجـــد ســـبب  يف هـــذا مـــن قب

لهـــذا األمـــر. ويحتمـــل حـــدوث بعـــض 

التغيـــر يف ســـياقات الذهبـــي والســـبي، 

ـــا  ـــدة دفعه ـــاب الحي ـــون كت ـــك يف مت وكذل
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ــاب  ــع يف كتـ ــة الوضـ ــوض يف طبيعـ إىل الخـ

الحيـــدة يف ترجمـــة الكنـــاين يف حـــن مل 

يقـــدم أحـــد عـــى هـــذا األمـــر مـــن قبـــل. 

وال ميكننـــا بحـــث هـــذه التغـــرات كاملـــة 

اللهـــم إالَّ بدراســـة نســـخة كتـــاب الحيـــدة 

ـــي  ـــارصة الت ـــة املع ـــرات الفكري ـــب التغ بجان

ـــافعية  ـــات الش ـــواب جاع ـــرق أب ـــت تط راح

ـــه اآلن أن  ـــا نعرف ـــن كل م ـــة)1(. ولك والحنابل

ـــي  ـــي والســـبي مل ينســـخا الراجـــم الت الذهب

أوردهـــا البغـــدادي فحســـب، بـــل واطلعـــا 

ـــواؤه  ـــت احت ـــذي ثب ـــدة ال ـــاب الحي ـــى كت ع

عـــى حجـــج مستشـــنعة يف العقيـــدة.

ــي  ــاء الاحقــون بهــدي الذهب ــد العل مل يهت

)ت  حجــر  ابــن  يحــد  مل  إذ  والســبي؛ 

852هـــ/1449م( رغــم اطاعــه املذهــل عــى 

ــب بفصــل  ــرار الخطي ــن ق املصــادر األوىل ع

الحديــث عــن عــدم صحــة كتاب الحيــدة عن 

ــة يف ترجمــة  ــاين ومناقشــة هــذه القضي الكن

ــد  ــر ق ــن حج ــرار اب ــق أن ق ــم)2(. والح األص

ــرة  ــبي املغاي ــي والس ــأن آراء الذهب ــد ب يفي

ــتجدت  ــي اس ــوالت الت ــببها التح ــد كان س ق

إننــا نعلــم تجــدد التوتــر بــن األشــاعرة والحنابلــة يف ذلــك   )1(

ــا مــن خــال مســرة  ــوا ميــرون به ــي كان ــت والتغــرات الت الوق

بعــض الرجــال وأعالهــم ويــأيت يف مقدمتهــم ابــن تيميــة. انظــر:

Sherman A. Jackson, "Ibn Taymiyya on Trial in Damascus," 

Journal of Semitic Studies 39 )1994(, 41-85.

ــت فســيكون  ــك الوق ــدة يف ذل ــاب الحي ــق بشــكل كت ــا يتعل ــا في أمَّ

علينــا أن ننتظــر خــروج تحقيــق ودراســة نقديــة للمخطوطــات 

املتوفــرة عــن هــذا العمــل.

ابن حجر، »لسان امليزان«، )5/ 128، 129(.  )2(

الوقــت. ذلــك  يف  الحنبليــة  البيئــة  عــى 

يشــر هــذا التفــاوت الواضــح يف بحــث قضية 

صاحــب كتــاب الحيــدة إىل مســألتن مهمتــن 

بشــأن تلقــي هــذا الكتــاب وقراءتــه. أوالهــا 

ــاب الراجــم  ــب وكتَّ ــه بالنســبة إىل الخطي أن

الذيــن اهتــدوا بهديــه يف فصل قضايــا ترجمة 

الكنــاين والتحليــل النــي للمناظــرة عــن 

قضايــا صحــة كتــاب الحيــدة، فــإن االعــراف 

بزيــف كتــاب الحيــدة مل مينعهــم مــن اعتبــار 

ــدم  ــدة. ومل ي ــًدا يف العقي النــص مصــدرًا مفي

هــذا االســتعداد لفصــل أهمية كتــاب الحيدة 

يف العقيــدة عــن مــدى صحتــه أو وضعــه 

عــى مــدار الخمســة قــرون التاليــة. إالَّ أننــا 

ميكــن أن نكــون عــى يقــن مــن اســتنتاجن: 

إن كتــاب الحيــدة تعــرض لتغيــر كبــر شــكًا 

وانتشــارًا قبيــل عــر الذهبــي والســبي مــا 

ــا أنــه دفعهــا للخــوض يف هــذه  يبــدو يقيًن

ــة وأكــر ثقــًا  ــة؛ وأن تغــرات جوهري القضي

ــي  ــث الت ــر أهــل الحدي ــاح دوائ ــت تجت كان

شــارك فيهــا الذهبــي والســبي، والتــي أثــرت 

بدورهــا يف تحولهــا إىل كتــاب الحيــدة. 

تاريخ كتاب الحيدة:

العـــروج إىل رشح تطـــور كتـــاب  علينـــا 

ــن  ــة إن نحـ ــات الحنبليـ ــدة يف الكتابـ الحيـ

ـــا  ـــاب. وعلين ـــخ هـــذا الكت ـــا تعقـــب تاري أردن

ـــي أن  ـــث أن نع ـــذا البح ـــرشوع يف ه ـــل ال قب

ـــذا  ـــع ه ـــن وض ـــو أول م ـــم وه ـــاء األص الدع

ـــا  ـــه ليس ـــع علي ـــذي ُوض ـــاين ال ـــاب والكن الكت
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ـــا  ـــه مل تصلن ـــا أن ـــم أيًض ـــة. ولنعل ـــن الحنابل م

ــا  ــي وضعهـ ــخة األوىل التـ ــى اآلن النسـ حتـ

األصـــم لكتـــاب الحيـــدة. فنخصـــص إذن 

ـــاب  ـــا لكت ـــن تعقبن ـــمل م ـــزء األول واألش الج

ـــياقه يف  ـــاب وس ـــذا الكت ـــوى ه ـــدة ملحت الحي

أول ظهـــور لـــه - أي يف كتـــاب ))اإلبانـــة(( 

البـــن بطـــة. ومـــن أهـــم الخصائـــص التـــي 

ـــا الضـــوء هـــو االنقســـام  ســـوف نســـلط عليه

املتقدمـــن يف  الحنابلـــة  آراء  الشـــديد يف 

اســـتخدام طريقـــة الجـــدل الكامـــي يف إقامـــة 

ـــا  ـــا إليه ـــي أرشن الحجـــة عـــى مخالفيهـــم )الت

باختصـــار يف صـــدر هـــذا الورقـــة(. ثـــم ننتقـــل 

لنســـختن الحقتـــن، منـــر عـــى محتويهـــا 

ـــم  ـــا بحاجـــة إىل تقيي ـــن كان ـــرًا، ول ـــرورًا عاب م

ـــامًا.  ـــًا ش ـــل تحلي ـــذا العم ـــل ه واٍف لتحلي

أوالهـــا النســـخة املوجـــودة بكتـــاب ))درء 

ــة  ــن تيميـ ــل(( البـ ــل والنقـ ــارض العقـ تعـ

الـــذي يـــرز حجًجـــا ال تتضـــح يف النســـخة 

ــت  ــة وزعـ ــخة مختلقـ ــة نسـ األوىل. والثانيـ

عـــى نحـــو مســـتقل وترجـــع إىل القـــرن الـــذي 

أعقـــب نـــرش ))الرســـالة القادريـــة(( التـــي 

أصدرهـــا الخليفـــة القـــادر باللـــه ملهاجمـــة 

وذم املعتزلـــة والجهميـــة وغرهـــم مـــن فـــرق 

ـــة  ـــي تتضمـــن ســـطورها الباقي ـــكام)1(، والت ال

إشـــارات إىل واقعـــة الحيـــدة التـــي تناظـــر 

فيهـــا الكنـــاين مـــع املريـــي يف بـــاط املأمـــون. 

وهــي واردة يف كتــاب املنتظــم البــن الجــوزي، إالَّ أنــه مل يصلنــا   )1(

ــرة  ــة دائ ــاد: مطبع ــدر أب ــا، حي ــة بأكمله ــالة القادري ــص الرس ن

العثانيــة، )1938(، )8/ 109- 111(. املعــارف 

 كتاب الحيدة في اإلبانة

البن بطة: المحتوى والسياق

ملخص لكتاب الحيدة في اإلبانة

ـــه  ـــا بنفس ـــي يقصه ـــاين الت ـــة الكن ـــدأ رواي تب

بحديثـــه عـــن أن املأمـــون الـــذي يصف نفســـه 

بأنـــه يتـــرف نيابـــة عـــن النـــاس أرســـل 

إليـــه ليتناظـــر مـــع املريـــي. ثـــم ســـألها 

ـــه إن  ـــان إلي ـــًا يرجع ـــا أص ـــون أن يؤص املأم

ـــب  ـــرع مـــن الفـــروع. فطل ـــا يف ف هـــا اختلف

الكنـــاين أن يكـــون هـــو الـــذي يبـــدأ يف تأصيـــل 

ـــتمع إىل  ـــون مل يس ـــا أن املأم ـــل مب ـــذا األص ه

ـــه املأمـــون  كامـــه قبـــل هـــذا اليـــوم. فـــأذن ل

باالبتـــداء. فاختـــار الكنـــاين ))التنزيـــل(( 

ـــن  ـــا أمـــر املؤمن ـــال: ))ي أصـــًا للمناظـــرة، وق

إنـــه مـــن ألحـــد يف كتـــاب اللـــه جاحـــًدا أو 

ـــر وال  ـــل وال بالتفس ـــر بالتأوي ـــًدا، مل يناظ زائ

بالحديـــث(( بـــل بالتنزيـــل)2(. 

وعضــد اختيــاره للتنزيــل مستشــهًدا ببعــض 

اســتعانة  تصــف  التــي  القرآنيــة  اآليــات 

ــم)3(. ــرة غره ــد مناظ ــل عن ــاء بالتنزي األنبي

املناظــرة  للبــدء يف  املريــي  تأهــب  ملـَّــا 

ــك  ــا بــرش مــا حجت ــًا: ))ي ــاين قائ ســأله الكن

ــوق؟ انظــر أحــد ســهم يف  ــرآن مخل ــأن الق ب

كنانتــك فارمنــي بــه، وال تكــن بــك حاجــة إىل 

اإلبانة: الكتاب الثالث، )2/ 227(.  )2(

املرجع السابق، )ص/ 228(.  )3(
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معــاودة(()1(. فتــى املريي قولــه: }َخالُِق كُلِّ 

ٍء{ ]الزمــر: 62[، مــا ينــم عــن أن القــرآن  يَشْ

مــن جملة األشــياء املخلوقــة)2(. وبــدالً من أي 

يجيبــه الكنــاين عــى هــذا مبــارشة اســتهدف 

ــا  ــف م ــه لكش ــه خصم ــذي وضع ــل ال األص

ــات،  ــي الصف ــة يف نف ــذب الجهمي ــره ك يعت

ــاين  ــرج الكن ــم. فع ــة العل ــزه لصف وأوىل تركي

إذن لتــاوة بعــض اآليــات التــي تؤكــد عــى 

ــه يف  ــم ســأل املريــي عــن قول ــه ث ــم الل عل

صفــة العلــم)3(. فحدثــت اللحظــة الحاســمة 

التــي ستســمى املناظــرة مبــا وقــع فيهــا؛ 

ــي  ــه الت ــي يف روايت ــاين املري ــور الكن إذ يص

يقصهــا علينــا بأنــه حــاد عــن الجــواب، وذلك 

ــاين عــى وصــف صفــات  ــا أجــره الكن حين

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 

بــرش عــن جــوايب وأىب أن يــرح بالكفــر(()4(. 

عـــزم الكنـــاين عـــى أن يكشـــف للأممون 

مل يعــرض املريــي عــى أصــل التنزيــل إالَّ بعدمــا خــاض الرجــان   )1(

شــوطًا كبــرًا يف املناظــرة، حيــث احتــج وهــو يخاطــب املأمــون 

ــاس، املرجــع الســابق،  ــول بالقي ــه يق ــار؛ ألن ــم باألخب عــى التكل

)ص/ 246(، وقــد رد عليــه املأمــون مــن فوره بســؤال باغي يقول 

فيــه: »وهــل ديننــا إال األخبــار؟«، إالَّ أن الكنــاين مل يأخــذ مطلًقــا 

باألحاديــث النبويــة ههنــا مــا جعــل ماحظــة املريــي مبهمــة.

املرجع السابق، )ص/ 229(.  )2(

املرجع السابق.  )3(

املرجع السابق.  )4(

كيـــف يجرد املريـــي والجهميـــة الله من 

الحقيقة التي جاءت بالتنزيـــل، فأعاد عليه 

الله  الســـؤال بقوله: ))أخـــرين عن علـــم 

ٍء{؟(( وهي  داخـــل يف قوله: }َخالِـــُق كُلِّ يَشْ

اآلية التـــي استشـــهد بها املريـــي لتأييد 

قوله بخلق القـــرآن. فقال الكنـــاين: ))فلزم 

الحيـــدة واجتلب كاًمـــا مل أســـأله عنه((. 

.
يكشـــف  أن  عـــى  الكنـــاين  عـــزم 
املريـــيس  يجـــرد  كيـــف  للأممـــون 
والجهميـــة اللـــه مـــن الحقيقـــة التـــي 
جـــاءت بالتنزيـــل، فأعـــاد عليـــه الســـؤال 
بقولـــه: ))أخـــربين عـــن علـــم اللـــه 
ٍء{؟((  داخـــل يف قولـــه: }َخالِـــُق كُلِّ يَشْ
وهـــي اآليـــة التـــي استشـــهد بهـــا 
ـــرآن.  ـــق الق ـــه بخل ـــد قول ـــيس لتأيي املري
الحيـــدة  ))فلـــزم  الكنـــاين:  فقـــال 
واجتلـــب كاًمـــا 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. 

إالَّ أن روايتـــه التي ينقلهـــا بضمر املتكلم 

تســـمح للمريـــي، ومعه املأمـــون وبنرة 

متشـــابهة من التهكم، أن يسأل الكناين عن 

وجـــود التهمة التي رماها بـــه -أي الحيدة- 

يف القـــرآن. فـــرد الكنـــاين عى ســـؤالها 

بتأكيـــد وجودهـــا يف القـــرآن مستشـــهًدا 
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ببعـــض اآليـــات التـــي تؤيـــد جوابـــه)1(.

إن هــذه الروايــة بضمــر املتكلــم للمناظــرة، 

ــد  ــي أبع ــاين، فه ــازة للكن ــت منح ــن كان ول

ــة  ــخة مونولوجي ــا نس ــن كونه ــون ع ــا تك م

للتناظــر مــع خصــم ســلبي. فهــي تتيــح 

للمريــي قــدرًا مــن التــرف؛ ألنــه يســتغل 

فرصــة تأكيــد الكنــاين عــى أن للــه علــًا 

وســمًعا وبــرًا التهامــه بالتشــبيه. ثم يســأله 

املريــي عــن معنــى العلــم: العلــم هــو 

اللــه؟ أم العلــم غــر اللــه؟ فأمســك الكنــاين 

ــرآن يشء  ــزل يف الق ــه مل ين عــن الجــواب؛ ألن

ــد  ــاين بع ــل الكن ــألة)2(. وينتق ــذه املس يف ه

الخــاف  مــن  أعمــق  مســتوى  إىل  ذلــك 

ــز منهجــي بــن العــام  ــة بوضــع متيي باملطالب

والخــاص يف لغــة القــرآن، وأعــزى الكثــر مــن 

ــي مــن  ــا املري ــهد به ــي استش ــات الت اآلي

القــرآن لعــدم تفقهــه يف هــذا التمييــز)3(. 

ويخـرج املريـي يف جولـة ثانيـة مـن الهجوم 

كُلِّ  }َخالِـُق  بقولـه:  استشـهاده  بعـد  )أي 

ٍء{ واتهامـه بعـد ذلـك بالحيـدة( بعبـارة  يَشْ

ا َجَعلَْنـاُه قُرْآنًـا َعَرِبيًّـا  قرآنيـة جـاء فيهـا: }إِنَـّ

لََّعلَُّكـْم تَْعِقلُـوَن{ ]الزخـرف: 3[ ليوحـي بهـا 

استشــهد الكنــاين عــى هــذا باآليــات التــي يخاطــب فيهــا األنبيــاء   )1(

الكفار عى ما يعبدون من دون الله؛ املرجع السابق: )ص/ 230(.

املرجع السابق، )ص/ 233- 235(.  )2(

املرجــع الســابق، )ص/ 237- 240(. مل يخالــف الكناين األصل الذي   )3(

لــه يف بدايــة املناظــرة وهــو التنزيــل اللهــم إالَّ مــرة واحــدة،  أصَّ

ــة الحجــة  ــة إلقام ــا أخــذ بالســنة وإجــاع الصحاب ــك عندم وذل

عــى كــذب مــا يقــول بــه املريــي؛ املرجــع الســابق: )ص/ 240(.

فـرد  )خلـق()4(.  يعنـي  )جعـل(  الفعـل  أن 

الكنـاين عـى هـذه الحجـة بقولـه إن )جعل( 

مثـال  اآليـة  وهـذه  )خلـق(  دامئًـا  يعنـي  ال 

عـى ذلـك، وأن هـذا التأويـل مرجعـه لجهـل 

املريـي باللغـة العربيـة، وسـلط الضـوء عى 

هـذا الجهـل إلبـراز ضعـف املريـي بشـكل 

املناظـرة  وتنتهـي  القـرآن.  تفسـر  يف  عـام 

باقتنـاع املأمـون بحجـة الكنـاين، وأنـه أمـر له 

بعـرشة آالف درهـم وأن تجـرى لـه األرزاق. 

بالدقـة  للمناظـرة  تلخيـص  أي  يتصـف  وال 

دون االلتفـات إىل أن الكنـاين كان يتناظـر مبـا 

يسـميه ))القيـاس((، ورصح بذلـك قبل انتهاء 

املناظـرة وأعلـم الحضور بأنه قـادر عى األخذ 

بهـذه األسـاليب يف الكام إن هـو أراد ذلك)5(.

السمات البارزة لكتاب الحيدة في 
اإلبانة:

ــا  ــارص نألفه ــدة بعن ــاب الحي ــة كت ــدأ رواي تب

ــة.  ــارصوا املحن ــن ع ــام الذي ــر األع ــن س م

املرجع السابق، )ص/ 241- 247(.  )4(

ــة  ــن بطــة بعــد نهاي ــر اب املرجــع الســابق، )ص/ 246-247(. ذك  )5(

ــع  ــت م ــال: اجتمع ــز، ق ــد العزي ــه: »...أن عب ــا نص ــرة م املناظ

أمــر املؤمنــن بعــد هــذا املجلــس فجــرت بينــي وبينــه مناظــرات 

ــز،  ــد العزي ــا عب ــك ي ــا: ويح ــرى بينن ــا ج ــال يل بعدم ــرة، فق كث

قــل: القــرآن مخلــوق، فواللــه ألوطــأن الرجــال عقبــك، وال نوهــن 

ــا  ــت: ي ــي؛ فقل ــك من ــزل ب ــا ين ــإن مل تقــل، فانظــر م باســمك، ف

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 

ــال يل: صدقــت«. املرجــع الســابق: )ص/ 248(. ــوق؟ فق مخل
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ــدة  ــاب الحي ــة كت ــدث يف حبك ــا يح إالَّ أن م

ــف  ــن نأل ــه. فنح ــا علي ــا اعتدن ــق وم ال يتف

بالفعــل،  املحنــة  وســياق  املأمــون  بــاط 

ولكــن أبطــال القصــة مختلفــون. ومل يقتــر 

األمــر عــى إخفــاق شــخصية الكنــاين يف 

االتفــاق ومنــوذج الرجــل الحنبــي املعتــاد 

زمــن املحنــة، بــل تخفــق أيًضــا شــخصية 

املأمــون يف التعبــر عــن حقيقــة املأمــون 

يف ذلــك الوقــت)1(. فيبــدو املأمــون ههنــا 

ــور عــى  ــوى، ويُص ــن اله شــخًصا متجــرًدا م

أنــه عــى اســتعداد لاســتاع ألحــد القائلــن 

بــأن القــرآن كام اللــه غــر مخلــوق -أي 

الكنــاين- وهــو يدافــع عــن هــذا القــول بــكل 

ــك  ــم وحجــة. أضــف إىل ذل ــا أويت مــن عل م

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 

ــه  ــعى إىل فرض ــذي س ــول ال ــة الق يف حقيق

ــة ال  ــذه الحبك ــرََم أن ه ــاس. وال َج ــى الن ع

تنهــل مــن معــن الواقــع التاريخــي, بــل مــن 

واقــع كامــي مختلــق مل يقتــر عــى إســناد 

ــا  ــة موضوعــة إىل شــخص مــا -كــا رأين رواي

ــات  ــب الطبق ــي يف كت ــل الحنب ــوذج الرج ــف من ــا يوص ــًرا م كث  )1(

عــى أنــه ال يخــوض يف مقــاالت الجهميــة فحســب بــل ودوائــر 

ــراء«،  ــوض وامل ــرك »الخ ــة ت ــرف إىل أهمي ــا. وللتع ــدل أيًض الج

انظــر، عــى ســبيل املثــال: العقيــدة الرابعــة ألحمــد بــن حنبــل، 

ــر  ــي، »س ــة، )1/ 241(، والذهب ــات الحنابل ــى، طبق ــن أيب يع اب

أعــام النبــاء«، )11/ 212، 213(. وللتعــرف إىل البطــل الحنبــي 

كــا تــراه كتــب الطبقــات انظــر مثــًا ترجمــة أحمــد بــن حنبــل 

ــي، )11/ 177- 357(. ــاء« للذهب ــام النب ــر أع يف »س

يف مناقشــتنا يف إســناد األصــم لهــذه القصــة 

للكنــاين زيًفــا- بــل وال ميكننــا أيًضــا االقتنــاع 

بحبكتهــا. فهــذه الحبكــة قــارصة عــى خدمة 

املقاصــد الجدليــة؛ إذ يرجــو بهــا واضعهــا 

ــم.  ــة وبطولته ــوق الحنابل ــراز تف إب

.
 فيبـــدو املأمـــون ههنـــا شـــخًصا متجـــرًدا 
ـــى  ـــه ع ـــى أن ـــور ع ـــوى، ويُص ـــن اله م
ــن  ــد القائلـ ــتاع ألحـ ــتعداد لاسـ اسـ
بـــأن القـــرآن كام اللـــه غـــر مخلـــوق 
ـــذا  ـــن ه ـــع ع ـــو يداف ـــاين- وه -أي الكن
القـــول بـــكل مـــا أويت مـــن علـــم وحجـــة.

لكـن كتـاب الحيـدة ال يقتـر عـى تقديـم 

نسـخة مرحيـة للمناظـرة، وإمنـا يطـور فيـه 

عـى  بالتعويـل  الجـدال  الكنـاين طرائقـه يف 

عـدد مـن املنهجيـات. فالعنر األبـرز واألول 

بروتوكـول  التزامـه  هـو  الكنـاين  طـرق  يف 

-املأمـون-  الَحَكـم  لرغبـة  انصياًعـا  املناظـرة 

وهـو التناظـر وفًقـا لألصـل الـذي اتفـق عليه 

كل مـن الكنـاين واملريـي. والحـق أن تبنـي 

أن  إىل  يشـر  ))الحيـدة((  لعنـوان  الروايـة 

بيـت القصيـد ههنـا لواضـع هـذا النـص هـو 

تقديـم عـرض مرحـي لكيفيـة التـزام بطـل 

واحرامـه  املناظـرة  بقواعـد  الحديـث  أهـل 

ألصلهـا، يف حن يثبت املتكلـم )املريي زيًفا( 

عجـزه عـن احـرام 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 الـكام )الحيدة(، وأصبـح بذلك غر 

اإلخـال  دون  املناظـرة  مواصلـة  عـى  قـادر 

الثانيـة يف  والخصلـة  عليـه.  املتفـق  باألصـل 

أصـًا  للتنزيـل  اختيـاره  الكنـاين هـي  حجـة 

للمناظـرة. ويرتكز اختيـاره لكلمة ))التنزيل(( 

عـى كلمة ))كتـاب(( أو مجرد كلمة ))قرآن(( 

اللتـن نألفها كثـرًا. وقد اختـار الكناين كلمة 

))التنزيـل(( عن قصد ليسـد عى مخالفيه أي 

تأويـل لكلمتـي ))كتـاب(( أو ))قـرآن((. وقـد 

أقـدم عـى التنزيـل كا يصـف عمـًا باآليات 

القرآنيـة التي تصور اسـتعانة األنبياء بالتنزيل 

أو الوحـي ملناظـرة الكافريـن)1(. فهـو يضاهي 

بـن املوقف الـذي يقف فيه وموقـف األنبياء 

مناظـرة  عنـد  التنزيـل  إىل  يرجعـون  الذيـن 

الكافريـن. فاختيـار الكنـاين للتنزيـل مغـزى 

ال  جهمـي  مخالـف  مـع  تناظـره  يف  خـاص 

يحسـبه بشـكل واضـح مـن أهـل اإلسـام. إالَّ 

أن اسـتعانته بالتنزيـل ال ميكـن اقتصارها عى 

قاعـدة ))بـا كيـف(( التـي يُعـوَّل عليهـا يف 

الكتابـات الحنبليـة وغرها مـن مدونات أهل 

الحديـث يف صفـات اللـه، وال سـيا يف الـذب 

عن الصفات التي ظاهرها التجسـيم)2(. إالَّ أن 

الكنـاين ال ينـادي بأخـذ اآليـات عـى ظاهرها 

وال بفهمها بفهم السـنة. فهو يفصل القول يف 

»اإلبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 228(.   )1(

)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 التفسر. ونعود إىل الطرق التي استخدمها 

الكنـاين لـي نفهـم كيـف أقـام حجتـه أخـًذا 

بالتنزيـل؛ إذ اسـتعان بطريقـة مأخـوذة مـن 

التحليـل الفقهـي وأخرى من اسـتخدام اللغة. 

فتظهـر الحجـج التي عـول فيها عـى التحليل 

الفقهـي يف تحليلـه لوظائف الخـر يف القرآن، 

وذلـك يف الـذب عـن الخـر الخـاص والخـر 

العـام، والفـرق بـن املخرج واملعنـى)3(. فيضع 

نظريتـه الرئيسـة يف تفسـر الخـر كـا يـي:

.
فاختيـــار الكنـــاين للتنزيـــل مغـــزى 
مخالـــف  مـــع  تناظـــره  يف  خـــاص 
جهمـــي ال يحســـبه بشـــكل واضـــح 
ــتعانته  ــام. إالَّ أن اسـ ــل اإلسـ ــن أهـ مـ
بالتنزيـــل ال ميكـــن اقتصارهـــا عـــى 
ــوَّل  قاعـــدة ))بـــا كيـــف(( التـــي يُعـ
ـــا  ـــة وغره ـــات الحنبلي ـــا يف الكتاب عليه
مـــن مدونـــات أهـــل الحديـــث يف 
ـــذب عـــن  ـــه، وال ســـيا يف ال ـــات الل صف
ــيم. ــا التجسـ ــي ظاهرهـ ــات التـ الصفـ

))يــا أمــر املؤمنــن إن اللــه عــز وجــل أنــزل 

القــرآن بأخبار خاصــة وعامة، ففيهــا ما يكون 

ــى  ــا معن ــوم ومعناه ــرج العم ــا مخ مخرجه

ــه خــر مخــرج لفظــه مخــرج  ــوم، ومن العم

خــاص ومعنــاه معنــى خــاص، منهــا خــران 

ــان بإلحــاد ملحــد، ومــن  محكــان ال ينرف

»اإلبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 237- 240(.   )3(



413 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

ــاه  ــاص ومعن ــه خ ــرج لفظ ــر مخ ــرآن خ الق

عــام، وخــر مخــرج لفظــه عــام ومعنــاه 

خــاص، ويف هــذه دخلــت الشــبهة عــى مــن 

ــه(()1(. ــرآن وعام ــاص الق ــرف خ مل يع

ـــس  ـــك إجـــاء التلبي ـــاين بعـــد ذل يواصـــل الكن

ــى  ــل املعنـ ــا ال يتداخـ ــر عندمـ الـــذي يظهـ

العـــام واملخـــرج العـــام أو املعنـــى الخـــاص 

واملخـــرج الخـــاص)2(. ويتضـــح تأثـــر الشـــافعي 

يف الكنـــاين كـــا يـــرد يف ترجمتـــه خـــر 

اتضـــاح يف هـــذا التحليـــل الفقهـــي الـــذي 

ــه  ــص حجتـ ــرة)3(. وتتلخـ ــه يف املناظـ يعرضـ

ـــة يف  ـــتخدام اللغ ـــى اس ـــا ع ـــول فيه ـــي ع الت

ـــر  ـــائر آراء غ ـــاده أن س ـــذي مف ـــراض ال االف

ــن  ــة عـ ــل ناتجـ ــث يف التنزيـ ــل الحديـ أهـ

جهلهـــم باللغـــة العربيـــة، وبذلـــك يصـــب 

الكنـــاين حججـــه بالتعويـــل عـــى التفســـر 

ـــول  ـــى الق ـــق ع ـــرآن، والح ـــح(( للق ))الصحي

الصحيـــح املســـتمد مـــن التبحـــر يف اللغـــة 

العربيـــة)4(. وتنـــم هـــذه الحجـــة عـــن أنـــه 

يفـــوق املريـــي فهـــًا للغـــة العربيـــة؛ وذلـــك 

املرجع السابق، )ص/ 237، 238(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 240(.   )2(

انظــر عى ســبيل املثال: الشــافعي، الرســالة، تحقيــق أحمد محمد   )3(

شــاكر، القاهــرة: مصطفــى الحلبــي، )1940(، )ص/ 52، 148(.

العقيــدة  كتــب  يف  الكامنــة  الدوافــع  إىل  للتعــرف   )4(

انظــر: الشــعوبية  والحركــة  للشــعوبية  املناهضــة 

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.

ــريب)5(.  ــل عـ ــن أصـ ــس مـ ــي ليـ ألن املريـ

ــة  ــذه الحجـ ــتخدم هـ ــاين يسـ ــرى الكنـ ونـ

ـــه عـــى اســـتعال املريـــي  ـــة يف جواب الجدلي

ــا َجَعلَْنـــاُه قُرْآنًـــا َعَرِبيًّـــا لََّعلَُّكـــْم  لقولـــه }إِنَـّ

ــد  ــه يقصـ ــى أن اللـ ــل عـ ــوَن{ كدليـ تَْعِقلُـ

ـــت  ـــا)6(. ويثب ـــا عربيً ـــاه(( قرآنً ـــك ))خلقن بذل

ـــى  ـــن: معن ـــل معني ـــل يحتم ـــاين أن جع الكن

خلـــق، ومعنـــى تصيـــر غـــر خلـــق، وقـــال إن 

اللـــه لـــو أراد أن يســـتعمل الكلمـــة التـــي 

ــو  ــق(( وهـ ــال ))خلـ ــق(( لقـ ــي ))خلـ تعنـ

ـــم  ـــق)7(. ث ـــه دون الخل ـــه ب ـــرد الل ـــى تف معن

ـــة  ـــات القرآني ـــن اآلي ـــدًدا م ـــاين ع ـــو الكن يتل

التـــي ال يحتمـــل فيهـــا جعـــل معنـــى 

ـــوف عـــى  ـــد الوق ـــا اآلن بع ـــق)8(. وميكنن الخل

ـــاب  ـــوى كت ـــن محت ـــر ع ـــي تع ـــارص الت العن

ــة  ــات الحنبليـ ــا يف الكتابـ ــدة تقييمهـ الحيـ

ـــة.  ـــا للجهمي ـــرة منه ـــيا املنك ـــع وال س األوس

السياق:

ســنعرض يف هــذا املبحــث األهميــة الســياقية 

ــاب  ــه كت ــر في ــذي ظه ــل ال ــة للعم والبنيوي

الحيــدة يف أول أمــره. يعــرف كتــاب ))اإلبانــة 

ــة  ــوق اللغ ــاوى تف ــعوبية ودع ــة للش ــازات املناهض ــد املج توج  )5(

العربيــة عــى ســائر اللغــات يف كتــب العقائــد الحنبليــة، انظــر 

أحمــد بــن حنبــل، العقيــدة األوىل، يف: ابــن أيب يعــى، »طبقــات 

الحنابلــة«، )1/ 30(.

»اإلبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 242- 246(.  )6(

املرجع السابق، )ص/ 243(.  )7(

املرجع السابق، )ص/ 243، 244(.   )8(
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ومجانبــة  الناجيــة  الفرقــة  رشيعــة  عــن 

الفــرق املذمومــة(( البــن بطــة يف معظــم 

تراجمــه يف كتــب الطبقــات بعنــوان ))اإلبانــة 

ــر يف  ــه األصغ ــن كتاب ــه ع ــزًا ل ــرى(( متيي الك

ــة  ــرشح واإلبان ــاب ال ــوان ))كت ــدة بعن العقي

ــذي يشــار  ــة(( ال عــن أصــول الســنة والديان

ــذي يخاطــب  ــة الصغــرى(( ال ــه بـ))اإلبان إلي

ــة  ــاب اإلبان ــكان كت ــاس)1(. ف ــوم الن ــه عم ب

ــة  ــن بطــة يف مدون الصغــرى إســهاًما مــن اب

العقائــد عنــد الحنابلــة، وكان نجاحــه إيذانًــا 

ــدأت  ــتقبل. وب ــة يف املس ــذه املدون ــو ه بنم

منتصــف  يف  الحنبليــة  العقائــد  مدونــة 

القــرن الثالــث الهجــري )التاســع امليــادي()2( 

وتراجعــت بســبب التهديــدات السياســية 

والكاميــة التــي اشــتدت يف عهــد البويهيــن. 

ـــة  ـــاب اإلبان ـــإن كت ـــت، ف ـــول الؤوس ـــا يق وك

ـــات  ـــائر الكتاب ـــة ورث س ـــن بط ـــرى الب الصغ

الســـابقة يف العقيـــدة ملـــن جـــاؤوا مـــن 

قبلـــه، وأهمهـــا كتابـــات الحســـن بـــن 

ــاري )ت 329هــــ/941م(، وكان  عـــي الربهـ

ــد  ــر يف العقائـ ــم األثـ ــاب عظيـ ــذا الكتـ لهـ

ـــر  ـــا ض ـــة)3(. ف ـــرات الاحق ـــة يف الف الحنبلي

)1( Laoust, La profession de foi d'Ibn Baṭṭa, xlvii.

وذلك يف العقائد الحنبلية املتقدمة، انظر:  )2(

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 

ــاءت بعـــد  ــة التـــي جـ يف األعـــال الحنبليـ

ـــة  ـــى مركزي ـــرة ع ـــورة كب ـــد بص ـــك يعتم ذل

ـــرة  ـــه للم ـــر في ـــذي ظه ـــة ال ـــن بط ـــاب اب كت

ـــدم بعـــض املاحظـــات  ـــا أن نق األوىل. وميكنن

املبدئيـــة عـــن اإلبانـــة يف هـــذا املقـــام. 

تُكتـــب العقائـــد الحنبليـــة لجمهـــور الحنابلـــة 

دون ســـواهم؛ إذ تضـــع تفاصيـــل العقيـــدة 

الصحيحـــة مـــن خـــال نفـــي العقائـــد الضالـــة، 

ــى  ــتالها عـ ــا يف اشـ ــا بينهـ ــاوت فيـ وتتفـ

أبـــواب يف الجـــدل والـــرد عـــى الزنادقـــة)4(. 

.
 فـــا ضـــر إذن أن نفـــرتض أن انتشـــار 
كتـــاب الحيـــدة يف األعـــال الحنبليـــة 
التـــي جـــاءت بعـــد ذلـــك يعتمـــد 
بصـــورة كبـــرة عـــى مركزيـــة كتـــاب ابـــن 
ـــرة األوىل.  ـــه للم ـــر في ـــذي ظه ـــة ال بط
وميكننـــا أن نقـــدم بعـــض املاحظـــات 
ـــام. ـــذا املق ـــة يف ه ـــن اإلبان ـــة ع املبدئي

ــذه  ــن هـ ــًا عـ ــة -فضـ ــاب اإلبانـ ــد كتـ يعـ

ــاق  ــوعة يف نطـ ــية- موسـ ــة األساسـ الوظيفـ

املوضوعـــات التـــي يتناولهـــا، كـــا يتضـــح 

يف املجلـــدات التـــي وصلتنـــا: الكتـــاب األول 

ـــاب  ـــدر(؛ الكت ـــاين )الق ـــاب الث ـــان(؛ الكت )اإلمي

الرابـــع )فضائـــل الصحابـــة(. ويعتـــر أيًضـــا 

ــا  ــا- كتابًـ ــة باهتامنـ ــق الصلـ ــذا وثيـ -وهـ

املرجع السابق، )ص/ 97(.  )4(
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ـــيا  ـــة، ال س ـــرة للجهمي ـــرة منك ـــا ذا ن جدليً

ــة(  ــى الجهميـ ــرد عـ ــث )الـ ــاب الثالـ الكتـ

الـــذي ظهـــر فيـــه كتـــاب الحيـــدة للمـــرة 

ــث  ــاب الثالـ ــذا الكتـ ــر هـ األوىل. وال يقتـ

ــدل،  ــدة والجـ ــن العقيـ ــدث عـ ــى التحـ عـ

ـــروي املناظـــرات  ـــاب ي ـــى ب ـــل ويشـــتمل ع ب

التـــي جـــرت يف بـــاط الخلفـــاء حـــول 

طبيعـــة القـــرآن)1(. وتعـــد مناظـــرة الكنـــاين 

مـــع املريـــي هـــي املناظـــرة األوىل ضمـــن 

خمـــس مناظـــرات أخـــرى تظهـــر يف هـــذا 

ـــر مناظـــرات  ـــوان: ))ذك ـــاب بعن ـــاب يف ب الكت

ــن  ــوك الجباريـ ــدي امللـ ــن أيـ ــن بـ املمتحنـ

الذيـــن دعـــوا النـــاس إىل هـــذه الضالـــة((. 

ويعـــد اشـــتال هـــذا الكتـــاب عـــى بـــاب 

يف روايـــة املناظـــرات أمـــرًا غـــر معتـــاد 

يف كتـــب العقائـــد الحنبليـــة مـــا يجعلـــه 

بابًـــا بـــارزًا وســـط بقيـــة أبـــواب الكتـــاب.

الكتاب الثالث من اإلبانة:

ــث  ــد الثال ــواردة باملجل ــرات ال ــدم املناظ تق

مــن اإلبانــة -والــذي يــرد فيــه كتــاب الحيــدة 

ــى  ــرد ع ــة لل ــبابًا إضافي ــنا- أس ــور نقاش مح

الجهميــة. ويشــتمل بقيــة كتــاب الــرد عــى 

الجهميــة عــى استشــهاد ابــن بطــة بأحاديث 

الرســول أو تحليــل أبــرز علــاء الحديــث 

محتــوى  ويعــد  الجهميــة.  مقــاالت  ألدق 

»اإلبانة«، الكتاب الثالث، )2/ 225- 296(.  )1(

وبنيــة الروايــات املختلفــة الــواردة ببــاب 

املناظــرات أبعــد مــا يكــون عــن التجانــس؛ إذ 

ــة كأبطــال  يقــدم بعضهــا شــخصيات تاريخي

منخرطــة يف مناظــرات مــع أحــد خلفــاء 

املحنــة، كأحمــد بــن حنبــل)2(، والكنــاين، 

ــة  ــة كمحن ــخصيات مبهم ــرى ش ــرز األخ وت

شــيخ مــن أهــل أذنــة بحــرة الواثــق)3(، 

ــن  ــن مــوىس ب ــاس ب ــن الشــحام)4(، والعب واب

مشــكويه)5(. ومــا تــزال بعــض املناظــرات 

ــن)6(. ولكــن  األخــرى تــرز مناظريــن مجهول

مثة قواســم مشــركة بــن جميــع الروايــات)7(، 

تــأيت يف مقدمتهــا صفــة الخلفــاء املنافيــة 

للتاريــخ؛ إذ تقدمهــم الروايــات يف معظــم 

بــن  أحمــد  مناظــرة  -باســتثناء  األحايــن 

يفتــح  بصــورة حســنة، حيــث  حنبــل)8(- 

املرجع السابق، )ص/ 249- 268(.   )2(

ـــة«،  ـــرد عـــى الجهمي ـــث، »ال ـــاب الثال ـــة«، الكت ـــن بطـــة، »اإلبان اب  )3(

)2/ 269- 275(. اســـم هـــذا الشـــيخ هـــو أبـــو عبـــد الرحمـــن 

ــي. ــي األذرمـ ــحاق املوصـ ــن إسـ ــد بـ ــن محمـ ــه بـ ــد اللـ عبـ

املرجــع الســابق، )ص/ 278- 281(: بــاب مناظــرة ابــن الشــحام   )4(

ــق. ــري للواث ــايض ال ق

ــن  ــاس ب ــاب مناظــرة العب املرجــع الســابق، )ص/ 284- 296(: ب  )5(

ــق. ــرة الواث ــداين بح ــكويه الهم ــن مش ــوىس ب م

ــل آخــر  ــابق، )ص/ 282، 283(: بــاب مناظــرة رج املرجــع الس  )6(

بحــرة املعتصــم.

رغــم أن األســانيد املختلفــة لــكل مــن هــذه الروايــات ال تشــر إىل   )7(

مصــدر واحــد, فــا زلنــا بحاجــة إىل البحــث يف إمكانيــة وجــود 

أصــل مشــرك لهــا.

للتعــرف إىل املزيــد مــن دوافــع كتــب الطبقــات املعروفــة التــي   )8(

تحدثــت عــن مناظــرة أحمــد بــن حنبــل، انظــر: الذهبــي، ســر 

أعــام النبــاء، )2/ 248- 253(. والحــظ أيًضــا أن أحمــد بــن 

ــرد  ــه ي ــار التــي أوردهــا الذهبــي عــى أن حنبــل يوصــف يف اآلث

ــاب والســنة. ــرآن بالكت ــق الق ــول بخل عــى الق
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ــون أو املعتصــم أو  ــواء كان املأم ــة س الخليف

الواثــق صــدره للبطــل الحنبــي وال يتحامــل 

ــزيل  ــف املعت ــى املخال ــدأ ع ــث املب ــن حي م

ــن أيب دؤاد)1(.  ــي واب ــي - أي املري أو الجهم

ــارص  ــخصية ن ــا يف ش ــة أيًض ــر الخليف ويظه

الخافــة  إصــاح  حركــة  عاكًســا  الســنة، 

العباســية يف عيــون أهــل الســنة والتــي كانت 

جاريــة مجراهــا منــذ القــرن الرابــع الهجــري 

)العــارش امليــادي( وبلغــت أوجها يف الرســالة 

ــا  ــا م ــة نوًع ــنع بالخليف ــة)2(. ومل يُش القادري

حتــى يف املواقــف نــادرة التوقــع عندمــا 

ــن  ــاط م ــي الب ــة متكلم ــق رغب ــرر تطبي يق

الجهميــة. فعــى ســبيل املثــال، عندمــا يكــون 

ــو  ــرآن ه ــق الق ــل بخل ــاط القائ ــم الب متكل

ابــن أيب دؤاد املعتــزيل فيُصــور املأمــون عــى 

ــرآن  ــأن الق ــة ب ــج القائل ــع بالحج ــه مقتن أن

كام اللــه غــر مخلــوق وأنــه محمــول عــى 

الرضــوخ لضغــوط هــذه البطانــة التــي ترجــو 

ــؤولية  ــذه املس ــاء ه ــة إلق ــة املوضوع الرواي

م القــول بخلــق  عــى كواهلهــم)3(. ويُقــدَّ

القــرآن عــى أنــه أمــر مفــروض عــى الخليفة 

بســبب ضغــوط متكلــم البــاط، أكان معتزليًا 

أو جهميًــا. ويقيــم الشــيخ الــذي أىت مــن 

أذنــة والشــيخ اآلخــر الــذي مل تُحــدد هويتــه 

ــرآن  ــق الق ــول بخل ــذب الق ــى ك ــَة ع الحج

ابــن أيب دؤاد هــو القائــل بخلــق القــرآن يف مناظــرة أحمــد بــن   )1(

حنبــل: اإلبانــة، الكتــاب الثالــث، )2/ 249- 274(.

)2( Makdisi, Ibn ʿAqīl, p. 302.

ومثال ذلك: ابن بطة، اإلبانة، الكتاب الثالث، )2/ 257(.  )3(

ــه  اســتناًدا لفكــرة األســبقية: فقــد أكمــل الل

ــة الرســول، وال وجــود للخــوض  رســالته ببعث

يف مســألة خلــق القــرآن يف الحديــث النبــوي 

فيهــا  فالــكام  ثــمَّ  ومــن  القــرآن،  يف  وال 

ــا الحالتــن  بدعــة)4(. ويطلــق الخلفــاء يف كلت

ــه.  ــون بحجت ــي ويقتنع ــل الحنب رساح البط

ــل  ــن حنب ــد ب ــرز املناظــرة املســندة ألحم تَ

يف نقــاط عــدة. فهــي تتألــف مــن عــدة آثــار 

)بإســنادها( تقــدم أحمــد بــن حنبــل باعتباره 

العــزم  ثابــت  الحنبــي  للبطــل  منوذًجــا 

ــاره  ــرى)5(، وباعتب ــادر األخ ــروف يف املص املع

ــي  ــاج الت ــرق الحج ــا ط ــرة. أمَّ ــل املناظ بط

اســتعان بهــا أحمــد بــن حنبــل، فقــد تنوعت 

هــي األخــرى، وهــي عبــارة عن حجــج تعتمد 

عــى الحديــث والقــرآن مًعــا)6(، وكذلك حجج 

تعتمــد عــى القــرآن فقــط)7(. ويشــر أحمــد 

بــن حنبــل -شــأن الكنــاين- يف هــذا البــاب من 

ــن دون  ــة إىل الناســخ واملنســوخ)8( ولك اإلبان

منهــج منظــم يف إقامــة الحجــة عــى النقيــض 

ــة وال ســيا يف  ــاين املنهجي ــة الكن ــن طريق م

) ( للتعــرف إىل حجــة شــيخ أذنــة انظــر: اإلبانــة، الكتــاب الثالث،   )4(

»الــرد عــى الجهميــة«، )2/ 272، 273(؛ وللشــيخ املجهــول انظــر: 

املرجــع الســابق، )ص/ 275(. للتعــرف إىل إســناد هــذه القصــة 

ونســخها املختلفــة التــي تظهــر أيًضــا يف إحــدى حــوايش كتــاب 

الحيــدة يف طبعــة صليبــا، انظــر:

Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 3, pp. 502-4.

ومثال ذلك الذهبي، سر أعام النباء، )11/ 232- 265(.  )5(

اإلبانة، الكتاب الثالث، )2/ 253(.  )6(

املرجع السابق، )ص/ 254(.  )7(

املرجع السابق، )ص/ 257(.  )8(
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اســتعاله ملفهــوم الخــاص والعــام. والحق أن 

بــاب مناظــرة أحمــد بــن حنبــل مــا هــو إالَّ 

مجموعــة مــن اآلثــار التــي أعيــدت صياغتهــا 

دون وضعهــا يف روايــة واحــدة تشــملها كلهــا. 

تعــد روايــة كتــاب الحيــدة للكنــاين مــن بــن 

ــا إليهــا أعــاه  املناظــرات األخــرى التــي أرشن

هــي أكــر الروايــات يف حســن صياغتهــا 

وجــودة تنظيمهــا. فنظــرًا لحــرص مؤلفها عى 

إتقــان صياغتهــا ووضعهــا يف قالــب مرحــي 

مــن حيــث بدايتهــا وذروة أحداثهــا )الحيدة( 

ــر  ــا يكــون عــن األث ــا، فهــي أبعــد م ونهايته

البســيط أو األســانيد العديــدة التــي تغطــي 

أوجًهــا مختلفــة مــن واقعــة وجــدت يف 

ــل)1(.  ــن حنب مناظــرة أحمــد ب

األعمال الجدلية المنكرة للجهمية:

ــة  كان الكتــاب املخصــص للــرد عــى الجهمي

ســبيل  عــى  أوضحنــا  -كــا  اإلبانــة  يف 

اإليجــاز أعــاه- جــزًءا مــن أعــال أخــرى 

كانــت غايتهــا الــرد عــى مقــاالت الجهميــة. 

ــص  ــت باألخ ــي كتب ــال الت ــت األع وأصبح

ــة ميكــن متييزهــا  ــة مدون ــرد عــى الجهمي لل

وســط الكتابــات الجدلية الحنبلية األوســع يف 

عــر ابــن بطــة. وقــد ظهــرت هــذه املدونــة 

ــاه بــن هــذه املناظــرات إىل البحــث  يحتــاج التاثــل الــذي رأين  )1(

عــن خروجهــا مــن أصــل واحــد. ولســوء الحــظ، فــإن البحــث يف 

إســنادها عديــم الفائــدة؛ ألنهــا ال تتفــق يف اإلســناد مــا يعرقــل 

البحــث. إالَّ أن فرضيــة أصلهــا املشــرك مــا تــزال قامئــة وبانتظــار 

اكتشــاف أدلــة جديــدة.

ــة)2(.  ــاب املحن ــث يف أعق وســط أهــل الحدي

واختلفــت الطــرق التــي اتبعتهــا أعــال هذه 

املدونــة رغــم اتفاقهــا عــى التشــنيع مبقــاالت 

الجهميــة. فاكتفــت مجموعة منهــا )غالبيتها( 

وبأحاديــث  املتقدمــن  املحدثــن  بآثــار 

الرســول. ويظهــر هــذا االعتــاد عــى اآلثــار 

واألحاديــث منــذ فــرة مبكــرة جــًدا مــع 

ظهــور كتــاب أيب ســعيد عثــان بــن ســعيد 

السجســتاين الدارمــي )ت 282هـــ/895م()3(، 

ــاب  ــرة يف كت ــك بفــرة كب ويســتمر بعــد ذل

ــد  ــي محم ــة(( أليب ع ــى الجهمي ــرد ع ))ال

)ت  النيســابوري  منــده  بــن  يحيــي  بــن 

395هـــ/1005م()4(، وكان مــن أهــل الحديــث 

وعــارص ابــن بطــة. وقــد اســتخدم أيًضــا أهــل 

الحديــث غــر الحنابلــة هــذه الطريقــة التــي 

تعــول عــى الحديــث، وأهمهــم املحــدث 

املعــروف محمــد بــن إســاعيل البخــاري 

)ت 256هـــ/870م( يف كتابــه ))خلــق أفعــال 

العبــاد والــرد عــى الجهميــة(()5(، وكتــاب 

ــة((  ــى الجهمي ــرد ع ــظ وال ــاف اللف ))اخت

ــة )ت 276هـــ/889م()6(.  ــن قتيب ــب اب لألدي

)2( Sezgin, GAS, v. 1, pp. 597-8.

املرجع السابق، )1/ 600، 601(.  )3(

املرجع السابق، )1/ 214، 215(.  )4(

املرجع السابق، )1/ 133(.  )5(

ــبهة،  ــة واملش ــى الجهمي ــرد ع ــظ وال ــاف اللف ــة، اخت ــن قتيب اب  )6(

ــديس، 1930(.  ــة الق ــرة: مكتب ــري، )القاه ــد الكوث ــق محم تحقي

ــر: ــة انظ ــن قتيب ــرف إىل اب وللتع

Gérard Lecomte, Ibn Qutayba, )mort en 276/ 889(: 

L'homme, son oeuvre, ses ideas, )Damascus: Institut 

Français de Damas, 1965(.
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ابــن قتيبــة عــن  ولكــن ينحــرف كتــاب 

األعــال األخــرى؛ ألنــه إىل جانــب دفاعــه 

ــا  ــع أيًض ــو يداف ــق القــرآن فه عــن نفــي خل

عــن أن القــرآن مخلــوق مــن حيــث اللفــظ 

والكتابــة. وقــد أخــذ غــره بهــذا القــول مثــل 

ــي )ت  ــي الكرابي ــن ع ــن ب ــي الحس أيب ع

245ه/859م أو 248ه/862م()1(، ومحمد بن 

إســاعيل البخــاري، وقــد أنكــر الحنابلــة هذا 

ــا. القــول أيًض

ـــة أخـــرى مـــن األعـــال املنكـــرة  تســـتخدم فئ

للجهميـــة -وإن كانـــت يســـرة- منهًجـــا 

ـــج  ـــون حج ـــؤالء املؤلف ـــل ه ـــا؛ إذ ينق مختلًف

ــا  ــردون عليهـ ــم يـ ــل ثـ ــة بالتفصيـ الجهميـ

ـــون يف  ـــك يخوض ـــرى، وبذل ـــو األخ ـــة تل نقط

ـــال ذلـــك كتـــاب ابـــن  الـــكام املذمـــوم)2(. ومث

الدارمـــي اآلخـــر الـــذي يهاجـــم فيـــه الجهميـــة 

املســـمى ))نقـــض عـــى املريـــي الجهمـــي((. 

ويعـــد كتـــاب الدارمـــي خـــر شـــاهد عـــى 

ــاج  ــارين(( يف الحجـ ــن املسـ ــود ))هذيـ وجـ

عنـــد الحنابلـــة يف هـــذه املرحلـــة املبكـــرة 

ــاب  ــذا الكتـ ــرق هـ ــم. فيتطـ ــن كتاباتهـ مـ

ـــاع  ـــن أتب ـــه م ـــه بأن ـــول ويصف ـــارض مجه ملع

)1( )Van Ess, Theologie und Gesellschaft, vol. 4, pp. 210-4(.

للتعــرف إىل ذم أحمــد بــن حنبــل للخــوض يف الــكام مــع   )2(

ــن  ــة، يف: اب ــدة الثاني ــل، العقي ــن حنب ــد ب ــة، انظــر: أحم الجهمي

ــدة  ــر: العقي ــة، )2/ 130، 131(. انظ ــات الحنابل ــى، طبق أيب يع

الثالثــة، )املرجــع الســابق: 1/ 241- 246(، حيــث يرغــب أحمــد 

ــاب  ــع أصح ــوس م ــرك الجل ــات وت ــرك الخصوم ــل يف ت ــن حنب ب

ــن. ــات يف الدي ــدال والخصوم ــراء والج ــرك امل ــواء وت األه

ــس  ــوان، وليـ ــن صفـ ــم بـ ــي والجهـ املريـ

ــي  ــد يوحـ ــا قـ ــه كـ ــي نفسـ ــرش املريـ بـ

العنـــوان. وبـــداًل مـــن أن يحـــذر الدارمـــي 

ـــا  ـــن خطـــورة عـــرض حجـــج املعارضـــن ك م

ـــذا  ـــدم يف ه ـــو يق ـــر، فه ـــه اآلخ ـــل يف كتاب فع

ــة إىل  ــن الحاجـ ــًا عـ ــا طويـ ــاب دفاًعـ الكتـ

عـــرض حجـــج معارضيـــه يف أثنـــاء مناظرتهـــم، 

وهـــو بذلـــك يكشـــف عـــن مقاالتهـــم. 

ويـــر عـــى أن الفهـــم بنقـــل آراء املعارضـــن 

التـــي  املواقـــف  مـــن  كان  ومناظرتهـــم 

اتخذهـــا أمئـــة أهـــل الحديـــث املتقدمـــن 

كابـــن املبـــارك )118 أو 119هــــ/736 أو 737م 

- 181هــــ/797م( وكذلـــك أحمـــد بـــن حنبـــل 

الـــذي زعـــم الدارمـــي أنـــه يفهـــم اآلن رضورة 

مناظـــرة املعارضـــن)3(. فُحمـــل جمهـــور 

أســـاليب  إىل  التعـــرف  عـــى  املســـلمن 

ـــي  ـــة الت ـــة املحن ـــن خـــال سياس ـــة م الجهمي

جـــروا البـــاد إليهـــا، وأصبـــح مـــن واجـــب 

أهـــل الحديـــث اآلن الخـــوض يف الـــكام 

لوصـــف أكاذيـــب الجهميـــة والـــرد عليهـــا. 

ويعكـــس دفـــاع الدارمـــي املطـــول عـــن 

ـــا)4(.  ـــل به ـــي قوب ـــة الت منهجـــه شـــدة املقاوم

الدارمــي، الــرد عــى بــرش املريــي العنيــد، تحقيــق محمــد حامد   )3(

الفقي، القاهرة: مطبعة السنة املحمدية, د.ت.، )ص/ 109، 110(.

املرجــع الســابق، )ص/ 106- 109(. أســهب الدارمــي يف هــذا   )4(

ــر  ــكام؛ إذ يذك ــر الخــوض يف ال ــن مخاط ــث ع ــل يف الحدي العم

املعــارض املجهــول عــى ســبيل املثــال أكــر مــن مناســبة يكــون 

فيهــا الخــوض يف الــكام يف خلــق القــرآن بدعــة، )ص/ 106، 107(. 

ــل  ــة أه ــوال أمئ ــة بأق ــاب املصداقي ــي الكتس ــهد الدارم ويستش

ــة  ــع الجهمي ــدال م ــمحوا بالج ــم س ــم أنه ــن يزع ــث الذي الحدي

ــم، )ص/ 110(. ــة عليه ــة الحج ــم بإقام لهزميته
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ـــع  ـــا إذ يداف ـــي ههن ـــف الدارم ـــى ملوق ويُدم

ــس  ــف املعاكـ ــن املوقـ ــابق عـ ــل سـ يف عمـ

ـــرد عـــى  ـــاب ال ـــع يف ))كت ـــث يداف ـــا؛ حي متاًم

ـــح  ـــدم التري ـــن ع ـــة ع ـــة(()1( رصاح الجهمي

ــل  ــا يضـ ــة لكيـ ــج الجهميـ ــل حجـ بتفاصيـ

ضعـــاف النـــاس بهـــا، وينبغـــي أن يكفيهـــم 

العلـــم باملســـائل شـــديدة العموميـــة مـــن 

مقاالتهـــم. 

.
عـــى  املســـلمن  جمهـــور  فُحمـــل 
التعـــرف إىل أســـاليب الجهميـــة من 
خـــال سياســـة املحنـــة التـــي جروا 
البـــاد إليهـــا، وأصبـــح مـــن واجب 
أهـــل الحديث اآلن الخـــوض يف الكام 
لوصف أكاذيب الجهميـــة والرد عليها. 

يعــد كتــاب ))الرد عــى الزنادقــة والجهمية(( 

آخــر  مثــااًل  حنبــل  بــن  املســند ألحمــد 

لألعــال التــي اســتخدمت طريقــة الــكام يف 

حججهــا. والحــق أن هــذه الطريقــة نفســها 

للطعــن يف  الذهبــي  التــي دفعــت  هــي 

ــل)2(.  ــن حنب ــد ب ــاب ألحم ــذا الكت ــبة ه نس

ــه  ــند إلي ــذي أس ــل ال ــن حنب ــد ب ــز أحم رك

الكتــاب زيًفــا -دون الدفــاع عــن األخــذ بهذه 

الطريقــة- عــى الــرد عــى مــا اعتــره إســاءة 

الدارمــي، كتــاب الــرد عــى الجهميــة، تحقيــق غوســتا فيتيســتام،   )1(

ــل، )1960(، )ص/ 82(. ــدن: بري لي

ــرة:  ــة، القاه ــة والجهمي ــى الزنادق ــرد ع ــل، ال ــن حنب ــد ب أحم  )2(

املطبعــة الســلفية، )1973(؛ انظــر الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 

.)287-286  /11(

اســتخدام معارضيــه لفكــرة املتشــابه. ومعنى 

ــة  ذلــك أنــه ميكــن تلخيــص موقــف الجهمي

بأنــه املنهــج الــذي يــيء التفســر: ))وكذلــك 

ــاس إىل املتشــابه  ــوا الن ــم وشــيعته، دع الجه

وأضلــوا  فضلــوا  والحديــث،  القــرآن  مــن 

ــل  ــن حنب ــاب اب ــتمل كت ــم(()3(. واش بكامه

-شــأن كتــاب ))الــرد عــى بــرش املريــي 

الجهمــي(( للدارمــي- عــى أخبار أهــل البدع 

والزنادقــة التــي تتحــدث عــن نشــأة مقــاالت 

الجهميــة ومــا تديــن بــه ملناظــرات الجهم بن 

صفــوان )ت 128ه/746م( للســمنية)4( التــي 

تســببت يف تأثــره بهــم)5(. ويــرشع أحمــد بــن 

حنبــل يف التطــرق إىل كل حجــة مــن حجــج 

الجهميــة يف خلــق القــرآن والتــي بنوهــا عــى 

ــًا إن  ــه مث النــص القــرآين نفســه. فنقــرأ قول

ــى  ــل(( مبعن ــل ))جع ــة للفع ــراءة الجهمي ق

))خلــق(( )ليقولــوا بذلــك إن القــرآن مخلــوق 

اســتناًدا ملــا ورد فيــه( مرجعه لجهلهــم باللغة 

العربيــة واســتخدامها عــى لســان العــرب)6(. 

ــل -وإىل  ــن حنب والحــق أن كًا مــن أحمــد ب

ــذ  ــن األخ ــان ع ــي ال يكف ــر- الدارم ــد أك ح

ــة عــى الحديــث يف التشــنيع  بالحجــة املبني

ــة  ــراد حجي ــل ويســتمران يف إي ــة، ب بالجهمي

الرد، )ص/ 19(.  )3(

كانــت كلمــة »الســمنية« مــن األلفــاظ املســتخدمة لإلشــارة إىل   )4(

ــر: ــن، انظ البوذي

Guy Monnot, "Al-Sumaniyya," Encyclopaedia of Islam, 2nd 

ed., vol. 9,869.

الرد، )ص/ 19- 22(.  )5(

املرجع السابق، )ص/ 22(.  )6(
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الجهميــة  عــن  تتحــدث  التــي  األخبــار 

ــل  ــي القائ ــة(( - املري ــم ))األعجمي وأصوله

مبقالتهــم والجهــم بــن صفــوان إمــام فرقتهم. 

ــرد  ــظ والـ ــاف اللفـ ــاب ))اختـ ــد كتـ يعتمـ

عـــى  قتيبـــة  البـــن  الجهميـــة((  عـــى 

ـــن يف  ـــة إىل الطع ـــار باإلضاف ـــث واآلث األحادي

ســـوء تفســـر املتشـــابه مـــن القـــرآن)1(. ويؤكـــد 

ـــذي  ـــل ال ـــن حنب ـــة -شـــأن أحمـــد ب ـــن قتيب اب

ـــتخدامه  ـــى اس ـــرد- ع ـــاب ال ـــه كت ـــند إلي أس

ـــة كأســـاس لتفســـره ))الصحيـــح(( لهـــذه  للّغ

اآليـــات)2(. إالَّ أنـــه يقـــول إن القـــرآن بالقـــراءة 

أنـــه  والحـــق  مخلـــوق.  بـــه  وباللفـــظ 

ـــن  ـــاع ع ـــاب للدف ـــذا الكت ـــل ه ـــص ج يخص

ـــا كان  ـــل م ـــن حنب ـــد ب ـــًا إن أحم ـــه قائ آرائ

ليظـــن أن األخـــذ بهـــذا القـــول يف ))اللفـــظ(( 

زندقـــة)3(، وكذلـــك إلثبـــات أن اللفـــظ بالقـــرآن 

ال ميكـــن أن يكـــون جـــزًءا مـــن اللـــه)4(. 

لكـــن الحنابلـــة شـــنعوا بهـــذا املوقـــف 

الـــذي متســـك بـــه ابـــن قتيبـــة وحســـبوه 

ـــة. ـــوال الجهمي ـــأن أق ـــة ش ـــاب الزندق ـــن ب م

مبقارنــة الطــرق الثــاث التــي اتبعهــا الكنــاين 

تأليــف  يف  املتبعــن  العامــن  باالتجاهــن 

األعــال املنكــرة للجهميــة، نجــد أنــه وضــع 

ــذر  ــل يف الن ــودة بالفع ــت موج ــارص كان عن

ابن قتيبة، اختاف اللفظ، )ص/ 25- 27(.  )1(

املرجع السابق، )ص/ 27(.  )2(

املرجع السابق، )ص/ 52، 55(.  )3(

املرجع السابق، )ص/ 60- 67(.  )4(

اليســر مــن الكتابــات الحنبليــة املنكــرة 

للجهميــة التــي تطبعــت بطابــع املناظــرات. 

.
ــل  ــن حنب ــد ب ــن أحم ــق أن كًا م والح
-وإىل حــد أكــرب- الدارمــي ال يكفــان عن 
ــة عــى الحديــث  األخــذ بالحجــة املبني
يف التشــنيع بالجهميــة، بــل ويســتمران 
يف إيــراد حجيــة األخبــار التــي تتحــدث 
عــن الجهميــة وأصولهــم ))األعجميــة(( 
- املريــيس القائــل مبقالتهــم والجهــم بن 

صفــوان إمــام فرقتهــم.

فاســتخدم الكنــاين طرقـًـا حــارضة يف الكتابــات 

التــي أســندت ألحمــد بــن حنبــل زيًفــا، 

ومنهــا األلفــاظ الفقهيــة اللغويــة، واملجــازات 

املنكــرة للشــعوبية، وحجــة اســتخدام اللغــة. 

ــألة  ــش مس ــه مل يناق ــت ذات ــه يف الوق ولكن

ــرض يف  ــذي ُع ــري ال ــكل النظ ــابه بالش املتش

الكتابــات املســندة ألحمــد بن حنبــل. فحرص 

ــابه  ــوع املتش ــتخدام موض ــى اس ــاين ع الكن

ــي يفشــل معارضــوه يف  ــق ل ــد الطري لتمهي

ــرد عــى هجومــه عليهــم )الحيــدة(. وكان  ال

عــى وعــي يف بنائــه للحظــة الحيــدة والهزمية 

ــو  ــى نح ــرة ع ــدل واملناظ ــن الج ــه م بتمكن

تفتقــر إليــه النصــوص الســابقة - أي الدارمــي 

وأحمــد بــن حنبــل فيــا أســند إليــه. ويــرز 

ــل  ــا يف أخــذه بالتنزي ــا أيًض ــاين كــا رأين الكن

دون ســواه، فهــو يتحــاىش األخــذ باألحاديــث 

النبويــة وآثــار املتقدمــن بصفــة عامــة، اللتن 
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ــل  ــن حنب ــا الدارمــي وأحمــد ب اســتعان به

فيــا أســند إليــه. 

يف  الحيــدة  كتــاب  قــراءة  فــإن  وهكــذا، 

أتــاح  للجهميــة  املنكــرة  األعــال  ســياق 

ــر واالنقســام حــول  ــرى مــدى التوت ــا أن ن لن

مســألة الخــوض يف الــكام. واشــتد االنقســام 

ــكام  ــر بال ــاب متأث ــه خــرج كت إىل درجــة أن

ــا وكان عــى  ــل زيًف ــن حنب وأســند ألحمــد ب

ــكام يف  ــن الخــوض يف ال ــاع ع ــي الدف الدارم

ــه. ــد أعال أح

 

نسختان أخريان لكتاب الحيدة

مختصر لكتاب الحيدة في درء 
التعارض البن تيمية

تظهــر واحــدة مــن املفرقــات األخــرى لكتاب 

الحيــدة يف كتــاب ))درء التعــارض(( الــذي 

ــدرء  ــدف ل ــه يه ــة أن ــن تيمي ــه اب ــر في يذك

وجــود التعــارض بن العقــل والنقــل. ويعرض 

الحجــج  ســائر  كــذب  تيميــة  ابــن  فيــه 

ــن  ــر الدي ــون فخ ــدت قان ــي أي ــالفة الت الس

الــرازي )ت 606هـــ/1209م( الــذي يقــول 

ــا مــع النقــل  ــه إن العقــل يتعــارض أحيانً في

وإنــه مقــدم يف هــذه الحالــة عى 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 

حجــة ابــن كاب أو األشــعري. وال يتفــق نــص 

ــة يف  ــن تيمي ــورده اب ــذي ي ــدة ال ــاب الحي كت

درء التعــارض وأي حجــج مــا وردت باإلبانــة. 

ــتخدم  ــو يس ــا وه ــاين ههن ــهد بالكن فيستش

ابــن  مــا يصفــه  النظــر والقيــاس، وهــو 

ــي  ــول)1( ل ــارص املعق ــيم الح ــة بالتقس تيمي

ــوق)2(.  ــه غــر مخل يثبــت أن القــرآن كام الل

ويقــدم ابــن تيميــة لهــذا النقــل -اعرافـًـا منه 

ــدة-  ــاب الحي ــن نســخة لكت ــر م بوجــود أك

بإخــاء للمســؤولية يذكــر فيــه أنــه ال يتذكــر 

النســخة التــي نقــل عنهــا)3(. ولهــذا اإلخــاء 

أهميــة بالغــة؛ ألنــه يظهــر أن ابــن تيميــة مل 

يلتفــت ملســألة صحــة كتــاب الحيــدة رغــم 

ــاب.  ــذا الكت ــخة له ــر نس ــداول غ ــه بت علم

الطــرق املســتخدمة يف  ورغــم أن جميــع 

النســخة الكاملــة التــي نقــل عنهــا هــذا 

ــم  ــا نعل ــا، فإنن ــرد ههن ــس مل ت ــزء املقتب الج

مــن الســطر األخــر للأممــون نقــًا عــن ابــن 

تيميــة أن الكنــاين اســتعان بعــدة طــرق لــي 

ــا  ــر منه ــرآن، وذك ــق الق ــول بخل ــي الق ينف

الكتــاب والســنة واللغــة العربيــة والنظــر 

ــا فيــا يعنينــا بابــن تيميــة  واملعقــول)4(. وأمَّ

نفســه، فرجــع أهميــة النص املقتبــس لكتاب 

الحيــدة إىل أنــه يبــن إمكانيــة إقامــة الحجــة 

ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )2/ 251(.  )1(

املرجــع الســابق، )ص/ 247- 291(، مبــا يف ذلــك تعليــق ابــن   )2(

تيميــة عــى كتــاب الحيــدة.

املرجع السابق، )ص/ 263(.  )3(

املرجع السابق، )ص/ 251(.  )4(
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بالعقــل دون االلتــزام مبقــاالت املتكلمــن 

مثلــا فعــل ابــن كاب واألشــعري، وهــو 

صنيعهــا.  مــن  تيميــة  ابــن  أحــزن  مــا 

ــاب  ــن كت ــخة م ــذه النس ــص ه ــن تلخي ميك

الحيــدة عــى وجــه االختصــار كــا يــي: 

ــي  ــع املري ــم م ــى التكل ــاين ع ــق الكن يواف

بأصــل القيــاس الــذي طالبــه بــه. ويتطرقــان 

لبيــت القصيــد إذ بالكنــاين يتحــدى املريــي 

ــول  ــه أن يق ــرآن يلزم ــق الق ــه بخل ــه بقول أن

ــق  ــه خل ــاث: إن الل ــذه الث ــن ه ــدة م بواح

كامــه يف نفســه، أو خلقــه يف غــره، أو خلقــه 

قامئًــا بذاتــه ونفســه)1(. فلــم يشــنع املريــي 

ــاد  ــه أع ــاث ولكن ــذه الث ــى ه ــج ع ومل يحت

قولــه بخلــق القــرآن، ليوحــي بأنــه لــن يختار 

أيـًـا منهــا. فنعــت الكنــاين هــذه اإلجابــة بأنها 

))حيــدة عــن الجــواب(()2(. يجــد ابــن تيميــة 

يف األقســام الثاثــة التــي قدمهــا الكنــاين خــر 

جــواب بالحجــة العقليــة عــى القــول بخلــق 

القــرآن. ويــرشح الكنــاين قولــه إن اللــه ال 

ــادث  ــكام ح ــه ألن ال ــه يف نفس ــق كام يخل

محــًا  يكــون  أن  ميكــن  ال  أزيل  اللــه  وأن 

ــره  ــكام يف غ ــق ال ــه ال يخل ــوادث؛ والل للح

ألنــه يوحــي بــأن كام اللــه كأي ))كام آخر((؛ 

واللــه ال يخلقــه قامئـًـا بذاتــه ونفســه ألن هذا 

محــال باطــل إذ ال يكــون الــكام إالَّ مــن 

متكلــم كــا ال تكــون اإلرادة إالَّ مــن مريــد. 

املرجع السابق، )ص/ 247(.  )1(

املرجع السابق.  )2(

ــة خــر  ــن تيمي ــد اب ــاين إذن عن يجســد الكن

مثــال عــى املناظــر الــذي يأخــذ بالعقــل 

وأســاليبه للــرد عــى القائلــن بخلــق القــرآن 

دون االنصيــاع لقولهــم يف الوجــود القائــم 

ــإذا  ــردة. ف ــر الف ــوادث والجواه ــور الح بتص

ــن  ــد اب ــر واٍف لتأيي ــم تفس ــا تقدي ــا أردن م

تيميــة للكنــاين، فــإن هــذا يســتلزم منــا 

بحثًــا موســًعا يف منهــاج ابــن تيميــة ورده 

ــفة)3(. وحســبنا يف هــذا  ــى منطــق الفاس ع

ــة  ــن تيمي ــد اب ــظ أن تأيي ــأن ناح ــام ب املق

للكنــاين يــأيت يف لحظــة مختلفــة مــن تاريــخ 

املذهــب الحنبــي عــا يف اإلبانــة. فمــن 

ــن  ــة م ــن تيمي ــد اب ــأس عن ــه ال ب ــنِّ أن الب

ــد  ــل عن ــر ممث ــرة؛ إذ إن خ ــدل واملناظ الج

ابــن تيميــة لقــول أهــل الحديــث يف القــرآن 

ميكنــه الــرد عــى مــا يعترهــا مناهــج بعيــدة 

ــاب والســنة باســتخدام كل حجــة  ــن الكت ع

مقبولــة وبعيــدة عــن مقــاالت املتكلمــن 

أو الفاســفة؛ وقــد امتثــل الكنــاين يف نســخة 

كتــاب الحيــدة التــي ينقلهــا لهــذا املنهــج)4(.

ــق  ــات يف منط ــوض يف اإللهي ــة للخ ــن تيمي ــد اب ــرف إىل نق للتع  )3(

ــر: ــيلة، انظ ــرد وس ــه كمج ــض ل ــه املتناق ــينا وتبني ــن س اب

Wael Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians(

Oxford: Oxford University Press, 1993(.

ــة مــن  ــن تيمي ــكام يف عــر اب ــوان ال ــون مــن أل مل يســلم أي ل  )4(

ــر: ــق. انظ ــا املنط ــفة، ومعه ــر الفلس تأث

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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ــظ  ــأن ناح ــام ب ــذا املق ــبنا يف ه وحس
ــأيت يف  ــاين ي ــة للكن ــن تيمي ــد اب أن تأيي
ــب  ــخ املذه ــن تاري ــة م ــة مختلف لحظ
ــنِّ  ــن الب ــة. فم ــا يف اإلبان ــي ع الحنب
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 
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــدة ع ــج بعي مناه
ــدة  ــة وبعي باســتخدام كل حجــة مقبول
ــفة؛  ــن أو الفاس ــاالت املتكلم ــن مق ع
ــاب  ــخة كت ــاين يف نس ــل الكن ــد امتث وق

ــج. ــذا املنه ــا له ــي ينقله ــدة الت الحي

نسخة ثالثة لكتاب الحيدة

يف معــرض عرضنــا للتاريــخ املســتقل لكتــاب 

ــا -أي التســع عــرشة مخطوطــة  ــدة نًص الحي

التــي وصلنــا فيهــا- نعــرج للمخطوطــة التــي 

تعــرض لهــا ســزكن، وهي مخطوطــة الندبرغ 

)75(. يختلف أســلوب نســخة الندبــرغ )75( 

مــن كتــاب الحيــدة التــي بلــغ عــدد ورقاتهــا 

ــاف عــن كل  ــة كل االخت ــن ورق ــا ومثان أربًع

ــع  ــناها. وترج ــن درس ــختن اللت ــن النس م

ــنة )509ه/1116م()1(،  ــة لس ــذه املخطوط ه

ــابقتن  ــختن الس ــن النس ــا ع ــد يف متنه وتزي

إالَّ أنــه بالنظــر إىل خــط اليــد فيحتمــل أنهــا نســخة الحقــة   )1(

1116م(. )509هـــ=  لســنة  ترجــع  ملخطوطــة 

ــتمل:  ــي تش ــة. فه ــاور جوهري ــة مح يف ثاث

أواًل: عــى حبكــة إضافية بعنــوان ))االعتذار(( 

وتــأيت عــى هــذا الوجــه: يتآمــر أعــداء الكناين 

ببــاط املأمــون ضــده ويبلغــون املأمــون 

ــد  ــى يف أح ــأن ح ــه ب ــه في ــان ثقت ــه خ بأن

ــوره  ــب ظه ــاط عق ــرى بالب ــا ج ــب م الكت

عــى املريــي يف املناظــرة)2(. فســأله املأمــون 

يفــر  أن  منــه  وطلــب  إليــه  بالحضــور 

الشــائعات املثــارة حــول كشــفه عــن املناظرة 

ونرشهــا)3(. فليســت روايــة االعتــذار إذن 

ــرغ  ــة مــن واضــع مخطوطــة الندب إالَّ محاول

)75( للــذب عــن بــراءة الكنــاين مــن تأليــف 

كتــاب الحيــدة ونــرشه. وهــذا مــا تحقــق من 

ــا  ــد فيه ــي اعتم ــة الت ــج املطول ــال الحج خ

ــار واألحاديــث والتعــرض ملوضــوع  عــى اآلث

التوبــة، إذ يقــول الكنــاين إنــه مل يكــن لــه مــن 

ــدة.  ــاب الحي ــار كت ــر يشء يف انتش األم

ـــذار إىل  ـــذا الجـــزء املخصـــص لاعت يشـــر ه

ــدة  ــاب الحيـ ــو كتـ ــتمرارية منـ ــن اسـ كل مـ

وانتشـــاره وإىل بـــوادر ذمـــه واالحتجـــاج 

عليـــه. فليـــس يف أســـلوب كتـــاب الحيـــدة 

تشـــابه  أي   )75( الندبـــرغ  مبخطوطـــة 

ـــى  ـــول ع ـــي تع ـــه، وه ـــرى من ـــخ األخ بالنس

ــاط  ــه لب ــاين ملــا حــدث عقــب مغادرت للتعــرف إىل وصــف الكن  )2(

املأمــون منتــًرا عــى املريــي، انظــر: مخطوطــة الندبــرغ، 

ــا  ــي حاكه ــدة الت ــم/ 75(، )ص/ 51، 52(؛ وللتعــرف إىل املكي )رق

عــدوه، انظــر: )ص/ 52، 53(.

يبــدأ هــذا الجــزء مــن النص بدايــة مــن، )ص/ 53( مــن مخطوطة   )3(

الندبــرغ، )رقــم/ 75(، ويســتمر حتى الصفحة األخــرة، )ص/ 88(.
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ـــذا  ـــن ه ـــة م ـــة مختلق ـــاس لرواي ـــداول الن ت

ــرئ  ــاين يـ ــك أن الكنـ ــال ذلـ ــاب. ومثـ الكتـ

نفســـه يف نصهـــا مـــن تأليـــف كتـــاب الحيـــدة 

ويشـــر إىل نفســـه بضمـــر الغائـــب. 

عـن  اإلضافـة  هـذه  بـه  تخرنـا  مـا  يحتـاج 

تاريـخ كتـاب الحيـدة إىل املزيـد مـن التحليل 

للمخطوطـات التـي وصلتنا عن هـذا الكتاب. 

فا زلنا ال نعرف متى كُتبت النسـخة املنقحة 

لهـذا الجـزء املخصـص لاعتـذار. ولكـن لدينا 

الندبـرغ  مخطوطـة  تظهـر  إذ  واضـح،  يشء 

كتبـت  فقـد  للخليفـة.  كبـرًا  إجـااًل   )75(

مـن  التقليـل  عـن  لاعتـذار  النسـخة  هـذه 

شـأن الخليفـة الـذي رمبـا أسـاء النـاس فهمـه 

عـى أنـه من غايـات تأليـف النـص املوضوع. 

وأخـذت هذه النسـخة استحسـان النسـختن 

السـابقتن لشـخصية املأمـون لذروتهـا.

ــرغ )75(  ــة الندبـ ــتمل مخطوطـ ــا: تشـ ثانًيـ

إشـــارات  عـــى  األســـلوب  مـــن حيـــث 

لانتشـــار الكبـــر لكتـــاب الحيـــدة. ولكنهـــا 

ـــة  ـــر لرواي ـــن التطـــور الكب ـــر ع ـــا بالكث تخرن

املناظـــرة مبـــا فيهـــا مـــن أمـــارات لكتابتهـــا 

ـــررة،  ـــا املك ـــد، وعباراته ـــن جدي ـــا م وتنقيحه

وجملهـــا املعـــاد صياغتهـــا.

ثالًثــا- واألهــم: أن مخطوطــة الندبــرغ )75( 

تحتــوي عــى عنر كامــي جديــر باملاحظة؛ 

ــط  ــل فق ــا بالتنزي ــاين ههن ــم الكن إذ ال يتكل

ــا يف درء  ــاس ك ــل وبالقي ــة، ب ــا يف اإلبان ك

مخطوطــة  يف  الكنــاين  فيقيــم  التعــارض. 

ــة  ــن تيمي ــخة اب ــا يف نس ــرغ )75( -ك الندب

ــة  ــة- الحج ــة طويل ــرارات درامي ــن بتك ولك

بالقيــاس إلثبــات حقيقــة الصفــات بتأكيــده 

ــه)1(.  ــد الل ــم عن ــة العل عــى صف

ــة  ــع مخطوط ــدة إذن م ــاب الحي ــرج كت يخ

الندبــرغ )75( يف ثــوب موضــوع جديد. فهي 

ــج  ــور منه ــا تط ــث محتواه ــن حي ــت م تثب

ــم  ــث قبوله ــن حي ــة م ــد الحنابل ــكام عن ال

ــة  ــع مواصل ــاس م ــن القي ــة م ــور مختلف لص

احتجاجهــم عــى مقــاالت املتكلمــن. وتــؤذن 

مــن حيــث الشــكل مبدونــة تعــر -مــن قبيــل 

ــن  ــال- ع ــق مخت ــلوب مختل ــة وبأس املفارق

ــك.  انتشــارها وتخليدهــا واملدافعــة عــن ذل

خاتمة:

شــمرت هــذه الورقــة عــن ســاعدها للوقــوف 

النصــوص  مــن  املتزايــدة  املدونــة  عــى 

املوضوعــة بعنــوان ))كتــاب الحيــدة(( التــي 

للمذهــب  املؤرخــون  معينهــا  مــن  نهــل 

الحنبــي وعلــم الــكام. والســؤال: مــا الــذي 

يكشــفه كتــاب الحيــدة وال تكشــفه النصوص 

الحنبليــة الصحيحــة األخــرى؟ تجلــت لنــا 

ــوات  ــا الخط ــا تتبعن ــة عندم ــارص التالي العن

األوىل لكتــاب الحيدة وســياقها، والتي أســهبنا 

مخطوطة الندبرغ، )رقم/ 75(، )ص/ 46- 50(.  )1(
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فيهــا يف عــرض كتــايب اإلبانــة ودرء التعــارض. 

فبعيــًدا عــن الكتابــات الجدليــة والعقائديــة 

يألفهــا  والتــي  بالحديــث  أخــذت  التــي 

ــة يف  جمهــور املؤرخــن، فقــد خــاض الحنابل

فــرة متقدمــة من تاريخهــم )يف أواخــر القرن 

الثالــث الهجري/التاســع امليــادي ومطلــع 

ــادي( يف  ــارش املي ــع الهجري/الع ــرن الراب الق

الجــدل الكامــي بشــكل جــدي، ومل يقتــروا 

عــى األحاديــث النبويــة وآثــار املتقدمــن 

ــد دافعــت هــذه  ــث)1(. وق مــن أهــل الحدي

يف  اســتخدمت  عندمــا  الجدليــة  الحجــج 

ــن  ــي ع ــات الدارم ــمية ككتاب ــادر الرس املص

إالَّ  وقوبلــت مبقاومــة شــديدة.  وجودهــا 

أنهــا كانــت أبعــد مــا يكــون عــن هــذا 

ــات. ــتخدمت يف املوضوع ــا اس ــاع عندم الدف

إىل  الـكام  أخـذت  املوضوعـات  أن  والحـق 

مسـتوى متقـدم مـن املنهجيـة والتنظيـم مل 

للحجـاج عـى  أصـًا  بالحديـث  فيـه  يؤخـذ 

سـواه.  دون  بالتنزيـل  اكتفـت  بـل  اإلطـاق 

للتعــرف إىل دور الــكام يف املذهــب الحنبــي يف العصــور الاحقة،   )1(

ــم  انظــر: كتــاب نجــم الديــن الطــويف )ت 716هـــ= 1316م( َعلَ

الجــذل يف علــم الجــدل:

Nağmaddīn aṭ-Ṭūfī al-Ḥanbalī ʿAlam al-ğaḏal fī ʿilm al-ğad-

al, 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 

ــا  ــة. وعندم ــها املعتزل ــي مارس ــورة الت ــدل بالص ــل الج ــة ب عام

ــوم,  ــة العل يصــف الطــويف الحكمــة مــن األخــذ بالجــدل يف كاف

ــد  ــه, مستشــهًدا بالقــايض عب ــذار عن ــا لاعت يخصــص فصــًا أيًض

الجبــار الــذي يتحــدث عــن تفــوق طريقــة املعتزلة يف الــكام عى 

ــاب الســنن،  ــرح كت ــة ال ت ــث. ويقــول الطــويف إن الحقيق الحدي

وإذا كان الجــدل يــؤدي إىل تلــك الحقيقــة، فهــو ممــدوح بل الزم.

فقـد أخـذ الحنابلـة بهـذا األصـل يف املحاجـة 

الجدليـة التـي عولت عـى األسـاليب اللغوية 

والفقهيـة. ويظهـر كتـاب الحيـدة مـرة أخرى 

يف مرحلـة الحقة من تطـور املذهب الحنبي، 

ولكـن مبحتـوى تظهر فيه طريقـة جديدة من 

التكلـم بالحجج املنطقية. وقد استشـهد أعام 

الحنابلـة بهاتـن النسـختن لتأييـد دعواهـم، 

تيميـة، يف مراحـل  وابـن  بطـة  ابـن  ومنهـم 

مختلفـة مـن تاريـخ هـذا املذهـب. 

ـــات  ـــدة يف مؤلف ـــاب الحي ـــور كت ـــخ ظه ويرس

أعـــام الحنابلـــة وإقرارهـــم ملـــا جـــاء فيـــه 

للـــدور التاريخـــي لهـــذا الكتـــاب كمبـــرش 

مبعـــاٍن جديـــدة. فتحتـــوي أول نســـختن 

ــم  ــل يتسـ ــدة عـــى تأمـ ــاب الحيـ ــن كتـ مـ

بالشـــفافية لاتجاهـــات الفكريـــة )الـــكام، 

والفلســـفة، والـــكام الفلســـفي( التـــي كان 

الحنابلـــة يف مهـــب ريحهـــا عـــى نحـــو 

ــر  ــوص غـ ــن النصـ ــه مـ ــا ندركـ ــوق مـ يفـ

ــدة  ــاب الحيـ ــخ كتـ ــة. إالَّ أن تاريـ املوضوعـ

الوجيـــز  عرضنـــا  مـــن  يتضـــح  -كـــا 

ـــى  ـــر ع ـــرغ )75(- ال يقت ـــة الندب ملخطوط

ـــة.  ـــات الحنابل ـــه يف كتاب مجـــرد االستشـــهاد ب

فيكشـــف عـــدد صفحـــات املخطوطـــات 

التـــي رصدهـــا ســـزكن والخصائـــص التـــي 

توقفنـــا عندهـــا يف مخطوطـــة الندبـــرغ 

ــدة  ــاب الحيـ ــرج كتـ ــرًا يخـ ــًوا كبـ )75( منـ

مـــن خالـــه يف أدوار مألوفـــة وأخـــرى غـــر 

ـــا. ـــف عنه ـــر الكش ـــت تنتظ ـــا زال ـــة م مألوف
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معرفة اإلسالم..
هنري كوربان وأعماله)*(
حامد الكار)**(
نقله إلى العربية: عبد الرحمن أبو ذكري

عــــي   يتعــــــرَّض االسـتــشــراق -الـــذي يدَّ
الدراسة العلميـــــة لديــــن شـعـوب املسلمن 

)*( The Study of Islam: The Work of Henry Corbin, Hamid 

Algar, Religious Studies Review, Volume 6, Number 2, 

April 1980.

ص  أستاذ الدراسات اإلسامية واإليرانية املتقاِعد، وأحد أمئة التخصُّ  )**(

يف النصـف الثـاين مـن القـرن العرشيـن. تخـرَّج عـى يديـه أجيال 

مـن جامعـة كاليفورنيـا بركي العريقـة، حيث اضطلـع بالتدريس 

طـوال نصـف قـرٍن تقريبًـا)1965- 2010م(، عى إثـر حصوله عى 

الدكتـوراه مـن جامعـة كمـردج. وهو أمريـي من أصـل بريطاين، 

اعتَنـق اإلسـام وسـلك طريـق التصـّوف. وتنضـح كتاباتـه الغزيرة 

ببصـرة نافـذة وحـرارة إميـان، ناهيك عن لُغتـه الِشـعرية الرائقة. 

متعـه اللـه بالعافية، وغفـر له، ونفعنـا بعلومه يف الداريـن. يُجيُد 

أكـر مـن عرش لُغـات، وله عنايـة باألدبن العريب والفـاريس، عاوة 

عـى التاريـخ الحديـث إليـران وتركيا والبلقـان وأفغانسـتان. وهو 

ـة يف تاريـخ التصوف، وتَُعـدُّ كتاباته عن الطريقة النقشـبندية  ُحجَّ

نقلـة مهمـة يف التأريـخ لهـا. وقـد طـارت ُشـهرته يف أنحـاء العـامل 

ومحارضاتـه  كتاباتـه  بسـبب  )1979م(،  عـام  بعـد  اإلسـامي 

وترجاتـه عـن الحركـة اإلسـامية يف إيـران، خصوًصـا املحـارضات 

األربـع التـي ألقاهـا يف لنـدن صيـف العـام نفسـه، بدعـوٍة مـن 

»جـذور  عـن  صديقـي؛  كليـم  الذكـر  وخالـد  اإلسـامي  املعهـد 

ُجِمَعـت  التـي  املحـارضات  وهـي  إيـران«.  يف  اإلسـامية  الثـورة 

يف كتـاب بالعنـوان نفسـه وطُِبعـت عـرشات الطبعـات يف شـتى 

أنحـاء العـامل اإلسـامي، وُسـتنرش ترجمتهـا العربيـة للمـرة األوىل 

مطلـع )2018م(، إن شـاء اللـه؛ إذ أنجزهـا مرجـم هذه السـطور.

وتاريخهـــم وحضارتهـــم وواقعهـــم- مؤخـــرًا 

ـــر مـــن  ـــرِّرُه يف كث ـــا يُ ـــه م ـــٍد ل لهجـــوٍم ُمتزاي

ـــترشاقي  ـــد االس ـــر التقلي ـــد ازده ـــان. لق األحي

ـــاج  ـــُد إنت ـــا يُعي ـــًدا ُمغلًق الغـــريب بوصفـــه تقلي

ـــا  ـــادرًا مـــا كان مفتوًح ـــف، ون ـــا توقُّ نفســـه ب

ـــن(  ب ـــام مشـــاركة املســـلمن حاشـــا )املتغرِّ أم

منهـــم؛ الذيـــن متاهـــوا مـــع الحضـــارة الغربيـــة. 

لكـــن هـــذا التقليـــد قـــد فشـــل فشـــًا 

ذريًعـــا يف تكويـــن صـــورٍة شـــاملٍة وذات 

ـــم  ـــه، رغ ـــن اإلســـام أو حضارت ـــة لدي مصداقي

ـــذي  ـــر ال ـــر بالتقدي ـــض والجدي ـــد العري الجه

ــة  ــات الفعليـ ــاف املعلومـ ــِذَل يف استكشـ بُـ

ـــه  ـــت في ـــٍن طَف ـــن موط ـــا م ـــا. ف ومراكمته

الغثاثـــة أكـــر مـــن دراســـات املســـترشِقن 

عـــن الديـــن اإلســـامي. وليـــس مـــن قبيـــل 

ـــا  ـــٌد جذريً ـــون بعي ـــأن الب ـــول ب ـــة الق املبالغ
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بـــن اإلســـام الـــذي يصفـــه املســـترشقون، 

يف  املســـلمون  يعرفـــه  الـــذي  واإلســـام 

ومارســـتهم،  وتجربتهـــم  اعتقادهـــم 

ـــن  ـــن مختلفت ـــدوان ظاهرت ـــا يب لدرجـــة أنه

ومتناقضتـــن، أو حتـــى ال عاقـــة لهـــا 

ـــدة.  ـــك عدي ـــباب ذل ـــض. وأس ـــا البع ببعضه

ـــم  ـــور الدائ ـــتخفاف بالحض ـــي االس ـــا ينبغ ف

ــة- ــة اليهوديـ ــن الاهوتيـ ــن واإلحـ للضغائـ

ـــه  ـــة بحـــق اإلســـام. إال أن املســـيحية التقليدي

رمبـــا كان األكـــر أهميـــة هـــو انعـــدام الرغبـــة 

ـــتقال  ـــول اس ـــن يف قَب ـــرة الدارس ـــدى جمه ل

عـــى  الدينيـــة، وإرصارهـــم  )الحقائـــق( 

االختزاليـــة التاريخانيـــة أو السوســـيولوجية.

ويُعتـــر أســـتاذ الدراســـات اإلســـامية الفرنـــي 

هـــرني كوربـــان اســـتثناًء بـــارزًا مـــن هـــذه 

ـــه )الســـابع  ـــوم وفات القاعـــدة؛ إذ أســـهم إىل ي

ـــٍة  ـــام 1978م( يف وضـــع مدوَّن ـــر ع ـــن أكتوب م

ــي  ــات، والتـ ــن الكتابـ ــٍة مـ عـ ــة ومتنوِّ غنيـ

ـــة يف  ـــاة الروحي ـــي الحي ـــتى مناح ـــاَول ش تتن

ـــائر  ـــه س ـــا خلف ـــا يشء م ـــام؛ ال يباريه اإلس

ـــيُّع  ـــران والتش ـــن إي ـــًذا م ـــترشقن. ُمتخ املس

ـــان  ـــب كورب ـــة؛ كت ـــة النهائي ـــه املرجعي نقطت

ــة  ــى الثاثـ ــد عـ ــا يزيـ ــوال مـ ــزارة طـ بغـ

عقـــود عـــن التصـــّوف، والفلســـفة اإلســـامية، 

ـــا عـــرشي واإلســـاعيي، وعـــن  والتشـــيع االثن

الفتـــّوة يف اإلســـام؛ إضافـــة إىل طائفـــة أخـــرى 

كل  ويف  الصلـــة.  ذات  املوضوعـــات  مـــن 

ـــًدا  ـــا كان رائ ـــها تقريبً ـــي مسَّ ـــات الت املوضوع

ـــدات  ـــن املعتق ـــا م ـــًا بعًض ـــرًا؛ ُمخلخ ومبتك

ـــخة لاســـترشاق، وكاشـــًفا آفاقًـــا مـــن  املرسِّ

ـــة أو اســـتُهَن  ـــت مجهول ـــال كان الفكـــر والخي

بهـــا قبلـــه. وإضافـــة إىل جهـــده التحليـــي 

ـــة  ـــان )املكتب ـــن كورب ـــد دشَّ ـــي)1(، فق والركيب

 ،)Bibliothèque Iranienne اإليرانيـــة 

ـــا.  ـــق نصوصه ـــا وتحقي ـــى تحريره ـــر ع وتوفَّ

ــية  ــوص الفارسـ ــن النصـ ــلة مـ ــي سلسـ وهـ

ـــارات  ـــب بتي ـــى يف الغال ـــي تُعن ـــة الت والعربي

ـــًة إىل  ب ـــي كانـــت ُمقرَّ ـــان الت الفلســـفة والعرف

ـــا  ـــر منه ـــي ظه ـــلة الت ـــي السلس ـــه. وه نفس

ـــق  ـــوم)2(؛ حقَّ ـــًدا إىل الي ـــة وعـــرشون مجل ثاث

م  ـــدَّ ـــه، وق ـــا بنفس ـــا وحرَّره ـــان جمهرته كورب

لبعضهـــا بخاصـــاٍت تحليليـــة. وهـــي مُتثِّـــل يف 

ُمجملهـــا إضافـــة نوعيـــة إىل املصـــادر النصيـــة 

اإلســـامية  الفلســـفة  لدراســـة  ــرة  املتوفّـِ

والعرفـــان. وبالنظـــر إىل األبعـــاد الكميـــة 

والنوعيـــة إلنتـــاج كوربـــان، والـــذي يتوافـــر 

ــاٍم منـــه باللغـــة اإلنكليزيـــة؛  ــٌط ُمتنـ قسـ

فيبـــدو مـــن املفيـــد الســـعي لتحليـــل 

ــوة  ــن القـ ــن مواطـ ــام، وتعيـ ــه لإلسـ رؤيتـ

الضعـــف جميًعـــا يف أعالـــه  ومواِطـــن 

ة. الكاملـــة بالغـــة التفـــرُّد، بـــل والفـــذَّ

ــدات: »اإلســام  ــه العمــدة ذي األربعــة مجل ــوِّج يف كتاب ــذي تُ ال  )1(

1972م(؛   -1971( املنشــور   ،)En Islam iranien( اإليــراين«، 

ــه كل  ــد في ــا وحش ــي تناوله ــات الت ــع كل املوضوع ــذي جم وال

ــه. ــاالت اهتام مج

يعني يف عام )1980م(. )املعرِّب(.  )2(
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)1(

كوربـان  هـرني  أن  إىل  اإلشـارة  أواًل  وتلزمنـا 

لإلسـام  دراسـته  رحلـة  يف  اسـتصَحب  قـد 

مجموعـة مـن األدوات تربـو كثـرًا عـى اآللة 

ربـة املعتـادة عليهـا يف تحصيـل  اللغويـة والدُّ

املُسـترشِق. إذ متثَّلـت أدواتـه ابتـداًء يف عقـٍل 

فلسـفة  مـؤرخ  بالرياضـة  تعهَّـده  فلسـفي 

القـرون الوسـطى وأسـتاذها الجليـل: )إتيـان 

إىل  إضافـة   ،)Etienne Gilson غيلسـون 

اهتـام كوربان املبكِّر مبارتـن هيدغر)1(. لكن 

مبـا أنـه ال ينـي يُسـلِّط الضـوء عـى حكـاء 

الشـيعة يف إيران يف ُجل كتاباته؛ فإن مفهومه 

االسـتدالل  ُمتجـاوزًا  اتسـع  قـد  للفلسـفة 

الجـواين،  عـى  إلحـاحٍ  إىل  املحـض  املنطقـي 

جنبًـا إىل جنب مـع املاحقة املثالية للحقيقة. 

فإمنـــا كانـــت عنايتـــه ابتـــداًء بالحكمـــة 

ـــا  اإلرشاقيـــة)2(، والتـــي صـــارت عنـــًرا مفتاحيً

يف ُمعجمـــه الخـــاص. ولـــذا، يتعـــنَّ أن نضيـــف 

ـــي  ـــا، والت ـــارص تشـــكُّله الفكـــري عموًم إىل عن

أعانـــت عـــى تشـــكيل رؤيتـــه لإلســـام؛ 

 Was( ،»نـُـرشِت الرجمــة الفرنســية لكتــاب »مــا هــي امليتافيزيقــا  )1(

ــام )1938م(. ــس ع ist Metaphysik(، يف باري

اســتخدم أســتاذنا الروفســور يف األصــل لفظــة »ثيوصــويف«،   )2(

اإللهيــة«،  »الحكمــة  حرفيًــا:  تعنــي  والتــي   ،)Theosophy(

ــاه  ــتخدم أع ــب املس ــا التعري ــا آثرن )Divine Wisdom(، لكنن

ــة، والتــي  ــهروردي العرفاني ــر عــن منظومــة السُّ ــه يف التعب لدقت

 )Gnosis( ــه. ومثلهــا تعريــب ُشــغف بهــا كوربــان وكانــت مثال

يف الســياق اإلســامي بـ»العرفــان«، وأحيانًا بـ»املعرفــة اإلرشاقية«. 

ومنظومــة »الثيوصــويف« تقــع يف مرتبــة وســط بــن العرفــان 

ــم، ويف  ــامل القدي ــان الع ــد يف أدي ــخ وتقالي ــا تاري ــوص، وله والغن

ــرِّب(. ــث. )املع ــرب الحدي ــام، ويف الغ اإلس

إدراكًا ُمتعاطًفـــا مـــع العنـــارص الباطنيـــة يف 

الفلســـفة الغربيـــة، ومـــع صوفيـــة الرايـــن 

ــة إىل  ــان )Rhenish mystics()3(، إضافـ األملـ

طائفـــٍة أخـــرى مـــن مثـــل هـــذه املوضوعـــات 

ــة  ــكأس املقدسـ ــة يف )الـ ــة املمثلـ املتجانسـ

Holy Grail()4(، وفرســـان املعبـــد، ونظريـــة 

األلـــوان عنـــد الشـــاعر األملـــاين غوتـــه)5(، فضـــاً 

هــي حركــة صوفيــة مســيحية قروســطية بــرزت يف أوســاط   )3(

الفــج  النقيــض  البعــض  ويعترهــا  أملانيــا.  يف  الدومنيــكان 

للمدرســية الاهوتيــة، وأبــرز رموزهــا »مايســر إيكهــارت«، 

)Meister Eckhart(، وقــد تركــت أثــرًا عميًقــا يف اإلصاح الديني 

الروتســتنتي، كــا تركــت بصمتهــا غائــرة عــى بعــض الفاســفة 

)املعــرِّب(. وفيتغنشــتاين.  شــهوبنهور  خصوًصــا  الغربيــن، 

هي آنية يفرض أن يسـوع اسـتخدمها يف العشـاء األخر، بحسـب   )4(

امليثولوجيـا  مـن  ُمسـتقاة  وإيحاءاتهـا  املسـيحية؛  امليثولوجيـا 

السـلتية الوثنيـة. وقـد ظهـرت يف الفـن الرومانتيـي، منـذ القـرن 

التاسـع عـرش، تأويـات لهـذه اآلنيـة بوصفهـا »األنثـى املقدسـة/ 

س« التـي يكتمـل بهـا الحلـول اإللهـي يف الوجـود.  املاعـون املقـدَّ

خـال  مـن  األنثـى  لرحـم  امتـاًء  اآلنيـة  امتـاء  باعتبـار  وذلـك 

عاقـة جنسـية. وهـو مـا اطـرد يف الثقافـة الشـعبية األوروبية إىل 

اعتبـار اآلنيـة رمـزًا لشـخصية مريـم املجدليـة، التـي يفـرض أن 

نسـل يسـوع قـد اسـتمر مـن خالهـا عـى األرض. وهـو املخيـال 

الشـعبي الذي اسـتقى منـه دان بـراون واحدة من أشـهر رواياته: 

شـفرة دافنـي. وقد اكتسـبت األسـطورة ثقـًا يف الثقافـة الغربية 

الحديثـة مـع تزايـد نفـوذ حـركات التمركـز حـول األنثـى، بعـد 

بتأنيـث  السـتينيات(؛ والتـي رشعـت  )إبـان  الجنسـية«  »الثـورة 

القدميـة،  الوثنيـة  امليثولوجيـات  مـن  مبواريـث  لـًة  ُمحمَّ العـامل 

وهـو مـا تزاَمـن كذلـك مـع اسـتدعاء عـدد كبـر مـن العبـادات 

العرشيـن،  القـرن  سـبعينيات  مـن  )ابتـداًء  القدميـة.  الوثنيـة 

وبعضهـا منظومـات لعبـادة األنثـى(، والتـي سـادت أوروبـا قبـل 

)املعـرِّب(. األنغلوسكسـوين.  املجـال  يف  خصوًصـا  املسـيحية؛ 

هــي نظريــة صاغهــا الشــاعر األملــاين األشــهر عــن طبيعــة   )5(

األلــوان وكيفيــة إدراك اإلنســان لهــا، ونــرشت للمــرة األوىل عــام 

م رشًحــا لعمليــة انكســار الضــوء ولطرائــق  )1810م(. وفيهــا قــدَّ

عمــل العــن. وعــى عكــس نيوتــن، الــذي انتقــده غوتــه؛ مل 

يكــرِث األخــر للمعالجــة التحليليــة لأللــوان بــل بكيفيــات إدراك 

الظواهــر. وقــد أدرك الفاســفة الحًقــا الفــارق بــن الطيــف 

ــد  ــوان عن ــاين لألل ــرة اإلدراك اإلنس ــن وظاه ــد نيوت ــري عن الب

ــر  ــتاين آخ ــه فيتغنش ــص ل ــذي خص ــوع ال ــو املوض ــه. وه غوت

ــرِّب(. ــوت. )املع ــراش امل ــى ف ــُه ع ن ــذي دوَّ ــه، وال كتب
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 .)1()Swedenborg ـــات )ســـويدنرغ عـــن كتاب

ــة  ــان للحكمــة اإلرشاقي ــل كورب ــد أدى َمي وق

ــة النشــاط  ــم ُمجمــل طبيع ــه تقيي إىل إعادت

تقييــًا  اإلســام،  يف  وتاريخــه  الفلســفي 

ــال  ــر األع ــرح أك ــوم ط ــا. إذ كان عم جذريً

قبــل  اإلســامية  الفلســفة  تناولــت  التــي 

كوربــان)2( يــدور حــول كــون خاصــة الفكــر 

الفلســفي للمســلمن تنحــِرُ عنايتهــا يف 

اســتقبالهم الفلســفة اليونانيــة ونقلهــا إىل 

حــٍة بعــض الــيء.  أوروبــا، يف صــورٍة ُمنقَّ

ومــع نهايــة دور الوســيط ســاد اعتقــاٌد بــأن 

ــلمن،  ــد املس ــى عن ــفي انته ــاط الفلس النش

امليــادي.  عــرش  الثالــث  القــرن  بحلــول 

.
ــوء  ــلِّط الض ــي يُس ــه ال ين ــا أن ــن مب لك
عــى حكــاء الشــيعة يف إيــران يف ُجــل 
ــد  ــفة ق ــه للفلس ــإن مفهوم ــه؛ ف كتابات
اتســع ُمتجــاوزًا االســتدالل املنطقــي 
الجــواين،  عــى  إلحــاحٍ  إىل  املحــض 
ــة  ــا إىل جنــب مــع املاحقــة املثالي جنًب
ــداًء  ــه ابت ــت عنايت ــا كان ــة. فإمن للحقيق
صــارت  والتــي  اإلرشاقيــة،  بالحكمــة 
ــاص. ــه الخ ــا يف ُمعجم ــرًا مفتاحًي عن

وكيميــايئ  مهنــدس  1772م(؛   -1688( ســويدنرغ  إميانويــل   )1(

وفيلســوف والهــويت ومتصــوف لوثــري من أصل ســويدي، اشــتهر 

ــرِّب(. ــم. )املع ــردوس والجحي ــاة األخــرى والف ــن الحي ــاب ع بكت

مثــل كتــاب ت. ج. دي بــور: »تاريخ الفلســفة يف اإلســام«، والذي   )2(

نـُـرِش للمــرة األوىل عــام )1905م(، وشــاع تداوله عى نطاق واســع 

لعقــود تاليــة، )نقلــه األســتاذ محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة إىل 

اللغــة العربيــة ونُــرش للمــرة األوىل يف عــام 1938م(، )املعــرِّب(.

لــذا، فرغــم بــروز قامــة ابــن خلــدون الافتــة 

لإلســام  الفكريــة  اآلفــاق  للنظــر؛ ظلــت 

ُمجِدبــًة حتــى بدايــات العصــور الحديثــة)3(. 

ــة للفلســفة اإلســامية اســتنَدت  هــذه الرؤي

ــوه  ــا وج ــأن وحده ــراض ب ــى االف ــا ع جزئيً

ـرَت يف التاريــخ  الفكــر اإلســامي التــي أثَـّ

الفكــري ألوروبــا ذات اعتبار وأهميــة، وجزئيًا 

ــارة  ــن الحض ــة ب ــر املعلن ــوية غ ــى التس ع

الكتابــة  )أو  العــريب  والعنــر  اإلســامية 

العربيــة( الــذي ســاد خــال مرحلــة تشــكُّلها، 

لثاثيــة  العقيــم  الصيغــة  عــى  وجزئيًــا 

)االزدهــار والنضــج واالضمحــال(؛ التــي ســاد 

ــٌم بــأن اإلســام قــد اســتكملها مــع حلول  توهُّ

ه كوربــان هذه  القــرن الثالــث عرش. وقد ســفَّ

ــره. ــل غ ــا فع ــر م ــة بأك ــة االختزالي الرؤي

ــر  ــى أك ــه حت ــدء؛ أن ــادئ ذي ب ــَح، ب إذ أوَض

الفاســفة املســلمن شــيوًعا، ابــن ســينا؛ قــد 

أيسء فهمــه جزئيًا، وكشــف عن أنــه باإلضافة 

إىل الوجــوه العقانيــة لفكــره -التــي أبرزهــا 

الغــرب بســبب أثرهــا يف الفلســفة املدرســية 

ــر  ــر آخ ــاك عن ــد كان هن ــطية- فق القروس

يف فكــره؛ ُعنــٌر باطــن وجــواين وإرشاقــي)4(. 

ــان قــد أخــرج إىل  ــك أن كورب وأهــم مــن ذل

ــات؛  ــن الكتاب ــٍة م ــلة متكامل ــور، يف سلس الن

تبنــى بعــض »كتــاب« اإلســام هــذا الــرأي، وبنــوا عليــه نظريــات   )3(

ــي  ــو الجزائري-الفرن ــهرهم ه ــا كان أش ــة، ورمب ــُر إىل الدق تفتِق

مالــك بــن نبــي. )املعــرِّب(.

)4( See Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, Pan-

theon Books, 1960.
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امتــداًدا للنشــاط الفلســفي اإلســامي اســتمرَّ 

ــة يف  ــث عــرش بفــرٍة طويل بعــد القــرن الثال

كنــف التشــيُّع، وتحــت اســم )الحكمــة(. 

ومــن اإلنصــاف القــول بــأن أســاء مثــل مــر 

ــايض  ــاد)1( وأيب القاســم فندرســي)2( والق دام

ســعيد الُقّمــي)3( وُمــا صــدرا)4( كانــت بالكاد 

ــان.  معروفــة للدارســن الغربيــن قبــل كورب

ويف سـياق الثنـاء عـى إنجـاز كوربـان، الـذي 

ــرآبادي)960-  ــيني االس ــد الحس ــن محّم ــر ب ــد باق ــيد محّم الس  )1(

ث شــيعي عــا  1041 هـــ ق(؛ فيلســوف ومتكلِّــم وفقيــه وُمحــدِّ

ــان«،  ــة إصفه ــي »مدرس ــن مؤس ــوي. م ــد الصف ــه يف العه نجم

ــوم  ــه يف العل ــو كعب ــث« لعل ــم الثال ــب »املعلِّ ــه لق ــق علي وأطلِ

ــر  ــار م ــاوز آث ــدرا. وتتج ــا ص ــه م ــذ علي ــد تتلم ــة؛ وق العقلي

دامــاد املائــة مؤلــف، قســم كبــر منهــا حــواٍش عــى كتــب 

ــث  ــه: »الرواشــح الســاوية يف رشح األحادي ــن كتب فلســفية. وم

اإلماميــة«، و»الــراط املســتقيم«. )املعــرِّب(.

الســيّد أبــو القاســم بــن مــرزا بيــگ بــن صــدر الديــن الحســيني   )2(

املوســوي الفندرســي االســرآبادي)970- 1050 هـــ ق(؛ فيلســوف 

ــان العهــد الصفــوي.  وعــارف وشــاعر وكيميــايئ شــيعي مــن أعي

»مدرســة  رمــوز  مــن  ويعتــر  دامــاد  للمــر  معــارًصا  كان 

إصفهــان«. قــى شــطرًا مــن عمــره يف الهنــد لدراســة فلســفاتها 

وأديانهــا، وحظــي برعايــة ســاطينها املغــول. وقــد تتلمــذ عليــه 

ــرِّب(. ــا صــدرا. )املع م

محمــد ســعيد بــن محمــد مفيــد الُقمــي )1049-1107 هـــ ق(؛   )3(

ــا للشــاه  ث وطبيــب شــيعي. كان طبيبً فقيــه وفيلســوف وُمحــدِّ

ــک«؛ أي  ــم كوچـ ــب بـ»حكي ــد لُقِّ ــوي، وق ــاين الصف ــاس الث عب

الحكيــم/ الطبيــب الصغــر، وذلــك لتمييــزه عــن شــقيقه األكــر، 

ــب  ــات وكت ــه مصنف ــر. ول ــو اآلخ ــا ه ــوفًا طبيبً ــذي كان فيلس ال

ــاس،  ــاه عب ــم للش ــاء يف قُ ــوىل القض ــد ت ــدة. وق ــاالت عدي ومق

ــرِّب(. ــايض. )املع ــب الق ــتهر بلق فاش

) ( صــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم القوامــي الشــرازي)979-   )4(

ــو  ــينا. وه ــن س ــد اب ــلمن بع ــفة املس ــرز فاس 1045هـــ ق(؛ أب

خاتــم حكــاء الشــيعة الــذي مــزج الفلســفة والعرفــان يف 

ــورة  ــه »ث ــة«؛ فــكان عمل فلســفته املعروفــة بـ»الحكمــة املتعالي

ميتافيزيقيــة«. اشــتهر بـ»صــدر املتألهــن« أو »مــا صــدرا«. 

وتتلمــذ عليــه الفيــض الكاشــاين. مــن أهــم كتبــه عــى اإلطــاق؛ 

الكتــاب املعــروف بـ»األســفار األربعــة«، فضــًا عــن تفســره 

ــر  ــب«، و»ك ــح الغي ــاد«، و»مفاتي ــدأ واملع ــه: »املب ــرآن؛ ول للق

أصنــام الجاهليــة«. )املعــرِّب(.

ال يرقـى إليـه شـك؛ يف إعـادة تقييم الفلسـفة 

اإلسـامية يتعـنَّ علينـا اإلشـارة إىل أنـه طاملـا 

بالتـي  »وداِوين  العربيـة:  الحكمـة  ق  طبَـّ

كانـت هـي الـداُء«. ذلك أنـه يف سـعيه إلبراز 

ابتـداًء؛  الثابـت  واإلرشاقـي،  املثـايل  العنـر 

يف فكـر كل مـن ابـن سـينا وُمـا صـدرا، فقـد 

صـار ُعرضـًة لخطـر الحـط مـن قـدر الجوهر 

العقـاين ملنظومتيها. ويُعالـج فضل الرحمن 

البصـرة  دراسـته  مقدمـة  يف  املسـألة  هـذه 

ملُـا صـدرا، مـع إشـارٍة واضحـة إىل كوربـان. 

رافًضـا طـرح كوربـان، عـن العنـر الصـويف 

أو اإلرشاقـي الجوهـري يف أعـال ُمـا صـدرا؛ 

ـح فضـل الرحمـن أن وظيفـة التجربـة  يوضِّ

الجوانيـة عند صدر الدين الشـرازي، وآخرين 

مـن مدرسـته؛ مل تُكـن إنتـاج محتـوى فكـري 

التجربـة  إضفـاء سـمت  كانـت  بـل  جديـد، 

الذاتيـة عـى املحتـوى الفكـري الـذي بلغـه 

العقـل)5(. وهـا هنـا نَِقـُف عى طليعـة حزمة 

مـن املـؤرشات تـي بـأن امليـول الشـخصية 

لكوربـان صبََغـت املوضوعـات التـي تناولهـا، 

وذلك كا اسـتنارَت هـذه املوضوعات مبيوله. 

)2(

وكان ثــاين املوضوعــات الرئيســة التــي عالجها 

ــه  ــيعي يف صيغتي ــام الش ــو: اإلس ــان ه كورب

االثنــا عرشيــة واإلســاعيلية. ويف هــذا الحقل 

)5( Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, State 

University of New York Press, Albany, 1975.
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ــق كوربــان انقابـًـا كانــت تصــّورات  أيًضــا حقَّ

املســترشقن تفتقــر إليــه. إذ كان دارســو هــذا 

ــني  الحقــل قبــل كوربــان يُدرِكــون التايُز السُّ

الشــيعي داخــل اإلســام يف صيغته السياســية 

فحســب، ليُقــى التشــيُّع بوصفــه )بدعــة(، 

وذلــك بغــر طــرح أي تعريــٍف ُمحــدٍد لهــذا 

الُحكــم، أو حتــى لصنــوه: )ُســنَّة()1(؛ كأن 

ــٌق للســنَّة  مذهــب األغلبيــة هــو بذاتــه تحقُّ

ــة.  ــايئ للبدع ــيٌد تلق ــة تجس ــف األقلي وموق

وقــد انتفــض كوربــان، مخالًفــا لهــذه الرؤيــة؛ 

مُيكــن  بأنــه »ال  ُمحتًجــا  بليغــٍة  ثــورة  يف 

اختــزال التشــيُّع يف ســبِّ الخلفــاء الثاثــة 

ــا  ــارشة الشــيعة أصــًا خامًس األَُول، وال يف مب

ــي يُِقرُّهــا  ــن فــوق األصــول األربعــة الت للدي

ــني رصاحــة«)2(. وللمــرة األوىل  اإلســام السُّ

يف لُغــٍة مــن لغــات الغــرب؛ يَبُســط كوربــان 

عقيــدة اإلمامــة يف ُجــل أبعادهــا الباطنــة 

ًحــا أن خافــة النبــي  وامليتافيزيقيــة، موضِّ

صــى اللــه عليــه وســلم، والتــي ادعــى األمئــة 

أحقيتهــم بهــا؛ تتجــاوز كثــرًا حــدود الحكــم 

ــا  ــة، وأنه ــؤون األم ــي يف ش ــيايس والفقه الس

كانــت امتــداًدا دوريـًـا لجوهــر النبــوة ذاتهــا.

 )Orthodoxy( اســتخدم أســتاذنا الروفيســور يف األصــل لفظــة  )1(

امللِبســة واإلشــكالية، لكنــا آثرنــا تعريبهــا يف هــذا املوِضــع بالــذات 

ــنة(؛ بوصفهــا نقيًضــا للبدعــة. واللفظــة العربيــة إشــكالية  بـ)السُّ

ــب كل مذهــب نفســه إىل  ــي، إذ يَنِس ــك يف الِحجــاج الكام كذل

ــول  ــل ذات مدل ــا عــى األق ــا ســواه إىل البدعــة؛ لكنه الســنة وم

ــن املســلمن. )املعــرِّب(. واضــح يف أذهــان املتكلمــن واملتمذهب

)2( Corbin, En Islam iranien, Gallimard, Paris, 1971-1972, 

Vol. I, xiv.

لكننــا ُهنــا أيًضــا نجــد كوربــان يســعى لــدواٍء 

ــزال  ــق اخت ــًدا بالح ــداء. ُمفنِّ ــس ال ــن جن م

التشــيُّع إىل احتجــاجٍ عــارِض عــى مســألة 

الخافــة السياســية، فإنــه يـُـِرُّ عــى رؤيــٍة ال 

تقــل عنهــا جموًحــا؛ وهــي أن التشــيُّع تقليــٌد 

ــُل كل تقليــد  باِطــٌن باألســاس، بــل إنــه )موئِ

التــي  الرؤيــة،  الباِطــن()3(. هــذه  اإلســام 

تتغلغــل يف ُجــل كتابــات كوربان عن التشــيُّع؛ 

تطــوي تحريًفــا بالًغــا لــكل مــن اإلســام 

ــني والشــيعي. إذ مبجــرَّد أن يصر التشــيُّع  السُّ

اإلســام  لتقاليــد  األوحــد  املســتودَع  هــو 

الباِطنــة )أي الروحانيــة والُعمــق(، يُختَــزَُل 

ــان،  ــه كورب ــر إلي ــني إىل مــا يُش اإلســام السُّ

ــي(.  ــام الفقه ــاٍد؛ بـ)اإلس ــازدراٍء ب ــرارًا وب تك

ــد  ــه أحــد التقالي ــم أن التصــّوف، بوصف ورغ

الباِطنــة يف اإلســام؛ قــد ازدهــر ازدهــارًا 

ــني، فــإن كوربــان،  واضًحــا يف العــامل السُّ

ُه تقليــًدا ُمقتطًعــا زورًا  كــا ســرنى؛ يُعــدُّ

مــن التشــيُّع، ويســعى للتخلُّــص مــن األمئــة. 

ــن يف تعريفه  وحــرُف طبيعــة التشــيُّع، املُتضمَّ

بأنــه باطــُن اإلســام وعمقــه؛ خطــٌر بالدرجــة 

ــف اآلن، يف  ــذا التعري ــل ه ــدو مث ــا، ليب ذاته

ــر إىل  ــاذًا، بالنظ ــة؛ ش ــورة اإليراني ــاب الث أَعق

عنايــة الثــورة البالغــة باألبعــاد االجتاعيــة-

السياســية للديــن. مــا مــن أحــٍد مُيــاري يف أن 

ــغ الروحانيــة  العرفــان مُيثِّــل صيغــًة مــن صيَ

)3( En Islam iranien, Vol. I, 16.
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ــه  ــة للســياق الشــيعي؛ وأن اإلســامية، املامئ

ــات املنســوبة  ــد والرواي ُمســتََمدٌّ مــن التقالي

ــى أن  ــد ع ــا التأكي ــر. أم ــد كب ــة إىل ح لألمئ

العرفــان ُمــراِدٌف للتشــيُّع، أو حتــى إنــه 

ــد  ــر ج ــة؛ فأم ــه أهمي ــر تجليات ــد أك يُجسِّ

ــٍل  ــٍد هائ ــال حش ــتلزُِم إغف ــف. إذ يس ُمختل

مــن روايــات األمئــة املتِصلــة بأمــور الظاهــر 

املســتمرَّة  األمئــة  ومطالبــات  )الفقهيــة(، 

-رغــم خذالنهــا- مببــارشة الســلطة السياســية. 

وهــذا مــا يدفــع كوربــان كذلــك إىل انتقائيــة 

ــه للتشــيُّع. ــة يف رؤيت ُمفرِط

ويف عــامل التشــيُّع اإليــراين -ناهيــك عن ســؤال 

)اإلمامــة(- حبــس كوربــان انتباهــه عــى مــا 

يزيــد قليــًا عن املشــتغلن بالحكمــة وطائفة 

الشــيخية؛ وهــم أصحــاب مذهــب اســتبصاٍر 

ــر  ــة يف بواك ــض األهمي ــم بع ــٍن كان له باط

القــرن التاســع عــرش، لكنهــم ُحــِروا الحًقــا 

ــب  ــان. ويغي ــٍن يف كرم ــر آِس ــعٍ صغ يف تجمُّ

ــا عــن ُجــل كتابــات كوربــان الضافيــة يف  كليً

التشــيُّع اإليــراين هــؤالء الذيــن كانــوا أمنــاءه 

وأنصــاره البارزيــن طــوال مــا يربــو عــى ثاثة 

ــم  ــزى غيابه ــر. وال يُع ــاء الظاه ــرون: عل ق

ــًدا،  بــا ريــب إىل إســقاط كوربــان لهــم ُمتعمِّ

وأقــل مــن ذلــك إىل جهــٍل منــه. بــل ببســاطة 

ــد  ــيُّع بالتقالي ــط التش ــار رب ــا ص ــه حامل ألن

ــقطت  ــه؛ س ــد ُمنطلقات ــام أح ــة لإلس الباِطن

مــن ُحســبانه بطبيعــة الحــال ســائر املذاِهب 

والتيــارات الفكريــة التــي ال تنتمــي لهــذا 

التصنيــف، بوصفهــا زائفــة؛ حتــى لــو كانــت 

ُمهيمنــًة تاريخيًا. ويف فقرة شــديدة الكشــف، 

أشــار كوربــان إىل أن وصــول الشــيعة يف إيران 

ــوي،  ــد الصف ــة خــال العه ــة األغلبي إىل مرتب

القيــادات  تــورُّط  مــن  بــه  اقــرن  ومــا 

الدينيــة املصاِحــب يف الشــؤون االجتاعيــة-

االقتصاديــة وحتــى يف الشــؤون السياســية؛ قد 

أدى إىل )خيانــة( الجوهــر الباطــن للتشــيُّع)1(.

وقــد كانــت اســتبصارات مذهــب الشــيخية 

املبَهمــة -عنــد كوربــان- رد فعــٍل تصحيحــي 

ــَد بــه اســتعادة )تكاُمــل  لهــذه الخيانــة؛ قُِص

ة  عــدَّ ثــمَّ  مــن  لهــم  فكــرَّس  التشــيُّع(، 

دراســات)2(. 

لكــن عــى العكس مــن ذلــك، مل يكــن انتصار 

التيــار األصــويل يف الفقــه، والــذي وقــع تقريبًا 

يف نفــس توقيــت ظهــور الشــيخية؛ موضوًعــا 

الهتــام كوربــان، رغــم أنــه كان بغــر شــٍك 

ــي  ــخ الدين ــة يف التاري ــر التطــورات أهمي أك

إليــران بعــد الصفويــن. إذ ســمح بنمــو طبقة 

ــد  ــاره الج ــن اعتب ــاء، ومُيك ــن العل ــة م قوي

ــة. وبســبب مســاواته  ــورة اإليراني األعــى للث

ــة، كان  ــد اإلســام الباِطن ــن التشــيُّع وتقالي ب

كوربــان بعيــًدا -عــى طريقتــه الخاصــة- عــن 

)1( Corbin, “Pour une morphologie de la spiritualité 

shîʿite“, Eranos Jahrbuch 29, 1960, 69.

راجع بشكٍل خاص:  )2(

Corbin, “L'École shaykhie en théologie shî'ite“, Annuaire de 

l'Ecole pratique des hautes études, Section des sciences 

religieuses, 1960-61, 1-60.
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واقــع اإلســام الشــيعي املعــارص يف إيــران 

بُعــَد ُعلــاء السياســة األشــد بــادة.

)3(

ــة  ــان األكادميي ــام كورب ــؤر اهت ــث ب ــا ثال أم

الرئيســة فهــو التصــّوف، أو باألحــرى مجــال 

ٌد بدقــة مــن املوضوعــات والشــخصيات  ُمحــدَّ

ورُشَّاُحــُه  عــريب  ابــن  التصــوف:  داخــل 

اإليرانيــون، وروزِبهــان البقــي)1(، وأعضــاء 

شــتى مــن املنتمــن إىل الطريقــة الكرويــة)2(، 

خصوًصــا عــاء الدولــة الِســمناين. وعــى 

الفــور مُيكــن التســليم بأنــه يف هــذا الحقــل 

املعتــادة  مواهبــه  كوربــان  أبــان  كذلــك؛ 

واإلبداعيــة  النِهمــة  القــراءة  يف  املتمثِّلــة 

للنصــوص قليلــة الشــهرة. إال أن إدراكــه لــكل 

مــا وقــف عليــه قــد اصطبــغ، أو حتــى قُيِّــد؛ 

ــد  ــه التقلي ــيُّع بوصف ــة للتش ــه الخاص برؤيت

صــدر الديــن أبــو محمــد روزبهــان البقــي الشــرازي )522-   )1(

فــة شــراز  606هـــ. ق(؛ شــاعر وصــويف فــاريس وإمــام متصوِّ

ل ُمكاشــفاته الروحيــة يف  املعــروف بـ»شــيخ الُشــطَّاح«. ســجَّ

كتابــه: »كشــف األرسار«، ولــه تفســٌر للقــرآن عنونــه بـ»عرائــس 

البيــان يف حقائــق القــرآن«؛ إالَّ أنَّ ســيد ُحســن نــر يــرى 

ــص تصــورات روزبهــان هــو كتابــه: »عبهــر  أن خــر مــا يُلخِّ

)املعــرِّب(. العاشــقن(.  ياســمن  )بالعربيــة:  العاشــقن«، 

طريقــة صوفيــة خلفهــا موالنــا العــارف باللــه نجــم الديــن   )2(

كُــرى)540- 618 هـــ ق(؛ الــذي وصفــه الذهبــي بـ»الشــيخ 

قتلــه  إذ  الشــهيد«؛  ث  املحــدِّ الُقــدوة  العامــة  اإلمــام 

املغــول؛ فهــو شــيخ ُخراســان وإمــام خــوارزم. ومــن آثــاره 

ــال«.  ــح الج ــال وفوات ــح الج ــمى بـ»فوائ ــم املُس ــفر القي الِس

الديــن  وفريــد  البغــدادي  الديــن  مجــد  مريديــه  مــن  كان 

العطــار، ويذهــب البعــض إىل أن أيب جــال الديــن الرومــي 

-بهــاء الديــن ولــد- كان هــو اآلخــر ُمريــًدا لــه. )املعــرِّب(.

الباِطــن الوحيــد الرشعــي داخل اإلســام. وقد 

صــاغ تصــوف ابن عــريب بوصفــه أقــرب رحًا 

ــة  ــا عرشي ــه االثن ــن صيغت للتشــيُّع، يف كل م

ة أوجــه، ومتــادى  واإلســاعيلية؛ مــن عــدَّ

لتــواٍز  للتأســيس  الــيء  بعــض  ذلــك  يف 

بــن املدرســتن، ُمتجاهــًا بالُكليــة تقريبًــا 

ســلف ابــن عــريب الثابتــن واملبارشيــن يف 

تصــوف األندلــس واملغــرب. وباملثــل، فحــن 

ث عــن روزِبهــان، يجــد كوربــان نفســه  يتحــدَّ

ُمضطــرًا مــرة أخــرى لإلحالــة إىل التشــيُّع، 

ــه أن يفعــل  ــه يف هــذه الحــال مُيكن ــم أن رغ

القليــل عــدا منــح قرائــه اعتــذارًا ُمقنًَّعــا 

بالــكاد لعنايتــه بكاتــٍب وعــارٍف ســني)3(.

.
وقــد صــاغ تصــوف ابــن عــريب بوصفــه 
مــن  كل  يف  للتشــيُّع،  رحــًا  أقــرب 
ــاعيلية؛  ــة واإلس ــا عري ــه االثن صيغت
ة أوجــه، ومتــادى يف ذلــك  مــن عــدَّ
بعــض الــيء للتأســيس لتــواٍز بــن 
املدرســتن، ُمتجاهــًا بالكُليــة تقريًبــا 
ــن  ــن عــريب الثابتــن واملبارشي ســلف اب

يف تصــوف األندلــس واملغــرب.

ـــن  ـــرًة م ـــد أن جمه ـــو يؤكِّ ـــة؛ فه ـــا الكروي أم

أقطـــاب الطريقـــة )مثـــل ســـعد الديـــن 

الحمـــوي وعـــاء الدولـــة الِســـمناين( كانـــوا 

شـــيعة ابتـــداًء أو أنهـــم اســـتْخَفوا بتشـــيُّعهم. 

)3( En Islam iranien, Vol. III, 11.
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ــُد مـــا اســـتقرَّ عليـــه  وهـــا هنـــا نـــراه يُقلّـِ

فعـــل بعـــض كتـــاب الشـــيعة، مثـــل نـــور 

اللـــه الُششـــَري، صاحـــب مجالـــس املؤمنـــن؛ 

الـــذي أرصَّ عـــى أن ينســـب إىل التشـــيُّع 

-بأثـــر رجعـــي- كل مـــن بـــدا منـــه بعـــض 

ـــله.  ـــن نس ـــة م ـــي أو األمئ ـــام ع ـــر لإلم التوق

وقـــد كان كوربـــان واعيًـــا بطبيعـــة الحـــال 

أن مثـــل هـــذا التوقـــر ال يعنـــي بالـــرورة 

تصنيـــف أصحابـــه مـــن املؤلفـــن عـــى 

أنهـــم شـــيعة. لكنـــه كان قاطًعـــا عـــى 

ــيعية  ــول الشـ ــبة امليـ ــت يف نسـ ــو الفـ نحـ

إىل الطريقـــة الكرويـــة، ُمســـتهيًنا وبصـــورٍة 

ــة التـــي  ــارٍِف مـــن األدلـ ــٍم جـ ــٍة بكـ قطعيـ

ـــنية للطريقـــة)1(.  تُشـــر إىل الهويـــة السُّ

ــاش  ــن النق ــد م ــوض مزي ــات خ ــا بثب رافًض

يعتــره رضوريًــا إلضفــاء  التاريخــي عــا 

الرشعيــة عــى تأكيداتــه. وعــى ســبيل املثال، 

فقــد تــرك قــراءه غــر واعــن بــأن الطريقــة 

الكرويــة ازدهــرت لقــرون يف بيئــة بــاد 

تــة التســنُّن، بــل وأن  مــا وراء النهــر املتزمِّ

الطريقــة قــد خاضــت جــداالت رشســة ضــد 

الشــيعة يف كشــمر)2(.

ــة  ــم رؤي ــة لفه ــر أهمي ــر األك إال أن العن

كوربــان للتصــّوف هــو تأكيــده املتكــّرر بــا 

)1( Ibid., Vol. III, 294-95.

)2( Abdul Qaiyum Rafiqi, Sufism in Kashmir, Varanasi 

and Delhi, Bharatiya Publishing House, N.d., 96.

انقطــاع عــى أن تصــور الواليــة)3(، املفتاحــي 

يف التصــوف؛ هــو اقــراٌض ُمقتلــٌع مــن تُربــة 

التشــيُّع، وأن الوظائــف الباطنــة والتأسيســية 

اغتصبهــا  قــد  التشــيُّع  ألمئــة  والكونيــة 

ــيوخهم. ويف  ــنادها لش ــادوا إس ــة وأع الصوفي

معالجتــه للســمناين، عى ســبيل املثــال؛ يؤكِّد 

كوربــان عــى أن فكــرة الوالية اســتُنِبطَت من 

أحاديــث عديــدة رواهــا الُكلينــي عــن األمئــة، 

ــة  ــث عــن الوالي ــا أن »الحدي ــل ُمدعيً ويواِص

مبعــزٍل عــن اإلمامــة، ُمتغاضــن عــن كاريزمــا 

اإلمــام دون أدىن إشــارة، هــو أكــر مــن كونــه 

ــٌم للوحــدة«، أي:  ــه تحطي مجــرد مفارقــة؛ إن

وحــدة النبــوة والواليــة. فــإذا كان غــرض 

النبــوة ظاهــرًا؛ فــإن غــرض اإلمامــة باطــن)4(؛ 

إال أن هــذا الجــزم واضــح البطــان؛ فالفهــم 

الصــويف للواليــة يَِصلُها بالنبــوة، وإن كان ذلك 

ــيُّع)5(.  ــه التش ــا يطرح ــٍة ع ــٍة مختلف بصيغ

ــا؛  ــول نوي ــار ب ــا أش ــك، وك ــى ذل ــاوة ع ع

ــة  ــدوث عملي ــراض ح ــة الف ــن حاج ــا م ف

انتقــال للتأثــر يف أي مــن االتجاهــن، مبــا أن 

ٌر يف القــرآن، ومــن ثــمَّ  مفهــوم الواليــة ُمتجــذِّ

تطــوَّر تلقائيًــا يف التصــوف بغــر أن ينتُــج 

عــن ذلــك أيــة مفارقــات أو إشــكاليات)6(.

بالحق عند  العبد  بأنها »قيام  بإيجاز؛  الجرجاين،  الرشيف  يصفها   )3(

الفناء عن نفسه«، راجع: التعريفات، بروت، مكتبة لبنان، )1969م(.

)4( En Islam iranien, Vol. 3, 296.

راجــع: الحكيــم الرمــذي، ختــم األوليــاء، تحقيــق عثــان يحيــى،   )5(

ــا(. ــا بعده ــروت، )ص/ 336، وم )1965م(، ب

)6( Paul Nwyia, Exégèse Coranique Et Langage mystique, 

Beirut, Dar al-Machreq Editeurs.
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)4(

كانت الفلســفة والتشــيُّع والتصــوف إذن هي 

املجــاالت الثاثــة الرئيســة التــي تعاقَبَت عى 

ــة،  ــرته العلمي ــال مس ــان خ ــام كورب اهت

ــاف  ــه. يُض ــى إنتاج ــا ع ــن موضوعاته لتُهيِم

إليهــا املكانــة الخاصــة التــي شــغلها شــخص 

ــهروردي)1(؛ الفيلســوف  شــهاب الديــن السُّ

اإلرشاقــي املقتــول يف حلــب عــى الزندقة عام 

)1191م(. فقــد أفــرد له كوربــان أوىل مقاالته 

يف االســترشاق)2(، ونــرش مجمــوع أعالــه 

ــيد  ــع س ــاون م ــية )بالتع ــة والفارس بالعربي

ــهروردي يف  ُحســن نــر(، وكان يُشــُر إىل السُّ

كل موضــعٍ مــا كتــب، فضــًا عــن تكريــس 

عــدد مــن الدراســات املنفِصلــة لــه. وبإيجــاز، 

ــل  ــد مثَّ ــهروردي ق ــا القــول إن السُّ مُيكــن لن

لهــرني كوربــان مــا مثَّلَــُه الحــاج ملاســينيون؛ 

ــرته  ــة ملس ــخصية املحوري ــرَّد الش ــس ُمج لي

ــي  ــل روح ــه بط ــة، ولكن ــة واألكادميي العلمي

شــخي كذلــك. وجــراء عــدد مــن األســباب 

ــان  ــدا كورب ــر، ب ــها بيُ س ــن تلمُّ ــي مُيك الت

ـهروردي )549-  شـهاب الديـن أبـو الفتـوح يحيـى بـن حبـش السُّ  )1(

ـب بـ)املقتـول(؛ متييزًا له عن شـهاب الدين ُعمر  596هــ ق(، امللقَّ

ـهروردي صاحـب كتاب )عـوارف املعارِف( ومؤسـس الطريقة  السُّ

ـهروردية. تلقـى فيلسـوف اإلرشاق العلم يف زنجـان وأصفهان،  السُّ

حيـث تعـرَّف طريـق التصـوف؛ ثـم ارتحـل إىل األناضـول ومنهـا 

إىل الشـام؛ حيـُث قُِتـل يف حلـب بأمـر صـاح الدين األيـويب. وهو 

فلسـفية/  اإلسـام، ومؤسـس مدرسـة  أهـم فاسـفة  مـن  واحـد 

ثيوصوفيـة جديـدة ُعرِفـت باسـم: )حكمـة اإلرشاق(، وهـو عنوان 

ُعمـدة مؤلفاتـه؛ ومنـه اسـتقى لقبـه. ويصفـه سـيد حسـن نـر 

بأنـه أهـم تـاٍق للفلسـفة والتصوف يف تاريـخ اإلسـام. )املعرِّب(.

)2( Corbin, Suhrawardi d'Alep, Paris, Maisonneuve, 1939.

ــهروردي. فقــد  كأنــه مجــذوٌب للعنايــة بالسُّ

مثَّــل شــيخ اإلرشاق اتحــاًدا لاطــراد املنطقــي 

والحــدس الصــويف، املحبب إىل نفســه؛ بصورة 

ــا  ــن ســينا أو ُم ــُه اب ــا مــا مثَّل أشــد وضوًح

ــهروردي  صــدرا. وعــاوة عــى ذلــك، كان السُّ

ســلًفا ملدرســة الحكمة التي شــغلت مســاحة 

جــد شاســعة يف رؤيــة كوربــان للتشــيُّع، رغــم 

مــا يبــدو مــن أنــه قــد حــرف طبيعــة األثــر 

ــًا)3(.  اإلرشاقــي ومــداه عــى مــا صــدرا مث

ــَث  ــه بََعـ ــهروردي أنـ ـ ــى السُّ ــرًا، ادَّعـ وأخـ

ــتعمل  ــام، واسـ ــل اإلسـ ــران قبـ ــة إيـ حكمـ

ــن  ــه عـ ــية يف نظرياتـ ــات الفارسـ املصطلحـ

ـــت  ـــة. وكان ـــامل املائك ـــن ع ر األرواح م ـــدُّ تح

هـــذه بالنســـبة إىل كوربـــان، الـــذي أرص 

ــي  ــة التـ ــتمرارية الروحيـ ــى االسـ ــا عـ دوًمـ

ال انقطـــاع فيهـــا بـــن إيـــران قبـــل اإلســـام 

ـــل.  ـــن دلي ـــادرة م ـــة ون ـــذرة مثين ـــده؛ ش وبع

وال ميكننـــي الســـعي هـــا ُهنـــا لتمريـــر ُحكـــٍم 

ـــهروردي.  ـــان للسُّ ـــات كورب ـــة تحلي ـــى دق ع

مكانـــة  أن  إىل  اإلشـــارة  تجـــب  أنـــه  إال 

ـــخ  ـــهروردي ومدرســـته هامشـــية يف التاري السُّ

ــت  ــا كانـ ــام، أيًـ ــي لإلسـ ــري والروحـ الفكـ

ــفة اإلرشاق.  ــة لفلسـ ــدة الجوهريـ الفائـ

فناهيــك عــن أثــره يف الحكمــة يف إيــران إبـّـان 

العهــد الصفــوي، والحــوايش الضالــة التــي 

)3( Fazlur Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, 1.
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ــإن  ــد، ف ــا والهن ــه يف تركي ــى كتب ــت ع ُدوِّنَ

هنــاك القليــل مــن الدالئــل عــى أنــه خلَّــف 

أثــرًا ُمعتــرًا بعــد وفاتــه. وحقيقــة كــون 

كوربــان قــد رفعــه عامــًدا إىل مكانــة ســامية 

يف مرشوعــه لصياغــة )اإلســام اإليــراين( رمبــا 

كانــت هــي أقــوى مــؤرٍش عــى كيفيــة تدخُّل 

ميــول كوربــان الروحيــة لتحديــد موضوعــات 

اهتامــه األكادميــي. متاًما كا رفع ماســينيون 

التقليــد  يف  مركزيــٍة  مكانــٍة  إىل  الحــاج 

الصــويف، مكانــة مل يَُجــْز لــه شــغلها؛ كــذا 

ــهروردي بوصفــه حكيــًا  ــم كوربــان السُّ عظَّ

ــل  ــن قبي ــس م ــا لي ــه. ورمب ــر ألهميت ال نظ

ــهروردي،  املصادفــة أن كًا مــن الحــاج والسُّ

للمســترشِقَن  الشــخصين  البطلــن 

ــر  ــو املص ــل، وه ــا القت ــد ذاق ــين؛ ق الفرنس

، فضــًا عــن عنــارِصَ أخــرى؛ عــن  املعــرِّ

مكانتهــا الهامشــية يف التقليــد اإلســامي)1(.

)5(

كل املوضوعـــات التـــي أجملناهـــا فيـــا 

ســـلف، يتعـــنَّ النظـــر إليهـــا عـــى خلفيـــة 

أســـاها  كينونـــٍة  يف  كوربـــان  اعتقـــاد 

ـــن الجـــي أن اإلســـام  ـــراين(. م بـ)اإلســـام اإلي

ــن  ــر عـ ة يف التعبـ ــدَّ ــورًا عـ ــذ صـ ــد اتخـ قـ

ـــط  ـــن الرب ـــا مُيك ـــة، بعضه ـــه التاريخي قات تحقُّ

ــه؛  ــينيون يف أعال ــور ماس ــعيد، ملنظ ــل إدوارد س ــف تحلي يكش  )1(

ــع: ــان. راج ــن كورب ــه وب ــابُه بين ــاط التش ــن نق ــد م ــن العدي ع

- Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, 1978, 264-75.

ــم أو شـــعوب بعينهـــا.  بينـــه وبـــن أقاليـ

ومنـــذ مطلـــع القـــرن الســـادس عـــرش 

امليـــادي، نـــزواًل إىل الحـــارض؛ انتهجـــت إيـــران 

بالتأكيـــد نهًجـــا يف التطـــور الدينـــي مُيكـــن إىل 

ـــا. لكـــن  ـــج جرانه ـــن نه ـــزه ع ـــرٍ متيي حـــٍد كب

ث كوربـــان  مـــن الجـــي أنـــه حـــن يتحـــدَّ

ـــيئًا  ـــُد ش ـــه يقِص ـــراين(، فإن ـــام اإلي ـــن )اإلس ع

قاطًعـــا أكـــر جذريـــة. ففـــي منظومـــة 

كوربـــان يشء يُســـمى بـ)الـــروح اإليرانيـــة(، 

ل(،  والتـــي ُحِبَســـت عـــى )مهمـــة ال تتبـــدَّ

وتضطلـــع مبـــا يُشـــِبُه االحتـــكار للتجليـــات 

الفلســـفية والصوفيـــة يف الـــراث اإلســـامي)2(.

أمـــا الطـــرف املقاِبـــُل لهـــذا )اإلســـام اإليـــراين( 

ــا يبـــدو )اإلســـام  العميـــق، فهـــو عـــى مـ

الســـطحي  الفقهـــي  الحـــريف  العـــريب(؛ 

ـــق  ـــل( عـــى التطبي ـــإرصاره )الباِط والجـــاف، ب

االجتاعـــي لتعاليـــم الديـــن. ورغـــم أن 

ـــة  ـــة العرقي ـــًدا إىل املقارن ـــأ أب ـــان مل يلج كورب

رصاحـــًة بـــن اإليرانيـــن والعـــرب، فـــإن قـــارئ 

إنتاجـــه ال مُيكـــن أن يفشـــل يف اســـرجاع 

ــال  ــن، أمثـ مـ ــترشقن املتقدِّ ــات املسـ نظريـ

 ،)Arthur de Gobineau ـــو ـــر دو غوبين )آرث

و)ماكـــس هورتـــن Max Horten(؛ الذيـــن 

حاولـــوا تحليـــل التاريـــخ الفكـــري لإلســـام 

بوصفـــه صداًمـــا ُمفرًضـــا بـــن اآلريـــن 

)اإليرانيـــن( والســـامين )العـــرب(. وقـــد 

)2( En Islam iranien, Vol. I, x.
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نقـــل كوربـــان هـــذه اإلثنينيـــة)1( مـــن املجـــال 

ــي.  ــاء الروحـ ــي إىل الفضـ البيولوجـ

.
اتخــذ  قــد  اإلســام  أن  الجــي  مــن 
ــه  قات ــن تحقُّ ــر ع ة يف التعب ــدَّ ــوًرا ع ص
التاريخيــة، بعضهــا مُيكــن الربــط بينــه 
وبــن أقاليــم أو شــعوب بعينهــا. ومنــذ 
مطلــع القــرن الســادس عــر امليــادي، 
إيــران  انتهجــت  الحــارض؛  إىل  نــزواًل 
بالتأكيــد نهًجــا يف التطــور الدينــي مُيكن 
إىل حــٍد كبــرٍ متييــزه عــن نهــج جرانهــا.

وطبًقـــا لتصـــورات كوربـــان، فـــإن )اإلســـام 

اإليـــراين( ال ميتـــاُز بالروحانيـــة وعنايتـــه 

بأمـــور الباطـــن فحســـب، بـــل وباســـتمراٍر 

ـــران  ـــايض إي ـــن م ـــه ع ـــاع في ـــي ال انقط واقع

ـــا معـــامل  ـــان ُمبيًِّن ـــّرر كورب ـــل اإلســـام. و يُق قب

مذهبـــه، الـــذي بســـطه يف تصديـــر كتـــاب 

)اإلســـام اإليـــراين(؛ أن )العـــامل اإليـــراين قـــد 

ـــل  ـــزة داخ ـــة ممي ـــدء كينون ـــذ الب ـــكَّل من ش

ــا  األمـــة اإلســـامية، ميكـــن إدراك خصائصهـ

ــن  ــر بعـ ــذ الناظـ ــط إذا أخـ ــا فقـ ووظائفهـ

ـــُل  ـــراين مُيثِّ ـــار أن الوجـــود الروحـــي اإلي االعتب

ــة(  ــظ )اإلثنيني ــتخدم لف ــة )dichotomy(؛ إذ نس ــا للفظ تعريبن  )1(

ــة  ــذي قصــده أســتاذنا املســري؛ أي: )الثنائي ــول نفســه ال باملدل

الصلبــة( بوصفهــا نقيًضــا لـ)الثنائيــة الفضفاضــة(. يقــول -رحمــه 

اللــه-: يف الثنائيــة الفضفاضــة مثــة عنران قــد يكـــونان متكافئن 

أو غــر متكافئــن ولكنهــا مــع هــذا يتفاعــان ويتدافعــان، أمــا 

ــام  ــان مت ــران مختلف ــا عن ــة؛ فه ــة الصلب ــة/ الثنائي يف اإلثنيني

االختــاف ولــذا يدخــان يف رصاع أزيل. وهــو املعنــى الــذي نــرى 

أن املؤلــف -متعــه اللــه بالعافيــة- قــد قصــد إليــه. )املعــرِّب(.

وحـــدة واحـــدة، قبـــل اإلســـام وبعـــده()2(. 

ومــن الجــي أن الوعــي الدينــي إليــران مل 

يُكــن صفحــة بيضــاء )tabula rasa( إبّــان 

ــارص ذات  ــض العن ــامي، وأن بع ــح اإلس الفت

الجــذور املزدكيــة قــد اســتمرَّت خــال العهــد 

اإلســامي، خصوًصــا عــى مســتوى الفولكلــور 

واملعتقــدات الشــعبية. لكنهــا مســألة مــدى 

أهميــة تلــك العنــارِص، ونســبتها إىل املجموع. 

فـا مـن أسـاٍس معتـرٍ مـن تاريخ إيـران قبل 

اإلسـام قـد اسـتمر يف التيـار الرئيـس للتاريخ 

الدينـي إليران اإلسـامية. بل عى العكس من 

ذلـك، إذ يجـُدر شـهود كيفيـة تكريـس إيران 

جملـة طاقاتها الفكريـة والروحية السـتيعاب 

العلـوم الدينيـة اإلسـامية وإتقانهـا، يف حقبة 

التطـّور التي شـكَّلَت مامح هـذه العلوم. أما 

أطروحتـه التأسيسـية عـن االسـتمرارية بـن 

إيـران قبل اإلسـام وبعـده، فقـد كان كوربان 

عـى  قليـًا  تربـو  أدلـة  حشـد  عـى  قـادرًا 

هروردي؛ بعض  تسـمية املائكة يف كتابات السُّ

التشـابُهات يف العقائـد الكونيـة بـن »تراتيـل 

بُنَدِهْشـن«)3( مـن جهـة،  يشـت«، و»كتـاب 

هروردي وما  وبن بعض ما ورد يف كتابات السُّ

)2( En Islam iranien, Vol. I, xxvii.

تراتيــل يشــت مكونــة مــن إحــدى وعرشيــن ترتيلــة يُبتهــل   )3(

ــتية.  ســات الزرداش ــة أو املقدَّ ــا إىل أحــد اآلله ــكل واحــدة منه ب

ن  ــق عــى املجمــوع املــدوَّ أمــا كتــاب بُنَدِهْشــن فهــو اســم يُطلَ

ل تصّوراتهــم  للعقائــد الكونيــة الخاصــة بالزرداشــت، الــذي يُســجِّ

ًســا بذاتــه رغــم اعتــاده  عــن خلــق الكــون. وهــو ليــس نًصــا ُمقدَّ

عــى نــص األفيســتا. )املعــرِّب(.
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صـدرا وطائفـة الشـيخية، من الجهـة األخرى. 

ص يف  إضافـة إىل التشـابه الجـزيئ بـن املخلّـِ

أو  سوشـينت  )بالفارسـية:  املزدكيـة  الديانـة 

سوشـيانس(، واإلمـام الثـاين عـرش يف اإلسـام 

الشـيعي)1(. لكنه دأب عى إبراز هذه األشـاء 

غ  تُسـوِّ بـل واعترهـا  بـا كلـل،  األدلـة  مـن 

اإليرانو-إسـامية«)2(. لـ»الفلسـفة  مفهومـه 

ــف  ــؤدي تعري ــي أن ي ــن الحتم ــد كان م وق

كوربــان لـ)اإلســام اإليــراين( بأنــه كينونــة 

ــة  ــى الروحاني ــا ع ــِرُ عنايته ــزة، تقت متاي

والتصــوف فحســب، وأن حارضهــا يحِمــل 

بصمــة غائــرة مــن تــراث ماضيهــا قبــل 

اإلســام؛ إىل أن صــارت رؤيتــه لإلســام يف 

إيــران شــديدة االنتقائيــة. وصحيــح أنــه 

تخــى عــن كل محــاوالت عــرض تاريــخ عــام 

لإلســام يف إيــران، وســمى عامــًدا الكتــاب ذا 

األربعــة مجلــدات، الــذي جمــع فيــه أبحاثــه؛ 

بـ)اإلســام اإليــراين(، ُمنبًهــا القــارئ إىل توقُّــع 

دليــًا  وليــس  املوضوعــات  مــن  سلســلة 

ــز  ــن متيي ــر م ــيء الكث ــع ال ــا، فصن جامًع

اإلســام اإليــراين؛ إال أنــه كان مــن املتوقَّــع أن 

)1( Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth: From 

Mazdean Iran to Sh'ite Iran. Bollingen Series, 41/ 2, 

Princeton University Press, 1977, Passim.

)2( See Corbin, “For the Concept of Irano-Islamic Philiso-

phy“, The Philosophical Forum, Boston, 1972, 4/ 1, 114-23.

وتجــُدر اإلشــارة إىل أنهــا ورقــة ألقيــت يف »الكونغرس الدويل للدراســات 

 ،)The International Congress of Iranology( اإليرانيــة«، 

ُعِقــَد يف شــراز عــام )1971م(، مبناســبة »االحتفــال  والــذي 

الفارســية«. اإلمراطوريــة  تأســيس  عــى  ســنة  مبــرور 2500 

يختــار كوربــان موضوعــات أكــر تعبــرًا عــن 

د الــذي ادعــى متييــزه.  التقليــد شــديد التحــدُّ

ويف الحقيقــة، ورغــم كل التضلُّــع والفصاحــة 

ــت  ــه؛ كان ــن موضوع ــا ع ــان به ــن أب اللذي

ــا  ــوي م ــراين تط ــام اإلي ــان لإلس ــة كورب رؤي

ــة،  ــٍة للمزدكي ــًا عــى أصــداء باهت ــو قلي يرب

الكرويــة،  والطريقــة  روزِبهــان  وتصــوف 

الفكريــة  واألوجــه  ــهروردي،  السُّ وإرشاق 

والصوفيــة للتشــيُّع. وإن القــارئ لكتابــات 

ــني  ــًدا أن اإلســام السُّ ــن يظــن أب ــان ل كورب

قــد هيمــن عــى األفــق الدينــي إليــران طوال 

تســعة قــرون، كا لــن يجد يف كتابــات الرجل 

عونـًـا كبــرًا عــى فهــم املســار املمكــن التتبُّــع 

والتمحيــص، والــذي صــار بــه التشــيع االثنــا 

ــراين(. ــل )اإلســام اإلي عــرشي شــيئًا مــن قبي

.
ــن  ــع والفصاحــة اللذي ورغــم كل التضلُّ
أبــان بهــا عــن موضوعــه؛ كانــت رؤيــة 
كوربــان لإلســام اإليــراين تطوي مــا يربو 
ــة،  ــٍة للمزدكي ــداء باهت ــى أص ــًا ع قلي
وتصــوف روزِبهــان والطريقــة الكربوية، 
ــهروردي، واألوجــه الفكريــة  وإرشاق السُّ

والصوفيــة للتشــيُّع.

)6(

مســـرة  إىل  النظـــر  لنـــا  يجـــوز  وقـــد 

املســـترشِق املهنيـــة ليـــس فقـــط يف ســـياق 

الروحيـــة  والتحيُّـــزات  الفكريـــة  امليـــول 
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ـــك يف داخـــل  ـــل كذل ـــد النظـــر، ب ـــث قي للباِح

اإلطـــار املؤســـي وحتـــى الســـيايس الـــذي 

ـــة،  ـــرته املهني ـــر مس ـــه. فع ـــه عمل ـــارش في ب

ـــران،  ـــا وإي ـــة يف فرنس ـــان اإلقام ـــاَوب كورب تن

ــة  ــات اإليرانيـ ــم الدراسـ ــن قسـ ــًذا مـ ُمتخـ

ــه يف  ــدة لـ ــراين قاعـ ــد الفرانكو-إيـ يف املعهـ

طهـــران. وقـــد حظـــي بصـــاٍت عديـــدٍة يف 

كٍل مـــن الدوائـــر الرســـمية واألكادمييـــة، 

ـــاء  ـــارة إىل )أصدق ـــه اإلش ـــرَّر يف كتابات ـــد ك وق

هم، بوصفهـــم مرجًعـــا  إيرانيـــن( مل يُســـمِّ

ــا ملـــا يستشـــِهُد بـــه. وقـــد تعـــاَون  موثوقًـ

ـــد  ـــل محم ـــع الراح ـــا م ـــات بعينه يف مرشوع

ُمعـــن، ومـــع جـــال الديـــن اآلشـــتياين، فضـــًا 

ـــرِشَت نقاشـــاته  عـــن باحثـــن آخريـــن. وقـــد نُ

التـــي أجراهـــا مـــع العامـــة ســـيد محمـــد 

حســـن طباطبـــايئ بالفارســـية، وحظيـــت 

بُشـــهرٍة ُمعتـــرة)1(. لكـــن يظـــل ســـيد ُحســـن 

ـــة بغـــر  ـــوا معـــه أهمي نـــر أكـــر مـــن تعاون

ـــذي  ـــاج، ال ـــر اإلنت ـــف غزي ـــك املؤل ـــك. ذل ش

ًقا أكـــر األحيـــان يف موضوعـــاٍت  يكتُـــب ُمشـــقِّ

كوربـــان.  فيـــه  يبحـــث  مـــا  قريبـــة 

لقـــد شـــغل نـــر مجموعـــة شـــديدة التنـــّوع 

مـــن املناِصـــب األكادمييـــة واإلداريـــة يف 

إيـــران، قبـــل أن تحـــدوه حصافتـــه إىل مغـــادرة 

ــرًا  ــه ُمديـ البـــاد يف غـــار الثـــورة. وبوصفـ

لألكادمييـــة اإلمراطوريـــة للفلســـفة، كان 

مكتب تشيع، قم، إيران، )1339هـ.ش = 1960م(.  )1(

نـــر معروفًـــا بعاقاتـــه الوثيقـــة بالبـــاط. 

ـــر  ـــع ن ـــان م ـــاون كورب ، كان لتع ـــمَّ ـــن ث وم

الحتميـــة.  السياســـية  املضامـــن  بعـــض 

وأنـــا هنـــا ال أريـــد أن أملِـــح أبـــًدا إىل أن 

ــا  ــا أو غـــر واٍع؛ ُمصطًفـ ــان كان، واعيًـ كوربـ

ــه  ــى أنـ ــد، مبعنـ ــام امللـــي البائـ ــع النظـ مـ

وضـــع علمـــه يف خدمـــة هـــذا النظـــام. 

اختارهـــا  التـــي  االتجاهـــات  كانـــت  إذ 

ملســـاره ميكـــن تفســـرها كُليًـــا يف ضـــوء 

اهتاماتـــه الفكريـــة وذائقتـــه الروحيـــة.

إال أنـــه يظـــل مـــن الحقائـــق ذات الداللـــة 

أن رؤيتـــه الخاصـــة لــــ )اإلســـام اإليـــراين( 

ـــا مـــع السياســـات  انســـجمت انســـجاًما بديًع

كان  وقـــد  البهلـــوي.  للنظـــام  الثقافيـــة 

تعريـــف كوربـــان لإلســـام الشـــيعي، بوصفـــه 

ـــي- ـــال االجتاع ـــزدري املج ـــا ي ـــًدا باطًن تقلي

ـــع عنـــه؛ يلتقـــي يف كثـــر مـــع  الســـيايس ويرفَّ

ـــادات  ـــاع القي إرصار النظـــام البائـــد عـــى امتن

ــية.  ــؤون السياسـ ــة الشـ ــن كافـ ــة عـ الدينيـ

ــام  ــب إمـ ــار مذهـ ــن اعتبـ ــًدا، مُيكـ وتحديـ

ــال  ــن؛ يف أن )أفعـ ــن العابديـ ــيخية، زيـ الشـ

الخلـــق ال تُســـِهُم يف إصـــاح واقعهـــم(، والـــذي 

ــاره  ــن اعتبـ ــا؛ مُيكـ ــان موافًقـ ــه كوربـ قبسـ

وصفـــة مثاليـــة لإلذعـــان الســـلبي للطغيـــان)2(.

)2( En Islam iranien, Vol. IV, 247.
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ومـــن املقطـــوع بـــه أن مطالعـــة كتابـــات 

ــاٍع  ــا بانطبـ ــارئ ممتلئًـ ــرك القـ ــان تـ كوربـ

ــا أنـــه  ــه الخمينـــي إمـ ــة اللـ ــاده أن آيـ مفـ

ـــيُّع،  ـــح للتش ـــر الصحي ـــل يف إدراك الجوه فش

ـــل،  ـــًدا. وباملث ـــك حـــدوده عام ـــه انته ـــا أن وإم

ـــة  ـــود إثنيني ـــان وج ـــراض كورب ـــد كان الف فق

ــارِشٌ  ــٌب مبـ ــام نسـ ــة يف اإلسـ إيرانية-عربيـ

إلرصار الشـــاه الســـاِبق عـــى ســـلخ إيـــران، 

ـــريب  ـــياق الع ـــن الس ـــتطيع؛ م ـــا يس ـــى م بأق

لثقافتهـــا وتاريخهـــا. إذ كانـــت أطروحـــة 

ـــة  ـــة املصقول ـــان هـــي النســـخة األكادميي كورب

مـــن الشـــعار الرســـمي: )مســـلمون لكننـــا 

لســـنا بعـــرب(. وأخـــرًا، فقـــد كانـــت نظريتـــه 

عـــن االســـتمرارية الروحيـــة العميقـــة بـــن 

جاهليـــة إيـــران وإســـامها تُســـتوَعُب يف 

كثـــرٍ مـــن األحيـــان داخـــل الروباغنـــدا 

ق بألفـــي  ـــا تتشـــدَّ ـــي كانـــت آلته ـــة الت الطنان

وخمســـائة عـــام مـــن الحكـــم امللـــي، 

الـــذي ال انقطـــاع فيـــه. 

وقـــد تـــويف كوربـــان يف باريـــس، بعـــد أســـبوع 

واحـــٍد مـــن وصـــول آيـــة اللـــه الخمينـــي، 

الـــذي كان يتأهـــب ملبـــارشة املرحلـــة األخـــرة 

ـــرة مـــن رحلـــة نفيـــه الطويلـــة  واملظفَّ

ــذي  ــان، الـ ــي كوربـ ــران. ويف نعـ ــارج إيـ خـ

ــد  ــة لومونـ ــاس لصحيفـ ــرني تومـ ــه هـ كتبـ

ـــن مـــا  الفرنســـية)1(؛ حـــاول األخـــر أن يُخمِّ

)1( Le Monde, October 11, 1978.

ــيحُدث إذا التقـــى الرجـــان،  الـــذي كان سـ

ـــرًا  ـــا كث ـــح أن بينه ـــن الواض ـــذان كان م الل

مـــن القواســـم املشـــركة. آخذيـــن يف االعتبـــار 

الســـياق واملضامـــن السياســـية إلنتـــاج هـــرني 

كوربـــان )الـــذي كانـــت مامحـــه معروفـــة 

للخمينـــي إجـــااًل ال تفصيـــل فيـــه(؛ فقـــد 

ـــل  ـــًدا أن يســـود مث ـــح أب ـــر املرجَّ ـــن غ كان م

هـــذا االجتـــاع أدىن قـــدر مـــن التجانُـــس.

)7(

وكـــا كان محتـــوى كتابـــات كوربـــان اســـتثنائيًا 

وُمتفـــرًِّدا، كـــذا كانـــت املنهجيـــة التـــي 

تبناهـــا. إذ مل يَســـتَِهن بالنزعـــة التاريخانيـــة 

ــا  ــه؛ ُمدعيًـ ــخ نفسـ ــل بالتاريـ ــب، بـ فحسـ

ــق معنـــٌي فقـــط  أنـــه فينومينولوجـــي ُمدقّـِ

بالظاهـــرة الدينيـــة بوصفهـــا حقيقـــة ُمســـتِقلَّة 

ـــا كان  ـــى م ـــا ع ـــن غره ـــرِّرة م ـــا، متح بذاته

ـــا:  ـــا بأنه ـــد. وقـــد عـــرَّف الفينومينولوجي يعتِق

ــا  »عمليـــة اســـتعادة الظواِهـــر؛ أي ماقاتهـ

ـــا.  ـــذت موضعه ـــا اتخ ـــت وحيث ـــا حدث أين

ويف العلـــوم الدينيـــة، فـــإن هـــذا يعنـــي 

ــن  ــداًل مـ ــن، بـ ــوس املؤمنـ ــا يف نفـ ماقاتهـ

األبحـــاث  أو  النقديـــة  املعرفـــة  أطـــال 

ى لهـــم )أي  املســـهبة؛ إنـــه عـــرٌض ملـــا تبـــدَّ

ــة«)2(.  ــة الدينيـ ــى الحقيقـ ــوس(، وأعنـ النفـ

)2( En Islam iranien, Vol. I, xix.
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ــل  ــدة بـ ــة حميـ ــٍك غايـ ــر شـ ــذه بغـ وهـ

ورضوريـــة، غايـــة مل تـــُدر حتـــى بخلـــد 

األغلبيـــة العظمـــى مـــن املســـترشقن، ناهيـــك 

عـــن االجتهـــاد إلصابتهـــا. إال أن كفايتهـــا 

وجدواهـــا محـــل شـــك. ذلـــك أن الحقيقـــة 

املؤمنـــن  نفـــوس  الدينيـــة توجـــد ال يف 

فحســـب، بـــل عـــى املـــرح التاريخـــي 

ــي رشط  ــا وهـ ــو رشط وجودهـ ــك؛ فهـ كذلـ

ـــن الحقيقتـــن  ـــل ب ـــل التفاُع وجـــوده. وتجاُه

التاريخيـــة والدينيـــة هـــو بالقطـــع إفقـــاٌر 

ــُه. ــا للديـــن ينبغـــي تجنُّبـ إلدراكنـ

الـدارس  يُاقـي  أن  خطـر  كذلـك  وهنـاك 

املؤمنـن«،  »نفـوس  يف  ال  الدينيـة  الحقيقـة 

حيـث  جنبيـه،  بـن  التـي  نفسـه  يف  وإمنـا 

ر لهـا أن تختلـط بـه مـا  سـتختلُِط مبـا قُـدِّ

ـب يف نفسـه مـن املعتقـدات والخـرات  ترسَّ

هـرني  حالـة  ففـي  وهكـذا،  بهـا.  املرتبطـة 

إيـران  والتشـيُّع يف  التصـوف  ُدِفـَع  كوربـان؛ 

دفًعـا إىل التأقلُـم مـع العديـد مـن العنـارص 

التـي تغيـب بـكل تأكيد عـن نفـوس املؤمنن 

سـة، وفرسـان املعبـد،  باإلسـام: الـكأس املقدَّ

وسـويدنرغ، ومايسـر إيكهـارت؛ عـى سـبيل 

املثـال ال الحـر. وقـد رفـض كوربـان عامـًدا، 

بـل تباهى برفضـه؛ وضع الظاهـرة الدينية يف 

سـياقها التاريخـي الـذي مينحهـا خصوصيتها، 

لينتهـي بـه األمـر يف كثـر مـن األحيـان إىل 

طمرهـا يف طيـات نفسـه التـي بـن جنبيـه. 

ــان ُمطــرًدا  ــك، مل يكــن كورب عــاوة عــى ذل

بالكليــة يف التزامــه باملنهــج الفينومينولوجــي. 

فكــا رأينــا ســلًفا أنــه اعتــر مفهــوم الواليــة 

الصويف اســتعارة ُمختلســة من التشــيُّع مل تُْعَز 

ــة؛  ــا، وجــي أن هــذه حجــة تاريخي ملصدره

مبــا أنــه مــن املؤكــد أن االســتعارة املزعومــة 

. وصحيــح أن  ٍ قــد وقعــت يف زمــاٍن ُمعــنَّ

ــا الزدرائــه التاريــخ، وهــو  كوربــان يظــل وفيً

مــا يتجــى يف فشــله يف االســتعانة بدليــٍل 

ُمقِنــعٍ، لكــن املبــدأ الفينومينولوجــي يُنتَهــُك 

برفضــه ماقــاة الحقيقــة الدينيــة للواليــة 

ــا اتخــذت  ــت، وحيث ــا حدث ــة »أين الصوفي

موضعهــا«؛ أي يف نفــس الصــويف الــذي ال 

يكــَرُِث للتعاليــم الشــيعية عــن واليــة األمئــة، 

ــل خــرًا. ــى مل يُحــط بهــا مــن قب أو حت

.
ــان؛  ــري كورب ــة ه ــي حال ــذا، فف وهك
ُدِفــَع التصــوف والتشــيُّع يف إيــران دفًعــا 
ــد مــن العنــارص  ــم مــع العدي إىل التأقلُ
ــد عــن نفــوس  ــكل تأكي التــي تغيــب ب
ســة،  املؤمنــن باإلســام: الــكأس املقدَّ
وفرســان املعبــد، وســويدنربغ، ومايســرت 
إيكهــارت؛ عــى ســبيل املثــال ال الحر. 
وقــد رفــض كوربــان عامــًدا، بــل تباهــى 
الدينيــة  الظاهــرة  وضــع  برفضــه؛ 
الــذي مينحهــا  التاريخــي  ســياقها  يف 
خصوصيتهــا، لينتهــي بــه األمــر يف كثــر 
مــن األحيــان إىل طمرهــا يف طيــات 

ــه.  ــن جنبي ــي ب نفســه الت
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ومـــن املؤكـــد أن كوربـــان مل يكـــن الوحيـــد 

بـــن املســـترشقن املحدثـــن يف مكابـــدة هـــذا 

االقـــران أو التاقـــي لاهتامـــات الروحيـــة 

بـــراون،  إدوارد  أن  يبـــدو  إذ  والبحثيـــة. 

ورينولـــد نيكلســـون، وآرثـــر جـــون آربـــري، 

جميًعـــا؛ قـــد اســـتعادوا اعتقادهـــم املســـيحي 

األنجليـــكاين مـــن خـــال دراســـة النصـــوص 

ث لويـــس  الصوفيـــة لإلســـام)1(، وقـــد تحـــدَّ

ـــا« عـــى  ـــا روحيً ماســـينيون عـــن كونـــه »ضيًف

العـــامل اإلســـامي قبـــل وقـــٍت طويـــٍل مـــن 

اســـتخدام كوربـــان ألفاظــًـا مشـــابهة يف وصـــف 

نفســـه. وبقـــدر مـــا يكـــون ســـلوك املســـترشق 

ـــن  ـــية م ــا وحساس ـــر احراًمـ ــف أك الضيـ

ــد أو  ــايض أو الناِقـ ــترشِق القـ ــلك املسـ مسـ

الغـــازي، إذ يصطحبـــون جميًعـــا يف دراســـتهم 

لإلســـام مشـــاعَر عـــداٍء وتعـــاٍل ُمعلنـــًة أو 

ـــا  ـــر م ـــا أك ـــِرُز حذقً ـــوف يُح ـــترة؛ فس ُمس

ـــه. ـــل أقران يفع

إال أنـــه يف بعـــض األحيـــان يتضـــح أن الضيـــف 

ـــن  ـــا م ـــا نفســـه بنفســـه، وم ـــد دع ـــي ق طُفي

ـــه  ـــيفهم مضيفي ـــه س ـــى أن ـــذ ع ضـــان حينئ

الذهنيـــة  نقـــل صورتهـــم  ــق يف  يُدقّـِ أو 

ألنفســـهم عـــى أكمـــل وجـــه. لينتُـــج عـــن 

رحلتـــه رؤيـــة شـــخصية، قـــد تحظـــى

ــاين  ــد الث ــري املجل ــا آرب ر به ــدَّ ــي ص ــة الت ــرة الذاتي ــع الس راج  )1(

لرجاتــه لشــعر جــال الديــن الرومــي، والــذي نـُـرِشَ بعــد وفاته:

A. J. Arberry, Mestical Poems of Rumi, Vol. 2, Westview 

Press, 1979, ix-xiv. 

ببعـــض الُعمـــق والجـــال، لكنهـــا ليســـت 

ُمقنعـــًة ســـواء عـــى الصعيـــد الرســـمي 

ــة  ــي للعمليـ ــراد املنطقـ ــث االطـ ــن حيـ مـ

البحثيـــة، أو عـــى صعيـــد الحقيقـــة )أو 

ـــة التـــي خرهـــا املســـلمون.  الحقائـــق( الديني

ـــة  ـــم وعظم ـــال حج ـــة إغف ـــن الصفاق ـــه م إن

جهـــود كوربـــان، أو الحـــط مـــن قـــدر 

ـــات  ـــورة دراس ـــا ص ل كُليً ـــدَّ ـــد ب ـــازه. فق إنج

ــن  ــا مـ ــيُّع، ومـ ــامية والتشـ ــفة اإلسـ الفلسـ

ـــام  ـــات، أو لإلس ـــذه املوضوع ـــريب له دارٍس غ

ـــراءة  ـــن ق ـــتغناء ع ـــعه االس ـــه؛ بوس يف عموم

إنتـــاج كوربـــان قـــراءة فاحصـــة.

إال أن البيـــان الجليـــل الـــذي يكســـو نـــرة 

كوربـــان ال ينبغـــي أن يُرِهـــب القـــارئ، 

واملقـــدرة  الواســـع  االطـــاع  يُســـِهم  أو 

ـــاج الرجـــل  ـــان يف إنت ي ـــان تتبدَّ ـــة اللت االبتكاري

ـــه  ـــب. فمثل ـــا كت ـــرَّض مل ـــن يتع ـــة م يف إخاف

ـــول  ـــن الق ـــه، مُيك ـــن قبل ـــينيون م ـــل ماس مث

بـــأن كوربـــان حـــاول االســـتياء االنتقـــايئ عـــى 

ـــب  ـــادة ترتي ـــال إع ـــن خ ـــك م ـــام، وذل اإلس

عنـــارص تكويـــن األخـــر يف نســـٍق كان يحســـبه 

ـــا، وُمشـــِبًعا لـــه عـــى  ُمتجانًســـا تجانًُســـا روحيً

ــا. ــمَّ حقيقيًـ ــن ثـ ــخي، ومـ ــد الشـ الصعيـ

لقـــد كان مـــرشوع هـــرني كوربـــان صـــورة 

مـــن صـــور الكولونياليـــة الروحيـــة الشـــاذة 

واملســـتهجنة. 
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لوائل حالق: مراجعة نقدية
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 مقدمة منهجية:

ــاب  ــة األوىل بكت ــايب يف الوهل ــي إعج ال أخف

)تاريــخ النظريــات الفقهيــة يف اإلســام(، 

لكــن ذلــك اإلعجــاب معلــول مبــدى اهتــام 

ــه  ــخ علوم ــر اإلســامي وتاري باحــث يف الفك

وعنايتــه أكــر مــن غــره املنتمــي إىل مجالــه 

أســتاذ التعليــم العــايل، جامعــة عبــد املالــك الســعدي، كليــة أصــول   )*(

ــروين:  ــد اإللك ــرب. الري ــن، املغ الدي

chahidelhassen@gmail.com

املرجعــي والتــداويل، ورسعــان مــا يتبــدد 

ذلــك اإلعجــاب كلــه، ويتحــول إىل اســتغراب، 

ــكاره  ــه وأف ــر يف مقوالت ــق النظ ــرد تدقي مبج

وآرائــه الــواردة يف الكتــاب؛ ألنــه يتضمــن 

بــل  عديــدة،  وأخطــاء  كثــرة  مغالطــات 

أوهاًمــا ال حــر لهــا، تتصــل مبــا هــو منهجي 

أو معــريف أو تاريخــي، ال تعــزب عــن الــدارس 

املتخصــص يف علــم أصــول الفقــه واملعــارف 

املتصلــة بــه. األمــر الــذي اســتوجب الوقــوف 

ــا. ــر النظــر فيه عندهــا، وتحري

تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام: مقدمة يف أصول الفقه السني الكتاب
وائل حاق المؤلف

أحمد موصلي المترجم
دار املدار اإلسامي، ط1، 2007، بروت، لبنان الناشر

388 عدد الصفحات



445

العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

وعليـــه، ستتأســـس مراجعتـــي النقديـــة 

هاتـــه عـــى القواعـــد املنهجيـــة اآلتيـــة:

))( ســيتم الركيــز يف هــذه املراجعــة والقراءة 

ــن  ــا وب ــه بينن ــا في ــوب مختلًف ــى املحس ع

وائــل حــاق، واملعتــر جديــرًا يف أهميتــه، مع 

إغفــال املعــروف املتفــق عليــه وهــو موجود. 

الكليــة  املحوريــة  األفــكار  ســأجعل   )2(

متثــل  ألنهــا  والدراســة؛  التحقيــق  مقــام 

يف  النظــر  تحقيــق  مــع  الكتــاب،  ركائــز 

الجزئيــات كلــا اقتضتــه الــرورة املنهجيــة.

)3( معتمـدي يف هـذه املراجعـة عى نسـخة 

ألحمـد  العربيـة  الرجمـة  وفـق  الكتـاب 

سـوء  عـى  الشـديد  تأكيدنـا  مـع  موصلـي، 

ترجمتـه)1( العربيـة للكتـاب، وهذا من شـأنه 

ومـن أسـباب ذلـك السـوء املبـن هـو )الرجمـة االرتداديـة(؛ أي:   )1(

ه بـداًل مـن العـودة إىل النصـوص التـي اقتبسـها الكاتـب وائـل  إنَـّ

املرجمـة  النسـخة  يف  وإثباتهـا  »املوافقـات«،  مـن  مثـًا  حـاق 

وهـو األسـهل واألسـلم، يعمـد أحمـد موصلـي إىل ترجمـة نـص 

»موافقـات«  العربيـة عـن  املرجـم أصـًا مـن  اإلنجليـزي  وائـل 

الشـاطبي، مـا تتباعـد املعاين املرجمـة عن النص األصـي، إضافة 

إىل كبـر العنـاء والجهـذ املبـذول املحتفـي بالخطـأ، انظـر مثًا يف 

ـا مـن االعتصـام نقلـه املرجـم مـن اإلنجليزيـة يف  )ص/ 219( نصًّ

كتـاب تاريـخ النظريـات الفقهيـة إىل العربيـة عـوض نقلـه مـن 

ـا يف )ص/ 262(، حيـث يرجم  االعتصـام مبـارشة، وانظـر أيًضـا نصًّ

لنـص للشـاطبي يف »املوافقـات« من مـن النسـخة اإلنجليزية إىل 

العربيـة، وحـن نعـود إىل النـص األصـي بالعربيـة نلفـى الفـارق 

واسـًعا بـن النصـن مـن حيـث املعنـى واملبنـى. إضافـة إىل ذلـك؛ 

فـإنَّ ترجمـة النصـوص تحتـاج إىل االسـتعانة بقواميـس مجاالتهـا 

التداوليـة، فالنصـوص األصوليـة لهـا مصطلحاتهـا الخاصـة، وهـذا 

مـا نلمـس اخراقـه يف ترجمـة هـذا الكتـاب، فمثًا نجـد مصطلح 

»نيـة الشـارع« واملقصـود »مقاصـد الشـارع«، )ص/ 245(، وانظر 

أيًضـا املصطلحـات اآلتيـة: »صعوبـة مقبولـة«، واملقصود »مشـقة 

الحيـاة«  »صـون   :)222 )ص/  يف  وأيًضـا   ،)227 )ص/  عاديـة«، 

واملقصـود »حفـظ النفس«، و»امللكيـة« واملقصود »املـال«، وهذا 

ال يليـق وال ينسـجم مـع الحقـل األصـويل واملقاصـدي، وغـر ذلك 

اإلسـام. يف  الفقهيـة  النظريـات  تاريـخ  كتـاب  ترجمـة  يف  كثـر 

أن يخـل باملعنـى املقصـود أحيانًـا، وباملعنـى 

املنقـود تـارة أخـرى. وال أبالـغ إذا قلـت: إن 

ترجمـة الكتـاب عـادت عـى النسـخة األصل 

قـد  مـا  اإلشـارة،  وإخـال  العبـارة  بإفسـاد 

وعليـه،  والنقـد.  املراجعـة  سـياق  يف  يؤثـر 

كانـت  إن  وائـل  لألسـتاذ  املبتـدأ  يف  أعتـذر 

مـا  لبعـض  فهمـي  سـوء  يف  سـببًا  الرجمـة 

الفقهيـة. النظريـات  تاريـخ  كتـاب  يف  جـاء 

)4( سأشــتغل عــى هــذا الكتــاب أي: )تاريــخ 

مقدمــة  اإلســام:  يف  الفقهيــة  النظريــات 

يف أصــول الفقــه الســني(؛ ألن عــدًدا مــن 

الدارســة  واملعــارصة  الحداثيــة  الكتابــات 

لفلســفة أصــول الفقــه ونظرياتــه عيــال عليه 

ــه.  ــتندة إلي ومس

 

القسم األول
في بنية النظرية 

األصولية: التاريخ والمنهج

أواًل- في النظرية األصولية الشافعية:

المسألة األولى- البحث والحديث:

ــر األصــويل  ــاب النظــر يف الفك ــوج ب ــل ول قب

يحبــذ  والتاريخيــة،  املنهجيــة  ومتعلقاتــه 

وائــل حــاق التمهيــد مبقدمتــن منهجيتــن: 

الكريــم  القــرآن  بصدقيــة  ترتبــط  األوىل 

النبويــة  األحاديــث  وعلميــة  وقطعيتــه، 

وصدقيتهــا، وهــي مســلمة حســب وائــل 
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النعــدام دليــل يثبــت عكســها؛ والثانيــة 

قــراره بعكــس األوىل، وهــو تخليــه وتخلصــه 

مــن تلــك الصدقيــة فيــا يتعلــق باألحاديــث 

النبويــة، ومســتنده يف ذلــك تشــكيك كل مــن 

ــن)1(  ــول وآخري ــاخت وجوينب ــر وش غولدزيه

يف تلــك القطعيــة والصحــة العلميــة؛ وعليــه 

املنهجيــة  قــرارًا يف مقدمتــه  اتخــذ  فقــد 

أعتــر  لــن  فــإين  »لهــذا  قائــًا:  للكتــاب 

ــة كمجموعــة مــن  مجمــل األحاديــث النبوي

املــواد الصحيحــة، ولــن أقبــل بأكريتهــا، 

عــى الرغــم مــن أن الكثــر منهــا قــد يكــون 

ــا«)2(.  عــده علــم الحديــث اإلســامي صحيًح

ــن  ــكالية، ل ــة اإلش ــألة املنهجي ــذه املس يف ه

صحــة  مــدى  يف  وائــل  الدكتــور  أناقــش 

األحاديــث النبوية أو ضعفهــا؛ ألين مل أتبن ومل 

يبــن مــا هــي األحاديــث املقصــودة عنــده؟ 

إمنــا وجــه اختــايف معه هنــا أمــران منطلقان، 

ــويل: ــر األص ــدارس الفك ــان ل ــل منهجي أو ق

األول: مســتنده يف تبنــي الفكــرة واعتادهــا 

جملــة مــن املســترشقن؛ الذيــن ال نــدري 

قدرتهــم عــى التصديــق باألحاديــث النبويــة، 

وال يطمــن لهــم الباحــث يف علــم الجــرح 

العلــاء  اعتــره  الــذي  العلــم  التعديــل، 

املتخصصون هو الفيصل يف معيارية املســألة.

انظــر: »تاريــخ النظريــات الفقهيــة يف اإلســام: مقدمــة يف أصــول   )1(

ــدار  ــروت، دار امل ــي، ب ــد موصل ــة أحم ــني«، ترجم ــه الس الفق

اإلســامي، )ص/ 19(.

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 20(.  )2(

والثــاين: وهــو يتنــاىف مــع مبــدأ البحــث 

العلمــي حيــث يرفــض قبــول األحاديــث 

النبويــة، ولــو تــم عدهــا صحيحــة مــن قبــل 

أصحــاب القــول يف علــم الحديــث اإلســامي.

وهنــا أتســاءل علميًا ومنهجيًــا، وحتى منطقيًا 

مــع الســيد وائــل حــاق: كيــف تجيــز العمل 

وقبــول االســتناد عــى رأي مســترشقن باحثن 

ــى  ــتناد ع ــث يف االس ــر الحدي ــن للفك دارس

ــة  ــن الجه ــض م ــان؟ وترف ــث بالبط األحادي

املقابلــة االســتناد عــى رأي ناقديــن مميزيــن 

مشــهود لهــم بالكفــاءة يف مجــال علــم الجرح 

والتعديــل؟ وأنــت تعلــم مــدى صدقهــم. تلك 

ــا هــذه الدراســة. ــدم به ــة! أق ــة غريب مفارق

ــارئ  ــل الق ــة تجع ــة الغريب ــذه املفارق إنَّ ه

ــه ال يشــكك  ــدان البحــث ومجال الواعــي مبي

يف أبعــاد الدراســة ونتائجهــا فحســب، وإمنــا 

ــا  ــل م ــن مجم ــاط والحــذر م ــب االحتي يطل

ســيأيت يف مــن الكتــاب، فكيــف بالــذي ليــس 

ــه واختصاصــه. مجــال اهتام

وال بـــد يف األخر، أن أذكر األســـتاذ وائل أن 

محور اشـــتغاله العلمـــي واملنهجي يف هذا 

العمـــل؛ إمنا هو مجـــال التأصيل الســـني، 

حســـب ما ورد يف عنوان الكتـــاب )مقدمة 

يف أصـــول الفقه الســـني(، وتلك مســـألة 

لها من الحساســـية مبكان يف هـــذا املجال، 

إضافـــة إىل أنه من الائـــق منهجيًا ومعرفيًا 

الوفاء باملقدمات املنهجية يف دراســـة أصول 
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الفقـــه الســـني؛ القائم عى إحال الســـنة 

املكانـــة التي أرشنـــا إىل إغفالهـــا من قبل 

األســـتاذ وائل، كا ال يغيب عـــن حصافته.

.
إنَّ هـــذه املفارقـــة الغريبـــة تجعـــل 
البحـــث  مبيـــدان  الواعـــي  القـــارئ 
ـــة  ـــاد الدراس ـــكك يف أبع ـــه ال يش ومجال
ونتائجهـــا فحســـب، وإمنـــا يطلـــب 
االحتيـــاط والحـــذر مـــن مجمـــل مـــا 
ســـيأيت يف مـــن الكتـــاب، فكيـــف بالـــذي 
ــه. ــه واختصاصـ ــال اهتامـ ليـــس مجـ

المسألة الثانية- المفهوم االستيعابي 
للسنة:

ومــن أغــرب مــا ميكــن أن يصــدر عــن دارس 

متخصــص يف العلــوم اإلســامية وتاريخهــا، أن 

يحــّد مفهــوم الســنة بحــدود تتجــاوز املعنــى 

واملفهــوم املتواضــع عليــه؛ عــى األقــل لــدى 

عــن  ناهيــك  األصــويل،  التخصــص  أهــل 

التخصصــات األخــرى، كعلــم أصــول الحديث 

ــاد  ــا أن مع ــا، ك ــا قاربه ــه وم ــم الفق وعل

اختــاف أهــل العلــوم يف اصطاحــات مفهــوم 

ــة  ــات كل فئ ــن مقاصــد وغاي الســنة إىل تباي

مــن أهــل العلــم. يقــول األســتاذ وائــل: »ومن 

دخلــت  القضــاة  هــؤالء  مارســة  خــال 

يف  الســائدة  والفقهيــة  اإلداريــة  املســائل 

األعــال واألمصــار كيــان الســنة النبويــة«)1(. 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 33(.  )1(

وحتــى ال يُعــاب عــّي اجتثــاث الفقــرة مــن 

موردهــا أعــرض مــا يليهــا، وهــو يقــول: »وقد 

متــت عمليــة االســتيعاب بفضــل أنشــطة 

علــاء الديــن، وخصوًصــا رواة القصص الذين 

نــرشوا قصًصــا ذات فحــوى أخاقيــة وفقهيــة 

عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وأتباعه 

األوائــل، وعــى الرغــم مــن أن هــذه القصــص 

ــي -صــى  ــه النب ــا مــا فعل اســتلهمت جزئيً

اللــه عليه وســلم- فعليًــا أو قالــه تقريبًا، فإنها 

احتــوت أيًضــا جمــًا عــرت عــن املارســات 

الواليــات  الســائدة يف  والعــادات  املحليــة 

التــي فتحــت، وكانــت هــذه األخــرة مــزودة 

بحجيــة الديــن الجديــد عــر االنتســاب إمــا 

إىل النبــي -صــى اللــه علبيــه وســلم-، أو إىل 

ــه عنهــم«)2(. صحابتــه ريض الل

عاملًـــا  اطاعـــي-  -حســـب  أعلـــم  ومـــا 

أصوليًـــا عـــرض ملباحـــث أصـــول الفقـــه، 

ووســـع مـــن مفهـــوم الســـنة األصـــويل 

ــرشه يف  ــا حـ ــل، ومـ ــا أراده وائـ ــمل مـ ليشـ

منظومـــة الســـنة، وحتـــى الشـــافعي الـــذي 

كان حقـــل البحـــث األســـايس عنـــد حـــاق 

مل يقـــل بذلـــك البحـــث يف معنـــى الســـنة.

ولنقــف عــى تناقــض صــارخ يف املســألة، 

أقــرح عــى القــارئ الكريــم التأمــل يف النــص 

اآليت لوائــل: »ويف الوقــت عينــه كافحــت 

ــيخه يف  ــرى ترس ــًا ج ــات مي ــذه املجموع ه

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 33(.  )2(
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اإلســام منــذ القــرن األول، أال وهــو امليــل إىل 

ــى  ــة، واإلرصار ع ــث النبوي ــل األحادي تجاه

ــرة  ــة األخ ــب الكلم ــرشي كصاح ــر الب الفك

القــرآن«)1(.  يعالجهــا  التــي ال  املســائل  يف 

ــل ترســيخ  ــا أســتاذ وائ إذن، كيــف تحــاول ي

املفهــوم الواســع للســنة املســتوعب لقضايــا 

األول  القــرن  خــال  وتابعيهــم،  الصحابــة 

كــا قلــت يف الفقــرة الســابقة، وهنــا تؤكــد 

عكــس ذلــك بكفــاح مجموعــات مــن العلاء 

امليــل الــذي كان يدعــو إىل تجاهــل جــزء غــر 

يســر مــن الســنة وهــو األحاديــث النبويــة، 

ومنــح الفرصــة للعقــل البــرشي مبعنــى آخــر 

ــول  ــرض قب ــرأي؟ وهــذا عــى ف ــاد بال االجته

ــل  ــى املقاب ــرأي باملعن ــاري لل ــى االعتب املعن

للنــص كــا يبــدو عنــد وائــل.

المسألة الثالثة- مركزية السنة عند 
الشافعي:

كانـت  مسـألة  عنـد  أقـف  أن  هنـا  أريـد 

تاريـخ  كتـاب  أطالـع  وأنـا  اسـتثاريت  مظنـة 

النظريـات الفقهيـة، وتتعلق بدعـوى مركزية 

للشـافعي. األصـويل  التأسـيس  يف  السـنة 

فقـد تواتـرت أفـكار مسـبقة لـدى عـدد مـن 

الحداثيـن وأشـباههم )أبـو زيد، أركـون، عبد 

الجـواد ياسـن...(، الدارسـن للفكـر األصـويل 

عنـد الشـافعي من خال رسـالته، مـن أهمها 

أن الغـرض األسـايس من بناء العمـران األصويل 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 42(.  )1(

يف الرسـالة؛ كان هو التمكن للسـنة واعتبارها 

أصـًا أساسـيًا وأولويًـا ضمـن األصـول، وهـو 

األمـر الـذي نجـد صـداه وفحواه يف عـدد من 

املناسـبات من كتاب النظريات الفقهية لوائل 

حـاق، مـن ذلـك قولـه: »وبالـكاد اسـتدعى 

اسـتخدام القـرآن كمصـدر فقهـي أي تريـر، 

علـًا بـأن هـذه الحـال ال تنطبـق أبـًدا عـى 

السـنة النبوية كا سـرنى، والجديـر بالذكر أن 

هـم رسـالة الشـافعي األول كان بشـكل أويل 

تريـر القاعدة املوثـوق بها أواًل للسـنة، وثانيًا 

لإلجـاع والقياس«)2(. لكـن إىل أي مدى ميكن 

التوافـق واملصادقة عى هـذا الرأي؟ قبل ذلك 

ال بـد مـن عـرض ثاثة أسـئلة يف هذا الشـأن:

األول: هل مسألة التمكن للسنة ضمن األصول 

واألدلـة كانت تنتظر أكر من قرنن، حتى تأيت 

رسـالة الشـافعي للتنصيـص عليهـا وتأكيدها؟

الثاين: أين نجد من األدلة والحجج يف الرسـالة 

مـا ميكن اعتباره حجًجا قوية عى هذا الزعم؟

منبـه  خـر  القـرآين  املصـدر  أليـس  الثالـث: 

مؤصل للمسألة وأوىل باالعتبار يف هذا الشأن؟ 

االدعـاء  هـذا  رشف  الشـافعي  تحميـل  إنَّ 

غريـب مـن جهـة، وعجيـب مـن جهـة ثانية؛ 

فـاألوىل بـادي الـرأي وقليـل النظـر والحصافة 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 44(.  )2(
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ال يغيـب عنـه تهافت هـذا الـرأي، والثانية أن 

عـه، بل  ة رشٍف مل يدَّ الشـافعي قـد أُلبـس حلَـّ

مبلـغ علمـه فيه أنه أكـده، وزىك التنبيه عليه؛ 

كـا وافقـه عى ذلك عـدد من علـاء عره.

يف  الدارسـن  بـن  املسـألة  هـذه  انتشـار  إن 

ثاثـة: أمـور  إىل  عائـٌد  اعتقـادي 

األول: اسـتناد الباحثـن يف دراسـاتهم للفكـر 

األصـويل عـى آراء املسـترشقن خصوًصـا، وإن 

كانـوا صادقن يف نياتهم عى أحسـن الحاالت.

والثـاين: إعـراض الباحثـن القائلـن بذلـك عن 

الفكريـة  املقـوالت  يف  والتدقيـق  التحقيـق 

واالنطباعات الذوقية؛ التي ال تستند إىل تحقيق 

علمـي أصيـل. مع عـدم تفريقهم بـن التصور 

النظـري الفكـري والعلـم العمـي املنهجـي.

الثالث: استباقية الفعل الفكراين أحيانًا يف توجيه 

واملنهج،  بالعلم  تأصيلها  قبل  واآلراء  الوعي 

يريد  الذي  القرآين  االتجاه  تضمر  لحاجات 

الفكاك من االرتباط بأصول الحديث والسنة.

ثانيا- الغزالي بين األصول والمنطق:

)1( صحة دعوى المنطق:

أشـيع عـن الغـزايل -رحمـه اللـه- يف األدبيات 

األصوليـة الحديثـة واملعارصة إدخالـه املعرفة 

املنطقيـة ضمـن املباحث األصوليـة من جهة، 

وكـذا دعوتـه إىل رضورة اسـتثار املنطـق يف 

ثانيـة،  جهـة  مـن  ووجوبـه  األصـويل  النظـر 

كتابـه  مقدمـة  يف  أورده  مـا  ذلـك  ومظنـة 

املسـتصفى من علم األصول. من بن الزاعمن 

لهـذا الـرأي األسـتاذ وائـل حـاق: )والواقع أن 

املنطـق انتظـر أكـر مـن قرنـن بعـد دخولـه 

إىل املشـهد الفكـري اإلسـامي، قبـل أن يجـد 

يف  الفضـل  ويعـود  الفقـه  أصـول  يف  مكانـه 

ذلـك إىل الغـزايل دون سـواه، مـع أن ابن حزم 

الظاهـري خطـا الخطـوة األوىل قبلـه بنصـف 

قـرن، كا يعود الفضـل إىل الغزايل نظرًا إىل أن 

عملـه الجديـد يدخـل كليًا يف نطـاق االجتهاد 

اإلسـامي فيـا بقـي ابـن حـزم خارجـه()1(. 

هـذه  صحـة  يف  النظـر  تحقيـق  وسـأحاول 

الدعـوى، متسـائًا بـادئ القـول مـع األسـتاذ 

وائل: هل ما ورد يف مقدمة املسـتصفى يفهم 

منـه إدمـاج علم املنطـق بعلم أصـول الفقه؟ 

ومسـتفرًا: هـل مـا أثبتـه يف كتـب وتآليـف 

الدعـوى؟ تلـك  مضمـون  يصـّدق  أخـرى 

)2( أبعاد إعمال المنطق:

اسـتثار  إىل  الغـزايل  حامـد  أيب  دعـوى  إنَّ 

مـن  األصـويل  الـدرس  يف  املنطقيـة  املعرفـة 

تذكرنـا  املسـتصفى  كتابـه  مقدمـات  خـال 

بذلـك التاقـح املعريف الذي حصـل بن الدرس 

األصـويل وباقـي العلـوم الدخيلـة األخرى عى 

العلـوم اإلسـامية، يقـول وائل: »وبـدأ الغزايل 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 186(.  )1(
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مبؤلفـه املسـتصفى الـذي ضـم توطئـة تحوي 

عرًضـا مفصـًا عـن املنطـق، ومـع أنـه جعـل 

قـراءة التوطئـة اختياريـة، فهـو يشـر رصاحة 

إىل أن مـن ال ميلـك معرفـة باملنطـق تغيـب 

عنه أي معرفة بأي علم«)1(، وهذا يف اعتقادي 

بالوثاقـة  تتعلـق  جوهريـة  إشـكالية  سـيثر 

املنهجية بـن دعوى الغـزايل والقيمة املعرفية 

للمنطـق يف الخطـاب األصـويل، وخصوًصـا يف 

املسـتصفى الـذي وردت فيه تلـك الدعوى)2(.

فالسـياق التاريخـي الـذي جاء فيـه أبو حامد 

إىل  دعوتـه  منـه  يفهـم  ال  النظريـة،  بهـذه 

خلـط علـم أصـول الفقـه بغـره مـن املنطق، 

وإمنـا ذكـره يف مرحلـة امتزجـت فيهـا املعرفة 

األصوليـة مـع املعرفـة املنطقية امتزاًجـا، وإن 

مل يـرح بذلـك األصوليون، بـل أعملوا قواعد 

األصوليـة  املباحـث  يف  وأسـاليبه  املنطـق)3( 

بصـورة غر مبارشة، وعى العكس ما يتصور، 

فـإن دعوة أيب حامد إىل االسـتعانة باملقدمات 

املنطقيـة قامئـة عـى أربعـة أبعـاد جوهريـة:

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 187(.  )1(

الغزايل، »املستصفى«، مرجع سابق، )ص/ 45(.  )2(

ــق إىل  ــل املنط ــن أدخ ــو أول م ــزم ه ــن ح ــض أن اب ــر البع يعت  )3(

علــوم املســلمن وليــس الغــزايل، انظــر:

- ســليان، عبــاس، »تطــور علــم الــكام إىل الفلســفة ومنهجهــا عنــد 

ــة،  ــة الجامعي ــكندرية، دار املعرف ــويس«، اإلس ــن الط ــر الدي نص

)1994م(، )ص/ 17(، وهو األمر الذي لـــم يجد له البعض مســاًغا 

ــاب والســنة، انظــر: ــغ بالكت ــن حــزم البال ــاء اب بالنظــر إىل احتف

ــزم  ــن ح ــام اب ــام، »اإلم ــد الس ــل عب ــو الفض ــم، أب ــد الكري ــن عب - اب

املكتبــة  القاهــرة:  الفقــه«،  أصــول  يف  التجديــدي  ومنهجــه 

.)96 )ص/  2001م(،   = )1422هـــ   ،)1 )ط.  اإلســامية، 

- داود، محمــد ســليان، »القيــاس األصــويل: منهــج تجريبــي إســامي«، 

اإلســكندرية: دار الدعــوة للطباعــة والنرش، )1304هـــ = 1984م(، 

)ص/ 231(.

األول: يف عموميـة الحكـم: يقر الغـزايل بداية 

بـأن مـا جعلـه مقدمـة رضوريـة ليـس مـن 

أصـول الفقـه يف يشء، حيث يقول: »وليسـت 

هـذه املقدمـة مـن جملـة علـم األصـول، وال 

مـن مقدماتـه الخاصة بـه«)4(.

الثـاين: يف كليـة الحاجـة: أن هـذه املقدمة يف 

اعتقـاده رضوريـة ليـس لعـامل أصـول الفقـه 

فحسـب، بـل لـكل العلـوم، وذلـك يتضح من 

خـال قولـه: »وحاجة جميع العلـوم إىل هذه 

املقدمـة كحاجـة أصول الفقـه«)5(.

نبه  قد  أنه  املنهجية:  الرورة  يف  الثالث: 

األصولين  مع  الذي حصل  الخلط  عى  سلًفا 

قبله، وإرسافهم يف ذلك، وإدراجه للمقدمات 

املنطقية ليس تناقًضا منه، وإمنا هو اقتصار عى 

املفيد، يقول:  بالقدر  الدرس األصويل  ألفه  ما 

»وبعد أن َعرَّفناك إرسافهم يف هذا الخلط، فإنا 

ال نرى أن نخَي هذا املجموع عن يشء منه؛ 

ألن الفطام عن املألوف شديد، والنفوس عن 

ما  نقتر من ذلك عى  لكنا  نافرة،  الغريب 

تظهر فائدته عى العموم يف جملة العلوم«)6(.

إدراجـه  أن  األصـول:  تنقيـح  يف  الرابـع: 

للمقدمـات املنطقيـة، وتأكيـده عـى بعـض 

تنقيحـه  بـاب منهجيـة  قواعدهـا يدخـل يف 

الغزايل، »املستصفى«، مرجع سابق، )ص/ 45(.  )4(

املرجع السابق، )ص/ 45(.  )5(

املرجع السابق، )ص/ 43(.  )6(
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للمعرفـة األصوليـة وتصفيتهـا، ويظهـر ذلـك 

»لكنـا  الذكـر:  السـابق  قولـه  يـأيت:  مـا  يف 

نقتـر مـن ذلـك عـى مـا تظهـر فائدته عى 

العمـوم يف جملـة العلوم من تعريـف مدارك 

الروريـات  مـن  تدرجهـا  وكيفيـة  العقـول، 

إىل النظريـات، عـى وجـه يتبـن فيـه حقيقة 

العلـم والنظـر، والدليل، وأقسـامها، وحججها 

تبيًنـا بليًغـا تخلـو عنـه مصنفـات الـكام«)1(. 

املعيـاري:  العقـل  عـن  الـذب  يف  الخامـس: 

إن تجربـة الغـزايل مـع علـم املنطـق أنتجتهـا 

اإلسـامي  العقـل  عـن  الدفـاع  محـاوالت 

املعياري؛ بوسـائل من جنس وسـائل الفلسفة 

الفاسـفة  بـات  الـذي  نفسـه  واملنطـق 

يسـتعملونه يف مهاجمة النظر الكامي، يقول 

أبو حامد: »فإذا سـمع املتكايس املسـتضعف 

اسـم املنطـق ظـن أنـه فـن غريـب ال يعرفـه 

املتكلمون، وال يطلع عليه إال الفاسفة، ونحن 

لدفـع هذا الخيال واسـتئصال هـذه الحيلة يف 

اإلضال، نرى أن نفرد القول يف مدارك العقول 

يف هـذا الكتـاب، ونصبهـا يف قوالبهم، ونقتفي 

آثارهـم لفظًا لفظًـا، ونناظرهم يف هذا الكتاب 

املنطـق«)2(. يف  بعباراتهـم  أعنـي  بلغتهـم، 

لـألدوات  أيب حامـد  اسـتعارة  أن  إذن  فتبـن 

املنطقيـة ال يخرج عن سـياق البعد التنقيحي 

للمعرفـة األصولية، عكس مـا ذهب إليه وائل 

املرجع السابق، )ص/ 43(.  )1(

أبو حامد، الغزايل، »تهافت الفاسفة«، )ص/ 50(.  )2(

حـاق وغـره؛ ألن ما خلفته املرحلة السـابقة، 

مـن آثـار التداخـل واالمتزاج بن أصـول الفقه 

وغـره، يتطلـب سـعة وقـٍت وطـول نفـٍس، 

حتى يسـتعيد أصول الفقه متيزه واستقاليته.

وأمـا قولـه: »إن املنطـق انتظر أكـر من قرنن 

بعـد دخولـه إىل املشـهد الفكـري اإلسـامي، 

قبـل أن يجـد مكانـه يف أصـول الفقـه ويعـود 

الغـزايل دون سـواه...«،  الفضـل يف ذلـك إىل 

اسـتدعاء  ألن  إطاقًـا؛  صحيـح  غـر  فهـذا 

املنطـق للـراث العلمـي وخصوًصـا املنهجـي 

منـه املتمثـل يف أصـول الفقـه فالغـزايل كان 

الكتـب  عـى  واملطلـع  ذلـك،  يف  مسـبوقًا 

واملصنفـات األصوليـة يظهـر لـه ذلـك بجـاء، 

وابـن حـزم نفسـه الـذي ذكـره وائـل مل يكـن 

اسـتثاره للمنطـق خارًجا عن النظـر األصويل 

ذلـك.  عـى  بليـغ  شـاهد  اإلحـكام  وكتابـه 

الـذي حـدث وهـو مـا مل ينتبـه إليـه وائـل أن 

املعركـة كانـت رشسـة بـن تياريـن منهجيـن: 

تيـار أَْصلَنـة املنطـق ومثله ثلة مـن األصولين 

وعـى رأسـهم الباقـاين يف التمهيـد وكـذا أبـو 

زيـد الدبـويس يف التقويـم وتاهـم فيـا بعـد 

ابـن تيمية والشـاطبي؛ وتيار َمْنطقـة األصول 

اإلحـكام  تلميًحـا يف  حـزم  ابـن  مثلـه  الـذي 

والتقريـب والغـزايل تريًحـا يف املسـتصفى. 

ثالًثا- في تطور النظرية األصولية:

اضطـراب  وائـل  لألسـتاذ  حصـل  وقـد   )1(

لعـال  العقديـة  الخلفيـة  تقييـم  يف  صـارخ 

الفـايس؛ بنـاء عـى مـا قـرأه مـن كتابـات لـه، 
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يجـاوره  وتـارة  املعتزلـة،  مـن  يقربـه  فتـارة 

باألشـاعرة محتـارًا يف نسـبته إلحـدى الفـرق، 

عـى الرغم مـن الخاف الذي وقـع بن الفرق 

ومـدى  املسـائل،  تلـك  مثـل  يف  واملذاهـب 

ومعايـره،  املرجعـي  التقسـيم  ذلـك  صحـة 

املثقـف  يكـون  أن  »وميكـن  وائـل:  يقـول 

التوجـه  لهـذا  الفـايس ممثـًا  املغـريب عـال 

الـذي عـى خطـى عبـُده دافـع عـن مفهـوم 

املعتزلـة،  لـدى  تـرد  كـا  الرشعيـة  السـببية 

اإلسـامية  الرشيعـة  )مقاصـد  عملـه  ويف 

أن  األشـاعرة  يعتـر عـى خـاف  ومكارمهـا( 

بحسـب  للتحليـل  قابلـة  الدينيـة  الرشيعـة 

الشـارع«)1(. مقصـد  تحفـز  التـي  األسـباب 

إنَّ هـذا الـكام ال يسـتقيم بعـد مطالعـة مـا 

جـاء يف »مقاصد الرشيعة ومكارمها« لألسـتاذ 

التقييـم  يف  تـرع  فيـه  بـل  الفـايس،  عـال 

واالسـتنتاج؛ ألنـه توجد من الفقـرات ما تفند 

وتعاكـس هـذا الـرأي، وإن كنـا ال نجـد كبـر 

جـدوى مـن البحـث يف هـذه املسـألة، إال أن 

القارئ الحصيف ال تغيب عنه وسـطية النظر 

التوفيـق  ومحاولتـه  الفـايس  لـدى  الكامـي 

بـن املذاهـب الكاميـة بصـورة مقاصديـة يف 

النظـر والـكام، وأسـوق هنـا نًصا يؤكـد ذلك، 

يقـول الفـايس: »وهكـذا نصـل إىل أنـه ليـس 

هنـاك يف اإلسـام أصـل دينـي فـوق العقـل، 

أي يسـتحيل يف العقـل تصـوره عـى عكـس 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 290(.  )1(

مـا يف املسـيحية اليـوم، كـا أنـه ليـس هنـاك 

عقـل فـوق الدين، كا يزعمه بعـض املعتزلة، 

وعقـل  للعقـل  مطابـق  ديـن  هنـاك  وإمنـا 

مسـاعد للديـن، وليـس هنـاك ديـن معـارض 

للعلـم، وإمنـا هنـاك علـم مسـاعد الكتشـاف 

خالقهـا«)2(. عـى  وداللتهـا  الكـون  حقائـق 

بـل إن الفـايس يصـدر حديثـه عـن القضايـا 

الكاميـة مبقدمـة ينحـو فيهـا اتجـاه التوفيق 

بـن اآلراء واملذاهب العقدية؛ التحاد موقفهم 

مـن  بتجريدهـا  اإلشـكالية  القضايـا  مـن 

االسـتدالالت الكاميـة والجداليـات العقيمـة، 

يقـول -رحمـه اللـه-: »وأنـت إذا أولـت مـن 

االسـتدالل  املهاتـرات  تلـك  الفريقـن  كام 

وأسـاليب الجدل الشـديد القائم بينها، فإنك 

ال تجـد بـن الفرق اإلسـامية اختافًا عميًقا يف 

تلـك املوضوعـات؛ إذ الـكل متفق عـى إثبات 

صفـة العـدل للـه -سـبحانه-، والـكل متفـق 

عـى أنـه عـز وجـل قـادر عـى أن يفعـل يف 

ملكـه ما يشـاء، وأنه خلق الخر والـرش... وما 

دام األمـر كذلـك مل يبق االختاف إال سـطحيًا، 

وعـى جزئيـات تفصيليـة ال تسـتوجب كل ما 

كتـب حولهـا مـن فصول ومـن مجـادالت«)3(.

الفـايس  عـال  كتـاب  قـارئ  يسـتطيع  كـا 

املذكـور اسـتنتاج ميوالتـه األشـعرية، عكـس 

االســامية ومكارمهــا«،  الريعــة  »مقاصــد  عــال،  الفــايس،   )2(

تحقيــق إســاعيل الحســني، القاهــرة، دار الســام، )1432هـــ = 

.)177 )ص/  2011م(، 

الفايس، عال، »مقاصد الريعة االسامية ومكارمها«، )ص/ 171(.  )3(
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الفقهيـة،  النظريـات  تاريـخ  صاحـب  ادعـاء 

ومـن ذلـك هـذا النـص الـذي يستشـف منـه 

قـرب الفـايس مـن الفكر األشـعري يف مسـألة 

الغـرض مـن وضـع الرشيعـة، ومسـألة إدراك 

العقـل للحكـم املودعة يف رشيعـة النقل: »أما 

الرشائـع فـا شـك أن الغـرض األسـاس منهـا 

هـو صـاح العـامل؛ عـن طريـق تكويـن رشعة 

ومنهـج يقومـان عـى طاعـة املـرشع األصي، 

وهـو اللـه -سـبحانه-، ويف هـذا اإلطـار يـدرك 

العقـل أن الترشيعـات القامئة هي ما تعبدنا 

اللـه بـه، وأنـه سـبحانه كان ميكـن أن بتعبدنا 

بغرهـا، ويرتـب ما تعبدنا عى أسـباب الئقة 

بـه، والعقل نفسـه يـدرك أنه ال مـرر الختيار 

إال  غـره،  عـى  الطاعـة  أشـكال  مـن  شـكل 

ألن اللـه اقتضـت إرادتـه ذلـك، فـأودع عنـده 

الحكمـة التـي ندركهـا ونتعقلهـا«)1(.

.
كا يســتطيع قــارئ كتاب عــال الفايس 
ــعرية،  ــه األش ــتنتاج ميوالت ــور اس املذك
عكــس ادعــاء صاحــب تاريــخ النظريات 
الفقهيــة، ومــن ذلــك هــذا النــص الــذي 
مــن  الفــايس  قــرب  منــه  يستشــف 
الفكــر األشــعري يف مســألة الغــرض مــن 
وضــع الريعــة، ومســألة إدراك العقــل 
النقــل. للحكــم املودعــة يف رشيعــة 

واالضطـراب نفسـه حصـل لألسـتاذ وائل وهو 

النظريـة  الفـايس مـن  آراء  النظـر يف  بصـدد 

املرجع السابق، )ص/ 176(.  )1(

األصوليـة ومناهجهـا، فهـو موافـق للنظريـة 

التقليديـة حسـب رأيـه يف مواقـف، وقريـب 

مـن النظريـة الحديثـة التجديديـة يف أخـرى، 

عـى  يوافـق  رصيحـة  عبـارة  »ويف  يقـول: 

بتطبيـق املصلحـة عـى  التقليديـة  النظريـة 

عـى  ال  الرشيعـة  تحكـم  ال  التـي  الحـاالت 

صاحيتهـا وال عـى عدمهـا، ويخـون تقليديـة 

الفـايس قبوله التام بالقياس واالستحسـان كا 

وضعهـا املنظـرون يف القـرون الوسـطى، غر 

أنـه يوافـق عـى رأي هـؤالء املنظريـن حـول 

اإلجـاع ويعتمـد رأيًا شـبيًها برأي خـاّف«)2(.

وعليـه نقـول إنـه ليـس مـن العلمـي قيـاس 

تطويـر  يف  األصـويل  النظـر  تقـدم  مـدى 

القيـايس  النظـر  باعتبـار  االجتهـاد املصلحـي 

أو االستحسـاين أو االجتاعـي، أو غـر ذلـك 

املفـردات األصوليـة والقواعـد  اسـتثار  مـن 

والقواعـد  األدلـة  تلـك  كل  ألن  االجتهاديـة؛ 

الوسـطى  القـرون  يف  اسـتعملت  األصوليـة 

التأسيسـية  لحظاتهـا  يف  اسـتثمرت  كـا 

للمسـألة  النظـر  إىل  يحيلنـا  وهـذا  األوىل، 

التجديديـة)3(، مـن زوايـا مختلفة قـد تتجاوز 

قضيـة املنهـج األصـويل إىل طبيعـة املجتهـد 

وكـذا الواقـع اإلنسـاين وكذا النظـر املقاصدي.

الفقه  يعرف  ال  وائل  األستاذ  أن  يبدو   )2(

التجديدي أو النظرية التجديدية إال إذا اقرنت 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 291(.  )2(

انظــر كتــايب: »نظريــة التجديــد األصــويل مــن اإلشــكال إىل   )3(

)2012م(. والبحــوث،  للدراســات  منــاء  مركــز  بــروت،  التحريــر«، 
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مع إلغاء القديم أو أسس النظرية التقليدية، 

وهذا غر علمي وغر منطقي، ومل يقل به أحد 

والفقهي،  األصويل  التجديد  يف  الناظرين  من 

األصولين  عى  به  يحكم  الذي  املعيار  وهو 

االتجاه  وهذا  األصويل،  بالفكر  واملهتمن 

التجديد،  الفايس من  بيان مذهب  حكمه يف 

يقول: »ومن املمكن القول إن مفهوم القانون 

إمنا  الفايس،  خطاب  عن  كليًا  غاب  الطبيعي 

جاء نقله ألصول الفقه التقليدية ناقًصا أيًضا، 

وعى  ألنه  عليه؛  فرضها  التي  القيود  بسبب 

الحداثة  وتحوالت  نظريته  تكييف  رضورة 

الجذرية، وفشل الفايس باختصار إذن يف تقبل 

أسس أصول الفقه التقليدية ويف رفضها أيًضا، 

فكان أنه عجز عن أخد أية خطوة يف طريق 

وضع نظرية قانونية حديثة«)1(. 

 

القسم الثاني
في النظرية األصولية 

الشاطبية:
األصول والكالم والتصوف

يف هـذا القسـم الثـاين مـن الدراسـة التقوميـة 

النظـر يف عـدد  النقديـة سـأتابع  واملراجعـة 

مـن القضايا اإلشـكالية التي عرضـت يف كتاب 

)تاريـخ النظريـات الفقهية يف اإلسـام(، سـواء 

أصـول  لعلـم  التاريخـي  بالجانـب  املتعلقـة 

بـن  التكامـي  املعـريف  بالجانـب  أو  الفقـه، 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 292(.  )1(

العلـوم كاألصول والكام والتصوف، وسـتكون 

أهم محـاور املراجعة: األول النظرية األصولية 

الشـاطبية، والثاين عاقة الشـاطبي باملتصوفة.

أواًل- النظرية األصولية الشاطبية:

)أ( الشاطبي والموافقات:

يزعـم األسـتاذ وائل حـاق أن العلل الحقيقية 

مـن وراء تصنيـف )املوافقـات( و)االعتصـام(، 

تعـود إىل املتصوفـة الذين دفعوه بسـلوكاتهم 

االنتفاضـة  إىل  الخـاص  وفقههـم  العمليـة، 

عـى واقعهـم، وهـذا أقـل مـا ميكـن أن يقـال 

عنـه إنـه رضب مـن الوهـم والخلـط)2( لـدى 

وائـل، ال ينـم عـن فقـه عميـق بتاريـخ الفكر 

األصـويل، وطبيعة األسـس العلميـة واملنهجية 

والتاريخيـة لتطـور الفكـر األصـويل، خصوًصـا 

مـع أيب إسـحاق، يقـول وائـل: »وتشـر قـراءة 

مفصلـة ملؤلفه حـول أصول الفقـه املوافقات، 

ال سـيا مقرونـة بعملـه شـبه الفقهـي اآلخر، 

إىل أنـه ال شـك يف أن الحافـز مـن وراء عرضـه 

الذيـن  زمانـه؛  يف  املتصوفـون  هـو  النظـري 

والتلميحـات  اإلشـارات  إىل  بالنظـر  شـكلوا 

الدقيقـة قـوة جبـارة، تدافع يف مـا تدافع عى 

مـا يعتره تطبيًقا صارًما ومتطلبًا للرشيعة«)3(. 

ال يستقيم هذا القول كليًة إذا حققنا يف تاريخ 

الفكر األصويل وتطوره؛ ابتداء من الشافعي إىل 

ــث  ــاء يف املبح ــذا االدع ــة له ــة تفصيلي ــة نقدي ــتكون يل وقف س  )2(

املــوايل مــن هــذه املراجعــة.

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 218(.  )3(
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الشاطبية، فإن  الشاطبي، لكن خال املرحلة 

آخر  منحى  سيأخد  األصويل  الخطاب  مسار 

إِذْ سيعتر  مغايرًا عن املراحل السابقة عليه، 

املدخل اإلشكايل يف النظر األصويل ُمتَصوَّرًا يف 

مناهج البحث، وطرقه التي مل يهتد األصوليون 

وأقطعها  االستدالل،  يف  أقومها  إىل  السابقون 

عن  تغني  علمية،  أصولية  معرفة  إفادة  يف 

املناهج التقليدية التي مل تُخلِّْف غر االختاف 

الظنية. إن  بنتائج أحكامها  والتباين يف اآلراء 

هذا التصور اإلشكايل عند أيب إسحاق سيدفعه 

إىل مراجعة املباحث األصولية برمتها، وتوجيه 

األنظار إىل مكامن الخطأ والزلل فيها، ومظان 

مسائلها.  تحرير  يف  القويم  املنهج  إغفال 

الصويف  بالفكر  صلة  أو  عاقة  لها  تكن  ومل 

وائل. ذلك  استنتج  كا  الفقهية  وتدافعاته 

إن حضـور البعد النقدي يف الدراسـة األصولية 

الشـاطبية واضـح بأسـاليبه العلميـة، وقـوي 

الخطابـات  باقـي  عـن  املتميـزة  بخصائصـه 

السـابقة لألصوليـن ال املتصوفـن كـا يعتقد 

قـد  الشـاطبي  اإلمـام  إنَّ  أي  وائـل،  األسـتاذ 

النقـدي  مبنهجـه  تاريخيًـا  منعطًفـا  شـكَّل 

الخـاص يف الخطـاب األصـويل، فََصـَل بـه بـن 

مراحـل اجرَِّت األسـاليب واملسـالك التقليدية 

يف دراسـة علـم األصـول، وبـن مرحلة دشـنها 

إلنهـاء  وتوجيهاتـه؛  وتصحيحاتـه  مبراجعاتـه 

اإلشـكاالت املنهجيـة يف علـم أصول الفقـه)1(. 

انظــر: شــهيد، الحســان، »نظريــة النقــد األصــويل«، أمريــكا،   )1(

.)23  ،22 )ص/  )2012م(،  االســامي،  للفكــر  العاملــي  املعهــد 

)ب( الشاطبي واالتجاهات الكالمية:

مـن القضايـا املعروضـة يف تاريـخ النظريـات 

الفقهية يف اإلسـام مسـألة املرجعيـة العقدية 

أليب إسـحاق، والتـي أطلـق فيهـا وائـل حـاق 

حكـًا يفيد بتخلص أيب إسـحاق مـن النظرية 

األشـعرية، وإمنـا ال مينحـك الشـاطبي مدخـًا 

سـليًا تسـلكه لتصنيفـه ضمـن االتجاهـات 

العقديـة املعروفـة، يقـول وائـل: »وسـيطرت 

جـزء  عـى  العرضيـة  إىل  األشـعرية  نظـرة 

القـرن  الفقهيـة حتـى  النظريـات  كبـر مـن 

التاسـع عـرش، مـع أن العثور عى اسـتثناءات 

املنظـر  عمـل  يف  جليًـا  يظهـر  مـا  ممكـن، 

الغرناطـي الشـهر أبـو اسـحق الشـاطبي«)2(. 

فاألسـتاذ الريسـوين يف نظريـة املقاصـد علـل 

تأثـره باألشـعرية، حيث قال: »وألن الشـاطبي 

نفسـه مل ينـج مـن بعـض اآلثـار السـلبية لها، 

وأعنـي بالذات تأثـره بالنظرة األشـعرية...«)3(، 

يف حن احتار البعض يف األمر لتوارد املعطيات 

من جانبـي النظريتن بشـأن انتائه العقدي، 

أحمـد  األسـتاذ  أمـا  الـريك)4(.  املجيـد  كعبـد 

الطيـب يف مقـال لـه مبجلـة املسـلم املعارص، 

فلـم يحسـم أمـر مرجعيته العقديـة وتردد يف 

تصنيفه ضمن االتجاهـات، محتًجا بافراضات 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 185(.  )2(

الريســوين، أحمــد، »نظريــة املقاصــد«، أمريــكا، املعهــد العاملــي   )3(

ـ = 1991م(، )ص/ 241(. ــان، )1411هــ ــامي، دار األم ــر اإلس للفك

الـريك، عبـد املجيـد »مناظـرات يف أصـول الريعـة بـن ابن حزم   )4(

والباجي«، ترجمة عبد الصبور شـاهن، راجعه محمد عبد الحليم 

)ص498(. )1994م(،  اإلسـامي،  الغـرب  دار  بـروت،  محمـود، 
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تتنـازع فيـا بينهـا يف انتائه)1(. واألمر نفسـه 

اختلـط عـى األسـتاذ وائـل ملـا حـاول قـراءة 

نظرية الشـاطبي التعليليـة بعدم تخلصها من 

قبضـة النزعة الحرفيـة، يقـول يف موضع آخر: 

»فحتى الشـاطبي مل يتمكن من تحرير نفسـه 

)لـو افرضنـا أنـه رغـب يف ذلـك( مـن قبضـة 

تحريـر النصـوص حرفيًـا؛ الـذي أصبـح مازًما 

للتفكـر الفقهـي املسـلم، فمـع أنـه مل يوافق 

عـى الفرضيـة األشـعرية، ومـع أنـه دافع عن 

فهـم املصـادر الدينيـة بطريقة اسـتقرائية -ال 

حرفيـة- بقـي كا تظهـر فتـاواه محافظًا عى 

اآلراء املتعلقـة بالفـروع الفقهيـة ملذهبه«)2(. 

. مــن  يتمكــن  مل  الشــاطبي  »فحتــى 
تحريــر نفســه )لــو افرتضنــا أنــه رغــب 
يف ذلــك( مــن قبضــة تحريــر النصــوص 
ــر  ــا للتفك ــح مازًم ــذي أصب ــا؛ ال حرفًي

ــلم. ــي املس الفقه

االعتـزايل،  باالتجـاه  عاقتـه  حيـث  مـن  أمـا 

فتشـهد نصـوص عديـدة تتكامـل فيـا بينهـا 

املذهـب  بـن  علميـة  حـدود  وجـود  عـى 

الكامي للشـاطبي واالتجاه االعتزايل، وتجعله 

أقـرب إىل األشـاعرة مـن غرهـم، ومل يعر عى 

نص ضمن نصوص الشـاطبي يثبـت أو يوحي 

باقرابه من املعتزلة، سـواء يف مسألة التحسن 

ــول  ــا باألص ــدى ارتباطه ــاطبي وم ــد الش ــد عن ــة املقاص »نظري  )1(

.)39 )ص/   ،)103 )ع/  املعــارص،  املســلم  مجلــة  الكاميــة«، 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 270(.  )2(

التعليـل  مسـألة  يف  أم  العقليـن،  والتقبيـح 

أو غرهـا، بـل إنـه قـد وردت عنـه نصـوص 

يظهـر منهـا مواقفه الريحـة املناقضـة آلراء 

املعتزلـة؛ مـن ذلـك قولـه: »كـون املصلحـة 

مصلحـة تقصـد بالحكـم، واملفسـدة مفسـدة 

كذلـك، مـا يختص بالشـارع ال مجـال للعقل 

فيـه بنـاء عى قاعدة نفي التحسـن والتقبيح، 

فـإذا كان الشـارع قـد رشع الحكـم ملصلحـة 

فـكان  وإال  لهـا مصلحـة،  الواضـع  فهـو  مـا، 

ميكـن عقـًا أن ال تكـون كذلـك؛ إذ األشـياء 

كلهـا بالنسـبة إىل وضعهـا األول متسـاوية، ال 

قضـاء للعقـل فيها بحسـن وال قبـح«)3(. وهذا 

كام يف غايـة الراحـة ال ميكـن أن يصـدر من 

معتـزيل، أو متأثـر بالنظريـة االعتزاليـة، كـا 

ه صنـف املعتزلـة ضمـن أهـل االبتـداع يف  أنَـّ

الديـن، لتحكيمهـم مقتـى أهـواء عقولهـم، 

أهـل  »رأي  واالبتـداع  الضـال  مـن  فاعتـر 

التحسـن والتقبيـح العقليـن، فـإن محصـول 

مذهبهـم تحكيـم عقول الرجـال دون الرشع، 

وهـو أصل مـن األصـول التي بنـى عليها أهل 

االبتـداع يف الدين، بحيـث إن الرشع إن وافق 

آراءهـم قبلـوه، وإال ردوه«)4(.

وأمـا مـن حيـث عاقتـه باالتجـاه األشـعري، 

تواتـرت  التـي  النصـوص  مـن  عـدد  فهنـاك 

عـن أيب إسـحاق تجعـل بينـه وبـن األشـاعرة 

فاصـًا، بـل يقـرب فيها من مذهـب املعتزلة، 

»املوافقات«، )2/ 239(.  )3(

»االعتصام«، )2/ 487(.  )4(
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وإن ورد عنـه نـص يف مسـألة مراعـاة املصالح 

يقـول  لألشـاعرة  ميلـه  منـه  يفهـم  تفضـًا 

فيـه: »... هـذا ال يسـوغ بنـاء عـى مراعـاة 

املصالـح يف األحـكام تفضـًا كـا اخرنـاه أو 

لزوًمـا كـا يقولـه املعتزلـة«)1(، فـإن ذلك غر 

نصوًصـا  ألن  أشـعريته؛  عـى  للداللـة  كاٍف 

هـذا  أن  كـا  ذلـك،  بخـاف  تشـهد  أخـرى 

املسـألة. يف  القطـع  عـى  يحمـل  ال  النـص 

بتعليـل  القـول  الشـاطبي  عـن  ثبـت  لقـد 

األحـكام الرشعية يف مناسـبات عديدة، كا أن 

نظريته يف املقاصد، وتوسـعه فيها بشـكل غر 

مسـبوق بناهـا عـى أسـاس التعليل.

)جـ( الشاطبي وأصول األدلة:

ال يجوز االختاف حول مسـألة اآلثار الواقعية 

بحموالتهـا الثقافيـة واالجتاعيـة والسياسـية 

وغرهـا عـى النظـر املعـريف والعلمـي، بحثًـا 

عـن إجابـات متوافقـة مـع تلـك اآلثـار، وتلك 

إىل  الداعـن  املفكريـن  مـن  عـدد  أطروحـة 

التغـر والتطـور،  العلـوم إىل ذلـك  اسـتجابة 

وإمنـا ليـس بالـرورة أن نجعـل محـور تلـك 

االسـتجابة مرتبطة بالقواعد واألصول املسـتند 

املعـارف،  وإنتـاج  النصـوص  فهـم  يف  إليهـا 

وخصوًصـا  املعرفيـة  نظريتـه  يف  فالشـاطبي 

األصوليـة مل يغـر شـيئًا يف البنيـة األصوليـة، 

كـا تـم تأسيسـها سـلًفا عـى التقـدم الكبـر 

الـذي أبانـت عنـه نظريتـه يف فهـم النصـوص 

»املوافقات«، مصدر سابق، )3/ 220(.  )1(

وفـق النسـق املقاصـدي. فاملقاصـد بثوابتهـا 

عنهـا  تحـدث  التـي  ومسـالكها  وقواعدهـا 

الشـاطبي طورهـا الجويني بنـاء عى احتضان 

رسـالة الشـافعي، وأصـول األدلـة التي توسـع 

فيهـا أبـو إسـحاق ومنحها نفًسـا مقصديًا هي 

عينهـا التـي تحـدث عنهـا مـن قبلـه الغـزايل 

األصوليـن،  مـن  واآلمـدي وغرهـم  والقـرايف 

مـع تغيـر عـى مسـتوى الرتيب واالسـتدالل 

والحجيـة، وبنـاء عى هذا التقدير؛ ال ميكن لنا 

إال أن نفهم أن اإلشـكال كان مرتبطًا بتشـغيل 

تلـك األصـول عى نحو أوسـع وأرحب، ال عى 

نحـو أبـدل أو أغـر.

لتفسـر  الـروري  االسـتطراد  بهـذا  قدمـت 

التـي  األطروحـات  مـن  عـدد  مـن  عجبـي 

تراهـن عـى تغير يف تلكـم اآلليـات واألصول 

اسـتجارة للتغيـر والتطـور، ضاًمـا إىل ذلكـم 

مـن  نفسـه  حـاق  وائـل  موقـف  التعجـب 

املسـألة، وخصوًصا مع الشـاطبي حيث يقول: 

»وتكمـن فـرادة نظريـة الشـاطبي كـا قـال 

بعـض العلاء، يف أنه عندما الحظ عجز الفقه 

يف معالجـة التغيـر االجتاعـي االقتصـادي يف 

القـرن الثامن/ الرابع عـرش يف األندلس، حاول 

يف نظريته أن يسـتجيب إىل الحاجات الخاصة 

بزمنـه، عر إظهار كيف ميكـن تكييف الرشع 

الجديـدة؟«)2(.  االجتاعيـة  الظـروف  مـع 

سـياقها  عـر  األصوليـة  للبنيـة  دارًسـا  إنَّ 

التاريخـي وعمرانهـا العلمـي ال يخفـى عليـه 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 218(.  )2(
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ذلـك التوافـق املنهجي والعلمـي واملوضوعي 

مسـتوى  عـى  ومتاسـكها  البنيـة،  تلـك  يف 

املسـالك االجتهاديـة، وإن اختلفـت املواقـع 

والوقائـع والظـروف املحيطـة. يقـول حـاق: 

»وتتميـز هـذه النظريـة عـى أنهـا إجابة عى 

التحديـات التـي تفـي إليهـا تلـك املشـاكل 

فقهـاء  عليهـا  شـدد  مواضيـع  تؤكـد  بأنهـا 

آخـرون، أو ال تؤكـد عليهـا أو تغفلهـا. ونلحظ 

والقيـاس  اإلجـاع  تعالـج  ال  املوافقـات  أن 

والتعليـل ومواضيـع أخرى، ونسـتنتج أن ذلك 

يعـود إىل أن الشـاطبي مل يـرد أن يوصـل أي 

الصوفيـن  إىل  املواضيـع  تلـك  حـول  رسـالة 

الكتـاب  ترجمـة  أن  أعـرف  واملجتهديـن«)1(، 

لهـا آثـار كبـرة عـى ركاكـة املعنـى املفهـوم 

مـن هـذه الفقرة، غـر أن املراد منهـا املتعلق 

باسـتحكام الواقع وتحدياتـه يف النظر األصويل 

الشـاطبي يتطلب من املراجعات األساسـية ما 

يدحضـه بسـهولة؛ العتبـارات سـابقة ذكرتهـا، 

وباعتبـارات تاريخيـة تؤسـس لتطـور املعرفة 

األصوليـة، مـن حيـث تشـغيلها وتفعيلها عى 

نحـو منهجي ال موضوعـي وذايت، ثم إن الرأي 

القايض بتجنب املوافقات الخوض يف عدد من 

املواضيـع كاإلجـاع والقيـاس والتعليـل وغر 

ذلـك، عليـه مـن النسـبية الكبـرة مـا يجعلـه 

ضمـن دائـرة املتـرع مـن األحـكام واآلراء؛ 

واالعتصـام  للموافقـات  بسـيطة  بقـراءة  إذ 

بوضـوح. بازغـة  لذلـك  معاكسـات  تـراءى 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 266(.  )1(

ثانيا- الشاطبي والمتصوفة:

)1( تخصيم الشاطبي مع المتصوفة:

مـن  أكـر  يف  يكـرر  وائـل  األسـتاذ  فتـئ  مـا 

مناسـبة ذلـك التعـارض البـن بـن الشـاطبي 

وأهـل التصـوف، إىل درجة تجعله يشـعر بأن 

الخصـم العنيد للشـاطبي هـم صوفية عره، 

إن هـذا التخصيـم املبالغ فيـه أحيانًا واملفرى 

أحيانًا أخرى، يجعلنا نتسـاءل من أين اسـتقى 

مصـدره؟  ومـا  االنطبـاع  هـذا  حـاق  وائـل 

وكيـف توصل إليه؟ أسـئلة قـد لفتني بحرتها 

وأنـا القـارئ والباحـث يف املعرفـة الشـاطبية 

مـا يقـارب عقـًدا ونصـف العقـد مـن الزمـن.

وأنقـل هنـا نًصـا لوائل حـاق لبيـان ما أرشت 

إليـه يقـول: »أظـن أن تعاطفـه الريـع مـع 

الصوفيـن حركـة محسـوبة جيـًدا تسـعى إىل 

تهدئتهـم، وميكننـا هـذا السـياق وسـواه مـن 

االسـتنتاج أن الصوفيـن كانوا عامـًا اجتاعيًا 

إىل  الشـاطبي؛ فاضطـر  بيئـة  قويًـا يف  دينيًـا 

التصـارع معهـم. وخـر برهـان عـى قوتهـم 

أنـه كتـب »االعتصـام« دفاًعـا عن نفسـه ضد 

تهمهـم، وجزئيًـا مـن أجـل تريـر اآلراء التـي 

عـر عنهـا يف »املوافقـات« ...«)2(.

إنَّ هـذا الـكام ال ميكـن أي يصـدر عن عارف 

بالفكر األصويل عند الشـاطبي، فليس صحيًحا 

عـى اإلطـاق أن الشـاطبي يسـعى إىل تهدئة 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 254(.  )2(
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عامـًا  وألنهـم شـكلوا  مـن جهـة،  الصوفيـة 

اجتاعيًـا قويًـا انقلـب ملجابهتهـم والتصـارع 

رًدا  االعتصـام  تأليـف  عـن  ناهيـك  معهـم، 

للنقـد  يتعـرض  مل  إسـحاق  فأبـو  عليهـم. 

والتجريـح مـن قبـل الصوفيـة فحسـب، بـل 

مـن الظاهرية والخـوارج واملعتزلة والشـيعة، 

وحتـى السـنة أهـل مذهبـه، وقـد ذكـر كل 

التهـم املوجهـة إليـه يف مقدمـة االعتصـام. 

وللتصحيـح األويل، فـإن تأليـف االعتصـام مل 

يكـن مؤسًسـا عـى دفـع بـدع الصوفيـة، كا 

قـال وائـل حاق، بـل ظهر تخصيًصـا للتفريق 

بـن املصالـح املرسـلة التـي مل يشـهد لهـا نص 

باالعتبـار وال باإللغـاء، بـل تشـهد لهـا معـاٍن 

الرشعيـة،  النصـوص  مـن  اسـتقرائية  كليـة 

ورًدا عـى الذيـن يعتـرون تلـك املصالـح مـن 

البـدع وخصوًصـا أهل الظاهر ومن سـار عى 

دربهـم مـن الحرفين. بـل إن الشـاطبي الذي 

مل يفـرد التصـوف بتصنيـف خـاص قـد أبـدى 

رغبتـه ونيتـه يف تأليـف دليـل يف التصـوف، 

حيث قال: »ويف غريض إن فسـح الله يف املدة 

وأعاننـي بفضله ويـر يل األسـباب أن ألخص 

يف طريقـة القـوم أمنوذًجـا؛ يسـتدل بـه عـى 

صحتهـا وجريانهـا عـى الطريقـة املثـى«)1(، 

وهنـا أقـول لألسـتاذ وائـل: كيـف بالشـاطبي 

الـذي اعتر الصوفية من منافسـيه التاريخين 

وخصومـه، يسـعى إىل تأليـف كتـاب يف بيـان 

طريقتهـم ودليـًا عـى صحـة مآخذهـم؟

»االعتصام«، )ص/ 148(.  )1(

وقـد أحصيت أزيد من عرشيـن موقًعا)2( ذكر 

فيـه وائـل حاق عبارات توحـي بذلك التصور 

واالنطبـاع، وهـو عـدد يتجـاوز بكثر حسـب 

الـاذع  الشـاطبي  انتقـاد  مواقـع  اعتقـادي 

واالعتصـام،  املوافقـات  كتابيـه  يف  للصوفيـة 

وميكـن للقـارئ الكريم أن يطلـع عى الفصل 

الشـاطبي  مرحلـة  عـن  للحديـث  املخصـص 

وخصوًصـا الفقـرات املوثقـة يف هامـش هـذه 

الصفحـة لتتضـح لـه تلـك املبالغة.

)2( مغالطات في عالقة الشاطبي 
بالمتصوفة:

مـا ذكـر سـلًفا كلـه مـن حيـث التعميـم يف 

النظـر إىل أهـل التصـوف عنـد الشـاطبي، أما 

مـن حيـث التخصيـص فا يسـع املطلـع عى 

املعرفـة الشـاطبية إال أن يخالـف، بـل يفنـد 

أغلـب مـا جـاء عى لسـان وائل حـاق، وعى 

سـبيل التمثيـل أذكـر مـن ذلك: 

»فاألناشــيد  وائــل:  األســتاذ  يقــول  أواًل: 
واألغــاين املرشوعــة مباحــة عــى ســبيل املثال 

يف أيــام معينــة ويف مناســبات خاصــة ولكــن 

الغنــاء كمارســة دامئــة واعتياديــة مكروهــة 

)وهــذه إشــارة إىل املارســات الصوفيــة(«)3(، 

ــام الشــاطبي  ــول املنســوب لإلم إن هــذا الق

ــب  ــه مذه ــد ب ــه يقص ــه بأن ــتخلص من املس

انظــر مثــاً: الصفحــات اآلتيــة: )218، 227، 228، 229، 231، 232،   )2(

.)147 ،247 ،246 ،245 ،244 ،237 ،242 ،241 ،236 ،234

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 332(.  )3(
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املتصوفــة فيــه مغالطــة كبــرة وتقصيــد 

ــباب: ــة أس ــئ، لجمل خاط

أولهـا: أن قـول الشـاطبي جاء تأصيـًا لقاعدة 

الثانيـة  املسـألة  يف  عرضهـا  تفصيليـة  كـرى 

الخاصـة باإلباحـة. 

ثانيهـا: أنه خال تفصيل هذه املسـألة مل يجر 

فيهـا ذكـر الصوفيـة عى لسـان الشـاطبي وال 

التعريـض بهـم؛ ألنهم غـر مقصودين يف هذه 

الجزئيـة، ولـو كانـوا كذلـك لذكرهـم باالسـم؛ 

كـا عودنـا عى ذلـك يف مناسـبات كثرة.

بـن  فـرق  قـد  الشـاطبي  اإلمـام  أن  ثالثهـا: 

الغنـاء  بـن  املسـألة  يف  الغنـاء  مـن  نوعـن 

املبـاح والغنـاء املكروه، ولكل حكمه بحسـب 

الكليـة والجزئية، وإن األمرين قد اختلطا عى 

األسـتاذ وائـل، فأمـا املقصـود يف الفقـرة التـي 

أوردهـا األسـتاذ وائـل فهو الغناء املبـاح، وهو 

مل يجـر فيه ذكـر ألهل التصوف يف اعتباره، بل 

جـرى ذكرهـم يف مسـألة الغناء املكـروه الذي 

توهـم عامة أهـل التصوف -وليـس أهله- أنه 

مـن املبـاح اإلكثـار من سـاعه.

رابعهـا: أن اإلمـام الشـاطبي كان ابـن بيئتـه، 

ريـب  آنـذاك، وال  أمتـه  يعالـج قضايـا  وكان 

خصوًصـا  وغرناطـة  عـره  يف  األندلـس  أن 

عرفـت بالفـن والجـال والغنـاء مباًحـا كان 

أو مكروًهـا، مـا اسـتوجب اسـتحضار تلـك 

الرشعيـة  تأصياتـه  يف  واملسـائل  القضايـا 

عليهـا. والتنبيـه  واملقاصديـة 

ثانيـا: وقـد أكـد يف مناسـبة أخـرى أن نظرية 
مارسـات  لـرد  جـاءت  األصوليـة  الشـاطبي 

النزعـة  مارسـات  أهمهـا  مـن  مزيفـة؛ 

الصوفيـة، يقـول األسـتاذ وائـل: »بـل نشـدد 

عـى أن نظريـة الشـاطبي نظـرًا إىل مـا فيهـا 

مـن ابتـكار وطابـع جديـد، هدفـت إىل مـا 

الحقيقـي،  اإلسـام  قانـون  املؤلـف  يعتـره 

القانـون الـذي زيفته مارسـتان متطرفتان يف 

زمانـه: أي مواقـف املفتـن املتهاونـة، واألهـم 

الطلبـات الفقهيـة املفرطة وغالبيـة الصوفين 

للصـواب  مجانـب  وهـذا  املعارصيـن«)1(، 

متاًمـا، وال يجـوز صـدوره مـن متخصـص يف 

النظريـة األصوليـة عامـة والشـاطبية خاصـة؛ 

ألنـه بعـد مطالعـة الـكام التفصيـي لألنـواع 

مداخـل  بخصـوص  ذكرهـا  التـي  األربعـة)2( 

اإلحـداث واالبتـداع يف الرشيعـة، سـوف لـن 

تجـد للمتصوفـة ذكـرًا وحضورًا بالصـورة التي 

تنـم عـن اسـتعدائها وتخصيمهـا مـن قبل أيب 

إسـحاق، بـل مبلـغ تركيـزه كان عـى فرقـة 

الخـوارج وما شـابههم؛ من فـرق تجهل أصول 

النظـر يف النصـوص الرشعيـة. ومل يـأت ذكـره 

لفـرع مـن الفـروع املحسـوبة عـى التصـوف 

إال ضمـن مثـال واحـد؛ ضمن األمثلـة العرشة 

التـي سـاقها مـن جانـب البيـان والتوضيـح.

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 218(.  )1(

»االعتصام«، )ص/ 448(.  )2(
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ثالثـا: ومـن ذلـك أيًضا قولـه: »وهكـذا يبدو 
إىل  رئيـس  بشـكل  موجـه  الـكام  هـذا  أن 

املتصوفـن الذيـن أرصوا عـى القـول إن أداء 

أعـال مباحـة يـؤدي إىل أن يبيـح اإلنسـان 

لنفسـه ملـذات الحياة بينا عليه أن ينشـغل 

يف تأديـة الصالحـات يف هـذا العـامل لـي يعـد 

آخرتـه، وبالتـايل فإن طريق الصـويف الحقيقي 

يقـي التخلـف عن األعـال املباحـة«)1(، وما 

ينفـي ادعاء وائـل حاق بأن املقصـود بالكام 

يف مسـألة الرخـص والعزائم هـم الصوفية، بل 

هـي عـادة علميـة جـرت بهـا أسـيقة النظـر 

األصـويل، هـذا النـص عى لسـان الشـاطبي يف 

موافقاتـه حيـث يقـول: »وعـى هـذا املعنـى 

فـره الغـزايل؛ إذ قـال: )الزهـد عبـارة عـن 

انـراف الرغبـة عـن الـيء إىل مـا هـو خـر 

منـه(، فلم يجعله مجـرد االنراف عن اليء 

خاصـة، بـل بقيـد االنـراف إىل مـا هـو خـر 

منـه، وقـال يف تفسـره: )وملـا كان الزهد رغبة 

عـن محبوب بالجملـة؛ مل يتصـور إال بالعدول 

إىل يشء هـو أحـب منـه، وإال فـرك املحبـوب 

لغـر األحـب محـال(. ثم ذكـر أقسـام الزهد، 

فـدل عـى أن الزهـد ال يتعلـق باملبـاح مـن 

حيـث هـو مبـاح عـى حـال، ومن تأمـل كام 

املعتريـن؛ فهـو دائـر عـى هـذا املـدار«)2(.

رابعـا: يقـول األسـتاذ وائل وهـو يضع موقف 
الصوفية من الرخص يف مقابل رأي الشـاطبي: 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 236(.  )1(

»املوافقات«، )1/ 87(.  )2(

»ويشـر الشـاطبي إىل أن الصوفيـن يعتـرون 

أن الرخصـة تطبـق عـى الكثـر مـن قواعـد 

الرشيعـة، وبالتـايل ينبغـي تفاديهـا، فهـم ال 

التـي  النواحـي  إال  الرشيعـة  مـن  ميارسـون 

تنـدرج تحت فئـة القواعد األساسـية، وبنظره 

يناقـض موقـف الصوفين املتشـدد واملتطرف 

أهـداف الشـارع ونيتـه؛ ألن الرخصة الرشعية 

كـا يثبتهـا أكـر مـن اثنتي عـرشة آيـة قرآنية 

وحديـث نبـوي«)3(. 

لكـن بالتحقيـق يف املسـألة نُصـدم مبعاكسـة 

ذلـك متاًمـا ملـا ورد يف املوافقـات، فبالعكـس 

إليـه  ذهـب  مـا  يعتـر  إسـحاق  أبـا  وجدنـا 

املتوصفة محض فوائد يف الرشيعة شـاكرًا لهم 

صنيعهـم بذلـك، يقـول -رحمـه اللـه-: »ومن 

الفوائد يف هذه الطريقة: االحتياط يف اجتناب 

الرخـص يف القسـم املتكلـم فيـه، والحـذر من 

الدخـول فيـه؛ فإنه موضع التباس، وفيه تنشـأ 

خدع الشـيطان، ومحـاوالت النفس، والذهاب 

يف اتبـاع الهـوى عـى غـر مهيـع؛ وألجـل هذا 

أوىص شـيوخ الصوفيـة تامذتهـم بـرك اتبـاع 

الرخـص جملـة، وجعلـوا مـن أصولهـم األخذ 

مليـح,  صحيـح  أصـل  وهـو  العلـم،  بعزائـم 

مـا أظهـروا مـن فوائدهـم رحمهم اللـه«)4(.

خامســا: يقــول وائــل حــاق: »ويبــدو أن 
الطلبــات  رد  إىل  يهــدف  الرابــع  القســم 

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 236(.  )3(

»املوافقات«، )1/ 252(.  )4(
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الصوفيــون،  بهــا  يتقــدم  التــي  املتطرفــة 

واملواقــف املتســاهلة التــي يعتمدهــا بعــض 

القرآنيــة  اآليــات  أســاس  الفقهــاء، وعــى 

واألحاديــث النبويــة، فضــًا عــن الحجــج 

املنبثقــة عــا يســمى مجــاري العــادات«)1(.

.
ــدم  ــألة نُصـ ــق يف املسـ ــن بالتحقيـ لكـ
مبعاكســـة ذلـــك متاًمـــا ملـــا ورد يف 
املوافقـــات، فبالعكـــس وجدنـــا أبـــا 
إســـحاق يعتـــرب مـــا ذهـــب إليـــه 
ـــة  ـــد يف الريع ـــض فوائ ـــة مح املتوصف

ــاكرًا لهـــم صنيعهـــم بذلـــك. شـ

إن إطالــة بســيطة عــى القســم الرابــع 

الــذي يقصــده وائــل حــاق، وهــو بالتحديــد 

)بيــان قصــد الشــارع يف دخــول املكلــف 

مــن  تكشــف  الرشيعــة(،  أحــكام  تحــت 

خالهــا املغالطــة الكبــرة التــي تحــف رأيــه، 

املذكــور  القســم  يف  يذكــر  مل  فالشــاطبي 

ــر بعــض  ــا كان مــن ذك ــّط؛ إال م ــة ق الصوفي

الفــروع املتعلقــة بالكليــة املشــهورة )املقصد 

إخــراج  الرشيعــة  وضــع  مــن  الرشعــي 

املكلــف مــن داعيــة هــواه حتــى يكــون عبًدا 

للــه اختيــارًا كــا هــو عبــد للــه اضطــرارًا()2( 

مــن جهــة؛ ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الشــاطبي 

بصــدد التأصيــل ملســألة تعليــل األحــكام 

ــألة  ــيي ملس ــان تأس ــك بي ــة، ويف ذل الرشعي

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 240(.  )1(

»املوافقات«، )1/ 128(.  )2(

املقاصــد بعيــًدا عن املناكفــات العلميــة، وإن 

كان قاصــًدا بذلــك اتجاًهــا معيًنــا فاألقرب إىل 

ذلــك هــم الظاهرية أو املشــككون يف مســألة 

ــل. ــم وائ ــا يزع ــة ك ــل، ال الصوفي التعلي

ــاطبي  ــم الش ــن تخصي ــن مواط ــا: م سادس
ال  أورده  اســتنتاج  وائــل  عنــد  للصوفيــة 

ــراء،  ــة واالف ــه إال باملغالط ــن يل أن أصف ميك

حيــث يقــول: »يؤكــد الشــاطبي هنــا بشــكل 

رئيــس عــى أن الفقهــاء ورثــة النبــي -صــى 

ــدف  ــد يه ــك تأكي ــلم-، وذل ــه وس ــه علي الل

إىل خدمــة هــدف كان ليخــرج عــن نطاقــي 

املبــن واملجمــل، كــا يتوســع بهــم الفقهــاء 

عــادة، ويف الواقــع يبــدو أن عنــوان هــذا 

أجــل  مــن  كذريعــة  يســتخدم  القســم 

فــأي  الصوفيــن«)3(،  انتقــاد  يف  االســتمرار 

عاقــة وثيقــة الوشــائج ميكــن لهــا أن تؤكــد 

ــل، خاصــة وأن مبحــث  ــه وائ ــا ذهــب إلي م

ــول  ــث األص ــن مباح ــال ضم ــان واإلج البي

التــي أســس لهــا علــاء األصــول قبــل ظهــور 

الصوفيــة، هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة 

ــرض  ــي تع ــدة الت ــإن املســألة الوحي ــة ف ثاني

ــل  ــذا الفص ــة يف ه ــاطبي للصوفي ــا الش فيه

ذي االثنتــي عــرشة مســألة هــي املســألة 

الثامنــة، ويف فصــل إضــايف ضمنهــا، أي بشــكل 

ــم ذم  ــة مل يت ــرة املعني ــى الفق ــريض، وحت ع

الصوفيــة فيهــا إال يف حيــز ضيــق منهــا)4(.

»تاريخ النظريات الفقهية يف اإلسام«، )ص/ 253(.  )3(

»املوافقات«، )3/ 249(.  )4(
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)3( ثناء الشاطبي على أهل التصوف:

إنَّ القــارئ ملصنفــات الشــاطبي األصوليــة 

ــات واالعتصــام، والباحــث  ــا املوافق وخصوًص

تحديــًدا عن موقفــه من الصوفيــة والتصوف؛ 

يطالــع  وهــو  االندهــاش  كل  ليندهــش 

اســتنتاجات صاحــب كتــاب تاريــخ النظريات 

ــى  ــيقف ع ــه س ــامية؛ ألن ــة يف اإلس الفقهي

نصــوص مناقضــة متاًمــا لذلــك، مبينــة حقيقة 

موقــف أيب إســحاق مــن أهــل التصــوف.

ألن عـادة الجهابـذة مـن األصوليـن تحقيـق 

النظـر يف املسـائل والترفـات الصـادرة عـن 

املكلفـن، وخاصة مـا لها عاقة بأصـول األدلة 

مـن كتـاب وسـنة، ولعـل مـا أثارتـه مسـألة 

علميـة  إشـكاالت  مـن  واملتصوفـة  التصـوف 

ورشعيـة عـر تاريـخ الفقـه منـذ نشـأته مثال 

عـى ذلـك، ومل يفت أبو إسـحاق أن يحقق يف 

ذلـك، فهـو يعتـر أن أهـل التصـوف يف مبتدأ 

سـنتهم وترفاتهـم األصليـة ال يخرجـون عن 

أصـول الكتـاب والسـنة، بـل هم عـن االبتداع 

صفـو  يف  اإلحـداث  وعـن  أبعـد،  الديـن  يف 

الرشيعـة أرهـب، وأمـا القائل بغـر ذلك فإنه 

مقاصدهـم،  يـدرك  وال  حقيقتهـم  يعقـل  ال 

فيقـول: »ألن كثـرًا مـن الجهـال يعتقـدون)1( 

فيهـم أنهم متسـاهلون يف االتبـاع، وأن اخراع 

العبـادات والتـزام ما مل يـأت يف الرشع التزامه 

مـا يقولـون بـه، ويعملـون عليه، وحاشـاهم 

انظر صوًرا من تلك االعتقادات يف: »املوافقات«، )2/ 189(.  )1(

مـن ذلـك أن يعتقـدوه أو يقولـوا بـه، فـأول 

السـنة  اتبـاع  طريقتهـم  عليـه  بنـوا  يشء 

واجتنـاب مـا خالفهـا«)2(. ويقـول مدافًعا عن 

»إن  بطريقتهـم:  الجاهلـن  ضـد  املتصوفـة 

كثـرًا ممـن مل يتحقق بفهم مقاصـد الرشيعة 

يظـن أن الصوفيـة جـرت عـى طريقـة غـر 

بأحـكام  امتـازوا  وأنهـم  الجمهـور،  طريقـة 

غـر األحـكام املبثوثـة يف الرشيعـة، مسـتدلن 

عـى ذلك بأمـور مـن أقوالهـم وأفعالهـم«)3(.

على سبيل الختم:

واملراجعة  التقوميية  الدراســـة  حاولت هذه 

الفقهية  النظريات  »تاريـــخ  النقدية لكتاب 

يف اإلســـام« للدكتور وائل حـــاق، التوقف 

عنـــد أهـــم األفـــكار واآلراء التـــي كانت 

محـــاور الكتاب، مبراجعتهـــا وتحقيق النظر 

فيهـــا وغرها كثـــر، اقترت عليهـــا ألنها 

وفيـــة باملطلـــوب. وما ينبغي اإلشـــارة إليه 

يف هذا الختم؛ هـــو رضورة االنتباه والتثبت 

يف أي دراســـة للراث اإلســـامي مع الحذر 

مـــن الســـقوط يف التهويل من أية دراســـة 

تراثيـــة؛ ألنهـــا ناقلة وليســـت مكتشـــفة، 

األمـــر الـــذي يؤكـــد عـــى رضورة إعادة 

بنـــاءة، وصحيحة من  قـــراءة  الراث  قراءة 

دون وســـائط، ســـواء كانـــت مصـــدر ثقة 

أم مصـــدر تشـــكيك واختاط.  واحتيـــاط 

»االعتصام«، )ص/ 62(.  )2(

»االعتصام«، )ص/ 62(.  )3(



464

مراجعة كتاب:
»التقريب اإلسالمي في القرن العشرين«

بشير موسى نافع)*(

ــه  ــذي نرشت ــر ال ــرن برون ــاب راي ــتند كت  يس
تنويــر للنــرش واإلعام مؤخــرًا، وهــو يف األصل 

دراســة أكادمييــة لنيــل درجــة الدكتــوراه؛ 

ــف وواســع.  ــٍي مكث ــٍل بحث يســتند إىل عم

ينقســم الكتــاب إىل مقدمــة، وعــرشة فصــول، 

ــدة  ــاملة ومفي ــة ش ــي بقامئ ــة، وينته وخامت

أكادميي ومفكر عريب. الريد اإللكروين:    )*(

Bmnafi@Yahoo.co.uk

للمصــادر األوليــة والثانويــة. ورغــم أن الجــزء 

األكــر مــن الكتــاب قــد كُــرِّس لدراســة تاريــخ 

جاعــة التقريــب بــن املذاِهــب، والتــي 

تأسســت يف القاهــرة عــى يــد مجموعــة مــن 

العلــاء وأهــل الــرأي الســنة والشــيعة يف 

ــك. ــه ال يقتــر عــى ذل ــات؛ فإن األربعيني

إذ يعالــج هــذا الكتــاب، بالــغ األهميــة؛ 

ــل.  ــن قب ــة م ــة كافي ــق عناي ــا مل يل موضوًع

فرغــم املحــاوالت السنية-الشــيعية املســتمرة 

األزهر والشيعة: التقريب اإلسامي يف القرن العرشين الكتاب
رايرن برونر المؤلف

محمد صفار المترجم
محمد سليم العوا تصدير

تنوير للنرش واإلعام، ط1، 2017 الناشر
528 عدد الصفحات
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ــاد  ــارُب وإيج ــن للتق ــرن العرشي ــوال الق ط

أرضيــة مشــركة، فليــس هنــاك عمــل واحــد 

ــج  ــاوالت والنتائ ــذه املح ــة ه ــرس لدراس مك

التــي نجمــت عنهــا. لهــذا؛ فــإن كتــاب برونــر 

ميــأل فراًغــا طال أمده يف حقل دراســة اإلســام 

الحديــث. والكتاب ال يعالج العاقات الســنية 

مــع كل الطوائــف الشــيعية، بــل يقتــر 

عــى الطائفــة الشــيعية االثنــي عرشيــة، 

ــيعة. ــلمن الش ــة املس ــكل أغلبي ــي تش والت

ــذور  ــد ج ــة؛ متت ــث الديني ــا كل املواري وك

التصــور  إىل  السنية-الشــيعية  العاقــات 

ــاب  ــإن كت ــا، ف ــن هن ــخ. وم ــي للتاري الجمع

ــد  ــل، يُعي ــدي طوي ــدأ بفصــل متهي ــر يب برون

بنــاء تاريــخ الحقبــة املبكــرة لإلســام وســياق 

ــا  ــدو واضًح ــيعي. ويب ــاف السني-الش االخت

ــدأ  ــر أن هــذا الخــاف مل يب يف معالجــة برون

الطائفيــة  االنقســامات  حــال  هــو  )كــا 

ــور  ــول التص ــزاع ح ــن ن ــًا( م ــيحية مث املس

ــزاع  ــة، بــل مــن ن الصحيــح لألنظمــة العقدي

حــول أحــداث معينــة، هــي يف جوهرهــا ذات 

ــح  ــور الصحي ــول التص ــية، وح ــة سياس طبيع

للــايض. ولــذا؛ ففيــا يتعلــق باملســائل 

العقديــة، العبــادات والطقــوس واملفاهيــم... 

إلــخ؛ فــإن الخافــات السنية-الشــيعية وليــدة 

ــة. ــي الحق ــم تاريخ ــة تراكُ عملي

بيـــد أن مـــا تتجاهلـــه معالجـــة برونـــر 

للســـياق التاريخـــي للخافـــات الســـنية-

ـــنة  ـــي الس ـــن رؤيت ـــارق ب ـــو الف ـــيعية ه الش

والشـــيعة وتصورهـــم ألنفســـهم. فمنـــذ 

ــرش  ــادي عـ ــس الهجري/الحـ ــرن الخامـ القـ

امليـــادي، ووقـــوع مـــا أســـاه مارشـــال 

هدجســـون بـ)انتصـــار العامليـــة الســـنية(؛ أخذ 

الشـــيعة يســـلكون مســـلك الطائفـــة، مســـلك 

املجموعـــة الخاصـــة، بينـــا رأى الســـنة 

ــة  ــام: األمـ ــع لإلسـ ــم جامـ ــهم كجسـ أنفسـ

اإلســـامية. وقـــد وصـــل التطـــور الطائفـــي 

للشـــيعة اكتالـــه يف القـــرن الســـابع الهجـــري/ 

الثالـــث عـــرش امليـــادي، يف أعقـــاب الغـــزو 

ـــداد  ـــر بغ ـــراق وتدم ـــرشق والع ـــويل للم املغ

ــية. ــة العباسـ والخافـ

متتــد  الدينيــة؛  املواريــث  كل  وكــا 
جــذور العاقــات السنية-الشــيعية إىل 
ــا،  التصــور الجمعــي للتاريــخ. ومــن هن
فــإن كتــاب برونــر يبــدأ بفصــل متهيــدي 
الحقبــة  تاريــخ  بنــاء  يُعيــد  طويــل، 
االختــاف  وســياق  لإلســام  املبكــرة 

السني-الشــيعي.

ـــت  ـــيع، كان ـــة للتش ـــرة التكويني ـــال الف وخ

الروايـــة الشـــيعية االثنـــا عرشيـــة يف جلهـــا 

ــرى.  ــيعية األخـ ــرق الشـ ــد الفـ ــًة ضـ موجهـ

ولكـــن مـــع بـــروز الصفويـــن يف القـــرن 

العـــارش الهجري/الســـادس عـــرش امليـــادي؛ 

اكتســـب التشـــيع نزعـــة مناهضـــة للُســـنة 

ـــح  ـــا مصال ـــف، عززته ـــرف والعن ـــة التط بالغ

الحـــكام  وقادهـــا  الصفويـــة  الدولـــة 
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عرشيـــون  االثنـــا  والعلـــاء  الصفويـــون 

الصفويـــون  فتعهَّـــد  بهـــم.  املرتبطـــون 

سلســـلة مـــن اإلجـــراءات البشـــعة للقضـــاء 

ــت  ــة تحـ ــاد الواقعـ ــنُّن، يف البـ ــى التسـ عـ

ــد  ــتمرت حتـــى بعـ ــيطرتهم؛ والتـــي اسـ سـ

ســـقوط الســـالة الصفويـــة يف عـــام )1722م(. 

ــى  ــاء عـ ــن يف القضـ ــاح الصفويـ ــن نجـ لكـ

ـــن  ـــة م ـــة املركزي ـــى املنطق ـــر ع الســـنة اقت

اإلمراطوريـــة، املنطقـــة التـــي يقطنهـــا الفـــرس 

ـــة،  ـــون؛ أمـــا يف أطـــراف الدول والركان-اآلذري

يف مناطـــق األكـــراد والبلـــوش واألفغـــان؛ 

فقـــد اســـتمر الوجـــود الســـني مهيمًنـــا.

*****

ــن  ـ ــا دشَّ ــي مـ ــة هـ ــذه الخلفيـ ــت هـ كانـ

ـــارب  ـــة وتق ـــق مصالح ـــة األوىل لتحقي املحاول

سنية-شـــيعية. فخـــال العقـــود القليلـــة 

ــادر  ــح نـ ــن، نجـ ــقوط الصفويـ ــة لسـ التاليـ

ـــك  ـــد ذل ـــرف بع ـــذي ع ـــاري )ال ـــان األفش خ

بنـــادر شـــاه(، الزعيـــم القبـــي بالـــغ الرشاســـة 

ــة  ــد اإلمراطوريـ ــح يف توحيـ ــف؛ نجـ والعنـ

ـــق  ـــك املناط ـــا يف ذل ـــرة، مب ـــة املتناح الصفوي

ذات األكريـــة الشـــيعية والســـنية. ولوعيـــه 

ـــعوب  ـــن الش ـــق ب ـــي العمي ـــداء الطائف بالع

ــذا  ــب هـ ــه وعواقـ ــت حكمـ ــة تحـ الواقعـ

العـــداء عـــى االســـتقرار الداخـــي، إضافـــة إىل 

إدراكـــه لارتبـــاط األســـطوري بـــن التشـــيع 

ورشعيـــة الســـالة الصفويـــة، وســـعيه إىل منـــع 

الصفويـــن اســـتعادة الحكـــم؛ عمـــل نـــادر 

ـــة لانقســـام الســـني- ـــى وضـــع نهاي ـــاه ع ش

الشـــيعي. ففـــي عـــام )1743م(؛ عســـكر نـــادر 

ــي  ــام عـ ــام اإلمـ ــرب مقـ ــه قـ ــاه بقواتـ شـ

ــن  ــدًدا مـ ــتدعى عـ يف النجـــف، حيـــث اسـ

العلـــاء الســـنة والشـــيعة املمثلـــن ملختلـــف 

ـــا  ـــة يف نطـــاق ســـيطرته. ك الشـــعوب الواقع

أرســـل للـــوايل العثـــاين يف بغـــداد يطلـــب 

ـــة يك يشـــهد  ـــاء الوالي ـــار عل إرســـال أحـــد كب

االجتـــاع التاريخـــي. وألن نـــادر شـــاه كان 

يأمـــل يف أن ينعكـــس مرشوعـــه التقريبـــي 

عـــى التوتـــر املزمـــن يف العاقـــات الفارســـية-

العثانيـــة؛ فـــإن دعوتـــه ألحـــد علـــاء بغـــداد 

مل تكـــن دعـــوة بريئـــة. وقـــد أوفـــدت بغـــداد 

بالفعـــل الشـــيخ عبـــد اللـــه الســـويدي، 

ـــرك  ـــذي ت ـــة؛ وهـــو ال القـــايض الحنفـــي للوالي

ـــدُّ املصـــدر  ـــه تَُع ـــرات قصـــرة لرحلت ـــا مذك لن

الرئيـــس ألحـــداث لقـــاء النجـــف ومناقشـــاته.

.
وألن نـــادر شـــاه كان يأمل يف أن ينعكس 
مروعـــه التقريبـــي عـــى التوتـــر املزمـــن 
ـــإن  ـــية-العثانية؛ ف ـــات الفارس يف العاق
ـــن  ـــداد مل تك ـــاء بغ ـــد عل ـــه ألح دعوت
دعـــوة بريئـــة. وقـــد أوفـــدت بغـــداد 
ـــه الســـويدي،  ـــد الل ـــل الشـــيخ عب بالفع
ـــذي  ـــة؛ وهـــو ال ـــايض الحنفـــي للوالي الق
ــه  ــرة لرحلتـ ــرات قصـ ــا مذكـ ــرك لنـ تـ
ـــاء  ـــداث لق ـــس ألح ـــدر الرئي ـــدُّ املص تَُع

ـــاته. ـــف ومناقش النج
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ـــم يجـــرؤ  ـــا، فل ـــًا مخيًف ـــاه حاك ـــادر ش كان ن

أي مـــن العلـــاء املتواجديـــن يف اللقـــاء عـــى 

مخالفتـــه. ولكـــن مـــرشوع نـــادر شـــاه كان 

أبعـــد مـــا ميكـــن تحقيقـــه. إذ بـــداًل مـــن 

ـــيعة  ـــنة والش ـــن الس ـــب ب ـــاول التقري أن يح

ــاف؛  ــل الخـ ــا محـ ــع القضايـ ــل مـ بالتعامـ

أتبـــاع  توحيـــد  شـــاه  نـــادر  اســـتهدف 

ـــاء  ـــهد اللق ـــد ش ـــرة واحـــدة. وق ـــن م الطائفت

بالفعـــل بعـــض املبـــادرات اإليجابيـــة مـــن 

ــاق  ــى إىل اتفـ ــا انتهـ ــن، كـ ــاء الطرفـ علـ

ـــا،  ـــاه الحًق ـــادر ش ـــال ن ـــن اغتي ـــوب. ولك مكت

ـــه  ـــه؛ أودَع مرشوع ـــوىض إىل ملك ـــودة الف وع

فـــا  التاريـــخ.  ســـجات  يف  التوحيـــدي 

ـــت عـــى اســـتعداد  ـــة كان الســـلطات العثاني

ـــة،  ـــاه بجدي ـــادر ش ـــاعي ن ـــع مس ـــل م للتعاُم

وال العلـــاء الذيـــن جمعهـــم يف لقـــاء النجـــف 

كانـــوا ممثلـــن كافـــن للطائفتـــن؛ ال عـــى 

ـــة  ـــتوى املكان ـــى مس ـــدد وال ع ـــتوى الع مس

ــي  ــا يكفـ ــروا مـ ــى أظهـ ــة، وال حتـ العلميـ

لاتفـــاق مـــع الطـــرف اآلخـــر. ومـــا كان 

للخافـــات الطائفيـــة املتجـــذرة يف التاريـــخ أن 

تَُحـــلَّ بـــإرادة حاكـــم طاغيـــة. 

ــورت  ــة التـــي متحـ ــة الرئيسـ ــن القضيـ ولكـ

ـــف،  ـــاء النج ـــاق يف لق ـــاعي االتف ـــا مس حوله

ـــيعة  ـــف الش ـــا يف توقُّ ـــن تلخيصه ـــي ميك والت

ـــي يراهـــا الســـنة  عـــن مارســـة الطقـــوس الت

منافيـــة للرشائـــع اإلســـامية، بينـــا يقبـــل 

الســـنة بالشـــيعة كمذهـــب خامـــس مـــن 

املذاهـــب اإلســـامية - أمســـت الهـــدف 

الرئيـــس لجهـــود التقريـــب اإلســـامي يف 

القـــرن العرشيـــن.

ثـــم مل تســـجل أيـــة محاولـــة جـــادة للتقريـــب 

ـــادر  ـــايل لن ـــرن الت ـــف الق ـــرن ونص ـــال الق خ

شـــاه. ولكـــن رايـــرن برونـــر يخطـــئ يف تقديـــره 

ـــامل  ـــذي رشع الع ـــايل ال ـــد اإلمري ـــر التهدي ألث

اإلســـامي مبواجهتـــه يف القـــرن التاســـع عـــرش 

ومطلـــع القـــرن العرشيـــن. فعـــى خـــاف 

ـــة  ـــك الحقب ـــهدت تل ـــر؛ ش ـــجله برون ـــا يس م

ـــا  ـــيعة، مب ـــنة والش ـــن الس ـــا ب ـــا ملموًس تقاُربً

يف ذلـــك التفـــاف املســـلمن الســـنة والشـــيعة 

الدولـــة  حـــول  العثانيـــة  البلـــدان  يف 

ــواء  ــة، سـ ــوى الغربيـ ــد القـ ــا ضـ ومعاركهـ

يف البلقـــان أو يف ليبيـــا أو يف العـــراق. وقـــد 

ـــامية  ـــة اإلس ـــة الجامع ـــود حرك ـــاهم صع س

ـــاين مـــن القـــرن التاســـع عـــرش  يف النصـــف الث

يف حـــدوث تقـــارٍُب مطـــرد يف العاقـــات 

ـــرة  ـــتدت وت ـــا اش ـــة. وكل العثانية-القاجاري

االخراقـــات الغربيـــة اإلمرياليـــة لبلـــدان 

ـــنة  ـــدى الس ـــاس ل ـــد اإلحس ـــلمن؛ تصاع املس

ـــط  ـــن ولنم ـــريب للدي ـــد الغ ـــيعة بالتهدي والش

حياتهـــم. هـــذا الشـــعور املشـــرك بالخطـــر 

ـــة  ـــن، ســـنة وشـــيعة؛ يف مواجه ـــد العراقي وحَّ

ــان  الغـــزو الريطـــاين للعـــراق العثـــاين إبّـ

الحـــرب العامليـــة األوىل، كـــا يف الثـــورة 

ـــاين  ـــال الريط ـــد االحت ـــرى ض ـــة الك العراقي

ــرب  ــاء الحـ ــد انتهـ ــام )1920م(. وبعـ يف عـ
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األوىل، وانهيـــار الســـلطنة العثانيـــة، ومـــن 

ثـــمَّ إلغـــاء الحاكـــم الـــريك الجديـــد مصطفـــى 

ـــة؛ تنافـــس عـــدد مـــن  ـــورك للخاف كـــال أتات

الحـــكام املســـلمن عـــى كُـــريس الخافـــة. 

ــرن  ــن القـ ــات مـ ــهدت العرشينيـ ــد شـ وقـ

املـــايض تدافًعـــا حـــاًدا إلحيـــاء الخافـــة 

ــح  ــامي أو ذاك، وأصبـ ــد اإلسـ ــذا البلـ يف هـ

ـــد املســـلمن الشـــيعة جـــزًءا مـــن  كســـب تأيي

ــى  ــن عـ ــن الرئيسـ ــراتيجيات املتنافسـ اسـ

املكانـــة التاريخيـــة والقـــوة الرمزيـــة املرتبطـــة 

مبنِصـــب الخافـــة. ولكـــن مل تظهـــر جهـــود 

ـــات. ـــل عقـــد الثاثيني ملموســـة للتقريـــب قب

*****

ـــود؛  ـــذه الجه ـــة ه ـــرُّق إىل مناقش ـــل التط وقب

ـــًا ملناقشـــة واحـــد  ـــر فصـــًا كام ـــرِّس برون يك

مـــن أكـــر الكتـــب إشـــكالية يف تاريـــخ 

العاقـــة بـــن الســـنة والشـــيعة يف العـــر 

الحديـــث: )املراجعـــات( ملؤلفـــه املرجـــع 

الشـــيعي اللبنـــاين عبـــد الحســـن رشف 

ـــرة  ـــرش للم ـــد ن ـــن )1873- 1957م(، وق الدي

األوىل يف عـــام )1936م(. ومـــّذاك احتـــل هـــذا 

ـــًا يف الجـــدل  ـــزًا مه ـــزال، حي ـــا ي ـــاب، وم الكت

يتكـــون  جهـــٍة  فمـــن  السني-الشـــيعي. 

)املراجعـــات( مـــن نـــص جـــديل يســـتهدف 

ـــخ اإلســـام،  ـــة الشـــيعية لتاري االنتصـــار للرؤي

ومـــن جهـــٍة أخـــرى شـــكك كثـــر مـــن 

املســـلمن الُســـنة يف مصداقيـــة اإلطـــار الـــذي 

وضـــع فيـــه الكتـــاب. وقـــد صيـــغ الكتـــاب 

يف صـــورة أجوبـــة توضيحيـــة، كتبهـــا رشف 

ـــن  ـــه م ـــت إلي ـــئلة وجه ـــى أس ـــن رًدا ع الدي

عـــامل ســـني كبـــر. ومـــن املفـــرض أن كًا مـــن 

ـــة  ـــا رســـائل متبادل ـــة حملته األســـئلة واألجوب

بـــن العاملـــن، الســـني والشـــيعي. 

.
ـــة  ـــاب يف صـــورة أجوب ـــغ الكت ـــد صي  وق
توضيحيـــة، كتبهـــا رشف الديـــن رًدا 
ـــامل  ـــن ع ـــه م ـــت إلي ـــئلة وجه ـــى أس ع
ســـني كبـــر. ومـــن املفـــرتض أن كًا 
حملتهـــا  واألجوبـــة  األســـئلة  مـــن 
ـــن، الســـني  ـــن العامل ـــة ب رســـائل متبادل

ــيعي.  والشـ

ـــح  ـــاب مل يوض ـــدار األول للكت ـــم أن اإلص ورغ

العـــامل الســـني؛ فقـــد شـــاع يف  هويـــة 

ـــن  ـــة م ـــة القريب ـــيعية اللبناني ـــاط الش األوس

رشف الديـــن أن املقصـــود هـــو شـــيخ األزهـــر 

ـــرشي  ـــليم الب ـــن: س ـــرن العرشي ـــع الق يف مطل

)1832-1917م(. وقـــد عـــاد رشف الديـــن 

ــادر يف  ــاد(، الصـ ــص واالجتهـ ــه )النـ يف كتابـ

عـــام )1956م(؛ ليســـجل رصاحـــة أن العـــامل 

الســـني املقصـــود يف )املراجعـــات( هـــو 

بالفعـــل ســـليم البـــرشي.

ومييـــل برونـــر إىل وجهـــة النظـــر املشـــككة 

ـــاس  ـــى أس ـــات( ع ـــاء )املراجع ـــة بن يف حقيق



469 العدد 4، 5
خريف 2017م ، شتاء 2018 م

مـــن أســـئلة البـــرشي وإجابـــات رشف الديـــن، 

وذلـــك بعـــد تحليـــٍل تاريخـــٍي تفصيـــٍي 

لحيـــاة األخـــر وتحليـــل نـــي لكتابـــه. 

ــة إىل مـــر،  ــن املفرضـ ــارة رشف الديـ فزيـ

والتـــي التقـــى يف أثنائهـــا ســـليم البـــرشي؛ 

جـــرت بـــن أكتوبر/ترشيـــن أول )1911م( 

وأبريل/نيســـان )1912م(. وطبًقـــا لكتـــاب 

رشف الديـــن؛ شـــِهَدت هـــذه الشـــهور الســـتة 

ــا  ــن، كان آخرهـ ــن الطرفـ ــالة بـ )112( رسـ

ـــل.  ـــاده بقلي ـــن إىل ب ـــودة رشف الدي ـــل ع قب

ــة ال  ــات( يف الحقيقـ ــاب )املراجعـ ــن كتـ لكـ

يعِكـــس حـــوارًا بـــن الطرفـــن؛ بـــل أســـئلة 

هـــة مـــن الســـني، ِصيَغـــت  قصـــرة موجَّ

ــتعداد للتلقـــي مـــن  ــٍل واسـ ــوٍع كامـ بخضـ

)املعلـــم( الشـــيعي، وتقبـــل ملقوالتـــه. بـــل 

ـــن دون جـــدل فعـــي؛  ـــي، م ـــاب ينته إن الكت

مبوافقـــة العـــامل الســـني عـــى جملـــة الروايـــة 

التاريخيـــة التـــي يطرحهـــا رشف الديـــن 

ــليم  ــكالية يف أن سـ ــن اإلشـ ــام. وتكُمـ لإلسـ

البـــرشي يعتـــر واحـــًدا مـــن أكـــر شـــيوخ 

ــن؛ إذ  ــرن العرشيـ ــة يف القـ ــر محافظـ األزهـ

كان قـــد تـــوىل املشـــيخة للمـــرة األوىل بـــن 

عامـــي )1899- 1903م(، وتركهـــا العراضـــه 

معســـكر  أراد  التـــي  اإلصاحـــات  عـــى 

ـــد  ـــر. وق ـــى األزه ـــا ع ـــده إدخاله ـــد عب محم

عـــاد البـــرشي لتـــويل املشـــيخة يف عـــام 

ــول  ــدل حـ ــت الجـ ــد أن خفـ )1909م(، بعـ

ـــرت  ـــا ج ـــام )1911م(، عندم ـــاح. ويف ع اإلص

ـــن  ـــه وب ـــة بين ـــة املفرض ـــات التعليمي املراس

ـــن  ـــن م ـــرشي يف الثان ـــن؛ كان الب رشف الدي

ـــني  ـــامل الس ـــذا الع ـــل له ـــف يُعَق ـــره. فكي عم

التقليـــدي املحافـــظ أن يقبـــل بالوقـــوف 

موقـــف املتلقـــي مـــن عـــامل شـــيعي شـــاب 

ـــورًا يف  ـــابًا مغم ـــذاك ش ـــن آن )كان رشف الدي

الثاثينيـــات مـــن عمـــره(؛ ثـــم ينتهـــي إىل 

املوافقـــة عـــى مقوالتـــه كلهـــا؟

ــكالية.  ــر إشـ ــو أكـ ــا هـ ــاك مـ ــد أن هنـ بيـ

فباإلضافـــة إىل أن أرسة البـــرشي أعلنـــت 

ـــليم  ـــيخ س ـــد يف أوراق الش ـــا مل تج ـــرارًا أنه م

ـــن  ـــه وب ـــات بين ـــود مراس ـــر إىل وج ـــا يش م

رشف الديـــن؛ فـــإن ســـرة األخـــر تُثـــر 

ــئلًة حـــول األصـــل الـــذي ارتكـــز إليـــه  أسـ

نـــص )املراجعـــات(. إذ إن بيـــت رشف الديـــن 

ــب  ــا للنهـ ــور تعرَّضـ ــة صـ ــه مبدينـ ومكتبتـ

والتدمـــر عـــى يـــد الجنـــود الفرنســـين يف 

عـــام )1920م(، عقابًـــا لـــه عـــى معارضتـــه 

االحتـــال الفرنـــي؛ وحينهـــا فـــرَّ رشف 

الديـــن إىل دمشـــق )قبـــل معركـــة ميســـلون(. 

ـــا  ـــن كتابً ـــإن عرشي ـــن؛ ف ـــرشف الدي ـــا ل وطبًق

ـــك  ـــت يف تل ـــد أُحرِقَ ـــه ق ـــن كتب ـــا م مخطوطً

ــاة رشف  ــادر حيـ ــم أن مصـ ــة. ورغـ الحادثـ

ـــم  ـــوط باس ـــود مخط ـــرش إىل وج ـــن مل ت الدي

ـــات  ـــل ثاثيني ـــه قب ـــن أعال ـــات( ب )املراجع

القـــرن العرشيـــن؛ فالواضـــح أن )املراجعـــات( 

ـــائل وال  ـــوب )ال رس ـــٍل مكت ـــتند إىل أص مل يس
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ـــه،  ـــرة مؤلف ـــل إىل ذاك ـــة( ب ـــخة مخطوط نس

ـــا.  ـــن الحًق ـــه رشف الدي ـــرف ب ـــا اع ـــو م وه

ــت إعـــادة البنـــاء املفرضـــة هـــذه  وقـــد متَـّ

بعـــد مـــرور ربـــع قـــرن عـــى زيـــارة رشف 

الديـــن للقاهـــرة، وعقديـــن كاملـــن عـــى 

وفـــاة الشـــيخ البـــرشي. وكل هـــذا بالطبـــع 

يثـــر الشـــكوك حـــول مصداقيـــة روايـــة رشف 

ـــاب.  ـــه الكت ـــد في ـــذي ول ـــياق ال ـــن للس الدي

ـــات"  ـــكوك أن "املراجع ـــذه الش ـــد ه ـــا يزي وم

ــاب  ــا لكتـ ــابهٍة متاًمـ ــٍة ُمشـ ــب يف صيغـ كتـ

العـــامل الشـــيعي املعـــارص لســـقوط بغـــداد يف 

ـــن طـــاووس  ـــن مـــوىس ب ـــد املغـــول، عـــي ب ي

املحجـــة(؛  )كشـــف  1266م(،  )املتـــوىف 

وللهـــدف ذاتـــه. 

*****

يف عـــام )1931م(، دعـــا مفتـــي القـــدس، 

عقـــد  إىل  الحســـيني؛  أمـــن  الحـــاج 

مؤمتـــر إســـامي جامـــع ملناقشـــة القضيـــة 

عـــى  املتصاعـــد  والـــراع  الفلســـطينية 

فلســـطن. وقـــد التـــأم املؤمتـــر، الـــذي 

ـــة  ـــخ الجامع ـــه يف تاري ـــن نوع ـــر األول م يعت

اإلســـامية؛ يف نهايـــة العـــام نفســـه مبدينـــة 

القـــدس، إذ التحـــق بـــه مـــا يزيـــد عـــى مائـــة 

مـــن العلـــاء وقـــادة الـــرأي مـــن أنحـــاء العـــامل 

ـــًا  ـــر متثي ـــِهد املؤمت ـــد ش ـــة. وق ـــامي كاف اإلس

ــيعي  ــع الشـ ــور املرجـ ــا، بحضـ ــيعيًا قويًـ شـ

العراقـــي محمـــد حســـن آل كاشـــف الغطـــاء، 

ـــن  ـــاء الدي ـــابق ضي ـــران الس ـــس وزراء إي ورئي

طباطبـــايئ. ويف اســـتعراض قـــوي ومؤثـــر 

ــاء  ــاء إللقـ ــف الغطـ ــي كاشـ ــدة؛ ُدعـ للوحـ

خطبـــة الجمعـــة وإمامـــة املجتمعـــن يف 

ــى. ــجد األقـ ــدة باملسـ ــاة الحاشـ الصـ

بيـــد أن القاهـــرة، ال مؤمتـــر القـــدس؛ هـــي 

التـــي ستشـــهد انطـــاق حركـــة التقريـــب. 

ظهرهـــا  الكاليـــة  تركيـــا  أدارت  فمنـــذ 

للعـــامل اإلســـامي؛ بـــرزت مـــر باعتبارهـــا 

ــواء يف  ــرًا، سـ ــامية تأثـ ــدول اإلسـ ــر الـ أكـ

الحقـــل الثقـــايف أو الســـيايس. ويف أكتوبـــر/

ـــرة  ـــل إىل القاه ـــن األول )1936م(؛ وص ترشي

يف زيـــارة قصـــرة الشـــيخ عبـــد الكريـــم 

ـــراين  الزنجـــاين، العـــامل الشـــيعي مـــن أصـــل إي

ـــد  ـــة. وق ـــف العراقي ـــة النج ـــم يف مدين واملقي

التقـــى الزنجـــاين شـــيخ األزهـــر آنـــذاك، 

مصطفـــى املراغـــي؛ أهـــم تاميـــذ محمـــد 

ـــرًا.  ـــوذًا وتأث ـــر نف ـــاء األزه ـــر عل ـــده وأك عب

ـــرق  ــاف ط ــاين مهتـــًا باستكشـ كان الزنجـ

ووســـائل للتقريـــب بـــن الســـنة والشـــيعة، 

ـــاول  ـــر؛ يح ـــا لرون ـــي، طبًق ـــا كان املراغ بين

ـــاء  مـــّد نفـــوذ مـــر العـــريب واإلســـامي وإحي

ــم أن  ــرة. ورغـ ــة يف القاهـ ــة الخافـ مؤسسـ

مراســـات الزنجـــاين واملراغـــي اســـتمرَّت 

ـــفر  ـــم يس ـــف؛ فل ـــودة األول إىل النج ـــد ع بع

ـــة.  ـــج ملموس ـــن نتائ ـــر ع ـــد املبك ـــذا الجه ه

ــاء  ــن علـ ــر مـ ــاين يعتـ ــن الزنجـ إذ مل يكـ

ـــى أن  ـــؤرش ع ـــن م ـــا م ـــار، وم ـــيعة الكب الش
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ــا  ــاطه يف حقـــل التقريـــب كان مدعوًمـ نشـ

ــذاك. ــن آنـ ــع الرئيسـ ــن املراجـ ــن أي مـ مـ

.
باستكشـــاف  مهتـــًا  الزنجـــاين  كان 
ـــنة  ـــن الس ـــب ب ـــائل للتقري ـــرق ووس ط
والشـــيعة، بينـــا كان املراغـــي، طبًقـــا 
لربونـــر؛ يحـــاول مـــّد نفـــوذ مـــر 
العـــريب واإلســـامي وإحيـــاء مؤسســـة 
أن  ورغـــم  القاهـــرة.  يف  الخافـــة 
مراســـات الزنجـــاين واملراغـــي اســـتمرَّت 
بعـــد عـــودة األول إىل النجـــف؛ فلـــم 
يســـفر هـــذا الجهـــد املبكـــر عـــن نتائـــج 

ــة. ملموسـ

ــام )1939م(؛  ــل، يف عـ ــنوات قائـ ــد سـ وبعـ

ـــيخ  ـــو الش ـــر ه ـــراين آخ ـــامل إي ـــرة ع زار القاه

ـــراين  ـــد إي ـــن وف ـــي، ضم ـــي القم ـــد تق محم

ــا  ــد رضـ ــران محمـ ــد إيـ ــويل عهـ ــق لـ مرافـ

ـــرة  ـــن األم ـــزواج م ـــذي حـــر لل ـــوي، وال بهل

ــال  ــاروق. وخـ ــك فـ ــقيقة امللـ ــة، شـ فوزيـ

وجـــوده يف القاهـــرة؛ ســـعى القمـــي هـــو 

ـــى  ـــا التق ـــي، ك ـــيخ املراغ ـــاء الش ـــر للق اآلخ

ـــي  ـــاح اإلصاح ـــاء الجن ـــن عل ـــر م ـــدًدا آخ ع

يف األزهـــر. وبعـــد وفـــاة املراغـــي، ظـــل 

ــا بصلتـــه مبجموعـــة مـــن  القمـــي محتفظًـ

العلـــاء املريـــن، مثـــل عبـــد املجيـــد 

ســـليم ومحمـــود شـــلتوت وعبـــد املتعـــال 

ـــاين  ـــون الث ـــرًا، ويف يناير/كان ـــدي. وأخ الصعي

ـــى  ـــيخ مصطف ـــة الش ـــاء والي )1947م(، يف أثن

عبـــد الـــرازق ملشـــيخة األزهـــر؛ متخَّضـــت 

جهـــود القمـــي عـــن تأســـيس جاعـــة 

بـــن املذاهـــب اإلســـامية يف  التقريـــب 

القاهـــرة. كان مفهوًمـــا ضمنيًـــا أن القمـــي 

ـــه بروجـــردي،  ـــة الل يحظـــى بدعـــم وتأييـــد آي

مرجـــع الشـــيعة األكـــر آنـــذاك. ومـــع 

ـــب  تأســـيس الجاعـــة؛ صـــار ملســـاعي التقري

ــى  ــرة األوىل، ال تحظـ ــة للمـ ــة دامئـ مؤسسـ

فقـــط بتأييـــد عـــامل مثـــل بروجـــردي، بـــل 

وتعمـــل يف ظـــل واحـــٍد مـــن أهـــم وأكـــر 

ــر  ــا، األزهـ ــني احراًمـ ــام السـ ــز اإلسـ مراكـ

الرشيـــف؛ ممثـــًا بشـــيخه مصطفـــى عبـــد 

الـــرازق وآخريـــن مـــن كبـــار علائـــه.

وقـــد اســـتهدفت جاعـــة التقريـــب تشـــجيع 

التبـــادُل الفكـــري بـــن العلـــاء الســـنة 

والشـــيعة، ودعـــم تدريـــس الفقـــه الجعفـــري 

ــن  ــاخ مـ ــر منـ ــر، وتطويـ ــة األزهـ يف جامعـ

ــنة  ــوم السـ ــة بـــن عمـ ــارُف واملصالحـ التعـ

والشـــيعة. ورغـــم أن الجاعـــة وضعـــت يف 

ـــق  ـــدة لتحقي ـــائل ع ـــف وس ـــبانها توظي حس

غاياتهـــا؛ فقـــد كانـــت مجلـــة )رســـالة 

اإلســـام( هـــي أهـــم هـــذه الوســـائل. بـــل 

ـــد  ـــارها، إىل ح ـــة ومس ـــخ الجاع ـــط تاري ارتب

ـــت  كبـــر؛ بتاريـــخ املجلـــة ومصرهـــا. وقـــد بََن

ــع  ــوة مـ ــة القـ ــات متفاوتـ ــة عاقـ الجاعـ

ـــرأي،  ـــاب وأهـــل ال ـــاء والكت ـــن العل ـــدد م ع

ـــر  ـــيا يف م ـــيعة؛ ال س ـــم والش ـــنة منه الس

ولبنـــان والعـــراق، وســـاهم أكـــر هـــؤالء يف 
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ـــا  ـــة )رســـالة اإلســـام(. ولكـــن م ـــة ملجل الكتاب

ـــد الخـــر  ـــظ محم ـــى الشـــيخ املحاِف إن ارتق

حســـن كـــريس املشـــيخة؛ حتـــى فَـــُرَْت 

َ الخـــر  عاقـــة الجاعـــة باألزهـــر. إذ َعـــنَّ

ـــب،  ـــن الخطي ـــي محـــب الدي ـــن الصحف حس

املعـــروف بتوجهاتـــه الســـلفية وعدائـــه 

للشـــيعة؛ رئيًســـا لتحريـــر مجلـــة األزهـــر، 

فحـــوَّل املجلـــة بـــن عشـــية وضحاهـــا إىل 

ــه. ــب كلـ ــرشوع التقريـ ــٍض ملـ ــرٍ ُمناهـ منـ

ـــود  ـــيخ محم ـــح الش ـــام )1958م(، أصب ويف ع

شـــلتوت، أحـــد العلـــاء املرتبطـــن بفكـــرة 

ـــر.  ـــيًخا لألزه ـــا؛ ش ـــذ انطاقه ـــب من التقري

وقـــد بـــادر شـــلتوت إىل تعيـــن أحمـــد حســـن 

ــر،  ــة األزهـ ــر مجلـ ــة تحريـ ــات لرئاسـ الزيـ

ـــا  ـــات معروفً ـــب؛ وكان الزي ـــن الخطي ـــداًل م ب

بتأييـــده لفكـــرة التقريـــب. وهكـــذا، مـــرة 

ـــب  ـــة التقري ـــوظ جاع ت حظ ـــرَّ ـــرى؛ تغ أخ

إىل األفضـــل. وقـــد اســـتطاعت الجاعـــة 

يف تلـــك اآلونـــة تحقيـــق واحـــد مـــن أهـــم 

إنجازاتهـــا عـــى اإلطـــاق. كان الشـــيخ شـــلتوت 

ـــن الســـنة  ـــب ب ـــه للتقري ـــد عـــى تبّني ـــد أكَّ ق

ـــة  والشـــيعة يف عـــدٍد مـــن املقابـــات الصحفي

ـــن  ـــف األول م ـــه يف النص ـــت مع ـــي أُجريَ الت

عـــام )1959م(. لكـــن الخطـــوة األهـــم كانـــت 

مـــا متخَّضـــت عنـــه مقابلـــة لشـــلتوت مـــع 

صحيفـــة )الحيـــاة( اللبنانيـــة، نـــرشت يف )7 

ـــرة  ـــت الفق ـــد تناول ـــوز 1959م(. وق يوليو/مت

ـــدم  ـــلتوت ع ـــيخ ش ـــث الش ـــن حدي ـــرز م األب

االلتـــزام  أتباعـــه  عـــى  اإلســـام  فـــرض 

مبذهـــب معـــن؛ فلـــكل مســـلم الحـــق يف 

ـــت  ـــي انتقل ـــة الت ـــب الفقهي ـــاع أي املذاه اتب

ـــت  ـــة، ودوِّنَ ـــرق الصحيح ـــلمن بالط إىل املس

ـــلم  ـــن للمس ـــليًا. وميك ـــا س ـــا تدويًن قواعده

ــب  ــذه املذاهـ ــن هـ ــا مـ ــد أيًـ ــذي يقلّـِ الـ

ـــر، دون أن  ـــٍب آخ ـــد مذه ـــال إىل تقلي االنتق

ــا بجـــواز  يتعـــرَّض للـــوٍم. ثـــم رصَّح ُمضيًفـ

ـــد باملذهـــب الجعفـــري، مثلـــه مثـــل أي  التعبُّ

مـــن املذاهـــب الســـنية.

لقـــد اســـتبطن موقـــف شـــلتوت مؤثـــرات 

ـــة، وقناعـــة عميقـــة مبـــرشوع  ســـلفية إصاحي

ـــى  ـــة العظم ـــة أن األغلبي ـــب. والحقيق التقري

مـــن العلـــاء الُســـنة املؤيديـــن لفكـــرة 

ـــد  ـــى عب ـــي إىل مصطف ـــن املراغ ـــب، م التقري

الـــرازق؛ كانـــوا علـــاء ســـلفين إصاحيـــن. 

ومـــن جهـــة أخـــرى؛ فـــإن أشـــد األصـــوات 

مناهضـــة للتقريـــب، مثـــل محـــب الديـــن 

ذات  األخـــرى  هـــي  كانـــت  الخطيـــب؛ 

ــرة  ــذه الظاهـ ــل هـ ــلفية. وتَدلّـِ ــة سـ خلفيـ

عـــى التعقيـــد والتنـــوع املتنامـــي يف الســـاحة 

ــرن  ــظ رايـ ــا ياحـ ــة. وكـ ــلفية الحديثـ السـ

برونـــر، محًقـــا؛ أنـــه مـــا مـــن عـــامل ســـني، 

ناهيـــك أن يكـــون شـــيًخا لألزهـــر؛ قـــد ذهـــب 

ـــه  ـــلتوت يف اعراف ـــه ش ـــذي بلغ ـــدى ال إىل امل

ــن  ــد مـ ــد كان واحـ ــيعة. لقـ ــب الشـ مبذهـ

ـــب هـــو  األهـــداف األساســـية لجاعـــة التقري

ــة  ــن خانـ ــيع مـ ــل التشـ ــى نقـ ــل عـ العمـ
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الطائفـــة إىل املذهـــب الفقهـــي اإلســـامي. 

وقـــد بـــدا شـــلتوت وكأنـــه ميـــد يـــد عـــوٍن 

قويـــٍة ومؤثـــرٍة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف 

ـــكان، كـــا  ـــس الفاتي ـــر. لكـــن األزهـــر لي الكب

أن اإلســـام الُســـني ال يعـــرف بســـلطٍة دينيـــة 

ـــدة. وهكـــذا، فرغـــم الحـــاس الشـــيعي  موحَّ

ــلتوت؛ مل  ــف شـ ــتقبال موقـ ــع يف اسـ الواسـ

ـــلمن  ـــكل املس ـــا ل ـــف ُملزًم ـــذا املوق ـــن ه يك

ـــايل؛ أن  ـــف، بالت ـــذا املوق الســـنة. ومل يكـــن له

ـــر الســـنية  ـــد مـــن الدوائ د شـــكوك العدي ـــدِّ يُب

تجـــاه الشـــيعة االثنـــي عرشيـــة.

.
شـــلتوت  موقـــف  اســـتبطن  لقـــد 
ــة  ــة، وقناعـ ــلفية إصاحيـ ــرات سـ مؤثـ
ـــة  ـــب. والحقيق ـــة مبـــروع التقري عميق
ــاء  ــن العلـ ــى مـ ــة العظمـ أن األغلبيـ
الُســـنة املؤيديـــن لفكـــرة التقريـــب، مـــن 
املراغـــي إىل مصطفـــى عبـــد الـــرازق؛ 

ــن.  ــلفين إصاحيـ ــاء سـ ــوا علـ كانـ

*****

ـــى  ـــة ع ـــة فائض ـــاب عناي ـــذا الكت ـــِبغ ه ويُس

ــية  ــع السياسـ ــيايس )وللدوافـ ــياق السـ السـ

للشـــخصيات الرئيســـة( لحركـــة التقريـــب. 

ــادرات  ــت مبـ ــر؛ ارتبطـ ــبة إىل برونـ فبالنسـ

ـــد  ـــن مقع ـــة بســـعيه لتأم ـــي التقريبي املراغ

الخافـــة ملـــر، وكان جهـــد القمـــي التقريبـــي 

يف أربعينيـــات القـــرن العرشيـــن نتيجـــة 

للتطـــور الريـــع يف العاقـــات بـــن العائلتـــن 

ــف  ــا موقـ ــران. أمـ ــر وإيـ ــن يف مـ املالكتـ

ـــات  ـــخ العاق ـــر املســـبوق يف تاري ـــلتوت غ ش

ـــياق  ـــاب يف س ـــرأه الكت ـــيعية فيق السنية-الش

ــة  ــر النارصيـ ــن مـ ــد بـ ــراع املتصاِعـ الـ

ــراق،  ــم يف العـ ــم قاسـ ــد الكريـ ــام عبـ ونظـ

ــيعة  ــذاب شـ ــارص اجتـ ــد النـ ــة عبـ ومحاولـ

ـــر املـــري.  ـــوذ والتأث ـــرة النف ـــراق إىل دائ الع

ـــرة  ـــن القاه ـــات ب ـــورت العاق ـــا تده وعندم

ـــاه  ـــراف ش ـــن اع ـــة م ـــى خلفي ـــران، ع وطه

إيـــران بالدولـــة العريـــة يف عـــام )1960م(، 

انهـــارت جاعـــة التقريـــب، كـــا انهـــارت 

ــف نشـــاطها تقريبًـــا طـــوال  مجلتهـــا؛ وتوقَـّ

العامـــن التاليـــن. ثـــم اســـتأنفت الجاعـــة 

ـــد  ـــة. وق ـــورٍة ُمتقطع ـــك بص ـــد ذل ـــا بع عمله

ــاء املـــرشوع  ــود إلحيـ ــض الجهـ ــت بعـ بُِذلَـ

ــبعينيات، يف  ــان عقـــد السـ مـــن جديـــد إبّـ

ظـــل العاقـــات الدافئـــة التـــي ربطـــت 

الســـادات بشـــاه إيـــران.

ــح إال  ــر ال يَِصـ ــل برونـ ــة أن تحليـ والحقيقـ

ــيايس  ــياق السـ ــة؛ إذ إن السـ ــورٍة ُجزئيـ بصـ

عاقـــات  لتدهـــور  تفســـرًا  مينحنـــا  ال 

جاعـــة التقريـــب باألزهـــر طـــوال معظـــم 

الخمســـينيات، رغـــم أن الضبـــاط الحاكمـــن يف 

القاهـــرة كانـــوا )وألســـباب عديـــدة( مؤيديـــن 

لفكـــرة التقريـــب. والســـؤال املهـــم الـــذي كان 

ـــه هـــو هـــل كان  ـــاب أن يتعـــرَّض ل عـــى الكت

ـــع شـــيخ األزهـــر إىل  ـــارص دف ـــد الن بوســـع عب
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إصـــدار تريـــح يتعلـــق بالعاقـــات الســـنية-

الشـــيعية، مثـــل الـــذي أصـــدره شـــلتوت؛ لـــو مل 

يُكـــن شـــيخ األزهـــر مؤيـــًدا لجهـــود التقريـــب 

ـــك يف أن  ـــن ش ـــا م ـــي. وم ـــاٍع حقيق ـــن اقتن ع

السياســـة كانـــت عامـــًا مؤثـــرًا يف تشـــكيل 

ـــه )كـــا كانـــت يف عهـــد  ـــب كل ـــخ التقري تاري

نـــادر شـــاه(، لكـــن املؤكـــد أن السياســـة مل 

تكـــن العامـــل الوحيـــد؛ بـــل إنهـــا يف كثـــر 

ــس.  ــل الرئيـ ــن العامـ ــان مل تكـ ــن األحيـ مـ

فعندمـــا غـــاب املؤيـــدون للتقريـــب؛ مل 

ـــرشوع  ـــا بامل ـــي قُدًم ـــة امل ـــتطع السياس تس

أو حتـــى املحافظـــة عليـــه.

ـــة  ـــت جاع ـــبعينيات؛ بلغ ـــة الس ـــع نهاي وم

التقريـــب نهايـــة الطريـــق، ومل يعـــد أحـــد 

ـــاطاتها.  ـــف نش ـــرُِث لتوقُّ ـــا أو يك ـــَمع به يس

التقريـــب  جهـــود  معظـــم  ارتبطـــت  إذ 

بالنظـــام اإلســـامي الثـــوري يف إيـــران، والـــذي 

مل يســـتطع املـــي قُدًمـــا بفكـــرة التقريـــب، يف 

ـــى ليُضاهـــي  ـــل؛ حت ـــي عـــى األق شـــقها الدين

اإلنجـــازات املتواضعـــة لجاعـــة التقريـــب. 

ويف الواقـــع، أمســـت العاقـــات الســـنية-

الشـــيعية مرشوطـــة، وإىل حـــد كبـــر؛ بالصـــورة 

ـــامية  ـــة اإلس ـــن الجمهوري ـــت ع ـــي انطبع الت

ـــا  ـــامل اإلســـامي. وم ـــر بالع ـــف الدوائ يف مختل

تجـــُدر اإلشـــارة إليـــه، أنـــه برغـــم اللهجـــة 

ـــر  ـــرن برون ـــم راي ـــغ تقيي ـــي تصب ـــاخرة الت الس

ـــب  ـــة أن التقري ـــب؛ فالحقيق ـــعى التقري ملس

قتـــه  اإلســـامي مل يكـــن ليُحقـــق أكـــر مـــا حقَّ

جهـــود التقريـــب املشـــاِبهة بـــن الكنائـــس 

دة للحـــوار  املســـيحية، أو املرشوعـــات املتعـــدِّ

ــة  ــت فرضيـ ــد كانـ ــيحي. لقـ اإلسامي-املسـ

ـــدة  ـــر فائ ـــت األك ـــا كان ـــة، ورمب ـــر األولي برون

ـــراث  ـــب؛ هـــي أن امل ـــم فكـــرة التقري يف تقيي

ـــر  ـــل بكث ـــة أثق ـــات الديني ـــي للردي التاريخ

مـــا ميكـــن للمتحدثـــن باســـم الديـــن 

ــارب  ــت التجـ ــا كانـ ــه. ورمبـ ــاوض عليـ التفـ

الواقعيـــة واآلمـــال املشـــركة والتعايُـــش يف 

ـــرًا  ـــى أث ـــة وأم ـــر فعالي ـــة؛ أك ـــاة اليومي الحي

مـــن جـــدل املتكلمـــن، بـــل وأقـــدر عـــى 

ـــض. ـــا البع ـــن بعضه ـــف م ـــب الطوائ تقري
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)1( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مسار البحث عن العالقة:
نناقـــش املشـــاريع الفكريـــة التـــي حاولـــت تأطـــر العاقـــة بـــن علـــوم الوحـــي والعلـــوم 

ـــوم،  ـــلمة العل ـــرشوع أس ـــريف، وم ـــل املع ـــرشوع التكام ـــض، وم ـــة الرف ـــل أطروح ـــة، مث االجتاعي

ـــدي. ـــياق نق ـــك يف س ـــاريع... وذل ـــن املش ـــا م ـــة وغره ـــوم االجتاعي ـــة العل ـــرشوع وظيفي وم

)2( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مبررات تأسيس العالقة:
نناقـــش الدواعـــي العلميـــة التـــي تحتـــم تأســـيس العاقـــة بـــن علـــوم الوحـــي والعلـــوم االجتاعية، 

ومـــدى حاجـــة علـــوم الوحـــي إىل العلـــوم االجتاعية وحاجة العلـــوم االجتاعية إىل علـــوم الوحي.

)3( تحقيق المناط وسؤال العالقة بين الفقيه وعالم االجتماع: أسئلة الوظائف 
واألدوار:

ـــات  ـــدم معطي ـــي تق ـــة الت ـــوم االجتاعي ـــدور العل ـــق ب ـــكاليًا يتعل ـــؤااًل إش ـــاش س ـــرح للنق نط

ـــاع أو  ـــامل االجت ـــل دور ع ـــة، وه ـــاط النازل ـــق من ـــع لتحقي ـــم الواق ـــه يف فه ـــن الفقي ـــة تع مهم

ـــه( أم  ـــم الخـــرة واالستشـــارة )الوضـــع رهـــن إشـــارة الفقي ـــًا هـــو مجـــرد تقدي عـــامل النفـــس مث

ـــه. ـــب الفقي ـــاط إىل جان ـــق املن ـــاركة يف تحقي ـــك إىل املش ـــدى ذل يتع

)4( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: صيغ تأسيس العالقة:
ـــاء العاقـــة بـــن علـــوم الوحـــي ذات العاقـــة بالوظيفـــة املنهجيـــة  نناقـــش الصيـــغ املقرحـــة لبن

ـــة التـــي تتدخـــل يف تحديـــد منـــاط الحكـــم. ـــة، وبـــن العلـــوم االجتاعي والفقهي

)5( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: سؤال الترشيد والتراكم:
ـــاق  ـــاول مناقشـــة آف ـــض، ونح ـــا لبع ـــة بعضه ـــوم وحاج ـــازم هـــذه العل ـــة ت ـــن فرضي ـــق م ننطل

ـــا  ـــع به ـــواء، والدف ـــى الس ـــة ع ـــوم االجتاعي ـــي والعل ـــوم الوح ـــيد عل ـــك يف ترش ـــاهمة ذل مس

ـــة... ـــة والفاعلي ـــم والنجاع ـــق الراك ـــو تحقي نح

ملف
علوم الوحي والعلوم االجتماعية
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)1( مفهوم القيم ومصدرها بين مرجعيات متعددة: المنظور اإلسالمي، 
ومنظور العلوم االجتماعية واإلنسانية الغربية، واالقتصاد.. )في أصول االختالف 

ومآالته(:
نناقـــش اإلشـــكاالت املرتبطـــة بتحديـــد مفهـــوم القيـــم: تأخـــر تحديـــد دالالت القيمـــة يف 

املعاجـــم الغربيـــة، ومفهـــوم القيمـــة بـــن الســـياقن اإلســـامي والغـــريب، ومصـــدر القيمـــة: هـــل 

ـــات  ـــة الناتجـــة عـــن االختاف ـــدادات املعرفي ـــا هـــي االمت ـــع أم كاهـــا؟ وم ـــن أم الواق هـــو الدي

ـــة؟ ـــامية والغربي ـــن اإلس ـــن املرجعيت ـــا ب ـــم ومصدره ـــوم القي يف مفه

)2( القيم في المجال التداولي اإلسالمي: بين المنظور األخالقي والتناول 
المعرفي:

ـــي  ـــان التوجـــه األخاق ـــن طغي ـــم يف الســـياق اإلســـامي ب ـــاول موضـــوع القي نناقـــش طبيعـــة تن

عـــى حســـاب التنـــاول املعـــريف وامتداداتـــه البحثيـــة التطبيقيـــة وامليدانيـــة، مـــن زاويتـــي: 

ـــه. ـــدورة نتيجت ـــة امله ـــات العلمي ـــه، واإلمكان ـــك التوج ـــباب ذل أس

)3( بين خطابي القيم والمقاصد: حدود التقارب والتمايز:
مـــا هـــي نقـــط االلتقـــاء والتقـــارب بـــن منظـــوري القيـــم واملقاصـــد يف الرؤيـــة اإلســـامية، 

ـــاول  ـــل )تن ـــج أو التفاع ـــن الدم ـــوة م ـــج املرج ـــا، والنتائ ـــل بينه ـــا أو التفاع ـــكان دمجه وإم

ـــة(. ـــاذج عملي ـــده من ـــري تعض نظ

)4( دراسات القيم بين علوم الوحي والدراسات اإلنسانية واالجتماعية: في جدل 
التنظير والتطبيق؛ )إشكاالت نظرية ونماذج تطبيقية(:

هـــل ميكـــن التأســـيس لبحـــوث القيمـــة يف العلـــوم اإلنســـانية واالجتاعيـــة مـــن منظـــور علـــوم 

ـــة:  ـــا التطبيقي ـــي امتداداته ـــا ه ـــة؟ وم ـــتيمولوجية املقرح ـــة اإلبس ـــي الخلفي ـــا ه ـــي؟ وم الوح

ـــا؟  ـــا وأســـلوبًا بحثيً منهًج

ملف
إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي
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)1( الدراسة المفهومية والعائلة المتداخلة معها: الدراسة المصطلحية، الدراسة 
اللغوية، الدراسة المنطقية:

نؤســـس للدراســـة املفهوميـــة مـــن حيـــث تاريخهـــا وأهميتهـــا وإشـــكاالتها، وكـــذا تداخلهـــا مـــع 

مجـــاالت متعـــددة: مثـــل الدراســـات اللغويـــة واملصطلحيـــة واملنطقيـــة...

)2( مفهوم )المفهوم( بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة:

ـــوم  ـــانية والعل ـــوم اإلنس ـــي، والعل ـــوم الوح ـــن عل ـــن كل م ـــوم( ب ـــوم )املفه ـــدد مفه ـــف يتح كي

ـــا. ـــدالالت أو تقاربه ـــاف ال ـــدادات اخت ـــه وامت ـــباب وأوج ـــي أس ـــا ه ـــة، وم الحق

)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... 

نناقـــش حـــدود )علميـــة( املفاهيـــم وموضوعيتهـــا، مـــن خـــال قضايـــا معرفيـــة ومنـــاذج 

ـــرض ومناقشـــة  ـــن خـــال ع ـــة...(، أو م ـــم، املوضوعي ـــر، العل ـــددة )الوحـــي، الفك ـــة مح مفهومي

ـــري يف  ـــاب املس ـــد الوه ـــود عب ـــل جه ـــم، مث ـــز املفاهي ـــة تحيُّ ـــة يف دراس ـــة مهم ـــود بحثي جه

ـــن... ـــد الرحم ـــه عب ـــد ط ـــفة عن ـــه الفلس ـــز، أو فق ـــه التحيّ فق

)4( التداخل بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية كإطار منهجي لتجديد 
المفاهيم وإبداعها، من خالل مفاهيم مستخرجة من علوم الوحي والعلوم 

اإلنسانية:

ـــدة  ـــم جدي ـــداع مفاهي ـــانية بإب ـــوم اإلنس ـــي والعل ـــوم الوح ـــن عل ـــل ب ـــف يســـمح التفاع كي

ـــة. ـــاذج التطبيقي ـــن التأســـيس النظـــري وعـــرض الن ـــد أخـــرى ســـائدة؟ مـــع املزاوجـــة ب وتجدي

ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي 
والدراسات اإلنسانية
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)1( في جذور أزمة التربية والتعليم في العالم اإلسالمي: األسباب، المظاهر، االنعكاسات...
ــة،  ــر األزم ــد مظاه ــوف عن ــال الوق ــن خ ــم، م ــة والتعلي ــة الربي ــخيصية ألزم ــة التش الدراس

ــة. ــا املختلف ــبابها، ومآالته وأس

)2( أزمة التربية والتعليم من منظور نماذج فكرية إسالمية وغربية، التشخيص والعالج:
عــرض ومناقشــة منــاذج مفكريــن مرموقــن مســلمن وغربيــن، تناولــوا أزمــة الربيــة والتعليــم 

ــا: ســيّد نقيــب العطــاس، إســاعيل الفاروقــي، مالــك بــن نبــي، عــي عــزّت  تشــخيًصا وعاًج

بيجوفيتــش، إدغــار مــوران... أو املقارنــة بــن توجهــات مفكريــن مختلفــن.

)3( انفصال علوم الوحي عن العلوم اإلنسانية وانعكاساته على منظومة التربية والتعليم...
هــل ميكــن أن نعتــر انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم اإلنســانية متغــرًا أساســيًّا ضاعــف مــن 

أزمــة الربيــة والتعليــم؟ ومــاذا خــر مجــال الربيــة نتيجــة ذلــك االنفصال؟

)4( فلسفة التربية والتعليم وسؤال التجديد: الفلسفة، والمناهج، واألهداف، وآليات التطبيق 
من منظور علوم الوحي والدراسات اإلنسانية:

مقرحــات مشــاريع تجديديــة لفلســفة الربيــة والتعليــم من منظــور التفاعــل بن علــوم الوحي 

ــق...  ــات التطبي ــداف، وآلي ــة، واأله ــة املنهاجي ــة، والرؤي ــة املعرفي ــانية: األرضي ــوم اإلنس والعل

)5( آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
مــا اآلليــات العمليــة لتفعيــل القيــم اإلســامية يف الربيــة والتعليــم؟ كيــف نؤســس لربيــة عــى 

القيــم؟ هــل مــن املمكــن إدمــاج القيــم اإلســامية يف مــواد دراســية مختلفــة: إنســانية وعلمية؟ 

)6( إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:
الرؤيــة االســراتيجية االســترشافية إلصــاح الربيــة والتعليــم، مــن خــال اســترشاف مواصفــات 

إنســان املســتقبل والتحديــات املفرضــة والتحــوالت التــي يعرفهــا العــامل اإلســامي واإلنســانية 

ــة  ــن خــال رؤي ــز والناجــح، م ــداد اإلنســان املســلم املتمي ــة بإع ــا، واملقرحــات الكفيل عموًم

اســراتيجية تنطلــق مــن علــوم الوحــي وتتأطــر بالتخصصــات املطلوبــة. 

ملف: إشكاالت التربية والتعليم في منظور علوم الوحي 
والدراسات اإلنسانية في التشخيصات والعالجات
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ــط:  ــى الراب ــانية ع اإلنس
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أواًل: الدراسات الحرة

)1( الخطاب الحداثي العربي 
وإشكالية الثابت والمتحول 

محمد أمزيان

ــوة يف  ــريب بق ســاهم الخطــاب الحــدايث الع

النقــاش الجــاري حــول تجديــد الخطــاب 

نقــدي  منظــور  مــن  وذلــك  الدينــي، 

يهــدف إىل إعــادة قــراءة املفاهيــم الدينيــة 

واالجتهــادات الراثيــة باســتخدام مناهــج 

العلــوم اإلنســانية يف تحليــل خطاب التفســر 

الهرمنيوطيقــي وقواعــده يف تحليل النصوص 

املعرفيــة  أجندتــه  يخــدم  مبــا  الدينيــة 

تتوافــق  تفســرات  تقديــم  إىل  الهادفــة 

مــع القيــم الليراليــة والحداثــة الغربيــة.

هــذا البحث هــو محاولة استكشــافية لبعض 

ــة  ــت أولوي ــي احتل ــة الت ــب املعرفي الجوان

ــريب،  ــدايث الع ــاب الح ــام الخط ــن اهت ضم

ــة: ــب التالي ــى الجوان ــه ع ــز في ــم الركي وت

التـــي  الخلفيـــات املرجعيـــة  إبـــراز   )1(

أطـــرت مجمـــوع األطروحـــات الفكريـــة 

التـــي يـــروج لهـــا الخطـــاب الحـــدايث العـــريب. 

)2( رصـــد بعـــض التحـــوالت املنهجيـــة 

التــــــي عرفهـــــــا الخطـــــــاب الحــــــــدايث 

العـــــريب يف مـقـاربـاتـــــه الـنــقـــــدية.

الخطاب  قدمها  التي  التأويات  تحليل   )3(

الحدايث العريب للثوابت املتعلقة مبجال األلوهية.

الخطاب  قدمها  التي  التأويات  تحليل   )4(

الحدايث العريب للثوابت املتعلقة مبصادر املعرفة.

الخطاب  قدمها  التي  التأويات  تحليل   )5(

الحدايث العريب للثوابت املتعلقة مبجال الترشيع.

)6( تحليــل التأويــات التــي قدمهــا الخطاب 

الحــدايث العــريب للثوابــت املتعلقــة باملجــال 

األخاقي.

Abstract

The Arab modernist discourse has 

strongly contributed to the debate on 

the renewal of religious discourse. 

Based on a critical perspective, the aim 

of those modernists has always been to 

re-read religious concepts and Islamic 

intellectual heritage in alignment with 

the methodologies of social sciences 

and humanities. By applying the tools 

of discourse analysis and the rules of 

hermeneutical interpretation they 

seek to, indirectly, serve some of their 

own intellectual agenda, that is, to 
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provide modern interpretations that 

are consistent with liberal values that 

Western modernity advocates.

This paper is an exploratory attempt to 

identify some of the cognitive aspects that 

have gained and advanced position within the 

research agenda of modern Arab discourse. 

It will focus on the following aspects:

1. Highlighting the background settings 

that overarched the entire intellectual theses 

promoted by the modern Arab discourse.

2. Monitoring some of the methodological 

transformations that the modern Arab 

discourse has gone through, 

3. Analyzing some interpretations 

presented by the modern Arab discourse 

in areas related to the fundamentals of 

Islamic beliefs )or theology(,

4. Analyzing some interpretations 

presented by the Arab modernist 

discourse related to the Islamic 

fundamental sources of knowledge.

5. Analyzing some interpretations presented 

by the modern Arab discourse related to the 

fundamentals of Islamic legislation.

6. Analyzing some interpretations 

presented by the Arab modernist 

discourse related to the fundamental 

principles of the Islamic moral system.

 )2( الدراسات الحداثية للقرآن 
الكريم من دعاوى التجديد إلى 

إثارة الشبهات
سعيد عبيدي

الحداثيـة  الّدراسـات  جـّل  عملـت  لقـد 

للقـرآن الكريـم يف الوطـن العـريب عـى بيان 

»قصـور«  كتـاب اللـه تعـاىل واعتبـاره كتابًـا 

جامـًدا مل يعـد مسـايرًا لروح العـر، بل أكر 

مـن ذلـك اعترتـه مثـل أّي نـّص أديّب كُتـب 

إليـه  يُتوّجـه  أن  يجـب  األزمـان  سـالف  يف 

كالتّعامـل  معـه  التّعامـل  يتـّم  وأن  بالّنقـد، 

مـع الّنصـوص التّاريخية والّشـعرية والنريّة، 

وبهـذا يكـون أبنـاء جلدتنـا قـد وفّـروا عـى 

يف  الجهـد  بـذل  واملبرّشيـن  املسـترشقن 

الّسـبيل، وحّققـوا لهـم أهدافًـا عـاش  هـذا 

االسـترشاق قرونًـا طويلـة يعمـل مـن أجـل 

تحقيقهـا دون جـدوى؛ لذلـك فـإّن الّدعـوة 

إىل إعـادة قـراءة النّص القـرآيّن وتكييفه وفق 

مـا تقتضيـه الظـروف املعـارصة -كـا تُجمع 

الّدراسـات الحداثيـة- ليسـت دعـوة جديدة 

دعـوة  هـي  بـل  مّنـا،  البعـض  يفهـم  كـا 

املسـترشقن. كبـار  كتابـات  يف  أصولهـا  لهـا 

هكـذا إذن طغـت عـى الّسـاحة الفكريـة يف 

وطننـا العـريب قـراءات جديـدة أو معـارصة 

سـعت  والتـي  القـرآين،  للنـّص  حداثيـة  أو 

املعرفيّـة  القطيعـة  مـن  نـوع  تأسـيس  إىل 

تحـت  القدميـة  الكتابـات  مـع  واملنهجيّـة 
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 )Humanisme( دعـاوى التّجديد واألنسـنة

القـراءات  هـذه  وسـم  مـّا  والعقلنـة، 

بطابـع التّجـرؤ عـى قداسـة النـّص الّدينـي 

العقانيّـة،  املنهجيّـة  لسـلطة  وإخضاعـه 

خطـى  عـى  العـرب  الباحثـون  سـار  فقـد 

الذيـن  الغـرب  يف  النـّي  التّفسـر  أسـاتذة 

عالجـوا الّنصوص الّدينيـة وأخضعوها ملناهج 

مختلفـة بغيـة نقدهـا وبيان بطانهـا، لكّنهم 

النـّص  غـر  هـو  القـرآيّن  النـّص  أّن  تناسـوا 

التّـورايت أو اإلنجيـي، وأّن البيئـة التـي ظهـر 

فيهـا القـرآن الكريم غـر البيئة التـي ظهرت 

األخـرى. »املقّدسـة«  الّنصـوص  فيهـا 

يف هــذا اإلطــار إذن تــأيت هــذه الّدراســة 

والتــي تهــدف إىل تنبيــه القــارئ إىل األخطــاء 

الّدراســات  تضّمنتهــا  التــي  والتّحريفــات 

الحداثيــة للقــرآن الكريــم، وخاّصــة دراســات 

حســن حنفــي وطيــب تيزينــي ومحّمــد 

شــحرور، وبيــان الّشــبهات الباليّــة التــي 

أثارهــا املســترشقون حــول كتــاب اللــه تعاىل 

وأعــاد أبنــاء جلدتنــا صياغتهــا يف قوالــب 

ــة. ــد والعقلن ــوى التّجدي ــدة بدع جدي

Abstract

All the modernistic studies of the Holy 

Quran in the Arab World worked to 

show how this book is unable to go 

hand in hand with the changes in this 

era, and it considered it as simply a 

literary text written a long time ago 

and that should be criticised. Also, it 

should be delt with as any historical 

text or a text of poetry so that we can 

save time for anyone who wants to 

work with it.

The demand to re-read the Quran 

and to adapt it to the modern 

circumstances is not a new demand 

as some of us might understand but 

it is a demand that has origins in 

the writings of famous orientalists.

And so, new modern readings of the 

Quran were spread in the intellectual field 

which had the purpose of setting up a 

sort of knowledgeble and methodological 

rupture with ancient writings under the 

demands of renovation.

Those reading were characterized by 

some sort of humanism and the fact 

that they exceed the limits to touch 

the holiness of the religious text and to 

subjugate it to the logical methodology.

Many Arab researchers followed the 

western interpreters who delt with 

religious texts in order to criticise 
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them and show their futility, but they 

forgot that the Quran is not like the 

the Torah and the Bible.

To sum up, this study aims to call the 

readers’ attention to the mistakes of 

the modernistic studeis of the Quran 

especially those of Hassan Hanafi, 

Tayeb Tizni and Mohammed Chahrour. 

Also, to indicate the souspicions 

aroused by orientalists about the Holy 

Quran and which were reformed 

under the slogan of renovation.

 

)3( التكامل التربوي لبيئات 
التعلم والتنشئة االجتماعية 
وأثره اإليجابي في اإلصالح 

الحضاري
بنيونس السراجي

تعتـر عملية »التنشـئة االجتاعية« من أكر 

املجتمعـات  وتعقيـًدا يف  أهميـة  العمليـات 

املعـارصة، حيـث بـرزت الحاجـة إىل رضورة 

االجتاعيـة«،  »التنشـئة  تجديـد مؤسسـات 

وتحيـن أدوارهـا لتواكب التحـوالت العميقة 

التـي تشـهدها املجتمعـات العربيـة، يف ظـل 

التطـور الهائل الذي شـمل مختلـف امليادين 

واملجـاالت... كـا بـرزت الحاجـة إىل رضورة 

تجديـد وظائـف املدرسـة وأدوارهـا بصفتهـا 

مدرسـة وطنيـة تُعنـى بربيـة املواطنـن عى 

الدميقراطيـة، واحـرام القيـم واملبـادئ التـي 

الحـق  مفهـوم  تعّمـق  كـا  عليهـا،  تقـوم 

والواجـب لديهـم...

التفكــر يف  ينبغــي  املنطلــق،  هــذا  مــن 

ــات  ــوي ملؤسس ــل الرب ــج للتكام ــاء منه بن

التكامــل  أساســه  االجتاعيــة  التنشــئة 

ويســعى  واملرونــة،  والرابــط  والشــمول 

ــال  ــن خ ــانية م ــة اإلنس ــق التنمي إىل تحقي

ــوق اإلنســان  ــم وحق ــة والقي مداخــل الربي

واالختيــار...، وينهــل مــن معــن الربيــة 

ــادئ  ــف مبب ــي تتص ــاملة، الت ــامية الش اإلس

والعامليــة،  الربانيــة،  أساســها:  كونيــة 

ألجــل  والتــدرج...؛  والتــوازن،  والتكامــل، 

بنــاء منــوذج تنمــوي ناجــح، يحقــق أهــداف 

الربيــة وغاياتهــا املنشــودة، ويســاهم يف 

ــور. ــب التط ــة ورك ــع التنمي ــاق مبجتم اللح

فالتكامــل الربــوي يشــكل ســمة رئيســة من 

ســات الربيــة الحديثــة، الرتباطــه الوثيــق 

الروحيــة  جوانبهــا  )يف  الفــرد  بشــخصية 

ويف  جهــة،  مــن  والجســدية(  والفكريــة 

عاقــة الفــرد باملجتمــع من خال مؤسســات 

التنشــئة املختلفــة مــن جهــة أخــرى، فوجود 

خلــل مــا فيــه قــد ينعكــس ال محالــة عــى 

الوضــع املجتمعــي للفــرد، وعــى تــوازن 

هــذا املجتمــع. ومــن ثــّم فالربيــة املتكاملــة 

عــى  الفــرد  ينشــأ  أن  تقتــي  املتوازنــة 
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ــه  ــدال يف مواقف ــطية واالعت ــوازن والوس الت

ــه...  ــه وأحكام ــه وميول ــلوكاته واتجاهات وس

 
Abstract

The process of "socialization" is one 

of the most important and complex 

processes in contemporary societies. 

There is an urgent and pressing need 

to renew and update the institutions 

responsible for bringing up and 

educating citizens so as to enable 

them to cope with the profound 

changes taking place in most Arab 

societies. Aligned with this comes 

the need to renew the functions and 

roles of school as a national institution 

concerned with educating citizens for 

the practice of democracy and respect 

for the values and principles on which 

democracy is based, including the deep 

grasp of citizens’ rights and duties.

It is important, therefore, for all 

institutions supposed to cater for 

the socialization process to think 

about building a curriculum for 

educational integration, characterized 

by integration, inclusiveness, cohesion 

and flexibility. This curriculum should 

aim to achieve human development 

through education on values, human 

rights and choice... It should also stem 

from the principles of Islam, which 

are divine, global, complementary, 

balanced and gradual... Only by so 

doing, can we aspire to produce a 

successful development model, which 

will meet educational needs and goals, 

thus allowing our communities to 

catch up with the pace of development 

and progress in the world.

Educational integration is a major 

feature of modern education because 

it is closely related to the personality of 

the individual: spiritually, intellectually 

and physically. Moreover, it relates 

the individual to society through the 

various institutions responsible for 

socialization. Any deficiency may 

inevitably impact both the social 

status of the individual as well as 

the equilibrium of his community. 

Balanced integrated education requires 

that individuals develop balanced 

and moderate attitudes, behavior, 

inclinations, and judgment.
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)4( قراءة في محاولة الفاروقي 
لتأصيل المنهج الظاهراتي في 

مقارنة األديان..
إشكالية الموضوعية العلمية 

والخصوصية الدينية
صالح مشوش

الديـن  لدراسـة  العلميـة  املنهجيـة  تتطلـب 

اعتـاد منهجيـة النظـر والتدقيـق والتحقيق 

الديـن وبواطنـه  والغـوص يف فهـم ظواهـر 

لتحـري الحـق والحقيقة. ويعتـر تأثر قضايا 

الديـن يف حيـاة اإلنسـان أكـر مـن غرها من 

املعـارف والعلـوم، ملـا يرتب عليها من سـوء 

غـر  العلـوم  أثـر  إن  إذ  االسـتنتاجات.  بنـاء 

ا، بينا  ا ومؤقتًـّ الدينيـة وإن كـر يظـل ظرفيًـّ

يحـدد فهـم الديـن مصـر اإلنسـان األخروي. 

لدراسـة  البحـث  يعـرض  اإلطـار  هـذا  ويف 

)1921-1986م(  الفاروقـي  راجـي  محاولـة 

يف صياغـة املنهجيـة العلميـة لدراسـة الدين 

الدراسـات  يف  املعـارصة  التحـوالت  ضمـن 

اإلنسـان  حيـاة  يف  الديـن  ودور  الدينيـة، 

والربويـة،  الثقافيـة،  املجـاالت  املعـارص، يف 

واالجتاعيـة.  واالقتصاديـة،  والسياسـية، 

باملبـادئ  التعريـف  إىل  البحـث  ويسـعى 

دراسـة  يف  الفاروقـي  ملنهجيـة  األساسـية 

الديـن وظواهره يف العمـران البرشي اعتاًدا 

عـى املنهـج الظاهـرايت الـذي يرجـع أصولـه 

وصورتـه األصليـة إىل جهـود البـروين )973-

مـن  الهنديـة  الثقافـة  دراسـة  يف  1048م( 

خـال كتابـه »تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولة 

مقبولـة يف العقل أو مرذولـة«. ويركز البحث 

اإلسـامية  املنهجيـة  خصوصيـة  بيـان  عـى 

التـي صاغ بهـا الفاروقـي مبـادئ الظاهراتية 

املظاهـر  دراسـة  يف  التطبيقـي  واتجاههـا 

الباحـث  يعتمـد  كـا  ناتهـا.  ومكوِّ الدينيـة 

عـى تحليـل النصـوص التفسـرية للفاروقـي 

وبـن  بينـه  ضمنيـة  مقارنـات  وإجـراء 

تصـورات علـاء الغـرب للمنهـج الظاهـرايت 

مفادهـا  نتيجـة  إىل  البحـث  وانتهـى  ذاتـه. 

أن محاولـة الفاروقـي تعـد جهـًدا مميـزًا يف 

التأصيل للمنهج الظاهرايت يف دراسـة األديان. 

 
Abstract

The objective study of religion requires 

deep yet comprehensive and systematic 

investigation of the scriptural religious 

texts in addition to the understanding 

of the essence and manifestation of 

religious phenomena. The need for 

this requirement in the study of 

religion appear to be more urgent 

than many other fields of intellectual 

exercise for the great impact it bears 

on human life in general. in this 

context, the study seeks to explore 

the contribution of the late Muslim 
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scholar Isma‘il Raji Faruqi )1921-1986( 

in his search to authenticate and apply 

the phenomenological approach to 

the study of religion while attributing 

its origin to the early efforts of Abu 

Rayhan al-Bairuni )973-1048( in his 

famous work “The Book of India“. The 

research applies the analytical method 

as supported by comparisons between 

Faruqi’s ideas and Western scholarship. 

The research stresses that Faruqi’s 

contribution remains significantly 

worthwhile to Muslim scholarship 

and especially to the understanding 

of phenomenology as supported by 

the general framework and principles 

of Islamic methodology. 

)5( ما بعد األخالق.. الخالصة 
اإلبستيمولوجية والممارسة 

األنطولوجية
نورة بوحناش

ال ميكـن تشـخيص األزمـة اإلنسـانية الراهنـة 

إال بكونهـا أزمـة أخاقية كونيـة، ظهرت فيها 

فأثـرت  جليـة،  املزعجـة  الحداثـة  عامـات 

تأثـرًا عميًقـا يف الواقـع كانـت السياسـة أحد 

حقولهـا األشـد حركيـة، كـا أحدثـت هـزات 

يف الوعـي، ويف فهـم هـذا الوعـي ملكتسـباته 

التـي  اإلنسـانية  هـذه  هـي  فهـا  القيميـة، 

ثوراتهـا  جـراء  مـن  الخـر،  بوعـود  بـرشت 

املتاحقـة، تعيـد النظـر يف فضائهـا الوجودي 

وتحـن النقـد يف جميـع املجـاالت. أليسـت 

فقـدان  عـن  تعبـرًا  التطبيقيـة  األخـاق 

اإلنسـان الحديـث لسـلطة القـرار األخاقـي 

األخاقيـة  األزمـة  تشـخيص  فـكان  الكـوين؟ 

العقـل  أجراهـا  التـي  األولويـات  رأس  عـى 

الغـريب لحداثته، متحسًسـا سـبًا أخـرى علها 

يسـر  الـذي  األخاقـي،  الهـدي  عـن  تغنيـه 

بالـروح صـوب الطأمنينـة.

كانـت عقيـدة اإلميـان املفـرط يف العلـم أحد 

العوامـل األشـد تأثـرًا عـى روح اإلنسـانية، 

مـا جعـل حقـواًل معرفيـة أخـرى توصـف 

إىل  بالنسـبة  وتكـون  املعنـى،  بافتقادهـا 

العقانيـة ال مجديـة، ومـن دون  القـراءات 

فائـدة. وال بـد أن تكـون األخـاق بالنسـبة 

إىل عقانيـة العلـم مـن دون معنـى، وحالـة 

عاطفيـة ترتهـن بالنسـبية الشـديدة. والحـق 

أن هـذا التوصيـف مل يكـن ليخـص املجـال 

وجـودي  وضـع  مـع  تزامـن  بـل  النظـري، 

اتسـم بالنسـبة إىل اإلنسـان الحديـث بكونه 

فاقـًدا للبوصلـة القيميـة، ليكـون مفهـوم مـا 

بعـد األخـاق وضًعـا إبسـتيمولوجيًا شـديد 

تحولـت  إذ  الوجـودي؛  بالوضـع  االلتصـاق 

األخـاق من الرامة املنطقية ذات السـلطة 

الكلية عى قـرارات الفعل البرشي، إىل مجرد 
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الفرديـة  بالـروح  ترتهـن  فرديـة  حسـابات 

وتعـر عـن مطلـق االختيـارات الحـرة. إذن، 

واآلخـر  املعـريف  املجـال  بـن  املحايثـة  فـإن 

وحديـث  ينفصـان،  ال  ملتزمـان  الوجـودي 

املابعديـات تعبـر عـن فهـم حضـاري أجراه 

األكسـيولوجي،  لوضعـه  الحديـث،  اإلنسـان 

بعدمـا أن حلـت الفلسـفة الفرديـة يف قلـب 

املجـال  يفرضهـا  التـي  الغريـة  الفلسـفة 

الكـوين لألخـاق، وبـدت األنـا هـي صاحبـة 

التسـير للشـأن األخاقـي.

Abstract

The current human crisis can only 

be diagnosed as a global moral crisis, 

with clearly emerged disturbing signs 

of modernity. This crisis has profound 

impacts, with politics being one of the 

most impacted and dynamic fields. 

It has also caused tremors in the 

consciousness, and its understanding 

of its most valued acquisitions. This 

lead the modern civilization, with its 

promises of good that resulted from 

successive revolutions, to revisit its 

existential space and to be critical of all 

areas. Isn’t applied ethics an expression 

of the loss of modern man of the power 

of universal moral decision? This made 

the diagnosis of the moral crisis a top 

priority for the Western mind towards 

its development, sensing other ways 

that would possibly dispense him from 

the moral guidance, which leads the 

minds towards peacefulness.

The doctrine of excessive faith in 

science was one of the most influential 

factors on the human mind, causing 

other fields of knowledge to be 

considered meaningless and viewed 

as useless and worthless from the 

rational point of view. Morality must 

then be meaningless for rational 

science, and be viewed as a highly 

subjective emotional state. The concept 

of post-morality then became an 

epistemological status with strong 

adherence to the existential state, 

as morality was transformed from 

logical rigidity, with total authority 

over the human decision, to be based 

on individual decisions that depend 

on the individual’s spirit reflecting 

absolute free will. Then the cognitive 

domain and the existential one are 

related and inseparable, and the talk 

of the afterlife was an expression of 
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civilized understanding by the modern 

man for his axiological sate. This is 

after that the individual philosophy 

became at the heart of the altruistic 

philosophy assumed by the cosmic 

realm of ethics, where the ego seems 

to be the operator of moral affairs

 

)6( نظريات العالقات الدولية 
الغربية وتوصيف واقع المسلمين

االستضعاف نموذجا
مشاري حمد الرويح

منـوذج  لتقديـم  محاولـة  الورقـة  تقـدم 

ألحـد  النظريـة  األدوات  مـن  لاسـتفادة 

الدوليـة،  العاقـات  العلـوم االجتاعيـة، أي 

بهـدف خدمـة البحـوث الرشعيـة. سـتعمل 

هـذه الورقـة عـى مفهـوم االسـتضعاف ذي 

األسـاس الرشعـي والقيمـي اإلسـامي كمثال 

ملـا ميكـن أن تقدمـه األدوات النظريـة لحقل 

العاقـات الدوليـة من فوائـد لتوصيف واقع 

املسـلمن يف العاقـات الدوليـة دون التنـازل 

عـن زاويـة الرصد اإلسـامية لهـذا التوصيف.

سـيقدم املبحـث األول تأطرًا لتلك املارسـة 

الرشعيـة  البحـوث  يف  لهـا  الحاجـة  ومـدى 

توصيـف  أهميـة  عـى  الركيـز  خـال  مـن 

مـن  أصيـل  كجـزء  دقيـق  بشـكل  الواقـع 

عمليـة الوصـول لحكـم رشعـي. بينـا يقـدم 

األطـر  حـول  عامـة  صـورة  الثـاين  املبحـث 

النظريـة للعاقـات الدوليـة لتوضيـح موضع 

هـذه  يف  املسـتخدمة  النظريـة  األدوات 

الركيبيـة  املقاربـة  تعتمـد  والتـي  الورقـة 

الثالـث بعـد  االجتاعيـة. ويعمـل املبحـث 

االسـتضعاف  مفهـوم  )تجهيـز(  عـى  ذلـك 

اجتاعـي  تركيبـي  بإطـار  نظريًـا  وربطـه 

الدوليـة  العاقـات  نظريـات  مـن  مسـتعار 

الغربيـة. يف هـذا االطـار يظهـر االسـتضعاف 

مواجهـة  عنـد  املمكنـة  الحـاالت  كإحـدى 

الجاعـة املسـلمة ملسـارات تثبيـت الثقافـة 

إنتاجهـا،  إعـادة  ومحاولـة  الدوليـة  والقيـم 

طبًقـا  واالسـتدماج  االسـتمتاع  إىل  باإلضافـة 

ملحـل إعـادة اإلنتـاج مـن سـلوك, ومصلحـة, 

أو هويـة. تلـك الصـورة التـي تجمـع تحليليًا 

كًا مـن املسـتضِعف واملسـتضَعف يف بيئـة 

االسـتضعاف تقـدم إطاًرا أكـر تنظيًا لقياس 

الجاعـة  تعانيهـا  التـي  املشـقة  مسـتوى 

املعـارصة،  الدوليـة  العاقـات  يف  املسـلمة 

بـل وتربـط بـن تلـك املسـتويات، وتوضـح 

آخـر،  إىل  مسـتوى  مـن  االنتقـال  إمكانيـة 

تلـك  سـلوك  مـآالت  يف  النظـر  يسـهل  مـا 

الجاعـة، وبالتـايل قـدرة الباحـث الرشعـي 

عـى التفسـر والحكـم عـى هـذا السـلوك. 

يقـدم املبحـث األخـر مناقشـة عامـة حـول 

ماهيـة االسـتضعاف ومادتـه مـن تـٍن لقيـم 

الحداثـة والتبعيـة السياسـية وتضعهـا عى 

خارطة االسـتضعاف املطـورة يف هذه الورقة.
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Abstract 

This article is an attempt to use theoretical 

tools from Western International Relations 

Theory to aid Islamic concepts in describing 

and explaining Muslims’ political agency 

in contemporary international relations. 

The basic aim of this article is to develop a 

framework that can help Islamic scholars 

in better reading the international political 

reality as an essential part of reaching 

a Sharia’h based rulings. In this light, it 

complements rather than conflict with 

Islamic Fiqh. That said, the article does not 

call for, or encourage, the uncritical use of 

Western theoretical tools unless the Islamic 

foundational commitments are emphasized.

In this context, the article will work with 

the Islamic concept of Isted’af and propose 

a constructivist framework to give it much 

needed theoretical and analytical sharpness. 

Such framework will help in situating 

possible Islamic response to structural 

forces of reproducing international norms 

and political dependency. On the spectrum 

of socialization possibilities under those 

structure forces, Isted’af, which will be 

defined as acceptance of norms because of 

coercion, will appear as one possibility along, 

other possibilities that describe acceptance 

of norms based on cost/benefit calculations, 

and complete internalization. 

ثانيا: ملف العدد

)1( علم المنطق بين القول 
اإللهي والذكاء اإلنساني

)الغزالي مسؤواًل( 
عبد الكريم عنيات

تتبـــع  إىل  البحـــث  هـــذا  يف  نســـعى 

الحـــوارات التـــي افتتحهـــا أبـــو حامـــد 

الغـــزايل مـــع املنطـــق بخاصـــة األرســـطي 

ـــا  ـــر لن ـــزايل يظه ـــد الغ ـــث إنَّ جه ـــه، حي من

ــن  ــق مـ ــة املنطـ ــرى يف حايـ ــه الكـ قيمتـ

الهجومـــات الفقهيـــة التـــي الحقتـــه؛ ذلـــك أنَّ 

ـــل للمنطـــق أو »القســـطاس  الغـــزايل قـــد أصَّ

املســـتقيم« أو »معيـــار العلـــم« يف النـــص 

القـــرآين؛ وبالتـــايل: فـــا ميكـــن للفقهـــاء أن 

ـــوا  ـــرآن، أو يعدم ـــه الق ـــاء ب ـــا ج ـــفهوا م يس
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)2( علوم الوحي والعلوم 
الدقيقة..

تجليات التوافق والتداخل 
)األحكام الفقهية أنموذجا(

عبد الفتاح الزويني 
 

األَْوىَل  حـــول  البحث  إشـــكالية  تتمحـــور 

األحـــكام  اســـتنباط  عنـــد  باالعتبـــار 

االجتـهاديــــــة بخـصـــــوص مســـتجدات 

فقهيـــة ال نـــص فيهـــا، وتفاصيلهـــا ذات 

الدقيقـــة. بالعلـــوم  أصالـــة  ارتبـــاط 

وتهدف الدراســة إىل إبراز أن الطرق اليقينية 

ملصــادر املعرفــة اإلنســانية متســقة مؤتلفــة 

ــم عــى  ــل القائ ــرة متضــادة؛ فالدلي ال متناف

الطــرق العقليــة قســم مــن منظومــة األدلــة 

ــازم  ــو م ــا، وه ــيًا له ــس قس ــة ولي الرشعي

للدليــل النقــي القائــم عــى الوحــي؛ وبهــذا 

التقريــر ميكــن إدراك العاقــة املنســجمة 

الدقيقــة. والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن 

ولتحقيـــق هـــذا الهدف، جاءت الدراســـة 

مكونـــة من أربعـــة محاور رئيســـة؛ أولها: 

والغايـــات  املـــدارك  وتوافـــق  االتســـاق 

بالنســـبة إىل مصـــادر املعرفـــة، ثانيهـــا: 

ثالثهـــا:  والهيمنـــة،  االنفتـــاح  تجليـــات 

التداخـــل  رابعهـــا:  املنهجـــي،  التداخـــل 

الفقهي. التنزيـــل  الوظيفي عى مســـتوى 

ولقــد انطلقــت الدراســة مــن فرضيــات 

قيمتـــه؛ لكـــن هـــذا الجهـــد الـــذي يُعـــرِّ 

عنـــه بأســـلمة املنطـــق يف ســـياق تجربـــة 

الغـــزايل، ال يســـتقيم والفتوحـــات العلميـــة 

املنطـــق  تجـــاوزت  التـــي  املعـــارصة، 

ــم  ــل العلـ ــإنَّ تأصيـ ــه: فـ ــطي؛ وعليـ األرسـ

ــج  ــا نتائـ ــر دوًمـ ــرآين ال يُثمـ ــص القـ يف النـ

تعـــود باملنفعـــة عـــى العقـــل املســـلم، 

وال حتـــى عـــى النـــص القـــرآين أيًضـــا. 

 
Abstract

This paper aims to follow dialogues 

which opened by Abu Hamed Al 

Ghazaly, especially with Aristotelian 

logic, whereas Al Ghazaly effort shows 

its great value on protection logic 

from theologists attacks, thereupon Al 

Ghazaly was founded logic )or straight 

balance or science scale( in the coranic 

text, where theologists can’t degrade 

what the coran said, or deny it value, but 

this effort which called )islamisation 

of logic( on the Al Ghazatl experience 

context, can’t compatible with modern 

scientific victories, which exceeded the 

Aristotelian logic, so the foundation 

of science in the coranic text can’t 

fruiting a good results neither for the 

muslim mind nor for the coranic text.
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تــدور حــول البنيــة الوظيفيــة؛ فهــل العلــوم 

ــال  ــي يف مج ــوم الوح ــة لعل ــة خادم الدقيق

ــاد الفقهــي؟ ومــا مجــاالت التواصــل  االجته

ــا؟  ــل بينه والتكام

ــاق؛ فتســعى  ــث املــآالت واآلف ــا مــن حي أم

التداخــل  معيــار  إبــراز  إىل  الدراســة 

تتنافــر  ال  الوحــي  علــوم  وأن  والتكامــل، 

مــع قواعــد العلــوم الدقيقــة، وأن لهــا 

ناظــًا يجمعهــا يف إطــار الوحــدة؛ حتــى 

كأن الوحــي كــوٌن مقــروء، والوجــود الكــوين 

وحــٌي منظــور.

بعــض  حســم  الدراســة  تتوخــى  كــا 

العلميــة  باملوازنــة  الفقهيــة  االختافــات 

املوضوعيــة بــن علوم الوحــي وقواعد العلوم 

الدقيقــة باعتبارهــا صادريــن يف األصــل من 

ــاالت  ــض مج ــار بع ــدة؛ بإظه ــاة واح مكش

الوحــي  علــوم  بــن  والتواصــل  التــاّس 

والعلــوم الدقيقــة مــن خــال بعــض النــوازل 

يكــون  حيــث  املعــارصة،  واملســتجدات 

ــا  ــة ترجيًح ــوم الدقيق ــا للعل ــكام فيه االحت

صحيًحــا ومكمــًا يف تنزيل األحــكام الفقهية. 

وذلــك بــّن مــن خــال دعــوات الوحــي 

ــاص  ــل االختص ــوع إىل أه ــروء إىل الرج املق

عنــد تنزيــل الحكــم؛ حيــث تكــون لهــم 

معطيــات وتفصيــل أدق مــن الفقيــه حــول 

بعــض النــوازل واملســتجدات املعــارصة.

Abstract

This problematic research revolves 

around consideration when devising 

discretionary provisions regarding 

pictorial issues, and it's details related 

to the exact sciences.

The aim of the study is to show that 

certain ways of human knowledge 

resources is consistent not contrary, 

the evidence based on mental way 

is a part from the forensic evidence, 

and it's attendant of nukaly based on 

revalation. Thus, we can realise the 

harmonious relationship between the 

revalation and the exact sciences.

To achieve this goal, the study came 

composed from four axes:

First: consistency and compatibility 

perceptions and goals for sources of 

knowledge.

Second: manifestation of openness 

and domination.

Third: interference systematic

Fourth: functional interference at the 

level of jurisprudential.

The study starts from hypotheses 

around general coordinated about 

functional structure. Is the exact 
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ــة التــي يتميــز  ــا لهــذه املكان الطبيعــي وفًق

ــة  ــة املختلف ــل الفكري ــر باملراح ــا أن يتأث به

التــي ميــر بهــا العاملــان العــريب واإلســامي، 

فــكان مــن هــذا البــاب الدعــوة إىل تأســيس 

ــد«. ــكام الجدي ــم ال »عل

ــخ  ــد تاريـ ــا تحديـ ــب منهجيًـ ــن الصعـ ومـ

ــك  ــد«؛ وذلـ ــكام الجديـ ــم الـ ــة »علـ لبدايـ

ـــى  ـــًا ع ـــن أص ـــن الباحث ـــاق ب ـــدم االتف لع

حـــده، وبالتـــايل مل يتفقـــوا عـــى »تصـــور« 

ــن أن  ــًا عـ ــد، فضـ ــكام الجديـ ــد للـ واحـ

ـــق« بوجـــوده، ولكـــن  يتفقـــوا عـــى »التصدي

إذا تكلمنـــا عـــن بدايـــة ظهـــور مصطلـــح 

»الـــكام الجديـــد« ســـنجد أنـــه ظهـــر للمـــرَّة 

األوىل عـــى يـــد العـــامل الـــريك »إســـاعيل 

)1868م(،  عـــام  يف  اإلزمـــريل«  حقـــي 

والـــذي عنـــون كتابـــه بــــ »الـــكام الجديـــد«.

ومـــن ذلـــك الوقـــت وهـــذا املصطلـــح يـــردد 

بكـــرة يف األوســـاط العلميـــة والثقافيـــة 

واألكادمييـــة.

ــخ  ــوص يف تاري ــة للغ ــث محاول ــذا البح وه

هــذا املصطلــح، واإلجابــة عــى الســؤال 

ــم الــكام  ــّح يف هــذا املوضــوع: هــل عل املل

الجديــد هــو علــم قائــم بذاتــه، أم إنــه 

فقــط تجديــد للمســائل الكاميــة القدميــة؟

ــج  ــث املنه ــذا البح ــتخدمت يف ه ــد اس وق

الدعــاوى  عــن  البحــث  يف  االســتقرايئ 

املختلفــة التــي نــادت وتنــادي بتجديــد علم 

sciences complete the revalation 

sciences in the field of jurisprudence? 

What is the field of integration between 

then? Is model resolt experience and 

competence?

In this term the study seeks to highlight 

the standard overlap and integration 

, and that revalation sciences isn't 

contradicted with the exact science 

rules; both of them are united, even 

they have numerous ways and varied 

,they include too the same facts and 

characteristics, even though revalation 

readable universe and the universal 

existence inspired goals.

The study also envisages to resolve 

some of the doctrinal differences like 

parallel scientific objectivity between 

revalation sciences and exact sciences 

consider as one source.

 

)3( الكالم بين قديمه وجديده: 
مقاربة منهجية

علي محمود العمري

ــة  ــس يف املنظوم ــكام دور رئي ــم ال كان لعل

املعرفيّــة اإلســامية، وكان يُعتــر لزمن طويل 

مبثابــة نظريــة املعرفــة اإلســامية، ومــن 
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ــدى  ــان م ــي لبي ــج التحلي ــم املنه ــكام، ث ال

منطقيــة هــذه الدعــاوى وإمكانهــا بالفعــل.

 
Abstract

 

The science of kalam played a central 

role in the scientific apparatus of Islamic 

civilization and was long considered 

to be equivalent to an Islamic theory 

of knowledge. It is natural to expect, 

then, for the science of kalam to be 

affected by the various philosophical 

and scientific developments taking 

place in the Arab and Islamic worlds, 

from which stems the call to establish 

a “New Science of Kalam.“

It is difficult to pinpoint when “New 

Kalam“ first came about, mostly 

because most researchers cannot agree 

on a suitable definition. In turn, since 

they have not agreed on the ‘tasawwur’ 

)apprehension( of New Kalam, they 

are yet further from agreeing from 

the ‘tasdiq’ )judgment( that it exists. 

However, if we observe the history of 

the term “New Kalam“, we find that 

it appeared for the first time in the 

works of the late-Ottoman Turkish 

scholar Izmirli Ismail Hakki in 1868, 

in the title of his book “Yeni Ilmi 

Kelam“ )The New Science of Kalam(. 

Since then the term has been used 

in various ways within the academic 

community. This study is an attempt 

to examine the history of the term, 

and answer one central question on 

this topic: Is New Kalam an actual 

science or discipline, distinct from its 

predecessor, or is it merely an attempt 

to reexamine the questions already 

present in the old kalam? 

This research is based on an historical, 

inductive method in order to collect 

and examine the various claims by 

scholars calling for the renewal of 

kalam. This is followed by a deeper 

analysis regarding the logical 

coherence of said claims and their 

actual possibility. 

 

)4( حركة الترجمة من التراث 
اليوناني في العصر العباسي

عبد الرحمن أحمد سالـم

نســعى يف هــذه الورقــة إىل تتبــع مســارات 

الرجمــة بخاصــة يف العــر العبــايس، حيــث 
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Arab language capacity to assimilation, 

absorption and exceeding, leading 

to developing on its vocabulary and 

structures, and developed step by step 

to the head of the world. It should 

be noted that translation became a 

social movement adopted by richers 

of the Islamic world, as well as by 

the official adaptation, this gesture 

deserved to attract the attention 

from venture capital today to spend 

them on translation and approaching 

knowledge as the first importance.

 

)5( البحث الطبيعي في علم 
الكالم..

سؤال األصالة وحدود العالقة
ياسين السالمي

ــامي  ــياق إس ــكام يف س ــم ال ــأ عل ــد نش لق

إشــكاالت  عــن  اإلجابــة  منــه  اقتــى 

متعلقــة بقضايــا خافيــة بــن املســلمن، 

العلــم  هــذا  أصبــح  أن  لبــث  مــا  لكــن 

ــل  ــع أهــل مل ــش املســلمن م ــل تعاي -بفع

قضايــا  ليشــمل  اتســاًعا؛  أكــر  أخــرى- 

أخــرى، تتعلــق بإثبــات وجــود اللــه أساًســا، 

وأصبــح علــم الــكام مــع الوقــت أكــر 

عمًقــا يف مناقشــة تلــك املســائل، حتــى 

ــن  ــب م ــه أن أغل ــه ب ــدر التنوي ــا يج إنَّ م

قــام بالرجمــة يف الحضــارة اإلســامية كانــوا 

مــن غــر املســلمن، بــل وكانــوا يهــوًدا أيًضــا، 

وهــذا يؤكد عــى أن روح الحضارة اإلســامية 

هــي روح واثقــة مــن ذاتهــا، وروح تتغــّذى 

ــر  ــذي أمث ــريك ال ــاف الح ــذا االخت ــى ه ع

ــدرة  ــن ق ــان ع ــا أب ــفة، ك ــة والفلس املعرف

ــتيعاب  ــل واالس ــى التمثُّ ــة ع ــة العربي اللّغ

ــا،  ــا وتركيباته ــّورت مفرداته ــاوز، فتط والتّج

وأخــذت تتقــّدم إىل مركــز الصــدارة العامليــة 

الــذي اســتطاعت الوصــول إليــه، كــا يجــدر 

التنويــه أيًضــا بــأن الرجمــة أصبحــت حركــة 

ــامل اإلســامي  ــاء الع ــا أثري ــة، تبناه اجتاعي

فضــًا عــن التبنــي الرســمي، وهــذه اللفتــة 

حقيقــة بــأن توقــظ أصحــاب األمــوال اليــوم 

الرجمــة  يف  أموالهــم  ينفقــوا  أن  ألجــل 

وتقريــب املعرفــة أكــر مــن أي شــغل آخــر. 

 
Abstract

This paper aims to track the translation 

roads, especially in the Abbasid age, in 

which most translators of the Islamic 

civilization were non-Muslims, even 

they were Jewish, this fact confirms 

that Islamic civilization spirit was 

self-confident, feeding on this 

difference, which caused knowledge 

and philosophy, and illustrated the 
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أصبــح املتكلمــون مييــزون يف مواضيعهــم 

الــكام. مــن  والجليــل  الدقيــق  بــن 

وقـد كان مـن املسـائل الدقيقـة التـي عنـي 

بها املتكلمون يف اسـتدالالتهم بعض املسـائل 

الطبيعيـة التـي ناقشـوها يف أثناء االسـتدالل 

عـى حـدوث العالــم، كالجواهـر واألعـراض 

وغرهـا. وذلـك يف مرحلـة مبكـرة مـن تاريخ 

علـم الـكام مـع أيب الهذيـل العـاف )تُـويف 

235هــ( الذي قال بالجزء الـذي ال يتجزأ، أو 

مـا أصبـح يُعـرف من بعـد باملذهـب الذري.

ذلــك مــا جعــل بعــض املســترشقن، وأيًضــا 

الدارســن العــرب، يتســاءلون عــن عاقة علم 

الــكام بالعلــوم الطبيعيــة. ويف هذا الســياق، 

ــى  ــأيت هــذه الدراســة مســلطًة الضــوَء ع ت

نشــأة الدراســات يف هــذا البــاب وتطورهــا، 

بالعلــوم  الــكام  علــم  عاقــَة  وموضحــًة 

ــه. ــابقة علي ــفات الس ــة وبالفلس الطبيعي

 
Abstract

Islamic speculative theology emerged 

in an Islamic context, which required 

to answer problematic questions about 

controversial issues between Muslims. 

But this science - and because of the 

coexistence between Muslims and 

people of other religions-expanded 

to include other issues namely the 

evidence of the existence of God. 

By time the Islamic speculative 

theology became more profound in 

discussing these issues, so that the 

Muslim theologians were able to make 

distinction between subtle questions of 

the speculative theology and majorons.

Among the subtle issues in which 

Muslim theologians referred to some 

natural evidences is the inference of the 

world, such as substances, accidents and 

others. And that was at an early stage 

in the history of the Islamic speculative 

theology with Abū l-Hudhail al-ʿAllāf 

)d. 235 AH(, who claimed the indivisible 

part, or what after became known as the 

atomic doctrine.

This is the reason for why some 

orientalists, as well as Arab scholars, are 

asking about the relationship between 

the Islamic speculative theology and 

the natural sciences. In this context, 

the present analysis highlights the 

emergence and development of 

studies in this field, and explains 

the relationship between the Islamic 

speculative theology, natural sciences 

and earlier philosophies.
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